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 : والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وبعداحلمد هللا
حتيط هبا ظالل قامتة عند شعوبنا ملا عانت وتعاين من ) سياسة(فإن كلمة 

 كام يقول »واستجازوا كيدها وهم أجراؤها«ساسة ظلموها وأكلوا أمواهلا 
اتنا اليومية املعري، ولكن هذا ال يعني أبدا االبتعاد عن الفعل السيايس، ألن حي

وحارضنا مرتبط بالغاية التي خلق اإلنسان من أجلها، ومما يساعد عىل حتقيق هذه 
الغاية عىل أرض الواقع هو أن يساس العباد والبالد سياسة قويمة تتاح فيها 

 .الفرصة لإلنسان ألن يرجع إىل فطرته ويفكر تفكريا سليام
 األحداث الداخلية هناك ضعف يف الوعي السيايس ونعاين من النظرة إىل

واخلارجية بنوع من السذاجة، ففي البالد التي تئن من احلكم الفردي تنترش 
حاكم حيب اخلري لبلده ولكن املشكلة يف الرجال ) احلاكم الذي ال يعلم(أسطورة 

الذين حييطون به، إهنم جمموعة من األرشار خيفون عىل احلاكم كل يشء 
مع أن هذا احلاكم يسجن الناس بال حساب، ويصورون له األمور بصورة وردية، 
 .ويقمع كل معارض، ويعتقل بال دليل

تضخمت عند بعض الناس يف بالدنا نظرية املؤامرة، ومن شدة اهلوس هبذه 
النظرية فإهنم يروهنا حميطة بنا من كل جهة فال مهرب وال نجاة منها، ويتحدثون 

صلحة قوى معينة، إن تفكري هؤالء عن احلكومة العاملية اخلفية التي تدير العامل مل
 .سيحول بالدنا إىل صحراء جرداء من الفعل السيايس

 هناك أوهام ذات ضجيج يروج هلا بعض الكتاب والسياسيني، مثل االستسالم
لعوملة السوق، أو نعي أي احتاد عريب والدعوة لكل قطر أن هيتم بنفسه، أو مثل 

اسيون يعلمون ما حتدثه هذه األوهام والسي) الفتنة الطائفية(تضخيم ما يسمونه 
 .يف النفوس ويسخروهنا ملصلحتهم



  
 

 

   
 

إما أن نعتمد منطق السهولة وال : إن مشكلتنا مع األحداث السياسية هي
نتعمق يف فهم أسباب املشاكل الداخلية واخلارجية، وبذلك تغمرنا األحداث 

ير تقاعسنا دون أن نجد هلا حال، وإما أن نعتمد منطق الصعوبة ونلجأ إىل ترب
ونقول إن األمور صعبة ال نستطيع أن نقدم جمهودا مناسبا، وهذا املنطق هو نتيجة 

 .مشكلة فكرية ونفسية البد من عالجها
ليست السياسة متابعة األخبار، فهذا أمر ال حيتاج إىل عناء كبري ولكنها معرفة 

هللا يف أوليائه احلقوق والواجبات، ومعرفة سنن اهللا يف التقدم والتأخر، وأيام ا
حفظ الدين : وأعدائه، ومعرفة مقاصد الرشيعة يف حفظ الرضوريات ومنها

 .وحفظ النفس واملال، وهذه حقوق أساسية لإلنسان
السياسة تبدأ عندما تبتعد األمة عن الغفلة والنسيان، ألن داء الغفلة من 

وا خرياهتا أعظم النكبات التي تنزل باألمم، كيف تنسى األمة أعداءها الذين هنب
وجرحوا كرامتها وأذلوا رجاهلا ونساءها، كيف تنسى الشعوب العربية من الذي 

 م؟، ومن الذي جر املنطقة إىل حرب اخلليج الثانية؟١٩٦٧جر املنطقة إىل هزيمة 
 الفعل السيايس احلقيقي هدفه اإلصالح، ومن حياول إصالح األمة اإلسالمية

، والسياسة بمعناها العلمي والرشعي بغري دينها فقد عرضها للتشتت والضعف
ال تنفصل عن األخالق وعن الفكر الذي يؤسس هلا وحيميها من االنزالق نحو 
الشخصانية والشيئية، والذين يسوسون األمم وهم ال يفقهون شيئا يف علم 

وإذا كان خطأ اجلاهل بالطب «السياسة فإهنم يعرضون بالدهم ألشد األخطار 
 .)١( »طأ السيايس يودي بأمةيودي بشخص واحد فإن خ

                                                 
 غوستاف لوبون عامل االجتامع الفرنيس.أ:  والكالم لـ٦٢٤ / ٥جملة املنار م  )١(



  
 

 

   
 

جاءت هذه الرؤى من خالل الواقع ومن خالل التأمل يف حياتنا السياسية 
بعيدا عن السياسة التي تصفق للصوت العايل واخلطب الفارغة من كل معنى أو 

 .فعل، وبعيدا عن العاطفة التي ال تلقي باال للبحث والدرس واملنطق
 

  حممد العبدة. د
  ٢٥/٥/٢٠١١دن ـلن

 



 

 
 

 
 



  
 

 

   
 

 

طها يهل تكون سياسة أو فعل سيايس دون فكر أو مبدأ يؤصل هلا وحي
 ويصحح هلا؟

الفكر هو الذي يراجع وينقد، والعمل إذا مل يكن وراءه عقيدة واضحة 
توجهه فسوف يطرأ عليه االنقطاع واالنحراف عن الطريق السوي، والسياسة 

تطيع إال أن تقوم عىل العاطفة التي ال التي جتهل قواعد العمران وأسسه ال تس
ٍتدبر أمرا ذا بال، املبدأ والفكر مها اللذان حيركان احلضارة، ودور رجال السياسة  ً

 .محايتها والدفاع عنها
ٍإن الغرب رغم ما حيمله من فكر ذرائعي يربر الوسائل يف سبيل الغايات، 

، وخزانات التفكري  ولكنه ال يترصف سياسيا دون نظريات فكرية توجه العمل
think tankومراكز الدراسات هي التي يعتمد عليها يف توجيه السياسة ،. 

يمده باملعلومات وكل ما حيتاج ) مكتب دائم(السيايس يف الغرب يدعمه 
ًإليه، وهو يتمم عمال مسبوقا ويميش يف سبيل مطروق ً. 

ال، والتحالف الناس عندنا يظنون أن السياسة هي االنتهازية والقفز عىل احلب
 .مع هذا أو ذاك، ثم يرتكون هذا التحالف عندما جيدون من هو أسمن وأغنى

 هي )البولتيكا(: والنتائج الضعيفة هلذه السياسة التي يسميها مالك بن نبي
 وزارة خدمية، أو عضوية برملان، أو جاه فارغ، وربام يربر أحدهم هذه األفعال بـ

، )وإن كانت داخلة يف اهلوى اخلفي(خلاصة ، وهو ال يعني مصلحته ا)املصلحة(



  
 

 

   
 

صناعة الوزارة (بل املصلحة العامة، ولكن ما املصلحة العامة؟ إهنا فتات املوائد 
 )!!أو وزارة الثروة السمكية

إن املشكلة التي هي أكرب من هذه النفعية املتطرفة هي أن هذه االسطوانة 
من املايض، أو يراجع نفسه، املرشوخة تعود بنغامهتا الشاذة، وال أحد يستفيد 

وهكذا تتواىل األخطاء واألخطار، يتحالفون مع أمريكا يف أفغانستان وتكون 
النتيجة أن يظهروا يف االحتفاالت الرسمية مع الرئيس الذي نصبته أمريكا، 
ويتحالفون مع أمريكا يف مناطق أخرى، وال حيصدون إال التالوم ونقد اآلخرين 

 .هلم
من جتارب الذين سبقونا من رجاالت العلم الذين هلم جتربة ملاذا ال نستفيد 

 !وخربة يف العمل السيايس؟
عندما رأى الشيخ عبد احلميد بن باديس كذب فرنسا، وإخالفها لوعودها 

ًكتب معلقا َإن فرنسا تعد وختلف واجلزائر ختدع وتطمع، أما نحن فال تسلمنا «: ِّ ُ
س إىل املغامرة والتضحية، وكذب رأي املامطلة إىل الضجر، وإنام يدفعنا اليأ

 .)١( »....السياسة وساء فأهلا
املبدأ هو األساس، عندما نحيا مع املبدأ يمكننا االجتهاد ضمن الظروف 
املحيطة بنا، عندما نحيا مع املبدأ يمكننا مواجهة آالف التحديات واملتغريات، مع 

ومعرفة الواقع، املبادئ تكون السياسة، والبحث عن املصلحة احلقيقية، 
 .والظروف الداخلية والدولية

وقد مدح اإلسالم العلم كي يبتعد الناس عن األوهام واألساطري وال 
                                                 

 .١٨٠ابن باديس وعروبة اجلزائر، ص: ييلحممد امل )١(



  
 

 

   
 

التي سميت «يتعلقوا بالرساب، كام يتعلق املسلمون اليوم بأسطورة األمم املتحدة 
بغري اسمها، وحليت بغري صفتها، وما هي إال جممع يقود أقوياؤه ضعفاءه، 

 .، أو بأسطورة النظام العاملي أو الضمري العاملي )١(» ....اؤه فقراءهويسوق أغني
احليوانية ( ُالتي وصفت بـ) ميكافيلية(السياسة علم من العلوم وليست 

اخلالية من الروح والعقل، إن انفصام السياسة عن الفكر نجده عند ) السياسية
 .خطة وال وثائقالذين يذهبون إىل الغرب للحوار أو املعاهدات وليس معهم 

العلم هو الذي جيب أن جير السياسة من أنفها؛ حتى يتمكن صاحب الفكر 
 .واملبادئ من التغيري املطلوب

 
 

 

                                                 
 .٢/٦٤٤» اآلثار الكاملة«: البشري اإلبراهيمي  )١(



  
 

 

   
 

 

قبل أن نتكلم عن الذين يضخمون ويبالغون يف الكالم عن حجم املؤامرة 
ا عىل العامل العريب واإلسالمي، أو عمن يقلل من شأهنا وال يعطيها حجمه

احلقيقي، قبل ذلك ال بد من التنبيه عىل قضية أساسية يف املوضوع وهي نفسية 
املسلم العريب الذي يتسم باحلدية واألحادية، فهو إما متشدد أو متساهل، إما أن 
ًيضخم املؤامرة أو ينفيها، ويمكن أن نقيس عىل ذلك كثريا من ترصفاته ومواقفه، 

 يف التوازن النفيس، فالذي يضخم من فهذا يدل عىل خلل يف طرق التفكري أو
حجم املؤامرة ربام يريد أن يسرتيح من عناء التفكري يف البحث عن األسباب 
والنتائج، وال يتعب نفسه يف التعامل مع مشكلة ضعفنا، فريمي هبا الغرب أو 

 والذي يقلل من شأن املؤامرة ربام يكون ترصفه ردة ..الصهيونية وينتهي األمر
ريق األول وليس عن بحث وتأمل، أو يريد أن يظهر بمظهر العقالين فعل عىل الف

 .البعيد عن التسطيح السيايس
وكال الفريقني مل ينصفا ومل يبحثا بإخالص وجترد عن احلقائق، ويف البداية 

 .إن مشكلة ختلفنا هي مشكلة داخلية: نقول
M Ù Ú Û Ü ÞÝ L ]ولكن هذا ال ينفي العامل ، ]١٦٥: آل عمران
 .رجي الذي هو يف احلقيقة مكر الليل والنهار الذي يامرسه الغرباخلا

ًماذا يقول نفاة املؤامرة وخاصة العلامنيني الذين حيملون اإلسالم ظلام وهبتانا  ً ّ ُ
أنه هو املسئول عن التخلف الذي أصابنا، ماذا يقولون عن التخطيط األورويب 



  
 

 

   
 

ولة العثامنية، والذي مجع الذي استمر ستة قرون لتقسيم العامل اإلسالمي والد
 (ًهذه املخططات وكتب عنها ليس مسلام، وإنام وزير روماين ألف كتابه بالفرنسية

 وقد ترمجه األمري شكيب أرسالن عند )مائة مرشوع لتقسيم الدولة العثامنية
  )١( .احلديث عن التعصب األورويب أم التعصب اإلسالمي

حاب نفاة املؤامرة، آخرها خمططات  واألمثلة كثرية جدا، وال ختفى عىل أص
الرشق ( يف أمريكا لتحويل املنطقة العربية اإلسالمية إىل )املحافظون اجلدد(

 ).األوسط الكبري
ولو حدث أن غزت اهلند نيبال أو «: )حتطم األمم(يقول صاحب كتاب 

غزت األرجنتني بارغواي، فمن غري املرجح تشكيل ائتالف من طراز حرب 
 .)٢(»اخلليج
ومن الغريب أن مرص عرضت أثناء احلرب «: يقول األمري شكيب أرسالنو

العاملية األوىل أن تقاتل إىل جانب احللفاء برشط اجلالء اإلنجليزي عن مرص فأبت 
انجلرتا، بل عرضت تركيا أن تكون مع احللفاء برشط أن تأمن رشورهم يف 

سيم فيام بينهم، فلو حتالفوا املستقبل فأبى احللفاء، ألن احللفاء كانوا قد قرروا التق
ًمع تركيا ملا كان ممكنا أن يقتسموا أقاليمها، وال يريدون إعطاء مرص أي ثمن مثل 
اجلالء عن أراضيها، وكل وعودهم للرشيف حسني الذي حتالف معهم ذهبت 

 .»أدراج الرياح
إن احللفاء طلبوا العون من كل دولة يف العامل «: ويتابع األمري شكيب ليقول

                                                 
 .حزم دار ابن. تعليقي عىل الكتاب واملقدمة التي كتبتها عن أوروبا، ط: انظر  )١(
 .٩٥ص» حتطم األمم«: روبرت كوبر  )٢(



  
 

 

   
 

سالمي ملا ينوونه يف املستقبل، وليعلم املسلمون أن الدول املستعمرة ال تقبل اإل
من اإلسالم حتى وال الصداقة، وأهنا ال ترىض من املسلمني إال بذل األرواح 

 .)١(»ًواألموال جمانا
والصنف الثاين الذين حيملون االستعامر كل يشء يتجاهلون أن الدول التي 

ً مل تواجه حتدي املستعمر هي أيضا متخلفة حضاريا مل يطأ االستعامر أرضها و
 . ومتخلفة ماديا كأخواهتا

 

                                                 
 .٢/٣٣٠: »حارض العامل اإلسالمي«  )١(



  
 

 

   
 

 

لقد كتب : كلام مهمت بالكتابة عن هذا املوضوع أحجمت وقلت يف نفيس
ًالكثري حوله، بل قتل بحثا ونقاشا، ولكن ظهور النزعة اإلقليمية احلادة، وتلك  ً َُ ِ

، بعد أن ظننا أهنا انتهت إىل غري رجعة بانتهاء االستعامر )ةالشعوبي(النزعة العرقية 
الذي أثارها يف أوائل القرن املايض، حاول ذلك يف اجلزائر واملغرب، ) القديم(

ًمن جنس أورويب، وليسوا عربا وال مسلمني، ) الرببر(حني أعلنت فرنسا أن 
 . يف املغرب مشهورة معروفة»الظهري الرببري«وقصة 

 ، ويف ظل اهلزيمة املروعة ثقافيا )االستعامر اجلديد(منة األمريكية يف ظل اهلي
 وحضاريا، أثريت القضية مرة ثانية وبشكل أقوى وأسوأ، فعندما أثريت يف القرن 
املايض كانت األمة ما تزال بخري، فيها بقية من حياء، كان فيها علامء، مثل ابن 

اجلزائر : أعلنها رصحية واضحةباديس، وهو من أعرق األرس الرببرية، ولكنه 
ماذا يكونون ... عربية ودينها اإلسالم، ماذا يكون الرببر واألكراد واجلركس و

بغري اإلسالم، ألي حضارة ينتسبون، وبأي ثقافة يتغذون؟ ملاذا يعتربون أنفسهم 
أقلية وهم أكثرية بإسالمهم، وما يرضهم أن تكون اللغة العربية هي لغة العلم 

 سبحانه وتعاىل ليتنزل الوحي هبا، وما الذي اهللاوهي لغة ارتضاها والثقافة، 
يوحدهم حتى بني بعضهم البعض غري الدين، وهل اللغة وحدها عامل توحيد 
َّوهي مل توحد الذين ينادون بالقومية العربية العنرصية، إن أي وحدة ال متدها 

َالوحدة اإليامنية؛ فإهنا تتحول إىل وثن يعبد من دون   .اهللاُ
وإن من يستخدم اللغة أو اللهجة املحلية؛ إلقامة احلواجز والفوارق وإثارة 



  
 

 

   
 

احلمية اجلاهلية، فإنه يقوم بدور ختريبي ال يقل عن الدور الذي يقوم به األعداء يف 
 .اخلارج

 يدرك بفراسة النبوة مقدار اخلطر حني تتفشى يف األمة هذه r كان النبي
ولذلك شدد عىل أن هذا نتن، عىل املسلمني أن النعرات العنرصية، أو اللغوية؛ 

 .يرتكوه
إن ميزات وإبداعات الشعوب جيب أن تصب كلها لصالح احلضارة 
اإلسالمية، وال بد أن تكون هلذه احلضارة لغة راقية، وهل هناك لغة أرقى من 

 العربية؟
 



  
 

 

   
 

 

ل القرن املايض يذكر الكاتب الصحفي جورج ريمون أن اإليرانيني يف أوائ
ما معنى كلمة : ًكانوا هيتفون مطالبني بالدستور، وبعد ذلك يسأل بعضهم بعضا

 !الدستور؟
وأخشى أن املرددين ملصطلح الديمقراطية يف هذه األيام، ال أقول ال 

وبشتى ) اليونانية ـ األوروبية(يدركون معناها، ولكن هل يرون أن الديمقراطية 
 تستورد دون نظر يف حماسنها ومساوئها، ودون معرفة أشكاهلا وألواهنا يمكن أن

ُبأصوهلا وتطورها؟ هل يمكن أن تزرع يف أرضنا، يؤتى هبا وبثقافتها املحيطة هبا، 
مثل فصل الدين عن الدولة، ومثل مذاهب الليربالية والرأساملية، أم جيب أن 

 مة؟ينظر كل جمتمع وكل أمة فيام يناسبه من طرائق احلكم وطرق متثيل األ
 إن املعيار الذي تقوم عليه الديمقراطية هو العدد، فهي تقدم الكم عىل الكيف،

وتقدم صندوق االقرتاع عىل صندوق الرأس، إنه طغيان املساواة الذي يتناىف مع 
االختالف يف املواهب والذكاء والعلم، وهذا الطغيان هو الذي يقيض عىل 

ف تبلغ األمة أهدافها إذا مل ينتفع التجديد، ويسد الطريق أمام كل عبقرية، وكي
 !ًوملاذا يمجد صاحب أكثرية األصوات بدال من املتفوق النابغ؟! بأعظم رجاهلا؟

ًومع أن األكثرية هلا أمهيتها، فالكثرة أقل تعرضا للفساد من القلة، واملاء 
الكثري أقل عرضة للفساد من املاء القليل، ولكن أليست أكثرية من االختصاصيني 

 لامء واخلرباء هم األجدر باختاذ القرار واختاذ املواقف؟والع
 أليست هذه أجدى وأقوى من أكثرية الناس بشكل عام؟



  
 

 

   
 

 يشبه هذا جتمع أطباء عند مريض معني للتشاور يف أمره أو جمموعة أال
ضباط كبار للتخطيط ألمر عسكري، وعندما يكون األمر بيد أهل العلم واخلربة 

ًألكثرية، وال يطلب اإلمجاع الذي يعرقل العمل أحيانا، واالختصاص، هنا تنفع ا
 .ويعرقل سري املؤسسات

إن أعرق الديمقراطيات الغربية جلأت إىل وضع جملس للشيوخ أو جملس 
اللوردات، وذلك لكبح طغيان العدد يف جملس النواب، ومع ذلك فإن ديمقراطية 

 الوالياتاطورية كام يف الغرب آخذة يف االنحسار بسبب التحول نحو ثقافة اإلمرب
املتحدة، وبدأت احلكومات الديمقراطية حتذو حذو احلكومات املستبدة كام 

 .يالحظ يف الفرتة األخرية يف احلظر عىل اإلعالم واخلوف من نرش احلقائق
 ليتحولوا إىل ممثلني للرشكات »املبادئ«ورجال السياسة يف أوروبا تركوا 
ق الذي ليس له حدود، إنام حدوده ومرسح الكربى، وقد خضعوا القتصاد السو

االبتعاد : ، كام يالحظ تناقص نسبة املقرتعني، وهذا يعني»البورصة«عملياته هي 
 .عن املشاركة السياسية ملا يرون من الوعود الكاذبة التي يطلقها النواب

 كام قال رئيس وزراء بريطانيا »أحسن األسوأ«كانت الديمقراطية هي  وإذا
، فإن الغربيني يؤيدون هذه املقولة؛ ألهنم مل يكتشفوا األفضل »شلترش«السابق 

 .واألحسن
 :»الفرد والدولة«يقول صاحب كتاب 

قد تكون الديمقراطية ثقيلة سمجة حمفوفة بالعيوب، وقد تنقلب عىل نفسها «
 .»باستسالمها لغرائز اجلبن، ومع ذلك فإهنا هي السبيل الذي تسلكه الطاقات الدافعة

ن مساوئ الديمقراطية ال يعني أننا نقبل بالطرف اآلخر، وهو االستبداد إن بيا
 .والديكتاتورية، وإنام نريد البحث عن طريق ثالث



  
 

 

   
 

 

ومن أنوار نبوته ما جاء يف دعائه أنه كان يتعوذ  r من جوامع كلم الرسول
 يتعلم اإلنسان ما  من علم ال ينفع، وهذا من رمحته وشفقته بالناس، حتى الاهللاب

 .يرضه وال ينفعه، أو أن يستخدم العلم لتدمري نفسه وتدمري من حوله
وقد مثل القدماء للعلم الذي ال ينفع بالسحر والكهانة وما هو شبيه هبام، 
وربام أضافوا اجلدل الكالمي الذي ابتيل به املسلمون فأضعفوا قوهتم العلمية، 

 . وال دنياًوشغلوا أوقاهتم بام ال يقيم دينا
ولكن مضمون هذا الدعاء يشمل يف عرصنا العلوم التي سخرها الساسة 
ألهوائهم ومطامعهم؛ فعلامء الفيزياء والكيمياء والذرة هم الذين وضعوا السالح 

 .يف أيدي جمرمي احلرب املنحرفني من الساسة
 ومن املالحظ أن بعض علامء االجتامع وعلامء النفس يف الغرب باعوا أنفسهم
 لدوائر احلكومات االستعامرية التي سخرت هذه العلوم الستعباد الشعوب وتشويه

اإلنسان وإخضاعه ملصاحلها؛ فهذه احلكومات تريد مجاهري فارغة الرؤوس ال 
تقدر إال عىل استهالك ما تنتجه مصانع الرشكات العمالقة؛ إهنا جتارة تستعبد 

 .العلامء والعلم خلدمة اجلشع املادي
 ،مات تلقي ماليني بل مئات املاليني من الدوالرات يف اهلواءهذه احلكو

 ًإحدى الدول تطلق صاروخا يكلف نصف مليار دوالر، ثم ينفجر هذا الصاروخ،
ًوتأيت دولة أخرى وتطلق صاروخا أكثر دقة، وهكذا بدأت التكنولوجيا متتص 

 .ثروات الكون



  
 

 

   
 

ف خرياته ويتحول إىل وقد ذكر علامء اجلداول الرياضية أن العامل بدأ يستنز
ُنفايات، وأصبح العلم يستخدم يف زمن احلرب لتسميمنا، ويف زمن السلم؛ 

 والعامل وضع نفسه يف مشاكل ال ،»آينشتاين«ليجعل حياتنا قلقة مرهقة كام يقول 
 .حلول هلا؛ ألنه ترك أخالقيات العلم

ىل أزقة إن التلوث وصل إىل أصفى األجواء يف قاع الوديان وقمم اجلبال، وإ
 أصبح اهلواء النقي بضاعة يبحث عنها، وأصبح املاء النقي العذب. .القرى البعيدة

ًشيئا جديرا بالتحدث عنه؛ إهنا التطورات التي أدخلها العلم يف حياة اإلنسان ً. 
 »االستنساخ«ُوقد منعت بعض الدول الغربية ما يقوم به بعض العلامء من 

 .نات باسم اهلندسة الوراثيةوهناك احتجاجات عىل التالعب باجلي
: ً خمرتع القنبلة الذرية، حارض يف جامعة جنيف قائال»أوبيه هامار«فهذا 

 .»إنني أكثر إنسان أساء إىل البرشية، بعد إلقاء القنبلة عىل هريوشيام شعرت بالكارثة«
إن يف القرآن إشارات إىل أن املهم هو ما ينفع الناس يف دنياهم وآخرهتم، وأن 

 < M: عليه السالمً العلم صاحلا للعباد، قال تعاىل عىل لسان عيسى ليس كل
? @ A B DC L]ربام كان من مصلحتكم أن : ، أي ]٦٣: خرفزال

 .أبني لكم هذا البعض وليس الكل
َكان حيدث أن رجال أتـى رسـول ب ّوقد جاء يف احلديث أن ابن عباس ُ َ ََ َِّ ًَ َُ َّ ُ ََ ُ 

َ فقrاهللاَِّ  َيا رسول : َالـَ ُ َ ِّ إين،اهللاََِّ ِالليلة يف املنام ظلة تنط َرى أ ِ ْ ََ ً ُ ََّ َْ َ َِّ ِ ْ السمفـْ َن والعـسل ـَّ َْ َ َ َ
َفأرى َ ُّالناس يتكففون منها بأيدهيم فاملـستكثر واملـستقل َ ُْ ُِْ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َْ ْ َ َ َْ ََ َ ُ َِّ َ ِ ْ َوأرى سـببا واصـال مـن  َّ َ ً َ َِ ً ِ َ َ َ

ِالسامء إىل األرض فأراك أخذت به ِ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ََّ َِ َ ِ َّفعلوت ثم أخذ به رجل مـن بعـدك فعـال ثـم  ِ َ َُّ َ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ٌِ َِ َ َ َ
ِأخذ به ِ َ َ َّرجل آخر فعال ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم َ ُ َ َّ ُ َُ َ َ َ َ ُ َِ ِِ َِ ُ َ ُْ َ َ ٌَ ٌَ َوصل له فعال َ ُ َُ َ َ ِ.  
 



  
 

 

   
 

ٍ قال أبو بكر ْ َ ُ َ َ َيا رسول اهللاَِّ بأيب أنت واهللاَِّ لتدعنى ف :َ ِّ َ َ َ َْ ََ ََ َ ِ َ ِ ُ َألعربهناَ َّ َ ُ ْ ُقال رسول اهللاَِّ . َ َُ َ َ
r :»َاعربها ْ ُ ْ«. 

َقال ٍ أبو بكرَ ْ َ ُ َّأما الظلة: َ ُّ َّ ِ فظلة اإلسالم، وأما الذي َ َّ ََّّ َْ َ ِ َ ِ ُ ُ ِتنطَ ْ َمن فـَ ِالسمن والعسل  ِ َ ْ ََّ َْ ِ
َفالقرآن حالوته ولينه، وأما ما َّ َْ َ ُ َ ُ َ َُ ِ ُ َ ُ ُ ُْيتكفف الناس من ذلك فامل َْ َ َ ََّ ِ ِْ ُ ََّ َ ِستكثر من القرآنَ ْ ُ ُْ ْ َ ِ ِ ْ َ 

ُواملستقل، وأما السبب َ َ ََّ َّ َْ ُّ ُِْ ِ الواصل من السامء إىلَ ِ َ َّ َ َِ ُ ْ األرضِْ ِالذي أنت عليه َ فاحلق َ ِْ َ ََّ َ ْ َ
َأخذ به فيعليك اهللاَُت ِ ْ ُ َ ُِ ِ ُ َّ به، ثمْ ُ ِ ٌيأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل ِ ُ ٌُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َ ُُ ُْ َْ 

َّآخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم ُ َ َّ ُُ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َ ْ َْ َ ُ ٌَ ِيوصل له فيعلو به ُْ ِ ُ َ ُْ َ ُ َ َُ. 

َ فأخربين يا ِ ْ ِ ْ َ ُرسول اهللاَِّ بأيب أنت أصبت أم أخطأت َ ُ َْ ََ ْ َ َ َ َْ ُ َْ َ ْ ِ ِ  ؟َ
ُقال رسول    َُ َ ًأصبت بعضا وأخطأت بعضا«: rاهللاَِّ  َ ًْ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ«. 

َفواهللاَِّ يا: َالَق َ ُرسول اهللاَِّ لتحدثني ما الذي أخطأت؟ َ ْ َ َْ َ ِ َّ َ ََ ُ َِّ ِّ َُ 

َقال    ْال تقسم«: َ ِ ْ ُ َ«)١(. 

 . تأويل باقي الرؤيا أليب بكر رغم حمبته لهr اهللاورفض رسول 
 
 
 

                                                 
 ، كالمها من حديث)٢٢٦٩: (، واإلمام مسلم برقم)٧٠٤٦: ( صحيحه برقماحلديث رواه البخاري يف  )١(

 .عبد اهللا بن عباس مرفوعا والنص هنا ملسلم



  
 

 

   
 

 

هل تنفصل السياسة عن األخالق، أم أن السياسة يف األصل هي رسالة 
ل السياسة وهي مستغرقة يف مشاكل الساعة ال تستطيع أن تسمو إىل أخالقية، وه

 املبادئ السامية كام يرصح بعض الذين كتبوا حول هذا املوضوع؟
وهل عىل السيايس أن خيدم شهوات الناس ويسعى للتوفيق بني مصاحلهم 
 ولو كان عىل حساب املبادئ واألخالق، ولذلك يعمى برصه عن رؤية احلق؟

َّربام يظن نعم، ألن السياسة :  ألول وهلة أن اإلجابة عن هذه التساؤالت هيَُ
ومما يساعد عىل هذا الظن هو . .بعيدة عن االلتزام باملبادئ والقيم الصحيحة

 .الفهم اخلاطئ لتعريف السياسة واملامرسات التي يراها الناس يف عامل الواقع
ادة اإلنسانية إىل ولكن احلقيقة هي أن السياسة يف معناها االشتقاقي هي قي

 .اخلري والصالح
 !وعندما تنفصل السياسة عن األخالق ما الذي حيدث؟

 قد حترز السياسة السلطة، مهام تكن الوسيلة إىل ذلك، ولكن هل هذا مما خيدم
اإلنسان؟ وجيلب له السعادة، وهل من الرضوري أن تكون اإلنجازات السياسية 

 رشيرة؟
نظر؛ ألن قوة الرش تدمر نفسها، بينام نرى أن قصرية ال) مكيافيليل(إن نظرية 

النظام العادل يسعى إىل إدراك النجاح ولو يف مقبل األيام، مثلام يتطور النسغ 
 السليم إىل ثمرة تامة، أما امليكافيللية فهي كالسم يف النسغ؛ حيث يصب يف الشجرة

 .املرض واملوت



  
 

 

   
 

يمكن أن يستمر ويزدهر ً من املشاهد أن حكام علامنيا «: يقول الشيخ دراز
باالحتاد والعدالة أكثر من حكم أدعياء اإليامن إذا ما ركنوا إىل األخالق املنحلة 

 .)١(»وإىل الفوىض والعصيان
 أما مؤرخو احلضارات الذين يتحدثون عن سقوط األمم فإهنم يعزون السبب

تصاديون األكرب هلذا السقوط إىل انحطاط األخالق، وأن ما يبثه السياسيون واالق
يف العرص احلديث من األكاذيب والدعاية املنظمة هو الذي مأل صدور الناس 

 .بالكراهية والغرور
 :»ْألدوس هكسيل«يقول الفيلسوف الربيطاين 

إن العقل الناقد قوة حمررة إىل حد ما، ولكن فائدته تتوقف عىل اإلرادة، «
يم األهواء وتربير وحني ال تكون اإلرادة نزهية فإن العقل يصبح وسيلة لتحك

 .)٢(»املصالح اخلاصة
إن الدين هو الذي يمسك بزمام العقل ويربطه باإلرادة الطيبة، والدين هو 
الذي حيرم السياسة الظاملة، وهو الذي يمنع أسباب الفساد يف السياسات التي 

 .تعاين منها البرشية اليوم
التغريات غري عندما حييا الناس مع املبدأ يمكنهم مواجهة التحديات أو 

املتوقعة، ويمكنهم اكتشاف املصلحني من املفسدين، ويمكنهم التعاون، وهو لب 
 .االجتامع اإلنساين

                                                 
 .٣٥٢ص» دستور األخالق يف القرآن«:  درازاهللاحممد عبد   )١(
 .٥٢ص» يف نطاق التفكري اإلسالمي«: حممد احلمزاوي  )٢(



  
 

 

   
 

 

حتدث القرآن الكريم عن االئتالف الداخيل للمجتمع القريش قبل اإلسالم، 
 * ( )  ' & % $ # " ! M: قال تعاىل

+ , - . /  0 1 2 3 4 5  L ]١: قريش-
، هذا االئتالف االجتامعي الذي قاد إىل االزدهار االقتصادي وقاد إىل املناخ ]٤

اآلمن مع الدول املجاورة، هذا كله راجع لوجود البيت احلرام الذي أسس عىل 
، ولكن هذا البيت  إالتوحيد، أسسه أبو األنبياء إبراهيم وولده إسامعيل 

األمور إىل أصلها، وهو بناء حتول إىل مباءة لألصنام، فجاء اإلسالم ليعيد 
 اهللاالئتالف االجتامعي والسيايس عىل أساس التوحيد والقيم املرتبطة باإليامن ب

ًواليوم اآلخر، وإذا مل يتم ذلك فإن قريشا ربام تسقط بني خمالب القوى الكربى 
 ).فارس والروم(املتصارعة يومها 

ُمن اهللاَُّ سبحانه وتعاىل عىل قريش بأمنهم اال َّ قتصادي والنفيس، ودعاهم إىل َ
َعبادته وحده، فهذا هو احلق، إن الذي له اخللق واألمر هو الذي جيب أن يعبد،  ُ

 .ٍوعندئذ تدور كل األمور السياسية واالقتصادية واالجتامعية حول التوحيد
حتدثت سورة اإلرساء عن رصاع القوى الكربى حول املسجد األقىص، 

حتدثت السورة عن فساد بني إرسائيل، وهو . ًيداًوالرصاع هنا أكثر عمقا وتعق
أما فساد قريش فقد ). الكتاب(فساد عريض؛ ألنه فساد ما بعد الدولة وما بعد 

ًكان بسيطا؛ ألنه فساد ما قبل الكتاب، وقبل أن تفسد الفطرة متاما، وقبل أن  ً
 .يتحول الدين إىل طقوس شكلية، بينام القلب خراب كام هو حال بني إرسائيل



  
 

 

   
 

 إىل املسجد األقىص لريى املرسح الذي دارت حوله r  برسول اهللاَّيرسُأ
 بزكانته مستقبل هذا املكان، وأن املسلمني r أكرب األحداث، وليسترشف

M S R Q P سريثونه؛ ألن األمة التي كانت قبل ذلك أصاهبا الفساد 
 Y X W V U TL ]إنه االستعالء اإلرسائييل،  ]٤: اإلرساء

 وتشتت بنو ، ]٥: اإلرساء[M h g f e d Lعليهم  اهللاَّحيث سلط 
إرسائيل، ولكن هذا الشتات ما زال حيمل جرثومة الفساد يف األرض، فاليهود 

إن دينكم خري : الذين عاشوا يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم قالوا لقريش الوثنية
ود من دين حممد، وإذا كانت قريش تستخدم الكعبة ملحاربة القرآن فإن اليه

/ M 0 ولذلك جاء يف سورة اإلرساء . يستخدمون التوراة ملحاربة القرآن
5 4 3 2 1 L ]إهنا إشارة للمسلمني بأهنم األحق يف . ]٩: اإلرساء

 r اهللامحاية املسجد األقىص وما حول املسجد األقىص، وهكذا كان توجه رسول 
    ).مؤتة، تبوك، بعث أسامة(إىل بالد الشام 

 يفقه املسلمون العالقات الدولية وانعكاساهتا عليهم، ويف سورة الروم
، والتي يراد )الفرس والروم(فالسورة تذكر مراكز الرصاع يف العامل اإلسالمي 

لإلسالم أن ينهض ليزيل آثار الرشك والوثنية واستعباد الناس يف هاتني 
عىل وقد علل املفرس ابن عطية فرح املسلمني بانتصار الروم . اإلمرباطوريتني

إن فرح املؤمنني هو ملحبة أن يغلب العدو «: ًالفرس تعليال يستحق التأمل، قال
كثر اخلوف ) الفرس(ألنه أيرس مؤنة، ومتى غلب العدو األكرب ) الروم(األصغر 

 سبحانه وتعاىل اهللاـ أي أن  ما رواء التاريخ فهذا تفسري ملا يسمى اليوم ـ. »منه
لمني، فبعد أن حيطم الروم الفرس، سيخرجون ّوظف القوة الرومانية لصالح املس

 .د الطريق النتصار املسلمني عليهمهذا االنتصار منهكي القوى، مما يعببعد 
 إن هذا القرآن هيدي للتي هي أقوم يف كل جماالت احلياة، ومنها اجلانب السيايس،

 .هًوعىل املسلمني أن يلتقطوا إشارات القرآن وأن يتدبروه كثريا ليستفيدوا من



  
 

 

   
 

 

يف بداية القرن العرشين كانت الدول األوروبية يف حالة هستريية من التنافس 
عىل اقتسام العامل اإلسالمي، واحتالل ما يقدرون عليه يف قاريت آسيا وإفريقيا، 

اجلزائر وتونس واملغرب، وكان من : وكانت فرنسا قد احتلت املغرب العريب
وهو اجلزء الشاميل من املغرب املطل عىل ) الريف(الل منطقة نصيب إسبانيا احت

 .البحر املتوسط، بعد أن أذنت هلا بريطانيا يف ذلك
مل هينأ اإلسبان باحتالهلم للريف، فقد ثار عليهم األمري حممد بن عبد الكريم 
اخلطايب، وتغلب عليهم يف عدة معارك، وقامت فرنسا وقعدت هلذه االنتصارات 

ً هي ال تطيق استقالال إسالميا بجوارها وجوار اجلزائر، ولذلك حتالفت الريفية، و
 .مع إسبانيا للقضاء عىل اخلطايب وحركة اجلهاد التي قادها

وبعد سنوات من املقاومة لفرنسا وإسبانيا مل يستطع الريفيون االستمرار لقلة 
جزيرة من ًالعدد والعدة، واستسلم بطل الريف حقنا للدماء، ونفته فرنسا إىل 

 .جزر املحيط اهلندي
َّوالالفت للنظر أن العامل اإلسالمي بأمجعه ختىل عن مساعدة املقاومة الريفية، 
ًومل يتلق اخلطايب أي دعم يذكر، ويعلق األمري شكيب أرسالن موضحا أسباب 

خوة يقومون بجهد يكاد يكون إهذا الضعف وهذه االهنزامية والسلبية، وترك 
 :من األساطري، يقول

 :وكان من أسباب ذلك«



  
 

 

   
 

  فشو االعتقاد يف تركيا ومرص وغريها من البالد العربية بأن وسم قضايانا-١
 ُّيرض بنا وحيفز األوروبيني عىل التألب علينا، بينام لو أظهرنا قضايانا) اإلسالمية( بـ

ًخالية من صبغة الدين ملا وجدت أوروبا بأسا يف ) قومية(أو ) وطنية(عىل أهنا 
) اإلسالمية(ا االستقالل، فهذه الدول واألحزاب املؤيدة هلا يفرون من إعطائن

 .ًمراعاة خلواطر إنجلرتا وفرنسا، ولكن هذا مل يفدهم شيئا وخرسوا الدين والدنيا
قد انبهرت بأوروبا، واعتربوا أن ) املثقفني(  كانت طبقة من يسمون أنفسهم بـ-٢

 .)١(»ربون موقفهم هذا من التعقل واحلكمةكل مقاومة هلا ال تأيت إال باخلرسان، ويعت
ويتسرتون بالشعارات األخرى إرضاء ) اإلسالمية(ليت الذين خيشون من 

للغرب، ليتهم يدركون أن الغرب يعرف أكثر مما يعرفون، ويعلم أن هوية هذه 
 خاطبوا الغرب رصاحة بـ نياألمة هي اإلسالم، ولو أن العلامء واملثقف

 . أقرب الطرق حلل كثري من املشاكللكان ذلك) اإلسالمية(
ًوأما املثقفون الذين يدعون التعقل فهم أقل الناس إيامنا بالقيم التي يتكلمون  َّ

ًها، وهم أكثر الناس جشعا للامل واملوائد الفاخرة والثرثرة يف املقاهي، ولسان نع
 ):الفاطمية(ًحاهلم يقول كام قال الشاعر قديام عن تغلغل اليهود يف الدولة العبيدية 

  هيود هـذا الزمـان قـد بلغـوا
ــدهم ــال عن ــيهم وامل ــز ف   الع
 يا أهل مرص إين نصحت لكم

ــوا ــد ملك ــاهلم وق ــة آم   غاي
ــك ــشار واملل ــنهم املست   وم

 كــَّد هتود الفلــودوا فقـهت

                                                 
مري شكيب أرسالن حول ثورة الريف واألمري حممد ، وتعليقات األ»حارض العامل اإلسالمي«: انظر  )١(

 .عبد الكريم اخلطايب



  
 

 

   
 

 
 

الشيطان، ال أدري ما الذي دهى هذه األمة فجعلها تستجيب لوساوس 
ُّوتغرق يف التفتت والتجزؤ، ويظهر فيها مفهوم اإلقليمية الضيقة باسم اخلصوصية ِ ُ 

ًالتي مل تظهر سابقا، وقد وقع يف ) األقليات(الوطنية كام تظهر عىل السطح قضية 
براثن هذا الترشذم اإلنسان العادي، بل وصل هذا املرض إىل بعض حاميل 

 !الدعوة اإلسالمية
لدولة اإلقليمية التي تشع باخلصوصية الوطنية وتعلن يف والغريب أن ا

الوقت نفسه انتساهبا إىل األمة العربية واإلسالمية، هذه الدولة قد أصاهبا الداء 
ًالذي كانت سببا يف إبرازه ونرشه، فهي ختاف أيضا من األقليات يف داخلها ً. 
ًريبا، وال باألمس القريب كان اجلزائري هياجر إىل دمشق فال جيد نفسه غ

يشعر أنه بني أناس ال يعرفهم، ويستقر هو وأرسته، ويكون من أوالده وذريته 
كيف يصل إىل هذا املنصب وهو : الوزراء والعلامء، وال أحد من أهل دمشق يسأل

من املغرب واستقرت يف دمشق، وهي أرسة ) الكتاين( جاءت أرسة ..؟ليس منا
 املايض كان رئيس مجعية العلامء يف علمية معروفة، ويف اخلمسينيات من القرن

 .سورية الشيخ مكي الكتاين
وقد هاجر الشيخ حممد اخلرض حسني من تونس واستقر يف دمشق، وبعد 

ً فرنسا لسورية هاجر الشيخ إىل مرص، وعمل هناك رئيسا لتحرير جملة احتالل



  
 

 

   
 

ن ً، ثم أصبح شيخا لألزهر، ومل خيطر ببال أحد من أهل مرص أ)لواء اإلسالم(
ًيسأل كيف يصبح تونسيا شيخا لألزهر  . 

، )املنار(والشيخ رشيد رضا هاجر من طرابلس الشام إىل مرص، وأنشأ جملة 
 .وربام يظن بعض الناس أنه مرصي لتوطنه يف مرص املدة الطويلة

َّكان الشيخ ابن باديس من أرسة بربرية عريقة، والتفت اجلزائر كلها حول  َ ْ
 .وكان من أشد املنادين إلحياء العربية) لعلامءمجعية ا(الشيخ ومرشوعه 

ة ملجتمع املغرب العريب تكشف عن الغياب شبه الكامل يإن القراءة التارخي
كانت العالقات مبنية عىل ) عربية ـ أمازيغية(ألي تناقضات عرقية أو لغوية 

لية ًاالتصال وليس عىل االنفصال، ومل يشعر املجتمع املغريب أن هناك شيئا اسمه أق
 .أو أكثرية

يف العراق وسورية أكراد مسلمون ومل يشعر العريب املسلم حياهلم بأي شعور 
عنرصي يف وقت من األوقات، بل مل خيطر بباله هذا الشعور؛ ألن اإلسالم 
َّوالتجانس احلضاري ظلل اجلميع، وكثري من رؤساء الوزارات وكبار الضباط يف 

ف وقع هذا؟ فلامذا تظهر هذه النزعات اآلن، ًاجليش كانوا أكرادا، ومل يقل أحد كي
ًهذه النزعات املدمرة لألمة واملدمرة ألصحاهبا أيضا، إذا كان هؤالء مسلمون 

 .فاإلسالم هو اجلامعة الكربى بيننا، واللغة العربية هي لغة العلم والدين
منذ نشأة اإلنسان وهو حيب أهل بيته وهذا هو وطنه الصغري، فإذا تقدم يف 

اتسع أفقه واتسعت بعد ذلك دائرة وطنه، وعرف الذين يامثلونه يف ماضيه السن 
وحارضه، ووجد فيهم صورة ماضيه وحارضه، ووجد فيهم صورة أخالقه 
ًومنازعه، وهذا هو وطنه الثاين، ولكنه سيجد أيضا سعادته يف أمته ووطنه الكبري 

ا ذات وجهة ، وال تعارض بني هذه األوطان إذا كانت كله)الوطن اإلسالمي(



  
 

 

   
 

إن «: اإلسالم، وكام قال الشيخ البشري اإلبراهيمي: واحدة نحو اجلامعة الكربى
ًالغرب هو الذي خدرنا بالوطنيات الضيقة، فأصبح كل فريق قانعا بجحر  ّ
ُالضب، ويناضل عنه بمثل سالح الضب، وهيهات إذا مزقت األطراف أن حيفظ 

 .»القلب
رب هم الذين يؤججون نار العنرصية، الزعامء الذين ارتبطت مصاحلهم بالغ

ّوخيوفون األقليات ويكذبون عليهم ويدعون أن االلتفاف حول زعامتهم هو 
الذي حيميهم من األكثرية، بينام احلقيقة أن ليس هناك أقلية وأكثرية إذا كان 

 وعىل الشعوب اإلسالمية أال تستجيب هلذه النزغات، ،اإلسالم هو اجلامع بيننا
مصلحتها يف الدنيا واآلخرة هي يف الوحدة والتآلف، والغرب الذي وأن تعلم أن 

يساعد عىل هذه النزغات هو الذي يتوحد بطوائفه الدينية املختلفة وبأعراقه 
 .املختلفة

إن القضايا الكربى التي هتم األمة ال يصلح هلا إال املصارحة وقول احلق ولو 
ساب الدين واملصلحة،  كان مرا، وال يصلح هلا التدسس للعواطف عىل ح

واإلسالم ال حيارب األشياء الطبيعية مثل االنتساب إىل قبيلة أو شعب، ولكنه 
حيارب العصبية اجلاهلية والتكتل حوهلا، واحلل ال يأيت من ردود األفعال 
املتشنجة، ولكن بام أدبنا به هذا الدين وما رشع من رشائع هي ملصلحة املسلم يف 

ن هناك أقليات غري عرقية فيجب أن تندمج مع األكثرية دنياه وآخرته، وإذا كا
 .حيث تتوحد املقاصد، واألمة ال حتكم إال برأي السواد األعظم من أبنائها

 



  
 

 

   
 

 

 :يف إشارة إىل أساليب اليهود امللتوية، ونفوسهم التي أكلها احلسد، قال تعاىل
 M = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 C BA @ ? > J I H G F E D
 K LL ]وامللك العظيم إشارة إىل ملك داود وسليامن ]٥٤-٥٣  :النساء ،

 .عليهام السالم
 لو كان نبيا ما اشتغل بالسياسة :  وقالواr طعن اليهود يف نبوة النبي حممد

حتت طاعة الدولة : حتت طاعته، أي) يف املدينة(واحلكم، وال أدخل اليهود 
أليس منطق العلامنيني . عامة، وال عقد معهم املعاهداتاإلسالمية يف األحكام ال

ِّ، وزين اهللاهؤالء الذين كرهوا ما أنزل ! هو منطق أهل الكتاب؟) وأمثاهلم(اليوم  ُ
هلم باطلهم، هؤالء يشنعون عىل املسلمني أهنم يشتغلون بالسياسة، ويدخلون 

ل إىل دهاليز ـ أسمى وأقدس من أن ينز نظرهم يف الدين يف السياسة، والدين ـ
السياسة، ووحلها ومناوراهتا، وكأهنم يف الظاهر حيرتمون اإلسالم ويعظمونه؛ 
ولكنه يف احلقيقة املكر الذي تعلموه من أسالفهم؛ ولذلك اخرتعوا مصطلح 

ً، وكأن هناك إسالما اجتامعيا وإسالما اقتصاديا، وإسالما »اإلسالم السيايس« ً ً  
ريئة، وهم ممن جيعل القرآن عضني، اإلسالم كل هذا، وهذه جتزئة غري ب...  فقهيا
 .الدجل والكذب واخلداع: يدخل يف السياسة إذا كانت تعني وهو ال

ِولكن اإلسالم من يوم أن بعث حممد ُ r قدر له أن يكون نظاما ينرش رمحة  ُ
ًوعدال، ويقيم أمة وحكام، وال تعريف له إال   الذي هو هداية للبرشية »اإلسالم«ً



  
 

 

   
 

كل عرص، وكل مكان، وهو هوية األمة، وال هوية هلا غريه، وهو حضارهتا يف 
وكل حماولة لتجزئة اإلسالم داخل إطار معني . وثقافتها، وهو عقيدهتا ورشيعتها
 .هي حماولة فاشلة، وإن كانت ماكرة

ْملاذا ال يبيح العلامنيون بمكنون صدورهم، وتكون عندهم الشجاعة ألن  َ
ْسهم، ولنقل هلمِّيرصحوا بام يف نفو ُْ َ : M M L K J I H G F

 O NL ]٢٤: سبأ[. 
 

 



  
 

 

   
 

 

ًليس جديدا احلديث عن الغرب، فهو حارض منذ ثالثة قرون ويف العامل كله، 
 ١١/٩ولكن بعد أن ظنت أمريكا أهنا استفردت بالعامل، وبعد العوملة ومآالهتا وبعد 

ن طبيعة اخلطاب مع الغرب، وبعض الناس واحتالل العراق، كثر احلديث ع
ِّ؛ حتى حيسن صورته مع هذا الغرب، وبعضهم أراد أن حيسن صورة »هرول«

 .اإلسالم، وكأن اإلسالم بحاجة إىل حتسني صورته
َطاب، وما يدور حول اخلطاب، أالوقبل احلديث عن اخل  جيب علينا أن َ

 نتعرف عىل املكونات الثقافية للغرب؟
ُ بد أن تذكر، وال بد أن تعرفها األجيال؛ لتتعرف عىل املأساة هناك حقائق ال

دون زيادة أو نقصان، وهذا التعرف ال يعني بحال من األحوال القطيعة مع 
 َّحضارة قوية عاتية قدمت للعلم اليشء الكثري، ولكنها يف الوقت نفسه هي حضارة

 .يقينيات الدينيةمتكربة نفعية يغلب عليها الطابع املادي الذي يريد زعزعة ال
اجلمود عىل مقوالت معينة، بل جيب أن نتابع : ًوهذا التعرف ال يعني أيضا

املظاهرات املليونية التي : ونالحظ التطورات احلاصلة عىل الساحة الغربية، مثل
 .خرجت يف عواصم أوروبا معارضة للحرب، ومعارضة لغرور أمريكا

لغرب وتعمق يف االطالع عىل يقول مالك بن نبي الذي عاش مدة طويلة يف ا
الفرد األورويب حيمل جراثيم الكربياء؛ ألنه يتلقاها منذ «: ثقافة الغرب، يقول

ه للعامل، فهو يعتقد أن التاريخ واحلضارة يبتدئان يف رالطفولة، ويتكون فيه تصو



  
 

 

   
 

 .)١(»أثينا ويمران عىل روما ثم خيتفيان فجأة ألف سنة، ثم يظهران من جديد يف باريس
 »متخلف«ذا الغرب ال يتصور جتربة يف احلياة خارج إطار حضارته وغريهم فه

  )٢( . فهو يكفرنا حضاريا
 :»شؤان الي«م قال رئيس وزراء الصني ١٩٦٢ويف عام 

رغم كل عصور احلضارة التي حيملها تارخينا، ورغم كل ما أسديناه «
 .»للجنس البرشي، مل ينلنا من الغرب سوى اإلذالل

 :لم النمساوي حممد أسدويقول املس
ًعندما يبحث أحد الغربيني يف اهلندوسية مثال أو يف البوذية فإنه يعي دائام « ً

الفروق األساسية بني هذين املعتقدين وبني معتقده، إنه يتبرص يف مثل هذه 
ًالثقافات برصانة واتزان، وأحيانا بتقدير وإكبار، بيد أنه عندما يصل األمر إىل 

ًـ ليس غريبا عنه، فإن املحاباة العاطفية تضطرب  ين سامويوهو د اإلسالم ـ
ًوختتل، فهل السبب يف ذلك يعود إىل أن قيم اإلسالم تشكل خطرا ممكنا عىل  ً

 .املفاهيم الغربية؟ ولكن جيب أن نعود إىل التاريخ لنفهم األساس النفيس
ان ما يشعر به الغربيون نحو اإلسالم متأصل من انفعاالت ولدت يف إب إن

 .)٣(»احلروب الصليبية
َّإذا أردنا أن نفهم الغرب جيب علينا أال نفرسه أجزاء، بل ننفذ إىل أعامق 
الضمري الغريب وما حيمل من فلسفة ذرائعية تقوم عىل أن احلق هو ما حيقق النفع 

 .للرجل األبيض
                                                 

 .١٦١يف مهب الريح، ص  )١(
 .كام يعرب طارق البرشي  )٢(
 .١٧ ،١٦الطريق إىل مكة، ص  )٣(



  
 

 

   
 

 ملصاحله اخلاصة، »كرافعة«هذه الذرائعية هي التي جتعله يستخدم الدين 
 .لتبشري خارج جمتمعاته، بينام يعلن يف داخله أنه علامين ال يتدخل يف األديانفيدعم ا

فهل ينفع مع هذا الغرب احلكومي أو الرسمي إظهار املسكنة والضعف؟ 
ًوأننا أناس ال نخيف أحدا، إن هذا سيجعله أكثر رشاسة، وأكثر تكالبا وطمعا،  ً ً

 رصاع مع الطبيعة كام يعرب والغريب بطبعه يعترب نفسه يف رصاع مع اآلخر، ويف
 .ًدائام، فعندما يرى يف إنسان أو يف أمة الضعف واهلوان فهو حيتقر هذا اإلنسان
إما أن : وهذا ال يعني أن احلالة جيب أن تكون حالة عداء، ولكنها احلقيقة

ـ أو نتعلم كيف نخاطبه  َّوهم قلة واحلمد للـه نخضع له كام يريد بعض الناس ـ
 . نشعره بذاتيتنا وكرامتناً خطابا قويا

واملسلمون يملكون وسائل كثرية للضغط عىل الغرب وتوسيع دائرة 
 .ً  الرصاع، وإن كان رصاعا سلميا وليس عسكريا، وذلك لتغيري ميزان القوى

 وهو أحد مثقفي الغرب الذين أسلموا »مراد هوفامن«وأما احلوار معه فإن 
 :ينصحنا ويقول

م والغرب هو حوار مستحيل، وإنام احلوار األكثر إن احلوار بني اإلسال«
، أي حوار مع )١(»فائدة وفاعلية هو احلوار بني اإلسالم والنصارى يف الغرب

 .)٢(العقالء منهم واألحرار
 

                                                 
 .١٧/٥/٩٧مقابلة مع جملة العامل،   )١(
 .ه١٤٢٥لبيان عدد شعبان جملة ا: انظر املقال الذي كتبه الشيخ سفر احلوايل عن املوحدين يف النرصانية  )٢(



  
 

 

   
 

 

إن أحرى الناس وأقرهبم ألن يستفيد من التاريخ هم الساسة الذين جياهبون 
قات دولية متشابكة، فعلم التاريخ من ًأحداثا كبرية، وقرارات صعبة، وعال

العلوم القريبة من صنع القرار السيايس، والذي يقرأ عن حتالفات الدول وأسباب 
َّنجاحها أو فشلها، أو يقرأ عن تدخل الدول يف أمور دول أخرى، وما جر ذلك 
عليها من ويالت ال بد أن حيسب ألف حساب قبل اختاذ القرار، ولكن املشاهد 

الواقع أن الدول والساسة ال يعتربون بام جرى من أحداث ماضية عىل أرض 
 .تشبه ما جيري يف احلارض

ظن قادة هذه الدول أن األمور غري متشاهبة، أو : وأسباب ذلك كثرية، منها
 .ظنهم أهنم يعيشون يف ظروف أفضل وأقوى، والفرص سانحة أكثر من املايض

إن روزفلت أساء : رى، ويقالومنها عدم معرفة اآلخر وثقافة الشعوب األخ
تقدير ستالني يف هناية احلرب العاملية الثانية، وكيف يمكن لروزفلت أن يفهم 

بينام مل يكن لديه سوى فكرة ضئيلة عام كان عليه االحتاد السوفيتي، ! ستالني؟
ًوستالني الذي مل يسافر أبدا خارج روسيا كيف يمكنه أن يعلم ما يدور يف ذهن 

 !ل الذي كان يف عامل خمتلف؟ترشش: شخص مثل
وقد تزين احلاشية لبعض احلكام أن الشعوب تنتظر تدخلهم بفارغ الصرب كام 

 .ًحدث يف العراق أخريا
تأمل يف « يف كتابه »مكنامرا«يتحدث وزير الدفاع السابق يف الواليات املتحدة 



  
 

 

   
 

 : عن أخطاء أمريكا يف فيتنام فيقول»أحداث املايض
حلكم عىل النوايا اجليوبولتيكية خلصومنا، وبالغنا يف  لقد أخطأنا يف ا-١«

 .األخطار التي تشكلها إجراءاهتم عىل الواليات املتحدة
 نظرنا إىل شعب وزعامء فيتنام اجلنوبية من منطلق جتربتنا نحن؛ لقد -٢

 .أخطأنا يف احلكم عىل القوى السياسية داخل البلد
 عىل السواء، عكست جهلنا  إن أخطاءنا يف احلكم عىل الصديق والعدو-٣

 .)١(»العميق لتاريخ وثقافة وسياسة الشعب يف املنطقة، ولشخصيات وعادات زعامئه
ورغم اختالف الزمان واملكان بني فيتنام والعراق، وتباين أسباب االحتالل، 

 .إلخ... ُّفالعراق يف املنطقة العربية، وقريب من العدو الصهيوين، ثم البرتول
ّاألخطاء، ومل يفهموا طبيعة الشعب العريب املسلم، وظنوا رغم ذلك تكررت 

أن الشعب سريحب هبم، وظنوا أن القوة القرسية هي الطريق الوحيد للحصول 
 .عىل النتائج

 
 

                                                 
 .١٤٧ص» حتطيم األمم«: روبرت كوبر  )١(



  
 

 

   
 

 

َّحتى نتعرف عىل يشء من تاريخ أمريكا التي نصبت نفسها بعد سقوط 
ًاالحتاد السوفيتي قطبا واحدا،  وتريد فرض إرادهتا عىل العامل ال بد من الرجوع إىل ً

 .البدايات، إىل اهلجرات األوىل التي وطئت األرض اجلديدة
 طامعني يف األرايض ويف العيش فحسب، امل تكن تلك اهلجرات جتمع أناس

، ففي يوم )أرض امليعاد(بل كانت اهلجرات األوىل جتمعات دينية مصابة هبوس 
َشواطئ أمريكا أعضاء من مجعية يدعى أتباعها بـ م وصل إىل ٢٦/٢/١٦٢٠ ُ

جاءوا من بريطانيا وهولندا وأملانيا، ووصلوا إىل خليج ) Puritansالطهوريون (
، جاءوا من العامل القديم كي )١(وأسسوا هناك أول مستعمرة) ماسوتشوستس(

شعب يعيشوا حياهتم بالشكل الذي ترتضيه رؤيتهم الدينية والتي تقوم عىل أهنم ال
 .املختار، عىل غرار خروج بني إرسائيل من مرص

، كان مجيع أفراد املستعمرة )٢(كان هدفهم تأسيس جمتمع حتكمه قوانني إهلية
أعضاء يف الكنيسة، ومن املفروض عليهم الذهاب إىل الكنيسة، واحلكومة تنتخب 

 .من هذا التجمع
قرن التاسع عرش إن القادة الذين أسسوا وقادوا الواليات املتحدة خالل ال

                                                 
 .قارن هبذه التسمية ما يفعله اليهود يف فلسطني املحتلة  )١(
 .٢٠٠١، طبعة دار الرشوق ٤٣ص» الدين والسياسة يف الواليات املتحدة«: مايكل توربت  )٢(



  
 

 

   
 

التي قدر هلا أن تشغل أرض امليعاد ) إرسائيل اجلديدة(ختيلوا األمة بشكل ما 
الغنية، وأن تنعم باحلرية، ولذلك جيب أال نستغرب تلك العالقة احلميمة بني 

 .أمريكا وإرسائيل
، )جيفرسون(كان مؤسسو أمريكا ورؤساؤها األوائل متدينني، مثل 

 وكان األخري وهو ثاين رؤساء أمريكا يؤمن بتعاليم املسيح، )أدامز(، و)فرانكلني(و
 .األخالقية، ومل يؤمن بألوهيته، وانتقد انحراف املسيحية الذي تكرسه الكنيسة

كام استلهموا اجلمهورية الرومانية، فمجلس الشيوخ هو تقليد للمؤسسة 
ـ جعل    العاملهو أهنم أمة خمتارة ليقودوا الرومانية، هذا الشعور عند األمريكيني ـ

 .كل موقف معاد هلم غري قابل للفهم
أقاموا وطنية هلم جيب عىل ) إنجلرتا(وبعد حرب االستقالل عن الوطن األم 

الربوتستانت، : (مجيع املهاجرين االنصهار هبا، وقوام هذه اهلوية
، ولذلك قضوا عىل اهلنود )(WASP، ويرمزون هلا بـ )األنجلوسكسون، األبيض

 .األرض األصليني؛ ألن البيض بحاجة لألرضاحلمر أصحاب 
ويف هناية القرن العرشين دخلت أمريكا حلبة الرصاع الدويل كإمرباطورية ال 

 !!ًترى أن لألرض حدودا واضحة، بل حركة قابلة للتوسع باستمرار
ملاذا مل تعد هذه الدولة : »ما بعد اإلمرباطورية«ويتساءل صاحب كتاب 

؟ ملاذا ترص عىل اإلرضار باالستقرار العاملي، هل ألهنا الكربى متساحمة وعقالنية
بالغة القوة؟ أم ألن العامل بسبيل اخلروج عن السيطرة، أو أهنا ختاف من العزلة 

 .)١(وأن جتد نفسها وحيدة يف عامل مل يعد بحاجة هلا؟
                                                 

 .٤٢ص» ما بعد اإلمرباطورية«: إيامنويل تود  )١(



  
 

 

   
 

إهنا دولة متحرضة يف واجهتها، ولكنها بربرية متوحشة يف صميمها، وهي 
ع قوى االستبداد يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية لتنفيذ التي حتالفت م

مشاريعها من خالهلم، ومع ذلك فهي تدعي أهنا حتمل رسالة إنسانية، فهل 
رضب البرشية بالقنابل الذرية رسالة إنسانية؟ وهل فتح السجون الرسية يف العامل 

 !هو شأن إنساين؟
ني املنظامت املتطرفة إن مشكلة أمريكا هي ذلك التحالف الشيطاين ب

وكل يشء جيب أن يسخر هلذا ) تورايت(والصهيونية وقراءة األحداث من منظور 
 .التحالف

ولكن ال بد هنا من أن نفرق بني رشائح من الشعب األمريكي املغرر هبم من 
قبل اإلعالم وعندهم من السطحية السياسية ما يصدقون به حكوماهتم وبني 

 .تقدس القوة وتنظر للشعوب األخرى نظرة استعالئيةالثقافة األمريكية التي 
وأما النواحي اإلنسانية التي نالحظ عند أفراد من الشعوب الغربية فهي 

كام يسميها املفكر اجلزائري مالك بن نبي، وليست فضائل ) جذبية(فضائل 
 .إشعاعية، أي إهنا فضائل فيام بينهم وليست لغريهم

 
 



  
 

 

   
 

 

ًالغربيون قرارا سياسيا حيسبون للغري حسابا، وذلك ملا يعلمونه عندما يتخذ   ً
من أنفسهم يف معاركهم السياسية والدبلوماسية، حيث األخذ والرد، وحيث 

فيظنون أن اآلخرين مثلهم، ولكنهم . التنازالت ال تكون إال بميزان دقيق
ثبتوا حسن يفاجئون بأن املسلمني والعرب خاصة يتنازلون دون مقابل، ربام لي

 !نواياهم وطيب عنرصهم؟
هذا واقع مشاهد، ففي قضية فلسطني، ويف السنوات األخرية تم تنازالت مل 
ًحيلم هبا العدو، ويمكن أن نقيس عليها كثريا يف عالقات الدول العربية مع القوى 

 .الكربى
يف بداية القرن املايض ومنتصفه كان هناك من السياسيني من يفاوض 

ـ قد انتهى، وجاءت أجيال تظن  رغم تغربه  ولكن هذا اجليل ـويفرض رشوطه،
أن قبوهلا بكل يشء هو السياسة، وحتى يرىض الغرب عنها ولن يرىض، وال بأس 
ًأن نأخذ مثاال من التاريخ؛ فبعد احلملة الصليبية عىل مسلمي األندلس خيش 

املغرب إىل رد إىل )  الصغرياهللاأبو عبد (أن يؤدي طرد ملك غرناطة ) فريديناند(
أقنعه ) مخينيس(فعل عنيف من جانب دول املغرب اإلسالمية، غري أن الراهب 

ْبأن ال خطر ألبتة من وراء إخراج ملك غرناطة، ألن حالة اخلالف والشقاق هناك 
 .لن تسمح ألهلها باإلقدام عىل مثل هذا العمل

إىل ومثال آخر من التاريخ احلديث يكشف عن عقلية الغرب وكيف ينظر 
 .العالقات السياسية مع املسلمني



  
 

 

   
 

يتحدث املفكر اجلزائري مالك بن نبي عن فرتة احلرب الباردة بني الغرب 
واالحتاد السوفيتي وكيف أن الغرب مع عداوته للشيوعية، ولكنه ال يريد انتصار 

 واألخرى اهللاملسيحية أمام قوتني متصارعتني، إحدامها توحد «: اإلسالم، يقول
 ه، ومنطقيا جيب عىل املسيحية أن تؤيد اإلسالم، ولكنها عىل عكس تنفي وجود

، املسيحية تدرك أن الشيوعية )١(ذلك فهي تريد االنتصار للشيوعية عىل اإلسالم
وا البطون وانتهى امأل: غري مستقرة، وأهنا ال تنشئ حالة استقرار، ماركس قال

وتأيت نقطة النهاية بالنسبة كل يشء، أما إذا انترص اإلسالم فإن التاريخ ينتهي، 
 .)٢( ]٣٣: التوبة[»M j i h gL :  الكريمةاآلية للمسيحيني ويتحقق وعد

عندما انترصت الشيوعية يف روسيا وقامت هلم دولة، فإن الدول الغربية 
وقد عرض بعضهم تسليح تركيا «حاولت إثارة املتاعب يف وجه هذه الثورة، 

تراك الداغستان والترت، فلم يقبل احللفاء هذا ملحاربة روسيا، حيث سينضم إىل األ
 الرأي، وال راق هلم تسليح األفغان وال بخارى يف بالد الرتكستان، وما ذاك إال

مهام كان اخلطر ) البولشفي(ألهنم يرون اخلطر اإلسالمي أعظم من اخلطر 
 .)٣( »ًالبولشفي عظيام

ِهل نقف موقفا سلبيا جتاه هذا النوع من السلوك أم  األفضل هو معرفة  أنً 
 .هذا الغرب عىل حقيقته، فهذا مما يساعد عىل التعامل معه برشوط أفضل

                                                 
ريكا والغرب االستفادة من جهود املسلمني إلسقاط االحتاد السوفيتي والشيوعية، وبعد استطاعت أم  )١(

 .املسلمنيوأن اسرتاحوا من الشيوعية التفتوا لإلسالم 
، أي بعد وفاة ١٩٧٥ حديث لوفد إسالمي زار اجلزائر، نرش يف جملة املعرفة التونسية، العدد الثامن، عام  )٢(

 .مالك بن نبي
 ).١/٢٣٣(» حارض العامل اإلسالمي«: نشكيب أرسال  )٣(



  
 

 

   
 

 

يف حماولة للفهم السيايس يف أمور قد تشتبه أو يؤدي اخللط فيها إىل نتائج غري 
 .دقيقة ال بد أن نفرق بني الدولة واحلكومة

الكيان السيايس واإلداري للمجتمع، هي الكيان السيايس لألمة أو : الدولة
هي شخصية معنوية، والرشط األول لوجودها هو حتقيق أهداف األمة واملحافظة 
عىل ثقافتها وحضارهتا وعقيدهتا، املواطنون هلم ارتباط وثيق بالدولة ألهنا إىل 

 .جانب العدالة وكرامة املواطن
هي الوكيل عن ) يسالكيان السيا(فهي أداة تنفيذية ملفهوم : أما احلكومة

 .ًالدولة، متثل الدولة وليست بديال عنها
، بينام مفهوم الدولة باق، الدولة ليست رشطي سري أو احلكومة تأيت وتذهب

 .رجل أمن يف الشارع، بل هي اإلطار السيايس لألفراد
الذي يعارض مفهوم الدولة يتحول فعله إىل اهلدم وتقويض األسس، أي 

ها وطريقة ءأما الذي يعارض احلكومة وأخطا. تيجييدخل يف األمن االسرتا
أدائها فهذا من حقه، بل هو واجب إذا كان للتسديد واإلصالح وال يعترب فعله 

 .ًخطرا عىل البالد
 ،)الدولة(الوظائف التي متارسها احلكومة هي من أجل خدمة الكيان السيايس 

 ندما ال تتقيد بدستوروليست الدولة يف خدمتها، وقد تطغى احلكومة عىل الدولة ع
 .أو رشيعة



  
 

 

   
 

احلكومات العربية التي تأسست بعد احلرب العاملية األوىل نتيجة اتفاقيات 
مفهوم الدولة أو ترسيخ  إىل َ هذه احلكومات مل ترق،أو تقسيامت املنترص األورويب

الكيان السيايس الذي يمثل األمة، الدولة التي ختطط للمستقبل وهتتم بالفرد 
ًوحتافظ عىل هوية األمة، ولذلك فقد فشلت هذه احلكومات فشال واملجتمع 

 .ًذريعا، ألن مهها األكرب كان يف تقليد الغرب أو الرشق
ًوحتى هذا التقليد كان مبترسا ومشوها، مل يشعر املواطن باالنتامء احلقيقي  ً
هلذه احلكومات، فهي يف واد والشعب يف واد آخر، بل أصبح الطابع املميز للحياة 
السياسية هو طابع العداء واالحتيال املتبادلني بني احلكومة واملواطن، احلكومة 
ًترتبص بحياة املواطنني وأرزاقهم، واملواطنون يعتربون احلكومة عدوا قاهرا   
يرتبصون هبا الدوائر، وربام يسطون عىل ممتلكاهتا كلام هتافتت إىل الضعف 

 .وفقدت قوهتا
رب العاملية األوىل مل تنفذ مفاهيم الدولة، احلكومات التي نبتت بعد احل

 M ÃÂ Á À ¿L واستمرت حكومات ضعيفة ختشى من أي نبأة 
؛ ألهنا ابتعدت عن هوية األمة وثقافتها، ولذلك كثرت االنقالبات ]٤: املنافقون[

العسكرية، وكثرت اخليانات، فاجلندي والضابط ليس عندمها كبري انتامء هلذه 
ات أو ظروف لن يدافع عنها إذا تعرضت للمخاطر، بينام احلكومات، وتأيت أوق

ًنجد دولة مثل أملانيا مل يستطع تقسيمها القرسي خالل مخسني عاما أن يباعد بني 
 .رشقيها وغربيها ورجعت موحدة

ً  للمسلمني يف املدينة دولة، أسس كيانا سياسيا، وهي r أسس الرسول
 أسس للمسلمني دولة ، وال عرب الشاملاملؤسسة التي مل تعرفها قريش وال املدينة

 .مسئولية وليس دولة غنيمة؛ ألهنا ما وجدت إال خلدمة األمة



  
 

 

   
 

 

رسالة من ) كزافييه(بعث الكاتب الفرنيس )  سبتمرب١١(بعد أحداث 
يزية، ، رسالة يف مائة صفحة باإلنجل)رجييس دوبريه(أمريكا إىل صديقه الكاتب 

) واليات غربية متحدة(ضمنها مرافعة عن رضورة احتاد أوروبا وأمريكا يف 
 .لتشكيل جبهة واحدة للدفاع عن حضارة الغرب يف مواجهة اخلطر اإلسالمي

 ،»مرسوم كركال«هذه الرسالة إىل الفرنسية ووضع هلا عنوان ) دوبريه(ترجم 
ره املرسوم الذي أقر بحق َّوكركال هذا هو إمرباطور روماين وحد الدولة بإصدا

 .املواطنة جلميع سكان اإلمرباطورية
يعتقد بالتفوق احلضاري للغرب عىل حضارة ) كزافييه(كاتب الرسالة 

، يصف دوبريه صديقه )بريلسكوين(اإلسالم، مثله مثل رئيس وزراء إيطاليا 
 ، وقد تطوع هذا الصليبي مع الوحدة األمريكية يف)١(صاحب الرسالة بأنه صليبي

 .أفغانستان، وقتل هناك بقصف أمريكي عىل سبيل اخلطأ كام يقولون
هل هذا الكاتب متفرد برأيه ويعرب عن فئة قليلة من املجتمع األمريكي، أم 
إنه يعرب عن غالبية صامتة؟ وهل يريد الغربيون التعايش مع احلضارة اإلسالمية 

ا كان الفرنسيون أم يؤمنون بحتمية الرصاع وإن طرحوا شعارات معتدلة؟ وإذ
يشكون ويضجون من حماوالت أمريكا للهيمنة عىل العامل وللهيمنة الثقافية 

 بشكل خاص، فكيف يكون موقفنا نحن املسلمني؟
                                                 

 !إذا كان هذا وصف الصديق له، فبامذا نصفه نحن؟  )١(



  
 

 

   
 

إن الرأساملية األمريكية جتهل «): بيار بورديو(يقول عامل االجتامع الفرنيس 
ا إمربيالية البعد االجتامعي، وال تعرتف حتى بحق غريها من الرأسامليات، إهن

ُفرق تسد(جديدة، اإلمربياليات القديمة كانت تطبق مبدأ  ، أما األمريكية )َِّ
ُوحد تسد(فشعارها  َ  .»ًأن يصري العامل كله متأمركا: ، أي)ِّ

: ًويقول الكاتب إدوارد سعيد الذي عاش يف أمريكا مدرسا يف جامعاهتا
تعاطف الرئيس ًدأبت دائام أن أوضح أن سعي منظمة التحرير إىل كسب «

كامل؛ ألن كل الرؤساء يف العقود األخرية كانوا صهاينة، ) وهم(األمريكي هو 
ًولكن يمكن تنظيم محلة دفاعا عن احلقوق الفلسطينية وخماطبة الشعب 

 .)١(»األمريكي
عن طرائق البنك الدويل يف االتفاق مع ) شتبغلتس(يتكلم اخلبري االقتصادي 
بيعون صناعات دوهلم، ويرهنون رشكات الكهرباء حكام الدول الصغرية الذين ي

واملياه يف بلداهنم، ويتهم هذا اخلبري الواليات املتحدة بأهنا تشارك يف هذه 
 .األساليب واخلطط لفرض العوملة االقتصادية عىل الدول الفقرية أو املستجدية
اة إن بذرة العنرصية واالستعامر متجذرة يف احلضارة الغربية، وإذا كانت مغط

 ومع ذلك فإن ما ،بقرشة رقيقة فرسعان ما كشفت عن نفسها يف أول اختبار هلا
يطرح عىل الساحة هو احلوار، فهل هو املطلوب اآلن؟ إن احلوار يف حد ذاته ليس 
ًنقصا بل هو مطلوب، ولكن ال بد يف احلوار من أن يعرتف بك الطرف اآلخر 

أو ) عفو(لكي نحصل عىل حتى ال يتحول احلوار إىل استجداء للحقوق، أو 
 .اقرتاب من أصحاب الشأن الذين يمعنون يف ترسيخ السيطرة

                                                 
 .١٩/١٠/٢٠٠٠: »احلياة«  )١(



  
 

 

   
 

َّاحلوار يفرتض الندية بني الطرفني، وال يعني الندية يف املعدات العسكرية أو  ِّ ِِّّ
االقتصادية أو النفوذ السيايس، بل أن يعرتف بك املحاور اآلخر وحيرتم ثقافتك 

 .وعقيدتك واستقاللك
 !ور األمريكي هو كذلك؟فهل املحا

إنه يف معظم اللقاءات ): ديب(يتذكر الكاتب الصحفي مجيل مطر يف حوار 
السابقة كان الطرف األمريكي يركز عىل اهتامات معينة ويظل يكررها، وكأن 
 .اهلدف من احلوار إجبار املحاور العريب عىل االقتناع بضعفه وهزيمته وبؤس حاله

رين العرب كان يتقمص شخصية حماوره، ًويتذكر أيضا أن بعض املحاو
فيفتك بنفسه وبالده وثقافته وعقيدته، ويسخر من جهل شعبه وقياداته، ويلقن 

  )١( .ًزمالءه العرب دروسا يف قيم العوملة واحلضارة الغربية
 فهل هذا احلوار املطلوب؟

وهل من الالئق أن نظهر الضعف أمام اآلخر، أم نعتمد صيغة تناسب 
 قافتنا؟حضارتنا وث

 
 
 

                                                 
 .٨/٥/٢٠٠٢: »احلياة«  )١(



  
 

 

   
 

 

هل البرشية تتقدم نحو األحسن وبشكل مستمر، وهل هي يف صعود دائم 
 وكل عرص هو أفضل من الذي قبله؟

اب ومفكرو أوروبا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، ّهذا ما حسبه كت
عرص األنوار أو : من أمثال فولتري وروسو وأوجست كونت، ويسمون هذه الفرتة

 .يرالتنو
أن التطور يقوم عىل افرتاض عقيل يقوده بصورة آلية حتمية «): كونت(ويرى 

 .»نحو التقدم املستمر، فام من حقبة تارخيية إال وهي أقرب إىل الرشد من التي سبقتها
ًلقد سارت احلضارة املادية يف الغرب شوطا واسعا جعل أهله يشعرون أهنم  ً

 .اتشادوا حضارة فاقت كل ما سبق من احلضار
كان هلا نتائج إجيابية من ناحية التقدم املادي ) التقدم(وال شك أن فكرة 

ًوالعلمي وبعض النواحي اإلنسانية إال أهنا أعطت الغرب شعورا غامضا مألهم  ً
بالزهو، وجعلهم ينظرون إىل الشعوب األخرى نظرة استعالء واستكبار، بل 

 األموال بني أيدهيم نتيجة اشتط هبم اخليال ونشوة االنتصارات العلمية وجتمع
العلم والنشاط التجاري والصناعي، وكذلك نتيجة االستعامر والنهب املنظم من 
القارات األخرى، اشتط هبم اخليال إىل اعتقاد أن اإلنسان سيصل إىل درجة يكون 
بمنأى عن احلروب وويالهتا والعداوات املدمرة بني الشعوب، فالتقدم العلمي 

 !اإلنسانية؟سيحل كل املشاكل 



  
 

 

   
 

 ٍولكن الذي حدث بعدئذ أثبت أهنم كانوا بعيدين كل البعد عن إدراك حقيقة
اإلنسان، والغرب وقع يف رش احلروب يف بداية القرن العرشين ومنتصفه، وما زال 

 .يصنع أفتك األسلحة التي تدمر البرشية، وينفق األموال املكدسة عىل ذلك
شعوب أوطان  ،ي رسقة األوطانويف هذا العرص جاءت حركة االستعامر أ

وإن اتفاق الغرب عىل الظلم الفادح الذي . ال متلك السالح الكايف أو املكافئ
 .حلق بالشعب الفلسطيني هلو أكرب مثال عىل ذلك

هناك نواح إنسانية تقدمت مثل الطب ووسائل الراحة لإلنسان، ولكن ما 
فقه بعد ذلك يف املوبقات الفائدة إذا اخترص اإلنسان الوقت بركوب الطائرة وأن

إن اجلانب األخالقي ينحدر إىل ما يصادم الفطرة ويصادم اإلنسانية، . والتفاهات
ومن املؤرخني الذين ال يرون أن التقدم يف صعود مستمر املؤرخ األملاين 

ألنه وصل إىل مرحلة احلضارة بعد أن ) أفول الغرب(الذي كتب عن ) شبنجلر(
 .قافة، وهو شبيه بكالم ابن خلدونًكان سابقا يف مرحلة الث

الذي اعترب أن الغرب يف انحدار، ألن ) توينبي(وكذلك املؤرخ الربيطاين 
حضارته بلغت أوجها، ومل يعد يف ميسورها مواصلة الصعود؛ ألن احلضارة 
والتقدم عنده ليست باملظهر املادي، ولكن بالروح الكامنة التي تستطيع جماهبة 

 .املشكالت
لتقدم املادي اليوم يقضون هنارهم يف املعامل ومراكز التجارب دون إن قادة ا

 .التفات ملا يقع خارج عملهم من آفات أخالقية
إن فكرة التقدم املستمر فكرة خيالية مادية، فإن تاريخ احلضارات وتاريخ 
اإلنسان يثبت أنه يف صعود وهبوط، واإلنسان عىل حقيقته هو كام وصفه القرآن 

 :الكريم
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 حسب عمله للصاحلات هو يف تقدم أو يرد إىل أسفل سافلني، التقدم احلقيقيف
 .هو يف حتقيق إنسانية اإلنسان وحتقيق الغاية التي خلق ألجلها

 



  
 

 

   
 

 

ًبعد أن سقطت أو ضعفت كثريا األحزاب العقائدية التي وجدت هلا سوقا  ً
رائجة يف اخلمسينات والستينات من القرن املايض، هذه األحزاب التي كانت 
تناوئ اإلسالم وتريد فرض فكرهتا عىل الشعوب العربية كالشيوعية واالشرتاكية 

بعد هذا . نرصي الضيقوالقومية بمعناها الع) بأشكاهلا وألواهنا املتعددة(
وا أاالنحسار الذي أصاهبا مل يعد أمام خمططي سياسة حماربة اإلسالم إال أن يلج

إىل وسيلة أخرى تقف أمام موجة الرجوع إىل الدين، وسيلة رخيصة سهلة وهي 
 .نرش الفساد اخللقي بني صفوف الناس وبني الشباب والشابات خاصة

غناء واملغنني والرقص والراقصني، تشجيع ال: وهذا له وسائل كثرية منها
 وإقامة احلفالت عىل املدرجات الكبرية، وإنشاء املهرجانات التي تفتح وتربر باسم

، فهذه األمور تشغل الشباب والشابات )الربيء(الثقافة، وتشجيع الفنون واللهو 
 .عن التفكري يف القضايا اجلادة، سواء كانت ثقافية أو سياسية

ًات الفضائية لتزيد الطني بلة، أو لتزيد يف الطنبور نغام ثم جاءت بعض القنو َّ ِ
والذي يشاهد بعض هذه القنوات ال يستطيع إال أن جيزم بأهنا تسري . كام يقال

 .ضمن خمطط واضح إلفساد الناس وإشغاهلم بالتوافه
إن خطورة هذه القنوات ليس يف إشاعة الفساد وحسب، ولكن هناك خمدر 

دين سواء علمت هذه القناة أم مل تعلم، وهو تشجيع أحالم آخر يؤثر عىل املشاه
اليقظة، فمن خالل املسلسالت أو األخبار غري الدقيقة والتحليالت التي كثرت 



  
 

 

   
 

ًيعيش املشاهد أحالما ومهية، !! يف هذه األيام من أصحاب اخلربات االسرتاتيجية
 .فيظن أن الواقع كام يشاهده عىل الشاشة

املنحرسة يشجعون هذا الفساد، فليس عندهم ) األيدلوجيات(أصحاب 
يشء يقدمونه للناس، واحلقيقة أهنم لو كانوا أصحاب مبادئ الحرتموا الفكر 
ّ اآلخر، واعرتفوا باهلزيمة وراجعوا أنفسهم، وفكروا مليا بالتحوالت الواقعة، 
 ونظروا إىل اإلسالم نظرة جمردة عن اهلوى، فاإلسالم دين حيرر اإلنسان من قيود

، واإلسالم ال يقيد حرية اإلنسان التي حيتاجها يف بحثه عن اهللالعبودية لغري 
 .املعاين الصحيحة واالجتهاد فيام ينفع اإلنسان

ًإن اسرتقاق اإلنسان ال يكتب له الدوام، وال بد أن ينتبه يوما للوسائل التي 
 .حتاول إخضاعه وتسخريه لشهوات فئة حمدودة

أصحاب هذه املذاهب ملواجهة التيار بعض الدول كانت تستعني ب
اإلسالمي، ولكن بعد ضمور هذه األفكار وانكامش هذه املذاهب مل يبق هلا إال أن 
تشجع الفساد اخللقي واملايل، فعندما يقبل املوظف أو أي فرد يف مؤسسة الرشوة 

 .فهذا دليل عىل انحطاط أخالقه واهنيار شخصيته بحيث يصبح ال قيمة له
حزب الفساد هو احلزب الكبري اآلن يف الوطن العريب، وهو هل نقول إن 

احلزب الوحيد املرصح له بقوة أن يامرس هوايته، ربام يكون ذلك، ولكنه حزب 
 .]٧٦: النساء[ M V U T S RL : ضعيف

ال شك أن االستقامة حتتاج إىل نضال طويل كي تفرض نفسها يف هذا 
ية ومادية، أما املهادنة السلبية التي الوسط، حتتاج إىل إرادة قوية وتضحية معنو

 . فال تنفع يف هذا املقام»إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون«: تردد



  
 

 

   
 

 

ًملاذا نشعر يف حياتنا السياسية وكأننا دائام عىل حافة اهلاوية، نخشى املستقبل، 
وهو أمر يف  ًونقبل بالواقع خوفا من القادم، وحتى أصبحنا يف بعض احلاالت ـ

 .ـ أصبحنا نخشى عىل بعض النظم االستبدادية ألن ما بعدها رش منها غاية الغرابة
إنه من املفارقات ومن غري املعقول أن يشرتك العامي عندنا واملتعلم يف هذه 

الذي تعرفه من احلكام الظلمة أفضل من الذي ال تعرفه، ألن األول قد «: املقولة
 .»ين سيبدأ من جديدشبع من النهب العام، والثا

يف هناية الدولة العثامنية ورغم ضعفها وتسلط االحتاديني عليها، فإن العلامء 
ًوالساسة املستقلني يف البالد العربية كانوا مع الدولة خوفا من القادم األسوأ وهو 
َّاالستعامر الربيطاين والفرنيس، ولكن ماذا حل بالشعوب العربية بعد رحيل هذا 

 !االستعامر؟
إن «: وبنربة حزن وأسى، يقول - : -يعلق الشيخ عيل الطنطاوي

ًالبذور التي بذرها املستعمر قبل رحيله أنبتت نباتا مل نذق مثل مرارته أيام 
االستعامر، فكيف أخرجت أرضنا السم الذي يودي بنا؟ كيف رأينا ممن خرج من 

بكينا منه وبكينا بعده أصالبنا من هو أنكى علينا من عدونا؟ ملاذا ال يأيت عهد إال 
عليه؟ استكربنا تقسيم فلسطني ثم رأينا ما هو أكرب فطلبنا التقسيم، وأبينا ما قبل 

 .)١(» ... ثم عدنا نطالب بإزالة آثار العدوان١٩٦٧
                                                 

 .١/١٦٧: »ذكريات«  )١(



  
 

 

   
 

ًمل يذكر لنا الشيخ الطنطاوي سبب هذه احلالة املؤسفة والتي وصفها أيضا 
 :ًالشاعر العريب قديام

َفليت جور بني مروان عاد لنا  وليت عدل بني العباس يف النار       َ
 وهل ألننا مل ؟هل السبب أننا مل نامرس الفعل السيايس وعىل وجهه الصحيح

نرتب البيت من الداخل، ومل نتعود عىل التعاون املنظم، وعىل قيام املؤسسات التي 
 ال نملك اخليارات  هل ألننا..؟تنتج حكومات ال نتوقع منها الظلم واألذى

 ؟املناسبة التي فرطنا فيها أو فرطنا يف استحداثها، ولذلك نرىض باملوجود
 عىل نجاح االحتاديني يف تركيا »مذكراته«يعلق املؤرخ عبد العزيز العظمة يف 

يف الدعاية آلرائهم، بأن املجتمع السوري ليس فيه مرجعية سياسية يرجع الناس 
سياسية باملعنى العلمي، ال يوجد شخصان يعمالن يف ال يوجد ثقافة : إليها، أي

ًاجلهاز السيايس يفكران تفكريا متامثال ً. 
نحن لسنا متخلفني يف التصنيع وغريه من التقدم املادي وحسب، فربام يكون 
هذا أسهل األمور، فتعلم التقنية احلديثة ليس باألمر العسري، ولكننا متخلفون يف 

 علينا األمور وال ندري عن الصالح واألصلح الفكر السيايس عندما ختتلط
والسيئ واألسوأ، وعندما نفضل االستبداد الذي يرعى مصاحلنا اخلاصة وأنانيتنا 
املفرطة، وعندما مل يعد باستطاعتنا التفريق بني الثوابت واملتغريات فننساق إىل 

 .اجلمود الذي يفقدنا احليوية املطلوبة ملعاجلة مشاكلنا
 

  



  
 

 

   
 

 

إن من حيتمي بالعدو ويلجأ إليه ويتنازل «: إهنا سنة كونية أو سنة اجتامعية
عن األوطان، وخيون أمته ودينه عبادة منه للرئاسة واجلاه واملال، من يفعل هذا ال 

ًبد أن ينكشف أمره ويكون عمله وباال عليه وتكون آخرة أمره خرسا ً«. 
 ّثرية يف القديم واحلديث عن رجال ظنوا أن صفقاهتملتاريخ يقدم لنا نامذج كاو

ًمع العدو مانعتهم من العقاب يف الدنيا قبل اآلخرة، وظنوا أهنم سينالون خريا يف  ّ
 .ًالدنيا، وإذ بالعدو الذي اطمأنوا إليه ينقلب عليهم وال يقيم هلم وزنا

ارس كانت قريش قبل البعثة النبوية تعلم ما يدور حوهلا من رصاع بني ف
والروم، وانتقاصهم من أطراف اجلزيرة العربية، وكانت قريش بعيدة إىل حد كبري 

 . أصحاب الفيلاهللاعن هذا الرصاع بعد أن أهلك 
ولكن عثامن بن احلويرث بن أسد كان من الزعامء الذين يملكون االستعداد 
اق للتنازل عن األوطان يف سبيل رئاسته، فذهب إىل قيرص الروم وعرض عليه إحل

ًمكة بدولته عىل أن يكون هو زعيم مكة، ولكن قريشا التي اعتادت أن ال يملكها 
 .أحد ثارت عىل ابن احلويرث وقتلته

ًكان النعامن بن املنذر الغساين أمري بادية الشام من قبل الروم، أي موظفا 
عندهم، وقد شهد غدر الروم بأبيه وأخذهم إياه باحليلة، وعندما أراد األخذ بثأر 

 .ًبيه اجتمع عليه الروم واعتقلوه وأرسلوه إىل القسطنطينية وعاش هناك أسرياأ
ويف التاريخ اإلسالمي الذي فيه عربة، أن ملك طليطلة األندلسية حييى بن 



  
 

 

   
 

ً كان عاكفا ه٤٣٥إسامعيل اهلواري، وامللقب باملأمون، والذي متلك بعد أبيه عام 
موال الرعية، وهادن النصارى عىل اللذات واخلالعة، وقد أرسف يف مصادرة أ

أراد املأمون بسبب . اإلسبان الذين بدأت أطامعهم متتد إىل املاملك اإلسالمية
طيشه وجشعه أن يستنجد هبؤالء اإلسبان لتملك مدائن أخرى من األندلس 

أن تعال يف مائة فارس وامللتقى يف مكان كذا، : ليست تابعة له، فكاتب طاغيتهم
ًتني، وأقبل الطاغية يف ستة آالف وجعلهم كمينا له، فلام وسار املأمون يف مائ

 .اجتمع امللكان أحاط هبم اجليش اإلسباين فندم املأمون وحتري
ًيا حييى، وحق اإلنجيل كنت أظنك عاقال وأنت أمحق، : فقال له الفرنجي

َّجئت إيل وسلمت مهجتك بال عهد وال عقد، فال نجوت حتى تعطيني ما 
 !!اقتصدف: قال حييى. أطلب

ًفسمى الفرنجي حصونا كانت ليحيى يريدها وفرض عليه ماال يف كل سنة،  ً
ًورجع حييى ذليال خمذوال، وذلك بام قدمت يداه ً. )١(  

أما الذين تعاونوا مع الغرب يف العرص احلديث ورجعوا خمذولني فهم كثر، 
 .وال يأخذ العربة من املايض إال أولو األلباب وأهل العلم

 

                                                 
 ).١٨/٢٢٠(سري أعالم النبالء : الذهبي  )١(



  
 

 

   
 

 

حتدث القرآن الكريم عن النموذج واملثال للملك املسلم املصلح يف األرض 
صاحب السرية احلميدة واحلزم املتيقظ والتأييد املتواصل، أينام اجته فهو لإلصالح 
ودعوة الناس إىل اخلري ومساعدهتم عىل دفع الرش وإقامة العدل بينهم، إنه ذو 

 MÖ Õ Ô Ó× Ø : ر يف سورة الكهف، قال تعاىلالقرنني كام ذك
 Ý Ü Û Ú Ù + * ) ( ' & % $ # " !L 

وقد تزود هذا امللك الصالح لتنفيذ رسالته بالعلم واخلربة  ]٨٤-٨٣: الكهف[
ًأي علام ومعرفة بالسنن الكونية وأقيسة  M* ) ( ' &L العملية 

 .يتوصل هبا إىل معرفة األشياء
حانه وتعاىل، وهذا العلم، استطاع هذا امللك الصالح  سباهللاهبذا التمكني من 

أن يقيم السد الذي يمنع فساد يأجوج ومأجوج، فهو يساعد الضعفاء واملظلومني 
 . من خمالب التوحش واخلراب

هذه هي أهداف الرساالت، وهذه هي أهداف املسلمني، أال وهي اإلصالح 
ّالذي رشق وغر )١(يف األرض، ولكن إسكندر اليونان ًب فاحتا يستويل عىل املدن ّ

ًأو يبني مدنا جديدة، ماذا أبقى بعد رجوعه من الرشق وبعد هالكه، ما هي اآلثار 
ًاإلصالحية التي خلفها؟ بعد ما يقرب من عرشين عاما من هالكه متزقت 

                                                 
ًنني، وإسكندر اليونان كان كافرا، وهو أخطأ بعض املفرسين حني ظنّوا أن إسكندر اليونان هو ذو القر  )١(

 .تلميذ الفيلسوف املشهور أرسطو



  
 

 

   
 

ًهناك فرق كبري بني من خيوض احلرب ذودا عن . إمرباطوريته إىل ثالث ممالك
إنه دوخ األمم وفتح : ، وبني من يقتحم احلروب ليقالًالعقيدة وذودا عن احلق

البلدان، وهذا هو الفرق بني فتوحات املسلمني وبني استيالء الغرب عىل البلدان 
 .والقارات

املسلم إذا قام بسياحة جغرافية للتعرف عىل أقاليم األرض وطبائع الشعوب 
 هذه األقاليم ولو والدعوة إىل اإلسالم، هذا املسلم ال يفكر يف استغالل سكان

ًكانوا بدائيني سذجا، فهذا الرحالة ابن بطوطة من أهايل طنجة من املغرب وصل 
إىل أقىص الرشق ودخل أكثر البلدان وطالت رحلته أكثر من عرشين سنة، وكان 
ًمن علمه وسمته أن عمل قاضيا يف بعض املناطق، ولكنه مل يفكر هو وأمثاله من 

  )١( .ر البلدان التي وصلوا إليهاالرحالة املسلمني يف استعام
وصل رحالة غربيون إىل إفريقية يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، فامذا 

استعمروا شعوهبا باسم التمدين والتقدم، وقالوا إهنم .. فعلوا؟ وكيف ترصفوا؟
َبالدا وكأهنا مل تكن موجودة، بل سميت مناطق كبرية باسم أحد هؤالء  اكتشفوا ًِّ ُ
ً، هذا الغريب جيد قوما بسطاء فيخدعهم بعلومه )٢( )روديسيا(الة اإلنجليز الرح

احلديثة وأساليبه املاكرة، ويعقد مع رؤسائهم العهود وينكثها، ويستويل عىل 
اخلاصة يف تصميم املنزل املناسب ) االستعامرية(أراضيهم، بل أصبحت له ثقافته 

 .رهبا احلرشاتللبالد احلارة أو املالبس اخلاصة التي ال تق
ليس عند املسلمني إبادة عىل نطاق مجاعي كالذي ارتكبه األوروبيون يف 

                                                 
 .نتكلم هنا عن االستعامر بمعناه األورويب املرادف لالستغالل وهنب خريات الشعوب  )١(
 .تم استبدال االسم بعد استقالهلا  )٢(



  
 

 

   
 

األمريكتني وأسرتاليا، ليس هناك ثقافة عنرصية كالتي وافقت عليها كنيسة 
 .اإلصالح اهلولندية يف جنوب إفريقيا

 ..؟هل كان املسلمون عىل خطأ حني مل يستعمروا البالد التي وطئتها أقدامهم
 هي حضارة املسلمني وثقافتهم وال يستطيعون أن يكونوا غري ذلك، فليس ..!كال

ْيف اإلسالم نزعة الفوقية واألنانية االقتصادية، إنه البون الشاسع بني غايات  َ
َّاحلضارة اإلسالمية التي بنيت عىل األخالق واملبادئ العليا، والعبودية للـه تعاىل،  ِ ُ

عىل أساس من املدنية اليونانية والرومانية وعىل وبني احلضارة الغربية التي قامت 
 .أساس الرأساملية النفعية وطالء خارجي من النرصانية

 
 



  
 

 

   
 

 

كيف خيتار من ال يعيش يف جمتمع يرجع الناس فيه سواء يف مشوراهتم أو يف 
ا حتمله أمورهم العامة إىل قيادة ترشدهم وتسوسهم، أي يف جمتمع سيايس بكل م

ٍالكلمة من معان إجيابية، ففي جمتمعاتنا اليوم كل خطاب يستطيع خداع كثري من 
 .الناس، وكل مؤامرة عىل الدين وعىل األوطان متر دون أن يشعر هبا هؤالء

العمل السيايس إذا مل يكن واسع اجلوانب، له صلة باملبادئ وله صلة بالثقافة 
فإن )  حضاريا(ية، وبمعنى آخر إذا مل يكن والعلم واألمور االجتامعية واالقتصاد

الناس سيفقدون الرتاحم والتآلف، وتذهب الثقة، وتبدأ املناكفات ويظهر 
 .االختالف والبعثرة النفسية

دخل الشيخ حسن البنا رمحه اهللا االنتخابات العامة عندما كان يف مرص 
ّرصت عليه أن أحزاب وبرملان، وترشح عن مدينة اإلسامعيلية، ولكن احلكومة أ

ينسحب من هذه املعركة االنتخابية ويبتعد عن هذا املوقع، وانسحب الشيخ، وقد 
تكون املصلحة يف ذلك؛ ألن مثله جيب أن يكون فوق الربملانات، وفوق التنافس 

عن مقعد شاغر يف  - : -وترشح الشيخ مصطفى السباعي . االنتخايب
سه عىل هذا املقعد ذو توجهات م، وكان مناف١٩٧٥مدينة دمشق، وكان ذلك عام 

ضد ) عبد النارص(بعثية قومية، ووقفت احلكومة مع هذا املنافس، ووقفت مرص 
الشيخ السباعي، وكانت النتيجة أن فاز منافسه، وكانت هلذه املعركة االنتخابية 

 .آثار سيئة عىل الدعوة



  
 

 

   
 

 يف مثل هذه املعامع السياسية نجد من يعرف مداخلها وخمارجها، وينصح
بأمور قد تكون هي األفضل يف وقتها، فكان من مقرتحات عبد املجيد باشا، وهو 

ًأن يؤيد اإلخوان املسلمني يف دوائرهم االنتخابية رجاال هلم «من أعيان املرصيني، 
ثقافة رفيعة وخلق ريض ودين قويم، وكان اجلميع يكرهون أن ينقلب اإلخوان 

 .)١(»ً حزبا سياسيا
 اإلبراهيمي رئيس مجعية العلامء اجلزائريني بعد ابن ويتحدث الشيخ البشري

ورأيي يف الزعيم السيايس املثقف يف أمة كأممنا الرشقية «: باديس عن جتربته فيقول
أنه جيب عليه أن يرتفع عن امليادين التي تشغله عن املهم وتلهيه بالصغائر وختلق 

فها، فإذا تم له ذلك له اخلصوم، وأن يرصف مهه كله إىل تربية األمة ومجع صفو
ًأصبح مرهوبا من احلكومة، وأصبح حمبوبا عند األمة، وبذلك يصبح متحكام يف  ً ً

 .)٢(»االنتخابات يسريها يف املصلحة الوطنية
إن من السياسة أن يكون ألهل الفضل واإلصالح مرتكزات قوية اجتامعية 

 .ًوثقافية بعيدا عن الدخول يف الدروب الضيقة
 الذين يرشفون عىل األودية«:  رضا عن الزعامء االجتامعينييقول الشيخ رشيد
ها سيول احلوادث اجلديدة، ويقدرون عىل حتويلها إىل حيث يوالرتع التي جتري ف

 .)٣(»تكون حميية ألرض األمة
ًلقد توسع مفهوم السياسة ليطال أعامال كثرية، فكل عمل يقوم به املسلم 

                                                 
 .٤٨بقايا ذكريات، : أمحد حسن الباقوري  )١(
 .٥/١٣٦اآلثار الكاملة،   )٢(
 .١٢٨ ص٩لة املنار، جملد جم  )٣(



  
 

 

   
 

ما يمدحون السيايس يقولون عنه خلدمة األمة هو عمل سيايس، الناس عند
ً ، ونحن ال نريد دهاة، ولكن نريد أعامال إجيابية وجمتمعا سياسيا يعرف )داهية( ً

واجباته وحقوقه، ولن ينجح أي إصالح سيايس ال ينبثق من داخل الفرد، من 
 .إيامنه وحتديه لكل ضغط خارجي أو داخيل

 
 
 



  
 

 

   
 

 

ًيقول ابن خلدون معلال اضطرا ب ملك بني إرسائيل، وعدم رسوخ أمرهم ِّ
وكذلك كان األمر بالشام لعهد بني إرسائيل، كان فيه «: بعد خروجهم من مرص

من قبائل فلسطني وكنعان وبني مدين والروم واليونان والنبط وما ال حيىص كثرة 
ًوتنوعا يف العصبية واختالف اآلراء واألهواء، فصعب عىل بني إرسائيل متهيد 

ورسى ذلك اخلالف إليهم فاختلفوا ومل يكن هلم ملك موطد سائر دولتهم، 
 . )١(» ..أيامهم إىل أن غلبهم الفرس ثم يونان ثم الروم آخر أمرهم عند اجلالء

إن ما جيري اليوم داخل الكيان الصهيوين يشري إىل فساد عميق طال رئاسة 
 مالية أو قضايا الدولة ورئاسة الوزراء وبعض الوزراء، والكل متهم، إما بقضايا

ماذا حصل إلرسائيل؟ مل نعد «): يديعوت أحرونوت(وكتبت صحيفة . أخالقية
ًنستطيع إجياد رجل مستقيم يتوىل املناصب الرفيعة، شخصا ليس حوله أية شبهة، 
ًببساطة نريده نظيفا ال يشرتي منازل بسعر زهيد، وعىل سبيل اخلطأ جيربونه عىل 

 .)٢(» !!بيعها بسعر غال
الروابط التي جتمع املجتمع «): هآرتس( كاتب آخر يف صحيفة ويذكر

اإلرسائييل ليست قوية كام كانت ذات مرة، املستوطنون اليهود يدعون أن واجب 
االستامع للحاخامات أهم من واجب االنصياع لقوانني الدولة، األصوليون 

                                                 
 .٢/٥٣٧: املقدمة  )١(
 .٢٨/٢/٢٠٠٧: القدس العريب  )٢(



  
 

 

   
 

، ةدييعتقدون أن حمظورات الدولة هامشية باملقارنة مع فروض الرشيعة اليهو
والشباب العرب يشعرون بأهنم يستطيعون إتالف املؤسسات اليهودية، ويقوم 
املستوطنون يف البؤر االستيطانية بمهامجة اجلنود بوحشية وانفالت، وقد أظهرت 

% ٥٩، صحيح أن ا% فقط من مواطني الدولة يثقون ببعضهم بعض٣١النتائج أن 
 .)١(» ..% قبل أربع سنوات٧٩ت ّرصحوا بانتامئهم للدولة، ولكن هذه النسبة كان

فهل رسى إىل اليهود يف فلسطني املحتلة هذه األيام داء الفساد اإلداري 
 املتفيش يف كثري من البالد العربية، وهل رسى إليهم داء التفرق ىوالرشاو

واالختالف وكثرة األهواء التي أبعدت الدول العربية عن أي وحدة أو احتاد، أو 
ن له آثار إجيابية عىل شعوب تلك املناطق؟ إن كان هذا الداء أي جتمع مناطقي تكو

 رسى إىل اليهود، فهل هذه حسنة من حسنات األنظمة العربية؟
 
 
 

                                                 
 .٤/١١/٢٠٠٧: القدس العريب  )١(



  
 

 

   
 

 

 كيف كان موقف أحد الوزراء يف العاصمة) مناره(يذكر الشيخ رشيد رضا يف 
 ديني تربوي يف القاهرة، كان عندما عرض عليه مرشوعه إلقامة معهد) إستانبول(

: ّفرد أحد كبار املوظفني. إننا نخشى أن ال يعجب هذا الدول األوروبية: ّرد الوزير
ًكيف نخاف من أن نقيم معهدا لتعليم أبنائنا، وهم يقيمون مدارس تبشريية عىل 
 .أرضنا وداخل دولتنا؟ ورجع الشيخ رشيد خايل الوفاض من أي دعم ملرشوعه

أن ) حارض العامل اإلسالمي( شكيب أرسالن يف تعليقاته عىل ويذكر األمري
األمري حممد بن عبد الكريم اخلطايب مل يتلق أي دعم أو مساعدة من البالد العربية 

أن «: أثناء مقاومته لالحتالل اإلسباين للريف املغريب، والسبب كام يقول أرسالن
 ويتابع األمري »!م الغرب؟أما) اإلسالم(الدول العربية ال تريد أن ترفع راية 

أي أن السياسة اإلسالمية مرضة   ًكام زاد ذلك رواجا ـ«: حتليله هلذا املوضوع
ـ مراعاة جانب القبط؛ ألن إدماجهم احلقيقي يف الكتلة الوطنية املرصية  باملسلمني

 . )١(»متوقف عىل نفض اليد من اجلامعة اإلسالمية
 أم هي اهلزيمة النفسية هل هذه سياسة صحيحة من الدول العربية،

واحلضارية، وهل من السياسة أال يكون لإلنسان هوية أو رأي أو موقف من 
القضايا الكربى، وهل إدماج األقلية يف الكتلة الوطنية ال يتم إال بالتنازل عن 

مراعاة جلانب ) اإلسالم(املبادئ والعقائد؟ هل يصح يف العقول أن نتخىل عن 
                                                 

 .٢/١٩٢: حارض العامل اإلسالمي  )١(



  
 

 

   
 

ال ) اإلسالمية(مقراطية واألكثرية التي ينادون هبا، مع أن األقلية؟ وأين إذن الدي
تعني عدم إدماج اجلميع يف وطن واحد حيمي اجلميع، والعيش املشرتك حتت ظل 

ملاذا يطلب منا التخيل عن الدين، . احلضارة اإلسالم موجود منذ مئات السنني
يقول .  بناء املجتمعً بينام نرى الغربيني وسياسييهم يعتربون الدين ركنا أساسيا يف

ال يوجد مثال ذو داللة يف التاريخ قبل عرصنا ملجتمع «): ول ديورانت(املؤرخ 
 .)١(»ناجح يف صيانة احلياة األخالقية دون معونة من الدين

ًملاذا ال نستطيع إبقاء الدين بعيدا عن «: وتقول وزيرة خارجية أمريكا السابقة
 نستطيع وال ينبغي لنا ذلك، فالدين جزء إننا ال: السياسة اخلارجية؟ وجوايب هو

 .)٢(»كبري مما حيفز الناس ويشكل آراءهم يف السلوك العادل الصحيح
إن الكنيسة اإلنجليكانية يف بريطانيا هي الكنيسة الرسمية، وامللك هو رئيس 

 العقالء يف العامل يبحثون.  الكنيسة، ويف هولندا يشرتط يف امللك أن يكون بروتستنتيا
 احللول هلذا النكد الذي تعيشه البرشية اليوم ربام مل تتح هلم الفرصة ليتعرفوا عن

 .ًعىل تفاصيل اإلسالم ورشيعته، كام أهنم مل جيدوه مطبقا عىل أرض الواقع
إن العنرص الذي أوجد قوة العامل اإلسالمي من قبل هو املفقود اآلن، وهذا 

فاملجتمع اإلسالمي ) سالميةاإل(هو السبب يف ضعف املسلمني وليس رفع شعار 
 بني منذ أوله عىل الدين، ويف الظروف احلالية كيف ينجو العامل اإلسالمي من املخاطر
 .املحدقة به إذا كان فاقد الزمام، وال يترصف ترصف املستقل بحضارته وثقافته

                                                 
 .١٠١: دروس التاريخ  )١(
 .٢٤٢اجلربوت واجلبار : مادلني أولربايت  )٢(



  
 

 

   
 

 

حوالت الذي ال يتابع ما جيري عىل الساحة اإلقليمية والدولية وال ينتبه للت
التي تقع واألمور التي تتغري، والذي يظن أن األمور مستقرة عىل ما كان يعهد قبل 

 .سنة أو سنوات، أو حتى قبل أشهر فإنه سوف يقع يف أغالط كثرية
ما زال بعض الناس يعتربون أمريكا هي كل يشء وأن ما تريده حيصل، 

 سوف يالحظ ختبط أمريكا تريد هذا، ولكن املتتبع ملا جيري: وتسمعهم يقولون
، ويف املنطقة العربية بشكل ٢٠٠٣السياسة األمريكية يف العراق بعد االحتالل 

عام، وأهنا تعكس حالة خداع النفس واالرجتال واالستعجال يف القرارات التي 
 هذه السياسة معارضة قوية يف الداخل من قبل جاهبتيتخلون عنها برسعة، كام 

 أعامهلا غري اإلنسانية كالسجون الرسية يف احلزب الديمقراطي، وقد انكشفت
إذا : أوروبا، وكيف بدأت روسيا تناكفها وتعرتض عىل سياستها بلهجة رصحية

فعلتم كذا فسنرد ونفعل املقابل، وكيف أقام األوروبيون عالقات جيدة مع 
الصني واهلند، فالعامل يتوسع والتكتالت اآلسيوية هلا أمهيتها وقوهتا وكذلك 

 ).فنزويال، الربازيل، بوليفيا(مريكا اجلنوبية تكتالت أ
بعض الناس مجد عىل مقوالت ترتدد عىل عالقة أمريكا مع إيران، بينام يف 
الواقع نرى املباحثات الرسية والعلنية قائمة بينهم، وأوروبا ال تريد احلرب، 
وتريد حل املشاكل بالطرق الدبلوماسية، واملظاهرات الشبابية يف طهران ليست 

) املاليل(سوى سامح للتعبري العاطفي والدعاية وذر الرماد يف عيون املغفلني، أما 
 .فهم خيططون من وراء الستار



  
 

 

   
 

، ولكن هذا املجلس )م٢٠٠٥ – ١٩٩١(مل هتتم أمريكا بمجلس األمن ما بني 
 ،ااستقالل كوسوفوتفكيك يوغسالفيا السابقة، : ّأصدر قرارات، ونفذ بعضها، مثل

وهناك جدل حول . ي صدرت حول مشكلة لبنان نفذ أكثرهاوالقرارات الت
 ويف داخل أمريكا. توسيع منظمة األمم املتحدة وزيادة عدد الدول التي هلا حق الفيتو

صاحب ) فوكوياما(تراجع بعض املحافظني اجلدد عن مواقفهم السابقة، يقول 
طيع بعد ذلك املحافظة اجلديدة قد تطورت إىل يشء ال أست«: كتاب هناية التاريخ

 .»أن أسانده
ال بد أن تطامن أمريكا ويطامن الغرب من غروره يف أن يدير العامل من مركز 
واحد ويف إطار منظمة واحدة مثل حلف األطليس، وأمريكا ال تستطيع وحدها 

 .حل الصعوبات الدولية
ًتنبيه العالمة ابن خلدون قديام إىل هذا الداء فقال ومن الغلط اخلفي يف «: ّ

تاريخ الذهول عن تبدل األحوال يف األمم واألجيال بتبدل األعصار ومرور ال
األيام، وهو داء دوي شديد اخلفاء، فال يكاد يتفطن له إال اآلحاد من أهل 
اخلليقة، وذلك أن أحوال العامل واألمم ال تدوم عىل وترية واحدة، وكام يكون 

وقد رضب ابن خلدون ، )١(»ذلك يف األشخاص فكذلك يقع يف األقطار والدول
ًمثال عىل هذا الغلط اخلفي وذلك عندما يظن القايض يف القرن التاسع اهلجري أنه 
يستطيع أن يصل إىل منصب اإلمارة أو الوالية كام وقع لبعض القضاة يف القرون 

 .األوىل، ومل يتفطن إىل الفارق يف تغري األحوال وتغري منصب القضاة

                                                 
 .١/٣٢٠: املقدمة  )١(



  
 

 

   
 

محن بدوي يف مذكراته، أن أمحد حسني زعيم ومن األمثلة ما كتبه عبد الر
يدعومها العتناق ) موسوليني(و) هتلر(حزب مرص الفتاة كتب رسالة إىل كل من 

 إىل كرسى وقيرص، وصاغ r اإلسالم عىل غرار الرسائل التي بعث هبا النبي
 الرسائل بالطريقة نفسها؟

 .أمل يقل ابن خلدون إنه داء خفي
 



  
 

 

   
 

 

 أعظم ما اشتمل عليه خلق اإلنسان قبوله التمدن الذي أعظمه يقال إن
وضع الرشائع له، والتي هي يف مصلحته يف العاجل واآلجل، ولكن كيف يكون 
حال هذا اإلنسان عندما يعيش املجتمع واحلكومة التي هتيمن عىل مقدراته دون 

ل ذلك رشائع، بل دون قوانني ترسي عىل اجلميع، مسئولني وحمكومني، أال يد
عىل االنحطاط واالنحالل وفشو الظلم وترسب اليأس إىل الناس؟ وكيف إذا 
 .وصل األمر إىل القضاء ونخر الفساد فيه، فهنا الطامة الكربى، بل الفتنة الكربى

ّوكان أول ما انحل يف نظام سياسة «: للتنوخي) نشوار املحارضة(جاء يف 
وضع منه ) الوزير(، فإن ابن الفرات امللك ما شاهدناه يف أيام بني العباس القضاء

ال علم هلم، فام مضت سنوات حتى ابتدأت الوزراة )١(ًوأدخل قوما بالضامنات
. )٢(»تتضع ويتقلدها كل من ليس هلا بأهل، وتال سقوط الوزارة اتضاع اخلالفة

 .تسلسل منطقي وصحيح، فعندما يفسد نظام القضاء سيأيت اخلراب إىل باقي الدولة
ة اإلسالم ملا فيه صالح البرش، والفرق بينها وبني القانون هو جاءت رشيع

أن األخري هو مداواة دون تشخيص ومعاجلة مع اإلبقاء عىل جرثومة الفساد، 
                                                 

ل يدفعه للحكومة، وهذا ختريب للقضاء، وابن الفرات هذا مدخول أي أن القايض يتسلم عمله لقاء ما  )١(
 بن اهللاأن ابن عبد ) ٢/١٤٢الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي (وجاء يف كتاب . يف عقيدته

عىل أن يؤدي مائتي ألف درهم كل سنة، ) ه٣٥٠(احلسن بن أيب الشوارب أصبح قايض بغداد يف عام 
 .هوكان ذلك يف دولة بني بوي

 .١٧٢فكرة التاريخ : طريف اخلالدي  )٢(



  
 

 

   
 

 اخلبري بمن خلق، والعالج هو ترويض اإلنسان باإليامن اهللافالرشيعة من عند 
 .واخللق احلسن قبل أن يصل األمر إىل القضاء

| { ~ M :  ال يتم دون رشيعة جاء يف كتاهباالعمران يف األرض
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡�

 ¸ ¶ µ ´ ³L ]ومع ذلك فإن جمتمعات تدار ]٤١ – ٤٠: الشورى ،
بقانون يرسي عىل اجلميع خري من جمتمعات ال تدار برشيعة وال قانون كام هو 

ات متفرقة من الواقع يف بعض البالد العربية، حيث ال نرى جمتمعات بل أشت
والرتتيب االصطالحي كام يعرب اإلمام الطرطويش خري من الفوىض . جمتمعات

ًإن درمها يؤخذ من الرعية عىل «: حني يعيش الناس دون رشيعة أو قانون، يقول 
ـ أفسد لقلوهبم من عرشة تؤخذ منهم   ًوإن كان عدال  وجه اإلمهال واخلرق ـ

ًن كان جورا، فال يقوم السلطان بسياسة عىل زمام معروف ورسم مألوف، وإ
ألهل اإليامن وال ألهل الكفر إال بإقامة العدل النبوي أو ما يشبه العدل ) احلكم(

 .)١(»من الرتتيب االصطالحي
إن عرشة دراهم تؤخذ من اجلميع بقوانني معلومة ودون حماباة تريح الناس 

من عدل وقضاء وال يشعرون بالغبن، وعندما يتوفر هذا الذي يطلبه الطرطويش 
 .؛ ألهنا هي املؤرش عىل التمدن)دولة(مستقل، هنا يمكن أن نقول أن عندنا 

إن األرض والنجوم واحليوانات حمكومة بقوانني كونية، أال حيتاج اإلنسان 
 إىل رشيعة تضبط ترصفاته وتساعد عىل تقدمه ومتدنه؟

                                                 
 .ّ، حتقيق جعفر البيايت١٧٤رساج امللوك   )١(



  
 

 

   
 

 

هاننا، أننا نتحرك نحو كون واحد ًوهم كبري يسعى جاهدا ألن يقر يف أذ
وجمتمع مدين عاملي يتخطى املصالح الوطنية واخلصوصيات الثقافية لكل أمة، 

 .، وكأهنا من البدهيات»لقد أصبح العامل قرية واحدة«: ويردد البعض مقولة
ال مفر من العوملة، وال نستطيع العيش بمفردنا، وماذا نصنع وهذه : يقولون

 والثقافية تدخل كل بلد، وها هي األمم املتحدة تعقد املؤمترات العوملة االقتصادية
 .ملعاجلة املشاكل العاملية

ال شك أن هناك سهولة ورسعة يف االتصاالت واملواصالت قربت بني 
أرجاء الكرة األرضية، ولكن هذا ال يعني أن العامل يتوحد مع وجود هذا التفاوت 

وجود هذا التفاوت بني مناطق الغنى واالختالف بني الثقافات والعقائد، ومع 
َوالرفاهية ومناطق الفقر والعوز  يف البرش سنة الرصاع، وذلك اهللاومن سنن . ِ

لالختالف والتضاد الواقع بني البرش، وهذا الرصاع ال يتوقف، ولذلك فالعامل ال 
وهذه أمريكا التي قام مفكروها بتصدير العوملة وهم الذي يتكلمون عن . يتوحد

الذي هيدد احلضارة الغربية، ويامرسون صناعة التصعيد ضد ما )  الرهيباخلطر(
، وساعد )١(اإلسالمية، وأن العامل مقبل عىل حرب عاملية ثالثة) األصولية(يسمونه 

عىل هذه املبالغات واألوهام التقنيات احلديثة املذهلة واملتقدمة يف اإلعالم املوجه، 

                                                 
 ).نورمان بودهوريتز(و) تشيغرنغينيوت (كام يردد   )١(



  
 

 

   
 

نمي السطحية ويزيل احلواجز والتميز، حني يسهم يف سلب الثقافة جوهرها، وي
ويدعو إىل قبول ما يصح وما ال يصح، ويدعو إىل اخلضوع للرأي اآلخر ولو كان 

ًتافها مرذوال هذا اإلعالم الذي جيمع الناس عىل أحكام مبترسة مترسعة، . ً
 .ويامرس التكرار اململ حتى يتم التسليم واالستسالم

وإن كانت الطائفة الفالنية هي األكثرية «: يرددون يف اإلعالم العريب مقولة
ورغم .   وهذا كالم بعيد جدا عن التحقيق والتدقيق العلمي املحايد»...ولكن

اتساع املخاطر بسبب تغري البيئة الطبيعية، ولكن من يسمع اإلعالم يظن أن كارثة 
 .ستحل بعد قليل

بعض الناس، األوهام تستهوي األفئدة، أما احلقائق الباردة فقد ال تعجب 
 !ماذا نصنع، ال مفر من املؤثرات العاملية؟: أليس من العجز أن نردد

 
 



  
 

 

   
 

 

 هناك دالئل متزايدة حول قيام الواليات املتحدة بشحن أشخاص من الدول«
 . التي ال متارس التعذيب إىل دول متارسه من أجل تعذيبهم واحلصول عىل معلومات

نا كل مفاهيم الرشعية يف العالقات الدولية، هناك خطر يبدو يل أننا فقد
 َّحقيقي إذا استمررنا يف االنزالق نحو مساندة نظام عاملي ال يقوم إال عىل قوة متفوقة

 .)١(»وحيدة
هذه كلامت لسفري بريطانيا لدى أوزبكستان، وقد استقال من منصبه وكتب 

ًاين معتذرا عن سكوته مع ، ويعلق زميله السفري األمل)مجهوريات التعذيب(عن 
 نعلم أن انتهاكات«:  حلقوق اإلنسان يف أوزبكستان، يقولااعرتافه بأن هناك انتهاك

هو ) كاريموف(ًحقوق اإلنسان هنا بالغة السوء، ولكننا نعرف أيضا أن الرئيس 
 .» .. حليف مقرب جدا من الواليات املتحدة، وهلذا لدينا اتفاق عىل أال نذكره

ًري بريطانيا أن يعرتض أيضا عىل هذا االنحدار األخالقي يف كان عىل سف
سبيل الفوز يف االنتخابات، فوزير خارجية بريطانيا السابق هياجم مخار املرأة 
املسلمة كي يكسب أصوات أهل منطقته، وحكومة كندا تسجن العرشات من 

مريكا الشباب املسلم كي تقول لشعبها إننا نحميكم ونعزز األمن لكم، ويمكن أل
 !ًأن هتدم بلدا يف سبيل فوز أحد احلزبني باالنتخابات القادمة؟

                                                 
 .١٨وجهات نظر . .مجهوريات التعذيب: كريج موري  )١(



  
 

 

   
 

ًمنتقدا وساخرا من هذه الظاهرة ) برتراندراسل(يقول الفيلسوف الربيطاين  ً
ال أعتقد أن أمريكا ستساهم يف الدعاية لتحديد النسل يف إفريقيا، «: يف الغرب

ت الكاثوليك يف والية سيفقدان أصوا) اجلمهوري والديمقراطي(ألن احلزبني 
نيويورك، ومن الواضح أن هذا سيكون كارثة أعظم من إبادة اجلنس البرشي 

 !!)١(»بحرب نووية
 .أم أنه انحطاط أخالقي وانحطاط يف السياسة.. هل هذه هي الديمقراطية

ًهل مشكلة العامل اليوم أنه يفتقد الرجال الذين يملكون أفكارا واضحة 
 بل نخشى أن يكون هذا العامل قد افتقد اإلنسانية رغم كثرة وجرأة يف اختاذ القرار

 .احلديث عنها، ورغم كثرة منظامت حقوق اإلنسان
ونخشى أن ال يكون هناك بني رجال السياسة اليوم من حيافظ عىل العهد 
والوعد، أو من هيتم بمصالح بلده بقدر اهتاممه بمصالح الرشكات التي هتيمن 

 .عىل مقدرات بلده
 وال نريد أن هتدر ،ًصوتا يقول احلق، ويعرتف باحلق، ويصارح شعبهنريد 

القيم واألخالق عىل مذبح األنانية واجلشع، وكأننا نعيش يف غابة تعيث فيها 
 .ًالوحوش فسادا

 

                                                 
ن سلسلة املرشوع خمتارات من أفضل ما كتب، نرش املجلس األعىل للثقافة ـ مرص ـ ضم: برتراندراسل  )١(

 ).بترصف (١٠٨، ص)٦٤١(القومي للرتمجة برقم 



  
 

 

   
 

 

 زارين أحد اإلخوة املهتمني بأحوال املسلمني وما يدبر هلم من كيد وحماوالت
ًللهيمنة الثقافية والسياسية، وبعد أن اطمأن به املجلس قدم يل كتابا بعنوان  العامل (ّ

هذا كتاب قديم، إنه يف حقبة الستينات : فتبسمت، وقلت له) لعبة إرسائيل
والسبعينات من القرن العرشين، وقد انترشت وذاعت مثل هذه الكتب يف تلك 

املاسونية متسكان برقاب العامل من الفرتة والتي توحي للقارئ أن الصهيونية و
اإلعالمية والسياسية واملالية وهي خمططات شيطانية لتدمري العامل : مجيع النواحي

ال أميل إىل أمثال هذه الكتب التي :  وقلت لألخ،ً  أخالقيا واستقرارا سياسيا
 . تضخم وهتول من قوة اليهود أو الصهيونية العاملية

  وملاذا؟:ًفسأل مستغربا
إن الذي يقرأها سيصاب باإلحباط إن مل يكن بالرعب، وكأن هذه : قلت

الكتب تريد أن تشل القدرة عند املسلم عىل التفكري واإلرادة، ولكي يستسلم 
ن وختطيط للسيطرة والنهب، وللواقع، وهذا ال يعني أن ليس هناك تآمر ومتآمر

ليهود، وإيقادهم للحروب والقرآن الكريم نبه املسلمني إىل هذه النفسية امللتوية ل
 Mà ß Þ Ý Ü Û  L]وأدان خمططاهتم وأساليبهم  ]٦٤: املائدة

امليكافيلية، هم يوقدون للحروب حتى يستفيدوا من عواقبها ونتائجها ملصلحتهم 
ّاخلاصة، مثل القروض الربوية، كام فعلوا مع بريطانيا يف احلرب الكونية األوىل، 

لليهود بإقامة ) بلفور(زير خارجية بريطانيا وكان من ثمرات هذه القروض وعد و
وطن هلم يف فلسطني، وأما سيطرة اليهود عىل كثري من وسائل اإلعالم يف الغرب 



  
 

 

   
 

فهذا صحيح ال شك فيه ولكن هذا يشء يتنافس فيه الناس، فلامذا ال يتنبه 
اليشء الذي ال يستطيعه املسلمون هو استخدام . ًاآلخرون خلطورة اإلعالم مثال

سائل املنحطة يف سبيل الوصول للغايات كام يفعل اليهود، ولكن أليس الباطل الو
 ؟ًزهوقا أمام قوة احلق

عىل كثري من الدول أو )١(إن تضخيم دور الصهيونية أو اليهود يف السيطرة
املؤسسات، ربام يريض اليهود أنفسهم ليخوفوا أعداءهم، فهل نروج نحن هلذه 

ًة بني اليهودية والصهيونية الذي يرتدد كثريا يف الكتب؟ وأما احلديث عن التفرق
ًوسائل اإلعالم وعند بعض الكتاب واملحللني السياسيني فهذا حيمل أيضا قدرا  ً
من املبالغة، فأكثرية اليهود يف العامل يؤيدون احلركة الصهيونية التي هي حركة 

وعندما . هيودية سياسية قومية، والقلة منهم الذين يرفضون أساليب الصهيونية
حتدث القرآن الكريم عن أساليب اليهود امللتوية، كاحلديث عن عنادهم وقساوة 

فهي . قلوهبم وقتلهم األنبياء، إنام كان يتحدث عن اليهود وليس عن الصهيونية
صفات متأصلة فيهم، بل إن القرآن الكريم خاطب اليهود املوجودين زمن البعثة 

ّ أهنم استمرار للذين قبلهم، وذكرهم بام فعل النبوية وهيود املدينة جزء منهم عىل
ًأجدادهم زمن موسى؛ ألن طريقتهم مل تتغري قديام وحديثا، فكان اخلطاب واحدا ً ً. 

 

                                                 
يف أمريكا، وذكر أن الناس يظنون أن اليهود يقدرون عىل » اللويب اإلرسائييل«ًوقد صدر أخريا كتاب   )١(

 .أمور كثرية وكبرية، ثم يعلق ويقول أن هذا غري صحيح



  
 

 

   
 

 
 

حني يتحدث بعض الكتاب عن فرتة النهضة يف العرص احلديث، يمتدحون 
حممد عيل باشا يف مرص، وذلك عندما أرسل املرشوع التحديثي الذي قام به 

البعثات العلمية إىل أوروبا وحاول نقل التقنية الغربية احلديثة، واملشكلة التي 
ًيغفل عنها هؤالء الكتاب هي أن هذا املرشوع كان مسخرا خلدمة مؤسسة واحدة  ّ ّ ُ
ًهي مؤسسة اجليش، كان مسخرا لعسكرة الدولة، ومل يكن مرشوعا متكامال  ً ً َّ
ًلنهضة علمية زراعية صناعية كام حصل يف اليابان، فضال عن أن يكون مرشوعا  ً

َّوحتى املدارس التي أنشأها كانت لفئة معينة من الطلبة، كان .   حضاريا إسالميا
 . مهه األول أن يكون قويا يستطيع السيطرة عىل البلدان املجاورة

نظام ) الباشا(فرض جاء هذا التحديث عىل حساب املجتمع املرصي، فقد 
السخرة، وقام بنهب األموال من الفالحني، يتحدث املؤرخ اجلربيت عن عودة 

 وبعد وصول الباشا بثالثة أيام، وصلت«: الباشا من رحلة إىل جنوب مرص، فيقول
طوائف العسكر ومعهم املنهوبات من الغالل واألغنام والفحم واحلطب وأنواع 

، والباشا ينهب الغالل ليبيعها يف )١(» وأبواهباالتمر وغري ذلك من أخشاب الدور
اإلسكندرية إىل اإلفرنج؛ ألن يف طبعه احلسد والرشه والتطلع ملا يف أيدي الناس 

 .كام يصفه اجلربيت
ّنعم، شيد الباشا املصانع، وفتح الرتع، ولكنه احتكر الصناعة، فكان جيمع 

                                                 
 .٣/٣١٤: عجائب اآلثار  )١(



  
 

 

   
 

 ثمن الذي يقدره هو، وسوفكل ما يقوم به أصحاب املصانع الصغرية ويدفع هلم ال
تقلده بعدئذ احلكومات العسكرية التي استولت عىل زمام األمور يف البالد 
ًالعربية، وتنفق أموال األمة عىل اجليش الذي مل يقاتل عدوا، ومل حيرر أرضا، وسوف   
 .يسخر هؤالء احلكام كل إمكانيات بالدهم املالية والعلمية للصناعة العسكرية

د عيل كفاءة عالية، ولكن ليس ضد األعداء، بل ضد الدول أثبت جيش حمم
املجاورة، وذلك عندما طلب منه رضب الدولة السعودية األوىل، ورضب الدعوة 

كام أثبت هذا اجليش كفاءة . التي قام هبا الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف نجد
ن بدور األب عالية حني احتل بالد الشام بقيادة ابنه إبراهيم باشا، حيث قام االب

يف فرض التغريب عىل املجتمع املسلم يف بالد الشام، قال عنه الشيخ عبد الرزاق 
غشوم ظامل، جمبول عىل الفساد والغلظة، قهر الناس، وفرض عىل كل «: البيطار

 .)١(»ًفرد من البالغني ماال يؤخذ منه
د عيل إن الذين يظنون أن التحديث إنام يكون بالتقدم املادي جيعلون من حمم

ولكن ما بال هذه احلياة مل تصدر عنها آثار يف «ًبطال، وأنه أحيا مرص بعد مواهتا 
ورغم صلة . )٢(»األخالق واألعامل النافعة ووحدة األمة واستقالل احلكومة

حممد عيل بأوروبا، ورغم فرضه للتغريب عىل جمتمع مسلم، إال أن أوروبا مل 
لة العثامنية أو تضعفها؛ ألن أوروبا هي التي تسمح هلذه القوة الناشئة أن هتزم الدو

تريد إضعاف الدولة العثامنية واقتسام الغنيمة، ولذلك فرضت عىل حممد عيل 
 باشا إهناء الصناعة العسكرية، وإغالق املصانع، فربام يأيت حاكم صالح يستخدمها

مرص واستجاب الباشا هلذه املطالب مقابل أن يبقى احلكم يف . ضد العدو احلقيقي
 !!له ولذريته

                                                 
 .١/١٥: ن الثالث عرشحلية البرش يف تاريخ القر  )١(
 .جملة املنار، املجلد السابع: رشيد رضا  )٢(



  
 

 

   
 

 

 ما يصاب به اإلنسان أو تصاب به بعض املجتمعات والدول هو داء أسوأإن   
الغرور، حيث يتم التعامل مع اآلخرين باالحتقار واالنتفاش، وتتكاثر األوهام 

ًعىل من يصاب هبذا الداء فيظن املستحيل سهال وكأنه سيقع غدا ً. 
األبيض حني خلت الساحة من أقطاب آخرين، جاء إىل البيت ) االبن(بوش   

) املحافظني اجلدد(ومن عقلية ) املسيحية والصهيونية(جاء بمرشوع هو مزيج من 
الذين يتومهون أن باستطاعتهم تغيري العامل من خالل نظرية السوق االقتصادية، 

 .غري قابل للتنفيذ ومن خالل ديمقراطية يطرحوهنا كشعار
 صارخ بني هذا الشعار وبني ما متارسه أمريكا يف ٍولذلك وقعوا يف تناقض  

العراق وأفغانستان، فالشعب العراقي انتقل من ظلم حيمل العصا إىل ظلم حيمل 
 .الدساتري واملجالس املعينة

وقد ذهبت األحالم ببوش ومن حوله إىل حد التفرد وقيام إمرباطورية   
ًحني فشل يف العراق فشال تتحكم بشؤون العامل، ولكن الواقع صدم هذه األوهام 

ًذريعا، وكذلك يف أفغانستان، ويف أمريكا اجلنوبية بدأت بعض الدول تنفلت من 
والتحدي األكرب هو أمريكا يف . القبضة األمريكية بل تناهض سياسة بوش ورفاقه

 قد ال يكون انكشاف« :ًالداخل حني يقول مستشار األمن القومي سابقا برجنسكي
، بل التهديد غري امللموس الذي اامللموس القادم من خصومهأمريكا يف التحدي 



  
 

 

   
 

، ويتابع  )١(»تفرضه ثقافتها التي رشعت تضعف وتفسد وتقسم أمريكا داخليا
عىل العامل أن يتفهم أن املليار مسلم لن «ًبرجنسكي حملال نظرة املسلم إىل أمريكا 

اد، حلية، وبركات اإلًيتأثروا بغرب يرونه مبرشا بقيم استهالكية وفضائل ال أخالق
ٌفرسالة الغرب خصوصا أمريكا مرفوضة لدى كثري من املسلمني ً«)٢(. 

التشابه كبري بني بوش ورئيس إيران حممود أمحدي نجاد فكالمها مهووس   
!! باألحالم الدينية، بل باخلرافات الدينية، وكالمها يعتقد أنه صاحب رسالة؟

لظهور املسيح، والثاين يستعجل ًفاألول جيب أن يساعد إرسائيل استعجاال 
وإذا خرج بزعمهم ) ًمهدهيم الذي لن خيرج أبدا من الرسداب(خروج املهدي 

 !فمهمته هي قتل أهل السنة واحلكم برشيعة داود؟
طها بأيدي االحتالل اسقإًنجاد مغرور أيضا بتفرد إيران بعد ضياع العراق و  

ملنطقة من خالل السيطرة عىل ويظن أنه يستطيع اهليمنة عىل ا. وبمساعدة إيران
العراق، ومن خالل نرش التشيع وإنفاق املاليني عىل الدعاية وبناء احلوزات 

إنه السعي الدائب إلقامة إمرباطورية فارسية . وإطامع ذوي النفوس الضعيفة
، وأما ما يبدو يف ظاهر األمر أن نجاد يريد إلغاء )دارا(و) قورش(تعيد جمد 
- ذين ينخدعون هبذا أن يقرأوا تاريخ العالقات اإليرانية فيجب عىل اللإرسائي

اإلرسائيلية املميزة بالصفقات من وراء الكواليس وأن يدققوا يف استخدام نجاد 
 .للمعاناة الفلسطينية سلعة يف طموحات إيران التوسعية

 
                                                 

 .١٢٧الفوىض  )١(
 .١٨٢الفوىض  )٢(



  
 

 

   
 

ًليس غريبا عىل أمثال هؤالء أن جيمح هبم اخليال وتوسوس هلم نفوسهم   
ن الواقع، وقد يصلون إىل قناعة داخلية بأهنم مأمورون من اهللا بأمور بعيدة ع

 .وينقلب األمر إىل هلوسة نفسية!  معينة؟ًمثالبرسالة 
جيب أن يعلم هؤالء أن العجرفة والغرور مؤرشان عىل بداية الرتاجع   

 .أمرهم داخل بالدهم قبل اخلارجوانكشاف 
 
 
 
 



  
 

 

   
 

 
 

  العالقات التارخيية بني املسلمني والصني باهلدوء والتبادل الثقايفاتسمت
ًوالتجاري، بدأت هذه العالقات مبكرا يف عهد اخلليفة الراشد عثامن بن عفان 

، ويف عهد الوليد بن عبد امللك وصل قائد جيوش املسلمني يف املرشق قتيبة  س
ً وكان حوارا إجيابيا، اً، إىل حدود الصني وأرسل وفدا إىل ملكهبن مسلم الباهيل ً

وقد وصل إىل الصني رحالة عرب . وقبل امللك برشوط قتيبة، ومل يقع قتال
 .كثريون ووصفوا أرضها وطبيعة سكاهنا

وبسبب هذه العالقات اجليدة انتقلت صناعة الورق من الصني إىل العامل 
امل نسخ الكتاب ونرشه، ويف العامل اإلسالمي اإلسالمي، فأحدث ذلك ثورة يف ع
كام اهتم الصينيون بنقل معارف املسلمني يف . انتقلت هذه الصناعة إىل أوروبا

 .الطب وعلم الفلك
 فإذا انتقلنا إىل عامل اليوم لنبحث عن طبيعة العالقات بني املسلمني وهذه الدولة

اخلطا نحو القوة والتقدم التي يزيد عدد سكاهنا عن مليار نسمة، والتي تسارع 
الصناعي، وأصبحت دولة كربى يف امليزان السيايس واالقتصادي، وهذا البحث 

ًحدثه الغرب أخريا، واالجتاه املتسارع أرضوري؛ ألن االستقطاب السيايس الذي 
نحو عوملة االقتصاد والثقافة، ونحو هيمنة غربية متيل املواقف وتصدر السلعة 

 هذا االستقطاب أحدث خلال يف ..شاءت من قيم وسلوكاإلعالمية مبطنة بام 



  
 

 

   
 

ًالعالقات الدولية واضطرابا، أال يدعونا هذا إىل بناء عالقات متينة مع هذه القوة 
 التي يتعاظم دورها وحضورها السيايس؟

واألمة اإلسالمية بام متلك من طاقات وحضارة عريقة، يمكنها أن تكون 
ًرشيكا إجيابيا هلذه القوة الصاع  .دةً

 وليتمكن اجلميع من الوقوف يف وجه احلضارة الغربية العاتية التي يرى مثقفوها
أن التاريخ انتهى عندهم، وما عىل اآلخرين إال أن يستسلموا ويسلموا مفاتيح 

 كان عامل توازن - غري مأسوف عليه -السوفيتي د االقلعة، وإذا كان االحت
 التوازن، وإذا كنا نتحدث عن سيايس، فلامذا ال يكون الرشق اآلن هو عامل

بعض الناس . ًالصني فاملقصود أيضا دول املرشق اإلسالمية كامليزيا وإندونيسيا
وأذكر أنني سألت أحد أصحاب ) لندن، باريس، واشنطن(ما يزال حيمل عقدة 

نخطط : ما هي مشاريعكم املستقبلية؟ قال): اإلنرتنت(املواقع اإلسالمية عىل 
. ًقايف إىل اللغة اإلنكليزية والفرنسية، ونفكر يف اإلسبانية أيضالرتمجة إنتاجنا الث

هنا يوجد مئات املاليني ...ملاذا ال تفكرون باألوردية والرتكية واملاليزية: قلت له
 من املسلمني، فهل هيمل هؤالء ملصلحة اللغة اإلسبانية؟

ْة إن إن دورنا يف الرشق اإلسالمي سيكون له نتائج كبرية بإذن اهللا، خاص ً
نحن نرشنا اللغة العربية وحشدنا هذه الدول لتكرس التوازن يف العالقات 

 .الدولية، وحتى ال يبقى القطب الواحد يظن أنه يتحكم يف سياسة العامل
 



  
 

 

   
 

 

ال نستطيع فهم اللحظة احلارضة دون الرجوع إىل اللحظة املاضية؛ لنرى 
 تراكمت األخطاء، وكيف وصلت األمور إىل ما وصلت إليه اآلن يف كيف
 .سورية

يف مذكرات األمري عادل أرسالن لفتات ذكية وقيمة عن أحوال السياسة يف 
 واألربعينيات وما بعده من القرن املايض، واألمري عادل تالثالثينياسورية يف 

 فقد كان - ة بشكل عامبل والبالد العربي -أرسالن خبري يف أحوال بالد الشام 
ًنائبا عن سورية يف جملس املبعوثني يف إستانبول، وهو ممن وقف يف وجه االحتالل 
الفرنيس لسورية ولبنان، وقاتل يف سبيل ذلك، وله جوالت يف أوروبا وهو مطلع 
 ًعىل خفايا االستعامر، وهو ال يفتأ يذكر ضعف السياسيني السوريني وزراء ونوابا،

كام . رادة القوية لدهيم الختاذ القرارات الصعبة ملصلحة البالدوعدم وجود اإل
يصف أكثر السياسيني باالنتهازية واالتصال مع بعض الدول العربية للحصول 

 .عىل املال
ًوهناك أيضا تذبذب ظاهر، فمن « :ًيقول واصفا حال السياسيني يف سورية

مناصب إذا تولت ًأنصار احلكومة رجال ياملئون املعارضة رسا؛ ليكون هلم 
ويصف . »املعارضة احلكم، فمن كل جهة تظهر يل العلل األخالقية يف هذه األمة

يف سورية فساد كامن يف النفوس، يظهر يف النوادي « :م١٩٣٩احلال يف يوميات 
وعىل صفحات اجلرائد كلام اشتد فيها أمر األجنبي، وهذا دليل عىل مرض يف 

ٌرضة هي جنون ولؤم، وكتلة وطنية سلمت النفوس وداء قديم يف األخالق، معا



  
 

 

   
 

مقاليد البالد إىل نفر أوصلوها إىل ما ال يشتهيه هلا إال كل عدو، والسياسة يف نظر 
ويقول . »بعض الزعامء هي املناكفة واملكايدة لآلخرين، وليست ملصلحة الوطن

الدكتور عبد الرمحن الشهبندر هو الذي « :عن الزعيم عبد الرمحن الشهبندر
يه ألوف من الدمشقيني زعيم سورية األوحد كان يف حماربته استقالل سورية يسم

ًلؤما،وإن مل يكن يف درجته مكانة ) بتوين(نكاية بجميل مردم يف درجة الكاردينال 
ًيف نظر الفرنسيني، فاملشكلة إذن يف األمة أيضا بسبب غبائها السيايس وتعلقها 

ن عائالت أرستقراطية رأساملية رموز م...برموز ال تسمن وال تغني من جوع
درس بعضهم يف الغرب وحصلوا عىل الشهادات العالية، ودخلوا غامر السياسة 

 .»االنتهازية
والسياسة السورية استمرت فرتة طويلة مبنية عىل التوازن بني دمشق 

ُ كلف « :م١٩٤٣وحلب، وليست عىل املصلحة العليا للبالد، يقول عن أحداث 
 أو هبتأليف الوزارة السورية ال أدري هل كان اختياره لشخصسعد اهللا اجلابري 

 ...)١(»!دمشقي؟) القوتيل(ًلكونه حلبيا، إذ رئيس اجلمهورية 
 

                                                 
 .١/٤١٠:  األمري عادل أرسالنمذكرات  )١(



  
 

 

   
 

)١( 

يروى أن جعفر الربمكي تعلقت به شهادة فكتبها إىل القايض أيب يوسف «
ر، وقام من صاحب أيب حنيفة، فكتب عليها عالمة الرد، فشق ذلك عىل الوزي

: جملسه لدار الرشيد، وحكى له احلال، فاغتاظ وأمر بإحضار القايض، وقال له
أنا عبد « :ًسمعته مرارا يقول: يضبأي قادح رددت شهادة وزيري؟ فقال له القا

ً، فإن كان صادقا فالعبد مادام يف الرق ال تقبل شهادته الستغراق »أمري املؤمنني
 .» ...ً كاذبا فهو جمروح بالكذبأوقاته يف خدمة سيده، وإن كان

ًتذكرين هذه احلكاية بام يقع اآلن، فإنك عندما تعاتب موظفا أو رشطيا  ً
ًأوعسكريا يف بالدنا، عىل معاملته وأساليبه غري اإلنسانية، وعىل مضايقته للناس، 

هذا إن كان فيه بقية من الشعور ! ماذا أعمل؟ نحن عبيد الدولة: جييبك عىل الفور
هل يعقل هذا املوظف معنى هذه العبارة، وهل هو مقتنع هبا؟ .  من أفعالهباخلجل

 ن الرضورات املعيشية أجلأته إىل هذا اخلضوع؟إأم 
ًالغالب املشاهد أن هذا املوظف قد قبل هذا الواقع قبوال تاما، ويعترب نفسه  ً

ًعبدا للدولة فعال، ولكن كيف استطاعت الدولة تربية هذا الكم من العبيد،  ومن ً
أعطاها احلق يف أن تستعبد الناس، ويكون هلا هذا اهليلامن والصوجلان، كيف 
نشأت هذه الظواهر واملجتمع اإلسالمي الوحيد الذي يعيش فيه اإلنسان حريته 

                                                 
 .٣٠/إحتاف أهل الزمان: أيب الضياف  )١(



  
 

 

   
 

احلقيقية، ملاذا تتضخم الدولة لتسحق الفرد؟ واألصل أن تتقلص الدولة يف 
 .حدود معينة لتخدم املجتمع
يان واالستبداد، وطول أمد األزمات االقتصادية قد ال شك أن طول الطغ

والقاعدة عند الطغاة أن يلحقوا أكرب ) العبيد(أوجد هذا الصنف من الناس 
ومن طبائع . الرضر وأشد الظلم بشعوهبم حتى ال تقدر عىل املقاومة ودفع الظلم

أن الطاغية إذا أنت أسلمت أمرك له أن ال يرىض منك بالطاعة فقط، بل يرص عىل 
والشعوب عىل استعداد ألن تنسى اإلساءة بعد أن . ًتكون طاعة وشعورا باهلوان

 .أدت مفعوهلا
ًإن من أشد األمراض فتكا باألمة هو اعتقاد قدسية الدولة، وأن الشعب 
ًأرقاء هلا، بينام الرشع اإلسالمي يبالغ يف حقوق الفرد، فمن قتل نفسا فكأنام قتل 

ًكومات قد نجحت نجاحا مؤقتا يف إعادة تشكيل ًالناس مجيعا، وإذا كانت احل ً
فإن هذا ال يدوم، ولن يقف يف وجه . عقلية املواطن وسلبه حريته وإرادته وكرامته

هذا املرض إال الرجال الذين ال يطأطئون رؤوسهم إال هللا سبحانه وتعاىل، ومن 
 .أكرب مههم حماربة الظلم والفساد

 
 
 
 



  
 

 

   
 

 

) احلاكم الذي ال يعلم( تئن حتت احلكم الفردي تنترش أسطورة يف البالد التي
فهو رجل حيب اخلري لبلده وهو رجل رحيم، ولكن العيب كله يف الرجال 
املحيطني به، إهنم جمموعة من األرشار خيفون عن احلاكم كل يشء، ويصورون له 

تعاطفون األحوال دائام بصورة وردية، وقد يروج هذه الصورة النظام نفسه أو امل
 .معه، مع أن احلاكم يسجن بال حساب، ويعتقل بال دليل، ويقمع كل معارض

كيف تنطيل هذه األمور عىل بعض الناس، وما تفسري هذه املعضلة؟ هذا 
النمط من الناس ال يفكر وال يستعمل عقله، وإنام يلجا إىل األسطورة، حتى تبقى 

ي يريده ويتمناه، وال حيب سامع صورة احلاكم يف خميلته وال شعوره هي املثال الذ
و يشوه هذه الصورة، وحتى يبقى يف نوع من التخدير أيشء يعارض هذا 

ِّوربام حورت هذه األسطورة إىل أخرى شبيهة هبا. العاطفي وهي أن احلاكم يريد : ُ
ًجراءات ظاملة ال يكون راضيا عنها، وهو إاخلري ولكن أعوانه يفرضون عليه 

 بني أعوانه، فإذا أساء أحدهم الترصف فاحلاكم ليس مضطر إىل توزيع القوى
ًمسؤوال عنه بل هو مضطر للميض قدما يف لعبة التوازن لسالمة النظام ً. 

وهي أن احلاكم يعرف كل يشء وهو املتسلط عىل كل : وهناك أسطورة ثالثة
يشء، وال يسمح للذين من دونه بأي إصالح، فاألعوان هنا عاجزون حتى لو 

 .فضالء، واحلاكم هنا يتدخل يف كل التفصيالت واجلزئياتكانوا من ال
إن وقوع اجلامهري يف هذه األوهام ويف فخ هذا اخلداع إنام يدل عىل البعد كل 



  
 

 

   
 

البعد عن أي وعي سيايس أو أي وعي بحقوق الفرد وواجباته، وكيف حتفظ 
 .البالد من االستبداد وربام ألفوا هذه احلالة وأهنا حالة عادية

 :ًلشيخ اإلبراهيمي معلقا عىل هذا النمط من الشعوب واحلكام يقول ا
والغالب عىل الشعوب البدائية يف السياسة أن تكون عىل بقية من وثنية، أصنامها «

ًالشخصيات، فيكون إحساسها تابعا إلحساسهم، وحركاهتا منوطة بتحريكهم 
فطن الغربيون ولو إىل الضياع والرش، وهذه هي احلاله السائدة يف رشقنا، وقد ت

بل إىل هذه الثغرة يف نفوسنا، فأصبحوا ينصبون لنا التامثيل من  هلذه النقيصة فينا،
 .)١(»الرجال وحيكموننا هبا

إن احلاكم هو الذي خيتار معاونيه ويرتاح هلم وألسلوهبم وإن وجود حاكم 
صالح حتيط به ثلة أرشار جمرد خيال ووهم؛ ألن احلاكم يغض الطرف ما دام 

ء املساعدون ينفذون ما يريد، ولو شاء لفتح األبواب والنوافذ، وسمع هؤال
ورأى وعلم احلقيقة وما حيدث يف دولته، وعندما طلب اخلليفة العبايس أبو جعفر 
املنصور من عمرو بن عبيد أن يأيت وتالميذه ليساعدوه يف احلكم وإصالح 

نعلم صدقك يف أبعد من حولك الواقفني ببابك حتى : األمور، قال له عمرو
 .اإلصالح

بعض احلركات اإلسالمية وقعت يف فخ األساطري السياسية حني تومهت أن 
 من الدعاة، تومهت أهنا تقف اآلالفدولة هي عدو لإلسالم واملسلمني، تعتقل 

يف وجه أمريكا والعدو الصهيوين، مع أن هلذه الدولة عالقات رسية وعالنية مع 
مالك (ولة التي يتبجح أحد قادة حزهبا السابقني مع أن هذه الد. هؤالء األعداء

                                                 
 .٥/١٣١اآلثار الكاملة: البشري اإلبراهيمي  )١(



  
 

 

   
 

حتى يفقد ) م١٩٦٧(بأهنم نجحوا يف جر عبد النارص إىل معركة خارسة ) األمني
 ، ما الذي يمنع أن تنقلب هذه الدولة ما بني ليلة وضحاها)١(زعامته يف العامل العريب

خلاصة وعىل عىل هذا الفصيل اإلسالمي؟ وما املانع أن تستفيد منهم ملصلحتها ا
 !حساب قضيتهم؟

وفريق آخر من الفصائل اإلسالمية هو يف مواجهة مع حكومته، ولكن 
؛ ألن يؤيد ويتعاطف مع نظام )كذلك اجلهل بالسياسة الرشعية(األوهام تذهب 

شعويب باطني حاقد، ال يقل خطره عىل شعوب املنطقة العربية من حيث الدمار 
 ستالب اهلوية العربية اإلسالميةالعقدي والسيايس عن خمططات الغرب ال

 هي مناكفة اآلخر واستالب املنطقة حضاريا وسياسيا واقتصاديا؟ هل السياسة
والترصف كاألوالد الصغار، أم جيب أن يكون حتكمها املبادئ ومصلحة األمة 

 السمح -والنظر إىل املستقبل واآلثار املرتتبة عىل هيمنة التيار الشعويب الباطني 
ندري ما هذه السياسة، وعىل أي أساس تقوم، إن أمثال هذه الترصفات  ال -اهللا

 !!ًتستعيص عىل األفهام أحيانا
 
 
 
 

                                                 
 .١٣/٥/١٩٩٧القدس العريب: شوقي ماليس  )١(



  
 

 

   
 

 

ة دكانت عىل الفرات قريبة من بل) جعرب(جاء يف معجم البلدان أن قلعة 
د أهنا الرقة، وقد متلكها مالك بن عيل العقييل، ورأى السلطان نور الدين حممو

ًقلعة مهمة ملصلحة الدولة، فاشرتاها من صاحبها وعوضه عنها أرضا كبرية 
أهيام أحب إليك؛ ) العقييل(وعرشين ألف دينار، وعندما سئل صاحبها السابق 

 .أما العز فقد فقدناه بمفارقة القلعة: القلعة أم ما أنت فيه اآلن؟ فقال
ً فقد فقدنا قالعا كثرية، إذا كان العقييل قد فقد العز بفقد قلعة واحدة؛

وآخرها هذا االخرتاق اإليراين الصفوي لبعض صفوف أهل السنة، فظنوا لغفلة 
منهم أو غباء سيايس أن إيران ومن يميش يف ركاهبا هم املدافعون عن املنطقة 
واملواجهون ألمريكا وإرسائيل، وهذه مهزلة يضحك منها العقالء؛ ألهنم يعرفون 

 من عالقات رسية وحتالفات مع الشيطان األكرب، وليقرأ ماذا جيري يف اخلفاء
 ).حتالف الغدر، والعالقات الرسية بني إيران وأمريكا وإرسائيل(املغرورون كتاب 

أمل يسمع هؤالء نبأ ما حيدث يف بلد عريب من حماوالت لتشييع أبنائه وبناء 
نة التي هي احلوزات، ويف الوقت نفسه التضييق عىل املدارس الرشعية ألهل الس

ًتابعة جلمعيات أهلية خريية، وقد صدر أخريا قرار بإحلاقها بوزارة األوقاف ومنع 
ًوقد استفاد منها سابقا (أي تربع هلا، ومنع الدراسة يف هذه املدارس لغري املواطن 

كام أبعد املشايخ عن أي جملس إدارة ألي ) كثري من أبناء الشعوب اإلسالمية
 .مجعية أهلية



  
 

 

   
 

ُوم به اجلهات املخرتقة من أبناء السنة ومنهم دعاة ومثقفون هو إن ما تق
ًتضليل وخيانة للشعوب العربية التي تنتظر منهم أن يكونوا منارة هادية هلا،  ً
ًوخاصة يف األزمات واملحن، وأن حيموها من التشوش الفكري الذي يامرسه 

 .اإلعالم املناوئ لعقيدة األمة وثقافتها
وب لكل أنواع االستعامر، وكان آخرها استعامر لقد تعرضت هذه الشع

اإللغاء حني قررت أمريكا إلغاء العراق من املرشق العريب، كام تعرضت لويالت 
االستبداد ومكر الليل والنهار من املبرشين واملسترشقني الذين حاولوا حمو 
رة مقوماهتا بالتدرج واخلفاء، والذين حياربون اإليامن باإلحلاد، والوحدة بإثا

ومع .  العاميةجهاتالنعرات العنرصية والدينية، وحياربون العربية بإحياء الل
ًذلك صمدت هذه الشعوب التي حتمل مرياثا عريقا يف العروبة واإلسالم  ً

أال تستحق هذه الشعوب بالنظر . وحافظت عىل منظومة من الفضائل األخالقية
ر عنوة إىل جماهل اخلرافة لتارخيها وتضحياهتا كل التقدير واالحرتام بدل أن جت

والباطنية، وجترب باملناورة عىل متجيد من خيادعها ويتسرت بحب آل البيت بينام 
 .حيملون يف صدورهم احلقد عىل اإلسالم والعرب

ًلقد حاول سابقا زعامء سياسيون ورؤساء أحزاب جر هذه الشعوب إىل 
ًم فشلوا فشال ذريعا جماهل القومية العنرصية واالشرتاكية والعلامنية، ولكنه

ورجعوا بخيبة األمل، ومل تستطع هذه األيديولوجيات ملء الفراغ وال استطاعت 
معارصة ( عىل البأس عند كثري من الشباب؛ ألن ما تسميه هذه األحزاب أن تقيض

) معارصة(ًهو أيضا خرافة، فام من أمة تقطع جذورها لتصبح ) أو تنوير أو تقدمية
ية جاءت من أوربا التي حتمل ثقافة الربوتستانت، وإن كل فأمريكا التي نشأت قو

 .جمتمع يفقد هويته سوف يضمحل لفقدان األهداف التي حتركه



  
 

 

   
 

ماذا ربحت تلك االجتاهات التي تسمي نفسها معارصة أو تقدمية من 
؟ وأين عيل عبد )مستقبل الثقافة يف مرص(حماربة اإلسالم؟ أين طه حسني و

؟ كل ذلك ذهب مع )حترير املرأة(؟ وأين ) احلكماإلسالم وأصول(الرازق و
الريح؛ ألنه فكر مقلد مهزوم، ليس له جذور، ونحن نقرأ أن املؤرخ الربيطاين 

ًمل يكن مقتنعا بالليربالية، أي بالتحرر من كل معتقد، وهو يفضل أن ) توينبي(
عىل أن يرى اإلنسانية تسري يف طريق حمدد واضح املعامل وهو رأي املؤمنني باهللا 

 .ًتسري يف أمورها تبعا للمصادفات
ول احلضارات، حيث يرى فيف حتليله أل) نجلربش(ونقرأ عن املؤرخ األملاين 

ًالفن طابعا غامضا أن شتاء احلضارة هي حني يتخذ  وحني تتخذ  )الرسيالية(ً
كل تقدم فكري « :يقول) جوته( والشاعر األملاين ،يةردأالثقافة طابع الشك، والال

ًابله تقدم روحي فهو خطر، وإن عرصا تسيطر عليه االجتاهات الالدينية فهو ال يق
. ، وعندنا أناس يظنون أن مهامجتهم الدين من دالئل الرقي الفكري»عرص تدهور

ة الصناعية للغرب ايرفع شعار املحاك) يل كوان لو(ونقرأ أن رئيس سنغافورة 
تقدم ليس التغريب، بل معاودهتا وطريق آسيا إىل ال« :والتاميز الثقايف عنه، يقول

 .»الكتشاف ذاهتا
إن املتغربني عندنا يدرسون املجتمعات العربية وكأهنا جمتمعات غربية، 
ّويصورون تطور املجتمع العريب وكأنه مر باملراحل نفسها التي مر هبا املجتمع 

  .نظام الرق، فاإلقطاع، فالرأساملية، وهذه كلها أوهام وأباطيل: الغريب
تمعات العربية حتتاج إىل دراسة، ولكن جيب أن تكون دراسة علمية من املج

قطيعة (ًهؤالء املتغربون مستلبون عموديا . خالل واقع املجتمعات وخصوصيتها
، وحتى لو )قطيعة مع اجلامهري العربية(ً، ومستلبون أفقيا )مع الرتاث اإلسالمي

فام أدراهم أن الغرب ) صناعةالليربالية وال(نحن نقصد الغرب بواقعه احلايل : قال



  
 

 

   
 

 سيتجاوز واقعه احلايل ويقطع مسافات كبرية بعد الليربالية، ويبقى هؤالء متخلفون
ك هم يرصون عىل حماولة استالب الشعوب لعن الركب يلهثون وراءه؛ مع ذ

ًالعربية حني يروجون للعوملة الثقافية واالقتصادية ويصدرون حكام قطعيا بأن  ً
 السنوات(ً واحدة وال بد من الدخول يف منظومة العوملة ًاألرض أصبحت قرية

 ).ثبتت فشل اقتصاد السوقأاألخرية 
أال تستحق الشعوب العربية التي عانت من اليتم بفقد القيادات املخلصة أن 

النظر يف موقفهم وأن يكفوا عن إدخال حصان طروادة ) ونقاملخرت(يعيد هؤالء 
ال يكفي هذه الشعوب ما عانته من كوارث الصفوي الذي حيمل السم الناقع؛ أ

 .م حتى يأيت من يشوش عليها فكرها ويوقعها يف االنقسامات والتفككالآو
إن القلعة التي تصمد وحتمي كل القالع األخرى هي العقيدة اإلسالمية 

ِّالصافية، التي تكون أساس العمل االجتامع والسياسة واالقتصاد، اإليامن وحده : ُ
الناس من الضياع واالغرتاب، ومن اجلري وراء شعارات هو الذي حيمي 

ومبادئ ربام ضاق هبا أصحاهبا، ومما يدعو للتفاؤل هو أن هذه الشعوب أفضل 
 .من هؤالء املخرتقني، وهي أقرب ألن تعي أمهية القلعة، وأمهية التمسك هبا

 
 
 
 
 



  
 

 

   
 

 

احلديث يف هذا ً من أكثر الكلامت السياسية تردادا يف هذا العرص، وليس هي
املقال عن احلرية السياسية التي هلا إجيابيات كثرية يف الدول التي تأخذ هبا 
واملجتمعات التي متارسها، وإنام عن احلرية التي يظن أهلها أهنا تسمح بإهانة 

اعر املاليني من الناس، وتسمح بالسباب والشتائم خلري شاملقدسات وإيذاء م
، وهل هذا السفه r ولسيد ولد آدم حممد الناس وأفضلهم وهم األنبياء،

واهلذيان واحلقد يقع ضمن إطار احلرية، وهل هناك حرية دون ضوابط ودون 
 .قانون ونظام ومؤسسة سياسية حتى يف أرقى البلدان التي تتمسك هبا وبفلسفتها

وهو سيايس وفيلسوف بريطاين من القرن السابع عرش ) جون لوك(يكتب 
 .)١( ».. ال يتساهل مع امللحدين؛ ألنه ال أمان ملن ال يؤمن باهللاينبغي عىل احلاكم أن«

والذين  ،rما هو الواجب إذن حيال امللحدين الذين يؤذون رسول اهللا 
يستهزئون بالدين من أبناء جلدتنا قبل غريهم من األوربيني، هل يسمح هلم 

 هم إىل العلن، وتسميم حياتنا وإشاعة اجلرأة عىلصدوربإخراج سخائم 
 ملقدسات والدين؟ا

إن اإلنسان املنحط يستطيع أن يدعي لنفسه احلرية املطلقة ويعطي لنفسه 
احلق يف رفض كل القيود الدينية أو األخالقية، ولكن عندها ستكون هناية األمة 

                                                 
 .٥٨/الة يف التسامحرس  )١(



  
 

 

   
 

ليست احلرية أن يفعل . احلريةتعدي باسم وفقدها لشخصيتها من خالل ال
وإال كانت  د، بل ال بد من معايري وضوابطاإلنسان كل ما يشاء، ويأيت كل ما يري

من حيث هو قلب، احلرية قاتلة، فالبحر حمدود بالشواطئ، وقلب اإلنسان يعمل 
، بل كل ما يف )اجلسد( معدة، ولكن يف حدود الكيان الكبري يواملعدة من حيث ه

الكون يسبح يف فلكه ضمن العالقات مع سائر الكائنات، بل كلام ازداد القيد 
 قمة احلرية؛ ألن هيازدادت احلرية، فالعبودية هللا  - يف ظن البعض – صعوبة

 قدرة اإلنسان عىل هياإلنسان يف هذه احلالة ال خيضع إلنسان مثله، وقمة احلرية 
 التي تتغلب عىل الطبيعة هياحلرية احلقيقية . إجلام نفسه ليحكمها بدل أن حتكمه

عتقاد ال بد هلا من حتديد، ولذلك احليوانية، عىل األهواء والشهوات، وحرية اال
كانت عقوبة املرتد عن اإلسالم شديدة حتى ال يتهاون الناس يف أمر الدين 

ولئال يتوهم ضعاف العقول بأن انخذال املرتد عن «ة بويدخلونه من قبيل التجر
وكذلك ما يف القرآن من النهي « ،)١(» ..الدين ألنه قد جربه فوجده غري مريض

 إرشاد إلعطاء الناس احلرية النافعة التي معناها التكلم باحلق عن الظلم، فيه
والدعوة إىل صالح األمة، وإما إطالق عنان اجلهل والظلم واألقوال الضارة 

  .)٢(»املحللة لألخالق، فإهنا من أكرب أسباب الرش والفساد
 
 

                                                 
 .١٧٢/النظام االجتامعي يف اإلسالم: الطاهر بن عاشور  )١(
 .١٣٣/القواعد احلسان لتفسري القرآن: عبد الرمحن بن سعدي  )٢(



  
 

 

   
 

 ى
 ٧  تقديـم

 ١١  السياسة والفكر
 ١٤  نظرية املؤامرة

 ١٧  العروبة واإلسالم
 ١٩  مساوئ الديمقراطية
 ٢١  العلم الذي ال ينفع
 ٢٤  األخالق والسياسة
 ٢٦  القرآن والسياسة
 ٢٨  بني األمس واليوم

 ٣٠  ؟احلديث عن األقليات، ملاذا ظهر اآلن
 ٣٣  اإلسالم السيايس

 ٣٥  نحن والغرب وطبيعة اخلطاب
 ٣٨  دروس فيتنام

َأمريكا التي جيب أن تعرف ْ ُ  ٤٠ 
 ٤٣  الغربكيف يفكر 

 ٤٥  بني الدولة واحلكومة
 ٤٧  واحلوار مع ضفتي األطليس) كركال(مرسوم 

 ٥٠  فكرة التقدم



  
 

 

   
 

 ٥٣  حزب الفساد
 ٥٥  عىل حافة اهلاوية

 ٥٧  كيف يتعامل الغرب مع أصدقائه
 ٥٩  بني إسكندر الغرب وإسكندر املسلمني

 ٦٢  ًالسياسة ليست انتخابا فقط
 ٦٥  عدوى الفساد

 ٦٧  مرضة باملسلمني) ةاإلسالمي(هل 
 ٦٩  الغلط اخلفي

 ٧٢  الرشائع والتمدن
 ٧٤  أوهام السياسة واإلعالم
 ٧٦  العامل بحاجة إىل رجال

 ٧٨  اليهود والصهيونية واملؤامرة العاملية
 ٨٠  عسكرة الدولة هل هو طريق للقوة أم فرصة للنجاح

 ٨٢  أوهام القوة
 ٨٥  اطلبوا العلم ولو يف الصني

 ٨٧  رات األمري عادل أرسالنك سورية يف مذالسياسة يف
 ٨٩  ري املؤمننيمعبد أ

 ٩١  أساطري السياسة
 ٩٤  فقدنا العز حني فقدنا القلعة

 ٩٨  احلرية
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