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بي ــان
ي الـوطن العربـي طائفتـان اختلفتـا فاتفقتـا  .طائفـة تنـاهض الاسـالم بالعروبـة وطائفـة تنـاهض العروبـة باالسـالم  .فهمـامختلفتان  .وتجهل كلتاهما العروبة والاسالم كل67ما فهمـا متفقتـان  .وإ6Bمـا لتث@ـ<ان -ـي الـوطن العربـي عاصـفة غ=ـ<اء مـن
الجدل تكاد تضـل الشـعب العربـي املسـلم عـن سـبيله القـويم  .وا6Bمـا لتحرضـان الشـباب العربـي عVـى معـارك نكـراء تكـاد
تلهيه عن معركة تحرير أمته .
ً
هــذا حــديث ا_ــى الشــعب العربــي عــن الطــائفت@ن تباعــا  .ســيقول نفــر ممــن يقرأونــه  :مابــال هــذا الرجــل يتلــو آيــات الكتــاب
ً
اليلــتمس ف67ــا عونــا مــن رجــال الــدين  ،فنقــول ألننامســلمون  ،والكهانــة -ــي الاســالم  .وســيقول نفــر  :مابالــه يتحــدث عــن
ً
ٔالامة العربية اليلتمس عونا من مفكر6mا ؟ فنقـول لهـم  :هـذا مـذهبنا  .مـذهبنا الاسـالمي -ـي القوميـة ومـذهبنا القـومي -ـي
الاسالم  ،فلينظروا ماذا هم فاعلون  .أما الطائفتان فسينظرهم الشعب العربي إ_ى ح@ن
) إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة ( } يونس  { 49 :صدق ﷲ العظيم .
د  .عصمت سيف الدولة
القاهرة  :ايلول  /سبتم1985 EF

3

الفصل ٔالاول
الظ ــامل ـ ــون
لزوم مااليلزم
ً
 - 1إن الحديث عن " العروبة والاسالم " لـيس حـديثا عـن كـل مـن الاسـالم والعروبـة بـل هـو حـديث عـن العالقـة بي}6مـا .
فهــل يحتــاج الشــعب العربــي - ،ــي هــذة املرحلــة مــن تاريخــه  ،إ_ــى معرفــة العالقــة بــ@ن العروبــة والاســالم ليحــل مشــكالت
تحررﻩ وتقدمـه ؟ هـل يقـف الشـعب العربـي - ،ـي هـذﻩ املرحلـة مـن تاريخـه  ،موقـف الاختيـار امللـزم بـ@ن العروبـة والاسـالم
ليدافع عن حرية أمته ووحد6ا وتقـدمها ؟  ...هـل تلزمـه العروبـة بغ@ـ< مايلزمـه بـه الاسـالم  ،فعليـه أن يختـار فيمـا بي}6مـا
ً
ً
ً
ً
لتحـرر وطنـا ومواطنـا ؟  ...أبـدا إنـه شـعب معتـدى عليـه مـن خارجـه  ،اغتصـابا واحـتالال وهيمنـة وتبعيـة  .ومعتـدى عليـه
من داخله  ،قهرا وظلما واذالال واستغالال .
فــإن هــو اســتجاب ملــا تلزمــه بــه العروبــة  ،ولــو لــم يــع مــن العروبــة إال ا6Bــا انتمــاء إ_ــى احيــاء مــن البشــر كفتــه أدنــى قــوان@ن
الحركــة  .إن كــل الكائنــات الحي ــة مســلحة بقــانون " الفع ــل امل ـنعكس الشــرطي " للــدفاع ع ــن ذوا6ــا إذا مأحــاط ب ــذوا6ا
الخطر ؛ َ
ترد الفعل ح لولم تكن فاعلـة  .فمـا بـال العربـي تكـاد املخـاطر املحيطـة بـه أن تعصـف بوجـودﻩ ذاتـه  .ومابـال
َ
ً
الانسان العربي  ،وهو املسلح  ،دون الكائنات جميعا  ،بقانون الجدل الـذي يملـك بـه املقـدرة عVـى إدراك التنـاقض بـ@ن
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واقعه وحاجتـه  ،ويعـرف بـه اسـباب حـل هـذا التنـاقض  ،ويسـتطيع بـه أن يجسـد بعملـه -ـي الواقـع مـايوقف بـه معاناتـه
ويفــرض بــه ارادتــه  .فــإن وــى العروبــة انتمــاء إ_ــى أمتــه لعــرف معرفــة اليقــ@ن ان التنــاقض الاساــ بــ@ن واقعــه وحاجتــه
ً
يتمثل -ي أن ليس كل ماهو متاح -ي أمته من أسباب التحرر والتقدم متاحا له ليتحـرر ويتقـدم  ،ألن العـدوان الخـار ي
َ
يسلبه إمكانات مادية وبشرية هو صاح¡6ا بحكم أ6Bا إمكانات أمته  ،فيحول دون أن يطور حياته بما هو ممكن ومتـاح
الأك <¢والأقل  ،وألن العدوان الداخVي يسلبه القدر ٔالاك=< مما أفلت من العدوان الخار ي فيستأثر به مـن دونـه احتكـارا
واســتغالال  ،ثــم يفــرض عليــه تلــك القســمة الضــ@¤ى بــالقهر والظلــم والاذالل  ،ويحــول دون ثورتــه بمــا يبقيــه عليــه مــن
ً
جهل وفقر ومرض فيبقيه عاجزا عن اس<¥داد امكانات مادية وبشرية هو صاح¡6ا بحكم أ6Bا إمكانات أمته فال يستطيع
أن يط ــور حيات ــه بم ــاهو ممك ــن ومت ــاح  ،الأك ¢ــ< والأق ــل  .وإن ــه ليع ــرف معرف ــة اليق ــ@ن ان الع ــدوان الخ ــار ي والع ــدوان
َ
ال ــداخVي حليف ــان علي ــه يحق ــق ك ــل م}6م ــا بعدوان ــه م ــايمكن ٓالاخ ــر م ــن الع ــدوان  ،ول ــو ل ــم يكون ــا متح ــالف@ن  .ف ــإن ك ــان
ً
أك<¢وعيــا لــوى داللــة الــدروس الصــارمة الــ يتلقاهــا كــل يــوم مــن أحــداث عصــرﻩ  ،لعــرف معرفــة اليقــ@ن أن الأمــل ،
ً
الأمــل عVــى الاطــالق - ،ــي أن يتقــدم حريــة ورخــاء بقــدر مــاهو متــاح -ــي أمتــه إال بــأن يواجــه أعــداءﻩ جميعــا فيســ<¥د حريتــه
ويقيم وحدتـه القوميـة  .وإنـه ليـتعلم كـل يـوم أن البشـرية قـد دخلـت عصـر الانتـاج الكب@ـ< والـدول العمالقـة  ،وان مصـ@<
الاقزام من الدول أن تحتم  ،راغبة أو كارهة  ،بمظلـة التبعيـة السياسـية لـدفع خطـر العـدوان  ،والتبعيـة الاقتصـادية
ً
لدفع غائلة الجوع  ،وأن تدفع من حرية وط}6ا اثمانا باهظة ملن يحم67ا أو يغذ6mا  .يحم67ا ولو من بطشه ذاتـه  .ويغـذ6mا
ولو من ثرو6ا ذا6ا  .وإن بعض هذا  ،وليس كله لقم@ن بأن يحـدد للشـعب العربـي اعـداءﻩ بأسـما6ªم ودولهـم ونظمهـم ،
ً
وبــأن يحفــزﻩ ويحرضــه عVــى ســحقهم ســحقا  ،إذ أن ســحقهم ســحقا هــو الطريــق الوحيــد املفتــوح إ_ــى التحــرر والوحــدة
والتقدم ثم الرخاء .
ً
ً
أما إن استجاب الشعب العربي ملا يلزمه به الاسالم فقد تلقى من ﷲ أمرا صريحا بالقتـال ضـد املعتـدين  :قـال تعـا_ى )
فم ــن اعت ــدى عل ــيكم فاعت ــدوا علي ــه ( } البق ــرة  ، { 194 :وق ــال  ) :وم ــالكم التق ــاتلون  -ــي س ــبيل ﷲ واملستض ــعف@ن م ــن
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذﻩ القرية الظالم أهلها ( } النساء  . { 75 :ثم ق® ،سبحانه
 ،بأن من سكت عVى الظلم قد ظلم نفسه  ،وأنذرﻩ بجهنم مع الظامل@ن أنفسهم  .قال
) إن الذين توفاهم املالئكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم ؟ قالوا كنا مستضعف@ن -ي ٔالارض قالوا ألم تكن أرض ﷲ
واســعة ف6°ــاجروا ف67ــا ؟ فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــ@<ا ( } النســاء  . { 97 :إنــه ســبحانه  ،اليحــرض عVــى الهجــرة ،
بـ ــل يتح ـ ــدى  6²ـ ــا مماحك ـ ــات ٔالاذالء  .قب ـ ــل الهج ـ ــرة املقاوم ـ ــة  .بك ـ ــل حيل ـ ــة وك ـ ــل س ـ ــبيل  .ق ـ ــال تع ـ ــا_ى مكم ـ ــال ن ـ ــذيرﻩ  ) :إال
املستضــعف@ن مــن الرجــال والنســاء والولــدان اليســتطيعون حيلــة وال6mتــدون ســبيال  .فأولئــك ع³ــ ﷲ أن يعفــو عــ}6م ،
ً
وكان ﷲ عفوا غفورا( } النساء . { 99، 98 :
حرم السلبية والتواكل  ،وانذر بأن شيئا من الحياة ال يكرهها الناس لن يتغ@< إال إذا َ
ثم انه سبحانه  ،قد َ
غ@< الناس
مابأنفســهم  .قــال ) إن ﷲ اليغ@ــ< مــابقوم حــ يغ@ــ<وا مــا بأنفســهم ( } الرعــد  . { 11:وقــال  ) :ومــا كــان ربــك ل67لــك القــرى
َ
بظلم وأهلهـا مصـلحون ( } هـود  . { 117 :وذهـب -ـي تحـريض املظلـوم@ن عVـى املقاومـة ا_ـى حـد أنـه علمهـم أنـه  ،سـبحانه ،
يحب م}6م املقاومة ح لو كانت أدا6ا سيئة  ،وإن مقاومة الظلم تبيح كل الوسائل وتطهرها مما يكون -ي طبيع6°ا من
ســوء  .ق ــال ) اليح ــب ﷲ الحه ــر بالس ــوء مــن الق ــول إال م ــن ظل ــم ( }النس ــاء  . { 148 :ث ــم انــه ق ــد أخ= ــ< ب ــأن الاعت ــذار ع ــن
التقصــ@< فيمــا يجــب  ،بــأن ثمــة مــن ضــلل املقصــرين  ،اعتــذارغ@< مقبــول  .وانــه اليقبــل مــن أحــد أن يــ6°م غ@ــ<ﻩ بأنــه قــد
أضله لي=<ىء نفسه من الضالل  .قال تعا_ى :
َ
) كلمــا دخلــت أمــة لعنــت أخ6°ــا  ،حــ إذا َاداركــوا ف67ــا جميعــا قالــت أخ ـراهم ألوالهــم ربنــا هــؤالء أضــلونا فــآ6م عــذابا
َ
ضــعفا مــن النــار  ،قــال لكــل ضــعف ولكــن التعلمــون ( } ٔالاع ـراف  . { 38 :فــدل عVــى أن الغفلــة الــ تمكــن املضــلل@ن مــن
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ضحاياهم ذنب من ذنوب الضـحايا انفسـهم يضـاف ا_ـى مـاظلموا بـه أنفسـهم  ،فيضـاعف لهـم العـذاب وأخ@ـ<ا قضـىبأن
من قبل الذل كفر ح@ن ق® بأن  ) :وهلل العزة ولرسوله وللمؤمن@ن ( } املنافقون . { 8 :
وإن بعــض هــذا ولــيس كلــه لقمــ@ن بــأن يحــدد للشــعب العربــي اعــداءﻩ باســما6ªم ودولهــم ونظمهــم  ،وأن يحفــزﻩ ويحرضــه
عVى سحقهم سحقا  ،إذ أن سحقهم سحقا هو الطريق الوحيد املفتوح إ_ى طاعة ﷲ ورضوانه .
إذن  ،اليقــف الشــعب العربــي - ،ــي هــذﻩ املرحلــة مــن تاريخــه  ،موقــف الاختيــار امللــزم بــ@ن العروبــة والاســالم ليــدافع عــن
أمته وحريته وتقدمه  .يكفيه ا6mما َ .أما هما معاففوق كفايته  .ومع ذلك  ،أو بالرغم من ذلك  ،فإن الشعب العربي -ـي
حاجة ا_ى الحديث عن العالقة ب@ن العروبة والاسالم .
الانتماء املتعـدد
ً
فهل يكون ذلك ألن كال من الاسالم والعروبة عالقة انتمـاء ا_ـى مضـمون واحـد أو مضـام@ن متشـا6²ة  ،ممـا قـد يـؤدي ا_ـى
ً
ً
الخلــط بي}6مــا فيلــزم تحديــد العالقــة بي}6مــا منعــا للخلــط ؟  ...أبــدا أيضــا  .إن الاســالم عالقــة انتمــاء إ_ــى ديــن ) عقيــدة ( .
هكـذا جـاء رسـالة ) هـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديــن الحـق ليظهـرﻩ عVـى الـدين كلـه ( }الصـف  . { 9 :وهكـذا ارتضــاﻩ
ﷲ لنــا حــ@ن اكتمــل  ) .اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــ ورضــيت لكــم الاســالم دينــا ( } املائــدة  . { 3:ثــم
وصانا باالبقاء عVى عالقة الانتماء ا_ى الدين هذﻩ واملحافظة عل67ا )شرع لكم من الدين َ
ماو¿ بـه نوحاولـذي أوحينـا
إليــك ومــا وصــينا بــه إبـراهيم وموــ وعي³ــ :أن أقيمــوا الــدين والتتفرقــوا فيــه ( } الشــورى  . { 13 :أمــا العروبــة فعالقــة
انتماء إ_ى أمة بشطري تكوي}6ا  :الشـعب ؤالارض  ،ومـا أثمرشـطراها عVـى مـدى التـاريخ مـن حضـارة  :إ6Bـا انتمـاء إ_ـى وضـع
تاريÂي بينما الدين وضع إل. Á
وقـد تلتقــي القبائـل والشــعوب والامــم -ـي عالقــة انتمــاء إ_ـى ديــن واحـد  .ألــم تــر كيـف تحــدث القـرآن عـن الرســل والانبيــاء
ً
ً
ً
واقوامهم ثم وحـد بيـ}6م -ـي الـدين فكـانوا مسـلم@ن  ) .ماكـان ابـراهيم 6mوديـا والنصـرانيا ولكـن كـان حنيفـا ً مسـلما ( } آل
عمـران  ) . { 67 :وو¿ــ 6²ــا إبـراهيم بنيــه ويعقــوب  :يـ َ
ـاب Äإ ن ﷲ اصــطفى لكــم الــدين فــال تمــوتن إال وأنــتم مســلمون ( }
البقــرة  ) . { 132 :قولــوا َ
آمنــا بــاهلل ومــاأنزل إلينــا ومــا أنــزل إ_ــى اب ـراهيم واســماعيل واســحق ويعقــوب والاســباط ومــا أوتــي
موــ وعي³ــ ومــا أوتــي النبيــون مــن ر6²ــم النفــرق بــ@ن أحــد مــ}6م ونحــن لــه مســلمون ( } البقــرة  ) . { 136 :فلمــا أحــس
عي ³م}6م الكفر قال من أنصاري إ_ى ﷲ قال الحواريون نحن أنصار ﷲ آمنا به واشهد بأنا مسلمون ( } آل عمران :
 . { 52إذ ) إن الـدين عنـد ﷲ الاسـالم ( } آل عمـران  { 19 :مـع انـه  ،سـبحانه  ،قـد شـاء أن تتعـدد ٔالامـم  ) .ولـو شـاء ربـك
لجعــل النــاس أمــة واحــدة واليزالــون مختلفــ@ن ( } هــود  . { 118 :ثــم ألــم تــر أن ﷲ يقــول عــن كتــاب املســلم@ن ) أأعجمــ
ً
وعربــي ؟ قــل هــو للــذين آمنــوا هــدى وشــفاء ( } فصــلت  . { 44 :وحــدة الكتــاب هنــا لــم تلــغ تمــايز النــاس عجمــا ً وعربــا وإن
ً
التقــوا عليــه هــدى وشــفاء  .وقــال ﷲ تعــا_ى ) وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا ( } الحج ـرات  . { 13 :فــأقر التمــايز بــ@ن
املجتمعات من حيث طور التكوين الاجتماي .إذ القبيلة Éي الوحدة الاجتماعية ال تلتقي  ،فتتم@ ¤عVى وحدة النسب
ً
ً
العرÊــي  ،حقــا أو وهمــا  ،والتنتســب إ_ــى أرض تخصــها مــن دون النــاس ولــو كانــت مقيمــة عل67ــا أمــا الشــعب فجماعــة أك¢ــ<
ً
تطورا باستقرارها عVى أرض تخصها من دون الناس تنتسب ال67ا وتتوﻩ ف67ـا الانسـاب العرقيـة فـال يعتـد 6²ـا -ـي التمي@ـ. ¤
ً
كــذلك قيــل ان القبائــل هــم الحجــازيون  ،أمــا الشــعوب فحيــث يتم@ــ ¤النــاس بنســب6°م إ_ــى ٔالارض فيمــا يVــي الحجــاز جنوبــا
ً
ً
من سبأ وحضرموت وما يل67م شـماال مـن الـروم  ،وشـرقا مـن الفـرس  .املهـم أن القـرآن قـد أشـار إ_ـى التمـايز بـ@ن القبائـل
ً ً
والشعوب ؤالامم ولكنه لم يجعل لهذا التمايز أثرا نافيا لوحدة العقيدة .
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وقد يتعدد الانتماء الدي )Äالعقائدي ( -ي ٔالامة الواحدةبدون أن يمس التعدد وحدة ٔالامـة  .و-ـي القـرآن عشـرات ٓالايـات
ال تنظم العالقة الاجتماعية ب@ن املنتم@ن ا_ى أديان متعددة -ي ٔالامة الواحدة وتو¿ برعاي6°ا .
) قــل يأهــل الكتــاب تعــالوا إ_ــى كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم أال نعبــد إال ﷲ والنشــرك بــه شــيئا واليتخــذ بعضــنا بعضــا أربابــا
مــن دون ﷲ ( } آل عمـران  . { 64 :فلنتأمــل  .ان الاســالم اليــدعوا اهــل الكتــاب -ــي املجتمــع الواحــد ا_ــى التخVــي عــن ديــ}6م
ً
والانتمــاء اليــه  .اليــدعوهم اليــه بــل يــدعوهم معــه  .ليعيشــوا معــا عVــى كلمــة " ســواء "  ..ليســت كلمــة املســلم@ن وليســت
ً
كلمة أهل الكتاب  ،بل كلمة سـواء بيـ}6م جميعـا عVـى مـاهو مشـ<¥ك -ـي الاديـان السـماوية ) أال نعبـد إال ﷲ والنشـرك بـه
ً
شيئا (  .أما فيما بي}6م فال سيطرة والهيمنـة وال اسـتعالء وال قهـر  .ال مـن جانـب املسـلم@ن وال مـن جانـب أهـل الكتـاب ) .
واليتخذ بعضنا بعضنا بعضا أربابا من دون ﷲ (  .وأهل الكتاب  ،كما هو معروف  ،هم النصارى وال67ود  .إ6Bم ليسـوا
مسلم@ن  ،ولكن هذا اليع Äا6Bم ليسـوا مـواطن@ن صـالح@ن بـل ) مـن اهـل الكتـاب أمـة قائمـة يتلـون آيـات ﷲ آنـاء الليـل
وهــم يســجدون  .يؤمنــون بــاهلل واليــوم ٓالاخــر ويــأمرون بــاملعروف وي}6ــون عــن املنكــر ويســارعون -ــي الخ@ ـ<ات واولئــك مــن
الصالح@ن ( } آل عمران  . { 114 ، 113 :إ6Bم يحققـون بعملهـم خالصـة ماجـاء لالسـالم يـأمر بـه املسـلم@ن ) ولـتكن مـنكم
أمة يدعون إ_ى الخ@< ويأمرون باملعروف وي}6ون عن املنكر  ،واولئك هم املفلحون ( } آل عمران . { 104 :
والقرآن يتحدث عن املسلم@ن وأهل الكتاب الذين ينتمون إ_ى أمـة واحـدة أو شـعب واحـد  .مـن أجـل هـذا نظـم عالقـات
التعايش فيما بي}6م اجتماعيا مع أ6Bم مختلفون دينا  .إ6Bم ينتجون معا ويس6°لكون معا وي¤¥اورون ويستضيف بعضهم
بعضا  ،فقال  ) :اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حـل لهـم ( } املائـدة  . { 5 :وقـد
تنشأ فيما بي}6م أوشاج املودة فيود املسلم لو تزوج من كتابية تكـون سـ<¥ا لـه  ،ويأتم}6ـا عVـى نفسـه ومالـه وتربيـة أوالدﻩ
 ،فأحــل الــزواج 6²ــا ) واملحصــنات مــن الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم إذا آتيتمــوهن أجــورهن (  .وأمــر بحفــظ أعراضــهن
ا_ــى حــد ان قــرن بــ@ن الزنــا بالكتابيــة وتعب@ــ< الكفــر حــ لــو كانــت راضــية فــأتم ٓالايــة بقولــه ) محصــن@ن غ@ــ< مســافح@ن وال
متخــذي أخــدان  ،ومــن يكفــر بااليمــان فقــد حــبط عملــه وهــو -ــي ٓالاخــرة مــن الخاســرين ( } املائــدة  . { 5 :و-ــي هــذﻩ الحيــاة
الاجتماعيــة املشــ<¥كة  ،مــع اخــتالف الــدين  ،اليســتبعد أن يتحــاور املســلمون وأهــل الكتــاب حــول أ6mــم أصــح انتمــاء ا_ــى
عقيدتــه وأيــة عقيــدة Éــي الحــق  ،فحــرص الق ـرآن عVــى أال يســمح املســلم لهــذا الحــوار بــأن يصــإل_ى حــد املســاس بوحــدة
انتما6ªم إ_ى مجتمع واحد  .قال فأمر
) وال تجادلوا أهل الكتاب إال بال Éي أحسـن ( } العنكبـوت  . { 46 :فـإن أو-ـى املسـلم بمـا أمـر وأحـال بعـض أهـل الكتـاب
َ ً
الحوار إ_ى خصومة أو عداوة فإن القرآن يو¿ املسلم@ن بأال يحيلوا العداوة إ_ى شقاق وتمزق  ،مقرا بـأن العـداوة بـ@ن
الن ــاس  -ــي املجتم ــع الواح ــد التقط ــع عالق ــة الانتم ــاء املش ــ<¥كة إ_ ــى ه ــذا املجتم ــع  .ب ــل إن القـ ـرآن ي ــذهب إ_ ــى ح ــد تنبي ــه
املسـلم@ن إ_ــى أن قــد تنتÁـ العــداوة إ_ــى مـودة كمــا نــ¡6هم -ــي آيـة أخــرى إ_ــى أن قـد يكــون القتــال الـذي يكرهونــه خ@ــ< كث@ــ< .
كــذلك العــداوة  .قــال  ) :ع³ــ ﷲ أن يجعــل بيــنكم وبــ@ن الــذين عــاديتم مــ}6م مــودة  ،وﷲ قــدير وﷲ غفــور رحــيم ( }
املمتحنة . { 7 :
لــم يــأذن ﷲ للمســلم@ن بقتــال غ@ــ< املســلم@ن ممــن ينتمــون معهــم إ_ــى مجتمــع واحــد إال -ــي حــالت@ن ٔ :الاو_ــى  ،محاولــة غ@ــ<
املســلم@ن إكـراﻩ املســلم@ن بالقتــال عVــى الــردة عــن ديــ}6م  ،والثانيــة  ،قيــام غ@ــ< املســلم@ن بــإخراج املســلم@ن مــن ديــارهم .
قال تعا_ى  ) :الي}6اكم ﷲ عن الـذين لـم يقـاتلوكم -ـي الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن ت=ـ<وهم وتقسـطوا الـ67م  ،إن
َ
ﷲ يحــب القســط@ن  .إنمــا ي}6ــاكم ﷲ عــن الــذين قــاتلوكم -ــي الــدين وأخرجــوكم مــن ديــاركم وظــاهروا عVــى إخـراجكم أن
َ
َ
تولوهم  ،ومن يتولهم فأولئك هم الظاملون ( } املمتحنة . { 9، 8 :
فمـا ال=ـ َـ< الــذي أحــب ﷲ مــن املســلم@ن أن ي= َـ<وا بــه ابنــاء امــ6°م مــن غ@ــ< املسـلم@ن ؟  ...إنــه مــن ) آتــى املــال عVــى حبــه ذوي
القرب ــى واليت ــامى واملس ــاك@ن واب ــن الس ــبيل والس ــائل@ن و -ــي الرق ــاب وأق ــام الص ــالة وآت ــى الزك ــاة  ،واملوف ــون بعه ــدهم إذا
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عاهــدوا والصــابرين -ــي البأســاء والضـراء وحــ@ن البــأس ( } البقــرة  .{ 177 :ومــا القســط الــذي أحــب ﷲ مــن املســلم@ن أن
يقســطوﻩ إ_ــى أبنــاء أمــ6°م مــن غ@ــ< املســلم@ن ؟ إنــه العــدل  ) :فــإذا جــاء رســولهم ق®ــ بيــ}6م بالقســط وهــم اليظلمــون ( }
يونس  . { 47 :وال يقوم العدل إال عVى أساس املساواة ب@ن الناس .
إذن فهــذﻩ حي ــاة اجتماعيــة كامل ــة ي ــنظم الاســالم عالق ــات الن ــاس ف67ــا ع Vــى أس ــاس مــن انتم ــا6ªم إ_ ــى مجتمــع واح ــد بم ــا
يحفظ للمجتمع أمته ووحدته  ،ويساوي ب@ن املنتم@ن إليه بدون مساس بتعدد عالقات الانتماء الدي Äب@ن أفرادﻩ.
- 3ثــم أن الاســالم عالقــة انتمــاء تنشــأ بــالتمي@ ، ¤فــاالدراك  ،فلاليمــان  .تقــف فيــه مهمــة الرســول عنــد ابــالغ الرســالة ) :
مــاعVى ارســول إال الــبالغ ( } املائــدة  ) . . { 99 :ومــاعVى الرســول إال الــبالغ املبــ@ن ( }العنكبــوت . { 18:ومــا ينبÔــي لرســول أن
يذهب إ_ى أبعـد مـن هـذا  ) .ومـن تـو_ى فمـا أرسـلناك علـ67م حفيظـا ( } النسـاء  ) . { 80 :فـإن أعرضـوا فمـا أرسـلناك علـ67م
حفيظا ( } الشـورى  ) . { 48 :فـذكر إنمـا أنـت مـذكر  .لسـت علـ67م بمسـيطر ( } الغاشـية  ) . {22 ، 21 :ادع ا_ـى سـبيل ربـك
بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بـال Éـي أحسـن  ،إن ربـك هـو أعلـم بمـن ضـل عـن سـبيله وهـو أعلـم باملهتـدين ( }
ً
ً
ً
النحل  . { 125 :و-ي كل الحاالت حرم الاسالم إكراﻩ غ@< املسلم@ن عVى الانتماء إليه إكراها ماديا أو معنويا وناط الايمان
بحرية الاختيار  ) .الإكراﻩ -ي الدين قد تب@ن ارشد من الÔي ( } البقرة  ) . { 256 :أفأنت تكرﻩ الناس ح يكونوا مؤمن@ن (
} يونس . { 99 :
كان هذا  ،ولـم يـزل  ،سـبيل الاسـالم إ_ـى الايمـان الـذي يف¥ـ<ض سـالمة العقـل ورشـدﻩ  ،وأمثلتـه كث@ـ<ة -ـي القـرآن  ) :أفلـم
ينظروا إ_ى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج  .ؤالارض مددناها وألقينـا ف67ـا رواـ وأنبتنـا ف67ـا مـن
كــل زوج  6²ــيج ( } ق  ) . { 7 ،6 :ق ــل أرأيــتم ان جع ــل ﷲ عل ــيكم اللي ــل ســرمدا إ_ ــى ي ــوم القيام ــة مــن إل ــه غ@ ــ< ﷲ ي ــأتيكم
بض ــياء أف ــال تس ــمعون ؟ ق ــل أرأي ــتم ان حع ــل ﷲ عل ــيكم ال} 6ــار س ــرمدا إ_ ــى ي ــوم القيام ــة م ــن إل ــه غ@ ــ< ﷲ ي ــأتيكم بلي ــل
تسكنون فيه أفـال تبصـرون ( } القصـص  ) { 72 ،71 :إن -ـي خلـق السـموات ؤالارض واخـتالف الليـل وال}6ـار والفلـك الـ
تجــري -ــي البحــر بمــا ينفــع النــاس ومــاأنزل ﷲ مــن الســماء مــن مــاء فأحيــا بــه ٔالارض بعــد مو6ــا وبــث ف67ــا مــن كــل دابــة
وتصــريف الريــاح والســحاب املســخر بــ@ن الســماء ةٔالارض آليــات لقــوم يعقلــون ( } البقــرة  ) . { 164 :لــو كــان ف67مــا آلهــة إال
ﷲ لفسدتا ( } ٔالانبياء  ) . { 22 :كذلك يب@ن ﷲ لكم آياته لعلكم تعقلون ( } البقرة  ... { 242 :الخ .
ثم ليؤمن من يريد وليكفر من يريد  ) .وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( }الكهف {29:
وقــد وضــع ﷲ -ــي كــل إنســان العقــل مقــدرة عVــى الايمــان أو الكفــر ولــه الخيــار  ) .إنــا خلقنــا الانســان مــن نطفــة أمشــاج
ً
ً
ً
ً
نبتليــه فجعلنــاﻩ ســميعا بصــ@<ا  .إناهــديناﻩ الســبيل إمــا شــاكرا وإمــا كفــورا ( } الانســان  . { 3، 2 :ثــم يــأتي يــوم الحســاب
فيلقــى كــل إنســان ج ـزاء مــا اخت ــار وعمــل  ) .والتجــزون إال مــاكنتم تعملــون ( } ي ــس ) . { 54 :اليــوم تجــزى كــل نفــس بم ــا
كسبت ( } غافر  ) . { 17 :كل امرىء بما كسب ره@ن ( } الطور . { 21 :
ً
ً
وهكــذا يســتطيع إي انســان مم@ــ ¤غ@ــ< مكــرﻩ أن يختــار الاســالم دينــا  ،أو أن يختــار دينــا غ@ــ<ﻩ أو أن يكفــر بكــل الاديــان عVــى
مسؤوليته -ي الدنيا وٓالاخرة .
ً
أمـا العروبــة فعالقــة انتمــاء إ_ــى وضــع تــاريÂي تــدرك العربــي منــذ مولـدﻩ وتصــاحبه حــ وفاتــه ولــو لــم يكــن مم@ـ¤ا  ،ولــو لــم
يــدركها  ،ولــو كفر6²ـا  .اليســتطيع أي انســان أن ينتمــ إ_ــى العروبــة أو أن ينســلخ م}6ــا  ،ولــو أراد  .إذ الانتمــاء إ_ــى العروبــة
ً
ً
وليد تطور تاريÂي سبقه ولحقه  ،فكـان عربيـا بغ@ـ< ارادتـه ،أو سـبقه ولـم يلحقـه فلـم يكـن عربيـا ولـو أراد  ،الحيلـة لـه -ـي
الحالت@ن  .وهل أختار أحد والديه ؟ وهل أختار أحد وطنه ؟ بل هل اختار أحد " شخصيته " ؟
 - 4ثــم أن الاســالم عالقــة انتمــاء ا_ــى ديــن خالــد -ــي الزمــان بحكــم انــه خــاتم الرســاالت والاديــان  ) .ماكــان محمــد أبــا أحــد
مــن رجــالكم ولكــن رســول ﷲ وخــاتم النبيــ@ن ( } ٔالاحـزاب  . { 40 :وخالــد -ــي املكــان بحكــم أنــه رســالة إ_ــى كــل البشــر  ) .قـل
ً
يأ6mا الناس اني رسول ﷲ اليكم جميعـا ( } ٔالاعـراف  ) . { 158 :ومـا أرسـلناك إال كافـة للنـاس ( } سـبأ  . { 28 :أمـا العروبـة
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فعالقــة انتمــاء مقصــورة عVــى شــعب معــ@ن مــن بــ@ن الشــعوب ومكــان معــ@ن مــن ٔالارض  ،عالقــة انتمــاء ا_ــى أمــة تكونــت
خ ــالل مرحل ــة تاريخي ــة طويل ــة كاس ــتجابة موض ــوعية لحتمي ــة تق ــدم الش ــعوب بع ــد أن اس ــتنفذت العالق ــة ٔالاس ــرية ث ــم
العشائرية ثم القبلية ثم الشعوبية كل طاقا6ا عVى تحقيق التقدم  .ف Áلم تواكب الزمان بداية  .وح@ن تستنفذ ٔالامة
ً
العربية كل طاقا6ا عVى تحقيق التقدم سيتقدم البشر ا_ى عالقـات انتمـاء تتجاوزهـا تكوينـا وطاقـة  .فÁـ ليسـت خالـدة
ي الزمان . - 5المجال  ،إذن للخلط ب@ن عالقة الانتماء إ_ى العروبة وعالقـة الانتمـاء إ_ـى الاسـالم ال-ـي ٔالاشـخاص  ،وال -ـي املضـمون
 ،وال -ــي حــدود الانتمــاء مــن الزمــان أو املكــان  .ومــا تـزال عالقــة الانتمــاء إ_ــى ٔالاســرة  ،أو ا_ــى القريــة  ،أو ا_ــى املهنــة  ،أو ا_ــى
الحــزب قائمــة بجــوار عالقــة الانتمــاء إ_ــى الدولــة أو الــوطن أو الشــعب بــدون خلــط أو اخــتالط  .فــال يقــوم لــدى الشــعب
العربي سبب للخلط ب@ن العروبة والاسالم  .ومع ذلك  ،أو بالرغم من ذلك  ،فإن الشعب العربي -ي حاجة إ_ـى الحـديث
عن العالقة ب@ن العروبة والاسالم .
عن ٔالام ـ ــة
ً
 - 6فهل يكون ذلك ألن العروبة عالقة انتماء إ_ى " أمة " عربية  ،وأن تسمية العرب " أمة " تخصيص غ@< م=<ر إسالميا
 ،إذ ٔالامــة -ــي الاســالم Éــي " أمــة املســلم@ن " أو" ٔالامــة الاســالمية "  ،فتكــون مقولــة " ٔالامــة العربيــة " بدعــة  ،وكــل بدعــة
ضاللة  ،وكل ضاللة -ي النار ؟  ...قد يكون  .ولقد كان نفر ممن يتوهمون أن الاسالم ديـ}6م وحـدهم  ،وأن الانتمـاء إليـه
ً
مقصور عل67م دون الناس كافة يتخذون من فهمهم الخـاص لداللـة كلمـة " أمـة " مـدخال إ_ـى نفـي الوجـود القـومي لألمـة
ً
العربيــة بإســم الاســالم  .ثــم يزيــد بعضــهم أن الانتمــاء إ_ــى ٔالامــة العربيــة هــو -ــي حقيقتــه انتمــاء اصــطنع اصــطناعا لســ<¥
مواقف معارضة أو معادية لالسالم  ) .ك=<ت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا ( } الكهف . { 5 :
َ
فلنحـتكم إ_ـى كتـاب ﷲ لعلهـم 6mتـدون  .قـال تعـا_ى  ) :والـذين آتينــاهم الكتـاب يفرحـون بمـا أنـزل إليـك ومـن ٔالاحـزاب مــن
ً
ً
ينكر بعضه  ،قل إنما أمرت أن اعبد ﷲ وال أشرك به  ،إليه أدعو وإليه مآب .وكذلك أنزلناﻩ حكمـا عربيـا ولـÛن اتبعـت
أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من ﷲ من و_ي وال واق ( } الرعد . { 37 : 36 :
 - 7وردت كلمة " أمة " -ي أربع وست@ن آية من آيات القـرآن الكـريم وكانـت كلهـا ذات داللـة واحـدة إال -ـي أربـع آيـات  .أو_ـى
ً
هــذﻩ ٓالايــات جــاءت -ــي ســورة النحــل  .قــال ﷲ تعــا_ى  ) :إن إب ـراهيم كــان أمــة قانتــا هلل حنيفــا ولــم يــك مــن املشــرك@ن ( }
ٓالايــة  . { 120 :فــدلت ٔالامــة عVــى أن ابـراهيم كــان قــدوة يــؤتم بــه  .وجــاءت كلمــة ٔالامــة بمعÄــ ٔالاجــل -ــي قولــه تعــا_ى  ) :ولــÛن
أخرنـا عــ}6م العــذاب إ_ـى أمــة معــدودة ( } هـود  . { 8 :وجــاءت -ــي آيتــ@ن بمعÄـ العقيــدة أو الطريــق  .قـال تعــا_ى  ) :إنــا وجــدنا
آباءنا عVى أمة وإنا عVى آثارهم مقتدون (
} الزخرف . { 23 :
ً
فيما عدا ذلك جاءت كلمة أمة -ي ٓالايات الباقيات للداللـة عVـى مطلـق الجماعـة إذا تم@ـ¤ت عـن غ@<هـا أيـا كـان مضـمون
املم@ـَ . ¤
دل عVـى أن ٔالامــة جماعـة ا6Bــا -ـي كــل موضـع جــاءت -ـي موقــع الفاعـل الغائــب أشـ@< ال67ــا -ـي الفعــل بـواو الجماعــة .
مثل -ي قوله تعا_ى  ) :ولتكن منكم أمة يدعون إ_ى الخ@< ( } آل عمران . { 104 :
وقوله) ومن قوم مو أمة 6mدون بالحق ( } ٔالاعراف  . { 159 :وقوله  ) :وممن خلقنا أمة 6mدون بالحق(
} ٔالاعراف  . { 181 :وقوله ) وماكان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ( } يونس { 19 :
َ
َ
ودل ع Vــى أن ٔالام ــة مطل ــق الجماع ــة أ 6Bــا ق ــد ج ــاءت  -ــي القـ ـرآن دال ــة ع Vــى الجماع ــة م ــن الن ــاس والجماع ــة م ــن الج ــن
والجماعة من الحيوان والجماعة من الط@<  .قال تعا_ى  ) :قال أدخلوا -ي أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس ( }
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ٔالاعراف  . { 38 :وقال  ) :وما من دابة -ي ٔالارض والطائر يط@ـ< بجناحيـه إال أمـم ( }الانعـام . { 38:وبعـد ان أخ=<نـا عـن أمـر
نــوح عليــه الســالم ومــا اصــطحبه -ــي الفلــك مــن أنــواع املخلوقــات -ــي قولــه تعــا_ى  ) :حــ إذا جــاء أمرنــا وفــار التنــور قلنــا
احمل ف67ا من كل زوج@ن اثن@ن وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن  ،وما آمن معه إال قليل ( } هود  ، { 40:قص
علين ــا م ــاأمر ب ــه نوح ـ ًـا  ) :قي ــل ي ــانوح اه ــبط م} 6ــا بس ــالم َ
من ــا وبرك ــات علي ــك وع Vــى أم ــم مم ــن مع ــك ( } ه ــود  . { 48 :يع Äــ
الجماعات املتم@¤ة نوعيا من املخلوقات ال اصطح¡6ا نوح معه .
- 8وملا كان التمايز يف<¥ض التعدد لتكون الجماعة متم@¤ة عن غ@<ها علمنا القرآن أن ٔالامم متعددة -ـي الزمـان واملكـان .
أثبت التعدد أوال وأرجعه إ_ى مشيئة ﷲ ح يكف الجدل -ي حكمته وأكدﻩ -ي أك <¢من آية
قــال  ) :ولــو شــاء ﷲ لجعلكــم أمــة واحــدة ( } النحــل  . { 93 :وقــال  ) :ولــو شــاء ﷲ لجعلهــم أمــة واحــدة ( }الشــورى . { 8 :
وتحدث عن ٔالامم بصيغة الجمع -ي ثالث عشرة آية أخرى .
أما عن التعدد -ي َ
الزمان ففي البدء كان الناس امـة واحـدة متم@ـ¤ين " أمـة " بـأ6Bم مـن النـاس  .قـال تعـا_ى  ) :كـان النـاس
أمــة واحــدة  ،فبعــث ﷲ النبيــ@ن مبشــرين ومنــذرين وأنــزل معهــم الكتــاب بــالحق لــيحكم بــ@ن النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه ،
ومــا اختلــف فيــه إال الــذين أوتــوﻩ مــن بعــد ماجــاء6م البينــات بغيــا بيــ}6م  ،فهــدى ﷲ الــذين آمنــوا ملــا اختلفــوا فيــه مــن
الح ــق بإذن ــه ،وﷲ  6mــدي م ــن يش ــاء إ_ ــى صـ ـراط مس ــتقيم ( }ا لبق ــرة  . { 213 :وق ــال ) وم ــا ك ــان الن ــاس إال أم ــة واح ــدة
فــاختلفوا  ،ولــوال كلمــة ســبقت مــن رب ــك لق®ــ بيــ}6م فيمــا فيــه يختلف ــون ( } يــونس  . { 19 :فالتعــدد بــدأ نفــاذا لكلم ــة
سبقت من ﷲ بأن تكون ٔالامم متعددة وسيبقى قائما  .قال تعا_ى  ) :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة  ،واليزالون
مختلفــ@ن ( } هــود  . { 118 :فــإذا جــاءت ٓالاخــرة فــإ6Bم أمــم متعــددة  .قــال تعــا_ى ) فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــة بشــهيد ( }
النساء  . { 41 :وقال  ):ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا (
} النمل  . { 83:وقال  ) :ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ( } القصص  . { 75 :وقال :
) وهلل ملــك الســماوات ؤالارض  ،ويــوم تقــوم الســاعة يومئــذ يخســر املبطلــون  .وتــرى كــل أمــة جاثيــة  ،كــل أمــة تــدى إ_ــى
كتا6²ا  ،اليوم تجزون ماكنتم تعملون ( } الجاثية . { 28 ، 27 :
وماب@ن البداية وال}6اية تتابع ٔالامم املتعددة عVى آجال الزمان  .لكل أمة أجل معلـوم  .قـال تعـا_ى  ) :تلـك أمـة قـد خلـت ،
لهــا ماكســبت ولكــم ماكســبتم ( } البقــرة  . { 141 ، 134 :وقــال  ) :ولكــل أمــة أجــل فــإذا جــاء أجلهــم اليســتأخرون ســاعة (
}ٔالاعراف  . { 34 :وقال  ) :لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة (
} يونس . { 49 :وقال ) كذلك أرسلناك ف أمة قد خلت مـن قبلهـا أمـم ( } الرعـد  . { 30:وقـال  ) :ماتسـبق مـن أمـة أجلهـا
وم ــا يس ــتأخرون ( } الحج ــر  . { 5 :وق ــال  ) :م ــا تس ــبق م ــن أم ــة أجله ــا وم ــا يس ــتأخرون ( }املؤمن ــون  . { 43 :وق ــال  ) :ولق ــد
أرســلنا إ_ــى أم ـم مــن قبلــك فأخــذناهم بالبأســاء ( } ٔالانعــام  . { 42 :وتكــرر قولــه هــذا أو معنــاﻩ -ــي} النحــل  63:والعنكبــوت
َ
ً
 18:وفصــلت  25:ؤالاحقــاف  . { 18 :وتمــايزت ٔالامــم بالرســل فتعــددت بتعــدد الرســل ) ولقــد بعثنــا -ــي كــل أمــة رســوال ان
اعب ــدوا ﷲ ( } النح ــل  . { 36 :وتع ــددت بتع ــدد الرس ــاالت  :ك ــل ام ــة ت ــدى إ_ ــى كتا 6²ــا ( } الجاثي ــة  . { 28 :وتع ــددت بتع ــدد
املناسك ) لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوﻩ ( } الحج . { 67 :
ثم أن القرآن قد علمنا أنه كما تتعدد ٔالامم عVى مدى الزمان فإ6Bا متعددة -ي الزمان الواحـد  ،أو كمـا نقـول -ـي املكـان
ً
) قيــل يــانوح اهــبط بســالم منــا وبركــات عليــك وعVــى أمــم ممــن معــك ( } هــود  . { 48 :فهــذﻩ أمــم متعــددة تواجــدت معــا -ــي
َ
مكان واحد  .وثمة أمم متعددة توزعت -ي ٔالارض  ،قال تعا_ى  ) :وقطعناهم -ي ٔالارض أمما مـ}6م الصـالحون ومـ}6م دون
َ
ذلك  ،وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ( } ٔالاعراف . { 168 :
 - 9هذﻩ ٓالاية ٔالاخ@<ة  -و-ي القرآن غ@<ها كث@<  -تعلمنا أسباب التعدد -ي الزمان واملكان كل67ما  .إذ Éي تطلق كلمـة ٔالامـة
عVــى الجماعــة الــ تم@ــ¤ت بأ6Bــا صــالحة كمــا تطلقهــا عVــى الجماعــة الــ تم@ــ¤ت بأ6Bــاغ@< صــالحة  .فنعــرف مــن ٓالايــة أن
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الجماعة تكون أمة م اش<¥ك أفرادها فيما يم@¤هم عن غ@<هم بصرف النظر عن مضمون هذا املم@ . ¤عVى هذا الوجه
كـان النــاس أمــة بمــا تم@ــ¤وا بــه مــن كــو6Bم ناســا  .تم@ــ¤وا عـن أمــة مــن الجــن  .وعــن أمــة مــن الحيــوان  .وملــا كانــت املم@ـ¤ات
متعددة فإن ٔالامم متعددة بدون تشابه أو تعارض أو تناقض وان اش<¥كت جميعا -ي ا6Bا جماعات متم@ـ¤ة  .قـال تعـا_ى :
ولكــل أمــة رســول ( } يــونس  . { 47 :وقــال  ) :ولقــد بعثنــا -ــي كــل أمــة رســوال أن اعبــدوا ﷲ ( } النحــل  . { 36 :فــدل عVــى أن
تلك جماعات كانت متم@¤ة بالكفر فاستحقت رسال يدعو6Bا ا_ى عبادة ﷲ  .أما بعد الرسـل فكـل املـؤمن@ن برسـولهم أمـة
بمــا تم@ــ¤وا بــه مــن رســول وكتــاب ومناســك  .أوضــح مثــال ماجــاء متتابعــامن ٓالايــات -ــي ســورة املائــدة  ،قــال تعــا_ى  ) :إنــا
أنزلنا التوراة ف67ا هـدى ونـور  ،يحكـم 6²ـا النبيـون الـذين أسـلموا للـذين هـادوا ( } ٓالايـة  { 44وبعـد أن فصـل بعـض آيـات
التــوراة -ــي ٓالايــة  45قــال -ــي ٓالايــة  ) : 46وقفينــا عVــى آثــارهم بعي³ــ بــن مــريم مصــدقا ملــا بــ@ن يديــه مــن التــوراة وآتينــاﻩ
الانجيل فيه هدى ونور ( وبعـد أن ب َـ@ن -ـي ٓالايـة  47حكـم الخـروج عVـى أحكـام الانجيـل جـاءت ٓالايـة  48لتقـول  ) :وانزلنـا
إليك الكتاب بـالحق مصـدقا ملـا بـ@ن يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـا عليـه فـاحكم بيـ}6م بمـا أنـزل ﷲ (  .هكـذا تحـدث القـرآن
عــن ٔالاديــان الســماوية الثالثــة تباعــا ثــم قــال  :لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة وم}6اجــا  ،ولــو شــاء ﷲ لجعلكــم أمــة واحــدة ( }
املائـدة  . { 48 :ف َـدل عVـى أنـه -ـي نطـاق ٔالامـة املتم@ـ¤ة بااليمـان بـاهلل يتـوزع املؤمنـون أممـا تتم@ـ ¤كـل م}6ـا برسـولها وشـرع6°ا
وم}6اجه ــا  .وتص ــدق دالل ــة الكلم ــة  -ــي الح ــالت@ن ب ــدون تش ــابه أو تع ــارض أو تن ــاقض  ،إذ أن من ــاط التم@ ــ - ¤ــي ك ــل حال ــة
مختلف عنه -ي الحالة ٔالاخرى .
 - 10وألنه الع=<ة -ي داللة " ٔالامة " بمضمون ٔالامر الذي تم@¤ت به الجماعة فأصبحت أمة فأن الجماعة املتم@ـ¤ة بـالكفر
ً
ً
بالرسالة ومناهضة رسولهاÉي أيضا أمة  .ولقد ذكرنا من قبل قوله تعـا_ى  ):وقطعنـاهم -ـي ٔالارض أممـا مـ}6م الصـالحون
وم}6م دون ذلك ( }ٔالاعراف  . { 168 :نضيف هنا آيات بينات أخر  .قال تعا_ى  ) :ما يجادل -ـي آيـات ﷲ إال الـذين كفـروا
فــال يغــررك يقلــ¡6م -ــي الــبالد  .كــذبت قــبلهم قــوم نــوح والاحـزاب مــن بعــدهم وهمــت كــل أمــة برســولهم ليأخــذوﻩ وجــادلوا
بالباط ــل ليدحض ــوا ب ــه الح ــق فأخ ــذ6م فكي ــف ك ــان عق ــاب ( } غ ــافر  . { 4،5 :وق ــال  ) :وأم ــم س ــنمتعهم ث ــم يمس ــهم من ــا
عذاب أليم ( } هود  . { 48 :وقال ) وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قـبلكم ( } العنكبـوت  . { 18 :وقـال  ) :كلمـا دخلـت أمـة
َ
لعنت أخ6°ا ح إذا َاداركوا ف67اجميعا قالت أخراهم ألوالهم ربنا هؤالء أضلونا فآ6م عذابا ضعفامن النار  ،قال لكـل
ضعف ولكن التعلمون ( } ٔالاعراف . { 38 :
ً
ً
 - 11وقد تكون جماعة من الناس لم تلتق زمانا أو مكانا ولك}6م يش<¥كون -ي صفة خاصة 6²م مقصورة عل67م يتم@¤ون
6²ا عن غ@ـ<هم  .إ6Bـم حينئـذ أمـة  .كـذلك أسـم آيـات القـرآن جميـع الرسـل ؤالانبيـاء أمـة واحـدة مـع أنـه  -سـبحانه  -قـد
أسم كل جماعة آمنت برسول م}6م أمة  .فابتداء من ٓالاية  48من سورة ٔالانبيـاء يتحـدث القـرآن عـن الرسـل ؤالانبيـاء
ً
ً
 ،فيذكر مو وهارون وابراهيم ولوطا ونوحا وداوود وسليمان وأيوب واسماعيل وادريس وذا الكفل وذا النون وزكريا
ويح Ýــ ث ــم يق ــول  ) :إن ه ــذﻩ أم ــتكم أم ــة واح ــدة وأن ــا ربك ــم فاعب ــدون ( } ٔالانبي ــاء  . { 92 :ول ــم يش ــتبه ه ــذا أو يتع ــارض أو
يتناقض مع الحديث عن ب Äيعقوب وحدهم عVى أ6Bم أمة ح@ن أخ=< باش<¥اكهم -ي الايمان بإله أب67م  .قال تعـا_ى  ) :أم
كن ــتم ش ــهداء إذ حض ــر يعق ــوب امل ــوت إذ ق ــال لبني ــه ماتعب ــدون م ــن بع ــدي  ،ق ــالوا نعب ــد إله ــك وإل ــه آبائ ــك إبـ ـراهيم و
ً
ً
إسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون  .تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم وال تسألون عما كانوا
يعملون ( } البقرة . { 134 ،133 :
وإذا كان املؤمنون بكل رسول أمة  ،فإن م}6م من يكونون أمة بما يتم@¤ون به من اسـ<¥اك -ـي نشـاط الـدعوة أو منسـك
من مناسك العبادة - .ي املعٔ Äالاول قال ﷲ تعا_ى  ) :ومن قوم مو أمة 6mدون بـالحق وبـه يعـدلون ( } ٔالاعـراف 159 :
{  .و-ــي املعÄــ الثــاني قــال تعــا_ى  ) :مــن أهــل الكتــاب أمــة قائمــة يتلــون آيــات ﷲ آنــاء الليــل وهــم يســجدون ( } آل عمـران :
 . { 113ويالحظ أنه عندما أراد أن يتحدث عن جماعة متم@¤ة بالهداية أو بالتالوة ب@ن جماعة Éي أمـة مـن حيـث تم@¤هـا
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ً
برسـولها أو بكتا6²ـا ايمـ الجماعـة ٔالاو_ــى " أمـة " وأشـار إ_ـى الجماعــة الثانيـة بمـا يم@¤هـا  ،مكتفيــا بـه -ـي التعريـف 6²ــا دون
ً
أن يسم67ا أمة إظهارا للمم@¤ات القصود أظهارها  ،وتلك قمة من قمم البالغة -ي القرآن .
ً
ً
ً
عVى أي حال  ،فإن القرآن قد أسم الجماعة املتم@¤ة أمة ح ح@ن كان َ
مم@¤ها أمرا اليتصل بالعقيدة ايمانا أو كفرا .
فأسم الجماعة املتم@¤ة بعالقة قربى أمة فتعددت ٔالامم بتعدد الغروع  ،بعد أن كـان قـد أسـم كـل ٔالاقربـاء أمـة حـ@ن
اجتمعــوا فتم@ــ¤وا بأصــلهم الواحــد  .قــال تعــا_ى  ) :ومــن قــوم موــ أمــة 6mــدون بــالحق وبــه يعــدلون ( } ٔالاعـراف . { 160 :
وهو واضح الداللة عVى أنه حيث تتم@ ¤الجماعة تكون أمة -ي لغة القرآن ،
ً
واليمنع هذا من أن تكون جزءا من أمة عVى وجه آخر مما يم@ ¤الجماعات .
 - 12بل إن كلمة أمة َ
تدل عVى الجماعة ولـو لـم تتم@ـ ¤إال بموقـف واحـد -ـي حالـة واحـدة 6² .ـذا املعÄـ اسـم املقتصـدين
ي الانفاق بدون اسراف أو تقت@<أمة  .قال  ) :م}6م أمة مقتصدة وكث@<م}6م ساء ما يعملون ( }املائدة  . { 66 :وقال  ) :وملاورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ( } القصص . { 23 :
وكلمة ٔالامة -ي هذﻩ ٓالاية التع Äمجرد الجماعة بل تع Äالجماعة املتم@¤ة بموقف واحد أو حالة واحدة  .جماعة تسقي
ً
وحــدها دون ٓالاخــرين  .وكانــت تســمي6°م أمــة إبـرازا لهــذا املم@ــ ¤حــ ت=ــ<ز الحالــة ٔالاخــرى الــ أخ=ــ< 6²ــا -ــي ٓالايــة فقــال ... ) :
ووجد من دو6Bم امرأت@ن تذودان  ،قال ماخطبكما  ،قالتا النسقي ح يصدر الرعاء وأبونا شيخ كب@< ( } القصص 23 :
{.
 - 13هذﻩ Éي داللة كلمة " ٔالامة " -ي لغة القرآن  .و6²ذﻩ الداللة كان املسلمون  ،كل املسلم@ن  ،وما يزالـون وسـيبقون ،
أمة واحدة من حيـث تم@ـ¤هم عـن غ@ـ<هم مـن النـاس بانتمـا6ªم الـدي Äإ_ـى الاسـالم  ،سـواء أخـذت كلمـة الاسـالم بمعناهـا
الشــامل الــدين كلــه -ــي قولــه تعــا_ى  ) :وإذ يرفــع ابــاهيم القواعــد مــن البيــت واســماعيل ربنــا تقبــل مناإنــك أنــت الســميع
العليم  .ربنا واجعلنا مسلم@ن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك (} البقرة . { 128 ، 127 :
أو أخــذت بمعناهــا الخــاص بالــذين يؤمنــون برســالة محمــد عليــه الصــالة والســالم  .ولقــد خاطــب الق ـرآن املســلم@ن 6²ــذا
التخصيص واسماهم أمة  .قال تعا_ى  :كنتم خ@< أمة أخرجت للناس ( } آل عمران  ، { 110 :وقال :
ً
َ
) وك ــذلك جعان ــاكم أم ــة وس ــطا لتكون ــوا ش ــهداء ( } البق ــرة  . { 143 :وق ــال  ) :واعتص ــموا بحب ــل ﷲ جميع ــا وال تفرق ــوا ،
واذكروا نعمة ﷲ علـيكم إذ كنـتم أعـداء فـألف بـ@ن قلـوبكم فأصـبحتم بنعمتـه إخوانـا وكنـتم عVـى سـفا حفـرة مـن النـار
فأنقذكم م}6ا  ،كذلك يب@ن ﷲ لكم آياته لعلكم 6تدون  .ولتكن منكم أمة يدعون إ_ى الخ@< ويأمرون بـاملعروف وي}6ـون
عن النكر  ،وأولئك هم املفلحون  .والتكونـوا كالـذين َتفرقـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا جـاءهم َ
البينـات  ،وأولئـك لهـم عـذاب
عظيم ( } آل عمران . { 105 ، 104 : 103 :
ً
 - 14و 6²ــذﻩ الدالل ــة كان ــت الاغلبي ــة الس ــاحقة م ــن الش ــعب العرب ــي  ،وم ــا يزال ــون وس ــيبقون  ،ج ــزءا اليتجـ ـزأ م ــن ٔالام ــة
الاس ــالمية ال ــ ينتم ــ ال 67ــا ك ــل املس ــلم@ن  -ــي ٔالارض بص ــرف النظ ــر ع ــن أجناس ــهم وأل ــوا6Bم ولغ ــا6م وأممه ــم ودوله ــم
وأوطـا6Bم  .الفضــلألحد مــ}6م عVــى ٓالاخــر إال بــالتقوى - .ــي رحــاب هـذا الانتمــاء إ_ــى ٔالامــة الاســالمية يلتقــي مئــات املاليــ@ن مــن
ً
ً
ً
البشــر  .ولــو أن مســلما واحــدا قــد وجــد -ــي أي أرض - ،ــي أي شــعب - ،ــي أيــة أمــة - ،ــي أيــة دولــة  ،لكــان واحــدا مــن ٔالامــة
ً
ً
ً
الاسالمية  .وما تزال هذﻩ ٔالامة الاسالمية تنمو عددا بمن 6mتدي إ_ى الاسالم دينا -ي أقطار ٔالارض جميعا .
ً
 - 15و6²ــذﻩ الداللــة أيضــا  ،داللــة كلمــة ٔالامــة -ــي لغــة الق ـرآن  ،يكــون كــل العــرب منتمــ@ن إ_ــى أمــة عربيــة واحــدة ،حيــث
يكون مم@¤هم عن شعوب وأمم أخرىما يم@ٔ ¤الامم عن الشعوب والقبائل  ،أو مايم@ٔ ¤الامم بعضها عـن بعـض مـن وحـدة
اللغ ــة كم ــا ق ــال فخت ــه ٔالامل ــاني  ،أو وح ــدة ٔالارض ؤالاص ــل والع ــادات واللغ ــة والاس ــ<¥اك  -ــي الع ــادات والش ــعور كم ــا ق ــال
مانتشــي Äالايط ــا_ي  ،أو وح ــدة الرغبــة  -ــي الحي ــاة املشــ<¥كة كم ــا ق ــال رينــان الفرن ³ــ  ،او وح ــدة التــاريخ واللغ ــة والحي ــاة
الاقتصادية والثقافية املش<¥كة كما قال ستال@ن السوفياتي  ،أو وحدة اللغة والاش<¥اك -ي التاريخ كما قال استاذنا أبو
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خلدون ساطع الحصري  ،أو كان مم@ٔ ¤الامة ا6Bا " مجتمع ذو حضارة متم@¤ة  ،من شعب مع@ن مستقر عVى أرض خاصة
ومش<¥كة َ
تكون نتيجة تطور تاريÂي مش<¥ك "...
كم ــا اج 6°ــدنا فقلن ــا  ...ال 6mــم ه ــذا الخ ــالف  -ــي بي ــان عناص ــر التم@ ــ ¤الق ــومي لألم ــة  .امله ــم أن ــه حي ــث يوج ــد املم@ ــ ¤الق ــومي
لجماعة من الناس يصح -ي لغة القرآن كتاب املسلم@ن  ،أن تسم الجماعة أمة  ،وال ينكـرﻩ عل67ـا مسـلم وهـو مسـلم ،
مــادام الينكــر املســلم وهــو مســلم أن كــل جماعــة متم@ــ¤ة حــ مــن الــدواب Éــي " أمــة " فكيــف باملســلم ينكــر عVــى جماعــة
قوميــة الانتمــاء أ6Bــم أمــة  .ؤالامــة كمــا تتم@ــ ¤بوحــدة العالقــة القوميــة  ،التتشــابه وال تتعــارض وال تتنــاقض مــع ٔالامــة كمــا
تتم@ ــ ¤بوح ــدة العالق ــة الديني ــة  .ف ــال تتش ــابه وال تتع ــارض وال تتن ــاقض " ٔالام ــة العربي ــة " م ــع " ٔالام ــة الاس ــالمية " ؛ كم ــا
التتشـابه وال تتعـارض والتتنـاقض ٔالامـة الفرنسـية ؤالامـة الانكل@¤يـة ؤالامـة الاملانيـة والامـة الايطاليـة  ...مـع كـون كـل هـذﻩ
ٔالامم تنتم عقيدة إ_ى ٔالامة املسيحية  .كل من الانتمائ@ن قائم  ،ولكن كل م}6ما ذو مضمون مختلف .
ً
ً
- 16مرتان -ي التاريخ الذي نعرفه قيـل غ@ـ< مـانقول  .قيـل إن لالنتمـاء الـدي Äوالانتمـاء القـومي مضـمونا واحـدا وأن لكـل
ً
ً
دين أرضا ولكل أرض دينا  .وكان العرب هم الضـحايا -ـي املـرت@ن  .أمـا املـرة ٔالاو_ـى فحينمـا اشـتعلت الحـروب عVـى امتـداد
ٔالارض ٔالاوروبية ب@ن أمراء الاقطاع كل يريد أن يزيد مساحة اقطاعيته  .فقال لهم البابا أربان الثـاني  " :إن ٔالارض الـ
تقيمــون عل67االتكــاد تنــتج مــايكفي غــذاء الفالحــ@ن  ،وهــذا هــو الســبب -ــي اقتتــالكم  ،فــانطلقوا إ_ــى الامــاكن املقدس ــة ،
ً
وهنــاك ســتكون ممالــك الشــرق جميعــا بــ@ن أيــديكم فاقتســموها "  .لــم يكــن للــدين املســيàي شــأن بمــا يقتتــل مــن أجلــه
ً
أمـراء الاقطــاع فقــد كــانوا جميعــا مســيحي@ن  ،ولــم يكــن ملــا نصــح بــه البابــا شــأن باملســيحية ديــن املحبــة والســالم  ،وإنمــا
كــان للمؤسســة الكنيســة الــ يرأســها البابــا شــأن بــاألرض الــ خر6²ــا القتــال فقــد كانــت شــريكة -ــي ريعهــا  .وكــان القائــل
َ
واملس ــتمعون اليـ ــه يعرفـ ــون أال شـ ــأن للمسـ ــيحية بم ــا قيـ ــل  .فقـ ــال أح ــد الفرنسـ ــي@ن حينئ ــذ إ6Bـ ــا دعـ ــوة ‘_ـ ــى أن يسـ ــتغل
الفرنســيون الــدين  .وقــد اســتغل الفرنس ـيون وغ@ــ< الفرنســي@ن الــدين ليقنعــوا الشــعوب بــأن تقــدم ابناءهــا ضــحايا عVــى
مــذابح أطمــاع ٔالامـراء الاقطــاعي@ن  .كيــف ؟ بمقولــة بســيطة  ،كالنــاس -ــي ذاك العصــر  :إن نشــأة املســيحية -ــي فلســط@ن
تع Äملكية املسـيحي@ن لفلسـط@ن فعلـ67م اسـتعاد6امن الغـزاة املسـلم@ن  .وهكـذا َ
وحـد املعتـدو بـ@ن مضـمون الانتمـاء إ_ـى
ً
ً
املسيحية ومضمون الانتماء إ_ى أرض فلسط@ن وبدأت الحـروب الصـليبية الـ اسـتمرت قرنـا كـامال ) مـن عـام  1096ا_ـى
عام  ( 1192وذهب ضحي6°ا آالف البشر  .ومـا توقفـت إذ توقفـت إال حينمـا اسـتطاع العـرب  ،مسـلم@ن ومسـيحي@ن  ،أن
يقنعـ ــوا ٔالاوروبيـ ــ@ن  ،باالسـ ــلوب املناسـ ــب  ،بـ ــأال جـ ــدوى مـ ــن الخلـ ــط بـ ــ@ن الانتمـ ــاء إ_ـ ــى العقيـ ــدة والانتمـ ــاء إ_ـ ــى ٔالارض ،
فتحررت ٔالارض العربية  .فهل يتب Äاملسلم ٔالافكار الصليبية ؟
أما املرة الثانية  ،فحبنما أراد املتخلفون من 6mود أوروبا أن يخرجوا من عزل6°م القبلية " الغيتو "  ،وأرادت الرأسمالية
ً
ً
ً
النامية -ي أوروبا أن تسخرهم عازال بشريا يحول دون وحدة ٔالامة العربية ويحرس مصالح الام=<يالية  ،فصاغوا جميعا
َ
َ
ما يعرف " بالصهيونية "  .وليست الصهيونية إال فكرة متخلفة تخلف سكان الغيتو
ً
ً
تقــول  :إن ك ــل م ــن توحــدوا دين ــا له ــم ح ــق -ــي أن يتوح ــدوا وطن ــا ودولــة  .و Éــي فك ــرة قابل ــة للســتعارة ول ــو تغ@ ــ< مض ــمو6Bا
ً
ال67ــودي  .فكــل زعــم أن الانتمــاء ا_ــى الــدين يلــد حقــا -ــي ٔالارض  ،بصــرف النظــر عــن الانتمــاء القــومي ا_ــى ٔالامــة أو الانتمــاء
ً
الوط Äا_ى الدولة  ،هو -ي حقيقته املذهبية " صـهيوني " ولـو لـم يكـن 6mوديـا  ،وهـم كث@ـ<  .كمـا أن مـن ينكـر هـذا املـذهب
ً
ً
ً
ً
اليكون صهيونيا ولو كان 6mوديا  ،واهم كث@<ا أيضا  .وملا كان البد لكل دولة من أرض ) وطن (  ،فقد أختار الرأسماليون
ً
ً
ٔالاوروبيون والصهاينة من ال67ود أرض فلسط@ن اختيارا "صليبيا"
إن نشأة ال67ودية -ي فلسط@ن تعÄـ عنـدهم ملكيـة فلسـط@ن لل67ـود  ،فعلـ67م اسـتعاد6ا مـن الغـزاة العـرب  .وهكـذا َ
وحـد
املعتـدون بـ@ن مضــمون الانتمـاء ا_ـى ال67وديــة ومضـمون الانتمـاء ا_ــى أرض فلسـط@ن وبـدأ الصـراع العربـي الصـهيوني  ،ومــا
ً
ي ـزال مس ــتمرا  ،ول ــن يتوق ــف إال حينم ــا يس ــتطيع الع ــرب  ،مس ــلم@ن وغ@ ــ< مس ــلم@ن  ،أن يقنع ــوا الص ــهاينة  ،باألس ــلوب
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املناســب  ،بــأال جــدوى مــن الخلــط بــ@ن الانتمــاء ا_ــى العقيــدة والانتمــاء ا_ــى ٔالارض  ،فتتحــرر ٔالارض العربيــة  .فهــل يتبÄــ
املسلم ٔالافكار الصهيونية ؟
الحمد هلل  .اليقوم  ،إذن  ،لدىالشعب العربي سبب للتشابه أو التعارض أو التناقض بـ@ن العروبـة والاسـالم  .ومـع ذلـك
 ،أو بالرغم من ذلك  ،فإن الشعب العربي -ي حاجة ا_ى الحديث عن العالقة ب@ن العروبة والاسالم .
الدين واملجتمع
 - 17فهــل يكــون ذلــك ألن عــدم تشــابه  ،أو تعــارض أو تنــاقض  ،عالقــة الانتمــاء إ_ــى الاســالم وعالقــة الانتمــاء إ_ــى العروبــة
يث@ ــ< وه ــم انتف ــاء العالق ــة ب ــ@ن الاس ــالم والعروب ــة إ_ ــى ح ــد الاس ــتغناء بأح ــدهما ع ــن ٓالاخ ــر ؟ ق ــد يك ــون  .واملس ــلم امل ــؤمن
التغنيه عن دينه أرض الدنيا كلها  .والعربي القومي التغنيه عن أمته كل أمم ٔالارض  .وما يث@< ٔالاوهام إال الجهل  .وهو -
هنا  -جهل باالسالم وجهل بالعروبة  ،فجهل بالعالقة " العضوية " بي}6ما .
الجهل باالسالم يؤدي إ_ى أخذﻩ عVى أنه مجرد دين فال يحيط بما يم@ ¤الاسالم من ب@ن ٔالاديان  .والجهل بالعروبة يـؤدي
ً
إ_ــى أخــذهما عVــى أ6Bــا مجــرد ديــن فــال يحــيط بمــا يم@ــٔ ¤الامــة العربيــة مــن بــ@ن ٔالامــم  ) .تمي@ــ ¤ولــيس امتيــازا (  .فــإن اجتمعــا
انتفى العلم بما ب@ن الاسالم خاصة ؤالامة العربية خاصة من عالقـة خاصـة المثيـل لهـا  -فيمـا نعـرف مـن تـاريخ ٔالاديـان
ؤالامم  -ب@ن أي دين وأية أمة  .فهل نبدأ من البداية ؟
ً
قلنــا ونعيــد إن الاصــل -ــي " الــدين " عامــة أنــه كــان عنصـرا مــن عناصــر التكوينــات الاجتماعيــة املختلفــة الــ كانــت وحــدة
"الاص ــل" مح ــور تكوي} 6ــا ) ٔالاس ــر والعش ــائر والقبائ ــل ( وانقل ــب ٔالاج ــداد ال ــذين م ــاتوا آله ــة يعب ــدهم نس ــلهم م ــن ٔالاحي ــاء ،
ً
ويتم@ ــ¤ون  6²ــم ع ــن ذوي " ٔالاج ــداد  -الاله ــة " الاخ ــرين  .ث ــم اس ــتقر " الال ــه " مم@ ـ¤ا لك ــل قبيل ــة  ،فك ــان لك ــل قبيل ــة إلهه ــا
ً
ً
الخــاص تختــارﻩ طبقــا لظروفهــا الخاصــة  ،وتعبــدﻩ طبقــا لتقاليــدها الخاص ـة  ،وتلــتمس منــه العــون -ــي تحقيــق مصــ@<ها
الخــاص  .فــإذا تعــددت مشــكال6ا لــم يكــن ثمــة مــايمنع أن يك ــون لكــل قبيلــة أو مجموعــة مــن القبائــل عــدد مــن ٓالاله ــة
يخــتص كــل مــ}6م بإســداء العــون -ــي واحــدة مــن تلــك املشــكالت عVــى ماكــانوا يعتقــدون  .فثمــة إلــه للحــرب  ،وإلــه للــزرع ،
ً
وإل ــه للص ــيد  ،وإل ــه للمالح ــة  ،وإل ــه للح ــب أيض ــا  ...ال ــخ  ،ولك} 6ــا  ،حتى ــوÉي مجموع ــة خاص ــة  ،كان ــت تق ــوم بالوظيف ــة
املشــ<¥كة لاللــه -ــي املجتمعــات القبليــة ومــا دو6Bــا مــن مجتمعــات عشــائرية وأســرية فÁــ " رمــز " يجســد الوجــود الاجتمــاي
ً
املستقل لكل جماعة ويم@¤ها عن غ@<ها  .كل هذا اليزال قائما -ي املجتمعات القبلية املعاصرة .
ً
فلما جاءت الرساالت السماوية والرسل من عند ﷲ إ_ى مجتمعات قبلية أرسل إلىكل قبيلة رسوال من أبناءها يدعوها
ً
إ_ــى إلــه واحــد  ) .ولقــد بعثنــا  -ــي كــل أمــة رســوال أن اعبــدوا ﷲ واجتنب ــوا الطــاغوت ( } النحــل  . { 36 :ؤالامثلــة كث@ــ<ة  -ــي
ً
القرآن ) ولقد أرسلنا نوحا إ_ى قومه إني لكم نذير مب@ن ( } هـود  . { 25 :وإ_ـى عـاد أخـاهم هـودا  ،قـال يـا قـوم اعبـدوا ﷲ
ً
مالكم من إله غ@<ﻩ إن أنتم إال مف<¥ون ( } هود  . { 50:وإ_ى ثمود أخاهم صالحا  ،قال ياقوم اعبدوا ﷲ مالكم إله غ@<ﻩ
ً
( } هود  . { 61 :وإ_ى مدين أخاهم شعيبا  ،قـال يـاقوم اعبـدوا ﷲ مـالكم مـن إلـه غ@ـ<ﻩ ( } هـود  . { 84 :وكـان بنـو اسـرائيل
ً
مــن املجتمعــات القبليــة الــ أرســل إل67ــا خاصــة  ،رســول مــن عنــد ﷲ :أرســل إلــ67م موــ عليــه الســالم أ وال  ):وآتينــا
مو الكتاب وجعلناﻩ هـدى لبÄـ اسـرائيل( }الاسـراء  ) . { 2 :وإذ قـال موـ لقومـه لـم تـؤذون Äوقـد تعلمـون انـي رسـول
ﷲ إليكم ( } الصف  . { 5 :ثم ارسل ال67م عي ³عليه السالم  ) :وإذ قال عي ³بن مريم يـاب Äاسـرائيل إنـي رسـول ﷲ
إليكم ( }الصف . { 6:ولقد كان كل الرسل الذين جاء ذكرهم -ي القرآن يحملون دعوة واحدة Éي " التوحيد "
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ً
) اعبدوا ﷲ مالكم من إله غ@<ﻩ (  ،ولكن لم تكن أي م}6ـا دعـوة انسـانية  .نعÄـ موجهـة إ_ـى النـاس جميعـا  .غ@ـ< أن هـذا
ً
التوجيه قد بدا محدودا -ي رسالة مو  ،ثم فتحت أبوابه -ي رسالة عي ، ³لت6°يأ الانسانية الستقبال رسالة محمـد
ً
 ،عل67م السالم جميعا .
فلقد أمر مو بأن يتجـاوز برسـالته محـيط قبيلتـه مـن بÄـ إسـرائيل  ،وبـأن يـذهب ا_ـى فرعـون ) اذهـب إ_ـى فرعـون إنـه
طÔى ( } طه  . { 24 :فتدخل الحذر القبVي من الاتصال بغ@< أبناء القبيلـة  ،فـالتمس موـ مـن مصـادر القـوة مـالم يكـن
ي حاجة إليه وهو آمن -ي قبيلته  ) .قال رب اشـرح _ـي صـدري َ .ويسـر _ـي أمـري  .واحلـل عقـدة مـن لسـاني  .يفقهـوا قـو_ي .ً
واجعل _ي وزيرا من اهVي  .هارون أãي  .اشدد به أزري ( } طه  ) . { 31- 25 :قال قد اوتيت سؤالك يامو ( } طه { 36 :
 ) .اذهــب أنــت وأخــوك بآيــاتي وال تنيــا -ــي ذكــري اذهبــا إ_ــى فرعــون إنــه طÔــى ( } طــه  . { 43 : 42 :موــ وهــارون يحمــالن
ً
ً
رســالة إ_ــى مــن الينتمــون ا_ــى بÄــ اسـرائيل  .إ_ــى طاغيــة معــ@ن بصــفته حاكمــا ) فرعونــا ( -ــي مصــر  ،وإ_ــى طــاغي@ن معينيــ@ن
باالسم  :قارون وهامان ) وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مو بالبينات فاستك=<وا -ي ٔالارض وما كانوا سـابق@ن
( } العنكبوت  . { 39 :كانت تلك بداية خروج الرسالة الدينية من الاطار القبVي إ_ى الاطار الشع. ä
فقد كان الناس -ي مصر مستقرين -ي وادي ال}6ر اليتمايزون فيما بيـ}6م بمـا يم@ـ ¤القبائـل مـن وحـدة النسـب الحقيقـي أو
ً
ً
ً
املوهـوم  .وكانــت آلهـ6°م رمــوزا للبيئـة الجغرافيــة ولــم تكـن رمــوزا لحـدود قبائــل متجــاورة  .وكـان فــوقهم فرعـون إلهــا وابــن
ً
ً
ً
ً
إلــه وملكــا ومالكــا وحيــدا لــألرض والنــاس وخالــدا بعــد املــوت اليمــوت  .فكانــت رســالة موــ وأخيــه هــارون موجهــة إ_ــى "
ً
شعب " -ي مصر مخاطبا -ي شخص حاكمه فرعون ورجاله .
ً
ولكن هذا الخروج بالدين من الاطار القبVي إ_ى الاطار الشع äبقي محدودا -ي وسيلته و-ي مـداﻩ  .وإنـا لـنفهم مـن ٓالايـات
أن موـ وهـارون لـم يــذهبا ا_ـى فرعـون ويواجهــاﻩ منفـردين بـدون حشـد قبVــي مـن بÄـ إسـرائيل  .إذ مـاان رفـض فرعــون
الاســتجابة للرســالة وبــدأت املطــاردة حــ طــارد فرعــون وجنــدﻩ " بÄــ إس ـرائيل " ولــيس موــ وهــارون وحــدهما  ) .يــابÄ
اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ( } طه  . { 80 :فنالحظ أن رفض فرعون رسالة مو وهارون كان عند ب Äاسرائيل
ً
عــداء لهــم جميعــا  .وتلــك إحــدى خص ــائص املجتمعــات القبليــة  .كــل هــذا يع Äــ  -عنــدنا  -أن موــ وهــارون لــم يكون ــا
َ
ً
وحــدهما منــذ البدايــة  ،بــل كانــا يبلغــان الرســالة -ــي حمايــة قبليــة  .وقــد يكــون ذلــك مــا أفــزع فرعــون فحســب ٔالامــر ســتارا
لالستيالء عVى الحكم ف<åاﻩ يحشد قومه تحت شعار امللك  ) .ونادى فرعون -ي قومه قال يـاقوم ألـيس _ـي ملـك مصـر ( }
الزخرف  . { 51 :ثم إن مو لم يرسل إ_ى شعب آخر مرة ثانية .
ً
أيــا ماكــان ٔالامــر فــإن املســيح عي³ــ بــن مــريم هــو الــذي سيســمو بالــدين فــوق الانتمــاء القبVــي والشــع äويطــرح ألول مــرة
وحــدة الــدين -ــي الانســانية  ،أو وحــدة الانســانية -ــي الــدين  ،ويبشــر بأنــه يمهــد لتقبــل رســالة الاســالم  .فلقــد عرفنــا مــن
ً
ً
القـرآن  ،أنــه  ،عليــه الســالم  ،كــان رســوال إ_ــى بÄــ اسـرائيل  .وقــد بقــي كــذلك مــا بقــي رســوال  .ولكــن رســالته الــ67م كانــت
تتضـمن إضـافة إ_ــى ماحملـه موـ  .كانــت تتضـمن دعـوة وبشــرى بـالخروج مـن مضــيق عالقـة الانتمـاء القبVــي إ_ـى رحــاب
ً
ـدقا مل ــا ب ــ@ن ي ـ َ
ـدي م ــن الت ــوراة
ٔالاخ ــوة  -ــي ال ــدين  ) .وإذ ق ــال عي ³ــ اب ــن م ــريم ي ــاب Äاس ـرائيل إن ــي رس ــول ﷲ إل ــيكم مص ـ
ً
َ
ومبشـرا برسـول مـن بعـدي أسـمه أحمــد ( } الصـف  . { 6 :فلمـا كـذبوﻩ حـدث ذلـك الحــدث الجليـل الـذي تطـور بـه الــدين
ً
فأصبح عالقة انتمـاء إ_ـى السـماء بعـد أن كـان مق<¥نـا بعالقـات الانتمـاء العشـائرية عVـى يـد إبـراهيم ونـوح  ،والقبليـة عVـى
يد هود وصالح وشعيب ومو  .سقطت عالقات الانتماء العشائري والقبVي  ،وسمت عالقة الانتماء الـدي Äلتكـون -ـي
" ﷲ " الواحد ٔالاحد وحدﻩ  .قص علينا القرآن قصة تلك الطفرة العظيمـة -ـي ٓالايـة  52مـن سـورة آ ل عمـران  .قـال ) :
فلمــا أح ــس عي ³ــ م ــ}6م الكف ــر ق ــال م ــن أنص ــاري إ_ــى ﷲ  ،ق ــال الحواري ــون نح ــن أنص ــار ﷲ  ،آمن ــا ب ــاهلل  ،واش ــهد بأن ــا
مسلمون ( .
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 - 18إن ــا نت ــابع تط ــور ال ــدين ع Vــى مس ــتوى عالقت ــه بتط ــور التك ــوين الاجتم ــاي مــن العش ــ@<ة ا_ ــى القبيل ــة  ،ا_ ــى الش ــعب ،
لنصل إ_ى حيث نرى عالقة الدين باألمة أو عالقة الاسالم بالعروبة وهو موضوعنا ٔالاصيل .
َ
ً
وليس مما يلزم لبيان مانريد أن نعرض لتفصيل مضمون الشرائع كيف تطور متسـقا مـع تطـور املجتمعـات  .ومـع ذلـك
ً
النرى بأسا -ي أن نش@< إ_ى ماتتضمنه الشريعة املوسوية من خصائص ماتزال تحمل الطابع القبVي.
وم ــا تتض ــمنه الش ــريعة املس ــيحية م ــن خص ــائص فائق ــة التجري ــد الانس ــاني  .ه ــذا م ــع علمن ــا ب ــأن مايق ــال ل ــه " الت ــوراة "
املتداولــة ٓالان  ،ليســت كلهــا ماتلقــاﻩ موــ  ،وبأ6Bــا كتبــت قبــل أن تكتشــف " التــوراة  -الرســالة " -ــي عهــد امللــك يوشـ َـيا
بعــد وفــاة موــ بنحــو ســبعة قــرون ) ســفر امللــوك الثــاني  ،اصــحاح  . ( 22وان الاناجيــل ٔالاربعــة Éــي ماكتبــه أربعــة مــن
تالمي ــذ الس ــيد املس ــيح  .إال أن تل ــك الكت ــب وم ــا أض ــيف إل 67ــا م ــن ش ــروح  Éــي مص ــادر الش ــريعت@ن كم ــا يعيش ــه ال 67ــود
والنصارى -ي الغالب من مذاه¡6م .
إن أظه ــر الخص ــائص القبلي ــة  -ــي كت ــاب " الت ــوراة " املوض ــوع  ،الح ــرص الف ــائق ع Vــى بي ــان ٔالانس ــاب  .إن ــه يتض ــمن ت ــاريخ
ً
العالم العVى أساس التطور البشري أو املادي أو تتابع ٔالاحداث الاحتماعية السلمية أو الحربيـة  ،بـل مبتـدئا بمـن تـزوج
ً
ً
ً ً
 ،ثم كم أنجب  ،ثم يتتبع ٔالاوالد وأوالد ٔالاوالد ومن تالهم جيال جيال  ،أسما أسما  ،ا_ى أن يصل ا_ى البنـاء القبVـي لبÄـ
اسرائيل ليقول  ،أو ليثبت  ،أن كل ال67ود -ي كل مكان من ٔالارض  ،ومن أي جنس وأي لون هم ساللة الاسـباط الاثÄـ
عش ــر ابن ــاء يعق ــوب ) اس ـرائيل ( ب ــن اس ــحاق ب ــن اب ـراهيم  .ه ــذﻩ العناي ــة بإثب ــات وح ــدة ٔالاص ــل العر Êــي واح ــدة م ــن أه ــم
مم@¤ات املجتمع القبVي ألن وحدة النسب Éي مناط الانتماء إ_ى القبيلة  ) .مقابـل " الهويـة " منـاط الانتمـاء إ_ـى الدولـة -ـي
عصرنا الحديث (  .ولقد كانت كل القبائل  ،وماتزال  ،تحرص عVى حفظ أنسا6²ا كما حرص ال67ود -ي التوراة .
ً
ولم تكن القبائل العربيـة أقـل حرصـا عVـى أنسـا6²ا مـ}6م أو مـن غ@ـ<هم  .ثـم يـأتي الالـه الخـاص " 6mـوﻩ " الـذي وعـد شـعبه
بأن يقودﻩ " إ_ى مدن عظيمة لـم تب}6ـا  ،وبيـوت مملـوءة كـل خ@ـ< لـم تمألهـا  ،وآبـار محفـورة لـم تحفرهـا وكـروم زيتـون لـم
تغرسها " ) سفر التثنية  .اصحاح  6آية  . ( 11ثم يأتي الرمز القبVي للقوة ) الطوطم (  .وهـو عنـدهم جبـل صـهيون حيـث
التقى " 6mوﻩ بجدهم يعقـوب وتصـارعا مصـارعة جسـدية لـم 6mـزم ف67ـا يعقـوب فأعجـب الالـه بـه وباركـه واختـارﻩ وأسـماﻩ
اسـرائيل " ) سـفر التكـوين  32 :آيـة  . ( 29 - 25ثـم التضـامن البشـري واملـا_ي بـ@ن أفـراد القبيلـة فتصـبح أرملـة ٔالاخ املتــو-ي
زوجة ألخيه بعد الوفاة بدون حاجة إ_ى ايجاب أو قبول أو عقد ح التشرد أن éمن القبيلة بشخصها أو بمالها  .ولقد
ً
ـائدا  -ــي القبائ ــل العربي ــة قب ــل الاس ــالم حي ــث كان ــت زوج ــة ٔالاب املتوفىتص ــبح زوج ــة البن ــه َ
فحرم ــه
ك ــان ه ــذا النظ ــام س ـ
ً
الاس ــالم  .وأخ@ ـ<ا الع ــداء  ،ب ــدون ح ــد أو قي ــد تشــريêي أو اجتم ــاي أو أخال Êــي  ،مل ــن ال ينتم ــون إ_ ــى القبيل ــة  .ق ــال حكم ــاء
صهيون  " :اضربوهم وهم يضحكون  .اسرقوهم وهم الهون  .قيـدوا أرجلهـم وانـتم راكعـون  .ادخلـوا بيـو6م وأهـدموها .
تسللوا إ_ى قلو6²م ومزقوها " ومن قبلهم قال إله ب Äاسرائيل " إني ادفع ا_ى ايديكم سكان ٔالارض فتطردهم من أمامك
ً
 ،التقطـ ــع معهـ ــم والمـ ــع آلهـ ــ6°م عهـ ــدا  .اليسـ ــكنون -ـ ــي أرضـ ــك لـ ــئال يجعلـ ــوك تخطـ ــىء " ) 0سـ ــفر الخـ ــروج  :اصـ ــحاح23
ً
آيــة22و . ( 23إن حــديث إلــه بÄــ اسـرائيل عــن آلهــه آخــرين بــدون إنكــار مكتفيــا بمنــع التعاهــد معهــم واضــح الداللــة عVــى
ماتحمله التوراة املوضوعة من آثار العصر القبVي  ،حيث لكل قبيلة إله تعبدﻩ  ،ف@<عاها .
ً
ً
عكــس هــذا تمامــا ماجــاءت بــه املســيحية  .لقــد جــاءت املســيحية تقــدم إ_ــى النــاس عالقــة انتمــاء إ_ــى " ملكــوت ﷲ " بــديال
ً
عن عالقـات الانتمـاء العرقيـة والاقتصـادية  .هـذا هـو جـوهر الديانـة املسـيحية  .أخـوة البشـر جميعـا -ـي ﷲ ودعـو6م إ_ـى
أن يتحـرروا مـن عالقـات الانتمـاء القبليــة والاقتصـادية لينتمـوا إ_ـى ملكـوت ﷲ  .أمــا عـن الانتمـاء الاقتصـادي ) امللكيــة (
الــ تم@ــ ¤النــاس بعضــهم عــن بعــض  ،فقــد أدا6Bــا الســيد املســيح ادانــة حاســمة  " .وفيمــا هــو خــارج إ_ــى الطريــق  ،ركــض
ً
واحد وجثا له وسأله  :ا6mا املعلم الصالح ماذا أعمل ألرث الحياة ٔالابدية ؟ فقال له يسوع  :ملاذا تدعوني صالحا  .لـيس
ً
أحد صالحا إال واحد وهو ﷲ  .أنت تعرف الوصايا  :التزن  ،التقتل
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التســرق  ،التشــهد بــالزور  ،أكــرم أبــاك وأم ـك  .فأجــاب وقــال ل ــه  :يــامعلم هــذﻩ كلهــا حفظ6°ــا منــذ حــداث  .فنظــر إلي ــه
يسوع َ
وأحبه وقال له  :يعوزك ëء واحـد اذهـب وبـع كـل مالـك وأعـط الفقـراء فيكـون لـك كåـ- ¤ـي السـماء وتعـال اتبعÄـ
ً
ً
حــامال الصــليب  .فــاغتم علىــالقول وم®ــ حزينــا ألنــه كــان ذا أمــوال كث@ــ<ة  .فنظــر يســوع حولــه وقــال لتالميــذﻩ ماأعســر
دخـول ذوي ٔالامـوال إ_ـى ملكـوت ﷲ  .فتح@ـ< التالميـذ مـن كالمـه  .فأجـاب يسـوع أيض ًـا وقـال لهـم  :ي َ
ـاب ، Äماأعسـر دخــول
املتكلــ@ن عVــى ٔالامــوال ا_ــى ملكــوت ﷲ " انجيــل مــرقص  .اصــحاح  10آيــة  . ( 25-17بقــي الانتمــاء ٔالاســري أو العشــائري أو
القبVــي القــائم عVــى قرابــة الــدم  .ولقــد أنكــر املســيح تقديمــه أو مســاواته بــاألخوة -ــي الــدين  " .وفيمــا هــو يكلــم الجمــوع أذا
ً
أم ــه واخوت ــه ق ــد وقف ــوا خ ــارج@ن ط ــالب@ن أن يكلم ــوﻩ  .فق ــال ل ــه واح ــد ه ــوذا ام ــك وأخوت ــك واقف ــون خارج ــا ط ــالب@ن أن
يكلمـوك فأجــاب وقـال للقائــل لــه  :مـن Éــي أمـي ومــن هــم أخـوتي  .ثــم مـد يــدﻩ نحــو تالميـذﻩ وقــال هـاأمي واخــوتي  .ألن مــن
يصنع مشيئة أبي الذي -ي السموات هو أãي وأخ وأمي " ) انجيل م  ،اصحاح  12آية ( 50-46
 - 19أمــا عــن البشــرى باالســالم فقــد التمســها الــبعض -ــي كلمــة " الانجيــل " حيــث تعÄــ -ــي أصــلها اللغــوي "البشــرى " .
وقيـل إنمـا جـاءت فيمـا رواﻩ يوحنــا -ـي انجيلـه مـن أن املسـيح قــد قـال  " :ومـ جـاء َ
املعـزي الــذي سأرسـله انـا الـيكم مــن
ٔالاب روح الحــق الــذي مــن عنــد ٓالاب ينبثــق فهــو يشــهد _ــي " ) الاصــحاح  15آيــة  . ( 26ولســنا نــرى -ــي أي القــول@ن مايــدل
ع Vــى البش ــرى باالس ــالم ع Vــى وج ــه التحدي ــد  .ولع ــل الص ــعوبة  -ــي الاهت ــداء إ_ ــى البش ــرى م ــن أق ــوال عي ³ــ علي ــه الس ــالم
َ
ماغلب عVى تلك الاقوال من الصيغ الرمزية  ،وما قد يكون شاب النقل عنه -ي الانجيل من قصور  .عVـى أي حـال فإنـا
َ
نعتقد أن أول عناصر البشرى قد جاء -ـي الزبـور ) الكتـاب ال®ـ أنـزل عVـى داوود (  .ففيـه يقـول " :الحجـر الـذي رفضـه
البنـاءون قـد صـار رأس الزاويـة " )املزمـور .( 118ولقـد كـان بنـو اسـرائيل يعرفـون -ـي ذلـك الوقـت أن جـدهم ابـراهيم كــان
ً
قد بÄـ الكعبـة للمـرة الرابعـة ومعـه اسـماعيل ولـدﻩ مـن هـاجر  ،و-ـي الكعبـة يقـوم الحجـر ٔالاسـود رأسـا للزاويـة  .ولـم ينـل
ذلـك ممـا كــان بنـو اسـرائيل يتبـاهون بــه مـن أن كــل الانبيـاء والرسـل مــ}6م والـ67م فقــال َ
مـ -ــي انجيلـه  " :قــال لهـم يســوع
َ
أما قرأتم قط -ي الكتب  .الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية  .من قبل الرب كان هذا وهو عجيب -ي
أعيننا  .لذلك أقول لكم إن ملكـوت ﷲ يåـ¤ع مـنكم ويعطـى ألمـة تعمـل أثمـارﻩ " ) الاصـحاح  21آيـة  . ( 44، 43 ،42ف َـدل
كل هذا عVى أن ملكوت ﷲ ) الدين ( سينتقل إ_ى ٔالامة القائمة عند الكعبة حيث الحجـر رأس الزاويـة  .وذلـك ماعرفتـه
جماعة من املطلع@ن عVى الكتب املقدسة مثل عبيد ﷲ بن جحش  ،وعثمان بن الحويرث  ،وزيد بن عمرو بن نفيل ..
وورقة بن نوفل فتوقعوا الرسالة الجديدة حيث جاءت  ،وصدقها ورقة بن نوفل ابن عم خديجة زوج الرسول بمجرد
أن أخ=<ته بأول الوíي .
ً
عVــى أي حــال  ،تلــك كانــت الطفــرة -ــي املضــمون مــن ديــن املجتمعــات القبليــة إ_ــى ديــن الانســانية تأكيــدا ملــا قلنــا مــن قبــل
عــن اتس ــاق تط ــور الــدين م ــع تط ــور املجتمعــات  -ــي التك ــوين مــن الاس ــرة إ_ ــى العشــ@<ة إ_ ــى القبيل ــة إ_ــى الش ــعب  6² .ــذا ت ــم
ً
التمهي ــد لي îــيء رس ــول م ــن غ@ ــ< ب Äــ اس ـرائيل يحم ــل رس ــالة إ_ ــى الن ــاس جميع ــا  ،فيك ــون له ــا ش ــأن  ،وأي ش ــأن  ،باألم ــة
العربية .
 - 20ثــم جــاء الاســالم ليتوحــد الــدين ويكتمــل  ) .هــو الــذي ارســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــرﻩ عVــى الــدين كلــه( }
ً
الفـتح ) . { 28:أال هلل الــدين الخــالص (} الزمــر  .{ 3 :جــاء شــامال -ــي املضــمون ماجــاءت بــه الاديــان الســابقة ممــا يتســق مــع
ً َ
ً
كونــه آخــر الرســاالت  .فهــو الــدين منــذ إب ـراهيم حــ محمــد  ) .قــل إنÄــ هــداني ربــي إ_ــى ص ـراط مســتقيم دينــا قيمــا ملــة
ً
ً
ابراهيم ( } ٔالانعام  ) . { 161 :وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا ملا ب@ن يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ( } املائدة { 48 :
.
ولقــد ك ــان املض ــمون املشــ<¥ك  -ــي ك ــل ٔالاديــان الس ــماوية ه ــو التوحي ــد  ،فجــاءت أر Êــى وأكم ــل صــيغة للتوحي ــد  -ــي س ــورة
ً
الاخــالص ) قــل هــو ﷲ أحــد  .ﷲ الصــمد لــم يلــد ولــم يولــد  .ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد (  .ثــم أضــافت التــوراة إ_ــى التوحيــد
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ً
الوصايا العشر  .تبدأ " إني أنا الباÊي إلهكم الذي أخرجكم من مصرم¤åل عبودتكم فال تتخذوا آلهة غ@<ي " ثم التشرك
ً
بــي ش ــيئا  .التعمــل  -ــي اليــوم الس ــابع  .أكــرم اب ــاك وأمــك  ...التقت ــل  .التــزن  .التس ــرق  .التشــهد ع Vــى قريبــك ش ــهادة زور .
التس ــلب م ــال قريب ــك  .التش ــته زوج ــة قريب ــك ) س ــفر الخ ــروج  .اص ــحاح ٓ 20الاي ــات  . ( 17 -2 :ا 6Bــا الوص ــايا إ_ ــى املجتم ــع
القبVــي تحمــل بصــماته حــ@ن يقتصــر التحــريم عVــى مايضــ@< ٔالاقــارب وحــ@ن يقتصــر العمــل عVــى ســتة أيــام وهــو تقليــد قبVــي
سابق عVى رسالة مو .
فجاء املسيح عليه السالم لي¤åع عن تلك الوصايا لباسـها القبVـي ويحيلهـا إلىمواقـف " روحيـة " مجـردة مـن كـل مايتصـل
بظــروف الحيــاة عVــى ٔالارض  .حولهــا إ_ــى مثــل عليــا مــن القــيم الانســانية غ@ــ< متوقفــة عVــى ظــروف الانســان  .قــال  " :قــد
سمعتم أنه قيل للقدماء التقتل  .ومن قتل يكون مستوجب الحكم َ .
وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضـب عVـى أخيـه
ً
باطال يكون مستوجب الحكم "  " ....قد سمعتم إنه قيل للقدماء التزن  ،وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إ_ـى إمـرأة
ً
ليش676°ا فقد زنى 6²ا -ي قلبه  .فإن كانت عينك اليم Äتع<¢ك فاقلعها وألقها عنك "  " ....أيضا سمعتم أنه قيل للقـدماء
التحنث بل أوف للرب أقسامك  .وأما أنا فأقول لكم التحلفوا البتة "  " ....سمعتم أنه قيل ع@ن بع@ن وسن بسن  .وأما
ً
أنافــأقول لكــم التقــاوموا الشــر  .بــل مــن لطمــك عVــى خــدك ٔالايمــن فحــول لــه ٓالاخــر أيضــا "  " ....ســمعتم أنــه قيــل تحــب
قريبك وتبغض عدوك  .وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم  .باركوا العنيكم "  ...الخ  ).انجيل م  .اصحاح  5آية -21 :
- . ( 48ي ٓالاية ٔالاخ@<ة من الاصحاح يحدد املسيح عليه السالم غاية الوصايا بأ6Bا الكمال الال " . Áفكونـوا أنـتم كـامل@ن
كما أن أباكم الذي -ي السموات هو كامل " .
ً
جاءت الوصايا العشـر هـذﻩ -ـي القـرآن نظامـا للتعامـل بـ@ن النـاس -ـي حيـاة إنسـانية واقعيـة  .القبليـة وال تجريديـة .جـاءت
ً
َ
ماحرم ربكم ،عليكم )  ( 1أال تشركوا بـه شـيئا ) (2وبالوالـدين
متتابعة -ي ثالث آيات من سورة ٔالانعام  ) :قل تعالوا أتل
ً
إحس ــانا )  ( 3والتقتل ــوا أوالدك ــم م ــن إم ــالق نح ــن ن ــرزقكم وإي ــاهم ) (4وال تقرب ــوا الف ــواحش م ــاظهر م} 6ــا وم ــا بط ــن ) ( 5
والتقتلوا النفس ال َ
حرم ﷲ إال بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون )  (6والتقربوا مال اليتيم إال بال Éي أحسـن
ً
َ
ح يبلغ أشدﻩ )  ( 7وأوفوا الكيل وامل@¤ان بالقسط  ،النكلف نفسا إال وسـعها )  (8وإذا قلـتم فاعـدلوا ولـو كـان ذا قربـى
َ
َ
)  (9وبعهد ﷲ أوفوا  ،ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
ً
) ( 10وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوﻩ والتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (
ٓالايات . (151،152،153 ) :
ً
ً
 - 21وكان البد  -لكي يكتمل الـدين انتمـاء كمـا اكتمـل مضـمونا  -مـن أن يكـون الاسـالم رسـالة إ_ـى النـاس كافـة ومفتوحـا
ً
النتماء الناس جميعا بصرف النظر عن انتماءا6م الاسرية أو العشائرية أو القبلية أو الشعوبية أو القومية  .وقد كان .
ً
) قــل ياأ6mــا النــاس انــي رســول ﷲ الــيكم جميعــا ( } ٔالاعـراف  ) . { 158 :ومــا ارســلناك إال كافــة للنــاس ( } ســبأ  . { 28 :هــذا
ً
هــو الجديــد عVــى الانســانية ممــا جــاء بــه الاســالم  .لــيس دقيقــا فيمــا نــرى _ مايقــال مــن أن الاســالم متم@ــ ¤عــن غ@ــ<ﻩ مــن
َ
الاديان بالتوحيد  .فقد علمنا القرآن أن كل الرسل والانبياء كانوا يدعون أقوامهم إ_ى عبادة ﷲ وحدﻩ وينفون الشرك
ي كل مظاهرﻩ الفكرية والوثنيـة  ،كمـا أن قواعـد التعامـل فيمـاب@ن املـؤمن@ن كمـا جـاءت -ـي القـرآن لـم تكـن جديـدة عVـىً
ً
ٔالاديــان وإن كانــت أك¢ــ< اكتمــاال  .إنمــا الــذي يم@ــ ¤الاســالم حقــا هــو مــا حقــق بــه آخــر وأرÊــى مراحــل تطــور عالقــة الانتمــاء
الدي . Äوحدة البشـر -ـي الـدين -ـي كـل مكـان و-ـي كـل زمـان لتتسـق مـرة واحـدة وإ_ـى ٔالابـد  ،وحـدة الـدين مـع وحـدة الكـون
مــع وحــدة البشــر  .ولــيس أبلــغ والأروع مــن التــدليل عVــى لــزوم هــذا الاتســاق لصــالح البشــر  ،وعVــى أنــه منــاط الصــالح -ــي
الكون  ،من أن ﷲ يتخذﻩ حجة ً عVى وحدانيته ) لو كان ف67ما آلهة إآل ﷲ لفسدتا ( } الانبياء . { 22 :
أم ــة الاس ــالم
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 - 22الاســالم  ،إذن  ،لــيس مجــرد ديــن  .انــه عVــى اليقــ@ن لــيس ديــن أيــة أســرة أو أيــة عشــ@<ة أو أيــة قبيلــة أو أي شــعب أو
أيــة أمــة  .إنــه ديــن النــاس كافــة فهــو لــيس ديــن أيــة جماعــة مــن النــاس خاصــة  ،ولــو كــانوا جماعــة مــن املســلم@ن  .هــذﻩ
السـمة الخاصـة باالسـالم Éـي الـ أنشـأت مـاب@ن الاسـالم خاصــة ؤالامـة العربيـة خاصـة عالقـة خاصـة المثيـل لهـا  -فيمــا
نعــرف مــن تــاريخ ٔالامــم ؤالاديــان  -بــ@ن أي ديــن وأيــة أمــة  .وإنــا لنأخــذ مــن هــذﻩ العالقــة الخاصــة مــايوفر لنــا الحــق -ــي أن
ً
نق ــول ان ٔالام ــة العربي ــة  ،دون ٔالام ــم جميع ــا  É ،ــي " أم ــة الاس ــالم "  .النع Äــ  6²ــذا التعب@ ــ< أن الاس ــالم دي ــن ٔالام ــة العربي ــة
خاصة  ،بل نع Äبـه أن ٔالامـة العربيـة Éـي ٔالامـة الـ أوجـدها الاسـالم ولـم تكـن موجـودة مـن قبلـه  ،وإ6Bـا تتم@ـ6² ¤ـذا عـن
ً
بقية ٔالامم ولو كانت أمما مسلمة .
كيف ؟
نذكر قبل الجواب بأننا نستعمل كلمة " أمة " فيما يVي من حديث بمعناها القومي الحديث للداللة عVى " مجتمع
ذي حضارة متم@¤ة  ،من شعب مع@ن مستقر عVى أرض خاصة ومش<¥كة  ،تك َـون نتيجـة تطـور تـاريÂي مشـ<¥ك "  .فاألمـة
كمــا نعن67ــا طــور مــن التكــوين الاجتمــاي أرÊــى مــن الطــور القبVــي والطــور الشــعوبي كل67مــا  .قــد نــرى فيمــا بعــد كيــف كــان
ذلك ولكن يكفينا ٓالان الا يفهم أحد غ@< مانعنيه .
 - 23خالل احقاب طويلة من الهجرة والصراع سابقة عVى ظهور الاسالم كانت قد اسـتقرت مجتمعـات قبليـة متجـاورة
ــي رقعــة مــن ٔالارض الــ يحــدها مــن الشــمال البح ــر ٔالابــيض املتوســط وجبــال طــوروس  ،ومــن الشــرق إي ـران والخل ــيجالعربي  ،ومن الجنوب املحيط الهندي  ،فهضبة الحبشة  ،فالصحراء ٔالافريقية الك=<ى  ،ومن الغرب املحيط ٔالاطل³
ً
 .كان كل من تلك املجتمعات القبلية متم@¤ا عن غ@ـ<ﻩ بمـا ورثـه مـن العهـد القبVـي  ،أي باألصـل الخـاص واللغـة الخاصـة
والحي ــاة الاقتص ــادية الخاص ــة  ،وتـ ـراث خ ــاص م ــن الثقاف ــة والعقائ ــد والتقالي ــد  ،والش ــعور باالنتم ــاء القب Vــي  .وحينم ــا
ً
ً
استقر كل م}6ا -ي مكانه أصبح " شـعبا " ودخـل كـل م}6ـا  -منفـردا  -مرحلـة التكـوين القـومي  .التفاعـل الحـر بـ@ن الشـعب
ً
ؤالارض املعين ــة لف ¥ــ<ة تاريخي ــة تن ñــء م ــن التفاع ــل حض ــارة قومي ــة فتكتم ــل ٔالام ــة وج ــودا  .ول ــو ط ــال الاس ــتقرار بتل ــك
ً
الجماعــات الشــعوبية لتطــورت أممــا متم@ــ¤ة  .غ@ــ< أن الاســتقرار لــم يطــل بأيــة جماعــة م}6ــا حــ تكــون أمــة  .ولــم يطــل 6²ــا
ً
ً
جميعا ح تتكون أممـا متجـاورة  .فقـد اجتاح6°ـا موجـات متعاقبـة كاسـحة مـن الغـزو الخـار ي إمـا مـن وسـط أفريقيـا ،
أو من أوروبا  ،أو من آسيا  .كما أن موجات الهجرة الداخلية  ،السلمية واملقاتلة  ،لم تنقطع عابرة 6²ا ومستقرة ف67ا .
ً
وكانــت ف ¥ـ<ات الغ ــزو تعطــل نموه ــا وتع ــوق تكوي}6ــا الق ــومي بم ــا تعي ــد مــن تكوي} 6ــا البش ــري  :إضــافة م ــن الغ ـزاة أو نقص ــا
ً
باالبـادة أو الطــرد  ،وبمـا تســببه مــن انقطـاع -ــي اختصــاص كـل شــعب بـأرض معينــة اضــافة بضـم أرض جديــدة أو نقصــا
بالطرد من ٔالارض  ،وبما أدى إليه كل هذا من عدم توفر التفاعل الحر ب@ن الشعب ؤالارض مرحلة تاريخية كافيـة لتنـأ
وتكتمــل حضــارة قوميــة  .فمــا أن ينحســر الغ ـزاة أو يســتقروا لينشــط التكــوين القــومي حــ تــدهمها  -كلهــا أو بعضــها -
موجة غازية أخرى  .وأستمر هذا الوضع  :ف<¥ات متتابعة من الاستقرار فاالضطراب فالغزو فاالحتالل فاالستقرار ....الخ
 ،تحبس نمو تلك الشعوب والجماعات دون اكتمال الوجود القومي  ،ح ظهر الاسالم .
 - 24وعنم ــا ظه ــر الاس ــالم ل ــم تك ــن أي ــة جماع ــة م ــن تل ــك الجماع ــات ق ــد تكون ــت أم ــة  .ولك} 6ــا كان ــت ق ــد غ ــادرت مرحل ــ
ً
ً
التكــوين ٔالاســري والعشــائري  .ثــم لــم تتســق تطــورا  .كــان أغل¡6ــا قــد أصــبح شــعوبا متجــاوزة الطــور القبVــي ولكــن كــان مــن
ً
بي}6ـا مـن اليـزال -ـي الطـور القبVـي لـم يـرق إ_ـى مابعـدﻩ  .فÁـ  ،جملـة  ،كانـت إمـا شـعوبا وإمـا قبائـل  .ولقـد جـاء -ـي القـرآن
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مايش ــ@< إ_ ــى ه ــذﻩ القس ــمة الثنائي ــة للمجتمع ــات  -ــي الجزي ــرة العربي ــة ب ــ@ن ط ــورين اثن ــ@ن م ــن أط ــوار التك ــوين الاجتم ــاي :
ً
القبيلة والشعب  ) .وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( } الحجرات . { 13 :
ً
أما الذين كانوا  ،عند ظهور الاسالم  ،فقد تجاوزوا الطور القبVي واستقروا شعوبا فقد كان م}6م الحم@<يون -ي جنوب
َ
الجزيـرة العربيـة  .كـان مـ}6م مـن يعتنقـون الديانـة ال67وديـة  ،وكــان مـن بيـ}6م كث@ـ< مـن املسـيحي@ن فلمـا أن اسـرف ملكهــم
ذو ن ــواس  -ــي اض ــطهاد املس ــيحي@ن اس ــتفاث أولئ ــك باقرب ــا6ªم م ــن الحم@ ــ<ي@ن ال ــذين ك ــانوا ق ــد ع= ــ<وا البح ــر الاحم ــر إ_ ــى
الحبشة وحولوها إ_ـى مملكـة مسـيحية  .فاسـتجاب الاحبـاش إ_ـى دعـو6م واغـاثوهم وهزمـوا ملـوك الحم@ـ<ي@ن ) عـام 552
م( واجلسوا عVى العرش أسرة حبشية متحالفة مع جستنيان  ،الام=<اطور الروماني .فرد الفرس بأن تحالفوا مع ملوك
ً
ً
ً
جم@ــ< املعــزول@ن  ،وطــردوا الاحبــاش  ،وأقــاموا -ــي الــيمن حكمــا فارســيا )  575م (  .فاســتقر النــاس " شــعبا " وظلــوا هكــذا
لم يتطوروا إ_ى أمة بفعل خضوعهم للسيطرة الفارسية  ،إ_ى أن ظهر الاسالم .
و-ــي شــمال الجزيــرة العربيــة كانــت القبائــل العربيــة مــن بÄــ غســان قــد اســتقرت -ــي الجــزء الشــما_ي الغربــي ومــا يحــيط
ً
بتدمر -ي سـورية  ،منـذ القـرن الثالـث املـيالدي  ،وأقـاموا حكمـا تحـت سـيادة الولـة الب@¤نطيـة  ،فتحولـوا باالسـتقرار عVـى
أرض معينة إ_ى " شعب "  ،وظلوا هكذا لم يتطوروا إ_ى أمة بفعل خضوعهم للسيطرة الب@¤نطية  ،إ_ى أن ظهر الاسالم .
أمــا -ــي الجــزء الشــما_ي الشــرÊي  ،فــإن القبائــل العربيــة مــن بÄــ لخــم كــانوا قــد اســتقروا عVــى ٔالارض الخصــبة فيمــا كــان
ً
يعــرف باس ــم " الع ـراق العرب ــي " ؛ وأق ــاموا حكم ــا  -ــي " الح@ ــ<ة " ع Vــى  6Bــر الف ـرات  ،تح ــت الس ــيطرة الفارس ــية  ،فتحول ــوا
باالســتقرار عVــى ٔالارض إ_ــى " شــعب "  ،وظلــوا هكــذا لــم يتطــوروا إ_ــى أمــة بفعــل ســيطرة الام=<اطوريــة الفارســية  ،إ_ــى أن
ظهر الاسالم .
ً
ً
وك ــان الن ــاس فيم ــا بق ــي م ــن س ــورية وفلس ــط@ن ث ــم مص ــر  ،وغرب ــا ح ــ ش ــاطىء املح ــيط الاطل ³ــ  ،مس ــتقرين ش ــعوبا
ً
متجاورة عVى ٔالارض  ،وعبيدا ) بمعÄـ الكلمـة ( للرومـان منـذ قـرون عديـدة  .ولقـد بلغـت عبـودي6°م الـ كرسـها القـانون
ً
الرومــاني أن كــان للســادة الرومــان -ــي تلــك الاقطــار مــدن خاصــة 6²ــم َ
محرمــة عVــى غ@ــ<هم مــن الســكان  ،تأكي ـدا لعزلــة
السادة عن العبيد  .م}6ا مدينـة " أنتيموبـوليس " الـ بناهـا -ـي مصـر الام=<اطـور الرومـاني هادريـان الـذي حكـم عـام 130
ً
ً
م  .فاسـتقرت تلـك الجماعـات شـعوبا  ،ولكـن أيــا م}6ـا لـم يتطـور إ_ـى أمــة بحكـم سـيطرة الام=<اطوريـة الرومانيـة  ،إ_ــى أن
ظهر الاسالم .
ً
َ
أمــا مــاتبقى ممــا نعرفــه ٓالان بــالوطن العربــي فكــان عــامرا بمجتمعــات قبليــة لــم تــرق بعــد حــ إ_ــى مســتوى الشــعوب ولــم
يك ــن َ
تجم ــع بع ــض القبائ ــل ح ــول الواح ــات الكب@ ــ<ة أو الص ــغ@<ة أو عن ــد ملتق ــى ط ــرق القواف ــل التجاري ــة أو  -ــي املن ــاطق
الجبلية الوعرة سواء -ي الجزيرة العربية أو -ي شمال العراق مما كان يعرف باسم " م@¤و بوتاما " أو -ي مشارف صحراء
أفريقيــا الك=ــ<ى ذا أثــر -ــي تكوي}6ــا القبVـ َـي  .فقــد كــانوا يتجــاورون إقامــة أك¢ــ< دوامــا مــن القبائــل الجائلــة  ،ولكــن كقبائــل
متم@ــ¤ة  ،كمــا كــان ٔالامــر -ــي ي¢ــ<ب  .ويتالقــون تجــارة  ،ولكــن كقبائــل متم@ــ¤ة  ،كمــا كــان ٔالامــر -ــي مكــة  .وكــانوا -ــي كــل مــرة
اليكفون عن الحروب القبلية  ،أو اليكادون يكفون  ،إ_ى درجة أ6Bم  -من أجل إتاحة فرصة التمام الصفقات التجارية
بدون قتال  -تواصوا بتحريم القتال -ي مناطق التبادل التجاري -ي أشهر معـدودة مـن السـنة  ،مـاأن تنتÁـ حـ يعـودوا
ً
جميعــا  ،بعــد تلــك الهدنــة الاســتثنائية  ،ا_ــى القاعــدة القبليــة  :التضــامن بــ@ن أفـراد القبيلــة ظــامل@ن أو مظلــوم@ن والعــداء
للقبائل ٔالاخرى بسبب أو بدون سبب .
ً
- 25من ب@ن تلك القبائل العربية كانت قريش قبيلة -ي مكة  .حملت اسم جـدها " فهـر " الـذي كـان تـاجرا فلقـب بقـريش
 ،أي التـاجر باللغــة الـ كانــت ســائدة -ـي القــرن الثالـث املــيالدي  .ومــن بÄـ فهــر كـان قôـ َ
ـ الــذي تـو-ي عــام  480م  .ومــن
بÄــ قôـ َ
ـ كــان هاشــم الــذي تــو-ي عــام  510م  .مــن بÄــ هاشــم اولئــك كــان محمــد ابــن عبــد ﷲ الــذي اختــارﻩ ﷲ ليبلــغ
رسالة الاسالم ا_ى الناس جميعا  0عام  610م (  ) .ﷲ أعلم حيث يجعل رسالته ( } ٔالانعام . { 124 :
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 - 26بعد مرحلة تكوين واعداد ومعاناة لنشر الدعوة -ي مكة بدأ انتشار الاسالم من املدينة يحمله املسلمون إ_ى الكافة
 .ومــن املدينــة بــدأت مســ@<ة الثــورة " الحضــارية الاســالمية "  .إن -ــي هجــرة الرســول عليــه الصــالة والســالم مــن مكــة إ_ــى
املدينــة )  24ايلــول  /ســبتم=< 622م ( مــن شــجاعة اتخــاذ الق ـرار وحكمــة التــدب@< ومهــارة ٔالاداء مــا افــاض -ــي بيانــه أغلــب
الذين تحـدثوا عـن الهجـرة  .و-ـي هجـرة املسـلم@ن مـن مكـة إ_ـى املدينـة مـن عمـق الايمـان وثـراء التضـحية ومغالبـة الـنفس
ماحفظ للمهاجرين  ،عVـى مـدى التـاريخ  ،مااسـتحقوﻩ مـن فضـل القـدوة  .واليـزال املؤرخـون ذاكريـه  .ثـم أن الهجـرة قـد
حققت للمؤمن@ن خالص أنفسهم من اضطهاد قريش فأتاحت لهم ٔالامن عVى الدعوة وعVى أنفسهم  .كل هذا متاح ملن
يري ــد معرف ــة املزي ــد  -ــي كت ــب الس ــ@<ة والت ــاريخ  .ننتب ــه نح ــن إ_ ــى مايتص ــل من ــه بموض ــوع ه ــذا الح ــديث ع ــن العالق ــة ب ــ@ن
العروبة والاسالم  :التأث@< الحضاري لالسالم -ي تطور التكوين الاجتماي .
 - 27يعلــم كــل املســلم@ن املحيطــ@ن بالســ@<ة النبويــة أن الرســول صــVى ﷲ عليــه وســلم قــد آãــى -ــي املدينــة بــ@ن املهــاجرين
ؤالانصار ) عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ٔالانصـاري ( وغ@<همـا  .وبـ@ن املهـاجرين بعضـهم مـع بعـض ) بينـه عليـه
السالم وب@ن َ
عVي  ،وب@ن أبي بكر وعمر  ،وبـ@ن طلحـة والزب@ـ<  ،وبـ@ن عبـد الـرحمن بـن عـوف وعثمـان ( وأن املؤاخـاة كانـت
ً
ً
ً
س ــببا مش ــروعا للمش ــاركة  -ــي امل ــال ؤالارض وأس ــباب الحي ــاة وحفظه ــا  .ولق ــد فع ــل الرس ــول م ــاهو اك ¢ــ< م ــن ه ــذا أث ـرا  -ــي
ً
ـامال فيمـا يVـي َ ،
ولكنـا َ
َ
ننبـه منـذ ٓالان إ_ـى أ6Bـا وثيقـة تسـتحق كـل الانتبـاﻩ ،
املسماة " الصحيفة "  .سنورد نصها ك
الوثيقة
ألننا سنعود ال67ا -ي أك <¢من موضع آت من هذا الحديث  .ثم إ6Bا  -عندنا  -شهادة ميالد ٔالامة العربية .
أول دسـتور
 - 28تقــول الصــحيفة  " :بســم ﷲ الــرحمن الــرحيم  .هــذا كتــاب مــن محمــد النäــ  -صــVى ﷲ عليــه وســلم  -بــ@ن املــؤمن@ن
واملسلم@ن من قريش وي<¢ب ) اسم املدينة -ي الجاهلية ( ومن تبعهم  ،فلحق 6²م  ،فجاهد معهم  ،ا6Bم أمة واحـدة مـن
دون الناس  .املهاجرون من قريش عVى ربع6°م ) أمرهم ( يتعاقلون بي}6م ) يش<¥كون -ي املسؤولية ( وهم يفدون عان67م )
أس@<هم ( باملعروف والقسط ب@ن املؤمن@ن  .وبنو عوف عVى ربع6°م  ،يتعاقلون معاقلهم ٔالاو_ى  ،وكل طائفة تفدي عان67ا
بــاملعروف والقســط بــ@ن املــؤمن@ن ) وذكــر مثــل هــذا بالنســبة إ_ــى بÄــ ســاعدة  ،وبÄــ جشــم  ،وبÄــ النجــار  ،وبÄــ عمــرو بــن
عوف  ،وب Äالنبيت  ،وبٔ Äالاوس ( ثم قال
ً
ً
"وإن امل ــؤمن@ن الي<¥ك ــون مفرج ــا ) م ــثقال بال ــدين ( بي ــ}6م أن يعط ــوﻩ ب ــاملعروف  -ــي ف ــداء أو عق ــل  .واليح ــالف م ــؤمن م ــو_ى
مؤمن دونه ) من أسلم عVى يديه (  ،وأن املؤمن@ن املتق@ن عVى من بÔى م}6م  ،أو ابتÔى دسيعة ظلم ) طلب بدون حـق (
ً
 ،أو أثـم  ،أو عــدوان  ،أو فسـاد بــ@ن املـؤمن@ن  .وإن أيــد6mم عليـه جميعــا ولــو كـان ولــد أحـدهم  .وال يقتــل مـؤمن -ــي كــافر ،
والينصـر كـافر عVــى مـؤمن  ،وأن ذمــة ﷲ واحـدة  ،يج@ــ< علـ67م أدنـاهم  ،وأن املــؤمن@ن بعضـهم مــوا_ي بعـض دون النــاس .
وأنه من تبعنا من 6mود فإن له النصر ؤالاسوة غ@< مظلوم@ن وال متناصرين عل67م  .وأن سلم املؤمن@ن واحدة  ،اليسالم
ً
مؤمن دون مؤمن -ـي قتـال -ـي سـبيل ﷲ  ،إال عVـى سـواء وعـدل بيـ}6م  .وأن كـل غازيـة غـزت معنـا يعقـب بعضـها بعضـا ،
وان املؤمن@ن يäء بعضهم عVى بعض بما نال دماءهم -ي سبيل ﷲ ) يع Äأن دماءهم متكافئة ويثـأر بعضـهم لـبعض ( .
ً
ً
وان املتق@ن عVى أحسن هدى وأقومه  ،وأنه اليج@< مشرك ماال لقريش  ،والنفسا  ،واليحول دونه عVى مؤمن  .وانـه مـن
ً ً
اعتــبط ) قت ــل ب ــدون ذن ــب ( مؤمن ــا ق ــتال ع ــن بين ــة فإن ــه ق ــود ب ــه  ،إال أن ير÷ ــ و_ ــي املقت ــول وان امل ــؤمن@ن علي ــه كاف ــة ،
ً
واليحـل لهــم إال قيــام عليــه  ،وأنـه اليحــل ملــؤمن أقــر بمــا -ـي هــذﻩ الصــحيفة  ،وآمــن بـاهلل واليــوم ٓالاخــر  ،أن ينصــر محــدثا
واليؤويــه  ،وانــه مــن نصــرﻩ أو آواﻩ  ،فــإن عليــه لعنــة ﷲ وغضــبه يــوم القيامــة  ،واليؤخــذ منــه صــرف ) توبــة ( والعــدل )
فدية (  ،وانكم مهما اختلفتم فيه من ëء فإن َ
مردﻩ إ_ى ﷲ وإ_ى محمد " .
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 " - 29وأنال67ود يتفقون مع املؤمن@ن ماداموا محارب@ن  .وان 6mود بÄـ عـوف أمـة مـع املـؤمن@ن  .لل67ـود ديـ}6م  ،وللمسـلم@ن
دي}6م موال67م وأنفسهم إال من ظلم أو أثم فإنه اليوتغ ) 6mلك ( إال نفسه وأهل بيته  .وان ل67ود ب Äالنجار مثل ما ل67ود
ب Äعوف ) وذكـر مثـل هـذا بالنسـبة ا_ـى 6mـود بÄـ الحـارث  ،وبÄـ سـاعدة  ،وبÄـ جشـم  ،وبÄـ ٔالاوس  ،وبÄـ ثعلبـة  ،وبÄـ
جفنة ( وان جفنة بطن من ثعلبـة  .وان بطانـة 6mـود كأنفسـهم  ،وان ال=ـ< دون الاثـم  ،وان مـوا_ي ثعلبـة كأنفسـهم  ،وأنـه
اليخرج م}6م أحد إال بإذن محمد  .وأنه الينحجز عVى ثأر جرح  ،وأنه من فتك فبنفسه  ،إال من ظلم  ،وان ﷲ عVى أبر
هذا ) شاهد عVى صدقه ( .
 - 30وأن عVى ال67ود نفق6°م وعVى املسلم@ن نفق6°م  ،وأن بيـ}6م النصـر عVـى مـن حـارب اهـل هـذﻩ الصـحيفة  ،وان بيـ}6م
النصح والنصيحة  ،وال=< دون الاثـم  .وانـه لـن يـأثم امـرؤ بحليفـه  ،وان النصـر للمظلـوم  ...وأن ي¢ـ<ب حـرام جوفهـا ألهـل
َ
ه ــذﻩ الص ــحيفة  .وان الج ــار ك ــالنفس غ@ ــ< مض ــار وال آث ــم وان ــه التج ــار حرم ــة إال ب ــإذن أهله ــا  .وأن ــه ماك ــان ب ــ@ن أه ــل ه ــذﻩ
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادﻩ فـإن م َ
ـردﻩ إ_ـى ﷲ عـز وج َـل  ،وإ_ـى محمـد صـVى ﷲ عليـه وسـلم  ،وان ﷲ
عVــى اتقــى مــا-ي هــذﻩ الصــحيفة َ
وأبــرﻩ  ،وانــه التجــار قــريش والمــن نصــرها  ،وان بيــ}6م النصــر عVــى مــن دهــم ي¢ــ<ب  .وإذا
دعـوا إ_ـى صــلح يصـالحونه ويلبســونه فـإ6Bم يصــالحونه ويلبسـونه  ،وا6ــم إذا دعـوا إ_ــى مثـل ذلــك فإنـه لهــم عVـى املــؤمن@ن
إال مــن حــارب -ــي الــدين  ،عVــى كــل أنــاس حصــ6°م مــن جــان¡6م الــذي قــبلهم  .وان ل67ــود ٔالاوس مــوال67م وأنفســهم مثــل مــا
ألهل هذﻩ الصحيفة مع َ
ال=< الحسن من أهل هذﻩ الصحيفة  .وان ال=< دون الاثم  ،اليكسب كاسب الا عVى نفسه .
 " - 31وان ﷲ عVــى أصــدق مــا-ي هــذﻩ الصــحيفة وأبـ َـرﻩ  ،وانــه اليحــول هــذا الكتــاب دون ظــالم وآثــم  .وانــه مــن خــرج آمــن
َ
ومن قعد آمن باملدينة الا من ظلم او اثم  .وان ﷲ جار ملن َبر واتقى  ،ومحمد صVى ﷲ عليه وسلم " .
ً
ً
 - 32إن هــذﻩ الوثيقــة ليســت قرآنــا ولك}6ــا وضــعت -ــي ظــل القـرآن  .وÉــي ليســت عقــدا -ــي املعــامالت ولك}6ــا نظــام للحيــاة .
إ6Bا " دستور " بكل املع Äالحديث لكلمة دستور  .ولعلها أن تكون أول دستور وضـêي عرفتـه البشـرية  .وإنـا لنعـرف مـن
ً
تــاريخ القــوان@ن املوضــوعة الالــواح الاثÄــ عشــر -ــي رومــا ) عــام  450قبــل املــيالد ( وقبلهــا بقــرن@ن أو أقــل قلــيال )  620قبــل
ً
امليالد ( وضع دراكون قانونه -ي أثينا  ،وقبله بنحو خمسة عشر عاما ) 2000قبل امليالد ( كـان قـانون حمـورابي  ،ولك}6ـا
ً
ً
جميعا كانت باملفهوم الحديث للشرائع قوان@ن ولم تكـن دسـات@<  .إذ كانـت تـنظم املعـامالت بـ@ن النـاس ولـم تكـن " نظامـا
ً
" للحياة  .ثم نالحظ  -أوال  -أ6Bا وثيقة نظام مجتمـع مـن املسـلم@ن ومـن غ@ـ< املسـلم@ن عVـى أسـس الحيـاة املشـ<¥كة بيـ}6م
ً
ً
ً
جميعـا  .و  -ثانيـا  -أن مصـدر قو6ـا امللزمـة واسـتمرارها هـو قبولهـا واسـتمرار قبولهـا ممـن تـنظم حيـا6م  .و  -وثالثـا  -أ6Bــا
ً
تنظم تلك الحياة املش<¥كة -ـي منطقـة جغرافيـة واحـدة Éـي املدينـة  .و  -رابعـا  -ا6Bـا تـنظم املعـامالت فيمـا بـ@ن املـومن@ن )
ً
فقـرة ) ( 28ثـم فيمـا بـ@ن ال67ــود ) فقـرة  ( 29ثـم فيمـا بــ@ن املـؤمن@ن وال67ـود وتسـم67م معــا " أهـل الصـحيفة " فتشـركهم -ــي
ً
ً
املدينــة بــدون تفرقــة  ،ثــم تلــزمهم بالــدفاع عــن املدينــة بــدون تفرقــة ) فقــرة  . ( 30و  -خامســا  -وأخ@ ـ<ا فإ6Bــا تقــيم عVــى
ً
املدينــة حاكمــا هــو النäــ صــVى ﷲ عليــه وســلم ارتضــاﻩ اهــل الصــحيفة ل@<ــى الال ¥ـ¤ام 6²ــا ويفــرض احكامهــا  ،بقــوة أهــل
ً
املدينة جميعا  ،عVى من يخرج عVى دستورها .
إننا هنا -ي مواجهة طور جديد من املجتمعات لم تعرفـه القبائـل العربيـة -ـي وسـط الجزيـرة مـن قبـل  .هنـاك تك َـون ألول
مــرة -ــي تلــك البقــاع " شــعب " تتعــدد فيــه عالقــات الانتمــاء إ_ــى الــدين ولكــن يتوحــد النــاي فيــه  ،مـع اخــتالف الــدين - ،ــي
عالق ــة انتم ــاء جدي ــدة  .عالق ــة انتم ــاء إ_ ــى أرض مش ــ<¥كة  .عالق ــة انتم ــاء إ_ ــى " وط ــن "  .ف Ê<¥ــى العالق ــة الجدي ــدة بالن ــاس
ً
جميعــا ) أهــل الصــحيفة وأهــل املدينــة ( إ_ــى مــافوق الطــور القبVــي  .وهنــاك اســتقر النــاس -ــي وطــ}6م  ،عVــى أرضــهم  ،ولــم
َ
يعودوا إ_ى العالقات القبلية مرة أخرى قط  .وهناك سيكون جزاء محاولة نقض العالقة الجديـدة بـالوطن والعـودة إ_ـى
العالقـات القبليــة النفــي مـن أرض الــوطن  .ولقــد اسـتحق الجـزاء بنــو قينقـاع وبنــو النضــ@<  .واسـتحقه بنــو قريظــة  .جـزاء
ً
خيان6°م جميعا -ي معارك الدفاع املش<¥ك عن الوطن املش<¥ك " املدينة " .
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وهناك سيتحدث القرآن عن املؤمن@ن  ،الجملة ً  ،بل حسب انتما6ªم  .فامـا مؤمنـون ينتمـون إلىقبائـل )ٔالاعـراب(  ،وإمـا
مؤمنون ينتمون إ_ى شعب " أهل املدينة "  ) .ماكان ألهل املدينة ومن حولهم من ٔالاعراب أن يتخلفوا عن رسول ﷲ وال
يرغبوا بأنفسهم عـن نفسـه ( } التوبـة  . { 120 :وهنـاك سـيتحدث القـرآن عـن املنـافق@ن  ،الجملـة  ،بـل حسـب انتمـا6ªم .
فام ــا من ــافقون ينتم ــون إ_ ــى قبائ ــل " ٔالاع ـراب " وإم ــا من ــافقون ينتم ــون إ_ ــى ش ــعب " أه ــل املدين ــة "  ) .ومم ــن ح ــولكم م ــن
ٔالاع ـراب من ــافقون وم ــن أه ــل املدين ــة م ــردوا ع Vــى النف ــاق ( } التوب ــة  . { 101 :وأن تل ــك لث ــورة حض ــارية المثي ــل له ــا فيم ــا
ســبقها مــن حضــارات وثــورات  ،الملجــرد أ6Bــا كانــت ســلمية وÉــي ثوريــة  ،ةالملجــرد أ6Bــا ارتقــت طفــرة بمجتمعــات قبليــة
عريقة -ي العصبية  ،إ_ى شعب قبل -ي صـحيفته ) دسـتورﻩ ( أن تقطـع العالقـات والـروابط القبليـة -ـي بÄـ عـوف  ،وبÄـ
ســاعدة  ،وبÄــ جشــم  ،وبÄــ النجــار  ،وبÄــ أوس  ،فيصــبح املؤمنــون مــن تلــك القبائــل مــع املــؤمن@ن  ،ويخضــعون معهــم
ً
لنظـام معـامالت واحـد  ،ويبقـى الشـطر الثـاني مـ}6م جميعــا  ،ينظمـون معـامال6م عVـى ماكـانوا  .ليسـت العالقـات القبليــة
ً
ً
Éــي وحــدها الــ قطعــت لتفســح مكانــا حضــاريالعالقة الانتمــاء الشــع äإ_ــى الــوطن  ،بــل قطعــت العالقــات العشــائرية ،
َ
والبنوة  ،ؤالاخوة  .فوق هذا وذاك  ،وأك <¢منه داللة عVى الطفرة الحضارية  ،إن تلك
ؤالاسرية  ،والزوجية  ،ؤالابوة ،
العالقـات الجديـدة قـد شــملت العالقـة الدينيـة -ـي الــوطن كمـا شـمل شـعب املدينــة املسـلم@ن وغ@ـ< املسـلم@ن  ،بــدون ان
ً
يعـوق ذلــك تجــاوز العالقــة الدينيــة العالقــة الوطنيــة إ_ــى النـاس جميعــا  .ففــي الوقــت الــذي كــان الرســول صــVى ﷲ عليــه
وسلم يسوس شعب املدينة بما جاء -ي الصحيفة  ،كان يبعث عبد ﷲ بن حذافة السهم برسالة ‘_ى كسرى ام=<اطور
فارس  ،وحاطب بن أبي بلتعة إ_ى القوقس عظيم القبط -ي مصر  ،ودحية الكل äإ_ى هرقل ام=<اطور الروم  ،وعمروبن
ً
اميــة الضـ َـمري إ_ــى النجاëــ ملــك الحبشــة يــدعوهم جميعــا إ_ــى الاســالم  .الاســالم الــذي تطــورت بــه القبائــل إ_ــى شــعب
وتعايشت فيه ٔالاديان  ،وسوى ب@ن الناس عVى أساس ماأرتضوﻩ من دستور -ي املدينة .
ً
ً
وإنا لندرك أبعاد تلك الثورة الحضارية إذا ماالحظنا َ
أن جزءا كب@<ا من البشر -ي أفريقيا وأسـ<¥اليا وجنـوب شـرق آسـيا
مايزالون ح اليوم يعيشون -ي الطور القبVي بالرغم مـن محـاوالت تطـوير القبائـل إ_ـى شـعوب عـن طريـق حصـرهم عVـى
أرض واحدة وحصارهم داخل حدود دولة واحدة .
ً
 - 33وهنــاك بــدأت ٔالامــة العربيــة جنينــا -ــي رحــم اول مجتمــع ) شــعب ( أوجدتــه ثــورة الاســالم الحضــارية  ،ولــدت فيــه ،
ونمــت معــه  ،واكتملــت أمــة عربيــة بــه  ،فقــد فــتح املســلمون مكــة عــام  630م وقضــوا عVــى القبائــل املرتــدة -ــي عهــد أبــي
بكر  ،ثم ماان جاء عام  633ح كانت كل القبائل والشعوب -ي الجزيرة العربية قد توحدوا -ي شعب واحد  ،وفتحـت
دمشـق عــام  635م  ،وبيــت القــدس عــام  638م ومـا بقــي مــن الشــام قبــل 6Bايـة عــام  640م  ،وقبــل أن ينتÁــ عــام 643
كان قد تم فتح مصر وفارس  .وفتحت برقـة  670م وامتـد الفـتح حـ شـمل املغـرب العربـي كلـه 698م  ،ومـن هنـاك تـم
فتح اسبانيا ) ٔالاندلس ( عام  671م .
ً
ً
 - 34وإنــا لــنعلم أن الفــتح الاســالمي قــد امتــد شــرقا وجنوبــا إ_ــى أبعــد مــن فــارس  ،وانــه قــد شــمل ق=ــ<ص ورودس ) -652
 655م ( وكورســيكا )  809م ( وســردينيا )  810م ( وكريــت )  810م ( وصــقلية )  832م ( ومالطــة )  870م ( ...الــخ  .غ@ــ<
أننــا نكتفــي بماســبق ألنــه يلــزم  ،ويكفــي  ،ملعرفــة كيــف كـ َـون الاســالم الامــة العربيــة وهــو يفــتح تلــك الاقطــار منطلقــا مــن
ً
املدينة إ_ى كل الاتجاهات  .إال َ
أن هذا اليغ Äعن معرفـة مايلزمنـا مـن مـد إسـالمي جـاء مـن خـارج ٔالارض العربيـة متجهـا
ال67ا .
 - 35ففــي القــرن الســادس املــيالدي انطلقــت مجموعــات قبليــة تركيــة مــن شــمال وســط آســيا حيــث إقلــيم بح@ــ<ة بيكــال
نحو الغرب  .كانت كل مجموعة تحت قيادة " خان "  .ومازالوا يتقدمون مقاتل@ن ح استولوا عVى فارس بقيادة طغرل
ً
بك  ،وأرسلوا وفدا إ_ى الخليفة العبا القائم بأمر ﷲ يبلغونه أ6Bم مسـلمون  ،فاتصـل 6²ـم واتصـلوا بـه )  1055م ( .
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ً
بعد هذا التاريخ بقرن@ن تقريبا  ،أي -ي مسـ6°ل القـرن الثالـث عشـر  ،اكتسـحت العـالم املعـروف حينئـذ  ،موجـة مغوليـة
تتارية أخرى بقيادة جنك@ ¤خان  ،فاستولت عVى الص@ن وفارس وتركستان وأرمينيـا والهنـد حـ الهـور  ،وروسـيا واملجـر
وبولندا ح سيل@¤يا )  1241م (  .واجتاحت العراق وسورية وفلسط@ن ولم تنكسر موجا6م القبلية الغازيـة املخربـة إال
عام  1260ح@ن هزمهم جيش عربي بقيادة حاكم مصر  ،الظاهر بي=<س - ،ـي معركـة عـ@ن جـالوت  .وكانـت تلـك 6Bـاي6°م .
غ@ـ< أن آثـارهم لـم تنتــه  .فقـد دفعـت موجــا6م الكاسـحة إحـدى القبائــل ال<¥كيـة  ،عرفـت فيمــا بعـد بـاألتراك العثمـاني@ن
مــن تركســتان فاســتولوا عVــى آســيا الصــغرى ) تركيــا الحاليــة ( ثــم ع=ــ<وا مضــيق الــدردنيل إ_ــى مقــدونيا والصــرب وبلغاريــا
وفتحوا القسطنطينية ثم انثنوا إ_ى ٔالارض العربية وغزوها واستولوا عVى الحكم -ي الام=<اطورية الاسالمية الـ عرفـت
منذ ذلك الح@ن )  1918 - 1506م ( باالم=<اطورية العثمانية .
 - 36يكفــي ماســبق ويزيــد فنقــول  :عنــدما توقــف املــد الاســالمي كــان قــد ضــم اليــه مجتمعــات مختلفــة -ــي درجــة تكوي}6ــا
ً
الاجتمــاي  ،وبالتــا_ي كــان أثــرﻩ الحضــاري -ــي كــل م}6ــا مختلفــا طانــت م}6ــا مجتمعــات تجــاوزت الطــور القبVــي والشــعوبي
وكونت حضار6ا القومية  .مثالها فارس وأسبانيا .
ً
ً
ً
فقــد كان ــت ف ــارس موح ــدة ش ــعبا من ــذ أن حكمه ــا أردش ــ@< )  226م ( حكم ــا مركزي ــا ب@<وقراطي ــا كث@ ــ< الف ــروع واع ــاد ال 67ــا
الديانــة القوميــة ) الزرادشــتية ( وقــاد الشــعب الفارــ الســ<¥داد الاقــاليم الــ كــان الاســكندر ٔالاك=ــ< قــد اســتو_ى عل67ــا ،
ً
ً
وكانت ماتزال تحت حكم امللوك ٔالاكميني@ن  .وقد اس<¥دها فعال ووحد الفرس ارضا وشعبا من 6Bر جيجـون -ـي الشـمال
إ_ى العراق -ي الغـرب  .و-ـي عهـد خسـرو ٔالاول  579 - 531 0م ( املعـروف باسـم كسـرى أنـو شـروان كـان الشـعب الفارـ
ً
ً
يتمتع بنظام دقيق َ
للري والسدود  ،ويمتلك جيشا نظاميا ومجموعة من القوان@ن العامة وكانت الحضارة الفارسية قد
قاربــت أوج ازدهارهــا  .ثــم جــاء الاســالم وفــتح فــارس -ــي عهــد يزدجــر الثالــث عــام )  634م( بعــد أربعــة قــرون مــن اســتقرار
ً ً
الشعب الفار عVى أرضه وتفاعله معها تفاعال حرا أنتج حضارته الخاصة .
و-ــي اســبانيا كــان الشــعب الاســباني يــوم الفــتح الاســالمي عــام )  711م( قــد ق®ــ نحــو ثالثــة قــرون مــن الاســتقرار عVــى
ً ً
أرضه والتفاعل معها منذ حكم امللك تيودوريك الثاني )  456م ( تفاعال حرا أنتج حضارته الخاصة .
أما فيما يعرف ٓالان باسم الوطن العربي فإن الاسالم  ،بعد ان طور سـكان الجزيـرة العربيـة مـن قبائـل إ_ـى شـعب عربـي
ً
انطلق إ_ى ما يجاورﻩ فالتقى واختلط بمجتمعات كانت قد تجاوزت الطور القبVي واستقرت شعوبا وإن كانت السـيطرة
الفارسية والرومانية قد َ
عوقت تطورها فلم تنشـأ-ي أي م}6ـا حضـارة قوميـة ) كانـت الحضـارة ٓالاشـورية قـد توقفـت عـن
النمو منذ الغزو الفار  ،وكانت الحضارة الفرعونية قد توقفت عن النمو منذ الغزو الروماني ( هذﻩ الشعوب أكمـل
ً
ً
ثانيا  .ثم َ
قدم لها
الاسالم تكوي}6ا أمة واحدة  :رفع ع}6ا العبودية الفارسية والرومانية أوال  .ثم الÔى فيما بي}6ا الحدود ،
ً
ً
ً
ً
لغة مش<¥كة ثالثا  .ثم نظم الحياة ف67ا طبقا لقواعد عامة واحدة ) القواعد الاسالمية ( رابعا  .ثم تركها تتفاعل تفاعال
ً
ً
حـرا مــع ٔالارض املشــ<¥كة قرونــا متصــلة لــم توجــد خاللهــا ســدود أو قيــود عVــى حريــة الانتقــال واملتــاجرة والعمــل والتعلــيم
ً
والــتعلم  .ثــم جمهــا معــا لتــدافع عــن ٔالارض املشــ<¥كة -ــي عــ@ن جــالوت  ،ثــم عVــى مــدى قــرن مــن الحــروب املســتمرة ضــد
ً
الغزو الصلي . äونحسب أن -ي ذاك القرن كانت الشعوب قد انصهرت -ي ن@<ان املعارك فاكتملت ٔالامة تكوينا .
وهكذا صنع التاريخ الاسالمي من تلك الشعوب أمة واحدة Éـي ٔالامـة العربيـة  ،وصـنعت ٔالامـة العربيـة -ـي ظلـه حضـار6ا
العربية .
6² - 37ذا تم@¤ت ٔالامة العربية عن ٔالامم والشعوب ٔالاخرى املسلمة  .تم@¤ت باللغة العربية ) لغة القرآن (
لغة قومية مش<¥كة واندثرت اللغات الشعوبية  .هذا بينما لم تأخذ ٔالامة الفارسية من لغة القرآن إال حروفها .
وقــد حــدث بعــد قــرن@ن مــن الفــتح الاســالمي وعVــى مــدى نحــو قــرن كامــل  ،حينمــا تولــت ٔالاســرة الســامانية )  999- 874م(
الحكم -ي فارس أن عادت اللغة الفارسية إ_ى سابق وضعها كلغة قومية  .أما ٔالامة الاسبانية فبعد فتح إسالمي اسـتمر
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ً
قرونــا عــدة لــم تحــتفظ لغ6°ــا القوميــة الا بمفــردات محــدودة مــن لغــة القـرآن  .وتم@ــ¤ت ٔالامــة العربيــة بوحــدة ٔالارض الــ
أمتـدت مــن حـدود فــارس وحـدود تركيــا وحـدود اســبانيا ) ٔالانـدلس (  ،وحصــر6ا الصـحراء والبحــار مـن الجهــات ٔالاخــرى ،
حــ عنــدما كانــت تلــك ٔالارض ومعهــا فــارس وتركيــا واســبانيا تحــت حكــم الخالفــة فقــد كانــت ٔالارض العربيــة  ،منــذ فــتح
مكة والجزيرة مقسمة إ_ى واليات أو أقاليم عVى كل م}6ا أم@<  ،ثم بعد ذلك وال أو سلطان يعينه  -ولو اسميا  -الخليفة
ً
 ،ولــم يحــدث أبــدا منــذ الفــتح الاســالمي حــ الاســتعمار الاوروبــي ان قامــت بــ@ن تلــك الواليــات حــدود أو ســدود أو قيــود .
هــذا -ــي حــ@ن أن اســبانيا تحــت الحكــم ٔالامــوي قــد اســتقلت بحــدودها منــذ )  756م(  ،وأن فــارس قــد اســتقلت منــذ أن
استقل 6²ا محمود ابن سبكتك@ن الغزنوي ) 1030- 998م ( .
ولقد تصارع الخلفاء والحكام والامراء والوالة دهرا عVى السلطة -ي ٔالارض العربيـة الـ أصـبحت القـاهرة  ،بعـد دمشـق
وبغــداد  ،عاصــمة الخالفــة ف67ــا ســواء ك ــان الخليفــة عباســيا قادمــا مــن الشــرق أو فاطمي ــا قادمــا مــن الغــرب ولكــن ل ــم
يحدث أبدا أن خليفة أو حاكما أو أم@<ا أو واليا َ
قسم ٔالارض أو البشر أو أراد تقسيمها  ،بل كان طموح كل م}6م  ،حـ
ً
الفاشل@ن  ،أن يكونـوا حكامـا عVـى تلـك ٔالارض الواحـدة  .و-ـي هـذﻩ ٔالارض الواحـدة انصـهرت الشـعوب  ،حـ مـن خـالل
ً
الصراع  ،وتفاعلت فصنعت من أرضها  ،وبلغ6°ا  ،انماطا مـن الفكـر واملـذاهب والفـن والعلـم والتقاليـد وعناصـر الحيـاة
ٔالاخرى ما كان حضارة عربية خالصة ح عندما كان الاسالم يطبع حضار6ا وحضارات ٔالامم والشعوب ٔالاخرى بطابع
اسالمي مم@. ¤
 - 38ولــن نلب ــث أن ن ــرى أث ــر ه ــذا حــ@ن تتفك ــك دول ــة الخالف ــة العثماني ــة  .فيس ــفر العــالم الاس ــالمي ع ــن تل ــك ٔالام ــم ال ــ
دخلهـا الاســالم وÉــي أمــم مكتملــة التكــوين  ،فــإذا 6²ــا Éــي Éــي  ،كمــا كانــت  ،أممــا متم@ــ¤ة بشــع¡6ا وأرضــها ولغ6°ــا وحضــار6ا
َ
القومية الخاصة وإن كان الاسالم قد أضاف ال67ا حروف اللغـة  ،كمـا فعـل -ـي فـارس وهـذب حضـار6ا القوميـة  .ولكنـه
يسفر عن تلك الشعوب ال كان لكـل م}6ـا لغـة خاصـة وثقافـة خاصـة عنـدما دخلهـا الاسـالم ألول مـرة  ،فـإذا 6²ـا شـعب
واحد يعيش عVى أرض خاصة ومش<¥كة  ،ولغة واحدة وثقافة واحدة  ،إذا 6²ا قد اكتملت -ي خالل القرون ال قض6°ا
ً
معا -ي ظل الاسالم أمة عربية واحدة .
ً
اما املجتمعات القبلية من العثماني@ن ال لم تستقر شعبا -ي تركيا الحديثة إالبعد أن كانت الامة العربية قد اكتملت
تكوينـا  ،أو كـادت  ،فإ6Bــا سـتأخذ مــن لغـة القـرآن حروفـه  ،ثــم يضـيق وع67ــا القبVـي بعمــق وثـراء ورحابــة الفكـر الاســالمي
ً
ً
ً
ً
العربي فتختار واحدا من املذاهب لتفرضه إسالما ) املذهب الحنفي ( فيبقى ترا6ûا الاسالمي مذهبيا حنفيا  .وعVى مدى
قرن@ن  ،قبل أن تكتمل أمة " طورانية " -ي أواخر القرن التاسع عشر  ،كان نموها القومي يتم خالل تفاعل قوي ومـؤثر
ً
ً
تــأث@<ا مباشـرا مــع الحضــارة ٔالاوروبيــة الناهضــة بقيمهــا الفرديــة وأفكارهــا الفرديــة وفلســف6°ا املاديــة  .فمــا أن تكتمــل أمــة
حــ تغالــب حض ــار6ا القوميــة الهجين ــة ماأضــافه الاس ــالم ال67ــا م ــن عناصــر حض ــارية  ،فتتخVــى ع ــن مــذه¡6ا وتس ــتبدل
بــالحروف العربيــة حروفــا التينيــة وتåــ¤ع نزوعــا شــوفينيا ) مثــل كــل الحركــات القوميــة الاوروبيــة -ــي القــرن التاســع عشــر (
لتحوي ــل الدول ــة املش ــ<¥كة ب ــ@ن ال ¥ــ<ك والع ــرب إ_ ــى دول ــة تركي ــة تف ـرض س ــيطر6ا ع Vــى ٔالام ــة العربي ــة  ،فتس ــتجيب ٔالام ــة
العربية للتحدي  ،وتبدأ الحركة القومية العربية الحديثة مس6°دفة دولة الوحدة العربية .
 - 39تلــك Éــي العالقــة التاريخيــة " الخاصــة " بــ@ن الاســالم ؤالامــة العربيــة  .وÉــي عالقــة جدليــة  ،ان6°ــت إ_ــى خلــق جديــد .
فكان ــت ٔالام ــة العربي ــة ثم ــرة تفاع ــل الاس ــالم م ــع تل ــك الش ــعوب واملجتمع ــات والجماع ــات  ،وتفاعله ــا فيم ــا بي} 6ــا  -ــي ظ ــل
ً
ً
ً
ً
ً ً
ً ً
ً
الاسالم وحمايته  ،تفاعال انت Áإ_ى أن تكون شعبا عربيا واحدا بدال من شعوب متفرقة  ،ووطنا عربيا واحدا بـدال مـن
اق ــاليم متع ــددة  .واس ــتمدت اس ــمها م ــن تل ــك الن ــواة ال ــ ب ــدأ  6²ــا التك ــوين الق ــومي  -ــي الجزي ــرة العربي ــة  ،وحمل ــت راي ــة
الاسالم إ_ى باÊي الـوطن العربـي  ،وقـادت حركـة التفاعـل الخـالق الـذي انتÁـ إ_ـى أن تكـون  ،كمـا نحـن  ،أمـة عربيـة  .ومـا
كــان هــذا ليحــدث لــوال التقــاء أمــرين -ــي مرحلــة تاريخيــة واحــدة  :الاســالم كثــورة حضــارية قــادرة عVــى التطــوير والخلــق ،
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ً
والشعوب لم تكتمل أمما  ،ف Áقابلة ألن تتطور ويخلق من جديد  .ولم يكن أي ٔالامرين بمفردﻩ بقادر عVى أن يخلـق "
ً
ٔالامة العربية " وهكذا أسهم الاسالم -ي تكوين ٔالامة العربية  .ولك}6ا عندما تكونت كانت وجودا ذا خصائص متم@¤ة عن
ً
العناصـر الـ التحمـت معـا فكون6°ـا  .فÁـ " أمـة عربيـة " وليسـت جماعـة مسـلمة مـن ناحيـة  .وÉـي " أمـة عربيـة " وليسـت
ً
ً
امتـدادا ناميــا ألي شــعب مــن الشــعوب الــ كانــت مــن قبــل  ،والحـ لتلــك النــواة الــ بــدأت 6²ــا مرحلــة التكــوين القــومي
ً
منذ ثالثة عشر قرنا -ي قلب الجزيرة العربية .
ً
 - 40وهكــذا لــم يكــن الاســالم دينــا فحســب  ،بــل كــان ثــورة اجتماعيــة ذات مضــام@ن حضــارية  .أنشــأت بينــه وبــ@ن ٔالامــة
ً
ً
العربيــة عالقــة عضــوية تاريخي ــة خاصــة  .ذلــك أن الاســالم  ،كث ــورة اجتماعيــة قــد لعــب دورا أساس ــيا -ــي تكــوين ٔالام ــة
العربيــة فمــا ينكــر الوجــود القــومي لألمــة العربيــة إال مــن ينكــر عVــى الاســالم مضــمونه الث ـوري الحضــاري الــذي أســهم -ــي
تكوين ٔالامة العربية  .وما ينكر أن ٔالامة العربية " أمة الاسـالم "  -إذ قـد أسـهم -ـي وجودهـا ولـم تكـن موجـودة مـن قبلـه -
إال الــذين يفرغــون العروبــة مــن حضــار6ا  .والحــق انــه حيــث نبحــث عــن حضــارة اســالمية خالصــة مــن ٓالاثــار الشــعوبية
النجـدها إال -ـي الحضـارة العربيــة  .وحيـث نبحـث عـن حضــارة عربيـة خالصـة مـن ٓالاثــار القبليـة النجـدها إال -ـي الحضــارة
ً
الاســالمية  .كــذلك أصــر ٔالاك¢ــ< علمــا بالتــاريخ عVــى التوحيــد بــ@ن كلمــة "مســلم " وكلمــة " عربــي " -ــي الداللــة عVــى الحركــة
الحضارية يوم أن كان العرب ينتصرون لالسالم فينتصر الاسالم لهم .
 - 41ومــا تـزال ٔالامــة العربيــة تحمــل ظــواهر حضــارية مم@ــ¤ة Éــي ذا6ــا ظــواهر مم@ــ¤ة للحضــارة الاســالمية  ،إن تكــن اللغــة
ً
إحـدى العناصــر الــ تـؤثر تــأث@<ا -ــي املضــمون الفكـري والفÄــ والعلمــ للحضــارة  ،وتطـوع ٓالاداب والعــادات والتقاليــد بمــا
تتســع لــه مــن معــان أو تضــيق  ،فــإن العربيــة Éــي لغــة القـرآن  ،كتــاب الاســالم  ،وÉــي -ــي الوقــت ذاتــه لغــة ٔالامــة العربيــة .
والنزيد ح النعيد مايقوله كل علماء اللغة والفلسفة والفن والاجتمـاع  ،مـن دور اللغـة -ـي صـياغة الحضـارات  .ولكنـا
نج6°د فنقول إن -ي ٔالامة العربية ظواهر حضارية اليمكن فهمها إال عVى أساس من معرفة العالقـة الحضـارية الخاصـة
بــ@ن الاســالم ؤالامــة العربيــة  .ولســنا نقصــد بــالظواهر الحضــارية تلــك الــ يصــطنعها النــاس عامــدين  ،ولكنــا نقصــد 6²ــا
ماتؤديــه الشــعوب عVــى الســجية وتقــوم بــه كالعــادة املســتقرة  ،بــدون تــدب@<  .ولســنا نقصــد 6²ــا تلــك الظــواهر الــ يحتــاج
إدراكها إ_ى علم املتخصص@ن  .فإنا النخاطب 6²ذا الحديث غ@< العربي املسلم البسيط  .نخاطبه بما نحسب أنـه يحسـه
مـن نفسـه ولـو لـم يجهـر بـه  ،واليحتـاج -ـي إدراكـه إ_ــى علمـاء ومعلمـ@ن  .أمـا الراسـخون -ـي علـم الحضـارات فـإ6Bم يعرفــون
مانقول كما يعرفون أبناءهم  .الهم -ي حاجـة إ_ـى حـديثنا البسـيط  ،والنحـن -ـي حاجـة إ_ـى أن نتحـدث إلـ67م عمـا هـم بـه
ً
عاملون  ،ف¤åعم أن العربي عVى السجية يضع ذاته موضع السيادة من عناصـر الوجـود جميعـا  .انـه -ـي عالقتـه باألشـياء
والظــواهر  ،و-ــي تــأث@<ﻩ ف67ــا وتــأثرﻩ 6²ــا  ،و-ــي محاوالتــه  ،الناجحــة أو الفاشــلة - ،ــي تطويعهــا الرادتــه  ،ينطلــق مــن وضــع
مف¥ـ<ض اليفكــر حــ -ــي ت=<يــرﻩ  ،هــو أنــه " كإنســان " افضــل مـن كــل املوجــودات وأكــرم  ،وأنــه ســيدها وقائــدها  .آيــة ذلــك
ان أي ــا م ــن امل ــذاهب الفكري ــة ال ــ تضــع الانس ــان موض ــع التبعي ــة لعناص ــر الوج ــود املادي ــة ل ــم تس ــتطع أن تقن ــع العق ــل
العربـي بــأن يåــ¤ل عــن مكــان الســيادة والقيــادة  ،بــالرغم مــن كــل مــا تقدمــه مــن فلســفات ونظريــات  .يع=ــ<ون عــن ذلــك -ــي
مرسل القول بأن العربي متم@ ¤باألنفة والك=<ياء والعزة والكرامة ...الخ  .فمن أين جاءته كل هذﻩ القيم ؟  ..نع Äالقيم
ً
ً
الحضــارية  .مــن الاســالم  .إ6Bــا ثمــرة ال<¥بيــة الطويلــة عVــى املــنهج الاســالمي  .أربعــة عشــر قرنــا والشــعب العربــي يــتعلم جــيال
ً
بعــد جيــل  ،ويومــا بعــد يــوم  ،أنــه -ــي نطــاق الت ــأث@< املتبــادل بــ@ن الانســان والطبيعــة املاديــة يكــون الانســان هــو الفاع ــل
الصــانع َ
املغ@ ــ< املط ـ َـور  ،وتكــون الطبيع ــة املادي ــة موضــوع فعل ــه  .ويس ــتعمل الق ـرآن تعب@ ــ< " الس ــخرة " للداللــة ع Vــى ه ــذﻩ
العالقة  .وهو تعب@< قـوي الداللـة عVـى أن الانسـان هـو صـانع واقعـه املـادي والقـادر واملسـؤول عـن تغي@ـ<ﻩ ) الـم تـر أن ﷲ
ً
سخر لكم ما-ي ٔالارض ( } الحج  ) . { 65 :هو الذي جعل لكم ٔالارض ذلوال ( } امللك  ) . { 15 :وسخر لكم الفلك لتجـري -ـي
ً ً
البحر بأمرﻩ وسخر لكم الا6Bار ( } إبراهيم  ) . { 32 :وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريـا وتسـتخرجوا منـه حليـة
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تلبسو6Bا ( } النحل  ) . { 14 :وسخر لكم الشمس والقمر دائب@ن وسخر لكـم الليـل وال}6ـار ( } إبـراهيم  ) . { 33 :وسـخر لكـم
ً
ما-ي السموات وما-ي ٔالارض جميعا ( } الجاثية  . . { 13 :الخ
ً
ويقطع القرآن بأن شيئا من الواقع لن يتغ@ـ< إال إذا تغ@ـ< النـاس  .فاالنسـان القائـد هـو البدايـة  ) :إن ﷲ اليغ@ـ< مـا بقـوم
ح ــ يغ@ ــ<وا م ــا بأنفس ــهم ( } الرع ــد  . { 11 :إن ه ــذﻩ القيم ــة الحض ــارية م ــاتزال  Éــي وح ــدها الق ــادرة ع Vــى تفس ــ@< بع ــض
ً
الظواهر املسلكية ال تبدو مقصورة عVى العرب  .التطلع والتشبث بأهداف يقول غ@<هم ع}6ا إ6Bا غ@< واقعية  ،قياسا
ً
ع Vــى الظ ــروف املادي ــة املتاح ــة آني ــا  ،تص ــاعد املق ــدرة ع Vــى الاس ــتمرار  -ــي التح ـ َـدي إذا ج ــاءت البداي ــة منتص ــرة  ،تح ـ َـول
ً
اله ـزائم إ_ــى نقــد الذع وا6ــام فظيــع يتبادلونــه  .وا6Bــم ليـ َـ6°م بعضــهم بعضــا بالعمالــة والخيانــة حــ@ن تحـ َـل 6²ــم الهزيمــة ،
ً
َ
ويحمـل بعضــهم بعضـا مســؤولي6°ا  ،حـ قبــل أن ي6°مـوا مــن هـزمهم بالعــدوان والبÔـي  .ويعجــب بعـض النــاس مـن هــؤالء
العرب غ@< الواقعي@ن الذين قالوا عام  " 1967المفاوضة " وهـم غ@ـ< قـادرين عVـى القتـال  " ،والصـلح " وأرضـهم محتلـة ،
" وال اع<¥اف " وهم يعرفون من الهزيمـة ذا6ـا مـدى ثقـل الوجـود الـذي ينكـرون الاع¥ـ<اف بـه  .ويعجـب بعـض النـاس مـن
هــؤالء العــرب الــذين اليكفــون عــن طلــب الوحــدة بــالرغم مــن كــل مــاب@ن حكومــا6م مــن صـراع  ،وبــالرغم مــن َ
أن الوحــدة
هــدف لــن تر÷ــ بــه قــوى العــالم القــادرة  .ويعجــب بعــض النــاس مــن هــؤالء العــرب الــذين الي<¥كــون فرصــة دون أن يــ6°م
ً
بعضــهم بعضــا وهــم يعلنــون أن غايــة ص ـراعهم أن يتوحــدوا  .ثــم يعجــب بعــض النــاس مــن هــؤالء العــرب الــذين مــا ان
ينطلقوا منتصرين ح يحققوا املعجزات بما ف67ا معجزة الوحدة .
ً
إن وراء َ
كل هذا قيمة أك <¢ثباتا -ي وجدان العربي من كل ظواهرها السلبية  .إن كـل ëـء مسـخر لـه كإنسـان وهـو قـادر
َ
عVــى تغي@ــ<ﻩ ومســؤول عــن هــذا التغي@ــ<  ،وإن الخضــوع للظــروف املاديــة أو الاتكــال عل67ــا أو ا6امهــا يعÄــ انــه يتخVــى عــن
ً
ً
ثقته بذاته كإنسان وبمقدرته ومسؤوليته  .تعب@<ا عن هـذﻩ القيمـة اليفهـم العربـي كيـف تكـون الوحـدة هـدفا غ@ـ< واقêـي
بحجــة َ
أن الظــروف التســمح 6²ــا مــادام هــو يريــدها  .واليفهــم كيــف تعÄــ الهزيمــة الاستســالم مــادام هــو اليريــدﻩ  .واليفهــم
ً
كيف يمكن أن ي}6زم بدون أن يكون إنسان غ@<ﻩ قد خان  .وتعب@<ا عن هذﻩ القيمة ماأن ينتصـر العربـي - -ـي أي ميـدان
 حــ يتقبــل النصــر عVــى أنــه اســتحقاق " طبيêــي " لــه  ،فينــدفع إ_ــى مزيــد مــن محــاوالت الانتصــار  ....وهكــذا لــم يحــتجالعرب إ_ى أك <¢من نصف قرن ليحملوا الاسالم دعوة وحضارة إ_ى أك <¢العالم املعروف لهم  .ولم يحتج العرب إ_ى وقـت
يذكر ليقفزوا إ_ى املراكز الاو_ى -ي الفلسفة والرياضة والطب والفلك والصناعة  ....وكلها نشاطات حضارية لم يكن لهـم
6²ا علم قبل أن يبدأوها  .إن قيل إ6Bا قيم عربية صدق القول  .وإن قيل ا6Bا قيم اسالمية صدق القول  ،إذ الحضارة
الاسالمية -ي وطننا Éي الحضارة العربية  ،التختلفان .
- 42ونـزعم أن العربـي عVـى السـجية يضـع ذاتـه موضـع املسـاواة مــع أي عربـي آخـر  ،مهمـا تكـن الفـروق بي}6مـا -ـي الثقافــة
ً
أو ال¢ــ<وة أو الجــاﻩ أو املقــدرة  .ان يكــن -ــي الوضــع ٔالادنــى يع=ــ< عــن تمســكه باملســاواة بنقــد وا6ــام اســباب التفــوق حينــا
ً
والس ــخرية م} 6ــا  -ــي بع ــض ٔالاحي ــان .واليع ¥ــ<ف العرب ــي للعرب ــي أب ــدا باس ــتحقاقه التف ــوق إال ح ــ@ن ي ــأمن أن ل ــيس  -ــي ه ــذا
َ
مايمس قيمة املساواة ب@ن الناس  .من اين جاءت هذﻩ القيمة الحضارية العربية
الاع<¥اف
ً
 .......مــن الاســالم  .النقــول ألن الاســالم يس ــاوي بــ@ن النــاس واليمــايز فيمــا بي ــ}6م تبعــا لالصــول أو اللــون أو الج ــنس  ،وأال
فضل لعربي عVى عجم إال بالتقوى ثم نقف  ،بل نقول كيف ربى الاسالم الناس عVى املسـاواة حـ أصـبح العربـي عVـى
السجية يضع ذاته موضع املساواة مع أي عربي آخر ؟
نقــول إن الشــعب العربــي هــو اول ش ــعب -ــي تــاريخ البشــرية تعلــم أن املس ــاواة بــ@ن النــاس التعÄــ " املثليــة "  .التع Äــ أن
يكون كل واحد مثل أي واحد -ي العلم أو الفكر أو العمل أو الرزق  ،بصرف النظر عما يكـون بـ@ن النـاس مـن تفـاوت -ـي
املواهــب واملقــدرة الذاتيــة  ،وإنمــا تعÄــ املســاواة أن تحكــم العالقــات بــ@ن النــاس  ،كــل النــاس -ــي املجتمــع قواعــد عامــة
َ
ومجردة سـابقة عVـى نشـأة تلـك العالقـات  .هكـذا تعلـم الشـعب العربـي املسـاواة كمـا تعرفهـا البشـرية ٓالان ولكـن قبـل أن
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يعرفه ــا أي ش ــعب بعش ــرة ق ــرون ع Vــى ٔالاق ــل  .وزاد فعرفه ــا مقدس ــة ألن ــه تعلمه ــا م ــن كت ــاب ﷲ املق ــدس  .ولق ــد س ــبقت
ً
بعض الشعوب الشعب العربي إ_ى معرفـة القـوان@ن املكتوبـة  ،ولك}6اكانـت كلهـا  ،مجـردة مـن فكـرة املسـاواة  .أوال  ،أل6Bـا
ً
كانــت  ،كلهــا  ،قــوان@ن وضــعها القــادة والحــاكمون لينظمــوا 6²ــا مســالك املقــودين واملحكــوم@ن وال يل¤¥مو6Bــا هــم مســلكا ،
ً
ً
فلم تكن تساوي بـ@ن الحـاكم واملحكـوم  .وثانيـا  ،أل6Bـا كانـت كلهـا تقـر صـراحة أو ضـمنا عـدم املسـاواة بـ@ن النـاس  .فجـاء
القـرآن ليقــول ) إنــا انزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــ@ن النــاس بمــا أراك ﷲ ( } النســاء  ) . { 105 :فــاحكم بيــ}6م بمــا
أنـزل ﷲ ( } املائــدة  ) . { 48 :وان احكـم بيــ}6م بمـا أنــزل ﷲ والتتبــع أهـواءهم ( } املائــدة  ) . { 49 :ومـن لــم يحكـم بمــا انــزل
ﷲ فاولئك هم الظاملون ( } املائدة  ) . { 44 :ذلك حكم ﷲ يحكم بي}6م وﷲ عليم حكيم ( } املمتحنة . { 10 :
ً
ي هذﻩ ٓالايات البينات أحكام عدة  ،م}6ا أن محمدا بن عبد ﷲ  ،الصادق ٔ ،الام@ن  ،الن ، äالرسول  ،القائدً
مأمور مثل غ@<ﻩ من عامة املسلم@ن بال¤¥ام الدستور القرآني  .لـيس مباحـا ألحـد  ،ولـو كـان الرسـول نفسـه  ،أن يسـتعVي
أو يستث Äأو يخرج عن القواعد العامة ال تحكم العالقات ب@ن الناس كافة  .إ6Bا مانعرفه ٓالان باسم
" املساواة أمام القانون " ال تساوي ب@ن الناس من حيـث هـم بشـر وان اف<¥قـت أعمـالهم  .عVـى هـذا تربـى العـرب ونمـت
حضــار6م عVــى أ6Bــم " سواســية كأســنان املشــط " كمــا يقولــون  .وأصــبح العربــي عVــى الســجية  ،غ@ــ< مكــرﻩ  ،يضــع ذاتــه
موضع املساواة مع أي عربي آخر  ،واليقبل الاع¥ـ<اف ألحـد بـالتفوق عليـه إال إذا أمـن أال يكـون -ـي هـذا الاع¥ـ<اف مسـاس
ً
باملساواة بي}6ما  .وعندما يكـون التفـوق متضـمنا الاسـتعالء يـ6°م أسـبابه ولـو ا6مهـا بأ6Bـا جـاءت لصـاح¡6ا " صـدفة "  .أمـا
َ
إذا كــان التفــوق قــوة مفروضــة عليــه فهــو يرتــاب ويكــرﻩ حكامــه ملجــرد أ6Bــم حكــام  ،إ_ــى أن يطمــÛن إ_ــى أ6Bــم حكــام لديــه
ً
َ ً
وليســوا حكامــا عليــه  .فــإن كــانوا حكامــا لديــه أحــ¡6م بــدون تحفــظ وغفــر لهــم مــايرتكبون مــن ذنــوب  .إن قيــل إ6Bــا قــيم
عربية صدق القول  .وإن قيل ا6ا قيم إسالمية صـدق القـول  .إذ الحضـارة العربيـة -ـي وطننـا Éـي الحضـارة الاسـالمية ،
التختلفان .
ً
ً
 - 43ونزعم أن العربي عVى السجية اليع<¥ف أبدا بأمانة الاثراء إذا لم يكن ثمرة عمل  ،أو م@<اثـا  .إن كـل ثـروة اليعـرف
ً
ً
ً
العربــي مصــدرها عمــال أو م@<اثــا يبــادر إ_ــى ا6ــام أســباب الحصــول عل67ــا  .أدنــى مــايع=< عنــه إنكــارا الســتحقاق صــاح¡6ا لهــا
ً
قولــه ا6Bــا " ضــربة حــظ "  .اليعــرف كيــف يكــون الحــظ مولــدا لل¢ــ<وة  .وال6mمــه أن يعــرف  .ولكــن هــو يريــد أن يقطــع صــلة
الاســتحقاق بي}6ــا وبــ@ن صــاح¡6ا مادامــت قــد جــاءت إليــه مــن غ@ــ< عمــل أو م@ ـ<اث  .مــن أيــن جــاءت هــذﻩ القيمــة ؟ نعÄــ
القيمة الحضارية  .من الاسالم .
ً
إذ  ،لــو جنينــا ال¢ــ<وة حصــيلة العمــل ومــا قــد يكــون ف67ــا مــن تفــاوت تبعــا لتفــاوت ملكــات التفك@ــ< والتــدب@< واملهــارة بــ@ن
ً
البشر  ،ثم جنينا ال<¢وة تؤول بامل@<اث  ،كيف تـأتي ال¢ـ<وة مـن غ@ـ< عمـل أو م@ـ<اث ؟  ...كيـف يلـد الجنيـه جن67ـا و أك¢ـ< ؟
ً
ً
 ....وكيــف تتكــاثر أرقــام ال¢ــ<وة بــدون تــدخل مــن صــاح¡6ا ؟ نجيــب  :إنــه الربــا  .وقــد حــرم ﷲ الربــا تحريمــا قاطعــا  ):ياأ6mــا
ً
الــذين آمنــوا التــأكلوا الربــا أضــعافا مضــاعفة ( } آل عمـران  . { 130 :فيقــول املنــافقون انــه لــم يحــرم الربــا إال أن تكــون "
الفائدة " مركبة  .فماذا يقول املنافقون -ي قوله تعا_ى  ) :يمحـق ﷲ الربـا ويربـي الصـدقات  ،وﷲ اليحـب كـل كفـار أثـيم
( } البقرة  . { 276 :و ) الذين يأكلون الربا اليقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ( } البقرة  . { 275 :و
) ياا6mا الذين آمنوا اتقوا ﷲ وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمن@ن  .فإن لم تفعلوا فـأذنوا بحـرب مـن ﷲ ورسـوله ( }
البقــرة  . { 279 ، 278 :هكــذا َربــى الاســالم الشــعب العربــي عVــى أن كــل ثــروة مــن غ@ــ< عمــل أو م@ ـ<اث قابلــة لال6ــام بأ6Bــا
ً
ربويــة  .و-ــي هــذﻩ الجزئيــة التقــى بال<¥بيــة املســيحية -ــي شــعوب الشــرق  .فقــد بقــي الربــا محرمــا -ــي املســيحية بــالرغم مــن
إباحة الكنيسة الكاثوليكية له منذ أن " باع " البابا انوسـنت الرابـع " فتـواﻩ " بإباحـة الربـا لينفـق ثم}6ـا عVـى حروبـه ضـد
ً
الام=<اطور فريدريك الثاني  ،بعد أن كان قد ا6مه علنا باعتناق الاسالم خفية  .وهكذا ظل الشعب العربي أربعـة عشـر
ً
ً
ً
قرنا يتعلم -ي مدرسة الاسالم الحضارية  ،جيال بعد جيل ويوما بعد يـوم  ،أن املـال الـذي يـأتي بـدون عمـل أو م@ـ<اث ربـا
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 ،وأن املـراب@ن اعــداء ﷲ ورســوله  ،فكانــت تلــك القيمــة الحضــارية  :اليع¥ــ<ف العربــي عVــى ســجيته بأمانــة الاثـراء إذا لــم
ً
تكن ال<¢وة ثمرة عمل  ،أو م@<اثا .
ً
ً
ً
 - 44ولق ــد أث ــرت ه ــذﻩ القيم ــة الحض ــارية بال ــذات  -ــي ت ــاريخ ٔالام ــة العربي ــة ت ــأث@<ا ب ــالغ الق ــوة  ،وكان ــت ع ــامال أساس ــيا  -ــي
تشكيل الحياة العربية عVى مدى ثالثة قرون من الزمان فلقد عايش الشعب العربي  ،وعاش  ،مرحلة النمو الرأسما_ي
حــ@ن بــدأ تجــارة يتبــادل ف67ــا الناسالبضــائع والخــدمات  .وتــاجر الشــعب العربــي عVــى أوســع نطــاق -ــي ال=ــ< والبحــر  ،وكانــت
ٔالارض العربية الطريق الوحيد بـ@ن أقôـ الشـرق وأقôـ الغـرب قبـل أن يكتشـف طريـق رأس الرجـاء الصـالح  .وحمـل
العرب إ_ى كل مكان ذهبوا إليه تجارة  ،دعوة الاسالم .
ك ــذلك ك ــان الف ــتح الاس ــالمي لعق ــول وأفئ ــدة عش ـرات املالي ــ@ن  -ــي أق ôــ الش ــرق بعش ـرات ٓالاالف م ــن التج ــار الع ــرب :
ً
ً
ً
يبيعون ويش<¥ون ويقايضون ويربحون ويخسرون وهم يدعون ويبشرون ويعلمون الناس دينا يحرم الربا تحريما قاطعا
 ،فال يرابون واليتعاملون مع مراب@ن  .ح إذا بلغ النظـام الرأسـما_ي أوجـه حـ@ن تحـول إ_ـى نظـام ربـوي محـض يسـمونه "
الرأسمالية املالية " وتحولت التجارة إ_ى " مضاربة " وتحولت الاجارة إ_ى استغالل  ،وأبيح الغ=ن -ي العقود تحت ستار "
ً
حريــة الارادة "  ....توقــف نمــو النشــاط العربــي التجــاري دون تلــك املرحلــة مــن نمــو النظــام الرأســما_ي  .ألن قيمــا حضــارية
زرعها الاسالم -ي وجدان الشعب العربي حالت بينـه وبـ@ن الربـا " واملضـاربة " والغـرر والغـ=ن والاسـتغالل  .ولقـد أتـى عVـى
ٔالام ــة العربي ــة ح ــ@ن م ــن ال ــدهر ك ــان أع ــداء الاس ــالم يرجع ــون م ــايقولون عن ــه " س ــبب تخلفه ــا " إ_ ــى أ 6Bــا ق ــد تعلم ــت م ــن
الاســالم أال تقــرض أو تق¥ــ<ض "بفائــدة " ) أي أن ترابــي ( وأال تضــارب ) -ــي البورصــات (  ،وأال تعقــد العقــود الرابحــة إذا
أفسدها الغ=ن  ،وإ6Bا التريد أن تتخVى عما تعلمته  ،وأ6Bا بذلك قد حرمت نفسها من واحد من أهـم أسـباب التقـدم )
ٔالاوروبــي (  .ولعــل مــن بــ@ن النــاس مــن يــردد هــذا القــول حــ اليــوم  .وتجاهــد كث@ــ< مــن الــدول  ،اليــوم  ،مــن اجــل ان ¥ـ¤اع
ً ً
ٔالامة العربية من جذورها الحضارية الاسالمية إ_ى حيث تكون شريكا تابعا -ي املؤسسة الربويـة العامليـة الـ يسـمو6Bا "
الام=<يالية " وذلك عن طريق سد طرق الرزق الحالل بمؤسسات يسمو6Bا البنوك تتاجر -ي املال
) النقــد ( والتســمح ملــن يريــد أن ينñــء تجــارة أو يفلــح زراعــة أويقــيم صــناعة أو يبÄــ مســاكن أو يفــتح معاهــد العلــم أو
يحقق رخاء  ......الخ  ،إال بعد أن يش<¥ك معها -ي تجار6ا َ
املحرمة  :الربا .
عVى أن الاسالم قد حم ٔالامة العربية ح@ن احتمت ٔالامة العربية بقيمها الحضارية ال غرسها الاسالم ف67ا .
فلم تمتد للنظام الرأسما_ي داخلها جذور يصعب اقتالعها  ،ولم تكن شريكة -ي عصابة الرأسمالي@ن العاملي@ن .
َ
وإنا لنحمد ﷲ -ي الحـالت@ن - .ـي الحالـة ٔالاو_ـى  ،ألن ٔالامـة العربيـة مهيـأة لألنتقـال إ_ـى النظـام الاشـ<¥اكي  ،الـذي جـاء دواء
ً
ً
تاريخيا شافيا من أمراض الانسانية ال نشر النظام الرأسما_ي جراثيمها -ي ٔالارض  ،بدون حاجة إ_ى جهد جهيد تقتلع
ب ــه ج ــذور الرأس ــمالية  .و -ــي الحال ــة الثاني ــة  ،ألن ٔالام ــة العربي ــة ل ــم تش ــارك  -ــي امل ــذابح البش ــرية ال ــ أقامه ــا الاس ــتعمار
ً
الرأسما_ي لشعوب ٔالارض ليشق ب@ن تالل الجمـاجم طرقـا إ_ـى حيـث الفوائـد الربويـة ويربـي 6²ـا النـاس عVـى تمجيـد القـوة
ً
بــدون حــق  ،فبقــي تــاريخ ٔالامــة العربيــة فــذا -ــي طهارتــه مــن العــدوان عVــى الشــعوب ٔالاخــرى  .ولــم يحــدث -ــي تــاريخ الفــتح
ً
َ
العربـ ــي أن سـ ــخرت جيوشـ ــهم الن ¥ـ ـ¤اع ثـ ــروات الشـ ــعوب والعـ ــودة 6²ـ ــا إ_ـ ــى الجزيـ ــرة العربيـ ــة بـ ــدال مـ ــن زرع بـ ــذور الثـ ــورة
الحضارية الاسالمية والبقاء معها ح تنمو وتثمر
ً
فنعــرف مــن امــر هــذا العربــي عVــى الســجية الــذي اليع¥ــ<ف بأمانــة الاثـراء إذا لــم تكــن ال¢ــ<وة ثمــرة عمــل  ،أو م@<اثــا  ،انــه
ً
اليع¥ــ<ف لل¢ــ<وة بوظيفــة الاســتغالل وال يع¥ــ<ف أبــدا بــأن القــوة فــوق الحــق  .وأ6Bــا لقــيم حضــارية  .إن قيــل عربيــة صــدق
القول  .وإن قيل إسالمية صدق القول ألن الحضارة الاسالمية -ي وطننا Éي الحضارة العربية  ،التختلفان .
ً
 - 45نستطيع أن نضيف إ_ى ماسبق قيما عربية كث@<ة مثل  :الشجاعة التخ ñاملوت ألن ٔالاعمار بيد ﷲ .
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ً
ً
والنكــوص عــن املغــامرة حفظــا للــنفس مــن ال6°لكــة  ،والنجــدة لوجــوب الغــوث  ،واملشــاركة الوجدانيــة لآلخــرين اح<¥امــا
ً
ً
لألخوة  ،والعفو عند املقدرة بدون انكار الستحقاق العقاب الذي قد يسم تسامحا  ،وقد يسم تفريطا
وليس هو أ6mما ؛ إنما هو تعب@< عن قيمة حضارية غرسها الاسالم -ي الوجدان العربي حـ@ن تعلـم العربـي مـن الاسـالم أن
الحياة الدنيا ليست Éي الفرصة الوحيدة لعقاب املذنب@ن  ...الـخ  .وهكـذا كلمـا تتبعنـا ثمـرة حضـارية يقـال لهـا " عربيـة "
َ
نبحث عن فرعها ثم جذعها ثم جذرها  ،نجد أ6Bا من شجرة حضارية طيبة زرعها الاسالم ونماها وحفظها ح أثمرت
ً
 .وملاذا التكون -ي ٔالارض العربية إال شجرة الحضارة الاسالمية  .ألن ٔالامة العربية لم تكن موجودة قبـل الاسـالم الشـعبا
ً
والوطن ــا والحض ــارة  ،فل ــم تخ ــالط الق ــيم الاس ــالمية ق ــيم قومي ــة س ــابقة عل 67ــا  ،وم ــا هك ــذا ك ــان ش ــأن الاس ــالم  -ــي ٔالام ــم
والشعوب ٔالاخرى حيث كان الاسالم إضافة حضارية إ_ى حضارة قائمة  ،فاختلطت القيم .
ً
َ
 - 46الـذين اليعرفـون كـل هــذا قـد يعرفـون ٔالامــة العربيـة وصفــا  ،ولكــ}6م يجهلـون " كيـف " تكونــت  .أمـا الشـعب العربــي
فيعرفها من نفسه حـ@ن تكـون نفسـه عVـى السـجيةبدون فعـل أو افتعـال  ،فـال يقـوم لـدى الشـعب العربـي سـبب ليتـوهم
أن ع ــدم تش ــابه  ،أو تع ــرض أو تن ــاقض  ،عالق ــة الانتم ــاء إ_ ــى الاس ــالم وعالق ــة الانتم ــاء إ_ ــى العروب ــة بنف ــي العالق ــة ب ــ@ن
العروبة والاسالم ح يستغ Äبأحدهما عن ٓالاخر  .ومـع ذلـك  ،أو بـالرغم مـن ذلـك  ،فـإن الشـعب العربـي -ـي حاجـة إ_ـى
الحديث عن العالقة ب@ن العروبة والاسالم .
العـدوان
 - 47فه ــل يك ــون ذلــك ألن الانتم ــاء إ_ ــى ٔالام ــة العربي ــة عالق ــة " قومي ــة " والقومي ــة عص ــبية ت ــورث الع ــداء للغ@ ــ< وتج ــر إ_ ــى
ً
العــدوان  ،وكــل هــذا يكرهــه الاســالم وينÁــ عنــه ؟ قــد يكــون  .فــإن ممــن ينكــرون ٔالامــة العربيــة وجــودا والقوميــة عالقــة
انتمــاء  ،لي6°مــون القوميــة بأ6Bــا عدوانيــة ويســمو6Bا " شــوفينية "  .ولــو صــح أن القوميــة عدوانيــة لكــان عVــى املســلم أن
ً
يعصم نفسـه مـن الانتمـاء إل67ـا ويعتصـم بحبـل ﷲ  .فقـد حـرم ﷲ حـ الاتفـاق سـرا عVـى العـدوان  ) .يأ6mـا الـذين آمنـوا
ً
إذا تــناجيتم فــال تتنــاجوا بــاالثم والعــدوان ( } املجادلــة  . { 9 :وأمــر املســلم@ن بــأن اليســاند بعضــهم بعضــا فيــه  ) .وتعــاونوا
عVــى ال=ــ< والتقــوى وال تعــاونوا عVــى الاثــم والعــدوان ( } املائــدة  . { 2 :ولقــد أبــاح لهــم دفــع العــدوان بشــرط أال يكونــوا هــم
البــادئ@ن بــه  ،والا يبلغــوا -ــي دفعــه إال مــايكفي لدفعــه ) فمــن اعتــدى علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل ماأعتــدى علــيكم ( }
البقرة  . { 194 :وألزمهم تلك الحدود ح خالل القتال الذي قد يصعب -ي معمعته معرفة الحد ب@ن العدوان والدفاع
 ) .وق ــاتلوا  -ــي س ــبيل ﷲ ال ــذين يق ــاتلونكم وال تعت ــدوا  ،إن ﷲ اليح ــب املعت ــدين ( } البق ــرة  . { 190 :ولك ــن م ــن ق ــال إن
القومية عدوانية ؟ وملاذا قال ما قال؟
كث@ــ<  ،عVــى رأســهم معلمهــم ســتال@ن الــذي قــال  " :ليســت ٔالامــة مقولــة تاريخيــة فحســب بــل Éــي مقولــة تاريخيــة خاصــة
بمرحلة تاريخية محددة Éي مرحلة التكوين الرأسمالية  ...فإن عملية تصفية الاقطاع ونمـو الرأسـمالية É ،ـي -ـي الوقـت
ذاتــه عمليــة تكــوين النــاس -ــي أمــم " ) ســتال@ن  -املســألة القوميــة  -صــفحة  ( 11وهكــذا ربــط كــل املاركســي@ن مــن تالمــذة
املدرســة الســتالينية بــ@ن القوميــة والرأســمالية ) ال=<جوازيــة (  .وملــا كــان املاركســيون مــن أعلــم النــاس بــالجوهر العــدواني
للنظـ ــام الرأسـ ــما_ي فقـ ــد أدى هـ ــذا ال ـ ــربط السـ ــتالي Äبـ ــ@ن القوميـ ــة والرأسـ ــمالية إ_ ـ ــى ربـ ــط بـ ــ@ن القوميـ ــة والعدواني ـ ــة .
واســتبدلوا بعالقــة الانتمــاء القــومي إ_ــى ٔالامــة عالقــة الانتمــاء ٔالاممــ إ_ــى الطبقــة العاملــة  ،وحــذروا العمــال مــن مخــاطر
نسبوها إ_ى القومية  .قال بعض املحدث@ن م}6م  " :ينتم العمـال إ_ـى قوميـات مختلفـة وأجنـاس مختلفـة ولكـن انتمـاءهم
ٔالاول يظــل إ_ــى الطبقــة العاملــة  ،وهــذا تحــددﻩ وحــدة مصــالحهم ٔالامميــة  ،وأغراضــهم  ،ونظــري6°م الــ تتــو_ى الصــدارة
ً
ليåـ¤اح مادو6Bــا مــن أوجــه الاخــتالف إ_ــى الــوراء  .وإذ يتحقــق العمــال الواعــون سياســيا مــن أن النضـال القــومي والانعـزال
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القومي يضران املصالح ٔالاممية للطبقة العاملة  ،يحاربون كل أنواع التمي@ ¤القومي "  .أما كيف يكون النضـال القـومي
ً
ضــارا بمصــالح الطبقــة العاملــة فــذلك  ،كمــا قــالوا  ،ألن " خطــر القوميــة ٔالاول يكمــن -ــي أ6Bــا تلÁــ العمــال عــن الصـراع
ضــد عــدوهم الطبقــي  .لقــد تضــافر الزمــان والرجعيــة ال=<جوازيــة عVــى تخطــيط مؤقــت لعرقلــة الص ـراع الطبقــي للطبقــة
العاملــة بإشــعال املشــاعر القوميــة  .هــذا باالضــافة إ_ــى أن انتشــار ٔالافكــار القوميــة والشــوفينية يــؤدي إ_ــى تفكــك وحــدة
ً
الطبقة العاملة  ،ويضر روابط التضامن ٔالامم  ،وما لم تحـارب القوميـة  ،والشـوفينية  ،فإ6Bـا ستضـعف حتمـا حركـة
الطبقــة العاملــة "  .فيجــب إذن أال ين³ــ العمــال أن " الحرك ــة الشــيوعية أمميــة -ــي ذات جوهرهــا " ) أســس املاركس ــية
اللينينية ( 1963-
هـذا بعــض ماقالـه ويقولــه بعـض املــادي@ن الـذين حملــ6°م فلسـف6°م املاديــة إ_ـى موقــف العـداء مــن عالقـة الانتمــاء القــومي
فاستبدلوا 6²ا الانتماء إ_ى عالقات الانتاج .
- 48نريــد أن نج ــرب إعــادة ص ــياغة ماقالــه  ،ويقول ــه  ،املــاديون إ_ ــى لغــة قاله ــا  ،ويقولهــا  ،ال ــذين يريــدون أن يس ــتبدلوا
بعالقــة الانتمــاء القــومي إ_ــى ٔالامــة العربيــة عالقــة الانتمــاء الــدي Äإ_ــى الاســالم  .يمكــن أن يقولــوا هكــذا  " :ليســت القوميــة
مقول ــة تاريخي ــة فحس ــب ب ــل  Éــي مقول ــة تاريخي ــة خاص ــة بمرحل ــة تاريخي ــة مح ــددة  Éــي مرحل ــة الجاهلي ــة  ..ف ــإن عملي ــة
الصـراع بــ@ن النـاس عVــى املراـي Éــي -ـي الوقــت ذاتـه عمليــة تكــوين النـاس -ــي أقـوام " البــد أن يكـون القائــل هـذا -ــي مرتبــة
الاسـتاذية ليقـوم مقـام سـتال@ن وي¥ـ<ك للمريـدين القـول بـأن  " :ينتمـ املسـلمون إ_ـى قوميـات مختلفـة وأجنـاس مختلفـة ،
ولكــن انتمــاءهم ٔالاول يظــل إ_ــى ٔالام ــة الاســالمية  ،وهــذا تحــددﻩ وحــدة عقي ــد6م الدينيــة  ،ووحــدة كتــا6²م الــذي يت ــو_ى
ً
الصدارة  ،لي¤åاح مادو6Bما من أوجه الاختالف إ_ى الوراء  .وإذ يتحقق املسلمون الواعـون دينيـا مـن أن النضـال القـومي
والاســتقالل القــومي يض ـران املصــالح العامــة للمســلم@ن يحــاربون كــل أنــواع التمي@ــ ¤القــومي "  .أمــا كيــف يكــون النضــال
ً
الق ــومي ض ــارا بمص ــالح املس ــلم@ن  ،فـ ــذلك  ،كم ــا يمك ــن أن يقول ــوا  ،ألن  " :خط ــر القوميـ ــة ٔالاول يكم ــن  -ــي أ 6Bــا تلÁـ ــ
املس ــلم@ن ع ــن الص ـراع ض ــد ع ــدوهم ال ــدي . Äلق ــد تض ــافر الزم ــان  ،والكف ــرة امللح ــدون  ،ع Vــى تخط ــيط مؤق ــت لعرقل ــة
الجهاد -ي سبيل إعالء كلمة الاسالم بإشعال املشاعر القوميـة  .هـذا باالضـافة إ_ـى أن انتشـار الافكـار القوميـة والعصـبية
يؤدي إ_ى تفكك وحدة صفوف املسلم@ن  ،ويضر التضامن الاسالمي  ،ومالم تحارب القومية والعصبية فإ6Bا ستضعف
ً
حتما حركة املسلم@ن"
فيجب اذن أال ين ³املسلمون أن " الاسالم عالم -ي جوهرﻩ " .
هــذا بعــض ماقالــه  ،أو يمكــن أن يقولــه  ،بعــض " الــروحي@ن " الــذين يحملهــم جهلهــم بالقوميــة إ_ــى موقــف العــداء مــن
عالقة الانتماء القومي فيستبدلو6Bا بعالقـة الانتمـاء إ_ـى الـدين  .وإذ يلتقـي النقيضـان عقيـدة -ـي موقـف عـداء واحـد مـن
القومي ــة الب ــد م ــن أن يك ــون أح ــدهما ق ــد ح ــرف عقيدت ــه  .ولس ــنا نس ــتطيع  ،منص ــف@ن  ،أن ن ــ6°م املاركس ــي@ن  ،أع ــداء
القوميــة  ،بتحريــف عقيــد6م  .ذلــك ألن املاركســي@ن قــد كونــوا عقيــد6م -ــي القوميــة ومــوقفهم العــدائي م}6ــا مــن عناصــر
وفر6ا املالحظة الدقيقة للحركات القومية -ي أوروبا  .فهناك تعاصر النمو الرأسما_ي مع نشوء حركات التوحيـد القـومي
ً
 .وقــادت ال=<جوازيــة فعــال الحركــات القوميــة  ،وأقامــت -ــي كــل أمــة دولــة واحــدة  .ولــم تكــن الرغبــة واملصــلحة -ــي توحيــد
الســوق القــومي بعيــدت@ن عــن بواعــث حمــاس ال=<جوازيــة للوحــدة القوميــة  .وملــا كانــت الوحــدة القوميــة تضــاعف عائــد
توظيــف املــوارد املاديــة والبشــرية املتاحــة -ــي أج ـزاء ٔالامــة  ،فقــد اســتفادت الرأســمالية الناميــة مــن الوحــدة القوميــة ،
ً
وازدادت نمــوا  .ولكــن أل6Bــا رأســمالية مســتغلة بحكــم جوهرهــا ذاتــه فقــد اســتغلت القــوة الــ نمــت بالوحــدة القوميــة -ــي
َ
مضــاعفة اســتغاللها لشــعو6²ا ذا6ــا  .فلمــا ضــاقت بنموهاالحــدود القوميــة ســخرت الدولــة القوميــة وطاقا6ــا الهائلــة -ــي
ً
الاستيالء عVى ٔالاسواق " القومية أيضا " -ي الدول ٔالاخرى،
ً
فكانت تلك بداية الاستعمار الذي عانت منه الشعوب جميعا .
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من ذاك الواقع الذي الحظه املاركسيون مالحظة دقيقة كونوا عقيد6م -ي القومية وموقفهم العدائي م}6ا عVى أسـاس
مـاهو ظــاهر مـن تعاصــر واتسـاق وتفاعــل النمـو القــومي والنمـو اللرأســما_ي -ـي أوروبــا  .ولـم يكــن تحـت نظــر املاركسـي@ن أيــة
ً
تجربة قومية أخرى الفتة لينت¡6وا إ_ى أمرين  :أولهما أن الوجود القومي سابق تاريخيا عVـى الحركـة القوميـة  ،وآيتـه أنـه
عن ــدما نش ــأت ونم ــت الرأس ــمالية واحتاج ــت ال=<جوازي ــة إ_ ــى وح ــدة الس ــوق "الق ــومي " ك ــان الت ــاريخ ق ــد ك ـ َـون العناص ــر
ً
البشرية والوطنية والحضارية ال تم@ ¤ماهو" قومي" ولو كان سوقا .
فتعاملــت كــل برجوازيــة مــع واقــع تكـ َـون تاريخيـ ًـا هــو أم6°ــا  .ومــا كــان يضــ@< ال=<جوازيــة ٔالاوروبيــة أن َ
توحــد الســوق الاوروبــي
ً
كلــه  ،ولك}6ــا  ،خضــوعا لواقــع تــاريÂي قســم أوروبــا أممــا  ،وحــدت الســوق الاملــاني  ،والســوق الايطــا_ي ......الــخ  .ومــن هنــا
ً
كانــت ٔالامــة " موضــوعا " مارســت فيــه الرأســمالية نشــاطها  ،ولــم يكــن ثمــرة نشــاط الرأســمالية  ،ثــاني ٔالامــرين واك<¢همــا
ً
نشاطا رأسماليا َ
اليمت إ_ى القومية بصـلة  ،ال ألن عائـدﻩ املغتصـب لـم يصـل إ_ـى
داللة هو  ،أن الاستعمار كان وما يزال
ً
الشـعوب بــل اسـتأثرت بــه ال=<جوازيــة فحسـب  ،بــل ألنــه --أيضـا  -كــان عــدوانا عVـى قوميــات أخــرى  .وهكـذا  ،عVــى مــدى
الصراع املرير الدامي بـ@ن املسـتعمرين وحركـات التحـرر مـن الاسـتعمار  ،كـان كـل مـن الطـرف@ن يقاتـل تحـت رايـة قوميـة .
ً
الرايــة القوميــة نفســها الــ رفعهــا ســتال@ن ليحشــد تح6°ــا طاقــات الاتحــاد الســوفي دفعــا للغــزو النــازي  ،فــأفلح 6²ــا ولــم
يكن ليفلح بغ@<ها َ .أما الرايات القومية ال رفعها املستعمرون فكانت زائفة  .وكان عVى املاركسي@ن أن ينت¡6وا إ_ى زيفها
بحكم معرف6°م للطبيعة الطبقية لل=<جوازية  ،ومعرف6°م أن " الدولة " كانت أداة قهر -ي أيدي الرأسمالي@ن وحدهم .
ً
ً
قه ــروا  6²ــا ش ــعو6²م أوال  ،ث ــم ه ــاهم يقه ــرون  6²ــا ش ــعوبا أخ ــرى  .أم ــا الراي ــات القومي ــة ال ــ ترفعه ــا حرك ــات التح ــرر م ــن
ً
الاسـتعمار فكانـت نـداءات مرفوعـة لكـل املقهـورين  ،بـالتجمع تحـت رايـة القوميـة مـن أجـل التحـرر  .أيـا ماكـان ٔالامـر فـإن
ً
ً
الصراع القومي ضد الاستعمار قد أثبت أن الاستعمار لم يكن قوميا أصال .
وحينما يقدم العالم الثالث تجاربه القومية إ_ى املاركسي@ن سينت¡6ون ويغ@< بعضهم موقفه من القومية  .وهذا ماانت¡6وا
إليــه وقــالوﻩ عــن الحركــة القوميــة العربيــة بالــذات  .قــالوا عــام  ) 1963أســس املاركســية اللينينيــة  -املرجــع الســابق ( -
ً
مايــأتي نصــا - " :ــي الســن@ن ٔالاخ@ــ<ة بــرزت شــعوب الشــرق العربــي إ_ــى الصــف ٔالاول -ــي الكفــاح مــن اجــل التحــرر القــومي
بقيامها بهجوم شامل عVى مواقع الاستعمار  ...ان كفاح العرب ضد الاستعمار،
و-ي سبيل الاستقالل القومي ذو داللة بالغة تتجاوز العرب أنفسهم إ_ى املص@< العـام للسياسـة الام=<ياليـة والاسـتعمارية
ً
ً
 .والواقـ ــع أن الشـ ــرق الاوسـ ــط أصـ ــبح يلعـ ــب دورا هامـ ــا -ـ ــي الاسـ ــ<¥اتيجية الاقتصـ ــادية والسياسـ ــية والعسـ ــكرية للـ ــدول
الاســتعمارية الك=ــ<ى  ،وخاصــة بريطانيــا العظمــ والواليــات املتحــدة ٔالامريكيــة  .فالشــرق ٔالاوســط مركــز قواعــد عســكرية
ً
ً
امريكية عديدة  .وهناك أيضا تسـتو_ي الاحتكـارات ٔالاجنبيـة عVـى ماليـ@ن ٔالاطنـان مـن الزيـت ) الـنفط ( الـرخيص سـنويا ،
ً
أو مايعــادل ربــع انتــاج العــالم تقريبــا  .ومــن هنــا نفهــم أيــة ضــربة أصــابت الاســتعماري@ن مــن كفــاح حركــة التحــرر القــومي
العربي  ،حيـث هـب العـرب ليسـ<¥دوا اسـتقاللهم  ،وليصـبحوا سـادة منـابع ال¢ـ<وة الطبيعيـة -ـي الشـرق ٔالاوسـط  .فكانـت
ً
تلــك الضــربة أبعــد مــايكون توقعــا  ،إذ أن ادارة الاســتعمار الاجنäــ والاقطــاع املحVــي الــذي يســاند الاســتعمار قــد أبقــت
ً
الشـعوب العربيــة -ـي حالــة تخلـف اقتصــادي شـديد وأصــبحت الـبالد الــ يسـكنو6Bا مــن أشـد منــاطق العـالم فقـرا  .وقــد
ظ ــن الاس ــتعماريون َ
أن الص ـراع م ــن أج ــل ض ــرورات الحي ــاة ق ــد اس ــتنفذ طاق ــة الع ــرب  ،وان ظ ــروف التخل ــف الش ــاملة
ً
6mبوا وأن ينتظموا -ي حرب َ
ستحول بي}6م وب@ن أن َ
ضد الاستعمار  .وقد تبددت تلك ٔالاوهام -ي مصر أوال بقيادة ضباط
من ذوي العقليات القومية  ....وإحـدى مم@ـ¤ات حركـة التحـرر -ـي الشـرق ٔالاوسـط أ6Bـا تنمـو وتتطـور تحـت شـعار الوحـدة
القومية .
وقــد ولــدت هــذﻩ الفكــرة خــالل الصـراع ضــد الاســتعماري@ن و-ــي ســبيل الاســتقالل القــومي  .وقـ َـرب هــذﻩ الشــعوب العربيــة
بعضــها مــن بعــض  .وكتعب@ــ< عــن التضــامن -ــي الصـراع ضــد الاســتعمار  ،وكشــكل للتعــاون ٔالاخــوي  ،واملســاعدة املتبادلــة
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ً
ً
بــ@ن الــدول العربيــة  ،لعبــت وحــد6م دورا بنـ ًـاء كب@ـ<ا -ــي كفــاحهم -ــي ســبيل الاســتقالل  .وفكــر الوحــدة مقبولــة عVــى وجــه
خاص لدى جماه@< الشعب العاملة ال تعاني من الاستغالل الرأسما_ي  ...الخ " .
َ
هكذا عرف املاركسيون تجربة جديدة  ،عربية ال أوروبية  ،لحركة قومية تحررية العدوانية  ،فتعلموا م}6ا مـاغ@<وا بـه
مــوقفهم مــن الانتمــاء القــومي  ،وأقــروا بالعالقــة الايجابيــة بــ@ن الوحــدة القوميــة وتحــرر العمــال مــن الاســتغالل  .بــل لقــد
ذهبــوا -ــي الاع ¥ـ<اف بأصــالة العالقــة القوميــة واح<¥امهــا إ_ــى حـ َـد الارتفــاع 6²ــا عــن مســتوى العالقــات الاقتصــادية  .فÁــ
ً
الوعاء الثابت  -نسبيا  -بما تتضمنه من تراث  ،ملا يج6°د البشر -ـي إبداعـه ويعملـون عVـى تطبيقـه مـن مـذاهب -ـي نظـام
أســلوب الانتــاج وأدواتــه وعالقاتــه ففــي " رأى علمــاء الاجتمــاع الســوفيات املعاصــرين التنتمــ بعــض موضــوعات ومظــاهر
الوي الاجتماي مثل العالقات العائلية والثقافة القومية والعلوم وماإ_ى ذلك  ،التنتم بكاملها إ_ى البنيان العلوي " ) .
اوس ـ ــكار الن ـ ــج الاقتص ـ ــاد الاش ـ ــ<¥اكي  ( 1966-فيع ـ ــودون ع ـ ــن ق ـ ــول س ـ ــبق ويقس ـ ــمون ذل ـ ــك البن ـ ــاء إ_ ـ ــى قس ـ ــم@ن  :ت ـ ـراث
ومستحدث ويخصون ٔالاخ@< بالصلة
املباشرة بعالقات الانتاج ويرشحونه للتغي@< -ي ظل النظام الاش<¥اكي .
َ
هــذا ماتعلمــه املاركســيون الــذين أدانــوا  -مــن قبــل  -العالقــة القوميــة بأ6Bــا عدوانيــة  .فهــل تعلــم الــذين يــدينون العالقــة
القومي ــة بأ 6Bــا عدواني ــة  ،باس ــم الاس ــالم  ،بينم ــا ي ــرددون الحج ــج البائ ــدة ال ــ تخ Vــى ع} 6ــا ح ــ أص ــحا6²ا ؟ ه ــل َ
غ@ ــ<وا
فغ@<  ،وبعضهم سيتعلم َ
مواقفهم  ،أو هل يغ@<ون ؟  .بعضهم تعلم َ
فيغ@<  ،ولن يبقى مـ}6م إال الـذين تطـر6²م أصـوا6م
فال ينت¡6ون إ_ى أقدامهم -ي أي موقف هم واقفون .
ً
أما الشـعب العربـي فلـم يسـتمع إ_ـى نـداء القوميـة إال مق<¥نـا 6²دفـه  :التحـرر ثـم الوحـدة مـن أجـل الحفـاظ عVـى الحريـة .
ً
ً
ولم يناضل نضاال قوميا إال من أجل دفع العدوان عن أمته العربية  .وح حينما استمع إ_ى نداءات قومية عصبية أو
متعصــبة ل ـم يفهمهــا إال ع Vــى الوج ــه ال ــذي قص ــدﻩ مطلقوه ــا  :نح ــن أم ــة مجي ــدة  ..تس ــتحق الحري ــة  .ف ــال يفه ــم الس ــعب
العربي من انتمائه القومي أنه عداء للغ@< أو عدوان أو مناجاة بالعدوان  .ومع ذلك  ،أو بالرغم من ذلك  ،فإن الشـعب
العربي -ي حاجة إ_ى الحديث عن العالقة ب@ن العروبة والاسالم .
الـوحـدة
 - 49فهــل يكــون ذلــك ألن ثمــة دعــوة إ_ــى الوحــدة الاســالمية  ،وثمــة دعــوة إ_ــى الوحــدة العربيــة  ،وأن الــدعوة إ_ــى الوحــدة
العربي ــة  ،أو النض ــال م ــن اجله ــا  ،أو تحقيقه ــا  ،يع ــوق ال ــدعوة إ_ ــى الوح ــدة الاس ــالمية أو يعرق ــل النض ــال م ــن اجله ــا أو
ً
يحــول دون تحقيقهــا ؟ قــد يكــون  .وإن نف ـرا مــن املســلم@ن ليقولــون إن الــدعوة إ_ــى الوحــدة العربيــة فتنــة وسوســت 6²ــا
الشـياط@ن -ـي صـدور بعـض العـرب لشـق صـفوف املسـلم@ن وتخريـب " جهـادهم " -ـي سـبيل الوحـدة الاسـالمية  .ويعيــدون
ً
ً
ً
ً
إ_ى ذاكرة املسلم@ن عهدا مجيدا كانت لهم فيه " دولة الخالفة " ال كانوا -ي ظلها أك <¢أمنا ومنعة وقـوة وحريـة وتقـدما
ً
ي الفكر والعلم والفـن والعمـارة ممـا أصـبحوا فيـه بعـد أن هزمـت دولـ6°م  ،فتمزقـت وذهبـت أ قطارهـا أسـالبا لـدول غ@ـ<ً
مسلمة  ،وتكرﻩ الاسالم أصال  .ويزيدون فيقولون إن التآمر عVى إسقاط دولة الخالفة -ي أوائل القرن العشرين لم يكن
إال الحلقــة ٔالاخ@ــ<ة مــن سلســلة الحــروب الصــليبية الــ بــدأت ضــد الاســالم -ــي القــرن الثالــث عشــر  .ألــم يقــف الج åـ<ال
غــورو الفرن³ــ املنتصــر عــام  1917عVــى ق=ــ< صــالح الــدين -ــي دمشــق ليقــول  " :هاقــد عــدنا يــا صــالح الــدين "  .أولــم يقــل
الج<åال اللين äالانكل@¤ي املنتصر -ي القدس
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" ٓالان ان6°ت الحروب الصليبية "  .بVى  .ثم يضيفون أن آية الصلة الوثيقة بـ@ن دعـوة الوحـدة العربيـة الحديثـة والغـزوة
الص ــليبية القديم ــة  -ــي موقفهم ــا املوح ــد ض ــد الوح ــدة الاس ــالمية أن " بدع ــة " ٔالام ــة العربي ــة  ،أو القومي ــة العربي ــة  ،أو
الوحدة العربية  ،قد اصطنعت اصطناعا -ي املشرق العربي اوال عVى أيدي نفر من املفكرين
والساســة غ@ــ< املســلم@ن  ،ل ¥ـ¤احم أو تنــاهض الــدعوة إ_ــى الوحــدة الاســالمية  ،وأن املفكــرين والساســة مــن بــالد املغــرب
ظلوا مقيم@ن عVى الدعوة إ_ى الوحدة الاسالمية منصرف@ن عما اصطنع -ي املشرق من افكار
" مستوردة " عن ٔالامة والقومية والوحـدة  ،وقـد انتصـرت أقطـارهم وتحـررت بـدو6Bا  ،ولكـن بـدي}6ا  .ثـم يختمـون قـولهم
بدعوة املسلم@ن إ_ى الجهاد ضد الوحدة العربية -ي سبيل الوحدة الاسالمية .
 - 50إن شاء ﷲ سنتحدث فيما بعد عن نفر من العرب آخرين يستعلون عVـى هـذا الـذي يقـال فيتجاهلونـه أو يغَ ¥ـ<ون
بما يعرفون من 6افته  ،فيكتفون بوصفه بما يوصف به القول امل6°افت من أوصاف يستحقها  .وانه لخطأ لو تعلمون
ً
جسيم  .ذلك ألن املسألة ليست حوارا ب@ن جماعة م<¥فة الفكر من املثقف@ن القادرين عVى هـذا القـول أو القـادرين عVـى
ً
معرفة 6افته  .كال  .ا6Bم جميعا يتحدثون عVى مسمع من الشـعب العربـي البسـيط الـذي يحمـل -ـي دمـه مـن تـراث أمتـه
َ ً
َ
مقدما لتصديق كـل مايقـال باسـم الاسـالم  ،واليحمـل -ـي عقلـه مـن العلـم مـايكفي لكشـف 6افـت بعـض مايقـال
مايعدﻩ
باس ــم الاس ــالم  .ف ــال يكف ــي لكش ــف 6اف ــت مايق ــال ع Vــى مس ــمع من ــه ع ــن التن ــاقض أو الع ــداء ب ــ@ن الوح ــدة الاس ــالمية
والوحـدة العربيـة أن يقـال إنــه عـداء مصـطنع  ،أوغ@ــ< صـحيح  ،أو انـه الرجعيــة كمـا َ
يع=ـ< ع}6ــا بعـض الـرجعي@ن  .ال  .فمــا
ينبÔــي ملثقــف أن يســتعVي عVــى الاهتمــام بمــا يــؤثر -ــي وــي الشــعب الــذي ينتمــ اليــه  ،أو 6mــرب مــن معــارك الــدفاع عــن
ســالمة وعيــه ضــد الــذين يحــاولون تضــليله  .نحــن عVــى ٔالاقــل النســتعVي وال6Bــرب  .ولكنــا نخاطــب الشــعب العربــي الــذي
يستمع إ_ى مايقولون فنقول إن هذا الـذي يقـال عـن الوحـدة العربيـة وتناقضـها العـدائي مـع الوحـدة الاسـالمية يسـتحق
الاستماع اليه والانتباﻩ إ_ى بواعثه ومضامينه واهدافه بـأك=< قـدر مـن َ
الجديـة  .ذلـك ألن معرفـة مافيـه مـن حـق أو باطـل
مسألة حياة أو موت بالنسبة إ_ى مستقبل حياة عشرات املالي@ن من العرب واملسلم@ن .
قلنــا مــن قبــل  ،ونكــرر لنؤكــد  ،ان البشــرية قــد دخلــت عصــر الانتــاج الكب@ــ< والــدول العمالقــة  ،وأن مصــ@< ٔالاق ـزام مــن
الدول أن تحتم  ،راغبة أو كارهة  ،بمظلة التبعية السياسية لدفع خطـر العـدوان  ،والتبعيـة الاقتصـادية لـدفع غائلـة
ً
الجوع  ،وأن تدفع مـن حريـة وط}6ـا ومواطن67ـا أثمانـا باهظـة ملـن يحم67ـا أو يغـذ6mا  .يحم67ـا ولـو مـن بطشـه ذاتـه  .ويغـذ6mا
ولـو مــن ثرو6ـا ذا6ــا ) فقــرة  . ( 1البـد  ،اذن  ،مــن الوحــدة  ،العربيـة أو الاســالمية  ،ليســتطيع الشـعب العربــي أن يتحــرر
ويتطور  ،وليستطيع أن يحافظ عVى حريته وتطورﻩ - ،ـي غابـة الـدول العمالقـة  .وإذا ماكانـت إحـدى الوحـدت@ن تنـاقض
ٔالاخـرى فعVــى الشــعب العربــي أن يختــار م}6مــا الوحــدة الــ يكــون 6²ـا  .وف67ــا  ،أك¢ــ< مقــدرة عVــى التحــرر والتطــور  .ولــو كنــا
عVى أقل قدر من اليق@ن بأقل قدر من التناقض ب@ن الوحدة العربية والوحدة الاسالمية الستغفرنا ﷲ عما قدمنا عVى
مدى ربع قرن متصل من أجل الوحدة العربية
ً
ولتبنا  ،ودعونا الشعب العربي إ_ى اختيار الوحدة الاسالمية  .الألننا مسلمون فحسب  ،بل أل6Bا الوحدة ٔالاعـرض أرضـا
ً
 ،ؤالاغ Äثروة  ،ؤالاك <¢عددا فٔ Áالاقدر  ،الشك أقدر  ،عVى توف@< أسباب فائقة للتحرر والتطور  .ولكنا عVى أك=< قدر
ً
مــن اليقــ@ن بــأال تنــاقض بــ@ن الوحــدة العربيــة والوحــدة الاســالمية دعــوة أو نضــاال أو حقيقــة  .ثــم إننــا عVــى أك=ــ< قــدر مــن
اليقــ@ن بــأن الوحــدة العربيــة ممكنــة -ــي هــذا العصــر  ،ولســنا عVــى يقــ@ن بــأن الوحــدة الاســالمية ممكنــة ال-ــي هــذا العصــر
والفيما يمكن توقعه من مقبل العصور .
ملاذا ؟
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قبل أن نجيب ينبÔي أن نحدد من أين نجيب  .اننا نجيب من موقف عداء صارم لتجزئة ٔالامة العربية  ،ولكـل مايمثـل
التجزئــة أو يجســدها أو ي=<رهــا مــن مؤسســات أو مصــالح أو أفكــار أو قــوى أو خلــق  .ونعتقــد أن هــذا املوقــف وحــدﻩ هــو
املص ــدر الوحي ــد لح ــق أي إنس ــان ص ــادق  -ــي ال ــدعوة للوح ــدة العربي ــة أو الوح ــدة الاس ــالمية  .م ــن ه ــذا املوق ــف الع ــدائي
لتجزئ ــة ٔالام ــة العربي ــة يس ــتطيع م ــن يش ــاء  ،ويك ــون م ــن حق ــه  ،أن يفاض ــل أو يق ــارن ب ــ@ن الوح ــدة العربي ــة والوح ــدة
ً
ً
الاسالمية وأن يختار بي}6ما َ .
ولكنا النعتقد أن ثمة موقفا أك <¢خطأ ونفاقا من قبول التجزئة أو مبارك6°ـا ثـم الـدعوة إ_ـى
ً
الوحــدة  ،عربيــة كانــت أو إســالمية  .إنــه لــيس موقفــا متناقضــا فكريــا ومضــلال سياســيا فحســب  ،بــل هــو موقــف عفــن
ً
ً
أخالقيا أيضا  .من هنا يكون عVى الشعب العربي الذي نخاطبه  ،قبل الاختيار بـ@ن الوحـدة العربيـة والوحـدة الاسـالمية
ً
 ،ولكي يستطيع أن يختار مايحقق حريته وتقدمه ويحفظ عليـه عروبتـه ودينـه  ،أن يحسـم موقفـه مـن التجزئـة حسـما
الرجعـة فيـه  ،إن كـان يقبلهـا فـال يضـيعن وقتـه فيمـا يحـيط بـه مـن " ثرثـرة " حـول الوحـدة العربيـة والوحـدة الاســالمية .
وإن كــان اليقبلهــا  ،فعليــه ان يجعــل مــن " الوحــدة " هــدف حياتــه ســواء اختــار الوحــدة العربيــة أو الوحــدة الاســالمية .
ً
املهــم  ،عVــى الشــعب العربــي الــذي نخاطبــه أن ينقــذ نفســه مــن زنــازين ســجن التجزئــة الــ يســمو6Bا دوال عربيــة  ،ليطــل
ً
ً
عVــى وطنــه العربــي أو عاملــه الاســالمي حيــث الحيــاة أك¢ــ< حريــة وأك¢ــ< تقــدما  .وســنعرف فيمــا بعــد شــيئا مــن دور " جريمــة
التجزئة " -ي إثارة تلك العاصفة الغ=<اء ال تكاد تضل الشعب العربي عن سـبيله القـويم لتشـغله بحـديث الينتÁـ عـن
عالقة التحتاج إ_ى حديث É ،ي عالقة العروبة باالسالم .
 - 51أمــا ٓالان فنســأل  :إننــا نعــرف أن الوحــدة العربيــة تعÄــ إقامــة دولــة واحــدة عVــى كامــل تـراب الــوطن العربــي كمــا هــو
ً
محدد تاريخيا  .دولة واحدة سواء كانـت دولـة بسـيطة أو اتحاديـة " فيدراليـة " ولكـن ليسـت دولـة تعاهديـة " كونفدراليـة
"  .تكون السيادة ف67ا للشعب العربي عVى أرضه  .ويكون الحكم ف67ا ملن يختـارﻩ الشـعب العربـي .وتكـون عالقـات النـاس
ً
ف67ــا متفقــة مــع اشــ<¥اكهم -ــي ملكيــة ٔالارض الــ Éــي وطــ}6م  .وتكــون عالق6°ــا بالــدول ٔالاخــرى محكومــة دائمــا بمــا يحقــق
مصــلحة الشــعب العربــي  .هضــه Éــي الوحــدة العربيــة كمــا نريــدها  .فمــاهو املقصــود عVــى وجــه الدقــة مــن تعب@ــ< " الوحــدة
الاسالمية " ؟
ً
 - 52إن كــان املقصــود " بالوحــدة الاســالمية " وحــدة الضــ@ن تلقــوا أمـرا مــن عنــد ﷲ بــأن يعتصــموا بحبلــه واليتفرقــوا -ــي
ً
الدين  ) ،ان أقيموا الدين وال تتفلرقوا فيه ( } الشورى  ) . { 13 :واعتصموا بحبـل ﷲ جميعـا والتفرقـوا ( } آل عمـران :
 . { 103فإننا نستطيع أن نقول إن وحدة ٔالامة الاسالمية متحققة والحمد هلل ٔ .الامة الاسالمية كما عرفنا داللة التعب@<
ً
ع}6ا من لغة القـرآن  :كـل املنتمـ@ن إ_ـى الاسـالم دينـا ) فقـرة  6ومـا بعـدها ( بصـرف النظـر عـن أجناسـهم وألـوا6Bم ولغـا6م
وأوطــا6Bم وشــعو6²م و أممهــم  .ا6Bــم ليع=ــ<ون كــل يــوم أو كــل ســاعة عــن وحــد6م هضــه بمــا يفرضــه الاســالم مــن مظــاهر
ً
الوح ــدة  -ــي ال ــدين  .إ 6Bــم يش ــهدون بك ــل لغ ــة أو ب ــدون لغ ــة ب ــأن  :الإل ــه إال ﷲ وح ــدﻩ الش ــريك ل ــه  ،وأن محم ــدا عب ــدﻩ
ً
ً
ورس ــوله  .ويص ــلون جميع ــا خم ــس م ـرات ك ــل ي ــوم مس ــتقبل@ن قبل ــة واح ــدة أي ــا كان ــت م ــواقعهم م ــن ٔالارض  .ويص ــومون
ً
ً
ً
ً
جميعــا شــهرا واحــدا معينــا مــن كــل عــام هــو شــهر رمضــان  ،حــ لــو كــانوا يعيشــون -ــي بقــاع يقتســم عامهــا الليــل وال}6ــار .
ويـؤدون الزكــاة  .ويحــج كـل قــادر مــ}6م -ـي وقــت واحــد مـن كــل عــام إ_ـى مكــان واحــد حيـث يلتقــون مجــردين مـن كــل مظــاهر
التمي@ ¤الدنيوي وحيث يؤدون مناسك واحدة  .أما الذين اليؤدون فوض الصالة أو الصوم أو الزكاة أو الحج عامدين أو
ساه@ن وهم مسلمون  ،فإن شعورهم " باالثم " تصديق النتما6ªم إ_ى ٔالامة الاسـالمية  .فهـم جـزء مـن وحـد6ا ولـو كـانوا
آثم@ن .
أليس ــت هض ــه  Éــي أرك ــان الاس ــالم الخمس ــة ال ــ يتح ــدد  6²ــا الانتم ــاء إلي ــه فتتح ــدد  6²ــا ٔالام ــة الاس ــالمية ؟ ب Vــى ٔ .الام ــة
الاســالمية إذن موحــدة -ــي دي}6ــا  .وÉــي وحــدة التنقضــها والتعوقهــا الــدعوة إ_ــى الوحــدة العربيــة أو النضــال مــن أجلهــا أو
تحقيقها
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 - 53أمــا إذا كــان املقصــود بالوحــدة الاس ــالمية " دولــة " واحــدة يكــون الانتمــاء ال 67ــا مقصــوراعVى املســلم@ن فإ6Bــا بدع ــة
اليعرفها الاسالم دينا ولم يعرفها تاريخ املسلم@ن قط  .فلم يحدث قـط أن قامـت " دولـة " مقصـورة عVـى املسـلم@ن دون
غ@<هم  .والح " دولة " املدينة عVى عهد الرسول عليه الصالة والسالم  .فلقد عرفنا من قبل
) فقرة  28ومابعدها ( أن دستورها ) الصحيفة ( كان ينظم الحياة ف67ا ب@ن " رعايـا " مـن املسـلم@ن ومـن غ@ـ< املسـلم@ن ،
كما عرفنا بعض ماأنزل -ي القرآن من أحكام تنظم الحياة -ـي مجتمـع مشـ<¥ك بـ@ن املسـلم@ن وغ@ـ< املسـلم@ن ) فقـرة . ( 2
ونع ــرف أن الرس ــول علي ــه الس ــالم ق ــد كت ــب  .. " :للس ــيد الح ــارث ب ــن كع ــب وأله ــل ملت ــه  ،ولجمي ــع م ــن ينتح ــل دع ــوة
النصرانية -ي شرق ٔالارض وغر6²ا  .اعط67م عهد ﷲ وميثاقه أن أحفظ أقاصيصهم  ،وأحم جان¡6م  ،وأذب ع}6م وعن
كنائســهم وبــيعهم وبيــوت صــلوا6م وأن أدخلهــم -ــي ذمــ وأمــاني  ،وال6mــدم بيــت مــن بيــوت بــيعهم  ،واليــدخل ëــءمن
بنـا6ªم -ـي ëــء مـن أبنيــة املسـاجد والمنــازل املسـلم@ن  ،فمــن فعـل ذلـك فقــد نكـث عهــد ﷲ وخـالف رســوله "  .وكـان قــد
ً
ً
كتب بمثل هذا عهدا لنصارى نجران  .فلما تو_ى أبو بكر الخالفة كتـب الـ67م مؤكـدا عهـدﻩ  " :هـذا مـا كتـب بـه عبـد ﷲ
أبــو بكــر خليفــة محمــد رســول ﷲ صــVى ﷲ عليــه وســلم ألهــل نج ـران  .أجــارهم بجــوار ﷲ  ،وذمــة رســوله عVــى أنفســهم
وأرضهم ومل6°م وأموالهم وحاشي6°م  ،وعباد6م  ،وغائ¡6م  ،وشاهدهم  ،وأساقف6°م  ،ورهبا6Bم  ،وبيعهم  ،وكل ما تحت
َ
أيــد6mم مــن قليــل أو كث@ــ< "  .فلمــا تــو_ى عمــر بــن الخطــاب الخالفــة بعــد أبــي بكــر كتــب إ_ــى نصــارى املــدائن وفــارس  .. " :أمــا
بع ــد ف ــإني اعطي ــتكم عه ــد ﷲ وميثاق ــه  ،ع Vــى أنفس ــكم وأم ــوالكم وعي ــالكم ورج ــالكم وأعطي ــتكم أم ــاني م ــن ك ــل أذى ،
ذابـ ًـا عــنكم كــل عـ َ
والزمــت نف³ــ أن أكــون مــن ورائكــم َ
ـدو يريــدني بســوء وإيــاكم  ..وأن أعــزل عــنكم كــل أذى "  .وإذا كــان
ً
النäــ ص ــVى ﷲ عليــه وس ــلم ق ــد حكــم ب ــإجالء ال 67ــود مــن املدين ــة فــإن ذل ــك ل ــم يكــن حكم ــا ب ــأن تكــون املدين ــة خالص ــة
للمسلم@ن مقصورة عل67م
ولكن جزاء إخاللهم بدستور املدينة الذي ارتضوﻩ  .وآية هذا أنه لم يحكم بإجال6ªم جملة ودفعة واحدة  ،بل حكم
بإجالء من خانوا م}6م  ،ب Äقينقاع وب Äالنض@<  .ثم إنه لم يأمر بإجال6ªم عن الجزيرة العربيـة أو مـن حيـث يوجـدون ،
ب ــل اس ــتجاب إ_ ــى طل ــ¡6م أن يك ــون جالؤه ــم ع ــن املدين ــة إ_ ــى خي= ــ<  .أم ــا ال ــذين ل ــم يخون ــوا مث ــل ب Äــ قريظ ــة فل ــم يحك ــم
بإجال6ªم وبقوا -ي املدينة إ_ى أن خانوا -ي غزوة الخندق فحكم بإجال6ªم هـم ٓالاخـرين  .وإذا كـان الخلفـة الثـاني عمـر بـن
ً
الخط ــاب ق ــد أم ــر ب ــإجالء غ@ ــ< املس ــلم@ن م ــن الحج ــاز  ،واعت= ــ<ﻩ أرض ــا مقدس ــة التج ــوز الاقام ــة ف 67ــا لغ@ ــ< املس ــلم@ن ف ــإن
ً
الحجــاز لــم يكــن -ــي عهــد عمــر إال جــزءأ مــن " دولتــه "  .وهــو الــذي ســافر مــن املدينــة إ_ــى بيــت املقــدس ليعاهــد املســيحي@ن
ً
هنــاك عهــدﻩ املشــهور بمــا يــؤم}6م عVــى أنفســهم وأمــوالهم وديــ}6م -ــي ظــل دولــة الخالفــة الــ كــان ف67ــا أم@ـ<ا للمــؤمن@ن  .ال
ً
مع ، Äإذن  ،لوحدة إسالمية يكون الانتماء إل67ا مقصورا عVى املسلم@ن .
 - 54ام ــا ‘ذا ك ــان املقص ــود " بالوح ــدة الاس ــالمية " دول ــة واح ــدة يك ــون له ــا وح ــدها الوالي ــة والرعاي ــة والحماي ــة ع Vــى ك ــل
ً
املسلم@ن -ي ٔالارض ح تتسق وحدة الدولة مع وحـدة ٔالامـة فتلـك بدعـة أخـرى اليعرفهـا الاسـالم دينـا ولـم يقـف عنـدها
ً
تاريخ املسلم@ن قط  .فمنذ ماقبـل الهجـرة إ_ـى املدينـة أو¿ـ رسـول ﷲ صـVى ﷲ عليـه وسـلم بعضـا مـن أوائـل املسـلم@ن
ً
بــالهجرة إ_ــى الحبشــة ؛ فهــاجروا إ_ــى الحبشــة ليكونــوا -ــي كنــف دولــة عل67ــا حــاكم مــن أهــل الكتــاب أك¢ــ< أمنــا عVــى ديــ}6م
وأنفسـهم مـن اضـطهاد قـريش -ـي مكـة  .ثـم إنـه إ_ـى أن تمـت الهجـرة إ_ـى املدينـة لـم يكـن للمسـلم@ن دولـة  ،ولـم يحـل هــذا
دون الــدعوة إ_ ــى الاس ــالم وممارســة مناس ــكه  .ث ــم انــه بع ــد الهج ــرة وإقام ــة دولــة املدين ــة ع Vــى أرضــها بح ــدودها ل ــم يج ــد
ً
تالزما بـ@ن حـدود َ
الدولـة وحـدود الـدعوة  ،فأرسـل إ_ـى هرقـل وكسـرى واملقـوقس
رسول ﷲ صVى ﷲ عليه وسلم أن ثمة
والنجا ëتلك الرسائل ال أشرنا إل67ا مـن قبـل  ،يـدعوهم ف67ـا إ_ـى الاسـالم ولـم يـدعهم إ_ـى أن يكونـوا مـع املدينـة دولـة
ً
واحدة  .أولو قد آمن كسرى أو هرقل أكان مقضـيا أن تنضـم ام=<اطوريـة الـروم وام=<اطوريـة الفـرس إ_ـى دولـة املدينـة ؟
كي ــف اذن دعاهم ــا الرس ــول إ_ ــى الاس ــالم م ــن قب ــل أن يع ـ َـد َ
عدت ــه ل ــيحكم ام=<اط ــوريت@ن ؟ ث ــم إن عم ــر ب ــن الخط ــاب ،
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َ
الخليفة الثاني  ،قد أبرم مع الفرس معاهدة صلح بعد أن فتح سعد بن أبي وقاص مدينة " املـدائن " عVـى أثـر انتصـارﻩ
الساحق -ي موقعة القادسية  ،وكان من ب@ن ماأرتضاﻩ أم@< املؤمن@ن -ي تلك املعاهدة أن تكـون سلسـلة الجبـال الـ تVـي
ً
ً
ً
العراق شرقا حدودا " دولية " ب@ن دولة الخالفةوإم=<اطورية الفرس  .وال¤¥اما بتلـك املعاهـدة أصـدر أم@ـ< املـؤمن@ن أوامـرﻩ
ً
َ
باال تجتاز جيوش املسلم@ن تلك الحدود  .هذا ماأرتضاﻩ عمر بن الخطاب حدودا للدولة  .فهل أرت® أم@< املؤمن@ن  ،أو
ً
كان يمكن أن يرت®  ،أن تكون تلك حدود الدعوة أيضا ؟  .ثم إنه منذ خالفـة عمـر بـن الخطـاب كـان الـدين الاسـالمي
قد بدأ -ي الانتشار خارج الدولة إ_ى درجة لم يكن يعرف  ،ح الخلفاء  ،مداها .
ً
ً
ف<åى أنه بينما كان الخليفة العبا القائم بأمر ﷲ مذعورا من نبأ الغزو املغو_ي املندفع نحو دولته قادما مـن شـمال
ً
ً
وسط آسيا حيث إقليم بح@<ة بيكال مكتسحا مايليه غربا بما ف67ا فـارس  ،إذا بـه يعـرف مـن رسـالة قائـدهم طغـرل بـك
مـ ــالم يكـ ــن يعرفـ ــه  :إ6Bـ ــم مسـ ــلمون  .فيتصـ ــل 6²ـ ــم ويتصـ ــلون بـ ــه )  1055م ( ويسـ ــتع@ن 6²ـ ــم -ـ ــي شـ ــؤون دولـ ــة الخالفـ ــة
فيصبحون ف67ا دولة داخل الدولة É ،ي دولة السالجقة  .ممـن بلغـ6°م الـدعوة فأصـبحوا مسـلم@ن ؟ الأحـد يـدري  .فقـد
ً
كـان الرحالـة والتجـار املسـلمون يبشـرون باالسـالم ويـدعون اليـه بعيـدا عـن حـدود دولـة الخالفـة ويقـدمون  ،بعـد آياتــه ،
نمــاذج مــن أنفســهم لالنســان املســلم ف67تــدي إليــه كث@ــ<ون  .إن مئــات املاليــ@ن مــن املســلم@ن اليــوم - ،ــي الهنــد والصــ@ن
ومال@¤يا واندونيسيا والفلب@ن والاتحاد السوفياتي وشرق أفريقيا ومئات الجزر املتناثرة -ي املحيطات … .الخ  ،كـل هـؤالء
وأسالفهم وأسالف أسالفهم لم 6mتدوا إ_ى الاسالم -ي ظل دولة الخالفة أو بفعلها منذ أن نشأت -ـي عهـد أبـي بكـر إ_ـى أن
انقضــت  ،ولــم يكونــوا يومـ ًـا مــن رعاياهــا  ،وال زعــم أي خليفــة ا6Bــم رعايــاﻩ  .وهــم هــم الــذين َ
يكونــون اليــوم ٔالاغلبيــة مــن
ً
ً
ً
ٔالامة الاسالمية أال نرى -ي هذا وحدﻩ تصديقا واقعيـا ملـا جـاء -ـي القـرآن مـن أن الاسـالم رسـالة إ_ـى النـاس جميعـا ؟  .أال
نرى قدرة ضوء الشمس يصل إ_ى كل ٔالاركان بدون اصطناع -ي قوة عقيدة الاسالم عVى الاقناع بدون دولة مصنوعة ؟
ً
ملاذا  ،إذن  ،يصطنع بعض املسلم@ن تالزما ب@ن الاسـالم والدولـة فيحبسـون الاسـالم -ـي دولـة ؟ إذن لـيس ثمـة تـالزم بـ@ن
وحدة ٔالامة الاسالمية ودولة واحدة لكل املسلم@ن .
 - 55إن " الوحدة الاسالمية " -ـي دولـة 6²ـذا املعÄـ Éـي الـ كنـا نعن67ـا عنـدما قلنـا بأننـا لسـنا عVـى يقـ@ن بأ6Bـا ممكنـة ال-ـي
هذا العصر والفيما يمكن توقعه من مقبل العصور  .يكفي ملن يظن أ6Bا ممكنة  ،أو متوقعة الامكان
أن يتصــور أن إقامــة دولــة إســالمية واحــدة تكــون لهــا الواليــة والرعايــة والحمايــة عVــى كــل املســلم@ن لــن يحتــاج إ_ــى مــاهو
دون غزو الكرة ٔالارضية بكل دولها لفرض سيادة الدولة الاسالمية الواحدة عVى مئات املالي@ن من املسلم@ن املقيم@ن -ي
ً
ً
أنح ــاء ٔالارض جميع ــا  .ث ــم يك ــون ع Vــى ه ــذﻩ الدول ــة الاس ــالمية الواح ــدة أن ت ¥ــ<بص بك ــل إنس ــان 6mت ــدي إ_ ــى الاس ــالم دين ــا
لتفــرض عليــه والي6°ــا ورعاي6°ــا وحماي6°ــا  .وقــد تكــون عVــى الــدول ٔالاخــرى  ،إن بقيــت دول أخــرى  ،أن تســاوي بــ@ن اعتنــاق
ً
الاســالم دينــا وبــ@ن الخيانــة العظمــ للــوطن -ــي عقوبــة الاعــدام  .أو قــد يكــون أيســر ســبيل ملــن يريــد أن يتحــرر مــن ٔالاعبــاء
ً
الوطنيــة ال ــ يفرضــها علي ــه انتم ــاؤﻩ إ_ــى دولت ــه مث ــل الجنديــة أو الض ـرائب ..الــخ ،أن يتظ ــاهر باعتن ــاق الاســالم دين ــا ث ــم
ً
ً
يستدي " دولته " الاسالمية لحمايته فيكون عVى الدولة الاسالمية أن تضع شروطا ملـن تع¥ـ<ف بـه مسـلما غ@ـ< ماوضـعه
َ
ﷲ  ،كم ــا فع ــل وا_ ــي خراس ــان امل ــدعو أش ــرس ح ــ@ن ك ¢ــ< دخ ــول الن ــاس  -ــي الاس ــالم فقل ــت حص ــيلة الجزي ــة فل ـم يع ¥ــ<ف
بإسالمهم وفرض الجزية عل67م وهم مسلمون )  763م ( فكانت فتنة " املرجئة "  .فإن لم يكـن هـذا والذاك فـإن الدولـة
الاســالمية 6²ــذا املعÄــ لــن تقبــل أقــل مــن أن يكــون للمســلم@ن -ــي كــل دولــة " امتيــازات " الاعفــاء مــن الــوالء للدولــة الــ
يقيم ــون ف 67ــا ف ــال يخض ــعون لقواني} 6ــا واليح ــاكمون أم ــام قض ــا6ªا  ë .ــء مث ــل تل ــك " الامتي ــازات " ال ــ فرض ــ6°ا ال ــدول
ٔالاوروبية عVى الدولة العثمانية وال أدت -ي ال}6اية إ_ى التخريب الفكري والخلقي ألصحا6²ا  ،واملذلة والهوان والحيـف
لرعاياها من غ@<

37

"املمتازين " -.ي كل هذﻩ الحاالت لن يكون الايمان هو السبيل إ_ى الاسالم  ،بل املداهنة والغش والنفاق  ،وهو مارفضه
الاســالم من ــذ عرف ــه  -ــي بداي ــة الرس ــالة ) قالــت ٔالاع ـراب َ
آمن ــا ق ــل ل ــم تؤمن ــوا ولكــن قول ــوا أس ــلمنا ومل ــا ي ــدخل الايم ــان  -ــي
قل ــوبكم ( } الحج ـرات  ) . { 14 :إن املن ــافق@ن يخ ــادعون ﷲ وه ــو خ ــادعهم وإذا ق ــاموا إ_ ــى الص ــالة ق ــاموا كس ــا_ى ي ـراؤون
النــاس واليــذكرون ﷲ إال قلــيال ( } النس ــاء  ) . { 142 :إن املنــافق@ن -ــي ال ــدرك ٔالاســفل مــن النــار ول ــن تجــد لهــم نص ــ@<ا( }
النس ــاء  . { 145 :و -ــي ك ــل ه ــذﻩ الح ــاالت ل ــن يك ــون الاختي ــار الح ــر ه ــو الس ــبيل إ_ ــى الاس ــالم ب ــل الاك ـراﻩ  ،وه ــذا مايرفض ــه
الاسالم  ) .الإكراﻩ -ي الدين ( } البقرة . { 256 :
إXYا دولة أوهام ال دولة إسالم
ً
 - 56وإننا النكاد َ
نصدق أن من ب@ن دعاة الوحدة الاسالمية من يقصد 6²ا  -جادا  -واحدة من دول ٔالاوهام
أن تكــون مقصــورة الانتمــاء عVــى املســلم@ن أو أن تكــون شــاملة الواليــة عVــى كــل املســلم@ن  .ألننــا النعــرف كيــف يمكــن أن
يكــون  -ــي عق ــل يع ــرف الاس ــالم مك ــان ملث ــل ه ــذﻩ ٔالاوه ــام  .ولك ــن الح ــديث الع ــام ب ــدون ح ــدود  ،املطل ــق ب ــدون قي ــود ع ــن
الوح ــدة الاس ــالمية ع Vــى مس ــمع م ــن الش ــعب العرب ــي ق ــد يث@ ــ< م ــن ٔالاوه ــام مايخ ــالط وعي ــه  ،أو ق ــد ينس ــج م ــن ٔالاح ــالم
ً
املســتحيلة مايشــد انتباهــه بعيــدا عــن ٓالامــال املمكنــة  .فأردنــا أن نــزيح عــن موضــوع الحــديث بعــض ٔالاوهــام الــ يث@<هــا
املتح ــدثون  .ث ــم نعي ــد الس ــؤال لنت ــذكر أص ــل موض ــوع الح ــديث  :م ــاهو املقص ــود ع Vــى وج ــه الدق ــة م ــن تعب@ ــ< الوح ــدة
الاسالمية ؟
دولـة الخـالفـة
 - 57إن كان املقصود دولة واحدة َ
تضم أغلب املسلم@ن وترى املسلم@ن وغ@< املسلم@ن ف67ا رعاية الاسالم لهم كما كان
َ
ٔالامــر -ــي دولــة الخالفــة منــذ الخلقــة ٔالاول أبــي بكــر حــ الخليفــة ٔالاخ@ــ< عبــد املجيــد الثــاني  ،فإنــا نقــول إن دولــة الخالفــة
تل ــك ال ــ م ــاتزال ذكراه ــا تعش ــعش  -ــي رؤوس بع ــض املس ــلم@ن  ،ل ــم تك ــن إس ــالمية  -ــي عص ــرها  ،وال Éــي ممكن ــة  -ــي ه ــذا
العصر .
كيف لم تكن دولة الخالفة ح -ي أيام الخلفاء الراشدين دولة إسالمية ؟
هذا السؤال الاستنكاري الذي نتوقعه ذو أسـباب مشـروعة  ،فـال أحـد يسـتطيع أن ينكـر أن تـاريخ الاسـالم بـدأ دعـوة ثـم
لــم يلبــث أن أقــام املســلمون لهــم دولــة -ــي املدينــة ينتمــون إل67ــا وينتمــ إل67ــا غ@ــ<هم  .وأن قــد كــان لتلــك الدولــة دســتور
عرفنــاﻩ باســم الصــحيفة  ،وكــان لهــم حــاكم هــو الرســول صــVى ﷲ عليــه وســلم  ،وانــه كــان يمــارس -ــي املدينــة ســلطات
القادة -ي الدول َ :
فيجند الجيش ويع@ن ٔالامراء وي=<م املعاهدات ويجäـ الضـرائب مـن زكـاة وجزيـة  ،ويـوزع الفـيء  ..وكـان
 كما عرفنا  -يحكم بإجالء من يخونون الدولة خارج حدودها ويقود املدافع@ن عن تلك الحدود ضد الغزو الخـار ي .ً
كل هذا واضح الداللة عVى أن قد كانت املدينة " دولة " وكان الرسول حاكما .
ً
ثــم إن أحــدا اليســتطيع أن يجهــل أو يتجاهــل إجمــاع املــذاهب الاســالمية مــن أول أهــل الســنة إ_ــى الخـوارج ومابي}6مــا مــن
مع¤¥لــة وشــيعة ومرجئــة عVــى وجــوب قيــام " إمــام " عVــى رعايــة شــؤون املســلم@ن  .ثــم إن كــل مجادلــة تنكــر عالقــة الاســالم
ً
دين ــا بالدول ــة حكم ــا ليس ــت إال سفس ــطة تس ــقط إ_ ــى مس ــتوى الجهال ــة إذا م ــاذكرت آي ــات القـ ـرآن ال ــ ت ــنظم ال ــزواج
والطالق والبنوة وامل@<اث وحقـوق القرابـة وتحـدد الجـرائم  ،وتعـ@ن لبعضـها نمـاذج مـن العقوبـة  ،وتبـيح املعـامالت إال -ـي
َ
القصر ح يبلغـوا س َـن الرشـد .
بعض ٔالاموال كالخمر  ،وتأمر باح<¥ام العقود إال إذا كانت وليدة إكراﻩ  ،وتحم أموال
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ثـم تـأمر بجمــع الزكـاة مــن أصـحاب ٔالامـوال لتعيــد توزيعـه عVــى مـن هــم -ـي حاجـة إليــه … .الـخ  .إن الاســالم يلـزم املســلم@ن
ً
بنظـام عــام مــن العالقــات فيمــا بيــ}6م والعالقـات مــع غ@ــ<هم  .وهــو نظــام اجتمــاي لـيس م<¥وكــا الختيــار ٔالافـراد ألنــه لــيس
ً
متعلق ًـا بـ َ
ـأي فــرد فيل¤¥مـه أو ي<¥كــه عVــى مســؤوليته -ـي الــدنيا وٓالاخــرة  ،بـل متعلــق بالحيــاة -ــي مجتمـع أفـراد علــ67م جميعــا
أن يل¤¥مــوﻩ راغبــ@ن أو كــاره@ن  .وأينمــا قــام نظــام ملــزم للعالقــات بــ@ن ٔالافـراد -ــي املجتمــع قامــت الضــرورة الاجتماعيــة ملــن
يق ــوم ع Vــى حف ــظ ه ــذا النظ ــام وإل ـزام ٔالافـ ـراد ب ــه وم ــا يقتض ــيه الال ـزام م ــن تش ــريع وإدارة وقض ــاء وتنفي ــذ وردع  .أي -
باختص ــار  -تق ــوم الض ــرورة الاجتماعي ــة للدول ــة  .تل ــك  Éــي مجم ــل الحج ــج ال ــ س ــاندت وتس ــاند ال ـرأي الح ــق  -ــي عالق ــة
الاسالم بالدولة وتحيل املجادلة فيه إ_ى مجرد سفسطة .
ومع ذلك فإن دولة الخالفة لم تكن إسالمية -ي عصرها .
ملاذا ؟
َ
 - 58إن ٔالاسباب بسيطة وبدهية  .وماعقد بساط6°ا وأفسد بداه6°ا إال الذين راحوا يفتشون -ي كتاب ﷲ عن آيـة تلـزم
املسلم@ن بدولة الخالفة  ،والذين أنكروا دولة الخالفة أل6Bم لم يجدوا -ي كتاب ﷲ آية تلزم املسلم@ن 6²ا
والحق أن دولة الخالفة لم تكن دولة إسالمية كما أ6Bا لم تكن دولة غ@< إسـالمية  .ألن مـاهو إسـالمي اليكـون كـذلك إال
ً
َ ً
ً
ً
محرمـا أو مكروهـا  .أي أن يكـون -ـي الاسـالم أمـر بـه
إذا كان فرضا أو واجبا وماهو غ@< إسالمي اليكـون كـذلك إال إذا كـان
ً
أو منع له  .أما إذا كان مباحا الختيار املسلم@ن  :إن شاءوا أخذوا به وإن شاءوا تركوﻩ فمسؤولية اختيارﻩ أو تركه عل67م
وحـدهم وال ينســب اختيـارﻩ أو تركــه إ_ــى الاسـالم  .وقـد كــان هـذا شــأن دولـة الخالفــة منــذ أبـي بكــر  .خــتم القـرآن ولــم يــأمر
6²ــا ولــم ينــه ع}6ــا  .وتــو-ي الرســول عليــه الصــالة والســالم ومــا أو¿ــ باختيــار  ،أو عــدم اختيــار خليفــة مــن بعــدﻩ  .وعنــدما
ً
قال إن ٔالانبياء ال يورثون قطع كل شك -ي أن أحدا من بعدﻩ لن يخلفه -ي ëء  .ال الرسالة وال الحكم وال املال .
ولكنــه تــرك -ــي املســلم@ن كتــاب ﷲ  ،و-ــي كتــاب ﷲ احكــام عــدة لنظــام عــام لعالقــات ٔالافـراد -ــي املجتمــع كمــا تــرك فــ67م
تجرب ــة حي ــة م ــن " دول ــة " املدين ــة ال ــ ك ــان ه ــو حاكمه ــا فك ــانوا م ــن بع ــدﻩ يواجه ــون ض ــرورة بق ــاء الدول ــة  .و Éــي ض ــرورة
اجتماعيــة  .كان ــت ك ــذلك قبــل الاس ــالم وس ــتبقى كــذلك  -ــي ك ــل مجتمــع ول ــو ل ــم يكــن في ــه مس ــلمون  .ولقــد ك ــان الاس ــالم
ًَ
ومايزال فذا من ب@ن الاديان والنظم -ي إقرار الضرورات وتغليب أحكامها ح عVى أحكام املحظورات
ً
ً
وهكذا لم يكن قيام " دولة " -ي املدينة أو مابعد هذا فرضـا مـن فـروض الاسـالم خاصـا بمجتمـع مـن املسـلم@ن دون بـاÊي
املجتمعــات حــ يقــال " للدولــة " أيــة دولــة  ،ا6Bــا فــرض أو واجــب أو ضــرورة إســالمية  .بــل جــرى املســلمون عVــى مــاجرت
عليـه  ،ومــاتزال تجـري عليــه  ،كـل املجتمعــات ملواجهـة ضــرورة قيـام مــن يVـي " ٔالامــر " املشـ<¥ك بــ@ن أفـراد الجماعــة ويرــى
الحــدود بيــ}6م  .أمــا ماجــاء -ــي ســورة النســاء  ) :إن ﷲ يــأمركم إن تــؤدوا ٔالامانــات إ_ــى أهلهــا وإذا حكمــتم بــ@ن النــاس أن
ً
ً
تحكموا بالعدل  ،إن ﷲ َ
نعما يعظكم به  ،إن ﷲ كان سميعا بص@<ا  .ياأ6mا الـذين آمنـوا أطيعـوا ﷲ وأطيعـوا الرسـول
وأو_ي ٔالامر مـنكم فـإن تنـازعتم -ـي ëـء ف َ
ـردوﻩ إ_ـى ﷲ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاهلل واليـوم ٓالاخـر  ،ذلـك خ@ـ< وأحسـن
تــأويال ( } ٓالايــة  ، { 59 ، 58فــإن قصــارى مــايمكن أن يتصــل منــه بموضــوع " الدولــة " أنــه يــنظم العالقــة بــ@ن الحــاكم@ن
واملحكــوم@ن ف67ــا  ،في ــأمر ٔالاخ@ــ<ين بطاعــة ٔالاول ــ@ن ) أو_ــي ٔالامــر ( م ــادام ٔالاولــون عVــى طاع ــة ﷲ والرســول  ،فــإن تن ــازعوا
ً
احتكموا جميعا إ_ى القرآن والرسول  .ولكن ليس -ي القرآن ما يأمر بإقامة " دولة " معينة .
" الدولــة " أيــة دولــة  ،إذن  ،ضــرورة اجتماعيــة وليســت ضــرورة إســالمية  .وصــدق عVــي بــن أبــي طالــب حــ@ن قــال "البــد
للناس من إمارة َبرة أو فاجرة " .
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- - 59ـ ــي مواجهـ ــة الضـ ــرورة الاجتماعيـ ــة لبقـ ــاء " الدولـ ــة " الـ ــ فقـ ــدت حاكمهـ ــا بوفـ ــاة الرسـ ــول تشـ ــاور قـ ــادة املسـ ــلم@ن
ً
واختلفوا  .ونعلم من أمر ذاك الخالف وما انت Áاليه انه كان مظهرا للصراع ب@ن عالقة الانتماء إ_ى" الشعب "
حديث التكوين وبقايا عالقات الانتماء القبVي ال كانت مـاتزال كامنـة لـم تستأصـل بعـد  .صـراع جيـل عVـى الانتمـاءين .
الانتماء القبVي منذ مولدﻩ والانتماء القبVي منذ الهجرة  .وسيعود ذاك الصراع إ_ى الظهور من مكمنه مـرات أخـرى بعـد
ذلك كلما عرض أمر اختيار أم@< للمؤمن@ن .
هكــذا بــادر ســعد بــن عبــادة زعــيم الخــزرج واملتحــدث باســم ٔالانصــار إ_ــى الاجتمــاع 6²ــم -ــي ســقيفة بÄــ ســاعدة  ،قبــل أن
يــدفن النäــ  ،فاختــارﻩ ٔالانصــار لالمــارة  .فجــاء إلــ67م قــادة املهــاجرين وهنــاك تنــاظروا فتفاضــلوا -ــي أمــرين يشــ@< كــل م}6مــا
ً
إ_ــى إحــدى عالقــ انتمــاء املتصــارعت@ن  :القبليــة والوطنيــة  .فاملهــاجرون  -عنــد أبــي بكــر  -هــم " أول النــاس إســالما " و "
عش@<ة رسول ﷲ "  .أما ٔالانصار  -عند سعد بن عبادة  -فلهـم " سـابقة -ـي الـدين وفضـيلة -ـي الاسـالم ليسـت لقبيلـة -ـي
العرب "  .أما الامارة  -عند عVي بن أبي طالب  -فألهل البيت  " :التخرجوا سلطان محمد -ي العرب من دارﻩ وقعر بيتـه
إ_ ــى دورك ــم وقع ــور بي ــوتكم  ،وت ــدفعون أهل ــه ع ــن مقام ــه  -ــي الن ــاس وحق ــه  ،ف ــوﷲ  ،يامعش ــر امله ــاجرين  ،ل ــنحن أح ــق
الناس به "  .وانت Áالتناقض ب@ن طر-ي الصراع بحل "جد_ي"،
فقــد بويــع بالخالفــة أفضــل واحــد مــن عشــرة كــانوا بمثاب ــة الحكومــة -ــي دولــة املدينــة  " .كــانوا أمــام الرســول -ــي القت ــال
ووراءﻩ -ي الصالة "  .وقد كان أولئـك العشـرة معـروف@ن باسـم " املهـاجرين ٔالاولـ@ن " وإن لـم يكونـوا أوائـل املهـاجرين  .ا6Bـم
أبــو بكــر الصــديق  ،وعمــر بــن الخطــاب  ،وعثمــان بــن عفــان  ،وعVـ َـي بــن أبــي طالــب  ،وطلحــة بــن عبــد ﷲ  ،والزب@ــ< بــن
العوام  ،وعبد الرحمن بن عوف  ،وسعد بن أبي وقاص  ،وسعيد بن زيد  ،وأبو عبيدة بن الجراح  ،وكلهم من قريش .
اخت@< من بي}6م أبو بكر فكان أول خليفة  .وهـو خليفـة بمعÄـ أنـه تـو_ى الحكـم بعـد وفـاة الرسـول ولكـن  -وهـذا عVـى أك=ـ<
ً
ً
قدر من ٔالاهمية  -ليس بمع Äانه تلقى الحكم منه نصا أو وصية أو م@<اثا  .وعندما يVي عمر بن الخطاب ٔالامر من بعدﻩ
ل ــن يقبـ ـل أن يلق ــب بالخليف ــة ألن ذاك أب ــو بك ــر  ،وال بخليف ــة الخليف ــة ألن ذاك يط ــول  -كم ــا ق ــال  -ويخت ــار لق ــب أم@ ــ<
املؤمن@ن " ويكون أول من لقب به .
عVــى هــذا الوجــه نشــأت " دولــة " الخالفــة  ،بعــد انقطــاع الــوíي وبعــد انقضــاء َ
السـ َـنة كل67مــا  .وكــان مصــدرها الوحيــد هــو
اختيــار قــادة املســلم@ن بعــد وفــاة الرســول  .وهــو اختيــار جــاء بعــد خــالف وصـراع وتفاضــل عVــى أســس خالط6°ــا العصــبية
القبلية  .وما كان لصحابة رسول ﷲ أن يتفاضلوا عVى تلـك ٔالاسـس أو أن يختلفـوا -ـي الخالفـة لـو كـان -ـي الاسـالم حكـم
6²ــا  .ولــن يلبــث كث@ــ< مــن أولئــك الصــحابة أنفســهم أن يختلفــوا ف67ــا ويقتتلــوا عل67ــا بعــد وفــاة الخليفــة الرابــع عثمــان بــن
عفــان وتكــون فتنــة  .ويتأكــد بــذلك أن " دولــة الخالفــة " لــم تكــن إســالمية وإال ملــا اختلــف ف67ــا حــ القتــال  ،أصــحاب
َ
والسنة .
رسول ﷲ وأعلم الناس بالقرآن
هذا عن نشأة دولة الخالفة  .فماذا عن تكوي}6ا ؟
 - 60إن عناصــر تكــوين " الدولــة " ثالثــة ٔ :الارض والشــعب والســيادة  .نعÄــ ســيادة الشــعب عVــى ٔالارض  ،الــ تمارس ــها
الحكومة  ،فتسم حينئذ سلطة .
أمــا عــن ٔالارض  ،فقــد كانــت " دولــة "الخالفــة عVــى مــدى ســياد6ا الطويلــة غ@ــ< ثابتــة الحــدود  .كانــت حــدودها تتبــع أقــدام
جيوشها فتقف حيث تقف  ،وتمتد حيث تتقدم  ،وتنحسر حيث تتقهقر  .ولقد بدأت من املدينة ثم الجزيرة العربية ،
ً
ومازالــت تتســع حــ وصــلت يومــا إ_ــى حــدود فرنســا -ــي غــرب أوروبــا  ،وحــدود النمســا -ــي شــرقها  ،وحــدود الصــ@ن والهنــد
وروســيا -ــي آســيا  ،باالضــافة إ_ــى كــل مانعرفــه ٓالان باســم الــوطن العربــي الــذي لــم ينــتقص منــه ëــء منــذ الفــتح العربــي
ً
الاســالمي حــ بدايــة القــرن التاســع عشــر ؛ وبالتــا_ي كــان ٔالاك¢ــ< اســتقرارا عVــى مــدى قــرون طويلــة  .أمــا مايليــه -ــي جميــع
الاتجاهات فقد خرجت منه أقطار وأضيفت إليه أقطار  .وكان " السيف " هو الفيصل فيما خرج وما أضيف  ،ألنه هو
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الــذي ك ــان يخ ــط الح ــدود الفاص ــلة  .وم ــن هن ــا كان ــت دولــة الخالف ــة من ــذ ب ــداي6°ا ح ــ 6Bاي 6°ــا دول ــة " مقاتل ــة " والنق ــول "
عسكرية " ح اليختلط مانريد من بيان عالقا6ا الخارجية بما النريد مـن بيـان عالقا6ـا الداخليـة  .نريـد أن نقـول إ6Bـا
ً
كانت دولة "مقاتلة" بمع Äمحاربة  ،غزوا كلما استطاعت
ً
ـاطا مســتم ًرا يشــ<¥ك فيــه كــل الرعايــا متطــوع@ن أو َ
مجنــدين ،
ودفاعــات بقــدر ماتســتطيع  .وكــان القتــال أو " الجهــاد " نشـ
وتش<¥ك -ي التعبئة له كل الواليات  ،ولو كان عل67ا والة " متمردون " .
ولقد اتخذ بعض املنافق@ن ٔالاوربي@ن من ذاك التاريخ حجة يزعمون 6²ا أن الاسالم قد فرض بالسيف البالدعوة .
وأجه ــد بع ــض املس ــلم@ن أنفس ــهم  -ــي محاول ــة ت=<ئ ــة الاس ــالم م ــن تل ــك ال6°م ــة الظامل ــة  .وك ــان الطرف ــان فيم ــا ذهب ــا إلي ــه
ً
ً
مخطئ@ن  .ألن ارتباط الحدود بالغزو أو الدفاع  ،وبالتا_ي كون الدولة " مقاتلة " لم يكن اختيارا اسالميا بل كـان إحـدى
ً
خصائص الدولة -ي عصر الخالفة  .أية دولة  .فكان محتوما عVى دولة الخالفة أن تكون دولة مقاتلة لتبقى .
ً
أما عن الشـعب فلـم يثبـت عـددا ولـو عنـد أرقـام الشـعوب  ،بـل كـان يتبـع امتـداد الحـدود وانحسـارها  .وقـد ضـمت دولـة
الخالفة مئات التجمعات والجماعات البشرية من قبائل وشـعوب وأمـم مختلفـة -ـي الجـنس واللـون والعـادات والتقاليـد
ً
ؤالاديــان أيضــا  .وخــرج م}6ــا عش ـرات مــن تلــك التجمعــات والجماعــات  .ولــم يســتقر ف67ــا بــدون خــروج أو دخــول إال تلــك
ً
ً
الشـعوب الــ أصــبحت تعــرف فيمــا بعــد باســم ٔالامــة العربيــة  .ولـم يكــن تعــدد الشــعوب اختيــارا إســالميا بــل كــان إحــدى
ً
ً
ً
وأمما َ
ش .
خصائص الدولة  ،أية دولة - ،ي عصر الخالفة  ،فكان محتوما عVى دولة الخالفة أن تضم شعوبا
أما عن السيادة  ،ونع6² Äا سيادة الشعب عVى ٔالارض  ،فقد كان تمثلها وتجسدها قيادة مركزية واحدة Éـي شـخص "
ً
الخليفة "  .وكان يحدث كث@<ا أن يتمرد عVى الخليفـة مـن يطمعـون -ـي تول67ـا دونـه وي َـدعون  -بحجـج ش َـ  -ا6Bـم أو_ـى 6²ـا
منه  ،وينشئون من تلك الحجج مذاهب وأفكا ًرا  .كما تمرد معاوية بن أبي سفيان -ي عهد الخليفة َ
عVي بن أبي طالب )
 657م ( وانتصــر  ،فبــدأت بــه واليــة أســرة ٔالامــوي@ن  .وكمــا تمــرد أبــو العبــاس الســفاح -ــي عهــد مــروان الثــاني )  749م (
وانتصر  ،فبدأت به والية أسرة العباسي@ن  .وكما تمرد عبيد ﷲ بن محمد املهدي -ي املغرب -ـي عهـد الخليفـة العباـ
املقتــدر بــاهلل )  909م ( وانتصــر  ،فبــدأت بــه واليــة الفــاطمي@ن الــ شــملت كــل املغــرب العربــي ومصــر والشــام  ،وكانــت
القاهرة عاصم6°ا  ..الخ  ،ولكن بالرغم من كل هذا  ،وح حينما كان ثمة " خليفتان " -ي أيام الفاطمي@ن  ،كانت دولـة
َ
الخالفــة واحــدة والســيادة ف67ــا واحــدة يمثلهــا خليفــة واحــد  .ذلــك ألن " شــرعية " الواليــة كانــت لخليفــة واحــد  ،وكــان كــل
من يصل  ،بطريقة أو بأخرى  ،إ_ـى مركـز الخالفـة ينكرهـا عVـى غ@ـ<ﻩ ولـو كـان غ@ـ<ﻩ متول67ـا فمنكرهـا عVـى ٓالاخـر  .كـان الب َـد
ً
ً
ألي خليفة أن يدع67ا لنفسه وينكرها عVى غ@<ﻩ  .ولم يكن ذلك اختيارا إسالميا  ،بل كان إحدى خصائص الدولة  ،أية
ً
دولة - ،ي عصر الخالفة  ،فكان محتوما عVى دولة الخالفة أن تكون ذات قيـادة مركزيـة واحـدة ولـو كانـت قيـادة اسـمية
.
أم ــا ع ــن نظ ــام الحك ــم فق ــد ك ــان يت ــو_ى الخالف ــة م ــن يخت ــارﻩ الق ــادة مبايع ــة  -ــي عه ــد الخلف ــاء الراش ــدين  ،ث ــم اس ــتقرت
ً
الخالفة م@<اثا فيما تال ذلك من عهود التقطعها إال ثورة تتو_ى 6²ا أسرة جديدة فيكون ٔالامر ف67ا وراثة  .ولكن ح وÉي
وراثة  ،كان البد من أن تم لها طقوس البيعة من مجموعة محدودة من البارزين -ي الدولة  .وكانت الدولة مقسمة إ_ى
ً
إم ــارات أو والي ــات أو اي ــاالت  -ــي عه ــد العثم ــاني@ن  .يع ــ@ن الخليف ــة وال 6ــا وأمراءه ــا ويع ــ@ن بج ــوار ك ــل وال وأم@ ــ< " قاض ــيا "
لــيحكم بــ@ن النــاس بمــا أنــزل ﷲ  .وكانــت واردات الدولــة مــن الزكــاة والخ ـراج ) ضــريبة ٔالارض ( والجزيــة  .أمــا فيمــا عــدا
ذلك فقد كان الوالة أو ٔالامراء عVـى أك=ـ< قـدر مـن الاسـتقالل الـذاتي عـن الخليفـة بـإدارة واليـا6م أو إمـارا6م  .وقـد حـدث
ً
كث@<ا أن أغرى هذا الاسـتقالل الـذاتي بمحاولـة الاسـتقالل الكامـل مثـل مافعـل الحمـدانيون -ـي شـمال الجزيـرة والشـام )
 929م ( والطولونيون -ي مصر )  869م( والادارسة -ي املغرب ) 974م ( وبٔ Äالاغلب -ي تونس )  800م (  .كمـا حـدث أن
أصبح الوزراء من حول الخليفة هم الحاكم@ن باسم الخليفة يأمرونه فيأتمر كما كان ٔالامر ب@ن سالط@ن السـالجقة مـن
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ب Äبويه وخلفاء من العباسي@ن عVى مدى قرن كامل  ،حمل خالله أحدهم  ،بـأمر الخليفـة عضـد الدولـة  ،لقـب " ملـك
ً
ً
الشــرق والغ ــرب "  .ول ــم يك ــن ك ــل ه ــذا اختي ــارا إس ــالميا  .ب ــل هك ــذا ك ــان نظ ــام الحك ــم  -ــي الدول ــة  ،أي ــة دول ــة  - ،ــي عص ــر
ً
محتوما عVى دولة الخالفة أن يكون نظام الحكم ف67ا عVى ما َ
قدمنا .
الخالفة  .فكان
ملاذا ؟
 - 61لقد أجهد كث@< من َ
الكتاب أنفسهم وهم يحاولون أن َ
يردوا خصائص دولة الخالفة إ_ى الاسالم لتصبح "النموذج
" الاس ــالمي للدول ــة  .وم ــايزال بع ــض دع ــاة الوح ــدة الاس ــالمية يج ¥ــ<ون ذكراه ــا ويحلم ــون بعود 6ــا أل 6Bــم يرو 6Bــا الدول ــة
الاسالمية النموذجية  .وليس -ي كل هذا ëء مـن الحقيقـة  .إنمـا أخطـأ الـذين قـالوا إن دولـة الخالفـة دولـة إسـالمية أو
ً
إ6Bا النموذج الاسالمي للدولة أل6Bم عزلوها عن تاريخها ونموذج " الدولة " -ي عصرها  -وما سبق عصرها أيضا  -لتكون
" خاصة " باالسالم فتستحق أن يقال لهـا دولـة إسـالمية  .وÉـي لـم تكـن كـذلك عVـى أي وجـه  ،بـل كانـت واحـدة مـن دول
ً
عديــدة متعاصــرة وســابقة تحم ـل جميعــا الخصــائص ذا6ــا ٔ :الارض غ@ــ< ثابتــة الحــدود ؛ الخلــيط مــن الشــعوب ؛ القتــال
ً
املستمر ؛ القيادة املركزية الواحدة ؛ الصراع عVى القيادة املركزية ؛ الواليات املستقلة ذاتيا ؛ تمرد أمراء الواليات عVـى
ً
ً
القي ــادة املركزي ــة ؛ وح ــ نظ ــام جباي ــة ٔالام ــوال  .يكف ــي أن نض ــرب م ــثال واح ــدا م ــن تل ــك الجباي ــة  .لق ــد كان ــت الزك ــاة ) او
الاعش ــار ( ال ــ تج äــ م ــن ٔالاغني ــاء وتخص ــص لالنف ــاق  -ــي حماي ــة الدول ــة وأج ــور امل ــدافع@ن ع} 6ــا ومس ــاعدة املحت ــاج@ن
معروفة -ي الام=<اطورية الرومانية  .وكانت ضريبة ٔالارض ) الخراج ( معروفة ف67ا كذلك  .أما الجزية ) ضريبة الاعنـاق (
فقد كانت معروفـة -ـي الام=<اطوريـة الفارسـية  .ذلـك ألن دولـة الخالفـة لـم تكـن إال واحـدة مـن نمـوذج " الدولـة " السـائد
ــي عصــرها  -ومــا قبلــه  -وهــو مــا يعــرف باســم " الام=<اطوريــة "  .كــل مــا يم@¤هــا هــو املضــمون الحضــاري لنشــاط الدولــة ،وهو مضمون إسالمي الشك فيه .
الامـEFاطـوريـة
- 62نحتاج إ_ى أك=< قدر من بساطة التعب@< عن موضوع معقد لنعرف كيف أن دولة الخالفة كانت ام=<اطوريـة فنعـرف
أ6Bا لم تكن إسالمية ثم نعرف ونتأكد من أ6Bا غ@< ممكنة القيام -ي هذا العصـر  .حينئـذ نكـون قـد َ
طهرنـا عقـول بعضـنا
مــن فكــرة مــاتزال تعــيش فيــه  ،تع=ــ< عــن وجودهــا مــن حــ@ن إ_ــى حــ@ن  ،تحــت شــعار الوحــدة الاســالمية ممــا يســهل علينــا
املتابعة أن نتابع تطور " الدولة " -ي عالق6°ـا بتطـور املجتمعـات  .وأن نركـز انتباهنـا عVـى عنصـر " ٔالارض " بالـذات وتطـور
عالقة الدولة به  .ثم أن نتذكر أن كل ذلك التاريخ الذي أمتد مئات القرون كان يجري -ي ظل قاعـدة شـرعية مسـتقرة
ً
 .شـرعية لــدى كــل املجتمعــات  ،مســتقرة فيمـا بي}6ــا جميعــا كقاعــدة لعالقــة الدولــة بـاألرض  .تلــك القاعــدة Éــي مــا يعــرف
باسم " حق الفتح "  .وهو حق لم يتفق املجتمع البشري عVى إ6Bاء شرعيته إال عام  1919ح@ن وضع عهد عصـبة ٔالامـم
عVــى أثــر الحــرب ٔالاوروبيــة ٔالاو_ــى  .أمــا قبــل ذلــك  ،وعVــى مــدى التــاريخ فقــد كــان الاســتيالء بــالقوة عVــى أيــة أرض يكســب
الفاتح@ن حق ملكي6°ا وضمها إ_ى ممتلكا6م .
ً
ً
ً
وهو حق يعرفه الغالب  ،ويع<¥ف به املغلوب  ،ويقرﻩ الذين لم يكونوا طرفا غالبا أو مغلوبا
ً
- - 63ــي ظــل هــذا الحــق بــدأ تــاريخ املجتمعــات أسـرا وعشــائر وقبائــل متقاتلــة عVــى الاســتيالء عVــى مواقــع املراــي والصــيد
ومواطن ٔالارض الخصبة -ي أودية ٔالا6Bار  ،حيث موارد املياﻩ دائمة التنضب  ،وحيث ثمار ٔالارض موثوقة النمو التغيـب
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ً
ً
 ،بــدأ اســتقرار الجماعــات القبليــة الــ أدرك6°ــا أوال  .اســتقرت شــعوبا  ،وبــدأت -ــي تكــوين حضــار6ا فتكونــت مجموعــات
متناثرة من " املمالك " -ي كل مكان صلح للزراعة بفعل ماء 6Bر أو ماء مطر .
نموذجه ــا مص ــر وم ــاب@ن ال} 6ــرين  - .ــي ٔالاو_ ــى قام ــت الحض ــارة الفرعوني ــة و -ــي الثاني ــة قام ــت الحض ــارة البابلي ــة  .غ@ ــ< أن
اســتقرار بعــض الشــعوب عVــى ٔالارض الخص ــبة لــم يكــن يعÄــ  -عن ــد املجتمع ـات القبليــة الــ ل ــم تســتقر بعــد -أ6Bــا ق ــد
ً
تحصــنت دون " الفــتح " بمــن اســتقر عل67ــا  .بــالعكس  .كانــت تلــك بدايــة حــروب أوســع نطاقــا وأك¢ــ< شراســة مــن الحــروب
ً
القبليــة  .كــان عصــر غ ــزو القبائــل للممالــك وعص ــر مطارد6ــا أيضــا  .حــ ان ــك ل¥ــ<ى اينمــا وجه ــت البصــر قبيلــة مقاتل ــة
ً
تعتــدي عVــى حــدود قبيلــة أخــرى اقــل م}6ــا اســتعدادا للقتــال ثــم تســتقر -ــي أرضــها مؤسســة " دولــة " ا_ــى أن تزيحهــا قبيلــة
أخرى كما قال أحد املؤرخ@ن  .هكذا يحدثنا التاريخ عن تعـرض مصـر ومـاب@ن ال}6ـرين لغـزوات القبائـل ٔالاكاديـة ) 2000
ق.م ( والهكس ــوس )  1750ق.م ( والحاموري ــة )  1200ق.م ( وٓالاش ــورية )  800ق.م ( وامليدي ــة )  700ق.م (  ..ال ــخ  .كم ــا
ً
يح ــدثنا ع ــن قبائ ــل اله ــون ال ــ اجتاح ــت " الع ــالم " تقريب ــا )  355م ( ودفع ــت أمامه ــا مجموع ــة م ــن القبائ ــل ال ــ كان ــت
تتجول -ي أوروبا  :التورنجية  ،وال=<غندية ،
والانكل@¤ية  ،والسكسونية  ،والقوط  ،والوندال  ،ؤالاملان  ..الخ  .فتقع تلك القبائـل عVـى جسـم الام=<اطوريـة الرومانيـة
ً
تمزيقا  ...بينما يكون فرع آخر من قبائل الهون قد َ
مزق جسد الص@ن وفارس .
وتمزقها
 ــي املقاب ــل يح ــدثنا الت ــاريخ ع ــن الق ــادة " العظ ــام " م ــن مص ــر وم ــا ب ــ@ن ال} 6ــرين والص ــ@ن والهن ــد وروم ــا ووادي ال ــدانوب ،فــنالحظ أن " عظمــ6°م " قــد قامــت عVــى أســاس واحــد هــو انتصــارا6م الســاحقة " خــارج حــدودهم "  ،أي وهــم يطــاردون
القبائل املغ@<ة ا_ى مراكز تجمعا6ا  ،ويضمون تلك املراكز ا_ى ٔالارض ال انطلقوا م}6ا .
 - 64لم تكن ٔالارض  ،أية أرض  ،تخص إال من استو_ى عل67ا  .وÉي التخصه إال إ_ى املدى الذي يستطيع أن يـدافع ع}6ـا
 .فانــدثر مــن املمالــك وتكونــت " دول " بالغــة الاتســاع Éــي " الام=<اطوريــات "  .م}6ــا الام=<اطوريــة الهيلينيــة الــ بــدأت بغــزو
الاسكندر ٔالاك=< آسيا الصغرى )  334ق.م ( ثم غرب آسيا وفـارس والهنـد ومصـر  .وحـ@ن مـات عـام  323ق .م  .سـئل ملـن
ي¥ــ<ك ملكــه فــردد شــعار العصــر كلــه  " :ملــن هــو أعظمكــم قــوة " .وم}6ــا الام=<اطوريــة الرومانيــة الــ كانــت مؤلفــة مــن نحــو
ً
مائــة شــعب منــذ أن تحولــت مــن مملكــة ا_ــى ام=<اطوريــة عVــى يــد أغســطس )  14 - 27ق .م ( وشــملت كــل أوروبــا تقريبــا
ً
ً
وغرب آسيا وشمال أفريقيا ،واستمرت  500سنة  .ثم مزق6°ا القبائل لتعود تحت حكم البابوات فعليا ؤالاباطرة اسميا
ً
من ــذ ش ــارملان )  805م ( ح ــ ق® ــ عل 67ــا ن ــابليون ع ــام  1806ليك ــون قائ ــدا الم=<اطوري ــة جدي ــدة  .وم} 6ــا الام=<اطوري ــة
الفارسية ال شملت كل ٔالارض من أول اليونان ح الهند وبقيت إ_ى أن ظهر الاسالم  .وم}6ا ام=<اطورية الص@ن تحـت
حك ــم أس ــرة اله ــان ال ــ اس ــتمرت  400س ــنة )  202ق.م  221 -م ( ث ــم مزق 6°ــا القبائ ــل الغازي ــة لتع ــود ام=<اطوري ــة م ــرة
أخــرى تحــت حكــم اســرة التــانج وتبقــى  300ســنة )  . ( 609 - 618ثــم مزق6°ــا جحافــل املغــول ليقــيم ف67ــا أحــد قــاد6م ،
قــوبالي خــان  ،ام=<اطوريــة جديــدة  .ولقــد بقيــت الام=<اطوريــة الصــينية تحــت أســرة مانشــو تأخــذ الجزيــة مــن منغوليــا
ومنشوريا وتركستان وبورما ونيبال وكوريا حـ أواخـر القـرن الثـامن عشـر  .وآخرهـا الام=<اطوريـة العثمانيـة  .بـدأت عـام
 1324وأن6°ت عام . 1919
باختصــار  ،عن ــدما تك ــون ٔالارض متاح ــة ملــن يس ــتطيع أن يس ــتو_ي عل 67ــا ي<¥تــب ع Vــى ذل ــك ع ــدة نتــائج محتوم ــة  Éــي ذا 6ــا
ً
الخصــائص املحتومــة للدولــة املســماة " الام=<اطوريــة "  .فــأوال التكــون لهــا حــدود ثابتــة بــل تتبــع حــدودها أقــدام جيوشــها
فتقـف حيــث تقـف وتمتــد حيــث تتقـدم وتمتــد حيــث تتقـدم وتنحســر حيــث تتقهقـر  ،إذ Éــي دولــة " مكرهـة " عVــى القتــال
ض ــد م ــاتتعرض ل ــه الح ــدود م ــن هجم ــات وغ ــزوات غ@ ــ< منقطع ــة  .و -ــي ك ــل م ــرة توقف ــت في ــه ام=<اطوري ــة ع ــن القت ــال
ً
أواس<¥خت وضعفت  ،فتك 6²ا وتمزقـت أو فقـدت بعـض أرضـها وانكمشـت  .فكـان محتومـا عVـى الدولـة " الام=<اطوريـة "
ً
ً
ً
أن تكون مقاتلة غزوا أو دفاعـا  .وثانيـا  ،إن هـذا الغـزو والـدفاع لـم يكـن يسـمح لدولـة الام=<اطوريـة أن تختـار شـع¡6ا بـل
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ً
ً
كــان عل67ــا  ،إن غــزت  ،إمــا أن تبيــد الشــعوب أو تضــمها  ،وإن ا6Bزمــت أن تفقــد شــعوبا ضــم6°ا مــن قبــل  .وثالثــا  ،كــان
محتوم ًـا عل67ــا بفعـل أ6Bــا مقاتلـة دائمـ ًـا عVــى حـدود متســعة وأعـداء مختلفــ@ن أن تكــون تحـت قيــادة مركزيـة واحــدة َ
تعäــء
الجيوش َ
وتس@<ها ا_ى حيث املخاطر ال 6دد الحدود  ،أو إ_ى حيث الحدود املفتوحة لغزو جديد  .وكان اختيار القيادة
ً
ً
يتم عVى أساس الكفاءة الشخصية أو يفوض م@<اثا  ،ولكن البد من استشارة القادة فيه  .ورابعا  ،كانت مهمة القيادة
ً
ً
ً
املركزية ) الام=<اطور ( اساسا Éي إدارة اعباء النشـاط القتـا_ي عVـى الحـدود غـزوا أو دفاعـا  ،أو قيادتـه بالفعـل  ،فأوكلـت
إ_ــى ممثلــ@ن لهــا أمــر إدارة ٔالاقــاليم أو الواليــات أو الامــارات مكتفيــة بــإلزامهم بــأن يجمعــوا ٔالامــوال الالزمــة لــالدارة املركزيــة
ً ً
ً
وتعبئة الجيوش للقتال  .فكانت كل إمارة أو والية أو إقليم مستقال استقالال ذاتيا  ،مما أدى -ي كث@ـ< مـن الحـاالت  ،إ_ـى
تمرد الحكام الاقليمي@ن عVى القيادة املركزية فأضاف إ_ى أعباء الحروب الخارجية أعباء الحروب الداخلية .
هكــذا كانــت الام=<اطوريــات نمــوذج " الدولــة " -ــي العصــر الــذي ســبق دولــة الخالفــة وعاصــرها  .ولــم يكــن -ــي اســتطاعة
املسلم@ن أن يقيموا -ي الجزيرة العربية " مملكة " بـل كـان البـد لهـم مـن أن يقـاتلوا عنـد الحـدود الشـمالية للجزيـرة حـ
التــذهب الجزيــرة ضــحية الام=<اطوريــة الفارســية أو الام=<اطوريــة الرومانيــة كمــا ذهبــت ممالــك جنــوب الجزيــرة العربيــة .
ولــم يكــن -ــي اســتطاعة دولــة الخالفــة أن تتوقــف عــن الفــتح عنــد حــدود الجزيــرة العربيــة  ،ولقــد حــاول عمــر أن يحــول
ً
ً
دون فتح مايVي العراق شرقا بعد فتح املدائن  ،ولكن هذا لم يكن متوقفا عVى الطرف العربي الاسالمي وحدﻩ .
ولــم يكــن م ــن " قــوان@ن " وج ــود الام=<اطوريــات وم}6ــا الفارس ــية والرومانيــة  ،الك ــف عــن القتــال قب ــل أن تصـ َـفى "الق ــوة
الجديــدة الناميــة "  ،فلــم يكــف العــرب املســلمون عــن الفــتح طاملــا كــانوا قــادرين  .وحــ@ن عجــزت الام=<اطوريــة العثمانيــة
توقف ــت ث ــم ب ــدأ ال ــدفاع ث ــم الاقتط ــاع  ،إ_ ــى أن قس ــم م ــابقي ف 67ــا م ــن ش ـرائح ش ـرائح ع Vــى مائ ــدة املنتص ــرين  -ــي الح ــرب
الاوروبية ٔالاو_ى عام  . 1919اقتسموﻩ ثم اتفقوا -ي عهد عصبة ٔالامم عVى إ6Bاء مشروعية " الفتح " .
ً
ً
ً
ً
 - 65لم تكن دولة الخالفة بكـل خصائصـها  ،إذن  ،اختيـارا اسـالميا  .نريـد أن نقـول إ6Bـا ليسـت نظامـا للدولـة مقصـورا
ً
عVــى املســلم@ن  ،ولــيس الاســالم مصــدر نظامهــا  .ولك}6ــا نمــوذج " دولــة " ســاد ٔالارض جميعــا عش ـرات القــرون قبــل ظهــور
ً
َ
أال تكون
الاسالم ومئات السن@ن بعد ظهورﻩ فكان محتوما عVى دولة الخالفة أن تكون عVى نموذج الدولة -ي عصرها أو
 .وقد كانت .
ً
 - 66هذا النموذج انق® عصرﻩ ولم يعد قابال للتكرار  .ذلك ألن الحروب القبلية  ،والقبلية الشعوبية  ،ال اسفرت
ً
عــن " الام=<اطوريــات " اســتمرت  -ـي شــكل حــروب " ام=<اطوريــة " قرونــا طويلــة  .و-ــي قلــب كــل ام=<اطوريــة تجــاوز عمرهــا
تلـك الحـروب فلــم تتمـزق  ،بقيــت مسـاحة كب@ـ<ة أو صــغ@<ة مـن ٔالارض بعيــدة عـن تخريـب الحــروب الـ كانــت تـدور عVــى
ً
الح ــدود  ،فت ــوفرت للش ــعب أو الش ــعوب ال ــ تق ــيم ف 67ــا مرحل ــة تاريخي ــة طويل ــة نس ــبيا م ــن الاس ــتقرار دخل ــت ب ــه  ،و -ــي
حمايــة الدولــة الام=<اطوريــة  ،مرحلــة تكوي}6ــا القــومي  ،أو أتمتــه  ،فأصــبحت أمــة بمــا تعنيــه ٔالامــة مــن اختصــاص شــعب
معــ@ن بــأرض معينــة  .ومــن ناحيــة أخــرى فــإن املطــاردة القبليــة والام=<اطوريــة دفعــت مجموعــات مــن القبائــل ا_ــى حيــث
ق ــاتلوا ع ــن م ــواقعهم وظه ــورهم إ_ ــى البحـ ـر  ،فك ــان الب ــد له ــم م ــن الانتص ــار  ،فاالس ــتقرار  ،فب ــدأوا  -ــي تك ــوي}6م الق ــومي
ً
واصــبحوا فيمــا بعــد أممــا  .هكــذا تكونــت ٔالامــة العربيــة ؤالامــة ال<¥كيــة -ــي قلــب دولــة الخالفــة  .وتكونــت ٔالامــة الايرانيــة -ــي
ً
قلــب الام=<اطوريــة الفارســية  ،وتكونــت ٔالامــة الايطاليــة -ــي قلــب الام=<اطوريــة الرومانيــة  .وتكونــت أمــم أوروبــا جميعــا مــن
تجمعات قبلية استقرت عVى ٔالارض بعد غزوها .
ب ــدأت ٔالام ــة الانكل@¤ي ــة  -ــي التك ــوين بع ــد أن غز 6ــا قبائ ــل السكس ــون الق ــادمون م ــن اقل ــيم  6Bــر الال ــب  ،وقبائ ــل الانكل@ ــ¤
القـادمون مـن سـلزوج  ،وقبائـل القـوط القـادمون مـن جتلنــدﻩ  ،وهنـاك اسـتمرت الحـروب القبليـة أك¢ـ< مـن قـرن إ_ــى أن
انتصر الغزاة عVى ال=<يطاني@ن ) السكان ٔالاصلي@ن ( عام  ، 577واسموا ٔالارض " انجلند " .
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وب ــدأت ٔالام ــة الفرنس ــية  -ــي التك ــوين بع ــد أن غزاه ــا " الفرنج ــة " أو الفران ــك بقي ــادة كل ــوفيس ع ــام  480م فه ــزم الق ــوط
الغــربي@ن وال=<غنــدين ووحــدهما -ــي مملكـة واحــدة اســتقرت وأخــذت اســمها مــن " الفرنــك " فكانــت فرنســا  .وكــان اولئــك
القــوط الغربي ــون ق ــد فتحــوا اس ــبانيا بقي ــادة ثيودريــك الث ــاني فاس ــتقر ٔالامــر ف 67ــا وب ــدأ الشــعب الاس ــباني مرحل ــة تكوين ــه
القومي ..
ً
وهكــذا مازالــت القبائــل تســتقر لتصــبح شــعوبا مســتقرة أو أممــا متكونــة قــادرة عVــى أن تــدفع ع}6ــا غــارات مــا تبقــى مــن
قبائل هزيلة جائلة  .فلما أصبح لكل شعب أو أمة أرض  ،كان البد لحق " الفتح " أن يخVي مكانه لحق " تقريـر املصـ@< "
 .ومــؤداﻩ أن مــن حــق كــل شــعب أو أمــة أن يســتقل عــن غ@ــ<ﻩ مــن الشــعوب ؤالامــم ٔالاخــرى " بــاالرض " الــ يقــيم عل67ــا ..
فنكون قد وصلنا ا_ى القرن العشرين .
ً
ونعجــب أنــه مــايزال -ــي القــرن العش ــرين مــن يجــدون فراغــا مــن الهمــوم ليحلم ــوا بعــودة دولــة الخالفــة  ،ويزعمــون أ 6Bــا
نمــوذج الدولــة الاســالمية  .وهــو حلــم غ@ــ< قابــل للتحقــق -ــي هــذا العصــر ألنــه لــيس عصــر الام=<اطوريــات وحــق الفــتح بــل
عصر " الدول " ثابتة الحدود  ،وحق تقرير املص@< .فال يكون عVى من يريد أن يعيد دولة الخالفة أن يفعل اقل من غزو
الكرة ٔالارضية كلها  ،وتلك عودة إ_ى نموذج الدولة املوهومة ال تكلمنا ع}6ا من قبـل  .مـن يريـد فليحـاول  ،فهـذا شـأنه
ً
 .ولكن ملا كان الاسالم من شأننا جميعـا ف<åجـو أن يعفـي " مشـروعه الام=<اطـوري " مـن نسـبته إ_ـى الاسـالم حـ الينسـب
فشله إ_ى الاسالم عVى ٔالاقل .
 - 67ولقــد فشــلت مــن قبــل دولــة الخالفــة فانقضــت  ،أفــال يعقلــون ؟ لــم تفشــل ألن الخلفــاء مــن بÄــ عثمــان كــانوا أقــل
ً
ً
معرف ــة بال ــدين الاس ــالمي كم ــا ي ــزعم ال ــبعض  ،ف ــإن أح ــدا م ــ}6م ل ــم يك ــن " مفتي ــا " تفس ــد أح ــوال الرعي ــة إن أخط ــأ  -ــي
َ
الاج6°اد وفسدت فتواﻩ  .ومن قبلهم تو_ى الخالفة من جهروا باملنكر من الكفر مثل ٔالاموي وليـد الثـاني )  744 - 743م (
 ،ولــم تســقط دولــة الخالفــة أو تــنقض  .ومــا نحســ¡6م أقــل معرفــة بالــدين مــن ال=<امكــة أو الســالجقة أو املماليــك الــذين
ً
ازده ــرت  -ــي أي ــام ت ــول67م السـ ـلطة الفعلي ــة دول ــة الخالف ــة وأينع ــت  .والنحس ــ¡6م أق ــل حرص ــا ع Vــى ال ــدين وأحكام ــه م ــن
الف ــاطمي@ن ال ــذين ش ــوهوا مناس ــكه بك ــل الب ــدع َ
املزوق ــة ال ــ نعرفه ــا  .ع Vــى أي ح ــال ل ــم تنج ــب أس ــرة العثم ــاني@ن مث ــل
الحـاكم بــأمر ﷲ الفــاطم بـل إن العثمــاني@ن هــم الـذين اخ<¥عــوا منصــب " املفـ " ليحصــنوا احكــام الـدين ضــد مخــاطر
الاج6°اد -ي شعب اليعرف لغة القرآن  .وأول مـن صـاغ احكـام الشـريعة ) املـذهب الحنفـي ( -ـي مـواد مرقمـة كمـا يفعلـون
ــي التشــريع الحــديث واصــدروﻩ فيمــا يعــرف " باملجلــة " حــ الي¥ــ<ك ٔالامــر ملطلــق اج6°ــاد القضــاة واملفتــ@ن  .و-ــي عهــدهمً
ً
ولــيس -ــي عهــد غ@ــ<هم  ،عـزل خلفــاء  ،مــن بيــ}6م عبــد الحميــد الثــاني اســتنادا  -ولــو شــكليا  -إ_ــى فتــوى بعــدم صــالحي6°م
لتــو_ي ٔالامــر  .وأبطــل العلمــاء ق ـرارين باضــطهاد املســيحي@ن ملخالف6°مــا ألحكــام الــدين الاســالمي  ،فلــم ينفــذا  .الق ـرار ٔالاول
أصدرﻩ السلطان سليم ٔالاول عام  1517والقـرار الثـاني أصـدرﻩ ابـراهيم ٔالاول عـام  . 1645ولـم تفشـل دولـة الخالفـة ألن
الخلفاء من ب Äعثمان كانوا فاسق@ن  ،فإن قائمـة أسـماء الفاسـق@ن ممـن تولـوا الخالفـة أطـول بكث@ـ< مـن قائمـة أسـماء
ً
َ
كل الخلفاء العثماني@ن  .ليس هذا دفاعا عن الخلفاء من ب Äعثمان  ،فإنا نعرف من أمرهم مايعرفون  ،وإنمـا هـو رفـع
لخطأ شائع َ
يرد ا6Bيار الدولة ا_ى سبب وحيد يتعلق بأشخاص حكامها  .والحق أنه طاملا كانت دولة الخالفـة -ـي عنفـوان
شـبا6²ا كانـت قـادرة عVـى الحيـاة بـالرغم ممـن تـو_ى الخالفـة ف67ـا مـن الجهلـة والفاسـق@ن ؤالاطفـال أو الشـيوخ العــاجزين .
فلما هزمت ووهنت َ
قو6ا  ،آن لها أن تموت بالرغم من كل تمنيات املسلم@ن .
 - 68كذلك لم تفشل دولة الخالفة العثمانية ألن دعاة القومية العربية  ،أو العرب عامة  ،قد تـآمروا ّ
ضـدها وخربوهـا
ً
ً
كيــدا للوحــدة الاســالمية واســتكماال لــدور الصــليبي@ن  .ذلــك ألن دولــة الخالفــة قــد دبــت عVــى طريــق 6Bاي6°ــا وأوغلــت فيــه
قبـل أن يعـرف عربــي واحـد كلمـة القوميــة  ،وقبـل أن يحلــم عربـي واحـد بالوحــدة العربيـة ؛ قبـل هــذا بعشـرات الســن@ن .
لقــد بــدأت أســباب أســباب انفراطهــا منــذ أن بــدأت تفــرط -ــي والي6°ــا عVــى رعاياهــا وأرضــها  .كــان ذلــك يــوم أخــذت تبيــع "
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ً
الامتيــازات " للــدول ٔالاخــرى  ،ثــم تكــرﻩ عVــى بيعهــا  ،ثــم تغتصـب م}6ــا اغتصــابا  .لــم يكــن أحــد قــد عــرف كلمــة القوميــة أو
حلــم بالوحــدة العربيــة حــ@ن باعــت دولــة الخالفــة الامتيــازات لفرنســا )  ( 1535ثــم النكل¥ـ<ا )  ( 1579ثــم لهولنــدا ) ( 1598
ثم لروسيا )  ( 1700ثم للسويد )  ( 1737ثـم لنـابو_ي ) (1740ثـم للـدانمرك )  ( 1756ثـم ل=<وسـيا )  ( 1797ثـم السـبانيا )
 (1782ثــم للواليــات املتحــدة )  ( 1830ثــم لبلجيكــا ) ( 1838ثــم لل=<تغــال )  ( 1848ثــم لليونــان ) . ( 1854والامتيــازات تعÄــ
ً
أن ك ــال م ــن تل ــك ال ــدول كان ــت ذات س ــلطات مباش ــرة ع Vــى رعاياه ــا  ،مس ــتقلة ع ــن س ــلطة دول ــة الخالف ــة  -ــي قل ــب دول ــة
ً
ً
ً
الخالفة وعVى أرضها  .إ6Bا تلك الامتيازات الـ بـدأت بـذورا  ،ثـم نبتـت نفـوذا ثـم أثمـرت اسـتعمارا  .فقـد كانـت الجيـوش
الروســية تكتســح جنــد الخالفــة متجهــة إ_ــى العاصــمة ٓالاســتانة ) القســطنطينية ( عــام  1768فتخلــت دولــة الخالفــة عــن
ق= ــ<ص ورودس وكري ــت لتع ــزز قوا 6ــا ع Vــى الح ــدود الش ــمالية  .و Êــي ع ــام  1829هزم ــت جي ــوش دول ــة الخالف ــة  -ــي أدرن ــة
ففقدت اليونان وأجزاء من القوقاز  ،وسلط6°ا عVى بالد البلقان .
ً
ً
لــم تســتطع دول ــة الخالفــة أن تص ــنع شــيئا و Éــي تــرى الاقط ــار العربيــة تس ــلب واحــدا بع ــد ٓالاخــر .احتل ــت فرنســا الجزائ ــر
) ( 1830وتــونس )  ، ( 1881واحتلــت انكل ¥ـ<ا جنــوب الجزيــرة العربيــة )  ، ( 1838والاحســاء ) ، ( 1871ومصــر ) ، ( 1882
ومسقط )  ( 1892والكويت )  ، ( 1899واحتلـت ايطاليـا ليبيـا )  ( 1912أمـا مـاتبقى مـن ٔالاقطـار العربيـة واليـات مـن دولـة
الخالفــة  ،فقــد اقتســمه املســتعمرون بعــد انتصــارهم عVــى دولــة الخالفــة وحلفا6ªــا عــام  . 1918القطــر العربــي الوحيــد
الذي استطاع أن يقاوم الاستعمار الاوروبي عVى مدى القرن التاسع عشر كله وح عام  1908هو مراكش  ،وذلك ألن
ً
مـراكش Éــي القطــر العربــي الوحيــد الــذي لــم يكــن جــزءا مــن الدولــة العثمانيــة  .فأيــة وحــدة اســالمية تلــك الــ يحلمــون
بالعودة إل67ا ؟
َ
 - 69أمــا مــ تحــررت تلــك ٔالاقط ــار العربيــة ؟ فلنتــذكر  ) ،إن الــذكرى تنفــع امل ــؤمن@ن (  .تحــررت بعــد أن انــدثرت دول ــة
الخالفــة وبــدون دولــة خالفــة أو دولــة وحــدة إســالمية مــن أي نــوع كانــت  .ولك}6ــا مــاتحررت إذ تحــررت إال -ــي نطــاق حركــة
التحــرر العربــي الــ بــدأت -ــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين  .ومــا تحــرر قطــر م}6ــا إال بمســاندة ومســاهمة القــوى
القومي ــة العربي ــة وجم ــاه@< ٔالام ــة العربي ــة م ــن الخل ــيج إ_ ــى املح ــيط  .فأي ــة قومي ــة تل ــك ال ــ يناهض ــو6Bا باس ــم الوح ــدة
الاسالمية ؟
ً
ق ً
 - 70أمــا ملــاذا بــدأت الحركــة القوميــة العربيــة -ــي املشــر أوال فأل6Bــا لــم تصــطنع اصــطناعا  .بــدأت حيــث تــوفر م=<رهــا
ً
التــاريÂي  ،فكــان محتومــا أن تبــدأ حيــث تــوفر  .ولــو أ6Bــا بــدأت -ــي غ@ــ< املشــرق العربــي لكانــت جــديرة بــأن تــ6°م باالصــطناع
الــذي يعÄــ انعــدام امل=ــ<ر  .ذلــك ألنــه -ــي مطلــع القــرن العشــرين كانــت كــل أقطــار الــوطن العربــي تحــت ســيطرة الاحــتالل
ٔالاوروب ــي ماع ــدا أقطـ ــار املش ــرق فق ــد كانـ ــت م ــاتزال اج ـ ـزاء م ــن دول ــة الخالفـ ــة  .ول ــم تلب ــث الحركـ ــة القومي ــة ال<¥كيـ ــة )
ً
الطورانيــة ( ممثلــة -ــي قياد6ــا جمعيــة " الاتحــاد والÊ<¥ــي " أن ألغــت ) فعليــا ( دولــة الخالفــة مــن حيــث Éــي دولــة مشــ<¥كة
بــ@ن أمتــ@ن  ،العربيــة وال<¥كيــة َ .
وحولوهــا إ_ــى دولــة تركيــة تحكــم العــرب وتحــاول ســل¡6م خصــائص القوميــة " بت¥ــ<يكهم " .
ولقد كان الشوفينيون الاتراك مسلم@ن  ،ولم تكن غاي6°م من قهر العرب إعاد6م إ_ى الاسالم بعد أن ارت َـدوا  .بـل كانـت
غــاي6°م الســيطرة عVــى " أمــة الاســالم " الــ علمــ6°م كيــف يكونــون أمــة  ،وكيــف يكونــون مســلم@ن  .وحيــث بــدأ الهجــوم
ً
بــدأت املقاومــة  .وبــدأ الــدفاع عــن القوميـة العربيــة حيــث بــدأ الهجــوم عVــى القوميــة العربيــة  .كــان املهــاجمون تركــا فكــان
ً
املقــاومون عربــا  .أمــا -ــي املغــرب العربــي ومصــر وحيــث الســيطرة ٔالاوروبيــة فلــم يحــتج العــرب إ_ــى أن يم@ــ¤وا أنفســهم عــن
ً ً
أعــدا6ªم بالعروبــة أو باالنتمــاء القــومي إ_ــى ٔالامــة العربيــة  .ولــو أ6Bــم فعلــوا لكــان ذاك اصــطناعا حقــا  .فقيــل أ6Bــم عــرب ،
ً
وقيل أ6Bم مسلمون  ،بدون تفرقة  ،جريا عVى ماكان يطلقه عل67م املستعمرون بدون تفريق .
وم ــع ذل ــك ف ــإن الحرك ــة العربي ــة القومي ــة ال ــ ب ــدأت  -ــي املش ــرق ل ــم تلب ــث أن امت ــدت إ_ ــى ك ــل مك ــان مت ــاح  .ف åــ<ى م ــن
فصائلها املنظمة " املنتدى العربي " )  ، ( 1909و " الجمعية القحطانية " )  ( 1903و " جمعية العهـد" ) ، (1914تنشـأ -ـي
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قلـ ــب العاصـ ــمة ٓالاسـ ــتانة  .ونـ ــرى " رابطـ ــة الـ ــوطن العربـ ــي " )  ، ( 1904و " العربيـ ــة الفتـ ــاة " ) ( 1912تنشـ ــآن -ـ ــي بـ ــاريس
وتنشطان -ي كل مكـان  .ونـرى -ـي العـراق " الجمعيـة الاصـالحية " )  ، ( 1913و-ـي القـاهرة " حـزب الالمركزيـة " ) ، ( 1912
 ...الخ .
ً ً
هل كان القادة مسلم@ن أو غ@< مسلم@ن ؟ هـذا سـؤال الن¤åلـق إ_ـى وحـل الاجابـة عليـه  .نحـن نعـرفهم جميعـا عربـا دافعـوا
عــن أمــ6°م واستشــهد كث@ــ< مــ}6م -ــي ســبيل الــدفاع ع}6ــا  .ونعــرف مــ}6م دفعــة واحــدة مــن الــذين استشــهدوا عVــى أعــواد
املش ــانق الس ــفاح ال<¥ك ــي أحم ــد جم ــال " باش ــا "  :عب ــد الحمي ــد الزه ـراوي  ،وعب ــد الك ــريم خلي ــل  ،ومحم ــد املحمص ــاني ،
وســالم الجزائــري  ،وعبــد القــادر خرســا  ،ونــور الــدين القا÷ــ  ،وســعيد عقــل  ،وجــور ي حــداد  ،وعمــر حمــد  ،وعبــد
الغ Äالعريس  ،وعارف الشهابي  ،وأحمد طبارة  ،ومحمد الشنطي  ،وتوفيق البساط  ،وأم@ن لطفي  ،وشفيق املؤيد ،
وعبد الوهاب الانكل@¤ي  ،ورفيق رزق سلوم .
فمن ذا الذي يجرؤ عVى أن يخوض -ي دماء شهداء ٔالامة العربية ليبحث عن الدين الذي كانوا اليه ينتمون ؟ .
 - 71ثــم ان كــل فصــائل الحركــة العربيــة قــد اجتمعــوا -ــي بــاريس )  ( 1913يحــاولون الــدفاع عــن الدولــة املشــ<¥كة  ،دولــة
الخالفــة  ،أو دولــة الوحــدة الاســالمية الــ يحملــون القوميــة العربيــة مســؤولية وفا6ــا  ،كــان الشــوفينيون ٔالات ـراك قــد
ً
فعال  ،متحالف@ن -ي ذلك مع ساد6م من املستعمرين فاجتمعت فصائل الحركة العربية -ي مؤتمر باريس تحاول
أ6Bوها
الابقـاء عل67ــا  .فåــ<ى املــؤتمر ينتÁــ إ_ــى املطالبــة بإصــالح الدولــة وتحريــر إدار6ــا مــن التســلط ال<¥كــي واملســاواة بــ@ن رعاياهــا
م ــن الع ــرب والات ـراك ول ــم يط ــالبوا باس ــتقالل الع ــرب ع ــن الدول ــة املش ــ<¥كة أو ال ــ ك ــانوا يري ــدون له ــا أن تبق ــى مش ــ<¥كة
لتكــون أك¢ــ< مقــدرة عVــى مقاومــة املــد الاســتعماري كمــا كــانوا يعتقــدون  .فلمــا أن قــامر الاتـراك بمصــ@< الاقطــار العربيــة -ــي
رهان الحرب ٔالاوروبية ٔالاو_ى واختاروا جانب املهزوم@ن راهن العرب عVى ثق6°م باملنتصرين  .ومع ذلـك فقـد بقيـت تركيـا
مستقلة وسقطت بقية ٔالاقطار العربية -ي قبضة املستعمرين  .حينئذ بدأت حركة التحرر العربي تعäء قواها القومية
ي سبيل التحرر والوحدة  .فما الذي جنته ٔالافكار القومية والدعوة إ_ى الوحدة العربية عVى تلك الدولـة الـ كانـت قـدأنقضت قبل أن تبدأ الحركة القومية العربية بسن@ن ؟
 - 72ال  ،لــم تفشــل دولــة الخالفــة ألي ســبب مــن تلــك " ٔالاع ـراض " الــ كانــت تنäــء بــأن -ــي دولــة الخالفــة ذا6ــا داءهــا
الـدف@ن  :الشـيخوخة  .ولقـد طالـت ف¥ـ<ة شـيخوخ6°ا حـ تجــاوزت عصـرها  .عصـر الدولـة " الام=<اطوريـة" طالـت أك¢ـ< مــن
أيــة ام=<اطوريــة عرفهــا التــاريخ  ،فمــا بــ@ن تــو_ي أبــي بكــر ) عــام  ( 632وســقوط عبــد املجيــد الثــاني ) عــام  ( 1924انقضــت
 1292ســنة  .كان ــت خصــائص الدول ــة " الام=<اطوري ــة " الــ عرفناه ــا قــد أص ــبحت غ@ ــ< صــالحة للحي ــاة -ــي عص ــر ال ــدول
القوميــة الناشــئة  .والقــوى الرأســمالية الناميــة  .والقــوى الاســتعمارية الضــارية  .ولقــد حــاول نــابليون أن ينñــء دولــة "
ً
ام=<اطورية " طبقا لذلك النموذج املوشك عVى الانقراض فلم تكد تعيش ام=<اطوريته ربع قرن  .هزم6°ا القوى القومية
الناشئة -ي اسبانيا وأملانيا وروسيا  ،وخذل6°ا القوى اللرأسمالية الناميـة -ـي فرنسـا ذا6ـا  ،وسـحق6°ا القـوى الاسـتعمارية
الضــارية بقيــادة بريطانيــا  .ولقــد كانــت دولــة الخالفــة Éــي آخــر نمــوذج للدولــة الام=<اطوريــة  .كانــت قــد نشــأت حولهــا دول
ً
قومية ذات نظام رأسما_ي سيطرت عVى أركان ٔالارض جميعا  .اسبانيا  .وال=<تغال  .وهولنـدا  .وانكل¥ـ<ا  .وفرنسـا  .وأملانيـا .
وروسـيا  .وايطاليـا فأغراهــا اتسـاع املسـتعمرات بــأن تسـتع@< اسـم الدولــة املنقرضـة فأسـمت نفســها ام=<اطوريـات  .ولكــن
وحدة الاسم التخفي اختالف املسميات  .كانت الدولة الام=<اطورية املنقرضـة دولـة مشـ<¥كة بـ@ن كـل الشـعوب ف67ـا  .أمـا
الام=<اطورية الحديثة فدولة مستغلة لكل من تسيطر عليه من شعوب .
عVــى أي حــال انقرضــت دولــة الخالفــة أل6Bــا فشــلت -ــي أن تعــيش -ــي غ@ــ< عصــرها  ،فهــل ثمــة مــن يحلــم بــالعودة إ_ــى دولــة
فاشلة ؟
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الــدولــة الـمـمـكـنــة
 - 73اليبق ــى م ــن ال ــدالالت املحتمل ــة لتعب@ ــ< " الدول ــة الاس ــالمية " ال ــ ي ــدعون إل 67ــا إال أن تك ــون دول ــة يك ــون "نظامه ــا "
ً
إسالميا  .كان يمكن أن تخرج هذﻩ الدعوة من نطاق حديث عن العالقة ب@ن العروبة والاسالم  ،لـوال أن بعـض الـدعاة
ً
إل67ا -ي الوطن العربي يطرحو6Bا مق<¥نة بحجة داحضة ومناهضة للعروبة معا  .يقولون  :إنه لكي تكون الدولة إسـالمية
ً
النظــام يجــب أال تقــوم عVــى أســس قوميــة  .وهــم - -ــي هــذا  -ينقلــون نقــال شــا6ªا عــن الداعيــة الهنــدي الكب@ــ< أبــو ٔالاعVــى
املودودي  ،فال ينصفونه وال ينصفون أنفسهم .
ً
ً
فــاملودودي أوال وأخ@ـ<ا داعيــة إ_ــى ثــورة إســالمية عامليــة تســ6°دف تغي@ــ< مــا بنفــوس البشــر حــ يكونــوا قــادرين عVــى تغي@ــ<
ً
واقعهم الاجتماي  ،وذلك عن طريق ال<¥بية الاسالمية ليكون املسلمون املعاصرون -ي كل مكان من ٔالارض أشبه إيمانا
وتقوى باملسلم@ن -ي عصر الرسالة والخلفاء الراشدين - .ي نطاق هذا انتقد كل أشـكال الـدول الـ تـداولت عVـى ٔالارض
ً
منــذ مقتــل عVـ َـي بــن أبــي طالــب ح ــ وفاتــه  ،قياســا عVــى مفــاهيم ثابتــة -ــي الاس ــالم و-ــي الدولــة أقــام عل67ــا صــرح أفك ــار
متماسكة إن يتجزأ ينقض .
ً
ً
6mمنا م}6ا أن " ٔالامة " عندﻩ غ@< ذات صلة باألرض فÁـ كـل جماعـة مـن البشـر متم@ـ¤ة دينيـا أو عرقيـا  .أمـا القوميـة فÁـ
ً
ً
عن ــدﻩ عص ــبية عدواني ــة إطالق ــا  .ولعل ــه  -ــي ه ــذا ك ــان مت ــأثرا بحمل ــة الع ــداء للقومي ــة ال ــ ش ـ َـ}6ا الحلف ــاء خ ــالل الح ــرب
ٔالاوروبيــة الثانيــة )  ( 1945 - 1939وســخروا لهــا مااليحôــ مــن َ
الكتــاب والكتــب لتســهم بــدور مرســوم -ــي هزيمــة أملاني ـا
النازي ــة ) الن ــازي مختص ــر اس ــم الح ــزب الق ــومي الاش ــ<¥اكي ال ــذي ك ــان يق ــودﻩ هتل ــر ديكت ــاتور أملاني ــا (  ،فت ــأثر امل ــودودي
بــاملفهوم الــدعائي العــدائي للقوميــة وهــو يكتــب ويبشــر خــالل الحــرب وويال6ــا كمــا تــأثر  -الشــك تــأثر  -بالصـراع الطــائفي
ب@ن الهندوس واملسلم@ن -ي ظل الحكم ال=<يطاني للهند  ،فهو يسم كل طائفـة م}6ـا " أمـة "  ،والانتمـاء إل67ـا " قوميـة " ،
ثم يعمم خ=<ته بذلك الصراع  ،فيقول إن كل قومية Éي عصبية عدوانية .
أما مفهوم " ٔالامة " كطور متقدم من أطوار التكوين البشري  ،متم@ ¤عما سبقه من أطوار عشائرية أو قبلية أو شعوبية
 ،والقومية كتعب@< عن عالقة مم@¤ة لالنتماء إ_ى أمة معينة وليسـت ممتـازة  ،أو بـأي مفهـوم ممـا ذكرنـاﻩ مـن قبـل ) فقـرة
 ، ( 15فلم يتوقف عندﻩ املودودي .
ً
ً
أيا ماكان ٔالامر  ،ف¡6ذا املفهوم الخاص لم يتصور املودودي إمكان قيام دولـة إسـالمية وقوميـة معـا ألن الدولـة  ،حينئـذ
 ،س ــتكون عدواني ــة  -ــي سياس ــ6°ا الخارجي ــة  ،اس ــتبدادية  -ــي سياس ــ6°ا الداخلي ــة ملج ــرد أ 6Bــا قومي ــة ول ــو كان ــت إس ــالمية .
ً
ً
اتســاقا م ــع ه ــذا املفه ــوم ع ــارض بقــوة ال ــدعوة إ_ ــى قي ــام دول ــة باكس ــتان الاســالمية منفص ــلة ع ــن الهن ــد  .ق ــال مس ــتنكرا
ً
وسـاخرا -ـي محاضـرة ألقاهـا -ـي الجامعـة الاسـالمية بمدينــة أليجـار بالهنـد يـوم  12أيلـول  /سـبتم=<  " : 1940إن مثـل هــذﻩ
َ
ً
الدولة القومية الاسالمية ستعاقب باالعدام  ،أو النفي  ،أفعاال التعاقب عل67ا الدولة غ@< الاسالمية إال بـالحبس  ،ومـع
ذلـك سـيطلق عVـى قــادة هـذﻩ الدولـة لقــب املجاهـدين -ـي ســبيل ﷲ حـال حيـا6م  ،وأوليــاء ﷲ الصـالح@ن بعـد ممــا6م ،
ً
ملجرد أن تصادف أن كانوا مسلم@ن بامليالد "  .وكان منطقيا مع نفسه ودعوته ح@ن اسـتطرد فقـال  " :مـن هنـا فإنـه مـن
ً
الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن طراز الدولة القومية يمكن أن يكون عVى أي وجه مساعدا عVى تحقيق الثورة الاسالمية .
ً
ً
إن الس ــؤال ال ــذي يواجهن ــا ه ــو  :إذا ك ــان علين ــا أن َ
نغ@ ــ< الحي ــاة الاجتماعي ــة للبش ــر تغي@ ـ<ا ثوري ــا  ،ح ــ  -ــي دول ــة قومي ــة
إســالمية  ،وإذا كــان علينــا أن نقــوم 6²ــذا بــدون مســاعدة تلــك الدولــة  ،بــل بــالرغم مــن معارضــ6°ا الايجابيــة  ،وهــو ٔالاك¢ــ<
ً
ً
احتماال  ،فلماذا يكون علينا أن ننتظر إ_ى أن تأخذ تلك املعارضة شكل الدولة بدال من أن نبادر إ_ـى التقـدم عـن طريـق
الثورة ؟  ..ملاذا نضيع وقتنا بغباء -ي العمـل مـن أجـل مايسـم الدولـة القوميـة الاسـالمية ونبـدد جهودنـا -ـي إقام6°ـا  .إننـا

48

ً
نعرف أ6Bا لن تكون غ@ـ< ذات فائـدة لهـدفنا فحسـب  ،بـل سـتكون عقبـة عVـى طريقنـا أيضـا " ) حركـة الثـورة الاسـالمية -
الطبعة السابعة باالنكل@¤ية  .الهور  -صفحة . ( 27
حينما تقوم دولة باكستان ) آب  /أغسطس  ( 1947سيالئم أبو ٔالاعVى املودودي ب@ن بعـض أفكـارﻩ وبـ@ن نظـم الحكـم -ـي
الــدول الحديثــة فمــع اســتمرار َ
تمســكه بــأن الســيادة هلل وحــدﻩ  .وأن البشــر خلفــاء -ــي ٔالارض جملــة  ،واملســاواة بيــ}6م -ــي
ً
الخالف ــة  ،ينت Áــ إ_ ــى قب ــول أن يك ــون الدس ــتور مكتوب ــا  ،وأن يق ــوم بالتش ــريع ن ــواب ع ــن الش ــعب وأن تك ــون الحكوم ــة
ً
مســؤولة أمــامهم  ،وأن يكــون رئــيس الدولــة منتخبــا  ..الــخ  ،كمــا فعــل -ــي محاضــرته الــ ألقاهــا -ــي كراتñــ -ــي تشــرين
ً
الثاني  /نوفم=<  1952بدعوة من نقابة املحام@ن ضمن الحوار الذي كان دائرا حـول وضـع دسـتور إسـالمي لباكسـتان ) .
نش ــرت باالنكل@¤ي ــة  -ــي طبع 6°ــا الخامس ــة ع ــام  - 1978ــي اله ــور تح ــت عن ــوان " املب ــادىء ٔالاولي ــة للدول ــة الاسـ ــالمية " ( .
وس ــيفاجأ مص ــدورﻩ بع ــد تجرب ــة حي ــة اس ــتمرت نح ــو رب ــع ق ــرن كام ــل ب ــأن الدول ــة الاس ــالمية ال ــ قام ــت تحم ــل اس ــم "
ً
باكستان " عVى أساس من وحدة الانتماء إ_ى الدين لم تلبث أن انشقت إ_ـى دولتـ@ن إسـالمي النظـام أيضـا عVـى أسـاس
ً
وح ــدة الانتم ــاء الق ــومي  ،فينفص ــل ش ــعب البنغ ــال ) نح ــو خمس ــ@ن مليون ــا يتكلم ــون اللغ ــة البنغالي ــة ( بإقليمه ــا الش ــرÊي
ً
ً
َ
ٔالاورديــة ( دولــة مســتقلة
مكونــا دولــة " بــنغالدش " ويبقــى شــعب البنجــاب ) نحــو خمســة وأربعــ@ن مليونــا يتكلمــون اللغــة
باســم باكســتان  -ــي إقليمهــا الغرب ــي )  ، ( 1972لتثبــت التجرب ــة الحيــة مل ــن يعقلــون أن وح ــدة الانتمــاء إ_ ــى الــدين التل Ôــي
وحــدة الانتمــاء القــومي  ،وإن اخــتالف الانتمــاء القــومي اليعــارض والينــاقض وحــدة الانتم ـاء إ_ــى الــدين  ،وأن تجاهــل أو
َ
إدانة أو مناهضة القومية من اجل إقامة دولة إسالمية اليؤدي إال إ_ـى إخفـاق هـذﻩ الدولـة الاسـالمية -ـي املحافظـة عVـى
وحد6ا .
- 74عVــى أي حــال  ،وبغ@ــ< حاجــة إ_ــى دروس التجربــة الباكســتانية  ،ومــن أجــل الاجهــاز عVــى مماحكــات الــذين يناهضــون
ً
العروبــة باالســالم ســنثبت فيمــا يVــي أن الــدعوة إ_ــى إقامــة دولــة إســالمية بمعÄــ أن يكــون نظامهــا إســالميا Éــي دعــوة إ_ــى
ً
دولــة ممكنــة التحقــق  ،وأ6Bــا إذ تق¥ــ<ن بمناهضــة العروبــة تصــبح دولــة مســتحيلة وأن مناهضــة العروبــة فك ـرا É ،ــي -ــي
ً
واقع ٔالامر وحقيقته مناهضة للدولة الاسالمية  ،عمال .
َ
ً
 - 75أمــا أن قيــام دولــة " نظامهــا " إســالمي ممكــن فــال يســتطيع إنكــارﻩ بحســن نيــة إال جاهــل باالســالم أصــال  ،أو جاهــل
أصيل بماهية " النظام " -ي الدولة 6m .منا ٓالان هذا ٔالاخ@< وس}6تم باألول فيما بعد .
 - 76إن " النظام " -ي الدولة  -أية دولة  -عبارة عن مجموعة كثيفة من قواعـد السـلوك العامـة ) تخاطـب النـاس كافـة
ً
ً
ً
( املجــردة ) التنصـ َـب عVــى واقعــة معينــة بــذا6ا مكانــا أو زمانــا أو أشخاصــا ( امللزمــة للكافــة تقــوم عVــى حراســ6°ا وضــمان
نفاذه ــا ول ــو ب ــاالكراﻩ س ــلطة ) حكوم ــة (  .ه ــذﻩ القواع ــد تقب ــل تقس ــيمات " فني ــة " ع ــدة م ــن مس ــتحدثات م ــنهج البح ــث
ً
العلمــ  .فÁــ قواعــد دســتورية أو قانونيــة أو إداريــة تبعــا لدرجــة ســمو بعضــها عVــى بعــض  .وÉــي قواعــد آمــرة أو ناهيــة أو
ً
ً
مكملة تبعا لعالق6°ا بمـا يتفـق عليـه ٔالاشـخاص  .وÉـي قواعـد موضـوعية أو اجرائيـة أو تنفيذيـة تبعـا ملوقعهـا مـن مراحـل
ً
العالق ــات  .و Éــي قواع ــد مدني ــة أو تجاري ــة أو جزائي ــة تبع ــا لن ــوع املض ــمون ال ــذي تنظم ــه  ...إ_ ــى آخ ــر ه ــذﻩ التقس ــيمات
املتداول ــة -ـ ــي دراس ــات فقـ ــه القـ ــانون  .وأل 6Bــا قواعـ ــد سـ ــلوك عام ــة ومجـ ــردة _وملزم ــة فإ6Bـ ــا Éـ ــي امل ــنظم للعالقـ ــات بـ ــ@ن
ٔالاشخاص -ي املجتمع  ،ومن هنا يطلق عل67ا جملة " النظام " ؛ َ
وضدﻩ " الفو÷ـ "  .ولقـد تفـåن بعـض الـذين يسـمو6Bم
فالسفة التنوير ٔالاوروبي -ي القرن@ن السابع عشر والثامن عشر ) هوبز  ،لوك مونتسيكو  ،روسـو  ...الـخ ( -ـي ت=<يـر نشـأة "
ً
النظــام " فزعمــوا أنــه نشــأ اتفاقــا بــ@ن النــاس  ،ألســباب اختلفــوا ف67ــا كبــديل تعاقــدي مشــروط عــن " حيــاة الطبيعــة "
الســابقة عليــه  ،والــ كــان ك ــل فــرد ف67ــا مطلــق الحري ــة  .وكــان أهــم ماجــاؤوا بــه فلس ــف6°م الــ تحمــل عنــوان " العق ــد
الاجتماي " هو الاقرار باملساواة ب@ن الاشخاص -ي الحريـة ومـع أن التـاريخ لـم يثبـت َ
أن البشـرية قـد مـرت -ـي أي مرحلـة
ً
مــن مراحلهــا بمــا يسـ َـم " حيــاة الطبيعــة "  ،وال أثبــت أن قــد حــدث يومــا اتفــاق بــ@ن النــاس عVــى إنشــاء نظــام مشــروط أو
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ً
غ@< مشروط  ،إال أن هذا لم يؤثر -ي املكسب الحضاري املتمثـل -ـي اهتـداء ٔالاوروبيـ@ن  ،أخ@ـ<ا  ،إ_ـى قاعـدة املسـاواة بـ@ن
ً
النــاس بعــد أن كــان أرســطو معلمهــم  ،ق ــد أنكرهــا بــأك <¢مــن عشــرين قرن ــا  .عVــى قاعــدة املســاواة  ،ومحافظــة عل 67ــا أن
ً
ً ً
َ
تختل  ،أصبح مسلما أن مصدر " مشروعية " أي نظام هو قبول الناس له قبوال حرا بـدون إكـراﻩ  .نقـول " مشـروعية "
وال نقول " شرعية " ٔ .الاو_ى تع Äصالحية النظام ملجتمع مع@ن  .والثانية تع Äاتفاق املمارسة مع قواعدﻩ .
ً
غ@< أنه لم يكن خافيا عVى أحد  ،ومايزال غ@< خاف  ،التنـاقض الظـاهر بـ@ن فكـرة النظـام وفكـرة الحريـة  ،وهـو تنـاقض
ممتــد عVــى أبعــاد عـ َـدة  .أولهــا  ،أن النظــام إذ ينطــوي عVــى إل ـزام الكافــة بقواعــد عامــة للســلوك البــد أن يحــد مــن حريــة
افـراد  -قلــوا أو ك¢ــ<وا - -ــي أن يختــاروا ألنفســهم الســلوك الــذي يرتضــونه  .إذ اليســتوي النــاس كافــة فيمــا يختــارون مــن
سلوك  .وثان67ا  ،أنه إذ ينطوي عVى الالزام بقواعد مجردة للسلوك  ،البد أن يحد من حرية أفـراد  -قلـوا أو ك¢ـ<وا - -ـي
اختيــار أنمــاط الســلوك الــ تالئــم الظــروف الواقعيــة لحيــا6م  .إذ اليســتوي النــاس كافــة -ــي ظــروف الحيــاة الواقعيــة .
ً
ً
ً
أبدا  ،وبالتا_ي َ
فإن
وثال6ا  ،أنه ح لو قبل الناس نظاما معينا -ي وقت مع@ن فإن أحوالهم الاجتماعية متغ@<ة متطورة
ً
قبول الناس -ي املا÷ القريـب أو البعيـد لـيس دلـيال عVـى اسـتمرار قبـولهم -ـي املسـتقبل البعيـد أو القريـب  ..وحـ@ن يبقـى
ً
نظام كان -ي املا÷ مقبوال  ،بالرغم من ان6°اء القبول بانقضاء م=<راته  ،البد أن يحد من حرية افراد  -قلـوا أو ك¢ـ<وا
 وربما أجيال جديدة لم تقبله قط .فكأن رد مشروعية النظام إ_ى قبول الناس محال  .إنما Éي القوة البدنية  ،ثم القتالية  ،ثم العددية  ،ثم الاقتصادية
ً
 ،ثم الفكرية  ..ال تداولت الضعفاء تنñء لهم نظاما من قواعد يضعها ٔالاقوياء ويكرهو6Bم عVـى ال¤¥امهـا  ،وهـو قـول
ً
مايزال م<¥ددا .
ً
ً
 - 77قد ينطوي كل من القول@ن عVى قدر من الصحة إذا توازيـا زمانـا  ،ويكـون كـل م}6مـا صـحيحا إذا تتابعـا -ـي الزمـان .
ً
فمن ناحية أو_ى مايزال صـحيحا  ،منـذ الاقـرار باملسـاواة بـ@ن البشـر  ،أن مصـدر مشـروعية أي نظـام هـو قبـول النـاس .
ً
ولكن مايزال صحيحا من ناحية ثانية أن الاقرار الفكري باملساواة ب@ن البشر لم يتحول إ_ى مساواة واقعية  .إنه الفارق
ً
ب@ن الواقع واملثل ٔالاعVى  .غ@< أنه صحيح من ناحية ثالثة  ،بحكم َ
سنة التطور ال التتبدل  ،أن البشرية تسêى حثيثـا
لالق<¥اب من املثل ٔالاعVى  .فمن أجل التحقق من قبول الناس نظامهم  ،أو تحقيقه  ،أبدعت البشرية عVى مدى قرون
تلــك ٔالاســاليب الوضــعية املتطــورة مــن أول التعلــيم حــ الاســتفتاء الشـ َ
ـع äومــا بي}6مــا مــن إســقاط الاســتبداد وتــدوين
الدس ــات@< وف ــرض س ــيادة الق ــانون والفص ــل ب ــ@ن الس ــلطات والتمثي ــل الني ــابي  ،والانتخ ــاب الس ــري  ،والاق ¥ـ<اع الع ــام ،
وحري ــة ال ـرأي والتعب@ ــ< والاجتم ــاع والكتاب ــة والنش ــر وتك ــوين الجمعي ــات ؤالاح ـزاب واملظ ــاهرات والاض ـراب وحري ــة الث ــورة
ً
أيضــا  .الغايــة ٔالاساســية لكــل هــذﻩ ٔالاســاليب متكافلــة  ،أو مــا يســمونه " الديموقراطيــة " أن يقــوم " النظــام " -ــي الدول ـة
ً
ويبقى مقبوال من الناس .
أمــا عــالج مشــكلة عــدم قبــول أفـراد  -قلــوا أو ك¢ــ<وا  -لــبعض قواعــد النظــام العامــة فهــو تــرجيح رأي ٔالاغلبيــة  .لــيس ألن
مــاتراﻩ ٔالاغلبيــة هــو ال ـرأي الصــحيح  .فهــذا غ@ــ< صــحيح  .إذ ٔالامــر مــن الصــحة والخطــأ هــو كمــا قــال العــالم العربــي ابــن
ً
ً
ً
الهيثم  " :كل مذهب@ن مختلف@ن إما أن يكون أحدهما صادقا وٓالاخر كاذبا  .وإما أن يكونا جميعا كاذب@ن  ،وإما أن يكونـا
ً
جميعــا يؤديــان إ_ــى معÄــ واحــد  ،وهــو الحقيقــة  .فــإذا تحقــق -ــي البحــث وأتعــم -ــي النظــر ظهــر الاتفــاق وانتÁــ الخــالف " .
الصــحيح إذن هــو مايطــابق الحقيقــة  .والحقيقــة ذات وجــود موضــوي غ@ــ< متوقــف عVــى وــي النــاس وإن ظــن كــل واحــد
ً
م}6م أن قد وعاها  .فـإن اختلفـوا -ـي أمرهـا وجـب الحـوار علـ67م جميعـا ليكمـل وـي بعضـهم وـي الـبعض ٓالاخـر  .فـإن لـم
يتفقوا تبقى الحقيقة غ@< معروفة عVى وجه اليق@ن  .فال وي ٔالاغلبية والوي ٔالاقلية دليل بذاته عVى صحة آرا6ªم  .و-ي
هــذا يســتوون  .إنمــا يــرجح رأي ٔالاغلبيــة بحكــم املســاواة بــ@ن البشــر  ،والحفــاظ عVــى وحــدة املجتمــع  .ذلــك ألن ٔالاغلبيــة
التتعدد وقد تتعدد ٔالاقليات -ي مجتمع واحـد  .حينئـذ لـن يكـون بـ@ن ٔالاقليـات مرجـع فـال تبقـى ملتئمـة إال مكرهـة  ،وÉـي
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حــرب تمــزق املجتمــع الواحــد  .ثــم انــه بحكــم املســاواة بــ@ن البشــر والحفــاظ عVــى وحــدة املجتمــع الــذي ي=ــ<ر تــرجيح رأي
ٔالاغلبي ــة تبق ــى لالقلي ــة حري ــة املعارض ــة والنق ــد وال ــدعوة إ_ ــى رأ 6mــا  ،وإقن ــاع الن ــاس بص ــحته بأدل ــة ق ــد تس ــتق67ا م ــن آث ــار
ممارسة رأي ٔالاغلبية  ...إ_ى أن تحصل لرأ6mا عVى ٔالاغلبية فيصبح الحكم لها بعد أن كان عل67ا .
أما عن عالج مشكلة عدم قبول أفراد  -قلوا أو ك<¢وا  -لـبعض قواعـد النظـام املجـردة فإفسـاح مجـال كب@ـ< وغالـب مـن
النظـ ــام لتلـ ــك القواعـ ــد املسـ ــماة " مكملـ ــة " أي الـ ــ تبـ ــيح للنـ ــاس أن ينظمـ ــوا العالقـ ــات فيمـ ــا بيـ ــ}6م عVـ ــى مايختـ ــارون
ً
غ@<مكره@ن فيصبح ما اتفقوا عليه جزءامن النظام تحرسه السلطة وتفرض نفاذﻩ عVى من اتفقوا عليه ولو باالكراﻩ ،
ً
وذلـك هـو مجــال العقـود  .ثـم الاباحــة لكـل مـاهو غ@ــ< ممنـوع بقاعــدة صـريحة مـن قواعــد النظـام وهـو مجــال أك¢ـ< اتســاعا
من مجال العقود .
أم ــا ع ــن ع ــالج مش ــكلة ع ــدم قب ــول أف ـراد  -قل ــوا أو ك ¢ــ<وا  -ل ــبعض قواع ــد النظ ــام امللزم ــة ملج ــرد أن م ــن س ــبقوهم ق ــد
قبلوها فباالحتفاظ للناس  -أو أغلبي6°م  -بحرية إلغاء أو تعديل القواعد ال لم تعد مقبولـة أو اضـافة قواعـد جديـدة
يقبلو6Bا .
وهكــذا يحــتفظ املجتمــع بوحدتــه منظمــا  ،ويحــتفظ النظــام باســتمرارﻩ قائمــا ومشــروعا بــدون أن يقــف عائقــا -ــي ســبيل
التطــور -ــي الزمــان واملكــان  .ولكــن إ_ــى أي حــد ؟  .نعÄــ هــل توجــد -ــي النظــام  -أي نظــام  -حــدود اليســمح النظــام  -أي
نظام  -للناس بحرية تجاوزها أو الاتفاق عVى تجاوزها ؟
نعم
 - 78ليس الجواب من عندنا  ،وليس نقال عن أي مجيب -ي العصر الحديث أو العصور السحيقة  .إنه جواب البشرية
منــذ أن وجــد بشــر عVــى ٔالارض  .إذ لــم يحــدث قــط -ــي تــاريخ البشــر أن وجــد " فــرد " بــدون مجتمــع ولــو كــان املجتمــع أمــه
وأباﻩ  .هكذا كان ٔالامر من ٔالاسرة إ_ى العش@<ة  ،إ_ى القبيلة  ،إ_ى الشعب  ،إ_ى ٔالامة  ،إ_ى الدول  ،منذ أن وجدت الدول
 .تختلــف تلــك الحــدود مــن مجتمــع إ_ــى مجتمــع -ــي الزمــان و-ــي املكــان  ،ويختلــف الج ـزاء عVــى خرقهــا تبعــا لصــالحيته -ــي
ً
الحفاظ عل67ا  ،وهو أمر اليستوي زمانا أو مكانا ولكن لم يوجد ،واليوجد  ،واليمكن أن يوجد مجتمع بشري بغ@< نظام
؛ ولــم يوجــد  ،واليوجــد  ،واليمكــن أن يوجــد " ،نظــام " بغ@ــ< حــدود  .ذلــك ألن الحــدود Éــي الحــل الوحيــد للتنــاقض ٔالاز_ــي
بــ@ن وحــدة املجتمــع وتعــدد ٔالافـراد فيــه  .وحــدة املجتمــع تتطلــب وحــدة النظــام ؛ وتعــدد ٔالافـراد  -والنــاس مختلفــون ســنا
وجنسا وفكرا ورغبات ومقدرة عVى العمل  ،أو متم@¤ون  -يتطلب حرية كل واحد -ي اختيار النظـام الـذي يرتضـيه  ،أي
تعدد الـنظم  .فكـان الحـل منـذ البدايـة وحـ ٓالان  ،هـو الابقـاء عVـى وحـدة املجتمـع  ،وبالتـا_ي وحـدة النظـام  ،متمثلـة -ـي
قاعــدة أو مجموعــة مــن قواعــد النظــام ذاتــه  -قليلــة عــادة  -لهــا ذات خصــائص القواعــد ٔالاخــرى  ،فÁــ عامــة ومجــردة
ً
وملزمــة للكافــة  ،إنمــا تتم@ــ ¤بأنــه غ@ــ< مبــاح مخالف6°ــا أو الاتفــاق عVــى مخالف6°ــا  .وبالتــا_ي صــلح مم@ ـ¤ا للنظــام عــن غ@ــ<ﻩ .
ويحم ــل ك ــل نظ ــام عـ ــادة اس ــم مص ــدرﻩ الفكـ ــري أو الفلس ــفي أو العقائ ــدي  .فيقـ ــال نظ ــام لي=<ا_ ــي  ،أو ديمـ ــوقراطي  ،أو
اش<¥اكي  ،أو مارك ، ³بمع Äأن تلك املذاهب أو العقائد Éي مصدر تلك " القواعد  -الحدود " ال التبـاح مخالف6°ـا أو
ً
الاتف ــاق ع Vــى مخالف 6°ــا  -ــي ك ـ َـل م ــن تل ــك ال ــنظم  .وهك ــذا نج ــد أن ك ــل ال ــنظم  ،أي ــا ك ــان مض ــمو6Bا  ،أو اختالفه ــا أو ح ــ
ً
تناقض ــها  - ،ــي ك ــل ال ــدول  ،أي ــا ك ــان مواقعه ــا م ــن ٔالارض  ،تتض ــمن تل ــك " القواع ــد  -الح ــدود " ال ــ يس ــمو6Bا  -ــي عل ــم
القـانون " قواعــد النظــام العـام "  .وكــل املجتمعــات منـذ بــدء الخليقــة كانــت منظمـة عVــى وجــه أو عVـى آخــر نظمــا تتضــمن
تلك القواعد أو الحدود  .الخالف الوحيد ب@ن املجتمعات عVى مدى الزمان  ،أو ب@ن الدول عVى ٔالارض  ،هو -ي مضمون
تلك القواعد .
َ
وألن هذﻩ القواعد مستقرة وثابتة فإن الناس اليشعرون 6²ا عادة  .إ6Bم يالئمون  -بم® زمن املمارسة  -ب@ن مايريدون
وب@ن أحكامها  ،أو  -بمع Äآخر  -ب@ن مصالحهم ومصلحة مجتمعهم  ،وما يزالون ح تتحول تلك املالءمة إ_ـى ضـوابط
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اجتماعيــة للســلوك قــد اليعــرف أحــد مــن أيــن جــاءت  ،يســمو6Bا العــرف أو التقاليــد أو ٓالاداب  ،يســتنكر النــاس الخــروج
ً
عل 67ــا  ،فت ــدخل  -ــي نس ــيج التك ـوين الحض ــاري للمجتم ــع  ،ويك ــون ذل ــك كافي ــا الس ــتقرارها واس ــتمرارها منظم ــا للس ــلوك
والعالقــات  .مــن هنــا لــم يكــن غريبــا أن تســاوي بعــض التشــريعات الحديثــة بــ@ن قــوة إلـزام قواعــد النظــام العــام وقواعــد
ٓالاداب  ،وتعت ـ َـد ب ــالعرف أو التقالي ــد منظم ــ@ن للعالق ــات ب ــ@ن الاش ــخاص  -ــي حال ــة غي ــاب قاع ـدة تش ــريعية  .ه ــذا ه ــو "
النظام " باختصار شديد  .فهل يمكن أن تقوم دولة " نظامها " إسالمي ؟
 - 79يمكن أن يقوم نظام إسالمي -ي أية دولـة يقبلـه شـع¡6ا  .وهـو يقبلـه إمـا باالجمـاع وإمـا باألغلبيـة  .لـيس ثمـة صـعوبة
فنية -ي هذا  .فهكذا تقوم النظم املشروعة -ـي كـل الـدول  .وسـيكون مصـدر مشـروعيته كنظـام للدولـة هـو قبـول النـاس
ً
له  .وليس ثمة أية غرابة -ي هذا  .فالقبول العام ) إجماعا أو أغلبية ( هو مصدر مشروعية كل النظم املشروعة .
 - 80امــا أن يكــون النــاس قــد قبلــوﻩ باالجمــاع أو باألغلبيــة أل6Bــم " يؤمنــون " بقدســيته فــإن الايمــان باعــث عVــى القبــول ،
ً
ولــيس قبــوال أو بــديال عنــه  .وهــو مــن طبــائع البشــر كــل البشــر  .كــل إنســان يقبــل نظامــا ألن قواعــدﻩ تصــوغ العالقــات بــ@ن
ٔالاشخاص صيغة تتفق وفكرة أو فلسفة أو عقيدة " يؤمن " هذا الشخص 6²ا  .إن النظم اللي=<الية القائمة -ي كث@< من
دول الع ــالم املعاص ــر تقب ــل فتعت= ــ< مش ــروعة م ــع أن الباع ــث ع Vــى قبوله ــا " إيم ــان " راس ــخ بالحري ــة الفردي ــة ال ــ منحه ــا
لالنس ــان " الق ــانون الطبي êــي " ٔالاز_ ــي الخال ــد ال ــذي اليج ــوز إنك ــار وج ــودﻩ أو تك ــذيب وع ــودﻩ  .وه ــذﻩ  Éــي الايديولوجي ــة
اللي=<الية  ،أو هذا هو جوهرها  .وكث@< من دول العالم املعاصر ذوات نظم مقبولة فمشروعة مع أن الباعث عVى قبولها
" إيمان " صمدي بقدرة " وسائل إنتاج الحياة املادية " املحرك الاز_ي الخالـد الرادة الانسـان  ،والـ اليجـوز إنكـار قـدر6ا
أو تكذيب وعودهـا  .وهـذﻩ Éـي الايدلوجيـة املاركسـية أو هـذا هـو جوهرهـا  .ومـن قبـل هـذا كـان الايمـان بـأن ﷲ قـد اختـار
امللوك بعنايته هو الباعث عVى قبول النظام امللكي  .ومن قبل كان الايمان بان بابا الكنيسة الكاثوليكية هو قائم مقـام
ﷲ -ي ٔالارض هو الباعث عVى قبول كل النظم -ي اوروبا عVى مدى قرون طويلة  .وكان الايمـان بحكمـة كونفوشـيوس -ـي
الص@ن وقدسـية بـوذا -ـي الهنـد  ،وألوهيـة فرعـون -ـي مصـر  ،بواعـث عVـى قبـول الـنظم السـائدة  .ثـم إن الايمـان باملصـدر
العقائدي للنظام َ ،
أي نظام  ،هو الدليل القطêي عVى أن قبول النـاس لـه هـو قبـول حـر الإكـراﻩ فيـه  .إذ اليكـرﻩ انسـان
ع Vــى قب ــول م ــايؤمن ب ــه  .وم ــن هن ــا يجاه ــد ك ــل مجتم ــع  -ــي ك ــل دول ــة ب ــالنفس وامل ــال لتأص ــيل ايديولوجيت ــه وتجميله ــا ،
وتطويرها  ،ونشرها  ،والـدفاع ع}6ـا  .ولقـد كـان النـاس  -منـذ بدايـة التـاريخ  -يقـاتلون حـ املـوت دفاعـا عـن الـنظم الـ
قبلوهــا ألن قواعــدها َ
تع=ــ< عمــا يؤمنــون بــه  ،كمــا أن الــدول املعاصــرة تتقاتــل  ،بوحشــية لــم يعرفهــا التــاريخ  ،دفاعــا عــن
ً
ً
الايديولوجيات ال صيغت -ي قواعد نظمها  .ليس هذا  -إذن  -جديدا عVى البشرية  .ولـيس جديـدا أيضـا أن نقـول إن
م ــن " ي ــؤمن " بفك ــرة أو فلس ــفة أو عقي ــدة أو ايديولوجي ــة ه ــو " ك ــافر " بم ــا يخالفه ــا م ــن أفك ــار أو فلس ــفات أو عقائ ــد أو
ايــديولوجيات  .وملــا كــان مــن املحــال التحقــق مــن مضــمون الايم ــان بــدون التعب@ــ< عنــه  ،وك ـان مــن املحــال التحقــق م ــن
ً
صدق هذا التعب@<  ،فإنه يلزم ويكفي القبول مصدرا ملشروعية النظم بدون تفتيش عما -ي الصدور من بواعث .
ً
 - 81مايصدق بالنسبة إ_ى كل النظم يصدق بالنسبة إ_ى النظام الاسالمي  .فيكفي لقيامه مشروعا أن يقبلـه النـاس أو
أن تقبله أغلبية الناس  .وليس لكائن من كان أن يبتدع -ي النظم بدعة عدم الاعتداد بالقبول العام ألن الباعـث عليـه
ً
ايمــان بعقيــدة الاســالم  ..إنــه لغــو قبــيح ألنــه اليبتــدع بدعتــه هــذﻩ إال ليســتبدل بااليمــان بعقيــدة الاســالم ايمانــا بعقيــدة
أخ ــرى إذ المف ــر م ــن أن يك ــون الباع ــث ع Vــى القب ــول ايمان ــا  .ول ــيس لك ــائن م ــن ك ــان أن يبت ــدع بدع ــة  -ــي الاس ــالم نظام ــا
فيقيمه عVى الايمان واليعتد بالقبول به .
وÉي بدعة ألن ﷲ تعا_ى قد قال  ) :الإكراﻩ -ي الدين قد تب@ن الرشد من الÔي ( } البقـرة  . { 256 :وللفـظ الـدين كمـا ورد
ــي الق ـرآن دالالت متعــددة  .وÉــي -ــي هــذة ٓالايــة تــدل عVــى الاســالم نظامــا  ،إذ أن الاك ـراﻩ -ــي العقيــدة محــال  .ولقــد قبــلٔالاعراب الاسالم نظاماوقبلوا فيه  ،فلما زعموا أن الباعث عVى قبولهم ايما6Bم قال ﷲ تعا_ى  ) :قالت الاعراب َ
آمنـا قـل
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َ
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل الايمان -ي قلوبكم  ،وإن تطيعوا ﷲ ورسوله اليلتكم من أعمـالكم شـيئا  ،إن
ﷲ غفـور رحــيم ( } الحجـرات  ) ، { 14 :واليلـتكم مــن أعمــالكم ( أي الينقصـكم مــن ثــواب أعمـالكم  .وهــو واضــح الداللــة
عVى َ
أن الع=<ة -ي مشروعية الالزام بقواعد النظام الاسالمي قبوله  ،وليس بالباعث عVى قبوله .
ً
و-ي يوم فتح مكة دخل الكافرون امل}6زمون -ي الاسالم أفواجا فور الهزيمة فأصبحوا مسلم@ن  .أي قبلوا الاسالم نظامـا
 ،وقبلــوا فيــه  .ولــم يتوقــف أحــد ليفــتش عــن الايمــان -ــي الصــدور ليكتشــف كيــف يتحــول النــاس أفواجــا مــن الكفــر إ_ــى
ً
الايمان -ي بضع ساعات وبمجرد أن ي}6زموا وهم يقاتلون املؤمن@ن ! ولكن هذا هو الاسالم نظاما  .إحدى قواعدﻩ املم@¤ة
ً
قبــول مــن يشــهد عVــى نفســه علنــا بأنــه يقبلــه بصــيغة الشــهادة املعروفــة فيعاملــه بأحكامــه وي¥ــ<ك مــا-ي السـرائر إ_ــى عــالم
السرائر  ،يعذب مـن يشـاء ويغفـر ملـن يشـاء  .ومـن الس َـنة الفعليـة املتـواترة ماذكرنـاﻩ مـن قبـل مـن أمـر " الصـحيفة " الـ
اقامـت نظامـا للعالقـات فيمـا بـ@ن املســلم@ن وغ@ـ< املسـلم@ن -ــي املدينـة  ،يتـو_ى الرســول صـVى ﷲ عليـه وســلم القيـام عVــى
نفاذ قواعدها  ،ولو باالكراﻩ  ،عVى من قبلوها ) فقرة  28وما بعدها ( .
 - 82ليس ثمة أية صعوبة فنية أيضا -ي معرفة م يكون النظام اسالميا  .ونحـن نفضـل أن يكـون حـديثنا عـن النظـام
الاس ــالمي ول ــيس ع ــن الش ــريعة الاس ــالمية  .ألن تعب@ ــ< الش ــريعة الاس ــالمية أص ــبح يطل ــق ع Vــى مايش ــمل ٓالاراء وامل ــذاهب
الفقهية املختلفة  .وي³ء البعض استعماله فيعت=< أن رأيه أو مذهبه هو الشريعة الاسالمية ويكاد أن يفرضه بالقوة ،
ً
مــع َ
أن كــل ٓالاراء واملــذاهب الــ يشــملها تعب@ــ< الشــريعة الاســالمية ليســت إســالمية بــذا6ا  ،ولــيس أصــحا6²ا رســال بع ــد
الرسول  ،إنما تستمد هذﻩ النسبة من أ6Bا اج6°ادات تدور -ي نطاق ماال يجوز الاج6°اد فيه  ،التتجاوزﻩ  .منـاط التمي@ـ¤
إذن هــو تلــك القواعــد الــ الاج6°ــاد ف67ــا  .ولــيس لهــذﻩ القواعــد مصــدر -ــي الاســالم إال القـرآن ؤالاحاديــث املتــواترة  .وقــد
أرشــد علــم أصــول الفقــه مــن اليريــد أن يضــل إ_ــى منــاط التمي@ــ ¤بــ@ن مــاال تبــاح مخالفتــه أو الاتفــاق عVــى مخالفتــه مــن
ً
اج6°ادا بدون إثم  .فنقول أنه أرشد من اليريد أن َ
يضل إ_ى مناط تمي@ " ¤قواعد
أحكام الاسالم وب@ن مايرد فيه الخالف
َ
النظام العام " ال يتم@6² ¤ا النظام  ،فيصح أن يقال إنه نظام إسالمي  .إ6Bا كل قاعدة سـلوك عامـة ) تخاطـب الكافـة
ً
ً
َ
التنصب عVى واقعة معينة بذا6ا زمانا أو مكانا أو أشخاصا( ملزمة ) آمرة أو ناهية ( يقينية الورود ) من عند
( مجردة )
َ
قطعية الداللة ) التحتمل التأويل ( .
ﷲ أو الرسول (
َ
القرآن كله يقي Äالورود من عند ﷲ  .هذا مسلم لدى املسلم@ن كافة ) نتجاهل فئة تافهة أنكرت نسبة سورة يوسـف
إلي ــه (  ،أم ــا الدالل ــة فق ــد ق ــال ﷲ تع ــا_ى  ) :ه ــو ال ــذي ان ــزل علي ــك الكت ــاب من ــه آي ــات محكم ــات ه ـ َـن أم الكت ــاب وأخ ــر
َ
قطعيــات الداللــة  .أمــا املتشــا6²ات فقــابالت للتأويــل  .و-ــي
متشــا6²ات ( } آل عمـران ٓ . { 7 :الايــات املحكمــات هـ َـن وحــدهن
تأويلهن اختلف املسلمون ويختلفون بدون إثم  .من أخطأ فهو مثوب ومن اصـاب فهـو مثـوب مـرت@ن  .قـد يرجـع الخـالف
إ_ــى داللــة اللفظــة عVــى معنيــ@ن  ،وقــد يرجــع إ_ــى املفاضــلة بــ@ن املعÄــ الحقيقــي واملعÄــ املجــازي  ..إ_ــى آخــر أســباب هــذا
الخالف املعروفة -ي فقه القرآن  .املهم أن كل قاعدة تîيء عن طريق التأويـل Éـي قاعـدة " وضـعية " وليسـت " الهيـة " ،
ف Áليست من قواعد النظام العام الاسالمي .
أمــا بالنســبة إ_ــى السـ َـنة  ،ونعÄــ 6²ــا ماصــدر عــن الرســول صــVى ﷲ عليــه وســلم بصــفته رســوال عليــه الــبالغ املبــ@ن فم}6ــا
مــاورد بطريــق التــواتر وم}6ــا مــاورد بطريــق ٓالاحــاد  .والتــواتر أن ينقــل عــن الرســول صــVى ﷲ عليــه وســلم جمــع ثــم ينقــل
ً
عــ}6م جمــع مــثلهم  ،وهكــذا يصــل إلينــا  ،وأن يبلــغ النــاقلون مــن كــل طبقــة حــدا مــن الك¢ــ<ة يســتحيل معــه التواطــؤ عVــى
الكــذب  .أو هــو كمــا يقــال نقــل الكافــة عــن الكافــة  .ومــع مالحظــة أن داللــة " الك¢ــ<ة " و "الاســتحالة " و " الكافــة " مســألة
يــرد ف67ــا الخــالف  ،فــإن التــواتر ثابــت للسـ َـنة الفعليــة -ــي أداء فــروض العبــادات  .امــا السـ َـنة القوليــة فــاملتواتر م}6ــا غ@ــ<
موجـود -ــي ٔالاحاديــث املرويــة -ــي الكتــب املدونـة عVــى مــايرى بعــض العلمــاء أمــا الـذين يــرون أنــه موجــود -ــي الكتــب املدونــة
ً
ً
فيشــ<¥طون ألخــذﻩ مأخــذ التــواتر أن تخرجــه كتــب الحيــث جميعــا  ،وأن تتعــدد طــرق إخراجــه كــي اليكــون بعضــهم مكــررا
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ماقال الـبعض ٓالاخـر  ،وأن يثبـت هـذا التعـدد -ـي طـرق الاخـراج -ـي أول الروايـة ووسـطها وآخرهـا  .إن وجـد هـذا الحـديث
فهــو يقيÄــ الــورود مــن ســول ﷲ صــVى ﷲ عليــه وســلم  .ولكــن يقــ@ن ورودﻩ اليعÄــ بالضــرورة أنــه قطêــي َ
الداللــة  .فقــد
ر
ً
يكــون قــابال للتأويــل ولــو كــان متــواترا  .و-ــي تأويلــه اختلــف املســلمون ويختلفــون بــدون إثــم ألســباب كث@ــ<ة معروفــة -ــي فقــه
الس ـ َـنة  .امله ــم أن ك ــل قاع ــدة تس ــتند إ_ ــى ح ــديث غ@ ــ< مت ــواتر  ،أو ت îــيء ع ــن طري ــق تأوي ــل ح ــديث مت ــواتر  É ،ــي قاع ــدة "
وضعية " وليست " بيانا "  ،ف Áليست من قواعد النظام العام الاسالمي .
 - 83كــل قاعــدة ســلوك عامــة مجــردة آمــرة أو ناهيــة بــاملع Äالــذي أشــرنا اليــه مــن قبــل جــاءت 6²ــا آيــة مــن آيــات الق ـرآن
ً
محكمــة أو حـديث متــواتر َ
قطêــي الداللــة É ،ــي قاعــدة ملزمــة للكافــة  ،اليجــوز ألحــد أن يخالفهــا  ،ولــيس مباحــا الاتفــاق
عVــى مخالف6°ــا  .لــيس هــذا محــل خــالف والاج6°ــاد  .وبالتــا_ي يكــون نظــام الدولــة إســالميا ويتم@ــ ¤بأنــه إســالمي إذا تضــمنت
قواعـد النظـام العـام فيـه تلـك القواعـد كلهـا غ@ـ< منقوصـة  .نقـول تضـمنت ألنـه مبـاح للنـاس أن يضـيفوا إل67ـا مـايرون ،
ألســباب تتصــل بظــروفهم املتغ@ــ<ة -ــي املكــان  ،املتطــورة -ــي الزمــان  ،قواعــد وضــعية يرفعو6Bــا عــن مخــاطر الخــالف إ_ــى
مرتبة قواعد النظام العام .
 - 84كـ َـل ماعــدا هــذا ممــا يقــال إنــه مــن مصــادر الشــريعة الاســالمية هــو مــن عنــد البش ـر فهــو موضــوع  ،وكــل ماجــاء مــن
قواعــد بنــاء عليــه جــاء 6²ــا البشــر  ،فÁــ موضــوعة  .الاســتنباط موضــوع  ،والقيــاس موضــوع  ،والاستحســان موضــوع ،
والاستصــحاب موضــوع  ،والضــرورة موضــوعة  ،واملصــالح املرســلة موضــوعة والاجمــاع موضــوع . .الــخ  .وكــل مــاب Äعليــه
مــن فقــه ومــذاهب موضــوع  .وكــل موضــوع ينســب إ_ــى مــن اج6°ــد فوضــعه  ،أو مــن اج6°ــدوا فوضــعوﻩ  ،اليحــتج بــه عVــى
الاسالم بل الاسالم حجة عليه  .فال َ
يحتج به عVى املسلم@ن إال إذا قبلوﻩ  ،و-ي حدود مايقبلون منه  ،فإن يكرهوا عليـه
يصبح غ@< مشروع .
ً
 - 85اليع Äهذا أنه مرفوض ولكن يع Äتماما أنه غ@< مفروض  .والواقع من ٔالامر أن أجيال املسلم@ن الذين وضـعوﻩ ،
ً
ً
أو وضــعوا أصــوله  ،كــانوا أك¢ــ< منــا فهمــا لداللــة لغــة الق ـرآن  ،وأقــرب منــا زمانــا بمــن نقلــوا عــن الرســول صــVى ﷲ عليــه
ً
ً
وسلم  ،وأك <¢منا اهتماما ببناء حياة إسالمية  ،واك <¢منـا تحـررا مـن تـأث@< الـنظم غ@ـ< الاسـالمية  ،فكـانوا اك¢ـ< منـا كفـاءة
ذاتية -ي الاج6°اد ووضع املذاهب  ،بحيث يكاد ماتركوﻩ لنا أن يكون مجـرد إعـادة النظـر -ـي بعـض القواعـد الفرعيـة  ،أو
استحداث قواعد جديدة مالئمة لتنظيم عالقات الناس -ي أزمنة وأمكنـة ومجـاالت لـم تكـن لتخطـر لهـم عVـى بـال  .ومـع
ذلــك فÁــ قواعــد ومــذاهب غ@ــ< مفروضـة  ،وليســت مــن النظــام العــام الاســالمي  .يحــول دون هــذا  ،ذلــك الحــد الفاصــل
َ ً
مقدســا إال كــالم ﷲ ،
بــ@ن الايمــان والكفــر  :التوحيــد  .إن شــهادة أن " الإلــه إال ﷲ " تعÄــ عVــى ســبيل القطــع أن لــيس
ولــيس ملزمـ ًـا للمســلم@ن كافــة إال أوامــرﻩ ونواهيــه  .كــل ماعــدا ذلــك لــيس َ
مقدســا وغ@ــ< ملــزم للمســلم@ن إال إذا حولــوﻩ إ_ــى
نظام ارتضوﻩ فال¤¥موﻩ  .وإذا كان أئمة السلف قـد وضـعوا تلـك املـذاهب العبقريـة -ـي مـا6Bم ف َ
ـإن زماننـا يتـيح مـالم يكـن
ز
ً
ً
ً
متاحا لهم موضوعيا  .فنحن نقرأ القرآن محفوظا -ي مصاحف متاحة بيسـر ملـن أراد  ،ونعيـد قراءتـه كلمـا أردنـا  ،وكـان
أس ــالفنا يفتش ــون  -ــي أط ـراف ٔالارض ع ــن مس ــلم يحف ــظ الق ـرآن ليس ــتمعوا إلي ــه  .ونح ــن نحص ــل بيس ــر ع Vــى م ــادونوﻩ ،
ً
مطبوعا -ي كتب -ي متنـاول أيـدينا  ،وكـانوا يجهـدون أنفسـهم سـفرأ وإقامـة الستنسـاخ كتـاب منسـوخ  .ونحـن نسـتمع إ_ـى
َ
التفس@< والشـروح ونتلقـى الـدروس مذاعـة أو مسـجلة  ،مقـروءة أو مسـموعة  ،ونحـن جلـوس -ـي بيوتنـا  ،أمـا هـم فكـانوا
ً
يقطعون الفيا-ي والقفـار ويع=ـ<ون الجبـال ؤالا6Bـار إ_ـى العواصـم القليلـة لعلهـم يجـدون مكانـا مـن حلقـة -ـي مسـجد حـول
ً
عالم يلقي درسا  .وكان علمهم بالطبيعة املادية والطبيعة البشرية محدودا فأصبح علمنا 6²مـا يكـاد يكـون غ@ـ< محـدود .
َ ً
َ
إال ماقالــه غ@ــ<ﻩ ممــن ســبقوﻩ َ ،
ولكنــا نســتطيع أن نضــيف إ_ــى
أن أيــا مــ}6م ماكــان ليســتطيع أن يعــرف
أهــم مــن هــذا كلــه
معرفتن ــا ماقال ــه ه ــو وم ــن س ــبقوﻩ م ــالم يك ــن يعرف ــه أي م ــ}6م  :ماقال ــه م ــن ج ــاء م ــن بع ــدﻩ  .وماك ــان يجتم ــع م ــ}6م أثن ــان
فيتحاوران إال نادرا  ،أما نحن فنستطيع أن نجمعهم جميعا -ي مكان واحد لنقرأ حوارهم ونحاورهم  ،ونرد كل خـالف
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إ_ ــى كت ــاب ﷲ  ،ه ــو كتابن ــا كم ــا ه ــو كت ــا6²م  .وهك ــذا نس ــتطيع  -ــي نط ــاق الال ¥ـ¤ام بقواع ــد النظ ــام الع ــام الاس ــالمي  ،أن
نســتنبط كمــا اســتنبطوا  ،ونقــيس كمــا قاســوا  ،ونستحســن كمــا استحســنوا  ،ونستصــحب كمــا استصــحبوا  ،ونرــى
مصالحنا املرسلة كما رعوا  ،ونجمع إن كانوا قد أجمعوا  ،فإن اختلفنا كما اختلفوا يرجح مذهب ٔالاغلبية منا  ،الألن
الاغلبيــة Éــي منــاط الصــحة والخطــأ  ،ولكــن لألســباب الــ أوردناهــا مــن قبــل ) فقــرة  ، ( 76ألننــا نــؤمن كمــا آمنــوا بــأن
الاسـالم ديــن املســاواة  .وكـل ماقــد ننشــئه مــن قواعـد دســتورية أو قانونيــة أو اداريــة  ،آمـرة أو ناهيــة أو مكملــة  ، .. ،وكــل
مانلغيه م}6ا أو َ
نعدله أو نضيفه سيكون جزءا من النظام الاسالمي مادام دائرا -ي نطاق قواعد النظام العام الاسـالمي
مل¤¥ما حدودﻩ .
- 86ليس ثمة  -إذن  -أية صعوبة فنية -ي قيام نظام إسالمي -ي أيـة دولـة يقبلـه شـع¡6ا  ،أو اغلبيتـه  ،قبـوال حـرا مطهـرا
مــن الاكـراﻩ ) يمكــن أن يقــال ديموقراطيــا(  .ولكــن هنــاك صــعوبات واقعيــة التتصــل بإمكانيــة إقامــة النظــام الاســالمي بــل
بتحقيق شرط قبوله  .ماÉي ؟  .إن Äاريد أن اترك الجواب للسيد " أبو ٔالاعVى املودودي " الذي قد يختلف معه كث@<ون
ــي بعــض أفكــارﻩ ؟ ونحــن نختلــف معــه -ــي بعضــها  ،ولكــن اليمكــن ألحــد أن يــ6°م بحــق  ،إخالصــه -ــي دعوتــه إ_ــى النظــامالاسالمي  .قال -ي محاضرته ال أشرنا إل67ا من قبل :
" لقــد أصــبح تعب@ــ< الدولــة الاســالمية -ــي أيامنــا هــذﻩ مثــل لعبــة أطفــال  .لقــد ســيطرت الفكــرة عVــى خيــال بعــض النــاس ،
وذهــب بعضــهم إ_ــى حــد تبن67ــا كهــدف واقêــي  .ولكــن تلــك ٔالاســاليب الغريبــة املق<¥حــة لتحقيقهــا تجعلهــا غايــة مســتحيلة
كمــا هــو مســتحيل الوصــول إ_ــى أمريكــا ) مــن الهنــد ( بالســيارة  .يرجــع هــذا التفك@ــ< الخــاطيء إ_ــى واقــع أن أســبابا تاريخيــة
وسياسية معينة قد فجرت الرغبـة -ـي دولـة مثـل أعVـى يمكـن أن يطلـق عل67ـا اسـم دولـة إسـالمية غ@ـ< أنـه لـم تحـدث أيـة
محاولة لتحديد طبيعة هذﻩ الدولة بطريقة علميـة  ،أو دراسـة كيفيـة إقام6°ـا  .اهـذا فقـد تضـاعفت ضـرورة تنـاول هـذﻩ
ً
ً
املشكلة تنـاوال علميـا  .إنÄـ -ـي غ@ـ< حاجـة - ،ـي هـذا الجمـع مـن املثقفـ@ن ) كانـت املحاضـرة -ـي الجامعـة الاسـالمية ( إ_ـى أن
ً َ
ً
اضـيع وقتـا طـويال -ــي بيـان أن الدولـة أيــا كانـت طبيع6°ـا  ،التقـوم بأســاليب مصـطنعة  ،إ6Bـا ليســت جهـازا صـناعيا تركــب
أج ـزاؤﻩ  -ــي مك ــان  ،ث ــم ينقــل القامت ــه  -ــي مك ــان آخ ــر  ،حس ــب ه ــوى الن ــاس  .ب ــالعكس  .إن الدول ــة ن ــاتج طبي êــي لتفاع ــل
عوامل معنوية ونفسية وثقافية وتاريخية ذات وجود سابق -ي مكان مع@ن  ..إنه من غ@< القابل لالنكار -ي علم الاجتماع
أن الدولة ليست إال محصلة طبيعية لظروف متحققة من قبل مجتمع مع@ن "  ) .املرجع السابق  -صـفحة  5و  ( 6و-ـي
محاضرته الالحقة الـ ألقاهـا -ـي كراتñـ بعـد قيـام دولـة باكسـتان  ،يع َـدد املـودودي الصـعوبات الواقعيـة الـ تع¥ـ<ض
محاولــة وضــع دســتور اســالمي  ،فيــذكر م}6ــا الجهــل العــام باللغــة العربيــة  ،وبداللــة ألفــاظ الق ـرآن والحــديث والفقــه ،
ؤالاســلوب غ@ــ< املــألوف الــذي دونــت بــه املــذاهب  ،والعيــب الــدامغ لنظــام التعلــيم  ،حيــث يتخصــص الــبعض -ــي دراســة
ً
ً
القـرآن والحــديث والفقــه ويبقــون جهلــة جهــال يكــاد يكــون مطبقــا بــالعلوم الحديثــة مثــل العلــوم السياســية والاقتصــادية
والدســتورية  ،امــا الــذين يتخصصــون -ــي دراســة هــذﻩ العلــوم فــال يكــادون يعرفــون شــيئا عــن ال¥ـ<اث الاســالمي العظــيم )
املباديء ٔالاساسية للدولة الاسالمية  -املرجع السابق  -صفحة  6وما بعدها ( .
كــان أبــو ٔالاعVــى املــودودي يتحــدث عــن الصــعوبات الواقعيــة الــ تع¥ــ<ض محاولــة وضــع دســتور إســالمي -ــي باكســتان )
اســتمر الح ــوار ح ــول الدس ــتور عش ــر س ــنوات بع ــد محاضــرته فل ــم يوض ــع إال اول آذار  /م ــارس  ،( 1962وم ــن هن ــا كان ــت
وقفتـ ــه الصـ ــلبة ضـ ــد إقامـ ــة دولـ ــة اسـ ــالمية قبـ ــل أن تـ ــوفر الثـ ــورة الاسـ ــالمية العوامـ ــل املعنويـ ــة والنفسـ ــية والثقافيـ ــة
والتاريخية لقيامها  .فهل يصدق هذا عVى ٔالامة العربية ؟
 - 87إ_ى حد محدود  .فالجهل بداللة ألفاظ القرآن والحديث والفقه عام -ي ٔالامة العربية  .ولكن اللغة العربية Éي لغة
هذﻩ ٔالامـة  ،لغ6°ـا القوميـة  ،وبالتـا_ي فـإن عامـة شـع¡6ا قـابلون بيسـر لفهـم داللـة ألفـاظ القـرآن والحـديث  ،إذا أو-ـى مـن
ً
يفهمو6Bا من العلماء  ،وهم ك ، <¢بواج¡6م  ،بأن قدموا هـذﻩ الـدالالت إ_ـى النـاس مصـوغة بلفـة يفهمهـا العامـة بـدال مـن
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مجا6°6²م بآيـات عربيـة ولكـ}6م اليفهمـون داللـة ألفاظهـا كمـا كانـت عنـد الåـ¤ول منـذ أك¢ـ< مـن أربعـة عشـر قرنـا  .فيب¥ـ¤ون
ايما6Bم بقدسي6°ا ح اليتساءلوا  ،ويضفون من قدسـي6°ا قدسـية عVـى مـذاه¡6م فيسـيطرون  .كـذلك ٔالامـر بالنسـبة إ_ـى
كتب ال<¥اث واسلوب تدوي}6ا وداللة ألفاظها  .إن اك <¢العرب اليفهمو6Bا إال بجهد جهيد اليقدر عVى بذله إال الدارسون .
ً
ولكن معرفة اللغة ٔالاصيلة للمدونات قادرة عVى إدراك الناس ماقاله السلف  ،بعيدا عـن مخـاطر ال<¥جمـة  ،لـو قـدمت
ال67م بصـيغ مألوفـة وتبويـب ممـا يـألفون  .والفـارق بـ@ن اليسـر والعسـر -ـي كـل مـن ٔالامـة العربيـة والهنـد أو أي مجتمـع غ@ـ<
عرب ــي واض ــح  -ــي مش ــكلة التخص ــص  .إذ اليوج ــد  -ــي ٔالام ــة العربي ــة فص ــل قط êــي ب ــ@ن التخص ــص  -ــي العل ــوم الاس ــالمية
والتخصـص -ـي العلــوم الحديثـة لوحـدة لغــة املعرفـة -ــي املجـال@ن  .يوجـد تفــاوت يمكـن أن يـزول باالج6°ــاد الـذاتي والجهــد
الجماي  ،وهو يس@<  .والواقع من أمر ٔالامـة العربيـة أ6Bـا منـذ مطلـع القـرن الحـا_ي  -عVـى ٔالاقـل  -وÉـي ت6°يـأ ثقافيـا لقبـول
النظـام الاســالمي  ،بفضـل الجامعــات املتخصصـة -ــي العلـوم الاســالمية املنتشـرة -ــي الـوطن العربــي  ،ومعاهـدها العديــدة
ومدارســها الــ الحصــر لهــا  ،وحركــة التجديــد الــ بــدأها الام ــام محمــد عبــدﻩ  ،ومــا ت ـزال ناميــة  ،والجمــع بــ@ن دراس ــة
ال<¥اث والعلوم الحديثة -ي أغلب الجامعات وعVـى رأسـها الجامعـة ٔالازهريـة العتيـدة  ،ممـا أضـعف مـن فـارق التخصـص
ً
إ_ى حد أن الفقه أصبح مجاال مفتوحا للحوار -ي الصحف العامة !
ً
ً
ً
نق ــول ت6°ي ــأ ثقافي ــا ول ــم نق ــل ت6°ي ــأ معنوي ــا ونفس ــيا  .افتق ــاد العوام ــل املعنوي ــة والنفس ــية الالزم ــة القام ــة دول ــة إس ــالمية
صعوبة كأداء عرفها املودودي -ي الهند ويعرفهـا كـل داعيـة -ـي أي مجتمـع غ@ـ< عربـي  ،امـا -ـي ٔالامـة العربيـة فـال وجـود لهـا
ً
أص ــال  ،ذل ــك ألن مص ــدر العوام ــل املعنوي ــة والنفس ــية  -ــي مجتم ــع َم ــا  ،حض ــارته  .ولق ــد عرفن ــا م ــن قب ــل ) فق ــرة  40وم ــا
بعــدها ( كيــف أن الحضــارة العربيــة Éــي حضــارة إســالمية  ،وضــربنا هنــاك أمثلــة مــن شــواهدها  .نضــيف هنــا مــن حيــاة
العامة من العرب  ،مسلم@ن وغ@< مسلم@ن  ،أمثلة من املعاي@< القيمية الحضارية ال تفرق ب@ن ماهو مقبول اجتماعيا
ً
وماهو مرفوض  ،املع<¥ف  -علميا  -بأ6Bا شواهد ومم@¤ات الانتماء الحضاري .
ً
َ
- - 88ي أنفسنا نرى أن َ
أي إنسان عربي  ،مسلما أو غ@< مسلم  ،اليكاد يكف طوال يومه عن الحكم بمقاييس حضارته
ً
عVى ماال حصر له من ٔالاحداث الصغ@<ة  ،أي ال يحكم -ي أمرها تلقائيا مع=<ا عن مكنون شخصيته  .فالكذب " حرام
" ح لو كان أبيض  .والقسوة " حـرام " حـ عVـى الحيوانـات  ،والسـخرية " حـرام" حـ ممـن يث@<هـا  ،والحكـم التلقـائي
عVى بؤس مخلوق بائس هـو " حـرام "  ،ويؤكـد بأنـه " وﷲ حـرام "  ..والظلـم " حـرام "  .والحصـول عVـى أمـوال الغ@ـ< بـدون
ً
ح ــق  ،ح ــ برض ــاء ه ــذا الغ@ ــ< " خ ــدعوﻩ وﷲ دﻩ ح ـرام " .وع ــدم النك ــافؤ ب ــ@ن ال ــزوج@ن س ـ َـنا " وﷲ ح ـرام "  ،والش ــفقة
ً
بصبية مشغول@ن بعمـل ش َ
ـاق علـ67م يع=ـ< ع}6ـا العربـي بقولـه التلقـائي " وﷲ حـرام "  ..ومـا يقـال تلقائيـا  ،نصـحا أو عتابـا
أو احتجاجــا  ،عVــى املســتعل@ن أو املغــرورين أو املف¥ــ<ين أو املســتبدين هــو " يانــاس ح ـرام علــيكم "  ..واذا اع¥ــ<ض شــخص
مــن اليعرفــه  ،يمازحــه  ،فاضــطرب الغريــب  ،قيــل لــه تلقائيــا  " :ياشــيخ ســيبه  ،ح ـرام عليــك "  ..وإن فقــدت ٔالام اب}6ــا "
َ
فياحرام "  ..إ_ى آخر عشرات ٔالالوف بل ربما املالي@ن من ٔالاحـداث الصـغ@<ة الـ التكـف عـن املـرور بحيـاة العربـي يقيمهـا
ً
ً
ح@ن اليقبلها  ،وقبل أن يعرف أسبا6²ا  ،وبدون أن تكون له صلة مباشرة 6²ا  ،وح لـو كـان حادثـا مرحـا  ..بأ6Bـا "حـرام
"  .ثــم يفصــح عــن املصــدر الاســالمي لــذلك املعيــار القيمــ حــ@ن يقــول مؤكــدا مــذكرا  " :وﷲ حـرام "  .واليعلــق 6²ــذا ابــدا
عVى الاحداث ال يقبلها ألن إحدى قيمنا الحضارية ايضا Éي أن كل ماليس حرام مباح .
يستوي -ـي هـذﻩ ٔالاحكـام العربـي املسـلم وغ@ـ< املسـلم  ،الشـاب والكهـل والشـيخ  ،سـاكن املـدن واملقـيم -ـي القـرى والجائـل
ً
ــي الصــحارى  ،الرجــال والنســاء  ،اخ<¥ناه ــا  -أوال  -ألن الانســان العربــي يرددهــا ب ــدون أن يختارهــا مــذهبا ،وثانيــا :أل 6Bــاً
أحكام تصدر بدون تحضـ@< أو دراسـة أو رجـوع إ_ـى املراجـع ؛ تصـدر عVـى السـجية  .وثالثـا  :أل6Bـا أحكـام التصـدر ضـد أحـد
ً
والير ى م}6ا أن تكون ملزمة ألحد  ،ولك}6ا تعب@< تلقائي عن الشخصية العربية -ي مواجهة موقف ليست Éي طرفا فيه .
رابعــا  :أل6Bــا أحكــام ســابقة عVــى أيــة قواعــد ســلوك وضــعية  ،وقائمــة فــوق أيــة قواعــد ســلوك وضــعية  ،وباقيــة بعــد أيــة
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ً
قواعد سلوك وضعية  ،يضمرها -ي ذاته ح الذي يخالفها جهرا  .خامسا أل6Bا معاي@< حضارة املجتمع العربي تع=< عن
ذا6ا من خالل ماينطق به ٔالافراد من أحكام .
وماالجديد -ي هذا ؟  ..إن لكل حضارة ضوابط سـلوك تع=ـ< عـن ذا6ـا مـن خـالل مـاينطق بـه تلقائيـا ٔالافـراد مـن أحكـام .
لك ــل حض ــارة ذل ــك التعب@ ـ< املت ــداول  -ــي كت ــب الاجتم ــاع الغربي ــة  " :ت ــابو " أي ض ــابط تح ــريم ! ه ــو ك ــذلك  ،ف ــنحن الن ــأتي
َ
بجديــد  .إنمــا نريــد أن نؤكــد مــن جديــد مــالم نكــف عــن تأييــدﻩ عVــى مــدى ربــع قــرن أو يزيــد مــن " أن الاســالم هــو الهيكــل
ٔالاسا للحضارة العربية " .
لقد كانت تلك املعاي@< القيمية -ي أول عهد العرب باالسالم من قواعد النظام العام املفروضة يلقى من يخالفها جـزاءﻩ
ً
 .وشغل ردها إ_ى مصدرها الاسالمي  ،وشرحها  ،مكانا ملحوظا -ي املذاهب وآراء املج6°دين  .ومازال العرب مسلم@ن وغ@<
مسلم@ن يالئمون ب@ن أحكامها وما يريدون ح ّ
تحولت خالل تلك املالءمة إ_ى ضوابط اجتماعية للسلوك  ،بالرغم من
أن قــد كــف الجـزاء وقفــل بــاب الاج6°ــاد منــذ قــرون  .فيســتنكر النــاس الخــروج علــ67م بقــولهم " حـرام " أو " وﷲ حـرام "
مع=ــ<ين بــدون وــي عــن أصــلها الاســالمي  .فنقــول أ6Bــا قــد دخلــت -ــي نســيج التكــوين الحضــاري العربــي فÁــ ٓالان عــرف أو
تقاليــد أو آداب نســم67ا إســالمية إن شــئنا  ،أو عربيــة إن شــئنا  ،أل6Bمــا بالنســبة إ_ــى الحضــارة العربيــة م<¥ادفــان  .وعVــى
الذين يبحثون عن ال<¥اث -ي كتب صاغها أسالفنا أن ينت¡6وا إليه -ي أنفسهم  .فاملا÷ اليعـود واليمكـن إعادتـه  ) :لكـل
أجــل كتــاب ( } الرعــد  { 38 :إنمــا تحمــل الحضــارة ال¥ـ<اث  ،ولــيس ماكتــب عنــه  ،مــن جيــل إ_ــى جيــل  :ف¥ـ<اث أيــة أمــة هــو
ً
مابقي صالحا للحياة منذ سالف الزمان  ،وليس كل ماكتبه عن حيا6ا السلف الصالح .
ً
إذن  ،التحتاج ٔالامة العربية ا_ى 6يئة معنوية أو نفسية لقبول النظام الاسالمي إذ Éي مهيأة حضاريا .
 - 89وهكــذا نــرى بوضــوح أنــه  ،إذا صــدقت الــدعوة وحســنت النيــة  ،وقيــل للــدعاة الصــادق@ن إ_ــى دولــة إســالمية  ،إن
إقامـة النظـام ممكنـة بـال ريـب  ،ولكـن عVـى أي أرض تقـوم ؟ إذ البـد لكـل دولـة مـن أرض محـددة  ،ومـاهو الشـعب الــذي
سيقيمها ؟ إذ البد لكل دولة من شعب مع@ن  ،فلن يجد الصادقون أمة من أرض محددة وشعب مع@ن مهيـأة لقبولهـا
أك <¢من ٔالامة العربية .
فــإن عقــدوا العــزم عVــى إقام6°ــا التــواجههم إال صــعوبة تاريخيــة وÉــي صــعوبة ّ
جديــة ولك}6ــا غ@ــ< مستعصــية  .إن الشــعب
ً
ً
ً
ً
ً
العرب ــي معت ـ ً
ـدى علي ــه م ــن خارج ــه اغتص ــابا واح ــتالال وهيمن ــة وتبعي ــة  .ومعت ــدى علي ــه م ــن داخل ــه قهـ ـرا وظلم ــا وإذالال
ً
واســتغالال  .إنــه يعــاني مــن تنــاقض أساــ بــ@ن واقعــه وحاجتــه يتمثــل -ــي أن لــيس لكــل مــاهو متــاح -ــي أمتــه مــن أســباب
ً
التحرر والتقدم متاحا له ليتحرر ويتقدم  ،ألن العدوان الخار ي يسلبه إمكانات ماديـة وبشـرية هـو صـاح¡6ا بحكـم أ6Bـا
ّ
ـداخVي يســلبه القــدر
إمكانــات أمتــه  ،فيحــول دون أن يطـ ّـور حياتــه بمــاهو ممكــن ومت ـاح الأك¢ــ< وال أقـ ّـل وألن العــدوان الـ
ً
ً
ـتغالال  ،ثـم يفـرض عليـه تلـك القسـمة الضـ@¤ى
ٔالاك=< مما أفلت من العدوان الخار ي فيستأثر به من دونه احتكـارا واس
ً
بالقهر والظلم والاذالل  ،ويحول دون ثورته بما يبقيه عليه من جهل وفقر ومرض فيبقيه عاجزا عن اس<¥داد إمكانات
ماديــة وبشــرية هــو صــاح¡6ا بحكــم أ6Bــا إمكانــات أمتــه فــال يســتطيع أن يطـ ّـور حياتــه بمــا هــو ممكــن ومتــاح الأك¢ــ< والأقــل .
ّ
وأن العــدوان الخــار ي والعــدوان الــداخVي حليفــان عليــه يحقــق كــل م}6مــا بعدوانــه مــايمكن ٓالاخــر مــن العــدوان ولــو لــم
ً
يكونــا متحــالف@ن  .وأن العصــر ليلقــي عليــه كــل يــوم دروســا صــارمة  .اليقــ@ن ف67ــا أن الأمــل  ،الأمــل عVــى الاطــالق - ،ــي أن
ً
يتقــدم حريــة ورخــاء بقــدر مــاهو متــاح -ــي أمتــه إال بــأن يجاهــد أعــداءﻩ جميعــا فيســ<¥د حريتــه  ،ويقــيم وحدتــه القوميــة .
وأن ــه لي ــتعلم ك ــل ي ــوم أن البش ــرية ق ــد دخل ــت عص ــر الانت ــاج الكب@ ــ< وال ــدول العمالق ــة  ،وأن مص ــ@< ال ــدول العربي ــة ال ــ
تجسد تجزئة ٔالامة أن تحتم  ،راغبة أو كارهة  ،بمظلة التبعية السياسية  ،لدفع خطر العدوان والتبعية الاقتصادية
ً
ل ــدفع غائل ــة الج ــوع وأن ت ــدفع م ــن حري ــة أوطا 6Bــا أثمان ــا باهظ ــة مل ــن يحم 67ــا أو يغ ــذ6mا  .يحم 67ــا ول ــو م ــن بطش ــه ذات ــه ،
ويغذ6mا ولو من ثرو6ا ذا6ا  .وإن املعتدين ملعروفون بأسما6ªم ودولهم ونظمهم ...
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إذن ليس الشعب العربي -ي حاجة - -ي هذﻩ املرحلة من تاريخه  -إ_ى غ@< حديث صادق ودعوة حـارة إ_ـى الثـورة العربيـة
ً
ً
ً
ً
ً
الــ تحــررﻩ شــعبا ووطنــا ليقــيم دولتــه  ،حينئــذ  -ولــيس قبــل ذلــك  -يكتمــل 6يــؤ ٔالامــة العربيــة معنويــا ونفســيا وثقافيــا
ً
ً
وتاريخيا لتلقي وقبول الدعوة ا_ى أن يكون نظـام دولـة الوحـدة إسـالميا  .ولسـنا نشـك لحظـة -ـي أ6Bـا سـتقبله  ،ألن ٔالامـة
العربية Éي أمة الاسالم  ،وإنجاز ثورته  ،وحاضنة حضارته  ،وحاملـة رسـالته  ،إ_ـى كـل شـعب يقبلهـا بـدون إكـراﻩ -ـي أيـة
دولة من دول ٔالارض .
وه ــذا مافطن ــت إلي ــه جماع ــة الاخ ــوان املس ــلم@ن بإرش ــاد قائ ــدها الش ــهيد حس ــن البن ــا  .فبع ــد أن ك ــان ق ــانون " الاخ ــوان
املســلم@ن " الاول  ،يتضــمن هــدف " تقويــة روابــط التعــارف والاخــاء بــ@ن الشــعوب الاســالمية كافــة بالتــأليف بــ@ن قلــو6²م
والعمــل الــدائب عVــى إزالــة أســباب الفرقــة والانقسـام مــن صــفوف املســلم@ن " عــاد الاخــوان املســلمون بعــد تســع عشــرة
ً
ً
ً
سنة )  ( 1948من النمو والخ=<ة  ،فأضافوا إ_ى قانو6Bم هـدفا محـددا هـو  " :تحريـر وادي النيـل والـبالد العربيـة جميعـا ،
والــوطن الاســالمي بكــل أجزائــه مــن كــل ســلطان أجنäــ  ،ومســاعدة الاقليــات الاســالمية -ــي كــل مكــان  ،وتأييــد الوحــدة
ً
ً
العربية تأييدا كامال  ،والس@< إ_ى الوحدة الاسالمية " .
اله ــروب إلــى املاضــي
ً
ً
- - 90ي الوطن العربي حركة قومية تتحدث إ_ـى الشـعب العربـي حـديثا صـادقا عـن وحدتـه القوميـة وتـدعوﻩ دعـوة حـارة
ً
ً
ً
إ_ــى الثــورة العربيــة ضــد أعدائــه جميعــا ليتحــرر شــعبا ووطنـا ويقــيم دولتــه الواحــدة  ،وتحــاول أن تســتخدم كــل أســلحة
العص ــر م ــن عل ــم ومن ــاهج ونظري ــات ومنظم ــات وخط ــط وأدوات لحش ــد الش ــعب العرب ــي وتنظيم ــه وانتص ــارﻩ  -ــي معرك ــة
ً
ضارية ضد أعداء متعددين يستعملون -ي قهرها الاسلحة ذا6ا  ،وماهو أك <¢م}6ا أثرا .
ً
ومــا ت ـزال الحركــة القوميــة متع¢ــ<ة  ،مــا ان تنتصــر حــ  6ــزم  ،ومــا أن تتقــدم حــ ت<¥اجــع  ،ولك}6ــا لــم 6ــرب أبــدا م ــن
ً
ميدان الصراع  ،أل6Bا تعلم تماما أن تلك معارك مؤقتة وجزئية -ي حرب طويلة وشـاملة البـديل ف67ـا عـن النصـر العربـي
...
في<¥حم بعض الظامل@ن عVى املناضل@ن من أجـل تحريـر أمـ6°م ووحـد6ا الـذين فقـدوا جـذورهم وراحـوا يلتمسـون أسـباب
الق ــوة عن ــد الغ ــرب ويس ــتوردون من ــه أفك ــارهم وأس ــالي¡6م وينس ــون أن ٔالاوروبي ــ@ن ه ــم ال ــذين اس ــتعمروا بالده ــم وأذل ــوا
ً
قـ ــومهم وحطمـ ــوا حضـ ــار6م عامـ ــدين  ،وأن مفكـ ــري الغـ ــرب قـ ــد أضـ ــلوهم أوال  ،ويضـ ــللو6Bم اليـ ــوم  ،ولـ ــن يكفـ ــوا عـ ــن
ً
تضليلهم إ_ى يوم يبعثون  ،أل6Bم 6²ذا التضليل سادوا و6²ذا التضـليل يسـودون وأن السـادة اليصـدقون مـع العبيـد أبـدا
ً
ً
 .ونواجـه بـدعوة عاطفـة حينـا  ،عاصـفة حينـا آخـر  ،غاضـبة -ــي كـل حـ@ن  :أن عـودوا إ_ـى تـراثكم تعرفـوا كـل ëـء  ،فقــد
سبق أسالفكم الغرب إ_ى معرفة ماتحاولون معرفته لو كنتم تعقلون ..
ً
لبيكم إن كنتم صادق@ن عطفا .
ً
ولنتفق  ،أوال  ،عVى أننا راغبون -ي أن نعود إ_ى تراثنا  ،ال لنعرفه فقط بل لننميه  ،وهل يستطيع أحـد  ،حـ لـو رغـب
ً
 ،أن يجتـث جـذورﻩ  ،وينسـلخ مــن تراثـه ؟ قـد يغــالط نفسـه  ،ولكـن تراثـه يبقــى فيـه  .إن بقـاء ال¥ـ<اث -ـي الانسـان هــيكال
لشخصيته ومصدر استوا6ªا ومنبع قو6ا  ،هو أحد أسباب اهتمام القومي@ن بدراسة ٔالامة  ،والدفاع عن وحد6ا  ،وهو
الضوء الذي أثار مداركهم فعرفوا مايرددون  :إن وحدة تاريخ ٔالامة يحدد وحدة مص@<ها  ،لو كنتم تعلمون .
ً
ً
ولنتفق ثانيا  ،عVى أن ٔالاوروبي@ن املسـتعمرين الـذين قضـوا قرونـا طويلـة -ـي " عـز " السـيادة عVـى العـالم سـيحتاجون إ_ـى
وقـت طويـل  ،وإ_ـى دروس صـارمة  ،ليتعلمـوا املسـاواة بــ@ن البشـر  .إن التحـرر مـن الاسـتعمار ٔالاوروبـي  ،واسـ<¥داد ســيادة
ً
الشــعب العربــي عVــى وطنــه  ،هــو الــذي يعـ ّـد لــه القوميــون مــا اســتطاعوا مــن قــوة تلقــ}6م دروســا صــارمة  ،ليتعلمــوا أننــا
وهم - ،ي البشرية متساوون .
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ً
ولنتفــق  ،أخ@ـ<ا عVــى أن بعــض القضــايا العلميــة والفكريــة الــ ينقلهــا عــ}6م القوميــون قــد طرحهــا وناقشــها أســالفنا مــن
ٔالائم ــة والعلم ــاء واملتكلم ــ@ن ع Vــى أوس ــع نط ــاق قب ــل بداي ــة ٔالال ــف امليالدي ــة الثاني ــة  .وكان ــت له ــم ف 67ــا م ــذاهب وم ــدارس
ً
ً
ً
وصـراعات وصــلت إ_ــى حــد القتــل والقتــال انتصــارا للفكــرة  .ونعــرف أن كث@ ـ<ا مــن أســالفنا قــد ســبقوا كث@ـ<ا مــن مفكــري
أوروبا إ_ى كث@< من ٔالافكـار والنظريـات  .نعـرف أن محÝـ الـدين بـن عربـي قـد سـبق اكهـارت إ_ـى معرفـة " وحـدة الوجـود " .
وأن الغزا_ـي ســبق ديفيــد هيــوم إ_ــى معرفــة " الســببية "  .وأن ابــن رشـد ســبق ولــيم جتåــ< إ_ــى معرفــة " املنفعــة "  .وأن جب@ــ<
الاندل ³سبق سـبينوزا إ_ـى معرفـة " وحـدة املـادة والـروح "  .وأن الفـارابي سـبق دارويـن إ_ـى معرفـة " التطـور "  .وأن ابـن
سـينا ســبق ديكــارت إ_ــى معرفــة " ٓالانيــة "  .وأن ابــن خلــدون سـبق مــاركس إ_ــى معرفــة " املاديــة التاريخيــة "  ...الــخ  .ونعــرف
أنه منذ القرن التاسع امليالدي  ،وقبل أن يسـجن ٔالاوروبيـون غـاليليو بسـبعة قـرون  ،كـان كـل مـن ابـن خرداذبـة  ،وابـن
ّ
رســته  ،واملســعودي قــد اكتشــف أن ٔالارض كرويــة  ،واســتنبط ابــن ســينا فكــرة عــن الجاذبيــة  ،وتــو_ى الب@<ونــي قيــاس
ً
محيط ٔالارض هندسيا ...الخ
ّ
ونعــرف أن أس ــالفنا قــد اخ<¥ع ــوا الرقــاص  ،ورس ــموا الخ ـرائط  ،وأنش ــأوا صــناعة الط ــب والصــيدلة  ،وابتك ــروا الص ــفر
ّ
،وعلمـوا النـاس الج=ـ< واللوغرتمــات ) مـاتزال -ـي اسـمها الالتيÄــ  ،الـذي نكتبـه بحـروف عربيــة  ،تنäـء بمبتكرهـا ومعلمهــا
ٔالاول الخوارزمي (  ...الخ  .بل نعرف أن إخوان الصفا كانوا -ي دراسا6م الفلكية قد أسـموا يـوم ٔالاحـد " يـوم الشـمس "
ويوم الاثن@ن " يوم القمر " ويوم الثالثـاء " يـوم املـريخ " ويـوم الاربعـاء " يـوم عطـارد " ويـوم الخمـيس " يـوم املشـ<¥ي " ويـوم
الجمعة " يوم الزهرة " ويوم السبت " يوم زحل " ف<¥جمها ٔالاوروبيون وأطلقوها أسماء أليام الاسبوع  ،ولم تزل .
ً
كل هذا نعرفه جيدا ويعرفه بعض ٔالاوروبي@ن ويع<¥فون به .
ّ
ولكن املسـألة كلهـا ليسـت هنـا  .إنمـا املسـألة Éـي أننـا كمـا حملنـا بـذور املعرفـة عمـن سـبقونا  ،ونميناهـا  ،ثـم نقلناهـا إ_ـى
أوروبا  ،تلقاها ٔالاوروبيون ّ
فنموها  ،فإذا بنا نلتقي 6²ا مرة أخرى متطـورة  ،مصـقولة  ،مبلـورة  ،مرتبـة  ،مبوبـة  ،أغÄـ
ــي املضــمون  ،وأتقــن -ــي الصــنعة  .نحــن إذن الن}6ــل مــن مــورد للمعرفــة متطفلــ@ن عليــه  ،بــل نحــن  ،مثــل كــل ٔالامــم الــأســهمت -ــي التقــدم الحضــاري  ،شــركاء -ــي ال ¥ـ<اث الانســاني  ،ومــن حقنــا أن نســتفيد منــه إذا أردنــا أن نعــود إ_ــى تراثنــا
لننميه  ،ثم نقدم إ_ى البشرية مرة أخرى إضافة إ_ى مايقدمه ٓالاخرون .
هذا من ناحية
ً
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العــودة إ_ــى تراثنــا ليســت كلمــة تقــال  ،بــل جهــدا يبــذل -ــي معركــة ضــارية نخوضــها ضــد الــذين
يريدون أن يقطعوا جذورنا وأن يسلخونا من ذلك ال<¥اث  .والع=<ة هنا ليست باملقدرة عVى اج<¥ار ال<¥اث ولكـن باملقـدرة
عVى إنمائه  .وتلك معركة لن ننتصر ف67ا إال بذات ٔالاسلحة متقنة الصنع ماضية ٔالاثر ال تدور 6²ـا معـارك العصـر  .إن
إعجابنا ببطولة املبارزين يلتحمون -ي قتال مباشر اليع Äأن نواجه طائرات الفانتوم بالخناجر  .كذلك إذا كنا نريد أن
نحــافظ عVــى تراثنــا وننميــه  ،فإننــا النســتطيع هــذا بــالهروب إ_ــى مخــازن الســلف الصــالح  ،بــل نســتطيعه فقــط عنــدما
نقبل التحدي الحضاري ونخوض صراعاته بأدواته .
ً
مثال :
قال ﷲ تعا_ى  ) :واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ( } الانفـال  { 60 :فهـل إعـداد القـوة املسـتطاعة هـو
ٔالامر امللزم  ،أو رباط الخيل ؟ لقد كان رباط الخيل أقوى نماذج طاعة أمر ﷲ -ي الاعداد للقوة  ،فهل مايزال كما كان
ً
؟ وه ــل يره ــب ع ــدوا الي ــوم ؟ أو أن طاع ــة أم ــر ﷲ الت ــتم  -الي ــوم  -إال ب ــأقوى مانس ــتطيع م ــن أس ــباب الق ــوة الرهيب ــة ،
الفكريـ ــة والبشـ ــرية والتنظيميـ ــة وال=<يـ ــة والبحريـ ــة والجويـ ــة  ...الـ ــخ ؟ وهـ ــل نعـ ــد ٓالان القـ ــادة العلمـ ــاء بأسـ ــلحة الحـ ــرب
ً
الالك<¥ونية  ،أم يكفينا ماقاله الامام ابن تيمية وهو يحرض ويقود الجند املتطوع@ن دفاعا عن سورية " العربية " ضد
غزو التتار " املسلم@ن " ؟
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ث ــم إن تراثن ــا جميع ــا خ ــال مم ــا يش ــبه م ــانحن في ــه  :فمن ــذ الق ــرن الث ــامن عش ــر  -ع Vــى نط ــاق واس ــع أوج ــد ٔالاوروبي ــون
ً
الرأسماليون صيفة الستعباد الشعوب ؤالامم  .الغزو حربا أو الهيمنة بدون حرب  ،ل¤åح ثروات املستعمرات ونقلها إ_ى
دولهم -ي صـورة مـواد خـام أو بضـائع أو أمـوال أو أربـاح  ،وتسـخ@< قـوة العمـل -ـي الشـعوب املسـتعمرة لخدمـة التقـدم -ـي
بــالد الغــالب@ن  .ونعاصــر  -اليــوم  -فــرض التبعيــة عــن طريــق مؤسســات علميــة وثقافيــة وصــناعية وتجاريــة وماليــة بــدون
حرب  ..بل -ي بعض ٔالاوقات بناء عVى طلب نفر من التابع@ن  ..فما الحل ؟  ..وهل له سابقة -ي ال<¥اث ؟
ثم أال يتذكرون ؟
لق ــد بع ــدنا ع ــن تراثن ــا ي ــوم أن تس ــ <¥الاس ــتبداد بال ــدين  ،وأص ــبح لألحادي ــث املوض ــوعية ولالجم ــاع املص ــطنع  ،وللقي ــاس
الخاطيء وللمذاهب الخاصة  ،قدسية النص القرآني  .وأطلقت ٔالاحكام من حدودها -ي الزمان واملكان  ،وتحولت دولة
املسلم@ن إ_ى دولة " كهانة " يسوسها نفر مـن العجـزة يسـمو6Bم الخلفـاء أو أمـراء املـؤمن@ن  ،ي ّلقـ}6م نفـر مـن الجهلـة يقـال
ّ
فتجمـدت
لهم " رجال الدين " مايضفي الشرعية عVى مايريد نفر من القادة املستبدين يستخدمون ٔالاولـ@ن والاخ@ـ<ين ،
املذاهب -ي الشريعة عVى مضام@ن كسب6°ا -ي مراحل تاريخية سابقة فأصبحت قاصرة عن أن تو-ي بالحلول الصحيحة
ً
ملشكالت الحياة -ي مراحل تالية  ،فقام جمودها عائقا -ي سبيل التطور الذي هو حصيلة حرية فاعلة .
اج6°ـد كهنـة الاسـتبداد فقـالوا اليجـوز الاج6°ـاد  .لـو صـحت املقدمـة لبطلـت ال}6ايـة  .ولـو صـحت ال}6ايـة لبطلـت املقدمــة .
ً
وح ــ@ن أرادوا أن يفرض ــوا ع Vــى املس ــلم@ن م ــذهبا ناقض ــوا أنفس ــهم  ،فق ــد اخت ــاروا امل ــذهب ال ــذي ينس ــب إ_ ــى الام ــام أب ــي
ً
حنيف ــة م ــن ب ــ@ن أح ــد عش ــر م ــذهبا ) الحنف ــي  ،وامل ــالكي  ،والش ــافêي  ،والحنب Vــي  ،والزي ــدي  ،والجعف ــري ؤالاوزاـ ــي ،
والثــوري  ،واللي éــ  ،والظــاهري  ،والط= ــ<ي (  .ويتم@ــ ¤امل ــذهب الحنفــي ع ــن املــذاهب ٔالاخ ــرى بالتوســع  -ــي ٔالاخــذ ب ــالرأي )
الاج6°ــاد (  ،وبأنــه م ـذهب لــم يضــعه أبــو حنيفــة  ،بــل وضــعه معــه ومــن بعــدﻩ جماعــة مــن تالميــذﻩ أشــهرهم أبــو يوســف
ومحمد وزفر  ،ثم بأنه قد وضع نتيجة حوار ب@ن عديدين يجلسون إ_ى الامام ويناقشون ما ّ
يعن لهم من مسـائل  ،حـ
ً
إذا مــاان6°وا إ_ــى رأي -ــي مســألة ّ
دو6Bــا أحــدهم  ،ثــم جمعــت املــدونات فيمــا بعــد  .فكــأ6Bم حــ@ن اختــاروا مــذهبا وفرضــوﻩ
ً
استبدادا بـالرأي  ،اختـاروا املـذهب الـذي يـرفض الاسـتبداد بـالرأي  .فلـو طبـق علـ67م املـذهب الحنفـي لبطـل رأ6mـم  .وكـل
استبداد ينطوي بالضرورة عVى تناقض مفضوح .
ومـ ــازالوا يس ـ ــتبدون بن ـ ــا ح ـ ــ أوهن ـ ــوا قوان ـ ــا الفكري ـ ــة وأضـ ــعفوا إرادتن ـ ــا الفعلي ـ ــة  ،ودربون ـ ــا ع Vـ ــى الض ـ ــعف  ،فأص ـ ــبحنا
مستضعف@ن  .فانقضت علينا شعوب متحررة الفكر  ،نافذة الارادة  ،طاغية القـوة  ،باغيـة القصـد  ،فلـم نسـتطع لهـم
ً
ً
ً
ً
دفعــا ! فاســتولوا علينــا أرضــا وبشـرا  ،وأقــاموا بيننــا وبــ@ن العــودة إ_ــى تراثنــا حــاجزا مــن نظــامهم الربــوي العــدواني  ،فهــل
ً
ي<¥كون لنا حرية العودة إليه أم أن علينا أن نحطم ماأقاموﻩ حائال بيننا وبينه ويكون التحرر هو البداية ؟
ً
ً
ً
ً
ً
هــل يصــح قــول آخــر ؟ هــل يصــح القــول إن شــعبا عربيــا مســلما يقــيم وهــو متحــرر صــرحا حضــاريا ثــم يتخVــى عنــه بــدون
ً ً
إكراﻩ  .أليس هذا ظلما ّبينا لل<¥اث ؟
 - 91الجدوى  ،إذن  ،من الهروب إ_ى املا÷  ،فهو محال  .ومن ضـروب الهـروب إ_ـى املا÷ـ املحـال أفكـار ٔالامـة العربيـة
ً
وجــودا  ،والعــودة إ_ــى الــروابط الشــعوبية أو القبليــة الدارســة  ،وم}6ــا اســتنكار القوميــة انتمــاء والعــودة إ_ــى أنمــاط الــدول
ً
البائدة  .وهو مايفعله الذين يناهضون العروبة باالسـالم  ،فيسـتعدون الشـعب العربـي املسـلم  ،ويختلفـون تناقضـا مـن
عنــدهم بــ@ن أم ــة العــرب وأم ــة املســلم@ن  ،ويحرفــون الكل ــم  ،فــال يفعل ــون إال أن يظلمــوا الشــعب العرب ــي فيصــدوﻩ ع ــن
ً
دعو6م  ،ويظلموا أنفسهم كمسلم@ن بما يف<¥ون كـذبا  ،فـال يصـدقهم أحـد  ،وال يثـق 6²ـم أحـد  ،فيحيلـون الـدعوة إ_ـى
ّ
ً
ّ
الدولة الاسـالمية املمكنـة دعـوة إ_ـى دولـة مسـتحيلة  ) .ومـن أظلـم ممـن أف¥ـ<ى عVـى ﷲ كـذبا أو كـذب بـالحق ملـا جـاءﻩ ( }
العنكبوت  . { 68 :صدق ﷲ العظيم .
ولكن ملاذا ؟
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الجواب آت .

الـفـصـل الـثـانـي
الـمـنـاف ـقــون ؟

ملاذا املنافقون ؟
 - 92املنافقون - ،ي لغة القرآن  ،هم الذين يخادعون ﷲ والناس ويتظاهرون باالسـالم  .قـال تعـا_ى -ـي كتابـه الكـريم ) :
ان املنافق@ن يخادعون ﷲ وهو خادعهم  ،وإذا قاموا إ_ى الصـالة قـاموا كسـا_ى يـراؤون النـاس واليـذكرون ﷲ إال قلـيال .
مذبــذب@ن بــ@ن ذلــك الإ_ــى هــؤالء وال إ_ــى هــؤالء  ،ومــن يضــلل ﷲ فلــن تجــد لــه ســبيال (} النســاء  . { 143 ، 142 :وقــال ) إذا
جاءك املنـافقون قـالوا نشـهد إنـك لرسـول ﷲ وﷲ يعلـم أنـك لرسـوله وﷲ يشـهد إن املنـافق@ن لكـاذبون ( } املنـافقون :
ً
- . { 1ــي هــذﻩ ٓالايــة ٔالاخ@ــ<ة يعلمنــا الق ـرآن أن النفــاق لــيس متوقفــا عVــى صــدق أو كــذب الاخبــار عــن الغ@ــ< بــل هــو كــذب
ً
الاخبار عن النفس  .فلقد شهد املنافقون أن محمـدا رسـول ﷲ  ،وهـو صـدق  ،ولكـ}6م كـذبوا فيمـا اخ=ـ<ت بـه شـهاد6م
عــن أنفســهم إذ لــم يكونــوا مصــدق@ن  ،وبــه شــهد ﷲ تعـا_ى  .و-ــي ٓالايــة ٔالاو_ــى يعلمنــا القـرآن أن مطلــق الكــذب -ــي الاخبــار
ً
ً
عن النفس ليس نفاقا  ،وإنما يصبح نفاقا ح@ن يقصد به خداع الناس وتضليلهم  .وتخصص ٓالاية فتضيف إ_ـى كـذب
ّ ً
منصــبا عVـى موقــف صـاحبه مــن قضـية 6mــم النـاس
الاخبـار عــن الـنفس بقصــد خـداع النــاس أن يكـون الخــداع املقصـود
معرفــة حقيقــة موقفــه م}6ــا  .بنــاء عVــى هــذا الــذي يعلمنــا الق ـرآن إيــاﻩ نســتطيع أن نقــول ان املنــافق@ن عامــة هــم اولئــك
ال ــذين يجه ــرون بم ــا ير÷ ــ الن ــاس يبغ ــون مرض ــا6م وه ــم يخف ــون غ@ ــ< م ــا يجه ــرون ب ــه  ،يبغ ــون خ ــداع الن ــاس بإخف ــاء
مواقفهم من قضية للناس مصلحة -ي معرفة مواقفهم م}6ا  ،فيبقون مذبذب@ن ب@ن ذلك ال إ_ى هؤالء وال إ_ى هؤالء .
جمع ﷲ املنافق@ن والكافرين -ي حكم الدين فقال تعا_ى  ) :إن ﷲ جامع املنافق@ن والكافرين -ي جهنم جميعا( } النساء
ً
 . { 140 :ومع ذلك  ،لو تصورنا الجحيم هاوية من طبقات  ،كل م}6ا أسفل ٔالاخرى وأشـد سـع@<ا لكـان مصـ@< اعـداء ﷲ
ً
مـن الكــافرين إ_ــى الطــابق " قبــل ٔالاســفل " مــن الهاويــة  .أمـا الطــابق ٔالاخ@ــ< ٔ ،الاســفل ٔ ،الاشــد ســع@<ا  ،فإليــه مصــ@< أعــداء
الناس من املنافق@ن  .قال ﷲ تعا_ى -ي محكم آياته  ) :إن املنافق@ن -ي الدرك ٔالاسفل من النار ( } النساء . { 145 :
كيف يكون النفاق أشد من الكفر ؟  ..لذات الحكمة ال كانت 6²ا الفتنة أشد من القتل ) البقرة  . ( 191 :وÉي حكمـة
متصــلة بصــالح ٔالاف ـراد للحيــاة وصــالح الحيــاة -ــي املجتمعــات  .ذلــك ألن ﷲ قــد قــال  ) :إن تكفــروا أنــتم ومــن -ــي ٔالارض
جميع ــا ف ــإن ﷲ لغ Äــ حمي ــد ( } اب ـراهيم  . { 8 :وق ــال ) وم ـن جاه ــد فإنم ــا يجاه ــد لنفس ــه إن ﷲ لغ Äــ ع ــن الع ــامل@ن ( }
العنكبــوت  . { 6 :وقــال ) فمــن اهتــدى فإنمــا 6mتــدي لنفســه  ،ومــن ضــل فإنمــا يضـ ّـل عل67ــا ( } يــونس  { 108 :وقــال  ) :مــن
ً
عم ــل ص ــالحا فلنفس ــه  ،وم ــن أس ــاء فعل 67ــا  ،ث ــم إ_ ــى ربك ــم ترجع ــون ( } الجاثي ــة  . { 15 :وق ــال  ) :إن أحس ــنتم أحس ــنتم
ألنفسكم وإن أسأتم فلها ( } الاسراء  { 7 :مع كل هذا  ،ومثله كث@< -ي القرآن  ،اليبقى مجال اللتماس حكم الاحكـام إال
فيما تصلح به حياة البشر فرادى ومجتمع@ن .
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ولقد تختلف مصالح البشر من زمان إ_ى زمان ومن مكان إ_ى مكان ولكن تبقى للبشر -ي كل زمـان ومكـان مصـلحة ثابتـة
ً
التتب ــدل  :مق ــدر6م ع Vــى أن يعرف ــوا معرف ــة ص ــحيحة مص ــالحهم ليس ــتطيعوا أن يعمل ــوا ص ــالحا .م ــن هن ــا نس ــتطيع أن
نتبــ@ن  ،كمــا نرجــو  ،فــارق الجســامة بــ@ن الجــرم يصــيب مصــلحة -ــي زما6Bــا ومكا6Bــا فيتلفهــا وبــ@ن الجــرم يصــيب مقــدرة
الن ــاس ع Vــى معرف ــة مص ــالحهم معرف ــة ص ــحيحة فيعوقه ــا أو يعطله ــا  .وطبي êــي أن إعاق ــة مق ــدرة الن ــاس ع Vــى معرف ــة
مصالحهم معرفة صـحيحة أو تعطيلهـا سـيؤدي إ_ـى إعاقـة وإتـالف مصـالح كث@ـ<ة غ@<قابلـة للتقـدير أو التعيـ@ن  .وبالتـا_ي ،
فــإن الجــرم الــذي يعــوق أو يعطــل مقــدرة النــاس أشــد جســامة بمــا يــؤدي إليــه مــن إعاقــة وإتــالف مصــالح كث@ــ<ة وإن لــم
تكن متعينة أو مقدرة ألنه يشملها ويزيد  .فالفتنة تؤدي إ_ى القتل وغ@<ﻩ من املفاسد .
والنفــاق يشــجع عVــى الكفــر وغ@ــ<ﻩ مــن الكبــائر  .وبينمــا يكــون املجÄــ عليــه -ــي القتــل فــردا معينــا  ،ويكــون املجÄــ عليــه -ــي
الكفــر هــو الكافرنفســه  ،تكــون الفتنــة والنفــاق جنــايت@ن عVــى كــل النــاس  ،عVــى املجتمــع  ،اليعــرف أحــد مقـ ّـدما مــن وكــم
من الناس سيكونون ضحاياها  ،وهل سيكون الضحايا من ٔالابرياء أو ممن يستحقون ما أصا6²م لهذا يقول ﷲ تعا_ى :
ّ
التصي=ن الذين ظلموا منكم خاصة ( } ٔالانفال . { 25 :
) واتقوا فتنة
عVى أي وجه يكون النفاق جناية عVى املجتمع ؟ وإ_ى أي مدى ؟
- 93عVــى مــدى أك¢ــ< مــن بــع قــرن ّ
كنــا نج6°ــد -ــي الكشــف عــن قــوان@ن تطــور املجتمعــات  .ونضــرب لهــا ٔالامثــال فنصــيب أو
ر
نخط ــيء ّ ،
ولكن ــا  - -ــي الح ــالت@ن  -كن ــا نح ــاول أن نض ــع ب ــ@ن أي ــدي ابن ــاء ه ــذﻩ ٔالام ــة مانعتق ــد أن ــه يفي ــدهم  -ــي أن يأخ ــذوا
أمرهم بأيد6mم وأال ي<¥كوا مص@< أم6°م للصدفة  .صدفة الانتصار أو صدفة الهزيمة ؛ أو عVى ٔالاقل مايوفر عل67م ما6mدر
م ــن وق ــت وجه ــد  -ــي مح ــاوالت التجري ــب  ،وم ــا يص ــاحب التجري ــب  -ــي حي ــاة البش ــر م ــن ع ــذاب وتع ــذيب  .وك ــان م ــن ب ــ@ن
ماطرحناﻩ وكررنا طرحه مانعود إليه لنؤكدﻩ :
إن املجتمــع  ،أي مجتمــع  ،هــو مجموعــة مــن النــاس مختلفــوا ٔالاعمــار والــذكاء واملعرفــة واملقــدرة عVــى العمــل  ،يعيشــون
ً
معا -ي ظروف خاصة 6²م  ،مش<¥كة فيما بي}6م  ) .إن يكن مجتمع دولة فوطنه قاصرعليه  ،مش<¥ك فيما ب@ن افـرادﻩ ،
وÉــي الصــورة املعاصــرة الغالبــة (  .وأن بكـ ّـل مــن أولئــك النــاس حاجــات إ_ــى مــايحفظ الــنفس مــن مأكــل ومشــرب ومســكن
ّ
وماينم موهبتـه مـن علـم ومهـارة  ،ومايكمـل بـه حياتـه ويجملهـا مـن روابـط وعواطـف وقـيم روحيـة وفنيـة  .وأن
وعالج ،
ً
النــاس  -ــي ك ــل ه ــذا مختلف ــون ايضــا  .وأن املجتم ــع  ،أي مجتم ــع  ،اليمل ــك  ،ب ــدون عــدوان ع Vــى مجتم ــع غ@ ــ<ﻩ  ،مص ــدرا
الشــباع حاجــات النــاس فيــه إال مــواردﻩ املتاحــة للنــاس فيــه  .مــواردﻩ املاديــة ومــواردﻩ البشــرية ٔ .الاو_ــى يســمو6Bا ال¢ــ<وات
الطبيعيــة  .والثانيــة يســمو6Bا قــوة العمــل  .مــن نــاتج التفاعــل بي}6مــا  ،وبقــدر هــذا النــاتج  ،تتــاح للنــاس فــرص حقيقيــة
ً
الشــباع حاجــا6م  .وملــا كانــت تلــك الحاجــات متجــددة دائمــا مــا أن تشــبع حاجــة حــ تقــوم حاجــة أخــرى  ،باالضــافة إ_ــى
الحاجة الدائمة إ_ى مايحفظ النفس مـن مأكـل ومشـرب ومسـكن  ،فـإن حاجـات النـاس -ـي املجتمـع  ،أي مجتمـع  ،تزيـد
ع Vــى م ــاهو مت ــاح الش ــباعها  -ــي زم ــان مع ــ@ن  .وه ــو م ــايع Äأن الاش ــباع الكام ــل وال} 6ــائي لحاج ــات الن ــاس  -ــي املجتم ــع  ،أي
ّ
ّ
ً
مجتمــع  ،مســتحيل  .فــال يكــون للنــاس -ــي أي مجتمــع ســبيل إ_ــى اط ـراد اشــباع حاجــا6م املتجــددة أبــدا إال اط ـراد زيــادة
ً
انتاجهم بالعمل الذي اليتوقف أبدا  .وهذا هو التطور الاجتماي  ،أو مايقال لـه التقـدم  .التقـدم مـن الفقـر إ_ـى الغÄـ .
من عبودية الحاجة إ_ى حرية الاشباع  .من الارادة غ@< متحققة املضمون إ_ى الارادة متحققة -ي مضمو6Bا .
مص@< كل مجتمع إذن متوقف عVى مقدرته عVى التطور  .ولكن التطور الاجتماي اليتم اعتباطا  .واليأتي ثمرة لكل جهد
مبذول بل يأتي ويطرد بقدر مايتفق الجهد البشري مع قانونه  .نع Äقانون التطور الاجتماي وقانونه ثالثي الحركة :
أوال  :إدراك املشــكالت الاجتماعيــة ) احتياجــات النــاس ( كمــا Éــي بــدون إخفــاء أو تزييــف كمــا يحســها النــاس أنفســهم ،
ً
ثانيا  :معرفة حل تلك املشكالت حـال صـحيحا  ،وذلـك بمشـاركة ك ّـل فـرد -ـي طـرح رأيـه فيمـا يعت=ـ<ﻩ حـال صـحيحا ؤالاخـذ
بـرأي ٔالاغلبيــة  .ثالثــا  :مســاهمة كـل فــرد قــادر  ،بالعمــل -ــي تنفيـذ هــذا الحــل  ،النتــاج مايشـبع حاجــات النــاس مــن املــوارد
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املتاح ــة  .املش ــكل فالح ــل فالعم ــل  .ه ــذا ه ــو الق ــانون  .أم ــا ش ــروط فاعليت ــه  -ــي املجتم ــع فه ــو ص ــدق إخب ــار ك ــل ف ــرد ع ــن
مشكلته صدق رأي كل فرد -ي كيفية حلها  .عمل كل فرد -ي حل كل املشكالت الاجتماعية .
لهذا قلنا  ،ونعيد لنؤكـد  ،ان اشـ<¥اك النـاس -ـي معرفـة املشـكالت الاجتماعيـة بـدون حـدود  ،واشـ<¥اكهم بـالرأي -ـي حـل
تل ــك املش ــكالت ب ــدون قي ــود  ،واس ــ<¥اكهم بالعم ــل ح ــال لتل ــك املش ــكالت ب ــدون قع ــود  É ،ــي ث ــالث حرك ــات لق ــانون واح ــد
اس ــميناﻩ ق ــانون " الج ــدل الاجتم ــاي "  .وأن أي ع ــائق له ــذا الق ــانون جمل ــة  ،أو لحلرك ــة م ــن حركات ــه  ،س ــيعوق تط ــور
املجتمـع ذاتـه ويبقــي عVـى مشـكالت الحيــاة فيـه بـدون حــل بكـل مايصـاحب املشــكالت مـن ألـم وصـراع ومعانـاة  .وإنـه ملمــا
يعوق فعالية هذا القانون  ،قانون التطور الاجتماي  ،إخفاء الحقائق وكبت ٓالاراء والبطالة من العمل  .وضربنا أمثلة
مـن اشـغال النـاس بمشـكالت مصــطنعة  ،أو اسـتنفاذ جهـودهم -ـي العمـل عVــى تحقـق حلـول خاطئـة  ،أو شـيوع التواكــل
والسلبية والهروب والبطالة فال تجد ح الحلول الصحيحة كاقة العمل الذي يحولها إ_ى واقع .
وهذا عVى وجه التحديد ما يفعله املنافقون -ي كل مجتمع .
 - 94أ6Bــم يزيفــون الواقــع الاجتمــاي ومشــكالته بمــا يكــذبون -ــي الاخبــار عــن معــرف6°م  ،ويــزورون الحلــول املمكنــة لتلــك
املشكالت بما يكذبون -ي الاخبار عن آرا6ªم ؛ ويربكون العمل الاجتماي بما يكذبون -ي الاخبار عن مقدر6م عVى العمـل
ً
الــذي يحســنونه  .ومــا أن يبــدأ البنــاء الاجتمــاي عVــى أســس داخل6°ــا أكــاذي¡6م حــ يتصــدع أو ي}6ــار  ،مهــدرا معــه جهــود
الصادق@ن  ،ليبدأ املجتمع تطورﻩ من نقطة متخلفة كان قد ظن أنه تجاوزها إ_ى التقدم .هـذا هـو مايفعلـه املنـافقون .
وه ــذﻩ  Éــي جرثوم ــة النف ــاق ال ــ يدس ــو6Bا  -ــي نس ــيج املجتم ــع ال àــي ف ــال تلب ــث أن 6لك ــه  .وهك ــذا يع ــوق املن ــافقون تط ــور
املجتمع بقدر مايزيفون الواقع  ،ويزورون ٓالاراء  ،و6mربون من العمل الاجتماي املفيد  ،فيصـيبون مقـدرة املجتمـع عVـى
التطــور -ــي الصــميم  .ومــن أراد أن يلــتمس مــثال  ،أو أمثلــة  ،فلينظــر إ_ــى حيــث يشــيع النفــاق -ــي املجتمعــات الــ يحكمهــا
الطغاة واملستبدون  .ذلك ألن دولـة الاسـتبداد Éـي النمـوذج الكامـل لدولـة املنـافق@ن  .فهنـاك حيـث اليسـتمع املس ّ
ـتبد إال
إ_ـ ــى مايرضـ ــيه  ،وحيـ ــث يشـ ـ ّـل الخـ ــوف مقـ ــدرة النـ ــاس عVـ ــى الجهـ ــر بالصـ ــدق خشـ ــية الـ ــبطش  ،يفشـ ــو النفـ ــاق ويتصـ ـ ّـدر
ً
املنافقون  .ف<¥ى أغلب موارد الدولة من ثروات وقوة عمل مهدرة -ي تنفيذ ما صاغه املنـافقون نظريـات وأفكـارا وبـرامج
وسياسـات عVــى مــا6mوى ســاد6م  .يزعمــون أ6Bـا حلــول علميــة مدروســة ملشــكالت هـم أدرى 6²ــا مــن أصــحا6²ا  .ومــا يزالــون
سادرين إ_ى أن يفيقوا عVى واحدة من الكوارث ال البد أن تصيب دولة املنافق@ن  .فـإذا بطاقـة املجتمـع قـد اسـتنفدت
 ،أو كادت - ،ي تنفيـذ حلـول خاطئـة ملشـكالت مصـطنعة  ،وأن مشـكالت النـاس لـم تـزل باقيـة كمـا كانـت أو أشـد ح ّـدة .
ً
ً
ولعلهـم  -بعـد ذلـك  -أن يعقــدوا مـؤتمرا لدراسـة ظـاهرة النفــاق يكـون املجـال فيـه متاحــا ّإمـا للنكـران وإمـا لالتقــان  .وإن
كانت مؤتمرات الدنيا كلها لن تعفي حياة الناس من أعباء البداية من جديد .
 - 95وإن من املنافق@ن من أبناء أمتنا العربية من يناهضـون الاسـالم باسـم العروبـة فيسـتفزون الشـعب العربـي املسـلم
إ_ــى درجــة يصــبح معهــا -ــي حاجــة إ_ــى الحــديث عــن العالقــة بــ@ن العروبــة والاســالم  .وإ6Bــم ملنــافقون أل6Bــم إذ يصــدقون -ــي
ً
الاخبــار عــن غ@ــ<هم حينمــا يشــهدون جهــارا أن الشــعب العرب ــي شــعب مســلم يبغــون مرضــاته  ،ربمــا ليقــبلهم -ــي مواق ــع
القي ــادة من ــه  ،يك ــذبون  -ــي الاخب ــار ع ــن أنفس ــهم إذ يخف ــون م ــواقفهم م ــن الاس ــالم تح ــت س ــتار م ــن الش ــعارات وٓالاراء .ز
ؤالافكار ال تنت Áجميعا إ_ى استبعاد الاسالم من حياة الشعب العربي ح لو بقي مناسك وعبادات .
 - 96ولســنا قــادرين - ،ــي حــديث محــدود  ،عVــى تتبــع كــل صــور النفــاق الــذي يخفــي مناهضــة الاســالم بالعروبــة  .وإن مــن
ً
أشـ ــكاله مـ ــاهو ظـ ــاهر السـ ــذاجة بحيـ ــث اليسـ ــتحق أن نتتبعـ ــه  .مـ ــن ذلـ ــك  -مـ ــثال  -الاسـ ــتعالء عVـ ــى الاسـ ــالم بالعروبـ ــة ،
والاســتعالء انفصــال يمهــد لالســتغناء  .يفــاخر بعــض العــرب بــأن قــد كــان الرســول مــ}6م  ،وكــان القـرآن بلغــ6°م  ،وبــأن -ــي
ذل ــك آيت ــ@ن ع Vــى أن الاس ــالم دي ــن الع ــرب  ،وفض ــلهم ع Vــى الن ــاس كاف ــة  ،وأ 6Bــم ق ــد اس ــتحقوا أن توض ــع ف ــ67م الرس ــالة
فوض ــعت  .ا 6Bــم ين ــافقون الش ــعب العرب ــي يبغ ــون مرض ــاته ربم ــا ليق ــبلهم  -ــي موق ــع القي ــادة من ــه  ،ولك ــ}6م يجعل ــون م ــن
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الاســالم ثمــرة مــن ثمــار حضــارة ينس ـبو6Bا إ_ــى أمــة عربيــة لــم توجــد قــط  .كــأن العروبــة Éــي ٔالاصــل  ،ومــا كــان الاســالم إال
فرعــا  .ونشــهد أننــا لــم نق ـرأ ولــم نســمع شــيئا اك¢ــ< جهالــة مــن هــذا الــذي اختــارﻩ بعــض العــرب أســلوبا ملناهضــة الاســالم
باسم العروبة .
وذلــك ألن ٔالامــر عنــدنا عكــس مـ ّ
ـايتوهمون  .إن ﷲ يعلــم حيــث يجعــل رســالته  .هــذا حــق  .ومــن الحــق أيضــا أن ﷲ قــد
ّ
تخلفــا  .وحــ الـذين ّ
يعدونــه مــ}6م
أرسـل الرســول إ_ـى حيــث كــان النـاس -ــي أشــد الحاجـة إليــه  .نقـول إ_ــى أك¢ــ< الجماعـات
بطــال تاريخيــا عربيــا يعرفــون أن ٔالابطــال يظهــرون حيــث يكــون النــاس -ــي أشــد الحاجــة إلــ67م  .نظــرة واحــدة تعــود بنــا إ_ــى
الخيطـة البشـرية -ـي زمـان اللرســالة تكشـف لنـا أن كـل املجتمعــات القبليـة حـول الجزيـرة العربيــة و-ـي أطرافهـا كانـت قــد
ارتقــت نســبيا إ_ــى مايجــاوز العالقــات القبليــة املتخلفــة لتنــدمج القبائــل -ــي شــعوب مســتقرة أو شــبه مســتقرة  .والشــعوب
أك¢ــ< تحض ـرا مــن القبائــل  .كــان النــاس -ــي مصــر ومايل67ــا غربــا جــاوزوا املرحلــة القبليــة وأصــبحوا شــعوبا مســتقرين عVــى
أرض ينظمــون العالقــات فيمــا بيــ}6م عVــى وجــه جمــاي التكــاد تظهــر عVــى ســطحه نتــوءات العالقــات القبليــة املتحللــة .
كــذلك كــان ٔالام ــر  -ــي الشــمال حي ــث كان ــت الام=<اطوري ــة الرومانيــة ق ــد قض ــت على ــالتمرد القبVــي وفرض ــت ع Vــى الن ــاس "
التعايش " -ي ظل سياد6ا لينتقلوا بذلك من الطور القبVي إ_ى الطور الشعوبي .
وكانــت الام=<اطوريــة الفارس ــية قــد فعلــت ال ñــء ذاتــه فيم ــا يVــي الجزيــرة ش ــرقا  .بــل أن املجتمعــات القبلي ــة -ــي أط ـراف
الجزيــرة املجــاورة للحبشــة وفــارس -ــي الجنــوب  ،واملجــاورة للفــرس -ــي الشــرق  ،وللرومــان -ــي الشــمال  ،كانــت قــد ســرت
إل67ا العدوى الحضارية من خالل التعامل  ،فاستقرت ودخلت مرحلة التطور من القبلية إ_ى الشعوبية  .وقد سبق أن
تحدثنا -ي هذا تفصيال .
املهم أنه من ب@ن كل البشر املعروف@ن الذين عاشوا عصر ماقبل البعثة لم يكن قد بقي متخلفا عند الطور القبVي بكل
عالقاتــه الوثنيــة ) تعــدد ٓالالهــه رمـزا لتعــدد القبائــل ( والعرقيــة والعصــبية إال -ــي الحجــاز ومايليــه ويحــيط بــه مــن البــدو )
ٔالاعراب (  .فاستحقوا بحاج6°م إ_ـى التطـور أن يكـون مـ}6م وفـ67م الرسـول الـذي لـم يلبـث أن حـرر املـؤمن@ن مـن التخلـف
القبVي وارتقى 6²م إ_ى أن يكونوا -ي املدينة شعبا سيصنع منه التاريخ أمة .
وآتاﻩ ﷲ كتابا عربيا  ) .انا انزلناﻩ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ( } يوسف  . { 2 :فيقولون ألن أولئك ٔالاعراب كـانوا فرسـان
البالغة  .وإنا لنقول غ@< مايقولون  .لقد كان اولئك ٔالاعراب يعرفون حروف لغ6°م وكلما6ا ّ
ويغ<¥ون بمـا ظنـوا أ6Bـم فيـه
متفوق ــون  .فج ــاء القـ ـرآن بلغ ــ6°م يتح ــداهم  ) :ق ــل ف ــأتوا بس ــورة مثل ــه وادع ــوا م ــن اس ــتطعتم م ــن دون ﷲ إن كن ــتم
صــادق@ن ( } يــونس  . { 38 :فكانــت املعجــزة الــ كشــفت عجــزهم عمــا يمكــن أن تؤديــه الحــروف ذا6ــا  ،الكلمــات ذا6ــا ،
مــن صــيغ بالغيــة لــم تخطــر لهــم عVــى بــال  .فجـ ّـردهم مــن الســبب الوحيــد لغــرورهم الجــاهVي  .ومــا أصــابوا مــن بعــد  ،ممــا
اليزالون يفاخرون به من حضارة قومية اسهموا 6²ا -ي تقدم الناس كافة  ،إال بعـد أن أمـدهم الاسـالم باسـباب التقـدم
الحضــاري  .ومــا كــانوا أمــة عربيــة إال بــه بعــد أن كــانوا أعرابــا  .إن الاســتعالء عVــى الاســالم بالعروبـة مناهضــة " وأركســة "
ؤالاركســة مــن أركــس أي قلــب إدراكــه  .ثالثيــة ركســه يركســه أي ّردﻩ مقلوبــا وقلــب اولــه عVــى آخــرﻩ فــارتكس  .وصــدق ﷲ
العظــيم حــ@ن قــال -ــي املنــافق@ن  ) :فمــا لكــم -ــي املنــافق@ن فئتــ@ن وﷲ أركســهم بمــا كســبوا  ،أتريــدون أن 6ــدوا مــن أضــل
ﷲ ومن يضلل ﷲ فلن تجد له سبيال ( } النساء . { 88 :
- 97ومــن أشــكال مناهضــة الاســالم بالعروبــة  ،نفاقــا  ،تفضــيل بعضــهم " الاســالم املســتن@< " والاشــادة بــه والــدعوة إليــه .
كأن ثمة إسالم@ن أحدهما مستن@< يشهرونه وٓالاخر مظلم اليش@<ون إليه  .أما مصدر الضوء الذي وقع -ي ظ}6م أن قـد
وقع عVـى " إسـالم " فاسـتنار واحتجـب عـن " إسـالم " فـأظلم  ،فهـو أفكـارهم ومـا يشـ6°ون  .فخالصـة مـوقفهم مـن الاسـالم
أن تحل أفكارهم محله -ي حياة ٔالامة العربية  .ولو أنصفوا أنفسهم لتحـدثوا عـن الاسـتنارة والاظـالم -ـي املـذاهب وٓالاراء
ً
واجتنب ـ ــوا الاس ـ ــناد إ_ ـ ــى الاس ـ ــالم  .وأن يكون ـ ــوا مس ـ ــلم@ن ع Vـ ــى م ـ ــذهب يرون ـ ــه مس ـ ــتن@<ا فعل ـ ــ67م أن يق ـ ــدموﻩ م ـ ــذهبا ع Vـ ــى
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مس ــؤولي6°م  -ــي الص ــواب والخط ــأ  ،وال يق ــدموﻩ ع Vــى أن ــه الاس ــالم املس ــتن@< بم ــا ي ¥ــ<ك مج ــاال للظ ــن ب ــأن ثم ــة إس ــالما غ@ ــ<
مستن@<  .إال أن يكونوا من املنافق@ن الذين ّ
يفضلون أن يبقوا مذبذب@ن -ي ذلك الإ_ى هؤالء وال إ_ى هؤالء .
 - 98غ@< أن من أشكال النفاق الـذي ينـاهض الاسـالم بالعروبـة مـاهو أك¢ـ< إتقانـا  ،وبالتـا_ي اك¢ـ< خطـورة  .هـو أك¢ـ< إتقانـا
ألنه مصوغ -ي قوالب فكرية جادة  ،أو تبدو جادة - ،ـي البحـث عـن حلـول صـحيحة امشـكالت الحيـاة الواقعيـة -ـي أمتنـا
العربية والجدية الفكرية تستدي الاح<¥ام  .وÉي ّ
تقدم إ_ى الناس -ي وطننا العربي ما يغر6mم طريقـا إ_ـى مسـتقبل أفضـل
 ،واملسـتقبل ٔالافضـل يســتدي القبـول  .وÉـي التعــرض لالسـالم إنكـارا أو قبــوال  ،وهـو ماقـد ير÷ــ عامـة املسـلم@ن الــذين
اليرضــ67م الجــدل حــول مااســتقروا عليــه مــن عقيــدة  .إ6Bــا أشــكال واضــحة العطــف عVــى العروبــة غامضــة املوقــف مــن
الاسالم  .وهنا -ي هذا الغموض  ،قد يكون عش النفاق  :إذ مادامت عالقة الاسالم بالحياة الافضل مطروحـة للحـديث
 ،فــإن ترشــيح طــرق أفضــل للحيــاة  ،ثــم الصــمت عــن الاســالم هــو - -ــي 6Bايــة املطــاف  -ا6mــام الشــعب العربــي بالثقــة -ــي
إمكان تحقيق مستقبل أفضل بدون حاجة إ_ى الاسالم .
اخطر تلك الاشكال  ،واك<¢ها اتقانا  ،مايقال له " العلمانية " .

قـصة " العلمانيـة "
 " - 99العلمانية " نزعة ترى  ،أو تعمل عVى  ،مايقال له " الفصل ب@ن الدين والدولة "  .وملا كانت كلمة الـدين غ@ـ<ذات
ً
ً
داللــة محــددة عVــى ديــن معــ@ن  ،بــل تطلــق تجريــدا عVــى كــل مــاهو ديــن  ،أو كــل مــا أســماﻩ اصــحابه أو منكــروﻩ دينــا  ،بــال
تفرقة  ،وملا كانـت كلمـة " الدولـة " قـد اختلفـت دالل6°ـا عVـى مـدى العصـور فأطلقـت عVـى ٔالاسـر الحاكمـة  ،وأطلقـت عVـى
ً
ً
الحكم ذاته  ،ثم Éي -ي العصر الحديث تطلق عVى مجموعة من العناصر املادية واملعنوية والبشرية  ،تؤلف معا واقعـا
ً
ً
ـيال (  ،فلــيس ثمــة غرابــة -ــي ان تكــون
مع<¥فــا بــه ) ســنع6² Äــا الســلطة -ــي هــذا الجــزء مــن الحــديث إ_ــى أن نعودإل67ــا تفصـ
ً
ً
ً
كلمــة " العلمانيــة " م ــن أك¢ــ< الكلم ــات غموضــا  .وم ــع ذلــك ف Áــ كلمــة رائج ــة رواجــا كب@ ـ<ا -ــي ٔالادب السيا ــ  .أمــا ع Vــى
مســتوى الكــالم املرســل أو الــدعائي فقــد يكــون اســتعمالها مــن لــوازم الاســتعراض الــذي يريــد بــه بعــض املثقفــ@ن الايحــاء
بأ6Bم عاملون أو علماء  ،أو أ6Bم ينتهجون العلم -ي التفك@< أو التـدب@< أو الحركـة  ،أو مـن لـوازم " الاسـتعباط " الـذي يريـد
به بعـض الهـارب@ن مـن املشـكالت الايحـاء بـأن حركـة الهـرب تكتيـك محسـوب ) الهـروب مـن فلسـط@ن عربيـة إ_ـى فلسـط@ن
علمانية ( .
ولعل مرجع الظن بـأن كلمـة " علمانيـة " قـادرة عVـى الايحـاء بمـا ير÷ـ غـرور مسـتعمل67ا أو احالمهـم مـا يـدخل -ـي تركي¡6ـا
من حروف كلمة " العلم " ح لتكاد تنäء بأ6Bا مشتقة م}6ا  ،أو ذات صلة وثيقة بالعلم  ،وÉي ليست كذلك  .العالقة
ً
ً
البتة ب@ن " العلمانية " نزعة وب@ن " العلم " م}6اجا  .ؤالاصل الالتي Äلل<¥جمة العربية ينفي مثل هذﻩ الصلة .
أك <¢من هذا غرابة ومدعاة لغموض داللة كلمة العلمانية ما يوíي به استعمالها للتعب@< عن نزعة " الفصـل بـ@ن الـدين
والدولــة" مــن أ6Bــا معارضــة أو مناقضــة للــدين  .وقــد ســاعد عVــى شــيوع وهــم التنــاقض بــ@ن العلمانيــة والــدين ا6Bــا كانــت
ثمــرة التي ــار الفكــري العقائ ــدي الجــارف ال ــذي أخــرج أوروب ــا م ــن ظلمــات قرو 6Bــا الوســطى وع ــرف باســم حرك ــة التن ــوير .
وقادتــه الفكــري@ن كــانوا ملحــدين  :هوجــو جروتيــوس )  ( 1645- 1583وتــومس هــوبز ) (1679- 1588وجــون لــوك ) - 1632
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 ( 1704وديفيــد هيــوم )  ( 1776 - 1711وجــان جــاك روســو )  ( 1778 - 1712وج@<مــي بنتــام )  ( 1832 - 1748وســتيوارت
مل )  ( 1873 - 1806وهربرت سبنسر )  . . .( 1903 - 1820الخ .
هذا -ي ح@ن أن جوهر حركة التنوير ٔالاوروبي هو الثقة -ي مقدرة العقل عVى ادراك الحقيقة  .وهو جوهر ن<¢ت بذورﻩ -ي
أوروبــا جماعــة مــن الدارســ@ن يســمو6Bم جملــة " املدرســة الرشــيدية " نســبة ا_ــى الفيلســوف العربــي املســلم ابــن رشــد )
 ( 1198 - 1126ال ــذي نقل ــوا عن ــه فع ــرف ٔالاوروبي ــون ع ــن طريق ــه الفيلس ــوف الاغريق ــي أرس ــطو  ،وفلس ــفته وش ــرحها ) .
ت ــرجم الاس ــكتلندي ميخائي ــل س ــكوت )  ( 1234 - 1175اغل ــب اعم ــال اب ــن رش ــد إ_ ــى الالتيني ــة  -ــي الف ¥ــ<ة م ــاب@ن ) 1217
و . ( 1230وإذا ك ــان ٔالاوروبي ــون ق ــد ش ــاءوا  -ألس ــباب العالق ــة له ــا بااليم ــان أوالكف ــر أو الفلس ــفة  -أن ينك ــروا اب ــن رش ــد
حامل مشكاة النور إ_ى اوروبا املظلمة فإنه من غ@< املنكور أن من ب@ن فالسفة التنوير وقادته الفكري@ن فالسفة عباقرة
دافعوا عن الدين بسالح العقل وآمنوا  ،ليستطيعوا أن يفهموا كمـا قـال مـن قبـل سـان انسـلم )  . ( 1109 - 1033مـ}6م
ديكــارت )  ( 1650 - 1596وليبåــ (1716- 1646 ) ¤وجــورج بــاركVي )  ( 1753 - 1685وجوزيــف بتلــر )  ( 1752 - 1692وكانــت
)  (1804 - 1724وهيغل )  ( 1831 - 1770وه@<مان لوتز )  . . . ( 1881 - 1817الخ .
ً
والواقع أن حركة التنوير ذا6ا لم تكن إال امتدادا ملـا يسـم -ـي تـاريخ أوروبـا ثـورة الاصـالح الـدي Äالـ انـدلعت -ـي أوائـل
الق ــرن الس ــادس عش ــر وقاده ــا م ــارتن ل ــوثر ٔالامل ــاني ال ــذي ب ــدأ دعوت ــه ع ــام  ، 1520وج ــان ك ــالفن السويس ــري ال ــذي ب ــدأ
دعوت ــه ع ــام  . 1536ولق ــد ك ــان الاص ــالح ال ــدي Äث ــورة ض ــد احتك ــار الكنيس ــة  -ــي روم ــا تفس ــ@< الانجي ــل وم ـ ّـد قدس ــيته إ_ ــى
املــذهب الكــاثوليكي  ،ليصــبح املــذهب هــو الــدين  .ولــم يلبــث الاصــالح الــدي Äأن تطــور ليصــبح ثــورة ضــد تكبيــل العقــل
بقيــود الــوíي كمــا يصــوغه مــذهب الكنيســة فيمــا سـ ّـم بحركــة التنــوير  ،ولــم تلبــث حركــة التنــوير أن تطــورت إ_ــى ثــورة
سياسية ضد استبداد الكنيسة بالسلطة  ،فكانت العلمانية .
ّ
لقــد كانــت كلهــا مراحــل حركــة ثوريــة واحــدة اســتمرت أك¢ــ< مــن قــرن@ن ضــد مؤسســة تحتكــر العلــم والفهــم والحكــم دون
النـاس أجمعــ@ن  ،وتفـرض علمهــا وفهمهـا وحكمهــا عVــى النـاس باســم الـدين  .فكانــت Éــي الـدين حــ@ن يكفـر النــاس بالــدين
أو يعارضونه أو يناقضونه  ،ولم يكن الدين هو املسيحية  .وقد ّ
تجسد هذا املوقف -ي املذهب " ّ
الرباني " الذي ّروج لـه
فــولت@< )  ( 1778 - 1694ف ـراج -ــي أوروبــا وانتش ــر  .واملــذهب الربــاني يــؤمن بــاهلل وينك ــر الــوíي ويثــق بالعقــل  .بــل ان تل ــك
ً
الكنيسة قد كانت سببا -ـي شـيوع الهرطقـة عVـى مـدى ثالثـة قـرون سـابقة عVـى الثـورة الفرنسـية  .وإذا كـان كب@ـ< املـادي@ن
امللحدين البارون دي هلبـاخ )  ( 1789 - 1723قـد قـال ان الـدين هـو السـبب ٔالاساـ للتعاسـة  ،فإنـه كـان يـردد ماقالـه
من قبله أحد كبار كهنة الكنيسة ذا6ا  .قال الكردينال ريجيتا لدبول -ي مجلس الكرادلة الذي انعقد عام  ، 1546اننا
نح ــن املس ــؤولون ع ــن التعاس ــة ال ــ حل ــت م ــن انتش ــار الهرطق ــة وانح ــدار ٔالاخ ــالق املس ــيحية  ،ألنن ــا فش ــلنا  -ــي أن ن ــزرع
الحقل الذي سلم الينا  ،اننا كامللح الذي فقد طعمه .
يخطـيء اذن الــذين ّ
يظنــون أن العلمانيــة مــذهب فكــري مضــاد للــدين  ،ويخطــيء الــذين يظنــون أن العلمانيــة قــد وفــدت
إلينــا دعــوة إ_ــى الالحــاد لتن¥ــ¤ع مــن قلوبنــا الايمــان  .ولقــد أضــل هــذا الخطــأ كث@ــ<ين  ،فرموهــا  ،إذ رموهــا  ،حيــث ّ
ظنــوا
موضع الخطورة ف67ا عVى الدين  .نقول " خطأ " ونقول " ظنـا " ألننـا النريـد أن نسـبق أسـباب اليقـ@ن  .وقـد نعلـم حينئـذ
ً
ً
ّ
واقêي 6mدد حيـا6م فلفـ6°م إ_ـى خطـر وهمـ 6mـدد ايمـا6Bم
أن ثمة عدوانا منظما قد أراد أن يل Áضحاياﻩ عن دفع خطر
فأوíى إل67م بأن العلمانية نزعة إلحادية معارضـة أو مناقضـة للـدين عامـة فغـاب عـن الادراك العـام مـا-ي العلمانيـة مـن
مناقضة ومناهضة لالسالم خاصـة  .ولـن نـدرك ماغـاب بـدون معرفـة كاملـة بحقيقـة العلمانيـة  .سـنج6°د مااسـتطعنا -ـي
ّ
كشف حقيق6°ا ملن اليعرفون  ،ونرجو أال يندهش أحد م}6م حينما يدرك أن أصل العلمانية بمعÄـ الفصـل بـ@ن الـدين
ً
والدولــة الــ يــوíى إلينــا بأ6Bــا مناقضــة للــدين  ،مــذهب ديÄــ -ــي املســيحية نشــأ معهــا  ،فرضــا مــن فروضــها  ،ثــم اســتمر
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ً
ً
ً
ركنا من أركا6Bا  ،وجزءا من ترا6ûا الالهوتي  .لم يدخل العقل البشري إال 6²ا  ،إذ لم يكن معروفا -ي أي دين من قبل ،
ولم ينتقل م}6ا إ_ى ّ
أي دين من بعد .
6ي الXfـوديـة
ً
ً
ً
 - 100فمن قبل كان ال67ود مجتمعـا قبليـا جـائال -ـي ٔالارض  ،الأرض لـه ،إال مـايقيم عل67ـاح يåـ¤ع ع}6ـا  ،مـثلهم -ـي ذلـك
ً
مثــل كــل املجتمعــات القبليــة الــ كانــت تجــوب ٔالارض إ_ــى ماقبــل عصــر الشــعوب ثــم القوميــات  ،ومــا يـزال بعضــها جــائال
 ــي ٔالارض ح ــ ٓالان  .ف åــ<ى فيم ــا كتب ــه ال 67ــود ع ــن ت ــاريخهم  -ــي أس ــفار التك ــوين والخ ــروج والتثني ــة واملل ــوك م ــن كت ــا6²ماملســم " تــوراة " أن قــد كانــت بــداي6°م عشــ@<ة إبـراهيم عليــه الســالم -ــي مدينــة أور جنــوبي مدينــة بابــل ) العـراق (  .وم}6ــا
بدأت جول6°م القبلية الطويلة  ،إ_ـى حـاران  ،ثـم كنعـان ) فلسـط@ن (  ،ثـم مصـر  ،ثـم ح=ـ<ون ) فلسـط@ن (  ،تحـت قيـادة
ابراهيم  ،ثم إ_ى مصر مرة أخرى بدعوة من يوسف بن يعقوب عل67مـا السـالم  ،ثـم إ_ـى سـيناء تحـت قيـادة موـ عليـه
السالم ملدة جيل@ن  ،ثم إ_ى فلسك@ن تحت قيادة يوشع بن نون  ،ثم إ_ى العراق أسـرى عVـى دفعتـ@ن  :دفعـة سـاقها ملـك
اشور  ،ودفعة ساقها ملك بابل  .وابتداء من  539ق.م  .استو_ى دارا  ،ملك فارس  ،عVـى كـل ٔالارض الـ كـانوا يجولـون
ف67ا  ،ثم من بعد الفرس استو_ى عل67ا اليونانيون بقيادة الاسكندر الاك=< عام  332ق.م  .ثم استو_ى عل67ا الرومان عام
 58ق.م  .طوال تلك الف<¥ة ال بدأت باالستيالء الفار ح 6Bاية الاستيالء الروماني لم يكن لل67ود ارض خاصة 6²م
ولــو كــانوا مقيمــ@ن ف67ــا بــاذن مــن صــاح¡6ا الغالــب  .ثــم انتÁــ تــاريخهم عــام  70بعــد املــيالد حــ@ن أبــادهم الرومــان جملــة ،
ً
ّ
ودكوا مواقع إقام6°م  ،وأحالوا هيكلهم املقدس رمادا .
ً
ً
وليســت الهجــرة  -ــي ٔالارض بحثــا ع ــن الــرزق أو ٔالام ــن Éــي املي@ ــ ¤الوحيــد للمجتم ــع القبVــي  ،ب ــل مــن مم@¤ات ــه أيضــا وح ــدة
مصدر السلطة -ي إدارة شؤون القبيلة  .ولقد كان ذاك املصدر الوحيد -ـي كـل املجتمعـات القبليـة هـو الـدين سـواء كـان
ً
ً
ً
ً
ـددا  .ومـع أن الطريـق إ_ـى مركـز القيـادة -ـي القبيلـة ّ ،
أي قبيلـة ،
وثنيا أم سماويا  .وسـواء كـان الالـه الـوث Äواحـدا أم متع
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لم يكن دينيا دائما  ،وال كان سلميا -ي كل الحاالت  ،إال أن الوصول اليه كان دائما دليال مقبوال عVى اختيار ٓالالهة من
ً
انتصر فوصل  .وكث@<ا ماكانت الطقوس الدينية ال تVي النصر شهادة لرئيس القبيلـة الجديـد بأنـه الالـه أو ممثـل الالـه
 .وكــان الكهنــة أوالســحرة هــم الشــهود عVــى تلــك الصــلة بــ@ن الســلطة ومصــدرها الــدي ، Äأي عVــى شــرعية الســلطة  .وملــا
كانـت السـلطة -ــي كـل قبيلــة مقصـورة عVــى أفرادهـا الــذين ينتسـبون عـادة إ_ــى ج ّـد واحــد  ،حقيقـي أو مزعــوم  ،فقـد كــان
ً
ً
لكل قبيلة دي}6ا وإلهها أو آله6°ا املقصورون عل67ا  .وكان كل ذلك "مع<¥فا به " لكل قبيلة -ي املجتمعات القبلية  ،مع<¥فا
به من القبيلة املعنية ومن القبائل ٔالاخرى .
ولــم يكــن ال67ــود إال قبيلــة لهــا إلههــا الخــاص " 6mــوﻩ " ّ
فحرمــت علــ67م النصــوص القبليــة املوضــوعة -ــي التــوراة أن يعقــدوا
ّ
ّ
أي حلف مع آلهة القبائـل ٔالاخـرى  .فيقولـون عVـى لسـان إلههـم " 6mـوﻩ "  " :إنـي أدفـع إ_ـى أيـديكم سـكان ٔالارض فتطـردهم
ً
مــن أمامــك  .التقطــع معهــم والمــع الهــ6°م عهــدا " ) ســفر الخــروج  ،اصــحاح  23آيــة  ( 33، 32 :وهــو مــايع " Äالاع ¥ـ<اف "
ً
القبVي بآلهة القبائـل ٔالاخـرى  .عVـى أي حـال فـإن تـاريخ ال67ـود نمـوذج يكـاد أن يكـون كـامال للـدين كمصـدر وحيـد للسـلطة
 ــي ك ــل العص ــور الس ــابقة ع Vــى ظه ــور املس ــيحية  ،وبالت ــا_ي ع Vــى غي ــاب فك ــرة "العلماني ــة " ع ــن العق ــل البش ــري  -ــي تل ــكالعصور .
 - 101فعVــى مســتوى القيــادة القائمــة بالســلطة تــوارث قيــاد6م ابـراهيم ثــم اســحق ثــم يعقــوب ثــم يوســف ثــم موــ ثــم
ً
مجموعة مـن رجـال الـدين يسـمون " القضـاة " آخـرهم صـموئيل النäـ ملـدة  450عامـا  .ثـم مـن بعـدهم داود ثـم سـليمان
نحــو عــام  1000قبــل املــيالد  .وكــان كــل اولئــك القــادة القبليــون " أنبيــاء " -ــي الوقــت ذاتــه  .وكــان قــاد6م القبليــون -ــي ظــل
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الســيطرة الفارســية واليونانيــة والرومانيــة " كهنــة " يختــارهم الفــرس واليونــانيون والرومــانيون إبقــاء عVــى نســبة الســلطة
ً
القبلية إ_ى الدين ولو كان مصدرها الواقêي ال6mوديا
 - 102أمــا عVــى مســتوى النظــام القبVــي الــداخVي بكــل عالقاتــه السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة فقــد عــاش ال67ــود
طوال تاريخهم يحكمهم نظام " الشريعة "  .والشريعة مدونة -ي مرجع@ن ٔ .الاول  ،كتاب يقدسونه اسمه التوراة ينطوي
 ،بجــوار الوصــايا العشــر املع¥ــ<ف 6²ــا رســالة موــ عليــه الســالم إ_ــى قومــه  ،عVــى مجموعــة كثيفــة مــن كليــات وتفاصــيل
أحكام العبادات ) الطقوس (  ،واملعامالت املدنية والجزائيـة ) الجـرائم وعقوب6°ـا (  ،واملاليـة )الامـالك والعشـور والنـذور
(  ،والاجتماعية ) إذا مات والد عن غ@< ولد كان ألخيه أن ي¤¥وج أرملته عVى أن ينسب الابن البكر الذي ينجبه م}6ا إ_ى
أخيه الذي مات ) التثنية  :اصحاح  25آية . ( 7- 5 :
أما املرجع الثاني فهو التلمود وهو قسمان  " :املشنة " أي صورة الشريعة " والجمارة " أي ملحق الشريعة .
وكالهمــا تفاســ@< وشــروح لألحكــام دينيــة ٔالاصــل  ،وإن كانــت قــد تكــاثرت وتشــعبت حــ أصــبحت عنــد بعــض ال67ــود Éــي
املرجع دون التوراة ) طائفة ال=<وشيم ( ..
وهكــذا لــم يعــرف تــاريخ ال67ــود مــايمكن أن يقــال لــه " قــانون وضــêي " ولــو عVــى مســتوى الســلوك اليــومي  .وكــل ماوضــعوﻩ
ً
فعال وضعه الكهنة ّ
وردوﻩ إ_ى الدين ليكتسب قوة الالزام  ،وÉي قوة المصدر لها -ي ال67ودية غ@< الدين .
 - 103أما عVى مستوى تنظيم ممارسة السلطة  ،باالضافة إ_ى ٔالانبياء القادة أو ٔالانبياء امللوك كان يوجد "الس}6ديم "
وه ــو هيئ ــة كهنوتي ــة ذات س ــلطة علي ــا  .يرأس ــه رئ ــيس الكهن ــة وينتخ ــب أعض ــاؤﻩ م ــن الكهن ــة والكتب ــة )علم ــاء الش ــريعة (
والالويــ@ن ) ســبط الوي بــن يعقــوب (  ،الــذين اختــارهم " 6mــوﻩ " لخدمتــه  ،املختصــون بالوظــائف الكهنوتيــة املاليــة مثــل
ّ
تلقــي العشــور والنــذور وأوائــل القطــاف وبــاكورة ٔالاثمــار وأبكــار ٔالانعــام وفديــة البكــر مــن البنــ@ن  . .الــخ وكــان " الســ}6ديم "
 6mــيمن ع Vــى حي ــاة ال 67ــود هيمن ــة كامل ــة ش ــاملة  ،ويق ــوم بممارس ــة الس ــلطة بك ــل فروعه ــا املعروف ــة الي ــوم  :التش ــريعية
والتنفيذي ــة والقض ــائية  .فق ــد ك ــان ه ــو ال ــذي يف ــتش  -ــي دف ــاتر الش ــريعة ع ــن النص ــوص ويق ــرر أ 6Bــا ملزم ــة  ،وه ــو ال ــذي
يضبط املخالفات والجرائم  ،وهو الذي يصدر ٔالاحكام وينفذها باالضافة إ_ى رقابة السلوك اليومي ّ
لكل فرد للتأكد من
ً
اتفاقه مع الطقوس الدينية بدءا من طقوس غسل ٔالايدي حـ الامتنـاع عـن العمـل يـوم السـبت  .وكـان هـو الـذي يعـ@ن
فروعــه وممثليــه -ــي كــل موقــع ليمارســوا الســلطة نيابــة عنــه  .ولقــد كانــت تلــك الهيئــة الكهنوتيــة تملــك توقيــع العقوبــة "
ً
القبليــة "  :الطــرد مــن القبيلــة  ،الــ تعÄــ التكف@ــ< والتهج@ــ< معــا أو مايقابــل  -مــع بعــض الفــروق  -عقوبــة الحرمــان مــن
النظ ــام الكن ³ــ  .ولق ــد كان ــت تل ــك العقوب ــة  -كش ــأ6Bا  -ــي ك ــل املجتمع ــات القبلي ــة  -أداة حاس ــمة الخض ــاع ك ــل  6mــودي
لسيطرة " الس}6ديم " .
 - 104هكذا كانت ال67ودية وكان ال67ود قبل ظهور املسيحية  .وكذلك كانت لكل املجتمعات القبلية  .لم تكن فكرة ) وال
ً
نقول نظاما ( ازدواج السلطة - ،ي املجتمع الواحد قد خطرت للعقل البشري  .لم يكن -ي تاريخ البشرية قبل املسيحية
يع=< عما ّ
ما يسمح بنشوء لفظ ّ
تع=< عنه " العلمانية " ٓالان من فصل الدين عن الدولة .
ازدواج السـلطة
ً
 - 105ثــم جــاء الســيد املســيح عليــه الســالم رســوال إ_ــى بÄــ إسـرائيل تســبقه وتمهــد لــه وتبشــر بمجيئــه عشـرات النبــوءات
الواردة -ي كت¡6م  .قالوا  ،وكتبوا  ،قبل مîيء املسيح ان الن äاشعياء قد قال ان املسيح سـيولد مـن عـذراء  .وأن النäـ
ميخا قـد قـال بأنـه سـيولد -ـي " بيـت لحـم "  .وان النäـ هوشـع قـد قـال انـه سـيلجأ إ_ـى مصـر -ـي طفولتـه  .وأن النäـ زكريـا
قــد قــال انــه ســيدخل القــدس يــوم ٔالاحــد الســابق ع Vــى عيــد الفصــح  .وان النäــ داود قــد قــال ان احــد تالميــذ املس ــيح
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سيخونه ويسلمه ا_ى اعدائه  .. .الخ  .وتواترت الاناجيل الاربعة عVى أن قد جاء املسيح عVى ماقال انبياء ب Äاسرائيل -ي
كتــ¡6م  .بــالرغم مــن ذلــك لــم يصــدقه ال67ــود  .ولــم تفلــح كــل املعجـزات الــ وردت -ــي ٔالاناجيــل ووقعــت بــ@ن ال67ــود وتحــت
ســمعهم وبصــرهم مــن أول إحيــاء املــوتى إ_ــى إطعــام خمســة آالف مــن الجــوى مــن بعــض ســمكات ولقيمــات . . .الــخ  ،لــم
ً
تفلح -ي إقناع ال67ود الذين عاشوا دهرا ينتظرون املسيح  ،بأن املسيح هو عي ³ب Äمريم الناصري الذي عاش بي}6م .
وهو أمر تصدم غرابته قارىء الانجيل  ،إذ يبدو فيه إنكار ال67ود للمسيح صاحب كل تلك املعجزات املرئية وامللموسة ،
ً
ً
مجردا من أي م=<ر معقول  .ولكنه -ي الحق لم يكن غريبا  .كان وراءﻩ سبب بسـيط  .وهـو بعـد سـبب وحيـد  :ان عي³ـ
ً
ً
ً
ً
بــن مــريم قــد جــاء الــ67م نبيــا ورســوال ولــم يــأت ملكــا أو قائــدا  .ولــم تكــن ال67وديــة كمــا صــاغ أحكامهــا الكهنــة  ،ومــا كــان
ال67ــود كمــا صــاغهم التــاريخ قبيلــة  ،بقــادرين عVــى فهــم أو قبــول فكــرة ) مجــرد فكــرة ( الفصــل بــ@ن النبــوة وامللــك  .أو كمــا
يقال ٓالان فكرة الفصل ب@ن الدين " والدولة " أو فكرة " العلمانية " .
ّ
وكــان البــد مــن اختبــار الســيد املســيح لكشــف موقفــه مــن تلــك الفكــرة الغريبــة  .فأرســل اليــه الفريســيون  ،وهــم طائفــة
ّ
اله@<ودســي@ن  ،وهــم طائفــة مــن ال67ــود عمــالء الام=<اطوريــة الرومانيــة  ،ليخت=ــ<وﻩ " قــائل@ن :
الفقهــاء مــن ال67ــود  ،بعــض
ّ
يامعلم  ،نحن نعلم انك صادق وتعلم طريق ﷲ بالحق والتبا_ي بأحد ألنك التنظر إ_ى وجوﻩ الناس فقل لنا ماذا تظن .
أيج ــوز أن تعط ــي الجزي ــة لقيص ــر أم ال ؟ فعل ــم يس ــوع خب ــ6م وق ــال  :مل ـاذا تجرب ــون Äي ــامراؤون أرون ــي معامل ــة الجزي ــة .
ً
ً
فقدموا له دينارا  .فقال لهم  :ملـن هـذﻩ الصـورة والكتابـة فقـالوا لـه  :لقيصـر  .فقـال لهـم  " :أعطـوا إذا مالقيصـر لقيصـر
وﷲ هلل " ) م . ( 17 : 21
ً
 - 106بتلـك الكلمــات املقدسـة مســيحيا  ،ولــدت فكـرة ازدواج الســلطة -ـي العقــل البشــري  .وÉـي لــم تولـد فكــرة مجــردة ،
ً
ً
بـل صـيغت أمـرا ونظامــا للحيـاة -ـي مجتمــع íـي  .وهمـا أمـر ونظــام اليسـتمدان قو6مـا امللزمــة مـن معقولي6°مـا ذا6مــا  ،وال
م ــن مالءم6°م ــا لحاج ــة م ــن وض ــعا له ــم يتبعو6Bم ــا إن ش ــاءوا وي<¥كو6Bم ــا إن أرادوا غ@ ــ< آثم ــ@ن  .ال  ،ب ــل هم ــا أم ــر ونظ ــام
يســتمدان قو6مــا امللزمــة مــن مصــدر الال ـزام -ــي الــدين كلــه  :الايمــان باملســيح وقدســية تعاليمــه  .وهكــذا لــم يكــن نظــام
ً
ً
ً
الفصــل بــ@ن الــدين " والدولــة " أو العلمانيــة نزعــة خــارج الــدين او موقفــا منك ـرا لــه أو مضــادا  ،بــل Éــي  -أي العلمانيــة -
فرض دي Äوركن من أركان الديانة املسيحية .
ً
وهو ركن اليقوم عVى مجرد القول  " :أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل " بل يقـوم عVـى هـذا املبـدأ وعVـى تطبيقاتـه
ً
املتكـررة -ــي آيـات الانجيــل  .ذلـك أن الفصــل بـ@ن مــا لقيصــر ومـا هلل  ،قــد تـم فصــال مـاب@ن الــدين والـدنيا  ،ووضــع الســيد
املسيح املؤمن@ن به -ي موقف خيار حاسم ب@ن ملكوت السماء وب@ن زينة الحياة الدنيا من املال والبن@ن  .قال عن املال :
ً
ً
ّ
" اليقـدر أحـد أن يخـدم سـيدين  .النـه إمـا أن يـبغض واحـدا ويحـب ٓالاخـر وإمـا أن يـالزم واحـدا ويحتقـر ٓالاخـر  .التقـدرون
ً
أن تخ ــدموا ﷲ وامل ــال " ) م ــ  :اص ــحاح  6آي ــة  ( 24وق ــال ع ــن البن ــ@ن  " :التظن ــوا أن ــي جئ ــت أللق ــي س ــالما ع Vــى ٔالارض .
ً
ً
ّ
والكنــة ضــد حما6ــا  .وأعــداء
ماجئــت أللقــي ســالما بــل ســيفا  .فــإني جئــت ألفــرق الانســان ضـ ّـد أبيــه ؤالابنــة ضــد أمهــا
ً
ً
ً
ً
الانسان أهل بيته  .من أحب أبا أو أما اك <¢م Äفال يستحق Äومن أحب ابنا أو ابنة اك <¢م Äفال يستحق Äومن اليأخذ
صــليبه ويتبعÄــ فــال يســتحق ) " Äمــ  10 :آيــة  . ( 37 - 34واضــح مــن هــذين النصــ@ن فصــل العالقــات الدنيويــة ٔالاســرية
والاقتصادية عن العالقة الدينية بعـد أن كـان نـص مـن قبلهمـا قـد فصـل بي}6مـا وبـ@ن العالقـات السياسـية  .وهـو فصـل
ً
للتناقض وليس فصال للتمي@ ¤بما يع Äمنع الجمع ب@ن الدين وب@ن كل تلك العالقات  .وصيغة القول  " :اليقدر أحـد أن
يخدم سيدين " واضحة الداللة -ي تقرير الاستحالة املسيحية للجمع ب@ن الدين والدنيا .
ّ
ومن تطبيقات املبدأ ذاته أسلوب اختيار السيد املسيح لتالميذﻩ أو أسلوب اتباعهم له  .فهو اسلوب قاطع الداللة عVى
منع الجمع ب@ن الدين والدنيا  .كانت صيغته -ي كل مرة ال<¥ك من أجـل ٔالاخـذ  .تـرك شـواغل الـدنيا ألخـذ املركـز الـدي. Ä
ً
قــص الانجيــل انــه " وإذ كــان يســوع ماشــيا عنــد بحــر الجليــل رأى أخــوين ســمعان الــذي يقــال لــه بطــرس وانــدراوس أخــاﻩ
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يلقيـان شـبكة -ـي البحـر فإ6Bمـا كانـا صـيادين  .فقـال لهمـا  :هل ّـم ورائـي فاجعلكمـا ص ّـيادي النـاس  .فللوقـت تركـا شـباكهما
وتبعــاﻩ  .ثــم اجتــاز مــن هنــاك فـرأى اخــوين آخــرين يعقــوب بــن زبــدي ويوحنــا أخــاﻩ -ــي الســفينة مــع زبــدي اب67مــا يصــلحان
ً
شباكهما فدعاهما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاﻩ " ) م  " ( 22 - 18 : 4وفيما يسوع مجتاز من هناك رأي إنسانا
جالس ـ ًـا عن ــد مك ــان الجباي ــة اس ــمه ّ
م ــ فق ــال ل ــه  :اتبع Äــ  .فق ــام وتبع ــه " ) م ــ  . ( 9 : 9إن العناي ــة ب ــإبراز الاس ــتجابة
ن ّ
ـال<¥ك الفــوري للعمــل هــو إب ـراز ّ
لحديــة الفصــل بــ@ن الـ ّـدين والــدنيا ومنــع ّ
أي شــك -ــي أنــه اليمكــن
الفوريــة لألمــر املق¥ــ< بـ
الجمــع بي}6مــا ولــو لف¥ــ<ة زمانيــة قــد يقتضــ67ا الانتقــال مــن موقــع العمــل الــدنيوي إ_ــى موقــع العمــل الــدي . Äولــوال قدســية
املبدأ ملا كان ثمة مايحول دون أن يكون بطرس واند اوس ويعقوب ويوحنا ّ
وم تالميذ للسيد املسيح وعامل@ن بالصيد
ر
أو بغ@<ﻩ .
ّ
 - 107قام الفصل ب@ن السلطة الدينية والسلطة الدنيوية إذن عVى مستوى العقيدة ولـم يبـق إال تجسـيد هـذا الفصـل
ي ممارس6°ا  .أما سلطة قيصر فقد كان يمارسها قيصر وأعوانه  ،فمن ذا الذي يمارس السـلطة الدينيـة ؟ إ6Bـم تالمـذةّ
ليخصــهم بــالعلم دون العامــة مــن النــاس  ،فقــد كــان
الســيد املســيح الــذين اختــارهم ليتبعــوﻩ  .لــم يخ¥ــ<هم لــيعلمهم أو
ّ
عليه السالم يعلم الكافة ويسêى إل67م حيث يكونون بدون تخصيص  .ولكنه اختارهم ليمنحهم  ،وحدهم دون الباق@ن
ً
 ،ماكــان يتمتــع بــه هــو مــن قــوة روحيــة  ،وليخــولهم ســلطة الــدين  ،وليجعــل مــ}6م رســال  ،ولتكــون لهــم وحــدهم الكلمــات
ٔالاخ@ــ<ة -ــي كــل شــؤون الــدين  ،ولتكــون طــاع6°م عنــوان الايمــان بــه  .يقــص الانجيــل أن الســيد املســيح قــد " دعــا تالميــذﻩ
ً
الاث Äعشـر وأعطـاهم سـلطانا عVـى أرواح نجسـة حـ يطردوهـا ويشـفوا كـل مـرض وكـل ضـعف ") مـ  ( 1 : 10ثـم أعلـن
لهم وللكافة  " :من يقبلكم يقبل Äومن يقبلÄـ يقبـل الـذي ارسـل ) " Äمـ  " .( 40 : 10وأنـا أقـول لـك انـت يـابطرس وعVـى
هــذﻩ الصــخرة ابÄــ كنيســ وأبــواب الجحــيم لــن تقــوى عل67ــا  .وأعطيــك مفــاتيح ملكــوت الســماوات  .فكــل ماتربطــه عVــى
ّ
ً
ً
ٔالارض يكون مربوطا -ي السماوات  ،وكل ما تحله عVى ٔالارض يكون محلوال -ي السماوات " ) م . ( 20 - 18 : 16
 - 108لم يكن تالميذ املسيح ) وخلفاؤهم ( اذن مجرد مسيحي@ن بل كانوا " رجال الـدين "  .ويسـتحق هـذا التعب@ـ< ٔالاخ@ـ<
انتباهــا خاصــا  .ذلــك ألنــه يطلــق -ــي مرســل الحــديث -ــي مجتمعنــا العربــي املســلم عVــى الــذين ينســب الــ67م أو ينســبون إ_ــى
انفس ــهم معرف ــة أوس ــع أو أعم ــق أو أك ¢ــ< تخصص ــا بعل ــوم العب ــادات والفق ــه واملع ــامالت -ـ ـي الش ــريعة الاس ــالمية  .وه ــم
يحظون عVى هذا الوجه بقدر من التوق@< الذي يستحقه العلماء املتخصصون  ،وبقدر من الثقة الـ يـوíي 6²ـا كـل مـن
ً
اشــ6°ر بأنــه عــالم فيمــا أحــاط بــه علمــا  ،أو تخصــص فيــه  .ثــم إ6Bــم قــد اســتحقوا اح¥ـ<ام التــاريخ كلمــا تولــوا الــدفاع عــن
الاسالم بالحجة ضد مناهضيه خاصة -ي مراحل تاريخيـة سـادها الجهـل والانحطـاط ففتحـا -ـي جـدار الحصـانة الدينيـة
ثغرات تسربت م}6ا الدعوات املناهضة  .ولقد كان ٔالازهر قلعة ذاك الدفاع عVى مدى قـرون  ،فأصـبح لقـب " رجـل ديـن
"  ،يطلــق عVــى املتخــرج@ن مــن ذلــك املعهــد العظــيم أو املنتســب@ن إليــه  .ولقــد يطلــق العامــة لقــب " رجــل ديــن " مجاملــة ،
عVــى الــذين يجــودون قـراءة القـرآن أو الــذين مــايزالون محتفظــ@ن ألنفســهم بــذلك الــزي الــذي كــان يلبســه الكافــة ) الجبــة
والعمامة ( ألنه الزي الغالب لطلبة وخريîي الجامعـات الـ كانـت للكافـة  ،ثـم أصـبحت مقصـورة عVـى العلـوم الدينيـة .
ولكــن " رجــال ال ـدين " أولئــك  ،كمــا نســم67م -ــي مجتمعنــا العربــي املســلم  ،اليســتمدون مــن علمهــم أو تــاريخهم أو ز6mــم
سلطات أو حقوقا أو امتيازات عVى غ@<هم من املسلم@ن  ،ال -ي شؤون الدين وال-ي شؤون الدنيا  .وليس ثمة أك <¢بالغة
ــي التعب@ــ< عــن هــذا ممــا قالــه الامــام محمــد عبــدﻩ حــ@ن قــال  " :لــيس -ــي الاســالم ســلطة دينيــة ســوى املوعظــة الحســنةّ
والـدعوة إ_ــى الخ@ــ< والتنف@ــ< مـن الشــر  .وÉــي ســلطة ّ
خولهــا ﷲ ألدنـى املســلم@ن يقــرع 6²ــا أنـف اعالهــم كمــا خولهــا ألعالهــم
يتناول 6²ا أدناهم " .
ل ــيس هك ــذا دالل ــة تعب@ ــ< " رج ــال ال ــدين "  -ــي املس ــيحية  .ا 6Bــم خلف ــاء الرس ــل املتفرغ ــون ألداء وظ ــائف الرس ــالة  ،ال ــذين
ينتمــون إ_ــى مجتمــع خــاص 6²ــم  ،مغلــق علــ67م  ،اليقبــل فيــه ّ
أي فــرد إال عVــى درجــات مــن الطقــوس والاختبــارات تنتÁــ
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بقبوله  .والينتسب إليه من خارجه أحد ولو كان عبقري العلم بالدين املسيàي  .وتتدرج عالقاته الرئاسية طبقـات فـوق
ً
طبقات فوقهم قمم من الرجال قد يبلغ بعضهم مراتـب " القديسـ@ن "  .ثـم إن لهـم عVـى النـاس سـلطانا التسـتقيم حيـاة
ً
الناس بغ@< طاعته  .فال يصبح املسيàي مسيحيا بمولدﻩ  ،واليكفي ايمانه  ،بل ينتم إ_ى دينه عVى أيد6mم " بالتعميد " .
والينعقد زواج بـ@ن مسـيحي@ن إال إذا عقـدوﻩ هـم  .والينفصـل زوجـان إال بقـرار مـ}6م  .ثـم إن لهـم  -أو كانـت لهـم  -سـلطة
التشــريع للنــاس كافــة -ــي أوروبــا ح ــ القــرن الســادس عشــر  ،أي قبــل عــودة أوروب ــا إ_ــى القــانون الرومــاني  .وكانــت له ــم
سلطة القضاء أل6Bم هم ٔالاولياء عVى تفس@< وتطبيق ومراقبة تنفيذ أحكام الدين  .ولقد كانت " محاكم التفتيش " الـ
ً
ذهبت مثال -ي تاريخ التعذيب املجنون  ،وبلغت شـأو شراسـ6°ا عVـى عهـد البابـا إنوسـنت الثالـث )  ( 1216 - 1160محـاكم
رجــال الــدين الــ تحكــم بمــا يفتــون وهــم ف67ــا املحققــون واملــدعون والقضــاة  .وكــان لرجــال الــدين حــق ال<¥بيــة والتعلــيم
بحكــم ا6Bــم كــانوا القلــة املتعلمــة الــذين تــدخل -ــي وظــائفهم مهمــة هدايــة الجهلــة والاميــ@ن -ــي عصــور لــم تكــن ال<¥بيــة أو
التعل ــيم مم ــا يس ــتحق اهتم ــام الاب ــاطرة واملل ــوك ؤالام ـراء  .باختص ــار  ،رج ــال ال ــدين  -ــي املس ــيحية نف ــر له ــم ع Vــى الن ــاس
ً
سلطان  .السلطان الذي صاغه السيد املسيح -ي قوله لبطـرس الرسـول  " :فكـل مـا تربطـه عVـى ٔالارض يكـون مربوطـا -ـي
ً
السموات وكل ماتحلـه عVـى ٔالارض يكـون محلـوال -ـي السـماوات "  .فهـم املرجـع فيمـا هـو مبـاح للنـاس ومـاهو محـرم علـ67م
ي حيا6م .ً
 - 109كل هذا سواء كـان " رجـال الـدين " أعلـم النـاس بالديانـة املسـيحية وأك¢ـ< ورعـا أم لـم يكونـوا " املف¥ـ<ض " أاليكـون
من " رجـال الـدين " إال عـالم بالـدين أو عVـى قـدر متم@ـ ¤مـن العلـم بـه  .أال يف¥ـ<ض -ـي كـل ذي مهنـة العلـم بمهنتـه ؟ ولكـن
هــذا الاف¥ـ<اض لــم يكــن متحققــا -ــي مراحــل تاريخيــة طويلــة  .فعVــى مــدى تــاريخ الام=<اطوريــة الب@¤نطيــة  ،ومنــذ أن دخل6°ــا
املسـيحية عVــى يــد الام=<اطـور قســطنط@ن ٔالاك=ــ< ثـم أصــبحت دي}6ــا " الرســم " -ـي أواخــر القــرن الرابـع  ،كــان ٔالابــاطرة هــم
الــذين يختــارون البطاركــة ) رؤســاء الكنيســة الشــرقية (  ،وهــم الــذين يــدعون رجــال الــدين إ_ــى الاجتماعــات  ،ويرأســون
ً
مجالسهم  ،ويش<¥كون -ـي املناقشـات  ،ويـدلون بأصـوا6م  ،ويكـون رأي الام=<اطـور مرجحـا عنـد تسـاوي ٔالاصـوات  ،حـ
لو كان موضوع املناقشة موضوعا الهوتيا صرفا - .ي عام  638م خطر لالم=<اطور هرقـل أن يحسـم الخـالف القـائم بـ@ن
رجــال الــدين حــول طبيعــة الســيد املســيح فــألف ونشــر رســالة بعنــوان " تقريــر عــن الايمــان " أثــارت فتنــة ّ
مروعــة عمــت
الام=<اطورية  ،ولم تنج م}6ا الا الكنيسة القبطية مما حمل الام=<اطور كونستانس عVى اصدار أمر بالكف عن املناقشة
ي املوضوع ) عام  . ( 648املهم أن اختيار الام=<اطور لرجال الدين وتعيي}6م وقراراته -ي الشؤون الدينيـة لـم تكـن بعيـدةدائما عن أهواء ٔالاباطرة واهدافهم السياسية ال لم تكن تتفق - ،ـي كث@ـ< مـن الحـاالت  ،مـع مـايف<¥ض -ـي رجـال الـدين
من علم وتقوى واستقامة  .ولم يكن ٔالامر -ي الام=<اطورية الرومانية الغربيـة ) الكاثوليكيـة ( أفضـل مـن هـذا  .ففـي عهـد
شارملان ) عام  800م ( ثم بعدﻩ عVى مـدى قـرون كـان الام=<اطـور هـو الـذي يع ّـ@ن رجـال الـدين ويـراق¡6م ويتخـذ مـن بيـ}6م
مستش ــارين ت ــابع@ن ل ــه تبعي ــة مباش ــرة فك ــان ممكن ــا  -ــي ظ ــل تل ــك التبعي ــة أن يت ــو_ى رج ــال مح ــدودو الثقاف ــة الديني ــة -
واملدني ــة ايض ــا  -مراك ــز ديني ــة رئاس ــية م ــن خ ــالل عالق ــا6م السياس ــية ب ــاالم=<اطور وبطانت ــه  .ومل ــا ش ــاع ذل ــك  ،ض ــعف
الايمان الدي Äوانحطـت القـيم الخلقيـة لـدى رجـال الـدين  ،ممـا أدى بالبابـا غيغـوري السـابع إ_ـى الاحتجـاج حـ الثـورة
ً
عVى ه<åي الرابع  .وÉي ثورة ان6°ت بنفي البابا الذي أراد " لرجال الدين " أن يكونوا رجاال عVى دين  ،بعيدين عمـا يشـك
ي علمهم وال يتفق مع روح املسيحية  ،وال مع سلطا6Bم عVى أرواح املسيحي@ن .اذن فلق ــب " رج ــال ال ــدين "  -ــي املس ــيحية اليع Äــ  -بالض ــرورة  -أن حامل ــه اك ¢ــ< علم ــا بال ــدين م ــن غ@ ــ<ﻩ  ،أو اك ¢ــ< ال¤¥ام ــا
بأحكــام الــدين مــن ٓالاخــرين  ،وإن كــان كــل ذلــك مف<¥ضــا .وهــذا يعÄــ أن علمهــم لــم يكــن هــو مصــدر قــوة ســلطا6Bم  ،بــل
كان لسلطا6Bم مصدر قوة آخر سنعرفه .
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ً
 - 110وقد يكون مفيدا  ،الكمال فكرتنا عن داللة " رجال الدين " -ي املسيحية  ،أن نتحرر من القيـاس عVـى " الراهـب
" العابد الزاهد املنعزل عن الدنيا وما ف67ا من مغريات مادية وغ@< مادية  .لم يكن " رجـال الـدين " الـذين نتحـدث عـ}6م
رهبانا وال م<¥هب@ن بل كانوا موظف@ن  ،و-ي مقابـل أجـور أيضـا  .ولقـد كـانوا يـأكلون ويشـربون ويلبسـون ويسـكنون أفضـل
مم ــا ك ــان متاح ــا للعام ــة م ــن الن ــاس  ،وك ــانوا يقيم ــون الكن ــائس الش ــامخة ويس ــتأجرون ل¤¥يي} 6ــا أعظ ــم الفن ــان@ن  .وك ــانوا
يعقـدون الاجتماعـات وينتقلــون بـ@ن املــدن واملمالـك ويكتبــون وينشـرون ثــم - -ـي مرحلــة تاريخيـة طويلــة  -يجنـدون الجنــد
ويعـ ّـدون الجيــوش وي ـدفعون اثمــان عتادهــا وخيلهــا وســف}6ا ورواتــب جنــدها الكثيــف  .وكــان البــد لكــل ذلــك مــن مصــادر
تموي ــل كافي ــة ومس ــتقرة الكفاي ــة  .وب ــدأت املص ــادر بت=<ع ــات امل ــؤمن@ن  .وم ــن امل ــؤمن@ن مل ــوك وأم ـراء ون ــبالء واقط ــاعيون
أسخياء -ي الت=<ع ملن يملك حـق الاباحـة والتحـريم ويـزدادون سـخاء لـو كـانوا منـافق@ن  .ثـم امتـدت املصـادر تبعـا ملـا قـررﻩ
ً
ً
رجال الدين من ا6Bم اصحاب حق -ي أن يحصلوا من ٔالاموال والعقا ات عVـى مـا ّ
يقدرونـه الزمـا وكافيـا ألداء خـدما6م "
ر
ً
الروحيـة " وحمايــة الــدين مــن الهرطقـة  ،واســتطاعوا فعــال أن يكونــوا أوســع النـاس ملكيــة لألرا÷ــ وأغنــاهم أمــوالا وأن
يحصنوا أمالكهم ورعاياهم ضد أية ضرائب أو مكوس مما تتقاضاﻩ السلطة املدنية  ،بل وأن يمتلكوا املمالك ذا6ا ثم
يردوها إ_ى امللوك اقطاعيات من عندهم مقابل إتاوات باهظة  ،كما فعلوا مع فريدريك الثاني ملك ايطاليا  ،ومع بدرو
الثاني ملك أراغون  ،ومع ملك انكل<¥ا الذي استحق لقب " جان عديم الارض " بعد أن أج=<ﻩ رجال الـدين عVـى التنـازل
عن ارض انكل<¥ا كلها للبابا .
ّ
- - 111ـ ــي اطـ ــار العناصـ ــر السـ ــابقة مجتمعـ ــة ) النـ ــاس ؤالارض والسـ ــلطة ( نسـ ــتطيع أن نعـ ــرف أن " رجـ ــال الـ ــدين " -ـ ــي
املســيحية لــم يكونــوا إال العنصــر البشــري مــن مؤسســة هائلــة ذات ســلطة ومـال تشــملهم وتــوظفهم -ــي مباشــرة ســلطات
ً
دينيــة وتشــريعية وقضــائية واداريــة وماليــة وعســكرية  ،وتحفــظ 6²ــم لنفســها وتســتثمر منــاطق جغرافيــة شاســعة وأمــوالا
منقولــة وعقــارات ثابتــة تمتلكهــا ملكيــة خاصــة  .كــل ذلــك تحــت قيــادة مركزيــة واحــدة تتبعهــا أجهــزة مختلفــة الوظــائف
يؤد6mـا رجـال الـدين  .تلــك املؤسسـة Éـي " الكنيســة "  .وكمـا أن الكنيسـة 6²ــذا املعÄـ ليسـت Éــي مكـان العبـادة املعــروف ،
بــل Éــي املؤسســة الــ يتبعهــا " رجــال الــدين " فــإن " رجــال الــدين " ليســوا هــم العلمــاء بالــدين املعــروف@ن  ،بــل هــم رجــال
الكنيســة املؤسســة الــ يســتمدون مــن قــوة ســلطا6Bا قــوة ســلطا6Bم  .هكــذا تجســد -ــي الواقــع الاجتمــاي مبــدأ  " :اعطــوا
مالقيصــر لقيصــر ومــا هلل هلل " الــذي أو¿ــ بــه الســيد املســيح عليــه الســالم فهــو " اعطــوا ماللدولــة للدولــة وماللكنيســة
للكنيسة "  .اي الفصل ب@ن نشاط الكنيسة وب@ن نشاط " الدولة " وهو املدلول الصحيح ملبدأ " العلمانية " .
الصراع
 - 112إن تاريخ املبدأ " العلماني " ) الفصل ب@ن الكنيسة والدولة ( -ي أوروبا املسيحية ح 6Bاية القرن الثامن عشر هو
تــاريخ الص ـراع بــ@ن الكنيســة " والدولــة " وهــو ص ـراع لــم 6mــدأ إال -ــي الف ¥ـ<ات الــ ســيطرت ف67ــا احــدى املؤسســت@ن عVــى
ٔالاخرى  ،أي ف<¥ات هزيمة املبدأ ذاته -ي الواقع بالرغم من بقائه عVى املستوى النظري كلمات ذات قدسية غ@< منكورة
.
فلقــد بــدأ نشــاط الكنيســة الــ اسســها الســيد املســيح عليــه الســالم عVــى ايــدي الرســل مــن تالميــذﻩ -ــي ظــل ســيادة دولــة
طاغيـة Éـي الام=<اطوريـة الرومانيــة  ،يحكمهـا أبـاطرة طغـاة مــن امثـال كليجـوال وكلوديـوس ون@ــ<ون  .وملـا كـان الفصـل بــ@ن
الكنيسة والدولة يفرض عVى رجال الدين أن ي<¥كوا ما لقيصر لقيصر فقد اتجهت تعاليمهم إ_ى اح<¥ام وطاعة السلطة
الحاكمــة ح ــ حينم ــا يك ــون الحك ــم ج ــائرا  .ك ــذلك ق ــال ب ــولس ان م ــن يق ــاوم الس ــلطة يق ــاوم ارادة ﷲ ويس ــتحق إدان ــة
الكنيسة  .وحينما سجنه الام=<اطور س@¤اريا لم يدافع عـن نفسـه إال بقولـه  " :إلÁـ فلـتكن مشـيئتك "  .إن هـذا املوقـف
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ســيتغ@< فيمــا بعــد  .ال ألن املســيحي@ن ســيغ@<ون عقيــد6م ولكــن ألن مــوازين القــوى ســتتغ@<  .ولقــد كــان املســيحيون عVــى
عهـد الرسـل مجـردين مـن أيـة قـوة تحمـ67م مـن بطــش الابـاطرة الطغـاة فـذهبت أجيـال مـ}6م ضـحايا السـجون والتعــذيب
الوحñــ والقتــل الجمــاي  .لقــد أعطــوا مــا لقيصــر ال¤¥امــا بمــوقفهم الــدي- Äــي الفصــل بــ@ن الكنيســة والدولــة ؛ ولكــن "
الفصــل " أو " الاســتقالل " عالقــة ذات طــرف@ن اليتوقــف نفــاذﻩ عVــى إرادة طــرف واحــد  .وإذا كــان املســيحيون الاوائــل قــد
ال¤¥م ــوﻩ واعط ــوا مالقيص ــر لقيص ــر ف ــإن القياص ــرة ق ــد نقض ــوﻩ فل ــم يعط ــوا م ــا هلل هلل ب ــل أب ــادوا ك ـ ّـل م ــن اس ــتطاعوا أن
يبي ــدوﻩ م ــن ال ــدعاة لل ــدين امل ــؤمن@ن ب ــاهلل  .ف ــا6Bزم املب ــدأ وأص ــبح الخي ــار الوحي ــد املت ــاح للمس ــيحي@ن الاوائ ــل ل ــيس ب ــ@ن
الكنيس ــة والدول ــة ولك ــن ب ــ@ن الكف ــر والايم ــان  .فاخت ــاروا الايم ــان واستش ــهدوا  -ــي س ــبيله وش ــهد له ــم الت ــاريخ  ،واش ــاد
ً
ببط ــوال6م  -ــي مواجه ــة امل ــوت  .وك ــان حق ــا م ــا قال ــه الاب املس ــيàي ل ــويîي تاب ــاريلVي " :انن ــا نؤك ــد أن املس ــيحي@ن  -ــي ظ ــل
القياصرة كانوا يموتون ألنه كان واجبا دينيا عل67م أن يموتوا " .
 - 113نقول تغ@<ت املواقف بعد ذلك ح@ن أصبحت املسيحية Éي دين الام=<اطورية -ي عصر البابوات
) رؤس ــاء الكنيس ــة الكاثوليكي ــة (  .تغ@ ــ<ت ولك ــن م ــع الابق ــاء  -ع Vــى املس ــتوى النظ ــري  -ع Vــى املب ــدأ ) العلم ــاني ( :فص ــل
الكنيســة عــن الدولــة  .وتبادلــت املؤسســتان  ،مــن خ ــالل الص ـراع بي}6مــا  ،موقــع الصــدارة والســيطرة وإن كــان الاتج ــاﻩ
العــام ل ّنمــو القــوة -ــي صــالح الكنيســة حــ القــرن الســادس عشــر  .ولقــد أشــرنا مــن قبــل إ_ــى ف ¥ـ<ات تاريخيــة طويلــة كــان
م@¤ان القوة لصالح الاباطرة -ي الام=<اطورية الب@¤نطيـة والرومانيـة كلت67مـا ) فقـرة  ( 109وإ_ـى ف¥ـ<ات أخـرى كـان البـابوات
ف67ا اصحاب الغلبة عVى امللوك واملمالك ) فقرة . ( 110
ّ
وانعكس ذلك الصراع عVى التيار الفكري الذي صاحبه وغذاﻩ .
 - 114ففـي القــرن الخـامس بــدأ البابــا جيالسـيوس ٔالاول بتــذك@< الام=<اطــور بـأن ثمــة ســلطت@ن تحكمـان العــالم  :الســلطة
املدنية والسلطة الدينية  ،وأن السلطة الدينية تتحمل مسؤولية أثقل  ،إذ ا6Bا تع Äبالجانب الخالد من الانسان وهو
الروح  .والخلود مص@< الانسان  .وما الحياة الدنيا إال مرحلة اختيار وتحض@< للحياة ٓالاخرة  .وبالتا_ي فان القانون الالÁ
ً
أسم من أي قرار أو أمر يصدرﻩ إنسان  .وأبدعت الكنيسة تفس@<ا لحقها -ي السـيطرة النظريـة املعروفـة باسـم " نظريـة
الحق الال . " Áأو) مذهب آباء الكنيسة (  .مؤداها أن الحكم هلل وحدﻩ وأنه يختار الدائـه -ـي الارض مـن يشـاء  ،فيصـبح
ً
ً
حاكمــا بــأمر ﷲ  .واملم@ــ ¤لهــا أن الاختيــار يــتم مباشــرة لشــخص بعينــه عVــى وجــه يجعلــه قريبــا مــن معÄــ " الانتقــاء "  .ومــن
هن ــا ج ــاءت كلم ــة " س ــيادة "  -ــي اللغ ــات ذات الاص ـل الالتي Äــ إذ أ 6Bــا تع Äــ  -ــي أص ــلها " املخت ــار م ــن ﷲ " ل ــم ت ــدخل ه ــذﻩ
الكلمة لغة القانون إال -ي القرن السادس عشر .
وقـد قــيض لهـذﻩ النظريــة رجـل عبقــري حـاول أن يصــوغها عVـى وجــه يوفـق بــ@ن مضـمو6Bا الالهــوتي ووظيف6°ـا -ــي مســاندة
ً
ً
السلطة البابوية  .ذلك هو القديس توما الاكوي Äالذي كان مستشارا فكريا للبابا .
يقسم توما الاكوي Äمصدر السلطة ا_ى ثالثة أنواع  :النوع الاول  ،هو الارادة الالهية املحيطة بكـل ëـء  ،والنـوع الثـاني
 ،هو القانون الطبيêي الـذي أودعتـه الارادة الالهيـة -ـي ضـمائر البشـر فـيجعلهم يم@ـ¤ون بـ@ن الطيـب والخبيـث  ،وأخ@ـ<ا ،
النوع الوضêي أو البشري  ،وهو تلـك القواعـد الـ يضـعها النـاس -ـي املجـاالت الخاصـة  .بالبنـاء عVـى هـذا التقـويم يعـود
توم ــا الاك ــوي Äفيف ــرق ب ــ@ن ثالث ــة أوج ــه للس ــلطة  :أوله ــا  ،الج ــوهر أو املب ــدأ  ،وه ــو ارادة ﷲ وتؤدي ــه الكنيس ــة ؛ والث ــاني
الشــكل أو الاســلوب ) ملكيــة أو ارســتقراطية أو ديوقراطيــة (  ،وهــذﻩ يم@ــ ¤بي}6ــا ويختارهــا الحكــام ؛ والثالــث املمارســة أو
التنفيذ  ،وهذﻩ يؤد6mا البشر  .هكذا أراد توما الاكوي Äأن يالئم ب@ن الحق الال - Áمصدر سلطة الكنيسة  -وبـ@ن صـور
ممارسة السلطة وأشكال الحكم  ،مع الاحتفاظ بمصدر الحق -ـي الحكـم وسـند شـرعيته  ،أو جـوهر السـلطة ومبـد6ªا ،
ً
لــالرادة الالهيــة  ،لتبقــى اليــد العليــا للكنيســة  .بعــد تومــا الاكــوي Äيــأتي جيــل الرومــاني الــذي كــان تلميــذا لــه -ــي جامعــة
ب ــاريس  ،واس ــتحق م ــن بع ــدﻩ لق ــب " أك ¢ــ< املفك ــرين عمق ــا " )  ( 1316 - 1245ليك ــون اك ¢ــ< ص ـراحة فينطل ــق م ــن أن ﷲ
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موجود -ي كل ëء بما -ي ذلك عقل الانسان وحواسه لينت Áإ_ى القول بأن للبابا  -ممثل ﷲ -ي ٔالارض  -حق السلطة
عVى كل واحد وكل ëء -ي ٔالارض .
 - 115عVى الج¡6ة ٔالاخرى من امليدان الفكري الذي يعكس ويغذي الصراع ب@ن الكنيسة " والدولة " يبدع أنصار امللوك
ً
نظرية " العناية الالهية " ) او نظرية امللكية املقدسة ( ال تبقي عVى السماء مصدرا للسلطة  ،ولك}6ا تنكر احتكار البابا
ً
للقيــام ع Vــى إرادة ﷲ  -ــي ٔالارض لتفس ــح مكان ــا للمل ــوك  .فتــذهب نظري ــة العناي ــة الالهي ــة إ_ ــى أن إرادة ﷲ توج ــه ش ــؤون
الناس وعقولهم وإراد6م عVى وجه غ@< مباشر إ_ى أن تصبح السلطة -ي يد واحد م}6م .فهو اليكس¡6ا بجهدﻩ واليستحقها
ألمر خاص به  ،واليتلقاها من أحد من الناس  ،وال من ﷲ ايضا  ،ولكن عناية ﷲ Éي ال وضعته -ي موضعه  .مادام
ً
امللك ملكا فليس من حق أحد أن يحد من سلطته ألن ذلك سيكون تحديا الرادة السماء ح لـو لـم يعـرف أحـد كيـف
أدت عناية السماء إ_ى هذﻩ النتيجة  .و-ي هذا يقول جان دي بـاري -ـي كتابـه السـلطة امللكيـة والسـلطة البابويـة ) 1302
( ان الحياة تنقسم إ_ى قسـم@ن متم@ـ¤ين ومنفصـل@ن  ،قسـم مـادي وقسـم روíـي  ،وإن الـه يختـار لكـل م}6مـا مـن يتـوالﻩ ،
فاختار الكنيسة للحكم الدنيوي  ،فامللك قد تلقى سلطته بدون وساطة من الكنيسة .
 - 116فلما جاءت مرحلة الاصالح الدي Äالـذي بـدأ دعوتـه الاملـاني مـارتن لـوثر عـام  1520والسويسـري جـان كـالفن عـام
ً
ً
 1536كان تمردا عVى احتكار البابا السلطة الدينية ووضع أحكامها  ،وانتصارا لحرية الكنائس " الوطنية " -ي الاج6°اد .
وكــان طبيعيــا أن تكتســب " الدولــة " -ــي الــبالد الكاثوليكيــة وال=<وتســتنتية جميعــا مــن القــوة النســبية بقــدر مــا أضــعفت
حركة الاصـالح مـن السـلطة البابويـة نسـبيا  .غ@ـ< أن الصـراع بـ@ن الكنيسـة "الوطنيـة " " والدولـة " لـم ينتـه ،أولـم 6mـدأ ،
إال بســيطرة إحــداهما عVــى ٔالاخــرى  .لقــد كــان مــارتن لــوثر وجــان كــالفن  ،كالهمــا  ،مــن أشــد القــائل@ن بالطاعــة املطلقــة
ً
للحكــام املــدني@ن ) امللــوك ؤالام ـراء ( حــ ولــو كــانوا طغــاة  .ولكــن كــل م}6مــا عــالج العالقــة بــ@ن الكنيســة والدولــة عالجــا
ً
مختلف ــا  .أم ــا م ــارتن ل ــوثر فق ــد أثم ــرت دعوت ــه تبعي ــة الكنيس ــة " للدول ــة "  .و -ــي ظ ــل س ــيادة مذهب ــه ) ال=<وتس ــتنتية (  -ــي
ً
انكل¥ـ ـ<ا اس ــتطاع ه åــ<ي الث ــامن أن يقط ــع عالق ــة الكنيس ــة الانكل@¤ي ــة م ــع الباب ــا  ،وأن يعل ــن نفس ــه  ،وه ــو مل ــك  ،رأس ــا
للكنيسة )  . (1534وأما جان كالفن فقد اثمرت دعوته تبعية " الدولة" للكنيسة  ،ح قيل إنه لم يحدث أن وصل ّ
أي
بابا -ي القرون الوسطى  ،النظريا والعمليا  ،إ_ى تأكيد سيادة الكنيسة كما فعل كالفن .
- 117وقد استمر ذلك الصراع وانتقل إ_ى أمريكا  ،حيث دار هناك ب@ن كنائس املهاجرين وبـ@ن الدولـة الناشـئة  .وهنـاك
 -ــي أمريكــا  -سيتضــح بجــالء أن الص ـراع ل ــم يكــن يــدور حــول املبــدأ املس ــيàي العلمــاني  :الفصــل بــ@ن نشــاط الكنيس ــةونشــاط " الدولــة " ولكــن بــ@ن أطمــاع املؤسســت@ن كــل م}6مــا يريــد أن تســود ٔالاخــرى متجــاوزة بــذلك حــدودها  .فقــد كــان
ً
املذهب ال=<وتستن سائدا -ي انكل¥ـ<ا كمـا ذكرنـا  ،وكـان مـن شـأن ذلـك أن يسـيطر امللـوك عVـى الكنيسـة  .وقـد حـدث -ـي
ً
عهد امللكة ال@¤ابيـت ٔالاو_ـى  -وÉـي رأس الكنيسـة -ـي انكل¥ـ<ا  -أن فرضـت عVـى رعاياهـا ال=<وتسـتنت فروضـا دينيـة اعت=<هـا
ّ ً
عا الأســاس لهــا مــن الــدين ) عــام  ، ( 1558فر÷ــ مــن ر÷ــ  ،وتمــرد القــادرون الــذين ّ
نصــبوا مــن أنفســهم
الجميــع بــد
دعاة لتطه@< الدين من البدع فعرفـوا باسـم املتطهـرين ) البيورتـان ( وأشـهروا -ـي وجـه " الدولـة " املبـدأ  :فصـل الكنيسـة
يحرضـون النـاس عVـى ّ
عن " الدولة "  .وما زالوا ّ
تبÄـ مـوقفهم حـ كـاد يعقـد لهـم النصـر  .فلمـا أن ظنـوا أ6Bـم منتصـرون
بدأوا -ي " تنا " مبدأهم والتـدب@< لالسـتيالء عVـى "الدولـة" ووضـعها موضـع التبعيـة للكنيسـة فلمـا لـم يفلـح تـدب@<هم
اس ــتحقوا اض ــطهاد الدول ــة " ٔالاق ــوى " مم ــا دف ــع بجم ــوع م ــ}6م إ_ ــى الهج ــرة إ_ ــى أمريك ــا خ ــالل الق ــرن الس ــابع عش ــر حي ــث
اس ــتقروا  -ــي نيوانجلن ــد  .وهن ــاك ك ــانوا ق ــوة غالب ــة بالنس ــبة إ_ ــى الس ــلطة املدني ــة ففرض ــوا م ــذه¡6م " ب ــالقوة " وس ــيطرت
كنيس6°م عVى كل سلطة -ي بليموث وخليج ماساشوستس و-ي كل املستعمرات ماعدا رود ايلند وبنسلفانيا .
وظل ٔالامر كذلك إ_ى أن جاء عام  1840يحمل إ_ى أمريكا أفواجا كثيفة من املهاجرين " الكاثوليك " ّ
الفارين  -بدورهم -
مـ ــن الاضـ ــطهاد -ـ ــي القـ ــارة الاوروبيـ ــة  .فخـ ــاف رؤسـ ــاء الكنيسـ ــة ال=<وتسـ ــتنتية مـ ــن أن تشـ ــاركهم الكنيسـ ــة الكاثوليكيـ ــة
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امتيازا6م وسلطا6م -ي مواجهة الدولة  ،فعادوا إ_ى مبدأ الفصل ب@ن الكنيسة " والدولة " يرفعـون راياتـه  -هـذﻩ املـرة -
 ــي مواجه ــة املنافس ــ@ن الج ــدد الكاثولي ــك تس ــاندهم مجموع ــة م ــن املفك ــرين م ــازالوا يعمل ــون جميع ــاح أدخل ــوا مب ــدأالفصل ب@ن الكنيسة " والدولة " -ي صلب الدستور ٔالامريكي  .ولكن أي فصل ؟ …إنه الفصل الذي يحـرم عVـى " الدولـة
" أن تتــدخل -ــي شــؤون الــدين  .فلمــا قويــت شــوكة " الدولــة " -ــي القــرن العشــرين أخــذت بيــدها زمــام تطبيــق املبــدأ عVــى
الوجــه الــذي يتف ــق مــع م ــوازين القــوة الجديــدة  ،يح ــرم عVــى الكنيس ــة أن تتــدخل -ــي ش ــؤون الدولــة  .وبن ــاء عليــه ح ــرم
القضـاء الامريكـي التعلـيم الـدي- Äـي املـدارس الخاصـة والعامـة معـا  .ومـا يـزال الكاثوليـك وال=<وتسـتنت جميعـا يعتقـدون
أن هــذا التأويــل للــنص الدســتوري مقصــود بــه الكيــد للــدين عامــة ملصــلحة تيــارات الدينيــة ناميــة -ــي الواليــات املتحــدة
ً
ٔالامريكية  .ذلك ألن التعـديل الدسـتوري الرابـع عشـر  -كمـا يقولـون  -كـان مقصـودا بـه حمايـة الـدين مـن الدولـة ولـيس
حماية الدولة من الدين  .وهو صحيح .

الXkـايـة
 - 118لـم يكـن مـن املمكـن أن ينتÁـ الصـراع الـذي ثــار حـول الحـدود بـ@ن سـلطة الكنيسـة وسـلطة " الدولـة " الا بتجريــد
ك ــل م ــن الس ــلطت@ن  -الكنيس ــة والدول ــة  -م ــن املق ــدرة ع Vــى تج ــاوز املب ــدأ ذات ــه  .أي إال بتأكي ــد املب ــدأ ذات ــه  -ــي مواجه ــة
الطرف@ن وهذا ما أنجزته الثورة الفرنسية  ،الطرف الثالث املتدخل بالعنف الثوري -ي مجرى تاريخ الصراع .
 - 119امــا عــن الكنيســة فقــد كــان الصـراع بي}6ــا وبــ@ن " الدولــة " عVــى مــدى القــرن@ن الســابق@ن عVــى الثــورة يــدور -ــي واقــع
ً
ً
تاريÂي تجاوزت فيه الكنيسة حدود " ماهلل " وأصبحت فاعال مؤثرا وشريكا -ي ممارسة مـا " لقيصـر " مـن السـلطة  .كـان
رجــال الــدين قــوة مســتقلة وموازيــة لقــوة النــبالء -ــي برملانــات انكل¥ـ<ا إ_ــى أن انعقــد ال=<ملــان " النمــوذ ي " ) هكــذا اســمه -ــي
التاريخ ( عام  1295حيث أضيف إ_ى القوت@ن ممثلون عن ال=<جوازية الصاعدة .
وكــانوا كــذلك -ــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية الــ توقفــت جلســ6°ا عــام  - 1614كانــت الجمعيــة مكونــة مــن ممثVــي ثــالث
طوائف مستقلة ومنفصلة  :رجال الدين والنبالء والعامة  .مستقلة الرأي لكل م}6ا صوت  .ومنفصلة -ي مكان الاجتماع
 .ومتساوية العـدد لكـل م}6ـا  300منـدوب  .كـان ممثلـو الكنيسـة  300بينمـا كـان رجـال الـدين -ـي فرنسـا كلهـم اليتجـاوزون
ً
 ، 160000وكـان ممثلـو العامـة ) أو الطائفـة الثالثــة كمـا كـانوا يسـمو6Bا (  300أيضـا  ،بينمــا كـان عـدد مـن يمثلـو6Bم نحــو
 26مليونا  .وكـان الفـرق بـ@ن عـدد القواعـد يعكـس الفـرق بـ@ن قـوة القمـم  .ولقـد زيـد ممثلـوا العامـة فأصـبحوا  600عـام
 1788قبــل أن تــدى الجمعيــة إ_ــى الانعقــاد بنــاء عVــى طلــب امللــك لــويس الســادس عشــر -ــي كــانون الثــاني  /ينــاير . 1789
فأص ــر ممثل ــو العام ــة ع Vــى ض ــرورة الانعق ــاد  -ــي مك ــان واح ــد  ،وأن يك ــون لك ــل من ــدوب ص ـوت وتك ــون الق ـرارت بأغلبي ــة
الحاضــرين  .وكانــت تلــك Éــي إرهاصــة الثــورة ٔالاو_ــى الــ تحولــت 6²ــا الجمعيــة الوطنيــة إ_ــى جمعيــة تأسيســية أخــذت عVــى
عاتقها وضع دستور لفرنسا باالضافة إ_ى عالج ٔالازمة الاقتصادية ال دعيت أصال ملناقش6°ا .
ً
ً
وقــد كــان البحــث عــن حــل لألزمــة الاقتصــادية مــدخال مناســبا إ_ــى حــل ٔالازمــة الدســتورية  .وكــان حــل ٔالازمــة الدســتورية
ً
ً
مــدخال مناســبا لحســم الص ـراع التــاريÂي بــ@ن الكنيســة والدولــة ملصــلحة مبــدأ الفصــل بــ@ن الكنيســة "والدولــة" ليبقــى
مالقيصر لقيصر وما هلل هلل .
ك ــان ال ــوزير الفرن ³ــ الش ــه@< نيك ــر ق ــد ج ـ ّـرب ك ــل ٔالاس ــاليب لتف ــادي إف ــالس فرنس ــا  ،بم ــا ف 67ــا الق ــروض ذات الفوائ ــد
ّ
الباهظــة  .فلمــا أن تصــدرت الجمعيــة لألزمــة لــم يكــن قــد بقــي إال حــل واحــد وكــان ذلــك الحــل يضــرب عصــفورين بحجــر
صــائب  .يحـ ّـل أو يخفــف ٔالازمــة الاقتصــادية مــن ناحيــة  ،ويجــرد الكنيســة مــن قو6ــا الــ مكن6°ــا مــن التــدخلفي شــؤون
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"الدولة " من ناحية أخـرى  .فلـم ت¥ـ<دد الجمعيـة -ـي اتخـاذﻩ تحـت شـعار رفعتـه  " :الكنيسـة داخـل الدولـة وليسـت الدولـة
داخـل الكنيسـة "  .وهكــذا أصـدرت يــوم  2تشـرين الثـاني  /نــوفم=<  1789مرسـوما بــأن " تـؤول كـل ممتلكــات الكنيسـة إ_ــى
ٔالامة "  .وتتو_ى خزانة الدولة دفع مرتبات لرجال الدين  .كما تنتقل إ_ى الدولة كل أنواع النشاط غ@< الدي Äالذي كانت
الكنيسـة تقـوم بـه  ،ومؤسسـاته  ،مثـل املـدارس واملستشــفيات  .و-ـي  12تمـوز  /يوليـو  1790أصـدرت الجمعيـة مـا عــرف
ي تاريخ فرنسا باسم " الدستور املدني لرجال الدين "  .تلـك التسـمية الـ تفصـح عـن مصـدر القـوة الـ أصـدرته  .كـانّ
أه ــم ماج ــاء  -ــي ذل ــك الدس ــتور  ،باالض ــافة إ_ ــى تأكي ــد مب ــادىء مرس ــوم  2تش ــرين الث ــاني  /ن ــوفم=<  1789أن يك ــون ت ــو_ي
املناصب الدينية باالنتخاب  ،كما هو الحال بالنسبة إ_ى القضاة  ،ثم تحريم النشـاط السياـ عVـى الكنيسـة ؛ وأخ@ـ<ا
أن عVــى رجــال الــدين أن يقســموا يمــ@ن الــوالء لهــذا الدســتور  .ولقــد أيــد صــغار رجــال الــدين الفق ـراء تلــك الاج ـراءات .
والواقع أ6Bم كانوا قد طالبوا بأن يتحولوا إ_ى موظف@ن ذوي رواتب ثابتة حـ قبـل أن يصـدر مرسـوم  2تشـرين الثـاني /
نــوفم=< - ) 1789ــي  4آب  /اغســطس  . ( 1789امــا كبــار رجــال الــدين  ،الا قلــة مــن بيــ}6م  ،فقــد تــرددوا -ـي القســم إ_ــى أن
يف البابا -ي شأن الدستور والقسم كل67ما  .وقد جاءت فتوى البابا بيوس السادس متأخرة )  10آذار  /مـارس ( 1791
بــرفض الدســتور وتحــريم القســم عVــى الــوالء لــه  .أمــا الــذين اســتمعوا إ_ــى البابــا فقــد جــردوا مــن ســلط6°م ومــا يملكــون ،
وأما الذين أقسموا عVى طاعة الدستور فقد بقـوا " رجـال الـدين " -ـي كنيسـة مختلفـة السـلطة عـن الكنيسـة السـابقة .
هكــذا ّردت الثــورة الكنيســة إ_ــى حــدها مــن املبــدأ العلمــاني  :مــاهلل هلل  .بقــي أن تـ ّ
ـرد الدولــة إ_ــى حــدها مــن املبــدأ ذاتــه :
ً
مالقيصر لقيصر  .وإذا كانت الثورة لم تجد ً
عناء كب@<ا -ـي ّرد الكنيسـة إ_ـى حـدها فـإن ٔالامـر لـم يكـن بمثـل تلـك السـهولة
مــع "الدولــة"  .لقــد ســفكت -ــي ســبيله دمــاء غزيــرة  ،وطــارت رقــاب كث@ــ<ة  ،واشــتعلت حــروب ضــارية امتـ ّـدت إ_ــى أط ـراف
أوروبـا ّ
وغ@ـ<ت وجـه الحيـاة ف67ـا ثـم -ـي العـالم أجمـع  .ذلـك ألن الثـورة الفرنسـية قـد أبـدعت " الدولـة " كمـا نعرفهـا اليـوم
ً
ّ
إبداعا وأقام6°ا عVى أنقاض كل " أنواع " الدولة باملع Äالذي كان لها من قبل  .وملا كانت "الدولة"  -كما ابدع6°ا الثورة
ً
الفرنسية É -ي ال تعت=< طرفا -ي أية عالقة مع الدين مما يدور حوله الحديث -ي عصرنا هذا  ،فا6Bا تسـتحق  -هاهنـا
 أن نع ــرف م ــن خصائص ــها م ــا 6mمن ــا  .وم ــا ك ــان 6mمن ــا أن نع ــرف تل ــك الخص ــائص قب ــل أن نلتق ــي ب ــالثورة الفرنس ــية ،فاكتفينا فيما سبق من حديث بالتعب@< " بالدولة " عن السلطة  ،كانت ولك}6ا لم تصبح  .فلنعرف كيف أصبحت .

الدولة  ،ما الدولة ؟
 - 120لقــد كانــت كلمــة الدولــة  ،تلــك الكلمــة الــ ابتكرهــا مكيــافيVي تطلــق  -قبــل الثــورة الفرنســية  -عVــى الســلطة أو
الحكم أو الحاكم@ن 6² .ذا املع Äالاخ@< اطلقت -ي تاريخنا العربي عVى ٔالاسر الحاكمة فقيل  " :دولة " ٔالاموي@ن و " دولـة "
العباســي@ن و " دولــة " الفــاطمي@ن و " دولــة " املماليــك  . .الــخ  .وكــاد املســتعمرون أن يعلمونــا -ونحــن نتلقــى العلــم -ــي ظــل
ً
ســياد6م أن وطننــا العربــي كــان عVــى مــدى تاريخــه ميتعبــدا ملجموعــة متتابعــة مــن" الــدول" ..ليســتقر -ــي عقولنــا  -ونحــن
صــغار  -أن الاســتعمار جــزء مــن طبيعــة مجتمعنــا العربــي  ،وأنــه لــم يعــرف الحريــة قــط  .ثــم شــببنا فعرفنــا أن تلــك كانــت
ً
أسـرا مــن الحــاكم@ن الــذين خــاض بعضــهم اروع معــارك الــدفاع عــن اســتقالل الــوطن العربــي ووحدتــه  .ألــم يكــن صــالح
ً
الــدين واحــدا مــن " دولــة " الايــوبي@ن ؟  .ثــم هانــت " الدولــة " فاصــبحت لقبــا -ــي مصــر  -وغ@<هــا  -ملــن يVــي رئاســة الــوزارة .
فكان يقال  " :دولة " صدÊي باشا مثال .
ً
أيـا ماكـان ٔالامـر عنـدنا  ،فقـد كـان امللــوك -ـي أوروبـا يـرددون ماقالـه لـويس الرابـع عشــر " الدولـة Éـي أنـا "  .ومـا قالـه لــويس
الخامس عشر عام  " : 1770إن حق إصدار القوان@ن ال يخضع لها ويحكم 6²ا رعايانا هو حقنا نحن بدون قيد وبدون
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ً
شريك "  ،وما قاله عام  " : 1766إن النظام العام كله ينبع م ، Äوكل حقوق ومصـالح ٔالامـة الـ يحـاولون جعلهـا شـيئا
ً
منفص ــال ع ــن املل ــك  Éــي بالض ــرورة متح ــدة م ــع حق ــوÊي ومص ــالàي ول ــيس له ــا مك ــان إال ب ــ@ن ي ــدي "  .فكان ــت الدول ــة  Éــي "
اململكة " بكل ماتعنيه كلمة " امللكية " من حق امللك واملالك -ي الاستعمال والاستغالل والتصرف -ي " دولته " .
بينمــا كــان امللــوك يــرددون هــذﻩ ٔالاقــوال وأمثالهــا  ،كانــت موجــة مــن ٔالافكــار الثوريــة تغــزو أوروبــا وتحــاول أن تقتلــع هــذا
املفهــوم مــن أساســه  .ففــي عــام  1690ينشــر جــون لــوك -ــي انكل ¥ـ<ا كتابــه " رســالتان -ــي الحكــم " يقــول فيــه  " :إن حريــة
ً
الانسان الطبيعية Éي الا يكون خاضعا ألية قـوة عليـا عVـى ٔالارض  ،وأال يقـع تحـت إرادتـه أي إنسـان أو سـلطة تشـريعية
 ،واليكــون لديــه ســوى قــانون الطبيعــة قاعــدة يعمــل 6²ــا " ) الفصــل الرابــع فقــرة  " ( 22وملــا كــان الانســان قــد ولــد  -كمــا
اثبتنا من قبل  -وله حق كامل -ي الحرية و-ي التمتع بـال قيـود بجميـع حقـوق ومزايـا قـانون الطبيعـة - ،ـي مسـاواة مـع أي
شــخص آخــر  ،أو أي عــدد مــن الاشــخاص -ــي العــالم  ،فإنــه لــه بالطبيعــة الحــق  ،لــيس -ــي املحافظــة عVــى مايملكــه  ،أي
ً
حيات ــه وحريت ــه وممتلكات ــه  ،ض ــد اعت ــداء ٓالاخ ــرين أو مح ــاول6°م العدواني ــة فحس ــب  ،ب ــل ل ــه أيض ــا الح ــق  -ــي أن يح ــاكم
ٓالاخــرين عVــى خــرقهم هــذا القــانون ومعــاقب6°م بمــا يعتقــد أن جــريم6°م تســتحقه مــن عقــاب حــ املــوت ذاتــه " ) الفصــل
ً
الســابع فقــرة  " . ( 87ولكــن ألن ثمــة أمــورا التتــوفر -ــي حالــة الطبيعــة  ،فــال يوجــد قــانون قــائم ومســتقر ومعــروف يحظــى
بالقبول العام بوصفه معيار الصواب والخطأ "  ) .الفصل التاسع فقرة  " ( 124واليوجد -ي الطبيعة قاض معروف غ@ـ<
ً
متح@ــ ¤لــه ســلطة الحكــم -ــي جميــع الخالفــات طبقــا للقــانون املقــرر " ) الفصــل التاســع فقــرة  " ( 125والتوجــد -ــي حالــة
ً
الطبيعــة القــوة الــ تــدعم الحكــم وتؤيــدﻩ عنــدما يكــون ســليما وتعمــل عVــى تنفيــذﻩ كمــا يجــب " ) الفصــل التاســع فقــرة
 ، ( 126فأنــه بــالرغم مــن كــل املم@ـ¤ات الــ يتمتــع 6²ــا الجــنس البشــري -ــي حالــة الطبيعــة " ســرعان مــا ينســاق النــاس ا_ــى
ً
تك ــوين املجتمع ــات ألن وض ــعهم يبق ــى س ــيئا طامل ــا اس ــتمروا  -ــي الحال ــة ٔالاو_ ــى " ) الفص ــل التاس ــع فق ــرة  . ( 126و " ألن
املجتمــع السياــ اليمكــن أن يقــوم أو يقــيض لــه البقــاء إال إذا كــان لديــه -ــي ذاتــه ســلطة املحافظــة عVــى امللكيــة  ،ولهــذا
الغرض تكون لديه سلطة عقاب الجرائم ال يرتك¡6ا أي فرد -ي املجتمع  ،فهنا  -وهنا فقط  -يوجد املجتمـع السياـ
حيــث تنــازل كــل فــرد فيــه عــن ســلطته الطبيعيــة وســلمها للمجتمــع " ) الفصــل الرابــع فقــرة  " . ( 87ان الســلطة العامــة
للمجتمــع كل ـه فــوق كــل انســان يض ــمه هــذا املجتمــع  .والغــرض الرئي³ــ مــن ه ــذﻩ الســلطة هــو ســن القــوان@ن لكــل م ــن
ّ
يعيشون -ي ظله  ،وÉي قوان@ن يجب علينا -ي هذﻩ الحالة أن نطيعها " ) هامش الفقرة . ( 87
هذﻩ ٔالافكار سيلتقطها مونتسكيو خالل إقامته -ي انكل<¥ا ويعود فيع=< ع}6ا ّ
ويروجها ف<¥وج من خالل كتاب@ن نشرهما -ي
فرنسا عام  1748أحدهما عن النظام الدستوري الانكل@¤ي والثاني كتاب روح القوان@ن الذي اش6°ر به .
ً
 - 121عVــى أرض فرنس ــا يلتق ــي هــذا الفك ــر الواف ــد مــن انكل ¥ـ<ا بم ــا بش ــر بــه وأذاع ــه ون ¢ــ<ﻩ " بــذورا للث ــورة " فن ــان وأدي ــب
وفيلس ــوف وث ــائر وعبق ــري واف ــد م ــن سويس ـرا ه ــو ج ــان ج ــاك روس ــو  -ــي ع ــدة كت ــب أك<¢ه ــا ش ــهرة وأص ــالة كتاب ــه العق ــد
الاجتماي ) نشر عام . ( 1762
يقول روسو ان " النظام الاجتماي حق مقدس  ،وهو بمثابة ٔالاساس لكـل الحقـوق ٔالاخـرى  .بيـد أنـه ملـا كـان هـذا الحـق
اليستمد من الطبيعـة فـال بـد أنـه قـام عVـى اتفاقـات "  ) .الفصـل ٔالاول  -الكتـاب ٔالاول (  " .بـرغم ا6Bـا قـد التكـون أعلنـت
ً
ً
رسـميا فÁــ البــد أن تكــون واحــدة -ـي كــل مكــان وأن يكــون قــد تـم قبولهــا ضــمنا " ) الفصــل الســادس  -الكتــاب ٔالاول ( " .
ففي مثل هذﻩ الحالة من السكوت العام يجب أن يؤخذ ذلك السكوت عVى أنـه موافقـة مـن جانـب الشـعب " ) الفصـل
ً
ـدال ان الن ــاس ق ــد وص ــلوا إ_ ــى ح ــد تغلب ــت في ــه العقب ــات ال ــ تح ــول دون
ٔالاول  -الكت ــاب الث ــاني (  .و " إن ــي اف ¥ــ<ض ج ـ
الاستمرار -ي حالة الطبيعة عVى القوة ال يستطيع كل فرد أن يبـذلها مـن أجـل الاسـتمرار -ـي هـذﻩ الحالـة  ،ومـن ثـم لـم
ً
يعد استمرار حالة الطبيعة الصلية ممكنا  . . .وملا كان الناس اليستطيعون بأي حال خلـق قـوة جديـدة  ،بـل أن كـل مـا
يســتطيعونه هــو أن يتحــدوا ويســيطروا عVــى تلــك القــوة الــ لــد6mم  ،فإنــه التوجــد وســيلة يســتطيعون 6²ــا الابقــاء عVــى
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أنفســهم ســوى الانضــمام بعضــهم إ_ــى بعــض  ،وتوحيــد قــواهم بيــد أن املحافظــة عVــى الــذات بالنســبة إ_ــى كــل ف ـرد إنمــا
ً
تســتمد أساســا مــن قوتــه الشخصــية وحريتــه  ،فكيــف إذن يقيــدها بــدون أن يــؤذي نفســه و6mمــل تلــك العنايــة الواجبــة
عليه نحو شؤونه الخاصة -ي الوقت ذاته ؟  . . .البد من ايجاد نوع من الاتحاد -ي شأن استخدام قوة املجتمع كلها من
أجل حمايـة كـل عضـو مـن أعضـائه وممتلكاتـه  ،وذلـك بطريقـة تجعـل كـل فـرد  ،إذ يتحـد مـع أقرانـه  ،إنمـا يطيـع إرادتـه
ً
ويبقى حرا كما كان من قبل  .هذﻩ Éي املشكلة ٔالاساسية " ) الفصل السادس  -الكتاب ٔالاول ( .
أمـا الحـل فهـو  " :كـل واحـد منـا يســهم -ـي املجمـوع بشخصـه وبكـل مالديـه مــن قـدرة تحـت التوجيـه ٔالاعVـى لـالرادة العامــة
ً
وهكـذا يلتقـي -ـي املجمـوع كـل عضـو بصـفته جـزءا اليتجـزأ مـن الكـل  .وبمجـرد أن يـتم هـذا يتولـد جسـد معنـوي وجمـاي
ً
بــدال مــن الاشــخاص املســتقل@ن وهــو جســد مكــون مــن ٔالاعضــاء بقــدر مــا يضــمه مــن أصــوات  ،كــان هــذا الشــخص العــام
الــذي يتكــون 6²ــذﻩ الصــورة مــن اتحــاد جميــع الاشــخاص يســم -ــي املا÷ــ " مدينــة " ولكنــه يســم ٓالان " جمهوريــة " )
ً
كانت كلمة جمهورية تع Äاملجتمع املنظم اطالقا وليس بمعناها الحا_ي كنظام للحكم غ@< ملكي (  . .ويسـميه اعضـاؤﻩ "
ً
ً
ً
دول ــة " عن ــدما يك ــون س ــلبيا  ،ويس ــمونه س ــيدا عن ــدما يتص ــرف ايجابي ــا  ،أم ــا بالنس ــبة إ_ ــى ٔالاف ـراد املجتمع ــ@ن في ــه فه ــم
الشعب " ) الفصل السادس  -الكتاب ٔالاول (  " .فالشعب الذي له السيادة الوجود له خارج ٔالافراد الذين يتكـون مـ}6م
املجتمع " ) الفصل السابع  -الكتاب ٔالاول (  " .وبمجرد أن يوجد للشعب سيد يفقد الشعب سيادته " ) الفصل ٔالاول -
الكتاب الثاني ( .
ً
 - 122لــم تكــن الافكــار احالم ـا مقطوعــة الصــلة بــالواقع  ،والواقــع أن الافكــار الــ الصــلة لهــا بــالواقع الوجــود لهــا  ،بــل
كانــت تع=ــ< ع ــن مشــروعات مق<¥ح ــة "لدولــة " تتف ــق مــع مص ــالح الطبقــة الوس ــطى ) ال=<جوازيــة ( الص ــاعدة  .فقــد كان ــت
الطبقــة الوســطى Éــي الــ اســهمت بالــدور ٔالاساــ -ــي التقــدم الاقتصــادي -ــي فرنســا و ّ
حول6°ــا بالتــدريج إ_ــى دولــة تجاريــة
وصــناعية  ،وكانــت -ــي حاجــة إ_ــى أك=ــ< قــدر مــن حريــة الانتقــال ) ٔالافـراد والبضــائع ( وحريــة العمــل  ،وأقــل قــدر مــن تــدخل
الس ــلطة والض ـرائب  .فأنجب ــت مدرس ــة اقتص ــادية تول ــت إب ـراز املض ــمون الاقتص ــادي ألفك ــار الفالس ــفة  .إ 6Bــا مدرس ــة "
الف@¤يوكرات " الشه@<ة ) ك@¤ني  ،موريس دي ريفي@<  ،دي يتمور  . .الخ ( .
 -123واضــح ممــا ســبق أن " مشــروع الدولــة " الــ كانــت تبحــث ع}6ــا أوروبــا يم@¤هــا بــأن تكــون " مؤسســة " تضــم كــل
الافـراد -ــي املجتمــع ولك}6ــا تبقــى مســتقلة عــن أي فــرد أو مجموعــة مــن ٔالافـراد مــ}6م  .وأن تكــون " الســيادة " ف67ــا للشــعب
بمجموعــه  ،وأن تتــو_ى املمارســة الفعليــة لتلــك الســيادة حكومــة مل¤¥مــة بحــدود ترســمها قواعــد عامــة ومجــردة تع=ــ< عــن
الش ــروط ال ــ ص ــاغها الفالس ــفة واملفك ــرون وزعم ــوا أ 6Bــا كان ــت ش ــروط التق ــاء الن ــاس  -ــي مجتم ــع أو ش ــروط "العق ــد
الاجتماي " .
ولقــد جــاءت الثــورة الفرنســية فانشــأت تلــك الدولــة  .فقــد بــدأت الجمعيــة الوطنيــة بــإعالن حقــوق الانســان واملــواطن .
أصـ ــدرته يـ ــوم  26آب  /اغسـ ــطس  1789ثـ ــم أصـ ــدرت مجموعـ ــة مـ ــن القـ ــوان@ن الدسـ ــتورية املتفرقـ ــة  ،أعـ ــادت جمعهـ ــا
ً
وصــاغ6°ا معــا -ــي دســتور  ،وتVــي الدســتور يــوم  5آب  /اغســطس  1791وبــدأت مناقشــته يــوم  8آب  /اغســطس وتمــت
املوافقة عليه يوم  / 3ايلول  /سبتم=< وتم القسم عVى اح<¥ام الدستور يوم  14أيلول  /سبتم=< وأنفضـت الجمعيـة يـوم
 30أيلول  /سبتم=< . 1791
وقــد تضــمن الدســتور صــياغة " الدولــة " وأقامهــا عVــى قاعــدت@ن أساســيت@ن نــص عل67مــا -ــي املــادت@ن ٔالاو_ــى والثانيــة مــن
القسم الثالث منـه  .تقـول ٔالاو_ـى " السـيادة واحـدة  ،غ@ـ< قابلـة للتجزئـة أو الانتقـال أو الاكتسـاب بالتقـادم  ،وÉـي تخـص
ٔالامـة  ،ولـيس ألي جـزء مـن الشـعب أو أي فـرد ي ّـدي ممارسـ6°ا " وتقـول الثانيـة  " :ان ٔالامـة الـ تنبـع م}6ـا كـل الســلطات
اليمكن أن تمارسها الا بواسطة مفوض@ن " .
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ً
ونعرف من التاريخ أن مبادىء الثورة الفرنسية قد حكمت حياة أوروبا والغرب وشعوبا كث@ـ<ة -ـي العـالم منـذ انتصـارها
 ،ولــم تــزل  .وهكــذا يمكــن أن نعــرف  ،بــدون حاجــة إ_ــى تفصــيل  ،أن نمــوذج " الدولــة " الــ انشــأ6ا الثــورة الفرنســية
س ــيكون ه ــو " الدول ــة "  -ــي أغل ــب اقط ــار الع ــالم فيم ــا بع ــد  ،وح ــ ٓالان  .س ـتتغ@< وتختل ــف الدس ــات@< املتتابع ــة  -ــي فرنس ــا
ً
ً
ً
وغ@<هــا مــن الــدول وســتتغ@< نظــم الحكــم سياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا داخــل الدولــة و-ــي كــل دولــة  ،ولكــن ســيتوحد
مفهـوم " الدولــة " -ـي العــالم عVـى ضــرورة أن تتـوفر لهــا وف67ــا العناصـر ٔالاساســية الـ بــدأت 6²ـا -ــي عهـد الثــورة  .وســيتو_ى
ّ
فقهاء القانون وعلماء النظم السياسية تأصيل وتعميق وتفس@< تلك العناصر ح تصبح مسلمة .
ً
 - 124اليتوقــف فقهــاء القــانون وعلمــاء الــنظم السياســية كث@ـ<ا عنــد تلــك النظريــات الــ ابتكرهــا الفالســفة حــول نشــأة
الدولــة  .ولكــ}6م يعنــون عنايــة فائقــة بمــا يجــب أن يتــوفر " للدولــة " مــن عناصــر ليقــال إ6Bــا " دولــة " وهــم متفقــون عVــى
ً
ثالث ــة عناص ــر  ( 1 ) :ش ــعب و ) ( 2أرض و )  ( 3س ــيادة ش ــاملة الش ــعب ؤالارض جميع ــا  .ويض ــيف بعض ــهم "الاع¥ـ ـ<اف "
كعنصــر رابــع يعنــون بــه " اع¥ـ<اف " دول أخــرى بقيــام " الدولــة " موضــع الاع¥ـ<اف  .ولكــن هــذا العنصــر محــل خــالف كب@ــ<
ً
ً
يدور حول ما إذا كان هذا الاع<¥اف الزما لتوجد الدولة  ،أم لالقرار بوجودها أم لألمرين معا  ،ثم يأخذ فقهاء القانون
وعلماء النظم السياسية -ي شرح الدالالت وٓالاثار القانونية ) الحقوقية ( امل<¥تبة عل67ا ّ .
وينصب أك <¢جهدهم عVى شرح
داللة وآثار العنصر الثالث  " :السيادة " - .ي كث@< من كتب القـانون تتـداول كلمتـا " السـيادة " و " السـلطة " كمـا لـو كانتـا
ذواتي مدلول واحـد  .غ@ـ< أنـه مـن املهـم بالنسـبة إ_ـى حـديثنا أن نفـرق بـ@ن مفهـوم السـيادة ومفهمـوم السـلطة  .فالسـيادة
أشمل من السلطة  ،إذ "السلطة" Éي ممارسة السيادة ) يطلـق الـبعض عVـى السـيادة صـفة السـلطة العليـا ( أو أن حـق
السيادة هو مصدر حق السلطة .
وكلم ــة " س ــيادة " اص ــطالح ق ــانوني ي¥ـ ــ<جم كلم ــة فرنس ــية مش ــتقة مـ ــن أص ــل التي Äــ تع= ــ< عـ ــن ص ــفة مل ــن ل ــه السـ ــلطة
اليســتمدها مــن غ@ــ< ذاتــه وال يشــاركه ف67ــا غ@ــ<ﻩ 6² .ــذﻩ الداللــة كــان يســتعملها بعــض ملــوك فرنســا القــدامى للتعب@ــ< عــن
استقاللهم بالسلطة عن البابوية ؤالابـاطرة -ـي الخـارج  ،وسـمو سـلط6°م عVـى أمـراء الاقطـاع -ـي الـداخل  ،و6²ـذﻩ الداللـة
ً
ً
كانــت ت=<ي ـرا ملشــروعية الســلطة ينتحلــه كــل صــاحب ســلطة أو طال¡6ــا  .فكانــت مضــمونا لص ـراع فكــري ومــذه äصــاحب
الصراع عVى السلطة .
ً
ولقد عرفنا من قبل كيف أبدعت الكنيسة ت=<يرا لحقها -ي السيطرة النظرية املعروفة باسم " نظرية الحـق الالÁـ" أو"
مذهب آباء الكنيسة " ) فقرة  . ( 114ولم تكن تلك إال نظرية -ي " السيادة " كما عرفنا نظرية " العناية الالهية " ) فقـرة
ً
 ( 115؛ وكانــت Éــي أيضــا نظريــة -ــي " الســيادة "  .وهمــا نظريتــان لــم تكونــا مقصــورت@ن عVــى ت=<يــر الاســتبداد بالســلطة -ــي
أوروبــا وحــدها  ،والهمــا مقصــورتان عVــى ت=<يــرﻩ -ــي القــرون ٔالاوروبيــة الوســطى  .فقــد انتحــل املنصــور العباــ ) - 714
 ( 775م ــذهب " آب ــاء الكنيس ــة " حينم ــا خط ــب  -ــي مك ــة املكرم ــة فق ــال  " :أ 6mــا الن ــاس إنم ــا أن ــا س ــلطان ﷲ  -ــي أرض ــه " .
ً
وانتحلهـا أبـاطرة الصـ@ن قــديما  ،فكـان الام=<اطـور هــو ابـن السـماء وانتحلهــا أبـاطرة اليابـان  ،فكــان الام=<اطـور مـن أصــل
إل Áــ  . .وانتح ــل معاوي ــة ب ــن أب ــي س ــفيان ٔالام ــوي )  ( 680 - 602نظري ــة العناي ــة الاهي ــة لت=<ي ــر اس ــتبدادﻩ بالس ــلطة دون
ً
هال لهذا ٔالامر ) الوالية ( ما ترك Äوإياﻩ  ،ولو كرﻩ ﷲ مانحن فيه ّ ،
لغ@<ﻩ .
الخليفة املنتخب ح@ن قال  :لو لم يرني ربي أ
وانتحــل " نظريــة الحــق الالÁــ " -ــي العصــر الحــديث غليــوم الثــاني ام=<اطــور أملانيــا حينمــا قــال -ــي عــام  1910إن ﷲ هــو
ّ
الـذي والﻩ امللـك  .وانتحـل نظريـة العنايـة الالهيـة هتلـر ديكتــاتور أملانيـا قبيـل أن يبـدأ الحـرب ٔالاوروبيـة الثانيـة حـ@ن وجــه
ً
الشــكر إ_ــى العنايــة الالهيــة الــ اختارتــه زعيمــا ألملانيــا )  28نيســان  /أبريــل  . ( 1939وانتحلهــا ديكتــاتور اســبانيا فرانكــو ،
وف ــرض ت ــداولها  ،ح ــ@ن أم ــر  -ــي ع ــام  1947بص ـ ّـك عمل ــة تحم ــل كتاب ــة تق ــول " فرانك ــو القائ ــد بعناي ــة ﷲ "  .. .وم ــا ي ـزال
ً
ّ
ينتحلها كث@<ون من الحكام مسلم@ن وغ@< مسلم@ن  ،عربا وغ@< عرب  ،لت=<ير استبدادهم بالسلطة …
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ـي مواجهـة هـات@ن النظـريت@ن اسـتمدت الثـورة نظريـة حركـة التنـوير -ـي السـيادة فأسـند6ا إ_ـى الشـعب وصـاغ6°ا -ـي املــادةٔالاو_ ــى م ــن دس ــتور  1791ال ــ ذكرناه ــا ) فق ــرة  . ( 123نعي ــد ال ــنص لألهمي ــة  :الس ــيادة واح ــدة  ،غ@ ــ< قابل ــة للتجزئ ــة أو
الانتقال أو الكسب بالتقادم وÉي تخص ٔالامة  ،وليس ألي جزء من الشعب أو أي فرد أن ّيدي ممارس6°ا .
ماذا يع Äهذا عVى وجه التحديد ؟
يعÄــ أن الثــورة  ،بعــد أن جـ ّـردت املؤسســة الكنيســة والارســتقراطية مــن الســيادة  ،لــم تســندها إ_ــى أحــد عVــى الاطــالق
ً
ّ
تباعا إ_ى شخوص ّ
معنوية ّ
متع@ن
مجردة ٔ :الامة أو الشعب أو الدولة أو املؤسسات  ،وكل م}6ا ذو وجود
أسندها الفقهاء
ً
ً
يمكــن التحقــق منــه  ،ولكــن أيــا م}6ــا اليســتطيع أن يمــارس الســيادة املســندة إليــه بذاتــه أل6Bــا ذات اعتباريــة وليســت ذاتــا
طبيعية  .ثم جاءت املادة الثانية وان¤¥عت من الشـعب سـلطة ممارسـ6°ا  ،صـياغة النظـام الاجتمـاي باسـمها  ،وأسـندت
تلك السلطة إ_ى نواب عنه  .وÉي حيلة أو احتيال  .يقول موريس ديفرجيه -ي كتابه "املؤسسات السياسـية -ـي القـانون
الدستوري" إن ال=<جوازية اللي=<الية قد اخ<¥عـت هـذﻩ النظريـة -ـي السـيادة لتمـارس Éـي السـلطة ض ّـد الارسـتقراطية مـن
جهــة  ،وضــد الشــعب مــن جهــة أخــرى  .ويقــول الفقيــه الكب@ــ< كاريــه دي مل=ــ<ج انــه نتيجــة احتيــال ظــاهر انقلبــت ســيادة
الشــعب ضــد الشــعب ) مجلــة القــانون العــام الفرن³ــ  . ( 1931 -نكتفــي نحــن بمالحظــة ماسيتضــح بعــد قليــل  .لــم يكــن
ً
ً
فالسفة ال=<جوازية الصاعدة -ي أوروبا مهتم@ن بالسيادة فكرة أو نظاما إنما كـان اهتمـامهم منصـبا عVـى السـلطة ونظـام
ممارســ6°ا عVــى الوجــه الــذي يحقــق مصــالح طبقــ6°م  " .إذا حاولــت أي مــن الســلطت@ن التنفيذيــة أو التشــريعية  ،بعــد أن
تستو_ي عVى السلطة -ي يدها  ،أن تعمل عVى استعباد الشعب أو دمارﻩ فليس أمام الشعب مـن عـالج -ـي هـذﻩ الحالـة ،
ً
كما -ـي الحـاالت الـ اليجـد ف67ـا قاضـيا يلجـأ إليـه -ـي ٔالارض سـوى الاتجـاﻩ إ_ـى السـماء "  .هكـذا قـال فيلسـوف العلمانيـة
جــون لــوك  .لــم يتــذكر ﷲ إال لع ـزاء املقهــورين -ــي الحريــة  ،أو إلهــاء القــادرين عــن الثــورة ) الفصــل  14فقــرة  168مــن
كتابــه رســالتان -ــي الحكــم (  .أمــا فيلســوف ال=<جوازيــة مــوريس دي رفي@ــ< فقــد قــال ان " الاســتبداد الــذي تقــودﻩ الســيادة
ً
ً
الجماعيـة أك¢ـ< احكامـا وأك¢ــ< دوامـا مـن الاسـتبداد الفــردي  ،أمـا الديموقراطيـة فÁـ وحــش مف¥ـ<س وليسـت سـيادة ٔالامــة
إال دولة حاكمة بدون دولة محكومة " ) باستيد  :موجز القانون الدستوري ( .
ً
ً
أيا ما كانت غايات البورجوازية  ،فقد كان عل67ا أن تقدم جوابا عن مصدر السيادة ال أسند6ا إ_ى الشعب ،
ثــم أســندت ســلطة ممارســ6°ا إ_ــى نــواب عنــه  .يقولــون مــا خالصــته إنــه " القــانون الطبيêــي " الــذي لقــن الانســان قواعــد
السلوك ٔالاساسية -ي املجتمع  .وÉي قواعد خالدة -ي الضم@< الانساني .
ً
وهكذا  ،قبل أن يكون املجتمع منظما بقواعـد وقـوان@ن وضـعية يوجـد نظـام قـانوني طبيêـي للمجتمـع  ،يجسـد حقيقتـه
عVى أفضل وضع -ي الحرية وبالحرية  .ولـيس القـانون الوضـêي ذاتـه إال ترجمـة للقـانون الطبيêـي يـؤدي غايتـه  ،فيصـبح
ً
ً
مش ــروعا بق ــدر م ــا يك ــون متفق ــا م ــع ٔالاص ــل ال ــذي ي<¥جم ــه  .إذ الق ــانون الطبي êــي ذو ق ــوة إل ـزام  -ــي ذات ــه اليس ــتمدها م ــن
خارجه  ،وهو  -بالتا_ي  -فوق كل نظام وأسم من كل قانون  .إنه ذو سيادة غ@< مقيدة بما يضعه البشـر مـن قـوان@ن إذ
ً
ً
هــو أســم م}6ــا جميعــا ألنــه قــانون الحيــاة ) العلمانيــة (  .ومــن القــانون الطبيêــي اســتمد كــل فــرد حقوقــا مســاوية لحقــوق
أي فـرد آخــر  ،فÁـ ســابقة عVــى وجـود املجتمــع  ،وخالــدة ّ ،
ومقدسـة اليجــوز ألي نظــام أو قـانون أن ّ
يمســها ) الفرديــة ( .
بــل ان م=ــ<ر وجــود املجتمــع وتأســيس الدولــة وإقامــة النظــام هــو حرايــة وتــأم@ن هــذﻩ الحقــوق ضــد أي اعتــداء عل67ــا مــن
ٔالاف ـراد أو الجماعــات أو الدولــة ذا6ــا ) اللي=<اليــة (  .فاالنســان الفــرد هــو القيمــة ٔالاو_ــى  ،وهــو ّ
مولــد القــيم  ،وهــو الغايــة
أســم الغايــات  ،وهــو ٔالاقــدر عVــى معرفــة مصــالحه  ،ومــن خــالل تحقيــق كــل فــرد مصــلحته تتحقــق مصــالح املجمــوع ،
وبالتا_ي اليجوز فرض أية قيود عVى حريته -ي السـêي إ_ـى تحقيـق مصـلحته بالطريقـة الـ يختارهـا  ،والوسـائل الـ يـرى
أ 6Bــا مؤدي ــة إل 67ــا ) املنافس ــة الح ــرة (  ،وذل ــك  -ــي ك ــل املج ــاالت وخاص ــة  -ــي مج ــال امللكي ــة ) الرأس ــمالية (  ،إذ " الحري ــة
مرتبط ــة بامللكي ــة واليمك ــن فص ــلهما " كم ــا ق ــال م ــوريس دي رفي@ ـ<  .وع Vــى ال ــذين يحق ــدون ع Vــى الاغني ــاء  ،أو يفتق ــدون
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الحرية أل6Bم فقراء أن ينفذوا وصية فرانسوا ج@¤و )  ( 1874 - 1787قائد حزب " رابطـة سـاعد نفسـك يسـاعدك ﷲ "
ً
أول ح ــزب لي=<ا_ ــي  -ــي فرنس ــا ح ــ@ن ق ــال له ــم " اغتن ــوا اذن "  .كي ــف ؟ ال 6mــم فطبق ــا للمنافس ــة الح ــرة ال ــ  Éــي الق ــانون
ً
الطبيêي لتوزيع ال¢ـ<وات بـ@ن ٔالافـراد  ،الخطـأ هـو خطـأ مـا_ي والجـزاء جـزاء مـا_ي  ،يصـيب مـن يكسـب ماليـا ويخطـىء مـن
ً
يخس ــر مالي ــا  ) .ش ــومبي <¥الرأس ــمالية والديموقراطي ــة  -ريج ــ@ن رين ــود أص ــول البورجوازي ــة ج ــاك دروز ت ــاريخ امل ــذاهب
السياس ــية باس ــتيد الق ــانون الدس ــتوري  -امي ــل م@ ــ<و فلس ــفة اللي=<الي ــة  -ب ــوردو موس ــوعة العل ــوم السياس ــية ج ــزء 5
ايســمان شــرح القــانون الدســتوري  -الفي@ــ< القــانون الدســتوري  -كاريــه دي مل=ــ<ج النظريــة العامــة -ــي الدولــة  -جــورج
جوسدورف املفهوم الانساني للحرية  -موريس ديفرجيه املؤسسات السياسية -ي القانون الدستوري . . .الخ ( .
ولكن ،
هل " القانون الطبيêي " الواحد  ،السائد  ،الواعد  ،موجود ؟
هذﻩ مسألة " إيمـان "  ،وقـد قلنـا مـن قبـل إن الع=ـ<ة -ـي مشـروعية الـنظم بـالقبول العـام ) عكسـه الاكـراﻩ العـام ( ولـيس
بااليمــان ) الــذي تخفيــه السـرائر ( ) فقــرة  ، ( 76وإن كــان كــل نظــام يتضــمن قواعــد عامــة مجــردة ملزمــة للكافــة التجــوز
مخالف6°ا أو الاتفاق عVى مخالف6°ا تستمد قوة الزامها من الايمان بمصدرها ) فقرة  . ( 80ثم عرفنا العلمانية نزعة ذات
أصـل ديÄــ -ـي املســيحية  ،تحولـت إ_ــى تيـار فكــري منـاهض الســتبداد الكنيسـة الكاثوليكيــة -ـي أوروبــا الاقطاعيـة  ،تحــول
ا_ــى ثــورة ضــد تــدخل الكنيســة -ــي الحكــم -ــي أوروبــا ال=<جوازيــة  ،ان6°ــت إ_ــى اقامــة نظــام علمــاني -ــي موقفــه مــن الــدين ،
ف ــردي  -ــي موقف ــه م ــن املجتم ــع  ،لي=<ا_ ــي  -ــي موقف ــه م ــن الدول ــة  ،رأس ــما_ي  -ــي موقف ــه م ــن الاقتص ــاد  .فنع ــرف من ــه أن
العلمانيــة ليســت دعــوة إ_ــى الكفــر بالــدين  ،بــل Éــي ركــن -ــي نظــام شــامل متكامــل للحيــاة الــدنيا  ،كــان محصــلة عوامــل
نفسية وثقافية وتاريخية وحضارية سادت أوروبا عVى مدى نحو سبعة قرون
ً
 - 125وقد أصبح هذا النظام شائعا -ـي كث@ـ< مـن دول العـالم مـع بقـاء املؤسسـات الكنسـية -ـي كـل الـدول الـ شـاع ف67ـا
بدون استثناء واحد  ،إنما تختلف الدول -ي نوع العالقة ب@ن الكنيسة والحكومة  .نقول الحكومة الـ تمـارس السـلطة
والنقـول الدولـة الـ Éــي شـخص اعتبـاري  ،إذ الكنيسـة مــاتزال قائمـة -ـي الدولـة  .فالكنيســة مؤسسـة رسـمية -ـي الدولــة
كما هو الحال -ي انكل<¥ا والسويد وال<åويج والـدانمارك  .وÉـي تتعـاون مـع الحكومـة -ـي الحفـاظ عVـى اسـتقاللها  ،كمـا هـو
الحـال -ــي اســبانيا  .وÉــي تحظــى بــاع<¥اف رسـم " شــر-ي "  ،كمــا -ــي ايرلنــدا  .وقــد تقـف الحكومــة عVــى الحيــاد الســل äبــ@ن
ً
ً
الكنــائس املتعــددة كمــا -ــي الواليــات املتحــدة الامريكيــة  .وقــد يفصــل فصــال حاســما مــا بــ@ن الكنيســة والحكومــة كمــا هــو
الحال -ي فرنسا ال ترد إ_ى الذهن كلما دار الحديث عن العلمانية .
عودة إmى الوطن
ً
- 126كل مافات كان معقوال  ،أو كان ذا منطق يمكن فهمه  .دين يفرض عVى املؤمن@ن به الفصل ب@ن الدين
و "الدولــة "  .وينñــء للقيــام عVــى شــؤون الــدين مؤسســة دينيــة ) الكنيســة ( يتبعهــا ويــديرها نف ـر مــن املــؤمن@ن ّ
خصــهم
الدين ذاته بسلطان دي ÄعVى الناس ) رجـال الـدين ( فتصـبح تلـك املؤسسـة ذات قـوة منفصـلة ومسـتقلة عـن مؤسسـة
ً
أخــرى ذات قــوة منفصــلة ومس ــتقلة ) الدولــة ( -ــي املجتم ــع الواحــد  ،فيث@ــ< هــذا الازدواج  -ــي ممارســة الســلطة خالف ــا أو
ً
ص ـراعا بــ@ن طرفيــه تكــون الغلبــة ملــن هــو أقــوى -ــي زمانــه ومكانــه  .وتضــيق حيــاة الشــعوب باســتبداد املتصــارع@ن وبآثــار
ً
ً
الصراع إ_ى أن تقوم ثورة تجرد كال م}6ما من " القوة " ال سمحت لكل م}6ما  -يوما  -بـأن تتجـاوز حـدود املبـدأ الـديÄ
ً
ٔالاصيل  " :مالقيصـر لقيصـر ومـا هلل هلل "  .وتـرد كـال م}6مـا إ_ـى حـدودﻩ  .فينتÁـ الصـراع وتبقـى املؤسسـة الدينيـة ورجالهـا
قائم@ن عVى أمور الدين  .وتبقى " الدولة " ورجالها قائم@ن عVى أمور الدنيا  .كـل هـذا والـدين بـاق كمـا هـو بـدون انكـار أو
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الغاء  " .والدولة " باقية بدون إيمان أو كفر  .فيقال هذﻩ Éي "العلمانية " ال أبدع6°ا اوروبا القرن الثامن عشر  ،والـ
أعفــت الشــعوب مــن عــبء التضــحيات الجســيمة الــ كانــت تــدفعها -ــي الص ـراع بــ@ن الكنيســة و " الدولــة " فهيــأت لهــا
ً
مقدرة أوفر عVى التقدم العلم والحضاري فنقول نعم هذﻩ Éي " العلمانية " حقـا وتلـك بعـض آثارهـا  ،ولكـن مـن حيـث
ً
وضع العالقة ب@ن الكنيسة و " الدولة " -ي موضعها الصحيح " مسيحيا " منذ أن قال السـيد املسـيح " اعطـوا مالقيصـر
لقيصر وما هلل هلل " أو ّردها اليه .
ً
ً
وكان ذلك نصرا عظيما للشعوب املسيحية انتصر الدين  ،وانتصرت به الشعوب  ،كالهما .
كل هذا مفهوم أو قابل للفهم .
ولكن هل يمكن أن يكون لدعوة " العلمانيـة " معÄـ مجـرد عـن أصـلها الـدي Äوظروفهـا التاريخيـة ؟ هـل يمكـن أن يكـون
ً
ً
لهــا معÄــ -ــي مجتمــع بــال ديــن مــثال ؟  . .أو -ــي مجتمــع كهنــوتي كهانــة شــاملة مثلمــا كــان -ــي ال67وديــة  ،مــثال آخــر ؟  .أو -ــي
ً ً
مجتمع يفصل دينه ب@ن الدين " والدولة " ولكنـه الينñـء للـدين مؤسسـة خاصـة تقـوم عVـى شـؤونه  ،مـثال ثالثـا ؟  .هـل
ً
يمك ــن أن يك ــون " للعلماني ــة " مع Äــ  -ــي مجتم ــع غ@ ــ< مس ــيàي  ،أخ@ـ ـ<ا ؟ أم ــا عن ــدنا ف ــدعوة العلماني ــة  -ــي أي م ــن ه ــذﻩ
املجتمع ــات " ك ــالم ف ــارغ " النع ــدام مض ــمونه  .إال أن تك ــون دع ــوة تحم ــل أع ــالم النص ــر ال ــذي حققت ــه " العلماني ــة "  -ــي
ً
املجتمعات املسيحية لتس6² <¥ا أهدافا تخف67ا -ي مجتمع المجال فيه " للعلمانية " .
ً
 - 127ل ــيس وطنن ــا العرب ــي واح ــدا م ــن تل ــك املجتمع ــات " النموذجي ــة " ال ــ اش ــرنا ال 67ــا بقص ــد كش ــف عب ــث دع ــوة " "
ً
"العلماني ــة "بعي ــدا ع ــن أص ــلها ال ــدي Äوظروفهاالتاريخي ــة  .والواق ــع ا 6Bــا مجتمع ــات اف<¥اض ــية الوج ــود له ــا  ،إذ الوج ــود
ً
ً
ً
ملجتم ــع ب ــال دي ــن أي ــا ك ــان املجتم ــع  ،وأي ــا ك ــان ال ــدين  .ول ــيس ثم ــة أك ¢ــ<" ت ـ ّـدينا " ب ــل نق ــول " تعص ــبا ديني ــا " م ــن مجتم ــع
امللحــدين ذاتــه  ،إذ لــيس " الالحــاد " إال ديــن امللحــدين يقــوم فــ67م بوظيقــة أي ديــن  .عVــى أي حــال فــإن وطننــا العرب ــي
مجتمــع تتعــدد فيــه ٔالاديــان  ،وتتعــدد فيــه املــذاهب مــن كــل ديــن ؛ وبالتــا_ي فــإن تــرويج دعــوة " العلمانيــة " فيــه اليكــون
ً
عابثا -ي كل ٔالاحوال  .بل يتوقف حاله من العبث والجد عVى املخاطب@ن 6²ا من ابناء أمتنا العربية .
 - 128فكث@ــ< مــن ابنــاء أمتنــا العربيــة يــدينون باملســيحية  .ويتفرقــون انتمــاء إ_ــى مــذاه¡6ا املتعـددة  .ولكــل مــذهب "رجــال
ً
ديــن " ومؤسســة دينيــة " كنيســة "  ،وبالتــا_ي فــإن " للعلمانيــة " -ــي وطننــا العربــي مجــاال  ،تطــرح فيــه دعــوة  ،وتقــام فيــه
ً
حــدود  ،لتظــل الكنــائس جميعــا مل¤¥مــة املبــدأ املســيàي الــذي قامــت عليــه " العلمانيــة "  " :أعطــوا مــا لقيصــر لقيصــر ومــا
هلل هلل "  .ولك ــن م ــ ؟  . . .إذا ح ــاول رج ــال ال ــدين م ــن أي ــة كنيس ــة أن ّ
يعرض ــوا مجتمعن ــا العرب ــي إ_ ــى مث ــل الص ـراع ب ــ@ن
الكنيســة الكاثوليكيــة وبــ@ن ٔالابــاطرة وامللــوك ؤالامـراء  .أو إذا مــا حــاول الــذين يحلمــون بــأن يكونــوا أبــاطرة أو قياصــرة أن
يمــدوا أصــابع ســاطا6م إ_ــى داخــل الكنــائس افتئاتــا مــن أي قيص ـر عVــى مــا هلل  .إن هــذا يعÄــ تمامــا  -وأرجــو أال يخطــىء
أحــد فهــم مــانقول أو يســ@6°ن بــه  -إن أيــا مــن الطــرف@ن يشــق طرقــه الشــائك إ_ــى حيــث تـ ّ
ـردﻩ إ_ــى حــدودﻩ " ثــورة شــعبية "
ً
اليعلـم أحـد مـن ٓالان أيـن تقـف حـدودها  .انـه لـيس لعبـا بالنـار فقـط بـل هـو إشـعال فتنـة لـن " تشـوي " إال مـن أشــعلها .
ولســت اعتقــد أن هنــاك رجــل ديــن مســيàي عVــى أقــل قــدر مــن " العقــل " يعتقــد أن جـزاء مخالفــة تعــاليم الســيد املســيح
ً
ســتكون نــار جهــنم فقــط  .أو أن هنــاك حاكمــا عVــى أقــل قــدر مــن العقــل يعتقــد أن ضــمائر املســيحي@ن وكنائســهم متاحــة
ً
ليم ــد إل 67ــا أص ــابعه ب ــدون أن تقط ــع أص ــلبعه ع Vــى ٔالاق ــل  .أو أن هن ــاك ش ــعبا  ،أي ش ــعب  ،يقب ــل أن تق ــوم  -ــي دولت ــه
مؤسستان متوازيتان متنافستان عVى ممارسة السلطة  ،باسم الدين أو باسم الدنيا  ،بعد كل ما تعلمته الشعوب من
تاريخ الصراع ب@ن الكنيسة و " الدولة " .
ّ
النــؤمن بمــا يســم " الحــظ " ومــع ذلــك فلنقــل مــع القــائل@ن إن مــن حســن حــظ هــذﻩ ٔالامــة العربيــة الــ ننتمــ ال67ــا أن
اغلبية املسيحي@ن من أبنا6ªا يتبعون الكنيسة الاورثوذكسـية  ،وÉـي كنيسـة تم@ـ¤ت منـذ نشـأ6ا بصـرامة ال¤¥امهـا تعـاليم
السيد املسيح وصالبة موقفها ضد الاضافات البابوية  .ولقد قاومت الكنيسة القبطية الاورثوذكسـية بالـذات مقاومـة

82

باسلة  ،ما أرادﻩ لها باباوات روما من آراء مبتكرة -ي املسيحية  .وقدمت ً
فداء اليما6Bا مئات الشهداء  ،يسـاندها شـعب
مصر فيما اعت=< -ي التاريخ حركة تحرر وط Äحينما كانـت مصـر تابعـة ز أو مملوكـة ملكيـة خاصـة  ،لقياصـرة رومـا  .و-ـي
ظــل التبعيــة لالم=<اطوريــة الب@¤نطيــة اســتطاع موقفهــا املبــدئي الثابــت أن يحفــظ للكنيســة الاورثوذكســية عامــة ال¤¥امهــا
الــدي Äبإعطــاء مــا لقيصــر لقيصــر ومــا هلل هلل بــالرغم ممــا كــان بعــض ٔالابــاطرة يرتكبونــه مــن اســتفزاز  .فخــال تاريخهــا مــن
صـراع يــذكر بــ@ن الكنيســة و " الدولــة "  .ا6Bـا ليســت مجــرد تقاليــد  ،ولك}6ــا تقــوى  .ولـو كانــت مجــرد تقاليــد مســتقرة لكــان
مــن شــأن النــاس -ــي ظلهــا أن يتســاءلوا  :فــيم ال¥ــ<ويج -إذن  -لــدعوة العلمانيــة -ــي مجتمــع كانــت كنيســته الرئيســية عVــى
مدى تاريخها حارسة مبدأ الفصل ب@ن الكنيسة " والدولة " ولم تزل ؟
و6ي الاسالم
 - 129مــن قبــل قــال جمــال الــدين الافغــاني  " :لــيس الاســالم كــدين ) براهمــا ( الــذي قســم النــاس إ_ــى أربعــة اقســام وقــرر
ّ
لكل م¤åلة من كمال الفطرة اليجاوزها  ،والهو كال67ودية ال تخاطـب شـعب اسـرائيل بالكرامـة والاجـالل وتـذكر غ@ـ<هم
بالتحق@< والاهانة  ،والهو كاملسيحية ال تذهب إ_ى أن رؤساء الدين أقرب إ_ى ﷲ من سائر البشر  ،وان كل نفس وإن
بلغت من الكمال مابلغت  ،ليس ف67ا ما يؤهلها إ_ى التقرب إ_ى ﷲ بغ@< وساطة الرئيس الدي ) " Äالرد عVى الدهري@ن ( .
ومن بعد قال الامام محمد عبدﻩ  " :من أصول الاسالم _ وما أجله من أصل  -قلب السلطة الدينية والاتيان عل67ـا مـن
أساسها  .هدم الاسالم بناء تلك السلطة ومحا أثرهـا  ،حـ لـم يبـق لهـا عنـد الجمهـور مـن أهلـه اسـم وال رسـم  .لـم يـدع
ً
الاســالم ألحــد بعــد ﷲ ورســوله ســلطانا عVــى عقيــدة أحــد  ،والســيطرة عVــى ايمانــه  ،عVــى أن الرســول عليــه الســالم كــان
ً
ً
ً
ً
مبلغا ومذكرا  ،المهيمنا وال مسيطرا  .قال ﷲ تعا_ى ) فذكر إنما أنـت مـذكر  ،لسـت علـ67م بمسـيطر ( } الغاشـية . { 22 :
ولم يجعل ألحد من أهله أن يحل وال أن يربط ال-ي ٔالارض وال -ي السماء  ،بل الايمان يعتق املؤمن مـن كـل رقيـب عليـه
 ،فما بينه وب@ن ﷲ سوى ﷲ وحدﻩ  ،يرفع عنه كل رق إال العبودية هلل وحدﻩ  .وليس ملسلم مهما عال كعبه -ي السماء
 ،عVــى آخــر  ،مهمــا انحطــت م¤åلتــه فيــه  ،إال حــق النصــيحة والارشــاد  .قــال تعــا_ى -ــي وصــف املفلحــ@ن  ) :وتواصــوا بــالحق
وتواص ــوا بالص ــ=< ( } العص ــر  . { 3 :وق ــال  ) :ول ــتكن م ــنكم ام ــة ي ــدعون إ_ ــى الخ@ ــ< وي ــأمرون ب ــاملعروف وي} 6ــون ع ــن املنك ــر
وأولئــك هــم املفلحــون ( } آل عمـران  . { 104 :وقــال  ) :فلــوال نفــر مــن كــل فرقــة مــ}6م طائفــة ليتفقهــوا -ــي الــدين ولينــذروا
قومهم إذا رجعوا إل67م لعلهم يحذرون (  } .التوبة  . { 122 :فاملسلمون يتناصحون  ،ثم هم يقيمون امة تدعو إ_ى الخ@ـ<
 وهــم املراقبــون عل67ــا ّ -يردو6Bــا إ_ــى الســبيل الســةي إذا انحرفــت عنــه  .وتلــك ٔالامــة لــيس لهــا علــ67م إال الــدعوة والتــذك@<
والانذار  ،واليجوز لها وال ألحد من الناس أن يتتبـع عـورة أحـد  ،وال يسـوغ لقـوي وال لضـعيف أن يتجسـس عVـى عقيـدة
أحــد  ،ولــيس يجــب عVــى مســلم أن يأخــذ عقيدتــه أو يتلقــى أصــول مايعمــل بــه عــن أحــد إال عــن كتــاب ﷲ وســنة رســوله
صVى ﷲ عليه وسلم " .
" لكل مسلم أن يفهم عن ﷲ من كتاب ﷲ  ،وعن رسوله من كالم رسوله  ،بدون توسيط أحد من سلف وال خلـف ،
وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل مـن وسـائله مـا يؤهلـه للفهـم  ،كقواعـد اللغـة العربيـة وآدا6²ـا وأسـالي¡6ا  ،وأحـوال
العــرب خاصــة -ــي زمــان البعثــة  ،ومــا كــان النــاس عليــه زمــن النäــ صــVى ﷲ عليــه وســلم  ،ومــا وقــع مــن الحــوادث وقــت
نزول الوíي  ،وëـء مـن الناسـخ واملنسـوخ مـن ٓالاثـار  .فـإن لـم تسـمح لـه حالـه بالوصـول إ_ـى مايعـدﻩ لفهـم الصـواب مـن
الســنة والكتــاب فلــيس عليــه إال أن يســأل العــارف@ن 6²مــا  .ولــه  -بــل عليــه  -أن يطالــب املجيــب بالـدليل عVــى مايجيــب بــه
س ــواء ك ــان الس ــؤال  -ــي أم ــر الاعتق ــاد أو -ــي حك ــم عم ــل م ــن ٔالاعم ــال  ،فل ــيس م ــن الاس ــالم مايس ــم عن ــد ق ــوم بالس ــلطة
الدينية بوجه من الوجوﻩ " ) من رسائله إ_ى رشيد رضا عام . ( 1902
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ملاذا  ،إذن  ،ال<¥ويج للعلمانية ؟

النفاق
ً
ً
 - 130ألن للعلمانية نظاما  ،ولالسالم نظاما  ،وهما اليتفقان -ي أك <¢من وجـه  .وملـا كـان مصـدر مشـروعية أي نظـام هـو
القبــول العــام  ،وكــان أغلــب الشــعب العربــي مســلم@ن  ،فــإن قبــولهم نظــام العلمانيــة اليتحقــق  -بــدون إكـراﻩ -إال بالبقــاء
ً
ً
عVى الاسالم دينا " هلل " واستبعادﻩ نظاما للحياة -ي الوطن الـذي هـو " للجميـع " لتخلـو الحيـاة العربيـة لنظـام اليتفـق -ـي
ً
ً
أك <¢من وجه مع الاسالم نظاما  .وهذا هو النفاق طبقا ملعاي@< الصدق والكذب -ي مخاطبة شعب عربي مسلم .
ً
نضرب مثال من مصر .
ً
ّ
ولس ــنا نري ــد أن ن ــذكر أح ــدا بقائ ــد حمل ــة الاح ــتالل الفرن ³ــ ع ــام  1793ن ــابليون " ح ــامي حم ــ الاس ــالم "  ،وال بخليفت ــه
املن ــافق الج åـ<ال " عب ــد ﷲ " مين ــو  ،ف ــإن الاح ــتالل الانكل@ ــ¤ي ل ــم يلب ــث أن داه ــم مص ــر ع ــام  1882وف ــرض ب ــالقوة ع Vــى
ً
ً
ً
ً
الشـعب العربــي املســلم نظامـا بــديال عــن نظــام إسـالمي كــان قــد عـاش -ــي ظلــه راضــيا أك¢ـ< مــن ثالثــة عشـر قرنــا .كــان نوبــار
ً
ً
ً
ً
ً
باشا " الارم " Äرئيسا للوزراء  ،وكان قد استخدم أمينا عVى سرﻩ ) سكرت@<ا ( فرنسـيا كـان يعمـل محاميـا -ـي الاسـكندرية
ً
ّ
ً
اسمه الاستاذ مانوري  .فكلفه بأن يضع لشعب مصر قوان@ن جديدة  ،فلم يضع شيئا من عندﻩ إال قليال  ،بل نقل من
الفرنسـية إ_ــى الفرنســية مجموعـة القــوان@ن الفرنســية املســماة " قـانون نــابليون "  .وهكــذا أعــاد الانكل@ـ ¤إ_ــى مصــر نــابليون
ً
ً
ً
نظاما بعد أن كانوا قد أخرجوﻩ م}6ـا حطامـا  ،ألن العـداء بي}6مـا لـم يكـن أصـال بسـبب النظـام املفـروض  ،بـل كـان رغبـة
كـل م}6مـا بــأن يفرضـه ليحقـق بــه مصـالحه  .صــدرت القـوان@ن باللغـة الفرنســية  ،ثـم ترجمــت إ_ـى العربيـة  ،ثــم نفـذت -ــي
عام . 1883
ً
وقانون نابليون يعرف الحق  ،اقرارا بـه  ) ،الحـق -ـي الحريـة  ،الحـق -ـي املسـاواة  ،الحـق -ـي التملـك  . . .الـخ ( سـواء تـوفر
ً
ً
لصــاحبه مضــمون الحــق فعليــا أم ال  .والنظــام الاســالمي اليعــرف الحــق إال عVــى مضــمون عيÄـ ّـ يمارســه صــاحبه فعــال .
وقــانون نــابليون يطل ـق تملــك ٔالارض بــدون حــدود  ،والنظــام الاســالمي يقصــر ملكيــة ٔالارض عVــى الانتفــاع دون الرقبــة .
وق ــانون ن ــابليون يطل ــق حري ــة اس ــتعمال الحق ــوق ب ــدون قي ــود ول ــو اتلفه ــا الاس ــتعمال أم ــا اس ــتعمال الحق ــوق  -ــي النظ ــام
الاســالمي فمحــدود بصــالح املجتمــع  .وقــانون نــابليون ّ
يحمــل مرتكــب الفعــل الضــار ) الفاعــل املباشــر ( وحــدﻩ مســؤولية
تع ــويض املض ــرور  ،والنظ ــام الاس ــالمي يزي ــد فيحم ــل املتس ــبب  -ــي الض ــرر ) الفاع ــل غ@ ــ< املباش ــر ( مس ــؤولية التع ــويض )
الضــمان ( مــع الفاعــل املباشــر  ،و-ــي بعــض الحــاالت  ،دونــه  .وقــانون نــابليون " اليحمــ املغفلــ@ن "  ،والنظــام الاســالمي
ً
يحمــ ذا الغفلــة املغبــون أو ضــحية الغــش والتــدليس  . . .ثــم إن قــانون نــابليون يحــل " الربــا " والاســالم يحرمــه تحريمــا
ً
قطعيا  ،كما حرمته كل ٔالاديان .
ً
ً
ً
ك ــان الرب ــا محرم ــا " عق ــال " من ــذ أن ق ــال أرس ــطو إن النق ــود التل ــد ث ــم ح ــرم " قبلي ــا " من ــذ أن حرم ــه ال 67ــود فيم ــا بي ــ}6م
ً
ً
اتساقا مع القاعدة القبلية  :عداء الغ@< بدون ّ
حد أو قيد  .ثم عاد محرما -ـي املسـيحية وبقـي
وأجازوﻩ -ي اقراض غ@<هم
كذلك إ_ى منتصف القرن الثالث عشر  ،ح@ن تحول البابا إنوسنت الرابع إ_ى منظم جيوش وقائد حروب التنقطع ضد
ّ
الام=<اطور فريدريك الثاني  ،الذي نفاﻩ من روما  ،فلجأ إ_ى ليون  ،فأفلست الكنيسة  .لجـأ البابـا إ_ـى ّ
التجـار " الشـطار "
ً
ً
مستدينا ديونا فادحة -ي مقابل فتوى بإباحة الربا  .فأف بالتفرقة ب@ن ما إذا كان الاقراض بفائدة من أجل الاس6°الك
الشخ ôوب@ن ماإذا كان " لتمويل " عمليات تجارية أو صناعية ) اسـتثمار( فحـرم ٔالاو_ـى وأحـل الثانيـة  ) . .ريجـ@ن برنـود
" أصول ال=<جوازية "  -وجاك دروز" تاريخ املذاهب السياسية" ولقد جاءت حركة التنوير وال}6ضة والعلمانيـة بعـد ذلـك
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فاستغنت عن الكنيسة وكل ماصدر ع}6ا إال هذﻩ الفتوى  ،ف Áماتزال عندها مقدسة  .ف - ÁعVى وجـه  -جـوهر نظـام
العلمانية الفردي الربوي أو حجر الاساس فيه  ،وما يزال املنافقون -ي الاقطار العربية يرفعون عVى دولهم رايـة الاسـالم
ّ ،
ويدسـون -ــي دســات@<هم أن الاسـالم ديــن الدولــة  ،أو أن الشــريعة الاسـالمية مصــدر التشــريع " رئـاء النــاس " ثــم يبيحــون
الربا ويرددون فتوى البابا انوسنت الرابع .
إزاء هــذا التعــارض بــ@ن قــانون نــابليون والنظــام الاســالمي احتــال املســتعمرون عVــى الشــعب العربــي املســلم بــأن تركــوا لــه
ً
نظامه الاسالمي -ي " الاحوال الشخصية " مع أن قانون نابليون ينظم الاحوال الشخصية أيضا  .وهكذا عـرف الشـعب
العربي املسلم  -ألول مرة -ي تاريخه الطويل منـذ الفـتح العربـي  -ازدواج السـلطة القضـائية حـ@ن عـرف القضـاء " ٔالاهVـي
" والقضاء " الشري " .
ً
أما -ي مجال الجرائم والعقوبات فقد كان النفاق اك <¢فجرا  .أراد املستعمرون أن يوهموا الشعب بأن قانون العقوبات
ً
الذي استعاروﻩ من نابليون يمثل إرادة " و_ي ٔالامر " الشري  ،فيما هو مباح له شرعا من تحديـد عقوبـات " التعـذير " ،
عVى مايقول بعض املج6°ـدين  .فقـدموا قـانو6Bم إ_ـى الشـعب -ـي مصـر بمـا جـاء -ـي املـادة ٔالاو_ـى مـن قـانون الاصـدار  .تقـول
املــادة  " :مــن خصــائص الحكومــة ان تعاقــب عVــى الجـرائم الــ تقــع عVــى أفـراد النــاس بســبب مــا ي<¥تــب عل67ــا مــن تكــدير
الراحة العمومية  ،وكذلك عVى الجرائم ال تحصـل ضـد الحكومـة مباشـرة وبنـاء عVـى ذلـك قـد تعينـت -ـي هـذا القـانون
ً
درجات العقوبة ال ألولياء ٔالامر شرعا تقريرها وهذا بدون إخالل بأي حال من ٔالاحوال بالحقوق املقـررة لكـل شـخص
بمقت®ــ الشــريعة الاســالمية "  .ويعلــق أســتاذنا د  .الســعيد مصــطفى الس ـعيد فيقــول إ6Bــم كــانوا " يخشــون الفشــل -ــي
ً
ً
تطبيق القانون الجديد الختالف ظروف املجتمع املصري -ي ذلك العهد عن املجتمع ٔالاوروبي اختالفا كب@ـ<ا  ،وألنـه حـل
محــل قــوان@ن ترجــع -ــي أساســها لحــد كب@ــ< إ_ــى أحكــام الشــريعة الاســالمية ممــا دعــا الشــارع إ_ــى أن ي=ــ<ر اصــدارﻩ -ــي املــادة
ً
ً
ً
ً
ٔالاو_ــى "  ) .شــرح قــانون العقوبــات ( وهكــذا أصــبح الزنــا مباحــا  ،والخمــر مباحــا  ،وامليســر مباحــا  ،والكــذب مباحــا - . . .ــي
مجتمع أغلبيته من املسلم@ن بالرغم من أ6Bا محرمات عل67م -ي النظام الاسالمي .
فلنتأمل وليتأمل معنا من يريد .
ً
العلمانية الثائرة ضد استبداد الكنيسة بتنظيم العالقات ب@ن الناس  ،ال اتخذت من قبول الناس مصدرا ملشروعية
ً
ً
ً
ّ
أي نظــام  ،الــ ألغــت ازدواجيــة الســلطة  ،وفــدت إلينــا فاســتبدت بنــا شــعبا وأرضــا  ،وفرضــت علينــا نظامهــا فرضــا ،
ً
وخلقــت الازدواج -ــي الســلطة فنقضــت مباد6ªــا نقضــا  ،فلمــاذا ؟ ألن العلمانيــة ليســت مــع ال ـدين أو ضــد الــدين بــل Éــي
ً
ً
بوابة نظام فردي ) لي=<ا_ي ( ربوي ) رأسما_ي (  .وما كان 6mم العلماني@ن  ،وال6mمهم ٓالان  ،أن نؤمن جميعا أو نكفر جميعا
 ،أن نبÄــ املســجد والكنــائس أو 6Bــدمها  ،ان تتعــدد الزوجــات أو التتعــدد  ،أن تك=ــ< العمــائم أو تصــغر  ،أن تطــول اللàــى
أو تقصــر  ،أن يشــيع الفســق أو تشــيع التقــوى  ،أن يتحجــب النســاء أو يســفرن  . .الــخ  ،كــل هــذا مبــاح -ــي العلمانيــة ملــن
ً
يختارﻩ  ،مادام الاسالم كنظام للحياة قد استبعد فأفسح مكانا لنظامهم  .كفاهم عـن كـل حـالل وحـرام -ـي كـل ديـن أن
ً
ً
ً
أبــاحوا الربــا وجعلــوﻩ نظامــا فرضــوﻩ  .ولقــد بــدأوا فحــددوا ملـا أســموﻩ " الفائــدة " ســعرا عاليــا  ،وأجــازوا اســتحقاق فوائــد
عVــى الفوائــد ولــو تجــاوزت أصــل رأس املــال  .ولكــن هــذا لــم يكفهــم  .فاستصــدروا -ــي  24كــانون الثــاني  /ديســم=< " 1900
ً
ً
أم ـرا عالي ــا " بلس ــتثناء " البيوت ــات املالي ــة املش ــتغلة بتس ــليف النق ــد ع Vــى رهون ــات " ) البن ــوك ( م ــن قي ـد الح ــد ٔالاق ôــ
ً
ً
للفائـدة  ،فــار6نوا مصـر أرضــا واذلوهــا شـعبا  ،وهــم يبــذرون ف67ـا بــذور العلمانيـة ويســتنبتون مــن أبنا6ªـا علمــاني@ن  ،وملــا
كان من املحال مخادعـة كـل النـاس كـل الوقـت  ،فقـد كـان البـد  ،لكـي يقبـل النـاس نظـامهم  ،مـن اقنـاعهم بـأن الاسـالم
ً
ديــن " هلل "  ،ولــيس نظامــا للحيــاة -ــي " الــوطن " وذلــك عــن طريــق دعــوة فكريــة يقــوم 6²ــا " دعــاة " مــن العــرب املســلم@ن .
وحبــذا لــو كــان الداعيــة مــن علمــاء الــدين الاســالمي الــذين اعتــاد عامــة املســلم@ن أن يســتمعوا الــ67م ويثقــوا -ــي صــحة مــا
يقولون  ،ليكون " إمام " املذهب العلماني .
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وقد كان .

الـفـصل الـثـالـث
الـجـواب
اغتصاب العقول
 - 166كان جوزيف غوبلز  ،وزير الدعاية -ي أملانيا ّ
النازية ّ ،
يحرض املواطن@ن ٔالاملان عVى فـتح نوافـذ املسـاكن ؤالامـاكن
ح آخر مداها  ،ورفع أصوات املذياع ح أق ôدرجاته لكي تستطيع الافكار ال يب6ا عـن طريـق الاذاعـة الوصـول
ً
ً
ً
إ_ــى أذن كــل أملــاني واخ<¥اقهــا  ،ســواء أكــان راغبــا -ــي الاســتماع أم راغبــا عنــه  .مــن املمكــن تصــور أن كث@ـ<ا مــن النــاس -ــي
ً
أملانيــا لــم يكونــوا يــرون فيمــا يحــرض عليــه غــوبلز إال نوعــا مــن الازعــاج الــذي يــؤذي الســمع ويقلــق الراحــة  .أمــا ســ@< ي
تشــاخوت@ن  ،الكاتــب التقــدمي ٔالاملـاني  ،فقــد كــان يــرى غ@ــ< مــا يـراﻩ الكث@ــ< مــن مواطنيــه  .فــذهب يتــابع مــا يــذاع ويرصــدﻩ
ويجمعــه ويدرســه  .ذلــك ألنــه التفــت منــذ البدايــة إ_ــى أن غــوبلز يصــنع شــيئا غ@ــ< مســبوق -ــي تــاريخ البشــرية بــذلك الجهــاز
العبقــري حــديث النشــأة  :املــذياع  .كــان يصــنع ويصــطنع ويصــوغ مبــادىء وأفكــار وقــيم أمــة كاملــة لتماثــل مبادئــه وأفكــارﻩ
وقيمه  ،ليضع أقدام املالي@ن من أبنا6ªا عVى الطريق الذي ّ
حددﻩ حزبه  ،لتندفع عليـه متقدمـة إ_ـى الغايـة الـ أرادهـا .
كل هذا بـدون أن يعÄـ أقـل عنايـة بـالحوار املباشـر مـع أي فـرد  ،أو مجموعـة مـن ٔالافـراد  ،مـن أولئـك املاليـ@ن وبـدون أن
ً
يقــيم وزنــا  ،أي وزن  ،ملــا يتفــرد بــه كــل مــ}6م مــن مبــادىء وأفكــار وآمــال بحكــم تفـ ّـرد كــل واحــد مــ}6م بملكاتــه الخاصــة
ً
وبموقفــه الاجتمــاي الخــاص  ،وبــدون أن يتوقــف لحظــة ليســألهم أو ليســأل أيــا مــ}6م عمــا يريــدون  .كــان قــد أراد " لهــم "
واختار  ،وكانت مهمته أن يحملهم عVى أن يريدوا ألنفسهم ويختاروا ما أرادﻩ هو نفسه واختارﻩ .
ولقــد صــاحب س ــ@< ي تشــاخوت@ن تل ــك التجربــة التاريخيــة املث@ ــ<ة ورأى كيــف أفلــح غــوبلز وأعوانــه  -ــي صــياغة أو إع ــادة
صــياغة  ،أفكــار أمــة كثيفــة العــدد  ،عريقــة التــاريخ  ،متقدمــة الحضــارة  ،متفوقــة العلــم  ،عVــى مــا يريــد الحــزب النــاز ّي
لتندفع كتلة واحدة تحت قيادة أدولف هتلر عVى طريـق الحـرب الـ ان6°ـت 6²زيم6°ـا ودمارهـا وانتحـار قائـدها  ،ويبـدو أن
غـوبلز كـان يـدرك أن مســؤوليته عمـا أصـاب ٔالامـة ٔالاملانيــة أك=ـ< مـن مســؤولية قائـدها  ،فلـم يكفـه قتــل نفسـه  ،بـل قتــل
أطفاله الخمسة ثم قتلت زوجه نفسها قبل أن يقتل هو نفسه يوم أيار  /مايو . 1945
- - 167ي عام  ، 1938أي قبل أن تبدأ الحرب ٔالاوروبية الثانية )  ( 1945 - 1939ويشهد أهوالها كان س@< ي تشاخوت@ن
ً
ً
قــد أنشــأ ممــا رصــد وتــابع وجمــع ودرس كتابــا ) نشــر عــام  1939خــارج أملانيــا ( أعطــاﻩ عنوانــا ذا داللــة مقـ ّـززة  :اغتصــاب
الجمـاه@< واليخفــى مـا -ــي كلمــة اغتصـاب مــن داللــة الهتـك القســري لحرمـة العقــل والتلويــث لطهـارة الفكــر  ،والاســتغالل
ال¡6يم مللكات الناس .
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ً
 - 168لم يكن غوبلز يملك من وسائل القهر الدعائي إال الصحف واملذياع ومع ذلك نجح -ي أن يقنع ثمان@ن مليونـا مـن
ٔالاملان بأن أملانيا فوق الجميع  ،وبأن الجنس ٓالاري أرÊى أجناس ٔالارض وبـأن أوروبـا الشـرقية Éـي املجـال الحيـوي لدولـة
ال ـرايخ الثالــث ) الاســم الرســم ألملانيــا النازيــة ( وبــأن أدولــف هتلــر قائــد ملهــم اليخطــىء  ،وبــأن انتصــار أملانيــا هــو عــ@ن
اليقــ@ن  .وورث الغــرب املنتصــر بقيــادة الواليــات املتحــدة ٔالامريكيــة كــل ثمــار عبقريــة الشــعب ٔالاملــاني امل}6ــزم تحــت قيــادة
النازية وكان من ب@ن ماورثه علم صياغة عقول الجماه@< وقوانينه الاساسية الذي أسم علم " الدعايـة " أو " الاعـالم "
 .فلــم يلبــث أن تعمقــت جــذورﻩ وامتــدت فروعــه وأينــع وأزدهــر وأثمــر وأنشــئت مــن أجلــه الجامعــات واملعاهــد املتخصصــة
ّ
والكتـاب ،
وتفرغ لدراسته وتدريسه مئات الالوف من خالصة الفالسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الـنفس  ،واملفكـرين ،
وأص ــبحت ل ــه  -ــي ك ــل دول ــة وزارة أو إدارة ونظ ــام أو منظم ــات  .وزودﻩ التق ــدم العلم ــ ب ــأدوات بالغ ــة الكلف ــة وبأس ــلحة
خرافيــة املضــاء  .وزودﻩ التقــدم الفÄــ بكــل ذي جاذبيــة مــن أســباب الاغـراء والاغــواء  ،فــألÔى املســافات  ،ووحــد اللغــات
واختصر ٔالازمنة ح أحال ٔالارض إ_ى قرية عVى حد تعب@< املاريشال ماك لوهان فيما كتبه عن " الاعالم " -ي كتابه قرية
ٔالارض  .وب ــدأت ظ ــاهرة عاملي ــة ل ــيس للبش ــر  6²ــا عه ــد  .ظ ــاهرة مط ــاردة عق ــول البش ــر ّ ،أي ــان ك ــانوا  ،الغتص ــا6²ا بالكت ــب
والنشرات وامللصقات واملحاضرات والصحف واملجالت والاذاعة والتلفزيون  ،ووسـائل نقلهـا خرافيـة السـرعة السـلكية
وغ@ــ< الســلكية ووســائطها العجيبــة مــن الاقمــار الصــناعية  .وحلــت الجماعــات والجمعيــات ؤالاحـزاب الــ تلــبس مالبــس
وطنية محل بعثات التبشـ@< الـ انتشـرت -ـي ٔالارض خـالل القـرن@ن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر بـدون أن تخفـي مالبسـها
ً
الكهنوتيــة  .وبلــغ ٔالامــر حــدا قــال فيــه ج  .درينكــور -ــي كتابــه الدعايــة قــوة سياســية جديــدة إن ســيادة الدعايــة -ــي هــذا
العصــر حقيقــة واقعــة  .إ6Bــا مم@ــ ¤لحضــارة جديــدة  .ان املــؤرخ@ن ســيقولون -ــي املســتقبل ان القــرن العشــرين كــان قــرن
الدعاية .
الامEFيالية الحضارية
 - 169حينما تحولت الدعاية إ_ى " قوة سياسية " -ي القرن العشرين تملكها بل احتكرهـا ٔالاقـوى  ،واسـتخدمها لتثبيـت
قوتــه أو ّ
لينم67ــا  .والقــرن العشــرون هــو قــرن بلــوغ الاســتعمار ذروتــه الام=<ياليــة وقــرن مقاومــة الاســتعمار -ــي الوقــت ذاتــه ،
فاســتخدمت القــوى الام=<ياليــة الســالح الجديــد الحكــام قبضــ6°ا عVــى الشــعوب وذلــك عــن طريــق إضــعاف مقــدر6ا عVــى
التحــرر  .وهكــذا نشــأ تعب@ــ< " الام=<ياليــة الحضــارية " الــذي اســتعمله عــالم الاجتمــاع الامريكــي فيكتــور بالــدريج الاســتاذ -ــي
جامعــة ســتانفورد بالواليــات املتحــدة الامريكيــة -ــي كتابــه علــم الاجتمــاع  :دراســة نقديــة 6ــي القــوة والصــراع والتغيqــ) E
 . ( 1975يــذهب هــذا العــالم ٔالامريكــي إ_ــى أن كــل حضــارة لهــا قيمهــا الخاصــة وÉــي تســاند هــذﻩ القــيم حــ@ن 6ــاجم قــيم
املجتمعات ٔالاخرى  .إن هذا الهجوم قد يصل إ_ى أق ôمداﻩ فيتحول إ_ى " ام=<يالية حضارية " أي محاولة من مجتمع
ما لفرض قيمه عVى مجتمع آخر كما فرض كل من ٔالاغريق والرومان حضار6م بقوة السالح عVى البالد الشاسـعة الـ
غزوهـا ففرضــوا عل67ــا حكـامهم وديانــا6م ونظمهــم الاقتصـادية  ،وكمــا فعلــت أوروبـا ابتــداء مــن القـرن الخــامس عشــر -ــي
ً
املس ــتعمرات فحاول ــت أن تف ــرض عل 67ــا الحض ــارة ٔالاوروبي ــة  ،ولك} 6ــا ل ــم تفع ــل بتل ــك املحاول ــة ش ــيئا أك ¢ــ< م ــن إش ــاعة
الاضطراب -ي حضارات تلك املستعمرات .ويقول  " :إن غزو الام=<اطوريات ٔالاوروبية للهنـد وأفريقيـا وجنـوب شـرق آسـيا
ً
ً
ً
ً
قــد كــان مســت<¥ا بســ <¥شـ ّـفافة مــن البواعــث املعقولــة  ،ولكنــه -ــي حقيقتــه لــم يكــن إال اغتصــابا اقتصــاديا وقحــا واســع
ً
ً
النط ــاق  .إن كث@ـ ـ<ا مم ــن ينتق ــدون ح ــرب فيتن ــام  ،م ــثال  ،ل ــم يثق ــوا ق ــط فيم ــا كان ــت تعلن ــه فرنس ــا والوالي ــات املتح ــدة
ً
الامريكية من أن غاي6°ما إنقاذ الفيتنامي@ن من الخطر الشيوي  .بالعكس  .إن كث@<ا من الناس يعتقدون أن تلك الغاية
كانت انقاذهم من أجل استغاللهم بمعرفة رجال الاعمال  .من هذﻩ الزاوية فإن اقحام الديموقراطية الامريكية والقيم
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ّ
الاقتصــادية لــم يكــن إال حالــة تقليديــة مــن الام=<ياليــة الحضــارية  .أن تلــك ٔالامــة الخاضــعة وأهلهــا مــن املــدني@ن الــذين
الحول لهم والقوة قد فرضت عل67م قيم حضارية من قبل قوى دولية لها مصالح تقت® حماي6°ا هذا التغي@< . " . . .
 - 170يعتمد هذا النشاط الاستعماري بشكل أسا عVى البيانات ال يجمعها دارسوا الحضارات -ي فـرع مـن العلـوم
انشأﻩ املستعمرون وأسموﻩ " علم الاجناس التطبيقي "  ،وأنشأوا له معاهد متخصصـة  ،م}6ـا " الجامعـة الاسـتعمارية "
 ـي بروكســل ) بلجيكــا ( و " املدرســة الاســتعمارية " -ــي بــاريس ) فرنســا ( وجامعــة كورنيــل -ــي نيويــورك ) الواليــات املتحــدةالامريكيــة ( التابعــة لــوزارة الخارجيــة  ،وأدخلــوا مــادة تــدرس -ــي قســم خــاص -ــي جامعــات اكســفورد وكم=ــ<دج ولنــدن )
انكل<¥ا (  ،وذلك لتخريج وتدريب اخصائي@ن يوفدون إ_ى أطراف ٔالارض يعاو6Bم من أبناء ٔالارض املس6°دفة نخبة مختارة
مـن الدارسـ@ن -ــي مراكـز البحــوث  ،وأسـاتذة الجامعـات تـ ّـم إعـدادهم للتعــاون  ،تحـت شـعار البحــث الاجتمـاي أو العلمــ
ً
ب ــاملنح الدراس ــية  ،والبعث ــات  ،وامل ــؤتمرات  ،والن ــدوات واملكاف ــآت املغري ــة  ،والنش ــر الواس ــع  ،وبكـ ـل أج ــر مغ ــر مادي ــا أو
ً
معنوي ــا  .فينتش ــرون  -ــي " حم ــالت مش ــ<¥كة "  -ــي امل ــدن والق ــرى لجم ــع البيان ــات  ،واس ــتنطاق البش ــر  ،وتجمي ــع ٔالاجوب ــة ،
ورص ــد املالحظ ــات فيم ــا يس ــم باملس ــح املي ــداني أو امل ــنهج الاحص ــائي أو الكش ــفي  .ومل ــا كان ــت الحض ــارة كنس ــق معر -ــي
عقائــدي مركــب يتضــمن املعتقــدات والفنــون وٓالاداب والش ـرائع والعــادات وأيــة ســمة يكتســ¡6ا الانســان مــن انتمائــه إ_ــى
ً
مجتمـع معـ@ن كمـا يقــول تيلـر  ،فـإن أنــوف علمـاء علـم الاجنـاس التطبيقــي الت¥ـ<ك مجـاال مــن مجـاالت الحيـاة الخاصــة أو
العامــة بــدون أن تنــدس فيــه  ،مــن أول أنــواع املــأكوالت وأســلوب أكلهــا ومواعيــدﻩ إ_ــى املعتقــدات الدينيــة والسياســية .
ويــذهب كــل هــذا إ_ــى طالبيــه ومموليــه حيــث يــدرس بمنــاهج علميــة غايــة -ــي التقــدم والتعقيــد  ،ثــم تقــدم خالصــته إ_ــى
مراكــز قيــادة النشــاط الاســتعماري متضــمنة أجوبــة علميــة مدروســة عــن الســؤال  :كيــف يــتم التعامــل مــع شــعب معـ ّـ@ن
عVى الوجه الذي يضعف مقاومته لالم=<يالية  .ولقد استشرى هذا ٔالاسلوب الكشفي الاستعماري -ي بالد العالم الثالث
 ،ومــن مادتــه تــزود أجهــزة اغتصــاب العقــول  . .ومــا عVــى الــذين يريــدون أن يــروﻩ رأي العــ@ن إال أن يلتفتــوا إ_ــى كــل أولئــك
الكــاترة والبــاحث@ن ورفــاقهم مــن ٔالاجانــب الــذين انتشــروا -ــي مــدن وقــرى وريــف الــوطن العربــي منــذ بضــع ســن@ن لجمــع
البيان ــات واملعلوم ــات واس ــتنطاق أهلن ــا  ،ح ــ م ــن الفالح ــ@ن والفالح ــات  ،وتوجي ــه اس ــئلة ش ــفوية  ،أو ح ــ مكتوب ــة ،
وتجميع الاجابات بحجة إجراء دراسات اجتماعية من غ@< طلب من الدولة و-ي غيبة رقاب6°ا  ،ثم ليسألوا  :لحساب من
كل هذا البحث  ،ومن الذي يدفع تكلفته وإ_ى من يذهب -ي 6Bاية ٔالامر  ،وملاذا ؟ .
لق ــد أف ــزع الاس ــتغالل الاس ــتعماري له ــذا الاس ــلوب الكش ــفي ح ــ بع ــض العلم ــاء  -ــي أوروب ــا  .فأص ــدرت " جمعي ــة عل ــم
الاجنــاس التطبيقــي " -ــي انكل¥ـ<ا عــام  1951ميثــاق شــرف علمــ نشــرته -ــي كتــاب تنبــه فيــه العلمــاء والبــاحث@ن والدارســ@ن
إ_ى التناقض ب@ن ٔالامانة العلمية وب@ن تسـخ@< مـا تسـفر عنـه تلـك ٔالابحـاث -ـي الدعايـة لخدمـة أهـداف سياسـية عدوانيـة
ضد الشعوب .
ً
وكان أك <¢الناس فزعا  ،بطبيعة الحال  ،دول العالم الثالث .
 - 171يق ــول فرانس ــيس ب ــال عمي ــد املعه ــد الفرن ³ــ للص ــحافة ؤالاس ــتاذ  -ــي جامع ــة ب ــاريس  - ،ــي دراس ــة كت¡ 6ــا للجمعي ــة
الفرنسية للقانون الدو_ي نشرت -ي مجل6°ا عام  ، 1978إنه منذ زمن طويـل ودول العـالم الثالـث تشـعر بـالخطر املسـلط
عVـى شــعو6²ا مــن خــالل وســائل الدعايــة والاعــالم الــ تملكهــا وتوجههــا القــوى الاســتعمارية بقصــد الحفــاظ عVــى الهيمنــة
الام=<ياليـ ــة  .وكـ ــان عVـ ــى رأس قائمـ ــة املخـ ــاطر تشـ ــويه حقيقـ ــة مجتمعـ ــات العـ ــالم الثالـ ــث وتفكيـ ــك مكونا6ـ ــا الحضـ ــارية
التاريخيــة وإعــادة بنــاء ثقاف6°ــا وأفكارهــا وتقاليــدها وقيمهــا لتكــون عVــى مــا يتفــق مــع مصــالح دول الغــرب  ،مســتغلة عــدم
التك ــافؤ ب ــ@ن مق ــدر6ا الاقتص ــادية والتكنولوجي ــة ع Vــى غ ــزو عق ــول ش ــعوب الع ــالم الثال ــث وب ــ@ن التخل ــف الاقتص ــادي
والتكنولو ي الذي يحول ب@ن دول تلك الشعوب وب@ن الدفاع الدعائي لتحص@ن عقول الشعوب أو لتحريرها .
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ً
والواقـع أن فــزع العــالم الثالـث مــن هــذا الخطــر الحـديث قــد عـ ّـم فأصـبح إدراكــه جماعيــا ولقــد كـان الــوطن العربــي مركــز
أول حشــد ملقاومــة هــذا الخطــر  .ففــي الجزائــر انعقــد املــؤتمر الرابــع لــدول عــدم الانحيــاز -ــي أيلــول  /ســبتم=<  . 1973وكــان
خطر الغزو الغربـي لعقـول الشـعوب أحـد املوضـوعات ٔالاساسـية الـ ناقشـها املـؤتمر وأو¿ـ -ـي إعالنـه الختـامي بتعـاون
ال ــدول غ@ ــ< املنح ــازة  -ــي مي ــدان النش ــاط الاعالم ــي " لوض ــع ح ــد ملحاول ــة إه ــدار خصاءص ــهم الحض ــارية والثقافي ــة "  .و -ــي
تــونس انعق ــد ع ــام  1976م ــؤتمر م ــن خ= ـ<اء الاع ــالم الع ــرب ؤالافارق ــة اس ــتجابة ل ــدعوة م ــؤتمر وزراء خارجي ــة دول ع ــدم
الانحيــاز الــذي انعقــد عــام  . 1975وقــد جــاء -ــي قـرارات املــؤتمر أن دول عــدم الانحيــاز تعــاني مــن هيمنــة الــدول املتقدمــة
عVى وسائل الاتصـال بالجمـاه@< بحكـم احتكارهـا ألغلـب وسـائل الاتصـال -ـي العـالم واسـتغاللها هـذﻩ الهيمنـة للتـدخل -ـي
شؤون الدول ٔالاخرى الداخلية بقصد تحقيق أهداف ال¤åوع الام=<يا_ي والاستعماري الجديدة  .و-ـي تمـوز  /يوليـو 1976
انعقــد -ــي نيــودل Áبالهنــد مــؤتمر وزراء الاعــالم -ــي الــدول غ@ــ< املنحــازة  ،وفيــه ع=ــ<ت الســيدة أنــديرا غانــدي رئيســة وزراء
الهنــد حينئــذ ّ ،
عمــا تقــوم بــه الــدول الاحتكاريــة مــن تزييــف حقيقــة العــالم الثالــث عــن طريــق الدعايــة والاعــالم بــالكالم
ؤالاقالم ؤالافالم ثم قالت بمرارة:
" اننا نريد أن نستمع إ_ى مايقوله الافريقيون عن ٔالاحداث -ي أفريقيا وأن نقدم التفس@< الهندي ملا يحدث -ي الهند"
و -ــي تش ــرين الث ــاني  /ن ــوفم=<  1976انعق ــد امل ــؤتمر الع ــام ملنظم ــة " يونس ــكو "  -ــي ن@<وب ــي  ،وفي ــه ع= ــ< ممثل ــو دول الع ــالم
الثالث عن إدان6°م لهيمنة الدول املتقدمة عVى مقدرات الدول النامية ومصائر شعو6²ا عن طريق الاعالم بقصد إحالل
الثقاف ــة الغربي ــة مح ــل الثقاف ــة الوطني ــة  .ويش ــهد فرانس ــيس ب ــال  -ــي كتاب ــه " الاع ــالم واملجتم ــع " أن ق ــد ت ــألق  -ــي حلب ــة
الــدفاع عــن عقــول الجمــاه@< -ــي الــدول الناميــة  ،خــالل هــذا املــؤتمر الــوزير العربــي مصــطفى ســعودي الــذي كــان يمثــل
تونس العربية .
ً
ّ
 - 172بل ان الفزع قد ارتد إ_ى مصدريه  :ف<åى رئيس جمهورية فرنسا  ،يصدر -ي  4تشرين الثاني  /نوفم=<  1974قرارا
ً
جمهوري ــا بتكلي ــف وزي ــر الداخلي ــة ب ــأن  " :يق ¥ــ<ح ع Vــى الحكوم ــة  -ــي خ ــالل م ــدة التزي ــد ع Vــى س ــتة أش ــهر الت ــداب@< الكفيل ــة
بض ــمان أال ي ــؤدي تق ــدم وس ــائل الاع ــالم  -ــي القط ــاع الع ــام واملش ــ<¥ك والخ ــاص إ_ ــى م ــايمس حرم ــة الحي ــاة الخاص ــة ،
ّ
والحريات الفردية العامة "  .وقد شكل وزير الداخليـة لجنـة برئاسـة نائـب رئـيس مجلـس الدولـة تتبعهـا مجموعـات عمـل
متخصصــة وقــدمت تقريرهــا -ــي  27حزي ـران  /يونيــو  . 1975خالصــة التقريــر  -فيم ــا يعنينــا  -أن خطــر اغتصــاب عق ــول
الجمــاه@< الفرنســية لــم يقــع بعــد  ،ولكــن مقدماتــه تنäــء بأنــه وشــيك الوقــوع  ،ممــا يقت®ــ أن تتخــذ الدولــة إج ـراءات
ً
ً
وقائية تحول دون وقوعه  .واق<¥حت اللجنة ما شاءت من إجراءات مألت كتابا  ،نشر مستقال عام . 1976
فمن أية قوة إم=<يالية كانت تخ ñفرنسا عVى عقول شع¡6ا ؟ من قوة أك=< من مناع6°ا القومية  .من الواليـات املتحـدة
ً
ً
ّ ً
ٔالامريكية قائدة الام=<يالية العاملية  ،وأك <¢الدول
تقدما علميا وماليا ومقدرة تكنولوجية عVى اغتصاب العقول  .ثم ا6Bا
الدولة ال اكتشفت قبل أية دولة أخرى أحدث واخطر وأخفى وسائل الغزو الحضاري .
قادة الرأي العام
ً
 - 173ففــي نطــاق هــذا التقــدم املــذهل -ــي عــالم الدعايــة  ،موضــوعا وأســاليب  ،اكتشــف ثالثــة مــن الامــريكي@ن هــم الزار
ً
سـفيلد  ،وبريسـلون  ،وجوديــت -ـي دراسـ6°م املشــ<¥كة " اختبـار الشــعب " )  ( 1940اكتشـفوا أعمـق أســاليب الدعايـة أثـرا
ــي صــياغة أفكــار الشــعوب  ،وهــم مــن أطلقــوا علــ67م اســم " قــادة الـرأي " وقــادة الـرأي هــؤالء هــم أشــخاص يتمتعــون -ــيمحيطهم بمراكز اجتماعية دينية أو علمية أو مالية أو عشـائرية تضـفي علـ67م مقـدرة خاصـة عVـى التـأث@< -ـي صـياغة آراء
وتحديــد اتجاهــات مــواطن67م ّ ،إمــا عــن طريــق التوجيــه أو عــن طريــق التقليــد ) أضــاف بــاتلر وســتوكس الانكل@¤يــان املركــز
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الحزبــي -ــي كتا6²مــا عــن التحــول السياwــ6 uvــي بريطانيــا )  . ( ( 1969إ6Bــم إن يجمعــوا عVــى أن يقــودوا النــاس إ_ــى حيــث
يريدون ينقاد لهم الناس طائع@ن  .وقد تأكدت صحة وخطورة هذا الاسلوب -ي دراسات الحقة  ،أعـوام 1955 ، 1948
ً
قــام 6²ــا الزار ســفيلد أيضــا ومعــه آخــرون  .كيــف يجتمــع هــؤالء ؟ وملــاذا يجتمعــون ؟ يقــول لــوي بوكيــت -ــي كتابــه مقدمــة
ً
علـم الـنفس الاجتمـاي )  ( 1977إ6Bـم يجمعـون فـوراء كـل جماعـة مـن " قـادة الـرأي " قـد تكـون جماعـة أقـل عـددا وأقــل
ً
مقـدرة عVـى التــأث@< -ـي الجمـاه@< ولكــن أك¢ـ< تصــميما عVـى اغتصـاب عقولهــا  ،تقـود " قــادة الـرأي " وتـؤثر فــ67م بوسـائل قــد
التجدي مع الجماه@< ذا6ا  .يستأجرو6Bم خفية -ي مقابل مادي أو معنوي ليقومـوا  ،بالنيابـة عـ}6م ولحسـا6²م  ،بعمليـة
التلقيح  .عVى هذا الكشف تأسست تلك الجماعات املفضوحة -ي الواليات املتحدة ٔالامريكية الـ يسـمو6Bا " اللـوبي " ،
ً
ولك}6ــا غ@ــ< مقصــورة عVــى الواليــات املتحــدة الامريكيــة  ،بــل  Éـي أك¢ــ< انتشــارا -ــي مجتمعــات العــالم الثالــث تنشــط تحــت
أسماء غ@< مفضوحة وترفع شعارات قد تصل -ي طهار6ا اللفظية حد شعار الدين أو شعار الحرية .
وÉــي تتبــع -ــي أداء وظيف6°ــا عــدة قــوان@ن يمكــن بمراقبــة ال¤¥امهــا -ــي كــل دعــوة معرفــة مــا إذا كــان قــادة الـرأي قـائم@ن عVــى
دع ــوة أم ق ــائم@ن ع Vــى دعاي ــة  .إ 6Bــا الق ــوان@ن ال ــ أس ــماها الكات ــب الفرن ³ــ ج ــان م ــاري دومين ــاش  -ــي كتاب ــه الدعاي ــة
السياسية )  " ( 1959قوان@ن القهر الدعائي " .
 - 174فقد استطاع دوميناش أن يستقرىء من كتاب سـ@< ي تشـاخوت@ن الـذي أشـرنا إليـه مـن قبـل  ،ومـا كتـب بعـدﻩ ،
خمسة قوان@ن للقهـر الـدعائي  .أولهـا ال<¥ك@ـ ¤عVـى مقولـة بسـيطة  :مبـدأ أو شـعار تبثـه أجهـزة الدعايـة وتكـرر بثـه  ،ويـدعو
ً
ً
لــه قــادة الـرأي ويركــزون عليــه بــدون تثبيــت انتبــاﻩ الجمــاه@< إ_ــى فرعياتــه أو تطبيقاتــه أو آثــارﻩ حــ يصــبح جــزءا لصــيقا
بالعقل الواي أو بالعقل الباطن بحيث أن مجرد ذكرﻩ يضع املتأثر به -ي وضع نف ³وعص äوفسيولو ي مع@ن يجعله
ً
ق ـ ــابال للتص ـ ــرف املس ـ ــ6°دف كم ـ ــا اكتش ـ ــف ب ـ ــابولوف  -ـ ــي نظريت ـ ــه ع ـ ــن الفع ـ ــل امل ـ ــنعكس الش ـ ــرطي  .أم ـ ــا ع ـ ــن الفرعي ـ ــات
ً
ّ
فتنصب  -طبقا للقانون الثاني  -عVى املبادىء أو
والتطبيقات وٓالاثار ال البد أن تتوقع الجماه@< الواعية الحديث ع}6ا
ّ
ويجســم  ،ويبــالغ -ــي إبـراز مــا البــد أن يكــون ف67ــا مــن قصــور فكــري  ،أو مــا
الشــعارات املضــادة  .فيختــار القهــر الــدعائي ،
ً
ً
ً
ً ً
ً
صــادفها مــن فشــل تطبيقــي ولــو كــان فشــال آنيــا أو مرحليــا أو جزئيــا  .وهكــذا يبقــى " املبــدأ  -الشــعار " آمنــا بعيــدا عــن أي
حوار جماه@<ي  ،وتنصرف ملكـات الجمـاه@< -ـي الحـوار إ_ـى مـاهو ضـدﻩ  .وملـا كـان الحـوار ذاتـه يعÄـ أن موضـوعه مـا يـزال
ّ
محل خالف  ،وبالتا_ي أنه ما يزال غ@< ّ
الشك تتجمع حوله وتنحسر -ي الوقت ذاته
يقي Äالثبوت أو الصحة فإن عوامل
عن " الشعار  -املبدأ " الذي أراد القهر الدعائي عن طريق إبعادﻩ عن دائرة الحوار  ،تحويله إ_ى مقولة مسلمة  .ثم يأتي
القــانون الثالــث ليحاصــر عقــول الجمــاه@< ويحصــرها -ــي ثنائيــة " الشــعار وضـ ّـدﻩ " فــال يســمح لهــا  ،بكــل وســائل ٕالاغــواء
الفكـري والفÄــ  ،بــأن تلتفــت إ_ــى قضـايا أو مبــادىء أو شــعارات أو مشــكالت أو حــ آمـال أخــرى قــد يــؤدي الالتفــات إل67ــا
إ_ــى ٕالافــالت مــن الحصــر أو الحصــار الثنــائي  .وملــا كانــت املبــادىء أو ٔالافكــار امل ـراد تلقــيح عقــول الجمــاه@< 6²ــا التقــذف -ــي
فراغ بل ّ
ترد إ_ى رحم حضاري مVيء ب¥ـ<اث تـاريÂي م¥ـ<اكم مـن املعتقـدات والتقاليـد والخ=ـ<ات  ،فـإن جهـد القهـر الـدعائي
ً
يجب أن يتجه  -طبقا للقانون الرابع  -إ_ى تفكيك املكونات الحضارية بالتشكيك -ي صحة املعتقدات ومالءمة التقاليد
وصــدق الخ= ـ<ات الــ تســد نوافــذ العقــول دون الطــارىء الجديــد  .ولــيس أســهل مــن قيــاس الواقــع املا÷ــ عVــى ٔالامــل
ً
ً
ً
املستقبل  ،ليصبح كل ما م® مدينا  .وأخ@ـ<ا يـأتي القـانون الخـامس وهـو توجيـه الدعايـة بـدون التعـرض  -السـلبيا وال
ً
إيجابي ــا مل ــا ق ــد يك ــون ب ــ@ن ٔالاف ـراد والجماع ــات م ــن ف ــروق روحي ــة أو فكري ــة أو مادي ــة أو اجتماعي ــة إلخف ــاء واق ــع التم ــايز
والتم@ــ ¤بــ@ن ٔالاف ـراد والجماعــات  ،ومــا قــد يث@ــ<ﻩ مــن خــالف أو ص ـراع  .إخفــاؤﻩ -ــي جــوف كتلــة هائلــة مــن أف ـراد نمطيــ@ن
مجـ ّـردين مــن واقعهــم الاجتمــاي فملتقــ@ن بالضــرورة عنــدما يتــوفر -ــي كــل مــ}6م بالتســاوي وهــو الحــد ٔالادنــى مــن الــوي ،
باالضــافة إ_ــى مايصــدق عVــى كــل مــ}6م مــن أنــه " إنســان "  .حينئــذ تبــدو محــاوالت طــرح املشــكالت الاجتماعيــة الواقعيــة
ً ًّ
ً
مشيأ ملبدأ مقدس .
خروجا عVى " الجماه@< " يستحق الردع باسم " الجماه@< " أو تنكرا
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وهــذا هــو عVــى وجــه التحديــد مــا يفعلــه -ــي الــوطن العربــي الــذين يناهضــون العروبــة باإلســالم والــذين يناهضــون ٕالاســالم
بالعروبة .
كيف ؟
ٕالانسان الهدف
ً
 - 175ليس ثمة اتفاق عVى داللة كلمات الحضارة واملدنية والثقافة أو عVى الفوارق بي}6ا  .وكث@<ا ماتستعمل كم<¥ادفات
ّ
ي الدراسات التاريخية  .وقد اخ<¥نا استعمال كلمة الحضارة -ي هـذا الحـديث للداللـة عVـى نسـق معر-ـي مركـب التسـاقهذﻩ الداللة مع منهجنا -ي أن املعرفة تسـبق الفعـل  ،وأن ٕالانسـان قائـد مسـ@<ة التطـور الجـد_ي املتصـلة مـن الواقـع إ_ـى
الفكر إ_ى الواقع  ،وألنه الاستعمال الراجح -ي علم تاريخ ٔالاجناس البشرية خاصـة -ـي عناصـرﻩ العقليـة الـ Éـي موضـوع
ً
ً
حــديثنا  .وطبقــا لــه التكــون الحضــارة شخوصــا قائمــة خــارج ٕالانســان  .إن مــاهو خــارج ٕالانســان مــن ت ـراث فكــري أو فÄــ
وصــروح ماديــة É ،ــي آثــار حضــارته ودالئلهــا ورموزهــا  .وهكــذا يكــون ٕالانســان مــن كــل جيــل حامــل حضــارته مــن املا÷ــ
ً
ّ
ومنم 67ــا ج ــدليا  ،فناقله ــا إ_ ــى جي ــل مقب ــل م ــن هن ــا كان ــت " شخص ــية " ٕالانس ــان املج ــال الرئي ³ــ الكتش ــاف املكون ــات
ٔالاساســية لحضــارة ٔالامــة الــ ينتمــ إل67ــا وامليــدان الرئي³ــ لغــزو الام=<ياليــة الحضــارية  ،كمــا رأينــا مــن قبــل ؛ إذ اليــتم
نقــض املكونــات ٔالاساســية لحضــارة أمــة مــا إال مــن خــالل تحطــيم الهيكــل ٔالاساــ لشخصــية املنتمــ@ن إل67ــا  .فمــا Éــي "
الشخصية " وكيف تتكون عVى هيكلهـا وكيـف تـنقض ؟ هـذي أسـئلة اليمكـن إدراك مـدى خطـورة الام=<ياليـة الحضـارية
إال إذا عرفنا ٕالاجابات ع}6ا  .فلنحاول .
 - 176يستعمل علماء النفس -ي حدي6م عن الشخصية لفظ@ن متالزمـ@ن همـا الوحـدة والتفـرد  .يعنـون بالوحـدة جمـاع
ً
ّ
الشخص  ،أي الشخص كله  :بكـل مكوناتـه الفسـيولوجية والعقليـة والاجتماعيـة  .ويعنـون بـالتفرد مـا يم@ـ ¤شخصـا عـن
آخر  .ويكاد يجمع علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الاجنـاس البشـرية  ،والاخصـائيون -ـي فـروع تلـك العلـوم  ،عVـى
أن الهيكــل الاسا ــ لبنــاء شخص ــية الانس ــان يكــون ق ــد اكتم ــل حــ@ن يبل ــغ السادســة عش ــرة  .ك ــل مايكتســبه بع ــد ذل ــك
ً
ً
ً
ً
ويتم@ـ ¤بـه هـو بنـاء حـول هـذا الهيكـل اليقـوم معتـدال ومســتقرا إال بقـدر اتفاقـه نوعـا وكمـا مـع هيكلـه ٔالاساـ  .ففـي تلــك
ً
السن يبلغ الهيكل الفسيولو ي للشخصية أق ôمعدالت سرعة ّ
نموﻩ  ،ثم يبدأ -ي الهبوط ح يتوقف تقريبا -ي سن
ً
الواحدة والعشرين ) أوليفر هوبلز  ،الشباب  ، ( 1937-إال املـخ فإنـه يسـتمر -ـي النمـو وزنـا حـ يصـل إ_ـى أقôـ درجـات
ّ
نموﻩ -ي الف<¥ة ماب@ن الخامسة والعشرين والثالث@ن ) مارتن ال=<ت علم الاعصاب الاكلينيكي والشيخوخة  . ( 1984-أمـا
ً
ــي مجــال الــذكاء  ،الوجــه الثــاني لعملــة الانســان  ،فطبقــا ملــا الحظــه بياجيــه مــن اختبــارات الــذكاء الــ أوردهــا -ــي كتابــهأصل الذكاء عند ٔالاطفال )  ، ( 1953وما أوردﻩ غاستون فيو -ي كتابه الذكاء  :تطورﻩ وأشكاله )  ، ( 1951وما جاء -ي
كتاب علم النفس التمري ( 1971 ) uvتأليف جنيفر جار-ي و جـون جبسـون  ،ومـا هـو وارد -ـي املوسـوعات املتخصصـة
ً
 ،يبقى الذكاء ملكة كامنة -ي الطفل منذ والدتـه  ،ثـم ينمـو بسـرعة كب@ـ<ة مـن سـن الثالثـة حـ السادسـة  ،ثـم يتصـاعد
ً
ّ
اليعتد 6²ا . .
تدريجيا ح 6Bاية سن الرابعة عشرة  .والينمو بعد ذلك إال بدرجة تافهة
بقي الهيكل الحضاري  .والهيكل الحضاري ٔالاسا للشخصية ّ
يتكون من مجموعـة مـن الضـوابط الذاتيـة أي الداخلـة
 ــي تك ــوين الشخص ــية ذا 6ــا  ،ال ــ ت ــتحكم وتح ــدد لك ــل ف ــرد موقف ــه واتجاه ــه وس ــلوكه  -ــي مواجه ــة الغ@ ــ< م ــن ٔالاش ــياءوالظواهر والناس  ،أي -ي املجتمع ذاته  .من أين تأتي هذﻩ الضوابط ؟ كيف تدخل -ي تكوين الشخصية -ي البحث عن
الجـواب نعــود إ_ــى مــاهو مجمـع عليــه مــن أن املجتمــع هــو مصـدر تلــك الضــوابط  .إنــه يــدس بـذورها -ــي نفــس الطفــل وهــو
ّ ً
داســا -ــي تكوينــه بــذور ضــوابطه
بعــد كــائن بيولــو ي لــم ّيم@ــ ¤حــ ذاتــه  .ثــم يتــابع الطفــل -ــي نمــوﻩ الفســيولو ي والعقVــي
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ً
ً
اعيا لها ومنم67ا  .ح إذا بلغ الطفل ّ
أشدﻩ واكتمل تكوينه  ،كان ذلك الكائن الذي خلقه ﷲ إنسانا  ،قد
بذرة بذرة  ،ر
خلقه املجتمع شخصية متم@¤ة عن غ@<ﻩ من بٕ Äالانسان .
ّ
أمــا مصـ ّـنع هــذا الخلــق الجديــد  ،أو أداة تشــكيل الشخصــية املتماســكة مــن شــمع ٕالانســان اللــدن كمــا اختــار أن يقــول
ً
ً
فيكتور بالدريدج  ،فهو ٔالاسرة ٔ .الام أوال  ،ثم ٔالاب معها  ،ثم ٔالاخوة واملرافقون ٔالاقربون  .هذﻩ أيضا حقيقة علمية لـم
ينكرهـا أحـد منـذ مطلـع القـرن العشـرين  .وقـد تأكـدت أولويـة تـأث@< ٔالام -ـي الخلـق الاجتمـاي مـن أن الطفـل اليـدرك ذاتـه
ً
ً
منفصلة عن ذات أمه بالوالدة  ،بـل بعـد ذلـك بوقـت طويـل  ،قـد يمتـد إ_ـى عـام@ن  .خـالل هـذين العـام@ن أو أقـل قلـيال ،
ً
ً
ً ً
يت ــأثر ت ــأثرا قوي ــا وتلقائي ــا  6²ــا كمص ــدر إش ــباع حاجت ــه البيولوجي ــة  ،كم ــا تنتق ــل إلي ــه ع Vــى وج ــه يك ــاد يك ــون عض ــويا أو
ّ ً
ً
ً
ً
تجهمــا أو
ميكانيكيــا  ،آثــار ن= ـ<ات صــو6ا وتعب@ــ< وجههــا وملســات يــدها  .وينفعــل انفعــاال مباش ـرا غ@ــ< شــعوري بانغعاال6ــا
ً
ً
ً
ابتساما ّ .
ويحرك شـفتيه متمتمـا  ،أو يصـدر أصـواتا  ،أو يبكـي - ،ـي محاولـة تكـرار الشـرط اللفظـي ليحصـل مـن أمـه عVـى
لذة إشباع حاجته  ،الشرط اللفظي الذي حددﻩ سلوك ٔالام نفسها .
ً
ً
وح@ن تأتي الوثبة الك=<ى -ـي النمـو -ـي سـن الثالثـة يكـون قـد وـى ذاتـه وتعلـم اللغـة معـا  .وعيـه ذاتـه منفصـال عـن غ@ـ<ﻩ ،
ّ
يفســح مجالــه النف³ــ ّ
وتعلمــه اللغــة ّ
يمكنــه مــن إدراك تلــك
لتلقــي ضــوابط عالقتــه مــع الغ@ــ<  :الضــوابط الاجتماعيــة .
ّ
الض ــوابط مج ــردة ع ــن املوق ــف ٓالان ــي  -ــي رموزه ــا اللغوي ــة  ،فيح ــتفظ  6²ــا  -ــي ذاكرت ــه النامي ــة ويس ــ<¥جعها كلم ــا أراد أن
ً
يتصـ ّـور أو يتوقــع متعلمــا مــن بــ@ن املا÷ــ املــذكور واملســتقبل املتصـ ّـور  ،املالءمــة بــ@ن مــا يرغــب -ــي وقوعــه ومــا يمكــن أن
يقــع -ــي عمليــة متناميــة يســمو6Bا ّ
التكيــف  .كــل هــذا ومجتمعــه الــذي يـ ّ
ـدس -ــي شخصــيته بــذور الضــوابط الاجتماعيــة -ــي
أس ــرته كمص ــدر أول وأسا ــ  ،ح ــ بع ــد أن يض ــاف إل 67ــا املدرس ــة ورف ــاق الفص ــول  .امله ــم أن الشخص ــية م ــن خل ــق
ً
ً
املجتمــع وليســت موروثــة بيولوجيــا  ،وأ6Bــا تكتمــل مــن خــالل التفاعــل مــع ٓالاخــرين وهــم أساســا أفـراد ٔالاســرة  ،وأن هــذا
ً
الاكتمـال يــتم -ــي ســن السادســة عشــرة أو نحــو ذلـك  .الخـالف عVــى محصــلة هــذﻩ الخالصــة  ،وإنمــا يختلــف العلمــاء تبعــا
ل<¥ك@ ¤كل مدرسة م}6م عVى أسلوب دس هذﻩ الضوابط الاجتماعية -ي تكوين الشخصية .
فثمــة مدرســة " املـرآة " الــ أسســها شــارلز كــو_ي -ــي كتابــه التنظــيم الاجتمــاي )  ، ( 1909الــ تقــول إن كــل إنســان يــرى
نفسه ويفهمها من خالل نظرات ٓالاخرين إليه ويتعلم كيف يضبط سلوكه من خالل حكم الناس عليه  ،وهكذا تنتقل
ً
الضــوابط الاجتماعيــة إليــه وهــو يــرى ويفهــم مــا يقبلــه ٓالاخــرون ومــا يرفضــونه طبقــا لتلــك الضــوابط الاجتماعيــة ذا6ــا .
وثمة مدرسة جورج ميد ال عرض نظري6°ا -ي كتابه العقل والنفس واملجتمع )  ،( 1934ال يركز ف67ا عVى دور اللغة
ي انتقال الضوابط الاجتماعية إ_ى الطفل من خالل ٔالاسرة  .وثمة املدرسة السلوكية ال يمثلها روجـر بـراون -ـي كتابـهعلــم الــنفس الاجتمــاي )  ( 1966والــ تــرى أن عــامVي العقــاب والثــواب همــا ّ
املوجهــان للطفــل حــ يتوافــق ســلوكه مــع
الضوابط الاجتماعية  ،فيتعلم من الثواب وما يصاحبه من لذة ما هو مطلوب منه  ،ويتعلم من العقاب وما يصاحبه
ً
ً
مــن ألــم مــا هــو ممنــوع عليــه وثمــة  -أخ@ـ<ا ولــيس آخـرا  -مدرســة التقليــد الــ شــرحها بانــدورا وول¥ــ<ز -ــي كتا6²مــا الــتعلم
ً
ً
الاجتمــاي ونمــو الشخصــية )  ( 1963والــ تــرى أن الطفــل يتمثــل الضــوابط الاجتماعيــة حــ تصــبح جــزءا أساســيا -ــي
بناء شخصيته من خالل تقليدﻩ  ،أو محاكاته تصرفات أفراد أسرته  . .الخ .
ً
هذﻩ الخالفات ال6منا كث@<ا -ي هذا الحديث  .الذي 6mمنا ٓالان معرفة ما Éي هذﻩ الضوابط .
ً
ً
 - 177اليجــدي حصــر عــددها  ،واليمكــن  .اليجــدي أل6Bــا مجموعــة مــن املعــارف تختلــف كث@ ـ<ا أوقلــيال وقــد تتنــاقص مــن
مجتمــع إ_ــى مجتمــع  .وبالتــا_ي التكــون محاولــة حصــرها مجديــة  -حــ إذا كانــت ممكنــة  -إال منســوبة إ_ــى مجتمــع معــ@ن
.وحصرها غ@< ممكن أل6Bا ما ال حصر له من املعارف  .أق ôما يمكن أن يقال ع}6ا إ6Bا معرفة قواعد سلوك مم@¤ة ما
ً
ب ــ@ن الص ــواب والخط ــأ  -ــي التعام ــل م ــع ٔالاش ــياء والن ــاس والوج ــود الش ــامل ٔ ،الاش ــياء والن ــاس مع ــا  .تنتم ــ إل 67ــا ٔالادي ــان
واملعتق ــدات والش ـرائع والتقالي ــد وٓالاداب والق ــيم واملع ــاي@< الجمالي ــة للف ــن ؤالادب واملوس ــيقى والعم ــارة  . .إ 6Bــا ك ــل تل ــك
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املعارف ال تسم مجتمعة " حضارة "  .وال تتضمن املعاي@< الاجتماعيـة الـ تحـدد لالنسـان -ـي كـل مجتمـع مـا ينبÔـي
ً
ً
ً
ـلكا  ،ومــا يتوقع ــه مــن ٓالاخــرين  .وÉــي ال ــ ّ
تفســر وت=ــ<ر وتجم ــل تلــك املعــاي@<  .وإ 6Bــا
أن يكــون عليــه موقفــا واتجاه ــا ومسـ
تنتق ــل م ــن جي ــل إ_ ــى جي ــل فيم ــا يق ــال ل ــه تواص ــل ٔالاجي ــال  .وإن ه ــذا الانتق ــال ي ــتم م ــن خ ــالل تلق ــي ٔالاطف ــال املعرف ــة
الحضــارية عــن مجــتمعهم بال<¥غيــب أو ال6°ديــد أو التقليــد  . .ال6mــم  ،املهــم أ6Bــم يتلقو6Bــا غ@ــ< واعــ@ن  ،مــن آبــاء وأمهــات
ً
ً
تلقوها ح@ن كانوا أطفاال غ@< واع@ن  ،عن أجداد تلقوها غ@< واع@ن عن أسالف كانوا يتلقو6Bا أطفاال غ@< واع@ن  .وتلعب
اللغة الدور ٔالاسا -ي حمل الحضارة من جيل إ_ى جيل وضمان استمرارها .
ّ
يق ــول ول ــيم مك ــدوغال  -ــي كتاب ــه عل ــم ال ــنفس  -دراس ــة  6ــي الس ــلوك  " :ينم ــو ك ــل إنس ــان س ــوي تح ــت الت ــأث@< املس ــتمر
ً
للمجتمــع الــذي ولــد فيــه  ،ويشــكل املجتمــع كــل جزئيــة مــن تطـ ّـورﻩ الــذه . Äفيصــبح وارثــا لصــرح مــن التقاليــد الثقافيــة
ً
والخلقيــة ق ــام بن ــاؤﻩ بطيئ ــا بإض ــافة لبن ــة إ_ ــى لبن ــة خــالل الجه ــود ال ــ ب ــذل6°ا آالف ٔالاجي ــال  . .إن اللغ ــة  Éــي أك ¢ــ< أج ـزاء
التقاليد الثقافية أهمية  .إ6Bا أداة وشرط أية مكتسبات الحقة  .إن الطفل من خالل تعلمه لغته القومية يستطيع أن
يحصل من املعرفة أك <¢مما يستطيعه الرجل البالغ من خالل تمكنه إجـادة لغـة أجنبيـة  .إن هـذا ٔالاخ@ـ< اليفعـل إال أن
ً
يع=ــ< عــن الñــء املــألوف بألفــاظ جديــدة  .أمــا الطفــل فبتعلمــه كيــف يســتعمل الكلمــات يــتعلم أيضــا كيــف يحـ ّـول كــل
الع ــالم ال ــذي حول ــه إ_ ــى أش ــياء ويكتش ــف مم@ـ ـ¤ات ك ــل م} 6ــا والعالق ــات فيم ــا بي} 6ــا وليس ــت ك ــل تل ــك ٔالاش ــياء واملم@ـ ـ¤ات
ً
ّ
والعالقات إال انتقاء من ب@ن العدد الال6Bائي الذي قد يكتشفه عقل كامل النضـج  .ولكـن الطفـل الينتقـي أساسـا إال مـا
ً
يعت= ــ< م ــن أساس ــيات حض ــارة مجتمع ــه مق ــودا  -ــي ذل ــك باللغ ــة ال ــ خلقه ــا أس ــالفه ٔالاق ــدمون للتعب@ ــ< ع ــن تل ــك ٔالاوج ــه
ً
ً
ً
املنتقاة من العالم  .ويرث الطفل السو ّي من مجتمعه أيضا عددا كب@<ا من املعتقدات املتعلقة بمـا انتÁـ إ_ـى اكتشـافه
ً
من أشياء  .وسيبقى الطفل حامال تلك املعتقدات طوال حياته كلها بدون تساؤل عن صح6°ا  ،أو ح بحث عـن كيـف
أصبحت معتقداته  " . . .ويقول برغسون -ي كتابه التطور الخالق ) " ( 1907اننا نرغب ونريد ونعمل بماضينا كله " .
ويصــوغ عــالم الــنفس الســوفياتي ميخــائيلوف املفــاهيم ذا6ــا صــياغة طريفــة -ــي 6Bايــة كتابــه الرائــع لغــز الــنفس )(1980
ً
فيص ــور إنس ــانا يح ــدث نفس ــه وه ــو ع Vــى عتب ــة م ــدخل مرحل ــة الش ــباب فيق ــول ٓ " :الان  ،أن ــا ق ــادر ع Vــى أن أق ـ ّـوم نف ³ــ
ً
وس ـلوكها حــ -ــي مواجهــة أك¢ــ< املواقــف تعقيــدا  ،إذ أنÄــ  ،بصــفة أساســية  ،الخالصــة الكليــة لخ=ــ<ة النشــاط املعقــد
التاريÂي الذي انتّ Á
إ_ي ويعيش داخVي كما تضمنته لغة أمـ فباإلضـافة إ_ـى أصـدقائي وأوليـاء أمـري ومعلمـ وأسـاتذتي
_ ،ي محاورون وموجهون ومساعدون -ي أولئك الذين واجهوا أصعب املشكالت وحلولها خالل القرون املاضية " .
ّ
ّ
ً
إن هــذﻩ الصــورة الشــعرية قــد تولــد وهمــا بــأن الحضــارة كهيكــل أساــ للشخصــية مــنظم احتيــاطي للســلوك يلجــأ إليــه
الشخص أو اليلجأ  .الواقع العلم غ@< هذا  .إن ٕالانسان يتلقاها بدون إرادة  ،وÉي تنظم وتضبط سلوكه بدون انتباﻩ ،
ً
ويســتجيب لهــا تلقائيــا بــدون جهــد  ،ويتبــع توج67هــا بسالســة اتبــاع مــا هــو " فطــري " الشــذوذ فيــه  ،ألنــه حينئــذ اليتبــع إال
ذاته .
ً
ً
ً
ّ
مـن هنــا  ،يبـدأ كــل إنسـان مســ@<ته إ_ـى املســتقبل  .فكيـف يتصــور هـذا املســتقبل ؟ إنـه يتصــورﻩ محـددا شــكال ومضــمونا
بما اليتناقض مع املعاي@< الحضارية الكامنة -ي ذاته  .إنه اليتصورﻩ هكـذا ألنـه يريـدﻩ  ،ولكـن ألنـه اليسـتطيع تصـورﻩ إال
ّ
هك ــذا  ،إذ ه ــو التص ــور املنبث ــق م ــن ذات ــه املتس ــق م ــع شخص ــيته  .وم ــن هن ــا يص ــح الق ــول ب ــأن وح ــدة الت ــاريخ ) ص ــانع
الحضــارة ( تحــدد وحــدة املصــ@< ) صــنع الانســان (  .كمــا يصــح القــول بــأن " املســتقبل ٔالافضــل " ألي مجتمــع ذي حضــارة
ً
ً
متم@¤ة هو ما اليتناقض شكال أو مضمونا مع املعاي@< الحضارية لهذا املجتمع  .بل إنه املستقبل ٔالافضل " املمكـن " ألنـه
ً
" وحدﻩ الذي يحقق صانعوﻩ من البشر ذوا6م به وفيه بجهد سلس الشذوذ فيه .واخ@<ا قد يصح القول بأنـه اليسـاوي
قالمة ظفر كل ما كتبه الغربيون وغ@< الغربي@ن عن التفاضل بـ@ن الحضـارات املختلفـة للمجتمعـات املتعاصـرة  .كمـا لـم
يكــن يســاوي تلــك القالمــة كــل مــا اصــطنعه الغربيــون مــن الهــوت وفلســفات وأفكــار عــن " رســالة الرجــل ٔالابــيض -ــي نشــر
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الحضــارة " بــ@ن الشــعوب املختلفــة لتغطيــة الغــزو الاســتعماري  .لقــد انكشــف الغطــاء بعــد حجــب الحقيقــة الاســتعمارية
وراء حجــب التفاضــل الحضــاري  .وفهــم حــ بعــض ٔالاوروبيــ@ن مــدى الصــدق فيمــا كــان يقولــه الصــينيون القــدامى بعــد
اســتماعهم إ_ــى املبشــرين يــدعو6Bم إ_ــى نــور الحضــارة ٔالاوروبيــة  .كــانوا ي6°امســون - -ــي أدب جــم  -بــأن أولئــك ٔالاوروبيــ@ن
ً
مخلوق ـ ــات غريبـ ـ ـة وبدائي ـ ــة وبربري ـ ــة وأق ـ ــل تحضـ ـ ـرا م ـ ــن الخن ـ ــازير أل 6Bـ ــم  ،ب ـ ــالرغم م ـ ــن مع ـ ــرف6°م القـ ـ ـراءة والكتاب ـ ــة ،
اليس ــتطيعون فه ــم تع ــاليم كونفوش ــيوس  .ك ــان الص ــينيون  -ــي ذل ــك الوق ــت مش ــغول@ن ببن ــاء مس ــتقبلهم ع Vــى أسس ــهم
الحضارية املتم@¤ة برفع القيم الخلقية إ_ى مستوى أسم من أية قيم اخرى  ،وبتقدير يصل إ_ى حد التقديس لإلنسان
 ،فحرمــوا تعــاطي ٔالافيــون ) ( 1729الــذي كــان يزرعــه املســتعمرون الانكل@ــ- ¤ــي الهنــد ويبيعونــه -ــي الصــ@ن  . .ولكــن التجــار
ٔالاوروبي ــ@ن "املتحض ــرين " م ــن انكل ¥ـ<ا وفرنس ــا وهولن ــدة والوالي ــات املتح ــدة الامريكي ــة ك ــانوا يحش ــدون س ــف}6م املحمل ــة
ّ
ب ــاألفيون  -ــي مين ــاء " مك ــاو "  ،و6mرب ــون بض ــاع6°م خلس ــة إ_ ــى داخ ــل الص ــ@ن  .فلم ــا حاول ــت حكوم ــة الص ــ@ن من ــع ال6°ري ــب
وضــبط ٔالافيــون شــن الانكل@ــ ¤ضــد الصــ@ن الحــرب املعروفــة -ــي التــاريخ باســم " حــرب ٔالافيــون " ) ( 1844-1839وأرغمــت
ً
الصــ@ن بــالقوة عVــى إباحــة ٔالافيــون تجــارة وتعاطيــا  ،ثــم بعــد حــرب أخــرى اســتمرت أربــع ســنوات )  ( 1860- 1856شــن6°ا
ً
انكل¥ـ<ا وفرنســا معــا  ،أرغمــت الصــ@ن عVــى إباحــة زراعــة شــجر ٔالافيــون -ــي أرضــها  .يــدمرون عقــل ٕالانســان لكــي يســتولوا
عVى ثروات ٔالاوطان .
ولكــن ذلــك كــان أيــام الاســتعمار املباشــر والقهــر العســكري ّ
الســافر  ،أمــا -ــي أيامنــا هــذﻩ  ،أيــام الاســتعمار الخفــي  ،وعصــر
الدعاي ــة  ،ف ــإن اغتص ــاب العق ــول بالكلم ــات يغ Äــ ع ــن ت ــدم@<ها باملخ ــدرات  .إن ــه ل ــيس أق ــل تكلف ــة فق ــط  ،ب ــل ان ــه أك ¢ــ<
جدوى بكث@<  .فباسم البحث العلمـ تـدرس حضـارة املجتمـع الضـحية ) علـم ٔالاجنـاس وعلـم ٔالاجنـاس التطبيقـي  ،وعلـم
الحضـارات املقارنـة  . . .الـخ (  ،وبـالعلم تكتشـف عناصـر الهيكــل ٔالاساـ لشخصـية املنتمـ@ن إليـه ) علـم الاجتمـاع وعلــم
فتدمر تلك العناصر ) بالدعاية ّ
ٔالاعصاب  ،وعلم النفس  . . .الخ ( ّ
املوجهة من الخارج  ،وإعداد قادة الرأي -ي الداخل (
فتضعف مناعة املجتمع الحضارية وي6°يـأ السـتقبال الغـزو بـدون مقاومـة فيـتم الاسـتيالء عVـى مسـتقبله بيسـر قـد يصـل
ً
ً
إ_ى حد استدعاء الغزاة ليغتصبوا  -سلميا  -مجتمعا هيأﻩ لهم نفر من أبنائه  ،كانت عقولهم قد اغتصبت من قبل .
اعEاض جانu
ً
ً
- 178ل ــوال أن الح ــديث ين äــء ب ــأن ق ــد يط ــول أك ¢ــ< مم ــا ينب Ôــي لك ــان مم ــا ينب Ôــي أن نتح ــدث ح ــديثا وافي ــا ع ــن املفه ــوم
ً
املارك³ــ لالنتمــاء حــ نـ ّـرد مقــدما عVــى مــا قــد يث@ــ<ﻩ بعــض املاركســي@ن مــن اع<¥اضــات عVــى أســاس أن انتمــاء كــل إنســان
إنمـا يكــون إ_ــى طبقتـه  ،وأن شخصــية كــل إنسـان Éــي شخصــية طبقتــه بحكـم أن اســلوب انتــاج الحيـاة املاديــة هــو الــذي
ً
يحــدد الانتمــاء الاجتمــاي " حتمــا "  ،بــدليل أن الشخصــيات غ@ــ< متجانســة -ــي أي مجتمــع طبقــي  .هــذا الاع¥ـ<اض مــردود
ً
ووارد مع ــا  .فق ــد عرفن ــا م ــن قب ــل أن العلم ــاء املتخصص ــ@ن  -ــي دراس ــة الشخص ــية يس ــتعملون  -ــي التعب@ ــ< ع} 6ــا لفظ ــ@ن
متالزمــ@ن همــا الوحــدة والتفــرد  .يعنــون بالوحــدة جمــاع الشــخص  ،أي الشــخص بكــل مكوناتــه الفســيولوجية والعقليــة
ً
والاجتماعي ـ ــة  ،ويعن ـ ــون ب ـ ــالتفرد م ـ ــا يم@ ـ ــ ¤شخص ـ ــا ع ـ ــن آخ ـ ــر ) فق ـ ــرة  . ( 177وح ـ ــديثنا منص ـ ــب ع Vـ ــى الهيك ـ ــل ٔالاسا ـ ــ
للشخصـية فهــو يتنــاول مكونــات وحــدة الشخصــية املتجانســة بــ@ن كــل ٔالافـراد الــذين ينتمــون إ_ــى مصــدر حضــاري واحــد .
وهو ما كـان يعنيـه عـالم الـنفس السـوفياتي ميخـائيلوف بقولـه إن ٕالانسـان هـو الخالصـة الكليـة لخ=ـ<ة النشـاط التـاريÂي
املعقـد الـذي انتÁـ إليـه ويعـيش داخلـه  ،كمـا تضـمنته لغــة أمتـه لغـز الـنفس )  . ( 1980فـاالع<¥اض مـردود  -أمـا عنصــر
التفــرد -ــي الشخصــية فهــو بنــاء مكتســب عVــى هيكلهــا ٔالاساــ مــن مصــادر بيولوجيــة وفســيولوجية وفكريــة واقتصــادية
ً
ً
ً
وروحية أيضا  .فاالع<¥اض وارد ولكنه ليس داخال -ي نطاق الحديث  .وسنقدم إ_ى من يخطر لهم الاع<¥اض املردود مثال
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ً
م ـ ــن تجرب ـ ــة تاريخي ـ ــة طويل ـ ــة  ،رائع ـ ــة ومروع ـ ــة أيض ـ ــا  ،ج ـ ــرت  -ـ ــي الاتح ـ ــاد الس ـ ــوفياتي  ،تثب ـ ــت أن التج ـ ــانس الفك ـ ــري
والاقتص ــادي والسيا ــ  -ــي مجتم ــع اش ــ<¥اكي  ،ل ــم يس ــتطع أن يل Ôــي ع ــدم التج ــانس الحض ــاري ب ــ@ن أعض ــاء  ،وقي ــادات
الحزب الشيوي السوفياتي نفسه ) فقرة . ( 223
أمـا إذا كـان ثمـة مــن يريـد أن يتخـذ مــن الاع¥ـ<اض فرصـة ليعـود إ_ــى املقولـة املاديـة املنهجيــة القديمـة  :إن اسـلوب إنتــاج
ً
الحياة املادية هو الذي يحدد الانتماء الاجتماي حتما فيكفينا أن نحيله إ_ى ما حمله إلينا د  .مراد وهبة عVى صفحات
ً
كتابه محاورات فلسفية 6ي موسكو )  ( 1974من خالصة ما اكتشفه زائرا الاتحاد السوفياتي ملدة عـام ) تشـرين ٔالاول
 /اكتوبر  - 1968تشرين ٔالاول  /اكتوبر  . ( 1969وÉي خالصة بالغة ال<¢اء ينقلها مارك ³بالغ ٔالامانـة  .خالصـة الخالصـة
أن الفالسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس -ي الاتحـاد السـوفياتي يراجعـون " املاديـة الجدليـة " ) املـنهج املارك³ـ ( -ـي
اتجـاﻩ التشــكيك -ـي صــحة الحتميـة املاديــة وٕالاقـرار بأنـه - :ــي نطـاق التــأث@< املتبــادل بـ@ن ٔالاشــياء والظـواهر يكــون ٕالانســان
هو قائد مس@<ة التطور الجد_ي ) جدل ٕالانسان ( .
ً
وأن هنـاك اتجاهـا يمثلـه الينكيــف رئـيس قسـم املنطــق -ـي معهـد الفلسـفة التــابع ألكاديميـة العلـوم -ــي موسـكو عرضـه -ــي
ً
كتاب صـدر عـام  1968بعنـوان عـن ٔالاصـنام واملثـل يقصـر الجـدل عVـى ٕالانسـان دون املـادة ودون الفكـر  .وأن ثمـة عاملـا
ً
من أتباع مدرسته أنشأ كتابا -ي هذا بعنوان ماهية ٕالانسان الفاعلة كمبدأ فلسفي ) . ( 1968
وق ــد ظه ــر أث ــر ه ــذا الاتج ــاﻩ ال ــذي نقل ــه إلين ــا د  .م ـراد وهب ــة فيم ــا كتب ــه بع ــض علم ــاء ال ــنفس  -ــي الاتح ــاد الس ــوفياتي  -ــي
السن@ن ٔالاخ@<ة  .ففي كتاب يحمل عنوان مشكالت النمو العقـي )  ( 1981يبـدأﻩ مؤلفـه أ  .ن  .ليونييـف بقولـه  " :حـ@ن
ً
ً
يتأثر الكائن الàي عVى وجه أو عVى آخر بمؤثر خار ي فإنه 6mضمه ويتمثله  .واليكفي من أجل هذا أن يبقى سلبيا متـأثرا
ً
 ،بل البد له هو أن يفعل شيئا -ي الوقت ذاته  .هذا الفعل قد يأخذ شكل عمليـة داخليـة أو حركـة خارجيـة ولكـن البـد
ً
من أن يحدث "  . . .ثم يأخذ هذﻩ القاعدة مطبقا إياها باستفاضة مصحوبة بخالصات التجارب وجداولها إ_ى أن يصل
إ_ـى آخــر الكتــاب لينفـي صــحة " وج ــ نظــر " -ـي كيفيــة عمــل ٕالانســان املـؤثر بمــا هــو خارجــه  .أوالهمـا تــرى أن -ــي الانســان
ً
ً
ً
وظ ــائف عقلي ــة ونش ــاطا معرفي ــا يعم ــل ذاتي ــا بمج ــرد الت ــأثر بظ ــاهرة خارجي ــة ) وجه ــة نظ ــر مثالي ــة (  ،وت ــرى الثاني ــة أن
ٕالانسـان اليفعـل حـ@ن يتـأثر إال أن يعيـد مـا اكتسـبه بـاملران والتكـرار مـن خ=<اتـه السـابقة ) وجهـة نظـر ماديـة ( لينتÁـ إ_ــى
أن ٕالانســان يêــي تجاربــه ومــا يصــل إليــه مــن تجــارب تاريخيــة  ،و6mضــمها ويتمثلهــا ال ليكررهــا ولكــن ليســتخدمها -ــي تغي@ــ<
ظروفه .
ً
مثل هـذا الاتجـاﻩ واضـح الظهـور أيضـا -ـي كتـاب ف  .ت  .ميخـائيلوف لغـز الـنفس )  ( 1980فبعـد عـرض مط ّـول ملـا قالـه
ً
ً
هيغــل ومــا قالــه رســل  ،يتبÄــ تعريفــا طريفــا لإلنســان  ،ينقلــه عــن عــالم ســوفياتي آخــر اســمه أموســوف تشــكيل الفكــر
والعقــل )  ، (1965فيقــول إن ٕالانســان " كــائن مــنظم قــادر عVــى إدراك املــؤثرات الخارجيــة واســتخراج معلومــات م}6ــا ،
ً
وإدخــال معلومــات -ــي قوالــب ذات مســتويات مختلفــة  ،والتــأث@< -ــي محيطــه الخــار ي طبقــا لخططــه ذاتــه عVــى مســتويات
متعــددة  .فاإلنســان -ــي ال}6ايــة هــو ضــابط ذاتــي لخططــه "  .ويضــيف ميخــائيلوف مــن عنــدﻩ  " :حــ نســتبعد أي مكــان
لسوء الفهم نقول إن ٕالانسان ضابط ذاتي طاملا أن نشاطه مؤسس عVى خطة قائمة -ي داخل ذاته وليس خارجها عVى
أي وجه "  . . .الخ  . . .وبعد ؟
وبعد  ،فلنعد إ_ى موضوع حديثنا .
ذو الحدين

95

 - 179يتحدد الهيكل ٔالاسا لشخصية ٕالانسان  ،إذن  ،بانتمائه إ_ى حضارة معينة  .ومن خـالل دراسـة حضـارته يـتم
كشف شخصيته ومعرفة كيفية التعامل معه عن طريق ٕالاعالم والدعاية والرأي بأك=< قدر من فرص النجـاح  .النجـاح
ي تطويرﻩ أو -ي تدم@<ﻩ  .ذلك ألن سالح ٕالاعالم والدعاية والرأي  ،ككل سالح علم ذو حدين  .فكما تكون غايته ٕالاجهازعVـى الضـحية -ــي القتـال  ،تكـون غايتــه حماي6°ـا بــدفاع ّ
فعـال  .وكمـا يصــلح الغتصـاب العقـول يصــلح لتطه@<هـا  .وإذا كنــا
ً
قد بدأنا تاريخـه كـأداة اغتصـاب فـألن تلـك كانـت بدايـة تاريخـه كعلـم .ولكنـه ٓالان أصـبح سـالحا -ـي أيـدي كـل الشـعوب ،
ً
ً
اليختلف أداؤﻩ إال تبعا الختالف القـوى الـ تسـتعمله والغايـات الـ تسـ6°دفها  .ولـن يكـون غريبـا أن يـزعم كـل داعيـة ،
ً
صاحب دعوة أو دعاية أو رأي  ،أنه إنما يس6°دف التطوير ال التـدم@<  .ولـن يكـون غريبـا أن يتصـدى لـه داعيـة ) صـاحب
دعوة أو دعاية أو رأي ( لينقض ما يزعم  ،ثـم يـزعم أنـه بمناقضـته إنمـا يـدافع عـن التطـور ضـد الانحـراف امل ّ
ـدمر  .وكـل
هـذا لـن يكـون أك¢ـ< مـن اخـتالف -ـي حقيقـة الـرأي أو رؤيــة الحقيقـة  ،إن دل عVـى ëـء فإنمـا يـدل عVـى أن لـيس مـن بــ@ن
ً
املختلف@ن من يصلح حكما فيما يختلفون فيه.
وتبقــى الحقيقــة املوضــوعية Éــي الحكــم املوثــوق بــدون ظلــم أو نفــاق  .والبحــث العلمــ هــو وحــدﻩ الــدليل إ_ــى حيــث توجــد
الحقيقــة املوضــوعية  .إذ " العلــم هــو معرفــة املعلــوم عVــى مــاهو بــه "  .مــن هنــا فــإن أيــة دعــوة أو دعايــة أو رأي موجــه إ_ــى
ّ ً
ّ ً
ـدمرا  ،عVــى مــا يقولــه الــذين يخالفونــه دعــوة أو
مطه ـرا أم مـ
ٕالانســان العربــي  ،اليتوقــف تقويمــه  ،ومعرفــة مــا إذا كــان
ً
دعاية أو رأيا  ،بل عVى ٓالاثـار املوضـوعية الـ يحـد6ûا -ـي شخصـية ٕالانسـان العربـي  .وهـذا ينطبـق علينـا  ،ويلزمنـا ونل¥ـ¤م
ً
ً
ب ــه  .فف ــي الج ــزء ٔالاول م ــن ه ــذا الح ــديث اختلفن ــا م ــع ال ــذين يناهض ــون العروب ــة باإلس ــالم خالف ــا قائم ــا ع Vــى ٔالاس ــاس
ٕالاســالمي ذاتــه  ،الــذي يبنــون عليــه رأ6mــم  ،حــ نحــتج علــ67م بمــا اليســتطيعون ّردﻩ  ،إذ هــم ونحــن نحــتكم إ_ــى كتابنــا :
الق ـرآن  .واجتنبن ــا الاحتج ــاج باألحادي ــث وأق ــوال الفقه ــاء لنتجن ــب م ــواطن الخ ــالف ف 67ــا  ،و Éــي كث@ ــ<ة  .ه ــذا ب ــالرغم م ــن
علمنـا أن ٔالاحاديــث ٓالاحــاد  ،وإن كانــت محـل خــالف  ،واملــذاهب الفقهيــة  ،وإن اختلفــت  ،قـد طبقــت -ــي الــوطن العربــي
ً
قرون ــا طويل ــة وص ــاغت حي ــاة الن ــاس  ،وتح ــول كث@ ــ< م ــن قواع ــدها إ_ ــى ق ــيم وتقالي ــد وع ــادات وآداب دخل ــت  -ــي التك ــوين
الحضاري لألمة العربية  ،فأصبح الناس يل¤¥مو6Bا بدون بحث عن أصلها التشريêي أو الفق . ÁوÉي 6²ذا قد غـدت أك¢ـ<
ً
ً
تأث@<ا -ي حياة العربي  -مسلما كان أم غ@< مسلم  -أل6Bا جزء مـن بنـاء هيكـل شخصـيته  .وسـ<åى تجربـة تاريخيـة واضـحة
الداللة عVى صحة ما نقول .ومع ذلك لم ن<¢ها -ي خالفنا مع الظامل@ن ح النحتكم إ_ى ما يقبل الخالف .
كذلك كان موقفنا من الذين يناهضون ٕالاسالم بالعروبة  ،يزعمون التقدم غاية ؛ فاختلفنا معهم -ي الجزء الثاني من
ً
خالفا قائم ًـا عVـى ٔالاسـاس العلمـ ذاتـه الـذي يبنـون عليـه رأ6mـم حـ نح ّ
ـتج علـ67م بمـا اليسـتطيعون ّردﻩ إذ
هذا الحديث
ه ــم ونح ــن نح ــتكم إ_ ــى العل ــم وأبحاث ــه  .واجتنبن ــا الاحتج ــاج ب ــاآلراء وامل ــذاهب املثالي ــة أو امليتاف@¤يقي ــة لنتجن ــب م ــواطن
ً
ً
الخالف ف67ا  ،وÉـي كث@ـ<ة  .هـذا بـالرغم مـن علمنـا ّ
أن لتلـك ٓالاراء أنصـارا واتباعـا كث@ـ<ين -ـي الـوطن العربـي  ،وأ6Bـا تصـوغ
حي ــاة قط ــاع كب@ ــ< م ــن الن ــاس في ــه من ــذ أك ¢ــ< م ــن ق ــرن تحول ــت قواع ــدها إ_ ــى ق ــيم وتقالي ــد وع ــادات وآداب ذات طبيع ــة
ً ً
حض ــارية  ،و Éــي  6²ــذا ق ــد غ ــدت م ــؤثرا قوي ــا  -ــي حي ــاة كث@ ــ< م ــن الع ــرب ) املتعلم ــون واملثقف ــون ؤالاثري ــاء خاص ــة (  ،أل 6Bــا
تخالط بناء هيكل شخصيا6م  ،وإن لـم تتحـول إ_ـى حضـارة عربيـة  .وسـ<åى تجربـة تاريخيـة واضـحة الداللـة عVـى صـحة
ما نقول  .ومع ذلك لم ن<¢ها -ي خالفنا مع املنافق@ن ح النحتكم إ_ى ما يقبل الخالف .
ً
ً
ٓالان - ،ــي هــذا الجــزء الثالــث ؤالاخ@ــ< مــن حــديثنا جــاء وقــت الاحتكــام لغ@ــ< أط ـراف الخــالف جميعــا  .تمهيــدا لقبــول هــذا
الاحتك ــام طرحن ــا فيم ــا س ــبق ) فق ــرة  176و  177و ( 178م ــا قال ــه ويقول ــه ويك ــاد يجم ــع علي ــه علم ــاء متخصص ــون ع ــن "
ً
الشخص ــية "  ،وه ــم بع ــد ليس ــوا أطراف ــا  -ــي الخ ــالف موض ــوع ه ــذا الح ــديث  .وه ــذا أق ôــ م ــا نس ــتطيع أن نقدم ــه م ــن
ً
ً
إنصــاف إ_ــى الــذين نختلــف معهــم  .فلنتقــدم إذن إ_ــى ٕالانســان العربــي  ،الهــدف  ،لنعــرف أوال شخصــيته  ،ولنعــرف ثانيــا
ً
ماذا يفعلون 6²ا  ،ثم لنعرف أخ@<ا ملاذا يفعلون .
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 - 180مالــذي يعنيــه  ،عVــى وجــه الدقــة  ،وصــف إنســان بأنــه عربــي ؟ إنــه اليعÄــ أنــه ينتمــ إ_ــى دولــة عربيــة  ،فهــو يحمــل
هوي6°ــا ويوصــف 6²ــا  ،ذلــك ألن لــيس -ــي الــوطن العربــي قطــر عربــي متم@ــ6² ¤ــذا الوصــف عــن ٔالاقطــار ٔالاخــرى - .ــي الــوطن
ً
العربي بلدان تحمل أسماء جغرافية أو شعوبية أو عشائرية  ،وتوصف جميعها بأ6Bـا بلـدان " عربيـة " وصـفا غ@ـ< منكـور
 ،ال-ــي داخلهــا وال -ــي خارجهــا  ،وال-ــي أي مكــان مــن العــالم  .ف@ــ<د الســؤال ذاتــه بالنســبة إل67ــا  :مالــذي يعنيــه القــول عــن
مجموعـة محـددة ومحـدودة مـن البلـدان مختلفـة ٔالاسـماء واملواقـع والـنظم والحكـام أ6Bـا بلـدان " عربيـة " ؟ الجـواب عــن
الســؤال -ــي الحــالت@ن واحــد  .إن وصــف إنســان بأنــه عربـ ّـي يعÄــ تمي@ــ ¤انتمائــه إ_ــى شــعب متم@ــ ¤بأنــه عربـ ّـي  .ووصــف دولــة
بأ6Bــا عربيــة يعÄــ أن رعاياهــا ينتمــون إ_ــى شــعب متم@ــ ¤بأنــه عربــي  .هــذا الجــواب اليكفــي لتحديــد داللــة قطعيــة لكلمــة "
عربــي " فÁــ كلمــة أطلقــت عVــى مــدى قــرون طويلــة عVــى تجمعــات بشــرية أســرية وعشــائرية وقبليــة وشــعوبية  ،ولــم تكــن
شاملة كل البشر الـذين يوصـفون ٓالان بـأ6Bم عـرب  .وقـد أدى تجاهـل هـذا فيمـا يسـم الفكـر القـومي إ_ـى الحـديث عـن "
العرب " بدون تفرقة -ي الزمان  ،كما لو كان عرب اليوم هم ساللة عرقية لعـرب الجاهليـة  .كمـا أدى تجاهلـه -ـي الفكـر
ّ
الالقــومي ) ٔالامــي أو الاقليمــ ( إ_ــى الحــديث عــن شــعوب عربيــة متعــددة  .بــدون أن يقــول لنــا ٔالاولــون إ_ــى أيــن إذن ذهبــت
الش ــعوب ال ــ كان ــت تم ــأل ٔالاقط ــار ال ــ نص ــفها ٓالان بأ 6Bــا عربي ــة قب ــل الف ــتح العرب ــي خاص ــة  ،والت ــاريخ ل ــم ي ــذكر لن ــا أن
ً
العــرب الفــاتح@ن قــد أبــادوا تلــك الشــعوب  ،وبــدون أن يقــول لنــا ٓالاخــرون عVــى أي وجــه يصــفون شــعوبا متعــددة بأ6Bــا
عربيــة ؟ مــن أيــن جــاء هــذا الوصــف املم@ــ ¤؟ ومــا هــو مضــمون تم@ــ¤ﻩ ؟ بــدون معرفــة ٕالاجابــات الصــحيحة عــن كــل تلــك
ٔالاسئلة سيبقى الوصف " عربي " بدون داللة تسمح بالحديث عن " الشخصية العربية " .
 - 181من املسلم أن التكوين البشري للمجتمعات -ي حركة تطور مستمرة من ٔالاسرة إ_ى العش@<ة  ،القبيلة  ،إ_ـى ٔالامـة
 . . .إ_ى ما ال ندري ٓالان كيف يكون التكوين -ي املستقبل غ@< املنظور  .ما ندريه هو أن انتقـال مجتمـع مـن طـور إ_ـى طـور
اليــتم إال بعــد أن يســتنفذ الطــور الــذي قبلــه كــل إمكاناتــه املاديــة والبشــرية إلشــباع احتياجــات البشــر املاديــة والفكريــة
ً
ً
ً
والروحيـة املتجــددة أبــدا  .وهــو أمـر قــد يســتغرق قرونــا أو عشـرات القــرون تبعــا لظــروف النشـأة ومكا6Bــا والتــأث@< املتبــادل
بـ@ن املجتمعـات املتعاصــرة  .ولكـن  ،كمـا يقــول عـالم الاجتمـاع أوســتاس شيسـر -ـي كتابــه الحيـاة الناجحــة )  : ( 1952إن
ً
ً
الاتجاهــات الاجتماعيــة كانــت دائمــا متطــورة مــن ٔالاســرة إ_ــى القبيلــة إ_ــى ٔالامـة  .تمامــا كمــا هــو الحــال -ــي الحيــاة العضــوية
ال تبدأ بالخلية وتنت Áنامية إ_ى حيويات معقدة " .
ً
ً
وأك <¢ماندريه أهمية بالنسبة إ_ى هذا الحديث أن الانتقال مـن طـور إ_ـى طـور اليـتم إراديـا بقـرار فـردي أو جمـاي بـل يـتم
ً
ّ
داخVي وخار ّي
تدريجيا عVى مدى القرون من خالل الكفاح ٕالانساني الطويل إلشباع حاجاته  ،وما يصاحبه من صراع
ضــد الطبيعــة وضــد النــاس  .ومــن خــالل هــذا التطــور ذاتــه  ،تتطــور حضــارة كــل مجتمــع  ،مصــاحبة تطــورﻩ  ،التتقــدم
عليــه وال تتــأخر عنــه  .فثمــة حضــارة عشــائرية  ،وثمــة حضــارة قبليــة  ،وثمــة حضــارة شــعبوية  ،وثمــة حضــارة قوميــة . . .
إ_ــى مــا النــدري ٓالان كيــف تكــون عليــه الحضــارة -ــي املســتقبل غ@ــ< املنظــور  .املهــم أنــه -ــي زمــان معــ@ن - ،ــي مكــان معــ@ن ،
يكــون لكــل مجتمــع معـ ّـ@ن - ،ــي الزمــان واملكــان  ،حضــارته  ،التتخلــف عنــه كمــا التتخلــف خصــائص املــادة عــن أي مــن
عناصـرها -ــي حالـة نقائــه  .فÁــ الحضـارة املالزمــة  ،املناسـبة  ،املالئمــة أفضــل الحضـارات بالنســبة إليـه  ،حــ بــدون أن
يعرف ملاذا .
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- 182ونحــن نــزعم  -وكنــا عVــى مــدى ربــع قــرن ثــابت@ن عVــى الــزعم  -بــأن العــرب أمــة مكتملــة التكــوين  .ماالــذي يعنيــه هــذا
مــن بــ@ن مــايع ، Äعــن الشخصــية العربيــة ؟ يعÄــ كبدايــة أن الحضــارة العربيــة حضــارة قوميــة العشــائرية وال قبليــة وال
شعبوية  .لدينا وفينا كل ما نقلته إلينا لغتنا من تراث حضاري موروث من ٔالاطوار العشائرية والقبلية والشعبوية قبل
أن نكون أمة -ي طور التكوين إ_ى أن أصبحنا أمة  .انتقل إلينا ع=< ٔالاجيال املتعاقبة -ي مس@<ة تقودها اللغة من أطفال
ً
ّ
 ،إ_ى أطفال  ،إ_ى اطفال  ،وتشكلت به الشخصـية العربيـة مـن جيـل إ_ـى جيـل  .ولكـن لغتنـا املتطـورة أيضـا لـم تنقـل إ_ـى
ّ
أي طــور مررنــا بــه إال مــا يناســب اط ـراد النمــو إ_ــى الطــور الــذي يليــه  .إن الاه ـرام الخالــدة أدلــة عVــى حضــارتنا البائــدة ،
ً
ولك}6ا التع Äشيئا بالنسبة إ_ى حضارتنا السائدة .
ّ
وح@ن تم الفتح العربي ٕالاسالمي فجمعنا -ي دولة  ،ووفر لنا الاستقرار عVى ٔالارض الخاصـة  ،والتفاعـل فيمـا بيننـا وبي}6ـا
ً
 ،ودخلنــا بــه طــور التكــوين القــومي إ_ــى أن أصــبحنا أمــة تمــت حضــارتنا وأينعــت وأثمــرت عقائــد وتقاليــد وعــادات وقيمــا
ً
ً
وفنونا متطورة  ،متم@¤ة ّ
عما سبقها بتلك ٕالاضافات ال تم@ ¤الحضارات القومية  .أهم هذﻩ ٕالاضافات ما يدخل
وآدابا
ً
ي عناصـر التكـوين القـومي " الاختصـاص بـاألرض دون بـاÊي البشـر "  .وطننـا  :نمجـد تاريخـه  ،نطمـÛن فيـه  ،نغ¥ـ<ب بعيـداً
عنه  ،نحافظ عليه  ،نفديه بالحياة  ،نعيش من خ@<ﻩ  ،نش<¥ك معا  ،ودون غ@<نـا - ،ـي التمجيـد والاطمئنـان والاغ¥ـ<اب
ً ً
ً
واملحافظــة والفــداء والخ@ــ<  .وتع=ــ< أجيالنــا املتتابعــة عــن هــذا الانتمــاء والــوالء والوفــاء فك ـرا وأدبــا وفنــا وغنــاء وموســيقى
وأناشــيد  . .وأحزانـ ًـا ودموعـ ًـا أيضـ ًـا  .إنــه لــيس أرضـ ًـا ولكنــه تجســيد مـ ّ
ـادي ملفهمــوم دخــل - ،ــي خــالل التفاعــل معــه  ،إ_ ـى
ً
ص ــميم تك ــوين شخص ــية ك ــل عرب ــي  ،وأص ــبح ج ــزءا م ــن هيكله ــا ٔالاسا ــ الاجتم ــاي  ،تحرس ــه ض ــوابط اجتماعي ــة م ــن
التقاليد والعادات والقيم وٓالاداب . . .
ً
هكـذا وبــدون وـي  ،أو بــوي  ،يتجــه ٕالانسـان العربــي الســوي إ_ـى املســتقبل  ،مقـودا بانتمائــه إ_ــى الـوطن بــدون أن يعــرف
كيــف يقــاد  ،وإن كــان يشــعر أنــه اليقــود إال نفســه  .وتقاتــل أجيــال مــن أطـراف ٔالارض العربيــة مــن أجــل تحريــر فلســط@ن
السليبة بدون أن تعرف  ،أو تسأل  ،ملـاذا تقاتـل  .إال أنـه مـن مـرارة الشـعور بالهزيمـة ومـن أمـل الفرحـة بالنصـر  ،يشـعر
ّ
كل م}6م -ي ذاته أنه يقاتل من أجل تحرير شخصيته ذا6ا  . . .الخ .
 - 183مــا هــو الــدليل عVــى صـ ّـحة هــذا الحــديث عــن العشــائر والقبائــل والشــعوب وألمــم غ@ــ< هــذا الشــعور باالنتمــاء الــذي
ً
ً
يقــود البشــر بــوي أو بــدون وــي ؟ هــل مــن املســتبعد أن يكــون كــل هــذا تصــويرا ذهنيــا لتــاريخ لــم يقــع ملجــرد مســاندة رأي
ّ
دسته قوى -ي بعض العقول العربية ال اغتصب6°ا باالعالم والدعاية وقادة الرأي  ،خاصة بعد أن عرفنا مدى القدرة
ً
عVى اغتصاب العقول ؟ نريد أدلة من الواقع املوضوي بدال من الصيغ الفكرية املجردة .
فليكن .
فيما يVي دليالن ٔ .الاول من بحث علم -ي التاريخ  .والثاني من تاريخ البحث العلم .
مصر العربية
ً
- 184لو شئنا لتناولنا تاريخ الشعب العربي -ي كل قطر منذ أن كان أسرة  ،فعش@<ة  ،فقبيلـة  ،إ_ـى أن أصـبح جـزءا مـن
ً
ٔالامة العربية  .ولكن هذا يطول  .نكتفي ألسباب يمل67ا الواقع العربي الذي نحياﻩ بأن نضرب مثال من مصر كيف كانـت
فرعونية وكيف أصبحت عربية  .وما يصدق عVى مصر يصدق عVى كل قطر  ،وإن اختلفت الوقائع ؤالاسـماء  .وليعـرف
املفتونون " بشخصية مصر " أن كل إنسان من مصر ذو شخصية عربية إسالمية أعج¡6م هـذا أم لـم يعجـ¡6م  .ال ألننـا
نتصـور ذلـك أونريــدﻩ  ،ولكـن ألنــه الواقـع املوضــوي  .وليعـرف الشــعب العربـي -ــي مصـر  ،وغ@ــ< مصـر  ،ملــاذا نشـطت حــ
الضراوة  ،دعوة مناهضة العروبة باإلسالم ومناهضة الاسالم بالعروبة - ،ي مصر - ،ي السن@ن ٔالاخ@<ة .
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عن املا uvالاقليمي
 - 185قبل أن توجد أية دولة فيما يسم ٓالان الوطن العربي  ،بل قبل أن توجد ٔالامة العربية  ،وقبل أن توجـد الـدول
ً
ً
ً
ؤالامـم جميعـا  ،كانـت مصـر موقعـا جغرافيـا يسـم مصـراييم  .وكانــت فيمـا بـ@ن الخلـيج واملحـيط بمثابـة واحـة كب@ـ<ة مــن
ً
ٔالارض الخصـيبة ذات املنـاخ املعتـدل يجــري ف67ـا الجـزء الشــما_ي مـن النيـل بــدون عوائـق أو مسـاقط مــوفرا لهـا أك=ـ< قــدر
مــن انتظــام أســباب الــري والزراعــة والنقــل واملواصــالت  .تطــل عVــى بحــرين عنــد ملتقــى قــارت@ن  ،فكانــت  ،مثــل كث@ــ< مــن
ً
ً
أودي ــة ٔالا 6Bــار  ،ولك ــن بدرج ــة أفض ــل  ،موطن ــا نموذجي ــا للحي ــاة املس ــتقرة ع Vــى يس ــر النم ــاء الزرا ــي والبن ــاء الحض ــاري
والتبادل التجاري مع ما حولها من أقاليم  .فكانت 6²ذا كله ذات قوة جذب هائلة للجماعات القبلية الجائلة فيما يل67ـا
ً
ً
ً
 ،شــرقا وغربــا وجنوبــا  ،تغزوهــا  ،أو تحــاول أن تفزوهــا  ،ال لت}6¡6ــا ثــم ترتــد ع}6ــا  ،شــأن الغ ـزاة -ــي العصــور القبليــة بــل
لتستو_ي عل67ا  ،وتستقر ف67ا .
حينما غز6ا الجماعات القبلية الوافدة من الشرق بقيادة من أطلق عل67م املصـريون اسـم " امللـوك ٔالاجانـب " أو " حقـا
ً
خاسوت " الذي حرف -ـي اللغـة ٔالاغريقيـة إ_ـى " هكسـوس " عـام  1675ق  .م اسـتولوا عل67ـا  ،واسـتقروا ف67ـا قرنـا ) حـ
عام  1567ق  .م (  .وكانت م}6م أسرتان حاكمتان هما ٔالاسـرة الخامسـة عشـرة ؤالاسـرة السادسـة عشـرة  ،وثالثـة عشـر
ً
ً
ملكا فرعونا  ،أولهم شيش  ،وآخرهم أبي äالثالث .
حينمــا غز6ــا الجماعــات القبليــة الوافــدة مــن الغــرب مــن نســل يوبــو واوا الليäــ عــام  1950قبــل املــيالد اســتولوا عل67ــا
واسـتقروا ف67ـا قــرن@ن ) حـ عـام  1730ق  .م (  ،وكانــت مـ}6م أسـرتان حاكمتــان همـا ٔالاسـرة الثانيــة والعشـرون ؤالاســرة
ً
ً
الثالثة والعشرون  ،وأربعة عشر ملكا فرعونا أولهم شاشانق ٔالاول وآخرهم أوسركون الرابع .
ً
وحينمــا غز6ــا الجماعــات القبليــة الوافــدة مــن الجنــوب عــام  751قبــل املــيالد اســتولوا عل67ــا واســتقروا ف67ــا قرنــا ) حــ
عــام  656قب ــل املــيالد ( وكان ــت م ــ}6م أســرة  Éــي ٔالاســرة الخامس ــة والعش ــرون  ،وخمســة مل ــوك فراعنــة  :يغن îــى وش ــاباكا
وشهتاكا وطهرقا وتانون اماني .
وحينما غز6ا التجمعات القبلية الوافدة من فارس تحت قيادة قمب@ ¤عام  525ق  .م استولوا عل67ا واستقروا ف67ا أك<¢
مــن قــرن ) حــ عــام  414ق  .م (  ،وكانــت مــ}6م أســرة حاكمــة Éــي ٔالاســرة الســابعة والعشــرون  ،وخمســة ملــوك فراعنــة
أولهم قمب@ ¤وآخرهم دارا الثاني  .وبعـد أن طـرد6م ثـورة قادهـا الفرعـون آمـون حـر لـم يلبثـوا أن عـادوا ال67ـا قبـل يم®ـ
ً
نصــف قــرن  ،فغزوهــا عــام  341ق  .م واســتولوا عل67ــا واسـ ّ
ـتقروا ف67ــا قرنــا آخــر ) حــ عــام  232ق .م (  ،وكانــت مــ}6م
أسرة حاكمة Éي ٔالاسرة الحادية والثالثون  ،وثالثة ملوك فراعنة أولهم ارتخشاشا الثالث  ،وآخرهم دارا الثالث .
ثـم جــاء البطاملــة فاسـتقروا ف67ــا ثالثــة قـرون  ،ثــم الرومــان فاســتقروا ف67ـا أربعــة قــرون  ،ثـم الب@¤نطيــون فاســتقروا ف67ــا
نحو قرن@ن ونصف قرن  ،ثم العرب عام  640ميالدية فاستقروا ف67ا ّ
وتعربت جملة  ،ولم تزل .
ً
ً
وهك ــذا فرض ــت جغرافي ــة إقل ــيم مص ــر ع Vــى مص ــر مفهوم ــا مص ــريا ألم ــن مص ــر  ،أم وجوده ــا وح ــدودها وأم ــن مبادال 6ــا
ً
ومواصــال6ا  .مــؤداﻩ  :بمــا أن مصــر  -جغرافيــا  -ذات قــوة جــذب للغ ـزاة مــن ناحيــة  ،وبمــا أ6Bــا تــوفر ملــن يغزوهــا أفضــل
أســباب الاســتقرار ف67ــا  ،مــن ناحيــة ثانيــة  ،فــإن املواقــع املناســبة للــدفاع عــن مصــر تقــع خــارج حــدودها الجغرافيــة -ــي
ً
ً
ً
ً
جميــع الاتجاهــات شــرقا وغربــا وجنوبــا وشــماال  .أو بصــيغة أخــرى إن خطــوط الــدفاع عــن مصــر تقــع فيمــا يجاورهــا مــن
ً
أقاليم بعيدا عن حدودها  .فيمكن القول ان جغرافية إقليم مصر ومـا يحـيط 6²ـا مـن أقـاليم قـد فرضـت عVـى مصـر أن
تقوم  ،فيما يحيط 6²ا من أقاليم  ،بدور دفاي عن ذا6ا .
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ً
ً
- 186ويكاد تاريخ مصرالفرعونية أن يكون تاريخا لهذا الدور  .وأغلب ما ع Äملوك مصر الفراعنـة بتسـجيله حفـرا عVـى
جــدران املعابــد هــو قصــص خــروجهم إ_ــى جميــع الاتجاهــات ملواجهــة التجمعــات القبليــة الــ ّ
تجهــز نفســها لغــزو مصــر ،
وضر6²ا ضربات وقائية مبكرة قبل أن تق<¥ب م}6ا .
أما -ي الشمال فنقرأ عVى جدران معبد الكرنك بعد أن استطاع الفرعون أحمس ٔالاول )  1546 - 1570ق.م (
طرد الهكسوس من مصر  ،طردهم من جزيرة كريـت  ،وأراد أن يكـرم جدتـه امللكـة " أعـج حوتـب " للـدور العظـيم الـذي
قامت به -ي تعبئة الجيوش وتحريضها عVى القتال فيسم67ا ملكة كريت  .ونقرأ عVى جدران معبد الرمسـيوم -ـي ٔالاقصـر
ً
ماأمر بحفرﻩ الفرعون رمسيس الثاني )  1223 - 1290ق  .م ( ثبتا للبالد التابعة ملصر  ،من بي}6ا ق=<ص وكريت .
ً
أمــا -ــي الغ ــرب  ،فمنــذ بدايــة الت ــاريخ املكتــوب تــذكر ٓالاث ــار ّ
أن فرعونــا مــن ٔالاس ــرة الثانيــة اســمه خ ــع ســخم أو ح ــورس،
اليعرف أحد تاريخ حكمه  ،قد خرج من مصر ملقاتلة القبائل الليبية ال 6ددها  .وتحكي بردية سنوÉي مأسـاة اغتيـال
الفرعون العظيم أمنمحات )  1961 - 1991ق  .م ( فنقـول إن أعـداءﻩ تمكنـوا منـه وقتلـوﻩ  ،من6°ـزين فرصـة غيـاب ابنـه
ً
ـدا لحملـة للقضـاء عVـى التجمعـات القبليـة الـ ّ
تجهـز نفسـها
وو_ي عهدﻩ وقائد جيشـه سنوسـرت  ،إذ كـان قـد أرسـله قائ
ً
لغزو مصر -ـي قواعـدها -ـي ليبيـا  .وتحكـي ٓالاثـار أن امنحوتـب ٔالاول فرعـون مصـر )  1526 -1546ق .م ( قـد أرسـل جيشـا
ً
كب@ـ<ا بقيــادة " أحمــس آباتــا " إ_ــى ليبيــا لتشــتيت القبائــل املتجمعــة هنــاك تســتعد للســ@< عVــى مصــر  .وعVــى جــدران معبــد
الكرنك يسجل الفرعون سي ٔالاول )  1290 - 1303ق  .م ( قصة مث@<ة عـن خطـر مـزدوج املصـدر مـن الشـرق والغـرب .
ً
فقــد اجتاحــت الشــرق قبائــل هنــدو  -آريــة فهــاجرت قبائلهــا مطــرودة بح ـرا ولجــأت إ_ــى شــاطىء شــمال أفريقيــا  .فلمــا أن
تجمعــوا هنــاك تع ّرضــوا لقــوة جــذب النمــاء والرخــاء والاســتقرار -ــي مصــر  ،فــاتجهوا إل67ــا  ،فخــرج إلــ67م الفرعــون ســي
ٔالاول وطاردهم .
وتشهد بقايا ٔالاواني الفخارية ال اكتشفت -ي الخرطوم وغرب السودان و-ي قري البداري -ي صعيد مصر ) أسيوط (
أن عالقــة مصــر بــالجنوب ترجــع إ_ــى العصــر النيــولي ) العصــر الحجــري الحــديث ( أي إ_ــى مــا قبــل  4000ســنة ق  .م .
وعVى صخور جبل الشيخ سليمان عVى مقربة من بوهن  ،أمام وادي حلفا  ،نقرأ نبأ وصول جيوش مصـر بقيـادة امللـك
الفرعــون اتىالثــاني مــن ملــوك ٔالاســرة ٔالاو_ــى  ،لتــأم@ن طــرق التجــارة مــع الجنــوب  .ويحكــي لنــا الرحالــة الفرعــوني حرخــوف
ي تاريخ حياته املسطور عVى واجهة ق=<ﻩ -ي أسوان أنه صاحب حملة قادها أبوﻩ إ_ى الجنوب  ،وأنه قاد هو نفسه ثالثحمــالت متتاليــة بــأمر مــن الفرعــون بيäــ ٔالاول )  2377 - 2402ق  .م (  .وبينمــا ذهبــت الحمــالت إ_ــى بــالد لــم يعرفهــا أحــد
مــن قبــل  -كمــا قــال  -خصــص قصــة الحملــة الثالثــة الــ تمــت -ــي عهــد بيäــ الثــاني لنبــأ عثــورﻩ عVــى قــزم íــي وإبالغــه
ً
فرعــون النبــأ  ،ويــورد رســالة الفرعــون إليــه أن " تعــال إ_ــى الشــمال  .تعــال ســريعا إ_ــى القصــر  ،واحضــر معــك هــذا القــزم
ً
ً
ً
الذي جئت به من أرض ٔالارواح حيا ساملا و-ي صحة جيدة ل@<قص لإلله "  .ولم يكن ذاك غريبا  ،فقد كان بي äالثاني
ً
ً
ً
ً
ً
طفــال  .ولكــن الفرعــون الطفــل قــد أصــبح فرعونــا شــابا فــأدرك أن دور مصــر -ــي الجنــوب لــيس لهــوا ولعبــا بــاألقزام  ،بــل
ً
مسألة حياة أو موت  ،فمنه يجري شريان مصر ) النيل (  .فأرسل إ_ى الجنوب قائدﻩ بي äلنخت ليـؤدي دورا آخـر ذكـرﻩ
القائد -ي سجل تاريخ حياته املحفور فقال  " :أرسل Äجاللة موالي ألؤدب بالد أرثت فقمت بما جعل موالي يثّ Ä
عVي ،
ً
ً
وقتلــت مــ}6م عــددا كب@ ـ<ا  ،مــن بيــ}6م أبنــاء الزعمــاء ورؤســاء املحــارب@ن واحضــرت مــ}6م أســؤى إ_ــى القصــر  .كــان عــددهم
ً
ً
عظيمــا ألنــي كنــت شــجاعا ومêــي جــيش كب@ــ< مــن الجنــود ٔالاشــداء "  .وحيــث توجــد كرمــة -ــي الســودان أســس امنمحــات
ً
ٔالاول )  1961 - 1991ق .م ( مركـزا للتجــارة تحرســه قــوة مرابطــة -ــي حصــن شـ ّـيدﻩ -ــي ســمنه جنــوبي الشــالل الثــاني  .ثــم
ً
توالــت الحصــون فأصــبحت ســبعة عشــر حصــنا  ،ت ـرابط ف67ــا قــوات تحــرس النيــل وتــدافع عــن مصــر عنــد خطــوط عVــى
ً
بعـد مئــات الكيلــوم<¥ات مــن حـدودها  .ومــع ذلــك فليســت الع=ـ<ة ّ
بالســن دائمــا  ،فمــا أن تتعـرض حصــون مصــر وخطــوط
تجار6ا -ي الجنوب لخطر ناëء ح يخرج إ_ى حيث موقع الخطر الفرعـون الصـغ@< أمنحوتـب ٔالاول )  1526 - 1546ق
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 .م ( ويعيــد ٔالامــن إ_ــى مصــر بمعــارك ناجحــة -ــي الســودان  .أمــا الفرعــون تحــوتمس ٔالاول )  1495 - 1525ق .م ( فقــد مــد
ً
ً
ً
حــدود حكمــه إ_ــى الســودان وعــ@ن حاكمــا لــه فرعونــا أســماﻩ " ٔالابــن امللكــي لكــوش "  ،وأصــبح محرمــا عVــى مــن هــم جنــوب
تلــك الحــدود عبورهــا إ_ــى الشــمال  .وحينمــا حــاول أم ـراء قبائــل كــوش تحــدي تلــك الحــدود هزمــوا  ،واســتقبل تحــوتمس
قــادة جيوشــه املنتصــرة وكـ ّـرمهم -ـي أســوان  .ثــم تحــوتمس الثالــث )  1436 - 1490ق  .م (  ،الــذي قــاد بنفســه حملــة إ_ــى
السودان وبقي هناك سبعة أشهر يقاتل القبائل ال 6دد مصر وتجار6ا  ،ولم يعهد بذلك إ_ى أحد قوادﻩ  ،بالرغم من
أن ــه ك ــان ق ــد ق ــارب الس ــبع@ن م ــن عم ــرﻩ  .أم ــا الفرع ــون امنحوت ــب الثال ــث )  1411 - 1436ق  .م ( ف ــإن تمثال ــه  -ــي قري ــة
النجعة  ،عVى مقربة من شندي شمال الخرطوم شاهد عVى اين كان يدافع عن مصر و  . .إ_ى آخر . .
ً
ً
ً
أمــا عــن الشــرق فقــد خــرج إ_ــى الشــرق قائــدا منتص ـرا وعائــدا امللــك الفرعــون ســاحورع مــن ٔالاســرة الخامســة ) - 2553
 2539ق  .م ( وبيäــ ٔالاول مــن ٔالاســرة السادســة )  2277 - 2402ق  .م ( الــذي طــاردت قواتــه بقيــادة البطــل العســكري "
ونــى " التجمعــات القبليــة ثــم دحر6ــا عنــد جبــال الكرمــل  .وامنمحــات ٔالاول )  1961 - 1991ق  .م ( مــن ٔالاســرة الثانيــة
ً
ً
ً
ً
عشــرة الــذي أراد أن يحصــن حــدود مصــر الشــرقية 6Bائيــا  ،فبÄــ عVــى طــول الحــدود ســورا فرعونيــا عظيمــا لــم يصــمد
ً
طويال فاضطر أحـد خلفائـه سنوسـرت الثالـث )  1841 - 1879ق  .م ( إ_ـى أن ّ
يطهـر كـل شـرÊي البحـر ٔالابـيض املتوسـط ،
ً
وأن ي<¥ك هناك فصائل تجوب الشواطىء وتراقب الطرقات وتنذر مبكـرا بـأي مشـروعات غـزو ملصـر  .وأحمـس ) - 1570
ّ
 1546ق .م ( يطــرد الهكســوس مــن مصــر  ،ويــتعلم مــن الجغرافيــا  ،فــيعلم أ6Bــم لــن يكونــوا قــد خرجــوا مــن مصــر إال إذا
خرجوا من فلسط@ن  ،فيخرجهم م}6ا .
فتعلم الجغرافية فراعنة مصر أن هذا البعد اليكفي فيأتي تحوتمس الثالث )  1436 - 1490ق  .م ( ومـا ان يصـل إليـه
نبأ وصول قوات قـادش مدينـة مج ّـدو -ـي سـورية  ،حـ يعت=ـ< ذلـك اعتـداء عVـى حـدود أمـن مصـر فيخـرج إلـ67م ويقـاتلهم
ويدمرهم -ي مدينة نوخاخش الجاورة ملكان حلب الحالية .
ً
ويواصل حمالته دفاعا عن أمن مصـر الـ بلغـت سـت عشـرة حملـة مطـاردة أوصـلته إ_ـى الفـرات  .ويفكـر ذلـك الفرعـون
العبقــري فيمــا سيصــنعه التــاريخ بعــدﻩ بعشـرات القــرون  .إن التــآãي ولــيس القهــر هــو الــذي يحفــظ أمــن مصــر  .فيجمــع
أبنــاء ملــوك القبائــل الــ قهرهــا وأوليــاء العهــود ف67ــا ويحملهــم إ_ــى مصــر ويحشــدهم مــع أبنائــه -ــي قصــورﻩ ويــؤاãي بيــ}6م
ً
جميعا أن أمن مصر هو أمن ج@<ا6Bا وأ6Bـا التغـزوهم إال مضـطرة فـإن تحـالفوا عVـى التعـاون ل ّ
ـرد املخـاطر عـ}6م
ليتعلموا
ً
ً
ً
جميع ــا فه ــذا يكف ــي مص ــر أمن ــا  .وق ــد ك ــان  :ع ــاد أولي ــاء العه ــود أخ ــوة وأص ــبحوا ملوك ــا وق ــادة  ،وح ــالوا دون أن تك ــون
ً
مـواط}6م مراكــز تجمعــات 6ـ ّـدد مصــر  ،فنعمـت مصــر بف¥ــ<ة طويلــة نســبيا مـن ٔالامــن والهــدوء والرخــاء والتقــدم الحضــاري
الــذي تجــاوز أمــور الــدنيا إ_ــى أمــور الــدين  ،فأنجبــت امنحوتــب الرابــع )  1349 - 1370ق  .م ( الــذي أنÁــ عبــادة امــون
وأشــاد بعبــادة آتــون ) الشــمس ( وحمــل لقــب أخنــاتون فكــان أول املوحــدين مــن فراعنــة مصــر  .و-ــي عهــدﻩ اكتمــل مفهــوم
أمن مصر  :فهو إدراك ملواطن الخطر عل67ا -ي مواقعه وليس ً
عداء ملواط Äتلك املواقع .
فح ــ@ن تجم ــع عVـ ـى ح ــدود مص ــر الش ــرقية ج ـ ّـل م ــواط Äس ــورية وفلس ــط@ن يري ــدون دخوله ــا  ،وتب ــ@ن القائ ــد الفرع ــوني
حورمحــب أن جيــوش ملكــة خيتــا قــد غــزت ديــارهم وطــرد6م وطــارد6م حــ حــدود مصــر  ،فــتح لهــم الحــدود  ،وآو6ــم
ً
ً
مصــر وعقــدت معهــم مــا يمكــن أن يســم " معاهــدة دفــاع مشــ<¥ك " فكونــوا جيشــا مشــ<¥كا خــرج إ_ــى حيــث مواقــع الخطــر
املش<¥ك وق® عVى جيوش خيتا  .فلمـا تحـررت سـورية وفلسـط@ن أمنـت مصـر  .وكانـت تجربـة علمـت الجميـع مـا يمكـن
أن نسميه املص@< املش<¥ك مدخرين تعب@< وحدة املص@< إ_ى مرحلة تاريخية الحقة .كذلك ح@ن عادت جيوش ملكـة خيتـا
إ_ـى الاســتعداد لغـزو مصــر وجمعــت لـه مــن اسـتوردهم قائــدهم املســم مـوتلVي مــن جنـد املرتزقــة مــن سـكان بحــر ايجــه )
اليونان ( وإمارات آسـيا الصـغرى ) تركيـا (  ،وخـرج إلـ67م رمسـيس الثـاني )  1223 - 1290ق .م ( كـادت الـدائرة تـدور عVـى
ً
جــيش فرع ــون املصــري وف ـ ّـر كث@ ــ< مــن جن ــدﻩ  ،وباتــت الهزيم ــة وش ــيكة وأصــبح مص ــ@< مصــر ذا 6ــا معلق ــا عVــى نج ــدة م ــن
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ً
ً
الحلفــاء  ،فتقــدم لنجــد6ا الــوف مــن شــباب فلسســط@ن مكــون@ن تشــكيال عســكريا يطلــق عليــه -ــي ٓالاثــار اســم " ثبارونــا "
ً
ويع " Äفرقة الشبيبة "  ،وناصروا رمسيس الثاني فانتصر  ،وأنقذت مصر وفلسط@ن وسورية معـا  .وحينمـا بـدأ الخطـر
ً
ً
ٓالاشــوري يــدق أبــواب ســورية كــرر املصــريون والفلســطينيون التجربــة الناجحــة فشــكلوا جيشــا مشــ<¥كا بقيــادة الفرعــون
ً
ً
املصري تفت نخت )  720 - 730ق  .م ( وخرجوا معا -ي هذﻩ املـرة للـدفاع عـن سـورية  ،دفاعـا عـن فلسـط@ن ومصـر . . .
ً
وح@ن ا6Bزموا استو_ى ٔالاشوريون عVى سورية وفلسط@ن ومصر أيضا .
ً
 - 187نس ــتطيع  ،ب ــدون خس ــارة كب@ ــ<ة  ،أن نس ــقط م ــن ح ــديثنا ق ــرون الحك ــم البطلم ــ والروم ــاني والب@¤نط ــي جميع ــا
ً
فخاللهــا جميع ــا أص ــبحت مص ــر مج ــرد أداة ت ــؤدي ال ــدور ال ــذي يخت ــارﻩ له ــا م ــن له ــم الس ــيطرة والحك ــم  ،وقطع ــت ه ــذﻩ
ً
السيطرة نموها الحضاري مرة أخرى  ،فأبقت سكان مصر شعبا لم يتطور أمة  .وسيبقى كذلك إ_ى أن نصل إ_ى الفتح
العربي عام  640ميالدية .
ً
 - 188لــم يكــن غريب ــا أن يــتم الفــتح العرب ــي ملصــر بس ــهولة  .ذلــك ألن الب@ــ¤نطي@ن ل ــم يتعلمــوا مــن الجغرافي ــة مــا تعلم ــه
الفراعنــة  .فقــد تــم الفــتح العربــي لســوريا عــام  636ميالديــة  .وهــو ٕالانــذار الــذي ماكــان أي فرعــون مصــري يســمعه حــ
يع äــء قوات ــه ويخ ــرج م ــن مص ــر إ_ ــى حي ــث تتجم ــع الن ــذر لت ــؤدي مص ــر دور ال ــدفاع ع ــن ذا 6ــا  -ــي املواق ــع ال ــ ح ــدد6ا
الجغرافيــة  .لــم يفعــل الب@¤نطيــون هــذا  ،بــل تحصــنوا -ــي بــابليون جنــوبي القــاهرة  ،وهــم يســمعون نبــأ دخــول عمــرو بــن
العــاص عVــى رأس أربعــة آالف مقاتــل الغ@ــ<  ،مــن العــريش حــ الفرمــا )شــرق بــور ســعيد حاليــا( حــ بلــبس ؛ لتــدور أول
ً
معرك ــة بي ــ}6م  -ــي ع ــ@ن ش ــمس ض ــاحية الق ــاهرة  . .فطل ــب عم ــرو ب ــن الع ــاص م ــددا  .وبينم ــا ع ــاد الب@¤نطي ــون إ_ ــى حص ــن
ً
بابليون اجتاح عمرو بن العاص عVى مرأى ومسمع مـ}6م الـدلتا واخ<¥قهـا  ،واسـتو_ى عVـى الفيـوم  ،ثـم عـاد شـرقا  ،فع=ـ<
النيــل ليلتق ــي بامل ــدد ال ــذي ج ــاء وحاصــر الب@ ــ¤نطي@ن  -ــي حص ــ}6م  ،واس ــتو_ى علي ــه بع ــد س ــبعة أش ــهر قب ــل أن يتوج ــه إ_ ــى
الاسكندرية  ،العاصمة  .فيعود الب@¤نطيـون إ_ـى الخطـأ ذاتـه  .خطـأ تصـور إمكـان الـدفاع عـن مصـر مـن داخـل مصـر  ،أو
ً
ّرد الــذين يتمكنــون مــن دخولهــا فعــال  ،فيتحصــنون -ــي الاســكندرية في¥ــ<كهم عمــرو بــن العــاص محاصــرين ويوجــه قواتــه
إ_ــى صــعيد مصــر فيفتحــه  .مــات الام=<اطــور الغäــ هرقــل عــام  641م والاســكندرية محاصــرة  .وخلفــه كونســتانز الثــاني ،
الــذي تبــ@ن أن قــد تــم الفــتح العربــي ملصــر منــذ أن تــم الفــتح العربــي لســورية  ،وســبق الســيف العــزل  ،فطلــب الصــلح ،
ً
فأبرم معه عمرو بن العاص اتفاقا منحه به فرصة عام لالنسحاب من الاسكندرية  .ولقد انسحب الب@¤نطيون -ي 6Bاية
العام ) أيلول  /سبتم=< 642م ( بعد أن حملوا معهم مابقي  ،بعد الـذي أخرجـوﻩ -ـي سـنة الهدنـة  ،ودخلهـا العـرب بـدون
ً
ً
قتــال  .مهلــة العــام هــذﻩ تكــذب تكــذيبا قاطعــا مــا قيــل مــن أن العــرب قــد حرقــوا مكتبــة الاســكندرية  .فالــذين يحرقــون
عادة هم املنسحبون م}6ا وليس املتقدمون ال67ا .
ً
عVــى أي حــال  ،مــن بدايــة الفــتح العربــي  ،وعVــى مــدى ثالثــ@ن عامــا فقــط  ،تــؤدي مصــر دور نقطــة الانطــالق إ_ــى شــمال
ً
أفريقيا  .أي ح ب Äعقبة بن نافع مدينة الق@<وان لتصبح Éي مركز التجمع وقاعدة الانطالق إ_ى ما يل67ا غربا .
الانتماء القومي
ً
- 189هن ــا يب ــدأ دور مص ــر  -ــي التط ــور  ،فيتغ@ ــ< نوعي ــا ابت ــداء م ــن الف ــتح العرب ــي  :فبع ــد س ــت@ن س ــنة فق ــط تص ــبح اللغ ــة
ً
العربيــة Éــي لغــة مصــر  .ابتــداء مــن عــام  706م عVــى وجــه التحديــد  .ويــدخل النــاس -ــي ديــن ﷲ افواجـا  .ويعفــي التــاريخ
ً
مصــر ممــا فرضــته الجغرافيــة فلــن تــدافع عــن ذا6ــا بعــد ذلــك  .لقــد أصــبحت جــزءا -ــي موقــع القلــب مــن الام=<اطوريــة
العربية الاسالمية  .تحيط 6²ا أقطار بعدها أقطار  ،تباعد بي}6ا وب@ن مسارح املعارك الضارية ال لم تنقطـع عVـى حـدود
ً
ً
ً
الام=<اطوريــة شــرقا وشــماال وغربــا  .وطاملــا كانــت القيــادة املركزيــة -ــي دمشــق أو -ــي بغــداد قــادرة عVــى الــدفاع عــن حــدود
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الام=<اطورية ال انتقلت إل67ا حدود مصر  ،كانت مصر تؤدي دور الشريك -ي الدفاع عـن الدولـة املشـ<¥كة  .وقـد بـدأت
ي اداء هذا الدور منذ وقت مبكر -ي أول معركة حربيـة خاضـها أسـطول عربـي ضـد الب@¤نطـي - ،ـي عهـد الخليفـة عثمـانب ــن عف ــان ع ــام  655م بقي ــادة عب ــد ﷲ ب ــن س ــعد ب ــن أب ــي الس ــرح  ،املعروف ــة بمعرك ــة ذات الص ــواري البحري ــة  .إال أ 6Bــا
ً
قامــت أساســا  ،وعVــى مــدى قــرون بــدور امليتقــر ٓالامــن الــذي يجــذب إليــه بنــاة الحضــارة مــن الفقهــاء والعلمــاء والصــناع ،
ودور القاعــدة ٓالامنــة الــ تعبــأ ف67ــا الجيــوش وتبÄــ ف67ــا ٔالاســاطيل  ،وتخــزن ف67ــا ٕالامــدادات  ،املؤهلــة 6²ــذا كلــه لتصــبح
عاصمة آمنة للدولة العربية ٕالاسالمية وهو ما فطن إليه الفاطميون ح@ن انطلقوا من أق ôالغرب يريدون الخالفة ،
فمــا ان بلغــوا مصــر حــ شـ ّـيدوا القــاهرة واتخــذوها عاصــمة  ،ومــا اضــطر إليــه الخلفــاء العباســيون بعــد ســقوط بغــداد
ً
عام  1258م  ،فاتخذوا من مصر مقرا للرمز الباÊي لوحدة الدولة .
أمـا حـ@ن تضـعف السـلطة املركزيـة فقــد كانـت مصـر تعـود إ_ـى دورهـا الــدفاي ولكـن بصـيغة صـنع6°ا الجغرافيـة والتــاريخ
ً
ً
معــا  .فÁــ لــم تقــم بالــدفاع عــن ذا6ــا منفــردة أبـدا  ،بــل موحــدة القــوة مــع أك¢ــ< مــن قطــر عربــي آخــر  ،ومــع ســورية عVــى
الدوام  .وقد بدأ هذا الدور حينما غلب ال<¥ك الخالفة العباسية عVى أمرها .
استشــعر أحمــد بــن طولــون حــاكم مصــر الخطــر  ،فتجاهــل الخليفــة املعتمــد  ،ووحــد مصــر وســورية عــام  877م  .وحــ@ن
تسقط ٔالاسـرة الطولونيـة سـتعود مصـر وسـورية إ_ـى سـلطة الخالفـة  ،ولكـن موحـدت@ن عـام  905م  .وفيمـا عـدا سـنوات
معدودات من الانفصال  ،نتيجة انتقال الوالية من حاكم إ_ى حاكم  ،ستبقى مصر وسورية موحدت@ن نحو ستة قرون
ونصف قرن  ،أي من عام  877م ح الغـزو العثمـاني عـام  1517م  .وستنضـم الحجـاز والـيمن إ_ـى هـذﻩ الوحـدة تحـت
قيـادة محمــد بـن طغــج ٕالاخشـيد مــن عــام  925حـ عــام  969م  .ثـم سينضــم املغــرب العربـي إ_ــى مصـر والشــام والحجــاز
واليمن ح@ن تصبح القاهرة عاصمة الخالفة الفاطمية لتبـدأ مـن عـام  969م حـ عـام  1171أي ملـدة قـرن@ن  .ويسـقط
حكـم ٔالاســرة الفاطميــة وتعـود ٔالاســرة العباســية إ_ــى واليـة الخالفــة عVــى كـل تلــك ٔالاقطــار موحــدة ابتـداء مــن حكــم صــالح
الدين ومن بعدﻩ ما يستحق الانتباﻩ .
إننا نحن العرب نحب أن نتذكر صالح الدين البطل العربي ويجدر بنا أن نعرف ملاذا انتصر وملـاذا هـزم  ،ومـا دور مصـر
ــي الحــالت@ن  .ونحــن نعــرف أن ســورية قــد انفصــلت عــن مصــر عVــى أثــر وفــاة الســلطان نــور الــدين محمــود  .ولقــد حــاولصـالح الـدين حـاكم مصـر  ،بمصـر وحـدها  ،أن يتحـدى الصــليبي@ن مـرت@ن فـا6Bزم -ـي املـرت@ن ٔالاو_ـى عـام  1171م والثانيــة
ً
 1173م  .هزمه أقل ملوك الصـليبي@ن شـأنا  ،حـاكم إمـارة مون<¥يـال الصـليبية  .وقـد أدرك صـالح الـدين أسـباب الهزيمـة
ً
فأدرك أسباب النصر ّ ،
فظل يجهز للنصر أسبابه أربع عشـرة سـنة  .انطلـق أوال إ_ـى دمشـق  ،وهنـاك هـزم امللـك الصـالح
ب ــالقرب م ــن حم ــاة ي ــوم  13نيس ــان  /ابري ــل  1175وص ـ ّـفى ق ــالع الحشاش ــ@ن الطائفي ــة املتن ــاثرة  -ــي س ــورية وأعاده ــا إ_ ــى
الوحــدة  .بعــد هــذا  ،ولــيس قبلــه  ،اســتطاع أن يتحــدى الصــليبي@ن -ــي معركــة حطــ@ن بجــيش عربــي شــاركت فيــه مصــر
وقادﻩ حاكمها صالح الدين  ،وليس بجيش مصري ولو كان بقيادة صالح الدين  ،فحـرر القـدس يـوم  2تشـرين الثـاني /
ً
ً
اكتوبر  1187م  .ومن بعد صالح الدين  ،سيقود قطز  ،حاكم مصر  ،جيشا عربيـا 6mـزم املغـول -ـي معركـة عـ@ن جـالوت
ي أيلول  /سبتم=<  1261م  .وتصبح القاهرة ابتداء من العام التا_ي  ،وملدة ثالثة قرون  ،مقـر الخالفـة وعاصـمة الدولـةبعــد أن ســقطت بغ ــداد عــام  1258م  .وت ــؤدي مصــر بكفــاءة دور القاع ــدة والقائــدة  -ــي تحريــر الــوطن العرب ــي مــن بقاي ــا
ٕالام ــارات الص ــليبية فيح ــرر الج ــيش العرب ــي بقي ــادة الظ ـاهر بي= ــ<س الك ــرك وقيس ــارية وأرس ــوف وص ــفد وياف ــا وأنطاكي ــا ،
ويحرر الجيش العربي بقيادة قالوون عكا وصور وحيفا وب@<وت  .فينت Áالاغتصاب الصلي äعام  1291م .
 - 190كل هذا يستحق الانتباﻩ ألنه مؤشر إ_ى ما كان التاريخ يصنعه بمصر منذ الفتح العربي  .لقد دخلت مصر بالفتح
ً
ً
ً
العربي طورا جديدا من تاريخها الطويل  ،فخلقت من جديد  .بدأ هذا الخلق التاريÂي العظيم جنينا -ي مجتمع املدينة
بعــد هجــرة الرســول عليــه الصــالة والســالم  .و-ــي مجتمــع املدينــة نبتــت بــذرة ٔالامــة العربيــة  .تحولــت القبائــل إ_ــى شــعب .
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ً
ّ
واختصــوا دون غ@ــ<هم بمــدين6°م فأصــبحت لهــم وطنــا ؛ وانشــأوا ف67ــا دولــ6°م  .أول حــاكم لهــا
وتحــول ٔالاعـراب إ_ــى عــرب .
ً
ً
ً
محمــد بــن عبــد ﷲ وأول دســتور لهــا " الصــحيفة " الــ أقامــت نظامــا عامــا للعالقــات الداخليــة والخارجيــة ملزمــا لكــل
املواطن@ن ف67ا  ،مسلم@ن وغ@< مسلم@ن  ،عVى أساس وحدة الدفاع عن الوطن الواحد .
ثــم انطلــق العــرب باإلســالم إ_ــى مــا يجــاورهم فــالتقوا واختلطــوا بمجتمعــات كانــت قــد تجــاوزت الطــورالقبVي واســتقرت
ً
ً
ً
شــعوبا متجــاورة  ،ولكــن الســيطرة الفارســية والرومانيــة عل67ــا جميعــا  ،قرونــا عــدة كانــت قــد أوقفــت نموهــا فلــم تتحــول
إ_ــى أمــم متجــاورة  .الحم@<يــون -ــي جنــوب الجزيــرة العربيــة تحــت الســيطرة الحبشــية أم الفارســية منــذ عــام  575م حــ
ظهـور ٕالاســالم  .الغساسـنة -ــي الجـزء الشــما_ي الغربـي ومــا يحـيط بتــدمر -ـي ســورية تحـت الســيطرة الب@¤نطيـة منــذ القــرن
الثالــث املــيالدي حــ ظهــور ٕالاســالم  .القبائــل العربيــة مــن بÄــ لخــم -ــي الجــزء الشــما_ي الشــرÊي مــن الجزيــرة فيمــا كــان
ً
يعرف باسم " العراق العربي " تحت السيطرة الفارسية ّ .
كل الشعوب فيما بقـي مـن سـورية وفلسـط@ن ثـم مصـر غربـا ،
ً
ح شاطىء املحيط ٔالاطل ³مستقرة متجاورة عVى ٔالارض  ،عبيدا ف67ا  ،بمع Äالكلمة  ،للرومان منذ قرون عديدة .
...
ً
ً
ً
فجـاء الفـتح العربـي ٕالاسـالمي ليحـررهم جميعـا  ،ويرفـع عـ}6م قيــود العبوديـة أوال  ،ثـم يلÔـي الحـدود فيمـا بيـ}6م ثانيـا ثــم
ً
ً
ً
ً
يقدم لهم لغة مش<¥كة ثالثا ثم يعرض عل67م عقيدة أرÊى من عقائدهم  ،رابعا  .ثم ينظم حيـا6م جميعـا طبقـا لقواعـد
ً
ً
عامــة واحــدة ) الشــريعة ٕالاســالمية (  ،خامســا ؛ ثــم ي¥ــ<كهم قرونــا -ــي حمايــة دولتــه ضــد أي 6ديــد خــار ي  ،فيتفــاعلون
ً
ً ًّ
ً
حرا فيما بي}6م  ،ومع ٔالارض املش<¥كة قرونا متصلة بدون حدود أو سدود أو قيـود عVـى حريـة الانتقـال واملتـاجرة
تفاعال
ً
ً
والعمــل والتعلــيم والــتعلم  ،سادســا  .ثــم يش ــركهم معــا -ــي الــدفاع عــن حــدود الدول ــة املشــ<¥كة  ،و-ــي الجهــاد مــن أج ــل
العقيدة املش<¥كة  ،ح إذا مـا اشـ<¥كت أربعـة أجيـال متعاقبـة مـ}6م -ـي الـدفاع ضـد الغـزو الصـلي äالـذي اسـتمر قرابـة
ً
ً
خمس ــة ق ــرون م ــن الحي ــاة املش ــ<¥كة  ،ك ــان الش ــعب ق ــد أص ــبح واح ــدا  ،وأص ــبح ال ــوطن واح ــدا وارتف ــع بن ــاء الحض ــارة
ً
الواحدة  ،وتاهـت ٔالانسـاب  ،وانـدثرت املـواطن ٔالاو_ـى وانتشـر البشـر عVـى اتسـاع الـوطن الواحـد  ،فأصـبحوا جميعـا أمـة
ً
ً
عربيـة واحــدة ؛ ولــم تعــد مصــر جــارة للعــالم العربــي  ،وال حليفــا -ــي الــدفاع ضــد الخطــر املشــ<¥ك  ،وال شــريكا -ــي مصــلحة
ً
عابرة  ،بل أصبحت جزءا من ٔالامة العربية ال صنعها التاريخ ولم يصنعها أحد عVى عينه ) راجع فقرة  22وما بعدها
(.
ً
ً
ٔ - 191الامــة العربيــة وجــود موضــوي غ@ــ< متوقــف وجــودا أو عــدما عVــى إرادة أحــد  .فمصــر جــزء مــن ٔالامــة العربيــة بــدون
توقف عVى إرادة أحد من مصر أو من غ@< مصر  .كما أن العربي عربي ولو كرﻩ ذلك  .هكذا تعلمنا من أساتذتنا الرواد .
ً
ثــم أضــفنا أن مجــرد هــذا الوجــود القــومي دليــل موضــوي غ@ــ< قابــل للــنقض  ،عVــى أن ثمــة روابــط وأســبابا موضــوعية ،
قد نعرفها  ،وقد النعرفها  ،توحد مص@< ٔالامة  ،بحيث يكون من العبث الفاشل أن يحاول أي ّ
عربي  ،أو جماعة عربية
ً
 ،أو قطــر عرب ـ ّـي  ،أن يفل ــت بمص ــ@<ﻩ الخــاص م ــن مص ــ@< أمت ــه  .سيفشــل حتم ــا ول ــو  -ــي املــدى الطوي ــل  .رواب ــط وأس ــباب
موضــوعية قــد نعرفهــا إذا درســنا تاريخن ــا وواقعنــا لنكشــفها اللنختلقهــا فــإذا ل ــم نــدرس فإننــا نكتســفها  -بســهولة  - -ــي
خالصــ6°ا الحضــارية - .ــي ذلــك الشــعور باالنتمــاء القــومي إ_ــى ٔالامــة العربيــة الــذي مــا يـزال يحــدد مواقــف عشـرات املاليــ@ن
مــن العــرب البســطاء  ،الــذين لــم تــتح لهــم فــرص التعلــيم والد اســة  .ثــم اننــا نكتشــفها كــل يــوم مــن مواقــف غ@<نــا ّ
منــا .
ر
فنحن عندهم عرب بصرف النظر عن أقطارنا  ،سواء كانوا أعداء لنا أم حلفاء وأصدقاء  ،وسواء أعجب هذا الانتماء
ً
أحدا منا أم لم يعجبه .
- - 192ي قلب هـذا الوجـود القـومي يعـيش ثلـث الشـعب العربـي -ـي مصـر  ،وتخ¥ـ¤ن ف67ـا أنضـج عناصـر الحضـارة العربيـة
ً
ً
ٕالاسالمية من العلوم وٓالاداب والفنون والخ=<ة امل<¥اكمة اقتصاديا وسياسيا  ،وتتمتع بأك=< قدر من التجانس الاجتماي
بفضل احتضـان ٔالامـة العربيـة لهـا وحماي6°ـا مـن آثـار التخريـب العشـائري والطـائفي الـذي أحدثتـه الاعتـداءات الشـعوبية
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عVــى أطـراف ٔالامــة العربيــة  .فÁــ القاعــدة أليــة تعبئــة قوميــة  .وÉــي القائــدة أليــة مســ@<ة قوميــة  .وÉــي الرائــدة أليــة 6Bضــة
قوميــة  .وÉــي كمــا وصــفها بحــق ٔالاديــب املــؤرخ الفرن³ــ بنــوا ميشــان -ــي كتابــه الازدهــار العربــي بأ6Bــا " مـ ّـخ العــرب " الــذي
يتلقــى مــن كــل أعضــاء الجســم مـا تحســه وتعانيــه  ،فيــدرك ّ ،
ويوجــه اعضــاء الجســم فيســتجيب  .اعجبÄــ هــذا التشــبيه
ألن املـ ّـخ بــدون أعضــاء -ــي جســم واحــد قطعــة مــن اللحــم الرخــو ســريع التلــف  .كمــا أن ٔالاعضــاء -ــي جســم واحــد تختــل
ً
ً
حركا6ا وتطيش  ،وقد 6لك  ،إذا ما فقد املخ ملكة ٕالادراك السليم أو " غسله " أحد من تراثه وحشاﻩ فكرا غريبـا عـن
تكوين ٔالاطراف .
ً
 - 193هكــذا ســيكون دور مصــر -ــي الــوطن العربــي منــذ صــالح الــدين حــ أواخــر القــرن التاســع عشــر  ،لــن تتــأثر كث@ ـ<ا
ّ
بتنازع ٔالاسر عVى تو_ي الخالفـة  .فقـد بقيـت تـؤدي دورهـا كجـزء مـن ٔالامـة العربيـة  ،وواليـة الخالفةلألسـرة الفاطميـة ثـم
العباســية  ،ثــم العثمانيــة  .ان6°ــت واليــة الخلفــاء الفــاطمي@ن -ــي مصــر ظهــر يــوم جمعــة  .ســمع املصــلون خطبــاء املســاجد
ً
يدعون للخليفة العباـ بـدال مـن الخليفـة الفـاطم بـأمر مـن صـالح الـدين فـأنتٔ Áالامـر  .وحـ@ن تولـت ٔالاسـرة العثمانيـة
الخالفة بعد هزيمة الجيش العربي -ي معركة برج دابق يوم  12آب  /اغسطس  1516م ودخـول مصـر -ـي كـانون الثـاني
 /ينــاير  ، 1517وع ــزل الخليف ــة العبا ــ لــم يتغ@ ــ<  ëــء م ــن مصــر  .اكتف ــى العثم ــانيون ب ــأن يحصــلوا ع Vــى رب ــع حص ــيلة
ً
الضرائب  ،وبأن يولوا الوالة لجباي6°ـا  .وبعـد أربعـة قـرون لـم ي<¥كـوا 6²ـا أثـرا سـوى مسـجدين مفـرط@ن -ـي تواضـع العمـارة
أحدهما مسجد السنانية -ي بوالق الذي بناﻩ سـنان باشـا عـام  1571م وٓالاخـر مسـجد " أبـو الـدهب " الـذي انñـء عـام
 1774م  .ثــم ا6Bــم فصــلوا إدارة ســورية عــن إدارة مصــر ألول مــرة بعــد ســتة قــرون ونصــف قــرن  .ولكــ}6م لــم يســتطيعوا
أن يعزلوا مصر عن ٔالامة العربية  ،ولم يقبل الشعب العربي -ي مصر ح الفواصل ٕالادارية  .فما ان يتو_ى ٔالامر حاكم
ً
ً
ق ــادر ح ــ يل Ôــي تل ــك الفواص ــل وي åــ¤ع نزوع ــا يك ــاد يك ــون غريزي ــا إ_ ــى الوح ــدة العربي ــة  .وم ــا  Éــي إال اس ــتجابة ل ــروابط
موضــوعية تشــد أجـزاء ٔالامــة الواحــدة بعضــها إ_ــى بعــض  .هكــذا حــاول أن يفعــل محمــد عVــي ابتــداء مــن  ، 1815وهكــذا
ســتكون مصــر مــأوى العــرب ٔالاح ـرار الهــارب@ن إل67ــا مــن القهــر الطــوراني حينمــا يســتو_ي ال¥ــ<ك عVــى الدولــة فيحولو6Bــا مــن
ً
دولة مش<¥كة ) ام=<اطورية ( إ_ى دولة مسـيطرة ) اسـتعمارية (  ،فيـأتي رد الفعـل العربـي متـدرجا مـن طلـب املسـاواة  ،إ_ـى
طلب الالمركزية  ،إ_ى طلب الانفصال  ،إ_ى الوحدة العربية .
لقـد كنـا نقـول هـذا ونـرددﻩ ونبشـر بـه ونـدافع عنـه عVـى مـدى ربـع قـرن -ـي كتـب منشـورة ابتـداء مـن عـام  . 1965ومـا كــان
يجرؤ عVى إنكارﻩ الا القليل يوم أن كانت مصر تؤدي دورها املنتصر كقاعدة ورائدة تحـت رايـة عبـد الناصـر  .ومـن فـوق
قمة النصر -ي شباط  /ف=<اير  1958لم ينسب عبد الناصر النصر إ_ى مصر  ،بل إ_ى ٔالامة العربية  .سـئل عمـا يتوقـع أن
ً
يح ــدث للع ــرب ل ــو أن ــه م ــات فق ــال لس ــائله  " :ه ــل تظ ــن أن Äــ أن ــا ال ــذي خلق ــت القومي ــة العربي ــة ؟  . .أب ــدا  .ان القومي ــة
العربيــة Éــي الــ خلقتÄــ  .لســت أنــا الــذي أث@<هــا بــل Éــي الــ تحملÄــ  .إ6Bــا قــوة هائلــة ولســت أنــا الا أدا6ــا  .ولــو لــم أكــن
ّ
ً
ً
ً
موجودا ألوجدت واحدا  ،عشرة  ،الفا غ@<ي  ،يحلون محVـي  .ان القوميـة العربيـة اليمثلهـا رجـل واحـد أو مجموعـة مـن
الرجــال  ،ا6Bــا التتوقــف عVــى جمــال عبــد الناصــر وال عVــى الــذين يعملــون معــه  .إ6Bــا قــوة كامنــة -ــي ماليــ@ن العــرب الــذين
يحم ــل ك ــل م ــ}6م ش ــعلة القومي ــة  .إ 6Bــا تي ــار ج ــارف  ،والتس ــتطيع أي ــة ق ــوة  -ــي الع ــالم  ،ول ــن تس ــتطيع  ،تحطيمه ــا طامل ــا
احتفظت بالثقة -ي ذا6ا " .
نعم  " .طاملا احتفظت بالثقة -ي ذا6ا "  .هكذا قال عبد الناصر رحمه ﷲ .
ولكن كث@<ين كانوا اليثقون -ي القومية العربية بالرغم مما كان يقول أك <¢حكام العرب -ي التاريخ تجربة وأغنـاهم خ=ـ<ة
بدور مصر -ي الوطن العربي  .بل كانوا يرجعون الالتقاء تحت الراية املنتصرة إ_ى جاذبية النصر ذاته بـدون أن يتوقفـوا
ّ
للـرد عVـى الســؤال  :وملـاذا اليلتقـي العــرب تحـت رايـة منتصــرة إال أن تكـون رايـة عربيــة  ،ومـن حـولهم أمــم كث@ـ<ة انتصــرت
فلم يلتقوا تحت راي6°ا ؟ عVى أي حال لقد قدم التاريخ الدليل الحاسم عVى وحدة املص@< من الردة فالقطيعة فالعزلة
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فالعـداء بــ@ن مصـر الســادات والـوطن العربــي فمـا الــذي جــرى ؟  .الأحـد ينكــر ٓالان مـا جــرى ال -ـي مصــر وال -ـي بــاÊي الــوطن
العربي .
حينم ــا تك ــف مص ــر ع ــن دور الج ــزء م ــن ٔالام ــة العربي ــة ت ــتقلص إ_ ــى ح ــد الش ــلل مق ــدرة بقي ــة ٔالاج ـزاء ع ــن أداء دوره ــا ،
فتتقلص إ_ى حد الشلل مقدرة مصر ذا6ا عVى أن تؤدي الدور الذي اختارتـه  ،فتكـاد ت}6ـار كـل القـوى -ـي الـوطن العربـي
ّ
ّ
بما ف67ا مصر  .املسألة  -إذن  -ليست مسألة قيـادة فـذة وقيـادة شـاذة  ،وال مسـألة انتصـار أو انكسـار  ،بـل هنـاك تحـت
جلد الوطن العربي شبكة من الروابط املوضوعية التاريخية ال تقاوم تجزئة ٔالامة الواحـدة  ،وتحـافظ عVـى وحـد6ا ،
ً
ّ
ّ
يتعلم أن غاية شرود الجزء من ّ
الكل الفشل والشلل لألجزاء جميعا .
وتوحد مص@<ها  ،وتعلم من اليريد أن
هذا من التاريخ  ،فماذا من البحث العلم ؟

اتجاهات الشباب العربي
 - - 194ــي ع ــام  1953تكون ــت  -ــي الق ــاهرة " جماع ــة البح ــوث الحض ــارية املقارن ــة " بقص ــد القي ــام بدراس ــة مقارن ــة ع ــن
اتجاهات الشباب -ي كل من مصر ولبنان والعراق وسورية ؤالاردن والواليات املتحدة ٔالامريكية  .وكانـت تضـم مجموعـة
ممتازة من العلماء والخ=<اء والباحث@ن وأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس املتخصص@ن  ،من بي}6م  13من مصر  ،و9
مــن لبنــان و  3مــن الع ـراق و 3مــن ســورية و 14مــن الواليــات املتحــدة ٔالامريكيــة  .وضــمت إل67ــا مــن غ@ــ< أعضــا6ªا هيئــة
ً
استشــارية م ــن تســعة خ= ـ<اء ثالثــة م ــن مصــر  ،واثن ــ@ن مــن لبن ــان  ،وواحــدا م ــن الع ـراق  ،وثالث ــة مــن الوالي ــات املتح ــدة
ٔالامريكية  ،ثم ألحقت 6²ا جماعة من املساعدين من كل دولة من الدول ميدان البحث .
ب ـ ــدأ جم ـ ــع البيان ـ ــات الرئيس ـ ــية للبح ـ ــث ع ـ ــام  1955بتس ـ ــهيالت كريم ـ ــة م ـ ــن الحكوم ـ ــات والجامع ـ ــات ومعاه ـ ــد التعل ـ ــيم
والاخص ــائي@ن  -ــي تل ــك ال ــدول  .واس ــتعملت  -ــي جمعه ــا وتحليله ــا واس ــتنباط النت ــائج م} 6ــا أر Êــى من ــاهج البح ــث املي ــداني
والتحليــل العلمــ  .وبعــد جهــد متصــل اســتمر نحــو ســت ســنوات نشــرت الدراســة ونتائجهــا -ــي القــاهرة عــام  1962تحــت
إشـراف د  .محمــد عثمــان نجــاتي  ،عضــو الجماعــة وأســتاذ علــم الــنفس -ــي جامعــة القــاهرة حينئــذ  ،كمــا ســلمت نســخة
منه إ_ى الفريق ٔالامريكي .
جاء -ي مقدمة الدراسة املنشورة عن منهجها الذي اسموﻩ " النهج الحضاري املقارن "  " :إن مشكلة اسـتقالل الحـاالت
الــ يتناولهــا البحــث الحضــاري املقــارن مــن املشــكالت الهامــة الــ يجــب أن يحتــاط لهــا -ــي تصــميم البحــوث الحضــارية
املقارنة  .وهناك رأيان متطرفان -ي هذا الصدد رأي يذهب إ_ى أنه إذا كان هناك مجتمعان مستمدان من أصل واحد ،
أو إذا أخذ أحدهما عن ٓالاخر بك<¢ة  ،فال يجب اعتبارهما حالت@ن مختلفت@ن بـل حالـة واحـدة  .ورأي آخـر يـذهب إ_ـى أنـه
ً
ّ
مادام املجتمعان مستقل@ن سياسيا فإ6Bما يعت=<ان مستقل@ن كـأي فـردين -ـي مجتمـع واحـد  .إن هـذﻩ املشـكلة كمـا يقـول
ً
ً
ه ــوايتنج مش ــكلة معق ــدة ول ــم تح ــل بع ــد ح ــال ك ــامال  .وفيم ــا يتعل ــق ب ــالبالد العربي ــة ال ــ تناوله ــا البح ــث الح ــا_ي ف ــإن ك ــل
ً
شخص وثيق الصلة 6²ذﻩ البالد البد أن يالحظ أن الروابط التاريخية والجغرافية واللغويـة والدينيـة بي}6ـا وثيقـة جـدا .
ولكن بالرغم من هذﻩ الروابط فإن هذﻩ البالد ليست متشا6²ة -ي جميـع ظروفهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية
و-ــي املشــكالت الســيكولوجية والاجتماعيــة الــ تصــادف الشــباب -ــي كــل م}6ــا  .فــال شــك أن الاســتقالل السياــ لهــذﻩ
ً
الــبالد وتعرضــها لــبعض املــؤثرات الداخليــة والخارجيــة املختلفــة قــد أوجــد فروقــا -ــي بعــض املتغ@ـ<ات الــ يقــوم البحــث
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بدراس6°ا  .ومثل هذﻩ الفروق توجد عادة بـ@ن أفـراد املجتمـع الواحـد  .ولـذلك فإننـا نميـل -ـي هـذا البحـث إ_ـى اعتبـار هـذﻩ
ً
البالد العربية املختلفة سياسيا وحدات حضارية مستقلة يمكن أن تعقد املقارنة بي}6ا " .
واضـح مــن هــذا التقــديم أن " جماعــة البحــوث الحضــارية املقارنــة " -ــي اتجاهــات الشــباب لــم تقطــع بـرأي فيمــا إذا كانــت
الاقطار العربية الخمسة ال اختار6ا تنتم إ_ى أصل حضـاري واحـد  ،بحكـم مـاهو ملحـوظ مـن أن الـروابط التاريخيـة
ً
ّ ً
أن ك ــال م} 6ــا يعت= ــ< وح ــدة حضــارية مس ــتقلة ع ــن ٔالاخري ــات بحك ــم
والجغرافيــة واللغوي ــة والديني ــة بي} 6ــا وثيق ــة جــدا  ،أم
اس ــتقاللها السيا ــ وم ــا ترت ــب علي ــه م ــن ف ــروق  -ــي الظ ــروف الاجتماعي ــة والاقتص ــادية والسياس ــية  ،و -ــي املش ــكالت
السيكولوجية والاجتماعية ال تصادف الشباب -ي كل م}6ا .
لم تقطع برأي ولك}6ا " مالت " إ_ى اعتبار الاقطار العربية وحدات مستقلة .
عVــى هــذا ٔالاســاس " املائــل " اســتمر جمــع البيانــات والبحــث والدراســة والتحليــل واســتنباط النتــائج الخاصــة بكــل قطــر
عربي عVى حدة باإلضافة إ_ى الواليات املتحدة ٔالامريكية .وسجلت وثائق البحث -ي جداول كث@<ة ومتننوعة أدق الفروق
الفردية والتفصيلية ب@ن اتجاهات الشباب من الذكور والنساء  ،من املتعلم@ن ؤالامي@ن  ،من العامل@ن والعاطل@ن  ،من
ً
ّ
سكان املدن وسكان الريف وسكان الصحارى من املسلم@ن واملسيحي@ن  . . .باختصار لم ت<¥ك وجها للمقارنة إال درسـته
ً
 .وكـان املفـروض  ،اتسـاقا مـع الاختبـار الثابـت -ـي املقدمــة  ،أن تـتم مقارنـة النتـائج بـ@ن اتجاهـات الشـباب -ـي ســت دول .
خمس عربيات وواحدة أمريكية  .ولكن النتائج لم تقبل ميل الجماعة  .النتائج املوضوعية لم تقبل الاختيار الذاتي  .إذ
انت Áالبحث إ_ى أن يكون مقارنة ثنائية ب@ن ٔالاقطار الخمسة العربية من جانب والواليات املتحدة ٔالامريكية من جانب
 .وعللــت الجماعــة هــذا -ــي خاتمــة بح6ــا تحــت عنــوان "اســتنتاجات عامــة " بــأن التشــابه -ــي اتجاهــات الشــباب -ــي جميــع
ٔالاسر العربية املسلمة واملسـيحية -ـي جميـع الـبالد العربيـة الـ أجـرى ف67ـا البحـث تشـ@< إ_ـى التشـابه الحضـاري -ـي جميـع
هذﻩ املجتمعات بالرغم من اختالف درجة التأثر باملدنية الغربية .
 - 195وهكذا يثبت عن طريق دراسة تطور املجتمعات من أسر وعشائر  ،إ_ى قبائل وشعوب وامم  ،وعن طريق دراسـة
التطور التاريÂي للمجتمعات منذ ظهور ٕالاسالم -ي هذا الجـزء مـن ٔالارض الـذي نطلـق عليـه اسـم الـوطن العربـي  ،وعـن
طريق نموذج من التطور التاريÂي ألك=< ٔالاقطار العربية منذ عشرات القرون ) مصر ( ومن دراسة اتجاهات الشباب -ي
عدة أقطار عربية منفصلة  ،ومستقل بعضها عن بعـض باعتبـار أن الانتمـاء الحضـاري -ـي بدايـة مرحلـة الشـباب يكـون
أك <¢نقاء مما يخالطه خالل رحلة الحياة بعد ذلك  ،باإلضافة إ_ى ماال حصر له مـن دراسـات منص ّـبة عVـى إثبـات وحـدة
ً
ً
املم@ـ¤ات الحضــارية -ــي الشــعب العربــي وعVــى رأســها اللغــة والشــعور باالنتمــاء إ_ــى أمــة واحــدة شــعبا ووطنــا باإلضــافة إ_ــى
ٕالاجماع العالم -ي كل دراسة تاريخية أو فلسفية أو فنية أو سياسية عVـى وصـفنا ككـل بأننـا عـرب  ،ووصـف كـل واحـد
منــا بأنــه عربــي  ،ووصــف البلــدان املتعــددة -ــي وطننــا بأ6Bــا بلــدان عربيــة  ،ووصــف كــل قطــر عVــى حــدة بأنــه قطــر عربــي )
رؤيتنا من الخارج (  . .كل هذا يثبت أننا أمة مكتملة التكـوين  .أصـبحنا هكـذا بفعـل قـوان@ن التطـور  ،لـم يصـنعنا أحـد
ً
أوال وقبــل كــل ëــء أن حضــارتنا حضــارة قوميــة القبليــة والشــعوبية وال عشــائرية بــدون
ومــا اصــطنعنا انفســنا فيثبــت
ّ
إنكار أ6Bا لم تصل إ_ى أن تكون حضـارة قوميـة إال بعـد أن تطـورت ناميـة مـن حضـارات عشـائرية متم@ـ¤ة  ،إ_ـى حضـارات
قبليــة متصــارعة  ،إ_ــى حضــارات شــعوبية متجــاورة  ،فÁــ املحصــلة الحضــارية ٔالارÊــى لتفاعــل كــل تلــك الحضــارات عVــى
مــدى قــرون طويلــة  .وقــد عرفنــا مــن قبــل كيــف كانــت الثــورة الحضــارية ٕالاســالمية Éــي محركــة هــذا التفاعــل وحارســته
وقائدت ــه إ_ ــى تج ــاوز الط ــور القب Vــي إ_ ــى الط ــور الش ــعوبي إ_ ــى الط ــور الق ــومي ) فق ــرة  22وم ــا بع ــدها (  ،فكان ــت حض ــارتنا
القومية ذات مضمون إسالمي .
فـإذا صــح كــل هــذا  ،وهــو عنــدنا صــحيح  ،وكانــت الحضــارة Éــي صــانعة الهيكــل ٔالاساــ للشخصــية فيمكننــا القــول بــأن
ً
الشخصــية العربيــة الســوية Éــي شخصــية عربيــة إســالمية أيــا كانــت عقيــدة صــاح¡6ا  .مــع التأكيــد مــرة أخــرى وأخ@ــ<ة عVــى
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أنــه لــم يكتســب هــذﻩ الشخصــية بإرادتــه  ،بــل انتقلــت إليــه ع=ــ< آالف الاجيــال قبــل أن يصــل إ_ــى ســن السادســة عشــرة ،
الحيلة له -ي هذا وال إرادة .

مشكالت الحياة
- 196نحن نتحدث عن الشخصية السوية وسنعرف فيما بعد ماأصاب هذﻩ الشخصية السوية من خلل وأسباب تلك
ً
املصائب  .ذلك ألننا النستطيع أن نعرف املنحرف إال قياسا عVى املسـتقيم  .يكفينـا ٓالان أن نعـرف أن كـل إنسـان عربـي
ً
ً
ً
ســوي قــد تشــكلت شخصــيته عVــى أســاس حضــاري عربــي إســالمي معــا  ،رويــدا رويــدا  ،منــذ والدتــه بــدون وــي منــه  .وإذا
ً
كان املثل يقول " إن السمكة التعرف املاء "  -تعب@<ا عن أ6Bا إذ تعيش فيه والتعيش بغ@<ﻩ تفتقد تمي@¤ﻩ من غ@<ﻩ  -فإن
ٕالانسان العربي اليدرك شخصيته الحضارية إال إذا صادف ما يتم@ ¤ع}6ا مـن شخصـيات حضـارية  .ويعـرف ك ّـل منـا مـن
تجربتـ ــه الخاصـ ــة أنـ ــه اليشـ ــعر بأنـ ــه عربـ ــي الانتمـ ــاء إال إذا غـ ــادر الـ ــوطن العربـ ــي فـ ــأحس بـ ــالغرب والحنـ ــ@ن  ،أو إذا رأى
الحضارة الغربية تعرض عVى وعيه من خالل وسائط الثقافة وٕالاعالم والدعاية  ،أي إال إذا رغب -ي املقارنة أو فرضت
عليه  .حينئذ يشعر بأنه مختلف عن " الغ@<" من حيث هو عربي وٓالاخر " غ@< عربي "  .فيما عدا تلك املناسبات العابرة
ً
ــي حياتــه فــإن ٕالانســان العربــي مشــغول بــأن يختــار دورا يلعبــه -ــي مجتمعــه  .وهــو لــن يختــار  -بــدون اضــطرار  -إال الــدورً
ً
الذي " يرتاح إليه "  ،أي الدور الذي يؤديه مستجيبا تلقائيا مليوله بدون افتعال أو اضطراب  .وسيكون ذاك هو الـدور
ال ــذي اليتع ــارض م ــع " شخص ــيته "  .ستص ــادفه خ ــالل ادائ ــه  ،ك ــل ي ــوم أو ك ــل س ــاعة أو ك ــل لحظ ــة  ،مش ــكالت الحي ــاة
ً
السـوية  :العمـل عVـى إشـباع حاجاتـه املاديــة والفكريـة والروحيـة املتجـددة أبـدا بمـا هــو ممكـن -ـي ظـروف الزمـان واملكــان
ً
ً
ً
الذي يعيش فيه  ،ولكنـه سـيكون قـادرا دائمـا عVـى حـل تلـك املشـكالت ألن كـل طاقاتـه املاديـة والفكريـة والروحيـة أيضـا
ً
ّ
ستكون موجهة إ_ى حلها بدون تشتت أو إحباط أو تردد  .واليكون الحل إال تحقيقا لذاته .
لـن يدهشـه أن يـدرك أن أمتـه العربيـة  ،مجتمعـة  ،أمـة ناميـة ولك}6ـا متخلفـة  .ان النمـو هـو النقـيض الـواقêي لحصــيلة
املا÷  ،أما التخلف فالنقيض املتصور من خالل مقارنة مستقبل أمته بما حققته بعض املجتمعات املعاصـرة  .فلـن
ً
يلبــث  -مــادام ســويا  -أن يــدرك الحــل الصــحيح لهــذﻩ املشــكلة  :مضــاعفة مــا هــو ممكــن  ،ولــيس القفــز مــن فــوق القــرون
ً
اخ¥ــ¤الا غ@ــ< واقêــي للفــرق بــ@ن مــاهو واقــع ومــا هــو متصــور  .حينئــذ يــتعلم ٕالانســان العربــي مــن تلــك املجتمعــات أســاليب
ً
ً
مض ــاعفة عائ ــد الواق ــع امل ــادي والبش ــري والفك ــري والرو íــي  ،ويقت Äــ أدوات ه ــذﻩ ٔالاس ــاليب إب ــداعا أو ص ــنعا أو ش ـراء ،
ويت ــدرب ع Vــى إتق ــان اس ــتعمالها  ،ويس ــتخدمها  -ــي مض ــاعفة عائ ــد م ــا ه ــو مت ــاح ل ــه  -ــي مجتمع ــه م ــن أس ــباب التنمي ــة ،
فيتضاعف ما هو ممكن  ،وتزداد سرعة نمو أمته .
ق ــد تصـ ــاحب عمليـ ــة التنمي ــة هـ ــذﻩ إضـ ــافات م ــن الـ ــنظم أو العـ ــادات أو التقالي ــد أو القـ ــيم مثـ ــل إع ــادة تقـ ــويم العمـ ــل
ً
الاجتمـاي أو الهجــرة مـن الريــف إ_ـى املــدن  ،أو ازدحـام املــدن بالشــباب الوافـدين إل67ــا بحثـا عــن فـرص عمــل أفضــل  ،أو
إبدال ٔالاسرة املمتدة بأسرة صغ@<ة  ،أو ارتفاع القيمة الاجتماعية للعمل عVى حساب قيمة الاسـتغناء عنـه بـال<¢وة  ،أو
ً
اس ــتقالل الش ــباب مبك ـرا ع ــن أس ــرهم  . . .ال ــخ  . .وق ــد يتع ــب أو يفش ــل أو يض ــيق بع ـض الن ــاس  6²ــذﻩ املس ــتحدثات ع Vــى
حيا6م ولك}6م عVى مدى حيـا6م  ،وقبـل أن تنق®ـ  ،سيكتسـبون تلـك الخ=ـ<ة بالحيـاة الـ سـبقهم إل67ـا مـن كـانوا مـن
ً
ً
ّ
ونضجا ّ .
إن كل هذﻩ التعت=ـ< مشـكالت إال حـ@ن تنسـب
قبل قد صادفوا التعب والفشل والضيق ثم تجاوزوها أك <¢نموا
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إ_ــى جــدل الحيــاة  ،إ_ــى التفاعــل املحتــوم بــ@ن النــاس والطبيعــة ومجــتمعهم  ،إ_ــى قــانون التطــور  ،حيــث اليــتم التطــور إال
من خالل حل تلك املشكالت  . .وليس من خالل أي ëء آخر .
ً
ً
ً
كــل هــذﻩ املشــكالت ومتاعــب حلهــا 6ــون أمــام حهــد ٕالانســان العربــي علمــا وفك ـرا وعمــال  .وÉــي  -بعــد  -مشــكالت الحيــاة
ً
ً
ومتاعب تطويرها كما يحياها كل الناس -ي كل زمان ومكـان وان اختلفـت مضـامي}6ا وأسـاليب حلهـا زمانـا ومكانـا  .وحـ@ن
ً
يواجهها ٕالانسان كما هو سو ّي الشخصية لن تلبث حضارة أمته ال يحملها -ـي ذاتـه دون أن يـدري إال أجيـاال معـدودة
ً
حــ 6ضــم وتتمثــل  ،بــدون أن تــدري ٔالاجيــال  ،مــاال ينــاقض بني6°ــا وإن كــان طارئــا عل67ــا مــن مســتحدثات وأســاليب حــل
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مشـكالت الحيـاة علمـا وفكـرا وعمـال  ،فتنمـو بـه وتتطــور ويصـبح جـزءا م}6ــا مصـوغا صـيغ6°ا تع=ـ< عنــه بلغ6°ـا علمـا وفكـرا
ً
وم ــذاهب وتقالي ــد  . .ال ــخ  .ف ــال يج ــد دارس ــوا ت ــاريخ الحض ــارات عس ـرا  -ــي معرف ــة مص ــدر أي عنص ــر م ــن عناص ــر تك ــوين
ً
الحضارة وم اتصل 6²ا  ،وم التحم  ،وم تمثلته فأصبح جـزءا م}6ـا  ،ومـا اصـابه خـالل ذلـك مـن تطـوير وصـياغة )
املث ــال القري ــب من ــا اتص ــال بع ــض مق ــوالت الفلس ــفة اليوناني ــة بالحض ــارة الاس ــالمية  ،وانتق ــاء ث ــم هض ــم وتمثي ــل م ــا ال
يناقض الاسالم م}6ا ثم صياغته فإذا هو جزء من الفلسفة العربية ( .
هك ــذا نش ــأت وتط ــورت ك ــل الحض ــارات ذل ــك التط ــوير البط ــيء ال ــذي التلحظ ــه ٔالاجي ــال  .وهك ــذا نش ــأت وتط ــورت ٓالاراء
واملذاهب والنظم والتقاليد وٓالاداب والفنـون  . . .إ_ـى آخـر مكونـات الحضـارة العربيـة ٕالاسـالمية  .وهكـذا نشـأت وتطـورت
شخص ــية ٕالانس ــان الاعراب ــي  ،والفرع ــوني  ،والاش ــوري  . .ال ــخ ح ــ أص ــبحت شخص ــيته عربي ــة  ،ول ــم ت ــزل قابل ــة للنم ــو
ً
والتطــور الحضــاري بمــا تضــيفه ٔالاجيــال ال67ــا  ،قائمــا عVــى هيكلهــا الاساــ  :العروبــة وٕالاســالم  .وهكــذا لــم يكــن هنــاك
ســبب مــن الحضــارة العربيــة ٕالاســالمية يعجــز ٕالانســان العربــي أو يعوقــه عــن التقــدم العلمــ والفكــري والعمVــي لــو كــان
ٕالانسان العربي قد ترك يمارس حياته بدون قهر خار ي وتخريـب داخVـي  ،مهمـا كانـت حـدة املشـكالت الـ تواجهـه عVـى
طريق التقدم  ،ومهما كانت متاعب حلولها  ،ما دام سو ّي الشخصية .
ولكن ٔالامور لم تجر  ،وال تجري - ،ي الوطن العربي عVى هذا الاستواء .
القهر املادي
 - 197فمنــذ بدايــة القــرن التاس ــع عشــر تعرضــت ٔالامــة العربي ــة ملوجــة غــزو بربــر ّي عني ــف شــنته القــوى الرأســمالية  -ــي
ّ
أوروب ــا  ،وس ــخرت إلتمام ــه ك ــل م ــا أس ــتطاعت أن تع ـ ّـدﻩ م ــن ق ــوة ح ــ ش ــعو6²ا نفس ــها  ،غايت ــه الاس ــتيالء ع Vــى ٔالارض )
ال ــوطن ( بم ــا  Éــي ث ــروة ومص ــدر ث ــروات  ،واسـ ـتغالل الش ــعب كق ــوة عم ــل وكمس ــ6°لك لتغذي ــة وتنمي ــة وتط ــوير النظ ــام
ّ
ً
الرأســما_ي -ــي أوروبــا طبقــا لقوانينــه الصــمدي مثلــث القواعــد  :الفرديــة  ،واملنافســة الحــرة  ،والــربح ولقــد تنافســت  -ــي
الســباق إ_ــى اســتعمارنا القــوى الرأســمالية ٔالاوروبيــة ا_ــى حــد الاقتتــال ) فرنســا وانكل ¥ـ<ا عVــى مصــر(  ،وداهمونــا ف ـرادى ،
ً
ً
ومتفق@ن  ،وانتٔ Áالامر بأن استولت انكل<¥ا وفرنسا واسبانيا وايطاليا عVى كامل ٔالامة العربية أرضا وشعبا  .واصطنعت
ً
كل دولة م}6ا نظاما للحكم وٕالادارة يحقق لها غاي6°ا الاستعمارية  ،وفرضته بالقوة الباطشة عVى الشعب العربي -ي كل
قطر احتلته  ،تحرسه قوة مسلحة من جند املستعمرين أو مـن جنـد املسـتعمرات مقيمـة فيـه  .كـان ذلـك هـو الاسـتعمار
الرأس ــما_ي ٔالاوروب ــي الس ــافر الـ ــوقح  -ــي ظ ــل وحراس ــة احـ ــتالل عس ــكري ق ــاهر و ق ــادر  .وكـ ــان  -ع Vــى وجه ــه الاسـ ــتعماري
ً
والعسـ ــكري  -صـ ــريحا -ـ ــي الـ ــوالء لغايتـ ــه  .فلـ ــم يعـ ــن املسـ ــتعمرون إال بمـ ــا يحقـ ــق تلـ ــك الغايـ ــة ويحفظهـ ــا  .وهكـ ــذا كـ ــان
ً
املستعمرون قلة إدارية تحرسها ك<¢ة عسكرية  ،منعزلة عن الشعب مستعلية عليه ال6mمها من امرﻩ إال ان يبقـى قـادرا
ع Vــى العم ــل  ،وال6mمه ــا م ــن أفـ ـرادﻩ إال م ــن تخت ــارهم لي ــؤدوا ع} 6ــا م ــايلزم م ــن وظ ــائف الحك ــم وٕالادارة لحماي ــة وج ــود
ً
ً
الاستعمار وأمن جندﻩ  ،وذلك بالقدر الكا-ي  ،كما وكيفا ألداء خدما6م  .وتركوا للناس ما عدا ذلك مـن شـؤون حيـا6م
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 .وكــان مــن بــ@ن مــا تركــوﻩ بــدون بــدون تــدخل ٕالاســالم كعقيــدة ومناســك بعــد اســتبعادﻩ  -بحســم  -كنظــام للحيــاة العامــة
واملعــامالت بــ@ن النــاس ) ماعــدا قواعــد ٔالاحــوال الشخصــية ( ثــم إ6Bــم قـد تركــوا لهــم العــادات والتقاليــد وٓالاداب عVــى أال
ً
تمس وجودهم ومصالحهم وأمن جندهم وال<¥فيه ع}6م أيضا .
ً
 - 198لــم تكــن موجــة الغــزو ال=<بــري العنيــف الــذي شــنته القــوى الرأســمالية -ــي أوروبــا مقصــورا عVــى ٔالامــة العربيــة لقــد
ً
اكتس ــحت الع ــالم كل ــه فتح ــول الع ــالم كل ــه إ_ ــى مس ــتعمرات  .وألن ــه اس ــتعمار رأس ــما_ي فإن ــه ك ــان محكوم ــا  -ــي تعامل ــه م ــع
املســتعمرات املتعــددة بالقــانون الرأســما_ي  :الــربح ومزيــد مــن الــربح  .والــربح يــزداد كلمــا زاد الطلــب عVــى الســلع ثــم يــزداد
كلما قلت تكلفة الانتاج  ،ثم يزداد كلما زاد انتاج كـل سـلعة  . . .باختصـار  ،يـزداد الـربح كلمـا اق¥ـ<ب املشـروع الرأسـما_ي
مــن الانتــاج الكب@ــ< واتســع الســوق وتوحــد  .فكــان الرأســماليون منــذ البدايــة ســباق@ن ا_ــى توحيــد الاقــاليم  ،واولهــا قيــادة
حركــات الوحــدة القوميــة -ــي أوروبــا املعاصــرة للنمــو الرأســما_ي  ،وÉــي الظــاهرة الــ أوحــت ا_ــى املاركســي@ن بــأن يســتنتجوا
من مالحظة تزامن الوحدة القومية والنظام الرأسما_ي -ي أوروبا ما ذهبوا إليه من أن ٔالامم صناعة بورجوازية  ) .فقرة
ً
 . ( 48ولكـ ــن هـ ــذا الـ ــوíي اليلبـ ــث أن يصـ ــبح وهمـ ــا بعـ ــد مالحظـ ــة أن التكـ ــوين القـ ــومي سـ ــابق عVـ ــى الوحـ ــدة القوميـ ــة )
السياسية (  .ثم ان الوهم يتبدد ح@ن يتحـول النظـام الرأسـما_ي ا_ـى نظـام اسـتعماري  .فأينمـا ذهـب الغـزاة املسـتعمرون
فاس ــتولوا ع Vــى ٔالارض والش ــعب ّ
وح ــدوا املس ــتعمرات املتج ــاورة وش ــعو6²ا املتن ــافرة واق ــاموا له ــا إدارة مركزي ــة لتحقي ــق
ّ
أفض ــل الظ ــروف الاقتص ــادية الالزم ــة لل ــربح  ،ومزي ــد م ــن ال ــربح  ،بص ــرف النظ ــر ع ــن التم ــايز أو الخ ــالف ب ــ@ن ٔالاوط ــان
والشعوب .
ً
ً
ً
ً
احتلــت انكل ¥ـ<ا القــارة الهنديــة ولــم تكــن موحــدة السياســيا وال إداريــا وال شــعبيا وال لغويــا وال حضــاريا  ،فوحــد6ا تحــت
ً
ادارة اســتعمارية مركزيــة واحــدة وبقيــت ّ
موحــدة إ_ــى أن تحــررت فانفصــلت دوال  .واحتلــت فرنســا جنــوب شــرق آس ــيا )
ً
ً
ً
ً
ً
فييتن ــام وكمبودي ــا وتايالن ــد والوس ( ول ــم تك ــن موح ــدة م ــن قب ــل السياس ــيا وال إداري ــا وال ش ــعبيا وال لغوي ــا وال حض ــاريا
ّ
فوح ــد6ا تحـ ــت اسـ ــم الهن ــد الصـ ــينية الفرنسـ ــية تحكمه ــا ادارة اسـ ــتعمارية مركزيـ ــة  ،وبقي ــت موحـ ــدة إ_ـ ــى أن تحـ ــررت
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فانفصلت دوال  .واحتلت هولندا مئات الجزر املنفصلة بحرا  ،ولم تكن موحدة السياسيا وال إداريا وال شعبيا وال لغويا
ً
ـاريا ّ ،
فوحـ ــد6ا واقامـ ــت ف67ـ ــا ادارة مركزيـ ــة اسـ ــتعمارية واحـ ــدة وبقيـ ــت موحـ ــدة إ_ـ ــى ان تحـ ــررت ،
)  17لغـ ــة ( وال حضـ ـ
وحاولـت أن تبقــى موحـدة تحــت اسـم " الواليــات املتحـدة الاندونيســية " )  ( 1949فلمـا فشــلت الوحـدة  ،انفصــلت غينيــا
ً
ً
ً
الجديدة )  . ( 1954واحتلت مجموعات استعمارية مهـاجرة مـن دول أوروبيـة غ@ـ< موحـدة السياسـيا وال إداريـا وال شـعبيا
ً
ً
وال لغوي ــا وال حض ــاريا  ،ش ــمال الق ــارة ٔالامريكي ــة  ،وبع ــد إب ــادة ش ــع¡6ا أو ش ــعو6²ا  ،تن ــافس املس ــتعمرون عل 67ــا واقتتل ــوا
ً
ولكــ}6م خضــعوا أخ@ ـ<ا لحكــم القــانون الرأســما_ي فتوحــدوا تحــت ادارة مركزيــة واحــدة -ــي كنــدا  ،و-ــي الواليــات املتحــدة
ً
ً
ً
ٔالامريكية  .واحتل الايطاليون الحبشة واري<¥يا والصومال وجيبوتي  ،ولم تكن موحدة السياسـيا وال إداريـا وال سـعبيا وال
ً
ً
ً
حضاريا ّ
فوحدوها تحت ادارة استعمارية مركزية واحدة وبقيت موحدة إ_ى ان تحررت فانفصلت دوال  . . .الخ
لغويا وال
.
ً
كـان كــل هـذا الاتجــاﻩ التوحيـدي خضــوعا لقـوان@ن النظــام الرأسـما_ي ولــم يرتكـب الاســتعمار الرأسـما_ي مخالفــة أو جنحــة
ً
أو جناية خروجا عل67ا  . . .إال -ي ٔالامة العربية .
ملاذا ؟
ً
ً
- 199ألن الاســتعمار ٔالاوروبــي الرأســما_ي لألمــة العربيــة بــدأ اســتقطاعا  ،جــزءا بعــد جــزء حــ الحــرب ٔالاوروبيــة ٔالاو_ــى )
 . ( 1918 - 1914وكــل جــزء ســقط عزلــه املســتعمرون عــن بــاÊي ٔالامــة العربيــة  .ثــم إن القــوى الاســتعمارية الــ اســتولت
ً
معــا عVــى كامــل ٔالامــة العربيــة كانــت متعــددة ومتنافســة  ،فتوزعــت ٔالامــة العربيــة أجـزاء بــ@ن تلــك القــوى  .ثــم ان الــوطن
ً
ً
العربــي ك ـان مقســما إداريــا إ_ــى واليــات مــن قبــل داخــل الدولــة املركزيــة الواحــدة  ،فســهل تحويــل الخطــوط ٕالاداريــة ا_ــى
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ً
حـدود سياســية  .ولكــن كــل هـذا وحــدﻩ لــم يكــن ليحـول دون أن ّ
توحــد كــل دولــة مسـتعمرا6ا املتجــاورة خضــوعا لقــوان@ن
النظام الرأسما_ي  .فهو اليفسر مثال ملاذا لم ّ
توحد فرنسا تونس والجزائر واملغرب كما فعلت -ـي جنـوب آسـيا ؛ وملـاذا لـم
توحـد انكل¥ـ<ا السـودان ومصــر وفلسـط@ن والعـراق والخلـيج كمــا فعلـت -ــي الهنـد  .وملــاذا لـم توحــد الـيمن الجنــوبي وعمــان
.وملاذا لم تع<¥ض عVى وحدة نجد والحجاز  ،واع<¥ضـت عVـى وحـد6ما والـيمن  .وملـاذا احتلـت السـودان باسـم مصـر  ،ثـم
عزل6°ــا ع}6ــا  ،وÉــي تســتعمر القطــرين وملــاذا أحبطــت الــدول الاســتعمارية مشــروع محمــد عVــي  ،العربــي التوحيــدي  ،ثــم
ضغطت عVى الدولة العثمانية إلطالق يدﻩ -ي مصر  . . .الخ  .اك <¢من هـذا  ،ملـاذا جـزأت فرنسـا مـا اسـتعمرته مـن الشـام
ً
ً
وكــان موحــدا ؟ وملــاذا ج ـزأت انكل ¥ـ<ا مااســتعمرته -ــي املشــرق العربــي  ،وكــان موحــدا ؟ وقبــل هــذا وفوقــه  ،ملــاذا تواطــأوا
ً
جميعا عVى تجزئة الوطن العربي املجزأ بإقامة حاجز بشري غريب -ي فلسط@ن بفصل مشرقه عن مغربه ؟
ً
 - - 200ــي ع ــام  1937نش ــر  -ــي فرنس ــا كت ــاب م ¥ــ<جم ع ــن ٔالاملاني ــة يحم ــل عن ــوان ﷲ أك= ــ< يتض ــمن تقريـ ـرا كتب ــه عمي ــل
ً
ً
ص ــهيوني اخت ــار لنفس ــه اس ــما مس ــتعارا " محم ــد أس ــعد ب ــك "  ،قدم ــه إ_ ــى أح ــد ق ــادة الحرك ــة الص ــهيونية املستش ــرق
ّ
الجديـة للكفـاح مـن أجـل ٔالارض املقدسـة هـو
النمساوي د  .فولفجانج ف  .فايست  ،يقـول فيـه  " :إن خالصـة الاسـباب
موقعها الاس<¥اتيîي وتأث@<ﻩ -ي املستقبل  .فلو عادت فلسط@ن ا_ـى دولـة وحـدة عربيـة تشـمل مصـر لقامـت هنـاك قـوة مـن
ً
 25مليون ــا م ــن املس ــلم@ن ت ــتحكم  -ــي قن ــاة الس ــويس و -ــي الطري ــق ا_ ــى الهن ــد  .أم ــا إذا بقي ــت فلس ــط@ن مس ــتقلة  ،أو إذا
أصبحت دولة 6mودية  ،فإ6Bا ستكون عقبة -ي سبيل قيـام تلـك الدولـة الك=ـ<ى  ،حـ لـو توحـدت دول عربيـة أخـرى  .إن
دولة صغ@<ة عازلة تقوم عVـى  100,000كيلـوم <¥مربـع عVـى ضـف 6Bـر ٔالاردن سـتحول  -مـن ناحيـة  -بـ@ن كـل دولـة عربيـة
ً
وبـ@ن دولـة عربيـة أخـرى  :سـتحول بـ@ن سـورية الفق@ـ<ة اقتصـاديا وبـ@ن الاتحـاد مـع مصـر  ،وهـو اتحـاد اليمكـن منعـه بغ@ـ<
إقام ــة تل ــك الدول ــة العازل ــة  .وس ــتحول ب ــ@ن مص ـر املس ــاملة وب ــ@ن م ــد الحرك ــة الوهابي ــة املقاتل ــة  .إن الت ــوازن ح ــول قن ــاة
الس ــويس يتوق ــف  ،إذن  ،ع Vــى حي ــاد فلس ــط@ن  .يتوق ــف ع Vــى فلس ــط@ن تك ــون مث ــل سويس ـرا عن ــد نقط ــة اتص ــال ث ــالث
ً
قــارات  .إن هــذا الحيــاد ســيكون موازيــا لتطــور الاســتيطان ال67ــودي  .ذلــك ألن ال67ــود هــم وحــدهم أصــحاب املصــلحة -ــي
هذا الحياد  ،وليس العرب أو املسـلمون  .فهـؤالء هـم الـدعاة املتحمسـون لالنـدماج -ـي دولـة ك=ـ<ى "  -أوردﻩ بي¥ـ< ديسـ<¥يا
ي كتابه من السويس ا_ى العقبة) . ( 1968والواقــع التــاريÂي أن إقامــة دولــة عازلــة -ــي فلســط@ن تحــرس الشــريان املالíــي الــذي يجــري مــن ٔالارض العربيــة مــن بــور
ً
سعيد إ_ى السويس إ_ى باب املندب من ان تس<¥دﻩ دولة واحدة عربية قادرة عVى اس<¥دادﻩ والتحكم فيه باعتبارﻩ طريقا
ً
ً
ً
ً
بحريــا داخليــا  ،كــان مشــروعا اســتعماريا منــذ أن حصــلت فرنســا عVــى امتيــاز حفــر قنــاة الســويس )  30تشــرين الثــاني /
ن ــوفم=<  ، ( 1854فاتجه ــت انكل ¥ـ<ا  ،املنافس ــة الاس ــتعمارية لفرنس ــا  ،إ_ ــى وض ــع مش ــروع ش ــق قن ــاة تب ــدأ م ــن حيف ــا  ،ث ــم
تجـري -ــي مــنخفض الغــور وتنتÁــ -ــي العقبــة  ،تقــوم عVــى حراســ6°ا دولــة عازلــة -ــي فلســط@ن مــن العــرب الــدروز تحشــدهم
ف67ـا انكل¥ـ<ا  .وفشــل املشــروع  ،أو صــرف النظـر عنــه " ألن العــرب أو املســلم@ن هــم الـدعاة املتحمســون لالنــدماج -ــي دولــة
ك=<ى "  .واستطاعت انكل<¥ا ان تستبدل به هيمن6°ا عVى قناة السويس .
ً
ً
وبينما كانت الدولة العازلة  ،الحائلة دون قيام دولة الوحدة الك=<ى  ،مشروعا استعماريا مع@ن املكان ؤالاسباب كانـت
ثمة بدائل كث@<ة عن فلسط@ن مطروحة لتنفيذ مشـروع الاسـتيطان الصـهيوني  .كـان مـن بي}6ـا مـا يـدخل -ـي إطـار الـوطن
العربي ) شمال غرب الجزيرة العربية أو " أرض مدين "  ،سهل البقاع  ،سيناء  ،حوران  ،الخليج العربي  ،شرق ٔالاردن
 ،ليبيــا (  .وكــان مــن بي}6ــا مــاهو خــارج الــوطن العربــي مثــل الارجنتــ@ن وق=ــ<ص واوغنــدﻩ ) راجــع دراســة بالغــة الجــودة عــن
مشاريع الاستيطان ال67ودي منذ قيام الثورة الفرنسية ح 6Bاية الحـرب العامليـة ٔالاو_ـى تـأليف الـدكتور أمـ@ن عبـد ﷲ
محمود  -سلسلة عالم املعرفة  -العدد . ( 74
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لم يكن املشروع الاستعماري واملشروع الصـهيوني  ،اذن  ،مـرتبط@ن نشـأة واسـبابا  .ولك}6مـا اتفقـا غايـة عنـدما تحـددت
ً
فلس ــط@ن العربي ــة مكان ــا لتنفي ــذ املش ــروع الص ــهيوني حي ــث تح ــول الدول ــة العازل ــة دون ٔالام ــة العربي ــة ووح ــدة دول 6°ــا ،
فتحم املصالح الاستعمارية  ،وحيث تمكن الصهيونية من اقامة دولة عنصرية يحم67ـا الاسـتعمار  .وطاملـا كانـت انكل¥ـ<ا
تحتــل فلســط@ن ك ــان وجودهــا يغ Äــ الاســتعمار ع ــن املشــروع الص ــهيوني  .ولكــن الح ــرب ٔالاوروبيــة الثاني ــة قــد ان ــدلعت )
 ( 1945 - 1939وان 6°ــت بت ـ ـدم@< املاني ــا النازيـ ــة وحلفا6ªـ ــا امل} 6ــزم@ن تـ ــدم@<ا  .ولك} 6ــا ان6°ـ ــت ايضـ ــا ب ــإفالس انكل ¥ـ ـ<ا وفرنسـ ــا
ً
املنتصرت@ن إفالسا لم تعد أي م}6ما معه قادرة عVى الاسـتمرار -ـي تحمـل تكلفـة إدارة املسـتعمرات وحراسـ6°ا  .فانسـحبت
انكل¥ـ<ا مـن املسـتعمرات بمــا ف67ـا فلسـط@ن وتولـت الواليــات املتحـدة الامريكيـة  ،قائـدة انتصــار الحلفـاء  ،والـرابح الوحيــد
ً
مــن الحــرب  ،قيــادة املرحلــة التاليــة مــن مراحــل الاســتعمار الــذي أصــبح ام=<ياليــا  .وبــإعالن انكل ¥ـ<ا أ6Bــا ستنســحب مــن
فلســط@ن لــم يعــد ثمــة م=ـ<ر لتأجيــل املشــروع الصــهيوني  ،وتولــت الواليــات املتحــدة أمــر إنشــاء دولــة عازلــة صــهيونية -ــي
فلســط@ن باســم " اسـرائيل " واع<¥فــت 6²ــا الواليــات املتحــدة ٔالامريكيــة فــور إعــالن قيامهــا عــام  ، 1948وســتبقى الواليــات
املتحـ ــدة الامريكيـ ــة فيمـ ــا يVـ ــي ذلـ ــك مـ ــن سـ ــن@ن  ،كفيلـ ــة بتـ ــأم@ن الوجـ ــود الصـ ــهيوني -ـ ــي فلسـ ــط@ن  .وسـ ــتبقى املؤسسـ ــة
الصـ ــهيونية ) اس ـ ـرائيل ( كفيلـ ــة بحراسـ ــة املصـ ــالح الاسـ ــتعمارية  .ففـ ــي عـ ــام  1948أمـ ــدت الواليـ ــات املتحـ ــدة الامريكيـ ــة
العص ــابات الص ــهيونية بك ــل ٔالاس ــباب املادي ــة والعس ــكرية والسياس ــية  ،والدبلوماس ــية العلني ــة والخفي ــة ل 6°ــزم جي ــوش
الدول العربية املتدخلة " النقاذ فلسـط@ن" أو لت}6ـزم لهـا  .فقامـت الدولـة الصـهيونية الحارسـة لـدى الام=<ياليـة الامريكيـة
مصــالحها -ــي الــوطن العربــي  .واع<¥فــت الواليــات املتحــدة الامريكيــة بالدولــة الحارســة فــور اعــالن قيامهــا وأفســحت لهــا
ً
مكانا -ي هيئة ٔالامم املتحدة .
و -ــي ع ــام  1956اش ــ<¥كت املؤسس ــة الص ــهيونية ) اس ـرائيل (  -ــي الع ــدوان الثالث ــي ع Vــى مص ــر الث ــورة لحس ــاب الام=<يالي ــة
ٔالامريكية عVى وجه@ن  .الوجه ٔالاول لردع مصـر الثـورة الـ مـاأن تحـررت حـ راحـت تشـارك عVـى اتسـاع الـوطن العربـي
ي معارك التحرير فتقـود الجمـاه@< العربيـة ضـد املشـروع الاسـتعماري ) مشـروع ايز6Bـاور ( وتسـقط مصـيدة الام=<ياليـة )حلف بغداد ( وتستأنف دورهـا كمركـز قيـادة وإمـداد فتصـبح القـاهرة مركـز قيـادة وإمـداد الثـورة التحرريـة -ـي الجزائـر ،
ً
ثم ترفض التبعية لإلم=<يالية الامريكية فتكسر احتكار السالح وتتعامل مع املعسكر الاش<¥اكي  ،وترد ثوريـا عVـى محاولـة
الواليات املتحدة الامريكية فرض تبعي6°ا -ـي شـكل شـروط اقتصـادية وسياسـية ورقابيـة للمسـاهمة -ـي بنـاء السـد العـا_ي
 ،وســحب الوعــد باملســاهمة إثــر رفــض الشــروط فتــؤمم " مصــر الثــورة " قنــاة الســويس وتشــ<¥ك اس ـرائيل -ــي العــدوان
ً
الثالثي ضد مصر لحساب ٕالام=<يالية ٔالامريكية  ،كان ذلك وجها  ،أمـا الوجـه الثـاني  ،فاالشـ<¥اك مـع انكل¥ـ<ا وفرنسـا -ـي
معركة استعمارية قد يؤدي الانتصار ف67ا ا_ى عودة الدولت@ن الاستعماريت@ن إ_ى الوطن العربي  ،وذلك لحساب الواليـات
ً
املتحــدة ٔالامريكيــة أيضــا  ،بالحيلولــة دون عود6مــا منافســت@ن غ@ــ< مرغــوب ف67مــا  .أدت دورهــا وأمــرت باالنس ـحاب مــن
سيناء  ،فانسحبت بعد أن تم انسحاب القوات الانكل@¤ية الفرنسية وليس قبل ذلك  ،وقبضت الثمن املـرور -ـي مضـيق
ت@<ان -ي حراسة قوات دولية .
ي الذكرى الثانية لحرب  1956ستعلن الصهيونية عن وظيف6°ا -ي تجزئة الوطن العربي وحماية تجزئته  ،فتنشر مجلةً
ـاال  -ـ ــي تل ـ ــك املناس ـ ــبة ) تش ـ ــرين الث ـ ــاني  /ن ـ ــوفم=<  ( 1958تق ـ ــول في ـ ــه إن التف ـ ــوق
" ٔالاوبزرف ـ ــات@< دي موي ـ ــان أوري ـ ــان " مق ـ ـ
ً
ً
الاسرائيVي قدم ضمانا لحماية الوضع القائم ضد املحاوالت الوحدوية  .لقد أصبح واضـحا أن حفـظ التـوازن فيمـا بـ@ن
ٔالاقطار العربية املجاورة إلسرائيل والاقطار العربية عامة مهمة يتوالها الاسرائيليون  ،وتدخل -ـي نطـاق واجبـا6م  .إننـا
نقوم هنا عVى تنفيذ " مبدأ مونرو " خاص بالشرق ٔالاوسط  ،إذا صح التعب@<  .إن القرار الذي اتخذناﻩ 6²ذا الخصوص
ً
منذ عشر سنوات ) أي منذ  ( 1948قد أدى إ_ى الاستقرار والسالم بدال من الخوف  .فنالحظ أن قرار التجزئة وحراس6°ا
قد اتخذ منذ انشاء الدولة الصهيونية -ي عام  . 1948ونالحظ من الحديث عن " التوازن بـ@ن ٔالاقطـار العربيـة املجـاورة
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السـرائيل " انـه إعــادة حرفيـة للصـيغة الــ مـرت بنــا مـن قبـل -ــي اق¥ـ<اح الدولــة العازلـة الـ تحــول دون الوحـدة العربيــة
قبل أن تنشأ الدولة الصهيونية بسن@ن طويلة .
ً
 - 201و-ــي عــام  ، 1956أيضــا  ،دخلــت الجمــاه@< العربيــة مــن املحــيط إ_ــى الخلــيج معركــة الــدفاع عــن مصــر الثــورة بكــل
سالح متاح  ،بما -ي ذلك قطع أنابيب النفط  ،والاش<¥اك الايجابي -ي القتال  ،فلما أسفرت الحرب عن فشل العدوان
ً
ً
الثالثــي أدركــت قيــادة مصــر الثــورة أن الــوطن العربــي لــيس مجــرد دائــرة حــول مصــر  ،وال مجــاال حيويــا لهــا  ،بــل الــوطن
ً
الق ــومي لألم ــة العربي ــة  ،ال ــ ليس ــت مص ــر إال ج ــزءا م} 6ــا  .فتحول ــت الث ــورة ال ــ ب ــدأت مص ــرية إ_ ــى ث ــورة ذات اه ــداف
ّ
قومية  ،ووثقت هذا التحول املادة ٔالاو_ى من دستورها ٔالاول ) . ( 1956
ً
ً
وأصــبح جمــال عبــد الناصــر رئــيس دولــة مصــر القائــد املع¥ــ<ف بــه عربيــا ودوليــا للجمــاه@< العربيــة  .فلــم تلبــث أن فرضــت
الجمــاه@< العربيــة الوحــدة مــع ســورية ومصــر )  . ( 1958نفضــل أن نقــول ألغــت الجمــاه@< العربيــة التجزئــة بــ@ن ســورية
ً
ً
ً
ومصــر  .فلمــا اراد املســتعمرون عرقلــة املــد الوحــدو ّي  ،واصــطنعوا لــذلك اتحــادا عشــائريا ) هاشــميا ( بــ@ن حكــام ٔالاردن
وحكام العراق  ،أطاحت الجماه@< الوحدوية بالحاكم@ن -ي العراق ) . ( 1958
هنــا توقــف املــد الوحــدوي فلــم يلتحــق العـراق بدولــة الوحــدة  ،فبــدأ الانحســار وتوالــت الهـزائم الــ لعبــت ف67ــا التجزئــة
ً
ً
دورا أساسيا .
 - 202كانت غاية تجزئة ٔالامة العربية  ،منذ البداية  ،الحيلولة  -بالقهر املادي  -ب@ن الشعب العربي والوحدة العربيـة .
ً
ً
والوحدة العربية تتجسد سياسيا -ي وحـدة الدولـة القوميـة عVـى كامـل تـراب الـوطن العربـي  ،وتتجسـد نضـاليا -ـي وحـدة
قــوى الثــورة العربيــة مــن أجــل التحــرر  .فكانــت التجزئــة ب ـالرغم مــن عــدم توافقهــا مــع مقتضــيات الاســتعمار الرأســما_ي
أنســب الوســائل -ــي واقــع ٔالامــة العربيــة القــومي لتمكــ@ن الاســتعمار  ،إذ Éــي تجزئــة لقــوى مقاومتــه  ،ثــم لتأمينــه  ،إذ Éــي
تجزئــة لقــوى الثــورة عليــه  .امــا ا6Bــا تحــد مــن مــدى ال¤¥ايــد املمكــن لألربــاح الرأســمالية  ،فــيمكن تعويضــه مــن اتســاع
ً
ال ــوطن العرب ــي وثروات ــه املتنوع ــة املوزع ــة ع Vــى أقط ــارﻩ  .وإذا ك ــان الع ــرب  ،وه ــم ل ــم يكون ــوا عرب ــا إال بوح ــدة انتم ــا6ªم
الحضاري إ_ى أمة واحدة " سيكونون من الدعاة املتحمس@ن لالندماج -ي دولة عربية ك=ـ<ى " واحـدة  ،فـإ6Bم  ،اسـتجابة
لوح ــدة الانتم ــاء الق ــومي ه ــذﻩ  ،س ــيكونون م ــن املتحمس ــ@ن للمس ــاهمة  -ــي ث ــورة عربي ــة واح ــدة  .ولق ــد ك ــان املس ــتعمرون
يعرفــون مــن تــاريخهم القريــب كيــف ّ
وحــدت القوميــة قــوى التحــرر فهزمــت املشــروع الاســتعماري البونــابرتي -ــي اوروبــا ،
ً
وكيــف وحــدت قــوى الشــعب فأقامــت دوال قوميــة عVــى أنقــاض التجزئــة ٕالاقطاعيــة  .ومــا كــان كــل ذلــك ليصـ ّـح إال أل6Bــم
كــانوا يعرفــون أ6Bــم يواجهــون أمــة مكتملــة التكــوين  .وهــو طــور مــن النمــو الاجتمــاي لــم تصــادفه املوجــة الاســتعمارية -ــي
ً
املجتمعات القبلية والشعوبية ال استعمر6ا فوجد6ا خليطا تحت إدارة مركزية واحدة .
- 203وقـد أدت التجزئــة دورهــا -ــي تمكــ@ن الاســتعمار مــن ٔالامــة العربيـة وتــأم@ن وجــودﻩ  .فقــد بــدأت مقاومــة الاســتعمار -ــي
جميع ٔالاقطار فور الاحتالل  .فما أن احتلت فرنسا الجزائر عام  1930حـ قامـت الثـورة التحرريـة ٔالاو_ـى عـام . 1932
و -ــي ذات الليل ــة ال ــ أج= ــ<ت ف 67ــا فرنس ــا الس ــلطان عب ــد الحف ــيظ ع Vــى توقي ــع وثيق ــة اح ــتالل م ـراكش  ،قام ــت الث ــورة
ّ
التحرريــة ٔالاو_ــى  ،وحاص ــر الشــعب العاص ــمة  ،فــدك6°ا املدفعي ــة الفرنســية لتنقــذ الس ـ ّـفاح املاريشــال لي ــوتي  .وعVــى أث ــر
احــتالل تــونس قامــت ثــورة التحريــر بقيــادة عVــي بــن خليفــة  ،و-ــي مصــر بــدأت ثــورة التحريــر بقيــادة أحمــد عرابــي ف ــور
ٕالانــذار بــاالحتالل وقبــل أن تطــأ الجيــوش الانكل@¤يــة شــاطىء الاســكندرية  .فلمــا ا6Bزمــت ثــورة " أوالد العــرب "  -كمــا كــانوا
يسمو6Bا -ـي مصـر  -ثـار العـرب بقيـادة املهـدي -ـي السـودان  .وأنـذر املهـدي الخـديوي توفيـق  ،الخـائن  ،بأنـه قـادم بجيشـه
لتحري ــر مص ــر م ــن الغ ـزاة  .فلم ــا م ــات قب ــل أن ّ
ينف ــذ وعي ــدﻩ ّنف ــذﻩ خليفت ــه التعاي ñــ  ،فأرس ــل حمل ـة إ_ ــى مص ــر بقي ــادة
النجــومي عــام  . 1885ومــا ان اســتأثر ٔالاتـراك الطورانيــون بالســلطة -ــي الدولــة املشــ<¥كة وبــدأوا محاولــة " ت<¥يــك " العــرب
ً
قهرا ح بدأ ٕالاعداد للثورة التحررية -ي املشرق تحت قيادة الشريف حسـ@ن لتحريـرﻩ مـن القهـر ال<¥كـي  .فلمـا افتقـدت
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مس ــاندة الق ــوى الش ــعبية  -ـي املغ ــرب العرب ــي  ،بفع ــل التجزئ ــة ال ــ فرض ــها املس ــتعمرون  ،قبل ــت مس ــاندة املس ــتعمرين
فار÷ــ التجزئــة الــ حرم6°ــا مــن مســاندة القــوى الشــعبية ولــم تفطــن قياد6ــا إ_ــى التنــاقض املوضــوي -ــي موقفهــا مــن
أعــدا6ªا وكــان -ــي ذلــك مقتلهــا  .فلمــا انكشــف هــذا التنــاقض ونكثــت القــوى الاســتعمارية عـن الوفــاء بوعــود الاســتقالل ،
ً
انـدلعت ثـورات التحــرر -ـي مصـر )  ( 1919و-ــي العـراق وسـورية ولبنــان )  . ( 1920ثـم لـم تتوقــف الثـورات التحرريـة أبــدا
ّ
عVــى ٔالارض العربيــة  .مــا ان تنتÁــ ثــورة -ــي مكــان  ،ولــو بالهزيمــة املوئســة  ،حــ تبــدأ ثــورة -ــي مكــان آخــر كلهــا أمــل -ــي
ً
النصــر  .وكــان أمــل النصــر -ــي كــل ثــورة أمـ ًـال عربيــا -ــي نصــر عربــي 6فــو إليــه وتتطلــع جمــاه@< الشــعب العربــي الــ تحــول
التجزئة دون اش<¥اكها -ـي تحقيقـه  .ويخـاطر بعـض ٔالافـراد والجماعـات بـاخ<¥اق الحـواجز إ_ـى حيـث الثـورة ليسـهموا ف67ـا
أو ليحملوا إل67ا الامدادات  ،ويستضيفوا الالجئ@ن إل67م بعد الهزيمة  ،ويعانوا ما يعانون من مرارة الشعور بالهزيمة -ـي
انتظار جولة ثورية أخرى .
ً
برغم هذا  ،وبـرغم البطـوالت ٔالاسـطورية والتضـحيات الجسـيمة لـم يكـن النصـر حليفـا أليـة ثـورة عربيـة عVـى مـدى أك¢ـ<
مـن قـرن  .ألن قــوى الثـورة كانـت فصــائل متفرقـة بــ@ن ٔالاجـزاء املعزولـة بالحــدود الـ فرضـها املســتعمرون فافتقـد الثــوار
ــي كــل ٔالاج ـزاء وحــدة الجمــاه@< املســاندة  ،ووحــدة القــوى الثوريــة الرائــدة  ،ووحــدة املنظمــة القائــدة  ،فافتقــدوا وحــدةالخطــة الثوريــة  ،ووحــدة الغايــة الاســ<¥اتيجية  ،ورحابــة املنــاورة للتحركــات التكتيكيــة  ،فــا6Bزم كــل فصــيل وهــو يــدافع
عن امة واحدة  .قاد عبد القادر الجزائري الثورة التحررية -ي الجزائر خمس عشرة سنة )  ، ( 1847 - 1832ثم ا6Bزمت
الثــورة -ــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الجيــوش العربيــة -ــي مصــر كافيــة لــردع فرنســا ذا6ــا  .ففــي تــاريخ غ@ــ< بعيــد قبــل هــذا
ً
ً
وبعدﻩ كان الجيش العربي من مصر  ،يقاتـل بـرا وبحـرا -ـي القـرم )روسـيا (  ،و-ـي املـورة ) اليونـان (  ،و-ـي اواسـط أفريقيـا
ً
و -ــي الحبش ــة  ،وع= ــ<ت كتائب ــه مي ــاﻩ املح ــيط الاطلنط ــي لتح ــارب  -ــي املكس ــيك دفاع ــا ع ــن ام=<اطوره ــا الامل ــاني ٔالاص ــل
فردينانــد ماكســيميليان )  ( 1867 - 1832بنــاء عVــى طلــب مــن فرنســا  .و-ــي عــام@ن اثنــ@ن كانــت الثــورات التحرريــة قائمــة
ً
عVى قدم وساق -ـي املغـرب و-ـي تـونس و-ـي ليبيـا و-ـي مصـر و-ـي العـراق و-ـي سـورية و-ـي لبنـان  ،وان6°ـت جميعـا ا_ـى هزيمـة
كاملة  ،أو إ_ى ëء يشبه - -ي أفضل الحاالت  -معاهدة  1936ب@ن مصر وانكل<¥ا .
وملا توقف املد الوحدوي دون العراق عام  1958فقـدت دولـة " الجمهوريـة العربيـة املتحـدة " سـم6°ا القوميـة وأصـبحت
ً
دول ــة قائم ــة ع Vــى التجزئ ــة تل¤¥مه ــا وتحم 67ــا بق ــوة الدول ــة ف 67ــا  .فهزم ــت التجزئ ــة ك ــال م ــن ث ــورة الع ـراق  ،ووح ــدة . 1958
ً
ً
اغتالت القوى الشعوبية ثورة العراق -ي حماية التجزئة )  . ( 1959وانفصلت سورية عن مصر )  ( 1961انفصاال سهال
ألن وحدة  1958لم تقبل التجزئة ممثلة -ي حدودها الخارجية فقط  ،بل أبقـت عل67ـا -ـي نظامهـا الـداخVي أيض ًـا ّ .
توحـد
ّ ً
ٕالاقليم ــان  -ــي  :رئاس ــة الجمهوري ــة  ،و -ــي حكوم ــة مركزي ــة  ،و -ــي مؤسس ــة تش ــريعية  ،أي ّ
توح ــدا حكام ــا  ،ولك}6م ــا بقي ــا
ً
مجزأين نظاما  ،لكـل حكومـة  ،وجـيش  ،واقتصـاد  ،وماليـة  ،ونقـد  ،وتجـارة واتفاقـات دوليـة  .وكانـت الجمـاه@< العربيـة
ً
ً
ً
امللتقيــة عVــى هــدف الوحــدة تحــت قيــادة واحــدة مــا تـزال مجـزأة أفـرادا وشــلال وجماعــات ومنظمــات وأحزابــا  ،فأعجز6ــا
ً
التجزئ ــة ع ــن ال ــدفاع ع ــن الوح ــدة ض ــد حفن ــة م ــن الانفص ــالي@ن فج ــاء الانفص ــال س ــهال  .فلم ــا ّردت مص ــر الث ــورة ع Vــى
ً
امل ــؤامرة الاس ــتعمارية الانفص ــالية باملس ــاهمة الايجابي ــة العس ــكرية دفاع ــا ع ــن ث ــورة ال ــيمن الش ــما_ي )  ( 1962ث ــم م ــدت
مساهم6°ا إ_ى اليمن الجنوبي ّ ،
وفجرت فيه ثورة التحرر فتحرر )  ، ( 1964ثم توقفت ثورات التحرير دون الوحدة  :لم
تتحقــق حــ وحــدة شــطري الــيمن ألن ق ـوى الثــورة ف67مــا كانــت مج ـزأة  .و-ــي عــام  1963اجتمــع -ــي القــاهرة قــادة مصــر
والعراق وسورية واتفقوا عVى ميثاق فكري واحد  .ودستور واحد  ،وإقامة دولة واحدة تضم ٔالاقطـار الثالثـة  ،وح ّـددوا
ً
ً
لقيام الدولة موعدا قريبا كان فشل املشروع أقرب منه  ،ألن القوى ال اجتمعـت وتحـاورت واتفقـت عVـى كـل مـا يلـزم
ً
ً
لقيام الوحدة كانـت مجـزأة منظمـات ونظمـا  .ولـم يلبثـوا جميعـا أن تلقـوا إنـذار دولـة الصـهاينة  ،حارسـة التجزئـة  ،عVـى
لسان ليفي اشكول  ،رئيس وزرا6ªا - ،ي رسالة أذيعت -ي كـانون ٔالاول  /ديسـم=<  : 1966إن سياسـة إسـرائيل منـذ 1958
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) أي من ــذ ع ــام الوح ـدة ب ــ@ن مص ــر وس ــورية  ( ! ! ! . . .أن تح ــول ب ــالقوة دون أي تغي@ ــ< يح ــدث  -ــي الوض ــع الق ــائم للبل ــدان
العربيـة  .واسـتمعوا إ_ـى تأكيـد أبــا ايبـان وزيـر الخارجيـة الصــهيوني -ـي تصـريح أد_ـى بـه -ــي لنـدن -ـي شـباط  /ف=<ايــر : 1967
ً
يجب أن يكون واضحا ) ملن  . . .؟ ! ( أن مص@< املنطقة العربية اليمكن أن يكون -ي الوحدة  .بـالعكس انـه -ـي الاسـتقالل
القائم عVى التجزئة .
ً
ً
ك ــان ذل ــك إن ــذارا مبكـ ـرا  ،ب ــان الوالي ــات املتح ــدة ٔالامريكي ــة تع ــد لتص ــفية النظ ــام املتح ــرر م ــن التبعي ــة  ،املتح ــول إ_ ــى
الاش<¥اكية - ،ي مصر العربية ال لم تقبل عVى مدى تاريخها الجغرا-ي قبل الفتح العربي أن تنعزل داخل حدودها عما
يحيط 6²ا من أقطار  ،ولم يحدث عVى مدى تاريخها القومي أن عزلت أو انعزلت عن ٔالامة العربية ال Éي جزء م}6ا إ_ى
ان عزلهــا الاســتعمار بــالقوة الباطشــة  .فكانــت حــرب  1967والهزيمــة العســكرية القاســية  .ولقــد حاولــت كــل مــن ســورية
ؤالاردن والعـراق أن تقفــز فــوق التجزئــة -ــي سلســلة اتفاقــات دفــاع مشــ<¥ك انعقــدت عVــى عجــل قبيــل الحــرب  .وحاولــت
ٔالاقطار العربية جمعاء أن تش<¥ك -ي " العزاء " بعد الهزيمة -ي مؤتمر الخرطوم ) آب  /اغسطس  ، ( 1967فـدفع ٔالاردن
الثمن هزيمة -ـي الضـفة الغربيـة  .ودفعـت سـورية الـثمن هزيمـة -ـي الجـوالن  .أمـا العـراق فقـد اعتـذر عـن عـدم املشـاركة
ً
ً
بأن حدود التجزئة حالـت دون وصـول قواتـه -ـي الوقـت املناسـب  . .واكتفـت البلـدان النفطيـة بمـا دفعتـه ثمنـا قلـيال مـن
ً
عائـد الـنفط العربـي  .وكـان كـل هـذا -ـي منطـق التـاريخ القـومي عـدال  .فقـد دفعـت مصـر وسـورية الـثمن العـادل لقبولهمــا
الانفص ــال بع ــد الوح ــدة  .ودف ــع الاردن ال ــثمن الع ــادل ملوقف ــه م ــن الوح ــدة  ،ول ــم تك ــن اتفاقي ــات ال ــدفاع املش ــ<¥ك قب ــل
 1967وبعــد  ، 1967ولــم يكــن التضــامن العربــي قبــل الخرطــوم وبعــد الخرطــوم الا محــاوالت غ@ــ< ذكيــة ليحصــل ح ـراس
التجزئة العرب عVى وثائق تس <¥جريمة التجزئة وتوهم الشعب العربي ب=<اء6ا من الهزائم .
قامت املؤسسة الصهيونية ) اسرائيل ( بدورها لحساب الام=<يالية ٔالامريكية  .فبدأ دور الواليات املتحدة ٔالامريكية فور
ً
الهزيمة  .فاستصدرت من مجلـس ٔالامـن قـرارا بإيقـاف اطـالق النـار غ@ـ< متضـمن انسـحاب القـوات املتحاربـة إ_ـى مواقعهـا
ً
ً
قب ــل ب ــدء القت ــال ألول وآخ ــر م ــرة  -ــي ت ــاريخ هيئ ــة ٔالام ــم املتح ــدة  .وأص ــبح واض ــحا  ،ب ــل ومعلن ــا  ،أن الوالي ــات املتح ــدة
ٔالامريكية قد احتفظت بسيناء وغزة والضفة والجوالن رهينـة تحـت حراسـة الصـهيونية حـ تحقـق الحـرب الغايـة الـ
قام ــت م ــن أجله ــا  :اس ــقاط عب ــد الناص ــر قائ ــد الجم ــاه@< العربي ــة  ،وانع ـزال مص ــر ع ــن ٔالام ــة العربي ــة أو عزل 6°ــا  ،قط ــع
العالقات الاقتصـادية خاصـة مـع الاتحـاد السـوفياتي  ،الارتـداد إ_ـى النظـام الرأسـما_ي  ،ا6Bـاء حالـة الحـرب مـع املؤسسـة
الصهيونية والاع<¥اف باسرائيل  .ولم تكن احالمهم لتصل إ_ى حد تطبيع العالقات معها .
أمـا اســقاط عبـد الناصــر فقـد كــاد يـتم حينمــا أعلـن تنحيــه عـن موقــع القيـادة  ،ولكــن الجمـاه@< العربيــة -ـي مصــر وخــارج
مص ــر ردت ــه إ_ ــى مكان ــه )  9و  10حزي ـران  /يوني ــو  . ( 1967أم ــا انع ـزال مص ــر ع ــن ٔالام ــة العربي ــة  ،أو عزله ــا  ،فق ــد طلبت ــه
الواليات املتحدة ٔالامريكية من عبد الناصر مقابل " فك رهن " سيناء وإعاد6ا كاملة السيادة ملصر فرفض عبد الناصر
 .أمــا قطــع العالقــات الاقتصــادية خاصــة مــع الاتحــاد الســوفياتي فكــان يعÄــ قطــع الشــريان الوحيــد البــاÊي إلمــداد مصــر
ً
ً
ً
ً
عسكريا واقتصاديا ودوليا بما يلزم  ،ح ال تستسلم  .أما الارتداد إ_ى النظام الرأسما_ي فإنه لم يتم  ،ألنه كان انتحارا
ّ
والفعــال عــن بقــاء مصــر دولــة  ،وٕالانفــاق عVــى إعــادة بنــاء القــوات
فقــد تــو_ى القطــاع العــام بعــد الهزيمــة الــدفاع الفعVــي
الالزمــة لتحريــر ســيناء  .أمــا إ6Bــاء حالــة الحــرب والاع ¥ـ<اف باس ـرائيل وتطبيــع العالقــات معهــا  ،فقــد كــان هــو الاستســالم
ّ
بعينــه  .ثــم مــات عبــد الناصــر )  28أيلــول  /ســبتم=<  ( 1970وتــو_ى أنــور الســادات قيــادة مصــر العربيــة  . . .و-ــي عــام 1973
حشـدت الاقطــار العربيـة كــل ماســمحت لهـا بــه التجزئــة مـن قــوة عسـكرية واقتصــادية وماليــة ودبلوماسـية ودعائيــة - ،ــي
ً
ً
ً
ً
مناخ دو_ي مؤات  ،وخاضت مصر وسورية حربا هجومية محدودة  ،وحققتا نصرا عسكريا محدودا  ،وانت Áإ_ى هزيمة
عربية بال حدود  ،بدأت نذرها منذ بدأ كل شريك ومشارك -ي املعركة يجري حساباته عVى قواعد التجزئة  ،وراح أنور
ً
السادات  ،منفردا ليوقع -ي الواليات املتحدة ٔالامريكية تحت إشراف رئيسها جيم كارتر  ،مع الصهيوني منـاحيم بـيغن
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اتفاقيات كامب دافيد )  ( 1979ال قبل ف67ا كل ما كان يريد الحلف ٔالامريكي الصهيوني أن يحققه مـن حـرب ، 1967
بمــا فيــه الاع¥ـ<اف بإسـرائيل وأك¢ــ< ) لــم يكونــوا يحلمــون بــالتطبيع والتعــاون والصــداقة (  .وكــان مــا كــان  .وقــد أشــرنا إليــه
ً
ً
م ــن قب ــل ) فق ــرة  . ( 179وبلغ ــت الهزيم ــة م ــداها حينم ــا اع ¥ــ<ف اغل ــب ق ــادة الع ــرب  ،دوال ودوي ــالت ومنظم ــات وأحزاب ــا
ً
بإسرائيل  .بعضهم اع<¥ف بجسارة  ،وبعضهم عVى استحياء  .بعضهم علنا  ،وبعضهم خفية بعضهم صـراحة وبعضـهم
ً
ً
ً
ضمنا  ،يستوي ٕالاجرام -ي الاستسالم  ،وال 6Bدر ح=<ا رخيصا -ي التعليق عVى الاع<¥اف بأساليب أرخص .
 - 204لــم تكــن تجزئــة ٔالامــة العربيــة لتلعــب هــذا الــدور ٔالاساــ -ــي الهـزائم العربيــة لــو أ6Bــا مجــرد فواصــل سياســية بــ@ن
دول متج ــاورة  .ه ــذﻩ ملحوظ ــة ع Vــى أك= ــ< ق ــدر م ــن ٔالاهمي ــة لفه ــم أس ــباب اله ـزائم العربي ــة أم ــام املؤسس ــة الص ــهيونية )
ً
ً
ً
اسـ ـرائيل (  .ف ــالواقع أن ك ــال م ــن مص ــر وس ــورية تمل ــك بش ــريا ومادي ــا ك ــل الامكان ــات الكافي ــة  ،و Éــي منف ــردة  ،ملواجه ــة
اسرائيل وهزيم6°ا  .وكث@< من الاقطار العربية قـادرة وÉـي منفـردة  ،عVـى مواجهـة اسـرائيل وهزيم6°ـا أو ردعهـا عVـى ٔالاقـل .
ولــيس ثمــة أي حائــل جغرا-ــي اليمكــن التغلــب عليــه ليصــل أي ذراع عربــي إ_ــى عنــق الصــهيونية -ــي فلســط@ن املغتصــبة أو
خارجها  .فقد أضعف التقدم التكنولو ي مقاومة الحائل الجغرا-ي  .ضربت الصهيونية -ي صـعيد مصـر  ،و-ـي العـراق ،
و-ي تونس  ،بل و-ي عينت ) äأوغندا (  .واستولت خلسة عVى زوارق الطوربيد من شمال فرنسـا  .وحـ@ن أرادت مصـر أن
ً
تشــن حربــا محــدودة ضــد الصــهاينة ع=ــ<ت القــوات املصــرية القنــاة  ،أمنــع الحــواجز املائيــة عVــى الاطــالق  ،بــدون خســائر
ت ــذكر وس ــحقت الص ــهاينة ش ــرق القن ــاة ح ــ الح ــدود املح ــددة للعملي ــات الحربي ــة  .ول ــيس انف ـراد الش ــعب بال ــدفاع ع ــن
ً
ارضه عقبة -ي سبيل التحرر  .ففي لبنان استطاعت املقاومة الشعبية أن 6زم الغزو الصهيوني والتدخل ٔالامريكي معا
 .ومــن قبــل اســتطاعت الثــورة الشــعبية أن تنتصــر عVــى الاحــتالل الاســتيطاني -ــي الجزائــر  ،ومنــذ خمــس ســنوات يقاتــل
ً
الشعب العربي دفاعا عن العراق ضد محاوالت الغـزو ٕالايرانـي بكفـاءة مشـهودة وبطولـة فـذة وعلـم فـائق بفنـون الحـرب
ً
ً
الحديثة  ،واستخدام ماهر ملعدا6ا املتطورة ويحقق كل يوم نصرا وهو يقاتل منفردا  . . .الخ .
ً
ثــم أن ثمــة دوال كب@ــ<ة -ــي أمــم عريقــة موحــدة غ@ــ< مج ـزأة ا6Bزمــت مثــل فرنســا واملانيــا وايطاليــا وبولنــدا واليابــان  .لــيس
النصر والهزيمة إذن متوقف@ن عVى الوحدة أو التجزئـة وحـدهما  .إنمـا Éـي مـوازين قـوى سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة
ً
وعسكرية ودولية أيضا .
هذا صحيح الشك فيه  .فتجزئة ٔالامة العربية ليست وحدها السبب -ي الهزائم العربية -ي معارك التحرر أو التقدم ا6Bا
سبب عجز الشعب العربي -ي كـل ٔالاقطـار بـأن يتحـرر ويتقـدم بالقـدر املتكـا-ىء مـع إمكانـات أمتـه ألن مـاهو متـاح -ـي أمتـه
مــن إمكانــات غ@ــ< متــاح لــه بفعــل التجزئــة  .هــذا لــو كانــت التجزئــة مجــرد فواصــل سياســية بــ@ن بلــدان عربيــة متجــاورة .
ولك}6ــا أك¢ــ< مــن ذلــك بكث@ــ<  .ا6Bــا كجرثومــة مــرض " ٕالايــدز " اللعــ@ن  ،التقتــل بــذا6ا  ،ولكــن تضــعف مناعــة الجســم الàــي
فتقتله أوÉى ٔالاسباب  .ولهذا أسميناها السبب ٔالاسا  .وله أسباب نذكرها .
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 - 205منذ أن بدأ الاستعمار الرأسما_ي لألمة العربية  ،بدأ تخريب حضار6ا القومية  .وحضـار6ا القوميـة إسـالمية كمـا
ً
ً
ً
عرفنــا مــن قبــل ) فقــرة  11ومــا بعــدها (  .كــان التخريــب خفيــا حينمــا كــان الاســتعمار ظــاهرا  ،وأصــبح التخريــب ظ ــاهرا
ً
ً
حينمـا أصـبح الاسـتعمار خفيـا  .اختلـف الاسـلوب -ـي الحـالت@ن ولكنـه كـان -ـي الحـالت@ن منصـبا عVـى الحضـارة العربيـة مـن
حيث Éي حضارة قومية ) التخريب الاقليم ( ومن حيث Éي حضارة إسالمية ) التخريب العلماني ( .
 - 1الاقليمية
ّ
ٔ - 206الاصل -ي الاقليم أنه تعب@< عن مكان  .وقد ينطوي عVى بعض التم@ ¤الطبوغرا-ي أو الجغرا-ي ولكنـه عVـى أي حـال
ً
ً
ً
اليتضمن -ي ذاته مفهوما حضاريا  .بل لعل استعمال كلمة اقليم للداللة عVى مكان أن يتضمن نفيا الختصاص املكان
الذي نعنيه بحضارة خاصة .
ي حدود هذا املفهوم الينكر أحـد أن الـوطن العربـي يضـم أك¢ـ< مـن إقلـيم  ،وأن بعـض ٔالاقـاليم تتم@ـ ¤عـن الـبعض ٓالاخـرً
ً
طوبوغرافيــا وجغرافيــا  ،وبمــا تنطــوي عليــه مــن مصــادر ال¢ــ<وة الاقتصــادية  .كمــا الينكــر أحــد أن ذلــك التمــايز أو التنــوع
ً
عVــى ٔالاصــح قــد يقت®ــ تنوعــا -ــي أســاليب الادارة والانتــاج الالزمــة لتنظــيم الحيــاة -ــي ٔالاقــاليم عVــى أفضــل مــا يناســ¡6ا .
ً
وســواء -ــي دولــة الوحــدة أو بــدو6Bا  ،لــن يســتوي نجــد والع ـراق إدارة وتنظيمــا  ،كمــا أن الصــحراء الغربيــة التخضــع لكــل
النظم الادارية ال تحكم القاهرة مع أ6Bما جزآن من قطر واحد .
ّ
ه ــذا ام ــر مس ــلم  -ــي ك ــل ال ــدول ال ــ يش ــمل وط} 6ــا أك ¢ــ< م ــن إقل ــيم  ،ول ــم يك ــن ه ــذا ق ــط مش ــكلة دس ــتورية أو إداري ــة أو
اقتصادية ال -ي الوطن العربي إبان وحدته السياسية وال -ي ٔالاوطان ٔالاخرى ال لم تنكب بالتجزئة .
غ@ــ< أن لالقلــيم -ــي الــوطن العربــي داللــة خاصــة  :فعنــدما نــتكلم عــن ٔالاقــاليم مــن الــوطن العربــي نعÄــ تلــك ٔالاج ـزاء مــن
ً
ً
الــوطن العربــي الواحــد الــ أرــ الاســتعمار حــدودها وأقــام عل67ــا دوال فأصــبحت وحــدات سياســية مســتقال بعضــها عــن
بعض .
فاألقـاليم -ــي الــوطن العربــي Éـي ٔالاقطــار -ــي أجزائــه  .وبعــض تلـك الــدول التقــوم حــ عVـى " إقلــيم " بمعنــاﻩ ٔالاصــيل  .فــإن
ً
أهواء املستعمرين لم تكن تتفق دائما مع تضاريس الطبيعة فجاءت خطوط التجزئة مستقيمات هندسية رسمت عVى
ً
الخـرائط فـوق مكاتــب املسـتعمرين 6² .ـذا فقــد " ٔالاقلـيم " -ــي الـوطن العربـي مضــمونه ٔالاصـيل ؛ ولكنـه 6²ــذا أيضـا كســب
مضام@ن جديدة سياسية واجتماعية وفكرية اليس6°ان بقوة تأث@<ها عVى كث@< من العرب ح بعض الوحدوي@ن م}6م .
فقــد حــول املســتعمرون  ،وعمالؤهــم  ،واملس ـتفيدون مــن ورا6ªــم  ،واليائســون مــن التحــرر . . .حولــوا دول التجزئــة إ_ــى
مــدارس ضــخمة وحقــول فســيحة للتخريــب والتــدريب السياــ والاجتمــاي والفكــري خلــق كائنــات حيــة مــن أشــالء أمــة
ممزقــة  .وحشــد لهــا املســتعمرون كــل طاقــا6م املاديــة والاقتصــادية والثقافيــة عVــى وجــه خــاص  .واصــطنعوا لهــا عمــالء
وأســاتذة ومعلمــ@ن وتالمــذة ورصــدوا حــ العــروش مكافــأة للمتفــوق@ن مــ}6م  .وكانــت غــاي6°م اخــتالق مضــمون حضــاري ،
غ@ــ< عربــي  ،لالقلــيم وتنميــة عVــى حســاب املضــمون الحضــاري للقوميــة العربيــة ليتحــول الانتمــاء مــن ٔالامــة إ_ــى الشــعب ،
ّ
فيتحــول الــوالء مــن الــوطن العربــي إ_ــى  :مصــر  ،العـراق  ،ســورية  . . .الــخ  .ومــع أن الــوالء للــوطن القــومي يشــملها إال أن
غاية املستعمرين كانت تجزئة الوالء ح التتوحد قوى التحرير  .وهكذا -ي مواجهة وحدة اللغة تحل اللغـات ٔالاوروبيـة
محل اللغة العربية -ي بعض ٔالاقاليم  .وعندما يكون ذلك غ@< ممكن يدرس الشباب أرÊى علومه بغ@< اللغـة العربيـة .ثـم
إبـراز اللهجــات املحليـة الــ قـد تختلــف مـن قريــة إ_ـى قريــة واتخـاذ لهجــة سـكان العواصــم أدوات للتعب@ـ< -ــي ٔالادب والفــن
ً
والصــحافة وٕالاعــالم وٕالاشــادة  6²ــا " كلغــة " أك¢ــ< واقعيــة ويس ـرا  .و-ــي مواجهــة وحــدة ال ــوطن القــومي اخــتالق ن ـزاع ع Vــى
الحــدود " الوطنيــة " بــ@ن دول التجزئــة والـ ّ
ـزج بابنــاء ٔالامــة الواحــدة وأصــحاب الــوطن الواحــد -ــي معــارك يــدافع ف67ــا كــل
مــ}6م عمــا يتــوهم أنــه وطنــه الخــاص  .و-ــي مواجهــة وحــدة التــاريخ  ،إعــادة صــياغة التــاريخ العربــي وتقســيم احداثــه عVــى
ٔالاق ــاليم ليب ــدو لك ــل دول ــة ت ــاريخ خ ــاص  .ون ــبش املا÷ ــ البعي ــد ورف ــع تـ ـراب الت ــاريخ ع ــن العه ــود القبلي ــة والش ــعوبية
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الستخراج رفات أحدا6ûا ومحاولة إلباسها ثوب ال<¥اث التاريÂي ٕالاقليم املنفصل عن ال<¥اث القومي  ،واخـتالق أبطـال
قومي@ن ألمم موهومة  ،تحت أسماء ٔالاشورية والفينيقية والفرعونية  . . .الخ .
ً
ً
وقد استطاع الاستعمار فعال أن يخلق عVى التجزئة  ،وم}6ا  ،صيغا إقليميـة للحيـاة الفكريـة والاقتصـادية والاجتماعيـة
ً
ً
ً
ّ
 ،وأن يربط مص@< فئات كث@<ة -ي ٔالاقاليم بالتجزئة وجودا وعدما  ،وأن يخلق للتجزئة رموزا مم@¤ة من الحكام ؤالاعالم
ؤالاناشــيد والتقاليــد ؛ وأن يحــرك تيــا ًرا فكريـ ًـا عVــى قــدر مــن القــوة ي=ــ<ر الوجــود ٕالاقليمــ املسـ ّ
ـتقل  ،ويســتبدله بــالوجود
ً
ً
القومي  ،ويج6°د -ي هذا فلسفة أو سفسطة  . .وأدى كل هذا  ،وغ@<ﻩ من مثلـه  ،لـدى قطاعـات عريضـة مـن العـرب -ـي
كل إقليم إ_ى قـدر مـن الشـعور املسـتقر باالنتمـاء إ_ـى ٕالاقلـيم هـو القاعـدة النفسـية الالزمـة لنمـو الـوالء القـومي  . .وهكـذا
ً
لــم يعــد الانتمــاء إ_ــى ٔالاقــاليم تحديــدا ملــواطن ٕالاقامــة  ،بــل أصــبح "إقليميــة "  ،مضــمو6Bا الحضــاري شــعوبي مرتـ ّـد إ_ــى
مرحلة الطور الاجتماي السابق ف Áنقيض الحضارة العربية ومحاولة لنقض التكوين القومي .
 - 2الاغ<¥اب
 - 207عرفنــا مــن قبــل كيــف أن العلمانيــة ليســت ضــد الــدين وال مــع الــدين ) فقــرة  84ومــا بعــدها ( وعرفنــا أن جــوهر
ال ــدعوة العلماني ــة -ــي مجتم ــع م ــن املس ــلم@ن ه ــو أن تس ــتبدل بالش ـرائع والقواع ــد والاداب ال ــ ج ــاء  6²ــا ٕالاس ــالم ش ـرائع
وقواعد وآداب وضعية ) فقرة  ( 142وأ6Bا ركـن مـن نظـام شـامل متكامـل للحيـاة الـدنيا  ،علمـاني -ـي موقفـه مـن الـدين ،
فــردي -ــي موقفــه مــن املجتمــع  ،لي=<ا_ـ ّـي -ــي موقفــه مــن الدولــة  ،رأســما_ي -ــي موقفــه مــن الاقتصــاد كــان محصــلة عوامــل
نفسية وثقافية وتاريخية وحضارية سادت أوروبا عVى مدى نحو سبعة قرون ) فقرة . ( 125
ً
وق ــد ب ــدأ الاس ــتعمار الق ــاهر الظ ــاهر بف ــرض نظام ــه ع Vــى الحي ــاة العربي ــة فاس ــتبعد ٕالاس ــالم نظام ــا وترك ــه للن ــاس عقي ــدة
ً
ً
ً
ومناس ــك وأح ــوالا شخص ــية  .وأق ــام ل ــه حارس ــا باطش ــا م ــن جن ــدﻩ املس ــلح@ن  ،وت ــرك ل ــه ان يغ@ ــ< م ــا بالن ــاس م ــن خ ــالل
ّ
اضــطرار النــاس إ_ــى املالءمــة بــ@ن حيــا6م اليوميــة وبــ@ن قواعــد النظــام املفــروض بــالقوة  ،ثــم اطـراد تلــك املالءمــة خــالل
زمـان غ@ـ< قصـ@< ليصـبح النظــام تقاليـد وعــادات وآداب يغـذ6mا تيــار فكـري مــن " املشـايخ " والاســاتذة واملعلمـ@ن والتالمــذة
ً
وخري îــي جامع ــات أوروب ــا م ــن املوف ــدين  ،وعم ــالء الاس ــتعمار م ــن املبش ــرين الواف ــدين  ،لت=<ي ــر اس ــتبعاد ٕالاس ــالم نظام ــا
والاكتفاء به مناسك وعبـادات  ،ويرشـون الشـعب املتخلـف بأوهـام التقـدم ٔالاوروبـي  . .الـخ  .وأدى كـل هـذا  ،وغ@ـ<ﻩ مـن
مثلــه  ،إ_ــى قــدر مــن الشــعور املســتقر باالنتمــاء إ_ــى الحضــارة الغربيــة ) يســمونه الاغ¥ـ<اب ( هــو القاعــدة النفســية الالزمــة
لنمو الوالء للنظام الفردي اللي=<ا_ي الرأسما_ي عVى حساب الوالء للنظام ٕالاسالمي  .وهكذا لم تعد العلمانية دعوة ضـد
الدين عامة  ،أو ٕالاسالم خاصة بل أصبحت ذات مضمون حضاري فردي لي=<ا_ي رأسما_ي فÁـ نقـيض للتكـوين القـومي
الجماي -ي جوهرﻩ  ،ونقض للحضارة العربية ٕالاسالمية -ي جوهرها .
أمثلة من التناقض والنقض :
- 208تقــول دراســة وضــع6°ا " لجنــة املجتمعــات ٔالاوروبي ـة " -ــي بلجيكــا عــن الشــباب ٔالاوروبــي )  ( 1985أن عالقــة الشــاب
بأسرته تنت Áعند سن السادسة عشرة  ،وأنه يعت=< نشاطه الجن ³منذ بدايته مع سن املراهقة من شؤونه الخاصـة
ال اليجوز ألحد أن يتـدخل ف67ـا  ،وأنـه ابتـداء مـن مرحلـة الشـباب ال6mمـه الا الخـوف مـن البطالـة وأن الشـباب عـديمو
الاهتمام بما يدور -ي مجتمعا6م  .ويقول ج@<الد باكمـان الاسـتاذ -ـي معهـد الدراسـات الاجتماعيـة -ـي جامعـة ميتشـجان
بالواليــات املتحــدة الامريكيــة -ــي كتابــه نظــرة الشــباب إ_ــى املشــكالت الوطنيــة ) ( 1971إن الشــباب اليع@ــ<ون املشــكالت
الوطنيــة أي اهتمــام  ،وحــ@ن يثــار اهتمــامهم اليجــدون مــا يقولــون  ،وإن كــانوا مهتمــ@ن إ_ــى أقôــ درجــة بحــرب فييتنــام
يريدون أن تنت Áح ال يتعرضـوا ملخـاطر املـوت ف67ـا  ،ولكـن لـيس لـد6mم أيـة فكـرة عـن كيفيـة إ6Bا6ªـا  .وقـد وصـل عـدم
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اهتم ــامهم بالش ــؤون الوطني ــة أن ثل ــث الط ــالب  -ــي الجامعــات مي ــدان البح ــث  ،ل ــم يع ــرف أي م ــ}6م اس ــم عض ــو مجل ــس
الشيوخ -ي واليته  .وتقول نشرات هيئة ٔالامم املتحـدة أنقـد انعقـد -ـي مرسـيليا ) فرنسـا ( مـا بـ@ن  24و 27تشـرين ٔالاول /
اكتـوبر  1983مـؤتمر دو_ــي لدراسـة ظـاهرة " ابنــاء الشـوارع "  .وابنــاء الشـوارع هـؤالء ليســوا أبنـاء الريـف -ــي العـالم الثالــث
ال ــذين تس ــمح له ــم التقالي ـد ب ــأن يعيش ــوا أي ــامهم ج ــائل@ن ش ــاردين خ ــارج ال ــدور واملن ــازل ث ــم يع ــودون  ،وليس ــوا يت ــامى أو
ّ
ضـال@ن أو لقطـاء  ،ولـو كــانوا كـذلك لهـان ٔالامـر  ،ولكــ}6م دخلـوا عـاملهم مـن أبــواب اليـتم أو الضـالل أو التخVـي أو الشــرود
ثــم تكيفــوا مــع البيئــة الــ تشــكلها الشــوارع ؤالازقــة ؤالابنيــة املهجــورة بمــا يســودها مــن قواعــد التشــرد وتقاليــدﻩ وآدابــه
ً
أيضــا  ،وÉــي قريبــة الشــبه بمــا يــذكرﻩ لنــا التــاريخ عــن حيــاة الانســان البــدائي قبــل أن تعــرف البشــرية ضــوابط الســلوك
ً
الاجتماعيــة والدينيــة والخلقيــة والتشــريعية  .انــه عــالم اغ¥ـ<اب عــدائي مــن مجتمــع ٓالاخــرين  ،اتخــذ مــن الشــوارع حــدودا
ً
عازلــة بينــه وبــ@ن مجتمــع آخــر يرفضــه ويقــاوم بأســاليب " شــوارعية " حقــا العــودة إ_ــى الانــدماج فيــه  .لقــد بلــغ نمــو عــالم
ً
أبنــاء الشــوارع -ــي بعــض مــدن فرنســا حــدا حمــل الســلطة الفرنســية عVــى أن تع¥ــ<ف بوجــودﻩ  ،وتتعامــل معــه وتســمح لــه
بقدر من الاستقالل -ي تنظيم وإدارة شؤون رعاياﻩ وأن يشكلوا من أنفسـهم جماعـة قياديـة  ،قريبـة الشـبه بالحكومـة ،
ً
مقرها مدينة " بيس@ن " قريبا من مرسيليا  ،تباشر سلطا6ا بالتشاور مع ممثVي السلطة الرسمية .
أمــا -ــي الواليــات املتحــدة الامريكيــة حيــث تقــاس كــل الظــواهر الاجتماعيــة بمقــاييس ماليــة فتقــول مارغريــت جــوردون -ــي
كتا6²ـا عـن مشـكالت الشـباب )  ( 1979أن  16باملائـة مـن صـغار البشـر -ـي نيويـورك ينتمـون إ_ـى هـذا العـالم القـائم خــارج
حدود املجتمع وقوانينه  .وتنقل عـن سـتانVي فريدالنـدر مـا قالـه عـن دراسـة ميدانيـة -ـي ثالثـ@ن مدينـة أمريكيـة  ،مـا قلـب
ً
رأسا عVى عقب كل ما يعرفه عاملنا من عالقة ب@ن البطالـة والجريمـة  .كـان املسـتقر مـن املعرفـة أن البطالـة مـن أسـباب
الجن ــوح إ_ ــى ٕالاج ـرام  ،أم ــا  -ــي الوالي ــات املتح ــدة الامريكي ــة فق ــد أص ــبح ٕالاج ـرام أح ــد أس ــباب البطال ــة  .فف ــي ع ــالم أبن ــاء
ً
الشوارع وجـدت " املنظمـات ٕالاجراميـة " أو " الجريمـة املنظمـة " جيشـا م¤¥ايـد العـدد مـن الـذين يعرضـون قـوة عملهـم -ـي
ً
مقاب ــل أج ــور أك ¢ــ< ارتفاع ــا م ــن ٔالاج ــور املتاح ــة  -ــي العم ــل املش ــروع  ،باالض ــافة إ_ ــى متع ــة الاعت ــداء ع Vــى املجتم ــع ال ــذي
يرفضونه  .وقد بلغت جملة م@¤انيات منظمات الاجـرام -ـي الواليـات املتحـدة ٔالامريكيـة  ،كمـا تقـول مارغريـت جـوردون ،
ً
 25مليار دوالر سنويا .
إ 6Bـم أبن ــاء الاس ــر ال ــ ق ــال ع} 6ــا فيكت ــور بالدري ــدج  -ــي كتاب ــه عل ــم الاجتم ــاع املش ــار إلي ــه م ــن قب ــل ان ج ــدار العف ــة ف 67ــا
يتصــدع تحــت ثقــل التقــدم الرأســما_ي الصــناي  ،وان ٕالاحصــاءات املتحفظــة تشــ@< إ_ــى أن  25باملائــة مــن الزوجــات لهــن
عالقات جنسية برجال غ@< أزواجهن  ،وأن ماب@ن  50و  60باملائـة مـن الرجـال يمارسـون الزنـى  ،وأن اسـتطالعات الـرأي
ً
ً
قــد أثبتــت أن هنــاك اتجاهــا عامــا نحــو التســامح مــع هــذا " النشــاط "  ،ثــم يرتــب نتــائج هــذا " النشــاط" فيقــول  ،إن 25
ً
باملائ ــة م ــن ح ــاالت ال ــزواج تنت Áــ ب ــالطالق س ــنويا  ،أم ــا ع ــن ٔالاس ــر ال ــ التنت Áــ ب ــالطالق فيق ــول فردينان ــد لون ــدبرج ،
الامريكي - ،ي كتابه ال<¢ي وال<¢ي الفاحش )  " ( 1968ان قانون املنافسة الحرة ب@ن ٔالافراد -ـي املجتمـع ٔالامريكـي قـد أدى
إ_ى نشوء عقيدة مدمرة Éي عبادة النجاح الفردي ّ ،
خربت الحياة الاسرية ح للناجح@ن "  .وينقل عن كتاب كليفالند
ً
أمـ ــوري  :مـ ــن الـ ــذي قتـ ــل املجتمـ ــع ؟ قولـ ــه  " :إنـ ــه طبقـ ــا للدراسـ ــات الـ ــ قـ ــام 6²ـ ــا علمـ ــاء الـ ــنفس والاطبـ ــاء والبـ ــاحثون
الاجتماعيون -ي } شؤون ٔالاسرة {  ،تس6°لك الشركات الرأسمالية الجانب ٔالاك=< من وقت وجهد وحماس العامل@ن ف67ا ،
فيتحولــون إ_ــى نفايــات -ــي منــازلهم عــاجزين عــن أن يكونــوا ازواجــا أو آبــاء  .وحــ@ن اليــؤدي هــذا إ_ــى الطــالق تبقــى عالقــة
ً
الزوجية قائمة اسميا ب@ن زوج@ن متآكل@ن ال6mتم أحدهما باآلخر  ،يعانيـان كـل أنـواع املشـاعر املريضـة بمـا ف67ـا الشـعور
املزمن بالوحدة  ،وٕالاحباط الجن ، ³وادمان املخدرات والخمور " .
وي ــذكر فردينان ــد لون ــدبرج أن دراس ــة ش ــاملة للزوج ــات -ـ ـي منطق ــة ش ــيكاغو ق ــد أثبت ــت ا 6Bــن الينظ ــرن إ_ ــى شخص ــيات
ً ً
ازواجهن كأزواج بل " كممول@ن " البد م}6م لتكلفة الزواج ؤالابوة  ،وأن قليال جدا مـ}6ن لـد6mن أيـة فكـرة أو أي اهتمـام
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بنوع العمل الذي يقوم به ٔالازواج  ،وأن ثلث الزوجات -ي منطقة شيكاغو يعت=<ن أن الـزوج خـارج تكـوين ٔالاسـرة  ،وأن
ٔالاسرة Éي ٔالام وأوالدها فقط  ،أما ٔالاب فهو العائل املا_ي من خارجها  ،فهو اليقوم بوظيفة " الوالد " أصال  . . .الخ .
وليســت هــذﻩ إال امثلــة اخ<¥ناهــا عامــدين مــن آثــار الحضــارة " املاديــة الفرديــة الرأســمالية " -ــي صــياغة الشــباب وتكــوين
ً
ٔالاسـرة -ـي الواليـات املتحــدة الامريكيـة  .اخ<¥نـا الشــباب مـثال ألنـه أصـفى مراحــل العمـر للكشـف عمــا يحملـه ٕالانسـان مــن
حضــارة قبــل أن يكتســب مــا قــد يخالطهــا مــن مــؤثرات خارجيــة  ،هــذا بإجمــاع الدارســ@ن  .واخ<¥نــا ٔالاســرة ألن ٔالاســرة Éــي
حج ــر ٔالاس ــاس  -ــي التك ــوين الاجتم ــاي وأداة التواص ــل الحض ــاري ب ــ@ن ٔالاجي ــال ) فق ــرة  . ( 175واخ<¥ن ــا الوالي ــات املتح ــدة
الامريكيــة أل6Bــا تفتقــد الوجــود الاجتمــاي أو الحضــاري قبــل نشــأة النظــام املــادي الفــردي الرأســما_ي  ،فلــيس وراء قيمهــا
ً
الحضارية السائدة تراث حضاري غ@< ما ولدﻩ هذا النظام  .واخ<¥نـا كـل هـذا  ،اخ@ـ<ا  ،حـ اليخفـى عVـى أحـد التنـاقض
ً
ب@ن تلك الحضارة الغربية وب@ن الحضارة العربية تناقضا غ@< قابل للتوفيق أو للتلفيق أو لل¤¥ويق .
خالصة
 - 209كانــت خالصــة ماتقـ ّـدم مــن تخريــب وتغريــب أن نشــأت -ــي كــل قطــر عربــي طبقــة قوميــة الانتمــاء إقليميــة الــوالء ،
ماديــة البــاطن اســالمية الظــاهر  ،فرديــة البواعــث جمعيــة الغايــات  ،رأســمالية النشــاط اجتماعيــة ٔالاربــاح  ،تتعلــق 6²ــا
وتتغ ــذى عل 67ــا ش ــخوص م ــن الفالس ــفة واملفك ــرين والكت ــاب ؤالاس ــاتذة والتالمي ــذ  - . .ــي مقاب ــل أن تخ ــدم غاي 6°ــا وت ــروج
بضــاع6°ا بمــا يغرزونــه مــن مــذاهب وأفكــار وآراء  .وÉــي طبقــة نشــأت مــع الاســتعمار وأحاطــت بــه -ــي عزلتــه واســتعالئه عVــى
الشــعب واحتق ــارﻩ للجم ــاه@<  ،لت ــؤدي بالنياب ــة عن ــه  ،ولحس ــابه  ،نق ــض الحض ــارة العربي ــة م ــن بن ــاء شخص ــية ٕالانس ــان
ً
العرب ــي  ،ليس ــكت  ،ث ــم يقب ــل  ،ث ــم ير÷ ــ بالتع ــايش م ــع الاس ــتعمار  -ــي ال ــوطن العرب ــي املجـ ـزأ تبع ــا ل ــدرجات التخري ــب
والتغريب وتأث@<ها -ي إضعاف هيكل شخصيته .
الاستعمار الجديد
 - 210كانــت أو_ــى ضــربات الاســتعمار الجديــد تمكــ@ن الصــهاينة  ،بالــدعم املســتور أو املنكــور  ،ولــيس بالعــدوان الظــاهر
القـاهر  ،مــن اغتصــاب فلســط@ن وإقامــة دولــة صــهيونية عل67ــا ) اسـرائيل ( ســنة  1948وÉــي الســنة الــ يــؤرخ 6²ــا لبدايــة
ّ
تحول الاستعمار القديم إ_ى استعمار جديد  .وÉـي السـنة الـ حلـت ف67ـا الام=<ياليـة ٔالامريكيـة محـل الاسـتعمار ٔالاوروبـي .
ً
ً
وÉي السنة ال أصبح ف67ا علم الدعايـة واغتصـاب العقـول علمـا مع<¥فـا بـه ذا أصـول وفـروع  ،وÉـي السـنة الـ اكتمـل
ً
ً
فيه علم " الس=<نيطيقا " ) التأث@< غ@< املباشر ( بعد أن نجحت تجاربه ٔالاو_ى نجاحا فائقا خالل الحرب ٔالاوروبية الثانيـة
 .ومنذئـ ــذ  ،سـ ــتبقى القـ ــوات املسـ ــلحة الامريكيـ ــة " جـ ــاهزة " للتـ ــدخل عنـ ــد الفشـ ــل  ،ولكـ ــن -ـ ــي حـ ــدود ضـ ــيقة اليسـ ــمح
بتجاوزهـا الخــوف مــن اشــتعال حـرب ثالثــة مــع قــوة دوليـة موازيــة ومعاديــة وقــادرة Éـي الكتلــة الاشــ<¥اكية بقيــادة الاتحــاد
الســوفياتي  ،شــريك الواليــات املتحــدة الامريكيــة -ــي الحــرب ٔالاوروبيــة الثانيــة  ،و-ــي الانتصــار  ،و-ــي النفــوذ الكــوني  .و-ــي
ه ــذﻩ الح ــدود ض ــربت الوالي ــات املتح ــدة الامريكي ــة ع ــن طري ــق حارس ــة مص ــالحها إس ـرائيل ض ــرب6°ا ع ــام  1967وأوقع ــت
بمصر وسورية ؤالاردن هزيمة مزلزلة .
- - 211ي ٔالامة العربية  ،و-ي غ@< ٔالامة العربية من ٔالامم والشعوب الحية  ،كلما ا6Bزم الشعب  ،بدأت قوى الحياة فيه
تتجمــع للمقاومــة  .ويكــون أول ســؤال تطرحــه املقاومــة الحيــة هــو  :ملــاذا الهزيمــة ؟ ومــن قبــل  ، 1967ومــن قبــل ، 1948
ّ
بــل ومنــذ دوهــم العــالم كلــه باالســتعمار ٔالاجنäــ  ،طــرح هــذا الســؤال وأختلفــت ٕالاجابــات عنــه  .ونحــن نعــرف مــن تــاريخ
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الشرق ) كان يطلق -ي القرن املا÷ عVى كل ما أحتله ٔالاوروبيون ( كيف كانت إجابة املسلم@ن كافة عن هذا السؤال .
نعرفه ــا م ــن ت ــاريخ حرك ــات الاص ــالح ال ــدي : Äالوهابي ــة واملهدي ــة والسنوس ــية والقادري ــة  . .ال ــخ  .ونعرف ــه م ــن ت ــاريخ حرك ــة
التجديـد الاســالمي الــ بــدأها الغزا_ــي ونماهـا جمــال الــدين ٔالافغــاني ومحمــد عبـدﻩ وعبــد الــرحمن الكــواك äوابــن بــاديس
وحســن البن ــا  . .ال ــخ  .كان ــت كله ــا ت ــدفع باإلس ــالم الغ ــزو ٔالاجن äــ وت ــدافع باإلس ــالم ع ــن " ال ــوطن الق ــومي " فيق ــول جم ــال
ً
ً
واحدا ّ ،
فإن هذا ربمـا يكـون
الدين ٔالافغاني -ي " العروة الوثقى "  " :أنا ال أطلب أن يكون مالك ٔالامر -ي الجميع شخصا
ً
عسـ@<ا  ،ولكÄـ أرجـو أن يكـون سـلكان جمـيعهم القـرآن ووجهـة وحـد6م الـدين  ،وكـل ذي ملـك عVـى ملكـه يسـêى بجهــدﻩ
لحفظ ٓالاخر ما استطاع ّ
فإن حياته بحياته وبقاءﻩ ببقائـه "  .وحينمـا يـذهب إ_ـى روسـيا ثـم يعـود ي¥ـ<ك تالميـذﻩ مـن قـادة
حرك ــة التجدي ــد ٕالاس ــالمي  :عب ــد الرش ــيد إب ـراهيم  ،وع Vــي م ــاردن  ،ويوس ــف اكتش ــورا  ،وأحم ــد اغ ــا اوغل ــو  ،وعب ــد ﷲ
اناباي  ،وشاكر محمدية ومائة آخرين  ،ليؤسسوا حزب " اتفاق املسلم@ن " )  ( 1905لقيادة معارك التحرر الـوط Äمـن
الاحتالل الرو  ) .لم تسمح روسيا القيصرية بعقد مـؤتمرﻩ التأسي³ـ  ،فاسـتأجر املؤسسـون سـفينة بضـائع حملـ6°م
عVــى 6Bــر الفولجــا وقبــل أن تصــل إ_ــى حيــث تفــرغ البضــائع كــان مــن حملــ6°م قــد فرغــوا مــن تأســيس الحــزب (  .ويــذهب
داعية الجامعة ٕالاسـالمية عبـد الـرحمن الكـواك äإ_ـى اعتبـار ج¡6ـة " الجامعـة ٕالاسـالمية " رابطـة دفـاع وطÄـ ضـد تسـلط
ً
ٔالاتـراك املســلم@ن  .ومــا أن تبــدأ محاولــة اغتصــاب فلســط@ن حــ ينــدفع " ٕالاخــوان املســلمون " مــن مصــر ويقــاتلوا قتــاال
ً
ً
باسال دفاعا عن فلسط@ن العربية  ،ويستدركوا ما فات -ي وثائقهم فيضيفوا " الوحدة العربية " قبل الوحدة ٕالاسالمية
ً
 ،و -ــي ٕالاتج ــاﻩ إل 67ــا  ،ه ــدفا م ــن اه ــداف جم ــاع6°م ) فق ــرة  . ( 104و -ــي املش ــرق العرب ــي  ،حي ــث التح ــرر العرب ــي يواج ــه
الســيطرة ال<¥كيــة لــم يلبــث الــوي القــومي أن يفلــت مــن مرحلــة التضــاد الظــاهري الــذي خلقــه تظــاهر املســيطرين ال¥ــ<ك
بإلسالم  ،فيجمع ابتداء من عام  1943ب@ن القومية وٕالاسالم -ي عالقة " استقالل وتكامل " -ي سبيل البعث 1960 ) . .
(  .ثم مايزال الوي القومي عVى حقيقه العالقة ب@ن العروبـة والاسـالم ينمـو مـن خـالل التجربـة ومـن خـالل العلـم إ_ـى مـا
تخوض فيه من حديث قريب مما يخوض فيه كث@<ون من أبناء هذﻩ ٔالامة العربية املسلمة  ،بعضهم يج6°د -ي ٕالاسالم
وبعض ــهم يج 6°ــد  -ــي العروب ــة  ،وغاي ــة ك ــل اج 6°ــاد أن ي ــرد ع Vــى حمل ــة التخري ــب والتغري ــب ال ــ ش ـ ّـ}6ا ع Vــى ٔالام ــة العربي ــة
ً
الاس ــتعمار الظ ــاهر وطبقت ــه العميل ــة  .وق ــد بل ــغ الاج 6°ــاد  -ــي ٕالاس ــالم ح ـ ّـدا احتض ــن في ــه  ،باإلض ــافة إ_ ــى ه ــدف التح ــرر ،
وه ــدف الوح ــدة  ،ه ــدف الاش ــ<¥اكية  ،وطالعتن ــا م ــن ص ــفوف العلم ــاء بال ــدين  ،و " ٕالاخ ــوان املس ــلم@ن " كت ــب وكتابل ــت
ومواقف تساند حركة التقدم العربي بما تعرفه من ٓالايات ؤالاحاديث وسوابق ال<¥اث . . .
وكــان كــل هــذا مصــدر قــوة هائلــة لحركــة التحــرر العربــي  .وكــان مزيــد منــه البــد أن يــؤدي إ_ــى اجابــة حاســمة و6Bائيــة عــن
السؤال  :ملاذا كانت الهزيمة  ، 1967وما العمل ؟
ولكن . .
- 212ولكن قد حقق الاستعمار الامريكي اهدافه من حرب - 1967ي اتفاقيات كامب دفيد )  ، ( 1979واصـبحت مهمتـه
ً
التاليــة " اســتقرار الوضــع 6Bائيــا "  ،ولــن يكــون ذلــك إال بتــدم@< " ٕالانســان العربــي " ولــيس بتخريبــه فقــط  .البـد مــن تفريــغ
ه ــذﻩ ٔالام ــة م ــن مص ــدر قو 6ــا الحض ــاري  .التكف ــي التجزئ ــة  .الب ــد م ــن التفتي ــت  .لق ــد قطع ــت التجزئ ــة الاقليمي ــة حب ــل
الاعتصــام القــومي  .واثبتــت هزيمــة  1967أن حبــل الوطنيــة الاقليميــة أوÉــى مــن أن يعتصــم بــه  .فــالذ كــل مــذعور مــن
ً
الضياع بما يعصمه من عالئق أدنى  :الطائفية  .ولم يكن غريبا أن تبدأ طائفـة -ـي لبنـان الحـرب ٔالاهليـة لتقسـيم لبنـان
بعـد أقـل مــن شـهرين مــن توقيـع اتفــاق فـض الاشـتباك الثــاني بـ@ن حــاكم مصـر والصــهاينه ) أول أيلـول  /ســبتم=< ( 1975
وأن تبدأ بعدها محاولة انفصال طائفي بربري -ي املغرب  ،و-ي السودان  ،و-ي مصر  . . .ولم ال ؟ !
منــذ  1948والصـراع العربــي الصــهيوني دائــر حــول نقطــة مركزيــة  :ملــن تكــون أرض فلســط@ن ؟ ولــيس ثمــة ّ
أي خــالف بــ@ن
العــرب والصــهاينة حــول هــذﻩ النقطــة  .يقــول العــرب ان فلســط@ن أرض مغتصــبة مــن الشــعب العربــي  .فلســط@ن ليســت
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ً
ً
محتلة أرضا وبشرا كما كان الوضع قبـل  ، 1948بـل فلسـط@ن ٔالارض اغتصـبت وأخليـت مـن الشـعب العربـي إال القليـل
واسـتوط}6ا الصــهاينة الغاصـبون  ،وأقــاموا عل67ــا دولـة أســموها اسـرائيل  .إن واقـع أمرهــا قريــب الشـبه بــالواقع الاســ<¥ا_ي
والامريكي بعد ابادة البشر إال القليل وإقامة مجتمعات ودول من املهاجرين عل67ا ينحصر الفـرق -ـي أن الشـعب العربـي
لم يبد ولكنه يحيط بأرضه املغتصبة إحاطة كثيفة يريد اس<¥دادها .
هــذا ه ــو الواقــع م ــن وجهــة نظ ــر عربيــة  .والتختل ــف الرؤيــة الص ــهيونية لهــذا الواق ــع عــن الرؤي ــة العربيــة إال  -ــي التق ــويم
ً
فعنــدهم فلس ــط@ن أرض اغتص ــ¡6ا الع ــرب م ــن الش ــعب ال 67ــودي من ــذ الف ــتح ٕالاس ــالمي  .فلس ــط@ن ل ــم تك ــن محتل ــة أرض ــا
ً
ً
وبش ـرا قب ــل  ، 1948ب ــل فلس ــط@ن ٔالارض اغتص ــبت من ــذ أربع ــة عش ــر قرن ــا واخلي ــت م ــن الش ــعب ال 67ــودي إال القلي ــل ،
واس ــتوط}6ا الع ــرب الغاص ــبون وض ــموها إ_ ــى دول ــة س ــموها دول ــة الخالف ــة إ_ ــى أن احتله ــا الانكل@ ــ . ¤ان واقعه ــا ك ــان قري ــب
الشــبه بــالواقع الاســ<¥ا_ي والامريكــي بعــد إبــادة البشــر واقامــة مجتمعــات ودول مــن املهــاجرين إل67ــا  .ينحصــر الفــرق -ــي أن
الشعب ال67ودي لم يبد ولكنه تشتت -ي أقطـار الارض إ_ـى أن قادتـه الحركـة الصـهيونية إ_ـى فلسـط@ن السـ<¥دادها خاليـة
من البشر فاس<¥دها واقام عل67ا دولته اسرائيل .
ً
ً
بصيغة أخرى يرى العرب أن فلسط@ن قـد تعربـت أرضـا وبشـرا منـذ الفـتح ٕالاسـالمي  ،وهـم اليسـتطيعون تفسـ@< أو ت=<يـر
هذا التعريب إال بقوان@ن تطور املجتمعات من القبائـل إ_ـى الشـعوب إ_ـى ٔالامـم  ،وتطـور الحضـارة مـن قبليـة إ_ـى شـعبوية
إ_ى قومية  ،ودور ٕالاسالم -ي البناء الحضاري العربي  ،أي اليسـتطيعون تفسـ@<ﻩ أو ت=<يـرﻩ إال ب ّ
ـردﻩ إ_ـى أصـوله القوميـة ،
ً
ً
حينئذ تكون فلسط@ن جزءا من ٔالامة العربية ويكون تحريرها داخال -ي نطاق حركة التحرر القومي العربي .
ً
ً
ً
وبصيغة اخرى يرى الصهاينة أن الفتح ٕالاسالمي ليس إال غزوا وعدوانا غ@< مشروع  ،مجردا من الفاعلية الحضـارية ،
بل هو مثل كل الغزو العدواني معطل للتطور الحضاري  ،وبالتا_ي فإن من حق ال67ود أن يقاتلوا الغزاة ويطردوهم مـن
ٔالارض ويس<¥دوها ليستأنفوا مس@<6م الحضارية  .وهكذا أسموا حرب  1948حرب التحرير . .
ومن هنا كانت قضـية الصـراع حـول أرض فلسـط@ن " ملـن تكـون ؟ " قضـية املسـلم@ن -ـي جميـع أنحـاء ٔالارض  .ألنـه صـراع
يتصــل بمشــروعية الفــتح ٕالاســالمي وحــق املســلم@ن -ــي العــيش -ــي ســالم عVــى ٔالارض الــ أســلموا ف67ــا أو حملهــم ٕالاســالم
ً
إلل67ا منذ  14قرنا  .ولك}6ا من ناحية أخرى كانـت قضـية كـل الشـعوبي@ن الـذين بقـوا مـن سـاللة الـذين كـانوا يقيمـون -ـي
تلــك ٔالارض قبــل الفــتح ٕالاســالمي  ،مثــل ٔالاشــوري@ن -ــي الشــام  ،والاقبــاط -ــي مصــر  ،وال=<بــر -ــي املغــرب  .وكــان انتبــاﻩ كــل
ً
ٔالاطــرف مشــدودا ملعرفــة مــا الــذي ســينت Áإليــه الصـراع  .ولــم يكــن الصـراع لينتÁــ باالنتصــار -ــي الحــروب  ،ولكــن بــإقرار
أحـد طر-ـي الصـراع بحــق الطـرف ٓالاخـر -ـي أرض فلســط@ن  .إن أقـر ال67ـود بأ6Bـا أرض عربيــة ينتÁـ الصـراع وتبـدأ مشــكلة
السكان وماذا يفعل العرب بال67ود م}6م  .وإن ان6°ت بإقرار العرب بحق الصهاينة  ،فقد اقـروا -ـي الوقـت ذاتـه بحـق كـل
بقاي ــا الش ــعوب ال ــ فتحه ــا ٕالاس ــالم بحقه ــم  -ــي تحري ــر أوط ــا6Bم م ــن الغ ــزو ٕالاس ــالمي وتحريره ــا واس ــ<¥دادها كم ــا فع ــل
الصــهاينة  . .وكــان كــل طــرف يحضــر نفســه ملواجهــة املوق ــف حــ@ن يثبــت ملــن الحــق  .وإذا 6²ــم يشــهدون -ــي أول أيل ــول /
ســبتم=<  1975أك=ــ< دولــة عربيــة إســالمية  ،تقــرر فجــأة الاع ¥ـ<اف باس ـرائيل  .الاع ¥ـ<اف بــأن بقايــا الشــعب الــذي كــان -ــي
ً
ً
فلســط@ن يــوم الفــتح ٕالاســالمي مــن ّ
حقــه أن يســ<¥د أرضــه  ،ومــا يعنيــه مــن ٕالاق ـرار ضــمنا بــأن الفــتح اإســالمي كــان غــزوا
ً
ّ
الحال عل67م وعVى دي}6م وأرضهم . .
عدوانيا غ@< مشروع  . .فدخل املسلون مرحلة الخطر
وكــان املفــروض واملتوقــع مــن أي شخصــية مســامة ســوية تكثيــف الجهــود والتحامهــا عVــى املســتويات املاديــة والبشــرية ،
ً
والفكرية والدعائية والقتالية  ،دفاعا عن العروبة باسم الاسالم .
- 213ومن ناحية أخرى كان القوميون يدركون  ،منذ بداية وع67م القومي  ،أن فلسط@ن جزء كأي جزء من أمة عربية
مكتملة التكوين  ،وأن اغتصاب فلسط@ن هو اغتصاب واقع عVى جزء من الـوطن العربـي البـد أن يسـ<¥د بصـرف النظـر
عن هوية أو جنس أو دين أو لغة أو لون املغتصب@ن .
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وما كانوا يسـتطيعون ت=<يـر هـذا املوقـف أو تفسـ@<ﻩ إال ب ّ
ـردﻩ إ_ـى وحـدة التكـوين القـومي الحضـاري الـذي انشـأ بـه ٕالاسـالم
ً
أمــ6°م بعــد أن كانــت قبائــل وشــعوبا  ،فــإذا 6²ــم يشــهدون -ــي أول أيلــول  /ســبتم=<  1975اك=ــ< دولــة عربيــة إســالمية تقــرر
فجــأة الاع ¥ـ<اف باس ـرائيل  .الاع ¥ـ<اف بــأن القبائــل والشــعوب مــاتزال باقيــة كمــا كانــت -ــي مراحلهــا املتخلفــة  ،وأن أمــ6°م
العربية الوجود لها أو التستحق الوجود .
فدخل القوميون مرحلة الخطر الحال عVى أم6°م .
وكــان املفــروض واملتوقــع مــن أي شخصــية عربيــة ســوية تكثيــف الجهــود والتحامهــا عVــى املســتويات املاديــة والبشــرية ،
ً
الفكرية والدعائية والقتالية  ،دفاعا عن ٕالاسالم باسم العروبة .
ً
ً
ً
 - 214كان هذا هو املفروض واملتوقع واملمكن  .ولو تحقق لكان قمينا إن عاجال وإن آجال بأن يحشـد الجمـاه@< العربيـة
ً
مـن املحـيط إ_ـى الخلـيج تحـت رايـة قوميـة واحــدة  ،رمـزا لوحـدة وط}6ـا العربـي وحضـار6ا ٕالاسـالمية  ،والسـتجاب لدعوتــه
ً
كـ ّـل عربــي ســو ّي الشخصــية ألنــه حينئــذ اليســتجيب إال ل¤åوعــه التلقــائي عVــى الســجية والشــتعلت ٔالارض العربيــة ثــورة
تحــرق ح ــدود التجزئ ــة ّ ،
وتطه ــر فلس ــط@ن و 6ــزم ٕالام=<يالي ــة ٔالامريكيــة  ،وألس ــهم ف 67ــا ك ــل عرب ــي س ــو ّي الشخص ــية  ،ألن ــه
ً
حينئذ يثور دفاعا عن ذاته .
والشك عندنا -ي ان ٕالام=<يالية ٔالامريكية  ،بما هو -ي حوز6ا مـن إحصـاءات ومعلومـات  ،وبمـا لـد6mا مـن علمـاء وبـاحث@ن
ودارســ@ن  ،وبمــا Éــي متقدمــة فيــه مــن علــوم تــاريخ الحضــارات  ،والحضــارت املقارنــة  ،علــم الحضــارات التطبيقــي  ،وبمــا
تملك ــه م ــن تف ــوق  -ــي أدوات ٕالاع ــالم والدعاي ــة وغ ــزو العق ــول  ،كان ــت تتوق ــع ه ــذا املف ــروض املتوق ــع  ،وتع ـ ّـد الع ـ ّـدة ح ــ
ً
اليكون ممكنا  .فسلطت وبطرق مباشرة وغ@< مباشرة  ،عVى الشـعب العربـي جماعـة سـبق أن ضـرب6°م التجزئـة وغ ّـرب6°م
 ،فكــانوا أوهــن شخصــية مــن أن يتمـ ّـردوا عVــى مــايراد مــ}6م أو ان يرفضــوا ّ ،
وكونــت مــ}6م  ،ســواء عرفــوا أو لــم يعرفــوا ،
فرقة هدامة  ،غاي6°ا  ،سواء قصدت أو لم تقصد ٕ ،الاجهاز عVى ٔالامة العربية  ،باالسلوب نفسه الذي عرفناﻩ من قبـل
ّ
املسماة قوان@ن القهر الدعائي ) فقرة . ( 173
 ،وقوانينه الخمسة
ً
فهــم أوال بــدون اســتثناء يتمتعــون -ــي محــيطهم الاجتم ـاي العربــي " بمراكــز اجتماعيــة دينيــة ) فمــ}6م الائــوة  ،واملشــايخ ،
واملتخرجــون مــن املعاهــد الدينيــة وقــادة الجماعــات الاســالمية  ،وأســاتذة الشــريعة -ــي الجامعــات  ،وموظفــوا ٕالافتــاء -ــي
ّ
والكتــاب واملثقفــون ( ؛ أو ماليــة ) فمــ}6م كــل أصــحاب
الــدول ( ؛ أو علميــة ) فمــ}6م الكــاترة  ،ؤالاســاتذة -ــي الجامعــات ،
املاليــ@ن مــن الرأســمالي@ن ورجــال ٔالاعمــال وأصــحاب البنــوك ومــن قــار6²م ث ـراء مــن " النفطيــ@ن " ( ؛ أو عشــائرية ) فمــ}6م
ً
ً
أمـراء ورؤســاء طوائــف  ،وقــادة أقليــات (  . .أي أن كــال مــ}6م ذو مركــز يضــفي عليــه مقــدرة خاصــة عVــى التــأث@< -ــي صــياغة
آراء وتحديد اتجاهات مواطن67م إما عن طريـق التوجيـه أو عـن طريـق التقليـد "  ،ولـيس مـن بيـ}6م  -عVـى امتـداد الـوطن
العربي  -شخص عربي واحد يمكن أن يقال إنه "عادي "  . .فهم " لوبي " نموذ ي
غاي ــة ه ــذا " الل ــوبي " ) الفرق ــة (  ،نق ــض البن ــاء الحض ــاري العرب ــي  .ومل ــا ك ــان ال ــذين يحرك ــو6Bم مباش ــرة  ،أو بطري ــق غ@ ــ<
مباشــر  ،يعلمــون علــم اليقــ@ن مــن دراســة الحضــارة العربيــة أ6Bــا قوميــة إســالمية  ،فقــد انشــطرت الفرقــة إ_ــى فــريق@ن .
فريــق لــنقض املضــمون الحضــاري القــومي الــذي يتجســد -ــي وحــدة الــوطن العربــي  ،وفريــق لــنقض املضــمون الحضــاري
ٕالاســالمي الــذي يع=ــ< عنــه بالــدين  .ولكــن هــذا الانشــطار لــم يلــغ وحــد6م كــأداة  ،ووحــدة غــاي6°م كوظيفــة  .داللــة هــذا أن
ً
ً
كــال مــ}6م ي=ــ<ر وجــود الفريــق ٓالاخــر ويدعمــه ويغذيــه  .فاالج6°ــاد -ــي الاســالم مبــاح ومرغــوب  .كــان كــذلك دائمــا  ،ومــا يـزال
كــذلك  ،ســواء كــان ثمــة دعــوة إ_ــى العلمانيــة أو لــم تكــن  .ف@<كــز الفريــق ٔالاول عVــى مــا يســميه التيــار العلمــاني  ،ويجســم
ّ
خطرﻩ  ،ويسند إليه الكفر البواح ويحرض عليه املسلم@ن لي=ـ<ر وجـود فريـق علمـاني ويدعمـه ويغذيـه  .والفكـر العلمـاني
ً
) الفــردي اللي=<ا_ــي الرأســما_ي ( كــان موجــودا منــذ وجــود الاســتعمار  ،وقــد تــأثر بــه دعــاة ٕالاصــالح الــدي Äوالاجتمــاي ممــن
اتصلوا بأوروبا وأعجبوا ب}6ض6°ا ح قبل الاستعمار ومثالهم رفاعة الطهطـاوي ؛ بـل ان حركـة التجديـد الاسـالمي كانـت
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ً
ً
ردا عVى املوجة العلمانية ٔالاوروبية تأثرت 6²ا بما تنطوي عليه من اقرار بأن " التقليد " السلفي كان حائال ب@ن املسلم@ن
وب@ن مباراة ٔالاوروبي@ن -ي التقدم  ،ولكن الفريق الثاني من اللـوبي يركـز عVـى مـا يس ّـميه التيـار ٕالاسـالمي  ،ويجسـم خطـرﻩ
ويســند إليــه الجمــود الرجêــي  ،ويحــرض عليــه املتطلعــ@ن إ_ــى التقــدم  ،لي=ــ<ر وجــود فريــق ديÄــ ويدعمــه ويغذيــه  .وهمــا ،
ً
الفريقــان  ،يتبــادالن " الاع ¥ـ<اف " ليكــون وجودهمــا مشــروعا  .فمــع أن كــل دعــاة العلمانيــة يعرفــون أن لــيس -ــي الاســالم
كهانــة وال رجــال ديــن وال مؤسســة دينيــة  ،إال أ6Bــم يتحــدثون عــن الفريــق ٓالاخــر بصــف6°م " رجــال الــدين "  ،و6²ــذﻩ الصــفة
يم@ــ¤ون أنفســهم عــ}6م ويم@ــ¤و6Bم  ،ويمــدو6Bم بأســباب الكهانــة ويع<¥فــون لهــم 6²ــا  ،فــإذا بالكهنــة يتخــذون مــن الــدعوة
ً
ً
ً
ً
ً
العلمانية وفريقها م=<را ليحتكروا ألنفسهم ٕالاسالم عنوانا وعقيدة وشريعة وتفس@<ا وفقها واج6°ـادا بحجـة أ6Bـم يـردون
ً
ع ــن ٔالام ــة مخ ــاطر فري ــق العلم ــاني@ن  .وهم ــا مع ـ ًـا يث@ ـ<ان معرك ــة فيم ــا بي}6م ــا ّ
محركه ــا م ــن م}6م ــا أك ¢ــ< مق ــدرة ع Vــى نق ــض
التكــوين الحضــاري لألمــة العربيــة  .فباســم ٕالاســالم ينــاهض فريــق مــ}6م القوميــة حــ ينـ ّ
ـدس -ــي العقــول  ،انــه التوجــد
قوميـة  ،فـال توجـد أمـة عربيـة  ،فـال يوجـد وطـن عربــي  ،فـال 6mـم ٕالاسـالم مـن الصـراع العربـي الصـهيوني إال تحريـر " بيــت
املقــدس " أو_ــى القبلتــ@ن وثالــث الحــرم@ن فيختصــر الص ـراع عVــى الــوطن إ_ــى ص ـراع عVــى مبÄــ  .وباســم التقــدم ينــاهض
ً
ً
ً
ً
ً
الفريق ٓالاخر ٕالاسالم نظاما  ،ليفسح مجاال لقبول الناس نظامـا فرديـا -ـي ذات جـوهرﻩ  ،لتنفـرط ٔالامـة العربيـة أفـرادا ،
لكل واحد م}6م انتماؤﻩ إ_ى ذاته  ،ووالؤﻩ إ_ى مصلحته .
وليس مـا يقـوم بـه أي فريـق م}6مـا دعـوة إسـالمية أو علمانيـة  ،بـل Éـي " دعايـة " صـريحة " العالقـة لهـا باالج6°ـاد الفكـري
ي شؤون الدين أو -ي شؤون الدنيا . - 215فكــل فريــق م}6مــا يركــز عVــى مقولــة بســيطة  :مبــدأ أو شــعار " يبثــه ويكــرر بثــه بــدون تشــتيت انتبــاﻩ الجمــاه@< إ_ــى
ً
فرعياتـه أو تطبيقاتـه أو آثــارﻩ حـ يصـبح لصــيقا بالعقـل الـواي أو بالعقــل البـاطن  ،بحيـث أن مجــرد ذكـرﻩ يضـع املتــأثر
ً
بــه -ــي وضــع نف³ــ وعصـ ّ
ـ äوفســيولو ي معـ ّـ@ن يجعلــه قــابال للتصــرف املســ6°دف " ) قــانون القهــر الــدعائي ٔالاول  -فقــرة
. ( 159
فريــق يرفــع شــعار " الشــريعة الاســالمية " ويركــز عVــى أن الهــدف الوحيــد ٔالاوحــد الــذي يجــب أن تتجــه إليــه الجهــود هــو
ً
تطبيقهـا وفــورا  ،ولكنــه اليقـول ماالـذي يقصــدﻩ عVـى وجــه التحديــد بالشـريعة ٕالاســالمية  ،هــل Éـي شــرع ﷲ كمــا جــاءت
به ٓالايات املحكمات -ي القرآن  ،أم Éي املذاهب الفقهية ؟ وإذا كانت املذاهب الفقهية  ،فهل Éي مذاهب القرون ٔالاو_ى
بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم  ،أم Éي مذاهب تقوم عVى أصول مـن القـرآن حـ لـو اج6°ـد ف67ـا املعاصـرون ؟
ً
وإذا كانت املذاهب الفقهية السلفية فأي مذهب يعنيه بالشريعة الاسالمية ؟ وإذا اختار مذهبا  ،و-ي كل املـذاهب آراء
مختلفــة وراجحــة ومرجوحــة  ،فــأي رأي يريــد لــه أن يكــون هــو الشــريعة الاســالمية؟ فــإن كانــت الشــريعة ٕالاســالمية Éــي
انتقاء مايالئم مصالح املسلم@ن -ي هذا العصر  ،فمن الذي ينتقي ويختار ؟ وإذا كان هو الذي ينتقى ويختـار فمـا الـذي
انتقاﻩ واختارﻩ ؟ وإذا كان قد انتقى  ،فما Éي قواعد الشريعة الاسالمية ال يرى أ6Bـا مالءمـة لتنظـيم وتحقيـق مصـالح
املســلم@ن -ــي هــذا العصــر ولــم يكــن لهــا ســابقة -ــي املــذاهب؟  . . . .لــو كــان داعيــة ألجــاب وكتــب ونشــر الصــيغة الــ يراهــا
لعالقــات البشــر -ــي هــذا العصــر بمــا يحقــق مصــالح املســلم@ن  ،كمــا فعــل بعــض الــدعاة -ــي الــوطن العربــي وخــارج الــوطن
العربي  .ولكنه ليس داعية  ،إنه جهاز دعاية الأك <¢وال أقل  ،فيكتفي بالشعار  ،املبدأ .
ً
 - 216أما فريق العلماني@ن من " اللوبي " ّ
املوحد فهو يرفع شعارا أصبح " مودة " هـو " حقـوق ٕالانسـان "  .وقصـة حقـوق
ً
ٕالانسان هـذﻩ مـن أغـرب قصـص الفكـر اللي=<ا_ـي ومؤلفـات عصـر التنـوير ٔالاوروبـي  .لعلنـا نقصـها يومـا بالتفصـيل  .يكفينـا
ً
ً
ٓالان أن نعرف أن " حقوق ٕالانسان " عنوان أو شعار أو مبدأ ّ
مجرد  .وÉي عVى مستواها هذا تعت=< نموذجا مثاليا إلغواء
العقول واغتصـا6²ا  .وأيـن ٕالانسـان الـذي اليسـ6°ويه أن تكـون لـه حقـوق مقدسـة سـلبقة عVـى مجتمعـه  ،وأسـم مـن أي
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نظـام فيــه ؟ ان العنــوان وحــدﻩ يكفيــه ويرضــيه ويغريــه  .أمــا مــاÉي هــذﻩ الحقــوق ؟ ومــا هــو مصــدرها ؟ وكيــف تتحقــق -ــي
الواقع ؟ و-ي أي مجتمع ؟ و-ي أي زمان ؟ فال أحد يقول وال أحـد يسـأل إال بعـد أن تصـبح " حقـوق ٕالانسـان  -الشـعار "
لص ــيقة ب ــالعقول الواعي ــة وغ@ ــ< الواعي ــة  .حينئ ــذ ق ــد يع ــرف الض ــحية أن اغتص ــاب عقل ــه أو ت ــدم@< حض ــارته يس ــتحق
الاستســالم  ،ألنــه ممارســة لحريــة ال ـرأي وحريــة التعب@ــ< " دون تقيــد بقيمــه الحضــارية " فيستســلم  .أمــا إذا ســأل  :مــاÉي
هذﻩ الحقوق  ،فـإن الع ّـد الينتÁـ  .فمنـذ صـدور ديتـور واليـة فرجينيـا الامريكيـة )  12حزيـران  /يونيـو  ( 1776ثـم صـدور
إعالن استقالل الواليات املتحدة الامريكية الذي صاغه جيفرسـون )  4تمـوز  /يوليـو  ( 1776ثـم إعـالن حقـوق ٕالانسـان
واملواطن الذي أصـدرته الثـورة الفرنسـية )  27آب  /اغسـطس  ( 1789ثـم إعـالن حقـوق الشـعب العامـل الـذي أصـدرته
الث ــورة الروس ــية ) 16ك ــانون الث ــاني  /ين ــاير  ( 1918ح ــ ٕالاع ــالن الع ــالم لحق ــوق ٕالانس ــان ال ــذي أص ــدرته هيئ ــة ٔالام ــم
ً
ً
ً
ً
املتحدة )  10كانون ٔالاول  /ديسـم=<  ، ( 1948وحـ ٓالان  ،صـدر نحـو خمسـ@ن إعالنـا وميثاقـا واتفاقـا دوليـا حـول حقـوق
ً
ٕالانســان  ،وقــد يمتــد العـ ّـد راجعــا ليشــمل العهــد الكب@ــ< )  ( 1215وبيــان الحقــوق )  ( 1627وقائمــة الحقــوق ) ( 1668الــ
ً
صــدرت -ــي انكل ¥ـ<ا واســتقت م}6ــا اعالنــات حقــوق الانســان الامريكيــة كث@ ـ<ا مــن مباد6ªــا املعلنــة  .والبــد أن يمتــد العــد إ_ــى
ً
ماتزال هيئة ٔالامم املتحدة مشغولة بصياغته من حقوق  .ولن يفتقـد هـواة العـد والاحصـاء -ـي أغلـب الـدول دسـتورا أو
ً
ً
وثيقــة تعت=ــ< بالنســبة إ_ــى مصــدر6mا بيانــا أو إعالنــا لحقــوق ٕالانســان  .وحــ@ن يصــل العـ ّـد إ_ــى دول امريكــا الجنوبيــة حيــث
ً
إعالن ــات حق ــوق ٕالانس ــان أك ¢ــ< ش ــموال وأك ¢ــ< صـ ـرامة  ،س ــيجد أن تل ــك ال ــدول ق ــد تق ــدمت من ــذ ع ــام  - 1948ــي جمي ــع
ً
ً
املجاالت  ،ولو تقدما بطيئا  ،إال -ي مجال اح<¥ام حقوق ٕالانسان فإ6Bا تتخلف سنة بعد سنة كما قـال جـروس اسـبيل
الاستاذ -ي جامعة مونتفيديو ) أورغواي ( فيما نشرته منظمة يونسكو عام . 1978
ً
ولقــد ظــن أنــور الســادات الــرئيس الســلبق لجمهوريــة مصــر العربيــة  ،يومــا  ،ان مصــر العربيــة لــم يعــد ينقصــها - ،ــي ظـ ّـل
ً
حكمه  ،إال أن تصدر إعالنا لحقوق ٕالانسان  ،فاستف الشعب -ي هذا الظن يوم  20نيسان  /ابريل  ، 1979ثم أعلن
ّ
أن الشــعب العربــي -ــي مص ــر قــد وافــق بأغلبيــة تتج ــاوز  99باملائــة عVــى إصــدار " إع ــالن حقــوق ٕالانســان املصــري " .ول ــم
يصــدر ٕالاعــالن قــط  .ربمــا ألن القضــاء العــا_ي -ــي مصــر كــان لــه رأي ىخــر  .فقــد كانــت املحكمــة العليــا منعقــدة لتق®ــ -ــي
دســتورية بعــض الق ــوان@ن ) الــدعوى رق ــم  1لســنة  36قض ــائية ( فقضــت ي ــوم  5نيســان  /ابري ــل  ، 1975بــأن امليث ــاق "
ال ــذي قدم ــه جم ــال عب ــد الناص ــر إ_ ــى امل ــؤتمر ال ــوط Äللق ــوى الش ــعبية فأص ــدرﻩ ي ــوم  30يوني ــو  1962ه ــو بمثاب ــة إع ــالن
لحقوق ٕالانسان -ي مصر " . . .
ً
إن واحدا من حقوق الانسان ال ت¡6ر املثقف@ن والساسة  ،ويضـفون عل67ـا القدسـية  ،ربمـا مـن أجلـه  ،هـو حـق العمـل
الجم ــاي امل ـنظم  -ــي ص ــيغه املتع ــددة م ــن أول الجمعي ــات الخ@<ي ــة إ_ ــى النقاب ــات املهني ــة إ_ ــى ٔالاح ـزاب  .لق ــد نص ــت امل ــادة
العشـ ــرون مـ ــن ٕالاعـ ــالن العـ ــالم لحقـ ــوق ٕالانسـ ــان فقالـ ــت  " :لكـ ــل شـ ــخص الحـ ــق -ـ ــي حريـ ــة الاشـ ــ<¥اك -ـ ــي الجمعيـ ــات
ً ً
والجماعـات السـلمية " ومنذئـذ أصـبح عنوانـا ثابتــا -ـي بـرامج أغلـب ٔالاحـزاب  .ومــن غرائـب قصـة حقـوق ٕالانسـان أن هــذا
الحق ذاته كان يعت=< -ي إعالن حقوق ٕالانسان واملواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسـية " اعتـداء" عVـى حقـوق الانسـان
املقدســة  .إذ أن ال ¥ـ¤ام الفــرد املنتمــ إ_ــى جماعــة بمــا تقــررﻩ ٔالاغلبيــة هــو إهــدار لحريتــه الفرديــة املقدســة -ــي أن يختــار
ً
لنفسه ما يشاء  .فأصدرت الثورة الفرنسية فيما ب@ن  14و 17حزيران  /يونيو  1791مجموعة من القوان@ن عرفت معا
باسم " قانون شابلي@< " تدين وتحرم تأسيس الجمعيات أو النقابات أو املنظمات الجماعية  . . .الخ .
ً
إن الطــرح اللي=<ا_ــي لشــعار " حقــوق ٕالانســان " مجــردا مــن مضــمون محـدد -ــي زمــان معــ@ن ومجتمــع معــروف  ،قــد اســتفز
ً
مــن قبــل كث@ـ<ا مــن املفكــرين -ــي أوروبــا ذا6ــا فــأنكروا واســتنكروا فكــرة الحقــوق املقدســة الســابقة عVــى وجــود املجتمــع )
اميل دوركهـايم  -جـورج دا-ـي  -دي بونالـد -جوزيفـدي ميسـت@<  -هـانس كـيلس (  . .الـخ  ) :فلسـفة اللي=<اليـة تـأليف اميـل
ً
م@<و )  . ( 1950أما -ي العالم الثالث الذي ننتم إليه فيكفي أن نضرب مثال من املؤتمر الذي انعقـد -ـي كلبـول عاصـمة
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افغانس ــتان  ،م ــاب@ن  12و 14أي ــار  /م ــايو  1964لدراس ــة " حق ــوق الانس ــان  -ــي ال ــدول النامي ــة " حي ــث ك ــاد الاجتم ــاع أن
ً
ينعقد عVى أن املفهوم املجرد لحقوق الانسان يمثل عVى املستوى التطبيقي ترفا قد تسـتطيع الـدول املتقدمـة تحقيقـه
 ،أما الـدول الناميـة فÁـ -ـي حاجـة إ_ـى دولـة " راعيـة " مسـؤولة عـن أن تحقـق لرعاياهـا التنميـة الكافيـة ليكـون ٕالانسـان
ً
ً
إنسانا  ،وهو اليكون إنسانا إذا أخضعه الفقر واملرض والجهل ملا يخضع له ال¡6ائم من قوان@ن غريزية .
ً
ً
ــي يــوم  22تشــرين ٔالاول  /اكتــوبر  1984نشــرت جريــدة ٔالاهـرام القاهريــة مقــاال مضــيئا أنشــأﻩ الفيلســوف العربــي  ،شــيخالفالســفة  ،د  .زكــي نجيــب محمــود أطــال ﷲ بقــاءﻩ  .كــان املقــال عــن حريــة التفك@ــ<  .والتفك@ــ< عنــد ٔالاســتاذ الجليــل هــو :
"عمليـة ذهنيــة ترسـم خريطــة  ،أو خطـة  ،العمــل املــؤدي إ_ـى تحقيــق هـدف مــا "  .والتفك@ــ< الحـر هــو الـذي اليتــدخل أحــد
ً
ذو سلطان -ي طريقة رسم الخريطة  .واستنكر د  .زكي نجيب محمود هذا التدخل وأسماﻩ قتال لحريـة التفك@ـ<  ،ثـم أراد
أن يثبــت الجريمــة بأدلــة علميــة قائمــة عVــى " أرض -ــي صــالبة الحديــد " كمــا قــال  .خالصــة تلــك ٔالادلــة أن الكلمــة ليســت
Éي الñء الذي يع=< عنه  ،بل Éي رمز تنوب عن الñء الذي اصـطلح أصـحا6²ا عVـى أن تنـوب عنـه .فتحـول الفكـرة إ_ـى
كلمة اليع Äأن الكلمة قد حولت الفكرة إ_ى ëء  ،إ_ى واقع .
ولكن إذا كانت الكلمة Éي الëء  ،فلماذا  ،إذن  ،اليقف املفكر عند حدود التفك@ـ< بـل يتجاوزهـا - -ـي بعـض ٔالاحيـان -
إ_ى التعب@< ؟
إن املفكــر اليكــف  ،الوق ــع أنــه اليس ــتطيع وهــو يق ــظ أن يكــف  ،ع ــن التفك@ــ<  .أو بتعب@ ــ< د  .زكــي نجي ــب محمــود اليك ــف
املفكــر عــن رســم خ ـرائط وخطــط عمــل تــؤدي إ_ــى تحقيــق أهــداف معينــة  ،فيع=ــ< ع}6ــا أي يعرضــها عVــى الغ@ــ<  .يصــوغها
ً
ً
ً
ّ
مقــاال مــن لبكلمــات مــثال والغ@ــ< هنــا هــم النــاس  .وهــو اليعرضــها عVــى النــاس تخلصــا م}6ــا كمــا لــو كانــت إفـراز مخــه ولكنــه
ً
ً
يعرضها عل67م ليحدث ف67م أثرا هو إقناعهم بصح6°ا  ،ثـم ليحـدث 6²ـم أثـرا هـو تحويـل "الفكـرة  -الخطـة " إ_ـى حركـة ،
وتحقيــق الهــدف -ــي الواقــع  :واقعــه وواقــع النــاس  ،أي الواقــع الاجتمــاي املشــ<¥ك .ولقــد قــال د  .زكــي نجيــب محمــود إن
ً
حرية الفكر التبدأ من فراغ  ،وهذا حق  .وقال إن هناك طرف@ن لكل موقف فكري  ،الواقع والتفس@<  .وهذا حق أيضا
 .ولكــن عنــدما يضــاف التعب@ــ< إ_ــى التفك@ــ< يصــبح لكــل موقــف فكــري أطـراف ثالثــة  :الواقــع  -الفكــر  -الواقــع  .إذن  ،فــإن
اكتمال العملية الذهنية املسماة تفك@ ً<ا بالتعب@< ع}6ا ّ
يحولها من اختبار للذات إ_ى اختبار للغ@<  ،وهذا اليمكن أن يخفى
عVى شيخ الفالسفة  .وبالتا_ي تتحول العملية الذهنية إ_ى نشاط اجتماي وتتحول حرية التفك@< من حريـة فرديـة ذاتيـة
ً
ال6ــم أحـدا  ،إ_ــى حريــة اجتماعيــة 6ــم عــارض الفكــرة ومتلق67ــا  .وهكــذا نــرى أن الكلمــة الــ ليســت Éــي " الñــء " الــذي
ترمز إليه Éي دعوة موجهة إ_ى الناس إ_ى تحقيق هذا الñء -ي مجتمعهم .
نصل هنا إ_ى صلب املوضوع .
هل ألي إنسان حرية دعوة الناس إ_ى إحداث " أي ëء " ؟  .أجيب عنه إجابة أرجو أن ترضيه  :نعم ألي إنسـان حريـة
دعوة الناس إ_ى إحداث أي ëـء -ـي املجتمـع  .مصـدر هـذﻩ الحريـة  ،أو الحـق  ،كمـا أفضـل أن أسـم67ا  ،أنـه شـريك لهـم
ومعهم -ي واقع هذا املجتمع ومص@<ﻩ  .وهو املصدر ذاته الذي ّ
يخول كل إنسان آخر الحرية أو الحـق -ـي أن يـدعو النـاس
إ_ــى أفكــار وخطــط وأهــداف تنــاقض أو تلÔــي مــا دعــا إليــه ٔالاول  .وهكــذا ال يملــك أحــد  ،وال الســلطة  ،حــق التــدخل -ــي
ً
حرية التفك@< مطلقا  ،وال -ي حرية التعب@< إال -ي حالة واحدة  :إلغاء املصدر املش<¥ك لهذﻩ الحرية  .أع Äاملساس بوحدة
املجتمع املش<¥ك  .املساس بوحدة املجتمع  ،أو املساس باش<¥اك الناس فيه .
نضرب أمثلة لاليضاح .
يولد الناس فيجدون أنفسهم منتمـ@ن ‘_ـى وطـن معـ@ن لـم يختـاروﻩ ألنفسـهم  .مـن هنـا تصـبح العالقـة بـالوطن )الوطنيـة(
ً
ً
عالقــة املــواطن@ن جميعــا بــالوطن املشــ<¥ك  ،عالقــة مشــاركة تاريخيــة  ،كمــا يقولــون  ،تعب@ـ<ا عــن أ6Bــا نــاتج تطــور تــاريÂي
طوي ــل  ،وليس ــت م ــن ‘نش ــاء إرادة منغ ــردة وقتي ــة  .وه ــو  ،أي ال ــوطن  ،مش ــ<¥ك ب ــ@ن أف ـراد ك ــل جي ــل وفيم ــا ب ــ@ن ٔالاجي ــال
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املتعاقبة  .وحدة الوطن املش<¥ك Éي ذا6ا العامل الرئي ، ³أو أحد العوامـل الرئيسـية الـ تحـول النـاس مـن أفـراد إ_ـى
مجتمــع  .وقــد اليتفــق املواطنــون -ــي رســم خ ـرائط أو خطــط ملــا ينبÔــي أن يكــون -ــي املجتمــع  ،و-ــي هــذا يمارســون حريــة
التفك@< بال حدود وحرية التعب@< بال قيود  .وقد تنت Áحرية التفك@< بأحدهم إ_ى رسم خطة هجرة  ،وتنازل عن جنسيته
ً
 . .الــخ ولكــن أحــدا مــ}6م اليملــك حريــة دعــوة النــاس إ_ــى" أفكــار  -خطــط " عمــل  ،لتحقيــق هــدف التن ـازل عــن جــزء مــن
الوطن  ،أو تقسيمه  ،أو قبول اغتصاب جزء منه أو قبول تجزئته .
مثل آخر  .مـن العوامـل الرئيسـية الـ تح ّـول ٔالافـراد إ_ـى مجتمـع " النظـام "  .املجتمـع هـو أفـراد منظمـون بقواعـد سـلوك
عامة ومعلنة تتدرج صاعدة من الالئحة إ_ى القانون إ_ى الدستور  .وقد اليتفق املواطنون -ي مدى مطابقة خطة العمل
املعلنة -ي قواعد هذا النظام ألفكارهم  .و-ـي هـذا يمارسـون حريـة التفك@ـ< بـال حـدود وحريـة التعب@ـ< بـال قيـود  .وقـد يصـل
ً
ٔالامر 6²ـم أو ببعضـهم إ_ـى حـد الـدعوة إ_ـى تغي@ـ< النظـام جملـة  .ولك ّـن أحـدا مـ}6م اليملـك حريـة دعـوة النـاس إ_ـى " أفكـار -
خطط "عمل لتحقيق الفو÷ .
ً
لسـت أتوقـع إنكـارا ملــا تقـدم  ،وعVـى مـن يشــك -ـي صـحته أن يراجــع أي قـانون عقوبـات -ـي أيــة دولـة  ،فسـ@<ى أن عقوبــة
ٕالاعــدام ومــا يقار6²ــا قســوة مـ ّـدخرة ج ـز ًاء عVــى محاولــة املســاس بــالتحريض  ،أو باالتفــاق  ،او باملســاعدة  ،او بالفعــل ،
بســالمة الــوطن ووحدتــه  ،أو باملبــادىء ٔالاساســية الــ يقــوم عل67ــا النظــام -ــي املجتمــع ) تعاقــب املــادة  78أ مــن قــانون
ّ
العقوبــات املصــري باالعــدام كــل مــن تــدخل ملصــلحة العــدو " إلضــعاف روح الشــعب املعنويــة أو قــوة املقاومــة عنــدﻩ " ( .
ً
ً
ً
ً
فنسأل  :أليس الاقليم إنسانا  ،أليس املستغل إنسانا  ،أليس الخائن إنسانا  ،أليس الظالم إنسانا  ،أليس الصهيوني
ً
ً
إنســانا كمــا أن العربــي إنســانا ؟ فلمــاذا اليقــول حملــة شــعار " حقــوق ٕالانســان " مــن هــو الانســان الــذي يعنونــه ؟ ومــا Éــي
الحقــوق الــ يقصــدو6Bا -ــي الــوطن العربــي ؟ ثــم  ،ألــيس مــن حــق ٕالانســان العربــي أن يختــار وطنــه ويختــار النظــام الـذي
ً
ّ
ً
ً ً
بعــيش -ــي ظلــه اختيــارا حـرا بــدون إكـراﻩ ؟ إذن فــدعوﻩ يخ¥ــ<ﻩ حـرا  ،فإنــه ســيختار الوحــدة العربيــة دولــة وٕالاســالم نظامــا
ً
ألنه  -وهذا من سـوء حـظ اللي=ـ<الي@ن العـرب  -شـعب عربـي جميعـا  ،مسـلم ٔالاغلبيـة  ،فهـل يقبلـون ؟ إ6Bـم اليقبلـون وال
ً
يرفضــون أل6Bــم اليقولــون  ،أل6Bــم أصــال ليســوا قــائم@ن عVــى دعــوة  ،بــل قــائم@ن عVــى دعايــة  .وإال فليقــل لنــا واحــد مــ}6م
ً
ً
ماهو عVى وجه التحديد الذي اليعجبه -ي ٕالاسالم نظاما ؟ وملاذا ؟ وماالذي يق<¥حه بدال منه ؟ وأرجو أال يقول لنا أحد
مــ}6م  :الاع ¥ـ<اض عVــى ٕالاســالم أو الشــريعة ٕالاســالمية لــوال أن الــذين يطبقو 6Bـا بشــر  ،ألنــه قــد يســأل  :أيــن الشــريعة أو
القانون أو املبدأ أو النظام  . . .الذي اليطبقه بشر  ،ح لو كانت اللي=<الية ؟
- 217وكــل مــن فريقــي " اللــوبي " ينفــذ عVــى وجــه صــاخب ومنفعــل القــانون الثــاني مــن قــوان@ن القهــر الــدعائي  .فلــيس هـ ّـم
ً
أي واحد م}6ما منصبا عVى إقناع الناس بشعارﻩ وما ينطوي عليه من حلول ملشكالت الحيـاة  ،بقـدر مـاهو منصـب عVـى
ً
تجسيم وإبراز القصور الفكري أو الفشل التطبيقي -ي " املبدأ  -الشعار " ٓالاخر  .ليبقى " شعارﻩ  -مبـدأﻩ " بعيـدا عـن أي
ّ
ّ
حــوار جمــاه@<ي وتنصــرف ملكــات الجمــاه@< -ــي الحــوار إ_ــى مــاهو ضــدﻩ  ،ويتحــول هــو إ_ــى مقولــة مســلمة أو تبــدو مســلمة .
وهما -ي هذا يث@<ان معركة نكراء الهم ألحدهما إال نقد ٓالاخر .
 - 218و-ـي هـذﻩ املعركـة يحاصـران انتبــاﻩ الشـعب ويحصـرانه -ـي ثنائيـة الشــعار وضـدﻩ ) الشـريعة ٕالاسـالمية والعلمانيــة (
وال يسمحان للناس بأن يلتفتوا إ_ـى قضـايا أو مبـادىء أو شـعارات أو مشـكالت أو حـ آمـال أخـرى  .مـازال كـل م}6مـا يث@ـ<
ً
معركته ضد " مبدأ  -شعار " دفاعا عـن " مبـدأ  -شـعار "  ،حـ كـادا يلهيـان الشـعب عـن ٔالارض املغتصـبة  ،والاسـتعمار
املسـيطر  ،والـديون الثقيلــة  ،والفقـر املــدقع  ،وال¢ـ<اء الفــاحش  ،والفسـاد ٕالاداري وعــذاب الحيـاة اليوميــة الـذي ينصــب
عVى رؤوس املعذب@ن -ي ٔالارض العربية  .ذلك أل6Bما ليسا أصحاب دعوة  ،ولك}6ما يقومان بالدعاية لحسـاب أصـحا6²ا ،
فهما يل¤¥مان قانون الدعاية الثالث -ي الحصر الثنائي .
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ً
 - 219وكل م}6ما اليكف عن ا6ام املا÷ وإدانته ويلتقط من ب@ن أحداثه أحداتا  ،ومن ب@ن مراحله مرحلة  ،ومن ب@ن
ً
أشخاصه أشخاصا لبنسب إ_ى املا÷ بكل أحداثه ومراحله وأشخاصـه  ،عVـى مـدى قرونـه الطويلـة  ،الهزيمـة والفشـل
ً
والتخلــف  ،قياســا عVــى مســتقبل يصــوغه مــن آمالــه وأحالمــه الــ اليعــرف أحــد كيــف تتحقــق  ،وÉــي عنــد فريــق آمــال
وأح ــالم أوروبي ــة ولك ــن ب ــدون أوروب ــا ٔالارض والبش ــر والت ــاريخ والحض ــارة  .و Éــي عن ــد فري ــق آم ــال وأح ــالم عص ــر الرس ــالة
والخلفــاء الراش ــدين أب ــي بك ــر وعمــر وعثم ــان وع Vــي  ،ويض ــيفون إلــ67م ٔالام ــوي عم ــر ب ــن عبــد العزي ــز  ،ولك ــن ب ــدون خ ــاتم
الرسل  ،وبدون مكة واملدينة ؤالاعراب والردة والفتوح والفتنة  ،وعصر ماقبل نشوء ٔالامـم والـدول  ،وعVـى وجـه خـاص
عصر ما قبل نشوء النظام الرأسما_ي الاستعماري الاستغال_ي الذي هو مشكلة البشرية -ي هذا العصر  .هذا بالرغم من
ً
ً
أت كال من الفريق@ن يعرف تماما أن ملا÷ اليعود واليلÔى  ،وأنه غ@< قابل لالستعادة أو ٕالالغاء  ،وأن مانحن عليه هـو
املحصــلة ال}6ائيــة ملــا الحصــر لــه مــن ه ـزائم وانتصــارات  ،ومــا الحصــر لــه مــن التخلــف والتقــدم  ،ســواء أعجبنــا مــانحن
عليــه أم لــم يعجبنــا  ،وأن البكــاء عVــى ٔالاطــالل اليغ@ــ< الحــال  ،وتفــاخر العبيــد بالجــدود اليحطــم القيــود  ،ولــيس الســلف
الصالح مسؤول@ن عن تحقيق مالنا من مصالح  .وقد يعلم الفريقان أن ذلك املا÷ الذي يدينانه هو الذي خلقنا أمة
ً
أرÊى تكوينا من كل القبائل والشعوب ال كـان أسـالفنا ينتمـون إل67ـا  ،وح ّـول ٕالاسـالم بنـا وفينـا مـن رسـالة إ_ـى حضـارة .
ً
ولك}6مــا معــا يــدينان ٕالانســان العربــي القــوي الســوي الحضــاري بمــا كــان مــن امــرﻩ يــوم أن كــان -ــي بـراءة الطفــل وعجــزﻩ .
ذلــك أل6Bمــا غ@ــ< قــائم@ن عVــى دعــوة حضــارية بــل قــائم@ن عVــى دعايــة ضــد الحضــارة العربيــة فهمــا يطبقــان القــانون الرابــع
من قوان@ن القهر الدعائي .

ً
 - 220وأخ@<ا فهما عVى ال¤¥ام حديدي بالقانون الخامس من قوان@ن القهر الدعائي  .فهما غ@< معني@ن بالحديث عما ب@ن
ٔالاف ـراد والجماع ــات م ـن ف ــروق روحي ــة أو فكري ــة أو مادي ــة أو اجتماعي ــة  ،وم ــا تول ــدﻩ تل ــك الف ــروق م ــن خ ــالف وتن ــافس
وصراع وقهر ومذلة  ،وآثار كل هذا -ـي حيـاة النـاس الواقعيـة  .إ6Bـم يخفـون كـل هـذا " الواقـع " -ـي جـوف كتلـة هائلـة مـن
ٔالافراد النمطي@ن املجردين من واقعهم الاجتماي  ،يطلق عل67م فريق م}6ما لفظ " ٕالانسان"
ويطلـق علـ67م الفريــق ٓالاخـر لفـظ " املســلمون " حـ اليلتفـت فيتمــرد واحـد مـن بÄــ " ٕالانسـان " عVـى مــا يعانيـه -ـي حياتــه
من قهر ومذلة وفقر بفعل واحد آخر من ب " Äالانسـان "  .وحـ اليلتفـت فيتمـرد واحـد مـن " املسـلم@ن " عVـى مـا يعانيـه
ي حياته من قهر ومذلة وفقر بفعل واحد آخر من " املسلم@ن " ) كما التفت ٕالامام ابـن تيميـة فح ّـرض العـرب املسـلم@نً
ع Vــى قت ــال التتاراملس ــلم@ن دفاع ــا ع ــن وط ــ}6م أو دي ــارهم كم ــا ك ــان يس ــم ال ــوطن (  .ذل ــك ألن فريق ــي " الل ــوبي " العرب ــي
اليقومان عVى دعوة إ_ى مايصلح الحياة من املساواة والحرية والتقدم  ،بل يقومان عVى دعاية تغلق عقـول النـاس دون
إدراك واقع حيا6م لتبقى مفتوحة ملا يدسـه ف67ـا " قـادة الـرأي " مـن دعايـة حـ يفرغوهـا مـن الحضـارة العربيـة ليسـهل
ً
عVى " قادة الرأي " حشوها بحضار6م الغربية الغريبة  ،اغتصابا للعقول.
فهل يفلحون ؟
 - 221ه ــذا س ــؤال ل ــه أهمي ــة س ــنتبي}6ا بع ــد قلي ــل  .نكتف ــي ٓالان بطرح ــه لنع ــرف م ــن الج ــواب عن ــه م ــإذا ك ــان الاس ــتالب
ً
الحضــاري ممكنــا  ،بــان¤¥اع شــعب مــن حضــارته أو ان ¥ـ¤اع حضــارته منــه  ،وإذابتــه -ــي بوتقــة حضــارة الغ ـزاة  .والجــواب :
محــال  ،إال بــانقراض الشــعب نفســه  ،إمــا باإلبــادة الجماعيــة أو بمحاصــرته وعزلــه -ــي ظــروف ماديــة التســمح لــه بــالنمو
ح ــ ينق ــرض كم ــا فعل ــوا بس ــكان اس ــ<¥اليا ٔالاص ــلي@ن وب ــالهنود الحم ــر  -ــي أمريك ــا  .والش ــعب العرب ــي ع ôــ ع Vــى ٕالاب ــادة
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ً
واملحاصرة  ،باإلضافة إ_ى ٕالابادة الجماعية أو الحصر ح ٕالانقراض قد أصبح -ي هذا العصر محاال  .وقـد أفـاد الهنـود
ً
الحمــر وســكان اســ<¥اليا ٔالاصــليون مــن هــذﻩ الاســتحالة فبــدأوا -ــي التكــاثر والنمــو  .التنقــرض الحضــارات ولكــن تنمــو نمــوا
ً
ً
بطيئــا يســتغرق قرونــا طويلــة -ــي الزمــان و-ــي املكــان - .ــي الزمــان بمواكبــة النمــو الحضــاري لنمــو التكــوين الاجتمــاي خــالل
التطور من الحضارة ٔالاسرية ا_ى الحضـارة العشـائرية إ_ـى الحضـارة القبليـة إ_ـى الحضـارة القوميـة  .هنـا اليوجـد اسـتالب
ً
بل حضارة تنمو  ،أو روافد حضارية تتجمع ّ ،
لتكون حضارة اك <¢نموا  .و-ي املكان بالتأث@< املتبادل ب@ن الشعوب ؤالامم
والحضــارات املتعاصــرة الــذي أصــبح  ،مــع اتســاع نطــاق ومج ــاالت الاتصــال  ،يــزود بكــل حضــارة بمــا يتفــق وبني6°ــا م ــن
مصادر حضارية أخرى تأخذﻩ وتتمثلـه فيسـهم -ـي نموهـا بـدون أن تفقـد خصوصـيا6ا املم@ـ¤ة  .وإنمـا يرجـع وهـم انقـراض
الحض ــارات ا_ ــى أن ك ــل حض ــارة نامي ــة تتغ@ ــ< بع ــض مظاهره ــا خ ــالل عملي ــة النم ــو ذا 6ــا  ،ح ــ إذا م ــا ك ¢ــ<ت املتغ@ ـ<ات
وتراكمت ح أصبحت مم@¤ة  ،اعت=< بعض ّ
الدارس@ن  ،ملقتضيات فنية -ي دراسة الظواهر  ،ان تلك حضارة جديـدة ،
ً
ً
وان ماسبقها قد انقرض  ،وهو غ@< صحيح لثالثة أسباب  :ان التواصل الحضاري ليس فعال إراديـا  .انـه يـتم -ـي مرحلـة
الطفولة غ@< املدركة كما قلنا من قبل ) فقرة  ( 177وما دام الناس يتكاثرون بـامليالد فـإن الاطفـال سـينقلون حضـار6م
إ_ــى مــن بعــدهم مــن أطفــال حــ يبــاد أو ينقــرض املتكــاثرون ولــيس بغ@ــ< هــذا .الســبب الثــاني هــو أن الحضــارة Éــي نــاتج
ً
تفاعل جماي ب@ن الناس وفيمـا بيـ}6م وبـ@ن الظـروف البيئيـة الـ يعيشـون ف67ـا رحـال أو مسـتقرين  .ومـا دامـت الجماعـة
قائمة فإ6Bا تحمل وتنم حضار6ا إ_ى ان تنقرض الجماعة أو تباد  ،وليس بغ@< هذا  .ومـا تـزال بعـض القبائـل ٔالافريقيـة
تحم ــل حض ــار6ا القبلي ــة ب ــالرغم م ــن أن أفراده ــا ق ــد أص ــبحوا رعاي ــا  -ــي دول تض ــم قبائ ــل أخ ــرى ويلع ــب ه ــذا التم ــايز
ً
ً
الحضـاري دورا أساسـيا فيمـا تعانيـه تلـك الـدول حديثـة النشـأة مـن صـراع وحـروب داخليـة وانقالبـات عسـكرية ومــذابح
ً
بش ــرية  .وس ــيبقى ه ــذا الص ـراع قائم ــا س ــن@ن طويل ــة إ_ ــى أن تنش ــأ ث ــم تنم ــو م ــن خ ــالل التفاع ــل الس ــلم وغ@ ــ< الس ــلم ،
حضــارة وطنيــة مــن روافــد الحضــارات القبليــة  .الســبب الثالــث  ،الــذي 6mمنــا أك¢ــ< مــن أي ســبب آخــر  ،هــو أن الحضــارة
القوميــة  ،ييم@ــ ¤عــن بــاÊي الحضــارات بــأن ٔالارض املحــددة الخاصــة بالشــعب املعــ@ن ثابتــة -ــي الزمــان و-ــي املكــان  .وبالتــا_ي
ً
ً
فــإن دورهــا  -ــي بنــاء الحضــارة القومي ــة  ،مــن خــالل تفاع ــل الشــعب معهــا ت ــأثرا وتــأث@<ا  ،ومــا يس ــفر عنــه مــن خص ــائص
حضارية يتسم بما لها من ثبات واستمرار  .فتتم@ ¤الحضارة القومية بثبا6ا واسـتمرارها -ـي أفـراد الشـعب ) شخصـيا6م
ً
ً
(  ،حــ الــذين 6mــاجرون م}6ــا اختيــارا أو يغادرو6Bــا اضــطرارا  .وســتبقى الحضــارات القوميــة ثابتــة -ــي املكــان مســتمرة -ــي
ً
الزمـ ــان  ،إ_ـ ــى أن تتخطـ ــى البشـ ــرية مرحلـ ــة التكـ ــوين القـ ــومي إ_ـ ــى أنمـ ــاط أوسـ ــع  ،تنñـ ــء حضـ ــارات أك¢ـ ــ< نمـ ــوا  ،تكـ ــون
الحضارات القومية روافدها  ،وهو احتمال يقع أبعـد مـن املسـتقبل املنظـور أو املتصـور وبالتـا_ي اليعنينـا أن ننشـغل بـه
قبل أن يقع بقرون .
محال  ،إذن  ،عVى "اللوبي" العربي الذي يحاول نقض الحضارة العربية  ،ومـن هـم وراء " اللـوبي " مـن قـوى إم=<ياليـة ،
أن يفلحــوا -ــي نقــض الحضــارة العربيــة  .ولنــا عVــى هــذﻩ الاســتحالة دلــيالن مــن تجــربت@ن تــاريخيت@ن معاصــرت@ن  .أوالهمــا
بــدأت منــذ نحــو قــرن@ن  ،وثاني6°مــا بــدأت منــذ قــرن ونصــف  .اخ<¥ناهمــا التصــالهما بموضــوع هــذا الحــديث عــن العروبــة
وٕالاس ــالم  .فالتجرب ــة ٔالاو_ ــى ج ــرت  -ــي الوالي ــات املتح ــدة ٔالامريكي ــة بقص ــد اس ــتالب مض ــام@ن حض ــارية قومي ــة مختلف ــة ؛
والثانيـة جــرت -ــي اتحـاد الجمهوريــات الســوفياتية بقصـد اســتالب مضــام@ن حضـارية إســالمية  .والتجربتــان تجريــان ٔالان
إ_ى ماتستحقانه من الفشل ال}6ائي .
نبدأ بالتجربة الامريكية :
ثورة الشباب
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- - 222ـي أيـار  /مـايو  1968انـدلعت -ـي جامعـة بـاريس ) الســوربون ( ماسـميت بثـورة الطـالب حيـث اسـتو_ى الطـالب عVــى
الجامعة وتولوا ادار6ا بما -ي ذلك اختيار املواد ال تدرس ف67ا ومناهج تدريسـها  .ولـم يـتم إخمـاد تلـك الثـورة الطالبيـة
إال بعد أن اقتحمت قوات ٔالامن الفرن ³حرم الجامعة العتيدة بالقوة العنيفة حركة املقاومة ف67ا  ،وفضت اعتصام
الطالب  ،وقبضت عVى مئات م}6م وفرقـت ٓالاخـرين  .وقـد روع الـرأي العـام الفرن³ـ أن تن6°ـك حرمـة الجامعـة أك¢ـ< ممـا
ّروعت ــه ث ــورة الط ــالب وض ــحايا العن ــف املتب ــادل بي ــ}6م وب ــ@ن ق ــوات ٔالام ــن  .فق ــد كان ــت حرم ــة الجامع ــات وحض ــار6ا ق ــد
تحولــت عVــى مــدى قــرون طويلــة ا_ــى أن تكــون إحــدى التقاليــد الحضـارية املســتقرة الــ يجــزع النــاس كافــة إذ تخ¥ــ<ق أو
تضــطرب  .ومــن خــالل الالتفــات املتــوتر إ_ــى خطــورة خــرق هــذﻩ التقاليــد الحضــارية التفــت الـرأي العــام إ_ــى مــاوراء ثــورة
الطالب .
ً
كــان أول مــاتب@ن أن ث ــورة الطــالب  -ــي جامعــة ب ــاريس Éــي امتــداد لث ــورة أك¢ــ< ش ــموال تجتــاح الوالي ــات املتحــدة ٔالامريكي ــة
يســمو6Bا " الثــورة الثقافي ــة املضــادة " ويرم ــزون لهــا باس ــم " الزهــرة الطفل ــة " يقــوم  6²ــا الشــباب عام ــة  ،ولــيس الط ــالب
ً
خاص ــة  ،ض ــد أغل ــب ض ــوابط الس ــلوك التقليدي ــة  -ــي مجتم ــع رأس ــما_ي ص ــناي متق ــدم تكنولوجي ــا  .كم ــا تب ــ@ن أن اح ــد
املحركــات الاساســية لتلــك الثــورة الشــبابية املمتــدة ع=ــ< القــارات كتــاب مــن تــأليف مفكــر اســمه هربــرت مــاركوز عنوانــه
الانسان ذو البعد الواحد ) . ( 1964
وأفك ــار م ــاركوز  Éــي محاول ــة توفي ــق  ،أو تلفي ــق  ،م ــاب@ن م ــذهب س ــيغموند فروي ــد  -ــي عل ــم ال ــنفس  ،وب ــ@ن م ــذهب ك ــارل
ماركس -ي علم الاجتماع  .كالهما حاول أن يحـدد العوامـل ٔالاساسـية الـ تـتحكم -ـي اتجاهـات الفـرد ومواقفـه وسـلوكه
ي املجتمع  .فرويد ّيردها إ_ى املحاولة الفرديـة الشـعورية وغ@ـ< الشـعورية لحـل التنـاقض بـ@ن الغريـزة الجنسـية كمحـرك
أساــ للفــرد  ،وبــ@ن الضــوابط الاجتماعيــة الــ تحــول دون " حريــة " إشــباع تلــك الغريــزة  .ومــاركس ّ
يردهــا إ_ــى املحاولـة
الطبقية الواعيـة لحـل التنـاقض الكـامن -ـي أسـلوب ٕالانتـاج بـ@ن قـوى ٕالانتـاج وعالقاتـه -ـي املجتمـع غ@ـ< الاشـ<¥اكي  .فيـأتي
مــاركوز ويالحــظ أن مجتمــع الــوفرة الرأســما_ي الصــناي املتقــدم قــد أذاب التنــاقض -ــي أســلوب ٕالانتــاج فأصــبح ٔالاف ـراد
والطبقات الذين كانوا من قبل قوى معارضة متحدي املوقف مع الطبقة الرأسمالية بدون حاجة إ_ـى إرهـاب مكشـوف
ً
 ،وتحولوا إ_ى مساهم@ن -ي تدعيم املجتمع الرأسما_ي الاس6°الكي  ،فلم يعد التغي@< ممكنا من خالل الصراع الطبقي وال
أص ــبحت الطبق ــة العامل ــة ) ال=<وليتاري ــا ( أداة تغي@ ــ< املجتم ــع الرأس ــما_ي الص ــناي املتق ــدم ذي ٕالانت ــاج ال ــوف@<  .فالتف ــت
ً
ً
ً
ماركوز إ_ى ماال يزال باقيا من ضوابط الغرائز الجنسية واعت=<ها قهرا وإعداما للحرية بالقدر الكا-ي لبـدء عمليـة التغي@ـ<
م}6ـا لتتحـول بعــد ذلـك إ_ــى التغي@ـ< السياــ  .فاختـار الشــباب كقـوة مرشــحة للتغي@ـ< وقــادرة عليـه  .فــدعا الشـباب دعــوة
حــارة وملحــة إ_ــى الث ــورة  . . .وكانــت الثــورة  .وق ــال  :إنÄــ أرى -ــي معارض ــة الشــباب بالــذات ملجتم ــع الــوفرة اهميــة تف ــوق
أهمية النتائج املباشرة لهذﻩ املعارضة  .إن معارضة الشـباب  -وهـذﻩ Éـي ٔالاهميـة  -أصـبحت تـربط بـ@ن الثـورة الغرائزيـة
وب@ن الثورة السياسية -ي نفس الوقت " .
ّ
وقد لخص ماركوز نظريته كلها خالل حوار عل- Äي " مسرح ٔالافكار " -ي نيويورك عام  1968دار بينه وب@ن نورمـان ميلـر
الشاعر الامريكي صاحب كتاب ملاذا نحن -ي فييتنام ؟ وآرثـر سـلزنجر املـؤرخ الامريكـي واشـ<¥ك فيـه روبـرت نويـل الشـاعر
الامريكي الحاصل عVى جائزة بول¤¥ر ) نشر ملخص وقائع الحوار -ي مجلـة الهـالل القاهريـة -ـي أول تشـرين ٔالاول  /اكتـوبر
. ( 1968
ً
قــال مــاركوز وهــو يتحــدث عــن املجتمــع الامريكــي  " :إنÄــ اعت=ــ< املجتمــع ســويا  -أو غ@ــ< معتــوﻩ  -إذا كــان يســتخدم مــواردﻩ
التكتيكي ــة واملادي ــة والثقافي ــة ال لزي ــادة ٕالاس ـراف  ،والتخري ــب  ،والاس ــ6°الك الك ــاذب  ،ولك ــن لك ــي يق® ــ ع Vــى الفق ــر ،
والغربة  ،والتعاسـة  .ففـي مجتمعنـا القـائم لسـنا نجـد ٔالاغلبيـة الـ تتكـون عVـى أسـاس الـوي الحـر والـرأي الحـر  .ولسـنا
نج ــد ه ــذﻩ ٔالاغلبي ــة ال ــ تتك ــون ع Vــى أس ــاس التعل ــيم املتس ــاوي بالنس ــبة إ_ ــى الجمي ــع  .وال ع Vــى أس ــاس إتاح ــة الحري ــة
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املتس ــاوية ملعرفـ ــة جمي ـ ـع الوقـ ــائع  .إننـ ــا أمـ ــام أغلبيـ ــة مص ــطنعة و " نمطيـ ــة " يصـ ــنعها تعلـ ــيم مصـ ــطنع ونمطـ ــي وإعـ ــالم
ً
ً
مصطنع نمطي  .بمع Äآخر  ،الاظن هذﻩ ٔالاغلبية حرة مع أن روح الديمقراطية ذا6ا Éي أن يكون الشعب سيدا وحـرا
 .كان ــت ه ــذﻩ فك ــرة ج ــان ج ــاك روس ــو وفك ــرة س ــتيوارت مي ــل  .وه ــذﻩ  Éــي الفك ــرة ال ــ داف ــع ع} 6ــا كب ــار امل ــدافع@ن ع ــن
ً
الديمقراطي ــة من ــذ البداي ــة  .ول ــم يكون ــوا يقص ــدون الش ــعب كمجموع ــة  ،ولك ــن الش ــعب " ك ــأفراد " حق ــا يس ــتطيعون
ّ
ويحســون ألنفســهم  ،ويكونــون أفكــارهم الخاصــة دون أن يخضــعوا للضــغوط املرعيــة الــ تمارســها
التفك@ــ< ألنفســهم ،
القوى الخاصة ؤالاحزاب السياسية وكل ٔالاطر القائمة ٓالان " .
 - 223ويق ــول فيكت ــور بالدري ــدج ع ــالم الاجتم ــاع ٔالامريك ــي  -ــي كتاب ــه " عل ــم الاجتم ــاع " إن ث ــورة الش ــباب ال ــ ب ــدأت  -ــي
الس ــتينات  -ــي الوالي ــات املتح ــدة ٔالامريكي ــة ق ــد انتش ــرت وانتص ــرت  ،وأص ــبح كث@ ــ< م ــن ٔالام ــريكي@ن يتطلع ــون ا_ ــى التغي@ ــ<
ويحاولونه عVى هدي مباد6ªا  .وتبدو داللة هذا الانتصار من تغ@< معاي@< الانتماء ال كانت سائدة من قبل  .فمنذ سن@ن
ً
طويلة كان ثمة اعتقاد سائد -ي الواليات املتحدة الامريكية عVى أن كل فرد أن يل¤¥م قيما ومعتقدات اجتماعية واحدة
 .ومل ــا ك ــان الش ــعب الامريك ــي يتك ــون م ــن مه ــاجرين واف ــدين إل 67ــا م ــن أم ــم أخ ــرى يحمل ــون  -ــي ذوا 6ــم الق ــيم واملعتق ــدات
واللغات والتقاليد الخاصة باألمم املهاجرين م}6ا  ،فقد سادت فكرة أن وضع كل أولئك البشر -ي " بوتقة صهر " 6يمن
عل67ــا وتحركهــا الطبقــة الوســطى البيضــاء ال=<وتســتانتية الســائدة  ،كفيــل بــأن تطــرح كــل فئــة قيمهــا الخاصــة وتــذوب -ــي
تل ــك الطبق ــة الوس ــطى وتتمث ــل قيمه ــا ومعتق ــدا6ا وتقالي ــدها  .وكان ــت الطبق ــة الوس ــطى البيض ــاء ال=<وتس ــتانتية تع ــول
ً
ً
تعويال حاسما عVى برامج التعليم ووسائل ٕالاعالم حيث تعرض خصائصها كمثل أعVى .
غ@ــ< أنــه ابتــداء مــن الســتينات رفضــت كث@ــ< مــن الجماعــات هــذﻩ النظريــة وطالبــت بــأن تحــتفظ بمم@¤ا6ــا الحضــارية وأن
ً
تكــون تلــك املم@ـ¤ات محـ ّـل حمايــة واح¥ـ<ام  .وبــأن يســمح لكــل جماعــة أن تعــيش حيا6ــا الخاصــة طبقــا لقيمهــا الحضــارية
ّ
الخاصــة  ،وأن تــتكلم لغ6°ــا  ،وأن تكــون لهــا مدارســها الخاصــة  ،وأن تتحــول الواليــات املتحــدة ٔالامريكيــة إ_ــى مجتمــع مــن
ً
جماعــات متم@ــ¤ة ومتعــددة حضــاريا ومتعايشــة بــدون قهــر  ،وقــد أدى هــذا إ_ــى أن حلــت فكــرة قبــول التمــايز محــل فكــرة
املجتمع املتجانس .
ً
لقـد أخطـأ مـاركوز خطـأ جسـيما فيمـا نسـبه إ_ـى جـان جـاك روسـو  .ولكـن هـذا ال6mـم بالنسـبة إ_ـى موضـوع حـديثنا  .املهـم
أن ماركوز قد كشف -ي الفقرة ٔالاخ@<ة من حديثه أنه الابن الشري لـذات الحضـارة الفرديـة الـ يحـرض الشـباب عVـى
الثــورة ضــد مراحــل نضــجها وإثمارهــا  .فهــو معÄــ بــالفرد وغرائــزﻩ وحريتــه وتفك@ــ<ﻩ وثورتــه ضــد الضــوابط الاجتماعيــة .
فلنقل ضد املجتمع  .انه يرى الانسان الفرد الحر الالمنتم إال لذاته  ،ويتصور أن املجتمع الرأسما_ي الصناي املتقدم
ً
ً
تكنولوجي ــا ذا ال ــوفرة  ،ال ــذي يتح ــول الن ــاس في ــه إ_ ــى حيوان ــات اس ــ6°الكية غريب ــة أو مغ<¥ب ــة  ،طارئ ــا ع Vــى مج ــرى تط ــور
الحضــارة الفرديــة - ،ــي حــ@ن أ6Bــا أقôــ ماوصــل إليــه تطورهــا  . .انــه يراهــا ت}6ــار فيحــرض الشــباب عVــى الثــورة ليبق67ــا
قائمــة  .لقــد فضــحه مفهومــه عــن الاغ ¥ـ<اب  ،انــه عنــدﻩ الاغ ¥ـ<اب عــن " الــذات "  ،فاألصــل عنــدﻩ والبدايــة ان الانســان
ينتمــ لنفســه  ،لغرائــزﻩ  ،ملصــلحته  ،لقيمــه  ،ملــا يريــد أن يحققــه ووراء هــذا املفهــوم الخــاطىء خطــأ أك¢ــ< جســامة وهــو
اعتقادﻩ أن الانتماء اختبار إرادي فهو يدعو إ_ى شحذ ٕالارادة إللغائه أو استبداله .
فمـا الــذي أسـفرت عنــه ثـورة الشــباب ؟ ان6°ـت إ_ــى الëـء -ــي فرنسـا حيــث الحضـارة القوميــة تقـاوم منــذ قـرون الاغ¥ـ<اب
الفردي  .أما -ي الواليات املتحدة  ،حيث اجتمعت أخالط من الجماعات الحضارية " ٕالاثنية " املهاجرة فقد ان6°ت ثورة
الشباب إ_ى الانتصار عVى محاولة تغري¡6ا وصهرها -ـي بوتقـة الجماعـة ال=<وتسـتنتية سكسـونية ٔالاصـل  .وفشـلت محاولـة
قــرن@ن مــن التغريــب  .وأظهــر حــ أطفــال الــذين اســتجلبوا بــالقوة مــن افريقيــا منــذ قــرن@ن  ،أ6Bــم مــا يزالــون يحملــون -ــي
شخصيا6م بقايا من حطام الهياكل الحضارية ال حملها أجداد أجداد أجدادهم .
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اسطورة الامام شامل
 - 224التجربة التاريخية -ي الاتحاد السوفياتي أك <¢ثراء من التجربة الامريكية بخ=ـ<ة فشـل محاولـة ان¥ـ¤اع الانسـان مـن
ً
حضــارته أو ان¥ـ¤اع حضــارته منــه أو إحــالل هيكــل حضــاري -ــي شخصــيته بــدال مــن هيكــل شخصــيته الحضــاري  .كمــا أ6Bــا
قاطعة الداللة عVى عبث الدعوة العلمانية -ي مجتمع ذي حضارة إسالمية  .ذلك ألن التجربة التاريخية لبعض شعوب
ً
ً ً
ً
الاتحاد السـوفياتي تقـدم نموذجـا فـذا لكيفيـة تحـول ٕالاسـالم إ_ـى حضـارة ثـم بقائـه هـيكال أساسـيا لشخصـية ٕالانسـان ،
ومقاومتــه كــل محــاوالت الاســتالب أو الاغ¥ـ<اب بــدعوى التقــدم العلمــ والاقتصــادي والاجتمــاي الــذي الشــك فيـه  ،حــ
ً
ً
ً
بعــد انحســارﻩ عقيــدة  ،وانــدثارﻩ نظامــا  .ففــي الاتحــاد الســوفياتي ،وعVــى مــدى قــرن  ،قبــل أن يصــبح اتحــادا ســوفياتيا ،
تغ@<ت " الدولة " من دوقية روسية إ_ى ام=<اطورية قيصرية إ_ى اتحـاد جمهوريـات سـوفياتية  ،وتغ@ـ< أسـلوب الانتـاج مـن
الزراعــة إ_ــى التجــارة إ_ــى الصــناعة  ،وتغ@ــ<ت عالقاتــه مــن ٕالاقطــاع إ_ــى الرأســمالية إ_ــى الاشــ<¥اكية ّ ،
وتغ@ــ<ت العقائــد مــن
وثنية إ_ى دينية إ_ى ماركسية  ،وتوالت ٔالاجيال ما ب@ن أدنى مستويات التخلف إ_ى أرÊى مستويات التقدم ح ان6°ـت إ_ـى
جي ــل س ــوفياتي العقي ــدة والانتم ــاء والنظ ــام  ،وم ــع ذل ــك  ،وع Vــى م ــدى الزم ــان ال ـذي م® ــ  ،ل ــم تس ــتطع الدول ــة  ،وال
اســتطاع نظامهــا  ،وال اســتطاع رعاياهــا  ،أن ين¤¥عــوا مــن ٕالانســان -ــي عديــد مــن جمهوريــات الاتحــاد الســوفياتي الهيكــل
الحضاري ٕالاسالمي لشخصيته  .النع - Äطبعا ٕ -الانسان السوفياتي املؤمن املسلم الذي يؤم املساجد ويؤدي املناسـك
عVى واحد من املذاهب السـائدة هنـاك ) الحنفـي والشـافêي مـن املـذاهب السـنية  ،وٕالامـامي الاثÄـ عشـري وٕالاسـماعيVي
من املذاهب الشيعية (  ،بل نع ÄعVى وجـه التحديـد ٕالانسـان السـوفياتي امللحـد املارك³ـ الشـيوي العضـو القيـادي أو
العضو القائد -ي الحزب الشيوي نفسه  .ألن ٔالاول ليس حجة عVى صحة مانقول  ،ؤالاخ@< ّ
حجة ال ترد .
ً
ولقــد كانــت اســطورة ٕالامــام شــامل  ،وأســاط@< ومالحــم أخــرى محكــا لتمــايز الحضــارات -ــي شخصــية ٕالانســان الســوفياتي
ً
وميــدانا لص ـراع اليمــت بصــلة قريبــة للص ـراع الطبقــي وعالقــات ٕالانتــاج ووســائله بــالرغم ممــا أهــدرت خاللــه مــن دمــاء
املتصارع@ن .
- 225وليس ٕالامـام شـامل مـن خلـق ٔالاسـاط@<  ،بـل هـو محمـد عبـد القـادر شـامل إمـام املسـلم@ن -ـي داغسـتان )القوقـاز (
وخليفـة ٕالامــام غــازي محمــد الكمـراوي -ــي ٕالامامــة و-ــي قيــادة ثـورة التحــرر الــوط Äضــد الاحــتالل الروــ عVــى مــدى أك¢ــ<
من ربع قرن )  ، ( 1859 - 1832وزائر مصر عام  ) 1863بور سعيد (  ،املتو-ى باملدينة املنورة عام  . 1871أما الاسطورة
فتحكــي -ــي ملحمــة شــعرية غنائيــة مث@ــ<ة وقــائع وبطــوالت شــعب القوقــاز -ــي حربــه ضــد الــروس منــذ أن بــدأ القتــال تحــت
قي ــادة ٕالام ــام منص ــور )  ( 1785ح ــ قي ــادة ٕالام ــام ش ــامل ال ــ حق ــق ف 67ــا م ــن الانتص ــارات م ــا تعت= ــ<ﻩ امللحم ــة معج ــزات
ً
ً
ً
ً
ً
التتحقــق لبشــر  .لقــد كــان ٕالامــام شــامل بطــال وطنيــا وقائــدا عســكريا مقتــدرا بكــل املعــاي@<  ،ولكــن شــامل ٔالاســطورة هــو
ً
ّ
املجسـد لكـل قـيم وآمـال شـعبه  .فهـو
البطل القومي املسلم الذي تسند اليه امللحمـة أفعـاال وصـفات تحولـه إ_ـى" الرمـز "
املثل ٔالاعVى والحلـم الـذي يتطلـع إليـه ويحلـم بـه شـعب مقهـور  .وهـو حضـارة هـذا الشـعب -ـي حالـة انتصـارﻩ  ،وعـزاؤﻩ -ـي
حالــة الهزيمــة  .ولــم تكــن أســطورة شــامل كمــا Éــي مصــوغة -ــي امللحمــة الشــعرية إال واحــدة مــن عديــد مــن املالحــم الــ
ً
ً
تلعب الدور الحضاري ذاته -ي الشعوب املسلمة ٔالاخرى ال احتل6°ا روسيا القيصرية وضم6°ا إ_ى روسيا أرضـا وبشـرا ،
ً
وان¤¥عت الخصيب من أراض67ا ووزع6°ا عVى بطانة القياصرة من النبالء والفرسان ) كـان اك¢ـ< التوزيـع اسـرافا مـا وزعتـه
ّ
الام=<اطورة كاترين الثانية عVى عشاقها العديدين ( .
ودارت ٔالايام عVى القيصرية والقيصر واندلعت ثورة تشرين ٔالاول  /اكتوبر  1917الشيوعية فوجه لينـ@ن  ،قائـد الثـورة
 ،نداء إ_ى الشعوب املسلمة املقهورة -ي  24تشرين الثاني  /نوفم=<  1917يقول " يامسلم روسيا  . .ياأ6mا الذين هدمت
مساجدكم  ،ومعابدكم  ،وكانت معتقداتكم وتقاليدكم موضع سخرية القياصرة واملستبدين الروس  ،إن معتقـداتكم
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وتقاليــدكم ومؤسســاتكم القوميــة والثقافيــة ســتتحرر ولــن تمـ ّ
ـس بعــد اليــوم  .مارســوا حيــاتكم القوميــة ونظموهــا بحريــة
وبدون عقبات  .إن هذا حقكم  .ولتعلموا أن حقوقكم مثل حقوق كل شعوب روسيا  ،محصنة بقوة الثورة وقواهـا . .
 .هيا اذن وساعدوا الثورة  . . .أيدوا الثورة "
ً
 - 226فانضمت إ_ى الثورة وقاتلت خالل الحرب ٔالاهلية  ،جنبا إ_ى جنب الجيش ٔالاحمر أغلب القوى الشعبية املنظمة
م ــن الش ــعوب املس ــلمة املقه ــورة ) ح ــزب املس ــاواة بقي ــادة أحم ــد أم ــ@ن رس ــول زادﻩ "  " 1954 - 1884ال ــذي ت ــو_ى رئاس ــة
جمهوريــة أذربيجــان الســوفياتية بعــد النصــر  ،اتحــاد نقابــات العمــال املســلم@ن -ــي كــازان  ،والقــوى الوطنيــة -ــي القوقــاز
الوســطى  ،قــادم@ن مــن صــحراء تورجــو الــ طــاردهم ال67ــا القياصــرة منضــم@ن ا_ــى الجــيش ٔالاحمــر بقيــادة جــانح الــدين ،
ً
ومنظمــة " ٔالاوش جــاز " مــن طشــقند  ،ومقــاتلوا الطرقــة الفيظيــة بقيــادة عنــان فيظــي الــذي قتــل دفاعــا عــن الثــورة -ــي
شـباط  /ف=<ايـر  ، 1918وحـزب الوحـدة بقيـادة عبـد ﷲ أبانـاي  ،وحــزب " ملVـي شـورو " بقيـادة محمـد عيـاد اسـحق أحــد
قــادة حركــة الاصــالح الــدي ، Äواللجــان ٕالاســالمية  ،ولجــان الاشــ<¥اكية الاســالمية بقيــادة نوربــاÉي -ــي حــوض الفولج ــا ،
والجماع ــات الاش ــ<¥اكية ٕالاس ــالمية بقي ــادة أم ــ@ن مح Ýــ ال ــدين  ،واب ـراهيم ف ــو_ي  ،وش ــهاد ج ــاد ال ــدين  ،وغ ــا_ي مين ــوال ،
وشــاهد أحمــد  . . .الــخ ( و . . .كــان دورهــم -ــي انتصــار الثــورة غ@ ــ< منكــور إ_ــى درجــة أن أحــد قــاد6م وهــو ســلطان غ ــا_ي )
ً
غــالييف ( الاســتاذ -ــي جامعــة شــعوب الشــرق  ،وكــان ذراع ســتال@ن اليمÄــ  ،وعضــوا معــه -ــي اللجنــة املصــغرة -ــي وزارة
الشـ ــعوب والقوميـ ــات وص ـ ــاحب نظريـ ــة "وح ـ ــدة املقهـ ــورين " ال ـ ــ أنشـ ــأهامن واق ـ ــع خ=<تـ ــه داخ ـ ــل " مطـ ــبخ القومي ـ ــات
السـتالي " Äعـام  1918الـ أدان ف67ـا محاولـة صـهر الحضـارات القوميـة -ـي البوتقـة الروسـية  ،وقـال ف67ـا " إننـا نــرى أن
استبدال ديكتاتورية طبقة أوروبية ) بورجوازية ( بديكتاتورية طبقة ضدها ) عمالية ( تحمل حضـارة املجتمـع ٔالاوروبـي
ً
ً
 ،لـيس إجـراء تقـدميا بالنسـبة إ_ـى الشـعوب املسـتعمرة املقهـورة  ،وحــ إذا كـان هـذا تغي@ـ<ا فإنـه تغي@ـ< إ_ـى ٔالاسـوأ ولــيس
ّ
وصفى أغلب
إ_ى ٔالافضل  " . . .فقبض عليه ستال@ن عام  ، 1923ثم اعاد القبض عليه عام  . . . 1928كما قبض عVى ،
حــامVي ٔالاســماء الــ ذكرناهــا مــن رفــاق الســالح املنتصــرين للثــورة -ــي عهــد ســتال@ن وإن كــان قــد رد إلــ67م اعتبــارهم بعــد
وفاته . . .
تلك عVى أي حال كانت " الستالينية " ال يدي}6ا الجميع .
ً
ً
فلنصل إ_ى ماهو قريب منا تاريخيا  ،وبعيدا عن تاريخ ستال@ن  ،لنضرب أمثلة ملا نريد أن نقول .
ً
 - 227كان املسلمون -ي ظل الاحتالل الرو يمارسون حيا6م طبقا لقواعد مـايمكن أن نسـميه " ٕالاسـالم التطبيقـي "
ً
ً
اليعرفون اللغـة العربيـة إالقلـيال  ،فغ@ـ< قـادرين عVـى اسـتنباط قواعـدﻩ  ،يمارسـونه طبقـا ملذاهبـه الفقهيـة الـ ذكرناهـا
مــن قبـل  ،وÉــي مــذاهب لــم تحــط بــواقعهم القبVــي والشــعوبي وال ب¥ـ<ا6ûم الحضــاري  ،فــأكملوا مــالم يجــدوﻩ ف67ــا بقواعــد
ً
ً
وطرق وتقاليد وآداب " سلوك " يومي تتفق مع روح ٕالاسالم وقواعد مذاهبه ولك}6ا أك <¢تفصيال وواقعية وأسـهل إدراكـا
 ،يتبعهــا مــن " يريــد " أن يتبعهــا كطريقــة للتعامــل مــع غ@ــ<ﻩ  .فكانــت الطريقــة النقشــبندية نســبة إ_ــى أول واضــع ملســالكها
محمد 6²اء الـدين النقشـبندي  ،فانتشـرت وأصـبح لهـا مريـدون مـن أغلبيـة الشـعوب املسـلمة الـ احتل6°ـا روسـيا ّ .
وأدى
ً
اطراد الحياة عVى مسالكها طبقا لقيمها وصيغة آدا6²ا إ_ى أن تكون لتلـك الشـعوب حضـارة مشـ<¥كة إسـالمية املضـمون
نقشبندية التقاليـد وٓالاداب  ،قبـل أن يـداهمها الاحـتالل الروـ ّ
فلمـا لـم يصـمد القـادة مـن الخانـات ؤالامـراء وف ّـروا أو
استس ــلموا  ،ت ــو_ى أئم ــة املس ــلم@ن قي ــادة املري ــدين  -ــي ح ــرب التحري ــر  ،وك ــان م ــن بي ــ}6م ٕالام ــام ش ــامل ال ــذي تح ــول إ_ ــى
أس ــطورة ّ
تقص ــها ملحم ــة ش ــعرية غنائي ــة  .وبم ــا ان ش ــامل ل ــم يك ــن البط ــل ٕالاس ــالمي الوحي ــد  ،فق ــد تع ــددت املالح ــم
ً
الشعرية الغنائية ال تحكي قصص الحروب ال استمرت قرونا ضد البـوذي@ن -ـي الشـرق وضـد الـروس املسـيحي@ن -ـي
الغــرب  .وملــا كانــت املالحــم ذات شــكل إســالمي  ،فقــد عمــرت بالحــديث عــن وقــائع قتــال " املســلم@ن " ضــد " الكفــار " -ــي
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الشرق والغرب  ،وتمجيد ٕالاسالم  ،وقوة ٕالايمان  ،وبطوالت ٔالائمـة الـذين يـأتون بمـا يشـبه املعجـزات بتوفيـق ﷲ الـذي
ً
وعـد املـؤمن@ن بالنصــر  . .إ_ـى آخـر مانجــدﻩ مـرددا -ـي كــل املالحـم الشـعرية  ،الســجالت ٔالاو_ـى  ،لتـاريخ كــل الشـعوب ؤالامــم
ً
ــي جميــع أنحــاء ٔالارض  ،والــ مــاتزال ت¥ــ<دد أغــاني  ،وطقوســا  ،وأمثلــة شــعبية  ،وذكريــات مرويــة  ،وروايــات مســرحية ،ً
وفنونا  . . .الخ -ي كل شعب . . .
نكمل حديثنا عن التجربة التاريخية مما أوردﻩ بننجسن ومل@<سـيية كلكيجـاي  ،الاسـتاذان -ـي معهـد الدراسـات العليـا -ـي
جامعـة السـوربون ) بـاريس ( -ـي كتا6²مـا " املوضـوي " عـن الاسـالم -ـي الاتحـاد السـوفياتي )  ( 1968أفضـل ماوقعنـا عليــه
من ب@ن كتب دعائية ودعائية مضادة كث@<ة .
 - 228يمهــد املؤلفــان ملــا سنلخصــه ع}6مــا بقولهمــا إنــه الشــك -ــي أن ٔالاغلبيــة العظمــ مــن املثقفــ@ن املســلم@ن -ــي الاتحــاد
الس ــوفياتي الي ــوم يعت= ــ<ون أنفس ــهم  ،بص ــدق وإخ ــالص  ،ماركس ــي@ن واوروبي ــ@ن  .يحتق ــرون املا÷ ــ القري ــب ل ــبالدهم ،
ويقف ــون بح ــزم ض ــد الع ــودة إ_ ــى ال ــنظم الاقطاعي ــة والرأس ــمالية الس ــلبقة ع Vــى ث ــورة  . 1917فيب ــدون كم ــا ل ــو ك ــانوا ق ــد
ً
انسـ ــلخوا عـ ــن املا÷ ـ ــ  .وهـ ــو مايب ـ ــدو م=ـ ــ<را آلم ـ ــال الحكومـ ــة الس ـ ــوفياتية -ـ ــي أن ت ـ ــرى أولئـ ــك املثقف ـ ــ@ن الـ ــذين ش ـ ــكلت
ً
شخصيا6م يقودون الجماه@< املسلمة عVى طريق الاش<¥اكية  .ولكن حقيقة الواقـع أك¢ـ< تعقيـدا مـن هـذا  .وقبـل القطـع
بمــاإذا كــان املثقفــون املســلمون -ــي الاتحــاد الســوفياتي قــد قطعــوا عالقــا6م بماضــ67م  ،البــد مــن اختبــار مــواقفهم مــن
حضارة شعو6²م وتاريخها .
مثال نموذ ي لالختبار  ،سلوك القومي@ن من املثقف@ن املسـلم@ن وردود أفعـالهم الحـادة فيمـا يتعلـق بالـدفاع عـن تـرا6ûم
الحضاري  ،قدمته ٔالازمة الطويلة ال واجه ف67ا املسلمون الهجـوم الروـ عVـى املالحـم القوميـة  ،واسـتمرت مـن عـام
 1951حــ عــام  . 1954فقــد شــنت الحكومــة الســوفياتية حملــة تطه@ــ< مــن التقاليــد املوروثــة لــدى الشــعوب املســلمة -ــي
كـل عناصــرها الــ اعت=<6ــا غ@ــ< متفقــة مــع العــالم الاشـ<¥اكي الجديــد  .بــدأت الحملــة بهجــوم شــامل عVــى املالحــم القوميــة
ال تعرضت لنقد قاس ثم منعت باعتبارها عوائق -ي سبيل بناء الاش<¥اكية  .وملـا كانـت تلـك املالحـم Éـي صـيغ ملضـام@ن
حضــارية  ،فــإن دالل ــة الحملــة لــم تخ ــف عVــى املثقف ــ@ن القــومي@ن  .إن الهــدف الحقيق ــي مــن الحملــة ل ــم يكــن إال ت ــدم@<
ً
ـدال م}6ـا مــا يس ّـميه ّ
الكتـاب الـروس الحضـارة الســوفياتية وÉـي -ـي حقيق6°ـا الحضـارة الروســية
الحضـارة القوميـة ليقـوم ب
ً
ً
ي شكل اش<¥اكي  .وقد جرى الهجوم طبقا لخطة واحدة  .تبدأ أوال إحدى صحف موسكو  :برافدا أو لي<¥اتورنايا جازيتا .ثم تتناوله اللجنة املركزية للحزب الشيوي -ي الجمهورية املعنية  ،ثم كـل ٔالاجهـزة واملنظمـات واللجـان املحليـة للحـزب
 ،وتنت Áبإدانة املالحم واملفكرين والكتاب املسلم@ن الذين أشادوا بتلك ٔالاعمال غ@< املشروعة .
بدأت الحملة -ي  17تموز  /يوليـو  . 1950كـان باجيـدوف سـكرت@< أول اللجنـة املركزيـة للحـزب الشـيوي ٔالاذربيجـان يلقـي
ً
ً
محاضرة عVى بعض املثقف@ن  ،هاجم ف67ا ٕالاسالم بشكل عام هجوما عنيفا  ،وأدان بقسوة كل حركات مقاومة الروس
ــي القــرون املاضــية  ،واتخــذ موضــوعا لإلدانــة وســببا ملحمــة " يــدقرقوط " وÉــي ســجل أســطوري شــعري لتــاريخ أســالفٔالاتراك ّ
السلجوق  ،وقد وصف امللحمة بأ6Bا عنصرية  ،ومضادة للشعوب  .ثم أدان بالقسـوة نفسـها ملحمـة " شـامل "
وأعــادت نشــرها مجلــة " البلشــفيك " -ــي موســكو ) العــدد  ، 9تمــوز  /يوليــو  ( 1950ومجلــة باكينســكي رابوتñــ -ــي بــاكو )
أذربيجان ( -ي ليوم التا_ي تحت عنوان  " :طبيعة حركة املريدين وشامل "  .وتل6°ا مقالة بقلم دانيالوف  ،السكرت@< ٔالاول
للجنــة ٕالاقليميــة للحــزب الشــيوي الداغســتاني نشــر6ا مجلــة فويروــ اســتوري -ــي موســكو ) العــدد  9ســنة ، ( 1950
ومقــال فــادييف -ــي املجلــة ذا6ــا ّ ،
وكتيــب مــن وضــع ســم@< فــوف بعنــوان الطبيعــة الرجعيــة لحركــة املريــدين وشــامل -ــي
القوق ــاز نش ــر  -ــي موس ــكو  .وامت ــدت الحمل ــة إ_ ــى ملحم ــة " املان ــا "  ،أجم ــل املالح ــم الش ــعرية ال ــ تس ــجل ت ــاريخ ح ــروب
املســلم@ن ضــد املنغــول -ــي القــرن@ن الســابع عشــر والثــامن عشــر  . .ثــم ملحمــة " قرقــوط عطــا " ال<¥كمانيــة  ،ثــم ملحمــة "
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البــاميش " الــ تحكــي نضــال القبائــل املســلمة ض ــد البــوذي@ن  ،ثــم ملحمــة " ايرســ@ن " وملحمــة " شــوراباتيل "  .. .ال ــخ .
وكانــت أســباب الادانــة املتكــررة لجميــع املالحــم أ6Bــا ذات جــوهر إقطــاي وايديولوجيــة رجعيــة وتعصــب إســالمي وتمجيــد
للحروب العدوانية  ،ف Áعقبات -ي سبيل الصداقة ب@ن الشعوب . .
وقد مرت الحملة بدون مقاومة ظاهرة -ي كل الجمهوريـات إال -ـي جمهوريـة " القرغ@ـ " ¤الصـغ@<ة  .ذات الحضـارة ّ
املدونـة
ً
شعرا -ي ملحمة " املانا " الجميلة  ،وآخر جمهورية وصل6°ا حملة التطه@<  .فما أن نشرت -ي موسـكو أول مقالـة  -املقالـة
ً
التمهيدية  -ضد " املانا " وما تضمنته عن تمجيد جهاد املسلم@ن ضد الكفار ح أثارت فورا عاصفة مقاومة حقيقية
 ــي ص ــحافة " قرغ@ ــ ، " ¤ش ــارك ف 67ــا املثقف ــون وأس ــاتذة الجامع ــات والكت ــاب ؛ وقاده ــا  ،وهن ــا موض ــع الدالل ــة  ،الح ــزبالش ــيوي املح Vــي أو " امللح ــدون املاركس ــيون  ،أعض ــاء وقي ــادة الح ــزب الش ــيوي ال ــذين ّ
اليمت ــون إ_ ــى ٕالاس ــالم إال برابط ــة
حضـارية "  .وملـا كانـت اللجنـة املركزيـة للحـزب الشـيوي يصـدر صـحيفت@ن إحـداهما " سوفيتسـكايا " يكتـب ف67ـا ٔالاعضــاء
الـروس باللغــة الروســية  ،والثانيــة " ديكزيــل " يكتــب ف67ــا ٔالاعضـاء الوطنيــون باللغــة القوميــة  ،فقــد انتقلــت املعركــة إ_ــى
الصحيفت@ن ٔ :الاو_ى ّت6°م "امانا" بما ت6°م به بقية املالحم  ،وت6°م املثقف@ن الوطني@ن بـاالنحراف القـومي والبورجوازيـة ،
ً
ً
ً
والثاني ــة ت ــدافع ع ــن ال ¥ـ<اث الق ــومي  ،وتش ـ ّـن هجوم ــا مض ــادا ص ــاخبا ت ــ6°م في ــه ال ــروس باحتق ــار الاس ــتقالل الحض ــاري
ً
ً
لشـ ــعب قرغ@ـ ــ . . . ¤وا6Bـ ــزم الوطنيـ ــون إ_ـ ــى حـ ــ@ن  . .إ_ـ ــى حـ ــ@ن أن مـ ــات سـ ــتال@ن  .فبـ ــدأ املسـ ــلمون هجومـ ــا مضـ ــادا -ـ ــي كـ ــل
الجمهوريـات شـاركت ف67ـا وقـادت بعضـها ٔالاحـزاب الشـيوعية لإلفـراج عـن ال¥ـ<اث القـومي  ،واح¥ـ<ام التمـايز الحضـاري ،
والك ــف ع ــن الس ــلوك الع ــدمي املع ــادي للقومي ــة  ،وع ــن عب ــادة ٔالاش ــخاص  .وا6Bزم ــت الحمل ــة  ،وع ــادت املالح ــم ي ــردد
الشعب اغان67ا ويفخر باالنتماء إ_ى ابطالها ويطلق اسماء اولئك الابطال عVى املواليد الجدد . . . .
و-ي عام  ، 1956اعدم باجيدوف الذي بدأ الحملة  ،وانعقـد املـؤتمر العشـرون للحـزب الشـيوي السـوفياتي الـذي أعـاد
الاعتبــار إ_ــى كــل الــذين اعــدمهم ســتال@ن ب6°مــة الانحـراف القــومي والرجعيــة ٕالاســالمية  .فــدعت املجلــة نفســها الــ بــدأت
الحمل ــة " فوبرو ــ ارس ــتوري " إ_ ــى م ــؤتمر حض ــرﻩ اك ¢ــ< م ــن  600م ــن املفك ــرين  ،لوض ــع " م ــنهج "جدي ــد" للدراس ــات
التاريخية  ،وفيه عرض دانيـالوف دراسـة بعنـوان " حركـة الجبلـ@ن تحـت قيـادة شـامل " أشـاد ف67ـا اشـادة هائلـة ببطولـة
شامل وكل حركات مقاومة املسلم@ن للغزو الرو القيصري  .فحركة املريدين القائمة عVى أساس الشريعة ٕالاسالمية
ً
لم تكن حركة متعصبة ولك}6ا كانت ّرد الفعل الطبيêي ضد الاحتالل الرو  .أما شامل فقد كان رجل دولة مرموقا ،
ً
ً
وبطــال قوميــا  ،وكــل ماوجــه إليــه مــن ا6امــات -ــي مرحلــة عبــادة ٔالاشــخاص مــن أتصــال ب<¥كيــا أو بــانكل<¥ا الأســاس لــه مــن
الصحة  . .الخ  .إنه الدانيالوف نفسه الذي نشر -ي عام - ، 1950ي املجلـة " فوبروـ اسـتوري " ذا6ـا ) العـدد  ( 9يـ6°م
ف67ــا حركــات مقاومــة املســلم@ن للغــزو الروــ بأ6Bــا حركــات " قوميــة بورجوازيــة "  . . .وفشــلت محاولــة تاريخيــة أخــرى -ــي
ان¤¥اع الحضارة من ٕالانسان  ،أو ان¤¥اع اإنسان من حضارته إلذابته -ي بوتقة حضارة غريبة . .
إذن  ،لن يفلح " اللوبي " العربي فيما فشل فيه السكسون ٔالامريكيون والسوفيات الروس .
ملاذا اذن ؟
 - 229طائفة تناهض العروبة باإلسالم لو كانـت حسـنة النيـة -ـي الـدعوة إ_ـى إقامـة نظـام إسـالمي -ـي الـوطن العربـي فـإن
مناهض ــ6°ا العروب ــة  6ــزم غاي ــة دعو 6ــا ) الج ــزء ٔالاول م ــن الح ــديث ( وإن كان ــت س ــيئة الني ــة تري ــد أن ت ــنقض الحض ــارة
العربيـة القوميــة فإ6Bــا ستفشــل كمــا فشــل ال=<وتســتنت -ـي الواليــات املتحــدة الامريكيــة ) فقــرة  ، (221وطائفــة تنــاهض
الاسالم بالعروبة  ،لو كانت حسنة النية -ي الدعوة إ_ى التقدم العربي ح عVى الطريق الاوروبي فإن مناهض6°ا الاسالم
بالعروب ــة  6ــزم غاي ــة دعو 6ــا ) الج ــزء الث ــاني م ــن الح ــديث ( وإن كان ــت س ــيئة الني ــة تري ــد أن ت ــنقض الحض ــارة العربي ــة
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الاســالمية فإ6Bــا ستفشــل كمــا فشــل الــروس الســوفييت -ــي اتحــاد الجمهوريــات الســوفياتية ) فقــرة  . . ( 228فلمــاذا إذن
كل هذﻩ الدعوات واملنظمات والكتابات واملحاضرات والنشرات والسفه السـفيه -ـي ٕالانفـاق  ،والجهـد الجهيـد مـن أجـل
غاية فاشلة ؟  . .وملاذا يختار أصحا6²ا ضياع اعمارهم -ي سبيل الفشل ؟
الم=ــ<ر للحــديث عــن الفشــل  .أل6Bــم اليجاهــدون -ــي ســبيل ٕالاســالم  ،وإنمــا يســتعملون اســمه نــداء ليســتمع إلــ67م شــعب
ربتــه حضــارته عVــى أن يلäــ نــداءﻩ  .وال يناضــلون -ــي ســبيل الــوطن العربــي  ،وإنمــا يســتعملون اســمه ّادعــاء ليجتمــع إلــ67م
شــعب تحملــه حضــارته عVــى أن يجتمــع حــول وحدتــه وانتمائــه  .وال يعملــون -ــي ســبيل أنفســهم  ،فثمــة مــن يغنــ67م عــن
ً
ً
ً
العمل وعنائه  ،و‘نما هم يكملون ما بدأﻩ الاستعمار منذ قرون ّ :
جزأ ٔالامة دوال فخلق ٕالاقليمية تخريبا ؛ وفرض نظامـا
ً
ـماليا فخل ــق الفردي ــة تغريب ـ ًـا  ،ث ــم ج ــاء  -ــي عص ــر ٕالاع ــالم والدعاي ــة واغتص ــاب العق ــول لي ـ ّ
ـدمر ٕالانس ــان العرب ــي  -ــي
رأس ـ
شخص ــيته  .يح ــاول بفري ــق أن ي åــ¤ع هيكله ــا ٔالاسا ــ باس ــم ٕالاس ــالم ؛ ويح ــاول بفري ــق ث ــان ن ــزع هيكله ــا ٔالاسا ــ باس ــم
ً
ً
العروبة  .ويتعاون الفربقان ّ
ليكونا فرقة غاي6°ا أن يصبح ٕالانسان العربي حطاما " ،فيستقر الوضع 6Bائيا " عVى حطام
ٔالامة العربية بعد أن تحطم مصدر مناع6°ا ومقاوم6°ا  ،وأداة تحررها ووحد6ا وتقدمها  :الانسان العربي السو ّي !
هل يعرفون ؟
 – 230خ ــالل الح ــرب ٔالاهلي ــة  -ــي اس ــبانيا ال ــ نش ــبت  -ــي ايل ــول  /س ــبتم=<  1936وان 6°ــت  -ــي آذار /م ــارس  1939اق ــتحم
الجåـ<ال فرانكـو مدينـة مدريـد بأربعـة طـواب@< عسـكرية  ،فلمـا اسـتو_ى عل67ـا قـال  ،أو قيـل  ،ان الفضـل -ـي الاسـتيالء عVــى
ً
املدينــة العاصــمة يرجــع أساســا إ_ــى " الطــابور الخــامس "  ،وكــانوا يعنــون بــه عمــالء فرانكــو داخــل املدينــة الــذين اندســوا
ب@ن املدافع@ن وأشاعوا روح الهزيمة -ي نفوسهم  ،وخربوا ما ّ
أعدوﻩ للدفاع عن املدينة  ،فا6Bزموا  .وإ_ى عهد قريب كان
يطلــق وصــف " الطــابور الخــامس " عVــى أولئــك الــذين يخــدمون أغـراض الغـزاة مــن داخــل ٔالارض ّ
املعرضــة لخطــر الغــزو
ً
ً
خفيا ّ
أن للواليات املتحدة ٔالامريكية " طابور خامس " -ي كل دولة من دول
كما فعل عمالء فرانكو  .ولم يعد منكورا وال
ٔالارض صديقة أو عدوة  .فقد أصبحت الطواب@< الخامسة أجهزة من نظم الحكم الحديثة  .كـل مـا يفـرق بـ@ن " الطـابور
الخــامس "  -ــي عــام  ، 1939و " الط ــابور الخ ــامس " " بعــد الح ــرب الاوروبي ــة الثانيــة )  ، ( 1945أن ــه ل ــم يعــد م ــن املمك ــن
القط ــع ب ــأن املنتم ــ@ن إلي ــه عم ــالء م ــأجورون  .ق ــد يكون ــون وق ــد اليكون ــون  .ف ــإن التق ــدم العلم ــ  -ــي " تش ــكيل الط ــابور
الخامس " لم يعد يش<¥ط -ي جندﻩ ح معرفة أ6Bم مجندون .
*************************************************************************************************
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