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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

والصالة والسالم عىل رسوله وعىل آله وصحبه ومن  اببنه اندا   ... احلمد هلل

 ... وبعد

فليس أبغض إىل نفسى م  استعامل الكلامت التن  بلوهانأ ألسنال الامرهسن  

 .وبروج يف صحفام وهتبام ونرشاهتموببتذهلأ أقالمام، 

الت  بكأد بكون عاوانًأ ملذابام، وعلًمأ عىل اجتأاام  «احلتميل»وم  ذلك هلمل 

 .«احلتميل التأرخييل»الذي قد يسمى 

هام  «املشأهلل»م  بأب  «حتميل احلل اإلسالم »ولكاى استعملت اذ  الكلمل 

مأ جأء يف القرآن من  ملنل قولنه  عىل نحو. يف البالغل العربيل «هالبدي»يقول علامء 

ي ۡمُكُرَٱّلَلَُوَ }: بعأىل َو  َإَِنَ} ... [03: نفألاأل] {ي ۡمُكُرون  َو ُهو  َٱّلَل  َِٰدُعون  َيُخ  َٰفِقنِي  ٱلُۡمن 
َِٰدُعُهمَۡ َ}. [241: الاسأء] {خ  نه ۡهءُِوون  ۡۡ ُُ َ ُُ ۡن اََن  ع ُكۡمَإَِنم  41ََُُق الُوٓاَْإِنَاَم  نه ۡهءِ ۡۡ َي  ٱّلَلُ

فوصف اهلل سبحأنه بأملكر واخلداع واالسنتاااء   يكن  إال . [21، 24: البقرة] {مَۡبِهَِ

 .مشأهلل ومقأبلل لوصف املاأفق  هبذ  األوصأف

مشأهلل ومقأبلل للذي  ياأدون يف عأملانأ  «احلتميل»وهذلك استعملت ااأ لفظ 

 .«حتميل احلل االشرتاه »العريب بام سمو  

سيقه ال حمألنل، فن ن انذا هتسنم سنىليف عنىل  وال أعا  بحتميل يشء مأ أنه

ال عىل اإليامن فحسب، بل عىل العلم أيًضأ، فعلم القرن العرشي  يعنرف . املساول

حتى نتنأج  العلنوم اليبيعينل نفسناأ . «احلتميأت»أهلر ممأ يعرف  «االحتامالت»

ا منأ اعنرتف بنه أقينأب العلنم ذوان. غدت يف نظر العلم اليوم بقريبيل ال يقيايل
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 .(1)فسامأن

أو  ... ال يعا  اإلخبأر بام سيقه حتًمأ، بل جيب أن يقه. إن قولاأ بحتميل أمر مأ

بام بدل الظواار وطبيعل األشيأء واألحداث أنه رضوري الوقوع، واذا انو النذي 

 .نملكه بأعتبأرنأ برش نحرتم أنفساأ وعقولاأ

ال ياتظرون  «لتيورا»وياأدون بحتميل  «احلتميل التأرخييل»والذي  يعتاقون مبدأ 

 - ويتىلذون هل الوسأجل واألسنأليب. بل يعملون ويكأفحون. أبى التيوريحتى 

فلامذا ال يربحون أنفسام م  مشقل . هبمآرللوصول إىل م - مرشوعل وغري مرشوعل

 ؟التيور املحتوم إن هأنوا صأدق  العمل حتى يوافيام

أ يريند  الامرهسنيون من  ال أريد ماه م - «احلتميل»وإن استعملت لفظ  - فأنأ

احلتميل التأرخييل، فأحلتميل هبذا التفسريخيأ خيألف الصواب من  نأحينل، ووانم 

أن . خيألف الواقه م  نأحيل أخرى، وقد بيات األحداث الت  وقعت بعد منأرهس

. بل وقه مأ خيألفانأ. وأن حتميأبه   بتحقق هام ظ . قد أخيأ احلسأب «مأرهس»

 .للامرهسيلسون رهام ب  ذلك الدا

يف بالدنأ العربيل  - إنام أردت م  احلتميل أن هل الظروف واملالبسأت والوقأجه

حتنتم السنري إىل  - ويف عأملاأ اإلسالم  عأمل، مل  درساأ علميل موضوعيل. خأصل

احلل اإلسالم ، بعد أن فشلت هنل احللنول املسنتوردة وتبينت هنل األنظمنل 

املذااب واالجتأاأت، ليربالينل واشنرتاهيل،  وبأءت بألعسا واخليبل هل. املصياعل

 .وأصبح بغيرياأ أمًرا ال مفر ماه

 واذا مأ أحست به مجأارينأ العربيل املؤمال، ونأدت به، بعد نكبل يونيل حاينران

                                              

 (.333 - 331ص)للمؤلف « اإليامن واحليأة»انظر هتأب ( 1)
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 .أن ال حل وال عالج إال بألعودة إىل اإلسالم: (1691)

تحقنق، و  بقنرتب   ب - يف العأ  العريب هملأل - إن أادافاأ السيأسيل الكربى

 .مااأ بل زدنأ عااأ بعًدا

فأآلمل يف الوحدة العربيل قد ضعف نتيسل للىلالف العقأجدي بن  املحنأفظ  

م  دعأة اليم ، واللوري  م  دعأة اليسأر، واو خالف ال يرجى زواله إال بناوال 

ومعذرة للقأرئ م  اسنتعامل انذ  . اذ  األفكأر الدخيلل نفساأ، م  يم  ويسأر

بل إن اليسأري  اللنوري  من  العنرب . لتسميأت الدخيلل الت    بابت يف بربتاأا

  يستييعوا أن يتحدوا فيام بياام، . الذي  ياتمون إىل حاب عقأجدي سيأيس واحد

رغم وحندة الشنعأرات والالفتنأت، . بعد وثوهبم عىل احلكم يف بلدي  متسأوري 

واخنتالف املينأمه . رببأطنأتالت  ثبت عساانأ أمنأم اخنتالف النوالءات واال

 .والشاوات

وقضيل فلسي    حتل و  بقرتب م  احلل، بل زادت بعقيًدا، نتيسل للحنرب 

: ، وهأنت عأقبتاأ مأ نعلم(1691)يونيل حايران  5التى قأداأ اللوريون العرب يف 

مضت يف . ، وبعد بسعل عرش عأًمأ مااأ(1691)نكبل أداى وأمر م  الاكبل األوىل 

ويوم التحرير، فلام جأء اليوم املوعود،   نسند وراء . اب واالستعداد ليوم اللأرالتأ

هام يقولون، وصدق عنىل العنرب امللنل  «شيىًلأ»األهمل شيئًأ، و  نسد حتت القبل 

 !.«أطأل الغيبل وأبأنأ بأخليبل»: القأجل

، هام فشنلت من  قبلانأ 1691واكذا فشلت اللوريل اليسأريل العربيل يف سال 

 .(1691)لليرباليل اليميايل العربيل يف سال ا

لنك بسنواء يف  وقضيل احلريل السيأسل يف العأ  العريب يف أزمل آخذة بأخلانأق،
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البالد الت  بتىلذ شكل الاظأم الديمقراط  الدستوري، والبالد الت  بتىلذ الاظنأم 

هبنأ  االشرتاه  اللوري، وإن هأنت اللأنيل أشد ضغًيأ عىل احلرينأت وأهلنر فتًكنأ

ووأًدا هلأ، باأء عىل فلسفل االشرتاهيل وبراثاأ العأمل  يف سلب احلريل السيأسيل بأسم 

 !احلريل االجتامعيل، ويغري ذلك م  املربرات واألسامء الت  ال بعسا ع  اصياأعاأ

وهذلك قضيل الرخأء واالزداأر االقتصأدي،   بتم عىل الاحو الذي هأن مرجًوا 

ت الفقرية يف جمتمعاأ، بشكو العوز والفأقنل وضنيق العني  مااأ، فال باال اليبقأ

وغالء األسعأر، وعدم بكأفؤ الفرص، وهل الذي حدث يف بعض البالد، أن زالت 

 .تاأ طبقل جديدة مللاأ أو أسوأ مااأثطبقل مرتفل قديمل وور

 .و  بأم  م  خوف. واكذا   بشيه اجلاماري م  جوع

كر، وسوء األخالق، وفسأد الذمم، وضنعف أمأ أمراضاأ األخرى م  بلبلل الف

الوازع، واضيراب األرسة، وبفكك املستمه، ومأ شنأبه ذلنك فحندث عانه وال 

 .حرج

هل اذ  الاتأج  حتتم علياأ أن نسري إىل اإلسالم لاحل به عقد حيأباأ، ونعأل  به 

مشكالباأ، ونحقق يف ظله أادافاأ الكربى، وهفنى منأ ضنأع من  عمنر أمتانأ يف 

 .والتىلبيأت التسأرب

فاذا احلل او أليق احللول بكرامتاأ القوميل، ألنه احلل الاأبه م   «أعربً »ف ذا هاأ 

 .عقأجدنأ وبراثاأ وأرضاأ

فاذا احلل او مقتىض إسالماأ، وموجب إيامناأ، وال يتحقق  «مسلم »وإذا هاأ 

 .فوراء  فالح األخرة واألوىل. واإلرصار عليه. لاأ إسالم وال إيامن بغري العودة إليه

نأخذ وندع وفًقأ لتفكنري عقولانأ، وااتنداء بمصنلحتاأ، . وإذا هاأ برًشا عقالء
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من  نأحينل  - وانو. لراشندفاذا احلل او الذي ياأدى به العقل املستقل، والفكر ا

أن بتأح لنه فال بد  ي   جيرب بعد يف ديأرنأ يف اذا العرص،ذاحلل ال - مايقيل بحتل

اذا إىل أن أمتاأ قد جربته م  قبنل . الفرصل هغري ، ليحكم ويسود، وبوجه ويقود

 .فأبى بأفضل الاتأج  وأطيب اللمرات

حكم األغلبيل، ف ن مجنأاري وإذا هاأ نؤم  بألديمقراطيل السيأسيل والااول عىل 

  . شعوباأ   بكفر يوًمأ بعدالل أحكأم رهبأ، و  بتىلل يوًمنأ عن  قرآ نأ وحممنداأ

بشك يوًمأ يف عظمل إسالماأ، وهل يوم يمر يايدهيأ إيامنًأ بىللود اذا الاظأم اإلهل  

 .(2)العأدل، وإحسأًسأ برضورة العودة إليه

تأريخ، ف ن هل مستقرئ للرصاع القأجم وإذا هاأ نؤم  بمايق احلوادث وسري ال

دث وبصناه التنأريخ، ايف ديأر العرب واإلسالم، متتبه للعوامل الت  بسنري احلنو

يؤهد أن الدور القأدم ليس لليسأر وال لليم ، وال لللوري  وال للرجع ، م  دعأة 

التبعيل للرشق أو الغرب، بل لإلسالم الصحيح، الشأمل املتكأمنل، املصنفى من  

 .شواجب والاواجدال

بل إن املستقرئ، للرصاع الداجر يف العأ ، واألزمل الروحيل والافسيل الت  يمنر 

هبأ، والتىلبط االجتامع  الذي يرزح حتتنه، والتحلنل اخللقن  النذي يشنكو مانه 

فقند أفلنس . مأن يسود العأ  او اإلسالال بد  إىل أن االجتأ  الذي يهيتد - عقالؤ 

                                              

إن الذي يقرأ الصحف املرصيل بعد بصنفيل مراهنا القنوى أو : يكفى أن نذهر ااأ ملأاًل واحًدا( 2)

وإبأحل يشء م  احلريل للاأس، ويينأله منأ دار يف ماأقشنأت جلنأن  ،(1611)بعضاأ يف مأيو 

الدستور، ويف مؤمترات املحأفظأت، ويف هلامت الوفود املؤيدة للتغينري، وامليألبنل بأملايند من  

ا  فرادى ومجأعأت، جيد شبه إمجأع عىل رضورة اتنأذ اطاحلريأت العأمل، ويستمه إىل آراء املو

أسأًسأ للقنوان ، واتنأذ القنيم اإلسنالميل يف اإلينامن واألخنالق أسأًسنأ الرشيعل اإلسالميل 

 .واذا مه غيبل احلرهل اإلسالميل رسمًيأ ع  امليدان. للتوجيه
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ا ع  محل األمأنل، والعأ  اليوم يف حأجل إىل رسألل جديندة الغرب يف قيأدبه، وعس

حتمل حضأرة جديدة، حضأرة عأمليل إنسأنيل، أخالقيل ربأنيل، ال رشقيل وال غربيل، 

حضأرة جتمه ب  اإليامن والعلم، ومتاج ب  الامدة والروح، وبوفق ب  حريل الفنرد 

لل، وينؤدي للعنأ  انذ  ومصلحل املستمه، وليس يف الغرب م  حيمل اذ  الرسأ

هالمهنأ فرعنأن واألمأنل، ال يف املعسنكر الرأسنام ، وال يف املعسنكر االشنرتاه ، 

شنسرة »: لشسرة واحدة، ا  الشسرة امللعونل يف القنرآن ويف هنل هتنب السنامء

 .اخلبيلل «الامديل

 ... إنام صأحب اذ  احلضأرة املاشودة، واذ  الرسالل املوعودة او اإلسالم

الذي أنشأ م  قبل خري أمل أخرجت للانأس، وصناه أملنل حضنأرة  اإلسالم

 .عرفاأ التأريخ

بتملل اإلسنالم  «أمل»بيد أن اليشء ا  نفتقد  وبفتقد  البرشيل معاأ او وجود 

 .ومتلله، وبتباأ  مااًسأ ونظأًمأ حليأهتأ، وبتقدم به إىل العأ  رسألل ادايل وإنقأذ

أن بتحرر م  التبعيل للغنرب والرشنق،  وقد آن للشعوب العربيل واإلسالميل

وأن برفض هل حل مستورد، وهل ماا  دخيل، وأن بتىلذ م  اإلسالم الصحيح 

فقد جأءهتم الانذر، وجنأءام من  األحنداث  ... حاًل ملشكالهتأ ودستوًرا حليأهتأ

 .واألنبأء مأ فيه مادجر

ا انذ  وآن لقأدة اذ  الشعوب وحكأماأ، وأال احلل والعقد فياأ، أن يندرهو

إناأ لسناأ : احلقيقل الكبرية، ويعتصموا بألشسأعل األدبيل، ويعلاواأ رصحيل مدويل

عبيًدا لليم  وال لليسأر، ولساأ ذيواًل للرأسنامليل وال لالشنرتاهيل، ولسناأ أببأًعنأ 

وال ننر  بغنري اإلسنالم عقيندة . للرشق وال للغرب، إنام نح  مسلمون وهفى
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حأرض األمل بامضياأ، ويايلون التاأقض بن  واقنه  وهبذا يصلون. ونظأًمأ ورابيل

وهبذا يستحقون رضوان رهبنم وحتينل شنعوهبم  ... األمل وب  ضمرياأ وعقيدهتأ

َُۡ}: وإعسأب العأ  هبم، ويفوزون بىلريى الدنيأ واآلخرة مجيًعأ ن ََو م  َق نۡو   ُُ ن  ۡ ۡح
 
أ

َٓ َِمَُد ع   ََُ َإِنََإَِل  اَو ق ال  َٰلِح  َص  ِمل  لِِمنيَ ٱّلَلَِو ع  ۡۡ َٱلُۡم  ُ  .[00: فصلت] {ِِنَِم

إن شعوباأ العربيل اإلسالميل   بال خأمتاأ إسالميل، و  ينال اإلسنالم أقنوى 

يشء يف وجوداأ، و  بال بقلوهبأ وعواطفاأ منه اإلسنالم، ولكاانأ يف حأجنل إىل 

القيأدة املؤمال الت  بعرف هيف تأطب اذ  األمل وحترهاأ وبسنتىلرج أق ن منأ 

ويوم بوجد سيتغري ميناان القنوى يف العنأ  . م  طأقأت وإمكأنأت مذخورةفياأ 

الدارسنون املتيقظنون من   - وحينذر مانه - واذا مأ يقوله. ويتحول اجتأ  التأريخ

 .األجأنب واملسترشق 

يف  «ولنت يمنونتسمر»لربيينأ  وآخر مأ قرآنأ  يف ذلك مأ هتبنه املسترشنق ا

 : م  مقأل قأل يف  أيته - (1691)أرس سال يف م - اللادنيل «التأيما»جريدة 

ذا وجد القأجد املاأسب الذي يتكلم الكالم املاأسب ع  اإلسنالم، فن ن من  إ»

 .«املمك  هلذا الدي  أن يظار ه حدى القوى السيأسيل العظمى يف العأ  مرة أخرى

عىل  - الليرباليل واللوريل - ويف اذا البحث حمأولل لبيأن جاأيل احللول املستوردة

هنام ببن   ... أمتاأ، وهيف عوقت  ضتاأ، وسأرت هبأ يف غري االجتنأ  الصنحيح

رضورة االجتأ  إىل احلل اإلسالم  بأعتبأر  احلل الوحيد إلنقأذ اذ  األمل واحلفأظ 

ملقًيأ الضوء عىل معأ  اذا احلنل، ومااينأ  وثمرابنه، ورشوطنه،  ... عىل وجوداأ

وأخرًيا بيأن م  انم . باأت املربأب  واملشكك  فيهثم دفه ش. والسبيل إىل حتقيقه

 .أعداء احلل اإلسالم  ومأ دوافعام لعداوبه، وموقفاأ ماام
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أن يافه هبذا البحث، وأن يفتح له العقول والقلوب، وأن هيين   زززوأسأل اهلل 

. وأن جيعل يوماأ خرًيا م  أمساأ، وغداأ خرًيا م  يومانأ. ألمتاأ م  أمراأ رشًدا

 ... آم 

 .م1611 (يوليو)متوز  - ان1361مجأدى األوىل : الدوحل

 يوسف القرضاوي. د

* * * 
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 كيف عزل اإلسالم عن قيادة اجملتمع؟

 املشكالت املزمنة جتتاح العامل اإلسالمي كله : 

ال يذهر عأقل أن وطاانأ العنريب الكبنري من  اخللني  إىل املحنيط، وأن وطاانأ 

حيث جار أندونيسنيأ املسنلمل إىل  - رشًقأ - ديأاإلسالم  األهرب م  املحيط اهل

 - شناماًل - وم  روسيأ اآلسيويل - غربًأ - املغرب والساغأل عىل شأط  األطلسى

مشكالت مأدينل : يعأنيأن مشكالت متعددة متاوعل - جاوبًأ - إىل أواسط إفريقيأ

 وإنسأنيل، داخليل وخأرجيل، مشكالت اجتامعينل واقتصنأديل وسيأسنيل وثقأفينل

 .وأخالقيل

وهلاأ بتيلب احلل، واحلل احلأسم الرسنيه، فن ن منرور األينأم ال ياينداأ إال 

بفأقًمأ واستفحأاًل، هألداء اخلبيث الذي يتضأعف خير  هلام بأخر عالجه، وربنام 

 .أدى إمهأله إىل متك  الداء، واليأس م  الشفأء

غنري  - إن أجااء هلرية م  اذا العأ  الفسنيح بشنكو من  سنييرة األجأننب

عىل أرضاأ، وحتكمام يف أالاأ، هفلسي  وهشمري وأريرتيأ واحلبشل  - املسلم 

 .وقربص وبىلأرى وسمرقاد وغرياأ م  ديأر اإلسالم

واألجااء األخرى م  اذا العأ  بشكو م  انذا التمناق العسينب والتساجنل 

 - اهلل هلأهام ر   - املفتعلل، واحلواجا املصياعل، الت  جعلت م  األمل الواحدة

جيأىف بعضاأ بعًضأ، بل يرضنب بعضناأ وجنو   - هام شأء االستعامر - أممًأ ودواًل

اسنتسأبل . حتى لرتى بعضام يقف ماأرًصا ألعداء املسلم  ضد املسلم . بعض

 .لاعرات جأاليل، أو خضوًعأ لسيأسل استعامريل غربيل أو رشقيل
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 ،ويتوجعنون، الكبنري يشنكووالاأس داخل انذا العنأ  اإلسنالم  يشنكون 

والصغري يشنكو، وامللقنف يشنكو، واألمن  يشنكو، واليبقنأت هلانأ بشنكو، 

 .والشعوب هلاأ بشكو

بشكو شنعوباأ تلًفنأ يف العلنم، وتبًينأ يف السيأسنل، واضنيرابًأ يف  ... أجل

االقتصأد، وبفكًكأ يف االجتامع، وبداوًرا يف األخالق، وبلبلل يف األفكأر، وزعاعل 

اختالًفنأ : عقأجد، وضعًفأ يف الرتبيل، وخواء يف الروح، واختالًفنأ يف الصنفوفيف ال

 .عىل الغأيأت واألاداف، فضاًل ع  الوسأجل واليراجق

الت  خيفف بعض الاأس من  منرارة وقعانأ  - (3) وقد هشفت الاكبل األخرية

مل، ع  اذا الفسأد العريض، واالنحالل املتغلغل يف هيأن األ - «نكسل»فيسمو أ 

وعأدة اجلسم العليل أن بربز هوام  علته ألدنى . والضعف الكأم  يف هل جوانباأ

وعكل بصيبه، فتىلور قوا ، وبااأر صحته، وال جيد قدرة عنىل الصنمود واملقأومنل 

 .وإن هأن يف ظأارة غاًيأ بأللحم والشحم. «امليكروبأت»ألضعف 

 أين احلل؟

عىل هل لسأن، ويتحدث به هنل  والسؤال اآلن، الذي جيول يف هل فكر، وجيري

مأ العالج الاأجه هلذ  األدواء املامال؟ ومأ احلل احلأسم هلنذ  املشنكالت : ماتدى

 مجيًعأ؟

إن اليأس م  وجود حل حأسم وم  دواء نأجه، واالهتفأء بأحلوقلل 

عىل مأ انتات إليه حأل العرب  - الشديد - واالسرتجأع، وإبداء األسف

إنام او اروب م   - ىل احلل، والتفتي  ع  العالجواملسلم ، دون البحث ع

                                              

 .1691 (حايران)يونيه  5 - 1311صفر  25نكبل ( 3)
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الواقه، وفرار م  الاحف، وماأقضل ليبيعل اإليامن، الت  ال يعرف البأس إلياأ 

َ}سبياًل فننن  َٰب ِِنَ َت اْۡيَي  َو    ِخيهِ
 
أ َو  َيُوُسف  َْمُِ وا ُۡ َۡ َْف ه ح  بُوا َٱّلَلَِ َ َ ٱۡذه  ۡوِ  ََ َ َْمُِ وا ُۡ

َي اْۡيََإِنَُهۥ َٰفُِرونَ َ َ     ٰ وُۡ َٱۡق ۡوِ َٱّلَلَِإَِ َٱقۡق  ََ  ... [78: يوسف] { ُُسَمَُِ

وعلماأ ديااأ ونبيانأ أن اهلل  «لهل عقدة هلأ حال»أن : لقد علمتاأ جتأرباأ وأملألاأ

علمه م  علمه وجاله م  جاله، وانذا ييبنق عنىل . مأ خلق داء إال خلق له دواء

هلذا هنأن لااًمنأ عنىل هنل ذي رأي . دواء احلسيلاألدواء املعاويل، هام ييبق عىل األ

 ،، وهل ذي علم وخربة، أن يتقدم بام عاد  م  حل، ومنأ لدينه من  عنالجفيالو

 .وحتى نرى أن احللول أجدى وأنسه وأليق لاأ وأوىل

 : احلل الطبيعي واحللول املصطنعة

. ل واملعاوينلواحللول الت  بقوم يف عأملاأ العريب اإلسالم ، لعالج أدواباأ الامدين

والتىللص م  التاأقض والعقد الت  يعأنياأ اذا احليل يف حيأبه الفكريل والروحيل 

 : ستييه أن حترصاأ يف حلول ثالثلن. واالجتامعيل

 .احلل اإلسالم  القرآ  - 1

 .احلل الديمقراط  الليربا  - 2

 .احلل االشرتاه  اللوري - 3

 :  اثا ك أن برد اذ  احللول اللالثل إىل حل لو

 .واحلل املصياه. احلل اليبيع 

واحلل اليبيع  او احلل األصيل الاأبه م  ضنمري األمنل وعقيندهتأ وبراثانأ، 

 .وذلك او احلل اإلسالم 
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واحلل املصياه او احلل الدخيل املستورد م  أرض غنري أرضناأ، وقنوم غنري 

 ،الرأسنام النديمقراط  : شنفيهبقوماأ، وذلك او احلنل املنأخوذ عن  الغنرب، 

 .واالشرتاه  الامرهيس

 األجنبية املصطنعة بالدنا؟ لكيف دخلت احللو

أمأ هيف دخلت احللول املصياعل بالدنأ أو هيف صأر هلأ دعأجانأ وأنصنأراأ؟ 

 تانأ أحنااب وحكومنأت؟اببوهيف طأردت احلل األصيل يف مقر دار ؟ وهيف 

 : ف ن لذلك بأرخيًأ طوياًل نكتف  ماه بام يأيت

ملتاًمأ بمبدأ واحد، وماا   - نحو ثالثل عرش قرنًأ - ش العأ  اإلسالم لقد عأ

كم إال إليه، وال يعول إال عليه، وال يستفت  يف شئون حيأبه ومنأ بعند تواحد، ال حي

ذلك املبدأ . حيأبه غري ، وال يفكر يف حل ملشكالبه إال عىل أسأسه وبأالستمداد ماه

ت اذ  األمل، واربضأء اهلل هلأ وأبم به علياأ وذلك الاظأم او اإلسالم، الذي اربض

َ ِ ن}: نعمته نِ َو  ل نۡيُكۡمَنِۡعم  ۡمُتَع  ۡتم 
 
لُۡتَق ُكۡمَدِين ُكۡمَو أ ۡكم 

 
َأ يُتَق ُكنُمَٱۡۡل وۡ  

َدِين ا َٰم   .[0: الامجدة] {ٱۡۡلِۡسل 

وهأنت اذ  األمل بوق  أن اذا املبدأ الذي اعتاقته والاظأم الذي اببعته، او رس 

، ويابوع سعأدهتأ، وصأنه حضأرهتأ، ورافه ذهراأ يف العأمل ، وأن هل نرصن قوهتأ

رس االستمسأك بعرا ، واالاتداء هبديه، وأن هل بأحرزبه وهل خري أدرهته، إنام او 

رض أصأهبأ، وهل ذل رهباأ، إنام او بسنبب التفنريط يف انذا املبندأ والبعند عن  

 . ياتيح فياأ عااان، هام يقألوال. بعأليمه، ال خيتلف يف اذ  القضيل اثاأن

  يفكر حأهم م  احلكأم طوال اذ  القرون اللالثنل عرشن أن ينرفض االلتناام 

بمبدأ اإلسالم، واالحتكأم إىل رشعه، وإن بلغ يف االستبداد واليغيأن منأ بلنغ، و  
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خيير ببأل شعب م  الشعوب املسلمل أن حيكمه يوًمأ مأ نظأم غري نظأم اإلسالم، أو 

 .فيه فكرة غري فكرة اإلسالمبسود 

هأن االعتااز هبذا املاا  أو اذا الاظأم جاًءا م  عقديل هل فنرد مسنلم، هنأن 

اذ اَب عَۡ}: يغأ  به ويااى، ويعتقد أنه وحد  احلق َُٰلَف م  َإَِ َٱلَضنل  ِ َٱۡۡل ق  : ينونس] ؟{د 

ل عقدة لل عالًجأ، ولكعضهأن يؤم  أن يف اذا الاظأم لكل داء دواء، ولكل م .[01

حاًل، وأن عالجه ال يدانيه عالج آخر يضعه البرش ألنفسنام، أو يسنتمدونه من  

 .أديأن ماسوخل حمرفل، انقىض زمااأ وانتات مامتاأ

ملشكالت احلينأة انو احلنل الفنذ،  «احلل اإلسالم »هأن هل مسلم يعتقد أن 

واحلل الاأجه، ألنه حل وضعه اهلل لعبأد  ورضيه هلم، واو هبم بر رحيم، هنام أننه 

َي عَۡ}: هبم عليم خبري   
 
َٱللَِطيُفَٱۡۡل بِيَُأ َو ُهو  ل ق  َخ  ُۡ  ... [24: امللك] {ل ُمَم 

 : الزحف الغربي على العامل اإلسالمي وتأثريه

السأجد يف العأ  اإلسالم ، حتى هأن انذا القنرن األخنري  هأن اذا االعتقأد او

من  العنأ  العنريب  حيث واجنه الرشنق اإلسنالم  زحنف هلينفوالذي قبله، 

و  يك  اذا الاحف عسكريًأ فحسب، هاحف احلروب الصليبيل من  . املسيح 

 .قبل، بل هأن زحًفأ عسكريًأ سيأسًيأ اجتامعًيأ ثقأفًيأ

هبذا الاحف احلأقد اليأمه، واذا الغاو املناظم، فقنأوم ووجه العأ  اإلسالم  

ووقف موقًفأ صلبًأ م  احلضأرة الغأزيل، يف خمتلف أقيأر ، ولكاه   يستيه . هلرًيا

 .أن حيرز الارص

نتيسل لبعد  - هأن ااأك انحيأط عأم يف هل ميدان م  ميأدي  احليأة اإلسالميل

هنأن اانأك تلنف يف  ... أجنل - أاملسلم  ع  اإلسالم الصحيح فاًمأ وبيبيًقن
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العلم، ومجود يف التفكري، ورهود يف الفقه والترشيه، وقصور يف الرتبيل والتوجينه، 

وفسأد يف اإلدارة واحلكم، وهأن العدو الااحف املاترص متفوًقأ يف اذ  املسنأالت، 

فبار أبصأر الكلريي ، وخلب ألبأهبم، فبدأوا يسريون يف دروبه، ويتبعنون سناته، 

 .رًبا بشرب وذراًعأ بذراعش

وبدأ العدو الااحف الامهر خييط لالستيالء عىل شعوب اذا العنأ  اإلسنالم  

بعد أن استوىل عىل أرضه، فقد علم أن االستيالء عىل األرض ليس معاأ  االستيالء 

أمأ االستيالء عىل البرش فال ن االستيالء عىل األرض يتم بقوة السالح، إ. عىل أالاأ

من  عمن   - إذن -فنال بند  - األسلحل وال بغاى اجليوش واألسأطيل فيه جيدى

العأ  اإلسالم  حتى يقبل االستعامر الغريب، وهيضنم حضنأربه،  «لتغريب»ماظم 

ويتتلمذ عىل أاله، وهلذا رسم خيته بداأء ومكر، ورشع يافنذاأ بأننأة وصنرب،   

حترينق املصنأحف، أو يصاه مأ هأن يصاه الفأحتون األولون م  بدمري املسأجد أو 

 .رإلقأء الكتب يف البحأر واأل أ

، ولكن  بأسنلوب غنري مرلقد صمم الغرب الصليب  الااحف أن هيندم ويند

أسلوب التتأر والصليب  القدمأء، لقد اجته إىل بندمري العقأجند واألفكنأر، واندم 

. برسعلالقيم واألخالق، وحتييم اآلداب والتقأليد، بمعأول خفيل ال برااأ األع  

وبأسنأليب منأهرة ال بلنري الشنعوب، وال بغضنب . وال بلمساأ األيدي بسناولل

اجلاماري، وهبذا نسح يف قتل الشنعوب ولكن  بغنري إطنالق الرصنأص، ورضب 

 !السيوف، بل بيريقل السري البي ء، بوضه يف الدسم واحللوى

  يك  م  ام املسنتعمر الندخيل يف أول األمنر أن يوجنه عملنه إىل الشنعب 

لياحاحه ع  دياه، ويشككه يف مااسه اإلهل ، فيايسه عىل حكمه، وحيرضه عنىل 

مقأومته، بل برك الشعوب يف غفالهتأ، ووجه أهرب مهه إىل بكوي  قنأدة املسنتقبل، 
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قأدة يصياعام لافسه، ويصاعام عىل عياه، ويربيام يف أحضأنه، ويغذهيم بلقأفته 

لاظمنه وبقأليند ، والتقنديس  - ع  طواعينل - وأفكأر ، ويغرس فيام اخلضوع

 .ملاأاسه وفلسفته

السفيال فيام بعد، ويقبض عىل زمأم التوجينه  دقويإن صاأعل اذا اجليل الذي س

والتلقيف والرتبيل واإلدارة والسيأسل والترشيه، هأنت أام مأ عاى بنه االسنتعامر 

رشنق نرص حققه يف املعرهل بيانه وبن  الوهأن الاسأح يف صاأعته أعظم . اخلبيث

 .ماذ عاد ارقل ومعرهل الريموك ومأ بعداأ حتى اليوم. اإلسالم 

رجيس قسم التأريخ بكليل الدراسأت الرشقيل يف  «برنأرد لويس»: يقول األستأذ

 : جأمعل لادن

فياأ يف الوقنت نفسنه  ًدالقد مرت فرتات م  اخلير الشديد هأن اإلسالم ماد»

جنأء  . واجتأزاأ دون أن يتنأثر. اأم  الرشق والغرب، غري أن اإلسالم بغلب علي

األبراك غااة فأحت  فتحولوا إىل مسلم  منؤما ، ومتنللام املستمنه اإلسنالم  

  نفسام م  أقنوى أعمندة اإلسنالم التنالكبري فأنصاروا يف بوبقته، وهأنوا ام أ

وة واحليوينل متكن  قناجتامعًيأ وسيأسًيأ، وهبذ  ال ىهأد يفا أقأمت جمتمًعأ متداوًرا

سالم م  الصمود، بل م  دحر غاوات أعداجه الصنليبي  النذي  جنأءو  من  اإل

 .الغرب

ثم واجه اإلسالم بعد ذلك ليمت  أشد وأقسى وأحدث وأخير، فلقد سحق 

الرشق األوسط اإلسالم  مرب  واحتله الغااة األجأنب الذي  سييروا عليه بقوة 

به اإلسنالميل القديمنل السالح، وعىل الرغم م  أ م   يستييعوا حتينيم حضنأر

ثقل الذي  صأنوا اذ  احلضأرة بأنفسام، واكنذا حولنوا  «لغموا»صول، ف  م األ
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 .وجاتام نحو اجتأاأت جديدة

أوىل اأب  الليمت  هأنت الغاو املغو  يف أواسط آسيأ الت  حيمت اخلالفنل 

حلكنم  قلب العأ  اإلسالم  - ماذ عاد الابوة - القأجمل، وأخضعت للمرة األوىل

 .عري إسالم 

 .(4)«أمأ الليمل اللأنيل فا  بأثري الغرب احلديث

فقند . والذي يبدو، أن الليمل اللأنيل هأننت أقسنى وأشند خينًرا من  األوىل

استيأع اإلسالم بقوبه الذابيل أن يؤثر يف التتنأر املاترصني  وجينذهبم إىل سنأحته، 

منرة  - أفواًجأ، ويسسل التأريخفتقه املعساة اإلسالميل، ويدخل التتأر يف دي  اهلل 

 !اعتاأق الغألب  دي  املغلوب  - أخرى

أمأ الليمل اللأنيل فام زال العأ  اإلسالم  هله يقأيس أالماأ، ويعنأ  آثأرانأ إىل 

 .اليوم

 : وسائل التأثري الغربي يف الشرق اإلسالمي

نفسه، وجانل فام ا  الوسأجل الت  انترص هبأ الغرب عىل رشقاأ املسلم، فاسى 

بلمينًذا خأشنًعأ أمنأم حضنأرة  - يف ظأار أمنر  - قدر ، وفقد شىلصيته، وبأت

 !الغرب

 : م والرتبيةيالتعل - الوسيلة األوىل

أن الغرب املستعمر الااحف قد اتذ التعليم والرتبيل وسيلته األوىل : واجلواب

 هنل اجلبانأت شد ، وقد رها نشأطه يف اذا اجلأنب عىلايف التأثري والتغيري الذي ي

                                              

 .بعريب الدهتور نبيل صبح  - (33، 32ص)« الغرب والرشق األوسط»( 4)
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 : واملستويأت، سألًكأ إىل غأيته طرًقأ شتى

 : البعثات إىل الغرب

طريننق اليننالب الننذي  يوفنندون إىل ديننأر الغننرب، ليحصننلوا العلننوم : أواًل

احلديلل فيام ياعمون، والت  اقتبسوا جذوهتأ األوىل من  املسنلم  يف  - األوروبيل

ىل أن جيعل أهلريل املبعوث  إىل وقد حرص املستعمر املتحكم ع - األندلس وغرياأ

ديأر  يدرسون اآلداب والفاون والعلوم االجتامعيل، أل أ ا  الت  بصاه لإلنسنأن 

أفكأر  وقيمه وموازياه، وذوقه واجتأاه وسلوهه، اذا مه أن اليشنء النذي هأننت 

انو العلنوم املحضنل والعلنوم  - قبل هنل يشء - حتتأج إليه البالد يف ذلك احل 

يل، الت  يرتبب عىل التفوق فياأ الرق  الصاأع ، والامو العمرا ، والتقدم التيبيق

العسكري، واالزداأر االقتصأدي، ولك  املسنتعمري  الامهنري  أصنربوا عنىل أن 

ام ومعونأهتم، اجربحيتكروا ام اذا اجلأنب املام، لتظل البالد يف حأجل داجمل إىل خ

بنأبىلس  «املواد اخلأم»م، فتؤخذ مااأ ولتظل سوًقأ مفتوًحأ لبضأجعام ومصاوعأهت

 .ع بأعىل األسعأرإلياأ سلًمأ ببأ داألثامن، ثم بر

وال غرو إذا رأياأ اؤالء املبعوث  إىل الغرب، ينذابون إلينه رشقين  مسنلم  

  يغريوا أسامءام  «ال دياي » «علامني » «متغرب » - إال م  عصم اهلل - ويعودون

وال دياام الرسم ، ولكاام غريوا أفكأرام وقنيمام، ونظنرهتم إىل الندي  وإىل 

إىل الاأس، وإىل النام  وإىل احلنأرض، وإىل الناظم والرشناجه وإىل اآلداب واحليأة 

والتقأليد، وبدا ذلك واضًحأ يف سلوهام وأخالقانم وعالقنأهتم، وفنيام يكتبنون 

 .ر واللقأفل والتوجيهوياتسون يف ميدان الفك
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 : واألجنبية ةاملدارس التبشريي

واألجابينل التن  هنأن االسنتعامر  لطريق املدارس واملؤسسأت التبشنريي: ثانيًا

الغأجب يرعأاأ رعأيل األب احلأ  لولد ، ويقدم هلأ هل عون مأدي وأديب، عىل ح  

أفظ عنىل يضيق اخلاأق عىل املدارس واملؤسسأت الوطايل، وخأصل بلك التن  حتن

 .عقيدة األمل وثقأفتاأ وبراثاأ

لقد زرع االستعامر يف هل بلد مئأت املدارس التبشرييل الت  بأخذ اليفنل مانذ 

وببعند  عن  . نعومل أظفأر  عسيال ليال طيعل، فتصوغه هام بريد وباشئه هام هتوى

 اإلسالم بقدر مأ بقربه م  الارصانيل، وحتببه يف حضأرة الغرب بقدر مأ ببغضنه يف

 .حضأرة الرشق

ع  ادف اذ  املندارس ومامتانأ يف بنالد  «آنأ ميلسأن»وقد رصحت املبرشة 

 : العرب واملسلم  فقألت

إن املدارس أقوى قوة جتعل الاأشئ  حتت بأثري التعليم املسيح ، واذا التأثري »

 .«يستمر حتى يشمل أولئك الذي  سيصبحون يوًمأ مأ قأدة أوطأ م

 : ل الباأت اخلأصل بألقأارةوبقول أيًضأ ع  هلي

وليس ثمل مكأن  «بأشوات وبكوات»يف هليل الباأت يف القأارة باأت آبأؤا  »

. آخر يمك  أن جيتمه فيه ملل اذا العدد م  الباأت املسلامت حتت الافوذ املسيح 

 .(5)!!«حض اإلسالم أقرص م  اذ  املدرسلدوليس ثمل طريق إىل 

                                              

للندهتوري  « التبشنري واالسنتعامر»و  ،لألسنتأذ حممنود شنأهر «وأسنامرأبأطيل » انظر هتأب( 5)

الغنأرة » وراجه أيًضنأ هتنأب. ومأ بعداأ طبعل ثأنيل (91ص)مصيفى اخلألدي وعمر قروح 

  . وحمب الدي  اخلييبيفأيبعريب األستأذي  مسأعد ال« عىل العأ  اإلسالم 
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 .بقوم بساوداأ التبشرييل يف مجه بلدان املسلم وهأنت هل املذااب املسيحيل 

 : رجيس اجلأمعل األمريكيل يف بريوت «بلروز»يقول املسرت 

لقد أدى الرباأن إىل أن التعليم أثم  وسيلل استغلاأ املبرشون األمريكيون يف »

 .«سعيام لتاصري سوريأ ولباأن

وريأض األطفأل، بنل و  بقف جاود التبشري عاد املدارس اللأنويل واالبتداجيل 

خيوا خيوة أخرى نحو إنشأء الكليأت واجلأمعأت واملعأاد العأليل، لتوجيه قأدة 

وقد عرف الرشق اإلسالم  عدة مؤسسأت م  اذا . املستقبل هام يشتاون وحييون

 .الاوع

وإن م  أشار املؤسسأت التعليميل يف الرشق العريب جأمعل القديس يوسنف »

ويل هأثوليكيل، وبعرف اآلن بأجلأمعل اليسوعيل، واجلأمعل يف لباأن، وا  جأمعل بأب

ثم هليل  «الكليل السوريل اإلنسيليل»ببريوت الت  هأنت بسمى م  قبل األمريكيل 

 .«وا  جأمعل بروبستاتيل 1195بريوت وقد أنشئت عأم 

وقند  «اجلأمعل األمريكيل»والكليل األمريكيل بألقأارة الت  أصبحت فيام بعد »

د م  إنشأجاأ أن بكون قريبل م  املرها اإلسالم  الكبنري وانو اجلنأمه هأن القص

 .«األزار

 «بأجلأمعل األمريكيل»الت  أصبحت بسمى بنن  «استأنبول»يف  «وهليل روبرت»

 .ااأك

وأسست الانور بأعتبنأر أن انذا البلند يكنأد  «الاور»يف  «والكليل الفرنسيل»

 .شبه القأرة اهلاديليكون البلد اإلسالم  اخلألص يف بكوياه يف 
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رًدا عنىل . 1616وم  املاشور الذي أصدربه اجلأمعل األمريكيل يف بريوت عأم 

يتضنح  - إلجبأرام عىل الدخول يومًيأ إىل الكايسنل - احتسأج اليالب املسلم 

 .م  الامدة الرابعل ماه طأبه اذ  املؤسسل وأملأهلأ

 : ونص اذ  الامدة مأ ييل»

انم اشنرتوا األرض . أسست بأموال شعب مسيح  إن اذ  الكليل مسيحيل»

وال يمكن  للمؤسسنل أن . وام أنشأوا املستشنفى وجاناو . وام أقأموا األبايل

وهل اذا قد فعلنه انؤالءل ليوجندوا بعليًمنأ يكنون . بستمر إذا   يساداأ اؤالء

وهنل  ... فتعرض ماأفه احلقيقل املسيحيل عنىل هنل بلمينذ. اإلنسيل م  موارد 

 .(6)!!«ل مؤسستاأ جيب أن يعرف سأبًقأ مأذا ييلب ماهطألب يدخ

 : املدارس احلديثة

طريق املدارس احلديلل، الت  بقوم فياأ الدراسل عىل أسس غربيل خألصل، : ثالًثا

والت  أخذ االستعامر يوجااأ ويراقباأ، ويضه هلأ أادافاأ وماأاساأ التن  ينر  

الذي خيدماأ، واملعلم الذي يتمللانأ عااأ، ويصاه هلذ  األاداف واملاأا  الكتأب 

 .وياقلاأ م  السيور إىل الصدور، واإلدارة التعليميل الت  برشف عىل بافيذاأ

هوضنه . وقد يكون اذا التوجيه واإلرشاف االستعامري أمًرا مكشوًفأ مبنأرًشا

اإلنسلياي، مستشأًرا لوزارة املعأرف يف مرص، يف عافوان عاد  «دنلوب»القسيس 

ع  طريق القنأدة النذي  . وقد يكون اإلرشاف م  وراء الستأر. الربييأ االحتالل 

 .وطبعام عىل مأ حيب وير . صاعام م  قبل عىل طريقته

                                              

لألسنتأذ الندهتور  (11، 6ص)« إلسنالماملبرشون واملسترشقون يف موقفام من  ا» م  هتأب( 6)

 .ومأ بعداأ( 6ص)الفصل الرابه « التبشري واالستعامر»: وانظر. حممد الباى
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وقد حأزت اذ  املدارس املدنيل رضأ املبرشي  وبأييدام خفيل وجاًرا، ورغنم 

 .مأ هلأ م  طأبه علام ، وقرأنأ الكلري ماام اللاأء علياأ والتشسيه هلأ

 : «جون بكيل» ل املبرشيقو

إن . جيب أن نشسه إنشأء املدارس، وأن نشسه عىل األخص التعلنيم الغنريب»

إن الكتب  ... هلري م  املسلم  قد زعاع اعتقأدام حياام بعلموا اللغل اإلنسليايل

 .(7)«ربيل جتعل االعتقأد بكتأب رشق  مقدس أمًرا صعبًأ جًداغاملدرسيل ال

ًضأ يف اإلنسيل والتوراة، التن  ينؤم  هبنأ املبرشنون ومعاى اذا أ أ بشكك أي

ويدعون إلياأ فيام زعموا، فام الذي يفيد املبرشي  إذا باعناع اعتقنأد الانأس بنأهلل 

لنو   يكوننوا من  عمنالء االسنتعامر . واآلخرة، وبالال إيام م بألكتب املقدسنل

 !وميأيأ ؟

ديايل خألصل هنام يظن  واذا يدلاأ بوضوح عىل أن غأيل اؤالء املبرشي  ليست 

بعض الاأس، وأ م ال يرجون بعملام اذا اهلل والدار اآلخرة، فلو هأن اذا ادفام 

الجتاوا أول مأ يتساون إىل امللحدي  والامدي  الذي  يكوننون معظنم السنكأن يف 

أو اجتاوا إىل الشعوب الوثايل، بدل أن يتساوا إىل أعظم أمل مؤمال موحدة . أوروبأ

 .ا  أمل اإلسالمو. يف األرض

 : يف وصأيأ  للمبرشي  «زويمر»وممأ يؤهد اذا قول القس الشاري 

يابغ  للمستبرشي  أال يقياوا إذا رأوا نتيسل ببشريام للمسلم  ضعيفل، إذ »

ام يف قلنوهبم الشنديد إىل علنوم األوروبين  وحترينر نم  املحقق أن املسلم  قد 

                                              

 .(21ص) «التبشري واالستعامر»( 7)
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 .«الاسأء

 بأملفاوم العريب - نال عىل املسيح وال حترير الاسأءوليست علوم األوروبي  ممأ 

 .«م  نظر بعياه فقد زنى»: ممأ جأء يف اإلنسيل الذي يقول -

 : اهلدف االستعماري من وراء التعليم

والتبشننري االسننتعامري منن  وراء اننذ  .   يكنن  انندف االسننتعامر التبشننريي

فقند وجندوا ذلنك . يلاملؤسسأت واألسأليب إدخأل املسلم  يف الديأنل الارصنان

اد بنه، حاحل املسنلم  عن  اإلسنالم واالعتندولك  هأن أهرب مهاأ ز. مستحياًل

والتكتل حتت لواجه، وذلك بألتشكيك اخلف  يف صالحيل اإلسنالم لقينأدة احلينأة 

املعأرصة، وباظيم املستمه املتحرض، وبوجيه الدولنل احلديلنل، وبتشنويه صنورة 

يف أعن  الاأشنئ ، وعناهلم عن  اللقأفنل  - رخيهرشيعته وحضأربه وبأ - اإلسالم

ا من  هنل ربءً مه إبراز وجه احلضأرة الغربيل جذابًأ فأباًنأ، ومن. للاإلسالميل األصي

 .أ بكل مجأل وهاملعسب، ماعوبً 

هأن ام االستعامر والتبشري أال يفكر املسلمون يف اذا الرشق بعقل املسلم الذي 

بنل بألعقنل  ... وبمحمد رسواًل، بألقرآن مااأًجأر  بأهلل ربًأ وبأإلسالم دياًأ، و

 .وسساوام فيه، وراء قضبأن حمكمل، غري ماظورة. هلم مالذي صاعو  ا

. واذ  ا  اخليورة الكأمال يف نظأم التعليم الذي فرضه الغرب عىل اذا الرشق

 «ميكنأ »بلك اخليورة الت  رصح هبأ بعض رجأل الغرب أنفسام فانذا اللنورد 

، وان  التن  قنررت جعنل 1635جيًسأ للسال التعليميل يف اهلاد سال الذي هأن ر

اللغل اإلنسليايل أداة التعليم ألال اهلاد، بدل اللغأت الرشقيل األخنرى، يقنول يف 

. جيب أن باش  مجأعل بكنون برمجأنًنأ بياانأ وبن  املالين  من  رعيتانأ»: بقرير له



 23 احللول املستوردة

يايل يف الذوق والنرأي واللغنل نسلإو. وستكون اذ  اجلامعل ااديل يف اللون والدم

  .(8)!«والتفكري

ولقد أدرك املسلمون الراعون يف هأفل البالد اإلسالميل اذ  اخلينورة، وننددوا 

 .هبأ، وأنكروا اذا التعليم أشد اإلنكأر

لسنأن »امللقب بنن  «أهرب حس »القأرة اهلاديل نسد شأعًرا إسالمًيأ ملل  ه شبيف

 : حيمل عليه محلل عايفل، بأسلوبه الالذع، فيقول يف بعض شعر  مأ برمجته «العرص

يأ لبالدة فرعون، الذي   يصل بفكري  إىل بأسيس الكليأت، وقند هنأن ذلنك »

ولو فعل ذلك   يلحقه العنأر، وسنوء األحدوثنل يف !! أسال طريقل لقتل األوالد

 .(9)«التأريخ

جلل اذا التعليم، وغنأص يف أعنامق  وجأء بعد ذلك الدهتور إقبأل الذي خأض

جنأء معنه  - هام قأل األستأذ الادوي - بحأر ، ولكاه خرج سأملًأ إىل حد بعيد، بل

 .بدرر هلرية، وازداد إيامنًأ بىللود اإلسالم

الذي يذيب  «احلأمض»او ( يعا  عىل اليريقل الغربيل)إن التعليم »: يقول إقبأل

شأء، إن اذا احلأمض او أشد قوة وبأثرًيا م  شىلصيل الكأج  احل ، ثم يكو أ هام ي

أجيننل، اننو الننذي يسننتييه أن حيننول جننياًل شننأخمًأ إىل هومننل منن  يأي مننأدة هيم

 .(10)«الرتاب

                                              

بنأريخ » لألستأذ أيب احلس  الادوي نقاًل عن  «الرصاع ب  الفكرة اإلسالميل والفكرة الغربيل»( 8)

 (.1ص)ملؤلفه ميسر يأرس « التعليم

 (.113ص)املصدر السأبق ( 9)

 .(119ص)نفس املصدر ( 10)
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 : موقف األزهر يف مصر

وهذلك وقف رجأل األزار يف مرص م  التعليم الغريب احلديث، النذي فرضنه 

ضل، لام رأوا فيه من  بنذور موقف اجلفأء واملعأر - املستعمر عىل املدارس الوطايل

ا مأ هل منأ رًش فكر غريب عىل اإلسالم، وثقأفل جمأفيل لروحه وبعأليمه، وبوجسام 

 .جي ء عىل أيدي اؤالء الكفرة املستعمري 

 - املادوب السنأم  لربييأنينأ يف عاند االحنتالل - واذا مأ جعل اللورد لويد

 - سيأسته االسنتعامريل الامهنرةالذي استع  عىل  - يشكو م  اذا املعاد الاأشا

 : 1633فلاسمعه يقول يف هتأبه الذي ألف سال 

هبرية  - ل املعأرضل لربييأنيأبوصفه مرهًاا م  مراها الدعأي - إن أمهيل األزار»

. فحأولوا استغالله لتأييد منآرهبم. وقد أدرك الوطايون ذلك. متعددة اإلمكأنيأت

 .«يدة لسييرة اإلنسليا عىل التعليموبربب عىل ذلك نمو روح املعأرضل الشد

ويرسم اليريق للتىللص م  مقأومل انذا العقنل اإلسنالم  العتيند وبنأثري  

 : فيقول

هنأن يف قبضنل اجلأمعنل ( عادمأ قدم اإلنسلينا إىل مرصن)إن التعليم الوطا  »

والت  هأنت أسنأليباأ اجلأفنل القديمنل بقنف . األزاريل الشديدة التمسك بألدي 

وهأن اليلبل الذي  يتىلرجون يف اذ  اجلأمعل . ريق أي إصالح بعليم حأجًاا يف ط

حيملون معام قدًرا عظيًمأ م  غرور التعصب الديا ، وال يصيبون إال قدًرا ضئياًل 

 .جًدا م  مرونل التفكري والتقدير

فلو أمك  بيوير األزار ع  حرهل بابعث م  داخله او لكأنت انذ  خينوة »

ليسري أن نتصور أي بقدم طنألام ظنل األزانر متمسنًكأ فليس م  ا. جليلل اخلير
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 .بأسأليبه اجلأمدة

ل حمصوًرا  متيرس حتقيقه، فحيائذ يصبح األمولك  إذا بدأ ملل اذا األمل غري»

حتى يتنأح لنه االنتشنأر . الذي ياأفس األزار( املد )يف إصالح التعليم الالديا  

 .والاسأح

 : مري وعاد ذلك بسد األزار نفسه أمأم أحد أ

 .ف مأ أن يتيور، وإمأ أن يموت وخيتف »

هلذا نتيسنل  - الت  بقوم عىل إصالح األزار م  داخله - عىل أن اخليل األوىل»

أي يف اللقنأء منه املسنتعمر )عظيمل األمهيل والفأجدة، وأن   بك  نتيسل مبنأرشة 

رصن مختفأء التعصب النديا  النذي آخنر اوا  أ أ بؤدي بألترصيح إىل ( العريب

 .زماًأ طوياًل( حيب زعمه)

أي يف )ف ن بأثرياأ املبأرش ( وا  االنرصاف إىل التعليم املد )أمأ اخليل اللأنيل »

م  إقأمنل العالجنق . أقوى يف إجيأد مأ نح  يف أشد احلأجل إليه( اللقأء مه املستعمر

 .(11)«اإلنسليايل املرصيل عىل أسأس م  التفأام والتعأطف املتبأدل

أن يمنوت أو ال بند  استع  األزار عىل التيور امليلوب حيانذاك، هنأنولام 

وعنال . وعنال األزانر فعناًل عن  احلينأة. خيتف  هام قأل لسأن االستعامر يف مرص

، وشسه (12) وبىلسوا حقام يف الوظأجف واألعامل. خرجيو  ع  التأثري يف املستمه

                                              

« االجتأاأت الوطايل»ااأ م  برمجال األستأذ الدهتور حممد حممد حس  يف هتأبه  الاص املاقول( 11)

(2/211 ،216.) 

 املادوب السأم  لالحتالل الربييأ  يف مرص يف هتأبه ع  عبنأس اللنأ « هرومر»قرر اللورد ( 12)

أن املسلم غري املتىللق بأألخالق األوروبيل ال يصنلح حلكنم مرصن، هنام أهند أن »: (91ص)

واذا مأ حنرص االسنتعامر عنىل ! «املستقبل الوزاري سيكون للمرصي  املرتب  بربيل أوروبيل
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دعنأة اإلصنالح  الشنيو  احلأصنل  عنىل - بينرق خفينل - االستعامر وأعواننه

 .املعتدل 

 - حتت إرشاف املسنتعمر وبوجيانه - هام يسمى - وابسه نيأق التعليم املد 

وال . وال م  القرآن إال رسمه. فتىلرجت فيه أجيأل ال بعرف م  اإلسالم إال اسمه

 .م  بأريخ املسلم  إال الفت  واحلروب

 : الصحافة واإلعالم - الوسيلة الثانية

االستعامر احلريب عىل ميدان التعليم بمىلتلف طرقه وأسنأليبه و  يقترص نشأط 

فقنوة بنأثري   - إن   ياد عليه - ال يقل خيًرا ع  التعليم. بل بعدا  إىل ميدان آخر

 .وسعته

التن  ال يقينداأ منأ يقيند املدرسنل من  مانأا   «الصنحأفل»ذلك يف ميندان 

ل شنعبيل نأجحنل إ نأ وسنيل. ورسميأت، وال تتص بعدد حمندود من  التالمينذ

بستييه أن بغري بموضوعأهتأ وأسأليباأ العقول واألفكأر، والقيم واملنوازي ، وأن 

بوجه الرأي العأم إىل مأ بريد م  مفأايم جديدة، وأن بضنعاأ يف اإلطنأر املشنوق 

وحتتأل عىل الاأس بتلبيتاأ يف فكر القأرئ وقلبنه، بأملقألنل حياًنأ، وبنأخلرب أحيأنًنأ، 

وبألقصل بأرة أخرى، وبأللقأءات والتحقيقأت الصحفيل، وبغنري  وبألصورة بأرة،

 .لجيذلك م  األسأليب الت  أبقااأ املحرتفون املارة يف التضليل والتد

لقد أدرك املستعمرون مأ هلذ  الوسنيلل من  خينر، فأسنتىلدمواأ اسنتىلداًمأ 

 .نأجًحأ يف غاوام الفكري املاظم ألمل اإلسالم

                                                                                                          

 !!بافيذ  ومأ وقه بألفعل بكل دقل
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نقناًل عن  املصنأدر  (13)«سنتعامر يف النبالد العربينلالتبشنري واال»يقول مؤلفأ 

 : التبشرييل األجابيل

إن الصحأفل ال بوجه الرأي العأم فقط، أو هتيئو  لقبول مأ يارش عليه بنل ان  »

 .تلق الرأي العأم

للتعبنري عن  اآلراء  - عىل األخص - وقد استغل املبرشون الصحأفل املرصيل»

لقد ظارت مقأالت هلرية يف . أي بلد إسالم  آخراملسيحيل أهلر ممأ استيأعوا يف 

 .«عدد م  الصحف إمأ مأجورة يف أهلر األحيأن أو بال أجرة يف أحوال نأدرة

متحدثًأ  «وجال اإلسالم»يف هتأبه  «جب»ويقول املسترشق اإلنسلياي املشاور 

 : (14)ع  أمهيل الصحأفل يف جمأل الغاو الفكري

لعلميل ال بكف ، فليست ا  يف حقيقنل األمنر والواقه أن املدارس واملعأاد ا»

إال اخليوة األوىل يف اليريق، أل أ ال بغان  شنيئًأ يف قينأدة االجتأانأت السيأسنيل 

دونه بظل األشكأل اخلأرجيل بالذي  - وللوصول إىل اذا التيور األبعد. واإلداريل

 املندارس جيب أال ياحرص األمر يف االعتامد عىل التعلنيم يف - جمرد مظأار سيحيل

االبتداجيل واللأنويل، بل جيب أن يكون االاتامم األهرب مارصًفأ إىل خلنق رأي عنأم، 

 .«والسبيل إىل ذلك او االعتامد عىل الصحأفل

أن الصحأفل ا  أقوى األدوات األوروبيل وأعظماأ نفنوًذا يف »: «جب»ويقرر 

 .«العأ  اإلسالم 

! «يف معظمانم إىل التقندمي  أن مديري الصحف اليوميل ياتمنون»: هام يقرر

                                              

 (.213ص) اليبعل اللأنيل( 13)

 (.212ص) «رصاالجتأاأت الوطايل يف األدب املعأ»: انظر( 14)



 21 احللول املستوردة

 .ولذلك هأن معظم اذ  الصحف واقًعأ حتت بأثري اآلراء واألسأليب الغربيل

إ ننم ال يلعبننون دوًرا ماًمننأ يف بشننكيل الننرأي العننأم بألقيننأس إىل »: ويقننول

ولك  صحفام حتتوي هنذلك عنىل مقنأالت برشنح . األحداث املحليل فحسب

وعىل مقأالت مرتمجنل من  الصنحف . أوروبأاحلرهأت السيأسيل واالقتصأديل يف 

ثم ام يف الوقت نفسه يقفون الرأي العأم عىل مأ جينري يف الغنرب من  . األوروبيل

 .«أحداث، ومأ يستحدث م  آراء، مبيا  صدى ذلك يف بالد الرشق

ويستعرض الكتأب بعد ذلك صحأفل العأ  اإلسالم  مشرًيا إىل منأ بياانأ من  

فل الرتهيل ا  بيبيعل احلأل وطايل ال ديايل، أمأ الصحأفل إن الصحأ»: فروق فيقول

بتيور يف بط، وبعرض طأجفنل  - املرصيل فا  عىل العكس م  اجتأ  األوىل اللوري

 .«م  اآلراء اجلديدة، وا  عىل هل حأل ال ديايل يف اجتأاأ

 : الغزو االجتماعي - الوسيلة الثالثة

 ووسيلل الصحأفل واإلعالم - التعليموسيلل الرتبيل و - وفوق اأب  الوسيلت 

ب دخنأل  - اتذ الغرب الااحف وسيلل أخرى، ان  الغناو االجتامعن  املبنأرش -

العأدات والتقأليد الغربيل واألذواق الغربينل يف حينأة األرسة املسنلمل واملستمنه 

املسلم، واستغالل الوسيلت  السألفت  يف حتبيب ذلك إىل األنفس، وإضفأء نعوت 

والتمدن عىل هل م  ياسلىلون ع  شىلصيتام الديايل والقوميل، ويمشون  الرق 

 .يف رهأب غأصبيام بأبع  مقلدي  حذوك الاعل بألاعل

 : يقول الشايد حس  الباأ يف بصوير اذا الغاو

وقد عمل األوربيون جأادي  عىل أن بغمر موجل اذ  احليأة الامديل بمظأاراأ »

النبالد اإلسنالميل التن  امتندت أيندهيم إليانأ،  الفأسدة وجراثيماأ القتألل مجيه
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وأوقعاأ سوء اليأله حتت سليأ م، مه حرصام الشنديد عنىل أن حيتسناوا دون 

اذ  األمم عاأرص الصالح والقنوة من  العلنوم واملعنأرف والصناأعأت والناظم 

الاأفعل، وقد أحكموا خيل انذا الغناو االجتامعن  إحكأًمنأ شنديًدا، واسنتعأنوا 

سيأيس، وسليأ م العسكري، حتنى بنم هلنم منأ أرادوا، أغنروا هبنأر بداأجام ال

املسلم  بأالستدانل ماام والتعأمل معانم وسنالوا هلنم ذلنك واوننو  علنيام 

واستيأعوا بذلك أن يكتسبوا حق التدخل االقتصأدي وأن يغرقوا البالد بنرؤوس 

ام يريدون، أمواهلم ومصأرفام ورشهأهتم، وأن يدبروا دوالب العمل االقتصأدي ه

بأألريأح اليأجلل واللروات العظيمل، ومتكاوا بعند  - دون األال  - وأن يستأثروا

ذلك م  أن يغريوا قواعد احلكم والقضأء والتعليم، وأن يصبغوا الاظم السيأسنيل 

والترشيعيل واللقأفيل بصيغتام اخلأصل يف أقوى بالد اإلسنالم، وجلبنوا إىل انذ  

العأريننأت، ورننورام ومسننأرحام، ومراقصننام الننديأر نسننأءام الكأسننيأت 

ومالايام، وقصصام وجراجندام، ورواينأهتم وخينألتام، وعبنلام وجمنو م، 

ل خبوزياوا انذ  الندنيأ الصنأ ... وأبأحوا فياأ م  اجلراجم مأ   يبيحو  يف ديأرام

ع  بأإلثم وبيفح بألفسور يف أع  البسنيأء األغنرار من  املسنلم  بالعأبلل الت  

 .يأء وذوى الرأي فيام وأال املكأنل والسليأناألغا

ونسح اذا الغاو االجتامع  املاظم العايف أعظم الاسأح، فاو غاو حمبنب إىل 

األثر، واو هلنذا أخينر من  الغناو  يالافوس، الصق بألقلوب، طويل العمر، قو

وبغألنت بعنض األمنم اإلسنالميل يف . السيأيس والعسكري بأضعأف األضنعأف

احلضأرة األوروبيل والتربم بصبغتاأ اإلسالميل حتى أعلات برهينأ اإلعسأب هبذ  

يف هنل منأ  - يف عانف قنأس - وببعنت األوروبين  ،(15) أ أ دولل غري إسالميل

                                              

ولكاه غلب عنىل . الواقه أن الشعب الرته  املسلم   يرض ع  اذا االجتأ ، بل قأومه شديدة( 15)



 31 احللول املستوردة

ملك األفغنأن فأطأحنت بلنك املحأولنل  «أمأن اهلل خأن»يصاعون، وحأول ذلك 

بعرشه، وازدادت يف مرص مظأار اذا التقليد واستفحلت، حتى اسنتيأع رجنل 

م  ذوى الرأي فياأ أن جيار بأنه ال سبيل إىل الرتق  إال بأن بأخنذ هبنذ  احلضنأرة 

. ومأ حيمد مااأ ومأ يعنأب. خرياأ ورشاأ وحلواأ ومراأ ومأ حيب مااأ ومأ يكر 

ل يف رسعل وقوة م  مرص إىل مأ جأوراأ م  البالد حتى وصنلت إىل وأخذت باتق

 .(16) «أق  املغرب

 : نتائج وآثار

هأن الغرب الااحنف يقنوم بكنل انذا الاشنأط يف مينأدي  التعلنيم والرتبينل 

والصحأفل والتوجيه، والغاو االجتامع ، و  يك  ااأك عىل اجلأنب اآلخر نشنأط 

القنأجمون عنىل الفكنر اإلسنالم  يف أول األمنر، ملله يقأبله ويقأومه، فقند هنأن 

يف فراغ وذاول عنام حينيط هبنم من  أحنداث العنأ   - إال قلياًل ماام - يعيشون

هأن اجلمود قد شل بفكنريام، واجلندل اللفظن  قند النتام أوقنأهتم . وبيورابه

وجاودام، والتقليد الذي أوجبو  عىل أنفسام قد حرمام م  البحث يف حل لنام 

ولنام . املستمه م  مشكالت، وجواب لام ييرحه م  أسئلل واسنتفتأءاتيمور به 

دام م  هل طأقنل روج. بدأوا يفيقون هأن االستعامر قد سد يف وجواام األبواب

ووضعام يف ماسم مغلق ال يستييعون أن خيرجوا ماه إىل الانأس . للعمل والتأثري

 .واحليأة

                                                                                                          

اذا االجتأ  فئل قليلل ماحرفل  ىوإنام الذي ببا. القوى اخلأرجيل ، وبمسأندة.أمر  بأحلديد والاأر

م املتمللنل يف اخلالفنل استغلتاأ الامسونيل والياوديل العأمليل والصليبيل لتحينيم قلعنل اإلسنال

 .العلامنيل، الت  هأنت متلل آخر مظار للتكتل عىل أسأس العقيدة اإلسالميل

 .للشايد حس  الباأ« ب  األمس واليوم»م  رسألل ( 16)
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تانت فئنل من  قومانأ بألعندو هأنت الاتيسل املايقيل اذا والاشأط ااأك، أن ف

لوب داجًمأ بتقليد الغألب، وأصبحوا يستوحون غب، وولعوا بتقليد  وله املصالغأ

 .ربيلغربيل، بأملفأايم الغربيل، والقيم الغيف بفكريام وسلوهام، امللل ال

وهأننت انذ  »ع  افتاأن الرشنقي   حححيتحدث الدهتور عبد الواأب عاام 

: أار احلضأرة الغربيل يف خمتلنف نواحيانأ ثنم يقنولبمظ «الكلمل بعا  املسلم 

فالنات إيامننه،  «(يعا  العنأ  اإلسنالم )اجتمعت اذ  الفت  هلاأ عىل الرشق »

ت وجدانه، وأزاغت برص ، وغات عقله وقلبه، بنام أخنذ علينه املسنألك، ريوح

ف ذا ام أجسأد بابض بقلوب الغرب، وبفكر بعقولنه، . ل الرشقيون أنفسامصفأ

ماقأدون لكل مأ بأمرام به متاأفتون . ام مستسلمون لكل مأ بيله به أوروبأوإذا 

ن أنفسام وآبأءام ومرياث روثم إذا ام أوالد مقلدون، حيق. عىل هل مأ ابصل هبأ

إال أن بعظم أوروبأ أبًأ من  آبنأجام أو بعسنب بمنأثرة من  . حضأراهتم وبأرخيام

 .مآثرام فيعتدوا هبأ

يتفقون ع  الغربي  أفكأرام وعقأجدام، هام يأخذون واخلالصل أن الرشقي  »

ماسننوجأت القينن  والصننوف، ومصنناوعأت احلدينند والاحننأس، وأصنناأف 

 .(17)«األحذيل

وقد هأن املسترشقون املعايون هبذا الرشق املسلم، يراقبون انذا التنأثري ومندا  

 فقد علمنوا أن عأقبتنه ليسنت بنأألمر اهلن  يف سنري. بكل يقظل ودقل. ومظأار 

 .األمور، وجمرى التأريخ

                                              

حنق لوانذا الناص من  مقنأل للكأبنب يف م (163 - 2/161) «االجتأاأت الوطايل»انظر ( 17)

 .1633سال  «السيأسل األديب»
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حيندثاأ  (18)«جنب»لاسمه واحًدا م  اؤالء املراقب  األيقأظ واو الربوفيسور 

حيث يذهر عدة أمللل ومظأار خأرجيل لتأثري  «وجال اإلسالم»ع  ذلك يف هتأب 

الغرب يف العأ  اإلسالم ، يرااأ شيئًأ ثأنويًأ غري ذي قيمل، ثنم يعقنب عنىل ذلنك 

 : (19)مجل األستأذ الدهتور حممد حممد حس وفًقأ لرت - فيقول

الواقه أناأ إذا أردنأ أن نعرف املقيأس احلقيق  للافوذ الغريب، وملندى بغلغنل »

اللقأفل الغربيل يف اإلسالم، هأن علياأ أن ناظر إىل مأ وراء املظأار السيحيل، عليانأ 

فه م  التأثري أن نبحث ع  اآلراء اجلديدة، واحلرهأت املستحدثل الت  ابتكرت يدا

بأألسأليب الغربيل بعد أن هتضم وبصبح جناًءا حقيقًينأ من  هينأن انذ  الندول 

 .«اإلسالميل فتتىلذ شكاًل يالجم ظروفاأ

 : إىل أمهيل التعليم والصحأفل يف اذا الصدد فيقول «جب»ويشري 

او أن نتب  إىل أي ( أو الفرنسل)والسبيل احلقيق  للحكم عىل مدى التغريب »

 التعليم عىل األسلوب الغريب، وعىل املبأدئ الغربيل، وعىل التفكري الغريب حد جيرى

وعىل  ... األسأس األول يف هل ذلك او أن جيرى التعليم عىل األسلوب الغريب ...

 .«املبأدئ الغربيل، وعىل التفكري الغريب، اذا او السبيل وال سبيل غري 

 العأ  اإلسالم  عىل مأ حينب قد قر عياًأ بسريأن التعليم يف «جب»وال شك أن 

وير  م  األسلوب الغريب واملبأدئ الغربيل والتفكري الغريب، وبنأثري ذلنك عنىل 

                                              

ملسترشق  اإلنسليا املعأرصي ، وهأن مستشأًرا لنوزارة اخلأرجينل الربييأنينل وعضنًوا هبري ا( 18)

 ري داجرة املعأرف اإلسالميل، وله هتب وبحنوثربمسمه اللغل العربيل بألقأارة، وم  هبأر حم

« املبرشنون واملسترشنقون»عدة يف جوانب إسالميل، يف هتأبته عمق وخينورة، انظنر رسنألل 

 (.29ص)ا  للدهتور حممد الب

 .ومأ بعداأ( 1/212)« االجتأاأت الوطايل»يف هتأبه ( 19)
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 .عقول القأدة واملوجا 

 .ثم ياتقل املسترشق إىل احلديث ع  الصحأفل وبأثرياأ، بام نقلاأ  عاه م  قبل

 : يقول الدهتور حممد حممد حس 

عن  طرينق املندارس العرصنيل )والتعليم   أن الاشأط اللقأيف «جب»يالحظ 

أثنًرا جعلانم يبندون يف  - م  غري وع  ماام - قد برك يف املسلم ( والصحأفل

وذلك خأصل او »: مظارام العأم ال دياي  إىل حد بعيد، ثم يعقب عىل ذلك بقوله

اللب امللمر يف هل مأ برهت حمأوالت الغرب حلمل العأ  اإلسالم  عىل حضنأربه 

 .«آثأرم  

ثم يفصل الكأبب يف السيور التأليل منأ باينوي علينه انذ  اجلملنل القصنرية 

الواقه أن اإلسالم هعقيدة   يفقد إال قلياًل م  قوبه »: فيقول. اخليرية م  دالالت

. قد فقد مكأننه - هقوة مسييرة عىل احليأة االجتامعيل - وسليأنه، ولك  اإلسالم

بتعأرض مه  - يف هلري م  األحيأن - به، وا فااأك مؤثرات أخرى بعمل إىل جأن

بقأليد  وبعأليمه بعأرًضأ رصحيًنأ ولكاانأ بشنق طريقانأ، بنألرغم من  ذلنك، إىل 

 .املستمه اإلسالم  بقوة وعام

ف ىل عاد قريب   يك  للمسلم م  عأمل الاأس، وللفنالح اجتنأ  سنيأيس، و  »

و  يكن  ياظنر إىل . جأء به الدي  يك  له إال األدب الديا ، و  بك  له أعيأد إال مأ

هأن الدي  او هل يشء بألقينأس إلينه، أمنأ اآلن العأ  اخلأرج  إال بماظأر الدي ، 

فقد أخذ يمد برص  إىل مأ وراء عأمله املحدود وبعددت ألوان نشأطه النذي   يعند 

أو يقنرأ لنه غنري   - فقد أصبحت له ميوله السيأسيل، وانو يقنرأ. مرببًيأ بألدي 

إن وجانل نظنر الندي  ال بل . أالت يف مواضه خمتلفل األلوان ال صلل هلأ بألدي مق
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وأصبح الرجل من  عأمنل املسنلم  ينرى أن الرشنيعل . باأق  فياأ عىل اإلطالق

اإلسالميل   بعد ا  الفيصل فيام يعرض له م  مشأهل، ولكاه مرببط يف املستمه 

عنىل  - ولكاه يعنرف. أ ومصأدراأالذي حييأ فيه بقوان  مدنيل قد ال يعرف أصوهل

وبذلك   بعد التعأليم الديايل القديمنل  - أ أ ليست مأخوذة م  القرآن - هل حأل

صأحلل إلمداد  يف حأجأبه الروحيل، فضاًل ع  حأجأبه االجتامعيل األسأسيل، بيناام 

أصبحت مصأحلل املدنيل وحأجأبه الدنيويل ا  أهلر مأ يسرتعى انتبأانه، وبنذلك 

اإلسالم سييربه عىل حيأة املسلم  االجتامعيل وأخذت داجنرة نفنوذ  بيبنق  فقد

شيئًأ فشيئًأ، حتى انحرصت يف طقوس حمدودة، وقد بم معظم اذا التيور بدرجيًيأ 

ع  غري وع  وانتبأ ، وهأن الذي  أدرهوا اذا التيور قلل ضئيلل م  امللقف ، وهأن 

ه ع  اقتاأع قلل أقل، وقد مىضن انذا الذي مضوا فيه ع  وع  وبأبعوا طريقام في

 .التيور اآلن إىل مدى بعيد، و  يعد م  املمك  الرجوع فيه

منه باايند احلأجنل إىل التعلنيم ومنه باايند  - وقد يبدو اآلن م  املسنتحيل»

أن يصد اذا التيأر أو يعأد اإلسنالم إىل مكأنتنه األوىل من   - االقتبأس م  الغرب

 .«أق  عىل احليأة السيأسيل واالجتامعيلالسييرة التأمل الت  ال با

 !أيً إىل أي مدى أصبح العأ  اإلسالم  غرب: «جب»ويتسأءل 

. وجييب عىل ذلك مستعرًضأ نفوذ اللقأفل الغربيل يف العأ  اإلسالم  بلنًدا بلنًدا

أمأ يف شنبه . إن برهيأ قد انقلبت إىل بلد غريب هأعاف مأ يكون االنقالب»: فيقول

ويف شامل إفريقينأ،  - ف ن الافوذ الغريب   يستيه أن يضه قدمه بعدجايرة العرب 

بدأت حرهل التغريب وا  مأضيل يف طريقاأ وإن هأن أثراأ أبرز يف بونس، أمأ يف 

مرص فا  بتيور يف ادوء بعيد ع  العاف، ولكااأ بتقدم بقدًمأ واضنًحأ يف انذا 

بياام بتبه إيران خينوات اليريق، أمأ يف العراق وسوريأ فا  بتبه خيوات مرص، 



 35 احللول املستوردة

أمأ أفغأنستأن فقد براجعنت يف انذا . برهيأ، وإن هأنت أهلر مااأ اعتدااًل وبوسًيأ

 .«السبيل بعد جتربل امللك أمأن اهلل خأن الذي فقد فياأ عرشه

ويميض املؤلف عىل اذا الاحو يف بتبه مأ أحدثت احلضأرة الغربيل ب  املسلم  

 .ندونيسيأ ويف أفريقيأأاد ويف يف روسيأ السوفييتيل ويف اهل

عيد عىل القأدرة والاعامء بوخيلص م  ذلك إىل أن نسأح التيور بتوقف إىل حد 

 .يف العأ  اإلسالم  وعىل الشبأب ماام خألصل

إن العأ  اإلسالم   - حسب سري األمور - وم  ثم بستييه أن نقول»: ثم يقول

ار حيأبه، منأ   يينرأ عنىل األمنور سيصبح خالل فرتة قصرية ال دياًيأ يف هل مظأ

 .«عوامل ليست يف احلسبأن فتغري اجتأ  التيأر

 : الدعوة إىل التغرب

هأن للغاو الفكري الغريب املاظم املىلينط، النذي بسنأندت فينه هنل القنوى 

آثأر  ونتأجسه اخلينرية يف  - االستعامريل واستىلدمت فيه هل الوسأجل واألسأليب

 .ر الت  بدأت بربز وبتسه يوًمأ بعد يومحيأة املسلم ، بلك اآلثأ

صحيح أن الفكر االستعامري   يستيه أن يافرد متأًمنأ بألتوجينه، وأن يسنتقل 

استقالاًل ميلًقأ بألتأثري، فقد هأن الفكر اإلسالم  املتغلغل يف أعامق األمل يتحدا  

غلبنل إال أن ال. ويقأومه عىل الرغم م  ضعف إمكأنأبه، وم  بضييق اخلانأق علينه

والتأثري األقوى واألوسه هأن للفكر الدخيل، املسنلح بألنداأء واملكنر، وبنألعلم 

والامل، واملستاد إىل سليأن القوة، وقوة السليأن، والذي هنأن يملنك يف قبضنته 

وهأن أخير نتأجسه وال شك او شنيوع التبعينل . أجااة التعليم ووسأجل اإلعالم

مأ يصدر عاه م  مبنأدئ وقنيم، ومانأا   الفكريل للغرب، والعبوديل الذليلل لكل
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 .وأنظمل، وأخالق وبقأليد، وأفكأر ومفأايم

وهأن م  مظأار اذ  العبوديل بروز أنأس يدعون إىل أببأع الغرب يف هل شنأن 

 .م  شئون حيأبه الفرديل واألرسيل واالجتامعيل، الامديل والروحيل واللقأفيل

 - وبألتواء أحيأنًنأ - رصاحل حياًأ يف - وبرز م  ب  ظارا  املسلم  م  يدعو

 .إىل أطراح اإلسالم، ورشيعل اإلسالم، وثقأفل اإلسالم، وحضأرة اإلسالم

رأياأ ذلك يف اهلاد، ورأياأ  يف برهينأ، ورأيانأ  يف مرصن، ويف غريانأ من  بنالد 

 .العرب واإلسالم

الت   - رأياأ يف اهلاد ملل السيد أمحد خأن مؤسس الكليل اإلسالميل اإلنسليايل

 الغربيل وأخذاأيدعو إىل السري وراء احلضأرة  - «عليكر »سميت فيام بعد جأمعل 

للمسلم  أن يقبلنوا حضنأرة الغنرب بتاممانأ، حتنى ال بد  إن: بحذافرياأ، وقأل

 !يعدوا يف الشعوب املتمديال وامللقفل، وال بادرهيم ع  األمم املتحرضة

العلم  الصناأع  من  حضنأرة الغنرب،   يدع أمحد خأن إىل اقتبأس اجلأنب 

الذي او رس قوة الغرب ومبعث  ضته وبقدمه، واو اجلأنب الذي هأننت حتتنأج 

إليه اهلاد وغرياأ م  البالد اإلسالميل، بل هأن أهلر مأ عانى بنه ودعنأ إىل بعلمنه 

حتى أنه . جأنب اآلداب والعلوم االجتامعيل: وأخذ  او اجلأنب اآلخر م  احلضأرة

األحيأن عأرض بعليم الصاأعأت والعلوم معأرضل شنديدة، وهتنب يف يف بعض 

 .(20)!!«اذا املوضوع مقأالت عايفل اللاسل مريرة الاقد

األدينب الرتهن  النذي يعتنرب أحند  «ضيأء هنوك ألنب»ورأياأ يف برهيأ ملل 

                                              

 - 16ص)للدهتور حممد البانى  «الفكر اإلسالم  احلديث»: انظر يف بقويم حرهل أمحد خأن( 20)

 (.62 - 12ص) «الرصاع ب  الفكرة اإلسالميل والفكرة الغربيل» و(. 25
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إمأ أن : ىلتأر إحدى اليريقت نعلياأ أن »: املؤسس  الفكري  لرتهيأ احلديلل يقول

أن تتنأر أحند ال بند  ظل مستبعدي  لقنوى الغنرب،ناحلضأرة الغربيل، أو  نتقبل

 .«األمري 

انسلىل  من  ديانك وبأرخينك : وإنأ لاعسب م  اذا املايق الذي يقول لألمل

وشىلصيتك حتى ال بستعبدي لألجاب ، وأي استبعأد أشد وأداى م  انسالخاأ 

 !يهم  ذابيتاأ، وإببأعاأ هلذا األجاب  نفسه، وذوبأ أ ف

ولو هأن مفكنًرا أصنياًل، منأ ر  لافسنه وال ألمتنه بألتبعينل واالنصناأر يف 

ولو هأن مسلًمأ حًقأ لرفض هنل مناا  غنري مناا  اهلل . خصوماأ اليأمع  فياأ

الذي ادى إليه أمته، و  يقبل أن يبيه دياه وملته ليتبه ملنل اليانود أو الاصنأرى، 

 .فريضوا عاه، ويلاوا عليه

 : آن واو جييل اذا املوقف إذ يقولومأ أروع القر

وَۡ}
 
َِٰ ََو ق الُواَُْكونُواَُْهوًداَأ َإِبۡنه  َُِلن   َقُۡلَب نۡلَ ْْۗ َت ۡهه ُدوا ىَٰ َٰر  نَۧن ص  نِيف  َح  ََا َم   ُ َِمن ن  ناَا  و م 

 . [201: البقرة] {يِكنِيَ ٱلُۡمۡشَِ

َت رَۡ} قُ  َو  َت تَبِع  َٰ َ َح  ىَٰ َٰر  َٱنلَص  َٱۡۡل ُهوُدَو    نك  َع  َٰ ىَٱّلَلَُِهنو ََض  قُنۡلَإَِنَُهند  َُِلنه ُهۡمَْۗ
َي   ِ َٱّلَلَِِمنَُو   ُ َِمن اَل ك  َٱقۡعِلِۡمَم   ُ َِم آو ك  َٱََّلِيَج  ۡهو آو ُهمَب ۡعد 

 
َأ َٱَتب ۡعت  ُِ ِ ق ئ و  َْۗ ىَٰ ََٱلُۡهد  و   

 .[213: البقرة] {ن ِصيَر

سام وم  العسب أن دعأة التبعيل والتقليد للغرب هأنوا يسمون أو يسمون أنف

وهأنت املعرهل الفكريل  «التسديد»وبسمى حرهتام حرهل التسدد أو  «املسددي »

 .  دعأة اجلديد ودعأة القديم عىل أشداأ يف برهيأ ويف العأ  العريبب

 .وهأن حلرهل التسديد يف مرص مظأار هلرية
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وهأنت أهلر مظأار احلرهل بيرًفأ مأ هأنت برويه الصحف عام جينري يف برهينأ 

اإلسننالم »دينند اإلسننالم، يف عانند االحتننأدي  ثننم يف عانند الكاملينن  أو بأسننم جت

 .هام سمته بعض الصحف. «اجلماوري

قنوم »ع  بعض مأ جنأء يف هتنأب  (21)«املاأر»مأ ذهربه جملل : وم  أمللل ذلك

الرته  م  اعتبأرام الصالة والصيأم واحل  والاهأة والعمل بفقه األجمنل  «جديد

يف . «قوم عتيق»ء املسلم ، الذي  يعرب عاام الكتأب بكلمل او دي  قدمأ. األربعل

العقل وهلمنل الشناأدة : وا  «قوم جديد»مقأبل ذلك يصف الكتأب أرهأن دي  

 (!حتت قيأدة رجأل مجعيل االحتأد والرتق )واألخالق احلسال، واجلاأد 

ومأ زال اخلرق يتسه ودعأة التبعيل للغنرب يربفنه صنوهتم ويمتند نفنوذام، 

 .تبون ع  أفكأرام بكل رصاحل، بل بكل وقأحلويك

إىل بقليد الغرب وأببأع ماأاسه يف  - يف العأ  العريب - هأن م  أبرز الذي  دعوا

 .«مستقبل اللقأفل يف مرص»اخلري والرش الدهتور طه حس  يف هتأب 

واضحل بيال مسنتقيمل لنيس فيانأ »فاو يرى يف اذا الكتأب أن سبيل الااضل 

وا  أن بسري سرية األوروبين  وبسنلك طنريقام لاكنون هلنم . التواءعوج وال 

أنداًدا، ونكون هلم رشهأء يف احلضأرة خرياأ ورشاأ، حلواأ ومراأ، ومأ حيب مااأ 

وأن نشعر األورويب بأناأ نرى األشنيأء » .(22) «ومأ يكر ، ومأ حيمد مااأ ومأ يُعأب

 .(23)« األشيأء، هام حيكم علياأحكم عىلنهام يرااأ، ونقوم األشيأء هام يقوماأ، و

                                              

 .ان1339عدد شوال سال ( 21)

 (.91ص) 6فقرة  «يف مرصمستقبل اللقأفل »( 22)

 (.99ص)املصدر السأبق ( 23)
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لألوروبي  بحيث نحنل  «التأليه»واذ  الدعوة يف احلقيقل ليست إال رضبًأ م  

 !مأ أحلوا، ونحرم مأ حرموا، ونحس  مأ حساوا، ونقبح مأ قبحوا

ياوا ماذ عاد بعيد إىل أصل م  أصول احليأة فواو ياعم يف هتأبه أن املسلم  

يشء، والدي  يشء آخنر، وأن نظنأم احلكنم وبكنوي   أن السيأسل»احلديلل، واو 

وانذا التصنور . الدول إنام يقومأن عىل املاأفه العمليل، قبل أن يقومأ عىل يشء آخر

او الذي بقوم عليه احليأة احلديلل يف أوروبأ، فقد تففت أوروبأ م  أعبأء القنرون 

املسنيحيل، وال عنىل الوسيى، وأقأمت سيأستاأ عىل املاأفه الامأنيل ال عىل الوحدة 

 .(24)«بقأرب اللغأت واألجاأس

فأمأ اآلن وقد عرفانأ بأرخيانأ وأحسسناأ أنفسناأ، واستشنعرنأ العناة »: ويقول

والكرامل واستيقاأ أنه ليس بيااأ وب  األوروبي  فرق يف اجلوار، وال يف اليبه وال 

 .(25)!!«وا يف األوروبي ايف املااج، ف   ال أخأف عىل املرصي  أن يف

 .واكذا بلغت الدعوة إىل حد الفاأء يف األوروبي 

 : النصارى أجهر بالدعوة إىل التغرب الكامل

  الاصأرى هأنوا أسبق وقد دعأ إىل سلوك اذا السبيل نصأرى ومسلمون، ولك

هلؤالء او الكأبنب املرصني املسنيح  املعنروف ملأل ولعل أبرز . وأرصح وأجرأ

الذي هتب يف اذا املوضوع عدة مقأالت نرشت يف خالل سنات   «سالمل موسى»

بعد أن أضنأف إليانأ مقنأل   «اليوم والغد»م نرشاأ يف هتأب ث( 1629، 1625)

أننأ هنأفر »: ، يقول املؤلف يف مقدمنل هتأبنه بكنل وضنوح(1621)آخري  سال 

                                              

 (.11، 11ص)املصدر نفسه ( 24)

 (.93ص)املصدر السأبق  «مستقبل اللقأفل يف مرص»( 25)
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 «بألرشق، مؤم  بألغرب، جيب عليانأ أن نىلنرج من  آسنيأ وأن نلتحنق بأوروبنأ

علوم أن مرص ليست م  آسيأ، ولكاه يريد اخلروج م  ثقأفل اإلسالم وحضأربه وم

 .وبعأليمه الت  جأءت م  آسيأ

أن يكون »هام يريد م  األدب . «حريل املرأة هام يفاماأ األورويب»يريد الكأبب 

ويريد م  التعليم، أن يكون أوروبًيأ ال سليأن للدي  عليه وال . «%66أدبًأ أوروبًيأ 

األديأن وال بأس ع  نح  يف حأجل إىل ثقأفل أبعد مأ بكون »: له فيه، ويقولدخول 

 .«أن بعتمد عىل الرتمجل إىل حد بعيد

بحينث »واو يريد أن يعيل رشيعل اإلسالم يف بعندد الاوجنأت ويف الينالق 

 !!«يعأقب بألسس  هل م  يتاوج أهلر م  امرأة، ويماه اليالق إال بحكم حمكمل

. نكأر هل دعوة باأدي بألتعنأون أو التقنأرب بن  املسنلم واو ياكر أشد اإل

إن الرابينل الدياينل »ويقول يف ذلك بكل جرأة . وبوثيق الروابط بياام هام أمر اهلل

 !!«وقأحل، ف ناأ أباأء القرن العرشي  أهرب م  أن نعتمد عىل الدي  جأمعل بربياأ

نتناوج . ربأطاأ هبأ قوًينأنرببط بأوروبأ وأن يكون »واخلالصل أن يدعونأ إىل أن 

ونأخذ عااأ هل مأ جيد فياأ م  اخرتاعأت أو اهتشأفأت وناظنر . م  أباأجاأ وباأهتأ

للحيأة نظرهتأ، وأن نتيور معاأ يف بيوراأ الصاأع ، ثنم يف بيورانأ االشنرتاه  

ونسعل فلسفتاأ . واالجتامع ، وجتعل أدباأ جيري وفق أدهبأ بعيًدا ع  ماا  العرب

 .«رار عأجالهتأغاأ ونؤلف عأجالباأ عىل وفق فلسفت

إن األجأنب حيتقرو نأ »: وم  العسب أن يقول املؤلف يف رصاحل حيسد علياأ

 .«بحق ونح  نكراام بال حق

واو يدعو يف غري مواربنل إىل التعنأون واالبفنأق منه املسنتعمري  واملحتلن  
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ولعلنه أول  - لاإلنسليا وادفه م  ذلك بصفيل الرجعيل يف مرص، ويعا  بألرجعي

هأألزار الذي يملنل بقأينأ اللقأفنل  - القوة اإلسالميل - م  استىلدم اذ  الكلمل

اإلسالميل، واملحأهم الرشعيل التن  متلنل بقأينأ القنوان  اإلسنالميل، واألوقنأف 

واملسأجد الت  متلل بقأيأ التقأليد والعبأدة اإلسالميل، واجلامعأت العأملل الت  متلنل 

 .ل إسالميل ووحدة إسالميل وحضأرة إسالميلالتيله إىل دول

إناأ إذا أخلصاأ الايل مه اإلنسليا قند بتفنق معانم إذا »: يقول املؤلف اجلريء

ضماأ هلم مصأحلام، وام يف الوقت نفسه إذا أخلصوا الايل، ف ناأ نقيض عىل مراها 

 .(26) «اتا  مااأ، فلاول وجااأ شير أوروبأنالرجعيل يف مرص و

زميل له م  نصأرى لباأن، ال يقل ع  جرأة أو وقأحنل،  «موسىسالمل »وملل 

إن خنالص »: مأ نصنه «برهيأ اجلديدة»الذي يقول يف هتأبه  «مجيل معلوف»ذلكم 

 (.39ص) «الرشق يتوقف عىل بفرن  الرشقي  بكل معاى الكلمل

. جيب أن نكون أباأء اليوم ال بقأيأ األمنس ... عادة رشعيل بربياأ ب سالماأ ال»

 (.91ص) «ل جبل جيب أن يعمل لذابه وهل ساللل جيب أن برشع لافساأه

واستاأد الرشقي  عىل الدي  يف أحواهلم العأمليل عمل عقيم يبعدام ع  حمسنل »

ال بل إنا  أجد بالء الرشنق هلنه من  األدينأن، ومصنيبل الرشنقي  من  . التقدم

 (.69ص) «األنبيأء

الكفنر : اأء وطا  واحًدا م  أمري وعىل هل حأل ف ذا اضيررت أن أختأر ألب»

 «أم التعصب، فأختأر هلم األول، به يتوحد مبدؤام، فيكسبون الندنيأ عنىل األقنل

                                              

(. 213 - 2/211) «االجتأاأت الوطاينل يف األدب املعنأرص»لالستيضأح والتفصيل راجه ( 26)

 .وعاه نقلاأ الفقرات املذهورة
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 .(61ص)

( أي االنقالب الذي أطأح بأخلالفل اإلسالميل)وال بد أن يعقب اذا االنقالب »

. أبيهفيلور االب  عىل . السيأيس الصغري ثورة أدبيل عظيمل ضد املبأدئ القديمل هلاأ

ل عنىل هأااانأ وشنيىلاأ، ورجنأل عيوالر. واخلأدم عىل سيد . واملرأة عىل زوجاأ

 (.112ص) «الدي  عىل هتبام

إن فصل الدنيأ ع  الدي  أمر واجب لتقدم الرشق، وبدونه ال يستييه الرشق  »

 (.191ص) (27)«أن يدخل يف داجرة املدنيل ويتمته بافس احلريل احلقيقيل

 : مناقشة دعوة التغريب

دعنوى التبعينل امليلقنل . اذ  ا  دعوة عبيد الغرب من  مسنلم  ونصنأرى

واسنتمداد هنل . والذوبأن الكأمل فياأ، وأخذ هنل يشء ماانأ. للحضأرة الغربيل

اخلنري والرشن، واحللنو واملنر، : قيمل، وهل مفاوم، وهل نظأم، وهل بقليد ماانأ

 .والعلم واألدب، والامدة والفكر، والتصور والسلوك

فرق اؤالء ب  مأ يصح اقتبأسه ومأ ال يصح، ومأ جيوز استرياد  ومأ ال جيوز،   ي

املحض، الذي ياشأ عانه رقن  الصناأعل  «العلم »ولو أ م نأدوا بأقتبأس اجلأنب 

وازداأر احليأة الامدينل، منأ رأيانأ بنذلك بأًسنأ وال . وزيأدة اإلنتأج، ونمو العمران

ومن  انتفنه . عأمل  ال دي  لنه وال جاسنيل - بيبيعته - حرًجأ، ف ن العلم املحض

بقأنون أرشميدس   يك  به يونأنًيأ، وم  أخذ باسبيل أياشتأي    يرص أمريكينأ أو 

نسلياينأ أو إرأساملًيأ، وم  اقتبس قأنون اجلأذبيل إلسحأق نينوب  لن  يصنبح بنه 

أو  استعامريًأ، هام أنه م  اقتبس نظريأت ومكتشفأت جأبر ب  حينأن يف الكيمينأء

                                              

 . جلميل معلوف« برهيأ اجلديدة»انظر ( 27)
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 !أ وال مسلًمأاخلوارزم  يف اجلرب أو البستأ  يف علم امللللأت   يرص بذلك عربيً 

واالحتنأد . إن الواليأت املتحندة األمريكينل التن  برتبنه عنىل قمنل الرأسنامليل

هنل منااام قند اسنتفأد من  خنربة  - البالد األم لالشرتاهيل العلميل - السوفيت 

. الذرة والفضأء بعد احلرب العأمليل اللأنينلخصومام وحمأربيام األلامن يف بحوث 

وأصبح العلم الذي خدم الاأزيل األلامنيل من  قبنل، خيندم الرأسنامليل األمريكينل 

واأ ا  هلتأمهأ حتأول أن تيف األرسار العلميل أو تتلساأ . والشيوعيل الروسيل

ف أمنأ النذي بقن. اريً م  األخرى إذا استيأعت، وال برى يف ذلك خينًرا وال ضن

هلتأمهأ يف وجاه، فاو االجتأاأت اللقأفيل واألدبيل التن  حتمنل فلسنفل هنل من  

 .ونظربه إىل الفرد واملستمه والكون والتأريخ. البلدي ، وبعرب ع  وجاته يف احليأة

وإنام احلرج . والريأ  ونحو حرج وال بأس إذن م  اقتبأس العلم اليبيع   ال

، واألفكأر واملفأايم، والقيم واملنوازي ، التن  أس يف اقتبأس اللقأفل والتقأليدوالب

قتبس اجلأنب العلم  م  الغرب نبتميا هبأ هل أمل ع  غرياأ، بل الواقه أناأ ح  

. فاح  أصحأب اذا العلم وأوىل الانأس بنه. ال نفعل شيئًأ إال أناأ نسرتد بضأعتاأ

ت فقد أخذ الغرب أصول انذا العلنم ومااسنه مانأ هنام اعنرتف بنذلك بريفولن

 .املاصف  ودوارن  ولوبون وسأربون وغريام م  الدارس  الغربي 

* * * 
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 فشل الليربالية الدميقراطية يف بالدنا

 : االجتاه الليربايل الدميقراطي يسود ديارنا

هأن االستعامر الغريب يسيير عىل البالد اإلسالميل، وهأن بأليبه او الذي خيتأر 

 .األمور عىل مأ يريد، مبأرشة أو م  وراء ستأرحكأماأ أو يوجاام، ويدبر دقل 

وهلذا سأر احلكم يف اذ  البالد يف االجتأ  الليربا  الديمقراط  الرأسام  الغريب، 

الذي يؤيد  االستعامر املتسلط، هام بؤيد  مجارة امللقف  الذي  بعلمنوا عنىل يدينه، 

ل والتينور والتسندد، والذي  رأوا اذا الاظأم اجلديد حيمل معأ  التقندم واحلرين

ويقأوم اجلال واجلمود، والتىللف واالستبداد، الذي ابسمت به عصور االنحيأط 

 .السأبقل

الذي يؤماون  «اإلسالم»و  يتح هلم م  العلم الاأفه مأ يعرفون به حقيقل دياام 

به اعتقأًدا، وجيالونه رشيعل ونظأًمأ، وفلسفل وحضأرة، هام   يك  لدهيم م  دوافه 

. به عاد أاله العأرف  به، وقليل مأ انم يف معرفته مأ جيعلام ييلبون العلمل الرغب

ف ن الوله بتقليد الغرب املتفوق الغألب، سد عليام هل ماأفنذ املعرفنل أو الرغبنل 

فياأ، شأن املغلوب مه الغأجب، والضعيف مه القوى، هام قأل حكيم املؤرخ  اب  

 .خلدون

عىل أيدي اللقأفل الغربيل ا  أعمندة احلكنم وهأنت اذ  الفئأت الت  ترجت 

 .الليربا  وإساأد ، وأنصأر نظأمه ودعأبه

ومعظم اؤالء م  أبانأء اليبقنأت االرسنتقراطيل، واألرس الغاينل التن  هنأن 

 .بأستيأعتاأ أن بافق عىل أباأجاأ ليتعلموا يف الداخل، أو يبعلوا إىل اخلأرج
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حكنم ب - م  فوق - ديمقراط  العلام لقد فرض االستعامر الاظأم الليربا  ال

 .سليأنه، و  يك  للشعب يف ذلك اختيأر وال مدخل

ولقد بم اذا التحول هبدوء، و  يك  ااأك رضورة إلعنالن، هن عالن سنالمل 

موسى، وال إىل دعوة هندعوة طنه حسن ، فقند هأننت األمنور جتنري يف طرينق 

 .بال ضسي  «التغريب»

معاول خيشنى أن يقنوى بأسنه، ويشنتد  «قديم»هل مأ يف األمر أنه هأن ااأك 

فأربفعنت انذ  األصنوات بريند . جأنبه، وخيرج إىل احليأة داعًيأ جمأاًدا م  جديد

القضأء عىل هل قديم، وبسد اليريق عىل هل داعيل للعودة إىل نظأم اإلسالم وفكرة 

 .اإلسالم

 : ميةآثار هذا االجتاه يف احلياة اإلسال

وهأن م  آثأر اذا االجتأ  الليربا  الديمقراط  الغنريب النذي سنأد بالدننأ، أن 

قأمت حيأة املستمه عىل عدة أشيأء بعد ا  العاأرص واملقومنأت التن  متينا انذا 

 .وبشىلصهاالجتأ  

 مأ معاى الليرباليل الديمقراطيل؟: ولك  قبل ذلك يلاماأ أن نسأل

هلذا ال نبحث ع  معاأاأ يف لغل العرب، وإنام إن اذ  هلامت أوروبيل األصل، و

 مأذا يعاون هبأ؟: ببحث عااأ عاد األوروبي  أنفسام

بيد أن أملأل اذ  الكلامت الت  بدل عىل مفأايم عقأجديل ليس هلأ مدلول واحند 

وبفانم عاند . هلذا بفرس يف بلد بام ال بفرس بنه يف بلند آخنر. عاد األوروبي حمدد 

 .م به عاد غري ، وبيبق يف مرحلل بام ال بيبق به يف أخرىفيلسوف بام ال بفا
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وم  ااأ هأن اختالف التعريفأت هلذ  املفنأايم، وهأننت الصنعوبل يف وضنه 

 .بعريف مايق  جأمه مأنه حيدد مدلوهلأ بدقل

ة من  هلمنل ال ا  منأخوذ: نفساأ اختلفوا فيه «ليربا »حتى اشتقأق هلمل 

 أم ا  مأخوذة م  أصل أسبأ ؟ - هام او مشاور - الت  معاأاأ احلريل «ليربيت»

وعىل أيل حأل يبدو أن الليرباليل الت  شأعت يف بالدنأ العربينل أول األمنر ان  

وا   «ليرباليل الوها»وا  الت  أمك  أن حيدداأ بعضام بن . الليرباليل اإلنسليايل

الينل ، وطوراأ االقتصأديون الكالسيكيون، وان  ليرب«جون لوك»الت  أوضحاأ 

بربكا عىل مفاوم التحرر م  بدخل الدولل يف برصفأت األفراد، سواء أهأن اذا يف 

 اأخنذً )عينل أم يف نشنأطه االقتصنأدي السلوك الشىليص للفرد أم يف حقوقه اليبي

والظأار م  بأريخ الليربالينل أ نأ هأننت رد فعنل لتسنلط  (28)(بمبدأ دعه يعمل

روبنأ، ممنأ أدى إىل انتفأضنل الشنعوب قيأع يف العصور الوسيى بأوإلالكايسل وا

وثورة اجلاماري، وبىلأصل اليبقل الوسيى واملاأداة بأحلريل واإلخأء واملسنأواة، هنام 

وإن هأن قد بب  بعد أن ااأك قوى خفيل ا  الت  . وضح ذلك يف اللورة الفرنسيل

 .(29)حرهت اذ  اللورة وغرياأ م  اللورات

أي حنق  «حكومنل الشنعب»فا  لفظل يونأنيل قديمل بعا   «الديمقراطيل»أمأ 

سموع يف بقرير املسأجل العأمل، ومأ جيب اتأذ  بصدداأ، غري أن املشأرهل املبأرشة امل

أمنر متعنذر إال يف ( دولنل املديانل)م  التقرير حسنب النامط اإلغريقن  القنديم 

عىل مر العصنور  «الديمقراطيل»وهلذا بيور مفاوم . الوحدات الصغرية والبسييل

                                              

 (. 99ص)ملوريس هرانستون  «املصيلحأت السيأسيل»( 28)

 . «الدنيأ لعبل إرساجيل»: انظر( 29)
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الاظأم السيأيس النذي من  شنأنه »حتى استقر يف الفقه الغريب احلديث لك  يعا  

 .(30)«بعي  أعضأء اهليئل احلأهمل بواسيل الشعب، بوصفه مصدر هل سليل

ونظننًرا ألن بعننض الدارسنن  يفصننلون بنن  مفاننوم الليرباليننل ومفاننوم 

 «الليربالينل»إىل وصف  «الديمقراطيل»الديمقراطيل، فقد أثرت أن أضيف وصف 

ليبأن االجتأ  الذي أحتدث عاه ااأ، والذي سأد البالد العربينل قبنل عاند اللنورات 

فاح  مه النذي  يسنتعملون )فاو اجتأ  ليربا  ديمقراط  رأسام  . (31) العسكريل

وينذابون إىل أننه ال يمكن  الفصنل بياانأ . اذ  التعبريات بمعاى واحد بقريبًنأ

واو يف بدايتنه و أيتنه . نفس الوقت اجتأ  علام  وطا  أو قوم واو يف  (32)(اآلن

يتىلذ الغرب قبله له وإمأًمأ يف جل شئون احليأة، وعىل انذا األسنأس . اجتأ  دخيل

 .نتحدث م  عاأرص  ومقومأبه هام طبقت يف ديأرنأ

 : أام اذ  العاأرص واملقومأت ا 

 .العلامنيل، بمعاى فصل الدي  ع  الدولل - 1

 .لااعل الوطايل والقوميلا - 2

 .االقتصأد الرأسام  واإلقيأع  - 3

وخأصنل حرينل املنرأة يف التنربج  - بنأملفاوم الغنريب - احلريل الشىلصيل - 9

 .واالختالط

                                              

للدهتور حممد طه بدوي « فلسفتاأ السيأسيل اللوريل»و ( 31 - 39ص)املرجه األسبق : انظر( 30)

 (. 122ص)

 .وال زال يسود بعضاأ أيًضأ إىل اليوم( 31)

 (.131ص) للدهتور عبد الكريم أمحد «القوميل واملذااب السيأسيل»: انظر( 32)
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 .التمك  للقوان  األجابيل الوضعيل - 5

 . ظاور احليأة الايأبيل الربلامنيل وإعالن أن األمل مصدر السليأت - 9

الامديل والروحيل، : العاأرص أثراأ البأرز يف حيأباأ العربيل واإلسالميلوهأن هلذ  

هام سيتضح ذلك فيام ييل م  صنحأجف . الفكريل والسلوهيل، الفرديل واالجتامعيل

 .اذا الفصل

* * * 
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 العلمانية - 1

العلامنيل ا  أول عاأرص االجتأ  الليربا  الديمقراط  الذي سأد حيأة املسنلم  

اآلثأر الت  حفراأ االسنتعامر،  مقوهأن ذلك أخير الاتأج ، وأع. االستعامربتأثري 

وع  قينأدة . عال اإلسالم ع  الدولل، وع  بوجيه احليأة العأمل: وخلفاأ م  بعد 

 .املستمه

العمل عىل سيأدة املفاوم الغريب لام يسنمى دياًنأ، ومنأ يسنمى : ىوبعبأرة أخر

عملًيأ يف هل بلد دخله االسنتعامر، واصنياأع دولل، وبأهيد الفصل بيااام فكريًأ و

اهلوى السحيقل بيااام، حتى ال يعود يف يوم قريب إىل الدي  سليأنه، فسنيير عنىل 

 .الدولل ويوجااأ

املسترشق الفرنيسن، ومستشنأر وزارة االسنتعامر الفرنسنيل يف  «اأنوبو»يقول 

 .(33)(ان1311)املرصيل، ونرشبه سال  «املؤيد»مقأله الذي برمجته جريدة 

وإن شعور املسنلم  مناام من  حينث اجلأمعنل : «إن اإلسالم دي  وسيأسل»

إن : السيأسيل أو الرابيل الوطايل، فنألوط  عاندام انو اإلسنالم، وانم يقولنون

 .«السليل مستمدة م  األلوايل، فال جيوز أن يتوالاأ إال املسلمون

إىل نسأح فرنسأ يف فصل السليل لديايل ع  السليل السيأسيل  «اأنوبو»ثم أشأر 

. إ أ قد استيأعت أن حتقق اذا االنقالب العظيم بلبأقل وحذق»: وقأل. يف بونس

فتوطدت دعأجم السليل املدنيل م  غنري أن يلحنق . دون أن بلري ضسيًسأ أو بذمًرا

ون أن يتأ  مااأ إيامن وبرسبت األفكأر األوروبيل ب  السكأن بد)!( بألدي  مسأس 

                                              

 (.919 - 2/911)للسيد رشيد رضأ « بأريخ األستأذ اإلمأم»انظر املقأل هله يف ( 33)
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وبذلك انفصل احلبل ب  اذا البلند والنبالد اإلسنالميل ( يعا  املسلم)املحمدي 

 .«األخرى، الشديدة االبصأل بعضاأ ببعض

يف آخر مقأله إىل أن بتىلذ بونس ملأاًل يقأس عليانأ، ونموذًجنأ  «اأنوبو»ودعأ 

 .ياس  عىل ماواله

أملأله م  احلأقدي  عىل اإلسالم انو و «اأنوبو»وهأن أول م  استسأب لدعوة 

فاو النذي ببانى الليربالينل الغربينل بكنل ! مؤسس برهيأ احلديلل «هامل أبأبورك»

 إن هأن عاداأ إيامن - بىلرياأ ورشاأ، وحلواأ ومراأ، وإيام أ وهفراأ: عاأرصاأ

أرنولند »يقنول املنؤر  الربيينأ  . هام نأدي بذلك الدهتور طه حس  م  بعند -

 : «بوياب 

( الذي ياص عىل أن اإلسالم دي  الدولنل)و  يكتف األبراك بتغيري دستورام »

( اخلليفنل)ىلله املدافه ع  الدي  اإلسنالم  ببل قأمت اجلماوريل الرتهيل الوليدة 

وحلنت مناظامهتم، . وجردت رجأل الدي  املسلم ( أي اخلالفل)وألغت ماصبه 

مأ يرما إليه احلسأب، وأجربت  وأزالت احلسأب ع  رأس املرأة، واستاكرت هل

الرجأل عىل اربداء القبعأت، الت  متاه البسياأ ع  أداء شعأجر الصنالة اإلسنالميل 

الرشعيل اإلسنالميل بأهملانأ، وببانت  (34)وهاست. التقليديل، وخأصل السسود

القأنون املد  السويرسني بعند أن برمجتنه إىل الرتهينل، وطبقنت قنأنون اجلنراجم 

ك بفرض اذي  القأنون  بعد التصويت علياام يف املسلس الوطا ، اإلييأ ، وذل

واذا أمر ال يتم إال بيرح القسم األهنرب . وغريت األحرف العربيل بأحرف البيايل

م  الرتاث األديب العلام  القديم وأام وأشسه بغيري قأم بنه أولئنك اللورينون يف 

                                              

 !هام ا  الرتمجل احلرفيل لتعبري املؤلف( 34)
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 .(35)!!«دةبرهيأ او مأ قدمو  للشعب م  قيم وملل اجتامعيل جدي

وقأوم الشعب الرته  اذا االجتأ ، ودافه ع  رشيعتنه، ولكن  سنليأن القنوة 

 .املؤيدة م  اخلأرج هأن أغلب

الدخيلل   بستيه يف أهلر البلندان العربينل واإلسنالميل أن  «العلامنبل»عىل أن 

الصفل الرشعيل والدستوريل، هام اهتسبتاأ  - م  الاأحيل الاظريل - بكتسب لافساأ

ومن  وراجانم  - «املتغربنون»يف برهيأ بحد السيف، و  يستيه احلكأم والناعامء 

عىل  - حق الرشعيل - أن يظفروا هبذا احلق - القوى االستعامريل والامسونيل وغرياأ

ين  الصعيد الرسم ، ألن حس اجلاماري املسلمل الذي أم  إمجأاًل بنأن اإلسنالم د

عنأد اإلسنالم عن  بهأن ينرفض إ - احليأة، وأن رشيعته صأحلل لكل زمأن ومكأن

 .الدولل، ويرى يف ذلك مروًقأ وخيأنل هلل ولرسوله وجلامعل املسلم 

وهلذا   متلك القوى الامهرة إال أن باحا  لرغبل األغلبيل اإلسالميل، وبرضنياأ 

م، هنام يف الدسنتور املرصني نظريًأ بألاص عىل أن دي  الدولل الرسم  او اإلسنال

 . وغري  م  الدسأبري

وأمأ م  الوجال العمليل فقد سأر احلكم يف طريق العلامنيل، برشنيًعأ وبوجيًانأ 

عنىل  - الغاو اللقأيف من  قبنل «علماام»الذي   - وبلقيًفأ، وعمل القأدة والاعامء

عض زوايأ علمال األفكأر واملشأعر واألوضأع، بحيث حرص الدي  يف املسأجد، وب

أي أننه : احليأة التأفال، وفرض عىل الرشق املسلم مفاوم الغرب املسيح  للندي 

الندي  »: جمرد عالقل ب  املرء وربه، وشأعت يف الاأس هلامت غأمضل مضللل ملل

                                              

الندهتور نبينل  ، مرهيام واو يضم حمأرضب  لتوياب« ستقبلاإلسالم والغرب وامل»م  بحث ( 35)

 (.11ص)صبح ، نرش دار العروبل 
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 .(36)«هلل والوط  للسميه

وقأم الاظأم التعليم  العأم يف املدارس واجلأمعأت عىل اذا األسأس، هنام قنأم 

 .العأم ع  طريق الكتب والصحأفل واإلذاعل وغرياأ عىل اذا الاا التلقيف 

أن الندي  ال شنأن لنه : وبذلك ثبنت املفانوم االسنتعامري الندخيل اخلبينث

 .وأن الدولل ال عالقل هلأ بألدي . بألسيأسل

اص يف نظأمه األسنأيس عنىل أن اجلامعنل ال يوأصبح أهلر اجلامعأت اإلسالميل 

دعت ووح  اشتغلت إحدى اجلامعأت اإلسالميل بألسيأسل، . بتدخل يف السيأسل

أ أ خلينت الندي  : إىل احلكم اإلسالم ، والدولل املسلمل، هأن أول مأ اهتمت به

 !!بألسيأسل

ميتاة  من لقي اهلل، ولبس يف عنقه بيعة إلماا  ماا »: هأن الرسول صصص   يقل

 .(38)«من أصبح ال هيتم بأمر املسلمني فليس متهم»: و  يقل. (37)«جاهلية

وهنذلك هنأن خلفنأؤ  من  . صأحب دي  ومؤسس دولنل صصص وهأن او نفسه

 .بعد 

الوافند من  الغنرب  «الفصنأم الاكند»لقد أصيب املستمنه اإلسنالم  هبنذا 

بالد اإلسنالميل ويف معظنم الن - فأنقسم الاظأم التعليم  يف بلد همرص. املسيح 

                                              

الندي  هلل والنوط  : الدي  للسميه والوط  هلل، أو قلانأ: أمأ غموضاأ فألناأ لو عكساأ وقلاأ( 36)

أمنأ . مأ هنأن يف أي من  انذ  العبنأرات جانأح. الدي  للسميه والوط  للسميه: أو قلاأ. هلل

سالم ياأيف املواطال للسمينه وانو أفنك حكم اإلببضليلاأ فألن مفاوماأ يشعر أن التمسك 

  .مب 

 .روا  مسلم( 37)

 . روا  احلأهم وصححه وخألفه الذاب ( 38)
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بعليم ديا  يملله األزار الرشيف ومنأ يتبعنه من  : إىل نوع  م  التعليم - أيًضأ

بل ال هيتم هبنأ، ومتللنه . وبعليم مد  أو علام  ال يلتام بأللقأفل اإلسالميل. املعأاد

 .اجلأمعأت ومدارس الدولل بصفل عأمل

ل، نتيسنل اخنتالف وال ريب أن بصبح ب  خرجي  الاوع  فسوة فكريل ونفسي

 .لون اللقأفل ووجاتاأ وروحاأ لدى هل مااام

ويف جمأل الترشيه والقضأء وجد ااأ انقسأم آخر ب  القوان  الرشعيل والقضأء 

من  الناواج والرضنأع  «األحنوال الشىلصنيل»الرشع ، الذي حرصن يف زاوينل 

عظم شنئون واليالق واملرياث ومأ إلياأ، وب  القوان  الوضعيل الت  استوعبت م

احليأة والترشيه هلأ، فا  بشمل هل مأ عدا األحوال الشىلصيل م  القوان  املدنينل 

والتسأريل واجلاأجيل واإلداريل والدولينل، وهنل منأ يناظم العالقنأت االجتامعينل 

 .والسيأسل واالقتصأديل

وهبذا وجدت حمأهم رشعيل، وحمأهم مدنيل أو أاليل، وقأض رشعن ، وقنأض 

 .  يعرفه املسلمون قط قبل ذلكمد ، واو أمر 

يف مقأبل بسنميل  «رجأل الدي »وم  نتيسل اذا االنفصأم بسميل بعض الاأس 

، منه أن الفكنر اإلسنالم  ال «العلم»أو  «السيأسل»أو  «رجأل الدولل»آخرون بنن 

 «علنامء الندي »إنام يعرف . هام عرفاأ الغرب املسيح  «رجأل الدي »يعرف فكرة 

 .أمأ بعد ذلك فكل مسلم رجل لدياه. املتىلصص  يف دراسته وفقاه

وم  أخير مأ حدث يف ديأر اإلسالم أن الفكر العلام  الغنريب   يقترصن عنىل 

ب إىل اللقأفنل تسنأجيأل امللقف  ثقأفل مدنينل، بنل غناا بعنض النرؤوس التن  با

رأياأ شيىًلأ أزاريًأ  حتى. اإلسالميل، والت  ترجت يف معأاد ديايل هأألزار العتيد
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اإلسالم وأصنول »ويؤلف هتأبًأ ع  . معمًمأ حييب يف حبل املسترشق  واملبرشي 

أن اإلسالم ال  - يف جرأة - جيرد فيه اإلسالم م  سليل الدولل، ويعل  (39)«احلكم

ميلقل أو مقيدة، فرديل أو مجاوريل، »يشرتط للحكومل صورة م  أي نوع، فلتك  

 (40)!!«ل، ديمقراطيل أو اشرتاهيل أو بلشفيلياستبداديل أو شور

فنال عسنب أن بنرجم إىل اإلنسلياينل . ولقد قرت أع  الغربي  هبذا الكتأب

عد م  املراجه األسأسيل لعلم االجتامع اإلسالم  يف دراسأت اجلأمعأت يوأصبح 

نظًرا لصدور  م  مسلم انو  (41)لإلسالم وبعأليمه - عىل اخلصوص - األمريكيل

 !!أزاريعأ  

ياواون هبنذا الكتنأب النذي  - يماي  ويسأري  - وال زال عبيد الفكر الغريب

 خرج عىل الرتاث الفكري لألمل اإلسالميل يف هل عصوراأ، معأرًضأ قرآ أ وساتاأ

 !وال ياالون حيأولون إحيأء  هلام مأت ...

شنيخ  - قنأم بنافس الندور - (1696)أي يف سنال  - وبعد أهلر م  ربه قرن

أزاري آخر، هيأجم احلكم اإلسالم ، وياأدي بأحلكم القنوم ، وذلنك يف هتأبنه 

والذي بلقفته األجااة الرسيل للامسونيل والصنليبيل . (42)«م  ااأ نبدأ»الذي سام  

                                              

وقند ثنأر علنامء . ، فيام بعد فع  وزينًرا لألوقنأف الشيخ عيل عبد الرازق، الذي هوف مؤلفه( 39)

لريون مناام األزار عىل هتأبه وقررت مشيىلل األزار سحب شاأدة العأمليل ماه، هام رد عليه ه

وانظنر نقند الندهتور حممند . «مسنتقل»املرحوم العالمل الشيخ حممد اخلرض حس  يف هتأب 

وبعليق الدهتور حممند « دي  ال واليل»فصل « الفكر اإلسالم  احلديث»البا  هلذا الكتأب يف 

 .«االجتأاأت الوطايل»حممد حس  عليه يف 

 .لألللم  اليبعل ال( 53ص) «اإلسالم وأصول احلكم»( 40)

 .اليبعل اللأنيل( 291ص)حأشيل  «الفكر اإلسالم  احلديث»: انظر( 41)

ورد علينه « ملنعنم  ااأ »للشيخ خألد حممد خألد، وقد رد عليه الشيخ حممد الغاا  بكتأب ( 42)
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والشيوعيل، فروجت له، ووسعت داجرة نرش  يف هل مكنأن، وبكنل سنبيل، هنام 

 .روجت الصليبيل للكتأب السأبق

ولكناام . «عامجنم»م  يلبسون فوق رؤوسنام  «املشأيخ»ودون اذا وذاك م  

ياظر إىل احلينأة والتنأريخ واألحنداث  «فكًرا علامنًيأ»حيملون داخل اذ  الرؤوس 

بغري ماظأر اإلسالم امللتام بألكتأب والسال، أببأعأ هلوى خفن ، أو إرضنأء لسنيد 

اًل جان - روضفنعنىل أحسن  ال - أو طمًعأ يف مغام دنينوي، أو. رجى وخيشىي

واذا الصاف أداة جيدة ! التقليدي لعلامجه يبحقيقل الدي  العظيم الذي يتايأ بألا

لتضنليل الشنعوب  - الليرباليون واالشرتاهيون عنىل سنواء - يستىلدماأ احلكأم

 .املسلمل الييبل، ورضب االجتأاأت اإلسالميل الواعيل الصحيحل

* * * 

                                                                                                          

واملرحوم سنيد قينب يف فصنل « ليس م  ااأ نبدأ»املرحوم حممد فريد وجدي يف جملل األزار 

جنرد فينه « أبندأ.. . الديمقراطينل»وخلألند هتنأب . «م والرأسامليلمعرهل اإلسال»م  هتأب 

أو .. . انذا»و « لك  ال حترثوا يف البحر»اإلسالم م  الترشيه، هام جرد  م  األخالق يف هتأبيه 

 !!فامذا بقى لإلسالم؟! أادى« األخالق املدنيل»مؤهًدا أن « اليوفأن
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 النزعة الوطنية والقومية - 2

الفكر العلام ، واللقأفل العلامنيل الت  خلفاأ االستعامر الغريب يف وهأن م  نتأج  

ظاور الااعل الوطايل والقوميل، ال بمعاى أن حينب اإلنسنأن وطانه : دنيأ املسلم 

ب قومه، ويعا  بأمرام، فاذا ال حرج فيه، بل او حممود ديأنل، وهيتم بأمر ، أو حي

ال من  األرض أو جلناس وعارصن ولك  بمعاى أن يصبح والء املسلم لرقعل معي

ومقتىض انذا أن يقندم الرابينل اليياينل والعارصنيل وبعبنأرة . خأص م  الاأس

الوطايل والقوميل، عىل الرابيل الديايل اإلسالميل، واذا اجتأ  جديد يف حيأة : أخرى

 .اجلامعل اإلسالميل

 عنىل ابسنأعاأ، فكنل أرض «دار اإلسالم»لقد هأن وط  املسلم م  قبل يعا  

م شعأجر ، ويعلو سليأنه، ا  وط  املسلم، يغنأر أوبق. جتري فياأ أحكأم اإلسالم

وهأن العأ  ياقسم عاد املسلم عنىل . عليه، ويدافه عاه، هام يدافه ع  مسقط رأسه

 .فاو إمأ دار إسالم، وإمأ دار هفر: اذا األسأس العقأجدي

مجعنتام بنه أخنوة  وهأن قوم املسلم ام املسلم  أو األمل اإلسنالميل، النذي 

وهنأن أعنداء  ... [23: احلسنرات] {و ة َإِخََۡٱلُۡمۡؤمِنُونَ إَِنم اَ}: اإليامن، وعقيدة اإلسالم

ُِدَق وَۡ}: املسلم ام أعداء اإلسالم، ولو هأنوا ألصق الاأس به، وأقرهبم إليه
ناََ ََت  م 

َٓ ا َح  ُۡ َم  َبِٱّلَلَِو ٱۡۡل وِۡ َٱٓأۡلِخرَِيُو آدُّون  ۡبن آو ُهۡمَيُۡؤمِنُون 
 
ۡوَأ

 
نُوٓاَْو اب آو ُهۡمَأ ل ۡوَا  ُۥَو  َ ُسوَل  َو  َدَٱّلَل 

َٰن ي   َِ َقُلُنوِِهُِمَٱۡۡلِ ه ن   َك  َٰٓئِنك  ْول 
ُ
ت ُهۡمَۚۡأ ِشي  ۡوَع 

 
َٰن ُهۡمَأ ۡوَإِۡخو 

 
ِۡننهَُأ َم  ُهمَبِنُرو ي يَند 

 
َو أ  ُ} 

 ... [11: املسأدلل]

َ}: دعأءفأملسلم حن  يقنف يف صنالبه ماأجًينأ ربنه هبنذا الن   َٰ نه  ِ ٱۡهنِدن اَٱلص 
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ه قِيمَ  ۡۡ يستحرضن يف حسنه وذاانه أمنل . بصنيغل اجلمنه انذ  ... [6: الفأحتل] {ٱلُۡم

 .اإلسالم مجعأء

ه اَ}: وح  يقرأ قول اهلل بعأىل يف هتأبه يُّ
 
َٰٓأ َْي  ُننوا َو ام   ُ يفانم أن انذا . .. {ٱََّلِين

 .اخليأب موجه للمسلم  مجيًعأ أياام هأنوا

اخلييب عىل املارب يوم اجلمعل، يدعو للمسلم  هأفنل دون بفرقنل وح  يقف 

: ب  إقليم وإقليم، وال ب  عارص وعارص، وال ب  لسأن ولسأن، بنل يقنول داجًمنأ

 .اللام اغفر للمسلم  واملسلامت، واملؤما  واملؤماأت

 :ف ذا خص بلد  يوًمأ بألدعأء له بألارص والرخأء والسعأدة والعناة جتند  يقنول

 .لبلدنأ اذا خأصل ولسأجر بالد املسلم  عأمل

فألتفكري اإلسالم ، واحلس اإلسنالم ، ال يعرفنأن اإلقليمينل وال العارصنيل 

 .بحأل م  األحوال

ويف الفقه اإلسالم  نسد اذ  الصورة املعربة ع  وحدة األمل املسلمل، ووحدة 

منل الفقنه احلافن  وذلك فيام ياقله العالمل اب  عأبندي  عن  أج. الوط  اإلسالم 

أن اجلاأد فرض ع  إن اسم العدو عىل بلد مسلم، وذلك عىل م  : حيث يقررون

 - ، ف ن عساوا أو بكأسلوا، فعىل م  يليام، حتنى يفنرتضيقرب م  العدو أواًل

ا متفق عليه بن  األجمنل ذ، وا(43)عىل هل املسلم  رشًقأ وغربًأ - عىل اذا التدرج

 .مجيًعأ

قاأء اإلسالم وجوب الدفأع عن  البلند املسنلم املعتندى والعسيب أن يقرر ف

                                              

 .استأنبولطبه  - (3/319) «حأشيل اب  عأبدي »( 43)
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عليه، وإن بكأسل أاله أنفسام يف الدفأع عاه، ألن اذا البلند لنيس ملنك أالنه 

ملك املسلم  مجيًعأ، وسقوطه  - بأعتبأر  جاًءا م  دار اإلسالم - وحدام، ولكاه

 .يف يد الكفأر خسأرة واايمل للمسلم  قأطبل

ت بأملرشق، وجب عنىل أانل يب  مسلمل ُس :   عأبدي وصورة أخرى يذهراأ اب

 .(44)املغرب تليصاأ م  األرس

وإن اسنتغرق ذلنك . جينب عنىل املسنلم  فنداء أرساانم: وقأل اإلمأم مألك

 .(45)!أمواهلم

 يسنعى بنذمتام»واكذا قرر القرآن وقررت السال أن املسنلم  أمنل واحندة 

هلل  - أي خملًصنأ بنأًرا - م    يصنبح نأصنًحأ»و «أدنأام وام يد عىل م  سواام

 .«ولرسوله وألجمل املسلم  وعأمتام فليس ماام

ولك  الااعل الوطايل والقوميل جعلت املسنلم يفكنر يف وطانه قبنل عقيدبنه، 

ويقدم الكأفر إذا هأن م  عارص  أو وطاه عىل املسلم من  عارصن آخنر أو يف بلند 

 .ه معأملل األجأنبآخر، ويسمى اذا أجابًيأ، ويعأمل

وبرزت ناعأت جأاليل بتاأدى بألقومينل العارصنيل، والوطاينل اإلقليمينل، ال 

داأ ببأإلخوة اإلسالميل، بل أصبحت األوطأن والقوميأت وهأ أ أوثأن جديدة يع

 !الاأس مه اهلل

يقنول  - رغم ناعته اإلسالميل الواضحل يف شنعر  - حتى رأياأ شأعًرا هشوق 

 : طب هبأ املرصي م  قصيدة له خيأ

                                              

 .املصدر السأبق( 44)

َقَيَۡ}آيل : بفسري القرطب ( 45)  .{...َِبََقَۡٱ ُس 
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 وجه الكاأنل ليس يغضب ربكم

 

 أن جتعلنننو  هوجانننه معبنننوًدا

 : وقوله خيأطب الوط  بعد عودبه م  مافأ  

 آدير إليك قبل البينت وجان 

 

 إذا فانننت الشننناأدة واملتأبنننأ

يانأدون  - يف بنالد الشنأم - ورأياأ األبراك ياأدون بقوميل طورانينل، والعنرب 

بحد  - العريب والرته  - األمر بأقتتأل العارصي  اإلسالمي قوميل عربيل، وانتاى 

ال ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب بعضامم راااب »: السالح، مه قول الرسول صصص

املساال    قاا إذا الت»، (47)«سااباب املساالم فسااوا، واتالااه كفاار» ،(46)«بعاا 

 .(48)«بسيفه ، فالقاتل واملقتول يف النار

عض الكفأر أوليأء وحلفأء له ضد إخواننه والعسب أن يتىلذ أحد العارصي  ب

لَهَُ}: املسلم ، مه قول اهلل املحكم ه و  َُي  ِنُكۡمَف إِنَُهۥَمِۡنُهمَۡو م   .[12: الامجدة] {مَم 

 - مملاًل يف مؤسسأبه التبشرييل واالسترشاقيل ونحواأ - هأن االستعامر الصليب 

من  وراء  - هألامسونيل وغريانأ ممللل يف ماظامهتأ الرسيل - وهأنت الياوديل العأمليل

، لتحييم الوحدة اإلسالميل التن  (49)فتال الوطايل والقوميل: بذر بذور اذ  الفتال

متللاأ اخلالفل العلام ، عىل مأ هبأ م  علل وعيوب، ولتمايق العنأ  اإلسنالم  إىل 

ام يصنعب قينأم دولنل إسنالميل هأجااء يسال ابتالعاأ، وفرض الوصأيل علياأ، 

عيند عاند الفنأحت  املاترصني  من  ببضم املسلم  حتت رايل اإلسنالم، وهربى 

 .امني لالراشدي  واألموي  والعبأسي  والع

                                              

 .روا  مسلم( 46)

 .روا  الشيىلأن والرتمذي والاسأج  واب  مأجه( 47)

 .روا  الشيىلأن والرتمذي والاسأج ( 48)

 .«االشرتاهيل اللوريل»ساعود للحديث ع  القوميل يف فصل ( 49)
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وقد استعأن االستعامر والياوديل يف إنسأح اذا االجتأ  وإشأعته ومتكياه بيانود 

ثم انتقلت . الشأم يف بالد العربباصأرى وأشبأاام يف برهيأ، هام استعأن  الدونمل

 .بعد ذلك م  اؤالء وأولئك إىل أباأء املسلم  أنفسام ىالعدو

وهأنت هأرثل زلالت مشأعر املسلم ،  - اخلالفل - وسقيت القلعل اإلسالميل

وثأر املسلمون ااأ وااأك، وعقدوا املؤمترات،  (50)واضيرب هلأ قأصيام ودانيام

قرت ع  االستعامر ولكاه بأءت مجيًعأ بألفشل، ومتاقت أرض اإلسالم إىل اليوم، و

 .والصايونيل، هبدم بلك الدولل الكربى، وقيأم الدويالت املتفرقل ااأ وااأك

 : «برنأرد لويس»يقول 

من  أبانأء الرشنق، جنأء  «املتغنرب »والتغريب الذي هأن أهلنر  من  عمنل »

وأول اذ  التغيريات او االنحالل السيأيس الذي . بتغيريات يشك هلرًيا يف قيمتاأ

ل ذلك التأريخ هأن يف الرشق األوسنط نظنأم بفق. بفتيت املايقل وجتاجتاأ أدى إىل

سيأيس مستقر، فألشأ  حيكم إيران، والسليأن او عأانل اململكنل العلامنينل التن  

بشمل هل مأ بقى م  الرشق األوسط، وقد ال يكون هل السالط  الذي  بعنأقبوا 

وضه احرتام، واألام م  ذلك عىل احلكم حمبوب  م  رعأيأام، ولكاام هأنوا يف م

أنه   يك  ااأك خالف عىل مرشوعيل احلكم، فألسليأن او احلأهم بال ماأزع، ألنه 

 ثم عنال السنليأن ... عأال آلخر خالفل إسالميل بضم مجيه مسلم  العأ  بقريبًأ

والنديكتأبوري  النذي   عدد م  امللوك والرؤسأء هأم مقأموادمت اخلالفل، وق ...

ا دً ولكاام   يكونوا أب ... ملدة معيال أمرام، وربحوا بصفيق وبأييد شعوهبمدبروا 

                                              

اذ  الكأرثل يف قصيدبه الراجعل  ءشوق  ع  مشأعر األمل اإلسالميل إزاعرب أمري الشعراء أمحد ( 50)

عأدات أغأ  العنرس »: الت  جيب أن بقرر يف مجيه املدارس العربيل يف هتب الاصوص واألدب

 !«رجه نواح
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موضه الرضأ التأم، والقبول اليبيع ، والوالء األهيد، الذي هأن مماوًحنأ حلكومنل 

حمتأج للضغط السليأن غري السليأن الرشعيل، واذا الوالء والقبول والرضأ جعل 

 .ل يف احلكموالعاف واإلراأب أو للديامجوجيل السيأس

 «انويتام الواحندة» وبضيأع الرشعيل والوالء خرس أانل الرشنق األوسنط»

فبعد أن هأن هل مواط  عضًوا م  أعضأء إمرباطوريل إسالميل هبرية هلنأ . القديمل

ألف سال أو بايد م  الرتاث والتأريخ، وجد الاأس أنفسام مواطا  لسلسلل من  

تلعل، والت  حتأول اآلن إجيأد جذور فيدة املالدول التأبعل، والوحدات السيأسيل اجلد

عىل  - هلأ يف ضمري الشعب ووالجه، وصأحب نسف وا يأر الاظأم السيأيس القديم

وربام هأن الاظأم القديم يف حألل بفسخ، . له ازانحالل اجتامع  وثقأيف مو - أيل حأل

ليأت ولكاه عىل أيل حأل هنأن قأجًمنأ بوظيفتنه، حينث هأننت النوالءات واملسنئو

ثنم دمنرت . واضحل احلدود واملعأ ، جتمه مجيه فئنأت الشنعب يف إطنأر واحند

األسأليب القديمل، وسىلر م  القيم القديمل ثم أمهلت، وقأم حملاأ جمموعنل من  

املؤسسأت والقوان  واملقأييس الوضعيل املستوردة م  الغرب، والت  بقينت ملندة 

لرشق األوسط بأإلضأفل إىل هو نأ طويلل غريبل ع  أحأسيس وآمأل املسلم  يف ا

 .(51)«بأفال بألاسبل حلأجأهتم

يف  هأنت الااعل الوطايل أسبق م  الفكرة القوميل يف الوط  العريب، وخصوًصأ

وهأنت الااعل الوطايل املرصيل يف بعض مراحلاأ مقروننل بااعنل إسنالميل . مرص

 ،أخنأذة واضحل، فألاعيم مصيفى هأمل الذي يتغانى بوطاينل مرصنيل عأطفينل

 .يسعى يف الوقت نفسه إىل االرببأط بدولل اخلالفل العلامنيل

                                              

 (.91ص) «الغرب والرشق األوسط»( 51)
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ثم جأء دور انعالت فيه مرص ع  العرب وع  املسلم ، حتى إن رجيس وزراء 

أننأ : مرصيًأ سئل مرة ع  أمر يتعلق بقضيل فلسني  فأجنأب بكلمتنه املشناورة

 !!رجيس وزراء مرص ال رجيس وزراء فلسي 

رتيأ للحبشل احلأقدة املتعصنبل، دون ياملرصي يف بسليم أروهذلك فرط احلكم 

وع  وال شعور بمقدار مأ اربكبتنه بلنك احلكومنل من  جاأينل يف حنق العروبنل 

 .واإلسالم

ري العقنول، ويغنذى املشنأعر، انالنذي ي - وحند  - هأن التيأر اإلسالم  انو

وهنأن انو النذي  - والوحدة العربيل جاء مااأ - ويوجااأ إىل الوحدة اإلسالميل

هنأللورة . يتباى قضأيأ العرب واملسنلم ، وياتانا لنذلك الفنرص واملاأسنبأت

 .نوفمرب م  هل عأم 2وذهرى وعد بلفور يف . (1639)الفلسييايل سال 

* * * 
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 أثر الليربالية يف اجملال االقتصادي - 3

لك  نوضح صورة األوضأع االقتصأديل يف عاد احلكنم النوطا   - جيب علياأ

أن نشري إىل اذ  األوضأع هينف هأننت يف  - ربا  وآثأراأ يف احليأة االجتامعيلاللي

عاد بسلط االستعامر، ف ن اذا العاد او الذي بذر البنذور، ووضنه األسنس لنام 

 .ورثه م  العاود

األمنل  أن الغرب، يوم استضعف - هام يقول الدهتور حممد البا  - لقد رأياأ»

عرصن الصناأعل  وماذ القنرن التأسنه عرشن، وبندء اإلسالميل، يف أفريقيأ وأسيأ،

بساود ، واحتكر ثرواهتأ ملصألح مصنأنعه بنرؤوس أموالنه،  أاحلديلل، دخل ديأرا

 .«وسىلر أباأجاأ يف خدمل االقتصأد األورويب، بافوذ  السيأيس

ثم أرسى قواعد نظأمه، اإلداري والسيأيس، وثبت نظأمه االقتصأدي الرأسام ، 

ليل للمستمه، واستبدل هبأ الاظأم العلام  يف التعليم، ونظريأت وطأرد القيم األص

رب يف التوجيه، ولقد وصل الوضه يف غالفقه األورويب يف الترشيه، وقيم التبعيل لل

هل جمتمه إسالم  إفريق  أو أسيوي استعمر  الغرب األورويب لصألح صناأعته، 

 : إىل ... ورؤوس أمواله

م  اغتصأب اللروة القوميل، بمسأعدة  - ل حربوام أا - متك  األجأنباششش 

القوة العسكريل، وعىل األخص مصأدر اللروة املعدنيل، واألرا  الاراعيل اجليدة، 

 .واملرافق احليويل العأمل

أو مقأبنل . بسىلري املسلم  يف باميل رؤوس األموال األجابيل، بدون مقأبلاششش  

 .أجور زايدة
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بأحتكأر التسأرة اخلأرجيل يف املحأصيل الرجيسيل،  استاااف الدخل القوم ،اششش  

 .لالستاالك الرضوري. والسله املصاعل

 .اششش را  األرا  واألمالك العقأريل بألفأجدة املرهبل

إقأمل الباوك لتيسري احلواالت الامليل، وإعأدة نقل رؤوس األموال إىل اخلأرج اششش 

األورويب، عنىل حسنأب إفقنأر الشنعوب م  فأجض العأجد الوفري، خلدمنل البانأء 

اإلسالميل م  ثرواهتنأ اخلأصنل، وطأقنأت أباأجانأ البرشنيل، وطنألام أن عملينأت 

التصدير واالسترياد بسأعد عىل إنسأزاأ الباوك، يف غيبل باك مرهاي للدولل، فا  

ثغرة واسعل لتاريب األموال، أو إعنأدة منأ ورد ماانأ، وأربنأ البنأق  من  ثمرهتنأ 

 .وعأجداأ

ولقد هأن القيأع االقتصأدي يف املستمنه اإلسنالم  املسنتعمر، انو القينأع 

الرسي املغلق الذي ال يدخله الوطاينون، إال ألداء خندمأت حمندودة، ويف غألنب 

والفايون فيه أجأننب عمنالء . فأللغل فيه أجابيل: األحيأن بكون خدمأت إضأفيل

، واو األسلوب الرأسام ، هلم مم  يدياون بدياام، واألسلوب االقتصأدي أجاب 

 .والامل أجاب  والعأجد ماه لألجاب 

واملساود البرشي يف العمل والعأجد ماه هأن . والوط  يف اذا القيأع هأن اللروة

 .(52)«واملذلل عىل املواطا . الفقر

 .اذ  حألل االقتصأد أيأم ضغط االستعامر، وسليل االحتالل

.  يتغري الوضه هلرًيا عام هأن عليه من  قبنل  «الليربا »ولام قأم احلكم الوطا  

                                              

 . حممد البا  لألستأذ الدهتور «اإلسالم يف الواقه األيديولوج  املعأرص»: انظر( 52)
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. فف  ظل الاظأم الليربا  الديمقراط  الذي سأد البالد اإلسالميل بعند اسنتقالهلأ

قأم نظأم اقتصأدي، يستوح  أفكأر ، ويستق  أنظمته، م  نفس الاظأم السنأجد يف 

 .  قبلالعأ  الغريب الرأسام ، والذي وضه االستعامر أسس باأجه هام ذهرنأ م

من  وجانل الاظنر  - هيبنم  أبنرز معأ: وهأن م  أبرز معأ  اذا الاظأم، أو قل

 : مأ يأيت - اإلسالميل

يف شتى البالد اإلسالميل  املتاوعلإقرار الاظأم الربوي الرأسام ، وإبقأء الباوك  - 1

عىل اذا األسأس، بل التوسه يف إنشأجاأ، مه أن الربنأ يف اإلسنالم من  هبنأجر 

ملعوننون . أت، وم  السبه املوبقأت، وآهله ومؤهله، وهأببه وشنأاد املحرم

ومن  . حرب من  اهلل ورسنولهبفقد أذن . وم  أهل الربأ. عىل لسأن حممد صصص

 .استحله فقد خله ريقه اإلسالم م  عاقه

والغريب أن هلرًيا م  املسلم ، استسنلموا هلنذا الواقنه، وسنلموا أعانأقام 

رهاأ أصأبه الياوديل العأمليل الرأسامليل، واملتحكمل يف ذانب للباوك املرابيل الت  حت

واملستفيدة األوىل م  وراء الربأ، غاى ونفوًذا وسييرة عىل مقندرات . العأ  ونقد 

 .األمم االقتصأديل والسيأسيل

وليت اؤالء املسلمون، اهتفوا بأالستسالم للواقه عىل هر ، بنل راح بعضنام 

يل، يربز هبأ مسلكه، ويضفى عىل اذا االقتصأد رشع ىوفتأويبحث ع  مسوغأت 

 .الربوي صبغل إسالميل

حتى إن من    حترقنه ننأر ،  - ويف مقأبل إحالل الربأ الذي انترش يف هل جمأل - 2

وم    جيعل هلأ يف نظنأم . بعيياًل هلًيأ «الاهأة»ُعيلت فريضل  - أصأبه دخأنه

وثأللنل العظأم،  مبأنيهاأ أحد مه أن اإلسالم جعل. الدولل أي موضه أو اعتبأر
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، وجعلانأ منه التوحيند والصنالة عانوان الندخول يف دين  دعأجمه اخلمس

نوََٰ}: اإلسالم، واستحقأق أخوة املسلم  واَْٱلَصل وَٰة َو و ات نُواَْٱلَءك  ُُ ق ا
 
أ ةَ ف إِنَت ابُواَْو 

َُِ ِي َٰنُُكۡمَِ َٱل  رضاأ اهلل ففا  حق معلوم، ورضيبل مقدسل  [22: التوبل] {ف إِۡخو 

فا  م  األمل وإلياأ، واى م  مأل اهلل . يف أموال أغايأء األمل، لرتد عىل فقراجاأ

لعبأد اهلل، ليس فياأ معانى التنربع أو التينوع أو اإلحسنأن االختينأري، بنل 

 حتصيلاأ وبوزيعاأ موهول إىل الدولل املسلمل، بأخذاأ م  أربأهبأ، وبرداأ عىل

 .املاصوص عليام يف القرآن الكريم ... «العأمل  علياأ»مستحقياأ، بواسيل 

فم  أنكر وجوهبأ ولاوماأ هفر واربد عن  اإلسنالم، وطلبنت مانه التوبنل أو 

وإن هنأن ذا شنوهل . وم  أقر هبأ وامتاه م  أداجاأ، أخذت ماه قرًسا وهراأ. يقتل

أبأ بكنر خليفنل رسنول اهلل صصص  وماعل قوبل بقوة السالح حتى يؤدهيأ، ورحم اهلل

 .«واهلل لو ماعو  عقأاًل هأنوا يؤدونه لرسول اهلل، لقأبلتام عليه»: الذي قأل

واختفى مه فريضل الاهأة التكأفل اإلسالم  هله، فلم يعد للفقراء واملسنأه  

 يفن منورد  - م  أصحأب احلأجأت األصنليل أو اليأرجنل - والغأرم  وأملأهلم

فف م  بؤسام، فظلت اذ  الفئأت الضعيفل يف املستمه هسنرية بحأجتام، أو خي

الظار، مايضل اجلاأح، ال جتد أماًل، إال يف الشكوى إىل اهلل، وال عونًأ إال يف صدقأت 

 !املحسا ، الت  ال بسم  وال بغا  م  جوع

إبأحل الفرص املذالل لألرس الكبرية وأصحأب الافوذ واجلأ ، ممن  احتكنروا  - 3

السننليأن، فننأحتكروا منن  وراجننه املغننأنم واملكأسننب، فأالسننترياد احلكننم و

والتصدير يف أيدهيم، واملاأقصأت الكبرية برسو عليام، واملرشوعأت املربحنل 

 ... م  حظام وحدام، وغرياأ، وغرياأ
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 واذ  الفرص احلرام، جعلت األغايأء يادادون غاى وشحًمأ، عىل ح  يناداد

وااااًل، وجعلت بوزيه اللروة ياداد سوًءا يوًمأ بعد  الفقراء والضعفأء فقًرا وضعًفأ

فلم يبق جمأل يذهر لامنو التنأجر الصنغري، أو املحنرتف الفقنري، أو العأمنل . يوم

عضد ، أو يسلك إىل اللروة طرًقأ ال يمأ   يك  له هبري يساد ، أو حاب . الضعيف

 .برضأاأ األخالق، أو بتح له فرص مفأجئل   بك  يف احلسبأن

واكذا ابسعت الشقل، وعظمت الفوارق ب  أباأء املستمه الواحد، فريق يغرق 

يف الذاب والاعيم إىل األذقأن، وفريق هيلك يف مفأزة اجلنوع والظمنأ واحلرمنأن، 

فرينق  ... فريق يعي  ب  الغأنيل والكأس، وآخر يموت بن  املحنراث والفنأس

 !يشكو زمحل البيال، وآخر يشكو عضل اجلوع

الي  بلل، يف البالد الت  بدفق فياأ الذاب األسود، فقند جعنل اللنروة وازداد 

صبب برسعل مفأجئل، وبكلرة اأجلل، عىل طأجفل قليلنل من  الانأس، أصنبحت تب

بلعب بأملالي  لعبًأ، ببعلراأ ذات اليم  وذات الشامل، عنىل حن    بانل أهلرينل 

 .عىل عبأد  مجيًعأاأ اهلل ءالشعب حظاأ العأدل م  اذ  اللروة الت  أفأ

من  العنأطل ، . والعسيب أن معظم الذي  يادادون غاى يف البالد اإلسنالميل

الذي  ال يعملون وال يكدحون، فام يأخذون م  احليأة وال يعيون، ويسنتفيدون 

م  املستمه وال يفيدون، أمأ األشقيأء املحرمون، فام الكأدحون املتعبون، النذي  

اوًجنأ بألندم والعنرق مملااأر، وال جيدون إال الفتأت، يواصلون سار الليل بعاأء ا

 !!والدموع

وأعسب م  اذا حمأولل قوم الكذب عىل اهلل، وعىل دياه، وعىل احلينأة والواقنه 

مجيًعأ، فام يريدون بربير اذا الظلم االجتامع ، والعوج االقتصأدي، واالنحنراف 
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: أو قوهلم «اهلل يؤبيه م  يشأءفضل »األخالق ، باسبته إىل القدر يوًمأ، بملل قوهلم 

هلم يف وال بد  هأنام الاأس ال اختيأر هلم يف اذا الظلم،! «سبحأن م  قسم احلظوظ»

نفس الفكرة اجلربينل التن  !! اذا العوج واالنحراف، وهأنام اإلنسأن مسري ال خمري

ذ اَِإَو}: وحكأاأ القرآن الكريم ماكًرا ومسفًاأ، حن  قنأل. ردداأ املرشهون قديًمأ
َل ُهمَۡ زَ َقِيل   َ َُِماَ نفُِقواَْ

 
نآُوَق ُكُمَأ ََُقنۡوَي ش  ُنۡطعُِمَم 

 
نُوٓاَْأ َو ام   ُ ُرواَْلََِّلِي ف  َك   ُ َٱََّلِي َق ال  ٱّلَلُ

بنِيَي َمُّ َٰلي ل  نهُۡمَإَِ َِ َ  
 
ۥَٓإِۡنَأ ُه ۡطع م 

 
َأ  ... [48: يس] {ٱّلَلُ

َ ف عَۡ}: عأىلوأحيأنًأ ياسبونه إىل الرشع نفسه، فيقرأون قوله ب َو  نُهۡمَف نۡو   ن ناَب ۡعض 
َٰتَيعَۡبَ  َ ج  َد  َوَ } ... [01: الاخرف] {ضي َب ۡعنضي َٰ نُكۡمَى   َب ۡعض  َف َضنل  ِۡز ََِٱّلَلُ  {ِ َٱلنر 
هأن التفضيل معاأ  إعيأء هل يشء لفريق، . ومأ شأهباأ م  اآليأت ... [82: الاحل]

اك الفريق  يف النرزق مه أن التفضيل يعا  اشرت!! وحرمأن اآلخري  م  هل يشء

 .وزيأدة أحدمهأ عىل اآلخر فيه

 ء يف هتأبنه، فنل الونسى اؤالء الكأذبون عىل اهلل، هيف رشع سنبحأنه قسنم

بحيث يوزع عىل املصألح العأمل يف األمل، وعىل الفئنأت املحتأجنل ماانأ خأصنل، 

َۡ}: معلاًل ذلك التوزيه هبذ  اجلملل القرآنيل املعساة َدََُك  َي ُكون  ۡغنِي آوََِوق َۢة  
 
َٱۡۡل ب نۡي 

 ... [8: احلرش] {مِنُكمَۡ

نآَ}: وأحيأنًأ يكذبون عىل احليأة، فيقول أحدام مأ قأل أخو  قأرون م  قبل إَِنم 
وتِيهُهَُ

ُ
َِعنِديَٓأ َِعلۡمر َٰ وهذب، فكم من  أننأس أفضنل مانه  ... [87: القصص] {ۥَى  

اَٱََّلِيَق دَۡ}: علًمأ، وأهلر ماه عماًل،   ياألوا إال الشقأء واحلرمأن َمَُِق بَۡق ال ه  آَُ  لِهِۡمَف م 
بُونَ  ِۡ نُواَْي ۡك ۡنُهمََماَا  َع  َٰ ۡغِن 

 
 ... [1: الامر] {أ

الواحد  يتمم الصورة السأبقل بروز امللكيأت الاراعيل الكبرية، حتى بلغ ملك - 9
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 «البأشنأ»م  هرباء القوم ألوف األفدنل، بل عرشات اآلالف أحيأنًنأ، وأصنبح 

الواحد يف بلد همرص يملك عدة قرى بأرساأ، حتى مسأه  الفالحن  فيانأ، 

وبأت اإلقيأع  م  اؤالء يوسه ملكيته يوًمنأ بعند ينوم، إمنأ برشناء أراض 

انأ بعنرق ييحيم  صنغأر املناارع ، أو بنأمتالك أراض مستصنلحل  جديدة

كاأ او، مقأبل أجور بىلسل ظأملل يدفعاأ هلؤالء املسأه ، الذي  يمالفالح  و

انؤالء النذي  ! و أ وام يموبونيون، وحيليكسون األرض بأخلرضة وام يذب

يارعون القمح ويأهلون الي ، وياتسون اللامر وال يصيبون إال الاوى، ويباون 

 !أزل هألقبورعىل هواالام القصور وام يسكاون يف ما

لقد ظلمام السأدة املرتفون الذي  حسبوا أن اؤالء إنام خلقوا للشقأء واخلدمنل 

لقد هأنت صورة ظأملل ومظلمل، وإن   بصل يف ! وأمأ ام فىللقوا للسيأدة والاعمل

ظلماأ وظالماأ إىل درجل اإلقيأع الذي عرفته أوروبأ يف عصوراأ الوسيى، وهأن 

فاذا اللون   يعرفه املستمه اإلسنالم  يف أي . ا لاملكاأاملاارعون يف األرض عبيدً 

بلد وال يف أي عرص، رغم اذا االنحراف الواضح ع  خط اإلسالم املستقيم ومنه 

 .اذا   يلبث الشعور اإلسالم  العأم أن أنكر  وثأر عليه

ث يضأف إىل اذا أن احلكم الليربا    يستيه أن ييور اقتصأد املستمه بحين - 5

نفسه، مسنتىلدم  محأيل، مكتف بذابه، قأدر عىل يإىل جمتمه صاأع  قو يتحول

 .احلديلل «التكاولوجيأ»ألق  إمكأنأت 

صحيح أن الصاأعل دخلت يف بعض األقيأر ونسحت إىل حد هبري، وهأن هلنأ 

أثراأ الييب العظيم بساد الرشهأت الوطايل، هألذي قأمت به رشهل مرص للغال 

 وبقينت. والاس  وأشبأااأ، ولكااأ   بستيه بوسيه نيأقانأ إىل احلند امليلنوب

عنىل الغنرب يف  لألنعالاراعل حمور الاشأط االقتصأدي للمستمنه، هنام أننه بقنى 
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إبرة اخليأطنل، الصاأعأت اللقيلل ويف استرياد األجااة واآلالت الدقيقل هلاأ حتى 

يف  املسنتمرهام أنه   يستيه أن يايد م  مسأحل الرقعل الاراعيل بام ينوازي التاايند 

عدد السكأن، وال أن حيس  اإلنتأج الاراعن  بأسنتىلدام الوسنأجل احلديلنل وال أن 

 .حأسم بعالج احليوا ، وال أن يواجه مشكلل البيألل املتاايدة اإلنتأج  يام

سمل جمتمعأباأ، وهبذا بضأعف السوء، حيث اجتمه إىل  «التىللف»واكذا ظل 

 .سوء التوزيه ضعف اإلنتأج

* * * 
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 أثر الليربالية يف احلياة االجتماعية - 4

لنق متنأيا وعىل الصعيد االجتامع  هأن للفسأد االقتصأدي السنأبق أثنر  يف خ

يفنرض اإلخنأء واملسنأواة  - دين  املستمنه - مه أن اإلسالم. طبق  ال ريب فيه

 - تاكنر  لإلسنالمب - وياكر اليبقيل ويسد علياأ اليريق، ولك  الواقنه العمنيل

بتوارث الغاى واللروة، هنام جعنل من  الفقنراء طبقنل  «طبقل»جعل م  األغايأء 

يعيشنوا يف حينأة النرتف ننأعم ،  بتوارث البؤس والشقوة، أولئك هتب هلنم أن

واؤالء هتب عليام أن يعيشوا يف أهوا  احلرمأن الالن ، وهنأن انذا النرتف يف 

جأنب األقليل العأطلل، واحلرمأن يف جأنب األهلريل العأملل، نذيًرا بأ يأر املستمنه 

َ}: وإرشافه عىل اأويل اهلالك والدمأر، وصدق اهلل إذ يقول
 
َ ۡدن آَأ  

َق ۡري ً َِإَوذ آَأ نَنُّۡهلِك 
اَ ُقواَْفِيه   ۡ ف  اَف  ۡرن اَُمۡۡت فِيه   ُ  

ل يَۡأ َقَع  اف ح  اَت ۡدمِي  َٰه  َمۡرن  ۡوُلَف د  اَٱقۡق   ... [26: اإلرساء] {ه 

وال عسب أن شأع رشب اخلمر، ولعب امليرس، وأصبح يف املستمه اإلسنالم  

 !!حأنأت وأنديل يامرس فياأ اذا الرجس م  عمل الشييأن

غرابل هذلك إذا شأعت الفأحشل، وانترش وبأء الانأ رًسا وعالنيل، وصنأر يف  وال

وعملنت . بالد اإلسالم مراقص وهبأرهينأت قأجمنل لتسنايل العبنث والفسنور

املؤسسأت املشبوال املىلربل عملاأ يف التاوي  م  فضيلل العفأف، ويف التحنريض 

ات والغراجا احليوانيل، عىل التحلل م  عرا األخالق، ويف بيسري هل السبل للشاو

 «الفنيلم»واستىلدمت هل الوسنأجل من  الصنورة واخلنرب، واألغاينل والقصنل و

 .لخإ ... والتمليليل، والاي املغري، والسارات املىلتليل

وأصبحت القيم اإلسالميل األصنيلل، والعقأجند اإلسنالميل العريقنل، بواجنه 
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تمسنكون هبنأ قديمنل، وأصنبح امل «منودة»بأخلانأق، فقند صنأرت  ةخذآصحته 

واملرسنح واإلذاعنل ( السنياام)متىللف ، وبكأبفت الصحأفل واخليألنل  «رجعي »

والكتننأب، بننل املدرسننل واجلأمعننل، وهننل املؤسسننأت التوجيايننل واإلعالميننل، 

إغراء الرجنأل بنأملسون الفسنور، : والتلقيفيل والرتفيايل، عىل السري يف اذا االجتأ 

هتأ األنلويل، وبتشبه بأجلاس اآلخر وباأفسنه، وأن وإغراء املرأة بأن بتمرد عىل فير

بلبس مأ جيذب إلياأ أنظأر الرجأل، ال مأ يغيى مفأب  اجلسد ويسرت العورات عن  

والعسب أن يتم هل اذا الفسأد العريض حتت عاوان براق مضلل . أع  األجأنب

رض اهلل بمفاوماأ الغريب الذي   بعرفه اذ  األمل، الت  فن «احلريل الشىلصيل»او 

علياأ األمر بأملعروف والاا  ع  املاكر، وجعل بعضاأ أولينأء بعنض، وحنذراأ 

نبياأ م  براك املاكر يفشو دون أن يأخذوا عىل يد صأحبه، أو يعمانم اهلل بعقنأب 

 .م  عاد 

وحقت اللعال عىل األمل بأنحالل شبأهبأ وباأهتنأ، فتمينه الشنبأب واسنرتجل 

مان الرجاال بالنسااو، واملتشابها  مان النسااو  لعن اهلل املتشابهني» و! الاسأء

 !«بالرجال

واحلقيقل أن موضوع املرأة هأن م  أظار املوضوعأت الت  ا ام فياأ املستمنه 

اإلسالم  أمأم الغاو الغريب، فلقد فقدت املرأة املسلمل برسعل مذالل شىلصنيتاأ 

: يشء، أو قنل ل، وبقأليداأ العريقل، وأصبحت ذياًل للمرأة الغربيل يف هنللاألصي

وجتنأر املسنأحيق،  ،إ أ صأرت دميل حيرهاأ العأبلون بألقيم م  مصمم  األزينأء

 .وأصحأب الصحف الداعرة وغريام م  املىلرب 

 : «بغريب اإلسالم»يف فصل  «اإلسالم يف الغرب»يف هتأبه  «جأن بول رو»: يقول
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 عقب املستمنه إن التأثري الغريب الذي يظار يف هل املسأالت ويقلب رأًسأ عىل»

 .«اإلسالم  ال يبدو يف جالء أفضل ممأ يبدو يف حترر املرأة

وهأن اذا يعان  . كر يف بغيري نظأم املرأةفالكامليل أول م   «وهأنت برهيأ»: قأل

وإىل رجلنك يكنون اشنتيأقك وانو يسنود »: التكنوي  سنفرمعأرضل التوراة يف 

َ}: ومعأرضل القرآن (53)«عليك ون  ُُ َٰ اُلَق َو َٱلر ِج  نُهۡمَى   َب ۡعض  َٱّلَلُ اَف َضنل  آوَِبِم   ۡ ِ ٱقن 
َ َٰ َٰلِهِمَۡب عَۡى   ۡمو 

 
َأ ُۡ ُقواَِْم نف 

 
آَأ ِِم  َو   .انا. [04: الاسأء] {ضي

أن بتمرد عىل فيرهتأ بوصفاأ أنلنى : يعا  مأ قلاأ وحترير املرأة الذي ياعمونه، 

دع مملكتاأ املسئولل عااأ لتىلرج إىل الشنوارع وأن ب أًمأ،وخلقاأ اهلل لتكون زوجل 

وبتسنلح بكنل . بأملاأهنبلتااحم الرجأل . واملصأنه وغرياأ واملالا  وبأألسواق

التحرير ااأ يعا  . لتسذب الرجأل وببأا  الاسأء األخريأت. ألوان الايال واإلغراء

قينود من   بنال عبنث،هالمهأ بأآلخر يف  ليستمتهإزالل احلواجا ب  املرأة والرجل 

 .رشيعل أو أخالق

التن   - هام يعا  حترير املرأة يف ديأر اإلسالم أن بدخل إىل العالقنأت األرسينل

األفكأر والتقأليد الارصانيل التن  حتنرم الينالق  - نظماأ اإلسالم بأحكأم الرشع

 : املاعوميقوم علياام حترير املرأة الرهيابأن اأبأن مهأ  ... وبعدد الاوجأت

 .األفكأر والتقأليد الارصانيل يف حيأة األرسة املسلملإدخأل  - 1

لتفنت  الشنبأب وبارشن امليوعنل  ووظيفتاأإخراج املرأة املسلمل م  بيتاأ  - 2

 .لتكون ألعوبل بأيدى اخلبلأء م  الرجألوالفسأد واالنحالل أو 

                                              

 .(11 ،19)اإلصحأح اللألث  (53)
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* * * 
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 سيادة القوانني الوضعية - 5

أ وبأرهتاأ الليرباليل الديمقراطيل وهأن م  خملفأت االستعامر وآثأر ، الت  أقرهت

وا  قوان  باتظم شنئون احلينأة  «حمأهم مدنيل»حتكم هبأ  «قوان  وضعيل»وجود 

 .املدنيل والتسأريل واجلاأجيل واإلداريل والدوليل: والعالقأت

مأ الرشيعل اإلسالميل التن  حكمنت دينأر اإلسنالم ثالثنل عرشن قرنًنأ، فقند أ

 ره  ضيق باظمه وبقىض فيه، واو منأ يتعلنق زحاحت ع  مكأ أ، وحرصت يف

املحنأهم »التن  باظنر فيانأ  «األحنوال الشىلصنيل»بشئون األرسة أو مأ يسنمى 

 .«الرشعيل

ة م  فرنسأ وغرياأ بأ أ عرصيل، وإنسنأنيل دووصفت القوان  احلديلل املستور

ومتيورة، عىل ح  غمات الرشيعل وأحكأماأ بأ أ جأمندة، أو رجعينل، أو غنري 

بنأن يف  - بلميًحنأ أو برصنحيًأ - قأبلل للتيبيق يف العرص احلأرض، بل ربام اهتمنت

 !!أحكأماأ قسوة ووحشيل

 وبربب عىل إقرار القوان  الوضعيل األجابيل األصل، خمألفل اإلسالم دي  األمل

خمألفل ظأارة، ب حالل املحرمأت، أو  - بل دي  الدولل هام نصت معظم الدسأبري -

رات، أو إمهأل الواجبأت، أو إسقأط العقوبأت، مه أمر القرآن الرصنيح إقرار املاك

 .بأحلكم بام أنال اهلل، ورميه بألكفر والظلم والفسق هل م    حيكم بام أنال اهلل

رأياأ القوان  الوضعيل بعيل العقوبأت واحلدود الرشعيل املاصنوص .. . أجل

وبقنر الربنأ، وانو من  !! بألعرصنعلياأ يف الكتأب والسال مجيًعأ، أل نأ ال بلينق 

 .املوبقأت السبه يف اإلسالم، وال بقرتفه أمل إال أذنت بحرب م  اهلل ورسوله
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ورأياأاأ بقر رشب اخلمر وصاعاأ واسترياداأ واالجتأر فياأ، وال برى يف ذلنك 

 .أم اخلبأجث ومفتأح الرشور - يف اإلسالم - جريمل بستحق العقوبل، واخلمر ا 

وال برى  - الاانى واملانى هبأ - الانأ مأ دام وقوعه برتا  اليرف ورأياأاأ بقر 

يف الانأ جريمل إال يف حألل االغتصأب واإلهرا ، أو يف حألل اخليأنل الاوجيل إذا رفه 

 .الاوج دعوى بذلك عىل زوجته

وإذا هأن الانأ نفسه ليس جريمل يعأقنب عليانأ القنأنون الوضنع ، فنأوىل أال 

ت الاننأ من  العنري والتاتنك واخلالعنل، والتحنريض عنىل يعأقب عىل مقندمأ

 .الفواح  مأ ظار مااأ ومأ بي 

اذا مه أن املفروض أن بكون القنوان  معنربة عن  عقأجند األمنل وأخالقانأ 

وبقأليداأ، حأميل لقيماأ وآداهبأ وبراثاأ، ولك  العيب األول يف اذ  القوان  أ نأ 

غري عقيدباأ، وقيم غري قيماأ، وأخنالق غنري  مستوردة م  أمل غري أمتاأ، هلأ عقيدة

 .أخالقاأ، وبقأليد غري بقأليدنأ

إن جمتمعاأ يعترب الانأ جريمل وفضيحل، وال يسمح أب الباته، وال أ  ألختنه، 

لل قبه - وال زوج لاوجته، وال قريب لقريبته أن بسقط يف اذا اإلثم أو مأ او دونه

 . هتأ وبليىلاأ بألعأرفتلوث سمعتاأ وسمعل أرس - م  شأب أجاب 

. ة الغنربي  إىل انذا األمنرفأي  اذ  الاظرة لفأحشل الانأ ومقدمأبه من  نظنر

 !حكم قوانياام يف أمرنأ وجمتمعام غري جمتمعاأنوهيف 

 : يقول األستأذ الدهتور عيل عبد الواحد وايف وقد عأش يف فرنسأ سا  عدًدا

أت، وال يلقون هلأ بأاًل وال بلري اعدون اذ  األمور م  اهلاأت واهليالقوم ااأك ي»

نفورام وال اشمئاازام، وال هتمام هلرًيا مسأجل العرض ومأ يتصنل بنه، ويبندو 
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 .اذا يف هلري م  مظأار حيأهتم

قاوة م  قاوات بأريس، أو أينل مديانل أو قرينل فرنسنيل  - ملاًل - ف ذا دخلت

وًرا قناحندة جلسنل وة جألس  عنىل مأجندة وأخرى، ف نه يادر أن جتد رجاًل وامرأ

. حمتشمل، بل جتد هلياام ييوق اآلخر بذراعه، ويعبث بكلنري من  أجنااء جسنمه

وجتدمهأ يستغرقأن م  ح  آلخر يف قبالت حأرة عميقل بنل إننك لتسند يف انذ  

 .القاوات عدًدا غري يسري م  الاسأء جألسأت عىل أفىلأذ الرجأل

ء مه خليالهتم، وياندر ويتآلف معظم اؤالء م  أصدقأء م  صديقأهتم وأخال

 .أن جتد بعضام زوًجأ مه زوجه، أو خأطبًأ مه خييبته

 وجتد ملل اذ  املاأظر ب  اجلألس  يف عربأت املرتو واألبوبيس والقيأر وسأجر

وسأجل املواصالت، ومتر ببعض اليرقأت يف بأريس أو يف لادن أو بقنف يف حمينل 

صديقته، والرجنل حيتضن  تض  م  حميأت املرتو أو األبوبيس فتسد الصديق حي

عقد معرفته هبأ إال ماذ دقأجق، ويقبل هل مااام صأحبته عنىل منرأى من  اامرأة   ب

مجيه الاأس وال يلتفت أحد إليه، وال يلقى إليه بأاًل، فمعظمام مشغول بملنل منأ 

د مأ او أشبه ماظًرا م  اذا هلنه ومنأ جتشغول به، ولكل ماام شأن يغايه، واو م

ملاى م  مالان  اللينل أو  ىأ - «هبأريه»فأحشل السأفرة إذا دخلت يقرب م  ال

 (.Boite de nuit)صادوًقأ م  صاأديقه هام يسمونه ااأك 

وبدخل مرقًصأ م  املراقص الراقيل فتسد املرأة نصف عأرينل حيتضنااأ رجنل 

ماأ ويضماأ إىل صدر  سأجاب  عااأ، وحتتك مجيه أجااء جسمه بسميه أجااء ج

وقد بيفأ األنوار عمًدا م  ح  آلخر ليتمك  الراقصأن ممأ ال بسنمح ويراقصاأ، 

 .به األضواء
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وهله إعسأب بنام بؤدينه زوجتنه،  وقد جتد زوجاأ قأبًعأ يف نأحيل م  املرقص،

 !!ديه زميلاأ م  حرهأت رشيقلؤوي

 !!حسن  بنوفيقاام يف رقصنتاامب؟ بعند فنراغاام هتائنل حنأرة، وال يفوبه أن؟

 .الراقيلقص ااذا يف املر

التن  بؤمانأ طراجنف ( Bab mosette)أمأ املراقص الشعبيل أو منأ يسنمونه 

منأ  الاسأء، املتأجري  بأعراضنا ، أاملسييري  عىلوالعأمالت واخلدمأت والعامل 

 !ظوًرااأ حميال حرج، ف نه ال يكأد يكون يشء فهلذ  املراقص الشعبيل فحدث عااأ و

، وقند بعلنم الاوجنل أن أخندانًأأو أ خندنً وقد يعلم الاوج ااأك أن لاوجتنه 

لاوجاأ خليلل أو خليالت، ويغمض هل منااام العن  عنىل ذلنك، ويتقأرضنأن 

التسأمح ليشبه هل مااام ناوابه، وقد بدعو الاوجل خليلاأ عىل الغنداء أو العشنأء 

 .لاوجته خدنفيقأبله زوجاأ بألرتحأب مه علمه بأنه . يف مااهلأ

أعامله بألبقأء معه بعند الغنداء أو العشنأء فيارصنف وربام ال بسمح له أوقأبه و

 !!معتذًرا مودًعأ بأرًهأ ضيفه الكريم يف رعأيل زوجته

بل قد يعأرش الرجل ماام امرأة متاوجل معأرشة األزواج، ويقيم معانأ إقأمنل 

داجمل يف مااهلأ مه بقأجاأ يف عصمل زوجاأ، ومه علم زوجاأ بذلك، وحيدث انذا 

الاوج نفسنه إىل احلفنالت واملنآدب  ىاليبقأت الراقيل، وقد يدعخص يف عىل األ

الت  يقيماأ العأشقأن، ويبيت عادمهأ، فيذاب او إىل خمدعه، وبذاب الاوجل مه 

 !!عشننيقاأ إىل خمنندعاام اخلننأص بسننوار احلسننرة التنن  يبيننت فياننأ النناوج

انذا بل قد يقيم العشيق مه عشيقته وزوجاأ يف ماال واحد، ويعني  اللالثنل يف 

الوضه عىل أبم وفأق، واذا الوضه ماترش انتشأًرا هبرًيا يف فرنسنأ عنىل األخنص، 
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ويسمونه ااأك، التعأي  اللالث ، واذا الاظأم ليس حديلًأ عادام، بل أنه متأصل 

 .لدهيم ماذ عصور قديمل

يقيم بصفل داجمل مه عشيقته مدام  «أنأبول فرانس»فقد هأن هأبب فرنسأ الكبري 

 .يف ماال واحد «أرمأن دو هأفيه» ومه زوجاأ مسي «أفيهأرمأن دو ه»

إناأ نح  اللالثل نعي  »: ته وباوجاأ فقأللوقد سئل مرة ع  مدى عالقته بىللي

 !!«عىل أبم وفأق

و أن جأءت قنوانياام رااأك، يف فرنسأ، يف الغرب، فال غاذ  ا  بقأليد القوم 

  لاأ وبيااأ وبياام انذا ح اذ  القوانلة ع  أوضأعام وأعرافام، فكيف بصمعرب

 !البون الشأسه يف الاظر إىل األخالق واآلداب

* * * 
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 احلياة النيابية - 6

انو جأنبانأ السنيأيس،  - يف نظري - إن أفضل جوانب الليرباليل الديمقراطيل

يتمك  فياأ الشنعب من  اختينأر ممللينه النذي  . يتملل يف إقأمل حيأة نيأبيل ىالذ

 .يف الربلامن، ويف املسلس الواحد أو املسلس  «السليل الترشيعيل»بتكون ماام 

نتىلنأب احلنر العنأم ملن  يانأل أغلنب الاذا االنتىلأب إنام يتم عن  طرينق او

 .يل أو املستقل  عااأاألصوات م  املرشح ، املاتم  إىل األحااب السيأس

ا  الت  متلك الترشيه لألمل، هام متلك مراقبل السليل  «السليل املاتىلبل»واذ  

 .وحمأسبتاأ وإلااماأ أو سحب اللقل عااأ، فال بستحق البقأء( احلكومل)التافيذيل 

األمنل مصندر »وبصبح . وهبذ  السليل املاتىلبل يكون أمر الشعب يف يد نفس

 .«السليأت

 طيبل ومقبولل، م  الوجال اإلسنالميل - م  الاأحيل الاظريل - لصورةإن اذ  ا

لو أمك  بافيذاأ عىل الوجه الذي يابغ ، وأمك  هذلك بفنأدي منأ  - يف مجلتاأ -

 .يصأحباأ م  مسأوئ ورشور

ألن للفكرة اإلسالميل بعنض التحفظنأت عنىل أجنااء  «يف مجلتاأ»وإنام قلت 

 .معيال م  اذ  الصورة

اتىلبل ال متلك الترشيه فيام   يأذن به اهلل، ال متلك أن حتل حراًمنأ أو فألسليل امل

حترم حالاًل أو بعيل فريضل، فأملرشع األول او اهلل جل شأنه، وإنام يرشنع البرشن 

ألنفسام فيام أذن هلم فيه، أي فيام ال نص فيه م  مصألح دنينأام، أو فنيام حيتمنل 

ويف اذا وذاك . أ ماتدي  بقواعد الرشعوجوًاأ عدة، وأفاأًمأ شتى يرجحون أحدا
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إن األمل مصدر السليأت : وهلذا جيب أن يقأل. جمأل رحب جًدا للمقاا  م  البرش

هام جينب أن بكنون يف املسنألس الترشنيعيل ايئنل من  . يف حدود رشيعل اإلسالم

القأدري  عىل االستابأط واالجتاأد، بعرض علياأ القوان ، لرتى مندى  «الفقاأء»

تاأ أو خمألفتاأ، بيد أن الاظأم الديمقراط    يشرتط شنيئًأ من  ذلنك، رغنم رشعي

 .الاص يف الدستور عىل أن دي  الدولل او اإلسالم

ثم إن املرشح  لتمليل األمنل جينب أن يتنوافر فنيام الندي  واخللنق بسنوار 

فال جيوز أن يرشنح لتملينل . الصفأت األخرى، هأخلربة بألشئون العأمل، ونحواأ

 .ل فأجر سكري أو بأرك للصالة أو مستىلف بألدي األم

الكفأينل للقينأم : األوىل. إن ااأك صفت  يشرتطاام اإلسالم لكل م  ييل عماًل

. األمأنل الت  هبأ يصأن اذا العمل، ويتق  اهلل فينه: واللأنيل. هبذا العمل واخلربة به

َٱۡجع ۡلنِِنَ}: القرآن عىل لسأن يوسف بقوله عاه واذا مأ عرب ِ ِ ِ ضِ  َإ
 
َٱۡۡل ُِ ِ آِ نء  َخ  َٰ ى  

لِيمَ  فِيٌظَع  إَِنَ}: ويف قصل موسى عىل لسأن ابانل الشنيخ الكبنري. [11: يوسف] {ح 
ۡيَ  َخ  َٱۡس   ُِ رََۡ ََۡم  َج  منِيَُت 

 
َٱۡۡل وِيُّ فألقوة والعلم متلنل اجلأننب  ... [16: القصنص] {ٱقۡق 

اجلأنب اخللق  والافيسن واحلفظ واألمأنل متلل . الذاا  والعميل املرشوط للعمل

 .امليلوب لاسأحه أيًضأ

ولك  قوان  االنتىلأب املستوردة م  الغرب الديمقراط ،   بشرتط شيئًأ من  

م  أباأء الشعب، فضاًل ع   اءيعسا عاه الفقر. مأ  «بأم »ذلك يف املرشح إال دفه 

 .نفقأت الدعأيل االنتىلأبيل الت    يوضه هلأ أي حدود

ام األثريأء وهبأر املالك النذي  يسنتييعون أن  - غألبًأ - رشحونوهلذا هأن امل

وات مم  يملنك أن يبينه صنوبه، األص «يشرتوا»عىل االنتىلأبأت، وأن  «يرصفوا»



 12 احللول املستوردة

ال يملنك صنوبه  - وام مجاور الشعب - لم  بىلس، وهلري م  أباأء القرىبولو 

  واألرض لسيد ، مألنك املسنك  دايبل العبد ومأ ملكت .  بيعهحتى يترصف يف

 .«العابل»و

 الكبرية حمتكرة لألرس «حرفل» - هألوزارة - ع  األمل «الايأبل»وهلذا أصبحت 

الذي  ال خيلو ماام جملس م  املسألس ماام بك  صبغته،  - وذوى اجلأ  والافوذ -

ألن اؤالء الكرباء وزعوا أباأءام عىل أحااب األغلبيل واألقليل، بحيث يضماون 

وانذا انو الغألنب، أم  - ماوًرا - يف هل دورة، سواء أهأن االنتىلأب «وجودام»

 .وقلام يكون. هأن االنتىلأب حًرا ناهيًأ

وم  ثم هأن معظم الشعب يف شغل بمتأعبه ومآسيه ولقمنل عيشنه عن  انذ  

 «األحنااب السيأسنيل»الكربى، الت  يقوم بألدور األهرب يف متليلاأ رجأل  «امللاأة»

أهرب م  تأطف عصأ القيأدة، وجتأذب هنريس النوزراء، وممنأألة الذي    يك  هلم 

 .القرص الاملك، وبضليل الشعب الكأدح

د او أو عأرض، يرشح الذي بريد  احلكومل سياسح، أهأن الشعب يعتقد أن امل

ومل سعديل سياسح السنعديون وخلفنأؤام، وإذا هأننت وفدينل كف ذا هأنت احل

إذا أرادوا حربًنأ  - م  وراء الستأر - اإلنسلياسياسح الوفديون، هام هأن يعلم أن 

 .  يعساوا ع  إنسأحه، وإذا هراو    يعساوا ع  إسقأطه

وهلذا هأن الذي  يشرتهون يف االنتىلأبأت يف بلد همرص نسبل ضئيلل جنًدا من  

 .يف الامجل 12جمموع الاأخب ،   باد مرة حسب اإلحصأءات ع  

يف بعض األحوال  «األحكأم العرفيل»الن وهأن الدستور يعي  احلكومل حق إع

أصبحت ا  األسنأس والقأعندة،  - لألسف - االستلاأجيل، ولك  اذ  األحوال
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،  نري أو العسكري، و  بتحرر م  يفمرص سا  طويلل سسيال احلكم العروظلت 

 - إال فرتات قليلل جًدا هأ أ ومضل برق ثم تتف ، و  بقنف الربلامننأت املاتىلبنل

  عنأرفعنوا أينديكم : للحكومنل يف صف احلريل، و  بقل يوًمنأ - يًضألألسف أ

 !سيف األحكأم العسكريل: الشعب، أغمدوا اذا السيف املصلت عىل رقبته

  أباأء الوط  واختليت موفتحت السسون واملعتقالت أبواهبأ للرباء الرشفأء 

 - 1691)السيأط بدمأء الكلريي  ماام، وأهلت م  حلومام، هام حدث يف سات  

 !!، إن   بك  مؤيدةبابس ببات شفل، واذ  املسألس صأمته،   (54)(1696

وهيف هلذ  املسألس ذلك وأغلب أعضأجاأ م  حاب احلكومل، الذي يواليانأ 

يف اخلري والرش، ويؤيداأ بأحلق والبأطل، وهلري ماام يعلم أننه   يناسح إال بقنوة 

 !واخلأدم موال احلكومل وبأييداأ، فكيف يعأرض الفرع أصله، 

هام   بستيه اذ  الربلامنأت أن باترص الفئأت الشعب من  الفالحن  والعنامل 

واملحرتف  وغريام م  اجلأادي  يف سبيل الرزق احلالل، وذلك ألن جل أعضأجاأ 

م بنآالهأنوا م  املرتف  الذي  ولدوا ويف أفوااام مالعق الذاب، فكيف حيسنون 

ء املسأه  ميألب وانم منأ خلقنوا إال ليعلمنوا يف بل هيف يكون هلؤال! املتعب 

 !!أرضام زراًعأ، أو يف قصورام خداًمأ

يف  - منه احلأشنيل والبيألنل - والقرص امللك  مأذا هأن دور ؟ لقد هأن غأرًقنأ

القنأجم  «التاأحر احلايب»هأن يشسه  - م  نأحيل أخرى - ولكاه - الرتف والعبث

ألحنااب والاعأمنأت السيأسنيل بعضناأ ويغذيه، ليستييه عاد احلأجنل رضب ا

                                              

جتد فيه بعض املالمنح عن  « معتقل اأيكستب» انظر مذهرات األستأذ حممد عيل اليأار ع ( 54)

 .اذ  الفرتة الكئيبل
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 .ببعض، ويظل او مرتبًعأ عىل عرشه، متمكاًأ م  سليأبه

 . لقد فشلت احليأة الايأبيل، وذابت حسال الديمقراطيل السيأسيل ابأء

 : وهأن هلذا الفشل أسبأب عديدة أمهاأ

ب  اه، ومأ فيه م  عيوب ذابيل، هنام سنقصور الاظأم الليربا  الديمقراط  هل - 1

 .ذلك فيام بعد

فسأد األنظمل االنتىلأبيل الت    بضه أي رشوط للمرشح غري الرشنط النام ،  - 2

وخلو صحيفته م  سوابق اجلراجم املىللل بألرشف، ونحو ذلنك من  األمنور 

وعدم بقييد الدعأيل االنتىلأبيل بأي قيد، وعدم وضه ضامنأت هأفل  ... السلبيل

 .غري ذلك إىل. لاااال االنتىلأبأت وحريتاأ

انتشأر األميل واجلال لدى أهلر فئأت الشعب، وعدم نضوج الوع  السنيأيس  - 3

 .ب  املواطا 

عدم إيامن الكلريي  بسدوى االنتىلأبأت وعدم اللقل باتأجساأ، العتقنأدام أن  - 9

 .مأ بريد  احلكومل سيافذ

لبلبلنل غموض الدستور وقصور  بل باأقضه يف بعض األحيأن، ممنأ أدى إىل ا - 5

أن دين  الدولنل انو : 196يقنرر يف النامدة  - منلاًل - مرصن  ففن. والفو 

اإلسالم، عىل ح  ال يضه أي ضامنأت لرعأيل انذ  النامدة ووضنعاأ موضنه 

سليل الوزراء وصلتام بألشعب، ممللل يف  - حتديًدا هأفًيأ - التافيذ، هام   حيدد

وهل مأ جنأء ممنأ يتصنل  - امللك حيائذ - نواهبأ، وموقفام م  رجيس الدولل

 .هبذ  الاقيل احلسأسل ال يكأد يتسأوز ثالثل أسير هلاأ غموض وعموم
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لكنون حأب اللروة ام النذي  يمفسأد األوضأع االقتصأديل الت  جعلت أص - 9

 .األصوات، وجعلت الكلريي  يبيعون أصواهتم بلم  بىلس

واحلكنم يف بلنك  شنبه حمتكنرة للايأبنلت فسأد األحااب السيأسيل الت  هأن - 1

 .املرحلل، والت  بلغ االختالف واخلصأم مااأ مبلًغأ ماق األمل رش مماق

* * * 



 19 احللول املستوردة

 موقف احلركة اإلسالمية من هذه األوضاع

م  اذ  األوضأع العوج موقف املتفرج أو املحأيد،  «احلرهل اإلسالميل»  بقف 

و  برض لافساأ أن بعي  خرسأء اللسأن شالء اليد، وسنوس الفسنأد ياىلنر يف 

 .هيأن األمل

لقد محلت لواء اجلاأد، ووقفت يف السأحل بيألب برضنورة التغينري،   ببىلنل 

مدوينل، بابنه بألاصح والبيأن واإلنذار بأخلير، و  بكتف ب رسأل صيحأهتأ عألينل 

الغأفل ، وبوقظ الاأجم ، وبعلم اجلأال ، ع  طريق هتأهبأ وحمأرضهيأ وخيبأجاأ، 

ورسمت اخليوط  بل شىلصت الداء، ووصف الدواء، وقدمت احللول،وحمدثياأ، 

 .املؤلفل للتغيري واإلصالح، عىل ادى م  رشع اإلسالم، وروح اإلسالم

ابيل، بقأوم االنحنراف والفسنأد، وقفت احلرهل اإلسالميل صأبرة مر ... أجل

 ... ووراء  احلكومأت املتعأقبل القأدرة عىل البي ، وألحااب املحتكنرة للحكنم

وم  وراجاأ اإلقيأع املتسلط، ورأس الامل املتحكم، وم  وراء ذلنك هلنه القرصن 

 .احلأهم، واإلنسليا املحتلون

 : احلركة تطالب بتغيري األوضاع وترسم منهج التغري

ااأ بتسسيل فقرات م  املقأالت الت  هتباأ مؤسس احلرهل اإلسالميل واهتفى 

، 1691، يف افتتأحيأت صحيفل احلرهل اليوميل سنال (55)اإلمأم الشايد حس  الباأ

                                              

بأإلضأفل إىل مأ هتبه رجأل احلرهل يف الصحف والكتب ملل الشيخ حممد الغاا  والشنايدي  ( 55)

وغريام، وإىل التيأر الضنىلم النذي أوجدبنه احلرهنل بىليبانأ  عبد القأدر عودة وسيد قيب،

 .وحمأرضاهتأ وأحأديلاأ وسأجر أسأليباأ، الت  ظار أثراأ يف هأفل فئأت الشعب
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مشنكالباأ يف ضنوء »: ونرشت بعد ذلك مراًرا وبكراًرا يف رسألل خأصنل بعانوان

 .«الاظأم اإلسالم 

بل خيأبأت مفتوحل، أو بيأنأت موجال  و  بك  اذ  يف احلقيقل جمرد مقأالت،

 .إىل هل م  يعايه أمر البالد، وبىلأصل الذي  قدر هلم أن حيملوا مسئوليل قيأدهتأ

 : وهلذا هأنت ببدأ املقأالت هبذ  الكلامت

 ... إىل رجيس احلكومل بأعتبأر  املسئول األول»

ة الرسمي  لاظأم بأعتبأرام الدعأ - عىل اختالفاأ - وإىل أعضأء اهليئأت الايأبيل

 .اإلسالم

وإىل رؤسأء اهليئأت الشعبيل والسيأسيل والوطايل واالجتامعيل، بأعتبأرام قنأدة 

 .الفكر وموجا  اجلاماري

 . العأ  وسيأدة با  اإلنسأنريوإىل هل حمب خل

 ... أوجه اذ  الكلامت، أداء لألمأنل، وقيأًسأ بحق الدعوة

 .حس  الباأ «أال ال بلغت اللام فأشاد

وإذا هأن احلديث ع  مرص خأصنل، ف  نأ ملنأل لنام جينري يف النبالد العربينل 

األخرى، ثم إن مرص بعد هربى الدول العربيل، وقبلل اللقأفل للبالد اإلسالميل نظًرا 

لكربى احلرهأت اإلسالميل احلديلل، فال  «األم»لوجود أزاأراأ العريق، وا  البلد 

 .عض العاأيلعسب أن بفرد جتربتاأ بب

 : يف القضية الوطنية

 «ف حتنل يف ضنوء التوجينه اإلسنالم قضنيتاأ الوطاينل وهين»وحتت عاوان 
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حتقيق »تحدث الشايد الباأ ع  األحداث الوطايل الت  حتددت يف ذلك الوقت يف ي

 .«وجالء القوات األجابيل عاه مجيًعأ - شامله وجاوبه - وحدة وادي الايل

اإلسالم  الاظري م  اذ  القضيل، يقندم احلنل العمنيل وبعد أن يب  املوقف 

 : فيقول

  ... لقد فأوضاأ فلم نصل إىل يشء، لتعات اإلنسليا وبصلبام وماأوراهتم»

واحتكماأ فلم نصل إىل يشء هذلك، أمأ بغلينب املصنألح الدولينل واملينأمه 

عأينل االستعامريل، ولقد قأل هأبب فأضل، إناأ وصنلاأ إىل هسنب أديب عظنيم بألد

الواسعل لقضيتاأ بيرحاأ أمأم أنظأر العأ  هله، وإخراجاأ م  حيا التفأام اللاأج  

ولكن  انذا الكسنب  - الضيق، إىل حيا التحأهم الدو  الواسه، وذلك صنحيح

اإلنسليا حيث هاأ    ع  احلقيقل الواقعل شيئًأ، وا  أناأ مأ زلاأ مه  األديب ل  يغا

 .د هأن مدعأة إىل التسأؤل والبلبللنتقدم خيوة، بل إن اذا الرهو

بأن نعلاام بأخلصومل الرصحيل السأفرة، وبقنرر  «الابذ عىل سواء»  يبق إذن إال 

يف رصاحل إلغأء مأ بيااأ وبياام م  معأادات وابفأقأت، ونعل  اعتبأر أمل النوادي 

، وناظم حيأباأ عىل انذا االعتبنأر، اقتصنأديًأ - ولو سلبيل - معام يف حألل حرب

بأالهتفأء واالقتصأر عىل مأ عادنأ وعاد إخواناأ العرب واملسلم  والدول الصديقل 

بتدريب : وعملًيأ. بتشسيه روح العاة والكراال وحب احلريل: إن هأنت واجتامعيأ

وهتيأ نفوس الشعب لذلك بدعأينل . الشعب هله بدريبًيأ عسكريًأ حتى يأيت أمر اهلل

مم إذا واجات حألل احلرب احلقيقيل، وبتغري هنل واسعل بأمل هأملل، هام بفعل األ

 .«األوضأع االجتامعيل عىل اذا األسأس
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 : الوحدة العربية واإلسالمية

هتب الشايد حسن  البانأ  «وحدباأ يف ضوء التوجيه اإلسالم »: وحتت عاوان

 : يقول ححح

معلوم أن اإلسالم رسألل عأمليل جأءت خلري األمم والشعوب مجيًعنأ، ال فنرق »

ب  عريب وال عسم  أو رشق  أو غريب، وهلذا دعأ إىل القضأء عىل الفوارق اجلاسيل 

والعارصيل، وأعل  األخوة اإلنسأنيل، ورفه لواء العأمليل بن  الانأس ألول منرة يف 

 .«بأريخ البرش

ومعلوم أن اإلسالم هذلك قد قرر م  بأب األوىل أقنوى معنأ  األخنوة بن  »

إليه، واملعتقدي  برسألته، حتى جعنل األخنوة معانى من   املؤما  به، واملاتسب 

 .«معأ  اإليامن، بل ا  أهمل معأنيه

ويوم واجه املسلمون العأ  هله صًفأ واحًدا، وقلبًأ واحًدا يف ظل اذ  األخنوة »

املسنردة سنأعل  الصأدقل احلقل،   بلبث أمأمام ممألك الروابط اإلداريل أو السيأسل

النروم والفنرس عنىل السنواء، وهوننوا  - بغنري نظنأم - مامم   أر، وا ام أمأ

يل ضىلمل متتند من  املحنيط إىل املحنيط، ذات علنم وحضنأرة، وقنوة رمرباطوإ

 .«وإرشاق

َٰء ُعنواَْف ه فَۡ}: ويوم غفلوا ع  رس قوهتم و  يأخذوا هبدى هتنأهبم» َت ن  نلُواَْو    ش 
وَٓ و ٱۡصنِبُ ََِيُحُكۡمَ  ت ۡذه    َْۚۡو  ََا َُ إَِنَٱّلَل  َٱقَصَٰنِبِي نع  ودب إلنيام داء  [46: األنفنأل] {م 

 ... الااجلل عىل األخوة اإليامنيل البأقينلالامديل األمم م  قبلام، م  بغليب املصألح 

دى سبأ، ولعبنت هبنأ املينأمه الداخلينل واخلأرجينل، يمتاقت اذ  اإلمرباطوريل أ

اال ينأر، والوقنوع يف أرس وانتاى أمراأ أخرًيا جًدا بعد احلرب العأملينل األوىل إىل 
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خصوماأ م  غري املسلم  الذي  احتلوا أرضاأ، وملكوا أمراأ، وبقأسمواأ فنيام 

 .«بياام، وظاوا أنه قد انتاى أمر اإلسالم وختمت احلرب الصليبيل أفضل ختأم

وهأنت الدسيسل الكربى الت  اقتحمت عىل املسلم  عقوهلم وقلنوهبم أواًل، »

نًيأ، ا  بأثرام بألعارصيل والشعوبيل، واعتداد هل أمل ماام ثم أرضام وبالدام ثأ

بساساأ، وباأيس مأ جأء به اإلسالم م  القضأء عىل العصنبيل اجلأالينل والتفنأخر 

 .بأألجاأس واأللوان واألنسأب

وقد انتات احلرب العأمليل اللأنيل، الت  قضنت عنىل العارصنيأت احلديلنل يف »

يل، فرأياأ بعداأ الدول األوروبينل الكنربى بسنعى أوروبأ، عارصيل الاأزيل والفأش

 .سعًيأ حليلًأ إىل التسمه والتكتل، بأسم العارصيأت بأرة، واملصألح بأرة أخرى

نح  أمأم هل اذ  األوضأع العأمليل اجلديدة، وأمأم بشأبه قضأيأنأ وبشنأهلاأ، »

ود فا  هلاأ قضيل واحدة، معاأانأ اسنتكامل احلرينل واالسنتقالل، وبكسنري قين

اإلسالم عىل أباأجه ماذ  أن نلسأ م  جديد إىل مأ فرضهال بد  االستغالل واالستعامر،

. جينب أن بتكتنل وبتوحند ... أول يوم ح  جعل الوحدة معاى م  معأ  اإليامن

االستقرار الكأمنل،  - بعد - وقد بدأنأ بأجلأمعيل العربيل، وا  وإن هأنت   بستقر

ىل هل حأل، فعلياأ أن ندعماأ ونقوهيأ، ونىللصناأ من  إال أ أ نواة طيبل مبأرهل ع

هل مأ حييط هبأ م  عوامل الضعف والتحلل، وعلياأ بعد ذلك أن نوسنه النداجرة 

هليئنل »فتكنون ننواة  - عربيل وغنري عربينل - حتى بتحقق رابيل شعوب اإلسالم

 .«ب ذن اهلل ... «األمم اإلسالميل

اخلأصل لكل أمل، م  الابذ واجلانأد، وهبذ  اليريقل الت  ستضيف إىل وسأجلاأ 

وأن ، معاى آخر م  معأ  القوة، انو الوحندة والتسمنه، نسنتييه أن ننتىللص
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 .نحفظ التوازن العأمل  ب  األمم اليأمعل، والدول املتاأفسل عىل املغأنم واحليأم

 : نظام احلكم

 : هتب الشايد يقول «نظأم احلكم أو احلكومل يف اإلسالم»وحتت عاوان 

فرتض اإلسالم احلايف احلكومل قأعدة م  قواعد الاظنأم االجتامعن  النذي ي»

و ال يقر الفو ، وال يدع اجلامعل املسلمل بغري إمأم، ولقند قنأل اجأء به للاأس، ف

 .«وإذا كنتم ثالثة فأمروا عليمم رجاًل»: رسول اهلل صصص لبعض أصحأبه

ض للسيأسنيل أو أن ال يعنر - اإلسنالم: أو بعبنأرة أدق - فم  ظ  أن الندي 

السيأسل ليست م  مبأحله، فقد ظلم نفسه وظلم علمه هبنذا اإلسنالم، وال أقنول 

 ... ظلم اإلسالم، ف ن اإلسالم رشيعل اهلل ال يأبيه البأطل م  ب  يديه وال م  خلفه

اعلم أن الرشيعل أصل، وامللك حنأرس، ومنأ ال »: ررر ومجيل قول اإلمأم الغاا 

 .«أ ال حأرس له فضأجهأصل له فمادوم، وم

 «دولل رسألل»حتى بكون  «الدعوة»اإلسالميل إال عىل أسأس  «الدولل»فال بقوم 

 «الدعوة»هام ال بقوم  - روح فياأ الال بشكيل إدارة، وال حكومل مأدة جأمدة صامء 

 .إال يف محأيل حتفظاأ وبارشاأ وببلغاأ وبقوهيأ

لدي  ع  السيأسل عملًيأ وإن هاأ   وأول خيتاأ أناأ نسياأ اذا األصل، ففصلاأ ا

فاصصاأ يف دستورنأ عىل أن دي  الدولنل الرسنم  انو . نستيه أن نتاكر له نظريًأ

اإلسالم، ولك  اذا الاص   يماه رجنأل السيأسنل وزعنامء اهليئنأت السيأسنل أن 

يف الرؤوس، والاظرة اإلسالميل يف الافنوس، واجلنامل  «الذوق اإلسالم »يفسدوا 

يف األوضأع، بأعتقأدام وإعال م وأعامهلم عىل أن يبأعندوا داجًمنأ بن   اإلسالم 

 .«بوجيه الدي  ومقتضيأت السيأسل، واذا أول الرا  وأصل الفسأد
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ثم ب  الدعأجم الت  يقوم علياأ اهليكل األسنأيس لاظنأم احلكنم يف اإلسنالم، 

يرشنح انذ  مسئوليل احلأهم، ووحدة األمنل، واحنرتام إرادهتنأ، وبعند أن : وا 

اللالث مبياًأ أن ال عربة بأألسامء متى حتققت اذ  القواعد، يب  موقنف اإلسنالم 

م  الاظأم الايأيب وم  الدستور املرصي موضًحأ غموض اذا الدسنتور يف حتديند 

ثم يتعرض لألحنااب التن  فقندت هنل مقومنأت البقنأء  ... مسئوليل احلكومل

عىل احلكم إلرضنأء األنصنأر، واضنياأد  واالستمرار، و  يبق هلأ ام إال التاأفس

 : اخلصوم، فيقول

 : األحزاب املصرية

لقد انعقد إمجأع طالب اإلصالح عىل أن األحااب املرصنيل ان  سنيئل انذا »

الوط  الكربى، وا  أسأس الفسأد االجتامعن  النذي نصنييل بانأر  اآلن وأ نأ 

!( الد النديمقراطيأتيف ب)ليست أحاابًأ حقيقيل بأملعاى الذي بعرف به األحااب 

فا  ليست أهلر م  سلسلل انشقأقأت أحدثتاأ خالفأت شىلصيل بن  نفنر من  

أباأء اذ  األمل، اقتضت الظنروف يف ينوم منأ أن يتحندثوا بأسنماأ وأن يينألبوا 

هام انعقد اإلمجأع عىل أن اذ  األحااب ال برام  هلأ وال ماأا ، . بحقوقاأ القوميل

يل ذلك واضحل فيام بعل  من  آا إال يف الشىلصيأت، ووال خالف بيااأ يف يشء أبدً 

داخنل احلكنم، وبنام أن  بيأنأت خأرج احلكم، وفيام بيله به م  خينب العنرش

األحااب ا  الت  بقدم الشيو  والاواب، وا  الت  بسري دقنل احلكنم يف احلينأة 

 .تهالايأبيل، ف ن م  البداى أال يستقيم أمر احلكم واذ  حأل م  يسريون دف

واذا الكالم الذي انعقد إمجنأع األمنل علينه، أعلانه شنيو  وننواب وفقانأء 

مبنأدئ »ل بأشنأ يف هتأبنه بودستوريون يف رصاحل ووضوح، وم  قرأ مأ هتبه علو

أو غريمهأ م   «عيوب احلكم يف مرص»أو األستأذ حس  اجلداوي يف هتأبه  «وطايل



 63 احللول املستوردة

  هتنأب الفقينه وحسنباأ أن ناقنل اانأ فقنرة من - قنولنالكتأب رأي صدق مأ 

ع  األحااب املرصيل  «مبأدئ القأنون الدستوري»الدستوري األستأذ سيد صربي 

والواقه أنه   يعد ألغلب األحااب السيأسيل يف مرصن برننأم  يندافه عانه »: قأل

أنصأر ، بل أصبح هل حاب عبأرة ع  وزير سأبق لنه أنصنأر ومريندون، وهلنذ  

وم عىل املفأضلل ب  النربام ، فقند أصنبحت الاتيسل أمهيتاأ ف ن االنتىلأب ل  يق

واحدة للسميه، بل سيقوم عىل اللقل بأألشىلأص أو املفأضنلل بيناام، وسنتكون 

االنتىلأبأت شىلصيل ال حابيل بأملعاى املفاوم لدى الشعوب الغربينل، وبندهي  أن 

عأت بقأء األحااب عىل اذا املاوال يقسم البالد شيًعأ وأحاابًأ، ويلري الشقأق واملاأز

 .«ب  األفراد واألرسات بال سبب مفاوم وال أسأس معقول

وإذا أضيف إىل اذا أن مرص مأ زالت بلًدا حمتاًل إىل اآلن، وأن الذي يستفيد م  

وانو غنري  - اذ  الفرقل ام املحتلون الغأصبون فقط، وأنه إذا استسنيغ اخلنالف

وج منأ بكنون إىل يف أمل م  األمم، ف ن أمل وادي الايل ان  أحن - مستسأغ بحأل

 أهمل معأ  الوحدة بتسمه قوااأ يف نضأل االستقالل، ويف عمل اإلصالح الداخيل

 .«هأن األمر أخير م  أن هيمل أو يستاأن به -

 : عيوب نظام االنتخاب يف مصر

 : وبعد احلديث ع  خلل األحااب، يتحدث ع  خلل االنتىلأب فيقول

 ،(1623)بأرش بأرة يف قأنون سال ونح  يف مرص قد أخذنأ باظأم االنتىلأب امل»

، وهالمهأ يف الواقه   حيقق (1631)درجت  يف قأنون سال »وباظأم االنتىلأب عىل 

عمنل عنىل نالغرض املقصود ماه، وظانرت لنه حن  التيبينق عينوب جينب أن 

لرضأ به واالسنتمرار اولك   - إصالحاأ بتعديل شأمل، وليس اخليأ عيبًأ يف ذابه



 69 احللول املستوردة

ولقند شنعر اجلمينه بقصنور قنأنون  - عاه او اخلينأ هنل اخلينأعليه والدفأع 

االنتىلأب احلأ  ع  الوفأء بألغرض الذي وضه م  أجله، واو الوصول إىل اختيأر 

الصأحل  للايأبل ع  األمل، ووجات إليه انتقأدات منرة هشنفت عن  هلنري من  

ون مبنأدئ القنأن»العيوب الت  أمهانأ منأ ذهنر  الندهتور سنيد صنربي يف هتأبنه 

أنه أوجد ايئل نأخبل ال يمكااأ حتقيق الغرض من  االنتىلأبنأت عنىل  «الدستوري

الوجه امليلوب، وأنه   حيقق فكرة متليل األمل متلياًل صحيًحأ، وأننه   يوصنل إىل 

إجيأد ايئل بعمل للصألح العأم جمردة م  هل قيد، وقد أورد بعند ذلنك إحصنأجيل 

رات النربلامن املرصني يف أدوار  املىلتلفنل ال دقيقل خلص مااأ بأألرقأم إىل أن قرا

بعرب ع  رأي األمل وال ع  رأي أهلريتاأ، وال ع  رأي أقليل حمرتمل م  أباأجاأ وإنام 

بعرب ع  رأي نسبل ضئيلل م  جمموع م  له حق االنتىلأبأت،   بصل يوًمنأ منأ إىل 

 : يف الامجل وبيأن ذلك 12%

منه أ نأ صنحيحل ونأفنذة  - قرارابهال متلل ( 1629)أن جملس الاواب سال  

نسنبل  (1626)م  ايئل الانأخب ، وجملنس سنال % 11.15إال  - بحكم القأنون

، وجملنس سنال %6.25الاسنبل فينه  (1639)وجملس سنال % 6.25التمليل فيه 

، %6.15الاسننبل فيننه  (1692)، وجملننس سننال %11.15الاسننبل فيننه  (1631)

 .واملسلس احلأ  ليس أفضل ممأ بقدمه

 !!فكيف يقأل بعد اذا أن ذلك بعبري ع  رأي األمل، ومتليل صحيح هلأ

 : تعديل وإصالح

ال بد م  بعديل وإصنالح لقنأنون االنتىلنأب، ومن  وجنو  انذا اإلصنالح »

 : الرضوريل
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أن فال بند  وضه صفأت خأصل للمرشح  أنفسام، ف ذا هأنوا مملل  هليئأت - 1

تقدم عىل أسأسناأ انذا يمفصلل  يكون هلذ  اهليئأت برام  واضحل وأغراض

أن يكنون هلنم من  الصنفأت فنال بند  وإذا   يكونوا مملل  هليئأت - املرشح

واملاأا  اإلصالحيل مأ يؤالام للتقدم للايأبل ع  األمل، واذا املعانى منرببط 

إىل حد هبري ب صالح األحااب يف مرص، ومأ جيب أن يكون عليه أمر اهليئنأت 

 .السيأسيل فياأ

 ه حدود للدعأيل االنتىلأبيل، وفرض عقوبأت عىل م  خيألف اذ  احلدودوض - 2

بحيث ال بتاأول األرس وال البيوت وال املعأ  الشىلصيل البحتل الت  ال دخل  -

 .هلأ يف أاليل املرشح، وإنام بدور حول املاأا  واخليط اإلصالحيل

صنبح أمنر إصالح جداول االنتىلأب، وبعميم نظأم حتقيق الشىلصيل، فقد أ - 3

جداول االنتىلأب أمًرا عسيبًأ بعد أن لعبت هبأ األانواء احلابينل واألغنراض 

 .احلكوميل طوال اذ  الفرتات املتعأقبل، وفرض التصويت إجبأريًأ

 .وضه عقوبل قأسيل للتاوير م  أي نوع هأن، وللرشوة االنتىلأبيل هذلك - 9

هنأن ذلنك أوىل  - الفنرديال االنتىلنأب  - وإذا عدل إىل االنتىلأب بألقأجمنل - 5

وأفضل، حتى يتحرر الاواب م  ضغط نأخبيام وحتل املصنألح العأمنل حمنل 

 .املصألح الشىلصيل يف بقدير الاواب واالبصأل هبم

وعىل هل حأل فأبواب اإلصالح والتعديل هلرية، اذ  نامذج مااأ، وإذا صندق 

والرضنأ بنه،  العام وضح السبيل، واخليأ هنل اخلينأ يف البقنأء عنىل انذا احلنأل

 .«واالنرصاف ع  حمأولل اإلصالح
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 : ضعف احلكومات

ال جيأدل أحد يف إن احلكومأت املتعأقبل قد ضعفت ع  أداء واجباأ، وفقندت »

معظم ايبتاأ يف الافوس هحكومل بسبب اذا التسريح بأحلق والبأطل الذي متلينه 

ملسنئوليل ا الروح احلابيل البحتل، وبسنبب انذا العسنا الانأب  عن  عندم حتديند

واالضيالع هبأ هأملل غري ماقوصل، ولوال أن الافنوس يف مرصن ميبوعنل بينأبه 

 ... اليأعل واالستسالم، واألعامل بسري بيريق روبيان  ال جتديند فينه وال ابتكنأر

لتعيل هل يشء ولعسا الدوالب اإلداري املضنيرب عن  أن ينااض بحأجنأت 

 .«الشعب أو أن يؤدي للاأس عماًل

  :هيبة القانون

وال شك أن سليأن القأنون قد باعاع وفقد معظم احرتامنه هنذلك، بسنبب »

اذ  االستلاأءات واملحسوبيأت واحليل املتكررة واالعتداء أحيأنًأ باسنخ القنأنون 

ولك  الدوافه بكون . ولو أن اذا الاسخ بقأنون يف ظأار األمر ... لغرض شىليص

ه يف الافوس ويانأل من  ايبنل معروفل داجًمأ وال تفى عىل أحد، فيعمل ذلك عمل

 .«القأنون واحرتام الاظأم

 : حزبية عمياء

وال شننك أن نننأر اخلصننومل واحلقنند قنند اضننيرمت يف نفننوس احلننأهم  »

فاماأ نح  يف مرصن نفعل اذ  احلابيل اخلأطئل، الت    بواملحكوم  عىل السواء، 

بل فاماأاأ عنداوة يف يوم م  األيأم عىل أ أ خالف يف الرأي ال يفسد للود قضيل، 

وبغضأء يتعدى الاظر يف املصألح العأمل إىل املقأطعل يف هل الشئون عأمل وخأصنل، 

رى احلق يف جأنب خصوماأ احلابي  بأطاًل والبأطنل يف جأننب أنصنأرنأ نوإىل أن 
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احلابي  حًقأ، وبصدر ع  اذا الشعور يف هل برصفأباأ وصالباأ، ويستفحل الداء 

املواقف، فال نستييه أن نوحد صنفوفاأ يف أي موقنف  ويسترشى حتى يف أحرج

واذا الشنعور  ... يتوقف عليه إصالح أمرنأ ومستقبل بالدنأ - ماام يك  - قوم 

البغيض، والفام اخلأط ، للحابيل الذي حتول إىل عداوة متأصنلل، قند هنأن من  

ااتامم معظم اجلاود الفكريل والعمليل إىل أمري  استغرقأ هل  تنرصفاأن : نتأجسه

اإليقأع بأخلصوم احلابي ، وابقأء مكأيدام، فأحلأهم يرصنف جنل : رجألاأ، ومهأ

، واملعأرضل ال بقل ع  احلأهم ااتامًمأ هبام، ويف سبيل ذلنك بضنيه الاأحيت  أب ا

احلقوق، وبتعيل املصألح، ويرثى األصدقأء، ويشمت األعداء، ويستفيد اخلصنم 

 .«اجلأثم عىل صدر البالد

أل قد أنتست التحيم يف املعاويأت والفسأد واالضيراب يف الامديأت، اذ  احل»

م  بغيري حنأزم حأسنم وال بد  و  يعد يف قوس الصرب مااع ماتاأ وقد بلغ األمر 

جراء إأن يفق أولو األمر اذ  احلقيقل ويقدرواأ، فيبأدروا يف رسعل إىل  فأمأرسيه، 

ذلنك السنالمل واالسنتقرار، ومنأ زال يف ح برأهيم وعىل أيدهيم، ويف لصأالتغيري ال

الوقت متسه لإلصالح، وأمأ أن يظلوا يف انذا االنرصناف فتسنبقام احلنوادث، 

 .«عأقبل ذلك إال اهلل يويفلت م  يدام الامأم، وال يدر

 : املشكالت االقتصادية

 : يقول اإلمأم الشايد «الاظأم االقتصأدي»وحتت عاوان 

 : ياكراأ، أو يتسأالاأ، مااأااأك حقأجق ال يستييه أحد أن »

 : غنى طبيعي( أ)

بىلربابنه  تتتإن اذا البلد ليس فقرًيا بيبيعتنه، بنل لعلنه أغانى بنالد اهلل 
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العسنب،  هاليبيعيل، وثروابه املىلتلفل، م  زراعيل ومأجيل وحيوانيل ومعدنيل، ونيل

: عىل مرص وأال مرص ماذ القدم تتت، ومأ شئت م  فضل اهلل وواديه اخلصيب

ُِۡصَ } ۡلَُٱۡهبُِطواَْ
 
أ   ... [62: البقرة] {مَۡاَف إَِنَق ُكمََماَس 

 : استغالل أجنيب( ب)

بغفلل م  أالنه، وبسنأال من   - ومااأ أن األجأنب الذي  احتلوا اذا الوط 

أيدهيم  وأ م قد وضعوا - أسعد حأاًل م  أاله وبايه - حكأمه، وظلم م  غأضبيه

رشهأت أو أفنراًدا، فألصناأعل والتسنأرة، واملانأفه  عىل أفضل ماأبه اللروات فيه،

العأمل واملرافق الرجيسيل، هلاأ بيد اؤالء األجأننب حقيقنل، أو األجأننب النذي  

زالوا حيلون بعد إىل أوطأ م ويؤثرو أ بأهرب  اتذوا م  اجلاسيل املرصيل شعأًرا ومأ

 .أربأحام

 : عقثراء فاحش وفقر مد( جــ)

ظيم، والبون شأسه، والفرق هبري ب  اليبقأت املىلتلفل يف ومااأ أن التفأوت ع

واليبقل املتوسيل بكأد بكون معدومنل،  - هقفلراء فأح  وفقر مد - اذا الشعب

والذي نسميه نح  اليبقنل املتوسنيل ليسنوا إال من  الفقنراء املعنوزي  وإن هانأ 

أءننأ بعض الرش أاون م  بعنض، ورحنم اهلل فقا: نسميام متوسي ، عىل قأعدة

الذي  حربوا البحوث اليويلل يف الفرق ب  الفقراء واملسأه  وإن هأن هالمهأ م  

 .املحتأج  البأجس 

 : ختبط اقتصادي( د)

أناأ يف وسط اذا املعرتك احلأد الصنأخب العاينف، بن   - واو األام - ومااأ

نًأ نصبغ بنه   نحدد لو - م  رأسامليل أو اشرتاهيل أو شيوعيل - املبأدئ االقتصأديل
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حيأباأ االقتصأديل يف وقت حتتم فيه التحديد، وبعقدت فيه األمور بحينث   بعند 

إال الوضوح الكأمنل، وحتديند األانداف  يبافه فياأ أنصأف احللول، و  يعد جيد

وإن امتاجنت هبنأ  - حتديًدا دقيًقأ، والسري إلياأ يف قوة وعايمل، وانذ  األوضنأع

أ يف أغلب صوراأ ودوافعاأ ونتأجسانأ بعنأليم وأوضنأع إال أ  - املعأ  السيأسيل

لاأ م  أن نىلتأر لونًأ م  اذ  األلنوان أو من  غريانأ إن ال بد  اقتصأديل، وهلذا هأن

استيعاأ، لاعي  يف حدود وضه معلوم، لنه خصأجصنه وممياابنه، حيندد أاندافاأ 

 .الرجيسيل، ويرسم لاأ طريق العمل للوصول إىل اذ  األاداف

 : المإىل اإلس

وأعتقد أنه ال خرب لاأ يف واحد م  اذ  الاظم مجيًعأ، فلكل مااأ عيوبه الفأحشل، 

وا  نظم نبتت يف غري أرضاأ، ألوضنأع غنري أوضنأعاأ،  ... هام له حساأبه البأديل

فضاًل ع  أن ب  أيدياأ الاظأم الكأمل النذي  ... وجمتمعأت فياأ غري مأ يف جمتمعاأ

، يف بوجياأت اإلسالم احلايف، وفيام وضه لالقتصنأد يؤدي إىل اإلصالح الشأمل

القوم  م  قواعد هليل أسأسيل لو علماأانأ وطبقاأانأ بيبيًقنأ سنليًمأ النحلنت 

ولظفرنأ بكل مأ يف اذ  الاظم م  حساأت، وجتاباأ هنل منأ فيانأ من  . مشكالباأ

سيئأت، وعرفاأ هيف يربفه مستوى املعيشل، وبسرتيح هنل اليبقنأت، ووجندنأ 

 .«رب اليرق إىل احليأة الييبلأق

 : قواعد النظام االقتصادي يف اإلسالم

ع  أام قواعد نظأم اإلسالم االقتصأدي، فيلىلصاأ ححح  ثم يتحدث األستأذ

 : يف عرش ا 

اعتبأر الامل الصألح قوام احلينأة، ووجنوب احلنرص علينه، وحسن  بندبري   - 1
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 .وبلمري 

 .إجيأد العمل والكسب لكل قأدر - 2

الكشف ع  ماأبه اللروات اليبيعينل، ووجنوب االسنتفأدة من  هنل منأ يف  - 3

 .الوجود م  قوى ومواد

 .حتريم موارد الكسب اخلبيث - 9

 عىل اللراء الفنأح  والفقنر بقريب الشقل ب  خمتلف اليبقأت، بقريبًأ يقيض - 5

 .هقاملد

 .وإسعأد الضامن االجتامع  لكل مواط ، وبأم  حيأبه، والعمل عىل راحته  - 9

احلث عىل اإلنفأق يف وجو  اخلري، وافرتاض التكأفل ب  املواطا ، ووجنوب  - 1

 .التعأون عىل الرب والتقوى

 .بقرير حرمل الامل، واحرتام امللكيل اخلأصل مأ   بتعأرض مه املصلحل العأمل - 1

 .باظيم املعأمالت الامليل بترشيه عأدل رحيم، والتدقيق يف شئون الاقد - 6

 .بقرير مسئوليل الدولل يف محأيل اذا الاظأم - 11

والذي ياظر يف بعأليم اإلسالم، جيد فيه اذ  القواعد مبيانل يف القنرآن الكنريم 

 .«والسال امليارة، وهتب الفقه اإلسالم  بأوسه بيأن

 : حلول ومقرتحات عملية إلصالح الوضع االقتصادي

مرهًاا خمترًصا، عأد إىل اجلأنب  وبعد أن رشح األستأذ اذ  القواعد العرش رشًحأ

العميل، فقدم فيه طأجفل من  احللنول واملقرتحنأت اهلأمنل، املسنتوحأة من  اندى 

 : اإلسالم
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 : استقالل النقد

ذهرنأ بعض األصول الت  يقوم علياأ الاظنأم االقتصنأدي اإلسنالم ، »: يقول

ح وضنًعأ والروح الت  متلياأ علياأ بلك األصول الت  بات  منه التيبينق الصنحي

اقتصأديًأ سليًمأ ليس أفضل ماه فا  بوجب استقالل نقدنأ، واعتامد  عىل رصنيد 

ثأبت م  مواردنأ ومن  ذابانأ ال عنىل أذوننأت اخلااننل الربييأنينل ودار الرضنب 

: وبأمل اآليل الكريمنل - وإن هأن مقر  مرص - الربييأنيل والباك األايل الربييأ 

َتَُ} آوَ ؤَۡو    ه  ف  ُّۡ اَتُواَْٱل َٰم  َق ُكۡمَقِي  َٱّلَلُ ع ل  َٰق ُكُمَٱقَِ َج  ۡمو 
 
 ... [1: الاسأء] {أ

رير هبذا الشعب، أن يسلم جانود  وماتسأبنه نظنري أوراق ال غوم  أفظه الت»

قيمل هلأ إال بألضامن اإلنسلياي، وإن مرص إذا حامت أمراأ، وأحكمت برصفأهتأ، 

ولقد انفصنلاأ عن  الكتلنل اإلسنرتليايل،  ... ستصل وال شك إىل اذا االستقالل

وفكرنأ يف بأميم الباك األايل، وطألباأ بألديون الكلرية لاأ عىل اإلنسليا، وهل اذ  

فامذا فعل اهلل هبنأ، ومنأذا أعنددنأ من   ... ونحواأ مرشوعأت بؤم  الاقد املرصي

 ؟العدة إلنقأذاأ

 : متصري الشركات

مل بتمصري الرشنهأت وإحنالل رؤوس هام بوجب اذ  األصول االاتامم الكأ»

األموال الوطايل حمل رؤوس األموال األجابيل هلام أمك  ذلنك وتلنيص املرافنق 

فنال يصنح بحنأل أن بكنون  - م  يد غري أباأجاأ - وا  أام يشء لألمل - العأمل

األرض والباأء، والاقل والامء، والاور واملواصالت الداخليل، والاقنل اخلنأرج ، 

والصودا، يف يد رشهأت أجابيل ببلغ رؤوس أمواهلأ وأربأحانأ املالين  حتى امللح 

م  اجلاياأت، ال يصيب اجلماور الوطا  وال العأمنل النوطا  ماانأ إال البنؤس 

 .«والشقأء واحلرمأن
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 : استغالل منابع الثروة

واستغالل ماأبه اللروة اليبيعيل استغالاًل رسيًعأ ماتًسأ، أمر يوجبنه اإلسنالم »

يف الوجنود، ومنأ أودع يف الكنون من   رمحنل اهلل فت أنظأرنأ هتأبه إىل أثنأرالذي ل

خريات يف األرض ويف السامء وأفأض يف أحكأم الرهأز، وحث عنىل طلنب اخلنري 

أياام هأن، يف الامء عادنأ ثروات، ويف الصحراوات ثروات، ويف هل مكأن ثروات ال 

ذ بعند ذلنك من  اخلنري منأ ياقصاأ إال فكر يتسه، وعايمل بدفه، ويد بعمل، وخ

 .«بشأء

 : (خزان أسوان)املشروعات الكبرية املهملة 

والعاأيل بأملرشوعأت الوطايل الكربى املاملل الت  طأل علياأ األمد، وبعد هبنأ »

الرتاخ  والكسل، أو أحبيتاأ اخلصومل احلابيل أو طمرهتأ املاأفه الشىلصنيل، أو 

رام، هل اذ  جينب أن بتوجنه إليانأ قضت علياأ األالعيب السيأسيل والرشوة احل

 .«هاقتإن اهلل حيب م  أحدهم إذا عمل عماًل أن ي»! اهلمم م  جديد

، وهنم (1631)هم هاأ نربح لو أن مرشوع خاان أسوان حتقق فعاًل ماذ سال »

أن يتقندم  - علينه الرضنوان - «طلعت حنرب»هاأ نحتأج ونعرى لو   يلام اهلل 

 وعأت هبرية درست وبحلت، ثم وضنعت عنىلااأك مرش !«املحلل»بمرشوعأت 

الرف وطأل علياأ األمد قبل احلرب، وال موجب هلذا اإلمهأل، والرضنورة قأسنيل 

 .واحلأجل ملحل، واألمر ال حيتمل التأخري

: انقضوا الغبأر ع  ملفأت اذ  املرشوعأت واستذهرواأ من  جديند ونفنذوا

ي  ىَ}  ۡ ل ُكۡمَف  م  َع  َ ُسوَُلَُٱّلَلُ  .[231: التوبل] {لُۡمۡؤمِنُونَ ۥَو ٱو 
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 : التحول الفوري إىل الصناعة

إ  اهلل حيب »: والتحول إىل الصاأعل فوًرا م  روح اإلسالم الذي يقول نبيه صصص»

والنذي  - «من أمس  كااًل من عمل يده أمسا  مففاوًرا لاه». «املؤمن املحرتف

لاأ م  دقأجق الرق  فيه مأ أثاى هتأبه عىل داود وسليامن هبذا التقدم الصاأع ، وذهر 

فحرام عنىل األمنل التن  بقنرأ يف  ... أعسا البرش، واستغل قوى اجل  والشيأط 

َُ}: هتأهبأ م  اللاأء عىل داود سسس َاََل  نل 
 
َو أ َِ َٱلَّس41ََۡٱۡۡل ِديد  َۡ ِ َو ق د  َٰتي َٰبِغ  ۡلَس  ِنَٱۡعم 

 
دَِ أ

َ لُون  اَت ۡعم  َبِم  ِ ِ ِ إ  َ َٰلًِحا لُواَْص  لَمَۡ}: وبقرأ [22 ،23: سبأ] {ب ِصي َو ٱۡعم  َو ع  ُوسي ََل  ۡنع    َُٰهَص  ن 
ِسُكۡمَ 

ۡ
َب أ ُۢ ِ ۡلَقَُكۡمَِلُۡحِصن ُكمَم  َََٰف ه  نهُۡمَش 

 
ثم ال يكنون فيانأ  [73: األنبيأء] {ِكُرونَ أ

نۡهر  َ}: مصاه للسالح ثم بقرأ يف هتأهبأ ناَه  اُحه  و   َ نۡهر َو  اَه  َُغنُدوُّه   َ ِي َٱلنر   ُ َٰ ل ۡي   ُۡ ِ ل َو 
لَۡ س 

 
أ َُي ءِۡغَمِۡنهَُو  َو م  ِ ِهۦِ   َ يۡهَِبِإِۡذِنَ َي د  ُلَب نۡي  َُي ۡعم  َم  ِ  ُ َٱۡۡلِ  ُ و ِم َٱقۡقِۡطرَِ  نۡي  ُۥَع  ََمَۡن اََل  ُۡ ن ع 

عِيَِ َۡ اِبَٱل ذ  َع  ُۡ رِن اَنُِذقُۡهَِم ُۡ  
41ََأ ناني َو ِجف  َٰثِينل  ت    َو  َٰرِي   آُوَمََُِمح  اَي ش  ُۥَم  ََل  لُون  ي ۡعم 

ٱۡۡل و اِبَ اَو قُُدوَيَك  َد اوُۥد َُهۡكر  لُوٓاَْو ال  َٱۡعم  ٍۚ َٰتر اِسي  ثنم ال يكنون  ... [20 ،21: سنبأ] {ََ

نۡل َ}: ثم بقرأ - دوات املعدنيلفياأ مسبك عظيم، وال مصاه هأمل لأل نء 
 
أ َو  اَٱۡۡل ِديد 

َٰفُِعَلِلَناِسَ ن  َو م  ِديد  َه  س 
ۡ
ثم متال مأ عاداأ م  اذا املعدن انذا  [11: احلديد] {فِيهَِب أ

حنرام . .. العأ  مأجت  عأم هام قدر اخلنرباء    أجود األنواع ويكفاإلمهأل، واو م

 !!«اذا هله

 : نظام امللكيات يف مصر

وجب علياأ روح اإلسالم احلايف، وقواعد  األسأسيل يف االقتصأد القنوم  ب»

ونعنوض  (56)أن نعيد الاظر يف نظأم امللكيأت يف مرص، فتىلترص امللكيأت الكبرية

                                              

 .اليبعل اخلأمسل( 231 - 166ص)للغاا   «اإلسالم املفرتى عليه» :انظر يف حتديد امللكيل( 56)
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أصحأهبأ ع  حقام بام انو أجندى علنيام وعنىل املستمنه، وبشنسه امللكينأت 

ذا الوط  مأ يعانيام الصغرية، حتى يشعر الفقراء املعدمون بأن قد أصبح هلم يف ا

وأن بوزع أمالك احلكومل حأاًل عىل اؤالء الصغأر هنذلك  ... أمر ، وهيمام شأنه

 ... «حتى يكربوا

 : تنظيم الضرائب وأوهلا الزكاة

وبوجب علياأ روح اإلسالم يف برشيعه االقتصأدي، أن نبأدر بتاظيم الرضاجب »

وليس يف الدنيأ برشيه فرض الرضيبل عىل رأس  «رضيبل الاهأة»االجتامعيل، وأوهلأ 

بل الكاا وحبس حمأر: الامل ال عىل الربح وحد  هأإلسالم، وذلك حلكم جليلل مااأ

الذي يستفيد من   داوللت، ومأ جعلت األموال إال وسيلل هلذا اداولاألموال ع  الت

 ... وراجه هل الذي  يقه يف أيدهيم اذا الامل املتداول

سالم مصأرف الاهأة اجتامعيل بحتل لتكون سببًأ يف جري الاقص وإنام جعل اإل»

انر يوالقصور الذي ال بستييه املشأعر اإلنسأنيل والعواطف الييبنل أن جتنرب ، في

ِنرُُهۡمََُخذَۡ}: بذلك املستمه وياهر، وبصفر الافوس وبسمو ه  َُتط  ق    د  َٰلِهِۡمَص  ۡمو 
 
َأ ُۡ ِم

ا ِيهِمَبِه  يِك  تُء   ... [230: التوبل] {و 

بحسنب  - فال بد م  العاأيل بفرض رضاجب اجتامعيل عىل الاظأم التصنأعدي»

وجتبى م  األغايأء املنورسي ، وبتفنق يف رفنه  - يعفى مااأ الفقراء طبًعأ - الربح

أنه هنأن : وم  ليأجف عمر ررر ... (57)مستوى املعيشل بكل الوسأجل املستيأعل

األغايأء، والرضيبل التن  ال بنذهر يفرض الرضاجب اللقيلل عىل العاب ألنه فأهال 

يف  - عىل التمر ألنه طعأم الفقراء، فكأن أول من  الحنظ انذا املعانى االجتامعن 

                                              

 (.1115 - 2/1112) «فقه الاهأة» هتأباأ: انظر يف جواز فرض الرضاجب ورشوطه( 57)
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 .«ررر احلكأم واألمراء

 : حماربة الربا

وبوجب علياأ روح اإلسالم أن نحأرب الربأ حأاًل ونحرمه، ونقيض عىل هنل »

العبنأس بن    أبدأ به ربأ عمموضوع، وأول ربأ  أال وإن الربأ»: بعأمل عىل أسأسه

 .وصدق رسول اهلل «عبد امليلب

ولقد هأن املصلحون يتسابون أن يقولوا يف الام  اذا الكالم حتى ال يقأل هلم 

فقد أصنبحت  ... إن ذلك مستحيل وعليه دوالب االقتصأد العأمل  هله، أمأ اليوم

وجعلتنه أفظنه  اذ  احلسل واايل سأقيل ال قيمل هلأ بعد أن حرمت روسنيأ الربنأ

، وحننرام أن بسننبقاأ روسننيأ الشننيوعيل إىل اننذ  املاقبننل (58)املاكننرات يف داراننأ

حرام، وأوىل الاأس بتحريمنه أمنم اإلسنالم  ... حرام ... فألربأ حرام: اإلسالميل

 .«ودول اإلسالم

 : تشجيع الصناعات املنزلية

اذا او بأب و. وبوجب علياأ روح اإلسالم بشسيه الصاأعأت اليدويل املااليل»

اإلسعأف الرسيه هلذ  العنأجالت املاكوبنل، وبنأب التحنول إىل النروح الصناأع  

وأوىل مأ بفعله اذ  األيدي العأطلل، الغال والاسي  بأألنوال  ... والوضه الصاأع 

الصغرية، وصاأعل الصأبون، وصاأعل العيور واملربيأت، وأنواع هلنرية وصناوف 

ألوالد أن يشنغلوا الوقنت فيانأ، فتعنود بنألريح هبرية بستييه الاسأء والباأت وا

أ ماذ زم  يف قوة وقد رأياأ اذا بأعياا ... الوفري، ومتاعام بؤس احلأجل وذل السؤال

                                              

اذا التحريم م  الوجال الاظريل فقط، أمأ التيبيق فروسيأ ال بقرض أيل دولل إال بألربنأ، هنام  (58)

 .أبأحت بعض أنواع الربأ للمواطا  يف الداخل أيًضأ
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بمافلوط، وغرياأ م  بلندان القينر املرصني، ورأيانأ يف انذ   يغربيل، وبا  عد

انذا  فكنرت يف البالد اللروة والغاى ويرس احلأل، ولقد هأنت وزارة الشنئون قند

 ... املرشوع احليوي، واستحرضت أصاأًفأ م  املغأزل، وال بدرى مأذا فعل اهلل هبنأ

 .«ويوم احلكومل بسال هام يقولون، ولك  األمر   يعد حيتمل االنتظأر

 : تقليل الكماليات واالكتفاء بالضروريات

وإرشأد الشعب إىل التقليل م  الكامليأت واالهتفأء بألرضوريأت، وأن يكون »

لكبأر يف ذلك قدوة للصغأر، فتبيل اذ  احلفالت الامجانل، وحينرم انذا النرتف ا

واإلرساف الفأسد، ويظار اجلد بىلشونته وعبوسنه ووقنأر  وايبتنه عنىل الندور 

أمر حيتمه اإلسالم احلايف، وهل ذلنك حيتنأج  ... والقصور، والوجو  واملاتديأت

 .إىل إعداد

 .«ف ىل العمل ... بأعبأجاأ حأاًلااض نأن ال بد  اذ  هلاأ واجبأت

 ... وبعد

فاأ نح  قد رأياأ ممأ بقدم هيف أناأ   نرس عىل نظأم اقتصأدي معروف ال نظريًأ 

وال عملًيأ، وأن اذا الغموض واالرجتأل قد أدى بانأ إىل ضنأجقل أخنذت بمىلنأنق 

 .الاأس مجيًعأ

واملسكاأت الت  رجتل احللول، ونواجه الظروف، بأملىلدرات نوليس الشأن أن 

ولكن  املانم يف أن ناظنر إىل  ... يكون هلأ م  رد الفعل مأ ياذر بنأخير العواقنب

األمور نظرة شأملل حمييل وأن نرداأ إىل أصل ثأبت بسنتاد إلينه، وبربكنا علينه، 

 .الشأمل الدقيق، وفيه خري السداد «الاظأم اإلسالم »وليس ذلك األمر إال 

ه لغرينأ حاليرس االقتصأدي، والاسأح الامدي مأ   يتلقد أبأح اهلل لاأ م  أسبأب 
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م  األمم والشعوب، فاذ  الرابيل الوثيقل م  اللغل والعقيدة واملصلحل والتأريخ 

أرضه، أخصباأ  بيااأ وب  أمم العروبل واإلسالم، وا  بحمد اهلل أغاى بالد اهلل يف

وليل وبأخلأمنأت من  هنل بربل، وأعدهلأ جًوا، وأهلراأ خريات، وأثرااأ بأملواد األ

 .يشء

سنبيل االهتفنأء النذايت  - لنو أحسناأ االنتفنأع هبنأ - اذ  الرابيل، متاند لانأ

واالستقالل االقتصأدي، وباقذنأ م  اذا التحكم الغريب يف التصندير واالسنترياد 

 .ومأ إلياام

وال يكلفاأ األمر أهلر م  أن نعام ونقدم، ونقنوى الصنلل ونحكنم الرابينل، 

حأول بكل سبيل إنشأء أسنيول جتنأري، ونشنبه نلبعلأت والدراسأت، وا وا نو

 .روح الوحدة والتعأون بيااأ وب  أباأء اإلسالم

 :يالتوقيع والتغيري اجلزئي ال جيد

منأ   بكن  مشندودة إىل أصنل   حأت هلاأ ال بغانعىل أن اذ  احللول واملقرت

 «إينديولوج »ي أسنأس عقيند: مك ، وأسأس مت ، برجه إليه هل التغينريات

بؤم  هبأ . جديدة لألمل «رسألل»جديد للحيأة، وم   «لون»م  ال بد  وبعبأرة أخرى

 .وبعي  هلأ، وجتأاد م  أجلاأ

 ؟«أي لنون تتنأر»وم  ااأ صدر األستأذ مقأالبه اذ  بمقألل اأمل حتت عاوان 

 : وضح هبأ اذ  احلقيقل الكبرية قأل فياأ

ا دامت احلرية فليس وراحأ إال اللورة، واللورة وإذ «حرية»بسود جمتمعاأ اليوم »

اهلوجأء الت  ال غأيل هلأ، وال ضنأبط وال نظنأم وال حندود، وال بعقنب إال اهلنالك 

والدمأر واخلسأرة البألغل، وبىلأصل يف اذا العرص الذي ال يرحم، والذي بتسنأرى 
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ألنظنأر، بأاله األاواء هام يتسأرى الكلب بصأحبه، ويف وط  همرص بتيله إليه ا

 .وبتقأذفه امليأمه يف الداخل واخلأرج

اذا الكالم متفق عليه ب  هل م  يعايام أمر اذا الوط ، وإنك لتسمعه من  »

الاعامء، واملفكري ، هام بسمعه م  العأمنل يف جمألسنام واملستمعن  يف أننديتام، 

وذوى األعامل يف أمأه  عملام، وم  سأجق العربنل إذا رهبنت معنه، ومن  بنأجه 

وإذا أنكرنأ ذلنك، أو بغأفلانأ عن  أثنر ، أو استصنغرنأ  ... خلرض إذا حتدثت إليها

 .نتأجسه، هاأ هألاعأمل الت  بدف  رأساأ يف الرمل وبظ  أ أ بذلك تدع الصيأد

يف اإلنقأذ الرتقيه اإلداري وال الروب  احلكنوم ،  يويف ملل اذ  احلأل ال جيد»

وال بسعف احلأجري  الدراسأت البييئل يف اللسأن املتواهلل، ومنأ يناداد املتربمنون 

بملل اذا العالج اجلاج  الامدي إال بربًمأ وأملًأ، وماام حتأول احلكومل بأإلنصنأف أو 

أو البيون اجلأجعنل، أو  التاسيق، أو الوعود واخليب، أن بسكت األفوا  الصأرخل

ل والدليل قأجم، ثيه، والرباأن مألاألجسأد العأريل، فل  بستييه ذلك، ول  بصل إ

ألن احلرية والقلق واالضيراب قد مست الافوس والقلنوب واألذانأن، قبنل أن 

رسنألل »نمس املظأار واألوضأع، وحيائذ ل  بقاه الافنوس ولن  بيمنئ  إال إىل 

حليأة جديد، برى فيه رمًاا ألمأنيانأ، وسنبياًل إىل حتقينق ولون م  ألوان ا «جديدة

هفكرة ونظنأم، اطمأننت إليانأ  «بألرسألل اجلديدة»ميألباأ، ومتى آمات الافوس 

وسكات، وحأولت أن بيبقاأ عملًيأ عىل أوضأع احليأة، وهنل بنأريخ الااضنأت 

ناَٱّلَلَ إَِنَ}: واإلصالحأت الشأملل يعيياأ الدليل عىل صحل اذا الكالم َم  ُ ِ َُيي ني    َ
ََٰ َ َح  ۡومر هِمََۡبِق  ِۡ نُف

 
اَبِأ واَْم  ُ ِ  ... [22: الرعد] {ُيي ي 

وم  اذ  اللغرة، وبيبيًقأ هلذا القأنون االجتامع  الذي ال يتىللف، بأمل املبأدئ 

اجلديدة والدعوات اجلديدة أن بافذ إىل مرص، وبكنأفح يف سنبيل اسنتيالجاأ عنىل 
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املرصيل أشد الكفنأح، وبسنلك إىل ذلنك هنل سنبيل  الافوس املرصيل والقلوب

، وم  ااأ سمعاأ هلنرًيا من  انذ  األصنوات ينرتدد يف لمستيأعه وغري مستيأع

الصحف السيأرة ويف املسألس واملاتديأت، فألشيوعيل جأدة يف فرض بعأليماأ عىل 

أوم أباأء اذا املستمه، والديمقراطيل االستعامريل اهلايلل حتأول من  جأنبانأ أن بقن

 .اذا التيأر، ويتوسيام قوم داعون لالشرتاهيل

ويقف ب  اؤالء مجيًعأ وب  أمتاأ اإلسالم العتيد املستقر يف اذ  القلوب أربعل 

ينأبى عنىل  - عرش قرنًأ، املستوىل علياأ، املؤثر فياأ بسامله وجالله وسمو  وروعته

ت به وجأادت أهرم اجلميه أن ياال ع  مرببته أو يتىلىل ع  اذ  القلوب الت  آما

اجلاأد يف سبيل إعالنه وبقأجه ورقعته، وردت عاه هبذا اجلاأد غنأرات الصنليب ، 

َٱنلَاِسَوَ }: واسامت التتأر، ومكأيد الصايونيل ۡكَث  
 
َأ َُ َِٰك ل  رِهِۦَو  ُۡ  

َأ َٰٓ قٌِ َى   ََغ  ٱّلَلُ
ۡعل ُمونَ  َي   ... [12: يوسف] {  

  اذ  اآلراء واألوضأع الت  بنذرعت ولك  إىل متى اذا الكفأح والتيأح  ب

 !هبأ األلبأب واألذاأن إىل حد إن هأن اليوم صغرًيا فاو ل  يظل هذلك؟

له وانرصاف هأن بوإىل متى ياظر أال الرأي يف مرص إىل اذا الرصاع يف غفلل و

ال ! األمر ال يعايام، وهأنه يتاأول بلًدا غري بلندام وأشىلأًصنأ غنري أشىلأصنام؟

بل الغند  - ستقبل غًدااىلتأر، وإذا   ترت اليوم ونح  راضون، فنن ماأص لاأ م  أ

ونح  مرغمون، وإ  أرى النوميض خنالل الرمنأد، ويوشنك أن  - القريب جًدا

 .يكون له رضام

و  بعند أوضنأع احلينأة  - ىلتأر لون احليأة اجلديدة الت  نحيأاأنبد م  أن  ال»

التيور اجلديد يف األخالق واألفكأر االجتامعيل بكل نواحياأ يف مرص صأحلل أمأم 
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 .والعأقل م  بدبر األمر قبل وقوعه وأعد له عدبه - وحأجأت الاأس

أ هبنذا ما نآونح  يف احلقيقل لساأ خمريي  ولساأ أحراًرا يف االختيأر، إناأ مجيًعأ »

اإلسالم احلايف دياًأ ودولل، واعتربنأ مرص دولل إسنالميل، بنل ان  زعيمنل دول 

دي  الدولل »: أل دستورنأ رصاحل يف مأدبه التأسعل واألربع  بعد الامجلاإلسالم، وق

 .«الرسم  اإلسالم، ولغتاأ اللغل العربيل

يندي  هبنذا  - شعب وادي الايل هله يف الشامل ويف اجلانوب - واذا الشعب»

هيف جتد  الدي  احلايف، واألقليل غري املسلمل م  أباأء اذا الوط  بعلم متأم العلم

نيال واألم  والعدالل واملسأواة التأمل يف هل بعأليمنه وأحكأمنه، انذا النذي اليمأ

ِنََُ َي نَۡ}: يقول هتأبه ۡرُِجنويُِكمَم  ُۡ ل نۡمَ َو  ُِ ِين َٰهِلُويُِكۡمَِ َٱل  َل ۡمَيُق   ُ َٱََّلِي ُِ َع  َُٰكُمَٱّلَلُ ى ه 
َُيَِ ۡهِۡمَۚۡإَِنَٱّلَل  ُطوٓاَْإِۡل  ِۡ ُتۡق وُهۡمَو  ُّ نَت ب 

 
َٰريُِِكۡمَأ ِطنيَ دِي  ِۡ َٱلُۡمۡق والكالم يف  [7: املمتحانل] { ُّ

اذا املعاى مفروغ ماه، واذا التأريخ اليويل العريض للصلل الييبل الكريمنل بن  

اإلفأضل واإلرساف،  ليكفياأ مؤن - مسلم  وغري مسلم  - أباأء اذا الوط  مجيًعأ

يقدرون اذ  املعنأ  يف سسل هلؤالء املواطا  الكرام أ م نف ن م  اجلميل حًقأ أن 

هل املاأسبأت، ويعتربون اإلسالم معاى م  معأ  قوميتام، وإن   بك  أحكأمنه 

 .وبعأليمه م  عقيدهتم

وإذن فال ماأص للحكومل املرصيل، واهليئأت املرصيل، واألحنااب املرصنيل، »

ينوم نيقنت بألشناأدب ، فألتامنت  - م  أن بف  بعاداأ الرشنع  هلل ولرسنوله

وبعاداأ املد  الوطا  هلذا الشعب يوم أصدرت الدستور، ونصت فيه  - ماإلسال

عىل أن الدي  الرسم  او اإلسالم، وبغري ذلك بكون قد غدرت بعاداأ، وخأنت 

أمأنل اهلل والاأس عاداأ، وعلياأ أن بصأرح الشعب ليحدد موقفه ماانأ وموقفانأ 

 .ماه، وال حمل اليوم للمداورة واخلداع
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عيند يامهنل، ودسيحم  الوط  ممأ هيدد  من  أخينأر اجتامعينل واذا الوفأء »

اليمأنيال والسكيال إىل الافوس والقلوب، لكاه يسنتلام حنأاًل بغينري االجتأانأت 

واألوضأع هلاأ واملسأارة بأن وادي الايل او حأمنل رسنألل اإلسنالم ومافنذاأ 

 .ع  العمل الكالم  يف غري مواربل وال وا ، وال يغا ومبلغاأ

بصيخ األذان املغلقل إىل اذا الاذير، فتعود إىل حسر اإلسالم قواًل وعماًل  فال»

َيَُ} ؟؟وبيبيًقأ   َ ِ ِك   َ َو  َ ََٰؤَۡف َل  َح  َب يَۡمِنُون  ر  ج  اَه  َفِيم  ُِموك  ِنُدواَِْ ََُٓي ك  َج  ن ُهۡمَُثنَمَ  
ا لِيم  ۡۡ ل ُِمواَْت   ۡ ُ ي َو  ۡيت  َِماَق ض   ُ اَ ر ج  هِۡمَح  ِۡ نُف

 
 ... [61: أءالاس] {أ

 : االمتحان األخري لليربالية العربية

ى من  أن بصنل أذا نأ وقلوهبنأ بلنك الصنيحأت غبهأنت الليرباليل العربيل أ

ل الواعيل الت  رفعتاأ احلرهل اإلسالميل إىل هل مسئول، وهنل صوالتابياأت املىلل

يف فقد هأن القوم يف سكرهتم يعماون، ويف رينبام ينرتددون، و. ذي رأي أو قدرة

 !التقليديل يغوصون ثم ييفون «دوامتام»

، (1691)ثم هأن االمتحأن األخري لليرباليل العربيل يف حنرب فلسني  سنال 

 .مأيو بعد انسحأب برييأنيأ 15ح  دخلت اجليوش العربيل يف 

اهلايمنل : وهأن نتيسل االمتحأن مأ أصنبح معروًفنأ لكنل عنريب وهنل مسنلم

، وبرشيد ملينون عنريب من  أبانأء «إرساجيل»، وقيأم «فلسي »والفشل، وضيأع 

 .فلسي 

ويف  «إرساجينل»حتقق حلم صايون، وأصبح لليانود دولنل، وقأمنت  ... أجل

قبضتاأ مسأحل م  األرض أهلر م  هل مأ عرض عىل عنرب فلسني  من  قبنل 

 .فرفضو 
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 .لقد بب  أن اجلاود املحأرب  هأنوا يقأبلون بأسلحل فأسدة

وزينر  - بنل أبينب «رشبنوك»إ  ال أخنأف من  : مليدانوقأل أحد القواد يف ا

 !القأارة «رشابيك»قدر مأ أخأف م  ب - خأرجيتاأ حياذاك

وهأن مصري الشبأب املنؤما  من  املتينوع  النذي  رضبنوا أروع األملنأل، 

 .الاج هبم وراء القضبأن يف املاأيف واملعتقالت. وسيروا بدمأجام املسد ألمتام

الت  ببات قضيل فلسي  يف مرص يوم هأن الاأس عاانأ  «اجلامعل»وهأن مصري 

. لتحرير األرض املقدسنل «اجلاأد يف سبيل اهلل»غأفل  هأن الغفلل، ورفعت شعأر 

 «احلنل»هنأن مصنرياأ  - وقأمت صفوة أباأجاأ للمعرهنل منه الياودينل اخلبيلنل

ل م  وبتمك  إرساجي «رودس»والتاكيل والتعذيب، واملصأدرة، ليتم بوقيه ادنل 

التقأط أنفأساأ، وباأء قوهتأ، وبلبيت دعأجماأ، وهبذ  الفرصل الذابيل الت  أبأحانأ 

 .هلأ احلكم املرصي

واغتيل رجيس الوزارة الذي وقه اهلدنل، ونكل بأجلامعل املسأادة، وسبق مجأعل 

. «االبفأق عىل قلب نظأم احلكم القنوة»م  صفوة أباأجاأ إىل ظلامت السس  بتامل 

م  بعد مؤسس اذ  اجلامعل ومرشنداأ، عنىل أيندي رجنأل احلكومنل، ثم اغتيل 

وبسيأرة حكوميل، ويف أهرب شأرع م  شوارع القأارة، ليكون اديل للملك فأروق 

أي نفس صبأح الينوم النذي قتنل يف مسنأجه  ... (فرباير 11)بماأسبل عيد ميالد  

 .«حس  الباأ»الشايد 

ينأن، وامنتألت السنسون وازدادت سيوة اإلرانأب، واشنتدت وطنأة اليغ

واملعتقالت، و  يك  م  املمك  أن يدوم انذا طنوياًل، فسنقيت وزارة األقلينل 

وبدأ االستعداد النتىلأبأت جديدة، وانتىلب برلامن جديد، وشنكلت . واإلراأبيل
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حكومل جديدة، وابت ريأح احلريل عىل النوط  املرصني بنأردة ماعشنل، ونفنس 

ضند الظلنم والظنالم، ضند . أرام احلبيسنلالاأس ع  مشأعرام املكبوبل، وأفك

ضند النرتف . االستعامر وأعوانه، ضد اإلقيأع واالحتكأر، ضد الفسأد واليغينأن

ضد املتأجري  بنأحلكم، واملتالعبن  بنألوط ، . ضد القرص وحأشيته. واالنحالل

ضد النذي  بنأجروا . (1691)ضد الذي  صاعوا اايمل سال . واملستغل  للشعب

 .ضد هل األوضأع اجلأجرة املاحرفل. دةبأألسلحل الفأس

بألساته وأقالمه، وأفراد  وشعبه ومراهنا  املمتندة يف  -وهأن للتيأر اإلسالم  

. القدح املعىل يف إثأرة اذ  األفكأر واملشنأعر -جسم الشعب هألشعريات الدمويل 

 .ويف قيأدة احلرهل الشعبيل ضد قوى الظلم والظالم

الذي نعمنت بنه النبالد يف بلنك الفنرتة الذابينل وسأعد عىل ذلك جو احلريل 

 .القصرية الت    بر مرص مللاأ إىل اليوم

ثم هأنت حرهل املقأومنل لإلنسلينا يف قانأة السنويس التن  باعمانأ احلرهنل 

اإلسالميل، وهأن شبأهبأ يف اجلأمعأت واألزار يف طليعل أبيأل اجلانأد، و  يبىلنل 

عمر : م إىل سسل اخلألدي ، وبقيت أسامءالقدر عليام فأتذ ماام شاداء، وضما

شأا ، وأمحد املاييس، وعأدل غأنم، وغريام بذهرة للذي  باسيام األيأم، وحسل 

 .عىل الذي  جيحدون العيأن

، وإعنالن األحكنأم العرفينل، (1652)ياأير سال  29ثم هأن حريق القأارة يف 

أن حيدث بعد  د ال ب ل والتوجس والضيراب هأنلودخول مرص يف عاد م  القلق

إ  ألرى النوميض خنالل »: فيام نقلاأ  عانه حن  قنأل «حس  الباأ»بابأ به . يشء

 !«الرمأد، ويوشك أن يكون له رضام
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وهنأن . سالم  او أقوى التيأرات الت  بقود الشعب وبنؤثر فينهإلهأن التيأر ا

أر يمتد يوًمأ الفأشلل املااأرة، وهأن اذا التي «الليرباليل»املتوقه أن يكون او وارث 

بعد يوم فيكتسب والء األلوف إثر األلوف، بل املالين  بعند املالين ، بوضنوحه 

وبسأطته، وشموله، وبوازنه، وسنمو ، وقنوة بنأثري ، ووجنود رصنيد  يف فينرة 

 .الشعب وأعامقه

بأجااهتنأ احلسأسنل الراصندة لكنل  - ولك  القوى العأمليل املرتبصل بأإلسالم

متابال غري غأفلل ع  بلند همرصن، لنه مرهنا  اجلغنرايف هأنت  - حرهل إسالميل

والتأرخي  والديا  واللقأيف يف العأ  العريب اإلسالم ، وله ثقلنه وبنأثري  النذي ال 

أن باسح احلرهل اإلسالميل  - هل اخلشيل - هأنت اذ  القوى اجلبأرة تشى. جيحد

وبذلك بتأح الفرصل . يف مرص، فتضم إىل قوهتأ الشعبيل قوة الدولل وسليأن احلكم

آخر يف مرص، فتتبىلر أحالم الياود يف القندس وفلسني   «صالح الدي »لظاور 

. ودولل إرساجيل الكربى، م  الفرات إىل الايل، هام حتيمت م  قل آمأل الصليبي 

 ... لليرباليل املوليل - غري إسالم  - م  البحث ع  وارثال بد  فكأن

ربل بقيأم اجلي  املرصي بأالنقالب العسكري وانتات اذ  الفرتة القلقل املضي

 .(59)1652( متوز)يوليو  23الذي بم يف صبيحل 

وغدت اجلريمل الت  اهتم هبأ رجأل احلرهل اإلسالميل من  قبنل، ودخلنو من  

ان   - جريمل قلب نظأم احلكنم بنألقوة - أجلاأ السسون، وذاقوا ألوان العذاب

 !«األبيأل» نفساأ املأثرة الت  يفىلر هبأ رجأل اجلي 

 والاأس م  يلق خرًيا قأجلون له

 

 مأ يشتا ، وألم املىلين  اهلبنُل 

                                               

 .بريوت - نرش دار الفتح - بعريب مروان خري« لعبل األمم»يراجه هوبالند يف ( 59)
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قد صفق لنه الشنعب، وأيدبنه هنل القنوى، ويف  «االنقالب»وال شك أن اذا 

 غور اؤالء الضنبأط األحنرار، و  بعنرف ربمقدمتاأ احلرهل اإلسالميل الت    بس

محلل »بمظارام، وبظأاروا بأ م مأذا يضمرون نحو اإلسالم، وقد غروا الكلريي  

 .وأنصأر اهلل، وعسكر اإليامن. «املصأحف

هأن بأييد الشعب هلذا االنقالب عىل أسأس أنه سيايل السليل الفأسدة، ويتيح 

الفرصل لتعديل الدستور، وإجراء انتىلأبأت حنرة ناهينل يتسنلم املندنيون بعنداأ 

 بأللاأء، أمنأ أن يتنوىل العسنكر السليل، ثم يعود اجلي  إىل ثكاأبه مشكوًرا، جملاًل

 .السليل إىل األبد، فلم يك  اذا يف حسبأن أحد مم  أيدوا االنقالب

حرهنل اجلني  »وإنام يسنمونه  «ثورة»يف بدايته يسمى  «االنقالب»  يك  اذا 

حينذر من   - اللواء حممد نسيب - بل هأن قأجد االنقالب يف ذلك احل . «املبأرهل

ولك  . «ثورة، بل  ضل وبيور إىل اإلمأم: ال بقولوا»: يقولو «ثورة»إطالق هلمل 

إىل حيا اإلعنالم، وعنىل أطنراف األلسنال  «ثورة»بمرور األيأم بدأت بظار هلمل 

 .«فلسفل اللورة»ثم  «حمكمل اللورة»و «جملس اللورة»وعرف الاأس . واألقالم

   - اللنورة أو اذ  - والذي يبدو م  استقراء األحداث أن قأدة اذا االنقالب

 - إنام هأنت عادام بعنض أفكنأر. جديدة «أيديولوجيل»يكونوا حيملون فكرة أو 

ع  إصالح الفسأد، وع  العدالنل االجتامعينل، وبقوينل اجلني ،  - م  ااأ وااأك

عن  اخلنط اللينربا   - هلنرًيا - وإقأمل حينأة ديمقراطينل سنليمل، ممنأ ال خينرج

 .فيام بعد ع  املبأدئ أو األاداف الستلالديمقراط  السأبق، حسبام أعل  

االشننرتاهيل الديمقراطيننل »  الجتننأ  االجتامعنن  لللننورة فننيام سننمثننم ظاننر ا

، فأجتات بأللورة، أو اجتات هبنأ 1691إىل أن جأءت قوان  يوليو سال . «التعأونيل
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 ، الت    بك  حتلم يوًمأ بملل اذا االنتصنأر يف«االشرتاهيل اللوريل»اللورة، وجال 

 !عأملاأ العريب، لوال أن فرضت بأسال الرمأح

، حن  قنأم (1696)لقد بدأت االنقالبأت العسكريل يف العأ  العريب ماذ سال 

وح  أجابن  بنبحرهته يف سوريأ، وقند ثبنت منؤخًرا أننه هنأن  «حس  الاعيم»

 .ثم هأنت انقالبأت احلاأوي فألشيشكيل - (60)إمربيأ 

 - (1652)يولينو سنال  23إال بعد ظاور ثورة ولك  االجتأ  اللوري   يتضح 

الت  هأنت بدايل ملوسم ثورات أخرى يف عأملاأ العريب، انتاى بقيأماأ عاد الليرباليل 

 «الضنبأط املغنأمري »إىل  «السأسنل املحرتفن »املارتئ، وانتقل هبنأ احلكنم من  

 .«اللوريل»لتدخل يف دوامل  «احلابيل»وانتقلت البالد م  دوامل 

قليل م  البلدان العربيل الليرباليل يعنأ  منرض املنوت، أو الشنيىلوخل وبقى 

ولكاه حيأول بأخري الااأيل بأحلق  املقويل، وايانأت ايانأت، فلكنل داء دواء إال 

 !اهلرم

 : فشل الليربالية يف تركيا

وهام أثبتت التسربل الليرباليل الغربيل الديمقراطينل فشنلاأ يف النبالد العربينل، 

 .أ هذلك يف البالد اإلسالميل األخرىأثبتت فشلا

الت  أخذت  «أبأبورك»برهيأ . وأوضح ملل هلذا الفشل او جتربل برهيأ احلديلل

وغأصت فياأ إىل أذقأ أ، وحأولت أن تلنق ، التسربل الليرباليل الغربيل بحذافرياأ

 .م  الشعب الرشق  املسلم شعبًأ غربًيأ يف هل يشء

                                              

 .املصدر السأبق -« ألمملعبل ا»( 60)
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بعقيدبنه : ريئنل املحمومنل بيبيعنل الشنعبلقد اصيدمت انذ  املحأولنل اجل

ورشيعته، بمقدسأبه، بمفأايمه، بمشأعر ، بأنظمته، برتاثه، بتقأليد ، بكل مأ يعتا 

ولك  قأجد اذ  التسربل وم  وراء    يبألوا بتحينيم أي يشء يف . به وحيرص عليه

 .سبيل غرضام

ت من  ذا قدمفامذا حققت اذ  التسربل م  ماأفه للشعب الرته  البأسل؟ ومأ

 ؟ثمرات؟ ومأذا خلفت م  آثأر

الذي  «العلم»او  «التكاولوجيأ»او  «التقدم»او  «برهيأ»لقد هأن الذي باشد  

بعمر به أرضاأ، وبيور به اقتصأداأ، وبسلح به جيوشاأ، وخيرجاأ من  الضنعف 

 .إىل القوة، وم  االعتامد عىل الاراعل إىل بيور صاأع  يليق هبأ

اذا هله   يتحقق برغم اللم  البأاظ النذي دفعنه الشنعب ولك  املؤسف أن 

 .الرته  املسلم، وبرغم مرور نحو نصف قرن عىل التسربل الكامليل

ولقد زرت برهيأ الشقيقل أهلر م  مرة، فلم أجد آثأر  ضل علميل وال صاأعيل 

 هام هات أبوقه، بل وجدت آثأر الفقر والتىللف بأديل للعيأن، و  أر معنأ  بنأرزة

الناعيم »الليربا  الكام ، إال صنور ومتأثينل  «التغريب»اذ  مآثر : يمك  أن يقأل

إنام او ! هل مأ رأياأ  م  معأ  ومآثر!! يف هل حمل وهل مكتب وهل ميدان «البيل

 !م  آثأر سالط  آل علامن

وال غرو أن وجدت مظأار التذمر والسنىلط والبلبلنل والشنكوى من  سنوء 

 .وضأع يف هل مكأن، وعىل هل لسأناألحوال، واختالل األ

و  يكد يشعر الشعب بيشء م  البحبحنل واحلرينل الدياينل يف عاند املرحنوم 

حتى انفسرت الروح اإلسالميل يف الشعب الرتهن ، وبندا أن . «عدنأن مادريس»
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الساوات السود الت  مرت به   بغري حقيقته، وظانر نشنأط إسنالم  يف جمنأالت 

مجنأل »ى املعأديل لإلسالم، فكأن انقنالب اجلني  بقينأدة عديدة، اربعدت له القو

بحيث ال يعرف الشنعب  .وقتله ودفاه رًسا «عدنأن مادريس»وحمأهمل  «جورسيل

االجتأ  الكام ، ويدعمه االسنتعامر : واليوم بتوزع برهيأ اجتأاأت ثالثل. مكأن قرب 

ليسأري، وبدعمنه واالجتأ  ا ... م  اخلأرج، وأوليأؤ  م  ضبأط اجلي  يف الداخل

 .واالجتأ  اإلسالم ، وال يدعمه إال اهلل وإيامن الشعب ... الدول الشيوعيل

 .وال يدري إال اهلل عأقبل اذا الرصاع واالنقسأم

* * * 
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 ملاذا فشلت الليربالية الدميقراطية عندنا؟

لقد أثبتت التسربل الليرباليل الديمقراطيل فشلاأ يف بالدننأ، وسنأءت يف ظلانأ 

ال، وفسنندت األوضننأع، واختننل مينناان املستمننه، وباعاعننت القننيم األحننو

 .واألخالق، وأصيبت احليأة هلاأ بألبىل والتعف 

  بستيه اذ  التسربل أن حتقق التقدم املاشود للنبالد، وأن بسنري بألااضنل يف 

 .طريقاأ الصحيح

يف   بااض بأالقتصأد القوم  إىل املستوى امليلنوب ال يف باوينه اإلنتنأج، وال 

باويه اإلنتأج، وال يف زيأدبه، وال يف حتسباه، و  بربفنه بأألمنل إىل مسنتوى األمنم 

 .الصاأعيل القويل

  برق بأجليوش إىل مستوى اجليوش العرصيل م  حينث التسنليح والتندريب 

والتاظيم، والقدرة عىل الدفأع واهلسوم، وبقيت جيوشاأ عألل عىل الدول األجابيل 

 .يف بسليحاأ وبدريباأ

  بص  احلريأت العأمل للشعب، مه أن احلريل ا  سمتاأ األوىل ومفىلرهتأ عىل 

 .التسأري األخرى

  بقرب بن  فئنأت املستمنه بتحقينق العدالنل االجتامعينل، وإقأمنل التنوازن 

االقتصأدي، والتكأفل املعييش، بل وسعت الشنقل بنام أبأحتنه من  فنرص اللنراء 

 .لألهلري الفأح  لقوم، بسوار احلرمأن 

ل، وبقألينداأ العريقنل، ل  برق بأخالق األمل، و  حتنأفظ عنىل قيمانأ األصني

 .فضأعت األمل ب  اجلمود واالنحالل
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  بفلح يف حتقيق اآلمأل الوطايل لشعب همرص يف وحندة وادي الاينل وجنالء 

 .القوات األجابيل ع  أرضه

، وال عنىل الصنعيد   حتقق أي نسأح يف قضيل فلسي  ال عىل الصعيد السيأيس

دولنل »العسكري، وبوج فشلاأ بأنسحأب جيوشاأ جتر ذيول اخليبل والعأر، وقيأم 

 .(1691)سال  «العصأبأت

فضاًل ع  وحدة عربينل، بلنه الوحندة .   باسح يف إقأمل بضأم  عريب حقيق 

 . اإلسالميل

وم  حق هل عريب وهل مسلم أن يعنرف األسنبأب والعوامنل التن  أدت إىل 

 !فام ا  األسبأب. التسربل الليرباليل الديمقراطيل يف رشقاأ العريب املسلمفشل 

 : اخلطأ األكرب يف االجتاه نفسه

وقبل أن نب  أسبأب فشل الليربالينل الغربينل يف بالدننأ، يابغن  أن نبن  اانأ 

أن فشل الليرباليل ليس نتيسل أخيأء جاجيل، وال نتيسل فسأد : حقيقيل أسأسيل ا 

 .ل للسيأسل، وإن هأن ذلك أمًرا واقًعأفالاعامء، أو فسأد األحااب املحرتاحلكأم، و

خلوانأ من  العارصن : إن أهرب عينوب الليربالينل الديمقراطينل العلامنينل انو

 . ورفضاأ االاتداء هبدا الروح ، بل إغفأهلأ له إغفأاًل مقصوًدا، ب عراضاأ ع  اهلل،

وأن بأثري   - يف وجود اإلنسأن - او أام يشء «الدي »وقد أثبتت التسأرب أن 

أو السيأسننأت  «األيديولوجيننل»وأن الاظريننأت . الفكننري والسننلوه  ال جيحنند

العمليل، الت  متال الدي ، بعي  عىل اأم  احليأة، وال بافذ إىل صلباأ، وال متنس 

 .قلب اإلنسأن ونفسه الت  ب  جابيه، الت  ا  أصل هل بغيري وإصالح
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 :املفكري  واملصلح  يف عرصنأ ويف هل العصورواذا مأ أدرهه هلري م  

ال يمك  أن يقوم املستمه الكأمنل، وأن بسنتوي اللقأفنل »أنه  «بردييف»يؤهد 

 .(61)«الكأملل، بدون حيأة روحيل حقيقيل، أي بدون انبعأث ديا 

وباداد احلأجل إىل الدي  ب  أمم الرشق خأصل، من  العنرب، والنرتك والرببنر 

 .ري الدي  عليام وقوة دفعل هلم، هام يقول اب  خلدونوغريام، لغلبل بأث

اجتأ  طأجفل من  العنرب واملسنلم  : هلذا هأن اخليأ األهرب او يف االجتأ  نفسه

وفلسنفل حينأة . ليستوردوا ماه ألوطنأ م وأقنوامام نظنأم حينأة. شير الغرب

 .وجودمه أ م يملكون أهمل نظأم للحيأة، وأملل فلسفل لتفسري ال( أيديولوجيل)

لقد هأن اذا االجتأ  دلياًل عىل أن الذي  بباو  وقأدو  ودعوا إليه قد اتنذوا انذا 

وبأثر عأطف  بتفوق الغرب، وإعسأب بحضأربه املاترصة،  «انفعأل»االجتأ  نتيسل 

 .وفام عميق لام او واقه، ولام جيب أن يكون «وع »و  يك  نتيسل 

 .حتديد اليريق إليه لقد أخيأ اؤالء حتديد اهلدف، هام أخيأوا

 «املشكلل»أ م   يافذوا إىل حقيقل : وهأن اذا اخليأ األسأيس نتيسل خيأ آخر

 .الت  بعأنياأ األمل، وبتيلب هلأ احلل والعالج

 : مشكلة الفساد ومشكلة التخلف

بل ماذ عاند خلفنأء  - لقد هأنت مشكلل البالد اإلسالميل ماذ عاد حممد عيل

بتملنل يف أمنري  بنرزت  - إىل اإلصالح قبله بنام  طوينل العلامني  الذي  دعوا

ولكل منااام  .«التىللف»و «الفسأد»أثأرمهأ يف هأفل جوانب احليأة اإلسالميل، ومهأ 

                                              

 (.191ص)اليبعل اللأنيل  «اإلسالم وحتديأت العرص»( 61)
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داللل عىل أن جذوة احلضأرة اإلسالميل قد خبت، وأ أ أصبحت بعنأ  أهلنر من  

 .يلبأزمل عأ

وهيف بداورت األخنالق،  «أزمل الضمري اإلسالم »فاو يملل  «الفسأد»أمأ 

وانحط السلوك عاد املسلم ، وشأع حب الدنيأ، وحب الذات، وانترشت الروح 

ضعف لأثر هله وذلك . نفيس نفيس: ئالبكأليل والسلبيل، وقول هل أمراجلربيل وا

وقد ظانرت نتنأج  . اإليامن، ونقص الرتبيل، وقصور التوجيه، وسوء الفام للدي 

 .احلكم وسأجر العالقأت االجتامعيلاذا الفسأد يف اإلدارة و

وبوقفنه عن  االبتكنأر  «أزمنل العقنل اإلسنالم »ف نه يملنل  «التىللف»وأمأ 

واحلرهل، واهتفأء  بألروايل ع  الدرايل، وبألسنامع عن  اإلبنداع، وبألتقليند عن  

: االجتاأد والتسديد، وأصبح امللل الذي جيسم موقف العقليل اإلسالميل يومئذ او

  يك  اذا يف علم الفقه وعلنوم الندي  فقنط، بنل !! «ول لآلخر شيئًأمأ برك األ»

شمل ذلك العلوم الدنيويل أو الكونيل هألكيميأء، واليب والفلنك والريأضنيأت 

 .وغرياأ ممأ نبغ فيه املسلمون يف عصور  ضتام

أزمنل : وال ريب أن املسلم  هأفل قند أحسنوا إحسأًسنأ جلًينأ بأألزمنل األوىل

مانذ عاند بعيند، بشنمل  «الفسنأد»سلوك، وهأننت الشنكوى من  األخالق وال

 .أمتامعخأصتام و

رسمته هلم آينأت . وذلك ألن امللل األخالق  لدى مجاور املسلم  واضح ب 

وادى الراشدي  م  اخللفأء، وعمنل الصنأحل  من  . القرآن، وأحأديث الرسول

وال .  خيفنى علينهفأي انحراف ع  اذا امللل يكتشفه املسلم وال. سلف اذ  األمل

. بنل يتسنأوز  إىل التنأثر واالنفعنأل. يقف األمر عاند حند االهتشنأف واإلدراك
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. بنألرجوع إىل التندي  الصنحيح. والشعور القوي بوجنوب اإلصنالح والتغينري

 .وقمه هل مفسد رشير. وبأديب هل ماحرف

و   فلنم يشنعر هبنأ املسنلمون «التىللنف»الت  بتسسند يف  «أزمل املعرفل»أمأ 

عاندمأ اصنيدموا بقنوة الغنرب احلنديث  - نسبًيأ - درهواأ إال يف وقت متأخري

وشأادوا بفوقه العسكري والصاأع  يف محلل نأبليون ويف غرياأ، هام أبيح ملن  زار 

 .أوروبأ ماام أن ييله عىل بقدماأ العمرا  البأار

ائذ يتفوق عليه، حيري غريا  وذلك ألن التىللف ال حيس به م  يعي  فيه، مأ 

يرشع يف املوازنل واملقأرنل، وإدراك الفرق بياه وب  غري ، وخأصل إذا هأن اذا الغري 

 .خصًمأ حيأربه

وم  ااأ هأنت رؤيل أزمل التىللف مقصورة عىل اخلأصل دون العأمنل يف بداينل 

 .األمر، وقد بدأت حمأولل عالجاأ م  زم  غري قصري

يف أواجل )ماذ عاد حممد عيل  وحسباأ أن نذهر أن مرص قد بدأت اذ  املحأولل

 .أي يف الوقت الذي بدأت فيه اليأبأن  ضتاأ ووثبتاأ( القرن التأسه عرش

 : نهضة حممد علي يف مصر وقصورها

أهلنر  «للمسد»الذي  يعملون  «العسكري  املغأمري »إال أن حممد عيل هأن م  

أهلر  «جي  قوي» حيتأج إىل - يف نظر  - ، وهأن اذا املسد«لإلصالح»ممأ يعملون 

وال يكأد ياظر إىل الشعب إال بمقندار . وجمتمه صألح «شعب قوي»م  حأجته إىل 

إال بمقدار منأ انو  «اجلي »مأ او وسيلل إىل إمداد اجلي  وباويد ، وال ياظر إىل 

 . الذي يبغ «امللك»وسيلل إىل 

يل وم  اإلنصأف للرجل أن نعرتف بام أنسا م  إصالحأت اأمل هألقاأطر اخلري
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 .ولك  رؤيته   بك  واضحل للمشكلل بوجاياأ. وغرياأ

والرق  بأألخالق، فلم يلق إليه بأاًل، ألن العارص  «إصالح الفسأد»فأمأ جأنب ( أ)

الروح  هأن غريبًأ ع  بكوياه، وألنه او نفسنه هنأن أحند الفتنأك النذي  ال 

والقنيم بأمللنل العلينأ،  - يف سبيل مصنأحلام وأغراضنام الذابينل - يعبأون

الروحيل، بأإلضأفل إىل خصومته لعلامء البالد وقأدة الرأي والتوجيه فياأ، هنل 

ال يكأد جيد البأحنث فيانأ موضنًعأ للعارصن . «مأديل بحتل»اذا جعل  ضته 

الروح  واألخالق  الذي او أسنأس بغينري املستمعنأت، هنام يبن  القنرآن 

 .الكريم

عن   «العلنم»فصنل نمانذ ا.  واذ  مشكلل قديمل عأنأاأ املستمنه اإلسنالم

منه أن األصنل يف نظنأم اإلسنالم أن . «العلامء»ع   «احلكأم»واستغاى  «احلكم»

وال يقبنل العنأ  غنري املستاند إال . عأملًأ، بل جمتاًدا - اإلمأم - يكون احلأهم نفسه

هينف يكنون  ... فكيف إذا هأن احلأهم جأااًل بأإلسالم جاناًل ميبًقنأ! لرضورة

 ! م  حيتأج او إىل معلم؟ وفأقد اليشء ال يعييه معلًمأ للشعب

إذ   ياظر إىل أعامق املشكلل . هأنت رؤيته قأرصة أيًضأ «التىللف»ويف جأنب ( ب)

وإنام اهتفنى ب رسنأل بعلنأت إىل . حتى يعأجلاأ م  جذوراأ. وأسبأهبأ البعيدة

 .أوروبأ م  ضبأط اجلي  وغريام، ليعودوا أهلر هفأيل وأعظم خربة

حتنديث »وضه خيل بعيدة املدى، عميقل اجلذور، لنننن  الواجب يقتيضوهأن 

 «النروح العلمن »بأقتبنأس  - طليعل للعقل العريب واإلسالم  - «العقل املرصي

 .اللذي  هأنأ يسودان الغرب يف ذلك احل  «األسلوب التقا » و

أجانأ فاذا هأن أام وأبعد خيًرا، وأبقى أثًرا، م  إنشأءات جاجيل، يقوم عنىل با
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 .وبافيذاأ ماادسون أجأنب، وأن يك  نفعاأ ال شك فيه

ثنم ! «أن جيعل مرص قيعل من  أوروبنأ»فسعل ادفه  «إسامعيل»وجأء حفيد  

ذات الفواجد الربويل، الت  هبلت مرصن، وأعينت  «الديون»سلك إىل ادفه طريق 

ال هأن ادف ! التدخل يف شئو أ الداخليل، ضامنًأ حلقوقام قاألجأنب الداجا  ح

إسامعيل جعل مرص جاًءا م  أوروبأ يف الاامء واالزداأر والعمران، فاقل م  ااأك 

 ؟روح العلم واجلد والتاظيم

 .إن هأن اذا ادفه، فاو   يسلك السبل القأصدة املوصلل إليه

 .رص، فقد أخيأ اهلدف أصاًلوإن هأن ادفه نقل نمط احليأة األوروبيل إىل م

معاويل باقل إىل الغرب م  الرشق خري مأ  «قاأة»إن املفروض يف مرص أن بكون 

م  الغرب خري مأ  - إىل الرشق - وباقل. فيه م  ادايل وإيامن وملل ونظأم للحيأة

 .فيه م  أرسار العلم والصاأعل وأسبأب الرق  واإلبداع الامدي

والعقنول  األنفنساجلأ  املعاوي، املتعلق ب صنالح أمأ . اذا يف اجلأنب الامدي

فنام   بنأأمن  يشنأبه » فلم جيد فيه جديند و. والكشف ع  جوار األمل. والضامجر

وهبأ أصبح املاظم . وقد أصبح االاتامم بأجلأنب الامدي يف احليأة او املسيير. «ظلم

 .، وربام الوحيدأو الااوض الامدي او اهلدف األول

 : االستعمار مرحلة التحرر من

احتلنت فيانأ مرصن ومعظنم أقينأر العنأ  العنريب . وجأءت مرحلل أخنرى

 - الفسنأد والتىللنف - ت لففظانرت إىل جأننب املشنكلت  السنأ. واإلسالم 

بسأننب  - وظار اندف جديند. «االستعامر»مشكلل : مشكلل أخرى جديدة ا 

إذ ال أمل يف . ولبل أصبح او اهلدف األ. «التحرير»او  - اديف اإلصالح والتقدم
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 .الديأرل أجاب  الغأضب الكأفر ع  حإصالح وال بقدم حقيق  إال إذا ر

ال االستعامر املتسنلط عن  األرض العربينل ج. وبعد جاأد طويل وهفأح مرير

يف األفكأر والافنوس، واألنظمنل : ولك  بعد أن برك فياأ أثأًرا غأجرة. واإلسالميل

 يقنلأو ما لكنل بلندهنام خلنف . الجتامعيلويف شتى جوانب حيأباأ ا. والتقأليد

ويف بأهسنتأن  «إرساجينل»ففن  بنالد العنرب . جاودانأومتتص مشكلل بشغلاأ 

: ويف أفريقيأ اإلسالميل مشكالت هلرية. وعصبته «أبأبورك»ويف برهيأ . «هشمري»

 . وغرياأ وغرياأ مسلمو احلبشل، أريرتيأ - جاوب السودان

 : ما حتتاج إليه النهضة من الغرب

أو  «التقندم»إىل النربوز، وأصنبح  «التىللف»عىل أيل حأل، فقد عأدت مشكلل 

يف مقدمل مأ يعمل له احلكأم والرؤسأء، ويدعو إليه السأسل والاعامء، بعد  «الااضل»

 .التحرر م  نري االستعامر العسكري والسيأيس

 حتتأج م  الغرب ومأ ال - أو التقدم - ولكاام خليوا ب  مأ حتتأج إليه الااضل

 .إليه، م  نأحيل

هام أغفلوا اجلأنب اآلخر، الذي نبااأ عليه م  قبل، والنذي بدوننه بتعلنر هنل 

 ضل، ويتىلبط هل نظأم، ويفشل هل إصالح، وانو اجلأننب الافيسن والفكنري 

 .واألخالق  لألمل، اجلأنب الذي يعيد إىل األمل حيأة الروح، وروح احليأة

الغرب، ومن   «بقايل»الغرب، م   «علم»لر م  إن الااضل   بك  حتتأج إىل أه

 .باظيم الغرب اإلداري واملد 

 : عن استرياد األيديولوجيات شرقنا املسلم غين

أمأ فلسفل الغرب ونظأمه للحيأة، ونظربه إىل الدي  والدولل، وإىل اهلل واإلنسأن، 
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سسأبه التن  وإىل الكون واحليأة، وإىل القيم واألخالق، وأمأ أنظمته وبقأليد  ومؤ

فليست ممأ حيتأج إلينه  «األيديولوجيل»يقيماأ باأء عىل اذ  الفلسفل وبلك الاظرة 

 .ممأ يرض  ويؤذيه - قيًعأ - يافعه، بل ا ممأ رشقاأ املسلم، وال 

يقبل هل مأ يصب فيه م  طأار أو  «إنأء فأرًغأ»ذلك أن اذا الرشق املسلم ليس 

 . متسه ليشء جديدأو ليس فيه حيا  «إنأء مملوء»نسس، وإنام او 

الربأنينل  «أيديولوجيتنه»حيأبنه اخلأصنل، لنه  لإن اذا الرشق املسلم له فلسنف

من   - بأحكأمنه وآدابنه - الشأملل، له نظأم حيأبه اخلأص الذي يصحب اإلنسأن

 .سأعل امليالد، إىل حلظل الوفأة، بل ممأ قبل امليالد إىل مأ بعد الوفأة

دخيلنل، أو نظنأم  «إيديولوجيل»األسأيس يف اذ  حمأولل استرياد هلذا هأن اخليأ 

حيننأة أجابنن ، حيننل حمننل نظأمننه األصننيل، سننواء أهننأن اننذا الاظننأم أو بلننك 

اينل التن  بتحندث عاانأ اآلن أم االشنرتاهيل يا  الليرباليل اليم «األيديولوجيل»

 .اليسأريل الت  ساتحدث عااأ يف الفصل القأدم

 : ف الغرب وحدهالليربالية وليدة ظرو

أل نأ بنذر  - وحق هلأ أن بفشل - لقد فشلت الليرباليل الديمقراطيل يف أوطأناأ

 .وضه يف غري بربته، ويف غري ماأخه املالجم له

إن الليرباليل ا  بانت الغنرب املسنيح  الكايسن، ووليندة ظروفنه وبأرخينه 

 .أالهبومشكالبه اخلأصل به و

لغربيل يف العصنور الوسنيى األوروبينل، لقد هأنت ردة فعل ليغيأن الكايسل ا

وبسلياأ عىل الرقأب، وجتميداأ للعلم، وإراأهبنأ للفكنر، واضنياأداأ للعلنامء 

هل ذلك بأسم الدي ، وبأسم اهلل، وبأسم املسيح واإلنسيل، والكتأب  - واملفكري 
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 .املقدس

اإلقيأع  هأن الفرد شيئًأ بأفًاأ ال قيمل له وال حريل له، يف ذلك املستمه اليبق  

 .الغشوم، ال أمأم الكأا ، وال أمأم امللك، وال أمأم اإلقيأع 

رومأ بستغل دعوى العأمليل يف املسنيحيل لتفنرض سنليأ أ  وهأنت الكايسل يف

 .عىل هل املسيحي  يف أوروبأ، بغض الاظر ع  اختالف األوطأن والعاأرص

ورويب يتىلذ اجتأانأ وبدأ الفكر األ «التاوير»فلام أفل نسم الكايسل، وياغ عرص 

و  يعند صنأحب . احلنر «للعقنل»املقدس، بنل  «للاص»آخر،   بعد السيأدة فيه 

 .«العقالنيل»وم  ااأ ظارت . الكلمل او الكأا  أو القسيس، بل العأ  أو املفكر

رار  فضأء اليليق، وهأن فوفر املستمه الغريب م  الدي ، هام يفر السس  إىل ال

 - «العلامنينل»فألعلم عاد  مقأبنل للندي ، و. «بأحل العلم»إىل  «سس  الدي »م  

باأء عنىل  «الالديايل»بعا  يف الغرب  - وا  لفظل ماسوبل إىل العلم عىل غري قيأس

و  هينرب من  . «الكنأا »وإنام فر م   «اهلل»واحلقيقل أنه   يفر م  . اذا األسأس

 .«الكايسل»وإنام ارب م   «الدي »

بدياًل  «اإليامن بألعلم»و. «رفض الدي »لالنتصأر عىل الكايسل هأنت ردة الفعل 

 .عاه، واعتبأر السيأدة للعقل البرشي ال للوح  اإلهل 

وبقديس حريته ب عيأجه حق االنتىلأب  «الفرد»وهأنت ردة الفعل اللأنيل متسيد 

والرتشيح واملعأرضل، هنام ان  فلسنفل الديمقراطينل السيأسنيل، وحنق الاشنأط 

بغري حدود أو  - والتعأقد والتملك والتاميل لام يملك، واإلنفأق ممأ يملكوالتبأدل 

يف املسأل االقتصأدي، هام ا  فلسفل االقتصأد احلر، وحنق السنلوك  - قيود بذهر

الشىليص بام بشأء له رغبأبه، وباي  له غراجا  وشاوابه، مأ   يعتد عىل غري ، هام ا  
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 .فلسفل احلريل الشىلصيل

ات او األصل، واملستمه فرع له، وخأدم وحأرس، والفرديل جيب فألفرد أو الذ

يف السيأسل، ويف االقتصأد، ويف االجنتامع، ويف الرتبينل، ويف : أن بظار يف هل جمأل

 .السلوك

دين  »وهأنت ردة الفعل اللأللنل يف التانأدي بألوطاينأت والقومينأت، فلنيس 

عاند مجأعنل، ( النوط )ب وإنام الرابيل ان  األرض والنرتا. الكايسل او الرابيل

عاد آخري ، املام أن الرابيل ليست ا  الدي  النذي ( القوميل)والعارص والساللل 

 !ياتسب إىل الكايسل، وبعتا به الكايسل

إن الليرباليل   بك  يوًمأ مأ صأحله لعنالج مشنكالباأ، : هلذا نقول ونكرر القول

عأل  أوضأًعأ تغري جمتمعاأ، ل وشقأء أمراضاأ، والرق  بأمتاأ، أل أ نشأت يف جمتمه

 .غري أوضأعاأ

 : هلذا فشلت الليربالية عندنا

لفشل الليرباليل عاندنأ، انو  - الذي نعترب  سبب األسبأب - إن السبب األول

ماحاأ عن  رضنأ والءننأ نال نؤم  هبأ، وال برشعيتاأ، وال  - نح  املسلم  - أناأ

اليل الديمقراطيل نظنأم قنأرص، هكنل واحرتاماأ، بل نؤم  أعمق اإليامن، أن الليرب

 - حتًمنأ - األنظمل الت  يضعاأ البرش ألنفسام بعيًدا ع  ادى اهلل ونور ، فتنأيت

مليئل بأللغرات ونقأط الضعف والقصور، الت  باكشف للاأس يوًمأ بعد يوم، ومأ 

بكنوياام  لفام حمددون بيبيع. ذلك إال ألن البرش أنفسام قأرصون قصوًرا ذابًيأ

فتام وبأثري عرصام وبيئتام وحمييام، زيأدة عن  بنأثري مينوهلم، وناعنأهتم وثقأ

وهلنذا   بنربأ الليربالينل . وأاواجام الت  ال جيرس إنسأن عىل ادعأء العصنمل ماانأ
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الديمقراطيل م  عيوب ذابيل مصأحلل هلأ، ال زال املفكرون واملصنلحون حينأولون 

العميقل الشنأملل املتوازننل إىل الندي  وإىل وهلذا هأن ياقصاأ الاظرة  ،(62)عالجاأ

العلم، وإىل الفرد واملستمه، وإىل احليأة والكون، فقد جأءت نظرهتأ إىل اذ  األمور 

 .جأنحل إىل الغلو واإلفراط، أو التقصري والتفريط

وال عسب أن وجدنأ أالاأ أنفسام يكتشفون عسااأ وقصوراأ، ويترصنفون 

علياأ، ذااب  إىل أيديولوجينل أخنرى مضنأدة هلنأ،  عااأ أو يعدلو أ، أو يلورون

 .فياتقلون م  الاقيض إىل الاقيض

واذا سبب عأم لفشل الليرباليل وتبياأ وعسااأ ع  إسعأد املستمعأت التن  

 .سأرت فياأ أزمأنًأ غري قصرية

واو مأ قلاأ  م  . ويتفرع ع  اذا سبب آخر خأص باأ نح  العرب واملسلم 

وقوم غري  مذاب مستورد م  أرض غري أضاأ، - بحساأهتأ وسيئأهتأ - أن الليرباليل

 .قوماأ، هلم عقيدة غري عقيدباأ، وقيم غري قيماأ، وبقأليد غري بقأليدنأ

 .ا م  عاأرص احليأة الليرباليلبوصفاأ عارصً  «العلامنيل»لااظر ملاًل إىل 

عأًمنأ يف جمتمنه  قد بقبل يف جمتمه مسيح ، ولكااأ ال جتد قبواًل «العلامنيل»إن 

 .إسالم  أبًدا

إن املسيحيل ال بشتمل عىل رشيعل أو نظأم للحيأة يوجب عىل املؤم  هبأ التااًمنأ 

 .خأًصأ هبذا الاظأم أو بلك الرشيعل

                                              

حمانل » ، وأيًضنأللندهتور عبند احلميند متنو « أزمل األنظمنل الديمقراطينل»: انظر يف ذلك( 62)

 .«الديمقراطيل
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أحندمهأ هلل أو للندي ، : بقسنيم احلينأة إىل شنيري قبل بل إن اإلنسيل نفسه 

 .«ومأ هلل هلل أعط مأ لقيرص لقيرص»: فقأل. واآلخر لقيرص أو للدولل

وهبذا يستييه املسيح  أن يعي  يف ظل حكم علام  واو ميمئ  الضمري غري 

 .خمدوش العقيدة

احلكنم »هلم عذرام يف اهلروب من   - خأصل - هام أن الغربي  م  املسيحي 

يعان  حكنم  - هام عرفنو  وجربنو  - فأحلكم الديا . إىل احلكم العلام  «الديا 

 !م  قرارات احلرمأن، وصكوك الغفران الكااوت، ومأ يتبعاأ

لديه يعا  شيئًأ آخر، فن ن  «العلامنيل»ف ذا نظرنأ إىل املستمه املسلم وجدنأ قبول 

إطنراح  «امنيللالع»وهبذا يعا  قبوله . اإلسالم عقيدة ورشيعل، ونظأم هأمل للحيأة

رشيعل اهلل، ورفض أحكأم اهلل، واهتأم اذ  الرشيعل بأ نأ ال بصنلح هلنذا النام ، 

هأنام يفضلون عقوهلم عنىل علنم . واتأذ البرش رشاجه ألنفسام م  وضه عقوهلم

ِ َٱّلَلََُقُۡلَ}: اهلل، وجتأرهبم القأرصة عىل ادايل اهلل
 
ۡعل ُمَأ

 
نهُۡمَأ

 
 ... [243: البقرة] {و أ

. الدعوة إىل العلامنيل ب  املسلم  معاأاأ االحتأد واملروق م  اإلسالم هلذا هأنت

وهأن قبول العلامنيل أسأًسأ للحكم بداًل م  الرشيعل اإلسنالميل، ردة رصحينل عن  

دي  األمل الذي رضيه اهلل هلأ، ورضيته لافساأ، والذي فرض عليانأ أن حتكنم بنام 

 .أنال اهلل

املاكر الكبري خمألفل بيال، ومعصيل طأارة،  وهأن السكوت م  الشعب عىل اذا

أبرز نتأجساأ الشعور بأإلثم، واإلنكأر القلب  عىل الوضه القأجم، وفقد اإلحسنأس 

 .بألرضأ عاه واالطمئاأن إليه واالحرتام له، ألنه وضه يفتقد الرشعيل يف نظر املسلم

نه خلق العنأ  ثنم ثم إن العلامنيل باسسم مه التفكري الغريب الذي ياظر إىل اهلل أ
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صاعاأ أول مرة ثنم برهانأ بندور . فعالقته به هعالقل صأنه السأعل بألسأعل. برهه

واذا الفكر موروث م  فلسفل اليونأن وخأصنل فلسنفل أرسنيو . بغري حأجل إليه

بل ال يعلم عاه شيئًأ، فاو إلنه مسنك  . الذي ال يدبر اإلله عاد  شيئأ م  أمر العأ 

إذا . فال عسب أن يدع ملل اذا اإللنه الانأس وشنأ م. «نتول ديورا»هام وصفه 

إىل اهلل،  - نحن  املسنلم  - هيف يرشع هلم واو جيال أمورام؟ بىلالف نظرباأ

فاو خألق اخللق، ومألك امللك، ومندبر األمنر، النذي أحنأط بكنل يشء علًمنأ، 

هلنذا أننال . وأح  هل يشء عدًدا، ووسعت رمحته هنل يشء، ورزق هنل حن 

رض عنىل عبنأد  أن يلتامنوا بنام رشع، فجه، وأحل احلالل، وحرم احلرام، والرشا

 .أنال، وإال هفروا وظلموا وفسقواوحيكموا بام 

 .لعقأجدنأ وقيماأ وبقأليدنأ: وملل آخر نذهر  ملىلألفل الليرباليل الغربيل ليبيعتاأ

منأ »ذلك او فاماأ للحريل الشىلصيل، فا  بعا  حريل اإلنسنأن يف أن يفعنل 

دون عأجق، فا  حريل الغرياة  «مأ يابغ »دون قيد، ال حريته يف أن يفعل  «تا يش

 .«اإلنسأنيل»، وليست حريل اإلرادة «احليوانيل»

أمأ احلريل عادنأ فا  حريل يف نيأق األخالق والقيم التن  يقنوم عليانأ رصح 

 .املستمه

اخللق، أو الدي ، ف ذا وجد يف الاأس م  غلبه بأعث الشاوة أو اهلوى عىل بأعث 

فاو حمأسب أمأ اهلل بعأىل، ولك  يد العدالل ال باأله إذا بسرت بمسونه خلف جدران 

أو يسنأله عنام . بيته، فليس ألحد أن يتسسس عليه، أو يقتحم عليه حرمل مسكاه

 .أغلق عليه بأبه

أن عمر أثاأء جتواله وبعسسه بألليل، أحس بسامعل جيتمعون عىل : ويف اذا ورد
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ففاعنوا، ولكن  هنأن . سور عليام مااهلم، وفأجأام يف هلوام وجمنوهلمتف ون،جم

قدر م  الشسأعل، وقدر م  العلنم بأإلسنالم، جعلانم  - عىل مأ ام فيه - لدهيم

حيأهمون عمر أمري املؤما  إلينه، حتنى جعلنو  يف موقنف املندافه، ال يف موقنه 

 . املاأجم

 .أ خيأ لقد اربكبت ثالثليأ أمري املؤما ، لئ  هاأ قد اربكبا: قألوا

 !ومأ ا ؟: قأل

واَْ}: قأل اهلل بعأىل: قألوا ُۡ َۡ ََت     َ : وقد جتسسنت، وقنأل ... [21: احلسرات] {و 

{َ
ۡ
او أ َٰبِه  بۡو 

 
َأ ُۡ َِم َت ۡدُخلُواَُْبيُوتًناَ}: وقد بسورت، وقأل ... [271: البقرة] {تُواَْٱَۡلُيُوت    

َِ ن
ۡ
ه أ ۡۡ َت  َٰ َ َُبيُوتُِكۡمَح  ۡي  واَْغ  هَُۡۡ

 
َأ َٰٓ ل ُِمواَْى    ۡ ُ ت او   !!و  بفعل ... [18: الاور] {لِه 

فعسب عمر م  فقاام، واعتذر إليام، هام اعتنذروا إلينه، وعأاندو  عنىل أن 

 .يتوبوا

ري منأال يتسسس أحند علينك ولنو هنأن أ: حًقأ «احلريل الشىلصيل»فاذ  ا  

املعصنيل، وحسنأبك  املؤما  نفسه، وأن بكون ملسكاك حرمته، ولو مأرست فيه

 .عىل اهلل

أمأ أن بيل املعصيل برأساأ، وخيرج املاكر إىل ظأار املستمه، يفأرقه م  يشنأء، 

سند : د عنواقفاذا بأب واسه لفسأد عريض، وانحالل هبنري، ال يقنر  دين  من  

 .الذراجه إىل هل رش

 .فاذا فرق مأ ب  الليرباليل واإلسالم يف الاظرة إىل حريل السلوك الشىليص

إن الليرباليل ياقصاأ التوازن العأدل ب  حريل الفرد وقيم املستمه، فا  برسف 
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ولو هأن ذلك عىل  «احلريل الشىلصيل»يف بدليل الفرد وإرخأء العاأن لشاوابه بأسم 

حسأب األخالق وامللل العليأ، فا  ال بقيم لألخالق والقنيم وزننأ إال يف املسنأل 

: يفعل مأ يشأء. فكل إنسأن أمري نفسه «لشىلصيلاحليأة ا»أمأ مأ بسميه . االجتامع 

يراقص وخيأرص، ويلعب ويقأمر، ويا  ويسكر، وال جاأح عليه قأنونًنأ، وال لنوم 

. إن هأننت امنرأة «أرس حقاأمت»إن هأن رجاًل، أو  «يامرس حقه»عليه عرًفأ، ألنه 

ة يف أي أن القأعند. واملام أال يؤذي أحًدا بذلك، أو يعتدي عنىل حقنه انو اآلخنر

 .دعا  ومأ أريد أدعك ومأ بريد: السلوك

واذ  الاظرة للحريل الشىلصيل خأطئل م  أسأساأ، فأإلنسنأن حنر يف حندود 

وعىل الاظأم االجتامع  . القيم والفضأجل الت  بعلو بأإلنسأن ع  حضيض احليوان

أن هيي  للفرد سبيل السمو اإلنسأ ، ال أن يعايه عنىل التند  واهلبنوط احلينوا ، 

دعوى احلريل الشىلصيل، فأجلأنب الشىليص واجلأنب االجتامع  يف احليأة البرشيل ب

متداخالن متالزمأن، يؤثر أحدمهأ يف اآلخر، واإلنسنأن يف عملنه االجتامعن  انو 

ول  يفسد يف نأحيل ويبقى صنأحلًأ . يف البيت، أو يف الشأرع، أو يف امللاى: اإلنسأن

 .يف الاواح  األخرى

يدرهه اآلن،  - «العأ  احلر»أو مأ يسمونه  - أو مأ يسمونه - بواذا مأ بدأ الغر

الكسيس »هام ابضح م  دراسأت املفكري  والاقأد م  رجأله ملل . (63)ويشكو ماه

 .«اإلنسأن ذلك املساول»يف هتأبه  «هأريل

ليشنري بوضنوح إىل أسنأس  «اإلنسأن ذلك املسانول»وإن عاوان اذا الكتأب 

إ م يرشعون وخييينون لكنأج  : املشكلل عاد الليرباليل، أو عاد احلضأرة الغربيل

                                              

 .للشايد سيد قيب -« اإلسالم ومشكالت احلضأرة»: انظر (63)
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فلنام   . جيالون حقيقته، وجيالون خصأجصه، فضاًل ع  رس وجود ، وغأيل حيأبه

. يف بعليمنه وبربيتنه وبلقيفنه والترشنيه لنه: خيأوا يف هل يشءأيعرفو  هام او، 

فال يعلم الصاعل إال صأنعاأ . املحدودام م م  أن حييط به علأن األمر أهرب وذلك

َي عَۡ}: وال اإلنسأن إال خألقه   
 
َٱللَِطيُفَٱۡۡل بِيَُأ َو ُهو  ل ق  َخ  ُۡ  .[24: امللك] !؟{ل ُمَم 

ذهًرا : وهام أخيأت الليرباليل فام اإلنسأن الفرد أخيأت فامه بأعتبأر  جاس 

أن  - احلضأرة الغربيل بصفل عأمل: وإن شئت قلت - لقد حأولت الليرباليل. وأنلى

و  بنراع منأ بينااام من  الفنوارق الفيرينل . بذيب الفوارق بن  الرجنل واملنرأة

بعمنل هنام يعمنل . فأخرجت املرأة إىل الشوارع واملعأمنل واملكأبنب. والوظيفيل

 .هام علمتاأ مأ يتعلم الرجل. الرجل، وبعأ  مأ يعأ 

املقلدة يف بالدنأ، مغفلل هل مأ جأء به دياانأ واسنتقرت  ونقلت ذلك الليرباليل

 .عليه حيأهتأ

وعنم . بعد أن استرشنى الفسنأد. ستدرك احلضأرة الغربيل عىل نفساأبواليوم 

 .ح  باكر لفيرة اهلل. وخيم الشقأء والتعأسل عىل املستمه. االضيراب

أشنئل عن  إن مأ ب  الرجل واملرأة م  فروق ليسنت ن»: يقول ألكسيس هأريل

قنل يرطاختالف األعضأء اجلاسيل، وع  وجود الرحم واحلمل، أو ع  اخنتالف 

الرتبيل، وإنام باشأ ع  سبب جد عميق، واو بأثر العضويل بكأملاأ املواد الكيامويل 

وإن جال اذ  الوقأجه األسأسيل او النذي مجنل رواد . ومفرزات الغدد التاأسليل

يمك   - ر واإلنأثوالذه. أجل بأن هال اجلاس احلرهل الاسأجيل يأخذون بألرأي الق

أن املنرأة خمتلفنل  واحلقيقنل. وأن يامرسنوا أعناماًل متامثلنل. أن يتلقوا ثقأفل واحدة

جاسناأ، وهنذلك  حتمل طأبهيف جسماأ حسرية اختالًفأ عميًقأ ع  الرجل، فكل 
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ن  احلأل بألاسنبل إىل أجااهتنأ العضنويل، والسنيام اجلانأز العصنب ، وأن القنوا

ومنن  . ال سننبيل إىل خرفاننأ الفلكنن  العننأ  ن واقننه( الفيايولوجيننل)العضننويل 

: مضنيرون لقبوهلنأ هنام ان ونح   ،املستحيل أن نستبدل هبأ الرغبأت اإلنسأنيل

 حيأول  بقليداستعداداهت  يف اجتأ  طبيعتا  اخلأصل دون أن يام  فألاسأء جيب أن 

  دور الرجأل، فال يابغ  هلن  أن يتىللن  دورا  يف بقدم املدنيل أعىل مفالذهور، 

 .«عاه

يغفل الاأس عأدة شأن وظيفل الوالدة بألاسبل إىل املنرأة، منه أن »: ويقول أيًضأ

رصف املنرأة  احلمق والسىلفولذلك هأن م  . اذ  الوظيفل رضورة لكامل نمواأ

هلنم ثقأفل واحدة، وأن يكنون والفتيأن ع  األمومل، فال يابغ  أن يتلقى الفتيأت 

الفنروق  اأن يعتنربو املنرب أسلوب واحد يف احليأة وال ملل أعىل واحند، وعنىل 

اجلاسن   فبن اجلاسيل والعقليل ب  الذهر واألنلى، ومأ ب  دورهينام اليبيعين ، 

 .(64)«وم  الواجب اختبأراأ يف باأء العأ  املتمدن ... فروق ال يمك  أن باول

نأ رشيف الغرب ظروفاأ ومربراهتأ الت  أ جاألاشووفكرة الوطايل والقوميل، هأن 

( أيديولوج )جمتمه عقأجدي . أمأ نح  فمستمعاأ جمتمه عأمل  مفتوح. إىل بعضاأ

واملسلم  أمنل . بل يعترب املؤما  إخوة(. قوم )وال عارصي ( وطا )إقليم   ال

 .الوحدة بياام فريضل، والفرقل معصيل، بل هفر أو صاو الكفر. واحدة أياام هأنوا

نسبًيأ يف الليرباليل الغربيل، واو احليأة الايأبيل أو الربلامنيل أو   حتى اجلأنب املض

ضه له الضامنأت نو  . ر  بام يالجم ظروفاأ وأوضأعاأستيه أن نيونالدستوريل،   

                                              

 - 112ص) بن  حضنأرب  املنرأة - لألستأذ حممد املبأرك «الفكر اإلسالم  احلديث»انظر ( 64)

115.) 
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احلقيقيل الت  جعلاأ اهلل م  صفأت املؤما  يف هتأبه،  «الشورى»الت  حتقق جمتمه 

َُۡ}: وجعلاأ عاوان سورة م  القرآن
 
أ َب يۡن ُهمَۡو  ىَٰ  َ وأمنر  ... [07: الشنورى] {رُُهۡمَُهو

ََۡوَ }: هبأ رسوله وهل م  يقوم بأمر األمل م  بعند  ناوِ نرَِه  ُۡ  
: آل عمنران] {ُهۡمَِ َٱۡۡل

211] ... 

غريبنل  «صنفلو» - هأيديولوجينل ونظنأم حينأة - واذا هله يرياأ أن الليرباليل

 .ألمراض غريبل، ال بصلح عالًجأ ألمراضاأ يف الرشق

والاتيسل، أن الليرباليل الديمقراطيل الغربيل أثبتت يف أوطأناأ عساانأ وفشنلاأ 

 .وباأقضاأوإفالساأ 

أل أ   بك  نأبعل م  ضمري األمل وعقيدهتأ وبراثاأ احلضأري والروح ، هأنت 

شيئًأ دخياًل فرض علياأ م  فوق، فلم يعرب ع  ذابيتاأ، و  حيقق آمأهلأ، وثم يسعد 

 .شعوهبأ

 : «برنارد لويس»شهادة األستاذ 

ح  نبه عىل اذ  احلقيقل  «برنأرد لويس»ولقد أنصف املؤر  املعروف األستأذ 

لقد جرت حمأولل جديل يف الرشق األوسط لتيبيق وممأرسنل الديمقراطينل »: فقأل

فكتبت الدسأبري، وعمم االنتىلأب، وقأمت برلامنأت هلأ سنيأدة هأملنل، . الليرباليل

إال أن . ورشعت هلأ القوان  الت  حتمياأ، وأنشئت األحااب وعملت صحأفل حرة

 - وليست اآلن - بأستلاأء البعض القليل مااأ، والت    بك  هل التسأرب فشلت

فف  بعض البلندان ننرى املؤسسنأت الديمقراطينل يف حألنل بفكنك . هالسيكيل

وأوقف العمل هبنأ، وبندأ البحنث عن  . وا يأر، ويف احلألل األخرى أمهلت هلًيأ

 .طريقل بديلل هلأ بوصل إىل السعأدة
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ا من  األسنبأب بوضنوح هنأف إذا اسنتعاأ واليوم بأستيأعتاأ أن نرى هلنريً »

 .بأحداث التأريخ الام 

إن أخذ أي نظأم سيأيس جأاا ليس فقط م  بلد خمتلنف، بنل من  حضنأرة »

خمتلفل، وفرضه بواسيل الغربي  أو احلكأم املتغرب  يف الرشنق من  فنوق جمتمنه 

باأسب الرشق األوسط وم  خأرجه، عمل خأط ، وال يمك  هلذ  العمليل أبًدا أن 

الديمقراطينل  حأجأت ومتيلبأت وآمأل الرشق األوسط اإلسالم ، فلقد فرضت

بأوامر وفرمأنأت احلأهم امليلنق، وشنكل النربلامن يف العأصنمل، وهأننت بندير  

وبسأند  أقليل اايلنل،   يؤبنه النغامسناأ املحبنب يف اللعبنل اجلديندة لألحنااب 

قباأ بىليبل أمل، فكأنت الاتيسل وهأن جمموع الشعب يرا. والربام  والدبلومأسيل

قيأم نظأم سيأيس، ال صلل لنه بنام  أو بحنأرض البلند، وال صنلل لنه بحأجنأت 

 .(65)«مستقبله

 : مسرية على غري هدى

يتأهد أن االجتأ  إىل استرياد الليرباليل يف البالد اإلسالميل هأن خيأ م   :وأخرًيا

 .هام بياأ . أسأسه

أجابيل، مه بوافر مأ يغا  عاانأ يف أرض النوط ،  «بضأعل»ألنه استرياد  :أواًل

 .واذا غري جأجا

 .ألنه استرياد مأ ال يالجم، بل مأ يرض ويؤذى ويفسد أهلر ممأ يصلح :وثانيًا

ألنه استرياد مأ ال حيتأج إليه أبًدا، مه برك مأ هأنت احلأجنل إلينه ملحنل  :وثالًثا

 .وقأارة

                                              

 .(19 - 15ص) «الغرب والرشق األوسط»( 65)
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يف العنأ  اإلسنالم  والعنريب وفقنوا إىل إدراك انذ   «زعامء الااضل»ولو هأن 

ضيعتاأ يف املسرية عىل غري . احلقأجق، لوفروا عىل أمتاأ سا  طويلل، وجاوًدا هبرية

 .ادى، أو يف املسرية يف غري االجتأ  الصحيح

ويتضىلم الفشل بمقدار احلامس . وال ريب أن فشل اؤالء الاعامء هأن متفأوبًأ

ويقنل . والتيرف يف التحلل م  الرتاث وقيمه األصنليل. لوج لالسترياد األيديو

 .وذاك احلامس. هام قل اذا التيرف

 « ضنل»وأظاراأ عسًاا يف بالد املسلم  ا  . وهلذا هأن أشد الااضأت فشاًل

برهيأ احلديلل، بقيأدة هامل أبأبورك، أل أ غرقت يف الليرباليل م  قر نأ إىل أرنص 

 .لشعب برهيأ املسلم «غريب الكأملالت»قدمياأ، وأبت إال 

يف . سالمل موسى وطه حس  واملعلوف وغنريام - م  بعد - واو مأ نأدى به

اأ، هام بومعأي حمأمداأو أ،م  اقتبأس احلضأرة الغربيل بىلرياأ ورشاً . البالد العريب

 .ذهرنأ يف الفصل السأبق

 : يف اقتباس احلضارات «توينيب»رأي 

لغرب املعأرصي  يؤيد نفس االجتأ  أو نفس الفكنرة ولقد رأياأ بعض مفكري ا

رضاهبام م  وجوب أخذ حضأرة هلاأ أالت  نأدى هبأ طه حس  وسالمل وموسى و

 .بأعتبأراأ وحدة ال بتساأ

إىل ملنل انذا  «أرنولند بنوياب »فقد ذاب املؤر  اإلنسلياي املعأرص الشاري 

إدخأل بعض اإلصالحأت  الرأي، فف  حديث ع  سالط  العلامني  الذي  أرادوا

 - ملل سنليم اللألنث وحممنود اللنأ  - واألنظمل الغربيل يف اجلي  ومأ يتعلق به

عأهبم بأ م   يكونوا حيملون إخالًصأ للحضأرة الغربيل الت  عملوا عنىل إدخأهلنأ 
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وهأنت نيتام األخذ بأحلد األدنى م  جرعل اللقأفنل . لبالدام بمحض اختيأرام

 .عىل قيد احليأة «املريض»بقأء الرجل الغربيل الالزم إل

ان   - روح الافور م  احلضأرة الغربيل هكنل - أن بلك الروح «بوياب »يرى 

السبب يف اإلجاأض املتكرر لإلصالحأت الغربينل الينأبه التن  حأولنت برهينأ 

اجلرعنل الصنغرية يف الوقنت »ولك  التأريخ حكم علياأ بألفشل بسبب . بيبيقاأ

اد اؤالء السالط  إلبأس اجلي  الرته  الاي العسكري الغنريب، فقد أر. «املتأخر

وبسليم األسلحل الغربيل للضبأط لتدريبام حسب األسأليب الغربيل، وأرادوا أن 

واذا يف . احليأة الرتهيل عىل األسس اإلسالميل التقليديل - يف نفس الوقت - يبقوا

 .فشل حمققإىل إال  يال يؤد «بوياب »نظر 

ال بند  وهأن - أن سيأسل اجلرعل الصغرية م  احلضأرة الغربيل فشلتهلذا يرى 

عأهس احلقيقل التن  أدرهانأ يلسبب واحد، او أ أ سأرت يف اجتأ   - هلأ أن بفشل

وانذ  احلقيقنل . وعمى مااأ املصلحون األبراك األواجنل. بيرس األهرب بعبقريته

قأبلل للتساجل، وهل أن هل حضأرة، وهل نمط حيأة او وحدة متكأملل، غري : ا 

 .أجااجاأ مرتابيل الواحدة بأألخرى

 : ملاًل لذلك فيقول «بوياب »ويرضب 

إن رس بفوق الغرب عىل بقيل العأ  يف فاون احلرب مانذ القنرن السنأبه عرشن »

القاينل »ليس يف األسلحل الغربيل، وال يف التندريب العسنكري، ولنيس حتنى يف 

دات، وال يمك  أن يفانم األمنر منأ   بضنه يف الت  باود العسكريل بأملع «املدنيل

أن الف  الغريب وجنه من  : واحلقيقل ا . حسأباأ فكر وروح املستمه الغريب اليوم

وجو  نمط احليأة الغربيل، وببًعأ هلذ  احلقيقل، ف ن هل جمتمنه حينأول أن يكتسنب 
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الف  الغريب دون أن حيأول أن يعني  احلينأة الغربينل نفسناأ معنرض للفشنل يف 

 . (66)«حمأولته

 : املديح إىل أتاتورك يتوينيب يزج

الذي   هيدف إىل أقل  «هامل أبأبورك»املديح واإلطراء إىل  «بوياب »  وهلذا ياج

من  حترينر  ... لرتهيأ، وحتويلاأ هلًيأ إىل نمط احليأة الغربيل «التغريب الكأمل»م  

بدل احلنروف العربينل  وفرض احلروف الالبيايل!! وإزالل الدي  اإلسالم !! املرأة

 !!للغل الرتهيل

أن الاسنأح يف األخنذ عن  الغنرب إننام يكنون بأخنذ : «بوياب »واكذا يرى 

احلضأرة هلاأ أخًذا خملًصأ، بملء العقل والقلنب والنروح، وأن الفشنل حلينف 

منه أخنذام منأ . للذي  حيتفظون ب خالصام ألسنس احلينأة اإلسنالميل ىحتم

 .رة الغربيلحيتأجون إليه م  أجااء احلضأ

خأننه  - عنىل األقنل - وال شك أن املؤر  الكبري غلبتنه العصنبيل الغربينل أو

د أن يرينحلنق ملن  االتوفيق يف اذا الرأي، فليس م  الرضوري يف مايق التأريخ و

 . يقتبس جاًءا م  حضأرة أن بفرض عليه اذ  احلضأرة هلاأ م  ألفاأ إىل بأجاأ

عصوراأ الذابيل م  حضأرات القدمأء م  لقد اقتبست احلضأرة اإلسالميل يف 

الفرس والروم واليونأن واهلاود وغريام، ولكااأ   بفقند شىلصنيتاأ، و  بعن  

 .نمط احليأة اليونأنيل أو الفأرسيل

واقتبس الغربيون يف  ضتام هلرًيا م  أجااء احلضنأرة اإلسنالميل يف الرشنق 

                                              

، واو هتأب يضم حمأرضب  لتنوياب ، برمجانأ الندهتور «اإلسالم والغرب واملستقبل»: انظر( 66)

 (.29 - 22ص)نبيل صبح  
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وا نمنط احلينأة اإلسنالميل ومه اذا   يأخذ - وبىلأصل املاا  العلم  - والغرب

 .هله

والقنول . إن نقل حضأرة هأملل إذا احتي  إىل يشء مااأ ليس بأألمر الالزم أبًدا

فأالقتبأس أو التيعيم اجلاج  م  حضأرة ألخنرى ممكن  . به حتكم ال يساد  دليل

 .وواقه

هنأملالبس  - إن اقتبأس اجلاء السيح  م  احلضأرة الغربيل: لو أن بوياب  قأل

ال يكفنى، منأ   يؤخنذ معانأ النروح العلمينل والعملينل  - واألسلحل ونحوانأ

، ولكن  (67)ًمنأفقانأ  علينه متأا والتاظيميل يف الغرب، لكأن اذا قواًل حساًأ، ولنو

الغريب أن يشرتط للوصنول إىل الكفأينل العسنكريل والقنوة احلربينل للغنرب أن 

أو حينرم  - ر املنرأةرل، فيحنيتغرب املستمه اإلسالم ، ويعي  نمط احليأة الغربي

وياينل الندي   - احلشمل واليالق وبعندد الاوجنأت وينورث األنلنى هألنذهر

يصنل إىل مسنتوى لهام فعنل أبنأبورك،  - اإلسالم ، ويماه األذان بأللغل العربيل

 !!أوروبأ والغرب

بل لعل م  التفسري الصحيح لفشل املصلح  األبراك األواجل او ظ  هلري م  

م أ م ال يكتفون بأقتبأس اجلأنب الامدي أو التقا ، بل يريدون اقتبأس أباأء شعوهب

 .جوانب احليأة األخرى، واذا مأ يرفضه الشعب املسلم وال يربضيه أبًدا

 : تقويم حركة أتاتورك فكرًيا وسياسًيا ودينًيا

لقد أجرب أبأبورك الشعب املسلم عىل أن يعي  نمنط احلينأة الغربينل وفنرض 

                                              

بكنديس ماتسنأت احلضنأرة  أن - بحنق - يرى املفكر اجلااجنري األسنتأذ مألنك بن  نبن ( 67)

 .ومصاوعأهتأ ال ياش  حضأرة أبًدا
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فال وصنل إىل املسنتوى احلنريب للسينوش . بأإلراأب والقوة «كأملالتغريب ال»

الدولنل الرتهينل  توال نسح! للدول الغربيل «كاولوج الت»الغربيل؟ أو املستوى 

. لقد خرست برهبأ احلينأة اإلسنالميل. هال! ق جمتمه قوي متامسكخلالعلامنيل يف 

فظت برتاثاأ الروحن  وبسليحه، فال ا  احت «بقايته»و  بال عألل عىل الغرب يف 

 !وأصألته، وال أحرزت بقدًمأ مأديًأ يذهر يف عأ  الذرة والصعود إىل القمر

إن حرهل أبأبورك حرهل فأشلل خنأرسة، وان  يف الوقنت ذابنه حرهنل ضنألل 

أم بمقيأس الوطايل والقومينل أم . سواء قساأاأ بمقيأس الدي  واإلسالم. ماحرفل

 .بمقيأس الفكرة واحلضأرةبمقيأس الديمقراطيل واحلريل أم 

حرهل ردة رصحيل، باكرت لعقيندة األمنل ورشيعتانأ،  - بمقيأس الدي  - إ أ

لقد استىلفت بحرمنأت . هبأ، وبغلغلت يف حيأهتأ، وذادت عااأ قرونًأ آماتالت  

نَُ}: فليس هلأ وصف إال الردة. وأنكرت أحكأمه القيعيل الرضوريل. اإلسالم و م 
ُي رَۡ ََت ِدۡدَمِنُكۡمَع  َٰٓئِك  ْول 

ُ
فِر َف أ َا  ي ُمۡتَو ُهو  ۡتَدِينِهِۦَف  بِط  ۡني اَو ٱٓأۡلِخنر ةَِ َح  َٰلُُهۡمَِ َٱلُّ ۡع  

 
أ

ۡصَوَ 
 
َأ َٰٓئِك  ْول 

ُ
ونَ أ َِِٰلُ اَخ  ُهۡمَفِيه   ََِ َُٰ َٱنلَا  ... [128: البقرة] {ح 

حرهل انسال  من  هنل مقومنأت األمنل  - بمقيأس الوطايل والقوميل - وا 

يايل، واللقأفيل، والتأرخييل، واالجتامعيل، وخلعاأ م  ذلنك هلنه الد: ومشىلصأهتأ

هام يذوب امللح يف  - خمألفل هلأ يف العقيدة واللقأفل واالجتأ  - لتذوب يف أمم أخرى

أمأ ذوبأن األمنم . استىلراجه م  الامء - ببعض الوسأجل - الامء، إال أن امللح يمك 

 .فيصعب عالجه

يف القأجم  عىل اذا التذويب، فكيف والدالجل واذا إن افرتضاأ حس  القصد 

. رهتنأ القنوى املعأدينل لإلسنالم، هيودينل وصنليبيلبهلاأ بشري إىل خيأنل حمكمل د
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الذي   يال يسأورام اخلوف أن يشنفى يوًمنأ من   «الرجل املريض»لإلجاأز عىل 

 .(68)مرضه، وبدب يف أوصأله العأفيل، فيربز إىل احليأة م  جديد

حرهنل ديكتأبورينل مسنتبدة حتكنم  - بمقيأس الديمقراطيل واحلرينل - وا 

الشعب رغم آنفه، وبقود  بغري إرادبه، وقد قأوم الشعب الرته  بكل مأ يستييه، 

وقدم الضحأيأ والشاداء، دفأًعأ ع  عقيدبه وبراثه، ولكاه استسلم أخرًيا أمأم قوة 

 .احلديد والاأر، إىل ح 

                                              

بألياودينل والامسنونيل بندل عليانأ  - وم  قبلام حاب االحتأد والرتق  - إن صلل الكاملي  (68)

ححح  «مصيفى صنربي»هام يب  ذلك شيخ اإلسالم يف برهيأ حياذاك . قراج  وأمأرات هلرية

للساسنيل  اتمن جتامعأهتأ يف بيوت اليانود املبعقد ا أن مجعيل االحتأد والرتق  هأنت: م  ذلك

هنام هأننت . اإلييأليل، واجلمعيأت الامسونيل اإلييأليل، وقد هأن وزير مأليل االحتنأدي  هيودًينأ

 .«خألدة أديب»وزيرة املعأرف يف عاد الكاملي  م  أصل هيودي، وا  

 : ويسوق الشيخ أدلل عىل ذلك فيقول

  الفرتة الغأمضل م  بأريخ املسلم  أدرهوا بام الح هلم م  شوااد هلرية أن والذي  درسوا خفأيأ اذ

 .نسلياهامل أبأبورك وعصأبته هأنوا متواطئ  مه اإل

وم  أدلل رد مستشأر وزارة اخلأرجيل الربييأنيل عىل بعنض الانواب النذي  اعرتضنوا عنىل بسنليم 

فام هأن من  . يأسيل ماكرة جتأ  األبراكيف مؤمتر لوزان، واعترب  اايمل سنسلرتا برشوط برهيأ إ

عليكم بوزن املسألل م  حيث الفنرق بن  دولتن  »: مستشأر اخلأرجيل إال أن رد عليام بقوله

 !!«الرتك القديمل واجلديدة

إن اإلنسليا قد بشددوا يف معأملل السليأن وحيد الدي  حتنى أعسنا  ثنم »: ويقول الشيخ صربي

 !!«هامل، ليسعلوا ماه بياًل، فتعظم فتاته يف أبصأر املسلم بسأالوا بعد ذلك مه مصيفى 

والرجل مم  ال جيد اإلنسليا ملله ولو جدوا يف طلبه، من  حينث إننه هيندم من  مأدينأت اإلسنالم 

يف يوم مأ ال هيدم اإلنسليا أنفسام يف عأم، فام ثبت هفأيته وقدربه  -سيام أدبيأبه  وال -وأدبيأبه 

 .«تىللفوا ألنفسام وانسحبوا م  بالدنأاس.. . م  اذ  اجلاأت

وسنيأيت  .(116، 111، 119، 119اوام  الصنفحأت )« لاكري عىل ماكري الاعملا»انظر هتأب 

 .يف الفصل القأدم« لقوميل العربيلا»مايد بيأن هلذ  الاقيل يف حديلاأ ع  
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رهل ذيليل بأبعل، ادامل غري باأءة، ألفنت ح - رةبمقيأس الفكر واحلضأ - وا 

 .الكلري، ولكااأ   بقدم شيئًأ إجيأبًيأ ذا بأل

أبورك، وقد جنأء ذلنك يقول العالمل املسدد السيد رشيد رضأ يف نقد حرهل أب

 :(69)له ع  الاي ومأ يتعلق به ىعرًضأ يف فتو

مصيفى هنامل  ، فيه رص مقأاًل لكأبب ألام  هبري خيينرشت إحدى جراجد م»

واسنتبدال الربنيينل بنه،  ... يف إهرااه لقومه الرتك عىل بغيري زهيم الوطا ( بأشأ)

إن انذا يانأيف غرضنه وانو : وإنام خيأ  تيئل صديق نأصح ال عدو هأشح، وقأل

 ... بكوي  القوميل الرتهيل

وإن   يك  م  علامء االجتامع واالخالق  - ونح  نظ  أن مصيفى هامل بأشأ»

ال جيال أن املحأفظل عىل الشىلصيأت القوميل ممأ يقوى بكوي   - جه الشعوبوطبأ

خر يرا  أرقى ماه يضعف قيمنل املقلند يف نظنر نفسنه، األمل، وأن بقليد شعب آل

وحيقراأ يف قلوب أالاأ، ويرفه ماالل الشعب الذي قلدو  بقدر ذلك، ونعتقد أننه 

أل نأ  - منأ عندا اللغنل - بتعمد ادم مجيه مقومأت الشعب الرته  ومشىلصأبه

إسالميل، أو مستادة إىل اإلسالم، واو يريد أن يسله م  اإلسالم هام بسل الشنعرة 

م  العس  إن أمك ، وإال انتناعام مانه هنام ياتناع احلسنك ذو األضنالع من  

 .الصوف، أو انتاعه ماام هام باتاع الروح م  اجلسد

الحدة الروسي  وغريام ع  وقد بحث الذي  بلوا اذ  الدعوة يف الرتك م  امل»

عبنأدة النذجب  حتىمقومأت ومشىلصأت برهيل أو بورانيل يستبدلو أ بأإلسالم، 

                                              

من  فتنأوى  (995)انظنر الفتنوى . 1625سال  (29جن)« املاأر»نرشت اذ  الفتوى يف جملل  (69)

 (.1135 - 5/1133)اإلمأم حممد رشيد رضأ 
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فأختأروا . األبيض الذي عبد  سلفام م  مه  الوثاي ، فلم جيدوا إىل ذلك سبياًل

التشبه بأإلفرن ، والسيام أفسدام دياًأ وآدابًأ هألالب  بحسنل احلضنأرة والرتقن  

مو  التمغرب، ونح  نسميه التفرن ، حتى إن بعضنام يتسحسن  وس. العرصي

يف  «الرشيف املد » استبضأع نسأجام م  اإلفرن  بأحلالل وبأحلرام، إلدخأل دمام

 .إلصالحه «الفأسد» دم الشعب الرته 

ظار بمسموع ذلك أن اؤالء الاعامء الدخالء يريدون إفسنأد انذا الشنعب ف»

د اجلسم  والعقيل والافيس، وبكوي  شعب آخر الرته  بكل نوع م  أنواع الفسأ

يف بالد  مذبذب ب  أمشأج الشعوب، روحه غري روحه، ودمه غري دمه، وأخالقنه 

فيكون هلغته الت  يسمو أ الرتهيل، وان  لغنل . غري أخالقه، وعقأجد  غري عقأجد 

بينل اذهبأ اإلسالم هام اذب أالاأ، بام دخل يف مأدهتأ من  األسنامء واألفعنأل العر

وام يريدون اآلن أن يفعلوا هبأ مأ يفعلون بأالاأ، وإن   يبق من  . وهذا الفأرسيل

لغل قدمأء الرتك بعد أن بتفرن  وبتمغرب معام، وبكتب بأحلروف الالبياينل هنام 

 !او مقرر عادام، إال قليل، ومأ يدرياأ بعد ذلك لعلام يغريون اسماأ أيًضأ

يري القوان  والاظم واألزيأء ال يغري طبأجه وم  اللأبت يف سا  االجتامع أن بغ»

ف ن الالبن  اجلمانوري  هنألالب   - هام يقول الدهتور جوستأف لوبون - األمم

امللكي  يف بشأبه حكومتام وطبأعام، حتى إن الذي  مرقوا م  الذي  فام ال باال 

اأ، وإننام الرتبيل الكأثوليكيل املوروثل ا  احلأهمل عىل قلوهبم وأرواحام بعصنبيت

فقدوا م  الدي  فضأجله فقط، وهذلك السكسونيون بشأهبت حكومتام امللكيل يف 

فنألرتك  - برييأنيأ، وحكومتام اجلماوريل يف الواليأت املتحدة هام بشنأبه أالانأ

يفقدون هبذا التفرن  الالبيا  مأ بق  فيام م  فضأجل اإلسالم ورابيته املليل، ومأ 

يصن من  فأت املالي  م  البرش، ثم ال يقندرون عنىل التهأن هلم م  الاعأمل يف مئ
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 .جيأل والقرون يف أنفسامالوراثل القوميل الت  طبعتاأ األ

ومنأ يف . يص م  اإلسالم بحسل الرتق  العرصيففألغرض األول هلم اآلن الت«

اإلسالم يشء مأنه م  الرتق  الذي ييلبونه، وأسأسنه القنوة العسنكريل واللنروة 

إلسالم هيدي إىل ذلك، ولوال  لو يال العرب عقب ااتداجام بنه من  والاظأم، بل ا

عنأجم منم، وظلنوا هنذلك إىل أن سنلبام األالقوة واحلضأرة مأ فأقوا به مجيه األ

سليأ م بألقوة اهلمسيل، ونأل الرتك وغريام به حضأرة وملًكنأ   يكن  لسنلفام 

سنتقاللًيأ ب بقنأن لغتنه، مللاأ، وال مأ يدانياأ، ولو أ نم فامنوا اإلسنالم فاًمنأ ا

واالجتاأد يف رشيعته، مللكوا به الغرب مه الرشق، ولسبقوا مجيه شعوب اإلفرن  

وسأجر أسبأب القوة والسليأن، هام فعل العنرب . إىل العلوم والفاون والصاأعأت

م  قبلام، واذا مأ ييلبونه اآلن برتك مأ بق  هلم م  بقأليد اإلسالم، ويتوسنلون 

إلفرن  يف زهيم وفسورام، قبل إبقأن يشء مأ م  علنومام وفانو م، إليه بتقليد ا

 .«والوصول إىل ملل قوهتم وثروهتم

إن أي »: ويقول الدهتور حممد البا  يف بقويم احلرهل الكامليل يف برهينأ فكرًينأ

مفكر بقدر قيمل الفكر، ال يصف اذ  احلرهل الرتهيل إال بأ أ بقليد يف غنري وعن  

ألن البأعث علياأ الرغبنل يف أن بكنون برهينأ  «يف غري وع » أقصدللغربي ، وأنأ 

 ال طأبه الرشقي  - جاًءا م  أوروبأ ال م  آسيأ، وأن يكون لألبراك طأبه الغربي 

مسنتقبل » هام طلب ملرص يوًمأ منأ صنأحب هتنأب - فيام او ممدوح أو مذموم -

فا  حرهل اندفأعيل ال حرهل متئندة، بتىلنري، وبقندر يف تريانأ  «اللقأفل يف مرص

 .االحتفأظ بشىلصيل األمل أو اجلامعل

. االندفأعدون  تاأ التسديديل قأمت عىل التىليرياليأبأن جددت حًقأ، ألن حره«

رب يف جمأل الصاأعل وقبل ذلنك يف غقت عىل الواليأبأن ظلت رشقيل، ومه ذلك بف
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 .ه له شىلصيل بأرزةاملستمه ومتأسكه، همستم

أمأ برهيأ فليس حلرهتاأ طأبه معروف حتى اليوم، فال ا  بألرشقيل وال ان  «

يف اللحظل الت  يريد أن حيرضاأ عنىل اإلمعنأن يف  «غربيل» بألغربيل، جيعلاأ الغرب

البعد ع  اإلسالم، واجلامعأت اإلسالميل، ويف مقدمنل ضند اجلامعنأت الشنعوب 

يوم يتحندث عن  حضنأرهتأ  «رشقيل» وجيعلاأ ... القرآنالعربيل، ألنه نال بلغتاأ 

 !بأ أ حضأرة مستعأرة م  الغرب ليس هلأ فيه إال التقليد األعمى. املعأرصة

ولكن  لنيس ... أن هيدم ويلغ   - وهذا عىل اجلامعل - م  السال عىل الفرد«

 .شد عرًسا أن يكون أصياًل يف الباأءأم  السال أن ياب  و

لل مظار جتديداأ إلغأء الدي ، وفقدان شىلصيتاأ ببعيل ميلقل إن برهيأ احلدي«

 .(70)«يف السيأسل والتوجيه واالقتصأد للغرب الصليب 

املنديح  «بنوياب » لنه لاذ  ا  القيمل احلقيقيل حلرهل هامل أبأبورك الذي هنأ

وال أبقن  هلنأ مكأنتانأ يف  «التغريب الكأمنل» ألنه   يرض لبلد  أقل م . واللاأء

 .الرشق

 : توينيب يناقض نفسه

. خيألف مأ ذاب إليه ااأ يف بعض بحوثه األخرى «بوياب » واليشء العسيب أن

اأ، وينرى ذلنك رصيقبلون احلضأرة الغربيل بكل عاأ ي ذفاو ياقد غري الغربي  ال

وذلك ح  يتحدث ع  البالد الت  حتررت من  االسنتعامر . م  سوء حظ البرشيل

 : فيقول

                                              

 (.911 - 911ص ) اليبعل اللأنيل «الفكر اإلسالم  احلديث»( 70)
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يف امليدان  االقتصأدي واللقأيف، فألسييرة  «السيأدة»لت له ولك  الغرب مأ زا»

أمنأ عنىل الصنعيد . بقيل م  بقأيأ سييربه السيأسيل السنأبقل للغرب ا ستمرة امل

السيأيس، ف ن البالد الت  هأننت خأضنعل لسنييرة الغنرب بيريقنل مبنأرشة قند 

التن  اسنتقلت  ولك  اذ  البالد. اسرتدت اآلن هلاأ بقريبًأ استقالهلأ م  الغرب

سيأسًيأ مأ زالت غري متحررة متأًمأ م  الوجال اللقأفيل، فا  ال باال متأثرة بأألفكأر 

 .(71)«وامللل العليأ الغربيل دون متييا ودون أي انتقأد هلأ

عىل أن هل اذ  البالد الت  نسحت يف أن حتنرر نفسناأ من  سنييرة الغنرب »

فقد نأضلت اذ  . وقه عىل اإلطالققد استغلت حريتاأ عىل نحو غري مت. السيأسيل

ويمك  القول بأن هفأحاأ اذا . البالد بعاف شديد ضد السييرة السيأسيل للغرب

ولقد هأن م  املتوقه بعند أن متكانت . قد هلل بألاسأح يف هل احلأالت حتى اآلن

م  أن بتحرر سيأسًيأ م  الغرب، أن بستىلدم اذ  احلريل اجلديدة الت  اهتسنبتاأ 

ضد املدنيل الغربيل بوجه عأم، أي أنه هأن م  املتوقه أن بسنتىلدم انذ   يف الاضأل

البالد حريتاأ املكتسبل حديلًأ لك  برجه إىل أسنلوهبأ التقليندي يف احلينأة، وانو 

األسلوب الذي هأن سأجًدا يف حيأهتأ قبل أن يسيير عليانأ الغنرب ولكن  النذي 

البالد الت  حتنررت حنديلًأ قند  او أن - هام نعلم - حدث يف مجيه احلأالت بقريبًأ

 - أي أ نأ قند اسنتىلدمتاأ لتقتنبس. استىلدمت حريتاأ للغرض العكيس متأًمنأ

. عاأرص م  املدنيل الغربيل، أعا  م  أسلوب احلينأة احلديلنل - بمحض اختيأراأ

وبلغت محأسنتاأ انذ  حنًدا   يكن  احلكنأم الغربينون . وقد فعلت ذلك بحامسل

نظنأم احلكنم  ه املدنيل الغربيل عليام ذلك ألنيفرضوا ب السأبقون جيرؤون عىل أن

واانأك . األجاب  يتع  عليه داجًمأ أن يكون أهلر حذًرا م  نظأم احلكنم القنوم 

                                              

 (.35ص)« اب يأرنولد بو» حمأرضات( 71)
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ومنه ذلنك جينرؤ عليانأ الاظنأم . جاب  عىل فعلاأ ميلًقنأأمور ال جيوز الاظأم األ

 . (72)«القوم 

وضماه الغرب  - هله ولكاا  أعتقد أنه سيكون م  سوء حظ اجلاس البرشي»

ل الغربينل بكنل عاأرصانأ يأن يتسه اجلاء غري الغريب م  العأ  إىل قبول املدن - ذابه

إن اذا يكون م  : وأقول. دون متييا، ودون بفرقل ب  مأ او نأفه ومأ او ضأر فياأ

فيانأ أوجنه نأفعنل  - ل أخرىيشأ أ شأن أي مدن - ل الغربيليسوء احلظ، ألن املدن

 ... (73)«رةوأوجه ضأ

ذلك ألن املستوى الامدي للمعيشل، ليس غأيل يف ذابه، وإنام او وسنيلل لغأينل »

وعىل ذلك فم  وراء رأس النامل النامدي، ». (74)«أخرى ا  رفه املستوى الروح 

 .(75)«يوجد رأس الامل اإلنسأ ، واو أام رأس مأل يملكه البرش

؟ أاو قوله اذا الذي نقلانأ   يملل االجتأ  احلقيق  لفكر بوياببرى أي القول  

 او قوله الذي ذهرنأ  م  قبل؟ عاه أخرًيا أم

هنام يملنل  - أغلب الظ  أن قوله اذا األخري او الذي يملل بفكري  الصحيح

واو وجوب التمييا ب  مأ يقتبس م  احلضنأرات ومنأ ال  - الصواب أيًضأ يالرأ

ن قبول العنأ  غنري الغنريب يقتبس، والتفريق ب  الاأفه والضأر يف هل حضأرة، وأ

ل الغربيل بكل عاأرصاأ م  سوء حنظ اجلناس البرشني هلنه، ألن املدنينل يللمدن

 .فياأ أوجه نأفعل وأوجه ضأرة - هكل مدنيل - الغربيل

                                              

 (.39ص)املصدر السأبق  (72)

 (.31ص)  حمأرضات أرنولد بوياب( 73)

 (.91ص)املصدر السأبق ( 74)

 (.92ص)نفس املصدر ( 75)
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العقندة »ولك  املؤر  الكبري حياام هأن يتحدث عن  اإلسنالم خأصنل غلبتنه 

املوروثل الت  بسيير عىل هل غريب حياام يواجه مشكلل أو قضيل بتعلنق  «الصليبيل

جاًءا ال يتسناأ من  التفكنري  - لألسف - والت  أصبحت. بأإلسالم أو املسلم 

 .الغريب

م  ااتدى ماام إىل اإلسنالم : واذا أمر اعرتف به الغربيون املاصفون أنفسام

وم    هيتد ماام، وبقن   - (أيسليوبولد ف) - «حممد أسد»ملل املفكر الامسأوي 

: الذي حتدث ع  املفكنر املعنروف «وات يمونتسمر» ملل الربوفيسور. عىل دياه

 «األبينأل» يف هتأبه صصصللاب  حممد  - إىل حد هبري - وإنصأفه. «بومأس هأراليل»

 :(1691)الصأدر يف سال  «يف هتأبه مأ او اإلسالم؟» :وات قأل ...

يواجه بشسأعل املشكلل الكربى الت  بواجنه األورويب  أن «هأراليل» هأن عىل»

واملشكللل إناأ ورثنل حتينا راسنخ اجلنذور، . ارس غريب، ملحمد واإلسالمدأو أي 

يعود إىل الدعأيل احلربيل للقرون الوسيى اذ  احلقيقل يعرتف هبأ اآلن عنىل نينأق 

ربينل فألدراسأت احلديلل بشنري إليانأ ضنم  عوامنل بكنوي  الاظنرة الغ. واسه

 .«لإلسالم

 يف هتأبنه - «جوسنتأف لوبنون» وقبل ذلك أشأر الفيلسوف املؤر  الفرنيسن

إىل اذ  الظأارة يف التفكري الغريب احلديث النذي يناعم لافسنه  «حضأرة العرب»

التحرر واملوضوعيل والعلميل، ثم يقف ب زاء اإلسالم وقضأيأ  موقًفنأ آخنر متلينه 

 .عليه عصبيل خفيل

إن الليربالي  أسأءوا إىل أنفسام وإىل أمتام بأجتأاام اخلأط  إىل  ... واخلالصل

الذي سن   «أبأبورك» وعىل رأس اؤالء. استرياد أيديولوجيل دخيلل ال حأجل إلياأ



 152 احللول املستوردة

 .فعليه وزراأ ووزر م  عمل هبأ إىل يوم القيأمل. لغري  سال سيئل

* * * 
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 فشل احلل االشرتاكي الثوري

 : الية الفاشلةالبحث عن اجتاه بديل لليرب

أرشنأ فيام سبق إىل أن الليرباليل الديمقراطيل العربيل قد فشلت يف حتقينق أمنأل 

األمل، وبلبيل حأجأهتأ، والكشف ع  جوارانأ، وإقأمنل دعنأجم العندل واإلخنأء 

ومتكيااأ م  أن بعي  يف عرصاأ، مستمسكل بديااأ، مرببينل . واحلريل يف أرضاأ

متكيااأ هذلك م  الارص عىل عدواأ الرابض يف قلب بامضياأ، خمييل ملستقبلاأ، و

 .داراأ

بديل لليربالينل اليمياينل الديمقراطينل إىل البحث ع  وأدى اذا الفشل الذريه 

التقليديل بام حوبه م  فسأد سيأيس، وبظأ  اجتامع ، وبسلط إقيأع ، واسنتغالل 

 .ملشكالتتفأدي اذ  املسأوئ، يعأل  اذ  ايبديل  - رأسام ، وباأحر حايب

وهأن م  املمك ، أن يكون اذا البديل او نظأم اإلسالم، الذي هأن يملله بيأر 

 .مل العربيل هلاأ، وخأصل يف مرصضىلمل يف بالد األشعبيل قوي، وحرهل 

الت  قدر هلأ أن حتكنم العنأ  العنريب، وبتسنلم  - ولك  االنقالبأت العسكريل

 !ولت، بقدرة قأدر، م  انقالبأت إىل ثوراتالامأم م  يد الليرباليل املدبرة، والت  حت

 .  يرد هلأ، أو   برد لافساأ أن بسري يف طريق اإلسالم -

واحلنابي   - و  يك  اذا غريبًأ وال مفأجئًأ، فن ن طأجفنل احلكنأم العسنكري 

هالمهنأ غنريب الفكنر  ... حديلًأ، هيأجفل الاعامء السيأسني  قنديًمأ - العقأجدي 

يعرف م  اإلسالم إال القشور، وليس معقواًل أن يتساوا إىل اإلسالم واللقأفل، وال 

اذا إذا افرتضاأ أ م أحرار فنيام خيتنأرون، »وام جيالونه، فألاأس أعداء مأ جالوا 
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، لعلاأ ا  الت  سالت هلنم وليس وراءام قوي خأرجيل بوجاام م  وراء ستأر

 .«الاسأح

احلكم يف بعض البالد العربيل، هنأن هام أن االحااب العقأجديل الت  وثبت عىل 

فم  غري  «احلومتل» و «حب » و «عفلق» عىل رأساأ أنأس غري مسلم  أصاًل، ملل

 .يف احلل اإلسالم  - جمرد بفكري - فكر اذ  األحاابباملعقول أن 

 : العنصران األساسيان لالجتاه العربي اجلديد

 لفأشل، اجتأًاأ مستورًدا آخنر انوهلذا هأن البديل ع  االجتأ  الليربا  املستورد ا

 .«قوميل عربيل» بفكرة «مماوجل» خأصل «االشرتاهيل اللوريل» و «االشرتاهيل»

القومينل العربينل، : م  عارصي  أسأسني  أحندمهأ «مرهبًأ» وهبذا هأن االجتأ 

 ... االشرتاهيل اللوريل: واآلخر

 .«التقدم»و «احلريل» هام وقه اذا االجتأ  شعأرات جذابل ملل

بدخول اجلينوش يف  - متيات اذ  املرحلل: وإن شئت قلت - ومتيا اذا االجتأ 

ميدان السيأسيل، وبسنلم العسنكري  زمنأم احلكنم والقينأدة السيأسنيل يف بنالد 

 .االشرتاهيل اللوريل

 : القومية العربية والنزعات اإلقليمية

 التن  طغنت عنىل «العربيلالقوميل » الدعوة إىل: م  معأ  االجتأ  اللوري العريب

بوصفاأ ادًفأ رجيًسنأ  «الوحدة العربيل» والرتهيا عىل «الااعأت الوطايل اإلقليميل»

 .مل العربيللأل

وبظاور اذ  الدعوة العربيل انكشفت الدعوات واللورات اإلقليميل أو الوطايل 
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 .«القوم  السوري»وحابه  «أنيون سعأدة» هأإلقليميل السوريل الت  دعأ إلياأ

 «اجلريندة» وصحيفته «حاب األمل» وهأإلقليميل املرصيل الت  هأن يدعو إلياأ

 !«أستأذ اجليل» الذي لقبه بعضام بن «أمحد ليف  السيد» ورجيس حتريراأ

 هأن ليف  السيد أول م  نأدي بأيديولوجيل مرصيل متكأملل، إذ دعأ إىل صيأغل

ألن ذلك واجب عىل هل أمل قبل بعي  هبأ األمل املرصيل،  (76)جمموعل م  املبأدئ»

 .«أن ببدأ العمل

 «طأبه مميا» وخلق «الشىلصيل املرصيل» الرجييس بكوي  «اجلريدة» وهأن ادف

 .(77)هلأ

هأن اذا االجتأ  اإلقليم  يعأرض مأ يدعو إليه الاعيامن مصيفى هأمل وحممند 

اخلالفل، والعمل واالرببأط بدولل  «اجلأمعل اإلسالميل» فريد وأملأهلام م  االجتأ  إىل

قوة إسالميل هنربى يف وجنه الغنرب  ونعىل إ أضاأ وإصالحاأ م  الداخل، لتك

 .(78)اليأمه احلأقد املرتبص

عن  سنعد  ىم  يعأرض الوحدة العربينل، حتنى روهام هأن اذا االجتأ  اإلقلي

أننه سنئل عن  الوحندة بن  األقينأر  - وياسب أيًضأ إىل ليف  السيد - زغلول

                                              

رش هبأ جون لوك، والديمقراطيل التقليديل هنام ببلنورت يف با  مبأدئ احلريل الليرباليل الت   (76)

 .الاصف اللأ  م  القرن التأسه عرش عىل يد الافعي ، وبىلأصل جون استيورات مل

 (.219، 215ص)« القوميل واملذااب السيأسيل»انظر  (77)

. واقعل، عىل ح  هتأجم اجلأمعنل اإلسنالميل بصور االحتالل عىل أنه حقيقل« اجلريدة» هأنت (78)

واو حناب هبنأر املنالك وامللقفن  ثقأفنل غربينل االجتأانأت  - «حاب األمل»انظر يف بقويم 

 .نرش دار اإلرشأد ببريوت. ومأ بعداأ( 1/11) الوطايل
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 .(79)!«وحدة ب  أصفأر» إ أ: العربيل، فقأل

النذي   «األقبنأط» نصأر من د له بعض الدعأة واألجيوظل اذا االجتأ  يف مرص 

 «املتغنرب » ملل سالمل موسى وأرضابه، ومن  املسنلم  «الفرعونيل» يدعون إىل

 .الذي  بأثروا بام بعلمو  أو قرأو  يف الفكر الغريب

مسنتقبل » حس ، الذي حأول يف هتأبهوهأن م  أنصأر اذا االجتأ  الدهتور طه 

برببط بأليونأن واليلبأن أهلر ممأ برببط  «شىلصيل» أن جيعل ملرص «اللقأفل يف مرص

بألعروبل واإلسالم، ورصح يف هتأبه أن وحدة الندي  واللغنل ال بصنلحأن أسأًسنأ 

 .للوحدة السيأسيل

ل العربينل وأهلر م  ذلك أنه يف بعض برصحيأبه رفض الوحدة العربيل والقومين

إىل أن مرصن برمن  إذا هانت »: البريوبينل «املكشنوف» إذ قأل ملحرر جملل. عالنيل

ت عىل خيأ، فأملرصي نمستعدة للمسأمهل يف الوحدة العربيل، أو القوميل العربيل فأ

. إن بأريخ مرص مستقل متأم االستقالل ع  أي بلند آخنر ... مرصي قبل هل يشء

 !!!«رصي فرعو  قبل أن يكون عربًيأومرص اليوم ا  مرص األمس، وامل

سنال  «املسلنل اجلديندة» وقد نرش اذا احلنديث سنالمل موسنى يف صنحيفته

 .(80)، ألن يسري يف ذات اخلط الذي يدعو إليه او وم  وراء (1631)

بلك هأنت دعوة اإلقليميل الفرعونيل يف مرص، ومللاأ دعوة الفيايقيل يف الشأم، 

                                              

 (.319ص)حأشيل « القوميل»املرجه األسبق  (79)

نقند »، وأيًضنأ (152ص) الرشنقأوي ملحمنود «املفكر واإلنسأن: سالمل مويس»انظر هتأب  (80)

وساعود إىل حديث الدهتور طه حس  . ومأ بعداأ( 599ص) إلليأس مرقص «الفكر القوم 

م  انذا الكتنأب إن « أعداء احلل اإلسالم »يف جاء « عبيد الفكر الغريب»اذا عاد هالماأ ع  

 .شأء اهلل
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 .بريل يف املغربواألشوريل يف العراق، والرب

وقد اتذ دعأة اذ  الاعرات م  الام  السحيق، السأبق عىل انتشأر العروبل يف 

نقيل  - والذي عمل األوروبيون، هبمل ونشأط، عىل هشفه وإظاأر  - اذ  املايقل

الامضيل، هام اجتاد الغربيون أيًضنأ يف إحينأء  «األجمأد» اربكأز، وصأغو  يف صورة

 .ليتاأاللقأفأت القديمل وجت

الت  ببلغ يف حألل مرص ملاًل أهلنر  - وبألرغم فرتة االنقيأع التأرخي  اليويلل»

ب  اذ  احلضأرات القديمل والشعوب الت  بقي  النبالد العربينل  - م  ألفى عأم

 أو «الفيايقي  العظأم» ، ادع  هل فريق أنه م  نسل(اإلسالم )ماذ الفتح العريب 

الت  حتفظ عنىل  «عبقريل املكأن» ودعموا دعواام بام أسمو  «الفراعال باأة األارام»

 .(81)«سكأنه خصأجص معيال ماام طأل الام  وبعأقبت األجيأل

 : دعوة القومية العربية

دعوبنأن  - يف النبالد العربينل - هأن بسوار اذ  الدعوات اإلقليمينل الضنيقل

ا  الدعوة األصنيلل و «الوحدة اإلسالميل» أو «اجلأمعل اإلسالميل» دعوة: أخريأن

وا  الدعوة الت  نأدى . واملعربة ع  عقيدة أالاأ. العريقل، الاأبتل يف براب املايقل

هبأ مجأل الدي  األفغأ  وبباتاأ هل احلرهأت اإلسالميل، إىل اليوم، بأعتبأراأ فريضل 

ورضورة، وا  دعوة بعترب الوحندة العربينل خينوة ضنىلمل يف سنبيل الوحندة 

 .ى، ولكااأ ال بقف عاداأ، وليس موضه حديلاأ اآلناإلسالميل الكرب

الت  أصبحت شنعأر اللنورات  «القوميل العربيل» ا  دعوة: والدعوة األخرى

وبأبنت سنوقاأ  - فيام عدا الشيوعيل طبًعأ - حااب العقأجديل العربيلالعربيل، واأل

                                              

 (.313ص)« القوميل واملذااب السيأسيل» (81)
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هلرية يف الداخل واخلنأرج، للعمنل  ىضل الدعأيل واإلعالم، ومسأندة قونأفقل بف

 .عىل سيأدهتأ بمفاوماأ اللوري اجلديدة

 كيف دخلت القومية إىل اجملتمع اإلسالمي؟

وحمتوااأ، جيب علياأ أن نعرف هيف بسللت  «القوميل العربيل» وقبل أن نوضح

ثالثل عرشن قرنًنأ، عنىل أسنأس العقيندة  فكرة الدخيلل إىل جمتمه قأم خاللاذ  ال

 يل وحداأ؟اإلسالم

يف املحأفنل  «قضنيل عربينل» يذهر املؤرخون أن القرن التأسنه عرشن   يعنرف

ذاهتأ بيلنق يف الكتنب والوثنأجق  «عرب» السيأسيل الدوليل، وقلياًل مأ هأنت لفظل

عىل سكأن الواليأت العربيل يف اإلمرباطوريل العلامنيل، وإنام هأنت بيلق عنىل بندو 

 الرشق األدنى، وهأن الاأس يستعملون لفظت  الصحراء، وعىل سكأن األريأف يف

أمنأ . املتميا ب  الفئت  الكبريب  م  السكأن يف اذ  املايقل «مسيح »و  «مسلم»

فقند عرفنوا  - سواء أهنأنوا عربًنأ أم أبراًهنأ - غألبيل رعأيأ السليأن م  املسلم 

 .(82)«عربًأ» أو «أبراًهأ» قبل أن يكونوا «مسلم » بأعتبأرام «إخوان يف الدي » بن

                                              

 .نرش دار الااأر ببريوت (93ص)للدهتور زي  نور الدي  زي   «القوميل العربيل نشوء» (82)

التقرير : ايل وال القوميلطوحد  هأن أسأس االنتامء، ال الو وم  أظار الوثأجق الت  بدل عىل أن الدي 

وضنماه  16/1/1159ليسنبس قاصنل فرنسنأ العنأم يف سنوريأ يف  يالذي بعث به السيد د

وفيانأ « بالننس»بعث هبأ إليه نأجب القاصل العنأم يف طنرابلس، السنيد  مقتيفأت م  رسألل

م  أبرز احلقأجق الت  يلحظاأ م  يريد درس اذ  البلدان، املكأنل الت  حيتلاأ الدي  يف »: يقول

نفوس الاأس، والسليل الت  له يف حيأة الاأس، فألدي  يظار يف هنل أمنر ويف هنل مكنأن، يف 

ل، ويف األدب، ويف مجينه غنلندي  يف األخنالق العأمنل، ويف اللر ااملستمه الرشق ، يظانر أثن

 - الرشق  ليس له وطن  - املؤسسأت االجتامعيل، والرجل الرشق  ال ياتم  إىل وط  ولد فيه

وهام أن الرجل يف الغرب ياتمن  إىل وطن  ف ننه يف الرشنق لنيس . بل إىل الدي  الذي ولد فيه

  جمموعل الاأس الذي  يعتاقون الدي  ذابه الذي يعتاقه وأمل الرجل الرشق  ا. ياتم  إىل دي 
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 جعلنت فكنرة - ومعظماأ خأرجينل - ولك  عوامل شتى داخليل وخأرجيل

 .باتقل م  أوروبأ إىل األبراك أواًل، وماام برسبت العدوى إىل العرب «القوميل»

لقد هأن الالجئون البولاديون واملسرينون عنىل : «برنأرد لويس» يقول األستأذ

عادمأ ذابنوا لرتهينأ بعند فشنل ثنورهتم سنال  «القوميل» الغألب، أول الاأقل  لن

واحتلوا ماأصنب عأمنل يف )!!( قسم هبري واعتاقوا اإلسالم  ى، فلقد بق(1191)

وقد سنمى نفسنه  «قسياي  بورزيسك » الدولل العلامنيل وهأن أحدام الكونت

ولقد عمنل بورزيسنك  عنىل نقنل  ... )!!( بعد ذلك مصيفى جالل الدي  بأشأ

يل ووضعاأ يف قألب بره ، وسأعد  عىل اذا العمل مأ عرضنه من  القوميل البولون

وهأن هلأ بأثري انأم يف . .. أعامل املسترشق  األوروبي  البأحل  يف الشئون الرتهيل

 .واملرها الالجق يف التأريخ. بقدير التأريخ الرته  القديم، واالعتقأد بأهلويل املمياة

سم نسيأنًأ لتأرخيام الام ، فلقد هأنوا ولقد هأن األبراك أهلر م  العرب والع»

عن  قصند أو  - ولك  املسترشق  ... ال يفكرون يف أيل اويل أخرى غري اإلسالم

سأعدوا األبراك عىل استعأدة اويتام القوميل الضأجعل، وعىل الندعوة  - غري قصد

 .(83)«إىل حرهل قوميل برهيل جديدة

بنألغرب وب رسنأليأبه يف  خأفتل ضنعيفل، ولكن  االحتكنأك «القوميل» وظلت

الرشق يف جمأالت هلرية جعل الفكنرة باترشن برسنعل بن  املسنيحي ، وانتقلنت 

حداث أن قوى أجابينل شنتى بواسيتام إىل املسلم  األلبأن والعرب هام دلت األ

 .هأنت وراء اذ  الفكرة والعمل عىل إنسأحاأ

                                                                                                          

نشنوء القومينل ». «وهل فرد خأرج ع  حظرية الدي ، او بألاسبل إليه رجل أجاب  غريب. او

 (.115ص)اوام  الكتأب  «العربيل

 (.121، 121ص)« الغرب والرشق األوسط» (83)
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احلرهنل  بندأت قصنل»: «يقظنل العنرب» يف هتأبنه «جورج أنيونيوس» يقول

ب نشأء مجعيل أدبيل قليلنل األعضنأء يف ( 1191)القوميل للعرب يف بالد الشأم سال 

 .(84)!!«بريوت يف ظل رعأيل أمريكيل

الت  هأنت يف وقتاأ  - وبعترب قصيدة الشيخ إبراايم اليأزج  املسيح  اللباأ 

سنالميل أول أثر أديب يدعو إىل عروبل مستقلل ع  اململكل اإل - بملأبل ماشور رسي

 : العلامنيل األم، وميلعاأ

 باباوا واستفيقوا أهينأ العنرب

 

فقد طام السنيل حتنى غأضنت 

 الرهنننننننننننننننننننننب

 

 .ثم بدأت احلرهل بأخذ صورة جاود ماظمل وجيدة اخليأ

 : «جورج أنيونيوس»يقول 

، ح  ألنف (1115)يرجه أول جاد ماظم يف حرهل العرب القوميل إىل سال »

مجعينل »بنريوت ب، (85)«الكلينل الربوبسنتاتيايل»يف أب م  الذي  درسوا شبرسل 

 والندروزوهأنوا مجيًعأ نصأرى، ولكاام أدرهوا قيمنل انضنامم املسنلم  . «يلرس

وا إىل اجلمعيل نحو أثا  وعرشي  شىلًصأ ياتمنون إىل مفأستيأعوا أن يض. إليام

وهأننت  .خمتلف اليواجف الديايل، ويمللون الصفوة املىلتأرة، املستارية يف النبالد

. قد دخلت قبل ذلك بالد الشأم، عىل صنورهتأ التن  عرفتانأ أوروبنأ «الامسونيل»

ل فنإلنيام احل يسنتميلوا فأستيأع مؤسس اجلمعيل ع  طريق أحد زمالجانم، أن

 .(86)«هونه يف أعامهلمرشوي - الذي هأن قد أنش  م  عاد قريب - الامسو 

                                              

 (.11ص) بأسبعريب الدهتوري  نأرص األسد، وإحسأن ع -« يقظل العرب» (84)

 .«اجلأمعل األمريكيل»الت  سميت فيام بعد  (85)

 (.196ص) «يقظل العرب» (86)
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ألنه يصنلون منه األبنراك سك  وأملورزبواكذا يبدو أن الوقت الذي بدأ فيه 

 !رشع آخرون يصلون مه العرب يف االجتأ  نفسه. لترسيب فكرة القوميل إليام

متلل جمموعل صغرية م  الاأس ال »ولك  بأثري الفكرة ظل حمدوًدا وحمصوًرا يف 

الشعب العريب، وهأن أهلر اذ  املسموعل م  املسيحي ، أمأ غألبيل العنرب فبقنوا 

فلقند هنأن العنرب منواطا  . حتنى بنأريخ انتحأرانأ. نيلخملص  للدولل العلام

يعا  م  بأثروا بأألفكأر )والفئل الصغرية م  املتعلم  . مسلم  يف وط  إسالم 

 .(87)«  يالقوا صدى ماأسبًأ( بأملعاى العأم)رشوا بألبحث العريب بالذي  ( الغربيل

 : «العربيليل منشوء القو»ويقول الدهتور زي  نور الدي  زي  يف هتأبه 

   ياد شعور العرب عداء نحو األبراك، و  يتفسر أخنرًيا عن  ثنورة حقيقينل»

مكشوفل، إال يف عاد السليأن عبد احلميد، حتى يف ذلنك العاند ذابنه   بشنرتك 

. امنينللعأ  العريب عن  اإلمرباطورينل العغألبيل العرب املسلم  يف حمأولل لفصل ال

بعض أانل  بضم  احلكم الرته  فئل قليلل العدد، فكأن الذي  يريدون االنعتأق م

يأن أفراًدا ياتمون إىل أقليأت غري حملغأمري  اليأحم ، ويف أهلر األكر، وبعض الفا

فمن  الواجنب ( هنذا)إسالميل، ومه أن اذ  األقليل جيب أن يعرتف هلأ بألفضنل 

ي الغألبينل إطالًقنأ رأ متلنل   بكن   أن فكرهتأ اخلأصنل بأالسنتقالل، التوهيد عىل

السأحقل م  العرب املسلم  الذي  هأنوا ياظرون إىل اإلمرباطوريل العلامنينل عنىل 

 .(88)«أ أ إمرباطوريل إسالميل

فامانأ  ءالت  شأعت هلرًيا، وأسى «يقظل العرب»ويرى الدهتور زي  أن عبأرة 

                                              

 (.132ص) «والغرب والرشق األوسط» (87)

 (.59ص)نرشة القوميل العربيل ( 88)



 192 احللول املستوردة

احلكم هلرًيا، ثم بك  بعا  يف بأدئ األمر سوى نوع م  التيقظ والوع  لام يكتاف 

: هأنت بعا  يف بأدئ األمر امليألبنل بأإلصنالح. الرته  م  سوء وفسأد واستبداد

ميألبنل العنرب : إصالح احلكم والقضأء عىل الفسأد فينه، وهأننت بعان  أيًضنأ

بمسأواهتم مه األبراك يف احلقوق والواجبأت، وامليألبل بقسط أوفنر من  احلرينل 

أن . من  املسنلم السنأحقل أل الغألبينل السيأسيل واملدنيل، ولك    يك  خيير ببن

قيأم دولل عربينل : البديل يف حأل عساام ع  نيل ميلبام بأإلصالح واملسأواة او

أو ع  طرينق زواهلنأ . إمأ ع  طريق االنفصأل ع  اإلمرباطوريل العلامنيل. مستقلل

 ذلك ألن ملل اذا البديل   يك  أمرا مرغوبًنأ فينه، وال أمنًرا يمكن . م  الوجود

 .حتقيقه

وبياام هنأن الاصنأرى يف لبانأن يينألبون بأإلصنالح السنيأيس وبأالسنتقالل »

امنينل يينألبون لاطورينل العهأن مفكرو املسلم  يف سنأجر أنحنأء اإلمرب. السيأيس

ولتقويتانأ عن  طرينق إصنالح . هبأ  حلقت بتياري اإلمرباطوريل م  األدران الت 

 .صحيح، واملؤسسأت اإلسالميل الصحيحلاإلدارة فياأ، وبألرجوع إىل اإلسالم ال

 ولذلك هأن اؤالء املسلمون من  رواد احلرهنل التن  هأننت هتندف إىل قينأم»

(. 1615 - 1196)وهأن م  أشنارام الشنيخ حممند عبند  . الوحدة اإلسالميل

 - 1195)وحممنند رشننيد رضننأ  - (1612 - 1196)وعبنند الننرمح  الكننواهب  

 .(89)مؤسس جملل املاأر( 1635

رت بعد ذلك عدة عوامل حأسنمل، هنأن هلنأ أثرانأ احلأسنم يف ظانور ثم ظا

السيأسنل الدولينل، وانفصنأل العنرب عن  الدولنل  حعىل مرسن «القوميل العربيل»

                                              

 (.11 -96ص)القوميل العربيل  وءنش( 89)
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 .العلامنيل

سيأسنل  تبعنبالتن  ا «االحتأد والرتقن »ل يعمجهأن أول اذ  العوامل مسلك  - 1

بألقوة الغأشمل، باأء عىل مأ اتذبه م  القوميل الرتهيل املتعصبل،  ولو «الترتيك»

فاينأت انذ  . دي  ولغل»وراحت لتحدي الكرامل العربيل يف أعا مأ لدهيأ م  

السيأسل الرتبل الصأحلل لبذور احلرهل العربيل االنفصأليل هن  بامنو وبرتعنرع 

 .«االحتأد اليورا »واذا مأ يعرف بنن  (1616)بدًءا م  

مجعيل االحتنأد »اذا السلوك شكوك قأدة العرب املسلم  يف إخالص  أيدوقد  

 : بلك الشكوك املؤسسل عىل سبب  جواري  «والرتق 

من   - وبندون اسنتلاأء - ألن قأدة اذ  اجلمعيل وزعامءاأ، هأنوا مجيًعنأ: أواًل

 .ني تعأرض مه مبأدئ الامسويوالتعصب الديا  ( الامسوني )ار الباأج  األحر

 .هأنوا جاًءا ال يتساأ م  مجعيل االحتأد والرتق  «سألونيك»ألن هيود : وثأنًيأ

إن احلقيقل البأرزة يف بكنوي  مجعينل االحتنأد : يقول «ستون وبسون»فقد هتب 

أ أ غري برهيل، وغري إسالميل، فماذ بأسيساأ   يظار ب  زعامجاأ وقأداهتأ . والرتق 

وهنأن . ور بأشأ ملاًل او اب  رجل بولاندي مربندفأن. واحد م  أصل بره  صأف

م  الياود اإلسنبأن  «هراسو»و .«دونمل»م  اليأجفل الياوديل املعروفل بن  «جأويد»

القأطا  يف مديال سألونيكأ، وهأن طلعت بأشأ م  أصل غسري اعتانق اإلسنالم 

 ،فكنأن نصنفه رشهسنًيأ - أحد زعامجانم يف بلنك الفنرتة - أمأ أمحد رضأ - دياًأ

 .(90)الفلسفيل  «هونت»ه م  أببأع مدرسل نوهوالاصف اآلخر جمريًأ، إىل جأنب 

                                              

 (.11، 19ص)نشوء القوميل العربيل ( 90)
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 : قأجاًل «ستون وبسون»ويضيف 

إن أصحأب العقول املحرهل وراء احلرهل هأنوا هيوًدا أو مسنلم  من  أصنل »

 «سألونيكأ»وهيود . (91)«لنمالدو» وأمأ العون الام  فكأن جييئام ع  طريق. هيودي

 !األثريأء

 ال بألدوليليأو الشب - هام أنه هأنت بأبيام معونأت مأليل م  الرأسامليل الدوليل»

 .(92)«م  فيياأ وبودابست وبرل ، وربام م  بأريس ولادن -

صليبيل صايونيل مأسنونيل، هأننت : واذ  الوقأجه بدلاأ أن ااأك مؤامرة دوليل

تيتاأ واإلجاأز عنىل بعمل بتىلييط وإحكأم لتدمري الدولل اإلسالميل الكربى، وبف

 .برهته «الورثل املرتبصون»ليقتسم  «الرجل املريض»

يف هل م  القوميل الرتهيل والقوميل العربينل،  «الامسونيل»وممأ يلفت الاظر دور 

من  الامسنوني  مجيًعنأ، هنأن أعضنأء  «مجعيل االحتأد والرتقن »فبياام هأن أعضأء 

قند انضنموا إىل  - املسنيحي  وانم من  - اجلمعيأت الرسيل العربيل يف بنريوت

وهأن م  خيتام إدخأل بعض الوجاأء املسنلم  إىل »عضويل املحأفل الامسونيل، 

                                              

رشهنأء  - أي املربندون - «لنمنالدو»ويعرفنون بنن « سألونيكأ» هأن هيود:قول اربرت أبرى( 91)

ولك  معتقدام قد ال يكون هيودًينأ . اللورة الرتهيل احلقيقي ، واؤالء ام م  العرق الياودي

سم، أمأ بألفعنل فن  م من  أببنأع أ م مسلمون بأال: واالعتقأد الشأجه ب  الاأس او. أصياًل

صدداأ   يعرف أحد م  الاأس شيئًأ عناام، سنوى ب  نح  ويف بلك الفرتة الت.. ة موسىاورب

قلل م  العلامء املىلتص  بدراسل الرشق األدنى، و  يك  أحد م  الاأس جيرؤ أن يتابأ أن انذ  

سنتلعب دوًرا رجيسنًيأ يف ثنورة هنأن هلنأ نتنأج  « لنمالدو»الفئل الياوديل املغمورة املعروفل بن 

 (.211، 211اهلوام  ص - ة القوميل العربيلنرش: انظر)خيرية يف سري التأريخ 

 (.211ص)املصدر السأبق ( 92)
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 .(93) «اذ  املحأفل، ليستميلوام إىل االنتامء للسمعيل الرسيل

قأجند اجلني  الرابنه يف )والعأمل اللأ  او حكم مجأل بأشأ اليأغينل املتسنرب  - 2

املتيرفل الت  قضنت بتعلينق زعنامء  «القوميل» وسيأسته( سوريأ أثاأء احلرب

، 1615)العنرب البننأرزي  عننىل أعننواد املشنأنق يف بننريوت ودمشننق سننات  

وزادت يف شنقل اخلنالف بن  . ، ممأ برك أثًرا بليًغأ يف نفوس العنرب(1619

العننرب واألبننراك، ودفعننت بننألعرب إىل التصننلب يف هفننأحام منن  أجننل 

ام، ودفه هبم إىل اتأذ قرار بأالنفصأل التنأم االستقالل وقىض عىل هل بردد بيا

 .ع  برهيأ

يوم شاق عندد هبنري من   - (مأيو)أر يأ 9ازداد شعور العرب القوم  بعد فقد 

محأسل وحتفنًاا، وأصنبح االسنتقالل السنيأيس، والسنيأدة القومينل  - قأدة العرب

 .أمًرا حيويًأ بألاسبل إىل العرب. العربيل

فاو بشسيه احللفأء للعنرب للقينأم بلنورة ضند األبنراك، وأمأ العأ  اللألث  - 3

يف  «لويند جنورج»فقد هتب . وإغراق الاعامء اليأحم  ماام بأألمأ  والوعود

ويف ( ب  العرب)إن عمالجاأ »: يقول - العأمليل األوىل -   احلربع «مذهرابه»

مجلتام عدد مم  هأن قند متنرس بأألسنأليب الدبلومأسنيل الرشنقيل، راحنوا 

 .(94)«يشسعون القيأم بلورة، وهأنوا يمدو م بألسالح والذخرية

وبلنك ان   «القومينل العربينل»ذلك او اجلو أو الوسط الذي نشأت فيه فكرة 

 .ظروفاأ وعواملاأ

                                              

 (.91ص)القوميل العربيل  وءنش( 93)

 (.122ص)املصدر السأبق ( 94)
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 بعيًدا ع  املسلم  اخللنص، وإننام هنأن النذي  - أول مأ نشأت - لقد نشأت

ي  وفدت إليام الفكرة من  املسلم ، الذ غري احتضاواأ وغذواأ ودعوا إلياأ ام

 .م  الغرب ... خأرج أرض املايقل

فقند هأنتنأ . شأن القوميل العربيل، هام هأن شأن القومينل اليورانينل اكذا هأن

شعر بوحدة املصندر املوجنه متشأهبت  يف األاداف واملراحل واخليوات إىل حد ي

 .سري األحداث الت  بدفعاام دفًعأ إىل الظاور والربوزلو. هلام

فقند هنأن يمكن  أن . وماام يك  م  أسبأب ظاور القوميل العربيل ومربراهتنأ

ب  شنعوب وحند بياانأ الندي  واللغنل والتنأريخ  «وجدان مشرتك»بكون جمرد 

 .واألرض، إىل جأنب األفكأر والعواطف والاظم والتقأليد إىل حد بعيد

 «مشنرتكفكنر »أن يؤدي اذا الوجدان املشرتك إىل  - بل يابغ  - وهأن يمك 

م  أجل حتنرر األمنل و وضناأ وبقندماأ ووحندهتأ وقيأمانأ . «عمل مشرتك»و

 .برسألتاأ املاوطل هبأ، فال قيمل لقوميل بال ادف، وال قيمل ألمل بال رسألل

 .وهبذا هله ال حتمل القوميل أي حمتوى علام ، أو طأبه ال ديا 

بندي  اإلسنالم، خأصل أن بكون ذات ارببأط وثيق  «العروبل»بل املفروض يف 

 .ألنه او الذي أنشأ هلأ أمل، وجعل هلأ رسألل، وخلد ذهراأ يف العأمل 

فألعروبل وعأء اإلسالم وسيأجه، والعربيل لغته ولسأنه، والعرب عصبته ومحأبه، 

وأرضام معقله وحرمه، م  العرب بعث حممد عليه الصالة والسالم، وبلسنأ م 

 ... وملوى رسوله قبلته، ويف أرضام هأنت نال القرآن، وبساأدام انترش اإلسالم

 .وا شيئًأري، وبغري    يكونوا شيئًأ ول  يصام بأإلسالم هأنوا هل يشء

هأن امتااج معاى العروبل بمعاى اإلسنالم انو املفانوم السنأجد يف مرصن ويف 
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يعان  يف نفسنه  - اللام انرص العرب: املغرب العريب الكبري، فأملسلم إذا دعأ فقأل

 .، فاو ال يكأد يعرف العريب إال مسلًمأاملسلم 

 : وقد عرب ذلك الشأعر املرصي حممود غايم فقأل

 إن العروبل لفنظ إن نيقنت بنه

 

 !فألرشق والضأد واإلسالم معاأ 

. ولك  الذي يؤسف له أن اجلو الذي نشأت فيه فكرة القوميل العربيل م  البدايل 

. مااأ بكنأة لرضنب الفكنرة اإلسنالميلواو اجلو الذي يريد أن يتىلذ .   يفأرقاأ

 .والوحدة اإلسالميل

إن القوى الت  هأن مهاأ جتاجل اإلمرباطورينل العلامنينل اإلسنالميل   يكفانأ أن 

يافصل العرب ع  األبراك، بال أرادت متايق الوط  العريب إىل أوطأن شتى، حتى 

خلاسنر املسنموم أصبح يف الشأم وحد  دول أربه، و  يكتفوا بذلك، فغرسوا فيه ا

 .«إرساجيل»

غري أن اذ  القوى األجابيل املرتبصل   يك  خيفى علياأ أن الفكنر اإلسنالم ، 

والشعور اإلسالم ، يرفضأن التساجل والتفوق، والتقسيم املصياه هلذ  األوطأن، 

وال يرضياام إال السع  احلليث لوحدة بلم الشمل، وجتمه أباأء العأجلل اإلسنالميل 

 عىل أيل حأل - حد هبري، يشكل م  األشكأل، والوحدة اإلسالميل بعا يف هيأن وا

 .االرببأط بأإلسالم، والدعوة إليه، وااللتفأف حول رايته -

ع  االجتأ  اليبيع  الذي ياشأ  «اجتأًاأ بدياًل»هلذا جاا اؤالء املراقبون اإليقأظ 

القوميل العربيل »فكأن االجتأ  البديل او . بصورة مايقيل وفيريل يف أرض اإلسالم

الت  يتاعم الدعوة إلياأ حابأن عقأجديأن، عىل رأس هل مااام زعيم غنري  «العلامنيل

  باحلن، اذي  انغري أ. «القومي  العرب»وحرهل  «البعث العريب»حاب : مسلم
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بمرهاانأ  - يكونأ ليحدثأ أثًرا ودويًأ قويًأ يف املايقل العربيل، لنو   بندخل مرصن  

إىل السأحل القوميل، ولو   بتىلنذ القومينل  - اجلغرايف والتأرخي  واللقأيف والبرشي

 .(1655)العربيل شعأًرا هلأ ماذ سال 

أانأهتم عىل اختالف اجت - واذا او اليوم الذي هأن ياتظر  دعأة القوميل العربيل

 .ماذ زم  غري قصري

لقند »: يقول فيلسوف القوميل العربينل، سنأطه احلرصني (1639)فماذ سال 

مرص بكل الصفأت واملاايأ الت  حتتم علياأ أن بقنوم بواجنب )!( زودت اليبيعل 

 «الاعيمنل اليبيعينل»إن مرص ان  .. . الاعأمل والقيأدة يف إ أض القوميل العربيل

 .(95)«للقوميل العربيل»

إن مرص قأعدة الوط  العنريب سيأسنًيأ »: يقول أنيس صأيغ( 1695) ويف سال

 .(96)«وحضأريًأ ونفسًيأ وبكاًيأ وفاًيأ

وم  ثم اربفعت موجل القوميل العربيل ح  اتنذت ماانأ حكومنل اللنورة يف 

 : أجدب فوذلك حيقق هلأ . ىل الدعوة إلياأاهتأ اجلبأرة عاووقفت أج. مرص شعأًرا هلأ

 .أحالماأ يف الاعأمل والافوذ: األوىل

التن     «الفكرة اإلسنالميل»يشغل الاأس يف املايقل ع   «بديل»إجيأد : واللأنيل

 .يال دعأهتأ وراء القضبأن، وإن هأن أثر دعوهتم يف هل مكأن

وااأ بالقى هل دعأة القوميل العربيل عىل بفريغانأ من  هنل معانى إسنالم ، 

                                              

 (.193ص)آراء وأحأديث يف القوميل والوطايل ( 95)

 (.361ص)القوميل واملذااب السيأسيل، حأشيل : وانظر(. 11ص)مفاوم الاعأمل السيأسيل ( 96)
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بلتاب هبأ  «عقيدة»هام ابفقوا عىل أن جيعلوا مااأ . وإفراغاأ يف قألب علام  رصف

وهتتف هبأ احلاأجر، وبابض بحباأ القلوب، وبرفه هلأ األعنالم، وبناظم . املشأعر

فياأ األنأشيد، وياشأ عىل بقديساأ الصغري، وهينرم يف خندمتاأ الكبنري، وبصنبح 

أ عنىل أن وابفقنوا أيًضن ... بعاو له الوجو ، وبسنبح لنه األلسنال «معبوًدا»بذلك 

يكملوا العقيدة القوميل ب عيأجاأ مضمونًأ اقتصأديًأ واجتامعًيأ وسيأسنًيأ وفكرًينأ، 

وانذا . متكأملل بفرس احليأة هلاأ وبوجاانأ «أيديولوجيل»أو  «حمتوى شأماًل»أي 

بنل  - اإلسنالم - املضمون أو املحتوى ال يستوح  م  دي  انذ  األمنل العربينل

 .، م  الغرب أو الرشقيستورد حتًمأ م  خأرج أرضاأ

 .واذا مأ رصح به هلري م  دعأة القوميل العربيل وأنصأراأ واملؤما  هبأ

منه القومينل »يف هتنأهبام  «حأمد اجلبنوري»و «احلكم دروزة»األستأذان  ليقو

 !«العربيل

هل مأ يف واقعاأ اليوم، يؤهد بأن أعيأفاأ التأرخي  وانقالباأ اجلذري، وثوربانأ »

عقيدة بضه القيمل للفرد، وبوفر له احليأة .. . يمك  أن بتم إال بعقيدةاحلقيقيل، ال 

عقيندة .. . احلرة الكريمل الت  بتحقق فياأ إنسأنيته، وبايلق إمكأنيأبنه ومواابنه

لعدالل االقتصنأديل عن  ا»للمستمه العريب، فتحقق فيه   «املحتوى الشأمل»بصاه 

ع  طريق نظأم ديمقراطن  سنليم، طريق نظأم اشرتاه  عأدل، والعدالل السيأسيل 

بضنه مفاوًمنأ جدينًدا .. . والعدالل االجتامعيل اخلأصل ع  طريق نظم بربويل باأءة

 .(97)«خالًفأ للمرأة واألرسة واملدرسل واهليئأت وخمتلف مرافق احليأة االجتامعيل

 : ويقول األستأذ عىل نأرص الدي  يف رصاحل

                                              

 (.15ص)ه القوميل العربيل م (97)
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! العريق  من  مسنلم  ومسنيحي  العروبل نفساأ دي  عادنأ نح  املؤما »

أل أ وجدت قبل اإلسالم وقبل املسيحيل يف انذ  احلينأة الندنيأ، منه دعوهتنأ إىل 

 .(98)«أسمى مأ يف األديأن السامويل م  أخالق ومعأمالت، وفضأجل وحساأت

والكأبب القصيص املشاور األستأذ حممود بيمور جترفه اذ  املوجل، فارا  يقول 

 : يف جالء

هأن لكل عرص نبوبه املقدسل ف ن القوميل العربيل هلى نبوة انذا العرصن يف لئ  »

 ..جمتمعاأ العريب

أن يكوننوا حنواري  لتلنك الابنوة : وإن هتأب العرب يف أعاأقام أمأنل، ا »

 .لخإ...  «الصأدقل، ياهو أ بأقالمام، ويافىلون فياأ م  أرواحام

فنامذا  «نبنوة»و «دياًأ»و «عقيدة» واكذا نرى القوميل العربيل عاد اؤالء الدعأة

 !!أبقوا لإلسالم يف حيأة الاأس؟

ومه اذا نسمه هلرًيا م  القومي  العرب يعلاون اعتاازام بأإلسنالم، ولكن  

فاو اعتااز أشبه منأ يكنون بنأعتااز املرصني  . يابغ  أال تدعاأ ظواار العبأرات

إلسالم عادام ليس أهلر فأ! بأألارام وأيب اهلول ومعبد الكرنك وبوت عاخ أمون

،ومعاى (99)عربت ع  حقيقل األمل العربيل ومللاأ العليأ وعبقريتاأ «انتفأضل»م  

 !!بل إبداًعأ برشيًأ. اذا أنه   يك  وحًيأ إهلًيأ

غري اإلسالم، فأوىل أن يبحلنوا عن   «عقيدة»وإذا هأن القوميون بحلوا هلم ع  

                                              

 .للسيد أيب احلس  الادوي« العرب واإلسالم»انظر مقدمل هتأب  (98)

اليريق إىل حكم إسالم  لألستأذ حممد عنيل : ، وانظر(121 - 116ص)مه القوميل العربيل ( 99)

 (.111 - 196ص)الضاأوي 
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 .م اإلسالمأو نظم للحيأة، غري نظ «نظأم»

 : اذ  الفقرة «مه القوميل العربيل»اقرأ مه مؤلف  هتأب ل

 لقد هأن الدي  اإلسالم  رسألل األمل العربيل يف الام ، نحو اإلنسأنيل مجعنأء»

ولذلك ف ناأ نعتا به هدي  وثقأفل وبرشيه، ونفامه عىل أنه ناعل اإلنسأن نحنو .. .

أة األفضنل، إن الندي  واربقنأء بأحلين( فكرة الوح  معدومنل طبًعنأ)امللل األعىل 

إذا بوصلاأ إىل جوار  وبلمساأ روحه العأمل، ونظرنأ  - وأي دي  آخر - اإلسالم 

إليه م  اذا املفانوم عنىل أننه قنيم وملنل وفضنأجل وهتنذيب للحينأة، وبلنورة 

بأالسنتاأد  دين  إن أي - لإلحسأس، ال أنظمل اقتصأديل، واجتامعيل وثقأفيل حمددة

 . (100)«يالق للعقل، ودفه نحو التيور والتسددإىل اذا املفاوم، او ان

اذ  ا  نظرة القومي  إىل اإلسالم، أنه هأن رسألل العرب يف الام  فقط، وم  

 وهلذا   يك  ااأك فرق بياه وب  البوذيل واهلادوهيل وهلاأ. اذ  الااويل يعتاون به

 .لخإ...  ناعل نحو امللل األعىل - يف نظرام -

التفكري، نرى القومي  يايفون التأريخ ليوافق اواام، فانم حييلنون  اذوببًعأ هل

. واحلضننأرة اإلسننالميل حضننأرة عربيننل. «عربيننل»ثقأفننل  «اللقأفننل اإلسننالميل»

حتى أبنو . وأبيأل املسلم  أبيأل العرب. والفتوحأت اإلسالميل فتوحأت عربيل

واذا حترينف  «ربأعالم الع»حايفل واب  سياأ وصالح الدي  وأملأهلم هلام م  

 .للواقه التأرخي  ال جيوز بحأل

للنبالد  «اسنتعامرا»كم العلامنين  حولون آخر م  التحريف نرا  يف بسميتام 

. وا  مفأايم دخيلل ماورة عىل بأريخ املايقل. «أجأنب»وبسميل األبراك . العربيل

                                              

 .املصدر السأبق( 100)
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و  ييسء  .فلم يك  العرب ياظرون قط إىل احلكم العلام  وإىل األبراك اذ  الاظرة

العلامنيون قط إىل العرب إال يف الساوات األخرية م  العاد العلام ، ح  فسندت 

 .(101)وقأسى األبراك أنفسام مااأ مأ قأسوا . احلكومل

وحندة »ون يف وجه هل دعوة إىل فقلصورة أن دعأة القوميل العربيل ييتمم اذ  ا

بقننأرب »أو  « بضننأم  إسننالم»أو حتننى جمننرد  «احتننأد إسننالم »أو  «إسننالميل

وذلك ألن الرتابط عىل أسأس العقيدة الديايل عاندام من  خصنأجص . «إسالم 

كأر الرجعيل بلينق هبنذا القرون الوسيى الت  عف  علياأ الام ، و  بعد اذ  األف

يفون إىل ذلك دعوى أن أيل وحدة ال بسنتمد أسأسناأ من  النروابط ضوي. العرص

 . (102)ح الظروفاتفكك ح  بسعرضيل، مأ أرسع مأ ب القوميل، ا  وحدة

أ وبشاًسأ عادمأ امتاجت القوميل العربينل بأالشنرتاهيل لبً وزاد اذا املوقف بص

 .فاادت الي  بله. الامرهسيل

لدى عأمنل القنومي  من  اعتبنأر قضنيل  امليلق واذا رس مأ نسد  م  الرفض

مه منأ يف . «قضيل عربيل»وإرصارام العايد عىل إبقأجاأ  «قضيل إسالميل»فلسي  

االعتبأر األول م  هسب غري حمدد للقضيل يف داخل العأ  اإلسالم  وخأرجه، هام 

 .وغري  م  ذوى الرأي واإلخالص (103)ب  ذلك القأجد األرد  عبد اهلل التل

 : «االشرتاكية»العنصر الثاني لالجتاه الثوري العربي 

د يف املايقنل العربينل، ا  العارص األول، لالجتأ  اجلدي «القوميل العربيل»هأنت 

                                              

 (.132ص)القوميل العربيل  وءنش: انظر( 101)

 .مه القوميل العربيل: املرجه األسبق( 102)

 (.119، 113ص)اليبعل اللأنيل  - «درس الاكبل اللأنيل»اقرأ رأيه يف هتأباأ ( 103)
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بل الواقه أنه طغى يف الساوات األخرية عىل . «االشرتاهيل»وهأن العارص اللأ  او 

 .حتى هأد يرصعه، ويافرد او بألامأم «القوميل»عارص 

 ماذا تعين االشرتاكية العربية؟

وقبننل أن نحنندد مننأ معاننى االشننرتاهيل العربيننل، يلاماننأ أن نوضننح مفاننوم 

 .ل عأملبصف «االشرتاهيل»

 .وااأ نسد جمأاًل واسًعأ لالختالف يف التعريفأت والتفسريات

وليس اذا شأن االشرتاهيل فحسب، بل او شأن هل املصنيلحأت واملفنأايم 

. أ. ج»وهلنذا ذانب . م  اذا الاوع هألليرباليل والديمقراطيل والقوميل ومأ شأهباأ

حألل التعرينف الندقيق إىل أن الغموض واست «اإلمربيأليل»يف هتأبه ع   «اوبسون

 .(104)( ism)يمتد إىل هل املفأايم العقأجديل احلديلل الت  باتا  بنن 

ولكاانأ . يف طليعل اذ  املفأايم الغأمضل، أل نأ أننواع هلنرية «االشرتاهيل»و

يف  «الااعل الفرديل»يف مقأبل  «الااعل الفرديل»يف مقأبل  «الااعل اجلامعيل»مجيًعأ متلل 

. ع  هأال الفئأت الفقرية والضعيفل «الظلم االجتامع »عو إىل رفه وبد. الليرباليل

هنام أ نأ بؤيند  - وموضه لقأجاأ مه اإلسالم أيًضأ - واذا او موضه اإلغراء فياأ

بدخل الدولنل لتقييند حرينل التملنك والترصنف يف النامل بنام يمانه االحتكنأر 

 .واالستغالل، واذا يؤيد  اإلسالم أيًضأ يف حدود

ا اذ  املالمح الرجيسيل تتلف املذااب أو املدارس االشرتاهيل اختالًفأ وفيام عد

فبعضناأ قرينب إىل االعتندال، . يف األانداف حياًنأ، ويف الوسنأجل أحيأنًنأ: هلرًيا

 .وبعضاأ قريب إىل التيرف، وبعضاأ شديد التيرف

                                              

 (.32ص)حأشيل  - القوميل واملذااب السيأسيل للدهتور عبد الكريم أمحد: انظر( 104)
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 - قصنًدا، ألن االشنرتاهيل بمىلتلنف ناعأهتنأ «قريب إىل االعتدال»وإنام قلت 

 .ياقصاأ التوازن واالعتدال - هكل املذااب البرشيل

باأاض امللكيل الفرديل، ماام  - بصفل عأمل - أن املذااب االشرتاهيل: وأيل ذلك

 .بك  أسبأهبأ وطراجقاأ

قول مؤلف  هتنأب (105)«مشكلل الفقر وهيف عأجلاأ اإلسالم»ذهرنأ يف هتأباأ 

 : الفرنسيأن «رامبريبيأر »و «جورج بورجأن»ومهأ (106)«اذ  االشرتاهيل»

 : ب آخرونيإن االشرتاهيل بعا  حريل الفرد واحرتامه، فيس: يقول البعض»

بل ا  متليك وسأجل اإلنتأج للشعب، والسنع  لتلبينت ديكتأبورينل اليبقنل 

 .العأملل

أمأ نح  فل  نتوقف طوياًل عاد اذ  املاأقشأت احلأميل، فا  ليسنت حديلنل »

: «رواد االشرتاهيل الفرنسيل»فقأل يف هتأبه  «لوروا مكسيم»العاد، واذا مأ الحظه 

تتلننف أهننرب  «بننأبوف»ال شننك يف أن ااننأك اشننرتاهيأت متعننددة، فأشننرتاهيل »

 «بنرودون»و «سنأن سنيمون»، واشنرتاهيل و«بنرودون»االختالف ع  اشرتاهيل 

 «لنويس بنالن»واذ  هلاأ ال بتمشى مه أفكنأر . «بالنك »بتمياان ع  اشرتاهيل 

وإننك ال جتند داخنل هنل فرقنل أو شنعبل إال .. . «وبيكور» «فوربيه»و «هأيبه»و

ولك  عنأماًل مشنرتًهأ يوجند بن  انذ  . خصومأت عايفل حتفل بأألسى واملرارة

االشرتاهيأت مجيعاأ، وادًفأ واحًدا ياظماأ ويقنرب بياانأ، وانو إلغنأء امللكينل 

 .«وهل جور، وهل حيف يف املستمه. مصدر هل ظلم: اخلأصل

                                              

 (.19صفحل )اليبعل األوىل ( 105)

 .أ تم  الرتمجل العربيل ملحمد عي( 13صفحل ( )106)
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ذهر أشناراأ بن - م  بلك االشنرتاهيأت املتعنددة - ونستييه أن بكتف  ااأ

 : وأبرزاأ، ا  ثالث

االشرتاهيل الديمقراطيل أو الدستوريل، وان  التن  بعتمند عنىل األسنأليب  - 1

أادافاأ، أي ع  طريق الربلامننأت  قالديمقراطيل أو الدستوريل املعتأدة يف حتقي

 .واملسألس الايأبيل ونحواأ

الت  ياتاساأ حاب العامل يف برييأنيأ، هام نتاساأ  «الفأبيل»  هأالشرتاهيل واذ

 .السويد وغرياأ م  البالد األوروبيل

يف حتقينق  «األسنأليب اللورينل»االشرتاهيل اللوريل، وا  التن  بعتمند عنىل  - 2

اح إليانأ عنأدة زعنامء االنقالبنأت جينوهلذا . االقتصأديل واالجتامعيل أادافاأ

ل، فبأسماأ يصدرون قراراهتم بال حأجل إىل سليل ماتىلبل، أو مملل  العسكري

 .رشعي  ع  األمل

النذي  «هأرل مأرهس»ملذاب  «العلم »االشرتاهيل العلميل، واذا او االسم  - 3

وبفسنري التنأريخ هلنه بفسنرًيا  «الامديل اجلدلينل»يقوم عىل أسأس م  فلسفل 

أسأليب اإلنتنأج ان  العأمنل  - أوضحوبعبأرة  - اقتصأديًأ حمًضأ، فأالقتصأد

وليس للعوامل الروحيل واللقأفيل وغرياأ بأثري . احلأسم واملؤثر يف سري التأريخ

 .يذهر

وبتميا الفلسفل الامرهسيل بعدة نقأط أو معأ  بأرزة هأنت داجًمأ موضه اجلندل 

 بيااأ وب  خصوماأ، ملل الرصع اليبقن ، وديكتأبورينل الربوليتأرينأ، والقيمنل

 .وفأجض القيمل، واحلتميل التأرخييل، وغرياأ ممأ ال يتسه املسأل ملاأقشته ااأ

وستايد اذا بيأنًنأ بعند أن . واذا التقسيم يب  لاأ أي  نضه االشرتاهيل العربيل
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 .نعرف هيف ظارت االشرتاهيل يف بالدنأ العربيل، ومتى صأر هلأ رواج وانتشأر

 : ربيةبداية ظهور االشرتاكية يف البالد الع

 : «الغرب والرشق األوسط»قول صأحب هتأب ي

بدأت االشرتاهيل يف الرشق األوسط بواسيل فئأت صغرية هشكل غأمض م  »

منللام وقليل م  الكتأب أيدواأ بسد واانتامم، . «املوضل األوروبيل»أشكأل بقليد 

، (1611 - 1191)النذي عنأش منأ بن   «ليشم شبيل»أيداأ السوري املسيح  

(. 1656 - 1111)الذي عأش مأ ب   «سالمل موسى»املرصي املسيح  والكأبب 

 «جنورة»مدرسنل  «ليشنم»واببه االثاأن الاموذج الغريب لالشرتاهيل حيث اببنه 

هنذلك (. أصحأب االشرتاهيل الفأبيل)الفأبي  اإلنسليا  «موسى»الفرنسيل واببه 

االشنرتاهي   استوحى احلاب االشرتاه  العلام  القصنري األجنل، أفكنأر  من 

وافتتح فرًعأ يف بأريس، وأصدر ( 1611)فلقد أسس اذا احلاب سال . الفرنسي 

ومه قيأم اللورة . و  يك  له أي بأثري أو نفوذ. أي اإلنسأنيل «برشيت»جريدة ساماأ 

الروسيل جأءت دفعنل من  الاشنأط االشنرتاه  اليسنأري يف عندة دول، إال أ نأ 

لفل حفانل قليلنل حاأت الت  قأمت ب  طواجفاأ، خماضمحلت عأجاًل، بتأثري املشأ

 .م  اللوري  املحرتف 

قأمت حرهل اشرتاهيل ديمقراطينل قوينل عنىل النامط  «فلسي  املاتديل»ويف »

و  يك  لالشرتاهي  يف مانأطق الرشنق . األورويب ب  األوسأط العامليل الياوديل

إذا قأرننأام ( 1691 - 1621)األوسط األخرى أي شأن ينذهر منأ بن  عنأم  

 .بأحلرهأت االشرتاهيل والراديكأليل والقوميل يف اهلاد ويف جاوب رشق  آسيأ

يف  (1695)وبدأت حرهل جديدة بعد نسأح حاب العامل يف برييأنيأ يف سنال »
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االنتىلأبأت الايأبيل، وهأننت برييأنينأ يف ذلنك الوقنت يف رأس الندول الكنربى، 

لذا فقد اعتقد الاأس أن االشرتاهيل . ل يف برييأنيأوهأنت االشرتاهيل يف رأس القأجم

يشء جديد، بأإلضأفل إىل أ أ العالج للمشأهل االقتصنأديل املتعأظمنل يف الرشنق 

األوسط، واكذا ظارت جمموعل م  األحااب االشرتاهيل يف خمتلف بالد املاظمل 

سوريأ عنأم يف  «أهرم احلورا »الذي أسسه  «احلاب العريب االشرتاه »هأن أمهاأ 

، (1653)سنال  «البعث العنريب»: «ميشيل عفلق»، ثم بوحد مه حاب (1651)

 .«البعث»واملعروف بأسم  «حاب البعث العريب االشرتاه »  وسم

ولقد ماج اذا احلاب فكرة اشرتاهيل اقتصأديل بفكرة قوميل غأمضنل، وربنح »

بأإلضأفل إىل احلاب  - عدًدا هبرًيا م  األنصأر يف الرشق العريب، وهأن اذا احلاب

وأسنس شنبكل )!!( احلاب الوحيد الذي حيمل أيديولوجيل ماظمنل  - الشيوع 

 .(107) «واسعل م  الفروع، أمأ أببأعه فكأنوا م  املتعلم  وم  اليبقل العأملل

و  بلبث االشرتاهيل أن قفات برسعل مذالل إىل سدة السليأن، وبربعت عنىل 

 عرش احلكم، فكيف بم ذلك؟

 تربعت االشرتاكية على كرسي احلكم؟كيف 

 : أيًضأ «برنأرد لويس»يقول 

متأًمنأ هنام .. . ومأ بعنداأ (1651)يف ساوات  «حيفوق الر»هأنت االشرتاهيل »

هأنت سأبقتاأ الليرباليل قبل قرن م  الامأن، وهسأبقتاأ ربحت االشرتاهيل عندًدا 

. ىل هريس احلكم والسنييرةم  املتعلم ، ولكاام   يكونوا ام الذي  جأءوا هبأ إ

  بأت بلبيل مليلب  فأللورة االشرتاهيل ملل الدستوريل الليرباليل فرضت م  فوق،

                                              

 (.61 - 65ص)الغرب والرشق األوسط، لألستأذ برنأرد لويس، ( 107)
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أو نسنأح . شعب  أو رغبل مجأارييل، وال جأءت نتيسل النتصأر احلرهل االشرتاهيل

اليبقل العأملل، بل هأنت نتيسل قرار نظأم حكم عسكري، قىض قبل ذلك مدة بسه 

لقند . كم، واتذت يف أوهلأ خيوات عمليل غنري عقأجدينل األسنسساوات يف احل

أممت بعض املؤسسأت الفرنسيل، وبعض الرشهأت الت  هأن يمتلكاأ الياود بعند 

ونتيسل هلروب األمنوال األجابينل ورؤوس . (1659)محلل سياأء والسويس سال 

وعاندمأ  - ريبإذا جأز التع - أموال األقليأت، ضأق نيأق عمليأت التأميم املعتدلل

يئست احلكومل م  القيأع اخلأص قررت أن بلعب ا  دوًرا حيويًأ أهرب يف احليأة 

االقتصأديل، وهأنت برصحيأت املسنئول  آننذاك يف اجلماورينل العربينل املتحندة 

وا  بعا  نوًعأ من  . «االشرتاهيل»بدل بعبري  «العدالل االجتامعيل»بستعمل بعبري 

صأرت  (1691)ل مه برام  للىلدمأت، ومه قدوم سال الرأسامليل املحدودة للدول

االشرتاهيل أرصح وأظار يف األقوال واألعامل، خصوًمأ بعد بأميم جمموعأت رشهل 

و  يكن  بنأميم الصنحف يف نفنس العنأم خينوة . مرص للتعادات واملقأوالت

 .اقتصأديل خألصل

 (1691)عأم ( ويولي)ثم جأء الدور اللأ  بسلسلل م  قرارات التأميم م  متوز »

حيث متتلك الدولل هبأ هل الاشأطأت االقتصأديل الكبرية مه التعويض ألصحأهبأ، 

وأعلات رضيبل بصأعديل عأليل عىل . وحدد احلد األعىل لتملك األرا  بامجل فدان

جايه  11111أصحأب الدخول املربفعل، وماه أي متمول م  متلك أهلر ممأ قيمته 

، ويف نفس الوقت صدرت سلسلل م  األحأديث مرصي م  أسام رشهأت معيال

واملقأالت بفرس طبيعل واندف انذ  اإلجنراءات، وبوضنح مفانوم االشنرتاهيل 

 .العربيل الت  أعلاتاأ الدولل
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 : مقال عقائدي شبه رمسي

إن النبالد »: ولقد هتب حممد حسا  ايكل يف مقنأل عقأجندي شنبه رسنم »

وبنؤم  الاينأدة الالزمنل يف  .بحأجل إىل خيل واضحل بضم هل طأقنأت الشنعب

يف نفس الوقت الذي بؤم  فيه احلأجأت االستاالهيل الرضوريل جلامانري . اإلنتأج

 .الشعب الكأدح الت  طأل حرمأ أ

وهبذ  اليريقل يتم الامو االقتصأدي واخلدمأت االجتامعيل دون أي اسنتغالل »

جيأل القأدمنل هنام رأسام  غريب أو حميل، ودون بضحيل اجليل احلأرض يف سبيل األ

 .(108)«ومأوبيس بون  «ستأل »فعل 

جأء امليلنأق يعلن  يف !! «قرآن اللورة»الذي سام  بعضام  «امليلأق»ثم جأء دور 

إن احلنل االشنرتاه  »: ويقنول منأ نصنه «حتميل احلل االشنرتاه »بأبه السأدس 

يكن     - وصنواًل ثورًينأ إىل التقندم - ملشكلل التىللف االقتصأدي واالجتامعن 

افرتاًضأ قأجًمأ عىل االنتقأء االختيأري، وإنام هأن احلل االشرتاه  حتمينل بأرخيينل، 

 .(109)«فرضاأ الواقه، وفرضتاأ اآلمأل العريضل للساماري

 .أن الرصاع اليبق  ال يمك  جتأاله وإنكأر : هام أهد امليلأق

  الصنحيح ا  الصيغل املالجمل إلجيأد املناا «إن االشرتاهيل العلميل»: ويقول

 .«أن حيقق التقدم املاشود - بألقيه - وإن أي مااأج آخر ال يستييه. للتقدم

وعنىل بوجينه  «رضورة سنييرة الشنعب عنىل أدوات اإلنتنأج»: ويرى امليلأق

وأثنر  يف رضب املبنأدرة  «التنأميم»فأجضاأ طبًقأ خليل حمددة، هام يدافه بشدة ع  

                                              

 (.66 - 61ص)الغرب والرشق األوسط، لألستأذ برنأرد لويس ( 108)

 .البأب السأدس - امليلأق( 109)
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 .إلخ إلخ ... الفرديل

ويف اذ  العبأرات نرى برديًدا واضًحأ لألفكأر الامرهسيل القأجلل بحتميل التيور 

هنام ننرى يف ثاأينأ . إىل االشرتاهيل العلميل، بحكم مايق الامديل التأرخييل وغريانأ

 .أبواب امليلأق هلرًيا م  أفكأر الامرهسيل، مه خليط م  أفكأر أخرى

رتاهيل اللوريل دسنتوًرا لسيأسنتاأ وهبذا هأنت مرص أول دولل عربيل بتىلذ االش

 .االقتصأديل واالجتامعيل، ويف خياأ مشت البالد األخرى بعد

ولوال ببا  مرص لالشرتاهيل وجتايداأ قوااأ وأجااهتأ للدعوة إلياأ، والتبشنري 

 .إىل زم  غري قليل. هبأ، لظلت االشرتاهيل ضعيفل األثر

،   القوميل واالشنرتاهيل مًعنأفمرص اللورة ا  املسئولل األوىل ع  زواج سلعت

وأملأهلم أن حيرزوا نسأًحنأ  «نأيف»وال  «جورج»وال  «ميشيل»ولوالاأ مأ استيأع 

 .يذهر ب  العرب واملسلم 

 : بني االشرتاكية الثورية واالشرتاكية املاركسية

. أمحً أن ب  االشرتاهيل اللوريل واالشرتاهيل العلميل، نسبًأ ور: وممأ نابه عليه ااأ

فوسأجلاام متشنأهبل أو متقأربنل، وإن أمكن  أن خيتلفنأ يف بعنض األانداف أو يف 

 .«األيديولوج »األسأس الفلسف  

املنذااب »بل يقول املؤر  الكبري األستأذ حممند عبند اهلل عانأن يف هتأبنه عن  

 : (110)«االجتامعيل احلديلل

يف   اخلألصل برمرتاهيل، واالشرتاهيل والشيوعيل بقصد إىل مأ بقصد إليه االش»

                                              

 .65حل صف( 110)
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واالشرتاهيل اللوريل ا  الشيوعيل ذاهتأ، ال بفنرتق عاانأ إال يف . الااأيل إىل الشيوع

 ... «بعض اإلجراءات والتفأصيل الشكليل

نسند االشنرتاهي   «منأرهس»وهلذ  القرابل ب  االشرتاهيل اللوريل واشرتاهيل 

راأ، ويتتلمنذون عنىل اللوري  يأخذون هلرًيا ع  الامرهسيل، ويتلقون م  مصنأد

أسأبذهتأ األموات واألحيأء، ويرددون هلرًيا م  أفكأراأ، هام يرفعنون هلنرًيا من  

شعأراهتأ، وهلذا نسند يف هتنبام وماشنوراهتم وصنحفام احلنديث النداجم عن  

 وغريانأ من  «السييرة عىل وسنأجل اإلنتنأج»و «احلتميل»و «الرصاع»و «اليبقيل»

د بعض اللوري  قد أطلق عىل اشرتاهيته نفنس جتمشىلصأت الفكر الامرهيس، بل 

 .هام فعل امليلأق املرصي «االشرتاهيل العلميل»العاوان الامرهيس 

هام نسد أيًضأ صلًحأ فكريًأ قأجًمأ ب  االشنرتاهي  اللنوري  وبن  الشنيوعي  

. فن ذا بانأزلوا عانه. مأ   يتمسكوا بكيأ م احلايب الرسم . املحلي  «الرسمي »

يف . واملسنأل رحنب، ال يماعنون بنل ينؤثرون ويقندمون. بأب أمأمام مفتوحفأل

التاظيم السيأيس، ويف جمأل اإلعالم والتوجيه م  صحأفل وإذاعل ومؤسسأت نرشن 

وهلذا، حياام قبنل أعضنأء . فألذي يماه او احلاب وليس الفكرة. وبرمجل وغرياأ

وا إىل االحتأد االشرتاه  الشيوعيل املرصيل أن حيلوا أنفسام وياضم «حدبو»ماظمل 

ورأوا يف ذلك خدمل أهنرب . العريب، رحب املسئولون هبم، وأخذوا مكأ م املرموق

 .قوا مغلق  عىل أنفسام خأرج االحتأدبلعقيدهتم ممأ لو 

ام الذي   - وإن   يكونوا حابي  - واؤالء وأملأهلم م  الامرهسي  الفكري 

إن االشرتاهيل العلميل ا  : وقألوا «العربيل االشرتاهيل»عأرضوا وجود يشء اسمه 

اشرتاهيل عأمليل واحدة، وليس هلأ جاسيأت خمتلفل، وإنام ااأك بيبيقأت شتى هلذ  

التيبيق العريب لالشرتاهيل، ال االشنرتاهيل : االشرتاهيل، فألصواب عادام أن يقأل
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 .العربيل

رهسنيل يف املسنأل وممأ أخذبه االشرتاهيل العربينل من  املدرسنل الشنيوعيل الام

الذي بتباأ  الدولنل،  «احلاب اليليع »فكرة احلاب السيأيس الوحيد أو : السيأيس

 .وال بسمح ألي جتمه غري  بأملعأرضل، أو بمااولل نشأط سيأيس

الذي يمللنه  «احلاب اليليع »أو  «احلاب الواحد»وحمأولل التفرقل ب  مفاوم 

الذي بتباأ  االشرتاهيل العربيل  «ظيم الواحدالتا»الفكر الامرهيس الليايا ، ومفاوم 

بأن األول مغلق واللأ  يفنتح أبوابنه عنأدة جلمينه فئنأت  - ومعظم البالد الاأميل

 ... السكأن، أو القسم األهرب ماام، ليضمام يف وحدة وطايل

 «أيديولوجينل»اذ  املحأولل ال جتدي نفًعأ، مأ دام التاظنيم يقنوم عنىل أسنأس 

التن  بتنوىل  «الصفوة امللقفنل»واحدة، ال يسمح بأخلروج علياأ، ا  أيديولوجيل 

 .هام يقأل (111)قيأدة اللورة االجتامعيل يف بالداأ

ال فرق إذن يف الاتيسل ب  احلاب اليليع ، والتاظيم الواحد، مأ دام هل منااام 

 .  اجتأ  آخريفرض اجتأًاأ فكريًأ واحًدا، ال يسمح ألي فئل بمعأرضته بألتحدث ع

أن األخري يلسأ إليه عنأدة من    : وفرق مأ ب  احلاب الواحد والتاظيم الواحد

يضم  «باظيم»يك  له حاب قبل وصوله إىل احلكم، فاو يستعيض ع  ذلك ب قأمل 

التاظنيم »هل املوال  للاظأم القأجم أو املاتفع  به، أو اخلأجف  ماه، ويف داخل اذا 

                                              

والعسينب أن (. 321، 321ص)لعبند الكنريم أمحند « القوميل واملذااب السيأسنل»انظر ( 111)

دوي النذي سناماأ بطه . م. ن اذ  األوضأع الديكتأبوريل، ملل الدهتوربعض األسأبذة يربرو

« ديمقراطينل التصنأدم»أي حتألف قنوي الشنعب العأمنل، يف مقأبلنل « ديمقراطيل التحألف»

 - 191ص)« فلسنفتاأ السيأسنل اللورينل»الشنيوعيل، هنام يف « ديمقراطيل اإلمجأع»الغربيل و 

 .قأربأنوالواقه أن اإلمجأع والتحألف مت( 119
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خأص، يكنون انو املوجنه احلقيقن   يرس «باظيم طليع » ال يستغاى ع  «العأم

وانذا قند . للتاظيم الكبري، هام يكون او موضه اللقل واملعول علينه يف األزمنأت

 .(1611)أثبتته التحقيقأت بعد التغيري الذي حدث يف مرص يف مأيو 

ف ذا هأن احلكم اللوري االشرتاه  ياتم  إىل حاب قبل نسنأح انقالبنه، فن ن 

إال . الذي حيكم وحد ، وال يسمح ألي باظيم أو جتمه غنري  بنألظاور احلاب او

واذا او موقف البعلي  مانذ . لرضورات مرحليل، هام يفعل الشيوعيون أنفسام

وهبنذا . وموقف القومي  ماذ حكمنوا النيم  اجلاوبينل. حكموا سوريأ والعراق

. اهيل الامرهسنيلم  االشنرت «االشرتاهيل اللوريل العربيل»يمكااأ أن نعرف موضه 

بًعأ سنىلًيأ نإ أ ال تأصماأ وال بقأوماأ، بل بتلمذ علياأ، وبستق  مااأ، وبعترباأ 

لكل داع إىل االشرتاهيل، ويايد يف بعميق الصلل بينااام يف بالدننأ العربينل بغلغنل 

الافوذ السوفيت  يف املايقل عسكريًأ واقتصأديًأ وسيأسًيأ، فكل انذا من  شنأنه أن 

 .فوًذا فكريًأ، وعأطفًيأ أيًضأهيي  له ن

لك  ببقى اانأك نقيتنأن قند تنألف فنباام االشنرتاهيل العربينل االشنرتاهيل 

 .الشيوعيل الامرهسيل

بؤم  بألعأمليل،  - م  الوجال الاظريل - أن االشرتاهيل الامرهسيل :النقطة األوىل

العنرب هام ال بؤم  بأألديأن، وهلنذا أنكنر خرشنوف عنىل . وال بؤم  بألقوميأت

وهنذلك ياكنر . باأدهيم بألقوميل العربيل يف زيأربه ملرص عاد االحتفأل بألسد العأ 

أء اعتبأر الرصاع ب  الياود والعرب رصاًعنأ بن  قنوميت  أو حالامرهسيون الرص

ديا ، وإنام او رصاع مه اإلمربيألينل والقنوى الرجعينل يف داخنل إرساجينل، أمنأ 

يل والبالد العربيل فام طبقل واحدة جتمعانم األخنوة الربوليتأريأ يف هل م  إرساج

ًقأ، وأبعد أصواًل مانقسأم املستمه إىل طبقأت متاأحرة، او أشد ع»االشرتاهيل ألن 
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 .«اليبقل واألمل»هام قأل صأحب  «أمم»م  انقسأم الاأس إىل 

للمستمعأت البرشيل او التقسيم املام بل الوحيد يف نظنر  «اليبق »فألتقسيم 

إن الربوليتأري أقرب إىل زميلنه : نفسه «مأرهس»ويف اذا قأل . هسيل اخلألصلالامر

 !الربوليتأري يف أي بلد آخر ماه الربجوازي يف بلد 

إىل وضنه صنبغل   حمأوالت من  جأننب االشنرتاهي  برمنولك  قأمت عدة 

مالجمل للتوفيق ب  االشرتاهيل والقوميل، انتات بنأعرتاف االشنرتاهي  بألكفنأح 

القوم ، بأعتبأر  مرحلل يف سبيل اللورة االشرتاهيل املرجوة عادمأ بصبح اجلامعنل 

 .«االشرتاهيل مبأمي»أو  «برشيك القوميل»ويعرف اذا االجتأ  بأسم  (112)«نأضسل»

أت الت  عدلت هبأ الامرهسيل موقفاأ حتت ضغط الواقنه وهأن اذا م  التاقيح

لتستفيد االشرتاهيل السوفيتيل م  هفأح الشعوب الت  بقف . والظروف امللموسل

يف  «ليان »فقد اعترب . ضد االستعامر، وبيألب بأحلريل وحق بقرير املصري القوم 

أن اليبقنل : «ليلأعىل مراحل الرأسنام - أو اإلمربيأليل - االستعامر»مؤلفه الرجييس 

 - وا  عاد  طبقنل برجوازينل - الت  بقود حرهل التحرر الوطا  يف البالد الاأميل

حيكنم نضنأهلأ ضند . متلل القنوة االجتامعينل التقدمينل واللورينل يف انذ  النبالد

وم  حقانأ . اإلمربيأليل، وضد الرجعيل، وا  بذلك احلليفل اليبيعيل لالشرتاهيل

أ، وأن يعرتف هلأ بميلب بقرير املصري القوم ، وبكوي  أن بتحدث بأسم جمتمعأهت

 .(113)«الدولل القوميل املستقلل الت  بريداأ، متى طألبت بذلك

وهبذا انحلت العقدة أمأم االشرتاهي  العرب إىل حد هبري، و  جيندوا باأقًضنأ 

                                              

 (.319 - 311ص. )القوميل واملذااب السيأسيل: املصدر السأبق( 112)

 (.313ص)املصدر السأبق ( 113)
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 .علميلب  دعواهتم إىل القوميل العربيل، ودعوهتم أيًضأ إىل االشرتاهيل اللوريل أو ال

أن معظم االشرتاهي  العرب ال يريدون أن حيأربوا الدي  جانرة  :النقطة الثانية

هام او شأن الشيوعي ، فام يعرفون طبيعل اذ  الشعوب املسلمل، وغريهتنأ عنىل 

ديااأ، وخأصل أمأم م  هياأ بنه أو يتحندا ، وهلنذا يتسابنون االصنيدام املبنأرش 

مس األمور الديايل الظأارة جلماور الانأس، منه بأملشأعر الديايل، وال يلريون مأ ي

أ م ويف الوقت ذابه، يارشون م  القيم واملفأايم واألفكنأر، منأ يعنأرض الندي  

 !م  جذور  - مه الام  - معأرضل قيعيل، بل يقتلعه

اذا مه أن الشيوعيل حأولت أيًضأ أن هتذب م  موقفاأ جتأ  الدي ، فكنأن من  

بسكت عىل الندي  ورجألنه يف املراحنل األوىل حتنى وصأيأاأ يف بعض البالد أن 

 !بتمك 

عىل أن بعض االشرتاهيأت العربيل بقرتب م  الامرهسيل وبقرتب، حتى لكأ أ 

ا ، هام رأياأ سوريأ يف عاد البعلي  القيري ، وبعضاأ يعلااأ مأرهسنيل رصحينل 

حرهنل »محراء، دون مواربل أو خسنل، هنأليم  اجلاوبينل، واجلانأح املتينرف يف 

 .«القومي  العرب

إن االشنرتاهيل العربينل، وخأصنل يف مرصن وسنوريأ : وم  ااأ يمكااأ القنول

  بعد جمنرد إصنالحأت  - عىل درجأت متفأوبل بيااأ - والعراق واليم  اجلاوبيل

أو إنصنأف . أو بقليل الفوارق االقتصنأديل. دف إىل إقأمل عدالل اجتامعيلهتجاجيل 

إصنالح منأ أفسندبه الليربالينل ونحنو ذلنك من  امليألنب العامل والفالحن  أو 

هلنأ . متكأملنل «أيديولوجينل»فكريًأ، أو  «مذابًأ»اإلصالحيل امللأليل، إنام أصبحت 

أصنبحت : وبعبنأرة أخنرى! وللحيأة واإلنسأن. نظرهتأ اخلأصل للكون وللتأريخ
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ملنل رأس  أصبحت دياًأ جديًدا له هتبه ومصأدر  املقدسنل: وإن شئاأ قلاأ. عقيدة

 «مأرهس»امللامون ملل  «املعصومون»وله أنبيأؤ  . ع  وغريمهأيوالامل والبيأن الش

وله مفأايمه وأفكنأر  عن  . وله فلسفته وأيديولوجيته اخلأصل. «مأرو»و «لبا »و

وقواعد  ووسنأجله املتميناة التن   هوله قيم. أريخ واإلنسأن واملستمهالوجود والت

العقيندة »وهلنذا نسند انذا التعبنري . اهيل وحنداأبستوح  م  التسأرب االشرت

القنيم »هام نسد معاأ عبنأرات . سأجًدا عاد االشرتاهي  العرب قأطبل «االشرتاهيل

 «الفانم االشنرتاه »و «السلوك االشنرتاه »و «اخللق االشرتاه »و «االشرتاهيل

 .عاأوي  بأرزة يف قأموس االشرتاهي 

: بكلمنل أخنرى بالزمانأ وبكملانأ وان  «االشنرتاهيل»وقد يغريون هلمنل 

 «فكنر ثنوري»و «نظنأم ثنوري»و «نظنأم ثنوري»و «إيامن ثوري»فااأك  «اللوريل»

 «هل يشء»و «حيأة ثوريل»و «أخالق ثوريل»و «مفأايم ثوريل»و «برصف ثوري»و

 !ثوري

انذ  املنذااب  «العنأدة والتغينري»يف هتأبه  «اب يأرنولد بو»ال عسب أن سمى 

التن  ظانرت لتينرد  «األدينأن البديلنل»: احلديلنل «إليديولوجيأتا»الفكريل أو 

أسًمأ   هتأبه الذي سام «جوليأن اكسيل»هام ألف فياأ . لاأاألديأن القديمل وحتل حم

 .«أديأن بغري وح »معرًبا ع  حقيقتاأ 

او أخير مأ يف االجتأ  االشرتاه  اللوري، إنه اجتأ  ال ير   - يف الواقه - واذا

عىل اأم  احليأة، أو عىل حأفل املستمه، إنه يأبى إال أن يدخل يف صلب أن يعي  

احليأة، ويغوص يف أعامق املستمنه، ويوجنه بفكنري  ومشنأعر  وسنلوهه، فمن  

ال بقاه بسناء  «هليل عأمل»أ أ  «األيديولوجيأت االنقالبيل»السامت املشرتهل هلذ  

أن بفنرض ال بند  بنل. وال بقينأع من  املستمنه دون آخنر. م  احليأة دون جاء
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إال  - وال بقبل الرشهل أو املعأيشل مه أيديولوجيل أخرى. سييرهتأ عىل احليأة هلاأ

 .«األيديولوجيل االنقالبيل»هام رشح ذلك صأحب  - ملرحلل، وعىل سبيل الرضورة

واالشرتاهيون الرصحأء يف الوط  العريب ال خيفون اذ  احلقيقل، بنل يعلاو نأ 

 .برصاحل وجالء

الذي انتىلب زماًأ مأ أمياًنأ عأًمنأ حلناب البعنث  - ول الدهتور مايف الرزازيق

. (1691)الذي صدر سال  «دراسأت يف االشرتاهيل»يف هتأب  - االشرتاه  العريب

 : «البعث»وحيمل مقأالت لعدد م  قأدة 

. انو فانم خنأط . إن فام االشرتاهيل عنىل أ نأ نظنأم اقتصنأدي فحسنب»

ولك  اذ  احللول مجيًعنأ ليسنت . اًل اقتصأديل ملسأجل هلريةفأالشرتاهيل بقدم حلو

اذا الاأحيل الواحندة إال نأحيل واحدة م  نواح  االشرتاهيل، وفاماأ عىل أسأس 

الت  بقوم علياأ االشرتاهيل فام خأط  ال يافذ إىل األعامق وال يتعرف إىل األسس 

 .هيلوال يتيله إىل اآلمأل البعيدة الت  بذاب إلياأ االشرتا

فأالشرتاهيل مذاب للحيأة، ال مذاب لالقتصأد، مذاب يمتد فنيام يمتند .. .»

إىل االقتصأد والسيأسل والرتبيل والتعليم واالجتامع والصحل واألخنالق واألدب 

وإىل هل أوجه احليأة هبرياأ وصغرياأ، وأن بكون اشرتاهًيأ يعا  . والعلم والتأريخ

ذي ذهرت، وأن يكون لك هفأح اشرتاه  أن يكون لك فام اشرتاه  لكل اذا ال

 .«يضم هل اذا الذي ذهرت

.. . ثم يؤهد الكأبب أن اذ  الاظرة الشأملل ليست مقصنورة عنىل االشنرتاهيل

 .وإنام ا  األسأس يف املذااب االجتامعيل األخرى

ولقد برر الكأبب شمول املذااب االجتامعيل وابسأع نيأقاأ بحيث بتسه لكأفل 
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 : ه احللول لكأفل املشكالت بأناملسأالت وأن بض

بينأر واحند ال  - أن احليأة نفساأ يشء واحند - سبب اذ  الاظرة الشأملل ...»

. يعرف اذا التقسيم الذي خيرتعه عقلاأ لك  يسال عىل نفسه إدراك حقأجق احلينأة

احليأة هأنت مقسمل اكنذا ثم ياسى أنه او نفسه الذي قأم هبذا التقسيم، ويظ  أن 

فأحلينأة ال بعنرف شنيئًأ اسنمه االقتصنأد، مافصناًل عن  يشء اسنمه . زلماذ األ

احليأة يشء متكأمنل متصنل، ولكن  عقلانأ . االجتامع، ويشء آخر اسمه السيأسل

العأجا املغرم بألتحليل والدرس، ل  يتمك  م  القيأم هبذا التحليل والدرس، إذا 

ة إىل أوجه، وإىل ألوان، واجه احليأة هكل قأجم بذابه، فاو مضير إىل أن يقسم احليأ

وإىل أنواع م  العالقأت، فيسمى بعضاأ اقتصأًدا، ويسمى بعضاأ اآلخر سيأسل، 

أ، وأخالًقأ، ودياًأ، وبأرخيًأ، وأدبًأ، وعلًمأ إىل آخر اذ  السلسنلل إن وبعضاأ اجتامعً 

وهنذلك حينأة أي .. . هألاار يشء واحد متصل مستمر ... احليأة ... هأن هلأ آخر

فموقنف أي جمتمنه  - حكومل أو حاب - أمل أو أرسة - هبري أو صغري - جمتمه

إزاء احلريأت السيأسيل يقرر موقفه م  االقتصأد، وموقفه م  الناظم االقتصنأديل، 

يقرر موقفه م  احلريأت السيأسيل وهذلك من  االسنتعامر ومن  األخنالق ومن  

 .«ال باتا التعليم وم  األدب وم  التأريخ إىل آخر اذ  السلسلل الت  

 : وخيلص الكأبب م  ذلك إىل بأهيد الصفل الشأملل لالشرتاهيل فيقول

هبذا املعاى هلمل االشرتاهيل إذن هلمل ال بقترص عنىل التعبنري عن  حألنل  ...»

اقتصأديل معيال فحسب، بل ان  بعبنري عن  ننوع من  احلينأة بأهملانأ بسمينه 

أديًأ معياًأ، وليست سنعًيأ يف واالشرتاهيل هبذا املعاى ليست وضًعأ اقتص. وجوااأ

سبيل وضه اقتصأدي مع  فحسب، بل ا  فام اشرتاه  لكنل ننواح  احلينأة، 

وح  أقول بأنا  اشرتاه  فقد عيات موقف  ال م  العالقنأت االقتصنأديل التن  
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أعي  م  خالهلأ، فحسب، بل لقد عيات موقف  م  مجينه ننواح  احلينأة التن  

 .«بالمسا  وأالمساأ

 : ني االشرتاكية والليرباليةفرق ما ب

أن أشري إىل حقيقل  - يف جمأل احلديث ع  االجتأ  اللوري االشرتاه  - أريد ااأ

 جالاأ أو ذال عااأ بعض الاأس، وا  أن االجتأ  االشرتاه  اللنوري ال ربامبيال، 

خيتلف هلرًيا ع  االجتأ  الليربا  الديمقراط ، رغم مأ ب  االجتأا  من  جفنوة أو 

 .اأفس أو رصاعب

يملالن بيأًرا واحنًدا، لنه مابنه  - عاد التأمل وحتليل األمور إىل أصوهلأ - إ ام

لألمل اإلسالميل واو بينأر  «التغريب»واحد، وإن اختلفت قاوابه وجمأريه، إنه بيأر 

للحينأة، ونظرهتنأ  «الامديل»بفلسفتاأ  «احلضأرة الغربيل»يابه م  أصل مشرتك او 

 .قلألخال «الافعيل»

أعان   - عىل حد بعبرينأ الفقا  - إ ام متفقأن يف األصول، خمتلفأن يف الفروع

أ ام متفقأن يف نظرهتام الكلينل إىل قضنأيأ الوجنود الكنربى، إىل اهلل، وإىل الكنون 

 .واحليأة اإلنسأنيل

هألفرديل،  - اهلأمل بال شك - يف الاظر إىل بعض القضأيأ نوإنام خيتلف االجتأاأ

 .واجلامعيل، واحلريل

بنل سنييرة قعنام هنأن علينه  - يف هلري م  املسنأالت - وهلذا   يتغري الوضه

 .االشرتاهيل عىل احلكم

فقد ظلت العلامنيل ا  أسأس احلكم، والقوان  الوضعيل األجابيل ان  التن  

 .ه وباترشيحتكم وبسود، والتقأليد والقيم الغربيل االجتامعيل بش
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ر األفكأر الامرهسيل بدأ الاأس يقرأون ويسمعون اسوًمأ عىل ولك  نظًرا النتشأ

الدي  واستىلفأًفأ به، م  أقالم وألسال اشرتاهيل ثوريل، ظار ذلنك يف هتنب ملنل 

وغريمهنأ، وظانر ذلنك يف  «من  الاكسنل إىل اللنورة»وملنل  «نقد الفكر الديا »

يل السنور «جني  الشنعب»صحف، ومقأالت، لعل م  أبرزاأ مأ نرشبه صحيفل 

 : يقول فيه ... بشار واحد «الاكسل»قبل  «إبراايم خالص»بقلم 

فاشنئت عن  القنيم القومينل يف اإلسنالم  ... استاسدت أمل العنرب بأإللنه»

استعأنت بألاظأم اإلقيأع ، والرأسام ، وبعض الاظم املعروفنل يف .. . واملسيحيل

العنرب عن   ومه هل اذا شنمرت أمنل. تياًلفذلك   جيد  لالعصور الوسيى، ه

وانذا الوليند  ... لرتى طفلاأ الوليد يقرتب شنيئًأ فشنيئًأ. سأعدهيأ ونظرت بعيًدا

 .ليس إال اإلنسأن اجلديد

سنت الت  ا  لي.. . اإلنسأن املتمرد عىل مجيه القيم املريضل اهلايلل يف جمتمعه»

ن بلك القيم الت  جعلنت من  اإلنسنأ ... واالستعامر إال وليدة اإلقيأع والرأسامل

إنسأنًأ ال يعرف إال  ... العريب إنسأنًأ متىلأذاًل متواهاًل، إنسأنًأ جربيًأ مستسلًمأ للقدر

 !!ال حول وال قوة إال بأهلل العيل العظيم: أن يقول

أمأ القيم اجلديدة الت  ستىللق اإلنسأن العريب اجلديند فان  قنيم نأبعنل من  »

اجلأجه، نأبعل من  اإلنسنأن  صلب اإلنسأن املتمرد املعذب، نأبعل م  قلب اإلنسأن

 ... االشرتاه  اللوري اجلديد، الذي ال يؤم  إال بأإلنسأن، وبأإلنسأن وحد 

واليريق الوحيد لتشييد حضأرة العنرب وبانأء املستمنه العنريب ان  خلنق »

اإلنسننأن االشننرتاه  العننريب اجلدينند الننذي يننؤم  أن اهلل واألديننأن، واإلقيننأع 

تىلم ، وهل القيم الت  سأدت املستمه السأبق ليست والرأسامليل واالستعامر، وامل
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 .إال دمى حمايل يف متأحف التأريخ

ونح ، إذ نشرتط م  إنسأناأ اجلديد رفضه للقيم السأبقل، علياأ أن نضه قيًمأ »

ليست ااأك سوى قيمل واحدة وا  اإلينامن امليلنق بأإلنسنأن  ... جديدة حمدودة

اإلنسأن الذي ال يعتمد إال عىل نفسه وعمله ومأ يقدمه للبرشيل  ... القدري اجلديد

 .وليس غري املوت ... املوت ... مجًعأ، ألنه يعلم  أيته احلتميل

. ل  يكون ااأك نعيم أو جحيم، بنل سيصنبح ذرة بندور منه دوران األرض

هااوينل »لذلك او مضير إىل أن يقدم هل مأ يملك ألمته وإلنسأنيته دونام مقأبنل 

 .«صغرية م  اجلال ملاًل

 : اجلديد يف االجتاه العربي الثوري

 : كا  اجلديد الذي ركز عليه االجتاه اجلديد هو ما ييل

أاداًفأ أسأسيل بحيث أصبح انذا  «واالشرتاهيل.. . واحلريل.. . الوحدة»اتأذ  - 1

 «العقأجدينل»مشرتًهأ ب  هل اللورات واحلرهأت واألحااب  «الشعأر املللث»

أو حرهينل قومينل،  - قوميل أو قيريل - سواء أهأنت نأرصيل أو بعليل. العربيل

 !جورجيل أو حوامتيل أو غريمهأ

وباننأء الدولننل احلديلننل القأجمننل عننىل العلننم  «التقنندم»برهيننا النندعوة إىل  - 2

 .العرصيل «التكاولوجيأ»و

يل العنرب التظأار بألعاأيل بقضيل فلسي  والعمل عىل حتريراأ بوصفاأ قضن - 3

 .القوميل األوىل

فال حقق االجتأ  العريب اللوري األاداف الت  بباأاأ، فضاًل عن  آمنأل األمنل 

انل حقنق الوحندة ! برغم مأ وضه ب  يديه م  طأقأت وإمكأنأت هنربى. هلاأ



 162 احللول املستوردة

والتقندم العلمن ؟ وانل حنرر ( بمعاى الكفأينل والعندل)واحلريل واالشرتاهيل 

 .سارى ... فلسي  وأعأد أالاأ إلياأ؟

* * * 
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 الوحدة العربية يف عهد الثورة االشرتاكية

الوحدة شعأر مجيل، وادف جليل، ومأ أعظم أن يتحد أهلر م  مأجنل ملينون 

التن  بصناه وحندة الفكنر  «وحدة اللغنل»مجعتام . عريب م  املحيط إىل اخللي 

التن  بصناه وحندة الضنمري والوجندان،  «وحندة التنأريخ»والعقل، ومجعنتام 

هام مجعنتام  ... (114)الت  بصاه وحدة املستقبل واملصري «وحدة األمل»م ومجعتا

ماام % 61وحدة اإليامن بأهلل وبألوح  وبأآلخرة، ومجعت أهلر م  بسع  يف الامجل 

 .وحدة العقيدة اإلسالميل ووحدة الاظم والتقأليد اإلسالميل

بكنون ننواة أو مرحلنل لكتلنل  «هتلل عربيل واحندة»مأ أعظم أن بضم اؤالء 

 .إسالميل أهرب مااأ

ومنأ أحنوج . مأ أعظم أن يتحد اؤالء يف عأ  ال مكأن فيه للكيأنأت الصنغرية

 .العرب بألذات إىل الوحدة يف اذ  املرحلل الت  يواجاون فياأ حربًأ مصرييل

ولك  ال استيأعت االشرتاهيل اللوريل العربيل حتقيق أمل الوحدة الذي جتي  

 ه صدور املالي  وعرشات املالي  م  أباأء اذ  األمل؟ب

 : فشل الوحدة بني مصر وسوريا

 - إن الوحدة جأءت بسعى عىل قدمياأ إىل اللورة العربيل: واقه األحداث يقول

 «اجلماوريل العربيل املتحدة»فكأنت وحدة سوريأ ومرص وقيأم  - بدون جاد مااأ

بألرتحينب  - فنيام عندا أذننأب الشنيوعيل - الت  استقبلاأ العرب يف هل مكنأن

وال  يبوحد وال بفرق، بقنو»ايل، الت  غوالتأييد، مستبرشي  بتلك الدولل الفتيل ال

                                              

 .«امليلأق»م  ( 114)
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إىل . «هيد العدو وال هتدد، بصون وال ببدد، بشد أزر الصديق، برد  بضعف، حتم

 .آخر مأ جأء يف اخليأب االفتتأح  ملسلس األمل املوحد

 . بدم طوياًل ة ولك  الفرحل هبذ  الوحد

ف ن أسأليب القانر واإلرانأب يف احلكنم، وحمأبنأة بعنض الانأس بأملاأصنب 

واملغأنم، والسكوت عىل أخيأء اآلخري  مياًل مه اهلوى، واالجتنأ  إىل االشنرتاهيل 

اللوريل ممللل يف التأميامت واملصأدرات، إىل غري ذلك ممأ ابسنم بنه احلكنم اللنوري 

قضه بق، جعل الشعب السوري الذي هأن وراء الوحدة القصري الاظر، الضيق األف

 ىولك  هراايل لعاد الوحدة ومأ قأسوقضيضه، يسعى إىل االنفصأل، ال حبًأ فيه، 

 .عىل يديه

الذي هأن أول سنأع  - ري القوبيلالرجيس شك «املواط  العريب األول»وأصدر 

بيأنًأ بأرخيًيأ يايند فينه  - إىل الوحدة، متاأزاًل ع  ريأسته جلماوريل القير السوري

االنفصأل، مادًدا باظأم احلكم الذي هأن ألف ع  وع ، ولكانه ال ينرى بواحندة 

 .هام قأل... (115)وحيمله فشل جتربل الوحدة الت  استحألت إىل رساب. مااأ

 :خيبة األمل يف وحدة وادي النيل

وحندة وبماأسبل فشل الوحدة ب  ومرص وسوريأ، جيدر باأ احلديث ع  مصري 

وحندة وادي : أخرى، لعلاأ هأنت أقرب م  بلك، وا  وحدة مرصن والسنودان

 يف مرصن مانذ عرشنات .(116)الايل، الت  هأنت ادًفأ مشرتًهأ لكل القوى الوطايل

                                              

لنامذا اسنتحألت الوحندة إىل »: خيأبه بعاوان« شكري القوبىل خيأطب أمته»انظر يف هتأب ( 115)

 .؟ نرش مرها الوثأجق املعأرصة ببريوت«رساب

 .نسليا ووحدة وادي الايلجالء اإل: الوطايل املرصيل يف ميلب حتددت األاداف ( 116)
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إذا برهانأ السنودان، فن ن »السا ، حتى قأل رشيف بأشأ قديًمأ هلمتنه املشناورة 

  روابط األخنوة واجلنوار وبشنأبه إشأرة إىل مأ ب  البلدي  م! «السودان ال يرتهاأ

 .نمط العي ، وبشأبك املصألح، فضاًل ع  الدي  واللغل والتأريخ وغرياأ

 مأذا هأن مصري اذ  الوحدة املرجوة؟

أن بارع  «اللورة املرصيل»لقد ببىلر اذا األمل، وذاب أدراج الريأح، وعسات 

شنكك ، بنرغم اللقل بألوحدة يف نفوس املتشكك ، وأن بقينه اليرينق عنىل امل

املالي  الت  بذلت لرشاء زعامء العشنأجر واليواجنف وغنريام، ألن الوحندة بن  

 !الشعوب ال بقوم برشوة حفال م  اليأمع ، وال برقصل احلرب ب  البداجي 

 - وأهلر م  ذلك أن احلاب الذي هأن ياأدي بوحدة وادي الايل داخل السودان

نفض يد  م  الوحدة، ونأى بسأنبنه  - يلاحلاب الوطا  االحتأدي، صأحب األغلب

 .عااأ

والرس يف ذلك ال يعود إىل نفور أو خنوف من  الوحندة منه الشنعب يف شنامل 

الوادي، بل إىل عدم اللقل، واخلوف من  طبيعنل احلكنم املرصني القنأجم وبيلعنه 

وأسأليبه وطغيأنه، ال يف معأملل خصومه فحسب، بل يف معأملل أنصنأر  وأرهنأن 

الذي هأن له يف نفوس هلري من   - ام، م  رشأد مااأ، إىل حممد نسيبقيأدبه أنفس

 .أو م  سأند اللورة وأيداأ. إىل اإلخوان املسلم  - السوداني  مكأن هبري

وإن  - واكذا أثر األشقأء السودانيون العني  يف حندود إقلنيمام مسنتقل 

 .بأملىلأطرعىل وحدة خموفل العواقب، حمفوفل  - مافصل : شئت قلت

 : شعار وحدة اهلدف ومعناه

نتيسنل العسنا واجلانل والغنرور  - وح  فشلت الوحدة ب  مرص وسنوريأ
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اسنتمرار  رفعت اللوريل يف مرص شعأًرا جديًدا بربر به خيبل األمل يف - واإلراأب

هام بربر بنه محنالت اليعن  وقنذاجف السنب والشنتم يف  .بلك الوحدة املاشودة

 .اآلخري 

 : وقأل يف ذلك امليلأق. وحدة اهلدف ال وحدة الصف: الشعأر اوذلك 

إن مفاوم الوحدة العربيل جتأوز الايأق الذي هأن يفرض التقأء حكنأم األمنل »

إن مرحلنل اللنورة  ... العربيل، ليكون م  لقأجام صورة للتضأم  ب  احلكومنأت

ت بنه خينوة إىل االجتامعيل بقدمت هبذا املفاوم السيح  للوحدة العربيل، ودفع

ال بند  إن وحدة اهلندف ... مرحلل أصبحت فياأ وحدة اهلدف ا  صورة الوحدة

ر األمل العربيل يف مرحلل بقندماأ من  اللنورة السيأسنيل إىل اللنورة أأن بكون شع

أن يابذ الشعأر الذي جرت حتتنه مرحلنل سنأبقل من  الاضنأل وال بد  .االجتامعيل

 ... «ضد االستعامرالوطا  ا  مرحلل اللورة السيأسيل 

 :إن اذا الكالم يعا  أمري 

 - أن اللقأء ب  حكأم العرب يف صورة بضأم  م  أجل قضنيل مشنرتهل :أواًل

 .قد انتاى زماه - همحأربل االستعامر

: ويقصد بأالختالف اانأ. أن ال أمل يف وحدة ب  بلدي  تتلف أادافاام :ثانيًا

حسنب . يًأ، واآلخر حمأفًظأ يمياًيأ أو رجعًينأأن يكون أحدمهأ ثوريًأ حترريًأ أو يسأر

وإنام بتحقق الوحدة ب  بالد احتندت أاندافاأ، ومجنه بياانأ التحنرر . بصايفام

 .واالشرتاهيل واللوريل

 : إخفاق هذا الشعار وخمالفة أصحابه له

وقد أثبتت األيأم والوقأجه خيأ األمر األول، وأصبح الذي  نأدوا بنه بنأألمس 
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وهنأن قأجنل الكنالم . فو  م  بعد، حتت ضغط الظروف القنأارةم  خأل أولام 

. السأبق او الذي دعأ إىل مؤمتر قمل عريب ليلتق  حكأم العرب يف صنورة بضنأم 

 !م  أجل قضيل حتويل  ر األردن، وماه إرساجيل ماه

وبعنداأ، هلنام  - الاكسنل - وبكررت اللقأءات عىل اذ  الصورة قبل الاكبنل

إسكأت ألسال اآلخري  عام جيري يف الداخل هام يف مؤمتر الدار  احتأج اللوريون إىل

م بصنفيل القنوى تحتنى بن «النرجعي »فال بأس حيائذ م  التعأون مه . البيضأء

أو إىل أخذ .. . «اسكتوا عاأ نسكت عاكم»: اإلسالميل يف صمت ميبق، وفًقأ ملبدأ

أو ألخذ املعوننأت من   ... موافقل اآلخري  عىل نتأج  أمر   يستشأروا يف مقدمأبه

 !ليكون يف خدمل املعرهل وبرميم آثأر العدوان «الامل العريب»

التن   - أن مرحلنل الاضنأل ضند االسنتعامر «أصحأب الشنعأرات»لقد فأت 

فنأللورة .   باته بعد، مأ دامنت إرساجينل بأقينل - اقتضت صورة الوحدة القديمل

اأ وأبقى، ا  اللنورة السيأسنيل ى ماتضد االستعامر قد خلفتاأ ثورة أع السيأسيل

 !العسكريل ضد الصايونيل

ولك  يبدو أن الصايونيل أو إرساجيل   بك  يف بؤرة شعورام يوم رفعوا ذلك 

 .الشعأر، وظاوا أن حرب إرساجيل ستظل يف إطأر اخليب والكالم يف اهلواء

ت لوقفن «الرجعينل العربينل»الضىلم م   «الدعم العريب»إنه لوال : واحلق يقأل

، أمأم اخلراب الكبنري النذي خلفتنه اهلايمنل ءعأجاة شاّل - بعد الاكبل - اللوريل

ل يف ذلك لوحدة الصنف ال لوحندة ضوالف. (1691)( يونيه)املروعل يف حايران 

 !اهلدف املدعأة

حيناام »: (1691)إبرينل  19واذا مأ جعل الرجيس املرصي الراحل يقنول يف 
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مينل العربينل، جينب أن ناسنى يف انذ  املرحلنل نتكلم ع  الوطايل العربيل أو القو

الوطا  اليميا ، هألوطا  اليسأري، ألن إرساجيل حيناام .. . مفأايم أخرى هلرية

 .«احتلت الضفل الغربيل لألردن   بفرق ب  وطا  يميا ، ووطا  يسأري

 : مصري الوحدة بني الثوريني

وبن  اللنوري  أو وإذا هأن األمنل يف الوحندة بن  املحنأفظ  أو النرجعي  

نتيسنل . قند أصنبح مسنتحياًل - ب  اليم  واليسنأر: التحرري ، وبعبأرة أخرى

فقد عأد األمل معقوًدا يف وحدة اللنوري  . الختالف األاداف ب  اؤالء وأولئك

وقد قبضوا عىل أزمل احلكنم يف عندد من  البلندان يف . أو اليسأري . االشرتاهي 

 !وطااأ العريب

الذي  ياأدون بألقومينل  «اهلدف الواحد»قق اذا األمل ب  أصحأب برى ال حت

 ؟«الوحدة، واحلريل، واالشرتاهيل»العربيل، ويدعون إىل 

 : باظر مأذا بقول األحداث

 : الوحدة الثالثية بني مصر والعراق وسوريا

بن  مرصن  «الوحندة اللالثينل»، وقنه ميلنأق (1693)( إبريل)نيسأن  11يف 

وسوريأ والعراق، واتفت هلذا امليلنأق احلانأجر، وصنفقت األيندي، وانيلقنت 

األنأشيد واخليب واألحأديث واملقأالت متسد الوحدة اجلديدة الت  انتفشنت هلنأ 

االشرتاهيل اللوريل انتفأشل اليأووس، فقد رأت يف اذ  الوحدة اللالثيل، بعويًضنأ 

. ن هلأ أن برفه رأساأ مبأايل مفنأخرةآو. م  قبلعام أصأهبأ بىليبل الوحدة اللاأجيل 

افتتأحيل جملل بصندر عن  أهنرب وأعنرق معاند إسنالم   (117)وهتب أديب هبري

                                              

 .أمحد حس  الايأت رجيس حترير جملل األزار حيائذ( 117)
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عىل الوحندة التن   «نأرص»يفضل اذ  الوحدة الت  أقأماأ  «األزار»وحتمل اسمه 

 !!أقأماأ صالح الدي ، بل الوحدة الت  أقأماأ حممد رسول اهلل صصص

 )!!(.مديل أسأساأ العقيدة والعقيدة قد بذوى وحتول ألن الوحدة املح

 !أسأساأ عسكري قد يضعف وياول «الوحدة الصالحيل»و

فأسأساأ االشرتاهيل يف الرزق، والديمقراطيل يف احلكم،  «الوحدة الاأرصيل»أمأ 

 !!لخإ.. . واحلريل يف الرأي

انداأ، وأن يف م - هنام سناماأ - «الوحدة الاأرصينل»وشأء القدر أن بوأد اذ  

. بفشل حمأدثأت الوحدة قبل أن بصل املسلل إىل قراجاأ يف العأ  العريب واإلسنالم 

وهأن اذا الفشل الصأر  أبلغ رد عىل من  بينأول عنىل وحندة العقيندة بوحندة 

وحندة يؤسسناأ ! وعىل وحدة حقيقيل أسساأ سيد برس، بمرشنوع!! االشرتاهيل

 .فالن أو عالن

حدة بعد، فكأنت دلياًل عىل أن اهلوة سحيقل بن  وقد نرشت مبأحلأت اذ  الو

وسيمر بألقأرئ بعد ذلنك فقنرات ممنأ سنسلته ! «الوحدوي »أطراف املتبأحل  

 .حمأرض جلسأهتأ

 !دمشق البعث وبغداد ال تتحدان

مهنأ سنوريأ  - وممأ يستحق التسسيل والتابينه أن بلندي  عنربي  متسنأوري 

 (118)«يوحدو»ثوري اشرتاه  يسأري  حيكماام حاب عقأجدي بقدم  - والعراق

قد عساا عسًاا بأًمنأ عن   «حاب البعث العريب االشرتاه »او .. . واحد!! قوم 

                                              

ولكااأ بستعملاأ بألواو جرًيأ عىل منأ  - بدون الواو - وحدى: الصواب يف الاسبل إىل وحدة( 118)

 .سموا به أنفسام
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جمرد التضأم  والتقأرب بيااام، فضاًل ع  احتأد أو وحدة، و  بغن  عنااام وحندة 

اهلدف، وال وحدة احلاب، وال وحدة القيأدة القوميل، ألن اخنتالف االرببأطنأت 

واختالف امليأمه والشاوات، هأن أعمق وأقوى م  وحدة الشعأرات  والوالءات،

 !والالفتأت

اذا مه أن شعب  البلدي  بيااام م  وشأج  القربى، وروابط اجلوار، وأسنبأب 

التواصل، هل مأ يوحد ب  الشعوب ويربياأ بعضناأ بنبعض، ولكن  العقبنل يف 

 !!ونسبيل وحدهتام، ا  احلكأم اللوريون العقأجديون الوحدوي

 : حتى التضامن بينهم مفقود

وليت األمر وقف عاد حد العسا ع  حتقيق الوحدة ب  اللوري  االشرتاهي ، 

ولكاام   يعساوا . ع  حتقيق وحدة أو احتأد بياام. ف ن الليربالي  م  قبل عساوا

 .وخأصل يف امللامت واألزمأت. ع  إقأمل قدر م  التفأام والتقأرب بياام

فلم يقم بيااأ إال التشنأبم وبقنأذف  «الوحدويل»اللوريل االشرتاهيل أمأ الفئأت 

 .اللعاأت، وببأدل االهتأمأت

 : رأي الثوريني بعضهم يف بعض

ال يمك  : وحيس  ااأ أن نذهر شيئًأ قلياًل ممأ قأل بعض اؤالء يف بعض، لارى

 أن بتحقق وحدة عربيل عىل أيدي اؤالء الاأس؟

 : م بالتآمر والعمالة لالستعماررأيهم يف البعثيني واتهامه

: 1693أهتنوبر سنال  22قأل الرجيس عبد الاأرص يف خيأبه يف اإلسكادريل يف 

إننه حكنم فأشيسنتى ال يملنل  ... حاب البعث فرض اإلراأب بأحلديد والانأر»

 !!«وجود  عىل اإلراأب والسسون ىبا.. . الشعب
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 : وفيه أيًضأ قأل

 .«ه االستعامر، ومه أعوان االستعامرإن حاب البعلي  اليوم يتحألف م»

 : وقبل ذلك قأل يف مبأحلأت الوحدة اللالثيل

إذا هأن احلكم يف سوريأ بعلًيأ، فلست عىل اسنتعداد للسلنوس منه البعلين  »

 .«السوري  للحديث ع  وحدة جديدة

أمنوال .. . بألاسبل للعمالء، احاأ دفعاأ حلاب البعنث أمنوال»: وفياأ قأل أيًضأ

واملبلنغ اسنتلمه .. . سبع  ألف جايه يف فرتة متقأربل، وأربع  ألف جايه هلرية،

 .«ميشيل عفلق

طبًعنأ البعلين  دايًمنأ ننأس هنذاب ، ننأس »: قأل( 1695)وبتأريخ أول مأيو 

عنىل   وحكمانم فأشيسنت  مبان...  متآمري  وال يمك  هلم أن حيفظوا الكلمنل

لنام شنأيف  البلند هلانأ : ستغربالواحد ي. حكم البعلي  مصياه.. . اإلراأب

   األاداف اليل قأعدي  م  أجلاأ؟ بيقولوا وحدة وحريل واشرتاهيلاإيه . ضدام

واالشنرتاهيل !! وغدروا بألوحدة، وغدروا بأحلريل، بقيت سسون ومعنتقالت.. .

 .«تكلموا علياأ اشرتاهيل مايفلياليل 

 : القأاريل بقول «اجلماوريل»هتبت جريدة  (1695)يونيه  1ويف 

البعليون مسئولون بألدرجل األوىل، أل م أضنعفوا قنوة اجلني  السنوري يف »

وجه العدو، ليستييعوا أن ياشئوا جيًشأ تاياام حلاهبم فحسب، فيردوا م  اذا 

واذا موقف ثأبت هلم   يتبدل، وال يبدو أ م ياوون . اجلي  خربة قيأدابه وهفأءابه

 .الرتاجه عاه
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أام وام يشنتمون أهلنر األقينأر العربينل، ويرصنون عنىل رضورة لقد رأيا»

 !«التعأون م  فوق اخلالفأت»

أمأ يف جي  سوريأ ذابه فاأطقام الرسم  هأن مأ ياال أمس األول يقنول من  »

أن يسنتبعد العانأرص ال بند  إن هنل حكنم»: إذاعل دمشق يف بربير إضنعأفام لنه

كمام، سواء ر  الشعب أو غضب، ح»او احلكم  - أواًل - املام. «املعأرضل له

ال فلسي  وال خير العندو عنىل . حكمام. املام او احلكم. اجلي  أو اال يقو

او احلاب، يوم هأن  - أواًل - هأن املامهام متأًمأ . وعىل بقيل الرتاب العريب. سوريأ

إنه يفضل أن باتظر الوحدة مأجل سال، عنىل أن يضنح  : عىل صألح السعدي يقول

 .احلاب لهبقيأدة 

إ نم . ع  إضعأف طأقنأت العمنل العنريب املوحند - ثأنًيأ - ولونئوام مس»

 بمسرد إرساعام إىل االشرتاك يف مؤمترات القمل العربيل وقراراهتنأ، التن  وجندوا

قد وافقوا علاًأ عىل املسألك املتعددة للعمل العنريب،  - فياأ باقيًسأ لكرهبم الداخيل

معل، ولك  هل ماايداهتم برمى إىل حتييم إمكأنينأت وم  بيااأ العمل يف ظل اجلأ

 .«اذا العمل دون إجيأد بديل عاه

 : شعوبيون عابثون سفاحون

ننوفمرب  1للمسلس الوطا  لقينأدة اللنورة يف ( 1)ويف العراق هأن البيأن رقم 

(1693) : 

من  .. . مأ قأم به البعليون العأبلون الشعوبيون وسنفأحو احلنرس الالقنوم  - 1

اء عىل احلريأت، وانتاأك للحرمأت، وخمألفل للقأنون، وإرضار عأم للدولل اعتد

لذلك نأدى الشعب  ... والشعب واألمل، أصبح أمًرا ال ييأق، ويادى له اجلب 
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 .«... جيشه إلنقأذ  م  عبث العأبل  وخيأنل اخلأجا 

لقند »: قأل املشري عبد السالم عأرف ماأمجًأ حكم البعنث (1699)ياأير  9ويف 

سولت لبعض املاحرف  أنفسام، فسلكوا مسلك الفسنأد والشنعوبيل واإلحلنأد، 

 .«وحألوا التسلط والتحكم يف البالد، فلأر اجلي  واجتث الفسأد م  أصوله

 :قأل أيًضأ ع  البعلي  1692فرباير  1ويف خيأب له يف 

 لقد أراد اؤالء العمالء الذي  بدفعام جاأت خأصل أن يافنذوا خمييانم يف»

العراق مللام نفذو  يف سوريأ، وقد بدأوا فعاًل بتافينذ  ب اأننل الكرامنل اإلنسنأنيل، 

واالعتداء عىل حريأت الاأس وسلب أمواهلم، واتك أعراضام، بصورة وحشيل   

وهأن مآسيام قد بلغت ذروهتأ يف الينوم اللألنث عرشن من  شنار  ... تف عاكم

يام، وأنقذنأ شعباأ م  اذا الكأبوس فقضياأ عل. (1693)( نوفمرب)برشي  اللأ  

 ... اجلشه، وم  املىليط االحتأدي االستعامري واجلاام 

إ نم يتعلقنون . إن اؤالء العمنالء احلقنريي  ال برضنيام الوحندة العربينل» 

ام  إ م. إ م االنفصأليون الذي  ييلقون الشعأرات املايفل. بأالستعامر وبعمالبه

. إضعأف اجليوش العربيل يف البالد التن  باكنب هبنمالذي  وضعوا يف خمييأهتم 

لكيال بستييه الوقوف أمأم ميأمه االستعامر، ولكن  بنر  عناام الصنايونيل 

 .«... العأمليل

 : حكم البعث فاشي بوليسي

بيأنًنأ  «حرهنل القنومي  العنرب»أصدرت  (1693)نوفمرب  2ويف بريوت يف 

م بألعراق قند تينى هنل العانود إن حكم البعث الفأيش الذي يتحك»: قألت فيه

البوليسيل الت  شاداأ العراق يف بأرخيه احلديث، فحملل التصفيأت املسنتمرة قند 
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وإن  ... فأقت يف شموهلأ وأسأليباأ هل مأ عرف شعب العراق طيلل احلكم الفأيش

موجل التعذيب الوحشيل ال زالت بفتك بأآلالف م  أباأء العراق، وعمليأت القتل 

 .«بعث جأريل بدون بوقفيف سسون ال

 : ةلارتياح األوساط العمي

 : وم  بيأن لالحتأد االشرتاه  العريب السوري

ل   بك  مربأحل يف يوم م  األيأم ماذ عرش ساوات حتنى لإن األوسأط العمي»

فألتىلرينب الكبنري النذي .. . اآلن هام ا  مربأحل اليوم إىل اذا الوضه يف سنوريأ

ث ساوات قد بلغ مندا ، وعملينأت متاينق اجلني  أجرا  حكم البعث خالل ثال

ورصاع .. . الوطا  ورضب قوا  ببعضاأ قد وصل إىل حد إصأبته بألشلل الكأمل

 .«أطرافه وأجاحته عىل السليل هأد يبلغ  أيته املحتومل

 : الرشاوى والفضائح األخالقية

 :(1699)إبريل  13البريوبيل يف  «املحرر»وقألت جريدة 

والفضأجح  يأر احلكم البعل  إىل صعيد جديد او صعيد الرشأوىلقد انتقل ا »

األخالقيل، فبأإلضأفل إىل هل املشأهل السأبقل الت  بعلر حلاأ أهلنر من  ذي قبنل 

بدأت مشكلل اهتأم فريق هبري م  أعضأء احلاب بألرشوة واالنتاأزيل واإلثراء غنري 

 .«املرشوع

 : انتهازيون وخونة

 : قألت نفس الصحيفل (1699)إبريل  23ويف 

لقد عمل البعث، بعضه ع  انتاأزيل وغرور وبعصب وطي ، وبعضنه عن  »
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 خيأنل وبآمر، لتافيذ املىليط االستعامري بل والصايو 

إ نأ : جنأءت لتقنول( فرباير)شبأط  23إن الفئل املغأمرة الت  قأمت بأنقالب »

جنت من  السنليل أمأ الفئل التن  أخر. جأءت لتقويم البعث وبصحيح انحرافأبه

واحلق .. . فتاعت الفئل احلأهمل اليوم بأالنحراف واخليأنل والعاملل( القيأدة القوميل)

فملل انذا التىلرينب الكبنري النذي مناق  ... أن يف هل م  الفئت  خونل وعمالء

وحول اجلي  إىل قيأدات ألويل وهتأجب بتآمر . الشعب إىل طواجف وعشأجر بتاأزع

بعضاأ، وهتدد البالد بألدمأر، وبتلف السالح الذي دفه  عىل بعضاأ، وتادق ضد

وملل اذا العبث النذي ال يعنرف وازًعنأ، بألقضنأيأ . ثماه الشعب م  قوبه ودمه

أن يكنون وراء  ال بند  املرصيل للشعب، وال يفيد إال مصألح إرساجيل واالستعامر،

أ بتامل اخليأنل، أطراف البعث املتاأحرة إىل بعضاخونل وعمالء، وهلرًيا مأ أشأرت 

هل فئل إىل الصالت املشبوال لعاأرص من  الفئنل األخنرى، وإىل وهلرًيا مأ أشأرت 

 .«عاملتام لدواجر أجابيل ومصألح استعامريل

 : رأي البعثيني بعضهم يف بعض

و  يقف األمر عاد اهتأم قأارة نأرص، وبغداد عأرف، وحرهل القومي  العرب، 

بعضنام  اهتنأم البعلين : م  ذلك وأرصح انو حلاب البعث وحكأمه، بل أقسى

لبعض، اهتأم السيأسي  للعسكري ، والعسنكري  للسيأسني ، اهتنأم القنومي  

للقيري  والقيري  للقومي ، اهتأم السوري  للعنراقي  والعنراقي  للسنوري ، 

 - ريامأو اليميايل بتعبن - لألجاحل املعتدلل - اهتأم األجاحل املتيرفل أو اليسأريل

سنليمل  «جانأح»م   «ريشل»واألجاحل املعتدلل لألجاحل املتيرفل، بحيث   ببق 

 .م  دنس اخليأنل والعاملل والتآمر
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 :وال بأس أن أنقل للقأرئ نموذًجأ م  اذ  االهتأمأت ففياأ عربة وببرصة

 : الضباط والسياسة

 : قوميلقأل ميشيل عفلق مملاًل للقيأدة ال - (1699)فرباير 11 - يف دمشق

عادمأ يكون الضأبط يف القيأدة السيأسيل ف نه ل  يكون قأجًدا حابًينأ وال قأجنًدا »

وإن لغته ل  بكون لغل العقيدة واحلوار احلايب املوضوع  وإننام لغنل القنوة . شعبًيأ

إن وجود عسنكري  يف القينأدة ويف احلكنم منه احتفنأظام بنرببتام ! والسالح

و ابتعأد ع  املايق اللوري اجلاماريي، إن وجنود العسكريل وقيعأهتم العسكريل ا

اؤالء العسكري  او يف اجلي ، وليس يف قيأدة احلاب، ماام هأننت مسنئوليأهتأ، 

وماام هأن مستوااأ، وإال فأي  او دور احلاب اجلاماريي اللنوري؟ أين  انو دور 

ي  او اليبقأت الكأدحل الت  نتحدث ليل  أر ع  مصأحلاأ وع  قيأدهتأ لللورة؟ أ

 ؟«دور املاظامت الشعبيل

 : البعثيون متآمرون وخمربون

 :أصدرت القيأدة القيريل بيأنًأ يقول - (1699)فرباير 23 - ويف دمشق

م  خالل ناعأت التسلط والفرديل، وم  خالل املرتددي  اجلبانأء واملنرببي  »

حتنرف فكريًأ وبأرخيًيأ مه مدارس االحرتاف السيأيس، حأولت قوى التىللنف أن 

وإن . اللننورة وبقوداننأ إىل اأويننل احلكننم الفننردي وأسننلوب املسننأواة واالرمتننأء

 استيأعت اذ  القوى أن بافذ إىل احلاب ع  طريق فردينل أمن  احلنأفظ وتنأذل

حممد عمران ويمايل صالح البييأر وأنأنيل ميشيل عفلق، ومتكات م  جر احلاب 

وض املعرهل معام ويسحقام إىل إىل حأفل التماق والضيأع، ف ن احلاب قرر أن خي

 .األبد
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  يك  هيمام أن يماقوا وحدة الشعب يف سبيل حتقينق أغراضنام،   يكن  »

وازداد عفلق والبييأر بأمًرا وتريبًأ . هيمام أن يماقوا وحدة اجلي  لتافيذ مآرهبم

عىل الصعيد السيأيس والشعب ، فمدوا يدام إىل هنل انتانأزي رخنيص أو عندو 

وازداد هل م  احلأفظ وعمران بآمًرا وتريبًأ، يغذيأن اليأجفيل والعشأجريل .. . متآمر

 .«أن خيون شعبهال بد  إن م  خيون رفأقه.. . واإلقليميل بأجلي 

بيأنًأ قنأل  - (1699)فرباير  29 - وأصدر احتأد نقأبأت العامل البعل  يف دمشق

 : فيه

بسيأسل حكومل صالح البيينأر  إن االحتأد العأم لاقأبأت العامل يف سوريأ يادد»

الت  عملت بكأفل الوسأجل عىل بشسيه الرجعينل واالنتاأزينل، والتن  اسنتارتت 

 .«بمصألح اليبقل العأملل ومجأاري الشعب الكأدحل

 : عصابة من االنتهازيني

الاأطقل بلسأن القيأدة القوميل حلاب البعث يف بريوت  «األحرار»وقألت جريدة 

 : (1699فرباير  25)

ولنيس . إن الامرة العسكريل املتمردة يف دمشق بقف اآلن يف اليريق املسندود»

لدهيأ مأ بقوله غري األهأذيب، ومأ بقدمه للاأس غري األسالك الشنأجكل والسنسون 

شناأ يالنت انذ  الامنرة نفسناأ، يف غمنرة طوفواأت ومدافه الدبأبأت، لقند ع

 أ جعلته يشعر أن الدولل وماأورهتأ ومؤامراهتأ وشاواهتأ للحكم، ع  الشعب، أل

عصأبل م  االنتاأزي  والوصولي  حتأرب الفكر والكفأءة واإلخالص والبسنأطل 

إذ . إن قمل فشل اذ  الامنرة سنيكون نسأحانأ يف النتحكم بسنوريأ. والتضحيل

 .ستعي  سسيال عالتاأ الرايبل ع  التقدم واملبأدئ األخالقيل
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أمأ مصندر .. . تبأر للوسيلل والاتأج إن التسلط او اهلدف األول، دون أي اع»

 .«الرشعيل فاو قوة السالح واإلذاعل

 : ورجعيون أيًضا

 :(1699مأرس  9 - دمشق) «اللورة»وقألت جريدة 

ضد أم  احلأفظ عادمأ أراد أن يمد يند  ( فرباير)شبأط 23لقد وقفت حرهل »

ري سنليمل الفئأت الرجعيل عىل احلاب، وياقل حكم اللورة عىل أيند غن يويستعد

لكن  .. . بالوانيل السيأيس املحرتف، وييرح شعأرات غربيل هأليأجفيل وغريانأب

 .«الرجعيل ل  تدعاأ سواء أبت إلياأ بوجه أم  احلأجط أو بأي وجه آخر

 : انتهى حزب البعث

 : (1699مأرس 11 - بريوت)صألح السعدي  وقأل عيل

وال بألقتل، يقدر مأ او إراأب أنأ أعتقد أن اإلراأب احلقيق    يك  بألسسل »

األعصأب الت  أرابت هل عأجلل يومًيأ وبأستمرار، والذي أدى إىل حأالت اال يأر 

وبظانر بشنكل حنأالت بن  . العصب  يف العراق اآلن، بظار بعد حأالت اهلدوء

 .«الشبأب واألطفأل والاسأء يف هل عأجلل

 : يف القأارة قأل (1699)إبريل  11ويف 

 .«حاب البعث بأرخيًيأ وموضوعًيأ لقد انتاى»

 : تقدميون تساندهم كل القوى املشبوهة

 : (1699مأرس 12 - بريوت) «األحرار»وقألت جريدة 

 ماذ اليوم األول النقالب البعلي  القينري  عنىل البعلين  القنومي ، وانم»
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يتحدثون ع  اليسأر واليسنأريل، وقند أحنأطتام أجاناة اإلعنالم الغربينل، من  

ت األنبأء األجابيل، إىل الصحف املعروفل يف بريوت، إىل األوسأط الرجعينل وهأال

واالنفصأليل يف هل مكأن، بحملل دعأجيل مسأعدة للحكنم القنأجم يف سنوريأ عنىل 

دا  نفسه بألداأن اليسأري املايف، لكن  ذلنك أعسنا من  أن يغين  حقيقتنه 

 .«اليميايل الفأشيستيل

بعند »: (1699إبرينل  31)أنًأ يف بريوت وأصدرت القيأدة القوميل للحاب بي

عقد مؤمتر لالحتأدات املاايل للعامل، وفرضنت السنليل ( فرباير)شبأط  23حرهل 

العسكريل قأجمل اسنتعملت يف سنبيل إنسأحانأ هنل وسنأجل الوعيند والتاديند 

واإلغراء، واعتقل الاقأبيون الذي  هأنوا ياوون برشنيح أنفسنام، ليىلرجنوا من  

 .ون إىل احلرهل العامليل بصللتام ورجأهلم مم  ال يمأرادوا م  أزالم

ولك  حتنى انذا . ول  نتحدث ع  احتأد الفالح  فاو احتأد مع  م  قبلام»

و  بستسب السنليل ألي  ... االحتأد او جمرد وسيلل بيد السليل حترهه هيف بشأء

منه طلب م  ميألب الفالح ، وموقفاأ ماام أيأم أزمل بسويق القين  بعند بأمي

موقف معروف، أمأ احتأد اليلبل أن نشري إىل موقفاأ ماام واعتقأهلنأ لكنل من  ال 

 .يسأنداأ يف خياأ التعسف ، وعدم اعرتافاأ به حتى اآلن

يريل يف دمشق ان  التن  شنسعت روح االنتانأز والتيلنه إىل قإن القيأدة ال»

ملاتفع ، الذي  السليل واملراها والروابب العليأ املغريل، فىللقت طبقل جديدة م  ا

فكينف جتنرؤ عنىل . بقول أ أ ستضه ملحأسبتام قأنونًنأ للعقوبنأت االقتصنأديل

حمأسبتام وا  الت  خلقتام ودفعتام يف طريق االنتاأزيل من  أجنل أن يكوننوا 

آالت مسرية يف يدهيأ؟ لقد أصبحت اليبقل اجلديدة موضه سىلريل الانأس هلانأ، 

 .«القيأدة القيريل وقوهتأوموضه استاااجام، مه أ م ام قأعدة 
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نرشت القيأدة القوميل حلاب البعث  (1699)( سبتمرب)ويف ميله شار أيلول 

 : بيأنًأ جأء فيه مأ ييل

 23إن الذي  حيأولون أن يصوروا مأ حندث يف القينر العنريب السنوري ينوم »

بصورة خالف حايب داخيل، يربكبون خيأ جسيًمأ يف حق شعبام ( فرباير)شبأط 

ام، فاذا الرصاع وإن اتذ شكل الرصاع بن  جانأح  داخنل احلناب تمأوحق 

الواحد، او رصاع ب  إعيأء شعأرات التقدم حمتوااأ ومضمو أ، وب  إفراغاأ م  

 . هل حمتوى ومضمون

. إ أ ليست قضيل حاب أو ال حاب، إال بقدر مأ ا  قضيل شعب أو ال شعب»

يكتأبوريننل متشننحل بوشننأح قضننيل واحنندة أو انفصننأل، قضننيل اشننرتاهيل أو د

االشرتاهيل، قضيل ديمقراطيل للساماري أو حكم عسنكري فنأيش خيتلنق أشنكأل 

 .الديمقراطيل م  أجل التسرت وراءاأ

 .«اذ  ا  القضيل يف أسأساأ»

فأملواطاون العرب، املىللصون، الصنأدقون، التقندميون عن  : م  أجل ذلك»

 .معرهل اللورة ضد اللورة املضأدةوع  وإيامن، مدعوون إىل الدخول يف املعرهل، 

يف السيأسنل العربينل ( فرباينر)شنبأط  23وليس أدل عىل مأ نقنول من  أثنر » 

 ... «والدوليل للقير السوري

 : القوميون العرب عمالء

 : البغداديل بقول «العمل والعامل»هتبت جريدة  (1695)أهتوبر 11يف 

يف مؤمتر القمل العريب يعمنل بياام هأن الرجيس البيل عبد السالم حممد عأرف »
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م  أجل التضأم  العريب ودفه األمل العربيل إىل ميدان العمنل الواحند السنرتداد 

فلسي  وحترير األجااء العربيل م  السييرة االستعامريل، استعمل انؤالء النذي  

غيأب السيد الرجيس بألتعأون منه  «حرهل القومي  العرب»ييلقون عىل أنفسام 

املصنلحل القومينل العلينأ  م  ذوي الضامجر امليتنل التن  ال بندرك بعض املغأمري 

لعينون املىللصنل ا نإال أ. عتيندللتآمر عىل هيأناأ اللنوري ال فوضعوا خميًيأ هأماًل

ومأ هأدوا يبندأون بتافينذ خمييانم . حرهأهتم وسكاأهتم هأنت براقبام وحتيص

. مأ هنأن متوقًعنأوهاسوا بأرسع . اإلجرام  حتى أحبيت املؤامرة خالل حلظأت

ر غنوذلك بفضل جاود املىللص  م  رجأل قوابانأ الوطاينل املسنلحل وقأدهتنأ ال

 .امليأم 

إن اؤالء الذي  يسمون أنفسام بحرهل القومي  العرب وم  لف لفانم لن  »

يستييعوا إخفأء عالقتام بألدواجر االستعامريل واملىلنأبرات األجابينل، واألمنوال 

أ م  اجلاأت املشبوال بقصد بافينذ منؤامراهتم الدنيئنل اليأجلل الت  حصلوا عليا

اذ ، والت  دلتاأ املعلومأت األوليل الت  رافقت اهتشأفاأ مدى العالقل الوثيقل ب  

 «السناتو»اذ  الفئل الضألل واجلاأت األجابيل املتعأونل معانأ واملرببينل بحلنف 

وب  الرجعيل املحلينل وهذلك االرببأط املشبو  بيااأ . ودواجر التسسس األمريكيل

 .الت  مونتاأ بألامل بألسالح، والت  نرتك أمر بوضيحاأ إىل السليأت املىلتصل

واخلاي والعنأر . ف ىل اليقظل واحلذر يأ مجأارينأ الوحدويل االشرتاهيل املاأضلل»

عمينل الندواجر االسنتعامريل  «جنورج حنب »حلرهل القنومي  العنرب عمنالء 

 .«األجابيل
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 : احلكم الناصريرأيهم يف 

 : ألقى أم  احلأفظ خيأبًأ يف محص قأل فيه (1693)يوليو  11يف 

ال يتآمر عىل عبنأد ، . إن الذي يؤم  وبام أنال م  عاد  حًقأ: نقول حلكأم مرص»

فيرصفاأ عنىل التنآمر والغندر واخليأننل والكنذب . وال يرسق أموال شعبه البأجس

 !«والدجل

قأل فيلسوف حاب البعث وأميال العنأم  - (1693)ديسمرب  19 - ويف دمشق

 : ميشيل عفلق

 إن السيأسل التن  اببعتانأ البريوقراطينل اإلقليمينل الالعقأجدينل التن  حتكنم»

القأارة، هأنت مه األسف الشديد نسىلل ع  سيأسل األجااة التن  هأننت حتكنم 

، أي سيأسنل إقليمينل بوسنعيل قصنرية الاظنر، تينط (1652)القأارة قبل عأم 

فال بقوم ثورة إال . مل إلضعأف األقيأر العربيل، لتبقى ا  املتفوقل واملسييرةوبع

 !«إذا عملت هلذ  األجااة

صنألح  قأل عيل (1693)ويف مبأحلأت الوحدة اللالثيل املاشورة يف شار إبريل 

 : السعدي

داجًمأ يربط الشيوعيون نظنأم الشنيوعيون نظنأم النرجيس عبند الانأرص بأننه »

 .«ويأبون بأحلس  الكلرية عىل ذلكأمريك ، 

 : وقأل عبد الكريم زاور البعل  السوري

 .«هأن االحتأد القوم  فراًغأ ماذ نشأبه، وقد قىض اذا الفراغ عىل الوحدة» 

أصدر املسلس الوطا  لقيأدة اللورة بدمشق بيأنًأ قأل ( 1693)سبتمرب  21ويف 
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 : فيه

  األزمنل التن  رصفتانأ عن  االجتنأ  يوليو بعأ  ماذ والدهتأ، اذ 23إن ثورة »

لقد قأمت أول مأ قأمت دون رهأجا شعبيل، ولكن  . الشعب  الديمقراط  التقدم 

الشعب دعماأ ال يف مرص وحداأ وإنام يف هنل دنينأ العنرب، ولكاانأ نظنرت إىل 

الشعب م  أعىل، واستيأعت القوى املعأديل هلأ واملسنتغلل لكنل حكنم أن بافنذ 

زيف االنتاأزيل وزلفأاأ فكونت طبقنل بريوقراطينل من  بقأينأ  إلياأ، حأملل معاأ

بل عىل هنل . حكم فأروق، وأحأطت احلكم بمسموعل م  األجااة املتآمرة عليه

اجتأ  ثوري، وبمرور أصبحت شيئًأ ماه متمًمأ لباأجه العضوي وأخنذت بأسنأليباأ 

ينأة ومتنتص دم الشنعب وبعني  ح.. . برضب االجتأ  العريب الوحدوي يف مرصن

ك اليبقنل متلنل احلكنم أجسنل الشنقيل، بلنبالبذ  والرخأء عىل حسأب اجلاماري ال

املالين  بافنق عنىل . بارج السليأن ع  قضأيأ الشعب األسأسيلبه يوتدعه وبلا

وعنىل النذي   ل ،لوالشنتأم  واملضن «النرداح »أجااة اإلعالم وعىل جحأفل 

أمنأ هنأن . ل والفالحنون جوًعنأور العنامضيشواون احلقأجق عىل الشعب، بياام يت

أجدى للحكم أن حيول اذ  املالي  الت  بافق عىل رضب القضيل العربيل إىل إجينأد 

 !«والفأقل زلشعب العريب يف مرص م  وادة العومرافق باتشل ا

 : «البعث»قألت جريدة  - (1695)يونيه  2 - ويف دمشق

منل العنريب األول هنأن يف عادمأ وجه الرجيس عبد الاأرص الدعوة إىل مؤمتر الق»

وانتانى . ماه إرساجيل م  حتويل  نر األردن: رأس شعأرات املؤمتر والدوافه إليه

وانقلب الشعأر م  ماه إرساجيل م  حتويل  ر األردن، إىل قرار . مؤمتر القمل األول

 .م  امللوك والرؤسأء بقيأم الدول العربيل بتحويل روافد  ر األردن
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يل يف البدء أن ماه إرساجيل م  التحوينل انو أوىل بألبحنث وزي  لألمل العرب»

 .وأرسع م  التحرير

ثم أدخل يف قاأعتاأ أن التىليل ع  ماه إرساجيل، واعتامد مرشوع الروافد أهلر »

 .أمهيل وإحلأًحأ وفأجدة م  ماه املرشوع اإلرساجييل لتحويل  ر األردن

ل العربيل، إىل بأجينل حتوينل واليوم يقف الرجيس مجأل عبد الاأرص ليدعو األم»

 .«حتى نستييه بأم  محأيته»روافد األردن 

وليست ان  التن   ... إن سوريأ ال بيلب اليأجرات للتاي  ولالستعراضأت»

متأل األرض والسامء وال املرشنق واملغنرب بنألقول أن قوهتنأ اجلوينل، بألقأذفنأت 

بضغط عىل أصدقأجاأ  وال ا  الت .. . والصواريخ، ا  األوىل يف الرشق األوسط

وال ان  التن  .. . يف العأ  ويف الوط  العريب لقيه القروض ع  إحدى شنقيقأهتأ

حتتفظ لدهيأ بعرشات اليأجرات الت  جينب إ نأء قضنيتاأ املعلقنل نظنًرا لتالحنق 

 .«األحداث وخيورة الظروف

 : البعليل «اللورة»ويف نفس اليوم قألت جريدة 

بل وقف الرجيس مجأل عبد الانأرص  ... بتحرك آيل قوةو  .. .   بافذ آيل خيل»

 بأألمس ليقول مأ معاأ ، إن سيأسل املؤمترات والقيأدة املوحدة ليست عمناًل ثورًينأ

واعرتف  ... لتحقيق فواجد جاجيل للقضيل الفلسييايل «جأنبيل»وإنام ا  خيل  ...

العربينل ملشنأريه وأن احلامينل  ... بأنه ليست ااأك أيل خيل للندفأع وال للاسنوم

 .ر ليست إال ومًهألاماالست

الروافند  ... لقد اعرتف عبد الاأرص بأنه ال يمك  استلامر الروافد بدون محأينل»

حتم  بقوة ردع عربيل مشرتهل حتولت إىل باصل هأمل م  القدرة عىل ماه التحويل 



 215 احللول املستوردة

ىل فنامذا بقنى من  عبند الانأرص بألاسنبل إ ... اإلرساجييل وم  جندوى االسنتلامر

 !«فلسي 

الاأطقل بلسأن القيأدة  «األحرار»قألت جريدة  - (1695)يونيه 2 - ويف بريوت

 : القوميل حلاب البعث

قبل التحويل أعلات اجلماوريل العربيل املتحدة عنىل لسنأن رجيسناأ ونأجنب »

وهررت اذا التاديد احلنأزم . رجيساأ األول أ أ ستماه التحويل اإلرساجييل بألقوة

وبأهينًدا عنىل انذا العنام أوضنحت مصنأدر . ة طيلل ثالث ساواتمرات عديد

القأارة أن اجلي  العريب املرصي او أقوى جي  يف مايقل الرشنق األوسنط بنًرا 

 .وأن بأستيأعته سحق إرساجيل بمدة قصرية جًدا. وبحًرا وجًوا

 .حقأت املتحدة، نفذت مرشوعاأ و  بسإال أن إرساجيل، مدعومل بألوالي»

سنيام وأن النرأي  جيس إىل مؤمتر الذروة للقيأم بعمل عريب مشرتك، الفدعأ الر»

العأم العريب أصيب بذاول وخيبل هبريي  انصب أهلرمهأ عىل الرجيس عبد الانأرص 

 .أقوى زعيم عريببصفته 

يًعنأ يوقد اعترب عدد م  املتشأجم  انذا املنؤمتر بغيينل للاايمنل العربينل ومت»

 .وزيه املسئوليل عىل مجيه حكومأت العربيلللقضيل الفلسييايل ع  طريق ب

فسأء اجلو الذي بال املنؤمتر يغنذي اهتأمنأت املتشنأجم ، إذ أن قضنيل حترينر »

لقد وجات .. . فلسي  وماه التحويل غرقت وراء مرشوع حتويل الروافد العربيل

وح  أن التحويل اإلرساجييل لاار األردن ل  يكون له يوالتعليقأت بشكل . الصحل

 .يل طألام أن العرب سوف حيولون روافدامأمه

عىل املغأليل او الذي أثنأر االحتكنأك األول بن  القينر   واذا التوجيه املبا»
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لقد هأن التوجيه الدعأج  ماأقًضأ للتعادات .. . السوري وعدد م  احلكأم العرب

الت  هرست داخل املؤمتر م  أن اهلدف األسأيس واحلل السليم الوحيد او حترينر 

 .فلسي 

واألزمل الت  جعلت القير السوري ياتقد القيأدة املوحدة ا  غينأب القينأدة »

 .يف املعرهل الت  أنشئت م  أجل جمأهبتاأ

لقد اعتدت إرساجيل يف املرة األوىل عىل أمأه  التحوينل فنردت سنوريأ عنىل »

فأهتفنت أذ موقنف، اهلسوم وأبلغت القيأدة العربيل املوحدة بأألمر طألبل مااأ اتن

 .غ والتبليغالقيأدة بألتبل

ثم اعتدت إرساجيل مرة ثأنيل وأبلغت سوريأ القيأدة العربيل املوحدة موضنحل »

مدى احلشود اإلرساجيليل وطألبل مااأ اإلسناأم يف احلامينل اجلوينل، فكنأن جنواب 

 أنأ ال أملك شيئًأ، راجعوا مبأرشة النرجيس عبند الانأرص»: القيأدة العربيل املوحدة

...». 

 : قألت اجلريدة نفساأ - (1695) يونيه 3 - ويف اليوم اللأ 

باأ ومااأ أخذ الاعأمل، وبقندمت مانه بسببسبب فلسي  جأء عبد الاأرص، و»

 .سوريأ عىل طبق فضل ال إهراًمأ لسواد عيايه، بل إهراًمأ وإنقأًذا لفلسي 

 - يكنلحممند حسنا  ا - وعبد الاأرص او الذي أمر موظف التقأرير عاند »

 مؤامرات القمل أضأعت م  عمر الاضنأل العنريب سنات  من  النام »ليكتب أن 

مشنأريه التحوينل »وعبند الانأرص انو النذي اقنرتح  «وادرت اليأقأت اللوريل

 .«ووصفاأ بأ أ اخلالص وبأ أ الدواء

 : (1695)يونيه  9وقأل إذاعل البعث م  دمشق يف 
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ى الت  وقه فيه الرجيس عبد الانأرص لساأ نح  املسئول  ع  اذ  األزمل الكرب»

أت والتاأقضأت واملغأليأت قاالختال والت  بستع  أجاابه عىل إنقأذ  مااأ بشتى

 ... واملعأرك اجلأنبيل مه حاب البعث

لساأ نح  الذي  دعونأ مؤمتر القمل ملاه التحويل اإلرساجييل، وال نحن  النذي  »

  املاه وع  التحوينل، وبرهانأ اجلامانري حولاأ  الجتأ  حتويل الروافد، ثم تلياأ ع

 أجسل م  التحويل فكيف بألتحرير؟يالعربيل ضأجعل خأجبل 

لغل للغرب ولغل للعرب، لغل ليمأنل النذي  : ولساأ نح  الذي  بكلماأ لغت »

 .روض وال مسأعدة وال أغذيل دون طمأنتام، ولغل ليمأنل العربق ال بأيت

بياأ فينه العنااجم العربينل واحتقرننأ املقأومنل لساأ نح  الذي  ألقياأ خيأبًأ ث»

ثنم أرسعانأ نسنتدرك . العربيل وجرحاأ الكرامنل العربينل أمنأم إرساجينل والعنأ 

 .الترصحيأت العارتيل واإلنقأذيل حول حق وهرامل وحترر العرب

لساأ نح  الذي  نيلق هل يوم أهذوبل، ف ذا مأ افتضح مأ أحدثت برصحيأباأ يف »

 .يلب غرياأ، وشعأرنأ أهذب ثم أهذبنلعربيل، ويف أقدس قضيل أعامق الافوس ا

. إن أزمل الرجيس عبد الاأرص ا  م  الشعب العريب هله وأباأء فلسي  خأصل»

واجتماته  ... وقد أعيته اذ  اجلاماري مأ   بعيه لقأجد آخر م  الوالء واملحبل واللقل

يربنك املفنرط  وخيينف  ووا  بسأله اآلن بصوت عنأل مند.. . عىل أعا أمأنياأ

 !«األمأنل أي : املرتددي 
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 : قليل من كثري

. .. (119)اذ  نبذ ومقتيفأت يسرية جًدا، م  أقوال اللوري  بعضام يف بعنض

أو قل  - وا  إن دلت عىل يشء ف نام بدل عىل أن اؤالء الذي  ياأدون مجيًعأ بأاداف

ام ايمكن  أن بقنوم بينواالشنرتاهيل، ال واحدة، ا  الوحدة واحلريل  - شعأرات

 .وحدة حقيقيل، وبياام اذا اخلالف العميق

ف  م قلام يتفقنون إال عنىل بأطنل أو رش .. . ولعل م  رمحل اهلل بأمتاأ أال يتفقوا

 .و  بعرف بياام ابفأًقأ عىل الرب والتقوى ... (120)يبياونه للشعوب املقاورة

مه أنبنأء اخلالفنأت وهلذا ال يأسى هلري م  العقنالء العنرب هلنام قنرأ أو سن

واالهتأمأت، بل االنقالبأت م  مجأعأت اللوري  بعضام عىل بعض، من  قنومي  

عىل قيري ، وقيري  عىل قومي ، ويسأري  عىل يمياي ، ويمياي  عىل يسأري ، 

منأ وحرهي  عىل بعلي ، وبعلي  عىل نأرصي ، ف ن اختالفام رمحنل، ومن  انذ  

إذا اختلنف : وقند قينل. ماقولل ع  املصنأدر اللورينل سسلاأ  م  حقأجق ووقأجه

اللام اشنغل الظنأمل  بألظنأمل ، : وهأن م  دعأء سلفاأ.. . اللصأن ظار املرسوق

 !وأخرجاأ م  بياام سأمل 

 : انعكاس اخلالفات الثورية على املقاومة الفلسطينية

الت  ا   «لاملقأومل الفلسيياي»عىل  «اللوريل»ولقد انعكست اذ  االنقسأمأت 

أحوج مأ بكون إىل وحدة الصف يف مواجال العدو الذي اغتصنب األرض، ورشد 

                                              

دار »الذي مجعتنه ونرشنبه « وثأجق الاكسل»هتأب م  أراد االستاادة م  اذ  األقوال فليقرأ ( 119)

 .يف بريوت، ففيه قدر ال بأس به« الكأبب العريب

 .إذا اصيلح الفأر واهلرة خربت هأن البقأل: يف امللل( 120)
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 .الشعب، وأذل العرب، ودنس املقدسأت

يف بوحيند املىلتلفن ، وجتمينه  - ولساأ نعرف وال يعرف الاأس عأماًل أقنوى

فف  امليدان باسنى اخلالفنأت، وال .. . م  املعرهل مه عدو لئيم ماترص - املفرتق 

 .هر إال العدو املشرتكيذ

جعلت م  املقأومنل حقناًل  - دواًل وأحاابًأ وحرهأت - ولك  القوى اليسأريل

دت احلرهل الفداجيل مرآة عأهسل لام يعأنيه غلتسأرهبأ الدعأجيل، وماايداهتأ اللوريل، ف

 .الصف العريب عىل يد اليسأر التقدم 

أي ح   - (1691)ا  املافردة بألعمل قبل نكبل  «فتح»وبعد أن هأنت حرهل 

رى يف سنأحل نأصبحاأ بعد الاكبل  -   يك  للدولل املااومل حأجل إىل عمل فداج 

اذ  بتبه البعث العراقن ، وبلنك : املقأومل ماظامت وحرهأت بلغت بضه عرشة

 ، بتبه البعث السوري، وثأللل بتبه القومي  اجلورجي ، وأخنرى بتبنه احلنوامتي

 اذ  جبال شعبيل، وبلك جبال ديمقراطيل، وأخرى جبال عأملل لتحرير فلسني 

. إىل آخر بلك اجلباأت واحلرهأت، الت    يك  ام أهلراأ الفداء بنل الدعأينل.. .

و  يك  ميدا أ أرض فلسي  .. . و  يك  عدواأ الياود بل اإلمربيأليل والرجعيل

أ وغريانأ حينث بسنال بدعنل خينف حيث العدو الغأصب، بل ميأرات أوروب

 .ومأ شأهله «التأبالي »أو نسف خط  ... اليأجرات

 : العربي يقتل العربي

ويف عاد اللوريل االشرتاهيل العربيل سسل التأريخ عليانأ، بمنداد من  الندمه 

سواء نظرننأ إليانأ بأملعينأر  - وال أقول األخيأء - والدم، واحد م  أعظم اخليأيأ

 . ، أم اإلنسأ القوم ، أو اإلسالم
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ذلك أن السالح الذي اشرتى م  قوت شعوباأ، وعصنأرة أرزاقانأ لاواجنه بنه 

العدو الرابض يف أرضاأ،   يوجنه إىل صندر إرساجينل وال رأسناأ، وال  «إرساجيل»

وإننام نوجنه انذا السنالح لقتنأل األخنوة .. . قدمياأ، وال مس ظفر م  أظأفراأ

البينوالت »وظانرت .. . اليم  الشقيقالعرب، وقتل األشقأء العرب، يف أرض 

 !!يف قصف القرى العربيل الوادعل، بأليريان العريب البأسل)!!(  «العربيل

 : العامل العربي اليوم

يواجه مرحلل م   - (1611)( يوليو)أواخر متوز  - ورغم أن العأ  العريب اليوم

العأم للعالقأت ب   أخير املراحل يف حيأبه، فال ياال التماق واالنقسأم، او اليأبه

يولينو  21البريوبينل يف  «احلينأة»بقول صنحيفل  ... الدول العربيل بعضاأ وبعض

 :«دنيأ العرب»يف بأهبأ الداجم  (1611)

إذا ألقياأ نظرة خأطفل عىل الوضه العريب العأم، هام يبندو يف الوقنت احلنأرض، »

أن الرجيس السنأدات  ال جتد غري اجلفأء والفرقل والتماق واالنقسأمأت، مه العلم

سنتكون حأسنمل  - أي رسل أشار فقنط - أهد أن األشار املتبقيل م  اذا العأم

 !الرصاع العريب اإلرساجييل، سلًمأ أو حربًأ

ل مظلمل ببعث األسى يف الافس وبكنأد متإن صورة العأ  العريب اليوم ببدو قأ»

التنن  بتيلباننأ بنندعو إىل اليننأس منن  إمكأنيننل إصننالحاأ وحتويلاننأ إىل الصننورة 

فألعالقأت ب  ليبيأ وب  هل م  املغرب واألردن مقيوعل، .. . مقتضيأت املعرهل

والعالقأت ب  السنودان والعنراق مقيوعنل، وبن  .. . وبيااأ وب  العراق سلبيل

 .العراق وسوريأ فأبرة، وبياه وب  األردن مقيوعل واحلدود مغلقل

ل، والعالقأت األردنيل املرصيل شنبه وهذلك احلدود ب  سوريأ واألردن مغلق»
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أمأ األردن ف ن الوضه بياه وب  املقأومل الفلسييايل متأزم بشكل يكأد .. . مشلولل

ضمايل الت  يواصل العديند من  الندول يكون ميئوًسأ م  إصالحه لوال اجلاود امل

 .بذهلأ يف سبيل التوفيق بيااام - وخأصل السعوديل وبونس ولباأن - العربيل

ألمل معقود عىل اقرتان اذ  اجلاود باتنأج  إجيأبينل قريبًنأ، ألن ملنل انذ  وا»

الاتأج  بفتح اليريق إىل اصالح املوقف العريب بعض اليشء وبسنأعد عنىل متايند 

السننبيل إلعننأدة إنشننأء اجلباننل الرشننقيل التنن  انن  منن  املسننتلامأت األسأسننيل 

 .والرضوريأت احليويل للمعرهل املقبلل مه العدو

النراا   أن بتحقق اذ  األمايل، يبقى االنقسأم العريب هام يبدو يف الوقتوإىل »

عنىل  - وموجبًأ، م  جال أخنرى، بنأن العنرب ... مدعأة لألسف واأل  م  جال

غري جأدي  فيام يعلاونه للمأل ولشعوهبم بوجنه خنأص، من   - املستوى الرسم 

انذ   - حلل احلأسمل املقبلنلأ م جأدون يف اتأذ االستعدادات الالزمل ملسأهبل املر

واملبنأدرة إىل بوحيند ! «العقأجنديأت»املرحلل الت  بستدع  دف  هل اخلالفنأت و

الصف العريب، وبعبئل هل اليأقأت واإلمكأنيأت العربيل يف مواجاتاأ، بفأديًأ من  

 .«إن   يك  الضامن الارص العريب ... !آخر عىل األقل( يونيه)حايران 

* * * 
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 يف عهد االشرتاكية الثوريةمصري احلرية 

احلريل ا  اهلدف اللأ  لللوري  العرب عىل اختالف نسبام وعانأوياام، بنل 

 وحندة»لعلاأ اهلدف األول عاد بعضام، ببًعأ الختالفام يف بربيب الشعأر املللث 

.. . اشنرتاهيل»أو  - «اشنرتاهيل.. . وحدة.. . حريل»أو  - «اشرتاهيل.. . حريل.. .

 ... لخإ.. . «وحدة.. . حريل

 : واحلريل املقصودة ااأ ذات شق 

 .يعا  حريل الوط .. . األول

 .ط اويعا  حريل امل.. . واللأ 

 ط ؟اوفال حققت االشرتاهيل اللوريل حريل الوط ، وحريل امل

 لاقرأ صحيفل الواقه مأذا بقول؟

 : حرية الوطن يف عهد الثورية

سنييرة أجابينل، سنواء أهأننت نريد بحريل الوط  خالصل من  هنل نفنوذ و

 .أم ثقأفيل.. . أم سيأسيل.. . عسكريل

 !«اللأجر»إىل اخللي   «اهلأدي»الوط  العريب م  املحيط : واملراد بألوط  ااأ

 «القوميل العربينل»مأ دام اؤالء االشرتاهيون اللوريون يشرتهون هأفل يف دعوى 

 - نحن  -  إىل مايقانأالقنوم ، ال - انم - فلاذا نحأهمام ااأ إىل منايقام.. .

 .اإلسالم ، الذي يؤم  بحريل الوط  اإلسالم  هله م  املحيط إىل املحيط
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 !هل حترر الوطن العربي عسكرًيا

لقد محل االستعامر العسكري أمتعته وحقأجبه، ورحل ع  معظم البالد العربيل 

األحنرار، قبل أن بربز قرن اللوري  االشرتاهي  يف املايقل، يفضل جاأد املؤما  

 .االنقالبيل املستوردة «األيديولوجيأت»الذي   بلوث صفأء إيام م 

لقد قأبل األمري عبد القأدر يف اجلااجر، وعمر املىلتنأر يف ليبينأ، وعبند الكنريم 

، (1651)وقأبل سال  (1616)اخليأيب يف املغرب، وثأر الشعب املرصي هله سال 

وقبلاأ وبعداأ، وقأومت هل  (1639)وثأر الشعب الفلسييا  ع  بكرة أبيل سال 

االستعامر الغريب بكل مأ اسنتيأعت، و   - يف املرشق واملغرب - الشعوب العربيل

 .يستسلم بلد واحد لالحتالل الغأشم

لقد بعلموا م  دياام أن العاة هلل ولرسوله وللمؤما ، وان االستسالم للغأزي 

ع ، وأن املنوت يف سنبيل اهلل  الكأفر هفر، وأن اجلاأد لدفه العدو املاأجم فرض

 .ع  احليأة، وأن املقأبل املسلم ضأم  إلحدى احلساي 

يف سنبيل  «الشناأدة»هأنت آيأت القرآن وسرية الرسول، وأحالم اجلال وأمأ  

 ... وخألد وصالح الدي  يوالت الغر امليأم  م  أملأل عيلاهلل، ومعأ  اإليامن، وب

 ... اجلاأد، واملدارس الت  لقاتام دروس التضنحيلا  الدوافه الت  حرهتام إىل 

 ..وعلمتام صاأعل املوت

معرهنل اجلااجنر، معرهنل  «امللينون شنايد»وآخر معأرهاأ املؤمال ا  معرهنل 

 ... شعب اجلااجر مسنلم: الذي  هأن نشيدام «اب  بأديس»املسأادي  م  بالميذ 

 !وإىل العروبل ياتسب

ولبا  ومنأو، واتنذوا منأو وجيفنأرا  فلام ظارت يف أرضاأ فلسفأت مأرهس
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وهأسرتو، ملاًل عليأ يف البيولل، وأصنبح براثانأ وبأرخيانأ ملنأًرا لسنىلريل مجأعنل 

 !«الاكسأت»أصبحاأ ال نعرف غري اهلااجم و «التقدمي »

العربينل أن  األوىل، الت  هأن عىل االشرتاهيل اللوريل «معرهل احلريل»لقد هأنت 

 .قضيل العرب املرصيل األوىل «معرهل فلسي »ا  . .. بعد هلأ، وأن توضاأ

النذي اغتصنبته الصنايونيل من  قلنب أرض  - وهأن حترير اذا اجلاء العايا

انو العمنل األول النذي  - العرب، لتماق وحدهتم، وهتدد حضأرهتم ووجودام

بلبت به القوى االشرتاهيل العربيل وجوداأ، وصالبتاأ، ومقدرهتأ عىل باأء شعوب 

 .بستييه هسب الارص وبستحقهوجيوش 

وقد هأنت قضيل فلسي  وحتريراأ وإعأدة شعباأ إليانأ عنىل رأس األانداف 

 !!«املتحررة»القوميل للدول واألحااب واحلرهأت اليسأريل 

فال حرروا فلسي  وأعأدوا إلياأ شعباأ املينرود؟ وال أريند أن أسنتيرد إىل 

 ص  أو جأدي  يف حترير فلسي ؟هل اؤالء خمل: سؤال آخر يلري  الكلريون، واو

 سافرتض اخالصام وجديتام، ونكتف  بألسؤال األول، فامذا يكون اجلواب؟ 

يف رصاحنل مؤملنل، إال أ نأ احلقيقنل  (121)«الشعب واألرض»اجلواب مأ يقوله 

 : املرة

أي استعامري أسود القلب، هأن يتماى للوط  العريب يف ميله القرن العرشي  »

 «!وأبشه ممأ قأدنأ إليه حكم العسكر؟وضًعأ أسوأ 

.. . إرساجيل بارع سياأء، وببيه برتوهلنأ.. . فلسي  حمتلل م  البحر إىل الاار»

                                              

 (.1611إبريل سال ) 1361العدد الصأدر يف صفر سال ( 121)
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بل ومتاح رشهأت هاديل امتيأز التاقيب ع  البرتول يف سياأء وخلي  السويس، فال 

 !سد مأ نفعله إال هرس احلفأرن

فنوق جبنل  «بليفرينك»ب إرساجيل حتول اجلوالن إىل مايقل سنيأحيل وبرهن»

 !الشيخ لتسليل األوالد

قد اعترب إصالح حكومل اخلديو بوفيق .. . وإذا هأن أسيول برييأنيأ العظمى»

ف نه بعد  ...  يف اإلسكادريل عماًل عدوانًيأ ألنه هيدد حريل العمل الربييأ يباوللي

خ ال بؤذي إال عأًمأ هأملل يعترب اليريان اإلرساجييل أن برهيب حكومتاأ لصواري 61

م  إرساجيل يتيلب إبقأء سامء مرصن أعماًل عدوانًيأ وبعل  أن  ... م  يقف فوقاأ

 !مفتوحل

إنه   يك  ييألباأ أبندأ بأهلتنأف حتينل  ... لقد هأن للىلديو بوفيق مياة ال باكر»

 ... لضعفه وامتاأنًأ للمذلل الت  جرعاأ لاأ

وإعأدة رسم خأرطل .. . بالدنأ الدول األربه الكربى جتتمه يف وشاي  لتقسيم»

وبقرير مصرينأ، متأًمأ هام اجتمعت يف برل  يف القرن التأسه عرش .. . الوط  العريب

وال .. . ال ثنورة.. . ينوم   يكن  للشنعوب اإلفريقينل!.. «املظلمل»لتقسيم القأرة 

عنل وال رأس أخن  املرفو ... وال قأار وال ظنأفر.. . وال جمألس قيأدة.. . اشرتاهيل

الت  بأبى أن بربفه رغم هل  ... أو رأس أخ  اآلخر.. . بسبب انفصأهلأ ع  عاقاأ

 .مأ يوجه هلأ م  نداءات، ليول انحاأجاأ بحلًأ ع  حذاء العسكري

بنل أصنبحاأ يف وضنه  «ماأطق الافوذ»اأ نح  قد عدنأ مرة أخرى إىل اأويل »

فناح  نقنف  ... رسأيأسوأ م  وضه األمري العريب عىل أبواب مؤمتر الصلح يف ف

األمنر  يف أمريكأ هام هنأن يقىضن بل يقىض...  بألبأب وال يفكر أحد يف استشأرباأ
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ويقىضن األمنر وممللنو بنيم  «بأرن »مه  «بكوا »بل ويتشأور  ... ح  بغيب بيم

 !شاود وال يستشأرون

بالدنأ جتلو عأجاة مشلولل حتت رضبأت وعربدة غنأز، منأ من  منربر واحند »

 .إال سييرة العسكر عىل مقدراباأالنتصأر ، 

او هل مأ جاياأ  عنىل . التبديد يف براباأ ... اإلذالل املتاايد ... اهلااجم املتتأبعل»

 ... «يد العسكر

 !هل حترر الوطن العربي اقتصادًيا وسياسًيا

إذن،   يتحرر الوط  العريب عسنكريًأ، عنىل يندي اللورينل العربينل، رغنم أن 

 !حيكمون وخيييون، فال حترر سيأسًيأ واقتصأديًأ العسكري  او الذي 

ال نأخذ بأهتأمأت اللوري  بعضنام لنبعض بألعاملنل واخليأننل واالرببأطنأت 

 األجابيل؟

ال نأخذ بأقوال هلريي  م  العنأرف  ببنواط  األمنور، واسنتابأطأت النذي  

 يقرأون مأ ب  السيور؟

من   «البأطاينل»الت نستييه أن نفعل ذلك، ولكن  ننؤثر اانأ أن نندع بنأوي

الذي يقيض بام بارش  الصحف، ومأ بذيعه  «الظأاري»السيأسي ، ونأخذ بأملذاب 

 .اإلذاعأت، ومأ بلبته الوقأجه امللموسل

إن الوجنود السنوفييت  يف . لقد حتررنأ م  نفوذ غريب، لادخل يف نفنوذ رشقن 

أو هتوي  . ير أسبأهبأوإنام ياأزع بعضام يف برب. املايقل اآلن غدا حقيقل ال نااع فياأ

 .نتأجساأ
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بأسننلحته وخرباجننه االقتصننأدي   - أصننبح الافننوذ السننوفييت .. . أجننل

وبنام لنه من  دينون ربوينل بلغنت  - وام يعدون بأأللوف املؤلفل - والعسكري 

 - عاند اللناوم - املليأرات م  الدوالرات، قأدًرا عىل التندخل وإمنالء منأ يريند

ىل والجام، هام حدث مه رجيس هربى الدول العربيل وفرض الرجأل الذي  ييمئ  إ

املاندوب »وأصبح السفري السوفييت  يف بعنض العواصنم العربينل هأننه . يوًمأ مأ

 .يف زماه «السأم 

 .وال بأس أن نقرأ التحليل التأ  للعالقأت املرصيل السوفييتيل

 : يقول إدوارد لوبراك

حتنى  (1655)تيل مانذ السنوفيي - بعأل ندرس جندول العالقنأت املرصنيل»

1691: 

هأنت انذ  أول ابفأقينل لتصندير  ... (122)التشيكيل»صفقل األسلحل : 1655

اهتسبت اذ  االبفأقيل أمهيتانأ السيأسنيل، عنىل . سالح سوفييت  إىل أي بلد عريب

 «استقالاًل»الصعيد املرصي، لكو أ هرست احتكأر السالح العريب وخلقت ملرص 

 .حقيقًيأ

، وخأصل مرص احليويل إىل البقأء عىل صالت ودينل (مستقباًل)التبعيل : الاتيسل

 .مه مصدر قيه الغيأر الوحيد

سببت اايمل املرصني  يف سنياأء، نقًصنأ  - السويس - حرب سياأء: 1659

                                              

بأالسم فقط « بشكيليل» هأنت ابفأقيل السالح اذ : عىل اذ  الصفقل فيقول« لوبراك»يعلق  (122)

او الذي اقرتح أن يذاع ع  الصنفقل بأ نأ ( م  املىلأبرات املرهايل)إذ هأن هريميت روزفلت 

 .لتادجل السفري الربييأ  برفيليأن« بشيكيل»
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 .اأجاًل يف السالح املرصي، فسأرع االحتأد السوفييت  إىل التعويض عاه

السوفييت  بسب املعوننل االقتصنأديل وازدينأد برسيخ التبعيل لالحتأد : الاتيسل

 .الديون

قأمنت . حيين بعد وفأة اإلمأم أمحد بن  : ثورة وحرب أاليل يف اليم : 1692

املرصني ، دعم من  بنك فيانأ اجلماورينون اليماينون حرب أاليل وثورة اشنرت

العربيل السعوديل، وقد انتقلت اجليوش املرصنيل إىل وامللكيون اليمايون بدعم م  

 .أرض اليم  ملسأعدة اجلماوري 

ألنف  51 - 31ازداد احتيأج املرصني  ملعوننل السنوفييت يف إبقنأء : الاتيسل

 .بضأعفت الديون املعاويل والامديل للسوفييت. جادي مرصي يف اليم 

بداور العالقأت املرصيل واألمريكينل إىل حند املقأطعنل، ممنأ أدى إىل : 1699

ك ، فسبب ذلنك نقًصنأ يف املنواد الغذاجينل،   إيقأف شح  فأجض القمح األمري

 .يتمك  املرصيون م  التعويض عاه حتى بألعمل املتواصل الصعب

بدأت معونأت السوفييت الغذاجيل، ممأ أخضه مرص للكرمل  يف أمنر : الاتيسل

 .م  أام األمور احليأبيل، التغذيل

املصنأدر  قندرت)حرب األينأم السنتل، وا ناام املرصني  يف سنياأء : 1691

بأن ثامن  بأملئنل من  جممنل معندات القنوات ( يونيه)حايران  21اإلرساجيليل يف 

 (.املرصيل قد أبيد، أو استوىل اإلرساجيليون عليه

باتيسل ذلك، وهرشط إلعأدة بسليح مرص، طلبنت موسنكو مراقبنل : الاتيسل

سنكريل، حتى أدق األمور املتعلقل بتدريب املرصني ، واختينأر قنأدة األلوينل الع

 .وباظيم جاأز االستىلبأرات
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سال م  بدايل عالقل حمدودة، فقد انيلقت من  بينه  12اكذا، نالحظ أنه بعد 

يشء م  السالح السوفييت  م  مرص، ابسه مدى بلك العالقل إىل أعنامق واسنعل 

جًدا، بلغت حد التبعيل لالحتأد السوفييت ، فقد بأبت مرص اليوم بعتمد عىل املشيئل 

ل يف حقول التسلح، والقمح، واملعونل االقتصأديل، بصورة عأمل، ومتلنك السوفييتي

البحريل السوفييتيل قواعد يف اإلسكادريل وبورسعيد، هام يقيم يف مرص مئأت من  

اخلرباء السوفييت يف جمأالت عدة، بأإلضنأفل إىل إرشافانم عنىل القنوات املرصنيل 

 .(123)«املسلحل

بأملبألغل يف بعض الانواح ، فألاتنأج  يف إمجأهلنأ وماام يك  م  اهتأماأ للكأبب 

صحيحل، وال يمك  أن نسلم بألدعوى القأجلل بنأن االحتنأد السنوفييت  يسنأعدنأ 

دون أن بكنون لنه أينل عالقنل  - أو لسنواد عيونانأ - الذي ال يؤم  به - لوجه اهلل

 .بأألوضأع يف الداخل

يوع  يف السودان يف اذا وقد أظار موقف االحتأد السوفييت  م  االنقالب الش

أي ااتامم يوليه النتشأر عقيدبه، ولو بأالنقالب  - (1611)( يوليو)متوز  - الشار

 .عىل أصدقأجه أنفسام

إن الوط  العريب ل  يتحرر سيأسًيأ مأ دام هنل اعنتامد  عنىل أحند املعسنكري  

. حديلنلإىل داجرة أخنرى  «هالسيكيل»الدولي ، وإنام ياتقل م  داجرة نفوذ قديمل 

 .ولك  الافوذ نفوذ عىل أيل حأل

. ول  يتحرر اقتصأديًأ مأ دام حل اعتامد  عىل االسترياد ال عنىل البانأء واإلنشنأء

يق صنفوانتااع الت. ال عىل التاري  واالدعأء «العمل»وعىل  «العلم»الذي يقوم عىل 

                                              

 (.11 - 11ص)برمجل مأمون سعيد  - بأليف ادوارد لوبراك - االنقالب( 123)
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 .م  األيدي واهلتأف م  احلاأجر

 ؟هل حترر وطًنا ثقافًيا

  بم للوط  العريب التحرر العسكري والسيأيس واالقتصنأدي، ولك  إذا   يك

 !التحرر اللقأيف بم لهفال 

ر عامتسنهال إن أبرز ألوان االستعامر وأخيراأ أيًضأ يف عأملاأ العريب هله انو اال

ذلنك االسنتعامر النذي يصناه . او االحتالل الروح . او الغاو الفكري. اللقأيف

ويصنباأ يف . غن أ يف احليأة عىل الاحو النذي يبأفكأر الشعوب وأذواقاأ واجتأاأهت

حتى إذا جال يوًمأ ع  أرضاأ، ظلت بسري يف دربه، ومتيش عنىل . القألب الذي يريد

. املستقلل «وطايتاأ»وح  م  بنفس  سه، وبافذ ذات خمييه، بكأمل اختيأراأ و

دور أن جتعل الشىلص أو الشعب ي. واذا او الاسأح االستعامري احلق - فيام يرى

 !واو يعتقد يف نفسه أنه سيد نفسه، وليس ألحد عليه سليأن. يف فلكك هام بريد

إن الفكر العريب بام حيمله م  فلسفل للحيأة والكون، ونظرة إىل الدي  والندنيأ، 

ويف اهلل واإلنسأن، ال زال او املسيير املؤثر يف أهلر جأمعأباأ ومؤسسنأباأ اللقأفينل 

 .واإلعالميل والتوجيايل

زالت حضأرة الغرب يف امللل األعىل الذي بضعه اللقأفل عاندنأ أمنأم أعن   وال

 .اجلاماري والاأشئ 

وهل مأ حدث يف بعض البالد العربيل أن انكم  الفكر الليربا  ليسعنل حملنه 

يف اجلوار ب  املفكري  هام ذهرنأ م  قبنل، ورحنم اهلل  قرفوال . الفكر االشرتاه 

 :دي الكبري الدهتور حممد إقبأل، الذي قألاالفيلسوف الشأعر املسلم اهل

والقلنق والسنآمل، . والااأمنل  ليل والشيوعيل بلتقينأن عنىل الرشنإن الرأسام»
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لقنيم إن الشيوعيل بقيض عنىل العلنم والندي  وا. واجلال بأهلل واخلداع لإلنسأنيل

وبسلب القوت م  أيدي العنأمل  .. . والرأسامليل بااع الروح م  أجسأد األحيأء

وقلباام مظلنم . جسماأ قوي نأرض. ياام غأرقل يف الامدةتوقد رأيت هل.. . والفقراء

 !«فأجر

 : حمنة احلرية الفردية يف عهد الثورية

قى الشق اللأ  وب.. . حريل الوط : اذا مأ يتعلق بألشق األول م  معاى احلريل

 .ريل املواط ، حريل الفرد، حريل اإلنسأنح: واو

 : ضرورة احلرية اإلنسانية للفرد واجملتمع

بنل ان  يشء .. . إن اذ  احلريل ليست شيئًأ ثأنويًأ عىل اأم  احلينأة البرشنيل

فال يعتنرب اإلنسنأن إنسنأنًأ إذا   . رضوري لروح اإلنسأن هأليعأم والرشاب لبدنه

ته وحيس بكرامته، وبقدربه عىل أن خيط مصري نفسنه بيدينه، ال بأيندي يشعر بذابي

 .آخري  حيرهونه هألدميل، أو يقودونه م  أذنيه هبايمل األنعأم

واو رشط هذلك لتحقينق . أسأيس لامو الذات اإلنسأنيلرشط إن ماأ  احلريل 

جيرع م  ويكر  عىل غري مأ حيب، و. سعأدهتأ، فأإلنسأن الذي يسأق إىل غري مأ يريد

ه بحأل، ال يمك  أن يكون سعيًدا، ثم إن سيغاألفكأر واألنظمل مأ ال يقبله وال يست

 .السعأدة ال بتم إال بأألم  وم  ال حريل له ال أمأن له

ثم إن احلريل الزمل للمستمه لاوماأ للفنرد، فنأملستمه ال يرقنى إال بنأألحرار 

غرسنت فنيام روح اإلبنأء األعااء م  أباأجه، الذي  نمت احلرينل شىلصنيأهتم، و

ال، بمنلء : وعلمنتام أن يقولنوا. والشمم، وطبعتام عىل رفض الضيم واهلنوان

ام هأن عارتة العبيس يعمل عمل العبيد م  لأفوااام غري ايأب  وال وجل ، وهلذا 
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وقف يتفرج عىل قومنه والعندو يغنري عنىل أرضنام ويقتنل . رعأيل اإلبل وحلباأ

العبند ال حيسن  : هر عليام، فقأل سأخًرا: فقأل له أبو  رجأهلم واو ال يقدم شيئًأ،

فكنر وصناه .. . هنر وأننت حنر: الكر والفر، وإنام حيس  اخلالب والرص، فقنأل

 .األعأجيب

واحلريل الزمل للمستمه م  جال أخرى، وا  أ أ أسأس املسئوليل األخالقيل، 

قأننه، واالربقنأء بنه، فيستاد يف إب. ع  عمله تهإلنسأن احلر يشعر متأًمأ بمسئوليفأ

قيعل »أمأ إذا هأن او جمرد برس يف جاأز، أو . متعأونًأ مه غري  يف سبيل اذ  الغأيل

وحترك فتتحرك، بال إرادة ماانأ وال وعن ،  .هبرية، بدار فتدور «مأهيال»يف  «غيأر

، ال عمنل األحنرار ف نه يرتاخنى ويكسنل، ويعمنل عمنل األجنراء املسبنوري 

 .ه عىل هأال غري بئأ عيً يعمل بغري دافه وبغري رغبل ذابيل، ملق أنه  املىلتأري ، أعا

واحلريل الزمل للمستمه أيًضأ، أل أ بتيح له بصحيح اخليأ، وبقنويم العنوج، 

ويف التىلينيط . وفضح االنحراف، ونقد الغلو والتقصنري أو اإلفنراط والتفنريط

العأمننل، والتافيننذ، ويف التفكننري والسننلوك، وبىلأصننل مننأ يتعلننق بألشىلصننيأت 

 .واملؤسسأت العأمل

: أمأ جو الضغط واإلراأب واخلوف، فيعقد األلسال واألقالم أن بقول ع  يشء

وبننذلك بتضننأعف األخيننأء، وبتضننىلم . ال: أو! غلننط، أو بقننول إلنسننأن،  

 .االنحرافأت، وياداد السوء سوًءا

عىل حنق إن رأيتمو  : ورحم اهلل أبأ بكر الذي قأل يف أول خيبل له بعد اخلالفل

 .فأعياو ، وإن رأيتمو  عىل بأطل فسددو 

 .عيوب نفيس رحم اهلل امرًءا أادى إ : وعمر الذي هأن يقول
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 : معنى حرية املواطن

واملرأة بحريل املواط  ااأ، رفه األغالل وخالصل من  هنل سنييرة برابنه أو 

ييرة بعوقه أو بتحكم يف فكر  أو وجدانه أو إرادبه أو حرهتنه، سنواء أهأننت سن

بحيث يترصنف وانو يشنعر بأالطمئانأن واألمن  . سيأسيل أو ديايل أو اجتامعيل

 .واالستقالل الذايت فيام يأخذ أو يدع

والذي يعاياأ اذا بألذات احلريل الفكريل واحلريل السيأسيل، حريل املواط  يف أن 

 .ويعرب ع  بفكري  بأألسأليب املرشوعل. يفكر

واالجتأانأت والترصنفأت، دون أن خيشنى  وحريته يف نقد األوضأع واألنظمل

 ... عىل نفسه وأاله م  خمألب اإلراأب والتاذيب واالضياأد

حريته يف إلقأء خيأب عأم، أو عقد ندوة مفتوحل، أو بأليف هتأب حيمل رأينه 

ونقد ، أو إصدار صحيفل ال بسيير علياأ احلكومنل، بافسناأ أو بواسنيل حاهبنأ 

ل أو سيأسننيل، بعننأرض خننط احلكومننل، السننيأيس، أو بكننوي  مجأعننل فكرينن

 ... «األيديولوج ، أو السيأيس، أو االقتصأدي

اذ  ا  احلريل الت  هتماأ يف اذا املقأم، فال حقق االشرتاهيون اللوريون انذ  

 !احلريل

ساأخذ اجلواب م  أقوال اللوري  بعضام يف بعض أيًضأ، هام صاعاأ يف شنأن 

قيمتاأ، وبىلأصل أ أ بنذهر وقنأجه وأحنداثًأ،  فشاأدات اللوري  ااأ هلأ «الوحدة»

 .وال بكتف  بمسرد التشاري

 : شهادات الثوريني على وأد احلرية

 : قألت فيه - (1693)مأيو  25 - م  بيأن للقوى الوحدويل يف دمشق
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ه سلسلل م  االناالقأت، فلنم يقنف عاند ببأبه حاب البعث احلأهم وسليأ»

 .جال التظأارات بألرصأص أو السس جتميد الاشأط الشعب  وال عاد موا

إنام خيأ خيوة أخرى يف عقل اإلراأب فأستلب الصنحأفل والفكنر حنريتاام 

واكذا   يبق يف سوريأ رسل مالي  عريب أن يقرأوا إال جريدة البعث، .. . املقدسل

 .«و  يبق لتعليقأت اإلذاعل وغذاء اجلماور إال مقأالت جريدة البعث

 : (1693)يونيه  16 - شقوم  بيأن آخر يف دم

مه أن حاب البعث هأن يأخذ عىل خصومه يف الام  أ م يستىلدمون ضند  »

اإلراأب، ف ن فكرة التسلط احلايب محلت البعلي  عىل نسيأن مواقفام وجتنأرهبم، 

 .«يوا اإلراأب ألوانًأ عىل القوى الوحدويللليس

نل بحرمنأت اهلل وبعد اقتحأم اجلني  العقأجندي اجلنأمه األمنوي، واالسنتاأ

 29 - والاأس، وقتل اآلما ، هتب الوزير البعل  السأبق سأم  اجلادي يف دمشنق

 : يقول (1693)يوليو 

 !إيه دمشق، أي يد جمرمل روعت قلبك الياور»

دمشق يأ نبه احلاأن وملامل اإلبداع والف  عرب التأريخ، أي يند هنأفرة قأبلنل »

 !ألقت الفاع يف قلوب أطفألك الصغأر

إن الذي  اغتألوا الاسأء واألطفأل واملواطا  البسيأء لبسوا أااًل يأ دمشق ألن »

 .يدوسوا برابك الرحب

رصأص جمرم وأيد سنفأحل قأبلنل جللنت . دمشق حايال م  أعامقاأ ... نعم»

وجااأ السمح بألسواد وليىلت أرضناأ بألندم النربيء، ولقند شنأء املاحرفنون 
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دة يريدو أ رغم إرادة الشنعب، ويفرضنو أ وطالب السليل والتسلط بغيري عقي

 .«بألاأر واحلديد واالغتيأل والسحل يغري حق وبغري ضمري وبغري رشف

 : (1693)نوفمرب  29 - وم  بيأن القومي  العرب يف بريوت

إن حكم البعث الفأيش الذي يتحكم بألعراق قد تيى هل العاود البوليسنيل »

فحملل التصفيأت املسنتمرة قند فأقنت يف . يثالت  شاداأ العراق يف بأرخيه احلد

 ... شموهلأ وأسأليباأ هل مأ عرفه شعب العراق طيلل احلكم القأسم 

وإن موجل التعنذيب الوحشنيل ال بناال بفتنك بنأآلالف من  أبانأء العنراق، 

 .«وعمليأت القتل يف سسون البعث جأريل بدون بوقف

 : أعماهلم يندى هلا اجلبني

أصدر املسلس الوطا  لقيأدة اللورة بيأننه  - (1693) نوفمرب 11 - ويف بغداد

 : األول فكأن ماه

إن م  قأم به البعليون العأبلون الشعوبيون وسفأحو احلنرس الالقنوم  من  »

اعتداء عىل احلريأت، وانتاأك للحرمأت وخمألفنل للقنأنون، وإرضار عنأم للدولنل 

لنذلك ننأدى الشنعب  ... والشعب واألمل، أصبح أمًرا ال ييأق ويادى له اجلبن 

 .«جيشه إلنقأذ  م  عبث العأبل  وخيأنل اخلأجا 

 : (1693)أهتوبر 22 - وم  خيأب لعبد الاأرص يف اإلسكادريل

حاب البعث   يك  بأي حأل م  األحوال يستييه أن يتمك  م  احلكنم إال »

فرض  ... فقد فرض اإلراأب بأحلديد والاأر ... إذا فرض اإلراأب بأحلديد والاأر

 ... إنه حكم فأشيست  ال يملل الشعب بأي حأل من  األحنوال ... اإلراأب بألدم
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 .إنه حكم با  وجود  عىل الدمأء وعىل اإلراأب وعىل السسون

حياام يكون حاب البعث خأرج احلكم فأحلريل ا  احلريل الربلامنينل الغربينل، »

 .ب الواحدأمأ إذا هأن حاب البعث يف احلكم ف ن احلريل ا  حريل احلا

إن حاب البعث هأن هيدف أول مأ هيدف إىل إقأمل حكم فأشيسنت  متسنلط »

 .يافرد فيه بأحلكم و  يك  حاب البعث يفكر يف احلريل

وهأن أول مأ عمله او إلغنأء .. . لقد نأدى حاب البعث داجًمأ بحريل الصحأفل»

 .الصحف هلاأ عدا صحف احلاب املاحرف الفأشيست 

عث بأحلريل، هأن أول مأ عمله أن حرم الشعب هلنه من  وهم نأدى حاب الب»

 .احلريل، وأصبحت احلريل وقًفأ عىل أعضأء احلاب واحلرس البعل  فقط

 !مأ او شعأر احلريل بألاسبل للبعلي 

القتنل واملحأهمنل بندون دفنأع شعأر احلريل بألاسبل للبعلي  او السنسون و»

للبعلي  انو أن حينرم حناهبم الشنعب هلنه شعأر احلريل بألاسبل )!!(. ام عدواإل

 .لترتك احلريل حلاب األقليل فقط. احلريل

شعأر احلريل حلاب البعلي  او أن بكون املغأنم للبعلين ، وبكنون الفنرص »

للبعلي ، وبكون املسأواة للبعلي ، أمأ بأق  الشعب فيحرم م  املسأواة، وحيرم م  

 . ، وحيرم م  حقه يف العملحقه يف احليأة، وحيرم م  حقه يف العي

اذا او شعأر احلريل بألاسبل هلؤالء السأسل الذي  احرتفوا رسقنل الشنعأرات، »

واحرتفوا رسقل املبأدئ، والذي آماه إبأن حتقيق أادافام وبسنليام انو السنبيل 

 .«الالأخالق 
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 21وم  خأرج سوريأ نرش علامء الدي  اإلسالم  يف بغداد انذا االسنتاكأر يف 

 : (1699)إبريل 

بذيه اإلذاعأت، وبتاأقل وهأالت األنبأء أخبأر املسأزر الرايبل التن  قنأم هبنأ »

احلكأم البعليون، فأليأجرات بقصف بينوت اهلل، والندبأبأت هتندم املسنأه  عنىل 

أصحأهبأ اآلما  والعال م  السالح، م  الاسنأء واألطفنأل والشنيو ، النذي    

 .لل اذا التاكيل أو االضياأديربكبوا إثًمأ وال ذنبًأ يستوجب م

ولام هأنت الرابيل األخويل الت  جتمه بيااأ وب  املسلم  يف سوريأ حتتم علياأ »

أن نرفه صوباأ يف التأ  هلم، ومواسأهتم يف مصيبتام، ف ناأ نصندر انذا البينأن إىل 

 ... «الرأي العأم اإلسالم  يف هل مكأن

 : املطلوب إطالق احلريات العامة

نص العريضل الت   - (1699)مأيو  1 - إىل داخل سوريأ لاقرأ يف دمشقونعود 

 : بقدم هبأ املحأمون يف سوريأ إىل وزير العدل السوري

إن املحأمي  يف اذا البلد، الذي  محلوا يف خمتلف العانود عنبء الندفأع عن  »

حقوق الشعب وحريأبه األسأسيل، يرون لااًمأ عليام، يف اذا الظنرف العصنيب 

متر به البالد، أن يعلاوا إىل أن اذا الشعب بمىلتلف العاود أثبت أنه ال يمك   الذي

أن حيكم إال بأألسلوب الديمقراط  الصحيح الذي يابلق احلكنم فينه فعناًل من  

 .الشعب

( 1693)( منأرس)آذار  11وإن املسلس الوطا  لقيأدة اللورة هأن أعلن  يف »

ام جنأء ليعيند حكنم الشنعب للشنعب ذلك، ح  أهد يف سلسلل م  بيأنأبه أنه إن

وبألشعب، إيامنًأ ماه وم  هل مواط  يف اذا البلد بأن هل حكم خنأرج عن  انذا 
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 .املبدأ مصري  إىل الاوال

ولقد مرت البالد ماذ ذلك احل  بمآس هلرية، ودخلت يف جتنأرب عديندة ال »

دن ولك  األحداث األخرية الت  وقعت يف بعنض املن. ساب يف بعداداأنريد أن ن

ومأ أعقباأ م  إعنالن لنإلرضاب الشنأمل، بعبنرًيا عن  اسنتيأء . السوريل هحامة

 وخصوًصنأ أن. الشعب، لدليل واضح عىل األزمل الت  قأمت ب  احلكم والشعب

حلقوق اإلنسأن هام أقرهتأ الرشنعيل الدولينل، سنبق أن امتاانت املبأدئ األسأسيل 

ون إىل جأنب العديد م  املواطا ، وأادرت بأعتقأل عدد م  املحأم  ورجأل القأن

ه م  إاأنأت ادرت فياأ هرامل اإلنسأن، ممنأ يبأعند بن  الشنعب يومأ بعرضوا إل

واملسئول ، ويعرض أم  البالد الداخيل واخلأرج  لألخيأر، لذلك، ف ن املحأم  

 : ييألبون

 .ب طالق احلريأت العأمل - 1

 .إلغأء حألل اليوارئ - 2

الديمقراطيل إىل البالد فوًرا دون إبيأء وع  طريق انتىلأبأت عأمل إعأدة احليأة  - 3

 .حرة ناهيل

عل  بضأمااأ ع  طريق اإلرضاب مه سأجر فئأت نوبأنتظأر حتقيق اذ  امليألب 

 .«الشعب

انذ   ونقنرأوناتقل ممأ جيري يف سوريأ إىل مأ جيري يف العراق لارى اذ  الصور 

 ... اللوريل رأدصاألقوال الصأدرة م  امل

 : (1699)أهتوبر  3بقول القيأدة القوميل حلاب البعث يف 
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لقد أصيب الضمري العريب هباة مؤملل لألنبأء الواردة م  العنراق عن  احلملنل »

عاند مجينه املنواطا  ( ننوفمرب)اإلراأبيل الرشسل الت  يشااأ حكأم ردة برشني  

التن  أعنأدت انذ  احلملنل . املتمسك  بألعروبل والديمقراطيل وحقوق الشنعب

قل الت  هأن قد عأشاأ يف ظنل ننوري السنعيد نالعراق إىل أوضأع هأألوضأع اخلأ

 .بل أسوأ.. . وعبد الكريم قأسم

لقد استىلدمت سليأت عأرف يف محلتاأ اإلراأبيل انذ  خمتلنف األسنأليب »

التعسفيل املاأفيل ملبأدئ األخالق والعدالل وحقوق اإلنسأن، حيث اومجت املانأزل 

م  عقأهلنأ  ةأقحأء العراق، وأطلقت عصأبأت الشيف هأفل أن.. . ب واملعأملواملكأب

بعتدي عىل الاسأء واألطفأل والعواجل اآلمال بحلًنأ عن  املاأضنل  النذي  دافعنوا 

ببسألل وإيامن ع  استقالل العراق وعروبته، وع  بيلعأت شعبه الييب إىل حينأة 

 ... أفضل

واملعأملل املايال للكرامل اإلنسأنيل، نامرس اليوم إن أسأليب التعذيب الوحشيل »

يف سسون العراق ومعتقالبه بصورة أبشه ممأ هأنت متأرس به أيأم ننوري السنعيد 

 .«وعبد الكريم قأسم، وإن حيأة املئأت م  املعتقل  ماددة اليوم بأخلير

ة ويقول الدهتور نور الدي  األبأيس رجيس الدولل السوريل حلكم البعث الفينر

 : (1699)أهتوبر  31 - يف محص

إناأ مه العامل يف العراق يف سسو م، وإناأ ااأ نأبى أذاناأ علياأ إال أن بسنمعاأ »

صوت رفأقاأ ااأك يف سسون اإلراأب، سسون الديكتأبوريل يف العنراق، ونحن  

. واثقون أن الصوت الذي نسمعه م  العراق او صنوت السالسنل التن  باكرسن

املؤمتر الشأمل، مؤمتر  ستمه الشمل، سيكون الاحف، سيكونوستتكرس غًدا، سي
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 .«التسيري الذايت، ليس يف اذا القير فحسب، وإنام سيكون يف الوط  العريب بكأمله

 : (1699)نوفمرب  29 - وم  بيأن الحتأد نقأبأت العامل يف سوريأ

أين   !مأذا يف سسون العراق الرايبل؟ مأذا يف سأحأت اإلعدام الرسيل الرايبل»

 احتأد نقأبأت العامل وأي  قأدبه الاقأبيون املاأضلون الرشفأء؟ وأي  احتنأد الفالحن 

روا العراق م  عاد نوري روأي  قأدبه الرشفأء الذي  فسروا ثورة رمضأن، وح ...

أي  احتأد اليلبل؟ أي  التاظيامت الشنعبيل  ... السعيد العميل وعاد قأسم األرع 

 شعبيل، بأالشرتاهيل، ميلب شعباأ األول واألسأيس؟املؤمال بألديمقراطيل ال

مجيعام مكبلون بألسالسل، يف غيأاب سنسون عنأرف  - أهيأ الرفأق - إ م»

فسر اللنورة  ... وياتظرون انبالج فسر الصبح ... إ م حيملون بألارص.. . الرايبل

إن . الت  ستمحق اخلونل واملتآمري  م  رجعي  ورأساملي  وديكتأبوري  عمنالء

 ... بدايل الااأيل حلكم عأرف يف العراق قد حأنت، وإن الذي فسنر ثنورة رمضنأن

 .سيقيض عىل البقيل البأقيل م  اخلونل، عمالء االستعامر

بعند أن .   يف القير العراقن أي  وحدة الرتاب الوطا: إناأ نتسأءل بمرارة وأ »

سمح عأرف بقيأم إرساجيل ثأنيل، وقأعدة لالستعامر حلاميل استلامرابه البرتولينل، يف 

 ؟«شامل العراق

وناتقل م  سوريأ والعراق إىل مرص، الت  يلتام اللوريون مجيًعأ الصمت إزاء مأ 

اانأ ، وساشاد (1691)، إىل سال (1659)حيدث فياأ م  إراأب دموي م  سال 

عنىل أن يتكلمنوا، ويقولنوا شنيئًأ منأ عن   «الاكسل»شاوًدا م  أالاأ، أرغمتام 

 .األوضأع الداخليل

 : (1691)يوليو  21 - يقول حمأم  اللورة حممد حسا  ايكل يف األارام
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 دفنأع - حمأهمل - حمكمل - دعوى: يف املستمه املتحرض بكون املشيئل ماظمل»

 .بافيذ - حكم -

ا  عمليأت الفصل والقبض واحلراسل، ويف ظا  أننه حنأن أقول ذلك ويف ذا

 .«الوقت لوضه  أيل هلأ واستبداهلأ بقواعد مقررة وإجراءات مرسومل لكل حسأب

 : وذلك يقودنأ إىل بأهيد جمموعل م  الضامنأت»

أن هل عقوبل يابغ  أن بكون عىل أسأس قنأنون، وال يمكن  أن بظنل اانأك  - 1

بألنذات مقصنوًدا وخمصًصنأ مانام هأننت عقوبأت شىلصيل بصنيب أحنًدا 

 .الظروف

 .أن هل مواط  يابغ  له أن جيد له غيأء حيميه - 2

أن املؤسسأت ذات االستقالل الذايت، هأجلأمعأت والصحأفل، يابغ  أن يامنو  - 3

 .دوراأ

أن ااأك مؤسسأت أخرى همسلس الدولل منلاًل جينب أن بنؤدي دوًرا أهلنر  - 9

مفرد إزاء السليل إذا أحس أ أ بتسأوز بغري ساد مقاه فعأليل يف بدعيم موقف 

 .م  نص القأنون

ويف جمتمعأت أخرى بقوم األحنااب هبنذا الندعم، ولكن  جمتمنه التاظنيم »

 .السيأيس الواحد تتلف ظروفه، وبألتأ  ف ن الفرد فيه أهلر حأجل إىل الساد

او اآلخر أن  وإذا هأن م  واجب السليل أن بفرض عليه القأنون ف ن م  حقه»

 «ولو جمرد إحسأس ... يفرض نفس القأنون عىل السليل إذا أحس بألتسأوز
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 : الدميقراطية باملوافقة

 : عأد يقول (1691)أغسيس  11ويف 

لقد حتقق الكلري م  إنسأزاباأ اللوريل ممأ يمكن  . ااأك أنواع م  الديمقراطيل»

أدة إجنراءات بندرك بحسناأ أي أن بتىلذ القي: «الديمقراطيل بأملوافقل»سميه نأن 

وفكراأ املتصل بضمري اجلاماري وميألباأ أ أ حتظى بأملوافقل الكأملنل لكاانأ اآلن، 

 هسنمينأن  كن يمرص أو اهلايمنل، حتتنأج إىل منأ والقرار قرار احليأة أو املوت، الا

، أي أن بكون اجلامانري رشيكنل يف بلنورة اإلجنراء قبنل «الديمقراطيل بأملشأرهل»

 .رار بهصدور الق

وذلك يتيلب أن بكون املاأقشنل واسنعل، وإن   بكن  بألرضنورة علاينل إذا »

 . اقتضت الظروف ملل ذلك

 .ولك  يتحقق ذلك ف نه يصبح م  احلتم  إ أء هل موجأت اخلوف»

ولقد أرشت يف اذا الصدد م  قبل إىل ضامنأت ميلوبل يف مواجال عملينأت »

مهيل بدعيم مؤسسأت التفكنري املسنتقل ثم ملست أ ... القبض واحلراسل والفصل

هأجلأمعنأت )!!( وامللتام بأاداف الاضأل السيأيس واالجتامع  يف نفنس الوقنت 

 .وأهدت رضورة حتكيم القأنون. والصحأفل

وإنام معاأ  أن يف .. . توقف اليوميوليس معاى حتكيم القأنون أن حق الترشيه »

لقوان  وفق مأ بتيلبنه الظنروف ثنم شأء م  اناستيأعتاأ اليوم وغًدا أن بصدر مأ 

 .لتام به ال نتسأوز  إال إذا أردنأ بعديل القأنونن

ثم ااأك مسألل اإلراأب الفكري، مأ إن يربفنه صنوت بنرأي حتنى يايلنق »

البعض يدعون عليه بام   يقله، ثم يتصبون أنفسام وهالء لالهتأم واحلكم والتافيذ 
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 .«ب ليسوا أصحأب عقأجد ماام ادعوامه أن الذي  يامرسون اإلراأ.. . أيًضأ

 «أمن »: جمنرد املوافقنل وقنول  أن يسنم «ايكنل»وال أدري هيف اسنتسأز 

 !م  أي نوع هأن؟ «ديمقراطيل»التصديق عىل هل رأي وهل قرار 

 «أمهلناإل» و «الكشنف»وأعسب م  ذلك بربير ذلك بأن القيأدة هأن لدهيأ م  

منأ جيعلانأ بعلنم مقندًمأ أن انذ  . املتصنل بضنمري اجلامانري «العلم اللند » و

 !!اإلجراءات حتظى بأملوافقل الكأملل

اإلجنراء قبنل  «بلنورة»ومه اذا، فكل مأ ييلبه ايكل أن بشأرك اجلامانري يف 

 !ال أن بكون ا  صأحبل الكلمل العليأ يف اتأذ اإلجراء. صدور القرار به

م  يشكو م  اإلرانأب الفكنري فلينث ثم إذا هأن ايكل املتحدث شبه الرس

 !!شعري مأذا يقول غري 

 : احلرية شعار غامض

وممأ قدماأ  ااأ م  أقوال اللوري  بعضام يف بعض، واهتأمنأهتم املتبأدلنل بنوأد 

احلريأت والتاكيل بكل معأرض، وإقأمل احلكنم عنىل الندمأء والسنسون وآالت 

يد عدة فواجد، أو عدة مالحظأت ستفن - التعذيب، إىل غري ذلك م  التام اخليرية

 :أمهاأ

جمنرد  - عاندام - ان  ... أن احلريل الت  ياأدون هبأ ادًفأ، ويرفعو أ شعأًرا - 1

عنو  ويميينو  يمفاوم منأنه، مينأط، غنأمض، انم النذي  قصندوا أن يم

ليفرسو  عىل اواام، وييبقو  حسنب منااجام ومصنلحتام  ... ويغمضو 

 .يلالشىلصيل أو احلابيل أو اليأجف
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 ... هلذا يمك  أن بكون احلريل قبل احلكم بمفاوم، وبعد احلكم بمفاوم آخنر

وأن . ويف بلد آخر يتغري اذا املدلول ... وأن بكون احلريل يف بلد مأ، هلأ مدلول مع 

باأدي فئل م  اللوري  بألسامح للكتل والتسمعأت السيأسيل بألعمل بحريل يف أحد 

فأحلرينل  ... لسأ أ، ع  اذا اليلنب يف قينر آخنراألقيأر، وبصم أذ أ، وترس 

 .عادام شعأر يستىلدم للدعأيل، وليس ادًفأ يتباى للتحقيق والتافيذ

 : احلرية الفذة اليت حققها الثوريون االشرتاكيون

 ... أن هل الفئأت اللوريل الت  بتشدق بأحلريل وبتغانى هبنأ: واملالحظل اللأنيل - 2

يستوي يف ذلك الاأرصيون والقوميون والبعلينون،  قد اغتألت احلريل وقتلتاأ،

 .سوري  هأنوا أم عراقي ، قيري  أو قومي 

حريل السليأت احلأهمل، : احلريل الفذة الت  حققاأ االشرتاهيون اللوريون ا 

 وحريل أجااهتأ املتسنليل، وحرينل أببأعانأ وأنصنأراأ من  املحرتفن  احلنابي 

م  أسأليب، وإصدار مأ يشأءون م  قرارات، بيندام  واملاتفع ، يف اتأذ مأ يرون

ميلقنل،  «هااوبينل»البسط والقبض، والرفه واحلفض، لام يف أيدهيم من  سنليل 

 !ماح صكوك الغفرانبمتلك العقوبل بقرارات احلرمأن، وامللوبل 

البعل  يف العنراق بنأملواطا  من  منذابح  «احلرس القوم »لقد رأياأ مأ صاعه 

النذي صندر يف  «املاحرفنون»ااأ األبدان، هام سسل ذلك هتأب وأاوال بقشعر م

 .(1693)بغداد بعد رضبل اجلي  يف شار نوفمرب 

ورأياأ هذلك مأ صاعه اجلي  العقأجدي واحلرس البعل  يف سوريأ من  رضب 

املعأرض  بأملدافه، واقتحأم املسأجد بأملندرعأت وقتنل املنواطا  األبرينأء بغنري 

 .حسأب
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اوب اليما  مأ يامرسه القوميون الامرهسيون احلُمنر من  أسنأليب ورأياأ يف اجل

 .وحشيل يف التاكيل بأخلصوم

من  املىلنأبرات العأمنل، واملبأحنث .. . ورأياأ يف مرص أجااة األمن  القنوم 

العأمل، واملبأحث العسكريل وغرياأ من  أجاناة السنليل، هينف اتنذت أبشنه 

 1695)، ويف سناوات (1659 - 1659)الوسأجل، وأفظه األسأليب يف ساوات 

- 1691). 

يف عاد  بأنه  «املىلأبرات»ولقد اعرتف الرجيس املرصي الراحل بأنحراف جاأز 

 .هأن دولل داخل الدولل، وقدم زعامء  للمحأهمل

 : يتباكون على احلرية وهم خينقونها

أن النذي  يتبنأهون عنىل احلرينل، وعنىل ضنحأيأ العانف : واملالحظل اللأللنل - 3

إننام يصناعونه  ... أب والتعذيب، ال يفعلون ذلنك لوجنه اهلل واحلرينلواإلرا

 .والدفأع ع  أنصأرام ... التشايه عىل خصومام: ألمري 

إىل  ولو هأنوا حيبون احلريل حًقأ ألقأمواأ يف بالدام الت  حيكمون، وردوا األمر

الشعب خيتأر م  يريد، وأطلقنوا رساح السنساأء واملعتقلن ، وسنمحوا بحرينل 

 .الكلمل والتسمه واملعأرضل

ولو هأنوا حيبون احلريل حًقأ، ويعأدون اإلرانأب واليغينأن صندًقأ، لرأيانأام 

ولكاأ ننراام مجيًعنأ إذا .. . يدياون هل طأغيل، وياترصون لكل مظلوم ومضياد

هأنت الضحيل لليغينأن واإلرانأب ان  احلرهنل اإلسنالميل ورجأهلنأ، قأبلوانأ 

 - بنل عرشنات األلنوف - مليبق، فكم م  ألنوفبألصمت املريب، والسكوت ا

سبقوا إىل السسون واملعتقالت بال حمأهمل وال سؤال، وهم م  أجسأد عذبت حتى 
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املوت، وهم م  أعاأق علقت عىل أعنواد املشنأنق، دون أن يسنمح ملحنأم  من  

اخلأرج بألدفأع ع  أصحأهبأ، هل ذلك واملتبأهون عىل احلريل والديمقراطيل صم ال 

 !ون، بكم ال يتكلمون، عم  ال يبرصونيسمع

بارصوا خلمسنل وعرشني  ريل وياترصون للمظلوم  حًقأ اللو هأنوا حيبون احل

صنويت إلنيام الرشأشنأت،  - بألقرب م  القأارة - سسياًأ سيأسًيأ يف ليامن طر 

فحصدهتم يف دقأجق معدودات، دون جرم اقرتفو ، إال احتسأًجأ عىل سوء املعأملل، 

وديعل لدى احلكومل، وا  مؤمتانل علنيام، وواجبانأ أن برعنأام ال أن اذا وام 

 .بقتلام

ولو هأن اؤالء أرسى حرب بياام وب  إرساجيل مأ استحلوا أن يعأملوام اذ  

 .املعأملل الاكراء يف هل رشع وقأنون، ولو استحلواأ مأ اجتاأوا علياأ

يشناد بلنك ولوال سس  لباأ  مسيح  حكم علينه يف مرصن، وقندر لنه أن 

مأ عرف الانأس عاانأ شنيئًأ،  «جمارة القرن العرشي »املسارة الرايبل، الت  ساماأ 

وطويت هام طويت مئأت وآالف املآيس م  قصص التعذيب والوحشنيل، خلنف 

 .جدران السسون، وقضبأن املاأيف واملعتقالت

الذي حلف أن يكتب قصل املذبحل الت  شأاداأ  «روهس معكرون»ذلكم او 

 !«أقسمت أن أروي»: رج عاه، وبر بقسمه، وأخرج هتيبًأ جعل عاوانهإذا أف

 : 1661احلرية بعد هزمية 

، األنظمل اللوريل إىل رضورة إعأدة احلرينل 1691وهأن املظاون أن بابه اايمل 

إىل أباأء شعوهبأ، والتىليل ع  فكرة فرض الوصأيل عىل األمل من  قبنل حناب أو 

، وبعال سأجر الشعب ع  املشأرهل «مأمل املعصوملاإل»باظيم أو فئل بدع  لافساأ 
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 .يف سيأسل بلد  وقضأيأ  املصرييل

وقد هتب يف ذلك الكلريون، وصدرت بذلك بيأنأت وقرارات، ولك  الواقنه 

 .هام او،   يتغري - يف أسأسه ومجلته - بقى

 : بقول 1691أغسيس  25اللباأنيل يف  «احلوادث»هتبت جملل 

ولكاانأ ال بقبنل أن .. . بسنكت األلسن  لينتكلم املندفهقد يقبل الاأس أن »

 .يسكت االثاأن مًعأ

وإذا هأن آخر الندواء الكن ، فسنراح اهلايمنل ال يمكن  أن بكنوى إال بانأر »

 .احلقيقل، مرة هأنت أم حلوة

وإذا هأن ااأك عذر يف الام  للتىلوف م  نتأج  املاأقشأت، فأملاأقشنل الينوم »

 .بتىلذ معاى عمليل اإلنقأذ

إينذاء، بلنك التن  حتنأول أن  «الديامجوجيأت»وقد دل االختيأر عىل أن أهلر »

 .جتعل م  االشرتاهيل بدياًل ع  الديمقراطيل

إن الديمقراطيل ميلب أسأيس وال مفر م  بيبيقه، سواء أهأن احلكم ثوريًأ أو »

و شنأاد اشرتاهًيأ أو رأساملًيأ، فال جيوز يف أي نظأم أن يبقى املواط  جمرد متفنرج أ

 !«زور

إنانأ يف حأجنل إىل : (1691)وقد رأياأ عبد الاأرص يعل  يف خيأبه بعند نكبنل 

 .جمتمه مفتوح، هام يعل  سقوط دولل املىلأبرات

يقنندمون االقرتاحننأت ب لغننأء  «جملننس األمننل املرصنني»يف  «الاننواب»ورأياننأ 

 معسكرات االعتقأل، ووضه املعتقل  يف سسون عأديل، حيصلون فيانأ عنىل ذات
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هام دعت املقرتحأت إىل إصدار بيأن يعل  ع  أسنبأب !! حقوق السساأء اآلخري 

 .(124)اعتقأل أي مواط  وبأهيد حقه يف االستئاأف بعد االعتقأل

التحنول ممنأ أسنام   - فنيام نقلانأ  من  قبنل - وقد رأياأ هيف طلنب ايكنل

 .«ديمقراطيل املشأرهل»إىل  «ديمقراطيل املوافقل»

منأ النذي حتتأجنه جباتانأ : وإذا سألاأ»: (1691)نوفمرب  11وم  مقأل له يف 

إىل  - أهلر مأ حتتأج - حتتأج الظروف الداخليل: الداخليل اآلن؟ ف ن الرد يف بقديري

 .«عمل ديمقراط  شعب 

 : وقأل عبد احلميد حس  زعيم اليلبل املرصي  يف خيأب له بعد الاكبل

بدون بردد أو  - إنه لو أبيح لاأ:   بأن اذ  إرادة اهللأستييه أن أقول، رغم إيام»

لام هأنت الاكسل، أو .. . فصح عام جتي  به صدورنأنأن نتكلم و - رابل أو خوف

 .«لكأنت وطأهتأ أقل حدة ورضاوة عام حدث

 .«الاكسل»اذا بعض مأ هتب بعد 

 ولك  ال حتققت احلريل الفكريل والسيأسيل؟

 : له تيار فكري واحد ال شريك

 أي  احلريل الفكريل؟

بيأر يدعو إىل  - قبل عاد االشرتاهيل اللوريل - لقد هأن يف مرص والبالد العربيل

 .هأن م  ثمرات غرس االستعامر األجاب  يف أفكأرنأ.. . والعلامنيل «التغريب»

  يستيه  - مه وجود قوى هلرية بساد  يف الداخل واخلأرج - ولك  اذا التيأر

                                              

 .11/9/1691 - القأارة: وهألل رويرت( 124)
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يغألبنه . وحد  بألتوجيه والتأثري، بل هأن ااأك إىل جوار  بيأر آخر قنويأن يافرد 

ويصأرعه، بل يغلبه ويرصعه يف هلري م  املسأالت، ولو برهنت لنه الفرصنل مندة 

 .أطول، الستيأع أن يقيض عىل ذلك التيأر ويدسه يف الرتاب

  يف هأن التيأر اإلسالم  األصيل املعرب ع  ضمري األمل وعقيدهتأ يلبت وجنود

وصأحب البينت داجًمنأ .. . الدخيل «التغريب»هل مكأن، مضيًقأ اخلاأق عىل بيأر 

 .أقوى م  اللص املتاسم

أمأ يف عاد اللوريل االشرتاهيل، فألكأرثل أن بيأًرا فكريًأ واحًدا، او الذي يتأح له 

دون أن يواجانه  - واو التيأر االشرتاه  العلام  - أن يسود وحيكم ويوجه احليأة

يأر آخر يقأومه ويقأرعه، إذ ال يسمح بحأل ألي فرد أو مجأعل بألعمنل واحلرهنل، ب

 !إلجيأد بيأر ماأفس غري التيأر الذي بتباأ  اللورة

 : فساد األحزاب وال حزب واحد

 ثم أي  احلريل السيأسيل؟

لقد هاأ يف مرص نشكو م  فسأد األحااب، ومضأر احلابينل، ومنأ جربنه عنىل 

بتانأ  - واحلق يقنأل - ولكااأ اآلن.. . نقسأم وباأحر وال ياتا البالد م  رصاع وا

 .نرتجم عىل عاد األحااب، عىل الرغم م  سوءاهتأ ومفأسداأ

 - ف ن عدة أحااب فأسدة ياقد بعضاأ، ويعأرض بعضاأ بعًضأ، خري م  حاب

 - سيأيس واحد، بشكله احلكومل، ليتباى اجتأااأ السنيأيس اخلنأص - !أو باظيم

وال يسمح ألي  - سيأسل مرها القوة الغألب - يد سيأسل معيالؤوي - هيلهأالشرتا

 .فئل م  الاأس أن بعأرض اذا التاظيم أو بكون باظيًمأ آخر

بل إن اذا احلاب أو التاظيم ليس مفتوًحأ مل  شأء م  أباأء النوط  أن يشنأرك 
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النرجيس وال عسنب أن نسند .. . بل او مغلق عىل املؤيدي  الجتنأ  الدولنل.. . فيه

يعل  يف خيأبه املذاع ! مه دعوبه إىل املحبل والتسأمح والوحدة الوطايل - السأدات

 أي قبيل انتىلأبأت االحتأد االشرتاه  م  القأعدة إىل القمل - (1611)يونيه  11يف 

وال مكنأن يف .. . أنه ال مكنأن يف باظيمانأ السنيأيس للرجعينل: مذهًرا املواطا  -

اء االشنرتاهيل وأعنداء التحنول االشنرتاه ، وال مكنأن يف باظيماأ السيأيس ألعد

وال مكأن يف باظيماأ السيأيس للقنوى التن  .. . باظيماأ السيأيس ألعداء الاأرصيل

 . (125)!نبذهتأ اللورة خالل مراحلاأ اليويلل

فكيف بتحقق احلريل يف وط  حكم عىل جم غفري م  أباأجه بأإلعدام السيأيس، 

 ثوري  أو ننأرصي ، أو أل نم عأرضنوا اللنورة يف بعنض أل م ليسوا اشرتاهي 

 !قراراهتأ أو مواقفاأ؟

م بألرجعيل، ويمح  م  الوجود السيأيس هل فرد أو فئل بعأرض صجيب أن يو

أو بشك يف صالحيل الاأرصيل أو االشرتاهيل اللوريل، فال يسمح له بدخول التاظيم 

 !السيأيس الوحيد، وال بتكوي  آخر

 !معصومل، وا  داجًمأ عىل حق، ومعأرضواأ إمأ عمالء أو رجعيون اللورة إذن

 : ال حرية وال أمن

وااأك يشء دون احلريل، ولكاه يف الواقه أعم وأام، ذلك او األم ، أن يعي  

عليه أحد يف  ىفسه ومأله وعرضه وأاله، فال يعتداإلنسأن شأعًرا بأليمأنيال عىل ن

                                              

يعتذر بعض الاأس للرجيس السأدات، بأننه قنأل ذلنك بكتيًكنأ، رعأينل لنبعض الظنروف ( 125)

امليلقنل « الرشنعيل»والضغوط الداخليل واخلأرجيل، وأن الرجل مصمم عىل العودة بألبالد إىل 

هبدوء، وأناأ نتماى م  هل قلوباأ أن يكون ذلك صحيًحأ، وقد بم بحمند اهلل بصنحيح ذلنك 

 .ع  طريق الرشعيل
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عتدى او عىل حنق غنري ، أو اربكنب جريمنل ذلك إال يف حدود القأنون، أي إذا ا

 .فيستحق العقأب بحكم القضأء

اذا األم  م  ألام رضورات احليأة، وم  أعظم نعم اهلل عىل الانأس، حتنى إن 

أو اليعنأم يف مرببنل واحندة، فأليعنأم حأجنل  «الغنذاء»القرآن الكريم جعله مه 

اَف لَۡ}: قأل بعأىل ممتاًأ عىل قري  ... اجلسم، واألم  حأجل الافس َٰنذ  َ َبَ   ي ۡعُبنُدواَْ
وۡف 3ََٱَۡل ۡيِتَ َخ  ُۡ ِ ن ُهمَم  َو و ام  َُُِجوعي ُهمَم  ۡطع م 

 
 .[4 ،0: قري ] {ٱََّلِٓيَأ

وجعل القرآن اخلوف هأجلوع من  أشند العقوبنأت القدرينل التن  يااهلنأ اهلل 

بأجلامعأت اآلمال امليمئال، الرضيل العي ، إذا انحرفنت عن  اندى اهلل وهفنرت 

َ}: قنأل بعنأىل ... بأنعم اهلل، فيصيباأ القدر العأدل يف رزقاأ ويف أمااأ مًعنأ و َض  ب 
َٱ ث َل  َم  َُِق رََّۡلَلُ اَم  َ غ د  اَ اََِزُۡقه  تِيه 

ۡ
َي أ ئَِن   ۡطم  َمُّ ن ۡتَو امِن    َا  نَيي    َك  َم  ِ

ۡنُعِمََُك 
 
ر ۡتَبِنأ ف  ف ك 

اَٱ َٰق ه  ذ 
 
َٱۡۡلُوِعَّلَلَِف أ ََِل اس  نُواَْي ۡصن ُعونَ ٱّلَلُ اَا   .[221: الاحل] ... {و ٱۡۡل وِۡفَبِم 

فأخلوف عقوبل بليغل، ال بكأد بعدهلأ عقوبل، واألم  نعمل عظيمل ال بكأد بعدهلأ 

 !األم ، ف   رأيت اخلأجف ال عي  له: مأ السعأدة؟ قأل: وقد سئل حكيم ... نعمل

 - للمنؤما  الصنأحل وا  دار اللواب اإلهل   - «اجلال»وال عسب أن هأنت 

َٰمَر}: دار أم  هأمل، ليس فيه شأجبل فناع أو خنوف نل   ۡ ِ ناَِ  ... {و امِنِننيَ َٱۡدُخلُوه 
 .[46: احلسر]

وهلذا يكنون رش األنظمنل انو النذي يسنلب الانأس نعمنل األمن ، وسنعأدة 

ويميس وال يدري أين   ... اليمأنيال، فيصبح فيه اإلنسأن واو ال يدري أي  يميس

يصبح، فف  أيل حلظل م  ليل أو  أر، بستييه هالب الصيد أن بتىليفه من  بن  

أاله وأوالد ، ويلقى به يف مكأن غري معلوم، وإىل أمد غري حمندود، وبسنبب غنري 



 252 احللول املستوردة

معروف، وقد يمكث السا  يف مكأن ال يعرفه او، وقد ال يسأله أحد جمرد سنؤال 

 !لت  اربكباأ، ومقدار العقوبل الت  يستحقاأيعرف به مأايل اجلريمل ا

* * * 
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 أو جمتمع الكفاية والعدل.. . االشرتاكية

النذي اتنذ  اللورينون  «الشنعأر املللنث»ا  العارص اللألث يف  «االشرتاهيل»

وإننام  ... لالشنرتاهيل «األينديولوج »ول  أنأقشام ااأ يف املندلول  ... ألنفسام

وأ أ الوسنيلل الالزمنل والوحيندة  ... ادف االشرتاهيلأنأقشام فيام ادعوا ام أنه 

 .إقأمل جمتمه الكفأيل والعدل: واحلتميل للوصول إليه، واو

وصأدروا بأسنمه  «الوحدة»الذي ضحوا م  أجله بن  ... جمتمه الكفأيل والعدل

 ؟«احلريل»

ال زاد اإلنتأج، وابسعت قأعدبه، وحتسات بوعيته، وبعددت فروعه، بحينث 

 !املتيلبأت املامل للدولل  احلأجأت األسأسيل لكل فرد، ويغي بهأصبح يش

 :يف بأبه اخلأمس «امليلأق»يقول 

إن االشرتاهيل ا  إقأمل جمتمه الكفأيل والعدل، جمتمه العمل وبكأفؤ الفرص، »

 .«جمتمه اإلنتأج وجمتمه اخلدمأت

م  احلكأم أ وأنصأراأ هتوعىل أسأس اذا املفاوم لالشرتاهيل نريد أن نسأل دعأ

 : اللوري  يف بالدنأ العربيل

 ال أقأموا حقيقل اذا املستمه املاشود؟

ثم ال نأل هل مواط  نصيبه العأدل م  اللروة الوطايل؟ ال ذابت الفوارق ب  

 اليبقأت بعد القضأء عىل اليبقل املستغلل م  الرأسامليل وم  اإلقيأعي ؟

الفرص املتكأفئل للمواطا  مجيًعأ، فوجد هل عأطل عماًل  - حًقأ - ال هتيأت
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ماأسبًأ، وهل عأمل أجًرا عأداًل، وهل جأجه غذاء هأفًيأ، وهل مرشد منأوى واقًينأ، 

 وهل مريض عالًجأ ميرًسا، وهل ذي موابل مكأنًأ مالجًمأ؟

ال نقل االشرتاهيون العرب جمتمعأهتم م  االعتامد عىل االسترياد إىل االهتفنأء 

الذايت؟ ا  أصبح املستمه يف ظل االشرتاهيل جمتمًعأ صاأعًيأ قويًأ قأدًرا عىل محأينل 

 نفسه بافسه، واستغالل خريابه املذخورة واملاشورة؟

ال حقنق االشنرتاهيون اللورينون العنرب جمتمنه الكفأينل : وبعبأرة موجاة

 والعدل، الذي نصبوا أنفسام إلقأمته؟

أحد   مت ع  الوحدة واحلريل، ول  نستدعلسادع الوقأجه ااأ بتكلم، هام بك

فقند التامانأ أن ! للشاأدة هبذ  الوقأجه غري ثوري، وغري اشرتاه ، وغنري بقندم 

 .يكون الشاود عىل االشرتاهيل م  أالاأ

وم  سوء حظ االشرتاهي  اللوري  أ م هلرًيا مأ خيتلفون وخيتصمون، ويعدو 

من  املنآيس واملانأزل والفضنأجح  بعضام عىل بعض، ويف اذا فرصل لظاور هلري

 .املستورة ع  أع  اجلماور

 : االقتصاد السوري يف عهد االشرتاكية

يف سوريأ البعث، نسد هبأر البعلي  ياددون بسوء الوضنه االقتصنأدي النذي 

 .انتاى إليه البلد الذي ظل طوال بأرخيه عأمًرا بأخلربات، حأفاًل بألاشأط

 .«االقتصأد السوري عىل شفأ اهلأويل لقد أصبح»: يقول صالح البييأر

ويقول خألد احلكيم ونذير الاأبليس، ومهأ م  الاعامء الاقأبي  البعلي  يف بينأن 

 : هلام
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إن الوضه االقتصأدي يف سوريأ وضه خأنق النعدام االستقرار وبسبب ناوح »

 الكفأءات واخلربات الفايل، وهتريب رؤوس األموال وناوح عدد هبري من  العنامل

السوري  إىل األردن ولباأن والدول العربيل األخرى بحلًأ ع  العمنل واربًنأ من  

 .االضياأد والتعذيب

 أيل مصنأنه ذات قيمنل هبنرية أو أمهينل (1651)إنه   بقم يف سوريأ ماذ عأم »

ملموسل، بل إن املصأنه احلأليل الكبرية قأمت مانذ عاند االسنتقالل وحتنى عنأم 

(1651). 

ملشأريه الت  أممت   يقبض أصحأهبأ أثام أ، وهلذا ف ن أي متمول إن املصأنه وا»

سوري ماام هأنت مأليته يمتاه اآلن ع  املسأمهل يف أي مرشوع جديند ممنأ سنبب 

 .بردي األوضأع االقتصأديل

إن احلل الصحيح والسليم إل أء الوضه السوري املضيرب، انو العنودة إىل »

إرادة الشعب السوري وعن  أادافنه يف البانأء الرشعيل وإجراء انتىلأبأت بعرب ع  

 .واإلعامر والسيأسأت السليمل، وبذلك بعود احليأة اليبيعيل إىل سوريأ

إن الوضه احلأ  ومأ يرتبب عليه وضه يؤدي إىل التىلريب، تريب االقتصأد، »

 .وتريب اجلي ، وبفكك احليأة السوريل

عنل دمشنق يومًينأ ال يمكن  أن إن االستعامر والصايونيل اللذي  هتنأمجاام إذا»

حيدثًأ م  التىلريب مأ حيدثه حكأم دمشق يف الوقت احلنأرض يف مجينه املؤسسنأت 

 .«العسكريل واالقتصأديل والعامليل والشعبيل يف سوريأ

 - «احلنوادث»ويقول ميأع الصفدي، واو يسأري ثوري م  مقأل له يف جملنل 

 : (1699)سبتمرب  23بريوت 
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لبعث، خالل الساوات اللالث الامضيل،   بفشل فقنط إن جتربل حكم حاب ا»

ولقد وصل اذا التندمري إىل  ... بل دمرت سوريأ، وهأدت بفوض دعأجم وجوداأ

ااألك إمجأع عىل أن سوريأ بعأ   ... حد بفتيت الوحدة التأرخييل لقأعدهتأ البرشيل

 .إمأ أن بوجد وإمأ أن باول: اليوم حلظل التقرير الااأج 

السوري مااأر، القوان  آخر مأ له سليل عىل احلأهم  واملحكوم ،  االقتصأد»

واكذا، حتنى بكنأد  ... يف املعأمل واملصأنه والدواجر «االشرتاه »الفقر والفشل 

الصورة بظلم هلاأ، ومجيه الفئأت بتفق عىل أن البلد   يعد حييأ حيأبنه اليبيعينل، 

ويأبينك من   ... صأهبأ ااتااز منريضوأن هل يشء فيه، بدهييأت احليأة العأديل، أ

 .«إن شعب دمشق يكأد يصبح غريبًأ الجئًأ مضياًدا يف وطاه: دمشق م  يقول لك

 : االقتصاد املصري يف ظل االشرتاكية الثورية

% 21ويف مرص نسد األرقأم الرسميل املتعلقل بأإلنتأج الاراع  بشنري إىل زينأدة 

% 31مقأبنل الننن ) (1695)إىل  (1691)من  % 15و (1692)إىل  (1651)م  

 (.1695 - 1691)الت  بوقعتاأ اخليل اخلمسيل 

أهنرب ممنأ  (1691)ومعاى اذا أن نسبل الايأدة يف ساوات مأ قبل قوان  يولينو 

 .بعد اذ  القوان  باحو الضعف

إن انذا يبندو : يشك يف اذا التقندير أيًضنأ، قنأجاًل(126)عىل أن بعض املعلق 

خذنأ بعض نقأط االربكأز األخرى، الت  ا  أقل شنمواًل، لكاانأ اعتبأطًيأ إذا مأ أ

 .متيل بوضوح لتكذيب اذ  األرقأم

                                              

 «(1611إىل  1695)الرصاع اليبق  يف مرص من  »حممود حس  الامرهيس الامدي يف هتأبه ( 126)

 .ونح  نأخذ ماه الوقأجه ال التحليل(. 221ص)بريوت،  - نرش دار اليليعل -
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األحسن  إينامء إىل الااعنأت احلقيقينل لإلنتنأج  «املؤرش»فأإلنتأج القيا  او 

ويمك  بقدير اذ  الااعأت بمقأرنل رقم اإلنتأج يف ميأله اذا القرن،  ... الاراع 

 : وذلك هام ييل ... اوات الاظأم األخريمه رقم اإلنتأج أثاأء س

 .مالي  قايأر 1حوا  = 1613يف سال 

 .مالي  قايأر 6أقل م  = 1691 - 1699

 .إذن، ف ن اإلنتأج قد ظل يف املدى اليويل راهًدا

غري أن زيأدة استرياد القمح باب  بشكل مبأرش ع  مدى قدرة اإلنتأج عىل بلبيل 

فقد انتقلنت االسنتريادات من   ... ة بكأد ال بصدقاذ  الايأد ... حأجأت البالد

، وأخنرًيا إىل ثالثنل 1659سنال  311.111، إىل (1655)طن  سنال  151.111

 .(127)1691مالي  ط  سال 

 .قد بضأعف عرش مرات 1691إىل  1659أي إن استرياد القمح م  

                                              

 : بقول 2/1/1699يف « األارام»هتبت ( 127)

دوالر السترياد الكمينأت أمأماأ يف العأم القأدم موضوع القمح، وهيف أناأ نحتأج إىل مأجل مليون »

 .الالزمل لالستاالك املحيل ماه، وأثر دفه اذا املبلغ الضىلم عىل مرشوعأت التاميل

 مأ او دور الشعب يف مواجال اذا املوضوع؟

أهلاأ، نا الت  بعلياأ أن نحدد هميأت اخل)!!( أ إناأ يف حأجل إىل أن يكون برصفاأ جتأاه برصًفأ ثوريً 

كنأفح أبنواب التبنذير يف اسنتاالك نبا املصاوع م  الذرة، وعليانأ أن وعلياأ أن نقبل عىل اخل

 !«اخلبا، سواء يف تاي  الدقيق أو يف استاالهاأ املاا 

واضنحل عنىل مندى « الاراعيل»ومعاى اذا أن القوت اليوم  للشعب   يتوافر إنتأجه يف بلد سمته 

ال قأسيل يوم بنوبرت العالقنأت منه القرون وغدا اعتامد  يف قوبه عىل االسترياد، وهم هأنت حم

األمريكأن، فأمسكوا عاأ قمحام، فلسأنأ إىل الروس، ممأ جعل اعتامدنأ عليام أهرب يف السنالح 

برى مأذا هأن حيدث لنو   يكن  من  مصنلحل . والغذاء، وبألتأ  جعل نفوذام يف ديأرنأ أقوى

 الروس إسعأفاأ يف ذلك احل  يبيه القمح لاأ؟
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نتأج احلبوب   يعرف يف الواقه خالل الساوات اخلمنس عرشنة إاذا يعا  أن 

 .األخرية إال بقدًمأ حمدوًدا جًدا

واخلالصل أناأ نستييه القول بأن معدل الامو احلقيقن  يف اإلنتنأج الاراعن    

 %.2يستيه أن يتسأوز 

أمأ فيام يتعلق برسعل العيب البايويل يف اإلنتأج الاراع ، ف  أ موجودة هلاأ يف 

يل موازيل بقريبًنأ أصبحت قيمل الواردات الغذاج (1691 - 1691) يف: اذا الرقم

بعد رس عرشة سنال  - لصأدرات القي ، إذن ف ن بايل اإلنتأج الاراع  بسمح لاأ

أن نعوض حأجأباأ الغذاجيل احليويل ال غري، بمحصولاأ الرجييس املعند  - م  اللورة

 ؟«اليفرة الصاأعيل»للتصدير، فأي  او جمأل 

عن   - هًمنأ وهيًفنأ - نسأزات الاظأم الاراعينل، متىللفنلإوعىل اذا، نسد أن 

وعنن  إنسننأزات اقتصننأد رأسننام   ... (هألصنن )إنسننأزات اقتصننأد اشننرتاه  

واملنردودات الاراعينل  ... وحتى ع  هلنري من  البلندان املتىللفنل ... (هأليأبأن)

 .املرصيل ا  أوىف بكلري ممأ يمك  أن بكون عليه حتى يف إطأر االستلامر الرأسام 

الرأسنامليل، يرزحنأن أسأًسنأ يف قينود السنليل  «العقلال»وبكليف الاراعل، و

الت   «الوادي اجلديد»أو  «مديريل التحرير»حمأوالت ري الصحراء يف )الالعقالنيل 

أل أ ال هتتم بحامس العامل، وبستاد عنىل مسنئول  فأسندي  ال  ... انتات بألفشل

وخصوًصأ من  ( مأء الري)يضأف إىل ذلك ببذير الامء  ... (يفكرون يف غري اإلثراء

قبل األغايأء، وباظيف القاوات غري املانتظم بواسنيل مؤسسنأت بعنود لاملكن  

واختالس اؤالء املسئول  أنفسام  «اجلمعيأت التعأونيل»مرببي  بأملسئول  ع  

لألسمدة واملبيدات احلرشيل، ممأ أدى إىل هنوارث حقيقينل، هتلنك التن  انتانت 
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 (.1693 - 1692) بأ يأر إنتأج القي  سال

ليعنود إىل  (1691)أمأ الامو الرأسام  الصاأع ، فلم يبندأ عملًينأ إال يف عنأم 

 (.1699 - 1695) الرهود يف حوا  عأم 

املسلنس النداجم لإلنتنأج، )ذلك أن اجلاود املبذولل م  قبل اهليئأت الرسنميل 

املؤسسنل  - (1659)اعتبنأًرا من   - مصلحل البرتول، املرصنف الصناأع ، ثنم

فلقد وصل حسم التوظيفنأت الوطاينل من   ... هأنت قليلل األمهيل( االقتصأديل

، وهأننت حصنل (1691)عنأم % 19إىل  (1652) مم  الاأب  النوطا  عنأ% 13

 %.35إىل % 12التوظيفأت العأمل الت  أمات أسأًسأ اذ  الايأدة، قد صأرت م  

ن اخلأرج  وخصوًصأ إن زيأدة التوظيفأت يف اذا اإلطأر بستاد أسأًسأ إىل العو

الغريب، أمأ التوفري املحيل اخلأص فاو يرفض سيأسل التصايه، ويبلغ بنه األمنر إىل 

 ... مليون جايه مرصي ساويًأ يف اإلنشأءات اإلسكأنيل 51بوظيف 

لقد هنأن  ... أمأ العون اخلأرج  فلم يكسب وزنًأ يف مرص إال خالل اذا العقد

، الذي ظل يكتف  بتشسيه الرسنأميل األجابينل جماواًل عملًيأ حتت الاظأم القديم

وهأن ذلك العون يوماأ يتلىلص يف بضعل مالي  م  اجلباأت املرصيل  ... اخلأصل

موزعل عىل فأجض زراع  بقدمه الوالينأت املتحندة ( مالي  11بمعدل )يف السال 

م  جال، وعىل سله جتايا م  جال أخرى، يقدم ثلليانأ اإلمربينأليون الغربينون، 

ويقدم االحتنأد السنوفييت  وبقينل دول ( هروب ملاًل)خصوًصأ األلامن الغربيون و

تانأ مرصن من  قأقل م  ثلث حسنم املسنأعدات التن  بل)أوروبأ الرشقيل البأق  

1652 - 1691.) 

لذلك ف ن مياانيل الدولل   بك  بسنتييه إذ ذاك أن بسنأام بصنورة جدينل يف 
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ساننأز الدولننل البريوقراطنن  الضننىلم، ف ... متويننل املشننأريه الصنناأعيل الكننربى

بشنكل مانتظم  (1652)واملوروث ع  الاظأم السأبق، قد نام وبدعم، اعتبأًرا م  

 .، وهأن يبتله اجلأنب الرجييس م  املياانيل(وخصوًصأ يف املسأالت القمعيل)

بل يبدو أن مسأمهل الدولل يف املشأريه الصاأعيل قد بندنت، بحينث   بسنتيه 

( 1652)مليون جايه بن  عنأم   15: أوز اذا الرقم املتواضه جًداإطالًقأ أن بتس

يف الوقنت املاأسنب ليايند  (1659)وجأء بأميم قاأة السويس عأم  ... (1659)و

 .مليونًأ 35اذ  املسأمهل فأربفعت حيااأ إىل 

هلر احلديث ع  التىلييط والتاميل ومضنأعفل الندخل  (1691)وبعد قوان  

 .القوم  هل عرش ساوات

معندل نمنو : ووضعت اخليل اخلمسيل آنذاك ويف ذا  واضعياأ أحالم هلرية

 (1695)بل جتعل ادفاأ التمويل املحىل الكأمل للامو ابتداء م   ... %1يربفه إىل 

 .مليون جايه عاد حلول ذلك التأريخ 91وحتقيق فأجض قدر   ...

اد أواًل، ثم إيقأف االستري - عىل الورق طبًعأ - واكذا هأن املىلييون يتوقعون

زيأدة يف الصأدرات ثأنًيأ، وخصوًصأ إىل الدول، الابنأج  اجلديندة يف العنأ  العنريب 

وإفريقيأ، وأخرًيا بقشًفأ إداريًأ يوفر الكلري ممنأ يضنيه يف الرصنف عنىل األجاناة 

 .احلكوميل الضىلمل

فبندل التقشنف  ... وقد أظارت الوقأجه أن هل اذ  أواأم وأضنغأث أحنالم

ملينون يف  511من  . اإلداري املاعوم شوادت زيأدة مذالل يف الافقنأت العأمنل

! ، وضوعف عدد املوظف  مرب  ونصنًفأ(1699)مليون يف  1211إىل  (1691)

 351مليونًنأ إىل  11أمأ العسا العأم الذي سببه اذا الامو فقد حتول م  أقنل من  
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التوسنيه النداجم يف  - من  جانل - عسنا ان مليونًأ، واألسبأب الرجيسيل هلذا ال

الافقأت العسكريل واألم ، م  جال أخرى، التبذير اإلفرادي الفوضنوي لللنروة 

 .الوطايل

يف ملل اذ  األوضأع   يال اللسوء إىل التمويل اخلأرج ، بل بضنأعف عرشن 

ل مالي  بقريبًأ خالل الساوات السأبق 11مرات، فقد انتقلت املعونل اخلأرجيل م  

 .(1699)مليون جايه يف عأم  111إىل أهلر م  

أصبح االحتأد السوفييت  والبلدان الرشقيل األخرى ان   (1691)واعتبأًرا م  

 (.أهلر م  ثلل  احلسم الكيل)الت  بقدم اجلأنب األسأيس يف اذ  املعونل 

 .ل فأجض زراع أمأ البأق  فتقدمه الواليأت املتحدة بصورة خأصل، عىل شك

ا قد ازداد الدي  اخلأرج  إىل أن أصبح عشيل العندوان اإلرساجنييل يف وعىل اذ

أي مأ يعأدل )مليون جايه  511حوا  : غري حمتمل إطالًقأ 1691( يونيه)حايران 

 (.صأدرات سات 

أمأ االستريادات الت  هأن يقرتض أن بتوقف وفًقأ للىليل، فقند انتقلنت من  

د جعنل اسنترياد املاتسنأت املصناوعل فقن ... مليون جايه 911مليونًأ إىل  251

يتاايد، واذا مأ يشكل مصدر فشل للاظأم، ألن سيأسل احلكومل االقتصأديل هأنت 

 .قد التامت عالنيل أن حتقق اهتفأء البلد الذايت م  املاتسأت املصاوعل

اذا بأإلضأفل إىل مأ ذهرنأ  م  زيأدة مأ يستورد م  هميأت القمح حتت بأثري مأ 

هام أن اللسوء إىل التضىلم النام  قند  ... «حألل م  املسأعل مستورة»سام  بعضام 

مليون جايه يف السال، فأصبح أعىل ثالث مرات ممأ هنأن علينه  15جتأوز بعد اآلن 

 .عشيل انيالق اخليل
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خنالل % 31وبعد ذلك هله حتملت مجأاري الشعب عبء زيأدة األسعأر باسبل 

 .سات 

ظأم يستييه حتى أن يعي  بدايل حل مشنكلل   يك  الا. يف ظل اذ  الرشوط

 .(128)اليد العأملل الفأجضل، لذلك ف ن البيألل قد زادت

عىل أناأ إذا غضضاأ اليرف ع  األرقأم ومأ بدل عليه، ومأ يمك  أن يلنأر من  

جدل حوهلأ ب  األنصأر واخلصوم، فااأك يشء ال ياكر  أحد وال حيأول فيه، وانو 

االقتصأديل الت  أخذت بىلاأقام، وبصنأعد موجنل  شعور هل اليبقأت بألضأجقل

فضاًل ع  الكامليأت وإقبنأل الانأس . الغالء الت  شملت احلأجيأت والرضوريأت

عىل االستاالك واإلرساف يف اإلنفنأق، حينث   يعنودوا ينأماون عنىل مسنتقبل 

املرشوعأت اخلأصل الت  يامون ع  طريقاأ مدخراهتم إىل غري ذلك من  الظنواار 

 .لمساأ هأفل الاأس، بل يعيشو أالت  ي

البريوبينل يف يونينه  «الصنيأد»ولقد قأل حممد حسا  ايكل يف حديله إىل جملل 

 :1611( حايران)

 إن عبد الاأرص هأن م  آمأله أن باول م  مرص طبقل اخلدم، وعنامل الرتاحينل»

   بستيه أن حتقق اذا وال ذاك، بل أصبحت مرصنالاأرصيل ولك  االشرتاهيل ...

 ... أهرب بلد بنورد خندًمأ لألقينأر العربينل الرأسنامليل - يف عاداأ االشرتاه  -

أو  - أن املنواط : ومعاى انذا ... ومللاأ أو يلياأ سوريأ اللوريل االشرتاهيل أيًضأ

يف اذي  البلدي    جيد عماًل أفضل م  اهلسرة واالغنرتاب للىلدمنل يف  - املواطال

                                              

 (.232 - 229ص) «ليبق  يف مرصالرصاع ا»( 128)
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 .(129)!«بريوت األثريأء

 : اجلديدة الطبقة

 : سيقول االشرتاهيون اللوريون يف معرض املبأاأة واالفتىلأر

حتألف » وأقماأ مقأمه ... «حتألف اإلقيأع ورأس الامل املستغل»إناأ قضياأ عىل 

ولك  الذي هيماأ او الاتأج ، فام الذي سيستفيد  الشعب  ... «قوى الشعب العأمل

لاأ طبقل مستغلل جديدة، لعلاأ ت طبقل قديمل مستغلل، وحلت حمليزالعأمل إن أ

 م  سأبقتاأ وأظلم وأطغى؟أعتى 

إن الظأ  ظأ  ماام يك  اسم صأحبه وعاوانه، ول  خيفف م  الظلم أن يقرتفنه 

أو أن يكنون . ظأ  صغري بدل ظأ  هبري، أو مستغل جديد، مكنأن مسنتغل قنديم

قنديم بأسنم الظلم اجلديند بأسنم اللورينل واالشنرتاهيل، بعند أن هنأن الظلنم ال

الديمقراطيل واحلريل االقتصأديل، ولاقرأ بعض مأ هشفت عاه األحداث بعد نكسل 

 : (1611)وبغيري  (1691)

 : غرفة نوم إيطالية لضابط واحد 33

التقرينر ( 1691سنبتمرب 1 - بريوت)املواليل للقأارة  «األنوار»نرشت جريدة 

 : اإلخبأري التأ 

 : رحيلفم  سعيد  - القأارة»

النذي انو عبنأرة عن   «قألب اجلنب »االستغالل يف الام  مقترًصا عىل  وهأن

مصأريف رسيل، وعمليأت استرياد، ووظأجف يف الرشهأت واملؤسسنأت املؤممنل، 

                                              

 .جلالل هشك« مأذا يريد الشعب املرصي»: انظر( 129)
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وشقق أنيقل بأبعل للحراسل، وغري ذلك م  مصنأدر االنتفنأع التن  بيبنق عليانأ 

 .يالم  وراء ظار املشري، بكلري م  اجلرأة واليمأن «شقل اجلرذان»

اسنتورد يف ينوم من  األينأم وبأسنم  «اجلرذان»ملأل ذلك أن أحد : مفروشأت

املشري، وبدون علمه طبًعأ، ثالث  غرفل نوم م  إييأليأ، وهأنت املفروشأت هلانأ 

 .الاأدر «الالهييه املذاب»م  نوع 

وقأم برشاء اذ  املفروشأت اللميانل من  إييألينأ بنأجر معنروف منأ لبنث أن 

 .فسه يف مرصاستلماأ او با

 «مصاه نرصن»إن مئأت السيأرات هأنت ترج م  : وملل آخر - وأسامء ومهيل

شفيق املندير  عيلواألمللل الكبرية، ورأس الشلل واحد، او السيد  - بأسامء ومهيل

وهنأن السنيد  ... السأبق ملكتب املشري عأمر، وقد اعتقل يف مجلل م  اعتقل أخنرًيا

د افتضأح اللعبل، وثنم حينأهم مراعنأة لشنعور شفيق قد أق  ع  ماصبه بع عيل

 .املشري

اليبقل اخلأصل، ومه األيأم، ابسه نيأق االستغالل وبعددت أسأليبه وأادافنه، 

وبضىلمت ماأفعه، حتى صأرت ااأك طبقل خأصل م  الضبأط حلت حمل طبقنل 

 .مأ قبل اللورة

أجف وبسللت اذ  اليبقنل، أهلنر منأ بسنللت، إىل املاأصنب اإلدارينل والوظن

وهنأن مكتنب املشنري يرعنى انذ   ... احلكوميل واملراها الدبلومأسيل يف اخلنأرج

اليبقل، هام هأن صأحب القلب الييب يغندق عليانأ الكلنري من  حبنه وعيفنه 

 .ومحأيته

واسم آخر م  األسامء الت  ملعت يف ظنل عينف املشنري، انو : رشوق شمس
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 .احلرهل األخرية دران وزير احلربيل السأبق، واملعتقل يفبالسيد شمس 

وهنأن هعنيل  ... لقد هأن السيد بدران مديًرا ملكتب املشري للشئون العسنكريل

ثم طغى عليه يف جمأل الافوذ والسييرة حتى متكن  من   ... شفيق، نأفًذا ومسييًرا

إقصأجه بألتامل الت  بقيت بدون حسنأب وال عتنأب، ويف العنأم النام ، حينث 

شمس بدران وزارة احلربيل بيلب من  املشنري شكلت وزارة صدق  سليامن بوىل 

 .وب حلأح شديد ماه

وبقيت اليبقل ا  اليبقل، بل ازدادت شأنًأ وخيورة حتى أصنبح التعين  يف 

 .املراها احلسأسل وقًفأ علياأ، ال عىل األهفأء واملستحق  م  خأرجاأ

تاأ وهأن بعد ذلك أن استعدت مرص ملواجال العدوان هبذ  اليبقل وبوزير حربي

شمس بدران، وبقأجد قواهتأ اجلويل صدق  حممود، وبقأجد قوات الصنأعقل جنالل 

 .«اهلريدي، وبقأجد أسيوهلأ الفريق سليامن عات

 : كات ضخمةيجنراالت ثوريون بدفاتر ش

سنبتمرب  19نقاًل ع  وهألل نوفوست  السنوفييتيل يف  «األنوار»وهتبت جريدة 

 : قولب( 1691)

وبغريت هلًيأ عالقل الكلري م  الضبأط بأخلدمنل يف القنوات استغالل الافوذ، »

 ... املسلحل نفساأ، وهأنوا يستغلون نفوذام م  أجل حتس  أوضنأعام اخلأصنل

فكلري م  اجلاراالت والضبأط الكبأر الذي  خيرجون م  اجلي  بعند التانأم مندة 

أهلنر منأ خدمتام هأنوا يتسلمون مراها رفيعل يف جاأز الدولنل والصناأعل، ومنأ 

هأنت احلكومل بتوجه إىل اجلي  باداء ملسأعدهتأ يف إعأدة الاظأم يف انذ  املؤسسنل 

وحتول انتقأل املالهأت العسكريل م  اجلي  إىل جاأز الدولل  ... احلكوميل أو بلك
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لقد هأنوا يف املراها اجلديندة يتمتعنون  ... واالقتصأد بمرور الام  إىل بقليد داجم

إن انؤالء اجلانراالت والضنبأط  ... حس  أوضأعام اخلأصلب مكأنيأت هبرية لت

وااأك حوادث بشري إىل  ... أصبحوا يملكون دفأبر شيكأت وحسأبأت يف الباوك

أنه فتحت هلم حسأبأت يف الباوك األجابيل حيث هأننت بوضنه عملنل أجابينل، 

ري وظار نوع م  الضبأط الاملك  الذي  هأنوا يعملون يف التسأرة عوًضأ ع  حتضن

وماذ سات  بدأت بعض الصحف املرصيل بألكتأبنل  ... اجلاود والضبأط عسكريًأ

وهأن املقصود ااأ أولئك الضبأط الذي  استلموا مراهنا  «بريوقراطيل جديدة»ع  

وبكلم أحد حمدثياأ بمنرارة عن  انذ  اليبقنل  ... رفيعل وروابب يف جاأز الدولل

وضنعت مصنأحلاأ الشىلصنيل اخلأصل ووصفاأ بأ أ م  جاس خأص م  الاأس 

 .فوق مصألح الدولل

لقد انترش يف اذ  األيأم، يف اجلماوريل العربيل املتحدة، : البورجوازيل العسكريل

وقد سبق أن هتبت عااأ الصحف القأاريل،  ... «الربجوازيل العسكريل»اصيالح 

 ولك  ملل اؤالء الصحفي  الذي  هأنوا يتكلمون برصاحل ع  رأهيم هأنوا عرضل

للفصل، حتى إن بعضام قد جردوا م  ماأصنبام أو انددوا بأشنيأء غنري سنأرة 

ذلك ألن اجلي  او قأجند اللنورة وال جينوز يف أي حنأل من  األحنوال  ... أخرى

 .«التشاري به

بقنرأ صنوًرا جديندة مذالنل عن  اإلثنراء غنري  (1611)مأيو  15وبعد بغيري 

إىل مراها القوى يف اجلني  أو يف أو االستاأد . املرشوع، ع  طريق استغالل الافوذ

 .السليل احلكوميل أو الشعبيل

 : بيأله اذ  العاأوي  (1611)مأيو  26يف  «أخبأر اليوم»يف صحيفل 
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حيصل علياأ االحتأد االشرتاه  ساويًأ، وال بوجد مياانينل هأن مليون جايه  9»

 :اإليرادات

 مليون جايه 1.5 مليون عضو 1اشرتاهأت 

 ألف جايه 311  أتدور الارش واهليئ

 ألف جايه 631  فصول اخلدمأت

 ألف جايه 921  بربعأت اجلاماري

 مليون جايه 3.2  إعأنأت احلكومل

 : املرصوفأت

 .بدل طبيعل عمل ألمأنل املحأفظل - جايًاأ 251

 .بدل طبيعل عمل ألم  القسم - جايًاأ 15

 .بدل طبيعل عمل ألم  مسأعد املحأفظل - جايًاأ 21

 .بدل طبيعل عمل لألم  العأم للمحأفظل - جايًاأ 351

 .«لكل أم  ومسأعد  - شاريًأ - مصأريف سيأرة خأصل - جايًاأ 195

 : وبقول الصحيفل

هشفت التحقيقأت الت  جترهيأ الايأبل العأمل مه أعضأء التاظيم الرسي بأالحتأد »

ألعضأء حول فأحد ا ... االشرتاه  ع  وجود اختالسأت وخمألفأت مأليل خيرية

وثألث أمر  ... وآخر حول رسل آالف جايه بأسمه ... ألف جايه بأسم زوجته 25

 !«رصف شيك بألف جايه الستقبأل سيأدبهب
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 ... أن أعضأء التاظيم هأنوا يسأفرون إىل اخلأرج بال حسأب)وبذهر الصحيفل 

 !(191)ه ت، واو مكون م  أربع  عضًوا، فع  ملرافق وأن وفًدا أجابًيأ دع

واكذا يبدو أن العدالل والفرص املتكأفئل جلميه املواطا    بك  إال ومًهأ، وأن 

 ... لعلاأ أطغى م  سأبقتاأ ... هل مأ حدث حمو طبقل لتحل مكأ أ أخرى

ويكتب األستأذ عبد الرمح  الرشقأوي الكأبنب االشنرتاه  املعنروف وغنري  

رو نأ بعند بسنرتاأ عجلديندة ويبأألخبأر عدة مقأالت نأريل يفضحون هبأ اليبقل ا

 .بأحلكم والسليأن

 : التأميم والعمال

هلرًيا م  املصأنه واملؤسسأت  «أمماأ»إناأ : وسيقول االشرتاهيون اللوريون أيًضأ

ونقلاأ ملكيتانأ إىل الشنعب،  ... الكربى الت  هأن يملكاأ الرأسامليون املستغلون

بعمل يف ملكاأ، بعند  - التأميمفضل ب - لصألح اليبقأت العأملل، الت  أصبحت

أن هأنت بعمل أجرية عاند فنرد أو رشهنل خأصنل، ان  التن  متلنك املصناه أو 

 .املؤسسل

واكذا يربز اللوريون العرب التأميم نظريًأ بصورة براقل مغريل، فاو عبأرة عن  

انتقأل املشأريه الصاأعيل والتسأريل من  ملكينل األفنراد والرشنهأت اخلأصنل إىل 

 عب، فال اذا صحيح؟ملكيل الش

 ... إن اذا يكون صحيًحأ لو صح القول بأن خايال الدولل ا  ملنك الشنعب

ولك  اذا ال يماه األفراد أحيأنًأ م  أن يتضوروا جوًعأ يف ح  أن خايانل الدولنل 

يف حن  بترصنف يف  ... فألفرد ال يملك جاًءا م  خايال الدولل ... بع  بأألموال

يف الاظم السيأسنيل غنري املسنتادة عنىل  - ق هلأ وحداأاخلايال احلكومأت الت  حي
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أمنوال  فنقاأن ب - انتىلأبأت وعىل مراقبل الافقأت والواردات م  جمألس ماتىلبنل

ب نشأء دواجر املبأحث واألم  املتاوعنل، . عىل محأيل الاظأم ملاًل: اخلايال حسبام بريد

هتعمنيم التليفاينون : خريأأو عىل بقويل اجليوش، أو عىل الدعأيل، أو عىل شئون 

والراديو إلسامع الاأس صوت الدعأيل احلكوميل وإهلأجام هبنأ عنام حيتنأجون إلينه 

 .ويشعرون به

فألتأميم ال يؤدي إىل انتقأل ملكيل املرشوع م  مألكه اخلأص إىل العامل، بنل إىل 

أمأ رشوط العمنل وأجنور . مألك آخر او الدولل، وعملًيأ إىل القأجم  عىل الدولل

إن انذ  الرشنوط  ... لعامل وغري ذلك م  الشئون فال عالقل هلأ بألتنأميم وعدمنها

وانذا  ... بتأثر عملًيأ بألترشيه التقدم  الذي يستادف حتقيق العندل االجتامعن 

الترشيه يمك  بيبيقه سواء أهأنت املشأريه مؤممل وملًكنأ للدولنل أو غنري مؤممنل 

 .وملًكأ لألفراد، ال فرق يف ذلك

الوجال الاظريل، أمأ م  الوجال العمليل ف ن أوضأع العامل وحقنوقام اذا م  

 .أفضل بكلري يف املشأريه اخلأصل مااأ يف املشأريه احلكوميل املؤممل

موقف الاند للاند أمنأم  - بواسيل الاقأبل - فألعأمل يف املشأريه اخلأصل، يقف

لعمنل، ماأقشنل إن الاقأبأت باأق  رب العمل يف هل مأ يتعلنق بأ ... رب العمل

جديل مبايل عىل دراسل دقيقل، وبضير  للتسليم بحقنوق العأمنل وميألبنه، إمنأ 

بأإلقاأع أو بنألتحكيم، أو بأسنتعامل سنالحاأ األقنوى وانو اإلرضاب، والعنامل 

بمسموعام قوة سيأسنيل هنربى بنؤثر بنأثرًيا قوًينأ يف دفنه الترشنيه إىل الاأحينل 

 .التقدميل

وإذا هأننت احلكومنل غنري  ... فرب العمل انو الدولنل أمأ يف املشأريه املؤممل،
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مابلقل ع  انتىلأبأت حرة ضم  نظأم ديمقراط  ودستوري صحيح، فمن  اهلناء 

انذ  يف إن الدولل ! ن الاقأبل ند للحكومل الت  ا  رب العملأوالسىلريل أن يقأل ب

بقرر مأ بشأء بىلصوص رشوط العمل، وأجور العامل،  - وا  رب العمل - احلألل

وحتنديًأ لسنليل  فذلك يعترب إخالاًل بألاظنأم العنأم، ... وليس هلؤالء أن يعرتضوا

وانو  - واكذا، فألسنالح األقنوى النذي متلكنه الاقأبنأت ... الدولل االشرتاهيل

والاقأبننأت نفسنناأ ال يمكنن  أن بكننون حننرة يف نظننأم  ... مشننلول - اإلرضاب

 .وبوجيااأ للدولل م  أن برشف عىل بكويااأال بد  اشرتاه ، إذ

إن الاقأبأت اململلل للعامل بصل إىل أوج قوهلأ يف نظأم املشأريه : وبكلمل واحدة

اخلأصل، وبفقد قوهتأ وبأثرياأ يف نظأم التأميم، لتصبح آلل يف يند الاظنأم السنيأيس 

هلنأ من  أن ال بد  ألن الدولل االشرتاهيل، غري املابلقل ع  انتىلأبأت عأمل، ... القأجم

والاملننك  ... ة باظننيم احليننأة االجتامعيننل والسيأسننيل واالقتصننأديلبتننوىل مبننأرش

يصبح آنئذ صأحب السنيأدة الفعلينل، النذي ال يقبنل  - واو الدولل - للمشأريه

لافرض أنه بر بألعامل عماًل بعقيدبه االشنرتاهيل،  ... مسأومل وال ماأقشل مه العامل

ملشننأريه ومتويلاننأ ولكنن  الظننروف الامليننل واالقتصننأديل، ورضورات إنشننأء ا

وبوسيعاأ، بضير  ألن ييلب م  العامل التضحيل بأجورام وبسنأعأت عملانم 

وبرشوطاأ، وليس هلم إال اليأعل واإلذعأن، ولافرتض أيًضأ أن الدولل االشرتاهيل 

عمدت إىل زيأدة أجور العامل مه تفيض سأعأت العمل وغري ذلك من  التندابري، 

إن نفقأت اإلنتأج بايد آنئذ، ممنأ يسنتدع   ... محبًأ الهتسأب بأييدام وماأرصهت

زيأدة األسعأر، ولك  زينأدة األسنعأر غنري مسنتحبل، أل نأ بفقند الدولنل بأييند 

 ... املستالك ، وام الكلرة الكربى، وال يد للدولل االشنرتاهيل من  أن بتسابانأ

ذا واك ... فم  يدفه إذن خسأجر اإلنتأج؟ إنه جمموع الشعب ع  طريق الرضاجب
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مكأسنب »و ... مأ باأولنه بأليند األخنرى  فألشعب يتاأول بأليد الواحدة ثم يعي

بصبح عبأرة ع  وام بتبدد آثأر  بعد قليل واذا سبب انىلفأض مسنتوى  «العامل

 .املعيشل عموًمأ يف الدول االشرتاهيل، فيام عدا طبقأت احلكومي  م  رجأل احلاب

يل يف أي بلد م  بالد العأ  ممتأًزا حتنى و  يك  وضه العامل يف املشأريه احلكوم

إن أعنىل مسنتوى حلقنوق العنامل  ... وال مسأويًأ لوضنعام يف املشنأريه اخلأصنل

وألجورام وبألتأ  ملستوى معيشتام او يف أمريكأ الشامليل وسويرسا، ويف النبالد 

الت  متأرس حريل الاشأط االقتصأدي وبعتمد عنىل األفنراد والرشنهأت اخلأصنل 

 .(130)  رفأايل البالد بايأدة اإلنتأجلتأم

 !أطعموا الشعب شعارات

 !«الشعأرات»اليشء الوحيد الذي نسح فيه االشرتاهيون اللوريون او 

لقد نسحوا يف إسقأط الواجاأت والشعأرات الليرباليل الديمقراطيل، وأحلنوا 

ري، اللنورة، والتغينري اللنوري واحلنل اللنو: حملاأ شعأرات االشرتاهيل اليسأريل

وجمتمنه اإلنتنأج ، ك اللوري، وجمتمه الكفأينل والعندلوالتفكري اللوري، والسلو

واخلدمأت، وجمتمه العامل والفالح ، وملكيل الشعب، ومحأيل الشعب، والتقدميل 

والتحرريل واجلامارييل وبذويب الفنوارق بن  اليبقنأت، وبانأء التقندم وحمأربنل 

 ... و ... و ... التىللف

الشنعأرات الضنىلمل الفىلمنل، التن  أصنبحت فاًنأ جيند   إىل غري ذلنك من 

راجسل هلرًيا مأ بقوم  «سوق»وصأر له بياام  ... اليسأريون ويتدارسونه ويتوارثونه

                                              

 - 196ص )للدهتور عندنأن األبأسنى « الديمقراطيل التقدميل واالشرتاهيل اللوريل»: انظر( 130)

112.) 



 212 احللول املستوردة

 . ماتاأاأ «محى الشعأرات»واملاأفسأت، فتبلغ  «املاايدات»فياأ 

ف ن هأن لالشرتاهي  م  حكنأم العنرب يشء يفىلنرون بتحقيقنه فانو انذا 

 !م  الشعأرات «اللروة»

 وال بعمر البالد من  خنراب، وال بكسنولك  م  سوء حظام، أن الشعأرات 

 !، أو بيعمام م  جوع، أو بؤماام م  خوفىالعبأد م  عر

وال بشنرتي هبنأ سنلعل وال  «باك»م  سوء حظام أن الشعأرات ال برصف يف 

 .ياأل هبأ ميلب، وال ييرد هبأ عدو م  أرض احتلاأ بألسيف

حن  رصح يف  - النرجيس السنوفييت  املعناول - «شنوفوخر»ولقد صندق 

 :قأجاًل، بأسلوبه السأخر (1699)ااغأريأ يف شار ديسمرب سال 

فن  م سنيحكمون رؤوسنام  «اللنورة»إذا   يعد الشعب بيشء أفضنل من  »

يعنم الشنعب نإذا    «اجلنوالش»أليس م  األفضل لاأ أن نحصل عىل : ويقولون

ف  م قد يصغون اليوم، وقد يصغون غنًدا، وقند يصنغون غري الشعأرات اللوريل، 

 . (131) «اذاب إىل اجلحيم»بعد غد، ولكاام يف اليوم الرابه سيقولون، 

إن غأيته األوىل ان  »: ويف خيأب ألقأء يف جلسل جملس السوفييت األعىل قأل

بأم  الرفأايل للشعب، وإن باويد الشعب بحأجأبه جيب أن يأيت قبل العقأجنديأت 

 . (132)!! «لاظريأتوا

االشرتاهيل ا  بعمنيم »: ع  االشرتاهيل فقأل «ليا »وقبل ذلك سئل إمأمام 

                                              

 (.11ص)، ع  الاكسل واخليأ 21/12/1699األوبارفر ( 131)

 .صدر السأبق، امل19/1/1699البريوبيل « احليأة» جريدة( 132)
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 !!«الكاربأء يف روسيأ

* * * 
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 االشرتاكية الثورية وحترير فلسطني

 بعد هأرثل فلسي  حدثت االنقالبأت العسكريل يف هلري م  البلندان العربينل»

ن النذي أوهأن املفروض أن يتوىل اذا احلكنم العسنكري إنقنأذ فلسني  إال  ...

ف ن قضيل فلسي  يف زم  احلكم العسكري قند بعقندت  ... حدث او غري ذلك

أهلر م  ذي قبل، وأن العرب قد بعدوا ع  حقام أضعأف مأ هأنوا بعيدي  عاه يف 

. العنرب ونفوسنامعاود احلكم املد ، وأن قضيل فلسي  قد بضأءلت يف عقول 

و  يعد اجليل اجلديد الذي نشأ يف فرتة احلكم العسكري يعبأ بفلسي  أو يعيشناأ 

والفرق ب  العادي  العسكري واملد  انو أن  ... هام هأن يعيشاأ اجليل الذي قبله

احلكم املد  هأن يستح  أن يعل  ع  عسا  يف قضيل فلسني ، وهنأن ال يعلن  

بياام احلكنم  ... اجليل اجلديد بأًسأ يف نفوس الشعب عسا  حتى ال يفت يف عضد

أ  يعلم هبري احلكأم العسنكري  . العسكري قد أعل  ع  عسا  يف إنقأذ فلسي 

 - جل فلسي ، وأنه لنيس بأإلمكنأنأالعرب أنه ليس ااأك خميط أو بصميم م  

كري فن ذا هنأن احلنأهم العسن ... إنقأذ فلسني ؟ - عىل األقل يف الوقت احلأرض

القوي الذي حيكم ثالث  مليونًأ م  العرب بقنول انذا القنول فنام بألنك بألندول 

 الصغرية؟

إذا هأن احلكم العسكري يف بالد العنرب   ياقنذ فلسني  وال انو يف طرينق 

إنقأذاأ، فام او املربر يف استمرار  إذا قبلاأ مبدجًيأ وجود ؟ واو قد قأم مسنتاًدا إىل 

 د فلسي  م  أيدي الغأصب ؟اذ  الدعوة، دعوة اسرتدا

ومأ دام احلأل هذلك ف نه   يبق سنبب من  أجنل بانأزل الشنعب عن  حريتنه 

 لقد ضحى الشعب بحريته وأجأز الاظأم العسكري بعض اليشء ... وديمقراطيته
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لذلك  ... واو ال يريد أن يضيه فلسي  وحريته يف آن واحد ... م  أجل فلسي 

  حاياًأ عايًفأ إىل حيأة الديمقراطيل وإن   يعمند حيف ن الشعب السوري قد أصبح 

 .(133)«إىل الوسأجل الصعيد السرتداد حريته

هأن اذا او اجلو السنأجد يف قضنيل فلسني  حتنى الشناور األوىل من  سنال 

كانرب اجلنو، وأصنأبت ب - وألسبأب ال جمأل لنذهراأ اآلن - ، وفسأة(1691)

ف ذا العضالت بعرض، واملؤمترات بعقد، القوم احلمى الت  بصيب اللوري  هلرًيا، 

والترصحيأت الاأريل بلقى، والتاديدات بألقأار والظنأفر وبنأقوى قنوة ضنأربل يف 

 !الرشق األوسط وبتأديب إرساجيل م  وراء إرساجيل

 : بقول بكل ثقل (1691)مأيو  21القأاريل يف  «اجلماوريل»وهتبت جريدة 

إرساجيل، بغري استىلدام هأفل أسنلحتاأ يف يف سأعأت قليلل يمك  أن بستحق »

 !!«املعرهل

 : هتب ايكل يقول - أي قبل الكأرثل بلالثل أيأم - (1691)يونيه  2ويف 

ماام يك  وبدون حمألل الستبأق احلوادث، فن ن إرساجينل مقبلنل عنىل عملينل »

 !!«انكسأر بكأد بكون حمققل، سواء م  الداخل أو م  اخلأرج

 : قبيل العدوان «شمس بدران»مرص لوزير احلربيل وقأل مسئول هبري يف 

 اسمه يأ شمس، ال وضعت يف حسأبك احتامل بدخل األسيول السأدس؟ -

 .طبًعأ -

                                              

م  بيأن لألستأذ جالل السيد أحد مؤسيس حاب البعث، ثم أحد هبأر املاسحب  ماه بعند ( 133)

 (.1695أيلول  - دمشق. )ذلك
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 يعا  إذا بدخل حأبعمل إيه؟ -

 .(134)!! اطمئ ، أول طلقل ييلقاأ أبييه -

 !!ومدفعاأ يتحدى القدر: وانيلقت األنأشيد احلامسيل بقول فيام بقول

تحدى مدرعأت إرساجيل يف الرب، وطأجراهتأ يف اجلو، بل يتحندى بأي ال يكتف  

 !فوق ذلك هله القدر

، فلنم جيند الشنعب العنريب وراء (1691)( يونيه)وجأء اخلأمس م  حايران 

. وببىلرت هل التاديندات والترصنحيأت! اجلعسعل طحاًأ، و  ير وراء الاجري ليلًأ

أهيسن نسنلمون يف العنأ  هلنه وببددت هل األمأ  واألحالم، وبأت العنرب وامل

 !الرؤوس، دامع  العيون، م  ذل اهلايمل، وعأر الفرار

 دوأش ،إ أ ا يأر ،إ أ نكبل، إ أ هأرثل ... ولقد هأنت يف الواقه أهلر م  اايمل

مأ يؤ  الكريم يف اذ  الكأرثل، أ أ جأءت بعد ذلك اجلو اهلنأدر الااجنر الصنأخب 

الذي وصفاأ بعض مالحمه، وجأءت بعد بسعل عرش عأًمأ يف التأانب لينوم اللنأر، 

 .وغسل العأر

بنل  - غسل ليىلل العأر القديمل يف جبيااأب   - واألسى يماق قلوباأ - ولك 

 .أضفاأ إلياأ ليىلل جديدة

ل لدى العرب، بقدر مأ هأن الكسنب هلنرًيا عسفهأنت اخلسأجر جسيمل وملقد 

واأجاًل لدى إرساجيل، واو هسب جأءاأ ورًدا بال شوك يعوقه، وشاًدا بنال نحنل 

 .يماعه

                                              

 .1/6/1691البريوبيل يف « األنوار» ع  جريدة( 134)
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يقدر الرجيس املرصي الراحل خسأجر اجلأنب املرصي وحد  بعند املعرهنل وإن 

 :شئت قل بعد االنسحأب بام يأيت

 .جادي قتىل 11.111

 .ضأبط قتىل 1.133

 .جادي أرسى 5.111

 .ضأبط أرسي 511

 .م  معدات القوات املسلحل% 11

عاندنأ  مأ هنا  ... جبال القتأل مكشوفل ... هاأ مكشوف  أمأم العدو: ويقول

 همأ ها  عادنأ طيأرات خألص، باسأبخط دفأع  غرب القتأل، واملدن مكشوفل، 

 !!«هبأ طريان العدو لو أراد أن يعتدي عىل مدناأ بعد الكأرثل الت  حلت بأليريان

 :1661الثوريون حيملون تبعة هزمية 

 !  املسئول ع  اذ  اهلايمل املروعلم  

او األنظمنل اللورينل العربينل، التن  قنأدت  - يف الدرجل األوىل - إن املسئول

وشعوب حيمت  «الروح»أ م  املعرهل وأجست نأراأ، وخأضتاأ بسيوش فرغتا

فياأ القيم، هيف ال وقد رأياأ اللوري  ماقوا الوحدة، وطنأردوا األخنوة، ووأدوا 

احلريل، ونرشوا امليوعل، وقاروا اإليامن، وبلبلوا الفكر، وعيلوا العقنل، واهتفنوا 

 !بألتاويل والشعأرات

ااهتم الاكبنل أو قوله هلري م  اللوري  بعد أن يولست أنأ الذي أقول اذا، بل 

جعلام يعرتفون بكلري م  احلق، وحيتسون عىل هلري م   - إىل ح  - الاكسل ااأ
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 .البأطل، بأطل اللوري  أنفسام

: (1691)يونيه  6لقد قأل عبد الاأرص ع  نفسه يف خيأب التاح  املشاور يف 

وعىل أسنأس انذا قنرر النتىليل عن   ... إنه املسئول عام حل بمرص م  دمأر وعأر

 .املسئوليل

وهتب ايكل وجابالط وصنالح البيينأر وغنريام من  اللنوري  يكشنفون 

 برصاحل ع  قصور اللوريل العربيل وعسااأ ع  القيأم بواجباأ يف املعرهل املصرييل

 .وساعود إىل هتأبأهتم ح  نبحث ع  أسبأب اهلايمل ...

 : القوى اليسارية حتمل البعث السوري تبعة اهلزمية

د الذي استقبل اهلايمل بصفأقل وببسح وعدم اهنرتاث، وفقندان الاظأم الوحي

أي شعور بأملسئوليل، او نظأم حكم البعث السوري، النذي أعلن  أن إرساجينل   

باترص، وأن عدوا أ قد فشل، أل أ هأنت بريد إسقأط األنظمل اللوريل التقدمينل، 

 !فال اايمل إذن للعرب، وال نرص إلرساجيل! و  بفعل

ردت عليانأ انذا املاينق األعنوج  - القوى، حتى اليسأريل نفسناأ ولك  هل

السفيه، ومحلتاأ عأر اهلايمل الاكراء، وبسليم اجلوالن بغري قتأل، وإعنالن سنقوط 

 .القاييرة قبل أن بسقط

 : أصدر القوميون العرب بيأنًأ قألوا فيه (1691)يف عأم 

م بعلن  أن اهلندف ماذ اليوم األول للاايمل العسكريل بدأت أوسنأط احلكن»

وم  اذ  الفرضيل  ... األسأيس للعدوان او إسقأط نظأم احلكم اللوري يف دمشق

 : اهلايلل وصل احلكم إىل سلسلل م  القاأعأت أمهاأ
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مأ دام القصد األسأيس او إسقأط نظأم احلكم يف سوريأ ف ن العدوان قد فشل  - 1

األمل يتملل يف مقدربنه عنىل  يف حتقيق مراميه، وبألتأ  ف ن مأ قدمه البعث هلذ 

 .هبذا املعاى ف نه قد حقق انتصأًرا ضىلًمأ ... احلفأظ عىل نفسه

ولل بستادف إذابل البعنث يف مأ دام القصد إسقأط البعث احلأهم، ف ن أي حمأ - 2

 .ا  خيوة إىل اخللف بر  إرساجيل هجمموع

ر مأ خيفينه م  السىلأفل أن ناأق  اذا املايق، فاو يدحض نفسه بافسه، ويظا

  .م  مقأصد وحتليالت ذابيل

أفال تأف إرساجيل أهلر لنو : غري أن املواط  ال يستييه إال أن يتسأءل بسىلريل

ال ياع  إرساجيل أن يكون احلكم يف  ؟(135)هأن احلكم أهلر بقدميل وأهلر ثوريل

سوريأ بعيًدا ع  اجلاماري أم موثوًقأ مااأ؟ والشعب قريبًأ م  احلكم ملتًفأ حولنه أم 

إناأ نعتقد أن إرساجيل بعلم حقيقل اهلوة الت  بفصنل  ... اأصبه العداء؟يبعيًدا عاه 

 .معاواًل ب  اذا احلكم واجلاماري، ونعتقد أن إرساجيل ال بكر  حكًمأ ضعيًفأ

ووجدت الفئأت التقدميل نفساأ وجًاأ لوجه مه واقه سوريأ املحان، سنوريأ »

الت  يعلق علياأ العرب اآلمنأل الكبنأر يف حمنو أثنأر العندوان وبصنفيل الوجنود 

 .الصايو  والتصدي لالستعامر

شعب ماقته األحقأد وأهلته التكتالت اليأجفيل والعارصيل الت  غذااأ البعث  - 1

حتى أصنبحت الينوم رهيناة أسأسنيل من   1693تالمه السليل عأم عاد اس

صنعب علينه أن يمربكاات حكمه، إن شعبًأ يملل اذ  الصورة م  التمناق 

                                              

أ، بام عانداأ من  معرفنل عميقنل وخنربة طويلنل بأألنظمنل بل ستاداد اطمئاأنًأ وأماً : أقول( 135)

 !!ميل اللوريلالتقد
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يواجه حتديأت بمسنتوى التحنديأت التن  بواجنه شنعباأ العنريب، فألرشنط 

معل، األسأيس ألي عمليل جمأهبل خأرجيل ا  انصاأر وطا ، وحدة وطايل جأ

 .م  اذ  الوحدة إال عمالء االستعامر وأذنأبه  أمل، ال يستلااندمأج قوم  ه

مجأاري بعيدة، بل مبعدة، عن  االشنرتاك جنديًأ يف بقرينر مصنرياأ وممأرسنل  - 2

 .حريتاأ بعيًدا ع  بسلط األجااة وحاب الوصأيل والقار

مؤسسل عسكريل نسح البعث يف متاينق انضنبأطاأ، ورضب الكفنأءة الفتينل  - 3

قد متاقت احلسب الواايل واملفأايم البأليل الت  بسنرت هبنأ هنل من  لقيأدهتأ، ل

وعلمتاأ فضأجح قأدة اليريان وفضنأجح  ... أخفى بآمر  وبقأعسه ع  الشعب

سقوط القاييرة واجلبانل السنوريل، أن ال رس عسنكري إال حتنت ظنل قينأدة 

ل   عسكريل موثوقل، واللقل ل  بعود مأ دام احلسنأب   يقنه واجلبانأء واخلونن

ا  ( حايران) 5يلقوا جااًء عأداًل بعد، إن اإلرصار إعالمًيأ عىل أن مأسأة يوم 

يف إقاأع الانأس أن منأ رأو    يكن  اايمنل نكنراء  يعمليل انسحأب، ال جيد

أصيب هبأ جيشاأ، واإلرصار عىل إنكأر اهلايمل ال يسأعد أبًدا عىل إعنأدة اللقنل 

 .«مرارة قأبللإىل املواطا  الذي  عأشوا اهلايمل ب

 وبماأسبل ذهرى اجلالء يف سوريأ أصدرت قيأدة البعث القوميل بيأنًأ يف بنريوت

 : (1691)إبريل  11 -

 : طرينيقالقيادة القومية تطلب حماكمة البعثيني ال

إن قوى الشعب املاأضلل يف القير العريب السوري ل  بكون قأدرة عىل اإلساأم »

أهبل إرساجيل يف ظنل احلكنأم احلنألي  طأملًنأ أ نم   ثأر العدوان وجمآالفعأل ب زالل 

حيأربوا وقت احلرب، بل اربوا م  املعرهل، وتلوا ع  الدفأع عن  أرض النوط  
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حلاميل حكمام اللوري الراا ، وطألام أ م مأ انفكوا إىل يوماأ اذا يرسحون ضبأط 

أجفينل اجلي  ويرابون الشعب ويفتتنون قنوا  الوطاينل، ويغنذون الاعنرات الي

ويالحقون املاأضل  األحرار وياجون بأأللوف مناام يف السنسون واملعنتقالت 

ويامرسون معام أبشه وسأجل التاكيل والتعذيب، فكل ذلك جينرى عنىل أيندهيم 

خالل الوقت الذي نح  أحوج مأ بكون فيه إىل اجلادي العأدي، فضاًل ع  الضأبط 

اأ ورضهبنأ، وإىل إطنالق فعألينل تياملدرب، وإىل بكتيل هل القوى وبعبئتاأ ال بفت

وم  ااأ ف ن الاضأل يف سبيل اخلالص م   ... اجلاماري الاضأليل، ال هبتاأ وإراأهبأ

اؤالء احلكأم او يف حقيقته جناء من  الاضنأل يف سنبيل احلرينل والديمقراطينل 

وبعيندة عن   ... (نيسأن) 11الشعبيل ولتحقيق خيوات وحدويل ممأثلل هميلأق 

ولنيك  شنعأرنأ يف انذ   ... ايدة وأغراض الكسب الدعأج  الرخيصأسأليب املا

 : املرحلل

املاكرة وع  بسليم القاييرة واجلبانل  «حايران»حمأهمل املسئول  ع  اايمل  - 1

 .السوريل احلصيال بال قتأل

إطالق حريل العمل الشعب  وإلغأء قنوان  الينوارئ واملحنأهم االسنتلاأجيل  - 2

الكيفنن  ووسننأجل التعننذيب واإلراننأب وماننه بنندخل وأسننأليب االعتقننأل 

 .لاطا  وإقأمل ديمقراطيل شعبيل حقاملىلأبرات العسكريل يف شئون املو

عنىل  إعأدة الضبأط املرسح  إىل اجلي  وجعل اجلي  جيًشنأ وطاًينأ قنأدًرا - 3

مواجال مسئوليأبه الوطايل والقوميل وبقويل انضبأطه وبدريبه ورفنه مسنتوا  

 .الفا 

الوحدة الوطايل يف ظل اجلبال القوميل الشنعبيل وبعبئنل قنوى الشنعب  قيقحت - 9
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 .«بعبئل هأملل ملحو عأر اهلايمل وجمأهبل خير إرساجيل واالستعامر اجلديد

مننأيو  15يف سننوريأ يف  (136)«اجلباننل الوطايننل للقننوى التقدميننل»وأصنندرت 

 : ميلأًقأ وطاًيأ جأء فيه (1691)

حلكم السوري جتأ  قضيل فلسني ، وبىلأصنل قبينل إن السيأسل الت  اببعاأ ا»

فلقند هنأن . احلرب، هأنت ملأاًل صنأرًخأ عنىل األسنبأب املندمرة يف مواجاتانأ

التعأرض هأماًل ب  الشعأرات الت  طرحاأ اذا احلكم يف مبأرشة حرب التحرينر، 

ويف احلرب الشعبيل، وب  طبيعل اذا احلكم وعالته ع  الشنعب وبعند  عن  أي 

فعيل وحقيق ، إن ذلك احلكم هأن يستافر ويتحرش احلرب ولكاه بموازاة إعداد 

 ذلك مأذا هأنت إعدادابه ملواجال احتامالت اندالع احلرب؟

مايد م  عمليأت بصنفيل الكفنأءات العسنكريل، وإضنعأف النروح القتألينل 

للسي ، والترسحيأت اجلامعيل للضبأط، بنداًل من  حشند اليأقنأت والكفنأءات 

 .اجال العدووالقوى ملو

اإلرصار عىل التسلط والتفرد يف احلكم والرفض إلقأمل أي شكل من  أشنكأل 

 .الوحدة الوطايل لتعبئل طأقأت الشعب للصمود والكفأح

واكذا هأن الشعل مماًقأ ومقاوًرا عاد نشوب احلنرب، وهأننت سنوريأ أشنبه 

وشنأت بماأواهتفى اجلني  بألقينأم . ومفتوحل أمأم قوات العدومشلولل بسبال 

                                              

 :، م  الكتل السيأسيل التأليل1691بشكلت اذ  اجلبال يف سوريأ يف شتأء ( 136)

 (.مجأعل أهرم احلورا )احلاب العريب االشرتاه  الديمقراط   - 1

 .االحتأد االشرتاه  العريب - 2

 .حرهل القومي  العرب - 3

 .ثم   بلبث أن انفرطت(.. احلأفظأنصأر أم  )ثم انضمت إليام هتلل قيأدة البعث القوميل 
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ثم مأ لبنث أن . حمدودة عىل احلدود بواسيل بعض القيعأت العسكريل االحتيأطيل

عاد أول اسنوم من  القنوة العسنكريل  «محأيل اللورة»انسحب بأرًهأ احلدود بغيل 

 .اإلرساجيليل

إن اذا احلكم مسئول ع  اايمل سوريأ عىل األقل، وع  سقوط جباتاأ يف يند 

إبقأء سوريأ عىل احلألل التن  نراانأ من  التمناق األعداء م  غري قتأل جدي، وع  

 .والعسا

عواملاأ البعيدة املتعلقل ببايأن احلينأة العربينل وايكلانأ، ( حايران)إن هلايمل 

إال أن هلذ  اهلايمل . والت  يمك  بلىليصاأ بعأمل  رجيسي  مهأ التىللف والتساجل

أن األنظمنل العربينل أسبأهبأ املبأرشة يف نقأط القصور والفسنأد والضنعف يف باين

 .اللوريل أو املسامة بأللوريل

إن املعرهل الت  نشبت   يك  بعوزاأ، م  اجلأنب العريب العتنأد والسنالح، و  

يعوزاأ استعداد مجأاري الشعب العريب هلنه للكفنأح والتضنحيل، وإننام أعوزهتنأ 

الصحيحل يف القيأدات القأدرة عىل بوحيد القوى وبعبئل اليأقأت، وأعوزهتأ اخليل 

 .املواجال والعمل واالسرتابيسيل الواضحل

 صنفذت مااأ اهلايمنل، هأننت يف نقنأجإن اللغرات األسأسيل واملبأرشة، الت  

إن تنأذل القينأدات العسنكريل . الاظم العربيل الت  بصدت للمواجال ومسأوجاأ

اجلدينل إن إبعنأد اجلامانري عن  املشنأرهل . البريوقراطيل وبرفاأ وبرالاأ وفسأداأ

وعاهلأ ع  بقرير مصأيراأ وع  فرض إرادهتأ عىل الاظم، هنل ذلنك جنأء ليقنرر 

 .«اهلايمل ويوقه الاكسل

اكذا بتحمل األنظمل اللوريل االشنرتاهيل مسنئوليل اهلايمنل الكنربى التن  و
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 .حتى اليوم 1691قصمت ظار العرب وحات رؤوسام وأذلت أعاأقام ماذ 

.  اهلايمنل، فن ن املوقنف يناداد سنوًءاورغم مىض أهلر م  أربه ساوات عنىل

ببان  . إرساجيل بترصف يف هل األرا  الت  احتلتانأ برصنف القنيم فيانأ أبنًدا

مستوطاأت يف اجلوالن، وبقوم بحفرينأت وبغينريات متواصنلل بغنري هبنأ معنأ  

القدس العربيل اإلسالميل، وحتول عرشات األلوف م  سكأن غاة، ع  مسنأهاام 

 .لحتلمسأه  يف األرا  العربيل املمستعمرات وإىل سياأء، وببا  

ونح  مأ زلاأ نحلم بحل سلم  يأيت عفًوا صفًوا، برد إلياأ بسرة قلم، مأ احتله 

انو  - معرش اللوري  العنرب - وهل أملاأ وعملاأ وبفكرينأ. العدو بحد السيف

، (1691)طرد إرساجيل م  املاأطق اجلديدة الت  احتلتاأ، أي إزالنل أثنأر عندوان 

 .(1691)يونيه  9وإعأدة األوضأع إىل مأ هأنت عليه يف 

فقند . سال م  عمر األمل العربيل قد ضأعت هلاأ ابأء 21معاى اذا أن حوا  

، ثم ببىلر اذا هله يف ستل أينأم (1691)قضتاأ يف التأاب واالستعداد ماذ اايمل 

 !(1691)أو ست سأعأت يف 

* * * 



 215 احللول املستوردة

 فشلهم يف ميدان األخالق

رص فشل االشرتاهي  اللوري  عىل اجلوانب الامديل، بل هأن فشلام أهرب ثم يقت

 .يف اجلأنب املعاوي، جأنب القيم والفضأجل الت  بحيأهتأ حتيأ األمل، وبموهتأ نموت

 وإذا أصيب القوم يف أخالقانم

 

 !فننأقم علننيام مأمتننأ وعننوياًل

يكوننوا مكنأن ه احلقيقين ، وحنأولوا أن بنودعألقد اأمجوا الدي  الصحيح،  

اجلديد، الذي يؤم  بنأن قنيم املستمنه  «اإلنسأن العريب»العريق  «اإلنسأن املسلم»

دم  حماينل يف متنأحف التنأريخ، هنام  - حتى اهلل سبحأنه واألديأن هلاأ - البأجد

 .هتب ذلك بعضام برصيح العبأرة

ومعسكرات أرادوا أن يذيبوا احلواجا ب  الفتى والفتأة يف الرحالت املادوجل 

فألروح االشرتاهيل اللوريل التقدمينل ال بقبنل مفنأايم . الشبأب املىلتليل، وغرياأ

 .وبقأليد عمراأ أربعل عرش قرنًأ

لقد زعاعوا م  قيمل األخالق يف نفوس األجيأل الاأشئل، وقدموا هلم األغذينل 

وم  أفكأر الامدي  اجلدلي ، ومن  قصنص . «هأم »و «سأربر»البسأمل م  أدب 

هنام سنام  املرحنوم  «أدب الفراش»أو  «أدب اجلاس»ملتحل  اإلبأحي ، وأصبح ا

 !العقأد او األدب السأجد الراج  يف ظل اللوري 

وال غرو أن يصبح إحسأن عبد القندوس ويوسنف السنبأع  ولنيىل بعلبكن  

 «ال أننأم»وغأدة السامن وناار قبأ  وأملأهلم ام أسنأبذة اجلينل، هنام أن رواينأت 

ومأ شأهباأ ا  السلعل  «أيأم معه» و «نح  ال نارع الشوك» و «يريق املسدودال» و

اه معظم الكتب مت يف ح ! الاأفقل يف سوق األدب العريب يف عاد التقدميل اللوريل
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 :أل رجيس احتأد الانأرشي  يف بنريوتاإلسالميل ع  هأفل البالد االشرتاهيل، حتى ق

واملعنأجم  - وان  ،يف النبالد العربينل إن الكتب اجلاسيل اآلن م  أروج الكتنب

 .ال متاه هألكتب األخرى - اللغويل

وقد انعكنس انذا الفسنأد اخللقن  العنأم عنىل اجلني  والقنوات املسنلحل، 

 .وخصوًصأ عىل القأدة والضبأط فياأ

ويكفياأ ااأ أن نذهر ملأاًل عىل بغلغل اذا الفسأد، ونفوذ  م  اجللد إىل اللحنم 

( حاينران)يونينه  5موقف قنأدة الينريان بمرصن يف ليلنل وذلك او  ... والعظم

هأنت ااأك بابياأت م  أهلر م  جال، وحتذيرات من  أهلنر من   دفق. (1691)

ويسأعد عنىل انذا . يونيه ذابه 5مصدر، بوم  إىل بوقه اسوم م  إرساجيل يف يوم 

ر التوقه سىلونل اجلو السيأيس والعسكري، واربفأع حراربه إىل حد بعيد، عنىل إثن

 !املؤمترات والترصحيأت الاأريل

ويف اذ  الظروف يأبى قأدة اليريان إال أن يقيموا حفاًل راقًصنأ، يرشنبون فينه 

وييربون، ويرتاقصون ويتاميلون، حتى ميله الفسر، بنداًل من  أن يبيتنوا لنرهبم 

 «مرياج»رباأ ارصف عاأ عذاب جاام، و: سسًدا وقيأًمأ خلف متأريسام، يقولون

 !إرساجيل

أن مأ هأن م  رضب امليأرات وحتينيم الينريان، والقنوم يغينون يف ننوم وه

 !عميق بعد سارام اليويل

هلرًيا م  الفضأجح واملىلأزي الت  ياندى ( 1691)يف  «نكستام»ولقد هشفت 

 .هلأ جب  الكريم، ويضيق هبأ صدر احلليم

د الذي  بسللوا يف أهلنر من  بلن «اجلواسيس الياود»وم  اذ  املىلأزي قضأيأ 
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عريب ثوري إىل جمألس الصدارة، ومراها القينأدة، حتنت أسنامء إسنالميل مناورة، 

واستيأعوا أن يمسوا ويصبحوا ندامى ومسأمري  لكلري م  الشىلصيأت املرموقل 

وأن حيصلوا م  وراجاأ عىل أعمق األرسار العسكريل والسيأسيل، . عسكريل ومدنيل

وام يف أمأن واطمئاأن، أل م يف محأينل فنالن ويف هانف  «إرساجيل»لييريواأ إىل 

 !عالن م  القأدة والضبأط العظأم

يل يف مرصن، خيف سوريأ، والياودي الذي زعم أنه بأجر  «أييل هوا »إن قصل 

 «أننور بنك»واآلخر الذي ادعى أنه بأجر أسلحل بره ، وخلنه عنىل نفسنه أمنم 

خر رًسا جماواًل ستظل م  القصنص ممأ هشف بعضه، و  يال بعضه اآل - وغريام

 .العأمليل املداشل وامللرية يف بأريخ التسسس املفعم بأملغأمرات

لامذا نسح اؤالء اجلواسيس؟ نسحوا ع  طريق الفسأد اخللق ، فام وجدو  ماه 

إن أعظنم فىلن  أو . استغلو  ووسعو ، ومأ   جيدو  حأولوا أن خيلقنو  ويغنذو 

وع  طريقاام يصيأد هبأر املسنئول  من  ! واملرأةاخلمر : شبكت  للسأسوس مهأ

 !محلل أرسار الدولل والقوات املسلحل

يظار املىلبوء وياكشف املسنتور،  «االنسسأم»و «الاشوة»و «اخلامر»فف  سأعل 

ثم عادمأ بتوافر اللقل بألاديم األننيس، واملسنأمر اجللنيس، والصنديق املىللنص 

 !وال يسعى او إلياأ، بل بسعى صأغرة إليهبصبح األرسار هلاأ ب  يديه، ! املتسرد

إن اذ  املىلأزي بايد املسلم إيامنًأ بعظمل الرشع اإلسالم ، ويقياًأ بحكمل اهلل، 

ن}: وهامل مااسه الذي حرم الانأ وقأل فيه َو س  َِٰحش    َف  ن  َإِنَُهۥَا  نِِيَل  : اإلرساء] {آو َس 

َعَ َِۡجن}: وحرم اخلمر وامليرس وجعلاام. [01 ُۡ ِن َم  َُِِلَم ن ُس  َٰ  [13: الامجندة] {ٱلَشنۡي  

 !«أم اخلبأجث»وسمى اخلمر 
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و  يك  انتقأًمأ من  البرشن،  - بعأىل اهلل ع  ذلك - إن اذا التحريم   يك  عبلًأ

املتامسنكل أمنأم اإلغنراء،  «الشىلصيل»وال بضييًقأ عليام، بل هأن رضوريًأ لرتبيل 

 ... الشىلصيل الت  بترصف ب رادة العقل، ال بأنندفأع الغريناة ... وأمأم الشاوات

الشىلصيل الت  براقب اهلل يف هل برصنف، أو نينل برصنف، بحينث بنان أقواهلنأ 

يف هل منأ بفعلنه أو  «اآلخرة»وبستحرض  «التقوى»وأفعأهلأ ورغبأهتأ هلاأ بمياان 

 .الشىلصيل واالجتامعيل نوئالش: بريد أن بفعله، يستوي يف ذلك

  يعد هلأ معأ  أو مالمح  «الشىلصيل املسلمل»فير له القلب حًقأ أن تالذي ي إن

اأ أو بشىلصاأ عاد اؤالء القوم اللوري  الذي  ياتسبون إىل اإلسالم، ويعلاون ايمت

 .أ م مسلمون

فأملسلم والياودي يف مياان اؤالء الاأس سنيأن، ال يعنرف انذا من  ذاك، وال 

 .فكر أو عبأدة أو خلق أو سلوكيتميا أحدمهأ ع  اآلخر يف 

لقد دمرت الشىلصيل املسلمل وحميت معأملاأ بحيث   يبق أي فرق يعنرف بنه 

العريب املسنلم، هالمهنأ يفكنر بعقلينل  «هامل أم  ثأبت»اإلرساجييل م   «هوا »

هالمهأ يرشنب . هالمهأ جيال الصالة وال يعرف بيت اهلل ... علامنيل جتال اإلسالم

 !فأي عالمل فأرقل ب  هامل وهوا ؟ ... مهأ يراقص ويا هال ... ويسكر

 .واذا أسوأ مأ دلت عليه قضأيأ أولئك اجلواسيس

أمأ جواسيساأ فامذا عملوا؟ مأذا عملت أجااة خمأبراباأ التن  هانأ نفىلنر بأ نأ 

 مت عىل أسس علميل، وبمستوى رفيه؟يأق

ل واجلاس، فغرقوا يف يب  أ م اتذوا وسأجل الياود م  الام «ايكل»لقد هتب 

 .الوسأجل، ونسوا الغأيل، أي غرقوا يف جلل الامل واجلاس و  يكشفوا أرسار العدو
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 : (1691)أهتوبر  21يف أارام يوم  «ايكل»ويقول 

إن بعض أجااة املىلأبرات العربيل شغلت نفساأ بألداخل، طلبًأ للسليل، و  »

 .أربعط العاأيل الكأفيل للاأحيل األخرى م  خط الا

ثم إن بعض أجااة املىلأبرات العربيل يف حمأوالهتنأ السنتعامل بعنض وسنأجل »

 خليت هام يبدو اآلن ب  الوسأجل والغأيأت، - وبيااأ الامل واجلاس ملاًل - العدو

أي أ أ بوقفت عاد الوسأجل يف عدد م  املرات، وغرقت فياأ، و  بستيه مقأومنل 

 .«ق اهلدفالغوايل واإلغراء، وجتأوزاأ إىل حتقي

ر فسنأد دولنل يوبصنيف  - نعومل احلرير - وإنأ لاقف اذا الكالم الدقيق الاأعم

 - واجلناس - أي الرسنقل - املىلأبرات ذات اإلمكأنأت الضىلمل، وغرقاأ يف الامل

 !وم  وراء ذلك اخلمر واملىلدرات ومأ يتبعاأ - أي الانأ

الندي  واخللنق  فاذا الكالم يربر استعامل وسأجل الياودينل، ولنو هأننت ضند

فال نفعل . والرشف، إن الياودي ال يمتاه أن يبيه عرضه يف سبيل مصلحل مأديل

 نح  ذلك؟

ال يقبل ديااأ أو مروءباأ أو بقأليدنأ أن نسعل م  باأباأ أدوات نسنتىلدماأ يف 

حنل وهشف األرسار أو اصييأد اجلواسيس بنأي ثمن ؟ ولنو هنأن الغنرق يف ال

 والاسأسل؟

 برفض الوسيلل القذرة إىل الغأيل الرشنيفل. «امليكأفيليل»رفض إن أخالق أمتاأ ب

بأبى الوصول إىل احلنق بيرينق  ... وبأبى إال اليريق الاظيف للادف الرشيف ...

 !بأبى باأء جأمه م  أموال الربأ، ف ن اهلل طيب ال يقبل إال طيبًأ ... البأطل

أيندهيأ، ونسنتعمل  إناأ لساأ بالميذ إلرساجيل حتى نتعلم مااأ، ونتىلرج عنىل
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 .أسأليباأ بدون حتفظ، ولو هأنت امرأة وهأًسأ

إن ديااأ ومروءباأ وأخالقاأ بفرض علياأ الاظأفل غأيل ووسيلل، وإال هأن عملاأ 

 .تريبًأ ألجااباأ، وإفسأًدا لرجألاأ، واهلل ال يصلح عمل املفسدي 

ل هلرًيا من  ولقد هشفت حمأهامت قأدة اجلي  واليريان واملىلأبرات بعد الاكس

املآيس والفضأجح الت    بك  تير ببأل أحد حتى قأل رجيس املحكمل الت  حوهم 

بعند أن  - أمأماأ شمس بدران وصالح نرص وغريمهأ، واو السيد حس  الشأفع 

إذا هنأن انذا هلنه :  - قأل يف طيبل وبوجه - وقف عىل هلري م  البالوي املستورة

 !ر ممأ وقهحيدث يف الداخل، فاح  نستحق أهل

والعسب الذي ياقيض أن الاكبل املريرة املروعل   بكف يف ردع املاحنرف  عن  

 انحرافام، وال يف رجا غريام ع  إببأع سبيلام، فام هأدت حتدث بصفيأت منأيو

حتى وجدنأ ألوانًأ أخرى م  الفسأد والتاوير واليغيأن واإلثراء احلنرام،  (1611)

ل مسنتبدة من  دعنأة اللورينل واالشنرتاهيل وسوء األخالق، حيميانأ هلانأ طبقن

 !والاأرصيل، قدموا ام أيًضأ إىل املحأهمل بتامل اخليأنل العظمى

 (1611)منأيو  16هتب األستأذ عبد الرمح  الرشقأوي يف جريدة األخبأر يوم 

 : يقول

 ...   يعد املوقف صأحلًأ للصمت بعد»

 ىاملوقنف الوحيند األبنياأ الصمت انو وإذا هأنت قد مرت علياأ أيأم هأن ف»

 والشسأع، فألصمت اآلن ذنب ألناأ نىلوض معرهل مصري ضد هل قنوى الظنالم

بكنل منأ متلنك بلنك القنوى  ... ضد االحتالل األجاب  واالحتالل النداخيل ...

 ... جمتمعل م  رضاوة ورشاسل ومهسيل
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من   لانأوال بد  إن قوى االحتالل األجاب  حتتل جاًءا عايًاا م  أرضاأ العربيل»

وطريق اخلالص  ... حترير اذ  األرض، وبياري وجه الوط  الذي شواته اهلايمل

 .مااأ واضح

أمأ قوى االحتالل الداخيل، فقد جلمت عىل صدورنأ هألكنأبوس، وبسنللت »

صألح ودمرت إىل مواقه السليل، وأفسدت أعداًدا م  املواطا  بألرشوة وخلق امل

فنأملواط  الصنألح  ... يدة للىلري والرشنهلرًيا م  الضامجر، ووضعت موازي  جد

بأألصندقأء  عقنأيعاداأ او العميل الذي يتق  فاون التسسس عىل اآلخنري  واإل

 ... هأنوا داجًمأ ااأك يف أي مكأن ... والتسلل بأجااة التسسيل إىل مكأم  األرسار

 !!حتى يف املىلأدع

واملضنحك   واصياعوا هلنأ دولنل بألندعأة ... هونوا مجأعل رسيل حتكم مرص»

 ... والغوا  املرفا 

أعضأء اذ  اجلامعل ام وحدام الذي  هلم حق بو  املسنئوليأت، وانم فنوق »

 ... القأنون

يبتاون وياابون ويتسليون بأسم اللورة وبأسم االشرتاهيل وبتحول اللروات »

 ... يملكو أ ام وحدام ... العأمل إىل ثروات خأصل

 أمنأم، او م  يقنف شنأخمًأ يقتأت بألعفونلالسلب  عادام او م  يرفض أن »

باييفام، او م  يأبى أن يتسسنس وأن ياحان  وأن يانأفق، وأن يسنلم يف رشف 

احليأة رشيًفأ، او م  ينأبى  ه أن حيرتم وأن يقيضقاو م  يشعر أن م  ح ... هلمته

 !أن يبيه املسيح لياوذا اجلديد ولو بسبأل م  الفضل

ىل التاييف، وم  يضلل بأسمام، ومن  يارشن اإلجيأيب عادام او م  ياشط إ»
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 ... او م  يردد يف هل مكأن أ م ام قأدة االشرتاهيل ... املصأجد يف طرقأت الاأس

 ... ام ال سواام

انو  ... فأالحتسأج عىل مبأذهلم وإراأهبم وأسأليبام او الرفض لالشنرتاهيل»

 !واو بصفيل لالشرتاهيل ... اللورة املضأدة، او بصفيل اللورة

فن ذا   يسنتييعوا  ... وهلذا فال جنااء ملن  يعنرتض إال أن هيندر أو ياتانك»

 !!فليتآمروا عليه وليشعلوا الفتال وليحرقوا قلب مرص

ألناأ نعنرف  ... إن اذا االحتالل الداخيل ألشد خيًرا م  االحتالل اخلأرج »

ونعرف أن م  حيتلانأ انم  ... االحتالل اخلأرج  ونعرف اليريق إىل التحرير ماه

 ... األعداء

أمأ االحتالل الداخيل فقد بسلل إلياأ هام يتسلل الذجب يف ثيأب اجلدة العسوز »

 ... لقد بسللوا إليانأ حتنت شنعأر اللنورة واالشنرتاهيل ... ليأهل الصغأر اآلما 

 .ومحأيل الاأرصيل

والذي يرفض اذ  اخلديعل امللنرية  ... ام اللورة وام االشرتاهيل وام الوط »

وجيب أن بندبر لنه املكأجند  ... للغليأن ليس إال عدًوا لللورة واالشرتاهيل والوط 

 .واملؤامرات

أيل زواحف بال مايق بسللت إلياأ لتحكم  ... أي غيالن رايبل انيلقت علياأ»

 !«الوادي املقدس يف عرص انتصأر اإلنسأن

* * * 
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 الثورية العربيةملاذا فشلت االشرتاكية 

واآلن حيق لاأ، بل جيب علياأ، أن نوجه اذا السؤال املايق ، الذي وجااأ  من  

لامذا فشلت االشرتاهيل اللوريل العربيل؟ لنامذا : قبل إىل الليرباليل الديمقراطيل، واو

تاأ رغم مأ هأن حتنت يندهيأ من  ضة يف هأفل املعرتهأت الت  خأيربأءت بأخليبل املر

 لل   بتوافر لغرياأ؟إمكأنأت اأج

 لامذا فشلت يف حتقيق الوحدة؟

 يل؟رلامذا فشلت يف حتقيق احل

 لامذا فشلت يف حتقيق العدالل االجتامعيل؟

 لامذا فشلت يف حتقيق الامو والتقدم؟

 ؟1691لامذا فشلت يف حرب 

 يل؟قلامذا فشلت يف إشأعل القيم والقضأيأ اخلل

 أالت احليأة العربيل؟لامذا فشلت يف اذا هله ويف غري  م  جم

ومبدأ  «السببيل»ل بحيث ال خيضه لقأنون فأهأن اذا الفشل هله اعتبأًطأ ومصأد

 ؟«العلل واملعقول»

أم هأن ذلك هله أمًرا عأرًضأ، حتكمت فيه الظروف واملالبسأت ولنيس ليشنء 

 هأم  يف أصول االشرتاهيل اللوريل، ويف طبيعل برهيباأ العضوي؟

رهب نتيسل مايقيل وحتميل ملقدمأت اللوريل االشنرتاهيل أم هأن اذا الفشل امل

أو االشرتاهيل اللوريل؟ ال هأن اخليأ ااأ خيأ برصفأت أم خينأ اجتنأ ؟ انذا منأ 
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 .نرجو أن نفصله يف اذا الفصل إن شأء اهلل

* * * 
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 ملاذا فشل الثوريون االشرتاكيون يف حتقيق الوحدة؟

الوحنندة العربيننل الشننأملل أو لقنند فشننل االشننرتاهيون اللوريننون يف حتقيننق 

، بل يف حتقيق الوحدة الوطاينل يف أقينأرام فنام رس ذلنك، إن قندماأ (137)اجلاجيل

مأ او حس  الظ  وافرتضاأ صدقام يف الرغبل فياأ، وإخالصام يف الدعوة إلياأ، و

 يشك ويشكك فيه هلري م  العأرف ؟

 : رس ذلك

 : وافر  مجلة رشوطأ  الوحدة ال تتم بني شعبني أو بلدين إال إذا ت

واذا ال خينألف فينه أحند، . أن يكون بيااام ادف مشرتك يريدان حتقيقه مًعأ - 1

 .وحدة اهلدف قبل وحدة الصف: وهلذا قأل اللوريون

 .عىل اليريق الذي يسلكأنه لتحقيق اهلدف ... أن يتفق اليرفأن عىل املاا  - 2

الوحدة ورضورهتنأ لكنل أن يسود الشعب  شعور عأم قوي مشرتك بوجوب  - 3

 .م  البلدي 

 .أن بتوافر عاد هل مااام ثقل متبأدلل بأليرف اآلخر، وحيس  ظاه فيه - 9

أمأ اهلدف املشرتك الذي أراد التقدميون أن يلتق  علينه العنرب مجيًعنأ، فانو ( أ)

واذا ادف يبعد جًدا أن يتفق علينه العنرب يف املغنرب  «االشرتاهيل اللوريل»

بيبيعته ادف يفرق وال جيمه، ألنه يقوم عىل فلسفل الرصناع، واملرشق، واو 

                                              

هنام قنأل  - أمأ احتأد اجلماوريأت العربيل املقرتح، فليس يف الواقنه وحندة وال احتنأًدا، أننه( 137)

جمرد ابفأق بعأقدي حسب بفسري أسأبذة القأنون الدسنتوري، ومنه  - الرجيس السأدات نفسه

 .اذا فال باال التسربل عىل الورق حتى هتأبل اذ  السيور
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 .واذا مأ هأن. وهلذا سياقسم العرب ب زاجه حتًمأ

عىل أن الذي  ابفقوا يف اذا اهلدف   يكونوا بياام وحدة، هام رأياأ حتى دولتنأ 

 ... احلاب الواحد، املتسأوربأن

وهأننت . األمل م  قبل اهلدف الواحد املشرتك حًقأ او اإلسالم، الذي مجه اذ 

 .طراجق قدًدا، فسعل مااأ أمل واحدة، هأنت خري أمل أخرجت للاأس

عىل أن وحدة اهلدف وحداأ ال بكف  مأ   بصحباأ وبتمماأ وحندة أخنرى ( ب)

 .ا  وحدة املاا ، وحدة اليريق

قد يتفق فريق م  الاأس عىل غأيل واحدة، ولك  يتىلذون للوصول إلياأ ماأا  

 . شتىاًلبعدة، وس

نسد االشرتاهي  خمتلف  يف ماأاسام وطراجقام، مأ ب  متىلنذ طرينق  ذاوهل

وغوسالفيأ، ومن  ننأا   ن  يالروس، وب  متبه سبيل الص ، وب  مقتف أثر 

هأسرتو، وهذلك خيتلفون يف سيأستام اخلأرجيل مأ ب  منوال لبكن  أو دواجنر يف 

 .ل حاب بام لدهيم فرحونوه. فلك موسكو، وآخر ال يفرط يف حبأل الغرب

أمأ م  اتذوا اليريق اإلسالم ، واملاا  املحمدي، فاو أوىل الاأس أن يلتقنوا 

َِٰ َ}: وصدق اهلل العظيم إذ يقنول. يف بدايته ويف وسيه ويف  أيته اَِصنه  َٰنذ  َنَ  
 
أ و 

َۡۡ َُُِ اَف ٱتَب َبُِكۡمَعَ َُعوهُ َه قِيم  َر   ه ف  َف  بُل  ُّۡ َت تَبُِعواَْٱل َِِو     .[210: األنعأم] {ۦيلِهََُِس 

نحأهمه إىل مبأدجه، وأن نرد  إىل  نحتى م  انحرف ع  اذا الرصاط، نستييه أ

َٰء عَۡ}: م  الكتأب والسال هأصول َٱف إِنَت ن  ف ُردُّوهَُإَِل  وَي ۡ : الاسنأء] {ٱلرَُسولَِّلَلَِوَ هُۡمَِ ََش 

11] ... 
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أمأ الشعور العأم القوي برضورة الوحدة وأمهيتاأ فاو أمر الزم، فقد بكنون ( جن) 

مقومأت الوحدة وأسبأهبأ قأجمل، ولكن  ال يشنعر مجانور الانأس برضنورهتأ 

بل قد يؤثرون علياأ حيأة االنفصأل أو العالنل، وذلنك إذا بنوجس . وفأجدهتأ

صأر حلاب مبغنوض، الاأس م  وراء الوحدة رًشا، هأن يتحقق بوسأطتاأ انت

أو زعيم مكرو ، أو نظأم ال يواليه الشعب إال هرًاأ، فألوحدة عادجذ رش خيأفنه 

الاأس، ال خري يرجونه وحيرصون عليه، ويسعون إلينه، وانذا انو منأ جيعنل 

الشعوب جمفلل م  الوحدة ب  اللوري  بعضام وبعض، ألن احتأدام ال يكون 

أنظمل بريد أن يساد بعضاأ بعًضأ ضند إال علياأ، إذ او لألسف احتأد حكأم و

ل، وليس انو احتنأد شنعوب وأوطنأن يف خأي حرهل مترد أو مقأومل م  الدا

 .سبيل اهلدف الواحد واملصري الواحد

وال يكف  اذا هله، حتى يكون ااأك قدر هأف م  اللقل املتبأدلنل بن  النذي  ( د)

  أننأس ينتام إذ ال يتصنور أن بقنوم وحندة بن. ياشدون الوحدة فيام بياام

بعضام بعًضأ بأخليأنل أو العاملل لإلمربيأليل الغربيل م  طنرف، أو لإلمربيألينل 

والعودة إىل اإلسنالم احلقيقن  املسنتقل  ... الشيوعيل الرشقيل م  طرف آخر

املتميا، ا  الت  بوفر جو اللقل، وبارع ب  مجيه املؤما  به التفنأام وحسن  

 .الف 

حنب بصنايفام  - انؤالء التقندمي  مقسنًمأفأصبح هل شعب ماى بحكم 

 .إىل رجعي  وثوري ، ويماي  ويسأري ، وحمأفظ  وحترري  -  احلتم

س عسيبًأ أن بفشل الوحدة العربيل عىل أيدي اؤالء اللوري  واالشرتاهي  ولي

اليسأري ، فاذا او املايق  واليبيعن ، ولنو نسحنت لكنأن انذا انو العسنب 

 .العسأب
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ب  أباأء الشعوب الت  حيكمو أ،  «الوحدة الوطايل»ء قد حيموا ذلك أن اؤال

حلكمانم ومنأ  نتيسل حتميل لإلراأب واالضياأد الذي يامرسونه ضد املعأرض 

  م  أحقأد ب  فئأت الشعب، وفًقأ لام بعلمو  م  فلسفل وونتيسل لام أثأر! أهلرام

 .م  دياه الامرهسيل املىلربل، بأعتبأراأ جاًءا «الرصاع اليبق »

 - بأعتبأرمهنأ جناًءا من  ديانه - وأصبح جمتمعاأ الذي بوارث اإلخأء واملحبل

شك بعضه يف بعض، وخيأف بعضه م  بعض، ويرتبص فرينق مانه بنآخر، عنىل ي

 !«احلرب الافسيل»و «الرصاع»أيدي اجلالدي  واملماق  م  فالسفل 

يف أوطنأ م، ف ذا هأن اؤالء قد حيموا وحدة داخلينل هأننت قأجمنل بألفعنل 

فكيف يرجى أن بتحقق عىل أيدهيم وحدة عربيل شأملل أو جاجيل، وفأقد اليشء ال 

 !يعييه؟

 : العامل يتقارب والعرب يتباعدون

والعسيب أن حيدث اذا التماق واالنقسأم وبقأذف التام ب  العرب بعضنام 

عالقنأت ، وقيه ال(139)واالقتتأل يف العالنيل (138)وبعض، إىل حد االغتيأل يف الرس

عىل ح  نسد الكتنل املتعأرضنل  ،(140)السيأسيل، واحلكم بأإلعدام عىل املعأرض 

متيورة من   «التعأي »أو  «التقأرب»يف العأ ، حتأول أن بقييم فياأ بيااأ نوًعأ م  

                                              

عبد الغفأر التكريت  نأجب رجيس الوزراء، ووزير الدفأع حردان أقرب أمللته اغتيأل الفريق  (138)

 .يف حكم العراق البعل ، وقد اغتيل بألكويت

أبرز أمللته االقتتأل ب  اجلي  األرد  والفداجي ، وإرساجيل عىل بعد خيوات بدنس أعنا ( 139)

 !املقدسأت

ميشيل عفلق وأم  احلأفظ بأإلعدام، وقند خفنف  عيلأقرب أمللته حكم البعث السوري ( 140)

 .سال 15بعد إىل 
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 .موقف التصلب والتشدد، إىل موقف التسأمح والتاأزل

 .يد السيأيس مًعأرأياأ اذا التقأرب يتم عىل الصعيد الديا ، وعىل الصع

فعىل الصعيد الديا ، رأياأ التقأرب الذي بم ب  املسنيحيل والياودينل، بنرغم 

الاااع التأرخي  األصيل اليويل بيااام، واو نااع يرضب بسذور  إىل عرشي  قرنًأ 

ننااع بن   ... يف التأريخ، أي أن عمر  او عمر املسيحيل ذاهتأ، واو نااع جواري

 .«اب  حرام»املسيح : ب  اهلل، وم  يقولوناملسيح ا: م  يقولون

ومه اذا هله حدث التقأرب، وأصدر الفأبيكأن وثيقته الشارية بتربجل اليانود 

 !م  دم املسيح

املظأ  الفأدحل الت  أناهلأ هبم املسيحيون  - أو زعموا أ م نسوا - ونسى الياود

 .خالل القرون اليويلل

الذي بم ب  املعسكر الرشق  وعىل رأسه وعىل الصعيد السيأيس رأياأ التقأرب 

 .وعىل رأسه الواليأت املتحدة - وب  املعسكر الغريب. االحتأد السوفييت 

احلنرب »إىل  «اللنورة العأملينل»رأياأ روسيأ الامرهسيل الليايايل بتيور م  فكرة 

التن  بندت  «التعنأي  السنلم »، وم  احلرب البأردة إىل التاأدي بفكرة «البأردة

، ثنم إىل التفنأام والتعنأون «يهياند»و «شنوفوخر»واضحل يف عاد الرجيس  

 «هوسنيس »و «برجييايف»و «بودجور »واالبصأل املبأرش يف عاد الاعامء اللالثل 

 .«نيكسون»فن  «جونسون»وعاد 

ومن   «بقأرب أمريكن  صنيا »وأهلر م  ذلك مأ بدت بوادر  اذ  األيأم م  

عام الرجيس األمريك  عىل زيأرة بكن ، وانو أمنر هنأن بعيند االحنتامل يف نظنر 

 !الكلريي ، ولكاه يوشك أن يقه، ويقلب املوازي  الدوليل رأًسأ عىل عقب
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اأ ا  إنسلرتا الت  ظلت داجًمأ جايرة يف مواجال القأرة األوروبينل، بوشنك و

ماانأ، وبغندو عضنًوا يف السنوق أن بلحق بألقأرة نفساأ، بوصفاأ جاًءا ال يتساأ 

 .األوروبيل املشرتهل

هل اذا التقأرب والتفأام والتعأون حيدث يف العأ  هله، م  رشقه إىل غربه، يف 

جمأالت الدي  والسيأسل واالقتصأد، والعنرب وحندام يكفنر بعضنام بنبعض، 

 «األينديولوجيأت»ويلع  بعضام بعًضأ، بنل يقأبنل بعضنام بعًضنأ، بربهنأت 

ة، واألفكأر الدخيلنل، التن  جعلنت الشنعب العنريب الواحند، فنريق  املستورد

وفًقأ للفكر اليبق  الذي بتباأ ، ومحل بعضام فكرة رضورة  - حتًمأ - متصأرع 

 - بياام: عرب اليم  وعرب اليسأر أو عىل األصح: قيأم حرب عايفل ب  العرب 

سوهتأ قسنوة احلنرب ال بدا  ق»وب  سأجر العرب، وا  حرب  - معرش اللوري 

 .بل اعترب هل عريب ليس بلوري عدًوا سأفًرا(141)«اخلأرجيل مه األعداء األلداء

* * * 

                                              

 (.191ص)يف سبيل البعث ( 141)
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 وملاذا فشلوا يف حتقيق احلرية؟

يف  - الت  حكمت عندًدا من  النبالد العربينل - لقد فشلت االشرتاهيل اللوريل

فت إىل ذلنك وأضنأ. حتقيق الوحدة بيااأ، فضاًل ع  حتقيق الوحدة العربيل العأمنل

لاأ يف حتقيق احلريل للمواطا ، هام ثبت ذلك م  اعرتافام بعد الاكسنل، ومن  شف

هشف بعض اللوري  لبعض إذا اختصموا، أو إذا جأء فريق مناام عنىل أنقنأض 

 .فريق

ليشنء هنأم  يف طبيعتانأ أم لظنروف طأرجنل أ! ولك  لامذا فشلت اللوريل ااأ

 !علياأ

بفسري ذلنك الفشنل بأسنبأب خأرجنل عن   حيأول بعض سدنل احلكم اللوري

يف مرصن، أو  «مراها القوى»ملل بسلط . اللوريل( األيديولوجيل)طبيعته العقأجديل 

 .يف سوريأ، ونحو ذلك م  املربرات «البعث»بسلط اجلاأح العسكري م  حاب 

وغري  أن يقولو  يف بسويغ رضوب االستبداد واليغيأن  «ايكل»اذا مأ حأول 

وبعند  - (1691)  أظارهتأ الوقأجه يف مرص بعد اايمل يونيه سال واإلراأب، الت

 .(1611)بغيري مأيو 

 : (1691)نوفمرب  23بل اذا مأ قأله ع  الاأرص نفسه يف خيأبه بألقأارة يف 

رافنأت يف جانأز املىلنأبرات النذي يشء آخر يف جمأل التغيري، حسنأب االنح»

 .راتف، حصل أنه انكشف انحرافأت يف جاأز املىلأبشبك

وا لوم اذ  االنحرافنأت عنىل الاظنأم، أننأ بندي أقنول إن قليفيه نأس طبًعأ ب»

برت اذ  ناملام إن إحاأ نلحق نفساأ و. االنحرافأت بتحصل يف هلري م  أجااء العأ 
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 .االنحرافأت

حصل يف هلري م  أجااء العنأ  أمللنل، برضنه جنت   جوابنأت إزاي إننت »

يعرف بأجلأري وهبنذ  االنحرافنأت؟ وأننأ مكات  عأرف؟ إزاي الريس مأ ها  

إذا هأنت املىلنأبرات . إذا هأنت االنحرافأت حصلت يف املىلأبرات: بأقول الااأردة

حتصل يف البلد مكأن  نأقص غنري  إ أ بقول   عىل االنحرافأت اليلا  املفروض 

واكنذا ال  ... إ  أعمل خمأبرات عىل خمأبرات وأعمل جاأز رقأبل عىل املىلنأبرات

 .باتا 

ولك  أنأ بقول إن اليل حصل برضه هنأن نتيسنل االجتنأ  نحنو مراهنا القنوة »

واالجتأ  نحو خلنق جمموعنل بسنتييه يف املسنتقبل إ نأ حتكنم ونسنيت نفسناأ 

فأنحرفت وموصلت ، قبل مأ بوصل للادف اليل او احلكم وجندت إننه أسنال 

 .االنحرافأت فأنحرفت

 5رى بعض مظأار اذ  االنحرافأت قبل أنأ بأقول لكم برصاحل إن أنأ هات أ» 

يونيه ولكا    أه  أبصور مدا ، حأولت بكل مأ أستييه، نسحت أحيأنًنأ و  أر 

وأنأ فعاًل هات أشفق عىل البلد م  بكتالت القوى . احلقيقل هلاأ يف أحيأن أخرى

 .ومراها القوى

لسنبيل وهأن حديل  ع  الديمقراطيل واملايد م  الديمقراطينل ألن د  هنأن ا»

الوحيد إن إحاأ نغي  عىل االنحرافأت، وأنأ م  جتربا  الامضيل نأس بتىلأف من  

 .إثأرة أي يشء إمأ يف جملس األمل وإمأ يف الصحف

وهلذا أنأ أيًضأ مرة ابكلمت معأهم ااأ عىل أسأس إن إحاأ يف حأجل إىل جمتمه »

بألاسنبل . حنللك  طبًعأ بتوع املىلأبرات هأنت وسأجل اإلخفأء هأننت مبأ. مفتوح
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لدولل املىلأبرات اليل وجدت واليل بغلغلت واليل انحرفت أنأ بأعترب إن اذ  الدولل 

 .«سقيت

يعا  جتربل حكنم  «يف التسربل املرة»واذا مأ حأوله أيًضأ الدهتور مايف الرزاز 

الذي أعل  فيه  «بيأنه»يف سوريأ وفشلاأ، وملله األستأذ صالح البييأر يف  «البعث»

 .  احلابانسحأبه م

واحلقيقل أن األيديولوجيل اللوريل االشرتاهيل ماأقضل للحريل بيبيعل برهيبانأ 

وبكويااأ، واليغيأن واالسنتبداد واإلرانأب ثمنرات حتمينل لغنراس بعأليمانأ 

 .وأفكأراأ ع  احلكم واملستمه

إنام بتحقق احلريل يف ظنل أيديولوجينل بنؤم  بكرامنل اإلنسنأن هنل إنسنأن، 

إلسالميل الت  بعترب اإلنسأن املىللنوق املكلنف النذي هرمنه اهلل هأأليديولوجيل ا

له وجعله يف األرض خليفل، وسىلر له مأ يف السموات ومأ يف األرض مجيًعنأ ضوف

َ}: ماه، وجعله أمأنل التكليف وقأل فيه َرۡمن اَب ِِنٓ ۡدَك  ق ق   ... [83: اإلرساء] {و اد  َ و 

بأن احلريل ولدت مه والدة اإلنسنأن، وبتحقق احلريل يف ظل أيديولوجيل بؤم  

فا  حق طبيع  له، ليس م  حق خملوق ملله أن يسلباأ ماه، هأجاًأ مأ هأن مرهنا  

متى استعبدبم الاأس وقد ولدهتم »: الفكري أو السيأيس أو الام ، وقديًمأ قأل عمر

ال بك  عبد غنريك وقند خلقنك اهلل »: وقأل عيل ب  أيب طألب! ؟«أماأهتم أحراًرا

 !«حًرا

عىل أن يقنول  - هل الشعب - الشعب حقق احلريل يف ظل أيديولوجيل بريبوبت

وال حتسر . يأ ظأ : أسأت، وال هيأب أن يقول للظأ :  أحسات، وللمس: للمحس 

 .عىل فرد أو فئل أن باكر املاكر، وبقوم العوج، وبعأرض الفسأد
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 «الدي  الاصيحل»ل أن ومأ أعظم األيديولوجيل اإلسالميل الت  بعلم الاأس هأف

التنوا  »وأن األمر بأملعروف والاا  ع  املاكر فريضل م  فراجض الندي ، وأن 

م  أسبأب الاسأة م  اخلرسان، وأن عىل املسلم أن يقول احلق وإن هأن مًرا،  «بأحلق

ال خيأف يف اهلل لومل الجم، وأن عليه أن يغري املاكر بيد  ف ن   يستيه فبلسأنه، فن ن 

 .تيه فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن  يس

وبتحقق احلريل يف ظل أيديولوجيل بؤم  بأألخوة واملسأواة بن  البرشنيل فنال 

 .طبقيل وال امتيأز، وال بسلط م  أحد عىل أحد

ال بوجد طبقل أعىل م  طبقل، وال امتيأز لفئل عىل فئل، وال ألرسة عىل أرسة، وال 

أء ألب واحد، اجلميه عبيد لرب واحد، وأبالقلل عىل هلرة، وال حلأهم عىل حمكوم، 

أو يتسلط بعضام عىل بعض، ويتىلذ بعضام بعًضنأ أربأبًنأ  فال معاى ألن يستعيل

 .م  دون اهلل

فم  ال يؤم  هبام وإنام يؤم  . وهلذا يرببط معاى احلريل بمعاى اإلخأء واملسأواة

موع األمنل، أو برصاع طبق  حتم ل أو يؤم  بأمتيأز فئل صغرية م  الاأس عىل جم

يؤم  بأن جمموعل م  أباأء األمل جيب أن حترم م  احلريل، أو بؤم  بأن احلأهم فوق 

فقند اندم احلرينل من  . املؤيدة له فوق الشعب «الاىلبل»أو  «اليليعل»الاقد، وأن 

 .أسأساأ

فال آم  اللوريون العرب هبذ  املعأ ؟ ال آماوا بأن الكرامل واحلريل واملسأواة 

 طبيعيل لكل إنسأن؟ لكل فرد ولكل جمموعل م  أباأء الوط ؟حقوق 

ال آماوا بأن احلكم اللوري ليس فوق الاقد، وأن الفئل اللورينل ليسنت فنوق 

 األمل، وأن األمل جيب أن بكون فوق السليل، وأن احلق جيب أن يكون فوق القوة؟
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عىل حق  إن رأيتمو »: ال يملك أحدام م  الشسأعل أن يقول مأ قأل أبو بكر

أطيعو  مأ أطعت اهلل فنيكم، فن ن  ... فأعياو ، وإن رأيتمو  عىل بأطل فقومو 

أ مناكم يف اعوجأًجن ىمن  رأ»: ، أو منأ قنأل عمنر«عصيته فال طأعنل   علنيكم

 ؟«فليقوما 

ال آماوا بأن م  حق الشعب أن ياحيام ليضه الامأم يف يد غريام أم ياظرون 

  فكأك لألمل ماه؟إىل أنفسام أ م قدر مقدور ال

لااظر مأذا يقولون لاعرف طبيعل األيديولوجيل اللوريل وحقيقنل موقفانأ من  

 .احلريل

 : قأل الرجيس عبد الاأرص

هل  لقد مادنأ طريق الديمقراطيل السليمل، م  أجل أن بكون احلريل للشعب»

من  أجنل أن بكنون احلرينل الديمقراطينل  ... الشعب، وال حريل ألعداء الشعب

 لخإ ... «وال للرجعيل ... عب هله، ال لليبقل الرأسامليل، وال لليبقل اإلقيأعيلللش

او أول معلول هلدم احلريل، ألن هل م   «ال حريل ألعداء الشعب»واذا الشعأر 

وهنل مجأعنل . دون بردد «عدو الشعب»يعأرض احلكأم اللوري  ياعم عليه بلقب 

لوطايل والتقدميل، وخيله عليانأ خلعنل  ؟ جترد م  ا: ال، أو حتى: بقول لللوري 

فألرجعيل ومأ مأثلاأ هلامت ميأطل يمك  أن يوصف هبأ هنل إنسنأن، . «الرجعيل»

 .فرًدا أو مجأعل

واالهتفأء بتامل الرجعيل هرم عظيم، وبسأمح هريم، م  القأدة اللنوري ، وإال 

أ امنتألت بنه ممن ... فعادام هتم اخليأنل والعاملل والتعأون مه االسنتعامر، وغريانأ

 .اجلعأب اللوريل
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 : ويقول الدهتور مايف الرزاز األم  السأبق حلاب البعث

إن احلريل يف اللنورة االشنرتاهيل القومينل ليسنت لإلقينأعي ، وللنرجعي ، »

احلريل يف اللورة ال باحرص يف نيأق »: ويقول بعد ذلك. «... وللمتآمري  عىل اللورة

لليبقنأت  «مجأعينل»ب أن بكنون اانأك حرينأت احلريأت الفرديل، ولك  أال جين

 .(142)!؟«املستفيدة م  اللورة

فاذا او مفاوم احلريل عادام، واذا او جمأله، إ أ ليسنت حرينل عأمنل لكنل 

الاأس، بل لليبقأت املستفيدة م  اللورة، واليبقأت األخرى حمكوم علياأ سنلًفأ 

والرجعينون واملتنآمرون وم  اؤالء؟ إ م اإلقينأعيون . بأحلرمأن م  حق احلريل

 .عىل اللورة

ومأ مدلول الرجعيل؟ إنه مفاوم غأمض مأجه ال حيندد وال . وم  ام الرجعيون

 .يضبط، ولكاه سأجل رجراج يتسه لكل معأرض لللورة م  خلق اهلل

وملننل الننرجعي  املتننآمري ، فكننل معننأرض لفكننر اللننورة أو سيأسننتاأ، أو 

بألتنآمر، من  النذي  يملكنون هنل األشىلأص احلنأهم ، وانحرافنأهتم يندمغ 

وام النذي  حيكمنون، وانم حيققون، السليأت، فام الذي  يتامون، وام الذي  

 .الذي  يصدقون عىل احلكم، وام الذي  يافذون

 «سنتأل » و «لبان »وحديث اللوري  العرب ااأ ليس أهلر م  برديد لام قأله 

 ... وغريمهأ م  الشيوعي  يف ماأسبأت شتى

 : (1621)عأم  «ا لب»يقول 

                                              

 (.113ص)التسربل املرة ( 142)



 311 احللول املستوردة

. نح  ال نستييه أن نأخذ بآراء املىلبول  واألغبيأء النذي  يينألبون بأحلرينل»

مناح املنواطا  حنريتام نفاح  يف ظل ديكتأبوريل الربوليتأرينأ، ال نسنتييه أن 

 !«السيأسيل، خشيل أن يستىلدم أعداء الشيوعيل اذ  احلريل يف القضأء علياأ

 : (1631)عأم  «ستأل »وقأل خليفته 

احلريأت العأمل، ال يعدو أن ( اليبقل الوسيى يف املستمه)إن ماح الربجوازي  »

يكون سامًحأ هلؤالء الربجوازي  بألكيد لاأ، والتآمر علياأ، وبفويض نظأماأ، وهلنذا 

 !«ف ناأ ال نماح احلريل إال لليبقل الت  حتكم بأسماأ

 : قأل - (1631)أي سال  - وقبل ذلك بعأم

أوضح لكم برصاحل، إن نظأماأ الشنيوع  ال ينؤم  بأحلرينل الفردينل،  دعو »

 ... فأحلريل الفرديل بعا  القضأء عىل اجلامعيل، وبعا  االنحنراف عن  الامرهسنيل

 .«واذا الاوع م  احلريل او أخير مأ هيدد نظأماأ

وإذن مأ معاى احلريل املاصوص علياأ يف الدستور السنوفييت ؟ يوضنح ذلنك 

إن دستورنأ السوفييت  ياص عىل ماح احلريل للمواطا ، ولكن  »: قولهب «ستأل »

جيب أن يكون مفاوًمأ، أن اذ  احلريل ال بعا  حنق الوقنوف يف وجاانأ، أو حنق 

اللورة ضد الاظأم الشيوع ، أو حق انتقأد املبأدئ الامرهسيل، أو حق بكون اهليئأت 

ال بعا  إال شيئًأ واحنًدا،  إن اذ  احلريل الت  ياص علياأ دستورنأ، ... املاأاضل لاأ

يف االسنتمتأع بأحلرينل التن  بكفنل هلنأ حتقينق  «ديكتأبوريل الربوليتأريأ»او حق 

 . (143)!«األاداف الشيوعيل

                                              

 .لامار نسيم - الاظأم الشيوع : انظر( 143)
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اذا او موقف زعامء الشيوعيل م  احلرينل، وانو نفنس موقنف االشنرتاهي  

 :  اللوري  العرب، وال عسب فام صاف

إمأ صاف رصيح يف مأرهسيته، ال خيأف وال يستح  من  املسنأارة هبنأ عنىل  - 1

رؤوس األشاأد، هام او موقف حرهل القومي  العرب يف السناوات األخنرية 

 «البعنث»، وهنام هنأن موقنف (ويمللام احلكم اللوري يف اجلاوب اليمان )

 .القيري يف سوريأ

 «األم»ذ عاانأ، ويعتربانأ املدرسنل وإمأ صاف يتتلمذ عىل الامرهسنيل ويأخن - 2

ؤهد ااأ منأ الحظنه بعنض نلالشرتاهيل، وإن   يعل  االنتامء الرصيح إلياأ، و

 «االشنرتاهيل العلمينل»الدارس  بحق، م  ضعف االشرتاهي  عموًمنأ جتنأ  

ومن  ذلنك منأ قألنه هأبنب عنريب . الامرهسيل وبأثرام بتوجياأهتأ ومواقفاأ

جتأ  الشيوعيل،  «مرهب الاقص»العرب يعأنون م   اشرتاه  م  أن اليسأري 

 .(144)!«االشرتاهيل»والرضو  للمايق القأجل بأ أ أعىل درجأت 

 : «ميشيل عفلق»وأمياه العأم  «البعث»ويقول فيلسوف 

 .«البعث او قدر األمل العربيل»

 .«ال يمك  الوصول إلياأ بألعقل، ولك  بأإليامن وحد  «أن عقيدة البعث»

أعيأنأ احلق يف أن نأمر بقنوة، ونترصنف  «البعث»القدر الذي محلاأ رسألل إن »

 !!«بقسوة

 !«إن البعث او اليليعل، وعىل اجلاماري أن متيش وراءاأ»

                                              

 .(11ص)، انظر الاكسل واخليأ (12ص)« أزمل اليسأر العريب» هلوفيس مقصود يف هتأبه( 144)
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 االنقالبيون صورة سبأقل ملسموع األمل، إناأ نعرف بأن اذ  الفئل القليلل من »

. ام قلل يف الظأار، قلل يف اليند «البعث العريب»االنقالبي ، الذي  بضمام حرهل 

 .«ولك  صفتام القوميل الصأدقل، جتعلام صورة مصغرة وسبقل ملسموع األمل

نح  نملل جمموع األمل الذي ال ياال غأفًيأ ماكًرا حلقيقته، نأسًيأ هلويته، غنري »

 . (145)«... ميله عىل حأجأبه، نح  سبقاأ  فاح  نملله

 الغأيل املاشودة، إىل املستمه السليم النذي طريق إىل ... فأالنقالب إذن طريق»

 .(146)«باشد ، ولكاه ليس طريًقأ م  اليرق، إنام او اليريق الوحيد

ومن  قنراءة املقنأالت  «يف سبيل البعث»م  اذ  األفكأر املتاأثرة م  مقأالت 

يستييه البأحث أن يستىللص حقيقت   «التسربل املرة»هلاأ، وم  مراجعل هتأب 

 : مامت 

 .أخذ البعث ع  الفكر الامرهيس، أخذ بلميذ ع  أستأذ : وىلاأل

 .ا  أخذ  أيًضأ ع  الفأشيستيل والاأزيل: واللأنيل

 «سنتأل »و «لبا »أمأ احلقيقل األوىل، فقد ببيات فيام نقلاأ  م  قبل م  أقوال 

 .«لبا »م  أقوال  - «عفلق»بماأسبل هالم  - وبتب  أيًضأ لام ناقله ااأ

وانو  «احلناب النديمقراط  االشنرتاه »هتأبًأ ع  وظيفل  «لبا »لقد وضه 

االسم الذي هأنت بعرف به احلرهل الامرهسنيل الروسنيل قبنل أن يصنبح اسنماأ 

. بعد استقرار احلكم البلشنف  الكأمنل يف روسنيأ «احلاب الشيوع  السوفييت »

                                              

 (.111ص)يف سبيل البعث  (145)

 (.111ص)املصدر السأبق  (146)
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 : وفيه يقول

كم األغلبيل الت  ال بتق  الديمقراطيل االشرتاهيل ا  األقليل العقأجديل الت  حت»

من   «الصنفوة املمتنأزة»إ نأ حكنم  ... أصول االشرتاهيل العلميل أو ال بعتاقانأ

 الواع  واحلأفظ  واملؤما  وامللتام  بألامرهسيل فكًرا وقاأعل وعقيدة وأسنلوبًأ،

وبتحندث ( الربوليتأرينأ)مًرا عىل قنوى الشنعب العأملنل آباصب م  نفساأ ولًيأ 

 ... بأسماأ ىوحتكم بأسماأ، وبأمر وباتاسماأ، بأ

فقنوى الشنعب  ... دور اذ  األقليل، اذ  الييعل القيأدينل، انو دور حتمن »

وقوى الشعب ... العأملل عأجاة، ال حول هلأ بغري سيأدة اذ  اليليعل القيأديل علياأ

 دينل هلنأبغري حكم األقليل العقأج ... العأملل هميل ال وزن هلأ بغري قيأدة اليليعل هلأ

 ... حكًمأ دقيًقأ صأرًمأ ال يرتك لآلخري  أي سليأن ...

فدور اليليعل القيأديل للحاب االشرتاه  اللوري، دور غري ديمقراطن ،  ... »

 .(147)«يف مفاوم اآلخري  للديمقراطيل

ستىللصاأ م  األمور التأليل الت  وصنل إليانأ الكأبنب اوأمأ احلقيقل اللأنيل، ف

أخًذا م  أقنوال السنيد  - بال حتيا وال بعات - (148)نصور السوري الدهتور أديب

 : «ميشيل عفلق»

وانذا القندر !! حرهل فرضناأ القندر - يف نظر أقيأبه ومؤسسيه - «البعث» - 1

 «موسنوليا »املبام الغأمض يف هالمام قد يكون ملل القدر الذي استاسد به 

وقد يكون فيه يشء ! «الفأشيستيل ا  قدر األمل اإلييأليل»: يف شعأرابه األوىل

                                              

 .1699البريوبيل يف أواجل سبتمرب « احليأة» الرتمجل للدهتور عمر حليق م  مقأله لصحيفل( 147)

 .(91 - 99ص)« الاكسل واخليأ» يف هتأبه( 148)
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 .«اتلر»والعاأيل اإلهليل عاد  «احلق اإلهل »م  معاى 

( أي الشيوع )إن احلاب : ح  قأل « بروبسك»وقد يكون قريبًأ ممأ قصد إليه 

 !!«ال خيي ، ألنه جتسيد للحتميل التأرخييل

وسواء أهأن اذا اليشء الغأمض قدًرا فأشيستًيأ، أم حتمينل بأرخيينل، أم عاأينل 

إهليل، ف ن قندر البعنث يفرضنه عنىل العنرب دون رأي العنرب، واختينأرام، أو 

قدر م  فوق، يقدر ويقرر، وعىل الشعب أن يتبه ويسنمه  ... الرجوع إىل إرادهتم

 !ويييه

وإن  - متلل جمموع األمنل «اذ  الفئل القليلل»وهيف ال، والقدر او الذي جعل 

سبقته فا  متلله رغنم  «الغأيف اجلأالاملسموع »أل أ سبقت  -   بعلم األمل ذلك

 !أنفه؟

غري خأضعل للعقل، وإنام ا  فعل إيامن، أي أن الفنرد ينؤم   «البعث»رسألل  - 2

برسألل البعث، هام يؤم  اإلنسأن بأهلل وبألرسل والكتب واليوم اآلخر، وبألقدر 

 «موسنوليا »ا  هألفأشيسنتيل التن  وصنفاأ  .(149)خري  ورش  م  عاد اهلل

 !«الفأشيستيل ال باأق ، إ أ بدرك بأإلحسأس»: بقوله

                                              

بنل  - عىل اخلضوع للعقل، واالمتحأن بألرباأن الديايل يف نظر اإلسالم ال بستعيصالعقأجد ( 149)

العقيل عاد املسلم  أسأس العقأجد، وهلذا يعا  القرآن ب قأمنل األدلنل عنىل معتقدابنه الرباأن 

الكربى هألوحدانيل، والبعث بعد املوت، ونبوة حممد صصص، وياأق  أصحأب العقأجد األخنرى 

ََْقُۡلَ}: ماأقشل عقليل قأجاًل اتُوا َََٰه  َِٰدقنِيَ َُكنهُمََۡإِنَن ُكمَۡبُۡر   هنل قنوم وم  حنق . [111: البقرة] {ص 

ف ن . وم  ااأ هأنت املعساات. أجتاأ بآيل إن هات م  الصأدق : أرسل إليام نب  أن يقولوا له

أم يريد أن يفنرض عليانأ ! اجلديد فليأباأ بآيل إن هأن م  الصأدق « العرب» نب « عفلق» هأن

 !؟«اعتقد وأنت أعمى» أ عىل طريقلإيامنًأ بأبويً 
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 ... القلل الت  آمانت بألبعنث ان  نىلبنل أو أرسنتقراطيل من  ننوع جديند - 3

واانأك  ... األرستقراطيل القديمل هأنت بقنوم عنىل امتينأز الاسنب أو النامل

أرسنتقراطيل »أرستقراطيل املوااب والفضأجل، لك  أرستقراطيل البعث ان  

ال يبان   «حناب اليليعنل»فنأملاتم  إىل  ... صح اذا التعبري إن «أيديولوجيل

أو الفضيلل أو العلم، وإننام يصنبح من  . امتيأز  عىل املسد واللروة أو الكفأءة

اليليعننل ومنن  الاىلبننل، ومنن  األرسننتقراطيل اجلدينندة، بمسننرد اعتاأقننه 

 !أليديولوجيل احلاب

أمنل »وان   «األمل املصغرة»ا   - اذ  األرستقراطيل - اذ  الصفوة املىلتأرة

 .يف إحدى مقأالبه «عفلق»عىل حد بعبري  «االنقالب

وأن  إن اذا االمتيأز األيديولوج  خيول البعنث أن ينأمر ويترصنف وحيكنم، - 9

وشعأرات البعث ااأ ماقولل نقناًل حرفًينأ  ... يافرد بأألمر والترصف واحلكم

ألل الفأشيسنتيل أعيأننأ إن القدر الذي محلاأ رسن»: «موسوليا »ع  شعأرات 

 .«ونترصف بقسوة ... احلق يف أن نأمر بقوة

 .«وعلياأ أن بقود اجلاماري ... إن الفأشيستيل ا  حكم الصفوة املىلتأرة»

أمأ بأي حق وبأي سليأن حتكم القلل وبأمر؟ فقند أجنأب عنىل انذا التسنأؤل 

ملنل أي  ال يامرس سنليل شىلصنيل «اتلر»فالسفل الاأزيل ح  زعموا أن الاعيم 

وإنام يتمته بسليأن علوي، مأدام يعنرب عن  ضنمري الشنعب  ... ديكتأبوريل آخر

 !األلام  أعمق بعبري وأصفأ 

هنام . او رش م  التمييا العارصي أو التمييا اليبق  «التمييا العقأجدي»اذا  - 5

فأليليعل أو الاىلبل ا   .«اليبقل اجلديدة»يف هتأبه  «جيالس» و «ميلوفأن»ب  
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ة أرستقراطيل، طبقيل، استبداديل، أل نأ بقنيم نفسناأ طليعنل، وبفنرض فكر

 .نفساأ نىلبل حيق هلأ أن بأمر وحتكم

أن  «احلناب االنقناليب»املمتنأزة، أو  «أمل االنقنالب»والتمييا العقأجدي خيول 

يفرض حكًمأ ميلًقأ عىل األبدان وعىل العقول أيًضأ، وانذا رش أننواع اليغينأن، 

  ااأ، يفرض احلناب األوحند املىلتنأر أفكنأر  وحينرم سنأجر واليغيأن يبتدئ م

 .األفكأر، ويفرض أسلوبه يف احلكم، ويستبعد هل أسلوب آخر

 ... ويتسلم هل السليأت، ويسود أعضأء احلاب، ويسنحق سنأجر املنواطا 

 !يقتل م  يقأوم، يرشد م  ال يرضخ، ويعأمل الشعب املستك  هقييه م  الغام

يايلقون م  موقف او يف األسأس  - يمللام حاب البعث هام - فأالنقالبيون

ماأقض للحريل، إن الذي يبدأ بألتمييا ب  الاأس، فيصاف بعضنام فئنل خمتنأرة، 

 بمسرد اذا التمييا - وطليعل ممتأزة، حتمل رسألل، وحيق هلأ وحداأ أن حتكم، ف نه

هنرامتام، إذ  حيرم سأجر الاأس م  حقام يف أن يشأرهوا يف احلكم، ويانأل من  -

يضعام يف ماالل ا  دون ماالل القلل املمتأزة احلأهمل، ويصنافام منواطا  من  

 .الدرجل اللأنيل، اذا إذا عدام م  املواطا 

 .اذا موقف ال يايوي عىل احرتام للشعب أو احرتام لإلنسأن

ال يناال »وهيف حيرتم الشعب أو اإلنسأن م  يصف جمموع األمل العربيل بأننه 

ال يستلا  م  جمموع  !«ماكًرا حلقيقته، نأسًيأ هلويته، غري ميله عىل حأجأبه غأفًيأ،

 !!«القليلل املمتأزة» ئتهاألمل إال ف

اذا او موقف االشرتاهي  اللوري  م  احلريل، إننه موقنف مانأقض هلنأ متنأم 

املاأقضل، واو موقف مبدج  عقأجدي أيديولوج ، وليس موقًفأ طأرجًنأ أو عأرًضنأ 
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 .وف داخليل أو خأرجيلبسبب ظر

إن االشرتاهيل اللوريل بيبيعتاأ بضيق بأحلريل وال يمكن  بيبيقانأ إال يف ظنل 

 .سليل مستبدة، اذا او حكم التأريخ يف هل االشرتاهيأت اللوريل

( هنأنون اللنأ )ولام اتف املتظأارون يف حلوان واإلسكادريل وغرياأ يف ياأير 

 : «عبد الاأرص»قأل . اشرتاهيل بال حريل ال: ميألب  بأحلريل اأبف  (1691)

 ، قأل اذا للمأل حوله بأليبه، و  يقله للسماور(150)!!ال اشرتاهيل بدون إهرا 

 .ولكاه يعرب ع  معرفته وإيامنه بيبيعته االشرتاهيل وموقفاأ م  احلريل ...

أمأ مأ جيري م  انتىلأبنأت واسنتفتأءات يف ظنل االشنرتاهيل اللورينل، بصنل 

فاو ماالل هام قأل بحق املفكر اليوغساليف % 66.66إىل  - هلرية - أحيأنًأنتيستاأ 

وأحند قنأدة الندعوة . «بيتنو»الاأجب السأبق للرجيس  «ميلوفأن دجيالس»الشاري 

  روا هبأ ع  وع  واقتاأع، فاو حيكالامرهسيل الذي  آماوا هبأ إىل حد اليق  ثم هف

ومنأ شنأهباأ، منه أن نتأجسانأ  لشيوعيليف البالد ا يع  اذ  االنتىلأبأت الت  جير

إ أ سنبأق يعندو : لقد وصفت خري وصف ح  قيل فياأ: قأجاًل - معروفل مقدًمأ

 .(151)!!فيه حصأن واحد

أهيام تتأر؟ بل عىل أمر : وهلذا ال يستفت  االشرتاهيون عىل أمري ، أو شىلص 

 !ال بوافق عليه أم ال؟: واحد، أو شىلص واحد

                                              

 (.292ص) - بريوت - نرش دار الااأر - «جأن الهوبري» للصحف  الفرنيس - عبد الاأرص( 150)

برمجنل دار الكأبنب العنريب،  (131ص)للكأبنب املنذهور أعنال  « اليبقل اجلديندة»انظر ( 151)

وقند بنرجم . بريوت، واو هتأب يابغ  أن يقرأ، وله هتأب أحدث ماه يف نقد الشيوعيل أيًضأ

 .«املتفككلجمتمه غري هأمل، التسربل الشيوعيل » بعاوان
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الت  يرص االشرتاهيون عنىل االبصنأف  «الديمقراطيل»يقأل ع  وملل اذا مأ  - 9

هبننأ، حتننى أن هلننرًيا منناام جيعلاننأ جنناًءا منن  عاننوان بلنند  أو مجاوريتننه 

 ... «الديمقراطيل الشعبيل»

فا  إمأ ديمقراطيل بألتعي  الرصيح، أو بام يشبه التعي  للمسألس الوطايل أو 

 .تأرة م  حتتالشعبيل، فا  جمألس مفروضل م  فوق ال خم

بعند الاكبنل أو  «حممند حسنا  ايكنل»وإمأ ديمقراطيل بأملوافقل هام اعرتف 

 .الاكسل، يف مقأل

لنيس من   - ملنل الصنحف فيانأ - والربلامنأت يف البالد اللوريل االشرتاهيل

يف أارام  «ايكل»هتب  ... صالحيتاأ املعأرضل أحيأنًأ، ولك  مامتاأ التأييد داجًمأ

 : يقول (1691)ديسمرب  21

إن البريوقراطيل املرصيل هأدت أن بضه وبفرض معأيري قأسيل، جتأ  مأ متأرسه »

إن الاقد الباأء او »: ووصلت يف ذلك إىل حد ذهأء أن بقرر فيه ... الصحأفل حيأهلأ

 !«جمرد التصفيق لكل برصف، وأمأ الاقد اهلدام فاو االعرتاض عىل أي برصف

داجًمأ م  انتقأضل الشعوب ونقمتاأ، وشعوراأ ثم إن خوف اللوريل االشرتاهيل 

الكلنريي ،  داجًمأ بحأجتاأ إىل أجااة األم  واملىلنأبرات حلاميتانأ من  خصنوماأ

يعيى الفرصل هلذ  األجااة لتتضىلم ويكرب حسماأ، ويعظم نفوذاأ وسنليأ أ، 

 .حتى يصبح رجيس الدولل نفسه حتت قبضتاأ

إ أ هأننت دولنل داخنل :   خمأبرابهيقول ع «الرجيس عبد الاأرص»ولقد سمعاأ 

 !سقوط دولل املىلأبرات - (1691)يوليو سال  23يف  - الدولل، ويعل 

لنيعل  أن أجاناة  «النرجيس السنأدات»ولك  بعد أربه ساوات جنأء خلفنه 
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املىلأبرات هأنت براقب حترهأبه ومكألامبه وبسسلاأ عليه، وبفتح جاأز التسسيل 

فكينف يكنون موقنف ! واو رجيس للسماورينل! يف غرفل مكتبه، واو ال يدري

 !اجلماور م  الاأس؟

 : (152)بقول 1691مأيو سال  15وهتبت صحف القأارة بعد بغيري 

يف مسأرنأ اللوري ح  بأخرننأ يف  - د ظارتإن األزمل ق: يابغ  أن نقول ااأ»

بعميق الديمقراطيل السيأسيل، ويف حتقيق اإلرشاف الشعب  عىل هأفنل مؤسسنأت 

 .«أجااة األم »السليل وم  بيااأ 

 ... إن أجااة األم  رضورة الزمل لكل دولل

ولك  ح  بعمل اذ  األجااة بغري اختصأصأت واضنحل، خأضنعل ألانواء 

وح   ... وح  بشكل اذ  األجااة دولل داخل دولل ... علياأ وناوات القأجم 

وياتا  دور القوان  هأداة موضوعيل  ... بصبح فوق احلسأب بتحول إىل يشء آخر

فتحندد عنىل  ... وباتقل اذ  املامل إىل أجااة األم  ... لتحديد اخليأ والصواب

فيشنبه القلنق  ... اوااأ مأ يصلح ومأ ال يصنلح للمناظامت الشنعبيل ولألفنراد

 .فألسلبيل ... واإلراأب

وليس ماًمأ أن ببدأ األجااة م  أجل أاداف نبيلل، ولنيس ماًمنأ هنذلك أن 

فام دامت اذ  األجااة بشعر بقوة ميلقل، وبأ أ فنوق  ... يرأساأ مالك أو شييأن

 .ف ن م  طبأجه األشيأء أن بتسه إىل االستبداد واالنحراف ... املسألل واحلسأب

والذي صدر استسأبل لرضورة التغيري بعد اايمنل )مأرس  31أول بيأن وقد ح

                                              

 .األخبأر، بقلم عأدل حس ( 152)
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 وحأول أن جيعل الشعب ... مأرس أن يؤهد سيأدة القأنون 31حأول بيأن ( 1691

وصأحب احلق يف اإلرشاف  - صأحب السليل العليأ - مملاًل يف باظيامبه املاتىلبل -

 ... عىل هل مؤسسأت الدولل

ذ اذا التغيري، فوجات االنتىلأبنأت وسنييرت عرقلت بافي «األجااة»ولك  

 ... خأجفنل - الاأجتل عن  انذ  االنتىلأبنأت - وظلت اهليئأت السيأسيل ... علياأ

 ... وبألتأ  ظلت اذ  األجااة مراها القوى احلقيقينل. «األجااة»ومذعورة أمأم 

 .وبال حسأب ... حتكم م  خلف ستأر

ألن الشعب  ... صالحيتاأ يف متليل الشعبأمأ التاظيامت السيأسيل فقد فقدت 

وح  أيقن  أ نأ ال بسنتييه أن بتحندث  ... انرصف عااأ ح  أيق  أ أ عأجاة

 . «القوة احلقيقيل»ولكااأ بتحدث بأسم أصحأب  ... بأسمه

 ... إىل قالع حتتم  بأسنواراأ هنل أننواع الفسنأد «اذ  األجااة»لقد حتولت 

 .وهل أنواع اليغيأن

مظأار يرااأ هل  ... بالدنأ عديًدا م  مظأار االنحراف والتىلريبلقد شادت 

 ... ماأ، ويلمساأ بيد  هل يوم

أنأس يف مواقه القيأدة وهلاأ نعلم أ م ال يصنلحون  ... مأل عأم حرمته مبأحل

إثراء غري مرشوع، وبعض يافنق يف بنذ  وسنفه أضنعأف دخلنه  ... هلذ  املواقه

 !ل أو حيأسبوليس ااأك م  يسأ ... املعروف

 !والعسيب أن هل اذا يتم، ويف بالدنأ أهرب عدد ممك  م  جاأت الرقأبل

هألرقأبنل اإلدارينل واجلانأز املرهناي )أن بعض اذ  اجلانأت  ... ولإلنصأف

ولكن  منأذا هنأن  ... وقرعت إجراًسأ حتى هلنت ... نبات هلرًيا( للمحأسبأت
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هنل يند متتند إىل أحندام و ... «محأينل»بوسعاأ أن بفعل وأصحأب االنحرافأت 

 !بقيه

أن اشرتاك  - وال نقول جتربل العأ  هله - لقد أثبتت جتربتاأ يف الساوات الامضيل

او املاأ  الصح  الذي ييأرد  ... اجلاماري املاظم يف إصدار القرارات، ويف متأبعتاأ

 .اخليأ، واالنحراف

ل، ونح  نؤم  بأن واشرتاك اجلاماري املاظم او مأ يسمى بألديمقراطيل السيأسي

ونؤم  بأن اإلنسنأن  ... الديمقراطيل االجتامعيل او أسأس للديمقراطيل السيأسيل

ولك  انذا ال  ... يفقد قدربه عىل التعبري السيأيس احلر إذا هأن ااأك م  هيدد رزقه

يعا  أن ااأك مرحلل مافصلل لتحقيق الديمقراطينل االجتامعينل بعقبانأ مرحلنل 

ويف  ... راطيل السيأسيل، فأالثاأن يمضنيأن جابًنأ إىل جانبأخرى لتحقيق الديمق

 .نفس الوقت

وإذا هاأ نعتقد أن الديمقراطيل االجتامعيل ا  أسأس للديمقراطيل السيأسنيل، 

ف ن اذا املبدأ ال يعا  إال أن الديمقراطيل السيأسيل ستاداد رسوًخأ هلنام بأهندت 

 .الديمقراطيل االجتامعيل

امعيل والديمقراطيل السيأسيل وجانأن لعملنل واحندة ال إن الديمقراطيل االجت

 ... يافصالن

* * * 
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 ملاذا فشلوا يف حتقيق الكفاية والعدل؟

لامذا فشلت االشرتاهيل اللوريل العربيل يف أخص مأ قأمت من  أجلنه،  ... أجل

 - بعبنأرة أخنرى - ومأ جعلته عاوانًأ الجتأااأ، واو حتقينق الكفأينل والعندل، أو

 االقتصأديل، والعدالل االجتامعيل؟التاميل 

أنأ لست خبرًيا يف االقتصأد، وال أعرف يف جاجيأبه وبفصيالبه، ولكن  أعنرف 

أن : م  استقراء التأريخ والواقه، وم  بنأماليت يف الندي  واحلينأة وثقأفنل العرصن

ال يافصل ع  السيأسل، وال ع   ... األخرىصأد ال يافصل ع  نواح  احليأة االقت

وال ع  األخالق، وال ع  أفكأر الاأس ومشأعرام، وبقأليدام وسلوهام الدي ، 

 .يتأثر هبذ  اجلوانب هلاأ، هام يؤثر فياأ - وال شك - الفردي، فأالقتصأد

 - أو بضنيه - بضنه «مرشوعأت معيانل»حترص عىل  «السيأسل»جتد وم  ااأ 

سأحانأ، أو فياأ جاوًدا، وثروات ضىلمل، رغم عدم أمهيتاأ، أو عدم التأهد م  ن

للحكنم  «دعأينل»ولكن  ألن من  وراجانأ  - عدم بوافر البحث الالزم للبدء فياأ

القأجم، أو متكياًأ لفئل خأصل م  الاأس ضد فئل أخرى أو نحنو ذلنك، يسنري انذا 

بعد بنذل  - املرشوع دون التفأت إىل بابياأت اخلرباء أو حتذيراهتم، فتكون الاتيسل

 .والفشلالتىلبط  - الامل والعرق والوقت

وقد يكون املرشوع جينًدا، ولكانه يسنلم ملن  ال حيسن  اإلرشاف علينه، ألن 

بوزيه الغاأجم عىل املاترصي  بقتيض أن بكون الفرص بياام يف املاأصنب  «عدالل»

 ... ف ذا   بتايأ اذ  الفرص افتعلت افتعأاًل! الرفيعل متكأفئل، أو عىل األقل متقأربل

أن : للسيأسل، مه أن الوضه الصنحيح انو العكنسوهبذا يصبح االقتصأد خأدًمأ 
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فكل مأ يريند من  قندرة األمنل عنىل اإلنتنأج  ... بكون السيأسل خأدمل لالقتصأد

 .واإلبداع، ويوفر هلأ إشبأع حأجأهتأ وميألباأ، جيب أن بعمل السيأسل عىل حتقيقه

وم  املؤسف أن نسد اللوري  االشرتاهي  يعملون جأادي  ليسعلوا هل يشء 

مأ م  شنأنه أن يوجنه  العلم والدي  واالقتصأد، وهل!  خدمل سيأستام اللوريليف

 .السيأسل ويأخذ بيدهيأ، وهيدهيأ سلباأ

حتى املوضوعأت احلسأسل اخليرية هلرًيا مأ هأنت بتىلذ أداة للغلبل والفنوز يف 

 «جتربته املنرة»ووجدنأ ملل الدهتور الرزاز يف ! التقدميل اللوريل «سوق املاايدات»

ثم صندرت بعند »: يسسل ملل اذا اللعب الذي يشبه لعب األطفأل بألاأر، فيقول

املشناورة، يف اجلنو املشنحون، ويف ليلنل واحندة  «التنأميم»ذلك مبأرشة قرارات 

 .(153)«سأريل العسكري  والقيري ، ويميايل القومي يإلثبأت 

املالين ، بنل عرشنات وقد بقتيض السيأسل املستبدة الظأملل أو اخلرقأء، ببديند 

فنيام يشنيه  - أي م  مأل الشنعب - املالي ، بل مئأت املالي ، م  مياانيل الدولل

يف : ميننأمه احلننأهم الفننرد وناوابننه، أو الفئننل املتسننليل وشنناواهتم وبيلعننأهتم

التسسس وصاه املؤامرات، ورشاء املوال ، وبصفيل املاأفس ، وبضىليم أجاناة 

احلنأهم نبل أفيه، وال صلل له به، وإنام ا  أنأ ال نفه للشعب الدعأيل، إىل غري ذلك مم

وقصنور . ضنيق أفقنه - عىل األقنل - وأثربه، وحرصه عىل التشبث بألسليأن أو

 .نظر ، الذي جيعله يورط األمل فيام ال طأجل حتته إال االستاااف واخلراب

ه برى هم هلفت حرب اليم  جي  مرص؟ وهم دفه الشعب املرصي م  أموال

ودمأء أباأجه؟ ومأذا هأن ادفاأ؟ وهيف جأز للسالح العنريب املسنلم أن يسندد يف 

                                              

 (.111ص)التسربل املرة ( 153)
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إال جفوة بنل  ومأذا هسبت مرص م  وراجاأ ... وجه العريب املسلم؟ بل يف صدر ؟

هراايل يف نفوس الكلريي  م  أباأء اليم ، نتيسل لإلغنأرة بألقاأبنل اخلأرقنل عنىل 

واسنتىلدام الينريان يف رضب رجنأل  الشعب املسلم، وقصف القرى يف الساول،

 !القبأجل يف شعأب اجلبأل؟

وهم بكلف بسليح اجلي  بأألسلحل احلديلل؟ وهم قبض االحتنأد السنوفييت  

 ... ثنم (154)م  مئأت املالي ؟ وهم بقى عىل مرص م  ديون حتسب بأمللينأرات؟

 .(1691)ونكبل . (1659)عاد اايمل : مأذا هأن مصري اذ  األسلحل؟ اجلواب

 .لقد برهت يف قلب الصحراء غايمل بأردة للعدو،   يبذل فياأ مأاًل وال جاًدا

واألخالق وراء اذ  السيأسل، أعا  أخالق األثرة واألنأنيل واحلقد والغنرور، 

 .املالكأت ىوا ... وحب السليل، والريأء والعسب، وأببأع اهلوى

بينأن أو ميلنأق وال  إن التاميل والتقدم والرفأايل ال بندرك بمسنرد هتأبتانأ يف

 .بتحقق بمسرد بأليف جلأن أو جمألس أو إصدار قرارات بشأ أ

 «العارصن اإلنسنأ  يف االقتصنأد»إن أام يشء غفلت عاه القيأدات اللوريل او 

فألتاميل االقتصأديل ال بتم بنأآلالت والامهيانأت احلأسنبل والعقنول االلكرتونينل 

 .وحداأ

إال ب رادة اإلنسأن ووعن  اإلنسنأن، اإلنسنأن انو التاميل وزيأدة اإلنتأج ال بتم 

الذي يات  واو الذي يايد اإلنتأج هًمنأ وبحسناه نوًعنأ إن بنوافرت لنه الندوافه 

واحلوافا، واو الذي يؤخر اإلنتأج ويعوقه إن حرم انذ  الندوافه، واإلنسنأن انو 

                                              

لألسنتأذ « هينف ضنأعت.. أمنوال مرصن» انظر يف ذلك هتأبًأ جيًدا ظار أخرًيا حتت عاوان( 154)

 .فأروق جويدة
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 .الذي يستالك مأ يات  معتداًل أو مقرًتا أو مبذًرا حسب بوجياه وبربيته

إلنسأن او الذي يستييه أن يافق هل دخله بل أهلر من  دخلنه عن  طرينق وا

ز قَۡ}: االستدانل، واو الذي يملك أن يافق بعض دخله  َ َُِماَ َُٰهۡمَيُنفُِقونَ و  : البقرة] {ن 

ويدخر جاًءا ماه يستلمر  فيام يعود عليه بألربح احلالل ليستالكه او فيام بعد أو  [0

 .يبقيه ألوالد  م  بعد 

اإلنسأن او الذي يدفه املرشوعأت إىل األمأم أو يؤخراأ إىل الوراء، بوسنعه أن 

إن  ... يسد مأ فياأ م  ثغنرات إن أراد، وبوسنعه أن يفنتح فيانأ ثغنرات إن شنأء

يابنه من  داخنل  «ذابًيأ»اإلنسأن ال يعمل إال بدافه، وخري الدوافه وأبقأاأ مأ هأن 

وأفكنأر  ... بيل ال بأيت إال استسأبل لفكنرةوالدوافه الذا ... الافس ال م  خأرجاأ

 .اإلنسأن إنام جت  وفًقأ لعقيدبه ونظربه إىل الوجود وفلسفته يف احليأة

اذا يوجب عىل هل م  يضه نظأًمأ أو خيل أو برنأجمًأ اقتصأديًأ يف بلد إسالم  

ل خيته أو برنأجمنه آأن يراعى عقأجد أاله وقيمام ومللام وبقأليدام، وإال هأن م

 .الفشل واخلرسان املب 

فألذي  يقيمون مرشوعأت وحسأبأت عىل الورق مغفل  دور البرش بام هلم م  

أفكأر ورغبأت وقيم وعأدات إنام هييمون يف أوديل اخليأل وإن ظاام الاأس وظاوا 

 .«علميون»أنفسام أ م 

 وم  حس  احلظ أناأ وجدنأ يف االقتصأدي  أنفسام م  هيتم بألعارص اإلنسأ 

 .يف االقتصأد، وجيعل لسلوك األفراد اعتبأًرا أي اعتبأر
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يف  - أو معظمانم - آراء بعنض االقتصنأدي  (155)يذهر الدهتور أمحد الاسأر

بنتلىلص انذ  احللقنل يف أن انىلفنأض )بعليل احللقل املرذولل للفقر والتىللنف 

ىل اإلنتأجيل يرجه إىل ضعف بكوي  رأس الامل، وضعف وجود الامل يرجه بدور  إ

انو زينأدة السنكأن  - يف رأهينم - وأبرز أسبأب اذ  احللقل( انىلفأض اإلنتأجيل

 .بألاسبل إىل وسأجل اإلنتأج، والاقص يف رأس الامل

 : فاو يعقب ويقول ... ولك  الدهتور الاسأر ال يوافقام عىل رأهيم

عىل ونود التأهيد ااأ أن اعرتاضاأ عىل الاظريت  السأجدب  السأبق ذهرمهأ، أو »

األسبأب الت  سأقاأ االقتصأديون، ال يعا  أناأ نقلل من  أمهينل وجنود مشنكلل 

الاقص يف رأس الامل ومشكلل الايأدة الاسبيل يف السكأن يف الدول الاأميل وإنام متيل 

الاظر بأعتبأرمهأ مظاري  أو فرع  ملشكلل بعترباأ أصليل، وا   إىل أنه جيب قرص

 األخص الفئأت القأدرة عىل قيأدة التاميل يف الدول سلوك األفراد يف املستمه وعىل

الاأميل، وماام قيل يف أسبأب التىللف أو أسبأب احللقل املرذولل ف  نأ ال تنرج يف 

أمنأ الرتهينا داجًمنأ عنىل رأس النامل  ... الااأيل ع  عأمل واحد او سلوك األفراد

ل الاأمينل ورسم اخليط ورصد الوسأجل عىل اذا األسنأس جيعنل مشنكلل الدولن

يف ح  أناأ نرى أن مشأهل  ... مشكلل حسأبيل، هميل م  رأس الامل وحتل املشأهل

الدولل الاأميل ال حتل بواسيل رأس الامل فقط، فرأس الامل يف االستلامر ال يصنأحبه 

 .بلقأجًيأ باميل وبقدم

                                              

الذي قأم بأول جتربل لباك حميل ال يستاد عىل سعر الفأجدة، وهيدف إىل حتمل مسئوليل التاميل ( 155)

قريل حمييل بأملديال، ومعتمًدا عنىل املندخرات الفردينل  53غمر بمرص وميت يل يف مديال املحل

وقد حققت التسربل نتأج  راجعنل يف خنالل سنات  . االختيأريل فقط، همصدر لتمويل التاميل

ألنف مندخر من  بن  عندد  91إىل ( 1693)يف يوليو سال « صفر» فوصل عدد املدخري  م 

 .ألف نسمل 211ددام سكأن املايقل البألغ ع
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نح  نعلم أن اإلنسأن او املكون لرأس الامل واو الذي يرغب يف التاميل واو »

لذي يعمل عىل حتقيقاأ، واو الذي يعوقاأ، واو املقرر ملصري  ومسنتقبله، وانو ا

املحدد لاظأم جمتمعه وفلسفته، ونسأنب الصواب إذا أرجعاأ مشأهل الدول الاأميل 

 .لغري اإلنسأن

إن هل جمتمه ماذ األزل يضم ب  جوانبه أفراًدا قأدري  وأفراًدا أقل قدرة عنىل »

اد اؤالء القأدري  بكم  علل املشنأهل أو عالجانأ، ويف وع ... مستويأت متفأوبل

ويف هل دولل نأميل حد أدنى م  القأدري  عنىل  ... سلوهام يكم  املرض أو الداء

 .قيأدة املستمه وعىل التفكري األصيل وعىل التقرير السليم

قد يبدو ذلك بعيًدا ع  جمأل االقتصأد والتىلصنص النذي بعلمانأ  وألفانأ  » 

بأناأ ل  نستييه بأي حأل الوصول إىل »: يف بأهيد  الصأجب «سأوير»ك ولكااأ نشأر

حل املشأهل العويصل اخلأصل بألتاميل والتيور االقتصنأدي منأ   نوجنه ااتاممانأ 

بشدة وبرهيا إىل بلك املسأالت والاواح  الت  ياظر إلياأ عىل أ أ بعيدة ع  نيأق 

 .علم االقتصأد

 .ل إليه وعالقته بألتاميل والعيأللوساحأول إيضأح مأ  دف الوصو»

إناأ ساعرض ااأ لوجال نظرننأ متتبعن  أسنلوب اإلشنأرات والتلميحنأت »

إن مشأهل التاميل يف الدول الاأميل ضىلمل ومتشعبل والفسوة . واخليوط العريضل

 .ب  مستويأهتأ االقتصأديل ومستويأت الدول املتقدمل اقتصأديًأ عميقل وواسعل

أن بتضنم  ثالثنل جواننب رجيسنيل ال يمكن  ال بد  ل فعأللوأي باميل حقيق»

الفصل بيااأ وهل مااأ يؤثر ويتأثر بأآلخر يف هل مرحلل م  مراحنل الامنو، وأي 

إمهأل جلأنب م  اذ  اجلوانب اللالثل املحددة التاميل يسفر عاه خلل هبري وضعف 
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اذ  اجلواننب  وقد ببدو الوسأجل لتحقيق متيلبأت التاميل يف. يف مستوى التاميل

اللالثل اقتصأديل ولك  نسأح التاميل ومعدهلأ بتوقف عىل مدى مسنأمهل الوسنأجل 

االقتصأديل اذ  وبأثرياأ يف اجلوانب اللالثل جمتمعل هل ممنأ يكفنل خلنق الدفعنل 

 : املسرية بعسلل التاميل املستمرة الرسيعل وبتلىلص اذ  اجلوانب اللالثل يف

 . بغيري وحتس  املستويأت الفايل والتعليم: وج اجلأنب الفا  أو التكاول( أ)

 .ويشمل بكوي  رأس الامل وزيأدة القوى العأملل: اجلأنب االقتصأدي( ب)

بغيري مواقنف األفنراد، حتسن  املؤسسنأت االجتامعينل : اجلأنب االجتامع ( جن)

 .واهليكل االجتامع 

الثل خيتلنف وال شك أن درجل خيورة وأمهيل هل جأنب م  اذ  اجلوانب الل»

وحيتأج التعرض آلثأر هنل جأننب ومسنئوليأبه عن   ... م  دولل نأميل إىل أخرى

ومن   ... وضه التىللف السأجد واملشأهل القأجمل إىل دراسأت وبحوث مستفيضل

فضل القول اإلشأرة إىل أن ااأك اختالًفأ هبرًيا وبونًأ شأسًعأ ب  ايكل هل جأننب 

 . وب  أي دولل متقدمل م  اذ  اجلوانب يف هل دولل نأميل

 وال شك أن بغيري ايكل هل جأنب يف ضنوء التغنريات التن  بنتم يف ايكنل»

اجلوانب األخرى يتيلب سيأسأت اأدفل م  نوع خأص ووسأجل وأجااة متعددة 

ومتشعبل، وقيل هل يشء ماسقل الاشأط واألاداف، والسؤال الذي يفرض نفسنه 

اأميل؟ مأ العقبل الت  بعنوق دون إمكأنينل مأ الذي حيول دون ذلك يف الدول ال: ااأ

 الربط ب  اذ  اجلوانب اللالثل يف انسسأم وابسأق؟

ل بكم  يف الفراغ الفكري اخلبيث داخل الدول الاأمينل أو بنح  نقول إن العق»

بمعاى آخر افتقأراأ إىل أيديولوجيل عأمل حمنددة ومقبولنل بسنتاد إليانأ التامينل 
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 .ووسأجلاأ

أ أن أصل املشكلل يف الندول الاأمينل يكمن  يف سنلوك األفنراد لقد ذهرنأ آنفً »

مستعري من  ألفنأظ  - وهل سلوك يف املستمه اإلنسأ » ... اخلأصل ماام والعأمل

له أصل يربد إليه وفلسفل يقوم علياأ ونبنه يسنتمد مانه  - السيد حس  البأقوري

 .وبرصفأهتموعىل مقدار اختالف اذ  الفلسفأت واألصول خيتلف سلوك الاأس 

إن السلوك، هام يقول علم النافس، يصندر عن  دوافنه، ولكن  الندوافه يف » 

 .جمموعتاأ بستاد إىل فلسفل معيال

 ... إن الدولل الاأميل يف حأجل إىل روح جديدة ب  املواطا 

ويف حأجل إىل وضه فكري، عىل األقل، لدى األفراد اخلأصل والعأمل القأدري  »

 .ت واجلاماريواألقل قدرة، القيأدا

إن الدولل الاأميل يف أشد احلأجل إىل فلسفل واعيل موحدة واضحل املعأ ، ثأبتنل »

األرهأن، ليستمد مااأ سلوك األفراد وشكل املؤسسأت واألجااة وبسنتاد إليانأ 

 .السيأسأت والقرارات

ي ذإن افتقأر الدول الاأميل إىل اذ  الفلسفل يعترب يف رأياأ السبب يف التىلبط الن»

برتدى فيه معظم سيأسأت التاميل فياأ، والبطء الذي متيات بنه خينوات العمنل 

 .ومراحل الامو

إن الدولل الاأميل يف مواجال فلسفت  للتاميل ميبقت  يف عأملاأ اليوم، وأثبتانأ »

صالحيتاام يف الواقه العميل يف نقل املستمعأت م  مرحلنل التىللنف إىل مرحلنل 

فن ذا  ... ل الرأسامليل أو نظأم السوق، والفلسفل الامرهسنيلالفلسف ... الامو املتاايد

سأجل واألجااة واملؤسسأت وببات دولل اذ  الفلسفل أو بلك، ببه ذلك التقيد بأل
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وأمأم الندول الاأمينل . والتوصيأت واخلربات الت  متلياأ طبيعل الفلسفل ومايقاأ

  الوصول إىل مسنتويأت ملأالن لدولت  هأنتأ إىل عاد قريب متىللفت ، ومتكاتأ م

أبنأن يعأليل م  الامو والتقدم، يعكسأن نتأج  بيبيق هل من  الفلسنفت  ومهنأ ال

 .واالحتأد السوفييت 

 أمأ إذا هأنت هلتأ الفلسفت  غري مالجمل آلمأل وعقأجد وبقأليند دولنل نأمينل،»

اأ هلأ يف اذ  احلألل م  البحث ع  فلسفل هلأ واضحل حمنددة حتندد يف ضنوجبد  فال

شكل مؤسسأهتأ املرصفيل ونظماأ الامليل والاقديل ومؤسسأهتأ االجتامعيل ونظأمانأ 

 .لخإ ... السيأيس

أمأ أن حتأول اجلمه ب  الفلسفت  القأجمت  حألًيأ، هنام انو احلنأل يف معظنم »

الدول الاأميل فيريق حمكوم عليه بألفشل والقصور منأ   يكن  ذلنك اسنتاأًدا إىل 

أ   يتبه انذ  الفلسنفل إجينأد األجاناة واملؤسسنأت املاأسنبل فلسفل واضحل، وم

 .(156)«لتيبيق اذ  الفلسفل

ثم يتأبه الدهتور الاسأر بحله فيابه عىل بعض الاقأط اهلأمل وبعنض اخلينوط »

العريضل فيام يتعلنق بأسنلوب التامينل املتبنه ليتندبراأ املصنلحون واملفكنرون 

ماه بأ أ متلل القواعد الت  جيب أن بايلنق واملسئولون ويقلبواأ ويانواأ، اعتقأًدا 

دف الوصنول إىل هبنمااأ احللول اخلأصل بمشنأهل البيألنل ومشنأهل التامينل، و

 .اسرتابيسيل جديدة للتاميل يف الدول الاأميل

 : يقول الدهتور

إن الدول الاأميل هلاأ بفتقر إىل أيديولوجيل واضحل للتاميل بصنلح أن بسند »

                                              

 (.95 - 91ص)نحو اسرتابيسيل جديدة للتاميل االقتصأديل يف الدول الاأميل ( 156)
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قندر وضنوح انذ  باهلأجل ب  القأعدة الشعبيل والقيأدات، والفسوة ومتأل الفراغ 

قدر مأ يكون نسأح وفأعلينل السيأسنأت االقتصنأديل باإليديولوجيل وقبوهلأ العأم 

ونشوء قوة الدفه الالزمل لتحريك عسلل التاميل دون بوقف، و  تف أمهينل انذا 

ي خيل بامينل مانام أن أ»: العأمل عىل خرباء األمم املتحدة فأوضحوا يف بقرير هلم

بلغت متأنتاأ وسالمتاأ ولكااأ بفتقنر إىل قبنول عنأم باتأجسانأ وإىل بندعيم من  

 .مصرياأ الفشل املحقق ... األاأ  إلجراءات بافيذ اخليل

إناأ نشأاد يف هلري م  الدول الاأميل حمأوالت للسمه بن  مااينأ أيديولوجينل »

إال أن بلنك  ... ل الاظأم املرهنايالسوق وحريل الاشأط الفردي وماايأ أيديولوجي

املحأوالت الت  هأنت سببًأ يف طغيأن السييرة احلكوميل عىل الاشأط االقتصنأدي 

عىل حسأب حريل الاشأط الفردي وظاور مشأهل خينرية عأقنت طرينق التامينل 

ويرجه ذلك إىل اعتقنأد سنأجد يف انذ  الندول أن الرشنط األسنأيس  ... الرسيعل

غلب ملاًل عىل مشأهل العيألل او التىلييط املرهناي الشنأمل لتحقيق التاميل والت

بمعاى السييرة املرهايل عىل الاشأط املرهايل عىل الاشأط االقتصنأدي وبوجيانه، 

وهذلك نسد أن هلرًيا م  الدول الاأمينل قند أرسعنت ب قأمنل أجاناة للتىلينيط 

عنىل املرهاي، واندفعت حكومأت بعض اذ  الدول إىل حد هبري نحنو السنييرة 

جاء هبري م  الاشأط االقتصأدي وقيأماأ به بافساأ أو بأجااهتأ وذلنك هلنه دون 

اجلمه ب  ماايأ نظأم  - هام ذهرنأ - حمأولل بذلك ... االستاأد إىل إيديولوجيل حمددة

 .السوق وحريل الاشأط الفردي وماايأ الاظأم املرهاي

فأهلندف ملنأ  إذا  - نفسنهواعرتاضاأ عىل اذ  االجتأاأت ال يمتد إىل اهلدف »

بنل سياحرصن يف أسنلوب  - إىل إيديولوجيل واضحل مقبولنل - هام قلاأ - استاد
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 .(157)«... حتقيق اهلدف

السنليل يف  إن الاظريل والواقه التأرخي  يربااأن أن التأميم ومجه»: إىل أن يقول

ملل، مأ   براع أيد قليلل ليس هفياًل ب جيأد جمأالت العمل اإلنتأجيل، وحتقيق عاملل هأ

 .وبلتام السليل بألقوان  االقتصأديل اخلأصل بتكوي  رأس الامل والتبأدل

إناأ نميل إىل االعتقأد بأن سييرة احلكومل عنىل عوامنل اإلنتنأج، ومااولتانأ »

الاشأط االقتصأدي يف معظم الدول الاأميل ال خيرج يف الغألب ع  عملينل بغينري يف 

فه سيأسل أبعند منأ بكنون اسنتاأًدا إىل إجنراءات شىلصيل الاملك، ألسبأب ودوا

 .باظيميل اأدفل للاقد واالجتامن واألجااة املرصفيل

والعاملل الكأملل إن حتققت يف ظل األوضأع ال ترج ع  هو نأ عملينل خلنق »

جمأالت عمل ووضه هل مواط  يف مكأنه الصحيح وبألقندر النذي يتاأسنب منه 

 .جيل غري البرشيلاملقدار املتأح م  املوارد اإلنتأ

إن معظم رجأل احلكم يف الدول الاأمينل يرفعنون وينرددون داجًمنأ شنعأرات »

التاميل، وقد يكون لدهيم رغبل يف التامينل، ولكن  ال يعان  انذا أ نم يسنلكون 

اليريق السليم، بل إن هلرًيا م  الترصفأت واألحداث جتعل املرء يشك يف صندق 

 ي إىل بيبيق سليأ م وسييرهتم رغبتام لتحقيق باميل حقيقل قد بؤد

أن التنأميم لنيس رضورة لضنامن : ح  أوضح بافسه «برودون»لقد أصأب »

حس  رسيأن القوان  االقتصأديل، بل إن التأميم بوسأجله البوليسيل يعد م  أخينر 

وأن وجود باظيم مرصيف نأبه م   ... الوسأجل هتديًدا ملصألح الفئأت العأملل نفساأ

دة واحتيأجأت وميألب األفراد، يكف  للقضأء عىل العيألل، وهفينل اختيأر القأع

                                              

 (.91 - 91ص)املصدر السأبق ( 157)
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طألام ظل بعينًدا فقنط  ... قبل هل يشء بتحقيق التاميل الرسيعل والعدالل والكفأيل

 .ع  مبأدئ وأرضار التدخل والتاظيم احلكوم 

إن بصور ارببأط االشرتاهيل داجًمنأ بألتنأميم يعتنرب ولينًدا وإحينأء لألنظمنل »

 .وريل الت  هأنت بسود أوروبأ يف الام الديكتأب

نسلنرتا إ ملل)بل إن ااأك اجتأاأت اشرتاهيل يف بعض الدول املتقدمل صاأعًيأ »

باظر إىل التأميم عىل أنه عدو لالشرتاهيل الت  بسعى نحو جعنل امللكينل ( وفرنسأ

 .(158)«للمستمه بؤدي وظيفتاأ االجتامعيل هأملل

 : الشروط الالزمة للنمو والتقدم

أن التأميامت واملصأدرات ونحوانأ : وااأ أمر ذو بأل يابغ  أن نابه عليه، واو

 .أو رجيس مجاوريل أو غري  ... يمك  أن بتم بقرار ثوري، يصدر  جملس ثورة

أمننأ الامننو االقتصننأدي، والتيننور اإلنتننأج ، والرقنن  الصنناأع ، والتقنندم 

وأوامر بصندر، وبيأننأت  التكاولوج  ومأ شأهباأ، فليس ممأ يتم بقرارات بتىلذ،

 .بارش

 .إنام بتم اذ  هلاأ يف جو ماأسب، ويف ظل رشوط خأصل

إن األمل الت  بريد أن بتيور م  التىللف إىل الامو، وم  الرهود إىل االزدانأر، 

 وم  الاراعل إىل الصاأعل، وم  االسترياد إىل االهتفأء، وم  التبعيل إىل االسنتقالل

 : جو إجيأيب بتوافر فيه الرشوط التأليل هلأ م ال بد  اذ  األمل ...

بنؤم  بنه، وبعمنل عنىل حتقيقنه،  ... أن برببط األمل برسألل أو اندف هبنري - 1

                                              

 (.51 - 96ص)املصدر السأبق ( 158)
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 .وبضأعف جاداأ يف سبيله

وليس يف التأريخ هله أعظم وال أعمق بنأثرًيا يف حينأة األمنم من  الرسنأالت 

عااجمانأ، ويبعنث  واألاداف الديايل، ف  أ متاحاأ م  احلوافا واآلمأل مأ يشنحذ

 .سواعداأ، وهيون هل صعب يعوق طريقاأ يمهماأ، ويقو

عىل زينأدة اإلنتنأج  - بل أقوااأ - الصأدق، م  أام الدوافه «اإليامن»هلذا هأن 

 .(159)وحتسياه وصيأنته م  عوا  التىلريب والتعييل

 «التنوراة»وأقرب ملأل ظنأار ألعياانأ انو اليانود، هينف اسنتيأعوا بأسنم 

أن يصناعوا العسأجنب  «ملك إرساجيل» و «أرض امليعأد»، وأحالم حول ونبوءاهتأ

 . وحيولوا الصحراء إىل جاأن

فاعمل جأادي  لفصل أمتاأ هرًاأ ع  رسنألتاأ التأرخيينل التن  ال  ... أمأ نح 

لتعلقاأ بىليأالت وأواأم، حمأول  أن نغنري  - وا  اإلسالم - بؤم  برسألل غرياأ

لابا  عنىل أنقأضنه  ...   وجاتاأ، و دم إيام أ العريقطبيعتاأ، ونلوي زمأماأ ع

فال نستييه أن  دم القنديم، وال أن نلبنت  ... إيامنًأ اشرتاهًيأ ثوريًأ علامنًيأ ال دياًيأ

فال نسا  إال البلبلل والتماق والرصاع، داخنل نفنس الفنرد، وداخنل  ... اجلديد

 .فئأت املستمه

يشعر يف أعامقه أننه يعمنل لافسنه، لنام  إن الذي يعمل لرسألل وادف يؤم  به

يقتاه يف داخله بصحته ورضوربه، فلاذا يتعب ويعرق ويضحى ويبنذل، يف غنري 

هلل وال بوقف، بىلالف م  يعمل بغري ادف، أو يعمل هلدف صنغري، أو يعمنل 

 .لغري نفسه

                                              

 .«اإليامن واإلنتأج» فصل« اإليامن واحليأة» راجه هتأباأ( 159)
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أن صيأًدا أطلق هلبه وراء ظب  ليصيد ، فعدا الكلب خلفه حتى : يف احلكأيأت

م   ْ بلحقا ؟ ألنك بعدو : فألتفت إليه الظب  وقأل له ... يلحقه بعب و 
 
أبدري ل

 !أمأ أنأ فأعدو لافيس ... لصأحبك

ثم إن الامو والتقدم واإلنتأج ال يتحقق بألفعل إال يف ظل جمموعل حتميل من   - 2

األمأنل والصدق، واإلخنالص واإلبقنأن، والصنرب : األخالق والفضأجل ملل

مل والعفل ع  احلرام، وإيلأر املصنلحل العأمنل عنىل املصنلحل واجلد واالستقأ

اخلأصل، وبقديم الكفء، ولو هأن خصًمأ ومعأرًضأ، عىل غنري الكنفء، ولنو 

إىل غري ذلك م  الفضأجل الشىلصيل واالجتامعينل، التن   ... هأن ولًيأ ونصرًيا

 .ا  م  ثمرات اإليامن والصحيح

أس الامل وحد ، بتقندم األمنم وال برفليس بألذهأء وحد ، وال بألعلم وحد ، 

مأ   يك  لدهيأ رصيد هأف م  األخالق، يدفعاأ إىل اخلنري، وياعانأ عن   ىوبرق

 .الرش

يف األفراد  «املوااب الكأمال»وحتول  «علًمأ»األخالق ا  الت  جتعل م  الذهأء 

 .«قوى حمرهل»و «طأقأت ماتسل»والشعوب إىل 

وبتبدد جاوداأ، وبتبدد موااب أباأجاأ، هام واألمم بغري أخالق بتبدد ذهأؤاأ، 

 .بتبدد موارداأ، وبتعيل طأقأهتأ

 : ورحم اهلل شوق  ح  قأل

 وإنام األمم األخالق منأ بقينت

 

 ف ن مهو ذابت أخالقام ذابنوا

األمم ذات األخالق ا  الت  بستييه أن بستفيد م  ذهأء أباأجانأ، وبسنتييه  

 . تييه أن باتفه بأمواهلم لرفعل شأ أأن جتاد علمام لااضتاأ ورقياأ، وبس
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ليست اليأبأن أذهى أمم الرشق، ولكااأ بفضأجلاأ األصيلل اسنتىلدمت ذهنأء 

وسىلرت اذا العلم لتىللق به صاأعل راقينل  «بكاولوجيأ»و أباأجاأ لتىللق به علًمأ 

 .متقال نأفست هبأ أوروبأ وأمريكأ

نحنراف واهلنال والعبنث أمأ حياام بشيه رذاجل األنأنيل والكذب والغن  واال

واملسون وامليوعل، وإيلأر املافعل اخلأصل، وأببأع اهلوى، فايانأت أن يافنه األمنل 

 . ذهأء وال علم وال مأل

ماه مه األخالق او أن بسود العدالل، فأملستمه املتظأ  الذي ال بد  ويشء ثألث - 3

ف ن الكفء الذي يرى يقدم فيه املاأفق املتلون عىل القوى األم ، ال يتقدم أبًدا، 

املوالون واملحأسب مأ  نفسه مؤخًرا ع  مكأنه، وال يعيى حقه، عىل ح  يأخذ

اذا الكفء إمأ أن يتبأطأ وهيمل، وإمأ أن هيأجر، عنىل النرغم  - ال يستحقون

 .م  حبه لوطاه

أعرف هلرًيا م  الشنبأب الانأهب  النذي  درسنوا يف اخلنأرج، وحنأزوا أرقنى 

رافض  وظأجف مغريل . تى م  العلم، ثم ليىلدموا أوطأ مالشاأدات يف فروع ش

عرضت عليام يف اخلأرج، ولكاام لألسف خأبنت آمنأهلم يف وطناام، فظلمنوا 

بياام رأوا  ... حقام، ووضعوا يف غري موضعام، وأادرت مكأنتام األدبيل والامديل

حتنى  فلم بكد متيض مدة ... واملحسوب  يتقدمون عليام «املارج »غريام م  

حتام أوطأن أخرى، ال ا  عربينل وال مسنلمل، ولكاانأ بعنرف بولوا الفرار، ور

 .هيف بؤيت هل ذي حق حقه، وهيف بضه الرجل املاأسب يف املكأن املاأسب

 ذلك أن اخلأجف ال يات ، وإذا أنت  فال حيسن  ... األم  واحلريل: وملل العدل - 9

فنر بوغألبًنأ منأ  ... ىل رأسنهوهذلك املكر  الذي ال يعمل إال والسوط عن ...
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العاأرص اخلأجفل ماأجرة بأحلل ع  بلد جتد فيه أمااأ وحريتاأ أو بستييه فينه 

وهبذا وذاك حيرم الوط  م  العاأرص املمتأزة القأدرة عىل الباأء  ... باميل أمواهلأ

 .واإلبداع والتاميل احلقل

، اسنتقرار الاظنأم ويشء خأمس او رشط الزم للامو والتقدم، او االستقرار - 5

واستقرار االجتأ ، واستقرار القوان  األسأسنيل، حتنى يسنتييه هنل إنسنأن 

 .بكييف أمأله ومرشوعأبه وبرصفأبه وفًقأ هلأ

والذي ييأله خرييل العأ  جيد أن أعظم البالد بفوًقأ وبقدًمأ يف عأملاأ ا  أهلراأ 

 .والتغيريات استقراًرا، وأبعداأ ع  اهلاات واالضيرابأت واالنقالبأت

أن االستقرار يشسه رؤوس األموال الوطايل واألجابيل عىل أن بعمل، ويشسه 

اليأحم  عىل أن جيتادوا فيكسبوا، ويشسه الكأسنب  عنىل أن ينوفروا، جيتاندوا 

 .ويدخروا، ويشسه املدخري  عىل أن يلمروا مدخراهتم

واليمأنيال، هام او شأن أمأ عادمأ بكلر االنقالبأت واهلاات وياعدم االستقرار 

خيتف  أو يفر أو حيسم ع   - اجلبأن بيبيعته - فرأس الامل - بالدنأ العربيل اللوريل

املشأرهل، ألنه ال يأم  عىل مصري  ب  أيد ثوريل هلأ يف هل صنبأح رغبنل، ويف هنل 

 .مسأء قرار

وليس اذا او موقوًفأ عىل أصحأب رؤوس األمنوال، فنأألفراد املتوسنيون يف 

وبصنبح سنله  ...   احلألل يرصنفون مهانم إىل االسنتاالك إىل حند اإلرسافاذ

 .االستاالك ا  أوىل مأ باتسه األمل يف جمموعاأ بداًل م  سله اإلنتأج

ثم إن ااأك مرشوعأت اأمل ا  بيبيعتاأ طويلل الافس، بعيدة األمند، حتتنأج 

  بتنأبه األنظمنل إىل رعأيل داجمل متصلل حتى بؤيت أهلاأ عىل املدى اليويل، ولك
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والعاود ال جيعل هلذ  املرشوعأت بقأء وال حيأة، فاو يريد املرشوعأت الرباقل التن  

ياسباأ إىل نفسه، ويضه علياأ خأبم عاد  القصري األجنل طبًعنأ أو اخلنأجف من  

 .قرص األجل عىل األقل

 .هلذا هأن االستقرار واليمأنيال م  األمور الرضوريل للتقدم والامو احلقيق 

( إبرينل)يف عندداأ الصنأدر يف أول نيسنأن  «اإليكونوميست»وقد قأمت جملل 

وباأولنت  «هيف يامنو العنرب»بعاوان  ... دراسل ع  االقتصأد العريب (1691)

مرص وسوريأ والعراق م  الدول االشنرتاهيل، : ستل م  بلدان الرشق األوسط ا 

احلرة، وانيلقت من  القنول والعربيل السعوديل واألردن ولباأن م  بلدان املبأدرة 

بأن ال بقدم بدون نمو اقتصأدي وأن مقيأس الامو االقتصأدي او الدخل القنوم  

وقررت يف اذ  الدراسل بأن الدول االشرتاهيل أهلر بعرًضأ لعندم  ... بألاسبل للفرد

االستقرار السيأيس وأ أ معايل بتوزيه الدخل القوم  بوزيًعأ أقنرب إىل املسنأواة، 

أمأ  ... بلغت حًدا أصبح معه األغايأء أقل غاى، والفقراء   يغدو أقل فقًراولكااأ 

فتمر يف مرحلل م  التيور هالسيكيل، حيث يصبح األغايأء  «املبأدرة احلرة»بلدان 

ولك  الظأارة  ... أغاى بكلري، ألن الربح حأفاام، والفقراء ليسوا أقل فقًرا بكلري

 ... ان ا  أ أ خلقت طبقل وسيى   بك  م  قبلاالجتامعيل الكبرية يف اذ  البلد

وأوجد اذ  اليبقل اجلديدة، وأحدث  «األيديولوجيأت» إن مد التأريخ قد اهتسح

مد التأريخ أيًضأ موجل أخرى من  العنامل الصناأعي  يناداد عنددام وبتحسن  

 .أجورام لك  حظ الفالح  مأ ياال سيئًأ

  البلدان الستل املذهورة، وانتات ب  دخل الفرد م «اإليكونوميست»وقأرنت 

 : إىل الاتيست  التأليت 
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ونح  منه فقندنأ لألوضنأع املعوجنل يف النبالد العربينل واإلسنالميل هلانأ، 

ىلضنه للغنل نال يسنعاأ إال أن  - ال حمأفظاأ ومتحروانأ - ديمقراطيل واشرتاهياأ

 .زداأراألرقأم، ومأ بشري إليه م  أمهيل االستقرار يف حتقيق الاامء واال

 .أن احلكم املستقر او املفتأح احلقيق  للتقدم: أواًل

أن الشعوب ذات اللقأفل املتشأهبل والت  عىل درجل واحندة من  التينور، : ثأنًيأ

أن بتقندم بمعندل غنري متبأعند، عنىل  - إذا مأ أبيح هلأ احلكم املسنتقر - بستييه

لندان التن  برهنت لك  الامو االقتصأدي ينرتجح يف الب ... اختالف املعسكرات

 .للمبأدرة الفرديل العاأن

 : يف البلدان العربيل املذهورة 1695واجلدول اآليت يب  دخل الفرد لسال 

 دخل الفرد بأإلسرتليا    البلد  

 111    مرص 

 213    العراق 

 119    سوريأ 

 215    لباأن 

 222    األردن 

 161   العربيل السعوديل 

إن أعىل دخل للفرد سسل يف لباأن، ويأيت بعد لبانأن األردن، ولنيس للبلندي  
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 .(160)«دخل استلاأج  م  عأجدات البرتول

واذا رغم الفسأد الذي ال باكر  يف هل م  البلدان، ولك  اذا التقديم الاسب  

 .(161)ثمرة االستقرار

هالمهننأ رضوري للامننو االقتصننأدي والتقنندم  - إن االسننتقرار هأحلريننل

التكاولوج ، ولك  ال أرض االشرتاهيل اللوريل أو اللوريل االشرتاهيل ا  الرتبل 

 .هال ... املالجمل لبذور االستقرار واليمأنيال؟

إن االستقرار ال يتم إال يف ظل أوضأع رشعيل حمكمل، حينتكم الانأس فيانأ إىل 

 .أصول واضحل، ويسريون عىل طريق بيال املعأ 

ويسود القأنون، وحترتم األوضأع الدستوريل الت  تضه ال بد أن بسود الرشعيل 

وال يعلنو أحند عن  االنقينأد إليانأ، واالنحانأء  ... فئأت، وهل األفنرادالهلأ هل 

 .لسليأ أ

أمأ اللوريل فا  ال بعرتف ليشء بلبأت، والقأنون إن وقف يف سنبيلاأ حيمتنه 

 .عدلته: اأ قلاأفوإن خف

 ... اللورة، واللنورة وحنداأ: او: لود األبداليشء الوحيد الذي له اخللود، وخ

وهل وضه، أو نظأم، أو بقليد، أو مبدأ أو فرد أو مجأعل، بعرتض طريق اللنوري ، 

                                              

أن اذ  األرقأم قد بغربت بن  صنعود ، وال ريب (111 - 119ص) الاكسل واخليأ: انظر( 160)

 .وابوط م  بلد إىل آخر يف الساوات العرش األخرية

هأن اذا قبل احلرب البشعل الت  أهلت نأرانأ لبانأن، والتن  أوقنداأ الصنليبيون اجلندد، ( 161)

الذي ابتليت سوريأ الشقيقل بحكمه ( العلوي)بسأندام إرساجيل م  نأحيل، والبعث الاصريي 

م  معأرك بل الاعرت، وجبل لبانأن، وانذا   ى، والذي أسفر ع  وجاه احلقيقم  نأحيل أخر

 .او موقف اؤالء البأطايل م  األمل عىل امتداد بأرخياأ
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أو حتول بياام وب  غأيأهتم وجنب حتييمنه وإزالتنه فنوًرا، بحسنل ان  غأينل يف 

 !!«إرادة اللورة»البسأطل، وا  

أناأ نستييه أن نعرف مأ يريد  اهلل مانأ بيد ! هأن إرادة اللورة ا  إرادة اهلل بعأىل

 حيأباأ وسلوهاأ وفًقأ ألحكأمنه «نكيف»بواسيل مأ أنال م  وح ، ونستييه أن 

بم يصدر؟ ومتنى؟ : فا  األمر الغأمض الذي ال يعرف أحد «إرادة اللورة»أمأ  ...

 وهيف؟

ويشء آخر يماه االستقرار يف عاد اللوريل، واو إقحنأم اجلني  يف السيأسنل، 

 .واذا م  أهرب اآلفأت الت  ابتلياأ هبأ يف اذا العرص ... دخوله يف معمعل احلكمو

الت  ال باسى، لقند هأننت اجلينوش  «ماأقبه»العاد اللوري و «مآثر»واذا م  

داجاأ، وصد اسامت املغنربي  عليانأ، عبعرف م  قبل أن مامتاأ محأيل البالد م  أ

يف الظاور يف أوطأناأ، يوح  رشير من   «االنقالبأت العسكريل»حتى بدأت دورة 

خبلأء يف اخلأرج، يدبرون أو يؤيدون االنقالبأت يف هل أنحأء الدنيأ إال يف  «أبألسل»

 . (162)اأ نعود إىل دراسل اذ  الظأارة فيام بعدلبالدام، ولع

أو للعقالنينل هنام  - أن بكون السيأدة للعقنل: والرشط السأدس واألخري ااأ - 9

وال للدعأيننل والديامجوجيننل وهسننب  ... للعواطننف واألاننواءال  - يعننربون

 .التصفيق واهلتأف

ا  املايمال عىل هل برصف، وأن بكون هلمل  «العقليل العلميل»ال بد أن بكون 

                                              

احلنل »وانو بعانوان « حتميل احلل اإلسالم »ل لاقرأ ذلك يف احللقل اللأنيل م  اذ  السلس (162)

وفيه حتلينل « قيق احلل اإلسالم السبيل إىل حت»: البأب األخري - «اإلسالم  فريضل ورضورة

 .لظأارة االنقالبأت العسكريل
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ال  «األرقنأم»ولغل  «اإلحصأء»وأن تضه ألسلوب  «السيأسل»فوق هلمل  «العلم»

اينندات واملاننأورات إن أسننلوب املا «الشننعأرات»ولغننل  «الدعأيننل»ألسننلوب 

والشعأرات واخليأبأت الغوغأجيل ليس أسلوبًأ ليس علمًيأ، وإمأ انو خيانق العلنم 

 .ويقتل الروح العلميل

ا  أبعد مأ بكنون عن  هتيئنل  «اللوريل»إن املرحلل : وم  ااأ نقول بكل أسف

 ... ألن العلم عاداأ بضأعل غري نأفقل، والعلامء عاداأ غربأء. سليم «ماأ  علم »

 .أ   جيعلوا م  علمام أداة خلدمل اللورة وسيأستاأم

البضأعل الراجسل لدى اللوري  ا  الشعأرات الت  ال يقف سيلاأ م  التحرريل 

والتقدميل والشعبيل واجلامارييل والعامليل والفالحيل وغرياأ وغرياأ م  الكلنامت 

 !«اللوريل»واللوازم 

ل ان  التن  جعلنت أحند زعنامء إن اذ  الكلامت اجلوفأء، والشعأرات الفأرغ

 : (163)بعد أن ضأق هبأ ذرًعأ يقول  - صالح البييأر - البعلي 

منأ  ... سيأسل ثوريل، وموقف ثوري، وحل ثنوري ... ثورة، وثوريل، وثوري»

هنأن فيانأ  ... أهلراأ ألفأًظأ برتدد عىل هلري م  األلس ، يف هلنري من  املاأسنبأت

اجلواب وعىل هل سؤال، واحلل لكل مسألل، والتربينر لكنل بندبري، يتىلنذ بحنق 

 !!!«وال يشء ... األفراد أو املستمه، هأ أ بعا  هل يشء

يصف فريًقنأ  - او حممد حسا  ايكل - وا  الت  جعلت هأببًأ بقدمًيأ ثوريًأ

 !«ون بعداأفام يرضعون الشعأرات، وال يكرب»م  اؤالء بأليفولل اللوريل 

                                              

 (.1695)أهتوبر  31يف بيأن له نرش يف دمشق يف ( 163)
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* * * 
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 ؟(1661)ملاذا فشلوا يف حزب 

 : هيكل يعرتف

برغم بربيرابه  - املحأم  األول ع  اللوريل املرصيل - األارام «ايكل»  يملك 

الواسعل للاايمل، إال أن يعرتف بكلري م  األخيأء وهلري من  االنحرافنأت التن  

 : (1691)هتوبر سال اربكبتاأ القيأدات اللوريل، فيقول يف مقأالبه يف شار أ

 .أناأ هاأ نواجه عدًوا بلقى مسأعدات غري عأديل: احلقيقل األوىل»

أن عدونأ برصف بام حصل عليه م  اإلمكأنينأت برباعنل غنري : احلقيقل اللأنيل

 .عأديل

 .أناأ برصفاأ أمأمه بقصور غري عأدي: احلقيقل اللأللل

جنأءت هبنأ بقريبًنأ، ويف  إن الرضبل الت  فأجأباأ هأنت متوقعل بأليريقنل التن 

 .الوقت الذي جأءت فيه بقريبًأ أيضأ

 !ولك  الفشل يف بوقياأ هأن مذااًل

قأجد طريان العدو الذي قأم بألعملينل عنىل  «موردخأي اود»لقد صعق اجلارال 

 .صعق قبل غري  عادمأ جأءبه نتأجساأ - أسأس نسأحه م  الرضبل األوىل

 !!«حدث يفوق أهلر أحالم  جاونًأإن مأ : وهأن قوله الذي بقلل عاه

غري معقول، إىل جأنب أنه  1691يونيه  5إن حأدث : ولذلك قلت»: قأل ايكل

 !غري مسبوق، وغري ملحوق - قبل ذلك - غري مفاوم، فضاًل ع  أنه

أن الوطايل ليست رصاًخأ، وليسنت : يل إىل أنه ال بديل ألن نتب  رصاحلخيو»
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 !واملعرفل فام ... اإليامن معرفلو ... محى، إنام الوطايل إيامن

لقد بيقانت األمنل العربينل أننه لنيس »: (1691)نوفمرب  11ويقول ايكل يف 

بألشننعأرات بتحقننق أمننأ  الشننعوب، ولكنن  بألفعننل، ولننيس بننأخللط، ولكنن  

 !«بألوضوح

إن أجااة املىلأبرات إذا برهنت بغنري رقأبنل »: (1691)نوفمرب  11ويقول يف 

 .طبيعل رسطأنيل مدمرةهأفيل بكتسب يف نمواأ 

إن اجلبال الداخليل ال بستييه أن بستفيد أي يشء م  جو اإلهبأم والغمنوض »

 !«وا  بستييه أن بستفيد هل يشء م  جو االنفتأح والوضوح

وال  ... إن الذي  يامرسون اإلراأب ليسوا أصحأب عقأجد ماام ادعنوا»: ويقول

 .«أقول أهلر م  ذلك

يونيو حيمت اليريان عىل  5إن مفأجأة صبأح »: يقول (1691)يونيه  21ويف 

األرض يف سأعأت، وأغلب الظ ، وعىل أسأس الظروف املوضوعيل وحداأ، ف ن 

اذا اليريان بغري مفأجأة هأن سيرضب م  اجلو خالل أيأم عىل أسنأس األوضنأع 

 .«الت  دخل هبأ املعرهل

أ هأننت بعنرب يف إن خيأنأ األول او م  ألفأظاأ مجيعً »: (1691)يونيه  31ويف 

 !«هلري م  األحيأن ممأ نقصد ، وأهلر ممأ نستييعه

يف  - املرصنيل «اليليعل»رجيس حترير  - ويقول الامرهيس املعروف ليف  اخلو 

: يتحدث عن  املؤسسنأت احلابينل - (1691)ديسمرب  15ملحق األنوار بتأريخ 

حايران، بل لعلاأ  5أليست ا  األخرية مااومل اآلن؟ أ  بسقط مه م  سقط يف»

حايران هأن، ولو أ أ يف املستوى امليلوب، لنام  5قد سقيت قبل ذلك، بدليل أن 
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 ؟«هأن

 : وجنبالط يدين الثورية والثوريني

يف لبانأن  «احلناب التقندم  االشنرتاه »وهتب األستأذ هامل جابالط رجيس 

األوسنأط  قوبل بأالاتامم الكبنري يف «الذاايل العربيل والاكسل املستمرة»  مقأاًل ع

 : اللوريل وغري اللوريل عىل السواء، وممأ جأء يف اذا املقأل اخليري

جأءت فئل اجتامعيل من  امللقفن  العنرب ونصنف امللقفن  بقلند سنيحًيأ »

 بنتلمس، دون أن واعتبأطًيأ مسألك الغرب وحتقيقأبه ومشأريعه وملأالبه الفكريل

مصأدر العلم والتقايل واخلربة يف اعتامد ذلك وبافيذ ، ودون أن تتأر لذلك املوافقل 

واملالءمل يف ظروف التحقيق الامديل واملعاويل، فاسم ع  ذلنك ترينب واسنه يف 

مؤسسأباأ الغأبرة ويف طأقأباأ االقتصأديل والسيأسيل واالجتامعيل والقيأديل بشنكل 

بستييه أن بربز املؤسسأت والقينأدات اجلديندة بشنكل بقندم  شأمل، دون أن 

 .إجيأيب ذي جدوى

مأذا بفيد االشرتاهيل ذاهتأ أو غرياأ م  األنظمنل إذا هنأن أربأهبنأ سنييبقو أ »

بشكل مغأير لقواعد العلنم واجلندوى القصنوى يف اإلنتنأج والعمنل واالزدانأر 

د االشنرتاهيل أو سنوااأ من  وباظيم وباميل القوة املعاويل للشعوب، ومنأذا بفين

األنظمل إذا هأنت ل  حتول دون الفقر واجلال وبكفل التاميل احلضنأريل والتقوينل 

 .املعاويل ليأقأت الشعوب الافسيل والامديل

 أخذنأ ماذ سات  أو ثالث نتلاى بشعأرات سحريل وميلولوجيل أخرى عمتاأ»

الرشنق العنريب، حرهنأت حابينل يف  - لالستعامل الرخيص لعواطنف الانأس -

أطلقت يف مأ أطلقته بعأبري ومفأايم أخذت باحدر م  التصور اللوري اليوبأوي 
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الواحد، فأمتألت صحفاأ وأنديتاأ وعقول معظم ملقفياأ بكلامت جوفأء، برددانأ 

اللورينل : أصداء وخاليأ جوفأء يف العقل واخلأطر السحري امليلولنوج  لافسنيتاأ

ن، والذاايل اللوريل، والفكنر اللنوري، والعقأجند واللوريون، والتحرر والتحرريو

اللوريل، واجلاماري اللوريل، والعلنم اللنوري، والفن  اللنوري، واملناا  اللنوري، 

بلصنق بنأي  «ثورينل»و «ثورة»حتى أصبحت هلمل  ... لخإ ... واملستمه اللوري

 .وأصبحت حشًوا يف هلامباأ ويف هتأبأباأ ويف عقولاأ. اسم ومفاوم آخر

لتحدث ع  اللوريل يغي ، أو او مرهب بعويض وبغييل ع  عسانأ ع  إن ا»

القيأم بواجب العمل االجتامع  والسيأيس املبأرش، وع  االضيالع بيأقنل العلنم 

فيعتقند . العقالنيل الكأملل الت  ا  األسأس احلقيق  لكل بقدم يف العأ  احلديث

ت اللوريل والتحرر وسوااأ املتحدث ع  اللورة أنه قأم بواجبه عادمأ استىلدم هلام

م  التعأبري املشتقل عااأ أو امللصقل هبأ، واو ال يفي  أنه بأستىلدامه اذ  التعنأبري 

هبذا اخلليط غري املتبرص، جيعل اذ  التعنأبري واملفنأايم مبتذلنل، فنال يعنود هلنذ  

يف الكلامت أيل قيمل يف حتريك اجلاماري، ويف بيوير ذاايل الفرد والذاايل العأمنل، و

 .«دفه املستمه نحو التقدم واالزداأر احلقيق 

 : وصالح البيطار أيضا

حناب البعنث »أحند مؤسيسن  - وملل هامل جابالط األستأذ صالح البييأر

الذي أصدر بيأنًأ  - يف سوريأ ورجيس وزراء حكمه لعدة مرات «العريب االشرتاه 

 23ه قبنل حرهنل صأفًيأ أعل  فيه انفصأله ع  احلاب، وحلل أخيأء  وانحرافأبن

وبعداأ، واستيرد إىل إداننل مجينه احلرهنأت اللورينل والعقأجدينل ( فرباير)شبأط 

األخرى الت  أثبتت إخفأقاأ الذريه، وعسااأ التنأرخي  عن  االنندمأج بألشنعب 

وع  حتريك مجأاري ، مايبًأ بأللوري  املاأضل  يف مجيه األحااب إىل االنفصأل ع  



 395 احللول املستوردة

ء حرهل عربيل جديدة للوط  العريب هله، هن  ال ببقنى أحااهبم والعمل عىل إنشأ

واذا بعض منأ جنأء يف  .السأحل السيأسيل فأرغل وال يبقى الشعب غأرًقأ يف الظالم

 : اذا البيأن

هات أول م  حذر إىل حتميل سقوط احلاب فيام سقط فيه بعدجذ، م  تبط يف »

سييرة اليفولل اليسنأريل متأاأت الفكر وجاأالت السيأسل وصاميل التاظيم، إىل 

والعقليل العسكريل واملغأمرة االنتاأزيل، إىل االربداد ع  املواقه القوميل الوحدوينل 

واللرثرة االشنرتاهيل إلرانأب  والديمقراطيل الشعبيل، إىل التسلح بأهلوس اللوري

ورضب الوحندة الوطاينل . القوى اللوريل وبصنفيل الفئنأت العسنكريل واملدنينل

عسكريل احلاب، وبسيري أعضنأجه ومن  وراجانم الشنعب بألعصنأ و ... للشعب

 .والقوة، عىل أن حتذيري ال يعا  بربجل نفيس م  محيل نصيب  م  املسئوليل

جأء االنقالب اللألث والعرشي  م  شبأط واملرحلل الت  بلته ليفتحنأ عينون »

ديه فحسب، غألبيل العقأجدي  املاأضل  احلابي  ال عىل حقيقل احلاب اجلديد وبر

بل وأيًضأ عىل واقه األمراض والعلل الت  استرشت يف فكر احلناب و سنه هلنه 

فنأجلمود . ويف باياه وإطأرابه وأسأليبه يف أيل جمموعنل من  جمموعنأت. ى وجدنأ

العقأجدي والعقليل املتحسرة، وأسأليب العمل املتىللفل، ومنأ بيفنل عليانأ من  

انتاأزيل، وم  عبنأدة صناميل لألشنكأل  مرااقل فكريل وثرثرة اشرتاهيل ووصوليل

اجلأمدة، هنل ذلنك أدى بنأملاظامت احلابينل هلانأ إىل أن بكنون بنؤرة الااعنأت 

االنشقأقيل والرصاعأت الفئوينل والتكنتالت الشىلصنيل، وإىل أن بسنوداأ هلانأ 

 .الروح العشأجريل والبريوقراطيل والفأشيل والغوغأجيل

سه، ولتكشنف للسمينه عن  غينأب وجأءت أيأم اهلايمل لتؤهد ذلك وبكر»

احلاب بشتى قيأدابه ومؤسسأبه ع  املعرهل املرصيل الت  هأن، منه ذلنك، ال يفتنأ 
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يدعو الشعب إىل خوضاأ، ثم لتعي  الدليل القأطه عىل عسا اذا اإلطنأر احلنايب 

 .ع  محل التبعأت الكربى يف وجه التحديأت املصرييل

حاب البعنث وحند ، فنأألحااب عىل أن الاكبل القوميل   بكشف ع  عسا »

واملاظامت العربيل العقأجديل األخرى   بك  أحس  ماه خيأ، وال غرابل يف ذلك إذا 

عرفاأ أن أمراًضأ وعلاًل م  الانوع ذابنه النذي فتنك حيناب البعنث قند فتكنت 

 .بأألحااب األخرى

يه اذ  األحااب واحلرهنأت هأننت لقد هشف الواقه املوضوع ، ع  أن مج»

كبل يف حألل غيبوبل، يوم هأن الشعب يف قمل حضور  ويقظتنه وينوم هنأن أن الابأ

وحيًدا من  دون قينأدة حابينل ثورينل بقنود حرهتنه، وينوم وجند نفسنه يف واد 

 !«واألحااب واحلرهأت يف واد آخر

اذ  نامذج م  الاقد الذايت سسلاأ عدد م  أقيأب احلرهل اللوريل العربيل، وقد 

اذ  احلرهل ا  الت  دفعت باأ إىل هأرثل اخلنأمس من  أمجعت هلاأ عىل أن أخيأء 

نرحنب وال شنك  - هام قأل األستأذ قدري قلعسن  - ونح  ... (يونيه)حايران 

ولو قلانأ منأ  ... أل م أدرى ممأ فيه «أال البيت»بملل اذ  االعرتافأت بصدر ع  

التن  قألو  ع  الصاميل والغوغأجينل واملواقنف االنتاأزينل والشنعأرات اجلوفنأء 

سييرت عىل العأ  العريب بأسم اللوريل والتقدميل والعقأجديل، وعالت هبذ  الذريعل 

قوى الفكر احلر، وعيلت اليأقأت الوطاينل البانأءة، الهتمانأ بألرجعينل والعاملنل 

واخليأنل، ولك  صدوراأ ع  روادانأ النذي  زرعنوا غراسناأ، وبرشنوا بلامرانأ، 

 .(164)«قاأع ويايح الستأر، وحييم األسيورةووعدوا بساأهتأ، هفيل بأن يماق ال

                                              

 (. 11ص)مقدمل وثأجق الاكسل ( 164)
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 : بني األعراض الظاهرة واألسباب الدفينة

نرى  «اللوريل»وهبذ  االعرتافأت  «الاقد الذايت»بيد أناأ مه برحيباأ الذي سمو  

أ أ مجيًعأ   بشىلص حقيقل الداء، و  هتتند إىل لنب املشنكلل، إ نأ حتندثت عن  

يال الكأمال وراء الظنأار، ولنام جالنوا حقيقنل أعراض املرض، ال ع  أسبأبه الدف

 .العلل   هيتدوا قيًعأ إىل وصف الدواء

إن العلل احلقيقيل الت  بعأنياأ اذ  األمل، والت  جالاأ أو جتأالاأ االشرتاهيون 

أ نم  - حتى الذي  اعرتفوا مناام بعسنا اللورينل العربينل وإفالسناأ - اللوريون

اذ  األمل م  عقيدهتأ األصليل، ليفرضنوا عليانأ حأولوا جاد طأقتام أن خيلعوا 

عقيدة دخيلل، وأن يسوقواأ بألدبأبأت واملدافه بأرة، وبأإلذاعأت واإلعالم طوًرا، 

لتعي  يف إطنأر أينديولوجيأت مسنتوردة مصنياعل، بصنأدم معتقندات األمنل 

 .ورشاجعاأ وأفكأراأ ومشأعراأ وقيماأ وأخالقاأ وبقأليداأ

  املمك  أن بنتىلىل األمنل عن  عقيندهتأ ورشيعتانأ، وليس م  السال وال م

ومللاأ ورسألتاأ، فتتىلىل بذلك ع  مقومأت حيأهتأ، وهلذا   يك  بد م  الصندام 

وا مسريهتأ، ونتيسل انذا فوالرصاع الظأار واخلف  ب  األمل وب  اؤالء الذي  حر

بل يف اهلندم  هله احلرية والتماق وبعلرة اجلاود واألموال واألعامر يف غري جدوى،

 .والتىلريب ال يف الباأء واإلنشأء

  يفاموا أمتام، و   - إن افرتضاأ إخالصام - إن اؤالء اللوري  االشرتاهي 

هام أ م أيًضأ   يعرفوا عدوام الذي يتحندى بقلتنه هلنرهتم،  ... يعرفوا حقيقتاأ

 !وبرقعته الضيقل أقيأرام الواسعل

أداة يف يد اإلمربيأليل، ونسوا أن الوقأجه هلانأ  «إرساجيل»لقد زعموا أن عدوام 
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 .إن اإلمربيأليل أداة يف خدمل الصايونيل العأمليل ودولتاأ: بلبت العكس

ولقد ادعوا إن إرساجيل جمنرد دولنل عارصنيل، وأن الصنايونيل حرهنل قومينل 

سيأسيل فحسب، وأغفلوا العأمل الديا  يف قيأم الصايونيل ويف بكوي  إرساجينل، 

أغفلوا اذا العأمل الديا  يف بوجيه شعوهبم وجيوشام، عىل حن  عاينت بنه هام 

 .إرساجيل هل العاأيل، فربحت وخرسوا وانترصت وا اموا

( 1691)يف ميلنه عنأم  «دجينول»يف رسألته إىل النرجيس  «ب  جوريون»هتب 

 : يقول

أطوا باأ إن رس بقأجاأ بعد التدمريي  البأبيل والرومأ  وحقد املسيح  الذي  أح»

ألف عأم، يكم  يف صالباأ الروحيل بألكتأب املقندس، وعاندمأ جنأءت اللسانل 

لتدرس مستقبل االنتداب قلت  (1639)امللكيل الربييأنيل إىل القدس يف آخر سال 

لقد استىلرجاأ ماه قوباأ لاقأوم عأملًنأ معأدًينأ، . االنتداب اخلأص باأ او التوراة: هلأ

 .(165)«أ إىل بالدنأولاستمر يف اإليامن بعودبا

مأ يعترب وصيل وبوجيًاأ عأًمنأ  «وايامأن»ويف الصفحأت األخرية م  مذهرات 

 :إلرساجيل

ع  بلك امللل . ادفاأ او باأء حضأرة بقوم عىل امللل الصأرمل لآلداب الياوديل»

حيد، هام فعلت بعض العاأرص يف حيأة الوط  القوم  القصرية، بأحانأء نجيب أال 

لقد هأن األنبيأء داجًمنأ يؤنبنون الشنعب اليانودي بأشند . الرهب أمأم آهلل غربأء

القسوة م  أجل اذ  الااعل، وهلام عأد الشعب إىل الوثايل وهلام اربد هأن يعأقنب 

ل فيام إذا هأن سيظار أنبيأء ب  وإنه م  الصعب القو. م  قبل إله إرساجيل الشديد

                                              

 (.1691)ياأير  11 - جريدة لوموند الفرنسيل( 165)
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ولكاام إذا اختأروا احليأة الصأدقل الصعبل الاقيل عنىل . الياود يف املستقبل القريب

األرض يف ماأزل مبايل عنىل املبنأدئ القديمنل، وإذا اسنتادفوا يف نشنأطام قيًمنأ 

يل اهلل بعيف عنىل يحقيقيل، يف الصاأعل والاراعل والعلم واألدب والف ، عاداأ 

أباأجه الذي  عأدوا بعد بيه طويل إىل بيتام ليىلدمو ، وعىل شنفأاام مامنور، ويف 

 .(166)«أيدهيم جمرفل، حمي  بالدام القديمل وجأعلياأ مرها حضأرة إنسأنيل

 .اذا او اجتأ  باأة إرساجيل، وصاأع أجمأداأ وانتصأراهتأ

ذي فكنر  ، وهنل«رجعينل»أمأ يف أرض اللوريل العربيل فكل دعوة إىل اإلسالم 

وقلم يدعو إىل اإلسالم الصحيح جيب أن يكون مصري  حبنل املشناقل، أو زنااننل 

 !السس ، أو العالل اخلأنقل حتت اإلقأمل اجلربيل

 : يقول الكأبب املسيح  السوري الدهتور أديب نصور

استيأعت إرساجيل إن بعب  ملصلحتاأ العأطفل الديايل عاد اليانود يف العنأ ، »

لعون واملايد م  العون، بياام هأنت السيأسل العربيل اللوريل بعنأدي وبتلقى ماام ا

الدول اإلسالميل غري العربيل، وتأصم الدول اإلسالميل العربيل، زعماأ بألرجعينل 

حتألًفنأ اسنتعامريًأ،  والتىللف لتمسكاأ بألدي ، وبعترب هل بقأرب بن  املسنلم 

د إنسأ أ اللوري من  قنوة روحينل وهتمل اجلأنب املسيح  م  العأ  العريب، وجتر

 .واأجلل، وجترد سيأستاأ اخلأرجيل م  بعد او األسأس م  أبعأداأ

إن اخلير األهرب   يدامهاأ م  انقضأض طريان العدو، وغاو ألويته ودبأبأهتأ، » 

وإنام جأءنأ م  ا يأر داخيل سبق املعرهنل بنأعوام، ومن  حمأولنل االنتحنأر األديب، 

م هلرية م  قبل يف التنأريخ، إن موالتىليل ع  احلقيقل والفضأجل والقيم قىض عىل أ

                                              

 (.156ص) انظر الاكسل واخليأ( 166)
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هأن وحند  سنببًأ هأفًينأ ليسلنب لانأ الندمأر مأ حدث داخل املستمعأت اللوريل 

 .(167)«الروح  والدمأر الامدي مجيًعأ

* * * 

                                              

 ؟«لامذا ا اماأ وهيف ناترص: الاكبل اللأنيل درس» وراجه هتأباأ (191ص)املرجه السأبق ( 167)
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 ملاذا فشلوا يف جمال األخالق؟

والفضنأجل  «القنيم»لامذا فشلت االشرتاهيل اللوريل العربيل يف إشنأعل  ... أجل

 األخالقيل، ويف صيأغتاأ وبلبيتاأ؟

يف حيأة الاأس وال تط جمراانأ  إن القيم والفضأجل ال بسود املستمه، وال بشبه

ولكاانأ . يف سلوهاأ العأم واخلأص، بأألوامر العسكريل، وال بنألقرارات اللورينل

حتتأج إىل بربل صأحلل بامو فياأ بذوراأ، وبرسخ جذوراأ، ومتتد فروعاأ، وباانر 

 .غضو أ وأوراقاأ

اأ أخالق األمل، الت  برجه إلي  «العقيدة الصأحلل»وأول مأ حيقق اذ  الرتبل او ( أ)

ويابلق عااأ سلوهاأ، وإذا ضعفت عقيدة أمل مأ فقد أصبحت هألشسرة املابتل 

أن ال بند  م  أصوهلأ، املستلل م  فوق األرض مأ هلأ م  قرار، وملل اذ  األمل

 .بصأب بألتفكك واالنحالل املفضي  حتًمأ إىل اال يأر

وبألندار اآلخنرة فكلنام قويانأ وعقيدة أمتاأ ا  اإليامن بأهلل وبرسألل اإلسالم، 

جأنب اذا اإليامن فقد قوياأ معنه جأننب األخنالق، وإذا سنمحاأ لرينأح الشنك 

أن هتا شسرة اإليامن أو باعاعاأ، فقد زعاعاأ  - بله اإلحلأد واإلنكأر - والتشكيك

 .معاأ األخالق قيًعأ

، هلذا هأنت اخليوة األوىل يف دعم األخنالق وغنرس الفضنأجل وامللنل العلينأ

، وغنرس (168)بتملل يف غرس معأ  اإليامن بأهلل وبأليوم اآلخر يف أعنامق الضنامجر

الرتبيل والتعليم، الشعور بأملسئوليل أمأم اهلل سبحأنه وبعأىل، وبعأون هل مؤسسأت 

                                              

 .«إليامن واألخالقا»اإليامن واحليأة، فصل : انظر هتأباأ( 168)
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م  دار احلضأنل إىل اجلأمعل، وهل أجااة التوجيه والتلقيف والرتفيه م  الكتنأب 

عنىل  - إىل املرسح واخليألل وغريانأ - موعل واملرجيلاملس: إىل الصحيفل إىل اإلذاعل

إيقأظ املعأ  الربأنيل يف الفيرة اإلنسأنيل من  بوحيند اهلل بعنأىل وحمبتنه وخشنيته 

 .ومراقبته والتوهل عليه، واليق  بام عاد  ورجأء رمحته واخلوف م  عذابه

بتاهنى هبذا التوجيه الداجم القأجم عنىل أفضنل األسنأليب، وأقنوم الوسنأجل، 

األنفس، وبرتبى الضامجر، وبستاري البصأجر، وبتصل القلوب برهبأ واأدهيأ، وبتاود 

 .بىلري زاد، واو التقوى

أمأ إذا ظلت املؤسسأت واألجااة بربط املستمه بألي  ال بألدي ، وبنأخللق ال 

بأخلألق، وبأألرض ال بألسامء، وبألدنيأ ال بنأآلخرة، وبأملعندة ال بنألروح، وبأملتنأع 

فال يلمر ذلك إال جمتمًعأ أهنرب مهنه الشناوات، ومبلنغ  ... ألدنى ال بأمللل األعىلا

علمه إرادة احليأة الدنيأ، وإيلأر املاأفه الشىلصيل العأجلل ولو عنىل حسنأب األمنل 

 .والدي  والقيم العليأ

م  برشيه حيم  األخالق م  ال بد  مه الرتبيل والتوجيه م  يشء آخر،وال بد  (ب)

 .الدمأر، وم  العأبل  بألقيم، واملتأجري  بكل فضيللعوامل 

ال بد م  برشيعأت بفرض صيأنل احلرمأت، وحراسل اآلداب، ورعأيل التقأليند 

الصأحلل، واحرتام أوامر اهلل بعأىل ونواايه، وبياري اجلنو االجتامعن  من  دواعن  

ة لنه واملعيانل اإلغراء، وملريات الغراجا، والعوامل املحرضل عىل الفسأد أو املسنري

من  وال بند  م  عقوبل هل ماحرف جيأار بألفأحشل وحينرص عليانأ،ال بد  عليه،

 .مصأدر هل ف  أو أدب ياي  للاأس الرذيلل والسوء

ال بد م  سليأن الترشيه والقأنون بسوار سليأن الرتبيل والتوجيه، ف ن اهلل ياغ 
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 .بألسليأن مأ ال ياغ بألقرآن

خلمور، وبيرس جارة حمالت الفسور، وبرتك الشوارع أمأ أن بفتح علاًأ حأنأت ا

العانأن   الشنوارع ويعنرض يف اليرقنأت، ويرخن مألى بأللحم البرشي يبأع يف

للصحف واإلذاعأت والتليفايونأت والسياامت وشتى أجااة اإلعنالم والرتفينه، 

هتدم يف سأعأت مأ بيايه التوجيه يف شاور، بأسم احلريل الشىلصيل فاذا أوسه بأب 

 .تدمري القيم، وحتييم األخالق، ونرش عدوى الرذيلل يف هل مكأنل

والعسيب أن اللوري  يضغيون هل الضنغط عنىل احلرينل الفكرينل واحلرينل 

هام بياأ  م  قبل، ولك  يف مقأبل ذلنك الضنغط العاينف من  اللورينل . السيأسيل

 .«حريل الشاوات»جتداأ بيلق العاأن لن  «حريل األفكأر»االشرتاهيل عىل 

وم  ثم نفقت سوق املسون والتحلنل من  قينود احلشنمل، وفضنأجل احلينأء 

وأصنبحت شنوارع .  أقصأ «املودات»والعفأف واإلحصأن، وبلغ عبث األزيأء و

النذي فنرض اهلل أن يصنأن  «اللحم البرشني»العواصم العربيل الكربى معرًضأ لن 

 اذا الاكر، ووقف ف ذا اربفه صوت ياأدي بتغيري. فأبتذلو  يف اليرقأت واألسواق

ال بريدون أن نحسر عىل الاأس، أو بفرض األخنالق : اذا السيل املدمر، قيل له

 )!!(.بألقأنون، أو جتعل وراء هل امرأة رشطًيأ يراقب زهيأ وسرياأ؟ 

لقد حسروا عىل احلريل الفكريل والسيأسيل، ! أعسب العسب - لعمرى - واذا

احلرينل »أفلنم يكن  أوىل أن نضنبط . وطايلبأسم احلريل االجتامعيل أو املصلحل ال

 ! ؟«التعأليم اإلهليل» و «القيم األخالقيل»بأسم  «اجلاسيل

 !؟«حريل الفسوق»وبيلق  «حريل احلقوق»أفتماه 

ويبدو أن اللوريل املتسليل بريد بتسايل سب الشاوات الندنيأ، وإشنبأع  نم 
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افس بنه ب «التعويض»نًأ م  الغراجا احليوانيل السفىل، أن متاح الشعوب املقاورة لو

املتعمد عن  قسنوة  «اإلهلأء»او نوع م  : وإن شئت قلت. هبتاأ السيأيس والعقيل

 .الواقه، الذي بعيشه، ومرارة احليأة الت  بعأنياأ

وهلذا الحظ املراقبون بام جيرى يف ديأرنأ، ازديأد حسم العبث واللاو احلرام بعد 

 . خأصل (1691)نكبل 

اعرة، الت    يكن  داجلاسيل املكشوفل، واملسأالت اخلليعل ال «األفالم»حتى إن 

يسمح هلأ م  قبل أن بعرض أو ببأع، قد رفه اخلير عااأ، ولنيس هلنذا الترصنف 

م ليلاأ األسنود الشعور بأملأسأة الكربى، الت  غشيبفسري إال شغل الشعوب ع  ا

 .الكتيب اليويل

إىل  - يف حنديث صنحيح لنه - وم  رواجه اإلعسأز أن نسد الابن  صصص يشنري

االنحنالل »املسلط عىل الرقأب واألجسأد وب   «االستبداد السيأيس»االرببأط ب  

ل الاسأء، وخلعا  لايانل احلينأء، ذيف بب - أول مأ يظار - الذي يظار «االجتامع 

او  معهم سباط كأذنااب : صنفا  من أهل النار ثم أرمها»: بقول رسول اهلل صصص

ونساااو كاساايا  عاريااا  مااا،ال   اايال ، ... ا النااا  البقاار يرضاابو   اا

 .«...ال يدخلن اجلنة وال جيد  رحيها ! لة،امل  (169)ختبرؤوسهن كأسنمة ال

 : رورة القدوة الصاحلةض

أن للقدوة أثراأ العميق يف أنفنس : ثم إن م  املقرر يف عأ  الرتبيل واألخالق( جن)

: هلر ممأ يتأثر بألقول املحكى، وهلذا قألواالاأس، فأإلنسأن يتأثر بألفعل املرج ، أ

                                              

نأ ومأ يضع  فنوق رؤوسنا  رصالبىلت إبل عظيمل الساأم، واحلديث هأنام يصف نسأء ع( 169)

 !«فورمأت» ومأ يصاع  يف شعورا  م .. . «بأروهأت»م  
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حأل رجل يف ألف رجل، أبلغ أثًرا : لسأن احلأل أفصح م  لسأن املقأل، بل قألوا

 !م  مقأل ألف رجل يف رجل

ويايد اذا التأثري ويتضأعف، إذا هأن الفعل أو احلأل أو السلوك من  شنىلص 

الاأس : س، حتى قيل قديًمأوضعته األقدار يف موضه اإلمأمل والريأسل والقوة للاأ

عىل دي  ملوهام، وقد يؤيد اذا مأ ورد يف رسأجل الاب  صصص إىل امللنوك واألمنراء، 

إثمانم وإثنم  - إذا رفضوا الندعوة - ح  دعأام إىل اإلسالم، ومحلام يف آخراأ

 .رعيتام

وم  أجل روى ع  احلس  البرصي والفضيل ب  عيأض وغريمهأ انذا القنول 

هأنت   دعوة مستسأبل، لدعوهتأ للسليأن، ف ن اهلل يصنلح بصنالحه لو : احلكيم

 .خلًقأ هلرًيا

 .الفسأد أرسع ىوم  غري شك أن يفسد بفسأد  خلق أهلر، ف ن عدو

هيف : زار بعض الوفود م  األقأليم اخلليفل الراشد عمر ب  عبد العايا فسأهلم

 فيكم؟( اأبوال)عاملاأ 

 (!الفروع)عذبت األ أر ( املابه)طأبت الع  يأ أمري املؤما ، إذا : فقألوا

ويف بعض عصور االنحرافأت اإلسالميل، الم بعنض هبنأر املنوظف  هأببًنأ أو 

هلاأ خأج ، أننأ خاتنك، : عىل خيأنل ظارت ماه، فكأن رد اذا الكأببعاد  عأماًل 

م وأنت خات الوا ، والوا  خأن اخلليفل، واخلليفل خأن اهلل، ولو اسنتقتم وأدينت

 !الستقماأ وأدياأ

فكم بتلوث احليأة، وخيتل املستمه، إذا شم الشعب راجحل الفسأد واالنحنراف 

باترش م  قصور القأدة والاعامء اجلدد، هام هأنت باترش قديًمأ من  قصنور امللنوك 
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 .والاعامء البأجدي 

دق صو! ملوك م  غري بيسأن: لقد بغري االسم والعاوان، وبقى اجلوار هام هأن

ه، فنهلأ م  القيرصن جربوبنه ورس: قيرصيل( الشيوعيل)البلشفيل : ح  قألشوق  

 !وليس هلأ جالله ورشفه

 : أهمية احلرية لألخالق

ثم إن األخالق الفأضلل حتتأج إىل ماأ  مالجم بامو فيه وبرتعنرع وبلمنر، وال ( د)

 .ق اذا املاأ  ملل احلريلقخي

الرصناحل، وقنول احلنق، فف  ظل احلريل بامو فضأجل الصدق، والشنسأعل، و

والشعور بأملسئوليل، واالاتامم بأداء الواجب، واليموح إىل معأ  األمنور، واللقنل 

 .بألافس وبأآلخري ، وغرياأ م  مكأرم األخالق

وأمأ يف ظل االسنتبداد واإلرانأب واليغينأن، فنال بامنو إال رذاجنل الكنذب 

وازدواج الشىلصنيل، والتسسس والغيبل والاميمل وسوء الظ  وامللنق والافنأق، 

 .وعدم املبأالة، وإمهأل الواجبأت، والذل واالنحاأء والسلبيل

ولقد أشأر املرحوم الاعيم عبد الرحيم الكواهب  إىل هلري م  اذ  الرذاجل الت  

 .«طبأجه االستبداد، ومصأرع االستعبأد»بامو يف ظل اإلراأب والضغط يف هتأبه 

الدراسنل بشىلصنيل، ويعيشنون  أعرف هلرًيا م  املدرس  يدخلون صنفوف

خأرجاأ بشىلصيل أخرى، ام منه التالمينذ اشنرتاهيون ثورينون، متحمسنون، 

يرددون الشعأرات، وحيفظون الكلري م  عبأرات التقدميل واللورينل وغريانأ من  

القوم، وام يف خنأرج الصنف أو خنأرج املدرسنل ننأس طيبنون  «أهليشياأت»

حدام بعيًدا ع  قأعل الدرس ويف أم  م  ف ذا جأء أحد التالميذ يسأل أ! لوندمعت
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يأ ابا ، اذا أهل عي ، اذا مأ بريند  : قأل! ال أنت مؤم  هبذا يأ أستأذ؟! الرقبأء

 !احلكومل

فامذا يكون رأي التلميذ يف أستأذ ؟ ومأذا بكون ثقته بام يلقاه إيأ  من  حقنأجق 

 بريد  السليل؟العلم األخرى مأ دام يرى أنه ال يعلمه مأ يعتقد صوابه، بل مأ 

مه ذلك هله م  اسنتقأمل األوضنأع االقتصنأديل، واسنتقرار العندل وال بد  (ان)

االجتامع ، وأخذ هل ذي حق حقنه، فن ن األوضنأع االقتصنأديل املعوجنل، 

وشيوع الظلم االجتامع ، اختصأص قلل بألتمر، وهلرة بألاوى، وبقنديم من  

أن انذا هلنه أن يشنيه م  شن - يستحق التأخري، وبأخري م  يستحق التقديم

هلرًيا م  الرذاجل االجتامعيل، ملل احلسد والبغضأء وسنوء الظن ، والسنلبيل، 

املبأالة، وعدم احلرص عىل الامل العأم، وغري ذلك م  خصأل السوء الت   وعدم

 .يولداأ الظلم والبغ  م  بعض الاأس عىل بعض

زالنل املظنأ ، وهلذا جيب عىل هل جمتمه حريص عىل األخالق أن يعمل عنىل إ 

وإقأمل املوازي  القسط ب  الاأس، وقد أشأر الاب  صصص إىل ذلك حيناام قنأل ألحند 

أحتب أن يكنون أبانأؤك لنك يف النرب »: اآلبأء وقد خص أحد أباأجه بيشء م  مأله

 .«ابقوا اهلل واعدلوا ب  أوالدهم»: وقأل. «فسو بياام»: نعم، قأل: ؟ قأل«سواء

بياام فيام يستحقون فيام يسنتحقون من  عينأء، يولند ومعاى اذا أن التمييا 

 .بياام - م  جال أخرى - العقوق لألب م  بعضام، هام يورث التحأسد

* * * 
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 اخلطأ األكرب لالشرتاكيني الثوريني

إن هل مأ ذهرنأ  م  بفسري وبعليل لفشل االشرتاهي  اللوري  العرب يف شتى 

العلنل »واملعاويل، يلقى أمأماأ ضنوًءا هأشنًفأ عنىل املسأالت، وهأفل امليأدي  الامديل 

يوضح لاأ اخليأ األهرب الذي اقرتفتنه : هلذا الفشل املرتاهم، وبعبأرة أخرى «األوىل

االشرتاهيل العربيل، وبربب عليه هل بلك اخلسأجر الت  مابنت هبنأ أمتانأ يف بلنك 

 .املرحلل الدقيقل واحلأسمل م  بأرخياأ

سقيت فيه الليرباليل العربيل م  قبنل، انو نفسنه النذي إن اخليأ األهرب الذي 

بردت فيه اللوريل االشرتاهيل م  بعد، لقد أخيأت ماذ البدايل، ماذ اخليوة األوىل، 

  يك  خيأ  ... بل ممأ قبل اخليوة األوىل، أعا  م  بدء التفكري فياأ والتحضري هلأ

 .برصف أو خيأ موقف، بل هأن خيأ اجتأ 

 : يعرفونهايقودون أمة ال 

هأن خيأ اللوريل العربيل األول أ أ   بعرف حقيقل األمل الت  بقوداأ، وبضنه 

  به بأريخ اذ  األمل، و  بسري غوراأ، و  بافذ إىل روحانأ،  ... احللول ملشكالهتأ

 .لتعرف حقيقل أفكأراأ ومشأعراأ واجتأاأهتأ

يصنف عالًجنأ  - أو رجاًل وضعته األقندار موضنه اليبينب - وبصور طبيبًأ

مفصاًل ملريض،   يفحص حألل جسمه، و  يسمه دقأت قلبه، ونبضنأت عروقنه، 

و  يعرف أسبأب مرضه وأدوار  وبيورابه، ومأ قدم له م  عالجأت سنأبقل، ومنأ 

هأن أثراأ عليه، ومعاى اذا هله أنه   يعرف طبيعل مريضه، وطبيعل مرضنه، فلنم 

 .وفق يف وصف الدواءبشىليص الداء، و  ي - بألتأ  - حيس 
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 هل مأ هسبه املريض املسنك  قأجمنل طويلنل بأصناأف من  األدوينل اجلنأااة

واملستحرضة، أهلراأ مسنتورد وأقلانأ حمنيل، بعضناأ يرشنب، وبعضناأ يبلنه، 

مااأ مأ ال يرض ال يافه، ومااأ مأ يافه وال يرضن، من  املقوينأت  ... وبعضاأ حيق 

 .واملشايأت، ومااأ مأ يرض وال يافه

أن جسم اذا املريض أصبح حقاًل للتسأرب، هنل طبينب جديند : واخلالصل

 .جيرب فيه حظه، وخيترب فيه علمه، ويمتح  عبقريته

أن اذ  التسأرب والوصفأت املبترسة ال بايد  إال ضعًفأ، وال بفيند  : والاتيسل

 .إال بأخر الشفأء، ومتك  الداء

 معرفل بنأملريض النذي والسبب يف ذلك أ أ وصفأت وعالجأت مبايل عىل غري

يرجى عالجه، ومأ هأن هبذ  الصفل   يك  طبًأ وال علًمأ، وإنام او خيط عنىل غنري 

 .ادى، وسري يف غري طريق، مه أمتاأ املسكيال

 .واكذا هأن حأل القأدة واحلكأم والاعامء اللوري  والعقأجدي 

الليربالينون هام نسى قنبلام  - لقد نسى أو باأسى أولئك اللوريون اليسأريون

أ م يصفون عالًجأ وحلواًل ألمل مسلمل، أمل أرفه قيمل عاداأ ان   - ايونياليم

اإليامن، وأسمى غأيل لدهيأ ا  رضأ اهلل، وأجل هتأب هتتدي به او القرآن، وأعظم 

 .إنسأن بقتدي به او حممد عليه الصالة والسالم

هلل ربًنأ وبأإلسنالم أن اذ  األمل رضيت بأ - أو جتأالوا - جال اؤالء وأولئك

 .دياًأ، وبمحمد صصص نبًيأ ورسواًل، وبألقرآن الكريم اأديًأ وإمأًمأ

جالوا ذلك أو جتأالو ، وذابوا يقرأون يف بأريخ األمم األوروبيل، ويدرسنون 

بيوراهتأ وأوضأعاأ و ضأهتأ، فوجدوا أن فكرة القوميل هأن هلأ دوراأ يف إ نأض 
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ل علامنيل ي  سليأن الكايسل فاأدوا بقوميل غرببلك الشعوب وبوحيداأ وفصلاأ ع

عىل غرار القوميأت األوروبيل، بعضام ع  اقتاأع وحس  نيل، وبعضام ع  بدبري 

 .ال بضمر لإلسالم وأمته إال رًشاوتييط م  جال قوى رشيرة 

 : القومية العلمانية كبديل عن اإلسالم

أ م جعلواأ بدياًل ع   «بيلالقوميل العر»وهأن اليشء اخلير يف اذ  الدعوة إىل 

مه أن العروبل بغنري اإلسنالم، بصنبح لفًظنأ بنال  (170)اإلسالم ورسألل حممد صصص

 .معاى، وجلل بال روح

ولقد ذاب فالسفل القوميل العربيل إىل أن أعظنم العوامنل املكوننل هلنأ اللغنل 

يم دنأانأ من  القنرآن الكنررفامذا يبقى يف لغل العنرب لنو ج ... والتأريخ، سلماأ

بمىلتلف فروعاأ وألوا أ؟ ال يبقى غري الشعر اجلأايل؟ ومأ  - واللقأفل اإلسالميل

 قيمل اذا الشعر يف بكوي  أمل عظيمل واحدة؟ 

ومأذا يبقى يف بأريخ العرب، لو أناأ فرغاأ  م  بأريخ اإلسالم، وأجمأد املسلم ، 

ال حنرب ومأ خلفه أعالمام وعلامؤام وأبينأهلم من  رواجنه؟ انل يبقنى فينه إ

البسوس وداحس والغرباء وغرياأ م  أيأم العرب، وغأرات بعضام عىل بعنض؟ 

مضأًفأ إلياأ بعض قصص الكرم والشنسأعل والاسندة التن  ال بكنون بأرخيًنأ لنه 

 اعتبأر؟

                                              

قدم الدهتور حممند البان  « لعربيل هبديل ع  دي  اهلل ورسألل حممدالقوميل ا» هبذا العاوان( 170)

انأجم فينه قومينل سنأطه . بنأألزار« جممه البحنوث اإلسنالميل» بحلًأ إىل املؤمتر اخلأمس لن

 .و  يتيرس لاأ االطالع عليه بعد.. . احلرصي وميشيل عفلق وجورج حب 
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 : البحث عن مضمون للقومية العربية

لااضل أمل، وإشبأع حأجأهتأ الامديل والروحيل   عىل أن القوميل وحداأ ال بكف

 .لفكريلوا

واذا مأ شعر به القوميون أنفسام يف بالد العرب، فقد أحسنوا بنأن قنوميتام 

وخأصنل بعند أن أفرغوانأ من  القنيم اإلسنالميل، واملعنأ   «أزمنل فنراغ»بعأ  

 .اإلسالميل، واجتاوا هبأ وجال علامنيل جمردة

 - «الرسألل»أو  «املضمون»أو  «املحتوى»هلذا أخذوا يبحلون ع  يشء سمو  و

أمنل عربينل واحندة ذات »للقوميل العربيل، واتذ حاب البعث شنعأر  املعنروف 

 !!«رسألل خألدة

 : العثور على االشرتاكية كمضمون للقومية

 مأ ا  اذ  الرسألل؟ أو مأ او ذلك املحتوى أو املضمون؟

 أن يكون حمتوى أو مضمونًأ اقتصأديًأ اجتامعًيأ سيأسًيأال بد  إنه: يقول القوميون

فعلنروا عنىل  «دانأليا »الفكر الغنريب و «صألونأت»اأ وااألك يف اثم ذابوا  ...

العرصن يف الغنرب، النذي عنأنى من  رشور  «موضنل»الت  هأننت  «االشرتاهيل»

الرأسامليل الكربى، هام عأنى م  قبل ويالت اإلقينأع، وظانوا أ نم علنروا عنىل 

قند وجندنأ املحتنوى  :ومفتأح األرسار هبذ  االشنرتاهيل، فقنألوا «خأبم سليامن»

 !!الرسألل اخلألدة ... واملضمون والرسألل

 : تطور االشرتاكية عند دعاة القومية

أهلنر  - الت  نأدى هبأ دعأة القوميل العربيل يف أول األمنر - و  بك  االشرتاهيل

. «ميشيل عفلق»هام يقول  ... م  نظأم اقتصأدي مرن متكيف مه حأجأت هل أمل
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وليس بعسري عىل العرب إذا مأ تلصوا م  هأبوس الشنيوعيل أن هيتندوا إىل »: قأل

اشرتاهيل عربيل مستمدة م  روحام، وحأجنأت جمنتمعام، و ضنتام احلديلنل، 

بقترص عىل إجيأد باظيم اقتصأدي معقول عأدي، حينول دون األحقنأد والاااعنأت 

 .(171)لخ إ ... «الداخليل، ودون استلامر طبقل ألخرى

يف بدايننل ظاوراننأ بنندعو إىل لننون منن   «القننومي  العننرب»حرهننل وهأنننت 

 .االشرتاهيل، ليس أهلر م  رضب م  العدالل االجتامعيل

باننأدي بننام أسننمته  - (1691)قبننل قننوان  يوليننو  - وهأنننت مرصنن اللننورة

 .«االشرتاهيل الديمقراطيل التعأونيل»

عقيندة »صنورة ثم جأء طور آخر اتذت فيه االشنرتاهيل عاند دعنأة العروبنل 

 .للحيأة وللمستمه «أيديولوجيل ثوريل متكأملل»أو  «شأملل

عىل أ أ نظأم اقتصنأدي،  لإن فام االشرتاهي»: فيام نقلاأ  م  قبل - وقأل الرزاز

 .لخإ ... «فأالشرتاهيل مذاب للحيأة ... فام خأط  ال يافذ إىل األعامق

إن »: ، يقنول البعلينونويف مقدمل الكتأب الذي نقلاأ عانه هنالم النرزاز انذا

االشرتاهيل ال بقترص عىل الاأحيل االقتصنأديل، بنل جينب أن بيبنه هنل جواننب 

املستمه األخرى م  ثقأفيل واجتامعيل وسيأسيل، فتتىلذ شكل ناعل بقدميل حترريل 

عأمل شأملل، إذ ال يمكااأ أن نتصور جمتمًعأ اشرتاهًيأ صحيًحأ بتحقق فيه العدالل يف 

رجعًيأ، يؤهد قيم املستمنه  - ملاًل - يف ح  يبقى نظأم التعليم فيهبوزيه اللروة، 

 !!«املتىللف، ويارش األفكأر املحأفظل، ويقدس التقأليد البأليل

                                              

 .161يف سبيل البعث ص( 171)
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وال شك أ م يعاون بام ذهرو  القيم اإلسالميل، واألفكأر اإلسالميل، والتقأليد 

ال يصيدموا اإلسالميل، ولكاام أذهى وأداى م  أن يذهروا ذلك برصاحل، حتى 

 .بمشأعر املسلم  وعقأجدام عالنيل

يف  «اللورينل»وم  املبأدئ األسأسيل األخرى يف االشرتاهيل العربيل انو »: قألوا

التن   «الاظنرة العلمينل»معأجلل قضيل املستمه، ومبدأ اللورينل انذا مشنتق من  

من   ال بد بعتمداأ احلرهل االشرتاهيل يف البحث والتحليل، وم  ذلك نستات  أنه

شنير  - الرصاع العايف، واالنقسأم احلأد يف املستمنه، واسنتاأد عملينل التغينري

لكن  يتحقنق املستمنه العنريب ال بند  ات،ذعىل انذا الرصناع بألن - االشرتاهيل

االشنرتاه  من  جتمنه القنوى التقدميننل وباظيمانأ وبوجاانأ حسنب العقينندة 

 .«... االشرتاهيل، واهلسوم عىل الرجعيل واألوضأع املتىللفل

 «عفلنق»جمرد نظأم اقتصأدي مرن، هام قنأل  - إذن -   بعد االشرتاهيل العربيل

هام قنأل  «يشء م  العدالل ويشء م  احلق يف بيبيق القأنون»م  قبل، و  بعد جمرد 

 .يف جملس الاواب السوري (1696)أهرم احلورا  عأم 

العاينف، بل أصبحت مذابًأ للحيأة وعقيدة شأملل بنؤم  بألرصناع اليبقن  

 .قيمه وأفكأر  وبقأليد ، ال اقتصأد  فحسب: وبعتمد عليه يف بغيري املستمه هله

اعنتامد االشنرتاهيل » (1699)وهذلك قررت حرهل القومي  العرب ماذ سال 

مااأ ال بد  دون سوااأ، واعتامد اللوريل، واإليامن بألرصاع اليبق ، هحقيقل علميل

 .(172)«للتيبيق االشرتاه 

                                              

سنال ( منأيو) العرب يف بنريوت املاشنور يف صنحف لبانأن أينأر م  بقرير حرهل القومي ( 172)

يف « احلرينل» هام او ب  م  صنحيفتاأ. وقد ببات احلرهل املذاب الامرهيس بوضوح( 1699)
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لعبأرات، نسد الفكرة الامرهسيل، والروح الامرهسنيل، واضنحل متنأم ويف اذ  ا

 .الوضوح

بيد أن احلرهل يف الفرتة األخرية ازدادت بوغاًل يف أعامق الامرهسنيل، وبىلأصنل 

 .األجاحل املتيرفل فياأ

إن االشرتاهيل العلميل ا  الصيغل املالجمل إلجيأد املاا  »: ويف مرص قأل امليلأق

 .هام أهد أن احلل االشرتاه  حتميل بأرخييل ... «تقدمللالصحيح 

واستغل الشيوعيون الذي  انضموا إىل االحتنأد االشنرتاه ، واندسنوا إىل هنل 

ملل اذ  العبأرات يف امليلأق، ليضفوا اليأبه الامرهيس  - أجااة التوجيه واإلعالم

 .عىل االشرتاهيل املرصيل

هنامل  -  االحتنأد االشنرتاه ويف اذا اخلط نفسه هتب أم  الدعوة والفكنر يف

 .عدة مقأالت، بعي  االشرتاهيل صبغل العقيدة الشأملل - رفعت

االشرتاهيل ا  مسألل عقيدة اعتاقاأ الشعب »: وهتب األستأذ املستكأوي يقول

العريب هله، م  حندود إينران يف الرشنق، حتنى مشنأرف املغنرب عنىل املحنيط 

 .(173)لخإ ... «األطليس

 !لة ماركسيةأمة عربية ذات رسا

هبذ  االشرتاهيل املتمرهسل حأول البعليون والاأرصيون واحلرهيون أن يمنألوا 

وتيلنوا أ نم حلنوا العقندة هبنذا . الفراغ العقأجدي يف قوميتام العربيل العلامنيل

                                                                                                          

اجينل، وموقنف أببأعانأ من  حكنأم اجلانوب فدبريوت، وم  بيأنأهتأ ومواقفاأ مه املاظامت ال

 .اليما 

 .نرش الدار القوميل «يف التيبيق االشرتاه » م  هتأب( 173)
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وأ م وجدوا به السأجل املاأسب ليمألوا بنه . املضمون االشرتاه  امللفق املستورد

واأ م  الرشاب اليبيع  األصيل لألمنل العربينل، وانو هأس عروبتام الت  أفرغ

 .اإلسالم

 - ولك  اذا املرهب الكياموي املصاوع يف معأمل بالد أجابيل بعيندة،   يلبنث

أن فأر وبفأعل، حتنى فسنر الكنأس وحتيمنت يف أيندي  - هام قأل أحد الكتأب

 !الشأرب 

يالجنم أمنل هلنأ  ورس ذلك أن اذا املضمون أو املحتوى االشنرتاه  اللنوري ال

عقيدهتأ الشأملل، وأيديولوجيتاأ املتمياة، ورسألتاأ الكأملل، هأمنل العنرب التن  

 .دانت بأإلسالم، وعأشت به، وعأشت فيه، وعأشت له

يف دراسنل لنه عن   - واملنوال  هلنأ أيًضنأ - ولقد رأياأ أحد الدارس  للقوميل

 :أربه نتأج ، م  أمهاأيستىللص يف خأمتتاأ  (174)«القوميل واملذااب السيأسيل»

أن املضمون السيأيس واالجتامع  للحرهأت القوميل يف البالد الاأميل ال يمك  »

أن يتبلور وبرسخ أقدامه، إال إذا هأن مابلًقأ م  دوافه اذ  النبالد، ومتمشنًيأ منه 

 : حأجأهتأ امللحل، وم  ثم جيب أن بتوفر فيه

لقوم ، وبىلأصنل منأ حيتوينه انذا أن يتضم  أسس اللقأفل القوميل والرتاث ا( أ)

 .الرتاث م  معأيري وقيم روحيل ومعاويل

 .أن يلب  احلأجأت احلقيقيل لشعوب اذ  البالد( ب)

                                              

عبد الكريم أمحد، واو بحث قدم أصاًل هرسألل للحصول عىل درجل الدهتورا  يف . بأليف د( 174)

 .العلوم السيأسيل م  هليل احلقوق بسأمعل القأارة
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رهنب هبنأ خأصل للشعب الذي يتعلق به األمر، يشأرك  «رسألل»أن يتضم  ( جن)

 .«احلضأرة اإلنسأنيل، وبأهد القيم الت  يعتاقاأ، ودفه عسلل التقدم البرشي

الذي  اتذوا القوميل العربيل شعأًرا، واتذاأ بعضنام  - اللوري  العربولك  

.   يراعوا اذ  الرشوط فيام اختأرو  من  مضنمون أو حمتنوى لقنوميتام - ستأًرا

وذلك ح  استوردوا االشرتاهيل اللوريل املتمرهسل، وجعلوا مااأ أيديولوجينل أو 

 .غتاأ هل نواح  حيأهتأعقيدة شأملل، بصب يف قألباأ األمل، وبصبغ بصب

وهبذا بافصل األمل ع  ثقأفتاأ وبراثاأ األصيل، وبىلأصل مأ حيتويه اذا الرتاث 

 .م  معأيري وقيم روحيل ومعاويل

وهبذا أيًضأ   يلب اذا املضمون حأجأت األمنل احلقيقينل، ألن حأجنل األمنل 

املسنيح ليست اقتصأديًأ فحسب، وليس بأخلبا وحد  حييأ اإلنسأن، هام جنأء عن  

 .  يشيعوا أيًضأ احلأجأت االقتصأديل لألمل - بأشرتاهيتام - سسس، عىل أ م

خأصل ألمل العرب، بسأام هبنأ  «رسألل»وأخرًيا   يتضم  حمتواام االشرتاه  

يف احلضأرة اإلنسأنيل، ألن االشرتاهيل العلميل ليست رسألل العرب خأصل، فام ام 

 .إال متسولون هلأ ويتيفلون عىل مواجداأ

 ... إنام رسألل العرب اخلأصل ا  رسألل اإلسالم الت  ارببيوا هبأ ارببأًطأ عضويًأ

وعىل  ... وهلأ، ويف أرضام قأمت قبلتاأم نال قرأ أ، وم  أنفسام بعث رسلسأ ب

ليس للعرب إذا رسألل غري رسنألل اإلسنالم  ... حباأ شب الصغري، وشأب الكبري

الت  امتدت طواًل حتى شملت آبأد الام ، وامتدت عرًضأ »اخلألدة، بلك الرسألل 

حتننى انتظمننت آفننأق األمننم، وامتنندت عمًقننأ حتننى اسننتوعبت شننئون النندنيأ 
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 . (175)«واآلخرة

أ االشرتاهيل فلم بك  رسألل العرب بأألمس، وليست رسألل العنرب الينوم، أم

وانتصأر االشرتاهيل يف بنالد العنرب لنيس . ول  بكون رسألل العرب يف املستقبل

انتصأًرا لرسألتام، وإنام او انتصأر لالشرتاهيل العأمليل، بضيف به بلًدا إىل بالدانأ، 

 .وجمداأ إىل أجمأداأ

 !وبي للقوميةإنكار النسب األور

حينأولون عبلًنأ إنكنأر  «القومينل»وممأ يدا  له املرء أن نسد بعض الكأبب  يف 

األصل األورويب للدعوة القومينل العلامنينل، وإحلأقانأ بشنسرة الاسنب العربينل 

وإن بعث به رسول عريب، وننال بنه قنرآن  - ونسى اؤالء أن اإلسالم! اإلسالميل

طب الاأس مجيًعأ، وجتعل رابيل اإلينامن فنوق هنل دعوة إنسأنيل عأمليل، تأ - عريب

: رابيل، وإخوة اإلسالم فوق هل إخوة، فألرسول صصص يقول عن  سنلامن الفنأريس

عىل ح  يربأ م  عمه الكأفر أيب هلب، الذي نال فيه قرآن  «سل   منا أهل البيت»

ِبََت َبۡتَ}: يتىل عىل مر الداور
 
آَأ ت َ ََل ه  َيَي د   .[2: املسد] {و 

نح  هاأ أذل قوم فأعانأ اهلل بأإلسالم، فماام نيلنب »: وعمر ب  اخليأب يقول

 !«العا بغري  أذلاأ اهلل

 : والشأعر العريب املسلم يعل  اعتااز  بأإلسالم ال بألعروبل وال بألقبيلل فيقول

 أبننى اإلسننالم ال أب   سننوا 

 

 !قننيس أو متننيمبإذا افتىلننروا 

يل، فذلك مأ يشك فيه دارس حينرتم ماينق العلنم أمأ أن القوميل بضأعل أوروب 

 .ووقأجه التأريخ

                                              

 .م  وصف اإلمأم الشايد حس  الباأ لرسألل اإلسالم يف مقألل له( 175)
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ولقد بياأ م  قبل هيف نشأت القوميل الرتهيل، والقوميل العربينل، ودور هينود 

 ااأك، ونصأرى الشأم ااأ، وعالقل الامسونيل باشأة القنوميت  ودعنأهتام «الدونمل»

م  قديم جًدا يف ظاور حرهل القوميل العربينل، ودور  «الدعأيل األمريكيل»دور  ...

بعد ذلك يف بغذيتاأ، وال ياال هلذ  العوامل أثراأ، وإن اختلفت األسامء،  «احللفأء»

والواجاأت، م  الكليل اإلنسيليل السوريل إىل اجلأمعل األمريكيل، وم  اجلمعيأت 

 .املسيحيل الرسيل إىل األحااب العقأجديل العلايل

إىل ثمراهتنأ  - فقنط - ضضاأ اليرف ع  أصل القوميل ونسباأ، ونظرنأوإذا غ

 ونتأجساأ يف دنيأ املسلم ، فامذا نسد؟

نسد قوميل طورانيل برهيل متعصبل بنؤدي إىل بافنري العنرب، ونقمنتام عنىل 

األبراك، وميألبتام بأالنفصأل التأم ع  برهينأ، وهتيئنل الرتبنل : إخوا م يف الدي 

 .ذور القوميل العربيل الت  خيط هلأ أجأنب مأهروناملاأسبل لامو ب

هام باتا  اذ  القوميل الرتهيل ب لغأء اخلالفل، وعلمال برهيأ، وعاهلأ ع  العرب 

والعأ  اإلسالم ، وعاهلنأ هنذلك عن  براثانأ األديب اإلسنالم  املكتنوب هلنه 

 .بأحلروف العربيل

تأل العارصي  اإلسالمي  اقت: وم  ثمرات الدعوة القوميل ب  العرب واألبراك

 .هام ذهرنأ م  قبل

شنقيقتاأ الكنربى  لقومينل يف بنالد املسنلم  منأ بعأنينولعل أقرب ثمرات ال

العاياة م  حمال هأدت متاق أوصنأهلأ وبندمر وحندهتأ، وبشنمت هبنأ  «بأهستأن»

الياود »: املرتبص  م  أعداء اإلسالم، وخأصل م  أشد الاأس عداوة للذي  آماوا

 .«أرشهوا والذي 
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النذي  محلنوا  «القوميل الباغأليل»ومأ ذلك إال م  برهأت االنفصألي  م  دعأة 

الرابينل »لواء اذ  العصبيل اجلأاليل، يف دولنل قأمنت من  أول ينوم عنىل أسنأس 

 .«اإلسالميل

 هل بني االشرتاكية واإلسالم نسب؟

ل، حنأول وهام حأول بعضام إنكأر الاسب األورويب للدعوة القومينل العلامنين

إنكنأر الاسنب نفسنه لالشنرتاهيل اللورينل،  - ولعلام األولون أيًضنأ - آخرون

وجأادوا وجادوا لك  يلبسواأ عبأءة أو عاممل، وجيعلنوا ماانأ اشنرتاهيل عربينل 

مستغل  بعض نقأط التالق  الت  يتفق فياأ اإلسالم واالشرتاهيل، ملل ! إسالميل

العدالنننل »أو  «وازن االقتصنننأديالتننن»أو  (176)«التكأفنننل االجتامعننن »فكنننرة 

حمأربنل »أو  (179)«مقأومنل الفقنر»أو  (178)«بقريب الفوارق»، أو (177)«االجتامعيل

َۡ}: «ماه اختصأص طبقل بألامل»أو  «االحتكأر ۡغنِي نآوََِك 
 
َٱۡۡل َُدوق نَۢةَب ننۡي  َي ُكنون    

أو رشعيل بندخل الدولنل لتحديند األسنعأر ومانه النتحكم  [8: احلرش] {مِنُكمَۡ

 .إىل غري ذلك م  األفكأر (180)واالستغالل

إنه بألرغم م  وجود نقط التقأء ب  اإلسالم واالشرتاهيل، فاذا ال : ونح  نقول

 .يف أن جيعل االشرتاهيل إسالميل أو جيعل اإلسالم اشرتاهًيأاحلق يعي  أحًدا 

                                              

 .للسبأع « اشرتاهيل اإلسالم» راجه أنواع اذا التكأفل العرشة يف هتأب( 176)

 .لسيد قيب« العدالل االجتامعيل يف اإلسالم»راجه ( 177)

 ىاإلسالم املفرت»، «ا  االشرتاهيلاإلسالم واملاأ»، «اإلسالم واألوضأع االقتصأديل» راجه( 178)

 .للغاا « عليه

 .«مشكلل الفقر وهيف عأجلاأ اإلسالم»راجه هتأباأ ( 179)

 .للمبأرك« ل عاد اب  بيميلالدولل واحلسب»راجه ( 180)
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قض جنذريًأ بن  اإلسنالم واالشنرتاهيل وإن صنبغ وذلك ألسبأب جتعل التاأ

 : أمأ اذ  األسبأب فا  ... ظأاراأ بيالء عريب

تألفه وخيألفاأ يف  - وإن التفت مه اإلسالم يف بعض الاقأط - االشرتاهيل: أواًل

إنه خيألفاأ يف األسأس واملصدر، ويف الغأيل والوجال،  ... نقأط أهلر وأام وأعمق

 .ليب، ويف اخلصأجص واملميااتويف الوسأجل واألسأ

إن أسأس اإلسالم ربأ  حمض، ومصدر  الوح  اإلهل  الذي أحكمت آيأبه ثم 

ليس ملحمد صصص فيه إال التلق  والتبليغ والبينأن،  ... فصلت م  لدن حكيم خبري

 .وليس للاأس إزاء  إال السمه واليأعل، وحس  الفام، وحس  التيبيق

، ومصندراأ عقنل اإلنسنأن املحندود، تبحن ياهيل فأسأساأ برشأمأ االشرت

وجتأربه القأرصة املتنأثرة بألامنأن واملكنأن، وبعوامنل الوارثنل والبيئنل، وبنأمليول 

والااعأت الشىلصيل واألرسيل واليبقيل واإلقليميل واجلاسيل وغرياأ م  املؤثرات 

 .عىل بفكري اإلنسأن وشعور  وسلوهه

ينق احلينأة اليبينل للانأس، التن  وإن هأن من  مقأصند  حتق - ثم إن اإلسالم

يشبعون فياأ م  جوع، ويأماون م  خنوف، ويتعلمنون من  جانل، ويأخنذون 

يسعى إىل غأيل قصوى، وادف أبعد من  انذ   - حظام العأدل م  ثروة أوطأ م

 .املقأصد الامديل الدنيويل

 إن اإلسالم يريد م  الاأس أن بكون وجاتام اهلل والدار اآلخرة، وال يقفوا عاد

إن الدنيأ خلقت الانأس، ولكن  الانأس    ... حد التمته بييبأت الدنيأ وشاواهتأ

 .خيلقوا للدنيأ، إنام خلقوا هلل ولآلخرة

 طلب الوسأجل، ال طلب الغأينأت - يف نظر اإلسالم - إن احليأة الييبل ميلوبل
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 .فا  معوان عىل طأعل اهلل وعبأدبه الت  خلق هلأ املكلفون مجيًعأ ...

شرتاهيل فا  مأديل دنيويل، ليس هلأ غأيل أبعد م  الدنيأ، وال أفنق أوسنه أمأ اال

م  شاويت البي  والفرج، وال بعا  بوجود فوق النامدة، وال بعنأ  وراء اليبيعينل 

 .املاظورة، وهلذا ليس هلل وال لآلخرة يف بعأليماأ نصيب

فانأ يف وفضاًل ع  خالف اإلسالم لالشنرتاهيل يف الغأينل والوجانل فانو خيأل

ماأاسه ووسأجله، حتى يف الاقأط التن  يلتقن  فيانأ بأالشنرتاهيل إمجنأاًل، فن  ام 

خيتلفأن يف التفصيل اختالًفأ بياًأ، ويسلك هل مااام إىل ادفنه سنبياًل غنري سنبيل 

اآلخر، فأإلسالم له طراجقه اخلأصل يف حتقيق التوازن والتكأفل والعدل، ويف حمأربل 

إىل امللكيل الفرديل وأسنبأهبأ  غالل، هام أن له نظربه املتمياةالفقر واالحتكأر واالست

 .ثأراأ، وإىل امللكيل اجلامعيل وجمأهلأ وحدوداأآورشوطاأ وقيوداأ و

وفوق ذلك هله، ف ن لإلسالم خصأجصه وممياابه الت  يافنرد هبنأ يف معأجلأبنه 

 .ملعاويللكأفل القضأيأ واملشكالت البرشيل الفرديل واالجتامعيل، الامديل وا

والتيسنري، والتنوازن، والعمق، فألاظرة اإلسالميل بتسم بألوضوح، والشمول، 

والتكأمل والتاأسق، ومالءمل الفيرة، ومراعأة الواقه، مه بأهيد الااعل اإلنسنأنيل، 

ولعلانأ  ... والقيم األخالقيل، واملاج ب  األاداف الروحينل والوسنأجل العلمينل

 . يف حديلاأ ع  احلل اإلسالم  يف اجلاء التأ نوضح شيئًأ م  ذلك إن شأء اهلل

إن االشرتاهي  العرب   يصدروا عن  اإلسنالم أصناًل، و  يسنتفتو  أو : ثأنًيأ

يأخذوا رأيه فيام حدود  م  اجتأ ، ومأ اتذو  م  قرارات، ومأ أقندموا علينه من  

وال بل ام يعدون الرجنوع إىل الرشنع اإلسنالم  تلًفنأ ورجعينل،  ... خيوات

 ... هلنم «ثنورة مضنأدة»يرضون بتحكيم مأ أنال اهلل، ويعتربون الدعوة إىل ذلنك 
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ورسألل الدي  عادام أن يكون بأبًعأ ومعياًأ هلنم عنىل حتقينق أاندافام اللورينل، 

يف اذا اإلطنأر،  ... وإمداد الشعوب بأليأقل الروحيل الالزمل هلم يف باأء مأ يريدون

أمأ أن يتىليى اذ  احلدود ليكنون  ... وياواون بهويف اذ  احلدود يقبلون الدي  

 ... موجًاأ للحيأة، وقأجًدا للمستمه، وأسأًسأ للحكم، وضأبًيأ للتفكري والسلوك

 .فاذا مأ يرفضونه وال يسمحون به بحأل

بعند أن خينأ خيوابنه االشنرتاهيل ! أحد الرؤسأء العنرب نفسنه «أفتى»وقد 

 !إن العدل او رشيعل اهلل: اللوريل، فقأل

م  الذي حيدد أن اذا :  - هام   يسأله أحد طبًعأ - و  يسأل السيد الرجيس نفسه

 عدل، واذا غري عدل؟

 . نظأماأ الفردي واقتصأداأ احلرإن الرأسامليل الغربيل باعم أن العدل يف

وإن الشيوعيل الامرهسيل ببأاى بأن العدل لنيس إال يف نظأمانأ اجلامعن ، التن  

 .لربوليتأريأحتكمه ديكتأبوريل ا

وحيكنم هلنذا أو ذاك، أو  ... وم  ذا يفصنل بينااام! وأهيام املبيل! فأهيام املحق

 حيكم علياام مًعأ؟

ع ُهُمَ}: مللل اذا بعث اهلل الابي : أمأ نح  نقول َم  ل  نء 
 
أ َو  َِۡل ۡحُكم  ِ َبِٱۡۡل ق    َٰ ٱقِۡكت 

اَٱۡخه ل ُفواَْفِيهَِ َٱنلَاِسَفِيم   .[120: البقرة] {ب نۡي 

واانأ ينأيت  ... فال يمك  أن يفصل يف اذ  القضأيأ الكبرية عقل برشى حمدود

دَۡ}: دور ادايل السامء، ونور الوح  ََق ق    َٰ ُهُمَٱقِۡكت  ع  نۡل اَم  نء 
 
أ َِٰتَو  َُُسل ن اَبِٱَۡل ي ِن  لۡن اَ َۡس 

 
أ

ِطََو ٱلِۡمزي انَ  ۡۡ َٱنلَاُسَبِٱقۡقِ  .[11: احلديد] {ِۡل ُقو  
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ماانأ ملعرفنل حقيقنل العندل وأصنوله ال بند  ألضوابط الت وهبذا جأء الوح  ب

 .وقواعد ، وهلري م  فروعه وجاجيأبه أيًضأ، لتكون أمللل يقأس علياأ

واستيأع الرأسامليون  ... ولوال اذ  الضوابط الرشعيل لقأل هل م  شأء مأ شأء

عنل مأ نسري عليه نح  او العدل، والعندل رشي: واليمايون العرب أن يقولوا أيًضأ

 !اهلل

إن رشيعنل اهلل ان  : قلانأ لنه «إن العندل انو رشيعنل اهلل»: وهلذا فكل م  قأل

 .أي م  أراد أن يعرف العدل حًقأ فلريجه إىل حكم الرشيعل!! العدل

 إن العدل او رشيعل اهلل فيام ال نص فيه، وفيام برك الجتاأد املستاندي  ... نعم

. «سنمعاأ وأطعانأ»:  أن يقنولأمأ مأ حكمت فيه الاصوص، فليس ملنؤم  إال ...

 .موقاًأ بأن رشيعل اهلل ا  العدل هل العدل

فألاصوص ا  احلأهمل عىل عقول البرش ماام بك  رببنتام، وليسنت العقنول 

 .أبًدا ا  احلأهمل عىل الاص املعصوم

فال نقد االشرتاهيون العرب رشيعل اهلل املحكمل، الت  ا  العدل قيًعأ، قبنل 

او رشيعل اهلل؟ ال حرموا  - فيام بصور  عقوهلم وأاواؤام - عدهلمإن : أن يقولوا

أد حلنالربأ ومجعوا الاهأة وأمنروا بنأملعروف و نوا عن  املاكنر؟ انل حنأربوا اإل

الالديايل؟ ال ماعنوا اخلمنر وامليرسن واخلالعنل  «العلامنيل»واإلبأحيل، وتلوا ع  

ق اإلسنالم وآداب والتاتك، وأقنأموا حندود اهلل يف أرضنه؟ انل نرشنوا أخنال

دل اآلداب الغربينل والتقأليند الغربينل؟ انل أقنأموا التعلنيم واللقأفنل باإلسالم، 

بندال من  املفنأايم  ... واإلعالم عىل أسأس املفأايم اإلسالميل، والقيم اإلسالميل

والقيم االشنرتاهيل؟ انل أقنأموا اجلينوش عنىل أسنأس من  النروح اإلسنالميل 
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 والتوجياأت اإلسالميل؟؟

 االحتكأم إىل الرشيعل املاالل؟؟ - جمرد رضأ - ال رضوا بل

هل مأ نرا  ماام، ومأ نعلمه عاام، أ م ال يؤماون بألكتأب هله، بنل يؤمانون 

ببعض الكتأب ويكفرن ببعض، فام هأن موافًقأ الجتنأاام ومشنأرهبم وأفكنأرام 

 .آماوا به، ومأ خألفاأ اتذو  وراءام ظاريًأ

أإلسالم، وبرشيعل اهلل م  أنأس ال حيرتمون رشيعنل اهلل، وإذن ال جمأل للتمسح ب

وال حيكمو أ يف هل شئو م، وام يسمعون آيأت اهلل البياأت بدمغ بألكفر والظلم 

 .والفسوق هل م    حيكم بام أنال اهلل

نقناًل عن   - إن االشرتاهيل اللوريل العربيل بأملفاوم الذي رشحاأ  م  قبل: ثأللًأ

ليس يف وسعاأ أن بلتق  مه اإلسالم، هنام  - ي  العرب أنفساممصأدر االشرتاه

 .ليس يف وسه اإلسالم أن يلتق  معاأ

جمرد حلنول جاجينل مؤقتنل ملشنكالت اقتصنأديل  - هام قلاأ - ذلك أ أ   بعد

بل أصنبحت عاندام منذابًأ للحينأة، وعقيندة للمستمنه،  ... واجتامعيل قأجمل

 .وأيديولوجيل للدولل

أن بصيدم بأإلسنالم اصنيداًمأ مبنأرًشا، ألننه انو ذابنه ال بد  أ أواذا معاأ  

وجه يو مذاب وعقيدة وأيديولوجيل شأملل، وال ير  إال أن يسيير عىل املستمه،

 .إىل باأء الدولل، وإقأمل اخلالفل «دخول املرحأض»احليأة هلاأ م  أدب 

الدي  العظنيم  أن يقبل اذا - يؤم  بأن اإلسالم هلمل اهلل - وال يتصور مسلم

يوًمأ لافسه بألعي  خأدًمأ أو ذياًل لالشرتاهيل أو أليل أيديولوجيل أرضيل وضنعيل، 

 .عىلعلو وال يُ بيبيعته، واو ي   «سيد»ألنه داجًمأ 
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مامته الرتحيب بام او قأدم م  املنذااب  «موظف برشيفأت»إن اإلسالم ليس 

وانو أعظنم  ... واأليديولوجيأت، جأءت مرة م  اليم ، وأخنرى من  اليسنأر

 !!وأهرب م  أن بقترص رسألته عىل إصدار فتأوى التربيرات، وخيب التربيكأت

إن االشرتاهيل اللوريل بريد م  اإلسالم أن يكون له اأم  احلينأة ويكنون هلنأ 

، أن يكنون لنه الفئنأت، وهلنأ «اللؤلؤة»، وهلأ ا  «الصدف»ون له صلباأ، وأن يك

أن يكون له املسأجد والاواينأ، وبكنون هلنأ املندارس واجلأمعنأت  «وسط الامجدة»

والدواوي  واملحأهم واألنديل والاقأبأت، وهل أجااة احلكم والترشيه، والتلقيف 

 .ولك  اإلسالم ال يقبل اذا أبًدا ... والتوجيه

إلسالم لو ر  بأملسسد وحد  مأ برهته له بأالشنرتاهيل، أل نأ بريند  عىل أن ا

مسسًدا اشرتاهًيأ ال مسسًدا إسالمًيأ، بريد مسسًدا يوجانه احلناب العقأجندي أو 

االحتأد االشرتاه ، ال مسسًدا حًرا يقول هلمل اإلسالم ويصدع هبنأ يف وجنه هنل 

 .متكرب جبأر

االقتصنأد : أن يكون موجًاأ ماانأال بد  إن هل مرفق يف ظل االشرتاهيل اللوريل

أن يكنون ال بند  موجه، واإلعالم موجه، والديمقراطينل موجانل، والندي  أيًضنأ

 !موجًاأ

، ورفنض أن بكنون هلمنل اهلل ان  «الاشوز»ف ن أبى أحد م  دعأبه وبدا ماه 

ا  العليأ، فألويل له م  هاال الدي  اجلديد، دي  الوثايل  «مأرهس»السفىل، وهلمل 

 !الامديل

أو املسنامة  - وأخرًيا نضيف اذا أمًرا له اعتبأر ، جيعل االشرتاهيل العربيل: رابًعأ

أن األحااب االشرتاهيل العقأجدينل : واو ... بعيدة مل البعد ع  اإلسالم - عربيل
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أملأل ميشيل، وجورج، : اللوريل الكربى يف عأملاأ العريب يقوداأ أنأس غري مسلم 

 !القأدة الفكري  العرب آخر الامأن ونأيف، وغريام م 

من  بالمينذ املبرشني  األمنريكي   - فليس معقواًل أن يتباى اؤالء الاصأرى

 !الدعوة إىل االشرتاهيل إسالميل - وأشبأاام

إن ااأك زعامء غري اؤالء يدعون إىل االشرتاهيل اللورينل، : سيقول بعض الاأس

اشرتاهيل األولن  غنري إسنالميل، فنام  ف ذا هأنت - وام م  املاتسب  إىل اإلسالم

وبىلأصل أناأ هلرًيا مأ رأيانأ بن  ! الذي يماه أن بكون اشرتاهيل اآلخري  إسالميل

 الفريق  خصومأت واهتأمأت ومشأدات عايفل؟

والذي أود أن ياصح للقأرئ أن اخلصومأت الت  حتدث بن  الفنريق  ليسنت 

 ... اول عن  انذ  املعنأرك متأًمنأألن اؤالء مسلمون وأولئك نصأرى، فألدي  مع

ألف اشنرتاهيل أولئنك، فنأخلالف بينااام لنيس وليست ألن اشرتاهيل انؤالء تن

خننالف عننىل مواقننف  ... بننل اننو خننالف سننيأيس ... أيننديولوجيأ وال فكرًيننأ

 - هألبعنث - حتى رأياأ احلناب الواحند ... ال عىل اجتأاأت وأفكأر. وأشىلأص

 .بعًضأام بعضه تعىل نفسه، ويخيتلف 

قو نأ مبندأ اإن االشنرتاهيل التن  يعت: وهبذا هله يتأهد لاأ وألباأء قوماأ مجيًعأ

وعقيدة دخيلل عنىل . وعقيدة ويتىلذو أ أيديولوجيل ونظأًمأ، إنام ا  مبدأ أجاب 

وهنل حمأولنل إللبأسناأ ... األمل املسلمل، وأيديولوجيل مستوردة م  غري أرضناأ 

إسالميل، ا  حمأولل حمكوم علياأ بألفشل، أل أ حتأول عبأءة عربيل، أو جبل وعاممل 

أشنبه بمحأولنل إخنوان الصنفأ  ... ر ونقيضهمأن جتمه اليشء وضد ، وبلبت األ

وغريام التوفيق ب  دي  حممد وفلسفل أرسيو، فلم هتتد إىل بوفيق، بل بلفيق، فال 
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 ...ت الفلسفل، وال بفلسف اإلسالم مأسل

توفيقينل أو التلفيقينل بن  اإلسنالم واالشنرتاهيل ال واحلقيقل أن املحأوالت ال

 .يرضأاأ مسلم صحيح اإلسالم، وال اشرتاه  عميق االشرتاهيل

 .وهل دارس لالشرتاهيل واإلسالم يعلم اذا

أن الليربالينل والفأشنيل والوطاينل  «برننأرد لنويس»وم  ااأ يؤهند األسنتأذ 

هلأ صنل، مانام أقلمانأ وعندأوروبينل األ ، والشيوعيل واالشرتاهيل هلاألوالقومي

به م  براب اأببأعاأ يف الرشق األوسط، واملاظامت اإلسالميل ا  الوحيدة، الت  ب

 .(181)«املايقل، وبعرب ع  مشأعر الكتل اجلامارييل املسحوقل

 : ال حاجة بأمتنا إىل االسترياد

يف علم اليب ال جيوز أن يُفتح بي  املريض وبُسرى له عمليل جراحيل إذا هنأن 

هام ال جيوز أن يُلسنأ إىل األدوينل  ... يمك  عالجه ببعض األقراص أو املرشوبأت

املرهبل املعقدة إذا أمك  عالجه بأألدويل البسنييل اليبيعينل، أو بُحسن  التغذينل 

 .والتاويل ونحواأ

ال يلسأ الفرد إىل االستدانل ولنه رصنيد مندخور، قبنل أن »ويف علم االقتصأد 

وال بلسأ الدولنل إىل االسنترياد، قبنل أن  ... هأن فيه عاأءيراجه رصيد ، فريى إن 

أفال يقُوم رصنيد النروح،  ... براجه خاانتاأ، وباظر يف خأمأهتأ ومقدراهتأ هذلك

وزاد الفكر، ووراثنأت القلنب والضنمري، هنام بقنُوم السنله واألمنوال يف حينأة 

 . (182)!؟«الاأس

                                              

 (.116ص)الغرب والرشق األوسط  (181)

 (.3ص)العدالل االجتامعيل يف اإلسالم  (182)
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 - واو اإلسالم - بكلماأ لغل اليبإذا  - هلذا هأن برك الدواء اليبيع  البسيط

ألمااأ خيأ ال شك فيه، واو خيأ جنر  عليانأ  «عمليل اشرتاهيل جراحيل»إلجراء 

 .اآلالم واألوجأع، وعُرض صحتاأ بل حيأهتأ للىلير

 «خمانانأ النوطا » وهأن استرياد السله العقأجديل والاظم األجابيل، مه وجنود

خينأ  - واو اإلسنالم - ل االقتصأد والتسأرةبىلرياباأ الوفرية إذا بكلماأ بلغ املل 

 .أيًضأ ال ريب فيه

، قوفنإن العقأجد االجتامعيل، واأليديولوجيأ الفكريل ال بُفرض عىل الاأس م  

ام بقنوة فسنبحق القوة، بل الاأس الذي  يؤماون هبأ ام الذي  يفرضنو أ عنىل أن

 .احلق

البنأت العسنكريل بقنوة وم  ااأ فشلت االشرتاهيل اللوريل الت  فرضتاأ االنق

الدبأبأت واملدرعأت، هام فشلت الليرباليل الديمقراطيل، التن  فرضناأ االسنتعامر 

أواًل بقوة سليأنه، وسليأن قوبنه، ثنم فرضنتاأ احلكومنأت الوطاينل من  بعند  

 ! الرسميل، واملراسيم امللكيل «بألفرمأنأت»

 : خطأ جّر إىل كل األخطاء بعده

رتاهيون العرب يف االجتأ ، هام أخيأ فينه الليربالينون لقد أخيأ اليسأريون االش

 .اليميايون م  قبل

ُأهلاأ، وال  عامل ال بؤيتوخيأ االجتأ  يعا  أن هل املرشوعأت والتحرهأت واأل

 .بعيى ثمرهتأ املرجوة

إن اخليأ يف االجتأ ، أشبه بم  خيي  يف اهتشأف اليريقل الصحيحل حلل مسألل 

وييرح أو يرضب ويقسم بصورة سنليمل، ولكن  الاتيسنل إنه قد جيمه . حسأبيل
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ستكون خيأ حتًمأ، وسيكون اخلينأ يف الغألنب جسنيًمأ، ألن اخلينوات هلانأ 

مرتبب بعضاأ عىل بعض، ف ذا بدأ اخليأ ماذ اخلينوة األوىل،   ُينرج  ... متشأبكل

 الصواب بعد ذلك يف سأجر خيوات احلل، وال يف الاتيسل الااأجيل أبًدا

 : مع اإلسالمي ال يدع إسالمه لالشرتاكيةاجملت

الدخيلنل  «العقيندة االشنرتاهيل»لقد أخيأ اللوريون العرب أسأًسأ يف استرياد 

ليباوا عىل أسأساأ حيأة جمتمه مؤم  بأإلسالم، فلاذا   ياسحوا يف حتقيق أادافام 

 .أنفسام، وال يف حتقيق أاداف األمل، وهأن الفشل الداجم حليفام

يصبوا يف عروق األمل العربيل املسنلمل دمنأء أجابينل غربينل بحسنل  أرادوا أن

 : التيعيم والتلقيح ونسوا أن يسألوا أنفسام اذا السؤال البسيط

ال اذ  الدمأء األجابيل موافقل لفصيلل الدم العريب املسلم أم خمألفل لنه؟؟ بنل 

أجنل أصناًل إىل ال األمل يف ح: نسوا أن يسألوا أنفسام سؤااًل سأبًقأ عىل ذلك، او

 اذا الدم أم ال؟؟

لقد أخفقت أيديولوجيتام وحق هلأ أن تفق، وفشل نظأمام وهأن حتمًينأ أن 

ض عىل أمل بعتقند ... يفشل بحكنم  - فمحأل أن باسح أيديولوجيل أو نظأم يُفر 

أ أ متلك أملل فلسفل لتفسري الوجود، وأهمل نظأم لتوجيه احلينأة،  - بعأليم ديااأ

 .لتسيري املستمه وأعدل رشيعل

حمأل أن باسح اذ  األيديولوجيل أو ذاك الاظأم املستورد، إال إذا أخل نت األمنل 

عاداأ مه رهبنأ، ورضنيت لافسناأ الكفنر  - جارة - بألتااماأ بديااأ، ونقضت

 !بألدي ، واهلوان يف التأريخ، والعي  عىل التسول املقبوح

ن بًأ ال رأًسأ، لكنأن انذا ولو أن األمل فعلت ذلك ورضيت أن بعي  يف احلي أة ذ 
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او أول اخلرسان والضيأع، ألن األمل الت  تون ديااأ احلق، وحضأرهتأ امللىل وبدع 

 ... حقاأ لبأطل غرياأ، وبستبدل الذي او أدنى بألذي او خري

ال غرور بعد اذا أن يفشل االشرتاهيون اللوريون يف حتقيق أادافام املتمللل يف 

واأ بألكفأيل والعدل «حدة واحلريل واالشرتاهيلالو»: شعأرام املللث  .الت  فرس 

وال عسب أن يفشلوا يف حترير فلسي ، وأن يضيفوا إىل نكبتاأ القديمل األوىل، 

 .نكبل جديدة ثأنيل، أشد م  األوىل وأعتى

وال عسب أن يفشلوا هذلك يف بلبيت دعأجم األخالق والفضأجل، ويف حتقينق 

 .حيأة البالد االستقرار واليمأنيال يف

أ نم : وهل اذا الفشل نتيسل خليئام األول واألهرب الذي قلاأ  م  قبل، واو

:   حيددوا بألضبط: وبعبأرة أخرى. يضعون عالًجأ ألمل ال يعرفون حقيقل مرضاأ

 مأ ا  مشكلتاأ؟ ثم مأ اليريق إىل حلاأ؟ 

 .إن مشكلل أمتاأ ا  التساجل، وحلاأ يف الوحدة: قأل قوم

 ... بل مشكلتاأ يف التىللف، وحله يف التقدم: رونوقأل آخ

إنام مشكلتاأ م  االستعامر يف اخلأرج، والسنييرة من  النداخل، : وقأل غريام

 ... وحل اذا وذاك يف احلريل

ليست مشنكلتاأ غنري الظلنم االجتامعن ، وحلنه يف : وقأل غري اؤالء وأولئك

 .العدالل االجتامعيل

ولك  لامذا نيلبانأ  ... أ املقرتحل صحيحلوهل اذ  املشكالت واقعل، وحلوهل

م  عاد غرينأ؟ ولامذا نيلب هلأ أسأًسأ أيديولوجًيأ غريبًأ ع  روح أمتانأ وعقأجندنأ 



 311 احللول املستوردة

وقيمتاأ؟ ولامذا نرص عىل مد أيدياأ لغرينأ وعادنأ م  رصيدنأ املنذخور منأ يكفن  

 !ويغا ؟

هلذا هأن األام م  عرض شت ى احللول املذهورة أن بقنوم عنىل أسنأس نظنري 

فلسف  أو أيديولوج  يماح اذ  احللول روًحأ وحيويل، ويربياأ بضنمري األمنل، 

 .فتافذ إىل أعامق نفوساأ، بدل أن ببقى طأفيل عىل سيح حيأهتأ

 : أصل املشكلة وحقيقة حّلها

إن مشنكلل انذ  األمنل  ... جواراأوذلك ياتا  باأ إىل بحث أصل املشكلل و

 «ه فكنريبي»األسأسيل، أ أ نسيت نفساأ، وغفلت ع  رس وجوداأ، وعأشت يف 

ى علياأ طريقاأ، وضلل اأ ع  وعن  ذاهتنأ، ورسنألتاأ يف  لب س علياأ غأيتاأ، وعم 

 .اذ  احليأة

إ أ أشبه بم  فقد ذاهربه يف حأدث، فلم يعد يعرف اسمه وال نسبه وال أصنله 

: للغري شىلصيته األصي - يف احلقيقل - اويته وال بأرخيه، فعأش بشىلصيل ا وال 

 !مأض جماول، وحأرض مضيرب، ومستقبل مبام

إن اسنتعرنأ عبنأرات  - واإلصالح احلقيق  واجلذري، والتغيري اللنوري حًقنأ

ه تيناو رد اذ  األمنل إىل أصنوهلأ، إىل ماأبعانأ، وإخراجانأ من  ذلنك ال - القوم

د إىل اهتشنأف نفسناأ، ومعرفنل قندراأ، وبتضنح رؤيتانأ لغأيتانأ اليويل، لتعو

 .وطريقاأ، وبعمل عىل حتقيق ذاهتأ، وإثبأت وجوداأ

 «التبعينل»الكبري الذي باتظر  اذ  األمل او إخراجانأ من   «االنقاليب»العمل 

احلقيق ، وم  غب  الرؤيل إىل وضوحاأ، ومن  الذبذبنل  «االستقالل»الفكريل إىل 

أت واألينديولوجيأت إىل أيديولوجينل أصنيلل متميناة، ال رشقينل وال ب  االجتأا
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: ول  جتد انذ  األيديولوجينل إال يف اإلسنالم ... غربيل، وال شيوعيل وال رأسامليل

وحند   «احلل اإلسنالم » فن. رسألل السامء إلياأ، ورسألتاأ إىل أال األرض مجيًعأ

 .خالهلأ او سبيل اإلنقأذ هلأ، وطريق اخلالص للب رشيل م 

واذا او الدور الذي   جيد بيله حتى الينوم بن  حكنأم املسنلم ، السنأبق  

عنىل اخنتالف أديأ نأ  - وانذا منأ تشنى القنوى العأملينل هلانأ ... والالحقن 

 أن حيدث، ومأ بعمل وتيط للحيلولل دون وقوعنه - وأيديولوجيأهتأ وسيأسأهتأ

صنالح »يدة حتنى ال يظانر يوًمنأ وهلذا جيب أن تاق هل حرهل إسالميل رشن ...

 .م  جديد «الدي 

ولك  مأ معنأ  انذا احلنل؟ ومنأ  ... او سبيل اإلنقأذ حتًمأ «احلل اإلسالم »

خصأجصه؟ ومأ رشوطه؟ ومأ مكسأباأ م  وراجه، ومأ اليريق إىل حتقيقه؟ فموعدنأ 

إن شنأء  «حتميل احلل اإلسالم »لبيأن ذلك هله وبفصيله اجلاء اللأ  م  سلسلل 

 .«احلل اإلسالم  فريضل ورضورة»: اهلل وعاوانه

* * * 
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 كيف وجدت االشرتاكية هلا سوًقا؟

بب  لاأ م  دراستاأ السنأبقل إفنالس االشنرتاهيل اللورينل العربينل، وعساانأ 

إذا : وم  ااأ يقفا إىل اخلنواطر وعنىل األلسنال سنؤال ... وفشلاأ يف هأفل امليأدي 

هبذا الضعف، أو اذا القصور، واذا التانأقض، فكينف  هأنت الدعوة االشرتاهيل

إذن وجدت هلأ أذنًأ صأغيل، أو سوًقأ نأفقل، عاد بعض الشبأن، وبعض الفئنأت يف 

 البالد العربيل واإلسالميل؟

 : واجلواب نوضحه في  ييل

 : اشرتاكية بالدبابات

يصغى إلياأ يف  إن االشرتاهيل   يك  هلأ نفأق وال رواج، وال بكأد جتد م  : أواًل

بالدنأ العربيل واإلسالميل، للشعور العأم بأ نأ بصنيدم باظنأم اإلسنالم للحينأة 

عاانأ، ويتضنم    أ يغام - وا  عدالل اهلل - وبأن يف عدالل اإلسالم - واملستمه

 .أحس  مأ فياأ، مه التاا  ع  بيرفأهتأ ونقأجصاأ

لديمقراطينل، هلتأمهنأ ولك  الذي حدث أن االشرتاهيل هاميلتانأ الليربالينل ا

الليرباليل فرضاأ االستعامر ثم  ... (183)«برنأرد لويس»هام قأل  ... ُفر ضت م  فوق

واالشنرتاهيل فرضنتاأ االنقالبنأت العسنكريل  ... خلفأؤ  م  احلكنأم النوطاي 

 .بألدبأبأت واملدرعأت

 أن االشنرتاهيل   «الغرب والرشق األوسط»يف هتأبه ع   «برنأرد لويس»يذهر 

بأت بلبيل ليلب شعب ، أو رغبل مجأارييل، وال جنأءت نتيسنل النتصنأر احلرهنل 

                                              

 .يف هتأباأ اذا« برنأرد لويس»راجه مأ نقلاأ  ع   (183)
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 .االشرتاهيل أو نسأح اليبقل العأملل، بل هأنت نتيسل قرار نظأم حكم عسكري

وبعد وثوب االشرتاهيل عىل احلكم، استيأعت بألرتغيب والرتايب، وبألدعأيل 

هنام قنأل  - ه عرصننأوم  خصأجصن ... والتحبيب، أن بكسب هلأ بعض األنصأر

 .أن احلكومل بستييه بأجااهتأ اجلبأرة التأثري عىل أفكأر الشعب - «بربراند رسل»

وال عسب أن أصبحت أجااة اإلعالم والتوجيه والرتبيل والتعليم هلاأ حتنت 

لشعب وفًقنأ لوبأبت بصوغ األفكأر واألذواق للاأشئل و ... يد احلكم االشرتاه 

هأنت بتمانى، هنام  - وهلل احلمد - االشرتاهيل، وإن   بوفق يف ذلكلأليديولوجيل 

، وآراء الشعب بعد بغينري منأيو (1691)بيات مظأارات اليلبل املرصي  يف سال 

(1611.) 

وممأ ال ريب فيه أن هلرًيا م  الاأس ام أنصأر احلكم ال أنصنأر املنذاب، فن ذا 

 !در مه األيأم إذا دارت: قأجلشعأرام امللل ال ... بغري احلكم بغري اجتأاام

 : وقو الشأعر

 وداراننم مننأ دمننت  يف داراننم

 

 !وأرضام مأ دمنت  يف أرضنام

واو  ... فاو اشرتاه  يف عاد االشرتاهي ، وديمقراط  يف عاد الديمقراطي  

 .ملك  مه امللكي ، ومجاوري مه اجلماوري 

 : االشرتاكية تستخدم الدين لتثبيتها

إىل حد هبري أن بسنتىلدم  - بذهأء وماأرة - االشرتاهيل قد استيأعتإن : ثأنًيأ

يف بروجياأ  - بعض املتاي  بايه واملاتسب  إليه لألسف: أو عىل الصحيح - الدي 

 .وقبوهلأ واإلقرار برشعيتاأ
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فقد حأول اؤالء املىلأدعون واملىلدوعون أن يظارواأ أمنأم الشنعب بصنورة 

واستغلوا بعض اآليأت  ... مر هبأ اإلسالم، ويدعو إلياأالت  يأ «العدالل االجتامعيل»

فعل ذلك بعضام ع  خبث وسوء ... واألحأديث والسوابق اإلسالميل يف بلبيتاأ 

هام استغل االشرتاهيون بعنض الكتنب  ... يلطويل، وبعضام ع  غفلل وحس  ن

اإلسالميل الت  حتمل اسم االشرتاهيل عاوانًأ هلأ وإن أضيفت إىل اإلسالم، لينربروا 

 .هبأ اشرتاهيتام العلامنيل، مه خمألفتام لروحاأ وماأقضتام لوجاتاأ األسأسيل

ولو هأنوا صأدق  حًقأ الجتانوا إىل اإلسنالم نفسنه، وإىل اإلسنالم هلنه، وإىل 

 .إلسالم وحد ، هام بي اأ ذلك م  قبلا

قوا  املام أن اذ  املحأوالت هأن هلأ أثراأ بدون شك لدى فريق م  الاأس، صد 

 .أن االشرتاهيل م  اإلسالم، أو أن اإلسالم اشرتاه 

وال شك أن هلرًيا م  اذا الفريق قد انكشفت هلم احلقيقل فيام بعد، وعرفوا منأ 

أدت االشرتاهيل ماام يف بلبت ف، ولك  بعد أن استا  االشرتاهيل ومأ او اإلسالم

 .قواجماأ يف املايقل يوم   يك  هلأ سوق وال عمالء

 : هواية التغيري لدى بعض الناس

وممأ سأعد عىل رواج السلعل االشرتاهيل أن بعض الرجنأل حيملنون ملنل : ثأللًأ

موضنل »ء فانم جينرون ورا - األوروبيأت واملتأوربنأت - عقليل نسأء اذا العرص

 !«موضل األزيأء»هام جتري الاسوة وراء  «األفكأر

إ م يريدون التغيري ملسرد التغيري، ويتبعون اجلديد، ال ألنه حق، أو ألنه ننأفه، 

 !بل ألنه جديد وهفى

ب سلف هلم بألليرباليل يوم هأنت الليرباليل بدًعأ جديًدا م  صنأدرات  لقد رح 
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 .أوروبأ إىل الرشق

ىل سنلعل الليربالينل وانىلفنض سنعراأ يف سنوق األفكنأر فلام دار النام  عن

جديدة براقل، حتوطانأ الندعأيأت، وبضنىلماأ  «االشرتاهيل»واملذااب، وظارت 

وال بسنتبعد إذا ظانرت بدعنل  ... سأرع اؤالء إىل االرمتأء يف أحضأ أ. التاأويل

فكريل وسيأسيل أحدث م  االشنرتاهيل، أن يكوننوا أرسع إليانأ من  السنيل إىل 

عقليل الذي بستاويه هل لعبل مستحدثل يقه علياأ برصة، فيتلبت هبنأ  ... ماحدر 

ولكن   ... ويدع لعبته القديمل م  أجلاأ، ولعل األول أرفنه قيمنل وأغنىل ثماًنأ

ال هتم إنام يسيل لعأبه وراء اجلدة، فأجلديد أفضل من  القنديم، واألجند  «القيمل»

 !أفضل م  اجلديد

 : اإلسالم من احلاقدين عليهاالشرتاكية شعار لضرب 

ذلنك أن بعنض الانأس  ... ويشء أخر يابغ  أن ننذهر  اانأ برصناحل: رابًعأ

حيتضاون املبدأ االشرتاه ، ال رغبل يف االشرتاهيل، وال إيامنًأ هبنأ، ولكن  ليتىلنذوا 

د لإلسالم وأالنه، والتافنيس عن  أحقنأد بأهنل ييتسرتون حتته للك «قاأًعأ»مااأ 

ضد اذا الدي ، وام يعلمون أ م لنو حنأربو  حتنت عانوان صدورام م  قديم 

العارصيل الديايل أو اليأجفيل املكشوفل، ألثأروا عليام احلميل اإلسنالميل التن  ال 

يلبث رشراأ أن يستحيل إىل نأر مسنتعرة، والتن  من  شنأ أ أن بوحند الصنف 

ًكأ هألباينأن وبدفعاأ يف وجه عدواأ صًفأ متامسن - املىلتلف، وجتمه األمل املفرتقل

بوا أثر اذ  احلميل م  قبل، أيأم نور الدي  وصالح الدي  ... املرصوص  .وقد جر 

البنداج ،  «بيرس الاأسنك»وم  ااأ أعرض أسأبذهتم يف الغرب ع  أسلوب 

ويذرفوا علينه  «قرب املسيح»و  يتاأدوا ب نقأذ  «الصليب»و  يرفعوا اذ  املرة شعأر 
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واربندت سناأمام إىل  ... فشنلوا من  أول اليرينقدموع التامسيح، ولو فعلنوا ل

ووجدوا أن احلل األملل أن يتأجروا اذ  املنرة بألسيأسنل ال بألندي ،  ... نحورام

. «الصنليبيل»دل بن «اللورينل»وأن يوعاوا إىل أوليأجام وبالميذام ليتبانوا شنعأر 

دل ب، ويتاأدوا ب نقأذ اليبقأت الكأدحل «املسيح»ال بأسم  «مأرهس»ويتعلقوا بأسم 

ال بأسنم طأجفنل حمندودة  «اجلامانري»ويتحدثوا بأسنم ! إنقأذ املاد وهايسل القيأمل

 .مسحوقل

قوا! «الييب »وهأنت حيلل بأرعل حًقأ، انيلت عىل هلري م  املسلم    - فصند 

 ... أن لويس عوض وغأ  شكري وميشيل عفلنق وحنب  وحوامتنل - يف بالال

 «ثورينل»ريام م  أحفأد الصليبي  والبأطايل والدونمل وأملأهلم، يذربون رقنل وغ

 !املسلمل، وطبقأهتأ العأملل الكأدحل «اجلاماري»عىل  «اشرتاهًيأ»وحاأنًأ 

ومعاى اذا أن اذا الاوع م  اليسنأري  التقندمي    يعتاقنوا اليسنأر حبًنأ يف 

ل لرضبه بسيف غري ديان ، وبيند ال االشرتاهيل، ولك  هراايل يف اإلسالم، وحمأول

واألوىل أن بكون اذ  اليند من  أبانأء ! بُتام بألتعصب، إنام ا  يد بقدميل حترريل

فبعد أن هأنت األحااب اليسأريل الامرهسيل أول  ... وقد هأن ... املسلم  أنفسام

هنام هنأن أعضنأء اجلمعينأت الرسنيل »األمر بضم أفراًدا هلام م  غري املسنلم  

سعوا هبمل وجد حتى ضموا إىل صفوفام عدًدا م   «ميل متأًمأ يف عاد العلامني القو

 .أباأء املسلم ، ثم بتأبه السيل، ونسحت اخليل بغري دوي وال ضسي 

لقد هأنت فرصل ذابيل   حتلم هبأ بلك اليواجف ملدى ثالثل عرش قرنًأ أو بايند، 

يتتلمنذ  «أجمنل»املسنلم   املغضوب عليام والضألون يف نظر «الكفأر»أن يصبح 

وأن يقبلوام معلم  هلنم، وقنأدة للفكنر  ... عليام أببأع حممد، وبالميذ القرآن

البانأء السنيأيس  «!!»العبقري اخلال ق  «بصميمام»يقوم عىل  «ماادس »فيام، و
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واالجتامع  واالقتصنأدي واللقنأيف للمسموعنل العربينل من  حمييانأ اهلنأدر إىل 

 .يقولون هام! خليساأ اللأجر

 : يف بالد العرب واملسلمني «اليمني» سادف

فسأد : او. وأام م  ذلك هله يف رواج الدعأيل االشرتاهيل وعلو صوهتأ: خأمًسأ

اذا اليمن  الغبن  العنأجا عن  . يف بالد العرب واملسلم  «اليم » مأ يسمى بن

اليمن  ومعأجلل أخيأجه وانحرافأبه انذا . والتىللص م  عقد . (184)بيوير نفسه

الذي دمر  برفه وعبله وغفلته وفسأد  يف أهلر بالد العرب، والذي بقى ماانأ متيند 

رابًعننأ يف اللاننو، متمتًعننأ . األرض حتننت قدميننه، واننو ال ينناال غأرًقننأ يف الاعننيم

بأالمتيأزات، غأفاًل عام يدور م  ب  يديه وم  خلفه، وع  يمياه وشامله، وسيظل 

 .تى حيق عليه القول، فيدمر بدمرًيايف اذ  الغفلل واذا الغبأء ح

اذا اليم  الذي حيأول اإلصالح بألرتقيه، ويعأل  األمراض الفتأهل بأألقراص 

                                              

احتنأد » ذلك انو فشنل. اذهر ااأ ملاًل واحًدا قريبًأ، فيه أهرب الداللل عىل خيبل اليم  العريب (184)

فقد عسا حكأم اذ  اإلمأرات، التن  ال يتسنأوز سنكأ أ . يف اخللي « يل التسهاإلمأرات العرب

بيااأ، منه رضوربنه احليوينل لامنو النبالد « احتأد» ع  إقأمل - األصليون نصف مليون نسمل

وسالمتاأ واستقراراأ، و  بستيه حمأوالت املىللص  يف إنسأح االحتأد املاشنود، وال مسنأع  

 وانترصنت. ررة للوسأطل والتقريب، أن حتل العقد، وبقنرب الشنقلالسعوديل والكويت املتك

والعصبيأت واألاواء الداخلينل والضنغوط اخلأرجينل اخلفينل، عنىل املاينق وعنىل  األنأنيأت

 .للمايقل م  وراء االحتأداملتوخأة املصلحل العأمل 

التسميل العسيبنل  بأمل اذ )« السأحل املتصألح» نبأء انفراد ست إمأرات م  إمأراتوهأن أخر األ

السبه يعمل احتنأد ضنيق !( الت  بوح  بأن األصل فيام ب  اذ  اإلمأرات او التاأزع واخلصأم

: هام بقيت اإلمأربنأن الكبريبنأن. صغري فيام بيااأ، وبقيت واحدة م  السبه خأرج اذا االحتأد

 .البحري  وقير مستقلت  عاه أيًضأ

بضم نصف مليون ثالث دول أو أربه، لكل مااأ سنفأرهتأ  ومعا  اذا أن يكون يف اذ  الرقعل الت 

 .وغري ذلك ممأ حيتأج إىل نفقأت وبكأليف ال رضورة هلأ. وقاأصلاأ ومادبواأ
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 .املسكال، ويأخذ م  الدي  القشور دون اللبأب، ويكتفى بألعرض دون اجلوار

أن ياسنبو  إىل اإلسنالم، وانو  - قصًدا - اذا اليم  الذي حيلو لبعض الاأس

 .ت اإلسالميل الواعيل، هام يقأوماأ اليسأر، وإن اختلفت األسأليبيقأوم احلرهأ

ضعف اذا اليم  وعسا  وفسأد  او الذي فتح سوًقأ لليسأر اللوري، وإن هأن 

 .ال يقل عاه عسًاا وفسأًدا

فنأنتف   ... فرصنخت. أن ثعلبًأ ضغط عنىل أرننب: يف األسأطري  وقد حك

 !ولك  لضعف . س لقوبكلي: فقألت له األرنب ... اللعلب وانتفخ

ف ذا راج اليسأر لدى فريق م  الاأس، فليس ذلك لقوة اليسأر، ولك  لضنعف 

 !اليم 

اذا اليم  الذي يعبث بأأللوف واملالي ، والشعب م  حوله يبحث ع  لقمل 

اذا اليم  او أهرب داعيل  ... بغذيه، أو ثوب يواريه، أو بيت يؤويه، فال يكأد جيد 

واالشرتاهيل اللوريل، إننه حيأرهبنأ بأقوالنه، ويندعو إليانأ بترصنفأبه إىل الشيوعيل 

 .وأعامله

رواسب الكراايل والاقمل التن  حفرانأ الغنرب املسنتعمر يف أنفنس : سأدًسأ

العرب واملسلم ، ماذ احتالله لديأرام وحتكمه م  رقأهبم، وإاأنتنه لكنرامتام، 

معأرض للغرب، وهل متحد  واذا جعل هل ... وحتديه لدياام، وبعويقه لدنيأام

: قريبًأ م  قلوب العرب واملسلم ، عنىل حند قنول القأجنل - أيأ هأن مذابه - له

 !«عدو عدوك صديقك»

إبنأن احلنرب  - وال زلت أذهر هيف هأنت عواطف مجانور الانأس يف بالدننأ

سيًفأ من  اهلل  «اتلر» مه األلامن ضد احللفأء، واعترب بعض الاأس - العأمليل اللأنيل
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سل لالنتقأم م  اإلنسليا والفرنسي  وغريام م  الكفرة املستعمري ، حتى هنأن 

 !!«احلأج حممد اتلر» بعض العوام يسمونه

 .واو لون م  التافيس أو املقأومل السلبيل ضد الغرب املتسلط البغيض

اجم وبأييد  الند ... ولقد زاد م  موجل العلامء للغرب موقفه م  قضيل فلسي 

اأ يف اذ  املايقل من  عأملانأ العنريب اإلسنالم  قإلرساجيل، ودور  م  قبل يف خل

وبروز الواليأت املتحندة األمريكينل يف انذا الندور، بوصنفاأ الظانري  ... خأصل

 .العسكري والسيأيس واالقتصأدي إلرساجيل

جعل بعض الاأس ياظرون بع  السنىلط  ... اذا املوقف الغريب املتحيا اجلأجر

 أنظمل الغرب الذي ذاقوا عىل يديه الصعأب والعلقم، وياظرون بع  الرضأ إىل إىل

عسنكر وانو االحتنأد السنوفييت ، وامل «األينديولوج » مأ جيري م  قبل خصنمه

 .الرشق ،   يك  ذلك حبًأ يف زيد، ولك  هراال يف عمرو

طريق ع   - ثم لام بدأت صالت بعض البالد العربيل بقوى بأالحتأد السوفييت 

 - وبدأ السوفييت يغنريون من  منوقفام - السالح واخلرباء والقروض والدعأيل

جتأ  القضأيأ العربيل، وفًقأ ملىلييام يف هسب املايقل والافوذ إلياأ هنأن  - شيئًأ مأ

لذلك أثنر  يف الغناو الفكنري الامرهيسن، ويف التنأثري عنىل النرأي العنأم العنريب 

 .اإلسالم و

فقد ضم بالًدا إسنالميل  ... ييت  وجًاأ استعامريًأ آخرالحتأد السوفلصحيح أن 

عريقل إىل مجاوريأبه بألقوة، وفرض علياأ الشيوعيل بأإلهرا ، وجعل يبيد العارصن 

هنام أن لنه مواقفنه يف خلنق إرساجينل  ... اإلسالم  ب  ربوعاأ يف داأ، وصنمت
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ميموس هله ولك  اذا  ... ، ومأ زال يرى أن إرساجيل خلقت لتبقى(185)وإبقأجاأ

مغيب ع  الشعوب بتأثري الدعأيل من  جأننب السنوفييت، واجلانل من  جأننب 

 .املسلم  بألقضأيأ اإلسالميل

يدعو إىل الامرهسل بسلوهه املاحرف، وبرفه  - هام رأياأ - ف ذا هأن اليم  العريب

او الذي يدفه الاأس  - بتحيا  الفأضح، وجور  الب  - املالك، ف ن اليم  الغريب

 .نحو االشرتاهيل دفًعأ

 : إفالس الليربالية الدميقراطية

 ىعنىل املسنتو - أيديولوجينل ونظأًمنأ - صور الليرباليل الديمقراطيلق: سأبًعأ

الاظري والعميل، وثبوت فشلاأ وعسااأ عن  بلبينل حأجنأت اإلنسنأن الافسنيل 

لحينأة والامديل والوفأء بحقوقه االقتصأديل والسيأسيل، بسبب بصوراأ الانأقص ل

واإلنسأن، وقيأم نظأماأ االجتامع  عىل أسأس أن الفرد او األصل يف الدولل، وا  

: إنام خلقنت ملصنلحته، وانو حنر حرينل ميلقنل يف برصنفأبه ونشنأطأبه هلانأ

ومامل الدولل مقصورة عنىل باسنيق حرينأت  ... االقتصأديل والفكريل، واخللقيل

محأيل الذي  )ومحأيل امللكيل اخلأصل  أو عىل حفظ األم  ... األفراد حتى ال بتصأدم

 (.يملكون م  الذي  ال يملكون

 ومعا  اذا أن بصبح الدولل حأرًسأ ألمالك األغايأء، ال خأدًمأ لصألح الفقنراء

 .«للضعفأءوقوة ال عونًأ » وبصبح حأمًيأ ملكأسب األقويأء، ...

ولإلبأحينل أن بكون الدولل حأميل لإلحلأد بأسنم احلرينل الفكرينل، : معا  اذا

                                              

دراسل مدعمل بألوثنأجق لبينأن دور موسنكو يف خلنق إرساجينل  - انظر موسكو وإرساجيل (185)

 .وإبقأجاأ للدهتور عمر حلبق
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بأسم احلريل الشىلصيل، وللفو  بأسم احلريل السيأسنيل، وللمظنأ  االقتصنأديل 

 !بأسم احلريل االقتصأديل، أو امللكيل الفرديل

وثمرة اذا هله، بفكك املستمه، وا يأر األخالق، وبلبلنل األفكنأر، وانتشنأر 

اظأم الفأشل ع  اذا ال - أي بديل - املظأ ، وثورات األحقأد، والبحث ع  بديل

واو مأ جعل البنأب مفتوًحنأ  ... القأرصة العأجاة «األيديولوجيل» الفأسد، واذ 

 .أمأم االشرتاهيل اللوريل

لقد رأياأ م  املفكري  الغربي  أنفسام م  نقند الديمقراطينل الغربينل نقنًدا و

 «جنأك مأربينأن» م  اؤالء املفكر الكنأثوليك  ... صأرًمأ ب  عسااأ وقصوراأ

 :الذي يقول

إن سببًأ ماًمأ م  أسبأب فشل الديمقراطيل احلديلل، او بقأعساأ ع  حتقينق »

انذا التقنأعس إىل  دىإنسأزات رضوريل يف الاظأم  السنيأيس واالجتامعن ، فنأ

رجحأن التاأقضأت القأجمل يف االقتصأد املبا  عىل قوة الامل التوسعيل، وعىل أنأنينل 

اليبقأت املتمولل، وعىل انشقأق اليبقل العأملل، املأخوذة بصوفيل املبندأ الامرهيسن 

فحألت اذ  التاأقضأت دون برسيخ التعنأليم الديمقراطينل يف احلينأة  ... اللوري

، وزاد م  اذا اإلخفأق عسا املستمعأت احلديلل عن  مواجانل الفقنر، االجتامعيل

 .(186)«وبشوهياأ إلنسأنيل العمل، وبقصرياأ يف إزالل استغالل اإلنسأن لإلنسأن

لقد بدأت »: قد أشد، فيقولن «نيقوال بردييف» ويصدر ع  املفكر األرثوذهيس

ا اللورة الفرنسيل عن  وأول إخفأق هلأ او عس ... أزمل الديمقراطيل ماذ أمد بعيد

إنسأز مأ وعدت به، ولذلك أصبحت الديمقراطيأت الينوم يف حألنل قبيحنل من  

                                              

 (.139 - 135ص)اإلسالم وحتديأت العرص  (186)
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علياأ  لداخليل، وباقصاأ احليأة، ويستعيصبأهلاأ اخلالفأت ا. الضعف واالستيأء

األمل يف املستقبل، فا  باأدي بأحلريل، ولك  اذ  احلريل ا  الالمبأالة جتأ  اخلنري 

وقد بدأت بربأب فيام بايوي عليه آليل االقرتاع العأم  ... خليأوالرش، والصواب وا

 .(187)«م  حق

 : اجلهل العميق حبقيقة نظام اإلسالم

اذ  األسبأب هلاأ   بك  هأفيل الستبدال االشرتاهيل اللوريل بألليربالينل : ثأماًأ

 ... الديمقراطيل لو   يك  معاأ اذا السبب اهلأم العميق، وانو اجلانل بأإلسنالم

شأملل متفردة، ونظأم حيأة هأماًل، أودع اهلل فيه م  األصول  «أيديولوجيل» بوصفه

واألحكأم واخلصأجص، مأ يكفنل السنعأدة واليمأنيانل واحلينأة الييبنل للفنرد، 

 .وللعأ  هله، لو التام الاأس بمااسه، وااتدوا هبدا  ... ولألرسة، وللمستمه

يسل مايقيل للغاو الفكري، الذي مأرسه و  يأت اذا اجلال اعتبأًطأ، بل جأء نت

االستعامر والتبشري يف بالدنأ ماذ زم  طويل، هام بياأ ذلك يف الفصل األول م  اذا 

 .الكتأب

وهأن أهلر الاأس جااًل بحقيقل نظأم اإلسالم ام الذي  ايأت هلنم األوضنأع 

ب املىلييل املدروسل أن يكونوا يف موضنه القينأدة الفكرينل والسيأسنيل للشنعو

 .العربيل واإلسالميل، سواء أهأنوا مدني  أم عسكري 

هلذا   يك  غريبًأ أن يبحلوا ع  أي بديل لليربالينل اهلايلنل، إال اإلسنالم، وأن 

يولوا وجوام شير هل قبلل إال شير براثانأ وحضنأرباأ الربأنينل اإلنسنأنيل، وأن 

مند علينه الصنالة يفتشوا ع  أي مصدر لإلهلأم إال أن يكون القرآن، أو اندى حم

                                              

 .نفس املرجه السأبق (187)
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 .والسالم

ام، ابنيلقد سلبام االستعامر اللقأيف اللقل بأنفسنام، بحضنأرهتم، بنرتاثام، ب

 !زززبقرآ م، برهبم 

وغرس يف مكأن ذلك هله اللقل بألغرب وحضأربه وثقأفتنه وأفكنأر  ونظمنه 

 .وبقأليد  وملله وقيمه، وهل مأ جي ء م  عاد 

 .ديأر العرب واإلسالموهأن اذا او أعظم نرص حققه الغرب يف 

هبأ العرب واملسلمون، إ أ خسأرة دو أ منأ   وهأنت اذ  ا  أفدح خسأرة ما

سفكه الغااة املستعمرون م  دمأء، ومأ استاافو  م  ثورات املايقل وخرياهتأ رًسا 

 .وعالنيل

م  أبوي  مسلم  وأجنداد  - وأي خسأرة بل أي نكبل أهرب م  أن جتد مسلًمأ

 يعنىل أيند - أو يلقانه - ال يعرف م  دياه شيئًأ إال مأ لقتنه - اإلسالمعريق  يف 

أن نسد حممنًدا وأمحند، ومصنيفى وحسناًأ ! اخلواجأت املبرشي  واملسترشق ؟

مه  - وغري ذلك ممأ محد وعبد م  األسامء، وام ... وحسياًأ وعبد اهلل وعبد الرمح 

رة األوروبين  يف عرصن يتاكرون لإلسالم، وياظرون إليه من  خنالل نظن - اذا

 !!التاوير إىل املسيحيل والكايسل ورجأل الكااوت

 : عجز القوى اإلسالمية عن عالج هذا اجلهل

لندى مجانور  - و  بستيه القوى اإلسالميل إىل اليوم أن بعأل  اجلال املتفيش

 .بدياام وبراثام وحضأرهتم -  فقلامل

ون، وجيالون أ م جيالنون، بنل فام جيال« اجلال املرهب»ألنه م  نوع : أواًل
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ام ياظرون إىل أنفسام أ م وحدام الدعأة العأرفون بحقنأجق الوجنود والكنون 

واحليأة، فكيف يضعون أنفسنام موضنه التالمينذ ألننأس يعندو م متىللفن  

َل ُهمَۡ}: رجعي  آَو اَِإَوذ اَقِيل  م  َك  ُُ نُۡؤِم
 
َٱنلَاُسَق الُوٓاَْأ  ُ آَو ام  م  َٓو امِنُواَْك    

 
أ َْۗ آُو ه  نف  ُّۡ َٱل  ُ م 

ۡعل ُمونَ  َِٰكََُ َي  ل  آُوَو  ه  ف  ُّۡ   .[20: البقرة] {إَِنُهۡمَُهُمَٱل

ياقصناأ  - أو املحسوبل عىل اإلسالمي  - ألن بعض القوى اإلسالميل: وثأنًيأ

وشمول رسألته، وخصنأجص نظأمنه للحينأة،  ... الفام الصحيح حلقيقل اإلسالم

ىل حسنأب جواننب وبصور  للوجود، وا  إنام هتتم بسأنب واحد م  اإلسالم ع

الكتأب والسال : فاماأ لإلسالم م  ياأبيعه الصأفيل األوىل  أخرى، وا  ال بستق

بل بتلقى فاماأ م  . هام فاماأ الصحأبل وم  ببعام ب حسأن م  سلف اذ  األمل

لت  باتسب إلياأ، دون نقد وال متحيص، وبىلأصل أقوال املتأخري  من  اليواجف ا

املؤلف  يف عصور االبتنداع والتقليند وانحينأط التفكنري اإلسنالم  والسنلوك 

 .اإلسالم 

ن بعض اذ  القوى شغلاأ الدفأع ع  نفساأ، والنرد عنىل خصنوماأ أل: وثأللًأ

سألل اإلسالم، وأمل اإلسنالم، التأرخيي  واملعأرصي ، أهلر ممأ شغلاأ الدفأع ع  ر

وحكم اإلسالم، ومصنأير املسنلم ، والنرد عنىل خصنوم اإلسنالم احلنأرضي ، 

وأعداجه املرتبص  به م  هل جأنب م  صايوني  وصلبي  وشيوعي  ووثاين ، 

 .وماأفق 

وهلذا جتد يف بلد إسالم  رصاًعأ ب  املذابي  والالمذابي ، ويف بلد ثأن حربًأ 

إىل  ... لفي  واملتصوف ، ويف بلد آخر جداًل ب  احلافي  وأانل احلنديثب  الس

يف حن  أن الالدياين  حينأربو م مجيًعنأ، وإن  ... غري ذلك م  الفرق واجلامعأت

 .بفأوبت درجل احلرب طبًعأ



 369 احللول املستوردة

بننؤثر بأيينند  - املاسننوبل إىل اإلسننالم وثقأفتننه - إن بعننض اننذ  اليواجننف

ي  العلامني ، عىل أن بقف يف صنف مجأعنل إسنالميل الامرهسي ، وماأرصة القوم

خألصل اإلسالم، أل أ بعأرضاأ يف فام بعض القضأيأ اجلاجيل للعقيدة أو للرشيعل 

 !اإلسالميل

بقضأيأ جاجيل، أو  - هل الشغل - ألن بعض القوى اإلسالميل مشغول: ورابًعأ

ل الكربى، وع  القضنيل أ، أو بمعأرك جأنبيل أو ومهيل، ع  املعره قضأيأ فأت أوا

 .املصرييل األوىل

خلنق » إن بعض القوى اإلسالميل استالكاأ اجلندل والتانأزع حنول مشنكلل

ومأ فياأ م  خالف ومنأ  «أفعأل العبأد» أو «آيأت الصفأت وأحأديلاأ» أو «القرآن

 .شأهباأ

وآخرون شغلام استابأط علوم اليب والفيايأء والفلك والنذرة من  القنرآن 

 .الكريم

غريام يرد عىل شباأت املعتالل أو اجلاميل أو اخلوارج أو غريام من  الفنرق و

دع شننباأت الشننيوعي  واملبرشنني  يننالتنن    يعنند هلننأ وجننود إال يف الكتننب و

 !واملسترشق ، وبالميذام وعمالجام يف بالد املسلم 

 هلمعر ... اذا مه أن املعرهل الفكريل األوىل اآلن ا  معرهل العقيدة اإلسالميل

انل : قضيل العرب واملسنلم  األوىل اآلن ان و، «ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل»

يقأدون هبدايل اإلسالم، ومااسه الرحب، ورشيعته السمحل، أم يقنأدون بمبنأدئ 

 وحلول مستوردة م  الرشق أو الغرب؟

وهل ببديد لليأقأت اإلسالميل، أو حتويل للقوى اإلسالميل ع  انذ  القضنيل 
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انود  جلاو يف الواقه إضعأف لإلسالم يف جمأهبل أعداجنه، وبفرينق  املعرهل،وبلك 

 .ى  يف ظار ، حيث جيب أن يؤم  وحيمحيث جيب أن جيتمعوا وخيأنل له وطع

ألن القوى اإلسالميل الواعيل، الت  فامت اإلسالم فاًمنأ صنحيًحأ، : وخأمًسأ

دياًنأ  - به والدعوة إلينهأ، ووقفت حيأهتأ وجاوداأ عىل نرصأ عميقً وآمات به إيامنً 

بكألبت علياأ هنل القنوى  - أ وسبًقأأ، عبأدة وقيأدة، مصحفً ودولل، عقيدة ونظأمً 

املعأديل حلكم اإلسالم، ولعودة نظأمه إىل احليأة، يف الداخل واخلأرج، فال بكأد اذ  

اعيل املؤمال ترج م  حمال إال لتندخل يف أخنرى، وال بكنأد واليالجه اإلسالميل ال

تقط أنفأساأ حتى بدبر هلأ مكيدة أو مؤامرة جديدة، بحيث ال جتد وقًتأ بفيق فيه بل

م  بوا  الرضبأت الوحشيل عىل رأساأ، فضاًل ع  محنالت التشنوي  والتشنويه 

 .والتافري

إن اذ  اليالجه ان  مبعنث األمنل، يف بغينري األفانأم السنيحيل واجلاجينل 

هلذا الدي ، وإىل وع  عميق لرسألته، والتحريفيل لإلسالم، إىل فام شأمل صحيح 

 .يرد إلياأ نظرهتأ، ووضوحاأ وشموهلأ وصفأءاأ وباأسقاأ وبواز أ

 - الليربا  والامرهيسن مًعنأ - وا  أيًضأ ماأط الرجأء يف ميأدة الفكر العلام 

الذي عشع  يف هلري م  الرؤوس وإعيأجاأ فكنًرا إسنالمًيأ نقًينأ من  الشنواجب 

 .افأتوالاواجد واالنحر

جاند  - وماام يك  م  املح  املتتأبعل عىل اذ  اليالجنه، فواجبانأ أن بعمنل

اإلسنالم » عىل جمأهبل الغاو الفكري، وميأردة االستعامر اللقأيف، وبقديم - طأقتاأ

صأفًيأ للدارس  والراغب  هام يقدم اللنب  من  بن  فنرث ودم، خألًصنأ  «الكأمل

 .سأجًغأ للشأرب 
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* * * 



 366 احللول املستوردة

 خامتة

أن اذ  الدراسل قد أثبتت بوضوح أن أمتاأ   بك  يف حأجل إىل حلنول  أحسب

مستوردة مستمدة م  أيديولوجيأت أجابيل عااأ، وأن انذ  احللنول املصنياعل   

بك  حتميل بأرخييل، وأهلر م  ذلك أ أ   بك  مالجمل، وأهلر م  انذا وذاك أ نأ 

 .لديااأ  ع  ماأقضتاأهأنت معوقل وضأرة بدنيأ أمتاأ، فضاًل

 صورة صأدقل ألمتاأ حتت سليأن  أن أعي وقد حأولت م  خالل اذا البحث

ته علياأ بتلك احللول الدخيلنل، يف مأديأهتنأ اومأ ج. املستوردة «األيديولوجيأت»

أن أبكلم أنأ، بل برهت الوقأجه  - يف نقل اذ  الصورة - و  أحأول ... ومعاويأهتأ

أحنأول أن أستشناد إال بأصنحأب الشنأن أنفسنام، بتكلم بصوهتأ العأ ، هام   

. أمننأ التحليننل والتعليننل فاننو   ... حمنأواًل أن أهننون موضننوعًيأ مننأ اسنتيعت

 .استمددبه م  مايق  همسلم، وم  جتأريب هعريب، وم  بفكريي ه نسأن

رجو  م  أنصأر احلل الليربا ، أو احلل االشرتاه ، أن يقنرأوا هتنأيب أوهل مأ 

ال بروح املتام، وأن يفتحوا صدورام، لام فينه من  نقند قند يشنتد بع  املاصف 

ويقسو يف بعض األحيأن، ولك  عذري أن األمر يتعلق بدي  ورسنألل، وبمصنري 

هنام أن جتنرب اجلأالينل، وضنغياأ اخلنأنق عنىل دعنأة  ... ومستقبل حضأرة. أمل

وللمشأنق  ،يم إال للسيأط بلاب، وللاريان بكواإلسالم، ورفضاأ لكل لغل للتفأا

وافرتاءاأ عىل الرباء العيب، هل انذا جعلانأ نتحندث ونكتنب بحنرارة  ... بقتل

  أن يتأو ، وم  حق اللكىل أن ببكن وم  حق امللدوغ ... املظلوم، ومرارة املكلوم

 !«لبست الاأجحل هأللكىل»: وقديام قألوا ...
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سيأسنتاأ، لقد آن لاأ أن نرحب بحريل الكلمل ولو هأنت معأرضنل الجتأاانأ أو 

إذا أخرساأ األلسال، وهرسنأ األقالم،  - ترضر هلرًيانبل  - فاح  ل  نستفيد شيئًأ

 .فقد خلق اهلل األلسال لتتكلم، واألقالم لتكتب وبعرب

وياداد برضرنأ إذا نح  أسكتاأ األلسال واألقالم احلرة، وأرخياأ العاأن أللسال 

أ لونًأ فكريًأ واحًدا يعرض نفسه دون وهذلك إذا برها ... املداح  وأقالم املاأفق 

 ... والتأليف والرتمجل والارش. مااحم أو ماأفس، حمتكرا سوق الصحأفل واإلعالم

فافرض عىل املستمه بضأعل هبضأعل الفكر الامرهيس الليايا  الدخيل، عىل حن  

 !بوضه هل احلواجا واملعوقأت يف طريق الفكر اإلسالم  األصيل

أن يافرد الفكر اإلسنالم  بألسنوق يف : مر بألعكس متأًمأألواملعقول أن يكون ا

أرض اإلسالم، وديأر املسلم ، هكل البضأجه الوطايل يف بالد بسري يف ظل اقتصأد 

 !موجه

ولوينل يف األ - عىل األقنل - للفكر اإلسالم ، فلتك  له «االنفراد» ف ذا   يك 

 .العرض والرتوي  واحلاميل والرعأيل

ب  األصيل والدخيل،  يذاك، فأدنى مأ يقبله مايق أن نسوا وال ف ن   يك  اذ

 هل املسأل - ونفسح املسأل ... عىل البضأعل الوطايل - هل التضييق - وال نضيق

أدنى مأ يقبله املايق ااأ أن ندع سنوق الفكنر مفتوحنل  ... للبضأعل املستوردة -

خأضعل لقأنون العرض واليلب، وهل يعنرض منأ عاند ، والكلمنل  ... للسميه

 .األخرية للشعب، والبقأء لألصلح

: األمر يف بالدنأ العربيل، القأجم  عىل رقأبل امليبوعأت فياأ هلذا، أرجو م  أو 

أال حيولوا ب  اذا الكتأب وب  الراغب  يف قراءبه، فام خيرجون هل عأم مئأت م  
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دم اجتنأاام وسيأسنتام، إىل جنوار املسنالت، والصنحأفل الكتب بؤيدام وتن

 ع  اإلذاعل والتليفايون، فكيف خيأف م  يملك اذ  والدوريأت املىلتلفل، فضاًل

 !األجااة اجلبأرة هتأبًأ معياًأ يوزع ماه أالف حمدودة؟

وليت شعري، مأذا يضري القوم أن يظار يف سوق الفكنر هتنأب يعأرضنام أو 

هلمنل بابنه غنأفاًل إىل  - أو جيد فيه غنريام - دون ام فيهخيألف وجاتام، قد جي

 .احلق، أو بذهر نأسًيأ بأهلل، أو برد متيرًفأ إىل االعتدال

 .وليس يف الاأس أحد أصغر م  أن ياصح، وال أهرب م  أن ياصح

ال خري فيكم »:  يأ عمرهللابق ا: ورحم اهلل عمر الذي قأل مل  نصحه ح  قأل له

 .«وال خري فياأ إذا   نسمعاأ إذا   بقولواأ،

يرحب بألاقد فقط، بل هأن يدعو إلينه ويغنرى بنه، بملنل  رررو  يك  عمر 

لنو رأيانأ فينك : فلام قنأل لنه رجنل ... م  رأي ماكم يف اعوجأًجأ فليقومه: قوله

اعوجأًجأ لقوماأ  بسيوفاأ،   يأمر بألقبض عليه، و  يضه اسمه يف القواجم السنود، 

احلمد هلل، النذي جعنل يف رعينل : وجاه غضبًأ هلذ  الكلمل، وإنام قأل بل   يتمعر

 !عمر، م  يقومه بسيفه إذا بعوج

 .اذا ونح  ال نقوم بألسيف بل بألقلم

فكنري  «إطنأر» عىل الشعب، وحبسنه يف «غالق الاوافذإ» إن سيأسل استمرار

 ، أو غري ذلك«اللورة املضأدة» أو م  «الرجعي » محأيته م  أعداجه ىبدعو - مع 

فيه اهتأم للشعب بألقصور واليفولل، وحأجته إىل وصنأيل داجمنل من  فئنل من   -

 ع  ذلك فن ن انذ  وفضاًل ... يف اليتيم القأرص «القيم» الاأس، بتحكم فيه حتكم

ورسعل قأبليته للتلوث وانتشنأر  ،ال بات  إال فسأد اهلواء «إغالق الاوافذ» السيأسل
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 .األمراض

 .فباأ يتسدد اهلواء، وبتسدد معه احليأة والاشأط «املفتوحلالاوافذ » أمأ

إن أمتاأ أحوج مأ بكون إىل احلوار الباأء، واملاأقشنل احلنرة، وخصوًصنأ حنول 

وبأألخص )األاداف الكربى، وحول القضأيأ املصرييل، وحول االجتأاأت الفكريل 

اهلايمل والعنأر، بعد أن جرباأ سيأسل الضغط واالستبداد، فلم نس  م  وراجاأ إال 

فم  خالل اذا احلنوار الشنسأع، واجلنو اليلنق، بنتالقح  ... (والفسأد واال يأر

َماَ}: اآلراء، وباض  األفكأر، ويتميا الصواب م  اخليأ، والصحيح م  الايف
 
ف أ

 َ آو  ُ َُجف  ي ۡذه  ِ ُدَف  ُعَٱلَء اَي نف  َماَم 
 
أ ضِ َو 

 
ي ۡمُكُثَِ َٱۡۡل َف   .[28 :الرعد] {ٱنلَاس 

 إن أخير مأ نعأنيه يف اذ  املرحلنل من  بأرخيانأ، أن األنظمنل احلأهمنل بعتنرب

هأنام او قابلل ! بضأعل مماوعل «الكتأب احلر» وبعترب! مؤامرة علياأ «الكلمل احلرة»

أو رصأصل خيشى أن بايلق، مه أن التفكري يف بفسري القاأبل،  ... فسرتخيشى أن ب

! وإطالق الرصأص، إنام يأيت نتيسل الكبت لألفكأر، أو احلبس لأللسنال واألقنالم

 !وشدة الضغط بولد االنفسأر، هام او قأنون اليبيعل واحليأة

عنىل اجتنأ  فكنري أو  - هل الانأس - أن يرغم الاأس - هل اخليأ - إن اخليأ

إن انذا ضند  ... يس واحد، فم  عأرض ذلك هأن عمياًل أو خأجاًنأ أو عندًواسيأ

 !الذي  خلقام اهلل خمتلف ، ولو شأء جلعلام أمل واحدة. طبيعل البرش

إن هتأيب اذا ليس موجًاأ ضد شىلص مع ، وال ضد فئل معيال، ولكاه موجه 

أ، أو يقنف ضد هل م  يلا  العاأن اذ  األمل ع  غأيتاأ، أو يضنلاأ عن  طريقان

ضد الذي  يمألون آذان الشنعوب بكالمانم  ... حأجاًل بيااأ وب  العودة إىل ديااأ

 .الدخيل صبأح مسأء، وال يسمحون ألحد غريام أن يقول للشعب هلمل واحدة
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ضد الذي  يتآمرون عىل اذ  األمل يف ظلمل اللينل، ويتظنأارون بنأحلامس هلنأ 

 !والدفأع عااأ يف ضحوة الااأر

، ومن  «قرآنًنأ» املتأهل  يف األرض الذي  يريدون أن جيعلنوا من  أقنواهلمضد 

، بسنأق األمنل إىل اببأعانأ، دون أن «رشيعنل» ، ومن  جتنأرهبم«عقيدة» أفكأرام

 .يسمحوا هلأ أن بعي  وفًقأ لقرآن رهبأ، وعقيدبه ورشيعته املاالل املعصومل

جنأال  بحقيقتنه أمأ النذي  أخينأوا اليرينق غنأفل  أو مضنلل  عانه، أو 

وعواقبه، ف   أدعوام م  هل قلب  أن يراجعوا أنفسام، ويغريوا منواقفام، فن ن 

الدي  والعلم والتسربل، هلاأ بفرض علياأ رضورة التغيري، والبحنث عن  سنبيل 

 .الذي أادر طأقتاأ، وعوق سرينأ، عدًدا م  العقود «التغريب» أخرى غري سبيل

 .اأ عقرب الليرباليللقد دخلاأ جحر الغرب مرة فلدغت

 .ثم دخلاأ مرة أخرى فلدغتاأ أفعى االشرتاهيل

لك  ضنعف إيامنانأ،  ... ولو هاأ مؤما  حًقأ مأ لدغاأ م  اجلحر الواحد مرب 

 !فتكرر لدغاأ

الدار يف جحر  ىنريد أن نبق وهأنام ... واملؤسف حقأ أن نلدغ مرب  وال نعترب

 !العقأرب واألفأع 

ًدا جديًدا يوشنك أن يبناغ فسنر  عنىل شنعوباأ، بعند أن بيد أ  أحس أن عا

وبعد  ... يميااأ ويسأراأ، غربياأ ورشقياأ: بكشف هلأ عوار االجتأاأت املستوردة

أن ببيات جاأبل اذ  االجتأاأت عىل شىلصنيتاأ وعساانأ عن  حنل مشنكالهتأ، 

 .فالساأ يف حتقيق آمأهلأ، وإثبأت ذاهتأإو
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 أحس أن الفكر املسنتورد قند أخنذ يفقند بريقنه، وأن موجنل الغلنو ... أجل

قد بدأت باحرس، وأن بلًدا همرص العربيل املسلمل بشعباأ وبتأرخياأ، قد  «اللوري»

التن   «العقند» طفق يراجه نفسه، ويقرتب م  الوسط، ويتىللص م  هلنري من 

 .هبلته طيلل ساوات مضت، إذا صدقت األنبأء، وصحت االستاتأجأت

إن الدور القأدم لنيس لليمن  وال لليسنأر، لنيس : اذا مأ جعلاأ نؤهد القولو

 ... للحل الليربا  وال للحل االشرتاه ، فكالمهأ قد جرب حظه، واستافد وقتنه

وإنام الدور القأدم للحل اليبيع ، واحلل املايق ، واحلل احلتم ، ملشكالت انذ  

 .حلل اإلسالم ، وال يشء غري ا«احلل اإلسالم »: األمل، واو

* * * 

 


