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مقدمة
منذ عرشين سنة كان لنا وقفة يف مطلع القرن اخلامس عرش اهلجري ،اعتربهتا يف
حينها وقفة «احلساب اخلتامي» للقرن بام لنا وما علينا ،وهيي وقفية يعيةيية عي
رأس قرن ،هو قرننا نحن أمة اإلسالم ،إذ هو يؤرخ لرسالتنا ومسريتنا وحضارتنا،
منذ أسس رسول اإلسالم حممد صصص أول جمتمع وأول مسلم وأول دولية إسيالمية
باملدينة.
واليوم نقف وقفة أخرى يف مطلع القرن احلادي والةرشين امليالدي ،وهو يتميز
بأنه بداية األلف الثالث مليالد املسيح سسس.
املسلمون والقرن امليالدي:
وهذا القرن  -وإن مل يكن يف األصل قرن املسلمني  -ال يسةنا نحن املسلمني أن
نتجاهله ،والةامل كله من حولنا هيتم به ويتحدث عنه ،ونحن جزء من هذا الةيامل،
الذي تقارب وتقارب حتى أصعح اليوم  -كام قيل  -قرية كيربى .بيل قلي  :إنيه
أصعح اليوم قرية صغرى بةد ثورة االتصاالت .فإن القريية الكيربى قيد ال يةليم
الناس يف رشقها ما حيدث يف غرهبا إال بةد يوم أو أكثر ،ع حني نحن نةلم الييوم
ما حيدث يف الةامل بةد حلظات ،وقد نتابع احلدث يف أثناء حدوثه حلظة بلحظة.
ع أننا نحن املسلمني ال نقف موقفا متشنجا من ميالد املسييح سسس فقرآننيا
الكريم قد احتفى هبذا امليالد ،وأفرد له جزءا بياراا مين سيورة سيمي باسيم أم
املسيح «مريم» بسسس ،وذلك لام صحب هذا امليالد من خوارق مل تكن لغريه ،حتى
إن القرآن ذكر مةجزة لةيسى سسس ،مل تذكرها األناجييل وال املصيادر املسييحية،
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وهي :كالمه يف املهد صعيا.
ولكيين اإلسييالم حيييرب يف تربييية أمتييه وتوجيههييا ع ي أن تكييون متميييزة
بشخصيتها املستقلة املتفردة ،جوهرا ومظهرا  ...تتسامح مع اآلخيرين ،ولكين ال
تذوب فيهم.
واإلسالم يؤمن باملسيح سسس ،وبأن ميالده كان آيية مين آييات اهلل ،ولكنيه ال
يتخذه عيدا ،فإن لكل أمة أعيادها ،التيي تيرتعهب هبويتهيا وتار هيا .وللمسيلمني
عيداهم :عيد الفطر وعيد األضحى ،وليس عيد امليالد.
كام أن املسيحيني لألسف يرتكعون باسم املسيح يف ميالده ما ال يقعليه هيو وال
مجيةا.
أمه بسسس ،وما يربأ منه رسل اهلل ً
ع كل حال ،فنحن نتحدث عن القرن اجلديد باعتعاره حدثا عامليا مهيام ،فيال
حرج علينا أن هنتم به ،كام اهتم املسلمون يف الةهيد املكيي بياحلرب اليدابرة بيني
فارس والروم ،وحزهنم هلزيمة الروم ،وهم نصارى أهل كتاب ،أمام الفرس ،وهم
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ولةل حديثنا عن هذا القرن اجلديد ،أو عن «األلفية الثالثة» كيام عيربوا عنهيا،
يقرب ما بني أتعاع املسيح وأتعاع حممد بسسس ،ويطفئ تليك النيار التيي أججتهيا
احلروب الصليعية ومل تزل مشتةلة يف نفوس كثري مين الغيربيني إا الييوم .حتيى
وجدنا املسيحيني تقاربوا مع اليهود ،وأصدروا وثيقة ترببهم من دم املسيح ،وهيم
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ال يةرتفون باملسيح وال بإنجيله وال بأمه .واملسلمون ال يصح إسالمهم ،وال ينةقد
إيامهنم ما مل يؤمنوا باملسيح وبكتابه .ومع هذا مل يقرتب املسييحيون مينهم إا هيذا
املدى ،بل رأينا األمريكان  -وهم مسيحيون  -يرشحون اإلسالم عيدوا جدييدا،
يمثل اخلطر املستقعيل الذي هيددهم ،بةد اوال خطر االحتاد السوفييتي.
متى يبدأ القرن اجلديد؟
أكتب هذه السطور ،ومل يعق إال شهر واحد ،أو أقيل عي مقيدم سينة 2222
للميالد ،بداية القرن احلادي والةرشين ،أو األلفية الثالثة ،كام هو مشهور ومتةيامل
عند كثري من الناس ،وكام تةلن عنه وهتلل له أجهزة اإلعيالم مقيروءة ومسيموعة
ومربية.
بيد أن الذي أو من به ،ويؤمن به كثريون غيريي :أن سينة 2222م هيي هنايية
القرن الةرشين ،وأن بداية القرن احلادي والةرشين هي سنة 2221م ،وهذه بدهية
ما كان ينعغي اخلالف فيها فإن اإلنسان إذا بدأ قرنا «أي  122سنة» فإن هذا القرن
ال ينتهي بسنة  99منه ،بل بنهاية سنة  122منه ،وال أحسب أحدا ينيااع يف هيذا،
ومثل ذلك القرن التايل ،لو بدأنا سنة  121لوجب علينا أن ننهي القرن سينة 222
ال لسنة .199
وهذه قضية قد حدث اخلالف يف شأهنا عنيدما اسيتقعلنا  -نحين املسيلمني -
القرن اخلامس عرش اهلجري ،وكان بةض الناس قد حسيعوا أن القيرن يعيدأ سينة
1422هي ثم انتهى الرأي إا أنه يعدأ بيقيني سينة 1421هيي .وقيد كاني بدايية
االحتفاالت هبذا القرن هو إقامة املؤمتر الةاملي للسنة والسرية النعوية بدولة قطر.
ربام كان تغيري التياري مين  1922إا  ،2222وعقيدة الكمعييوتر يف ذليك،
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وحماولة التغلب عليها ،هلا تأثريها الةقييل والنف ي يف النظير إا أن األلفيية سينة
 2222هي الفاصل ،وليس .2221
ع كل حال ،سواء كان مطلع القرن سنة  2222أو  2221فاحلديث عنه وعن
األلفية الثالثة مقعول يف هذا الوق  ،بل قد بدأ احلديث من قعل ذلك بسنوات.
وأريد أن أنعه هنا ع مسألة مهمة تتصل بمقدم هذا القرن ،أو هذه األلفية وما
يتوقةه الناس من تغري أو تطور إا األمام أو إا اخللف هبذه املناسعة الفاصلة.
هييذه املسييألة هييي :هييل احلييياة سييتتغري يف 2222/1/1م عيين احلييياة يف
1999/12/31م أو يف  2221/1/1عن احليياة يف 2222/12/31م؟ أعنيي
هل يعي النياس بشيكل ،ويصيعحون بشيكل آخير؟ أو هيل يتغيري تفكيريهم
وسلوكهم ما بني عشية وضحاها ،وملجرد انتهاء قرن وحلول قرن آخر؟
ال شك أن الناس يف يناير هم الناس يف ديسمرب ،واحلياة يف أوابل القرن اجلدييد
هي احلياة يف أواخر القرن املنرم .والكون واحلياة واإلنسان ال تتغيري فجيأة ،ألن
قرنا قد توا ،وآخر قد بدأ .فإن كل يشء يميضي يف يريقيه وفيق قيوانني الكيون،
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ولكن جرت أعراف الناس ،وتةلق أمانيهم مين قيديم :أن حتيدث تغيريات
وتطورات ،عقب كل قرن يذهب وآخر جييء وال شك أن هناك تغريات تقع قعيل
انتهاء القرن ،أو بةد بدء اآلخر ،فاحليياة ال تيزال تتجيدد ،واليدين نفسيه ال ييزال
يتجدد ،كلام جد قرن ،ويف هذا جاء احلديث النعوي« :إن اهلل يبعث عىل رأس كل
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مائة سنة هلذه األمة من جيدد هلا دينها»(.)1
واملراد بتجديد الدين هنا :جتديد الفهم ليه ،واإلييامن بيه ،وإحيياء االلتيزام بيه
والدعوة إليه.
وهذا يشري إا أن التغيري والتجديد أمر يرتقب كلام مىض قرن وأهل آخير ،وإن
جاء ذلك أصال يف القرن اهلجري ،ولكن قد يستفاد من املعدأ نفسه هنا.
دورنا يف األلفية الثانية:
وقد أثار بةض العاحثني املسلمني سؤاال عن دور املسلمني يف «األلفيية الثانيية»
املنرمة ،وماذا كان هلم فيها من خالق.
والواقع أن النصف األول لأللفية الثانية ،كان املسلمون فيه هيم سيادة الةيامل،
وحضارهتم هي املةلمة للدنيا ،يف حني كان أوربا ترى النظافة من عمل الشيطان،
وترى التطعب ع أيدي الكهنة ،وكان رجال الدين فيها عقعة يف سعيل تقدم الدنيا،
وهم مشغولون بإصدار قرارات احلرمان ،وبييع صيكوك الغفيران .كاني تليك
القرون التي تسمى عندهم «القرون الوسطى» متثل عصور التأخر والظالم.
عرف الةامل أسامء كعرية لةلامء وفالسفة وأدباء وموجهني وحكيام ومسيلمني،
حااوا شهرة عامليية ،وتركيوا «بصيامهتم» يف احليياة الفكريية واألدبيية والدينيية
والسياسية.
أمثال العريوين واخلوارامي وابن اهليثم وأيب بكر الرااي والزهراوي يف الةليم،
وأمثال ابن سينا وابن رشد وابن يفيل يف الفلسفة ،وأمثال الغزايل وابين تيميية يف

( )1رواه أبو داود واحلاكم وغريمها عن أيب هريرة ،وصححه عدد من أبمة احلديث.
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الدين ،وأمثال املتنعي ،وأيب الةالء وأيب حييان وجيالل اليدين الروميي يف األدب
والشةر ،وأمثال نور الدين حمميود الشيهيد وصيالل اليدين األييويب يف السياسية
واحلكم ،وغري هؤالء كثري .وأكثر مينهم مين مل يعلغيوا مكيانتهم وشيهرهتم مين
النوابغ والةعاقرة يف الةلوم واآلداب والفنون ،وهيم يةيدون بياأللوف وعرشيات
األلوف.
هكذا كنا يف النصف األول من األلف الثانية للميالد.
ع حني غدا النصف الثاين لأللفية الثانية يتحيرك حلسياب الغيرب وهنضيته
وتطوره ،وانتقاله من الظالم إا النور ،ومن اجلميود إا احلركية ،ومين النيوم إا
اليقظة ،ومن اجلمود إا التحرر ،ومن الرجةية إا التقدم.
وال ينكر منصف أن الغرب إنام حترك وتطور عندما احتك باملسلمني يف احلرب
والسلم ،يف احلروب الصيليعية ويف األنيدلس ،ويف صيقلية وغريهيا مين قنيوات
االتصال ،واستفاد الغيرب مين جامةيات املسيلمني ،وعليامء املسيلمني ،وكتيب
املسلمني ،واقتعس املنهج التجريعي االستقرابي مين حضيارة املسيلمني ،ويفيق
الغرب ينهض ونحن نتةثر ،ويصحو من نوميه ،ونحين نغيهب يف سيعات عمييق،
وينظر إا األمام ،ونحن مشدودون إا اخللف.
هل لنا أمل يف األلفية الثالثة؟
ترى ماذا يكون دور املسلمني يف األلفية الثالثة اجلديدة ،أو ع األقل يف القيرن
اجلديد؟ أيكون هلم مكان حت الشمس أم يظلون يف ذيل القافلة كيام هيو الييوم؟
يستهلكون وال ينتجون ،ويسيتوردون وال يعيدعون ،ويسيتقعلون وال يرسيلون،
ويقلدون وال جيددون!!
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أنا لس من املتشابمني ،وقد علمنا التياري أن احلضيارة دورات ،وأن اليدهر
قلب ،ودوام احلال من املحال ،وهذه هي سنة «التداول» الكونية الثابتة ،التي قررها
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وقد كان شةلة احلضارة يف القديم لدى الرشق ،أييام احلضيارات الفرعونيية
والفينيقية والعابلية والفارسية ،ثم انتقل الشةلة إا الغرب أيام حضارة اليونيان
والرومان .ثم عادت إا الرشق أييام احلضيارة الةربيية اإلسيالمية  ...فليام ركيد
املسلمون وختلفوا حني أسياءوا فهيم ديينهم وتطعيقيه  ...هرولي احلضيارة إا
الغرب ،الذي يقود الةامل اليوم ،بل كاد الغيرب يتجسيد اآلن يف أمريكيا ،القطيب
األعظم ،بل القطب األوحد يف الةيامل ،وهيي ترييد أن تفيرا سييادهتا الثقافيية
واالقتصادية والسياسية ع الةامل حت اسم «الةوملة» وما هي إال «األمركة» .وسنة
اهلل تةاا ،ومنطق التاري  ،أن الدورة احلضارية القادمة لنا نحن املسلمني ،حسيعام
يقتضيه «رصاع احلضيارات» اليذي حتيدث عنيه الكاتيب األمريكيي «صيمويل
هنتنجتون» وفق قانون «العقاء لألصلح» وليس لألقوى ،فإن «العقاء لألقوى» هيو
قانون الغابة .أما العقاء لألصلح ،فهو قانون اإلنسان.
وقد كان االحتاد السوفيتي قوة ضخمة ،ويملك ترسيانة هابلية مين األسيلحة
النووية والتدمريية ،وجيوشا جرارة مدربة مستةدة ،ومع هذا مل تغن عنه هذه القوة
الةسكرية شيئا ،واهنار هذا العناء الكعري ألنه أسس ع شفا جيرف هيار ،فاهنيار
بأصحابه ،واهلل ال هيدي القوم الظاملني .إن بقاء األمم الكعرية ال يدوم بقوة السالل
وحدها ،فال بد من قوة مةنوية وراء القوة الامدية .والقوة املةنويية ال تةنيي اليدين
وحده ،كام يتصور الكثريون ،الدين واإليامن يف املقدمة ،ولكن القوة املةنوية تشمل

أمتنا بني قرنني

9

األخالق والفكر واملةروفة واملةاين اإلنسانية ،وهذه كلها رضورية للعقاء والتفوق،
مع رضورة القوة الةسكرية ،والقوة االقتصادية.
وإن لدينا  -نحن املسلمني  -من املعرشات الدينية والدنيوية( )2ما يملؤنيا ثقية
باملستقعل ،ويقينا بغد أفضل ،وال يةني ذلك أن ننام ع آذاننا ،ونتكل عي هيذه
العشابر ،بل جيب أن نحفزنا هذه املعرشات إا الةمل ،والةمل الدءوب ،املعني ع
الةلم والتخطيهب ،حتى نحول األحالم إا حقابق ،واألمل إا واقع مشهود .ومن
جد وجد ،ومن ارع حصد ،ومن سار ع الدرب وصل ،وال يغيري اهلل ميا بقيوم
حتى يغريوا ما بأنفسهم.
فإذا كان الةامل من حولنا ،قد أيالوا احلديث عن األلفية اجلديدة ،فيال علينيا أن
نتجاوب مةهم ،وخصوصا املسيحيني الذين حيكمون عاملنا الييوم ،سيواء بيالقوة
الةسكرية أو بالقوة االقتصادية ،أو بالقوة الةملية واملةرفية.
ولنقف هبذه املناسعة وقفة مراجةة وحماسعة مع أنفسنا ،ال لنجلد ذاتنا ،ونتحرس
ع ما ضيةنا ،ونردد «لو» و«لي » ترديد اليابسني املحزونني ،ولننشد مع شياعرنا
القديم:

وليييس براجييع مييا فييات منييي بي «هلف» وال بي «ليي » وال «ليو
واحلديث الرشيف يةلمنا أن «لو» تفتح اين
عمل»!الشيطان.
إنام علينا  -بةد أن نةرف إنجااات العرشيية وإخفاقاهتيا يف هيذا القيرن ،وقيد
خصصنا هلا العاب األول هنا  -أن نقف وقفة التاجر الواعي ليةيرف أرباحيه مين
خسابره ،ليستكثر من األربال ،ويتفادى اخلسابر .وكيذلك جييب أن نقيف أميام
( )2انظر :كتابنا «املعرشات بانتصار اإلسالم» من رسابل ترشيد الصحوة.
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نجاحاتنا وإخفاقاتنا «وقد خصصنا هلا العابني الثاين والثاليث مين هيذه الدراسية»
لنستزيد من أسعاب النجال ونةمقها ونحس توظيفها ،وندرس أسعاب اإلخفاق،

ۡ َّ
ونجتهد يف التغلب عليها وتفادهيا يف املستقعل ،والقرآن يةلمنا فيقولَِ { :فه َوۡۡرَّلِيۡ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ۡ ۡ
نك ٗ
ور } [الفرقيان .]26 :أي إن
جعلۡۡرِللِۡفۡرنلهارۡخِلفُۡل ِمن ۡأريدۡأ ۡينذَ ۡأِفۡۡأريدۡش

تةاقب الليل والنهار يةطي فرصة لالستدراك ملن أراد.
ثم علينا أن نواجه التحديات ،الداخلية واخلارجيية ،املحليية والةامليية «وقيد
خصصنا هلا العاب الرابع واألخري» بعصرية نافذة ،ووعي عمييق ،وإييامن صيادق،
وعزم مصمم ،وجهد دؤوب ،وال سيام التحديات الكربى التحيدي الصيهيوين،
وحتدي التجزبة والتفكيك ،وحتدي الةوملية .وإذا تيوافر الةليم والةيزم واإلييامن
والةمل فإن اهلل ال يضيع جهد الةاملني ،وال أجر املصلحني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب الةاملني.
الدوحة  -رمضان 1422هي
ديسمرب 1999م
الفقري إليه تةاا
يوسف القرضاوي

***
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إجنازات البشرية وإخفاقاتها
يف القرن العشرين
اششش قرن اإلنجازات العلمية الكربى.
اششش قرن احلقوق واحلريات.
اششش قرن اهنيار القيم.
اششش قرن احلروب والدماء.

***
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قرن اإلجنازات العلمية الكربى
حقق العرشية من املنجزات الةلمية والةملية يف هيذا القيرن  -ويف النصيف
األخري منه خاصة  -ما مل حتقق عرش مةشاره ،بل وال واحدا يف األليف ()%2221
منه ،خالل القرون الامضية كلها ،فقد وثع يف هذا القرن الةرشين وثعيات جعيارة
يف دنيا الةلم والتكنولوجييا ،عي كيل املسيتويات املدنيية والةسيكرية والطعيية
وغريها ،وحقق إنجااات كان الناس حيسعوهنا من املستحيالت.
قديما أن جيرب الطريان إا أع  ،كام صنع ععاس بن فرناس
لقد حاول اإلنسان ً
يف احلضارة اإلسالمية ،ولكن جتربته باءت بالفشل ،ومل تكتمل ،ولكن اإلنسيان يف
هذا الةر صنع الطابرة ،واستطاع أن حيلق هبا يف اجلو منذ سنة 1923م.
بدأت الطابرة يف أول أمرها صغرية بسيطة ،ثم مل يزل اإلنسان يطورها وحيسنها
حتى وصل إا املحرك النفاث ،وما اال يطورها يف حجمهيا وسيةتها وتعتهيا،
حتى وصل إا «الكونكورد».
ومل يكتف اإلنسان بذلك ،بل اخرتع األقامر الصناعية التي يطلقهيا يف الفضياء
بواسطة الصواري ذات القدرة الفابقة ،وكان أول قمر أيلق يف الفضاء هو القمير
الرويس الذي كان عليه أول رجل فضاء ،وهو «جاجارين».
ثم سابق األمريكان الروس يف هذا امليدان ،فسعقوهم ،وصنةوا سفن الفضياء،
ومنها السفينة التي أقل أول إنسان لينزل ع سطح القمر ،وجيليب منيه بةيض
الصخور واألتربة .وذلك يف صيف سنة 1969م.
وتطورت سفن الفضاء ،فعةضها محل عدة رجال ،بل بةض النسياء ،وبةضيها
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دار حول األرا مددا يويلة.
وحاول الةلم أن يلحم مركعة فضابية بأخرى يف الفضاء ،وأن يصلح ما فيها من
خلل ،ونجح يف ذلك.
ويريد الةلم أن يصل إا الكواكب األبةد مسافة من القمر ،وقد أنيزل سيفينته
ع الكوكب األمحر ،املري  ،إا غري ذلك مما يدخل حت اسم «غزو الفضاء».
وال يزال اإلنسان يطمع يف املزيد ،واملنهوم بالةلم ال يشعع ،كاملنهوم بالامل.
ويا عجعا كيف تطورت مراكب اإلنسان من احلامر واجلمل ،سفينة الصيحراء،
إا سفينة القضاء! وهو ما أشار إليه القرآن الكريم يف ععارة مةجزة حني حدثنا عن

َ َ َ َ َ َ
ۡرل ِم َ
نْۡ
ِۡفۡربِلنا ۡ َِۡف َۡ
ۡرلَكنل
نةمته تةاا بتهيئتيه وسيابل النقيل القديمية ،فقيالِ{ :ف ۡ
ۡ
َ َۡ َ َ ٗ
َ َ َ َ
اِۡفزِ َين ُۡ} ثم قالَِ { :ف َيخل ۡق َۡماَۡلۡتعل ۡمو ۡ} [النحل.]8 :
ل َِتَلوه

ومن اإلنجااات املهمة :اخرتاع املذياع الذي أدهش الناس عند ظهوره ،كييف
يسمع الناس صوت إنسان بينه وبينه بحيار وجعيال وودييان وصيحاري ،وآالف
األميال!
ثم اادادت دهشتهم باخرتاع «التلفاا» الذي يسمةون فيه الصوت ويرون فييه
الصورة مةا ،وقد كان يف أول أمره أبيض وأسود ،ثم تطور إا أن يظهر بياأللوان،
ثم دخل الةامل عر القنوات الفضابية.
وكذلك تطورت اهلواتف «التليفونات» يف هذا القرن ،فلم تةيد بأسيالك ،كيام
كان من قعل ،بل رأينا التليفون املحمول واملتنقل ،الذي بدأ يصغر حجمه إا حد
بةيد ،ويؤدي أكثر من خدمة.
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وهناك التليفون الذي يرى فيه مستخدمه صورة من ايعه.
وقد أمكن اإلنسان االتصال عن يريق التلكس ،ثم عن يريق «الفاكس» الذي
مل يربل كل حني بتطور ،وهو آية من آيات اهلل .إا غري ذليك مين الةجابيب التيي
يطلق عليها اآلن «ثورة االتصاالت» .وآخرها هذه الشيعكة اجلعيارة التيي تسيمى
«اإلنرتن ».
ويف جمال الطب :حدث تقدم هابيل ،وخصوصيا يف عليم اجلراحية ،وال سييام
جراحة القلب ،وجراحة الةيون ،وال سيام بيالليزر ،وارع األعضياء مين الكليية
والكعد والقلب والقرنية وغريها.
وعرف الطب ألول مرة أيفال األنابيب ،واكتشف مرا «اإليدا».
ويف جمال األدوية اخرتع األمصال واللقاحات التي وق العرش مين كثيري مين
األمراا ،بةضها وقاية دابمة «مناعة» مثل «اجلدري».
واخرتع العنسلني وتطوراته ،الذي كيان ليه أثيره يف تقيدم اجلراحية ،وكيذلك
حعوب منع احلمل.
واخرتع املسكنات لآلالم مثل األسربين وعابلته ،ومسكنات املغي

وآالم

الةظام.
وإذا كان عر الصناعة األول قد وفق اإلنسان فيه إا اخرتاع اآللة لتوفري اجلهد
العدين والةضيل لإلنسان ،فعدل أن حيمل ع ظهره حتمل الةربية ،وبيدل أن ييهب
بيده ختيهب الامكينة ،فإن عر الصناعة الثاين ،توفر فيه اآللة اجلهد الةقيل لإلنسيان،
وذلك باخرتاع هذا الشئ اليذي سيموه «الكمعييوتر» واحرتنيا نحين الةيرب يف
تسميته :أهو احلاسب اآليل أم الدماغ اإللكرتوين أم الةقل اإللكرتوين أم احلسابة أم
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املحاسب أم احلاسوب؟؟
وهذا االخرتاع قد أحدث ثورة هابلة يف الصناعة واحليياة بصيفة عامية ،فةي
أساسه تسري الطابرات ،وتتوجه الصواري  ،وتيدور األقيامر الصيناعية ،وتصيةد
سفن الفضياء  ...وال يكياد ليو أمير مين أميور احليياة إال دخلي فييه الثيورة
اإللكرتونية اجلعارة ،حتى األيفال أصعحوا يستخدمونه ،وفرا التةليم املةيارص
إدخاله يف املدارس اإلبتدابية.
وهناك بجوار الثورة التكنولوجية ،والثيورة الفضيابية ،والثيورة االتصياالتية،
والثورة الطعية ،والثورة اإللكرتونية ،الثورة العيولوجية ،هندسة الوراثة ،والتحكم
ذكيرا أو أنثيى ،وربيام يف
يف اجلينات ،حتى أمكن أن يتحكموا يف جنس اجلنينيً ،

شكله وصورته :أبيض أو أسود ،ناعم الشةر أو جمةده ،أارق الةينني أو أسودمها،
إا آخر ما يقال يف ذلك ،حتى أيلق عليه بةضهم :يفل حسب الكتالوج.
وقد أقمنا منذ سنوات يف جامةة قطير نيدوة علميية عين «اهلندسية الوراثيية
وموقف الدين واألخالق والترشيع منها» .وذلك لوضع الضيوابهب هليذه الثيورة
حتى متيض يف يريق مأمون.
وقد انتهى ذلك التطور إا «استنساخ احليوان» كام يف النةجة الشهرية «دولييل»
وأصعح من املخوف أن يتطور ذلك إا استنساخ اإلنسان ،وهو ما حذر منه عليامء
الدين واألخالق واالجتامع والترشيع ،لام يرتتب عليه من مضار وأخطار ،ال يتسع
املقام للحديث عنها.
وال مانع من استخدام هندسة الوراثة يف حتسني سيالالت النعاتيات ،وتطةييم
بةضها بعةض يف ضوء الدراسات الةلمية ،والتجارب الةملية ،املتأنية.
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وكذلك ال مانع من استخدامه يف جمال احليوان إذا مل يكن يف ذلك إييذاء ليه ،أو
رضر به ،أو رضر باإلنسان من ورابه ،ذلك أن «اخلروج ع الفطرة» يف أي جمال أمر
خطري ،ينعغي التيدقيق والتيأين فييه ،وقيد بيدأ احليديث أخيريا حيول أرضار ميا
استخدم فيه اهلندسة الوراثية(.)3
وهناك ثورة أخرى ،هي« :ثورة املةلومات» ،فنحن يف عر «انفجار املةرفية»،
وقد أصعح كمية املةلومات شيئا ال يقدر قدره ،وال بيد مين ترتيعهيا وتعويعهيا
وفهرستها وتنظيم االستفادة منها.
وقد أنتج هذه الثورات الةلمية بألواهنا املختلفة :رفاهية احليياة ،واختصيار
املكان والزمان ،وتقريب العةيد ،وتوفري الوقي واجلهيد ،والتنقيل بيني القيارات
بسهولة وتعة ،وهتيئة أسعاب الراحة ،من التكييف للهواء يف الصييف ،وتدفئتيه
يف الشتاء ،وتربيد الامء أو تسخينه حسب الطلب ،واخرتاع الغساالت االلكرتونية
واألفران الكهربابية ،وامليكروويف ،واملنظفات اآللية ،وغريها وغريها.
كام أنتج ثورة املةرفة واملةلومات أثرها يف االقتصاد وتطيوره ،حتيى غيدوا
يتحدثون اليوم عن «املوجة الثالثة» فيه .وهيي قفيزة هابلية ،اسيتفاد منهيا الةيامل
املتقدم ،أو «الةامل األول» كام يسمونه ،ومل يعلغ اآلخرون درجية االسيتفادة منهيا،
حتى «روسيا» قرت هبا مةرفتها أن جتاري الغرب املتقدم واليابان.
ومل يقف هذا عند املطاليب املدنيية ،بيل تةيداها إا املطاليب الةسيكرية ،مين

( )3آخر ما توصل إليه اإلنسان يف هذا املجال :ما أعلن عنيه والكتياب يف املطعةية ،وهيو اكتشياف
«خريطة اجلنيات العرشية» أو ما يسمى «اجلينوم العرشي» وقد ألين عنيه اليربيس األمريكيي
«كلينتون» بنفسه ،وقالوا :إنه أهم من اخرتاع العنسلني ،وأهم من وصول اإلنسان إا القمر!
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الدبابات والغواصات والطابرات احلربية املتطورة ،مما رأينا بةضه يف حرب اخلليج
الثانية ،حتى تكاد تكون حربًا آلية ،بال خسابر من العرشي املهيامجني .وقعيل ذليك
اخرتع الغرب القنعلة النووية ،ورضب بأول قنعلتني مدينتي هريوشيام ونجياااكي
باليابان ،ثم يور القنعلة النووية إا هيدروجينية ،كام يور قدرهتا ،فأصعح شيئا
خميفا ،ال يتصور أثره ،وكيف تكون حال العرشية لو قام حرب استخدم فيهيا
األسلحة النووية؟
وهناك إنجيااات عي املسيتوى النظيري مثيل نظريية أينشيتني يف النسيعية،
وإنجااات أخرى ،يةطى أصحاهبا جابزة «نوبل» يف الةلوم كل عام.
وتوجد إنجااات أخرى ذات تأثري كعري يف حياة العرش ،وسياسة األمم ،وذليك
فيام يتصل بالةلوم اإلنسانية واالجتامعية ،مثل علوم الينفس والرتبيية واالجيتامع
واالقتصاد والسياسة والفلسفة والقانون والتاري واللسانيات وغريها ،مميا أخيذه
بةض الناس يف بالدنا كام هو بجيذوره الفلسيفية ،وتأثراتيه الشخصيية والعيئيية،
وتةصعاته الدينية والقومية ،الشةورية منها والالشةورية ،وهو ميا أنكيره علييهم
دعاة األصالة ،واملحافظون ع استقالل األمية احلضياري والثقيايف ،كاسيتقالهلا
الةسكري والسيايس.
املهم أن هذه اإلنجااات الكعيرية واهلابلية خيالل القيرن مل يكين ألمتنيا فيهيا
نصيب ،بل كان كلها بام أنجزه الغرب بكل فصابله وأممه ،ونحن يف املرسل جمرد
متفرجني ،نصفق أو ننكر ،وال دخل لنا فيام جيري ع خشعة املرسل.
كان منا من غري ريب علامء مرباين هلم واهنيم وقيميتهم ،ولكينهم يف سيياق
العالد املتخلفة ،مل جيدوا من يةرتف هبم أو يرباهم ع الساحة ،فةاشوا مغمورين،
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أو ماتوا جمهولني أو شعه جمهيولني .ومين وجيد مينهم فرصية للحياق بيالغرب،
وبأمريكا خاصة ،فقد وجد الطريق إا الةاملية ،كيام جتي ذليك يف اليدكتور أمحيد
اويل ،الةامل املري األصل ،األمريكي اجلنسية ،الذي حصل ع جابزة «نوبيل»
يف الةلوم ،لسنة 1999م.

***
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قرن احلريات وحقوق اإلنسان
ومن أعظم إنجااات القرن عند الغربيني :شيوع احلريات الةامة فيه ،وإعيالن
وخصوصا فئات املستضةفني مين العرشي ،مثيل حقيوق
مواثيق حقوق اإلنسان،
ً
الةامل يف مواجهة أرباب الةمل ،وحقوق الشةوب يف مواجهة احلكيام ،وحقيوق
النساء يف مواجهة الرجال ،وحقوق الفقراء يف مواجهة األغنياء ،وحقيوق املسينني
واأليفال واملةوقني ع األت وع املجتمع والدولة.
ومل يكن تقرير هذه احلقوق واحلريات ،جمرد فكرة فلسفية ،أو دعوة نظريية ،أو
حرب ع ورق ،بل قد سن قوانني ،وقام مؤسسات حمليية وإقليميية ودوليية
لرعاية هذه احلقوق واحلريات ومةونة أصحاهبا ،والدفاع عنهم ،أمام من جيحدون
حقوقهم ،أو جيورون عليها ،أو ينتقصوهنا.
أصعح من حق الشةوب أن ختتار حكامها عن يريق االنتخياب احلير ،ترشيف
عليه هيئات قضابية نزهية ،وأن تسابل هؤالء احلكام بةيد ذليك ،ومين حقهيا أن
تقدمهم للمحاكمة أما قضياء عيادل ،وأن تسيحب مينهم الثقية أو تسيقطهم أو
ختلةهم وفق ما حيدده الدستور من نظم وإجراءات.
ليس هناك حاكم أكرب من أن يسأل ،وال حمكوم أصغر من أن يسابل.
ومن حق كل فرد يف الشةب أن حياكم إذا ارتكب خمالفة أمام قاضية الطعيةيي،
وأن حيامي عن نفسه ،أو يوكل من حيامي عنه ،بل من حقه يف قضايا مةينة أن توكل
الدولة عنه من حيامي عنه.
وال جيوا أن يسجن إنسان أو يةتقل بغري جيرم جنياه ،يثعي القضياء أنيه قيد
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اجرتمه وال جيوا القعض عليه والتحقيق مةه بغري إذن القضاء .واألصل يف امليتهم
أنه برئ حتى تثع عليه التهمة بحكم املحكمة .وال جييوا بحيال تةيذيب امليتهم
حتى يديل باعرتافات رغم أنفه ،بل حت سياط الةذاب.
وال ينكيير منصييف مييا ارتقييى إليييه الغييرب يف حقييوق اإلنسييان ،ورسييوخ
الديمقرايية ،ونزاهة االنتخابات ،حتى إن حكومة حزب مةني جتري االنتخابات،
وهي التي حتكم ومتلك السلطة التنفيذية ،ثيم تيأن نتيجية االنتخابيات فتسيقهب،
وتدع السلطة يواعية للحزب املنافس ،وهكذا تتداول السيلطة بشيكل سيلمي،
ويتلقى احلزب املهزوم مصريه بشجاعة ،وحياول أن يعذل من اجلهيود ،ميا حيسين
صورته يف أعني اجلمهور ،وجيةله أكثر قعواًل من خصمه يف االنتخابات القادمة.
ورأينا يف ظل الديمقرايية الواراء حياكمون ،بل الرؤسياء أنفسيهم حياسيعون،
وربام يةزلون ،كام حدث للربيس األمريكي نيكسون ،الذي اضطر إا التخيل عين
منصب رباسة اجلمهورية بسعب ما عرف باسم «فضيحة ووترجي ».
وكذلك حوكم الربيس األمريكي احلايل كلينتون ،وكاد الكريس يطري من حتته،
لوال استةطافه للشةب األمريكي أن يساحمه ويغفر له ،وقد اعرتف بخطئيه ،وهيو
خطأ شخيص ال يتناول سياسة احلكم ،وال سياسية اليامل ،وال شيأنا مين الشيئون
الةامة.
وهذا وأمثاليه مميا يرصيد يف حسينات املجتميع الغيريب وإنجاااتيه يف القيرن
الةرشين.
مالحظات ثالث على احلريات يف الغرب:
ويل ع هذا اإلنجاا الغريب حول احلريات والديمقرايية وحقوق اإلنسان التي
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متيز هبا الغرب ودافع عنها :مالحظات ثالث مهمة ،أود أن أسيجلها هنيا بأمانية
وإنصاف:
ازدواجية الغرب يف احلقوق واحلريات:
املالحظة األوىل :أن الغرب هيتم باحلريات والديمقرايية وحقوق اإلنسان غاية
االهتامم ،ويقيم الدنيا ويقةدها إذا اعتدى عليها مةتيد ،أو اجيرتأ عليهيا جميرتئ،
وداس محاها املقدس ،إذا كان ذلك يف دياره نفسها ،أعني :يف ديار الغرب ،وأويان
الغرب فمن حق كل شةب فيها ،وكل فرد فيها أن ينةم باحلرية ،وأن يامرس حقيه
يف الديمقرايية ،وأن يكون له حقيه يف اختيارحكاميه ،وحماسيعتهم ،وعيزهلم إذا
خرجوا ع الدستور .وال جيوا حلاكم  -مهيام بليغ شيأنه  -أن يتجياوا حيدوده
الدستورية ،فينتهك حقوق األفراد ،أو يصادر حرياهتم ،أو أمواهلم ،أو يفصيلهم
من أعامهلم ،أو حياكمهم أمام حمكمة غيري عاديية ،ومين فةيل ذليك فهيو حياكم
دكتاتوري ظامل ،متةد ع دستور األمة ،جيب خلةه وعزله ،وال حيق ليه يف العقياء
واحدا.
يوما
ً
فوق كرسيه ً
هذا ما عليه الغرب إااء احلقوق واحلريات يف دييار الغيرب ،أميا خيارج دييار
الغرب ،فهو يكيل بكيل آخر ،ويتةامل بمةييار آخير ،فلييس احليرام يف الغيرب
حراما يف الرشق ،وليس الواجب املفروا يف الغرب واجعا مفروضيا يف الرشيق،
إنه يتةامل تعةا ملصاحله ومنافةه ،وكثريا ميا تيؤدي بيه هيذه النظيرة «الربامجاتيية»
النفةية ،إا حتليل ما هو حرام يف الغرب ،وإسقاط ما هو واجب والام يف الغرب.
هلذا يسك الغرب عن حكام الةيرب واملسيلمني اليذين حيكميون أويياهنم
وشةوهبم حكام استعداديا ياغوتيا ،بل كثريا ما يقفون من خليف هيؤالء الطغياة،
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تا يف بةييض األحيييان ،وعالنييية يف أحيييان أخييرى ،وكثييريا مييا يسييندون
الييديمقراييات الزابفيية ،التييي حيصييل الرؤسياء فيهييا عي  ،%99وأحيانًييا عي
!%99.99
ومل نر الغربيني احتجوا يوما ع جتاواات هؤالء احلكام املتجيربين ،ومظياملهم
التي ظهرت يف الرب والعحر ،ومس الكعار والصغار ،والرجال والنساء.
بل رأيناهم يرحعون بإلغاء االنتخابات يف اجلزابير سينة  ،1991التيي حصيل
اإلسالميون فيها ع ع األغلعية الساحقة ،ويشجةون املؤسسة الةسكرية التيي
استول ع السلطة بالقوة اجلربية.
ومما ال فى ع دارس أو مراقب لام جيري يف الةامل من أحيداث وتقلعيات :أن
الغرب يةادي كل نظام دكتاتوري ،وكل حركة دكتاتورية تصل إا احلكيم ،إال يف
بالد اإلسالم ،فهو يؤيد االنقالبات الةسكرية ،واحلكومات االسيتعدادية ،ميا دام
استعدادها يصب يف اجتاه التضييق ع اإلسالم واإلسالميني.
إقامة الكيان الصهيوني املغتصب:
ومن املآيس العشةة ،التي حتسب ع الغرب ،وجتسد اادواجية املةايري عنيده يف
هذا القرن :إقامته هلذا الكيان الةدواين املغتصب املسمى «إتابييل» اليذي احتيل
فلسطني ،ويرد أهلها منها بالقوة ليحل حملهم.
فالغرب هو منشئ هذا الكيان من عدم ،وهو الذي نف فيه الرول بةد إجيياده،
وهو الذي غذاه ورعاه بةد والدته ،وهو الذي قواه ودوافع عنه بةيد نشيأته ،وهيو
الذي ما اال يمده بالوقود والطاقة كلام أعواه يشء من ذلك.
بريطانيا هي التي وعدت اليهود بإنشاء وين قومي هلم يف فلسيطني ،كيام جتي
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ذلك يف «وعد بلفور» واير خارجية بريطانييا يف 1917/11/2م .أي يف الوقي
الذي كان حيارب بةض الةرب مع بريطانيا دولة اخلالفة الرتكيية ،ودخيل القابيد
اإلنجليزي «اللنعي» القدس يف تليك السينة ،وهيو يقيول بشيامتة :الييوم انتهي
احلروب الصليعية! يةني أنه حقق بدخوله القدس ما فشل فيه احلروب الصليعية
قديام.
وقد عين عصعة األمم بريطانيا منتدبة حلكم فلسطني ،فكان عهيد االنتيداب
الربيطاين لفلسطني عهد متكني وتويني للصهاينة ،وفتح العاب هلجراهتم اجلامعيية
إا فلسطني ،ومل يكن هلم وجود يذكر هبا ،وإتاحة الفرب هلم لعنياء املسيتةمرات
تلو املستةمرات ،يف حني يضيق ع أهل فلسطني كل التضييق ،وينكل هبم بأدنى
سعب وبال سعب.
وقام ثورات غاضيعة يف فلسيطني ضيد التسيلل الصيهيوين املينظم ،وضيد
االنتداب الربيطاين املاملئ ،واملتوايئ ،ولكنهيا مل تسيتطع مقاومية مكير بريطانييا
الةظمى ،ووراءها الغرب كله ،الذي يساند املرشوع الصهيوين ،حتى أصعح احللم
حقيقة ،وقام «دولة إتابيل» ع أرا ليس هلا يف  15ميايو «إييار» 1948م
واعرتف أمريكا هبا يف حلظة والدهتيا ،وتتابةي دول أوربيا بةيدها تةيرتف هبيا
وتؤيدها ،من املةسكر الرأساميل ،إا املةسكر الشيوعي ،وأعلن اجلمييع برياحة
مرة :أن إتابيل خلق لتعقى.
سالما ع هواها،
وما اال إتابيل تصول وجتول ،وتةربد إا اليوم ،وتفرا
ً
يف فرتة برا فيها االستسالم الفلسطيني ،والةجز الةريب ،والوهن اإلسالمي ،أميام
االستكعار االتابييل ،والتفرد األمريكي ،مع التخاذل األوريب ،والغياب الةاملي.
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والسالم يف هذه اآلونة يةني الرضا بالدون ،واحليياة اهليون ،والقعيول ألربياع
احللول ،بل ألعشار احللول .ورحم اهلل أبا الطيب حني قال:

ميين هييين يسييهل اهلييوان عليييه ميييا جليييرل بميييي إييييالم!
احلرية الشخصية يف الغرب معناها التسيب:
املالحظة الثانية :أن لنا  -نحن املسلمني  -حتفظا ع احلريية التيي ينيادي هبيا
الغرب ،وذلك يف جمال «احلرية الشخصية» التي يرى الغربيون أن جماهلا مفتول ،وال
تقف إال عندما تصطدم بحرية اآلخرين.
ومةنى هذا أن اإلنسان حر يف أن يفةل ما يشتهي ال ما ينعغي ،وإن خالف القيم
الةليا ،أو أرض بنفسه ،أو آذى من ال يستطيع أن يشكو ،مثل احليوان أو العيئية ،أو
الةالقات الكونية من حوله.
ومةنى هذا ،إما النزول باإلنسان إا «درك احلييوان» اليذي يتحيرك بمقتىضي
غرابزه وحدها ،وليس عنده عقل يمنةه أو ضمري يردعه.
أو الصةود إا «منزلة اإلله» الذي ال يسأل عام يفةل.
وكال األمرين خطأ ورشود عن الصواب ،فحرية اإلنسان ليس مطلقة بحيث
ال يقيدها قيد ،كام استقر يف الضمري الغريب ،الذي حول «احلرية» إا «إباحية» جتةل
اإلنسان يركض وراء شهوته كاحليوان ،وربام كان أضل منه سعيال.
وهبذا بات من حق اإلنسان «الةري» ولو يف الطريق الةام ،بل ارتكاب الفضابح
اجلنسية يف احلدابق الةامة واملتنزهات والطرقات.
وأصعح الزنى والشذوذ اجلن

من حق كل من الرجل واملرأة.
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مرشوعا.
وصار اواج اجلنس باجلنس
ً
وغدا من حق املرأة أن جتهض جنينها ،باعتعاره جزءا من جسدها ،وهيي حيرة
يف هذا اجلسد ،ومل ينظروا إا هذا الكابن احلي أو املخلوق العرشى الذي يسكن يف
أحشابها وأن له حق احلياة التي وهعها له اخلالق األع  ،وأن ليس ألميه وال ألبييه
وال ألحد من الناس حق الةدوان ع حياته.
لقد أغفل الغربيون أن احلرية املطلقة غري موجود يف الةامل ،فالسيارات يف الطرق
الرسيةة الربيسة ،تسري يف حدود مةينة ،حددهتا قوانني السري أو املرور ،من خالفها
يةاقب ع قدر خمالفته .والسفن والعواخر يف املحيطات الكربى تسري يف خطيوط
مالحية مرسومة هلا ،إذا تةدهتا تتةرا لكوارث مدمرة ،والطابرات يف جو السامء
ليس حرة ،تذهب كام تشاء يمنة ويرسة ،بل هلا خطوط حددهتا هلا نظيم املالحية
اجلوية ،ال جيوا هلا أن تتةداها.
بل نقول :إن الشمس والقمر والنجوم يف السامء ،كل منها جيري يف مدار حمدود،

َ َّ ۡ َ َ َ َ ء َ ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ
ۡۡلۡ
ومسار مةلوم {َلۡۡرلامسۡيۢنل ِِغۡلهاۡأ ۡتدرِكۡۡرلقم َ ِۡفَلۡۡرِللَۡننابِقۡۡرنلهنارِوِۡفل ِ
ََ
َ
كۡشَُ َل ۡحو ۡ} [يس.]41:
ِل ٖ

ثم إن الفكر الغريب فصل احلياة الشخصية عن احلياة الةامة .وقيالوا :إن احليياة
الشخصية ملك للفرد يترف فيها كيف يشاء ،يسكر ويةربد ،وحييا اانيا أو شاذا
أو قوادا أو ديوثا ،أو ما شاء أن يفةل ،فليس ألحد أن حياسعه ع ذلك ،أو ييدخل
ذلك يف شئون احلياة االجتامعية ،أو احلياة الةامة.
وهذا ليس صحيح ،فحياة اإلنسان متداخلة ومتالامة ،ويتصل بةضها بعةض،
ويؤثر بةضها يف بةض ،وال يتصور أن يكون اإلنسيان فاسيدا يف حياتيه اخلاصية،
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صاحلا يف حياته الةامة .وال أن يكون اإلنسان الشاذ أو القواد أهال ألن ييؤمتن عي
مسئولية ذات شأن.
ومن هنا نجد أجهزة االستخعارات يف الدول الكربى تصطاد جواسيسيها مين
بني «أصحاب الشهوات» عين يرييق اخلمير واملخيدرات والنسياء ،فهيذه هيي
«املصايد» السحرية التي توقع يف شيعاكها هيؤالء اليذين يف قليوهبم ميرا ،ممين
أضاعوا الصلوات ،واتعةوا الشهوات.
أما اإلسالم فال يفصل بني احلياتني اخلاصة والةامة ،وال بني الةالقتني :الةالقية
باهلل والةالقة بالناس .ويرى أن من خان اهلل ،مل يعةد أن ون قومه ،ومن ضيع حق
اهلل فهو حلقوق الناس أشد تضييةا .ومن فسيدت تيرتيه ،فهيهيات أن تصيلح
عالنيته ،وكل إناء ينضح بام فيه.
احرتام املرأة يف الظاهر ال يف احلقيقة:
املالحظة الثالثة :أن الغرب أظهر احرتامه للمرأة ،وحررها من ظلم الرجال من
اآلباء واألاواج وأمثاهلم ،وخلصها من االعتقادات التي كان تؤمن بأهنيا ال رول
هلا ،وأهنا أحعولة الشيطان ،إل  .ولكن املرأة يف الغرب حترتم ظاهرا ومتتهن باينا.
لقد عومل املرأة كالرجل ،ويولع بام يطالب به الرجل ،وسيق إا املةاميل
واملصانع كالرجال ،ناسني أن تكوينها ليس كتكوين الرجل ،وأن وظيفتها ليسي
كوظيفة الرجل ،وهذا ما قاله الةلامء الكعار املتخصصون ،وأنكروه عي الغيرب،
مثل «ألكسيس كاريل» يف كتابه «اإلنسان ذلك املجهول».
إن املرأة خلق لتكون أما ،لتنشئ األجييال يف حضينها وليذا حتميل وتضيع
وترضع وتريب ،وتتواا عليها الدورات الشهرية ،وتةاين ما تةاين يف احلمل والوالدة
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ۡ

كام قال القرآنَ َ { :
َحلتۡ ُۡۡأ ُّم َُۡۚۡ ٗه َ
اِۡف َِف َض َعت َُۡۡ ۡ ٗها} [األحقاف .]75 :فكيف تطاليب

بام يطالب به الرجال؟ أليس هذا ظلام للمرأة ،وحتميال هلا أكثر مميا تطييق ،وحمابياة
للرجل ع حساهبا؟
ال غرو أن نشأ يف الغرب ما سمي «اجلنس الثالث» الذي أخرجه الةمل اليومي
املنهك من نةومة اجلنس اللطيف ،ومل يدخله يف اجلنس اخلشن «الرجيال» ،فعقيي
جنسا ضابةا ،ال هو من النساء وال هو من الرجال.
لقد أمس املرأة يف الغرب أداة للمتةة ،واإلثارة اجلنسية ،وهلذا قامي فلسيفة
األاياء النسابية يف الغرب ع إبراا املحاسن ،وجتسيد املفاتن ،وإظهيار املثيريات،
وليس ع السرت واحلشمة ،كيام هيو عنيدنا .كيام أن امليرأة باتي أهيم عنري يف
اإلعالنات ،حتى فيام يتةلق بالرجال ،وما حيتاج إليه الرجال ،تةلن عنه امرأة.
والويل كل الويل للمرأة التي يذبل شيعاهبا ،وتيذهب هبجتهيا ون،يهتا ،هنيا
تكسد سوقها ،وتلقي يف سلة املهمالت ،وال يكاد يزورها أحد ،أو هيتم هبا أحيد،
وهذا ما حدث ألشهر املمثالت يف أمريكا وفرنسا وغريمها.
ونظرا النحالل األتة واهنيار القيم األتية ،فقد أصعح كثري مين الفتييات ال
يتييزوجن ،وال يةشيين يف أت تظلهيين ،وجتمةهيين بييأاواجهن السييكينة واملييودة
والرمحة ،التي ذكرها القرآن أركانا للحياة الزوجية املنشودة .بل يةيارشن الرجيال
مةارشة املخادنة واملرافقة دون ارتعاط بمسئولية الزواج وتعةاته الاملية واألخالقيية
واالجتامعية والدينية.
ويا مصيعة من حتمل من هذه املةارشة ،فامذا تفةل هبذا اجلنني الذي ال يةرف ليه
أب ،ولو عرف له أب فهو ليس أبا رشعيا مسئوال عن ولده وفلذة كعده.
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ومن هنا راج يف الغرب هذا العالء املعني ،وهو اليدعوة إا «إباحية اإلجهياا»
بصورة مطلقة ،بال ضوابهب وال قيود ،باعتعار أن امليرأة حيرة يف جسيدها ،بيال أي
مراعاة للدين والفضيلة واألخالق .وأي حرية هذه التي تعيح قتل خملوق حيي يف
أحشاء املرأة ال ذنب له وال جريرة ،إال شهوة األبوين العهيمية؟
ومن املؤسف أن تتعنى هذه الدعوة أحيزاب كيربى يف الوالييات املتحيدة ويف
غريها ،وأن توضع ع رأس قوابم االنتخابات ،وأن حتاول األمم املتحدة فرضيها
يف وثابقها ،كام حدث يف مؤمتر السكان بالقاهرة ،وقد وقف رجال الدين يف اإلسالم
واملسيحية ضد هذه الدعوة الفاجرة القاسية ،التي ال تليق باإلنسان ،الذي اعم أنيه
ارتقى إا قمة احلضارة.

***
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قرن انهيار القيم اإلميانية واألخالقية
ومن اإلخفاقات ،بل من املآثم واملنكيرات :موقيف الةيامل الغيريب وحضيارته
املةارصة من اإليامن والقيم األخالقية ،التي جاءت هبا رساالت السامء مجيةا ،فقيد
خف صوت اإليامن ،وخعا نور اليقني باهلل وبياجلزاء يف اآلخيرة ،يف دييار الغيرب
كلها ،الليربالية والشيوعية.
أما الشيوعية ،فهي قابمة ع تفريغ احلياة من اإليامن باهلل ،واعتعار الدين أفيون
الشةوب ،ودستورها يةلن :أن ال إله ،واحلياة مادة ،فال يتوقيع يف دييار الشييوعية
امللحدة ،أن ترتفع لإليامن راية ،وأن يكون للدين سلطان .بل التةلييم والتثقييف
واإلعالم ومؤسساهتا ،كلها قابمة ع اإلحلاد.
وأما الليربالية ،فهي ال جتحد اهلل رصاحة ،ولكن  -كام قال ليعوبولد فيايس «أو
حممد أسد»  -ليس هلل مكان يف نظامها الفكري احلايل.
إن بلدان «الةامل احلر» أو الةامل الرأساميل أو املةسكر الغريب تتعنى كلها «الفلسفة
الامدية» أساسا حلياهتا الفكرية والسلوكية .والدين لدهيا مسألة فردية ،وال يكاد يرى
للدين أثر يف سلوك األفراد ،إال لدى قلة قليلة ،ال يمثلون االجتاه الةام يف أوياهنم.
وال يكاد يذكر الدين إال يف مناسعات مةينة ،مثل أعياد امليالد «الكريسيامس» وقيد
أصعح أعيادا قومية أكثر منها دينية.
كام يذكر الدين أحيانا باعتعاره حمركا من املحركيات ،وحيافزا مين احلزافيز يف
السياسة ،كيام نجيد ذليك عنيد املسييحيني األصيوليني اليذين يتيدينون بتأيييد
الصهيونية ،وكام نجد ذلك جليا عند عدد من رؤساء الواليات املتحدة األمريكية،
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مثل كارتر ،ورجيان ،وبوش ،وكلينتون.
ويذكر الدين كذلك عند الغربيني عندما تظهير لإلسيالم قيوة بصيورة ميا ،يف
صورة صحوة عامة ،أو حركة منظمة ،أو دولة حاكمة كام يف إيران والسودان ،فهنا
تثور الرول الصليعية ،التي ترى اإلسالم «عدوها األول» كام رأيناهم يف أمريكا بةد
اهنيار االحتاد السوفيتي يرشحون اإلسالم ليكون هيو عيدو املسيتقعل ،ويسيمونه
«اخلطر األخ ،»،وقد كتع يف ذلك كتب ،وعقدت ندوات ومؤمترات.
أما التدين احلق ،بوصفه يقينا باهلل ولقابه وحسابه ،وباعتعاره تقوى هلل سعحانه،
تقوم ع رجاء رمحته ،وخشية عقابه ،فهيهات أن جتيد ليه أثيرا يف الغيرب ،إال يف
القليل النادر.
وهلذا قال بةض مفكرهيم :نحن نةيش ع ظل لظل ،فة أي يشء يةيش مين
بةدنا؟ يريد بظل الظل :ظل إيامن اجليل السابق الذي بنى احلضارة.
ومع خفوت صوت اإلييامن ،خفي صيوت األخيالق والفضيابل ،وغلعي
الشهوات والرذابل ،فقد قام فلسفة احلضارة الغربيية عي الفصيل بيني الةليم
واألخالق ،وبيني االقتصياد واألخيالق ،والسياسية واألخيالق ،وبيني احليرب
واألخالق.
وهلذا استخدم الةلم األسلحة الفتاكة التي تقتل املاليني ،إذ الةلم ال صيلة ليه
باألخالق.
واستخدم االقتصاد كل الوسابل لسحق املنافسني ،ويردهم من السياحة بأيية
وسيلة ،وكذلك للكسب واإلثراء ولو من عرق الكيادحني ،ودمياء املستضيةفني،
ودموع املسحوقني ،ألن االقتصاد شئ ،واألخالق يشء آخر.
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واستخدم السياسة كل الوسابل لقهير اخلصيوم ،والتغليب عي املنافسيني
بالكذب واخلداع واملكر والغش ،فالغاية تربر الوسيلة ،واألخالق ال ليزوم هليا يف
عامل السياسة!
ومثل ذلك احلرب ،فتستخدم فيها كل الوسابل واآلليات ،وإن هيدم قيرى
بكاملها ،وقتل اآلمنني يف دورهم ،وامليدنيني يف مةاشيهم ،والنسياء واأليفيال
والشيوخ يف بيوهتم.
ويف احلياة الةامة ،وجدنا غياب األخالق التي تضعهب شهوة اجلنس ،ومتيز بيني
اإلنسان واحليوان ،وخصوصا خلق احلياء والةفاف واإلحصان.
فالغرب يريد أن نفتح العاب ع مراعيه للجنسني ،يستمتع بةضهام بعةض،
دون قيود وال ضوابهب .إال رغعة أحدمها يف اآلخر ،فال قيمة لةقد وال لرباط اوجية
مقدس .وال ألتة ينشيأ يف رحاهبيا األوالد ،ويتةلميون يف ظالهليا آداب العنيوة
واألخوة والتةاون واملحعة ،وتوقري الكعري ،ورمحة الصيغري ،واحيرتام امللكييات،
وإعطاء كل ذي حق حقه.
لقد رأينا الدعوة إا اإلباحية يف الغرب يةلو صوهتا ،ورأينا أندية للةراة ،وأندية
للةراة ،وأندية للشذاذ واملخنثني من اجلنسني ،ورأينا هيؤالء وهيؤالء يظهيرون يف
جمموعات هلا أصواهتا املكثفة يف االنتخابات الرباسية يف أمريكا ويف غريها.
بل رأينا من يامرس اجلنس مع أخته ،بل مع ابنته ،بيل ميع أميه! ورأينيا ألوانيا
جديدة من الزواج ،غري الزواج الذي رشعه اهلل ،وعرفه الناس ،وهو :اواج الرجل
بالرجل ،واملرأة باملرأة! ورأينا بةض الكنابس الغربية تعارك هذا الزواج ،ورأينا من
آباء الكنابس من يةلن يف التلفاا أنيه يةقيد هيذا اليزواج .ورأينيا بةيض اليعالد
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األوروبية جتيز هذا قانونا ،كام فةل جملس الةموم الربيطاين.
ورأينا «مؤمتر السكان» الذي انةقد يف القياهرة سينة 1994م و «ميؤمتر امليرأة»
الذي انةقد يف «بكني» بالصني سنة 1995م ،كالمها يتعنى هذا االجتاه اليذي يقيوم
ع فلسفة اإلباحية ،ويتعنيى هيذه األليوان الشياذة مين الةالقيات ،مثيل األتة
الوحيدة اجلنس «تتكون من رجلني أو من امرأتني»! أو الوحيدة التكوين «تتكون
من امرأة تتعنى يفال»!
كام تعنيا إباحة اإلجهاا بيإيالق ،واعتعيار احلميل جيزءا مين جسيم امليرأة
تترف فيه كام تشاء ،متناسعني هذا الكابن احلي الذي جيري يف أحشابها ،وأن ليه
حق احلياة ،وال حق هلا وال لغريها يف قتله وإعدامه.
وقد وقف األاهر ورابطة الةامل اإلسالمي واملؤسسات اإلسالمية مع الفاتيكان
جنعًا إا جنب «يف مؤمتر السكان بالقاهرة» يف مواجهة هذه املوجه الةاتية التي تريد
أن يتحلل الناس من سابر القيم والفضابل ،وأن يةيشوا كاألنةام أو أضل سعيال.
الشيوع واإلقرار والتقنني:
لقد عرف اخلطيئة ،وعرف الرشود عن األخالق ،واالنحيراف عين الرياط
املستقيم يف كل األمم ،ويف شتى األامنة ،ومن املةروف أن اإلنسان خملوق مزدوج
الطعيةة ،اختلهب فيه اخلري والرش ،وامتزج فيه الطني والرول ،واصطرع فيه الفجور

َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
ۡزكى َهاَِۡ ۡ1فقدۡ
اِۡفتقۡوىهاۡۡ1قدۡأِلحۡم
والتقوىَِ { .فنفۡ ٖسِۡفماَۡنوىهاِۡۡ1ألهمهاِۡجوره ۡ
َ َ َ َ
ۡد ََّنى َها} [الشيمس .]71 - 1 :وال بةد يف أن يغليب الفجيور التقيوى ليدى
خابۡم

بةض الناس ،ويغلب اخلري الرش ،ويةلو الطني عي اليرول ،فيخليد اإلنسيان إا
األرا ويتعع هواه .ولكن الناس كانوا يستخفون إذا وقةوا يف اإلثم ،ويستحيون
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أن يراهم أحد ،أو يةرفهم به أحد ،وحياول أحدهم أن يربئ نفسه إذا اهتم بيه ،وإذا
غلعته نفسه أو شيطانه ت،ع إا اهلل أن يتوب عليه.
ولكن املشكلة يف فساد هذا القرن يف الغيرب ،تكمين يف شييوع هيذا الفسياد
وانتشاره انتشار النار يف اهلشيم ،حتى أمسى عرفا عاما ،يشب عليه الصغري ،وهيرم
عليه الكعري ،فال تنكره القلوب ،وال تنهى عنه األلسنة ،بله أن تغريه األيدي.
هذا هو اخلطر يف فشو املنكر والرذيلة والفساد يف األرا ،وهذا ما عابه اهلل ع
اليهود وبني إتابيل ،إذ وقع فيهم الفساد ومل ينكيروه ،بيل سيك عنيه الةليامء

َ
ۡ َۡ ۡ َ
َ
ۡرِمن ِ ۡ
والكرباء ،فعاءوا بواره ،كام قال تةيااَِ { :فتن َ ىَۡث ِ ٗۡ
نْ ۡمِننه ۡش ن ِعو ِ
ۡۡلۡ ِ
َ
َ َ
َ
ۡ َ
ۡ ُّ َ َ َ َ َ ۡ
َّ
ۡمناۡ ونوي َۡيع َملنو ۡۡ22لنوَل َۡينن َهى ۡه ۡ ۡۡرل َّ َّٰن ِ َُّكنو ۡ
َِفۡرل ۡعد َو ِۡۡ َِفأكل ِ ِه ۡۡرلُحتۡبِنۡس
َ ََ
َ َ
ُّ َ َ
َ َ ۡ َ َۡ َ
َ ۡ َ َ ۡ
ِۡفأكل ِ ِه ۡ ۡۡرلُحۡتۡبِۡ َسۡماۡ ونويۡيۡننعو ۡ} [الامبيدة،26 :
ۡرِث
ِفۡرضحلارۡع ۡقول ِ ِه ۡ ِ

.]23

واستحق املجتمع كله هبذا لةنة اهلل ززز وعقوبته :الفاعل بافرتاقيه ،والسياك

َ َ ََ
َّ
ۡ
ََ
َ َ
نِلءِيلۡ ۡل َُِنا ِ ۡد ۡيِفۚدۡ
بإقراره ،كام قال سعحانه{ :لعِ َ ۡۡرَّلِي َ ۡكفن ۡ ِفيۡمِن ۢ ۡبَن ِ ء ۡإَِن
َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ
َِفع َ
ۡمنكن ٖۡ
ندِف ۡ ۡ11ونويَۡلۡيَنناهو ۡعن
ِيَسۡۡرب ِ ۡم ۡي ۡذل ِكۡبِماۡعۡويِۡف وويۡيعت
ََۡ َ
ۡ َ
َ ۡ
وهۡۡبِۡ َس َۡماۡ ووي َۡيف َعلو ۡ} [الامبدة.]17 ،18 :
ۡف ۡعل ۡ
ٗ َّ
َّ ۡ
وقد حذر القرآن من هذه النقمة اإلهلية الةامة يف قوله تةيااَِۡ { :فۡرتقنويِۡ ِت َننَُۡلۡ
ۡ َ َّ َّ
َ َ
ۡ َ ء َّ ٗ َ َ ۡ ء َ َّ َّ َ َ ۡ َ
اب} [األنفال.]65 :
ِيدۡۡرل ِعق ِۡ
َكَبۡۡرَّلِي َ ۡظل ۡمويۡمِنم ۡخاصُِۡفۡرعلمويۡأ ۡۡرَّللۡشد
ت ِۡ

وقد ذكر لنا احلديث النعوي الرشييف ميا يصييب النياس مين بيالء مل يةرفيه
السابقون ،ومل جيربه الالحقون ،بسعب شيوع الفساد واملنكر ،وذلك فيام رواه ابين
ماجه واحلاكم عن ابن عمر مرفوعا «ما ظهرت الفاحشة يف قلوم حتلي يعمل

لا
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فيهم عالنية ،إال سلط اهلل عليهم الطاعون واألوجلا التلمل ت نكلن يف أسلالفهم
الذين مضوا»(.)4
وهذا اإلنذار النعوي صيدقه الواقيع املشياهد ،حييث ظهيرت فاحشية الزنيى
والشذوذ ،وأصعح يةمل هبا عالنية ،ال يستحي منها أحد ،وال يستخفي ،فأصيب
القوم بام أيلقوا عليه اسم «اإليدا» جزاء وفاقا ،بام قدم أيدهيم ،وما ربك بظالم
للةعيد.
وقد حدثنا القرآن عن قوم انترشت فيهم الفاحشة «الشذوذ اجلن » وأدمنوها،
حتى غدت آفة عامة فيهم ،ال ينكرها بةضهم ع بةض ،وأرسل اهلل فيهم رسوال
يدعوهم إا توحيد اهلل تةاا ،واجتناب هذا املنكر الذي يأتونه يف نادهيم ،وقال هلم

َ َ ۡ َ ُّ
َََۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ
ۡرَّلَ َ ي َ ۡ ِم َ ۡۡرل َعلَم َ
ۡر ُّكمن ۡ
نيِۡۡ721فتذرِف ۡماۡخلنقۡلمن
رسوهلم لوط{ :أتأۡتو ۡ
ِ
ۡ َ َ ۡ َ ٌ َ َ
ِم ۡأَز َ
َۡع ۡدِف ۡ} [الشةراء.]722 ،725 :
جم وۡبلۡأوت ۡقوم
و
ِ

وصفهم لوط هنا بأهنم عادون ،ويف مواقف أخرى بيأهنم مفسيدون وجمرميون
ومرسفون ،وجاهلون ،حتى ضيوفهم ما كانوا يدعوهنم ،وصدق القرآن حني قال:

َ
َّ
{ل َعمۡ ۡ َكۡإِن ۡه

َ
ۡلَِف َ
َۡنك َ ت ِ ِه َۡيع َم ۡهو ۡ} [احلجر.]16 :
ِ

وهلذا كان ال بد من تطهري األرا من رجس هذه القريية التيي كاني تةميل

َ َ َّ َ ء َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ناَۡنناِ ِل َهاۡ
ناۡجعلنناۡ لَِكه
اخلعابث ،إهنم كانوا قوم سوء فاسيقني {ِلمناۡجناءۡأمۡ و ۡ
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ب ِ َلعَِك ٖۡد} [هود.]83 ،86 :

ومن ثم نرى أن مشكلة االنحالل والفساد اخللقي يف الغرب يف هذا القرن إنيام
( )4انظر «السلسلة الصحيحة» لأللعاين (جي 1رقم.)126
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تتمثل أج ما تتمثل يف ظهوره وشيوعه واإلعالن به ،وإقراره من الةيرف الةيام،
وهذا أشد ما يكون خطرا ع املجتمع اإلنساين :أن يسك عن املنكر فيال ينهيى
عنه ،ثم ينحدر األمر أكثر ،فيؤلف املنكر ويةتياد ،فيال ينكير النياس منكيرا ،وال
يةرفون مةروفا ،ثم يزداد االنحدار والسقوط ،حتى يأمر الناس باملنكر وينهوا عن

ۡ َ
املةروف ،وهو جمتمع املنافقني ،الذين هم يف الدرك األسفل من النار {ۡرل ۡم َن ِفقنو ۡ
ۡ َ
َ ۡ َ
َ ۡۡ َ
َ َ
ت َۡبع ۡض ۡه ِ َ
َِفۡرل ۡم َنفِ َق ۡ
نك َ
ِۡف َيقلِضنو ۡ
ِفف
ِۡف َين َهنو ۡعن ِ ۡۡرل َۡمعن ۡ ِ
ۡم ۢ ۡبع ٖ و
ضۡيأم ِف ۡبِنُلم ِ
َ
َ
َّ
َّ َ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ
ۡه ۡ ۡۡرلفُِقو ۡ} [التوبة.]21 :
ۡرَّللِۡيُ ََِك ۡه ۡإ ِ ۡۡرل ۡم َنفِقِني
أيد َِي ۡه ۡن ُۡويۡ

وأشد من ذلك سوءا وانحطاييا :أن «يقينن املنكير» وتقيره رشابيع املجتميع
وقوانينه السارية ،وهذا هو منتهى السقوط واالنحدار يف اهلاوية.
وهو ما انتهى إليه الغرب يف أواخر هذا القرن حيث قنن «الشذوذ اجلن ي» يف
بةض األقطار وأجااته الربلامنات التي متلك الترشيع.
فهذا ما هعهب إليه اإلنسان الغريب املةارص( ،)5يف قرن اإلنجااات التكنولوجيية،
والثورات الةلمية ،وال نملك إال أن نقول :ال حول وال قوة إال باهلل ،وإنا هلل وإنا إليه
راجةون.
خطر فصل العلم واالقتصاد والسياسة عن األخالق:
وهنا أود أن أايد إضافة مهمة يف موضوعنا هذا.
فقد الحظ أن كثريا مين الكتياب املسيلمني إذا حتيدثوا عين سيقوط القييم
األخالقية يف الغرب ،ركزوا ع جانب الةفاف واإلحصان والطهيارة مين الزنيى
( )5انظر :فصيل «االنحالل األخالقي» و «التفس الةابيل» مين كتابنيا «اإلسيالم حضيارة الغيد»،
(ب )64 - 32نرش مكتعة وهعة القاهرة.
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والشذوذ ونحو ذلك مما يتصل بفضابل «اجلنس».
وهذا حق ال ريب فيه ،ولكن السقوط األخالقي عند املغربيني أوسع دابرة من
ذلك ،وذلك أن فلسفتهم  -كام أرشنا من قعيل  -تقيوم عي الفصيل بيني الةليم
واألخالق ،وبني الةمل واألخالق ،وبني االقتصياد واألخيالق ،وبيني السياسية
واألخالق ،وبني احلرب واألخالق.
وانفصال هذه األمور اجلوهرية عن األخالق ،مةناه :أن احلياة كلها قد عزلي
عن األخالق ،وأن األمة يف علمها وعملها ،ويف سياستها واقتصادها ،ويف حرهبيا
وسلمها متيض وفق أهوابها ومنافةها الامدية ،وال حيكمها عنر القيم واألخالق.
وهذا ت اادواج املةايري يف السياسة الغربية ،فهيم حيرميون الشيئ عي قيوم،
وحيلونه آلخرين ،وقد يةاقعون شةعا ع فةل ،وال يةاقعون عليه إذا اقرتفه آخرون،
كام نراهم أبدا يف موقفهم مين إتابييل ،فهيم ييدينون اإلرهياب إال إذا ارتكعتيه
إتابيل ،ويدينون قتل املدنيني ما مل ترتكعه إتابيل.
وهذا أيضا ت استخدام الةلم الغريب يف التدمري واإلهالك بغري حساب.
وت استخدام القوة الةسكرية الغربية يف تنفيذ سياستها رغم أنوف الشيةوب
املستضةفة يف األرا «حتكم الذبب فاخضع أهيا احلمل»!
وهذا هو الرس يف أن االقتصاد الغريب ال يعايل أن يسحق الصغار ملصلحة الكعار،
وأن يطرد من السوق كل الناس لينفرد به وحده ،وأن يرخ

األسيةار ميدة مين

الزمن لسلةة مةينة ،حتى يةجز اآلخرون عن جماراتيه ،فيفلسيوا وينسيحعوا مين
امليدان ،ويعقى هو وحده ال رشيك له .وهلل در شاعرنا أمحد شوقي حني قال:

ولييييس بةيييامر بنييييان قيييوم إذا أخالقهييم كانيي خرابييا!
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قدرة احلضارة الغربية على معاجلة أخطائها:
ولكن لكي نكون منصفني جيب أن نةرتف للحضارة الغربية املةارصة  -بيرغم
ماديتها ونزعتها النفةية واإلباحية  -أهنا قادرة ع نقد ذاهتا ،واكتشاف أخطابهيا،
وتشخي

دابها ،ووصف دوابها ،وهبذا تستطيع  -إا حد كعري  -أن تةالج كثريا

من اخللل واالضطراب الواقع يف مسريهتا أو يف كياهنا نفسيه .وخصوصيا الغيرب
الليربايل ،املؤمن باحلريات الةامة ،وبحرية التفكري ،وحرية التةعري ،وحرية النقيد،
من خالل الصحافة والكتب وأجهزة اإلعالم والربلامنات وغريها.
وهلذا تعان ما يسقهب اجتاه ويأن آخر ،وتسقهب حكومة وتأن أخرى.
لقد رأينا مسرت ترششل يقود أمته «بريطانيا»إا النر يف احلرب الةاملية الثانية،
فلام وضة احلرب أواارهيا ،غيريه الشيةب واختيار غيريه ،فللحيرب رجاهليا،
وللسلم رجاهلا.
ولقد رأينا كيف نشأ االحتاد األوريب ،وتطور برسعة من سوق أوربية مشيرتكة
إا برلامن أوريب ،إا كيان سيايس يتقارب ويتالحم يوما بةد يوم ،مل تقف يف سعيله
عقعة التاري  ،وما كان فيه من رصاع دام استمر قرونا ،وسيال فييه دمياء عزييزة
وغزيرة ،نتيجة خلالفات دينية أو عرقية أو إقليمية ،أو مصلحية ،وآخرها احلربان
الةامليتان اللتان حصدتا املاليني من أبناء أوربا بأيدهيم بةضهم لعةض ،مل حتل عقعة
التاري دون االحتاد ،وال عقعة الواقيع وميا فييه مين تنيافس وتنياقض وتةيارا
مصالح ،بل تغلعوا ع ذلك كله يف ضوء نظرة موضوعية مستقعلية مستوععة ،ويف
ضوء ما نسميه «فقه املواانات» و«فقه األولويات».
فانظر إا هذا النجال العاهر ،وانظر يف مقابله إا خيعتنا نحن الةرب ،حييث مل
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نستطع إا اليوم عقد قمة عربية  -جمرد قمة ليومني أو ثالثة  -ملناقشية مشيكالتنا
الكربى املةلقة ،فقد وقف حرب اخللييج األخيرية عقعية يف سيعيلنا .وإن كني
شخصيا ال أعلق أمال ع هذه القمم ،ولكنها مظهر من مظاهر الوحيدة عي أيية
حال.

***
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قرن احلروب والدماء
ومن أبرا مةامل هذا القرن :أنه قرن احلروب والدماء ،التي مل يةرفهيا قيرن مين
القرون قعل ذلك .ومن قرأ أرقام الضحايا ،ارتةدت فرابضه من هوهلا وضخامتها
فكل ضحايا العرشية منذ ابتدأت اخلليقة إا أواخر القيرن اليامال ال تعليغ عرشي
مةشار ما حصدته هذه احلروب الوحشية من أبناء آدم يف هذا القرن وحده.
ال شك أن الراع بني العرش قديم ،وقد تال علينا القرآن قصة ابني آدم بياحلق،
حني قتل األخ أخاه ابن أمه وأبيه ،ظلام وعدوانا ،قتل قابيل هابيل  -كيام تسيميهام
اإلتابيليات  -وذلك يف فجر التاري  ،حني كان العرشية أتة واحيدة ،تتكيون
من أبوين وأوالدمها ،وحني كان اإلنسان ال يةرف كيف يواري جثية أخييه ،فقيد
كان هذا أول مي يف تاري العرش ،ومن املؤسف أن يكون أول ميي قتييال ،وأن

َۡ َ ۡ ۡ َ َ
َ َ
نلۡأَخَِكن ُِۡۡ َف َق َتلَن ۡ
نَُِۚۡأَصن َ
نل َحۡ ِمن َ ۡ
لۚۡنفُننَُۚۡتن
يكييون قتلييه بيييد أخيييه {ف َط َّوعننتۡۡ ۡ
َ
ِسي َۡ} [الامبدة.]31 :
ۡرلخ ِ ِ

واستمر الراع والقتال بني العرش ألسعاب شتى ،يوال القيرون ،ويف خمتليف
العيئات والعلدان ،وال يةرف عر خال من القتل والقتال وإراقة الدماء ،حتى قيال
بةض األدباء واملفكرين :اإلنسان حيوان حمارب!
ولكن العرشية يف تار ها الطويل ،مل تةرف قرنا وقع فيه من احلروب الكيربى،
وجرى فيه من أهنار الدماء ،مثل ما جرى يف هذا القرن الدموي األمحر.
ذلك أن احلروب يف الةصور الامضية كان حروبا حملية ،وكان األعداد فيهيا
قليلة ،وكان أدوات احلرب حمدودة التأثري ،فقلام يصيب السالل إال واحيدا مين
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الناس إذا جاء ممن يتقن استةامله ،سواء كان أرضبا بالسيف ،أم يةنيا بيالرمح ،أم
رميا بالنعل والسهام ،حتى الرمي باملنجنيق ونحوه ،قلام كيان يصييب غيري املعياين
والقالع والتحصينات.
أما حرب هذا الةر ،فقد تطورت أسلحتها تطورا هابال ،منذ اخرتاع العارود،
ثم األسلحة األتوماتيكيية والصياروخية ،واليدبابات وامليدرعات والغواصيات
والسفن احلربية ،والطابرات املقاتلة ،وحامالت الطابرات ،ثم األسلحة الكيامويية
واجلرثومية ،واألسلحة النووية .وميا اال اإلنسيان  -يف الغيرب خاصية  -يطيور
أسلحته بايراد وتعة جنونية ،حتى تغدو األسلحة احلديثية ،بةيد ميدة قليلية،
أسلحة قديمة عفى عليها الزمن ،يعيةها ألمثالنا الذين نشيرتي خملفيات أسيلحته
بةرشات املليارات.
كام تطورت مساحة احلرب ،فلم تةد بني قعيلتني ،وال بني شةعني ،بيل وال بيني
عدة شةوب ،بل كتل هابلة من العرش ،انقسيم إا مةسيكرين يقاتيل بةضيهام
بةضا ،حتى شمل الةامل كله.
وهذا ما شهدناه يف احلربني الكونيتني الكعريتني يف هذا القرن :احليرب الةامليية
األوا ما بني سنة  1914و 1918م احلرب الةاليمة الثانية ميا بيني سينة 1939م
وسنة 1945م وهي يف األساس بني دول أوربية ،ومع كل منهم حلفاء من أنحياء
الةامل.
ومما ضاعف حجم اخلسابر العرشية يف حروب هذا القرن :ايادة أعداد السيكان
يف قارات الةامل كلها وهلذا غدت هذه اآلالت الةسكرية اجلهنميية تقتيل اآلالف
تلو اآلالف مرة واحدة ،بل عرشات األليوف ،بيل مئيات األليوف ،حتيى كاني
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احلصيلة النهابية ،باملاليني بل بةرشات املاليني ،كيام سيتقرأ ذليك باألرقيام التيي
أحصاها أهل االختصاب.
ومن الفوارق بني هذه احلروب الكونية يف هذا القرن ،وبني احلروب القديمية:
أن احلرب قديام ،كثريا ما كان تنتهي يف يوم أو أيام ،كام رأينا يف الغزوات النعويية
يف عر الرسالة ،ويف عصيور الفتيول اإلسيالمية ،ومةيارك التياري اإلسيالمي
الكربى ،كان احلرب تنتهي يف يوم مثل غزوة بدر أو أحد أو حنني ،وكذلك نرى
املةارك احلاسمة يف التاري  ،كان مةظمها حيسم يف يوم ،مثل مةركة الريميوك ميع
الروم ،ومةركة القادسية مع الفرس ،ومةركة حطني مع الصليعني ،ومةركية عيني
جالوت مع التتار.
والةرب يف اجلاهلية أيلقوا ع مةاركهم التار ية كلمية «أييام الةيرب» ألن
األصل فيها أن تقع يف يوم واحد ،وإن كان بةضها قد اسيتمر ميدة يويلية ،مثيل
حرب العسوس ،التي دام أربةني عاما ،ولكن ليس مةنى هذا أن هذه األربةيني
عاما كان كلها حروبا بني القعلتني املتصارعتني :بكر وتغلب ،بيل الةيداوة هيي
املستمرة ،وقد يقع ما بني احلني واحلني اشتعاكات تكرب أو تصغر.
أما احلربان الةامليتان ،فقد استمر كل منهام نحو مخس سنوات ،مشيتةلة األوار
ملتهعة السيةري ،تغيذهيا اليرول الةدابيية الكامنية ،ويينف فيهيا شييطان الكيرب
واالستةالء يف األرا ،ويغذهيا الةلم بيام يرتع مين أسيلحة جعيارة ،وتربرهيا
السياسة بام هلا من مطامع وأهواء.
قرن احلربني العامليتني:
وقة احلربان الةامليتان الكربيان يف حوايل ثالثني سينة  1945 - 1914بيني
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أوروبا بةضها وبةض :ألامنيا ومن انضم إليها من حلفاء ،وانجلرتا ومن كان مةها
من حلفاء يف القارات املختلفة .هذه احلرب مل تكن كحرب العسيوس ،أو حيرب
داحس والغرباء عند الةرب ،وال كاحلرب بني الفرس والروم يف أوابيل اإلسيالم،
وال كاحلرب بني املسلمني واملرشكني يف غزوات الرسول وقد بلغ ( )27غيزوة،
وتايا أصحابه وهي نحو ( )56تية ،فقيد كيان كيل حصييلة هيذه الغيزوات
والرسايا ال يزيد ع  422شهيد وقتيل من املسلمني وخصومهم.
ومل تكن هذه احلرب كاحلروب التي وقة بني املسلمني والفرس أو اليروم يف
أيام الفتح اإلسالمي ،وال كاحلروب التي نشع بيني األوربييني واملسيلمني فييام
سمي احلروب الصليعية ،وإن سال فيها دماء غزيرة ،والسيام من املسيلمني عي
أيدي الصليعيني .وال بني األوربيني بةضيهم وبةيض خيالل ميا سيموه القيرون
الوسطى ،والسيام بني الكاثوليك والربوتستان  ،وقد كان حروبا قاسية وجمياار
رهيعة انتقم فيها بةضهم من بةض بشكل رهيب ،وحقد أسيود بغييض ،قيل أن
يوجد له نظري.
لقد كان هذه احلرب أو هاتان احلربان أشد وأنكر من ذلك كله بمئات املرات
بل آالف املرات ،فقد استخدم فيهيا أدوات حديثية مل يكين يملكهيا اإلنسيان
القديم ،واستعيح فيها احلرميات واليدماء ،بيام مل يةيرف مين قعيل ،واتسية
مساحتها ،حتى شمل الةامل كله أو كادت.
وقد كان عدد القت يف احلرب الةاملية األوا  -حسب إحصاءاهتم أنفسيهم -
نحو تسةة ماليني ( )9222222قتيل.
أما احلرب الةاملية الثانية  -وقد تطورت فيها أسلحة القتل والدمار  -فقد بليغ

43

أمتنا بني قرنني

نحو واحد وستني مليونا من العرش (.)61222222
وهذه تفاصيل الضحايا والقت يف احلرب الةاملية الثانية باألرقام:
االحتاد السوفيتي

25.568.222

الصني

11.324.222

ألامنيا

7.222.222

بولندا

6.822.222

اليابان

1.822.222

يوغسالفيا

1.722.222

رومانيا

985.222

فرنسا

812.222

هيذا باالضييافة إا بريطانيييا وبةييض الييدول
األخرى
املجموع:

 61مليونا

وهذه بةض األرقام النايقة بةدد القت خالل القرن املنرم ،املةربة عام اقرتفته
العرشية من جرابم شنيةة ،يف قرن اإلنجااات الةلمية:
االحتاد السوفيتي :من عام  62 - 1991 - 1917مليونا.
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احلرب الةاملية الثانية 13 :مليونا  25 -مليونا(.)6
الصني :من عام  38 - 1987 - 1923مليونا.
منذ عام  112 - 1971مليون حالة إجهاا متةمد ،قال مؤلف الكتاب :وإذا
اعتربت هذه جريمة ،تكون أكرب جريمة يف التاري .
ونحن  -املسلمني  -ال نشك يف أهنا جريمة اعتداء ع إنسان حي ،وإن يكن يف
الرحلة اجلنينية ،إال أنه إنسان!
جماعة الستينات 27 :مليونا.
احلرب الةاملية األوا 9 - 1918 - 1914 :ماليني.
احلرب الةاملية الثانية 61 :مليونا.
قت احلكومات خالل القرن 172 :مليونا «دون احلرب» وهذه هي التفاصيل:
العلد

السنة

الةدد

االحتاد السوفيتي

1987 - 1917

61.911.222

الصني الشيوعية

1987 - 1949

35.236.222

ألامنيا النااية

1945 - 1933

22.946.22

الصني القومية

1949 - 1928

12.275.222

اليابان

1945 - 1936

5.964.222

(Alan Bullock - Hiter Stalin: Parallel Live )6
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الثورة الشيوعية يف الصني

1949 - 1923

3.466.22

كمعوديا

1979 - 1975

2.235.222

تركيا

1918 - 1929

1.883.222

فيتنام

1987 - 1945

1.678.222

كوريا الشاملية

1987 - 1948

1.663.222

بولندا

1987 - 1945

1.585.222

باكستان

1987 - 1958

1.523.222

املكسيك

1922 - 1922

1.417.222

يوغسالفيا

1987 - 1944

1.272.222

روسيا

1917 - 1929

1.266.222

تركيا أتاتورك

1923 - 1919

878.222

بريطانيا

1987 - 1922

816.222

الربتغال

1982 - 1926

741.222

إندونيسيا

1987 - 1965

729.222

دول أخرى

1987 - 1922

2.792.222

املجموع

1987 - 1922

169.222.222
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الثورة الشيوعية الدموية:
وال يتسع املجال هنا لنذكر تفاصيل هذا املذابح العرشية ،وميا أرييق فيهيا مين
دماء ،قدم قربانا هلذا الوثن اجلديد «الشيوعية» الذي أنكر اإلليه الواحيد ،وأقيام
«إهلا جديدا» هو :الامدة ،وال يشء غري الامدة.
وال يستعةد ممن ال يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر ،أن يقرتف أشنع اجلرابم ،وأبشع
ألوان الفساد يف األرا ،فال دين يردعه ،وال ضمري يمنةه ،وال خوف من اهلل تةاا
يقمةه.
وهلذا رأينا فرعون الطاغية املتأله يف األرا ،يذبح أبناء بني إتابيل ويستحيي
نساءهم بالقهر واجلربوت ،لةدم يقينه بياهلل وحسيابه ،كيام قيال القيرآن الكيريم:
َ ََ ۡ

ۡۡ ۡ

َ

َ

َ ُّ َ َّ ۡ

َ َ َ ۡ َ ۡ َ

ۡ
ۡرلق َ
َ َ
َ
َ
ۚۡۡلۡۡرض ِ
ِۡفظن ءويۡأنه ۡإِِلناَۡلۡي جعو ۡ} [القص
{ ِۡفۡرَنتكَبۡهوِۡفجنوده ِ
فَۡبِل ِ
ْۡ ِ

:

.]37

ۡ ۡ َ َ َّ
ۡ ۡ َ ََ ۡ
{ َِفقَا َ ۡ
ۡم َ ل
م ِ
ناب}
َبَۡلۡيۡنؤ ِم ۡ ۡب ِ ََكنو ِمۡۡرل َُِ ِۡ
ۡكۡمتك ِٖ
ۡم ِ
وَسۡإ ِ َِنۡعذۡتۡب ِ ِّبِۡفرك ِ

[غافر.]61 :

وال عجب أن رأينا لينني الذي أشةل الثورة العلشفية ،وأقام الدولة الشيوعية يف
روسيا ،يرتكب من جرابم التقتيل والتذبيح والرتويع ما ال يتصوره برش .وأعجب
من ذلك أنه مل يشةر بأي أمل أو وخزة ضمري من جراء ما ارتكب ،بل كتب يف رسالة
له إا ماكسيم جوركي يقول :إن قتل ثالثة أرباع الةامل هيون ،يف سيعيل أن يصيعح
الربع العاقي شيوعيا!!
يتمم هذه الصورة القعيحة ما فةله خليفته من بةده ستالني ،حتى بالشييوعيني
األقحال أنصار لينني ،وما فةله باملسلمني من تقتيل وتنكيل وهتجري إا صيحراء
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سيربيا.
وع كل حال ،قد قام الثورة الشيوعية يف روسيا يف سينة 1917م مين هيذا
القرن ،وأقام االحتاد السوفيتي ،وأدخل فيه عددا من اجلمهوريات اإلسيالمية
الةريقة وراء ستارها احلديدي بالقوة والغلعة الامدية ،وكان القوة الثانية ،والقطب
الثاين يف الةامل ،ثم قعل أن ينقيض القرن اهنار هيذا العنييان الضيخم ،وهيو يمليك
ترسانة عسكرية هابلة ،من األسلحة النووية والتدمريية ،ألنه بني ع شفا جيرف
هار ،فاهنار بأهله ،وكان مصادما لفطرةة اهلل التي فطر النياس عليهيا ،وميا صيادم
الفطرة ال بد أن تغلعه الفطرة ،وأن يةاقعه القدر األع  ،بقدر مصادمته هلا.
وقد كان مصادمة الشيوعية للفطرة مصادمة ضخمة ،فكان الةقوبة اإلهليية
ع قدرها ،سنة اهلل يف خلقه ،ولن جتد لسنة اهلل تعديال.

***
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إجنازات أمتنا
يف القرن العشرين
اششش التحرر من االستعامر
اششش انتشار التعليم
اششش ظهور حركات اإلحياء والتجديد اإلسالممل
اششش مقاومة التغريب والغزو الفكري
اششش انطالق الصحوة اإلسالمية

***
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إجنازاتنا يف القرن العشرين
هل أجنزنا شيئا يف القرن العشرين؟
أعني بنا :نحن الةرب الذين بلغنا يف آخر القرن ما يقرب مين ثالثامبية ملييون
إنسان يف الوين الةريب من حميطه اهلادر إا خليجه الثابر ،كام هيتف اهلاتفون.
ونحن  -املسلمني  -الذين بلغنا يف آخر القرن  -بام فينا نحين الةيرب  -نحيو
أالف وثالثامبة مليون ،أي نحو مليار وثلث املليار من العرش.
وال شك أن القوة العرشية نةمة عظيمة امتن اهلل هبا ع ععياده حيني قيال عي

ۡ ۡ َ ٗ َ َ َّ َ ۡ
ۡ
َّثك ۡ} [األعراف.]82 :
لسان نعيه شةيب لقومهَِ { :فۡرذَ ۡ ءِفيۡإِذَۡۡنت ۡقلَِكٗلِۡك

وقال الشاعر الةريب يفتخر ويعاهي بكثرة عدد قومه:

مألنييا الييرب حتييى ضيياق عنييا ونحيين العحيير نملييؤه سييفينا
وقال اآلخر:

تةرينيييا أنيييا قلييييل عدييييدنا فقليي هلييا :إن الكييرام قليييل
فحاول أن يةتذر عن قلة الةدد.
ولكن ال قيمة هلذه الكثرة العرشية إذا مل تنجز مين األعيامل الكعيرية ميا يكيافئ
عددها ،وإال كان كام بال كيف ،وأمسسي «كثيرة كغثياء السييل» كيام جياء يف
احلديث النعوي الذي أخرب عن تداعي األمم ع أمة اإلسالم ،كام تتيداعى األكلية
ع قصةتها ،أي أن هذه األمم التي يدعو بةضيها بةضيا ،ويتكتيل بةضيها ميع
بةض ،تريد أن تلتهم األمة املسلمة التهام اجليياع لطةيام القصياع .وحيني سيأل
الصحابة الرسول صصص :أمن قلة نحن يومئذ يا رسيول اهلل؟ قيال« :بل أنلتم يوم لذ
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كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء السي »(.)7
اخلري والربكة إذن ليس يف جمرد الكثرة ،بل يف الةمل واإلنجاا والةطاء.
وسؤالنا :هل أنجزنا شيئا؟ يةني :هيل أنجزنيا شييئا كعيريا ذا بيال ،يرصيد يف
سجلنا ،ويرفع من قدرنا ،وجيةل لنا يف الةاملني شأنا؟
هذا هو املقصود باإلنجااات ،فاإلنجااات الةادية يشرتك فيها الذكر والغعيي،
والضةيف والقوي ،واملتقدم واملتخلف ،والةظيم واحلقري.
أما ما يسمى «إنجااا» حقا ،فهو األمر املتميز ،الذي يعهير األبصيار والةقيول،
ويةرتف الناس مجيةا لصاحعه :أنه أنجز أمرا مهام.
فامذا أنجزت أمتنا يف هذا القرن الةرشين؟
ال نزاع يف أن هناك عددا من اإلنجااات الكعرية ألمتنا ،ال جييوا أن نغفلهيا ،أو
نقلل من شأهنا ،حتى ال نصاب باإلحعاط واملرارة ،وحتى ال نكيون جيابزين عي
أنفسنا ،فنكون نحن والزمن عليها .وجل هيذه اإلنجيااات إنيام هيي مين عميل
الشةوب واجلامهري ،وليس من عمل األنظمة احلاكمة ،إال ما ندر منهيا .وهيذا ميا
يفنا ويفزعنا ،فقيد جياء يف حيديث العخياري« :إذا ضليع األمانلة فلانتظروا
الساعة»؟ قيل :وكيف إضاعتها يا رسول اهلل؟ قال« :إذا وسد األملر إىل غلري أهلل
فللانتظروا السللاعة»( )8ولكييل أميية سيياعتها التييي تييذهب فيهييا عزهتييا وسيييادهتا
واستقالهلا.

( )7رواه أمحد وأبو داود عن ثوبان ،وهو حديث صحيح.
( )8العخاري عن أيب هريرة (.)59
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وسنتحدث يف الفصل التايل عن هذه اإلنجااات ،التي نرى هلا أمهية خاصية يف
مسرية أمتنا.

***
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 - 1التحرر من االستعمار
ال شك أن أهم اإلنجااات التي أمتتها األمة يف هيذا القيرن ،هيو :التحيرر مين
«االستةامر» ،الذي احتل أرضها ،وأذل شةوهبا ،ع نحو ما ذكير القيرآن الكيريم

َّ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ً َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َ َ
ء
اِۡف َج َعل ءويۡأع َِّزۡةۡأهل َِهناۡ
ع لسان ملكة سعأ{ :قالتۡۡإ ِ ۡۡرلملوكۡإِذيۡدخلويۡق يُۡأُِدِفه
َ َّ ٗ َ َ
ۡ َ
أذِلُ َِۡفكذل َِك َۡيف َعلو ۡ} [النمل .]34 :فهي هنا نشري إا امللوك إذا دخلوا بليدا فياحتني

مستةمرين ،فهم يفسدون العالد ،ويذلون الةعاد.
وقد احتل االسيتةامر الغيريب دييار املسيلمني يف املرشيق واملغيرب ،والشيامل
واجلنوب ،يف غفلة من الشةوب ،وتتابع من الكروب ،وختاذل من احلكام ،وفرقية
يف الصف ،وغياب عن الةر ،ومل ينج مين هيذا االسيتةامر إال الييمن واململكية
الةربية السةودية .وما عدامها من بالد اإلسالم يف آسييا وأفريقييا :فقيد واع بيني
االستةامر الربيطاين والفرن

واألسعاين واإليطايل واهلولندي ،فقد احتل هولندا

التي كان تةدادها يف ذلك الوق مخسة ماليني أو أقل :إندونيسيا التي كان تةدادها
مخسني مليونا أو أكثر.
وكان هلذا االستةامر خطره ع العالد املستةمرة مادييا ومةنوييا .فقيد اميت
خرياهتا ،ووجه اقتصادها لصاحله استفاد من املواد اخليام التيي وجيدها يف أرا
اإلسالم ،فأخذها جمانا أو بأرخ

األسةار ،كام استفاد من األييدي الةاملية التيي

كان تةمل بأقىص جهدها ،وال تنال من األجر ما حيييهيا حيياة ييعية ،رغيم كيد
اليمني ،وعرق اجلعني ،وتةب السنني .وجةل من هذه العالد سوقا لتواييع سيلةه
ومنتجاته ،فهو مستفيد من كل ناحية ،كاملنشار ،يأكل صاعدا ،ويأكل هابطا.

أمتنا بني قرنني

53

وقد أشاع أن هذه العالد ال تسلح إال للزراعة ،ليعةدها عين الصيناعة ،ليخليو
اجلو له وحده فيها ،وحتى الزراعة مل حياول أن يطورها وحيسنها كام ونوعا.
وقد أدار دوالب التةليم بحيث يصب يف النهاية لصاحله ،فهو يرج ميوظفني
يةملون يف دوابره ومكاتعه ،ال معتكرين وال معدعني ،وال أناسا ينتمون إا ديينهم،
ويةرفون حضارهتم وثقافتهم ورسالتهم التار ية .فيتخيرج الفيرد مين مدارسيه
وكلياته ،وقد علم عن الغرب وتار ه ورجاله أضةاف ما يةرف عن الرشق املسلم
ونعيه وكتابه ودعوته .إنه يةرف الكثري عن نابليون ،وال يكاد يةرف شيئا عن حممد
صصص.
وأي مةهد ال ضع هلذه السياسة مثل األاهر ،فهو يةتيرب «ناشيزا» ومتميردا،
وجيب أن نرسم اخلطهب ع أساس عزله عين احليياة ،وتركيه يميوت باالختنياق
واحلصار.
وقرب االستةامر الفئات التي تقعل التةاون مةه ،وأبةد الفئات التيي ترفضيه،
ووضع املناهج ،لتغيري هوية األمة ،عن يريق إلغاء الرشيةة اإلسالمية ،لتحل حملها
قوانينه الوضةية ،وعن يريق إحالل األفكار واملفياهيم والتقالييد الغربيية ،حميل
املفاهيم واآلداب والتقاليد اإلسالمية ،وسيادة القيم الغربية ع القيم اإلسالمية.
ومل تستلم األمة يف جمموعها هلذا االستةامر يوما ميا ،بيل قاومي ميا وسيةتها
املقاومة ،ربام سكت فرتة من الزمن ،حتى ربام ظين الظيانون أهنيا قيد اسيتكان
ورضخ لألمر الواقع .ولكن تعان ما تيأن األحيداث ،فتهيب األمية هعتهيا،
وتشةل ثورهتا ،وتنطلق كالشهاب الثاقب ،يرجم وحيرق.
يف مر قاوم رجال مثل مصطفى كامل وحممد فر يد ،وبةدمها سيةد اغليول،
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وثورة سنة 1919م ،حتى حصل ع استقالل منقوب ،ثم استكملته بةد ذلك
بةد كفال مسلح خاضة الشعاب املسلم يف مري يف مةيارك قنياة السيويس سينة
1951م حتى انتهى إا صورته األخرية يف عهد الثورة.
يف اجلزابر قاوم األمري ععد القادر ورفاقه الفرنسيني ،ويف ليعيا قاوم الطليان عمر
املختار ورجاله ،ويف املغرب ععد الكريم اخلطايب وأنصاره ،ويف فلسطني عز الدين
القسام وأبطاله ،واحلاج أمني احلسيني مفتي فلسطني األكرب ،وسطر كل من هؤالء
صفحات جميدة يف كتاب اجلهاد ضد االستةامر.
ويف اهلند  -قعل التقسييم  -كيان للمسيلمني دور كعيري يف حتريير اليعالد مين
االستةامر الربيطاين ،وبرات رموا إسالمية هلا واهنا ،مثل موالنا أيب الكيالم آااد،
وشيوخ اهلند الكعار.
ويف إندونيسيا كان حزب ماشومي ،وحزب دار اإلسيالم وغريمهيا ممين كيان
اإلسالم هو حافزه األول.
لقد بلغ االستةامر ذروته بةد احلرب الةاملية األوا ،وقد اقتسم «تركية الرجيل
املريض» كام كانوا يسموهنا ،يةنون هبا :بالد اخلالفة الةثامنيية ،وانتيدب «عصيعة
األمم» بريطانيا ع فلسطني ،فكان فرصة ال تةوا لتحقيق هبا وعيد «بلفيور»
واير خارجيتها ،بإقامة وين قومي لليهود ،ولتغرس فيها هؤالء املسيتقدمني مين
أقطار شتى ،وخصوصا من روسيا وأوربا الرشقية ،وأمسى الةامل الةريب من حميطه
إا خليجه ،والةامل اإلسالمي من حميطه إا حميطه ،من املحيهب األيل
اهلادي ،أو من جاكرتا إا نواكشوط ،حت ويأة االستةامر.
وكام قال الشاعر:

إا املحيهب
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ميييا ييييار ييييري وارتفيييع إال كييييييام يييييييار وقييييييع
فهذا ينطعق ع االستةامر الذي ارتفع إا أقىص ما يمكن يف هذا القيرن ،ثيم مل
يلعث أن وقع وسقهب يف القرن نفسه.
انتفض الشةوب املستةعدة ،تطالب باحلرية ،وهو حق يعيةي هلا ،وكيام قيال
شوقي:

يفزع الطري للوثوب مين األت فكييييف اخلالبيييق الةقيييالء!
وتكلل جهود املقاومة املستميتة والكفال املستمر لالستةامر بالنجال ،بيرغم
عدم تكافؤ القوة الامدية للطرفني ،ولكن احلق جيةل صاحب الدار دابام أقيوى مين
الغاصب وأسلحته وعدده وعتاده.
وقد سجل التاري دور الدوافع الدينية والتيار الديني يف تيأجيج نيار املقاومية
ضد املحتل املستةمر ،وهذا ما شهدنا بةضه بأعيينا فيام عارصناه من أحداث ،وميا
قرأناه ملن راقب وأنصف من املؤرخني.
وقد شهد املؤرخ املةروف برنارد لويس يف كتابه عن «الغرب والرشق األوسهب»
بأثر احلركات الدينية وشييوخ اليدين يف مةيارك التحريير يف اليعالد اإلسيالمية،
ومطاردة االستةامر الغاصب ،حتى رج من دار اإلسالم.

***
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حترير غري كامل
ومع ما أثمرته املةارك الضارية الرشيفة يف مكافحة االستةامر من حتريير اليعالد
الةربية واإلسالمية من االستةامر الغريب الةسكري ،نرى هناك شوابب تةكر صفو
هذا التحرر ،إذ مل يكن حتررا كامال ،كام تريد األمة .تتمثل هذه الشوابب فيام ييل:
االستعمار الشرقي ال يزال قائما:
أول هذه الشوابب :أننا ختلصنا من االستةامر الغريب الرأساميل ،ولكننا مل نتحرر
من االستةامر الرشقي الشيوعي ،وكالمها استةامر ،بل نرى أن االسيتةامر الرشيقي
أشد وأنكر وأقسى من االستةامر الغريب ،فهو حيارب دين اجلامعة ،وحيياول تغييري
هويتها ،وسلخها من ذاتيتها.
فقييد بقيي اجلمهوريييات اإلسييالمية اآلسيييوية الةريقيية يف إسييالمها ،مثييل
أوابكستان وياجكستان ،وكاااخستان ،وغريها حت سيطرة االحتياد السيوفيتي
املتسلهب ،وراء الستار احلديدي الغليظ.
وقد كان الكثريون يةدون هذه األويان اإلسالمية ضمن األقليات اإلسالمية،
فهي أقلية يف االحتاد ،ولكنهيا يف واقيع األمير ،أقطيار مسيتقلة ضيم قهيرا إا
السوفي  ،ودخل قرسا حت سلطاهنم.
وحتى حني اهنار االحتاد السوفيتي ،وسقط الشيوعية ،وحتررت روسييا مين
حكم الشيوعيني ،وحتيررت أوربيا الرشيقية «رومانييا واملجير وبولنيدا وبلغارييا
وتشكوسييلوفاكيا وغريهييا» ميين النظييام الشيييوعي ،وميين احلكييام الشيييوعيني،
وانضم إا األنظمة الديمقرايية ،واختار كل شةب احلكام الذين يريدهم.
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إال اجلمهوريات اإلسالمية ،فقد اتفق الروس مع الغرب ع عدم تغيري الوضع
القابم يف تلك العالد ،وبقي الشيوعيون فيها قابضني ع أامة األمور ،وما ذلك إال
للخوف من انعةاث اإلسالم وصحوته ،وأن يكون هو العديل والوارث للشييوعية
يف حال سقويها ،وسقوط ممثليها .فكان عجعا كل الةجب أن تسقهب الشيوعية يف
روسيا نفسها ،وتعقى مسلطة ،شاهرة سيفها ،يف اجلمهوريات اإلسالمية وحدها.
االستعمار الصهيوني:
وثاين هذه الشوابب :أننا حتررنا من االستةامر الغريب ،وابتلينا باسيتةامر أخعيث
منه وأخطر ،وهو االستةامر الصهيوين ،وهو أع مراحل االستةامر ،وت أنواعيه،
فهو استةامر استيطاين عدواين ،ولكنه لييس كاالسيتةامر االسيتيطاين الفرن ي يف
اجلزابر ،فقد كان االستةامر الفرن

يف اجلزابر ييزاحم أهيل اليعالد يف أراضييهم

وأمالكهم ،ويعقيهم مةه رشكاء .أما االستةامر الصهيوين ،فهو يةمل ع اقيتالع
أهل العالد من جذورهم ،وهتجريهم مين دييارهم بيالةنف واإلرهياب وامليذابح
العرشية ،ليحتل مكاهنم ،ويغتصب بالدهم.
وال ريب أن هذا االستةامر اخلعيث من ثمرات االستةامر الغريب ،فهو الذي مهد
له ،وساعده منذ وعد «بلفور» وقعله وبةده ،وخصوصا االستةامر الربيطياين ،أييام
أنتدابه ع فلسطني ملدة ثالثني عاما .غرس فيها العذرة الصهيونية اخلعيثة وتةهدها
ونامها ،يف حني حارب أهل فلسطني ،وجردهم من كل قوة متكنهم مين املحافظية
ع ويننهم ،ومل رج من فلسطني ،إال بةد أن سيلمها للةصيابات الصيهيونية،
التي أعلن دولة إتابيل يف 1948/5/15م واعرتف هبا أمريكا يف احليال ،ثيم
روسيا وإنجلرتا وبالد الغرب ،وأعلن أمريكا وروسيا كلتامها :إن إتابييل إنيام
خلق لتعقى.
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وسنةود إا قضية الصهيونية ومرشوعها يف احلديث عن «اإلخفاقيات» وعين
«التحديات».
االستعمار اجلديد:
وثالث هذه الشوابب :هو أننا حتررنا من االستةامر القيديم ،ولكننيا استسيلمنا
لالستةامر اجلديد .الذي متثله أمريكا بقوهتيا الةسيكرية واالقتصيادية والةلميية،
وتفردها بالنفوذ يف الةامل ،بةد سقوط االحتاد السوفيتي .فقيد كيان وجيوده رمحية
للشةوب والعالد املستضةفة ،فإن تصارع األقوياء ،دابام مين مصيلحة الضيةفاء،
وقد كان من دعاء سلفنا الصالح :اللهم اشغل الظياملني بالظياملني ،وأخرجنيا مين
بينهم ساملني!
االستةامر اجلديد ال يقوم عن احتالل األرا ،والتحكم املعارش يف الشةب ،بل
يقوم ع إمالء اإلرادة من وراء ستار ،بالنصابح امللزمة ،والتهديدات املعطنة ،وقد
تعةث بقوات عسكرية هلا ،إا بةيض األقطيار بيدعوى االتفاقييات الثنابيية ،وال
يتصور اتفاق حقيقي بني قوي مسيتكرب ،وضيةيف مغليوب ،إنيام هيو الفيرا
واإلمالء ،الذي ال يملك الطرف الضةيف فيه إال أن يقول :سمةنا وأيةنا.
ونفوذ هذا االستةامر يف املنظامت الدولية ،مثل جملس األمن ،والعنيك اليدويل،
وصندوق النقد الدويل ،يمكنه من اإلغراء والتهديد باإلعطاء واحلرمان ،ملن يشاء،
وكيف يشاء.
وقد يتدخل هذا االستةامر تدخال معارشا عند اللزوم ،كام متثل ذليك يف رضبيه
للسودان وألفغانستان.
وقد بلغ من قوته أن يؤثر ع أوربا رغم تقدمها الةلمي والتكنولوجي ،وهيذا
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ما جةلها تتناسى ما كان بينها من رصاع وحروب ،وتتنادى بإقامية «احتياد أوريب»
جيةل منها قوة هلا واهنا االقتصادي والسيايس يف مقابلة القوة األمريكية الرهيعة.
االستعمار الثقايف:
ورابع هذه الشوابب :هو أن االستةامر الغيريب الةسيكري قيد محيل صيوجلانه
ورحل عن العالد ،ولكنه أبقى وراءه استةامرا ،أشد منه خطرا ،وأعميق يف احليياة
أثرا ،وهو «االستةامر الثقايف» وقد يةرب عنه بي «الغزو الفكري».
وهذا االسيتةامر ال حيتيل األرا وال السيهول أو اجلعيال ،بيل حيتيل الةقيول
واألنفس ،وييؤثر يف األفكيار واملفياهيم ،والقييم واملةيايري ،واألذواق واملييول،
واألخالق والسلوك ،والترشيةات والتقاليد ،ويف احلياة املةنوية لألمة كلها.
وسنةود للحديث عن هذا اللون من االستةامر ،عندما نتحيدث عين مقاومية
التغريب بالتفصيل املناسب.
اإلسالميون يزرعون والعلمانيون حيصدون:
وخامس هذه الشوابب :أن اإلسالم كان هو املحرك للطاقات ،واملةعئ للقيوى
والقدرات ،واملوقيد حليامس الشيةوب ،واملقيوى إلرادهتيا يف العيذل والتضيحية
والصمود أمام بطش االستةامر وجربوته ،وحديده وناره ،وكان علامء الدين ودعاة
اإلسالم هم الذين يوقظون هذه الشةوب ويلهعون صدورها للدفاع عن حواهتيا،
ويلب استقالهلا وحريتها .وخاض الشةوب مةارك التحرير بدوافع إسيالمية،
وحوافز إيامنية ،حتى انترت يف مةركتها ،وكسع سيادهتا واستقالل أرضها.
وكان من املفرتا أن يكون اإلسالم الذي قاد مةركة التحريير واليدفاع ،هيو
الذي يقطف ثمرة النر ،فتكون له السيادة ،ولرشيةته السلطان والتمكني.
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ولكن الذي حدث يف األقطار اإلسالمية كلها :أن اإلسالميني كيانوا يزرعيون
ويتةعون ،والةلامنيني جينون وحيصدون ،فهيم ميدربون تيدريعا عالييا عي تقية
الثورات الشةعية ،وحتصيل الثمرات هلم ،ع حني حيرم أصحاب احلق الطيعيون،
ألهنم مل يدركوا أالعيب هؤالء ،فأتوا مين حييث ال حيتسيعون ،وتق جمهيودهم
وجهادهم من حيث ال يشةرون.
وهذا ثاب كام ذكرت يف كل بالد اإلسالم ،حتى تركييا التيي كاني أول بليد
حتكمه الةلامنية ،ويسيطر عليه الةلامنيون ،بةد حربه ضد احللفاء ،فقد كان الشةب
الرتكي حيارب برول إسالمية ،أعداء اهلل واليدين واليوين ،وحيسيب أن أتياتورك
يقاتل من أجل اإلسالم ،وكان املسلمون يف أنحاء الةامل يظنونه كذلك ،بيل كيانوا
يسمونه« :الغااي مصطفى كامل» وأنشأ له شوقي أمري شةراء الةرب قصيدة هنيأة
فيها بةد إحدى مةاركه قال يف مطلةها:

اهلل أكرب كم يف الفتح من عجب يا خالد الرتك جدد خالد الةرب!
وخاب ظن شوقي وظن املسلمني مجيةيا ،حيني انكشيف اللئيام عين عليامين
حقيقي قعيح الوجه ،أخذ حب احلصيد كله له ،وترك الزراعني والغارسني ،وليس
يف قعضتهم غري الريح.

***
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 - 2انتشار التعليم
ومن أبيرا االنجيااات التيي متي خيالل القيرن :انتشيار التةلييم يف اليعالد
اإلسالمية ،حتى ال يكاد توجد قرية ،إال وفيها مدرسية ابتدابيية ،وربيام إعداديية،
يتةلم فيها العنون والعنات ،ويف القرى األكرب ،وامليدن توجيد امليدارس الثانويية،
واملدارس املهنية.
ويف الةواصم الكربى لإلقليم  -وربام املحافظات املختلفة  -أنشئ اجلامةات
واملةاهد الةالية ،لتخريج املهنيني واملثقفني ،من األيعاء والصييادلة والرياضييني،
واملهندسني والةلميني ،والزراعيني ،واملحاسيعني واملةلميني ،وغيريهم .هنياك يف
العالد الةربية أكثر من مابة جامةة يضمها «احتياد اجلامةيات الةربيية» ويف اليعالد
اإلسالمية أضةاف ذلك ،تضم الكثري منها «رابطة اجلامةات اإلسالمية».
وخترج أعداد كعرية من هؤالء ،كام انخفض نسعة األمية ،وإن كان ال ييزال
هناك بةض األقطار اإلسالمية يف بداية الطريق.
وبةض هؤالء هاجروا إا بالد الغرب الستكامل تةليمهم ،ثم ياب هلم املقيام
فاستقروا فيه ،إذ أغرهتم املؤسسات واجلامةات ،فاستعقوهم يف القف

اليذهعي،

لالستفادة من نعوغهم وتفوقهم ،يف حني أن بالدهم أحوج ما تكون إا كفاءهتم.
ومع هذا كله ،هناك مآخذ ع التةليم يف العالد الةربية واإلسالمية ،من ناحيية
األهداف ،ومن ناحية الطرابق واآلليات ،ومن ناحية الفلسفة التي توجهه.
ال اال هذا التةليم يف كثري من العالد اإلسالمية مقسام إا قسمني :ديني ومدين،
فالدين هو الذي حيافظ ع هوية األمة ،وقيمها وثقافتها ،وإن كان يؤخذ عليه أنيه
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غالعا ما يةيش يف الامال أكثر من احلارض ،ويف الرتاث أكثر من الةر.
واملدين هو التةليم الةري ،الذي يةلم الةليوم الةريية يعيةيية وإنسيانية،
ويستخدم الوسابل الرتبوية املةارصة ،ويقيم أبنية تةليمية جمهزة بيأدوات الةري
من خمتربات ومةينات سمةية وبرية وغريها.
وانقسام التةليم يف العلد الواحد إا هذين النوعني ،أشيعه بانقسيام القضياء إا
رشعي ومدين أيضيا ،وهيو دلييل عي أن األمية ال تيزال تةياين ميرا الفصيام
واادواجية احلياة.
وال اال التةليم بصفة عامة حيتاج إا فلسيفة واضيحة ترتكيز عليهيا أنظمتيه
وبراجمه ،ويستند إليها مةلموه وموجهوه ،واملرشفون عليه .فام هو اإلنسيان اليذي
ننشده بالتةليم والرتبية؟ فالامركسية مثال تنشد إنسانا مةينا ،وكذلك الليرباليية أو
الرأساملية تنشد إنسانا مةينا ،والوجودية تنشد إنسانا مةينا ،فأي إنسان ننشده نحن
املسلمني ،ونريد أن نربيه؟
ال شك أنه إنسان متميز عن هؤالء وأولئك مجيةا ،أنه اإلنسان الصالح يف نفسه،
العار بأتتيه ،النيافع ملجتمةيه ،املنتميي ألمتيه ،املةتيز برسيالته :رسيالة اهلدايية
واإلصالل للعرشية مجةياء .إنيه اإلنسيان النياجي مين اخلرسي يف سيورة الةري:
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بِ ِ

هذا اإلنسان يأخذ من علوم الةر ما وسةه أن يأخذ ،وجيتهد أن يتفوق فيها ما
استطاع ،ولكنه يسخرها هلدف كعري ،هو خدمة احلق واخلري والنفع للعرشية .وهو
يدرس قوانينها ع أهنا سنن اهلل يف الكابنات ،ال جتد هلا تعديال وال حتويال.
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وهو يستفيد من تقنيات الةر وآلياته ،ولكن ال ينسى اهلدف الذي حيييا مين
أجله.
وهذا الرول هو االذي ينق

التةليم يف أوياننا املسلمة ،فإن الذي وضع لعناته

األوا كان املستةمر ،ففرغه من األهداف اإليامنية واألخالقيية والرسيالية .ولقيد
قرر احتاد اجلامةات الةربية يف إحدى دوراته  -وكان يف الدوحة عاصيمة قطير -
رضورة تدريس مادة «الثقافة اإلسالمية» يف اجلامةات كلها ،يف كل الكليات وكل
األقسام ،أدبية أو علمية ،للمسلمني وغري املسلمني.
كثريا من اخلرجيني يتخرجون يف ختصصاهتم املختلفية ،وال
وذلك لام لوحظ أن ً

يكادون يةرفون شيئا عن ثقافتهم أو ثقافة أمتهم األصلية ،وال يةرفيون اخلطيوط
الةريضة هلذه الثقافة التي تةرب عن هويتهم وأصالتهم.
فكان ال بد من إعطاء جرعة ثقافية مناسيعة ،تالبيم الطاليب اجليامةي يف سينه
ومةرفته وتطلةه ،وجتيب عن التساؤالت التي يطرحها ،أو تطيرل علييه ،وهتيتم
باألساسيات ال باهلامشيات ،باألصول والكليات ال بالفروع واجلزبييات ،بحييث
يأخذ الطالب منها فكرة أو أفكارا كلية عن مقومات اإلسالم وخصابصه الةامية،
وأهدافه يف تكوين الفرد الصالح ،واألتة السةيدة ،واملجتميع الفاضيل ،واألمية
الواحدة ،والةامل املتةارف ،املتةاون ع الرب والتقوى ،وخري العرشية.
يةرف ذلك املسلم وغري املسلم ،أما املسلم فمن باب الفقه يف دينه الذي آمن به،
والتزم بتةاليمه ،وأما غري املسلم فمن باب الثقافة التي ال جييوا أن جيهلهيا ،ألهنيا
ثقافة جمتمةه كله .فاإلسالم  -بالنسعة للمسلم  -عقيدة وععادة ،وهيو  -بالنسيعة
لغري املسلم  -ثقافة وحضارة ،وهلذا كان الزعيم املري املسيحي املةروف مكيرم
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ععيد يقول :أنا مسيحي دينا ،مسلم وينا.
وع كل حال أنشأ احتاد اجلامةات الةربية جلنة من عيدة أشيخاب مين بيالد
شتى لوضع تصور كامل عن هذه الامدة أو هذا املقرر ،كن عضوا فيها ،واجتمةنا
يف الرياا لةدة أيام برباسة األستاذ الدكتور حممد مريس أمحد األمني الةام لالحتاد،
ووضةنا برناجما مفصال  -إا حد كعري  -هلذه الامدة ،ثم نام املوضوع بةد ذلك ،ومل
يصح إا اليوم.
هذا جزء من الفلسفة التي جتب مراعاهتا يف التةليم ،ولكنها لألسيف مل تأخيذ
حقها.
ولو غضضنا الطرف عن هذه الفلسفة املفتقدة ،لوجدنا أن هيذا التةلييم  -إذا
قيس بمثله يف العالد املتقدمة  -ينقصه أشياء كعرية وكثرية جدا.
فهو من حيث الكم ال يغطي حاجات الناس يف املنايق املختلفية ،فيال األبنيية
كافية ،وال األجهزة واملةدات متطورة بالقدر املطلوب ،وال املةلمون مؤهلون كيام
ينعغي ،وال الربامج تتطور التطور املنشود ،وال توجد آلييات للتقيويم واملراجةية
املفروضة بني احلني واحلني ،لنرى فيم نجحنا ،وفيم أخفقنا ،وإا أي مدى انتهيى
نجاحنا وإخفاقنا ،وكيف السعيل إا ايادة النجال ،وإا تفادي اإلخفاق« ،فهنياك
بالد مل تصلها املدارس ،والعالد التي وصلتها املدارس ال جتيد فيهيا أمياكن كافيية
ألوالدها ،وتستخدم هذه املدارس ألكثر من مرة يف اليوم».
ولقد رأينا أكرب دولة متقدمة يف الةامل منذ عدة سنوات تفتح العاب لنقد نظامها
التةليمي ،وظهر يف ذلك كتاب شهري ،بةنوان« :أمية عي حافية اخلطير» ترمجية
للةربية صديقنا املريب الفاضل الدكتور يوسف ععيد املةطيي بالكويي  .ويلعي
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أمريكا من العايانيني أن ينتقدوا نظامها التةليمي ،ويكشفوا عن نقاط ضةفه ،وميا
يصفونه من عالج له.
ونحن مسرتحيون ألوضاعنا ،ساكتون ع عيوهبا ،وكأهنا ع أحسن ما ييرام،
وبةض الناس يةتقد أن نقد هذه األنظمة إنام هو نقد للملك أو الربيس أو األمري،
ناهيك بالواير املسئول املعارش وأجهزته.
لقد كثرت الشكوى من الواارات واملؤسسات الةامية واخلاصية مين ضيحالة
مستوى اخلرجيني اجلامةيني ،وضيةفهم الةيام يف املةرفية ،إا جيوار ضيةفهم يف
ختصصهم .وقد أفرد الصحفي املةروف صالل منتر عموده اليومي يف األهيرام
عدة أيام منذ سنوات للحديث عن هذا الضةف ،بيل هيذا االنحطياط ،حتيى يف
الكتابة الةادية ،وقد ذكر نموذجا صارخا لذلك من جيامةي أرسيل إلييه يطليب
املةونة يف تةيينه ،فكتب يف رسالته «نحن» وهي ضيمري اجلميع للميتكلم هكيذا
«نحنوا» .فتصور هعوط املستوى إا هذا احليد املفيزع ،أميا «النحيو» فهيو أمير مل
يسمةوا به ،ورفع املجرور ،وجر املرفوع شابع عند اجلمييع ،بيل هيم ال يةرفيون
مرفوعا من جمرور أو منصوب .وال حول وال قوة إال باهلل!
وهناك موضوع أمجع أهل االختصاب ع أننا مفرييون فييه غايية التفيريهب،
وأعنييي بييه :موضييوع «العحييوث الةلمييية» والةمييل عي تطويرهييا وتوسيييةها
وتةميقها ،وجتنيد الطاقات العرشية هلا ،وختصي

امليزانيات الالامة هلا ،وإعطابها

القدرة ع تعة احلركة بحرية واستقاللية ،إننا نقرأ ما يرصد هلذا اجلانب يف بالد
الةامل املتقدم ومنها إتابيل ،وما نرصده نحن له ،فنتحرس ع أنفسنا وختلفنا.
إن الةامل يتحدث عن «املوجة الثالثة» من االقتصاد الةاملي ،ونحن الالنا يف إيار
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املوجة األوا ،يتحدثون عن عر الصناعة الثالث ،ونحن مل نيتقن آلييات عري
الصناعة األول.
أال يوجد عندنا نوابغ وععاقرة؟ وقد استفاد الغرب من كثري منهم ،جذهبم إلييه
بام يتيحه هلم من أمن واستقرار وغنى ،ونحن  -لألسف  -نرى أنفسنا قوة ياردة،
بقدر ما نرى الغرب قوة جاذبة.
أال يوجد عندنا مال؟ ب  ،وكثريا ما نرفه فيام يسميه الفقهاء «التحسينات» يف
حني ندع «ال،وريات» .بل قد نرفه لألسف يف «املحظورات» املحرمات دينيا،
واملحرمات أخالقيا ،واملحرمات اقتصاديا .وهو ما سامه القيرآن «التعيذير» وجياء

َ َ َ َّ
َّ ۡ َ َ َ ۡ ء َ َ َّ َ
ََ َۡ َ ً
ِۡفَك ۡۡۡرلانَك َ ۡ ۡل ِ َ كِنُِ ۡ
نيِۖ
فيهِ{ :فَلۡتلذِرۡۡتلذِي يۡۡ22إ ِ ۡۡرلملذِرِي ۡ وويۡإِخو ۡۡرلاي ِط ِ
ََ ۡف ٗ
ور } [اإلتاء.]61 ،62 :

إن الذي ينقصنا هو حسن توظيف ياقاتنا العرشية ،وياقاتنا الامديية ،والقيدرة
ع حتركيها وتفةيلها ،وإاالة الةقعات من يريقها ،حتى حتقق ألمتها ما يناط هبيا
من آمال.

***
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ظهور حركات التجديد واإلحياء اإلسالمي
ومن إنجاااتنا يف هذا القرن :ظهور حركات التجديد واإلحياء اإلسالمية ،التي
تسةى إا النهوا باألمة ،إلحياء مواهتا ،ومجع شتاهتا ،وجتدييد شيعاهبا ،وحتريير
عقوهلا من اجلمود ،وعزابمها من الوهن ،وضامبرها من السقم ،وذلك عين يرييق
جتديد الدين ،الذي هو جوهر وجودها ،وت بقابها ،ومصدر عزهتا وفخرها.
وقد حفظ هذه األمة عن نعيها حديثه الرشيف« :إن اهلل يبعث هلذه األمة علىل
رأس ك مائة سنة من جيدد هلا دينها» رواه أبو داود وغريه ،وقد بني لنا هذا احلديث
رشعية التجديد للدين ،واملةنى :جتديد الفهم له ،وجتديد اإليامن له ،وجتديد االلتزام
بتةاليمه ،وجتديد الدعوة إليه ،وليس مةناه إصدار يعةة جديدة من اليدين ،تغيري
«الثواب » وجتتهد فيام ال يقعل االجتهاد من «القطةيات» التي جتسد وحدة األمة يف
عقابدها وععاداهتا وترشيةاهتا وأخالقياهتا.
هلذا أعني بحركات التجديد :التي متثل اإلسالم احلقيقيي بشيموله ووسيطيته
وعمق نظرته.
فقام حركة «اإلخوان املسلمني» التي انطلق من مر سنة 1929م ع يد
الشاب امللهم حسن العنا( ،)9وامتدت بةد ذلك لتشمل الةيامل الةيريب ،ثيم لتمتيد
اليوم يف أواخر القرن ليكون هلا وجود يف أكثر من سعةني دولة يف الةامل اإلسيالمي
وخارجه.
ولقد عمل احلركة ع تكوين جيل أو أجيال جديدة ،حتسن الفهم لإلسالم -
( )9انظر :كتابنا «اإلخوان املسلمون :سعةون عامل يف الدعوة والرتبية واجلهاد».
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بةد محالت التضليل والغزو الفكري ،واالستةامر الثقايف ،التي لوث الةقل املسلم
 وحتسن اإليامن به هدفا لألمة ،ومرجةا هلا ،هتتدي به إذا ضل  ،وحتتكم إلييه إذااختلف  ...وحتسن الةمل به واالستقامة عي مناهجيه يف شيئون حياهتيا كلهيا،
فيصلح منها ما فسد ،ويقوم منها ما أعوج ،ويقوي منها ما ضةف ،ويزكي منها ما
ديس  ...وحتسن الةمل له واجلهاد يف سيعيله ،بكيل وسييلة مرشيوعة ،علميية أو
عملية ،مادية أو روحية ،حتى تكون كلمته هي الةلييا ،ورشيةتيه هيي احلاكمية،
وأمته هي السابدة.
وقد استشهد مؤسس احلركة يف سعيلها ،واستشهد بةده رجال خملصيون مين
أبنابها ،من أمثال ععد القادر عودة ،وحممد فرغيل ،ويوسف يلة  ،وسيد قطيب،
وكامل السنانريي ،وغريهم ،كام استشهد حت آالت التةيذيب عيدد مين الشيعاب
الصادقني الصابرين ،رأي بةضهم بةيني ،وقد لف يف بطانية  -بةد أن خر رصيع
الةذاب الطويل  -ليواري يف الصحراء يف سيواد اللييل ،ويكتيب أميام اسيمه يف
السجن :أفرج عنه يوم كذا.
وهناك ثالثة وعرشون رجيال يف «لييامن ييره» قتليوا برصياب حراسيهم يف
السجن ،ال ليشء إال أهنم يالعوا بتحسني مةيشتهم يف السجن ،والسامل ألهلييهم
بزيارهتم.
ولقى آالف من أبناء احلركة يف عهد امللكية ،وعهد الثورة يف مر ،ما لقوا مين
أذى واضطهاد ،وتنكييل وتةيذيب ،يف بطيون السيجون واملةيتقالت ،وقاسي
عابالهتم ما قاس من جراء الترشيد والتجويع واملصادرة ،والفصل التةسفي مين
الةمل ،أو منةهم منه ،وسد أبوابه يف وجوههم.
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ومع هذا كله بقي احلركة ،حية مل مت  ،قوية مل هتن ،متحركة مل تتوقف ،آملة مل
تيأس ،ع الرغم مما أصاهبا من تةويق ،آخر سريها ،وأثر يف امتدادها ،بغري شيك،
وقد أصعح للجامعة امتداد ووجود يف أكثر من سعةني قطرا يف أنحاء الةيامل ،وهليم
أتعاع يقلون أو يكثرون ،يةملون حت واجهات شتى ،وبةضهم يةميل عالنيية،
بأسامء أحزاب جماااة قانونا ،كام يف األردن واليمن وإندونيسيا.
ويعدو للمراقب املتأمل أن قاعدة احلركية تتسيع وتقيوى ،وإن مل تقابلهيا قيوة
مكافئة يف القمة والقيادة ،ع أن القيادة يف السنوات األخرية أثعتي قيدرهتا عي
التطور والتجديد يف قضيتني مهمتني ،ومها :التةددية واملرأة.
وقام يف شعه القارة اهلندية :حركة «اجلامعة اإلسالمية» التي أسسيها الةالمية
أبو األع املودودي سنة 1941م مةلنة عن أهدافها ،وهيي اليدعوة إا ععيادة اهلل
وحده ال رشيك له ،بمةنى أن يةعد الناس أنفسهم هلل تةاا يف كل شئون حيياهتم،
فال يرضوا بغري اهلل ربا ،وال يعتغوا غري اهلل حكام ،وال يتخذ بةضهم بةضا أربابا من
دون اهلل ،يرشعون هلم وحيلليون وحيرميون ،وهبيذا يغتصيعون حيق «احلاكميية»
الترشيةية من اهلل ،ويةطونه ألنفسهم.
كام دع اجلامعة إا حماربة «اجلاهلية» بكل مةانيها ،وانتزاع السلطان من أيدي
أهلها ،ووضةها يف يد الذين ال يريدون علوا يف األرا وال فسادا.
وأكدت دعيوة اجلامعية اإلسيالمية أن يطهير النياس عقابيدهم مين الرشيك،
وععاداهتم من الرياء ،وأخالقهم من النفاق ،وحياهتم من التناقض.
كان اإلمام املودوي يملك  -مع إيامنه بربه واعتزااه بدينيه  -عقيال قيادرا عي
التنظري ،وثقافة واسةة ،ورؤية واضحة ،ومهة عالية ،وإرادة صيادقة ،وقيد رأى أن
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العرشية يف قرن تفوق الةلم والتقنيية أحيوج ميا تكيون إا «نظريية راشيدة» وإا
«مجاعة صاحلة» تتخذ منها األسوة واملثل .وليس هنياك أرشيد مين اإلسيالم ،وال
أصلح من امللتزمني به.
وبذل األستاذ جهدا مشكورا ،ليعني شمول اإلسالم لكل جوانيب احليياة ،مين
الةقيدة والةعادة ،ومن األخالق واآلداب ،ومين الرشيابع واألنظمية ،وجييب أن
يكون احلكم يف ذلك كله هلل ،أي لرشعه ززز ،وهلذا أكد فكرة «احلاكمية» هلل ،الذي
اقتعسها منه الشهيد سيد قطب ،وأضفى عليها من بيانه وروحه ما اادها وضيوحا
ونصاعة.
وقد اعم بةض الكتاب الذين مل يدرسوا الثقافة اإلسالمية :أن املودودي اخرتع
هذه «احلاكمية» ومل يكن هلا وجود سابق يف «الفكر اإلسالمي» إال عنيد اخليوارج.
وهذا غري صحيح ،فقد وجدنا علامء األصول ،يعحثيون يف كتيعهم عين مقيدمات
يروهنا رضورية يف الةليم ،تتةليق بيي «احلكيم» ،ومين معاحيث احلكيم عنيدهم
«احلاكم» .وقد اتفقوا ع أن «احلاكم» هو اهلل تةاا ،والرسول إنام هيو معليغ عين
ربه ،واملجتهد إنام هو مستنعهب أو موضح ومفرس حلكم الشارع سعحانه.
قال شارل «مسلم الثعوت» يف أصول الفقيه« :وهيذا جمميع علييه بيننيا وبيني
املةتزلة» ،فاملسلمون مجيةا متفقون ع أن احلاكم  -أي املرشع األع  -هيو اهلل.
َ َ َۡ ٗ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َّ ء َ َ َ َ ۡ
نٗل}
ۡمف َّۡ ۡ
وز ۡۡإ ِِلم ۡ ۡۡرلكِتب
ْۡۡرَّللِۡأب ۡت ِِغۡحك ۡماِۡفهوۡۡرَّلِيۡأ
وقد قال تةاا{ :أفل ۡ

[األنةام.]774 :

ساندت األستاذ املودودي يف دعوته نخعة متميزة من مثقفي املسلمني ،امللتزمني
بدينهم ،الذين آمنوا مةه باإلسالم دعوة ودولة ،وععادة ومةاملة ،وعقيدة ونظاميا،
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وكتب يف ذلك املودودي كتعه القيمة ،ورسابله النرية ،التي ترجم جلها إا الةربية
وإا عدة لغات عاملية وإسالمية ،كام أصدر كتابه الشهري يف تفسري القرآن الكيريم،
وسامه «تفهيم القرآن».
كان اجلامعة اإلسالمية يف عهد املودودي ،تةتمد ع اخلاصة أو الصيفوة ،ومل
تكن هتتم كثريا باجلامهري والقواعد الشةعية ،إال فيام يتةلق بالطالب ،فقد كان هلا
هبم عناية مشهودة.
ولكن يعدو أهنم بةد ذلك ،وبةد اختاليهم باإلخوان املسلمني يف بالد الةرب،
بدأوا هيتمون بالشةب ،وينزلون إا ساحته ،وجيندونيه مةهيم يف مةياركهم ضيد
أعداء األمة يف الداخل واخلارج .وهذا ما الحظناه يف مسريهتم يف السنني األخيرية
يف عهد إمارة القاال حسني أمحد.
ارت اجلامعة اإلسالمية يف مقر قيادهتا يف «الهور» سنة 1969م ،وكيان اإلميام
املودودي حيا ،وسةدت بلقابه يف بيته ويف دار اجلامعة ،ويف عدد من بيوت إخوانيه
الذين أقاموا والبم الغداء والةشاء ،احتفاال يب ،وكن لقيته قعيل ذليك بالقياهرة،
وبالدوحة ،ولقيته آخر مرة يف أمريكا وهو يةالج هناك ،وقل لإلخوة يف الهيور:
أنتم اإلخوان املسلمون يف باكستان ،ونحن اجلامعة اإلسالمية يف العالد الةربية.
واحلق أنه ال يوجد فرق يف األهداف بني اإلخوان واجلامعة ،إال أن اإلخوان أكثر
اهتامما بالرتبية ،واجلامعة أكثر اهتامميا بيالفكر ،وأن النزعية الروحيية يف اإلخيوان
أقوى ،وأدبيات اإلخوان تساعد ع ذلك ،ولةل شخصية كيل مين القابيدين هليا
تأثريها يف قاعدة كل منهام ،فاملودودي مفكر أكثر منه مربيا ،والعنا مرب أكثير منيه
مفكرا ،كام أن عناية اإلخوان باجلانب اجلهادي أوضح منها عند اجلامعية ،والةنايية
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باجلامهري أيضا ،كام ذكرنا من قعل.
وقد بدأت هذه الفروق الطفيفة تضيق بحكيم اليتالحم والتالقيي يف مييدان
الةمل املشرتك ،حتى تكاد تذوب الفوارق بني اجلامعتني.
وقام يف اجلزابر حركة إسالمية جتديدية قادها الةامل السلفي املصيلح الشيي
ععد احلميد بن باديس ،الذي أسس مع مجاعة من إخوانه الةلامء الراشدين :مجةيية
علامء اجلزابر .وكان عملها إنشاء املدارس التي ترد الشةب إا إسيالمه وعروبتيه،
وتقاوم تيار «الفرنسة» الذي تعنته الدولة املستةمرة «فرنسا» لتغري من هوية الشةب
وانتامبه ووالبه ،وأساس هويته بال نزاع هو :اإلسالم دينا ،والةربية لغة.
لذا عمل الشي ومجةيته ع إعادة انتامء الشيةب ،وإرجياع هويتيه إلييه ،عين
يريق املسجد واملدرسة والصحيفة ،والنشيد .وال غزو أن بدأ الشةب كليه ينشيد
مةه:

شييييةب اجلزابيييير مسييييلم وإا الةروبيييييية ينتسييييييب
ميين قييال :حيياد عيين أصييله أو قيييال :ميييات فقيييد كيييذب
كان الشي بن باديس يفرس القرآن يف املسجد ،ويصدر جملة «الشهاب» ويكتب
فيها هو وإخوانه من أمثال الةالمة األديب العارع الشي حممد العشري اإلبراهيمي،
الذي ظل يكتب بةد ذلك يف جملة «العصابر» مقاالته املضيئة امللتهعة ،التيي كاني
تشع نورا ،وتشتةل نارا .وكان يتحرك يف الواليات املختلفة ليحدث أبناء الشةب،
وجيمةهم ع كلمة اإليامن ،وحت لواء اإلسالم.
وال شك أن هذه احلركة هي التي أيقظي الشيةب اجلزابيري وهيأتيه عقلييا
ونفسيا ،ليقوم بثورته الفذة التي حررته من االستةامر الفرن

االستيطاين اخلعيث.
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ومن آثارها «ملتقيات الفكر اإلسالمي» الشهرية بةد استقالل اجلزابر.
وقام لإلسالم عمل يف «تركية» التي سيطر عليها الةلامنييون بقييادة أتياتورك،
وألغوا فيها كل مظاهر اإلسالم احلية مين اخلالفية ،وأحكيام الرشييةة ،حتيى يف
األحوال الشخصية ،ويف الثقافة والتةليم ،ويف التقاليد ومظاهر االحتشام للميرأة،
وفرا ع الشةب بالنار واحلديد ،أال يلعس الرجل ع رأسه غيري القعةية .وليو
كان شيخا دينيا ،يسمح له فقهب أن يلعس الةاممية عنيد اإلمامية واخلطابية داخيل
املسجد ،وال جيوا للمرأة أن تلعس احلجاب ،وال يتةلم الدين يف املدرسية ،وأكثير
من ذلك حماربة احلرف الةريب الذي كان تكتب به اللغة الرتكية ،وهلا تراث هابيل
فيه ،ويستعدل به احلرف الالتيني ،وأدهى مين ذليك أن يمنيع األذان يف املسياجد
باللغة الةربية.
كان حمنة قاسية ع الشةب الرتكي ،الذي قياوم ميا اسيتطاع ،وسيقهب منيه
الشداء تلو الشهداء ،ثم غلب ع أمره ،وانترت القوة ع احلق إا أن يشاء اهلل.
يف هذا الوق الةصيب ،والزمن الرهيب قام رجل رباين بحركة إسالمية تقيوم
ع استعقاء اإليامن يف صدور الناس ،وإشةال جذوته يف القليوب ،حتيى ال ختعيو،
وإذا بقى اإليامن كان جديرا أن ينهض الشةب يوما ع أساس من هيداه ،وقيعس
من سناه.
لقد قام الةالمة بديع الزمان سةيد النوريس بإنشاء «حركة النور» وهيي حركية
تثقيفية تربوية ،تقوم ع تنوير الةقول ،وإيقاظ القلوب ،وشيحذ اهلميم ،بثقافية
إيامنية ،صحيحة املضمون ،قوية التأثري.
وقد حوكم الشي أمام حماكم أتاتورك ،وحكم عليه بالسجن ،ومل يعال الشيي
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َ
ِل ُِۡ} [يوسيف:
بۡۡرلُِج ۡ ۡأحبۡإ ِ ََّلۡم َِّماۡيدعوو ِ ء ۡإ ِ ۡ
بالسجن ،وقال ما قال يوسف{ :ر ِ

 .]33وظل مثابرا ع دعوته ،حتى وافاه األجل سنة 1962م.

وال ريب أن من آثار حركية الشيي النيوريس ،وتفاعيل حركية الشيي العنيا
واملودودي ،أن قام احلركة اإلسالمية الشاملة ،بقيادة الرجيل الصيلب املحنيك
الناضج الدكتور نجم الدين أربكان ،التي هيزت قيوابم الةلامنيية املتسيلطة عي
تركية ،والتي يسندها جيش فيرغ امين يوييل ،مين كيل الةنيارص اإلسيالمية،
والتوجهات اإلسالمية.
لقد أسس «حزب السالمة» ووصل به إا الربلامن والواارة ثيم منةيوه ،فأنشيأ
بةد مدة «حيزب الرفياه» ووصيل بيه إا اليربلامن ،فرباسية احلكومية ،فجرميوه
وأسقطوه ،ومنةوا احلزب فأنشئ حزب الفضيلة ،وال اال الراع ضاريا(.)10
ويف شامل أفريقيا قام يف تونس حركية النهضية اإلسيالمية بقييادة اعيمهيا
الشاب املثقف املستنري املةتدل ،الذي مجع بني فهم الرتاث وثقافة الةري «الشيي
راشد الغنويش» ،ملقاومة «الةلامنية العورقيية» التي جةل من بلد «جامع الزيتونة»
بلدا غربيا ،ال يم بصلة إا قرآنه أو سنة نعيه ،أو تراث أسيالفه ،وكيان بورقييية
رجال ال دين له ،وكان يرى نفسه أفضل من حممد رسول اهلل صصص ،ويةيب ع قومه
أن يتعةوا رجال أميا ،وال يتعةوا مثله وهو خريج الرسبون! وال مقوالت ومواقيف
تنعئ عن كفر بوال ،وردة رصال(.)11

( )10حكم املحكمة  -والكتاب يف املطعةة  -ع أربكان بالسجن ملدة سنة ،ومنةه مين ممارسية
الةمل السيايس يوال حياته ألنه نقد «الةلامنية» يف خطابه منذ سنوات!!
( )11انظر يف ذلك :كتابنا «التطرف الةلامين يف مواجهة اإلسالم :نموذج تركيا وتونس».
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ووجدت احلركة جتاوبا ضخام ،والسيام من الشعاب املثقف ،وجياء ابين عييل،
فةقد مةها صلحا مؤقتا ،من باب «التكتيك» كام يقولون ،ثم انقلب عليها مينكال
ومرشدا ،ومستخدما أقىص وسابل التنكيل والتةذيب والتجويع.
ومل يقف األمر عند حماربة احلركة ،بل أعلن حرب ع الدين والتدين ،حتيى
اعتربت «الصالة» وخصوصا يف املسياجد جريمية حياسيب مين حييرب عليهيا،
ويوضع يف القوابم السوداء ،كام حورب «احلجاب» واعتربت كل حمجعة متطرفية،
ومنة من دخول املدرسة واجلامةة والوظيفة احلكومية ،بل ال جيوا هلا أن تدخل
املستشفى للةالج أو الوالدة ما مل ختلع حجاهبا.
وجتل هذه الةلامنية املتطرفة يف اإلعالم والتةليم والثقافية ،حتيى يف اجلامةية
الدينية الةريقة :الزيتونة نفسها ،التي أنشئ فيها محام للسعاحة جيمع بيني الطيالب
والطالعات!
وأشد من ذلك خطرا :ما انتهجه الدولة من سياسة «جتفيف املنيابع» أي منيابع
التدين يف التةليم والثقافة واإلعالم(.)12
ويف املغرب قام يف ثل القرن األخري حركة «الةدل واإلحسان» التي أسسها
رجل الدعوة والرتبية الشي ععد السالم يس ،وهو  -وإن كان رجال صوفيا أساس
 يؤمن بشمول اإلسالم ،وشمول حركته ،ورضورة شمول اإلصالل لكل جوانباحلياة :روحية وسياسية واقتصادية وثقافية.
وللشي جمموعة من الكتب واإلصدارات متثل منهجه ،وتوضح رؤيتيه ،وهيو
يةتمييد الرتبييية اإليامنييية ،واألسييوة املحمدييية ،والنظييرة الثورييية ،يف اإلصييالل
( )12انظر يف ذلك  :كتابنا «التطرف الةلامين يف مواجهة اإلسالم :نموذج تركيا وتونس».
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والتجديد.
وكذلك قام يف املغرب :حركة التوحيد واإلصالل ،بقيادة األخ الةامل األصيويل
الداعية الدكتور أمحد الريسيوين ،ومين مةيه مين اإلخيوة اليدعاة القيدماء ،مثيل
ععد اإلله بن كريان ،الذين ضموا إا فقه النصوب ،فقه املقاصيد ،وفقيه الواقيع،
ومجةوا بني الثعات واملرونة ،وبيني األصيالة واملةيارصة ،واسيتفادوا مين جتيارب
الدعوات املةارصة يف تنظيم حركتهم ،ويف مواقفهم السياسية.
ويف إندونيسيا قام منذ ثلث قرن حركة «املجلس األعي لليدعوة اإلسيالمية»
بقيادة الرجل املجاهد الدكتور حممد نارص ححح ،الذي وقف بقوة يف وجه حركية
«التعشري» اهلابلة ،التي هدف إا «تنصري» إندونيسيا يف مخسيني عاميا .كيام كيانوا
يأملون .وقد خلفه اليوم عدة أحزاب ،كام قام «حزب الةدالة» وهو امتداد حلركية
«اإلخوان املسلمني» وتضم جمموعة ييعية مين الشيعاب املثقيف ،اليواعي لدينيه
ولوينه ولةامله ولةره.
ويف إيران  -حيث يكون الشيةة اإلثنا عرشية أغلعية الشةب  -انطلق حركية
«اإلمام اخلميني» التي تقوم ع «والية الفقيه» بيدال مين انتظيار اإلميام الغابيب،
ونيابة عنه ،فقاوم يغيان «الشاه» وفساده ،وأوذي يف سعيل ذلك ميا أوذي ،ونفيي
إا خارج العالد ،ولكنه ظل يعةث برسابله وأرشيته إا قواعيده يف إييران ،حييرك
الساكن ،ويقوي املتحرك ،وينعه الغافل ،ويشد عزم املتنعه ،حتى جتاوبي مجياهري
الشةب مع قابد الثورة اإلسالمية ،وحترك كالسيل اهلادر ،ومل جتد أسلحة اجليش
املوجهة إا صدور الناس ،وال مكر جهاا «السافاك» وال غريها فتييال أميام إرصار
اجلامهري ،فسقط اإلمربايورية الةلامنية ،وفر «الشاه» اليذي كيان يةتيرب رشييي
الغرب يف املنطقة ،وصديق إتابيل ،ومل جيد أرضا تقعليه ،غيري مري السيادات،
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وقام «اجلمهورية اإلسالمية» التي كان قذى يف عني إتابييل وأمريكيا التيي
أيلق اخلميني عليها اسم «الشيطان األكرب».
ويف السودان قام حركة إسالمية ،امتدادا للحركة اإلسيالمية يف مري ،وإن
كان هلا اجتهادهتا ومواقفها اخلاصة ،وكان أكثر انفتاحا ع الواقع ،وقدرة عي
التطور ،فكون فرتة من الزمن «جعهة امليثاق اإلسالمي» وفرتة أخرى اصطلح
مع نظام النمريي وتةاون مةه ،وفرتة أخرى أقام «اجلعهة القومية اإلسيالمية»
ويف الفرتة التي أصاب السودان فيهيا ميا يشيعه الفيوا ،واضيطرب األحيوال
السياسية واالقتصادية اضطرابا عظيام ،أقام «ثورة اإلنقاذ» بالتحالف بني اجلعهة
وعسكرها املوايل لإلسالم ،وقام دولة جديدة يف السودان تتعنى أحكام الرشييةة
برؤية عرية ،وتةلن انتامءها إا اإلسالم بوضول ،وهذا ما جليب عليهيا سيخهب
إتابيل وأمريكا والغرب ،وقد تآمروا عي إسيقايها ،وسيلطوا عليهيا جرياهنيا
املناوبني هلا من اخلارج ،واملةارضة اجلنوبية والشاملية من الداخل ،حتى تسيتنزفها
احلرب التي تأكل وال تشعع ،وقد رضب أمريكيا أحيد مصيانةها لليدواء علنيا،
وحتى رفض وايرة اخلارجية األمريكية املعادرة املرية الليعيية للمصياحلة بيني
احلكومة واملةارضة ،مةلنة وقوفها مع قرنق براحة متحدية.
وقد حدث فتنة يف املدة األخرية ،بني الرأسني الكعيريين يف السيودان :الفرييق
عمر العشري ،واليدكتور حسين اليرتايب ،فيرل هليا أعيداء املرشيوع اإلسيالمي يف
السودان ،ولكن تعان ما انطفأت الفتنة بفضل احلكامء الثقات من أبنياء احلركية
اإلسالمية ،وهلل احلمد واملنة .وأدعوا اهلل أن يكون انطفاؤها إا األبد(.)13

( )13هذا ما كنا نرجوه حني قدم جلنة املصاحلة املنعثقة من جملس شورى حيزب امليؤمتر احلياكم
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ويف األردن نشأ «حزب التحرير اإلسالمي» أسسه الشي تقي الدين النعهياين،
مركزا ع قضية «اخلالفة» وعيودة «اخلالفية» دون أن يةنيي بيالةوابق وإاالتهيا،
والتقريب بني الشةوب ،والثقافات والتيارات بةضها وبةض ،متهيدا للخالفة ،كام
وجه عنايته للفكر أوال ،وال يكاد يةني بالسيلوك ،كيام ال يكياد يةنيي باالجتهياد
والتجديد ،فهو يأخذ املوروثات الفقهية والفكرية قضايا مسيلمة ،ثيم يصيعها يف
«قوالب» صارمة ،ويلقنها ألتعاعه ،فيحفظوهنا عن ظهر قلب ،وجيادلون عنها بيال
هوادة ،وإن كان له اجتهادات غريعة يف بةض القضايا اجلزبية يةجب الفقيه احليق
هلا.
ومن اململكة الةربية السةودية انطلق «احلركة السيلفية» داعيية إا التوحييد
بةنارصه الثالثة :توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية ،وتوحيد األسامء والصيفات،
مركزة ع حترير التوحيد من اخلرافة والرشك والقعوريات والتأويل ،مشددة النكري
ع كل من يؤول صفات اهلل اخلربية من األشاعرة والامتريدية وغريهم ،متخذة من
تراث شي اإلسالم ابن تيميه وتلميذه اإلمام ابن القيم ،رصيدا للدعوة واملجادلة،
وكذلك تراث جمدد اجلزيرة الشي حممد بن ععد الوهاب.
وكان هلا امتداد يف مر ع يد الشي حممد حامد الفقي ومجاعة «أنصار السنة»
ويف الشام ع يد املحدث الشي حممد نارص الدين األلعاين ،ويف اهلنيد وباكسيتان
ع يد مجاعة أهل احلديث ،وعيرف عين كثيري مين هيؤالء التشيدد يف الفيروع،

برباسة الدكتور ععد الرحيم عيل ،وقيد قيدم مرشيوع مةاجلية شياملة ،ظننيا أن الطيرفني
سيقعالنه ،ولكن مما نأسف أن الرشخ ااداد اتساعا ،رغم حماوالت اإلصالل ،وقد ذهع عي
رأس وفد إسالمي إلصالل ذات العني ،وباءت حماولتنا باإلخفاق ،وانقسم مجاعية اإلنقياذ
إا مجاعتني أو حزبني متةارضني ،وال حول وال قوة إال باهلل.
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والوقوف عند الظواهر ،وقلة االلتفات إا املقاصيد ،وإا تغيري الزميان واملكيان،
واالشتغال باملختلف فيه عن املتفق عليه ،وهم يف عرنا هلم أكثر من فصيل.
فمنهم «اجلاميون» يف املدينة املنورة  -ربيع املدخيل ومين انضيم إلييه  -وهيم
يةلنوهنا حربا ع كل من سواهم من السابقني والالحقني واملةارصين ،ومل يسيلم
منهم أحد حتى مثل اإلمام النووي واحلافظ ابن حجر وغريمها ،ناهيك باملةارصين
من أمثال حسن العنا وسيد قطب واملودودي والغيزايل وفهميي هوييدي ،وحمميد
عامرة ،ويوسف القرضاوي وغريهم ،ع غري منهج اإلمامني ابن تيمية وابن القيم.
ومنهم السلفيون اجلدد ،الذين يسميهم بةض الناس «الرسيوريني» ( )14وهيم
الذين اهتموا باجلانب السيايس ،ميع اجلانيب الةقيدي ،ونقيد األوضياع الةامية،
املحلية والدولية ،وكان هلم موقفهم من دخيول األمريكيان إا املنطقية يف حيرب
اخلليج .وفيهم علامء ودعاة هلم واهنم مثل املشياي فهيد سيلامن الةيودة ،وسيفر
احلوايل ،وعايض القرين.
منهم الذين يةتزون بالشي ابن باا ححح والشي ابن عثيمني وعلامء اململكية،
ويةتربوهنم مراجع فذة هلم ،وال يقعلون الةلم من أحد سواهم.
ومنهم من يتعةون الشي األألباين ويقلدون مذهعه ،يف حني أنه ينكر امليذاهب
مجيةا ،ومع هذا جةلوه مذهعا خامسا.
ومنهم ،ومنهم.
ويف مر تأسس «مجاعية اجلهياد» و«اجلامعية اإلسيالمية» وكلتامهيا تنيادي
( )14نسعة إا داعية سوري اسمه حممد تور بن نايف اين الةابدين ،كان من اإلخوان ثيم انشيق
عنهم ،وكان يقيم يف السةودية ،ثم انتقل اآلن إا اإلقامة يف انجلرتا ،ع ما أعلم.
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باستخدام القوة يف مقاومة احلكام الذين ال حيكمون برشع اهلل ،وكان هلم امتداد يف
«اجلزابر» وغريها من العالد اإلسالمية ،وكان هلم مقاومات مع السلطة ،مل يسيلم
املدنيون الةزل من آثارها ،ومل يعالوا بام أصاب اليربآء مين جرابهيا .وبةيض هيذه
احلوادث كان سععها استفزاا السلطات األمنية وهتورها ،وبخاصة أن منشأهم كان
يف صةيد مر ،وأهله ال يقعلون الضيم ،وال ينسون الثأر.
وقد اختلط أفكار هؤالء بأفكار مجاعة «التفكري واهلجيرة» ،اليذين يكفيرون
الناس باجلملة ،وال يقترون ع احلكيام وحيدهم ،بيام يرتتيب عي ذليك مين
استعاحة الدماء واألموال ،وإن كان بني مجاعية التكفيري ومجاعية اجلهياد فيروق يف
وخصوصا يف اجلزابر
املنطلق .وقد اخرتق السلطات وبةض اجلهات املشعوهة -
ً
 صفوف هذه اجلامعات ،فارتكعوا أشياء فظيةة نسع إلييهم ،وهيي يف حقيقيةاألمر من صنع هؤالء الدخالء.
وال أعرف هلؤالء تراثا مكتوبا ذا بال ،حتى نحياكمهم إلييه ،فييام عيدا كتييب
«الفريضة الغابعة» ويةنون هبا «اجلهاد» وهيذه ال تسيمن وال تغنيي مين جيوع يف
اإلجابة عن تساؤالت الناس حيول رؤييتهم يف القضيايا الكيربى املطروحية عي
الساحة سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وثقافيا.
واملهم أن اجلوانب السلعية هلذه الفصابل واحلركات كان هلا تأثريها السلعي ع
احلركات األساسية الكربى ،التي متثل الوسطية واالعتدال ،وترفض الةنف والدم،
والتي هي أرس قدما ،وأيول عمرا ،وأوسع قاعدة من هيذه اجلامعيات احلديثية
الةهد ،املحدودة اجلمهور .وقد غدا اإلعالم الغريب ينف فيها عميدا ويضيخمها،
قصدا إا تشويه وجه اإلسالم ،وختويف الناس من ظهوره وانتشاره وصحوته .كام
نرى تليفزيون «لندن» يربا بةض األشيخاب املةتليني واملختليني يف أفكيارهم،
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بوصفهم يمثلون اإلسالم ،وهم ليسوا يف الةيري وال يف النفيري ،أمثيال «أيب محيزة»
املري ،و «أيب قتادة» األردين ،الذي أصدر فتوى لعةض الشعاب األغرار بجيواا
قتل آبابهم وأمهاهتم!
وقد قرأنا أخريا :أن مجاعة اجلهاد يف مر  -وخصوصا قيادهتم يف السيجون -
قد اقتنة بأن الةنف ال يابل حتته ،وال جيدوى مين ورابيه ،إال بيذل الضيحايا،
وإراقة الدماء من الطرفني ،ولذا أرادوا أن يدخلوا املةرتك السيايس ،ويالعوا بإنشاء
«حزب جديد» يمثلهم ،ويتعنى أفكارهم.
وهكذا انتهوا إا ما عابوا به اإلخوان من قعل ،وإن كيان اإلخيوان مل يعلغيوا يف
الةنف يوما عرش مةشار ما بلغ هؤالء.
ومما يؤسف له :أن كل مجاعة تعدأ من الصيفر ،وال ترييد أن تأخيذ الةيربة مين
غريها ،وجتةل من جتارهبا درسا هلا ،ال بد أن جترب هي بنفسها ،ثم بةيد ميدة مين
الزمن تةود إا ما أنكرته من قعل ،وال حول وال قوة إال باهلل.
كام أن احلركات اإلسالمية الكربى مل تطور نفسها ورؤيتها ،بالقدر الذي يرجى
منها ،وإن كان هناك تطور ملموس يف عيدد مين القضيايا ،وهيو يعرشي بالقابليية
للتجدد ،وغلعة تيار التجديد ع تيار التقليد ،الذي مل يزل يمثله أنصار أقوياء.
وكم متنى بةض اإلخوة الدعاة واملفكرين أن تتوحد هذه احلركات اإلسيالمية
يف حركة عاملية واحدة ،وهي أمنية حلوة املذاق ،لكنها  -وفيق سينن اهلل  -بةييدة
املنال.
فإن قيام حركة واحدة يقتيض أن يتفق أعضاؤها ع وحيدة األهيداف ،وعي
ترتيب األهداف ،وع وحدة الوسيابل وترتيعهيا أيضيا ،وعي وحيدة املفياهيم
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األساسية ،وع األشخاب الذين يقيودون السيفينة ،وهيذا لييس مين األميور
السهلة ،بل هو يكاد يكون مستحيال.
وهلذا نحن ال نامنع من تةدد اجلامعات واحلركات اإلسالمية إذا كان تةدد تنوع
وختص

 ،وننكره إذا كان تةدد رصاع وتناقض.

ال مانع من تةدد اجلامعات ع أن يكون بينها قدر من التناسق والتفياهم ،وأن
تقف يف القضايا املصريية صفا واحدا ،كالعنيان املرصوب ،يشد بةضه بةضا.

***
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مقاومة التغريب والغزو الفكري
ومن أهم املةارك التي خاضها الةامل اإلسالمي يف هذا القرن :مةركته الدامية يف
مقاومة أخطر أنواع االستةامر ،وهو االستةامر الثقايف أو الغيزو الفكيري ،واليذي
يةرب عنه بكلمة واحدة هي «التغريب» الذي هدف إا تغيري هوية األمة ومسارها،
ونقلها من الرشق إا الغرب ،ومن اإلسالم إا املسيحية أو  -ع الصيحيح  -إا
الالدينية.
إن هذا النوع من االستةامر أو الغيزو أشيد وأنكير مين االسيتةامر الةسيكري
والسيايس .فإن هذا حيتل األرا ،وذاك حيتل الةقل والينفس ،واحيتالل األرا
يرى وحيس فيحارب ويقاوم ،واحتالل الةقل قلام حيس به ،فيستسلم له.
فكيف دخل هذا الغزو املدمر لشخصيتنا املسلمة إا أوياننا؟
هذا ما نحاول بيانه يف الصحابف التالية.
متسك املسلمني مبرجعية اإلسالم خالل القرون:
ملتزما بمعدأ واحد ،ومنهج
لقد عاش الةامل اإلسالمي  -نحو ثالثة عرش قر ًنا -
ً
واحد ،ال حيتكم إال إليه ،وال يةول إال عليه ،وال يستفتي يف شئون حياته وميا بةيد
حياته غريه ،وال يفكر يف حل ملشكالته إال ع أساسه وباالستمداد منه ،ذلك املعدأ
وذلك املنهج هو اإلسالم ،الذي ارتضته هذه األمة ،وارتضاه اهلل هلا ،وأتم به عليها
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مل يفكر حاكم من احلكام يول هذه القرون الثالثية عرشي أن ييرفض االلتيزام
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بمعدأ اإلسالم ،واالحتكام إا رشعه ،وإن بلغ يف االستعداد والطغيان ما بليغ ،ومل
طر بعال شةب من الشةوب املسلمة أن حيكمه يوما ما منهج غري منهج اإلسالم،
أو تسود فيه فكرة غري فكرة اإلسالم.
وجد يف تاري اإلسالم حكام ظلمة ،وحكام مستعدون ،وحكام انحرفوا عين
منهج الرشيةة يف سياسة احلكم وسياسة الامل ،ولكن مل يوجد حياكم واحيد مين
هؤالء رفض مرجةية اإلسالم.
جزءا من عقيدة كل فرد مسيلم .فقيد كيان يغيايل بيه
كان االعتزاا هبذا املنهج ً
ويزهى ،ويةتقد أنه وحده احلق« ،وماذا بةد احلق إال الضالل؟».
كان يؤمن أن يف هذا املنهج اإلهلي لكل داء دواء ،ولكل مةضلة عال ًجا ،ولكيل
عقدة حال ،وأن عالجه ال يدانيه عالج آخر يضةه العرش ألنفسهم ،أو يسيتمدونه
من أديان منسوخة حمرفة ،انقىض امنها وانته مهمتها.
كان كل مسلم يةتقد أن «احلل اإلسالمي» ملشكالت احلياة هو احليل النياجع،
واحلل الفذ ،ألنه حل وضةه اهلل لةعاده ورضيه هلم ،وهو هبم بر رحيم ،كام أنه هبيم
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الزحف الغربي احلديث على اإلسالم وأمته:
كان هذا االعتقاد هو السابد يف الةامل اإلسالمي ،حتى كان هذا القرن الةرشون،
والذي قعله ،حيث واجيه الرشيق اإلسيالمي احيف كثييف مين الةيامل الغيريب
عسكريا فحسب ،كزحف احلروب الصليعية مين
املسيحي .ومل يكن هذا الزحف
ً
ثقافيا.
سياسيا
قعل ،بل كان اح ًفا عسكر ًيا
اجتامعيا ً
ً
ً
ووجه الةامل اإلسالمي هبذا الزحف احلاقد الطامع املستكرب وهذا الغزو املنظم،
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كثريا ،ووقف موق ًفا صلعًا من احلضارة الغااية ،يف خمتلف أقطاره ،ولكنيه مل
فقاوم ً
يستطع أن حيرا النر.

كان هناك انحطاط عام يف كل ميدان من ميادين احلياة اإلسالمية ،نتيجة لعةيد
املسلمني عن اإلسالم الصحيح فهام وتطعيقا .أجل كيان هنياك ختليف يف الةليم،
ومجود يف التفكري ،وركود يف الفقه والترشيع ،وقصور يف الرتبية والتوجيه ،وفسياد
يف اإلدارة واحلكم ،وكان الةدو الزاحف املنتر متفوقًا يف هيذه املجياالت ،فعهير
شيربا
أبصار الكثريين ،وخلب ألعاهبم ،فعدأوا ويسريوا يف دروبه ،ويتعةون سيننه،
ً

وذراعا بذراع.
بشرب،
ً

وبدأ الةدو الزاحف الامكر طهب لالستيالء ع شةوب هذا الةيامل اإلسيالمي
بةد أن استوا ع أرضه ،فقد علم أن االستيالء ع األرا ليس مةناه االستيالء
ع أهلها .إن االستيالء ع األرا يتم بقوة السالل ،أما االستيالء ع العرش فال
جتدي فيه األسلحة وال تغني اجليوش واألساييل .فال بد  -إذن  -من عمل منظم
«لتغريب» الةامل اإلسالمي عقليا ،حتى يقعل االستةامر الغريب ،وهيضم حضيارته،
ويتتلمذ ع أهله .وهلذا رسم خطته بدهاء ومكر ،ورشع ينفيذها بأنياة وصيرب .مل
يصنع ما كان يصنع الفاحتون األولون من تدمري املساجد أو حترييق املصياحف .أو
إلقاء الكتب يف العحار واألهنار ،فيستثري الشيةوب ضيده ،وإن كتمي مشياعرها
ضةفا وعجزا ،حتى ينفجر غيظها عليه يف يوم قد ال يكون بةيدا.
لقد صمم الغرب الصليعي الزاحف أن هييدم وييدمر ،ولكين بأسيلوب غيري
أسلوب التتار والصليعيني القدماء ،لقد اجته إا تدمري الةقابيد واألفكيار ،وهيدم
القيم واألخالق ،وحتطيم اآلداب والتقاليد ،بمةاول خفية ال تراها األعني برسعة،
وال تلمسها األيدي بسيهولة ،وبأسياليب مياكرة ال تثيري الشيةوب .وال تغضيب

أمتنا بني قرنني

86

اجلامهري .وهبذا نجح يف قتل الشةوب ،ولكين بغيري إييالق الرصياب ،ورضب
السيوف ،بل بطريقة السم العطئ ،يوضع يف الدسم واحللوى!
مل يكن من هم املستةمر اليدخيل يف أول األمير :أن يوجيه عمليه إا الشيةب
ليزحزحه عن دينه ،ويشككه يف منهجه اإلهلي ،فيهيجه ع حكمه ،وحيرضه عي
مقاومته ،بل ترك الشةوب يف غفالهتا ،ووجه أكرب مهه إا تكوين «قادة للمستقعل»
قادة يصطنةهم لنفسه ،ويصنةهم ع عينه ،ويربيهم يف أحضانه ،ويغذهيم بثقافته
وأفكاره ،ويغرس فيهم اخلضوع  -عن يواعيية  -لنظميه وتقالييده ،والتقيديس
ملناهجه وفلسفته.
إن صناعة هذا اجليل الذي قاد السفينة فيام بةيد ،وقيعض عي اميام التوجييه
والتثقيف والرتبية واإلدارة والسياسة والترشيع ،كان أهم ما عني بيه االسيتةامر
اخلعيث ،وكان النجال يف صناعته أعظم نر حققه يف املةركة بينيه وبيني الرشيق
اإلسالمي ،ال أقول :منذ عهد احلروب الصليعية ،بيل منيذ عهيد هرقيل ومةركية
الريموك وما بةدها حتى اليوم.
آثار لدعوة إىل التغريب يف العامل اإلسالمي:
كان للغزو الفكري الغريب املنظم املخطهب  -اليذي تسياندت فييه كيل القيوى
االستةامرية ،واستخدم فيه كل الوسابل واألساليب  -آثاره ونتابجه اخلطيرة يف
حياة املسلمني .تلك اآلثار التي بدأت تربا وتتسع يوما بةيد ييوم .ومين أظهرهيا
وشةورا وسيلوكًا .وهيو ميا
فكرا
ً
بروا من يدعو من املسلمني إا «تغريب» األمة ً

هدف إليه املعرشون حني قالوا :إن الشجرة ال يقطةها إال أبناؤها أنفسهم.

صحيح أن الفكر االستةامري مل يستطع أن ينفرد متاميا بالتوجييه ،وأن يسيتقل
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استقالال مطلقا بالتأثري ،فقد كان الفكر اإلسالمي املتغلغل يف أعامق األمة يتحداه
ويقاومه ع الرغم من ضةف إمكاناته ،ومن تضييق اخلنياق علييه .إال أن الغلعية
والتأثري األقوى واألوسع كان للفكر الدخيل ،املسيلح باليدهاء واملكير ،وبيالةلم
والامل ،واملستند إا سلطان القوة ،وقوة السلطان ،والذي كيان يمليك يف قعضيته
أجهزة التةليم ،ووسابل اإلعالم ،وكان أخطر نتابجه وال شك هو شيوع التعةيية
الفكرية للغرب ،والةعودية الذليلة لكل ما يصدر عنه من معيادئ وقييم ،ومنياهج
وأنظمة ،وأخالق وتقاليد ،وأفكار ومفاهيم ،وترشيةات وقوانني.
وكان من مظاهر هذه الةعودية بروا أناس يدعون إا اتعاع الغرب يف كل شيأن
من شئون حياته الفردية واألتية واالجتامعية ،الامدية والروحية والثقافية.
فقد كان االستةامر يف أول أمره يةتمد ع جيش مكون مين كتيعتيني جينيدمها
لتغريب املسلمني:
األوا :كتيعة املسترشقني ،الذين كان كيان كثيري مينهم مستشيارين ليواارات
االستةامر ونحوها.
والثانية :كتيعة املعرشين ،الذين جتندهم الكنيسة لتنصري املسلمني.
وال فرق بني املسترشقني واملعرشيين يف غاليب األمير ،إال أن األوليني يلعسيون
مسول الةلم ،واآلخرين يلعسون مسول الدين.
ومن املسترشقني من هم رجال دين أساسا.
ثم اسرتال هؤالء وأولئك إا حد كعري ،حني خرج مين تالمييذهم مين أبنياء
املسلمني من يكفيهم مؤونة الدعوة إا التغريب ،فقد قاموا هبا عنهم.
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وبرا من بني ظهراين املسلمني من يدعو  -يف رصاحة حينا ،وبيالتواء أحيانيا -
إا ايرال اإلسالم ،ورشيةة اإلسالم ،وثقافة إلسالم ،وحضارة اإلسالم.
رأينا ذلك يف اهلند ،ورأيناه يف تركيا ،ورأينياه يف مري ،ويف غريهيا مين بيالد
الةرب واإلسالم.
رأينا يف اهلند مثل السيد أمحد خان مؤسس الكلية اإلسالمية اإلنجليزية  -التي
سمي فيام بةد جامةة «عيل كره»  -يدعو إا السري وراء احلضارة الغربية وأخذها
بحذافريها ،وقال :إنه ال بد للمسلمني أن يقعلوا حضيارة الغيرب بتهامهيا ،حتيى
يةدوا يف الشةوب املتمدينة واملثقفة ،وال تزدرهيم أعني األمم املتح،ة!
مل يدع أمحد خان إا اقتعاس اجلانب الةلمي والصناعي مين حضيارة الغيرب،
الذي هو ت قوة الغرب ومعةث هنضته وتقدمه .وهو اجلانب الذي كاني حتتياج
إليه اهلند وغريها من العالد اإلسالمية .بل كان أكثر ما عنيي بيه ودعيا إا تةلميه
وأخذه هو اجلانب اآلخر من احلضارة :جانب اآلداب والةلوم االجتامعية .حتى إنه
يف بةض األحيان عارا تةليم الصناعات والةلوم مةارضة شيديدة ،وكتيب يف
هذا املوضوع مقاالت عنيفة اللهجة مريرة النقد!!(. )15
ورأينا يف تركيا مثل «ضياء كيوك أليب» األدييب الرتكيي اليذي يةتيرب أحيد
املؤسسني الفكيريني لرتكييا الةلامنيية احلديثية يقيول« :علينيا أن نختيار إحيدى
الطريقتني :إما أن نتقعل احلضارة الغربية ،أو نظل مستةعدين لقوى الغرب ،ال بيد

( )15انظر يف تقويم حركة أمحد خان« :التفكري اإلسالمي احلديث» للدكتور حممد العهيي (ب19
  - )25والراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية لألستاذ أيب احلسن الندوي (ب82.)92 -
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أن نختار أحد األمرين».
ثم حتول تركيا إا «تغرب شعه كامل» ع يد كامل أتياتورك ومجاعتيه ،اليذين
فرضوا «الةلامنية الغربية» ع تركيا اإلسالمية باحلديد والنار ،فاتعةي الغيرب يف
الترشيع والرتبية والتةليم والثقافة والتقاليد ،حتى استعدلوا باحلرف الةريب احلرف
الالتيني ،وكان أبلغ مةرب عن ذلك هو حتريم لعس «الطربوش» والةاممة ،وإجيياب
لعس «القعةة»!
كان من أبرا الذين دعوا  -يف الةامل الةريب  -إا تقليد الغرب واتعاع مناهجه يف
اخلري والرش الدكتور يه حسني يف كتابه «مستقعل الثقافة يف مر» فهو يرى يف هذا
الكتاب أن سعيل النهضة «واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج وال التواء .وهيي
أن نسري سرية األوربيني ونسلك يريقهم لنكون هلم أندادا ،ونكون هلم رشكياء يف
احلضارة خريها ورشها ،حلوها ومرها ،وما حيب منها وما يكره ،وميا حيميد منهيا
وما يةاب»(« ، )16وأن نشةر األورويب بأننا نرى األشياء كام يراها ،ونقوم األشيياء
كام يقومها ،ونحكم ع األشياء كام حيكم عليها»(.)17
ويقول« :فأما اآلن وقد عرفنيا تار نيا وأحسسينا أنفسينا ،واستشيةرنا الةيزة
والكرامة واستيقنا أنه ليس بيننا وبني األوروبيني فرق يف اجلوهر ،وال يف الطعع وال
يف املزاج ،فإين ال أخاف ع املريني أن يفنوا يف األوروبيني»!!( .)18وهكذا بلغ
الدعوة إا حد الفناء يف األوروبيني.

(« )16مستقعل الثقافة» فقرة ( 9ب.)41
( )17نفسه (ب.)44
( )18نفسه (ب.)63
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النصاري أجهر بالدعوة إىل التغرب الكامل:
وقد دعا إا سلوك هذا السعيل يف الةيامل الةيريب نصيارى ومسيلمون ،ولكين
النصارى كانوا أسعق وأرصل وأجرأ ،ولةل أبرا مثال هلؤالء هو الكاتيب املريي
املسيحي املةروف «سالمة موسى» الذي كتيب يف هيذا املوضيوع عيدة مقياالت
نرشت يف خالل سنتي  1926 ،1925ثم نرشها يف كتاب «اليوم والغيد» بةيد أن
أضاف إليها مقالني آخرين سنة  ،1927يقول املؤلف يف مقدمة كتابه بكل وضول:
«أنا كافر بالرشق ،مؤمن بالغرب .جييب علينيا أن نخيرج مين آسييا وأن نلتحيق
بأوروبا» ومةلوم أن مر ليس من آسيا ،ولكنه يريد اخلروج من ثقافة اإلسيالم
وحضارته وتةاليمه التي جاءت من آسيا.
يريد الكاتب «حرية املرأة كام يفهمها األورويب» كام يريد من األدب «أن يكيون
أدبا أوروبا  .»%99ويريد من التةليم «أن يكون أوروبيا ال سلطان للدين عليه وال
دخول له فيه» ويقول« :نحن يف حاجة إا ثقافة أبةد ما تكون عن األديان ،وال بأس
أن تةتمد ع الرتمجة إا حد بةيد».
وهو يريد أن يةطل رشيةة اإلسيالم يف تةيد الزوجيات ويف الطيالق «بحييث
يةاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة ،ويمنع الطالق إال بحكم حمكمة»!!
وهو ينكر أشد اإلنكار كل دعوة تنادي بالتةياون أو التقيارب بيني املسيلمني،
وتوثيق الروابهب بينهم كام أمر اهلل ،ويقول يف ذلك بكل جرأة« :إن الرابطية الدينيية
وقاحة ،فإننا  -أبناء القرن الةرشيين  -أكيرب مين أن نةتميد عي اليدين جامةية
تربطنا»؟؟!
ويقول يف رصاحة حيسد عليها« :إن األجانب حيتقروننا بحق ،ونحن نكيرههم
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بال حق».
كام يدعو يف غري مواربة إا التةاون مع اإلنجليز «املستةمرين» لتصفية الرجةية
يف مر ،يةني :القوى اإلسالمية ،مثيل األاهير واألوقياف واملحياكم الرشيعية،
واجلامعات اإلسالمية(.)19
ومثل سالمة موسى يف مر :اميل له من نصارى لعنان ،ال يقل عنيه جيرأة أو
وقاحة ،هو« :مجيل مةلوف» الذي يقول يف كتابه «تركيا اجلديدة» أي بةد أتاتورك:
«إن خييالب الرشييق يتوقييف عي تفييرنج الرشييقيني بكييل مةنييى الكلميية»
(ب.)34
وكلمة الرشق كان تةني «الةامل اإلسالمي» و«الرشقيني» تةني «املسلمني».
«ال عهدة رشعية تربطنا بأسالفنا  ...جيب أن نكون أبناء اليوم ال بقايا األميس.
كل جيل جيب أن يةمل لذاته ،وكل ساللة جيب أن ترشع لنفسها» (ب.)41
ونحن نقول :عمل كل جيل لذاته ال يقتيض التنكر لإلسالم ،واالنسيالخ مين
الرتاث ،والسري يف ركاب اآلخرين.
ويقول:
«استناد الرشقيني ع الدين يف أحواهلم الةاملية عمل عقيم يعةدهم عين حمجية
التقدم ،ال بل إنني أجد بالء الرشيق كليه مين األدييان ،ومصييعة الرشيقيني مين
األنعياء» (ب.)96

( )19انظر :كتاب «االجتاهات الوينية يف األدب املةارص» للدكتور حممد حممد حسني (جي227/2
 ،)213 -نرش دار اإلرشاد بعريوت.
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«وع حال فإذا اضطرت أن أختار ألبناء ويني واحدا من أمرين:
الكفر أم التةصب .فأختار هلم األول ،به يتوحد معدؤهم ،فيكسعون الدنيا ع
األقل» (ب.)98
«وال بد أن يةقيب هيذا االنقيالب «يةنيي االنقيالب اليذي أييال باخلالفية
اإلسالمية» السيايس الصغري ثورة أدبية عظيمة ضد املعادئ القديمة كلهيا فيثيور
االبن ع أبيه ،واملرأة ع اوجهيا ،واخليادم عي سييده ،والرعيية عي كاهنهيا
وشيخها ،ورجال الدين ع كتعهم» (ب.)112
«إن فصل الدنيا عن الدين أمر واجب لتقدم الرشق ،وبدونه ال يستطيع الرشقي
أن يدخل يف دابرة املدنية ،ويتمتع بنفس احلرية احلقيقية» (ب.)20()141
تهافت دعوة التغريب:
هذه هي دعوة ععيد الغيرب مين مسيلمني ونصيارى .دعيوة التعةيية املطلقية
للحضارة الغربية ،والذوبان الكامل فيها ،وأخذ كيل يشء منهيا ،واسيتمداد كيل
قيمة ،وكل مفهوم ،وكل ترشيع ،وكل تقليد ،منها :اخلري والرشي ،واحلليو واملير،
والةلم واألدب ،والامدة والفكر ،والتصور والسلوك.
مل يفرق هؤالء بني ما يصح اقتعاسه وما ال يصح ،وما جيوا استرياده وما ال جيوا.
ولو أهنم نادوا باقتعاس اجلانب «الةلمي» املحض ،الذي ينشأ عنيه رقيي الصيناعة
بأسيا وال
وايادة اإلنتاج ،ونمو الةمران ،واادهار احلياة الامديية ،ميا رأينيا بيذلك ً
حر ًجا ،فإن الةلم املحض  -بطعيةته  -عاملي ال دين ليه وال جنسيية ،ومين انتفيع
بقانون أرشميدس مل يكن به يونانيا ،ومن أخذ بنسعية أينشتاين مل ير أمريكيا أو
( )20انظر« :تركيا اجلديدة» جلميل مةلوف.
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رأسامليا ،ومن اقتعس قانون اجلاذبية إلسيحقاق نييوتن مل يصيعح بيه إنجليزييا أو
استةامريا ،كام أنه من اقتعس نظريات ومكتشفات جابر بن حييان يف الكيميياء أو
اخلوارامي يف اجلرب أو العستاين يف علم املثلثات ،أو احلسن بن اهليثم يف العريات،
مل ير بذلك عربيا وال مسلام!
إن الواليات املتحيدة األمريكيية التيي ترتبيع عي قمية الرأسياملية ،واالحتياد
السوفيان  -العالد األم لالشرتاكية الةلمية  -كيل مينهام قيد اسيتفاد مين خيربة
خصومهم وحماربيهم األلامن يف بحوث الذرة والفضاء بةد احلرب الةاملية الثانيية،
وأصعح الةلم الذي خدم النااية األلامنية مين قعيل ،يدم الرأسياملية األمريكيية
والشيوعية الروسية من بةد ،وها هي كلتامها حتاول أن ختطف األتار الةلميية أو
ختتلسها من األخرى إذا استطاع  ،وال ترى يف ذلك خطرا وال ضيريا ،أميا اليذي
تقف كلتامها يف وجهه ،فهو االجتاهات الثقافية واألدبية التي حتمل فلسفة كل من
العلدين ،وتةرب عن وجهته يف احلياة ،ونظرته إا الفرد واملجتمع ،واهلل واإلنسيان،
والكون والتاري .
ال حرج وال بأس إذن من اقتعاس الةلم الطعيةي والرياال ونحوه ،وإنام احلرج
والعأس يف اقتعاس الثقافية والتقالييد ،واألفكيار واملفياهيم ،والقييم وامليوااين،
واألخالق والترشيع ،التي تتميز هبا كل أمة عن غريها.
بل الواقع أننا حني نقتعس اجلانب الةلمي من الغيرب ال نفةيل شيي ًئا إال أننيا
نسرتد بضاعتنا ،فنحن أصحاب هذا الةلم وأوا الناس به ،فقد أخذ الغرب أصول
هذا الةلم ومنهجه منا كام اعرتف بذلك بريفول ودوهيرنج وليوبرن وسيارتون
وغريهم من املؤرخني املنصفني.
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خطر التغريب على احلياة اإلسالمية:
لقد كان «التغريب» أشد ما أصاب الةامل اإلسالمي مين أخطيار ،وكيان ليه يف
احلياة اإلسالمية أبةد اآلثار ،ولقد شهد بشدة خطيره كيل امليراقعني ،وامليؤرخني
املةنيني بالشأن اإلسالمي ،مثل املؤرخ الغريب األمريكي اليهودي املةيروف اليذي
كان ربيس قسم التاري يف كلية الدراسات الرشقية بلنيدن واليذي قيال يف كتابيه
«الغرب والرشق األوسهب»:
«لقد مرت فرتات من اخلطر الشديد كان اإلسالم مهد ًدا فيها يف الوقي نفسيه
من الرشق والغرب ،غري أن اإلسالم تغلب عليها ،واجتااها دون أن يتيأثر .جياءه
األتراك غزاة فاحتني فتحولوا إا مسلمني ميؤمنني ،ومتيثلهم املجتميع اإلسيالمي
الكعري فانصهروا يف بوتقته ،وكانوا هم أنفسهم من أقيوى أعميدة اإلسيالم التيي
وسياسيا ،هبيذه القيوة واحليويية متكين
اجتامعيا
متدهورا كاد يفني
جمتمةا
أقام
ً
ً
ً
ً

اإلسالم من الصمود ،بل من دحر غزوات أعدابه الصيليعيني اليذين جياءوه مين

الغرب».
«ثم واجه اإلسالم بةد ذلك لطمتني أشد وأقسى وأحدث وأخطر ،فلقد سحق
الرشق األوسهب اإلسالمي مرتني .واحتله الغزاة األجانيب اليذين سييطروا علييه
بقوة السالل ،وع الرغم من أهنم مل يستطيةوا حتطيم حضارته اإلسالمية القديمة
األصول ،فإهنم لغموا أو «الزلوا» ثقة الذين صانوا هذه احلضارة بأنفسهم ،وهكذا
حولوا وجهتهم نحو اجتاهات جديدة.
أوا هاتني اللطمتني كان الغزو املغويل يف أواسهب آسيا التي حطم اخلالفية
القابمة ،وأخضة للمرة األوا منذ عهد النعوة ،قلب الةامل اإلسالمي حلكم غيري
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إسالمي.
أما اللطمة الثانية فهي تأثري الغرب احلديث .)21( » ...
خطيرا مين األوا ،فقيد
والذي يعدو يل أن اللطمة الثانية كان أقسيى وأشيد
ً

استطاع اإلسالم بقوته الذاتيية أن يقياوم اللطمية األوا ،وينتري عليهيا ميرتني
سجلهام التاري :
األوا :يف انتصاره الةسكري الرابع ،الذي رد الثقة إا األمة باإلسالم ،واليذي
حتقق بةد سنتني فقهب من سقوط بغداد سنة 656هي ،وذليك يف إحيدى «املةيارك
احلاسمة» يف التاري  ،وهي مةركة «عني جيالوت» اليذي قادهيا اجلييش املريي
بقيادة الرجل الصالح ،القابد اململوكي املظفر سيف الدين قطز ،يف  25من رمضان
سنة 658هي ومل يستطع التتار بةد ذلك أن حيققوا نرا يذكر.
والثانية :يف انتصاره املةنوي ع التتار الذي قيل أن وجيد ليه نظيري يف تياري
األميم ،وذلييك حييني اسييتطاع اإلسييالم ،باعتعيياره دينييا ورسييالة  -والتتييار هييم
املتحكمون يف عدد من دياره وأقطاره  -أن يؤثر يف التتار املنتريين ،وجييذهبم إا
ساحته ،ويغرهيم بدعوته ،فتقع املةجيزة اإلسيالمية ،وييدخل التتيار يف ديين اهلل
أفوا ًجا ،ويسجل التاري اعتناق الغالعني دين املغلوبني!
هكذا واجه اإلسالم الغيزو التتياري أو املغيويل ،وحيول التتيار إا مسيلمني،
وحسن إسالمهم فيام بةد ،ودافةوا عن اإلسالم.
أما اللطمة األخرى :لطمة «التغريب» فقد كان من القيوة والنفياذ واخلطير،

(« )21الغرب والرشق األوسهب» (ب ) 33 - 32تةريب الدكتور نعيل صعحي.
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بحيث مل تزل أمة اإلسالم ،تواجه نتابجهيا ،وتةياين آثارهيا يف األنفيس والةقيول
واحلياة إا اليوم(.)22
وأخطر ما نجح فيه «التغريب» أنه كون جيال أو أجياال من أبناء األمة نفسيها،
يقوم بمهمته ،ويلةعون دوره ،ويغنون عنه .هؤالء هم «املتغربون».
يقول برنارد لويس يف مقام آخر:
«والتغريب» الذي كان أكثره من عميل «املتغيربني» مين أبنياء الرشيق ،جياء
بتغيريات يشك كثريا يف قيمتها ،أول هذه التغيريات هو االنحالل السييايس اليذي
أدى إا تفتي املنطقة وجتزبتها ،فقعل ذلك التاري كان يف الرشق األوسيهب نظيام
سيايس مستقر ،فالشاه حيكم إيران والسلطان هيو عاهيل اململكية الةثامنيية التيي
تشمل كل ما بقى من الرشق األوسهب .وقد ال يكون كل الساليني الذين تةياقعوا
ع احلكم حمعوبني من رعاياهم ،ولكنهم كانوا يف موضع احرتام ،واألهم من ذلك
أنه مل يكن هناك خالف ع مرشوعية احلكم ،فالسلطان هو احلاكم بال منااع ،ألنه
عاهل آلخر خالفة إسالمية تضم مجيع مسلمي الةامل تقريعا  ...ثم عيزل السيلطان
 ...وهدم اخلالفة ،وقام مقامه عدد من امللوك والرؤسياء واليدكتاتوريني اليذين
دبروا ملدة مةينة أمرهم ،وربحوا تصفيق وتأييد شةوهبم  ...ولكنهم مل يكونوا أبدا
موضع الرضا التام ،والقعول الطعيةي ،والوالء األكيد ،الذي كان ممنوحيا حلكومية
السلطان الرشعية ،وهذا الوالء والقعول والرضا جةل السلطان غري حمتاج للضغهب
والةنف واإلرهاب أو للديامغوجية السياسية يف احلكم.

( )22انظر :كتابنا «احللول املستوردة وكيف جن عي أمتنيا» نرشي مؤسسية الرسيالة يف بيريوت
(ب ) 21 - 18الطعةة اخلامسة عرشة.
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«وبضياع الرشعية والوالء خرس أهيل الرشيق األوسيهب «هيويتهم الواحيدة»
القديمة ،فعةد أن كان كل مواين عضوا من أعضاء إمربايورية إسالمية كعرية هليا
ألف سنة أو تزيد من الرتاث والتاري  ،وجد الناس أنفسهم مواينني لسلسلة مين
الدول التابةة ،والوحدات السياسية اجلديدة املفتةلة ،والتي حتاول اآلن إجياد جذور
هلا يف ضمري الشةب ووالبه ،وصاحب نسف واهنيار النظام السيايس القديم حالية
تفس  ،ولكنه ع أية حال كان قابام بوظيفته ،حيث كان الوالءات واملسيئوليات
واضحة احلدود واملةامل ،جتمع مجيع فئيات الشيةب يف إييار واحيد ،ثيم دميرت
األساليب القديمة ،وسخر من القيم القديمة ثم أمهل  ،وقام حملها جمموعية مين
املؤسسات والقوانني واملقاييس الوضةية املستوردة من الغرب ،والتي بقيي مليدة
يويلة غريعة عن أحاسيس وآمال املسلمني يف الرشق األوسهب ،باإلضافة إا كوهنا
تافهة بالنسعة حلاجاهتم»(.)23
معركة املقاومة للتغريب:
وقد ذكرنا يف دراسة لنا :أن املسيلمني مل يعتليوا يف تيار هم بمثيل هيذا الغيزو
الفكري الغريب .لقد عرفوا لونا من الغزو فيام سمي بي «اإلتابيلييات» ولكنهيا -
تأثريا يذكر.
وإن كدرت الثقافة اإلسالمية  -مل تؤثر فيها ً
وعرفوا ما هو أشد منها خطرا حني ترمج فلسفة اليونان ،وفتن هبا كثيري مين
املسلمني ،وال سيام اجلانب امليتافيزيقي منها ،حتى اعترب بةضهم «أرسطو» املةليم
األول ،وليس حممدا صصص ،واعتربوا فلسفة أرسطو «أصال» ييرد إليهيا ميا جياء يف
القرآن واحلديث ،فإن وافقها فعها ،وإال وجب تأويله.

(« )23الغرب والرشق األوسهب» (ب.)61
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ولكن هذه الفلسفة مل تؤثر إال يف خاصة اخلاصية ،ومل تفةيل ميا يفةليه الفكير
الغريب اآلن ،الذي تغلغل يف احلياة كلها.
يوميا للغيزو التغريعيي امليتمكن،
واملهم هنا :أن الفكر اإلسالمي مل يستسيلم ً
املدجج بالسالل ،املةزا بالسلطان ،املؤيد بالامل ،بل قاوم منذ أول يوم بام يملك من
أسلحة ضةيفة ،وربام هزم أنصاره يف بداية األمير ،وحسيب الغيزاة أن األمير قيد
استتب هلم ،وأن اجلو قد خال هلم ،وأن شمس اإلسالم قد غرب .
وخاب فأهلم ،فاألمة املسلمة قد تنام ،وملنها ال متيوت ،والقيوة اإلسيالمية قيد
تكمن ،ولكنها ال تزول ،واملقاومة قد تتوقف فرتة ،ولكنهيا تعيان ميا تنيتفض،
ويطلع فجرها مرة أخرى أشد ضياء وجالء.
إن يعيةة اإلسالم :بقرآنه املحفوظ ،وبسنة نعيه املعينة ،وبسريته احلية ،وهبيدي
أصحابه الذين تربوا يف حجره ،وبعطيوالت سيلف األمية وأخالقيياهتم اهلاديية،
يستحيل أن ختعو جذوته ،أو ينطفئ تاجه ،أو تغيب شمسه ،قد تغيب عين قيوم
لتطلع عند آخرين ،وقد حيجعها سحاب يارئ ،لتعزغ بةد ،أضوأ وأنور.
َ
ۡ
لقد علمنا القرآن والسنة أن هذه األمة ال جتتمع كلها ع ضاللة {ِإ ِ ۡيَمۡفن ۡ
َ َّ
َ َ ل ۡ َ ء َ َ َ َّ
َ
َ َ ءۡ َ
ِۡفَّك َناۡب ِ َهاۡقو ٗماۡلي ُۡويۡب ِ َهاۡبِكفِ ِي َۡ} [األنةامَِ { ،]87 :فم َِّم ۡۡخلق َناۡأ َّمنُۡ
بِهاۡهؤَلءِۡفقد
ۡ َ
َيه ۡدِف َ ۡب َ
ُل ِقۡ َِفك ِ ُِۡ َۡيعدِلو ۡ} [األعراف .]787 :وقد روى عدد من الصحابة حيديث
ِ

«الطابفة املنصورة» التي تظل قابمة ع احلق حتى يأن أمر اهلل وهيم عي ذليك،
وروى احلديث اآلخر« :حيم هذا العلم من ك خلف عدول  ،ينفون عن حتريف
الغالني ،وانتحال املبطلني ،ونأوي اجلاهلني».
وال عجب أن هيأ اهلل للمسلمني يف أقطار شتى من وقفوا يف وجيه هيذا الغيزو
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َّ َ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ
ۡ
َ َ َ َ ۡ َ َ
ۡم ۡيَ َ
ِۚۡفمِن ۡه َّ
يت ِا ۡ َ
َۡن َل ُۡ َ
ِۡف َماۡبَ َّدلويۡ
َّللۡعلَكُِِِۡۖۡ ِمنه ۡم ۡقَض
ۡماۡ َه ۡدِفيۡۡر ۡ
{رِجا ۡۡصدقوي
َ ٗ
ِيٗل} [األحزاب.]63 :
تلد ۡ

وقام حركات اإلحياء والتجديد التي حتدثنا عنها بيدورها يف هيذه املةركية،
التي تكاد تكون أيول املةارك وأعنفهيا وأخطرهيا ،وتعيان ميا تراجيع الغيزاة
املسلحون ،وإن مل هيزموا متاما ،ومل يلقوا أسيلحتهم ،فيال تيزال هليم بقاييا يف كيل
األقطار .تةمل بجد ودأب ،واملةركة مستمرة ،والنري يف النهايية ألهيل اليدار،
وأصحاب احلق ،والةاقعة للمتقني.
هدف التغريب إا «علمنة» الدولة ،و«علمنية» املجتميع ،بترشييةه ،وثقافتيه،
وتةليمه وإعالمه وتقاليده ،ووقف رجال اإلسالم هلذه الةلمنية باملرصياد .وقيف
رجال اجلامةات الدينية كاألاهر وغريه ،واجلامعات اإلسالمية ،يةملون وجياهدون
الستةادة هوية املجتمع ،وإفشال دعوة التغريب والةلامنية.
تطور الفكر اإلسالمي من التبعية إىل املواجهة:
وكل دارس أو مراقب للفكر وتطوره خالل هذا القرن يلحيظ :تطيور الفكير
لدى املسلمني من حالة التعةية املطلقة إا حالة االعتزاا واملواجهة.
فقد مر الفكر اإلسالمي  -أعني فكر املسلمني  -بمراحيل ،ابتيدأت باهلزيمية
املطلقة أمام فكر احلضارة الغربيية الغاايية ،التيي كيان يمثلهيا يف ذليك الوقي
االستةامر املتمكن من جل بالد املسلمني يف املرشق واملغرب.
كان الغرب يف أوج تفوقه وتقدمه ونفوذه وقوته ،علميا وتكنولوجيا وعسكريا
واقتصاديا وسياسيا ،وكان املسلمون يف حضيض ضةفهم وختلفهم ،يف كل هيذه
النواحي ،وكان ال بد هلذه احلالة أن تةكس أثرها ع الةقيول واألنفيس ،والفكير
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والثقافة.
وقد توهم بةض الناس املتةجلني اخلايفني لألفكار :كأنام اإلسالم هيو سيعب
ختلف األمة ،وكأن التخلف  -بطعيةته  -إسالمي ،والتقدم بطعيةتيه غيريب! فيال
غرو أن هبر الغرب أفكارهم ،وخطف سنا برقه أبصارهم.
ولو كان هذا صحيحا ما سدنا الةامل ،وسادت حضارتنا لنحو عرشة قرون ،كنا
فيها مةلمي العرشية ،وكان جامةاتنا تستقعل الطالب من أنحاء الةيامل ،وكاني
أسامء علامبنا أشهر األسامء ،وكتعهم هي مراجع الةلم الةاملية ،واللغة الةربية هيي
لغة الةلم األوا ،بل الفذة يف تلك الةصور.
ولو كان ما ذكروه صحيحا ما كان الغرب لةدة قرون يةيش يف عصور الظالم،
وال يرى الضوء إال من سم اخليياط .فقيد كيان يشيكو الفقير واألميية والقيذارة
والتفكك يف كل جوانب احلياة ،حتى مسته نفحة من الرشق اإلسالمي ،فهب من
رقود ،وحترك من مجود ،يف حني نحن بدأنا نسلك سعيل االنحدار واأسفاه!
لقد رأينيا رجاال كعارا سلموا للغرب الزمام ،واستسلموا لتييار التغرييب ،بيل
منهم من كانوا دعاته ومروجيه من العدء ،وكان غري املسلمني أشد جيرأة ،وأعي
صوتا يف ذلك من املسلمني ،كام رأينا أمثال سالمة موسى وغريه.
ثم ظهر يف أثناء ذلك مسلمون كان هلم نفيوذهم وجياههم ،مثيل ييه حسيني
ومنصور فهمي.
هناك من تعنوا الفكرة الداروينيه يف النشوء والتطيور ودافةيوا عنهيا ،وقياتلوا
دوهنا مثل شعيل شميل يف لعنان ،وإسامعيل مظهر يف مر.
ومن تعنوا فكرة «دوركايم» يف علم االجيتامع ومين تعنيوا فكيرة «فروييد» يف
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التحليل النف .
ومن أهم هذه األفكار التي شغل الناس وقسمتهم :فكرة «كارل ماركس» يف
فلسييفة الامدييية اجلدلييية ،والريياع الطعقييي ،والفلسييفة اجلامعييية ،والتخطيييهب
األقتصادي املركزي ،والتي قام ع أساسها الدول الشيوعية الكيربى :روسييا،
االحتاد السوفيتي يف الغرب ،والصني يف الرشيق ،وإن كيان «مياوتس تيونج» قيد
أضفى ع الشيوعية الصينية يابةا خاصا .وقد قام يف بالدنا أحزاب ومجاعات
تتعنى هذا الفكر وتروج له ،وجتمع الشعاب عليه ،وختوا املةرتك السييايس عي
أساسه ،منهم من كان قعلته «موسكو» ،ومن كان قعلته «بكني» .منهم من كان
اعيمه وملهمه «لينني» ومن كان ملهمه «ماو» ومن كان ملهمه «غيفارا» .وكلهم
«ماركسيون».
ويف مقابل الفكرة الامركسية :كان الفكيرة الليرباليية ،التيي تتعنيى الفلسيفة
الفردية ،وحرية الفرد االقتصادية والسياسية ،والتيي كيان مين ثمراهتيا الةمليية:
الرأساملية يف االقتصاد ،والديمقرايية يف السياسة .والتي قام ع أساسها الدول
املتقدمة يف أوربا الغربية ،وكذلك الواليات املتحدة األمريكية.
وكان مةظم النخب املثقفة يف أوياننا يف أوابل القرن وأوسطه منقسيمة بيني
التيارين اجلدييدين واملتةارضيني :التييار اليسياري الامرك ي ،والتييار اليمينيي
الليربايل ،وإن كان الليربايل أكثر عددا ،وأقوى عدة .وكالمها غريب النشأة واجلذور
والوجهة ،كام أن كليهام مادي الوجهة ،ح

النزعة ،نفةي التوجه.

أما الفكر اإلسالمي احلقيقي فكان يف أوابل القرن كأنه غابب عن الساحة إال ما
كان من أصوات هنا وهناك ،تقاوم وتقاوم ،مثيل «جملية املنيار» وصياحعها حمميد
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رشيد رضا  -امتداد مدرسة حممد ععده  -يف مري ،ومثيل مجاعية نيدوة الةليامء
ومؤسستهم «دار املصننفني» يف اهلند ،وع رأسهم الةالمة شعيل النةامين والسييد
سليامن الندوي ،يف اهلند ،ومثل الةالمة ععد الةزيز الثةالعي يف تونس.
وبةد مرحلة املناداة بالتعةية املطلقة وبراحة للفكير الغيريب بخيريه وبرشيه،
جاءت مرحلة أخرى ،هي مرحلة «التربير» بمةنى أخذ مسلامت الفكر الغريب ،ثم
حماولة تربيرها إسالميا ،ومتريرها لدى األمة ،بالعحث عن فتاوى لتسويقها رشعا.
وكان هذه يف الواقع عملية تدليس أو تلعيس من إبلييس ألنيه يرييد منيا أن
نأخذ اخلواجة الغريب ،ونلعسه ععاءة عربية ،أو عاممة إسالمية.
وهذا كام رأينا الذين حياولون أخذ الربا من النظام الرأساميل الغريب ،ثم يسوغونه
بأسانيد رشعية فيام اعموا ،مثل أنه ليس من ربا اجلاهليية ،أو أنيه لييس مين ربيا
االستهالك ،أو أنه ليس أضةافا مضاعفة أو غري ذلك من التربيرات ،التي رد عليها
الةلامء الراسخون وأبطلوها.
وبةد هذه املرحلة جاءت مرحلة أخرى ،هي مرحلة «الدفاع» عن اإلسيالم ،أو
«االعتذار» عن اإلسالم ،أي اعتعار اإلسالم كأنه يف قف

االهتام ،وعلينا أن ندافع

عنه ،ونطلب له الةفو والرمحة.
فكل ما متيز به االسالم من أحكام وتةاليم جيب أن يوضع هيذا الوضيع ،مثيل
قضية «حجاب املرأة» أو «مرياثها ع النصف» من أخيها ،وقوامة الرجل عليها يف
األتة ،أو «قضية الربا» أو غريها من القضايا التي لإلسالم فيها موقف خمالف ليام
استقر عليه األمر عند الغرب.
ثم جاءت بةد ذلك مرحلة االعتزاا باليذات ،واملواجهية ميع الفكير املغياير،
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وخصوصا فكر احلضارة الامدية املةارصة بشقيها الرأساميل والشيوعي ،وقيد جتي
ذلك يف تراث الدعاة الكعار يف هذا القرن ،يف الةيامل الةيريب ،ويف باكسيتان واهلنيد
وإيران وغريها من بالد اإلسالم ،مثل املودودي يف باكستان ،وحسين العنيا وسييد
قطب وحممد العهي ،وحممد ععد اهلل دراا ،وحممد الغزايل والشيةراوي وغيريهم يف
مر ،ومثل السعاعي وحوى يف سوريا ،ومثل باقر الصدر يف الةراق ،ومثيل عييل
رشيةتي يف إيران ،ويف األحياء كثريون يصةب حرهم.
وقد متيزت هذه املرحلة  -مع االعتزاا واملواجهة  -باالنفتال واملرونة الفكريية
والتسامح مع اآلخر ،املخالف يف الدين أو املغياير يف الفكير .ودعي إا احليوار،
وغلب فيها «تيار الوسطية» الذي يدعو إا االعتدال يف فهيم اليدين وتنزيليه عي
الواقع ،ويف التةامل مع اآلخرين.
ومن أتعاع التيارين الامرك

والليربايل من استمروا عي ععيوديتهم لفكيرهم

القديم ،ومنهم من تغري إا النقيض ،وخصوصا من الامركسني ،ومنهم مين تغيري
يف السياسة ال يف الفكر ،فأصعح من أتعاع املوقف األمريكيي ،وأحسيب أن مينهم
دعاة التطعيع املطلق مع إتابيل يف مر وغريها ،وهم اليذين عرفيوا بيي «مجاعية
كوبنهاجن».
ومن هؤالء وأولئك من حتول إا اإلسالم صادقا.
من هؤالء الدكتور منصور فهمي.
ومنهم :األستاذ إسامعيل مظهر.
ومنهم :الدكتور مصطفى حممود.
ومنهم :األستاذ خالد حممد خالد ،الذي خرج ع اخليهب اإلسيالمي يف كتابيه
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الشهري «من هنا نعدأ» وما تعةه من كتب عدة ،ثم رجع إا خطيه األصييل  -اخليهب
اإلسالمي  -وخطأ نفسه يف شجاعة نادرة ،ورصاحة بياهرة ،يف كتابيه «الدولية يف
اإلسالم» وما بةده من كتب.
ومنهم الدكتور حممد عامرة ،واملستشار يارق العرشي ،واألستاذ عادل حسني،
وقد كانوا يف مرحلة من حياهتم تأثروا بالامركسية بل دخل بةضيهم السيجن مين
أجلها.
وهم اآلن ثالثتهم من أقوى وأبرا الدعاة إا اإلسالم ،واملدافةني عنيه ،كيل يف
موقةه.
بل منهم الشي عيل ععد الرااق ،الذي مل يسع إا يعع كتابه «اإلسالم وأصيول
احلكم» يوال حياته ،ومل يتابةه بأي بحث أو مقيال يؤييد الفكيرة ،بيل نقيل عنيه
الدكتور عامرة أنه قال لعةض املجالت عن ععارة «اإلسالم رسالة روحية وال صيلة
هلا بالدولة أو السياسة» أهنا ععارة ألقاها الشيطان ع لسانه .وقيد كيان يف أواخير
حياته يصيل وراء الشي الغزايل يف اجلامع األاهر ،وحيرب عي ذليك ،ومل يكين
الشي الغزايل يةرفه ،فسأله أن يةرفه بنفسه ،فقال له :أنا عيل ععد الرااق .وجيرى
بينهام حديث تيع حول الامال وكتابه الشهري ،فقال ليه :تليك مرحلية انتهي .
سمة هذا من الشي الغزايل بححح.
وكذلك تغري الدكتور حممد حسني هيكيل مين النزعية الفرعونيية إا النزعية
اإلسالمية ،كام ظهر يف كتعه املةروفة :حياة حممد ،الصديق أبو بكر ،الفاروق عمر،
يف منزل الوحي.
بل يه حسني نفسه يف أواخر حياته غريه يف أوابل حياتيه ،كيام يظهير ذليك يف
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كتابه «مرآة اإلسالم» وغريه .وقد حكوا أنه عندما كان وايرا للمةارف اار املدينية
املنورة ،فكان مما كرمه به السةوديون :أهنم فتحوا له باب القرب النعوي لييزوره مين
الداخل ،قال مرافقه :وعند دخول القرب وجدته يرتةش ،وعيناه تيدمةتان ،فسيألته
مندهشا ،فقال له :أال تدري قرب من هذا؟ إنه قرب رسول اهلل حممد!
وكذلك الةقاد ،مل يكن يف أوابل حياته ،كام كان يف أخرها ،فقد غدا لسيانا مين
ألسنة اإلسالم ،دعوة إليه ،ودفاعا عنيه .وكتيب ععقرياتيه اإلسيالمية ،والفلسيفة
القرآنية ،واإلسالم يف القيرن الةرشيين ،وحقيابق اإلسيالم وأبايييل خصيومه،
والشيوعية واإلنسانية ،وما يقال عن اإلسالم ،وغريها.
وأحسب أن االستةامر لن يكون سةيدا وال قرير الةني اليوم ،إذا رأى أن جهوده
الطويلة املتتابةة املكثفة املخططة ،مل حتقق هدفها األسايس يف حتويل أمية اإلسيالم
عن هنج دينها ،ورشع رهبا ،ونسختها إا أمة أخرى ،فها هي الصيحوة اإلسيالمية
تقلب األوضاع رأسا ع عقب .وترعب القيوى املةاديية لإلسيالم ،ويف الغيرب
كعارا ،واهلل من ورابهيم
والرشق ،حتى باتوا يكيدون هلا كيدا ،ويمكرون هبا مكرا ً

حميهب.

َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َّ ۡ َ َّ ۡ َ
ۡخ ۡ َ
ك ِي َۡ} [األنفال.]31 :
{ِفيمۡك ِف ِۡفيمك ۡۡرَّللِۡفۡرَّلل
ْۡۡرلم ِ

لقد قلع الصحوة املوااين ،وغريت األفكار واألوضاع ،حتى أصعح الشارع
مع احلركة اإلسالمية يف عامة األقطار ،يف مر ويف األردن ،ويف اليمن ،ويف غريها.
حتى اجلزابر التي استمر فيها أخعث أنواع االستةامر  -وهو االستةامر االستيطاين
 132مابة وثالثني عاما ،تنتر عسكريا ع هيذا االسيتةامر ،وتةيود يوعيا إاحقيقتها وذاتيتها ،وتقيوم فيهيا صيحوة إسيالمية ال نظيري هليا ،تنتهيي بإيصيال
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اإلسالميني إا أغلعية ساحقة انتخعها الشةب خمتيارا ملجلسيه اليويني ،وإن أبيى
ذلك الةسكريون املوالون للثقافة الفرنسية.
وقام لإلسالم دولة شيةية يف إيران ،ودولة سنية يف السودان ،وليو تيرك األمير
للشةوب لقام دول يف أكثر من مكان.
وسنفرد الفصل القادم عن «الصحوة اإلسالمية» وأثرها يف احلياة اإلسالمية.

***
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انطالق الصحوة اإلسالمية
ومن أعظم إنجاااتنا نحن املسلمني يف هذا القرن :ظهور حركية «اإلحيياء» أو
«العةث» أو «اليقظة» أو ما شئ من التسميات التي تدل ع ظهيور اإلسيالم يف
صورة «تيار جديد» أثر يف احلياة اإلسالمية ،وجدد الثقة بةودة اإلسيالم إا قييادة
احلياة ،وأقلق القوى املةادية لإلسالم ،واخلابفة منه ،هذه احلركة ،أو هذا االنعةاث،
أو هذا التيار هو ما عرف باسم «الصحوة اإلسالمية» .وال سيام يف الثليث األخيري
من هذا القرن.
وال أعرف بالضعهب من هو أول من أيلق هذا االسم أو صيك هيذا املصيطلح،
لكنه مصطلح صحيح ومةرب عن مضمونه :فإن األمة قد تنام أو تنوم أو تةطي ميا
يسكرها أو درها ،ثم تصحو وتفيق مما أصياهبا مين نيوم أو تنيويم أو سيكر أو
ختدير.
فالصحوة تةني «عودة الوعي» بةد غيياب :اليوعي بيالنفس ،واليوعي بيالغري
«صديق أو عدو» والوعي بالرسالة ،والوعي بالزمان واملكان.
وقد عاد الوعي ،أو برات الصحوة يف أمتنا ،وتت يف كياهنا تيان الكهربياء
يف األسالك ،وجرت يف رجاهلا ونسابها ،جمرى الدم يف الةروق ،وانترشت يف بيالد
اإلسالم انتشار أضواء الصعال ،وتنقل من بلد إا بلد ،كيام تنتقيل الرييال التيي
تسوق السحاب برشى بني رمحة اهلل ،وهو املطر.
ال أعرف أين بدأت ،ولكن أحسعها بدأت يف مري بليد األاهير ،والعليد األم
للدعوة اإلسالمية يف الةامل الةريب ،ومنشأ كربى احلركات اإلسالمية ،ومري بليد
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مؤثر يف الةامل الةريب والةامل اإلسالمي كله ،إهنا تصدر اخلري ،وتصدر الرش .أعظيم
قاربي القرآن رج من مر ،وأعظم داعية إا الدين يظهر يف مر ،وأعظم مفرس
للقرآن يربا يف مر ،وأعظم مطرب أو مطربية ،وممثيل أو ممثلية يظهير أيضيا يف
مر.
فال عجب أن يعزغ فجير الصيحوة مين مري ،ومنهيا انطلقي إا العليدان
األخرى ،مرشقة ومغربة .إا الةامل الةريب ،فالةامل اإلسالمي ،فاجلاليات اإلسالمية
يف أوربا وأمريكا الشاملية واجلنوبية ،والرشق األقىص.
لقد رأي هذه الصحوة رأي الةني ،وملستها ملس اليد ،وعايش أبناءها وبناهتا
يف املشارق واملغارب ،والشامل واجلنوب.
رأي هذا الشعاب الذي عاد إا اإلسالم بفهم جدييد ،وإييامن جدييد ،وعيزم
جديد ،شعاب يرشق كضياء الفجر ،ويتدفق كأمواج العحر ،نراه يف رقة الزهر ،ويف
صالبة الصخر ،يصوم اإلثنني واخلميس ،يتلو القرآن ويتةعيد بتالوتيه ،وييدرس
سرية الرسول صصص ،ويتأسى هبدبه ،ويتابع سري الصحابة ويتمنيى أن يقتيدي هبيم.
شعاب واهلل مكتهلون يف شعاهبم ،غضيضة عن الرش أعيينهم ،ثقيلية عين العاييل
أرجلهم ،يمشيون عي األرا وأعيينهم ترنيو إا السيامء ،ويةيشيون يف اليدنيا
وقلوهبم موصولة باآلخرة .ولقد قل يوما يف مر :إن هذا الشعاب الذي خالط
قلعه بشاشة اإليامن ،وعاش لإلسالم وباإلسالم ،هو أثمن ما يف مر من ثيروات،
إنه أثمن وأغ من الذهب األبيض «القطن» والذهب األسود «العرتول» واليذهب
األصفر املةروف.
إنه الثروة التي ال تدانيها ثروة ،وهيي التيي تغيايل هبيا األميم ،وتةقيد عليهيا
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ٌ
َ
َّ
ۡء َيم ۡنويۡب ِ َ ك ِ ِه ۡۡ َِفزِدن ۡه ۡ
اخلنارص ،وهبا تقوم النهضات ،وتنتر الرساالت {إِن ۡه ِۡۡ ِت ََكُ َۡ
ۡه ٗدى} [الكهف.]73 :

لقد بات الصحوة حقيقة واقةة يف عامل اإلسالم ،ال ينكرها إال جاحد أو مكابر،
وقد ت هبا كل من حيب اإلسالم ويرجو له اخلري  ...وكرهها أو خياف منهيا كيل
عدو لإلسالم ،يرتب

به السوء ،أو اف من انتصياره ،أو يكيره علية كلمتيه يف
َ َ َ َ َ َ

ۡ َ

َ ۡٗ

َ

َ
ِكۡو ِبۡعدِف ِ
ِني} [الفرقان:
ۡم َ ۡۡرل ۡمج ِم ۡ
األرا  ...وقد قال تةااِ{ :فكذل ِكۡجعلۡناۡل ِ

.]37

كان هذه الصحوة اإلسالمية  -كام شهدناها  -صحوة شاملة:
فهي صحوة عقول وأفكار.
وهي صحوة قلوب ومشاعر.
وهي صحوة عزابم وإرادات.
وهي صحوة سلوك والتزام.
وهي صحوة غرية ودعوة.
وهي صحوة كفال وجهاد.
وهي صحوة مسلمني ومسلامت.
ولقد أثعت وجودها ع هذه األصةدة كلها.
أسباب ظهرو الصحوة وجذورها:
وقد تساءل الكثريون عن ظهور هذه الصحوة التي فاجأت الكثريين ،وصدم
الكثريين ،يف الداخل واخلارج ،ممن ذهع هبيم الظنيون :أن اإلسيالم قيد غربي
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شمسه ،أو انته مدة صالحيته ،وأن ال،بات القاصيمة التيي أنزلي بحركتيه
ودعوته ،وأصاب أصحاهبا بجراحات غابرة ،شت شملهم ،وعوقي سيريهم،
وقوض خيامهم ،فإذا هو حييا من جديد ،أشد قوة ،وأصلب عودا ،مرفوع اللواء،
عايل النداء ،متني األسس ،شام العناء.
أسباب مزورة للصحوة:
ما سعب هذه الصحوة؟ وما الةامل املؤثر يف ظهورها؟
كتب كاتعون كثريون يف ذلك ،يمثلون شتى االجتاهات ،وكل يغني ع ليياله،
وكل يفرس األحداث وفق فلسفته التي يؤمن هبا ،وتعةا ملدرسته التي ينتمي إليها.
فهناك أتعاع «التفسري الامدي» اليذين أرادوا أن يردوهيا إا أسيعاب اقتصيادية
برات يف املجتمع .وهذا هو ديدهنم يف تفسري كل وقابع التاري  ،وتغرياتيه .حتيى
ظهور النعوات والرساالت الساموية ،أسيعابه اقتصيادية .ومين مل ييؤمن بياهلل وال
بمالبكته وكتعه ورسله ،ال يستعةد عليه ذلك .وقد يكون لالقتصاد بةض األثر يف
ظهورها ،ولكنه ليس السعب الوحيد ،وال السعب األول ،وال السعب القيوي ،مين
غري شك.
وآخرون ردوها إا أسعاب نفسية ،نشأت بةد نكعة سنة 1967م ،التي سموها
«النكسة» والتي احتل هبا إتابيل ما بقي من فلسطني بةد نكعية سينة 1948م،
وأضاف إليها اجلوالن ،وسيناء.
وال غرو أن توقظ النكعات الكربى الناس ،ما داموا ع بقية من سالمة الفطرة.
وقد بني لنا القرآن موقف اإلنسان  -ولو كان مرشكا  -إذا مسيه ال،ي ،ونابيه
الكرب فهو يدعو ربه منيعا إليه .كام صور موقف ركاب الفلك ،إذا عصف هبيم
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الريح ،وأحاط هبم املوج من كل مكان ،وظنوا أهنم أحيهب هبم :دعوا اهلل خملصني له
الدين :أي أهنم يف هذه احلالة رجةوا إا الفطيرة ،ومل ييذكروا إال اهلل وحيده .فيال
يستعةد أن هتز النكعة الثانية( - )24بةد نكعة سنة 1948م  -نكعية سينة 1967م:
كيان اإلنسان املسلم ،وترده إا ساحة اهلل تةاا ،بةد أن استنرس يف أرضه العغياث،
وجترأ عليه اجلعان ،وانتر عليه اليهود ،أحرب الناس ع حياة!
هل الصحوة من صنع حاكم عربي؟
وأغييرب مييا كتعييه بةييض اليسيياريني والةلامنيييني الةييرب يف مري :أن أحييد
احلكام( )25هو الذي أنشأ هذه الصحوة وأوجدها مين الةيدم ،ليقياوم هبيا التييار
الشيوعي املتنامي يف نظره!
وإن تةجب فةجب أن يقول ذلك الذين يزعمون أهنم ينطقون بلسان اجلامهري!
وال أدري كيف جهل هيؤالء أن صيحوات الشيةوب ال تصينةها إرادة احلكيام،
وال سيام إذا كان صحوة عميقة اجلذور يف الفكر والشةور واإلرادة والسلوك ،كام
هو املشاهد يف الصحوة اإلسالمية املةارصة ،وليس جمرد ابد ياف ع السطح!
لو كان هذه الصحوة من صنع حاكم ،الستطاع أن يلغيها كيام انشيأها فيإن
الذي يقدر ع العناء يقدر ع اهلدم ،بل هو أسهل.
ولي شةري ،من الذي صنع الصحوة يف سابر ديار الةرب غري مر؟! ومين
الذي صنةها يف سابر ديار اإلسالم؟! ومن الذي صنةها خارج الةامل اإلسالمي؟!
قد يفكر حاكم ما يف وق ما استغالل الصحوة يف إضةاف عدو له ،ال حمعية يف
( )24هكذا سميناها يف كتابنا «درس النكعة الثانية :لامذا اهنزمنا وكيف ننتر؟».
( )25يريدون :الربيس املري الراحل أنور السادات!
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ايد ،ولكن كراهية يف عمرو! وقد ينجح يف ذلك ،وقد فق ،وقد يتفق هدفه هيذا
مع هدف الصحوة نفسها ،وقد تةتقد أهنا هي التي تستغله! ومهام يكن ،فال يةنيي
يشء من هذا أن الصحوة من صنع يده.
ربام غاظ هؤالء أن هذا احلاكم أتال للتيار اإلسالمي  -يف وقي ميا  -أن يةيرب
عن نفسه ،كام يةرب غريه ،كام أتيح لكل التيارات مين يميني ويسيار أن تةيرب عين
نفسها ،بل هيئ هلا يف سنوات يويلة أن تثب ع أجهزة إعالم الدولية ،وتسييطر
عليها ،وتوجهها خلدمة فكرها ،وتشويه الفكر اإلسالمي واالفرتاء عليه ،وال أحيد
يملك الرد أو االعرتاا!
أجل  ...هذا ما مأل قلوب هؤالء غيظا ،ألهنم يةلمون ويوقنيون مين جتيارب
الامال واحلارض :أن التيار اإلسالمي هو التيار الوحيد األصيل املتجاوب مع فطرة
األمة ووعيها وتار ها ،وأن حرية الكلمة واحلركة هيي دابيام يف مصيلحة التييار
اإلسالمي ،وأنه ال يقاوم إال باحلديد والنار ،وقهر الشةوب ع غري ما تريد ،وأنيه
يكمن ،ولكن ال ينمحي ،وقد يضةف ،ولكن ال يموت.
إن كل ما يطلعه التيار اإلسالمي :أن ترتك له احلرية ليخايب الشيةب ،وجينيد
اجلامهري ،ويدعو إا حقابق اإلسالم ،ويرد ع أباييل خصومه .وهيذا حيق مين
حقوق اإلنسان ،كفلته املواثيق الدولية ،والدساتري املحلية ،ونادت به الديمقرايية
التي يتغنون هبا.
أم يريدوهنا ديمقرايية هلم وحدهم ،وهم  -بأفكارهم املستوردة  -غربياء عين
األمة ،دخالء عليها؟ فحرية الرأي والتةعري واحلركة واالجيتامع حيق لكيل اجتياه
وكل فلسفة ،إال االجتاه اإلسالمي صاحب الدار!! ورحم اهلل شوقي الذي قال:
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أحيييرام عييي بالبليييه اليييدو ل ،حالل للطري من كل جنس؟!
كيييل دار أحيييق باألهيييل إال يف خعيث مين امليذاهب رجيس
والغريب أن هؤالء الذين يدعون ألنفسهم  -أو يدعي هلم مروجو بضاعتهم -
القدرة ع الغوب والتحليل ،ينظرون إا الصحوة كأهنا ظاهرة شاذة ،أو خارقية
لقوانني الكون وسنن االجتامع العرشي.
وكأن األصل يف األمة املسلمة ،أن تنام فال تصحو ،وأن تفقد الوعي ،فال تفيق.
وإذا أفاق وصح  ،وجب أن يكون صيحوها وإفاقتهيا بغيري اإلسيالم ،ولغيري
اإلسالم!
حقائق الدين والتاريخ:
ولةمري ،إن هذا كله باييل .فاألصيل يف أمتنيا أن تصيحو وتتنعيه باإلسيالم
ولإلسالم .ومن رجع إا تراثنا وجد علامءنا يقولون :ما جاء ع األصيل ال يسيأل
عن علته .ذلك ،ألن من شأن األمة اإلسالمية أال يطول غياهبا عن وعيها ،بمقتىض
يعيةة اإلسالم الذي تؤمن به ،والذي تستمع لقرآنه صعال مساء ،والذي ال تغييب
عن ذاكرهتا سرية رسوله صصص وسري أبطاله .يعيةة هذا اإلسالم تأبى إال أن توقظهيا
من سعات ،وحتييها من موات .فاإلسالم يدعوها أبدا إا الةلم والةمل ،ويرغعهيا
يف الفكر والنظر ،وحيرضها ع الكفال واجلهاد ،ويةدها بالنري وعليو الكلمية،
ويؤكد هلا أن اهلل مع املؤمنني ،وأن الةاقعية للتقيوى ،وأن النري ميع احليق ،وأن
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ۡۡلۡ
العايل ااهق ال حمالةِ{ :أماۡۡرلزكدۡفَكذهبۡجفۡاءِۡفأماۡماۡينفنِۡۡرنلناسۡفَكمكنِ ِ
َ
َ ََ
َ ۡ
ََ َۡۡ َ َ َۡ َ َ ََ ۡ
ِۡفلمن ۡ ۡ
ُل ِقۡ ۡۡرل َب ِط ِلۡفَكدملُِۚۡإِذيۡهوۡزيهِق
فَ} [الرعد{ ،]71 :بَلۡنقذِفۡ ِب
ۡرض ِ ۡ
ۡ
ۡ َ
ۡرل َويلۡم َِّماۡتَ ِۡفو ۡ} [األنعياء.]78 :
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ومن شأن هذه األمة  -وفق ما جاء به القرآن وأخرب به الرسول ،وميا نطيق بيه
التاري  -أال جتتمع ع ضاللة ،وأن تظل فيها يابفة ثابتة ع احلق ،داعية للخري،
آمرة باملةروف ،ناهية عن املنكر ،حتى يأن أمر اهلل وهم ظاهرون.
ۡ

َ ۡ َ
يقول اهلل يف كتابهَِ { :فم َِّم ۡۡ َخلَق َناءۡأ َّمَُ َۡيه ۡدِف َ ۡب َ
ُل ِقۡ َِفكِن ُِۡ ۡيعندِلو ۡ} [األعيراف:
ِ

.]787

ويقول الرسول الكريم« :ال نزال طائفة من أمتمل قائمني عىل احلل ،،ال يهلهم
خالفهم ،حتي يأيت أمر اهلل وهم عىل ذلك»(.)26
ويقول« :إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس ك مائة سنة من جيدد هلا دينها»(.)27
ويقول« :حيم هذا العلم (علم النبوة) ملن كل خللف عدولل  ،ينفلون عنل
حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،ونأوي اجلاهلني»(.)28
ويقول التاري  :إن هذه األمة قد أصابتها نكسات ونكعات كيربى ،منيذ فجير
تار ها ،ظن الناس مةها هبا الظنون ،وابتيل هبا املؤمنيون والزليوا اليزاال شيديدا.
ولكن األمة استطاع أن تتغلب ع عوامل الضةف من الداخل ،وعوامل الغزو
من اخلارج ،وأن حتول اهلزابم إا انتصارات ،وأن ختلق مين الضيةف قيوة ،ومين

( )26متفق عليه« :اللؤلؤ واملرجان» ( )1252عين مةاويية ،وقيد صيح احليديث عين عيدد مين
الصحابة بألفاظ متقاربة كام يف «صحيح اجلامع الصغري وايادته».
( )27رواه أبو داود يف «سننه» ،واحلياكم يف «مسيتدركه» ،والعيهقيي يف «املةرفية» عين أيب هرييرة
وصححه عدد من األبمة الثقات.
( )28روي عن وجوه متةددة عند ابن عدي وابن جرير واخلطيب واليدارقطني واخليالل ومتيام يف
فوابده والقاال إسامعيل ،وقواه ابن القيم يف «مفتال دار السةادة» ( ،)164 ،163/1وسئل
عنه اإلمام أمحد فقال :صحيح.
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التفرق وحدة ،ومن األشالء املعةثرة جسام عمالقا.
وقال التاري أيضا :إن هذه الصحوات الكربى مل يصنةها غري اإلسالم حني جيد
من يةيل كلمته ،وينادي باسمه ،وجيند قوى األمة حت رايته.
سجل التاري ذلك يف حروب الردة منذ عهد اخلليفة األول ،يوم ارتدت قعابل
الةرب ،وتعةوا املتنعئني الكذابني ،ومل يعق ع اإلسالم غري املدينة ومكة.
وسجل ذلك يف حروب الصليعيني يف عهود عامد اليدين انكيي ،ونيور اليدين
حممود الشهيد ،وصالل الدين األيويب.
وسجل ذلك مرة أخرى يف غزو التتار للةامل اإلسالمي ،وبةد أن دميروا بغيداد
وأسقطوا اخلالفة الةعاسية ،ثم مل يلعث اإلسالم أن أثعي وجيوده ،وانتري عي
التتار عسكريا يف مةركة حاسمة من مةارك التاري  ،قادها سيف الدين قطيز ،ميع
جنود مر ،وهي مةركة «عني جالوت» يف  25رمضيان سينة 658هيي ،أي بةيد
سنتني فقهب من سقوط بغداد (سنة 656هي).
وسجل ذلك يف مةارك التحرير واالستقالل يف األويان اإلسالمية كافة .فقيد
كان اإلسالم هو املحرك األكرب ،وهو القابد احلقيقي ،لكل مةيارك اجلهياد ،ضيد
االستةامر الغااي لعالد املسلمني.
حركات اإلحياء والتجديد والدعوة وأثرها يف الصحوة:
ع أن هناك حقيقة جيب أن تةرف وتذكر ،إذا حتيدثنا عين أسيعاب الصيحوة
ومكوناهتا ،وهي :أن الصحوة املةارصة التي نشهد آثارها ومظاهرهيا منيذ أوابيل
السعةينيات ،مل توجد من فراغ ،وال ولدت دفةة واحدة ،وال كان «نعاتا شيطانيا»
ظهر وحده ،بغري اارع وال راع ،كام تصور بةض الناس.
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إن هييذه الصييحوة امتييداد وجتديييد حلركييات اإلحييياء ،والعةييث والتجديييد
اإلسالمية ،التي حتدثنا عنها يف بحثنا هذا.
ابتداء من حركة جمدد اجلزيرة الةربية :حممد بن ععد الوهياب (ت1226 :هيي،
1792م) مرورا بحركة مؤسس الدعوة السنوسية يف ليعيا :حممد بن عيل السنويس
(ت1276 :هي1859 ،م).
ثم بحركة الزعيم الديني الثابر املجاهد ،الذي أقام حكيم الرشييةة يف جنيوب
وادي النيل :حمميد أمحيد املهيدي (ت1322 :هيي1885 ،م) ،ثيم بحركية عيدو
االسيتةامر داعييية «اجلامةية اإلسييالمية» مجييال اليدين األفغيياين (ت1314 :هييي،
1897م).
وكذلك مةيارصه األدييب املصيلح ،عيدو االسيتعداد :الشيي ععيد اليرمحن
الكواكعي (ت1322 :هي1822 ،م).
ولن ينسى التاري تلميذ األفغاين وصاحعه ورشيكه يف حترير «الةروة اليوثقى»
ويف حركة اإليقاظ والتجديد ،رابد اإلصالل الفكري والتةليمي ،وشي املدرسية
اإلسالمية الةقلية احلديثة :األستاذ اإلمام حممد ععده (ت1323 :هي1925 ،م).
رجال كان هلم أثرهم يف الصحوة ال ينساهم التاريخ:
وكل هؤالء حمسوبون ع ما قعل القرن الةرشين :أما القرن الةرشيون ،فييذكر
التاري رجاال كان هلم دور يذكر فيشكر(.)29
يذكر منهم تلميذ الشي حممد ععده وصاحعه ،ونارش علميه ،اليذي أخيذ مين
( )29انظر :كتابنا «الصحوة اإلسالمية ومهيوم اليوين الةيريب واإلسيالمي» نرشي «دار الرشيوق»
بمر ،ومؤسسة الرسالة بعريوت.
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شيخه االستقالل يف الفكر ،والثورة ع اجلمود والتقليد ،وأضاف إليه التوغيل يف
علم احلديث وآثار املدرسة السيلفية ،فجميع بيني القيديم واجلدييد ،وواان بيني
املةقول واملنقول ،وأصعح يمثل بجالء «السلفية املجيددة» ،التيي جتسيد األصيالة
واملةارصة بحق .ذلكم هو :الةالمة السيد رشييد رضيا ،صياحب جملية «املنيار»،
و«تفسري املنار» ،والكتب التي كان يف وقتها نامذج حتتذى ،ومصابيح هبيا هيتيدى
(ت1354 :هي1935 ،م).
ويذكر منهم الداعية املريب ،املجاهد الصيابر ،اليذي قياوم علامنيية الكاملييني،
ويغيان أتاتورك ،وأشةل جذوة اإلييامن يف قليوب األتيراك ،بالرتبيية والقيدوة،
وبالكتب الرصينة ،وبالرسابل املوجهة ،وبالثعات عي احليق يف مقاومية العاييل:
الشي بديع الزمان سةيد النوريس (ت1962 :م).
ويذكر منهم الرجل القرآين ،واملةلم الرباين ،الذي جسد بدعوته شمول اإلسالم
وتواانه ،وربانيته وواقةيته ،فربهب الفكر باحلركة ،ومزج الةلم بالةمل ،ومجع بيني
الرتبية واجلهاد ،كام مجع بني نقاء الةقيدة السلفية ،وروحانية الصوفية السنية .ودعا
إا اإلسالم عقيدة ونظاما ،دينا ودولة ،ععادة وقيادة ،مصيحفا وسييفا .وحيارب
الفساد والظلم يف الداخل ،واالستةامر والصهيونية يف اخلارج .وربى ع اإلسيالم
جيال جةل اهلل غايته ،والرسول أسوته ،والقرآن رشعته ،واجلهاد وسيلته ،وامليوت
يف سعيل اهلل أسمى أمانيه .إنه مؤسس كربى احلركات اإلسالمية احلديثة يف الةامل:
اإلمييام الشييهيد حسيين العنييا (ت1368 :هييي1949 ،م) ،واضييع أسييس الةمييل
اإلسالمي اجلامعي ،الذي انترشت رسابله وتالميذه ،وتالميذ تالميذه يف الةامل كله
انتشار أنوار الفجر .وشاء اهلل أن تكون املحن املتتابةية التيي صيع عي إخوانيه
وتالميذ مدرسته ،سععا يف هجرهتم بدعوهتم ،وتفرقهم يف أقطار الرشق والغيرب،
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فتنترش هبم الدعوة والصحوة يف كل مكان.
ويذكر منهم املفكر املجدد ،صاحب النظر الةميق ،والتحلييل اليدقيق ،ناقيد
احلضارة الغربية ع بصرية ،والداعي إا نظام اإلسالم عن بينة .صياحب الكتيب
والرسابل التي ترمج إا عرشات اللغات ،الذي وقف يف وجه دعياة «التغرييب»
و«أعداء السنة» واملنادين بنعوة جديدة «القادييانيني» ،و«املرتزقية» مين اخليرافيني
والقعوريني ،و«مشويش الفكر» من املقلدين اجلامدين  ...مؤسس كربى اجلامعات
اإلسالمية يف شعه القارة اهلندية :الةالمية أبيو األعي امليودودي (ت 1399هيي،
1979م) الذي اتفق أصول دعوته مع أصول دعوة حسين العنيا ،وإن مل يلتقييا،
وإنام التقى أبناء املدرستني ،وتةاونوا يف جماالت شتى ،وخصوصا يف أوربا وأمريكا
والرشق األقىص.
ويذكر منهم الةامل الداعية املريب ،الذي عاش للقرآن مفرسا ومطعقيا ،ودعيا إا
السلفية الواعية ،والروحانية الصافية ،وحارب اجلمود يف الفكير ،واالنحيراف يف
الةقيدة ،والةوج يف السلوك ،ووصل الةلم بالرتبية ،مؤسيس «مجةيية الةليامء» يف
اجلزابر ،ومنشئ جملة «الشهاب» التي كان كاسمها نورا هيدي احليابرين ،ورمجيا
يرهب الشييايني ،الشيي املصيلح :ععيد احلمييد بين بياديس (ت1359 :هيي،
1942م).
ويذكر منهم الداعية الفقيه ،الصابر املجاهد ،صاحب الرول املرشيق ،والعييان
املغدق ،والةقل املتفتح ،اليذي قياوم أعيداء السينة فأسيكتهم ،ودعياة الةلامنيية
فأفحمهم ،مؤسس احلركة اإلسالمية يف سورية ،ومنشئ جملة «حضارة اإلسالم».
وصاحب الكتب القيمة ،والرسابل النافةة :الشي الدكتور/مصيطفى السيعاعي
(ت1385 :هي1965 ،م).
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ويذكر منهم الرجل الصلب ،الذي أوذي يف اهلل ،فيام وهين وميا ضيةف وميا
استكان ،وقدم عنقه فيداء لفكرتيه  ...صياحب القليم العلييغ ،واألدب الرفييع،
والرول املحلق ،والعيان املرشق ،واملينهج الواضيح ،والفكير الثيابر  ...صياحب
«التصوير الفني» ،و«الةدالة» ،و«الظالل» ،و«املةامل» ،وغريهيا مين الكتيب التيي
انترشت يف لغات الةامل اإلسالمي ،رشقا وغربا  ...األديب الكعري ،الداعية الشهيد:
سيد قطب (ت1386 :هي1966 ،م).
ومنهم الداعية الكعري ،والكاتب القدير ،واخلطييب األصييل ،أدييب اليدعوة
اإلسالمية ،ولساهنا النايق باحلق ،اجلاهر بالصدق ،املةرب عن خلجيات اجلامهيري،
الذي قاوم الظلم االجتامعي ،واالستعداد السيايس ،واالستةامر الصليعي ،كام قياوم
التدين املغشوش ،والفهم املةلول لإلسالم ،بعيانه الزاخر ،وأدبيه السياخر ،وكتعيه
التي رشق وغرب  :الشي حممد الغزايل (ت1416 :هي1996 ،م).
ومنهم :الةامل الداعية العحاثية ،صياحب التيآليف التيي راجي بيني شيعاب
املسلمني ،والتي حتمل الرول الثورية ،والدعوة اجلهادية ،مثل «األصول الثالثة :اهلل
والرسول واإلسالم» ،و«األساس يف التفسري» و«األساس يف السنة» :الشي سةيد
حوى (ت1989 :م).
هؤالء امليامني من الدعاة واملفكيرين كيان لكيل مينهم تيأثريه يف جانيب مين
اجلوانب ،ع عدد من الناس ،يقيل أو يكثير ،ويف رقةية مين األرا ،تضييق أو
تتسع ،وع مدى امني يقر أو يطول ،وإن كان كل واحد منهم يؤخذ منه وييرد
عليه ،باعتعارهم برشا غري مةصومني ،جيتهدون يف خدمة اإلسالم فقد يصييعون،
وقد طئون ،وهم ع كل حال مأجورون ع اجتهادهم ،حتى فيام أخطيأوا فييه
إن شاء اهلل.
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وكان ألصحاهبم وخلفابهم وخرجيي مدارسهم الفكرية واحلركيية نصييب ال
جيحد يف حركة العةث واإلحياء اإلسالمي ،التي نقطف بةض ثمراهتا اليوم.
نوادر البطولة والبذل والثبات:
وال ننسى هنا نوادر العطولة ،ومواقف العذل والتضحية والثعات ،التيي وقفهيا
رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،من رجال الدعوة اإلسالمية ،فمنهم مين قىضي
نحعه ،ومنهم من ينتظر ،عرف منهم من عرف  ،فام رأي إال احلق ،وما شيهدت
إال الصدق ،وما علم إال اخلري ،مثل القاال الفقيه الداعية ععيد القيادر عيودة،
والةامل الداعية الشي حممد فرغيل ،واملحامي امللتيزم إبيراهيم الطييب ،واجلنيدي
الصادق الصعور يوسف يلةي ( ،اليذين شينقهم ععيد النيارص سينة 1954م)
والشي الداعية املتحمس ععد الفتال إسامعيل ،واميليه املجاهيد حمميد يوسيف
هواش ،اللذين شنقا مع سيد قطب سينة 1966م  ...وموقيف الرجيل الصيامد
الشام  :األستاذ حسن اهلضيعي (ت1393 :هي1973 ،م) ،املرشد الثاين جلامعية
اإلخوان املسلمني ،ومواقف مجاعة الشهداء األبطال من إخوانيه وأبنابيه األبيرار،
وغريهم ممن بذل حياته ودمه هلل قرير الةني.
فكان هذه املواقف اإليامنية الفذة ،غذاء ووقودا للصحوة اإلسالمية.
حركات اجلهاد ورجاهلا:
كام كان حركات اجلهاد اإلسالمي يف الةر احلديث مددا للصحوة ال فيى
تأثريه ع دارس .كام كان لرموا هذه احلركات اجلهادية تيأثريهم ودفةهيم ،مثيل
حركة األمري ععد القادر (ت1336 :هي1918 ،م) يف اجلزابر ،والزعيم حممد أمحد
املهدي (ت1322 :هي1885 ،م) يف السودان ،واألمري ععد الكريم اخلطيايب (ت:
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1382هي1963 ،م) يف املغرب ،والشهيد عمر املختار (ت1352 :هيي1931 ،م)
يف ليعيا ،والشيي عيز اليدين القسيام (ت1354 :هيي1935 ،م) ،واملفتيي أميني
احلسيني (ت1394 :هي1974 ،م) يف فلسطني.
علماء ودعاة ومفكرون كان هلم دروهم:
وإا جوار رجال اجلهاد والةمل ،كان هناك رجيال يةمليون يف مييدان الفكير
والثقافة واألدب ،يوقظون الةقيول ،وحيركيون املشياعر ،ويصيححون املفياهيم،
ويقاومون االستةامر الثقايف.
ومن هؤالء شاعر اإلسالم يف اهلنيد ،الفيلسيوف املفكير ،اليذي أيقيظ بفكيره
الةقول ،وبشةره القلوب ،الدكتور حممد إقعال (ت1357 :هي1938 ،م).
ومنهم أمري العيان ،وحمامي اإلسالم ،األديب الةامل املوسوعي املؤرخ املصيلح،
صاحب املقاالت الناصةة ،والتةليقات الرابةة ،والكتب النافةة ،األميري شيكيب
أرسالن (ت1366 :هي1946 ،م).
ومنهم أديب الةربية واإلسالم ،الذي جةل اهلل من قلمه للحق سيفا يمحق بيه
العايل ،صاحب الروابع العيانية ،واملةارك األدبية يف نرة اإلسالم ،ومقاومة دعاة
التغريب :مصطفى صادق الرافةي (ت1356 :هي1937 ،م).
ومنهم الكاتب والعاحث املوسوعي ،مؤلف «دابرة مةارف القرن الةرشين» يف
عرشة جملدات ،وعدد من الكتب يف فضل اإلسالم وموقفه مين املدنيية ،ويف اليرد
ع الامديني ،وقد توا حترير «جملة األاهر»نيفا وعرشين سنة :حممد فرييد وجيدي
(ت 1954م).
ومنهم الكاتب الةالمية ،امليؤرخ املحقيق ،أحيد رواد الصيحافة اإلسيالمية،
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والتحقييق فييه،

صاحب جملتي «الفتح» و«الزهراء» :السيد/حمب الدين اخلطيب (ت1385 :هيي،
1969م).
ومنهم الكاتب الةمالق ،صاحب الةعقريات اإلسالمية ،الذي سيخر قلميه يف
سنواته األخرية لعيان حقابق اإلسيالم ،وأبايييل خصيومه ،ومقاومية اليدعوات
اهلدامة من الشيوعية وغريها :ععاس حممود الةقاد (ت1383 :هي1964 ،م).
ومنهم :داعية النهوا احلضاري ،املفكر املسيلم ،املتمييز بةقالنيتيه وعميق
حتليله ،صاحب «الظاهرة القرآنية» و«رشوط النهضة» و«تاع األفكار» وغريها:
املفكر اجلزابري مالك بن نعي (ت1393 :هي1973 ،م).
ومنهم املفكر املريب الداعية الناقد العصري ،مؤلف «نظام اإلسيالم» وغيريه مين
الكتب املتميزة األصيلة :األستاذ حممد املعارك (ت1981 :م).
ومنهم الةامل االجتامعي املرميوق ،اليذي كشيف عين فلسيفة اإلسيالم احليق
للغربيني ،وصحح مفاهيمه هلم ،ورد عي أبياييلهم ،وتعنيى فلسيفة «إسيالمية
املةرفة» وال سيام يف الةلوم االجتامعية ،األستاذ الشهيد إسيامعيل الفياروقي (ت:
1986م).
ومنهم اخلطيب املصقع ،الذي هز أعيواد املنيابر ،وأرعيب أربياب الكيرايس،
صاحب الطريقة املتميزة ،والعيان املتدفق ،واألسلوب الساخر ،الذي شدت خطعه
اجلامهري املسلمة يف مر ،وانترشت أرشيته يف املشارق واملغيارب :الشيي ععيد
احلميد كشك (ت1996 :م).
ومنهم الةامل اجلليل ،والداعية النعيل ،واملفرس العارع للقرآن الكريم ،وصاحب
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النظرات واللفتات الرابةة ،لكتاب اهلل ،الشاعر املطعوع ،واملةلوم املوهوب :الشي
حممد متويل الشةراوي (ت1419 :هي1998 ،م).
ومنهم أديب الفقهياء ،وفقييه األدبياء ،الكاتيب املعيدع ،واملحيدث املمتيع،
والقاال الفاضل ،واملةلم العارع ،الذي شد الناس بأحاديثه التليفزيونية واإلذاعية
الرابةة :الشي عيل الطنطاوي (ت1422 :هي1999 ،م).
ومنهم :عالمة اهلند ،ورباين األمة ،وبقية السلف ،الةامل الةامل ،واحلرب الكامل،
الزاهد اجلاهد املجاهد ،صاحب الكتب الفابقة ،والرسابل الرابقية ،واملحيارضات
النافةة ،الذي أمجع علييه السيلفيون واملتصيوفون ،وامليذهعيون والالميذهعيون،
والتقليديون واملةارصون ،الداعية الكعري :الشي أبو احلسن عيل احلسني النيدوي
(ت1422 :هي1999 ،م).
وهناك رجال كعار هلم دورهم وأثرهم الذي ال ينكر ،مثل االستاذ األكرب الشي
حممد مصطفى املراغي شي األاهير ،ومثيل رجيل اإلصيالل واليدعوة ،الفقييه
األصويل السيد حممد اخل ،حسني شي األاهر ،والفقيه املفرس الةالمية الشيي
حممود شلتوت شي األاهر ،والشي الةالمة الفقيه حمميد أبيو اهيرة ،والةالمية
الفقيه والكاتب الشي حممد املدين ،والشي الةالمة الفيلسوف األسيتاذ اليدكتور
حممد ععد اهلل دراا ،والشي الداعية املتصوف الدكتور ععد احللييم حمميود شيي
األاهر ،وأستاذ الفلسفة الدكتور حممد العهيي ،وفقييه الةري الشيي مصيطفى
الزرقا ،وعالمة تونس الفقيه األصويل املفرس الشي الطاهر بين عاشيور ،ورجيل
الفقه والسياسة يف املغرب عالل الفايس ،ورجل الدعوة والربانيية األسيتاذ العهيي
اخلويل ،ورجل األدب والشةر والنقد والتحقييق الةالمية حمميود حمميد شياكر،
وأساتذة االقتصاد االسالمي الكعار :الدكتور عيسى ععده ،واليدكتور حمميد أبيو
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السةود ،والدكتور أمحد ععد الةزيز النجار.
وآخرون ال نستطيع حرهم من رجال الةلم ،ورجال األدب ،ورجال الرتبية،
ورجال الدعوة ،ورجال الصحافة واإلعالم ،وخصوصا يف املجاالت اإلسالمية ،يف
عدد من بالد اإلسالم ،وبةض خطعاء املساجد املؤثرين أسهم كل مينهم  -بقيدر
يقل أو يكثر  -بلسانه أو بقلمه ،بقوله أو بفةله.
وقد قرنا حديثنا هنا  -عن الدعاة الكعار  -ع األميوات تححح ،عي أن يف
األحياء رجياال كيان هليم دور كعيري يف إحيياء الصيحوة ويف ترشييدها ،بكتيعهم
وخطعهم وبمحارضاهتم ودروسهم وحلقاهتم ،سيذكرها التاري يف حينها.
مجاعات ساهمت يف الصحوة:
وال ننسى مجاعات وحركات كان هلا أثرها ومسامهتها يف جميال الصيحوة ،عي
اخييتالف اجتاهاهتييا ومشييارهبا ،باإلضييافة إا أم اجلامعييات ،وكييربى احلركييات
اإلسالمية :حركة اإلخوان املسلمني.
منها :مجاعة الدعوة والتعليغ ،التي تاب ع أيدي أتعاعها كثيري مين الةصياة يف
بالد الةجم الةرب ،وعرفوا الطرييق إا املسيجد والصيالة والتوبية ،بةيد رشور
املةصية ،ورشود الغفلة .وقد بدأت يف اهلند وباكستان ،ثم انترشت يف الةامل ،ومن
مؤسسيها وروادها :الشي حممد الياس ،والشي حممد يوسف ،وخلفاؤمها.
ومنها :احلركة السلفية ،التي عني بتصيحيح الةقييدة ،وتصيحيح الةعيادة،
وحتريرمها من الرشكيات واملعتدعات ،والدعوة إا االعتامد ع الكتاب والسنة ،ال
ع تقليد املذاهب أو اتعاع الطرق ،ومن روادها :الشيي حمميد حاميد الفقيي يف
مر ،والشي ععد الةزيز بن باا يف اململكة الةربية السةودية ،والشي حممد نارص
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الدين األلعاين يف بالد الشام ،والشي ععد الرمحن ععد اخلالق يف الكوي .
ومنها :اجلمةية الرشعية ،للةاملني بالكتاب والسنة ،يف مر خاصة ،التي كان
هلا دورها يف إقامة السنة ،وحماربة العدعة ،وإنشاء املساجد امللتزمية بإقامية الصيالة
ع الوجة األكمل ،ومؤسسها الشي حممود خطاب السعكي ،وخلفه ابنه الشيي
األمني ،وبةدمها الشي ععد اللطيف مشتهري ،والشي حممود ععد الوهاب قايد.
ومنها :مجاعة اجلهاد التي رب أتعاعها ع مةاين القوة والصالبة ،واخلشونة إا
حد الةنف ،وحب العيذل والتضيحية ،واالستشيهاد يف سيعيل اهلل ،ومين أشيهر
رجاهلا :الةامل األاهري الكفيف الشي عمر ععد الرمحن ،والسيد ععود الزمر.
ومنها :حزب التحرير اإلسالمي ،الذي وقف جهده ع الدعوة إلقامة الدولية
اإلسالمية ،وإعادة اخلالفة اإلسالمية ،والذي أسسه الشي تقي الدين النعهاين.
وتأثري هذه اجلامعات ليس متساويا .كام أن لكل منها ما هلا وما عليها من ناحيية
فكرها ،وأهدافها ،ومناهجها وأساليعها ،ولكن ليس هذا مقام النقد أو التقويم هلا.
إنام نتحدث عن كل من أسهم يف ظهور الصحوة بجهد ميا .كيام ال ننسيى دور
اجلامةات اإلسيالمية القديمية واحلديثية ،كياألاهر بمري ،والزيتونية بتيونس،
والقرويني باملغرب ،وديوبند وندوة الةلامء باهلنيد ،واجلامةية اإلسيالمية باملدبنية
املنورة ،وجامةة أم القرى بمكة ،وجامةة حممد بين سيةود اإلسيالمية بالريياا،
واجلامةة اإلسالمية الةاملية بإسالم آباد ،وكواال المعور ،وغريهيا مين املؤسسيات
الةلمية اإلسالمية ،التي ال جيحيد أثرهيا وفضيلها مثيل «املةهيد الةياملي للفكير
اإلسالمي» يف واشنطن وفروعه ،والذي قام ع تأسيسه ورعايته إخوة فضالء مثل
الدكتور ععد احلميد أبو سليامن ،والدكتور يه جيابر الةليواين ،وإخيواهنام .وهيو
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يةمل يف جمال «أسلمة املةرفية» وخصوصيا الةليوم اإلنسيانية واالجتامعيية .وليه
منشوراته القيمة بالةربية واإلنجليزية.
من مثار الصحوة:
وثامر الصحوة اإلسالمية وآثارها دانيية القطيوف ،ظياهرة للةييان ،يشياهدها
الناس ،بل يلمسووهنا يف كل مكان يوجد فيه أهل اإلسالم.
التنادي بتحكيم الشريعة:
ومن هذه الثامر واآلثار :التنادي بتحكييم الرشييةة اإلسيالمية يف سيابر أرا
اإلسالم ،بةد أن غلع الةلامنية يف وق من األوقات ،وأسيكت أصيوات دعياة
الرشيةة ،فصمتوا حينا حتى ظن الظانون  -ظن السيوء  -أهنيم قيد اختلفيوا إا
األبد.
وقد رأينا هؤالء يف كل مكان ،حتى يف أول بلد يعق الةلامنية بيالقوة والةنيف،
وهو «تركيا» احلديثة ،التيي أنشيأها أتياتورك عي أنقياا «تركييا» دار اخلالفية
الةثامنية .ولوال محاية اجليش الرتكيي  -اليذي فيرغ مين كيل عنري إسيالمي -
للةلامنية املفروضة ع الشةب ،لرأينا تركيا راجةة إا اإلسيالم ،وجتي الشيةب
الرتكي ع حقيقته ،التي عرفها الناس يوال التاري .
دولتان لإلسالم:
ومن ثمرات هذه الصحوة ودالبلها احلية :قيام ثورتني إسالميتني ،أقام كيل
منها دولة لإلسالم ،تتعناه منهجا ورسالة ،يف شئون احلياة كلها :عقابد وععيادات،
وأخالقا وآدابا ،وترشيةا ومةامالت ،وفكرا وثقافة ،يف حياة الفرد ،وحياة األتة،
وحياة املجتمع ،وعالقات األمة باألمم.
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أما الثورة األوا ،فهي الثورة اإلسالمية يف إييران ،التيي قادهيا اإلميام آيية اهلل
اخلميني سنة 1979م ،وأهن حكم الشاه الذي بلغ يف الفساد ما بلغ ،والذي كيان
يةترب رشيي الغرب وحضارته يف الرشق األوسهب ،والذي كان له عالقة ويييدة
بإتابيل.
وأقام اخلميني دولة اإلسالم يف إيران ع املذهب اجلةفري ،وكان هليا إحياؤهيا
وتأثريها ع الصحوة اإلسالمية يف الةامل ،وانعةاث األمل فيها بالنر ،الذي كيان
الكثريون يةتربونه من املستحيالت.
والثورة الثانية :هي ثورة اإلنفاذ اإلسالمية يف السودان ،سينة 1989م أي بةيد
ثورة إيران بةرش سنوات ،وقد أهن حالة االضيطراب والفيوا التيي أصياب
السودان بةد حكم األحزاب ،والتي كان يمكن أن يثب ع احلكم فيها بةثيون أو
شيوعيون ،فانتهزها اإلسالميون فرصة ،وقاموا هبذه الثورة العيضاء ،التيي مل تيرق
فيها قطرة دم واحدة ،وقد أخف الثورة وجهها اإلسالمي يف أول اآلمر ،حتيى ال
تقف يف يريقها كل القوى املحاربية لإلسيالم ،يف اليداخل واخليارج ،واعتقلي
الشي حسن الرتايب مع الزعامء اآلخرين ،وهو الرأس املدبر للثورة ،وكان هذا مين
احلكمة التي يفرضها الواقع ،وجييزها الرشع ،فاحلرب خدعة.
وقد جتل هذه املحكمة حني بدأ ينكشف القناع عن وجه الثورة احلقيقي ،فإذا
الذين أخذوا باألحضان تنكروا هلا ،وإذا املؤامرات تكياد هليا ،واحلصيار ي،يب
عليها ،من الةرب من حوهلم ،ومن الغرب عامة ،واألمريكان خاصية ،ولكين اهلل
تةاا حفظ هذه الثورة التي دفة الناس إا الةمل واإلنتاج ،ليأكلوا مما يزرعون،
ويلعسوا مما يصنةون ،ويةتمدوا بةد اهلل ع أنفسهم.
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أقام ثورة اإلنقاذ يف السودان دولة لإلسالم ع املذهب السني ،وعي الفقيه
املنفتح لالجتهاد والتجديد ،والذي يراعي ظروف الزمان واملكان واإلنسان ،وأخذ

َ
َ َ َّ
صلۡلُۡۡرَّلل َِِۡف َم ۡأح َُ ۡ ۡ ِم َ ۡ
الدين دوره يف توجيه احلياة ،وصعغها بصعغته الربانية { ِ
َٗ
َّ
ِۡصلل ُۡ} [العقرة .]738 :وظهر ذلك يف الرتبية ،ويف الثقافة واإلعالم ،ويف الترشيع
ۡرَّلل ِ

والدستور ،ويف الدفاع واجلهاد ،كام يف جيش الدفاع الشةعي ،وغريه من مؤسسات

الدولة.
إحياء اجلهاد يف سبيل اهلل:
ومن هذه الثامر :االستجابة لدعوات اجلهاد يف سعيل اهلل واملقاومة للغزاة الطغاة
ألرا اإلسالم ،كام رأينا ذلك يف «اجلهاد األفغاين» املجييد ،اليذي وقيف يقاتيل
أعتي قوة إحلادية يف األرا  -قوة االحتاد السوفيتي الشييوعي  -بيل يف التياري ،
بإمكاناته املحدودة ،وأسلحته الضئيلة ،قعل أن تفكر الواليات املتحيدة يف نرية
هذا اجلهاد ،وحماولة استغالله لصاحلها .ولكن املؤكد أن األفغانيني كانوا يقياتلون
ميين أجييل أفغانسييتان ،وإسييالم أفغانسييتان ،وكراميية أفغانسييتان ،ال ميين أجييل
األمريكان ،وأيامع األمريكان ،واملسلمون الذين انضموا إليهم من أنحياء الةيامل
وجدوها فرصة ليحصلوا إحدى احلسنيني :إما النر ع املالحدة الكفار الغيزاة،
وإما الشهادة واجلنة.
وقد حقق اإلخوة املجاهدون األفغان النر املعني ع أعدابهم الروس ،وكانوا
من أبرا األسعاب يف إضةاف االحتاد السوفيتي ،ثم اهنياره من قريب.
ومثل ذلك :قيام «االنتفاضة الفلسطينية» وثورة «أيفال احلجارة» التي سمي
يف أول أمرها «ثورة املساجد» التي ما انطلق من مساجد غيزة ،وجةلي راياهتيا
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املصاحف ،وشةارها «اهلل أكرب» ونشيدها :خيرب خيرب ،يا هيود ،جيش حممد سوف
يةود!
ثم قيام حركة املقاومة اإلسيالمية «محياس» وحركية «اجلهياد اإلسيالمي» يف
فلسطني ،وقيام كل منهام باألعامل العطولية واالستشهادية ،يف القدس ويف تل أيب،
ويف غريمها ،تلك التيي أرععي أعيداء اهلل املغتصيعني ،وأقضي مضياجةهم يف
إتابيل ،فسةوا هنا وهناك لةقد املؤمترات ملحاربة ما سموه «اإلرهاب» وإتابيل
هي «اإلرهايب األكرب» الذي أقام دولته ع سيفك اليدم ،واملجياار العرشيية التيي
روع اآلمنني ،وأجربت السكان املدنيني ع اخلروج من ديارهم بغري حق إال أن
يقولوا :ربنا اهلل.
ومثل ذلك :ما يقوم به جنود «حزب اهلل» العواسل يف جنوب لعنان من عمليات
فدابية ،الزل قلوب اإلتابيليني ،وحريهتم ماذا يفةلون ،فليم جييدوا إال رضب
املدنيني الةزل يف «قانا» ويف غريها .كام رضبوا حمطيات الكهربياء والعنيية التحتيية
أخريا يف بريوت(.)30
وكل ذلك يدلنا ع أن اإليامن هو مصدر قوتنا ،وأن االعتصيام باإلسيالم هيو
املالذ األمني ،واحلصن احلصني ،الذي ال شى ع أمتنا أبيدا إذا الذت بيه وأوت

َّ َ َ ۡ
ِيۡإ ََلۡص َرط ُّ
َ َ َ
َكم} [آل عمران.]717 :
ۡمُ َتقِ ٖۡ
إليه { َِفم ۡيعۡت ِۡ ۡبَُِّللِۡفقدۡهد َ ِ ِ ٖ

وآخر أنعاء اجلهاد ،ومةاركه ،التي فجرهتا الصحوة اإلسالمية يف هيذا القيرن:
مةركة اجلهاد يف «مجهورية الشيشيان» إحيدى مجهورييات روسييا ،التيي أرادت
( )30وقد أثمرت هذه املقاومة أخريا :انسيحاب اتابييل مين جنيوب لعنيان ،وهيو درس ثميني
لليابسني واملثعطني يف فلسطني.
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االستقالل عن الروس ،فهي تراهم غرباء عنها ،كام هي غريعة عنهم ،فهي ليسي
من الوين الرويس ،وشةعها ليس من اجلنس الساليف ،ولغتها األصلية ليس هي
الروسية ،ودينها ليس هو املسيحية األرثوذكسيية ،وقيد قاتلي مين أجيل هيذا
االستقالل منذ نحو أربع سنوات ودخل مع روسيا يف حيرب رشسية رضوس،
أصاب الشيشان فيها ما أصاهبم من قرل يف رجاهلم ،ومن دمار لعالدهم ،ولكينهم
يف النهاية قهروا الروس ،وردوهم عن دارهم مدحورين ،مل ينالوا خريا ،ومل حيققوا
هدفا.
ثم ها هم اليوم يةيدون الكرة من جديد ،يردون احليرب جذعية ميرة أخيرى،
وجيندون نحو مابة ألف جندي رويس ،جمهزين بأحدث اآلالت اجلهنمية وأقواها،
وأقدرها ع التدمري واإلبادة ،ولكن الشيشانيني األشاوس ،مل يستسلموا ،وثعتيوا
ثعات اجلعال ،وقاموا مقاومة األبطال ،وما وهنيوا ليام أصياهبم يف سيعيل اهلل ،وميا
ضةفوا وما استكانوا ،وقد كعيدوا القيوات الروسيية الغاايية ،خسيابر فادحية يف
األروال واملةدات ،وال تزال املةركة مستمرة ،ع أشدها ،وأنا أكتب هذه السطور
يف الرابع والةرشين من شهر يناير 2222م.
رجعة الشباب إىل الدين:
ومن أح ثمرات الصحوة وأجالها :رجةة الشعاب إا اليدين ،بةيد أن كياد
يذوب ويضيع يف بةض مراحل هذا القرن ،حني هبرتيه احلضيارة الوافيدة ،وغيره
الرساب الذي ظنه ماء ،فطفق يقلد أبناء هذه احلضارة تقليد القردة ،ويأخذ عينهم
أخذا أعمى ،بال متييز وال انتقاء .حتى وجدنا من الشعاب من يلعس لعسة النسياء،
ومن يتشعه يف حركاته ومشييته بالنسياء ،متجياهال أن رسيول اهلل علييه الصيالة
والسالم لةن املتشعهني من الرجال بالنساء ،كام لةن املتشعهات من النساء بالرجال.
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وكتب الشاعر املةروف حممود غنيم قصيدته التي يرثي فيها حال الشعاب اجلديد،
وقال فيها:

شعاب الةرب يا ايين الشيعاب وييييا أشيييعال آسييياد غضييياب
أرى ميينكم فريقييا حييني يميش ي حيييك بأنفييه ميينن السييحاب
كليث الغياب يف صيلف وكيرب وليس لدى الكرهية لييث غياب
تفييينن يف حماكييياة الةيييذارى وخيييالفهن يف ليييعس النقييياب
وال شييى ع ي يشء ،و شييى إذا ثييار الغعييار عيي الثييياب
وسخر الرافةي األديب من هذا الشعاب فقال عنه :إنه إذا سخر من الةدو بنكتة
فكأهنام هزمه يف مةركة!
هذه هي صورة شعاب األمة يف تلك املرحلة ،مرحلة االنعهار باحلضارة الغااية:
بأفكارها وتقاليدها وسلوكياهتا.
وليته أخذ من احلضارة خري ميا فيهيا :الةليم والتكنولوجييا ،وحسين اإلدارة
والتنظيم ،والةمل الدءوب لكسب الةيش ،وخدمة املجتمع .بل أخذ منها رش ميا
فيها :التحلل األخالقي ،واالنحراف السلوكي ،واإلباحية اجلنسية.
هجر هؤالء الشعاب املساجد ،وعمروا املالهي والسينامت ،وختلوا عن أفضيل
أخالقياتنا املوروثة ،التي أمر هبا الدين ،والتزم هبا املجتمع :بير الواليدين ،وصيلة
األرحام ،وإكرام اجلريان ،وتوقري الكعار ،ورمحية الصيغار ،ومسياعدة الضيةفاء،
ومةاونة الفقراء ،وإغاثة امللهوفني ،وتفريج كربة املكروبني  ...تركوا هذه الفضابل
وعاشوا ألنفسهم ،أعني للذاهتم ،ال ليرهبم ،وال ليوينهم ،وال ألميتهم ،أضياعوا
الصالة واتعةوا الشهوات.

أمتنا بني قرنني

132

لقد رأي يف صعاي الذين يةمرون املساجد ،وحيافظون ع الصيلوات ،فكيان
أكثرهم من الكهول والشيوخ ،وأقل القليل من الشعاب.
واليوم  -يف عر الصحوة اإلسالمية  -أرى األمر بالةكس متاما ،فالشعاب هم
الةمود الفقري للصحوة ،هم الذين يةمرون املسياجد ،ويميألون مواسيم احليج
والةمرة ،وهم الذين يقرأون الكتاب اإلسالمي ،واملجالت اإلسالمية ،وهم الذين
يتجاوبون مع صيحات اجلهاد اإلسالمي ،يف كيل أرا إسيالمية ،فينطليق كيل
منهم كالشهاب الثاقب ،واضةا رأسه ع كفه ،يف سعيل اهلل ،ال يعيايل أوقيع عي
املوت أم وقع املوت عليه.
وال سيام الشعاب املتةلم ،شعاب الثانويات واملةاهد واجلامةيات ،فهيم اليذين
يكتسحون يف االنتخابات اجلامةية ،وحيصلون بسيهولة عي األإلعيية ،ويكونيون
احتادات الطالب ،رغم ما كان يوضع يف سعيلهم من عقعات ،وميا حييك هليم مين
مكايدات ،ما دام االنتخابات جتري بحرية ونزاهة.
وهم الذين يكتسحون أندية هيئات التدريس يف اجلامةات.
وهم الذين ينالون األغلعية الساحقة ،وأحيانا كل األصوات ،أي حيصلون عي
اإلمجاع من مجاهري النقابيات املهنيية ،كنقابيات األيعياء واملهندسيني والصييادلة
واملحامني وغريهم.
وال غرو ،فالشعاب دابام هم عصب الدعوات ،ومحلة الرساالت ،وكام قال اإلمام
حسن العنا( :)31إنام تنجح الفكرة إذا قوى اإليامن هبا ،وتوفر اإلخالب يف سعيلها،
واادادت احلامسة هلا ،ووجيد االسيتةداد اليذي حيميل عي التضيحية والةميل
( )31يف رسالته «إا الشعاب».
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لتحقيقها .وتكاد تكون هذه األركان األربةة :اإلييامن ،واإلخيالب ،واحلامسية،
والةمل ،من خصاب

الشيعاب ألن أسياس اإلييامن القليب اليذكي ،وأسياس

اإلخالب الفؤاد النقي ،وأساس احلامسة الشةور القوي ،وأسياس الةميل الةيزم
الفتي ،وهذه كلها ال تكون إال للشعاب ،ومنهناكان الشعاب قديام وحديثا ،يف كيل

ٌ
َّ
أمة عامد هنضتها ،ويف كل هنضة ت قوهتا ،ويف كل فكرة حامل رايتها {إِن ۡه ِۡۡ ِت ََكنُۡ
َ َ ۡ ۡ
ۡه ٗدى} [الكهف.]73 :
ِۡفزِدنه
َء َيم ۡنويۡب ِ َ ك ِ ِه ۡ

عودة املرأة املسلمة إىل احلجاب:
ومن املكاسب التي حتقق خالل الربع األخري من هذا القرن ،وتةترب من ثيامر
الصحوة اإلسالمية :عودة املرأة املسلمة يف أكثر العالد اإلسيالمية إا «احلجياب»
يواعية واختيارا ،دون أن يفرا ذلك عليها من أب أو اوج أو سلطان.
بل كثريا ما كان األب يامنع ،والزوج يةارا ،والسلطان ينكير ،ولكين أبي
الفتاة املسلمة إال أن تطيع رهبا ،وتةمل بواجب دينها ،غري معالية برفض الرافضني،
وإنكار املنكرين ،فهذه حركة إسالمية نسابية يوعية بال نزاع.
وال اال أذكر أين كن فرتة من الزمن أمر يف بةض الةواصم الةربية ،فال أكاد
أجد امرأة تلعس احلجاب ،وإن كان عجواا شمطاء ،فقد هيزم املسيلمون أميام
احلضارة الغربية يف عدة ميادين ،منها ميدان اإلعالم ،وميدان االقتصياد ،ومييدان
املرأة.
واحلمد هلل رأينا اإلسالم يستةيد رايته التي سقط يف امليدانني األخريين :املرأة
واالقتصاد إا حد بةيد ،ولكنه مل يستةد موقةه بالنسعة إا ميدان اإلعالم إا اليوم،
وإن كسب شيئا قليال ،ال يكون توجها أساسيا ،وال ثقال ثقافيا إا اليوم.
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منذ عهد قاسم أمني وهدى شةراوي يف مر ،واملرأة تعتةد عن اإلسالم فكيرا
وسلوكا ،وتقرتب من احلضارة الغربية نظريا وعمليا ،حتيى ارمتي يف أحضياهنا
هنابيا ،وسارت وراء أفكارها وتقاليدها ،شربا بشرب ،وذراعا بذراع ،ويف وق مين
األوقات اندفة نساء بةض األقطار اإلسيالمية وراء الغيرب أكثير مين النسياء
الغربيات أنفسهن ،وانسلخن من جلدهتن ،وخلةين جلعياب احليياء امليوروث،
واملستقي من الدين واألعراف.
وقد ساعد ع هذا الغلو يف التحلل من قيم الدين والتقاليد :غليو بةيض مين
يمثلون الدين يف التضييق ع املرأة ،واعتعارها حعيسة العي  ،ومنةها من التةلييم
ومن الةمل ،ومن اخلروج من العي حلاجاهتا ،وإجعارها ع اليزواج بمين يرييد
األب وإن مل ترده .فكان رد الفةل هو التحرر مين هيذا كليه ،والسيري وراء دعياة
التفرنج والتحرر ،بال ضابهب وال رابهب.
ولام برا تيار الصحوة اإلسالمية املةارصة ،وقد كان تيار الوسطية اإلسالمية هو
األع صوتا يف الصحوة ،واألقوى نفيوذا ،واألرسي قيدما ،واألوسيع قاعيدة،
جتاوب مةه شعاب اإلسالم من اجلنسني ،فكرا ومحاسا والتزاما وتطعيقيا ألحكيام
اإلسالم .فكان االلتزام باحلجاب هو التةعري الةميل عن هذا االلتزام ،الذي تتميز به
املسلمة امللتزمة عن غري امللتزمة.
وانترش هذا احلجاب انتشارا هابال يف وسيهب امليدارس واملةاهيد واجلامةيات،
وأصعح بةضهن يقلد بةضا ،ويتنافسن يف اخلريات ،حتى غدا هو الزي الغاليب يف
بةض العالد ،بةد أن كان نادرا ،أو شاذا أو مةدوما.
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بروز االقتصاد اإلسالمي فكرا وتطبيقا:
ومن ثامر الصحوة اإلسالمية ،التي ال طئهيا اليدارس ملسيرية األمية يف هيذا
القرن :بروا ظاهرة «االقتصاد اإلسالمي» نظريا وتطعيقيا.
لقد كان هيذا االقتصياد غابعيا مين الناحيية النظريية عين الكياتعني يف الفكير
االقتصادي ،ويف التاري االقتصادي ،وقد ملس هذا بنف

عندما كن أبحث يف

أواخر اخلمسينات وأوابل الستينات حول الزكاة ،وكن أقرأ يف كتيب االقتصياد
السيايس ،وقد كانوا يتحدثون عن االقتصاد عند الروميان قيديام ،وعنيد اليونيان،
وعند الفرس واهلنود ،وغريهم ،ولكنهم ال يذكرون ما كان عند الةرب واملسلمني،
الذين سادت حضارهتم نحو عرشة قرون ،وكان هلم نظريياهتم وأحكيامهم التيي
تنظم شؤون الامل واالقتصاد ،وكان هلم مراجةهم ومؤسساهتم.
ثم مل مت

مدة يويلة ،حتى بدأت دورة جديدة ظهر فيها االقتصاد اإلسيالمي

بقوة ،ع املستوى النظري وع املستوى الةميل.
يف منتصف السعةينات 1976م عقد املؤمتر الةاملي األول لالقتصاد اإلسيالمي
يف مكة املكرمة ،وشارك فيه نحو ثالثامبة من رجيال االقتصياد ورجيال املحاسيعة
واإلدارة من جانب ،ورجال الرشيةة والفقه اإلسالمي من جانب آخر.
وقد شارك يف هذا املؤمتر ،وكيان مميا شيهدته وملسيته :أن كثيريا مين رجيال
االقتصاد كانوا أشد محاسا لألفكار اإلسالمية من كثري من رجال الرشيةة.
وقد أت إيل الكاتب اإلسالمي املةيروف األسيتاذ فهميي هوييدي بمالحظية
مهمة ،وهو أنه شهد منذ نحو عدة سنوات مؤمترا يف ماليزيا انقسم فيه املشياركون
إا فريقني ،فريق حيرم الفابدة حتريام باتا ،وآخر حياول تربيرها بوجه وآخر ،وأما هذا
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املؤمتر فقد كان كله فريقا واحدا ،جممةا ع حتريم الفوابيد ،واعتعارهيا هيي الربيا
املحظور رشعا.
وكان مما قدم يف هذا املؤمتر :قابمة بعلوجرافية أعيدها األسيتاذ اليدكتور حمميد
نجاة اهلل الصديقي أستاذ االقتصاد يف كلية التجارة بجامةية املليك ععيد الةزييز،
تتضمن القابمة الكتب والعحوث التي كتع بالةربيية واألورديية واإلنجليزيية،
فكان عدة مئات.
وهذه القابمة قد تضاعف بةد ذلك وال شك ،وقد أضيف إليها كتب وبحوث
مجة ،ليس من السهل حريها ،منهيا رسيابل وأيروحيات علميية «أكاديميية»
للامجستري والدكتوراه يف كلسات الرشيةة واالقتصاد والتجارة واحلقوق وغريهيا،
يف عدد من العالد الةربية واإلسالمية.
كام أنشئ أقسام علمية لالقتصاد اإلسالمي يف عدد من اجلامةات.
وأسس كذلك مراكز ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،أشهرها «مركيز أبحياث
االقتصاد اإلسالمي» بجامةة امللك ععد الةزيز بجيده ،وفييه عيدد مين العياحثني
األكفاء ،مثل األساتذة :حممد عمر ابري ،وأنس الزرقا ،ورفيق املري وإخواهنم.
وكذلك «مةهد العحوث والتدريب» يف العنك اإلسالمي للتنميية ،وهيو بنيك
األمة اإلسالمية الذي يقوم بدور مهم يف متويل مرشوعات رضورية ونافةة يف كثري
من العلدان واألقليات اإلسالمية.
وصدرت أكثر من جملة تتحدث عن االقتصاد اإلسالمي ،منها جملة «االقتصاد
اإلسالمي» التي تصدر عن بنك ديب اإلسالمي ،وجملة «النور» التي يصدرها بيي
التمويل الكويتي.
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وع املستوى الةلمي والتطعيقي ،وظهر أول بنك إسالمي جتياري يف ديب مين
دولة اإلمارات الةربية املتحدة أوابل السعةينات من القيرن الةرشيين ،ثيم قامي
بنوك إسالمية أخرى ،مثل بنك فيصل اإلسالمي املري ،وبنك فيصل اإلسالمي
السوداين ،وبي التمويل الكويتي ،والعنك اإلسالمي األردين ،ثيم مريف قطير
اإلسالمي ،وبنك العحرين اإلسالمي ،وبنوك الربكة اإلسالمية ،ومرف فيصيل
اإلسالمي بالعحرين ،ثيم تيواا إنشياء العنيوك اإلسيالمية يف بيالد شيتى عربيية
وإسالمية .مثل العنك اإلسالمي يف ماليزيا ،ورشكة الراجحي لالستثامر يف اململكة
السةودية ،ومرف أبو ظعي اإلسالمي ،وقد تزايد عدد العنوك اإلسيالمية حتيى
وصل إا أكثر من مابة مرف.
وقد قام مؤسسة مهمة لإلرشاف ع العنوك اإلسالمية ،هيي اهليئية الةامية
للمحاسعة الاملية للمصارف واملؤسسات الاملية اإلسالمية ،وكان اسمها قعل ذلك
«جملس املةايري» وهي هيئية تةميل عي إصيدار مةيايري حتيتكم إليهيا املصيارف
اإلسالمية ،وقد صدرت منها عدة مةايري ذات أمهية بالغة ،مثل مةييار اإلفصيال،
ومةيار املرابحة.
وقد أنشأت هيئة املحاسعة جملسا رشعيا ،يةترب بمثابة هيئة عليا للفتوى والرقابة
الرشعية للمصارف اإلسالمية.
وأنا أذكر هنا كيف مر الفكر اإلسالمي يف قضية «الربا» باعتعارها حجر الزاوية
يف املجال االقتصادي ،ففي وق من األوقات كان هناك من يريد أن نقعل الربا ،كام
نقعل اخلمر واملسكرات ،بل الزنى نفسه ،وأن املدنيية احلديثية ،تفيرا علينيا أن
نأخذها بخريها ورشها ،وما حيمد منها وما يةاب ،وحتى قال بةضهم :لامذا نغليق
أبواب العغاء؟ ولامذا ال نفتحه ملن يريده حت إرشاف الدولة؟ يريد أن تةمل الدولة
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قوادة للزناة والفاجرين!
ثم ارتقى الفكر إا مرحلة أفضل من هذه ،ومل تكن هي املرحلة املقعولة ،وهيو
أنه أراد أن يفرق بني أنواع الربا بةضيه وبةيض ،وأن الربيا املحيرم إنيام هيو ربيا
االستهالك ال ربا اإلنتاج والتجارة ،وأن الربا احلايل ليس هو ربا اجلاهلية الذي جاء
القرآن بتحريمه.
ومنهم من قال :الربا املحرم هو ما كان أضةافا مضاعفة .وليس  %12نحوها.
ومنهم من اعم أن الربا حرام ،ولكننيا يف حالية رضورة ،وهيي رضورة عامية
للمسلمني مجيةا ،وال،ورات تعيح املحظورات.
وكلها حماوالت «تربيرية» لتحليل احلرام ،وإباحة املحظور ،اليذي آذن القيرآن
مرتكعيه بحرب من اهلل ورسوله ،والذي لةن رسول اهلل صصص آكله ومؤكليه وكاتعيه
وشاهديه.
ثم جاءت مرحلة أقوى من هيذه املرحلية ،وهيي اليرد القيوي عي املدرسية
التربيرية ،وتفنيد شعهاهتا ،وإعالن حرمة الربا براحة ،وبيان أن ع املسلمني أن
يتحرروا من رجس الربا ،ومن لةنة اهلل ملقرتفيه ،وذليك بيأن يقيميوا «بنوكيا بيال
فابدة» وأن هذا ممكن إذا تةاون املخلصون مين عليامء االقتصياد وعليامء الرشيع
وأصحاب رءوس األموال.
ثم كان املرحلة األهم ،وهي مرحلة إجياد «العديل الرشيعي» فنشيأ أول بنيك
إسالمي يف ديب ،تعةته بنوك يف آسيا ،وأفريقيا ،ويف أمريكا وأوربا.
ونحن اآلن يف مرحلة «حتسني العدابل» وتطويرها إا ما هو أفضل ،ومين سيار
ع الدرب وصل ،ولكل جمتهد نصيب.
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بل أقول :إن هناك يف داخل حركة «املصارف اإلسالمية» اجتاهيات ودراسيات
ناقدة حتاول أن ترتقي هبذه املصارف نوعا وكيفا ،بةد أن قويي وتكياثرت عيددا
وكام .وذلك باخلروج من دابرة النظام الرأساميل القابم ،والذي ييتحكم يف اقتصياد
الةامل ،والذي ال تزال العنوك اإلسالمية تةمل يف إياره ،بمةنى أهنا حتاول أن توجد
لكل عملية جتري يف العنوك الربوية ،بديال رشعيا هلا ،عين يرييق خميارج فقهيية،
بتغيري بةض الصور أو وضع بةض الرشوط أو القيود ،أو نحو ذلك مميا قيد يغيري
نوعا ما ،وإن بقي اجلوهر كام هو.
الشكل ً
وأبرا مثل لذلك هو «بييع املرابحية لآلمير بالرشياء» اليذي جترييه املصيارف
اإلسالمية ،وهو بديل رشعي للتمويل الربوي الريح ،وهو ال شك معيال ،وقيد
ألف كتابا يف الدفاع عن رشعيته ،ولكني مع هذا حيذرت العنيوك اإلسيالمية أن
تظل «سجينة املرابحة» ،فإهنا يف هذه احلالة تةيش يف كنف االقتصاد الرأساميل ،وال
تقدم نموذجا آخر متميزا يف جوهره ومضمونه.
وأذكر هنا ما قاله صديقنا الةامل اجلليل الشي صالح احلصني نابب ربيس اهليئة
الرشعية لرشكة الراجحي للرافة واالستثامر ،حني عليق عي اسيتغراق بةيض
العنوك اإلسالمية يف عملية املرابحة ،حتى إن بةضها لتعلغ فيه  %92أو أكثير مين
مةامالت العنك ،قال :إن كان هذا هو أكرب هم العنوك اإلسيالمية وحميور عملهيا،
وغاية سةيها ،فام أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر:

إن كيييان منزلتيييي يف احليييب ما قد لقي فقد ضية أييامي!
ييييييييييييييييييدكمو
اإلسالمية ،وهيو «بنيك التقيوى» مل ييدخل يف بييع
وأذكرعنيهنا أن أحد العنوك
املرابحة قهب ،كام مل يدخل سوق السلع واملةادن الدولية ،لام حييهب هبا مين شيعهات
الشكلية والصورية.
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فإذا أضيف إا ما تقدم أن كثريا من املصارف اإلسالمية ال يطعق كل الرشيوط
التي تفرضها وتلزم هبا هيئات الرقابة الرشعية يف بيع املرابحة ااداد الطني بلة.
وآفة املصارف اإلسالمية أهنا ابتلي منذ إنشابها وإا اليوم بقيادات جاءهتا من
العنوك الربوية ،وال متلك خلفية ثقافية إسالمية ،وال حتى إيامنيا برسيالة اإلسيالم
االقتصادية ،وملئوا املصارف بأتعاع هلم عي شياكلتهم ،فهيو ربيون املصيارف
اإلسالمية من داخلها لألسف ،بسوء فهمهم ،وسوء تطعيقهم ،وربام بسوء نيتهم.
والواجب ع املصاريف اإلسالمية أن تةمل بالتضامن فيام بينهيا عي تطيور
نفسها ،والدخول يف جمال التنميية واالسيتثامر والتجيارة املعيارشة ،والتةاميل ميع
األسواق ،ال مع األوراق ،وأن يقوم ذلك كله عي دراسيات علميية موضيوعية،

َ َ َ َ َ َّ َ َ
لۡ ۡ
وع ختطيهب واع سليم ،ثم يكون الةزم والتوكل ع اهلل تةاا {ِفۡمن ۡيتنو ۡ
َّ
ۡرَّلل َِۡف ۡه َو َ
ۡحُ ۡل ُۡۡ} [الطالق.]3 :

وع املصارف اإلسالمية واجب آخر ،وهو الةنايية بالةنري العرشيي فيهيا،
ابتداء من حسن االختيار وفق مةيايري إسيالمية وعلميية ،وهيو اختييار «القيوي
األمني» أو «احلفيظ الةليم» الذي جيمع بيني اجلانيب املتةليق بالكفايية واخليربة،
واجلانب املتةلق بالدين واألخالق وخشية اهلل تةاا.
ثم ع املصارف اإلسالمية أن توايل هؤالء املوظفني بحسن الرعاية والتيدريب
والتذكري ،حتى يظلوا شاعرين بأهنم يقومون ع ثغرة من ثغرات اإلسالم ،وأهنيم
يتةعدون هلل تةاا بةملهم ،وجياهدون يف ميدان خطري هو ميدان االقتصاد.
وال صالل للمصارف اإلسالمية ما مل تصلح قيادهتا وموظفوها.

***
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إخفاقات األمة
خالل القرن العشرين
اششش ضيا اخلالفة الناظمة لعقد األمة.
اششش هزيمتنا أمام املرشو الصهيوين.
اششش إخفاقنا يف مسرية التقدم والتنمية.
اششش إخفاقنا يف التحرير من التبعية للغرب.
اششش إخفاقنا يف جمال الشورى واحلريات.
اششش إخفاقنا يف نوحيد األمة.
اششش إخفاقنا يف حتقي ،العدالة االجتامعية.
اششش إخفاقنا يف جمال قضايا املرأة.
اششش إخفاقنا يف الرتبية اإليامنية واألخالقية لألمة.

***
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إخفاقات األمة خالل القرن
نسيعيا،
الناظر يف إنجااات أمتنا الكربى خالل القرن الةرشين ،جيدها حميدودة
ً

ع خالف ما يتوقيع مين أمية يف حجمهيا وواهنيا وتار هيا وإمكاناهتيا الامديية
والروحية واحلضارية.
جدا من ناحية الكم ،وقوية من ناحيية الكييف
أما إخفاقات األمة ،فهي كثرية ً
أيضا ،بحيث لو قورن باإلنجااات لتج ذلك واضحا للةيان.
ً
وال ريب أن لذلك أسعابًا داخلية وخارجية ،وإن كان أنصار «التفسري التآمري»
متاميا،
للتاري ولألحداث يركزون ً
دابما ع األسعاب اخلارجية .وأنيا ال أنكرهيا ً
فنحن نراها أحيانًا رأى الةني ،ولكني أركز ع األسعاب الداخلية ،فهي األساس،
وهي التي مهدت السعيل لألسعاب اخلارجية ،فلو كان لدى األمة مناعة آتيية مين
إيامهنا ووعيها وضمريها ،ما استطاع الةيدو اخليارجي أن يرتق أسيوارها ،وأن
يتسلل إا قلعها ،وأن حيرف مسريهتا.
والقرآن الكريم يدعونا  -عند وقوع اهلزابم واملآيس  -إا النظر يف داخلنا أواًل،
كام قال تةاا بةد «غزوة أحد» ،وما وقع فيها من انكسار للمسيلمني ،فقيدوا فييه
سعةني من خرية رجاهلم ،بةد انتصارهم يف «غزوة بدر» وقتلهم لسعةني من أبمية

َ َ َ َّ ء َ َ َ ۡ ُّ َ َ
َكلُۡ
ۡم ِۡ
الكفر ،ورءوس الضالل ،وأتهم لسعةني آخرين فقال{ :أِفلماۡأصل ۡتم ۡ
َ َ
َ ۡ
ۡ
َ ۡ َ َّ َ َ ۡ ۡ
ِم ۡ} [آل عمران.]725 :
قدۡأ َصل ۡت ۡمِثلَك َهاۡقل ۡت ۡأَنۡهذاۡقلۡۡه َوۡ ِم ۡعِندِۡأوفُ

وع أية حيال أييا كاني األسيعاب ،داخليية أم خارجيية ،جييب أن نةيرتف
بإخفاقاتنا ،وهي بال شك أكثر من نجاحاتنا ،فلنيذكرها هنيا أو  -عي األقيل -
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أبراها واملتفق عليه منها.

***
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ضياع اخلالفة
 - 1أول هذه اإلخفاقات الكربى ،هو «ضياع اخلالفة» تلك القلةة التار يية التيي
استظل هبا املسلمون أكثر من ثالثة عرش قر ًنا ،ثم فريوا فيها ،واستسلموا ملن
خططوا هلدمها حتى هدم بالفةل.
والغريب أن يتم هدمها ع يد رجل كان املسلمون يتخيلون أنه يةمل لنرية
اإلسالم ،وهو أتاتورك ،الذي كان املسلمون يسيمونه «الغيااي مصيطفى كيامل»
وكانوا يتابةون مةاركه بنعضات قلوهبم ،ودفقات مشاعرهم ،وهيللون ويكيربون
كلام انتر يف موقةة ،حتى أنشأ شوقي ححح قصيدة خايعه فيها بقوله:

اهلل أكييرب ،كييم يف الفييتح ميين يا خالد الرتك جدد خالد الةرب!
عجييييييييييييييييييييبحسعاهنم ،وإذا بالرجل الذي أكنوا له احلب،
ثم ما لعثوا أن فوجئوا بام مل يكن يف
وأخلصوا يف الدعاء له أن ينريه اهلل ،وينري بيه اإلسيالم ،يتنكير لإلسيالم يف
رصاحة ،ويةلن الةداوة له جهرة ،ويلغي اخلالفة عالنية ،إلغاء صدم األمة كلها يف
مشاعرها وعقابدها ،وصميم دينها ،يف الوق الذي كانوا يتوقةون منيه أن يوييد
أركان اخلالفة ،ويثع دعابمها الامدية واألدبية ،فإذا هو يأن عليها مين القواعيد.
وقد عرب شوقي عن هذه الصدمة أو الكارثة بحابيته الرابةة فقال:

عادت أغاين الةرس رجع نيوال ونةييي بييني مةييامل األفييرال
كفنيي يف يييوم الزفيياف بثوبييه ودفنيي عنييد تييعلج اإلصييعال
وقد كان هلذه الكارثة آثار غابرة يف نفوس املسيلمني يف املشيارق واملغيارب،
وارتفة صيحات وعقدت مؤمتؤات ،لنقل اخلالفة إا بلد آخر ،حتيى ال يعقيى

أمتنا بني قرنني

145

املسلمون بال خليفة وال إمام ،يعايةونه ،يقود أمتهم ،وجيسيد وحيدهتم ،فيموتيوا
ميتة اجلاهلية ،كام جاء يف احلديث الصحيح ،ولكن امليؤامرة كاني أكيرب مينهم،
واجلرل كان من الةمق والغور بحيث ال تداويه صيحات وال مؤمترات.
لقد كان املصلحون واملجددون اإلسالميون املةنيون بيأمر األمية ،وهنضيتها،
وعالج اخللل فيها ،يةملون ع إصالل اخلالفة من داخلها ،واإلبقاء عليها ممثلية
لوحدة أمة اإلسالم.
وكان من هؤالء الةالمة حممد رشيد رضا وعدد من كعار الدعاة.
ولكن مجاعة «االحتاد والرتقي» يف تركييا وهيم قومييون يورانييون علامنييون
تغريعيون متةصعون ،كانوا قد عقدوا الةزم ع أن يسريوا يف يريقهم إا النهايية،
وكانوا قد أساءوا الةالقة مع الةرب ،وأوقةوا عليهم ظلام معينا ،كام فةل مجال باشا
يف الشام.
وكان هيود «الدونام» قد تغلغلوا فيهم ،وأثروا تأثريا بليغا يف مسريهتم ،وكادول
لقلب اخلالفة كيدا عظيام.
ومما ااد النار اشتةاال :انضيامم الةيرب إا اإلنجلييز يف احليرب الةامليية األوا
ليحاربوا مةهم األتراك ،يف مقابل وعود مل يوفوا هبا.
وليس صحيحا ما يقوله كثري من القوميني الةيرب :إن األتيراك كيانوا حمتليني
مستةمرين ،ويةرب بةضهم عن فرتة اخلالفة بفيرتة «االسيتةامر الرتكيي» فهيذا يف
الواقع تزييف للتاري  ،وافتئات ع أمتهم التي مل تكن تنظر إا األمير يوميا هيذه
النظرة ،ومل تر نفسها إال أهنا جزء من «دار اإلسالم» وقد وصل بةض الةرب يوميا
إا منصب الصدر األعظم.
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فقد كان األتراك حكاما مسلمني ،محوا بيضة اإلسالم لةدة قرون ،ونرشيوه يف
عدد من األقطار ويرقوا أبواب فينا أكثر من مرة .كيان هيذا بةيد سيقوط دولية
اإلسالم والةرب يف األندلس .فكان ظهور األتراك «قوة غالعية» يف ذليك الوقي ،
تغزو أوربا من الرشق ،تةويضا عن انسحاب اإلسالم من جنوب أوربا .وقد أدرك
الغرب يف فرتة هنوضه ومده االستةامري ،خطر هيذه الدولية اإلسيالمية الكيربى،
فاتفقوا  -رغم اختالفهم  -ع إضةافها والكييد هليا ،وميا االيوا يرتبصيون هبيا
الدوابر ،حتى وهن بةد قيوة ،وسيقم بةيد صيحة ،وشياخ بةيد شيعاب،
وسموها «الرجل املريض» وكانوا يرتقعون أن يموت هذا املريض حتيى يقتسيموا
تركته ،وقد فةلوا بةد احلرب الةاملية الثانية ،بل يف أثنابها ،بل قعلها.
وكان للصهيونية الةاملية دورها يف هتديم هذه القلةة التي كان  -ع ما هبا من
مآخذ ونقاط ضةف  -متثل آخر جتمع للمسلمني حتي رايية التوحييد والةقييدة
اإلسالمية.
ومنذ سقط هذه القلةة ،تواع املسلمون وانقسموا حت رايات جديدة شتى،
قومية ووينية ،وقام دول قطرية صغرية ،بةضها ال يكاد يرى ع خريطة الةامل،
وكثريا ما أداهم ضةف كياهنم إا االستةانة بأعداء دينهم ،وخصوم أمتهم.
لقد كان سقوط اخلالفة من الكوارث التار ية ،التي مل تعتل األمة بمثلها يوال
تار ها ،ع ما فيه من مصابب ومآس.

***
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هزميتنا أمام املشروع الصهيوني
 - 2وثاين اإلخفاقات  -وهي ثمرة إلخفاق األول  -هزيمة األمة أمام الصهيونية،
التي استطاع  -بفضل تفككنا ووهنا  -أن حتقق حلمها الكعري بإقامة دولية
بني صهيون يف قلب ديارنا .وقام «إتابيل» التي ظللنا عدة سنوات نقيول
عنها يف صحفنا وإذاعاتنا «إتابل املزعومة» .ثم استحيينا من أنفسنا بةد مدة
غري يويلة ،حيث أصعح هذه الدويلة الوليدة «املزعومة» تتحدانا عي كيل
اجلهات ،فتصفع وتركل ،وال نملك نحين إال الشيجب والشيكوى إا جميل
األمن ،فال غرو أن حذفنا كلمة «املزعومة» بةيد أن أوشيكنا أن نكيون نحين
املزعومني!
وعرا علينا تقسيم فلسطني يف أول األمر بيننا وبني اليهود فرفضنا ،ثم متنينيا
بةد ذلك لو كنا قعلنا.
أرضا ليس له،
كنا يف أول األمر نقول :إتابيل كيان عدواين دخيل ،اغتصب ً
واحتل وينا ليس له فيه حق ،وال بد هلذا املغتصب أن يرحل ،وال بد هلذا الةيدوان
وخصوصيا رضبية 1967/6/5
أن يزول .ثم مل نلعث حت رضبات «إتابييل»
ً
وهزابمنا املتتالية :أن غرينا سياستنا ،وغرينا هدفنا ،ورضينا بإتابيل دولة ،وغيدا
اهلدف املةلن لنا هو إاالة آثيار الةيدوان .يةنيون عيدوان  ،1967أي أن عيدوان
 1967أضفى الرشعية عي عيدوان  .1948وهيو الةيدوان اليذي مكين دولية
االغتصاب من احتالل سيناء واجلوالن والضفة الغربية وغزة والقيدس ،وأمسيى
املسجد األقىص يف قعضة إتابيل.
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ما اليذي مكين إلتابييل كيل هيذا التمكيني؟ وهييأ ألبنياء صيهيون هيذه
االنتصارات الكعرية ع أمة الةرب ،وهم اليوم قريب من ثلث مليار من النفوس،
ووراءهم أكثر من مليار من مسلمي الةامل؟
ت ذلييك واضييح للةيييان :أهنييم دخلييوا املةركيية «هيييودا» ومل نييدخلها نحيين
«مسلمني» .استندوا إا التوراة ،ومل نستند إا القيرآن ،قيالوا :موسيى ،ومل نقيل:
حممد .عظموا السع  ،ومل نةظم اجلمةة ،قالوا :اهليكل ،ومل نقل :األقىص ،أدخلوا
الدين يف املةركة ،ونحن عزلنا الدين عن املةركة ،فكسعوا بتوظيف الدين ،وخرسنا
بإبةاد الدين .حتى احلكام الةلامنيون يف إتابيل مثل ابن غوريون ،وجولدا مابري ال
يستغنون عن توظيف الدين يف مةركتهم ،حتى قال ابن غوريون كلمته الشيهرية:
إن اليهود مل حيافظوا ع السع  ،ولكن السع هو الذي حافظ ع اليهود!
يريد أن االستمساك بالشةابر الدينية والثعات عليها هو الذي حفظ الشخصيية
اليهودية يوال التاري  ،فلم تزل ،أو تذب يف غريها.
ويوم اعتصمنا بالدين ،برات قوتنا ماثلة للةيان ،كام يف االنتفاضة الفلسطينية،
التي سموها أواًل «ثورة املساجد» والتي أقضي مضيجع اإلتابيلييني ،وكيام يف
مقاومة «حزب اهلل» يف جنوب لعنان ،وكام يف مةركة «الةارش مين رمضيان» التيي
هع فيها ع جنود مر نفحات رمضان ،ودخليوا املةركية صيابمني ،رافةيني
شةار «اهلل أكرب» فقد حققنا انتصارا مل نةهده من قعل.
ورغم انتصارنا اجلزبي املرشيف عي بنيي صيهيون يف الةيارش مين رمضيان
1393هي السادس من أكتوبر 1973م وععورنا القناة ،وحتطيمنيا أسيطورة القيوة
التي ال تقهر ،مل نستفيد من هذا النر كام ينعغي ،بل بدأنا نطلب السالم مع الةدو
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الغاصب ،ورحع إتابيل بأول سالم تةقده مع أكرب دولة عربيية ،وأعظيم قيوة
عربية ،وهي مر ،وقعل أن تنسحب من سييناء ،لتخيرج مري مين املةركية،
وتكسب حيادها إذا رضب إخوهتا وأشقاءها ،وكان رضبة مةلم حقا.
ع أن مر مل تستةد سيناء استةادة كاملة ،فهي ال تزال منزوعة السالل ،هيي
سياسيا مع مر ،وعسكريا ليس مةها.
وقايع الةرب مر ،وقالوا عنها ما قالوا ،ثم انتهوا إا أسوا مميا وصيل إلييه
مر ،حت عنوان ما سمي بمسرية «السالم» بدءا بي «أوسلو» ثم بيي «واي ريفير»
وصوال إا «رشم الشي » .ويف كل حمطة من هذه املحطات نقدم تنااالت عام اتفقنا
عليه من قعل ،ومع هذا ال تنفذ إتابيل ما تتفق عليه من قعل ،لتجيرب املفاوضيني
الالهثني وراء الرساب ع تناال جديد .وأحسب أن هذه املحطات «السالمية» أو
«االستسالمية» مل تنته بةد.
والةجيب أن أهم ما كان جيب العدء باالتفياق علييه أخير إا النهايية :مسيألة
القدس ،وعودة الالجئني ،وقضية املستوينني اليهود ،ومسيألة احليدود ،وامليياه،
كلها مؤجلة ،فام الذي اتفق عليه إذن()32؟ انسحاب حمدود مين جانيب إتابييل
يسمونه «إعادة االنتشار» وهي تسمية مةربة عن املقصود.
وقد قل عن هذا السالم يف قصيدة يل:

فيييييام مةنيييييى فلسيييييطني بييييال أقىصيييي وال قييييدس؟
( )32واآلن  -والكتاب ماثل للطعاعة  -جيتمع يات عرفات وباراك وكلينتون يف «كاميب ديفييد»
بالواليات املتحدة وسهب جو ملعد بسحب التشاؤم ،إااء «الءات» باراك اخلميس ،وال نيدري:
إا أي تناال جديد يصل هذا االجتامع؟!
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فلسيييييطني بيييييال قيييييدس كجيييييييثامن بيييييييال رأس
لقد كسع إتابيل من جراء ذلك إيقاف االنتفاضة ،وتقسييم الفلسيطينيني،
وإدخاهلم حلعة الراع ع مغانم السيلطة ،واسيتخدام السيلطة يف رضب قيوى
اجلهاد ،بدعوى حماربة اإلرهاب ،وإتابيل هي اإلرهايب األكرب ،لو كانوا يةلمون.
ولقد كشف الكاتب الكعري األستاذ حممد حسينني هيكيل النقياب يف كتاباتيه
األخرية عن خيانات بةض القادة الكعار ،الذين كان اخلطوط مفتوحة بينهم وبني
رجال صهيون يف إتابيل ،وهبذا صدق املثل الةامي :حاميها حراميها! وكيام قيال
قديما:
الشاعر الةريب ً

وراعى الشاة حيمي الذبب عنها فكييف إذا الرعياة هليا ذبياب؟!

***
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إخفاقنا يف مسرية التقدم والتنمية
 - 3وثالث اإلخفاقات ،هو إخفاق أمتنا يف مسرية «التقدم والتنمية» .فيال النيا -
نحن الةرب واملسلمني  -ضمن «العالد النامية» أو «الةامل الثالث» وعندنا بالد
لو كان هناك عامل رابع لنسع إليه! ال النا عالة ع غرينا يف الصناعات الثقيلة،
والصناعات الدقيقة ،مةظم صناعاتنا جتميةية ،مل نصينع حمركيا «موتيورا» إا
اليوم .سالحنا الثقيل نسيتورده ،وال نصينةه .إن «سيورة احلدييد» مل تةلمنيا
صناعة احلديد .حتى الزراعة نستورد فيها نصف أقواتنا أو يزيد .مع أن بالدنا
بالد اراعية .فكيف بقاء األمة التي ال متلك قوهتا ،وال متلك سالحها؟
لقد بدأت مر هنضتها مع اليابان أو قعل اليابان ،وانظر اآلن أين اليابان ،وأين
نحن؟
وبدأت كوريا مسريهتا التكنولوجية بةد احلرب الةاملية الثانية ،فانظر أين كوريا
وأين نحن اليوم؟!
الةامل املتقدم يتحدث عن الثورات التي أنجزهيا :ثيورة التكنولوجييا ،وثيورة
العيولوجيا «هندسة اجلينات واالستنساخ واكتشاف خريطة اجلينات العرشية وميا
إليها» والثورة اإللكرتونية «الكمعيوتر واإلنرتن » والثورة الفضابية :غيزو القمير
وحماولة الوصول إا الكواكب األبةد ،و«ثورة االتصاالت» ،و«ثيورة املةلوميات»
إل  .فأين نحن من هذه الثورات؟
نحن نستطيع أن نشرتي أفخر وأغ ما أنتجه الةلم والتكنولوجيا ،نستطيع أن
نشرتي أفخر سيارة مرسيدس ،أو رواريس ،بمواصفات ال نظيري هليا ،ولكننيا ال
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نستطيع أن نصنع منها شي ًئا ،ولكنهم ال يعيةون لنا إال ما يريدون ،ال ما نريد نحن،
فام يتةلق باألتار النووية ونحوها ال يعاع لنا ،وال يعال لنا ،أنام هو معال إلتابيل
وحدها!
قد يال ليل التخلف علينا ،حتى ظن بةض الناس أن التخلف سععه اإلسيالم،
وهذا خطأ حمض ،فقد كان املسلمون هم الةامل األول لةرشة قيرون ،وكيان الةيامل
يتتلمذ عليهم ،واملنهج التجريعي الذي هنض ع أساسه أوربا إنام اقتعس منهم،
بشهادة املؤرخني املنصفني من الغربيني أنفسهم .وقد اعم بةض مفكري الةيرب
من ذوي النزعة الامركسية والليربالية :أن الةقل الةريب بذاته عاجز عن التحليق يف
آفاق الةقل الغريب ،والوصول إا ما وصل إليه ،سواء يف جمال املةرفة الفلسفية أم يف
جمال الةلوم والتكنولوجيا.
وأيد بةضهم هذه الدعوة بام ذكره الةالمة ابن خلدون يف مقدمته عن الةيرب،
أهنم ال يصلحون للحضارة ،وأهنم ال يتغلعون إال ع العسابهب  ...إل .
وقد بني الدكتور عيل ععد الواحد وايف يف حتقيق «مقدمة ابن خليدون» باألدلية
الناصةة :أن ابن خلدون مل يرد بكلمة «الةيرب» يف نصوصيه املختلفية« :اجلينس
الةريب» بل أراد «العدو» أو عرب الصحراء الذين مل يةيشوا يف القيرى وامليدن ،ومل
يألفوا احلياة املدنية املستقرة ،وإنام يشتغلون بمهنة الرعي ،وخاصية رعيي اإلبيل،
ويتخذون اخليام سكنا هلم ،ويظةنيون مين مكيان إا آخير ،حسيب مقتضييات
حياهتم ،وحاجات أنةامهم التي يتوقف مةاشهم عليها.
وهم املقابلون ألهل احل ،،وسكان األمصار ،كام يدل ع ذلك احلقابق التيي
عرضها ابن خلدون يف الفصول التي وردت فيها هذه الكلمة من الفصل اخليامس
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والةرشين إا الفصل الصامن والةرشين من العاب الثياين ،والفصيل التاسيع مين
العاب الرابع(.)33
وما أشعه قول هؤالء عن الةرب بام قاله بةض املسترشقني من قعل :أن الةرب مل
يكن هلم فلسفة ،وال حضارة ،إنام كانوا جمرد ترامجية لفلسيفة اليونيان وعليومهم،
وأهنم ال يصلحون إلنشاء فلسفة أو حضيارة متمييزة ،وهيذا معنيي عي نظريية
«تفاضل األجناس» أن هناك جنسا أع  ،وآخر أدنى ،وأن األوروبيني هم اجلينس
األع وغريهم هو األدنى ،وهذا كله هراء ،يرفضه الةلم ،ويرفضه الدين ،فلييس
يف الةلم أن جنسا من بني العرش أفضل من جنس ،وليس يف الدين أن جنسا أعي
وأرقى من غريه ،إال من بني العرش أفضل من جنس ،وليس يف الدين أن جنسا أع

َ َ
َّ ۡ َّ
وأرقى من غريه ،إال باإليامن والةمل أو التقوى .يقول تةاا { :ل
ناسۡإِوناۡ
يأ ُّي َهناۡۡرنل
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ٗ َ َ َ ء َ َ َ َ ۡ َّ َ
ََ ۡ
َ َ َ ۡ
م ۡع َ
م ِ
ِنندۡ
نارِ ءويۡإ ِ ۡأكن ۡم
ۡم ۡذَ ِٖۡفأوَثِۡفجعلنم ۡش ۡعوكاِۡفَلائِلِۡلِ ع
خلقن
َّ َ َ ۡ
م ۡ} [احلجرات.]73 :
ۡرَّللِۡأتقى

ال يسةنا أن نغفل هنا :ما كان عليه بةض مشياي اليدين مين ضييق األفيق يف
استقعال بةض منجزات الةلم احلديث ،حتى أنكرها بةضهم ،واعتربها فتنة مين
عمل الشيطان.
وقد حكموا أن الشي اإلمام حسن العنا  -عليه رمحية اهلل  -عنيدما حيج ألول
مرة ،وكان موافقا لسنة 1942م ،وقد اصطحب مةه مكربا للصوت «ميكروفونا»
اعرتا عليه بةض الةلامء هناك ،وقالوا له :هذا بدعة ،مل يفةليه الرسيول صصص ،وال

( )33انظر :مقدمة د .عيل ععد الواحد وايف يف حتقيق مقدمة ابن خلدون ،يعةة جلنة العييان الةيريب
الثانية (ب.)324 - 297

أمتنا بني قرنني

154

أصحابه ،وال أتعاعهم ،وهم خري قرون هذه األمة ،وكل خري يف اتعاع مين سيلف،
وكل رش يف ابتداع من خلف.
وناقشتهم الشي العنا ،وأن االبتداع إنام هو يف أمور الدين ،وهيذا مين وسيابل
الدنيا التي تةني ع أمر الدين.
ومن حسن احلظ أن كان الشي الذي ينكر امليكروفون يلعس نظارة ع عينيه،
فقال العنا :أراك تلعس نظارة ،وتقرأ هبا القرآن وكتيب احليديث والفقيه وغريهيا،
وهذه مل يفةلها الرسول صصص وال الصحابة وال من بةدهم! قال الشي  :ولكين هيذه
تكرب يل اخلهب فأقرأه بصورة أوضح .قال الشي العنا :وهذا ما يةمليه امليكروفيون،
النظارة تكرب املربيات ،وامليكروفيون يكيرب املسيموعات .وسيلم عيامل اليدين يف
األرا املقدسة للشي العنا.
ولقد حدثني بةض اإلخيوة السيةوديني أن أول دخيول التليفيون يف اململكية
استنكره بةض املشاي  ،ورصحوا بذلك للملك ععد الةزيز ححح ،وقالوا :هيذا ال
يمكن أن يكون من عمل العرش ،بل هو من عمل الشيايني ،لفتنة الناس وإغوابهم
ذكيا ،فأمر بةض أصحابه أن
وإضالهلم عن دين اهلل .وكان امللك ععد الةزيز رجاًل ً

يقرأ القرآن يف التليفون ،ويسمةه هؤالء املشاي  ،فلام سمةوا ذلك ،قال هلم املليك

ححح :هل يقرأ الشيطان القرآن الكريم؟
ع كل حال كان هذه فرتة مض  ،وهذا يذكرنا بام حدث أيام الدولة الةثامنية
عند ظهور «املطعةة» وختوف بةض املشاي من استخدامها يف يعاعة كتيب الةليم
والدين ،خشية دخول األغالط والتحريف فيها ،وهو وارد من غري شيك ،ولكين
املصالح املرتتعة ع استخدامها أكرب بكثري من املفاسيد املخوفية منهيا ،وال جييوا
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تضييع مصلحة كعرية ختوفا من حدوث مفسدة صغرية ،هذا مع وجوب التحيذير
من الغلهب والتحريف ،والةمل ع تالفيه.
أيضا بام حدث من قلة من املشاي القدامى يف األاهير الرشييف،
وهذا يذكرنا ً
الذين اعرتضوا ع إدخال «الةليوم احلديثية» يف بيرامج األاهير ومقرراتيه ،مين
الرياضيات والطعيةة والكيمياء واألحياء واجلغرافييا وغريهيا ،ألهنيا سيتجور يف
رأهيم ع علوم الدين واللغة.
واحلق أن هذه الةلوم التي يسيموهنا «احلديثية» هيي عليوم قديمية نعيغ فيهيا
املسلمون وأبدعوا فيها أيام اادهار حضارهتم ،وكان هلم فيها القدل املةي  .وقيد
اقتعسها الغربيون منهم وتفوقوا فيها ،ثم عادت إليهم يف صورة علوم حديثة ،وميا
هي إال بضاعتهم ردت إليهم.
ومن أعجب ما سمةته يف عرنا :أن أحد الدعاة ممن ينتسب إا مجاعية دينيية
هتتم باجلوانب الروحية والةعادية فحسب ،قال يوما يف خطعة أو درس له :احلمد هلل
الذي سخر لنا اإلفرنج ،ليقدموا لنا منجزات الةلم والتكنولوجييا ،لنتفيرغ نحين
لةعادة اهلل تةاا!!
غفل هذا املسكني أن املسلمني هبذا قد أثموا يف حق دينهم وأمتهم ،حني أمهلوا
ما اعتربه الةلامء فرا كفاية عليهم ،وهو إتقان الةلوم ،التيي تقيوم هبيا دنيياهم،
ويةز هبا دينهم ،وتسود أمتهم ،ويةيدون هبيا ميا اسيتطاعوا مين قيوة ألعيداهم،
ليحملوا دينهم وأرضهم وعرضهم وحرماهنم .فإذا قروا يف ذلك ،فقيد أثمي
األمة مجيةها ،فليس هذا نةمة حيمد اهلل عليها ،بل هي جريمية يسيتغفر اهلل تةياا
منها.
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ورحم اهلل امانا كان علامء الدين مرباين يف علوم الدنيا.
فقد رأينا مثل اإلمام ابن رشد «احلفيد» (ت 595هي) يف األنيدلس ،يؤليف يف
الفقه املقارن كتابه الفريد «بداية املجتهد وهناية املقتصد» ويؤلف يف الطيب كتابيه
«الكليات» الذي ترجم إا «الالتينية» وظل مرجةا لألوروبيني لةدة قرون.
ورأينا يف الرشيق مةيارصه اإلميام فخير اليدين اليرااي (ت 626هيي) اليذي
أيضا ،وقال
اشتهرت كتعه الدينية يف التفسري وأصول الفقه والكالم ،ينعغ يف الطب ً
مرتمجوه :إن شهرته يف الطب مل تكن تقل عن شهرته يف علوم الدين.
ورأينا مثل ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى (ت )687يرتجم له
الةالمة تاج الدين السعكي يف كتابيه الشيهري «يعقيات الشيافةية الكيربى» انظير
الرتمجة( :جي 8ب.)325
فلم يكن عندنا مشكلة الراع بني الةلم والدين ،التي ثيارت يف أوربيا قرونيا
دابما :الةلم عندنا دين ،والدين عندنا أعلم.
عدة ،بل كام قل وأقول ً
فالةلم عندنا ععادة ،ويلعه فريضة ع كل مسلم ومسلمة ،وهيو يشيمل كيل
علم نافع ،يف الدين أو يف الدنيا ،وهو إما فرا كفاية أو فرا عني.
والدين عندنا علم ،ألنه ال يقوم عي التسيليم املطليق ،وال عي اإلييامن بغيري

ۡ َ ۡ
املةقول ،كام يف املسيحية ،بل نجد قرآننا يقول للمرشكني واملخالفني{ :قنلۡۡهناتويۡ
ۡ ۡ َ
َ ۡ
ِني} [العقرة ]777 :و [النمل.]24 :
نت ۡص ِدَ َۡ
بۡ ه َنم ۡإ ِ َۡ

وليس عندنا ما عند النصارى من قوهلم :اعتقد وأن أعمى! بيل املطليوب أن

َ َ ََ
ََ
يكون اإليامن عن بينة{ ،أف َم ۡ ۡ ۡبَي ِ َن ُٖۡۡ ِم َّۡركُِِ } [هود ،]71 :وأن يكيون عي

َ
َ َ ََ ۡ
ۡرَّلل َ
َۡش َحۡ َّ ۡ
نور {أ َف َم َ َ
ۡصد َرهۡۚۡل ِِۡلَنل ِ ۡف ۡۡه َوۡ ۡوورٖ ِ
ۡم َّۡركُِِ } [الزمر.]66 :
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وإيامن املقلد عند املحققني من علامء املسلمني :غري مقعيول ،إنيام يقعيل اإلييامن
منطقيا.
مجليا ،وغري مرتب ترتيعًا
ً
القابم ع الدليل ،ولو كان دلياًل ً
هل املسلمون أقل ذكاء من األمم الصيناعية املةروفية يف عرينا؟ لييس هيذا
صحيحا من غري شك .بدليل أن لدينا عقواًل مهاجرة إا بالد الغرب تةد بةرشات
ً
األلوف ،من النوابغ يف شتى جماالت الةلم ،أمكن الغرب أن يستفيد مين علمهيم
وخربهتم ،ومل تستطع دلوهم ذلك لألسف.
لقد استطاع باكستان أن تصنع القنعلة النووية ،بالرغم من حماوالت الغيرب
منةها من ذلك ،وكان الةراق يف يريقه إا ذلك ،لوال ما جره إليه نظامه احلاكم من
محاقات ومطامع ضية عليه فرصته ،وسدت عليه يريقه.
وتستطيع األمة الةربية واإلسالمية أن تفةيل الكثيري إذا تةاوني وتكاملي ،
فنحن نرى الدول الصناعية الكربى تتةاون فيام بينها لصناعة يابرة متطورة .فلامذا
ال تفةل األمة املسلمة ذلك؟(. )34
إن الةدد الكعري واملساحة الكعرية رشط لنجال التقدم والتنمية ،فنحن يف عر
اإلنتاج الةريض ،والسوق الواسةة .وإن ثالثامبة مليون من الةرب وأليف ملييون
وراءهم من املسلمني لقادرون أن يكونوا شيئا مذكورا ،إذا عرفوا غايتهم ،وعرفوا
سعيلهم ،وتوحدت إرادهتم ،وأيقنوا برسالتهم ،ليجةلوا من اإليامن هبا حمركًا يثيري
حوافزهم ،وجيند قدراهتم ،ويضاعف ياقاهتم .فإن املؤمن القوي يمكنه أن يةميل

َ َ
بۡ َح َِۡۡرل ۡمنؤ ِمن َ
يأ ُّي َهاۡۡرنلَّ ُّ
بةرشة أضةاف غريه إذا توافرت له اإلرادة والصرب { ل
ِنيۡ
ِ
ِ
( )34انظر :فصل «هم التخلف» من كتابنا «الصحوة اإلسالمية ومهوم الوين الةريب واإلسيالمي»
نرش دار الرشوق القاهرة.
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َّ
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َيلل ِۡل ءويۡأل ۡف ِ
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ََ
ََ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
نيوِۡإَو ۡيَم ۡمِنم ۡمِائُۡ
ۡمِنم ۡعِۡشِف ۡص َِبِف ۡيلل ِلويۡمِائَ ِ
َ ََ
َ َّ َ َّ َ َ
ۡكف ۡ ِفيۡبِأن ۡه ۡقومََۡل َۡيفق ۡهو ۡ} [األنفال.]25 :

***
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اإلخفاق يف التحرر من التبعية للغرب
 - 4ورابع اإلخفاقات هو :اإلخفاق يف التحرر من التعةية للغيرب ،صيحيح أننيا
حصلنا ع االستقالل السيايس ،وأن جيوش األجنعي قد رحل عن بالدنيا،
وإن كان قد عادت إا كثري منها مرة أخرى بحجة أخرى.
ولكن املؤسف أننا مل نتحرر من فكر الغيرب وثقافتيه ،الاال سيلطان الثقافية
مهيمنا ع كثري من نخعنا ،وهو الذي يصنع هلم اجتاهاهتم ،كام يضيع هليم
الغربية
ً
قيمهم وموااينهم الفكرية واخللقية ،وحيدد هلم أهداف حياهتم ،ويضع هلم أنيامط
سلوكهم ،بحيث يةيشون بني أقوامهم ،وهم يف الواقيع لعسيوا مينهم ،أسيامؤهم
ووجوهم عربية وإسالمية ،ولكن عقوهلم غربية.
هناك من يزعمون أن الثقافة الغربية ثقافة عاملية ،فال يليق بنا أن نوصد األبواب
دوهنا ،وهذه مغالطة مكشوفة القناع ،فالةلم الطعيةي والرياال ال ويين ليه ،وال
جنسية له حقا  -إال فيام يتةلق بفلسفته وأهدافه واستخدامه  -أميا الثقافية فهيي
املةربة عن هوية كل أمة وخصوصيتها ،عن عقابدها وقيمها ورشابةهيا وأعرافهيا
وحضارهتا وتراثها ،وال جيوا ألمة تةتز بنفسها وبذاتيتها ورسيالتها أن تيذوب يف
غريها ،كام يذوب امللح يف الامء ،فإن هذا حكم ع األمة بالفناء واإلعدام!
ال عجب أن سمي هؤالء وأمثاهلم «ععيد الفكر الغريب»! قال يل بةضهم :لقيد
قسوت ع هؤالء ،فليتك سميتهم «تالميذ الفكر الغريب» قل له :إن التلميذ قد
يناقش أستاذه .وقد الفه فيام ذهب إليه ،وهؤالء ال يناقشون الفكير الغيريب ،بيل
يأخذ الواحد منهم كل ما جاء به قضية مسلمة ،وإن كاني مناقضية لةقيدتيه ،أو
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منافية لرتاثه ،أو مةادية ألمته .وهذا هو موقف الةعيد من السادة.
وأعجب صنف من هؤالء مين ععييد الفكير الغيريب :مين أقحيم نفسيه عي
الدراسات اإلسالمية ،ومنح نفسه احلق يف التحدث باسم الفكر اإلسالمي ،وأنزل
نفسه منزلة فوق منزلة املجتهدين ،فهو ال يلتزم بام التزمه األبمة املجتهدون ييوال
القرون ،من احرتام «القطةيات» وعدم املساس هبا ،باعتعارها «ثواب األمة» التيي
جتسد وحدهتا الةقدية والفكرية والشةورية والةملية ،ولكن هؤالء مل يدعوا سورا
إال اخرتقوه ،وال مقدسا إال اجرتءوا عليه ،حتيى نصيوب كتياب اهلل املحفيوظ،
استعاحوا حرمتها ،بدعوى تار ية الن

حينا ،وباتعاع املدرسة التأويلية احلديثية،

قديما ،كام نرى عند أركون وشحرور،
الذين هم خلف للمدرسة التأويلية العاينية ً
ونر أبو ايد وأمثاهلم.
واملهم أن هؤالء الةعيد هم الذين يوجهيون  -يف األغليب األعيم  -أجهزتنيا
اإلعالمية والثقافية والرتبوية .وهم الذين وكل إليهم صناعة عقول شةوبنا ،رجالنا
ونسابنا وأبنابنا وبناتنا ،ويسلخوهنم من جلد أمتهم بام يدرسون هليم مين سيموم
الثقافات الدخيلة ع األمة توضع يف الدسم واحللوى.
أيضيا،
وهي ليس تعةية فكرية أو ثقافية فحسب ،بيل هيي تعةيية ترشييةية ً
فال اال القانون الوضةي  -الذي فرضه املستةمر الغريب ع أمتنا يف فرتة حكميه،
وأحله حمل الرشيةة اإلسالمية  -هو الذي حيكم أوياننا بةد رحيله عنها .فقد ترك
وراءه تالميذ صنةهم ع عينه ،حيرسون تراثه ،وحيافظون عي هنجيه ،ويسيريون
ع خطه ،ومل تستطع شةوبنا التي تيؤمن بالرشييةة قانونيا هليا ،أن تفرضيها عي
حكامها ،الذين ظلوا يراوغون ،ويقولون :نةم للرشييةة ،ولكين بالتيدرج ،وقيد
مض عرشات السنني وهم ال يتدرجون ،وال يربجون مكاهنم «حملك ت».
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وهي ليس تعةية ثقافية وال ترشيةية فحسب ،بل هي تعةية اقتصيادية أيضيا،
فنحن جمعورون ،ع أن نكون سوقا للغرب ،وأن نشرتي منه ما ال حاجة لنا إلييه،
نشرتي األسلحة بةرشات املليارات ،لنكدسها يف خمااننا ،وال نستةملها ،وكثريا ما
يعيةنا األسلحة بةد أن تنتهيي صيالحيتها ،ويعتكير هيو أحيدث منهيا ،فيغيدو
وجودها عنده ععئا عليه ،فهيو بعيةهيا إيانيا ي،يب عصيفورين بحجير واحيد:
يتخل

منها ،ويقعض ثمنها فورا ،يدا بيد.

ثم هي فوق ذلك تعةية سياسية أيضا فيال االي دولنيا  -بصيورة وأخيرى -
تةمل بام قاله كرومر قديام «النصابح امللزمة» وأين الدولة احليرة التيي تسيتطيع أن
تقول لنصابح أمريكا :ال ،بملء فيها .كيام قيال عمير :يةجعنيي الرجيل إذا سييم
اخلسف أن يقول بملء فيه :ال!
ومن هنا رأينا الكثري من األنظمة احلاكمة يف ديارنا الةربية واإلسيالمية هتيرول
نحو إتابيل  -وهي جد بةيدة عنها  -مثل إندونيسيا رشقا ،أو موريتانييا غربيا،
ياعة وأدبا وامتثاال للقير اجلديد للةامل :أمريكا.

***
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اإلخفاق يف جمال الشورى واحلريات العامة وحقوق اإلنسان
 - 5وخامس اإلخفاقات هو :اإلخفاق يف جمال الشورى واحلريات الةامة وحقوق
اإلنسان .فام اال جل شةوبنا  -إن مل يكن كلها  -حت وصياية حكامهيا ،ال
تستطيع أن ختتار من يقودها ،وال أن حتاسعه وتسابله ،وتقفه عنيد حيده ،وإال
عزلته.
والةجب أن العالد التي انته إا النظام اجلمهوري أسوأ حاال  -يف غالعهيا -
من العالد التي بقي ملكية أو أمريية .فهذه اجلمهوريات «الديمقرايية!» انفردت
بني نظم الةامل باألغلعية التيي أصيعح نكتية الةيامل ،أغلعيية التسيةات األربيع
« »%99.99ومةظمها استفتاء ع الطريقة االشرتاكية التي وصفها بةضيهم بأنيه
سعاق يةدو فيه حصان واحد!
ومل نر يف هذه اجلمهوريات الديمقرايية املزعومة تداوال للسلطة كاجلمهوريات
يف الغرب الليربايل ،بل نرى كل ربييس ال ييرتك السيلطة إال ميتيا ،أو مقتيوال ،أو
منقلعا عليه .وكل واحد منهم يةد ابنيه ليخلفيه مين بةيده .أي أن اجلمهورييات
أصعح وراثية كامللكية ،ولكن امللك يف األنظمة الدستورية يملك وال حيكم ،أما
مةا .ال يستثنى مين ذليك إال ربييس واحيد
ربيس اجلمهورية فهو يملك وحيكم ً
تناال خمتارا عن موقةه ،ليتيح الفرصة للنياس ليختياروا ألنفسيهم ،وهيو املشيري
ععد الرمحن سوار الذهب يف السودان ،شكر اهلل سةيه.
فال غرو أن يقرتل بةض الكتاب أن تار الةرب حلكمهم امللكية الدسيتورية،
بدل اجلمهورية التي تةلن الديمقرايية ،ومتارس الدكتاتورية .ومين هنيا رأيناهيا
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تستخدم األحكام الةرفية ،والقوانني االستثنابية أو قانون الطوارئ ،واملحياكامت
الةسكرية ،ومتتلئ سجوهنا بمةارضيها .وال جتد من يقول هلا :مل؟ بله أن يقول :ال!
لامذا تنجح الديمقرايية يف بلد كعري كاهلند «مليار من العرشي» متةيدد األدييان
واألعراق واللغات والثقافات ،حتى إن احلكومة جتري انتخابات ،وتسيقهب هيي،
ويفييوا خصييومها ،يف حييني ختفييق الديمقرايييية يف جارهتييا باكسييتان ،وحتكييم
باالنقالبات الةسكرية؟
نحن ال نربئ الغرب من هذه اجلريمة ،فهو يشجع الديمقرايية يف أنحاء الةامل،
ويكرهها يف العالد اإلسالمية ،وهو يسند كل دكتاتور حيكم يف أوييان املسيلمني،
ويشد أاره ،ما مل يمس مصاحله ،أو يلتف إا الصالح اإلسالمي يف بلده ،كام فةل
مع سوهارتو يف إندونيسيا.
وإال فخربين بريك كيف ساند الغرب املؤسسة الةسكرية يف اجلزابر التي ألغ
نتابج انتخابات حرة نزهية أجرهتا احلكومة بنفسها ،واستول ع مقاليد السيلطة
عنوة ،وأخذت الرجال الذين انتخعهم الشةب يواعية إا أقعية السجون متهميني
بالةنف واإلرهاب ،مما ولد حالة من الةنف يف اجلزابر مل تربل تةاين منها إا اليوم؟!
ولامذا أبقى الغرب ع صدام حسني إا اليوم ،وقد كان يف إمكانه إسقايه أيام
حرب حترير الكوي  ،لو كانوا يريدون ذلك حقا؟
إن جلان اإلنسان ،الدولية واإلقليمية واملحليية ،وجلنية الةفيو الدوليية ،حتيتج
بصوت عال ع ما جيري يف بالدنا الةربيية واإلسيالمية مين انتهاكيات صيارخة
حلقوق اإلنسان ،واعتداءات متكررة ع احلريات ،وإلقاء الناس يف السجون بغيري
جريمة ،وتةذيب املتهمني بغري حق ،وإيذاء أهليهم وأقارهبم بال جرييرة ،ومينهم
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من مات يف سجنه من التةذيب املعارش ،أو سوء التغذية ،أو إمهال الةالج .ومينهم
من أصيب بأمراا مزمنة ،بةضها عضوية ،وأخرى عصعية ونفسية ،ال دواء هليا،
إال إن يشاء ريب شي ًئا.
وإن بةض هذه الدول تتعجح بدعوى اإلسيالم ،وأنيه دينهيا الرسيمي ،كيام يف
تونس ،وهي تةترب الصالة يف املسيجد جريمية ،حيسيب صياحعها يف اإلرهيابيني،
وتةترب اقتناء الكتب اإلسالمية ذنعًا يزج به يف غياهب السيجون ،وتةتيرب حجياب

جرما حيرمها من دخيول املدرسية واجلامةية والوظيفية احلكوميية،
املرأة املسلمة ً
واملستشفى للوالدة أو الةالج ،وهو حق ال ريب فيه يتةليق باحلريية الشخصيية،
واحلرية الدينية .ومن الةجب أن املرأة شعه الةارية ال يمسها أحد بسيوء ،ألن هيذا
داخل يف احلرية الشخصية املقدسة.
مشكلة هذه األنظمة املستعدة :أهنا  -كام قال شكري القوتيل من قعل  -هلا ألف
عني ولكنها ال ترى ،وألف أذن ولكنها ال تسمع ،ألهنا ال ترى وال تسمع إال بيأعني
أنصارها وآذاهنم ،أي أهل الثقة ال أهل الكفايية واخليربة .وهيؤالء فيون عنهيا
الةيوب ،ويضخمون هلا املزايا ،و وفوهنا مما هو يف حقيقته من األوهام.
وأعجب من هذا أن نجد من املثقفني من يربر هذا االستعداد والتسلهب بحجيج
شتى ،منها :متكني الدكتاتور من اختاذ القرار الرسيع .حتى قال من قال :ال يينهض
بالرشق إال مستعد عادل .والةدل ال جيامع االسيتعداد ،فالةيادل ال يكيون مسيتعدا
واملستعد ال يكون عاداًل.
ومنهم من قال :إن الشورى  -التي أمر اهلل هبا  -مةلمة ال ملزمة ،فمن واجيب
احلاكم أن يستشري أهل احلل والةقد ،ومن حقه أن ي،ب برأهيم عرا احليابهب.
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فلامذا سموا أهل احلل والةقد ،وماذا حيلون ويةقدون إذن؟
ومنهم من اعم أن الديمقرايية تةني حكم الشةب ،وهيي منافيية لإلسيالم
ألنه حكم اهلل .وهذه مغالطة ،فحكم الشةب ليس مقيابال حلكيم اهلل ،بيل حلكيم
الفرد املطلق ،واملفروا أننا نتحدث عن حكم الشةب املسيلم يف ويين مسيلم،
ومثله ال يرفض حكم اهلل .وهو حكم الشورى الذي يرفض حكم كل جعار عنيد،
حكم الفراعنة واملتأهلني يف األرا ،إنام يقعل حكم الصاحلني الذين حيعون النياس
وحيعوهنم ،ويصلون ع الناس كيام يصييل النياس علييهم ،وال يرييدون عليوا يف
األرا وال فسادا.
احلقيقة أن اإلسالم يذم من أم قوما وهم له كارهون .وهذا يف اإلمامة الصغرى
يف املسجد ،فكيف باإلمامة الكربى :إمامة األمة؟(.)35

***

( )35انظر :موقف اإلسالم من الديمقرايية يف كتابنا «من فقه الدولة يف اإلسالم» نرش دار الرشوق
القاهرة.
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اإلخفاق يف توحيد األمة
 - 6وسادس اإلخفاقات هو :إخفاق األمة يف جمال الوحدة ،فمنذ سقط اخلالفة،
واألمة اإلسالمية تنشد الوحدة بصورة من الصور وال تصل إليها ،وال تقرتب
منها .واحلقيقة أن األمة اإلسالمية حقيقة ال وهيم( ،)36هيي حقيقية بمنطيق
الدين ،وهي حقيقة بمنطق التاري  ،وهي حقيقية بمنطيق اجلغرافييا ،وهيي
حقيقة بمنطق املفاهيم املشيرتكة ،واملشياعر املشيرتكة ،واملصيالح املسيرتكة،
واملصري املشرتك ،وهي حقيقة بمنطق أعدابها أنفسهم ،الذين ينظيرون إليهيا
باعتعارها كيانا واحدا جيب تفكيكه ومتزيقه.
لقد اعترب القرآن الكريم املسلمني «أمية واحيدة» وحيدهتا الةقييدة والرشييةة
والقيم واآلداب املشرتكة والقعلة الواحدة ،ولكن االستةامر أرادهيم «أمميا شيتى»
واستطاع االستةامر بوسابله وأساليعه املختلفة ،أن يغيب «األمة الواحيدة» وييربا
األمم املختلفة.
لقد فرق أبناء األمة الواحدة :اختالف الفلسفات واملناهج التي استوردوها من
الرشق والغرب ،واليمني واليسار ،كام فرقهم اخيتالف اليوالءات هليذه اجلهية أو
تلك ،ثم ظهور الةصعيات القطرية والقومية ،التي جةل كل مجاعة تذكر وينهيا
وجنسها وال تذكر األمة الكربى .أضف إا ذليك األهيواء واملصيالح الشخصيية
واألتية واحلزبية التي جةل من احلكام من يتشعث بالتجزبة وال حييرب عي
الوحدة.

( )36عنوان كتاب للمؤلف ،نرشته مكتعة وهعة بالقاهرة ومؤسسة الرسالة يف بريوت.
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إن اإلسالم أمر األمة بالوحدة واالبتالف ،وهناهيا عين التفيوق واالخيتالف،
وجسد هذه الوحدة بأحكام أساسية ثالثة:
 - 1وحدة املرجةية الةليا ،املتمثلة يف حمكامت القرآن والسنة الصحيحة.
 - 2وحدة دار اإلسالم ،التي جتةل أويان اإلسالم  -وإن تعاعدت  -وينا واحدا،
أو دارا واحدة.
 - 3وحدة القيادة ،حني فرا ع املسلمني أن يكون هليم خليفية واحيد ،جتيب
عليهم بيةته.
فأما شكل الوحدة بني املسلمني ،فلم حيدد اإلسالم له صورة مةينة ،ويف عرنا
قد ابتكرت صور للوحدة يمكننا أن نقتيعس واحيدة منهيا ،ونطورهيا بيام يالبيم
رشيةتنا وأوضاعنا :فيدرالية أو كونفدرالية .أو كومنولث ،أو نحو ذلك ،ويمكين
أن نعدأ بأدناها ثم نرقى هبا بالتدريج.
ع أية حال ،قد اكتفى املسلمون اآلن بام أيلق عليه اسم «التضامن اإلسالمي»
الذي جتسد يف «منظمة املؤمتر اإلسالمي» التي متثل مجيع الدول اإلسالمية ،أو التي
فيها نسعة كعرية من املسلمني .وهلذه املنظمة عيدد مين املؤسسيات مثيل «العنيك
اإلسالمي للتنمية ،وجممع الفقه اإلسالمي ،واملنظمة اإلسالمية للثقافية والرتبيية
والةلوم» وجلها يشكو من عجز املوارد ،وقلة التمويل ،والواجيب عي األمية أن
تفةل هذه املنظمة ،سةيا إا ما تنشده من الوحدة ولو يف أدنى درجاهتا ،فينحن يف
عر يتكلم بلغته التكتل والتوحد.
وها قد رأينا أوربا التي قاتل بةضها بة ًضا قرونا ،آخرها احلربان الةامليتان التيي
قتل فيها ماليني من األوروبيني  -قد نسي هذا الراع الدامي ،وفرض عليهيا
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املصالح املشرتكة ،أن تتوحد يف شكل سوق مشرتكة ،وبرلامن مشرتك ،ومؤسسات
مشرتكة.
لقد آن أن تنشأ السوق اإلسالمية املشرتكة ،وحمكمة الةدل اإلسالمية للفصيل
يف النزاع بني الدول اإلسالمية بةضها بةض ،وأن نخفف من الفواصل والةوابيق
بني بةضنا وبةض.
ع أن وحدة األمة ال تلغي خصوصيات األقوام واألويان ،بام هلا مين لغيات

َ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ٗ ََ ء َ
اِۡفَ َلائِنلۡ
نم ۡۡشنع ۡ
وك
وأعراف وتواري وأوضاع خاصة ،وقد قال تةياا {ِفجعلن ۡ
ۡ
ِلِ َ َع َارِ ءويۡ} [احلجرات .]73 :ولكن اإلسالم يفرا ع أبناء األمة أن يكونوا كالعنيان

يشد بةضهم بةضا ،وكاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر اجلسيد
بالسهر واحلمى.
أما أن ت،ب الشيشيان بقسيوة وعنيف ،وتيدمر املسياجد واملنياال ،ويقتيل
املدنيون ،ويرشد مئات األليوف ،ويعياد شيةب بأكمليه ،واملسيلمون يتفرجيون
حمتجا ،فهذا عار وشنار ع أمة اإلسالم.
صامتني ال يرخ منهم أحد ً
إن الةامل يتوحد ،فام بالنا نختلف؟ ويتقارب فام بالنا نتعاعد؟
إن املسيحيني يتقاربون بةضهم بةض ،برغم أن مذاهعهم تةترب كأن كال منهيا
دين مستقل ،بل تقارب املسيحيون مع اليهيود ،حتيى أصيدر الفاتيكيان وثيقتيه
الشهرية بي «ترببة اليهود من دم املسيح» خمالفا ما اسيتقر علييه املسييحيون ييوال
القرون الامضية «تسةة عرش قرنا أو تزيد» .وكذلك رأينا أمريكا الرأساملية تتقارب
مع الصني الشيوعية .وقعل ذلك رأينا املةسكر الغريب الرأساميل اللييربايل يتقيارب
مع املةسكر الرشقي الشيوعي «االحتاد السيوفيتي» فييام عيرف بسياسية التةيايش
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السلمي أو الوفاق.
فام بالنا نحن املسلمني نتعاعد ونتجاىف ،وشةوبنا تةترب املسلمني إخوة هلم أيينام
كانوا ،وتةترب اجلميع من أمة اإلسالم ،أمة اإلجابة؟
حتى الةرب  -وهم يليةة املسلمني  -مل يستطيةوا أن يصلوا إا الوحدة ،لقد
أقاموا «اجلامةة الةربية» من سعع دول ،ثم أربي الييوم عي الةرشيين ،ولكنهيا
كما ،ومل نتةمق كيفا .برغم كل ما جيمع بينها من وحدة اليدين واألرا
توسة
ً
واللغة واملصري واملصلحة.
وعامل جديد هو الةدو الصهيوين ،الذي كان جيب أن يكون عامل توحيد هلم،
فانتهى إا إن يكون عامل تفريق ،يف موقفهم منه .ومن املؤسف أن كل التجيارب
«الوحدوية»  -التي عربت عن يموحات األمة  -باءت بالفشيل .فشيل وحيدة
مر وسوريا ،وهي أعظم خطوة للوحدة مت يف عرينا ،أنشيأت «اجلمهوريية
الةربية املتحدة» واستقعلها الةرب يف كل مكان بفرحة غيامرة ،وترحييب هابيل،
وتأييد منقطع النظري ،وقد شهدت ذلك بنف  ،تعان ما هتيدم هيذه القلةية،
وهتاوى بنياهنا ،وانته من التاري  ،بسيعب يغييان احلكيم ،وحكيم الطغييان،
واالستعداد الذي بغى ع حقوق اإلنسان ،وحرية املواينني ،فليم يطيق الشيةب
السوري أن حييا يف سجن بابه مغلق ،ومفتاحه يف القياهرة ،ويف أول فرصية أعلين
االنفصال ،وأصعح أكثر للذين أيدوا الوحدة باألمس يؤيدون االنفصال اليوم.
حتى الربيس شكري القوتيل الذي تناال خمتارا عن منصب ربيس اجلمهوريية،
ليصعح «امليواين الةيريب األول» يف اجلمهوريية اجلدييدة ،كيان أول مين رحيب
باالنفصال ،بخطابه التار ي الشهري ،الذي أذاعته كل أجهزة اإلعالم.
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وكذلك مل تنجح حماوالت االحتاد الثالثي بني مر وسوريا وليعييا ،ومل يينجح
االحتاد املغاريب بني أقطار املغرب اخلمسة ،رغم ما بينها من روابهب وتقارب ،حتيى
يف الةادات واألعراف ،ومل ينجح «جملس التةاون الةيريب» اليذي قيام بيني مري
واألردن واليمن وليعيا.
ومل يستطع احلزبان العةثيان اللذان حيكامن بلدين شقيقني متجياورين «سيوريا
والةراق» أن يقيام وحدة بينهام ،رغم أن شةارمها مجيةا :أمة واحيدة ،ذات رسيالة
خالدة.
والتجربة الوحيدة التيي اسيتمرت ميع اليزمن هيي جتربية «جمليس التةياون
اخلليجي» وإن كان بطئ اخلطوات يف تطوير تةاونه ،وإاالة احلواجز بني بلدانه.
ولقد ااداد الةرب فرقة بةد كارثة احتالل الةراق للكوي بإغراء الغرب ،لقيد
كان رضبة مةلم استطاع الغرب عامة ،وأمريكا خاصة أن حيقق هبا عدة أهداف:
أن حيول الةراق من دولة توشك أن تصنع القنعلة النووية ،إا دولة مدمرة السالل،
وأن يمزق وحدة الةرب ،فلم جتتمع هلم قمة إا اليوم ،بيرغم مسييس حياجتهم
إليها ،ولقد جرب الغرب أسلحته اجلديدة يف أرا الةيرب ،وختلي

فيهيا مين

أسلحته القديمة ،ورضب املنطقة وهيدمها بفليوس الةيرب ،ثيم أعياد إعامرهيا
بفلوس الةرب ،وأخر املنطقة نصف قرن من الزمان عي األقيل ،وتيرك جرا ًحيا
غابرة يف النفوس  -منها أتى الكوي  -مل تندمل إا اليوم.

***
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اإلخفاق يف حتقيق العدالة اإلجتماعية
 - 7وسابع اإلخفاقات هو اإلخفاق يف حتقيق عدالة اجتامعية ،يأخذ فيهيا كيل ذي
حق حقه ،من ثروة وينه وفق جهده وحاجته وحاجة أتته ،كام قال الفاروق
عمر :فالرجل وبالؤه «أي جهده» والرجل وحاجته.
وقد وضع اإلسالم قواعد راسخة حلسن توايع الثروة بني الناس بالةيدل ،فليم
يمنع حرية التملك ،بل أجاا التملك وتنمية امللك بالطرق املرشوعة ،ووضع ع
امللكية قيودا وتكاليف تقلم أظفارها ،وحتد من غلوابها ،ففرا عليها الزكاة ،وما
من بةد الزكاة من حقوق ،وفرا ع األغنياء أن يعذلوا من فضل أمواهلم حتيى
يكتفي الفقراء الكفايية التامية ،وحيرم عي األغنيياء الرسيف واليرتف والكنيز
واالحتكار والربا ،وبذلك عمل بقوانينه ووصاياه ع احليد مين يغييان الغنيى،
والرفع من مستوى الفقري ،وخ

الفقراء من موارد الدولة من أموال الفئ وغيريه

َ َ َ ۡ َ ۡ
ۡدِفلَنَۢۡ َب َ
ننيۡ
بام ال يشاركهم فيه غريهم ،وعلل ذلك بقوله تةيااَ{ :نَكۡٗلۡيمنو
َ ء
ۡ
ِنم ۡ} [احلرش.]1 :
ۡرضغن ِ ََكاءِۡم

ومع ذلك وجدنا توايع الثروات يف ديارنا الةربية واإلسالمية أبةد ما يكون عن
عدل اإلسالم ،فنجد الذين يةملون وال يملكون ،والذين يملكيون وال يةلميون.
حمروما أكثر ،نجد من يأكل إا حيد الرشيه ،ومين ال جييد
ونجد الذي يةمل أكثر
ً
اللقمة متسك رمقه ،نجد من يضع يده ع بطنه يشكو امحة التخمة ومن يضع يده
ع بطنه يشكو عضة اجلوع .نجد من يملك القصور جتيري يف سياحاهتا اخلييل،
بةضها يف بلده ،وبةضها خارج بلده ،قد ال يزوره إال مرة كل عدة أعوام ،وآخر هو
واوجته وأوالده قد حعسوا يف قلب حجيرة يف «بيدروم» هيي املطةيم واملجليس
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واملضافة واملنامة .وجتد بالد القلة السكانية متلك القنايري املقنطرة ،وبيالد الكثيرة
السكانية ال متلك مثل ذلك ،وجتد احلكام وأبناءهم يلةعيون بثيروات اليعالد ،وال
جيدون من حياسعهم .ونجد الذين يقفيزون مين أول السيلم إا أعياله ،مين دنييا
املالليم إا دنيا املاليني يف وثعة واحدة ،دون أن نرى من يقول له :من أين لك هذا؟
وآخرين يةيشون أعامرهم جاهدين جماهدين ،ومل حيصلوا غري الةرق والدموع.
يف كل بلد من بلداننا نجد أفرادا حمظوظني أو أتا حمظوظة ،هم الذي تتقياير
عليهم املاليني بل العاليني ،وتفتح هلم األبواب املغلقة ،وتتال هلم الفرب النادرة،
وتنمحهم العنوك مين التسيهيالت ميا ال يمينح لسيواهم ،فضيال عيام هليم مين
االحتكارات واالمتيااات الطعقية ،التي متكنهم من امتالك الثروة اهلابلة واألربال
الضخمة ،بدون جمهود يذكر .وبذلك ترتكز الثروة يف أيدي فئة قليلة ،واآلخيرون
ينظرون إليهم متحرسين حاسدين.
ومن لواام ذلك :أن هذه األصناف من الناس ال تطمئن إا أن تعقى أمواهليا يف
أوياهنا ،فلذلك تضيةها يف العنيوك األجنعيية ،التيي حيسيعون فيهيا هليم األميان
والضامن.
هذا التوايع اجلابز للثروة يقسم الشةب الواحد إا يعقيات متصيارعة ،يكيره
بةضها بةضا ،ويضةف من والء اجلامهري املسحوقة لوينهم ،فهو يقولون :إن هذا
الوين ليس لنا ،وإنام هو لفالن وفالن ،فلهم منه التمر ولنا النوى ،وهلم اللب ولنا
القرش ،ونحن يف مههم مدعوون ويف فرحهم منسيون ،أو كام قال الشاعر قديام:

وإذا تكييون كرهييية أدعييى هلييا وإذا حيييياس احلييييس ييييدعى
جنيييييييييييييييييييدب!
امللكييات
وعندما قامي الثيورات يف عيدد مين اليعالد الةربيية ،وأسيقط
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التقليدية ،وما وراءها من احتكارات لألت الاملكة ،وأوليابهيا مين العاشيورات،
توقع الناس عهدا جديدا من الةدالة االجتامعية تينةم فييه الطعقيات ااملستضيةفة
بنصيعها من ثروة بالدها .وفةيال واعي بةيض األراال الزراعيية عي بةيض
الفالحني ،ولكن تعان ما ظهرت يعقات يفيلية جديدة ،حل حميل الطعقيات
األرستقرايية القديمة ،وذهب «العاشيوات» القيدامى وجياء «باشيوات جيدد»،
ولكن ليس فيهم فضابل العاشوات ،وال أصالة العاشيوات .لقيد كيان العاشيوات
القدامى ينتفع من ورابهم أت كثرية ،وكان بيوهتم مفتوحة ،وأيدهيم معسيوية.
أما العاشوات اجلدد ،التي أيلق الناس عليهم اسم «القطهب السامن» فليس هلم مين
العاشوات القدماء إال شهوة التملك واحتكار االمتيااات.

***
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اإلخفاق يف جمال املرأة
 - 8ومن املجاالت التي أخفقنا فيها إا حد كعري :قضية املرأة ،التي ضياع بيني
يريف التفريهب واإلفراط ،أو بني جاهليتني ،كام قال صديقنا األستاذ ععد احلليم
أبو شقة ححح :جاهلية القرن الرابع عرش  -ويةني هبا :التي ورث عن عصور
االنحطاط يف تار نا اإلسالمي تقاليد التضييق ع امليرأة  -وجاهليية القيرن
الةرشين .ويةني هبا :التي نقل عن احلضارة الغربية تقاليد التحلل للمرأة من
فضابل الةفة واإلحصان واحلياء واالحتشام.
لقد رأينا من ذلك عجعا .رأينا الذين يمنةون اخلايب أن ييرى خمطوبتيه جميرد
رؤية ،رغم األمر النعوي الريح للخايب أن يرى خمطوبته ،فإنيه أحيرى أن ييؤم
بينهام .بل نرى منهم من ال يسمح للةاقد  -وهو اوج رشعا  -أن يرى اوجته التي
عقد عليها ،وهو ما حيدث يف كثري من بالد اخلليج ،فال يراها إال ليلة الزفاف! هيذا
مع أهنا تذهب إا املدرسة أو اجلامةة ،أو السوق ،أو تسافر إا القاهرة أو بريوت أو
لندن أو باريس ،ويراها كل الناس ما عدا اوجها املسكني!
ويف مقابل هؤالء :قوم آخرون ،يدعون للخاييب وخمطوبتيه  -وهيي ال تيزال
أجنعية منه  -احلعل ع الغارب ،يتأبهب ذراعيها ،وييذهب هبيا إا حييث يشياء أو
تشاء ،إا السيينام أو املرسيل ،أو املتنزهيات أو األنديية ،أو ميا شيئ مين هيذه
املسميات.
وهكذا ضاع املرأة املسلمة بني املتنطةني واملتسيعني ،وكالمها بةيد عن جيادة
الرشع احلنيف.
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لقد رأينا الذين يضيفون ع املرأة ،فال يسمحون هلا أن تقود السيارة ،وال بيأن
تةمل خارج العي إال لل،ورة ،وال جيييزون هليا أن يكيون هليا دور يف املشياركة
السياسية يف شئون وينها ،وإدارة جمتمةها ،فال تةطي صوهتا يف االنتخاب ،ناهيك
بأن ترشح نفسها عضوا يف جملس الشةب أو النواب أو الشورى  -سمه ما تسيميه
 -والةجيب أن يتم هذا التضييق باسم اإلسالم وأحكام رشيةته.

َ
ت َۡبع ۡض ۡه ۡأَِف ِِلَا ء ۡء َ
ِۡفۡرل ۡمؤم َِن ۡ
هذا مع أن اهلل تةاا يقولَِۡ { :فۡرلۡ ۡمؤم ِۡنو َ َ
ضۡيَأ ۡم ۡ ِف ۡ
ع
ۡب
ٖ و
ۡ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ
َ َ
ِفف َ
ۡرلزَنوۡةَ} [التوبية.]17 :
ِۡف َين َهو ۡعن ِ ۡۡرلمنكن ِِۡفي ِقَكمنو ۡۡرلۡنلوةِۡفيؤۡتنو ۡ
بُِل َمع ۡ ِ

وفريضة األمر باملةروف والنهيي عين املنكير هيي حميور الواجعيات االجتامعيية
والسياسية ،وهي إحدى الوظابف األساسية للدولة املسلمة إذا مكن يف األرا

َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
َََ َ
{أَقَ ۡ
ۡع ِ ۡۡرل ۡمنك ِۡ} [احليج ]47 :وقيد
ِففِۡفنهوي
ۡرلزَوة
امويۡۡرلۡلوةِۡف َءيت ۡويۡۡ ۡ
ِۡفأ َم ۡ ِفيۡبُِل َمع ۡۡ ِ
َ

جاء قوليه تةيااَِۡ { :فۡرل ۡمؤم ِۡننو َ
نتۡۡ}ۡ...اآليية يف مقابيل قوليه تةياا:
ِۡفۡرل ۡمؤم َِن ۡ ۡ

َ ۡۡ َ ۡ َ
َ َ
ت َۡبع ۡض ۡه ِ َ
ِۡفۡرل ۡم َنفِ َق ۡ
نك َ
{ۡرل ۡم َن ِف ۡقو َ َ
ِفف}
ِۡف َين َهو ۡع ِ ۡۡرل َمع ۡ ِ ۡ
ۡم ۢ ۡبع ٖ و
ضۡيأم ِف ۡبُِلم ِ

[التوبة .]21 :فإذا كان املنافقات يقمن بدورهن  -مع املنافقني  -يف إفساد املجتميع،
والتلعيس عليه ،وتعديل قيمه األساسيية ،حتيى لييأمرون بياملنكر وينهيون عين
املةروف ،فإن ع املؤمنات أن يقمن بدورهن املضاد واملصحح  -ميع امليؤمنني -
فيأمروا باملةروف وينهوا عن املنكر.

َ َ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ َ َ ء ۡ
ۡ َ َ
نَكَِۡ َمنلۡ
ض
ونرى القرآن يقول يف جالء وبيانَُِۡ { :نتجابۡلهن ۡركهن ۡأ َِنَۡلۡأ ِ
َ
ۡ ِ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ
ض} [آل عمران.]775 :
ضم ۡ ِم ۢۡۡ َبع ٖ ۡ
ِم ٖلۡمِنم ۡم ۡذَ ۡأِفۡۡأوَثِۖۡبع ۡ
َ ۡ ۡ
م ِ
ض} أن الرجل من املرأة ،وامليرأة مين الرجيل ،هيو
ۡم ۢ َۡبع ٖ ۡ
ومةنى {بعۡض

يكملها ،وهي تكمله ،فال غنى بأحدمها عن اآلخر ،ع سنة «الزوجية» املثعوتة يف
الكون كله.
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خصما له ،كام قد فهيم مين تصيور احلضيارة
ضدا للرجل ،وال
وليس املرأة ً
ً
الغربية للمرأة.
َ َّ
َ ۡ ۡ
م ِ
ض} قوله تةااَُِّ{ :لِي َ ۡ
ۡم ۢ َۡبع ٖ ۡ
ثم ذكرت اآلية الكريمة بةد قوله{ :بعۡض
َََۡ َۡ ۡ
َۡ ۡ
َ
َه َ
ِۡفأۡخ ۡ
ِفذِفيۡۡل َ
اج ۡ ِفي َ
ِ
ِۡفقتِلنويۡ(أي مين اجلنسيني)ۡ
َكيِۡف تلنوي
ِ
ن
َۡن
أ
ِف
ۡ
ۡ
ه
ن
د
ۡ
ِن
م
ۡ
وي
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ َ َّ َ
َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َّ
َۡن َ
َۡنۡ ۡه َ
ت} [آل عمران.]775 :
ۡجن ٖۡ
ضدۡخِلنه
يۡات ِ ِه ِۡف ۡ
ضكفِ
ِ

وهذا ما أثعته التاري  ،فقد وجدنا من النساء من هاجر يف سعيل اهلل إا احلعشية
وإا املدينة ،ومن أوذي يف سيعيل اهلل ،حتيى إن أول شيهيد يف اإلسيالم مل يكين
رجال ،وإنام امرأة ،وهي سمية أم عامر بن يات ،استشيهدت هيي واوجهيا ييات
حت الةذاب .ومن قاتل يف سعيل اهلل كام رأينا أم عامرة نسعية بن كةب وغريها
يف غزوة أحد ويف غريها.
لقد رأينا من املسلمني  -إا اليوم  -من يمنةون املرأة من الصالة يف املسياجد،
ومن الذهاب إليها الستامع املحارضات والدروس ،خشية الفتنية! وهيذا خميالف
لقول رسول اهلل صصص« :ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل»( )37وخمالف لام كان عليه نساء
الصحابة يف عر النعوة من حرصهن ع الصالة يف املسجد مع اجلامعة ،الصلوات
اخلمس كلها ،حتى الةشاء والفجر ،مع أن الطرق مل تكن مةعدة ،وال مضاءة بيأي
نوع من املصابيح يف ذلك الزمان.
وقد ذهع إا اهلند وباكستان وغريمها ،وألقي حمارضات يف مساجد شتى يف
منايق متةددة ،فلم أجد امرأة واحدة ،تشهد هذه املحارضات ،ولام سيألتهم عين
سعب ذلك ،قالوا :املذهب يمنع ذلك .قل هلم :إن املرأة قيد ذهعي إا املدرسية
( )37متفق عليه ابن عمر ،كام يف «اللؤلؤ املرجان» (.)254
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وإا اجلامةة ،وإا السوق ،وإا الةمل ،وسافرت إا اخلارج ،فهيل بقيى املسيجد
وحده هو املحرم عليها؟
ولامذا حترم املرأة املسلمة من الذهاب إا بي رهبا ،يف حني تذهب النرانية إا
كنيستها ،واليهودية إا بيةتها ،والوثنية إا مةعدها؟
إن أبمة املذهب الذي يستندون إليه ،لو رأوا هذه املفارقيات ،لغيريوا فتيواهم،
وأجااوا للمرأة تشهد املساجد اليوم ،لتستفيد من الةلم واملةرفة ،وتتفقه يف دينها،
وتتةرف ع أخواهتا املؤمنات.
ورأينا بةض املسلمني يتشددون ،فيحرمون عي امليرأة تيرى رجياًل أو يراهيا
رجل ،ويستدلون ع ذلك بحديث ضةفه الةلامء ،وهو ما روي أن النعي صصص قيال
الثنتني من أاواجه ،وقد أقعل ابن أم مكتوم« :احتجبا عن » فقالتا :إنه رجل أعمى
ال يعرنا وال يةرفنا! فقال« :أفعمياوان أنتام ألستام نبرصان ؟»(.)38
كام استدلوا بحديث آخر أشد منه ضيةفا باإلمجياع ،وهيو أنيه علييه الصيالة
والسالم سأل ابنته فايمة اررر :أي يشء أصلح للمرأة؟ قال  :أن ال ترى رجيال،
وال يراها رجل ،فقعلها ،وقال« :ذرية بعضها من بعض».
وكال احلديثني مناقض لألحاديث الثابتة يف «الصحيحني» الوفرية يف لقاء النساء
للرجال ،والرجال للنساء يف املساجد للصيالة ،وليدروس الةليم ،ويف املناسيعات
املختلفة يف األعياد واألعراس ،والقتال ،وغريها.
وما صح أن الرسول الكريم صصص أذن لزوجه عابشة أن تنظير إا احلعشية وهيم
( )38رواه أبو داود عن أم سلمة ( ،)4112والرتمذي ( )2779وقال :حسن صحيح ،وتةقعوه بأن
يف مسنده نعهان موا أم سلمة وهو جمهول ،مل يوثقه غري ابن حعان.
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يلةعون بحراهبم يف املسجد ،حتى اكتف وقال  :حسعي ذلك.
وما صح أن الرسول صصص أمر فايمة بن قيس :أن تقتيض عدهتا يف بي ابين أم
مكتوم ،قال :إنه رجل أعمر ،تضةني ثيابك عنده وال يراك(.)39
ومن املؤسف ح ًقا :أن نجد الكثريين من املسلمني يدعون األحاديث الصحال
املحكامت ،ويتشعثون بأحاديث واهية أو موضوعة ،مثل« :ال نعلملوهن الكتابلة»
أو «شاورهن وخالفوهن».
ومن املتشددين يف شأن املرأة :من ال يكتفي بالقول بأن وجهها وكفيهيا عيورة
جيب سرتها ،بل يزيد ع ذلك فيقول :إن صوهتا عيورة ،فيال جييوا هليا أن تكليم
رجال ،وال يكلمها رجل.
وهذا أمر ال دليل عليه من كتاب وال سنة ،وقد رأينا القرآن يقي

علينيا مين

أنعاء األمم والنعيني من قعلنا ما يدل ع أن كالم املرأة للرجل وكالم الرجل للمرأة
أمر مرشوع ال ريب فيه ،ما دام يف حدود املةروف .كام رأينا كالم موسى للفتياتني
وجواهبام له يف مدين ،وجمئ إحدامها إليه ،وحديثها مةه ،وحديثها عنه أمام أبيهيا.
كام جاء يف سورة القص

.

ومثل ذلك كالم اكريا مع مريم ،وردها عليه ،ومل يكن حمرما هلا ،فقد كان اوج
خالتها .كام جاءت يف سورة آل عمران.
وكذلك كالم ملكة سعأ لقومها ،وجواهبم هلم ،وكالمها مع سليامن وأصحابه.
األمر املحظور هنا هو «اخلضوع بالقول» أي التكرس فيه بحيث حيميل اإلغيراء
( )39انظر حول هذه القضايا :كتابنا «فتاوي مةارصة» (جي.)322 - 261/2
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وخصوصا ذوي القلوب املريضة بالشهوة ويغيان الغرييزة عي
والفتنة للرجال،
ً

الةقل ،وهو ما ذكره اهلل تةاا يف خطاب «نساء النعي» حني قيال َ { :ي ِ َُنا ء َءۡۡرنلَّ
نبۡ
ِِ
َّ َ ۡ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ۡ َّ َ
َ ء
َ
َ َ
َۡأَ َحد ِ َ
ۡمن ََۡ
لُُت
ِيۡۡلۡقللِنُِ
ٖ
ۡم ۡۡرليُِاءِۡإ ِ ِ ۡۡرتقَكُتِۡٗلَۡتضع ۡبُِلقو ِ ۡفَكطمِۡۡرَّل ِ
ۡ َ ٗ
ٗ
َِفقل َ ۡقوَل َّۡمع ۡ ِفِا} [األحزاب.]36 :

فرغم أن نساء النعي صصص عليهن من التغليظ والتشديد ما ليس ع غريهن مين
النساء ،مل يمنةهن القرآن من القول املةروف ،وإنام مينةهن مين اخلضيوع بيالقول
حتى ال يطمع الذي يف قلعه مرا.
وقد كان أمهات املؤمنني يكلمن الصحابة والتابةني من وراء حجاب ،ويروين
هلم األحاديث ،ويفتني من يسأهلن الفتوى يف أمور الدين ،ومل ينكير ذليك علييهن
أحد.
ورأينا من املسلمني  -إا اليوم  -من يستحي من ذكر اسيم امرأتيه أو أميه أو
أخته ،ويرى ذلك عيعا أو غري البق .فيقولون عن الزوجية :اجلامعية أو األوالد ،أو
الةابلة ،أو نحو ذلك .مع أن النعي عليه الصالة والسالم كان يذكر أاواجه أمهات
املؤمنني بأسامبهن بال حرج ،كام قال لألنصاريني اللذين مرا بيه وهيو مةتكيف يف
املسجد ،فأتعا اخلطا ،فقال هلام« :عىل رسلكام ،إهنا صفية بن حيلمل» أي اوجيه
سسس.
ومظاهر التشديد والتضييق ع املرأة كثرية تكفينا منها هذه اإلشارات.
ويف مقابل هذا الغلو يف اإلفراط نجد الغلو يف التفريهب يف شأن املرأة ،من جانب
املتسيعني واملتحللني ،الذين أرادوا أن يقلدوا احلضارة الغربية تقلييد القيردة ،وأن
يسريوا وراء فلسفتها اإلباحية شربا بشرب ،وذراعا بذراع ،حتى لو دخلي جحير
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ضب لدخلوه ،كام تنعأ بذلك احلديث النعوي الصحيح.
والةرب ي،بون «جحر الضب» مثال يف الضيق وااللتواء وسوء الرابحة ،ومع
هذا لو دخل الغربيون جحر ضب ،لظهرت «مودة» يف بالدنا تسمى «مودة جحير
تقليدا أعمر.
الضب» ،لفقد األمة أصالتها وذاتيتها ،وتقليدها لغريها
ً
وأظهر ما يكون ذلك يف قضية امليرأة :يف تفكريهيا ويف سيلوكها ،يف مالبسيها
واينتها ،يف لقابها بالرجال األجانب عنها ،يف خطوبتها واواجهيا ،يف متردهيا عي
قيود الزوجية ،بل متردها ع أنوثتها نفسها.
لقد رأينا املرأة املسلمة تقلد املرأة الغربية ،فتتمرد ع فطرهتا التيي فطرهيا اهلل
عليها ،وال تريد أن تةرتف بالفوارق العيولوجية الطعيةية بني الرجيل وامليرأة ،وأن
هذا مل يكن ععثا وال اعتعايا ،ولكن هيذا اخلليق حلكمية يةلمهيا اهلل .فاسيتجاب
النساء للشيطان الذي أمرهن ليغرين خليق اهلل تةياا ،فرأينيا امليرأة تليعس لعسية
الرجل ،كام رأينا من الرجال من يليعس لعسية امليرأة ،وقيد لةين رسيولنا الكيريم
املتشعهات من النساء بالرجال ،واملتشعهني من الرجال بالنساء.
ورأينا من سيامهن الرسيول صصص يف حديثيه «الكاسليات العاريلات ،اململيالت
الامئالت ،رءوسهن كأسنمة البخث الامئلة ،ال يدخلن اجلنة ،وال جيدن رحيها» رواه
مسلم.
وإذا كان يف املضيقني ع املرأة من يمنةها من إظهار يشء من بدهنا إال عينيهيا،
بل حرم بةضهم إظهار عينيها ،فال تكاد ترى يف املرأة سوى خيمية سيوداء ،فقيد
رأينا يف دنيا املقلدين للغرب ،من ال يكتفي بكشف الوجيه والييدين للميرأة ،بيل
يضم إا ذلك الرأس والذراعني ،بل الةضد والنحر والساقني وما فوق ذليك ،مميا

أمتنا بني قرنني

181

يسمونه «امليني جيب» و«امليكروجب» ونحوها .ع أن اجلزء املكسو من امليرأة ال
يسرت حقا ،بل يشف ويصف ،وجيسم املفياتن ،تعةيا لفلسيفة اللعياس والزينية يف
احلضارة الغربية املةارصة :أهنا ليس للسرت ،ولكن لإلثارة ،وأن «الفتنة» التي حيذر
منها اإلسالم هي اهلدف الذي تسةى إليه املرأة الغربية ،واملفتونات بمحاكاهتا مين
بناتنا ونسابنا.
ورأينا من النساء يف ديارنا الةربية واإلسيالمية مين يرفضين أحكيام الرشييةة
اإلسالمية جهرة ،ومنهن من ال يةلن ذلك ،ولكن يفرسهنا بأهوابهن تفسريا جيةلها
تابةة للمفاهيم والتقاليد واألوضاع الغربية.
فمنهن من ترفض الطالق ،ومنهم من ترفض تةيدد الزوجيات ،ومينهن مين
ترفض قوامة الرجل ومسئوليته عن العي  ،ومنهن من ترفض دفع الرجيل املهير،
ومنهن من ترفض حكم اهلل يف املرياث ،وهؤالء هن أسريات الفكر الغريب الةلامين،
وهن ال شك قلة ال وان هلا يف جمتمةاتنا ،ولكن «اإلعالم» يضخم دورهن ،ويةييل
صوهتن ،ويوصله إا أوسع اآلفاق.
ولو أن هؤالء يالعن بتصحيح الفهم ،وتصحيح السلوك ،وااللتيزام بوسيطية
اإلسالم يف هذه القضايا ورفيض اآلراء املشيددة بغيري حيق ،لرحعنيا بيذلك كيل
الرتحيب ،وفتحنا هلذا النهج صدورنا.
وآخر «العدع» التي سمةناها يف هذا املجال ما صدر عن مؤمتر عن املرأة ،عقيد
يف القاهرة منذ شهر أو شهرين ،يالب فيه املؤمترات واملؤمترون بإلغاء «عدة امليرأة»
املطلقة واملتوىف عنها اوجها! واالستغناء عنها بالكشف الطعي.
وهذه جرأة غري مةهودة تصدر من بلد األاهر ،فقضية «الةدة» ليسي قضيية
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من اجتهاد الفقهاء ،حتى نقول :اجتهدوا لزماهنم ،ونجتهد لزمننا ،بل هي «قضية
قرآنية» أعني أن القرآن الكريم ن

عليها بآيات رصحية يف كتابه يف سورة الطالق

الكربى  -سورة العقرة  -وسورة الطالق الصيغرى ،املةروفية باسيمها ،وأكيدها
إمجاع علامء األمة يف مجيع املذاهب واملدارس ،وهو إمجاع أكده الةمل مين األمية،
املستمر أربةة عرش قرنا ،أو تزيد.
والةدة ليس السترباء الرحم فحسب ،وإال لكف يف ذليك حيضية واحيدة،
وكفى يف ذلك شهر ونحوه للمتوىف عنها اوجها ،ولكنها سياج للحيياة الزوجيية
السابقة ،ولتظل املرأة مرتعطة بالرجل هبذا اخليهب ،وهذا يوجيب هليا النفقية منيه،
وترثه إذا مات يف الةدة ،وحتى تكون فرصة كافية للمراجةة ،فقد تةيود امليياه إا
جمارهيا.
ولكن مما نحمد اهلل عليه أن هذه الصيحات الناشزة والشاذة مل يقم هلا أحد وانا
يف مر ،ومل يظهر هلا أي أثر يف التةديل األخري لقانون األحوال الشخصية ،والذي
أحدث ضجة كربى ،خلروجه يف بةض مواده ع املةهود يف فقه املذاهب األربةة،
مثل إجعار الزوج ع قعول اخللع إذا ردت املرأة ما دفع إليها ،ما دام كارهية ليه
وال تطيقه بغضا .ولكن كان هذا التةيديل يف إييار اجتهياد مةتيرب داخيل الفقيه
اإلسالمي.
أما الشئ الذي يستنكر حقا ،فهو ما تدور رحاه اليوم يف «املغيرب» ،حيول ميا
سمي «خطة الةمل الوينية إلدراج املرأة يف التنميية» فهيذه اخلطية  -لألسيف -
ليس وينية ،وال عربية ،وال إسالمية ،بل هي غريعة عن األمة ورشيةتها ،غربيية
املصدر واهلدف والفكرة والرول ،وهي تريد أن نسوي املرأة بالرجل متاما ويف كيل
شئ ،ع خالف قوانني الفطرة التي فطر اهلل النياس عليهيا .والقضياء عي كيل

أمتنا بني قرنني

183

أشكال التمييز بني اجلنسني.
إن مرجةيتها ليسي رشيةية اإلسيالم ،بيل وثيقية ميؤمتر السيكان بالقياهرة
( ،)1994وثيقة مؤمتر املرأة يف بكني ( )1995ومها مرفوضتان عربيا وإسالميا يف
كثري يف موادمها.
فهي تريد منع تةدد الزوجات ،وهو مما أحله اهلل برشويه للمسلمني ،وتريد أن
تأخذ املرأة املطلقة نصف ممتلكات اوجها ،كام هو املةمول به عند الغربيني ،وتريد
أال يةتد بالطالق إال عند القاال ،وترييد إلغياء درجية القوامية التيي جةلهيا اهلل
للرجل ،والتسوية بني الذكر واألنثى يف املرياث يف كل صورة.
وقد وقف مجيع علامء املغرب ،وواارة األوقاف ،واجلامعات اإلسالمية ومجاهري
الشةب املغريب ضد هذه اخلطة املستغربة ،املفتاتية عي عقييدة األمية ورشيةتهيا
وأخالقياهتا وأعرافها ،والتي وضةتها جمموعة تريد أن تفرا ع األمة ميا تأبياه
يعيةتها ،وما تنكره رشيةتها ،وما يرفضه مجيع فقهابها ،وترفضه كذلك مجاهريها.
وهذا ال يةني إغالق العاب يف وجه التةديالت التي تنطليق مين داخيل الفقيه
اإلسالمي ،ويف إيار رشيةته الرحعة ،بكل مذاهعها ومشارهبا ،عي أن يقيوم عي
ذلك علامء يةتد هبم ،غري متةصعني لرأي قديم ،وال مستعةدين لفكر حديث.
وهكذا رأينا قضية املرأة ضاع بني غلو اإلفراط وغلو التفريهب.

***
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اإلخفاق يف الرتبية األخالقية لألمة
 - 9وآخر هذه اإلخفاقات :هو اإلخفاق يف الرتبية األخالقية لألمة ،حتى شاع يف
جنابتها التسيب واالنحالل ،وأعرضنا عن قيمنا األصلية ،التيي جةلي منيا
خري أمة أخرج للنياس ،واسيتعقينا قييام ورثناهيا مين عصيور االنحيراف
واالنحطاط ،مثل التجرب عي الضيةفاء ،واخلضيوع لألقويياء ،أو األغنيياء،
والعخل ع الفقراء ،واستعاحة الامل الةام ،واالحتقار للمرأة ،وإمهيال الشيأن
الةام ،وشيوع النظرة اجلربية ،وغري ذلك من الرذابل.
وأضفنا إا القيم اهلابطة املوروثة من عصور الرتاجع واالنحطياط :قييام أشيد
منها هعويا ،وهي قيم غريعة عنا ،بل دخل علينا ،وشاب نسيج حياتنا ،ولوثي
نظام قيمنا ،ويرابق سلوكنا ،مثيل النظيرة الامديية والنفةيية والفرديية ،وشييوع
املسكرات والزنى والتحلل من أخالق الةفاف واإلحصان وغريها.
فال غرو أن انترشت املخدرات والسموم العيضاء بني الشعاب بواسيطة جتارهيا
الذين يكسعون املليارات من وراء تروجيها ،وتكسعهم األموال نفوذًا وسطوة ،حتى
استطاع بةضهم أن يدخل حت قعة الربلامن ،وأن يشرتي الكريس بامليه ،ويشيرتي
من رجال احلكم من هييئ له ذلك ،فكل مسئول عنده له ثمن ،وإن غال وارتفيع يف
بةض األشخاب عن بةض.
وانترشت جتارة الدعارة بني الفتيات ،عين يرييق أولئيك اليذين ال يعيالون أن
يكونوا ثروهتم ع حساب األخالق واحلرمات ،ويدوسون كيل القييم يف سيعيل
مكاسعهم الامدية.
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وانترشت هذه «العلطجة» التي تستخدم الةنف لتنفيذ ما تريد ،وسحق كل من
يقف يف يريقها ،ومل جتد من حيارهبا كام حورب مجاعات الةنف الديني.
ووجدنا من اجلرابم العشةة ما مل حيدث مثله قهب يف األامنة الامضية ،مثيل قتيل
االبن أباه وأمه ،وعمته وخالته ،وقتل املرأة اوجها ،والرجل لزوجته ،وغيري ذليك
بطرق شنيةة بشةة ،كتقطيع احلثية قطةيا قطةيا ،ولفهيا يف أكيياس ،وإلقابهيا يف
صناديق القاممة ،ونحو ذلك مما تشيب له الولدان.
ورأينا جريمة «االغتصاب» تشيع لألسف يف بةض جمتمةاتنا ،ومل تكن مةروفة
فيها من قعل ،رأينا كييف ختتطيف امليرأة مين عيرا الطرييق ،ليينهش حلمهيا
الناهضون ،ويفتك بةرضها املجرمون.
وحني قلدنا الغرب ،أخذنا أسوأ ما عندهم من رذابل االنحالل واإلباحيية ،ومل
نأخذ أحسن ما عندهم من الةلم والتةاون ،وحسين اإلدارة والتنظييم ،واملةرفية
بحقوق اآلخرين.
لقد شاع بيننا رذابل األنانية واالستعداد والرشوة ،واتعياع اهليوى ،وميراءاة
الناس ،وتزويق الظاهر ،وإن كان العايل خرابا ،وحالوة اللسان وإن كيان القليب
كالةلقم.
وقد قال شوقي:

وإنام األمم األخالق ميا بقيي

فإن مهو ذهع أخالقهم ذهعيوا

وقال:

ع ي األخييالق خطييوا املجييدا فليييس وراءهييا للمجييد ركيين
وابني
ييييييييييييييييييييواللةمل ،وتفانيهم فيه ،وحرصهم ع إتقانه،
من فضابل الغرب :حعهم
مل نأخذ
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وهذا ت تفوقهم الصناعي ،وغزوهم للةامل بمصنوعاهتم .وقيد نافسيهم يف ذليك
اليابانيون ،بل تفرقوا عليهم ،بخالف ما نحن علييه ،مميا ال فيى عي دارس أو
مراقب.
لقد حسع ساعات الةمل يف إحدى دولنا الكعيرية منيذ سينوات ،فوجيد أن
متوسهب عمل الفرد حوايل نصف ساعة ،فكيف يرقى شةب تضيع أوقاته سيدى،

َ َ ََ
َ ٌ
وينفق أعامر أبنابه فيام ال جيدي؟ كالذين قال اهلل فيهمِ{ :خلَۡ ِم ۢ َۡبع ِدهِ ۡخلنَۡ
َّ َ َ َ َ
َ َ َ
َّ َ َ
أ َ َض ۡ
ِۡف َّۡۡرت َل ۡ
َ
تِۡ َُوفۡيَلقو ۡغ ًَّكا} [مريم.]57 :
و
ه
ۡرلا
ۡ
وي
ع
ة
و
ل
ۡرلۡ
ۡ
وي
ۡ
اع
ِ ِۖ

إن األخالق ليس ترفا يف األمم ،بل هي رضورة لنهوضها ورقيها ومتاسيكها،
أما إذا غاب الةنر األخالقي يف السلوك ،وحكم املنافع والشهوات ،فمةناها:
سيادة «الامفيا» بكل أنواعها ،وانتشار املخدرات والسيموم ،وجتاراليدعارة ،وبييع
املناصب ،وإضاعة الامل الةام بغري حساب ،واخرتاق اجلواسيس حلرمات األويان
عن يريق اخلمر واجلنس والامل ،وهنا يكون الةيش مرا ،واحليياة ععئيا ،ويتمنيى
الناس املوت ،كام يف احلديث اليذي رواه الرتميذي« :إذا كلان املرامكم خيلاركم،
وأغنيامكم سمحاءكم ،وأمركم شلورى بيلنكم ،فظهلر األرري خلري لكلم ملن
بطنها ،وإذا كان أمرامكم رشاركم ،وأغنيامكم بخالءكم ،وأملركم إىل نسلائكم،
فبطن األرري خري لكم من ظهرها».
وقد وضع احلديث ععارة عن «أملركم إىل نسلائكم» مقابيل «أملركم شلورى
بينكم» إشارة إا حكم االستعداد والتسلهب التي حتكم فيه نساء القصور مين وراء

َ
َ َ َ َ َ ُّ ۡ َ َّ
نُۚۡعن ۡنفُِۡنُِ َُِۡن َتع َۡن َ ۡ
ستار ،كام قال امرأة الةزيز عن يوسفِ{ :فلقدۡرِفدت
َ َ َّ َ َ َ ء َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ٗ
َ َّ
ۡرللنلِ ِي َۡ} [يوسيف .]36 :ولقيد
ِۡفِلَكووناۡمِن ۡ
ِفلئ ِ ۡل ۡيفعلۡماۡءيم هۚۡليُنج

هددت ونفذت.
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ولقد أثعت جتارب احلياة أن بذور األخالق ال يمكين أن تسيتنع إال يف تربية
الدين ومناخ اإليامن .أما حني تسود الفلسفة الامدية والنفةية واإلباحية ،فهيهات أن
تسود القيم والفضابل.
يف إحدى الفضابح الاملية الشهرية التي حوكم فيها بةض اليواراء يف بريطانييا،
كتب القاال الذي حكم يف القضية يف هناية أسعاب احلكم هذه الةعيارات :بيدون
قانون ال تستقر أمة ،وبدون أخالق ال حيرتم قانون ،وبدون إيامن ال تسود أخالق.

***

أمتنا بني قرنني

حتديات األمة
يف القرن احلادي والعشرين
اششش حتدي اهلوية
اششش حتدي املرجعية
اششش حتدي التخلف
اششش حتدي التنمية
اششش حتدي العدالة
اششش حتدي املرأة
اششش حتدي االستبداد
اششش التحدي األخالقمل
اششش التحدي الصهيوين
اششش حتدي التجزئة
اششش حتدي العوملة

***
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حتديات األمة يف القرن احلادي والعشرين
ع ضوء ما ذكرنا من إخفاقات ألمتنا يف خمتلف جوانب احليياة ،نسيتطيع أن
نحدد ما يطلب من أمتنا ،وهي تستقعل هذا القرن اجلديد ،أو هذا األليف الثاليث
للميالد ،إذ ال بد لنا أن نتعع مواضع اإلخفاق ،جمتهدين بكيل ياقاتنيا ،أن نحيول
اإلخفاق إا نجال ،وهذه هي التحديات التي جيب أن نواجههيا بيوعي وشيجاعة
وبصرية .وما الذي حيول بيننا وبني ذلك إذا وعينيا ميا نرييد ،وهيأنيا ليه الوسيابل
املالبمة ،وجندنا له الطاقات والقدرات ،وصممنا ع حتقيقه بيإيامن وإرصار ،وال
يوجد يف الدنيا يشء مستحيل أمام اإليامن الصيادق ،والةيزم املصيمم ،والعصيرية

َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
نولۡ
النرية ،وقد قيل :إذا صدق الةزم وضح الطريق ،وقال تةااِ{ :إِذيۡعزمنتۡفت
َ َ َّ
ۡرَّللِ} [آل عمران.]757 :
ۡ ۡ

وعملييا.
فكرييا
وأخالقييا
فينعغي لنا أن نستةد هلذا القرن بام ينعغي ليه إيامنًيا
ً
ً
ً

وذلك بام ييل:

حتدي اهلوية:
 - 1أن نةلن بوضول عن هويتنا ،ونةرف مين نحين؟ وملين انتامؤنيا؟ وهيل لنيا
شخصية مستقلة أو نحن تابةون لغرينا؟ وبةعارة أخرى :أنحين رأس يف هيذا
الةامل أم ذيل؟
واضيحا
والذي ال ريب فيه :أن لنا هوية متميزة ،وشخصية مسيتقلة ،وانيتامء
ً
كالشمس يف رابةة النهار ،فنحن مسلمون قعل كل يشء ،وإذا كنا مسلمني ،فنحن
أصحاب رسالة ،ومحلة دعوة عاملية ،دعوة متميزة بربانيتها وإنسانيتها وأخالقيتها،
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َ َ ء َ َ َ َ َّ َ َ ٗ
َحن ُۡۡ
واألمة معةوثة بام بةث به رسوهلا الذي خايعه ربه فقالِ{ :فمناۡأرَۡننلنكۡإَِلۡر
َ َ
ني} [األنعيياء ،]711 :وقال عن نفسه« :إنام أنلا رةلة مهلداة»( ،)40وقيال عين
ل ِلعل ِم َۡ

رسالته« :إنام بعث ألمتم مكارم األخالق»( ،)41وقال موجهيا ألمتيه« :إنلام بعثلتم
ميرسين ،وت نبعثوا معرسين»(.)42
رأسا ال ذنعًا ،وأن تةلن
وجيب ع األمة أن تةتز هبذه اهلوية التي جتةلها يف الةامل ً

ما أعلنه عمر بن اخلطياب برياحة :حيني قيال :نحين كنيا أذل قيوم فأعزنيا اهلل
وباإلسالم ،فمهام نطلب الةز بغريه أذلنا اهلل.
وإذا أعلنا أننا مسلمون ،فهذا ال ينفي أننا  -يف هذه املنطقة من األرا  -عرب
لنا خصوصيتنا.
وأود أن أبني هنا بجالء أنه ال تنياقض بيني اإلسيالم والةروبية ،إال إذا كاني
شةوبيا.
الةروبة ال دينية ،أو كان اإلسالم
ً
فالةربية لسان اإلسالم ،والةروبية وعياؤه ،والةيرب محلية رسيالته األوليون،
وكتاب اإلسالم عريب ،ورسول اإلسالم عريب ،وأرا الةرب هي منطلق اإلسالم،
وفيها مقدساته ومساجده الثالثة التي ال تشد الرحال إال إليها.
فينعغي أن يتفاهم اإلسالميون والةروبيون الوعاة املخلصون ،ويتةياونوا عي
( )40رواه الدرامي يف «سننه» (ب ،)9وابين سيةد واحلكييم الرتميذي عين أيب صيالح مرسيال،
واحلاكم عنه عن أيب هريرة ،وذكره األلعاين يف «سلسلة الصحيحة» برقم (.)492
( )41رواه ابن سةد يف «الطعقات» ،وأمحد يف «املسند» ،والعخاري يف «األدب املفيرد» ،واحلياكم يف
«املسييتدرك» ،والعيهقييي يف «الشييةب» ،وذكييره األلعيياين يف «الصييحيحة» بييرقم ( ،)45ويف
«صحيح اجلامع الصغري» ( )2349وأكثر الروايات بلفظ« :صالح األخالق».
( )42رواه العخاري يف كتاب الوضوء ( )58عن أيب هريرة.
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النهوا باألمة :مسلموهم ومسيحيوهم .املسلم يؤمن باإلسالم عقيدة ورشيةة،
واملسيحي يؤمن باإلسالم ثقافة وحضارة .فهذا هو التحدي األول.
حتدي املرجعية:
 - 2والتحدي الثاين :أن نحدد – بناء ع ذلك  -مرجةيتنا األساسية التي نحتكم
إليها إذا اختلفنا ،ونستقي منها قيمنا وأسس حياتنا ،وهي بال ريب :اإلسيالم
عقيدة ورشيةة وأخالقيا وقيام وآدابا ورابطة وثقافة وحضارة ومتكاملة.
وال أعني باإلسالم :إسالم عر من الةصور ،وال إسالم مذهب من امليذاهب،
وال إسالم بلد من العلدان ،وال إسالم مدرسة من املدارس ،إنام أعني به «اإلسيالم
األول» إسالم القرآن والسنة ،اإلسالم قعل أن تشوبه الشيوابب ،وختالطيه العيدع،
وتفرتق فيه الفرق ،وتةتسف يف تفسريه وفهمه التأويالت.
وال مناب لنا من أن نتعنى تيار «الوسطية اإلسالمية» وهيو التييار املةيرب عين

َ َ َ
وسطية اإلسالم ،ووسيطية أمتيه التيي اميتن اهلل هبيا عليهيا يف قوليهَِ { :فكنذل ِكۡ
َ َ َ ۡ ۡ ٗ ٗ
م ۡأ َّمُ َِۡف ََنطا} [العقرة.]743 :
جعلن

وهو التيار الذي جيمع بني اإليامن والةلم ،ويوفق بني الةقل والنقل ،ويربهب بني
الدنيا واآلخرة ،ويرحب بكل جديد نافع ،كام يستفيد من كل قديم صالح ،ويؤمن
بالثعات يف األهداف والكليات ،وباملرونة يف الوسيابل واجلزبييات ،وييواان بيني
ثواب الرشع ومتغريات الةر ،يستلهم الامال ،ويةايش احليارض ،ويسترشيف
املستقعل .يدعو إا الرفق يف الدعوة ،والتيسيري يف الفتيوى ،واحليوار ميع اآلخير،
والتسامح مع املخالف ،والتدرج يف التغيري .يدعو إا االجتهاد برشويه ،والتجديد
بضوابطه ،ال يفرط وال يفرط ،وال يغلو وال يتنطع ،بل يعني وال هيدم ،وجيميع وال
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يفرق ،وحييي وال يمي .
وحني نتخذ اإلسالم مرجةا حلياتنا كلها ،نسلم من التناقض والتمزق بني رشق
وغرب ،ويمني ويسار ،ونلتقي ع كلمة سواء ،هي كلمية اهلل ،وحكيم رشيةتيه

ُّ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ِ ۡ َ ٗ َ َّ ۡ َ َ َّ
ۡ َ
ۡعن َ
َۡننَِِكل ِ ُِۡ}
ۡرلُ ۡللۡف َتفن َّ َۡبِمن
وهۡۡ َِفَلۡتَل ِ ۡعويۡ
يۡصرِطۡمُۡتقَِكماُِۡت ۡل ِع ۡ
{ِفأ ۡهذ ِ

[األنةام.]753 :

وبذلك نحقق ما تنادت به شةوبنا مين رضورة الةيودة إا رشع اهلل ،يف ضيواء
اجتهاد عري قويم ،صادر من أهله يف حمله ،ينظر إا اليرتاث بةيني وإا الةري
بأخرى.
وموجب هذا :أن نحدد رسالتنا يف هذا الوجود ،فنحن أصحاب رسالة عامليية،

ء
ونحن معةوثون لألمم كافة بام بةث به رسيولنا اليذي خايعيه ربيه فقيالَِ { :ف َمناۡ
َ َ َ َ َّ َ َ ٗ َ َ
ني} [األنعياء.]711 :
َحُۡل ِلعل ِم َۡ
أرَۡنلنكۡإَِلۡر ۡ

وعلينا – نحن أمة اإلسالم  -أن نوصل هيذه الرمحية املهيداة إا أهيل األرا
كافة ،بالعالغ املعني ،وبلسان كل قوم لنعني هليم ،وبلسيان هيذا الةري ال بلسيان
عصور سلف  ،حتى تكون لنا حجة إذا سألنا ربنا يوم القيامة :هل بلغيتم دعيون
إا الةاملني؟
وجيب علينا أن نستخدم كل كل أدوات الةر وآلياته املتطورة واهلابلية مين
الكلمة املقروءة ،والكلمة املسموعة ،والكلمة املربية .وبةعيارة أخيرى :نسيتخدم
املطعةة احلديثة ،واإلذاعات املوجهة ،والقنوات الفضيابية التيي تصيل إا أنحياء
الةامل ،ونستخدم هذه الوسيلة احلديثية اجلعيارة :شيعكة «اإلنرتني » ليدعوة غيري
بةييدا عين
أيضا اإلسالم الصحيح،
املسلمني بلغاهتم املختلفة ،ولتةليم املسلمني ً
ً
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حتريف الغالني وانتحال املعطلني ،وتأويل اجلاهلني.
وهذا ما جةلنا ننشئ موقةنا الةاملي الرابد ،خلدمة اإلسالم ع هيذه الشيعكة،
وهو مرشوع  Islam On Lineوهو ينطلق من قطر ،ولكنه مرشوع األمة كلهيا،
وقد سميته« ،جهاد الةر» فهو يغنينيا عين جتيييش اجلييوش ،وجتنييد اجلنيود،
لتوصيل دعوة اإلسالم إا األقطار العةيدة.
حتدي التخلف:
 - 3وال بد لنا من وضع خطة للخروج من سجن التخلف إا إباحة التقدم ،فقيد
كنا نحن األمة األوا والةامل األول ما يقرب من عرشة قرون ،وكان حضارتنا
هي السابدة واملةلمة للةامل ،فليس التخلف من يعةنيا وال يعيةية ديننيا ،وال
جيوا أال نواكب الثورات التي يشهدها عاملنا وعرينا :الثيورة التكنولوجيية،
والثييورة اإللكرتونييية ،والثييورة العيولوجييية ،والثييورة الفضييابية ،والثييورة
املةلوماتية ،وثورة االتصاالت ،ونوجهها خلدمة القييم الةلييا :احليق واخليري
واجلامل ،وكلها تتجسد يف رسالة اإلسالم.
ال جيوا أن نستخدم أدواتنا التقليدية يف عر الكمعويرت ،وعر اإلنرتن !
وذلك يتطلب منا أن نغري من أنظمتنا وفلسفتنا التةليمية ،التي ال خترج مثقفني
وال معتكرين ،وأن نوجه عنايية خاصية إا النعيوغ واإلبيداع ،ونسيتةيد الةقيول
املهاجرة إا أوياهنا ،وأن نلزم أنفسنا بخطة بخطة صارمة نقيض فيها عي األميية
التي غدت نقطة سوداء يف جعيننا ،مع أن نعينا األمي هو أول من حيارب األميية،
ودعا إا تةلم القراءة والكتابة .وعلينيا أن نجنيد جييوش الطلعية والطالعيات يف
اإلجااات الصيفية لتةليم األميني ،وكل من كان دون اخلمسني من عميره .حتيى
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نقيض عيل األمية يف عرش سنوات ،أو عرشين سنة إن كنا صادقني.
وال بد من هتيئة مناخ صحي لإلبداع واالبتكار ،وذلك بتوفري الكفاية واألمين
واحلرية ،حتى يشةر الناس أهنم مطمئنون يف حياهتم ،غري خابفني ع أنفسهم وال
أهليهم وال حرماهتم ،فينطلقوا إا األمام يف غري قلق وال وجل .فيالقلق ال حيسين
اإلنتاج ،واخلابف ال يقدر ع اإلبداع ،واجلابع ال يستطيع االبتكار ،كام قال اإلميام
حممد بن احلسن جلاريته ،وقد أخربته عن نفاد الدقيق يف العيي  ،وهيو يف درسيه:
قاتلك اهلل ،لقد أضة من رأيس أربةني مسألة من مسابل الفقه كن أعيددهتا يف
نف !
فهذا هو التحدي الثالث.
حتدي التنمية الشاملة:
 - 4ومن أهم ما جيب علينا أن هندف إليه ،ونحرب علييه ،ونخطيهب ليه :تنميية
شاملة ملجتمةاتنا ،يكون اإلنسان هدفها ،واإلنسان وسيلتها .وال سييام تنميية
اقتصادنا بكل جوانعه وأركانه من ايادة اإلنتاج ،وترشيد االستهالك ،وعدالية
التوايع ،وسالمة التداول.
تنمية خترج األمة من التعةية االقتصادية ،ومتكنها من االكتفاء الذان بالتكاميل
فيام بينها ،وجتنيد ياقاهتا املتنوعة حتى تأكل مما تزرع ،وتلعس مما تصنع ،وتنتج ما
حتتاج إليه وال حتيا عالة ع غريها .فةار ع أمة بالدها اراعية أن تسيتورد نصيف
أقواهتا أو أكثر ،وعيب ع أمة «سورة احلدييد» أال تيتقن صيناعة احلدييد ،وقيد
حفظ

َ

َ

َ َ َ

َ ََ

َّ

ۡرلدِيدۡفَِكُِۡبأسۡشدِيد َ
من كتاب رهباَِ { :فأ َ
نلَاۡ َ
ِۡفمنفِ ِۡۡل ِلنناس} [احلدييد:
وز ۡ

َ َ
ِيد} إشارة إا الصناعات احلربيية { َِف َم َنفِ ۡ
نِۡل َِّلنناس}
 ]65وععارة {فَِكُِۡبَأۡ َسۡشد ۡ
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إشارة إا الصناعات املدنية ،وهي كل ع غريها يف املييدانني :امليدين والةسيكري
مةا.
ً
وإن لدى األمة من الثروات املذخورة واملنشورة ما يكفيهيا ويفييض عنهيا .يف
سهوهلا وجعاهلا .وودياهنا وصيحارهيا ،وبحارهيا وبحرياهتيا وأهنارهيا ،وموقةهيا
املتميز ،فضال عن ثرواهتا العرشية ،وعلينا نحن أن نحسين اسيتغالهلا ،كيام نرييد
نحن ،ال كام يريد لنا غرينا.
حتدي العدالة االجتماعية:
 - 5وال ننسى هنا حتديا خامسا :أن نحارب املظيامل االجتامعيية املتفشيية يف عاملنيا
الةريب واإلسالمي ،الذي نجد فيه من يملك العاليني ومن ال يمليك املاللييم،
ورأينا فيه القصور املتخمة بجوار األكواخ املهدمة .وغالعًيا ميا يكيون الثيراء

الفاحش من حظ الذين ال يةملون ،والفقر املدقع من نصيب اليذين يةيشيون
كادحني ويموتون حمرومني.
ال بد من إقامة عدالة اجتامعية نحقق هبا ما تأمرنا به رشيةتنا ،يةطيي فيهيا كيل
ذي حق حقه ،حتى جيد كل عايل عمله املالبم ،وكل عامل أجره املناسب ،وكيل
جابع خعزه املشعع ،وكل مريض دواءه الناجع ،وكل عيار كسياءه السيابغ ،وكيل
معدع جزاءه الةادل ،وكل حمتاج كفايته التامة.
عدالة حقيقية تزول هبا االحتكارات واالمتيااات الطعقية واألتية التي جتةل
بةض الناس يكسب بال عمل ،ويثري بيال جهيد ،ويسيمن مين هيزال اآلخيرين
وحلمهم احلي.
إن الامل مال اهلل والناس مستخلفون فيه ،وال بد أن يكون مال اهلل لكل ععاد اهلل،
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وال يكون دولة بني األغنياء منهم ،وال تستأثر به فئة وحترم منيه أخيرى ،ويف اليامل
حقوق مفروضة ،الزكاة أوهلا وليس آخرها.
وهذا هو ما فرضه اإلسالم ع أبنابيه وحققيه يف جمتمةيه بقوانينيه اإللزاميية،
ووصاياه الرتغيعية ،ومل جيز اإلسالم أن يشعع اإلنسان وجاره جيابع «للي

امللنمن

الذي يبي شبعانًا وجاره جائع إىل جنب »(.)43
«أعطوا األجري أجره قب أن جيف عرق »(.)44
«انقوا الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة»(.)45
حتدي املرأة:
 - 6وهنا حتد سادس يتمثل يف «املرأة» وحقوقها ومشكالهتا إذ ال بد لنا من عناية
خاصة باملرأة فهي نصف املجتمع من ناحية الةدد ،وربام كان أكثر من ناحية
وسلعيا ،وال جيوا بأي منطيق إمهيال نصيف
إجيابيا
تأثريها يف اوجها وأبنابها،
ً
ً

املجتمع.

لقد أعطيناها حقها يف أن تتةلم ،ولكنا يف كثري من جمتمةاتنا حجرنا عليهيا أن
متارس حقها السييايس يف التصيوي والرتشييح ،واهلل تةياا قيد قيال يف كتابيه:

َ
َ َ
نه ۡأَِف ِِلَنا ء ۡء َ
ت َۡبع ۡض ۡ
ِۡفۡرل ۡمؤم َِن ۡ
ِفف َ
{ َِۡفۡرل ۡمؤم ِۡنو َ َ
ِۡف َين َهنو ۡعن ِ ۡ
ع
ۡب
نضۡيَنأ ۡم ۡ ِف ۡبِنُل َمع ۡ ِ
ٖ و

( )43رواه احلاكم عن عابشة وصحح إسناده ووافقه الذهعي ( ،)167/4وروى الطرباين وأبو ية
نحوه عن ابن ععاس ورواته ثقات «املتقى من الرتغيب» حديث (.)1531
( )44رواه ابن ماجه عن ابن عمر ،وأبو ية عين أيب هرييرة والطيرباين يف «األوسيهب» عين جيابر
وحسنه يف «صحيح اجلامع الصغري» (.)1255
( )45رواه مسلم وأمحد والعخاري يف «األدب املفرد» عن جابر .املصدر السابق (.)122
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َ

ۡرل ۡمنك ِۡ} [التوبة .]17 :والرسول صصص قال« :إنام النساء شقائ ،الرجال»(.)46
وجيب علينا أن نساعد املرأة ع أداء واجعها األول ،وهو تدبري العي  ،ورعايية
الزوج ،وتنشئة اجليل ،فهذا ال ينااعها فيه أحد ،وال يقوم مقامها أحد.
ونساعدها ع أن تكون اوجة صاحلة ،وأميا صياحلة ،ومواينية صياحلة ،وال
نحرمها حقها يف الةمل ،إذا احتاج إليه ،أو احتاج إليه أتهتيا كيام يف قصية
ابنتي الشي الكعري اللتني سقى هلام موسى .أو احتاج إليه املجتميع نفسيه ،كيام يف
مةلمة العنات ،ويعيعة النساء ،وممرضة النساء ونحوهن.
وعلينا أن نقاوم نزعتي اإلفراط والتفريهب يف قضية املرأة ،فال نغلو يف التضيييق
عليها ،كام يفةل املشددون باسم الدين ،وال نعالغ يف إيالق الةنان هليا ،لتفةيل ميا
تشاء باسم احلرية ،فال خري يف هذا وال ذاك .إنام املطلوب املنهج الوسهب ،وهو الذي
يتفق مع منهج اإلسالم.
إن املرأة إذا صلح صلح الطفولة ،وصلح األتة ،وياب احلياة(.)47
حتدي النظم االستبدادية:
 - 7يتوج هذا كله نظم سياسية ال ختاف من شةوهبا ،بل حتعهيا وحترتمهيا ،وتزييل
الفجوة القابمة بينهم وبينها .نظيم ترعيى حقيوق اإلنسيان وحتيرتم كرامتيه
وحريته ،وتصون حرماته ،وحتمي دمه وماله وعرضه .نظم تار النياس فيهيا

( )46رواه أمحد عن عابشة ،وذكره يف «صحيح اجلامع الصغري» ( ،)1983وكذا رواه الرتمذي عنها
يف الطهارة ( ،)113وروى أمحد نحوه عن أم سليم.
( )47انظر :كتابنا «مركز املرأة يف احلياة اإلسالمية» نرش مكتعة وهعة بالقاهرة واملكتيب اإلسيالمي
بعريوت .وانظر كذلك :موسوعة «حترير املرأة يف عر الرسالة» لةعد احلليم أبو شقه.
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حكامهم وال يفرضون عليهم ،ومن حقهم  -بل من واجيعهم  -أن ينصيحوا
هلم ،وأن يراقعوهم وحياسيعوهم ،وأن يقوليوا هليم :مل؟ وال ،دون أن ييؤذوا يف
أنفسهم أو يف أهليهم.
وأن يقوموا عوجهم إذا اعوجوا ،ال بحد السيف كام قال األعرايب لةمير ،،
بل بسلطة املجالس النيابية ،وقرار األغلعية.
نظم حتقق ما قاله أبو بكر يف أول خطعة له :إال أن أقواكم عندي الضةيف حتى
آخذ احلق له ،وأضةفكم عندي القوي حتى آخذ احلق منه ،إن أحسن فيأعينوين
وإن أسأت فقوموين ،أييةوين ما أيةي اهلل فييكم ،فيإن عصييته فيال ياعية يل
عليكم.
وقول عمر :من رأى منكم يف اعوجاجا فليقومني ،رحيم اهلل أميرءا أهيدي إيل
عيوب نف .
وقول عمر بن ععد الةزيز :إنام أنا واحد منكم ،غري أن اهلل جةلني أثقلكم محاًل.
نظم تأخذ من الديمقرايية ضامناهتا وأساليعها ،وقدرهتا ع تقليم أظافر الطغاة
املستعدين ،وهبا نحقق رول الشورى والنصيحة واملسيئولية يف السياسية الرشيعية
اإلسالمية ،ونةيل كلمة األمة ،ونتعع السواد األعظم ،ال كل جعيار عنييد ،ونقييم
عدل اهلل يف القريب والعةيد ،والرشيف والوضيع ،دون حمابياة وال متيييز ،وبيذلك
تقوم شورى الةدالة واحلرية ال ديمقرايية املخالب واألنيياب ،كيام سيامها بةيض
احلكام.
ويف ظل هذا املناخ الصحي يرتبى الفرد احلر ،واإلنسان الةزيز ،واملؤمن القوي،
الذي يستطيع أن يقول بملء فيه :ال ،إن أراد ،وال اف لومة البم ،وال ظامل ظيامل.

199

أمتنا بني قرنني

ومن هؤالء األفراد األقوياء تتكون األمة القوية.
التحدي اإلمياني واألخالقي:
 - 8وفوق ذلك كله ،بل قعل ذليك كليه ،ال بيد مين تةعئية األمية تةعئية إيامنيية
وأخالقية ،حتى تسمو يف اإلنسان نفخة الرول ع الطيني واحلميأ املسينون.
فالامديات وحدها ال تصينع أمية إنيام تصينةها مةهيا ،بيل قعلهيا املةنوييات:
األهداف الكعرية واآلمال الةريضة ،والقيم الرفيةة.
ال بد من هتيئة املناخ الثقايف واالجتامعي والنف

لرتبية اإلنسان امليؤمن املثيايل،

الذي يستةيل ع شهوات النفس ،وتراب األرا ،وينتر ع املغريات بالرشي،
واملةوقات ع اخلري ،واملثعطات ع احلق.
وع كل األجهزة واملؤسسات املؤثرة أن تتةاون ع هذه الغاية :مين املدرسية
واجلامةة واملسجد والعي والصحيفة واإلذاعة والتلفاا واملرسل والسينام والنادي
واملركز الثقايف وغريها .حتى تعني اإليامن باهلل ورساالته والدار اآلخرة ،وتنمي هذا
اإليامن حتى يثمر الةمل الصالح ،واخللق الفاضل ،مميا يشيمل ععيادة اهلل وعيامرة
األرا ومنفةة الناس.
إن اإليامن ليس رضورة للفرد للنجاة يف اآلخرة من النار ،والفوا باجلنية فقيهب،
مةا .من أراد اآلخرة فةلعه باإليامن ،ومن أراد الدنيا فةليه
بل هو رضورة للحياتني ً
مةا فةليه باإليامن.
باإليامن ،ومن أرادمها ً
إن اإليامن رضورة للفرد لكي يطمئن ويرقى ويسةد ،وهيو رضورة للمجتميع
لكي يتامسك ويتةاون وينهض.
اإليامن رضورة لرتبية «النفس اللوامة» ،أو الضمري احلي ،وتقوية باعث الدين يف
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مواجهة باعث اهلوى ،وتنمية دواعي اخلري يف مقابل دوافع الرش .فالقوانني وحدها
ال تكفي إلصالل العرش.
ثم إن اإليامن يضاعف قدرة اإلنسان ع الةمل والعناء ،حتيى إنيه ليمكنيه أن
يةمل بةرشة أضةاف ياقته الةادية إذا قوي إيامنه إا درجة عالية ،وصيحعته إرادة

َ َ
نب َ
يأ ُّي َهناۡۡرنلَّ ُّ
قوية ،عرب عنها القرآن بي «الصرب» وذليك يف قوليه تةياا { :ل
ۡحن ِ َِۡ
ِ
َ ََ
ََ
ۡ
ۡ
َ ۡ
َ
ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
ۡ
نيوِۡإَو ۡيَمن ۡ
ۡرلمؤ ِمن ِنيۡ ۡۡرلقِتا ِ وۡإ ِ ۡيم ۡمِنم ۡعِۡشِف ۡص َِبِف ۡيلل ِلنويۡمِنائَ ِ
َ َ َ ۡ ء َ ٗ َ َّ َ َ َ
َ َّ َ َّ َ َ
ۡ
ِنم ۡمِائُۡيلل ِلويۡألف ِ
ۡكف ۡ ِفيۡبِأن ۡه ۡقومََۡل َۡۡيفق ۡهو ۡ} [األنفال.]25 :
اۡم ۡۡرَّلِي
م

وما يقال يف املجال الةسكري واجلهادي يقال يف املجال االقتصادي والةمراين.
لن ترقى األمة بيالالهني الةيابثني ،وال بياملنحلني وال املخميورين ،وال بتجيار
األغذية الفاسدة واملوثة ،وجتار املخدرات ،إنام ترقى األمة باأليهار املستقيمني ع
اجلادة ،وهؤالء هم أهل اإليامن.
وهذه هي القضايا أو التحديات التي جييب عي أمتنيا أن تسيتقعل هبيا القيرن
القادم ،وعندها من الثروات والطاقات العرشية والامدية واحلضارية والروحية :ميا
يمكنها من القيام بيدورها واسيتةادة جميدها ومكانتهيا ،إذا تيوافرت هليا القييادة
الراشدة ،والنية القاصدة ،والةزم املصمم.
جيب أن تدخل هذه القضايا يف صميم ثقافتنا وتةليمنا وإعالمنا الديني واملدين،
وأن يتةاون عليها العيي واملدرسية ،واجليامع واجلامةية ،والنخعية واجلمهيور،
والشةب واحلكومة .وقد قيل :إذا صدق الةزم وضح الطريق.
وبقي حتديات أخرى خطرية ،سنفردها بحديث خاب.
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حتديات كربى
هذه التحديات التي ذكرناها ،كلها مهم ،وكلها رضوري ،حلياة األمة وبقابهيا
واستمراها يف رسالتها الربانية واإلنسانية واألخالقية واحلضارية ،التي متيزها عين
غريها ،وهي مربر وجودها بوصفها أمة ال يغنى عنها غريها.
ولكن هناك حتديات ثالثة أكثر أمهية وخصوصية ،من سابر التحديات ،جييب
ع أهل الفكر ،الرتكيز عليها ،وهي:
 - 1التحدي األول وهو «التحدي الصهيوين» وما يفرضه اآلن من تسيوية يمليهيا
القوي ع الضةيف ،وما يريده وراء ذلك من «تطعيع» مع الةرب واملسلمني.
 - 2والتحدي الثاين ،وهو «حتدي التجزبة والتفكييك» اليذي حتيرب علييه كيل
القوى املةادية لألمة.
 - 3والتحدي الثالث هو «حتدي الةوملة» التي كثير احليديث عنهيا الييوم ،وييراد
فرضها علينا ،بام حتمله من مةاين اهليمنة اإلمربيالية اجلديدة.
وسنخ

كال من هذه الثالثة بحديث يناسعه.

***
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 - 1التحدي الصهيوني
يف هذا القرن اجلديد الذي يطل علينا عن قريب ،سينة  2221نجيد أنفسينا -
نحن الةرب واملسلمني  -أمام حتديات كربى ،هي يقينا من بقايا القيرن اليذاهب.
وهي حتديات خليقة بأن تستشري فيام الكوامن ،وتستنفر منيا كيل القيوى ،حتيى
نجند ملواجهتها ياقاتنا العرشية والامدية ،والةقلية والروحية ،ونقف ملالقاهتا صيفا
واحدا ،كالعنيان املرصوب ،فنحن أمام مةركة عريضة الساحة ،متنوعة األسلحة،
متةددة اجلعهات ،ومع عدو بارع التكتيك ،ماهر يف الكير والفير ،مسينود بقيوى
كربى ،تؤيده باحلق وبالعايل.
وهذه املةركة الكربى تقتيض منا أن نوحد جعهتنا ،ونجمع صفوفنا ،فيال جميال
هنا لالختالفات اجلزبية ،وال للمةارك اجلانعية ،وحسعنا أن نقيرأ قيول اهلل تةياا:

َ ٗ َ
َّ َّ َ ۡ
َ
اَۡ َأ َّن ۡه ۡۡبن َي َ َّ
ِبۡ َّۡرَّلِي َ ۡيۡ َقتِلۡو َ ۡۡل َ
وص} [الصف.]4 :
ۡم ۡص ۡ
َۡنَِِكلُِِ ۡصف
ۡرَّللُۡي ُّ ۡ
{إ ِ ۡ
ِ

تشري اآلية الكريمة أنه عند مالقاة األعداء ،جيب أن يصطف اجلميع مرتاصني،
كالعنيان يشد بةضيه بةضيا ،والعنييان املرصيوب يقتيضي التالصيق واليتالحم
واالستقامة واالنتظام .وهذا ما يوجعه منطق املةركة ع من يةيها ويتهيأ خلوضها
بقوة وجدارة.
أول التحديات وأكربها:
إن أول التحديات وأكربها وأخطرها هو «التحدي الصهيوين» وال سيام يف هذه
املرحلة التي متر هبا قضيتنا املركزية األوا  -نحن الةرب واملسلمني  -قضية أرا
اإلتاء واملةراج ،أرا النعوات ،أرا املسجد األقىص.
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مرحلة «التسوية» التي تريدها إتابيل ،وهتدف إا فرضها عي املنطقية حتي
عنوان «السالم» .ويعدو أن إتابيل  -بمةاونة حليفتها الدابمة أمريكا  -موشيكة
ع النجال يف فرا التسوية التي تنشدها ،فقد بيدأت بمري ،وثني بمنظمية
التحرير ،وثلث باألردن ،وها هي ختتم بسوريا ،ومةها لعنان.
ترى ماذا يكون مصري رصخات «اإلسالميني والقوميني» يف ميؤمتراهتم الثالثية
التي عقدت يف بريوت ،سنة  1994و  1997و 2222م هل سيتذهب كيام قييل،
صيحة يف واد ،ونفخة يف رماد؟!
وما مصري القدس يف التسويات اجلارية اليوم؟
هل يفرط دعاة التسوية يف القدس عاصمة لدولة فلسطني املنشودة؟
أو يقعلون قدسا أخرى تصنع صناعة ع عني إتابيل ،مثل «أبو ديس» لتكون
بديال للقدس احلقيقية :قدس املسجد األقىص واملقدسات اإلسالمية واملسيحية؟
لقد دعا «املؤمتر القومي اإلسالمي» األخري يف بيريوت إا رضورة عقيد ميؤمتر
خاب بالقدس ،يف أقرب وق ممكن ،ليخايب أمة الةرب واإلسيالم ،ويضيةها
أمام مسئوليتها الدينية والقومية والتار ية.
واألمر ال شك خطري خطري ،ويستوجب الراخ الةايل ،كام يريخ احليارس
اليقظ عندما يرى اخلطر الداهم ،وال يستطيع مقاومته وحده ،وذليك لتنعييه أمتنيا
الكربى من غفوهتيا ،وإعيادة وعيهيا إليهيا ،بةيد أن نومهيا املنوميون ،وخيدرها
املخدرون ،بأساليب شتى .واألمة  -بفطرهتا وإيامهنا ،وقواها املذخورة يف حناياهيا
 قادرة ع التصدي للخطر ومواجهته بصالبة وعنياد ،إذا وجيدت مين يةيرفكيف يقودها ،ويفجر ياقاهتا املكنونة ،ويستخرج قدراهتا املخزونة ،حني يقودهيا
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وينادهيا باسم اهلل ،كام ناداها من قعل نور الدين حممود ،وصيالل اليدين ،وسييف
الدين قطز.
مقاومة املشروع الصهيوني:
ع أنه ال يمكن ألمتنا أن تنهض بةبء اآلمال واألهداف الكعيرية التيي ترنيو
إليها من التقدم والتنمية والعناء احلضاري ،ما مل تواجه املرشوع الصهيوين املةيادي
لوجودها ،املناقض لعقابها ،املميزق لوحيدة أرضيها ،وال يكيون هيذا باليدعاوى
الةريضة ،وال باالستسالم الذي يسمونه «السالم» ولكين بيالوعي العصيري وبنياء
ومدنيا ،وتةعئة األمة كيل األمية للمواجهية
عسكريا
اإليامن الةميق ،وتقوية أمتنا
ً
ً

النفسية والفكرية واحلضارية ألحالم إتابيل الكربى ،التي مل مت كام يقيال ،بيل

ال االوا يقولون :من الفرات إا النيل ،ومن األرا إا النخيل.
وإذا كان حكامء صهيون اسيتطاعوا أن حيوليوا أحالمهيم إا حقيابق بيالةلم
والةمل واجلد والدأب ،فنحن أوا بذلك منهم ،وعندنا من بشابر الدين ،ودوافع
يقينا وثقة باملستقعل(.)48
التاري  ،وحقابق الواقع ما يملؤنا ً
وال بد لنا أن نحارهبم بمثل ما حياربوننا به ،ال جيوا لنيا أن نحيذف اليدين مين
مواجهتنا هلم ،وهم جيندون جنودهم ،ويةعئون قواهم باسم الدين .وقيد قييل :ال
يفل احلديد إال احلديد.
وحديدنا أقوى وأصلب من حدييدهم .فيإذا واجهونيا باليهوديية واجهنياهم
باإلسالم ،وإذا حاربونا بيالتوراة حاربنياهم بيالقرآن ،وإذا قيالوا :اهليكيل ،قلنيا:
( )48انظر :كتابنا« :املعرشات بانتصار اإلسالم» ،نرش مكتعة وهعة بالقياهرة ،واملكتيب اإلسيالمي
بعريوت.
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األقىص ،وإذا قالوا :يوم السع قلنا :يوم اجلمةة ،وإذا حشيدوا حشيودهم باسيم
موسى حشدنا حشودنا باسم موسى وعيسى وحممد تسسس ،فنحن أوا بموسيى
منهم!
إن مقاومة املرشوع الصهيوين فريضة ورضورة :فريضة يوجعها الدين بنصوصه
وقواعده ،ورضورة حيتمهيا الواقيع بآالميه وآماليه ،رضورة النهيوا باحليارض،
واإلعداد للمستقعل.
حتدي التطبيع:
ع أن أخطر ما حتمله املرحلة القادمية لألمية هيو ميا هتيدف إلييه إتابييل،
وحترب عليه ،وتسةى بكيل قوهتيا لتحقيقيه ،بةيد التسيوية ،وهيو ميا يسيمونه
«التطعيع».
وما مةنى «التطعيع»؟ التطعيع أن جتةيل اليشيء يعيةييا ،وكييف يكيون غيري
الطعيةي يعيةيا؟ كيف يصعح الةدو  -وهو مقيم ع عدواته  -صديقا؟ وكييف
يكون الل

صديقا لصاحب الدار التي تقها؟ وهذا ما ترييده إتابييل؟ ترييد

دمج الكيان الصهيوين يف املنطقة ،بإحداث تغيري نف

وعقيل عند شةوب األمية،

بحيث يتقعلون هذا الكيان الةدواين الغاصب ،ويسلمون بوجيوده بيينهم ،دولية
هيودية ذات سيادة ،والقضاء ع مشاعر الةداء املتأصل لذلك الةدو الكافر الامكير
الغادر ،الذي ذكره القرآن بالتمرد ع اهلل تةياا وعي رسيله ،ووصيفه بالقسيوة
والغدر والتلون والكذب وغريها مين الرذابيل .والتطعييع هيو إحيدى اآللييات
الفاعلة ،لتحقيق احللم اليهودي الكعري يف املنطقة ،التي يراد إلغاء اسمها املةيروف
«الوين الةريب» أو «اإلسالمي» ليصعح اسمها «الرشق األوسهب».
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إنه ليس «التطعيع» كام يقولون ،ولكنه «التطويع» أو «التمييع» أو «الرتكيع» .إنه
حماولة لنزع خمالب األمة وأنياهبا ،حتى تستسلم ملن يفرتسها.
إنه حماولة كرس احلواجز كلها :نفسية وثقافية واقتصادية وسياسيية واجتامعيية
وعسكرية .لتصول إتابيل يف املنطقية وجتيول وتةربيد ،كيام تشياء .وال جتيد أي
مقاومة هلا ،حتى املقاومة النفسية األصيلة والكامنة يف صدور أمتنا ،ال يريدون هليا
أن تعقى ،لتكون إتابيل كام قال الشارعر:

خال لك اجلو فعييض وأصيفري ونقييري مييا شييئ أن تنقييري!
وهو ما جيب ع أمتنا أن ترفضيه رفضيا كلييا ،فهيو رصييدها اليدابم جلهياد
املستقعل ،وهو الكفيل بأن رج لنا صالل الدين من جديد.
آفات التطبيع وأخطاره على األمة يف شتى جوانبها:
وعلينا أن نعني ألمتنا آفات التطعيع وغوابله ،ونكشيف القنياع عين أخطياره
املرتقعة ع جوانب حياهتا كلهيا ،حتيى تتضيح هليا احلقيابق ،وال يليعس عليهيا
املعلسون.
وسأنقل هنا بترف أخطارنا هذا التطعيع من دراسة قديمة إلخوتنا يف حركية
املقاومة اإلسالمية «محاس» .ليكون فيها تعرة للذين ال يةلمون ،وتذكرة لليذين
يةلمون.
 - 1يف املجال الفكري والنفيس:
لقد شكل احلاجز النف

املنعثق من العةد الفكري والةقدي يف نظرة اإلسيالم

منيةا يف وجه مجيع حماوالت التطعيع خالل السنوات الامضيية.
لطعيةة اليهود ً
سدا ً
كام أن املوقف اإلسالمي الرافض للتنياال عين أي جيزء مين األرا اإلسيالمية
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والداعي إا رضورة اجلهاد من أجل حتريره قد ساهم يف تةزيز احلاجز النف

ضد

االحتالل الصهيوين لفلسطني.
وهيدف الةدو الصهيوين من خالل تطعيع عالقاته مع الدول الةربية واإلسالمية
يف املجاالت املختلفة إا حتطيم احلاجز النف

والفكري ،وتغيري مفاهيم وأسيس

الراع بني املسلمني واليهود ،وهز الدعامات الفكرية والةقابدية لذلك الرياع،
كام هيدف إا قتل رول اجلهاد واملقاومة والصمود لدى األمة وهزيمتهيا وقهرهيا
نفسيا ،وترويضها لقعول الكيان الصهيوين املحتمل كأمر واقع يف املنطقة .ويدخل
ً
يف هذا املجال الةمل ع تغيري املناهج الرتبوية والدراسية هبدف غسل أدمغة اجليل

القادم وجتهيله بحقيقة الراع مع الةدو اليهودي.
 - 2يف اجلانب السيايس واإلعالممل:
ويشمل التطعيع يف هذا املجال االعرتاف بام يسمى «دولة إتابييل» وحقهيا يف
السيادة والةيش بحدود آمنة ،وفتح السيفارات ،والتمثييل اليدبلومايس ،وتعيادل
السفراء والقناصل ،ورفع األعالم اإلتابيلية يف الةواصم اإلسالمية ،واللقياءات
والزييارات السياسييية عي مسييتوى اليزعامء والقييادة ،والةالقيات املتعادليية بييني
املؤسسات السياسية والربلامنية واحلزبية ،وعقد اتفاقيات وبروتوكوالت التةياون
أيضا منع كل ما من شأنه أن يفرس ع أنيه حتيريض ،أو إثيارة
املشرتك ،كام يشمل َ
أحقاد يف وسابل اإلعالم ،وفرا رقابة صارمة ع كل ما يمكن أن يتضمن إساءة
ألجواء السالم املزعوم.
وستسمح أجواء التطعيع والتةايش للكيان الصهيوين باستقدام أعداد كعرية من
املهاجرين اليهود ،دون أن يثري ذليك أي احتجياج رسيمي يف األوسياط الةربيية
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واإلسالمية الرسمية ،كام أهنا ستلغي الصورة الةنرية القمةية للكيان الصهيوين،
وتفتح أمامه األبواب الخرتاق دول الةامل التي كيان ييتحفظ بةضيها عي إقامية
عالقات مةه ،بسعب حالة الةداء القابمة بينه وبني الدول اإلسالمية.
 - 3يف اجلانب االقتصادي:
ويشمل التطعيع االقتصادي ميع الكييان الصيهيوين جمموعية مين اخلطيوات
الطعيةية يف مقدمتها إلغاء املقايةة االقتصادية التي أحلق باالقتصياد الصيهيوين
خالل سنوات املقايةة خسابر تقدر بحيوايل  48ملييار دوالر ،وفيق ميا أوردتيه
دراسة أعدهتا غرفة التجارة يف الكيان الصهيوين .كام تشمل تلك اخلطوات حريية
انتقال رءوس األموال واأليدي الةاملة ،والرحالت اجلوية املعارشة وفتح املجاالت
اجلوية أمام الطريان الصيهيوين ،وفيتح ييرق املواصيالت والنقيل واالتصياالت
«هاتف ،فاكس ،تلكس» وشعكات الكهرباء املشرتكة والتطعيع السياحي.
ونظرا إا أن الدول الةربية واإلسالمية يف غالعهيا هيي جمتمةيات اسيتهالكية
ً

حمدودة اإلنتاج ،فإهنا لن تكون قادرة باقتصادياهتا الضةيفة ع مواجهة االقتصياد
الصهيوين القوي واملتفوق بدرجة كعرية ،حيث يعلغ جممل اإلنتاج الصهيوين أكثير
سنويا ،وهو يزيد ع جمموع الناتج القومي لدول الطيرق بيام
من  62مليار دوالر
ً
فيها مر.
وال شك يف أن فتح األسواق أمام الصادرات الصهونية ،ربام ييؤدي إا إغيراق
األسواق الةربية واإلسالمية باملنتجات الصهيونية املتطورة وذات القوة التنافسيية
الةالية ،وهو ما قد ينجم عنه تيدمري كثيري مين الصيناعات الةربيية واإلسيالمية،
خصوصا أن متكني الكيان الصيهيوين مين
وختريب القطاع الزراعي والصناعي ،و
ً
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كثيريا
احلصول ع النفهب واملواد اخلام األخرى من األسواق الةربية بكلفية أقيل
ً

سيزيد من قدرة منتجاته ع املنافسة.

وإذا ما نجح الكيان الصهيوين بدعم أمريكي وقعول إقليميي يف تطعييق فكيرة
«السوق الرشق أوسطية» املطروحة يف هذه املرحلة ،والتي تتضمن إنشاء رشكات
عمالقة متةددة اجلنسية ،ومصيارف ومؤسسيات اقتصيادية وجتاريية وإعالميية
حرا للسيلع واخليدمات ورؤوس األميوال واخليربات واألييدي
ضخمة ،وحتركًا ً

الةاملة دون عوابق أو حواجز ،فإن النتابج السيلعية التيي يمكين أن ترتتيب عي
االقتصاد الةريب واإلسالمي ستكون بالغة اخلطورة.

واخلالصة أن الةدو الصهيوين يسةى إا اهليمنة االقتصادية ع األمة وإحلاقها
بةجلة اقتصاده عن يريق إقامة مشياريع اقتصيادية كعيرية تتييح ليه اليتحكم يف
املصالح احليوية لألمة يف املياه والكهرباء والنفهب واملوصالت  . ...إل  ،كام يسيةى
الةدو إا إدارة اقتصادية يف املنطقة يكون دور الةرب واملسلمني فيها دور األييدي
الةاملة ،ومصدر الطاقة والثروة ،والسوق االستهالكية الضخمة.
 - 4يف املجال العسكري:
بحجة انتهاء حالة احلرب ورضورة االهتامم بقضايا التنميية ،سييةمد الكييان
الصهيوين إا الضغهب ع الدول الةربية واإلسيالمية مين أجيل تقليي

أعيداد

جيوشها ،وختفيض براجمها الةسكرية يف التسلح ،وستلةب الواليات املتحدة دورا
يف الضغهب من أجل احلد من تصدير األسلحة وخاصة املتطورة ،إا دول املنطقية،
باستثناء الكيان الصهيوين .كام يسةى الةدو  -حت ستار التسيوية والتطعييع  -إا
منع اخليار النووي اإلسالمي ،ما استطاع ،وجتريد األمة من أسلحتها االسرتاتيجية
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والفاعلة ،وكام أقدم يف الامال عي رضب القيوة النوويية الةراقيية ،فإنيه طيهب
ل،ب القوة النووية العاكستانية والتحريض ع جهود إيران يف هذا املجال.
 - 5يف املجال األمنمل:
قام أجهزة األمن املرية خالل السنوات الامضية التي أعقع توقيع اتفاقية
كامب ديفييد باكتشياف الةدييد مين شيعكات التجسيس والتخرييب وهترييب
األسلحة ،وبالتايل فإن الكيان الصهيوين يسةى عرب برامج التطعييع والتةيايش إا
أمنيا ،عرب ارع شعكات التجسس من الةمالء ،واخيرتاق أجهيزة
اخرتاق املنطقة ً

املخابرات الةربية اإلسالمية ،وتنفييذ األعيامل التخريعيية هبيدف اعزعية األمين
جاهيدا ،وبضيغهب مين
واالستقرار يف الدول الةربية واإلسيالمية ،بيل وسييةمل
ً
أمريكا ،ع التةاون بني أجهزته األمنية واألجهزة األمنية الةربية واإلسالمية.
 - 6يف اجلانب الرتبوي:
يسةى الكيان الصهيوين يف اجلانب الرتبوي إا تغيري املناهج الرتبوية يف اليدول
اإلسالمية بام يتالءم ومةطيات املرحلة اجلديدة ،بحجية تةمييق مفياهيم السيالم
والتةايش ،وإاالة مشياعر احلقيد والكراهيية بيني الشيةب اليهيودي والشيةوب
اإلسالمية .وسيتطلب ذلك إدخال تةديالت وتغيريات كثرية جوهرية ع املناهج
الرتبوية كام حصل يف مر سواء كان ذلك يف املواد الدينية والتار ية التي تتحدث
عن يعيةة اليهود وتار هم األسود يف ممارساهتم مع الرسول صصص واآليات القرآنية
التي تتحدث عن عدواهتم ،أو كان ذلك يف اجلغرافيا وتةديل اخلرابهب بام ينسيجم
مع االعرتاف بالكيان الصهيوين.
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 - 7يف اجلانب األخالقمل:
سيةمل الكيان الصهيوين يف هذا املجال ع نقيل األخالقييات الفاسيدة مين
فجور وانى وشذوذ وتةايي خمدرات ،ورشب مخور إا املنطقية ،وسييةمل عي
توسيع انتشارها عرب شعكات اإلفساد األخالقي التي ستدخل حت سيتار الوفيود
السياحية ،وسيكون بإمكاهنا التجول بكل حرية يف املنطقة .كيام سييةمد إا نرشي
األمراا اجلنسية كام حدث يف مر ،حيث اكتشف الةديد من الشعكات مهمتها
نرش األمراا يف أوساط الشعاب املري.
وقد لوحظ أن انتشار مرا اإليدا واملخيدرات قيد تزاييد بشيكل واضيح يف
املجتمع املري نتيجة اجلهود الصهيونية ،برغم مقاومة الشةب املري للتطعيع،
وال شك أن التدمري األخالقي لألمة وإشياعة جيو االنحيالل والفسياد فيهيا هيو
إضةاف هلا وانشغاهلا عن دورها الريادي واحلضاري ،كام أنيه يمثيل رضبًيا ألحيد
عنارص قوهتا الربيسية وهو الشعاب ،مما يضةف قدرهتا ع املقاومية والصيمود يف
وجه اهلجمة الصهيونية.
 - 8األخطار عىل احلركات اإلسالمية:
فالكيان الصهيوين الذي يروج بةد سقوط اخلطر الشيوعي ليدور اسيرتاتيجي
جديد له يف املنطقة يتمثل يف التصدي خلطير األصيولية اإلسيالمية عي مسيتوى
احلركات اإلسالمية والدول «إيران والسيودان» وييدرك أن احلركيات اإلسيالمية
ستكون الطرف األقوى واألقدر ع مواجهة خططه التوسيةية يف اخرتاق املنطقة.
ولذلك يسةى إا استغالل أجواء التطعيع والتقارب مع األنظمة الرسمية من أجل
حتريضها ضد احلركيات اإلسيالمية واإليقياع بيني الطيرفني وإهنياك واسيتنزاف
ياقاهتام .بل إن أصابع اليهود متتد للمشياركة يف التيآمر عي كيل قضيايا اجلهياد
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والتحرر اإلسالمية ورضب مشاريع النهوا اإلسالمية يف األمة.
 - 9األخطار عىل األمن القوممل العريب واإلسالممل:
إن سياسة الةدو اإلسرتاتيجية يف املنطقة تقوم عي إضيةاف اجليهية الةربيية
واإلسالمية املواجهة وتشتيتها ورشذمتها ،وسيحرب الكييان الصيهيوين خيالل
هذه املرحلة واملرحلة القادمة ع إجياد املزيد من أسيعاب الفرقية ومتزييق الصيف
الةريب واإلسالمي للحيلولية دون حيدوث أي شيكل مين أشيكال التقيارب أو
التنسيق والتضامن الةريب واإلسالمي .وسيةمل عرب اتفاقيات التسوية والتطعييع
ع جةل عالقات حتالف الدول الةربية واإلسالمية مةيه مقدمية عي أي عالقية
أخرى بني الدول الةربية واإلسالمية نفسها ،كام سيؤدي إقامة األحيالف األمنيية
واالقتصادية ع مستوى املنطقة ،وإضيةاف القيدرات الةسيكرية واالقتصيادية
الةربية ،مقابل تةاظم القوة الةسكرية الصهيونية ،إا هتديد األمن القومي الةيريب
واإلسالمي الذي يةاين حالة من التصدع واالهنيار ،وال شك أن خمططيات الةيدو
الصهيوين يف إثارة النةرات الطابفية واإلقليمية والةرقية يف األمة ،سيهدد وحدهتا
ونسييجها االجتامعيي ،وسييؤدي إا عيدم اسيتقرارها وإا متزيقهيا إا كيانيات
وكانتونات صغرية متناحرة مرتعطة بالكيان الصهيوين ومسيتقوية بيه يف مواجهية
تدمريا لوحيدة األمية وألمنهيا واسيتقرارها وعنيارص
جاراهتا ،مما يةني يف النهاية
ً

قوهتا.

لونان خطران من التطبيع:
ونريد أن نركز هنا ع لونني من «التطعيع» هتدف إليهام دولة الكيان الصهيوين،
وترمي بكل ثقلها ومن وراءها لفرضهام ع املنطقة ،ومها :التطعييع االقتصيادي،
والتطعيع الثقايف ،وال بد لنا أن نفرد كال منهام بحديث ،وال سيام التطعييع الثقيايف،
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الذي هيدد هوية األمة ،وشخصيتها الدينية والتار ية.
التطبيع االقتصادي:
التطعيع األول الذي حترب عليه اتابيل وحليفتها أمريكا يف املنطقية الةربيية
واإلسالمية« :التطعيع االقتصادي» ،بمةنى فيتح األبيواب والنوافيذ ،بيننيا وبيني
إتابيل ،وإاالة كل احلواجز ،لتعيع لنا وتشرتي منا ،بيال عقيد وال تيأثم ،وإلغياء
«املقايةة» املفروضة ضد إتابيل وبضابع إتابيل.
ومن الةجابب أن بةضيهم ييزعم أن هيذا االنفتيال االقتصيادي سيصيب يف
صاحلنا يف النهاية ،وكيف وهم الذين ينتجون ويصدرون ويعيةون ،ونحن السوق
املفتوحة لسلةهم ،ما ينفع منها وما ي،؟
والواقع أن املقايةة سالل بقي يف أيدينا ،ال جيوا لنا أن نتخ عنه .وقد عيرف
الناس من قديم هذا السالل واستخدموه ،وكان له أثره الفةال ،كام رأينيا ذليك يف
السرية النعوية ،حيث قاية قريش الرسول صصص وأصحابه ومن تةصب هليم مين
بني هاشم وبني املطلب ،فكانوا ال يعيةون هلم وال يشرتون منهم ،وال يزوجيوهنم
وال يتزوجون منهم ،وقد استمرت هذه املقايةة ثالث سنوات ،قاسى املسيلمون
فيها ما قاسوا من اجلوع وقسوة الةيش ،حتى أكلوا أوراق الشجر.
والواجب رشعا ع املسلمني أن يظلوا مقايةني القتصياديات إتابييل ،ألن
كل درهم أو دينار أو ريال أو جنيه يصل إليهم ،يتحول يف النهايية إا رصاصية يف
صدر واحد من أبناء فلسطني ،بل يف صدر الةرب أمجةني.
وجيب علينا  -نحن الةرب  -أن ندعو املسلمني يف كل مكان ،يف داخيل الةيامل
اإلسالمي ،وخارج الةامل اإلسالمي  -حيث تةيش األقليات واجلاليات اإلسالمية

أمتنا بني قرنني

215

املختلفة  -إا مقايةة العضابع اإلتابيليية والسيياحة اإلتابيليية ،وأن نكثيف
الدعاية لذلك بني املسلمني ،وهم اليوم حوايل املليار وثلث املليار يف الةامل.
التطبيع الثقايف وكيف نواجهه؟
والتطعيع اآلخر الذي حتيرب علييه دولية الكييان الصيهيوين ،هيو «التطعييع
الثقايف».
ومةنى التطعيع الثقايف :أن نغري منطقنا الثقايف ،ونتناال عن مسيلامتنا الثقافيية،
واجتاهاتنا الفكرية ،وهويتنا الثقافية املةربة ،عين ذاتيتنيا ،وخصوصيية حضيارته،
ومتيز رسالتنا ،نتناال عن هذا كله لننمج باختيارنا يف الكيان اجلديد الذي ييراد لنيا
أن ندخل يف نسيجه ونفني فيه ،فال نعقى عربا وال مسلمني ،بيل  -كيام يقوليون -
رشق أوسطيني ،ال فرق بيننا وبني بني صهيون.
هذا هو التطعيع الثقايف الذي يراد منا أن نقعليه الييوم ،وييروج ليه أنياس مين
جلدتنا ،ويتكلمون بألسنتنا ،ويتهموننا  -نحن املةارضني هلذا التطعيع املشؤوم -
أننا مجاعة منغلقون متةصعون ،نةيش يف الامال ،وأهنم وحيدهم دعياة التسيامح
واالنفتال ،وما هم إال دعاة التدمري واالجتيال لشخصية األمة وخصابصها.
وال بد يل هنا أن أنقل يف مواجهة التطعيع الثقايف ،ومنهج هذه املواجهية :فقيرة
مطولة ،مما كتعه الدكتور جمدي محاد( )49يف ورقتيه اخلصيعة التيي قيدمها للميؤمتر
القومي اإلسالمي الثالث يف بريوت يناير  2222يقول ظظظ:
«ويف ظروف عامل اليوم ،من املالحظ أن مسلسل التطعييع الثقيايف يفيتح هويية
( )49مةاون املدير الةام ملركز دراسات الوحدة الةربية ،وهو قومي يفيض محاسة وإخالصا ،وأراه
أقرب ما يكون إا اإلسالميني.
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الةرب ع حتد جديد ،وبخاصة حينام يكون هذا التطعيع  -ع نحو ما هو عليه -
فقرة يف ن

إمربيايل صهيوين جديد يت ع املنطقة وأهلهيا الرشيعيني ،عنوانيه:

«نظام الرشق األوسهب» ،وهو النظام الذي يتطليع إا انتيزاع رابطية الةروبية مين
نسيج الةالقة بني أهل املنطقة وأقطارها األصييلة ،فيةييد تركيعهيا عي مقتىضي
كيمياء ثقافية واجتامعية جديدة».
وفضال عام تقدم ،ال بد من تأكيد أن التطعيع الثقايف ،بمةناه الواسع ،ليس حاال
تنتظر ،بل هو حال تةيشها األمة منذ عقود ،بل هي احلال التي مهدت للكثيري مين
مظاهر االهنيار والرتدي التي تةيشها األمة.
ومةنى ذلك أن املطلوب هنا هو مواجهة حال التطعييع الثقيايف ،ال جميرد منيع
حدوثه ،ألنه بالفةل يشن محلته الضيارية عي األمية منيذ امين .وهيذا التطعييع
سيجةل الةدو الصهيوين بني ظهرانينا.
ويمكن القول إن أول املؤرشات ع مدى فةالية الدور الذي تقيوم بيه الثقافية
الةربية واإلسالمية يف مواجهة التطعييع ،إنيام يتمثيل يف «مقاومية» هيذه الشيحنة
الضعابية اخلانقة التي تلقيها كلمة التطعيع يف وجدان كل عيريب ومسيلم  ...ومين
املهم أن ذلك حيدث بصفة تلقابية ،ودون أي جهد مين حياكم أو مثقيف .ومين
الثاب أن مصدر األسى الةميق هلذه اآللية  -آلية التطعيع ورد الفةل التلقيابي يف
مواجهته  -أهنا آلية تةتمد القرس والتطويع ،وال تقوم ع اإلرادة احليرة املسيتقلة،
التي تعحث عن مصلحتها وترعى غايتها ،بام ينسجم مع كيل ميا هيو يعيةيي يف
وجداهنا وضمريها ونظم القيم واملةتقدات التي تةتنقها.
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أهمية التجربة املصرية يف رفض التطبيع:
وال شك يف أن اخلربة املرية يف هذا السياق هلا أمهيتها من وجوه عيدة ،فضياًل
عن فضل السعق! فمن املةلوم أن «إتابيل» قيد اشيرتي أن يكيون التطعييع يف
مقابل االنسحاب من سيناء  -بمقتىض بنود املةاهدة  -كضامن الستمراية «عملية
السالم» حتى بةد إمتام عملية االنسحاب ،وع نحو يكفل راب ًطا ال ينفصيم بيني
العلدين .ومةنى ذلك يف النهاية هو أن حيل «وجود مدين إتابييل» يف مري كلهيا
حمل «الوجود اإلتابييل الةسكري» يف سيناء .بل ذهعي املةاهيدة إا أبةيد مين
ذلك ،ونص ع أن يتم التطعيع الكامل للةالقات بيني العليدين قعيل انسيحاب
«إتابيل» الكامل من سيناء .لقد تم تعادل السفراء ،وأبرمي اتفاقييات متةيددة
تتةلق بالسياحة والتجارة والعرتول  ...إل  ،و«إتابييل» ميا االي حتتيل مخ ي
سيناء .ورشط التطعيع يف نظر «إتابيل» هو الضامن أال يتكرر يف  1982ما وقع يف
 ،1975وهو انسحاهبا من سيناء دون أن تكون هلا «قعضة ما» ع مر حتول دون
نشوب حرب أخرى بني العلدين .وهذا مؤرش يف حد ذاته عي ميدى يقينهيا مين
وجودها غري الطعيةي.
غري أن هذه «املةادلة»  -أي التطعيع مقابل اجلالء  -إنام تقوم ع التعاس ،هو أن
الةمليتني ليستا بالةمليتني املتامثلتني حتى جييري تعيادل بيينهام .ذليك أن اجليالء
عملية عسكرية ختضع ألوامر تصدرها احلكومة اإلتابيلية للجيش اإلتابيييل.
أما التطعيع ،فليس هو بالةملية التي ختضيع لالتفاقييات التيي تربمهيا احلكومية
أيضا ع استةداد الشةب املري لتطعيع الةالقات ميع
املرية فقهب ،بل يتوقف ً
«إتابيل» ،وهو أمر ال متتلك احلكومة املرية السيطرة عليه.
ومن املؤكد أن القيادات املرية قد حرص كل احلرب ع أال ترتك حلكومة
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«إتابيل» أي مربر ملؤاخذهتا ع عدم احيرتام التزاماهتيا حييال التطعييع .ولكين
احلكومة اإلتابيلية ال بد أن تكون قد الحظ أن مجاهري شةب مر ،وبخاصية
يالبةه املثقفة ،قد وقف من عملية التطعيع موق ًفا أشيد عيداء ،وأن هيذا الةيداء
للتطعيع مل يكن مين املمكين نسيعته فقيهب إا عنيارص يمكين اهتامهيا بيالتطرف
والتةصب ،ع أرضية دينية أو غري دينية.
فإن افرتاا أن تصيعح «الةالقيات بيني املرييني واإلتابيلييني» عالقيات
«يعيةية» إنام يقتيضي كيافرتاا سيابق علييه أال تتةيارا هيذه الةالقيات ميع
األوضاع «الطعيةية» للمريني ،أي أال تطرل قضيية «التطعييع» ميع «إتابييل»
قضية «هوية» بالنسعة لشةب مر .وبالفةل ،فكيف يمكن للمريني  -املريني
كافة ،وليس فقهب «املتطرفني» أو «املتةصعني» بينهم  -أن يقعلوا كيأمر «يعيةيي»
عقدية حكومة «إتابيل» املةلنة بأن فلسطني الةربية ال وجود هليا قيهب ،أو قيانون
الكنيس بضم القدس الةربية واعتعار املدينة املقدسة بشقيها عاصمة أبدية للدولة
اليهودية ،أو تكرار قول «القيادات اإلتابيلية» بيأن مين حيق «إتابييل» القييام
بغارات تأديعية ضد أية دولة عربية ،وبلوغ عدوان إتابييل حيد ميا فةلتيه ضيد
الةراق ولعنان وتونس ،فضاًل عن الشةب الفلسطيني؟
لقد أصعح «تطعيع» الةالقات مع «إتابيل» ،يف نظر شةب مر  -بمختليف
أمرا يتةارا مع كيل ميا هيو
فئاته واجتاهاته ،ومن خمتلف املنطلقات السياسية ً -
«يعيةي» يف نظره هو .أصعح مقتضيات «السالم» نقيض ميا تقتضييه «هويية»

شةب مر .ونجم ذلك من صميم بنية «السالم املنفرد» .لقد فرا هذا «السالم
املنفرد» ع شةب مر أن يةادي أعداء «إتابيل» و أعداء «إتابيل» هم عيوامل
يعيةيا أصياًل  -تار ًا وتراثًا ونضااًل وهوية :الةامل
ينتمي إليها شةب مر  -انتامء
ً
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الةريب والةامل اإلسالمي وعامل عدم االنحياا.
ومن هنا أصعح املةادلة التي تقيوم عليهيا «املةاهيدة املريية اإلتابيليية»
تكشف عن أوجه خلل يف صميم بنيتها األساسية :احلكومة املريية تؤكيد أهنيا
تنجز رشوط التطعيع ع الوجه الذي حددته املةاهدة ،وع «إتابيل» أن تنجز يف
املقابل التزاماهتا باالنسحاب مين سييناء .وحكومية «إتابييل» تيتهم احلكومية
املرية بأن شةب مر ال يلعي التطعييع ،أو بيام كيان عيدم تلعيية شيةب مري
حكوميا خعي ًثيا جييري
تدبريا
للتطعيع ،أو ربام كان عدم تلعية شةب مر للتطعيع
ً
ً

عمدا ،وقره ع تدابري رسمية وشكلية فقهب ،يف انتظار
بمقتضاه تةطيل التطعيع ً
جالء إتابيل من سيناء ،وحتى تةود مر ميرة أخيرى بةيد ذليك إا احلظيرية
الةربية .وهو «منطق» جدير بالتأمل ،يف ضوء ما حدث يف الواقع.
وقد الحظ قادة الكيان الصهيوين أن مقامة الشةب املري للتطعييع بيدأت يف
الثقافة أواًل لتنتقل إا بقية جماالت احلياة ،فكان جلنة الدفاع عن الثقافة القوميية
هي أوا هيئات املجتمع املري التي تصيدت ملرشيوع التطعييع ،وهيب بةيدها
الشةب املري بكل فئاته إا إغالق املنافذ أمام التغلغل الصهيوين ،فيام حرصي
الدولة نفسها ع التزام منهج «السالم العارد» مع الكيان الصهيوين ،منطلقة من أن
املةاهد تفرا ع مر إقامة «عالقات» مع هذا الكيان ،ولكنها ال تفرا عليها
يعيةة هذه الةالقات ونوعيتها ومدى حرارهتا .ولةل هذا املوقف املري الشةعي
والرسييمي هييو يف صييلب املييأاق املتةيياظم الييذي تةيشييه الةالقييات املرييية -
عموما ،وهو ناجم باإلضافة إا
خصوصا ،وحتى املرية  -األمريكية
اإلتابيلية
ً
ً
املناخ الثقايف والويني املوجود يف مر ،عن شةور متةاظم لدى مجاعيات النخعية
املرية الرسمية واألهلية ،فضاًل عن كل االعتعارات املعدبية القوميية والوينيية،
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بأن الفكرة التي يقوم عليها «نظام الرشق األوسيهب» وميا ييداخلها مين مشياريع
«تطعيع» تسةى إا هتميش مر وعزهلا عن دورها اإلقليمي والةريب.
كيف نواجه التطبيع والتدمري الثقايف؟
إن تةطيل التطعيع يف مر هو انتصار للثقافة ،ولقد كان من الطعيةي «بةيد أن
تسك املدافع» أن تندفع الثقافة لكي حتميل الرايية مين أجيل التصيدي لةمليية
التطعيع .فكيف نواجه التطعييع؟ ويف احلقيقية :كييف نواجيه مرشيوع التيدمري
والتفكيك الثقايف الذي ينطوي عليه التطعيع ،وبخاصة يف ظل االختالل اجلسيم يف
موااين القوى واهلجمة اإلمربيالية الصهيونية ع املنطقة هبدف إخضاعها  ...مرة
واحدة وإا األبد؟!

***
 - 1املواريث الثقافية لألمة هي السد املنيع
من ناحية أوا ،تتمثل نقطة العداية يف اإلقرار بأن هذا التيار اآلن  -التطعييع -
ليس بإعصار ،لكون األمة تقعع ع تراث ثقايف عميق ،مما جيةلها أمة غيري سيهلة
االنصياع للعدابل الثقافية الدخيلة ،إهنا أمة ترتكن إا تراث ثقايف غيري هيش ،بيل
قادر ع النهوا بتأمالهتا احلارضة وآفاقها املستقعلية ،وهلذا فإن ثقافتها املرتاكمة
تنطوي ع عنارص مقاومة وضيوابهب تتحسيس الطيارئ واليدخيل وهليذا فقيد
وصف بأهنا أمة مواجهة ،إذا ابتلي بأقسى حمن التياري  ،وهعي عليهيا أعتيى
الةواصف ،وتةرض لسلسلة من حماوالت الطمس واملحو ،ومع ذلك فقد اادهتا
تلك املحن قوة شكيمة وصالبة إرادة .ويعقى وجدان األمة ووعيها احلقيقيي هيو
أهم مقياس لكل سياسة ،والسد الةايل املنيع أمام التطعيع.
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لقد نجح الةرب ،يف أكثر من موقع وعرب أكثر مين مرحلية تار يية ،يف جتربية
مجيةيا،
مقاومة حماوالت تدمري املقومات الثقافية الذاتية هلويتهم ،ال جمال لتةدادها ً
سواء جرت هذه املحاوالت مع محالت الغزاة الفرنجية والتتيار ،أو ميع مرشيوع
«الترتيك»( )50الذي حاول أصحابه اسيتغالل اليوالء الةيريب للرابطية اإلسيالمية
املتمثلة بالدولة الةثامنية ل،ب الثقافة الةربية واللغة الةربية.
 - 2ثقافة املواجهة ال االنغالق:
ومن ناحية ثاتية :من املؤكد أن مقاومة هذا النوع من املشاريع ،وال سيام الثقافية
منها ،ال جيوا أن تنحر بالتحذير السلعي من خمايرها ،أو بياإلجراءات الشيكلية
التي ال تتصل هبا ،بل جيب أن ترتقي إا مسئولية تطوير ثقافتنا القومية إا املستوى
أيضيا كيل
الذي نجابه به ال مرشوع «التطعييع» الصيهيوين فحسيب ،بيل نجابيه ً
التحديات الثقافية واحلضارية التي حيملها لنا الةر.
أبدا مين ميدخل االنغيالق
وهبذا املةنى فإن املقاومة الثقافية للتطعيع ال تكون ً
حيث ننكفئ ع ذواتنا ،ونتآكل من داخلنا ،ونغرق يف رصاعيات الفيرق واملليل
واالجتهادات الضييقة .وأسياس ذليك أن االنغيالق الثقيايف هيو الوجيه اآلخير
للتفكيك الثقايف ،وبالتايل يصيب يف خدمة مرشوع التطعيع الثقايف مهام تةارضي
نيات أصحابه ورغعاهتم مع هذا املرشوع .ولذلك حتتاج هيذه املقاومية إا «ثقافية
املواجهة».

( )50يشري إا محلة «الترتيك» التي قام هبا مجاعة «االحتاد والرتقي» يف تركيا ،وهي مجاعة علامنيية ال
دينية مةادية للةرب ولإلسالم وللخالفة ذاهتا.
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 - 3ثقافة الوحدة مع التنوع:
ومن ناحية ثالثة ،إذا كان عنوان مرشوع التطعيع الثقايف هيو التفكييك الثقيايف
لوحدة األمة وتدمري مقومات متاسيكها ،فيإن الةنيوان املضياد يعقيى هيو «ثقافية
الوحدة» ،أي الثقافة احلريصة ع تنمية عنارص الوحدة يف جمتمةنا ،وتةزيز أوارص
التامسك بني أبناء أمتنا .وهبذا املةنى تصعح «ثقافة الفتنة» واحدة من أبرا الةنارص
املمهدة للتطعيع الثقايف ،بل هي ركن ربي

من أركان ثقافة التطعيع .فالتطعيع مع

أعداء األمة ال يستقيم إال بالفتنة داخل صفوف األمة ذاهتا .غيري أن احليديث عين
ثقافة الوحدة جيب أال يوقةنا باخلطأ املقابل ،أي يف «ثقافة القهر» باسم االنسيجام،
وثقافة الصهر باسم التامسك ،وثقافة هيمنة اللون الواحد باسم الوحيدة .فيداخل
الثقافة الةربية واإلسالمية الواسةة هناك تنوع يمكن أن يتحيول إا مصيدر ثيراء
لتلك الثقافة .ومن ثم فإن «ثقافة الوحيدة ميع التنيوع» تتطليب أول ميا تتطليب
تكريس قيم القعول لآلخر داخيل املجتميع الواحيد ،واحيرتام اآلخير ،والسيةي
للتكامل مةه يف إيار هذه الوحدة.
 - 4ثقافة التفاعل والتجميع ال التفريق:
ومن ناحية رابةة ،إن من أبرا مةامل احلضارة الةربية واإلسالمية أهنيا حصييلة
تفاعل حضارات سعقتها ،وشةوب اجتمة يف ظلها ،وأديان موجودة يف أرضها،
فمن أبرا املسامهني فيها مسلمون غري عرب ،وعيرب غيري مسيلمني ،عي نحيو
مميزا يف احلضارة اإلنسانية بأتها .وال شك أن هذه السمة
جةلها متثل
نوعيا ً
ً
تطورا ً

كعيريا عي مسيتوى
دورا
املتميزة للحضارة الةربية واإلسالمية اجلامةة ،مل تةطها ً
ً
مهما ع مستوى املسيتقعل .فمين أبيرا
دورا ً
الامال فحسب ،بل تةطيها كذلك ً

الدعوات الثقافية التي تسةى احلركة الصهيونية إلنجاحها ع املسيتوى الةياملي،
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وخصوصا األمريكي ،هو الرتويج لفكرة احلضارة اليهودية  -املسييحية ،باعتعيار
ً
اليهودية واملسيحية حضارة واحدة ،تةتمدان ع كتاب واحيد ،وهبيذه احلضيارة
يتحول هيود الةامل من جمموعة قليلة الةدد إا قوة كربى بةيد انضيواء املسييحيني
حت لوابهم.
ويف ظل هذه الدعوة تكاثرت كنابس جديدة يف الوالييات املتحيدة ،ويف ظلهيا
متارس الضغوط املتصاعدة ع الفاتيكان لفك ارتعايه بالقدس ،ومتسكه هبويتهيا
الةربية .إن هذه الدعوة ،ومن دون شك ،هي أخطر األسلحة التي تسةى احلركية
الصهيونية إا استخدامها ملواجهة احلق الةريب ،بل لتكريس هيمنتها ع املنطقة،
وهي دعوة ال يمكن مواجهتها إال عرب دعوة حضيارية بياحلجم ذاتيه ،تركيز عي
التالقي التار ي للمسيحية واإلسالم ،وحتى اليهودية ،يف صنع احلضارة الةربيية
عرب الةقود الامضية.
ممكنا قيام عنر توحيد بني الةرب وغري الةرب من
يف ظل هذا التكامل يصعح ً
املسلمني املقيمني ع األرا الةربية ،وبفضله تتمكن املسيحية املرشقية الةربيية
من أن تلةب دورها التار ي كجرس حضاري بني املسيحية واإلسالم ،بني الرشيق
والغرب ،فةروبة املسيحني املرشقيني تةطيهم صلة خاصة باإلسالم ،ومسيحيتهم
متنحهم القدرة ع التخايب الفاعل مع الغرب املسيحي.
إن بلورة هذا املرشوع احلضاري الةريب اجلامع متثل ،كذلك ،أحيد أبيرا بنيود
ربيسيا مين
مصدرا
جدول أعامل مقاومة التطعيع الثقايف ،ألن هذا املرشوع ي،ب
ً
ً

مصادر قوته ع املستوى الةاملي.
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 - 5مواجهة االخرتاق الثقايف:
ومن ناحية خامسة ،ألن الثقافة هي مسؤولية فكرية وعلميية وأخالقيية ،فيإن
املثقف الةريب مسؤول بشكل خاب يف مواجهة مرشوع التفكيك الثقايف الةيريب.
والةقل الصهيوين بات يدرك أنه إذا كان الثقافة الةربية صةعة االخرتاق ،لةراقية
جذورها ومتانة مقوماهتا ،فإن مهمة اخرتاق بةض املثقفني الةرب تعقيى أسيهل،
وبالتايل يمكن استخدامهم كأحصنة يروادة الخرتاق احلصون الثقافية الةربية.
واخرتاق املثقفني الةرب لن يأخذ بال،ورة شكل االخرتاق الصهيوين املعارش،
فمثل هذا االخرتاق يكشف أصحابه ويقلل من تيأثريهم ،بيل هيو يأخيذ شيكل
الرتويج لقيم ومفاهيم وعالقات تصب معارشة يف تدمري املناعة الثقافيية الةربيية.
فالرتويج ألنامط االستهالك الغريب مثاًل ،ونرشي ثقافية الييأس يف األمية ،واإلحيياء
بوجود تناقض بني متطلعات الةر واالنتامء القومي والروحي «أي اإلسيالمي»،
واجتامعييا إال يف ظيل اقتصياد السيوق ورشوييه
اقتصياديا
واالدعاء بأن ال تقدم
ً
ً

الةاملية ،وتقديم اخلصوصيات الثقافية للجامعات املتةايشة داخل جمتمع واحد ع

أهنا عنارص تناقض وتناحر ال يمكن اجلمع بينها ،والسقوط باسم الواقةية يف منطق
الرتويج لكل مشياريع األعيداء ،واالسيتهتار بسيلم القييم األخالقيية السيابدة،
والتفييريهب بكييل رشوط املناعيية االجتامعييية وتصييويرها ميين خملفييات الييامال،
وااللتحاق بركب الساليني ،وافتةال اخلصومات ،وتغليب الثانوي من اخلالفات
ع اجلوهري من الراعات  ...إل  ،كلها أشكال متةددة لنمهب واحد ،يةتمد ع
نوع من املثقفني الذين سقطوا فريسة املرشوع االستةامري الثقايف ،فكانوا عن وعي
أو غري وعي جنو ًدا يف خدمة التطعيع.
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 - 6الثقافة العربية اإلسالمية للجماهري:
ومن ناحية سادسة ،جيب أن ال تنسينا ثقافة النخعة الرتكيز ع الثقافية الةربيية
اإلسالمية الشةعية ،ألن هذه الثقافة األخيرية متثيل عم ًقيا بةييد األغيوار راسي
اجلذور ،وألن املواين الةريب اإلسيالمي الةيادي هيو ميادة الةروبية واإلسيالم،
هنوضيا وانكفياء ،وحقيقية األمير أن
والةجلة والفلك اليذي تيدور علييه أمتنيا
ً
سوسيولوجيا اليوم هي سياسة الغد ع حد تةعري بوتول .وعي هيذا فالتحصيني
السوسيولوجي الثقايف ألمتنا يتم من خالل الةض بالنواجذ ع منطقنيا الشيةعي
وموضع محاسنا واعتزاانا ،بأدبنيا وفولكلورنيا ،بموقةنيا يف احليياة ،بموسيوعتنا
الثقافية ،بجاملياتنا وأخالقياتنا ،بحعنا الرفيع للحياة ،فهذه الديناميات هي القالع
احلصينة والروافع الناهضة .وحقيقة األمر ،أننا إذا متسكنا هبيذا املينهج اسيتطةنا
القول إن التطعيع جمرد أسطورة ،ذلك أن الةامة يملكون سالحني :سيالل اإلييامن
وسالل اللسان .وهبذين السالحني أخفق التطعيع الصليعي(.)51

***

( )51من دراسة د .جمدي محاد  -املقدمة للمؤمتر القومي اإلسالمي يف بريوت يناير 2222م.
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 - 2حتدي التجزئة والتفكيك
وإذا كان التحدي الصهيوين هو أبرا ما يواجه أمتنيا الييوم ،واليذي أمكنيه أن
يفرا عليها تسوية ظاملة ،تةرتف للظامل الغاصب برشعية ميا اغتصيعه ،ويتنياال
فيها صاحب الدار عن حقوقه األساسية له .ثم مل يكفه ذلك حتى أراد أن «يطعيع»
الةالقة بني الل

وصاحب الدار ،حتى ينسى ما وقع عليه مين ظليم واغتصياب

وترشيد ،ويةيش الغاصب العاغي ناعم الةني ،مسرتيح العال ،ال شى مقاومة ،وال
اف انتفاضة من غرمانه املظلومني املقهورين ...
فهناك حتد آخر ال يقل عن هذا التحدي يف عظم خطره وبةد أثره ،وهو «حتيدي
التجزبة والتفكيك» الذي أصاب األمة منيذ ألغيي اخلالفية ،وهيدم قلةتهيا،
وبات األمة ممزقة الشمل ،مشتتة القوى.
إننا هبذه التجزبة أصعحنا كيانات صغرية ،ال ترهب عدوا ،وال تنر صديقا يف
عر تتكتل فيه القوى ذات املصالح املشرتكة بةضها ميع بةيض ،ليسيتطيةوا أن
ينافسوا الكتل األخرى ،وأن حيققوا يموحهم ويثعتوا وجودهم.
إن الناس بجوارنا يقوون بالتوحيد ،ونحن بجوارهم نضةف بيالتفرق .فمين
املةلوم أن االحتاد يقوي القلة ،كام أن التفرق يضةف الكثرة.
وال غرو أن تداع علينا األمم كام تتداعى األكلة ع قصةتها ،مع كثرة عددنا
«مليار وثلث من العرش» ولكنها كثرة كغثاء السيل ،كام صورها احلديث الرشيف.
إن هذا اهلم الكعري ال بد أن يكون يف مقدمة مهومنا ،لام ليه مين رضورة وأمهيية

َّ َ
ِۡم ٗ
َ
َِكعناۡ
ِۡبَل ِلۡ ۡ
ۡرَّللِ
خاصة ،إنه هو هم الوحدة ،التي أمرنا اهلل هبا يف كتابه { َِۡفۡرَت ِۡ ۡموي ِ
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َ ََ ۡ

َِفَلۡتف َّقويۡ} [آل عمران.]713 :

َ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ
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ۡ ۡ
َ َ َء ۡ
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بعدِۡم
ت} [آل عمرانِ{ ،]715 :فَلۡتنزعويۡفتفۡالويِۡفتذهبۡرِ
َ ۡ ء َّ َّ َ َ َ َّ
َبي َۡ} [األنفال.]42 :
ِفۡرص َِب ِۡفيۡۡإ ِ ۡۡرَّللۡمِۡۡرلل ِ ِ

وحذرنا رسوله فقال« :ال ختتلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكلوا» متفيق
عليه .كام حذر من «فسادات ذات العني» واعتربها «احلالفة» ال حتلق الشةر ،ولكن
حتلق الدين.
وقد علمتنا احلياة أن االحتاد يقوي الضةفاء وأن التفرق يضةف األقويياء ،وأن
اليد وحدها ال تصفق ،وأن الذي أضاع الدولة اإلسالمية الكيربى ،التيي يسيميها
بةضهم «اإلمربايورية اإلسالمية» إنام هي نزعات الفرقة واالنفصال .وأن أمتنيا مل
حتقق نرا كعريا ع أعدابها إال بفضل الوحدة ،ولو كان جزبية مثل وحدة مر
والشام يف عهد صالل الدين اإليويب.
فال حياة هلذه األمة وهي ممزقة األوصال واألشالء ،كأهنا أمم شتى ،ومجاعيات
متعاينة ،بل متجافية ،بل متةادية ،بل متقاتلة أحيانا ،يذوق بةضيها بيأس بةيض.
ونحن يف عامل يتقارب بةضه مع بةض ،ويتكتل بةضه مع بةض ،كام ملسنا ذلك يف
االحتاد األورويب ،ناسيا اخلالفات القديمة ،واحلروب القديمية ،الةرقيية والدينيية
واإلقليمية ،ولكن املصلحة املشرتكة دعتهم أن ينسوا أو يتناسوا تلك الراعات،
وتلك األيام السود ،وأن يقيموا سيوقا مشيرتكة واحتيادا مشيرتكا ،وأن يتالمحيوا
ويتضمنوا فيام بينهم :يف الثقافة ويف السياسية ،حتيى لتكياد تيذوب بيينهم كيل
الفروق .ونحن وحدنا ال النا نةاين من التفرقة والترشذم.
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ونحن ال نستطيع أن نواجه املرشوع الصهيوين إال متحدين.
وال نستطيع أن نحقق التنمية املنشودة إال متحدين.
وال نستطيع أن ندخل عر التكنولوجيا املتطورة إال متحدين.
وال نستطيع أن نواجه التكتالت الكيربى يف الةيامل بالكيانيات الصيغرية التيي
نشهدها يف عاملنا .ال بد من الةمل لتجميع قوى األمة كلها :ع اخيتالف أدياهنيا
من مسلمني ومسيحني ،واخيتالف ميذاهعها ميع سينيني وشييةيني ،واخيتالف
توجهاهتا من عروبيني وإسالميني ،واختالف يعقاهتا من أغيياء وفقيراء ،وميالك
ومستأجرين ،وحكام وحمكومني ،فاملةركة توجب أن تضم اجلمييع ،وال يتخليف
أحد.
وعلينيا أن نقييوي «التضييامن» املوجييود حاليييا ،واملتمثييل يف «منظميية املييؤمتر
اإلسالمي» التي متثل الوجود السيايس لألمة اإلسالمية ،حتى تصعح أكثير فةاليية
وتأثريا ،وأن نرتقي هبا  -بالتدريج  -حتى نصل إا نوع من الوحدة الفيدرالية ،أو
الكونفيدرالية أو غريها ،يمكننا من حتقيق آمالنا ويموحتنا ،ويةيننا ع اسيرتداد
حقوقنا ،وجيةل لنا وانا يف نظرغرينا.
إن هذا السةي إا الوحدة املنشودة فريضة ورضورة ،فريضية بمنطيق اليدين،
ورضورة يف منطق الواقع.
لقد بات الدم املسلم أرخ

دم يف الةامل ،وغدا املسلمون يذبحون ويقتلون يف

أقطار شتى ،وال أحد حيمى هلم ،أو يرخ من أجلهم ،إنام توجد أصيوات حافتية
هنا وهناك حتتج ع ما جيرى ألبناء اإلسالم ،والصوت اخلاف ال يوقظ نيابام ،وال
حيرك ساكنا ،بل هو صوت من شأنه أن ينيم اليقظان ،بدل أنه ينعه النةسان.
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أمسينا يوال السينوات الامضيية ال نكياد نسيمع نرشية أخعيار يف اإلذاعية ،أو
نشاهدها يف التلفاا ،إال كان أخعار املسلمني ومآسيهم هي التي تسود النرشيات.
فمن نكعة فلسطني إا داهية أفغانستان ،إا بلوى الصومال ،إا حمنية الفلعيني ،إا
مأساة كشيمري ،إا كارثية العوسينة واهلرسيك ،إا مصييعة كوسيوفو ،إا يامية
الشيشان ،إا غريها وغريها من نوابب العلدان ،وعاديات الزمان ،حتيى أصيعحنا
ينطعق علينا قول أيب الطيب:

رميياين الييدهر بيياألرااء حتييى فيييؤادي يف غشييياء مييين نعيييال
فرييت إذا أصييابتني سييهام تكرست النصيال عي النصيال
ولكن أقول هنا :إن من الرش ما يأن باخلري ،ورب ضارة نافةة ،فقد الحظ أن
هذه املحن والشدابد التي تنزل باملسلمني ،واملةيارك التيي تفيرا علييهم ،رغيام
عنهم ،واملظامل التي حتل بساحتهم من قعل القيوى املةاديية هليم مين الصيهيونيني
والصليعيني والوثنيني ،وأعداء امللة واألمة ،تيوقظ اليرول اإلسيالمية ،والشيةور
باإلخوة اإلسالمية ،وترى من يريد أن يرى :حقيقة األمة اإلسالمية الواحدة ماثلة
للةيان ،حية يف وجدان الشةوب.
لقد رأي ذلك يف أامة أفغانستان ،وأامة كشيمري املسيلمة ،وأامنية العوسينة
واهلرسك ،وأامة كوسوفو ،وأامة الشيشان ،رأي غليان املسلمني يف كيل مكيان
من أرا اإلسالم من أجل إخواهنم املستضةفني يف األرا ،من الرجال والنسياء
والولدان ،الذين ال يستطيةون حيلة وال هيتيدون سيعيال .رأيي حتيرق الشيعاب
للذهاب إا ميادين اجلهاد ملشاركة هؤالء األبطال يف جهادهم ،رأيي اجلمةييات
اخلريية واإلغاثية اإلسالمية تستنجد الناس الناس لنجدة إخواهنم ،ورأي اجلامهري
املسلمة تتجاوب مةهم ،حتى إن املرأة تتيربع بحليتهيا وخياتم اوجهيا! رأيي
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خطعاء املساجد يف صلوات اجلمع ،ويف قنوت الوتر يف صالة الرتاويح يف رمضان،
يدعون إلخواهنم املجاهدين بالنر املعني ،وإلخواهنم املرشيدين واملأسيورين ،أن
يفك اهلل بقوته أتهم ،وجيرب برمحته كرسهم ،ويتوا بةنايته أمرهم ،ويف دعيابهم
ع اليهود والربيني واهلنيدوس ،وأخيريا عي اليروس الطغياة املتجيربين ،أن
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن ينكس أعالمهم ،ويزلزل أقدامهم ،وأن هيلكهم كام
أهلك ثمود بالطاغية ،وكام أهلك عادا بريح رصرص عاتية ،وأن ينزل عليهم بأسيه
الذي ال يرد عن القوم املجرمني.
ورأي جتاوب املسيلمني يف كيل مكيان ميع قضيية أرا اإلتاء واملةيراج،
وأرا املسجد األقىص واستةدادهم لعذل األنفس والنفابس من أجلها.
نةم ،نحن نرى احلكومات يف العالد اإلسالمية  -إال ما رحم ربك  -غابعة عين
هذه املحن اإلسالمية ،وال تكاد حتس هبا ،ألهنا نابمة أو منومة ،وحتى إذا أحسي
هبا فهو إحساس واهن ،ال حيتل بؤرة الشةور ،وال يثري كوامن الوجيدان ،بيل هيو
هامش الشةور ،وحتى لو استيقظ هذا الشيةور ،وأدركتيه الصيحوة الفطريية يف
بةض األوقات ،فإن مراعاة املصالح الداخلية ،واخلضيوع للضيغوط اخلارجيية،
كفيالن أن يلجئا هذه الشةور إا أن تعئ فال يظهر ،وأن يصم فال ينطق ،بيل
أن يموت فال حييا.
لكن عزاءنا عن غياب هذه احلكومات النابمة أو املنومة ،التي تقودها املصيالح
القريعة ،ال األهداف العةيدة ،وتؤثر إرضاء قوى العرش الضاغطة ،عي إرضياء اهلل
تةاا والوالء له وألمته ،عزاءنا عن نوم هذه احلكومات :هو يقظة شةوبنا املسيلمة
ووعيها بقضاياها ،وخصوصا عندما حتتد األامات وحتلوليك الظليامت ،وتتيواا
ال،بات املوجةات .هنا يصحو وجيدان األمية ،وتتحيرك مشياعرها ،وتسيتثار
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كوامنها ولواعجها ،لتثع وجودها ملن ينكره ،وأنه حقيقة ال وهيم ،وأهنيا مل تيزل
حية مل مت  ،باقية مل تزل من خارية الوجود.
ضرورة جتميع كل القوى للمواجهة والتصدي:
إن موقفنا نحن الةرب واملسلمني  -ونحن نستقعل القرن احلادي والةرشين -
يقتيض منا أن نةمل بجد وصدق ،ع جتميع كل القوى ملواجهية أعيدابنا :الفقير
واجلهل واملرا والرذيلية والتةصيب واحلقيد والعغضياء والتعةيية يف اليداخل،
والصهيونية والصليعية والشيوعية واالستكعار يف اخلارج.
جتميع كل املواطنني مسلمني ومسيحيني:
ال بد من جتميع القوى الوينية والقومية كلهيا ،بغيض النظير عين اختالفاهتيا
الدينية ،فإن مل جيمةنا الدين جتمةنا «الدار» فالفقه اإلسالمي يةترب غري املسلمني يف
أوياننا من «أهل الدار» أي أهل دار اإلسالم ،وهي كلمة نرتجم عنهيا اآلن باسيم
«الوينية».
ع أننا من الناحية الدينية اخلالصة  -جيمةنا مةنى «الكتابية» أي أننا وهم مين
«أهل الكتاب» الذين اعتربهم اإلسالم صنفا متميزا من غري املسلمني ،وناداهم يف
كتابه هبذا الوصف املوحي باإليناس والتقريب «يا أهل الكتياب» ورشع هليم مين
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واملسيحيون منهم هلم منزلة أخ

من عموم أهل الكتاب ،باعتعيارهم أقيرب

مودة للمسلمني كجامعة ،بخالف اليهود ،فهم مع املرشكني أشيد النياس عيداوة
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للذين آمنوا ،كام نعه ع ذلك القرآن.
والةرب من هؤالء هلم منزلة أكثر خصوصية ،بسعب أن الةربيية  -وهيي لغية
القرآن  -لغتهم ،والثقافة اإلسالمية  -بصفة عامة  -ثقافتهم ،فهم ليذلك يةيدون
مسلمني بالثقافة واحلضارة ،ال بالةقيدة وامللة .وهذا ما اعرتف به كثيري مين كعيار
املسيحني يف الةامل الةريب.
بل منهم من دعا إا تطعيق الرشيةة اإلسالمية ع املسيلمني وغيري املسيلمني،
بحرارة ومحاسة فاق محاسة كثري من املسلمني أنفسيهم ،مثيل اليزعيم املسييحي
السوري املةروف فارس اخلوري .كام بين ذلك يف كتايب «بينات احلل اإلسالمي»
ورسالتي «األقليات الدينية واحلل اإلسالمي».
وع كل حال ،عندما يكون اخلطر حمدقا بالوين كله ،وباألمة مجيةا ،بحرمات
األمة ومقدساهتا ،ال بد أن يقف اجلميع مقاومني ومرابطني ومدافةني عن احلميى،
املسلمون واملسيحيون سواء ،ومن هنا عقد املؤمتر املشرتك بني الفئتيني مين أجيل
قضية القدس الرشيف يف بريوت سنة  1996حت عنوان «مسلمون ومسييحيون
مةا من أجل القدس» وقد شارك يف هذا املؤمتر ،وشيارك فييه كثيري مين أعيالم
املسلمني ،ومن آباء املسيحني من خمتلف مذاهعهم وكنابسهم.
وال يفوتنا أن نشري هنا إا املحاوالت اخلعيثة واملشعوهة التي تسيةى سيةيها يف
تفتي الصف ،ومتزيق الوحدة ،وإثارة الفتنة بني أبناء الشةب الواحيد ،التيي قيد
دع هبا ،ويقع يف شعاكها الطيعون من املواينني.
وال بد لنا من الةمل بكل قوة لسد األبواب التي هتب منها ريال الفتنة الطابفية
السموم.
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وذلك بعيان املوقف اإلسالمي الصيحيح مين األقلييات املسييحية املوجيودة
بالفةل يف أكثر من بلد عريب وإسالمي ،وتفنيد األقوال املتشنجة التي يقوهلا بةض
املسلمني املةارصين ،مستندين إا آراء قديمة يف بةض الكتب.
ال بد من تعني واضح وحاسم لالجتهادات املةارصة املتسياحمة واملنفتحية عي
اآلخرين ،ومن ذلك قضية «اجلزية» التي هي ععارة عن «رضيعة رءوس» ع غيري
املسلمني ،يف مقابل فريضتني دينيتني ع املسلمني ،مها :الزكاة واجلهاد.
فإذا قعلوا أن يدفةوا رضيعة مساوية للزكاة :من ناحية وقعلوا أن جيندوا لليدفاع
عن الوين واألمة كاملسلمني ،فالواجب ع أوا األمر أن يمكنوهم من ذلك.
وقد يلب بنو تغلب  -وكانوا من نصارى الةرب  -من أمري امليؤمنني عمير أن
يسقهب عنهم «اسم اجلزية» ويأخذ يف مقابلها ما شاء «باسم الصدقة» ألهنم ييأنفون
من كلمة «جزية» فقعل منهم عمر ،وقال قولته :هؤالء القوم محقى ،رضيوا املةنيى
وأبوا االسم.
وقد رشحنا هذا املةنى يف أكثر من كتاب لنا ،بام ال يدع جماال للعس أو إهيام.
وجيب علينا أن نقف يف وجه الغالة ومشةيل النار من الفريقني :املسلمني وغيري
املسلمني ،من احلمقى الذين ال يدرون ماذا يفةلون ،ومن املتةصعني الذين أعامرهم
التةصب وأصمهم ،فهم ال يعرون وال يسمةون.
وعلينا كذلك أن نفوت الفرصة ع الذين يصعون الزي ع النار من خيارج
العالد ،بدعوى أهنم يريدون محاية األقليات من االضطهاد الديني ،وهيم جيةليون
من احلعة قعة ،ومن الفأر مجال ،فإذا مل جيدوا فأرا وال حعة لتضخيمها ،اختلفوا مين
عند أنفسهم أوهاما ،ليتخذوا منها ذريةة للتدخل يف شئوننا ومقدارتنا ،كام حاولوا
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ذلك يف مر ويف السودان ويف غريمها.
والةقالء واحلكامء من املسيحيني يرفضون هذه التدخالت بوضول ،ويرون أنه
ال يمكن أن حيميهم يشء غري سامحة اإلسالم ،ورشيةة اإلسالم ،وتفياهم عنيارص
األمة فيام بينهم دون سامل للغربياء أن يتيدخلوا فيةكيروا الصيفو ،ويسييئوا إا

َّ
ۡ ۡ َ َ
َّ
الةالقات ،ويقطةوا حعال املودة ،فهم كام قال اهلل تةااَِۡ { :فۡرَّلِي َ ۡيَنقضو َۡه َدۡۡرَّللِۡ
َ
ۡ َ َ َ
َ َ َ ۡ َ َ ء َ َ َ َّ ۡ ء َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ
َ
ۡۡلۡۡرض ِ
فَۡأِف للئِكۡل ۡه ۡ ۡ
ِم ۢ َۡبعدِۡمَِكثقُِِ ِۡفيقطعو ۡماۡأم ۡۡرَّللۡب ِ ُِۡ ۡأ ۡيوص ۡ
لِۡفيفُِۡدِف ِ
َّ
َۡن ءو ۡءۡ َّ
ِۡفل َ ۡه ۡ
ۡرللع َن ُۡ َ
يرِ} [الرعد.]65 :
ۡردل ۡ

وع أهل احلكمة من املسلمني واملسييحيني توعيية اجلمييع بيأن «الطابفيية»
ليس من «التدين» يف شئ ،فالتدين يقوم ع املحعة ،والطابفية تقوم ع احلقيد،
والتدين احلق سامحة مع املخالف ،والطابفية تةصب ضيد اآلخير .التيدين يعنيي
والطابفية هتدم ،التدين حييي والطابفية متي .
جتميع كل املسلمني من سنيني وشيعة:
ومن التجميع املطلوب ملواجهة القيوى املةاديية ألمتنيا :جتمييع كيل القيوى
والشةوب اإلسالمية ،بالرغم من االخيتالف امليذهعي بيينهم ،وأعنيي بياخلالف
املذهعي :اخلالف بني السنة والشيةة ،وبني السنة واألباضية .فأنيا أعليم أن أعيداء
األمة يريدون أن يشةلوها حربا دينية رصحية بلقاء بني املسلمني بةضهم وبةض ،مل
يكفهم احلرب التي قام بني الةراق وإيران ،ع أساس قيومي :عيرب وفيرس،
فهم يريدوهنا اآلن بني سنة وشيةة ،وجيب ع الةقالء واحلكامء من الفيريقني :أن
يكونوا أكثر وعيا وذكاء منهم ،وال يمنحوهم الفرصة ،لينعشوا القديم ،ويضخموا
اجلديد ،و لقوا املشاكل ،ويضةوا الةقعات ،ويثريوا الفتن.
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وقد اشرتك يف «نيدوة التقرييب بيني امليذاهب» التيي دعي إليهيا املنظمية
اإلسالمية للثقافية والرتبيية والةليوم ،سينة 1995م والتيي عقيدت يف الربياط،
وح،ها علامء ودعاة من أهل السنة ومن الشيةة مةا ،وأسيفرت عين توصييات
ييعة.
كام ارت إيران يف ربيع سنة 1998م بدعوة من جممع التقرييب بيني امليذاهب،
برباسة الرجل السمح آية اهلل الشي واعظ ااده اخلراساين ،وتأييد من صديقنا آيية
اهلل الشي حممد عيل التسخريي .ولقي عددا كعريا مين الةليامء يف يهيران وقيم
ومشهد وأصفهان ،كام لقي ربيس اجلمهورية السيد حمميد خيامتي ،واسيتمرت
مقابلتي مةه نحو ساعة ،كام لقي ربيس جملس تشخي

مصلحة النظيام حجية

اإلسالم ع أكرب رفسنجاين(.)52
ووجدت عند اجلميع رغعة يف التفاهم والتةاون والتالقيي ،وقيد ذكيرت هليم
براحة األشياء التي حتول دون التقريب احلقيقي ،وهو :سب الصحابة واملوقيف
من أهل السنة داخل إيران ،وحماولة نرش التشيع يف بالد أهل السنة.
وقد جتاوب مةيي الفضيالء مين علامبهيم ،وأكيدوا مةيي أن ال ميربر لسيب
الصحابة ،وبخاصة الكعار منهم مثيل أيب بكير وعمير ويلحية واليزبري وعابشية
تررر ،وقد أفضوا إا ما قدموا ،كيام أكيدوا يل أهنيم يف كتيعهم الدراسيية ذكيروا
مواقف حتتذى أليب بكر وعمر ،باعتعارها نامذج إسالمية للعطولة واهلدايية ،وهيذه
ال شك خطوة إا األمام ،نرجو أن تتعةها خطوات.

( )52كان مرشد اجلمهورية وقابدها السيد عيل خامنتي مريضا يف ذلك الوقي  ،فليم أمتكين مين
مقابلته.
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وما أبلغ ما قاله اخلليفة األموي الراشد عمر بن ععد الةزيز حني سئل عام شجر
بني الصحابة ،فقال :تلك دماء يهر اهلل منها أيدينا ،فال نلط هبا ألسنتنا!

َ ۡ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ
ِۡفَلۡ
واهلل تةاا يقول{ :ت ِلۡكۡأم ُۡۡقدۡۡخلتۡلهاۡمناَُۡنلتِۡفلمن ۡمناَُۡنِت
ۡ َ
ۡ َۡ َ َ َ ۡ
َۡ َّماۡ وويۡ َيعۡ َملو ۡ} [العقرة.]747 ،734 :
تسۡ ۡلو

ومما يساعد يف هذا االجتاه االجتاه التقريعي :أن أهيل السينة مجيةيا حيعيون أهيل
العي حعا مجا ،فمن ذا الذي ال حيب فايمة الزهراء سيدة نسياء الةياملني ،وأحيب
بنات رسول اهلل إليه؟ ومن ذا الذي ال حيب اوج فايمة العتول ،وابن عم الرسيول،
وسيف اإلسالم املسلول ،فارس األمة املةلم ،وخطيعها املفيوه وعاملهيا وأقضياها
عيل بن أيب يالب؟ ومن ذا الذي ال حيب السعطني الكريمني ،سيدي شيعاب أهيل
اجلنة :احلسن أشعه الناس خلقا وخلقا برسول اهلل صصص ،واحلسني أبا الشهداء؟
كل أهل السنة من عرب وعجم يتقربون إا اهلل تةاا بحب هؤالء مجيةا لقرهبم

ۡ
َ
من رسول اهلل صصص ،ودخوهلم يف دابرة قوله تةاا{ۡ:إ َّن َماۡيۡ ۡ
يدۡ َّ ۡ
ۡرَّلل ِِۡلۡذه َِبۡعننم ۡ ۡ
ِ
ِ
َ
ِۡف ۡي َطه َ ۡك َۡتطه ٗ
ت َ
ۡرل ج َسۡأه َلۡۡربَ
ْ } [األحزاب.]33 :
َك
ِ
ِ
ِ
ِ

ويريد أهل السنة من الشيةة أن يقابلوا حب أهل العي بحب الصيحابة رال
اهلل عن اجلميع ،فكام نحب أهل بيته عليه الصالة والسالم ،جيب أن نحب صيحعه
الذين آمنوا به وعزروه ونروه واتعةوا النور الذي أنزل مةه أولئك هم املفلحون.
وال سيام من كان أقرب منهم إلييه مثيل احللفياء األربةية ،والةرشية املعرشية،
واملهاجرين واألنصار ،فكل من كان قريعا من مشكاة النعوة أصابه قعس من نورها.
وحسعنا يف فضل الصحابة :ما نطق به آيات الكتاب الةزيز يف أواخير سيورة
األنفال ،ويف سورة التوبة ،ويف آخر سورة الفتح ،ويف وسطها ،ويف سيورة احلرشي،
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وخصوصا السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،وأهيل بيدر ،وأهيل أحيد،
وأهل بيةة الرضوان.
أضف إا ذلك ما رصحي بيه األحادييث الصيحال املستفيضية يف فضيلهم
عموما ،ويف فضل آحاد منهم خصوصا.
يؤكد ذلك أن هؤالء هم الذين نقلوا إلينا القرآن ،متلوا بألسينتهم ،حمفوظيا يف
صدورهم ،مكتوبا يف مصاحفهم.
وهم الذين رووا لنا سنن الرسول الكريم ،وتفاصييل سيريته وأقواليه وأفةاليه
وتقريراته ،فام خانوا وال بدلوا.
وقد ذكر بةض اإلخوة أن الشيةة  -كل الشيةة  -يؤمنيون بتحرييف القيرآن،
وأنه ناق

 ،ونقلوا يف ذلك من كتب الشيةة ما يؤيد هذ الدعوى .وأنا ال أنكير أن

هذه األقوال موجودة يف كتب الشيةة ،ولكن ليس كل ما يوجد يف الكتيب يكيون
صحيحا مابة يف الامبة ،ويؤمن كل الشيةة بام فيه.
فاملحققون من الشيةة يقولون :إن الذي ينقيل يف هيذا املةنيى إنيام هيو كيالم
«اإلخعاريني» ال من كالم «األصوليني».
والذي ال شك فيه أن اجلميع يؤمنون أن ما بني دفتي املصيحف هيو كيالم اهلل
الذي ال يأتيه العايل من بني وال من خلفه.
وأن املصحف الذي يطعع يف إيران هو نفس املصحف الذي يطعع يف املدينة ويف
القاهرة ،وسابر بالد املسلمني.
وأنه هو الذي حيفظه أبناؤهم يف املدارس ،ويت عندهم يف اإلذاعة والتلفاا.
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وهو الذي حيتج به عليامء الةقييدة عي عقابيدهم ،ويسيتدل بيه عليامء الفقيه
والرشيةة ع األحكام.
صحيح أننا قد نختلف مةهم يف تأويل بةض اآليات .كيام نختليف مةهيم يف
استنعاط بةض األحكام ،ولكن هذا ال يوجب أن نكفرهم ونخيرجهم مين امللية،
فكثريا ما تلف أهل السنة بةضهم مع بةض ،يف قليل أو كثري مين االجتهيادات
الفرعييية يف الةقابييد أو الفييروع ،النظرييية والةملييية ،وال يوجييب هييذا تكفييريا،
كاالختالف بيني مدرسية اليرأي والنظير ،ومدرسية احليديث واألثير يف الفقيه،
واالختالف بني مؤويل آيات الصفات وأحاديثها من نظار األشياعرة والامتريديية،
وبني مانةي التأويل مطلقا من احلنابلة ومن وافقهم.
واخلالف بني أهل السنة واألباضية أضيق دابرة ،وذلك يف مثل قضية رؤيية اهلل
تةاا يف اآلخرة ،وأفةال الةعاد بني اجلرب واالختيار ،ونحو ذلك.
ومثل هذا اخلالف ال ينعغي أن يؤدي إا قطيةة مع اإلباضية ،أو حتريم الصيالة
خلقهم ،فهذه قضايا نظرية ال يرتتب عليها أمر عميل ،ولكل فيها اجتهاده ،أصاب
أم أخطأ ،وما ع العاحث عن احلق إال أن يستفرغ وسةه ،وجيرد نفسه مين اتعياع

َ ۡ َ
مل َِۡۡۡر َّ ۡ
َّللۡ
اهلوي ،واالنقياد لغري احلق ،وال يكلفه اهلل تةاا أكثر من هذا ،إذ {َلۡي
َّ
َ
نف ًُاۡإَِل ِۡۡفَن َع َها} [العقرة.]682 :

وقد رجح اإلمامان ابن تيمية وابن القيم أن املجتهد يف مسابل الدين الةلمية أو
الةملية مةذور إن أخطأ الصواب ،بل مأجور أجرا واحدا ،وال دليل عين التفرقية
بني الةلميات والةمليات.
وأعتقد أن املصابب الكربى التي حتيق باألمة من يمني وشامل ،جديرة أن جتمع
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املتفرقني ،وتوحد املختلفني .وما أصيدق ميا قيال شيوقي :إن املصيابب جيمةين
املصابني!
ولقد ذكر لنا القرآن الكريم يف أوابل سورة الروم كيف حزن املسيلمون لغلعية
الفرس  -وهم جموس يةعدون النار  -ع الروم ،وهم نصارى أهل كتاب ،ووقيع
بينهم وبني املرشكني من قريش جدال ومراهنية حيول مسيتقعل الفيريقني .ونيزل
القرآن يعرش املؤمنني ،بأن الريح ستتجه لصالح الروم ،وأن النري سييكون هليم.

ََ
ء َ َ َ ِ َۡ
{يل ء ء ۡۡ ۡ7غل َِلتۡۡرل ُّۡ ۡ
َۡن ََكلل ِۡلو َ ۡۡۡ3لۡبضِِ َۡنِني َ
َ
َ
ۢ
ِ
نيۡ
ه
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ع
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ه
ِفمِۡۡ ۡ2لۡأدَۡنۡۡرضفَِۡف
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َ
ء
َ
َّ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
ِۡف َيو َمئذ َۡيف َ ۡحۡۡرل ۡۡمؤۡم ِۡنو َ ۡۡ4ب َ
ِۡف ِم ۢ َۡبع ۡد َ
َۡل ۡل َ
ِ ََّّللِۡۡرضم ۡ
ِ
ِۡفه َوۡ
ۡصۡۡرَّللِۡينۡصۡم ۡشااء
ن
م
ۡ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ۡرل َعز ۡ
يزۡۡرل َّحَِك ۡۡ} [الروم.]5 - 7 :
ِ

أفليس ما بني السنة والشيةة أقرب وأقرب مما بني املسلمني والروم؟
إننا ال ننكر اخلالف ما بني املذهعني ،ولكن ما نتفق فيه مين القضيايا األصيلية
والفرعية ،النظرية والةملية ،أوسع بكثري مما نختلف فيه ،أو ليس األوا بياجلميع
تعني هذه القاعدة الذهعية احلكيمة« :نتةاون فيام اتفقنا عليه ،ويةذر بةضنا بةضيا
فيام اختلفنا فيه».
وال ريب أن الذي نتفق عليه كثري وكثري جدا ،فليضع كل منا يده يف ييد أخييه
ليشد أاره فيه« :واملنمن للمنمن كالبنيان يشد بعض بعضا» متفق عليه.
ألسنا مجيةا من أهل القعلة؟
ألسنا مجيةا من أهل «ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل»؟
ألسنا نؤمن مجيةا بأركان اإليامن اخلمسة كام ذكرها القرآن« :اإليامن باهلل والييوم
اآلخر ،واملالبكة والكتاب والنعيني»؟
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ألسنا مجيةا نؤمن بأركان اإلسالم اخلمسة «الشهادتان ،وإقامة الصيالة ،وإيتياء
الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج العي »؟
ألسنا مجيةا نؤمن بمكارم األخالق؟
ألسنا مجيةا نرفض اإلحلاد واإلباحية؟
ألسنا مجيةا نقاوم االستةامر والصهيونية؟
ألسنا مجيةا نحارب االستعداد واملظامل االجتامعية؟
ألسنا مجيةا نقف مع املستضةفني يف األرا من املسلمني؟
ألسنا مجيةا ضد الطغاة واملستكربين يف األرا بغري احلق؟
ألسنا  ... ... ...ألسنا  ... ... ...؟
فلنتةاون يف هذه األمور التي تفتقر منا إا بذل اجلهود ،وجتنيد اجلنود ،وحشيد
القوى ،وتةعئة الطاقات ،ورب الصفوف ،للوقوف يف املةركة جنعا إا جنب ،كام

َّ َّ َ ۡ
َ ٗ َ َ َّ
َ
ُۡي ُِّبۡ َّۡرَّلِي َ ۡيۡ َقتِلۡو َ ۡۡل َ
نوص}
ۡصفاَۡنأن ۡه ۡۡبنن َي َۡۡ َّم ۡص ۡ
قال تةاا{ :إ ِ ۡۡرَّلل
َۡنَِِكلُِِ
ِ

[الصف.]4 :

جتميع كل االجتاهات إسالمية وقومية:
ومما يدخل يف إيار التجميع والتكتيل املطلوب :توحيد كل االجتاهات اإلجيابية
والفاعلة يف الساحة الوينية ،واحلريصة ع سيادة األمة واستقالهلا ،واملدافةة عن
حقوقها وحرماهتا ،والواقفة يف وجه املةتدي عليها.
وأهم هذه التيارات أو االجتاهات :االجتياه اإلسيالمي اليذي ينيادي باإلسيالم
مرجةا لألمة ،ومنهاجا للحياة ،وأساسا لإلصالل والتغيري.
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واالجتاه القومي ،ويمثله يف الوين الةيريب :االجتياه الةيرويب ،اليذي ييدعو إا
الةروبة أساسا للوحدة ،ومنطلقا حلفز األمة ،وربطها برتاثها وحضيارهتا ،اعيتامدا
ع اللغة اجلامةة ،والتاري املشرتك.
وال فى أن يف كل من التيارين غالة ومتشنجني ،ال يقعل كل منهام التفاهم مع
اآلخر ،وال يود االقرتاب منه.
ففي اإلسالميني من يةترب كل دعوة قومية دعوة جاهلية ،ومروقا مين اليدين،
وإنكارا لإلسالم ورسالته وحضارته وأمته.
ويف القوميني من يرى اإلسالم عابقا لألمة عن التقيدم ،ومين ييرى أن اليدعوة
للدين دعوة إا الرجةية والةودة إا الوراء ،وهو يةتيرب القوميية كيأنام هيي نعيوة
جديدة جتمع الناس ،بدل نعوة حممد صصص ،ومن يرى قطع كل عالقة باملسلمني مين
غري الةرب ،وهؤالء الغالة من الفريقني ال يمكن أن يلتقييا ،وال أرضيية مشيرتكة
بينهام.
ولكن املدار ع أهل االعتدال من الفريقني ،ممن يمثل التيار الوسطى أو يقرتب
منه.
إذ ال ريب أن الةربية هي لسان اإلسالم ،والةروبة وعاؤه ،وأرا الةرب فيهيا
نشأت دعوة اإلسالم ،ومنها انطلق وفتح اآلفياق ،وكتياب اإلسيالم عيريب،
ورسول اإلسالم عريب ،وصحابته عرب ،وهم الذين تلقوا عنيه القيرآن ،ونرشيوا
اإلسالم ،وعلموا األمم .وكل مقدسات اإلسيالم الكيربى مثيل املسيجد احليرام
والعي احلرام ،ومسجد الرسول وقربه ،واملسجد األقىص ،كلها يف أرا الةرب.
وحضارة اإلسالم وثقافته إنام عربت عنها لغة الةرب ،فإذا كان مةتمد القوميية
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الةربية ع اللغة والتاري  ،فاللغة هي لغة القرآن ،والتاري يف جوهره هيو تياري
اإلسالم.
واإلسالم بغري خالف هو الذي وحيد أمية الةيرب ،وهيداهم مين ضيالالت
الوثنية ،وعلمهم بةد اجلاهلية ،وأخرجهم من الظلامت إا النور ومحلهيم رسيالة
اهلداية للةامل ،وجةل منهم رعاة األمم بةد أن كانوا رعاة الغنم ،واكاهم وعلمهيم
الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قعل لفي ضالل معني.
فال يشك عريب مسلام أو غري مسلم ،يف فضل اإلسالم عي الةيرب والةروبية،
وأنه الذي رفع ذكرهم يف الةاملني.
ترى ماذا كان سيكون مثل أيب بكر وعمر وعيل وأيب ععيدة وسةد وخالد ليو مل
يكن اإلسالم ،ولو مل ييدخلوا فييه وجياهيدوا يف سيعيله ،ويسيامهوا يف متكينيه يف
األرا؟
لقد كان عمر بن اخلطاب يقارن بةمرو بن هشيام «أيب جهيل» وأسيلم عمير،
وبقى أبو جهل ع رشكه وضالله ،ومات عليه ،فأين هذا مين ذاك ،وأيين الثرييا
وأين الثرى؟ وهل سيكون خالد بن الوليد أكثر من فارس مثل عنيرتة بين شيداد
الةع ؟
إن فخر الةرب إنام هو بالقرآن ال بشةر امرئ القيس أو عمرو بن كلثوم.
فخر الةرب إنام هو بمحمد الذي جةلهم اهلل به أمة وسطا ،وكانوا بحيق خيري
أمة أخرج للناس ،وكانوا ع شفا حفرة من النار فأنقذهم منها.
فخر الةرب إنام هو اإلسالم الذي أورثهم ممالك كرسى وقير ،وأصعحوا بيه
كالشامة بني األمم ،حتى قال ابن اخلطاب بحيق :نحين كنيا أذل قيوم فأعزنيا اهلل
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باإلسالم ،فمهام نطلب الةز بغريه أذلنا اهلل.
ويف ضوء هذه املةاين ينعغي أن يلتقي الفريقان :القومي واإلسالمي ،وهيذا ميا
دعا عقالء التيارين أن يفكروا مةا يف إيار اجلوامح الواشجة ،والقواسم املشرتكة،
للوقوف صفا واحدا يف وجه التحديثات الكعرية اهلابلة التي تواجهها األمة اليوم.
وقد أدى هذا إا تقديم ورقتني من كل من التيارين تدعوان إا رضورة التالقي
والتجمع يف إيار ما قدمه الطرفان من جوامع وضوابهب.
وكان من وراء ذلك املؤمتر القومي اإلسالمي الذي انةقد يف مدينية بيريوت يف
أكتوبر سنة  ،1994واعترب املؤمتر التأسي ي ،وأقير صييغة التالقيي ،كيام اعتيرب
مؤسسة دابمة ،تلتقي كل سنتني.
وقد التقى امليؤمتر ثيالث ميرات :اللقياء األول يف  ،1994والثياين يف ،1997
والثالث يف هذه السنة يناير  ،2222وكلها يف بريوت ،وكان يل رشف املشياركة يف
األول والثالث منها.
ويف اعتقادي أن هذه ظاهرة صحية ،وخطوة إجيابية ،وكل من التيارين له قوتيه
وله أتعاعه وأنصاره يف الةامل الةريب ،وليه دعاتيه ومفكيروه ،وقيد عياش التيياران
متعاعدين فرتة يويلة من الزمن ،بل أقول براحة :متنافرين ،بل متةاديني ،بسعب
سيطرة الغالة واملتفيهقني من هؤالء وهؤالء ،وبسعب جهل كل يرف بياآلخر ،أو
مةرفته من السطح ،ومن جهل شيئا عاداه.
فلام اقرتب الطرفان ،وخصوصا الةقالء منهام ،وجدا أن ما جيميع بيينهام أكثير
بكثري مما يفرق ،وأن اخلري كل اخلري يف االحتاد واالبتالف ،وأن الرشي كيل الرشي يف
االفرتاق واالختالف ،وأنه إذا أحسن كل يرف الظن باآلخر ،وأحسن التةميق يف
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فهمه ،واقرتب خطوة من صاحعه ،استحال اخلالف إا وبيام ،ووقيف اجلمييع يف
صف واحد كالعنيان املرصوب.
وأشد أين رأي هذا التقيارب قيد أدى إا خيري كثيري ،فقيد وجيدت اليذين
يتحدثون من القوميني يف جلسات املؤمتر يعدأون حديثم بيي «بسيم اهلل» والصيالة
والسالم ع رسول اهلل.
ووجدت اجلميع يؤكدون ع مةياين اإلييامن ،والتمسيك بيالقيم والفضيابل
األخالقية ،ويةتزون بالرتاث واحلضارة اإلسالمية ،بيل وجيدت هيذا عنيد غيري
املسلمني ،كام عند املسلمني.
ولقد سمي بةض إخواننا من املسيحني مثل األب أنطوان ضو يثني يف كلمته
ع موقةنا اإلسالمي الةاملي ع اإلنرتن  ،وهو موقع ( )Islam On Lineوع
ما يقدمه من مةرفة وخدمات.
كام رأي الدكتور جورج جعور من سوريا يثني ع برنياجمي يف قنياة اجلزييرة
«الرشيةة واحلياة» ويقول يل :إنني أتابةه باستمرار ،وهو خري ميا يقيدم يف عرينا
للتةرف ع اإلسالم ،وخصوصا لغري املسلمني.
ولقد قرأت األوراق املقدمة من القوميني ،فلم أجد فيها ما ينكره اإلسيالم ،إال
ما ندر ،مما قد يقع من اإلسالميني اخلل

أنفسهم ،بل رأي عيددا منهيا يفييض

إيامنا ومحاسا لثقافة اإلسالم ،وأمة اإلسالم.
جتميع كل القوميات عربا وغري عرب:
ويف إيار التجميع والتكتيل وتوحيد الصفوف الذي ننشده ،يلزمنا أن نجميع
كل القوميات املختلفة ،يف ديارنا الةربية خاصية ميا دام يضيمها اليدين الواحيد،
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والوين الواحد ،والثقافة الواحدة.
ومن هنا ال ينعغي بحال أن يوجد جمال للتفرقة بني عرب وأكراد يف الةراق ،وال
بني عرب وبربر يف شامل أفريقيا «اجلزابر واملغرب».
فقد ضم اإلسالم اجلميع يف حضانته ،وصيعهم يف قالعيه ،وصيعغهم بصيعغته،
ربط بينهم الةقيدة الواحدة ،والشيةابر الواحيدة ،والقعلية الواحيدة ،واآلداب
الواحدة ،والرشيةة الواحدة ،فكلهم يؤمنون برب واحد ،وبرسول واحد ،وبقرآن
واحد ،وكلهم جاهد يف سعيل هذا الدين ،وااد عنه أعداءه.
األكراد هم الذين دافةوا عن أرا الةرب ،أرا املقدسات واملسجد األقىص،
أرا فلسطني ،وهم الذين قادوا املةارك وقاوموا الصيليعيني بصيالبة ورشاسية،
حتى انتروا عليهم بقيادة صالل األيويب ،وهم الذين نرهم اهلل نره املعيني يف
مةركة حطني ،وهم الذين فتح اهلل ع أيدهيم بي املقدس ،فاسرتده املسلمون من
الصليعيني؟؟ بةد أن ظل أسريا يف أيدهيم تسةني عاما كاملة.
والرببر هم الذين نروا اإلسالم منذ أن وين قدمه بيالد املغيرب ،ومين ذا
الذي ينسى يارق بن اياد وأصحابه الذين اجتااوا العحر ،وانطلقيوا إا الشيايئ
األوريب ،لريفةوا فيه راية التوحيد ،ويةلوا كلمة اإلسالم ،ويقيموا دولية أنشيأت
حضارة شاخمة العناء ،تةلم منها أوربا لةدة قرون ،وترك وراءها آثارا ال تيزال
تشري إليها وتدل عليها ،إا اليوم.
ولن ينسى اجلزابريون أن الذي بةث النهضة الةربية اإلسالمية يف اجلزابر ،كان
رجال بربريا ،وهو الشي ابن بياديس ،ومةيه كثيريون مين الةيرب مثيل الشيي
اإلبراهيمي ،ومن الرببر مثيل الشيي الفضييل اليورتالين ،واجلزابرييون عيرهبم
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وبربرهم يفخرون برجلني كعريين يف تاري اجلزابر احلديث :األميري ععيد القيادر
الةريب ،والشي ابن باديس الرببري ،األول جاهد بالسيف والسنان ،والثاين جاهيد
بالقلم واللسان.
ثم إن هذه القوميات هي جزء أصيل من وينها ،ال جيوا اجلور عليها ،ونكران
حقوقها ،وجحود خصوصياهتا الثقافية واللغوية ،مع االعرتاف بحق اللغة الةربية
يف السيادة والسلطان ع األمة كلها.
ومن املةلوم الذي ال نزاع فيه :أن اإلسالم رسالة عاملية ،وأنه ال يفرق بني عرب
وعجم ،وال بني رشق وغرب ،وأنه جاء لييذيب الفيوارق بيني النياس ،وليمحيوا
النزغات الةصعية التي تفرق مجاعتهم ،وتةادي وحدهتم ،فهيو ييربأ ممين دعيا إا
عصعية ،أو قاتل ع عصعية ،وأنه جاء ليدعو اجلمييع إا أخيوة إيامنعية جامةيية،
تضم كل األعراق ،وكل األلوان ،وكل األقاليم ،وكل األلسينة ،وكيل الطعقيات،

َّ
َ
فقال تةاا{ :إِن َماۡۡرل ۡمؤم ِۡنو ۡإِخ َوۡة َ} [احلجرات.]71 :

وقال الرسول الكريم« :املسلم أخو املسلم»« ،كونلوا عبلاد اهلل إخوانلا» متفيق
عليهام« ،املسلمون يسعي بذمتهم أدناهم ،وجيري عليهم أقصاهم ،وهم يد عىل من
سواهم» رواه أبو داود وابن ماجه.
ومع هذا مل ينكر اإلسيالم خصوصييات القعابيل والشيةوب ،فقيد قيال ززز:

َ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ٗ ََ ء َ
ۡ
اِۡفَ َلائِلِۡلِ َ َع َارِ ءۡويۡ} [احلجرات.]73 :
{ِفجعلۡنم ۡشعوك

فال جيوا أن نؤجج حربا مفتةلة بيني القومييات اإلسيالمية بةضيها وبةيض،
وخصوصا بني القوميات التي تةيش يف داخيل اليوين الةيريب ،وتةيرتف باللغية
الةربية ومكانتها باعتعارها لغة القرآن واحليديث النعيوي ،ولغية الةعيادة ،ولسيان

أمتنا بني قرنني

247

الثقافة اإلسالمية األصيل ،وجيب أن تكون لغة التفاهم املشرتك بني املسلمني كافة.
جتميع قوى األمة اإلسالمية يف العامل:
ومما يدخل يف إيار التجميع الواجب علينا :جتميع قوى األمة اإلسيالمية ،وإن
اختلف عروقها ،وتعاين ألسنتها ،وتعاعدت أوياهنا .فنحن جزء من هذه األمة،
وهي أمتنا التي نةتز باالنتامء إليها ،ونةترب أهلها مجيةا إخيوة كيام قيال اهلل تةياا:

َ ََ
ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ
َّ َ َ َ َّ ۡ ۡ َ ۡ َ
{إ َّن َماۡۡرل ۡمؤم ِۡننو َ ۡإخ َ
َحنو ۡ}
ِۡفۡرتقنويۡۡرَّللۡلعلمن ۡت
نوةِۡأصنل ِحويۡبننيۡأخنويم
ِ
ِ
ۡ
[احلجرات ]71 :وقد من اهلل علينا هبذه النةمة ،نةمة األخوة ،حيني قيالَِ { :فۡرذَن ۡ ِفيۡ
ۡ ۡ َ َ ء ٗ َ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ
ٗ
َ َ َّ َ َ ۡ
نيۡقلوكِم ِۡأص َلح ۡت ۡبِن ِع َمتُِِ ءۡإِخ َوونا}
تۡۡرَّللِۡعلَكم ۡإِذَۡنت ۡأعديءِۡألَۡب ۡ
و ِعۡم

[آل عمران.]713 :

وإذا كنا نحن الةرب نحرب ع كسب الةرب غيري املسيلمني ،وهيم أقليية
حمدودة ،فكيف ال نحرب ع كسب املسلمني غري الةرب ،وهم أكثرية ضخمة؟
فالةرب بالنسعة لسابر املسلمني ،يساوون نحو اخلمس ،فكيف نضيع والء أربةية
أمخاس األمة لنا؟ وهل يصنع هذا عاقل؟
هذا لو كنا نتحدث باملنطق القومي الذي ينظر إا هذ األمير بمةييار املكسيب
واخلسارة ،أما املنطق الديني ،فريى جتميع األمة املسلمة كلها فريضة دينية مقدسة،
ال سيام يف مواجهة التحديات الكربى التي نواجهها اليوم .وإذا كان كل هييودي يف
الةامل مستنفرا حلساب إتابيل ،فلامذا ال نسيتنفر املسيلمني حييثام كيانوا لقضيية
فلسطني واملسجد األقىص ،وسابر قضيايا اخلطيرية التيي تطالعنيا أن نقيف صيفا
واحدا ،كام أمرنا اهلل تةاا؟
وأعود فأوكد أمهية «الدابرة اإلسالمية» لنا نحين الةيرب ،ورضورة اليتالحم

أمتنا بني قرنني

248

بيننا ،لنرة قضايانا ،وال جيوا لنا أن ننسى أن اإلسالم عرب عوايف املسلمني يف
الةامل ،وجةلهم يةتزون بالةرب ،وحيعوهنم ،ألهنم أهل رسول صصص ،كام ال ينعغي أن
ننسى أن سعب إنشاء منظمة «املؤمتر اإلسيالمي» الةامليية ،إنيام كيان هيو «حرييق
املسجد األقىصي» سينة 1969م ،اليذي أشيةل مجيرة احليامس يف مرشيق الةيامل
اإلسالمي ومغربه ،ومل يملك القادة إال يتجاوبوا مع الشةوب ،ويةقدوا القمة التي
انعثق عن قيام املنظمة املذكورة.
صحيح أن املنظمة ليس ع مستوى آميال الشيةوب ويموحاهتيا ،ولكنهيا
أحسن من «ال يشء» .وجيب أن تتكاتف لتقويتها واستمرارها.
ويرسين أن أنقل هنا صفحات مرشقة لرجل مفكر متواان ،مقعول من القوميني
واإلسالميني مجيةا ،يتحدث فيها بةمق ووضول عن واجب الةرب نحو ما سيامه
«دابرة احلضارة اإلسالمية» .ذلكم هو صيديقنا األسيتاذ اليدكتور أمحيد صيدقي
الدجاين حيث يقول ظظظ وسدد خطاه:
اسرتتيجية عربية جتاه دائرة احلضارة اإلسالمية:
«نةم  ...احلاجة ماسة إا انتهاج اسرتاتيجية عربية متكاملة جتاه دابرة حضارتنا
اإلسالمية يف هذه املرحلة من تار نا ،وفاء بحق أنفسنا ،ومن أجل القييام بإسيهام
حضاري يف عمران عاملنا .وإنجاا هذا األمر يفتح العاب واسيةا أميام قييام مجييع
األمم والشةوب والدول يف الدابرة لعلورة االسرتاتيجية اإلسالمية املتكاملية جتياه
حضارات عاملنا وعمرانه.
إن املناخ السابد يف الةامل املةارص مناسيب الادهيار فكيرة تضيامن دول دابيرة
احلضارة اإلسالمية .واحلديث عن مكان الدابرة ودورها يرتدد يف أوساط املفكرين
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يف عاملنا ع اختالف اجتاهاهتم ،ومن هؤالء السويدي انجامر كارلسيون صياحب
كتاب «اإلسالم وأوروبا تةايش أم جماهبة» ،وبول كينيدي الذي أفرد فصال خاصيا
يف كتاب «اإلعداد للقرن احلادي والةرشين» انتهى فييه إألى خالصية «أن الةيامل
اإلسالمي يفتقد ثقافة املرشوع» ع حد تةعريه ،يف إشارة تتحدانا كي نوفر ثقافية
املرشوع هذه .وقد سعق أن رشحنا يف كتاب «عن املستقعل برؤية مؤمنة» يف مطليع
التسةينات ما فكرة التضامن هذه التي تشري إا «عالقات تةاون وتكافل تقوم بني
املنتمني للحضارة اإلسالمية شةوبا وحكومات ودوال ،وتنطلق من هيذا االنيتامء
ومن استشةار وجود رؤية كونية مؤمنة جتمع بينهم» .كام أوضحنا تفاعيل عاميل
داخيل حيث ع الوحدة ،مع عامل خارجي يتمثل يف حتديات قيوى اهليمنية ،ميع
واقع عاملنا عامل الكتل الكعرية ،وثورة االتصال واملشكالت الةاملية ،يف صنع فكيرة
التضامن هذه .وانتهينا إا إثعات ثالث حقيابق بشيأهنا هيي :أصيالتها يف ضيمري
األمة ،ووجود مةوقات وصةوبات وعقعات أمام تنفيذها ،ويف الوق نفسه وجود
ما يفرا اليوم االشتغال هبا ،والتغلب ع الةقعات بغية حتقيقها .والواقع القيابم
يؤكد هذه احلقابق يف ختام التسةينات».
تساؤالت حيوية:
«إن إمةان النظر وإعامل الفكر فيام ينعغي أن تكيون علييه هيذه االسيرتاتيجية
الةربية املتكاملة جتاه دابرتنا احلضارية اإلسالمية ،يضةنا أميام تسياؤالت حيويية
حول كيفية تةزيز الوثيابق واليروابهب يف هيذه اليدابرة عي الصيةيدين الشيةعي
والرسمي ،وكيفية مةاجلة رصاعات حمتدمة داخلها يف القطر الواحد أحيا ًنا أخرى،
وكيفية تنظيم الةالقات داخلها وبني نواهتا الةربية وشقيقاهتا فيها ،وكيفية اعيتامد
عربيا .وتصل بنا حماوالت اإلجابة عن هذه التسياؤالت إا جمموعية
االسرتاتيجية ً
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أفكار نطرحها يف ختام هذا احلديث.
أفكار:
الفكرة األوىل :التوعية بحقيقة االنتامء احلضاري ليدابرة احلضيارة اإلسيالمية،
أفرا ًدا وشةوبًا وأممًا ودول ،وتكامل هذا االنتامء القومي يف دابيرة االنيتامء الثالثيية
الوينية والقومية واحلضارية التي ال تناقض بينهيا .واحليرب عي االنجيرار إا
اصطناع تناقض من خالل تةصب مقيي يف األتة الواحيدة أو بفةيل نزاعيات
تار ية نشع وأخرى قد تنشع  .وإدراك هذا االنتامء احلضاري يقوم ع الرؤيية
الكونية املؤمنة ،واالعتزاا بألسنة أقوام الدابرة ،مع تعجيل اللسان الةريب الذي أنزل
اهلل به القرآن الكريم ،واستحضار تاري مشرتك يويل ،وهذه الةنارص الثالثة هي
أركان اهلوية احلضارية .وهكذا يدرك اجلميع ،كل ع مسيتواه ،أنيه فضياًل عي
انتامبه الويني ،وانتامبه القومي ،منتم حلضارته اإلسيالمية التيي تةممهيا وسيابل
اإلعالم ،وتةتمدها احلكومات سياية هلا.
الفكرة الثانية :القيام بقراءة موضوعية منصفة للحضارة اإلسالمية نابةية مين
الذات ،مستنرية بآراء اآلخرين ،مةتمدة نظيرة نقديية عادلية تالحيظ اإلجيابييات
والسلعيات ع السواء ،وتةميم هذه القيراءة مين خيالل التوعيية  ...واحليق أن
احلاجة ماسة هلذا األمر يف واقع تسود فيه بني قطاع واسع من املثقفيني واملتةلميني
متحيزا ظهر يف أوساط
رأيا آخر
ً
قراءة أبسهب ما يقال فيها :افتقارها للةمق ،ونقلها ً
احلضارة الغربية ،وجرى تةميمه بوسابل خمتلفة من بينها مناهج تةلييم متعةية يف
بةض املدارس .وتقدم هذه القراءة احلضارة اإلسالمية عي أهنيا كاني حمكومية
باستعداد احلكام ،شأن حضارات أخرى رشقية .فالرشق عند هيؤالء «اسيتعداد»،
وعامل اإلسالم احلضاري جزء من هذا الرشق .وهكذا بكلمتني يقدم تاري كاميل
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وما أكثر األمثلة ع اخلطأ واخلطر والتةصب والتحيز يف قراءة هؤالء .وقيد قيدم
إنجامر كارلسون يف الفصل األول من كتابه نامذج منهيا ،ونعيه إا أهنيا تنتهيي «إا
حكم بانحطاط الرشق وعجز الرشقيني عن التفكري بشكل منطقيي ،وختلفهيم يف
مجيع ميادين احلياة .بل والقول إن اإلنسان الةريب وكذلك اإلنسان املسلم ال يمكن
أن يتطور أو يتقدم .وبناء ع هذا االعتقاد غدا مقعواًل االدعاء بأنه ال ينعغي متكيني
الةرب من التةعري عن ذاهتم «ويضيف كارلسون قاباًل» ولقد تقعل الكثريون هيذا
االدعاء الغريب بمن فيهم شيخ

مين ييراا كيارل كارلسيون بيأن الةيرب ال

يستطيةون متثيل أنفسهم! «فكتب يقول» إهنم ال يستطيةون متثيل أنفسهم ،وجيب
متثيلهم« .لويس بونابرت ،الثامن عرش من برومري».
القراءة املوضوعية املنصفة حلضارتنا تتصف بالنظرة الشاملة ،وتةني بام أسيامه
العةض «التاري األكرب» .وهو التاري احلضاري الشامل ،وال تقتري عي إييراد
حيافزا بيدل أن
جزبيات تتةلق بتاري احلكام فقهب .وهي لذلك جتةل من التاري
ً
يكون ععثًا .وما أغنى ما يمكن أن تثمره هذه القراءة وتةميمها ع أبناء حضارتنا.
الفكرة الثالثلة :تقوية الروابهب الشةعية والرسمية يف دابرة احلضارة اإلسيالمية.
وهذا يقتيض تواصل املؤسسات األهلية يف خمتلف امليادين بةضها ميع بةيض ،أو
اعتامدها برامج تستهدف توثيق الةالقة والتةياون .كيام يقتيضي الةنايية «بالنظيام
اإلسالمي» الرسمي .ومةلوم أنه منذ إهناء «نظام اخلالفة» يف دابرتنيا عيام ،1924
والشةور باحلاجة إا إيار جيمع الدول يف الةامل اإلسيالمي مليح ،وقيد أسيهم يف
حتقيق فكرة إقامة منظمة دول املؤمتر اإلسالمي الذي انةقد عام  1969بةد حماولية
إتابيل حرق املسجد األقىص .وال يزال هذا «النظام اإلسالمي» الرسمي يف حيده
األدنى من الفاعلية ،واستمراره وانتظام انةقاد مؤسساته الربيسة ،وأعالها القمية
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إقليمييا فياعاًل ،يأخيذ
نظاميا
اإلسالمية يدل ع إمكان تقويته وتطويره ،ليصعح ً
ً

مكانه الالبق به بني األنظمة اإلقليمية يف عاملنا .وقد فصل كاتب هذا احلديث رشل

النظام اإلقليمي لدابرة احلضارة اإلسالمية يف كتابه «عن املسيتقعل برؤيية مؤمنية»
معدءا له بلورها الفكر اإلسالمي احلديث.
وأورد أحد عرش ً
إن الةناية بالنظام اإلسالمي تسري متزامنة مع الةناية «بالنظام الةريب» املخيت
بالدابرة ضمن دابرتنا احلضارية اإلسالمية .وال بد من إقامة عالقة وثيقة بني النظام
اإلسالمي والنظام الةريب ،وأنظمة أخرى فرعية قابمة أو ستقوم داخل الدابرة.
الفكرة الرابعة :إعالن النظام اإلسالمي «ميثاق استنعاط السالم بني أعضيابه»،
والتزام الدول األعضاء هبذا امليثاق ،وبحل املشكالت التيي قيد تنشيب بيني دول
أخرى برول األخوة املنطلقة من االنتامء احلضاري ،املتمسيكة بتةياليم اإلسيالم،
واملحرتمة للقانون الدويل ،وهذا يةني نعذ اللجوء إا احلرب داخل دابرة احلضيارة
اإلسالمية .ومةلوم أن الدول يف دابرة احلضارة الغربية وصل  -بةيد أن اكتيوت
بنريان حربني عامليتني ياحنتني يف النصف األول من القيرن الةرشيين  -إا رفيع
شةار« :ال حرب بيني اليدول األعضياء يف منظمية امليؤمتر اإلسيالمي» ومةاجلية
سلما .إذ يكفي ما عانيناه من حروب بني هذه الدول يف النصيف الثياين
اخلالفات ً
من القرن الةرشين.
الفكرة اخلامسة :وثيقة الصلة بسابقتها ،وإنام نفردهيا لتأكييد أمهيتهيا .وهيي
اعتامد «النظام اإلسيالمي» «منيايق التخيوم» ،القابمية عي اجلوانيب «احليدود
السياسية» املستحدثة للدول القطرية األعضاء فيه ،منايق «وصل» وليس «منايق
فصل» .وانظر إليها ع أهنا «تصل» بني أقطار الدابرة ،وتربهب بني أبنابها ،وتشيهد
أع نسعة يف التفاعل بني ثقافات حضارتنا ،وتةرب عن مصالح دولنا املشرتكة.
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إن اختاذ هذه اخلطوة يرتتب عليه مةاجلة مجيع بؤر التوتر حلدودية القابمة الييوم
يف دابرتنا احلضارية .وهي بؤر قصد املستةمر الغريب عند رسمه احلدود السياسيية
لألقطار أن يعقيها ،كام قصد أن ينف وييؤجج نارهيا بمامرسية مفهيوم متةسيف
للسيادة القطرية ،ال ينظر أبةد من األنف ،قارص النظير .وهكيذا تتحيول منيايق
التخوم إا منايق مزدهرة ،بةد أن عان األمرين منذ نشأة الدولة القطريية .وقيد
فصل كاتب احلديث رشل هذه الفكرة يف كتابه «جتديد الفكر اسيتجابة لتحيديات
الةر».
الفكرة السادسة :عناية «النظام اإلسالمي» وأنظمتيه الفرعيية ،ومنهيا النظيام
الةريب ،والدول األعضاء ،بالتواصل مع أبناء احلضارة اإلسالمية املقيمني يف دابيرة
احلضارة الغربية بخاصية اليدوابر احلضيارية األخيرى بةامية ،ومنهيا األفريقيية
واألمريكية اجلنوبية ،ومتابةة التفاعالت احلضارية اجلارية يف أوسيايهم ،وتعيادل
التأثري بينهم وبني جمتمةاهتم اجلديدة التي اكتسعوا مواينتها .ذلك أن هذه الظاهرة
تتسم باالستجابة الفاعلة ،وتةتمد ع الدراسة املتةمقة ،وتنأى عن ردود األفةال،
وحترب ع الةناية باللسان األصيل ،وباللسان الةريب ،وبالذاكرة التار يية .وقيد
فصل كاتب هذا احلديث رشل هذه الفكرة يف مقاله «الةرب واملسيلمون يف أوربيا
برؤية حضارية».
الفكرة السابعة :اعتامد «النظام اإلسالمي» اسرتاتيجية عميل ليدابرة احلضيارة
اإلسالمية ،تأخذ يف االعتعار واقع كل عنر فيها ،والظروف املحيطة بيه ،وحتيدد
دورا له فيها ،يف حدود ما يستطيع ،مع احلرب ع تكامل األدوار .وال يكلف اهلل
ً

نفسييا إال وسييةها ،وإن اهلل حيييب الييذين يقيياتلون يف سييعيله ص ي ًفا كييأهنم بنيييان
ً
مرصوب.
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رمزا لقضية فلسطني ،واعتامدهيا قضيية
الفكرة الثامنة :اعتعار «قضية القدس» ً
مصريية لدابرة احلضارة اإلسالمية ،ووضع هدف حتريرهيا نصيب عيني «النظيام
عضوا ،وبلورة اسيرتاتيجية لعليوغ هيذا
عضوا
اإلسالمي» ونصب عيون أعضابه
ً
ً
اهلدف .وإفشال «احلل الةنري» لقضية فلسطني الذي حتاول قوى اهليمنة الغربية
فرضه ،ألنه ينتمي باغتصاب القدس وهتويدها.
وبةد  ...فإن هذه االسرتاتيجية الةربية املتكاملة جتاه دابرة احلضارة اإلسالمية،
تتطلب كي يتم اعتامدها أن تكون حمل حوار أهل الفكير واحليل والةقيد ،وحميل
بحث النظام الةريب الرسمي ،كي يتوافر هلا االقتناع هبا اليالام لتنفييذها .وإن لنيا
ونحن نميض مع القرن اخلامس عرش اهلجري ومع مطلع القرن احلادي والةرشين
امليالدي أن نستةني باهلل لعلوغ هذا اهلدف ونقول القول السديد ونةمل الصاحلات
ونتواىص باحلق ونتواىص بالصرب .واهلل منجز وعده»( .)53اهي.
جتميع كل فصائل الصحوة اإلسالمية:
ومن أوابل ما يدخل يف التجميع والتوحيد املنشود ملواجهة التحديات والقوى
املةادية للدين واألويان ولألمة كلها :جتميع فصيابل الصيحوة اإلسيالمية ،عي
مجيةيا إا
اختالف مدارسها ،وتةدد وجهاهتا ،وتنيوع مشيارهبا .بحسيعهم أهنيم ً
اإلسييالم ينتمييون ،وعنييه يصييدرون ،وإا نرييته يتسييابقون ،ويف خدميية أمتييه
يتنافسون ،ويف سعيل رشيةته جياهدون ،فلامذا ع كلمتيه ال جيتمةيون؟ وإلعيالء
رايته يتحدون؟ وع الرب والتقوى يتةاونون؟ وإذا كنا ندعو أبناء الوين أن يقفيوا
واحيدا ملواجهية اخلطير ،وإن اختلفي أديياهنم مسيلمني ومسييحيني ،أو
ص ًفا
ً
( )53من دراسة للدكتور أمحد صدقي الدجاين قدمها للمؤمتر القومي اإلسالمي الثالث.

أمتنا بني قرنني

255

اختلف عروقهم من عرب وأكراد ،أو عرب وبربر ،أو اختلف مذاهعهم الدينية
من سنيني وشةعيني ،أو اختلف اجتاهياهتم الفكريية ،مين إسيالميني وقيوميني،
فكيف ال ندعو إا وحدة صف «اإلسالميني» بةضهم مع بةض؟ وهم أوا الناس
أن يتحدوا وال تلفوا ،وأن جيتمةوا وال يتفرقوا ،وأن يتنارصوا وال يتخاذلوا ،وأن
يسامح بةضهم بةضا ،بدل أن يتةصب بةضهم ضد بةض.
لقد رأينا الكنابس واملذاهب النرانية يتقارب بةضها مع بةض ،رغم أن كل
مذهب منها يةترب دينا مستقال بذاته ،وإن انتسعوا مجيةا إا املسيحية ،فالكاثوليكية
غري الربوتستانتية ،وكلتامها غري األرثواكسية ،وقد وقع بيني هيذه امليذاهب مين
الراعات واحلروب ما انتفخ به بطون الكتب ،وما سجله التاري بميداد مين
الدم األمحر .ثم وجدوا املصلحة يف تنايس هذا كله ،واالتفاق ع احلد األدنى.
بل رأينا املسيحية تتقارب مع اليهودية ،برغم الةداء التار ي بينهام ،وبرغم ميا
صنةه اليهود باملسيح سسس ،رأينا ذلك يف موقف الفاتيكان وترببة اليهودية مين دم
املسيح ،ورأينا ذلك يف املسيحية األصولية ومساندهتا املتحمسة واملتةصيعة لدولية
إتابيل .ورأينا ذلك أخريا يف اعتذار بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاين براحة عام
وقع لليهود ع يد الكنيسة املسيحية.
ورأينا اليهودية والوثنية اهلندوسية تتقاربان وتتةاونان وتتحالفان تا وعالنية،
ورأينا الشييوعية الروسية السيوفيتية والرأسياملية األمريكيية الغربيية  -يف امين
احلرب العاردة  -تتةايشان سلميا ،بل تةتقدان سياسة الوفاق مين أجيل املصيالح
املشرتكة.
فلامذا يكون املسلمون دون غريهم ،هيم االسيتثناء الوحييد يف الةيامل ،ليظليوا
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متناكرين غري متةارفني ،متعاعيدين غيري متقياربني ،متخياذلني غيري متنيارصين،
متفرقني غري جمتمةني؟
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يبۡع ِاَك َۡ} [آل عمرانَِ { ،]715 :فَلۡت َن َز ۡعويۡف َتفۡالويۡ
جاءه ۡۡربَكِنتِۡفأِفلئِكۡله ۡعذ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
َََ َۡ ََ
ۡ ۡ
ََ َ َ
ۡرِمن ِ ۡ
َبِۡفۡرِلق ۡوىِۡفَلۡتعاِفوويۡ ۡ ِ
ِفتذهبۡرِيحم ۡ} [األنفالِ{ ،]42 :فتعاِفوويۡ ۡۡرل ِ ِ
َِۡفۡرل ۡۡعدۡ َو ِۡ} [الامبدة.]6 :

ولو مل يكن منطق الدين يفرا عليهم أن جيمةوا صيفهم وال يتفرقيوا ،لكيان
منطق احلياة ومنطق الواقع يفرا عليهم ذلك ،فإن األهداف الكعيرية ال تتحقيق
إال بتكاتف القوى ،واألعامل الةظيمة ال تتم إال بتضافر اجلهود ،كام قال ذو القرنني
سيدا ،وييدفةوا ليه
للقوم الذين يلعوا منه أن جيةل بينهم وبني يأجوج وميأجوج ً

َ َ َ َ َّ
اۡمكن ِ ۡفَِكنُِۡ
معل ًغا من الامل ،فةرا عليهم ما هو أجدى وأرشد من ذلك {قا ۡم
َ َ
ۡ َّ َ َ َ َ ۡ
ۡخََِْۡأََ ۡ
م َِۡف َكي َن ۡه َۡرد ًۡما} [الكهف .]75 :فعالتةياون بينيه
وِنۡبِقوةۡأجۡعلۡبين
َِكن
ر ِّب
ِ

وبني القاعدة الشةعية  -مع عون اهلل تةاا ومتكينه  -أمكنه أن يعني سده الةظيم.

يؤيد هذا املنطق ويؤكده :أن أعداء األمة يتكتلون بةضهم مع بةيض ،وييوايل
بةضهم بةضا ،ويتفقون ع الكيد للمسلمني رغم اختالفهم فيام بينهم .يشري إا

َّ َ ۡ َ ۡ
َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ء ۡ َ
نضۡإَِلۡتف َعلنوهۡۡتمن ۡ
ذلك القرآن حني يقولِ{ :فۡرَّلِي ۡكف ۡ ِفيۡبعۡضه ۡأِف ِِلَناءۡبع و
َ
ََ َ َ
ََ
ۡۡلۡۡرض ِ
َْ} [األنفال.]13 :
ِۡفِ َُادَۡل ِ ۡ
فَ
ِ ِتنُ ِ
َّ َ ۡ
وهۡ} أي إن مل يوال بةضكم بةضا ،ويساند بةضيكم بةضيا،
ومةنى{ :إَِلۡتفۡ َعل ۡ

ويشد بةضكم أار بةض ،كام يفةل خصومكم :تكن فتنة يف األرا وفساد كعري.
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لامذا؟ ألن مةنى ذلك أن يكون أهل الكفر جمتمةني وأهيل اإلسيالم متفيرقني ،أن
يكون أهل الكفر متوالني متنيارصين ،وأهيل اإلسيالم متخياذلني .جتميع هنياك،
وتفرق هنا ،عمل هناك وفراغ هنا ،نظام هنياك ،وفيوا هنيا ،وسينة اهلل تنتري
الفرقة والتنااع ع االجتامع والتالحم ،وأن ينهزم الفراغ أمام الةميل واليدأب،
وهتزم الفوا أمام النظام ولن جتد لسنة اهلل تعديال.
رفع اخلالف غري ممكن:
وأود أن أبني لعةض اإلخوة الذين يضيفون باخلالف ذرعا ،ويريدون أن يرفةوا
اخلالف يف فروع الةقيدة أو فروع الفقه من األمه ،وأن جيمةيوا النياس عي رأي
واحد ،وهو  -بالطعع  -رأهيم :أهنم وامهون يف ذلك كل الوهم ،فرفع اخلالف غري
ممكن أصال ،وغري مطلوب رشعا ،وغري ضار واقةا.
أما أنه غري ممكن ،فألن أسعابه موجودة والامية ،وهيو  -كيام بيني يف بةيض
كتعي( – )54رضورة ال مفر منها ،رضورة دينية ،ورضورة لغوية ،ورضورة برشيية،
ورضورة كونية.
أما أنه رضورة دينية ،فألن اهلل تةاا لو أراد أن جيمع النياس عي رأي واحيد،
جلةل نصوب الدين كلها قطةية الثعوت ،قطةية الداللة ،فال جمال فيهيا خليالف،
ولكن مل يفةل ذلك ،فدلنا عي أنيه تةياا مل ييرد أن يمنيع النياس مين اخيتالف
االجتهادات واآلراء.
وقد اختلف الصحابة يف اجتهاداهتم يف عر الرسول صصص ،كام يف صالة الةري
( )54كتاب «الصحوة اإلسالمية بني االختالف املرشوع والتفرق املذموم» نرش دار الوفياء بمري،
ومؤسسة الرسالة بعريوت.
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يف بني قريظة وغريها ،وبةد عر الرسول صصص ،ولكن وسع بةضهم بةضا ،وقيدر
بةضهم اجتهاد بةض.
وأما أنه رضورة لغوية ،فألن الدين يتمثل يف نصوب قرآنية ونعوية ،وهي تفهم
يف ضوء اللغة ،واللغية فيهيا احلقيقية واملجياا ،والرييح والكنايية ،واملنطيوق
واملفهوم ،والظاهر واملؤول ،وما يفهم بالةعيارة ،وميا يفهيم باإلشيارة ،واخلياب
والةام ،واملطلق واملقيد ،واألمر والنهيي  ...وكيل هيذه قابلية لالحيتامل وتةيدد
األقوال ،وال حرج ع جمتهد اختذ منها موقفا غري موقف صياحعه ،فلكيل جمتهيد
نصيب.
وأما أنه رضورة برشية ،فألن العرش تلفون يف يعاعهم واجتاهاهتم ومواقفهم،
فمنهم امليرس ،ومنهم املشدد ،ومنهم من يميل إا الظواهر ،ومنهم مين يمييل إا
املقاصد ،منهم من يميل إا األثر ،ومنهم من يميل إا النظر ،وهيذا مين أسيعاب
تةدد املذاهب ،وتنوع املشارب .وكل إا خري ،وقد عرف تراثنا الفقهي فيام عرف:
شدابد ابن عمر ،ورخ

ابن ععاس.

وأما أنه رضورة كونية ،فألن اهلل تةاا أقام هذا الكون ع «التنوع» ،ولذا شاع
ُّ

ٌ

َ ۡ

نُ} .فلييامذا ال ختتلييف ألييوان االجتهيياد
يف القييرآن هييذا التةعييري {ُّم َتلِننَۡأل َوون ۡۡ
واالستنعاط وتتنوع مدارسه؟ فمن أثري ،إا ظاهري ،إا قيايس ،إا استصالحي.

وكلها أشعه بام رجه النحل من رشاب خمتلف ألوانه ،فيه شفاء للناس.
وهذا يدلنا ع أن منع اخلالف غري ممكن ،كام يدلنا ع أنه غري مطليوب ،وأنيه
غري ضار أيضا .وقد قعل املسلمون  -منيذ عهيد الصيحابة وتيابةيهم بإحسيان -
اخلالف يف اآلراء الةلمية ،واالجتهادات الرشعية ،فام رضهم شيئا ،وص بةضهم
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وراء بةض ،وأثنى بةضهم ع بةض ،وقعل املسلمون بةدهم تةدد املذاهب ،منذ
القرن الثاين للهجرة ،فام نال ذلك من وحدهتم وال من أخوهتم ،إنام اليذي رضهيم
بةد ذلك هو التةصب األعمى للمذهب ،وحماولة نره باحلق وبالعايل ،واعتعيار
املخالفني خصوما.
اختالف االجتهادات رمحة باألمة:
بل رأي رجل مثل عمر بن ععد الةزيز خامس الراشدين :أن اختالف الصحابة
كان رمحة ،وأنه مل يكن يود أبدا أهنم مل تلفوا ،ألهنم لام اختلفوا أمكين النياس أن
يأخذوا برأي واحد منهم ،ولو كانوا ع رأي واحد ،ما وسع الناس إال هذا الرأي.
كام أهنم باختالفهم رشعوا للناس بةدهم أن جيتهدوا و تلفوا ،فليسوا أفضل مين
الصحابة.
وقد ألف بةض الةلامء السابقني كتابا سامه «رمحة األمة باختالف األبمة».
والذي مارس الفقه ،وغاب يف أعامقه ،يرى أن هذا التةدد والتنوع قد أتال لنيا
أن نملك ونحن املسلمني ،ثروة هابلة من الفقه الذي خدمته عقول ععقريية ،فقيد
يضيق مذهب بقضية ،ويوسع فيها آخر ،ويشدد مذهب يف أمر وييرس فييه غيريه،
وقد يصلح مذهب يف بيئة وال يصلح يف أخرى ،وقد ينجح يف امان وال يينجح يف
امان آخر ،فيستطيع الفقيه أمام هذه اخلصوبة أن تيار ميا ييراه ،أهيدى سيعيال،
وأرجح دليال ،وأدنى إا حتقيق مقاصد الرشع ومصالح اخللق ،دن أن يرج مين
إيار الرشيةة وفقهها الثري.
بل إن هذه الثروة الفقهية الطابلة تنري ليه الطرييق ،ليعنيي عي أساسيها فقهيا
مةارصا ،يستمد من منطق هذا الفقه وروحه ومنطلقاته وتةليالته وخترجياتيه ،ميا
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يةالج به مشكالت عره ،مراعيا تغري الزمان واملكان وحال اإلنسان.
رأيي صواب حيتمل اخلطأ:
ومن املهم هنا أن يكون صاحب الرأي الذي يؤمن بصوابه متواضةا ،بةيدا عن
الغرور بالنفس ،واإلعجاب بالرأي ،فهو أحيد املهلكيات ،وأن يةليم أن اعتقياده
بصواب رأيه ال يضفي عليه «الةصمة» ،فهو رأي برش ،قابيل للصيواب واخلطيأ.
وهذا هو موقف املجتهدين الكعار ،فلم ييروا أنفسيهم مةصيومني ،بيل قيال أبيو
حنيفة :فقهنا هذا رأي ،فمن جاءنا بأحسن منه قعلناه .وقال مالك :كل أحد يؤخذ
من كالمه ويرد عليه ،إال صاحب هذا القرب صصص ،وأشار إا القرب النعوي ،فقد كيان
يةلم الناس يف مسجده عليه الصالة والسالم.
وقال الشافةي :رأيي صواب حيتمل اخلطأ ،ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب.
وهذا االحتامل يف اجلانعني يقرب املسافة بني املختلفني ،بل ذهب بةضهم إا أن
نسعة الرأيني املختلفني إا احتامل الصواب واخلطأ واحدة ،وأن الصيواب هيو ميا
انتهى إليه رأي املجتهد ،وأنه قد يتةدد ،وهؤالء هم اليذين يسيميهم األصيوليون
«املصوبة».
وسمة بةض اإلخوة يقول :كيف حيتمل قويل اخلطأ ،وأنيا أعميل باحليديث
النعوي ،فهل طئ الوحي؟
وحيا ،بيل هيو
وقل هلؤالء :إن احلديث وحي ،ولكن فهمك للحديث ليس ً

رأي قد الفك فيه غريك ،كام خالف الصحابة يف قصة بني قريظة لفيظ احليديث،
وصلوا الةر يف الطريق ،وقال ابن تيمية :إن الصواب كان مةهم.
وبةض اإلخوة يقول بيعطالن صيدقة الفطير إذا أخرجهيا املسيلم يف عرينا
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بالقيمة ،ألنه خالف السنة يف رأيه .ورأيي أن هذا املفتي هو اليذي خيالف السينة،
ألن السنة أرادت التيسري ع املةطي ،واملنفةة لآلخذ ،وهو هنا يةرس ع املةطي،
وي ،باآلخذ ،فقد خالف رول السنة ،وإن ظن أنه عمل بجسمها.
إحسان الظن باآلخرين:
ع أن من الواجعات التي يفرضها الدين ع الناس كافة ،وعي اليداعي إألى
اإلسالم خاصة :أن حيسن كل منهم الظن بأخيه ،وال ي ء به الظين ،فيإن بةيض
الظن إثم ،وهو ظن السوء .وقد قال عليه الصالة والسالم« :إياكم والظن فإن الظن
أكذب احلديث» متفق عليه.
ومن أعظم خصال اخلري :حسن الظن باهلل تةاا ،وحسن الظن بالناس.
ومن أسوأ خصال الرش :سوء الظن باهلل سعحانه ،وسوء الظن بالناس.
فينعغي أن حيمل املسلم حال أخيه  -وخصوصا إذا كان من أهل الدعوة  -ع
الصالل ،ويفرسه ع أفضل وجه حمتمل ،ويلتمس له الةذر ما استطاع ،فياملؤمن
أبدا يلتمس املةاذير ،واملنافق يتصيد الةيوب.
وقد كان من كالم السلف :ألتمس ألخي من عذر إا سعةني ،ثم أقول :لةل له
عذرا آخر ال أعرفه ،فهذا هو الذي جيب أن يسود جو اليدعاة إا اإلسيالم ،ال جيو
ً
الكيد بةضهم لعةض ،وحماولة كل منهم أن يعني نفسه ع أنقاا إخوانه .فيإهنم
مجيةا ركاب سفينة واحدة ،تتغري عليها الريال من رييح ييعية إا رييح عاصيف،
وحييهب هبا املوج من كل مكان .فإذا نج السفينة نج بكل من فيها ،وإذا غرق
غرق مةها اجلميع.
فلتختلف االجتهادات ،ولتختليف املواقيف والسييايات ،ولكين ال جييوا أن
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 - 3حتدي العوملة
وثالث التحديات الكربى التي نواجهها ،هو :حتدي «الةوملة» التيي ييروج هليا
اليوم ،والتي تقوم أمريكا بتصنيةها وتسيويقها ،وقيد أمسي حيديث النياس يف
مرشق ومغرب ،شأن كل ما يصدر عن أمريكا من سلع وأفكار.
ويتساءل الكثريون :ما موقفنا من «الةوملة» املطروحة اليوم عي كيل صيةيد؟
وقعل أن نجيب عن هذا التساؤل ،ال بد أن نحدد مفهوم «الةوملة» وماذا يراد منيه؟
قطةا ،كام سنرى.
فالتةعري نفسه جديد ع لغتنا ،وهو مرتجم ً
والةوملة مصطلح من املصطلحات التي شاع بيننا يف هذه السينني األخيرية،
مثل احلداثة ،وما بةد احلداثة ،وما بةد االستةامر ،وما بةد اإلمربيالية ،وغريها.
واملةروف أن «الةوملة» مصدر ع وان «فوعلة» مشتق من كلمة «الةامل» ،كيام
يقال «قولعة» اشتقاقا من كلمة «قالب».
فالتةعري صحيح من الناحيية اللغويية ،ولكين يعقيى علينيا أن نةيرف مةنياه
واملقصود منه ،حتى يمكننا احلكم عليه ،فاحلكم ع اليشء فرع من تصوره ،كيام
قديما علامء املنطق.
قال ً
الةوملة :تةني يف نظر العةض :إاالة احلواجز واملسافات بيني الشيةوب بةضيها
وبةض ،وبني األويان بةضها وبةض ،وبني الثقافات بةضيها وبةيض .وبيذلك
يقرتب اجلميع من «ثقافية كونيية» و «سيوق كونيية» و «أتة كونيية» .ويةرفهيا
بةضهم بأهنا حتويل الةامل إا «قرية كونية».
ويرى الةامل االقتصادي واالجتامعي املةروف اليدكتور جيالل أميني :أن لفيظ
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جيدا .يقيول :فيإذا نحين فهمنيا
«الةوملة» حديث ،ولكن الظاهرة نفسها قديمية ً
«الةوملة» بمةنى :التضاؤل الرسيع يف املسافات الفاصلة بني املجتمةات اإلنسيانية،
سواء فيام يتةلق بانتقال السلع أو األشخاب أو رءوس األموال ،أو املةلومات ،أو
األفكار ،أو القيم ،فإن الةوملة تعيدو لنيا وكأهنيا تةيادل يف القيدم نشيأة احلضيارة
اإلنسانية( .)55اهي.
ويعدو من صيغة التةريف أن اليدكتور أميني يتحيدث عين «التةيومل» ال عين
«الةوملة» والتةومل هو أثر الةوملة أو هيو مصيدر «الفةيل املطياوع» للةوملية ،مثيل
«التةلم» هو مصدر فةل مطاوع لي «التةليم».
فالتضاؤل الرسيع يف املسافات ،الذي ذكره الدكتور أمني ،إنام هو أثير ،والةوملية
إنام هي تأثري قاصد .وهذا هو الذي جيري احلديث عنه اليوم.
ويمكن تصحيح التةريف املذكور للةوملة إذا أضيف إليه ععارة ،مثل :الةميل
ع التضاؤل الرسيع  ...إل .
ويةرف الدكتور حممد عابد اجلابري «الةوملة» بقوله:
«الةوملة» ترمجة لكلمة « »Monodialisationالفرنسية التي تةني جةل اليشء
ع مستوى عاملي ،أي نقله من املحدود املراقب إا الالحمدود الذي ينأى عن كيل
مراقعة .واملحدود هنا هو أساسا الدوليية القوميية التيي تتمييز بحيدود جغرافيية
وبمراقعة صارمة ع مستوى اجلامرك :تنقل العضابع والسلع ،إضافة إا محايية ميا
بداخلها من أي خطر أو تدخل خارجي ،سواء تةلق األمر باالقتصاد أو بالسياسة
( )55انظر :مقدمة كتاب «الةوملة والتنمية الةربية من محلة نابليون إا جولة األورغواي» للدكتور
جالل أمني ،نرش مركز دراسات الوحدة الةربية.
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أو بالثقافة .أما الالحمدود فاملقصود به «الةامل» ،أي الكيرة األرضيية .فالةوملية إذن
تتضمن مةنى إلغاء حدود الدولة القومية يف املجال االقتصادي «الاميل والتجياري»
وترك األمور تتحرك يف هذا املجال عرب الةامل وداخل فضاء يشمل الكرة األرضيية
مجيةها ،ومن هنا يطرل مصري الدولة القوميية ،الدولية  /األمية ،يف امين تسيوده
الةوملة هبذا املةنى.
ع أن الكلمة الفرنسية املذكورة إنيام هيي ترمجية لكلمية ()Globalization
اإلنكليزية التي ظهرت أول ما ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهي تفييد
مةنى تةميم اليشء وتوسيع دابرته ليشمل الكل .وهبذا املةنى يمكن أن نحيدس،
أو ع األقل نفرتا ،أن الدعوة إا الةوملة هبيذا املةنيى إذا صيدرت مين بليد أو
مجاعة فإهنا تةني تةميم نمهب من األنامط التي خت

ذليك العليد أو تليك اجلامعية

وجةله يشمل اجلميع :الةامل كله.
من هنا نستطيع أن نحدس ،منذ العداية ،أن األمر يتةليق باليدعوة إا توسييع
النموذج إا الةوملة قد ظهرت فةال يف الواليات املتحدة األمريكية هبذا املةنيى ،يف
أوساط الامل واالقتصاد ،فإن لنا أن نستنتج أن األمر يتةلق لييس فقيهب بآليية مين
أيضا بالدعوة إا تعني نموذج مةني ،وبالتيايل
آليات التطور الرأساميل احلديث ،بل ً
فالةوملة هي ،إا جانب كوهنا نظاما اقتصاديا هي أيضيا اييديولوجيا تةكيس هيذا
النظام وختدمه وتكرسه ،وهناك من الكتاب من يقرن بينهيا وبيني «األمركية» ،أي
نرش وتةميم الطابع األمريكي(.)56

( )56انظر« :قضايا يف الفكر املةارص» للجابري .نرش مركز دراسيات الوحيدة الةربيية (ب،136
.)137
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بني العوملة والعاملية:
وربام كان مةنى الةوملة يف ظاهرة يقرتب مين مةنيى «الةامليية» اليذي جياء بيه

َ َ ء َ َ َ َ َّ َ َ ٗ
َحنُۡ
اإلسالم ،وأكده القرآن يف سورة املكية ،مثل قوله تةااِ{ :فماۡأرَۡننلنكۡإَِلۡر
َ َ
َ ۡ
َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ َ
كنو َ ۡل ِل َعلَم َ
ننيۡ
ار َكۡۡرَّلِيۡو َّز ۡۡرلف قا ۡ َۡلن ِده ِ ِِۡل
ني} [األنعياء{ .]711 :تل
ل ِلعل ِم َۡ
ِ
ۡ َّ
َ
َ َ َََ َ َ
َ َ َ
وذِي ً ي} [الفرقان{ .]7 :إ ِ ۡۡه َوۡإَِلۡذَِۡ َۡل ِلعل ِمنيَِۡ ۡ11فِلَعل ۡم َّ ۡنلأهۡۚۡبعندۡحِنَكِۢ} [ب:

.]88 ، 81

ولكن هناك يف الواقع فرق كعري بني مضمون «الةاملية» الذي جاء بيه اإلسيالم،
ومضمون «الةوملة» التي يدعو إليها اليوم الغرب عامة ،وأمريكا خاصة.
َ
ََ
فالةاملية يف اإلسالم تقوم ع أساس تكريم بني آدم مجيةا { َِفلقندَۡ َّ م َنناۡبَن ِ ء ۡ
َء َيد َۡم} [اإلتاء .]11 :فقد استخلفهم اهلل يف األرا ،وسخر هليم ميا يف السيموات

وما يف األرا ،مجيةا منه .وكذلك ع أساس املساواة بني الناس يف أصل الكرامة
مجيةا رشكاء يف الةعودية هلل تةاا،
اإلنسانية ،ويف أصل التكليف واملسئولية ،وأهنم ً
ويف العنوة آلدم ،كام قال الرسول الكريم أمام اجلميوع احلاشيدة يف حجية اليوداع:
«يا أهيا الناس ،أال إن ربكلم واحلد ،وإن أبلاكم واحلد ،أال ال فضل لعلريب علىل
أعجممل ،وال أعجممل عىل عريب ،وال ألةر عىل أسلود ،وال أسلود علىل أةلر ،إال
بالتقوى .)57(» ...

َ ل َ ُّ َ َّ ۡ َّ
اسۡإِوناۡ
وهو هبذا يؤكد ما قرره القرآن يف خطابه للناس كل الناس{ :يأيهاۡۡرنل
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ٗ َ َ َ ء َ َ َ َ ۡ َّ َ
ََ ۡ
َ َ َ ۡ
م ۡع َ
م ِ
ِنندۡ
نارِ ءويۡإ ِ ۡأكن ۡم
ۡم ۡذَ ِٖۡفأوَثِۡفجعلنم ۡشعوكاِۡفَلائِلِۡلِ ع
خلقن
( )57رواه أمحد يف «مسنده» ( )411/5عن جعي ن،ية عمين سيمع خطعية رسيول اهلل صصص أييام
الترشيق .وذكره اهليثمي يف «املجمع» ( )266/3وقال :رواه أمحد ورجاله رجيال الصيحيح.
ونقل الشي األلعاين عن ابن تيمية يف «االقتضاء» ( ،)69أنه قال :إسناده صحيح.
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َ َ

َّ
ۡ
م ۡ} [احلجرات.]73 :
ۡرَّللِۡأتقى

ولكن القرآن يف هذه اآليية التيي تقيرر املسياواة الةامية بيني العرشي ،ال يلغيي
خصوصيات الشةوب ،فهيو يةيرتف بيأن اهلل تةياا جةلهيم «شيةوبًا وقعابيل»
ليتةارفوا.
أما «الةوملة» فالذي يظهر لنا من دعوهتا حتى اليوم :أهنا فرا هيمنية سياسيية
واقتصييادية وثقافييية واجتامعييية ميين الواليييات املتحييدة األمريكييية عي الةييامل،
وخصوصا عامل الرشق ،والةامل الثاليث ،وبياألخ
ً

الةيامل اإلسيالمي .الوالييات

املتحدة بتفوقها الةلمي والتكنولوجي ،وبقدرهتا الةسيكرية اهلابلية ،وبإمكاناهتيا
االقتصادية اجلعارة ،وبنظرهتا االستةالبية التي ترى فيها نفسها أهنا سيدة الةامل.
إهنا ال تةني مةاملة األخ ألخيه ،كام يريد اإلسالم ،بل وال مةاملة الند للند ،كام
يريد األحرار والرشفاء يف كل الةامل ،بل تةني مةاملية السيادة للةعييد ،والةاملقية
لألقزام ،واملستكربين للمستضةفني.
الةوملة يف أج صورها اليوم تةني« :تغريب الةامل» أو بةعارة أخيرى« :أمركيو
الةامل» .إهنا اسم مهذب لالستةامر اجلدييد ،اليذي خليع أرديتيه القديمية ،وتيرك
أساليعه القديمة ،ليامرس عهدا جديدا من اهليمنة حت مظلة هذا الةنوان اللطييف
«الةوملة» إهنا تةني فرا اهليمنة األمريكية ع الةامل ،وأي دولة تتميرد أو تنشيز،
ال بد أن تؤدب ،باحلصار ،أو التهديد الةسكري .أو ال،ب املعارش ،كام حدث مع
الةراق والسودان وإيران وليعيا .وكذلك تةني :فرا السياسات االقتصادية التي
تريدها أمريكا عن يريق املنظامت الةاملية التي تتحكم فيهيا إا حيد كعيري ،مثيل
العنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التجارة الةاملية ،وغريها.
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كام تةني :فرا ثقافتها اخلاصة ،التي تقوم ع فلسفة الامدية والنفةية وتربيير
احلرية إا حد اإلباحية ،وتستخدم أجهزة األمم املتحدة لتمرير ذلك يف امليؤمترات
الةاملية ،وتسوق الشةوب إا املوافقة ع ذليك بسيياط التخوييف والتهدييد ،أو
بعوارق الوعود واإلغراء.
وجت ذلك يف «مؤمتر السكان» الذي عقد بالقاهرة يف صييف 1994م .واليذي
أريد فيه أن مترر وثيقة تعيح اإلجهاا بإيالق ،وجتييز األتة الوحييدة اجلينس،
«اواج الرجال بالرجال ،والنساء بالنسياء» وإييالق الةنيان ليألوالد يف السيلوك
اجلن  ،واالعرتاف باإلنجاب خارج إيار اليزواج الرشيعي ،إا غيري ذليك مين
األمور التي ختالف األديان الساموية كلها ،كام ختالف ما تةارف علييه جمتمةاتنيا،
وغدا جزءا من كينونتها الروحية واحلضارية.
ومن هنا وجدنا األاهر الرشيف يف مر ،ورابطية الةيامل اإلسيالمي يف مكية،
ومجهورية إيران اإلسالمية ،واجلامعات اإلسالمية املختلفة ،تقف جنعًيا إا جنيب

مع الفاتيكان ورجال الكنيسة ،ملقاومة هذا التوجيه املدمر ،إذ شيةر اجلمييع أهنيم
أمام خطر هيدد قيم اإليامن باهلل تةاا ورساالته ،واألخالق التي بةث اهلل هبا رسله

تسسس.
كام جتل هذه الةوملة يف «مؤمتر املرأة» يف بكني سنة 1995م وكان امتدادا ملؤمتر
القاهرة وتأكيدا ملنطلقاته ،وتكميال لتوجيهاته.
وهذه قضية يف غاية األمهية «االعرتاف باخلصوصيات» حتى ال يطغيى بةيض
الناس ع بةض ،وحياولوا حمو هويتهم بغري رضاهم.
بل نجد اإلسالم يةرتف باختالف األمم ،وحق كل أمة يف العقاء حتيى يف عيامل
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احليوان ،كام جاء يف حديث النعي صصص« :لوال أن الكلالب أملة ملن األملم ألملرت

َ
بقتلها» رواه أبو داود( )58وهو يشري إا ما قرره القرآن يف قوله تةااَِ { :ف َماۡ ِم ۡدٓابَُّٖۡۡ
َ ِ َ َ َ ل َ ۡ َ َ َ َّ ء ۡ َ ٌ َ َ ۡ ۡ
م } [األنةام.]38 :
احَكُِۡۡإَِلۡأم ۡأمثال
ِۡبن ۡ
ِۡلۡۡرضفَِۡفَلۡطئ ِ ٖۡۡي ِطْ ِ

وإذا خلق اهلل أمة مثل أمة الكالب ،فال بد أن يكون ذلك حلكمية ،إذ ال ليق
َ

َ

ٗ

َ َّ َ َ َ َ َ
ۡ َ َ
ۡهذ َ
ك} [آل عمران ]777 :فال
ِ َۡن ۡ
يَّٰۡ ِطٗلَۡنل
سعحانه شي ًئا إال حلكمة {ركناۡماۡخلقۡت

جيوا إذن حذف هذه األمة املخلوقة من خارية الوجود ،فإن هذا تطاول واستدراك

ع خلق اهلل تتت.
إذا كان هذا يف شأن األمم احليوانية ،فام باليك بشيأن األميم اإلنسيانية؟ إال أن
ترتيض أمة باختيارها االنصهار يف أمة أخرى :يف دينها ورسالتها ولغتها ،كام فةل
دينا ،والةربيية لغية ،بيل
مر وبالد شامل أفريقيا وغريها ،حني اختارت اإلسالم ً
مهما يف جسم هذه األمة ،بل هلا دور القيادة يف كثري من األحيان.
أصعح
عضوا ً
ً
إن «الةوملة» كام تطرل اليوم ،إنام تصب يف النهاية لصالح األقوياء ضد الضةفاء،
ولكسب األغنياء ضد الفقراء ،وملصلحة الشامل الغني ضد اجلنوب الفقري.
وهذا يعيةي ،ألن التكافؤ مفقود يف حلعة املصارعة أو املالكمية ،بيني األواان
الثقيلة واألواان اخلفيفة ،بل بني املصارع املدرب املامرس ،وبني خصمه الضةيف
الذي سيسقهب ال حمالة يف بداية اللقاء من أول رضبة.
وماذا يمكن أن نتصور من نتابج سعاق يفتح ميدانه ملين يرييد املشياركة فييه؟
كيف يكون مصري من يركب اجلمل أو احلامر إذا سابق من يركب السيارة؟
( )58انظر تةليقنا ع هذا احلديث يف كتابنا «السنة مصدرا للمةرفة واحلضارة» (ب)147 ،146
يعةة دار الرشوق القاهرة.
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إن فييتح األبييواب عي مصيياريةها  -بييدعوى الةومليية  -يف جميياالت التجييارة
واالقتصاد ،والتصدير واالسترياد ،أو يف جماالت الثقافة واإلعالم ،سيكون حلساب
القوى الكربى ،والدول التي متلك ناصية الةليم واإلعيالم اجلعيار والتكنولوجييا
الةالية املتطورة ،وال سيام الدولة األكرب قدرة ،واألشد قوة ،واألعظم نفوذًا وثروة،
واألقدر واألوسع يف عامل املةرفة ،وهي أمريكا.
أما بالد «الةامل الثالث» كام يسموهنا ،وخصوصا «العالد اإلسالمية» منها ،وهي
ما أيلق عليه املفكر اجلزابري مالك بن نعي ححح «حمور ينجة  -جاكرتا» فلييس
هلا من هذا السعاق الةاملي ،إال بقايا ما يفضل من األقوياء ،إن بقي لدهيم ما جيودون
به من فتات ع اآلخرين.
إنه االستةامر القديم بوجيه جدييد ،واسيم جدييد ،إن االسيتةامر يغيري لونيه
كاحلرباء ،ويغري جلده كالثةعان ،ويغري وجهه كاملمثيل ،ويغيري اسيمه كاملحتيال،
ولكنه هو هو ،وإن غري شكله ،وبدل اسمه :استكعار يف األرا بغري احلق ،وعليو
كةلو فرعون يف األرا ،والذي جةل أهلها شيةا ،يستضةف يابفة منهم .ولكن
االستةامر اجلديد الذي يريد الةلو والفساد يف األرا كافة ،ال يستضةف يابفية،
بل يستضةف شةوب األرا ،ملصلحة أقلية ضئيلة منهم.

***
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موقفنا من العوملة
ثالثة مواقف من العوملة:
وللناس من الةوملة مواقف ثالثة ،يرفيان وواسيطة ،شيأن النياس يف مةظيم
القضايا الكعرية ،إما مفريون أو مفريون أو متوسطون.
فأما الطرف األول فهو ييرف املنيدفع إا الةوملية ،امليتحمس هليا ،السيابح يف
تيارها ،ممن يتةاملون مةها بغري قيود وال حتفظ .كالذين ذكر عنهم احلديث النعوي
أهنم يتعةون سنن غريهم من األمم ،شربا بشرب وذراعيا بيذراع ،حتيى ليو دخيل
اآلخرون جحر ضب لدخلوه.
وهذا موقف الغالة من دعياة «التغرييب» ودعياة «التطعييع» يف عاملنيا الةيريب
واإلسالمي.
وأما الطرف اآلخر ،فهيم عكيس هيؤالء ،هيربيون مين املواجهية ،ويليوذون
بالصومةة ،وينكفئون ع الذات ،يف عزلة وتقوقع ،وغيعة عيام ييدور بيه الفليك
حوهلم يف دنيا الفكر ،ودنيا االقتصاد ،ودنيا السياسة ،وغريهيا ،ميؤمنني بسياسية
إغالق األبواب ،التي هتب منها الريال ،خشية أن حتمل هذه الريال بةض األتربية
أو األهوية الضارة .مع أن احلاجة إا هذه الريال مؤكدة.
وهذا هو موقف كثري من اخلابفني من اللقاء مع اآلخرين ،من املتمسكني بكيل
قديم ،واملتوجسني من كل جديد.
وأما الواسطة ،فهو املوقف املقعول ،الذي يمثل املنهج الوسهب لألمة الوسهب .إنه
موقف املؤمن القوي العصري املنفتح ،املةتيز هبويتيه ،اليواعي لرسيالته ،املتمسيك
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بأصالته ،املؤمن بةامليته ،املغايل بثقافته ،وحضارة أمته ،الذي ال يفر مين املواجهية،
وال اف من احلوار ،بل ينطلق من أفق واسع ،ويقيف عي أرا صيلعة .يأخيذ
ويةطي ،ويستقعل ويرسل ،وال يفرط يف خصابصه الذاتية ،وال مقوماته األساسية.
وهذا هو موقف تييار الوسيطية واالعتيدال مين اإلسيالميني ومين القيوميني
والوينيني ،الذين آمنوا برهبم وبأنفسهم وأمتهم ،وعلموا أهنم ال يمكن أن يةيشوا
وحدهم.
خالصة موقفنا من العوملة:
الواقع أننا ال نملك أن نفر من هذه «الةوملة» فيعدو أهنا قدر مفيروا علينيا يف
هذه املرحلة .وليس يف استطاعتنا رفضها أو اهلرب من حصارها وضغطها.
كام أنه ال ينعغي لنا أن نتقعلها كام هي ،ونستسلم هلا مطأيئي الرءوس ،قيابلني:
سمةنا وأيةنا.
ال بد أن نتحرك  -عربا ومسلمني وأفارقه ودول عدم االنحياا ،وكيل الفقيراء
واملستضةفني يف األرا  -لنحمي أنفسينا مين هيذا الغيزو اجلدييد ،بالتامسيك
والتنارص والتكتل ،وال بد من توعية شةوبنا وحتصينها عقابيديا وفكرييا وثقافييا،
حتى ال تنساق وراء هذه اهلجمة اجلديدة ،وتفقد خصوصيتها ومشخصاهتا.
املوقف الالبق بنا هو «املوقف الوسهب» الذي جيتهد أن يستفيد من إجيابيات هذه
الةوملة وانفتاحها ،ويأخذ خري ما فيهيا ،وأن جيتنيب سيلعياهتا الامديية واملةنويية،
متحصنني بإيامننا ،مةتزين بأنفسنا ،عياملني بكيل ميا نسيتطيع لتطيوير قيدراتنا،
وحتسني إمكاناتنا ،حتى يكون يومنا خريا من أمسنا ،وغدنا خريا من يومنا.
ومةنى ذلك :أن نطور علومنا ،ونطور أعاملنا ،ونطور مواردنا ،ونطور اراعتنا،
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ونطور صناعتنا ،ونطور إدارتنا ،وقعل ذلك كله نطور إنساننا ،الذي هيو الوسييلة
والغاية للتنمية والتقدم ،وأن نسةى لتحقيق ذلك منفردين وجمتمةني .حتى نقيوم
بدورنا يف هذا الةامل وال نظل عالة أو كاًل ع غرينا.
يقول الدكتور جالل أمني يف خامتة كتابه عن «الةوملة»:
«أصاب الةوملة دولتنا القومية بالتدهور والضةف عن يريق االستةامر املعارش
أوال ،ثم عن يريق خمتلف وسابل فرا النفوذ والسيطرة االقتصادية يف مرحلة ما
بةد االستقالل الصوري ،ثم عن يريق ميا فرضيته وحتياول ترسييخه مؤسسيات
التمويل الدولية مين سياسيات ،أشيهرها سياسية التكيييف اهلييكيل والتثعيي
االقتصادي ،وأخريا عن يريق اسيتدراج دولنيا إا االرتعياط اجليربي باتفاقييات
دولية ،كان آخرها وأشهرها تلك النامجة عن جولة األوروغيواي .كيان الضيةف
واهلوان اللذان أصابا الدولة القومية يف املنطقة الةربية يف عر االستةامر واضحني
وضول الشمس ،إذ مل يكن ما حدث إال إحالل دولة استةامرية حمل أخرى ،ولكين
الضةف واهلوان كانا شديدين أيضا حتى يف ظل االسيتقالل الصيوري ،وإن كيان
فرا اإلرادة والتحكم يف الدول القومية يف ظل هذا االستقالل أنةم ملمسا وأرق
مظهرا .ومل يتعيدل الضيةف واهليوان يف ظيل السياسيات االقتصيادية اجلدييدة،
واتفاقيات «التحرير» األخرية ،وإنام ااد املظهر رقة وامللمس نةومة.
واملحعذون واملتحمسون للسري يف هذا الطريق يةدون العلدان الةربية بأن هيذه
السياسات اجلديدة سوف حتقق آماهلم يف التصنيع ،والنهيوا بيأحوال الفقيراء،
ولن تشكل خطرا ع الثقافة الوينية .ويف هذا يتخذ كثري من املحلليني الةيرب،
لألسف ،املوقف نفسه ،ولكن الزعم نفسه قديم ،سمةناه من قعل ومل يتحقق .لقد
قال املستةمرون األوابل كالما مشاهبا عندما قدموا إا بالدنا ألول مرة منذ قرنني،
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حت شةار التمدين ونقل احلضارة .وقاله خلفاؤهم يف منتصف القرن احلايل حت
شةار التنمية االقتصادية .ثم قالوه مرة أخرى يف الثامنينات حت شةار إصالل ميا
أفسده الامال والتصحيح اهليكيل .ويقولونه اآلن حت شةار الةوملة.
شةار الةوملة جديد ،لكن الظارهة قديمة .وهي مل ختل يف أي مرحلة من تار ها
من نفع ،ولكن النفع يةود أغلعه ع مركز بثها وإشاعتها ،وأغلب أرضارها تةيود
ع األيراف ،ومن بني هذه األيراف بالطعع املنطقة الةربية .وهي ظاهرة حتميية
بمةنى أن تقارب أجزاء الةامل وتضاؤل املسافات الفاصلة بني جزء وآخر من الةامل،
وفكريا ،ال جمال لوقفه أو صده ،ولكن من املمكن دابام أن حتقق أمة مين أميم
ماديا
ً
ً
األيراف هنضة حتوهلا من يرف سلعي يف التةامل الدويل إا قوة فاعلية وإجيابيية».
اهي.
وأقول للدكتور أمني :إن كالمه صحيح ،ولكن «الدولة» القومية لين تسيتةيد
قوهتا ،ما مل تستةد «األمة» ذاهتا قوهتا .فإنام قوة الدولة بقوة شةوهبا ،فالشةوب امليتة
ال تقيم دولة حية ،والشةوب الضةيفة ال تعني دولة قوية ،كيام يف األثير املشيهور:
«كام تكونوا يول عليكم».
إعادة التوعية لألمة:
ومما يفيدنا هنا أن نةلم أن أمتنا حية ال متوت ،ولكنها تنام أو تنيوم ،فةلينيا أن
نوقظها من سعاهتا ،وننعهها من غفلتها ،ونةييد إليهيا وعيهيا بيذاهتا وبرسيالتها،
وبدورها املنشود لنفسها ولغريها ،فهي أمية عامليية ،أمية مل ختيرج لنفسيها ،وإنيام
ۡ

اس} لنفع الناس ،وهلداية الناس ،وخلري الناس.
{أخۡ ِ َجتۡل َِّۡلن ِ ۡ

ولن تستطيع أمتنا أن تقدم اخلري لغريها قعل أن تقدميه لنفسيها .فيإن إصيالل
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الداخل مطلوب قعل إصالل اخلارج.
جيب أن نةيد توعية شيةوبنا توعيية بصيرية سيليمة ،بةييدة عين الرومانسيية
واملعالغة والتهوين والتهويل .جييب أن نيتخ عين الظيواهر السيلعية يف تفكرينيا
وسلوكنا ،مثل االكتفاء بالتغني بأجماد ماضينا التليد ،والعكاء ع أيالل حضارتنا
الزاهرة ،ومثل شتم الغرب ومهامجة حضارته الامدية اآللية ،فإن جمرد التمدل بمآثر
الامال ال ينفع إذا مل حييي احلارض ،والعكاء ع األيالل هيو مين عميل الشيةراء
الةايفيني ،وليس من عمل العنابني للحضارات ،وسيب اآلخيرين  -وليو كيانوا
مسيئني  -ال يغنينا يف يشء ما مل نفقهم  -أو ع األقل نكافئهم  -بةملنا وجهودنا.
واحلديث الرشيف يةلمنا  -بدل أن نسب الشييطان  -أن نقيول :بسيم اهلل! سيب
الشيطان عمل سلعي ،أما ذكر اسم اهلل لنستمد منه القوة ،فهو عمل إجيايب.
جيب أن نصنع ألنفسنا جمدا جديدا بأيدينا وعقولنا ،كام صنع آباؤنيا مين قعيل،
أيام عصورنا الذهعية .وننشد مةا قول الشاعر:

إنييييا وإن كرميييي أوابلنييييا لسيينا عيي األحسيياب نتكييل
نعنيييي كيييام كانييي أوابلنيييا تعنييي ،ونفةييل مييثلام فةلييوا
جيب علينا أن نمأل قلوب أبنابنيا بياإليامن واألميل والةيزم ،والثقية بياهلل ثيم
بأنفسهم ،والتخل

من أسطورة الزعيم امللهم ،والقابد الذي ال طئ ،واالعتامد

ع سواعد الشةوب واجلامهري ،فهي التي تصنع التاري .
جيب أن نكون شجةانا ونةرتف بةللنا النفسية ،وآفاتنيا الةقليية ،وانحرافاتنيا
السلوكية ،وأمراضنا االجتامعية ،وسلعياتنا االقتصادية ،وخطايانا السياسية.
واعرتافنا هبا ال يةني استسالمنا هلا ،وقنوينا من عالجهيا ،فيام مين داء إال ليه
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دواء ،وما من عقدة إال وهلا حالل .وإذا عرفنا األسعاب أمكننيا تشيخي

اليداء،

ووصف الدواء.
وأول خطوة يف الةالج أن نةرف اخللل يف أنفسنا ،وال نحمل كيل فسياد عي
غرينا ،وأن نةمل جاهدين لتغيري ما بأنفسنا ،وهبذا تتغري حياتنا ،ويتغيري جمتمةنيا
َّ

َّ َ َ ۡ َ ۡ َ

َ

َ َّ ۡ َ ۡ

َ

َ ۡ

ُ ِه ۡ} [الرعد:
وفق السنة اإلهلية املطردة {إ ِ ۡۡرَّللَۡلۡيل ِْۡماۡبِقومۡحِتۡيل ِِْفيۡماۡبِأوف ِ

.]77

ضرورة الدين يف حياتنا:
هناك بةض الناس الذين يسمون بي «احليداثيني» أو «التقيدميني» أو ميا شيابه
ذلك ،يرون أن ال تقدم وال نمو لنا إال بحذف «الدين» من حياتنا.
وأنا أقول هلؤالء :إن حذف الدين من حياة اإلنسان غري ممكن ،ولو أمكن ،فهيو
غري مفيد ،واإلنسان بغيري ديين ،إنسيان بيال جيذور ،وال أميل ،وال غيد .إنسيان
مكشوف خمرتق من كل جانب ،فقد اليقني والرضا ،وحطميه الشيك والسيخهب،
وعاش يف احلياة حمروما من ت احلياة وهو الدين.
ولو جاا إلنسان ما أن يستغني عن الدين ،ما أمكن لإلنسان الةريب أو الرشيقي
أن يستغني يوما عن الدين .فكيف إذا كان هذا الدين هو «اإلسالم» الذي ختم اهلل
به الرساالت ،وضمنه من عنارص اخللود والشمول والةاملية ،ما جيةليه بحيق ديين
العرشية يف املستقعل ،يصلح منها ما فسد ،وجيدد منهيا ميا بي  ،برشيط أن حيسين
املسلمون فهمه ،وحيسنوا تطعيقه ،وحيسنوا الدعوة إليه ،وتقديمه للةياملني بلسيان
القرن احلدي والةرشين ،حتى يفهموه.
هلذا كان علينا أن نحذف «الفهم السقيم» للدين ،اليذي شوشيه بخرافيات يف
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الةقيدة ،ومعتدعات يف الةعادة ،وسلعيات يف الرتبية ،ومجود يف الفكر ،وتفيريهب يف
السنن ،وتقصري يف احلياة.
ع أن الذين حاولوا أن يستغنوا عن الدين كالشيوعيني ،صنةوا هلم دينا آخير،
له إهله ،وله شيطانه ،وله أنعياؤه ،وله مقدساته ،وله عقابده ،وله يقوسه ،وله جنتيه
وناره ،فقد استغنوا عن الدين احلق بدين بايل و«بئس للظاملني بدال».
حنن  -املسلمني  -والغرب:
بقي علينا أن نعني :ما موقفنا  -نحن املسلمني  -من الغرب؟ وما عالقتنيا بيه؟
أيمكن أن تكون الةالقة تةارف وتفاهم أم ال بد أن تكون عالقة رصاع وتصادم؟
إن اإلسالم رسالة عاملية ،فال فرق عنده بني غرب ورشق ،فهو جزء مين مملكية

ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُّ َ َ َّ َ ۡ َّ
اهلل الواسةة كام قال تةااَِ { :ف ِ ََّّللِۡۡرل َمۡش َۡ َ
ۡرَّللِ}
نُۡ ۡ
ِۡفۡرل َملن ِبِۡأينمناۡتولنويۡفنث ِۡفج
ِ

[العقرة.]775 :

والغربيون هم جزء من الةاملني الذين أرسل اهلل رسوله حممدا رمحة هلم ،كام قال
ءَ

َّ

ٗ

َ

َ َ َ
َ
ني} [األنعياء.]711 :
َحُۡل ِلعل ِم َۡ
تةااَِ { :ف َماۡأرۡ ََنل َنكۡإَِلۡر

مشكلة الغرب واإلسالم:
ولكن املشيكلة تكمين يف أنفيس الغيربيني أو  -إذا أردنيا الدقية  -يف أنفيس
الكثريين منهم ،وموقفهم من اإلسالم ،فقد توارثوا عين اإلسيالم صيورة شيابهة
املنظر ،دميمة الوجه ،ال مت إا اإلسالم من قريب أو بةيد ،وال ترجع إليه يف ورد
وال صدر.
وهذه الصورة ورثوها منذ احلروب الصليعية ،حني قدم جيوشهم من أوربيا
من محالت متواصلة ،مكتسحة دول املنطقة املمزقة ،مقيمة هليا مماليك وإميارات.
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وقد انترت يف أول األمر ،ثم تلعث أن هزم هزيمة ساحقة يف مةارك حطيني،
وفتح بي املقدس ،ومةركة املنصورة ،وأت «ليويس التاسيع» يف دار ابين لقيامن
الشهرية.
وهذه احلروب كان هلا آثارها النفسية والةقليية ،وكاني مين أسيعاب هنضية
الغرب بةد ذلك مما اقتعسه من حضارة الرشيق اإلسيالمية .ولكين رجيال اليدين
صوروا اإلسالم واملسلمني لةوام الناس صورة كرهية منفردة ،ال متي إا حقيقية
اإلسالم بصلة ،بيد أهنا رسخ يف الذهنية الغربية ،والنفسيية الغربيية ،وتوارثهيا
الناس جيال بةد جيل.
ولذلك ترى الغريب حني يتحدث عن األديان األخرى غري اإلسالم ،وعن األمم
األخرى غري أمة اإلسالم ،يتح بكثري من املوضوعية واإلنصاف ،فإذا حتدث عين
اإلسالم وعن حضارته وأمته ،وقف موق ًفا آخر ،فيه كثري من التحييز واملييل ميع
اهلوى ،وكان ع من يريد اإلنصاف منهم أن يتجرد من الةقيد اخلعيثية املوروثية،
ويتقم

شخصية أخرى تغلب املوضوع ع الذات ،واحلق ع الةصعية .وهذا

ما اعرتف به غوستاف لوبون ،ومونتجومري وات وغريمها.
ملاذا ننفتح على الغرب؟
أما نحن املسلمني فنريد أن ننفتح ع الغرب ،ونجد من ديننيا ميا حيثنيا عي
ذلك ،وال نحل أن ننغلق ع أنفسنا ،أو نةادي غرينا .والذي يدعونا إا ذلك مجلة
أمور:
أوهلا :أننا أصحاب رسالة عاملية ،جاءت لكيل النياس يف كيل أنحياء األرا.
صحيح أن كتاب اإلسالم عريب ،وأن رسول اإلسالم عريب ،وأن اإلسيالم نشيأ يف
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الرشق ،ولكن ال يةني هذا أن اإلسالم جلنس خاب ،أو هلجة مةينة ،بل اإلسيالم
ألهل األرا مجيةا.
ولقد نشأت املسيحية يف الرشق ،وانترشت يف أنحاء الةامل.
ثانيهلا :أن أسعاب اللقاء والتقارب والتفاهم كثرية ووفيرية ،وقيد قيال تةياا:

َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ٗ َََء َ ََ َۡ
َ ل َ ُّ َ َّ ۡ َّ َ َ َ ۡ
م ِ
نارِ ءويۡ}
ۡم ۡذَ ِٖۡفأوَثِۡفجعلنم ۡشعوكاِۡفَلائِنلِۡلِ ع
{يأيهاۡۡرنلاسۡإِواۡخلقن

[احلجرات.]73 :

مجيةا.
فالتةارف  -ال التناكر  -هو واجب شةوب األرا ً
لسنا مع األديب األوريب الذي قال :الرشق رشق ،والغرب غرب ،ولن يلتقييا.
فإن اللقاء ممكن ،بل واجب إذا صح النيات ،وصدق الةزابم.
ثالثها :أن الةيامل تقيارب جيدا وخصوصيا بةيد ثيورة االتصياالت ،والثيورة
اإللكرتونية ،حتى قال بةض الكتاب :إن الةامل أصعح قريتنا الكربى .وأنا أقول :إن
الةامل أصعح قرية صغرى ال كربى ،فالقرية الكربى ال يةرف النياس يف رشقهيا ميا
جيري يف غرهبا إال بةد يوم أو يومني ،أو ع األقل بةد ساعات من وقوع احلادث.
أما الةامل اليوم فيةرف الناس ما جيري يف أي مكان فيه بةد حلظات ،وقد يتيابع
الناس احلادث يف أثناء وقوعه.
وكل هذا حيتم ع أصحاب األديان الساموية أن يتحياوروا ،وعي أصيحاب
احلضارات أن يتفامهوا  ...واحلوار والتفاهم أوا من اخلصيومة والتنيافر ،ونحين
املسلمني مأمورون  -بنصوب قرآننا  -أن نحاور املخالفني بيالتي هيي أحسين،
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ۡل ۡ
َِفَن ۡ ۡ
ۚۡمُل ِۡمو ۡ} [الةنكعيوت .]42 :يأمرنيا القيرآن هنيا أن نركيز عي اجلواميع

املشرتكة ،أي ع نقهب االتفاق ،ال نقاط التاميز واالختالف ،سةيا إا التفياهم ،ميا
دمنا نؤمن مجيةا باإللوهية الواحدة ،وبالرساالت الساموية املنزلة من عند اهلل.
ماذا نطلب من الغرب؟
كل ما نطلعه من الغرب يتلخ

يف هذه الكلامت:

 - 1أن يتخ عن األحقاد القديمة ،فنحن أبناء اليوم ال بقايا األمس.
 - 2وأن يتخ عن األيامع اجلديدة والرغعة يف السيطرة عي بالدنيا ومقيدراتنا،
فةر االستةامر قد وا.
 - 3وأن يتعنى النظرة الةاملية واإلنسانية احلقة ،ويتخ عن نظرة االستةالء ،التيي
كان عند الرومان الذين يرون كل من عداهم برابرة.
 - 4وأن يتجرد من خماوفة منا ،فلسنا وحوشا وال أغواال ،وال سيام ونحين  -منيذ
قرون  -ضحايا ظلم الغرب.
 - 5أن يدع لنا احلرية يف أن ننظم حياتنا وفق عقيدتنا إذا أرادت ذلك شةوبنا ،وال
يتدخل يف شئوننا بفرا فلسفته علينيا بيالقوة أو باحليلية .فينحن أحيرار يف
ديارنا.
 - 6ال داعي للغرب أن يتخذ منا «عدوا» يةعئ مشاعر أمميه ضيدنا ،بةيد سيقوط
االحتاد السوفيتي ،وأن يسمينا «اخلطر األخ،ي» بةيد اوال «اخلطير األمحير»
والتقارب مع «اخلطر األصفر».
إن اإلسالم ليس خطرا إال ع اإلباحية واإلحلياد ،وعي الظليم واالسيتةعاد،
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وع الرذابل والفساد .وفيام عدا ذلك هو رمحة اهلل للةاملني ،واملسلمون هيم دعياة
اخلري واملحعة والسالم للةامل.
وإذا وجد يف املسلمني أفراد أو فئات حمدودة تستخدم الةنف يف غري موضيةه،
فهؤالء ال يمثلون كل املسلمني ،بل هم فئات صيغرية ،ضيخمها اإلعيالم الغيريب
نفسه .وغالعهم دفةتهم إا التطرف مظامل الغرب وعدوانيته وحتيزه ضد املسلمني،
ووقوفه أبدا مع إتابيل الغاصعة لدياره ،املرشيدة ألهليه ،وشيدة الضيغهب توليد
االنفجار.
نحن املسلمني تقر أعيننا ،وتنرشل صدورنا إذا وجدنا من ينصفنا ومين ينظير
إلينا نظرة خالية من التةصب ،وإذا وجدنا ذلك نوهنا به ،ورحعنا بأهليه ،وفتحنيا
هلم قلوبنا وديارنا.
ويرسين أن أنقل هنا :هذه الكلامت الةاقلة الةادلية املنيرية لألسيتاذ جيسيلينج
الذي ختم هبا بحثه «الرشق والغرب وأامة سوء الفهم بينهام» فقد قال:
«إنني شخصيا مقتنع اقتناعا تاما بأن هناك أرضية مشرتكة بني الغيرب والةيامل
الةريب ،وبأن الةالقات بني الطرفني يمكن أن تتطور بطريقة بناءة ومثمرة ،هذا إذا
اعرتف كل فريق بالقيم واملعادئ التي يؤمن هبا الفريق املةسكر اآلخر ،ويقعل حيق
اآلخرين يف االختالف مةه ،فمن املمكن أن يةني هيذا بالنسيعة للغيربيني :أنيه ال
ينعغي عليهم أن يفرضوا قيمهم ونظرياهتم السياسية ع الةيامل الةيريب .وسيوف
يرتكب الغرب خطأ فادحا ،إذا حاول أن يفرا«نظاما عامليا جديدا» عي منطقية
الرشق األوسهب .ذلك أنه إذا قدر لنظام عاملي جديد أن يظهير ،فينعغيي أن يكيون
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معنيا ع التفاهم املتعادل بني الغرب والةرب .إين آمل أن يتحقق ذلك فةال» (.)59

***

( )59من مقدمة املؤلف لكتاب العاحث املسلم ثاب عيد «اإلسالم يف عيون السويرسيني».
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نهاية التاريخ وصدام احلضارات
نهاية التاريخ:
حاول كثريون أن يوقفوا عجلة الدابرة واملستمرة ،عند نقطة مةينة ،اينتها هليم
أفكارهم أو أهوابهم.
قال الامركسيون يوما :إن رصاع األضداد ،أو النقابض اليذي اعتيربوه حتميية
تار ية  -وهي فكرة هيجيلية األصل  -سيظل قانونيه سياريا يف الوجيود ،حتيى
يصل الشيوعيون أو  -بةعارهتم  -تصل يعقة العريوليتارييا إا احلكيم ،وتتسيلم
مقاليد السلطة من الرأسامليني والربجواايني األرشار ،وعند ذلك تنحل كل الةقد،
وتنتهي كل املفرقات بني الناس من الدين واألتة والطعقة والقوم ،ويةيش الناس
يف ظل مساواة كاملة ،تذوب فيها الفوارق بني الناس .ويقيف التياري عنيد هيذا
احلد ،وال يتحرك إا أمام وال إا خلف!
هذه هي «اجلنة املوعودة» التي وعد الشيوعيون هبا النياس  -بيدال عين «جنية
اخللد» التي وعد اهلل هبا ععاده الصاحلني يف اآلخرة كام يقيول املؤمنيون باألدييان -
والتي مل يصل املوعودن هبا يف بالد الشيوعية إليها يوميا ميا ،ومل جييدوا رحيهيا ،أو
يقرتبوا منها ،بل عاشوا حياة أقرب ما تكون إا اجلحيم ،فقد سلعوا احلرية بحليم
احلياة الطيعة ،وبحلم املساواة التامة ،ومل حيققوا هذه وال تلك.
بل الواقع أن كل األيديولوجيات الوضةية التي اختذها بةيض النياس لتكيون
بديال عن الدين ،وأرادت أن جتةيل مين اإلنسيان «حرشية اجتامعيية» أو نملية يف
«جمتمع النمل» كام يقول توينعي ،قد سقط وخاب سةيها ،وبقي حاجة اإلنسان
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إا الدين كام هي ،بل اادادت حاجة اإلنسان إليه ،يف خضم تيار الامديية والنفةيية،
الذي مزق أوارص الناس ،وجةل اإلنسان يةيش لنفسه فقهب ،أي لنزواته وشهواته.
الذي هيمنا هنا :أن الشيوعيني حلموا يوما بإهناء التاري أو إيقياف سيرية عنيد
مرحلة مةينة ،ثم جاء التاري واكتسحهم ،وكنسهم بمكنسته ،وانتهيى «االحتياد
السوفيتي» وسقط الشيوعية ،وتعخرت أحالمها ،وظل عجلة التاري تدور.
ثم فاجأ الةامل مفكر أمريكي  -ياباين األصل  -هو فرنسيس فوكوياميا ،اليذي
ظهر ع الناس بكتابه ،الذي فجر يف دنيا الفكر قنعلة مدوية ،هو «هنايية التياري »
وهذا هو عنوان الكتاب .الذي ظهر يف سنة 1993م وقد انتهى التاري  -يف رأيه -
حلساب القوى الرأساملية والليربالية الديمقرايية واقتصاد السوق احلرة ،وأن هيذا
ما يفرضه منطق الةلوم الطعيةية احلديثة ،بةيد أن أخفقي كيل أشيكال احلكيم
السابقة ،ال سيام الشيوعية ،ووصل الةامل بأته إا ما يشعه اإلمجياع بيأن الليرباليية
الرأساملية الديمقرايية هي النظام الصالح للحكم.
ع أن األديان الكتابية الثالثة :اليهودية واملسييحية واإلسيالم ،كلهيا تيؤمن
بنهاية التاري ع غري ما ذكره فوكوياما .فهي مجيةا تنتظر «مسييحا» يعةثيه اهلل أو
ينزل من السامء ،ويقيم دين اهلل يف أرا اهلل ،وينرش الةدل واخلري ،وحيارب الظليم
والفساد.
ونحن املسلمني نؤمن بنزول املسيح يف آخر الزمان /وأنه سيمأل األرا عدال
وخريا وبركة ،وسيحكم برشيةة اإلسالم ،ولكنا ال نةرف متى يكون ذليك ،فهيو
من عالمات الساعة الكربى التي ال يةلم موعدها إال اهلل تةاا.
وقد هلل املهللون ،ويعل املطعلون هلذا الكتاب عند ظهوره ،واحتيل مسياحة
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واسةة يف ساحة النقاش واجلدل بني املثقفني يف أنحاء الةامل ،بني مؤيد ومةارا.
هذا مع أنه يقوم ع فرضية مل يسندها دليل قوي من عليم أو منطيق أو واقيع.
وفشل الشيوعية ونظامها االقتصادي والسييايس االسيتعدادي ،ال يكفيي ليكيون
دليال ع صواب مقابلها الرأساميل الليربايل.
ومل ال يكون هناك نظرية أخرى ،مرشوع آخر أو منهاج آخر ،ال هو رأساميل وال
شيوعي ،وال هو دكتاتوري وال ليربايل ،بل يأخذ أفضل ما يف املرشوعني ،ويتجنب
أسوأ ما فيهام ،فال هو فردي وال مجاعي ،وإنام هو نظام متواان يقوم ع الوسيطية،
واجلمع بني الثنابيات أو املتقابالت التي حيسب كثري من الناس التقاءها رضبا مين
املحال ،مثل الامدية والروحية ،واملثالية والواقةية ،والربانية واإلنسيانية ،والفرديية
واجلامعية ،والدنيوية واألخروية ،والقدرية واحلريية ،والةقيل واليوحي ،والين
واالجتهاد ،واحلق والواجب ،والثعات والتطور.
وهذا هو املنهج املتكامل الذي يقدمه اإلسالم للعرشية ،رمحة للةاملني ،وهدايية
للحابرين ،وعدال وإخاء وسالما للناس أمجةني.
صدام احلضارات:
ومل تكد متيض سنتان ع كتاب «فوكوياما» وما أحدث من ضجة وصيخب يف
دنيا الفكر والثقافة والسياسية ،عي الطريقية األمريكيية يف الدعايية واإلعيالن،
والتهويل والتضخيم ،لتسويق كل ما هو أمريكي الصنع ،يف عامل األشياء ،أو عيامل
األفكار .حتى خطيف األضيواء كتياب آخير ملؤليف آخير يف نفيس املوضيوع:
الدراسات االسرتاتيجية واملستقعلية.
ذلك هو كتاب «صمويل هانتنغتون» أستاذ الةلوم والسياسة بجامةة هارفيارد
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الشهرية ،وأحد أساتذة الداسات االسرتاتيجية القريعني من صناع القرار ،باإلضافة
إا أنه هيودي .فانتقل الضجيج والربيق واليوهج إا املؤليف اجلدييد ،والكتياب
اجلديد ،الذي سامه «صدام احلضارات» أو «رصاع احلضارات».
ورغم أن الكتاب كان يف أصله مقالة مطولة يف جملة «الشئون اخلارجية» القريعة
من واارة اخلارجية األمريكية ،إال أنه أحدث هذا الدوي أو أريد له أن حيدث هيذا
الدوي ،ويسحب العساط من حتي «هنايية التياري » .وال غيرو أن كثيرت حوليه
جزبييا ،يف أمريكيا
كليا أو
ً
املناقشات ،وتوال التةقيعات ،ما بني مؤيد ومةاراً ،
نفسها ،ويف أوربا ،ويف آفاق الةامل ،ومنه الةامل الةريب واإلسالمي.

وهذا ما جةل الكاتب ذاته يةقب ع املةقعني ،ويضيف أفكيارا جدييدة عي
مقالته األوا ،أثرى هبا كتابه ،واتضح هبا فكرته أكثر فيأكثر .واآلن نسيأل :ميا
هدف الكتاب وفكرته األساسية؟ وما سعب إحداثه لكل هذا الصخب الذي كياد
يصم اآلذان؟
تقوم فكرة «هانتنغتون» ع أن التاري مل ينته ،ومل ينته الراع فييه ،ومل تغليق
ملفاته ،بسقوط االحتاد السوفيتي ،وسقوط اخلطر الشيوعي مةيه ،بيل ال ييزال يف
جةعة التاري سهام مل يرم هبا بةد ،وال اال الراع كامنا ،وأسيعابه قابمية ،ولكين
أسعاب الراع ليس بسعب األييديولوجيات املختلفية واملتناقضية كالشييوعية
الدكتاتورية ،والرأساملية الليرباليية ،وال بسيعب املصيالح االقتصيادية املتةارضية
للدول املختلفة.
ولكن الراع الذي عئه املسيتقعل سييكون سيععه اخيتالف احلضيارات أو
الثقافات ،وتناقضها .وحماولة كل حضارة أن تثعي وجودهيا ،وتفيرا رؤيتهيا
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لإلنسان وللكون والدين واحلياة والتاري .
ولقد بني الكاتب أن هناك حضارات سعةا أو ثامنيا ،هي التي يمكين أن يقيوم
بينها النزاع والراع ،يف املستقعل ،وهي :احلضارات الغربية ،والكونفشيوسيية،
واليابانية ،واإلسالمية ،واهلندية ،والسالفية األرثوذكسية ،واألمريكيية الالتينيية،
وربام األفريقية.
كان الراع واحلروب قديام بني املليوك واألبيايرة بةضيهم وبةيض بسيعب
األيامع والرغعة يف التوسع ،ثم بةد الثورة الفرنسية ،أصعح الراع واحلروب بني
الدول واألمم بسعب تةارا املصالح ،ثم صار بني األمم ذات السياسات املختلفة
مثل النااية والفاشية وحلفابهام ،ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا ،ثم أصعح
سعب الراع بني األيديولوجيات املتناقضة ،مثل الرأساملية والشيوعية ،كيالنزاع
بني أمريكا وحلفابها ،وروسيا وحلفابها.
أما حروب املستقعل فريى «هانتنغتون»  -بةد سقوط دولة الشييوعية واهنييار
االحتاد السوفيتي  -أهنا حروب حضارات متعاينة ،وخصوصا احلضيارات السيعع
املذكورة.
وقد الحظنا  -كام الحظ بةض العاحثني( - )60أمه ال يوجيد أسياس واحيد أو
مةيار واحد ،بنى عليه املؤلف تصنيفه للحضارات.
فعةضهام بناه ع أساس جهوي ،مثل احلضارة الغربية.
وبةضها بناه ع أساس إقليمي مثيل احلضيارة اهلنديية واحلضيارة اليابانيية،

( )60انظر :اجلعابري  -قضايا يف الفكر املةارص.
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عنرا آخر مع اجلهة« ،الالتينية».
وحضارة أمريكا الالتينية ،وإن ضم إليها
ً
وبةضها بناه ع أساس ديني مثل احلضارة اإلسيالمية ،واحلضيارة السيالفية
األرثوذكسية ،وإن ضم إليها الةرق مع الدين.
وبةضها بناه ع أساس فلسفي مثل احلضارة الكونفشيوسية «وكونفيشيوس
هو فيلسوف صيني أخالقي».
وكأين أملح الةن

الديني خمتفيا وراء هذا التقسيم ،وإن مل ينعيئ عنيه الكاتيب

براحة ،إال بالنسعة للحضارتني :اإلسالمية ،واألرثوذكسية.
فحضارة اهلند هي حضارة اهلندوس والديانية اهلندوسيية بمةعوداهتيا الوثنيية
واحليوانية «كاألبقار» وفلسفتها الربمهية ،وتقسيمها للناس إا يعقات مفروضية
عليهم قدرا.
وحضارة اليابان هي حضارة الديانة الشنتوية.
وكذلك حضارة الصني أقرب إا ما تسمى «احلضارة العوذية» منها إا احلضارة
«الكونفيشيوسية».
والواقع أن الدين هو أعظم املؤثرات يف تكوين احلضارات أو الثقافيات ،وقيد
اعرتف بذلك هانتنغتون نفسه حني ذكر مكونات احلضيارة مين اللغية والتياري
والتقاليد  ...إل  .ثم قال :وأمهها الدين .فكشف بذلك عام يمكنه صدره من اعتعار
الدين وراء هذا الراع املرتقب ،بل احلتمي يف نظره.
وهو يف هذا يتفق مع بةض املفكرين الذين يرون «الدين» جوهر «الثقافية» وأن
الثقافات ختتلف أساسا بمقدار اختالف األديان.
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ومما حيمد لي «هانتنغتون» أنيه اعيرتف أن يف الةيامل حضيارات خمتلفية ،يتمييز
بةضها عن بةض ،وهذا أمر مهم .ويرد ع الذين يزعمون أنه ال توجيد الييوم إال
حضارة واحدة ،أو ثقافة واحدة ،هي احلضارة الغربية ،والثقافة الغربية ،ع اعتعار
أن الثقافة هي احلضارة ،أو هي حوهر احلضارة .فقد ادعى هؤالء أن الثقافة الغربية
أو احلضارة الغربية ،أصعح ثقافة  -أو حضارة  -كونية ،حضيارة للةيامل كليه،
غربه ورشقه ،وشامله وجنوبه ،كتابييه ووثنييه ،مؤمنيه وملحديه .وع اجلميع أن
يولوا وجوههم شطر هذه الثقافة ،ويكيفوا أنفسهم وفقيا لفلسيفتها ،ومفاهيمهيا
وقيمها وتقاليدها وأنظمتها.
وهؤالء قوم «مهزومون» يف داخلهم ،يرييدون أن ييربروا الواقيع ،ويفلسيفوا
ويؤصلوا غلعة القوي ،أو قوة الغالب.
والواقع أن هناك حضارات عدة يف عاملنا ،وال تزال باقية وفاعلة إا اليوم ،لكيل
حضارة فلسفتها ونظرهتا إا اإلنسان والكون واحليياة ،وإا اليدين واليدنيا ،وهليا
مصادرها ،وهلا أهلها ،وهلا تار ها ،وهلا عطاؤها وتأثريهيا املمتيد مين األميس إا
اليوم.
ومن اخلري أن نقر بأن لكل حضارة خصوصيتها ،وأن نعقي ع خري ميا فيهيا،
وأن نقتعس من إجيابياهتا ،ونتجنيب سيلعياهتا ،وأال نقهير أمية عي اليتخيل عين
حضارهتا ،واالنقطاع عن جيذورها ،ميا مل تتحيول هيي مين حضيارة إا أخيرى
باختيارها احلر ،وإرادهتا املستقلة ،كام رأينا إيران قديام  -بةد اإلسالم  -تنتقل بكل
حريتها من احلضارة الفارسية إا احلضارة اإلسالمية ،وكام رأينيا مري  -كيذلك
تنتقل مين احلضيارة الفرعونيية والرومانيية يابةية خمتيارة إا احلضيارة الةربيية
اإلسالمية .وكذلك شامل أفريقيا انتقل من احلضارة الرببرية إا احلضيارة الةربيية
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اإلسالمية.
ومما حيمد هلانتنغتون أيضا :أنه اعرتف بي «احلضارة اإلسيالمية» كواحيدة مين
أبرا احلضارات القابمة واملؤثرة يف الةامل .وهي حقيقة ال ريب فيها ،وهي ترد عي
أولئك املفتونني املطموسني من بني جلدتنا ،الذين يريدون لنا أن نقطع جيذورنا،
وهندم أساس بنياننا ،وأن ندع حضارتنا خمتارين ،لنأخيذ حضيارة غرينيا ال سييام
احلضارة الغالعة واملنترة :حضارة الغرب :نأخذ منها الفلسفة واملفاهيم ،ونأخيذ
منها القيم واملةايري ،ونأخذ منها اآلداب والتقاليد ،ونأخذ منها األنظمة والقوانني.
فامذا بقي لنا من حضارتنا؟
بل الواقع أن كل ما ذكره «هانتنغتون» من حضارات ،إنام يغطي بيه ميا هييدف
إليه بالفةل من الراع املخعوء واملخوف ،وهو الراع مع احلضارة اإلسالمية ،أو
قل براحة مع اإلسالم .كام ينكشف القناع بةد.
ولقد ذكر مؤلف «صدام احلضارات» يف كتابه أن سابر احلضيارات  -اليابانيية
واهلندية والسالفية األرثوذكسية واألمريكية الالتينية  -يسهل التفاهم والتقيارب
مةها ألسعاب رشحها ،إال حضارتني ناشزتني ،مها احلضارة اإلسالمية واحلضيارة
الكونفوشيوسية «الصينية» .فإذا تفامهتا أو تقاربتا أو اتفقنا  -وهو أمر حمتمل بيل
مرجح  -كونا خطرا ع الغرب ،ليس باهلني(.)61
أهو صدام حضارات أن صدام مصاحل أم صدام أديان؟
وقد ناقش كثريون «هانتنغتون» مةارضني له يف صدام احلضيارات ،معنيني :أن
( )61انظر :صدام احلضارات والتةقيعات عليه من عيدد مين املفكيرين .نرشي مركيز الدراسيات
االسرتاتيجية والعحوث والتوثيق  -بريوت الطعةة األوا 1995م.
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الدافع احلقيقي وراء احلروب إنام هو مصالح اليدول والقيوى الكيربى ،ومطيامع
الزعامء ،وليس اخلالف احلضاري.
قال ذلك الدكتور بيكو املكلف بحوار احلضارات يف األميم املتحيدة يف لقابيه
بقناة اجلزيرة ،وقال ذلك الدكتور اجلابري يف تةقيعه ع هانتنغتون وكتابه ،وهيذه
ععارته:
لو أن الكاتب كان يفكر يف قضايا عره من أجل فهمها ،والتامس حلول ختيدم
صالح اإلنسانية ككل ،مع افرتاا أنه مقتنع فةال بأن «صدام احلضارات» يتهيدد
األمن الةاملي يف املستقعل ،كان املفروا أن ينتهي هذا الكاتيب إا نتيجية ييدعو
فيها مجيع اجلهات ،مجيع الدول واألمم ،إا الوعي هبذا اخلطر ،ويطالعها بل ويقرتل
عليها اختاذ التدابري ال،ورية الكفيلة بتاليف هذا اخلطير الامحيق .لكين صياحب
متاما ،فتةاميل منيذ العدايية ميع «الفرضيية» ،ال
املقالة سلك مسلكً ا آخر
مةاكسا ً
ً
كمجرد فرضية تةرب عن احتامل وقوع أمر ما ،بل كحقيقة تار ية حكمي تطيور
التاري يف الامال وستحكمه يف امليتقعل .وهكذا رال يةييد بنياء «التياري كليه»
بالصورة التي جتةل منه «صدام احلضارات» ،الامال يف ذلك واحلارض سواء ،باذال
كل جهده حلشد األمثلة والوقابع التي تؤيد هذه «احلقيقة التار ية» املزعومة :تار
أمثلة من هنا وهناك ،ويؤوهلا تأويال يعتةيد هبيا عين إيارهيا ويلعسيها دالالت ال
حتتملها .ثم يكرر املثال الواحد مرات ويقفز ويراوغ ،سالحه املنطقي يف كل ذلك
«املغالطة» أو «االستدالل املغالطي» بالتةعري املنطقي.
واهلدف من كل ذلك :التهويل والتخوييف ،وإعيداد القيارئ لتقعيل النتيجية
وحتمل ما يلزم عنها ،وكأن ذلك قدر ال مفر منه .والنتيجة التيي أفصيح عنهيا
املقالة ،هي :رضورة أن يستمر الغرب يف تطوير قواه الةسكرية ،وبالتايل رضورة أن

أمتنا بني قرنني

293

يرف ما يلزم من األموال يف سعيل ذلك.
لكن خطورة املقالة ليس يف النتيجة التي تنتهيي إليهيا ،فيدعوة الغيرب ،إا
احلفاظ ع مركزه وهيمنته ،والةمل بكل الوسابل ع صيانة مصاحله ،أمر مفهوم
وعادي.
إن خطورة املقالة تكمن يف نظرنا يف ما بني «املقدمة» و«النتيجة» ،ويشيغل كيل
منها بضةة أسطر ال غري .أما «بؤرة» أو «قلب» املوضوع  -بيالتةعري األمريكيي -
فهو «اإلسالم بالدرجة األوا «والصني» بدرجة أخف قليال» .ذليك أن صياحب
املقالة يركز ع اإلسالم سواء يف حتليله «التار ي» أو يف عرضيه لوقيابع احليارض،
بينام ال يستح ،الصني إال يف حديثه عين اجتياه تطيور النميو يف الوقي احليارض
بجنوب رشق آسيا.
و«اإلسالم» هو اآلن ،ومنذ عقد من السنني ،الشغل الشياغل يف الغيرب .وميا
يةنيه ليس «اإلسالم» كدين ،وال كحكومات حتكم باسمه .فعاألمس القريب فقهب
كان الغرب يتخذ من «اإلسالم» حليفا له ضد الشيوعية.
كان ذلك باألمس القريب ،أما اليوم في «اإلسالم» يف نظر الغرب  -الذي يتكلم
باسمه هانتنغتون  -يشء آخر .إنه «الةيدو رقيم  ،»1إن مل يكين الييوم فسييكون
كذلك غدا .ال ،بل إنه كذلك أمس واليوم وغدا .فامذا تغيري؟ وليامذا هيذا اخليوف
«اجلديد» بل «املتجدد» من اإلسالم؟
أساسييا يف موقيف الغيرب،
واحيدا
يقول اجلابري :يمكن القول إن هناك ثاب ًتا
ً
ً

والعاقي متغريات .واملوقف من الةرب أو من اإلسالم أو من الصني أو من اليابيان
أو من أية دولة أخرى يف الةامل يتغري دابام ،وقد يقفز مين النقييض إا النقييض إذا
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اقتىض ذلك منطق «الثاب » .وليس «الثاب » يف حتركات الغرب شييئا آخير غيري
املصالح ،فةندما متس مصالح الغرب أو يكون هناك ما يتهددها يتغري املوقف.
ويف اخلتام يقول :الغرب مصالح ،وال يشء غري املصالح .وكيل حيوار مةيه أو
تفكري ضده ال ينطلق من املةادلة التالية «الغرب = املصالح» إنام هو انزالق وسقوط
يف شعاك اخلطاب املغالطي التموهيي السابد يف الغرب ،واهلادف إا رصف األنظار
عن «املصالح» وتوجيهها إا االنشغال بام يفها ،ويقيوم مقامهيا يف تةعئية اليرأي
الةام مثل «احلضارة» و «الثقافة» و «الدين» و «األصولية» .اهي(.)62
وأقول لألستاذ اجلابري :صحيح أن الغرب حتكميه املصيالح قعيل كيل يشء،
ولكن الغرب بالنسعة لإلسالم حتكمه  -مع املصالح  -عقد قديمية جدييدة ،هيي
عقدة احلقد ،وعقدة اخلوف .احلقد املتوارث من عهد احلروب الصليعية ،وربام من
عهد الريموك وأجنيادين وفيتح مري وشيامل أفريقييا ،وكلهيا كاني مسييحية
أصعح إسالمية  ...وعقدة اخلوف من انطالق اليامرد اإلسيالمي ميرة أخيرى.
وهذا ت قلقهم من الصحوة اإلسالمية ،ورصدهم األميوال الطابلية لدراسيتها،
وعملهم ع تةويقها ،وحديثهم الدابم عن «اخلطر اإلسالمي» ،الةدو اجلديد بةد
اوال االحتاد السوفيتي.
إهنم يسمون اإلسالم «اخلطر األخ »،خطر ظهور «صالل الدين» من جديد،
وهو اخلطر املخيوف رغيم ضيةف أهليه وتفيرقهم ،وقيد اال «اخلطير األمحير»
السوفيتي ،وتقاربوا مع «اخلطر األصفر» الصيني.
إن هاجس اخلوف ،مع هاجس احلقد ،مها اللذان يؤثران يف السياسة الغربية ،بل
( )62انظر :اجلابري :قضايا يف الفكر املةارص( ب.)127 - 125
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والفكر الغريب دابام جتاه اإلسالم.
يقوي هذه اهلواجس ويؤكدها يف عرنا «العةد الديني» الذي بيرا بوضيول يف
الةقدين األخريين يف أمريكا ،عن يريق «املسيحية األصولية» املرتعطية بيالتوراة،
وتةعدا ،كام بين ذليك دراسيات
تدينا،
ً
والتي تةمل خلدمة الصهيونية وإتابيل ً
علمية أكاديمية جادة(.)63
وكم نود من صميم أفئيدتنا أن يتحيرر الغيرب مين هيذه الةقييدة ،ويةاميل
املسلمني كام يةامل سابر األمم والقوى يف الةامل .وإن كنا نيؤمن أن الغيرب لييس
واحدا ،ففي الغيرب أنياس وأفيراد منصيفون ،نرجيو أن
واحدا ،وال صن ًفا
نم ًطا
ً
ً
يوما بةد يوم.
يتزايدوا ً

***

( )63انظر :العةد الديني يف السياسة األمريكية ،للدكتور يوسيف احلسين .نرشي مركيز دراسيات
الوحدة الةربية.
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مؤلفات فضيلة الدكتور :يوسف عبد اهلل القرضاوي
يف الفقه وأصوله:
 - 1احلالل واحلرام يف اإلسالم.
 - 2فتاوى مةارصة جي.1
 - 3فتاوى مةارصة جي.2
 - 4تيسري الفقه :فقه الصيام.
 - 5االجتهاد يف الرشيةة اإلسالمية.
 - 6مدخل لدراسة الرشيةة اإلسالمية.
 - 7من فقه الدولة يف اإلسالم.
 - 8تيسري الفقه للمسلم املةارص.
 - 9الفتوى بني االنضعاط والتسيب.
 - 12عوامل السةة واملرونة يف الرشيةة اإلسالمية.
 - 11الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد.
 - 12االجتهاد املةارص بني االنضعاط واالنفراط.
يف االقتصاد اإلسالمي:
 - 1فقه الزكاة «جزءان».
 - 2مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم.
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 - 3بيع املرابحة لآلمر بالرشاء.
 - 4فوابد العنوك هي الربا احلرام.
 - 5دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي.
يف علوم القرآن والسنة:
 - 1الصرب يف القرآن الكريم.
 - 2الةقل والةلم يف القرآن الكريم.
 - 3كيف نتةامل مع القرآن الةظيم؟
 - 4كيف نتةامل مع السنة النعوية؟
 - 5دروس يف التفسري  -تفسري سورة الرعد.
 - 6املدخل لدراسة السنة النعوية.
 - 7املنتقى من الرتغيب والرتهيب «جزءان».
مصدرا للمةرفة واحلضارة.
 - 8السنة النعوية
ً
عقائد اإلسالم:
 - 1وجود اهلل.
 - 2حقيقة التوحيد.
سلسلة :تيسري فقه السلوك يف ضوء القرآن والسنة:
 - 1احلياة الربانية والةلم.
 - 2النية واإلخالب.
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 - 3التوكل.
 - 4التوبة إا اهلل.
يف الدعوة والرتبية:
 - 1ثقافة الداعية.
 - 2الرتبية اإلسالمية ومدرسة حسن العنا.
عاما يف الدعوة والرتبية.
 - 3اإلخوان املسلمون ً 72
 - 4الرسول والةلم.
 - 5الوق يف حياة املسلم.
 - 6رسالة األاهر بني األمس واليوم والغد.
يف ترشيد الصحوة واحلركة اإلسالمية:
 - 1الصحوة اإلسالمية ومهوم الوين الةريب واإلسالمي.
 - 2أين اخللل؟
 - 3أولويات احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة.
 - 4يف فقه األولويات.
وجها لوجه.
 - 5اإلسالم والةلامنية ً
 - 6الثقافة الةربية اإلسالمية بني األصالة واملةارصة.
 - 7مالمح املجتمع املسلم الذي ننشده.
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 - 8غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي.
 - 9رشيةة اإلسالم صاحلة للتطعيق يف كل امان ومكان.
 - 12األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم.
 - 11الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف.
 - 12الصحوة اإلسالمية بني االختالف املرشوع والتفرق املذموم.
 - 13من أجل صحوة راشدة جتدد الدين وتنهض بالدنيا.
سلسلة :حتمية احلل اإلسالمي:
 - 1احللول املستوردة وكيف جن ع أمتنا.
 - 2احلل اإلسالمي فريضة ورضورة.
 - 3بينات احلل اإلسالمي وشعهات الةلامنيني واملغرتبني.
سلسلة :وحدة فكرية للعاملني لإلسالم:
 - 1شمول اإلسالم.
 - 2املرجةية الةليا يف اإلسالم للقرآن والسنة.
 - 3موقف اإلسالم من اإلهلام والكشف ،والرؤى من التامبم والكهانة والرقي.
 - 4السياسة الرشعية يف ضوء نصوب الرشيةة ومقاصدها.
إسالميات عامة:
 - 1اإليامن واحلياة.
 - 2الةعادة يف اإلسالم.
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 - 3اخلصاب الةامة لإلسالم.
 - 4مدخل ملةرفة اإلسالم.
 - 5اإلسالم حضارة الغد.
 - 6الناس واحلق.
 - 7جيل النر املنشود.
 - 8درس النكعة الثانية.
 - 9خطب الشي القرضاوي جي.1
 - 12خطب الشي القرضاوي جي.2
 - 11لقاءات وحماورات حول قضايا اإلسالم والةر.
 - 12قضايا مةارصة ع بساط العحث.
 - 13قطوف دانية من الكتاب والسنة.
شخصيات إسالمية:
 - 1اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه.
 - 2الشي الغزايل كام عرفته :رحلة نصف قرن.
 - 3نساء مؤمنات.
يف األدب والشعر:
 - 1نفحات ولفحات  -ديوان شةر.
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 - 2املسلمون قادمون  -ديوان شةر.
 - 3يوسف الصديق  -مرسحية شةرية.
 - 4عامل وياغية  -مرسحية تار ية.
رسائل ترشيد الصحوة:
 - 1الدين يف عر الةلم.
 - 2اإلسالم والفن.
 - 3النقاب للمرأة بني القول بعدعيته والقول بوجوبه.
 - 4مركز املرأة يف احلياة اإلسالمية.
 - 5فتاوي للمرأة املسلمة.
 - 6جريمة الردة وعقوبة املرتد يف ضوء القرآن والسنة.
 - 7األقليات الدينية واحلل اإلسالمي.
 - 8املعرشات بانتصار اإلسالم.
 - 9مستقعل األصولية اإلسالمية.
 - 12القدس قضية كل مسلم.
 - 11ظاهرة الغلو يف التكفري.
حماضرات الدكتور القرضاوي:
 - 1لامذا اإلسالم؟
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 - 2اإلسالم الذي ندعو إليه.
 - 3عوامل نجال مؤسسة الزكاة يف التطعيق املةارص.
 4واجب الشعاب املسلم اليوم.
 - 5مسلمة الغد.
 - 6الصحوة اإلسالمية بني اآلمال واملحاذير.
 - 7قيمة اإلنسان وغاية وجوده يف اإلسالم.
 - 8لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطعيق املةارص.
 - 9الرتبية عند اإلمام الشايعي.
 - 12مع املصطفى يف بيته.
 - 11السنة والعدعة.
 - 12اواج املسيار  -حقيقته وحكمه.
 - 13الضوابهب الرشعية لعناء املساجد.
 - 14موقف اإلسالم الةقدي من كفر اليهود والنصارى.
 - 15الشفاعة يف اآلخرة بني النقل والةقل.
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