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من الدستور اإللهي
أعوذُ باهلل من الشيطان الرجيم
َٰ
س ٗطا ِلت َ ُكونُواْ ُ
علَ ۡىۡ ُكمۡ
علَى للنَّىا ِ َوكَ ُكىوٱَ للَُّ سُىو َُ َ
ش َهدَآ َء َ
{ َو َكذَ ِلكَ َجعَ ۡل َٰنَ ُكمۡ أُم َّٗة َو َ

ش َِه ٗۡدا} [البقرة.]143 :
ىىُ أ ُ َّمىىى َة أ ُ ۡۡ ُِ َجى ۡ
ىىم ۡلل ُ ن َكى ِىىُ
وف َول َ ۡن َهى ۡىىوٱَ َ
ىىت ِللنَّىىىا ِ لَى ۡىىۡ ُم ُُوٱَ ِىىى ۡل َ ۡع ُُ ِ
{ ُكنىىىتُمۡ َۡ ۡۡى َ
عى ِ
َول ُ ۡؤ ِمنُوٱَ ِ َّّللِ} [آل عمران.]110 :
{ َو ۡ
لعت َ ِص ُ واْ ِ َح ۡب ِل َّ
لّللِ َج ِ ۡعٗ ا َو ََل لَفََُّقُواْ} [آل عمران.]103 :

وٱ} [األنبياء.]92 :
{إِ َّٱ َٰ َه ِذ ِٓۦه أ ُ َّمت ُ ُكمۡ أُم َّٗة َٰ َو ِحد َٗة َوأَنَ ۠ا َر ُّ ُكمۡ فَ ۡعبُدُ ِ
وٱ} [المؤمنون.]52 :
{ َوإِ َّٱ َٰ َه ِذ ِٓهۦ أ ُ َّمت ُ ُكمۡ أُم َّٗة َٰ َو ِحد َٗة َوأَنَ ۠ا َر ُّ ُكمۡ فَ لَّقُ ِ

***
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مقدمة
ربنا لك الحمد ،كما ينبغي لجالل وجهك ،وعظيم سلطانك.
وصالالالة وسالالالما عل ال مالالن أرسالاللتل رحمالالة للُالالالمين ،و ُحجالالة علالال النالالا
أجمُالالين ،بشالاليرا ونالال يرا ،و اعيالالا لالال ه بإذنالالل وسالالراجا منيالالرا ،وعلالال آلالالل
الطيبالالين ،وأصالالحابل الغالالر الميالالامين ،وعلال مالالن عالالا بدعوتالالل ،واهتالالد ب الالنتل،
وجاهد جها ه ل يوم الدين.
أما بُد ...
فمن سنوات ثالث و«مركز الدراسات الحضارية» بالقاهرة يصالدر تقريالرا
سياسالاليا موعالالوعيا تحالالن عنالالوان «األمالالة فالالي عالالام» ،وهالالو ال شالالك وطالالوة ل ال
األمام.
وكلمة «األمة» يمكالن أن تُطلالع علال األمالة بالالمُن المحلالي :مصالر مالاال،
ويمكن أن تُطلع عل األمالة بمُنال أكبالر :المُنال القالومي الال

يشالم الُالر

جميُا .فه ا وذاك يدو في م م «األمة» بمُن الجماعة.
ولكالالن المُنال الال
األمة اإلسالمية ،فهو ال

ينقالالده فالالي ذهالالن الم الاللم  -ذا ذُكالالرت كلمالالة األمالالة  -هالالو
يخطر بالبال ،ويحضر في الُق  ،ألنهالا األمالة التالي

ينتمي ليها بحكم سالمل ،وهي األمة المال كورة فالي آرآنالل وسالنة نبيالل ،وتالراث
حضارتل.
وال غرو أن بدأ التقرير بمصالر ،ثالم ثنال بالالُر  ،ثالم ثلالة باألمالة الكبالر :
أمة اإلسالمية.
ولقد طلب مني مدير المركز أن أكتب مقدمة له ا التقرير ال

يتحالدث عالن

األمالالة الم الاللمة ،فكتبالالن كلمالالة طالالالن ن الالبيا موعالالوعها« :األمالالة اإلسالالالمية ...
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حقيقة ال وهالم» ،وآلالن لخوالوة الم اليولين فالي المركالز :ت التطيُون أن ت وال وا
منها ما يروآكم ،وتح فوا الباآي ،وال حالر علاليكم .ولكالنهم  -جالزاهم ه ويالرا
 نشروها بكاملها.ولقد آرأها كايرون وعبروا عن سالرورهم بهالا لمالا لم الوه مالن آالوة المنطالع
ال ال

يُالالرض لقضالالية مالالن أهالالم آضالالايانا وأورطهالالا ،وهالالي آضالالية وحالالدة األمالالة

اإلسالمية ،وموآال الخالفالة منهالا ،وأمال األمالة فالي عو تهالا ،وحكالم الشالرف فالي
غيبتها.
ولكني فوجين بما كتبل األستاذ سيد ياسين مدير مركالز الدراسالات ال ياسالية
واإلستراتيجية بصحيفة «األهرام» منتقدا بشدة ما كتبن ،مُتبرا ذلك حلما مالن
أحالم الفقهالاء ال يمالن لال الواآال بصاللة وهبالل حلمالا ،أفحالرام علينالا أن نحلالم
كما يحلم اآلورون في عالمنا؟ وآد حلم آورون من آب بما هو أبُد عن الواآال
من ه ا الحلم وحققوا أحالمهم.
وآالالد اعالالطررت أن أر علال األسالالتاذ ياسالالين فالالي نفالالا الصالالفحة بالالاألهرام،
و ن ح فوا بُض الفقرات من ر

 -ربما ب بب الم احة  -مما أح ب أنالل ال

يمالالا الجالالوهر .ثالالم عالالاو األسالالتاذ الكتابالالة تُقيبالالا علال ر  ،فكالالان البالالد مالالن ر
عل الر  .وأغلقن الموعوف.
وها أنا ذا أنشر الموعوف كلل عل القُراء ،رجاء أن ينتف بل من شالره ه
صدره للحع ،وبخاصة أن أكاالر الال ين تالابُوا هال ه الم الاجلة لالم يقالرأوا مقالالتي
األصلية ،حية ن التقرير يوزف في نطاق محدو .
اللهم أرنا الحع حقالا وارزآنالا اتباعالل ،وأرنالا الباطال بالاطال وارزآنالا اجتنابالل
 ...أمين.
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القاهرة :ربي األول سنة 1415هـ (سبتمبر 1994م).
الدكتور يوسف القرعاو

***
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األمة اإلسالمية  ...حقيقة ال وهم
يقول اإلمام الراغب األصفهاني في «مفر ات القرآن»:
«األمالالة :كال جماعالالة يجمُهالالم أمالالر مالالا ،مالالا يالالن واحالالد ،أو زمالالان واحالالد ،أو
مكان واحد ،سواء أكان ذلك األمر الجالام ت الخيرا أو اوتيالارا ،وجمُهالا :أمالم.
ٓ

ۡىُ ِ ََنَا َح ۡۡى ِِ إِ َّ َٓل أ ُ َمى أم أ َ ۡماَىالُ ُكم}
ِ َو ََل َٰ َِِىُ كَ ِط ُ
وآولل تُال َ { :و َما ِمم دَآ َّة فِى ۡلأ َ ۡر ِ
[األنُام]38 :؛ أ ك نوف منها عل طريقالة آالد سالخرها ه عليهالا بالالطب  ،فهالي
من بين ناسجة كالُنكبوت ،وبانية كال رفة( )1ومدورة كالنمال  ،ومُتمالدة علال
آوت وآتالل كالُصالفور والحمالام ،لال غيالر ذلالك مالن الطبالات التالي تخصالل ه
عليل وسلم بها ك نوف»(.)2
وفي الحدية« :لوَل أٱ الكالب أمة مم اأمم أمُت قتلهىا»( ،)3وفيالل اللالة
عل وجو المحافظة عل األجنا

من االنقراض.

وآد ور ت كلمة «أمالة» فالي القالرآن .بمُنال الجماعالة مالن النالا

فالي ()44

موعالالُا ،منهالالا آولالالل تُالالال علالال ل الالان بالالراهيم و سالالماعي َ { :ر َّنَىىا َو ۡ
لج َع ۡلنَىىا
ُم ۡس ِل َ ۡۡ ِم لَكَ َو ِمم ذُ ِركَّتِنَا ٓ أُم َّٗة م ُّۡس ِل َ ٗة لَّكَ } [البقرة.]128 :

ويقالالول صالالاحب «القالالامو

المحالالي »« :األمالالة :كالال جماعالالة أرسالال لالاليهم

رسول سواء آمنوا أو كفروا».
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1ال ُالالرفة :ويبالالل غبالالراء تبنالي بيتالالا ح الالنا تكالالون فيالالل ،وهالالي التالالي يُضالالر بهالالا الماال فيقالالال:
سرفة».
«أصن من ُ
(« )2مفالالر ات القالالرآن» (ص ،)86طب ال ار القلالالم ،مشالالع ،الالالدار الشالالامية ،بيالالروت ،بتحقيالالع
عدنان صفوان او .
( )3رواه أب الالو او ف الالي «الص الاليد» ( ،)2845والترم الال  ،وآ الالال :ح الالن صالالالحي (،)1489
والن اتي ( ،)4285وابن ماجل ( )3204كلهم عن عبد ه بن مغف .
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وينق «الل ان» و «التا » عالن الليالة« :كال آالوم ن البوا لال نبالي ف عاليفوا
ليالالل فهالالم أمتالالل ،ولهالال ا آيالال  :أمالالة محمالالد صالالل ه عليالالل وسالاللمص  ...وبهالال ا
اعتبروا عنصر الدين في تكوين األمة وتميزها أمرا أساسيا».
بال آالالال بُالالض اللغالالويين :األمالالة هالالي الالالدين .وآالالال الزجالالا فالالي آولالالل تُالالال :
{ َكىىاٱَ للنَّىىا ُ أ ُ َّمى ٗىة َٰ َو ِح ىد َٗة فَبَعَ ى َ ل َّّللُ للنَّ ِبى ِىۡۧمَ } [البقالالرة]213 :؛ أ كالالانوا «عل ال

يالالن

واحد» ،ويقال :فالن ال أمة لل؛ أ ال ين لل وال نحلة .آال الشاعر:
هل كستوي ذو أمة وكفور؟
وآال األوفال

فالي آولالل تُالال

]110؛ أ وير أه

ين(.)4

ُ { :كنىتُمۡ َۡ ۡۡ َىُ أُمَّى َة أ ُ ۡۡ ُِ َج ۡ
ىت ِللنَّىا ِ } [آل عمالران:

و ذا ص آول من آال :ك من بُالة لاليهم رسالول مالن الرسال فهالم أمالة لالل،
وكان محمالد صالل ه عليالل وساللمص لال النالا كافالة{ :قُ ۡىل َٰكََٓۡكُّ َهىا للنَّىا ُ ِإنِى
سى ۡىىل َٰنَكَ ِإ ََّل َر ۡح َ ى ٗ
سىىىو َُ َّ
ىىة ِل ۡل َٰ َعلَ ِ ىىىۡمَ }
َر ُ
لّللِ ِإلَى ۡىىۡ ُكمۡ َج ِ ۡعىىىا} [األعالالرا َ { ،]158 :و َمىىىا ٓ أ َ ۡر َ

[األنبيالالاء ،]107 :كالالان الُالالالم كلالالل  -بشالالرآل وغربالالل وعجمالالل وعربالالل -أمالالة محمالالد
صل ه عليل وسلمص.
وه ال ا صالالحي بالالالنظر ل ال أمالالة الالالدعوة ،فالم الاللمون متفقالالون عل ال أن أمالالة
محمالالد تشالالم النالالا

جميُالالا ،ولكالالنهم اتفقالالوا كال لك علال تصالالنيف هال ه األمالالة أو

تق يمها ل آ مين:
اأوَ :أمة اإلجابة ،والمقصو بها ك من استجا لالدعوة محمالد صالل ه
عليل وسلمص وآمن بل و و في ينل.
والاان  :أمة الدعوة ،وتشم ساتر الُالم بُد ذلك.
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )4انظر« :تا الُرو

شره القامو » ،ما ة« :أ م م».
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وأمة اإلجابة هي المقصالو ة ذا آيال  :األمالة الم اللمة ،أو اإلسالالمية ،أو أمالة
اإلسالم ،أو أمة محمد ،أو ما شابل ذلك من الُبارات .ب هالي المقصالو ة بكلمالة
«األمة» عند اإلطالق.
والمهم اآلن أن نبين بوعالوه :هال توجالد أمالة م اللمة حقالا؟ أو أن هال ا وهالم
اوترعل علماء اإلسالم و عاتل ،وال ظ لل في الواآ ؟
ومما ال نالزاف فيالل :أن الم اللمين  -الال ين رعالوا بالاهلل ربالا ،وباإلسالالم ينالا،
وبالقرآن كتابا ،وبمحمالد صالل ه عليالل وساللمص نبيالا ورسالوال  -موجالو ون،
ويزيدون عل البليون عدا( ،)5نما النزاف والخال  :ه يكونون أمة أو ال؟
والحع ال

ال ريب فيل :أن ه ا ال الؤال لالم يالدر بخلالد م اللم طالوال القالرون

الماعية ،آب عصر االستُمار الاقافي أو الغزو الفكر لُالم اإلسالم.
فق الالد ك الالان م الالن الب الالديهيات والم الاللمات األولي الالة عن الالد الم الاللمين ،واص الالتهم
وعامتهم ،عربهم وعجمهالم ،فالي كال بقالاف األرض :أنهالم أبنالاء أمالة واحالدة هالي
أمالالة اإلسالالالم ،حت ال غالالزتهم فكالالرة الُصالالبيات اإلآليميالالة والقوميالالة ،وهالالي فكالالرة
م الالتور ة مالالن أرض غيالالر أرعالالهم ،وتالالراث غيالالر تالالراثهم ،ف ال را ت أن تجُ ال
األمة الواحدة أمما ،تتنافا ،ب تتجاف  ،ب تتُا  ،ب تتقات .
***

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )5أحدث اإلحصاءات :أن الم لمين في الُالم بلغوا  -وربما جاوزوا  -البليون ورب البليون
(أ  )1250مليونا من البشر.
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األمة اإلسالمية حقيقة بك مُيار
وم ه ه المحاوالت الغازية ن تطي أن نقول :ن «األمة» باآيالة ،لالم تمالن،
ولن تموت ،وهالي حقيقالة ال وهالم ،هالي حقيقالة بمنطالع الالدين  ...حقيقالة بمنطالع
التاريخ  ...حقيقة بمنطالع الجغرافيالا  ...حقيقالة بمنطالع الواآال  ...حقيقالة بمنطالع
المصلحة  ...حقيقة بمنطع اآلورين.
هي حقيقة بمنطع الدين:
األمالالة اإلسالالالمية حقيقالالة بمنطالالع الالالدين .فالالالقرآن الكالالريم هالالو الالال

اعتبالالر

الم لمين «أمة» بال «أمالة واحالدة» ،ولالم يُتبالرهم «أممالا» .وفالي هال ا يقالول ه
َٰ
سى ٗىطا ِلت َ ُكونُىىواْ ُ
شى َهدَآ َء َعلَى للنَّىىا ِ } [البقالالرة،]143 :
تُالالال َ { :و َكىذَ ِلكَ َج َع ۡلى َٰنَ ُكمۡ أ ُ َّمى ٗىة َو َ
َىم
وآال سالبحانلُ { :كنىتُمۡ َۡ ۡۡ َىُ أُمَّى َة أ ُ ۡۡ ُِ َج ۡىت ِللنَّىا ِ ل َ ۡىۡ ُم ُُوٱَ ِى ۡل َ ۡع ُُ ِ
وف َول َ ۡن َه ۡىوٱَ ع ِ
ۡلل ُ ن َكى ِىُ َول ُ ۡؤ ِمنُىىوٱَ ِى َّّللِ} [آل عمالالران ،]110 :وآالالال عالالز وجال ِ { :إ َّٱ َٰ َهى ِذ ِٓۦه أ ُ َّمىت ُ ُكمۡ أ ُ َّمى ٗىة
وٱ} [األنبياء ،]92 :وآالال تتالنَ { :و ِإ َّٱ َٰ َهى ِذ ِٓهۦ أُمَّىت ُ ُكمۡ أُم َّٗىة َٰ َو ِحىد َٗة
َٰ َو ِحد َٗة َوأَنَ ۠ا َر ُّ ُكمۡ فَ ۡعبُدُ ِ

وٱ} [المؤمنون.]52 :
َوأَنَ ۠ا َر ُّ ُكمۡ فَ لَّقُ ِ
وفي ال نة النبوية أحا ية جمة تتحدث عن األمالة مضالافة لال النبالي صالل
ه عليل وسلمص أو مُرفة باأللف والالم .منها آولالل« :ماىل أمتى كىال طُ َل

كدري أولِ ُۡۡ أم آُۡه»(َ« ،)6ل لزاَ ائفة مم أمت قائ ۡم عل الحق»(،)7
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )6رواه أحمالالد والترمال عالالن أنالالا ،وأحمالالد وابالالن حبالالان عالالن عمالالار ،وأبالالو يُلال عالالن علالالي،
والطبراني وأبو نُاليم فالي «الحليالة» عالن ابالن عمالر ،والطبرانالي عالن ابالن عمالرو كمالا فالي
«صحي الجام الصغير وزيا تل» (.)5854
( )7الحالالدية متفالالع عليالالل ،وم الالتفيض عالالن عالالد مالالن الصالالحابة :المغيالالرة بالالن شالالُبة ،ومُاوي الة،
وثوبان ،وجابر ،وعقبة بن عامر ،وعمر ،وأبي هريرة ،وعمالران بالن حصالين ،وآالرة بالن
آيا وغيرهم .انظر« :صحي الجام الصغير» (.)7287-7296
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«فضىىلت هىىذه اأمىىة عل ى سىىائُ اأمىىم»(« ،)8كىىل أمت ى كىىدۡلوٱ الَنىىة إَل مىىم

أ »(« ،)9إٱ هللا َل كَ ع أمت عل ضاللة»(.)10
ومالالن تتب ال مالالا ور فالالي «المُجالالم المفهالالر

أللفالالاظ الحالالدية النبالالو » وجالالد

الكاير الكاير.
هي حقيقة بمنطع التاريخ:
واألمالالة اإلسالالالمية حقيقالالة كال لك بمنطالالع التالالاريخ :فقالالد ولالالدت هال ه األمالالة م ال
اإلسالم ،ونمن بنموه وات الُن بانتشالاره ،وحملالن مواريالة رسالاالت ال الماء،
وآيم حضارات األرض ،وظلن هي األمة األولال فالي الُالالم آرابالة ألالف عالام،
امتدت فيها ل الصين شرآا ،واألندلا غربا ،يحكمها وليفالة واحالد فالي مُظالم
األحيان ،أو أكار من واحد في بُض األحيان ،أو ينشالع عنهالا بُالض أصالحا
النزعات االنفصالية ،اتباعا لهالو  ،أو تحقيقالا لك الب والاص ،أو اسالتجابة لكيالد
عدو ماكر.
ولكن برغم ه ه النتوءات لم يزاي أبناءها الشالُور الُالام بال نهم أمالة واحالدة،
وأن مصيرهم واحد ،وأن عدوهم واحد ،وأن مصلحتهم واحدة ،وأن والصالهم
فالالي االتحالالا والتضالالامن ،وهالكهالالم فالالي االوالالتال والتفالالرق والتنالالازف ،وهالالو مالالا
ح ال ر منالالل كتالالابهم وسالالنة نبالاليهم ،آالالال تُالالال َ { :و ۡ
لعت َ ِص ى ُ واْ ِ َح ۡب ى ِل َّ
لّللِ َج ِ ۡعٗ ىا َو ََل
لَفََُّقُىىواْ} [آل عمالالرانَ { ،]103 :و ََل ل َ َٰنَ َز ُ
ل ىلُواْ َولَى ۡىذ َه َح ِرك ُح ُكىىم} [األنفالالال،]46 :
عىىواْ فَت َ ۡف َ

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )8رواه أحمد عن ح يفة موآوفا (.)383/5
( )9رواه البخار عن أبي هريرة.
( )10رواه الترم والطبرانالي والحالاكم والبيهقالي فالي «األسالماء والصالفات» عالن ابالن عمالر.
«صحي الجام الصغير» (.)1848
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وفي «الصحي »« :وَل لختلفوا فإٱ مم كاٱ قبلكم اۡتلفوا فهلكوا»(.)11
وهك ا عاش الم لمون ال يُرفون جن ية ال االنتماء لال اإلسالالم ،وآالانون
«الجن ية» الحدية لم يُرفل الم لمون ال من نحو سبُين عاما.
ن ال

ث ر لمصر وكرامتها من جي

نابليون ال

اآالتحم بخيلالل األزهالر،

كالالان طالبالالا أزهريالالا مالالن حالالب ،هالالو «سالالليمان الحلبالالي» ،وال ال

أيق ال الشالالرق

الُربالالي ،وأوآالالد فيالالل الشالالرارة عالالد االسالالتُمار رج ال آالالدم مالالن أفغان الالتان ،هالالو
«جمالالال الالالدين األفغالالاني» ،وآبالال ذلالالك الالال ين آالالا وا مُالالارك التحريالالر لطالالر
الصالالليبيين و نقالالاذ القالالد

الشالالريف ،لالالم يكونالالوا عربالالا ،ب ال مالالنهم التركالالي ما ال

«عمالالا الالالدين زنكالالي» ،وابنالالل «نالالور الالالدين» ،أو الكالالر

ما ال «صالالاله الالالدين

األيوبي».
هي حقيقة بمنطع الجفرافيا:
وهي حقيقة بمنطالع الجغرافيالا ،فاألمالة اإلسالالمية تُالي

فالي أآطالار متصاللة

متشابكة ،بُضها موصول بالبُض ،مالن «جاكارتالا» شالرآا لال «ربالاط الفالت »
غربالالا ،أو مالالن المحالالي لالال المحالالي  ،أ مالالن المحالالي الهالالا

لالال المحالالي

األطل ي.
ومن رأ وارطة للُالالم اإلسالالمي وجالد «اللالون األوضالر»  -الال

يرمالز

لالال الُالالالم اإلسالالالمي ،أ الالالبال ذات األغلبيالالة الم الاللمة  -متصالالال متماسالالك
الحلقات ،وذلك أن امتدا اإلسالالم كالان امتالدا ا طبيُيالا ،يالدو البلالد فيالؤثر فيمالا
حولل ،ومن حولل يمنة وي رة ،ثم ينتشر انتشار نور الفجر في الغ ع ،ما شالاء
ه لل أن ينتشر فيما يحي بل ومالا يجالاوره ،شالييا فشالييا ،حتال يُوآالل عالاتع مالا
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )11متفع عليل.
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فيتوآف حت تتاه لل فرصة أور .
ن ار اإلسالالالم عل ال سالالُتها وتُالالد أآطارهالالا ،تما ال وطنالالا واحالالدا متالالراب
األجزاء ،وتكا الحدو ال ياسية بالين بلدانالل كلهالا تكالون مصالطنُة ،وجلهالا مالن
صن االستُمار ال

فرض التجزتة والتشرذم علال

لهالالا ،وكالالان ذلالالك أكبالالر همالالل ،ورأ

ار اإلسالالم منال احتاللالل

طموحاتالالل .ومالالن هنالالا كالالان وجالالو سالالراتي

ج ما غريبا في كيان األمة ،وحاجزا مصنوعا بين شرآها وغربها.
هي حقيقة بمنطع ا لواآ :
وه ه األمة حقيقة بمنطع الواآ  .فال

يقالرأ واآال الم اللمين بُمالع يالدرك -

ن كالالان منصالالفا  -أن الشالالُور بوجالالو األمالالة ووحالالدتها ،واإلح الالا

بهالمهالالا

وأفراحهالالالا ،شالالالُور سالالالاتد ومتغلغالالال فالالالي كيالالالان أبناتهالالالا وأعمالالالاق وجالالالدانهم،
ووصوصالالا فالالي أوآالالات الشالالداتد والمحالالن ،فهالالي التالالي تكشالالف الالالدفين ،وتبالالرز
المكنون.
ال أتحدث عن الحكام والمت لطين ،وعبيد الفكر الغربي ،ممن انفصلوا عالن
عمير أمتهم ،وغر االستُمار الاقافي مشاعرهم ،كمالا غالر أفكالارهم ،نمالا
أتحدث عن جمهور األمة الُريض ،من الماقفين وغيالر الماقفالين الال ين يخفالون
لنجدة كال منكالو  ،وم الاندة كال م تضالُف ،ومُاونالة كال ذ فاآالة مالن أبنالاء
اإلسالم جياما كانوا.
رأينالالاهم يتحرآالالون مالالن أجالال الم الالجد األآصالال  ،ويفرحالالون ويمرحالالون ذا
حققالالن االنتفاعالالة نصالالرا ،ويحزنالالون ويبكالالون ذا مالالا رجالهالالا آالالره ،رأينالالاهم
يتجاوبون م أبناء البوسنة والهرسك ،يتبرف الرجال بالمال ،والن الاء بالالحلي،
ويطالالالب الشالالبا بال الالماه لالالل بالالال ها

لالال أرض المُركالالة للمشالالاركة فالالي
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الجهالالا  ،وتشالالتُ القلالالو نالالارا كلمالالا سالالمُن باغتصالالا الم الاللمات ،أو آتالال
المدنيين الُزل.
وآد حك لي بُض اإلووة فالي هييالة اإلغاثالة ب وروبالا :أن بُالض الم اللمين
جاؤوهم بتبرعات عينية ونقدية للبوسنة ،ثالم طلبالوا مالنهم أن يُلمالوهم الوعالوء
والصالالالة ،فلالالم ي الالبع لهالالم أن ولالالوا م الالجدا آ ال  ،نمالالا حالالركهم م الا شالالاهدوا فالالي
التلفاز من عدوان عل حرمات ووانهم
في يونيو  -أو حزيران  -سالنة  1967عقالب النكبالة الشالهيرة ،فُالت فالي آطالر
بالالا التطالالوف مالالن أج ال فل الالطين ،فكالالان أكاالالر النالالا

حماسالالا ،وأسالالرعهم ل ال

االكتتالالا  :هالالم اإلوالالوة الباك الالتانيون وفالالي مقابالال ه ال ه وجالالدنا اإلوالالوة الُالالر
يشاركون والوانهم فالي أفغان التان ،حالين عالا اعالي الجهالا باسالم اإلسالالم ،بال
شالالارك مُهالالم أفارآالالة وأوربيالالون وأمريكيالالون ممالالن شالالره ه صالالدورهم بنالالور
اإلسالم.
ن الخطباء فالي كال جمُالة يالدعون ه تُالال  ،وي ال لونل النصالر والتمكالين،
وصالاله الحالالال لالالبال هم وبالالال اإلسالالالم كلهالا .ومالالن األ عيالالة المتوارثالالة« :اللهالالم
اجُ ال بلالالدنا ه ال ا آمنالالا مطمينالالا سالالخاء روالالاء ،وسالالاتر بالالال الم الاللمين» ،ومنهالالا:
«اللهم انصر اإلسالم وأعز الم لمين».
هي حقيقة بمنطع اآلورين:
ب نقول :ن األمة اإلسالمية حقيقة واآُة بمنطالع أعالداء الم اللمين أنف الهم،
فإذا كان من أبنالاء الم اللمين ،والم المين ب سالماتهم :مالن يجهال هال ه الحقيقالة ،أو
يتجاهلها ،أو يحاول طم ها وجحو ها لهو في نف ل ،فإن وصالوم هال ه األمالة
يُرفالالون هال ه الحقيقالالة حالالع المُرفالالة ،وينظالالرون لال الم الاللمين باعتبالالارهم أمالالة
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ذات عقيدة واحدة ،وفل فة كلية واحدة ،وآيم أساسالية مشالتركة ،وأصالول فكريالة
وولقية جامُة ،وتطلُن طموحة متالآية.
وله ا ال يلتفتون كايرا ل التق يمات ال ياسية التالي صالنُوها هالم ،وال لال
الخصوصالالاليات القوميالالالة ،واالوتالفالالالات اإلآليميالالالة ،والصالالالراعات ال ياسالالالية،
والنزاعالالات الحدو يالالة ،وغيرهالالا ،ممالالا يُلمالالون أن لهالالم فالالي ت جيجالالل  -ب ال فالالي
تكوينل في األص  -بدا ال تنكالر ،نهالم يُلمالون أن «روه األمالة» شاليء أعمالع
من ه ه القشرة الظاهرية.
نالالل شالالُور عميالالع بوجو هالالا وولو هالالا ووحالالدتها ورسالالالتها ،وهالالم يالالدركون
جيدا وجالو هال ا الشالُور وتناميالل يومالا بُالد يالوم ،كلمالا عمالن اليقظالة ،وعمقالن
الصالالحوة ،وارتفُالالن رايالالة الالالدعوة ،نهالالم له ال ا يكيالالدون للصالالحوة ف الي الشالالرق،
ويُوآون م يرتها في الغر  ،حت ن تم ك بُض التلميال ات فالي مدرسالة مالا
بالالالتزام الحجالالا ليزلالالزل كيالالانهم ،ويالالؤرق أجفالالانهم .و ن نشالالاء «كليالالة أوروبيالالة
للدراسالالات اإلسالالالمية» ليالالزعك كبالالارهم ،ويالالروف صالالغارهم ،و ن اسالالتقالل بلالالد
م لم صغير ما «البوسالنة» لالم يكالن أكاالره يُالر مالن اإلسالالم ال الشالها تين
ليفالزعهم ،ويخلال آلالالوبهم .حتال أجمُالالوا أن يتُالاونوا علال با تالالل كالالي ال يرتفال
علم لخسالم في أوروبالا ،بُالد أن طالر منهالا مالرتين :مالرة مالن األنالدلا ،ومالرة
من البلقان .حت صره زعيم روسي يميني في ه ه األيام هو «جرينوف الك »
ب ن ما يقوم بل الصر «حر مقدسة»
من أج ه ا تنا وا بالوآو في وجل ما سالموه «الخطالر األوضالر» يُنالون
بالالل اإلسالالالم ،بُالالد أن انالالزاه «الخطالالر األحمالالر» بانهيالالار االتحالالا ال الالوفيتي،
وسالالقوط الشالاليوعية المارك الالية فالالي ولتهالالا األم ،وفالالي أوروبالالا الشالالرآية ،وبُالالد
زوال «الخطر األصالفر» بالتقالار مال الصالين .ولاليا هال ا األمالر بجديالد ،فقالد
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ح روا من ه ا الخطر من آديم.
ومن أوع الكلمات المُبرة عن ه ه الروه المتوج ة من آالوة اإلسالالم مالا
نقلل مؤلفا كتا «التبشير واالستُمار»()12عن بُض األوروبيين:
«لقد كنا نخو

بشُو مختلفة ،ولكنالا  -بُالد اوتبالار  -لالم نجالد مبالررا لهال ا

الخالالو  .لق الالد كن الالا نخ الالو م الالن آبالال ب الالالخطر اليه الالو  ،وب الالالخطر األص الالفر،
وبالخطر البلشفي «الشيوعي» ،ال أن ه ا التخويف كلالل لالم يتفالع كمالا تخيلنالاه،
ننا وجدنا اليهو أصدآاء لنا ،وعل ه ا يكون ك مضطهد لهم عدونا األلالد ...
ثم رأينا أن البالشفة حلفاء لنا ،أما الشالُو الصالفراء ،فهنالالك ول يمقراطيالة
كبر تقاومها ،ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام اإلسالالم ،وفالي آوتالل علال
التوس ال واإلوضالالاف ،وفالالي حيويتالالل ،نالالل الجالالدار الوحيالالد فالالي وجالالل االسالالتُمار
األوروبي».
نهم ال ينظرون ل واآال الم اللمين المجالزأ بالفُال  ،بال لال الكيالان الواحالد
القاتم بالقوة ،الكامن في أعماق القلب والوجدان.
منطع المصلحة والُصر:
عل ال أنالالل لالالو لالالم يفالالرض علينالالا منطالالع الالالدين والتالالاريخ والجغرافيالالا والواآ ال
ونظ الالرة اآلو الالرين لين الالا أن نك الالون أم الالة بالفُ الال  ،لوج الالب علين الالا  -تبُ الالا لمنط الالع
المصالاللحة ،ومنطالالع عصالالرنا نف الالل  -أن نختالالرف لنالالا أمالالة كبالالر  ،نتكاالالر بهالالا،
وننضم ليها ،ونحتمي بحماها ،فمصلحتنا الُليا توجب أن نبحة لنالا عالن تكتال
كبير ،ن تكار بل من آلة ،ونُتز بل من ذلة ،ونقو بالل مالن عالُف ،ونال من بالل
من وو  ،كما آي :
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )12ت ليف الدكتور عمر فروخ ،والدكتور مصطف الخالد .
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وأٱ حىىىىىىىُكم واحىىىىىىىدهم مبىىىىىىىا ؟

ن التكت عرورة ع كرية ،حتال ال يؤكال الم اللمون بلالدا بلالدا ،كمالا يلالتهم
الرغيف لقمة لقمة.
لىىۡ

الُمىىا إذا اجىىت عم لكسىىُا وإذا افتىىىىىىُقم لكسىىىىىىُت أفىىىىىىُادا

وهالالو عالالرورة اآتصالالا ية ،ألن اإلنتالالا الصالالغير ال ي الالتطي أن ينالالافا أو
يصالالمد أمالالام اإلنتالالا الكبيالالر ،ومالالن الم الالتحي أن نالالدو عصالالر التكنولوجيالالا
المتطالالورة فالالرا

مبُاالالرين ،فالالإن تكلفتهالالا هاتلالالة ،وال يتحملهالالا آطالالر واحالالد ،وآالالد

رأينا الدول الصناعية تتُاون فيما بينهالا إلنتالا طالاترة متطالورة ،ذات مكانالات
واصالالة .وله ال ا آلنالالا :ن منطالالع عصالالرنا يفالالرض عل ال المتشالالابهين أن يتحالالدوا
ويتكتلالالوا ،و ال سالالحقتهم الكت ال الكبيالالرة مالالن حالالولهم .فالالال مكالالان فالالي عالالالم اليالالوم
للصغار والضُفاء.
ن الُالالالم يتكتال اليالالوم فالالي أشالالكال مختلفالالة ،يكمال بُضالالها بُضالالا :فالالي شالالك
تجمُات اآتصالا ية كبالر  ،وكايالرا مالا تتحالول هال ه التجمُالات االآتصالا ية لال
تجمُات سياسية ،فقلما ينفص االآتصا عن ال ياسة.
لقد آي آديما :من لم يكن لل أه فليصطن أهال ،أ عن طريع المصالاهرة
أو الحلالالف ونحالالوه ،ونحالالن لنالالا أه ال والحمالالد هلل ،وأهلنالالا هالالم أمالالة اإلسالالالم ،فالالال
منالالاص لنالالا مالالن أن نتكت ال  ،حت ال نحالالاف عل ال وجو نالالا ،ونُم ال عل ال تطالالوير
أنف نا ،وه ا التكت لم يُد نافلة ،ب ت كد أنل فريضالة ،بال هالو كمالا أآالول اتمالا:
فريضة وعرورة ،فريضة يحتمها الدين ،وعرورة يحتمها الواآ .
لقد أثبتن محنة الخليك وما صحبها من آثار مدمرة لما ياتنا ومُنوياتنا ،أننالا
 نحن الُر والم لمين  -نُاني في حياتنا ولالال آالاتال ،ونشالكو فراغالا هالاتال،وأن ه ال ا الخل ال يجالالب أن ي الالد ،وأن ه ال ا الفالالراي يجالالب أن يم ال  ،و ال واجهتنالالا
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األزمات الكبر التي ال نجد لها حال.
ذلالالك أن أسالالا

المشالالروعية لالالدولنا اإلآليميالالة والقوميالالة ،الحدياالالة المُاصالالرة،

التالالالي تضالالالمها جامُتنالالالا الُربيالالالة ،أو ينتظمهالالالا مالالالا سالالالمي «منظمالالالة المالالالؤتمر
اإلسالالالمي» أسالالا

وا ضه عالالُيف ،مالالن وجهالالة النظالالر اإلسالالالمية الخالصالالة .وفالالي

أول تجربالالة أو امتحالالان ،اهتالالز ه ال ا األسالالا  ،ب ال أوشالالك أن ينهالالار ،ألنالالل يفتقالالد
المشروعية الُقاتدية الُليا التي ت نده ،وتمنحل مبرر الوجو والبقاء.
لقد كان للم لمين وليفالة ينالا يهم فالي األزمالات أن هبالوا ،وكالان ي تنصالر بالل
الم تضُفون ذا أغير عليهم ،ويح الب ح الابل الخصالوم ذا فكالروا فالي اآتحالام
حماهم.
واليوم لم يُالد لهالم وليفالة يمالالهم ،وال لهالم «بابالا» كالـ «بابالا النصالار » ،فالال
آيا ة سياسية ،وال آيا ة ينية .لقالد عالي الم اللمون الخالفالة ،ولالم ي التطيُوا أن
يوجدوا نظاما بديال .والُيالب هنالا عيالب الم اللمين ،ال عيالب اإلسالالم ،فاإلسالالم
آد وحد األمة ،وشرف لها ما يحقع وحدتها ويصونها.

***
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أمة واحدة ذات شُو متُد ة
الم الاللمون -فالالي نظالالر الالالدين -أمالالة واحالالدة ،ذات شالالُو متُالالد ة بتُالالد الجنالالا
واللغ الالات واألوط الالان ،كم الالا آ الالال تُ الالال َ { :و َجعَ ۡلىىى َٰنَ ُكمۡ ُ
ىىارفُ ٓوا}
شىىىعُو ٗا َوقَبَآئِىىى َل ِلتَعَى َ

[الحجرات.]13 :
وتُالد الشالُو فالي األمالة الم اللمة ال يجُال منهالا مشالكلة ذا كالان اإلسالالم هالالو
الموجل لها ،والحالاكم لتصالرفاتها ،فاإلسالالم يال يب الفالوارق بالين هال ه الشالُو ،
بُقاتده وآيمل وأحكامالل وآ ابالل ،ويصالهر الجميال فالي بوتقتالل ،ويكالون اوالتالفهم
فالالي هال ا الحالالال اوالالتال تنالالوف و ثالالراء ال اوالالتال تضالالا وتصالالارف ،فالإن والء
الجمي هلل ولرسولل ولجماعة المؤمنين ،واعتزاز الجمي بالالدين الال

أكالرمهم

ه بالل ،وارتضالاه لهالالم منهاجالا ،وارتضالاهم لالالل جنالو اۡ { :للَۡ ۡىو َم أ َ ۡك َ ۡلى ُ
ىت لَ ُكىمۡ دِكىنَ ُكمۡ
علَ ۡۡ ُكمۡ نِ ۡع َ تِ َو َر ِض ُ
َوأ َ ۡل َ ۡ ُ
لۡل ۡس َٰلَ َم د ِٗكنا} [الماتدة.]3 :
ت َ
ۡت لَ ُك ُم ۡ ِ

وال ينبغي أن يضيع الوطنيون والقوميالون المخلصالون باالنتمالاء لال األمالة
اإلسالالمية ،فالإن االنتمالاء لال األمالة الكبالر ال يلغالالي االنتمالاء لال األوطالالان أو
األآالالوام ،وال ينكالالر اإلسالالالم حالالب اإلن الالان لوطنالالل ،أو آومالالل ،فه ال ا أمالالر فطالالر
واإلن ان ينتمي ل

واتر متُد ة تتداو وتتكام وال تتناآض.

وآ الالد ك الالان الص الالحابة ينتم الالون ل الال أآ الالوامهم وآب الالاتلهم ب الالال ح الالر  ،ف الاللمان
الفارس الالي ،وب الالالل الحبش الالي ،وص الالهيب الروم الالي ،وآو الالرون :آرش الالي وأوس الالي
ووزرجي وغفار و وسي  ...لخ.
وآالالد آلالالن فالالي نالالدوة «الصالالحوة وهمالالوم الالالوطن الُربالالي» فالالي عمالالان (سالالنة
 :)1987نني أنتمي في وآالن واحالد لال عالدة واتالر ،ال أجالد بينهالا أ تضالا ،
ف نا أنتمي ل أسرتي «القرعاو » ،و ل آريتالي الصالغيرة «صالف تالرا »،
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و ل ال محالالافظتي «الغربيالالة» ،و ل ال وطنالالي الصالالغير «مصالالر» ،و ل ال وطنالالي
الكبيالالر «بالالال الُالالر » ،و لال وطنالالي األكبالالر « ار اإلسالالالم» .ف نالالا آرعالالاو ،
صالالفطاو  ،غربالالاو  ،مصالالر  ،عربالالي ،م الاللم .وأنالالا كالال لك أزهالالر بحكالالم
راستي ،جامُي بحكم مهنتي ،فريقالي بحكالم آالارتي ،سالالمي بحكالم وجهتالي،
عالالالمي بحكالالم رسالالالتي ،وال تنالالافي بالالين هالال ا كلالالل ،وال تنالالاآض بالالين الوطنيالالة
والقومية واإلسالمية والُالمية ذا وع ك منهالا فالي موعالُل الصالحي  ،نمالا
ترفض الوطنية والقومية ذا جُلناها بديال عالن اإلسالالم ،أو طُمناهالا بُناصالر
غريبة عنها مُا ية لخسالم ،أو مناآضة لُقيدتالل أو شالريُتل ،ماال «الُلمانيالة»
و«المارك ية» ،وه ه وتلالك لي الن عنصالرا مالن عناصالر تركيالب الوطنيالة وال
القومية ،فإن كلتيهما ال تتضمن محتو أيديولوجيا مُينا.
واالنتمالالاء ل ال األمالالة اإلسالالالمية ي الالتوعب الم الاللمين وغيالالر الم الاللمين ،فهالالم
جميُالالا مالالن أهالال

ار اإلسالالالم كمالالا يقالالرر الفقهالالاء .وهالال ا مالالا فهمالالل الوطنيالالون

المخلصون من أه الكتا ما الالوطني المُالرو «مكالرم عبيالد» فالي مصالر
ال

آال :أنا نصراني ينا م لم وطنا ،وه ا ما آلتل للدكتور «لالويا عالوض»

حين طلب مني التُقيب عل كلمتل عندما زار آطر من سنوات .آلالن لالل :أنالن
م لم بحكم الاقافة والحضارة ،و ن لم تكن م لما بحكم الدين والُقيدة.
ن اإلسالالالمي الحالالع :وطنالالي مخلالالص ،وآالالومي مناع ال  ،وعالالالمي أصالالي ،
وأبطال الوطنية األوات في بال نا كانوا سالميين ،ما األميالر عبالد القالا ر فالي
الجزاتالالر ،وأحمالالد عرابالالي ومصالالطف كام ال ومحمالالد فريالالد فالالي مصالالر ،وعمالالر
المختالالار فالالي ليبيالالا ،وعبالالد الكالالريم الخطالالابي فالالي المغالالر  ،وأمالالين الح الاليني فالالي
فل الالطين ،ومحمالالد ناصالالر فالالي أندوني الاليا ،وأبالالو الكالالالم آزا فالالي الهنالالد ،وغيالالرهم
وغيرهم.
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صلة الُروبة باإلسالم:
وللُروبالالة  -واصالالة  -صالاللة وثيقالالة باإلسالالالم فهالالي وعالالاء حضالالارتل ،ول الالان
ثقافتل ،ولغة عبا تل ،و ار مقدساتل ،وماو نبيالل ،ومنطلالع عوتالل لال الُالالم،
والُالالر هالالم عصالالبة اإلسالالالم ،وحملالالة رسالالالتل األولالالون ،ونقلالالة آرآنالالل ،ورواة
سنتل ،ومُلمو األمم التي ولن مختارة في ين ه.
وفالالي مصالالر وبالالال المغالالر الُربالالي كلالالل ،ال يفالالرق النالالا

بالالين الُروبالالة

واإلسالالالم ،وال بالالين الُالالر والم الاللمين ،و ذا آالالال الخطيالالب فالالي الم الالجد :اللهالالم
انصر الُر  ،فهي ت او  :اللهم انصالر الم اللمين ،والُكالا كال لك .وآالد عبالر
عن ه ا الشاعر المصر محمو غنيم رحمل ه بقولل:
إٱ العُو ىىىة لفىىىط إٱ نطقىىىت ىىىِ فاللىىُو والضىىاد واۡلسىىالم معنىىاه

كلمات مضيية لح ن البنا:
ولم أجالد فالي المجالد ين اإلسالالميين مالن فقالل هال ا المُنال  ،وعبالر عنالل بغايالة
الوعوه في بيان مقن ورات  ،ما اإلمام ح ن البنا رحمل ه.
وح بي هنا أن أنق فقرة من كالمل في «رسالالة المالؤتمر الخالاما» ،حيالة
يتحالالدث عالالن موآالالف اإلوالالوان مالالن الوحالالدة الوطنيالالة  -وكانالالن ت الالم حين ال اك
«الوحدة القوميالة»  -والوحالدة الُربيالة ،والوحالدة اإلسالالمية .وبالدأ الحالدية عالن
الوحالالدة الوطنيالالة ،حيالالة يظالالن كايالالر مالالن النالالا

أن تم الالك اإلوالالوان بالالالفكرة

اإلسالمية ،يمنُهم من اإلوالص للناحية الوطنية فيقول:
« ن اإلسالالالم آالالد فرعالالها فريضالالة الزمالالة ،ال منالالاص منهالالا :أن يُم ال كالال
ن ان لخير بلده ،وأن يتفان في ودمتل ،وأن يقدم أكاالر مالا ي التطي مالن الخيالر
ل مة التي يُي

فيها ،وأن يقدم في ذلك القر فاألآر رحمالا وجالوارا ،حتال
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نل لم يجالز أن تنقال الزكالوات أبُالد مالن م الافة القصالر  -ال لضالرورة  -ياالارا
ل آربين بالمُرو  .فك م لم مفروض عليل أن ي د الاغالرة التالي هالو عليهالا،
أن يخالالدم الالالوطن ال ال

نش ال فيالالل ،ومالالن هنالالا كالالان الم الاللم أعمالالع النالالا

وطنيالالة،

وأعظمهالالم نفُالالا لمواطنيالالل ،ألن ذلالالك مفالالروض عليالالل مالالن ر الُالالالمين ،وكالالان
اإلوالالوة الم الاللمون بالتالالالي أشالالد النالالا

حرصالالا عل ال ويالالر وطالالنهم ،وتفانيالالا فالالي

ودمة آومهم ،وهم يتمنون لهال ه الالبال الُزيالزة المجيالدة كال عالزة ومجالد ،وكال
تقدم ورآي ،وك فاله ونجاه ،وآد انتهن ليهالا رتاسالة األمالم اإلسالالمية بحكالم
ظرو كايالرة تضالافرت علال هال ا الوعال الكالريم .و ن حالب المدينالة لالم يمنال
رسول ه صل ه عليل وسلمص أن يحالن لال مكالة وأن يقالول ألصالي  ،وآالد
أوال يصالفها« :كىا أصىىۡل دا القلىوب لقىُ» ،وأن يجُال بالالالال يهتالف مالن آالالرارة
نف ل:
أَل لۡىىت شىىعُي هىىل أ ۡىىتم لۡلىىة

ىىىىىواد وحىىىىىول إذۡىىىىىُ وجلۡىىىىىل

وهىىىىل أردٱ كومىىىىا مۡىىىىاه مَنىىىىة وهىىىل كبىىىدوٱ لىىى شىىىۡمة و فۡىىىل؟

فالالاإلووة الم الاللمون يحبالالون وطالالنهم ،ويحرصالالون علالال وحدتالالل القوميالالة بهالال ا
االعتبار ،وال يجدون غضاعة عل أ

ن ان أن يخلص لبلده ،وأن يفنال فالي

سالالبي آومالالل ،وأن يتمن ال لوطنالالل ك ال مجالالد وك ال عالالز وفخالالار .ه ال ا مالالن وجهالالة
القومية الخاصة».
ثم يتحدث عن الوحدة الُربية فيقول:
«ثم ن اإلسالم الحنيف نش عربيا ،ووص ل األمالم عالن طريالع الُالر ،
وجاء كتابل الكريم بل ان عربي مبين ،وتوحدت األمم باسالمل علال هال ا الل الان
يالوم كالان الم الاللمون م اللمين .وآالالد جالاء فالي األثالالر :ذا ذل الُالر ذل اإلسالالالم،
وآالالد تحقالالع ه ال ا المُنال حالالين ذل سالاللطان الُالالر ال ياسالالي ،وانتق ال األمالالر مالالن
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أيديهم ل غيرهم من األعاجم والديلم ومن ليهم ،فالالُر هالم عصالبة اإلسالالم
وحراسل.
وأحب هنا أن أنبل ل أن اإلووان الم لمين يُتبرون الُروبة ،كمالا عرفهالا
النبي صل ه عليل وسلمص فيما يرويل ابن كايالر عالن مُالاذ بالن جبال رعالي
ه عنل« :أَل إٱ العُ ۡة اللساٱ أَل إٱ العُ ۡة اللساٱ».
ومن هنالا كانالن وحالدة الُالر أمالرا البالد منالل إلعالا ة مجالد اإلسالالم ،و آامالة
ولتالالل ،و عالالزاز سالاللطانل ،ومالالن هنالالا وجالالب عل ال ك ال م الاللم أن يُم ال إلحيالالاء
الوحدة الُربية وت ييدها ومناصرتها ،وهال ا هالو موآالف اإلوالوان الم اللمين مالن
()13

الوحدة الُربية»

لماذا حدثن الجفوة؟
و نما حدثن الجفوة بين الُروبالة واإلسالالم بالدوول الغالالة مالن الفالريقين فالي
الميالالدان ،ف الالاء ظالالن كالال منهمالالا بالالاآلور ،وسالالاء تف الاليره لفكرتالالل ،فرأينالالا فالالي
القوميين من يُتبر القومية الُربية «نبوة جديدة» للُالر  ،ومالن يُتبالر اإلسالالم
مجالالر «انتفاعالالة عربيالالة» ،ومالالن يجُ ال القوميالالة فالالوق الالالدين ،ومالالن يقالالول فالالي
شُره:
سىىىىالم علىىىى كفىىىىُ كوحىىىىد ۡننىىىىا وأهىىىىىىىىىىال وسىىىىىىىىىىهال َهىىىىىىىىىىنم

ورأينا في اإلسالميين من يُتبر القالوميين كلهالم مالن هال ا الصالنف المال كور،
وال يفالالرق بالالين فصالالي وفصالالي  ،ويُتبالالر القوميالالة كلهالالا جاهليالالة ،ولقالالد حالالدثن
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )13من رسالة المؤتمر الخالاما عالمن مجموعالة الرسالات ( ،)142( ،)141وانظالر أيضالا:
رسالة « عوتنا» ،ورسالة « عوتنا في طور جديالد» ،وانظالر فصال «مصالرية  ...عربيالة
 ...سالمية» من كتابنا «اإلسالالم والُلمانيالة وجهالا لوجالل» (ص ،)203-198طبال مكتبالة
وهبة بمصر ،والرسالة ببيروت.
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لقالالاءات ونالالدوات للحالالوار بالالين اإلسالالالميين والقالالوميين آربالالن بالالين المنصالالفين
والمُتدلين مالن التيالارين ،وتفهالم كال طالر مالا عنالد اآلوالر ،والالتفهم ذا اآتالرن
باإلنصا كايرا ما يؤ

ل التقار والتواص  ،بدال من التجافي والتقاط .

وطر الصراف الجديد:
عل أن الصراف اآلن ليا بين الُالروبيين واإلسالالميين ،فالإن هنالاك وطالرا
اهما يهد الفريقين جميُا ،وهو الخطر الصهيوني الال
المنطقالالة ،اآتصالالا يا وثقافيالالا ،والهيمنالالة عليهالالا ،وح ال

يشالح أساللحتل لغالزو
الُنالالوانين مُالالا :اإلسالالالم

والُروبالالة ،و ظهالالار اسالالم جديالالد هالالو «الشالالرق األوسالال » فالالال يبقالال اسالالم هالال ه
المنطقالة :الُربيالة أو اإلسالالمية ،بال «الشالرق أوسالطية» التالي يكالون إلسالالراتي
فيها نصيب األسد ،وموآ القيا ة والتحريك.
وممالالا يؤسالالف لالالل :أن نجالالد بُالالض الكبالالار فالالي يارنالالا يالالدور فالالي ه ال ا الفلالالك،
ويدعو له ا التوجل ونما وج وال وج

بال وجالدنا أحالد الالوزراء الم الؤولين

في بال الخليك الُربي ،يحطب في ه ا الحب  ،ويرو لهال ه البضالاعة الجديالدة
المشبوهة ،في صراحة غريبة تح د عليها
يقالالول الالالوزير (« :)14ال شالاليء اسالالمل «عروبالالة» ويالالال ه ال ا ال ال

يطلقالالون

عليل «القومية الُربية» ه ه كلها أحالم ولقناها وصدآناها ،ونجر وراءهالا،
بينما التاريخ والواآ والحقاتع تابن وط ها وعدم جدواها»
وأكار من ذلك ما أجا بل عن سؤال عالن هال ه «الموجالو ات» التالي ت الم
«الجامُة الُربية» أو «مجلا التُاون الخليجي» و« عالالن مشالع» وغيرهالا
من الكيانات وهي كايرة ،يقول الوزير« :الحقيقة المؤكدة ،والواآ الاابالن ،هالو
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )14هو ال يد يوسف الُلو وزير وارجية سلطنة عمان.
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أن هناك كيانا كبيرا ي م «الشرق األوس » وهو الموجو فالي ملفالات القالو
الُظم والمتوسطة ،وفالي وزارات الخارجيالة والالدفاف ،وهالو الال

توعال لالل

الخط  ،ويجر التُام مُل  »...لخ.
وأ ه من ذلك وأمر أن يقول الوزير الُربي « :ن اللغة الُربية هي سالبب
تفككنالالا ف الالي ح الالين يظ الالن ال الالبُض أنهالالا الج الالام وال الالراب ب الالين البل الالدان الُربي الالة
اللغة الُربية  -لد الوزير الجر ء  -هي لغة الركالون

والشُو الُربية»

لال الماعالالي ،هالالي لغالالة الجمالالو وبال ء الحركالالة ،بمالالا تحملالالل مالالن بالغالالة وبيالالان
()15

فاري من أ مضمون

أرأين كيف تصن الهزيمة النف ية ب صحابها؟ أنهم  -تحالن شالُار الواآُيالة
 يتنازلون عن ك شيء ،ويتخلون عالن كال عزيالز ،وين اللخون مالن جلالو هم،لينف ال وا مالالا تحويالالل ملفالالات القالالو الكبالالر  ،ومالالا تخط ال لالالل وزارات الخارجيالالة
والدفاف ،وما تحلم بل سراتي
ن ال الالوطن والق الالوم واللغ الالة والت الالراث وال الالدين والتح الالرر والوح الالدة  ...وك الال
المقدسات :ألفاظ ال مُن  ،وأوهام ال صلة لها بالواآ  .أما الواآ الماثال بالفُال
فهو الشرق األوسال  ،و سالراتي  ،فلاليكن هال ا هالو الواآال  ،فلمالاذا ن ت اللم لالل وال
نجاهالالد لتغييالالره؟ لقالالد كانالالن سالالراتي حلمالالا فالالي حكالالم الم الالتحي  ،ف صالالب واآُالالا
يتحالالدانا ،فلمالالاذا نحالالرم أنف الالنا أن «نحلالالم» بتغييالالر واآُنالالا األسالالو  ،كمالالا غيالالر
اآلورون؟
ك رساالت ال ماء ،ونهضات األرض ،نما آامن لتغيير الواآال  ،وتحقيالع
واآ ال أفض ال  ،والمفارآالالة الُجيبالالة هنالالا :أن سالالراتي وحالالدها مالالن حقهالالا أن تحلالالم
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )15انظالالالر صالالالحيفة «الجمهوريالالالة» القاهريالالالة فالالالي  ،1994/1/13مقالالالال األسالالالتاذ محفالالالوظ
األنصار  ،حلقة نقاش.
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وتحقع ،ونحالن لاليا مالن حقنالا مجالر أن نحلالم  ،مالن حالع سالراتي أن تتحالرك
ب حالم التوراة ،وليا من حقنا أن نتحرك بوعو القرآن من حالع سالراتي أن
تفرض هويتها الدينية والقومية بحد الح ام ،أما نحالن فلاليا مالن حقنالا أن نالداف
عن هويتنالا بمحالض الكالالم مالن حالع سالراتي أن تحيالي الُبريالة الميتالة ،ومالن
واجبنا نحن أن نمين الُربية الحية
ذَ مىىىىىم كلىىىىىبع الىىىىىذلۡل عىىىىىۡ

رب عىىىىۡ

أۡىىىى

مىىىم كهىىىم كسىىىهل الهىىىواٱ علۡىىىِ مىىىىىىىىا لَىىىىىىىىُ

***

منىىىىِ الح ىىىىام
ۡىىىىىىىىت إكىىىىىىىىالم
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لماذا ال يتحد الم لمون؟
و ذا كان اليهو آد حلمالوا بقيالام ولالة لهالم تحيالي تالراثهم وتجمال شالتاتهم ،ثالم
حولوا الحلم ل حقيقة ،فال ول بالم اللمين أن ي الُوا لال توحيالد أمالتهم الكبالر
بك ال تيالالاراتهم ،حت ال القوميالالون المخلصالالون ينبغالالي أن يحرصالالوا عل ال توحيالالد
األمة اإلسالمية بصورة من الصور ،فهي ظهير آو للُالر  ،بال ن اإلسالالم
عر عواطفهم ،فجُلهم يحبون الُر  ،ول ان الُالر  ،وأرض الُالر  ،ألن
رسولهم عربي ،وآرآنهم عربي ،وكُبتهم عربية.
وال غزو أن يكون الم لمون أمة واحدة ،فإن ربهم واحد ،ورسالولهم واحالد،
وكتابهم واحد ،وآبلتهم واحدة ،وشُاترهم واحدة ،وشالريُتهم واحالدة ،وفل الفتهم
األساسية عن الدين والحياة وه واإلن ان واحدة.
ومن ش ن ه ا كلل أن يوحالدهم فالي الُقيالدة والوجهالة ،ويوحالدهم فالي النظالرة
والفكرة ،ويوحدهم في الوالء والبراء ،وفي المالو ة والُالداء ،والال

أعنيالل هنالا

هو :التوحيد في الكليات واألساسيات ال فالي الجزتيالات والتفصاليالت ،فالإن هال ه
تختلالالف بالالاوتال االجتهالالا ات ،وتُالالد بتُالالد زوايالالا النظالالر ،وتغيالالر الزمالالان
والمكالالان واإلن الالان ،واالوالالتال هنالالا سالالُة ورحمالالة ذا صالالدآن النيالالات ،وفهالالم
االوتال

عل وجهل ،فلم يؤ ل تفرق وال عداوة بين المختلفين.

وآالالد ربالال القالالرآن بالالين الم الاللمين بربالالاط ال ينفصالالم ،وهالالو ربالالاط اإلوالالوة
اإليمانية ،آال تُال ِ { :إنَّ َ ا ۡلل ُ ۡؤ ِمنُوٱَ ِإ ۡۡ َوة} [الحجرات ،]10 :ومُن هال ا :أنالل ال
يتحقالالع اإليمالالان بغيالالر األوالالوة ،وال مُنال ل والالوة ذا لالالم يشالالُر األخ بالالهالم أويالالل
وهمومل .فالم لم في أمتل عضو في ج د حي ،ي وال منالل ويُطيالل ،ويحيالا بالل،
ويصال بصالحتل ،وي اللم ب الاللمل .وآالد صالور هال ا الحالالدية المتفالع عليالل« :لىىُ
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ال سىل ۡم فى لىوادهم ولىُاح هم ولعىا فهم ك اىل الَسىد الواحىد إذا اشىىتك
منِ عضو لداع لِ سائُ اأعضاء الح

والسهُ»(.)16

وه ال ا التُالالاطف والتالالراحم يقتضالالي أن يامالالر تُاونالالا وت الالاندا صالالوره النبالالي
صل ه عليل وسلمص بقولل« :ال ؤمم لل ؤمم كالبنۡاٱ كلد عضىِ عضىا»،
وشبك بين أصابُل( .)17وآال عليل الصالالة وال الالم« :ال سىلم أۡىو ال سىلم َل

كظل ِ وَل كسل ِ»( )18أ ال يخ لل وال يتخل عنل.
ول الالم يكت الالف اإلس الالالم م الالن الم الاللمين أن يكون الالوا أم الالة واح الالدة ،ف الالي األفك الالار
والمشالالاعر ،والشالالُاتر والتقاليالالد ،ثالالم يالالدعهم بُالالد ذلالالك متفالالرآين فالالي سياسالالاتهم،
مختلف الالين ف الالي أنظم الالتهم ،متب الالاينين ف الالي مص الالالحهم ،متناب الال ين ف الالي ارتباط الالاتهم
ووالءاتهم ،ه ا يشرق وه ا يغر  ،وه ا يتجل ل اليمالين ،وذاك لال الي الار،
وه ا يوالي زيدا ،واآلور يوالي عمرا .وبهال ا تتنالاآض مصالالحهم ،وتتضالار
اتجاهاتهم ،وتتباعالد والءاتهالم ،وتتنالاكر سياسالاتهم ،حتال يغالدو بُضالهم وصالما
لالالبُض ،بالالدال مالالن أن يكالالون بُضالالهم أوليالالاء بُالالض ،بال ن بُضالالهم آالالد ي الالتُين
بالُدو الكافر عل أويل المؤمن.
وه ا شالر مالا تصالا بالل األمالة :أن «يجُال ه ب سالها بينهالا» ،كمالا جالاء فالي
شَۡعٗ ا َوكُذِكقَ َ ۡعضَى ُكم
س ُكمۡ ِ
الحدية الصحي  ،أو كما عبر كتا ه تُال { :أ َ ۡو كَ ۡل ِب َ
ض} [األنُام ،]65 :ذكر القرآن ذلك في مُرض الُقوبات ال ماوية التالي
َ ۡۡ َ َ ۡع َ
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )16ذكره م لم :كتا البر والصلة ( ،)67( ،)66والطيال ي.)793( ،)790( :
( )17ذكره البخار  :كتا المظالم ،با  :نصر المظلوم ،وم لم :كتالا البالر والصاللة (،)65
والترمال  :كتالالا البالالر والصالاللة ،بالالا  :مالالا جالالاء فالالي شالالفقة الم الاللم علال الم الاللم (،)1993
وآال :ه ا حدية صحي  ،وأحمد في «م نده» ()491/3( ،)91/2
( )18ذكره البخار  :كتالا المظالالم ،بالا  :ال يظلالم الم اللم وال ي اللمل ،وأحمالد فالي «م النده»
()279/5( ،)311/2
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ينزلهالالا ه بالالاألمم ذا أعرعالالن عالالن هالالداه كالُ ال ا مالالن فالالوآهم ،أو مالالن تحالالن
أرجلهم ،ومُن جُ ب

األمة بينها :أال يتجل ب

األمالة لال وارجهالا ،لال

عدوها ،ب ل الداو  ،ل نف ها ،فالإذا كالان مالن صالفات الصالحابة رعالي ه
ح َ ا ٓ ُء َ ۡۡنَهُم} [الفت
شدَّآ ُء َ
علَ ۡلل ُكفَّ ِار ُر َ
عنهن أنهم{ :أ َ ِ

 ،]29 :فإن من صفة هالؤالء

أنهم أشداء عل أنف هم ،رحماء م تروون م عدوهم.
وأكار من ه ا :أن يُا

بُضهم بُضا ،بال يحالار بُضالهم بُضالا .وهالو

ما ح ر منل الرسول الكريم فالي حجالة الالبالي أو الالو اف ،فالي بيانالل الُالام ل مالة
فالالي الشالالهر الحالالرام والبلالالد الحالالرام حالالين آالالالَ« :ل لُجعىىوا عىىدي كفىىارا كضىىُب

عضكم رقاب عض»(.)19
كمالالا ح ال ر القالالرآن مالالن مكايالالد أعالالداء الم الاللمين ال ال ين ال ي الالرهم أن يالالروهم
كالبنيان المرصوص ،أو الج د الواحد ،فقالال سالبحانلَٰ { :كََٓۡكُّ َهىا للَّى ِذكمَ َءا َمنُ ٓىواْ إِٱ
ل ُ ِطۡعُواْ فَ ُِ ٗكقا ِممَ للَّ ِذكمَ أُولُواْ ۡلل ِك َٰت َ َح كَ ُُدُّو ُكم َ ۡعىدَ إِك َٰ َ ىنِ ُكمۡ َٰ َك ِف ِىُكمَ } [آل عمالران،]100 :

وسالالبب نالالزول اآليالالة يبالالين أن المُن ال  :يالالر ونكم بُالالد أوالالوتكم متُالالا ين ،وبُالالد
اتحا كم وتالحمكم متفرآين متمالزآين ،وحتال ال يحالدث هال ا التمالزق فالي األمالة
الم الاللمة ،شالالرف لهالالا اإلسالالالم نظامالالا محكمالالا ،يجم ال شالالملها ،وينظمهالالا فالالي عقالالد
متماسك الحبات ،يج د وحدتها الُقدية والروحيالة والفكريالة فالي وحالدة سياسالية
عمليالالة ،ويجُ ال منهالالا كيانالالا واحالالدا آويالالا كبيالالرا ،كيانالالا ينيالالا واجتماعيالالا وثقافيالالا
وسياسيا وع كريا واآتصا يا.
مالك الوحدة أمور ثالثة:
ومالك ه ا النظام ال

يضب ه ا الكيان الواحد أمور ثالثة:

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )19متفع عليل ،كما في «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفع عليل الشيخان» عالن جريالر بالن عبالد ه
( ،)44وعن ابن عمر (.)45
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اأوَ  -وحدة دار اۡلسالم:
اأمىىُ اأوَ :وحالالدة ار اإلسالالالم ،فالم الاللمون لهالالم ار واحالالدة و ن تُالالد ت
أآاليمهالالا ،وتنوعالالن عناصالالر سالالكانها ،واوتلفالالن أل الالنتهم وألالالوانهم ،فهالالم أسالالرة
واحالالدة ت الالكن هال ه الالالدار و ن تنالالاءت أطرافهالالا ،وات الالُن أآطارهالالا ،وهالالم  -كمالالا
سماهم ه ورسولل  -ووة «كسع

ذمتهم أدناهم وكَُۡ علِۡ أقصىاهم وهىم

كد عل مم سواهم»(.)20
وعليهم  -بالتضامن والتُالاون  -أن يحمالوا هال ه الالدار مالن كال عالدوان ،وأن
يقووها حت ال يطمال فيهالا طالام  ،وال ينفال ليهالا عالدو ،فالإن غالزا أحالد أعالداتها
جزءا منها ،فرض عل أهلل فريضة عينية أن يقالاوموه ،حتال يخالر مهزومالا
م الالدحورا ،وعل الال جمي الال الم الاللمين مُ الالاونتهم بك الال م الالا ي الالتطيُون ،األآ الالر
فاألآر  ،حت يشم األمة جميُا ،عند الحاجة.
الاان  -وحدة ال ُجعۡة العلۡا:
واأمُ الاان  :وحدة المرجُية الُليا ،التي تتجل فالي االحتكالام لال الكتالا
وال نة ،في عوء اجتها مُاصر آويم ،يصال الحالدية بالفقالل كمالا يصال الفقالل
بالواآ  ،ويزاو بين كليات المقاصد وجزييات النصالوص ،ويميالز بالين الاابالن
والمتغير ،بين القطُي والظني ،بين المنطقة المغلقة والمنطقة المفتوحالة ،وهالي
مُظالالم أحكالالام الشالالريُة ،مقالالدرا أن للضالالرورات أحكامهالالا ،وأن ه يريالالد بُبالالا ه
الي ر وال يريد بهم الُ ر.
وينبغي أن يتما ه ا االجتها في صورة جماعية عل م التو األمالة ،فالي
صالاليغة «مجلالالا للمجتهالالدين» ينظالالر فالالي االجتهالالا ات القديمالالة ،ليالالرج منهالالا
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )20جالالزء مالالن حالالدية رواه أبالالو او وابالالن ماجالالل عالالن عبالالد ه بالالن عمالالرو« .صالالحي الجالالام
الصغير» (.)6712

األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم

29

ويختار ،وفي المشكالت الحدياة ،ليحكم في شال نها ،وفالع مُالايير منضالبطة ،ال
أهالالواء منفرطالالة ،سالالواء فالالي اجتهالالا ه الترجيحالالي االنتقالالاتي أم اجتهالالا ه اإلبالالداعي
اإلنشاتي ،و ون تُصب لرأ آديم ،وال عبو ية لفكر جديد.
الاال  -وحدة القۡادة ال ُكزكة:
واأمُ الاال  :وحدة القيا ة المركزية ،أو الرتاسة الُامة ل مالة كلهالا ،وهالي
التالي تتماال فالي «الخليفالالة» أو «اإلمالالام» الال

ينالالو عالن رسالالول ه صالالل ه

عليل وسلمص فالي آامالة الالدين وسياسالة الالدنيا بالل ،والرسالول الكالريم صالل ه
عليل وسلمص يشد في يجا الوحدة ،ولزوم الجماعة ،والتح ير مالن الشال وذ
والفرآالالة .حت ال نالالل يوجالالب اسالالتُمال القالالوة للحفالالاظ عل ال وحالالدة األمالالة ،ووحالالدة
آيا تها ،فقد آال« :إذا وكع ۡلۡفتاٱ فاقتلوا اآلُۡ منه ىا»( ،)21وتنصاليب هال ا
اإلمالالام أو الخليفالالة واجالالب شالالرعي ،أجمُالالن عليالالل األمالالة كلهالالا ،عل ال اوالالتال
م ال اهبها ،والنبالالي صالالل ه عليالالل وسالاللمص يقالالول فيمالالا رواه اإلمالالام م الاللم فالالي
«صحيحل»« :مم لق هللا ولۡس ف عنقِ ۡعة ۡلمام مات مۡتة جاهلۡة».
والصالالحابة رعالالي ه عنهالالن آالالدموا نصالالب الخليفالالة ومبايُتالالل علالال

فالالن

رسول ه صل ه عليل وسلمص يمانا منهم بال ن هال ا أمالر ال يقبال الت الويف
والت جي ال  .والخالفالالة أو اإلمامالالة به ال ه الصالالورة لي الالن مجالالر سالاللطة تحكالالم بمالالا
أنزل ه ،وتتخ اإلسالم منها حياة في آلاليم مالن األآالاليم .فهال ا ال يخالر عالن
كونل والية سالمية ،نمالا الخالفالة تُنالي آيالا ة األمالة الم اللمة الواحالدة بشالريُة
اإلسالم.
آد تختلف صورة الوحدة وتتنوف ،كما وآ آالديما ،ووآال حالدياا ويقال اليالوم،
وحالالدة اندماجيالالة ،فيدراليالالة ،كونفيدراليالالة  ...لالالخ .المهالالم أن تتحقالالع ه ال ه األمالالور

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )21رواه أحمد وم لم عن أبي سُيد« .صحي الجام الصغير» (.)421
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الاالث الالة :وح الالدة ار اإلس الالالم ،ووح الالدة الرتاس الالة أو القي الالا ة المركزي الالة ،ووح الالدة
المرجُية الُليا ،وهنا ال يوجالد للتنالازف علال «الحالدو » أو التقاتال عليهالا ،كمالا
هالالو حالالا ث اآلن ،ذ الجميال أجالالزاء مالالن كال  ،وأآطالالار فالالي وطالالن واحالالد ،أو ار
واحدة ،أو ولالة واحالدة .ولالو فالرض أن حالدث نالزاف مالن هال ا النالوف ،فالإن حكالم
اإلمام أو الخليفة يرف الخال  ،ويزي النزاف ،وآالد يكالون هال ا الحكالم بواسالطة
«محكمة عدل سالمية» ي مر اإلمام بتكوينها ،لتفص فالي أمالور الخالال  .و ذا
كان القرآن آد أمر بالتحكيم في أمر الخال
ح َك ٗ ا ِم ۡم أ َ ۡه ِل َها} [الن
َح َك ٗ ا ِم ۡم أ َ ۡه ِل ِۦِ َو َ

أو الشقاق بين الالزوجين{ :فَى ۡ َعاُواْ

اء ،]35 :ف مر األمة أحع وأول وأعظم.

كمالا ال توجالد هنالا مشالكلة األغنيالاء والفقالالراء فالي توزيال الاالروة .فالإن ظهالالور
ثروة طبيُية عخمة كالالنف فالي جالزء مُالين ال يُنالي أنهالا ملالك هال ا الجالزء أو
ه ه المنطقة وحدها ،بال هالو ملالك األمالة كلهالا ،و ن كانالن المنطقالة التالي تظهالر
فيها الاروة تنُم بخيرهالا أكاالر مالن غيرهالا بطبيُالة الحالال ،كمالا هالو مشالاهد فالي
الُالم كلل ،حت

او الدولة الواحدة.

و ارة األمة بهدم آلُة الخالفة:
ه ا هو نظام الخالفة أو اإلمامالة الُظمال  ،الال

عرفالل الم اللمون منال عهالد

أبالالي بكالالر الصالالديع والخلفالالاء الراشالالدين ومالالن بُالالدهم مالالن األمالالويين والُباسالاليين
والُامانيين ،ل أن جاء «أتاتورك» فاجترأ عل هتك هال ه المظلالة اإلسالالمية،
وتهالالديم ه ال ه القلُالالة التاريخيالالة ،وأعلالالن فالالي يالالوم أسالالو مالالن سالالنة  1924لغالالاء
الخالفة اإلسالمية الُامانيالة ،التالي كانالن تماال آوالر تجمال ألمالة اإلسالالم تحالن
رايالالة الُقيالالدة ،وكالالان يالالوم م سالالاة وحالالدا وأحالالزان فالالي طالالول الُالالالم اإلسالالالمي
وعرعل ،عبر عنل أمير الشُراء أحمد شوآي في آصيدتل الشهيرة ،التي نُال
فيها الخالفة ل األمة ،بُد أن ظنوا يومالا أن أتالاتورك أحالد أبطالهالا ،حتال آالال
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لي شوآي نف ل يوما:
كا ۡالد التُك جدد ۡالد العُب
يقول شوآي في نُي الخالفة:
عادت أغان العىُ

رجىع نىوا

ونعۡىىىىىىت ىىىىىىۡم معىىىىىىالم اأفىىىىىىُا

كفنىىىت فىىى كىىىوم الزفىىىاف او ىىىِ ودفنىىىىىت عنىىىىىد لىىىىىبل اۡلصىىىىىبا
ضىىىىىَت علۡىىىىىك مىىىىى ذٱ ومنىىىىىا ُ و كىىىىىت علۡىىىىىك م الىىىىىك ونىىىىىوا
الهنىىىىد والهىىىىة ومصىىىىُ حزكنىىىىة لبكىىىىىى علۡىىىىىىك ىىىىىىدم سىىىىىىحا
واللىىام لسىىَۡ والعىىُاو وفىىار  :أمحىىا مىىم اأرِ الخالفىىة مىىا ؟

والبد للم لمين أن يُملوا جا ين إلحيا نظام الخالفة في صالورة عصالرية،
م تفيدين من تجاربنا ،وتجار األمالم مالن حولنالا ،و عالا ة األمالة لال وحالدتها،
التالالي أثبتالالن األيالالام حالالاجتهم الماسالالة ليهالالا ،فهالالي فريضالالة وعالالرورة ،فريضالالة
يوجبها الشرف ،وعرورة تحتمها الظرو .
الحوات

ون الوحدة:

أذكر أنني عنالدما زرت تركيالا ألول مالرة عقالب حالر يونيالو سالنة - 1967
حالالر األيالالام ال الالتة كمالالا سالالموها ،وانتصالالار سالالراتي ال الالري وال الالاحع عل ال
الُر  ،فكان من األسيلة المتكررة التي وجهن ل :
لماذا هزم الُالر  -وهالم نحالو ماتالة ووم الين مليونالا  -أمالام سالراتي وهالي
نحو مليونين؟ وبُبارة أور  :لمالاذا انتصالرت سالراتي  -وهالي ولالة واحالدة -
عل بض عشرة ولة تضمها الجامُة الُربية
وكان جوابي :ن سراتي انتصالرت ،وانهزمنالا نحالن ألسالبا كايالرة أهمهالا
اثنان:
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أوَل :أنهم ولوا الحر يهو ا ،ولالم نالدولها نحالن م اللمين ،ولوهالا ومُهالم
التوراة ،و ولناها وليا مُنا القرآن
ثانۡا :أنهالم ولالة واحالدة ،ونحالن بضال عشالرة ولالة ،را ة واحالدة ،واعالحة
الهالالد  ،محالالد ة الوسالاليلة ،أمالالام را ات مختلفالالة متفرآالالة ،غالالا عنهالالا الهالالد ،
وعاف منها الطريع.
وآد س لني مندو

حد الصحف عن حكالم الوحالدة بالين الم اللمين فالي هال ا

الُصالالر فقلالالن :نهالالا فريضالالة الزمالالة فالالي ك ال عصالالر ،ولكنهالالا فالالي ه ال ا الُصالالر
أوجب وألزم.
آال :وما ال

يحول بين الم لمين والوحدة؟

آلن :حوات كايرة أهمها وم ة ...
 -1الُصبيات الُرآية واإلآليمية ،التي جُلن ك مجموعة من الم اللمين تُتالز
بقوميتهالالا أو وطنهالالا عل ال ح الالا االنتمالالاء ل ال األمالالة الكبالالر  ،فه ال ا يالالدعو
لقوميالالة طورانيالالة ،وذاك يالالدعو لقوميالالة عربيالالة ،وآوالالر لقوميالالة هنديالالة ،أو
فارسية  ...لخ.
 -2اوالالالتال المالالال اهب واالتجاهالالالات األيديولوجيالالالة الم الالالتور ة مالالالن الغالالالر
والشرق ،مالن اليمالين والي الار ،فهال ا اسالتور الديمقراطيالة الليبراليالة ،وذاك
اسالالتور االشالالتراكية الاوريالالة ،هالال ا أوالال عالالن «روسالالو» ،وذاك أوالال عالالن
«ماركا» ه ا كتابل المقد
«رأ

«األمير» لميكيافيلي ،واآلوالر كتابالل المقالد

المالالال» ،ه ال ا اتجالالل ل ال اليمالالين ،وذاك اتجالالل ل ال الي الالار ،واليمالالين

والي الالار مراتالالب و رجالالات ،فهنالالاك يمالالين اليمالالين ،ووس ال اليمالالين ،وي الالار
اليمين ،كما أن هناك يمالين الي الار ،ووسال الي الار ،وي الار الي الار ،فكيالف
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يتوحد هؤالء وأحدهم مشرق ،واآلور مغر ؟
سىىىارت ملىىىُقة وسىىىُت ملُ ىىىا شىىىىىتاٱ ىىىىىۡم ملىىىىىُو وملىىىىىُب
وآد آال تُال َ { :وأ َ َّٱ َٰ َهىذَا ِص َٰ َىُ ِ ُم ۡسىت َ ِقۡ ٗ ا فَى ل َّ ِبعُو ُۖهُ َو ََل لَت َّ ِبعُىواْ للسُّىبُ َل فَتَفَىَُّوَ

س ِبۡ ِلِ} [األنُام.]153 :
ِ ُكمۡ عَم َ
 -3اوتال

الوالءات ،ما بين بلالد وآوالر ،فهال ا والؤه للنالدن ،والاالاني لبالاريا،

والاالة لواشنطن ،وآورون والؤهالم لموسالكو أو بكالين .و ذا لالم يكالن أصال
الالالوالء هلل ولرسالالولل ،وللالال ين آمنالالوا ،فالبالالد أن تتُالالد الالالوالءات وتختلالالف،
ويناآض بُضها بُضا ،تبُا للمتولين ومصالحهم وأهواتهمَ { :و َمىم كَت َ َىولَّهُم
ِمن ُكمۡ فَ ِإنَّ ۥُِ ِم ۡنهُم} [الماتدة.]51 :

 -4اوتال

المصال اإلآليمية والمحليالة ،التالي تشالبة المنفُالون بهالا ،مالن ذو

ال لطان ،ومن ي تظ بظلهم ،ويدور في فلكهم ،بالرغم اسالتيقان الجميال أن
الضرر ك الضرر ،والخطر ك الخطر ،في بقاء ه ه التجزتالة التالي تهالدم
وال تبنالي ،وتضالالُف وال تقالالو  ،وتميالالن وال تحيالالي ،ولكالالن ال يريالالد أحالالد أن
يضحي ب لطانل الضالُيف الصالغير مالن أجال ساللطان أآالو وأكبالر ألمتالل،
ألن هنا ملك أو رتيا أو أمير ،لل ش ن وهيال وهيلمالان ،وجالي

وأعالوان،

ولالالن يكالالون لالالل ما ال ذلالالك فالالي ظ ال الدولالالة الكبالالر  .فليحالالتف ك ال ب الاللطانل،
وليقات

ونل ،و ن كانن م احة سلطانل ال تكالا تالر علال وريطالة الُالالم

ال بالمجهر
 -5وهن الاك أمالالر والالاما ،أوالالر ذكالالره ألنالالي أحالالرص اتمالالا عل ال ت كيالالد الُوام ال
الداوليالالة وال اتيالالة ،وأعنالالي بالالل الُام ال الخالالارجي ،ال ال

يتما ال فالالي المكايالالد

األجنبية ،من صهيونية ،وصليبية ،و لحا ية ،ووثنية ،ممن يهمهالم أن يظال
الم لمون متفرآين ،بال متنالاحرين ،وهالؤالء مهالرة فالي بال ر بال ور الخالال

34
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بين الدول المنت بة ل اإلسالم ،وتهد هال ه البال ور بال الق والت الميد ،حتال
تامر ثمرها النكد ،في تمزيع األمة ،ل حد التُا  ،ب التقاتال  ،مالن أجال
حدو متنازف عليها ،أو والفات آديمة ،يُملون علال حياتهالا و ذكاتهالا ،أو
ث الالارة نزع الالات عنص الالرية ،أو تُص الالبات آليمي الالة ،أو اوتالف الالات يني الالة أو
سياس الالية ،وه الالم ال يب الالالون باس الالتخدام ال الالد

والنميم الالة والك الال

الص الالراه،

وت الالميم اآلبالالار ،ليقتت ال األوالالوة ،وهالالم يتفرجالالون ،فالالال شالاليء عنالالدهم حالالرام،
والغاية عندهم تبرر الوسيلة.

***

األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم

35

مقومات القوة في األمة
ن هال ه األمالالة الم الاللمة تملالالك مالالن الطاآالالات والمقومالالات واإلمكانالالات الما يالالة
والمُنويالالة ،مالالا يجُلهالالا فالالي طليُالالة األمالالم ،ويمنحهالالا مكانتهالالا ،كمالالا أرا ه لهالالا:
{ َۡ ۡۡ َُ أ ُ َّم َة أ ُ ۡۡ ُِ َج ۡت ِللنَّا ِ } [آل عمران .]110 :من ه ه المقومات.
القوة الُد ية:
فه ه األمة تملالك طاآالة بشالرية عالخمة ،تقالدر نحالو مليالار وربال المليالار مالن
الم لمين ،في أنحاء الُالم ،وهي أمة وصبة ولو  ،فهي في زيا ة وغيرها مالن
األمالالم فالالي نقالالص م الالتمر ،جُال بُالالض مفكالالريهم يتخوفالالون مالالن مصالاليرها .وآالالد
امتن ه بكاالرة الُالد  ،فقالال علال ل الان بُالض رسالوللَ { :و ۡلذ ُك ُىُ ٓواْ ِإ ۡذ ُكنىتُمۡ قَ ِل ٗ
ىۡال
فَكَا َّ َُ ُكمْ} [األعرا .]86 :

ويقول الشاعر الُربي آديما مفتخرا بكارة آومل:
مألنىىىىا البىىىىُ حتىىىى ضىىىىاو عنىىىىا ونحىىىىىىم البحىىىىىىُ ن لىىىىىىؤه سىىىىىىفۡنا

وآال آور:
وإن ــا العــزة للكاثــُ

صحي أن الُبرة لي الن بالالكم بال بالالنوف .ولهال ا حال ر الحالدية النبالو أمالة
اإلسالم من عصر «كوشك أٱ لتداع فِۡ اأمم علۡهم ك ا لتداع اأكلة على
قصىىعتها» آالالالوا :أو مالالن آلالالة نحالالن يوميال يالالا رسالالول ه؟ آالالال « :ىىل أنىىتم كومِىىذ
كاۡىىُ ولكىىنكم غاىىاء كلاىىاء السىىۡل ولنىىزعم هللا مىىم صىىدور عىىدوكم ال ها ىىة
منكم ولۡقذفم ف قلو كم الوهم» .آالوا :وما الوهن يا رسول ه؟ آالال« :حىح
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الدنۡا وكُاهۡة ال وت»(.)22
شبههم م كارتهم بالغااء ال

يحملل ال الي مالن الحطالب والقال

واألوراق

ونحوها ،وكلها أشياء تشترك في أمور أربُة:
 -1الخفة وال طحية.
 -2عدم التجانا بينها.
 -3فقدان الهد

والغاية من م يرها.

 -4فقدان الطريع المحد ل يرها.
فف الرق مالالا بالالين مالالاء النه الر ومالالاء ال الالي  :ن مالالاء النهالالر لالالل مصالالب مُلالالوم،
ومجر مرسوم ،أما ال ي فال تُر لل غاية ،ال يُلالم لالل وال  .ولهال ا يخالر
وال يُمر ،ويف الد وال يصالل  .وكال لك شال ن األمالة فالي «المرحلالة الغااتيالة» مالن
حياتها.
وله ا ندعو ل االستفا ة من القوة البشرية ل مة بح الن عالدا ها ،وتُليمهالا
وتربيتها وتوثيع روابطها ،وفت المجاالت لها ،وربطها ب هدا كبالر تُالي
لها وتجاهد في سالبيلها ،فتجالد للحيالاة مُنال وطُمالا ،وت التُ

الُال ا لتحقيالع

أحالمها وطموحاتهالا .كمالا فُلالن األمالة فالي آرونهالا األولال  ،حالين أآامالن ولالة
الُدل واإلح ان ،وشدت حضارة الُلم واإليمان.
وبجوارنا أمم كبر كالصين ،استغلن كارة الُد في الزراعالة والصالناعة،
وغزت الُالم بمنتجاتها.

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )22رواه أحمالالد فالالي «م الالنده» ( ،)278/5وأبالالو او فالالي «سالالننل» ( ،)4297كالهمالالا عالالن
ثوبان.
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القوة الما ية:
وتملك ه ه األمة الطاآة الما يالة واالآتصالا ية :فهالي تملالك م الاحات شاسالُة
صالالالحة للزراعالالة لالالو وجالالدت مالالن يح الالن اسالالتغاللها بمالالا يناسالالبها ،مالالن الغالالالت
والمحاصالالي والخضالالروات والفواكالالل وغيرهالالا ،وآالالد اوتلفالالن بيياتهالالا وأنالالواف
تربتها ومناوها ،فما ال يصل فالي أرض يصالل فالي أوالر  ،ومالا ال يجالو فالي
بيية يجو ويمتاز في أور .
وهناك من المُا ن والاروات المدفونة في باطن األرض ،وفي آلب البحالار
واألنهار والبحيرات ما ال يملكل غيرها ،فمُظم نف الُالم في القرن القالا م مالن
مخزون عالمنا إلسالمي.
نُالالم ال ننكالالر أننالالا ال ننتفالال كمالالا ينبغالالي بهالال ه الطاآالالة الهاتلالالة مالالن الاالالروات
االآتص الالا ية ،فبُض الالها ال ي الالزال بك الالرا ،وبُض الالها اس الالتخرجل الخواج الالات م الالن
أرعالالنا ،فاشالالتروه منالالا «مالالا ة وامالالا» ب ال روص األسالالُار ،ثالالم أو ال وا بالشالالمال،
ولكالالن ه ال ا تالالم فالالي حالالالة «غيالالا األمالالة» ،ونحالالن نتحالالدث عالالن حالالالة «حضالالور
األمة» التي ت تطي أن تقيم بينها تكامال اآتصا يا ،بحية يتمم بُضالها بُضالا،
فه ال ه تغالالر

النخي ال  ،وتلالالك تغالالر

الزيتالالون ،وأوالالر تالالزرف القم ال  ،ورابُالالة

ت الالزرف ج الالوز الهن الالد  ...ل الالخ ،وه الال ه تتخص الالل ه علي الالل وس الاللم ف الالي ص الالناعة
األوشا  ،وثانية في صناعة القطالن والحريالر ،وثالاالة فالي صالناعة ال اليارات،
وأوالر فالالي صالالناعة ال الالاله ،وهال ه تصالالدر الاالالروة الحيوانيالالة لتلالالك ،وت الالتور
منهالالا الماكينالالات ،واألوالالر تصالالدر الالالنف وت الالتور القطالالن أو الصالالو  .لقالالد
ذكرت بُض الدراسات التي صدرت من البنك اإلسالمي للتنمية فالي أول سالنة
 1993أن حجم التبا ل بين جمي األآطار اإلسالمية لم يز عن .) ( %8
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القوة الروحية:
تملك األمة  -آب ذلك كلل -القوة الروحية الم تمدة من الرسالة التي أورثهالا
ه ياها ،وميزها بها عن سواها ،ومنحها  -وحدها -الوثيقة ال ماوية الوحيالدة،
التي تتضمن كلمالات ه األويالرة للبشالرية ،أعنالي القالرآن الُزيالز الال
الباط من بين يديل وال من ولفل ،وال

تول ه حفظل ،فلم ينقص منل جملالة

وال كلمة وال حر { :إِنَّا نَ ۡح ُم نَ َّز ۡلنَا للذ ِۡك َُ َوإِنَّا لَ ۥُِ لَ َٰ َح ِف ُظوٱَ }
هال ه الرسالالالة تتميالالز بالشالالمول الال

ال ي تيالل

[الحجر]9 :

وصالالفل الشالالهيد ح الالن البنالالا بقولالالل « :نهالالا

الرسالالالة التالالي امتالالدت طالالوال حت ال شالالملن آبالالار الالالزمن ،وامتالالدت عرعالالا حت ال
انتظمن آفاق األمم ،وامتدت عمقا حت استوعبن شؤون الدنيا واآلورة».
وتتميز ك لك بالالتوازن ،فهالي رسالالة تصال األرض بال الماء وتمالز المالا ة
بالروه ،وترب الدنيا بالاآلورة ،وتالدعم الُلالم باإليمالان ،وتضالم نالور الُقال لال
ور َعلَ َٰ نُور} [النور .]35 :وبه ا تُطي اإلن الان الالدين وال ت اللبل
نور الوحي {نُّ أ
الالالدنيا ،وتمنحالالل اإليمالالان وال تحرمالالل الُلالالم ،وتصالاللل بال الالماء وال تنزعالالل مالالن
األرض ،وتطالبل بالواجب ،وال ت و منل الحع.
وتتميز ه ه الرسالة بمالءمتها للفطرة ال الليمة ،والُقال الرشاليد ،ومراعاتهالا
للمصالاللحة ،وتي الاليرها علال النالالا  ،وتكلالاليفهم مالالا ت الالُل طالالاآتهم ،ورفال الحالالر
عنهم ،وتقدير ظروفهم وعالرورات حيالاتهم ،ووعال اآلصالار واألغالالل التالي
كانن عليهم ،وكان مالن أبالرز مالا وصالفن بالل رسالالة نباليهم فالي كتالب األآالدمين،
ىم ۡلل ُ نك َِىُ َوك ُِحى ُّل لَ ُهى ُم َّ
علَى ۡىۡ ِه ُم
ت َوكُ َحى ِىُ ُم َ
وف َو َكى ۡىن َه َٰههُمۡ َ
للط ِۡ َٰ َبى ِ
أناللَ { :كى ۡىۡ ُم ُُ ُهم ِى ۡل َ ۡع ُُ ِ
عى ِ
ض ُع ع َۡنهُمۡ ِإ ۡ
ۡلل َخ َٰ َبِِٓ َ َو َك َ
ص َُ ُهمۡ َو ۡلأ َ ۡغ َٰلَ َل للَّتِ كَانَ ۡت َع َل ۡۡ ِهم} [األعرا .]157 :

كمالالا تتميالالز ه ال ه الرسالالالة ب الالماحتها م ال مخالفيهالالا فالالي الالالدين ،فهالالي تُتالالر
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باآلور وال تلغيل ،ما ام ال يقاتلها في الدين وال يظاهر عليها عدوا(.)23
ويالالر القالالرآن أن اوالالتال البشالالر فالالي عقاتالالدهم و يانالالاتهم واآ ال بمشالاليية ه

ُۖ
تُالال  ،المرتبطالة بحكمتالاللَ { :ولَ ۡىو شَىا ٓ َء َر ُّىىكَ لَ ََعَى َل للنَّىا َ أ ُ َّمى ٗىة َٰ َو ِحىد َٗة َو ََل كَ َزالُىىوٱَ
رَّح َم َر َُّۚكَ َو ِل َٰذَ ِلكَ َۡ َل َقهُم} [هو .]119 ،118 :
ُم ۡخت َ ِل ِفۡمَ  118إِ ََّل َمم ِ

كما أن الحكم في ه ا االوتال

ال يفص فيل في ه ه الالدنيا ،بال يفصال فيالل

لّللُ أ َ ۡعلَ ُم ِ َ ا ل َ ۡع َ لُوٱَ َّ 68
يوم القيامةَ { :وإِٱ َٰ َجدَلُوكَ فَقُ ِل َّ
لّللُ كَ ۡح ُك ُم َ ۡۡنَ ُكمۡ كَ ۡىو َم ۡلل ِق َٰ َۡ َ ى ِة
فِۡ َ ا ُكنتُمۡ فِۡ ِِ ل َ ۡخت َ ِلفُوٱَ } [الحك.]69 ،68 :

وآالالد وع ال القالالرآن سالالتور الُالآالالة م ال المخالالالفين فالالي آيتالالين كالالريمتين مالالن
َٰ
سورة الممتحنةََّ { :ل كَ ۡن َه َٰه ُك ُم َّ
ِكم َولَىمۡ ك ُۡخ ُِجُىو ُكم ِمىم
لّللُ ع َِم للَّ ِذكمَ لَمۡ كُقَتِلُو ُكمۡ فِ للد ِ
ِد َٰكَ ُِ ُكمۡ أَٱ ل َبَىُُّو ُهمۡ َول ُ ۡقس ُ
ِىطۡمَ  8إِنَّ َ ىا كَ ۡىن َه َٰه ُك ُم َّ
ِىط ٓواْ إِلَ ۡىۡ ِهمَۡۚ إِ َّٱ َّ
َىم
لّللَ ك ُِحىحُّ ۡلل ُ ۡقس ِ
لّللُ ع ِ
َٰ
اج ُكمۡ أَٱ ل َ َولَّ ۡىو ُهمَۡۚ
ِكم َوأ َ ۡۡ َُجُىو ُكم ِمىم ِد َٰكَ ِىُ ُكمۡ َو َٰ ََ َه ُىُواْ َ
للَّ ِذكمَ قَتَلُو ُكمۡ فِ للىد ِ
علَى َٰ ٓ إِ ۡۡ َىُ ِ
َو َمم كَت َ َولَّهُمۡ فَُۡوْ َٰلَِِٓكَ ُه ُم َٰ َّ
للظ ِل ُ وٱَ } [الممتحنة.]9 ،8 :

والبشرية أحو ما تكون ل ه ه الرسالة الحنيفيالة ال المحة ،بُالد أن أشالقتها
الما يالالة الم الالرفة ،واإلباحيالالة المتلفالالة ،والُصالالبية المجحفالالة ،ولكالالن الرسالالالة ال
يقالالدمها ال أمالالة تتمالهالالا وتج الالدها فالالي حياتهالالا ،فتقالالدم للنالالا
ال

«النمالالوذ الُملالالي»

يقتد بل فيهتد  ،و ال فالإن فاآالد الشاليء ال يُطيالل ،وكالان األمالر كمالا آالال

بشار ،وآد استنجد بل بصير  -وهو أعم  -لبدلل عل الطريع ،فقال:
أع ى كقىىود صىىُۡا َل أ ىىا لك ىىو قد ضل مىم كنىت الع ۡىاٱ لهدكىِ

***
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )23انظر في ذلك كتابنا« :غير الم لمين في المجتم اإلسالمي».
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شروط عرورية لنجاه األمة
رسالتها ،وتتبالوأ مكانتهالا

و نما ت تطي أن تابن ه ه األمة وجو ها ،وتؤ
تحن الشما ،ذا تم كن بما يلي:
تحديد الهوية وأسا

االنتماء:

 -1أن تحالالد  -بصالالراحة ووعالالوه  -هويتهالالا واسالالا

انتماتهالالا ،وال هويالالة لهالالا

بغيالر اإلسالالم ،وال انتمالاء لهالا لال غيالر ن البل ،فهالو محالور حياتهالالا ،وروه
وجو ها ،وسر بقاتها ،وصالان حضالارتها ،ومكالون وحالدتها ،وآالد آالال ابالن
الخطا بحع :نحالن كنالا أذل آالوم ف عزنالا ه باإلسالالم ،فمهمالا نطلالب الُالز
مالالن غيالالره أذلنالالا ه وبهالال ا تالالرفض كالال الُصالالبيات الُنصالالرية واللونيالالة
واإلآليميالالة واللغويالالة والطبقيالالة وغيرهالالا ،التالالي تفالالرق وال تجمال  ،وتهالالدم وال
تبني.
تحديد المرجُية الُليا:
 -2ويترتالالب عل ال ه ال ا :أن تحالالد المرجُيالالة الُليالالا لحياتهالالا الُقديالالة والتشالالريُية
والاقافية واالجتماعية ،التي يحتكم ليها النا

ذا اوتلفالوا .ويرجُالون ليهالا

ذا شر وا أو انحرفوا ،وما امن أمة م لمة فال مرجال لهالا غيالر اإلسالالم.
وال نُني بل سالم عصالر مالن الُصالور ،أو آطالر مالن األآطالار ،أو مال هب
من الم اهب ،نما نُنالي بالل «اإلسالالم األول» ،سالالم القالرآن وال النة ،آبال
أن تشوبل الشواتب ،بُيدا عن تحريف الغالين ،وانتحال المبطلالين ،وت ويال
الجاهلين .اإلسالم كامال شامال والصا ،بالال زيالا ة عليالل ،وال نقالاص منالل،
وال تشويل لل ،وال والل بن بل.
فهالالو سالالالم واحالالد مُالالرو األصالالول ،بالالين األهالالدا  ،واعال المصالالا ر ،ال
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يقب ال التق الاليمات المبتدعالالة :ح الالب الُصالالور ،فإسالالالم أمالالو  ،وآوالالر عباسالالي،
وثالالالة عامالالاني .أو ح الالب األجنالالا

فإسالالالم عربالالي ،وأوالالر هنالالد  ،وغيالالره

فارس الالي .أو ح الالب األم الالاكن ،فإس الالالم فريق الالي ،و س الالالم آس الاليو  .أو ح الالب
الموعالالوعات ،فإس الالم روحالالي ،و سالالالم سياسالالي ،فاإلسالالالم هالالو اإلسالالالم ،كمالالا
أنزل ه في كتابل ،وكمالا عالا ليالل رسالولل ،وكمالا فهمالل أصالحابل ،وكمالا عرفالل
ويالالر آالالرون ه ال ه األمالالة .فالالال مكالالان ذن لُلمانيالالة ويلالالة نبتالالن فالالي أرض غيالالر
أرعنا ،وصيغن ألمة غير أمتنا ،لتح مشكلة لي ن هي أصال عندنا.
عرورة االجتها والتجديد:
 -3أن ترفض الجمالو والتقليالد ،وتالؤمن باالجتهالا والتجديالد ،وساليلة عالرورية
لفهم مقاصد اإلسالم ونصوصالل ،وتنزيلهالا علال وآالات الحيالاة ،مراعيالة مالا
آرره علماؤها من تغيالر الفتالو بتغيالر الزمالان والمكالان والُالر

والحالال،

وال توجد أمة حة ينهالا علال االجتهالا ماال هال ه األمالة ،حتال ن المتجهالد
فيها ليؤجر عل وطيل في اجتها ه ،فهو لاليا مجالر مُال ور ،بال هالو عنالد
ه مال جور ،و نمالالا أجالالره لتحريالالل واسالالتفراغل الواسال فالالي طلالالب الصالالوا ،
و ن كان أجره ون أجر من أصا الحع ،فه ا لل أجران ،واألول لل أجالر
واحالد ،كمالالا صال فالي الحالالدية .هال ا بشالالرط أن يكالون االجتهالالا صالا را مالالن
أهلل في محلل.
وال غالالرو أن تنوعالالن المشالالار  ،وتُالالد ت الم ال اهب ،واوتلفالالن المالالدار ،
وتُايشن جنبا لال جنالب فالي ظال رحابالة اإلسالالم ،وسالماحة اإلسالالم ،كمالا أن
الرسول صل ه عليل وسلمص بالين ل مالة شالرعية التجديالد فالي الالدين ،وذلالك
بحديال الشريف« :إٱ هللا كبع لهذه اأمة على رأ

كىل مائىة سىنة مىم كَىدد
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لها دكنها»(.)24
وليا مُن التجديد ظهار «طبُالات جديالدة» مالن اإلسالالم فالي كال آالرن أو
عصر ،تتغير بتغير النا

وتتلون بتلون الحياة.

فالالالحع أن اإلسالالالم  -ب صالالولل الاابتالالة وأحكامالالل القطُيالالة  -هالالو ال ال

يلالالون

س ُم ِممَ َّ
الحياة ،ويصبغها بصبغتل { ِص ۡبلَةَ َّ
لّللِ ِص ۡىبلَة} [البقالرة،]138 :
لّللِ َو َم ۡم أ َ ۡح َ

وهو الحاكم ال المحكوم ،والميزان ال الموزون .و نما التجديد هنالا :تجديالد الفهالم
للدين ،وتجديد لخيمان بل ،وتجديد للُم بل والُمال لالل ،وتجديالده يُنالي الُالو ة
بل ل أآر ما كان يوم ظهوره .فه ا هو مُنال التجديالد :االجتهالا فالي الُالو ة
بالشيء ل أصلل ،وليا تغييره بشيء آور عل أحدث طراز ،فليا ه ا مالن
التجديد في شيء.
وال يظالالنن ظالالان أن الُالالو ة بالالالدين لالال عصالالوره األولالال  :عصالالور النبالالوة
والصحابة وتابُيهم بإح ان ،يتضمن تضييقا أو تجميدا أو تشديدا عل النا .
كالالال  ...فقالالد عرفنالالا بالدراسالالة والمُايشالالة الطويلالالة لتالالراث األمالالة :أن أكاالالر
الُصالالور مرونالالة وتوسالالُة وتي الاليرا ومراعالالاة للمقاصالالد ،وتحالالررا مالالن الجمالالو
والتزمن :هو الُصر النبو  ،فالُصر الراشد  ،فمن بُدهم .وكلمالا نزلنالا مالن
عصر ل آور ،بدأ التشديد والتضييع شييا فشييا ،واألو بالحوط ال باألي الر،
و ن شع عل النا  ،حت أم

الدين  -في كاير من أحكامالل  -مجموعالة مالن

«األحوطيالالات» التالالي تكالالون فالالي النهايالالة آصالالارا وأغالالالال عل ال المكلفالالين ،جالالاء
رسول اإلسالم ليضُها عن النالا  .وآالد آالال صالل ه عليالل وساللمص« :إن ىا
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )24رواه أبالالو او فالالي كتالالا المالحالالم مالالن «سالالننل» ،عالالن أبالالي هريالالرة ( ،)4191كمالالا رواه
الحاكم وصححل ،والبيهقي في «المُرفة» وغيرهم ،وذكره في «صحي الجام الصالغير
وزيا تل» (.)1874
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عاتم مۡسُكم ولم لبعاوا معسُكم»( ،)25وآال« :إن ا أنا رح ة مهداة»(.)26
والتجديد ليا عم فر يترآبل النا

فالي آوالر كال آالرن ،كمالا فهالم كايالرون

من لف « :مم كَدد لهىا دكنهىا» ،فالإن كلمالة «مىم» تصالل للجمال  ،كمالا تصالل
للمفالالر  .ومالالا نختالالاره فالالي مُن ال الحالالدية :أن التجديالالد يكالالون جماعيالالا ،وبه ال ا ال
يكالالون كالال

ور الفالالر أن يقالالول :متالال يظهالالر المجالالد ؟ بالال يقالالول :مالالا ور

ونصالاليبي فالالي حركالالة التجديالالد( .)27و ذ كالالان التجديالالد مطلوبالالا فالالي أمالالر الالالدين
واألص ال فيالالل االتبالالاف ،فهالالو أكاالالر طلبالالا ولزومالالا فالالي أمالالر الالالدنيا واألص ال فيهالالا
االبت الالداف ،فالب الالد م الالن تهيي الالة المن الالاخ الُقل الالي والنف الالي واالجتم الالاعي لخب الالداف
واالبتك الالار ،ال للتك الالرار واالجت الالرار ،وتنمي الالة المواه الالب والق الالدرات الخاص الالة،
وتشالالجي الُقالالول المبدعالالة ،وتكالالريم النبالالوي والتفالالوق ،ومُاونتالالل عل ال الُطالالاء
األفضالال  ،واسالالتُا ة الُقالالول المهالالاجرة لالال ميالالدانها الطبيُالالي والشالالرعي فالالي
رحا أمتها ،فهي أول بهم ،وهم أول بهالا .ومالن فالروض الكفايالة علال األمالة
في عصرنا :أن تنشئ مجالا أو مؤس ات عل م تو األمة الكبر  ،لتنميالة
اإلبداف ،ورعاية المبدعين.
تج يد اإلسالم في أوالق وأعمال:
 -4أن تج د سالمها ال

تُتز بل في علوم وأوالق وأعمال ،واليبقال مجالر

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )25رواه البخار فالي «صالحيحل» والترمال

والن الاتي ،كلهالم عالن أبالي هريالرة فالي حالدية

األعرابالي الال بالالال فالي الم الالجد ،فهمالوا بالالل ،فقالال الرسالالول الكالريمَ« :ل لزرمىىوه «أ ال
تقطُالالوا عليالالل بولتالالل» وصىىبوا علۡىىِ ذنو ىىا مىىم مىىاء فإن ىىا عاىىتم مۡسىىُكم ولىىم لبعاىىوا
معسُكم».
( )26رواه ابن سُد والحكيم الترم عن أبي صال مرسال ،والحالاكم عالن أبالي هريالرة وهالو
في «صحي الجام الصغير» (.)2345
( )27انظر :بحانا «التجديد في عوء ال نة» في كتابنا «من أج صحوة راشدة».
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شُارات ترف  ،أو عاو تدع  ،أو أآوال تقال ،فإنما اإليمان مالا وآالر فالي
القلب ،وصدآل الُم .
ن رسول اإلسالم جُ الغاية من رسالتل أوالآيالة ،حالين آالال« :إن ىا عاىت
()28
ىق ع َِظىىۡم}
أل ىىم مكىىارم اأۡىىالو»  ،وأثنال ربالالل عليالالل فقالالالَ { :وإِنَّىىكَ لَعَلَى َٰ ُۡلُى َ

[القلم ،]4 :وسيلن زوجل عاتشة عن ولقل فقالن« :كاٱ ۡلقِ القُآٱ»(.)29
و نما ت تحع األمة االنت الا
آال تُال

ليالل ذا اتخال ت مالن أوالآالل وهديالل أسالوة كمالا

سنَة} [األحزا
{ :لَّقَ ۡد كَاٱَ لَ ُكمۡ فِ َرسُو َِ ل َّّللِ أ ُ ۡس َوةأ َح َ

.]21 :

وأول ه ه األوالق :التجالر هلل واالنتصالار علال شالهوات الالنفا ،ونزعالات
الُصالالبية للقبيلالالة أو الحالالز  ،فقالالد رأينالالا الُصالالبيات الُرآيالالة والقبليالالة حطمالالن
الصومال ،وتوشك أن تحطم أفغان تان وتحرق ثمالرة جها هالا وحالب حصالا ها
ن لم يتداركها ه برحمتل ،ونر الُصبيات الحزبيالة فالي أكاالر الالبال الُربيالة
واإلسالالالمية ،تمزآهالالا شالالر ممالالزق ،وتفالالت ثغالالرة لُالالدوها ،ليالالدو منهالالا ويُبالالة
بمقدراتها.
وثاني ه ه األوالالق :أن تخالر األمالة مالن الُجالز والك ال لال أفالع اإلنتالا
والُم ال  ،وال تكتفالالي ب ال

عم ال  ،ح الالن أو سالالئ ،ب ال تُبالالد ه تُالالال بإح الالان

الُم ال  ،فإح الالان الُم ال فريضالالة كتبهالالا ه عل ال المالالؤمنين ،كمالالا كتالالب الصالاليام
والصالة« :إٱ هللا كتح اۡلحسىاٱ على كىل شى ء»(« ،)30إٱ هللا كحىح إذا ع ىل
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )28رواه ابالالالن س الالالُد ف الالالي «الطبق الالالات» ،والبخ الالالار ف الالالي «األ المف الالالر » ،والح الالالاكم ف الالالي
«الم تدرك» والبيهقي فالي «شالُب اإليمالان» ،كلهالم عالن أبالي هريالرة ،وهالو فالي «صالحي
الجام الصغير» (.)2349
( )29رواه أحمد وم لم وأبو او عن عاتشة ،المصدر الم كور (.)4811
( )30رواه م لم عن شدا بن أو  ،وهو من أحا ية «األربُين النووية» الشهيرة.
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أحدكم ع ال أٱ كتقنِ»(.)31
لق الالد أورتن الالا أو الالالق الض الالُف وال الاللبية ،فلتتم الالك األم الالة ب الال والق الق الالوة
واإليجابية ...
«ال ؤمم القوي ۡۡىُ وأحىح إلى هللا مىم ال ىؤمم الضىعۡ

اسىتعم ىا

وَل لعَز»(« ،)32اللهم إنى أعىوذ ىك مىم العَىز والكسىل»(« ،)33مىا أكىل أحىد
عامىا قىع ۡۡىىُا مىم أٱ كۡكىل مىىم ع ىل كىده»(« ،)34إٱ قامىىت السىاعة وفى كىىد
أحىىدكم فسىىۡلة (نخلالالة أو شالالتلة صالالغيرة) فىىإٱ اسىىتطاا أَل لقىىوم حت ى كلُسىىها

فلۡلُسها»(.)35
ن هال ه الالالروه هالالي التالالي صالالنُن الحضالالارة اإلسالالالمية المتميالالزة ،حضالالارة
الُلم واإليمان ،وأآامن ولة الُدل واإلح ان ،ومدت شُاف اإلسالالم فالي آفالاق
األرض ،فمالالا انتشالالر اإلسالالالم ال بالال والق الم الاللمين ،وجالال بالالال اإلسالالالم لالالم
يدولها جي

فات  ،ب م اللم صالال  ،علال أن الجالي

آالد يفالت أرعالا ولكنالل ال

يفت آلبا .نما القلو تفت باإلآناف والقدوة.
ن األمة مطالبة ب ن تقدم شييا للبشرية اليوم كما آدمن بالاألما ،ولالن تفُال
ذلك وهالي كال علال غيرهالا فالي الُلالم والُمال  ،ت التور غال اءها ،كمالا ت التور
سالحها ،وال يشف لها التغنالي ب مجالا الماعالي ذا لالم تصال أسالبابل بالحاعالر،
و ال صدق فيها ما آالل الشاعر آديما:
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )31رواه البيهقي في «الشُب» عن عاشية ،وح نل في «صحي الجام الصغير».
( )32رواه أحمد وم لم عن أبي هريرة «صحي الجام الصغير وزيا تل» (.)6650
( )33رواه أحمد والشيخان عن أنا ،المصدر ال ابع (.)1284
( )34رواه أحمد والبخار عن المقدام ،المصدر نف ل (.)5546
( )35رواه أحمالد والبخالالار فالالي «األ المفالر » ،وعبالالد بالالن حميالالد عالن أنالالا ،نفالالا المصالالدر
(.)1424

46
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ن لللح عم جىل أمُه ىو قصىىۡدة قالهىىا ع ىىُو ىىم كلاىىوم

للىىعُ غۡىىُ مسىىؤوم
كفىىىىاُۡوٱ هىىىىا مىىىىذ كىىىىاٱ أولهىىىىم كىىا للُجىىاَ
َ
إٱ القىىىىىدكم إذا مىىىىىا ضىىىىىاا آۡىىىىىُه كصىىىىىىارم فلىىىىىىت اأكىىىىىىام مالىىىىىىوم
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واتمة
والخالصالالة  ...أن األمالالة اإلسالالالمية حقيقالالة واآُالالة ،ولكنهالالا ال تجالالد مالالا يُبالالر
عنها فالي واآال الم اللمين ،و«منظمالة المالؤتمر اإلسالالمي» عالاجزة عالن تج اليد
ه ه الحقيقة ،فهي كيان ه  ،يكا ذا نفخن فيل يال و  .حتال االسالم نف الل يالدل
عل الوهن ،فهي لي ن منظمة البال اإلسالالمية ،أو جامُالة الالدول اإلسالالمية،
عل غرار جامُة الدول الُربية ،فقد رفضن تلالك الت المية ول مُروفالة أبالن
أن توصف باإلسالمية ،فهي علمانية ،وظلالن هال ه المؤس الة التالي تماال مليالارا
سالمي «المالؤتمر اإلسالالمي»( ،)36وهالي ت المية
وربُا من البشر تنت ب ل ما ُ
أل ن مالب ة ،كما يقول النحويون.
لم يجد الم لمون من يح مشكلة النزاف بالين الُالراق والكويالن ،وال مشالكلة
الُالراق و يالالران ،حتال انتهالن باالسالالتُانة باألجانالالب لحلهالا بالتالالدو الُ الالكر ،
وما ذلالك مشالكلة الصالومال والصالراف بالين فصالاتلل ،وأ هال مالن ذلالك وأمالر:
م ساة القتال بين فصات المجاهدين في أفغان تان
و ذا كان ه ا موآف الالدول والحكومالات والمؤس الات الرسالمية ،فاألمال فالي
الشُو والجمالاهير ،المُتالزة بانتماتهالا لال اإلسالالم ،والتالي تحيالا أمالة اإلسالالم
في عميرها ،ووصوصا في عصر الصحوة واالنبُاث.
نن الالا نري الالدها «أم الالة» واح الالدة ،كم الالا أم الالر ه ،ال أمم الالا متن الالاكرة ،كم الالا أرا
االستُمار ،وكما تريد القو المُا ية لخسالم.
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )36وم ه ا يجب أن تبق «منظمة المؤتمر اإلسالمي» ،و ن كان بها ما بها مالن الضالُف،
م اجتها المخلصين في الُم عل تقويتهالا وشالد أزرهالا ،و زالالة الُواتالع مالن طريقهالا،
وسد مواع الخل فيها ،وتهيية األسبا لنجاحها ،و ذا صدآن النيات ذللن الُقبات.
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التُقيب األول ل ستاذ سيد ياسين
الحركة اإلسالمية بين ُحلم الفقيل وتحلي المؤرخ:
عالالر التالالاريخ اإلن الالاني أنماطالالا متُالالد ة مالالن الحالالالمين بمجتمالال أفضالال ،
وصالالورا كايالالرة مالالن األحالالالم الكبالالر التالالي عالالمنن ك ال أشالالواق اإلن الالانية ف الي
الحريالالة والُالالدل والم الالاواة .ولالالم تكالالن ه ال ه األحالالالم سالالو ثالالورة عل ال الواآ ال
المتر  ،ومحاولة لتجالاوزه ،ن لالم يكالن علال الم التو الفُال  ،فُلال م التو
الحلم .وهكال ا صاليغن عبالر المراحال التاريخيالة المختلفالة «يوتوبيالات» أو مالدن
فاعالاللة متُالالد ة منالال جمهوريالالة «أفالطالالون» لالال المدينالالة الفاعالاللة للفالالارابي،
وصالالوال ل ال عديالالد مالالن «اليوتوبيالالات» الحدياالالة التالالي ربمالالا كالالان مالالن أبرزهالالا
محالالالاوالت «تومالالالا

مالالالور» وغيالالالره مالالالن المفكالالالرين الغالالالربيين ،وكالالال هالالال ه

المحالالاوالت الفكريالالة عل ال تُالالد مناهجهالالا واوالالتال رؤاهالالا ،جم ال بينهالالا والالي
واحالالد ،هالالو عالالدم القبالالول بالالالواآ مالالن منطالالع الرغبالالة فالالي تغييالالره وفالالع وطالالوط
محد ة يالر المفكالر الحالالم أنالل يمكالن بنالاء عليهالا عالا ة صالياغة الُالالم ،ليكالون
أكار عدال وحرية .ولكنها تختلف فيمالا بينهالا بُالد ذلالك ،ووصوصالا فيمالا يتُلالع
بدرجالالة التفصالالي فالالي رسالالم المالم ال  ،وبيالالان المراح ال  ،وفالالي التصالالري بالالالقيم
األساسية التي يصدر عنها المفكر.
استمرارا له ا التقليالد الفكالر اإلن الاني ،فاج نالا الفقيالل اإلسالالمي المُالرو
الالالدكتور يوسالالف القرعالالاو بصالالياغة حلالالم سالالالمي ،يهالالد

لال توحيالالد األمالالة

اإلسالمية كلها ،ويُني باألمة ك الم اللمين فالي مختلالف أنحالاء األرض ،مهمالا
اوتلفن جن الياتهم وأوطالانهم ولغالاتهم وتقاليالدهم وفهمهالم لخسالالم ،وذلالك تحالن
رتاسة وليفة سالمي واحد .ومصدر المفاج ة ليا في ه ا الحلم اإلسالمي فالي
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حد ذاتل ،فمن حع ك مفكر أن يحلم كما يشاء ،ولكن في الدوريالة التالي نشالرت
فيها تفاصي الحلم ،وهي تقرير «األمالة فالي عالام» الال
الدراسالات الحضالالارية الال

يصالدره وريالا مركالز

يُبالالر عالن الحركالالة اإلسالالمية ،فهال ا التقريالر  -مالالن

المفالالروض فيالالل أن يكالالون تقريالالرا اسالالتراتيجيا يتنالالاول فيالالل الشالاليون ال ياسالالية
واالآتصالالا ية واإلسالالالمية ،وهالالو آالالد صالالي علال غالالرار «التقريالالر اإلسالالتراتيجي
الُربالالي» ،ال ال

يصالالدره من ال ت ال سالالنوات سالالنويا مركالالز األهالالرام للدراسالالات

ال ياسالالية واالسالالتراتيجية ،ومصالالدر الدهشالالة هنالالا أن تتصالالدر مقدمالالة الالالدكتور
القرعاو التي تتضمن ه ا الحلم الكبير هال ا التقريالر االسالتراتيجي اإلسالالمي
ممالالا يجُلنالالا نت الالاءل :ه ال كالالان هال ا هالالو الموع ال المناسالالب للنشالالر؟ ن التحلي ال
االسالالتراتيجي  -بح الالب التُريالالف  -البالالد لالالل أن يالالنهض علال الوآالالات وتحليلهالالا،
وهالالو ن أسالالا عل ال مجموعالالة مالالن األوهالالام أو األمالالاني فقالالد شالالروطل الُلميالالة،
وانُدمن مصداآيتل األكا يمية ،ومن هنا يص الت اؤل :ه يمكالن الجمال بالين
االستراتيجية واليوتوبيا؟
وممالالا يزيالالد مالالن واآ ال الدهشالالة أنالالل بُالالد أن ينتهالالي القالالار مالالن آالالراءة مقدمالالة
القرعالالاو بُنالالوان «األمالالة اإلسالالالمية حقيقالالة ال وهالالم» ،والتالالي تضالالمنن حلالالم
نشاء اإلمبراطورية اإلسالمية من جديد بقيا ة «وليفة» ،لم يتحالدث عالن كيفيالة
اوتيالالاره ،نالالر تقالالديما ل سالالتاذ طالالارق البشالالر بُنالالوان «األوعالالاف الاقافيالالة
للجالالوار» يقالالوم علالال تحليالال رصالالين للواآالال ال ياسالالي واالجتمالالاعي والاقالالافي
ويكشف عن منهك عقالني آيع.
وهك ا في تقرير واحد يتجاور المنهجان :المنهك الماالالي الال

يحلالم بإعالا ة

نش الالاء اإلمبراطوري الالة اإلس الالالمية وتنص الاليب الخليف الالة عل الال رأس الالها ،والم الالنهك
الُقالني ال

ال يشط في آفاق الخيال ،و نما ينطلع من أرض الواآ .
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وربما كشف ه ا التجالاور والتنالاآض مُالا ،الصالراف الكالامن اوال صالفو
الحركة اإلسالمية ذاتها بين الحالمين أيا كانن اتجاهاتهم وبالين الالواآُيين الال ين
يريدون التُام م الواآ بلغة الواآ  ،وليا بلغة الخيال.
وال يُنالالي ذلالالك عل ال وجالالل اإلطالالالق أن هالالؤالء الحالالالمين يطلقالالون لخيالالالهم
الُنان بغير عاب أو راب  ،ب ن حلم الفقيل يوسف القرعالاو مصالاي بدآالة
منهجيالالة بالغالالة ،فهالالو ينطلالالع مالالن مجموعالالة مقالالدمات مترابطالالة ،وينتهالالي لالال
مجموعة نتاتك محد ة ،ك ما يُيبل ،أنل ليا لالل أ عالآالة بالالواآ الالدولي فالي
جوانبل ال ياسية واالآتصا ية واالجتماعية ،كما أنل ال يُنيل ال الواآ اإلآليمالي
وال الواآ المحلي لك بلد سالمي.
الم لة بالن بة لل فالي غايالة الب الاطة ،فمالا ام أن الم اللمين المتالوزعين فالي
بقالاف الُالالالم يالالدينون باإلسالالالم ،فمالالا الال

يمنال مالالن تجمالاليُهم فالالي وحالالدة سياسالالية

واحدة ،يقف «الخليفة» عل رأسها.
األمة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم:
والدكتور القرعاو يطالره منال البدايالة سالؤاال هامالا :هال األمالة اإلسالالمية
وهم أم حقيقالة؟ ويجيالب أنهالا حقيقالة بمنطالع الالدين ،وبمنطالع التالاريخ ،وبمنطالع
الجغرافيا ،وبمنطع الواآ  ،وبمنطع اآلورين ،وبمنطع المصلحة والُصر.
وهو ي تدل عل أن األمة اإلسالمية حقيقة بمنطع الدين ألن القرآن الكالريم
هو ال

اعتبر الم لمين «أمة» ب «أمة واحدة» ولم يُتبرهم أممالا .وهالي أمالة

بمنطع التاريخ ألنها ظلن هي األمة األول في الُالم آرابالة ألالف عالام ،امتالدت
ل الصين شرآا ،واألندلا غربا ،يحكمها وليفة واحد فالي مُظالم األحيالان ،أو
أكار من واحد في بُض األحيان ،وهي أمة بمنطع الجغرافيا ،ألنها تُي

فالي
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أآطار متصلة متشالابكة ،بُضالها موصالول بالبُض ،مالن «جاكارتالا» شالرآا لال
«رباط الفت » غربا ،أو من المحي لال المحالي  ،أ مالن المحالي الهالا

لال

المحالالالي األطلالالالا ،وهالالالي أمالالالة بمنطالالالع الواآالالال ألن الشالالالُور بوحالالالدة األمالالالة
واإلح ا

بهالمها وأفراحها شُور ساتد ومتغلغ في كيان أبناتها ووصوصالا

في أوآات الشداتد والمحن.
وهي أمة بمنطع اآلورين ألن وصومها ينظرون ل الم اللمين باعتبالارهم
أمالالة ذات عقيالالدة واحالالدة .ولهال ا ال يلتفتالالون كايالالرا لال التق الاليمات ال ياسالالية التالالي
صالالالالنُوها هالالالالم وال ل الالالال الخصوصالالالاليات القومي الالالالة واالوتالفالالالالات اإلآليمي الالالالة
والصالالراعات ال ياسالالية والنزاعالالات الحدو يالالة ،ألنهالالم يُلمالالون أن روه األمالالة
شيء أعمع من ه ه القشرة الظاهرة.
وهالي أمالالة بمنطالالع المصالاللحة والُصالالر ،بمُنال أنالل لالالو لالالم نكالالن أمالالة بالفُال ،
لوجب علينا  -تُبا لمنطع المصلحة ومنطع عصرنا نف ل -أن نخترف لنالا أمالة
كبر  ،نتكار بها ،وننضم ليها ،ونحتمي بحماها.
ولالاليا هنالالاك فالالي نظالالر شالاليخنا القرعالالاو تنالالاآض بالالين االنتمالالاء ل ال األمالالة
اإلسالمية واالنتماء ل وطن من األوطان.
و ذا كانالالن األم الالة اإلسالالالمية حقيق الالة ال وهمالالا ،فكي الالف يمكالالن بن الالاء الوح الالدة
ال ياسية التي ستضمها؟ هناك ثالثة أمور تضب هال ا الكيالان الضالخم المرتقالب
وهالالي :وحالالدة ار اإلسالالالم ،بمُن ال أن الم الاللمين لهالالم ار واحالالدة ،و ن تُالالد ت
أآاليمهالالا وتنوعالالن عناصالالر سالالكانها ،واألمالالر الاالالاني هالالو وحالالدة المرجُيالالة الُليالالا
التي تتجل في االحتكام ل الكتا وال النة ،فالي عالوء اجتهالا مُاصالر آالويم،
يمارس الالل «مجل الالا للمجته الالدين» ،واألم الالر الاال الالة وح الالدة القي الالا ة المركزي الالة أو
الرتاسالالة الُامالالة ل مالالة كلهالالا ،وهالالي التالالي تتما ال  -كمالالا يقالالرر القرعالالاو  -فالالي
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«الخليفالالة» أو «اإلمالالام» الال

ينالالو عالالن رسالالول ه صالالل ه عليالالل وسالاللمص

في آامة الدين وسياسة الدنيا بل.
ويطالب الشيخ القرعاو الم لمين أن يُملوا جا ين إلحياء نظالام الخالفالة
فالي صالالورة عصالرية ،بُالالد أن ألغاهالالا أتالاتورك عالالام  1924حالين ألغال الخالفالالة
اإلسالمية الُامانية.
وهك ا تكتم مالمال الحلالم الكبيالر الال

صالاغل شاليخنا القرعالاو  ،والال

أس ل عل تجاه الواآ ال ياسي واالآتصا

ل آطالار اإلسالالمية و نكالار أن

هنالالاك تباينالالات عالالخمة فالالي فهالالم اإلسالالالم ونصوصالالل ،فاإلسالالالم فالالي رأيالالل ه الو
اإلسالم ،وليا هناك سالم عربي أو هند أو فارسي ،أو فريقالي أو آساليو ،
كمالالا أنالالل لالاليا هنالالاك سالالالم ح الالب الموعالالوعات ،فلالاليا هنالالاك سالالالم روحالالي،
و سالم سياسي.
و ذا كان حلم الشيخ القرعاو يمكن عافتل ل التراث الفكر اإلن الاني
للُوالم الماالية التي بناها مفكرون وحالمون سابقون أيالا كانالن اتجاهالاتهم ،فالإن
وطورة هال ه األحالالم المااليالة تتجلال حالين ت الُ بُالض الحركالات الفكريالة أو
النظم ال ياسية لتحويلها ل واآال  ،باسالتخدام الُنالف أو اإلرهالا  ،ومالن والالل
محاولة القفز فوق الحقاتع واالستهانة بالحدو بين الالدول والتالدو فالي شاليونها
الداولية ،و ثارة االعطرا ال ياسي عل الم تو اإلآليمي أو الُالمي.
وحت ال ال نتحالالدث عالالن ه ال ه المخالالاطر عل ال س البي التجريالالد ،نقن ال باإلشالالارة
المالالوجزة ل ال مالالالين مُاصالالرين :النمالالوذ ال الالو اني والنمالالوذ اإليرانالالي ،أمالالا
النمالوذ األول فالالالحلم الال

يهالاليمن علال عقال الالالدكتور ح الن الترابالالي ،والال

يهالاليمن بفكالالره وممارسالالتل علالال النظالالام ال الالو اني ،هالالو ولالالع حركالالة سالالالمية
عالميالالة ،ويكشالالف عالالن ذلالالك المالالؤتمرات الدوريالالة التالالي يُقالالدها برتاسالالتل فالالي
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الخرطالالوم ،والتالالي يهالالد مالالن وراتهالالا لال صالالياغة اسالالتراتيجية سالالالمية عليالالا،
تتما ال أهالالدافها فالالي آلالالب الالالنظم ال ياسالالية الُلمانيالالة القاتمالالة فالالي الالالبال الُربيالالة،
وال يطرة عليها باسم تطبع اإلسالم ،حت استخدم الُنف ال ياسالي واإلرهالا
وسيلة لتحقيع ذلك.
والنموذ الااني هو النظام اإليراني الال

مازالالن تُشال

فالي أذهالان آا تالل

أحالم تصدير الاورة اإلسالمية من والل الهيمنة اإليرانية والتوس اإلآليمي.
وهك ا يمكن القول أن ممارسالة الفكالر الماالالي ،سالواء علال صالُيد المجتمال
ال

الواحد ،من والل نشر األوهالام عالن مكانيالة ت ساليا مجتمال الفضالات الال

تشوبل شاتبة بمجر عالن حكم اإلسالم ،أو عل الصالُيد اإلآليمالي مالن والالل
تبني نظرية تصدير الاورة اإلسالمية ليا من ش نل سو وعال الُقبالات أمالام
التفكير الُقالني ال

ي ُ ل القضاء عل االسالتقطا الفكالر  ،والتطالر

األيالالديولوجي ،وال ال

يهالالد بتفتيالالن آالالو المجتم ال  ،وتضالاليي وآالالن األمالالة فالالي

مناظرات عقيمة للمفاعلة بين الُلمانية واإلسالمية عل سالبي الماالال ،أو بالين
الُروبة واإلسالم ،أو بين المؤمنين والكالافرين ،وهالي منالاظرات مالن شال نها أن
تصرفنا عن ممارسة التحلي الُقالني لمشكالت المجتمُات التالي نُالي
والزاورة بك صور التخلف الما

فيهالا،

والفكر .

تحلي المؤرخ:
وعل عكا المنهك الماالي ال

مارسل شاليخنا القرعالاو فالي حلالم عالا ة

بناء اإلمبراطورية اإلسالمية بقيا ة الخليفة ،مار

المالؤرخ المُالرو

طالارق

البشر المنهك الُقالني في تقديمل لنفا تقرير «األمالة فالي عالام» فالي راسالتل
والتي وع لها عنوانا «األوعاف الاقافية للحوار».
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وعل عكا القرعاو تماما ،فالبشر يبالدأ فالي ت صاليلل لفكالرة المشالروف
الوطني من الواآ  ،وليا من التصالورات ال هنيالة التالي يبلورهالا مفكالر فالر أو
مجموعالالة مفكالالرين ،ويحالالاولون سالالقاطها عل ال الواآ ال  ،ولُ ال الاقافالالة التاريخيالالة
الُميقالالة للبش الالر باعتب الالاره مؤرو الالا المُ الالا تُالالو عل الال التُام الال م الال الحق الالاتع
التاريخية بالمنهك الُلمي ،هو ال

عصمل من االنزالق ل ممارسالة األحالالم

الماالية ،بالرغم مالن أنالل  -مالالل فالي ذلالك ماال القرعالاو  -مالن أنصالار التيالار
اإلسالمي الم تنير ومن أعل األصوات التي تطالب بتحقيالع مطلالب األصالالة
الحضارية في سُينا المُاصالر نحالو التقالدم .وهكال ا يركالز البشالر نظالره علال
التفاعالت التي تحدث بين مختلف الروافد والتيارات والفصات ال ياسالية علال
أرض الواآالال السالالتخالص الُناصالالر األساسالالية للمشالالروف الالالوطن ،ومحاولالالة
الت ليف بينها .وهك ا في الوآن ال
يقالالوم عل ال أسالالا

يصوي فيل القرعاو ن القا فكريالا مغلقالا،

الجم ال الق الالر بالالين المتناآضالالات ،ممالالا مالالن ش ال نل أن يايالالر

والفات فكرية واسُة المد  ،ووصوصا بين من يرفضون المفهالوم األساسالي
يقالالوم عليالالل مشالالروف القرعالالاو نف الالل ،وهالالو جمال الم الاللمين جميُالالا فالالي

الال

مشالالارق األرض ومغاربهالالا فالالي وحالالدة سياسالالية واحالالدة ،أو فكالالرة الُالالو ة مالالرة
أور

ل تنصيب «وليفة» للم لمين ،بالرغم من ك ما شا ه ا النظالام فالي

التطبيالالع مالالن م الالاو متُالالد ة وماالالالب ال حالالدو لهالالا ،ممالالا يكشالالف عنالالل التالالاريخ
اإلسالالالمي ،فالالإن البشالالر يقالالدم ن الالقا فكريالالا مفتوحالالا ،يقالالوم عل ال االنطالالالق مالالن
أرض الواآال  ،ويت سالالا عل ال أسالالا

الحالالوار الالالديموآراطي المفتالالوه مالالن كافالالة

التيارات.
وهك ال ا يمكالالن القالالول أن حلالالم الفقيالالل بإعالالا ة تكالالون اإلمبراطوريالالة اإلسالالالمية
التي يحكمها باسم اإلسالم وليفة واحد  -مهما كالان مالن حالع الشاليخ القرعالاو
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في أن يحلم كما يشالاء  -مالن شال نل شالُال نالار الخالفالات بالين مختلالف التيالارات
في مجتمُاتنا ،بُكا مشروف البشر ال

يهد

ل الحالوار واالتفالاق علال

المالم الال الرتي الالية لمش الالروف وطن الالي تجم الال علي الالل كاف الالة الفص الالات ال ياس الالية
والتيارات الفكرية.
والحقيقالالة أن الصالالراف بالالين التيالالار الماالالالي والتيالالار الُقالنالالي فالالي الحركالالة
اإلسالمية المُاصرة يكشف عن المشكالت التي تجابهها في تُاملها سالواء مال
النظم ال ياسالية الُربيالة الراهنالة ،أو مال التيالارات الفكريالة والفصالات ال ياسالية
التالالي ال تنطلالالع مال اإلسالالالم كمقولالالة أساسالالية تحكالالم حركتهالالا ،و نمالالا تفصال بالالين
الدين وال ياسة.
وتبدو ه ه المشكالت أوع ما تكون في الالوهم الال

يُتنقالل أنصالار التيالار

الماالي ب ن مجر رف شُار «اإلسالم هو الحال » مالن شال نل حال كافالة مشالاك
المجتم  ،لو طبقن الشريُة اإلسالالمية كمالا يفهمالون هالم هال ا التطبيالع .ذلالك أن
المجتمُات اإلن انية و ن كانن تتال ثر بالمااليالات والقاليم ،ال أن ال اللوك الفُلالي
للبشر عا ة ما ينزف ل االبتُا عن ه ه المااليات والقيم ،ومن هنا فتقالديم هال ه
الحركات اإلسالالمية نف الها كبالدي للالنظم ال ياسالية القاتمالة ،مالن شال نل أن يكالون
مااال متج دا للفضاليلة واألوالالق ،وهالم ال يمكالن أن يصالمد لالوتبالار الالواآُي،
ولالالو كالالان ه ال ا صالالحيحا ،فمالالا هالالو تف الالير المظالالالم التالالي سالالا ت مختلالالف مراح ال
التالالاريخ اإلسالالالمي ،بالالالرغم مالالن تطبيالالع الشالالريُة اإلسالالالمية؟ ولالو أوال نا أمالالالة
مُاصرة للنظم ال ياسية التي ترف لواء تطبيع الشريُة اإلسالمية ،لوجالدنا أن
مجر رف الشُار ال يغني عن سالمة التطبيع.
ومن ناحية أور فإن تطبيقات المنهك الماالي في مجال ال ياسة الخارجيالة
يمكالن أن تكالون بالغالة الضالرر بالمصالالال الوطنيالة للالبال  ،أو للمصالال القوميالالة
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للنظام الُربي .ولو أو نا عل سبي الماال موآف أنصار ه ا المالنهك مالن حال
الصراف الُربي اإلسراتيلي ،ال

ينطلع من آناعالات ينيالة تقالوم علال أسالا

أن اليهو باعتبارهم يهو ا هم أعداء والدون للم لمين ،وأنالل ال يجالوز التُامال
مُهم ،وأنل لاليا هنالاك سالو الجهالا عالدهم سالبيال لتحريالر األرض الُربيالة،
وأن التفالالاوض مُهالالم ،أو الح ال ال الاللمي فيالالل مخافالالة له ال ه القناعالالات أل ركنالالا أن
تحكيم ه ا المنهك فالي مجالال ال ياسالة الخارجيالة ،وحال الصالراعات ،آالد يالؤ
ل سلبيات ال حدو لها ،ألن هال ا المالنهك -بحكالم أس الل المُرفيالة  -غيالر آالا ر
عل التُام م الحقاتع والوآات  ،ب نل يقوم أساسا عل القفز فوق الواآ .
وهك ا كتب علينا في حوارنا ال

البالد لنالا أن نمارسالل مال أنصالار الحركالة

اإلسالمية أن نجابل نمطين من التفكير :حلم الفقيالل ،وتحليال المالؤرخ ،فلنحالاول
التحالالاور مالال مالالن ينطلقالالون مالالن الواآالال  ،سالالُيا وراء االتفالالاق علالال حالالد أ نالال
لمكونالالات المشالالروف الالالوطني ال ال

نرجالالو أن يت ال لتحقيالالع األهالالدا الكبالالر

ألمتنا :الحرية ال ياسية والُدالة االجتماعية واألصالة الحضارية.

***
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ر عل التُقيب األول
حول مقال «الحركة اإلسالمية بين حلم الفقيل وتحلي المؤرخ»
()37

آرأت ما كتبل األستاذ ال يد ياسالين يالوم اإلثنالين الماعالي ( )1994/8/1فالي
صالالحيفة األهالالرام تحالالن عنوان الالل األسالالبوعي «أوراق ثقافيالالة» عالالن «الحرك الالة
اإلس الالالمية ب الالين ُحل الالم الفقي الالل وتحلي الال الم الالؤرخ» ،ويقص الالد بالفقي الالل شخص الالي،
وبالالالمؤرخ أوالالي الم تشالالار طالالارق البشالالر  ،وذلالالك مالالن والالالل المقالالدمتين التالالي
كتبالالن أوالهمالالا ،وكتالالب األسالالتاذ طالالارق األوالالر  ،لكتالالا أو تقريالالر «األمالالة فالالي
عالالام» ال ال

أصالالدره «مركالالز الدراسالالات الحضالالارية» عالالن الشالاليون ال ياسالالية

واالآتصا ية اإلسالمية.
كانن مقدمتي جابة عن سؤال كبير هو :ه توجالد أمالة سالالمية فالي الواآال
أو ال؟ وكان الجوا  :ن األمة اإلسالمية حقيقة ال وهالم .حقيقالة بمنطالع الالدين،
وبمنطالالع التالالاريخ ،وبمنطالالع الجغرافيالالا ،وبمنطالالع الواآ ال  ،وبمنطالالع اآلوالالرين،
وبمنطع المصلحة والُصر ،كمالا لخالص الكاتالب ذلالك ب مانالة .ولالي علال مقالال
الكاتب جملة مالحظات:
 -1اعتبر األستاذ يا ما كتبتل حلما كبيرا يالدو عالمن «اليوتوبيالات» والمالدن
الفاعلة التي تمناها كاير مالن الفالسالفة والمفكالرين ابتالداء مالن «أفالطالون»
ل الفارابي ل الُصر الحالدية ،ولالم ينكالر الكاتالب أن حلالم الفقيالل يوسالف
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )37كالالان عنالالوان الالالر ال ال اوترتالالل هالالو «لمالالاذا تصالالا رون حقنالالا فالالي الحلالالم»؟ ولكالالن آثالالر
الم يولون في األهرام الُنوان الم كور .وآد أبقين في ه ا المقال ما حال فالي األهالرام،
أ أني أنشره كما أرسلتل ل األهرام.
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القرع الالاو «مص الالوي بدآ الالة منهجي الالة بالغ الالة ،فه الالو ينطل الالع م الالن مجموع الالة
مقدمات» مترابطة ،وينتهي ل مجموعة نتاتك محد ة ،ك مالا يُيبالل  -فالي
نظره  -أنل ليا لل عالآة بالواآ الدولي في جوانبل ال ياسية واالآتصالا ية
واالجتماعية ،كمالا أنالل ال يُنيالل ال الواآال اإلآليمالي وال الواآال المحلالي لكال
بلد سالمي»
وه ا أحد مهو

عل المقال .فالكاتالب  -و ن كالان متمكنالا متمرسالا مُروفالا

بموآُل  -ذا كتب حول اإلسالالم وشالريُتل وحضالارتل وأمتالل وصالحوتل ،جمال
بل القلم ،وأوط ه التوفيع في كاير مما يكتب .ال أ ر  :أهو لنقص فالي المُرفالة
أم لم الاللمات فكريالالة آديمالالة عنالالده تحتالالا ل ال مراجُالالة وتصالالحي ؟ أم ل مالالرين
كليهمالالا؟ ومالالن ذلالالك عالالواه أن الحركالالة اإلسالالالمية ال تملالالك مشالالروعا متكالالامال
للنهضة .وهو ما ر نا عليل في كتابنا «بينات الح اإلسالمي».
وأو أن أوع ل ستاذ أن الفقيل الحع ليا  -كمالا تصالوره  -ن الانا حالمالا،
يحيا بُيدا عن الواآ ومشكالتل .فالفقيل الحع  -كما آالال اإلمالام ابالن القاليم  -هالو
يزاو بين الواجب والواآ  ،فال يُي

ال

فق فيما يجالب أن يكالون ،بال فيمالا

هالالو كالالاتن .واإلمالالام أحمالالد يالالر مالالن صالالفات المفتالالي  -ل ال جالالوار الُلالالم والحلالالم
وال الالكينة والكفايالالة  -مُرفالالة النالالا  .وال غالالرو أن جُلنالالا مالالن شالالروط المجتهالالد:
مُرفة النا
مُار

والحياة والُصر ،بما يمالور فيالل مالن تيالارات ،ومالا يالؤثر فيالل مالن

وأفكار.

والفقالالل هالالو الالال

يقالالو الالالدورة الحضالالارية ل مالالة ،ويضالالب يقاعهالالا علالال

موازين الكتا وال نة ،وكايرا ما يقتالره الحلالول لمشالكالتها فالي عالوء أحكالام
الشرف المقررة ،مهتديا بما آرره علماء األمة :أن الفتالو تتغيالر بتغيالر الزمالان
والمكان والُر

والحال.
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وأحكالالام الشالالرف الاابتالالة بالكتالالا وال الالنة واإلجمالالاف  -ما ال وحالالدة األمالالة  -ال
توصالالف ب نهالالا م الالتحيلة ،وال ب نهالالا أحالالالم ،ذ ال يمكالالن أن يكلالالف ه النالالا

بمالالا

ي تحي وآوعل.
وما ذكر الكاتب من وال

 -متوهم  -بيني وبين األستاذ طالارق  -ن صال

 ليا والفا بين فقيل يحلم ومؤرخ يحل  ،فالفقيالل آالد يحلال والمالؤرخ آالد يحلالم.نما هي طبيُالة الموعالوف الال

كتالب فيالل كالال منالا ،ولالو أنالل كتالب فيمالا كتبالن

لكتب بنفا الالروه ،ولالو أنالي كتبالن فالي موعالوعل لكتبالن بالنفا الالروه ،و ن
اوتلف الُرض واألسلو بطبيُة الحال .ومن المُرو فالي تراثنالا :ن الفقيالل
آد يكون مؤروا ،والمؤرخ آد يكون فقهيا ،فقالد كالان الطبالر شاليخ المالؤروين،
وكان فقيها لل م هب متبوف ،وكالان ابالن ولالدون حكاليم المالؤروين ،وكالان فقيهالا
مالكيا ذ كان آاعيا شرعيا.
 -2أنكالالر األسالالتاذ سالاليد يالالا اعتبالالار اإلسالالالم سالالالما واحالالدا ،ولالاليا سالالالمات
متُد ة ،كما يقول الم تشرآون وتالمي هم ،فهو يختلف بالاوتال األزمنالة،
فهنالاك سالالالم راشالالد  ،و سالالالم أمالالو  ،و سالالالم عباسالالي ،و سالالالم عامالالاني،
وبالالاوتال األمكنالالة ،فهنالالاك سالالالم آسالاليو  ،و سالالالم فريقالالي ،وبالالاوتال
األجنالالا

فهنالالاك سالالالم عربالالي ،و سالالالم تركالالي ،و سالالالم هنالالد  ،و سالالالم

ح ب الموعوعات ،فهناك سالم روحي ،وآور سياسي  ...لخ.
والحقيقة أني أنظر اتمالا لال األصال ال الفالروف ،و لال الجالوهر ال الشالك ،
و لال مالالا يجمال ال لال مالالا يفالالرق ،وبح الالب األمالالة أن تلتقالالي فالالي أصالالول الُقيالالدة
والشها ة والقبلة ،وتؤمن بالمرجُية الُليا لخسالم ،كما شرعل ه تُالال وكمالا
عالالا ليالالل رسالالولل ،وكمالالا فهمالالل الصالالحابة ومالالن تُالالبهم بإح الالان ،وتالالؤمن بالال ن
االجتها فريضة وعرورة.
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 -3زعالالم الكاتالالب أنالالي ال يُنينالالي  -فيمالالا كتبالالن  -الواآالال الالالدولي ،وال الواآالال
اإلآليمالالي ،وال الواآالال المحلالالي .وهالالو كالالالم يحتالالا لالال تحريالالر وتالالدآيع.
فالمشروف ال

أطرحل مشروف تغيير  ،يُتالر بالالواآ ويُرفالل ،ولكنالل

ال ي ت لم لل ،ب يحاول أن يطالوره ويغيالره وفقالا ألهدافالل ،وهال ا المشالروف
امتدا لمالا نالا

بالل مالن آبال جمالال الالدين ومحمالد عبالده والكالواكبي ورشاليد

رعا ،من عاة الجامُة اإلسالمية.
وال يُنالالي ه ال ا اسالالتخدام الُنالالف أو اإلرهالالا  ،أو مالالن والالالل القفالالز مالالن فالالوق
الحقالالاتع ،واالسالالتهانة بحالالدو الالالدول  ...لال آوالالر مالالا ذكالالره الكاتالالب ،فهال ا مالالا ال
نؤمن بل وال نالدعو ليالل ،نمالا نالدعو لال التغييالر عالن طريالع اإلآنالاف والتوعيالة
والتاقيف.ومن ذلك :الحوار م ك التيارات ،آومية وعلمانية ،شالرآية وغربيالة
كما هو م كور في كتابي «أولويات الحركة اإلسالمية».
كما أني أ عو ل التالدر مالن الواآال لال الماال  ،سالواء أكالان ذلالك فالي أمالر
الوحدة أم في تطبيع الشريُة ،فالتالدر سالنة كونيالة ،وسالنة شالرعية ،كمالا بينالن
ذلك في عد من كتبي .وآد عا أحد أبناء عمر بن عبالد الُزيالز علال أبيالل أنالل
يتباط في تُيير الواآ  ،فقال لالل :يالا بنالي؛ ن ه ذم الخمالر فالي القالرآن مالرتين،
وحرمها فالي الاالاالة ،و نالي أوشال أن أحمال النالا

علال الحالع جملالة ،فيالدفُوه

جملة ،فيكون من راء ذلك فتنة.
وآالالد ذكالالر األسالالتاذ ح الالن البنالالا فالالي ركالالن «الُم ال » مالالن «رسالالالة التُالالاليم»:
« عالالا ة الكيالالان الالالدولي ل مالالة اإلسالالالمية ،بتحريالالر أوطانهالالا ،و حيالالاء مجالالدها،
وتقريالب ثقافاتهالا ،وجمال كلمتهالا ،حتال يالالؤ

ذلالك كلالل لال الخالفالة المفقالالو ة،

والوحدة المنشو ة» .فتر فيل يمانا بالتدر .
 -4اعتبالالر الكاتالالب مالالا أ عالالو ليالالل « مبراطوريالالة سالالالمية» وه ال ا التُبيالالر غيالالر
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صالالحي  ،ال بالن الالبة لخسالالالم وال بالن الالبة لمالالا أ عالالو ليالالل ،فاإلسالالالم لالاليا
مبراطوريالالا ،والخليفالالة أو اإلمالالام لالاليا مبراطالالورا .نمالالا هالالو آاتالالد ألمالالة
ورتالاليا لدولالالة ،تحكالالم النالالا

بالُالالدل ،وتقالالو هم بالالالحع ،ويخض ال أعالهالالا

وأ ناها لحكم الشرف.
وأنالالا أ عالالو ل ال ه ال ا النظالالام فالالي صالالورة عصالالرية ،م الالتفيدين مالالن تجالالار
التاريخ ومن نماذ الواآ  ،غير جامدين عل شك مُين ،وال نمالوذ والاص،
وال مقيالالدين ال بالمبالالا

التالالي ألزمنالالا ه بهالالا مالالن الشالالور والبيُالالة والُالالدل

والتُاون عل البر والتقو .
وما شا ه ا النظام في التطبيالع مالن ماالالب فلاليا هال ا مالن طبيُالة النظالام،
بدلي أنل وجد الخلفاء الُا لون في مختلف الُصور ،ووجالد الظالالمون ،ووجالد
األآوياء ،ووجد الضُفاء .عل أن ال ين ألغوا نظالام الخالفالة لالم يكونالوا أشالر
وال أنظالف وال أعالالدل مالالن الخلفالالاء الال ين أسالقطوهم ،بال الُكالالا هالالو الصالالوا ،
كما ل عل ذلك التاريخ.
كما ذكر األستاذ ياسين أن من شال ن هال ا الحلالم  -كمالا سالماه  -أن يشالُ نالار
الخالفات بين مختلف التيارات في مجتمُاتنا ،فه ا مالا ال نلتزمالل ،ال أن تكالون
والفالالات علال الم الالتو الفكالالر  .وهال ا فالالي مصالاللحة المجتمال و ثراتالالل .أمالالا أن
ندف الدعوة ل ما نالؤمن بالل إلرعالاء التيالارات األوالر  ،فهال ا مالا ال يقالول بالل
عاآ  ،ولماذا ال يطلب من اآلورين ذلك ،ونحن األصالء وهم الدوالء؟
ننا نؤمن بمشروعية التُد ية فالي ظال االحتالرام لقواطال اإلسالالم الال
األسا

هالو

المُنو لوجو األمة.

 -5مالالا ذكالالره الكاتالالب مالالن أن أنصالالار التيالالار اإلسالالالمي يُتقالالدون أن رفال شالالُار
«اإلسالالالم هالالو الحالال » مالالن شالال نل حالال كافالالة مشالالاك المجتمالال  ،فهالالو مالالن
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المبالغات المنكورة ،فالال أنالا وال غيالر يقالول هال ا .ولالو آالالل فهالو مخطالئ،
وتغيير القوانين الوعُية ال يغير وحده المجتم  ،وال يحيي األمة الميتة.
وي الالرني أن أذكالالر هنالالا مالالا كتبتالالل فالالي كتالالابي «أولويالالات الحركالالة اإلسالالالمية»
(ص « :)53هنالالاك وط ال يجالالب التنبيالالل عل ال تصالالحيحل فالالي طالالره الشالالُارات
اإلسالمية والحلول اإلسالمية للجماهير اإلسالمية.
فحينما يتنا

اإلسالميون :اإلسالم هو الح  ،وال صالاله لنالا ال باإلسالالم،

واإلسالم هو سفينة اإلنقاذ ممالا نتخالب فيالل مالن مشالكالت اآتصالا ية واجتماعيالة
وسياسية ،يتصور جماهير النا  :أن مجر رف ه ا الشالُار ،وت ييالد أصالحابل
و عاتالالل فالالي االنتخابالالات وحصالالولهم عل ال عالالد كبيالالر مالالن المقاعالالد  ...لالالخ ...
سيح ك المشاك المُلقة بُصا سحرية أو مُجزة سماوية
وهنا يتُين عل اإلسالالميين و عالاتهم ومفكالريهم أن يبينالوا للنالا
كا  :أن اإلسالم يح مشالكالت النالا

عالن طريالع النالا

بوعالوه

أنف الهم ،وأن ه ال

ينزل عليهم مالتكة تقوم عنهم بزراعة األرض ،أو بتنميالة الاالروة الحيوانيالة أو
ال الالمكية ،أو بتقويالالة الصالالناعة ،أو بتنشالالي التجالالارة ،أو بإآامالالة هياكالال البنيالالة
األساسية ،أو بتجنيد طاآالات األمالة للُمال المنالتك ،وصالرفها عالن الُبالة وتبديالد
القو .
ن النا

هم ال ين يقومون به ا كلل وبغيالره ،ممالا تحتالا ليالل الحيالاة الطيبالة

ويفتقر ليل المجتم الصال المُاصر ،وتنشده اإلن انية الراشدة.
لقالالد آالالال عمالالر بالالن الخطالالا لمالالن آُالالدوا فالالي الم الالجد متالالوكلين عل ال ه :ال
يقُدن أحدكم عن طلب الرزق ،ويقالول :اللهالم ارزآنالي ،وآالد علالم أن ال الماء ال
ِ
تمطر ذهبا وال فضة ،ن ه يقالول{ :فَى ِإذَا قُ ِضىَۡ ِ
ت للصَّىلَ َٰوةُ فَ نتَل ُ
ِىُواْ فِى ۡلأ َ ۡر ِ
َول ۡ تَلُواْ ِمم فَ ۡ
ض ِل َّ
لّللِ} [الجمُة.]10 :
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ن القرآن آد آرر بجالء ،ه ه ال نة التي ال تتخلفِ { :إ َّٱ َّ
لّللَ ََل كُلَ ِۡ ُُ َما ِقَ ۡىو َم
َحت َّ َٰ كُلَ ِۡ ُُواْ َما َِۡنفُس ِِهم} [الرعد.]11 :

وه ا هو المنطلع األول :تغيير ما بالاألنفا مالن مفالاهيم مغلوطالة ،وأفكالار ميتالة
أو فاسالالدة ،وأوالالالق م مومالالة ،وصالالفات مرذولالالة ،لالال مفالالاهيم صالالحيحة،
وأفكالالار حيالالة وصالالالحة ،وأوالالالق محمالالو ة ،وصالالفات طيبالالة ،يجالالب أن يتهيال
النا

لحيالاة غيالر الحيالاة التالي ألفوهالا :حيالاة نتالا وعمال ال بطالالة وك ال ،

حياة جد ال هزل ،حياة تقشف ال تر  ،حياة عدل ال محاباة ،حياة عالرق ال
عة ،حياة صرار ال استرواء».
 -6أما ما كتبل عن أثر ه ا التيار اإلسالمي  -الال

وصالفل بالمااليالة  -علال

ال ياسة الخارجية ،و مكالان أن يضالر ذلالك أبلال الضالرر بالمصالال الوطنيالة أو
القومية ،فهو توهم ال رصيد لل من الواآ  ،وزعمالل أن انطالالق هال ا التيالار مالن
اعتبار أن اليهو أعداء والدون للم لمين باعتبارهم يهو ا ،هو زعالم ال أسالا
لالالل مالالن كتالالا وال سالالنة ،وال فقالالل ،وعالالداء الم الاللمين لليهالالو لالاليا مالالن أجالال
يهو يتهم ،كيف وهم أه كتا آد أباه ه مؤاكلتهم ومصاهرتهم كالنصالار ؟
وكيف وآد عاشوا فالي رحالا

ار اإلسالالم مُالززين مكالرمين حتال كالان مالنهم

كبار الموظفين والوزراء وذو المال وال لطان؟
نما الُداء لليهو ألنهالم غصالبوا األرض ،وهتكالوا الُالرض ،وسالفكوا الالدم،
وشالالر وا األه ال  ،وأ أرض؟ نهالالا أرض النبالالوات ،وأول ال القبلتالالين ،وم الالر
النبي الكريم؟
فالتيالالار اإلسالالالمي ال يُالالارض ال الالالم الُالالا ل والشالالام  ،ولكنالالل يُالالارض
ال الالالم ذا كالالان فالالي صالالورة است الالالم ،يُطالالي وال ي و ال  ،ويفالالرط فالالي الحقالالوق،
ويت اه في الحرمات.
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نالالي ألعجالالب مالالن الكاتالالب أن صالالنفني مقاب ال التيالالار الُقالنالالي فالالي الحركالالة
اإلسالالالمية ولالالم يقال ذلالالك أحالالد غيالالره فيمالالا أعلالالم ،ومالالا هالالو هال ا التيالالار الُقالنالالي
المزعوم؟ ن كان ال
ال

يرفض االحتكالام لال الالوحي ف نالا بالر منالل ،و ن كالان

يوفع بين الُق والنق  ،ويجم بين ال لفية والتجديد ،ويوازن بين ثوابالن

الشرف ومتغيرات الُصر ،فك آراتي يُرفون موآُي منالل ،وهالو التيالار الال
أسالالميل «تيالالار الوسالالطية اإلسالالالمية» ،وتلالالك هالالي أس الالل المُرفيالالة ،التالالي ا ع ال
الكاتب أنها تجُلل غير آا ر عل التُام م الحقاتع والوآات
لقالد عاشالالن األمالالة آبال أن يزحالالف عليهالالا االسالالتُمار فالي ظال الخالفالالة ،التالالي
كانن مظلالة لوحالدتها ،ثالثالة عشالر آرنالا ونصالفا ،ثالم فالرض عليهالا تحالن وطال ة
االسالالتُمار والنفالالوذ األجنبالالي أن تُالالي

ه ال ه ال الالبُين عامالالا األويالالرة بالالال مظل الة

واآية ،فكيف اعتبالرت هال ه المالدة األويالرة هالي األصال  ،ومالدة عمرهالا الطويال
هي االستاناء؟
 -7ثم أريد أن أآول ألستاذ سيد ياسين :هب أنالي كنالن أحلالم مال الحالالمين بقيالام
ولالالة أو حت ال مبراطوريالالة سالالالمية كبالالر يحكمهالالا وليفالالة فالالي ظ ال نظالالام
شور عصر  ،فه من حر عل أن أحلم مجر حلم بالم تقب ؟
ن اليهو حلموا بإآامة ولة لهم ،واستطاعوا أن يحققوا حلمهم بُالد وم الين
سالالنة ،وال زالالالوا يحلمالالون بدولالالة « سالالراتي الكبالالر »؟ وأوروبالالا تحلالالم بالبيالالن
المشترك والُالم في الشرق والغر يحلم.
فلمالالاذا تصالالا رون حقنالالا  -نحالالن وحالالدنا  -فالالي مجالالر الحلالالم؟ وآالالد آي ال بحالالع:
حقاتع اليوم أحالم األما ،وأحالم اليوم حقاتع الغد.
ن الحالالوار ال ال

يمارسالالل الكاتالالب م ال التيالالار اإلسالالالمي ذ سالالار عل ال ه ال ه

الطريقالالة غيالالر ذ جالالدو  ،ألنالالل فقالالد الموعالالوعية واإلنصالالا  ،وهالالو يهالالدم وال
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يبني ،ويفرق وال يجم  ،و ثمل أكبر من نفُل.

***
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التُقيب الااني ل يد ياسين
اإلمبراطورية والخليفة:
في لحظة من لحظات الصدق م النفا كشف الشيخ القرعاو فالي حلمالل
ال ال

نشالالره كمقدمالالة للتقريالالر الخالالاص «باألمالالة فالالي عالالام» ،وال ال

يُبالالر عالالن

الحركالالة اإلسالالالمية وبغيالالر أن يقصالالد عالالن الم الالكوت عنالالل فالالي وطالالا أنصالالار
اإلسالم ال ياسي؟
لقد أكدنا أكار من مرة أن الرؤية األساسية التالي يصالدرون عنهالا و ن كالانوا
ال يُلنالون ذلالالك أبالالدا هالالو آامالالة ولالالة ينيالة ي الاليطر عليهالالا مجموعالالة مالالن الفقهالالاء
باسم اإلسالم ،ويفرعون بفتاويهم التالي يصالدرونها اتجاهالاتهم  -وفالع آالراءتهم
للنصوص الدينية  -عل الواآال االآتصالا

وال ياسالي والاقالافي .بال ننالا ز نالا

وآلنالالا ن محالالاولتهم أشالالبل بت سالاليا م ال هب لواليالالة الفقيالالل عل ال الطريقالالة ال الالنية،
تقليدا للم هب الشاليُي المُالرو  ،والتالي تحكالم علال أساسالل يالران فالي الوآالن
الراهن.
وها هو اليوم شيخنا الجلي يوسف القرعاو ال

أو علينا وصفا لحلمالل

ب نل غير واآُي ،وال يلق أ اعتبار للحقاتع المحلية واإلآليميالة والدوليالة ،وال
للحالالالدو بالالالين الالالالدول ،وال الوتالفالالالات المجتمُالالالات اإلسالالالالمية فالالالي التالالالاريخ
االجتماعي ،وفالي األفكالار ال الاتدة ،بال فالي فهمهالا لخسالالم ،هالا هالو يالداف مالرة
أور عن حلمل الوهمي في مقالل ال

نشره في األهرام بتاريخ ( 7أغ الطا

 ،)1994ويقول :أ حر عل أن أحلك مجر حلم بالم تقب ؟
ونقول لل :ليا عليك حر ذا حلمن واحتفظن بل لنف ك ،أمالا وآالد نشالرتل
عل الم كمقدمة لتقرير استراتيجي سالمي ،فمن حقنالا أن ننالاآ

أوال :مالد
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الدوليالة واإلآليميالة والمحليالة ،ثانيالا :مالد

وطورة ت ثير ه ا النشر في الترويك ألفكار آد تكون هي ذاتهالا وآالو ا ومحركالا
لحركات انقالبية سالمية ،ال تر في ه ا الحلم وهما من األوهالام ،و نمالا تالراه
هدفا جديرا بال ُي لتحقيقل من والل الحركالة ال ياسالية ،وهنالا يقال المحظالور،
ويختل الخيال بالواآ وتحدث بلبلالة فكريالة كبالر  ،وآالد تالؤ

لال صالراعات

اميالالة ،تحالالدث أمواج الا مالالن االعالالطرا ال ياسالالي فالالي مجتمُاتنالالا التالالي ت الالُ
للخرو من اترة التخلف.
عناصر الحكومة الدينية:
وألن الشيخ القرعاو ال يتُطي ال ياسة ،و نما هو مشغول باالجتها فالي
مجالالال الفقالالل اإلسالالالمي ،فهالالو لالالم يلج ال ل ال الصالالياغات ال ياسالالية التالالي يتبناهالالا
أنص الالالار اإلس الالالالم ال ياس الالالي ،ويؤك الالالدون عليه الالالا م الالالؤورا ،وأهمه الالالا يم الالالانهم
بالديمقراطي الالة والتُد ي الالة ال ياس الالية وت الالداول ال الاللطة ،وآب الالول فك الالرة الدس الالتور
الوعُي ال

ال يتنالاف مال الشالريُة اإلسالالمية ،ومالن هنالا يمكننالا القالول بكال

ثقالالة أن المشالالروف الحقيقالالي ألنصالالار اإلسالالالم ال ياسالالي يتما ال فيمالالا نشالالره فُالالال
الشالاليخ القرعالالاو  ،والالال

يقالالوم علالال ت سالاليا حكومالالات ينيالالة فالالي كالال بلالالد

سالمي بُد القضاء عل الدولة الُلمانية القاتمة سواء بالالُنف أو بالاإلجراءات
الديموآراطيالالة ،وزا علالال ذلالالك الشالاليخ القرعالالاو بالال ن هالال ه الدولالالة الدينيالالة
اإلسالالالمية ،ينبغالالي أن تكالالون عالميالالة ،بمُن ال جم ال شالالم األمالالة اإلسالالالمية فالالي
وحالالدة سياسالالية جامُالالة يقالالوم الخليفالالة عل ال رأسالالها وي الالاعده فالالي ذلالالك «مجلالالا
المجتهدين».
وهك ال ا يمكالالن القالالول أن عناصالالر الحكومالالة الدينيالالة اإلسالالالمية الُالميالالة التالالي
ينكر ال ُي ل ت سي ها أصحا اإلسالم ال ياسالي ،فالي الوآالن الال

يؤكالدها
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فيل الشيخ القرعاو ثالثة:
اأوَ :وحالالدة ار اإلسالالالم ،بمُنال تجمال كال شالالُو األمالالة اإلسالالالمية فالالي
كي الالان سياس الالي واح الالد ،ال يُت الالر بالح الالدو القاتم الالة ،وال ب الالالملوك واألم الالراء
والشيوخ والرؤساء الال ين يرأسالون هال ه الالدول ،ولالم يحالدثنا الشاليخ القرعالاو
عن كيف سيزي ك ه ا الطابور الطوي من الملوك والرؤسالاء الم اللمين مالن
طريق الل إلف الالاه الم الالره للخليفالالة حتالال يحكالالم هالال ه اإلمبراطوريالالة اإلسالالالمية
الشاسالالُة؟ ه ال سالاليُمد  -كمالالا زعالالم  -ل ال الالالدعوة للتغييالالر عالالن طريالالع اإلآنالالاف
والتوعية والتاقيف؟
«ت م ال محاولالالة آنالالاف الملالالوك واألمالالراء والشالاليوخ والرؤسالالاء لكالالي يتنالالازلوا
عن سلطاتهم وي لموا ولهم لقيا ة الخليفة اإلسالمي الجديد»
الاان  :وحدة المرجُية الُليا التي تتجلال فالي االحتكالام لال الكتالا وال النة
في عوء اجتها مُاصر آويم ويتما في صالورة جماعالة علال م التو األمالة
في صيغة «مجلا للمجتهدين» ،وها نحن مباشرة في مواجهة الُنصالر الاالاني
من عناصر الحكومة الدينيالة ،ونُنالي واليالة مجموعالة مالن الفقهالاء لالم يحالد لنالا
الشالاليخ القرعالالاو طريقالالة اوتيالالارهم ،وتحكمهالالم فالالي م الاليرة المجتمال بالفتالالاو
التي يصدرونها عل الطريقة اإليرانية ،حية يتدو الفقهاء في أمور ال ياسالة
واالآتصالالا والاقافالالة ،ممالالا مالالن ش ال نل أن يالالؤ

ل ال تالالر

األوعالالاف ،ألن آليالالة

الفتو التي تحد غالبا بناء عل آراءة رجُية محافظة ما هو الحالل والحالرام
يمكالالن أن توآالالف التطالالور ،وتجمالالد م الاليرة المجتم ال  ،لننظالالر ل ال الفش ال ال ال ري
ال

يالآيل اآلن النظام اإليراني والنظام ال و اني.
الاال  :وحدة القيا ة المركزية ،أو بنص تُبير القرعالاو «الرتاسالة ل مالة

كلها» ،وهي التي تتما في «الخليفة» أو «اإلمام» ال

ينو عالن رسالول ه
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صل ه عليل وسلمص في آامة الدين وسياسة الدنيا بل.
تر ه هناك أوعال فالي بيالان عناصالر الحكومالة الدينيالة مالن هال ا الالنص،
ال

لالم يتالورف فيالل شاليخنا القرعالاو عالن أن يقالرر بكال ب الاطة بال ن الخليفالة

سينو عن الرسول صل ه عليل وسلمص؟ و ذا كان ناتبا عن الرسالول ألالن
تضف عليل آداسة تمن من م اءلتل أو االحتجا عل سياساتل؟
غير أن الدكتور القرعاو بك علمل الغزير ،لم يفص الحدية عن كيفيالة
اوتيار الخليفة ،وهنا البد من ثارة عد من األسيلة:
ه ساليتول الخليفالة منصالبل بالالتُيين أم باالنتخالا ؟ ولالو كالان بالالتُيين مالن
ال

سيُينل؟ ه هو مجلا المجتهدين المقتره؟
أم نل يمانا بقواعد الديموآراطية ساليتم انتخالا الخليفالة يموآراطيالا .وتظال

هناك أسيلة :من لل حع الترشي ؟ وه البد أن يكون من رجال الالدين ،مال أنالل
ال كهانة في اإلسالم ،وال احتكار في مُرفة الشريُة ،أم أن أ مالواطن عالا
يمكنل الترشي ؟
وه سيتم تداول ال لطة ،بمُن أنل سيتغير الخليفة ك فتالرة زمنيالة ،أم أنالل
ما ام آد جلا عل كرسي الخالفة ،فلن ينزل منل أبدا؟
ك ال ه ال ه أسالاليلة مشالالروعة ،نوجههالالا للشالاليخ القرعالالاو حت ال يزيالالدنا علمالالا
بمش الالروعل الم الالتقبلي الكبي الالر ،وال الال

ال ي الالر في الالل بُ الالض أنص الالار الحرك الالة

اإلسالمية مجموعالة مالن األوهالام واألمالاني ،كمالا سالبع أن وصالفتل .ومالن أبالرز
هالالؤالء أس الالتاذنا الالالدكتور توفي الالع الشالالاو أس الالتاذ القالالانون والمفك الالر اإلس الالالمي
المرموق في رسالة وجهها لالي ،وآالرر أنالل انالده

مالن اعتراعالي علال نشالر

حلم الفقيالل القرعالاو فالي تقريالر «األمالة فالي عالام» علال أسالا

أنالل ال يجالوز
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الجم بين االستراتيجية واليوتوبيا ،ومقالررا أن الالدكتور القرعالاو لاليا أول
فقيل يدعو الستراتيجية بناء وحالدة األمالة اإلسالالمية ،فقالد سالبقل لال لك أكبالر فقيالل
فالالي الُالالالم الُربالالي فالالي الُصالالر الحالالدية وهالالو األسالالتاذ الالالدكتور عبالالد الالالرزاق
ال نهور في كتابل ال

وعُل بالفرن ية في عالام  ،1926ونشالرت ترجمتالل

الُربية بُنوان «تطور الخالفة لتصب عصبة أمم شرآية».
ويقرر الدكتور الشاو أن نشاء منظمة المالؤتمر اإلسالالمي ،ومجمال الفقالل
اإلسالمي ،والمنظمة اإلسالمية للفقل والُلوم ،باإلعافة ل منظمالات سالالمية
أور فيل ترجمة له ه الدعوة التي سبع بها الدكتور ال نهور .
ور نالالا علالال الالالدكتور الشالالاو أن ال الالنهور أ رك بغزيالالر علمالالل حقالالاتع
النظام الدولي ،ولم يدف طالآا ل استُا ة نظام الخليفة القديم كما يدعو الشاليخ
القرع الالاو بك الال ص الالراحة .الش الاليخ القرع الالاو ي الالدعو ل الال ع الالا ة ت س الاليا
اإلمبراطورية اإلسالمية وتنصيب الخليفالة علال رأسالها .وهال ا هالو الحلالم الال
نُتنالالاه ب نالالل مجموعالالة مالالن األوهالالام واألمالالاني .ولالاليا هنالالاك مالالا يمن ال مالالن آيالالام
منظمات سالمية في كافة المجالاالت كمالا يقتالره الالدكتور الشالاو حتال نالدو
عالم التكتالت الدولية موحالدين ال متفالرآين .ولكالن هال ا االآتالراه مختلالف تمامالا
عن األوهام التي يصر عليها شيخنا الجلي القرعاو .
وهالالو يطميننالالا بالال ن هالال ه األفكالالار لالالن تالالؤ

لالال اوتالفالالات أو صالالراعات

سياسية ،ولن تتلقفها جماعات تالؤمن بالالُنف .غيالر أن هال ه الُبالارات المطمينالة
تخالفها الوآات  .فما كنا نظالن حالين عبرنالا عالن تخوفاتنالا  -مالن والالل االسالتنتا
المنطقي ال أكار وال أآ  -أن األحداث ستؤكدها.
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اليوتوبيا والُم ال ياسي:
حملن لينا وكاالت األنباء تحليال مطوال لمؤتمر سالمي هام عقد في لنالدن
وحضالالره حالالوالي ثمانيالالة آال م الاللم الغالالرض منالالل الالالدعوة ل ال نشالالاء « ولالالة
سالمية عالمية واحدة» ،وآد جاء فالي تقريالر وكالاالت األنبالاء أن المالؤتمر عالا
ل ت سيا ه ه الدولة والقضاء علال

ولالة سالراتي  .وآالد عالا بُالض أعضالاء

المؤتمر ل آلب النظام ال ياسالي فالي كال مالن ال الُو ية والُالراق علال أسالا
أن المُارعالالة لالاليا م الالموحا بهالالا هنالالاك .وآالالد نظالالم المالالؤتمر ال ال

انُقالالد فالالي

«ويمبلي» منظمة الوحدة اإلسالمية ،وهالي منظمالة تضالم عالد ا مالن الجماعالات
اإلسالمية المتوزعة في أنحاء الُالم والتي تهد

ل ت ساليا حكومالة سالالمية

واحدة.
وآد تحدث أحالد أعضالاء المالؤتمر وهالو الالدكتور محمالد الملكالاو مقالررا أن
اإلسالم نظام أسم من ك النظم ،وهو ي تطي أن يُي

بمفالر ه وعلال هالد

من أس ل ،ثم أعالا « :الحكالم اإلسالالمي ال ي التطي أن يتُالاي

مال أ نظالام

آور كاالشتراكية أو الرأسمالية والديموآراطية».
وآالالد أصالالدر المالالؤتمر مجموعالالة مالالن التوصالاليات مالالن بينهالالا ور ت الُبالالارة
التالية« :ك النظم في الُالم اإلسالمي ليا لها أ شرعية اإلسالمية».
وتوصية أور تقرر« :ليا هناك سالم م ولة سراتي والبالد مالن زالالة
ه ه الدولة» ،وتؤكد أن ك المفاوعات واالتفاآات م سراتي غير آانونية.
وآررت وكاالت األنباء في تقريرها التحليلي عن المؤتمر أنل يُد من أكبالر
المؤتمرات اإلسالمية التالي عقالدت والار الشالرق األوسال وحضالرها أعضالاء
مالالن ول سالالالمية شالالت مالالن الباك الالتان حتالال البوسالالنة .وآالالد نشالالرت جريالالدة
«الجار يان» تصالريحات ألحالد أعضالاء المالؤتمر رفالض أن يفصال عالن اسالمل
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وهالالو مالالن باك الالتان أعلنالالل فالالي المالالؤتمر وجالالاء فيالالل« :نُالالم نحالالن أصالالوليون ال
ن تطي أن نجر أ م اومات حين يص األمر ل اإلسالم ،غيالر أننالا ل النا
رهابيين وينبغي علينا أن نُم ك ما في وسالُنا لكالي ننشالئ ال اليطرة الكاملالة
للخليفة عل األمة ،في ولة سالمية عالمية ال تقوم عل أسا

القومية».

وهك ا  -وعل غير توآ منا بالمرة  -يجيء وبر هال ا المالؤتمر ،لكالي يؤكالد
ما آلناه أن ما ينشر ويرو لل حت باعتباره حلمالا يمكالن أن يتحالول فالي الواآال
الُملالالي ،ذا تبنالالاه مجموعالالة مالالن األنص الالار المتحم الالين لالال حركالالات فكري الالة
وسياسية ت الُ لال تغييالر الواآال فالي الالبال اإلسالالمية بطالرق انقالبيالة ،ومالن
والل الُنف ال
ت سيا الفر و

سيُتبر مشروعا ومبررا ،ما ام الهالد
المفقو  ،ونُني نظام الخالفة ال

األسالم هالو عالا ة

يت سال الشاليخ القرعالاو

كايرا عل اندثاره ،ويدعو ل استُا تل.
ويقرر الشيخ القرعالاو بهال ا الصالد « :ذلالك أن أسالا

المشالروعية لالدولنا

اإلآليمي الالة والقومي الالة الحديا الالة والمُاص الالرة الت الالي تض الالمها جامُتن الالا الُربي الالة أو
ينتظمها ما سمي «منظمة المؤتمر اإلسالمي» أسالا

وا ضه عالُيف ،مالن وجهالة

النظر اإلسالمية الخالصة .وفي أول تجربة أو امتحان ،اهتز ه ا األسالا  ،بال
أوشالالك أن ينهالالار ،ألنالالل يفتقالد المشالالروعية الُقاتديالالة الُليالالا التالالي ت الالنده ،وتمنحالالل
مبالالرر الوجالالو والبقالالاء» ،ويضالاليف« :لقالالد كالالان للم الاللمين وليفالالة ينالالا يهم فالالي
األزمات أن هبوا ،وكان ي تنصر بالل الم تضالُفون ذا أغيالر علاليهم ،ويح الب
ح ابل الخصوم ذا فكروا في اآتحام حماهم».
واليوم لم يُد لهم من يمالهم وال لهم «بابالا» كـالـ «بابالا النصالار » فالال آيالا ة
سياسية وال آيا ة ينية .لقد عي الم لمون الخالفة ،ولم ي التطيُوا أن يوجالدوا
نظاما بديال.
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وهك الال ا يحل الالم القرع الالاو بإع الالا ة تنص الاليب الخليف الالة عل الال اإلمبراطوري الالة
اإلسالالالمية الجديالالدة التالالي سالالتتكون مالالن األآطالالار التالالي يراهالالا متصالاللة متشالالابكة
بُضها موصول ببُض ،مالن «جاكارتالا» شالرآا لال «ربالاط الفالت » غربالا ،أو
من المحي الها

ل األطل ي.

الحلم وصدمة الواآ :
ي و علينا الشيخ القرعالاو نُتنالا لالنم فكالره ب نالل ماالالي ،ويقالول نالل مالن
أنصار الوسطية اإلسالمية ،والحقيقة ن لم يكن حلمل المنشالور يُبالر عالن فكالر
ماالي والص مفارق للواآ  ،فماذا تكون الماالية ذن؟ وأيالن هالي الُقالنيالة ،فالي
تخي أن الحدو بين الدول اإلسالمية  -التالي ال يربطهالا ببُضالها رابال ال فالي
االشالالالتراك فالالالي الديانالالالة  -سالالالتزول ،وسالالاليختفي الملالالالوك واألمالالالراء والمشالالالايخ
والرؤساء وسيبق الخليفة فق عل رأ

األمة؟

وأال يُد ذلك تجاهال للواآال واالوتالفالات الُميقالة فالي آالراءة اإلسالالم ،وفالي
الممارسة اإلسالمية؟ وه يمكن تجاه الفروق بين الشيُة وال النة حتال علال
م الالتو الُقاتالالد؟ وهالال يمكالالن القفالالز حالالول الخصوصالاليات الاقافيالالة المتنوعالالة،
ومراح التطور المتباينة في المجتمُات اإلسالمية؟
و ذا كان الشيخ القرعاو ي تهين بك التحديات والُقبات التالي يقالف ون
ت سيا مبراطوريالة سالالمية موحالدة برتاسالة الخليفالة ،فإننالا سالنطلب منالل ،هالو
وأنصار مشروف اإلسالم ال ياسي ال ين يكارون من الحدية عالن وحالدة األمالة
اإلسالمية ،م أن الواآ يؤكد توزعها بين م اهب واتجاهالات شالت  ،وأن يالدل
عل آدراتل التوحيدية الجبارة ،لح مشكلة أفغان تان التالي يتقاتال فيهالا فريقالان
م الاللمان يحالالتكم ك ال منهمالالا ل ال نفالالا المرجُيالالة الُليالالا :القالالرآن الكالالريم وسالالنة
الرسول صل ه عليل وساللمص ،هال يمكالن لالل مالن والالل الوسالاطة أن ينهالي
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الخالالال الالالدمو بالالين ربالالاني وحكمتيالالار؟ ألالالم تالال هب وفالالو مالالن ممالالالي تيالالار
اإلسالم ال ياسي لل ُي في ه ا االتجاه ولم تُد بغير الفش ؟
أنُجالالز عالالن التوفيالالع بالالين ربالالاني وحكمتيالالار ونالالدعي القالالدرة عل ال ت سالاليا
اإلمبراطورية اإلسالمية وبإعا ة تنصيب الخليفة؟
وبُد  ...في عوء تقديرنا البال الجتهالا ات شاليخنا يوسالف القرعالاو فالي
مجال الفقل ،نؤكالد لالل أال كهانالة فالي اإلسالالم ،ومالن هنالا فاوتالفنالا فالي الالرأ ال
ير ل نقص في المُرفة كما زعم ،فمُرفة الشالريُة اإلسالالمية لي الن حكالرا
عل المشايخ ،وال ل أفكار آديمة نتشبة بهالا ،ألننالا ننظالر لال الم التقب  ،وال
نمي ل التُبد في طار تجار الماعي التي تجاوزها التاريخ.

***
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ر عل مقال «اإلمبراطورية والخليفة»
عاو األستاذ سيد ياسين الكتابة في أهرام اإلثنالين ( )1994/8/15حالول مالا
أسالالماه «اإلمبراطوريالالة والخليفالالة» مُقبالالا علالال ر

المنشالالور فالالي األهالالرام

( ،)1994/8/7ومصرا عل نُن ما كتبتل بالحلم والماالية والبُد عالن الواآال .
ولي عل المقال جملة مالحظات أجم أهمها فيما يلي:
 -1ال أ ر  :من البُيد عن الواآ حقا؟ ال
عن أفكارها ومشاعرها ،أم ال

يُبر عن عالمير األمالة ،ويتالرجم

يتجاه ذلك ويتناساه وك نما يتحالدث عالن

أمة أور ؟
ن أ م لم عر

القلي من أحكام ينالل ،يالؤمن أنالل ينتمالي لال أمالة كبالر

ظهالالرت بظهالالور اإلسالالالم ،وأنهالالا ويالالر أمالة أورجالالن للنالالا  ،وأن الخطبالالاء فالالي
الجم يدعون ه أن يصل أحوالها ،وينصرها علال أعالداتها ،ومالا ذكرتالل مالن
وحدة ار اإلسالم ،ووحدة المرجُية الُليا ،ووحدة القيا ة الُليا ،لي الن أحكامالا
مالالن اوتراعالالي ،نمالالا هالالي أحكالالام شالالرعية مقالالررة ،ومتفالالع عليهالالا بالالين م ال اهب
الم لمين.
فلي ال ل األس التاذ ياسالالين األزهالالر ومجم ال البحالالوث اإلسالالالمية ومجالالام الفقالالل
اإلسالالالمي ،وأسالالات ة الجامُالالات اإلسالالالمية فالالي الُالالالم اإلسالالالمي كلالالل عالالن حكالالم
نصب اإلمام أو الخليفة ،وسيجد جابة الجمي واحدة ،وهالي أنالل فالرض واجالب
شرعا .وكان ه ا يدر

لنا في األزهر في كتب التوحيالد ،وكنالا نحفال  -ونحالن

طال ثانو  -منظومة الجوهرة في الُقاتد ،وفيها يقول الناظم:
وواجىىىىىىح نصىىىىىىح إمىىىىىىام عىىىىىىدَ

اللىىىىُا فىىىىاعلم َل حكىىىىم العقىىىىل

و ذا لم يكن للم لمين مام ،فهم آثمون ،ألنهم عطلوا فرعا كفاتيالا مفروعالا
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علال األمالالة فالالي مجموعهالالا ،وفالالي ذلالالك ور الحالالدية الصالالحي عالالن ابالالن عمالالر:
«مم لق هللا ولۡس ف عنقِ ۡعة ۡلمام مات مۡتة جاهلۡة».
وال يُفي الم لم من ه ا اإلثم ال أن ي ُ م ال اعين ل د ه ه الاغرة.
فإذا كنا نريد أن نكون واآُيين حقا «فالي نظالر الكاتالب» ،فلنحال

هال ا  -ن

اسالالتطُنا  -مالالن كتالالب الُقاتالالد ،وكتالالب الفقالالل ،وكتالالب التف الالير والحالالدية ،ونحالالرم
تدريا ه ا للم لمين فالي المُاهالد والم الاجد أمالا أن يظال الم اللمون يُتنقالون
ه ه األفكار وال يجدون من يُبر عنها ،فه ا أبُد ما يكون عن الواآُية.
 -2ولال األسالالتاذ ياسالالين بالالين مالالا هالالو ينالالي ومالالا هالالو سالالالمي ،واعتبرهمالالا شالالييا
واحدا ،وجُلني من الداعين لال «حكومالة ينيالة» ،بال أزيالد علاليهم بكونهالا
«حكومة عالمية».
وأنالالا فُالالال أ عالالو لالال حكومالالة سالالالمية ،ال حكومالالة ينيالالة «ثيوآراطيالالة»،
فالحكومة الدينيالة هالي حكومالة الكهنالة ،واإلسالالم ال يُالر

الكهانالة .والحكومالة

اإلسالالالمية حكومالالة مدنيالالة تحالالتكم لالال اإلسالالالم ،وتُتبالالره مرجُالالا أعلالال لهالالا.
والمُرفالالة بالشالالريُة لي الالن حكالالرا عل ال أحالالد ،كمالالا آالالال الكاتالالب ،نمالالا هالالي علالالم
و راسة من حصلها فهو أه أن يفتي ويقضي ويُلم.
وأبالالو بكالالر وعمالالر وغيرهمالالا لالالم يكونالالوا كهنالالة ،نمالالا كالالانوا رجالالال ولالالة مالالن
الطراز األول .ووجو «مجلا للمجتهدين» ال يُني أنل هالو الال

يقالو الدولالة

فالالي ك ال شالاليء ،نمالالا يرج ال ليالالل فالالي المشالالتبهات ،كمالالا رأينالالا الدولالالة المصالالرية
رجُن ل األزهر في آضالية «مالؤتمر ال الكان» ،لتُالر مالا يقبلالل الالدين منالل
وما يرفضل ،وآال الرتيا مبارك :لن نوافع في المؤتمر عل شيء يتُالارض
م شريُتنا وآيمنا.
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كما ينبغي أن يضم مجلا المجتهالدين  -مال فقهالاء الشالريُة  -متخصالل ه
عليالالل وسالاللمين عل ال أعل ال م الالتو فالالي االآتصالالا وال ياسالالة والطالالب والُلالالوم
وشيون الحياة األور .
والرجوف ل أه االجتها ال يُني أن الدولة ينية ،بال يُنالي أنهالا ملتزمالة
ب صالالول شالالريُتها ،ال ذا أريالالد لهالالا أن تحال مالالا حالالرم ه ،وتحالالرم مالالا أحال ه،
وت ق ما أوجب ه.
ن اإلس الالالم أوس الال م الالن ال الالدين ،وآ الالد اعتب الالر األص الالوليون «ال الالدين» ح الالد
«الضروريات الخما» التي جالاءت شالريُة اإلسالالم بالمحافظالة عليهالا وهالي:
«الدين والنفا والُق والن

والمال» .فال يجالوز تُمالد الخلال بالين اإلسالالمي

والالالديني ،واعتبالالار الدولالالة اإلسالالالمية ولالالة ينيالالة بالالالمُن الال

عرفالالل التالالاريخ

األوروبي.
وآد علع الكاتب عل آالولي عالن «اإلمالام» أنالل الال

ينالو عالن رسالول ه

فالالي آامالالة الالالدين وسياسالالة الالالدنيا بالالل :أن ه ال ا يضالالفي عليالالل «آداسالالة» تمن ال مالالن
م اءلتل أو االحتجا عل سياستل.
وهالال ا التُريالالف لخمالالام لالاليا مالالن عنالالد  ،نمالالا هالالو آالالول األتمالالة :الالالراز
والتفتازاني وابن ولدون وغيرهم .وهو ال يضالفي أ آداسالة أو عصالمة ألحالد،
فقد آال الخليفة األول :ن رأيتموني علال حالع فال عينوني ،و ن رأيتمالوني علال
باط ال ف الالد وني ،وآالالد رفالالض أن ي الالم وليفالالة ه ،وآالالال« :أنالالا وليفالالة رسالالول
ه».
وآال الخليفة الااني« :من رأ منكم في اعوجاجا فليقومني».
وآال عمر بن عبد الُزيز « :نمالا أنالا واحالد مالنكم غيالر أن ه جُلنالي أثقلكالم
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حمال».
 -3ومالالا ذكالالره الكاتالالب عمالالن سالالماهم «أنصالالار اإلسالالالم ال ياسالالي» و يمالالانهم
بالديمقراطية والتُد ية ال ياسية ،وتداول ال اللطة ،وآبالول سالتور وعالُي
ال يتناف م الشريُة ف نالا مُهالم فالي هال ا ،وربمالا كنالن فالي طليُالة الالداعين
ل ال ه ال ا كلالالل ،انطالآالالا مالالن اإلسالالالم وفالالي طالالار أصالالولل ومقاصالالده ،وآالالد
تحالالدثن عالالن ه ال ا بتفصالالي فالالي كتبالالي وبخاصالالة الجالالزء الاالالاني مالالن كتالالابي
«فتاو مُاصرة» ،وآد ذكرت فيل أن جالوهر الديمقراطيالة ال يتنالاآض مال
جالالوهر الشالالور فالالي اإلسالالالم ،ور ت عل ال ال ال ين يتوهمالالون أن اإلسالالالم
ع الالد الديمقراطي الالة ب الالإطالق ،كم الالا وع الالحن ش الالرعية التُد ي الالة ال ياس الالية
بضالالوابطها ،وآلالالن :ن تُالالد األحالالزا فالالي مجالالال ال ياسالالة ،أشالالبل بتُالالد
المالال اهب فالالي مجالالال الفقالالل ،وأن األحالالزا مالال اهب فالالي ال ياسالالة ،كمالالا أن
الم ال اهب أحالالزا فالالي الفقالالل .وأن علالالي بالالن أبالالي طالالالب أآالالر بوجالالو حالالز
الخوار ذا لم يشهروا عليل سيفا.
 -4أزمنالالي الكاتالالب مالالا ال ألتزمالالل ،وهالالو :الطفالالرة والقفالالز ف الوق الواآ ال  ،وك ال نني
أطالب بإآامة الخالفة المنشو ة اليوم أو غالدا .ننالي أومالن بالتالدر وأعتبالره
سنة كونية ،وسنة شرعية ،والبد من ب ل الجهو إلزالة الُواتالع ،وتقريالب
الاقاف الالالالات ،والب الالالالدء بم الالالالا ه الالالالو أي الالالالر وأآ الالالالر «أ ب الالالالالنواحي الاقافي الالالالة
واالآتصالالالا ية» ،وصالالالوال لالالال مالالالا هالالالو أصالالالُب وأبُالالالد «فالالالي النالالالواحي
ال ياسية» ،يقوم ب لك المتخصل ه عليل وسلمون في ك موآ .
ولم أ ف ل عو ة نظام الخالفة بصورتل القديمة وال ل الوحالدة بصالورتها
التقليدية ،فقد تكون وحالدة اندماجيالة أو فيدراليالة ،أو كونفدراليالة ،أو غيرهالا مالن
الصور التي يص ليها اجتها البشر ،لتحقيع مصالحهم المشتركة ،ثم تتطالور
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بتطور الزمن وآوة عوام الوحدة بين أآطار األمة.
ووجالالو الملالالوك واألمالالراء والشالاليوخ والرؤسالالاء ،ال يُنالالي لغالالاء سالاللطانهم
المحلالالي ،فالالاألمر ال يمكالالن أن يتصالالور به ال ه ال ال اجة ،ولكالالن اآلمالالال واألحالالالم
الكبيرة ينبغي أن تُلو عل الواآ .
ونحن  -م عاة القومية الُربية  -نؤمن بالوحدة الُربية ،ونراها آالدر هال ه
األم الالة ،وه الالي مقدم الالة ع الالرورية للوح الالدة اإلس الالالمية ،فه الال يمن الال الُ الالروبيين
واإلسالميين من ه ا الحلم المشروف :وآو ه ا الطالابور الطويال مالن الملالوك
والرؤساء والمشايخ واألمراء من الُر المتشالباين ب اللطانهم؟ بال هال ا الواآال
المزر ال

مزق األمة شر ممزق ،والسيما بُد كارثة الخليك وآثارها؟

 -5آالالال األسالالتاذ :ننالالي لالالم أفص ال الحالالدية عالالن كيفيالالة اوتيالالار الخليفالالة :أيكالالون
بالتُيين؟ ومن لل حع التُيين؟ أم باالنتخا ؟ ومن ال

لالل حالع الترشالي ؟

وهال البالالد أن يكالالون مالالن رجالالال الالالدين ،مال أنالالل ال كهانالالة فالالي اإلسالالالم ،وال
احتكار في مُرفة الشريُة أم أن أ مواطن عا

يمكنل الترشي ؟

وأآول ل ستاذ ياسين :ني لم أفص ذلك ل ببين ،األول :ني لالم أكتالب بحاالا
عن نظام الخالفة أو النظام ال ياسي في اإلسالم ،نمالا كتبالن مقدمالة عالن األمالة
الم لمة باعتبارها حقيقة ال وهمالا .والاالاني :أنالل لاليا مالن حقالي أن أحتكالر هال ا
التفصي لنف ي ،نما هو حع األمة ممالة في أه الح والُقالد فيهالا ،تختالار مالا
تالالراه أن الالب لظروفهالالا ومرحلالالة تطورهالالا ،آالالد يكالالون فالالي شالالك مجلالالا رتاسالالة
منتخالالب ،وآالالد يكالالون واحالالدا مالالن الرؤسالالاء الموجالالو ين يتنالالاوبون الرتاسالالة ،وآالالد
تختاره برلمانالات هال ه الدولالة ومجالالا شالوراها ،وآالد يكالون باسالتفتاء عالام مالن
رجة مُينة ،ومن حع أ م لم استجم الشالروط أن يرشال نف الل ،والشالروط
مُروفالالة تجم ال الصالالفات الُلميالالة والُقليالالة والخلقيالالة ،والبالالد مالالن وع ال نظالالام
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أساسي أو ستور يحد ذلك ويحترمل الجمي  ،والم لمون عند شروطهم.
ولم يق أحد :ن مام الم لمين أو رتيا ولالتهم يجالب أن يكالون مالن رجالال
الدين ،فليا في اإلسالم رجال يالن أو كهانالة ،كمالا آالال الكاتالب بحالع .والنظالام
اإليرانالالي لالالل طبيُتالالل الخاصالالة ،والنظالالام ال الالو اني ال ال

أشالالار ليالالل الكاتالالب ال

يحكمل من ي ميهم رجال الدين ،ون ميهم :علماء الدين.
وتالالداول ال الاللطة أمالالر مطلالالو  ،وال سالاليما فالالي عصالالرنا ،ولالاليا فالالي ال ياسالالة
الشرعية ما يمن منالل .وال الوابع التاريخيالة لي الن ملزمالة شالرعا لنالا ،فقالد ذكالر
المحققون أن فُ الرسول نف ل ال يلزم من بُد من الخلفاء ،ولهال ا والفالل عمالر
في عدم تق يم أرض الُراق المفتوحة عل الفاتحين ،كما آ م النبالي صالل ه
عليالالل وسالاللمص ويبالالر ،ألن الرسالالول الكالالريم فُ ال مالالا هالالو األصالالل فالالي زمنالالل،
وعمر فُ ما هو األصل في زمنل ،كما آال الُالمة ابن آدامة.
 -6أما ما ذكره األستاذ عالن مالؤتمر لنالدن ومالا آيال فيالل ،فلالم يخالف علالي أمالره،
وهو يؤكد أن القضية التي تناولتهالا حيالة ولي الن ميتالة ،وأنالا أعلالم أن هنالاك
مالالن يقالالول :لالالو آالالام اف للخالفالالة فالالي ألبانيالالا لوجالالب عل ال أه ال أندوني الاليا أن
يطيُالالوه وفصالالات الغلالالو والتنط ال والُنالالف فالالي التيالالار اإلسالالالمي موجالالو ة
بالفُ  ،وال يقاومها شيء ما الفكر اإلسالمي الرشاليد ،الال

يالؤمن بابالات

األهالالدا  ،وتطالالور الوسالالات  ،ويشالالد فالالي األصالالول ويي الالر فالالي الفالالروف،
ويالالوازن بالالين محكمالالات الشالالرف ومقتضالاليات الُصالالر ،ي الالتلهم الماعالالي،
ويُ الالاي

الحاع الالر ،وي تش الالر الم الالتقب  ،وه الال ا ه الالو «تي الالار الوس الالطية

اإلسالمية» ال

ندعو ليل ،أما مقاومة ه ه الفصالات بالحال

أو بالالُنف،

فما أظنل يجد .
 -7أما ما ذكره الكاتب عن النزاف في أفغان تان ،وعجز الجماعالات اإلسالالمية
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عالالن التوفيالالع بالالين ربالالاني وحكمتيالالار ،فهالو يؤكالالد مالالا آلتالالل ،مالالن حاجالالة األمالالة
الم لمة ل آيا ة أو سلطة عليا ،تملك أن تقول فت م  ،وت مر فتطالاف ،كمالا
ىاٱ
تملك حع الُقوبة للمخالف الباغي وت يبالل .وآالد آالال تُالال َ { :و ِإٱ َآئِفَت َ ِ
علَى ۡلأ ُ ۡۡ َىُ َٰ َف َٰ َقتِلُىواْ
ِممَ ۡلل ُ ۡؤ ِمنِۡمَ ۡلقتَتَلُواْ فَۡ َ ۡ
صى ِلحُواْ َ ۡۡنَ ُه َ ُۖىا فَى ِإ َٱ َلَ ۡىت ِإ ۡحىد ََٰه ُه َ ا َ
للَّتِ ى ل َ ۡب ِل ى َحت َّى َٰ ل َ ِف ى ٓ َء ِإ َل ى َٰ ٓ أ َ ۡمى ِىُ َّ
لّللِ}[الحجالالرات ،]9 :فمالالن ال ال يملالالك القالالوة

الما ية التي تقات الباغي حت يفئ ل أمر ه ،ن لم يكن هو اإلمام؟
 -8أنكالالر الكاتالالب نقالالص مُرفتالالل باإلسالالالم ،وهالالو مالالا نتمنالالاه ،وأكالالد أن مُرفالالة
الشريُة لي ن حكرا لفية ،وهو ما نؤمن بل .فمالن حالع كال م اللم  -بال مالن
واجبالالل  -أن يتفقالالل فالالي ينالالل ،وأن يتلقالالاه مالالن مصالالا ره األصالاليلة ،ومالالن أهلالالل
الاقات ،وب واتل المنضبطة ،وأن ي ل أه الال كر فيمالا أشالك عليالل ،حتال
ال يقالالول عل ال ه مالالا ال يُلالالم ،فلالاليا فالالي الُلالالم كبيالالرَ { :وفَى ۡىووَ ُكى ِىل ذِي ِع ۡلى َىم

َع ِلۡم} [يوسف.]76 :
وبه ه المناسبة أنص األستاذ ياسين أن يُيد آراءة ما كتبالن بالروه أوالر ،
ب ال أ عالالوه مخلصالالا أن يقالالرأ مالالا كتبتالالل وكتبالالل اإلسالالالميون األصالالالء مالالن عالالاة
الوسطية ،فمشكلتل ومشكلة نظراتالل :أنهالم ال يقالرأون مالا نكتالب ،فالي حالين نقالرأ
نحن ما يكتبون
ومالالن ح الالن الح ال أن الموعالالوف ال ال

كتبالالن فيالالل ينُقالالد «وأنالالا أكتالالب ر

ه ا» مؤتمر كبير بش نل في اإلسكندرية ،هو المؤتمر الُام للشاليون اإلسالالمية،
يحضالالره ممالالالون عالالن ماتالالة ولالالة ،ويوجالالل الالالرتيا فيالالل كلمالالة ،يالالدعو فيهالالا ل ال
عرورة ح النزاعات ،وتوحيد األمة اإلسالمية ،والمؤتمر ينُقد تحالن شالُار
«األمالالة اإلسالالالمية واآُهالالا وم الالتقبلها» .فهالال يتفضالال الكاتالالب بالال ن ينصالالحهم
بالبحة عن موعوف آور ،فإن األمة التي يتحدثون عنها وهم ال حقيقة
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س ِبۡ َل} [األحزا
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واتمة
لي م لي القار الكالريم أن أعال فالي هال ه الخاتمالة والصالة مقدمالة لكتالا
شهير ووطيالر ،تالرجم لال الُربيالة أويالرا( ،)38وهالو كتالا «الدولالة اليهو يالة»
نشالالر ألول مالالرة (سالالنة  )1896أ مالالن نحالالو

بمؤلفالالل «تيالالو ور هرت ال » ال ال
آرن من الزمان ،يقول المؤلف:

« ن الفكرة التي طورتها في ه ا الكتيب فكالرة موغلالة فالي القالدم ،هالي فكالرة
استُا ة الدولالة اليهو يالة .ن الُالالم يالر صاليحات صالاوبة عالد اليهالو  ،وهال ه
الصيحات هي التي أيقظن الفكرة من سباتها.
«وأو في با

األمر أن يكون مفهوما بشك جلال أن حجتالي ال تنبنالي فالي

أ من أسانيدها عل اكتشا

أمر جديالد ،ف نالا لالم أكتشالف األوعالاف التاريخيالة

لليهو وال الوسات لتح ين تلك الظرو  .وفي الحقيقة فإن ك ن ان ي التطي
أن يالالر بنف الالل أن عناصالالر الفكالالرة التالالي أآالالوم بالالالتخطي لهالالا لي الالن موجالالو ة
فح الالب ولكنهالالا حقالالا ظالالاهرة للُيالالان .ومالالن ثالالم فالالإن هال ه المحاولالالة لحال المشالالكلة
اليهو ية يمكن وصفها بكلمة واحدة« :توليفة» ،ولكنها بالت كيد لي ن وياال».
«البد لي -بصفة مبدتية  -أن أجنب مشالروعي أن يُاملالل النقالا ال الطحيون
عل أنل «يوتوبيا» ،فإنهم أحر أن يرتكبوا ه ا الخط في التقدير مالا لالم أبالا ر
ل تح يرهم .ومن الواع أنني لن أكالون آالد فُلالن شالييا أوجال منالل لالو أننالي
صورت ه ه اليوتوبيا عل أسا ن انية ...
« ن المشروف ال

أطرحل اآلن ينطو عل توظيالف آالوة افُالة موجالو ة

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )38ترجمة صديقنا األستاذ محمالد يوسالف عالد  ،وراجُالل وآالدم لالل صالديقنا الالدكتور عالا ل
ح ن غنيم ،ونشرتل ار الزهراء
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بالفُ  .وسو

اآتصر علال اإلشالارة لال التالرو

التي نريد بناءها وسو
اعتما

والُجالالت الخاصالة باآللالة

أعتمد علال المهندسالين المهالرة فالي تركيبهالا أكاالر مالن

عل نف ي.

« ن ك شيء يُتمد عل آوتنا الدافُة  ...ولكالن مالا هالي آوتنالا الدافُالة؟ نهالا
بالالؤ

اليهالالو ؟ فمالالن يجالالرؤ عل ال نكالالار وجالالو ه؟ ننالالي س ال ناآ

ه ال ا كالالامال فالالي

الفص الخاص ب سبا الُداء لل امية.
«كلنا ي لف ظاهرة آالوة البخالار التالي يولالدها المالاء الال

يغلالي فيرفال غطالاء

الغالي الالة ،ه الال ه الظ الالاهرة الخاص الالة بغالي الالة الش الالا ه الالي مح الالاوالت الص الالهاينة
والجمُيات الصهيونية لكب جماه الُداء لل امية .ومن ثم فإنني أعتقالد أن هال ه
القوة ذا أمكالن اسالتخدامها بإحكالام فإنهالا كافيالة لالدف آلالة عالخمة تحمال الركالا
والبضات  ...ه ه اآللة ستتخ أ شك مما يختاره النا .
« نني عل يقين تام أنني عل حع و ن كنن أشك فيما ذا كنالن سال بق حيالا
ألر األيالالام تبالالرهن علال ذلالالك( ،)39أمالالا أوليالالك الال ين سالاليكونون أول مالالن يفتالالت
هال ه الحركالالة ،فمالالن النالالا ر أن يبقالالوا علال آيالالد الحيالالاة ليشالالهدوا نهايتهالالا الُظيمالالة،
ولكالالن افتتاحهالالا فالالي حالالد ذاتالالل يكفالالي لمالالنحهم الشالالُور بالالالفخر وال الالُا ة بالالالتحرر
الروحي.
«لن أطي في وصف جمالي مفص لمشروعي وشية ثارة الشك فالي أننالي
أؤلالالف «يوتوبيالالا» ،وعلال أ حالالال فالالإنني أتوآال أن بُالالض ال الالاورين ال ال ين ال
فكر لهم سو

يصورون مشروعي بصورة هزلية ،وب لك يحالاولون عالُا

أثره .لقد شرحن مشروعي ليهو

عل آدر من ال كاء في مجالاالت أوالر -
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( )39تالالوفي «هرت ال » فالالي ( 3يوليالالو سالالنة  )1904بُالالد أن تجالالاوز الرابُالالة واألربُالالين مالالن
عمره ،أ أنل ألف «الدولة اليهو ية» في سن الخام ة والاالثين.

األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم

87

فكان رأيل« :أن مشالروعا تمالالن تفاصاليلل الم التقبلية ك نهالا واآال هالو مشالروف
طوباو ».
«وه ال ه مغالطالالة ،فك ال وزيالالر ماليالالة يح الالب فالالي ميزانيتالالل تقالالديرات ألرآالالام
افتراع الالية ،وال يُتم الالد فق الال عل الال األرآ الالام الم الالتمدة م الالن متوس الالطات عوات الالد
ال نوات ال ابقة ،وال علال الُواتالد فالي الالدول األوالر

 ...فهال يمكالن اعتبالار

م و ة الميزانية يوتوبيا ؟
« ن لي عند آراتي توآُات أكبر ،ف نا أطلب من الماقفين ال ين أوالاطبهم أن
يضُوا جانبا كايرا من اآلراء التي كونوها في الماعالي ،بال ننالي أذهالب أبُالد
مالالن ذلالالك لطل الب مالالن أوليالالك اليهالالو ال ال ين حالالاولوا مالالا فالالي وسالالُهم حال المشالالكلة
اليهو ية أن ينظروا ل محاوالتهم ال ابقة عل أنها وط وال فاتدة منها.
«والبد لي هنا وأنا أستُرض آراتي أن أتحف تجاه وطر مالا ،فالإذا وصالفن
األوعاف الم التقبلية بحال ر شالديد ف الو

أبالدو كال ني أشالك فالي مكالان حالدوثها.

ومن ناحيالة أوالر لالو أننالي أعلنالن بت كيالد أكبالر ممالا ينبغالي ف الو أبالدو ك نمالا
أصف وهما ،ومن ثم ف و

أآرر بوعوه وت كيالد أننالي أومالن بالنالاتك الُملالي

لمشالالروعي ،ولكالالن ون أن أتنب ال أننالالي آالالد اكتشالالفن الشالالك ال ال

آالالد يتخ ال ه فالالي

النهاية.
« ن الدولة اليهو ية عرورية للُالم ول لك ف و

تقوم.

« ن الخطة آد تبدو بطبيُة الحال غيالر مُقولالة ذا حالاول مُالجتهالا شالخص
بمفر ه ،ولكن ذا توفر عليها عد من اليهو متُاونين فقالد تبالدو مُقولالة تمامالا،
ولن ينطو

نجازها عل صُوبات ت تحع ال كر ن نجاه الفكالرة يُتمالد فقال

عل عد مؤيديها.
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«لُ شبابنا الطموه  -وآد أصب ك طريع أمامل للتقالدم مغلقالا  -يالر فالي
هالال ه الدولالالة اليهو ي الالة م الالتقبال مشالالرآا بالحري الالة وال الالُا ة والشالالر مفتوح الالا
أمامهم ،فيحرص عل نشر الفكرة.
« ننالالي أشالالُر أننالالي بنشالالر ه ال ا الكتيالالب تكالالون مهمتالالي آالالد انتهالالن ،وأننالالي لالالن
أحم القلم مرة أوالر

ال ذا فُنالي لال ذلالك هجمالات وصالوم ذو شال ن ،أو

ذا أصالالب مالالن الضالالرور التصالالد العتراعالالات غيالالر متوآُالالة ،أو أن أزي ال
وط ما.
«فه أنا أآرر ما ليا واآُا؟
«ه جين آب زمني؟
«ه مُاناة اليهو لي ن عل
«سو

رجة كافية من الخطورة؟

نر ...

« ن األمر يتوآف عل اليهو أنف الهم أن يبقال هال ا الكتيالب ال ياسالي ويالاال
سياسيا ،فإذا كان ه ا الجي أغب مالن أن يفهمالل علال حقيقتالل ،فالإن جاليال آا مالا
أفض وأكار استنارة سينهض لفهمل.
« ن اليهالالالالو الالالالال ين يريالالالالدون الدولالالالالة اليهو يالالالالة سالالالالتكون لهالالالالم ،وسالالالالو
ي تحقونها(.)40
ه ا ما كتبل «هرت » فالي مقدمالة كتابالل ،ولالم تكالن الرؤيالة أمامالل واعالحة،
وال مكان الدولة المنشو ة عنده آد تحد  ،أهو األرجنتالين أم فل الطين ...؟ وكالان
هنالالاك مُارعالالون لتوجهاتالالل مالالن كبالالار الشخصالاليات اليهو يالالة وأثريالالاء اليهالالو .
ولكالالن بُالالد أن انُقالالد المالالؤتمر الصالالهيوني األول بمدينالالة «بالالال» ب وي الالرا فالالي
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(« )40الدولة اليهو ية» الترجمة الُربية (ص.)38 -35
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( )1897/8/29بالالدا الم الالتقب واعالالحا أمالالام عينيالالل ،وغالالدا يتحالالدث عالالن ولالالة
اليهو وك نها حقيقة ماثلة ،وه ا ما نطقن بل كلماتل بُد المؤتمر حين آال:
«لو طلب مني تلخيص «مؤتمر بازل» في كلمة  -وعلالي أن أحالرص علال
عالالدم الالالتلف بهالالا بصالالوت عالالال  -لكانالالن هالالي :فالالي بالالازل أآيمالالن أسالالا الدولالالة
اليهو ية لو آلن ذلك بصوت عال لضحك الجمي منالي .لكالن ربمالا فالي ومالا
سنوات ،وبالت كيد في وم ين سنة ،سي اللم كال واحالد بالاألمر .ن ت ساليا ولالة
ليكمن في را ة الشُب إلنشاء ولالة ،بال يكمالن فالي را ة فالر آالو آالوة كافيالة
 ...األرض فق هي األسا

الما

.)41(»...

وبُالالد وم الالين سالالنة مالالن مالالؤتمر «بالالازل» ،وبالضالالب وم الالين سالالنة وبضالالُة
أشهر آامن «الدولة اليهو ية» وتحقيع حلم «هرت » الكبير.
أمن حع اليهو وحالدهم أن يحلمالوا ،ولاليا مالن حقنالا  -نحالن الم اللمين  -أن
نحلم وحلم اليهو كان م تحيال أو شبل م التحي  ،أمالا نحالن فالنحلم بشاليء كالان
أمرا واآُا ل ما آب سبُين عاما فق .
ن الُاآ ال هالالو ال ال

يالالتُلم ولالالو مالالن عالالدوه ،وعلينالالا أن نالالتُلم الحلالالم واألم ال

والصبر والمصابرة من اليهو  ،حتال نحقالع األحالالم .والحكمالة عالالة المالؤمن
أني وجدها فهو أحع النا

بها.

***
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( )41المصدر الم كور :مقدمة المراج (ص.)13

