


رؤى تأصيلية يف

طريق احلرية

من كالم ال�شيخ 
�صالح بن عبد الرحمن احل�صي

رحمه اهلل

ترتيب جمع من الباحثني









- 5 -

املحتوى

11 ............................................................................................................. املقدمة
15 ........................................................ نبذة من �شرية ال�شيخ رحمه الله
من �ِشمات ال�شيخ رحمه الله............................................................... 19
20 ................................... اأوال: الر�صوُخ املبنيُّ على النظر ال�صحيح للحوادث
�صعُة االطالع............................................................................................. 24
ومنها خربُته بعلم االجتماع..................................................................... 25
ومنها َفْهُم الواقِع والفقُه فيه...................................................................... 26
ع.................................................................................. 28 ثانياً: اال�صتقراُء والتتبُّ
ا�صتقراُء القراآن الكرمي............................................................................... 28
29 .................................................................................. اال�صتقراُء التاريخّي
29 ........................................................................ 1- اأ�صل احل�صارة الغربية
2- عداوة الغرب لالإ�صالم...................................................................... 32
38 ............................................................................  3- ما ُي�صّمى االإرهاب
40 ................ 4- الكواِرث يف احلّج لبيان �صرورِة الربط بال�صبب احلقيقّي
ثالثاً: االأخُذ باحلقائق ال االأوهام................................................................... 42
ّيات والق�صايا الُكربى دوَن اجُلزئياِت..................... 43 كالمه غالًبا يف الكلِّ
ِر ال�صحيِح والتفكرِي املَنطقّي............... 44 رابعاً: ال�ّصْعُي لَردِّ النا�س اإىل الت�صوُّ
1- �صرُب االأمثال.................................................................................... 47
2- اال�صتدالُل بالقواننِي الطبيعّيِة والتجاِرب......................................... 49



- 6 -

3- ا�صتخداُم منِطِق العْقِل يف حتليِل كالِم املخالف.............................. 50
52 ........................................................................ خام�صاً: ا�صت�صراُف امل�صتقَبل
54 ................ �صاد�صاً: اخلربُة بالقواننِي عن علٍم وعدل، وبعُد الّنَظِر يف االإدارة
59 ......................................... ًطا فيه ا مفرَّ ْدُع مبا َيراه حقًّ �صابعا: ال�صجاعُة وال�صّ
63 ....................................................................... در واالإن�صاف ثامناً: �َصعُة ال�صّ
ُع ونبُذ التكلُّف........................................................... 64 هُد والتوا�صُ تا�صعاً: الزُّ
67 ......................................................................................... َمبداأُ اال�شرتقاق
الرّق الثقايّف................................................................................................ 75
ين......................................................................................................... 81 الدِّ
99 .................................................................................... 1- الدعوة اإىل اهلل
115 ............................................................................................... 2- اجلهاد
3- احلّج.................................................................................................. 125
االإعالم................................................................................................... 137
149 .............................................................................................. 1ـ الوطنية
157 ............................................................................................. ر 2ـ التح�صُّ
185 ............................................................................................ 3ـ االإرهاب
197 ........................................................................................... 4ـ االأ�صولّية
5ـ احلرية................................................................................................. 207
219 ..................................................................................... الرقُّ االجتماعّي
225 ............................................................................................ حقوق املراأة
1- ُم�صاواة الرجل باملراأة....................................................................... 226
2- عمُل املراأة........................................................................................ 232
3- احلجاب............................................................................................ 239



- 7 -

246 ................................................................................ د الزوجات 4- تعدُّ
العمُل اخلريّي........................................................................................ 259
260 ............................................................................... 1- البذُل التطّوعّي
263 .............................................................................................. 2- الوقف
267 ........................................................................... �صاُت اخلريية 3- املوؤ�صَّ
الرقُّ االقت�شادّي.................................................................................... 277
البنوك الربوية......................................................................................... 284
290 ................................................................ ى بالبنوك االإ�صالمية ما ي�صمَّ
الهيئاُت ال�صرعّية للبنوك....................................................................... 314
328 ................................................................ الديون واال�صتهالك الطائ�س
الرقُّ ال�شيا�شّي........................................................................................ 333
ْولية................................................................................... 336 العالقات الدَّ
352 ................................................................................................... االأنظمة
365 ............................................................................................................ خامتة
عناوين ما اأحيل عليه من كتب ال�صيخ ومقاالته ونحوها.......................... 371





المدخل
املقدمة.

نبذة من �شرية ال�شيخ رحمه الله.

من �شمات ال�شيخ رحمه الله.

مبداأ اال�شرتقاق.





- 11 -

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة

ــحبه  ــن ال نبيَّ بعَده، وعلى اآله و�ص ــالم على م ــالُة وال�ص احلمُد هلل وحَده، وال�ص
اأجمعني، اأما بعُد فاإّن العلماء هم ورثُة االأنبياء، والعلماُء الربانّيون هم احلَكماء الُب�صراء 
ــة النا�س وتدبرِي اأمورهم والقياِم مب�صاحلهم، ومن هوؤالء الذين منَّ اهلل بهم على  ب�صيا�ص
النا�س يف هذا الزمان الفقيُه العالمة �صالح بُن عبِد الرحمن احل�صني رحمه اهلل تعاىل، 
ــوان، فقد كان عاملا، فقيها، واعيا باحلقيقة على  ــجاَل املغفرة والّر�ص واأنَزل على قربه �ِص
حنِي التبا�ٍس وخلٍط لدى عاّمة النا�س اإال َمن َرِحَم اهلل، ُمدِركاً عظمَة �صريعة االإ�صالم 
وما َتزَخُر به من اإمكاٍن الإ�صعاِد الب�َصر ودْفِع ال�صّر عنهم يف َمناحي احلياة قاطبة، الثقافيِة 
يه التفكرُي املنطقّي  ــية، داعياً اإىل اإعماِل ما َيقت�صِ ــادية وال�صيا�ص واالجتماعية واالقت�ص
ــريته  ــر بب�ص ــِل الظواهر والوقائع، وله الِقْدُح املعَلّى يف ذلك، ُيب�صِ ــاليّن يف حتلي والعق
ــلوباً  ــتعماًل اأ�ص ــف اللِّثام عنه، م�ص ــارة الغربية، وَيك�ِص ــِره الوجه احلقيقيَّ للح�ص وب�صَ
ه  ــني الواقع احلقيقيِّ وبني ما َيُبثُّ ا َيحمل القارَئ اجلادَّ على اأن يقارن ب ــوعيا علميًّ مو�ص

االإعالم؛ فيعي�س احلقيقَة ال الوهم.
ــيخ رحمه اهلل تعاىل على ما هو  ــَدِد كتابة ترجمٍة لل�ص هذا وقد كنا يف َبْدء االأمر ب�ص
ــلَّم  ِجه يف �ُص ــاأِة املرتَجم عنه، وتدرُّ ــرين، من احلديث عن ن�ص معروف يف تراجم املعا�ص
ــَرْعنا  َدُه من وظائف، وِذْكِر ما قام به من اأعمال، ف�ص ِع ما تقلَّ ر ثقافته، وتتبُّ التعليم، وتطوُّ
ــيخ رحمه اهلل من كتٍب ومقاالٍت وخطاباٍت قراءًة �صاملة فاح�صة  يف قراءة ما كتَبُه ال�ص
غ، ثم �صَلْكنا به �صبيل  ــل بنا االأمُر اإىل امل�صموِع فُفرِّ ــبيل اال�صتقراء، حتى و�ص على �ص
ــيخ رحمه  ُه ال�ص ــتقرائنا هذا ما بثَّ �ُس يف ا�ص ــتقراء ما فيه، نتلمَّ املقاالِت والكُتب يف ا�ص
ــِه اأو ما نقله عن غرِيه  ــفات، مع املقارنة بني ن�صو�صِ ــم به من �ص اهلل من اأفكار، وما اتَّ�َص
ُر الفكرة، فتبني لنا اأّن  ــرَّ ــرُة ويختلُف اللفظ، وقد تتك ِحُد الفك ــر َفْهٍم ّما؛ فقد تتَّ لتقري
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ــري ينُدُر وجوُده يف هذه االأزمنة، واأّن  ــيَخ رحمه اهلل كان على َمنهٍج فريٍد يف التَّفك ال�ص
�صبيل االإ�صالح يف فكِره كان وا�صَح املعامل، مل يلتب�س عليه اأمُره، وظهر لنا اأن ما كان 
ــُلكه من اأ�صاليَب يف التاأليف اأو يف حتليِل االألفاظ وك�صف املعاين، اأو يف �صعِيه اإىل  ي�ص
ل- اأمٌر عظيم تتجّلى فيه قوُة  �صبط التفكري- يف زمٍن �ُصّيب فيه الفكُر اإن مل يكن ُعطِّ
ُته مع عمٍق يف  ِر لديه ودقَّ ــوُح الت�صوُّ ــيخ وحكمُته و�صجاعُته ورحمته، وو�ص اإدراك ال�ص
نا بع�َس ذلك �صدَر الكتاب عند  ــٍع فكريٍّ جّم، وقد بيَّ ــتنباط، بتوا�ص ــة واال�ص الدرا�ص
ــيخ و�صماِته رحمه اهلل، فلي�س من �َصَطط القول اأن ُيقال  ــرية ال�ص احلديِث عن بع�ِس �ص
ــاِحه اأوىل  قلَّ اأو ُعِدم نظريه يف اأيامنا هذه!، فراأينا اأّن الكتابَة يف جتلية هذا الفكِر واإي�ص
ــلوُب كتابِتها يف  ــا اأ�ص ــيخ رحمه اهلل على ِغرار الرتاجم التي ف�ص من كتابة ترجمٍة لل�ص

عاملنا املعا�صر.
ــيلية يف طريق  ــتقراء اأن جاء عنواُن الكتاب )روؤى تاأ�ص ــن نتيجة هذا اال�ص وكان م
ــمون الكتاب، فالعنوان  ــدُق لفٍظ على م�ص احلرية(؛ الأنه - يف نظرنا - اأدلُّ عبارٍة واأ�ص

واإن كان اأوَل ما يقروؤه القارُئ اإال اأنه كان من اآخِر االألفاظ و�صًعا.
ــَلُكنا يف الكتابة اأن عَمْدنا اإىل كّل فكرٍة اأو مو�صوٍع ظَهر  ــّح العزُم �صار م�ص فلما �ص
ــوِع اأو تلك الفكرة  ــا تعلَّق بذلك املو�ص ــه اهلل ُعني به، فَجمْعنا م ــيخ رحم لنا اأن ال�ص
ــٍل نرجو اأن يكون ُمعينا على  ــقنا ذلك يف ت�صل�ُص من كالمه اأو مما نَقَله عن غرِيه، ثم ن�صَّ
ــحيح لها، حري�صنَي على االقت�صار على ما يف ُكتب ال�صيِخ  ر الفكرِة والفهم ال�صَّ ــوُّ ت�ص
ــيه �صرورُة الربط، على حدِّ  اأو مقاالِته وما جرى جمراها بلفِظه اإال ما الُبدَّ منه مما تقَت�ص
ــم هذا املقاُل  مِّ ْولية؛ اإذ قال: )لقد �صُ �صنيع ال�صيِخ رحمه اهلل يف كتابه العالقات الدَّ
َور  ِره، وعلى اأن يكون عبارًة عن )األبوم( من ال�صُّ ِة ُمـرِّ ــيَّ على اأ�صا�س غيــاِب �صخ�ص
ــرورة، وبغَر�ِس َرْبــط  ُر اإال عند ال�ص ــة لالأحداث واالأفكــار، ومل يتدخِل املحرِّ الواقعي

هــا ببع�س(، وهذا هو �صرُطنا يف الكتاب بعد املدخل. ـَور بع�صِ ُـّ ال�ص
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ــراته ونحوها فكانت  ــه اهلل ومقاالته وما�ص ــيخ رحم ــا االإحالُة على كتب ال�ص اأّم
ــائر الكتاب حيثما جاء نقٌل عنه،  ًدا يف �ص طريقُتنا اأن جعلنا لكلِّ واحٍد منها رقًما موحَّ

ثم اأثبتنا يف اآِخر الكتاب جمموَع ما اأحلنا عليه من ذلك.
ــا اأدار هو احلديَث  ــيخ رحمه اهلل على م ــا اأن ُندير احلديَث عن فكِر ال�ص ــد راأين وق
ــه يف مقاله الفّذ )هل من املمكن اأن نتحرر من هذا الرق الثقايف(؛ اإذ بنّي فيه اأبرَز  علي
ــّي،  ــاديُّ وال�صيا�ص ــار اإليه، وهي الثقايفُّ واالجتماعيُّ واالقت�ص مناحي الرقِّ الذي اأ�ص
ــموله عاّم؛ اإذ اإنه ما من عامٍل يف  ــى على القارئ الكرمي اأّن لفظ الثقافِة يف �ُص وال يخَف
ُره الذي هو ثقافُته اأو نتيجة تفكرِيه �صابٌق ذلك العَمل، ولعّل  اأّي جمال كان اإال وت�صوُّ
هذا هو ال�صبُب يف اقت�صاِر ال�صيخ رحمه اهلل يف عنوان املقال على )الثقايف(، مع اإ�صارِته 

يف املقال نف�صه اإىل تاأثرِي الثقافة على تفكرِي النا�س الذي َي�صِبُق اأعماَلهم.
ــيجُد القارئ الكرمي بع�َس التَّكرار لفقراٍت من الكتاب وذلك الأنها حوت  هذا و�ص
ــب ملا حوته من ذلك، كما �صيجد تفاوتاً بني  ــاق يف املو�صع املنا�ص اأكرث من معنى فت�ص
ر وامل�صتوى؛ ومردُّ ذلك اأّن املوا�صيع اإمنا هي  ول والِق�صَ موا�صيِع الكتاب من حيث الطُّ

ق مما ُوِجد من ُكُتب ال�صيِخ ومقاالِته على ما �صَبَق تو�صيُفه. جمُع ما تفرَّ
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ــف الثاين من القرن  �ص ــْقراَء من ُقرى َنْد، يف َبْدء النِّ ــيُخ رحمه اهلل يف �َص ولد ال�ص
ــوُدها احلريُة والبعُد عن ُقيود املدنّية احلديثة، كان  ــَر من الهجرة، يف بيئة َت�ُص الرابَع ع�ص
رون له، والهَمُم منح�صرٌة يف ابتغاء ما ُير�صي اهلل تعاىل  ــياً والعلماُء متوفِّ العلُم فيها فا�ص
ــاجُد واملجال�س عامرًة بدرو�س  ــِره، فكانت امل�ص ِم العْلم النافع والعمِل به ون�ص ــن تعلُّ م
ــه  ــوا يف نف�ص ــم َطواَل اليوم يف خمتِلف الفنون. وتتلَمذ على ُعلماَء رّبانيني، غر�ُص العل
اأدَب االإ�صالم ومعايَن ال�صرع املطّهر قواًل وعمال، بل كان هذا غر�َصُهم يف نفو�س عاّمة 
ــراأ بني االأذان واالإقامة،  ــتهم!؛ اإذ كانت كتُب االأدب والعلِم ُتق ــس فكيف بخا�صّ النا�
ــرة البن اجلوزّي، وتف�صرِي ابِن كثري،  ــرعّية البن مفلح، والتب�صِ مثُل كتاب االآداب ال�ص
هد  ــِم والزُّ ــاهده من ُقُدواٍت يف العل ــة، مع ما ُي�ص ــريِة النبوي ــاحلني، وال�ص وريا�ِس ال�ص
ــالء واأرباب التجاِرب؛ فقد كانوا  ــلحاء والُف�ص ــرته وممن حوَلُه من ال�صُّ والورع، من اأُ�ص
ل، وما كان عليه البيُت الزكيُّ  ــتوًى عاٍل من االأَدب والتعبُّد وال�صرب والتحمُّ على م�ص
ــرع اهلل تعاىل، عارفاً ربَُّه،  ا ب�ص ــاأَ معتزًّ ْكر وختِم القراآن، فن�َص ــن قياِم الليل، وكرِثة الذِّ م

فاً اإليه، ُمدِركاً حقيقَة ما حْوَله. متعرِّ
ــة االبتدائية ب�َصْقراء، وكان مديُرها ذلك الوقَت  دَر�س ال�صيُخ رحمه اهلل يف املدر�ص
ــجد النبوّي بعد  ــبح اإماماً للم�ص تي - رحمه اهلل - الذي اأ�ص ــيَخ عبد املجيد اجَلرَبْ ال�ص
ــد بالطائف، ثم  ــة التحق بدار التوحي ــَة االبتدائي ــيخ الدرا�ص ــك، وبعد اأن اأمّت ال�ص ذل
ــنة الثالثة من درا�صته بها ُطلب للتدري�س باملعهد  ــريعة مبّكة املكرمة، ويف ال�ص كلية ال�ص
�س حتى اإذا جاء  ــه، فكان ُيدرِّ ــاً وطالبا يف الوقت نف�ص �ص ــار مدرِّ العلمّي بالريا�س، ف�ص
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لُع  ــلِّ اإقامتهم مبّكة ويطَّ ــرب، وكان ياأتي اإىل الطالب يف م ــُت االختبار ذهب لُيخَت وق
على املنهج املطلوِب لالختبار على وجه ال�صرعة - وهو جال�ٌس القرف�صاَء - ثم يدخل 

لالختبار ويح�صل على املركز االأول!.
ــر - مع كرْثة  ــافر اإىل م�ص ــريعة عام 1374هـ �ص وملا تخّرج رحمه اهلل من كلية ال�ص
ــل - والتحق مبعهد الدرا�صات العربية  ــل مثَل ما ح�صَّ ئة ملن ُيح�صِّ ُفَر�س الوظيفة املهيَّ
ــتاذ  ــا ومفّكريها، مثل عامل الفقه املقاَرن والقانون االأ�ص ــل بكبار علمائه العالية، فات�ص
ــنهوري با�صا رحمه اهلل، وقد اأخرب ال�صيخ عن نف�صه يف كتابه خاطرات يف  الدكتور ال�ص
ــرفية االإ�صالمية باأنه: َحِظي بالتتلُمذ على االأ�صتاذ ال�صنهوري لـمدة �صنتــني يف  امل�ص
نها كتابه  ــمَّ ــه التي األقاها يف هذه الـمـادة و�ص ى منه درو�ص مادة الفقه الـمقـارن، وتلقَّ
ــادر احلق يف الفقه االإ�صالمي )درا�صة مقارنة بالفقه الغربي(، وبجانب ذلك  القيم م�ص
ه اال�صرتاُك يف اجلل�صة االأ�صبوعية التي ظّل االأ�صتــاذ ال�صنهوري يعِقُدها  كان من حظِّ
ر ح�صوَرها على ِب�صعِة طاّلٍب لبحث  ــم »حْلقة البحث«، وَيق�صُ َطواَل تلك الـمدة با�ص

مو�صوعاٍت يف الفقه املقارن بطريق املناق�صة احلرة.
دد: )كنُت اأح�صر  ونَقل بع�ُس ُمّبي ال�صيخ اأنه - رحمه اهلل - قال له يف هذا ال�صَّ
ع علينا ورقَة  ــات معدودٍة دخل ووزَّ ــاِت ال�صنهوري وكان ال َيعرفني، وبعد جل�ص جَل�ص
ْوا  ــُت كبقية احلا�صرين الذين اأم�صَ ــتوى احلا�صرين، وكنُت ل�ص اختبار؛ لينظر يف ُم�ص
ــيُت عنده مّدًة بعُد،  ــاتي عنده ومل اأَُكن اأم�ص ــور؛ فهذه من اأوائِل جل�ص مّدًة يف احل�ص
ــاء الدر�س القادم  ــئلة، فلما ج ــتحييُت واأخذُت ورقَة االختبار واأجبُت عن االأ�ص فا�ص
ــتحياء، فاأثنى على االإجابة  ــت يِدي على ا�ص ــاحُب هذه االإجابة؟ فرفع ــال: اأين �ص ق

ب�صكل ملفت! وبعدها كان يُخ�صني مبزيِد عناية، جزاه اهلل خرياً(.
ــواُن بحثه  ــتري، وكان عن ــنوات اأخذ املاج�ص ــا يقارُب خم�َس �ص ــى م بعد اأن اأم�ص
ن من  ــر برغبٍة منه؛ حتى يتمكَّ ــته يف م�ص ــويل«، وقد اأطال مّدَة درا�ص ــرُّف الُف�ص »ت�ص
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ــتطيُع قراءته من الكتب  ــغوفاً بالقراءة، فقراأ ما ي�ص ــتطيع قراءَته، وكان م�ص قراءة ما ي�ص
ــور االأوزبكية، وذكر اأخوه  ــرية، والكتب التي يف �ُص ــة االأزهر، ودار الكتب امل�ص مبكتب

�صعد احل�صني: وكان اأي�ًصا َيدُر�س الفرن�صية واالإنليزية يف معهد »برلت�س«.
الع َدْيدنَُه منُذ ال�صغر؛ اإذ قال يف مقال ُكن كما اأنت:   بل كان حبُّ القراءة واالطِّ
ــتمرَّ على هذا  ــية(، وا�ص ــحة النف�ص ــُت ُمغَرماً يف مرحلة املراهقة بقراءة كتِب ال�صِّ )كن
ــب اأحواِله اإال وبيِدِه كتاٌب  ع اإىل اآِخِر ُعمره، فال ُيرى يف غال ــَغف باالّطالع املتنوِّ ال�صَّ

ره وُثُقوِب ذهِنه. ُيطالعه، والَق�ص�ُس يف هذا كثرية، وهذا مما زاد يف ُح�ْصن ت�صوُّ
ــم العلم، بقوله يف  ى منه ــايخ الذين تلقَّ ــاً من امل�ص ــيخ رحمه اهلل بع�ص ويذُكر ال�ص
ــظُّ يف التلمذة على  ــني يف االإفتاء: )وكان للمتكلِّم احل ــرٍة له عن جهود احلرم ما�ص
تي رحمه اهلل،  يد اإماَمنْي من اأئمة امل�صجد النبوّي، هما ال�صيخ عبد املجيد ح�صن َجرَبْ
ــة، وكان من الطبيعيِّ اأن يتمذهب باملذهب ال�صائد يف بلِده  ــاأ يف احلب�ص الذي ُولد ون�ص
اأي املذهب ال�صافعّي، وال�صيخ ممد ثاين علي رحمه اهلل الذي ُولد ون�صاأ يف نيجرييا، 
ــائد يف بلده وهو املذهُب املالكّي، وعلى  وكان من الطبيعّي اأن يتمذهَب باملذهب ال�ص

يد اأحد اأئمة احلرم املكّي، وهو ال�صيخ ممد اأمني فوده رحمه اهلل(.
ــب كذلك من �صفِره للدرا�صة يف فرن�صا خربًة وب�صريًة مبا عليه الغرب، ووقف  وك�َص

على حقيقِة ما هم عليه يف قوانينهم وحياتهم.
فلم تكن معرفُته بالغرب �صنيعَة اإعالم، بل كان له ميزاٌن ملا هم عليه، ياأخذ النافَع 
ما اإذا  َف اخلبرِي احلاذق، ال �صيَّ ــَرّف مع الفكر الغربّي وقوانيِنه ت�صرُّ ــاّر، فت�ص ويَدُع ال�ص
ــًدا وهّمة يف االّطالع على  ــم، وقد حباُه اهلل تعاىل َجَل ــه كان على علٍم بلغاته ــا اأن علمن
ــِق واملعاين؛ فكان َيبني  ــول اإىل احلقائ ــْرُه ظواهُر االألفاظ عن الُو�ص كتاباتهم، فلم تاأ�ِص
ــاربٍة بُجذورها يف ُعمق التاريخ،  ــراءاٍت عميقٍة بلغة القوم، �ص َرُه وقناعاِته على ق ــوُّ َت�ص
ــحيٍح لواقع االأّمة، واإدراٍك جازٍم ملكر  ٍر �ص ــوله، وت�صوُّ ــو�س ال�صْرع واأ�ص مع َوْعٍي لن�ص
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رين، ومعاي�صُته للعامة،  ــاعَدُه على ذلك ات�صاُله املبا�صُر بالزعماء واملفكِّ اأعدائها بها، �ص
ل املوؤثر يف حياة االأمة اإىل وفاته �صنة 1434هـ. ومعا�صرُته للتحوُّ

ــخامَة  ــعية، واأدَرك �ص ــتعالٍء على زيِف االأنظمة الو�ص فتفتَّقت هذه املعرفُة عن ا�ص
ُم بها  ْولية التي ُيتحكَّ ــروِب على العامل كلِّه من هذه االأنظمة، والقواننِي الدَّ الّرقِّ امل�ص

يف �صئون النا�س كافة.
ــاب النا�َس  ــّبًة على بيان ما اأ�ص ــيخ - رحمه اهلل - واأعماُله من�ص فكانت اأقواُل ال�ص
َرُه اأو جمل�ٌس  ــطَّ ــَوِره، فال يكاُد يخلو كتاٌب كَتَبُه اأو مقاٌل �ص ع �صُ من هذا الرّق على تنوُّ
�س يف  جل�َصُه اأو ما�صرٌة األقاها من الّتنبيِه اإىل هذا املعنى، بل ما ُحكي عنه من الَق�صَ

�صريِته �صاهٌد على ذلك.
ــس احلقيقة ال الوهم،  ــن احلكماء عّز وجوُد مثِله، يعي� ــن اإذاً مع فكِر حكيٍم م فنح
واإن من اأنبل املبادئ واأعظمها اأثرا اأن يعي�س املرء وفق ما يوؤمن به، ولي�س وفق ما يرى 
ل الفرد �صعوبة  النا�س؛ فالغالب اأن النا�س يعي�صون حياة القطيع؛ الأنها اأ�صهُل، وال حتمِّ

خمالفة املجموع.
ناِت فكر هذا العامِل اجلليل،  وهذا املوؤلَُّف ماولٌة نرجو اأن تكون كا�صفًة بع�َس مكوِّ
ــِم املاهر، منبئًة عن طبيعة تعاُمِله مع املعرفِة، وحتليِله للنظريات والظواهر، مظهرًة  واحلكي
ــاِل داِء التبعية الذي ال تفكري معه،  ــالِح الف�صاد وا�صتئ�ص ــَور جهاِده يف اإ�ص بع�َس �صُ

واالأمُر هلل.
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مات ال�شيخ رحمه اهلل من �شِ

ُرهم  من الغريب اأّن غالَب َمن َكتب عن ال�صيخ رحمه اهلل اأو تكلَّم يكاُد يتَّحُد ت�صوُّ
هد، والورع، ونَْبِذ التكلُّف وما اإىل ذلك!، وال  ع، والزُّ عنه على اأنه كان مثاال يف التوا�صُ

تكاُد جتُد من يتجاوُز معايَن هذه ال�صفات اإىل غريها اإال قلياًل من النا�س.
ــامَع  �ٍس اأو ال�ص ٍل متفحِّ ــه اهلل نظَر متاأمِّ ــيخ رحم ــقُّ اأّن الناظَر يف ما كتب ال�ص واحل
ــفاٍت كان ينبغي  ــتماَع واٍع ُيدرُك اأّن هناك �ص ــريِته وما ُيحكى عنه من مواقَف ا�ص ل�ص
د،  ــبِه التفرُّ ــريه اأو �ص ِده بها عن ُمعا�ص ــفاته!؛ لتفرُّ ــون اأوَل ما ُيذكر عند ذكِر �ص اأن تك
ــوُخه يف اإدراك احلقائق، و�َصعُة اّطالعه، وفهُمه للواقع، ونظرُته ال�صاملة، و�صعُيه  منها ُر�ص
ِر ال�صحيح والتفكرِي املنطقي، وِخربُته بالقوانني عن علٍم  احلثيث لردِّ النا�س اإىل الت�صوُّ
ُره كثرٌي من وا�صفيه به، وقد  ــِهَر به لي�س كما يت�صوَّ ــع الذي �ُص وعدل، على اأن التوا�صُ
و�صف ال�صيُخ رحمه اهلل هذا اخلُلَق بقوله:)والتوا�صُع لي�س فقط قيمًة اأ�صا�صيًة من ِقَيم 
ــدٌر لتوليِد وتطويِر وتنميِة عدٍد من الِقَيم االإ�صالمية االأخرى(،  ــالم، بل هو م�ص االإ�ص
ــع  ــَكن، واإمنا التوا�صُ با�ِس اأو املرَكب اأو امل�ص ــَع يف اللِّ ــوُد التوا�صُ وبقوله: )ولي�س املق�ص

ــف: 76[، ﴿ ېئ  ــِر والعلم، باالإيقان باأن: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]يو�ص يف الِفْك
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾ ]االإ�صراء: 85[(.

ــيئاً من ُعمق ال�صمات التي يت�صف  ــع يجعُلنا ُندرك �ص وهذا الفهُم الدقيُق للتوا�ص
بها ال�صيُخ رحمه اهلل.
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برْ والتقسيم أوال: الرسوُخ املبينُّ على النظر الصحيح للحوادث مع السَّ

ــاألَت اأيَّ  ــبيل املثال قوُله: )لو �ص ــمة على �ص ــو�ِس الدالة على هذه ال�صِّ �ص ِمن النُّ
ــيجيُبك فوراً بال اأو  ــيعّي؟ اأو َحَنفّي؟ اأو �صافعّي؟ ف�ص ــنّي؟ اأو �ِص ــلم: هل اأنَت �ُص م�ص

دٌة ووا�صحٌة يف الداللة على َمعانيها. نعــم؛ الأّن معـــايَن هذه اال�صطالحاِت مدَّ
 ولكن لو �صاألَته هل اأنت �صَلفّي؟ فلن ي�صتطيع اأن ُيجيَبك بال اأو نعم حتى ي�صاأَلك 

بَدْوِره: ماذا تعني ب�صلفّي؟
ــطالَح لي�س له مفهوٌم مّدد، ويف كثرٍي من االأحيان يكون  ــبُب اأّن هذا اال�ص ال�ص
م�صلِّاًل، ُيكن اأن ُي�صتعَمل هذا اال�صطالُح يف جمال االّدعاء اأو جمال االّتهام، َيحُدث 
ِعَي اأنا�ٌس خمتِلفون يف االجّتاه اأو متناِق�صون يف التفكرِي باأنهم �صلفيُّون، كما َيحُدث  اأن يدَّ

َف اأنا�ٌس خمتِلفون يف االجّتاه اأو متناق�صون يف الفكر اأنهم �صلفيون. اأن يو�صَ
ــلفّي يعني املن�صوَب لل�صَلف، وهم االأ�صخا�ُس ال�صابقون،  اإّن الـمعنى اللغويَّ لل�ص
ويف امل�صطلح االإ�صالمّي �صحابُة الر�صول �صّلى اهلل عليه و�صّلم وتاِبعوهم وَمن �صار على 

منهِجهم وطريقتهم.
فاإذا كان الـمق�صوُد بال�صلفّي َمن يعتــرب القراآَن واحلديث الـم�صدَريِن االأ�صا�صّينِي 
ُره القـراآُن اأو احلديُث ال�صحيح، وَيحرِتم  لالإٍ�صالم، ويرى اأنـه ال يجوُز رف�ُس اأيِّ اأمٍر ُيقرِّ
ــالَم على الوجه  قوا االإ�ص ــاًل لالقتداء، باعتبار اأنهم هم الذين طبَّ ــحابَة ويراهم اأه ال�ص
ٍم ُيعَترب �صلفياً بهذا الـمعنى، واإن مل ُي�صمِّ  ــحيح، فالغالُب اأّن اأيَّ م�صلٍم �ُصنّي متعلِّ ال�ص
ون اأيَّ اأمٍر اأو نهٍي يف  فني يرُف�صُ ــُه �صلفياً، وذلك با�صتثناء عدٍد مدوٍد من الـمتطرِّ نف�َص

ِفقاً مع فل�صفة احلياِة الغربية. القراآن واحلديث ال�صحيح اإذا مل يكن متَّ
ُم بالـمعنى االأول، وباالإ�صافة اإليه يرُف�ُس  ــلِّ ــوُد بال�صلفيِّ َمن ُي�ص واإذا كان الـمق�ص
ــواٌء من االأحياء  ــاحلني �ص ــوِر واالعتقاَد بُوجوِد ُقدراٍت ميتافيزيكية لل�ص تقدي�َس القب
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ــادات الـموجودِة يف وقت  ــاُف اإىل العب ــسُ اأيَّ طُقو�س عبادّيٍة ت�ص ــوات، ويرُف� اأو االأم
احلني، ورْق�ِس  ــحابة )مثل االحتفال مبولد ال�صّ ــلم وال�ص ــلى اهلل عليه و�ص الر�صول �ص
ِعي باأنه �صلفّي، )مثاًل الّدُيوَبنِديُّون  ــوفية(، فاإّن عدداً اأقلَّ من عاّمة امل�صلمني �صيدَّ ال�ص

يف القارة الهندية(.
واإذا كان املق�صوُد َمن ُي�صلِّم باملعنى الثاين، ولكن ُي�صيُف اإليه اأنه - مع االنت�صاب 
ــد الـمذاهِب الفقهية )احلنبلّي مثاًل( - يكن االجتهاُد واختياُر راأٍي فقهّي من  اإىل اأح
اأحد الـمذاهِب االأخرى، كما يرى رف�َس بع�ِس امليتافيزيكيات التي يعتربها خرافاٍت 
ــعد،  ــها اأياُم �ص واأوهاماً )مثل تعليق التمائم، واعتقاِد اأّن بع�َس االأيام اأياُم نح�ٍس وبع�ص
ــاحلني( فاإّن عدداً قلياًل بالن�صبة لعامة الـم�صلمني )هم من املتعلمني  والتربِك باآثار ال�ص
عي باأنه �صلفّي )مثاًل: ممد بن عبد الوهاب، مّمد عبده، عبد احلميد  ــيدَّ غالباً( �ص

بن بادي�س، والب�صري االإبراهيمي(.
ــوُد َمن ي�صلِّم باملعنى الثالث عدا اأنه يرُف�ُس االنت�صاَب لـمذهٍب   واإذا كان الـمق�ص
ــالة  ــاً تاّما، ويلتِزُم هيئًة معينًة يف اأداء ال�ص من املذاهب الفقهية، ويرف�ُس التقليَد رف�ص
ــباب يف  ــدي الـمذاهب، فاإّن عدداً من ال�ص ــائعة بني مقلِّ ــد تختِلُف عن الهيئة ال�ص ق
ــماِل اإفريقيا وجماعاِت اأهل احلديث يف القارة الهندية �صلفيُّون  ــْرِق االأو�صط و�ص ال�ص

بهذا الـمعنى.
ــفاِت اهلل يف  ُل �ص ــالمية توؤوِّ ــي ُوِجدت ِفَرٌق اإ�ص ــَدِل الالهوتّي يف الـما�ص ويف اجل
ــبيه اهلل بالـمخلوق،  ــها مبعان ُتبِعُدها عن ظاهِرها؛ تفادياً لت�ص القراآن واحلديِث اأو بع�صَ
ــعرية، واإىل جاِنِبهم ُوِجدت طائفٌة ُتنِكُر تاأويَل ال�صفات املن�صوبِة  مثُل الـمعتـزلة واالأ�ص
اإىل اهلل يف القراآن واحلديث، وترى اإقراَرها على ظاهِرها مع تنزيِه اهلل عن ت�صبيه �صفاِتِه 
ــلفيني، مثال: ابن تيمية وابن  ــها بال�ص ي هذه الطائفُة نف�َص ــمِّ ــفاِت املخلوقني، وُت�ص ب�ص

القيم يف القرن الثامن الهجرّي()1(.
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ح الغرُب »االإ�صالم«  وقوُله: )َفْوَر غياِب »ال�صيوعية« عدّو الراأ�صمالية »االأحمر«، ر�صَّ
ــريٍح ُمعَلٍن بذلك الرت�صيِح قد  ــر«، )كان اأوُل ت�ص ــماه »العدوَّ االأخ�ص عدّواً بديال و�ص
ــداأِت التهيئُة حلرٍب  ــي(، ومنُذ ذلك الوقِت ب ــدر عن االأمني العاّم حِلْلِف االأطل�ص �ص
ٍر من  ــن وقٍت مبكِّ ــالم«، وبَرَز م ــماليُة الغربية« يف مواجهة »االإ�ص ــاردٍة بديلة، »الراأ�ص ب
ــولية« و»العنف«؛ ففي الن�صف االأّول من  ــالم بـ»االأ�ص مظاهر هذه احلرِب قرُن االإ�ص
ــرم كانت اأوروبا كلُّها ت�صاهُد فيلم »االإرهاب يف �صبيل اهلل«،  الَعْقِد االأخري للقرن املن�ص

وكانت اأمريكا ت�صاهُد الفيلم الوثائقي »اجلهاد يف اأمريكا«.
ــاٍق  ــُط على َقدٍم و�ص ومن احلقائق اأّن التخطيط الغربيَّ الذي كانت اإجراءاُته تن�َص
ــري من ِقَبِل  ــار التن�ص ّيا النت�ص قاً ِجدِّ نة قد واَجه ُمعوِّ ــالمية ُمعيَّ ــرِي جمتمعاٍت اإ�ص لتن�ص
ى الُقَوى االإمربيالية  ــات اخلريية اخلليجية، فكان من الطبيعيِّ اأن تت�صدَّ �ص بع�ِس املوؤ�صَّ

ق اأو اإزالِته. الإ�صعاِف هذا املعوِّ
ــراحًة باأّن  ــبتمرب« �ص ــة التحقيق االأمريكية يف حدث 11 �ص ــرَتف تقريُر »جلن واع
ــعت حتَت املجهر )اأو املجاهر( اال�صتخبارية الغربية  ــاِت اخلرييَة ال�صعودية ُو�ص املوؤ�ص�ص
ــغوُط الدبلوما�صية على اململكة  منذ عام 1995م، واأّنه منُذ ذلك الوقِت ُوجدِت ال�صُّ
ــارج اململكة،  ــاتها اخلريية العاملِة يف خ �ص ــال؛ لتحجيِم موؤ�صَّ ــعودية كمث العربية ال�ص
ــه يف كلِّ مرٍة تطُلُب  ــبِب اأّن ــغوَط مل ُتثِمْر ب�ص ــراحًة باأن هذه ال�ص ــرِتُف التقريُر �ص ويع
ــغط يف تقدمي  ــُل جانُب ال�صّ ــغوط َيْف�َص ــتجابَة لهذه ال�ص ر اال�ص اململكُة معلوماٍت ُتربِّ
ــة يف الريا�س يف مايو  ــريات االإرهابي ــِخ التفج ــة، وذلك حتى تاري ــات املطلوب املعلوم
َ اجّتاِه  ــراحًة هذا احلدَث باأّنه »تغيرُي الزاوية«، ويعني َتغريُّ ي التقريُر �ص ــمِّ 2003م، وُي�ص
غوط امل�صاِر اإليها، اأي اأّن ال�صبَب هو احلدُث امل�صاُر  ــعودية جتاه ال�صّ اململكة العربية ال�ص
ــر من التقرير اأّن  ر االإجراءاِت الالحقة، بل َيظه ــربِّ ــفًة ت ــه، ولي�س معلوماٍت مكت�َص اإلي

ْم قّط!. معلوماٍت كتلك مل ُتقدَّ
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ــني ال ُتخِفي  نَي الغربّي ــيِّ ــادرَة عن ال�صيا�ص ــريحاِت ال�ص ــُت للنظر اأّن الت�ص والاّلف
ــو 2003م - وهو اغتباٌط يبعث  ــوؤوم الذي وقع يف ماي ــم - بهذا احلدِث امل�ص اغتباَطُه
ُد �صربِة حظٍّ للُم�صتفيد الوحيد  ــاوؤل: هل هذا احلدُث امل�صوؤوُم جمرَّ يبة والت�ص على الرِّ

منه - اأي الغرب - يف حرِبه االأيدولوجية �صدَّ اال�صالم؟!
ِت االإدارُة االأمريكية  ِر االأمُر على ت�صخرِي االإعالم لهذا الغر�س، بل اهتمَّ ومل يقت�صِ
باإ�صغاِل جلان الكونر�س باال�صتماِع ل�ُصُهوٍد من داخِل االإدارة االأمريكية ومن خارِجها 
ــالم العاملّي« التي َتُهبُّ من اململكة العربية  ــاِع الكونر�س برياِح اخلَطِر على »ال�ص الإقن

ال�صعودية.
�صات اخلريية ال�صعودية تلك ال�صهاداِت التي  وُيرِبز ملفُّ ال�صهاداِت اخلا�سُّ باملوؤ�صَّ
ــبتمرب 2003 م مَنوَذجاً لهذا الن�صاط  مت اأماَم اللجنة البنكية للكونر�س يف 25 �ص ُقدِّ
ــِة ُيالحظ القارُئ  ــهاداِت املقدم ــتيعاِب ال�ّص ــد قراءِة كامِل املَلّف وا�ص ــوم، وعن املحُم
ــْحن العاطفّي والتعبرِي اخلطابّي، ومل  ــرًة على ال�صَّ ــٍة اأّن ال�صهاداِت كانت قا�ص بده�ص

هة. دًة اأو اأدلًة على االتِّهامات املوجَّ ْم معلوماٍت مدَّ ُتقدِّ
ــات اخلريية  �ص ــورة على َدْوِر املوؤ�صَّ ــاَم اللجنِة املذك ــهادات اأم كان الرتكيُز يف ال�ص
�صاِت  ــلِة هذه املوؤ�صَّ دة عن �ص ْم اأيُّ معلومٍة مدَّ ــعودية يف دعم االإرهاب، ومل ُتقدَّ ال�ص

باالإرهاب()2(.
ــُر املعلوماِت الزائفة وحفاوُة  ــبتمرب: )ولكن هل كان ن�ص  وقوُله عن اأحداث 11 �ص
دفُة ع�ْصَر مرات؟ واإن  ُر ال�صُّ دفة؟ وهل تتكرَّ االإعالِم بها نتيجًة خلطاإٍ غرِي مق�صوٍد وقع �صُ
ْدمٍة نف�صية للمملكة العربية ال�صعودية  ــوداً فهل كان الهدُف منه اإحداَث �صَ كان مق�ص
ــتعداَد للتكفيــِر عنه؟ اأم اأّن الـهدَف ا�صتعــادُة  ــعوَر بالّذنْب واال�ص تخُلق عنَدها ال�صُّ
ــعب االأمريكّي ثقَتُه باأجهزِته االأمنية، بُقدرتها على التعاُمل مع مثِل هذا احلدث؟  ال�ص
ــتّتِخُذها حكومُته فيما  ــعب بِحْكمة القراراِت التي �ص ــاُع ال�ص ــدَف اإقنـــ اأم اأّن الـهــ
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ــّحة  ــُح عن مَدى �صِ ــدَّ االإرهـــاب؟ َمْهما كانِت االإجابُة فهي ُتو�صِّ ُعِرف باحلرب �ص
اعتباِر »االإعالم« ُعن�صراً ُمِهماً من عنا�صر القوة()3(.
مَة اأموراً منها: َن فيه هذه ال�شِّ ولعّل مما مكَّ

�شعُة االطالع #

الع مبكتبة �َصْقراء، وقد  ي وقتاً طويال يف االطِّ َغِره َيق�صِ يدلُّ على ذلك اأّنه كان يف �صِ
حة النف�صية(، واأّنه اأطال  ى قوله: )كنُت ُمغَرماً يف مرحلة املراهقة بقراءة كتب ال�صِّ م�صَ
ن من قراءِة ما ي�صتطيع قراءَتُه، وكان �صغوفاً  ُمّدَة درا�صِته يف م�صَر برغبٍة منه حتى يتمكَّ
ــرية،  ــه من الكتب مبكتبة االأزهر ودار الكتب امل�ص ــتطيع قراءت بالقراءة فقد قراأ ما ي�ص
ــعد احل�صني اأن ال�صيخ رحمه اهلل  ــور االأوزبكية، وقد ذكر اأخوه �ص والكتب التي يف �ص

كان اأي�ًصا يدُر�س الفرن�صية واالإنليزية يف معهد برلت�س.
ــائل العلمية، عند  ــِته اإحدى الر�ص العه ما ذكره يف مناق�ص ــعة اطِّ ومما يدلُّ على �ص
قوِل موؤلف الر�صالة: )بع�ُس املكابرين ال يقبلون احلقيقة العلمية لي�س لذاتها بل الأنها 
وردت يف كتاب �صماوّي! يف حني اأنها لو وردت على ل�صان داروين اأو فرويد اأو �صارتر 
ــيخ رحمه اهلل  ــى تاأييدها ظنا منهم اأّن الدين والعلم ال يلتقيان(، قال ال�ص ــوا عل لتهافُت
ــع  ــرف النظر عن مدى اأهمية اإيراِد هذا التقرير يف املو�ص قا على هذه الفقرة: )ب�ص معلِّ
ــامٌل طبيعّي، اأما فرويد فبالرغم من جهوِده  ــذي ورد فيه اإال اأنه ُيالَحظ اأّن داروين ع ال
ــنَّف �صمن العلماء Scientists، واجلائزُة التي ح�صل عليها يف  يف علم النف�س فال ي�ص

االأدب ولي�صت يف العلم الطبيعّي، و�صارتر فيل�صوٌف واأديب()4(.
ــروريٌة لعالج االأمرا�س، ولكّن لها اآثاراً جانبيًة  ــاّدُة احليوية �ص وقوُله: )االأدويُة م�ص
َفها الطبيُب اإال يف حالة  رة، فاإح�صاُن ا�صتعمالها يقت�صي اأن ال َي�صِ ــيئة قد تكون مدمِّ �ص
َفها بقدر احلاجة ال زائداً عنها، وبعد املوازنة  ال�صرورة وحيُث ال يوجد بديٌل اأ�صلم، وَو�صْ

بني اأثرها االإيجابّي املطلوِب واآثاِرها اجلانبية ال�صيئة.



املدخل

- 25 -

اأذُكر قبَل مدة )اأكرث من اأربعة عقود( اأين قراأُت تقريراً �صدر عن �صخ�ٍس اأو منظمة 
ــحة العاملية ُيقاِرن فيه بني ا�صتعماِل البلدان  ــاين طوُل الزمن( من املهتمني بال�صِّ )اأن�ص
َف هذه االأدوية يف اأملانيا ياأخذ 4% من ميزانية الدواء،  للم�صادات احليوية، فذكر اأّن و�صْ

يف حني اأّنه يف بلد اإفريقّي )اأحتفُظ با�صمه( ياأخذ 40% من ميزانية الدواء!.
ــتعمالها يف البلد االإفريقّي والق�صوُر  ــاءُة ا�ص اأهمُّ عامل يف وجود هذا الفارق هو اإ�ص

يف متابعِة تنفيذها والتاأكِد من ُح�ْصن ا�صتعمالها()5(.

ومنها خربُته بعلم االجتماع #

ــَة ِفيّنا الثالثة للعالج  ــ�س فكتور فرانكل مدر�ص ــدلُّ على ذلك قوُله: )عندما اأ�صَّ ي
النف�صّي - بعد مدر�َصَتْي فرويد واأدلر - قامت هذه املدر�صُة على اأ�صا�ِس نظرية فرانكل 
ــرّي، هذا الدافُع عند فرانكل يختلُف عن الدافع  لوك الب�ص ــّي لل�صُّ يف الدافع االأ�صا�ص
عند فرويد )الرغبة يف اللَّّذة(، اأو عند اأدلر )الرغبة يف القّوة(؛ فهو عند فرانكل )الرغبة 
ــرى )اللذة(  ــو ال َي ــى: )To find a meaning of life( فه ــاة َمعن ــون للحي يف اأن يك
ــلوك بل  ــلوك بل نتيجَة حتقيِقه، كما ال يرى )القوَة( الغايَة من ال�صُّ الهدَف الدافَع لل�صُّ
ّذِة والقّوِة  ــا تكوُن للَّ ــية حينم ُل اإىل احلالة املَر�ص ــيلَة اإليه، ويرى اأّن املجتمَع يتحوَّ الو�ص
ُل املجتمُع اإىل حالة )الفراغ الوجودّي Existential Vacuum(، وَيرى اأّن  الغلبة، فَي�صِ
لالإن�صان اأبعاداً ثالثة: اجل�صم، والعقل، والوجدان )مبعث النزوع اخللقي Spirit(، واأّن 
ُنه  ــاَن قادراً على امتالك َمعنى احلياة، وِمن َثّم ُيكِّ الُبْعَد االأخري هو الذي َيجعُل االإن�ص
من جتاُوِز الّرَغبات الغريزيِة اإىل مرحلة )الت�صامي النف�صّي Self-transcendence(، واأّن 
ــَة جتاُوَز االنحبا�ِس يف ذاِته اإىل االنعتاق  ــخ�ِس َمعنًى للحياة َيتطلَُّب ال َمال ُوجوَد ال�ص
ق ذاَته. خارَجها، وبقْدِر ما َيبُذل من نف�صه وُيعِطى منها لغرِيِه اأو لق�صّيٍة ّما بَقْدِر ما ُيحقِّ
ــق Actualize العوامَل  ــس: »اإّن الفرَد ُيِكن اأن يحقِّ ــا يقوُل اأحُد علماِء النف� وكم
ــيئاً  ــيته فقْط من خالِل العامل اخلارجّي، اأي من خالِل اأن َيبُذَل �ص اخلاّلقَة يف �صخ�ص
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ّما من نف�صه للنا�س«.
ــهولِة  ــتِنُد اإليه، ويف �ُص ــّوِة املنِطق الذي َت�ص ــكل َتظَهُر يف ق ــِة فران ــَة نظري اإّن اأهمي
ِه لنظرّياِت التحليل  اال�صتدالِل عليها من واقع احلياة، ويف ا�صتع�صاِئها على النْقِد املوجَّ

النف�صّي االأخرى()2(.
ُد  ــنْي: القّوِة املعنوية، والقّوِة املادية، وُيق�صَ ــاأ الدوُل وتبَقى على اأ�صا�َص وقوُله: )تن�ص
ُل الباعَث على جمموعِة  راِت الَعقدّية التي ُت�صكِّ ــيُج االأفكار والت�صوُّ بالقّوِة املعنوية ن�ص
ُر  َغ ُوجوِدها، وُيِكُن ت�صوُّ ْت ُم�صوِّ ــاِء الدولة، والتي ُعدَّ ــطة التي اأ�صهَمْت يف اإن�ص االأن�ص
ــْعِف اأَ�صناِدها املادّية واختالِلها - اإذا مل ُيوجد حَتدٍّ خارجيٍّ ُم�صاّد -  بقاِء الدولة مع �صَ

ِغ ُوجوِدها لُهِوّيتها(. ِتها املعنوية َيعني انتهاَء ُم�صوِّ ولكّن َفْقَدها لقوَّ
وقوُله عن حكم نخبة العْلمانية للعامل االإ�صالمّي: )اأّما بالن�صبِة للمجال ال�صيا�صّي 
فقد َف�ِصلْت يف اإيجاد اأ�صا�ٍس ثابٍت ل�صرعية احلكم، اأو معنى وا�صٍح لُهِوية الدولة، وكان 
وا �صيا�صاٍت مفيدًة عاماًل رئي�صاً يف الق�صاء  قوا اأو ُيَنمُّ َخِب يف اأن ُيطبِّ ُر للنُّ الَف�َصُل املتكرِّ
ــة - اعتماُدهم على  ــه - يف الُعُقود االأخرية خا�صّ ــة، مما نََتَج عن ــْرِعّيِتهم اله�صَّ على �َص
راع مع ال�صعب،  ْرطية ال�صتدامِة ال�صْيطرة، وبالتايل حتميُة ال�صِّ القّوة واالإجراءاِت ال�صُّ
ــطهاد، وم�صادرِة احلريات وانتهاك حقوِق االإن�صان،  ووقوُعُه حتت الَقْهر والبْط�ِس واال�ص
ــالُم دائماً ُيقاِوم  ــه كان االإ�ص ــّي واملخابراتي، ويف الوقِت نف�ِص واإرهاِب احلكم البولي�ص
ين امل�صيحّي، وهذه املقاومُة هي  ــْت يف الغرب على الدِّ بنجاٍح عملّيَة الَعْزِل التي ُفِر�ص

ين والدولة يف العامل االإ�صالمّي()6(. راع القائِم بني الدِّ َمبَعُث ال�صِّ

ومنها َفْهُم الواقِع والفقُه فيه #

ُ الذي جاء به الع�صُر احلديث - ال�صيما بعد اكت�صاِف  يدلُّ على ذلك قوُله: )التغريُّ
ــرياً َجْذرياً يف حياة النا�س  ــوادِّ االأُحُفورية، والكهرباء - كان تْغي ــّوِة البخاِر، وطاقِة امل ق

ولي�س تغيرياً هام�صيا، ومل يكِن التغيرُي قا�صراً على الكّم بل على الكيف.
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ــري من جماالت  ــِب الفقهية يف كث ــو�س الكت ــاً تطبيُق كثرٍي من ن�ص ــْد ممكن مل َيُع
احلياة!، على �صبيل املثال: هل يكُن االآَن تطبيُق الن�سِّ الفقهّي القائِل باأنه )ال يجوُز 
ناعة املعا�صرِة من االأ�صِربة  ــِربة واالأِدّقة واملعاِجني( على ُمنَتجات ال�صِّ ــَلُم يف االأ�ص ال�صَّ
فة اأكرَث مما  ــِبُط بال�صِّ ــناعة احلديثة َتن�ص واالأدّقة واملعاجني؟!، اإّن هذه املنتجاِت يف ال�صِّ

ناعة زمانهم!. ُلون يف منتجاِت �صِ كان اأ�صالُفنا الفقهاُء يتخيَّ
ــي ُتنِتج يف اليوِم ِمائَة َوْحدة اأ�صبح امل�صنُع  ــُة الكبرية يف املا�ص بعد اأن كانِت الَوْر�ص
ــث ُينتج يومياً مليون وحدة، وبعد اأن كان اأكرُب ربِّ عمٍل لديه مائُة اأجري خا�ّس  احلدي
ــد اأن كانت اأكرَب  ــراُت االألوف من االأَُجراء، وبع ــل يعمل لديه ع�َص ــبح ربُّ العم اأ�ص

�صفقِة بيٍع حمولُة مائة بعري، اأ�صبحت هذه احلمولُة طاقَة احلمِل ل�صيارٍة واحدة!.
هل الزالت �صورُة قب�ِس املبيع يف الن�صو�س الفقهية قابلًة للتطبيق يف عملية �صراِء 

حمولة ناقلِة ِنْفٍط ِعمالقة؟!
ــالت  ــورٍة ُمذهلة بوجوِد اأنظمة املوا�ص ــِل ب�ص ل والتوا�صُ ْت حقيقُة التنقُّ ــد تغريَّ لق

واالت�صاِل املعا�صرة.
كان من الطبيعيِّ اأن ُتوَجَد الَفْجوُة الوا�صعُة يف جمال التطبيق العمليِّ بني ن�صو�س 

اأ�صالِفنا الفقهاء وامل�صاكِل الفقهية املعا�صرة.
ول�صدِّ هذه الفجوِة فاإّن العامل االإ�صالميَّ عَمَد اإىل ا�صترياِد احللوِل الفقهية للنوازل 
ــورِة قواعَد قانونية،  من االأنظمِة الفقهية يف البلدان خارَجُه، وجاءت هذه احللوُل يف �ص

واأنظمٍة ق�صائية.
كان مما �صمَلُه التغيرُي يف حياة النا�س جماُل العقود واملعامالت()7(.

يغْت لكي تنطبَق على واقع  هم الفقهيُة �صِ ــابقني ون�صو�صُ وقوُله: )اأراُء الفقهاء ال�ص
ــاً اأوجَب اأن ال تنطبَق  اً َجْذرّي ْت مظاهُر احلياة العامة تغريُّ ــريَّ ــاة يف زمانهم، وقد تغ احلي
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ــن االأحوال، االأمُر الذي يجعُل تطبيَق تلك  ــو�ُس على الواقع املعا�س يف كثرٍي م الن�ص
الن�صو�ِس على واقعات الع�صر ال َي�صَمُن حتقيَق احُلكِم بعدل.

ــريعِة  ــو�ِس الوحي وُروِح ال�ص ــٍة تلتِزُم بن�ص ــوِد اآراٍء فقهي ِت احلاجُة لوج ــدَّ لقد َج
وقواعِدها العامة، ويف الوقت نف�ِصِه ت�صَمُن احُلكَم بعدل.

ــا�ِس قواعَد  ــا كان غالُبها - على اأ�ص ــن معامالت النا�س - ورمب ــري االآَن كثرٌي م جت
ــٍة من اأنظمٍة اأخرى، فاإذا ُطلب من القا�صي احلكُم يف مو�صوعاتها واَجَه  قانونيٍة مقتَب�ص
ــِر التي ال ّتتِفُق  َز يف هذه املعامالِت بنَي العنا�ص احلاجَة اإىل امتالِكه الُقدرَة على اأن ُييِّ

مع ال�صريعة االإ�صالمية والعنا�صِر التي ُيِكُن َتدجيُنها واإدخاُلها حتَت ِمظّلِة ال�صريعة.
ــدرها التاريخيِّ  ــرعّي بطبيعِة هذه املعامالِت يف م�ص وعدُم معرفِة طالب العلم ال�ص
ــو�ُس الكتِب  نْتها ن�ص ــمَّ ِرها وتخريِجها على االأحكام التي ت�ص ــوُّ جرَّ اإىل اخلَلِل يف ت�ص

الفقهيــــة()7(.
َف على  وقوُله: )فالُبدَّ - قبَل حكِم الفقيه على املعاملة - اأن يقوَم بتحليِلها، ويتعرَّ

بات الرتبة التي ن�صاأَْت فيها()8(. َر َمَدى تاأثُِّرها مبخ�صِّ ها، وُيقدِّ خ�صائ�صِ

ثانيًا: االستقراُء والتتبُّع

ا�شتقراُء القراآن الكرمي #

ــتقراأَ له القراآَن الكرمي من  ــيخ رحمه اهلل اأّنه اإذا عَر�َس له اأمٌر ا�ص كان من داأِْب ال�ص
ــاُظ العقِل والفكر  ــك قوُله: )وقد وردْت يف القراآن األف ــه اإىل خُمَتتمه، ومن ذل ُمفَتتح
والفقه والذكر وم�صتقاِتها 1081 مرة، واألفاُظ العلم واملعرفة وم�صتقاِتها 793 مرة()9(.

وقوُله: )بل ال غرابَة اأن ُيعِطَي القراآُن الكرمي ِم�صاحًة وا�صعًة تتجاوز ثالَثمائة مو�صٍع 
ــره، اأو بياِن مظاهر  ــرة، اإّما لتقري ــفٍة مبا�ص للكالم عن هذا املنهج - منهج احلكم - ب�ص
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ــره، اأو مظاهِر االإخالل بها اأو باأحِدها، اأو بياٍن لالأ�صباب امل�صاعدة على  االلتزام بعنا�ص
ــا يرتتُب على االلتزام بها  قة عن ذلك، ثم م ــباِب املعوِّ ــر، اأو االأ�ص مراعاة هذه العنا�ص

واالخالِل بها من نتيجٍة وجزاء()10(.
ــادُة باملتَّ�صفنَي به، والنْهُي عن الظلم،  وقوُله: )ويف القراآِن وَرَد االأمُر بالعدِل، واالإ�ص

والت�صنيُع على مرتكبيه يف اأكرَث من ثالِثمائٍة وخم�صني مو�صعاً()3(.
ــالح وَرَد يف القراآن اأكرَث من ثالثمائٍة وثمانني  ــه: )واقرتاُن االإياِن بالعمل ال�ص وقوُل

مرة، كما اأّن لفَظْي )َعَمل وِفْعل( وما ا�صُتقَّ منهما وَرَد يف القراآن )475( مرة()9(.

اال�شتقراُء التاريخّي #

من اأمثلة ذلك:

1/ اأ�شل احل�شارة الغربية

ــارة: )ويقوُل توما�س. �س. بـاتر�صون يف كتاب  ــِل ُم�صطَلح احل�ص يقوُل يف بيان اأ�ص
يَغ  ــارة الغربية Inventing western civilization(: »اإّن م�صطلح احل�صارِة �صِ )احل�ص
ــطلَح  ــتعمارّي االأوروبّي فيما وراَء الِبحار، واإّن امل�ص ــع اال�ص ــياِق التو�صُّ يف اأوروبا يف �ِص
َول الغربية، وا�صتهَدُفوا التمِييَز بني اأنُف�ِصهم وال�ّصعوِب  جَرى على األ�ِصنة النُّخبة يف الدُّ
ــتخدموا الت�صنيفاِت الفئويَة  التي الَتَقْوا بها، فما اأِن انتقلوا اإىل ما وراَء الِبحار حتى ا�ص
ــرة... اإلخ؛  ــج، والُكّفار، والرباب ــني، والهَم �ص ــل عبارات: املتوحِّ ــائعَة اآنذاك، مث ال�ص
ِف اأبناِء ال�صعوب الذين الَتَقْوا بهم، واأثناَء االن�صياح االأوربّي اال�صتعمارّي عاَمَل  لو�صْ
ــراً،  ــعوَب االأخرى كما لو مل يكونوا ب�َص ــرٍي من االأحيان - ال�ص ــتعمرون - يف كث امل�ص

وارتكبوا نتيجًة لذلك �صدَّ هذه ال�صعوب فظاعاٍت وح�صية«
ــليني  ــكان االأ�ص ــدَّ ال�ص ــيَة التي ارتكبها االأوربيون �ص  اإّن هذه الفظاعاِت الوح�ص
ــار اإليها باتر�صون هي ما حَمَل الراهَب Partolome Dela Casas يف الن�صف  التي اأ�ص
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 Natural »ْفل بالطبيعة ــطالح »الطِّ ــَر اإىل اخرتاِع ا�ص ــاد�َس ع�ص االأّوِل من القرِن ال�ص
ــعوِب  ــِد الدفاع عن �ص ــطالح »الَعْبد بالطبيعة«، وكان ذلك بَق�صْ Child بداًل من ا�ص

ــوا ُمتخلِِّفني فُهم قاِبُلون بالتعليم  ــر، وُهم واإن كان العامل اجلديد؛ متجاً باأّن هوؤالِء َب�َص
ــطالَح االأخري  ــيحيِّني، ولكّن هذا اال�ص ــوا اإىل َم�ص ل ــر، واِلأَن يتحوَّ ــوة للتح�صُّ والدع
ق الُعن�صرّي، وحينما �صاع �صعاُر امل�صرِي  Natural Child �صاَعَد يف ا�صتمراِر فكرِة التفوُّ

ــعار! - كما  ــاِت املتحدة جَرى حتَت هذا ال�صِّ ــح Manifest Destiny يف الوالي الوا�ص
ُع غرباً باأنه حتقيٌق مل�صيئٍة رّبانية على اأيدي  َر التو�صُّ وِّ ــون - »ُت�صُ يقول توما�س.�س. باتر�ص
ٍق ِعرقّياً - امل�صيحيني الِبي�س االأنلو �صك�صون -؛ اإِذ اختارهم  اأبناِء �صعٍب خمتار ومتفوِّ
ــِة املقيمة عند احلدود،  ــارة اإىل القبائل التابع ــار على الطبيعة، ونَْقِل احل�ص اهلُل لالنت�ص
رين يف غرب اأوروبا ويف الواليات  ــِل االأقاليم الهندية، واعتَقد كثرٌي من املفكِّ ويف داخ
َم احل�صارة ِنتاُج العملية الطبيعية للتطور االجتماعّي.. ودافع  املتحدة االأمريكية اأّن تقدُّ
ِريون االجتماعيون - من اأمثال هربرت �صبن�صر يف اإنلرتا، ولوي�س هرني مورجان  التطوُّ
يف الواليات املتحدة االأمريكية - باأّن ِكال العامَلنَِي الطبيعّي والب�صرّي يخ�صعان لقواننِي 
ــاٍو  ر غرُي مت�ص ــنُي ال تقَبُل التغيري، َبْيَد اأنهم اعتقدوا باأّن التطوُّ ر ذاتها، وهي قوان ــوُّ التط
َر  ــرعاٍت خمتلفة، واأنَّ تطوُّ ُم ب�ص ــالالُت املختلفُة تتقدَّ مبعنَينْيِ اثنني؛ فاملجتمعاُت وال�صُّ
ــي�ِس  ــتخدموا هذا الزعَم لتاأ�ص ِره... وا�ص ــٍع بذاِته يختِلُف باختالِف مراحِل تطوُّ جمتم
ــون:  ر باتر�ص ــِم زْعٍم اآَخَر اأّن هناك ترتيباٍت هَرمّيًة اجتماعية وثقافية وعرقية«، وُيقرِّ ودع
»َحِظيْت اآراُء �صبن�صر بنفوٍذ كبرٍي جداً يف كلٍّ من الواليات املتحدة واأوروبا، وبدا هنا نوٌع 
ــادقِة العلمية على املعتقدات التي اعَتربِت الفوارَق بنَي االأفراِد واملجتمعاِت  من امل�ص
رْت هذه االأيدلوجيا  واالأعراِق واالأممِ على اأّنها فوارُق �صاربٌة بجُذوِرها يف الطبيعة، وَف�صَّ
ــلح«،  ــوء »البقاء لالأ�ص ــم »الداروينية االجتماعية« - العامَل يف �ص - التي ُعرفْت با�ص
وكان لها نفوُذها الكبرُي فيما بني ثمانينيات القرِن التا�صَع ع�َصَر واحلرِب العاملية االأوىل، 
ــبعينيات القرن الع�صريَن حتت ا�صم »البيولوجيا الطبيعية«..  واأُعيد اإحياوؤها ثانيًة يف �ص
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ــن الكائناِت  ــَع املوجودات - ابتداًء م ــون« اأّن جمي ــون االجتماعي ــد »الدارويني اعَتَق
َمت طبيعياً من االأدنى اإىل االأرقى،  ــويِة احليوية حتى املجتمعاِت الب�صرية - تقدَّ الع�ص
رية للكائنات  ــوا اأنواعاً من الرتاتيبات الهَرمية لت�صويِر اأو متثيِل العالقات التطوُّ وافرت�ص
ْوِري الآرائهم اأّن االأ�صكال  ُد يف املنِطِق الدَّ ــرية، وَنِ ــوية احلية اأو املجتمعات الب�ص الع�ص
كر اأّن �صفرياً للواليات املتحدة لدى  )االأ�صلح( حتتلُّ قّمَة هذه الرتاتيبات، وجديٌر بالذِّ
اإنلرتا اأعَلَن يف مطَلع الَعْقد الرابِع من القرن التا�صَع ع�َصَر اأّن »العرق االأنلو �صك�صوين 

الذي انحَدْرنا منه نحُن االأمريكيني مل يتجاَوْزُه اأحٌد يف تاريخ الوجود«.
ــفاِء م�صروعيٍة علمية على  ــُتخِدمت اأيديولوجيا »الداروينية االجتماعية« الإ�ص »ا�ص
ــات املتحدة لتربيِر مزاعِم  ــَتخَدمها االأمريكيون يف الوالي الِبنية الطبقية القائمة.. وا�ص
ــذا لتربيِر  ــمال، وك ــاعِر ُمعاداة الهجرة اإىل ال�ص ــو اأمريكي، وم�ص ق العرق االأنل ــوُّ تف
ــّن ُحروٍب  ــاً النداءاِت من اأجل �َص رت اأي�ص ــوب، وَبرَّ ــرية يف اجلن ــاِت الُعن�ص ال�صيا�ص

اإمربيالية«)9(.
ِل ن�صاأِة الواليات املتحدة االأمريكية: )مع املحاربني الغزاِة و�صلْت اإىل  وقوله يف اأ�صْ
َل عَدُدهم يف  ــون الربوت�صتانت و�صَ هذه االأر�ِس جحافُل من املهاجرين االأنلو �صك�ص

القرنني الثامَن ع�َصَر والتا�صَع ع�َصَر �ِصّتني مليوناً.
نوا من �صَكِن تلك املنطقِة من  وكان هوؤالء الغزاُة واملهاجرون َيَرْون اأنهم لكي يتمكَّ
العامل اجلديد وا�صتغالِلها البدَّ لهم من َطْرِد ال�صكان االأ�صليني، االأمُر الذي اأّدى اإىل 
وا الهنوَد احُلْمر،  قيام احلرب بني الفريَقنْي، وانَتهى باإبادِة ال�صكان االأ�صليني الذين �ُصمُّ
ــريَن مليون  ــد ما كان عدُد الهنوِد احُلْمر يف هذه املنطقة قبَل جميِء االأوربيني ع�ص فبع
اإن�صان، كان من َبِقي منهم - بعد انتهاء حرب االأوربيني للهنود احُلْمر مبذبحة وونددين 

يف عام 1890م - مائتني وخم�صني األف اإن�صان.
ــتانت، الذين اأُطلق  ــكان االأنلو �صك�صون الربوت�ص ــُر الغالُب يف ال�ص وظلَّ العن�ص
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ــم اإىل اأمريكا  ــوؤالء معهم ثقافَتُه ــد جَلَب ه ــطالُح WASP، وق ــم يف ما بعُد ا�ص عليه
ــة االأمريكية، واإن  نْت الثقاف ــريرُة االأر�َس وكوَّ ــاَدْت ِقَيُمها اخلريُة وال�ص ــمالية، ف�ص ال�ص
كانت قد دخَلْت هذه الثقافَة عنا�صُر من اجلماعات االأخرى القادمِة الأر�س الواليات 

املتحدة اختياراً اأو ا�صطراراً.
ــا فقد جَلَب  ــتعمار االأوربّي الأفريقي ــّي الأمريكا مع اال�ص ــْزُو االأورب ــَن الغ واإذ تزاَم
ــتوىل الِبي�ُس  ّق يف البالد، وكما ا�ص ــتعمرون مالينَي من االأفارقة، قام بهم نظاُم الرِّ امل�ص
ــْت بذلك الوالياُت  قيق، وُبِني ــتَغلُّوا عَمَل الرَّ ــتَغلُّوها، فقد ا�ص ــى اأر�س الهنود وا�ص عل
ــانيُة املعروفة يف  املتحدُة االأمريكية، وارُتِكبت من اأجل ذلك ويف ِظلِّه الفظاعاُت االإن�ص

ود. تاريخ الواليات املتحدة �صدَّ الهنوِد احُلْمر، واالأفارقِة ال�صُّ
ــنطن اجلرناَل جون �صوليفان باأن )ُيحيَل  لقد اأَمَر اأبو اجلمهورية الرئي�س جورج وا�ص
ــاكَن هنوِد االأوركوا اإىل خراب، واأن ال ُي�صِغَي اإىل نداِء ال�صالم حتى مُتَحى ُقراهم  م�ص
ِة ال�صالح باأّنه  ــَف طْرَد الهنوِد من اأوطانهم بقوَّ ومُدُنهم واآثاُرهم من وْجِه االأر�س، وَو�صَ

ال يختِلُف عن طْرِد الوحو�س املفرت�صِة من غاباتها()9(.

2/ عداوة الغرب لالإ�شالم

ــالمّي  ــك: )وللُمقارنة بني اآثاِر تطبيق املنهِج االإ�ص ــيخ رحمه اهلل يف ذل ــوُل ال�ص يق
ــْت  �صَ ــان يف حالِة احلرب والغزو ُيِكُن ذكُر مثاِل مدينٍة تعرَّ ــلوك االإن�ص وغرِيه على �ص

َة مّرات وهي )مدينة القد�س(. للَغْزِو والفتِح عدَّ
ــيِة والبيزنطية  ــني االإمرباطوريتني الفار�ص ــة واأثناَء احلرب ب ــي عام 615 ميالدي فف
ــتوَلْوا عليها فكيف مت ذلك؟ �صّجلْت كتُب  ــروها، ثم ا�ص غزا الفر�ُس )القد�س( وحا�ص
عة، واأُحِرقِت  ــّكان يف مذابَح مروِّ التاريخ اأّن املدينَة اأُحِرقْت، وُنهَبت، وجَرْت دماُء ال�ص
ــه، وَحَمل الفر�ُس  ــيَح ُولد في ــارى اأّن امل�ص الكنائ�س، واأُهني املكاُن الذي َيعتقُد الن�ص
ى  ــمَّ ــليُب امل�ص ــاِت غنائَم حْرب، ومن بينها ال�ص ــم اإىل بالدهم النفائ�َس واملقد�ص معه
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لب عليه. True Cross الذي َيعتِقُد الن�صارى اأّن امل�صيح �صُ

َ جَمرى احلرب بني االإمرباطوريتني، وغَلَب الروُم البيزنطيون  ِع �صنني تغريَّ وخالَل ِب�صْ
الفر�َس وحا�صروا القد�س، ثم دخلوها فاأحَرُقوا، ونَهُبوا، وقَتُلوا َمن كان فيها من الفر�ِس 

واليهوِد الذين كانوا �صاعُدوا الفر�َس يف اجلولة االأوىل؛ نتيجًة لِعدائهم للن�صارى.
وبعد َحوايَل ع�ْصِر �صنوات حا�صَر امل�صلمون القد�َس - بعد انت�صاِرهم على الروِم يف 
ــان، ومل ُينَهب  وقعة الريموك، وبعَد هزيتهم جلي�س اأرطبون - ثم دخُلوها فلم ُيقَتْل اإن�ص
ــة، والذي َيقراأُ االآَن هذه  ــّكان ما ُعِرف بالُعهدِة الُعَمِرّي ــلمون مع ال�ص بيت، واأَْبرَم امل�ص
ــٍر  ر اأّنها معاهدٌة مّتْت بني غاٍز منت�ص ــوَّ الُعْهدَة دوَن علٍم بُظروِف اإبراِمها ال ُيِكُن اأن َيت�ص

وَمغُزوٍّ مهزوم!، لقد كانت تلك املعاهدُة مثاال نادراً لت�صاُمح املنت�صر.
ــليبيون القد�س، ثم دخلوها فَقتلوا ال�صّكاَن امل�صلمني  ــنًة حا�صر ال�ص وبعد 464 �ص
خون  َلُه املوؤرِّ ــجَّ ــن الفظائِع ما �ص ــروا، وارتَكُبوا م ــاال، ونَهُبوا، ودمَّ ــاًء واأطف ــااًل ون�ص رج

االأوربيون يف ذلك الوقِت وَبعَده.
ــر �صالُح الّدين االأيوبيُّ  ــلمني، وحا�ص وَبعَد مروِر اأَقلَّ من قرٍن ردَّ اهلُل الكّرَة للم�ص
ــلوِك الفاحتني امل�صلمني،  ــورُة �ُص رت �ص ــلمون القد�س، ثم دخلوها فتكرَّ ــُه امل�ص وجي�ُص
ــلمون من  ــخ االأوربية - يف ذلك الوقِت وبعَدُه - مبا اأَظَهره امل�ص ــِهدْت ُكتُب التاري و�َص

ت�صاُمٍح وَعْدٍل ورحمة.
وعندما اأهلَّ القرُن الع�صرين كانت القد�ُس مدينًة مفتوحة، ال�صيادُة احلكومية فيها 
ــاِكُنهم عدٌد من امل�صيحيني من ال�صّكان االأ�صليني واملهاجرين، وعلى  للم�صلمني، ُي�ص
ــرين األفا من اليهود، وجزٌء كبرٌي  ــٍة وع�ص ــِطنَي كلِّها عدٌد ال َيِزيُد عن خم�ص اأر�ِس ِفَل�ْص
ــهيونية  ــَر؛ نتيجًة للحركِة ال�ص ــَع ع�َص منهم َقِدَم ِخالَل الَعْقِد االأخرِي من القْرِن التا�ص

النا�صئِة يف اأوروبا.
ــون - من اأوروبا ومن  ــريَن كان اليهوُد - الغزاُة القادم ــاِف القرِن الع�ص وقبَل انت�ص
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ــوا القد�س، وحلُّوا  ــني، واأقاموا دولَتُهم، ودخُل ــزاٍء اأخرى من العامل قد بلغوا مالي اأج
ُلوا اإىل الجئني يف اأجزاٍء من ِفَل�ْصِطنَي وخارَجها. لَّ ال�صّكان االأ�صليني الذين حتوَّ َمَ

ــاباُت الهاجانا، واأرجون،  ذتها ِع�ص وكان ذلك يف اأعقاِب عملّياٍت اإرهابية فظيعة، نفَّ
و�صترين، وغرُيها من الِع�صاباِت االإرهابية اليهودية.

ــَوراً من الفظائِع  ْويّل وغرُيها �صُ ــليب االأحمر الدَّ مِة ال�ص ــمنت تقاريُر منظَّ لقد ت�ص
ــني من اأعماِل القد�س، التي وَقعْت قبَل فْجِر  االإرهابية املرتكبة، مثل: جمزرة َدْير يا�ص
ــابة اأرجون َتعِمُد  ــاباُت بقيادِة ِع�ص اجلمعة يف 10/اأبريل 1948م، حيُث كانت الِع�ص
عِب  ــداً اإىل قْتِل الن�صاء واالأطفال، م�صتعِملًة اأحياناً ال�صكاكني واخلناجر؛ ِلَبثِّ الرُّ ق�صْ
ــَف  ــلَّ َملَّهم الُغزاُة اليهود، وقد َو�ص ــم على تْرِك بالِدهم؛ لَيُح ــكان وَحْمِله يف ال�ص
�صابُط املخابرات يف الهاجانا )مايري بائبل( يف تقريِره الذي كتبه عن جَمزرِة َدْير يا�صني 
ــوا َيذهبون من بيٍت اإىل  ــَف املجزرَة بقوله: »اإّن اجلنوَد كان ــاِهَد ِعيان - و�صَ - وكان �ص
ــَرخاُت  ــَمُع من داخِل البيوِت �صَ ــت َيرُمون وَينهُبون، وَينهبون وَيرُمون، وكانت ُت�ص بي
ِمني عقلياً يف ِقّمة  ــاًء واأطفاال، كان اجلنوُد كاأمنا كانوا جمُذوِبني ُم�صمَّ العرِب عجائَز ون�ص

االإثارة«.
َذت املجزرَة يهو�صوا جدرو دن�صك:  ــابِة اأرجون االإرهابية التي نفَّ ــابُط ِع�ص وقال �ص
ــفيَتُهم، كما ُقْمنا بت�صفيِة اجلرَحى،  ْرنا ت�ص ــحاب قرَّ نا قبَل االن�ص ــرى ولكنَّ »اأَخْذنا اأ�ص

وقَتْلنا الن�صاَء الاّلتي مل ُي�صِرْعَن بالو�صول ملنطقِة جتميع االأ�صرى«.
ــُم هاجانا عَلناً، بالرغم  ــِة بحيُث انتقدها بن غوريون زعي ــت املجزرُة من الفظاع كان
ــف مناحيم  ــالح، وقد َو�صَ ِت القَتلَة بال�ص ــْت على العملية، واأمدَّ ــن اأّن هاجانا وافَق م
ُقو االأُفق،  بيجن قائُد ِع�صابة اإرجون )I.Z.L( الذين انَتقُدوا املجزرَة باأّنهم منافقون، �صيِّ
وكاذبون، وبعَد انتهاِء املجزرِة اأر�صل بيجن ر�صالَة تهنئٍة جلنوِده قال فيها: »اقَبُلوا تهنئتي 
ــباِط واجلنود، كلُّنا فخورون  عن العمِل الرائع الذي ُقمتم به، اأبِلُغوا تقديري لكلِّ ال�ص
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بالقيادة املمتازة وروِح القتال العاليِة يف هذه املعَركِة الكبرية، قولوا للجنود لقد �صنعُتم 
وا يف مثِل هذا العمل حتى  ــَتِمرُّ ُكم الهجوَم، واالنت�صار، ا�ص ــنِّ ــرائيل، ب�َص تاريخاً الإ�ص
ــوف ُنهاِجُم ونَ�صَحُق العدّو، يا  ــني يف كلِّ مكان �ص ــاِر االأخري، كما يف َدْيِر يا�ص االنت�ص

ق االنت�صار«. َتنا لُنحقِّ اإلهي! يا اإلهي! لقد اخرَتْ
ــذه املجزرِة!، وكيف  ــليب االأحمر العامليِة َفظاعَة ه ــَف تقريُر منظمِة ال�ص لقد و�صَ
ــاَقَط منها الدماُء التي َعِلقْت بها  ــِت املجّندُة اليهوديُة َتنُف�ُس يَدها يف الهواء لتت�ص كان
ر هذه  ــاء واالأطفال، وَكَتب فيما بعُد مناحيم بيجن ُيبــرِّ بعد َذْبِح َمن ذبَحْتُه من الّن�ص
املجزرة: )كان لـهذه العمليِة نتائُج كبرية؛ فقد اأُ�صيب العرُب - اأي ال�صكان االأ�صليون 
ون مذعورين، فلم َيبَق على اأر�س  ــني بالهلع، فاأَخذوا َيِفرُّ ــاِر اأخبار َدْير يا�ص - بعد انت�ص
ِفَل�ْصِطني اإال 165.000 فل�صطيني، بعد اأن كان عدُدهم يزيُد عن َثمامِنائِة األف، لوال َدْير 

يا�صني ما كان ُيِكن لدولِة اإ�صرائيل اأن َتظَهر للوجود()3(.
ــابَقت  ــرائيل«، وت�ص ــًة لتلك الفظائع االإرهابيِة اأعَلن اليهوُد قياَم دولتهم »اإ�ص ونتيج
ــح بيجن جائزَة نوبل  ــِة ُعقوٍد من الزَمِن ُمن ــرية لالعرتاف بها، وبعد ثالث ــدوُل الكب ال

لل�صالم!، وذلك قبَل ُمّدة ق�صريٍة من قيامه بحرب لبنان(.
ر يف الثقافة  ــذُّ ــن القوِة والتج ــالم هي م ــلبية جتاَه االإ�ص ــاعر ال�ص ويقول: )اإّن امل�ص
ــلوك  Culture الغربية بـحيُث ال يكون من العدل اأن ُتعترَب اآثاُرها يف واقع الفكر وال�ص

دية  ــة بتطبيقها يف جمال َقبول التعدُّ ــِر دلياًل على اإخفاق الثقافة الغربي الغربي املعا�ص
الثقافية.

ــمّي عن ال�صرية الذاتية للملكة مارجريت  ــدر كتاٌب ر�ص يف اإبريل عام 2005م �ص
ياً من االإ�صالم على  َن ت�صريَح امللكة: »اإننا نواِجُه هذه ال�صنواِت حتدِّ ــمَّ الثانية، وقد ت�ص
ّية، لقد اأغفلنا  ي بجدِّ ــتوى العاملّي وامل�صتوى املحلّي، ويجب اأن نواِجَه هذا التحدِّ امل�ص

نا وَك�َصِلنا« ة طويلة ب�صبب ت�صاُمِ هذه املواجهةَ ملدَّ
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ــدَّ  ــريحات وال لالإجراءات الدامنركية �ص ــُع اأنه رمبا مل يكن داٍع لهذه الت�ص والواق
ــار هو الديانَة الثانيَة يف الدامنرك من حيث  ــالَم �ص الهجرِة لوال وجوُد حقيقِة اأّن االإ�ص
ُد  ــوِن الذي ُيقيِّ ــدار القان ــا قطُّ يف حاجٍة اإىل اإ�ص ــاع، وباملثِل مل تُكن فرن�ص ــَدد االأتب ع
ــيٍّ ملنع  ٍر �صيا�ص ــا اإىل ُمربِّ ــِن العامة لوال حاجُته ــة يف االأماك ــوِز الديني م ــتعماَل الرُّ ا�ص

امل�صلماِت من ارتداء احلجاب.
ــية يف حالِة فرن�صا وحالِة الدامنرك واحلاالِت املماثلة وجوَب  وكانت احلّجُة ال�صيا�ص
ــلمِة يف االأغلبية القومية، وقبَل خم�صِة قروٍن جَرْت ماولٌة اأوروبية  اندماِج االأقلية امل�ص
ــِدرْت قواننُي لهذا  ــيحية يف اأ�صبانيا، واأُ�ص ــباِن يف االأغلبية امل�ص ــلمني االأ�ص لَدْمِج امل�ص
َدِف اأّن من بني هذه القواننِي قانوناً  الغر�س، تَولَّْت ماكُم التفتي�ِس تنفيَذها، ومن ال�صُّ
ُم على امل�صلماِت ارتداَء احلجاب، وف�ِصَلْت هذه املحاولُة التي ا�صتمرت قرناً كاماًل  يحرِّ
ين  يف حتقيِق هدفها، وانَتهى االأمُر بَطْرِد امل�صلمني االأ�صبان، واأثَنى اأحُد كباِر رجال الدِّ
�َس الذي  يف اأ�صبانيا على امللكة مارجرتا )زوجة امللك فيليب الثالث( باأّن »ِحْقَدها املقدَّ
ــبان( كان العامَل الفّعاَل للعمِل من اأجل االإناز  ــِمُره �صدَّ املورو )امل�صلمني االأ�ص ُت�ص

ة القانون. االأ�صباين الكبري«، اأي َطْرد املورو الذين ا�صَتحاَل اإدماُجُهم بقوَّ
ــخِرّية فيقول: »و�صَلَك فيليب الثالث  ــتاف لوبون ب�ُص وُيعربِّ عن هذه احلادثِة جو�ص
ــَر باأن ُيقَتَل اأكرُثهم  ُه اأَم ــنة 1610م، ولكنَّ ــطا، فاكتَفى باإعالِن طْرِدهم يف �ص طريقاً و�َص

ُقوا لرْتك اأ�صبانيا، فُقِتل ثالثُة اأرباِعهم تقريباً«. قبَل اأن ُيوفَّ
ْت عنها قوال » مارجريت الثانية » ملكُة  لبية �صدَّ االإ�صالم التي عربَّ اإّن امل�صاعَر ال�صَّ
ًدى للم�صاعِر ال�صلبية �صدَّ االإ�صالم التي  الدمنارك يف �صريتها الذاتية ما هي اإال َرْجُع �صَ
ــرون، وهذا َيعني اأّن بع�َس  ــبانية قبَل اأربعة ق ْت عنها فعال »مارجرتا » امللكة االأ�ص ــربَّ ع

االأمور الرا�صخِة يف ثقافة ال�صعوب ال ت�صتطيُع اأن متُحَوها القرون)9(.
ــنة �صابقة كانت  ــوفيتي وِخالَل مائة �ص ــتاف: )قبَل انهيار االحتاد ال�ص ويقول غو�ص
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ــن االأمان، وبنظرٍة  ــُع باحلرية، وبقْدٍر كبرٍي م ــالمية يف العامل احُلرِّ تتمت ــاُت االإ�ص االأقلي
ــُعُر نحَو هذه االأقلياِت  ــيفُة ت�ص ــتقبل، ومل تكن الـمجتمعاُت امل�ص ُمْطمئنة اإىل الـم�ص
ُره  ــا بالّتعايل الذي قد ُيربِّ ــُعُر جُتاَهه ــاعِر القَلِق اأو اخلوِف اأو الِعدائية، رمبا كانت َت�ص مب�ص
ــورُة الّنَمطية للم�صلم يف نَظِر االأوروبّي واالأمريكّي غرَي ُم�صِرقة،  الواقع، كما كانِت ال�ص
ــبيل الـمثـاِل يف  يها االإعالم، على �ص ــي كان ُيغذِّ ــب الثقافيِة الت ــبب الروا�ص رمبا ب�ص
ــتطالع الذي اأُجِرَي عن هذه ال�صورِة الّنَمطية يف الواليات الـمتحدة االأمريكية  اال�ص
ــلَم اأو العربيَّ  ــتطالع اأّن َمن اأجابوا عنه يَرْون اأنَّ الـم�ص عام 1980م كانت نتيجُة اال�ص
ــطِهٌد للمراأة  �ٌس للدم 50%، ُم�ص ــداٌع وال ُيوَثُق به 49%، ُمتعطِّ ــريٌّ وقا�ٍس 44%، خ برب

51%، ُمعاٍد للم�صيحية %50)1(.
ــويُد تتمّتع باأف�صِل نظام اجتماعّي، و�ِصجلُّها يف حقوق االإن�صان اأن�صُع من اأّي  وال�ص
ُزها للتعددية اأف�صُل من اأيِّ بلد اآخر، ومع ذلك فعندما ن�صرت »وول  ــجّل اآخر، وحتيُّ �ص
تها اإحدى املوؤ�ص�صات  ــرتيت جورنال« االأوروبية يف عام 2004م اال�صتبانَة التي اأعدَّ �ص
ظهَر اأّن ال�صويديني 75% منهم قالوا باأّنهم ال ُيحّبون اأن َيَرُوا االإ�صالم يف اأوروبا، ُيعلَّل هذا 
اأحيانا بالتاأثُّر بتجاِربهم مع امل�صلمني املهاجرين املوجودين عندهم، الذين جاوؤوا اإليهم 
من بيئاٍت جاهلة ومتخلِّفة، و�صلوُكهم يف كثري من االأحيان كان �صلوكاً �صيئاً يف الواقع، 
ــتعمال احلريات واحلقوِق املتاحة التي ُتتاُح لهم يف هذا البلد، وهذا  ــيئون يف ا�ص وُي�ص
قد يكون �صحيحاً ِفْعال، ولكّن العامل الرئي�س لي�س هذا، ويُدلُّ عليه اأن البو�صنيني - 
وهو ال يختلفون عن االأوروبيني وهم اآريون - ال يختلفون عن غريهم، ال يختلفون عن 
الكروات اأو عن ال�صرب، ومع ذلك نتذكر اأنه يف 25/اأغ�صط�س/1991م عندما كان 
ُرون مليون كتاب من بينها مائُة األف خمطوط،  ال�صرُب يق�صفون مكتبَة �صاراييفو ويدمِّ
ــهر كانوا يق�صفون املعهَد القومّي ودّمروا فيه خم�صَة اآالف خمطوط من  وقبل ثالثة اأ�ص
ــالمية واليهودية، ويكن اأن نقارن ردَّ الفعل لدى الغرب جُتاه  اأنف�س املخطوطات االإ�ص
ــكال يف مثل هذا اأن العلم واملعرفَة  ــذا وردَّ فعِلهم عندما فّجر االأفغاُن اجلبل!. االإ�ص ه
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واالطالَع ال يوؤثر كثرًيا على االأمر()11(.

 3/ ما ُي�شّمى االإرهاب

يقول ال�صيُخ رحمه اهلل يف ذلك: )يف الَعْقد االأخرِي من القرن املن�صرم كانت بدايُة 
ــفُة  ــى االإرهاب(، وَتلَحُق كلمَة االإرهاب �ص َي فيما بعُد بـ )احلرب عل ــمِّ ــالِد ملا �ُص املي
ــفُة معروفًة  ــراحًة يف بع�س االأحيان، ويف اأحياٍن اأُخرى تكوُن هذه ال�ص ــالمّي �ص االإ�ص

�صمنا.
ُر الغرُب هذه احلرَب بحواِدَث اإرهابّيٍة ُن�صَب ارتكاُبها اإىل اأفراٍد م�صلمني، وُيظَهُر  وُيربِّ
ــُر وكاأّن االإرهاَب اأَمٌر طارٌئ على احلياة الغربية ومفاجٌئ لها، واأّن الغرَب مل َيعِرْف  االأم
ي  ّيٍة مل تكن َتقت�صِ ِمن داخِله الن�صاطاِت االإرهابيَة من قبُل اإال مب�صتَوى حواِدَث َعَر�صِ

اإعالَن احلرب عليه.
فناُه  اإّن ا�صطالح )Terrorism( يف اللغات الغربية ا�صطالٌح حديٌث ن�صبياً، واإذا عرَّ
ــحايا  عِب العاّم، بحيُث ال يكون ال�ص ــِد اإثارة الرُّ ــْعُي للقتِل والتدمرِي بق�صْ باأنه: )ال�ّص
ــية اأو  ــَد �صيا�ص د قتُلهم - واإمنا يكوُن هدُفه حتقيَق مقا�ص ــم - واإن ُتُعمِّ ــاً لذاته ــه هدف في

فناه بذلك فاإّن ُمتواُه اأي�صاً ُيعَترب حديثاً. اأيدلوجية(، اإذا عرَّ
ــفاً الأعماِل الُعنف  ــطالَح بداأ دخوُله يف اللُّغات االأوربية َو�ص ــُدو اأّن هذا اال�ص وَيب

التي كانت َتِتمُّ يف عهد روب�صبري يف اأعقاِب الثورة الفرن�صية.
ــّجله التاريخ هو ن�صاط  ــاط اإرهابي مبعنى »terrorism«�ص على اأنه رمبا كان اأقدم ن�ص
ه  ــاط يوجَّ املذهب اليهودي Secarii بني عام 66 وعام 73 بعد امليالد وكان هذا الن�ص

للرومان وللمتعاونني معهم من اليهود.
وقد ظّل الغرُب بعد ذلك �صاحًة لالإرهاب باملعنى امل�صاِر اإليه، ويف الن�صف الثاين 
من القرِن املن�صرم عانْت اأوروبا من اإرهاٍب طويِل الّنَف�ِس اأحياناً، مثل عمليات اجلي�س 
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االأيرلندي يف بريطانيا، والبا�صك يف اأ�صبانيا.
ــَة التي كانت تتمُّ اأثناَء النزاعاِت  ــاطاِت االإرهابي اأما يف الواليات املتحدة فاإّن الن�ص
ــرّي اأ�صفَرْت عن ُظهور الِع�صابات االإرهابية امل�صهورة مثل  حوَل الرقِّ والتمييِز الُعن�ص
ــدة االأمريكية - كما  ــات املتح ــس الوالي ــى اأر� ــُد االآَن عل K.K.K & LARD، ويوَج

يقال - اأكرُث من اأرَبعمائة َملي�صيا م�صلحة.
ــَتهرْت  ــن عام 1995م التي ا�ص ــا - يف 19 اأبريل م ــرياُت اأوكالهوم ــت تفج وكان
ــالمّي - من تنفيِذ �صخ�ٍس  ــبت يف البداية اإىل االإرهاب االإ�ص ــبِب اأنها ُن�ص ا ب�ص اإعالميًّ

َينت�صب اإىل اإحدى تلك امللي�صيات.
وِخالَل احلرب الباردِة بني املع�صكر ال�صيوعّي والراأ�صمايّل ظلَّْت رو�صيا والوالياُت 
ــركاٍت اإرهابية  ــا، اأو ما يدَعُمه من ح ــَد مبا ُيوِجُده كلٌّ منهم ــدُة تتباَدالِن التندي املتح
ــة يف ال�صرِق االأو�صط واإفريقيا واأمريكا  ــدَّ احلكوماِت املوؤيدة للطَرف االآَخر، وبخا�صّ �ص

الالتينية)9(.
فاالإرهاُب - مثَل ما نرى - لي�َس غريبا على اأوروبا، ولي�س غريبا على اأمريكا، ومن 

عهد روب�صبري كانت اأمريكا واأوروبا تناُم يف ال�صريِر مع االإرهاب!)12(.
ومل يُكن يف اللغة العربية ا�صطالٌح يُدلُّ على االإرهاب مبعنى )Terrorism(، وقد 
ــفاً للعملياِت  ــاعْت كلمُة اإرهاب يف اللغة العربية ترجمًة لكلمة )Terrorism( و�صْ �ص
ــهيونية التي كانت عنا�صُرها قِدمْت  ــِطنَي الِع�صاباُت ال�ص التي كانت تقوُم بها يف ِفَل�ْص
ٍة بعَد انتهاِء احلرب العاملية  اإىل ِفَل�ْصِطنَي من الغرب، وقد نَ�ِصطْت هذه الِع�صاباُت بخا�صّ
ــة، وكان تفجرُيها لفندق داود يف القد�س يف 22يونيو 1946م اأوَل عمليٍة اإرهابية  الثاني
ــط، وكانت هذه الِع�صاباُت تعِمُد اإىل ارتكاب املجاِزر  ــرق االأو�ص من نوِعها تتمُّ يف ال�ص
ــني التي  ــّن، مثل جمزرة َدْير يا�ص ــاء وكباِر ال�ص ــُد اأحياناً قْتَل االأطفاِل والّن�ص - وتتعمَّ
عب العاّم لَدى الِفَل�ْصِطينيِّني؛  ِد اإثارة الرُّ ارُتكبت يف 10 اأبريل 1948م - وذلك بق�صْ
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ــّتى اأقطاِر  ــيهم، ليحَتلَّها الُغزاُة اليهوُد القادمون من �ص حلْمِلهم على الِفراِر وترِك اأرا�صِ
ــالمّي َتعرُف هذا النوَع من الُعنف،  ــاحُة العامل االإ�ص االأر�س، وقبَل ذلك مل تكن �ص
واإن ظلَّت كغرِيها من اأقطار العامل - وَطواَل الُع�صور - ت�ْصَهُد اأنواعاً اأُخرى من الُعنف 

َعماء، واغِت�صاِب االأرا�صي والتعذيب. كاحلُروب، واغتياِل الزُّ
ــتوَرَدُه حديثاً العامَل االإ�صالميُّ من الغرب  فاالإرهاُب مبعنى )Terrorism( اإمنا ا�ص

ا�صطالحاً ُلَغويا، ومماَر�صًة عملية()9(.

4/ الكواِرث يف احلّج لبيان �رضورِة الربط بال�شبب احلقيقّي

ــباب الَوَفَياِت  ــظِّ - عند تعينِي اأ�ص ــوء احل ــدلُّ على ذلك قوله رحمه اهلل: )ل�ُص وي
ــبب  ــِع حاالِت كوارِث الَوَفَياِت ب�ص ــَرى املقارنُة بني جمي حام - ال جُت ــِة عن الزِّ الناجت
كٌة بنَي احلاالت! �صواٌء من ناحيِة  ِ ما اإذا كانت ُتوَجُد �صفاٌت م�صرَتَ حام ملحاولة َتبنيُّ الزِّ
ــاءات احلّجاِج من الداخِل  الزمان اأِم املكان اأْم حجِم احلجاج!، وقد رجعُت اإىل اإح�ص
 َ ــرم 1426- وَتبنيَّ واخلارج يف مدة 37 عاماً - اأي منذ عام 1390هـ حتى العام املن�ص

�ُس فيما ياأتي: حام التي اعُترَبت كارثًة تتلخَّ من املقارنة اأّن وقائَع الَوَفَياِت ب�صَبِب الزِّ
1- يف عام 1410 تويف 1400 حاّجا يف نَفق املعي�صم يوم 12/10.

2-يف عام 1414 تويف 470 حاّجاً قرَب اجلمرة ال�صغرى يوم 12/10.
3-يف عام 1417 تويف 24 حاّجاً عند مدخل اجِل�صر )�صمال �صرق( يوم 12/12.

4-يف عام 1418 تويف 117 حاّجاً عند مدخل اجِل�صر يوم 12/12.
5-يف عام 1419 تويف 15 حاّجاً يف �صارع �صوق العرب يوم 12/10.

6-يف عام 1421 تويف 35 حاّجاً عند جمرة العقبة يوم 12/10.
7-يف عام 1424 تويف 251 حاّجاً عند جمرة العقبة يوم 12/10.
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8-يف عام 1426 )الكارثة مو�صوع احلديث(.
ــن حيُث الزمان  ــني: )3، 4( ال تتفق احلاالُت م ــاالت فيما عدا حالت ــِة احل مبقارن
ــاَوى كان لها اأثر، ويف  ــني )3، 4( ال جماَل للقول باأّن الفت ــا عدا احلالت ــكان، وفيم وامل
ــه يختلف عن احلالتني  ــاق من حيث الزمان واملكان ولكن ــني )6، 7( وجد اتف احلالت

.)4 ،3(
ــداد احلّجاج، بل يكاُد االأمُر يكون  ــلٌة بني احلوادِث وزيادِة اأع وباملقارنة ال َيظهُر �ص
ــم كان عَدُد حّجاج اخلارِج  بالعك�س ففي عام 1410، حينما وقعت كارثُة نَفِق املعي�ص
ــوُع احلّجاج 1،294،483 وهذا العدُد اأقلُّ يف كال الرقمني من اأرقاِم  827236 وجمم
اثنتي ع�صرة �صنة �صابقة، عدا اثنتني، واأقلُّ من اأرقاِم ثالث �صنواٍت الحقة، كلُّها َلَطف 

اهلُل باحُلّجاج فلم حتُدْث فيها َوَفَياٌت كارثية ب�صبب الزحام.
ــغرى التي مات فيها 470 حاّجاً  ويف عام 1414- حينما وقَعْت كارثُة اجلمرِة ال�ص
ــنوات الالحقة!، وهكذا من  ــدُد حّجاِج اخلارج اأقلَّ من عَدِدهم يف كلِّ ال�ص - كان ع
ُز باأّن عدَد احلّجاِج فيه  حام وقَعْت يف َمو�ِصٍم يتميَّ َد كارثًة من كوارِث الزِّ ْعب اأن َنِ ال�صّ

اأكرُث من غريه.
حام مع اأّنها  ــَبِب الزِّ ــْع فيها َوَفَياٌت غرُي عادية ب�ص ــُم مل تَق وبالعك�س ُوجدت موا�ص
خَرى وقَعْت كوارُث اأُخَرى  ــَم اأُ ــكٍل ملحوظ، ويف موا�ص َزت بزيادِة عدِد احلّجاج ب�ص متيَّ
ــِم عام 1417 الذي وقَع فيه احلريُق الكبري يف ِمنى  حام، يف مثل َمْو�ص ــَلَة لها بالزِّ ال �ص

يوَم 12/8، ويف هذا املو�ِصِم مل يكن عَدُد احلّجاِج اأكرَث منُهم يف ال�صنوات االأُخرى.
ــدد احلجاج،  ــر: الزيادُة الكبرية يف ع ــْت كلُّ الظواه ــرى اجتمَع خ ــَم اأُ ويف َموا�ِص
�صِبّي للطاقة اال�صتيعابية  َغُر النِّ واالفرتا�س، والفتاَوى املنتَقدة، بل اإ�صافٌة اإىل ذلك ال�صِّ
ــُم 1403 حيُث يبلُغ  ــِة ذلك َمْو�ِص ــاكل، ومن اأمثل ــُدث اأيُّ َم�ص ــاعر ُدوَن اأن حَت للَم�ص
ــنًة الحقة، وكانِت الطاقُة  ــرين �ص جمموُع عَدِد احلّجاج قْدراً مل يبُلْغُه يف اأكرَث من ع�ص



الطريق اإىل احلرية

- 42 -

اال�صتيعابية للحرم املكّي وقَتها 46% من الطاقة اال�صتيعابية احلالية()13(.

ثالثًا: األخُذ باحلقائق ال األوهام

ــوِر َيبيُع االأجرُي وقَتـُه  ــه رحمه اهلل: )يف العَمِل املاأج ــمة قوُل مما يدلُّ على هذه ال�صِّ
ّي، اأي َيبيُع ُجزءاً من نف�صه، هذا َيعني اأّن العَمَل املاأُجوَر نوٌع من  وُجهَده ِلقاَء ثمٍن مادِّ
ُغوِط عمِلِه  ِركات كان ُيريد اأن ُيعربِّ يل عن �صُ فاً يف اإحَدى ال�صَّ ّق، ال اأن�َصى مّرًة موظَّ الرِّ

ٍر ظاهر: اأنا قّن()14(. فقال بتاأثُّ
ــن ناحية الواقِع هو ُموِجٌد  ــلحُة القومية والقوة( م ــوؤوم )امل�ص وقوله: )اإّن املبَداأَ امل�ص
ِر احلا�صر، وهو �صبُب اأ�صواإ ما ُيعانيه الب�َصُر من املاآ�صي  اأعظَم اأزمٍة ُيواِجُهها اإن�صاُن الع�صْ
ُه  ــَداإِ الذي ُيوجِّ ــذا املبداأُ عن املب ــِة العقل فال َيفرِتق ه ــان، ومن ناحي ــِم والطغي والظل

وَيحُكُم �ُصلوَك قاطِع الّطريق، اأو ِع�صابِة االإجرام املنّظم، اأو احليوانات الوح�صية()15(.
عارات منها اإىل  وقوله: )اإّن عبارة »�صلوك غري ح�صاري« عبارٌة اأقَرُب اإىل األفاِظ ال�صِّ
ي،  ه اخِلطاب واملتلقِّ ــورًة ذهنيًة واحدًة بني ُموجِّ دِة املعاين التي حَتِمُل �ص االألفاِظ املحدَّ
ي  ي اإيحاءاٍت ذاَت فعالية يف التاأثرِي على املتلقِّ ــعارات بالرغم من اأنها توؤدِّ واألفاُظ ال�ص
ــتبهٍة وغرِي مت�صابهة  راِت ُم�ص ــوُّ ــبّيٍة واألواٍن من الت�ص اإال اأنها مبا حتِمُل من ُغمو�ٍس ون�ص
ِه اخلطاب، واأغَلُب  ِر ُموجِّ ِف على املق�صود منها يف ت�صوُّ جَتَعُل احلاجَة ما�ّصًة ملحاولِة التعرُّ
ُلوك احل�صارّي« �صلوُك ال�صخ�ِس العاِدّي يف الُبلدان  ــُد يف عبارة »ال�صُّ الّظنِّ اأّن ما ُيق�صَ

رة. مٌة اأو متح�صِّ َفها باأنها متقدِّ التي اعَتْدنا اأن نَ�صِ
ــُر يف الذهن اأّن ال�صحابَة والتابعني لهم باإح�صاٍن وخياَر اأّمِة مّمٍد  وعندما نَ�صتح�ص
�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم َطواَل الُقروِن املا�صية كانوا َيفرِت�صون يف امل�صاعِر وامل�صاجد - وال 
ــجُد اخَلْيف - عندما نَ�صتح�صُر هذا  ــَتثنى منها م�صجُد مَنِرَة اأو امل�صَعُر احلرام اأو م�ص ُي�ص
ــاِن اأو قلِب الواعِظ واملر�صد من املنت�صبني  ــَنعجُب اأن يهون على ل�ص يف الذهن فاإننا �ص
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ــاً على  ــسَ الليِل يف ُمزدلفَة اأو ِمًنى ُمفرِت�ص ــاَء احلاجِّ بع� ــرعيِّ اأن َيعترِبَ ق�ص للعلم ال�ص
»ح�صرية احلاّج« يف �صاحٍة اأو َميداٍن �ُصلوكاً غرَي ح�صارّي! مْهما تغريَّ الزماُن، واختلفِت 

عمِة املتكلِِّفني. الظروُف، وانقلبِت املوازيُن عند ُمَدثي النِّ
َح على اإخواِننا امل�صوؤولني عن التوعية واالإر�صاد واإخواِننا امل�صوؤولني  هل ُيِكُن اأن نقرَتِ
ُدوه - فراأَْوا اأنه احلدُّ االأدنى املقبول - اأن  ْوا مّرًة واحدًة عن ما تعوَّ عن التنظيِم اأن يتَخلَّ
ون - عملياً -  ــوا مع امل�صاة، وَيفرِت�ُصوا مع املفرت�صني، وَيُرُّ ــع، فَيم�ُص بوا احلجَّ املتوا�صِ ُيجرِّ
ُلوها قبُل  بالتَّجِربة التي َيُرُّ بها ن�صُف احلّجاج، فلعّلُهم اإن اكت�صفوا �صورًة للحجِّ مل َيتخيَّ
- من الراحة، واملتعة، واالأُن�س، واالإح�صا�ِس بَروحانية احلّج، ومتييِز االإن�صاِن اأوهاَم احلياة 
ــاِف اأن الفروَق التي َي�صُعها النا�ُس بني النا�ِس ُفروٌق ُم�صطَنعة ال  من حقائقها، واكت�ص
َ بهم  ــوت - اأن َيتغريَّ ــرَياها عند امل ــَة لها، وُروؤيِة احلياِة كلِّها على حقيقِتها كما �ص حقيق
كثرٌي من االأمور، فَتنَحلَّ ُعَقٌد وحُتَلَّ ُقيود، وَيرتِفَع احلرُج والعَنُت عن عباِد اهلل، ويُقولوا: 

خدمُة احلاجِّ �صَرٌف لنا، فيقوَل احلّجاُج حينئٍذ: �صَدْقُتم()16(.

وِمن اأخِذه باحلقائق اأّن كالَمه غالًبا يف الكلِّّيات 

والق�شايا الُكربى دوَن اجُلزئياِت والتف�شيل

يدلُّ على ذلك قوُله: )فاإذا اهَتمَّ الرجُل باالإ�صالح يف جَماِل ن�صِر العْلِم ال�صرعّي، 
ــاد، واهتمَّ رابٌع به يف  واهَتمَّ اآَخُر به يف جَمال التزكيِة، واهتمَّ ثالٌث به يف جماِل االقت�ص
ــُهِل التعاُوُن بيَنُهم يف هذه املجاالِت فال َيجوُز باأيِّ حاٍل  ــة، فاإذا مل َي�ص جمال ال�صيا�ص
قاً بالفعل اأو القول لعَمِل  ــم ُمعوِّ ــلحني واأن يُكوَن عَمُل اأحِده اأن تتقاَطَع َدعواُت امل�ص

االآَخر.
ــالحيِة  قات للحَركات االإ�ص ــُظ اأّن الغفلَة عن هذا االأمِر هي من اأكرَثِ املعوِّ واملالَح
ــع الغفلِة عن  ــِز على جماٍل معنّيٍ م ــِب املبالغُة يف الرتكي ــدُرها يف الغاِل ــيوعا، وم�ص �ُص
ــدُرها املبالغَة يف ُروؤيِة العمل، والُعْجب،  ــة املجاالِت االأُخرى، كما قد يكون م�ص اأهمي
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َب، والُغُلوَّ يف اعتباِر الذات()17(. والتع�صُّ
ناً منهَجُه يف مركِز احِلوار: )ننطلُق يف املركز من: ثقٍة بالنف�س، وثقٍة بعدالِة  وقوُله ُمبيِّ
ــية، وطبيعِة بناِئها  ــع، والعوامِل املوؤثِّرِة يف الق�ص ِتنا، وبعَد اإحاطٍة بالواق ــيَّ ــِة َق�ص وعقالني

املنطقّي، وما يحُكُمها من �صاأٍن معريّف.
ــية، لي�س لدينا َلْب�ٌس يف  ــامل«)اأ( الذي تَقُع داخَلُه الق�ص ــدِرُك اأبعاَد »االإطار ال�ص وُن
ــرٍب اأيديولوجّيٍة ُمعلنٍة  هٍة من ِقَبِل الغرب، ح ــرب اأيديولوجية« موجَّ ــا يف »حالة ح اأّنن
رٍة بالنف�س، وِمن َوْعٍي باحلقائق  مك�صوفٍة �صدَّ االإ�صالم، فِمن البداية ننطلُق من ثقٍة مربَّ

على اأر�ِس الواقع، ومن ُقدرٍة على اال�صتخدام االأمثِل لهذه احلقائق.
ِم ِمراآًة �صافيًة َيرى  ى ب�صجاعٍة وحكمة، ونَرفُع اأماَم َعيَنِي اخَل�صْ نَرمي الُقّفاز، ونتحدَّ
ــورتنا  ــاوَة عن عيَنيه فرَيانا يف �صُ فيها وجَهُه احلقيقيَّ ولي�س الّزائف، بعَد اأن ُنزيَل الِغ�ص
ْمَن االأدِب العايل للِحوار، اآخِذين يف االعتبار  احلقيقية ولي�صِت الزائفة، وكلُّ ذلك �صِ
ــوعية  ــتعماِل املقايي�ِس املو�ص ــْعرًة عن ا�ص ــم، ونهَج تفكرِيه، وعَدَم احَلْيدِة �َص ُلغَة اخَل�صْ

الدقيقة.
راِته  ــوُّ ــِح َزْيِف ت�ص ــم وف�صْ ــيلٍة الإخرا�ِس اخَل�صْ ــاًل ُندرك يف املركز اأّن اأنَح و�ص فمث
خرى،  واأفكاِره هو اإبراُز تناُق�صاِتها اإّما من داخِل الفكرِة نف�ِصها اأو بيَنها وبنَي اأفكاِرِه االأُ

وهي ال�صيا�صُة العقليُة املنطقية)18(.

رابعًا: الّسعرُْي لَردِّ الناس إىل التصوُِّر الصحيِح والتفكرِي املَنطقّي

ــاَر اأ�صلحِة الّدماِر ال�صامِل َيجعُل  ــمة قوُله رحمه اهلل: )اإّن انت�ص يدلُّ على هذه ال�ص
العامَل اأماَم خيارين:

»االإطار ال�صامل« يكن تلخي�صه يف: )احلقيقة الواقعة املتمثلة يف »احلرب على اال�صالم« والتي تواترت ت�صريحاُت ال�صيا�صيني  )اأ( 
الواقُع التطبيقّي وال�صغوطات  والع�صكريني ورجال الفكر الغربني على الت�صريح بها منذ ما يزيد على عقدين، ويدعم ذلك 

ال�صيا�صية والع�صكرية واالقت�صادية والت�صريعية(. من هام�س مقال جتربتي يف احلوار.
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 )اأ( التهديد بالَفناِء املادّي اأو املعنوّي اأو كليهمـا.
ْولية. )ب( اأو تغيري املنهِج ال�صائد يف العالقــات الدَّ

ــِل املنهج  ــاِر منهٍج مث ــا يبدو - من اختي ــِج ال منا�َس - فيم ــذا املنه ــر ه ولتغييــ
ــا�ِس  ــا�ِس الَعْدِل املرتِكِز على اأ�ص ْولية على اأ�ص ــالمّي، حيُث تقوُم العالقاُت الدَّ االإ�ص

يني. االلتزاِم اخلُلقّي اأو الدِّ
رين الغربيني،  اإّن هذه الفكرَة الب�صيطَة هي ما انَتهى اإليه - فيما يبُدو - كثرٌي من املفكِّ
رين الذين  ــاهرَي من املفكِّ نًة من االآراِء مل�ص ُم فيما يلي َعيِّ ــدِّ ــِل على ما اأقول اأُق وللتدلي
نُة  مَّ هذه الَعيِّ ــُت على اأن َت�صُ ــُروا احلرَبنْي العامَليَّتني، وكما ُيالِحُظ القارُئ حَر�صْ عا�صَ
ــوفاً بروت�صتانتياً  ــوفاً كاثوليكياً اأوربيا، وفيل�ص خا، وفيل�ص على التوايل: عامِلاً طبيعّيا، وموؤرِّ
ــدٍق عن اجتاٍه عامٍّ  ًة ب�ص نُة معربِّ ــاً اأن تكون هذه الَعيِّ ــوفاً الدينيا، راجي اأمريكيا، وفيل�ص

للتفكرِي العاقِل احلكيم يف الغرب()3(.
حة النف�صية، والعبارُة التي  وقوُله: )كنُت مغَرماً يف مرحلة املراهقِة بقراءة كُتب ال�صِّ
ــها حتى االآن هي: )كن كما اأنت(، اأي ال تتظاهْر  قراأُتها يف اأحد هذه الكتِب ومل اأن�َص
ــُل مما اأنت يف احلقيقة. طبعاً ال اأّدعي  باأّنك اأغنى، اأو اأذكى، اأو اأعلم، اأو اأتقى، اأو اأف�ص
ــَة  ــمون هذه العبارة، ولكني اأعتِقُد باأّن ريا�ص باأين - يف حياتي الطويلة - التزمُت مب�ص
ــحة النف�صية، وال�صرُط  ــيلٌة نافعٌة لل�صِّ ــموِن هذه العبارِة و�ص النف�ِس وتدريَبها على م�ص

االأّوُل يف ذلك ماولُة معرفِة النف�س على حقيقتها، واهلل املوفِّق()19(.
ــن طَلِبنا من الدائرِة املوقرِة  ــه لديواِن املظامل: )فقد كان هدُفنا - ِم ــه يف خطاب وقوُل
ــية - اأن نفَتَح الباَب اأماَمها لطَلِب العافية،  ــها يف النظِر يف الق�ص احلكَم بعدِم اخت�صا�ص
ي التقوى والورُع وخ�صيُة اهلل تعاىل  واأاّل ُتوِقَع نف�َصها يف احلرج باملجادلِة عن و�صٍع َيق�صِ

والَغريُة على امل�صلحِة العامة بعَدِم امل�صاركِة فيه بفعِل القلِب اأو الل�صاِن اأو اجلوارح.
ــُر قلَبُه احلزُن واالأمُل حينما َيرى رجااًل من اأهِل الف�صِل والفقِه  ــلَم َليعت�صِ واإن امل�ص
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ــواهُد معَلنة، لي�س فَقْط من  ــون حقيقَة واقٍع قامْت عليه �ص ــراأِي َيجهلون اأو َيتجاهل وال
�صة - كموؤ�ص�صة )�صمة( التي  ــائيِة احلكومية اأو تقاريِر اجلهات املتخ�صِّ التقاريِر االإح�ص
ــتهالك )البنوك ُتقِر�ُس ُمقابل ماذا؟(، وعن  ــُح عن حجِم القرو�ِس البنكية لال�ص ُتف�صِ
ــعِة لغلبة الدين - بل عباراِت االإعالناِت ال�صريحِة  ــر اخلا�ص االأعداِد الهائلة من االأُ�َص
ُحف للّراغبني يف االقرتا�س الربوّي:  التي ُتِلحُّ البنوُك يف اإ�صراٍر على توجيِهها يف ال�صُّ
ُم لك ال�صيولَة  ــاء رحلة الُعمر... لكذا... لكذا... البنُك يقدِّ ــيولًة لق�ص )هل ُتريد �ص

املطلوبَة باأ�صَرِع وقٍت واأ�صهِل اإجراٍء وبُدون �صماٍن وال كفيل(.
ــُرون بهذه ال�صواهِد اأّن االأْمَر جتاَوَز اأن يكوَن اأمًرا  ــان َيعَجُب كيف ال ُيب�صِ اإّن االإن�ص

غالًبا ُيبَنى عليه احلْكُم اإىل اأن يكون �ِصْبَه قاعدٍة عامة.
ُقون  بل اإّن االإن�صان ال َينتهي َعَجُبه من غفلِة اأو َتغاُفِل بع�ِس اأهِل العلم عندما يتعلَّ
ــموِن واملعنى  ِ امل�ص ُمون من الفقهاء وال َيعترِبون بتَغريُّ ــطلحاٍت اخَتَلَف فيها املتقدِّ مب�ص
يه  ق، وما ُت�صمِّ ــطلِح الذي وقع فيه اخلالُف الفقهيُّ كم�صطلِح التورُّ والطبيعِة بنَي امل�ص
ــا(، بل ال َيخُطُر يف بالهم  ًق ــر )تورُّ ــوُك التي مَتِنُح القرو�َس الربويَة يف الوقت احلا�ص البن
ُذ بها البنوُك يف الوقت احلا�صر عملّياِت اقرتا�ِس  ــوؤاُل: )هل ال�صورُة التي ُتنفِّ هذا ال�ص
يها الفقهاُء  ــورُة العملّيات التي ُي�صمِّ قا هي �ص يها تورُّ ــماِن رواِتِبهم وُت�صمِّ فني ب�ص املوظَّ

قا( وُيوَجد اخلالُف الفقهيُّ حوَلها؟(. )تورُّ
فني لو ُعِر�س على الفقهاء  ُذ بها البنوُك عملّياِت متويِل املوظَّ ــورُة التي ُتنفِّ هِل ال�ص
مني �صوف ُيجيزونها اأو اأّنهم �صُيجِمعون )ح�َصَب ما َتهدي لذلك قواعُدهم( على  املتقدِّ

عَدِم جواِزها؟.
رُّ اإىل هذا الَقْدر من ِقّلِة )االإح�صا�س(!  َيعَجُب االإن�صاُن كيف اأّن كرْثَة )امِل�صا�س( جَتُ

واإىل االأْمِن من مكِر اهلل! ومن هالِك الكافة اإذا َكرُثَ اخلبث()20(.
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ِر ال�صحيح: ومن �َصْعيه رحمه اهلل لَردِّ النا�س اإىل الت�صوُّ

1/ �رضُب االأمثال

ــد اآَن االأواُن لُيدِرَك  ــوقي الفنجري: )لق ــن ذلك ما ذكره َعِقَب قول الدكتور �ص م
ــُتخِدمْت يف جماالِت  ــدٌة؛ بحيُث اإذا ا�ص ــا اأداٌة ُماي ــِر اأّن الفائدَة ذاَته ــاُء الع�صْ فقه
ــُتخِدمْت يف غري ذلك  ــرعا، واإذا ا�ص مًة �ص االإقرا�ِس واالقرتا�س كانت فائدًة ربويًة مرَّ
ِم واحلدِّ  كم�صروعاِت اال�صتثماِر والتنميِة احلقيقية اأو الأغرا�ٍس اأخرى كُمعاجلة الت�صخُّ
ــْرعا؛  ــاِرها كانت فائدًة مقبولًة �ص ــحيِح َم�ص خراِت وت�ص ــتهالك بتوجيِه املدَّ ــن اال�ص م
لُبعِدها عن الربا واال�صتغالِل واأْكِل املاِل بالباطل( قال ال�صيُخ رحمه اهلل: )اإّن حقيقَة 
ــتثمار  فكرِة الدكتور الفنجرّي هي التمييُز بني نوَعنِي من الَقْر�س، القر�ِس لغايِة اال�ص
ــوِح تفكرِيِه يف هذا املقام فوا�صٌح اأّن القْر�َس  والقْر�ِس لغري ذلك. بالرغم من عَدِم ُو�ص
ى  ــتثمار ُيخِرُجه الدكتور الفنجرّي عن ُم�صمَّ ِخر للبنك لغايِة اال�ص ُم من املدَّ الذي ُيقدَّ
ــورِة املقاِبلِة وهي القْر�ُس الذي َيدفُعه  القْر�ِس وُيجيز الفائدَة عليه، ولكن ما حْكُم ال�ص
ــاً فما الفرُق بني  ــٌد اأم خمتلف؟ واإذا كان خُمتِلف ــتثِمر؟ هل احلكُم واح البنُك للُم�ص

َتني؟. العمليَّ
يه الثْوَر  ْوق، فُي�صمِّ ــِجُم مع الذَّ ــَم اخلنزيِر مل َيُعْد َين�ص ــخ�ٌس اأّن ا�ص ُيِكُن اأن يَرى �ص
ــْخ�ِس االأديب،  َم اخرتاَع هذا ال�ص ــِة َينبِغي اأن نَحرَتِ ــرَي الَقوائم!، ويف هذه احلال الق�ص
ُد  ــه باأّن هذه الت�صميَة اجلديدَة جمرَّ �َس عليه ُمعرِت�ٌس فُيمكن اأن ُيردَّ اعرتا�صُ واإذا اعرَتَ
َعى هذا املخرتُع االأديُب اأّنه بهذه  ــطالح، ولكن لو ادَّ َة يف اال�ص ــطالح، وال ُم�صاحَّ ا�ص
ــْور مَلَا َقِبَل ذلك اأيُّ عاقل، اإّن  َلْت حقيقُة اخلنزيِر اإىل حقيقِة الث ــميِة اجلديدِة حتوَّ الت�ص

بط َينطِبُق على فكرِة الدكتور الفنجرّي()21(. هذا املَثَل بال�صّ
وقوُله يف بياِن اأ�صباب كوارث احلج: )عنَدما َيِقُف �صاحُر القبيلِة البدائية على ُبقعٍة 
رُّ الُبْقعُة بالُع�صب َتن�ُصُب القبيلُة  ّما من االأر�ِس وعليه ُجّبٌة خ�صراُء ثم َينِزُل املطُر وَتخ�صَ
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راَر االأر�ِس وُنزوَل املطِر اإىل ُوُقوِف ال�صاحِر على تلك االأر�ِس وعليه ُجَبٌة خ�صراء. اخ�صِ
ــويَر طريقِة  ــُد به العلماُء ت�ص ُد يف كُتِب عْلِم االجتماع، َيْق�صِ هذا مَثٌل تقليديٌّ يرتدَّ
ــْخ�ُس  ــرة »اأ« بالظاهرة »ب« ِلَيعتقَد ال�ص ــرتاِن الظاه ــّي، َيكِفي جمّرُد اق ــرِي الُبدائ تفك
ــاُن يف طريِق  ُم االإن�ص ــَبٌب للظاهرِة الثانية، وعندما يتقدَّ ــّي اأّن الظاهرَة االأُوىل �ص الُبدائ
ُز لل�صببّية العقلية التي ُموَجُبها اأّنه لكي تكوَن  ِمه - فاإّنه يتحيَّ ِج الّتفكرِي - وبَقْدِر تقدُّ ُن�صْ
َر - بالتجِربة مراٍت عديدًة مَتَنُع احِتماَل  ــرَّ ــبباً للظاهرة »ب« البدَّ اأن يتك الظاهرُة »اأ« �ص
ــدفة - اأنه كلَّما ُوجَدِت الظاهرُة »اأ« ُوِجدت الظاهرُة »ب«، وكلَّما َتخلَّفِت الظاهرُة  ال�صُّ

َد االأ�صباب. »اأ« َتخلَّفِت الظاهرة »ب«، مَع االأْخِذ يف االعتباِر ُوجوَد املوانِع، وتعدُّ
ُ اأ�صالُفنا - رحمهم اهلل - عن هذا املفهوِم بقولهم: ال�صبُب ما َيلَزُم من ُوجوِده  وُيعربِّ

الوجوُد وَيلَزُم من َعَدِمه العَدم.
ــَد ُظهر يوم  ــي حَدَثْت بْع ــباَب الكارثِة الت دْت اأ�ص ــدَّ ــِر التي ح ــِد التقاري ويف اأَح
ِل ُيالَحُظ الأّوِل وهلٍة اأّن كلَّ �صبٍب من االأ�صباب املذكورِة يف  1426/12/12هـ بالتاأمُّ
حام مع َتخلُِّف  ــام، وُتوَجُد وَفَياُت الزِّ ح ــِر ُيوَجُد دائماً بدون اأن ُتوَجد وَفَياُت الزِّ التقري
ال�صبِب املذكور، بل اإّن االأ�صباَب املذكورَة يف التقريِر ُتوَجُد جُمتمعًة وال ُتوَجُد كواِرُث! 

وتتخلَُّف وُتوَجُد الكوارث()13(.
ــروريٌة لعالج االأمرا�س، ولكّن لها اآثاراً جانبيًة  ــاّدُة احليويِة �ص وقوُله: )االأدويُة م�ص
رة، فاإح�صاُن ا�صتعمالها يقت�صي اأن ال َي�صَفها الطبيُب اإال يف حالة  ــيئة قد تكون مدمِّ �ص
َفها بقدر احلاجة ال زائداً عنها، وبعد املوازنة  ال�صرورة وحيُث ال يوجد بديٌل اأ�صلم، وَو�صْ

بني اأثرها االإيجابّي املطلوِب واآثاِرها اجلانبية ال�صيئة.
اأذُكر قبَل مدة )اأكرث من اأربعة عقود( اأين قراأُت تقريراً �صدر عن �صخ�ٍس اأو منظمة 
حة العاملية ُيقاِرن فيها بني ا�صتعماِل البلدان  ــاين طوُل الزمن( من املهتمني بال�صِّ )اأن�ص
َف هذه االأدوية يف اأملانيا ياأخذ 4% من ميزانية الدواء،  للم�صادات احليوية، فذكر اأّن و�صْ
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يف حني اأّنه يف بلد اإفريقّي )اأحتفُظ با�صمه( ياأخذ 40% من ميزانية الدواء!.
ــتعمالها يف البلد االإفريقّي والق�صوُر  ــاءُة ا�ص اأهمُّ عامل يف وجود هذا الفارق هو اإ�ص

يف متابعِة تنفيذها والتاأكِد من ُح�ْصن ا�صتعمالها.
متاما مثُل االأدويِة امل�صاّدة احليوية يف َعالقِتها بج�صم االإن�صان وتاأثرِيها عليه اإيجابا اأو 
ــيدة التي َيجُب اأن حَتُكَم و�صَفها القواعُد التنظيمّيُة يف َعالقتها  �َصْلبا، وال�صيا�صِة الر�ص
ــيدة التي َيجُب  ــِة الر�ص ــْلبا، وال�صيا�ص ــاالإدارة واملجتمع، وتاأثرِيها عليهما اإيجابا اأو �َص ب
ــُث ال َبديَل غرَيها ملواجهة  ــُب اأال ُتوَجَد اإال عنَد احلاجِة حي ــداَرها، فَيج اأن حَتُكَم اإ�ص
م�صاكِل االإدارِة واملجتمع، واأن ُتوَجَد بَقْدِر احلاجة ال زائدًة عليها، واأن يكون اإ�صداُرها 

بعد املوازنة بني اآثاِرها االإيجابية واآثاِرها ال�صلبية �صواٌء على االإدارة اأو املجتمع.
ــد لوجوِدها، وبعد اعتباِر كلِّ  ــالِح واملفا�ص ــداُرها نتيجَة املوازنِة بني امل�ص فيكون اإ�ص
ــتلِزُم - دائما - التجاُوَز على حرّيِة  العوامِل املوؤثِّرة، ماأُخوذاً يف االعتباِر اأّن ُوجوَدها َي�ص

االإن�صان، وتقييَد ُقدرِته على الت�صرُّف()5(.

2/ اال�شتدالُل بالقواننِي الطبيعّيِة والتجاِرب

يدلُّ على ذلك قوُله: )ومعُلوٌم اأَنّ �ُصيوَع الفكرِة و�صياَدَتها ولو كانْت وهميًة ُيعِطيها 
ــه - يف كثرٍي من االأحيان - احلقائُق، بل  ــن اإمكانية االإياِن بها واليقنِي ما ال حتَظى ب م

َيجعُلها من امل�صلَّماِت البديهيِة التي ال َتقبُل املراَجعة اأو الت�صكيك()22(.
ــي اأكُتُبها والكلماِت التي اأُلِقيها يف الغالب  ــه: )وكالعادِة يف كلِّ املقاالِت الت وقوُل
ــا معلوماٌت موثَّقة، وذلك الأين  ــُرُد معلوماٍت؛ لكّنه ُ عن َراأْيي اخلا�ّس واإمّنا اأ�ص ــربِّ ال اأُع
ــِب التجِربة اأّنه ال َيكِفي اأن َيعِرَف النا�ُس املعلومَة بل ال ُبدَّ  ــفُت اأو َعَرفُت بح�َص اكَت�ص

ُروها واأن َيرِبُطوا بني املعلوماِت لكي ُتنِتَج لهم احلقيقة()23(. من اأن َيتذكَّ
ــيَة والعقليَة تعتِمُد على قّوِة  ــحَة النف�ص ــميِة فاإّن ال�صِّ ــحِة اجل�ص وقوله: )ِمْثُل ال�صِّ
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ــِر بالّذات - حيُث اأ�صبَح العامَل قريًة �صغرية َتَبعاً لو�صائِل  ِجهاِز املناعة، ويف هذا الع�ص
االّت�صال واملوا�صالت - اأ�صبَح من امل�صتحيِل الوقايُة من فريو�صاِت االأمرا�ِس الفكرية 
ــلبية، من غرِي الطبيعيِّ اأن حَتِب�َس اجل�صَم يف َقَف�ٍس ُزجاجيٍّ  عن طريِق االإجراءات ال�ص
ــية التي متالأُ اجلّو، واإمنا الطبيعيُّ اأن حَتِر�َس على  ــاِت املَر�ص ــوَل الفريو�ص لَتمنَع عنه و�ص
تقويِة ِجهاز املناعة لديِه فَت�صَمَن حمايَة اجل�صِم من اجلراثيم، وباملْثل فاإّنه ال جماَل االآَن 
حلماية االأّمة من االأمرا�ِس الفكرية واالجتاهاِت املنحرفِة عن طريِق عْزلها عن املوؤثِّراِت 
ــاُز املناعة الفكريُّ  ــا العَمُل على اأن َيَظلَّ ِجه ــبيُل الوحيُد حلمايته اخلارجية، اإمنا ال�ص

لديها قِوّياً ُمعاًفى عن طريِق التوعية الدائمِة باحلّق، وَك�ْصِف َزْيِف الباطل()6(.
ُتها العامُة  �صة الوْقِف وقد كان َيْراأَ�ُس جمل�َصها: )كانِت املوؤ�ّص�صُة ُخطَّ وقوُله عن موؤ�صَّ
ــَع جماُل  ــة العَمِل؛ الأنها تعِرُف اأنه كلَّما اتَّ�ص ــن ناحيِة املكان ومن ناحي ــ�ُس م التخ�صُّ
�َس يف  �صُة اأخَذْت على نف�ِصها اأن تتخ�صَّ االنتباِه كان على ح�صاِب كفاَءِة االأداء، فاملوؤ�صَّ

التعليِم والتوعية باالإ�صالم()24(.

3/ ا�شتخداُم منِطِق العْقِل يف حتليِل كالِم املخالف

ــباب عن حرية التعبري:  ِه على بياٍن كتبه بع�ُس ال�ص ــدلُّ على ذلك ما قاله يف ردِّ ي
ــَق عليه، ويف هذا التعليِق  ــوُع، وراأيُت من واجبي التعلي ــد اأثار اهتمامي هذا املو�ص )ق
ــوَف  ــيِة اإال عند احلاجة امللّحة، وهذا اإذا ُوِجَد ف�ص ــوف اأَتفاَدى ِذْكَر اآرائي ال�صخ�ص �ص
ــوف اأكتِفي باإيراِد معلوماٍت واقعية، واأتُرُك  يكوُن يف حاالٍت قليلة، وبداًل من ذلك �ص
ــتنتاج منها، و�صوف اأ�صتعِمُل اللغَة واملنطَق العقليَّ وطريقَة التفكرِي  للقارئ حريَة اال�ص

املفرو�َس قبوُلها من ِمْثِل َمن كتبوا البيان.
ــبة التي ُكِتب يف ظلِّها البياُن يبدو اأّن القارئ ال ُيكُن اأن يعتقد  وبا�صتح�صار املنا�ص
اإاّل اأّن املق�صوَد حريُة التعبري يف اجلْهِر بقولِة الُكْفر، والكفِر بعد االإ�صالم، ونَْفي القدا�صِة 
�صات لدى املجتمع: )اهلل، القراآن، الر�صول، االإ�صالم( والتعامِل معها بالنقد  عن املقدَّ
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ــتهزاء، كما لو كان �صيئاً ال قدا�صَة له  ــخريَّة اأو اال�ص ّم، اأو التحقرِي، اأو ال�صُّ اأو حتى بالذَّ
حَّ االفرتا�ُس باأّن هذا االأمَر مق�صوٌد بالذاِت يف العبارات املقتب�صة  وال َوقار، فاإن مل ي�صِ
ــداً يف عموم عبارة: »ُنوؤيُِّد كلَّ َمن  ــى االأقلِّ اأن ُيفرَت�َس اأّن هذه االأموَر داخلٌة ق�ص فعَل
ــوَتُه  َث ويرفَع �ص ــه، واأن ُيعربِّ عن ما يف روحه، ويكتَب ويتحدَّ ُيريد اأن يقوَل ما يف نف�ص
: اأن ال تكوَن هذه  ــا فعلى االأقلِّ ــحَّ هذا االفرتا�ُس اأي�ص عالياً مبا يريُد هو«، فاإن مل ي�صِ
د املتكلمني عن العموم امل�صاِر اإليه، ولي�س بعد هذا اإال  االأموُر منفيًة اأو م�صتثناًة يف ق�صْ

اعتباُر الكالِم لغواً ال معنى له()25(.
ــَمُع ُيالِحظ اأّن القا�ِصَم امل�صرَتَك  ُع ملا ُيقَراأُ وُي�ص وقوله عن االفرتا�س يف احلّج: )املتتبِّ
ُل منظراً  ــلوِك - مو�صوع البحث - م�صكلًة اأّنه ي�صكِّ ُم العتبار ال�ص راِت التي ُتقدَّ للمربِّ
ُر غالباً - على األ�صنِة الُوّعاِظ واملر�صدين  هاً ال َيليُق ب�ُصمعة اململكة، اأو اأّنه - كما يربَّ م�صوِّ

»�صلوٌك غرُي ح�صارّي«.
ــد يف عبارة »ال�صلوك احل�صارّي« �صلوُك ال�صخ�س العادّي  واأغلُب الظّن اأن ما ُيق�ص

رة. مٌة اأو متح�صِّ َفها باأنها متقدِّ يف البلدان التي اعَتْدنا اأن نَ�صِ
ــكلِة  ِه اخلطاب - حوَل امل�ص ــوُد موِجّ ــار اإليه هو مق�ص وعلى افرتا�ِس اأّن املعنى امل�ص
ي غر�صاً  نا اأن ُنناِزَع يف اأن يكون االفرتا�ُس )حيُث يوؤدِّ ــوع البحث - فاإّن من حقِّ مو�ص
 ، ية اأحٍد( �ُصلوكاً غرَي ح�صاريٍّ ى على ُحرِّ ّياً، وحيث ال يوؤِذي اأحداً وال يتعدَّ عملّياً ِجدِّ
ــَلعاً  ــني �ِص ــارّي ُتنِتُج للمفرت�ص ــلوك احل�ص بدليِل اأّن البلداَن التي جعلناها ِمعياراً لل�ص
ــَلع التي  ْهر، وغرَيُهما من ال�صِّ ــِة الظَّ ــَل حقيبِة النوم، وحقيب ــارات الدوالرات، مث مبلي
ــني  ــخ�ُس لالفرتا�س، بل اإّن هذه البلداَن جتتهُد يف اأن ُتتيح للمفرت�ص َيحتاج اإليها ال�ص
ــور الفنادق،  ِل اأُج ــم على حتمُّ ــاِعُدهم ُجيوُبه ــم - الذين ال ُت�ص ــباِب وغرِيه من ال�ص
ــياحية -  ــوا مبباهِج الطبيعة يف املنتزهاِت واملنتَجعاِت ال�ص ُع ــون كغريهم اأن َيتمتَّ وَيرَغُب
ماٍت لالفرتا�س؛ ذلك اأّن هذه البلداَن »وقد ُرِزَق اأهُلها ِعْلماً  ــاحاٍت وخميَّ مياديَن و�ص
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نيا واأُوُتوا من احلكمة يف تدبرِي املعا�ِس ما ُحِجَب عن االآَخرين« ال َيَرْون  بظاهر احلياِة الدُّ
رُّ مب�صلحٍة حقيقيٍة غرِي موهومة وحيُث  يف �ُصلوك االفرتا�س حيُث ال ُيوؤِذي اأحداً وال َي�صُ
رُّ ب�ُصْمعة بالِدهم، وال َيخَجُلون من َمنظٍر  ا م�صروعاً ال َيَرْون فيه ما َي�صُ ي غَر�صاً عمليًّ ُيوؤدِّ

طبيعيٍّ ال �ُصذوَذ فيه لدى الُعقالء غري املتكلِّفني()16(.
وقوُله: )فاإذا قال عامِلٌ من اململكة العربية ال�صعودية يف الوقِت احلا�صر اإّن الدرا�صاِت 
ــعوديِة باالأجنبّي اأ�صرارا، واأّن  ــعودّي باالأجنبية اأو ال�ص والبحوَث اأثبَتْت اأّن ِلزواِج ال�ّص
َرر، وبناًء على  احلاجَة - يف هذا الزمان - ُتوِجُب حمايَة املواطناِت ال�صعوديات من ال�صَّ
ــات، والعقاِب عليها، فاأيُّ ُحّجة  ذلك ُتوَجُد اإمكانيٌة للفتوى بتحرمِي مثِل هذه املمار�ص
ــِعي القواننِي العلمانية  ــفهاء - من وا�ص وجيهٍة َتبَقى ملثِل هذا العامِلِ يف اأن َيُقول لل�صُّ
واج، واإنَّ يل دونَُكم اخِلربَة مبا  ــومِي ما اأباحه اهلل يف الزَّ ــم احلقَّ يف اإعادِة تق - اإّن يل دونك
ــُلُح للنا�س، ويل - ولي�س لكم - احلكمُة يف تقديِر مدى حاجِة املواطنات للحمايِة  َي�ص

واج؟)26( من اأ�صراِر هذا النوِع اأو ذاَك من الزَّ

خامسًا: استشراُف املستقَبل

ــا هي احتماالُت  ــا: )وبعُد: فم ــاأن االأقليات يف فرن�ص ــدلُّ على ذلك قوُله يف �ص ي
ــتقَبل؟ َيحتِمُل اأن َترُف�َس اجلمعيُة الوطنية املواَفقَة على م�صروع قانوِن مْنِع ارتداء  امل�ص
ُل الِعلمانيُة الفرن�صية انت�صاَرها بعَدِم  امل�صلمة ِغطاَء الراأ�س، ويف هذه احلالِة �صوف ُت�صجِّ
ــلمة البالُغ مقداُرها  ــُر اجلاليُة امل�ص ــوف َتنت�صِ ــا�س باملبادئ التي قامت عليها، و�ص امِل�ص
ــمة، باحتفاظها بحقِّ احلرية يف  ــي خم�صَة ماليني نَ�َص ــَب خطاِب الرئي�س الفرن�ص ح�َص
املعتقد وممار�صِة الفرائ�س الدينية، و�صي�صاِعُد ذلك على االندماج االيجابّي يف املجتمع.
وَيحتِمل اأن تواِفَق اجلمعيُة الوطنية الفرن�صية على م�صروع القانون، ويف هذه احلالة 
ــيحًة فكريًة للِعلمانية الفرن�صية، والعلمانيِة  ــربًة موِجعًة وف�ص ــوف تكوُن موافقُتها �ص �ص
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ى ثغراُتها �صاأَن اأيِّ غُلوٍّ اأيديولوجّي، و�صوف يوَجد  ــوف ُتعرَّ ــالمّي، و�ص يف العامل االإ�ص
َوبان  ــالمية الفرن�صية عامٌل اإ�صايفٌّ يف َتر�صيخ ُهِوّيِتها ووقايِتها من الذَّ لدى اجلاليِة االإ�ص
عوُر  ُر ال�صُّ ــوف ُتعاين اجلاليُة االإ�صالمية يف فرن�صا، و�صوف يتجذَّ ا �ص يف ثقافٍة غريبة، حقًّ
ــايفٌّ لتناُفِر القلوب، وال اأحَد اأُوتي  ــطهاد لديها، و�صوف يوَجُد عامٌل اإ�ص بالظلِم واال�ص
ــالم لن ُي�صاّر؛ الأّن الظلَم واال�صطهاد  ــيئاً من احلكمة َيرغُب يف ذلك، ولكنَّ االإ�ص �ص
ال اإىل درجِة االإبادة واال�صتئ�صال يكوناِن عاماًل فاعاًل يف الت�صبُّث بالعقيدة  اإذا مل ي�صِ
ُر امل�صلَم  ُر االإ�صالُم بوجوِد عالمٍة جديدٍة ُم�صيئٍة ُتب�صِّ ــوف َينت�صِ والثباِت عليها، بل �ص
عائية الزائفة، واهلُل غالٌب على اأمِره  بالفْرِق بني املبادئ االإن�صانيِة ال�صادقة، واملبادئ االدِّ

ولكّن اأكرَثَ النا�س ال يعلمون()27(.
ــِر احلا�صر ُيخ�َصى - ب�صَبِب التاأثري الطاغي للثقافِة الغربية الذي  وقوُله: )ويف الع�ص
ــلطاُن االإعالم  ــيِّ واملعِريفِّ للَغْرب، و�ُص ــاّديِّ والتكنولوج ِم امل ــاُر بالتقدُّ ــِنُده االنبه ُي�ص
ــالمية،  هاٍت غرِي اإ�ص ــوُّ ــّي لالأمة بت�ص ــيُّ اجَلْمع ــمرُي اخُلُلق ــاَب ال�ص ــيِطر - اأن ُي�ص امل�ص
ــبّيِة  ــلمني - مثِل الن�ص اهاِت الثقافِة الغربية اإىل جُمتمعاِت امل�ص ــسِ اجتِّ َب بع� ــرُّ اإّن ت�ص
راِع واملغالبة حتى يف اأو�صاِط  ــليِم بِفْكرِة ال�صّ االأخالقية، وامليكافيلّية، واالأنانّية، والت�ص

بع�س العاِمِلني لالإ�صالم - يدُعو اإىل تلك اخل�صية.
ــة يف املجتمعات  ــوؤولة عن الرتبي ــاأن َيلِفَت نَظَر اجلهاِت امل�ص ــَبق حِريٌّ ب كلُّ ما �ص

ر االإ�صالمّي()9(. �ْسِء بالت�صوُّ االإ�صالمية اإىل �صرورِة توعية النَّ
ــبٍة  ــرورة بن�ص ِف يف الغالب ال َيزيُد بال�ص وقوله عن القرو�س البنكية: )راِتب املوظَّ
ــزداُد اأعباوؤه  ــوف ت ــبيل املثال: �ص ــتقبل )على �ص ــل الزيادَة يف احتياجاِته يف امل�ص مُتاِث
ــوِله التي حتتاج اإىل جتديد(، وهذا يعني  ــة بزيادِة عَدِد اأوالِده وبناته، وتاآُكِل اأ�ص العائلي
َف �صوف َيرتِهُن م�صتقبَلُه وحاجاِتِه االأ�صا�صّيَة حلا�صِرِه وحاجاِتِه التكميلّية  اأّن هذا املوظَّ

اأو الوْهمّية.
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ــن املواطنني يف  ُطوا م ــدِد الذين تورَّ ــاِء ع ــٍة الإح�ص ــا ال نحتاُج اإىل اإْجراِء درا�ص اإنن
َع ظهوُرها يف  ــورَة املوؤملَة املتَوقَّ ِطهم؛ لُندرَك ال�ص ــع املوؤمل، اأو تقديِر حْجِم تورُّ هذا الو�ص
رَة النا�صئَة عن  ــعودية، ولكّن االآثاَر املدمِّ ــتقبل يف ت�صكيِل البيئِة االجتماعية ال�ص امل�ص
ْفنا  ُئ ُمناًخا مالئًما لُنموِّ الفْقِر اإذا عرَّ ــوف ُتهيِّ ْين �ص عبودّيِة ِفئاٍم كبريٍة من املجتمع للدَّ

الفْقَر باأّنه زيادُة َتكِلفِة حاجاِت ال�صخ�س عن دْخِله()28(.

سادسًا: اخلبُة بالقواننِي عن علٍم وعدل، وبعُد الّنَظِر يف اإلدارة

لتي  ــنًة قامت �صِ ــني �ص يدلُّ على ذلك قوُله: )ِخالَل مّدٍة َتزيُد عن خم�ٍس وخم�ص
ــة، وتدري�صا، وم�صت�صاراً قانونياً يف االإدارة العامة، وم�صاِركاً يف كتابِة َعدٍد  بالقانون درا�ص
من االأنظمة، وم�صِرفاً على تطبيقها، ومن كلِّ ذلك ُوجدت لديَّ فكرٌة ظّلت مع الزَمن 
ــُخ يف ذهني؛ حتى اأ�صبَحْت لديَّ حقيقًة ُيكُن اإقامُة الدليِل عليها  ِر الوقائع َتر�َص وَتكرُّ

باأكرَث من مائِة دليٍل ودليل.
ــكان؛ الأّن البديَل  ــرورٌة للُمجتمع يف كلِّ زماٍن وم مة �ص ــِد املنظِّ ــوَد القواع اإّن ُوج
ــنَّ القواعِد القانونية املنظمة للمجتمع َيقت�صي -  ــى وف�صاُد احلياة، ولكّن �َص له الفو�ص
كُمتطلَّب اأ�صا�صّي - اأن تكون القاعدُة القانونية »حكيمة« و»عادلة«، حكيمًة باأن تكوَن 

ُق - وبدرجة مت�صاوية - على الكاّفة()5(. ظاهرَة النفع، وعادلًة بحيُث تطبَّ
ــات  �ص ــها بُحكِمها على املوؤ�صَّ ل هيئِة االأمَُم فيما لي�س من اخت�صا�صِ وقوُله عن تدخُّ
َول يف  ــُل بني الدُّ ــها الف�ص ــَل اأّن هيئَة االأُمَم املتحدة اخت�صا�صُ ــة: )مع اأّن االأ�ص اخلريي
َول واالأفراد اأو الهيئاِت غرِي الدولية؛ فاإّن  َل بني الدُّ ــها الف�صْ نزاعاتها ولي�س اخت�صا�صُ
ــًة بارتكاِب جرية،  ــتجيُب التِّهام دولٍة ّما فرداً اأو هيئًة خا�ص ْولية عندما ت�ص ــَة الدَّ الهيئ
ــط ُدون اأن يكون  ــُع عليه العقاب، لي�س فق ــى املّتَهم باالإدانة وُتوِق ــم حَتُكم الهيئُة عل ث
َهم اأو اأن َتِتمَّ مواجهُته  ذلك نتيجَة ماكمٍة ق�صائيٍة عادلة، واإمنا ُدون اأن ُي�صَمَع دفاُع املتَّ
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ُل َخْرقاً م�صوؤوماً الأب�صِط مبادئ العدالِة كما ُتفَهم يف  باالتِّهام اأو اأِدّلِته، اإنَّها بذلك ُت�صجِّ
كلِّ زماٍن ومكان()2(.

ــَة  ــيلَتُكم - اأّن معار�ص ــَبق ُتالحظون - ف�ص وقوُله يف خطابه لديوان املظامل: )مما �ص
الرئا�صة لالإجراء - مو�صوع الق�صية - اأماَم َمرِجِعها الرئا�صّي كانت ذاَت ُم�صتَوَينْي:

ــاّدة االأوىل واملاّدة  ــا�س عَدِم تواُفِقه مع امل ــالمِة االإجراء على اأ�ص 1- املنازعة يف �ص
ال�صابعة من نظاِم احلكم االأ�صا�صّي، باعتباِره و�صيلًة مّققة - كما ُيظِهر ذلك الواقع - 
ه �صريحًة كبريًة من  ــبًبا لالإ�صرار بامل�صلحة العامة، بتعري�صِ الرتكاِب الربا، وباعتباِره �ص

املواطنني للَعَنِت والُع�ْصر.
2- اأّن االإجراَء املناَزَع فيه لو افرُت�صت �صرعّيُته فاإنه لي�س تطبيًقا لقاعدٍة قانونية اآِمرة، 
ُف يلك  ــواٌء بالن�صبِة لالإدارة اأو للموظف؛ فاملوظَّ واإمنا هو تطبيٌق لرتتيباٍت اختيارّية، �ص
اأن يختار طريقًة اأُخرى لَت�صلُّم راتِبه وُم�صتحّقاِته كما هو �صريُح التعليمات، واالإدارُة لها 

اأن تختاَر ما ترى اأّنه االأ�ْصلُم واالأ�صلُح َوفًقا للقواعد القانونية االأخرى.
ــاٍء  ــتويني يتجاَوُز واليَة ِديواِن املظامل؛ اإذ اإّن الديواَن هيئُة ق�ص واحلْكُم يف كال امل�ص

ّحِة القانوِن اأو تف�صريه. اإدارّي، ولي�س مكمًة د�صتورّيًة متَتدُّ واليُتها للُحْكم ب�صِ
ــَة الرئا�صِة يف املو�صوع اأماَم َمرِجِعها  ــيلَتُكم - َبْعد ذلك اأّن معار�ص ُتالِحظون - ف�ص
الرئا�صّي قد م�صى عليها اأكرُث من �صنٍة ون�صف، دون اأن َي�صُدَر من َمرجِعها رف�ٌس لهذه 

املعاَر�صة، االأمُر الذي ال ُيكن اأن ُيحَمَل اإال على َقبول ِوْجهِة نَظِر الرئا�صة.
�ُس يف االآتي: نا على احلكم يتلخَّ وُموِجب اعرتا�صِ

رَة مل تناق�ْس كلَّ ُدُفوِعنا. اأ- اأّن الدائرَة املوقَّ
ُه على خالِف ما َق�صدناه. ب- وما ناق�َصْته من ُدُفوِعنا فهَمْت بع�صَ

ــِدنا فقد وقع لديها خْلٌط بني امل�صطلحاِت ومفاهيمها،  ج- وما فهَمْته على َوْفِق ق�ص



الطريق اإىل احلرية

- 56 -

ِرها للق�صية، ومن َثّم على احلكم. وجرَّ ذلك اإىل تاأثرٍي �َصْلبيٍّ على ت�صوُّ
ْنها ُدُفوُعنا، واأطال يف ذلك، وَبَنى على  ــمَّ ــة اأموٍر مل تت�ص �َس احلْكُم ملناق�ص د- تعرَّ

هذه املناق�صِة حيثّيًة من َحْيثيات احلكم.
ــتند  ــرعية التي َي�ص ــر - حتديَد القاعدِة ال�ص ُن ثالثَة عنا�ص ــمَّ ومبا اأّن اأيَّ حْكٍم يت�ص
اإليها احلكم، وحتديَد الواقعِة مو�صوِع احلكم، واإنزاَل القاعدِة على الواقعة بعد حتديِدها 
ــتِبْ حقيقَة الواقع،  ــاحلني، فلم َت�ص ــح اأّن الدائرَة اأدركتها غْفلُة ال�ص ــاإّن من الوا�ص - ف
ــِف  ــوعية - من الو�صْ ْرناه - بناء على املقايي�س املو�ص ــوَّ �س ملا �ص واأغَفَلْت حتى التعرُّ
الظاهر للواقع املعا�س الذي من �صاأِنه اأن يكون له اأعظُم االأَثِر يف احلكم. ولذا نَرى اأّننا 

يف حاجٍة الإيراد االإي�صاحات االآتية:
زاع - من حيُث  ــرِتُف اأّن النِّ ــه اأّن الدائرَة تع ــن قراءة احلكم وحيثياِت ٌ م ــنيِّ اأواًل: َب
ــي احلكُم عليها، وهل هذه القواعُد  ــداأ - يتعلَُّق بطبيعِة القواعد التنظيمية التي ُبن املب
ــادية يكون  ــة اإال طواعيُتها، اأم اأنها تعليماٌت اإر�ص ــاَر للجهِة االإداري ــُد اآِمرٌة ال ِخي قواع
اإعماُلها ح�َصَب تعبرِي الدائرة: )االأمُر َمناُطه امل�صلحُة واملنفعة، وهي مقداٌر م�صرَتٌك بني 
َعى عليها منوًطا بامل�صلحة والتي�صرِي على  ُف املدَّ ــرُّ ِف وِجهِة عَمِله( اأو )مَلّا كان ت�ص املوظَّ
لطة التقديرية لالإدارة، فال ُت�صاأَُل االإدارُة اإال يف  فني( اأي: اأنَّ اإعماَلها خا�صٌع لل�صُّ املوظَّ
َل يف الق�صية ال  لطة(، واإذا كان االأمُر كذلك فاإّن الف�صْ ــاءِة ا�صتعماِل ال�صُّ حدود: )اإ�ص

زاع بدايًة من هذه اجلهة. يكن اأن َيِتّم اإال َبْعد ح�ْصِم النِّ
ــاِح ِوْجهِة نَظِرنا يف هذا املو�صوع فاإّن ِوْجهَة النظِر هذه مل حَتَْظ من  وبالرغم من اإي�ص

ه من مناق�صة. رِة مبا ت�صتِحقُّ الدائرة املوقَّ
رة بالقول: )باأّن ديواَن املظامل خمَت�سٌّ بالنظِر يف التظلُِّم من  لقد اكتفِت الدائرُة املوقَّ

لبية(. القراراِت االإدارية ال�صَّ
ــلَة لها باخت�صا�ِس ديوان املظامل بالنظِر يف التظلُّم  ــٌح ال �ص اإّن املنازعَة كما هو وا�ص
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بُّ على ما اإذا  من القراراِت االإدارية من حيُث كوُنها �َصلبّيًة اأو اإيجابّية؛ اإّن املنازعَة تن�صَ
ا بالطبيعة االأ�صا�صية  كان اخت�صا�ُس ديوان املظامل يَتدُّ اإىل الف�صِل يف نزاٍع يتعلَّق جْذِريًّ
زاُع حوَل قاعدٍة قانونيٍة هل هي قاعدٌة اآِمرٌة َيلتِزم  نة، ِمْثُل لو كان النِّ لقاعدٍة قانونيٍة معيَّ
لطُة التقديرّيُة  الكافُة بتطبيقها؟، اأم اأنها قاعدٌة اإر�صاديٌة وتوجيهيٌة للجهِة التنفيذيِة ال�صُّ

ياُت احلكمِة وامل�صلحة العامة؟. يف حتديِد مدى اإعماِلها ح�َصَب ما ُتوِجُبه مقت�صَ
ا كانت - اإال  ولالإي�صاح نقول: على وْجِه العموم ال ُيكن اإعماُل قاعدٍة قانونية - اأيًّ
ِع القاعدة يف مدى تطبيقها، فال ُيكُن للقا�صي احلْكُم  ــرَتِ ٍر الإرادة ُم�ص ــوُّ بعد ُوجوِد ت�ص
ها اإذا كان �صريًحا، اأو  ِره لها، اإّما بَداللِة ن�صِّ باال�صتناِد اإىل قاعدٍة قانونيٍة ّما اإال َبْعَد ت�صوُّ

باال�صتعانة بالقرائِن التي َتهدي اإىل املعنى املق�صوِد منها.
ــتطيُع اأن  ــفُته - ال َي�ص بل اإنَّ اأيَّ َمْعِنيٍّ باإعماِل القاعدة القانونية - مْهما كانت �ص
ــكَّ اأّن للقا�صي  ٌر وَفْهٌم للمعنى املراِد منها، فال �ص ــوُّ ُيعِمَلها اإال بعد اأن يكون لديه ت�ص

�ُصلطًة يف تف�صرِي القاعدة القانونية التي َي�صتنُد اإليها يف ُحْكِمه، وهذا ما مل ُنناِزْع فيه.
ــة، واإىل اأيِّ َحدٍّ ُيكن  ــري القواعد القانوني ــي يف تف�ص ــلطِة القا�ص ولكْن ما مدى �ُص

اإعماُلها.
ى  ــمَّ ــرِي اخلا�سِّ مبا ُي�ص ــي ال متَتدُّ اإىل هذا النوِع من التف�ص ــلطَة القا�ص َبديِهيٌّ اأّن �ُص
ــلطُة التي اأ�صَدَرِت القاعدة القانونية،  ًرا ال�ص ــري الت�صريعي(، والذي َيِلُكه َح�صْ )التف�ص
ــه �صراحًة بتف�صريها(، وِمن باِب اأوىل �ُصلطٌة اأعلى، وَي�صَمُل هذا النوُع من  �صُ )وَمن ُتفوِّ
ــّية للقاعدِة القانونية، ِمْثل قابلّية الن�سِّ العاّم  ا بالطبيعة االأ�صا�ص ــرِي ما كان خا�صًّ التف�ص
ــاِق اإعماِل القاعدِة  ــد، اأو املجَمِل للبيان، اأو نط ــسِّ املطَلق للتقيي ــي�س، اأو الن� للتخ�ص

مايّن اأو املكايّن. الزَّ
ــدٌة  هٌة مر�ِص ومن ذلك طبيعُة القاعدة القانونية، وهل هي قاعدٌة اآِمرٌة اأم قاعدٌة موجِّ
د  ــلطِة التقديرية للجهِة املناِط بها تنفيُذ القاعدة، وذلك فيما اإذا تردَّ تعَمُل يف ِظلِّ ال�صُّ
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االأمُر بني االحتمالني ومل ُتوَجد قرائُن مرجحة، اأو ُوجدت قرائُن مت�صاويٌة يف الوزن.
فمن بديهّياِت املنطق الفقهّي اأّن �صلطَة القا�صي يف التف�صري ال متَتدُّ اإىل هذا املجال، 
ــي يف تف�صري القاعدِة القانونية َيِجُب اأن  ــلطَة القا�ص ومن البديهيِّ على كلِّ حاٍل اأّن �ص

َر عن معار�صِة تف�صرٍي �صادٍر من وا�صِع القاعدة نف�ِصِه اأو �صلطٍة اأعلى. تق�صُ
ــدٍة قانونية ذاِت  ــِة قاع ي تطبيُقه اإىل معار�ص ــرٍي يوؤدِّ ــر عن تف�ص كما يجُب اأن تق�صُ

ُم�صَتًوى مماثٍل يف قوِة االإلزام القانويّن.
ــجِد احلرام وامل�صجد النبويِّ  ــوؤون امل�ص ــَة العامة ل�ص م: فاإّن الرئا�ص بناًء على ما تقدَّ

رِة احلْكَم يف الق�صية بعَدِم االخت�صا�س()28(. تطُلُب من الدائرة املوقَّ
ــاأّن اأوَل ُمنطَلٍق  ــد َخلَقْت لَدْيه اقتناعاً ب ــّيَة ق ِث ال�صخ�ص ــه: )اإّن جتِربَة املتحدِّ وقوُل
عمليٍّ لالإ�صالح االإدارّي هو مراجعُة القواعِد القانونية على اختالف اأ�صكالها، وعَدُم 

ُر لها ال�صروُط الالزمُة للقانون امْلُنِتج: ال�ّصماح بُوجود اأيِّ قاعدٍة قانونية ال تتوفَّ
)1( العدالة. )2( احلكمة. )3( كفاية املتاَبعة)17(.

ــوف َتك�صف الدرا�صُة اأّن كثرياً من القواعد القانونية �صَدَرت ال لُظهوِر احلاجة  و�ص
ــُف  ــِة ظاهرٍة عاّمة ولكْن ردَّ فْعٍل حلادثٍة فردية اأو حاالٍت مدودة، كما �صَتك�ِص ملواجه
اأّن كثرياً من هذه القواعِد �صَدَر جلْلِب م�صلحٍة �صغرية اأو درِء مف�صدة، ولكْن نََتَج عن 

�صُدورها تفويُت م�صلحٍة كبرية، اأو ارتكاُب مف�صدة اأو مفا�صَد اأ�صواأَ اأثراً.
وحينئذ �صُيكَت�صُف اأّن القاعدة القانونية �صَدَرت بدوِن مواَزنة بني امل�صالح واملفا�صِد 
ــع، وهي املعياُر الذي ال َيغُفُل عنه كلُّ  ــِة عليها، وبدوِن اعتباٍر للُموِجبات واملوان املرتتب

ٍع حكيم. م�صرَتِ
ــَدَرت قبَل تهيئِة الو�صائل  ــا اأّن عدداً من القوانني �ص ــُة اأي�ص ــُف الدرا�ص و�صَتك�ِص

للمتابعِة و�صماِن التطبيِق العاِدِل للقاعدة القانونية.
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وقد يكوُن من خرِي االأدّلة )Guides( يف هذه اأن جُتَرى املقارنُة بني بالِدنا والبلداِن 
ــِة �صَتك�ِصُف اأّن رُجَل  ــكَّ عندي اأّن مثل هذه الدرا�ص االأخرى يف هذا املجال، وال �ص
ــا مماِثٌل يف اأيِّ  ــحٍة عديدة، ال ُيوَجُد له ــاديَّ ُمكبَّالِن بُقيوٍد فا�ص ــَن الع االإدارة واملواط
ــذوَذنا يف هذا االأمِر اخلطري. اإّن  ــي �ص يٍّ يقَت�ص بلٍد من ُبلدان العامل، بدوِن ُموِجٍب ِجدِّ

اكت�صاَف املَر�ِس والعْزَم على عالجه هو اأوُل ُخْطوٍة يف طريق العالج()5()ب(.

ًطا فيه ُع مبا َيراه حقًّا مفرَّ سابعا: الشجاعُة والّصدرْ

يدلُّ على ذلك قوُله: )وال �صكَّ اأّن اجلهاَد يف �صبيِل احلقيقِة هو من اجلهاد يف �صبيل 
ما يف مْثل هذا الع�صِر الذي رمبا مل َي�صِبق له مثيٌل يف تاريِخ االإن�صانية من  اهلل، وال �صيَّ
ــليل، وت�صويِه احلقائق، واإلبا�ِس احلقِّ ثوَب الباطل،  حيُث القّوُة القاهرة ل�ُصلطاِن الت�ص

والباطل ثوَب احلّق.
فني قد َخلَقْت فتنًة  ــريحاِت ال�صيا�صينَي وكتاباِت املثقَّ اإّن تكنولوجيا االإعالم وت�ص
جاَل االأكرَب  ُف به الن�صو�ُس الدَّ ــة - ما َت�صِ ــبه - اإىل َحدٍّ يدعو اإىل الّدْه�ص دّجالية، ُت�ص

الذي ياأتي اآِخَر الزمان.
ــِة الفتنة،  ــة اإىل ُمقاوم ــة امللّح ــتجابَة للحاجة املا�ّص ــي اال�ص ــُع يقت�ص ــذا الو�ص وه
َجل، ون�صِر احلقيقة، واأن ُتبَذل يف هذا ال�ّصبيِل اأق�صى اجلهوِد على ُكلِّ  ّدي للدَّ والت�صَ

امل�صتَويات( )29(.
فون »عقد البيعة« على اأّن االإمام »اأجرٌي للم�صلمني« اأو »وكيٌل  وقوُله: )والفقهاء ُيكيِّ
َد املّدة اأو دائَم املّدة،  ــر«، وبناء على هذا التكييِف ُيكن اأن يكون االإماُم مدَّ لهم باأج

ما دام قاباًل للعزل عند اإخالِله ب�ُصروط الَعْقد)30(.
�صي االأنظمة يف اململكة، وذكر �صقيقه �صعد احل�صني: اأن ال�صيخ �صاحًلا رحمه اهلل كان يرتك العمل  وال�صيخ رحمه اهلل اأحُد موؤ�صِّ )ب( 
لالإداريني التنفيذيني، وكان َي�صغل نف�صه بالتخطيط والتفكري اال�صرتاتيجّي ملا ينفع النا�س عرب ما ُكّلف به من مهاّم، وكان يرى 

اأّن االأنظمة كرثت لدرجٍة بداأت َتخُنق العمل بداًل من اأن تخدم العمل.
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ــُب االأخرى كالوزارات  ــني االإماِم واأهِل االختيار، واملنا�صِ ــها عْقُد ب فاالإمامُة نف�ُص
ــطة عُقوٍد اأو عهوٍد للتقليد بني  ــاء واالإمارات والوظائف االأخرى اإمنا ُتوَجُد بوا�ص والق�ص
ــي، اأو بيَنُهما واالأمري، اأو بني نّواب االإمام  ــاِم والوزير، وبني االإماِم اأو نائِبه والقا�ص االإم
ِجهم يف مراكِز النيابة ومتويلِّ الوظائف االأخرى، وكلُّ هذه العقوِد ُعقوُد وكالة،  يف تدرُّ

اأو عقوُد اإجارة.
ــتهداِف امل�صلحة العاّمة،  ــا�س با�ص ــلطَة اأو الواليَة العاّمة مدودُة االخت�ص اإّن ال�ص
ــُل اأن  ــلحَة فاالأ�ص ــلحة العاّمة، فاإذا جتاَوَز هذه امل�ص ُف الوايل منوٌط برعاية امل�ص ــرُّ فت�ص

ا له()31(. ُفه غرَي نافذ، وال اأَثَر قانونيًّ يكون معُزواًل عن الت�صرُّف، واأن يكون ت�صرُّ
ِم للحّج اأو العمرة باأيِّ  ــول اإىل البيِت املعظَّ ــلم عن الُو�ص وقوُله: )اإّن تعويَق اأيِّ ُم�ص
دِّ عن  ــُمون ال�صّ ــرعيٍة خُموٌف باأن َيدُخَل يف َم�ص ــوِر بدوِن �صرورٍة �ص ــورٍة من ال�صُّ �ص
ــجِد احلرام الذي �صّرَحت اآية البقرة رقم )217( باأنه اأكرُب عند اهلل من القتال يف  امل�ص
ــورة احلّج فقد جاءت متاَلأُ قْلَب املوؤمِن خْوفاً  ــهر احلرام، اأّما االآيُة رقم )25( من �ص ال�ص

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ ٺ  ــة:  ورهب
ــريحٌة يف تقريِر  ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾، واالآيُة �ص
مبَداإِ امل�صاواة بني امل�صلمني يف حقِّ الُو�صول اإىل امل�صجِد احلرام الأداِء العبادة، وُيخ�َصى 
ــى االإحلاِد بظلٍم  ــرورٍة ُملجئة - َيدُخُل يف معن ــذا املبداإِ - بدون �ص ــالٍل به اأّن اأيَّ اإخ
ِد على اإرادِته ف�صاًل عن فعِله بالعذاب االأليم؛ الأّن االإحلاَد َيعني االنحراَف عن  املتوعَّ
ِح به يف الن�ّس اأحقُّ اأن ُيحَمى عن  ــرَّ ــاواة امل�ص حكِم اهلل، وحكُم اهلل بتقريِر حقِّ امل�ص

ــه، ويف اآية االأنفال رقم )34(: ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  االنحراِف عن
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ 

ــيُة من اأّنها حتِمُل  ــارُئ لهذه االآيِة تتباَدُر اإىل ذهِنه اخل�ص ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾، والق
دَّ عن امل�صجِد احلرام ُم�صتثًنى من الذنوب التي َينُع اال�صتغفاُر وقوَع  اإ�صارًة اإىل اأّن ال�صّ
دَّ عن امل�صجد احلرام �صبٌب لنْفِي  ــارَة اإىل اأّن ال�صّ ــبِبها، اأو اأّنها حتِمُل االإ�ص العذاِب ب�ص
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الواليِة للم�صجد احلرام، اأو نَْزِع الوالية عليه.
ُر لتعويِق اأيِّ  ــرورَة وْحَدها - ولي�صت احلاجة اأو امل�صلحة الوطنية - هي املربِّ اإّن ال�ص

م�صلٍم عن احلّج اأو العمرة.
ــبق حِريٌّ باأن ياَلأَ قلَب امل�صلم فَرقاً ُيدِرُك به خطورَة االأمر، ويَنُعه من  َل ما �ص اإّن تاأمُّ
ــِع القيود عليهما قبَل اأن  ــَور تعويِق احلّج والعمرة اأو و�ص ــهاِل اأيِّ �صورٍة من �صُ ا�صت�ص

َق وجوَد ال�صرورِة امللجئة لذلك من ظروف الواقع. يتحقَّ
ــراِر حتديِد عدِد  ــتمرار يف العَمِل بق ــد موِجٌب لال�ص ــَبق اأنه ال ُيوج ــسُ ما �ص � ملخَّ
ــتمرار، وبالعك�س ُيوَجُد موِجٌب  ّية لهذا اال�ص ــُد موانُع ِجدِّ ــاج من اخلارج، وُيوَج احلّج
ــُر هذا مبنيٌّ على  ــن َوْقف العَمل به، وتقدي ــرار، وال ُيوَجد مانٌع م ــف العمل بالق لَوْق
ــوعّية، وحيثيات منطقية وواقعية، يزيُد اقتناعاً به اأّن الراأَي املخالف مل  ــباٍب مو�ص اأ�ص
م ُموِجباً واحداً ال�صتمراِر العمل به اأو مانعاً واحداً عن َوْقِفه بالبناِء على  ي�صتطع اأن ُيقدِّ
ــتمرار العمل به اأو  ــة، واأّن القوَل باأنه ُيوَجد ُموِجٌب ال�ص ــة منطقية اأو حقائق واقعي اأدّل
ُفو�س �ُصُيوَعُه كاجّتاٍه  ُيوَجد مانٌع لَوْقِفه َمبنيٌّ على الَوْهِم الذي كان اأ�صا�ُس قّوِته على النُّ
ــي بَوْقِف القراِر  ــوعيٍة منطقيٍة اأو واقعية، ولذا اأُو�صِ ا على دالئَل مو�ص عاّم، ولي�س مبنيًّ

املذكور ابتداًء من حّج 1424هـ، وباهلل التوفيق()32(.
ــى اإيجاِد  ــٍة على القادِر عل ــسِ الَوْحي فر�ُس كفاي ــا عن اأر� ــَي الرب ــه: )اإّن نْف وقوُل
ــات الربوية، ولن َيخُل�َس من اإثم التقاُع�س عن  �ص ــرعّيٍة بديلٍة عن املوؤ�صَّ ــاٍت �ص �ص موؤ�صَّ
هذا االأمِر َمن كانت له قدرٌة على امل�صاهمة يف اأداِء هذا الفر�س ومل ين�َصْط لذلك، اأو 

ها تزييُف امل�صِرفية االإ�صالمية. قاِت عن حتقيقه، ومن اأهمِّ مل ين�َصْط الإزالِة املعوِّ
ولكْن ماذا ُيقال عّمن اختاَر اأن يكون اأمُره ُفُرطا، و�صاعد - ولو ب�َصْطر كلمة - على 

تعويِق هذا الفر�س العظيم؟!)33(.
ــارُف التي  ــا التنفيُذ العمليُّ الإلغاء البنوك الربوية باإيجاِد بديل لها - وهي امل�ص اأم
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ــريعة يف معامالتها - فهو م�صوؤوليُة املجتمع، وبخا�صة العلماء  تلتزم حقيقًة بقواعِد ال�ص
واأرباب االأموال.

وهو فر�ُس كفايٍة، ياأَثُم كلُّ من تخلَّى عنه يف حُدود قدرته، واهلل امل�صتعان()20(.
َدد: )كنُت من البداية - يكن واهلل اأعلم منُذ اأكرَث من  وقال رحمه اهلل يف هذا ال�صّ
ــنة - يعني من اأّوِل َبْدِء اّت�صايل بامل�صارف االإ�صالمية، اأناِدي بعَدِم اللُّجوء  ع�صرين �ص
ــتثناءات، واأن َتبداأَ امل�صارُف بعملياٍت حقيقّيٍة تّتِفُق مع ال�صريعة  اإىل هذه احليِل واال�ص
ــُع اأّنه من الناحية  ــا مع جوهِرها، والواق ــورتها واإمن ــكِلها و�ص اتفاقاً حقيقّيا، لي�س مع �ص

النظرية ما راأيُت معار�صة.
عملت �صميناراً بني اأ�صاتذِة ال�صريعة واأ�صاتذِة االقت�صاد يف كلية ال�صريعة يف جامعة 
ــاد يف جامعة اأّم  ــريعة واأ�صاتذة االقت�ص ــاتذِة ال�ص ــعود، ثم بني اأ�ص االإمام ممد بن �ص
ــالمّي ِعّدَة مرات، ويف  الُقرى، ثم يف بيِت التمويل الُكَويتي، ثم يف بنك التنمية االإ�ص
بنك ماليزيا االإ�صالمّي، ويف بنك »ُمعامالت« االإندوني�صي، ثم يف معهد الفكِر العربّي 
ــًة من الناحية النظرية، وهذا هو الذي  يف اأمريكا، ففي الواقِع ما وجدُت اإطالقاً معار�ص

َقها()23(. ُك بهذه النظريِة التي - ِفعال - الواقُع فيما بعُد �صدَّ جعلني اأمت�صَّ
وقوُله يف خطاِبه لديوان املظامل: )اإّن ما ت�صّمَنه اخلطاُب املذكور كان مو�صوَع كلمٍة 
ــريفني قبَل ثالِث �صنوات يف حْفٍل عامٍّ نَقَلْت تفا�صيَلُه  اأُلقيْت اأماَم خادِم احلرمني ال�ص
و�صائُل االإعالم، ومل َيعرت�ْس على ذلك اأو ُينِكْرُه واحٌد من املواطنني؛ اإذ اأدركوا كلُّهم 
ــلمني وعاّمِتهم، ولي�س الق�صُد منه  ــُح املاأموُر به الأئمة امل�ص ــَد من ذلك الن�ص اأّن الق�ص
االنتقا�َس والت�صنيع، واأّنه ت�صويٌر �صادٌق للواقع، والتعبرُي عنه يف ِمْثِل تلك املقاماِت هو 

واجُب امل�صلم()20(.
ــداِر القواعِد  ــِل االإدارة يف وطننا باإ�ص ــذي ُيجاِوُز احلدَّ لرُج ــه: )اإّن الغراَم ال وقوُل
التنظيمية مَر�ٌس ُمْزِمن، ُمْزِمٌن لدرجِة اأّن النا�َس �صاُروا َيعتربونه ظاهرًة �صحّية، وقلَّ اأن 
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رِة على االإدارة، وامل�صلحِة العامة للمجتمع. ُيوَجد َمن ينتِبُه اإىل اآثاِر هذا املر�ِس املدمِّ
واأثناَء عملي يف احلكومِة عانيُت اأ�صدَّ املعاناة يف اإقناِع رجال االإدارة مبنافاِة �ُصلوِكهم 

َدد، وغالباً ما تنتهي هذه املعاناُة بالف�َصل. لل�صيا�صة الر�صيدة يف هذا ال�صّ
لذا اأقرتُح اأن ُتعَنى الهيئُة الوطنيُة ملكافحة الف�صاد بدرا�صِة الظاهرة، ُم�صتخِدمًة ِعّدَة 
وقائَع حاالٍت درا�صية، وينبغي اأن ال ُنغِفَل جتاِرَب ملّيًة ُتثِبُت اأّن امل�صاألَة لي�صْت فكرًة 

نظرية، بل واقعية()5(.

ثامنًا: َسعُة الّصدر واإلنصاف

َمُه  ه اأننا على خالِف ما توهَّ ــوار: )ُننبِّ ــدلُّ على ذلك قوُله يف مقال جتِربتي يف احل ي
اأحُد ُمراِجعي هذا املقال، حيُث و�صَف بع�َس عباراته باأنها �صادرٌة من موقٍف غا�صب، 

ُفه العاطفة. ودفاِعّي، وُتغلِّ
ــا اأدقُّ يف التعبرِي  ــذا املقال الأنه ــاُر العبارات الواردِة يف ه ــد اختي ــول لقد ُق�ص ونق
ــتعمل هذه  ْبع فاإننا ال ن�ص ــود، واِلختالف املعنيِّ باخلطاب ُهنا، وبالطَّ عن املعنى املق�ص
العباراِت - املنتقدة - يف حوارنا املبا�ِصر مع االآَخر، بل ن�صتعِمُل يف التعبري هناك اللغَة 

ــرَث لياقًة ولباقة ﴿ ھ  ــتخِدُم العباراِت االأك ــبَة من االأدب العايل للحوار، ون�ص املنا�ص
ــتثاَرنا  ــذه اللغة االأخالقية حتى لو ا�ص ــرُف عن ه ــه: 44[، وال ننح ھ ے ے ﴾ ]ط
االآَخُر بجهِلِه، اأو طي�ِصِه وتعاليه، ُم�صتهِدين بهدي اهلل ﴿ ے ے ۓ ۓ ﴾ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ ڇ   ،]83 ــرة:  ]البق ى ﴾  ې  ﴿ ې   ،]125 ــل:  ]النح
ڌ ﴾ ]االإ�صراء: 53[، ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]احلج: 24[.

ُل باختالف املخاطب، وَتبقى  ــدَّ ــن احلقائِق فاإّنها ال تتغرّيُ وال تتب ُ عنه م ــا املعربَّ واأّم
ُملتَزما بها نف�ِصها()18(.

ــام ثمرُتُه ُمّرة، ولذا نحِر�ُس على  ــقاَق واخل�ص وقوُله: )نَرى اأّن اجلَدَل العقيَم وال�صِّ
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ــَغَل عن الن�صاط االإيجابّي بن�صاٍط �َصْلبي، وقد ك�َصْبنا من هذه ال�صيا�صِة ومل  اأن ال ُن�ص
�صة  نَخ�صر، فِخالَل عمِلنا كلِّه مل نَحَتْج ومل نرَغْب يف الدخول يف ِخ�صاٍم مع فْرٍد اأو موؤ�صَّ

مْهما كان اختالُفنا معه اأو معها يف الفكِر اأو االجّتاه.
�ْس لعداوة  ــداقَة االآَخرين، اأو على االأقلِّ مل نتعرَّ ــْبنا - كما نعتقد - �ص ولهذا ك�َص

اأَحد()1(.
وقوُله: )ومن اأجل اأن تكون الكتابُة مو�صوعيًة - والأّن الكاتَب م�صلٌم يِكُن بحْكِم 
ــُعُر  ــُعُر اأو ال ي�ص ه من حيُث ي�ص رُّ َر اأحكاُمه واآراوؤُه بعاطفِتِه وجَتُ ــرية اأن تتاأثَّ الطبيعة الب�ص
ــكام، اأو اإبداَء راأِيه  ــداَر االأح ــَيتفادى بقدر االإمكان اإ�ص ــز - فاإّن الكاتَب �ص اإىل التحيُّ
ُر  ال�صخ�صّي، وحيُث ال يِكُن تفاِدي ذلك فاإنه �صوف َيجِري يف اأ�صيِق احلدود، و�صَيقت�صِ
ّي،  ُع اأن تكون جماَل خالٍف ِجدِّ ــك يف الغالِب على االآراِء واالأحكام التي ال ُيتوقَّ ذل
ــُر على اال�صت�صهاِد بن�صو�ٍس من الُكّتاب واملوؤرِّخني غرِي امل�صلمني عندما تكوُن  واأقَت�صِ

ال�صهادُة يف جانِب االإ�صالم()9(.
وقوُله عن بياِن ال�ّصباب املتقّدم ذكُره: )قد اأثار اهتمامي هذا املو�صوُع، وراأيُت من 
ــيِة اإال عند  ــوف اأَتفاَدى ِذْكَر اآرائي ال�صخ�ص واجبي التعليَق عليه، ويف هذا التعليِق �ص
ــوف  ــوف يكوُن يف حاالٍت قليلة، وبداًل من ذلك �ص احلاجة امللّحة، وهذا اإذا ُوجد ف�ص
ــتنتاج منها، و�صوف اأ�صتعِمُل  اأكتِفي باإيراِد معلوماٍت واقعية، واأتُرُك للقارئ حريَة اال�ص
اللغَة واملنطَق العقليَّ وطريقَة التفكرِي املفرو�َس قبوُلها من ِمْثِل َمن كتبوا البيان()25(.

هُد والتواُضُع ونبُذ التكلُّف تاسعًا: الزُّ

م - هي اأظهُر �صمات ال�صيخ رحمه اهلل عند عاّمة َمن راآه اأو  هذه ال�صمُة - كما تقدَّ
ه بني النا�س،  ــوُّ ــمع عنه، ولذا فاإّن التدليَل عليها ال َيفتقُر اإىل بحث، فهو مما ُعلم ُف�ُص �ص

ولكن ال باأ�س بذْكِر بع�س ذلك.
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ــر عمَلُه  ــيخ ممد اخلزمي: )وعندما با�َص ــا يدل على ُزهده رحمه اهلل قوُل ال�ص فمّم
ــيارة، َوْفَق اأنظمة الدولة، وذلك  ــُت عليه اأن َي�صرتَي �ص ــوؤون احلرمني عر�ص ــا ل�ص رئي�ًص
ــغ 250 األف ريال، فاأعر�س عني رحمه اهلل، ثم رجعُت اإليه مرة اأُخرى ومعي قراُر  مببل
رُت اأن  ــيارًة يف حياتي، ولو قرَّ ُه: مل اأمِلْك �ص جمل�ِس الوزراء الذي ُيبنيِّ ذلك فكان ردُّ

اأ�صرتي فهل اأ�صرتيها بـ250 األف ريال؟!.
ــيارة؟ فقال: اأتعاَمُل مع �صيارات  ــوؤونَك بدون �ص ــي �ص ــاأُله: كيف تق�ص وكنُت اأ�ص

التاك�صي، واأق�صي اأموري بكلِّ ُي�صٍر و�صهولة.
ــة فكان يذَهُب  َل بني مكَة واملدين ــُب التنقُّ ــة كان يتطلَّ ــا اأّن العمل يف الرئا�ص  كم

بالنقل اجلماعّي، وكان يقول: اإنها فر�صٌة لقراءة القراآن وللقراءة االّطالعية االأخرى.
ــقيقه �صعد: ما ا�صرتى �صالٌح �صيارًة يف حياته اإال مّرًة واحدة، عندما كان  ويقوُل �ص
ــة، ومل يكن يجُد  ــَطرُّ للذهاب اإىل املدر�ص ــغُر بناته ُت�ص ــة املنورة، وكانت اأ�ص يف املدين
ــياراِت االأجرة، فدلَّه بع�ُس اأ�صحاِبه على  ــالها مع اأ�صحاِب التكا�صي و�ص الوقَت الإي�ص
ل ابنَتُه اإىل  ــمه، وطلَبُه واأعطاُه اإياها مقاِبَل اأن ُيو�صِ ــرتى �صيارًة با�ص رجٍل متاج، فا�ص

مدر�صتها()34(.
ِعه ونَبِذه التكلَُّف قوُله يف احلّج: )واكتفيُت من ال�صَكِن والطعام  ومما يُدلُّ على توا�صُ

وا من رقِّ التكلف()35(. مبا يكتفي به عادًة الب�صطاُء الذين تخلَّ�صُ
ــمية يف الفلّبني،  ــر يل اأنه كان يف ُمهّمٍة ر�ص ــيخ ممد اخلزمي: )وقد َذَك ــول ال�ص وق

فذهب ونام يف امل�صجد(.
وقال: )كان يحِر�ُس اأن يدُعَو يف املنا�صبات الر�صمية وغرِي الر�صمية النا�َس املغمورين 
ــكلُّ يدُعوهم، اأما املغمورون فال  ــيطة(، وكان يقول: )اإّن املعروفني ال ــاِت الب�ص واجلالي

ُيدَعْون اإال قليال()34(.
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ع قوُله: )والتوا�صُع لي�س فقط قيمًة اأ�صا�صيًة من  ــيخ رحمه اهلل للتوا�صُ ومن ِفْقه ال�ص
ــالم، بل هو م�صدٌر لتوليِد وتطويِر وتنميِة عدٍد من الِقَيم االإ�صالمية االأخرى،  ِقَيم االإ�ص
والِكرْبُ �صبُب ال�صالل، اأو نتيجُته، اأو �صمُة ال�صاّلني، اأو و�صٌف �صببيٌّ ال�صتحقاِق العقاب 
ــُع قادٌر على حتقيق الو�صطية )�صمة االإ�صالم( وبالعك�س  الدنيويِّ واالأخروي، واملتوا�ص

فاً يف اأحد اجلانبني اإاّل ويف �صدِرِه ِكرْبٌ ما هو ببالغه()35(. فال ترى غالياً اأو متطرِّ
ــيخ الفكرّي قوُله يف كلمة موقِعِه االإلكرتويّن:)واالأ�صلوُب الذي  ِع ال�ص ومن توا�صُ

ِبُع يف هذه الكتاباِت يف الغالب هو اأ�صلوُب اخلطاب املو�صوعّي، وَمظهُر ذلك: اأَتَّ
ُرها الواقُع اأو بداهُة التفكري، والتي هي   اأ. االكتفاُء باإيراِد احلقائق الب�صيطة التي ُيقرِّ

يف ُمتناَوِل ال�صخ�س العادّي يف املعرفة والتفكري.
ب. َغيبُة �صخ�صيِة الكاتب، واالكتفاُء باإيراِد املعلومات الواقعية.

ُح لهذه املقاالِت اأفكاراً ُمبدعة، اأو اآراًء متعّمقة، اأو نظراٍت  ــفِّ لهذا قد ال َيِجُد املت�ص
ــيطة، ولكن من الوا�صح  ــَيجُد حقائق ب�ص ــُدُر من ُنَخِب التفكري، اإمنا �ص ملا تعّوَدُه مما ي�ص
ــس بل من بع�ِس  ــن ِقَبِل عامِة النا� ــُة عنها، لي�س م ــاطتها - الغفلُة الغريب ــم ب�ص - رغ

هم( )36(. خوا�صِّ
ا االعتقاُد باأنه يف ع�صر  ومن هذا قوُله عن كتابه العالقات الدولية: )اإنه ملنطقيٌّ جدًّ
ــِل من اأجل اخلال�ِس من  ــوؤوليُة االأُوىل للعم ــاالت تكوُن امل�ص ثورة املعلومات واالت�ص
رين وعلى املربِّني؛ ومن اأجل هذا الهدِف  ــِدق بالَفناء تَقُع على املفكِّ براِثِن اخلَطِر املح

ٌع على كتابِة هذه الورقة()3(. َجُروؤَ قَلٌم متوا�صِ
ــى كذا مثال(،  ــه: )تعليق عل ــة بع�س ما كتب بقول ــيخ يف عنون ــه اكتفاُء ال�ص ومن
ــات...(، )خاطرات...( مع ُعمِق الفكرة  ــرتاح...(، )راأي يف كذا...(، و)مالحظ و)اق

وعِظَم املو�صوع.
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َمبداأُ اال�شرتقاق

مني منُذ خلَقُهم اهلُل واأهَبَطُهم اإىل االأر�س وا�صتخَلَفُهم فيها،  كان النا�ُس اأحراًرا مكرَّ
رها لهم ي�صون يف مناكبها وياأكلون من ِرْزقه، قال اهلل  ــخَّ وخلق لهم ما فيها جميعا، و�ص

تعاىل: ﴿ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ ]البقرة: 29[، وقال تعاىل: ﴿ ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ــالته وظَهر  ــراُف عن منهِج اهلل ور�ص ــني وقع االنح ــراء: 70[، وح ں ں ﴾ ]االإ�ص
ــال منهم، واأنزل معهم كُتبا؛ ليقوم النا�ُس  ــل خالُقهم جّل وعال اإليهم ر�ُص الكفُر اأر�ص
ــتعَبُدوا  عَم وُي�ص ــَلُبوا هذه النِّ َر الكرامة، ولئال ُي�ص َق فيهم العْدُل، وُتوفَّ ــط، ويتحقَّ بالِق�ْص
ــه وكرامِته، وبَذَل  ــْلِب حريِت ا كريا كلُّ َمن مل َيْر�َس ب�ص ــس ُحرًّ ــلََّط عليهم، فعا� وُيت�ص
�صل املجاهدين ال�صاِعنَي حلْفِظ كرامِة  يِة والكرامة بالُوقوِف يف �صفِّ اأتباِع الرُّ ثمَن احلرِّ
يِتهم، وقاَوم معهم ُطغاَة االأر�س ال�صاِعني ال�صتعباِد النا�س و�َصْلِب كرامِتهم،  اخلْلِق وحرِّ
�صاالت: )نحُن  َ فيها عن ُكْنِه الرِّ حتى قال اأحُد اأتباِع االأنبياِء كلمَتُه ال�صهريَة التي عربَّ
ــيق  ــن عبادِة العباد اإىل عبادِة ربِّ العباد، وِمن �صِ ــاَء ِم ــوٌم ابَتعَثنا اهلل لُنخِرَج َمن �ص ق
ــالم(، وبالتزاِم اأتباع  ــعة الدنيا واالآخرة، وِمن َجْوِر االأديان اإىل َعْدِل االإ�ص الدنيا اإىل �َص
ــلوِب اإىل عباِد اهلل،  ــاالت اهلل جاَهُدوا ال�صرتجاِع احلقِّ امل�ص ــِل هذا املفهوَم لر�ص �ص الرُّ
ــاٍن  ــِق احلرية لهم بتعِبيدهم خلالِقهم وحَدُه جّل وعال، وَفْتِح الباب اأماَم كلِّ اإن�ص وحتقي
ري  ــُة من اأَحِد قادِة مرِّ ــه يف احلرية والكرامة؛ فكانت تلك العبارُة العظيم ــِل حقِّ لَنْي
ــرُي ال�صيُخ �صالح  هاُتهم اأحرارا(، وُي�ص ــتعَبدمُت النا�َس وقد َوَلدْتُهم اأمَّ ــر: )متى ا�ص الب�َص
ق قد يخفى على  ــوٍع من الرِّ ــية اأن تكون املراأة اأجرية« اإىل ن ــه اهلل يف مقال: »ق�ص رحم
ــخرِي النا�س  ــاراُت من ت�ص ــاأَْت عليه احل�ص اأكرث النا�س، وذلك عند كالِمه على ما ن�ص
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ون - هي وْحَدهـا التي  ــعوُب الُبداِئيـة - كما ُيعربِّ ــاطيِنها، بقوله: )وال�ص الأغرا�ِس اأ�ص
ــى العك�ِس من ذلك، قـامت  ــاراُت فعل قُّ والعمُل املاأجـور، اأما احل�ص ــُدر فيها الـرِّ ينـ
احل�صارُة الرومانية على الرّق، وقامت ح�صارُة االإقطاع االأوربّي على �ِصْبه الرّق، وقامِت 
ــارُة االأوربية َبْعد الثورة ال�صناعية على العَمِل املاأجور(، ثم اأ�صاَر اإىل َملَمِح الرّق  احل�ص
ّي،  يف العمل املاأجور بقوله: )يف العَمِل املاأُجوِر َيبيُع االأجرُي وقَتُه وُجهَدُه ِلقاَء ثمٍن مادِّ
ــى مّرًة  ّق، ال اأن�َص ــه، هذا َيعني اأّن العَمَل املاأُجوَر نوٌع من الرِّ ــُع ُجزءاً من نف�ص اأي: َيبي
ٍر ظاهر:  ــُغوِط عمِلِه فقال بتاأثُّ ــِركات كان ُيريد اأن ُيعربِّ يل عن �صُ فاً يف اإحَدى ال�صَّ موظَّ

اأنا ِقّن!(.
ــا االأنظمُة  َلتهم به ــاٍر واأغالل كبَّ ــر احلديث باآ�ص ــُر يف الع�ص ــذا وقد ابُتلي الب�َص ه
ــُدر يف كّل �صيء بال اإذٍن من النا�س وال ا�صت�صارِتهم ف�صال  والقوانني احلديثة التي ت�ص
ــية ت�صعى  ــاُر واالأغالل والقوانني َطواَل القرون املا�ص عن ُموافقتهم، وظّلت هذا االآ�ص
ن هذه  ــيخ - رحمه اهلل - لتمكُّ ــعة اإدراك ال�ص ــيطرِتها على العامل، ومن �َص الإحكام �ص
يه ال�صم�ُس بل اأبلَغ  َفها و�صفاً دقيقا بقوله: »غّطْت ما ُتغطِّ رات اأْن و�صَ ــوُّ القوانني والت�ص
من ذلك َدخلت االأكواَخ يف الغابات واملغاراِت يف اجلبال«، وقال: )اإّن التاأثرَي الطاغَي 
ــارة الغربية - فل�صفِتها وِقيِمها واأمناِط عي�صها - على العامل تاأثرٌي �صامٌل وعميق،  للح�ص
�صامٌل من حيُث تناوُله خمتِلَف جماالت احلياة، وعميٌق من حيُث و�صوُله اإىل اأعماق 
ــَم الثقافيَة االأخرى ليُحلَّ  ا الِقَي ا اأو كليًّ ــُث ُيزاحم اأو َيطرُد جزئيًّ ــرية، بحي النف�س الب�ص

ملَّها()8(.
ــد، وال يلك االنعتاَق منه رئي�ٌس وال  ــبح النا�س يف ِرقٍّ عاّم، ال ُيفِلُت منه اأح واأ�ص
ــي  ــالم مثُل هذا الرّق الذي َغ�ص مروؤو�س، ومل يرَّ على النا�س منُذ عهِد اآدَم عليه ال�ص
هم اأرقاماً ال غرُي، جَتري على  َ ــريَّ ر يف النا�س حتى �ص كلَّ النا�س اإال َمن رحم اهلل، وجتذَّ
ُف يف ماِله،  ــاء، فال َيت�صرَّ ٍف بال تراُفع لق�ص ــغطة ِزرٍّ من موظَّ اأكرِثهم اأحكاُم احَلْجِر ب�ص
ــَعه يف بيته واإمنا هو مفوٌظ يف البنوك، وال ُيعَطى منه اإال بالقدر  ولي�س له احلقُّ اأن َي�ص
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�ٌس الأن ُينَزع منه اأو ُيَنَعه يف اأيِّ وقت، والهبُة والعطيُة والزكاة  الذي ُيوؤَذن فيه، وهو معرَّ
ــيئا اإال فيما اأُِذن فيه، ولي�س له احلقُّ يف اأن  ــدقُة ال َيِحقُّ له اأن يفعَل من ذلك �ص وال�ص
ٌف  ل ماَلُه اإىل بلٍد اآَخر اإال باإذن، بل ال يتاأتى له ت�صرُّ ُي�صافر من بلٍد اإىل اآَخر، وال اأن ُيحوِّ
ــيه كرامُة االإن�صان، وهذا خ�ْصٌف بكرامة االإن�صان وُحريته ال نظرَي  اإال بالرْقِم ال مبا َتقت�ص

له فيما َم�صى من تاريخ الب�صر.
ــيِطر لَهْدِم  ــاَحَب هذا الرقَّ من تعليٍم مُمنَهج واإعالٍم ُم�ص بهم ما �ص واإّن النا�س قد غيَّ
ــى ال َيُعوا حقيقَة الرقِّ  ــاد واالنحالل، والُذلِّ واخلنوع؛ حت ــم وغْر�ِس ثقافة الف�ص الِقي

الذي ُيعانون اآ�صاَرُه واأغالَلُه يف �صائِر �صوؤون حياتهم.
ــبع �صنوات  ــل )ليوبولد فاي�س( - الذي كتَب بعد �ص ــويُّ االأ�ص ُر النم�ص قال املفكِّ
يه مبحمد اأ�صد رحمه اهلل - يف كلماٍت خمت�صرة بـ »�صياٌع ماأ�صاوّي  ــالِمِه وَت�َصمِّ من اإ�ص
ــالميُّ تقاليَدُه  ــر العامل االإ�ص ــذا الوقِت َهج ــالمي«: )يف ه ــب على العامل االإ�ص غال
ــِلُم مل َيبَق له من القوِة  وحّي، والفْقِر العقلّي، العامَل امل�ص ــة، وارتدَّ اإىل الَعناء الرُّ اخلا�ص
ــا االأر�ُس اليوَم حتت  ى به ــوَّ ــى املقاومة، وبقايا ُوجوِده الثقافية ُت�ص ــا يجعُله قادراً عل م
ــوع، واخل�صوُع يف  ــٌة اإىل اخل�ص ــارة م�صو�ص ــغط االأفكاِر والعادات الغربية، ُهنا اإ�ص �ص
ــِفه عاماًل ثقافيا م�صتِقال، واأنا ال اأتكّلُم عن  حياة االأمم معناه املوُت تقريبا حقيقُته، بو�ص
اجلانب ال�صيا�صّي من انحطاط امل�صلمني؛ فاإّن اأهمَّ َمظهٍر حلياتهم احلا�صرِة يف املجاالت 
ــداع، وانِحالُل  ــطراُب االإيان، ونق�ُس االإب ــة اإىل حدٍّ بعيد: ا�ص ــة واالجتماعي الفكري

الِكيان االجتماعّي.
ــلمني اليوم ُتظِهُر  ــة واالجتماعية التي يرُّ بها عامَل امل�ص ــى الثقافي اإّن حالَة الفو�ص
ــُتهِلكت  ــالم قد ا�ص ــبباً يف عظمة االإ�ص ــوح اأّن القوى املتوازنَة التي كانت َمرًة �ص بو�ص
اليوَم تقريبا، ونحن امل�صلمني اليوم )يعني يف الع�صرينات من القرن املا�صي( ُمنجِرفون 
ــجاعٍة فكرية، وال رغبٌة  مع التيار، وال اأحَد يدِري اإىل اأّيِة غايٍة ثقافية، مل َيبَق لنا اأّيُة �ص
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رة لِديننا وجمتمعنا، لقد األَقْينا  يف مقاومة ال�صْيِل اجلارف من التاأثريات االأجنبية املدمِّ
جانباً خرْيَ تعاليَم ثقافيٍة عَرفها العامَل، نحن ُنناِق�س معتقَدنا على حنَي كان هذا املعتقُد 
لدى اأجداِدنا دافعاً قويا، نحُن اليوَم نَخَجل منه على حنَي كانوا ُهم َفخورين به، ونحُن 
ــني، ونحُن فارغون على حنَي  ــهم للعامل ــالء واأنانيون على حنَي كانوا َيفتحون اأنُف�َص ُبخ

كانوا ُمفَعمني.
ا لكلِّ مفّكٍر م�صلم؛ ال فائدَة من التظاُهر وا�صتعماِل  هذا اللْوُم واالأ�صى معروٌف جدًّ

ُحَجج جَدلية لكي ُنقنع اأنف�َصنا باأن ِخْزَينا مل َيبُلِغ النهاية؛ فاإنه قد بلَغها بالفعل(.
ا من االإمكانيات املثالية املتاحِة يف  ويقول اأي�صا: )احلقيقُة اأّن حياة امل�صلم بعيدٌة جدًّ
َل عند امل�صلمني اإىل تواٍن  ًرا وحركًة حتوَّ ــالم، وكلُّ ما كان يف االإ�صالم تطوُّ تعاليم االإ�ص
َل عند م�صلمي هذا  وُجمود، وكلُّ ما كان فيه من كَرٍم وا�صتعداٍد بالت�صحية بالنف�س حتوَّ

َف واحلياِة ال�صهلة()11(. يِق االأُُفق، وِع�ْصِق الرتَّ الع�صِر اإىل �صِ
ويقول ال�صيخ �صالح: )لقد �صيَطَر الفكُر العلمايّن التغريبيُّ يف اأغلِب اأرجاء العامل 
ــالمّي، وَطواَل قْرٍن اأو اأكرَث على مراكز القيادة يف خُمتِلِف جماالِت احلياة، �صواٌء  االإ�ص
ــادية، اأو التعليمية، اأو االإعالمية، ويف هذه احلقبِة اأمتَّت اجلدليُة  ــية، اأو االقت�ص ال�صيا�ص
َب املثقفون وال�صيا�صيون العَرُب  املذهبية العربّيُة )على �صبيل املثال( َدورًة كاملة، فجرَّ
ُطوا يف بحِثهم البائ�ِس  ُظم واملذهبيات االأوروبية، وتخبَّ ــْكٍل انتقائيٍّ جمموعًة من النُّ ب�ص
ــرتاكية، والثورية،  رية االأوروبية، واال�ص عن الُهوّية بني خمتِلف البدائل الغربية: التحرُّ
ُم العلمانيِة  ــلُّ ــَفَر ت�ص ــْن دوَن نتيجة، واأ�ص ــة االإقليمية، ولك ــة، والقومي ــة املحلي والقومي
ــُة هزائَم خُمِزية مع  قت الدول العربي ــق، فحقَّ ــٍل ُمطِب ــة ملراكِز القيادة عن ف�َص التغريبي
ــرائيل، وان�َصغلت باحلروب االأهلية اأو االإقليمية العربية، هذا يف املجال الع�صكرّي،  اإ�ص
ــن العدالة االجتماعية،  ــا حتقيق احلدِّ االأدنى م ــا يف املجال االجتماعّي فلم ُيكْنه اأم
ــن الديون، وهدٍر كامل  ــادّي انتهت اأغلُب البلدان بعْبٍء باهٍظ م ــال االقت�ص ويف املج
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ــادر املحلية، اأما بالن�صبة  للموارد، وعْجٍز يف كثرٍي من االأحوال عن توفرِي اخلبز من امل�ص
للمجال ال�صيا�صّي فقد ف�ِصَلْت يف اإيجاد اأ�صا�ٍس ثابٍت ل�صرعية احلكم، اأو معنى وا�صٍح 
ــاٍت مفيدًة  وا �صيا�ص قوا اأو ُيَنمُّ ُر للنَُّخب يف اأن ُيطبِّ ــرِّ ــُل املتك لُهوية الدولة، وكان الف�َص
ِتهم اله�ّصة، مما نَتج عنه يف العقود االأخرية خا�صًة  ــرعيَّ ــاً يف الق�صاء على �ص عاماًل رئي�ص
ــيطرة، وبالتايل حتميُة  ــتدامة ال�ص ــرطية ال�ص ــم على القوِة واالإجراءاِت ال�صُّ اعتماُده
ــعب، ووقوُعه حتَت الَقْهر، والَبْط�س، واال�صطهاد، وم�صادرة احلريات،  ــراع مع ال�صَّ ال�صِّ

وانتهاِك حقوق االإن�صان، واإرهاِب احلْكِم البولي�صّي واملخابراتّي()6(.
ــلنا اإىل نهاية املدَخل فاإننا نَودُّ - قبل اأن ي�صرع القارئ املتاأّمل يف قراءة  هذا واإذ و�ص
�صلب الكتاب الذي هو من كالم ال�صيخ رحمه اهلل كما �صبق �صرُحه يف املقدمة - اأن 
ــاِم الرقِّ يف هذا الكتاب وما حتتها من فروع منها ما يعربِّ عما  ــري اإىل اأّن عناويَن اأق�ص ن�ص
، ومنها ما يعربِّ عما وقع به الرقُّ وكان و�صيلًة اإليه، و�صُيذكر تف�صيُل ذلك  وقع عليه الرقُّ
ــاُر على هذه العناوين وما حتَت كلٍّ منها الأّن ذلك  ــم، واإمنا وقع االقت�ص يف بدِء كلِّ ق�ص

هو الذي َيقت�صيه �صرُط الكتاب.





الرقُّ الثقافّي
يحتوي ُعن�رضين:

ين. اأوال: الدِّ
وقع عليه الرّق, وي�شمل: الدعوة اإىل الله, واجلهاد, واحلّج.

ثانيا: االإعالم.
, واالأ�شولية,  وقع به الرّق, وي�شمل: الوطنية, والتح�رضُّ

واالإرهاب, واحلرية.
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الرّق الثقايّف

يه االآن )الثقافة العاملية املعا�صرة( هو يف احلقيقِة  ــمِّ من العدل اأن نعرِتف باأّن ما ن�ص
ــرى »الثقافة االأورو اأمريكية«، هذه الثقافُة قاهرٌة غاّلبة،  »الثقافة الغربية«، اأو بعبارٍة اأخ
ْت مظاهَر احلياة  ــريَّ ــا، لقد غ َلْت فيه ــعَفْتها، اأو عدَّ ــة، اأو اأ�ص ــاِت املحلي ــَردت الثقاف ط
ات  ــُع يف اقتناء االآالِت واملعدَّ ــاملًة وعامة، فالتو�صُّ وطريقَة العي�س، وكانت يف ذلك �ص
ــتخداِمها، وتطبيُق التقنياِت احلديثة يف التنظيم واالإنتاج، وُطقو�س االحتفاالت،  وا�ص
ــت االجتماعّي، كلُّها اأمثلٌة  ــية، وقواعُد االإتيكي واإجراءاُت الربوتوكوالت الدبلوما�ص

لهذه املظاهر.
ــٌح اأّن بع�َس هذه املظاهر َيقت�صيها االختياُر العقاليّن والفائدُة العَملية، ولكّن  وا�ص
 Culture ــّي اأو الـ ــتجيبة للذوق الغرب ــٍد للثقافة الغربية امل�ص َد تقلي ــها كان جمرَّ بع�صَ
ــبيل املثال �صيادُة مو�صات ال�صباب والن�صاء، وطراُز املالب�س، ومظاهُر  املح�س، على �ص
تزيني اجل�صم، وقد ترى الرُجَل العربيَّ يحِر�ُس على االحتفاظ بُهِويَّته العربيِة واالعتزاِز 
ــه يحتِفُظ باللبا�س  بها؛ فيحتِفُظ بغطاء الراأ�س )الغرتة والعقال(، ولكّنه يف الوقت نف�ِص
ــاة العربّي، اأو على  ــي ال َيبُدو لها وظيفٌة عمليٌة يف حي ــا فيه ربطُة الُعُنق الت ــّي، مب الغرب

االأقلِّ ال يبُدو لها وظيفٌة ُتقاِبُل ما ُينفُقه العربيُّ عليها من عَمٍل ووقٍت ومال)37(.
ــن اأنَّه حتى  ــلم م ــلطان الثقافة الغربية على َعْقل امل�ص ــس اأدلَّ على ُطغيان �ُص ولي�
ــتطيعوا التخلُّ�َس من هذا  ــالميني مل َي�ص ــن الُكّتاب االإ�ص ــالم م املدافعون عن االإ�ص

ِد الّزوجات ب�صفٍة اعتذارية)22(. غيان، فَنِجُدهم ُيدافعون عن نظاِم تعدُّ الطُّ
ــارُة الغربية بامتالكها للتقنية العالية وُمنَتجاتها من َمظاهِر القوة، وامل�صتوى  واحل�ص
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ــِر ذلك من احرتاِم  ــه املجتمعاُت الغربية، ومظاه ــّي الذي تتَمّتُع ب ــّي االجتماع اخلُلق
ــاِن وكرامِته، وت�صليٍم للروح الديقراطّي، وامل�صاواِة اأماَم القانون، و�صماناِت  حّرية االإن�ص
ــفَة  ل ال�ص ــكِّ ما مع موازنِة ذلك بالتخلُِّف الذي ُي�ص ــيَّ ــة الأفراِد املجتمع، وال �ص العدال
ــتوى اخلُلقّي الهابِط يف جمتمعاته؛ حيُث  ــالمّي، وبامل�ص ــائدَة لُبلدان العامل االإ�ص ال�ص
ــوُد يف كثرٍي من احلاالت القهُر والت�صلُّط، وانتهاُك حقوق االإن�صان، كلُّ ذلك - مع  ي�ص
ِه �صورِتِه بالبَدِع واخُلرافات والتف�صريات اخلاطئة التي حلَقْت به  اجلهِل باالإ�صالم وت�صوُّ
ــور - اأَوَجد �ُصعوراً بالنق�س بني امل�صلمني جُتاَه الغرب واحل�صارة الغربية،  على مرِّ الع�ص

وا ملثِلها يف تاريخ االإ�صالم كلِّه()6(. �صُ �َس امل�صلمون بذلك لفتنٍة رمبا مل يتعرَّ وتعرَّ
َم املذِهَل  اإّن الرثوة املعرفية املتعاظمَة لدى االإن�صان يف عامل الثقافة الغربية، والتقدُّ
يف تكنولوجيا االإنتاِج والتنظيِم واإنازاِت االبتكار واالخرتاع، ومظاهَر القّوِة ال�صيا�صية 
ــانية واالأخالقية  ــعاراُت االإن�ص ــادية، ولي�س اأقلَّ من ذلك ال�ّص ــكرية واالقت�ص والع�ص
ــماُن تكافوؤ الُفَر�س، وامل�صاواُة اأماَم القانون، و�صالُح  ــان، و�ص لالعرتاف بحُقوق االإن�ص
ــيوعي(، ويف مقابل ذلك حالُة  ــتثناء عهود احلكم الفا�صي وال�ص احلكِم واالإدارة )با�ص
ــعوب يف العامل  ــاد: يف احلكم، واالإدارة، وجماالِت املعرفة، لدى ال�ص التخلُِّف والف�ص

االإ�صالمّي، كلُّ ذلك اأنتج نتيجتني:
ــاة وطريقًة للعي�س،  ــِفها منهجاً للحي ــلم يف الثقة بالثقافة الغربية بو�ص ــوَّ امل�ص  اأ. غل

لة يف هذه الثقافة. لبية املتاأ�صِّ َف يف الغفلِة عن اجلوانب ال�صَّ والتطرُّ
 ب. �صْعَف ثقِة امل�صلم باالإ�صالم بو�صفه منهجاً للحياة وطريقًة للعي�س، وترتََّب على 

ذلك عدُم الوْعِي باإمكانات االإ�صالم، ف�صال عن االإرادِة يف االنتفاع بها)36(.
ــَبِب التاأثري الطاغي للثقافِة الغربية الذي ُي�صِنُده  ــِر احلا�صر ُيخ�َصى - ب�ص ويف الع�ص
ــيِطر -  ــلطاُن االإعالم امل�ص ِم املاّديِّ والتكنولوجيِّ واملعِريفِّ للَغْرب، و�ُص االنبهاُر بالتقدُّ
َب بع�ِس  هاٍت غرِي اإ�صالمية، اإّن ت�صرُّ ــوُّ ــاَب ال�صمرُي اخُلُلقيُّ اجَلْمعّي لالأمة بت�ص اأن ُي�ص
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اهاِت الثقافِة الغربية اإىل جُمتمعاِت امل�صلمني - مثِل الن�صبّيِة االأخالقية، وامليكافيلّية،  اجتِّ
راِع واملغالبة حتى يف اأو�صاِط بع�س العاِمِلني لالإ�صالم -  واالأنانّية، والت�صليِم بِفْكرِة ال�صّ

يدُعو اإىل تلك اخل�صية.
اإن الثقافَة االأمريكية كغرِيها من الثقافات الب�صرية حتَتِوي على كنـٍز ثريٍّ من الِقَيِم 
ناٍت اأُخَرى هي مزيٌج من التاريخ واملوروثات  االإن�صانية واحل�صارية، كما حتتوي على مكوِّ

الثقافية والغرائِز الب�صرية.
والت�صليُم بالقيم االإن�صانية يف هذه الثقافة ال َيرتفع دائماً اإىل امل�صتَوى االأيديولوجّي 
ــاِر الذات، واأعنى  ــى اعتب ــتوى النفعّي وَوْفَق ُمقت�ص )االعتقادي(، واإمنا َيبَقى يف امل�ص
عاِء  ــر ورعايِة القيم االإن�صانية وادِّ ِح بالتح�صُّ ــرف يف التمدُّ باالأمِر االأخري اأّن الغرَب ُي�ص
ُم االآَخر بالتخلُِّف والهَمجية، وغياِب اأو ق�صوِر  ــعوب، وَي�صِ ِزه يف ذلك عن بقية ال�ص متيُّ
ــرى، وخَلَق هذا اجلوُّ  ــان يف املجتمعات االأخ ــاواة وحقوِق االإن�ص احلرية والعدل وامل�ص
ــِق تلك القيِم يف  ــه على االلتزاِم بتطبي ــان الغربّي َيحِمُل ــغطاً على االإن�ص الفكِريُّ �ص

جمتمعاِته املحلية، ويف ظلِّ ظروف معينة.
ــها هي التي �صمَحْت للرجل الع�صكرّي االأمريكّي اأن ُيلِقَي على  هذه الثقافة نف�ُص
اأفغان�صتان يف املرحلِة االأوىل من احلرب �صبعنَي مليون كيلوغرام من القنابل الُعنقودية 
َف حْفَل ُعر�ٍس بناًء على خرٍب - ظَهر كِذُبه  التي �صتَظلُّ الأجياٍل َتقُتُل اأبرياء، اأو اأن َيق�صِ
فيما بعُد - ُيفيد اأّن اأحَد اأو بع�َس املحاربني من العُدّو االأفغايّن �صوف َيح�صر الُعر�س!.
ــِب  ــالَم على اأنه َيحِمُل يف جوهِره ُبذوَر التع�صُّ رون االإ�ص ــوِّ اإّن الغربيني حينما ُي�ص
والعدوانية والعنف، َيعُنون �صمناً ومبفهوم املخالفة اأّن الثقافَة الغربية اأبَعُد - على االأقل 

- من االإ�صالم عن الُعدوانية والعنف والتطرُّف.
ولكْن هل ي�صَهُد الواقُع على ذلك؟

ــلمٌة دولًة غربية، وبالعك�س  ــرية مل يحُدْث اأن غَزْت دولٌة م�ص ــالَل القروِن االأخ ِخ
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ــا دائماً هدَف الغزِو من  ــتعمار اأّن العامَل القدمي والعامل اجلديد كان ــَهُد تاريُخ اال�ص ي�ص
ِقَبِل الغرب)9(.

ــالميُّ يف مواجهة الغرب هو املغُزوَّ ال  ــية كان العامل االإ�ص ــنة املا�ص فِخالَل املائِة �ص
الغازي؛ فلم يكن املغرُب هو الذي غزا اأ�صبانيا، ومل يكن املغرُب اأو تون�ُس اأو اجلزائُر اأو 
ــوريا اأو لبناُن اأو مايل اأو ال�صنغال هي التي غَزْت فرن�صا، ومل تكن ليبيا اأو ال�صوماُل  �ص
ــُر اأو ال�صوداُن اأو فل�صطنُي اأو العراُق اأو اليمُن اأو  هي التي غزت اإيطاليا، ومل تكن م�ص
االإماراُت االإ�صالمية الهندية هي التي غزت بريطانيا، كما مل تكن اإندوني�صيا هي التي 

غزت هولندا)29(.
ــتعماُر  ــاديُّ واال�ص ــتعماُر االقت�ص ــن َبِقي اال�ص ــكرّي، ولك ــتعماُر الع�ص ــرَّ اال�ص م

الثقايّف)24(.
ــل اأّن الغرَب اأهدى لل�صرق م�صاِوَئُه: القلَق، وعَدَم الر�صى،  وقد الحظ برتراند ر�ص
وَل القوية يف الغرب حتاِوُل دائماً  ــكرية، واالإياَن الغايل باالآلة، ولكنَّ الدُّ والروَح الع�ص
ــْرَف ال�صرِق عن اأف�صِل ما لدى الغرب، روِح البْحث احلّر، والتعرِف على الظروف  �ص

ي اإىل الرفاهية التامة، والتحّرِر من اخُلرافة)3(. التي ُتوؤدِّ
َول  ــاِء الدُّ ــتوى روؤ�ص ــتاَن والعراِق - من ُم�ص ــَدَر عن قادة احلرَبنْي على اأفغان�ص و�ص
ــات فما دون - االإعالُن عن اأنَّ احلرَب اأيدولوجية، واأنها احلرُب االأيدولوجية  واحلكوم
ــى االأر�س واإمنا  ــتيالَء عل ــا لي�س اال�ص ــرين، واأّن الهدَف منه ــد والع�ص ــرن الواح للق

اال�صتيالُء على القلوب والعقول)38(.
ــة يف املجتمعات  ــوؤولة عن الرتبي ــاأن َيلِفَت نَظَر اجلهاِت امل�ص ــَبق حِريٌّ ب كلُّ ما �ص

ر االإ�صالمّي)9(. �ْسِء بالت�صوُّ االإ�صالمية اإىل �صرورِة توعية النَّ
رات، وُيحَكم عليها  ــع ِمعياٌر دقيٌق ُتوَزُن به الت�صوُّ ويكون هذا االأمُر ممكناً اإذا ما ُو�صِ
ــاً للمنطق والعقل، واأن  ُر ُموافق ــوُّ �َس هذا املعياَر باأن يكون الت�ص ــن اأن ُنلخِّ ــه، ويك َوْفَق
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تكون نتائُجه النْفَع للجماعة االإن�صانية.
ــور - باأن  ــرِتف اأّن كلَّ تناُق�ٍس يف الفكرة والت�ص ــاِر البّد اأن نع ــق هذا املعي ولتطبي
َرين خمتِلَفنْي  َرين متماثَلنْي بُحْكمني خمتِلَفنْي، اأو اأن ُيحَكم على ت�صوُّ ُيحَكم على ت�صوُّ
عاء ان�صجاِمها مع املنطق والعقل، ولتطبيِق هذا املعيار ُنورد  بُحْكم واحد - ال َي�صَمُح بادِّ

بع�َس االأمثلة:
ــيارًة حتمل عائلًة فقتل  ــحراء اأو الغابة اعرَت�س �ص ــَع الطريق يف ال�ص ــو اأّن قاط 1- ل
�ٌس وهَمجّي وال اإن�صاين، ومتخلِّف اأخالقّيا،  َف باأنه متوحِّ ي جُمِرماً وَلُو�صِ الرّكاَب َل�ُصمِّ
ــخ�س  ــيما(، وَقَتل مائَة األف �ص ــَف جي�ٌس يف ليلِة واحدة مدينًة مثل )هريو�ص فاإذا ق�صَ
ــرُي احلرب -، فَوْفَق  ر وُعرف م�ص ــري املقاتلني، - وبعد اأن تقرَّ ــاء واالأطفال وغ من الن�ص
�ٌس اأو هَمجّي، اأو  ر الغربي ال اأَحَد يحُكم على الفاعِل يف هذه احلالة باأنه متوحِّ ــوُّ الت�ص
غرُي اإن�صاين، اأو متخلٌِّف اأخالقّيا، مع اأنه ال فرق يف احلالتني يف نوعّيِة العمل، اإمّنا الفرُق 

يف حجم العمل.
ــدِّ اأنواع التعذيِب النتزاع اعرتاٍف  ــواأُ اأنواِع الوح�صية و�صُع اإن�صاٍن حتت اأ�ص 2- اأ�ص
ــَف الدولة التي تخَتِطُف النا�س  ــه اأو على غريه، ومع ذلك ال نَرى و�ص منه، عن نف�ِص
ــحناٍت بالطائرات اإىل اأ�صوِء مراكز التعذيب يف العامل، وتت�صاَمُن معها  وُتر�صُلهم يف �َص
ــتّي، اأو على االأقلِّ تُغ�ّس النظر، ومع ذلك ال نرى اأحداً  دَوٌل اأخرى باالإمداد اللوج�ص
�ٌس، وهمجّي، وغرُي اأخالقي، وال عقاليّن، والفارُق العجيُب  ــف الفاعَل باأنه متوحِّ ي�ص

ر واملدنية)37(. م والتح�صُّ ف بالتقدُّ يف مثل هذه احلالِة اأّن الفاعَل ُيو�صَ
َر له  ــخا�ِس يجُب اأن يتوفَّ ــايا اأو االأ�ص ــحيح يف احلكم على الق�ص اإّن الـمنـهَج ال�ص

�صرطان:
1/ العلم: وذلك ب�َصْعي االإن�صان اجلاّد للو�صول اإىل احلقيقِة بالو�صائل ال�صحيحة، 
ــس، اأو االنطباُع  ــرِة عند النا� ــيوع الفك ُد �ُص ــاعة، اأو جمرَّ ، اأو االإ�ص ــا الظنُّ ــس منه ولي�
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ال�صخ�صّي، اأو الّت�صليُم املطلُق لل�صعارات.
ُ عنه القراآُن بالعدل. ز، ويعربِّ 2/ املو�صوعيُة وعَدُم التحيُّ

�ْسِء عليه كفيٌل بالوقاية  نَرى اأّن هذا املنهَج والعنايَة به واإ�صاعَتُه بني النا�س وتربيَة النَّ
والعالج)1(.
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ين الدِّ

 Religion َد ديٍن باملعنى الذي َيفهُمه غرُي امل�صلمني لكلمة دين االإ�صالُم لي�س جمرَّ
واإمنا هو منهاٌج �صامل للحياة)38(.

ــُم املطَلُق،  ــون )واحداً( له العل ــى اأّن وراَء خْلِق الك ــدلُّ عل ــنُي الطبيعية ت القوان
واحلكمُة املطَلقة.

والقواننُي ال�صرعية تدلُّ على اأّن م�صَدرها العليُم اخلبرُي العزيُز احلكيم.
ــُم املطلُق واحلكمُة  ــدَرها واحٌد له العل ــِة القوانني الطبيعّية على اأّن م�ص وجُه دالل
املطلقُة اأّنها ال تتخلَُّف وال تختِلف ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]امللك: 3[، اأي 

قة واالن�صجام. اأنها على متام الدِّ
ووجُه داللة القوانني ال�صرعية على اأّن َم�صدَرها اهلل العليُم احلكيُم اأنها على كماِل 
ــِل ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾  ــاِن والتكام ــجام واالإتق االن�ص

]الن�صاء: 82[.

ــرع، يف الّداللة على  ــدِم »االختالف« يف ال�ص ــاوت« يف الكوِن مثُل ع ــدُم »التف ع
َوْحدة امل�صدر.

كما ترى لي�س الت�صابُه بني القواننِي الطبيعية والقوانني ال�صرعية )االإ�صالمية( فقط 
زة لكلٍّ منهما - وهي االن�صجاُم والتكامل - بل يف  ــمية، وال يف الطبيعة املميِّ يف الت�ص

وجِه داللِة النوَعنْي من القواننِي على اأّن م�صدرهما )اهلل()39(.
ــعُر ِرفقَتُه لعنا�صِر الطبيعة يف الت�صبيح  ــلُم حينما َينتفُع بهداية القراآن في�صَت�ص وامل�ص
ــر الطبيعة م�صّخرٌة النتفاعه فاإّن من الطبيعيِّ اأن تكون عالقُته  هلل، وَي�صت�صعُر اأّن عنا�ص
ُر اأنه مل تكن ُتوَجُد يف لغات امل�صلمني مثُل  ــداقة، وهذا ُيف�صِّ بالطبيعة عالقَة اإِْلف و�ص
ــاء، لقد دخَلْت هذه العباراُت  ــراع مع الطبيعة، وَقْهر الطبيعة، وَغْزو الف�ص األفاظ: ال�ص
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ــائعة يف الثقافة االأورواأمريكية، وجْهُل  ــلمني تقليداً للعباراِت ال�ص اأخرياً يف لغات امل�ص
ــية )القراآن واحلديث  ــو�س مراِجِعه االأ�صا�ص ــالم وبن�ص ــرين باالإ�ص ــلمني املعا�ص امل�ص
ــان باأِخيه االإن�صان  ِر االإ�صالمّي لعالقة االإن�ص ــوُّ ــحيح( جعَلُهم َيبتعدون عن الت�ص ال�ص

وعالقِته ببيئته)40(.
ــعادَة على االأر�س؛  ــجاٍم فاإنه َيبني ال�ص ــاُن بعقٍل وان�ص وعندما يتعامل معها االإن�ص
ُح اهلل كما اأمره فاإّن من الطبيعيِّ  فاإّن امل�صلم الواعَي عندما يقراأُ اأو َي�صمع القراآن، وُي�صبِّ
ــبيح الكويّن، وهذا كاٍف الإ�صعاِره بان�صجامه مع  ــٌو يف »كور�س« الت�ص اأن ُيدِرك اأنه ُع�ص

الكون وعنا�صِره، واأنه لي�س مع الطبيعِة يف حال تناُفٍر و�صراع)9(.
ــوِد قلوُبهم يف  ــوا ثخناَء اجلل ــال اهلل تعاىل: ﴿ - . / ﴾ اأي اأنهم لي�ُص ق
ــابقني ومعتزلِة هذا  ــا حدَث للمعتزلِة ال�ص ــتكباُر العقاليّن كم ُغْلف، يتمّلُكهم اال�ص
ج  ــذَّ ــفهاء وال�صُّ �س مذهَب ال�ّص ــليم للوحي وللن�سِّ املقدَّ الزمان الذين َيَرْون يف الت�ص

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ ۀ 
ۇ ۆ ﴾ ]البقرة: 13[)10(.

* * * * * *

ــتاين اأّن املخَرَج هو يف االإياِن بالقيم االإن�صانية، اأو بالعودِة اإىل نوٍع  يرى األربت اين�ص
ر  ين، ويقول: )اإّن ال�صخ�َس امل�صتنري من الناحية الدينية يبُدو يل كاأنه رُجٌل حرَّ من الدِّ
نف�صه - على قدر ما ي�صتطيع - من ُقيود اأنانيته ورغباِته الفردية، و�َصغل نف�َصُه باالأفكار 

وامل�صاعر واالآماِل التي يتعلَّق بها لقيمتها التي ت�صُمو على ذاته()3(.
 Outlines of The يف كتابه H. G. Wells وكتب املوؤرخ الروائي االإنليزي امل�صهور
ــَم ما اجتَذب قلوَب غالبيِة النا�س عندما جاء ممٌد  p 326(: )اإّن اأعظ  .1920( History

ــى بالوعي الذي ُفطرت عليه قلوُبهم،  ــالم هو فكرُة االإله )اهلل(، الذي ُيعَن بدين االإ�ص
ــالم ومنهاجه انفَتح اأماَمهم- يف عامٍل كان مملوءاً بعدم اليقنِي  وبقبولهم املخِل�س لالإ�ص
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بة - باٌب وا�صٌع لالأخّوة الب�صرية العظيمة، واملتناميِة واإىل  ْيف واالنق�صامات املتع�صّ والزَّ
ــُة وامللوُك املكاَن االأعلى، واإمنا تتحقق فيه  ــون والق�صاو�ص فردو�س ال يحَتلُّ فيه القدي�ص
ي�صني،  ــاواُة بني اأْتباع الدين، بدوِن رمزية غام�صة، اأو طقو�ٍس ظالمية، اأو ترانيِم ق�صِّ امل�ص
ر من  َم ممٌد تلك النُظَم االأخالقيَة اإىل قلوب الب�صرية، االإ�صالُم اأوجد جمتمعاً حترَّ قدَّ

الق�صوِة واال�صطهاِد االجتماعّي اإىل درجٍة مل يبُلْغها اأيُّ جمتمع من قبل(.
م لالإن�صان اأف�صَل نظاٍم �صيا�صّي واجتماعّي  ويقول: )اإّن االإ�صالم انت�صر و�صاَد الأنه قدَّ
يكن اأن ينَحُه الزمان، هذا النظاُم الذي يثل اأو�صَع واأنقى واأنظَف فكرٍة �صيا�صيٍة اأمكن 

حتى االآَن اأن ُتطبَّق عماًل على االأر�س()41(.
فية،  ــفه ديناً - ال يقوم على عقيدٍة ت�صوُّ ــد: )اإّن االإ�صالم - بو�ص ويقوُل ممد اأ�ص
ولكنه يتقبُل دائماً البحَث االنتقاديَّ العاقل، اإّن االإ�صالم يحِمُل االإن�صاَن على توحيد 
ُل يف نف�صه جمموعَة  جميِع نواحي احلياة، ومبا اأّن هذا الديَن وا�صطٌة لهذه الغاية فاإنه يثِّ
ــيء، وال اأن ُينَق�س منها �صيء، كما اأنه لي�س يف  ــاف اإليها �ص ُمدَركاٍت ال يجوز اأن ُي�ص
ــراآُن الكرمي اأو كما اأوردها  ــطها الق ــالم جماٌل للِخرَية، فاإذا َقِبْلنا بتعاليمه كما ب�ص االإ�ص
ــلم( فَيجُب علينا اأن نقَبَلها كاملًة واإال خ�ِصَرت قيمَتها،  ــلى اهلل عليه و�ص ــوُل )�ص الر�ص
ع تعاليَمُه لالختيار ال�صخ�صّي بني  ــالم اأن نُظّنه ُيخ�صِ ــوِء الفهم االأ�صا�س لالإ�ص ومن �ُص
هم اليوم، اإّن لعمِل العقِل فيما يتعلق  ــفة العقلية كما َيفهُمها عادًة بع�صُ العقل والفل�ص
بالتعاليم الدينية �صفَة الوازع، وواجُبه اأن َيرى اأنه ال ُيفَر�س على العقل اإال ما يحتِمله 
ين االإ�صالمّي  ــهولٍة ومن غرِي جلوء اإىل اخُلَدع الفل�صفية، اأما فيما يتعلق بالدِّ العقُل ب�ص
ــَق به مّرًة بعَد مّرٍة ثقًة مطلقًة من كّل قيد، اإىل ُهنا  ــاإن العقَل البعيد عن الهوى قد َوِث ف
ــلبية، ولكْن  ــور الدينية - كما راأَْينا - عماًل من الرقابة ال�ص ــُل العقل يف االأم كان عم
ــفَة العقلية، اإنها ال تكتفي بالت�صجيل واملراقبة  ونه الفل�ص ــمُّ لي�س االأمُر كذلك فيما ُي�ص
ًة كالعقل املطلق، ولكّنها  مة وال م�صتقلَّ ْلبي، اإنها لي�صت متفهِّ واإمنا َتقفز اإىل التفكرِي ال�صَّ
ــفَة  ــة، ولكّن الفل�ص ــى، اإّن العقَل يعِرُف حدوَدُه اخلا�ص ذاتيٌة ِمزاجّية اإىل احلدِّ االأق�ص
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ــاه يف نطاِقها الفردّي  ــَر العامَل بجميع خفاي عائها ح�ص ــوَل يف ادِّ ى املعق ــة تتخطَّ العقلي
ــيِّق، وهي ال تكاد ُت�صّلم يف االأمور الدينية باأنه من املمكن وجوُد اأ�صياَء ال ُيطيقها  ال�ص
الفهُم االإن�صايّن يف زَمٍن ّما، اأو يف كّل زمن، مع اأنها يف الوقت نف�ِصه تخالف املنطَق اإىل 

حدِّ اأنها ُت�صّلم بهذا االإمكان للعلم(.
ــمل احلياَة  ــائر النُظِم املدنية؛ الأنه ي�ص ــمى من �ص ــالَم اأ�ص ويقول: )نحن نَُعّد االإ�ص
ــد، بالفرد واملجتمع،  ــاً واحداً بالدنيا واالآخرة، بالروِح واجل�ص ــرها، اإنه يهتمُّ اهتمام باأ�ص
ــاً ملا فيها من  ــُمّو بل يهَتّم اأي�ص ــانية من ُوجوِه ال�ص اإنه ال َيهتّم فقط ملا يف الطبيعة االإن�ص
ــَن  ــتفيَد اأح�ص ُقيوٍد طبيعية، اإنه ال يحِمُلنا على طَلِب املحال، ولكنه َيهدينا اإىل اأن ن�ص
َل اإىل م�صتًوى اأ�صمى من احلقيقة، حيُث  اال�صتفادِة - مبا فينا من ا�صتعداد - اإىل اأن ن�صِ
ال �صقاق وال ِعداَء بني الراأي والعمل، اإنه لي�س �صبياًل من ال�صُبل ولكنه ال�صبيل، واإّن 

الرجل الذي جاء بتعاليمه لي�س هادياً من الهداة ولكنه الهادي(.
ــالم معنى احلياة االإن�صانية،  ــِع معانيها توؤلِّف يف االإ�ص ويقول: )وعبادُة اهلل يف اأو�ص
ــرّي( يف اإطار حياته  ــان الكماَل )الب�َص ــكاَن بلوغ االإن�ص ــده ُيرينا اإم ــذا االإدراُك وح ه
ــالم وحَدُه ُيعلن اأّن الكمال  ــائر النُظِم الدينية نَرى االإ�ص الدنيوية الفردية، ومن بني �ص
ُل هذا الكماَل اإىل اإماتة  الفرديَّ )الب�َصرّي( ممكٌن يف احلياة الدنيا، اإّن االإ�صالم ال يوؤجِّ
ــهوات )اجل�صدية( كما يف الن�صرانية، وال هو َيِعُدنا ب�صل�صلٍة متالحقِة احللقات من  ال�ص
جٍة كما هو احلال يف الهندوكية، وال هو يوافُق البوذّيَة  تنا�ُصخ االأرواح على مراتَب متدرِّ
ــاِم  ــان اإال بعد انعداِم النف�س اجلزئية وانف�ص ــال والنجاَة ال َيِتّم ــي تقول باأّن الكم الت
ــعورية من العامل، كال، اإّن االإ�صالَم يوؤكد يف اإعالنه اأّن االإن�صان ي�صتطيع  عالقاتها ال�ص
ــتفادًة كاملًة من وجوه  ــتفيد ا�ص ــوَغ الكمال يف حياته الدنيا الفردية، وذلك باأن ي�ص بل

االإمكان الدنيويِّ يف حياته هو()9(.
م، امل�صكلُة  َ حياَتنا، وي�صنُع لنا التقدُّ االإ�صالُم لديه من االإمكانيات ما يِكُن اأن يغريِّ
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ِمنا،  نع ووجوِد تقدُّ اأننا غرُي واعني لهذه االإمكانيات، وهذه االإمكانياُت لي�صت فقط ل�صُ
ُم الب�صرية)42(. بل هو تقدُّ

يقول ممد اأ�صد:)اإّن االإ�صالم - قْبَل اأيِّ �صيء - مفهوٌم عقاليّن، ال عاطفيٌّ وال 
�صٌة لالختالف والتباين؛ باختالف  انفعايل، واالنفعاالُت مهما تكن جّيا�صًة فهي معرَّ
ــا اأّن االنفعاالِت غرُي  ــببّية العقلية، كم ــاِت االأفراد وتباُيِن خماوِفهم، بعك�س ال�ص رَغب

م�صمونٍة باأّيِة حال()9(.
ويقول غو�صتاف لوبون يف كتابه ح�صارة العرب - ترجمة عادل زعرت )�س 605(: 
ــاً مثَل دينهم، وما  ــامني مثَل العرب، وال دين ــقُّ اأّن االأمم مل تعِرف فاحتني مت�ص )احل
ــهولِة  ــباب يف �ُص هم كان من االأ�ص ــاُمِ خون من حْلِم العرب الفاحتني وت�ص جِهَلُه املوؤرِّ
اعتناق كثرٍي من االأمم لدينهم ونُظِمهم وُلغتهم التي ر�صَخْت وقاومت جميَع الغارات، 

وبقَيْت قائمًة حتى بعد اأن توىّل �صلطاُن العرب عن م�صَرِح العامل()1(.
ــة، وَهَزموا  ــَة البيزنطي ــوا االإمرباطوري ــلطاُنهم، فَهَزم ــدَّ �ص ــنة امت ــالل 25 �ص يف خ
ــى  ــن القفقا�س - من اأرمينيا - اإىل اأق�ص ــلطاُنهم م ــية، وامتدَّ �ص ــة الفار�ص االإمرباطوري
ين كيَف  ــزال املوؤرخون ال يعرفون متحريِّ ــني، يف حادٍث ال ي املغرب، واإىل ُحدود ال�ص
ــبه اأن يكون مما وراَء الطبيعة، مما فوَق تفكرِي الب�صر، يف  ــيٌء ُي�ص ــل هذا؟، يعني �ص ح�ص

هذه املّدِة الق�صرية كيف يكن هذا االإناُز الهائل؟.
ــى هذه الرقعة  ــعوَب املمتدة عل ــَب منه! وهو اأّن هذه ال�ص ــّن هناك اإنازاً اأعج لك
ــُث كانت االإمرباطورية  ــاء من املذاهب حي ــاء من االأديان وُف�صيف�ص واملختلفة ُف�صيف�ص
الهيلينية، ثم الرومانية، وغرُيهما من االإمرباطوريات التي حَكمْت ومل ت�صتطْع اأن تغريِّ 

اأّي �صيء يف هذا.
ــالُم ملا جاء وانت�صر - ِخالَل هذه املدِة الق�صرية - انطبعت هذه ال�صعوُب  اأما االإ�ص
ْت طريقَة حياتها، يف االأكل، ويف  َ كلُّها بطابع الثقافة اجلديدة، واعتنقِت االإ�صالم، وغريَّ
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ال�صرب، ويف اللِّبا�س، ويف العادات، ويف الّلغة)42(.
* * * * * *

ــعاف القّوة املعنوية للعامل االإ�صالمي ن�ْصَر فو�صى  ــتعماُر يف �صعيه الإ�ص اّتَخذ اال�ص
رات والقيم االإ�صالمية، وت�صجيِع الدعوة الدينية امل�صادة  فكرية للت�صوي�س على الت�صوُّ
ــيني الذين ُيعاِر�صون الي�صوعيِّني يف فرن�صا  ــري(، فكان من املالَحظ اأّن الفرن�ص )التن�ص
ــلطانهم، وكان من  ــالميِّ الواقعِة حتت �ص ــامل االإ�ص ــاَطُهم يف بلداِن الع عون ن�ص ــجِّ ُي�ص
ــالح - جتتمُع على  ــاّدِة امل�ص ــِة واملت�ص ــفاراِت البلدان الغربية - املتناف�ص املالَحظ اأّن �ِص

ت�صجيع و�صائل الغْزو الفكرّي)2(.
ــَور الزائفة عن االإ�صالم  ِخ ال�ص ــاء وتر�صُّ ــد: )بعد قروٍن من البغ�ص يقول ممد اأ�ص
ــهم مما ن�صوؤُوا عليه من  ــعوبًة بالغة يف حتريِر اأنُف�ص لي�س غريباً اأن َيِجَد ُمعَظم الغربيني �صُ

ها كدين. ّيٍة وعقالنية ي�صتحقُّ رات زائفة، واأن ينظروا اإىل االإ�صالم بجدِّ ت�صوُّ
ــالم،  ــوٌم بِعداء عميٍق لالإ�ص ــارة الغربية التاريخية مو�ص اإّن كثرياً من ِخربات احل�ص

واإىل حدٍّ ّما فاإّن ذلك موروٌث من الرتاث االأوروبّي.
َقهم العرقيَّ حقيقٌة واقعة، وكان احتقاُرهم لغرِي االأوروبيني  الغربيون يعتقدون اأّن تفوُّ
ــاٍل لي�س كافيا لبيان  ــارة الغربية، وهذا وْحَده على كلِّ ح ــَد املظاهر البارزة للح�ص اأح

�صعوِرهم جتاَه االإ�صالم.
َد ُكرٍه اأو عدِم  ــالم لي�س جمرَّ فهنا - وهنا فقط - َيظهُر اأّن املوقف الغربيَّ جتاَه االإ�ص
ــل هو يف الغالب  ــان والثقافات االأخرى - ب ــبة لالأدي ــاٍم - كما هو احلاُل بالن�ص اهتم
ــب بل هو  ا فح�ص ــديد، وهو لي�س فكريًّ ــب �ص ــُدر عن تع�صُّ ُكرٌه عميٌق يف اجلذور، ي�ص
ــية،  ــفَة الهندو�ص ــبغًة عاطفية حاّدة، قد ال يقَبُل الغرب تعاليَم ُبوذا اأو الفل�ص يحِمُل �ص
ــن النظامني، ولكْن حاملا َيلتفُت  ِزن جتاَه هذي ــه ُيحافظ دائماً على موقف عقلّي متَّ لكن
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ز الطائفّي. ُه التحيُّ لالإ�صالم فاإّن التوازن ي�صطرُب ويت�َصّلُل َملَّ
كانت احلمالُت ال�صليبية �صدَّ العامل االإ�صالمّي اأنتَجْت اأعمَق واأْدوَم االنطباعاِت 

على النف�س العامة االأوروبية.
ا ثقافّيا، وقد  ــرُّ الذي اأحدثْتُه احلمالُت ال�صليبية كان اأّواًل وقبل كّل �صيٍء �صرًّ ال�ص
د من  ُم العقل االأوروبّي �صدَّ العامل االإ�صالمي عاّمًة من خالل ت�صليٍل متعمَّ ن�صاأ ت�صمُّ

الكني�صة �صدَّ تعاليم االإ�صالم.
ــالم قد َترَك  ــذي كان من جذوِر الِعداء االأوروبّي لالإ�ص ــعوَر الدينيَّ ال مع اأّن ال�ص
ــفِته  ــِة نظٍر اأكرَث ماديًة للحياة - فاإّن هذا الِعداء القدمي ال يزال باقياً ب�ص ــُه - بوجه مكانَ
ــّي، وبالطبع فاإّن درجَة هذا الِعداء تختلُف من  ــعوريا يف عقل الرجل الغرب عامال ال �ص

فرٍد اإىل فرد، ولكّن وجوَدُه ال يكن اإنكاُره.
ُع فوَق  ٍر - على كّل حال - ال تزال تت�صكَّ ــْكٍل م�صغَّ ــليبية ب�ص وروُح احلمالت ال�ص

ُر يف نظرته اإىل العامل امل�صلم وكّل ما يتعلق باالإ�صالم()11(. الغرب، وتوؤثِّ
ــابقة كانت االأقلياُت االإ�صالمية  ــوفيتي وخالَل مائة �صنة �ص قبل انهيار االحتاد ال�ص
ــتقبل،  يف العامل احلّر تتمّتُع باحلرية، وبقدٍر كبري من االأمان، وبنظرٍة مطمئنة اإىل الـم�ص
ــُعر نحَو هذه االأقليات مب�صاعِر القلق اأو اخلوف اأو  ــيفة ت�ص ومل تكن الـمجتمعاُت امل�ص
ــورُة  ره الواقع، كما كانت ال�ص ــُعُر جتاهها بالتعايل الذي قد ُيربِّ ــة، رمبا كانت ت�ص الِعدائي
ــب  ــبب الروا�ص ــرقة، رمبا ب�ص ــلم يف نظر االأوروبّي واالأمريكّي غرَي م�ص ــة للم�ص النَمطي
يها االإعالم، على �صبيل الـمثـال: يف اال�صتطالِع الذي اأُجري  الثقافية التي كان ُيغذِّ
ــورة النَمطية يف الواليات الـمتحدة االأمريكية عام 1980م كانت نتيجُة  عن هذه ال�ص
ــتطالع اأّن َمن اأجابوا عنه َيَرْون اأنَّ الـم�صلم اأو العربّي بربريٌّ وقا�ٍس 44%، خّداٌع  اال�ص
�ٌس للدم 50%، م�صطهد للمراأة 51%، ُمعاٍد للم�صيحية %50)1(. وال يوَثق به 49%، متعطِّ
وقبل ظهور كتابِة هنتنجتون )�صراع احل�صارات( واجلدِل الذي اأثارْتُه هذه الكتابة 
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ــوفييتي،  ــيَّ احلكم زار االحتاَد ال�ص ــون بعد تْرِكه كر�ص ــسُ االأمريكّي نيك�ص كان الرئي�
ــيوعيُة ال تزال يف ُعنُفوانها، وظهر من ت�صريحاته ماولُة اإقناع اأقطاِب  حني كانت ال�ص
ــيوعية والراأ�صمالية،  ــارة الغربية: ال�ص ــيوعية باأنه يكن التعاُي�س بني نظاَمي احل�ص ال�ص
ــارة  ــى حقيقة اأّن النظامني ِنتاُج ح�ص ــداء بينهما بناًء عل ــن جتاُوز ظروف الِع ــه يك واأن
ــارة الغربية واالإ�صالم، وك�صفت  واحدٍة وثقافة واحدة، واأّن الِعداء احلقيقيَّ بني احل�ص
ــي اأّن افرتا�َس عداوِة  ــوؤولني يف ق�صم اال�صتخبارات يف ِحْلف االأطل�ص ت�صريحاٌت مل�ص

االإ�صالم كانت دائماً ُعن�صراً غرَي غائٍب يف ا�صرتاتيجية احللف)29(.
ح الغرُب »االإ�صالم« عدّواً  ــيوعية« عدّو الراأ�صمالية »االأحمر«، ر�صَّ وَفْوَر غياِب »ال�ص
بديال و�صماه »العدوَّ االأخ�صر«، )كان اأوُل ت�صريٍح ُمعَلٍن بذلك الرت�صيِح قد �صدر عن 
ــي(، ومنُذ ذلك الوقِت بداأِت التهيئُة حلرٍب باردٍة بديلة،  االأمني العاّم حِلْلِف االأطل�ص

»الراأ�صماليُة الغربية« يف مواجهة »االإ�صالم«)2(.
وكان الِعداُء لالإ�صالم املحوَر الرئي�صّي فيما اأُدخل من تعديالٍت على املهاّم االأمنية 
حلْلف �صمال االأطل�صّي منذ ِقّمة بروك�صل عام 1993م، وَجرى تثبيُته يف ِقّمة وا�صنطن 
ــياغِة املهاّم االأمنية على م�صتوى اجليو�س  عام 1999م، وراَفق ذلك تعديٌل كامل ل�ص

َول االأع�صاء. الوطنية يف الدُّ
وجاء يف جملة اأملانية متخ�ص�صة يف الدرا�صات اال�صرتاتيجية:

ــُهٍر معدودة، اإّن الزحف  ــة، تبديُل العدوِّ بعدو اآخر فكرة تبْلَورت يف اأ�ص »يف احلقيق
ل يف هذا االأمر، ولكّن ذلك لي�س هو ال�صبَب االأ�صل، فمع  العراقي على الكويت عجَّ
ــرتاتيجية جديدة امل�صار  ــيوعية بَداأ حْلُف الناتو يف البحث عن ا�ص ــقوط الدول ال�ص �ص
َط ال�صِر�س فاأعلن يف الربيع  )االجتاه(، كان هرني كي�صنجر خالَل هذه االأزمة هو املت�صلِّ
ــالم العربي هو العدوُّ  ْولية: »اأّن االإ�ص ــام 1990م( يف موؤمتر ُغرف التجارة الدَّ ــع ع )ربي

َف الّلهجة لكّن التواُفَق على ذلك حا�صل«. اجلديد اأو العدوُّ القادم«!، البع�ُس خفَّ
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َب القائد االأعلى لقوات  ــغل َمن�صِ واجلرنال جون كاليفان John Galvin الذي �َص
ــذ يناير 1987م  ــي NATO›s Supreme Allied Commander من ــف االأطل�ص حل
ــريحاٍت له عن االآفاق امل�صتقبلية للحلف: »لقد  حتى يونيو 1992م جاء يف بع�س ت�ص
راع القدمي، اإنه �صراع املجابهة الكبرية مع  َربحنا احلرَب الباردة، وها نحُن نعود اإىل ال�صِّ

االإ�صالم«.
ْولية يف ميونخ  ــماك: »اأنه يف منتدى ال�صوؤون االأمنية الدَّ  ونقل الدكتور ممد ال�ص
ــعار  ــرب االأمريكّي يف عهد بو�س االأب �ص ــيني وزيُر احل ــع ديك ت�ص ــام 1991م َرَف ع

»االإ�صالُم العدوُّ البديل«.
واأنه يف عام 1993م دعا رئي�ُس جمِل�س النواب االأمريكّي اآن ذاك نيون جينجرتي�س 

املجل�َس اإىل و�صع ا�صرتاتيجية كاملة ملحاربة »التوليتارية االإ�صالمية«.
ــّميت فيما بعُد )احلرب  ــالُن هذه احلرب )احلرب االأيديولوجية( التي �ُص وبَداأ اإع
ــورتها الباردة وال�صاخنة بت�صريحاٍت وا�صحٍة ال حَتتمل  على االإرهاب(، وظهرت يف �ص
ــيني، والع�صكريني، ورجال الِفْكر الغربيني، وبع�ِس  التاأويَل ِمن ِقَبِل َعدٍد من ال�صيا�ص

اللِّجان الر�صمّية.
ومن البداية مت الربط بني االإ�صالم واالإرهاب، مت ذلك على اأ�صعدة خمتلفة مدعومة 

بزخم اإعالمي هائل.
د ما ُذكر االقتبا�صاُت ال�صريحة االآتية: ومما ُيع�صّ

»اأَّكدت جلنُة احلادي ع�صر من �صبتمرب اأّن م�صطَلح )احلرب على االإرهاب( م�صطلٌح 
ْت باإعادِة ت�صميته ليحوَي تاأكيًدا اأيديولوجيا اأكرب �صّد االإ�صالم«. م�صلِّل، واأو�صَ

The September 11 Commission stressed that the term war on 
terrorism was misleading and recommended that it should be renamed 
to place greater ideological emphasis against Islam.
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ــّد االإرهاب كانت  ــلي كالرك: اإّن حرب الواليات املتحدة �ص ــال اجلرنال وي�ص وق
»حربًا على االإ�صالم«.

General Wesley Clark said that the US war against terrorism »was a 

war over Islam«)43(.

ٍر من مظاهر هذه احلرِب قرُن االإ�صالم بـ»االأ�صولية« و»العنف«؛  وبَرَز من وقٍت مبكِّ
ــرم كانت اأوروبا كلُّها ت�صاهُد فيلم  ــف االأّول من الَعْقِد االأخري للقرن املن�ص ففي الن�ص
»االإرهاب يف �صبيل اهلل«، وكانت اأمريكا ت�صاهُد الفيلم الوثائقي »اجلهاد يف اأمريكا«)2(.
ــطلح »احلرب  ُدون ببالهٍة م�ص ــريون من بيِننا يردِّ ــذا كلِّه غريٌب اأن يَظلَّ كث َبعد ه
ــدَّ االإرهاب« اأو »احلرب �صّد االإرهاب العاملّي«!، وهو ا�صطالٌح يعني الربَط  العاملية �ص

بني االإ�صالم واالإرهاب)43(.
* * * * * *

ــاح على االأقليات  ــتَند اإليها يف االإحل ــل يف الغالب اأّن احلّجة التي ُي�ص ــن املحتم م
هم الثقافية، وعلى العمل  ــمالية بالتخلِّي عن خ�صائ�صِ ــلمة يف اأوروبا واأمريكا ال�ص امل�ص
ــِذ بطريقة احلياة االأوربية اأو االأمريكية، هذه احلّجُة  على اندماِجهم يف املجتمع، واالأخ
ــاواة وحقوق  ــس بني ِقَيم احلرية وامل�ص ــتعَمل الإخفاِء التناق� ــّي ُي�ص ُد تربيٍر �صيا�ص جمرَّ
ــان وبنْيَ ما ُيّتَخذ من اإجراءاٍت قانونية اأو بولي�صية �صدَّ االأقليات امل�صلمة، وُيوؤيِّد  االإن�ص
ِر الغربّي رمبا  ر االإ�صالمّي للكون واحلياة والت�صوُّ هذا االحتماَل اأّن التناُق�َس بني الت�صوُّ
ر بني االأيدولوجية اال�صرتاكية واالأيدولوجية  ال َيُفوق التناُق�َس فيما يتعلَُّق بهذا الت�صوُّ
الراأ�صمالية، اأو بني االأ�صولية االأمريكية والليربالية االأمريكية، اأو التناُق�َس بني اليهودية 
ــرب - التعايــ�ُس بــني هــذه الثقافــات  ــيحية!، ومـع ذلـك اأمكن - فـي الغـ وامل�ص

املختلفــة، اأما فيما يتعلَُّق باالإ�صالم فاالأمُر خمتلف)9(.
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ــارة العرب« عند ما كان يناق�س تاأثرَي احل�صارة  ــتاذ لوبون يف كتاب »ح�ص قال االأ�ص
ــاأل القارئ مل ُينِكر تاأثرَي الَعَرِب  ــارة االأوروبية قال: )وقد َي�ص ــالمية على احل�ص االإ�ص
ــر الذين ُيقيمون مبداأَ حرية الفكِر فوَق كلِّ اعتباٍر دينّي؟ ال اأَرى  علماُء الوقت احلا�ص
ــاأُل اأنا نف�صي به اأي�صا، وهو اأّن ا�صتقاللنا  ــوؤال الذي اأ�ص غرَي جواب واحد عن هذا ال�ص
ــوعات  ــنا اأحراراً يف بع�س املو�ص الفكريَّ مل يكن يف غرِي الظواهر يف احلقيقة، واأننا ل�ص
نتها الدرا�صاُت  ــرية التي كوَّ ــيِة الع�ص ــيتني: ال�صخ�ص كما نريد؛ فاملرُء عندنا ذو �صخ�ص
ــاعرة التي جَمدْت  ــيِة القدية غرِي ال�ص ــة والثقافية، وال�صخ�ص ــة والبيئة اخللقي اخلا�ص

رْت بفعل االأجداد، وكانت ُخال�صَة ما�ٍس طويل. وحتجَّ
ُم عند اأكرث النا�س، ومُت�صك  ــاعرة وحَدها فقط هي التي تتكلَّ ــيُة غرُي ال�ص وال�صخ�ص
ــماٍء خمتلفة، ومتلي عليهم اآراَءهم فيلوُح ما متلي  ــّماًة باأ�ص ــها ُم�ص فيهم املعتقداِت نف�َص

ا يف الظاهر فيحرتم. عليهم من االآراء ُحرًّ
ــرة املوروثة �صّد االإ�صالم وامل�صلمني يف قروٍن كثرية،  تراكَمْت كثرٌي من اآرائنا املبَت�ص
ــَل حقِد اليهود على  ــلة فينا تاأ�صُّ ــحت طبيعًة متاأ�صِّ ــارت جزًءا من ِمزاجنا، واأ�ص و�ص

الن�صارى اخلفّي اأحياناً والعميق دائما()11(.
ــامُح بالدين -  ــرَي االأوربي احلديث بينما هو يت�ص ــد: )ترى التفك وقال ممد اأ�ص
ــرتك على العموم االأخالَق املطلقة خاِرَج نطاق  ُد اأنه ُعْرف اجتماعّي - ي ــاً يوؤكِّ واأحيان
ــُد اهلل البتة، ولكنها ال ترى جَمااًل وال  ــارات العملية، اإّن املدنية الغربية ال جتَح االعتب
ــطنعْت ف�صيلة العجز الفكرّي يف االإن�صان  فائدًة هلل يف نطاقها الفكرّي احلايل، لقد ا�ص
ــذا ييل االأوربي احلديُث اإىل اأن  ــن عْجِزه عن االإحاطة مبجموع احلياة - وهك - اأي م
ــاق العلوم التجريبية،  ــَة العملية فقط اإىل تلك االأفكار التي تقع يف نط ــب االأهمي َين�ُص
ــان االجتماعية بطريقٍة  ــالت االإن�ص اأو تلك التي َينتِظر منها على االأقّل اأن توؤثِّر يف �صِ
ــية وجوِد اهلل ال تقع حتت هذا الوجِه وال ذاك فاإّن العقل االأوربي  ــة، ومبا اأن ق�ص ملمو�ص
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ييُل َبداءًة اإىل اإ�صقاط »اهلل« من دائرة االعتبارات العملية()9(.
ــتطيع  ــالمي اإذا كانت العلمانيُة ال ت�ص ــواٌء يف الغرب اأو يف داخِل العامل االإ�ص �ص
ــوف َيبقى االإن�صاُن دائماً على �صعوٍر باحلاجة امللّحة  ــتجيب حلاجات الروح، و�ص اأن ت�ص
لالإ�صباع الروحي، وكانت لذلك ال ت�صتطيُع مناف�صة ومغالبَة االإ�صالم الذي ي�صتجيب 
ــد، فهل ت�صتطيُع االأدياُن  ــه ي�صتجيب حلاجات اجل�ص حلاجات الروح، ويف الوقت نف�ِص

املوجودة يف الع�صر احلا�صر مناف�صَة اأو مغالبَة االإ�صالم؟)39(
ــاُن الغربي اأ�صلَم نف�َصه لعبادة املادة، لقد َفَقَد منذ وقٍت  ــد: »االإن�ص يقول ممد اأ�ص
ــٍك داخلّي مع الطبيعة، لقد اأ�صبحت احلياُة يف نظره ُلغزاً،  طويل براءَته، َفَقَد كلَّ متا�ُص
ــان، منفرٌد بنف�صه، ولكي ال  ــٌل عن اأخيه االإن�ص ــكوك، لذلك فهو منف�ص اإنه مرتاٌب �ص
ــائل اخلارجية،  ــيطر على احلياة بالو�ص ــَك يف َوْحدِته وفردّيته هذه فاإّن عليه اأن ُي�ص َيهِل
ــِعَره باالأمن الداخلّي،  ــُة كوِنه على قيد احلياة مل َتُعد وحَدها قادرًة على اأن ُت�ص وحقيق
ــبب اأنه قّرر اال�صتغناَء  ــبيل هذا االأمن، وب�ص ولذا فاإّن عليه اأن يكافَح دائماً وباأمٍل يف �ص
عن كلِّ توجيٍه دينّي فاإّن عليه اأن يخرِتَع لنف�صه وبا�صتمراٍر حلفاَء ميكانيكيني، من هنا 
ــائِلها، اإنه يخرِتُع كلَّ يوم  ِن من قواِنينها وو�ص منا عنده امليُل املحموم اإىل التقنيِة والتمكُّ
ــبيل وجوِده، وهي  اآالٍت جديدة، ويعطي كالًّ منها بع�َس روحه لكي ُتدافع عنه يف �ص
تفعُل ذلك حقاً، ولكّنها يف الوقت نف�صه تخُلق له حاجاٍت جديدة، وخماوَف جديدة، 
وظماأً ال َيرَوى اإىل حلفاَء ُجدٍد اأكرَث ا�صطناعية، وَت�صيُع روُحه يف �صو�صاِء االآلة اخلانقة، 
ون وُتغني  ــلّي وهو اأن َت�صُ ــها االأ�ص التي َتزداُد مع االأيام قّوًة وغرابة، وَتفِقُد االآلُة غَر�صَ
ــنٍم بذاته، �صنٍم من ُفوالذ، ويبدو اأّن كهنَة هذا املعبود  ُر اإىل �ص ــانية، وتتطوَّ احلياَة االإن�ص
ــرعة التقدم التقنّي احلديث هي نتيجٌة لي�س لنُموِّ املعرفِة  ــريه غرُي مدِركني اأّن �ص ومب�صِّ
ــاراِت املاديَة العظمى التي  ــاً، واأّن االنت�ص وحّي اأي�ص ــُب بل للياأ�س الرُّ االإيجابّي فح�ص
ُيعلن االإن�صان الغربيُّ اأّنه بها َي�صتحقُّ ال�صيادَة على الطبيعة هي - يف �صميمها - ذاُت 
�صفٍة دفاعية، فَخْلَف واِجَهِتها الرباقِة يكُمن اخلوُف من الغيب، اإّن احل�صارَة الغربية ال 
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ــان اجل�صمية واالجتماعية وبني  ــتطيُع حتى االآن اأن ُتقيم تواُزناً بني حاجاِت االإن�ص ت�ص
ن اأن ُتخِرَج من  ــواِقه الروحية، لقد تخلَّْت عن اآداب دياناتها ال�صابقة دوَن اأن تتمكَّ اأ�ص
ع نف�َصُه للعقل، بالرغم من كلِّ  نف�صها اأيَّ نظاٍم اأخالقّي اآخر - مْهما كان نظريا - ُيخ�صِ
ــتعداد االإن�صان  ــتطع حتى االآن التغلَُّب على ا�ص م ثقايّف فاإنها مل ت�ص قْتُه من تقدُّ ما حقَّ
االأحمِق لل�صقوط فري�صًة الأيِّ ُهتاٍف ِعدائّي اأو ِنداٍء للحرب - مْهما كان �صخيفاً ظاهَر 

عماء. البطالن - يخرِتُعه احلاذقون من الزُّ
ــبحت معها االإمكانياُت العلميُة غرُي املحدودة  ــلْت اإىل درجٍة اأ�ص االأمُم الغربية و�ص
ــيٍّ حكيم فاإنه ال  ــة، واإذا كان الغربيُّ يفتقر اإىل توجيٍه دين ــى العملي ــاِحب الفو�ص ُت�ص
ي�صتطيُع اأن ُيفيد اأخالقياً من �صياِء املعرفة الذي ت�صُكُبه علوُمه وهي ال �صك عظيمة.

 ُ اإن الغربيِّني - يف عجَرفٍة وعمى - يعتقدون عن اقتناٍع اأّن ح�صارتهم هي التي �صتغريِّ
ــرية يِكُن حلُّها يف امل�صانع واملعامل،  ــاكل الب�ص ــعادة، واأّن كّل امل�ص ق ال�ص العامل وحتقِّ

وعلى مكاتِب املحلِّلني االقت�صاديني واالإح�صائيني، اإنهم بحقٍّ يعبدون الدّجال()9(.
ــعف يف ديانتي الغرب - اليهودية والن�صرانية - هي العامُل الرئي�س يف  وُنَقط ال�ص
انت�صار االإحلاد يف الغرب يف القرون االأخرية؛ حيُث يعجز االإن�صان عن االإيان بديٍن ال 
�صه - ح�َصب تعبريهم - �صخ�صيٌة تاريخية، وَيعِرُف اأّن كتابه  يكون لديه اليقنُي باأن موؤ�صِّ
ــذا الكتاب »املقد�س«  ة مرات، واأّن ه ــر، وواجه التغيرَي عدَّ ــس« من كتابة الب�ص »املقد�
ِر الوجود  ــري اخللق وت�صوُّ ن بتف�ص ــمَّ ــرُّ املتديِّنون به على اأنه »كلمة اهلل« يت�ص الذي ُي�صِ

االأوهاَم ال�صائدة التي كان َيعتقدها النا�س يف املا�صي وثَبَت بطالُنها)39(.
ــااًل عن اإبراهيم  ــونال جوغرافيك مق ــرت جملة نا�ص ــمرب 2001م ن�ص يف عدد دي�ص
ــوديَّ حاييم فرومان: هل  ــاأل احلاخام اليه ُره اأنه �ص ــل، ويف هذا املقال ذكر مرِّ اخللي
تعتقد اأّن اإبراهيم �صخ�صيٌة تاريخية؟ اأي اأن اإبراهيم العهد القدمي ُوجد فعاًل؟ مل ُيِجب 
ــي القتناِعه عقليا بوجود اإبراهيم  ــم، الأنه ال ُيوَجد لديه اأدلٌة تاريخية تكف احلاخام بنَع
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ــُم ُوجد يف التاريخ اأم مل يوجد، الأّن  ــاً، فاأجاب: »اأنا ال ُيِهّمني اأن يكون اإبراهي تاريخي
اإبراهيم بالن�صبة يل لي�س حلما ودماً، اإبراهيُم بالن�صبة يل فكٌر وفل�صفة«.

 Did Jesus Exist ــنة كَتب املوؤلف االإنليزي )ولز( كتابا بعنوان ؟ وقبل ثالثني �ص
ن هذا الكتاُب اأنه يف الثالثني �صنة ال�صابقة لتاأليفه يتزايد رجاُل الالهوت الذين  ت�صمَّ
َيعرتفون اأنه ال يكن كتابُة ترجمٍة لعي�صى عليه ال�صالم، ذلك اأّن اأناجيَل العهد اجلديد 
رين للم�صيح عي�صى ابن  ــخا�ٍس جمهولني تاريخيا، ومل يكونوا معا�صِ ُكتبت باأقالم اأ�ص
ــها،  ــيح نف�ِص ــيح، بل ال ُيوَجد اتفاٌق على لغة امل�ص مرمي، ومل ُتكَتب الكتب بلغة امل�ص
وقبل هذه الكتب ال توَجد وثائُق كافيٌة لالإقناع تاريخياً باأنه ُوجد فعاًل َبْلَه اأن ُتوَجد له 

ترجمة تاريخية)44(.
ــّى اأربعَة ع�َصَر قْرناً على  ــلى اهلل عليه و�صلم حتى بعد ُم�صِ ــلم لنبّيه �ص ومعرفُة امل�ص
ــدِقه واأمانته، وموثوقيِة امل�صدر الدينّي  ــية كافيًة الأن يحُكَم مبدى �ص موته معرفًة �صخ�ص
ــيه على اأيِّ نقد  ّ ــدر، وَتع�صِ ــّحِة هذا امل�ص ــه وقال عنه اإنه كلمُة اهلل، و�صِ ــذي جاء ب ال
ُيعاِر�ُس هذه احلقائق، و�صموِل الدين للحياة يف تكاُمل وتنا�صق، كلُّ هذه االأموِر فروٌق 

َينفِرد بها االإ�صالُم عن االأديان االأخرى.
ومبا اأّن الطبيعة ال َتقَبُل وجوَد الفراغ فاإّن املفكرين - تطلُّبا لتف�صرٍي معقول للُوجود 
ُموا نظرياٍت كانت تبدو وقَت  ــوا تف�صرياِت الكتاب املقد�س - قدَّ واحلياة، بْعَد اأن َرف�صُ
رت يف بع�س االأحيان على اأنها حقائق، وترِجُع قوُتها يف احلقيقة  وِّ وجوِدها قويًة، حتى �صُ
ــة، والنظرية الداروينية،  ــْلء، مثُل النظرية الفرويدي ــا َمالأْت فراغا يتطلَُّب امل اإىل كونه
ي على احللِّ هو ا�صطداُمها بَرْدم  ــكلُة التي ُتواِجه هذه النظرياِت دائما وَت�صتع�صِ وامل�ص
ــد الذي َيظَهُر دائما يف خْلق احليوان ومنه  ــتحالَة اإنكاِر الق�ص ــُد ا�ص ذي القرنني، اأق�صِ
ي االإحلاَد بالرغم من تهاُفِتها مع الزَمن بالنظر  االإن�صان، ولكْن ظلَّت هذه النظرياُت ُتغذِّ

اإىل اإعادة التفكرِي والتقييم.
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ــبني اإليه - وقد َبِرئ من ُنقط  ــالم فاإّن امللحدين من املنت�ص ــبة لعامل االإ�ص اأّما بالن�ص
ــاِر اإليها - لي�س لديهم ما ُيوِجب ذلك من التفكري العقاليّن والواقعّي  ــعِف امل�ص ال�ص

�صوى تقليِدهم للملحدين يف الغرب)39(.
* * * * * *

ا فقط،  يقول ممد اأ�صد: )اإّن للن�صرانية اليوم يف نظر ال�صواد االأعظم َمعًنى �صكليًّ
ــا وال ُينتَظُر  ــَمُح له ــة الرومانية، تلك االآلهُة التي مل يكن ُي�ص ــا كانت حالُة االآله كم
ــزال يف الغرب اأفراٌد  ــى املجتمع، ال رْيَب اأنه ال ي ــون لها نفوٌذ حقيقّي عل ــا اأن يك منه
قوا بني  ُرون على اأ�صلوب دينّي، وَيبُذلون ُجْهَد القانط حتى ُيوفِّ عديدون َي�صُعرون ويفكِّ
ــارتهم، ولكنَّ هوؤالء �صواذُّ فقط، اإّن االأوربي العاِدّي يعِرف  معتقداتهم وبني ُروح ح�ص
ديناً اإيجابياً واحداً هو التعّبُد للرقّي املادّي، اأي االعتقاُد باأْن لي�س يف احلياة هدٌف اآَخُر 
ــر، اأو - كما يقول التعبرُي الدارج - )طليقًة  ــوى جعِل هذه احلياِة نف�ِصها اأي�َصَر فاأي�ص �ص
ــينما،  ــانُع العظيمة، وُدوُر ال�ص ــم الطبيعة(، اإّن هياكَل هذه الديانة اإمنا هي امل�ص من ظل
واملخترَباُت الكيماوية، وباحاُت الرْق�س، واأماكُن توليد الكهرباء، اأّما كهنة هذه الديانة 
ــياِرفة، واملهند�صون، وكواكُب ال�صينما، وقادُة ال�صناعة، واأبطاُل الطريان، واإّن  فهم ال�ص
النتيجة التي ال َمفرَّ منها يف هذه احلال هي الكدُح لبلوغ القوة وامل�صّرة، وذلك يخُلُق 
ها بع�صاً حينما  مًة على اأن ُيفِنَي بع�صُ ــمِّ جًة بال�صالح وم�ص ــمًة مدجَّ جماعاٍت متخا�ص
ــريٍّ  ــب الثقايّف فنتيجُة ذلك َخْلق نوٍع ب�ص ــاحُلها املتقابلة، اأّما على اجلان ــادُم م�ص تت�ص
ــائِل الفائدة العملية، ويكوُن اأ�صمى فارٍق لديه بني  ــُر فل�صفُته االأخالقية يف م�ص تنح�ص
ِل االأ�صا�صّي الذي َتخ�صُع له احلياُة  ُم املادّي، اإننا نُد يف التبدُّ اخلرِي وال�صر اإمنا هو التقدُّ
ــفَة االأخالقية املبنّيَة على االنتفاِع ترُبز للِعيان  االجتماعية يف الغرب االآَن تلك الفل�ص
ّية - كاملقدرة  ــرًة برفاِهَيِة املجتمع املادِّ ــائل التي تتعلَُّق مبا�ص ــيئاً، وكلَّ الف�ص ــيئاً ف�ص �ص
ــَع املديح، وَرْفَع  ــعوُر القومّي - هي اليوَم مو�ص الفنية )التكنولوجية(، والوطنية، وال�ص
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ــائُل التي ظلَّْت ُتعَترُب اإىل اليوم من جهة قيمِتها  قيمِتها فوق ما هو معقول، بينما الف�ص
ــرعة؛ الأنها ال تَهُب  ــُر من قيمتها ب�ُص ــة كاحلّب االأَبوي، والعفاف تخ�َص اخلُلقية اخلال�ص

للمجتمع فائدًة ماّدّية م�صو�صة(.
ــة الغربية على حياة  ــري الطاغي للثقاف ــَت وطاأِة التاأث ــالِل ثمانني عاماً - وحت يف خ
ــد من  عه ممد اأ�ص رهم عن احلياة - ظهرت دالئُل على ما توقَّ ــوُّ ــلمني وعلى ت�ص امل�ص
ر يف حياة وفكِر امل�صلم حينما قال: )ال ُيوَجد يف العامل باأجمِعه ما  ــوُّ تهديٍد لهذا الت�ص
ــَعرُت بها )بنَي امل�صلمني(، والتي اأ�صبحْت غرَي  ــي تلك الراحَة التي �َص َيبعُث يف نف�ص

ُد االآَن بال�صياع واالختفاِء من ال�صرق()9(. موجودٍة يف الغرب، وُتهدَّ
َم  ــلمة اإىل اأّن التقدُّ ــالح حتى يف املجتمعات غرِي امل�ص وقد فِطن املفكُرون يف االإ�ص
م الروحّي واخللقي، ورمبا ال نُد  املديّن والتكنولوجي ال ُيِكُن اأن يكون بدياًل عن التقدُّ
ــّي جوربات�صوف، الذي كتب يف )بر�صرتويكا(: )يِكُن  اأبلَغ من مالحظِة الزعيم الرو�ص
َهرة بِدّقٍة متناهية ولكْن اإىل جانب  ل اإىل مذنَِّب هايل وَتطرَي اإىل الزُّ ــواريخنا اأن ت�صِ ل�ص
ــحاً يف ا�صتخدام املنجزات  ــاً وا�ص ــارات العلمية والتكنولوجية نُد نق�ص هذه االنت�ص
ــد بداأ تدْهُوٌر تدريجّي يف القيم  ــوء احلّظ فلي�س هذا كلَّ ما يف االأمر؛ فق العلمية، ول�ص
ــاد ي�صِرى يف االأخالقيات العامة، وزاد اإدماُن اخلمور  االيدلوجية واملعنوية، وبداأ الف�ص
م عامَلَُه  ــية اليوَم هي اأن نَرفع من روح الفرد، ونحرَتِ واملخدرات واجلرائم. ُمِهّمُتنا الرئي�ص
ــل كلَّ ُقدرات املجتمع الفكرية  ــعى الأن نع الداخلّي، وُنعطَيُه قّوًة معنوية، ونحن نَ�ص
وكلَّ اإمكانياته الثقافية َتعَمُل من اأجِل ت�صكيل �صخ�ٍس ن�ِصٍط اجتماعيا، وَغِنيٍّ روحيا، 

وم�صتقيٍم، وَحيِّ ال�صمري(.
ــون الذي كتب يف اآِخِر ُكتبه  ــارد نك�ص ومثُل ذلك مالحظُة الزعيم االأمريكي ري�ص
ــويّل عقيدٌة  ــالم االأ�ص ــالم Beyond Peace(: )االإ�ص قبل وفاته بعنوان: )ما بعد ال�ص
ــتطيع اأن ُتغاِلَبه،  ــُة يف الغرب ال ت�ص ــات الروح، والعلماني ــتجيب حلاج قوية؛ الأنه َي�ص
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وكذلك العلمانيُة يف العامل االإ�صالمّي، اإّن حقيقة اأننا اأغنى واأقَوى دولٍة يف التاريخ ال 
تكفي، العامُل احلا�صم هو قّوُة االأفكار العظيمة(.

اأو مالحظُة ال�صيا�صّي االأمريكّي جون فو�صرت دال�س: )اإّن االأمر ال يتعّلُق باملادّيات؛ 
فنحن منتلك اأكرَب اإنتاٍج عاملّي يف املاديات، ولكننا بحاجٍة اإىل اإياٍن قويٍّ و�صلب وفاِعل، 

ومن دون هذا االإيان �صيكوُن كلُّ ما منلك قليال()17(.
واإّن احل�صارة الغربية بامتالكها للتقنية العالية وُمنَتجاتها من َمظاهِر القوة، وامل�صتوى 
اخلُلقّي االجتماعّي الذي تتَمّتُع به املجتمعاُت الغربية، ومظاهِر ذلك من احرتاِم حّرية 
االإن�صاِن وكرامِته، وت�صليٍم للروح الديقراطّي، وامل�صاواِة اأماَم القانون، و�صماناِت العدالة 
ــائدَة  ــفَة ال�ص ل ال�ص ــكِّ ما مع موازنِة ذلك بالتخلُِّف الذي ُي�ص ــيَّ الأفراِد املجتمع، وال �ص
ــتوى اخلُلقّي الهابِط يف جمتمعاته؛ حيُث ي�صوُد يف  ــالمّي، وبامل�ص لُبلدان العامل االإ�ص
ــان، كلُّ ذلك - مع اجلهِل  ــلُّط، وانتهاُك حقوق االإن�ص ــرٍي من احلاالت القهُر والت�ص كث
ِه �صورِتِه بالبَدِع واخُلرافات والتف�صريات اخلاطئة التي حلَقْت به على مرِّ  باالإ�صالم وت�صوُّ
�َس  ــور - اأَوَجد �ُصعوراً بالنق�س بني امل�صلمني جُتاَه الغرب واحل�صارة الغربية، وتعرَّ الع�ص

وا ملثِلها يف تاريخ االإ�صالم كلِّه)6(. �صُ امل�صلمون بذلك لفتنٍة رمبا مل يتعرَّ
* * * * * *

ــوان )احلرية  ــنوّي بعن ــداِر تقريٍر �ص ــاُت املتحدة االأمريكية على اإ�ص ــِت الوالي داأَب
ــامل يف حمايتها اأو انتهاكها للحرية  ــامل(، ويحاكم هذا التقريُر ُدوَل الع ــة يف الع الديني

الدينية)37()اأ(.
َجل والزيف،  ــن الدَّ ــلم م ــالمية على حتريِر امل�ص ز الدعوُة االإ�ص ــال بد من اأن تركِّ ف
واالنخداِع بدعوى احل�صارِة الغربية لنف�صها اأّنها مقيا�ُس الِقَيم، وميزاُن احلق والباطل، 
ُعها الغرب بغرِي تفوي�ٍس  وما هذا التقريُر اإال �صْرٌب من ا�صرتقاِق النا�س، واإال فباأيِّ حّق حُتاَكم الّدوُل واملجتمعاُت على معايرَي ي�صَ )اأ( 
من اأحد ف�صال عن ر�صاه، والتفكرُي العقالينُّ َيحُكم بوجوِد التناق�س الظاهر يف �صاأن احلرّية الدينية يف ِفْكر الواليات املتحدة 

فاتها. االأمريكية وت�صرُّ
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والنافع وال�صار.
ل على اهلل،  ــاِء والقدر والتوكُّ ــلمني باإياِنهم بالق�ص وداأََب الغربيون على تعيرِي امل�ص
َق خمدوعون  ِر امل�صلمني املعا�صرين وتخلُِّفهم، و�صدَّ ــوؤولّيَة تاأخُّ ُلوا هذا االإياَن م�ص وحمَّ
من امل�صلمني هذا االتهام، واندفعوا لدفِعه باأ�صاليَب اعتذارية، اأو بتغيرِي احلقيقة، مع اأّن 

ُز بني امل�صلم والكافر)6(. ل على اهلل من اأبَرِز ما ييِّ ق�صيَة االإيان بالقدر، والتوكُّ
ــلمني - هذا االأثُر  ــاعر املثقفني امل�ص ــذَر اأثُرُه يف اأفكار وم�ص ــرق الثقايفَّ املتج اإّن ال
ر ثقافِتهم  ــْعِف الثقة يف ت�صوُّ رات الثقافة الغربية و�ص ــوُّ الظاهر يف الثقِة املباَلغ فيها بت�ص
يات التفكرِي العقاليّن  ــلية - هو العامُل الرئي�س لعَمى هوؤالء املثقفني عن مقت�صَ االأ�ص

وعن اإدراِك حقائق الواقع)37(.
ــرِي قبول الغرب للتناُق�س ال�صارِخ بني   وبعد: فهل َبقَي لدى القارئ لب�ٌس يف تف�ص
ه ب�صفته اإن�صانا وَبنْيَ �صو�صاِئه املرتفعِة  انتهاِكه حريَة امل�صلم �ُصُلوكا وعبادًة، وانتهاِك حقِّ
ــان وحقوِقه، والتعايل على االآَخرين الذين  ح باحرتاِم حرية االإن�ص ــجيج يف التمدُّ ال�ص

عي انتهاَكُهم حلرية االإن�صان وحقوقه؟!)2(. يدَّ
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1- الدعوة اإىل الله:

ــُد بالقّوِة  ــنْي: القّوِة املعنوية، والقّوِة املادية، وُيق�صَ ــاأ الدوُل وتبَقى على اأ�صا�َص تن�ص
ــَث على جمموعِة  ُل الباع ــكِّ راِت الَعقدّية التي ُت�ص ــوُّ ــيُج االأفكار والت�ص ــة ن�ص املعنوي
ُر  َغ ُوجوِدها، وُيِكُن ت�صوُّ ْت ُم�صوِّ ــاِء الدولة، والتي ُعدَّ ــطة التي اأ�صهَمْت يف اإن�ص االأن�ص
ــْعِف اأَ�صناِدها املادّية واختالِلها - اإذا مل ُيوجد حَتدٍّ خارجيٌّ ُم�صادٌّ -  بقاِء الدولة مع �صَ
ــا، واأيُّ غفلٍة عن  ِغ ُوجوِدها لُهِوّيته ــوِّ ــاَء ُم�ص ــا املعنوية َيعني انته ِته ــّن َفْقَدها لقوَّ ولك
ُق  مات الُهوية للدولة اأو اإخالٍل بها اأو تهاُوٍن يف املحافظِة عليها هو عامُل هْدٍم يتحقَّ مقوِّ

اأثُره بقْدِر حْجِمه)6(.
ــعاف القّوة املعنوية للعامل االإ�صالمي ن�ْصَر فو�صى  ــتعماُر يف �صعيه الإ�ص اّتَخذ اال�ص
رات والقيم االإ�صالمية، وت�صجيِع الدعوة الدينية امل�صادة  فكرية للت�صوي�س على الت�صوُّ
ــيني الذين ُيعاِر�صون الي�صوعيِّني يف فرن�صا  ــري(، فكان من املالَحظ اأّن الفرن�ص )التن�ص
ــلطانهم، وكان من  ــالميِّ الواقعِة حتت �ص ــامل االإ�ص ــاَطُهم يف بلداِن الع عون ن�ص ــجِّ ُي�ص
ــالح - جتتمُع على  ــاّدِة امل�ص ــِة واملت�ص ــفاراِت البلدان الغربية - املتناف�ص املالَحظ اأّن �ِص

ت�صجيع و�صائل الغْزو الفكرّي.
ــاٍق  ــُط على َقدٍم و�ص ومن احلقائق اأّن التخطيط الغربيَّ الذي كانت اإجراءاُته تن�َص
ــري من ِقَبِل  ــار التن�ص ّيا النت�ص قاً ِجدِّ نة قد واَجه ُمعوِّ ــالمية ُمعيَّ ــرِي جمتمعاٍت اإ�ص لتن�ص
ى الُقَوى االإمربيالية  ــات اخلريية اخلليجية، فكان من الطبيعيِّ اأن تت�صدَّ �ص بع�ِس املوؤ�صَّ

ق اأو اإزالِته. الإ�صعاِف هذا املعوِّ
عّي االإ�صالمّي  نا عند تقييم احلْرِب الدعائية الغربية �صدَّ البذل التطوُّ األي�س من حقِّ
ــَفه باأنه: لي�س جمّرَد انتهاٍك حلريٍة �صخ�صية لالإن�صان بل انتهاٌك حلقٍّ من حقوقه  اأن ن�صِ

االأ�صا�صية، وحلريته يف العبادة)2(.
* * * * * *
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 Islam At The ــرَتق الطرق ــالم على ُمف ــد يف مقدمة كتابه )االإ�ص قال ممد اأ�ص
Crossroads( ما ياأتي:

ــوؤاُل ُيلَقى عليَّ مرًة بعد مرة: ملاذا اعتنقَت االإ�صالم؟ وما الذي جَذبك  )هذا ال�ص
منه خا�صة؟ وهنا يجُب اأن اأعرِتف باأين ال اأعِرُف جواباً �صافيا، مل يكن الذي جَذَبني 
ا من التعاليم، بل ذلك املجموَع املرتا�سَّ - مبا ال ن�صتطيُع له تف�صريا - من  تعليماً خا�صّ
ــتطيُع اليوَم اأن  ــافة اإىل منهاج احلياة العملية، وال اأ�ص ــك التعاليِم االأخالقية، باالإ�ص تل
ــالم على ما يبدو يل بناٌء  ــتهوتني اأكرَث من غريها؛ فاإّن االإ�ص اأقول اأيُّ النواحي قد ا�ص
ها بع�صا، فلي�س  ها بع�صا، وَي�ُصدَّ بع�صُ م بع�صُ ــنعة، وكلُّ اأجزائه قد �صيغْت ِلُيتمِّ تامُّ ال�صَّ
ِزٌن  هناك �صيٌء ال حاجة اإليه، ولي�س هناك نق�ٌس يف �صيء، نََتَج من ذلك كلِّه ائتالٌف متَّ
عْت  ــالم من تعاليَم وفرائ�َس قد ُو�صِ ــعور باأّن جميع ما يف االإ�ص ــو�س، ولعلَّ ال�ص مر�ص

َعها هو الذي كان له اأقوى االأثِر يف نف�صي(. مو�صِ
ــه: )نحُن نُعدُّ االإ�صالَم اأ�صمى من �صائِر  ــل )روح ال�صنة( من الكتاب نف�ص ويف ف�ص
النُظم احلديثة؛ الأنه ي�صمل احلياَة باأَ�ْصرها، اإنه يهتمُّ بالدنيا واالآخرة، وبالنف�س واجل�صد، 
وبالفرد واملجتمع، اإنه ال يهتمُّ فقط ملا يف الطبيعة االإن�صانية من وجوِه االإمكان بل يهتمُّ 

اأي�صا ملا فيها من قيوٍد طبيعية(.
ــريع االإ�صالمّي،  ــُح ِمفتاَح فل�صفِة الت�ص ــة من ممد اأ�صد تو�صِّ ــو�ُس املقتَب�ص الن�ص
نات الت�صريع، واالإفادُة اإىل  ــجاُم بني مكوِّ ــجاُم مع القوانني الطبيعية، واالن�ص وهو االن�ص
ــخرِي اهلل القواننَي الطبيعية وفطرِة االإن�صان التي فطَرُه اهلل عليها،  احلدِّ االأق�صى من ت�ص
ــان اأماَمها كما  ــِة اإلغائها؛ الأّن عاقبة ذلك هزيُة االإن�ص ِد عليها اأو ماول ــاِدي التمرُّ وتف

ك�َصفْت وتك�ِصُف عن ذلك جتاِرُب االإن�صان)39(.
ولالإ�صالم قوٌة ذاتية، مبا اأنه دين احلّق، واأّن االإن�صان مفطوٌر على تف�صيل احلّق على 
الباطل اإذا تبنيَّ له كالهما، واآيُة ذلك ما هو معروف باأّن االإ�صالم يف هذا الع�صر اأكرُث 
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ــُب كلَّ يوٍم قّمًة من ِقَمم الفكر والعلم،  ــاراً يف اأوروبا واأمريكا، وهو يك�ِص االأديان انت�ص
ّية لو�صول االإ�صالم على حقيقِتِه اإىل عقول النا�س،  وذلك كلُّه بالرغم من العوائق اجلدِّ

وبالرغم من ق�صور و�صائِل الدعوة و�صعِف الدعاة اإىل االإ�صالم)6(.
* * * * * *

ــعور التاريخّي والثقايّف بالبغ�صاء والِعداء لالإ�صالم لدى �صعوب الغرب ثم  اإّن ال�ص
ــر على م�صتوى العامل ومعرفَة  ــر احلا�ص ا يف الع�ص ا وفكريًّ ــيطرَة اليهود ونفوَذُهم ماديًّ �ص
ــالم كلُّ ذلك  ــطني اإمنا ياأتي من االإ�ص ــود اأّن اخلطَر احلقيقّي على دولتهم يف فل�ص اليه
ــري  ِلهم يف �ص ــادة، اأو بتدخُّ ــريحات املعَلنة للق ــوفة، بالت�ص ــَة احلرب املك�ص ــد حال اأوج

االأحداث ال�صيا�صية اأو امل�صترتة.
ــية النْهَج الِعلمايّن  ــالمي من الناحية ال�صيا�ص وانتهجت اأغلُب بلدان العامل االإ�ص
ــْمَن �صروٍط تختلف عن النهِج الِعلمايّن الغربّي،  تقليداً للغرب، ولكْن يف ظروٍف و�ص
ر من  ــرُّف والتحرُّ ــى وجه الغلوِّ والتط ــذت احلكوماُت بهذا النهج عل ــن ناحيٍة اأخ فِم
ــذا النهُج يف العامل  ــة، ومن ناحيٍة اأُخرى ُووِجه ه ــارية واالأخالقية الغربي الِقيم احل�ص
ــالمّي وعلى خالف عامل الغرب ُووِجه ب�صعوبِة التعاي�س اأو ا�صتحالِتِه بينه وبني  االإ�ص
ــالم؛ لكون اأّن االإ�صالم - على خالف امل�صيحية مثال - منَهٌج �صامل للحياة يف  االإ�ص

كّل جماالتها، ال َي�صتثني جماَل احلكم، اأو جمال االقت�صاد، اأو جمال االإعالم.
ــاخنة اأو باردة بني احلكومات وال�صعوب، وهذا  ــُع اأوجد حربا دائمًة �ص وهذا الو�ص

ا للن�صاط الدعوّي االإ�صالمي. يًّ ُل عائقاً جدِّ الو�صُع كان وال يزاُل ي�صكِّ
ــالم والدعوة اإليه،  ــًة لالإ�ص ــع ظروفاً معاك�ص وكان من الطبيعّي اأن يوِجد هذا الو�ص
ــّي اأن َيّتبع  ــل يف داخِله، وكان من الطبيع ــُب ب ــالمّي فح�ْص لي�س خارَج العامل االإ�ص
يات �صدَّ  ــالمّي، ولعلَّ من اأبرز التحدِّ ــاّدًة للتحرك الدعوّي االإ�ص اإجراءاٍت فعليًة م�ص
ُز على  ــَم بالقوة وال�صموِل الذي يركِّ ــالمية احلاجَز الفكريَّ الهائَل املّت�ِص الدعوة االإ�ص
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ُل دفاعاٍت  لة ت�صكِّ ــابقة م�صلِّ ــالم، وتزييِف احلقائق عنه، واإيجاِد اأفكاٍر �ص ــويِه االإ�ص ت�ص
ي�صُعب اخرتاُقها من ِقَبِل اأيِّ ن�صري للحّق وعدوٍّ للزيف والت�صليل.

ــولية والتطرُّف  ــة، مثل االأ�ص ــوديُّ رموزاً لغوي ــالُم الغربّي اليه ــد اخرَتَع االإع وق
ــي، فاأَوجَدْت لديه  ــَل يف العقل الباطن والواعي للمتلقِّ ــاب فعَلْت فعَلها الهائ واالإره

حالًة من »الفوبيا« �صدَّ االإ�صالم والعمل له)6(.
ــئولّيَتهم، ويعملوا على مكافحة  ــد علماَء االأمة اأن َيُعوا م�ص واإّن كاتَب املقالة ينا�ص
اخلطِر املحِدق من اأخطار الغْزو الفكرّي والثقايّف الّداِهم واأن َيحِر�صوا وهم على ثغرات 

االإ�صالم اأن ال ُيوؤَتى االإ�صالُم من ِقَبلهم)8(.
ــى اأن يكون مّتِفقا  ــاًل مبعن ــاُب الثقايّف ينبغي اأن يكون واقعًيا، عقالنّيا، فا�ص واخلط
ــلحة العامة)45(، ويهدف  ــس االأخالقية، نافًعا مبعنى اأن يكون مّتِفقا مع امل�ص ــع املقايي� م
ــِفِه منهًجا للحياة وطريقًة  ــلم على ا�صتعادة ثقِته باالإ�صالم بو�ص اإىل ماولِة َحْمِل امل�ص
ــراحة وال�صفافية  للعي�س)36(، وتوفرِي جوِّ احلرية الكاملة للتعبري عن الراأي، ومنتهى ال�ص
وال�صدق يف اخلطاب، واالبتعاِد عن كل ما ُيوؤّثر على احلوار، وذلك بالتقيُّد باأدب القراآن 
واأدب االإ�صالم، فال يكون جماٌل لهْمٍز، اأو ملز، اأو �صخريَّة، �صواٌء تتعلق باالأ�صخا�س، اأو 

تتعلق باالجّتاهات، اأو تتعلق باجلماعات)46(.
ز الدعوة االإ�صالمية على الك�صف عن حقيقِة َزْيف الِعلمانية  ومن الطبيعّي اأن تركِّ
ــِف الواقُع الذي ي�صهد بف�َصِل  ــالمّي، و�صوف ي�صاعُدها يف هذا الك�ص يف العامل االإ�ص
ــالميِّ يف كلِّ املجاالت التي �صيطرت على مراكز القّوة  العلمانية يف بالد العامل االإ�ص
ــواٌء ال�صيا�صية اأو االجتماعية اأو االقت�صادية  ــنوات املا�صية، �ص والقيادة فيها َطواَل ال�ص
ــحفيني ونفاُقهم وميوُلهم  اأو الثقافية، وواقُع الرموز الفكرية للعلمانية من الكّتاب وال�ص
ــفِّ اال�صتبداد والدكتاتورية، وا�صتعداُدهم يف كلِّ وقت لتغيرِي مواقِفهم  وانحياُزهم ل�ص
ــوف يكون من ال�صْهل اإعداُد ملّفات ملقاالٍت وكتاباٍت ظهرت  ومواقعهم الفكرّية، و�ص
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َع فيها اتفاُق كامب ديفيد، والفرتِة  يف مَدد ق�صريٍة للتحول ال�صيا�صّي، كالفرتة التي وقِّ
ــلو؛ حيُث ينقلُب يف اأعمال اأولئك الكّتاِب الباطُل اإىل حقٍّ  ع فيها اتفاق اأو�ص التي وقِّ
ــرِي بال�صالم العادل،  ــاِب اإىل التب�ص واحلقُّ اإىل باطل، ويتحّوُل التنديُد بالظلم واالغت�ص
ــروعا يكوُن  ا م�ص ــالِل االأر�س عماًل بطوليا وحقًّ ــون مقاومُة الظلِم واحت ــَدَل اأن تك وب

اال�صت�صالُم اخلياَر اال�صرتاتيجّي احلكيم.
رين الغربيني عن  ــاالت للمفكِّ ــن الكتب واملق ــيكون مفيداً انتقاُء جمموعة م و�ص
ــارة الغربية، والك�صِف عن جوانب عْجِزها وف�َصلها وعوامِل املَر�س املتجّذرة  نْقد احل�ص
ــادة الدعوة، كما  ــات، وجعُلها جزءاً من م ــِم طبيعتها، وترجمُة هذه الكتاب ــا بحْك فيه
ــن املهتدين من الغربيني،  ري ــَدرت عن املفكِّ ــتفادُة من الكتابات التي �ص ينبغي اال�ص
ــتى  ــفري االأملاين مراد هوفمان، وكتاب »بني �ص ــالم هو البديل« لل�ص مثل كتاب »االإ�ص
ــيحّي )احلزب االأملاين احلاكم( عبد  ــمّي الديقراطّي امل�ص اجلبهات« للمتحدث الر�ص
الهادي هوفمان )وال �صلَة عائلية بني الرجلني(، وكتاَبْي »الطريق اإىل مكة« و»االإ�صالم 
على مفرتق الطرق« للمهتدي النم�صاوي ممد اأ�صد، وِميزُة هذه الكتِب اأنها �صَدرت 
عن اأ�صخا�س عَرفوا احل�صارَة الغربية؛ الأنهم اأبناوؤُها فهم اأقَدُر على بيان احلقائق عنها)6(.
ــّي للقراآن( ومقارنَة  ــمى )باالإعجاز العلم ــّك اأّن البحوَث اجلديدة يف ما ُي�ص وال �ص
ــات نافعة، وقد  ــو�س القراآن َتهِدى اإىل معلوم ــفة حديثاً بن�ص ــق العلمية املكت�ص احلقائ

ــاحلاً لُيعَترب �صْمَن مفهوم االآية الكرية ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ  يكوُن بع�صها �ص
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾ ]ف�صلت: 53[، كما اأنها ُتعطى اإمكانية لفْهٍم جديٍد 

للن�س مل َيلَحْظُه املف�صرون من َقْبل.
ولكن َيِرد على املبالغة يف هذا االأمر ملحوظتان:

ـــالم فِهُموا الن�ّس القراآيّن على َوْفق  ــر االأول لالإ�ص ــلمني منـُذ الع�ص )اأ( اأّن امل�ص
ــو ُنوزع يف اأّن غـريه اأرجـُح  راتهم، وهذا الفْهُم يحتمُله النـ�س يف اجلملِة حتى ل ــوُّ ت�ص
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منه، واإذاً فلقائٍل اأن يقول: ملاذا ال يكون هذا املفهوُم الذي فِهَمه ال�صابقون - مادام ال 
يخالُف احلقائق العلمية - هو املق�صوَد بالن�ّس؟.

)ب( يف هذا الع�صر يدخل يف االإ�صالم )يهتدي( املفكرون واملثقفون واالأ�صخا�س 
ــق االقتناع ببحوث  ــالم عن طري ــبُة َمن اهتدى من هوؤالء لالإ�ص ــون، فكم ن�ص العاديُّ
ــّك اأنها ن�صبٌة قليلة، اأّما الكثريون فقد اهَتَدوا لالإ�صالم  االإعجاز العلمّي للقراآن؟ ال �ص
ــَح تعبرٍي  َ عن هذا اأو�ص ــريعه، وقد عربَّ ــُموِّ ِقَيمه، وبحكمة ت�ص ــن طريق اقتناعهم ب�ص ع

مّمُد اأ�صد يف كتابه »اال�صالم على مفرتق الطرق«.
ــس من عند غريه - يف  ــاع باأّن القراآن من عند اهلل ولي� ــُغ اأمر يف االإقن ــا كان اأبل ورمب
ــو�س القراآن - اأنه ال يوَجد ن�ّس يف  ــوف العلمية احلديثة ون�ص جمال املقارنة بني الك�ص
ــذا ال يتحّقق الأّى كتاب ُوجد يف ظروٍف  ــراآن الكرمي يخاِلُف احلقائق العلميـة، وه الق

ــابهة، وهذا يندرج يف معنى االآيـة الكرية ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ُم�ص
ــه، اأو تعار�س  ــاء: 82[، واالختالف يوجد لو ُوجـد تناق�س بني ن�صو�ص ڈ ﴾ ]الن�ص
بينها وبني الواقع )احلقائق العلمية مثال(، وهذا املعنى هو ما الحظه موري�س بوكاى يف 

كتابه »العلم البايبل والقراآن«.
ــري العلمّي،  ــاز العلمّي ال يكن اأن ُتوجد اإال بعد التف�ص ــُع اأّن دعوى االإعج والواق
وكما يوَجد تف�صرٌي علمّي قا�صر اأو خاطيء فكذلك يوَجد دعوى اإعجاز علمّي قا�صرة 

اأو خاطئة.
ــاَوم، والتي جعلت  ــمة التي ال تق ــاز يف القراآن هو قوُة التاأثري احلا�ص ــّر االإعج اإّن �ص
ــبياًل للمقاومة اإال ال�صدَّ عن  ــحر، وال يجدون �ص ــفونه بال�صِّ ــركني من قري�س ي�ص امل�ص
ــلت: 26[، وهذا املعنى هو الذي جعلهم  ــماعه فيقولون ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ ]ف�ص �ص

يعجزون عن االإتيان ب�صورٍة من مثله)4(.
ــرر من كثرٍي من  ــاًل فّعااًل يف التح ــاالت عام ــن املفرت�س اأن تكون ثورُة االت�ص وم
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ــد اآن االأواُن للتحرر من  ــالم، وق ــاَج حالة »الفوبيا« جُتاه االإ�ص ــي كانت ِنت ــم الت املفاهي
ــلبية وقيوٍد  ط، وما ترتب على ذلك من اإجراءاٍت �َص ــزل والتحوُّ ــة يف عملية الع املبالغ

على الدعوة.
ــرورّي  ــّد من التمييز بني املخاوِف الوهمية واالحتماالت الواقعية، ومن ال�ص وال ب
ــع، واإغالق الباب الذي جتيُء منه  ــد الذرائ ــُه اإىل خَطر املبالغة يف االأخذ مببداإِ �ص التنبُّ
ــور: »اإذا اأغلقَت بابك دون كّل باطٍل  ــح، ويف هذا من النافع االعتباُر بحكمة طاغ الري

فاإنك تطُرد احلق«.
ــعة االأفِق والت�صامِح جتاه الن�صاط الدينّي، وال �صيما  ال بّد من التحلي بكثري من �َص
ــوَف هو البديُل الوحيد عن  ــباب، موقنني باأّن الن�صاط الظاهر املك�ص ــاط ال�ص يف اأو�ص
ــلبية،  ــاط حتت االأر�س حيُث يكون بعيدا عن الرعاية واحلماية من املوؤثِّرات ال�ص الن�ص

وبذلك يكوُن ُعْر�صة لالنحراف والف�صاد.
ــر العوملة وانفتاح االأبواب اأماَم كّل ريح هاّبة ال يكون من العدل واحلكمة  ويف ع�ص
ــقِّ واالأمر باملعروف  ــس الإبالغ كلمة احل ــاّم اأن ال ُتتاح كلُّ الُفَر� ــالح الع ورعاية ال�ص

والنهي عن املنكر.
ــسُ هلل والبعُد عن حظوظ النف�س اأو روؤيِة  ــوة وماَء حياتها هو االإخال� اإّن روح الدع
العمل، وذلك َيقت�صي من الداعية دواَم املراقبِة والتدقيِق يف ما�صبة النف�س واختبار 
الواردات واخلاطرات، وعالمُة ذلك التحلِّي باال�صتعداد للبذل، والعزية على ال�صرب، 
ــوُد التوا�صَع يف  ــع، ولي�س املق�ص ــُن اخللق، والتوا�ص والبعُد عن الغلوِّ والتطرف، وح�ص

ــُع يف الفكِر والعلِم باالإيقان باأن ﴿ ڭ  ــكن، واإمنا التوا�ص اللِّبا�س، اأو املرَكب، اأو امل�ص
ــراء:  ]االإ�ص ﴿ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾  ــف: 76[،  ]يو�ص ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ 

85[، فَيف�صح من �صدره للراأي االآخر.

ــيطان وُغروره، وا�صتغالِله لطبيعة  ُظ خِلداع ال�ص ومن اأبرز عالمات االإخال�ِس التيقُّ
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ــتخدمه  ــان يف االعتداِد بالذات والرغبِة يف العلوِّ يف االأر�س، واحلذُر من اأن ي�ص االإن�ص
ــزِغ بني العباد  ــاء، والن ــيِة اإيقاِع العداوة والبغ�ص ــيطاُن يف حتقيق وظيفته االأ�صا�ص ال�ص

ڇ  ﴿ ڇ   ،]91 ــدة:  ]املائ ٹ ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ ٺ 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]االإ�صراء: 53[.

ع،  وللمعنى املتقدم فمن الطبيعّي اأن ُتتاح اأو�صُع الُفَر�س الأهل االحت�صاب والتطوُّ
را - على احلكومة؛ اإّن و�صيلَة احلكومة يف  ــوؤوليُة الدعوة ملقاًة -ح�صْ واأن ال تكون م�ص
ــت كالنائحِة املاأجورة، والتجِربُة ُتثبت  ذلك املوظفون املاأجورون، والنائحُة الثكلى لي�ص
ــروع الر�صمّي واالإجراء  ــاب يف نتيجة الدعوة اأبلُغ من اأثر امل�ص ع واالحت�ص اأّن اأثر التطوُّ

االإدارّي.
فِلتحقيق اأهداف الدعوة ال مندوحَة عن ت�صجيع َمن لديه ِهّمُة التطّوِع واالحت�صاب، 
والغالُب اأن يكون هوؤالء من ال�صباب من اجلن�صني، وعن تفادي ال�صماح باأيِّ عَقبات 

اأو عراقيل ُتثبِّط من ِهَمِمهم، وَتُفلُّ من عزاِئمهم.
ــدان الدعوة  دة يف َمي دة ومتجدِّ ــدِّ عة ومتع ــائَل متنوِّ ــُر احلديث و�ص م الع�ص ــدِّ ويق
ــر اإىل اأّن قطاعا  ــائل املتاحة، ولكن بالنظ ــتغالُل كلِّ الو�ص ــالم، ومن النافع ا�ص واالإع
كبرياً من اجلمهور امل�صتهَدف مل ُيَتح له َبعُد - ب�صبب الظروف االقت�صادية واملدنية - 
التعامُل مع و�صائِل االإعالم التي هي على درجٍة اأعلى من التعقيد فاإنه ينبغي ا�صتنفاُد 
االإمكانات االأكرِث ب�صاطًة وكلفة، فمثاًل َقْبَل التفكري يف القنوات الف�صائية واالأفالِم - 
التي يتطّلب اإنتاُجها م�صتًوى عالياً من التقنية، وكلفًة مادية كبرية - ينبغي اال�صتفادُة 

من االإذاعة امل�صموعة واالأ�صرطة امل�صموعة)6(.
* * * * * *

ــَمُح بالتفريق بني املطالب االأدبية واملطالب  ــد: )اإّن االإ�صالَم ال ي�ص قال ممد اأ�ص
ــٌر ال غنى  ــالِم على اأّن العمل عن�ص ــراُر يف االإ�ص العملية يف وجودنا هذا، وكان االإ�ص
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ــائل اخللقية �صديداً، فعلى كلِّ م�صلم اأن َينظر اإىل نف�ِصه على اأنه م�صوؤوٌل  عنه يف الف�ص
�صخ�صياً عن ن�صِر كلِّ اأنواع ال�صعادة وحَدُه، واأن َي�صعى اإىل اإقراِر احلق واإزهاِق الباطل 

ــداَق ذلك يف اآية من القراآن الكرمي: ﴿  ٺ  يف كّل زمان ويف كل ناحية، ونُد م�ص
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]اآل 
ــائل - ح�َصب تعاليم االإ�صالم - تفِر�ُس على االإن�صان من  عمران:110[، اإّن املعرفة بالف�ص

ُل االأفالطويّن بني اخلرِي وال�صر من غري حثٍّ  تلقاِء نف�صها العمَل بالف�صائل، واأما الف�صْ
ــٌق يف ذاته؛ اإّن االأخالق يف االإ�صالم حتيا ومتوت  ــّر فاإنه ف�ص على زيادِة اخلري وْمِو ال�ص

مع �َصْعي االإن�صانية لن�صرتها على االأر�س«)9(.
واالأدياُن غرَي االإ�صالم تتناوُل جانًبا من حياة االإن�صان، اأّما االإ�صالم فهو نظاٌم �صامٌل 

ومتكامل، ومنهجٌ كامل للحياة.
ــد: )اإّن اأف�صليَة ثقافٍة اأو ح�صارٍة على اأخرى ال تقوُم على ما لديها  يقول ممد اأ�ص
ــاطها االأخالقّي،  ــذا االأمر مرغوٌب فيه - بل على ن�ص ــة العلمية - ولو اأّن ه ــن املعرف م
ــانية، ويف هذا  ــة خمتِلف نواحي احلياة االإن�ص ــرِي وموازن ــى مدى قدرتها على تف�ص وعل
ــاج اإال اأن نّتبع اأحكاَمه؛ لكي  ــوُق كّل ثقافة اأخرى، وال يحت ــالم يُف االجتاه فاإّن االإ�ص
نحقق اأق�صى ما يكُن للب�صر حتقيُقه. ال تظهُر اإ�صارٌة اإىل اأّن الب�صرية يف حالتها احلا�صرِة 
ــّمنه االإ�صالم، ومل  ن من اإنتاج نظاٍم اأخالقّي خرٍي مما ت�ص ــالم؛ فلم تتمكَّ جتاَوَزِت االإ�ص
ــالُم يف معنى  ــا�ٍس عملّي كما فعل االإ�ص ــرية على اأ�ص ــع االأخّوة الب�ص ن من و�ص تتمكَّ
ــومات بني  ن من اإيجاد ُبْنيٍة اجتماعيٍة تتناق�ُس فيها اخلالفاُت واخل�ص االأمة، ومل تتمكَّ
ن  ــالم يف تنظيِمها املجتمع، ومل تتمكَّ ــريعة االإ�ص ــائها اإىل احلدِّ االأدنى كما يف �ص اأع�ص
ــان و�صعوِره باالأمن ورجاءاته االأخروية - واأخرًيا ولي�س اآخًرا -  من اإعالِء كرامة االإن�ص
�صعادته. لدينا كلُّ االأ�صباب لنعتقد اأّن االإ�صالم قد دلَّت عليه كلُّ االإنازات الب�صرية 
ِقها بزَمٍن طويل، وم�صاوًيا لذلك فقد  ّحتها قْبَل حتقُّ ال�صحيحة؛ الأّنه قررها، واأ�صار اإىل �صِ
َر الب�صرّي؛ الأنه  ــاحبت التطوُّ ــا النواق�ُس واالأخطاء والعقبات التي �ص دَلّت عليه اأي�ًص
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ــَرْفنا  ــُر هذه االأخطاَء بزمٍن طويل، ولو �ص ــوح قبل اأن يتبنّي الب�ص ٍة وو�ص ر منها بقوَّ حذَّ
ــًزا الّتباع هداية  ــة النظر الفكرية حاف ــاد الدينّي للفرد فاإّن يف وجه ــَر عن االعتق النظ

االإ�صالم العملية بكلِّ ثقة()47(.
* * * * * *

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ ڈ  ــاىل:  تع ــال  ق
ــالح العمُل الأن تكون كلمُة اهلل هي  گ ﴾ ]النحل: 97[. وركُن االإيان والعمِل ال�ص
العليا، واأن يكون الديُن هلل، اأن تكون ُم�صلماً حقيقيا، يعني اأن تخرج من عبادة العباد 
اإىل عبادة اهلل، ومن َجْور االأديان واالجتاهات الفكرية املنحرفة اإىل عْدِل االإ�صالم، ومن 
ــتِمّرة لتوعيته بهذه املعاين،  ــعتها، واالإن�صاُن يف حاجٍة دائمة وم�ص نيا اإىل �َص ــيِق الدُّ �ص

وتذكرِيه مب�صامينها، وتنبيِهه اإىل عوامِل االنحراف عنها)6(.
ــالح ال يكن اإغفاُل اأربعِة اأمور  ــول ال�صرعية لالإ�ص ُث عن االأ�ص واإننا حينما نتحدَّ

َور يف القراآن ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  اأ�صا�صية ت�صّمنتها �صورٌة من ق�صار ال�صُّ
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]�صورة الع�صر[.

ى لالإ�صالح  ــدَّ ــمن ذلك وْعُي َمن يت�ص ــيات: االإيان، وِمن �ص ُل هذه االأ�صا�ص اأوَّ
ُزه عن االأديان والثقافات االأخرى، ومن  ــالم وطبيعِته، والفوارِق التي متيِّ بحقيقِة االإ�ص

ذلك ما اأُ�صرَي اإليه �صابقا.
راته، وِحْر�ُس امل�صلح  ثانيها: تطابُق عَمِل امل�صلح ودعوِته مع مبادئ االإ�صالم وت�صوُّ

على تخلي�س عَمِله االإ�صالحّي من كلِّ �صائبٍة ال تّتفُق مع االإ�صالم.
ثالثا: تعاُوُن امل�صلح مع غريه من امل�صلحني، ومن باب اأوىل تفاِدى اأيِّ تعويٍق الأيِّ 

عمٍل اإ�صالحّي اآَخَر بالقول اأو الفعل.
ــون يف اهتماماتهم ومواهِبهم  ــّك اأن النا�س يختلف ــُق بهذا االأمر فال �ص ــا يتعلَّ وفيم
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وُقدراتهم فيجب اأخُذ هذا االأمِر يف االعتبار.
ــاأُله الرجُل عن اأف�صل االأعمال فُيجيبه  ــلم ي�ص ــلى اهلل عليه و�ص وقد كان النبيُّ �ص
ال�صالُة لوقتها، وي�صاأُله اآَخُر فيجيُبه برُّ الوالدين، وي�صاأُله ثالٌث فُيجيُبه اجلهاُد يف �صبيل 
ُف اأبا ذرٍّ الغفاريَّ ر�صي اهلل عنه باأنه اأ�صَدُق النا�س لهجة، ثم يقول له: يا اأبا  اهلل، وي�صِ

َرّن على اثنني. ذّر اإين اأراك �صعيفاً فال تاأمَّ
فاإذا اهَتمَّ الرجُل باالإ�صالح يف جَماِل ن�صِر العْلِم ال�صرعّي، واهَتمَّ اآَخُر به يف جَمال 
ــة، فاإذا  ــاد، واهتمَّ رابٌع به يف جمال ال�صيا�ص ــِة، واهتمَّ ثالٌث به يف جماِل االقت�ص التزكي
ــاٍل اأن تتقاَطَع َدعواُت  ــاالِت فال َيجوُز باأيِّ ح ــاُوُن بيَنُهم يف هذه املج ــُهِل التع مل َي�ص

قاً بالفعل اأو القول لعَمِل االآَخر. امل�صلحني واأن يُكوَن عَمُل اأحِدهم ُمعوِّ
ــالحيِة  قات للحَركات االإ�ص ــُظ اأّن الغفلَة عن هذا االأمِر هي من اأكرَثِ املعوِّ واملالَح
ــع الغفلِة عن  ــِز على جماٍل معنّيٍ م ــِب املبالغُة يف الرتكي ــدُرها يف الغاِل ــيوعا، وم�ص �ُص
ــدُرها املبالغَة يف ُروؤيِة العمل، والُعْجب،  ــة املجاالِت االأُخرى، كما قد يكون م�ص اأهمي

َب، والُغُلوَّ يف اعتباِر الذات. والتع�صُّ
قات؛ فكثرياً ما ُيجه�س  ــابرة والثباُت على االأمر ومقاَومة املعوِّ رابُعها: املثابرُة وامل�ص

احلركاِت االإ�صالحيَة ُفتوُر العزم، وكلُل االإرادِة، وا�صتطالُة الطريق)17(.
* * * * * *

ه للغْزو الغربّي يف  اإّن العامل االإ�صالميَّ مل يُكن يف يوٍم من االأيام منُذ اأن بَداأَ تعر�صُ
ــحوة النائم واإِدراك اجلانب ال�صلبّي للح�صارة الغربية  ئاً ل�ص َميدان الثقافِة ال�صريرة ُمهيَّ
ــر، ذلك اأّن االإن�صان مفطوٌر بطْبِعه على كراهية الظلم -  وؤٌ يف الوقت احلا�ص كما هو ُمهيَّ
اإذا كان �صادراً من غرِيه - حتى لو كان واقعاً على غريه، فكيف اإذا كان هو ال�صحية؟!
ــبحت فَر�ُس الوعي فيها اأكرَب - مّرِت  ــنوات االأخرية - وهي �صنواٌت اأ�ص ويف ال�ص
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ــية  ــَوٍر من الوح�ص ــَنِع املظامل، ظهرت يف �صُ ــلٍة من اأ�ص ــالمية ب�صل�ص املجتمعاُت االإ�ص
ِر ومبباركِته  ــانية، وقد �صدرت من العامل املتح�صِّ ِر لكلِّ املعاين االإن�ص والهَمجية والتنكُّ
مثال: يف ِفَل�ْصِطني، والبو�صنة والهر�صك، واأفغان�صتان، والعراق، بل اإّن ما كان االإعالُم 
ــتعباد يف ترك�صتان ال�صرقية  ــدَّ الظلم واال�ص ــُفه على حقيقته باأنه حركٌة �ص الغربي ي�صِ
ُر التحالُف الدويلُّ للق�صاء  ــِة الغربيِّني اإرهاباً يربِّ ــــان ال�صا�ص ــمري اأ�صبَح على ل�ص وك�ص

عليه)3(.
وبالرغم من الباأ�صاِء وال�صراء وزلزال القلوب الذي ُيعاين منه امل�صلمون يف اأكرَث من 
ــم، واملعاناِة من اجلوع واخلوف ونْق�ِس  ــُبّ عليه مكاٍن، وبالرغم من العذاِب الذي ُي�صَ
االأموال واالأنف�س والثمرات، بالرغم من التدمري والتهجري و�َصْيل الدماء اإال اأّن َمظاهر 

ُف يف كل وقٍت ويف كل مكان. االنت�صار لالإ�صالم ذاِته تتك�َصّ
ــانية  ــِتهم للقيم االإن�ص ــُع احلياة حُدوَد اإياِن هوؤالء االأعداء وممار�ص ــف واق ولقد َك�ص

الكونية: العدل، واحلرية، وامل�صاواة، والرحمة، والتعامل االإن�صاين.
ــر العوملة الثقافية وثورِة االت�صاالت واملعلومات الهزائُم االأخالقيُة الأعداء  ويف ع�ص
َرى ال�صامقَة الأخالقية االإ�صالم، واأن  االإ�صالم اأتاَحِت الُفر�صَة للب�صرية اأن َتْك�ِصف الُذّ

َتْكَت�صف اأنه وحَدُه الطريُق الإنقاِذ الب�صرية من َمهاوي الهالك وال�صقاء)47(.
ــاأٌة االآَن للتعرُّف على  ــالمّي ُمهّي ــَبق اأّن البيئة الفكرية يف العامل االإ�ص َمغَزى ما �ص
ــارة الغربية، واإدراك خَطِر وخَطِل املبادئ ال�صيا�صية الغربية يف  ــلبّي للح�ص اجلانب ال�ّص
العالقات الدولية، واأ�صبح امل�صلُم االآَن اأكرَث ا�صتعداداً للثقة مبنهج االإ�صالم، واأنه َطْوُق 

النجاة للعامَل اإذا اأراد اأن يتغلََّب على ُقوى ال�صّر)3(.
ــاُر االإ�صالم للبذل من ُجهده ووقِته  وهذا يف ذاته ُيعطي حافزاً لكلِّ من يهمه انت�ص
ــرَة موفورة طيبة،  ــادق يف اأنه َيزرُع لَيجني الثم ــحوباً باالأمل ال�ص وماله؛ اإذ يكون م�ص

وُموقناً باأنه ال يحُرث يف البحر)6(.
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ــى ُجهٍد لتوعية اجلماهري يف العامل  ــى اأهِل الفكر والراأي اأن يبُذلوا اأق�ص واإذاً، فعل
االإ�صالمّي باأمرين:

ــالمّي يف عالقة االإن�صان بغريه، واأنه ال ِخياَر للم�صلم - اإذا اأراد اأن  1/ املنهِج االإ�ص
ــج واملبادئ التي ُتبنى عليه، واأّن واجبه  ــلماً حقيقياً - اإال االلتزاُم بهذا املنه يبَقى م�ص

الدينيَّ يف ذلك ال يِقلُّ عن واجبه يف اأداء العبادات من ال�صالة وال�صوم واحلّج.
لبية للح�صارة الغربية، والتوعيِة بنتائج هذه اجلوانب  2/ ك�صِف حقيقِة اجلوانب ال�صَّ
لًة يف احلوادث الواقعية، ويف  َورها احلقيقية ممثَّ الفكرية والعملية، واالإحلاِح على تعرية �صُ
رين ال بق�صد اإثارة الكراهية �صدَّ الغرب، واإمنا اإثارُة الكراهية  ت�صريحات ال�صا�صة واملفكِّ

يرة يف الثقافة الغربية. �صدَّ املبادئ ال�صرِّ
ــة  نوا مناهَج الدرا�ص ــمِّ واأبلُغ اأثراً من كلِّ هذا اأن يهتمَّ املربون بهذه النواحي، وي�ص
ــُب بل يف  ــس، لي�س يف ماّدة التاريخ واجلغرافيا فح�ْص ــًة للوفاء بهذا الغر� ــَر كافي عنا�ص

غرِيها من مواّد الدرا�صة، وال �صّيما درو�ُس الدين.
ــى  ــلم، وتذكرِيه باأّن مقت�صَ وال بّد بعد ذلك وقبَلُه من اإنعا�ِس ُروح االأمل لدى امل�ص
دينه االإياُن الذي ال يتزعزُع باأّن ال�صالم ممكٌن على االأر�س، واأنها �صوف مُتالأُ عْداًل كما 
ُملئت َجوراً، واأّن نور اهلل - الذي ُتريد ُقوى ال�صرِّ اأو االإ�صراك اأن ُيطفئوه باأفواِههم - ال 

ُبّد اأن َيِتّم: ﴿ ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الروم: 6[)3(.
ر انت�صاَرُه بني املثقفني خا�صة، وبدون ُجهد  ــالم هي ما ُيف�صِّ اإّن نقاط القوة يف االإ�ص
ُيذَكر للدعوة اإليه، باملقارنِة مبا ُيبَذل من جهود يف �صبيل الدعوة للن�صرانية، وهي اأي�ًصا 
ــر حقيقَة اأنه اأ�صرُع االأديان انت�صاًرا على االأر�س، بالرغم من اجلهود التي ُتبَذل  ما ُيَف�ِصّ

الإعاقة انت�صاِره، وت�صخرِي االآلة االإعالمية لت�صويِهه والتنفرِي منه)47(.
ــرياً اأدبياً جمياًل  ــان عن هذا املعنى تعب ــوف الكاثوليكّي جاك ماريت ــربَّ الفيل�ص وع

حيث قال:
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ــق اأهدافه، وكذلك  ــل يف ُخفية لتحقي ــرُّ يعَم ــعد فرتات التاريخ كان ال�ص )يف اأ�ص
ــتمراٍر على حتقيق  ــور ُظلمًة يَظلُّ اخلرُي على اأُهبٍة دائمة يعمل با�ص فاإنه يف اأحَلِك الع�ص

انت�صاراٍت غرِي متوّقعة وغرِي ظاهرة()29(.
د اكت�صافه، وهذا الع�صُر الذي  اإّن طريق االإ�صالم اإىل القلوِب والعقول مفتوٌح مبجرَّ
ــال واملعلومات - ُيتيح للب�صرية ُفر�صًة لرمبا  ــه االآَن - بعوملته الثقافية وثورِة االت�ص نعي�ص
مل ُيَتح مثُلها من قبُل الكت�صاف االإ�صالم، وبهذا ُتْعَقد األويُة الن�صر لالإ�صالم، ويتحقُق 

موعود احلّق)47(.
ــى اإ�صالمه - باأّن كلمَة اهلل هي العليا، واأّن احلقَّ يعلو وال  ــلم يوؤمن - مبقت�صَ اإّن امل�ص

ُيعلى عليه، واأّن الن�صر يف النهاية للخري على ال�صر، والعزُة هلل ور�صوله وللموؤمنني.
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]التوبة[)29(.

ــة، وتاريُخ املقاومِة  ــالم بالقّوة املادية اأو املعنوي ــرب عاِجٌز عن مواجهة االإ�ص اإّن الغ
ــّد االحتاد ال�صوفيتّي �صابقاً  ــهيويّن واملقاومِة االأفغانية �ص ــطينية �صّد العدّو ال�ص الفل�ص
وحالًيا �صّد اأمريكا وحْلِف �صمال االأطل�صّي - رغم التفاُوت الكبري يف ميزان الُقَوى - 
لة وامل�صكنة والهوان  ــتمائة مليون من امل�صلمني اأّن �ُصعوَرهم بالذِّ كاٍف لُيثبت ملليار و�ص

اإمنا جاء فَقْط من عنِد اأنُف�صهم.
ــلمني وَذهاَب ريِحهم اإمنا هو فقط با�صتجابِتهم ملْكِر العدوِّ يف التفريق  اإّن ف�َصل امل�ص

ــم ﴿ ٻ ٻ پ پ  ــِن واخِلْذالن يف قلوبه ــم، ودخوِل الوْه ــاُزع بينه والتن
]اآل  ڭ ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ ھ  ــال:46[،  ]االأنف پ ﴾ 
ت  عمران:139[، وامل�صكلُة احلقيقية تْكُمن يف: كيف تدُخل يف القلوب احلقيقُة التي َعربَّ

ــران:126[،  ــات: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]اآل عم ــاُت الكري عنها االآي
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ــج:40[، ﴿ ڭ ڭ ۇ  ﴿ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]احل
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ ]ممد: 7[)43(.

وما على م�صلِم اليوم اإال اأن َي�صتيِقن باأّن الهزية احلقيقيَة لي�صت الهزيَة املادّيَة واإمنا 
ه اخلارجّي)29(. هزيُة الّروح، وهزيُة الروح اأو انت�صاُرها بيِد االإن�صان ال بَيِد عدوِّ

ــهد لذلك اأنه مع كلِّ  ــالم قادٌم، وَيرجع ذلك اإىل اأّنه احلق، وَي�ص ــار االإ�ص اإّن انت�ص
ــويه العاملّي لالإ�صالم والكيد الكبري يف حرِبه اقت�صادًيا وثقافًيا وع�صكرًيا ظّل  هذا الت�ص
ُم بنف�صه، فَيك�ِصُب لي�س الغوغاَء واجلهالء بر�صوة »الغذاء  االإ�صالُم يف واقع احلال يتقدَّ
فني يف الغرب من فال�صفة، وعلماء، وكّتاب، وق�صاو�صة،  والدواء«، اإمنا َيك�ِصب كباَر املثقَّ

﴿ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ ]يو�صف: 21[)43(.

ــالم اأن َيُعود العامل االإ�صالميُّ دولًة واحدًة مرتاميَة  ــرط انت�صاِر االإ�ص ولي�س من �ص
ُق باأن  ــها خليفة، وذاَت قّوٍة ع�صكرية غالبة؛ انت�صاُر االإ�صالم يتحقَّ االأطراف على راأ�ص
ا، واأن  ــاٍم دينيٍّ اأو ثقايّف اآخُر اأن يكون له ندًّ ــى ظاهًرا على الدين كِلّه، يعَجُز اأيُّ نظ يبَق
ــامًنا - ملن َيعي حقائَقُه، وتوَجُد لديه االإرادُة ال�صادقة اجلازمة لالنتفاع بهذا -  يظلَّ �ص

هور، واحلمد هلل اأواًل واآخًرا)47(. الن�صَر والظُّ
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2- اجلهاد:

ُه الهجوم ب�صفة دائمٍة وم�صتمرة اإىل اجلهاد، بدعوى اأنه اأداٌة للُعدوان على غري  يوجَّ
نه هذه العبارُة من اإيحاءات عِلَقْت بها من  ــمَّ �صة( مبا تت�ص ــلمني، واأنه )حرٌب مقدَّ امل�ص
ــُهم على قتال  ــلمني وحتري�صَ عهوِد التاريخ االأوربّي واالأمريكّي، واأنه َيعني جتيي�َس امل�ص

غرِيهم، وبذلك َيجعل امل�صلمني دائماً خطراً على ال�صالم العاملّي)48(.
ــاُء احلرب الباردة بني املع�صكر ال�صيوعّي واملع�صكر الراأ�صمايّل  ــَفْت �صو�ص لقد اأ�صْ
غطاًء على تلك الروح، ولكن ما اأن انتَهِت احلرُب الباردة بانهيار ال�صيوعية حتى �صار 
ــب ا�صم »العدّو االأخ�صر«،  ــالُم هو العدوَّ الظاهر يف ا�صرتاتيجية الغرب، واكت�ص االإ�ص
ــارعت وتريُة احلرب، وتعاظمت  ــم »العدّو االأحمر«، وت�ص ــم َمَلّ ا�ص وحَلّ هذا اال�ص
ــكرية، بل  ــرَب دعايٍة وحرَب اأفكار فقط، بل كانت حربًا ع�ص ــُتها، ومل تكن ح �صرا�ص

وحربًا قذرة)47(.
ــاّم حِلْلِف  ــن االأمني الع ــدر ع ــيِح قد �ص ــك الرت�ص ــٍن بذل ــريٍح ُمعَل  كان اأوُل ت�ص
ــماليُة الغربية«  ــي، ومنُذ ذلك الوقِت بداأِت التهيئُة حلرٍب باردٍة بديلة، »الراأ�ص  االأطل�ص
ــالم  ــٍر من مظاهر هذه احلرِب قرُن االإ�ص ــالم«، وبَرَز من وقٍت مبكِّ ــة »االإ�ص يف مواجه
ــولية« و»العنف«؛ ففي الن�صف االأّول من الَعْقِد االأخري للقرن املن�صرم كانت  بـ»االأ�ص
اأوروبا كلُّها ت�صاهُد فيلم »االإرهاب يف �صبيل اهلل«، وكانت اأمريكا ت�صاهُد الفيلم الوثائقي 

»اجلهاد يف اأمريكا«)2(.
ــية اأدَخلها يف حا�صوبه ال�صخ�صّي،  ــنواٍت ُعني اأحُد الباحثني بو�صع فر�ص وقبل �ص
ــلٌة بهذه الفر�صية، وكان  ــد االأحداَث وت�صريحاِت ال�صيا�صيني التي لها �ص وظل ير�صُ
ــْكِل هَرم  ــية يف �ص ــيَته؛ لقد َبنى هذه الفر�ص َيدَه�ُس كيف اأّن الوقائع ظلَّت توؤّيُد فر�ص
ــات  ــات اخلريية واملوؤ�ص�ص ــط املوؤ�ص�ص َكَتب على ُثلثه االأعلى اجلهاد، وعلى ُثلثه االأو�ص
ــالم - يف �صراع  املالية، وعلى قاعدته القيم واملبادئ، وقد افرَت�س اأّن الغارة على االإ�ص
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ــوف يكون هدُفها االأول اجلهاد، وهدُفها االأخرُي القيَم واملبادئ ُمروراً  ــارات - �ص احل�ص
باملوؤ�ّص�صات اخلريية واملالية)29(.

* * * * * *

ــوعاً  ــاُل العالقات بني الدول من اأبرِز املجاالت التي عندما تكون مو�ص ُيعترب جم
ــلم ُيدِرك من املقارنة الفارَق الهائَل بني  ــلماً اأو غرَي م�ص للمقارنة فاإّن املقاِرن املحايد م�ص
�صموِّ االإ�صالم وعدالِته واإن�صانيته، واالنحطاِط اخلُلقّي للثقافة املعا�صرة، وهمجيِتها، وال 

اإن�صانيتها، �صواٌء يف حالة ال�ّصلم اأو احلرب.
ــلحة القومية  ــرة على )امل�ص ــك اأّن العالقاِت بني الدول ُتبنى يف الثقافة املعا�ص ذل
ُه  ــو الدافُع الرئي�س، واملوجِّ ــة - والقّوة(، وهذا املبداأُ يف احلقيقة ه ــة االأناني - اأي الذاتّي
د ل�صلوك قاطِع الطريق، اأو ِع�صابِة االإجرام، اأو احليوانات يف الغابة، الفرُق اأن ما  واملحدِّ
عى باأنه م�صلحٌة قومية اأو وطنية ال يكون دائماً م�صلحًة حقيقية للوطن، واإمنا م�صلحٌة  يدَّ

موهومة، اأو م�صلحٌة لطائفٍة ذات ُنفوذ.
ــانية هو  ــرُي مرافق احلياة واإهانُة الكرامة االإن�ص ــفُك دماء االأبرياء وتدم واإذا كان �ص
ــو احلكُم على نتائج  ــان، فما ه ــرِّ والهمجية واالنحطاِط االأخالقي لالإن�ص مقيا�َس ال�ص
احلروب يف ال�صنوات االأوىل للقْرِن احلادي والع�صرين يف اأفغان�صتان والعراق وفل�صطني 
ية الدماء امل�صفوكة لالأبرياء من االأطفال والن�صاء والرجال غرِي املقاتلني،  ولبنان، من َكمِّ

وحجِم التدمري الذي اأ�صاب مرافَق احلياة، واأنواِع االإهانة للكرامة االإن�صانية؟
ــل اإليه  ــان اأن يتخّل�َس من ِخْزي هذا احلكِم؟ بالرغم مما و�ص ــتطيُع االإن�ص فهل ي�ص
من ُذًرى �صامقٍة يف املعرفة والتقنية، واخرتاع و�صائل الّرفاه، والعلِم بظاهر احلياة الدنيا 
ن، واالأخالق الكونية،  مُّ االآذان من �صجيٍج عن دعاَوى التمدُّ وتنظيِمها، وبالرغم مما ُي�صِ

م، والتنوير، واحلداثة. والتقدُّ
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ــالم العالقاِت بني الدول -  ــئوم ُيقيم االإ�ص وعلى عك�س هذا املبداإِ الهمجّي امل�ص
لم - على العدل، العدِل احلقيقّي ذي امليزان الواحد،  �صواٌء يف حالة احلرب اأم حالة ال�صَّ
ــلم بغريه فرداً اأو جماعة اأو دولة،  ــالم هو احلدُّ االأدنى يف عالقة امل�ص فالعدُل يف االإ�ص
ــامل واملحاِرب، قال تعاىل:  ــِديق والعدّو، مع امل�ص العدُل مع القريب والبعيد، مع ال�صّ

ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ ۓ 
ــدة: 8[، ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]املائ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]النحل: 90[)15(.

* * * * * *

ــان يف حالِة  ــلوك االإن�ص ــالمّي وغرِيه على �ص وللُمقارنة بني اآثاِر تطبيق املنهِج االإ�ص
َة مّرات وهي )مدينة  ــْت للَغْزِو والفتِح عدَّ �صَ ــرب والغْزو ُيِكُن ذكُر مثاِل مدينٍة تعرَّ احل

القد�س(.
ــيِة والبيزنطية  ــني االإمرباطوريتني الفار�ص ــة واأثناَء احلرب ب ــي عام 615 ميالدي فف
ــتوَلْوا عليها فكيف مت ذلك؟ �صّجلْت كتُب  ــروها، ثم ا�ص غزا الفر�ُس )القد�س( وحا�ص
عة، واأُحِرقِت  ــّكان يف مذابَح مروِّ التاريخ اأّن املدينَة اأُحِرقْت، وُنهَبت، وجَرْت دماُء ال�ص
ــه، وَحَمل الفر�ُس  ــيَح ُولد في ــارى اأّن امل�ص الكنائ�س، واأُهني املكاُن الذي َيعتقُد الن�ص
ى  ــمَّ ــليُب امل�ص ــاِت غنائَم حْرب، ومن بينها ال�ص ــم اإىل بالدهم النفائ�َس واملقد�ص معه

لب عليه. True Cross الذي َيعتِقُد الن�صارى اأّن امل�صيح �صُ

َ جَمرى احلرب بني االإمرباطوريتني، وغَلَب الروُم البيزنطيون  ِع �صنني تغريَّ وخالَل ِب�صْ
الفر�َس وحا�صروا القد�س، ثم دخلوها فاأحَرُقوا، ونَهُبوا، وقَتُلوا َمن كان فيها من الفر�ِس 

واليهوِد الذين كانوا �صاعُدوا الفر�َس يف اجلولة االأوىل؛ نتيجًة لِعدائهم للن�صارى.
وبعد َحوايَل ع�ْصِر �صنوات حا�صَر امل�صلمون القد�َس - بعد انت�صاِرهم على الروِم يف 
ــان، ومل ُينَهب  وقعة الريموك، وبعَد هزيتهم جلي�س اأرطبون - ثم دخُلوها فلم ُيقَتْل اإن�ص
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ــة، والذي َيقراأُ االآَن هذه  ــّكان ما ُعِرف بالُعهدِة الُعَمِرّي ــلمون مع ال�ص بيت، واأَْبرَم امل�ص
ــٍر  ر اأّنها معاهدٌة مّتْت بني غاٍز منت�ص ــوَّ الُعْهدَة دوَن علٍم بُظروِف اإبراِمها ال ُيِكُن اأن َيت�ص

وَمغُزوٍّ مهزوم!، لقد كانت تلك املعاهدُة مثاال نادراً لت�صاُمح املنت�صر.
ــليبيون القد�س، ثم دخلوها فَقتلوا ال�صّكاَن امل�صلمني  ــنًة حا�صر ال�ص وبعد 464 �ص
خون  َلُه املوؤرِّ ــجَّ ــن الفظائِع ما �ص ــروا، وارتَكُبوا م ــاال، ونَهُبوا، ودمَّ ــاًء واأطف ــااًل ون�ص رج

االأوربيون يف ذلك الوقِت وَبعَده.
ــر �صالُح الّدين االأيوبيُّ  ــلمني، وحا�ص وَبعَد مروِر اأَقلَّ من قرٍن ردَّ اهلُل الكّرَة للم�ص
ــلوِك الفاحتني امل�صلمني،  ــورُة �ُص رت �ص ــلمون القد�س، ثم دخلوها فتكرَّ ــُه امل�ص وجي�ُص
ــلمون من  ــخ االأوربية - يف ذلك الوقِت وبعَدُه - مبا اأَظَهره امل�ص ــِهدْت ُكتُب التاري و�َص

ت�صاُمٍح وَعْدٍل ورحمة.
وعندما اأهلَّ القرُن الع�صرين كانت القد�ُس مدينًة مفتوحة، ال�صيادُة احلكومية فيها 
ــاِكُنهم عدٌد من امل�صيحيني من ال�صّكان االأ�صليني واملهاجرين، وعلى  للم�صلمني، ُي�ص
ــرين األفا من اليهود، وجزٌء كبرٌي  ــٍة وع�ص ــِطنَي كلِّها عدٌد ال َيِزيُد عن خم�ص اأر�ِس ِفَل�ْص
ــهيونية  ــَر؛ نتيجًة للحركِة ال�ص ــَع ع�َص منهم َقِدَم ِخالَل الَعْقِد االأخرِي من القْرِن التا�ص

النا�صئِة يف اأوروبا.
ــون - من اأوروبا ومن  ــريَن كان اليهوُد - الغزاُة القادم ــاِف القرِن الع�ص وقبَل انت�ص
ــوا القد�س، وحلُّوا  ــني، واأقاموا دولَتُهم، ودخُل ــزاٍء اأخرى من العامل قد بلغوا مالي اأج

ُلوا اإىل الجئنَي يف اأجزاٍء من ِفَل�ْصِطنَي وخارَجها. لَّ ال�صّكان االأ�صليني الذين حتوَّ َمَ
ــاباُت الهاجانا، واأرجون،  ذتها ِع�ص وكان ذلك يف اأعقاِب عملّياٍت اإرهابية فظيعة، نفَّ

و�صترين، وغرُيها من الِع�صاباِت االإرهابية اليهودية.
ــَوراً من الفظائِع  ْويّل وغرُيها �صُ ــليب االأحمر الدَّ مِة ال�ص ــمنت تقاريُر منظَّ لقد ت�ص
ــني من اأعماِل القد�س، التي وَقعْت قبَل فْجِر  االإرهابية املرتكبة، مثل: جمزرة َدْير يا�ص
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ــابة اأرجون َتعِمُد  ــاباُت بقيادِة ِع�ص اجلمعة يف 10/اأبريل 1948م، حيُث كانت الِع�ص
عِب  ــداً اإىل قْتِل الن�صاء واالأطفال، م�صتعِملًة اأحياناً ال�صكاكني واخلناجر؛ ِلَبثِّ الرُّ ق�صْ
ــَف  ــلَّ َملَّهم الُغزاُة اليهود، وقد َو�ص ــم على تْرِك بالِدهم؛ لَيُح ــكان وَحْمِله يف ال�ص
�صابُط املخابرات يف الهاجانا )مايري بائبل( يف تقريِره الذي كتبه عن جَمزرِة َدْير يا�صني 
ــوا َيذهبون من بيٍت اإىل  ــَف املجزرَة بقوله: »اإّن اجلنوَد كان ــاِهَد ِعيان - و�صَ - وكان �ص
ــَرخاُت  ــَمُع من داخِل البيوِت �صَ ــت َيرُمون وَينهُبون، وَينهبون وَيرُمون، وكانت ُت�ص بي
ِمني عقلياً يف ِقّمة  ــاًء واأطفاال، كان اجلنوُد كاأمنا كانوا جمُذوِبني ُم�صمَّ العرِب عجائَز ون�ص

االإثارة«.
َذت املجزرَة يهو�صوا جدرو دن�صك:  ــابِة اأرجون االإرهابية التي نفَّ ــابُط ِع�ص وقال �ص
ــفيَتُهم، كما ُقْمنا بت�صفيِة اجلرَحى،  ْرنا ت�ص ــحاب قرَّ نا قبَل االن�ص ــرى ولكنَّ »اأَخْذنا اأ�ص

وقَتْلنا الن�صاَء الاّلتي مل ُي�صِرْعَن بالو�صول ملنطقِة جتميع االأ�صرى«.
ــُم هاجانا عَلناً، بالرغم  ــِة بحيُث انتقدها بن غوريون زعي ــت املجزرُة من الفظاع كان
ــف مناحيم  ــالح، وقد َو�صَ ِت القَتلَة بال�ص ــْت على العملية، واأمدَّ ــن اأّن هاجانا وافَق م
ُقو االأُفق،  بيجن قائُد ِع�صابة اإرجون )I.Z.L( الذين انَتقُدوا املجزرَة باأّنهم منافقون، �صيِّ
وكاذبون، وبعَد انتهاِء املجزرِة اأر�صل بيجن ر�صالَة تهنئٍة جلنوِده قال فيها: »اقَبُلوا تهنئتي 
ــباِط واجلنود، كلُّنا فخورون  عن العمِل الرائع الذي ُقمتم به، اأبِلُغوا تقديري لكلِّ ال�ص
بالقيادة املمتازة وروِح القتال العاليِة يف هذه املعَركِة الكبرية، قولوا للجنود لقد �صنعُتم 
وا يف مثِل هذا العمل حتى  ــَتِمرُّ ُكم الهجوَم، واالنت�صار، ا�ص ــنِّ ــرائيل، ب�َص تاريخاً الإ�ص
ــوف ُنهاِجُم ونَ�صَحُق العدّو، يا  ــني يف كلِّ مكان �ص ــاِر االأخري، كما يف َدْيِر يا�ص االنت�ص

ق االنت�صار«. َتنا لُنحقِّ اإلهي! يا اإلهي! لقد اخرَتْ
ــذه املجزرِة!، وكيف  ــليب االأحمر العامليِة َفظاعَة ه ــَف تقريُر منظمِة ال�ص لقد و�صَ
ــاَقَط منها الدماُء التي َعِلقْت بها  ــِت املجّندُة اليهوديُة َتنُف�ُس يَدها يف الهواء لتت�ص كان
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ر هذه  ــاء واالأطفال، وَكَتب فيما بعُد مناحيم بيجن ُيبــرِّ بعد َذْبِح َمن ذبَحْتُه من الّن�ص
املجزرة: )كان لـهذه العمليِة نتائُج كبرية؛ فقد اأُ�صيب العرُب - اأي ال�صكان االأ�صليون 
ون مذعورين، فلم َيبَق على اأر�س  ــني بالهلع، فاأَخذوا َيِفرُّ ــاِر اأخبار َدْير يا�ص - بعد انت�ص
ِفَل�ْصِطني اإال 165.000 فل�صطيني، بعد اأن كان عدُدهم يزيُد عن َثمامِنائِة األف، لوال َدْير 

يا�صني ما كان ُيِكن لدولِة اإ�صرائيل اأن َتظَهر للوجود()3(.
ــابَقت  ــرائيل«، وت�ص ــًة لتلك الفظائع االإرهابيِة اأعَلن اليهوُد قياَم دولتهم »اإ�ص ونتيج
ــح بيجن جائزَة نوبل  ــِة ُعقوٍد من الزَمِن ُمن ــرية لالعرتاف بها، وبعد ثالث ــدوُل الكب ال

لل�صالم!، وذلك قبَل ُمّدة ق�صريٍة من قيامه بحرب لبنان)9(.
ــة اأن يقتنع القارئ  ــن هذه املقارن ــوُد م ــن التنبيه اأن يذَكر اأنه لي�س املق�ص ــيٌّ ع  غن
ــة والعنف  ــن الُعدواني ــوؤولٌة ع ــة م�ص ــرانيَة واليهودي ــيَة والن�ص ــان املجو�ص ــاأن االأدي  ب
ــرية، واإمنا املق�صوُد  ــلوك اأتباعها؛ اإّن العدوانية جْزٌء من الطبيعة الب�ص  الذي جتلَّى يف �ص
اأن يقتنع القارُئ باأّن االأديان املذكورَة اأخفَقْت يف تروي�ِس الطبيعة الب�صرية يف حنَي َنَح 

االإ�صالُم يف ذلك)3(.
* * * * * *

اإّن اأ�صواأ ال�صرور يف عالقة االإن�صان باأخيه االإن�صان �صفُك الّدم، والف�صاُد يف االأر�س، 
ــاىل: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾  ــوِّ فيها، قال تع واإرادُة العل

ــاىل: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ــال تع ــرة: 30[، وق ]البق
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ــال عن اليهود: ﴿ ڎ ڎ ڈ  ــرة[، وق ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]البق
ــراء: 4[، وقال عن فرعون: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڈ ژ ژ ڑ ﴾ ]االإ�ص
ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ﴾ ]الق�ص�س: 4[، وقال �صبحانه: ﴿ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
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وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ﴾ ]الق�ص�س: 83[.

وال َي�صمح االإ�صالُم ب�صفك دم االإن�صان اإال يف �صبيِل مكافحة هذه ال�صرور الثالثة، 
ــاىل: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  قال تع
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ﴾ ]املائدة: 32[.
ــال، والعر�س، قال  ــوُم الّدم، وامل ــل مع�ص ــان يف االأ�ص ــالُم يعترب اأن االإن�ص فاالإ�ص
العالمة ابُن دقيق العيد: )االأ�صُل عدُم اإتالف النفو�س، واإمنا اأُبيَح منه ما يقت�صيه دفُع 

املف�صدة(.
ــَبق فاإّن االإ�صالم َيدين كلَّ احلروب، ويعترُبها يف ُحكِمه غرَي م�صروعة  ونتيجًة ملا �ص
ــمُلها عداًل يف ال�صلوك، واأكرُثها  ما عدا اجلهاد، الذي هو اأعظُمها ُنباًل يف الهدف، واأ�ص
ــاد - ما ُيحَكم بقواعَد  ــانية، بل ينُدر يف احلروب - غرَي اجله ــة لالعتبارات االإن�ص رعاي
ــالق، ورعايَة االعتبارات  ــَق العدل، وااللتزاَم باالأخ ــَمُن لها ُنبَل الهدف، وتطبي ت�ص

االإن�صانية)15(.
ــَر معًنى، اأّوُلها جهاُد النف�س كما  ــالم يعني ثالثَة ع�ص ــطلح اجلهاد يف االإ�ص اإّن م�ص
نُه  ــه يف ذات اهلل(، ومنها ما ت�صمَّ ــريف: )املجاهُد َمن جاهد نف�َص جاء يف احلديث ال�ص
ــر(، اإال اأّن من هذه  ــلطان جائ ــُل اجلهاد كلمُة حقٍّ اأماَم �ص ــريف: )اأف�ص احلديُث ال�ص

املعاين - بال �صّك - بْذَل النف�ِس واملال لقتال العدّو)48(.
ــثِّ عليه، وَوْعِد  ــاِن بالثناء على اجلهاد، واحل ــّنُة النبوية مليئ ــراآُن الكرمي وال�ص والق

ــُة الكرية: ﴿ ۇ ۇ ۆ  ــرد يف ذلك اإال االآي ــزاء، ولو مل ي ــِل اجل املجاهدين باأف�ص
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 
 ]111 ــة:  ]التوب جئ ﴾  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
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لكانَْت كافية.
واجلهاُد يف االأ�صل فر�ُس كفايٍة على الرجال املكلَّفني القادرين على القتال، ب�صْرِط 
ر  َنهم لذلك ويلُّ اأمِر امل�صلمني، اأو َح�صَ اإْذن الوالدين، ويكون فْر�َس عنٍي عليهم اإذا عيَّ
ــُع راية اجلهاد اإال لالإمام اأو من  ــدوُّ البلَد الذي ُيقيمون فيه، اأو احتلَّه، وال يجوُز رف الع
ــلمني اأو طائفٍة منهم االفتئاُت  ــه، حيُث يكون ذلك ممِكنا، وال يجوُز الآحاد امل�ص �ص ُيفوِّ

على االإماِم اأو على جماعٍة امل�صلمني باإعالن اجلهاد)15(.
ــرَث احلروب عدالة،  ــرعية - اأك ــذا املعنى ُيعَترب - بقيوِده واأحكامه ال�ص ــاُد به واجله
ــحاً من مقارنة  ــانية، وَيظهُر هذا وا�ص ــا هدفا، واأكرَثها مراعاًة لالعتبارات االإن�ص واأنبَله

اجلهاد يف االإ�صالِم باحلروب االأخرى التي َت�صتِعدُّ لها الدَوُل احلديثة ومتاِر�ُصها.
اجلهاُد يف االإ�صالم حتُكُمه ثالثة مبادئ:

ــلحة القومية اأو ما  ــبيل اهلل؛ فاحلرُب الأجل امل�ص )1( الغايُة النبيلة باأن يكون يف �ص
عى اأنه م�صلحٌة قومية اأو الأْجل امل�صلحة ال�صخ�صية ال تكوُن جهادا. ُيدَّ

)2( اأن يكون القتاُل �صدَّ من يقاِتل امل�صلمني؛ فامل�صامل ال جماَل لقتاله.
ــكرية االنتقامية اأو التي  ــرورَة الع�صكرية؛ فالعملياُت الع�ص )3( اأن ال َيتجاوَز ال�ص

ُذ ا�صتجابًة لعواطف احِلْقد والبغ�صاء ال ُتعترَب جهادا. تنفَّ
وجتَمُع هذه املبادَئ االآيُة الكرية: ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾ ]البقرة: 190[.

ــلمني وغرِيهم مل ُيلتَزم فيها  ــلمني وبني امل�ص ــخ ُوجدت حروٌب بني امل�ص ويف التاري
باملبادئ امل�صاِر اإليها، ولكّن مثَل هذه احلروِب مل ُتعترَب جهاداً يف اأيِّ وقت، ال من ِقَبِل 

املوؤرِّخني وال من ِقَبل الفقهاء.
ــّنها الدوُل احلديثة، وُتعترَب عاراً على  ــيئاً ِمْثَل احلروب التي َت�ُص واجلهاُد ال يعني �ص
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ــة ِجهاٌز ُيعَنى  ــْمن اأجهزتها االإداري ــد دولٌة حديثة ال يكون من �صِ ــانية، ال توَج االإن�ص
ب�صوؤون احلرب حتى لو كانت ُمايدًة معرَتفاً بحيادها ك�صوي�صرا، وال توَجد دولٌة لي�س 

لديها خمزوُنها من االأ�صلحة، وم�صاريُعها للتدريب على القتال.
ن اأنه يف  ْويل الأبحاث ال�صالم تقريَرُه الذي ت�صمَّ يف 2005/6/7 اأ�صَدَر املعهُد الدَّ
عام 2004م بلغ اإنفاُق ُدَول العامل على املتطلَّبات الع�صكرية 1035 مليار دوالر، وبلغ 

اإنفاُق دولٍة واحدة ن�صَف هذا املبلغ.
ــامل يكفي لتدمرِي الكوكب  ــلحة الدمار ال�ص نة من اأ�ص ــل اإّن خمزون دولٍة معيَّ وقي
ــت  ــتعدادات لي�ص ــذه النفقاِت واال�ص ــيٌّ اأّن ه ــّرة!، طبيع ــَرَة م ــبَع ع�ْص ــّي �ص االأر�ص

لال�صِتعرا�س اأو الرتفيه.
ــاء واملدنيِّني 20% من  ــرين كان القتلى من االأطفال والن�ص ــة القرن الع�ص ويف بداي

قتلى احلروب، ويف نهايته بلغت هذه الن�صبُة %80.
ــن اأن تكون ُجزاأً من عامل  ــَتهلَّ القرُن احلايل بحرٍب غريبة، حرٍب عَبثية، يك وا�ص
ْعُف  ــعيفٍة فقريٍة اأنهكها �صَ »كافكا«!، احّتدْت اأربعون دولة يف حتالف َدْويّل لغْزو دولٍة �ص
عت دولٌة واحدٌة  ــوارد، واجلفاف، واحلرُب االأهلية، ومن بني هذه الدوِل االأربعني ادَّ امل
عَي اأّن  ــروؤ اأن تدَّ ــن الدول االأخرى مل جَت ا م ــن النف�س، ولكّن اأيًّ ــا حتاِرُب دفاعاً ع اأّنه

لْت تهديداً لها، اأو اأّن من املحتِمل اأن متثِّل تهديداً لها)48(. اأفغان�صتان مثَّ
ــانية وقواعـِد  ْويّل للَمعايرِي االإن�ص اإّن انتهاَك القوات الربية واجلوية فـي التحاُلف الدَّ
ْولية مل ي�صُدْر فقط عن القادِة الع�صكريني، بل �صاندْتُه  ْويّل واالتفاقاِت الدَّ القــانون الدَّ
ــّي عن املذبحة  ــة، وكان موقف االإعالِم االأمريك ــاِل الدولة وال�صيا�ص ــريحاُت رج ت�ص
فه الكاتُب وال�صيا�صيُّ الَكَندّي  ــرى طالبـان يف قلعة »جاني« بحيُث و�صَ الفظيعة الأ�ص

�صتيفن جوانز باأن: )اجّتـــاه االإعالم االأمريكّي ال اأَ�صمع، ال اأَرى، ال اأَتكّلم()3(.
ــاِر اإليها؛  ــن املقارنُة بني مثِل هذه احلرب وحرِب اجلهاد املحكومة باملبادئ امل�ص يك



الطريق اإىل احلرية

- 124 -

ــريِع اجلهاد واالأعراِف واملماَر�صاِت  ــتوى اخلُلقي بنْيَ ت�ص الإدراك الفجوِة الهائلة يف امل�ص
ــِة انتقاد اجلهاد  ــرة، والإدراِك قيم َول املعا�ص ــدُّ ــُم وَتطَبُع حروَب ال ــة التي حَتُك احلديث

االإ�صالمّي)48(.
ــَغُل به اأعداُء  ــويِه التي هي ما َي�ص ــاَء الت�ص ْو�ص ــف فاإّن االفرتاءاِت و�صَ ــع االأ�ص وم
رات بع�س  رون به اآلَة االإعالم الدّجايل اأثَّرْت على ت�صوُّ ــخِّ ــُهم وما ُي�ص ــالم اأنف�َص االإ�ص
ــالل القامتة لالنهزامية  ــالم الغربّي، ويف الظ قون دَجَل االإع ــدِّ ــلمني، فكادوا ي�ص امل�ص
ــاَه الدَجل الفكرّي  ــلمني جتُدهم ال يتِخذون جُت ــها كثرٌي من امل�ص ــة التي َيعي�ص الفكري
ــّك اأن التخلَِّي عن  فاع واالعتذار، وال �ص ــرب فيما يتعّلُق )باجلهاد( اإال موقَف الدِّ للغ
مواجهة الهجوم بالهجوم - ما دامت و�صائُله لدى املهاِجِم اأ�صدَق واأقوى واأبلَغ واأنكى 

- هو حقيقُة الهزية.
ــالمنا اإذا َحجبنا  ــنا ومع اإ�ص ــادقني مع اأنف�ِص ويف جمال الرتبية والتعليم ال نكون �ص
َف احلقيقة، واإذا مل نعمل على تنميِة الثقة باالإ�صالِم واأحكاِمه و�صعائِره  عن اأبنائنا ِن�صْ

- ومنها ِذروُة �صنامه: اجلهاد - يف نفو�ِس النا�صئة)15(.
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3- احلّج:

َي فعاًل  ــاً من اأن يوؤدِّ ــورته البارزة يعني اأن مَتنع �صخ�ص اإّن انتهاك حرية الدين يف �ص
َي فعال يعتقُد اأّن دينه  ــخ�ٍس اأن يوؤدِّ ــُد اأّن دينه ُيوجبه عليه، اأو اأن َتفِر�س على �ص يعتق

مه عليه)38(. يحرِّ
ع يّتِحد يف الزمان واملكان واالجتاه،  ى يف جتمُّ واحلجُّ - وقد �ُصرع الإقامة ذكر اهلل - يوؤدَّ
ــورها حيُث ال فرَق بني غنيٍّ  ــاواُة يف اأروع �ص ق فيه امل�ص وحتى الهيئة واللبا�س، وتتحقَّ

وفقري، وحاكٍم ومكوم، وعامٍل واأقلَّ علما.
ــعرية، قال تعاىل: ﴿ ٿ ٿ  ــاواة الكاملَة هي بدايُة هذه ال�ص ــل اإّن امل�ص ب
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ﴾ ]احلج: 25[.
ــِلما من اأق�صى الغرب يف اإفريقيا اأو  ــريح ال َيحتمل التاأويل يف اأّن م�ص والن�سُّ ال�ص
م والطواِف به - كما  ه يف الو�صول اإىل البيِت املعظَّ من اأق�صى ال�صرق يف اإندوني�صيا حقُّ
ُيعربِّ املف�صرون - م�صاٍو متاماً حلقِّ ويلٍّ من اأولياء اهلل مقيٍم على العبادة يف احلرم يح�ُصُب 
من اأجداِده اأجيااًل متتّد اإقامُتهم يف مكة ملّدِة األف �صنة. وقد ُحمي هذا املبداأُ بالتهديد 
ع ملن َيحيد عن هذا املبداإِ اأو َيتخّلف عنه، بدون �صرورٍة �صرعية، وال تكفي احلاجُة  املروِّ
د  را لالإخالل به، ويوؤكِّ ــربِّ ــلحة - مبيحاً للَميل عن هذا املبداإ، اأو م ــال عن امل�ص - ف�ص

ــال ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ٱ ٻ  ــك ما ورد يف اآيات االأنف ذل
ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ﴾ ]االأنفال[)49(.
ــعوبٍة ُتِخّل مببداإ  ــع اأي قيد اأو عائٍق اأو �ص ــبٌة للتنبيه اإىل احلذر من و�صْ وهذه منا�ص
م، اأو تكوُن عاماًل على �صدِّ  ــول اإىل البيت املعظَّ ــاواة بني امل�صلمني يف حقِّ الو�ص امل�ص
ــلحة  د امل�ص ــجد احلرام، وليعلموا اأّن جمرَّ ــلٍم يرغب يف احلج والعمرة عن امل�ص اأيِّ م�ص
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ــلم  را الأيِّ عائٍق اأو قيٍد على امل�ص د احلاجة - ال تكفي مربِّ ــة والعاّمة - بل وجمرَّ اخلا�ص
ُر للتجاُوز عن  م، بل اإّن ال�صرورة ال�صرعية وحَدها هي املربِّ يف الو�صول اإىل البيت املعظَّ
مبداإِ حرية امل�صلم يف الو�صول اإىل البيت، اأو مبداإ امل�صاواة بني امل�صلمني يف هذا احلّق، 
ــرَّ العواقب، ال  ــى احلَذر يف مراعاة هذا االأمر خموٌف باأن َيُجرَّ �ص واإّن عدم التزاِم اأق�ص

ة امل�صوؤولني عن التنظيم بل على البالد عامة)49(. على خا�صّ
م للحّج اأو العمرة باأيِّ �صورٍة من  اإّن تعويق اأيِّ م�صلم عن الو�صول اإىل البيت املعظَّ
ــَور بدون �صرورة �صرعية خموٌف باأن َيدخل يف م�صمون ال�صدِّ عن امل�صجد احلرام  ال�صُّ
ــرحت اآية البقرة رقم 217 باأنه اأكرُب عند اهلل من القتال يف ال�صهر احلرام، اأما  الذي �ص

ــن خوفاً ورهبة ﴿ ٺ  ــّج فقد جاءت متالأ قلَب املوؤم ــورة احل االآيُة رقم 25 من �ص
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ــاواة بني  ــريحٌة يف تقرير مبداإ امل�ص ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾، واالآيُة �ص
ــجد احلرام الأداء العبادة، وُيخ�َصى اأّن اأيَّ اإخالٍل  ــلمني يف حقِّ الو�صول اإىل امل�ص امل�ص
ِد على اإرادته -  ــم املتوعَّ ــرورة ملجئة َيدخل يف معنى االإحلاد بُظل ــذا املبداإ بدون �ص به
ف�صال عن فعله - بالعذاب االأليم؛ الأّن االإحلاد يعني االنحراَف عن حكم اهلل، وحكُم 
ح به يف الن�ّس اأحقُّ اأن ُيحمى عن االنحراف عنه، يف  ــرَّ ــاواة امل�ص اهلل بتقرير حقِّ امل�ص

ــة االأنفال رقم 34 ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ٱ ٻ ٻ ٻ  اآي
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾، 
ــدَّ عن  ــارًة اإىل اأّن ال�صّ ــيُة من اأّنها حتِمُل اإ�ص والقارُئ لهذه االآيِة تتباَدُر اإىل ذهِنه اخل�ص
امل�صجِد احلرام ُم�صتثًنى من الذنوب التي َينُع اال�صتغفاُر وقوَع العذاِب ب�صبِبها، اأو اأّنها 
ــجد احلرام �صبٌب لنْفِي الواليِة للم�صجد احلرام  دَّ عن امل�ص ــارَة اإىل اأّن ال�صّ حتِمُل االإ�ص

اأو نَْزِع الوالية عليه.
ُر لتعويِق اأيِّ  ــرورَة وْحَدها - ولي�صت احلاجة اأو امل�صلحة الوطنية - هي املربِّ اإّن ال�ص

م�صلٍم عن احلّج اأو العمرة)32(.



الرق الثقايف

- 127 -

ُفوجئ احلجاُج يف جنوب اإفريقيا وقرقيزيا - ورمبا غريهما كذلك - بامتناِع ال�صفارة 
ال  ال�صعودية من َمْنح حّجاج البلدين التاأ�صرياِت بالعدد الذي اعتاد البَلداِن اأن يح�صُ
عليه؛ بحجة اأنه اأُعيد ح�صاب )الكوتا( للبَلدين فتبنيَّ اأنها تِقلُّ كثرياً عن العدد الذي 
كان البَلداِن يح�صالن عليه يف املوا�صم املا�صية، وكان هذا َبعد اأن تهياأ احلّجاج للحّج، 

ورتبوا اأموَرهم على ال�صفر بق�صده.
ــة يف جنوب اإفريقيا، حيُث كان  ــُع املاأ�صاوّي للحّجاج بخا�ص ــف لنا الو�ص وقد ُو�ص
ــاعِر احلزن والغ�صب والنقمة على حكومة  ــراخ، واختالُط م�ص البكاُء والنحيب وال�ص

اململكة العربية ال�صعودية.
ــُت والتطرُّف يف التطبيق  ــن الظلم مل يكن له من داٍع اإال التزمُّ ــذا نوعاً م وكان ه

البريوقراطي لنظام ب�َصريٍّ ُي�َصّك يف حكمته)13(.
َكتب اأحُد ال�صحافيني مقالًة يف ثالث حلقات، ابتداأها باالإ�صادة والتنويه باإجراءات 
نا من �صمن حّجاجها، ثم  ــحافيُّ ُم احلملة التي كان �ص الرفاهية والراحة التي وّفرها منظِّ
ــع احلكومُة قيداً على حجِّ َمن ال يتوّفر فيه حدٌّ معنيَّ  ــ�س �صائرها القرتاح اأن ت�ص َخ�صّ
ــّحية، �صواٌء ب�صبب املر�س اأو ال�صّن، م�صتنكراً اأن َيجئ اأنا�ٌس من �صّتى  من اللياقة ال�ص
ــالمية بَقبول  ــاع الدنيا لكي يوتوا يف )بالدنا!!(، وداعياً اإىل اإقناع احلكومات االإ�ص بق

هذا القيد. ويف متابعتي لقراءة احللقات الثالث كانت ُتِلحُّ على ذهني �صورتان:
ــورُة �صّيدة اإفريقية م�صابٍة بال�صرطان يف مرحلة متقّدمة، وكانت ت�صتعني  االأوىل: �ص
ــفى الذي ُيعاجلها اأنها تعتزم  على مقاومة االأمل بُحَقن املورفني، وحينما اأَبَلَغِت امل�صت�ص
ــهرين اهتّم امل�صت�صفى باإعداد جرعات املورفني  ــيها �صفراً ملّدة �ص احلجَّ واأّن ذلك يقت�ص
ــفى لكي تت�صلَّم �صهادًة باأّن جرعات  الكافيِة لهذه املدة، وُطِلب منها اأن ُتراجع امل�صت�ص
د جاءت للم�صت�صفى  املورفني التي حتملها وت�صتعمُلها �صرورٌة دوائية، ويف املوعد املحدَّ
ــهادة؛  ــوف حتِملها وال حاجَة لها يف ال�ص ُتعِلن اأنها لن تاأخذ جرعاِت املورفني التي �ص
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ــه اإىل دواء!، وقِدَمت  ــس ولن حتتاج مع � ــافر اإىل بلٍد مقدَّ ــوف ُت�ص رة ذلك باأنها �ص مربِّ
�سُّ  ــم، وكان ظاهراً اأنها ال حُتِ ــا فتميَّزت باأّن ُروحها املعنويَة اأعلى من اأيٍّ منه ــع ُرفقته م
د احلّجاُج عليها، وكان وجُهها َيطَفُح  ــمع منها حتى ال�صكوى التي تعوَّ باملعاناة، ومل ُت�ص
ــرور، واأَمتت منا�صك احلج كاأيِّ حاجٍّ عاديٍّ يتمّتع بال�صحة وال ي�صكو من املر�س،  بال�ص
ــٌة واقعية كنُت اأنا  وعادت اإىل بالدها مل َترزاأنا باملوت والدفن يف )بالدنا!!(، هذه ِق�صّ

فيها �صاهَد ِعيان.
ــي يبداأ يف �صبابه بجمع نفقِة احلّج روبية  ُر دائما، فاّلٌح اإندوني�ص ــورٌة َتكرَّ الثانية: �ص
ــافاٍت -  ق اأبعَدُه - م�ص ــاِرعاً الفقر واحلاجة، وكلَّما قُرَب اأمُلُه من التحقُّ فوَق روبية ُم�ص
م، وحني بلغ الثمانني من الُعمر وا�صتطاع اأن يجمع نفقَة احلجِّ اأربعَة ع�صَر  ُغول الت�صخُّ
ق كلُّ اأمِله يف احلياة، فمالأْت قلَبُه ال�صعادُة، وَغَمره  األف ريال جاء اإىل بيت اهلل وقد حتقَّ

الفرُح وال�صرور، ونال كلَّ ما َيطلبه من الدنيا.
وكلَّما اأحّلْت على ذهني هاتان ال�صورتان �صاءلُت نف�صي: هل لديَّ من قّوِة االإيان 
فة ما لَدى تلك احلاّجِة االإفريقية اأو ذاك  ــرَّ ــوق اإىل الكعبة امل�ص ــْدق اليقني وال�ص و�صِ
ــاءلُت:  ــول اإىل بيت اهلل؟ وت�ص ــي؟!، وهل يل احلقُّ دونَهما يف الو�ص احلاجِّ االإندوني�ص
ــانية وال�صرعية يقع اقرتاُح ِحرمان مثِل هذين  ــجام مع الِقيم االإن�ص اأيُّ درجة من االن�ص
نْي من الو�صول اإىل بيت اهلل بحّجِة اإ�صفاقنا من اأن ُيزاِحم االأجانُب املواطنني يف  احلاجَّ
لون اإىل تراب فتزيُد  ــوف يتحوَّ ــع اأّن ُكّل املوتى - مواطنني واأجانب - �ص ــم؟، م مقابره

بهم االأر�س وال تنق�س)35(.
ــان مببداإٍ ثابت،  ــُة االإي ــعُف النزوع االأخالقّي، وه�صا�ص ــا�ُس يف هذا كلِّه �ص واالأ�ص
ــه، ومن االأنانية  ــن فْقِر القلب ومَر�ص ــِز هوؤالء عن االنعتاق م ــاأ ذلك عن عْج وقد ن�ص
ــن العْجِز عن االنفتاح على العامل  ــية والتعايل وَبَطِر احلّق وَغْمط النا�س، وم والرنج�ص

خارَج الذات بكَرٍم و�صماحة)2(.
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ــا اأو ينبع اأو الدمام  ــعوديِّ بالريا�س اأو باأبه ــه فاإّن عالقة املواطن ال�ص ــَد هذا كلِّ وبع
ــريِّ بالقاهرة اأو االإ�صكندرية اأو اأ�صيوط اأو طنطا، قد يكون من  مثُل عالقة املواطن امل�ص
ــرْته االأنف�س،  ــحِّ الذي اأُح�صِ الطبيعّي اأو من املحتِمل اأن تتاأثَّر باالأنانية القومية اأو ال�ص
ل مبراعاة  اأّما عالقُة املواطن ال�صعوديِّ مبكَة - حيث بيت اهلل احلرام - فيجُب اأن تت�صكَّ
ڤ ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ ٿ  ــراآن:  الق ــالن  اإع
ــاحلاً عابداً هلل يف امل�صجد احلرام َيُعّد من  ــعودياً �ص ــريٌح يف اأّن �ص ]احلج: 25[، والن�سُّ �ص
ــوِل اإىل  ه يف الو�ص ــعوديُّ حقُّ ــنة هذا ال�ص جدوده اأجيااًل متتدُّ اإقامُتهم يف مكَة األَفْي �ص
م والعبادِة فيه يت�صاوى متاماً مع حقِّ فاّلح اإندوني�صّي من اأيريان الغربية يف  البيت املعظَّ

ال�صرق، اأو راٍع اإفريقّي من غينيا بي�صاو يف الغرب)35(.
* * * * * *

ــَد ُظهر يوم  ــي حَدَثْت بْع ــِة الت ــباَب الكارث دْت اأ�ص ــي حدَّ ــِر الت ــِد التقاري يف اأَح
ِل ُيالَحُظ الأّوِل وهلٍة اأّن كلَّ �صبٍب من االأ�صباب املذكورِة يف  1426/12/12هـ بالتاأمُّ
حام مع َتخلُِّف  ــام، وُتوَجُد وَفَياُت الزِّ ح ــِر ُيوَجُد دائماً بدون اأن ُتوَجد وَفَياُت الزِّ التقري
ال�صبِب املذكور، بل اإّن االأ�صباَب املذكورَة يف التقريِر ُتوَجُد جُمتمعًة وال ُتوَجُد كواِرُث! 

وتتخلَُّف وُتوَجُد الكوارث!.
ــراُء  ــاحُر القبيلِة البدائية على ُبقعٍة ّما من االأر�ِس وعليه ُجّبٌة خ�ص عنَدما َيِقُف �ص
راَر االأر�ِس وُنزوَل املطِر اإىل  رُّ الُبْقعُة بالُع�صب َتن�ُصُب القبيلُة اخ�صِ ثم َينِزُل املطُر وَتخ�صَ

ُوُقوِف ال�صاحِر على تلك االأر�ِس وعليه ُجَبٌة خ�صراء.
ــويَر طريقِة  ــُد به العلماُء ت�ص ُد يف كُتِب عْلِم االجتماع، َيْق�صِ هذا مَثٌل تقليديٌّ يرتدَّ
ــْخ�ُس  ــرة »اأ« بالظاهرة »ب« ِلَيعتقَد ال�ص ــرتاِن الظاه ــّي، َيكِفي جمّرُد اق ــرِي الُبدائ تفك
ــاُن يف طريِق  ُم االإن�ص ــَبٌب للظاهرِة الثانية، وعندما يتقدَّ ــّي اأّن الظاهرَة االأُوىل �ص الُبدائ
ُز لل�صببّية العقلية التي ُموَجُبها اأّنه لكي تكوَن  ِمه - فاإّنه يتحيَّ ِج الّتفكرِي - وبَقْدِر تقدُّ ُن�صْ
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َر - بالتجِربة مراٍت عديدًة مَتَنُع احِتماَل  ــرَّ ــبباً للظاهرة »ب« البدَّ اأن يتك الظاهرُة »اأ« �ص
ــدفة - اأنه كلَّما ُوجَدِت الظاهرُة »اأ« ُوِجدت الظاهرُة »ب«، وكلَّما َتخلَّفِت الظاهرُة  ال�صُّ

َد االأ�صباب. »اأ« َتخلَّفِت الظاهرة »ب«، مَع االأْخِذ يف االعتباِر ُوجوَد املوانِع، وتعدُّ
ُ اأ�صالُفنا - رحمهم اهلل - عن هذا املفهوِم بقولهم: ال�صبُب ما َيلَزُم من ُوجوِده  وُيعربِّ

الوجوُد وَيلَزُم من َعَدِمه العَدم.
ــوى عند اإعادة تنظيِم  ــون على ُذْكٍر من موِجبات التق ــادَئ ذي بدء يجُب اأن نك ب
ــذه املوجبات اأن نحاِول بقْدر االإمكان اأن نتفاَدى  ــور املتعلِّقة بالعبادة، ومن اأهمِّ ه االأم
ــادمَة اأوامر اهلل وما ورد على ل�صان ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم من حثٍّ وترغيٍب  م�ص

على احلّج والعمرة، واملتابعِة بينها.
ــباب غرِي املبا�ِصرة كان �صبباً يف عدِم الرتكيز  ــف يبدو اأّن االن�صغال باالأ�ص مع االأ�ص
على االأ�صباب املبا�صرة، والبحِث يف كيفية التعاُمل معها، ومعروٌف اأّن ال�صبب املبا�صَر 
ك،  ــة، وارتفاُع كثافة اجُلمهور املتحرِّ لكلِّ كوارث الزحام اأحُد اأمرين: احلركُة املتعار�ص
ــباب غري  ــر اأكرَب من االهتمام باالأ�ص ــبب املبا�ص فكان ينبغي اأن يكون االهتماُم بال�ص
ــّم الرتكيز على معاجلة  ــر، ثم اأن يت ــرة التي هي بحْكِم طبيعتها غرُي قابلٍة للح�ص املبا�ص
ني، وقد �صار  االأ�صباب املبا�صرة حلوادث الزحام، واال�صتعانُة يف ذلك بِخربات املخت�صِّ
علُم احلركة علماً َيحَظى بالعناية يف اجلامعات ومراكز البحث العلمّي، ونبغ فيه علماُء 

وخرباء ينبغي اال�صتفادُة منهم.
االأ�صباُب املادية الظاهرة لنا - والتي ن�صُعها يف ح�صابنا - يكون وراَءها اأ�صباٌب غيبية، 
هذه االأ�صباب ال ن�صتطيع اأن ن�صع لها اأوزاناً رقمية يف ح�صاباتنا، ول�صنا مكلَّفني بذلك، 
ولكْن يف جماٍل مثِل جماِل احلّج يجُب - واإن مل ن�صتطع اأن ن�صع لها اأوزاناً رقمية - اأن 
ــن اهلل  ــن اعتباِرنا يف تقييمنا لالأمور وُحكمنا عليها، فمثاًل: نعِرف من �ُص ــَب ع ال تغي
اأّن االإن�صان الذي يعِرف اهلل عند ما يتجاَوُز قْدَر نف�صه با�صت�صعار الُعجب وروؤيِة العمل 
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ــرى تذكرُيه بحاِله،  حاً به وفخراً فاإنه َيج ــالِن ذلك متدُّ ــاِب بَحْوِله وُقدراته واإع واالإعج
وحقيقِة َحْوِله وقّوِته، وحدوِد ُقدراته واإمكانياته؛ فاإن اجلزاء االإلهيَّ على م�صادمة اأوامر 
ه عن امل�صجد احلرام - باأيِّ  ــلم و�صدُّ ــَوٍر �صتى، ومنُع م�صلٍم اأيِّ م�ص اهلل قد َيظهر يف �صُ
ــورة ويف غرِي حالة ال�صرورة الواقعية - يكن اأن يكون ُموِجباً للق�صاء االإلهّي الذي  �ص
ْعف ِحيلِتهم، وُق�صور  ُر به عباَده االآَخرين ب�صَ ــهداَء، ويذكِّ َيختاُر اهلل فيه بع�َس عباِده �ص
ب عباَده يف احلّج والعمرة ويدُعوهم اإىل املتابعة  ــَم اخلبري عندما ُيرغِّ اإدراِكهم اأّن احلكي

ُع اأّن اال�صتجابَة لذلك �صوف ُترتِّب ا�صتحالَة اأداِئه، اأو احلَرَج يف ذلك. بينهما ال ُيتوقَّ
وبعَد هذا فاإذا ُعرف اأّن التنظيم الأيِّ م�صروع يجُب اأن يتم مبراعاة اأهدافه ومقا�صِده؛ 
ــي الهدَف فالبّد من  ــت ه ــيلة اإىل الهدف ولي�ص الأّن وظيفة التنظيم هي وظيفُة الو�ص
ُب االإخالل بها، ومن مقا�صد  التعرف على مقا�صِد احلجِّ ومراعاتها، واأوىل من ذلك جتنُّ

احلج التي ُعلمت بالن�س اأو باال�صتنباط من اأحكام احلج والعمرة ما ياأتي:
ه، وليونِة احلياة، وعندما ُفر�س  ــلم بتجِربِة تْرِك ما اعتاد عليه من الرتفُّ )اأ( مروُر امل�ص
ْيها  ــارِة وجهها ونعومِة كفَّ ــجُّ الأّوِل مّرة كانت املراأُة التي اعتادت املحافظَة على نَ�ص احل
يح  �صًة للرِّ ــري �صاحيًة لل�صم�س، معرَّ بُلْب�س النقاب والُقّفاَزين ُتوؤَمر برْتِك ذلك، واأن ت�ص
ــي ُن�صَكها يف مكة،  ــرِة اأيام، من ذي احلليفة اإىل اأن َتق�ص ــَفِر ع�ص ــافة �ص والُغبار يف م�ص
ــف احلّجاُج يف احلديث القد�صّي باأنهم ياأُتون �ُصْعثا ُغرْباً �صاحني فُيباهي اهلل بهم  وُو�ص

املالئكة.
ــِر النف�س، وقد جاء يف �صفة حّج النبّي  ــِع وك�ص ــُة النف�س على التوا�ص )ب( ريا�ص

�صلى اهلل عليه و�صلم اأنه حجَّ على َرْحٍل َرثٍّ وقطيفة ُت�صاوى اأربعَة دراهم.
ــاواة بني الب�صر، واإدراُك َزيف الفروق امل�صطَنعة بينهم، مبا ُيوِجب  )ج( الوعُى بامل�ص

اإلَف امل�صلم للم�صلم واأن�َصُه به، وبناَء عالقِته به َوْفق ذلك.
ــاُن  ــى اإدراك حقائِق احلياة، وروؤيِتها كما هي؛ حيُث َيرى االإن�ص ــاعدُة عل )د( امل�ص
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االأ�صياَء كما �صرياها عند املوت، عندما َيرى االأ�صياء التي كان َيعتِقُد اأنها ُمهّمة وثمينٌة 
وال َي�صتغني عنها َيراها على حقيقتها لي�صت ُمهّمة، وال ثمينة، وُيكن اال�صتغناُء عنها.
قاً لها؛ الأّن  ــد، مقِّ ــرَتح اأن يكون كلُّ تنظيم للحجِّ وافيا بهذه املقا�ص ــع ال ُيق بالطب
ذلك يف الغالب مما ال حَتتِمله عقوُل النا�س، واإمنا ينبغي ماولُة اأن يكون التنظيُم اأقرَب 

اإىل هذا املثال، واأن ُيتفاَدى بقْدِر االإمكان االإخالُل به)13(.
* * * * * *

االفرتا�ُس يف امل�صاعر هل هو م�صكلة؟
ــتاأثر بجانٍب ملحوظ من  ــكلٌة رئي�صية ت�صتِحّق اأن َت�ص ر هذا ال�صلوُك باأنه م�ص ــوَّ  ُي�ص
ــائَب يف  ــلوَك ال�ص ــدين واملكلَّفني بتوعية النا�س وتعليِمهم ال�ص اهتمام الوّعاظ واملر�ص

اأداء املنا�صك.
وملا كانت احلقيقُة لها جوانُب متعددٌة فهل لهذه امل�صكلِة القائمة بر�صوٍخ يف اأذهان 

اإخواننا من رجال االإعالم والدعوة جوانُب اأخرى غائبٌة عنهم؟
ُم العتبار  راِت التي ُتقدَّ ــرَتَك للمربِّ ــَم امل�ص ــَمُع ُيالِحظ اأّن القا�ص ُع ملا ُيقَراأُ وُي�ص املتتبِّ
هاً ال َيليُق ب�ُصمعة اململكة،  ُل منظراً م�صوِّ ال�صلوِك - مو�صوع البحث - م�صكلًة اأّنه ي�صكِّ

ُر غالباً - على األ�صنِة الُوّعاِظ واملر�صدين »�صلوٌك غرُي ح�صارّي«. اأو اأّنه - كما يربَّ
اإّن عبارة »�صلوك غري ح�صارّي« عبارٌة اأقرُب اإىل األفاظ ال�صعارات منها اإىل االألفاظ 
ي، واأغلُب  ه اخلطاب واملتلقِّ ــورًة ذهنية واحدة بني ُموجِّ دة املعاين التي حَتِمُل �ص املحدَّ
خ�س العادّي يف البلدان  ــد يف عبارة »ال�صلوك احل�صاري« �صلوُك ال�صَّ الظنِّ اأّن ما ُيق�صَ

رة. مٌة اأو متح�صِّ َفها باأنها متقدِّ التي اعَتْدنا اأن ن�صِ
ــُر يف الذهن اأّن ال�صحابَة والتابعني لهم باإح�صاٍن وخياَر اأّمِة مّمٍد  وعندما نَ�صتح�ص
�صلَّى اهلل عليه و�صلَّم َطواَل الُقروِن املا�صية كانوا َيفرِت�صون يف امل�صاعِر وامل�صاجد - وال 
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ــجُد مَنِرَة اأو امل�صَعُر احلرام اأو م�صجُد اخَلْيف - وُتوؤثِّر رماُل احل�صري يف  ــَتثنى منها م�ص ُي�ص
ى اأبا ُتراب، عندما نَ�صتح�صُر  ــُق الرتاُب بجْنِب االآَخر حتى ُي�صمَّ َجنب اأحِدهم وَيل�صَ
هذا يف الذهن فاإننا �صَنعجُب اأن يهون على ل�صاِن اأو قلِب الواعِظ واملر�صد من املنت�صبني 
ــاً على  ــسَ الليِل يف ُمزدلفَة اأو ِمًنى ُمفرِت�ص ــاَء احلاجِّ بع� ــرعيِّ اأن َيعترِبَ ق�ص للعلم ال�ص
»ح�صرية احلاّج« يف �صاحٍة اأو َميداٍن �ُصلوكاً غرَي ح�صارّي! مْهما تغريَّ الزماُن، واختلفِت 

عمِة املتكلِِّفني. الظروُف، وانقلبِت املوازيُن عند ُمَدثي النِّ
ــي )يعني عام 1426هـ( و�صاَهد �صاحَة املفرت�صني ُقْرَب  والذي حّج يف العام املا�ص
ــجِد اخَلْيف - وهي اأكرُب ال�صاحات - البّد اأنه �صاَهد اأّن ن�صبًة كبرية من املفرت�صني  م�ص
ــيني واملاليزيني، ولو �صاألهم عن �صبِب افرتا�ِصهم وترِكهم اخلياَم  من اإخواننا االإندوني�ص
ــاً اأكرث؛ اإذ اإّن وجود اأحِدهم يف َخيمٍة مع  الأجابوه باأّن هذا ُيتيح لهم متعًة وراحًة واأن�ص
ــبِة الرطوبة ون�صبِة  ــتيعابية للخيمة، وارتفاَع ن�ص ــخا�س بقْدِر الطاقة اال�ص عدٍد من االأ�ص
ــن الهواء البارد  ــُهم لتياٍر م ث امليكروبي، وتعر�صَ ــبِة التلوُّ ــيد الكربون ون�ص ثاين اأك�ص
ــلون االفرتا�َس حتت  ــاُمهم = كلُّ ذلك يجَعُلهم يف�صِّ ْدُه اأج�ص ــوَّ ــب الذي مل تتع الرْط
قًة  ون بالراحة واملتعة واالأن�س، وتنطلُق اأرواُحهم ملِّ �صماِء وليِل ِتهامَة اجلميل، فُيِح�صُّ

مع ذكر اهلل يف ف�صاٍء ال نهائيٍّ وغرِي مدود.
ــياحة، ُيعِلن عن ُفَر�ٍس للحّج  مني حلمالت ال�ص وبني يَدِي االآَن اإعالٌن الأحد املنظِّ
ــك، ومتاٍع اآَخر،  ــريرين، واأرائ يّف، حيُث يكن للحاّج اأن َيبيت يف خيمٍة ذات �ص َ ــرتَّ ال

وحّماٍم خا�ّس.
ُف  ــذا احلاجُّ املرْتَ ــدُر بالعذر لدى ُعقالء َخْلقه؟ ه ــى اهلل، واأج فاأيُّهما اأْحرى بر�ص
ــَر حاّجاً، اأِم احلاجُّ الب�صيط الذي حَر�َس اأن يتقَي اهلل  ــتاأَثر مبكاِن خم�صَة ع�َص الذي ا�ص
ــمنتي اأو َظْهر حاوية  ــت يف ِمًنى ولو على منحَدٍر اإ�ص ي واجَب املبي ــتطاع، فُيوؤدِّ ما ا�ص

القمامة.
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ما مدى ان�صجاِم اأو تنايف االفرتا�س يف ليايل مزدلفَة وِمًنى مع مقا�صد احلج؟
ال�صّك اأّن احلاّج الذي توا�صع هلل فكان يف ُغمار النا�س، َم�َصى مع امل�صاة، وافرَت�س 
ق هذه  ــاأن ُيحقِّ ــه الرتفيهية = اأْحَرى ب ــري عن عادات ــني، وتخلَّى لوقٍت ق�ص مع املفرت�ص

املقا�صد.
َح على اإخواِننا امل�صوؤولني عن التوعية واالإر�صاد واإخواِننا امل�صوؤولني  هل ُيِكُن اأن نقرَتِ
ُدوه - فراأَْوا اأنه احلدُّ االأدنى املقبول - اأن  ْوا مّرًة واحدًة عن ما تعوَّ عن التنظيِم اأن يتَخلَّ
ون - عملياً -  ــوا مع امل�صاة، وَيفرِت�ُصوا مع املفرت�صني، وَيُرُّ ــع، فَيم�ُص بوا احلجَّ املتوا�صِ ُيجرِّ
ُلوها قبُل  بالتَّجِربة التي َيُرُّ بها ن�صُف احلّجاج، فلعّلُهم اإن اكت�صفوا �صورًة للحجِّ مل َيتخيَّ
- من الراحة، واملتعة، واالأُن�س، واالإح�صا�ِس بَروحانية احلّج، ومتييِز االإن�صاِن اأوهاَم احلياة 
ــاِف اأن الفروَق التي َي�صُعها النا�ُس بني النا�ِس ُفروٌق ُم�صطَنعة ال  من حقائقها، واكت�ص
َ بهم  ــوت - اأن َيتغريَّ ــرَياها عند امل ــَة لها، وُروؤيِة احلياِة كلِّها على حقيقِتها كما �ص حقيق
كثرٌي من االأمور، فَتنَحلَّ ُعَقٌد وحُتَلَّ ُقيود، وَيرتِفَع احلرُج والعَنُت عن عباِد اهلل، ويُقولوا: 

خدمُة احلاجِّ �صَرٌف لنا، فيقوَل احلّجاُج حينئٍذ: �صَدْقُتم)16(.
َل ما �صَبق حِريٌّ باأن َيالأ قلَب امل�صلم فَرقاً ُيدِرك به خطورَة االأمر، وَينُعه من  واإّن تاأمُّ
ــِع القيود عليهما قبَل اأن  َور تعويق احلّج والعمرة، اأو و�ص ــورٍة من �صُ ــهاِل اأيِّ �ص ا�صت�ص

ق وجوَد ال�صرورة امللجئة لذلك من ظروف الواقع. يتحقَّ
�ُس ما �صَبق اأنه ال يوَجد موِجٌب لال�صتمرار يف العَمِل بقراِر حتديِد عدد احلّجاج  ملخَّ
ــد موِجٌب لوْقِف  ــتمرار، وبالعك�س يوَج ّية لهذا اال�ص ــد موانُع ِجدِّ ــن اخلارج، ويوَج م
ــباٍب  ــِف العمل به، وتقديُر هذا مبنيٌّ على اأ�ص ــرار وال يوَجد مانٌع من وْق ــل بالق العم
ــتطع  ــات منطقيٍة وواقعية، يزيُد اقتناعا به اأّن الراأي املخاِلَف مل ي�ص ــوعية، وحيثي مو�ص
ــتمرار العمل به، اأو مانعاً واحداً عن وْقِفه بالبناء على اأدّلة  م موِجباً واحداً ال�ص اأن يقدِّ
ــتمرار العمل به اأو يوَجُد  ــة اأو حقائَق واقعية، واأّن القوَل باأنه يوَجد موِجٌب ال�ص منطقي
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اٍه عاّم،  ِته على النفو�س �ُصيوَعُه كاجتِّ ــا�ُس قوَّ مانٌع لوقفه مبنيٌّ على الوْهِم الذي كان اأ�ص
ا على دالئَل مو�صوعيٍة منطقيٍة اأو واقعية، ولذا اأُو�صي بوْقِف القراِر املذكور  ولي�س مبنيًّ

ابتداًء من حّج 1424هـ)32(.
ــئولّيَتهم، ويعملوا على مكافحة  ــة اأن َيُعوا م�ص ــد علماَء االأم اإّن كاتَب املقالة ينا�ص
ــوا وهم على  ــايّف الّداِهم، واأن َيحِر�ص ــار الغْزو الفكرّي والثق ــِر املحِدق من اأخط اخلط

ثغرات االإ�صالم اأن ال ُيوؤَتى االإ�صالُم من ِقَبلهم)8(.
ــل، واإعادِة النظر،  ــعاً للتاأمُّ ــتِحقُّ اأن يكون مو�ص واإّن االأمر من اخلطورة بحيُث ي�ص

والتفكرِي املو�صوعّي املبنيِّ على احلقائِق والواقع)50(.
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اإلعالم

ــكيل الراأي العاّم، وكما يقول  ــتئثار بت�ص اإّن اأهميَة الدعاية واالإعالم َتظهر يف اال�ص
ــُق على اأكرِث  ــذه القاعدُة تنطِب ــى احلكومة، وه ــراأي العامِّ ُتبَن ــد هيوم: »على ال دافي
احلكومات ا�صتبداداً وع�صكرية، كما تنطِبُق على اأكرِثها حرية و�صعبية!، ومبا اأّن الراأَي 
ــ�س على املعلومات ُيالَحظ اأنه بينما ُيطاِلب الراديكاليون بتوفري معلوماٍت  العامَّ يتاأ�صَّ
ــًة الدبلوما�صيون منهم - اإىل  اأكرَث للُجمهور َيذهب االآَخرون االأقلُّ راديكالية - وخا�ص
َحْجِبها يف امل�صائل اخلطرية، واإىل تقديها فيما عدا ذلك، وعلى �صْكٍل يجعل اجُلمهوَر 
اه املطلوب، وهذا كلُّه ُيثري م�صاكَل االإر�صاد؛ اإّن فكرَة الديقراطية ال َتْعني  ييل يف االجتِّ
ْوا قيادَة  ــي اأحياناً اأن يتولَّ التزاَم القادة بالراأي العامِّ التزاماً مطلقاً، واإمنا َتعني بل وَتقت�ص

هذا الراأي.
ــلحة الوطنية للقائم بالدعاية،  ــاٌط اأنايّن، ال حتُكُمه اإال اعتباراُت امل�ص والّدعاية ن�ص
ولهذا فهو ن�صاٌط ال تقَبُله الدَوُل االأُخرى، وال حتتوي الدعايُة على اأّيِة ماولٍة للو�صول 
ــر هدُفها يف حتقيِق امتيازاٍت  ــالح الوطنية املتنافية، بل َينح�ص ــٍط بني امل�ص اإىل َحلٍّ و�ص
ــٍة للقائم بالدعاية، ولهذا فاإّن الدعايَة كما َتعمُل اليوَم ال تخِدُم بالنظر اإىل الّنظاِم  وطني
ْولية التي ُبذلت للتخفيف  ْويل �صوى اأغرا�ٍس �صلبية، ولقد باءت كلُّ املحاوالت الدَّ الدَّ

من ُغَلواِء الدعاية - اإن مل يكن ال�صيطرة عليها - حتى االآن بالف�صل«.
ــلبّي. العامُل االإيجابّي  ــتنُد اإىل عامَلنْي: عامٍل اإيجابّي، وعامٍل �ص ــة َت�ص اإّن الدعاي
ــلبيُّ يتمثَّل يف القابلية  ي، والعامُل ال�ّص ــا للمتلقِّ ــة الفّعالة يف خطابه ــل يف التقني يتمثَّ

ي وا�صتعداِده لت�صديق املعلومات)3(. الذهنية )االإ�صفنجية( لالمت�صا�ِس لدى املتلقِّ
ــْعف النا�س  ــه واإمكانياته املتاحِة له، واإمنا يف �صَ ــت يف قّوِت ــيطرُته لي�ص واالإعالُم �ص
وت�صديِقهم له، وعدِم انتباِههم اإىل ما يكون فيه من تناُق�ٍس وكِذب، وخمالفٍة للحقيقة؛ 

فهو َيقِلُب احلقَّ باطال ويقِلُب الباطَل حقا.
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ــٌة يف الغالب على الظنِّ  ــُره من اأخباٍر اأو تعليقات مبني ــائُل االإعالم وما َتن�ص  وو�ص
ُل ِوجهَة نظٍر واحدة،  ــب يثِّ ز، ملحوظاً اأّن االإعالَم يف الغال ــوى والتحيُّ والكذب، واله

لطة)51(. وهي وجهُة نظِر الغالب، اأو القوّي، اأو ذي ال�صُّ
ــرية عن طريِق الّتكراِر والثبات عرْبَ  ــول فرانكل: »وَيزداُد تاأثرُي الدعاية زيادًة كب يق
ــوي�ِس  ــادر االأُخرى للمعلومات، اأو الت�ص ــّدٍة طويلٍة من الزمن، كما َيزداد باإزالِة امل�ص م

عليها«.
واأهمُّ من ذلك اأيّن - وقد بلغُت يف ال�صنِّ من الِكرَب ُعتّيا - اأعِرف من جتاِرب احلياة 
ــماع وعلى  ــيوعها وَترداِدها على االأ�ص اأّن الفكرة واإن كانت مبنيًة على »وْهم« فاإنها ب�ُص
ما اإن ارَتفعْت اإىل مرتبة »ال�صعار«؛  االأل�صنِة ُت�صِبُح كما لو كانت »حقيقة اإيانية«، ال �صيَّ
ــا يف هذه احلال ُتعترَب يف قّوتها االإقناعيِة لدى اأكرِث النا�س مبنزلٍة اأعلى من احلقائق  فاإنه

الريا�صية)25(.
ــدرٌة على توظيف  ــّي - لديه ق ــة االإعالم االأمريك ــّي - وخا�صّ ــالَم الغرب اإّن االإع
ــعيُف الذاكرة، وحتى  َي عادة �ص ُمعَطيات علِم النف�س االجتماعّي، ومنها اأّن الـمتـلقِّ
ــا، واالنتباِه اإىل  ــِل االأخبار ومقاَرنِته ــادًة ال َيْلجاأُ اإىل حتلي ــويَّ الذاكرة فاإنه ع ــو كان ق ل

معار�صِتها للواقع امللمو�س)1(.
ــة الإدراِك اأّن  ــعة االأُفق الالزم ــكل: »اإذ اإّن اأكرث النا�س يفتقرون اإىل �َص ــول فران يق

تها«)3(. ترديَد ت�صريحاٍت ّما ال َيعني �صحَّ
ق من االأخبار ما ُيحبُّ ت�صديَقه. َي عادًة ي�صدِّ واأّن املتلقِّ

ــا الِكْذبة التي ال  ــني كثرياً ما ُيراهنون على تكنولوجي ــيني واالإعالمي واأّن ال�صيا�ص
دْت  ــًة ُكربى وردِّ ــَة اإذا كانت كذب ــربى(، وهي اأّن الكذب ــدق )تقنية الكذبة الك ت�ص
ا على االأقّل، هذه التكنولوجيا  ــديقاً جزئيًّ ُقها اجلماهرُي ت�ص ــوف ي�صدِّ ترديداً كافياً ف�ص
ــن اخرتاع )هتلر( بل كان النا�ُس  ــي وَردْت يف كتاب )كفاحي(، ولكْن مل تكن م الت
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ــونها من عهد )ميكافيلي(، وَيعِرف ال�صا�صُة واالإعالميون اأّن اخلرب واإن ظَهر فيما  يار�ص
ــَه الـمتلّقَي اإىل الوجهة  ــه، ووجَّ ق اخلرُب غَر�صَ ــاإّن ذلك يكوُن بعد اأن حقَّ ــد كِذُبه ف بع

املطلوبة)1(.
ــيوَع الفكرِة و�صياَدَتها ولو كانْت وهميًة ُيعِطيها من اإمكانية االإياِن بها  ومعُلوٌم اأَنّ �ُص
ــلَّماِت  ــا ال حتَظى به - يف كثرٍي من االأحيان - احلقائُق، بل َيجعُلها من امل�ص ــنِي م واليق

البديهيِة التي ال َتقبُل املراَجعة اأو الت�صكيك)22(.
ــروِريٌّ لنجاح  ــادِر االإعالم االأُخرى اأمٌر �ص يقول فرانكل: »وفر�ُس رقابٍة على م�ص

هذه التقنية«.
ــخ�ٍس  ــاُفها وال تطبيُقها امتيازاً ل�ص ــة الكربى( لي�س اكت�ص ــى اأنَّ تقنية )الكذب عل
َول الدكتاتورية اأو  ــدُّ ــواٌء يف ال ــائع، �ص ــَة هذه التقنيِة اأمــٌر �ص ؛ فالواقُع اأّن ممار�ص ــنيَّ مع
ــالِت الطويلة حْوَل  ــتماع اإىل التحلي ــة. »واجُلمهور يف العادة ال يهتمُّ باال�ص الديقراطي
ــتجيُب ب�صرعٍة لل�صعارات الب�صيطة، حتى ولو مل  ــواِب اأو خطاإِ ق�صية ّما، ولكنه ي�ص �ص
يكن لها ارتباٌط وثيٌق بالق�صية، ما دامت هذه ال�صعاراُت ت�صَمل عباراٍت ذاَت ُمتًوى 

عاطفّي كال�صالِم والُعدوان«)3(.
ــات املتحدة كتاب:  ــَدر يف الوالي ــبتمرب كان قد �ص ــهٍر من حدث 11 �ص وقبَل �ص
ُفه بناًء على وثائَق  ــه موؤلِّ َث في ــد حتدَّ ــون Body of Secrets وق James Bamford املعن

حتَت يِده عن عملية North woods، وكان اجلي�ُس االأمريكيُّ بعد ف�َصِل عملية »خليِج 
ــِة الراأي  ــِر معار�ص ٍر كاٍف لَك�ْص فا للهجوم على كوبا، وكان يف حاجٍة ملربِّ اخلنازير« متلهِّ
نت الوثائق: »اأّن الراأَي العاّم العاملّي واالأمَم  ــمَّ ْويل ملثل هذا الهجوم، وت�ص املحلّي والدَّ
ــِفها  ْولية للحكومة الكوبية، بو�صْ ــورة الدَّ ا بتطوير ال�ص ــدة ينبغي اأن يتاأثَّرا اإيجابيًّ املتح
ــالم يف  وؤُ به على ال�ّص ــوؤولية، ومُتثِّل خطراً خُميًفا وال يكن التنبُّ ــُعر بامل�ص رًة وال َت�ص متهوِّ
ن�صف الُكرة الغربّي«. و�صملْت ُخَطط اجلي�س لهذا الغَر�س ِعّدَة بدائل، منها: ق�صُف 
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دة،  نْت ُخدعًة معقَّ ــمَّ ــبُة هذا العمِل لكوبا، كما ت�ص ــفينٍة حربية يف جوانتنامو، ون�ص �ص
ــّجلة  باأن ُتطلى طائرٌة يف قاعدة Elgin اجلوية، وُتعَطى رقماً مطابقاً لرقم طائرٍة مدنية م�ص
�صة اأمريكية، وحُتلُّ الطائرة املطابقُة االأ�صِل غرُي املاأهولة والتي يكن ال�صيطرُة عليها  ملوؤ�صَّ
ــل  نة ُتوا�صِ د، وبعد اإجراِء ترتيباٍت معيَّ ــلية يف وقٍت مدَّ ــن ُبْعٍد َملَّ الطائرِة االأ�ص م
الطائرُة غرُي املاأهولة التحليَق َوْفقاً خُلّطة الطريان، وعندما ُت�صبح فوق كوبا ُتر�ِصل الطائرُة 
�ُس لهجوِم طائرات  ــلكية َدْولية َتذُكر اأّن الطائرَة تتعرَّ ــارَة ا�صتغاثٍة ال�ص غرُي املاأهولة اإ�ص
ُن هذا مّطاِت  »ميج«، وُيقَطُع االإر�صاُل بتدمري الطائرة بتفجرِيها باإ�صارٍة ال�صلكية، وُيكِّ
ْولية يف ن�صف الكرة الغربّي من اإبالغ الوالياِت  مة الطريان املديّن الدَّ الال�صلكي ملنظَّ
ــها ت�صويَق احلادث.  املتحدة مبا حَدث للطائرة، بدال من ُماولة الواليات املتحدة نف�ِص
ــّي ُيطَلق اإىل مدار  ــل كان تفجرَي مركبِة »غلني« اأول رائد اأمريك ــى اأّن اأخَطَر البدائ عل
حول الكرة االأر�صية، »فاإذا انفجر ال�صاروُخ وُقتل »غلني« يكون الهدُف تزويَد برهاٍن ال 
ــوؤولني هم ال�صيوعيون وكوبا«، »واأّن هذا يكن اأن ُينَجز باختالِق اأدّلٍة  ُيدَح�ُس باأّن امل�ص
 David Ruppe، U.S. Military :َل من جانب الكوبيني«. وانظر خُمتلفة ُتثبت التدخُّ
 Drafted Plan to Terrorize U.S Cities to Provoke War with Cuba، ABC

.)9(7/11/2001  ،News Com

»اإّن و�صائل االت�صال واالإعالم حينما تّتحُد مع االأ�صلحة احلديثة فاإنه ُيِكن حينئذ 
ع اجل�صُد والروُح كالهما حتت �صيطرِة القوة االأقوى، ونكوُن حينئذ اأماَم م�صدٍر  اأن ُيو�صَ

د املجتمع االإن�صاين«)3(. اآَخَر للخطر ُيهدِّ
ــبتمبــر، يف  ــن تداعيات حادث 11 �ص ــُر مثاَلنْي حديَثنْي م ــاِح ُيِكن ذك ولالإي�ص

الواليات املتحدة االأمريكية.
ــي باالإيحاءات باأّن  ــحنت ذهنيُة املتلقِّ ــوم االأول للحادث �ُص ــاُل االأول: يف الي املث
ــة املرعبة، ويف اليوم التايل ُغّطيت  ــلِمني - وال غريهم - وراَء تدبري وتنفيِذ العملي م�ص
ــاري الطياَرْين  ــَور االأخَوْين بخ ــات املتحدة االأمريكية ب�صُ ــاُت التلفاز يف الوالي �صا�ص
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ــراِت الهجوم على مركز التجارة  ــع التاأكيد باأنهما قادا طائرَتنْي من طائ ــعوديَّنْي، م ال�ص
ــل االأجهزة االأمنية للتعرُّف  العاملّي، ومبنى البنتاجون، ثم َتِبع ذلك االإخباُر عن تو�صُّ
ــَوُرهم  ــذ العملية، وَمالأْت �ص ــارِكنَي يف تنفي ــا امل�ص ــَر �صخ�ًص ــعَة ع�َص على ُهِويات ت�ص
واأ�صماوؤهم ال�صُحف، و�صا�صاِت التلفاز، وحوائَط املطــارات املحلية والعاملية، مع طَلب 
ــَل االأجهــزة  د االإعالُم تو�صُّ ــن اأيٍّ منهــم، واأكَّ ــيء ع املعلومــات ممن َيعِرف اأيَّ �ص

االأمنية ملعرفة جن�صيــات اأَحَد ع�َصــر �صخ�صــاً من هوؤالء باأنهم �صعوديون.
وقد انك�صف ِخالَل االأياِم القليلة التالية اأّن اأحَد االأخَوْين بخاري ُتوفِّى قبَل �صنة، 
ــف اأّن ثمانيًة من االأَحَد ع�َصَر �صعودياً الذين  واأّن االآَخر ال يزال حياً ُيرَزق، كما انك�ص
عون  ــني ال يزالون اأحياًء يتمتَّ ــْمَن االنتحاِريِّ ــِت االأجهزُة االأمنية ُهِوياِتهم باأنهم �صِ ف َعرَّ
ــُع الذي ُوِجد جواُز  بحياتهم خارَج الواليات املتحدة االأمريكية، اأّما االنتحاريُّ التا�ص
�صفِره �صليماً فال َتزاُل كيفيُة و�صوِل هذا اجلواز اإىل االإدارة االأمريكية ُلغزاً مل ُيَحّل!.

ــاوراِت الطريان والهجوِم  ــتَوى تاأهيِلهم املذكور مبن ــخا�س مب�ص اإّن قياَم هوؤالء االأ�ص
- ح�َصَب ما جاء يف و�صف الروايات الر�صمية - واحدٌة من العديد من خوارِق العادة 
التي �صاَحَبْت حادث 11 �صبتمرب كما وَردت يف الروايات الر�صمية، ولكّن غرابَة هذه 
اخلوارق مل تكن باأعَجَب من �صهولة ت�صديق النا�س بوقوعها، يف هذا الع�صر املو�صوف 
ِز �صدَّ الغيبيات وامليتافيزيقيات �صحيِحها وباطِلها!)52(. ر العلم والعقالنية، والتحيُّ بَع�صْ
ــني يتمتعون باالحرتام  ــنَي وغرِي اأمريكيِّ ــب ملوؤلِِّفني اأمريكيِّ ــَدرْت عدُة كت وقد �ص
ر على  معة اجليدة من الناحيَتنْي احلرفية واالأخالقية، َتك�ِصف عن خروقاٍت تتعذَّ وال�صُّ
ــرُي الذي  ــبتمرب، ذلك التف�ص ــري الذي ِبيَع على العامل حلدث 11 �ص الرتقيع يف التف�ص
 »New Pearl Harbor« ــاب ــُة اخلطورة، ومن هذه الكتب: كت ــْت عليه نتائُج بالغ ُبني
 Jim« ــه ف ــاُب »Painful Questions« ملوؤلِّ ــه »Erich Erich Hafchmed« وكت ف ملوؤلِّ
ــاُب »Inside Job« ملوؤلِّفه »David Griffen«، وكلُّها تّتِهم قّوَة نفوٍذ ملية  Marrs« وكت
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بالتخطيط للحدث االإجرامّي، اأو امل�صاعدِة على وقوعه.
ٍة طويلة ظلَّْت �صــَوُر االأحياِء واأ�صماوؤهم ُتزيِّن  وحتى بعد انك�صاف هذه احلقائق مبدَّ

ْولية. حوائَط املبــاين العامة، واملطــاراِت الدَّ
ــى اأنَّ االأمر الذي يحِمُل اأكرَث من داللٍة اأّن االإعالم االأمريكّي وغرْيَ االأمريكّي  عل
ــرَث اإثارًة من ظهور  ــام باقتنا�س اخلرب املثري، ولي�س اأك ــى خالِف العــادة باالهتم - عل
ــاِت احلقيقية املثيـــرة، بل مّت جتاهُلها اإىل حدٍّ  ــن اأحياء - مل يهتمَّ بهذه املعلوم املنتِحِري
ــات الـمثيــرة فـي االإعالم فـاإّن قليــاًل من  ــر، ونتيجة تغييـــِب هذه الـمعلــوم كبيـ

النـــا�س َعرفوها.
ــّوهت  م - فيما ُيعلم - اأّيُة كلمِة اعتذاٍر الأيٍّ من هوؤالء املطلوبني الذين �ُص ومل ُتقدَّ
�صمعُتهم عاملياً بدون حّق، لي�س فقط ب�صبب هوانهم على النا�س بل رمّبا الأّن االعتذاَر 
ــلباً على حْجِب املعلومة عن اأن يّطِلع عليها النا�ُس داِخَل الواليات  ــوف ُيوؤثِّر �ص لهم �ص

املتحدة وخارَجها)9(.
ــُر املعلوماِت الزائفة وحفاوُة االإعالِم بها نتيجًة خلطاإٍ غرِي مق�صوٍد  ولكن هل كان ن�ص
ــوداً فهل كان الهدُف  ــدفُة ع�ْصَر مرات؟ واإن كان مق�ص ُر ال�صُّ ــدفة؟ وهل تتكرَّ وقع �صُ
عوَر بالّذنْب  ــعودية تخُلق عنَدها ال�صُّ ــْدمٍة نف�صية للمملكة العربية ال�ص منه اإحداَث �صَ
واال�صتعداَد للتكفيــِر عنه؟ اأم اأّن الـهدَف ا�صتعــادُة ال�صعب االأمريكّي ثقَتُه باأجهزِته 
االأمنية، بُقدرتها على التعاُمل مع مثِل هذا احلدث؟ اأم اأّن الـهــدَف اإقنـــاُع ال�صعب 
بِحْكمة القراراِت التي �صتّتِخُذها حكومُته فيما ُعِرف باحلرب �صدَّ االإرهـــاب؟ َمْهما 
ّحة اعتباِر »االإعالم« ُعن�صراً ُمِهماً من عنا�صر  ــُح عن مَدى �صِ كانِت االإجابُة فهي ُتو�صِّ

القوة)3(.
ــبتمرب كانت  ــهٍر تقريباً من وقوع احلدث االإجرامي يف 11 �ص املثال الثاين: بعد �ص
ُه الأع�صاء يف الكونر�س، اأو ل�صحفيِّني كبار، حتتوي على م�صحوِق بكترييا  ر�صائُل توجَّ
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ــرائيل، اهلل اأكرب«، وقامت  اجلمرة اخلبيثة، وحتِمُل عبارات: »املوت الأمريكا، املوت الإ�ص
قمة على  ــب والنِّ ــب والغ�صَ ع ــات املتحدة بالرُّ َع جوُّ الوالي ــبَّ ــد، وت�ص ــا ومل تقُع الدني
ــرعوا فعاًل  ــالح البيولوجي، وقد �ص ــالميني الذين يحوزون االآَن ال�ص االإرهابيني االإ�ص
ما بعد وقوع اإ�صابات فعلية انَتهْت  ــيَّ ــتخدامه باإر�صال الر�صائل امل�صار اإليها، ال�ص يف ا�ص

اأحياناً بالوفاة.
ولكْن بعد ما َك�صفْت خبريُة ال�صالح البيولوجي باربرا روزنربج اأّن م�صحوَق البكرتيا 
ــة يف اجلرام الواحد(،  ــن النقاء )ترليون جرثوم ــائل يبُلغ درجًة م ــتخدَم يف الر�ص امل�ص
ــحوُق مبثل هذه الدرجة من النقاء ال ُينَتُج اإاّل يف معامل اجلي�س االأمريكّي، ورمبا  وامل�ص

يف معامل اجلي�س االإ�صرائيلّي.
ــعُب االأمريكيُّ الرعَب الذي ظّل  ــف �صكَتِت ال�صّجة، ونَ�ِصَي ال�ص بعد هذا الك�ص
ا اإىل العامِل يف  ه االتهاُم ر�صميًّ ــابني، ومل ُيوجَّ ــيُة املوتى وامل�ص ــيْت ق�ص ُهم، كما ُن�ِص يلفُّ
ــاِل الر�صائل وما نَتج  ــئولية عن اإر�ص خمترَبات اجلي�س االأمريكيِّ برو�س اإي اأيفنز بامل�ص
َهُم باأ�صبوع، وماتت معه اإىل  ــط�س عام 2008م، بعد ما مات املتَّ ــهر اأغ�ص عنها اإاّل يف �ص

االأبِد اأ�صراُره)9(.
ــاذا خدَعْتنا  ــاأل واحٌد منهم: مل ــون مواطن اأمريكي مل َي�ص ــن بني ثالثمائة ملي وم
ــمَحت بالرعب وتداعياته اأن تدُخل كلَّ بيت؟، وبتزييِف  حكوَمُتنا الديقراطية؟، و�ص

حقيقة الواقعة وهي تعرُفها من اأّوِل يوم اإن مل تكن املتورطَة فيها؟!)43(.
* * * * * *

ــت احلوادُث االإجرامية ال�صنيعة يف الواليات الـمتحدة اأو اأ�صبانيا  يف احلقيقة لي�ص
ــلمني، بل اإّن  ــلبّي جُتاه امل�ص ــي التي دَفعت االإعالَم يف اأوروبا واأمريكا للخطاب ال�ص ه
ــاأِنه التاأثرُي على الراأي العامِّ بال�صورة  ــتَغلَّ تلك احلوادَث ا�صتغالاًل من �ص االإعالم ا�ص

التي �صاهدناها)1(.
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ل التقريُر االإعالَم امل�صوؤولّيَة  ــور يف 23 مايو 2002م َحمَّ ويف تقرير U.E.M.C املن�ص
هت بعد 11 �صبتمرب 2001م يف ُدَول االحتاد االأوروبّي �صدَّ  عن َمْوجِة العنف التي ُوجِّ
�صات، والتي و�صَلْت يف بع�س االأحيان اإىل َحْرِق اجلوامع، واإلقاِء  امل�صلمني اأفراداً وموؤ�صَّ
ــَب التقرير مل يكن ن�صيُب ال�صويد  ــْرِب االأفراد، بل قْتِلهم، وح�َص القنابل عليها، و�ص
ــيب اململكة املتحدة، والدامنارك،  ــدَّ امل�صلمني اأقلَّ من ن�ص ف �ص يف هذا العنف املتطرِّ

وهولندا.
ــٌع اإىل اأّن التكوين  ــلم راج ــورِة امل�ص وبالطبع ال اأحَد يقوُل اإّن ارتباَط العدوانية ب�ص
ــي الغربيون اأّن  ِع ــني، واإمنا يدَّ ــرازاً لالأدرنال ــلم يجعُله اأكرَث اإف ــم امل�ص البيولوجيَّ جل�ص
ــلوِكه، وظهوِره يف تلك ال�صورة  ــوؤوُل عن ِمزاج امل�صلم، و�ص ــالَم بطبيعته هو امل�ص االإ�ص
ُر يف الثقافة الغربية للم�صلم واالإ�صالم يُدور يف حْلقٍة ُمفَرغة، فهو  النمطية، وهذا الت�صوُّ
ــائَل التثقيف واالإعالم »ال�صينما والتلفزيون وال�صحافة وموؤلفات الكّتاب«،  ي و�ص ُيغذِّ

ويف الوقت نف�ِصه تعَمُل هذه الو�صائُل على تثبيت هذه ال�صورِة النَمطية وتنميتها.
ــداأت يف 27 اأكتوبر  ــا - التي ب ــَغب والعنف يف فرن�ص ــا حدَثْت اأعماُل ال�ص عندم
ــالميني، وُبنيت  ــبت اإىل االإ�ص ْت اإىل قرابِة ثالثمائة مدينة وقرية - ُن�ص 2005م، وامتدَّ
ــا، والواليات  ــًة يف اأوروب ــني واآراُء املحلِّلني خا�صّ ــا�س تعليقاُت املعلِّق ــى هذا االأ�ص عل
ــى االإعالِم يف  ــاُء االإعالم العاملّي، حت ــَورْت حولها �صو�ص ــدة االأمريكية، ومتح املتح
�س راأَي املفكر والفيل�صوف الفرن�صي  العامل العربّي واالإ�صالمّي، على �صبيل املثال ُنلخِّ
ــتاذ جوزيف �صماحة يف »البيان«، بتاريخ  Allen Finkielkrout كما ورد يف مقاِل االأ�ص

2005/11/28م فيما ياأتي:
ٌد دينّي  ــبٍب اقت�صادّي اأو اجتماعّي؛ اإنه مترُّ ــل لي�س له اأيُّ �ص َد الذي ح�ص اإّن التمرُّ
ــرٌي عن كراهيٍة  ــرية، اإنَّ ما جرى هو تعب ــس رداً على العن�ص ــرّي ولي� ــّي، فعٌل عن�ص اإثن
�ُصه  ــتعمارّي الذي تدرِّ ــي اال�ص ٍر على املا�ص ــا اجلمهورية، ردُّ فعٍل متاأخِّ للغرب ولفرن�ص



الرق الثقايف

- 145 -

ــفته نقاًل للح�صارة اإىل  َمُه على حقيقته ب�ص ــلبياً بدَل اأن تقدِّ ــياً �ص ــا ب�صفته ما�ص فرن�ص
ها بع�ُس العامل العربّي واالإ�صالمّي على  د جزٌء من احلرب التي ي�ُصنُّ �صني، التمرُّ املتوحِّ
ــارِته امل�صيحية اليهودية، اإّن احللَّ الوحيَد هو احللُّ االأمنيُّ للم�صكلة، اإذا  الغرب وح�ص

كان املهاجرون ال َي�صعرون باأنهم فرن�صيون فما عليهم اإال الرحيل. اهـ
ــاحَبها اأحُد  ُره اأّن �ص ــالم يربِّ ر الغربّي جُتاه االإ�ص ــوُّ اإّن اأخَذ هذه االآراِء منوذجاً للت�ص
ــر واالإعالن املوؤثِّرين يف �صياغة الراأي العام،  ــا البارزين، واأحُد نوم الن�ص في فرن�ص مثقَّ
ح رئي�س اال�صتخبارات الداخلية الفرن�صية يف 2005/11/25م اأّن  ــرَّ وحتى عندما �ص
ــلمني غرُي متورِّطني يف اأعمال ال�صَغب امل�صار اإليها، وقال رئي�ُس جهاز  دين امل�ص ــدِّ املت�ص
»جي. ا�س. بي« لراديو »اآر. بي. ال«: )اإّن التيار االإ�صالميَّ لي�س له �صلٌة باالأحداث، 
ــباٍب اأخرى(، وقال عن االإ�صالميني: )اإنها لي�صت معَركَتُهم  وعلينا اأن نبحَث عن اأ�ص
ــاِركوا فيها(، بالرغم من هذه احلقيقة املعَلنة فقد ظّل االإعالُم والراأُي يف  لذلك مل ُي�ص

الغرب يرِبط بني تلك االأعماِل من اأعمال ال�صَغب والعنف وبني االإ�صالم)9(.
ــَغُل به اأعداُء االإ�صالم اأنف�َصُهم  ــاَء الت�صويِه التي هي ما َي�ص ْو�ص اإّن االفرتاءاِت و�صَ
رات بع�س امل�صلمني، فكادوا  ــوُّ رون به اآلَة االإعالم الدّجايل اأثَّرْت على ت�ص ــخِّ وما ُي�ص

قون دَجَل االإعالم الغربّي)15(. ي�صدِّ
ــتعماُل االإعالميِّني مل�صطلحاٍت غام�صة، كاالأ�صولية، والغلّو  و�صاَعد على ذلك ا�ص
ــبحْت هذه امل�صطلحاُت - ب�صبب ُغمو�صها وعدِم حتديدها  والتطرف، واالإرهاب، فاأ�ص
والن�صبيِة املطلقة ملدلوالتها - ُتثري خماوَف وهمية، وردوَد فعٍل ال عقالنية، وتوِجد بلبلًة 

وا�صطرابًا يف تقومي املجتمع لالأ�صياء، واالأ�صخا�س، واالآراء.
ــدَّ الدعوة االإ�صالمية احلاجُز الفكريُّ الهائُل املّت�ِصُم بالقوة  يات �ص ومن اأبرز التحدِّ
ُز على ت�صويِه االإ�صالم، وتزييِف احلقائق عنه، واإيجاِد اأفكاٍر �صابقة  وال�صموِل الذي يركِّ
ــّق وعدوٍّ للزيف  ــري للح ــُعب اخرتاُقها من ِقَبِل اأيِّ ن�ص ُل دفاعاٍت ي�ص ــكِّ لة ت�ص ــلِّ م�ص
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والت�صليل)6(.
* * * * * *

ــار يف وقٍت  ــيوع واالنت�ص رمبا مل يحُدث يف التاريخ من قبُل اأّن كذبًة بلغت من ال�ص
ر بها يف  ــرَّ ــيَعها اأبلُغ َمن ت�ص ق بها املظلومون بها، واأن ُي�ص ــدِّ ــرٍي - اإىل درجِة اأن ي�ص ق�ص
ــا قراراٌت َدْولية وقومية،  ــم الدينية والوطنية، واإىل درجِة اأن ُبنيت عليه جوانب حياِته
�صاِت اخلرييَة  رُة مئاِت االألوف من االأبرياء - مثُل كذبة اأّن املوؤ�صَّ ــراُرها املدمِّ ونالت اأ�ص
ٍد اأن�صطًة  ٍد اأو غرِي ق�صْ ــالميَة وبخا�صٍة ال�صعودية َدعمْت يف �صكٍل اأو اآَخَر عن َق�صْ االإ�ص

اإرهابية)53(.
هات  ــديد فاإّن بع�س الكتابات يف ال�صحف املحلية وبع�َس التوجُّ ومع االأ�صف ال�ص
ــكورة - يف هذا ال�صلوك  ــاهَمْت - غرَي م�ص داخَل االإعالم املحلّي يف بلدان اخلليج �ص
ــاطها،  ــات اخلريية، واإثارِة الُغبار حوَل ن�ص الظامل، وذلك باالإحلاِح على ت�صويه املوؤ�ّص�ص
والتحري�ِس عليها، اإّما من ِقَبِل قّلٍة من االإعالميني من املت�صحفني االأغراِر الذين جمُعوا 
ــن ِقَبل قّلٍة من االأكادييني  ــئولية، اأو م ــا�س بامل�ص بني اجلهِل والّطي�س وانعداِم االإح�ص
ــف مرتفعُة ال�صجيج، مثريٌة لالهتمام، وتنطِلُق  واملتاأكدمني، ولكّن هذه القّلَة مع االأ�ص
ــدَّ التديُّن واملتديِّنني، وهي اإذ ُتكرث احلديَث عن الديقراطية  زة �ص من روؤيٍة عاّمة متحيِّ
ُر  ــّي وحريِة الراأي والتعبري وحقوِق االإن�صان تتنكَّ ــنع القرار ال�صيا�ص ــاركِة يف �ص وامل�ص
للحرية ال�صخ�صية اإذا بدا اأّن لها عالقًة بالتديُّن واملتدينني، هي مع االأ�صف تنطِلُق من 
ُمه، واالأ�صا�ُس يف هذا كلِّه �صْعُف النزوع  نَزعٍة عَدمية؛ اإذ تهِدُم ولي�س لديها بديٌل تقدِّ
ــان عند فرانكل - لديها، وه�صا�صُة االإيان مببداإٍ  االأخالقّي - يف االأبعاِد الثالثية لالإن�ص
ه، ومن االأنانية  ثابت، وقد ن�صاأ ذلك عن عجِز هوؤالء عن االنعتاق من فْقِر القلب ومَر�صِ
ــن العْجِز عن االنفتاح على العامل  ــية والتعايل وَبَطِر احلّق وَغْمط النا�س، وم والرنج�ص

خارَج الذات بكَرٍم و�صماحة)2(.
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ول�صوء حظِّ جمتمعاتنا فاإّن االإعالم املحلّي يف البلدان االإ�صالمية بدافٍع من الغفلة 
ــيطان  ــالمّي مل يكَتِف بَدْور ال�ص ــعور االإ�ص ــْعِف احل�ّس الوطنّي اأو اختالِل ال�ص اأو �ص
ــِف  ــدِع باحلق، وك�ص ــاته الوطنية، وال�ص ــاَذَل عن الدفاِع عن موؤ�ص�ص ــس فيتخ االأخر�
ــق، فداأََب على ترديد  ــيطان الناط ــف، والوقوِف يف وجه الظلم، بل اأخَذ َدْور ال�ص الزي
اتِّهام املوؤ�ص�صات اخلريية االإ�صالمية بالعالقة مع االإرهاب، ونَفخ يف ال�صائعات املغِر�صة، 
�صات اخلريية  ــعَف ثقَة اجلمهور باملوؤ�صَّ ــائعا، وراأياً عاّما، مما اأ�ص ــبحت فكراً �ص حتى اأ�ص
زاً ل�صّف اأعداء  االإ�صالمية، و�صار االإعالُم املحليُّ بذلك معاِوناً لالإثم والعدوان، متحيِّ

االإ�صالم وامل�صلمني.
ــنة  ُد على األ�ص ــة اأنَّ الفكرة الوهمّية عندما ترتدَّ ــن الظواهر االجتماعية الواقعي وم
اجلمهور َتك�ِصُب قّوَتها من َترداِدها، فُي�صبح لها تاأثرُي احلقائق البديهية، ومبا اأّن املوظِفني 
ــاعِر  ــيج املجتمع فمن الطبيعّي اأن يكونوا مكومني مب�ص ــني هم جزٌء من ن�ص احلكومي
ــات اخلريية، واأن تتنامى هذه امل�صاعُر لديهم حتى تتحّوَل  ــدَّ املوؤ�ّص�ص هذه )الفوبيا( �ص
ــوازُن املبنيُّ على مقايي�َس واقعية،  ــّيٍة َيغيب معها التفكرُي العقالينُّ املت اإىل ُعقدٍة نف�ص
ــوعية، فكان من الطبيعيِّ اأن يغُلَو هوؤالء املوظفون يف اقرتاح القيود على  ومعايرَي مو�ص

قة للعمل التطوعّي. املوؤ�ّص�صات اخلريية، والتو�صيِة باالإجراءات املعوِّ
ــْعِف  ــكوك، و�ص ــت النتيجُة لهذه القيود واالإجراءات اأن حَتِقَن مزيداً من ال�ص كان
ــالمية، وهكذا مت خْلُق »احلْلقة املقيتة«،  ــة جُتاَه العمل اخلريّي يف املجتمعات االإ�ص الثق
د م�صداقيَة  َف القرتاح مزيٍد من القيود، وهذه القيوُد توؤكِّ ال�صائعاُت الرائجة َتدفُع املوظَّ

ال�صائعات وتنُفخ فيها، وهكذا)53(.
اإّن اكت�صاَف املر�س والعزَم على عالجه هو اأوُل ُخطوٍة يف طريق العالج)5(.

ــبابه، وذلك بتوعية  ــال اإال بنْفِي اأ�ص ــه يوَجُد عالٌج لهذا املر�س الُع�ص ــُدو اأن وال يب
الراأي العام، وك�صِف احلقائق اأماَمُه، واملثابرِة على اإْطالعه على الوقائع)53(.
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وال �صّك اأّن اجلهاد يف �صبيل احلقيقة هو من اجلهاِد يف �صبيل اهلل، وال �صيَّما يف مثل 
ــر، الذي ُرمبا مل ي�صِبق له مثيٌل يف تاريخ االإن�صانية، من حيُث القوة القاهرة  هذا الع�ص

ل�ُصلطاِن الت�صليل وت�صويِه احلقائق، واإلبا�ِس احلقِّ ثوَب الباطل والباطِل ثوَب احلّق.
ــريحاِت ال�صيا�صيني وكتاباِت املثقفني قد خَلقْت فتنًة  اإّن تكنولوجيا االإعالم وت�ص
ُف به الن�صو�ُس الدّجال االأكرب  ــة - ما ت�صِ ــِبه - اإىل حدٍّ يدعو اإىل الّده�ص دّجالية، ُت�ص

الذي ياأتي اآِخَر الزمان.
ــة الفتنة،  ــة اإىل ُمقاوم ــة امللّح ــتجابَة للحاجة املا�ّص ــي اال�ص ــُع يقت�ص ــذا الو�ص وه
ي للدَجل، ون�صِر احلقيقة، واأن ُتبَذل يف هذا ال�صبيل اأق�صى اجلهود على كلِّ  والت�صدِّ

امل�صتويات)29(.
ــولية والتطرُّف  ــة، مثل االأ�ص ــودي رموزاً لغوي ــالُم الغربيُّ اليه ــد اخرتع االإع وق
ي، فاأوجَدْت لديه  ــي للمتلقِّ ــا الهائَل يف العقل الباطن والواع ــاب، فعَلْت فْعَله واالإره

حالًة من »الفوبيا« �صدَّ االإ�صالِم والعمِل له)6(.
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1ـ الوطنية:

ــرات - اإن مل يكن اأعظَمها - على  ــوُم الوطنية Nationalism من اأعظم املوؤثِّ مفه
احلياة يف الع�صر احلا�صر، ومن اخلطورة البالغة اأن ال يوَجد لدى اأيِّ بلٍد مفهوٌم وا�صح 

للوطنية على اأ�صا�س راأٍي عاّم)54(.
ــة اأو القومية« واأّن  ــلحة الوطني ــوة التي نرددها االآن »امل�ص ــلحُة الوطنية والق وامل�ص
ُدها ترديَد الَبْبغاء  ــة و... و... و... نردِّ ــلحة الوطني ــات يجُب اأن ُتبنى على امل�ص العالق

هذه هي التي خلَقِت االأزمَة ال�صيا�صية، التي اأوجدت هذه املعاناَة للب�صر)42(.
ــوؤوم )امل�صلحة القومية والقوة( من ناحية الواقع هو موِجٌد اأعظَم اأزمٍة  اإّن املبداأَ امل�ص
ــُر من املاآ�صي والظلم  ــر، وهو �صبُب اأ�صواإِ ما ُيعانيه الب�ص ــاُن الع�صر احلا�ص يواِجُهها اإن�ص
ه ويحُكُم  ــذي يوجِّ ــداأُ عن املبداإِ ال ــِة العقل فال يفرتق هذا املب ــان، ومن ناحي والطغي
ــابة االإجرام املنّظم، اأو احليوانات الوح�صية، الفرُق اأّن ما  ــلوَك قاطع الطريق، اأو ِع�ص �ص
عى باأنه م�صلحٌة قومية اأو وطنية ال يكون دائماً م�صلحًة حقيقية للوطن، واإمنا م�صلحٌة  يدَّ

موهومة، اأو م�صلحٌة لطائفٍة ذات نفوذ)15(.
 Nationalism حني ُوجدت يف اأوروبا قبل مائتي �صنة االأيديولوجيُة التي عرفت بـ
)القومية( كان لها َطواَل القرنَني املا�صيني اأثٌر �صامٌل وعميق على احلياة العامة واخلا�صة، 
 Encyclopedia Britannica ــرب ــامل، اأو كما تع ــرب اأواًل ثم يف بقية الع ــامل الغ يف ع
ــاهمت يف �صياغِة  ــائع االعرتاُف اأّن هذه الفكرَة �ص ــوعة الربيطانية(: »من ال�ص )املو�ص
ــن اأكرَبها- التي  ــدٌة من اأكرب العوامل - اإن مل تك ــة، واأنها واح ــاة العامة واخلا�ص احلي
ــّكلت التاريَخ احلديث«. وقالت: »اإنها ُتعترَب �صبباً اأ�صا�صياً يف ُن�صوب احلرب العاملية  �َص

االأوىل، والثانية، وكثرٍي من حروب الع�صر احلا�صر«.
ــة(  االأمريكي ــوعة  )املو�ص  Encyclopedia Americana ــك  ذل ــن  ع ــربت  وع
ــة لعبت َدوراً مِهماً عرب العامل، فخالَل  باأن الــ  Nationalism )القومية( كقّوة �صيا�ص
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ــد املنّظمات والقادة  ــهَل واالأكرَث فعاليًة يف ي ــيلَة االأ�ص ــيني كانت الو�ص القرنَني املا�ص
للمجموعات القوميُة؛ خلْلِق الدعم، واحلما�س، والتاأثري.

ــى اأيديولوجية الوطنية  ــٍة ُيالِحظ عل ــُر العاملّي بعام ــٍة والفك ــُر الغربّي بخا�ص الفك
Nationalist ُنَقط �صعٍف �صائعة، ومن ذلك:

الغمو�س:
ــة Nationalist َتظهر  ــبب اأّن الوطني ــاء يف Encyclopedia Americana: »ب�ص ج
ــتعمل الأغرا�ٍس خمتلفٍة �صار مفهوماً  ــطلَح ُي�ص ــبب اأّن هذا امل�ص يف ثياٍب خمتلفة وب�ص
ــبب ا�صتحالة ف�صل َدوِره  ــا، اإّن اأيَّ حتليل لــ Nationalist يواَجُه بالتعقيد؛ ب�ص غام�ص

عن اأدوار العوامِل االأخرى، ال�صيا�صية، والثقافية، واالقت�صادية«.
ق�صور �صفة الواقعية:

ــتخَدم من  ــها: »يف احلقيقة اأن Nationalist يكن اأن ُت�ص ــوعة نف�ص  جاء يف املو�ص
ٍ بت�صجيع،  اٍه على اأ�صا�س معنيَّ خالل الدعاية، اأو التعليم؛ حلْمِل اجُلمهور على َتبنِّي اجتِّ
ــا�س اأوهام  ــي National Consciousness مبنيٍّ على اأ�ص ــعور وطن ــى خْلِق �ص اأو حت

Myths بوجود ُهِويٍة عامة واختالٍف عن االآَخر«.

 �صلبياٌت خطرية تتعلُق بالتحررية واال�صتقرار:
ــقوط ال�صيوعية،  عْت �ص ــرَّ ــها: »اأن الـ Nationalist قد �ص ــوعة نف�ص جاء يف املو�ص
ــه ظهرت الـ  ــدل؛ ففي الوقت نف�ِص ــوُع ج ــة بينها وبني التحررية مو�ص ــّن العالق ولك
ْولية، وعاماًل اأ�صا�صياً Major Factor  لعدم  Nationalism م�صدراً قوياً للمعار�صة الدَّ

ْويّل«. اال�صتقرار املحلّي والدَّ
ــة العثمانية واأوربا يف اآِخر  ــال الثقايّف بني اأقطار اخلالف عندما ارتفعت وتريُة االت�ص
ــون اإيديولوجيُة  ــرين كان من الطبيعّي اأن تك ــَر واأّوِل القرن الع�ص ــَع ع�َص القرن التا�ص
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ــك االأقطار، واأن  ــى باهتمام اأبناِء تل ــة( هي اأّوَل ما َيحَظ ـــ Nationalism )القومي الـ
ــا واأقطار اخلالفة  ــادّي واملعريّف بني اأورب م امل ــريَة يف التقدُّ ــا الفجوَة الكب ــِندوا اإليه ُي�ص
ــاعت  ْوا تلك االأيديولوجيَة لبالدهم، فالوطنيُة هي املفردة التي �ص العثمانية، واأن َيتمنَّ

يف العامل العربّي مثااًل ملفردة )Nationalism( )القومية(.
اإّن اختياَر جْذر وطن مقاباًل جلذر Nation الداّل على املجموعة الب�صرية، اأو لدى 
د للوطنية، يتمحور حول  ــدِّ ــدول العربية( مفهوٌم غرُي م ــرد يف البالد العربية )ال الف
َئ الأن يتَمْحور يف  ــرى ُهيِّ ــني اأّن اختياَر جْذر Nation يف الدول االأخ ــكان( يف ح )امل
ر  ــا�س يف الت�صوُّ ــان(، ومن هنا كان االختالُف االأ�ص مفهوم Nationalist على )االإن�ص
َول االأخرى. )قارن االألفاظ: ع�صبة االأمم، اأو االأمم املتحدة،  بني العرب وغرِيهم من الدُّ

مع جامعة الدول العربية(.
ــني البلدان العربية  ِر الوطنية ب ــوُّ ــا فْهَم االختالف اجلوهرّي يف ت�ص ــر لن وهذا ُيي�ص

والبلداِن االأخرى خارَج العامل العربّي.
ومفهوُم )الوطنية( يف العامل لي�س واحداً ويختلف بني دولة واأخرى.

ــية(  ــن الطبيعيِّ يف جمال فكرة )الوطنية( اأن ُيعربِّ غرُي العربي بـ )االأمة الفرن�ص وم
و )القومية الفرن�صية(، واالإيطايل )االأمة االإيطالية( و )القومية االإيطالية( مثاًل، ولكْن 
ــة والوطنية القطرية  ــى العربّي وهو يتحدث عن الوطنية الكويتي ــهل عل لي�س من ال�ص
ــه للوطنية وارتفاُع �صوته بها  ــانه مْهما كان حما�ُص اأو الوطنية البحرينية اأن َتِرد على ل�ص
ــة اأو الكويتية اأو )القومية( القطرية اأو  ــانه )االأمة( القطرية اأو البحريني اأن تِرد على ل�ص

البحرينية اأو الكويتية.
ــاحبًة لوالدِة فكرة الوطنية الرتكية،  ــد كانت والدُة فكرة )الوطنية( العربية م�ص لق
ــل كانت والدُتهما من َرِحم واحدة، ولكْن كما اأّن االأتراك مل يكن لديهم َلْب�ٌس وال  ب
�س على العوامل  ــائد يف اأوروبا، وهو املفهوُم املوؤ�صَّ َحرْية يف اأمِرهم فاختاروا املفهوَم ال�ص
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ــطلحات الدالة، فاختاروا  ــرية يف اختيار امل�ص ــن لديهم َلْب�ٌس اأو َح ــعية، فلم يك الو�ص
 Nation, Nationalism, National Anthem, National Flag,( ــطلحات  امل�ص
Nationalist( وما يقابلها يف الدول االأخرى، لكنهم اختاروا ا�صطالح )وطن د�صلك( 

.)Nationality( مقاباًل ال�صطالح
ــم امل�صطلحاُت يف هذا  ــبة للبالد العربية فنواِجُه تعقيداً مِرجا؛ اإذ تّت�ِص اأّما بالن�ص
ــطلُح اأمة تعريبا لكلمة Nation، وكلمة وطنية اأو قومية  املجال بالقلق؛ فقد اختري م�ص
 ،Nationalist و National وكلمة وطني مقاباًل لكلمة ،Nationalism مقاباًل لكلمة
ــّي، ويف الغالب  ــَة Nationalist بعبارة قوم ــاً كلمة National وكلم ــا عّربوا اأحيان كم
ــطالح »العلم الوطنّي« مقاباًل لـ National Flag، وعبارة الن�صيد الوطني  اختاروا ا�ص

.National Anthem مقابل
ب  ب به لفظ Patriotism، ولفظ وطنّي ُعرِّ ــَر تعقيداً اأّن لفظ )وطنية( ُعرِّ وزاد االأم
.Nationality ب به لفظ به لفظ Patriot و Patriotic، واأّن لفظ جن�صية )عرقية( ُعرِّ

ــ�س على  وا املفهوَم املوؤ�صَّ فيما يتعلَُّق باالأتراك مل يكونوا على َلْب�ٍس من اأمرهم، فتَبنَّ
ــعية، فاأ�ّص�صوا املفهوم على اأ�صا�س االحّتاد يف الِعْرق الطورايّن، والتقاليِد  العوامل الو�ص

امل�صرتكة للقبائل الرتكية، واالحّتاد يف اللغة الرتكية، باالإ�صافة للو�صع اجلغرايّف.
اأما فيما يتعّلُق بالعرب فلم يكن االأمُر اأماَمهم بتلك ال�صهولة بل كان موِجباً للَحرية.
ــورة العربية،  ــداُف العرب يف الث ــت اأه ــاء احلرب العاملية االأوىل اأُجِه�ص ــد انته بع
ل بينهما حدوٌد م�صطَنعة حتت �صلطان  و�ُصتِّت العامل العربي يف ِكيانات منف�صلة، َتف�صِ
ــبيل املثال �ُصتِّت االإقليم امل�صمى »ال�صام« َطوال الع�صور  االإمربيالية االأوربية، فعلى �ص
ــتقّلة �صيا�صياً عن بع�صها، �ُصّميت �صوريا، ولبنان، و�صرق االأردن،  اإىل اأربعِة كيانات م�ص
ــتيت بحيث  ــرَذمة والت�ص ــيَّ يف ال�صَّ ــطني، وكانت ُخطة القوى االإمربيالية امل�ص وفل�ص
َف اخلطة عاق  ــّمى دولَة الدروز، ودولة العلويني، اإال اأّن تطرُّ ل كياناٌت اأ�صغر ُت�ص ــكَّ ُت�ص
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متثيَلها على اأر�س الواقع.
خ يف  ــلم اأبناُء تلك الكيانات امل�صطَنعة لالأمر الواقع، وبداأ هذا الواقُع يرت�صَّ وا�صت�ص
راتهم حقيقًة من حقائق احلياة، ومنت امل�صاعُر والعواطف حوله، و�صار هذا الو�صُع  ت�صوُّ
ــار التماُيز  ــيَّ يف داخل الكيانات اجلديدة، و�ص الواقعيُّ اجلديد يحُكم القرار ال�صيا�ص
ر الــ Nationalism )القومية(  بينهما مثَل اأو اأبلَغ مما بني دولٍة واأخرى، من حيُث ت�صوُّ

وامل�صاعر والعواطِف ال�صيا�صية اجّتاهه.
ٍر لهذا املفهوم ن�صاأَْت حركٌة فكرية، بداأت يف الغالب من اأو�صاط  ــياغة ت�صوُّ ويف �ص
االأقليات الدينية، وارتفعت االأ�صواُت بتاأييدها، وَجَهدِت القوى االإمربيالية يف تثبيتها، 
ــا�ٍس من اأو�صاع تلك االأقطاِر قبَل وجود  ــياغَة املفهوم على اأ�ص ونعني بهذه الفكرة �ص
ــول اإىل الفرعونية، والفينيقية،  ــالمّي، والقفِز ُقروناً متطاولًة للو�ص التاريخ العربي االإ�ص
ــورية.... اإلخ، وكان للفرعونية ب�صفٍة خا�صة قبوٌل وا�صع وتاأثرٌي عميق على احلياة  واالآ�ص

ال�صيا�صية والثقافية يف م�صر.
ــلًة بحدودها  ــها ومنف�ص ــتقّلًة عن بع�ص لقد ظهرت تلك الِكيانات العربية ُدَواًل م�ص

وجن�صياتها.
كانت م�صُر َدْولًة ملكية د�صتورية، حتت نوٍع من ال�صلطة اال�صتعمارية االإنليزية بعد 
ــنوات قامت الثورة امل�صرية، فتغريَّ  ــبع �ص احلرب العاملية الثانية، وبعد انتهاء احلرب ب�ص
مفهوُم الوطنية )القومية(، فتغريَّ نظاُم احلكم وفل�صفُته، ورموُز الوطنية كالعَلِم والن�صيِد 

الوطنّي و�صعاِر الدولة.
* * * * * *

حة ينبغي قبَل ذلك  ّقة وال�صِّ ل�صمان اختيار مفهوٍم للوطنية اأقرَب اإىل الو�صوح والدِّ
ــّحُة  م وُتقا�س به �صِ ــاً للمقارنة، ُتقيَّ ٍد مثايّل للوطنية؛ ليكون مقيا�ص ــوٍم جمرَّ ــاُد مفه اإيج
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د على متطلَّبات  وو�صوُح اأيِّ مفهوٍم اآَخر للوطنية، لذا اأقرِتُح اأن ُيبَنى هذا املفهوُم املجرَّ
�صُرورية ُت�صتفاد من الوعي باإيجابيات اإيديولوجية الوطنية )Nationalism( و�َصلبياتها 

يف جتاِرب العامل.
واأقرتُح اأن ي�صتجيب هذا املفهوُم املجرد ل�صبعِة متطلبات اأ�صا�صية:

ــل اأن يكون العقُل  ــط اأن ال يخالَف العقل، ب ــى فق ــا، ال مبعن ــون عقالني اأ - اأن يك
ُر  ــوُّ ــتعماُله كثريا - فُيطَلق وُيعَنى به الت�ص ــاء ا�ص ــيه، وحيُث اإّن لفظ العقل ُي�ص يقت�ص
الذهنّي - فاإّن املق�صوَد بهذا اللفظ هنا االأمُر املبنيُّ على املقايي�س املنطقية املتفِق عليها 

بني النا�س االأ�صوياء )العقالء(.
ــا اأن يكون الواقُع  ــط اأن ال يخالف الواقع، واإمن ــا، ال مبعنى فق ــون واقعي ب - اأن يك

يقت�صيه.
ُل  ــى اأّن الفكرة تبُلُغ قّمَة تاأثرِيها عندما تتحوَّ ــون قاباًل لالأدجلة؛ بناًء عل ت - اأن يك

اإيديولوجيًة )عقيدة(، والتعبرُي عنها اإىل �صعار.
ــِره وبينه وبني البيئة اخلارجية؛ الأّن �صعف  ــجاُم بني عنا�ص ث - اأن يتوافر له االن�ص

االن�صجام يعني االختالَف والتناُق�َس يف داخل الفكرة مبا ينتهي اإىل َهْدمها.
ج - اأن يّت�صف بالثبات واال�صتقرار.

ــط، فال َي�صَمح بالتقوقع واالنكفاء على الذاتية،  ح - اأن يت�صف باالعتدال والتو�صُّ
َوبان و�صْعِف الُهِوية وتاآُكِلها اأو انعداِمها. وال يكوُن قاباًل للتحلُِّل والذَّ

خ - اأن يتواَفر له احَل�صانُة اأو املناعة يف مواجهة االأمرا�س االجتماعية التي ُت�صاِحب 
غالباً اإيديولوجيَة الوطنية، مثل ال�صوفينية، اأو العن�صرية، اأو اخلوف الوهمّي من الغري، 

اأو الُعدوانية �صدَّ املهاجرين)54(.
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ــُعب تعييُنها، واأنه لي�س من ال�صروريِّ اأن  ــلحَة الوطنية احلقيقيَة َي�ص راأَْينــا اأّن امل�ص
ــفٍة فائقة للمرونة والتكيُّف يف يِد �صانع القرار،  ــوعية، واأّنها قابلٌة ب�ص حُتَكم مبعايرَي مو�ص
ــوِعه لالأهواء وامل�صالِح  ــْدِقه و�صْعِف مو�صوعّيته وخ�ص ــة �ص واأّن لالإعالم - مع ه�صا�ص

ْوَر االأهمَّ فـي تعيني امل�صلحة الوطنية)3(. ة - الدَّ اخلا�صّ
ومعلوٌم اأَنّ �ُصيوَع الفكرة و�صيادَتها - ولو كانت وهمّيًة - ُيعطيها من اإمكانية االإياِن 
بها واليقنِي ما ال حَتَظى به - يف كثرٍي من االأحيان - احلقائُق، بل َيجعُلها من امل�صلَّمات 

البديهية التي ال َتقبل املراجعَة اأو الت�صكيك)22(.
* * * * * *

 :)The Range of Religion( ــّي يف كتابه ــوف الفرن�ص كتب جاك ماريتان الفيل�ص
د لل�صالم يف َوْعي االأمم فلن يكون ذلك اإال اإذا اقَتنعنا باأّن ال�صيا�صة  »اإن كّنا نََوّد اأن منهِّ
ــْعٍب اأن يجاِهد  ــُة العادلة، على كلِّ �ص ــيٍء ال�صيا�ص ــحيحة هي اأواًل وقبَل كلِّ �ص ال�ص
َرها وتقاليَدها، وحاجاِتها املادّيَة واملعنوية،  ــعوب االأخرى، وتطوُّ ــّيَة ال�ص لكي َيفَهم نف�ص
ــلحِته  ــعب ال يجوز له اأن ينظر اإىل م�ص ــرتَف بكرامِتها وَدوِرها التاريخّي. وكلُّ �ص ويع
ــالح العاّم لكّل ال�صعوب، اإّن و�صَع امل�صلحِة القومية فوَق كلِّ �صيٍء  فقط، بل اإىل ال�ص
ُره اإال باالعرتاف باأّن  ــوُّ ــامَل احلرَّ ال يكن ت�ص ــيء، اإّن الع ــيلٌة موؤّكدٌة لَفْقد كلِّ �ص و�ص
ا هو عاِدل، ولي�س هو التعبرَي  ا هو واقع، وال�صواَب هو التعبرُي عمَّ ال�صدَق هو التعبرُي عمَّ

ا هو نافٌع يف وقٍت معنّي مل�صلحِة جمموعٍة ب�صريٍة معينة. عمَّ
َز  َب العن�صرّي والطبقّي والطائفّي والتميُّ ــاواَة احلّقة بني النا�س جتَعُل التع�صُّ اإّن امل�ص

ا لل�صالم«. العن�صرّي جرائَم ُترتَكُب يف حّق االإن�صان، كما جتعُله تهديداً قويًّ
ــر - هو يف واقعه - مَثٌل نا�صٌع للو�صيلة التي  ويقول رينولد نيرب: »اإّن تاريخنا املعا�ص
ــة التي ُيوِقع بها احلكُم  ــتعالَءه، وللطريق ــان وغروَرُه وا�ص ُيباِغت بها االإلُه كربياَء االإن�ص
ــتواهم؛  ــُهم فوَق م�ص ــعوب الذين َيرفعون اأنف�َص ــّي العقوبَة على االأفــراد وال�ص االإله
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ــة من  ــدُّ خطراً على ناِحها يف جمال ال�صيا�ص ــِلها اأ�ص اإّن ُغروَر االأمم القوية واإيانَها بف�ص
كْيِد االأعداء«.

* * * * * *

ح فيما �صَبق عن ُغمو�ِس ا�صطالح امل�صلحة القومية، و�صعوبِة حتديِد هذا  وقد اأُو�صِ
امل�صطلح، واأنه ال َيعني دائماً ُمتواه وهو م�صلحُة الوطن، واإمنــا امل�صلحُة الذاتية لُقًوى 

لديهــا قدرُة ال�صغط والتاأثري)3(.
ــلحة  ــحيحة وال من امل�ص ــذا املجال ينبغي القوُل باأنه لي�س من الوطنية ال�ص ويف ه
ــا - على تغذيِة الكربياء والغروِر لدى املواطنني،  ــة االإحلاُح - كما هو واقٌع دائم الوطني

ِزهم على االآَخرين: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]املائدة: 18[)26(. واإ�صعاِرهم بتميُّ
ــُع لي�س فقط قيمًة اأ�صا�صيًة من ِقَيم االإ�صالم، بل هو م�صدٌر لتوليِد وتطويِر  والتوا�ص
وتنميِة عدٍد من الِقَيم االإ�صالمية االأخرى، والِكرْبُ �صبُب ال�صالل، اأو نتيجُته، اأو �صمُة 
ــتحقاِق العقاب الدنيويِّ واالأخروّي، واملتوا�صُع قادٌر  ــاّلني، اأو و�صٌف �صببيٌّ ال�ص ال�ص
فاً يف اأحد  ــاً اأو متطرِّ ــالم( وبالعك�س فال ترى غالي ــمة االإ�ص ــطية )�ص على حتقيق الو�ص

اجلانبني اإاّل ويف �صدِرِه ِكرْبٌ ما هو ببالغه)35(.
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: 2ـ التح�رضُّ

ــاُن هو االإن�صان، �صواٌء كان خارجاً من ُظلمات القرون الُو�صطى يف اأوروبا، اأم  االإن�ص
جاً من جامعة M.I.T يف الواليات املتحدة االأمريكية. متخرِّ

ــُهل على االإن�صان اأن يتخّطاها ما مل  ر والوح�صية ق�صرية، َي�ص ــافة بني التح�صُّ وامل�ص
�س الطبيعَة الُعدوانية يف داخله. يرتبَّ يف ظلِّ ثقافٍة قادرة على اأن تروِّ

ولن تكون الثقافُة قادرًة على ذلك اإال اإذا كان الت�صامُح والّنفوُر من الظلم والُعدوان 
ــالُم هذه القدرَة التي و�صفها النبي �صلى اهلل عليه  جزًءا من طبيعتها. لقد َمَلك االإ�ص

و�صلم بقوله: )ُبعثُت باحلنيفية ال�صمحة()9(.
ــان الفروُق بني  ــلوك االإن�ص م اأمثلًة مزنة، مُتَحى بها يف �ص ــروب احلديثَة تقدِّ اإّن احل

ر. م، والوح�صية والتح�صُّ الهَمجية والتقدُّ
ــلوَك اجلي�س االأمريكيِّ يف فيتنام يف َعْقد  ــاَن اأن َي�صتعيد لذاكرته �ُص ويكفي االإن�ص
ق الغاباِت اخل�صراَء بالكيماويات، اأو  ــي حينما كان ُيحرِّ ــتينيات من القرن املا�ص ال�ص
ــها يف االأيام  ــتان يف الَعْقد االأّول من هذا القرن حني اأَْودع يف اأر�صِ ــلوَكه يف اأفغان�ص �ص
ــّدام اآباَر  ــن املتفجرات، اأو تفجرَي �ص ــون كيلو جرام م ــبعني ملي االأوىل من احلرب �ص

البرتول يف الكويت.
ه اإىل العامل اخلارجّي من الروؤو�س  واأفظُع من كلِّ ذلك اأن تَظّل اإحدى الدول ُتوجِّ
ــخ�ٍس واحد - ما  ــرَة دقيقًة بقراِر �ص ــي ُيِكن اإطالُقها ِخالَل خم�َس ع�ص ــة - الت النووي
تكفي قّوُته التدمرييُة لَقْتل كلِّ اإن�صاٍن على ظهر االأر�س ثالَث مّرات، اأو اإنفاُقها الوقَت 
ــاي من  ــِم االأوبئة حتى َليكفي ِمْلُء ِملعقة �ص ــنيِع جراثي ــال وجهود العلماء لت�ص وامل
ــر األُف مكروب من مكروبات  ع على كلِّ فرٍد من الب�َص ــوم اجلمرة اخلبيثة ليوزَّ بكتوري

اجلمرة اخلبيثة، اأو ت�صنيِع الغازات ال�صامة.
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ــاٍت يف املتاحف، واإمنا  ــنيُع هذه املواّد بغَر�ِس اأن تكون معرو�ص ــع ال يتمُّ ت�ص وبالطب
م االإن�صايّن واالأخالقّي  ــلَّم التقدُّ ــاٍن بَلغ يف �ص ــتخداِمها َوْفَق االإرادة املطلقة الإن�ص ال�ص
والتمييز بني اخلري وال�صر ُم�صتًوى �َصمح له بالتفكري يف مثِل هذه امل�صاريع واإناِزها)40(.
ــاِن الغربّي  ــى مدى تخلُّق االإن�ص ــرب عالمٌة داّلة عل ــايّن يف احل ــلوُك الالاإن�ص ال�ص
ــور التي  ــّيِة الع�ص ــارّي، ومدى ُقدرته على اخلال�س من وح�ص وح احل�ص ــر بالرُّ املعا�ص

يها ع�صور الظالم!. ُي�صمِّ
ــتخُطر يف باله مثُل هذه الفكرِة  ــان ع�صوِر الظالم كانت �ص ر اأّن اإن�ص ــوَّ كاّل، ال ُيت�ص
ــتعماِلـهــا  ــة(؛ متهيداً ال�ص ــاء )اجلمرة اخلبيث ــِن جراثيم وب ــنيِع وتخزي ــريرة: ت�ص ال�ص
ــد، واأفكـــاَر  ــُذل لهذه الغايِة الوقَت، واجلهــ ــامل، واأن َيب ــلحة الدمار ال�ص كاأحد اأ�ص
ــر التكنولوجيــا التي َت�صل بهذا  ــخِّ ــرائـــب، وي�ص العلمــــــاء، واأمواَل دافعي ال�ص
ــوف  ل ترليون جرثومة يف اجلرام الواحد من اجلراثيم التي �ص ير اإىل معدَّ ــرِّ ــِج ال�ص املنَت

َتن�ُصر الوبــاء)3(.
ــه )Out of My Later Years(: )لقد اأَوَجدت  ــتاين يف كتاب ــربت اأين�ص ــوُل األ يق
ــاُن من َقبل، وهذه  ــري جديدًة وفّعالة مل َيعَهْد مثَلها االإن�ص ــائَل للتدم التكنولوجيا و�ص
ــبح  ِعي اأّن لها احلقَّ يف احلرية املطلقة للعمل ُت�ص ــدي اأُمٍم تدَّ ــني تقُع يف اأي ــائُل ح الو�ص

تهديداً مدقاً بَفناء اجلن�س الب�صري()9(.
* * * * * *

 Inventing Western ــارة الغربية ــون يف كتاب )احل�ص يقول توما�س. �س. بـاتر�ص
يغ يف اأوروبا يف �ِصياق التو�ّصع اال�صتعماريِّ  ــطلح احل�صارة �صِ Civilisation(: )اإّن م�ص

ــطلح جرى على األ�صنة النخبة يف الدول الغربية،  االأوروبي فيما وراَء البحار، واإّن امل�ص
ــعوِب التي الَتَقوا بها، فما اأن انَتقلوا اإىل ما وراَء  ــتهدفوا التمييَز بني اأنف�صهم وال�ص وا�ص
البحار حتى ا�صَتخدموا الت�صنيفاِت الفئويَة ال�صائعة اآنذاك، مثَل عبارات: املتوح�صني، 
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والهمج، والكّفار، والربابرة... اإلخ؛ لو�صف اأبناِء ال�صعوب الذين التَقوا بهم.
ــتعِمرون يف كثرٍي من االأحيان  ــتعمارّي عاَمَل امل�ص ــياح االأوربّي اال�ص واأثناَء االن�ص
ــعوَب االأخرى كما لو مل يكونوا ب�َصرا، وارتكبوا نتيجًة لذلك �صدَّ هذه ال�صعوِب  ال�ص

فظاعاٍت وح�صية()9(.
ــوت قبَل َبْدِء  ــابع عهداً جلون كاب ــدر ملك اإنلرتا هرني ال�ص ــام 1482م اأَ�ص يف ع
ــه اأيَّ مدينٍة اأو قلعة اأو  ــم امللك ورايِت ــه، ُيعطيه احلقَّ باأن )َيغزو ويحتّل حتَت ا�ص رحالت
ــمال البحر من بلدان  ــرق اأو غرب اأو �ص ــفه، يف �ص جزيرة اأو اأر�س، يف اأيِّ مكان يكت�ص
احليثيني والكّفار، يف اأيِّ ُجزء من العامل ال يكون حتى ذلك الوقِت معروفاً للن�صارى، 
ــريطَة اأن يدفَع  ــوَز كلَّ مكان من هذا النوع �ص ــقَّ يف اأن َيغُزَو ويحتلَّ ويح ــه احل وُيعطي

للملك ُخم�َس ما َيك�ِصبه يف كلِّ رحلة(.
ــوين مِلَا ُعرف فيما بعُد الواليات املتحدة،  وكانت هذه البدايَة للغزو االأنلو �صك�ص
ــلْت اإىل هذه االأر�ِس جحافُل من املهاجرين االأنلو �صك�صون  ومع املحاربني الغزاِة و�ص

َل عَدُدهم يف القرنني الثامَن ع�َصَر والتا�صَع ع�َصَر �ِصّتني مليوناً. الربوت�صتانت و�صَ
نوا من �صَكِن تلك املنطقِة من  وكان هوؤالء الغزاُة واملهاجرون َيَرْون اأنهم لكي يتمكَّ
العامل اجلديد وا�صتغالِلها البدَّ لهم من َطْرِد ال�صكان االأ�صليني، االأمُر الذي اأّدى اإىل 
وا الهنوَد احُلْمر،  قيام احلرب بني الفريَقنْي، وانَتهى باإبادِة ال�صكان االأ�صليني الذين �ُصمُّ
ــريَن مليون  ــد ما كان عدُد الهنوِد احُلْمر يف هذه املنطقة قبَل جميِء االأوربيني ع�ص فبع
اإن�صان، كان من َبِقي منهم - بعد انتهاء حرب االأوربيني للهنود احُلْمر مبذبحة وونددين 

يف عام 1890م - مائتني وخم�صني األف اإن�صان.
ــتانت، الذين اأُطلق  ــكان االأنلو �صك�صون الربوت�ص ــُر الغالُب يف ال�ص وظلَّ العن�ص
ــم اإىل اأمريكا  ــوؤالء معهم ثقافَتُه ــد جَلَب ه ــطالح WASP، وق ــم يف ما بعد ا�ص عليه
ــة االأمريكية، واإن  نْت الثقاف ــريرُة االأر�َس وكوَّ ــاَدْت ِقَيُمها اخلريُة وال�ص ــمالية، ف�ص ال�ص
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كانت قد دخَلْت هذه الثقافَة عنا�صُر من اجلماعات االأخرى القادمِة الأر�س الواليات 
املتحدة اختياراً اأو ا�صطرارا.

ــا فقد جَلَب  ــتعمار االأوربّي الأفريقي ــّي الأمريكا مع اال�ص ــْزُو االأورب ــَن الغ واإذ تزاَم
ــتوىل الِبي�ُس  ّق يف البالد، وكما ا�ص ــتعمرون ماليني من االأفارقة، قام بهم نظاُم الرِّ امل�ص
ــْت بذلك الوالياُت  قيق، وُبِني ــتَغلُّوا عَمَل الرَّ ــتَغلُّوها، فقد ا�ص ــى اأر�س الهنود وا�ص عل
ــانيُة املعروفة يف  املتحدُة االأمريكية، وارُتِكبت من اأجل ذلك ويف ِظلِّه الفظاعاُت االإن�ص

ود. تاريخ الواليات املتحدة �صدَّ الهنوِد احُلْمر، واالأفارقِة ال�صُّ
ــنطن اجلرناَل جون �صوليفان باأن )ُيحيَل  لقد اأَمَر اأبو اجلمهورية الرئي�س جورج وا�ص
ــاكَن هنوِد االأوركوا اإىل خراب، واأن ال ُي�صِغَي اإىل نداِء ال�صالم حتى مُتَحى ُقراهم  م�ص
ِة ال�صالح باأّنه  ــَف طْرَد الهنوِد من اأوطانهم بقوَّ ومُدُنهم واآثاُرهم من وْجِه االأر�س، وَو�صَ

ال يختِلُف عن طْرِد الوحو�س املفرت�صِة من غاباتها(.
ــتقالل كان حكُمه على الهنود احُلْمر  ــون كاتُب وثيقِة اال�ص وحتى توما�س جفر�ص
ون على قتِل  ــُنفنيهم ومنُحو اآثاَرهم من االأر�س؛ اإننا جمرَبُ الذين يقاِومون التو�صع: )�ص

هوؤالء الوحو�س اأو طرِدهم مع وحو�س الغابات(.
ــان كريك التي َجَرت بعد ذلك باأكرَث  ــف الرئي�س تيودور روزفلت مذبحَة �ص وو�صَ
ــرورٌة حتمية  من َقْرن باأنها: )عَمٌل اأخالقّي مفيد، وقال: اإّن اإبادَة االأعراق املنَحّطة �ص

ال َمفرَّ منها(.
ــر كان ُيبدي اإعجاَبه بنجاِح االإبادة  ــر جون توالند يف كتابه عن )هتلر( اأّن هتل وذك
ــا يف خططه  ــدة التي ُيحبِّذه ــن التجاِرب الرائ ــر، وَيعترُبها م ــود احُلْم ــة للهن اجلماعي
ُو الكونر�س يف الثالثينيات من القرن التا�صع  وبراجمه، وكما قال جيم�س بولدن ع�صْ
ــر: )َقَدُر الهندّي الذي يواِجه االأنلو �صك�صوين مثُل َقَدِر الكنعايّن الذي ُيواِجه  ع�ص

االإ�صرائيلي، اإنه املوت(.
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ــُع َيقت�صي با�صتمراٍر - وحتى انتهاء حرب الهنود احلْمر - طْرَد ال�صكان  كان التو�ص
ــليني واال�صتيالَء على اأرا�صيهم، وكما يقول �صناتور هارت بنتون يف خطابه اأماَم  االأ�ص
ــيوخ 1846م: )اإّن َقَدَر اأمريكا االأَبِدّي هو الغْزُو والتو�ّصع؛ اإنها مثُل ع�صا  جمل�س ال�ص
ها  هارون التي �صاَرت اأفعى وابَتلعْت كلَّ احلبال، هكذا �صتغزو اأمريكا االأرا�صَي وت�صمُّ
اإليها اأر�صاً بعد اأر�س، ذلك هو )م�صرُيها الوا�صح Manifest Destiny(، اأعِطها الوقَت 

و�صَتجُدها َتبتلُع كلَّ ِب�صع �صنوات مفازاٍت بُو�صع معظم ممالك اأوروبا(.
ولقد ظلَّ ت�صويُر ال�صّكان االأ�صلّيني باأنهم هَمٌج متوح�صون ُعدوانيون ِجن�ٌس ُمنحّط 
عاية  النغمَة ال�صائدة يف االأعمال االأدبية االأمريكية، ويف اأفالِم هوليود، ويف و�صائل الدِّ
ُر الغزاة مبا ورد يف عبارات �صناتور األربت بيفرج: )اإّن  واالإعالم، ويف الوقت نف�ِصه ُي�صوَّ
ــَلها عليهم، وجَعَلها  ــعوب، وف�صّ ــطفى االأّمَة االأمريكيَة من بني كلِّ االأمم وال�ص اهلل ا�ص

ه من �صروره(. �صعَبُه املختار؛ وذلك من اأجل قيادِة العامل وتخلي�صِ
ــْت ثقافُة ال�صّكان االأ�صلّيني حلملِة ت�صويٍه الزَمْت حْرَب االإبادة، وكانت  �ص لقد تعرَّ
ــر باأْن اأَطَلَق على غزاوِته ا�صَم حرِب  ــلحتها. مل يكَتِف التاريُخ املنت�ص ــالحاً من اأ�ص �ص
ــْلخ الروؤو�س،  ــه الدموية على الهنود!، مثَل عادِة �َص ــَقط كلَّ فظاعات ــود بل اإّنه اأَ�ص الهن
ــّكان االأ�صليِّني مارجو ثندر بريد اأن َيكُتب: )ها  والتمثيِل باجلثث، مما َحَمل اأحَد ال�ص
هوا الروَح الهندية، واأن ُيزيلوا اأغلى ما  ــوِّ ــعوَبنا ُيريدون اأن ُي�ص ُهم االآَن بعد اأن اأْفَنوا �ُص
ــوا بتقاليِدنا الروحية، يريدون اأن ُيعيدوا كتابَة  ــزُّ به، يريدون اأن َيُحوا تاريخنا، وَيعَبُث نَعت

ذلك من جديد، واأن يخلقوه خلقاً اآخر()9(.
ــال الِقَيم  ــه وَيرى االآَخر يف جم ــف َيرى الغرُب نف�ص ــد اإبراُز منوذج: كي ــا ُق�ص واإمن

الكونية)38(.
ــيَة التي ارتكبها االأوربيون �صدَّ ال�صّكان االأ�صليني التي  اإّن هذه الفظاعاِت الوح�ص
اأ�صار اإليها باتر�صون هي ما حمل الراهَب Partolome Dela Casas يف الن�صف االأّول 
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 Natural Child )ــطالح )الطفل بالطبيعة ــاد�َس ع�صَر اإىل اخرتاع ا�ص من القرن ال�ص
ــعوب العامل  ــد الدفاِع عن �ص ــطالح )العبد بالطبيعة(، وكان ذلك بق�صْ بداًل من ا�ص
ــر، وهم واإن كانوا متخلِّفني فهم قابلون بالتعليِم والدعوة  ا باأّن هوؤالء ب�ص اجلديد؛ متجًّ
 Natural ــري ــطالَح االأخ ــيحيني، ولكنَّ هذا اال�ص ــوا اإىل م�ص ل ــر، والأن يتحوَّ للتح�صُّ
ق العن�صرّي، وحينما �صاع �صعاُر امل�صري الوا�صح  Child �صاَعَد يف ا�صتمراِر فكرة التفوُّ

Manifest Destiny يف الواليات املتحدة َجرى حتَت هذا ال�صعار.

 Why Do People Hate يف كتابهما Z.Sardar و M.W.Davies ــان ــربِّ املوؤلف وُيع
ــوُد من اخرتاِع دال كا�صا�س  ــابق بقولهما: )لقد كان املق�ص America عن املعنى ال�ص

ا�صطالَح )الطفل بالطبيعة( يف حالة الهنود اأن يكونوا حتت احلماية، والتعليم، والنْقِل 
اإىل امل�صيحية، واإىل احل�صارة، وال�صعوبُة يف مثل هذه احلالة اأنه ال يوَجد يف هذا االإطار 
ْعب افرتا�ُس اأن تتمَّ تربيُة اإن�صاٍن من  ــتعماريِّ )اختباٌر للنجاح(، كما اأنه من ال�صَّ اال�ص
ٌب  ــطالح )الطفل بالطبيعة( ا�صطالٌح موؤدَّ يه، اإّن ا�ص ــطهِديه وم�صتغلِّ ِقَبِل قاتِليه وم�ص
ــَدر عن رُجِل ديٍن �َصفوٍق  ــرّي، حتى لو كان قد �ص ــتعالِء العن�ص ــ�س على اال�ص موؤ�صَّ
ــّكان  ــُروه جُتاه ال�ص ــرية التي كان يرتكُبها معا�صِ اأراد اأن ُيقاِوَم به فظاعاِت االإبادة الب�ص
ــفَة )الطفل بالطبيعة( يف احلقيقة عا�َصْت طوياًل يف الَوْعي  ــليِّني الأمريكا، اإّن فل�ص االأ�ص
ــراِت التي ُتلَقى على  ــا دائماً لبُّ املحا�ص ــزاُل مَعنا حتى االآن، اإنه ــّي، بل ال َت االأورب
عة من ال�صيا�صة االقت�صادية اإىل حقوق االإن�صان  البلدان الناميِة - يف املو�صوعات املتنوِّ
ــتعمار، وال َتزاُل جَتني االأرباَح  مة التي منَْت واأَْثرْت من اال�ص ــن ِقَبل البلدان املتقدَّ - م

امل�صروعَة وغرَي امل�صروعة من نظاِم االقت�صاد العاملّي غرِي املتكافئ الذي خَلَقْته(.
ــع غرباً باأنه حتقيٌق مل�صيئة ربانية  َر التو�صُّ ــوِّ ــون: )ُت�صُ وكما يقول توما�س.�س. باتر�ص
ــيحيني البي�س االأنلو �صك�صون«؛  ٍق عرقيا »امل�ص ــعب خمتاٍر ومتفوِّ على اأيدي اأبناِء �ص
ــِل التابعة املقيمة  ــارة اإىل القبائ ــار على الطبيعة، ونْقِل احل�ص ــم اهلل لالنت�ص اإِذ اختاره
رين يف غرب اأوروبا  ــن املفكِّ ــدود ويف داخل االأقاليم الهندية، واعتَقد كثرٌي م عند احل
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ر  ــة الطبيعية للتطوُّ ــارة نتاُج العملي َم احل�ص ــة اأّن تقدُّ ــات املتحدة االأمريكي ويف الوالي
ــر يف اإنلرتا،  ــي، ودافع التطوريون االجتماعيون - من اأمثاِل هربرت �صبن�ص االجتماع
ــاأّن كال العامَلنَي الطبيعّي  ــان يف الواليات املتحدة االأمريكية - ب ــس هرني مورج ولوي�
والب�صرّي يخ�صعان لقواننِي التطور ذاتها، وهي قواننُي ال تقبل التغيري، َبْيَد اأنهم اعتَقدوا 
ُم ب�صرعات  باأّن التطّوَر غرُي مت�صاٍو مبعنيني اثنني، فاملجتمعاُت وال�صالالت املختلفة تتقدَّ
ــَتخدموا هذا  ره، وا�ص َر جمتمٍع بذاته يختِلف باختالف مراحِل تطوُّ ــوُّ خمتلفة، واأّن تط
ــًة اجتماعيًة وثقافيًة وعرقية(،  ــي�ِس ودعم زعٍم اآَخَر اأّن هناك ترتيباٍت هرمي الزعَم لتاأ�ص
ا يف كلٍّ من الواليات املتحدة  ــر بنفوٍذ كبري جدًّ ــون: )َحِظيْت اآراُء �صبن�ص ويقرر باتر�ص
ــاَدقة العلمية على املعتقدات التي اعَترَبت الفوارَق بني  واأوروبا، وبدا هنا نوٌع من امل�ص
ــاربٌة بجذوِرها يف الطبيعة،  ــى اأّنها فوارُق �ص ــراد واملجتمعات واالأعراق واالأمم عل االأف
رت هذه االأيديولوجيا التي ُعرفت با�صم )الداروينية االجتماعية( العامَل يف �صوء  وَف�صَّ
ــَر  ــَع ع�ص ــلح(، وكان لها نفوُذها الكبري فيما بني ثمانينيات القرِن التا�ص ــاء لالأ�ص )البق
ــبعينيات القرِن الع�صرين حتت ا�صم  واحلرِب العاملية االأوىل، واأُعيد اإحياوؤها ثانيًة يف �ص
ــون( اأّن جميَع املوجودات -  ــا الطبيعية(، اعتَقد )الداروينيون االجتماعي )البيولوجي
ا  مْت طبيعيًّ ــرية - تقدَّ ــة حتى املجتمعاِت الب�ص ــوية احليوي ابتداًء من الكائنات الع�ص
ــوير اأو متثيِل  ــاً من الرتاتيبات الهرمية؛ لت�ص ــوا اأنواع ــن االأدنى اإىل االأرقى، وافرَت�ص م
ــرية، ونُد يف املنطق  ــوية احلية اأو املجتمعات الب�ص رية للكائنات الع�ص العالقات التطوُّ
ــلح( حتتلُّ قّمَة هذه الرتاتيبات، وجديٌر بالذكر  ــكال )االأ�ص ْورّي الآرائهم اأّن االأ�ص الدَّ
ــفرياً للواليات املتحدة لدى اإنلرتا اأعَلَن يف مطلع الَعْقد الرابع من القرن التا�صَع  اأّن �ص
ع�صَر اأّن )الِعْرق االأنلو�صك�صوين الذي انحَدْرنا منه نحن االأمريكيني مل َيتجاوْزه اأحٌد 

يف تاريخ الوجود(.
ــروعيٍة  ــفاِء م�ص ــا )الداروينية االجتماعية( الإ�ص ــُتخِدمت اأيدلوجي ــول: )ا�ص ويق
ــون يف الواليات املتحدة  ــتخدمها االأمريكي ــِة الطَبقية القائمة، وا�ص ــة على الُبني علمي
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ــمال،  ــاعِر معاداِة الهجرة اإىل ال�ص ــو اأمريكّي وم�ص ق العرق االأنل ــوُّ ــِر مزاعِم تف  لتربي
رت اأي�صاً النداءاِت من اأْجِل �صنِّ  ــرية يف اجلنوب، وَبرَّ ــات العن�ص وكذا لتربيِر ال�صيا�ص

حُروب اأمربيالية(.
ــاحاً  ــون الفكرَة اإي�ص ــة َيزيُد باتر�ص ُق بالواليات املتحدة االأمريكية خا�ص وفيما يتعلَّ
ــاٍت هي َرْجُع  ــَتخدمت الوالياُت املتحدة ُحججاً ودرا�ص بقوله: )بعد عام 1945م ا�ص
م  ــًدى حُلجج ودرا�صات )الداروينيني االجتماعيني(، وَبداأت الوالياُت املتحدة تقدِّ �ص
ــميني يف  ــارة الغربية، واعتَقد كثرٌي من الر�ص ــها باعتبارها املركَز وقّوَة الدفع للح�ص نف�َص
ــالَتُهم لي�صْت قا�صرًة على احلفاظ على احل�صارة، بل  حكومة الواليات املتحدة اأّن ر�ص
واأي�صاً العمل على ن�صِرها اإىل اأبَعِد اأركاِن املعمورة، وا�صَتلزم هذا اأن َيتوافر لدى جميع 
ــس فقط جمتمعاً  ــراأي القائل اإّن جمتمَعهم لي� ــٌر عميقاِن لل ــني تقييٌم وتقدي االأمريكي
ــار(، اختاره الربُّ  ــعٌب خمت ــاً هم )�ص ــتثنائياً فريداً بل واإّن اأبناء هذا املجتمع اأي�ص ا�ص
ــارة(، فلي�س من الغريب اأن َتِرد يف خطاب  ــر احل�ص ــبحانه لن�ص ــالته �ص ملهمة اإناِز ر�ص
ــيني وكتابِة الكّتاب عبارُة )العامل املتح�صر( ُي�صار بها عادًة اإىل �صعوب اأوروبا،  ال�صيا�ص
ــعوب )عامل غرُي  ــمالية، وَتعني بداللة مفهوِم املخالفة اأّن غرَيهم من ال�ص واأمريكا ال�ص

متح�صر( )9(.
 Seize the )ــة ال�صانحة ــة )اأو كما يرتجم اأحياناً الفر�ص ويف كتاب اقتنا�س الفر�ص
Moment اأو�صح نيك�صون الرئي�س االمريكي ال�صابق اأن: »معظم االأمريكيني ينظرون 

ــلمني على اأنهم غري متح�صرين، و�صخني، برابرة، غري عقالنيني،  نظرة موحدة اإىل امل�ص
ــرتعون انتباهنا اإال الأن احلظ حالف بع�س قادتهم واأ�صبحوا حكاماً على مناطق  ال ي�ص

حتتوي على ثلثي االحتياطي العاملي املعروف من النفط«)18(.
ولعله من املنا�صب اأن نَ�صتح�صر هنا مقولَة �صموئيل هنتنجتون: »لقد انت�صر الغرُب 
ِنه الهائل  ل �صمّو اأفكاِره اأو ِقَيِمه اأو ِدينه، ولكن بتمكُّ على العامل، ومل يكن ذلك بَف�صْ
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م«. من تنفيذ الُعنف املنظَّ
»The West won the world not by the superiority of its ideas or values 

or religion but rather by its superiority in applying organized violence«. 

Samuel P. Huntington)43(.
ــارة الغربية  ــاَر احل�ص ــره بقوله: )َتبنيَّ لنا اأّن موؤيدي واأن�ص ــون تقري �س باتر�ص ويلخِّ
ــم باعتباِرها اأكرَث  ــر اإىل جمتمعاته ــَر اإىل النظ ــابَع ع�َص ــِة القرن ال�ص ــُذ بداي ــُدوا من عَم
ــوؤولة  ــوا حتديَد ومتييَز الُقَوى املحركة امل�ص ماً من جمتمعات العامل القدمي، والتَم�ُص تقدُّ
د  ــارة توؤكِّ ــمايل، وما َفتئت النظريات الرائجُة االآن عن احل�ص ر املجتمع الراأ�ص ــن تطوُّ ع
ــاع  م واحلداثة - وعلى االأو�ص ــن املاّدي والتقدُّ ــماِتها االإيجابية - اأي التح�صُّ على ق�ص
ــلبية - مثل َتزاُيد االغرتاب الروحّي، واالفتقاِر  ــماِت ال�ص التي تدَعُمها، ولكّن الق�ص
ــُر عابرٌة يكن  ُروها على اأنها ظواه ــوَّ ــرية من النا�س - فقد �ص ــادي الأعداٍد كب االقت�ص
ــوٍء اإيجابّي؛ ذلك اأّن  ــعوَد احل�صارة يف �ص ْوا �ص ــاُء عليها، ولكْن لي�س اجلميُع راأَ الق�ص
رين الغربيني انَتقدوا احل�صارَة والدولة معاً، لقد ك�َصفوا عن الق�صمات  كثريين من املفكِّ
هم باّطراٍد ب�صاأن منافِع احل�صارة الغربية التي  ــلبية والتناق�صات، ومن َثّم ازداد �صكُّ ال�ّص

ِقيل اإنها جلَبْتها معها منُذ بزوغها(.
ــة واالإعالم ال َيزاُل قوياً وفاعال، وال  ــرّي على الفكر وال�صيا�ص واأََثر التمييِز العن�ص
ــادقاً على هذا الواقِع ما قاله اأرنولد توينبي َقْبَل ن�صِف َقْرن من اأّن: )احل�صارة  َيزال �ص
ــرّي  ــالِم يف اإلغاء التمييز العن�ص َم من اإناِز االإ�ص ــرة يف حاجٍة ُملّحة اإىل اأن تتعلَّ املعا�ص

بني الب�صر()9(.
* * * * * *

ــد:  اأ�ص ــد  مم ــول  يق  )73 ــس72،  �(  )Islam at the Crossroads( ــاب  كت يف 
رها لل�صلوك اخلُلقّي بالن�صبة للفرد واملجتمع هي -  ــالم ethics يف ت�صوُّ )اأخالقيُة االإ�ص
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بال حدود - اأرفُع واأكرُث كمااًل من مثيلتها يف احل�صارة الغربية، االإ�صالُم اأَلغى الكراهَيَة 
ــانية، وَفتح الطريَق لالأخّوة وامل�صاواة بني الب�صر، ولكّن احل�صارَة الغربية ال َتزال  االإن�ص
ــالُم مل  ــقاق العرقّي والقومي، االإ�ص ــّيق لل�ص عاجزًة عن اأن َتنُظر اأْبعَد من االأفق ال�ص
ــُذ عهد االإغريق  ــّن التاريخ االأوروبيَّ من ــَة اأو حرَب الطبقات، ولك ــرف قطُّ الطبقي يع

دام الطبقّي والكراهَيِة االجتماعية(. والرومان مملوٌء بال�صِّ
وقد تكررت دعوُة الـمفكرين الغربيني اإىل اأن ي�صتفيد الغرُب من درو�س االإ�صالم 
 )Civilization on Trial( يف كتاب )Toynliee A.A( :يف هذا املجال، من ذلك قول
ـــلمني هو اأحُد االإنازات الرائعة  ــرّي بني الـم�ص )�س 205(: )اإّن انعداَم التمييز العن�ص

ر احلديث - توَجُد حاجٌة  ــر - اأَعني يف العـامل الـمتح�صِّ ــالم، ويف العامل املعا�ص لالإ�ص
ملّحة )crying need( اإىل الدعوة لن�صر هذه الف�صيلة االإ�صالمية(.

ــالُم ال يزال قادراً  ــول )Gibb( يف كتابه )Whether Islam( )�س379(: )االإ�ص ويق
ــايّن، ال يوَجد جمتمٌع اآَخُر كاالإ�صالِم كان له  على اأن َيِنَح خدمًة جليلًة للهَدف االإن�ص
ع من االأعراق الب�صرية يف  ــجلِّه من النجاح يف توحيِد هذا العدد الكبري واملتنوِّ مثُل �ص

جمال الـم�صاواِة يف الـمركز االجتماعّي، والُفَر�س يف العمل والنجاح(.
ــفحة 391: )اإّن العرب  ــارة العرب �ص ــون( يف كتابه ح�ص ــتاف لوب ويقول )غو�ص
ــلمني( يّت�صُفون بروح الـم�صاواة الـمطلقـة َوْفقاً لنظـمهم ال�صيا�صية، واإّن مبَداأَ  )الـم�ص
ــالمّي(  ــرق )االإ�ص ــٌخ يف طباع ال�ص ــاواة الذي اأُعلن يف اأوروبا قواًل ال فعاًل را�ص الـم�ص
ى وجوُدها  ــلمني بتلك الطبقات االجتماعية التي اأدَّ ــوخاً تاماً، واأنه ال عهد للم�ص ر�ص

اإىل اأعَنِف الثورات يف الغرب)1(.
ــور الو�صطى اأْتلَفت الُقَوى املنتجَة يف اأوروبا، حيُث  ويقول ممد اأ�صد: )اإّن الع�ص
ــنًة  ــائدة، واحلياُة االجتماعية فطريًة خ�ص ــوُم يف ركود، وكانت اخلرافاُت �ص كانت العل
ره اليوم، يف ذلك احلني اأخذ النفوُذ االإ�صالميُّ  ــعب علينا اأن نت�صوَّ على نحٍو من ال�ص
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ــدوهة -  ــار امل�ص ــدَة دون املدنية الغربية، واأماَم االأب�ص ــامل َيقرُع االأبواب املو�ص يف الع
ــار املفكرين االأوربيني - َظهرْت مدنيٌة جديدة، مدنيٌة مهّذبٌة راقية، خّفاقة باحلياة،   اأب�ص
ــزغ مع االحتكاك  ــا عظيماً، لقد َب ــذا النفوذ يف اأوروب ــة، وكان اأثُر ه ــوز ثقافي ذاُت كن
�ٍس  ــدة، وبتعطُّ ــا بحياٍة جدي ــماء الغرب َمالأه ــوٌر عقليٌّ يف �ص ــالمية ن ــارة االإ�ص  باحل�ص
ــالمّي مّكَنت ِخريَة  ــباب التي كانت َتنُبع يف العامل االإ�ص ــّي، اإّن جمارَي ال�ص اإىل الرق
ــدَّ تلك ال�صيطرِة البعيدة التي كانت  ــل بعزٍم جديد �ص العقول يف اأوروبا من اأن ُتنا�ص

للكني�صة امل�صيحية( )9(.
ــيِفه حاكِم قرية يف اأفغان�صتان:  ــد َيذكر يف ِحوار مع م�ص ــلم ممد اأ�ص قبَل اأن ُي�ص
ــي وقلُت  ــه كان كبريا(، فلم اأمتاَلْك نَف�ص ــغرياً لكّن اإيانَ ــال احلاكم: )كان داود �ص )ق
ــيفي منده�صا، فَخِجْلُت مما قلُت  باندفاع: )واأنتم كثريون واإياُنكم قليل(!، نَظر اإيلَّ ُم�ص
ــي، وبداأُت ب�ُصرعٍة يف تو�صيح ما قلت، واتَّخَذ تف�صريي �صْكَل  من دون اأن اأمتاَلَك نف�ص
ــْيٍل جارف، قلُت: )كيف حَدث اأنكم مع�صَر امل�صلمني فقدمُت الثقَة  اأ�صئلٍة متعاقبٍة ك�َص
ــلَّ من قْرٍن من  ــِر عقيدتكم يف اأق ــَة التي مّكنْت اآباَءكم من ن�ْص ــكم، تلك الثق باأنف�ص
ــجاعَتُكم  َتكم و�ص ــتجمعون قوَّ ــني؟ لـمـاذا ال َت�ص ــي اإىل اأعماِق ال�ص املحيط االأطل�ص
ــالم  ــبح رجٌل تاِفٌه منكم ُينكر كلَّ قيمٍة لالإ�ص ــم الِفعلّي؟ كيف ُي�ص ــتعادِة اإيانك ال�ص
ــيفي �صامتاً.. كاَن الثلُج قد بداأ  ــالح؟ ظّل ُم�ص َرمزاً لكم يف االإحياِء والنهو�ِس واالإ�ص
ــعادة الداخلية  ــى م�صحوبًة بتلك ال�ص ــَعرُت مرًة اأُخرى مبوجٍة من االأ�ص ــاَقُط و�ص يت�ص
ــعرُت بها ونحن نقرتب من )ده زاني(، اأح�ص�صُت بالعظمة التي كانت عليها  التي �ص
اًل اأ�صئلتي: )قل  ــرين، اأَردفُت مكمِّ تلك االأمة، وباخِلْزي الذي ُيغلُِّف وَرثَتها الـمعا�ص
ــفائه ونقائه؟ كيف حدث اأّن  ــَن علماوؤكم االإياَن الذي اأتى به نبيُّكم ب�ص ــف دَف يل كي
ــلمني يف الفْقر، مع  ات بيـنما َيغرق اأغلُب الـم�ص نبالَءكم واأعيانَكم َيغَرُقون يف الـملذَّ
ــر يل  ــَبع وجاُره جائع؟ هل يكن اأن ُتف�صِّ اأّن نبيَّكم علََّمكم اأنه ال يوؤمن اأحُدكم اأن ي�ص
ــلى اهلل عليه  ــاَء يف حياِة النبّي �ص ــاَء اإىل هام�س احلياة مع اأّن الن�ص كيف دفعُتم الن�ص
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ــلم وال�صحابِة �صاَهْمَن يف �صوؤون حياة اأزواجهّن؟ كان م�صيفي ما زال ُيحْمِلُق فـيَّ  و�ص
ــيقاً، يف النهاية هم�س: )ولكْن  َب له �ص ــبَّ دوَن كلمة، وبداأُت اأعتِقُد اأّن انفجاري رمبا �ص
ــُت م�صلما، لكنِّي راأيُت اجلوانَب العظيمة  ــلم(، �صحكُت واأجبُته: )كال، ل�ص اأنت م�ص
ني اإن حتّدثُت  ُعونه، �صاِمْ يف ر�صالة االإ�صالم مما َيجعُلني اأ�صُعُر بالغ�صب واأنا اأراُكم ت�صيِّ
ــيفي هزَّ راأ�َصه قائاًل: )كال، اأنت كما  ا على اأيِّ حال( اإال اأّن ُم�ص ــُت عدوًّ بِحّدة، اأنا ل�ص
قلُت لك م�صلٌم اإال اأنك ال َتعلُم ذلك، ملاذا ال ُتعلن االآن: اأ�صهُد اأن ال اإله اإال اهلل واأّن 
ــلماً بالفعل بداًل من اأن تكون م�صلماً بعْقِلك فقط؟(  ــول اهلل، وُت�صبُح م�ص ممداً ر�ص
ــرتيُح لـها(،  ــتقرُّ ِفكري عليها، وَي�ص ــاأقوُلـها عندما َي�ص قلُت: )لو قلُتها يف اأيِّ وقت ف�ص
قال: )ولكّنك تعِرُف عن االإ�صالم اأكرَث مما يعِرفه اأيُّ واحٍد منا(، قلُت: امل�صاألُة لي�صت 
ا  ــس ابتداعاً ذكيًّ ــع اأّن القراآن كلمُة اهلل، ولي� ــل اأن اأكون مقتنعا، اأن اأَقتن ــالَة فْهٍم ب م�ص
ــايّن من ذهني على مدى  ــيفي االأفغ ــرية عظيمة(، ومل تنـمِح كلماُت م�ص لعقليٍة ب�ص

�صهوٍر طويلة()1(.
ــلية ثقافٍة اأو ح�صارٍة على اأُخرى ال تقوم على ما لديها من املعرفة  ويقول: )اإّن اأف�ص
ــاِطها االأخالقّي، وعلى مدى  ــو اأّن هذا االأمر مرغوٌب فيه - بل على ن�ص ــة - ول العلمي
ــذا االجّتاه فاإّن  ــانية، ويف ه ــة خمتِلف نواحي احلياة االإن�ص ــرِي وموازن ُقدرتها على تف�ص
ــى  َق اأق�ص ــالم يُفوق كلَّ ثقافة اأُخرى، وال َيحتاج اإال اأن نّتبع اأحكاَمه؛ لكي نحقِّ االإ�ص
ــرية يف حالتها احلا�صرة جتاَوَزت  ــارٌة اإىل اأّن الب�ص ــر حتقيُقه(. )ال َتظهر اإ�ص ما يكن للب�ص
ن  ــّمنه االإ�صالم، ومل تتمكَّ ن من اإنتاِج نظاٍم اأخالقّي خرٍي مما ت�ص ــالم؛ فلم تتمكَّ االإ�ص
ــع االأخّوة الب�صرية على اأ�صا�ٍس عمليٍّ كما فعل االإ�صالُم يف معنى االأّمة، ومل  من و�ص
ن من اإيجاد ُبنيٍة اجتماعية تتناَق�ُس فيها اخلالفاُت واخل�صومات بني اأع�صائها اإىل  تتمكَّ
ن من اإعالِء كرامة  احلدِّ االأدنى كما يف �صريعة االإ�صالم يف تنظيمها املجتمع، ومل تتمكَّ
االإن�صان، و�صعوِرِه باالأمن ورجاءاِته االأخروّية - واأخرًيا ولي�س اآخًرا - �صعادته(. )لدينا 
لْت عليه كلُّ االإنازات الب�صرية ال�صحيحة؛  ــالم قد َدّ ــباب لنعَتقد اأّن االإ�ص كلُّ االأ�ص
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ــاوًيا لذلك فقد دَلّت  ــا بزمٍن طويل، وم�ص قه ــّحتها قبل حتقُّ ــار اإىل �صِ الأنه قّررها، واأ�ص
ر  َر الب�صرّي؛ الأنه حذَّ ــاحَبت التطوُّ ــا النواق�ُس واالأخطاُء والعقبات التي �ص عليه اأي�ًص
ــرفنا النظر  ــُر هذه االأخطاَء بزمٍن طويل، ولو �صَ ــوٍح قبل اأن يتبنيَّ الب�ص ٍة وو�ص منها بقوَّ
ــالم  ــن االعتقاِد الدينّي للفرد فاإّن يف ِوْجهة النظر الفكريِة حافًزا الّتباع هداية االإ�ص ع

العملية بكلِّ ثقة()47(.
ــارة  ــان وحمايَتها اأهمُّ - اأو من اأهمِّ - القيم اخلُلقية يف احل�ص اإَنّ رعايَة حقوق االإن�ص

رف النظر عن التطبيق الواقعي(. املعا�صرة )على االأقّل نظريا، وب�صَ
َول  ي�صهد لذلك اأنَّه عندما ظَهر اإخفاُق املعيار االقت�صادّي يف ت�صنيف البلدان والدُّ
م والتخلُّف جاءت النظريُة احلديثة باعتماِد معياِر مدى رعايِة الدولة  ــث التقدُّ من حي
ــارة، ونتيجًة لذلك اعُتربت  م واحل�ص ــان؛ لقيا�ِس درجتها يف �صلَّم التقدُّ حلقوق االإن�ص

مًة يف هذا ال�صلَّم عن البلدان االأوربية االأخرى)22(. البلداُن اال�صكندنافية متقدِّ
ْويل اأنها  ــيا اأفغان�صتان، وكان �صنُدها من القانون الدَّ يف اآخر عام 1979م غزت رو�ص
ــعاُرها اأنها قامت  ــتجابًة لطلبها، وكان �ص قاَمت بذلك برغبٍة من احلكومة القائمة، وا�ص

بذلك لن�ْصِر الديوقراطية االجتماعية، وحتريِر املراأة، والق�صاِء على التخلُّف.
ويف اآخر عام 2001م غزا احتاٌد َدويّل من اأربعني دولًة بقيادة الواليات املتحدة، ومل 
ــعاُرها اأنها قاَمت بذلك لن�صرِ الديوقراطية  ْويل، وكان �ص ــَنٌد من القانون الدَّ يكن لها �ص

ال�صيا�صية، وحتريِر املراأة، والق�صاِء على التخلف)55(.
عه  ــم االأمريكية يف فرباير 2002م، ووقَّ ــَدر عن معهد الِقَي وجاء يف البيان الذي �ص
ْويل بقيادة  وا فيه عن تاأييدهم حلرب التحاُلف الدَّ ُ �صتون من املثقفني االأمريكيني، وعربَّ
َفت  ــرَّ ــتان: )نعرِتُف اأّن اأّمتنا يف بع�ِس االأحيان قد ت�ص ــدَّ اأفغان�ص الواليات املتحدة �ص
ــاٍت  ــت �صيا�ص ــتكباِر واجلهل جُتاَه جمتمعاٍت اأُخرى، ويف بع�س االأحيان ماَر�َص باال�ص
لًة وغرَي عادلة، ونحن كاأّمة ف�ِصلنا يف اأحياٍن اأكرَث مما ينبغي يف التعاُي�س مع قيمنا،  ــلِّ م�ص
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فاتنا()9(. نعرتف مّرًة اأُخرى بُبْعد امل�صافِة بني مثالياتنا وت�صرُّ
ــلوكياِت القوات  ــــار االإعالمّي من �ص واأَظهرت املعلوماُت التي اأَفَلتْت من احل�ص
وراً من ال�صلوك، لو  ْويل يف حرب اأفغان�صتان اجلــارية �صُ الربية واجلوية يف التحاُلف الدَّ
ٌة ووح�صيٌة وجرائُم  فت باأنَّها همجيَّ ــر لُو�صِ ْويل املتح�صِّ ــبت لغرِي قوات التحاُلف الدَّ ُن�ِص

حرب.
ــَلَحْت �صورُة طالبان لتكون هي ال�صورَة املقابلة،  ز لرمبا �ص ولو ُوجد اإعالٌم غرُي متحيِّ
ــاِرها  ــم جيو�س طالبان يف اأوقات انت�ص ِه ز مل يتَّ ــالم املتحيِّ ــى كلٍّ فاإنه حتى االإع وعل
ــِفهم ا�صرتاتيجًيا  ــراهم بالديزل، اأو اإغراِقهم، اأو ق�صْ ــاب الن�صاء، اأو اإحراق اأ�ْص باغت�ص
ــرتاتيجّي لُقًرى  ِدهم بطائرات الهيلكوبرت، اأو العْجِن اال�ص ــيُّ ــات القنابل، اأو ت�ص بقاذف
بكاملها حيث تخَتِلُط اأج�صاُم الب�َصِر باأج�صاِم حيواناتهم واأنقا�ِس بيوتهم واأثاِثهم ومُت�َصح 

ِمن على االأر�س م�صحا.
ْولية  ْويل اأو املعاهدات الدَّ على اأنَّ طالبان لو ارَتكبت خمالفــاٍت لقواعِد القــانون الدَّ

لكان من ال�صهل افرتا�ُس اأّن هذه القواعَد مل تخُطر لـهــا ببال ورمبا مل َت�ْصمع بها.
ْويل ال  ــس التحاُلف الدَّ ــواء يف جي� ــكريني واملدنيني على ال�ص ولكّن القـادَة الع�ص

يجهلون هذه القواعد، ورمبا كان هذا ما اأّدى بجرمياه يورك اأن ي�صع هذا ال�صوؤال:
The biggest (whopper) is that the vast majority of those who 

understand what the Geneva Conventions are, and what they say, just 
don›t care anymore. So who are the barbarians now? Are they those 
who dont know better, or who do, and choose not to care?

ــن الربابرُة االآن، الذين ال يعلمون عن اتفاقيات جنيف؟ اأو الذين يعلمون ثم ال  َم
ياأبهون بانتهاكها؟.

ــِف االأ�صرى باملروحيات، اأو  ــمح بق�صْ ع من اتفاقيات جنيف اأن َت�ص بالطبع ال نتوقَّ
ــا�س وهم مكتوُفو االأيدي  حرِقهم بالديزل، اأو اإغراِقهم باملياه املجمدة، اأو رمِيهم بالر�ص
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لُّون، اأو املعامالِت الالاإن�صانية االأخرى. من اخللف، اأو وهم ُي�صَ
ــواأَ من ذلك اأّن االأمــَر مل يقت�صر على انتهاك اأحكــاِم االتفاقيات، بل  ولكّن االأ�ص
ــبِته اإىل انتهاك  ْويل من ن�ص ــها؛ اإذ لكي َيِفرَّ التحاُلف الدَّ ى اإىل اجلناية على ن�صو�ص تعدَّ
ْولية اأو ن�صبته اإىل ارتكاِب جرائم احلرب �َصّمى املحاربني الذين اأُ�ِصروا وهم  االتفاقيات الدَّ
راً �صابقًة  يف حالِة الدفاع �صدَّ الهجوم يف املعركة احلربية والربية اإرهابيِّني ومعتَقِلني، مقرِّ
ا بقواعِد  ًـّ ــباٌه ظّل العامَل احلرُّ يّتِهم بها اجلي�َس النازي الإلغاء االلتزاِم كليــ كان لـها اأ�ص

ْولية عن طريق تغيرِي اال�صم والتالعِب باالألفاظ)3(. ْويل واملعاهداِت الدَّ القانون الدَّ
* * * * * *

ــد: )اإن احل�صارَة الغربية ال ت�صتطيُع حتى االآن اأن ُتقيم تواُزناً بني  يقول ممد اأ�ص
ــان اجل�صمية واالجتماعية وبني اأ�صواِقه الروحية، لقد تخلَّْت عن اآداب  حاجاِت االإن�ص
ن اأن ُتخِرَج من نف�صها اأيَّ نظاٍم اأخالقّي اآخر - مْهما كان  دياناتها ال�صابقة دوَن اأن تتمكَّ
م ثقايّف فاإنها مل ت�صتطع  قْتُه من تقدُّ ع نف�َصُه للعقل، بالرغم من كلِّ ما حقَّ نظريا - ُيخ�صِ
حتى االآن التغلَُّب على ا�صتعداد االإن�صان االأحمِق لل�صقوط فري�صًة الأيِّ ُهتاٍف ِعدائّي 

عماء. اأو ِنداٍء للحرب - مْهما كان �صخيفاً ظاهَر البطالن - يخرِتُعه احلاذقون من الزُّ
ــبحت معها االإمكانياُت العلميُة غرُي املحدودة  ــلْت اإىل درجٍة اأ�ص االأمُم الغربية و�ص
ــيٍّ حكيم فاإنه ال  ــة، واإذا كان الغربيُّ يفتقر اإىل توجيٍه دين ــى العملي ــاِحب الفو�ص ُت�ص
ي�صتطيُع اأن ُيفيد اأخالقياً من �صياِء املعرفة الذي ت�صُكُبه علوُمه وهي ال �صك عظيمة.

ــارتهم هي التي  ــى - يعتقدون عن اقتناٍع اأّن ح�ص ــني - يف عجَرفٍة وعم اإن الغربيِّ
ــانع  ــرية يِكُن حلُّها يف امل�ص ــاكل الب�ص ــعادة، واأّن كّل امل�ص ق ال�ص ُ العامل وحتقِّ ــتغريِّ �ص
ــم بحقٍّ يعبدون  ــائيني، اإنه ــاديني واالإح�ص ــل، وعلى مكاتِب املحلِّلني االقت�ص واملعام

الدّجال(.
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ْولية ال يختلف  واإّن املبداأَ الذي يرتكز عليه منهُج احل�صارة الغربية يف العالقات الدَّ
ــلوَك  ــابات اجلرية املنظمة، بل �ص ــلوَك قاطع الطريق، اأو ِع�ص عن املبداإِ الذي يحُكم �ص
ُدنا مبَثٍل ذي  ــابات تزوِّ احليوانات يف الغابة، يقول جوزيف فرانكل: )احلرُب بني الِع�ص
َول، َتفتِقُر اإىل وجوِد اأنظمٍة قانونية قابلٍة  داللة، الِع�صاباُت �صاأُنها يف هذه احلالة �صاأن الدُّ
ْولية يف ال�صلوك االجتماعّي للحيوانات،  للتطبيق(، )بل اإّن هناك ما ُي�صِبه العالقاِت الدَّ
عات  ــمان الطعام وحمايِة اأماكِن التنا�صل هي التي حتُكُم جتمُّ اإّن اعتباراِت البقاء ك�ص
ــيلة الواحدة حوَل اال�صتئثار  ــاريٌة بني اأبناِء الف�ص احليوانات، وكثرياً ما َتثوُر نزاعاٌت �ص

مبنطقٍة ّما، واإبعاِد احليوانات الغريبة التي حتاول دخوَلها(.
ــبَحْت  ــايّن اأ�ص ويقول املفكر االأمريكّي موري�س كالرك: )اإّن القوَة بغري هدٍف اإن�ص
ــى والّدمار، واإنه ال َمعنى اأن ناأُمَل يف عامل  ــارَتنا اإىل حاَفِة الفو�ص وثناً ُيعَبد، َيقود ح�ص
اأ�صلحِة الدمار ال�صامل بقياِم عامَلٍ اآمن ت�صوُده احلرية والديقراطية، واإنه ال بد من تنميِة 
ــليم والعمِل البّناء؛ اإذ اإّن ذلك هو فر�صُتنا الوحيدة للكفاح  ُقدراتنا على التفكري ال�ص

بالّرغم من �َصْيف داموكليز امل�صلَِّط على رقابنا()9(.
بْتها ح�صارُتنا  ويقول الفيل�صوف الفرن�صّي جاك ماريتان: )اإّن روح الوثنية التي ت�صرَّ
ــاَن اإىل اأن يجعل هدَفُه القّوة، والقدرَة على الكراهية، يف حني اأّن املثَل  ــاقت االإن�ص �ص

ال�صيا�صيَّ االأعلى يجُب اأن يكون العدل()3(.
ــانية هو  ــاء وتدمرُي مرافق احلياة واإهانُة الكرامة االإن�ص ــفُك دماء االأبري  واإذا كان �ص
ــو احلكُم على نتائج  ــان، فما ه ــرِّ والهمجية واالنحطاِط االأخالقي لالإن�ص مقيا�َس ال�ص
احلروب يف ال�صنوات االأوىل للقْرِن احلادي والع�صرين يف اأفغان�صتان والعراق وفل�صطني 
ية الدماء امل�صفوكة لالأبرياء من االأطفال والن�صاء والرجال غرِي املقاتلني،  ولبنان، من َكمِّ

وحجِم التدمري الذي اأ�صاب مرافَق احلياة، واأنواِع االإهانة للكرامة االإن�صانية.
ــل اإليه  ــان اأن يتخّل�َس من ِخْزي هذا احلكِم؟ بالرغم مما و�ص ــتطيُع االإن�ص فهل ي�ص
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فاه، والعلِم بظاهر احلياة الدنيا  من ُذًرى �صامقٍة يف املعرفة والتقنية، واخرتاع و�صائل الرِّ
ن، واالأخالق الكونية،  مُّ االآذان من �صجيٍج عن دعاَوى التمدُّ وتنظيِمها، وبالرغم مما ُي�صِ

م، والتنوير، واحلداثة)15(. والتقدُّ
ِر واإن�صانية  ْهن اأمَكَننا تقييُم مدى �صالمِة وحت�صُّ ــرنا هذه االأموَر يف الذِّ واإذا ا�صَتح�ص
ْولية، ومدى �صالحيِة هذا املنهج الإبعاد �صَبِح  ــارة الغربية يف العالقات الدَّ منَهِج احل�ص
َول يف اإنتاِج  ــاُرع بني الدُّ ــاُبق والت�ص ــريَة يف ظلِّ الت�ص د الب�ص ماِر الذي ُيهدِّ الَفناء والدَّ

وحيازِة تقنية املوت)9(.
ِت االلتزاَم بتطبيق القانون  رٍة فعاًل الرت�صَ َول الغربية اإىل ُدَوٍل متح�صِّ لت الدُّ لو حتوَّ

ومعايرِي االأخالق االإن�صانية)3(.
* * * * * *

اإّن احل�صارة الغربية بامتالكها للتقنية العالية وُمنَتجاتها من َمظاهِر القوة، وامل�صتوى 
ــِر ذلك من احرتاِم  ــه املجتمعاُت الغربية، ومظاه ــّي الذي تتَمّتُع ب ــّي االجتماع اخلُلق
ــاِن وكرامِته، وت�صليٍم للروح الديقراطّي، وامل�صاواِة اأماَم القانون، و�صماناِت  حّرية االإن�ص
ــفَة  ل ال�ص ــكِّ ما مع موازنِة ذلك بالتخلُِّف الذي ُي�ص ــيَّ ــة الأفراِد املجتمع، وال �ص العدال
ــتوى اخلُلقّي الهابِط يف جمتمعاته؛ حيُث  ــالمّي، وبامل�ص ــائدَة لُبلدان العامل االإ�ص ال�ص
ــوُد يف كثرٍي من احلاالت القهُر والت�صلُّط، وانتهاُك حقوق االإن�صان، كلُّ ذلك - مع  ي�ص
ِه �صورِتِه بالبَدِع واخُلرافات والتف�صريات اخلاطئة التي حلَقْت به  اجلهِل باالإ�صالم وت�صوُّ
ــور - اأَوَجد �ُصعوراً بالنق�س بني امل�صلمني جُتاَه الغرب واحل�صارة الغربية،  على مرِّ الع�ص

وا ملثِلها يف تاريخ االإ�صالم كلِّه. �صُ �َس امل�صلمون بذلك لفتنٍة رمبا مل يتعرَّ وتعرَّ
َي االأكرَب  ــارُة الغربية - لُقدراتها واإغراءاتها ومفاِتنها وت�صليِلها - التحدِّ وتَعدُّ احل�ص
ــو�ُس عن فتنِة  ُفه الن�ص ــلمني ُت�صِبه ما ت�صِ ــارة بني امل�ص ــالم، والفتنُة بهذه احل�ص لالإ�ص

امل�صيح الدّجال)6(.
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ــَغُل به اأعداُء  ــويِه التي هي ما َي�ص ــاَء الت�ص ْو�ص ــف فاإّن االفرتاءاِت و�صَ ــع االأ�ص وم
رات بع�س  رون به اآلَة االإعالم الدّجايل اأثَّرْت على ت�صوُّ ــخِّ ــُهم وما ُي�ص ــالم اأنف�َص االإ�ص

قون دَجَل االإعالم الغربّي)15(. امل�صلمني، فكادوا ي�صدِّ
ــاف احلقائِق عن الغرب  ــبب انك�ص ــذه الفتنة اآخٌذ يف التقل�س؛ ب�ص ــّل ه اإال اأّن ِظ
ــعادة  ــِلها يف حتقيِق ُوعوِدها بال�ص ــوِر ف�َص ــالمّي، وظه ــة للعامل االإ�ص ــارة الغربي واحل�ص
ــط اإىل تكاُثر كتاباِت املفكرين  ــاُف هذه احلقائق راجعاً فق ــانية، ومل يكن انك�ص االإن�ص
ــّي اأو  ــواٌء يف املجال ال�صيا�ص ــارَة الغربية �ص ُد احل�ص الغربيني املنذرِة باالأخطار التي تهدِّ
لعون على هذه  ــبًة قليلة من امل�صلمني َيطَّ ــادّي اأو االجتماعّي؛ وذلك الأّن ن�ص االقت�ص
م  ــَبب تقدُّ ــلمني بالغرب ب�ص الكتابات، ومل يكن ذلك راجعاً اإىل َتزاُيد احتكاك امل�ص
ــاالت، مع اأّن هذا االحتكاَك كان له اأثُره وال �صك، )ويف حاالٍت  املوا�صالت واالت�ص
ــحوة االإ�صالمية ممن ابُتعثوا للغرب  ــالمّي كان ُرّواد ال�ص نة من بلدان العامل االإ�ص معيَّ
للدرا�صة اأو التدريب(، ولكّن العامَل املهمَّ هو تعامُل الغرب ال�صيا�صّي واالإعالمّي مع 
ُز يف اأغلب االأحوال  الق�صايا االإ�صالمية، ومع بلدان العامل االإ�صالمّي، الذي كان يتميَّ
ها قيمُة العدل. ولي�س  ــم، واأهمُّ ــتعماِل ِمقيا�ٍس مزَدِوٍج للِقَي ــن كّلها - با�ص - اإن مل يك
�صيٌء مثَل الظلم ُيثرُي اإح�صا�َس االإن�صان ويوِجد لديه ُردود فْعٍل يف مواجهة الظامل، اإّن 
ــتعمال حقِّ  ُمداَوالِت جمل�س االأمن، والطريقَة املّتَبعة من ِقَبل القادة الغربيني يف ا�ص
الفيتو، وطريقَة معاجلة القادة ال�صيا�صيِّني الغربيني لق�صايا فل�صطني والبو�صنة والهر�صك 
ــني بلدان العامل  ــاِرَخ يف املعاملة ب َز ال�ص ــوفو، والتميُّ ــية كو�ص ــان واأخريا ق�ص وال�صي�ص
ــرِة الديقراطية ومواجهِة  ــها يف َدْعوى حماية حقوِق االإن�صان ومنا�ص ــالمّي نف�ِص االإ�ص
ــى امليكافيلية،  ــحًة عل ــواهَد وا�ص ُم �ص ــتبداِد = كلُّ ذلك كان يقدِّ الدكتاتورية واال�ص
ــب، وكلُّ ذلك َيك�صف بو�صوٍح  ــتعماِل مقيا�س ُمزدِوج للعدل، والتع�صّ فاق، وا�ص والنِّ
ــرة اخلُلقية يف تلك  ــا�ِس النفعّي للفك ــارة الغربية، واالأ�ص ــم يف احل�ص ــبية الِقَي عن ن�ص

احل�صارة. اإنها كائٌن ُعدوايّن ذو ع�صالٍت هائلِة القّوة، ولكن ال قلَب له وال ُروح.
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ــهل تعريُة احل�صارة الغربية اأماَم النا�س، واإظهاُرها على حقيقتها،  لقد �صار من ال�ص
ــرية بعيدٌة عن  ــعادة الب�ص ــا، واأّن ُوعوَدها بال�ص ــْعِفها وعْجِزه ــُف عن وجوه �ص والك�ص
ــاِئها عوامَل تدمرِيها، وتدمرِي االإن�صانية، ح�صارٌة  التحقيق، هي ح�صارٌة حتمل يف اأح�ص
ــاد، ح�صارٌة لي�س فيها مكاٌن وا�صٌع لفكرة  ــَمُتها الكربياُء والغروُر واإرادُة العلوِّ والف�ص �ِص

اهلل ربِّ العاملني الّرحمِن الرحيم مالِك يوم الدين)6(.
* * * * * *

م، امل�صكلُة  ــالُم لديه من االإمكانيات ما ُيِكن اأن ُيغريِّ حياَتنا وي�صنَع لنا التقدُّ االإ�ص
ِمنا،  نِع ووجوِد تقدُّ اأّننا غرُي واعني لهذه االإمكانيات، وهذه االإمكانياُت لي�صت فقط ل�صُ

ُم الب�صرية)42(. بل هو تقدُّ
ــالُم من اأكرِث الديانات مالءمًة الكت�صافات العلم، ومن  ــتاف: )واالإ�ص يقول غو�ص

اأعظِمها تهذيباً للنفو�س، وحماًل على العدل واالإح�صان والت�صامح(.
ــرب، وال ديناً مثَل  ــامني مثَل الع ــقُّ اأّن االأمم مل تعِرف فاحتني مت�ص ــال: )احل وق
هم كان من االأ�صباب يف  خون من حْلِم العرب الفاحتني وت�صاُمِ دينهم، وما جِهَلُه املوؤرِّ
ــَخْت وقاومت جميَع  ــهولِة اعتناق كثرٍي من االأمم لدينهم ونُظِمهم وُلغتهم التي ر�ص �ُص

الغارات، وبقَيْت قائمًة حتى بعد اأن توىّل �صلطاُن العرب عن م�صَرِح العامل(.
وقال: )وكانت اأخالُق العرب يف اأدوار االإ�صالم االأُوىل اأرَقى كثرياً من اأخالِق اأُمَم 
االأر�س قاطبة، وكان عدُلهم واعتداُلهم وت�صاُمهم نحَو االأمم املغلوبة ووفاوؤُهم بعهودهم 

وُنْبُل طبائِعهم مما َي�صتوِقُف النَظر، وناَق�س �صلوَك االأمم االأخرى()1(.
ومل تكن االأدياُن املجو�صية والن�صرانية واليهودية هي مبعَث الُعدوانية التي اأظهَرها 
الغزاُة من اأتباع هذه الديانات للمدينة املقد�صة على نحِو ما �صَبق، واإمنا َمبعُثها الطبيعُة 
الب�صرية التي اأخفَقِت االأدياُن املذكورُة يف تروي�صها، يف حنَي َنح االإ�صالُم يف تروي�س 
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هذه الطبيعة لدى جي�ِس ُعَمر، وجي�ِس �صالح الدين، ومل تكن املجاِزُر التي ارُتكبت 
ــازر التي ارُتكبت  ِتها عن املج ــُف يف نوعيَّ ــام 1099م تختِل ــطينيني يف ع ــدَّ الِفَل�ْص �ص
ــية التي ارُتكبت يف  ــي 1947-1948م، ومل تكن االأعماُل الوح�ص ُهم يف عام ــدَّ �ص
ــَر تختِلُف يف الطبيعِة والباعث عن االأعماِل التي  مدينة القد�س يف القرن احلادَي ع�َص
ــي اليابانية، اأو ماي يل  ــدن االأملانية، اأو ناجازاك ــرين يف در�ص ــت يف القرن الع�ص ارُتكب
ِدين اأو ُي�صلُّون يف قلعة قاني  ِف املروحيات الأَ�ْصرى مقيَّ الفيتنامية، مل تختِلف عن ق�صْ

االأفغانية.
ولن تكون الثقافُة قادرًة على ذلك اإال اإذا كان الت�صامُح والنفوُر من الظلم والُعدواِن 

جزًءا من طبيعتها.
ــلمني وغرِيهم انتباَه عدٍد من  ــلوك احلربّي بني امل�ص وقد لفتت هذه املفارقُة يف ال�ص

الكّتاب الغربيني ومن ذلك:
ــبيل املثال - بفظاعات ال�صليبيني  اإذ يقول: )باملقارنة - على �ص  Arthus Gilman

ــَقطت القد�س يف اأيديهم عام 1099م حيُث قَتُلوا �صبعني األف م�صلم رجااًل  حينما �ص
ــاًء واأطفاال فاإّن انت�صاَر ممد كان دائماً مكوماً باأخالقيات الدين ال باالنتهازية  ون�ص

ال�صيا�صية(.
ون  وDermenghem حيث يقول: )لقد نحوا )امل�صلمون( الأنهم كانوا فعاًل ي�صتحقُّ
ل  ــالًة يحتاُج اإليها العامل الغربي، لقد حتمَّ َم ر�ص ــر االإ�صالُم الأنه قدَّ النجاح، لقد انت�ص
ــطهاد دوَن مقاومة وبعد ذلك حينما قاَوُموا وانت�صروا اأْبَدوا  ــلمون يف البداية اال�ص امل�ص
من �صروب الت�صامح ما هو جديٌر باالعتبار، لقد ُمِنح اليهوُد والن�صارى بدْفِعهم اجلزيَة 
ــيج  ــة معتقداتهم، واعُتربوا جزًءا من ن�ص احلماية الكاملة، وُمِنحت لهم احلريُة يف ممار�ص
ــاُمح، ولقد طبق الفاحتون  ــد فا�س القراآُن واحلديُث بالتوجيهات اإىل الت�ص املجتمع، لق
ــَدر اأمَره  ــل ُعَمُر القد�َس اأ�ص ــاِت بدّقة، عندما دخ ــذه التوجيه ــلمون االأولون ه امل�ص



الرق الثقايف

- 177 -

بوا اأيَّ اإزعاج للم�صيحيني اأو لكنائ�صهم، وعندما دعاُه البطريق  ــلمني باأن ال ُي�صبِّ للم�ص
ــيِته اأن َيّتخذ امل�صلمون �صالَته  ــِة القيامة امَتنع وعلَّل امتناَعُه بخ�ص ــالة يف كني�ص لل�ص
ــة، يجُب اأن نعرتف باأّن العك�س  ــارى على الكني�ص ــة �صابقًة فَيغِلبوا الن�ص يف الكني�ص
ــون يف نهٍر من  موا يخو�ص ــليبيُّون القد�س، حيث تقدَّ ــا دخل ال�ص ــل فعاًل عندم ح�ص
ــلمني، لقد قال روبرت�صون )املوؤرخ  مني على اأن يقطعوا رقاَب جميع امل�ص ــمِّ الدم، م�ص
االإنليزي(: )اإّن اأتباَع مّمد هم املتدينون الوحيدون الذين َمزجوا الت�صاُمَح باحلما�س 

الدينّي(.
ــليبيون القد�س يف عام 1099م  ــث يقول: )عندما غزا ال�ص وR.V.C.Bodley حي
وا، ولكْن عندما هَزم �صالُح الدين ال�صليبيني مل يّتِخذ  تركوا املوَت واخلراب حيثما مرُّ
ِر امل�صلمون البْلداَن التي غَزْوها كما فعل املحاربون  اأيَّ اإجراٍء انتقامّي، وكذلك مل يدمِّ
ــيئاً اأف�صَل مما كان يف  ُفوا �ص ــلمون خلَّ ــحاب الديانات االأخرى، حيثما مرَّ امل�ص من اأ�ص
ُفوا فيها  ُبوا االأر�َس التي كان االآَخرون خلَّ ــابق، كانوا مثَل ال�صحاب املنهِمر اأخ�صَ ال�ص

اجلْدَب واخلراب(.
ــلمني احلربية اأظَهروا درجًة من  ــارات امل�ص وقال Alcsander Powelee: )يف انت�ص

الت�صامح اأخَجَلْت كثرياً من ال�صعوب امل�صيحية(.
ــاٍر  وB.Smith حيث يقول: )عندما ُفتحت القد�س يف عهد اخلليفة ُعَمَر بعد ح�ص
ــار، ومل ُيَرق اأيُّ دم اإال يف �صاحِة  ــته طبيعُة احل�ص ر اأيُّ مبنى اإال ما اقت�ص طويٍل مل يَدمَّ
املعركة، ودخل ُعَمر املدينَة يف �صحبة البطريق، حيث كانت جَتِري بينهما مادثٌة ُوّدية 
عن تاريخ املدينة، وعندما حان وقُت ال�صالة دعاه البطريُق لل�صالة يف كني�صِة القيامة 
ــالة يف الكني�صة،  ُعوا احلقَّ يف ال�ص ــابقًة فيدَّ ــلمون �ص فامتنع خوفاً من اأن َيعترِبها امل�ص
ــارى يف العبادة، تلك احلريُة التي كان َيحِر�س  فَيْدُعو ذلك اإىل االإخالِل بحرية الن�ص
ــليبيِّني بعد ح�صاٍر  ــقَطِت القد�ُس اأماَم جيو�س ال�ص ــمانها، يف عام 1099م �ص على �ص
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ــفٍة من الفظاعة، وخالَل ثالثِة اأيام كان القتُل َيتّم  ــرِي املدة، فاأُِخذت املدينُة بعا�ص ق�ص
ــلمني، منهم ع�صرُة  ــبعون األفاً من امل�ص بدون تفريٍق بني رجٍل اأو امراأٍة اأو طفل، ُذبح �ص

اآالف يف م�صجِد ُعَمَر نف�ِصه()9(.
العاً  ــرقني اطِّ ــِع امل�صت�ص ــرقة االأملانية الراحلة زيجريد هونكه من اأو�ص ُتعترَب امل�صت�ص
رٍة انت�صاَر ال�صليبيني على امل�صلمني،  ــفْت بعباراٍت موؤثِّ ــالم، وقد َو�صَ على تاريخ االإ�ص
ــليبيني« اإىل هدِفهم املن�صود  ــتيالَءُهم على القد�س، فقالت: )َعِقَب و�صول »ال�ص وا�ص
ــياًل ب�ِصعاً  ــدود، وانطلقوا �ص ــُتهم فجَرفْت اأماَمها كلَّ ال�صُّ »بيت املقد�س« طَغْت حما�َص
ــًة  ــياُمهم ثالثني يوماً حما�ص ج ذلك �ص ــِر والياب�س، وقد اأجَّ ــا، ياأتي على االأخ�ص بربري
ــان  ماء من ُفر�ص ــفاكي الدِّ با، ولِقَي هذا كلُّه ردَّ فعٍل لدى �ص ــبة، ونذًرا للرّب تقرُّ متع�صِّ
ــدَرْت يف طرقات بيت املقد�س  ــيني ونورمان وجموِعهم التي انح ــة«، من فرن�ص »الفرن
ــاٍن اإال قتلْته، رجااًل ون�صاًء و�صيوخاً وولدانا.  ــدا، ال تقع على اإن�ص ــُد االأرواَح ح�ص حت�صِ
ــرَة اآالف ذبيح،  ــيَّ بلغ ع�ص ــاَد الوح�ص ــادُرنا الغربيُة ذاتها اأّن ذلك احل�ص ــر م�ص وتذُك
ــرير كيف كان البطريرك نف�ُصه َيعُدو يف ُزقاق  ــف املوؤّرخ االأوروبي مي�صائيل دار�ص وي�ص
ــداً به كلَّ من َوَجد يف طريقه، ومل يتوقَّف حتى  ــيُفه يقُطر دما! حا�ص بيت املقد�س و�ص
ــاً من الدماء الال�صقة  ــل يديه تخلُّ�ص ــيح، فاأََخذ يف غ�ص ــَة القيامة وقرْبَ امل�ص بلغ كني�ص
ــرار، وَيغ�صلون  داً كلماِت املزمور التايل: »يفَرُح االأبرار حني يَرْون عقاَب االأ�ص بها، مردِّ
اأقداَمهم بدِمهم، فيقول النا�س: حقا، اإنَّ لل�صديق مكافاأة، واإّن يف االأر�س اإلًها َيق�صي«( 

)املزمور 58: 11-10()3(.
ــراً  ل اأيُّ النظاَمنِي الثقافيَّني اأكرُث حت�صُّ ــارئ اإعادُة التاأمُّ ــبة فيمِكُن للق وبهذه املنا�ص
يه والدفاِع عنه،  ــانيًة وحمايًة لكرامة االإن�صان وحريِته، واأوىل بالدعوِة لتبنِّ ما، واإن�ص وتقدُّ
ُث عن التطبيقات  ــا، وال نتحدَّ ُث عن االأنظمة وُنقاِرن بينه ــارئ اأننا نتحدَّ ر الق وليتذكَّ
ــُد به  ــالم فاإمنا نق�صِ ُث هنا عن االإ�ص ــُدث يف ظلِّها، هنا اأو هناك، وعندما نتحدَّ ــي حت الت

جانَبُه »الدنيوي« اأي تنظيَمُه لطريقة احلياة)25(.



الرق الثقايف

- 179 -

ت باأكرَث من ع�صرين ح�صارة،  ــرية مرَّ ــهري اأرنولد ُتوينبي اأّن الب�ص الحَظ املوؤرخ ال�ص
ــا بادت اأو يف طريِق الَفناء، وكان العامُل يف فنائها دائما: »احلروب« و »الطبقات«،  كلُّه
وقال: )اإين الأعَجُب كيف ُيعَمى عن حقيقة اأّن احل�صارَة الغربية لي�صت اأقوى ح�صانًة 

من احل�صارات البائدة!()3(.
ــة، والفرعونية،  ــارة الهيليني ــارات، مثل: احل�ص ــسَ هذه احل�ص ــْرنا بع� لو ا�صتح�صَ

والرومانية، والفار�صية، واحلديثة املعا�صرة، ولو �صاأَل القارُئ نف�َصه:
اأيُّ هذه احل�صاراِت هي احل�صارُة املثالية؟

فاإن مل يكن اأيُّ منها كذلك، فاأيها اأقرُب اإىل املثالية؟
ر؟ م والتح�صُّ فاإن مل تكن، فاأيُّها اأقرُب اإىل التقدُّ

ــذه االأحكام بدون اأن  ــارة باأيٍّ من ه ــعب اأن يحُكَم قارٌئ على اأيِّ ح�ص ــن ال�ص م
ــّك اأن النا�س  ــه، وال �ص ــه »مقيا�س« Yardstick ُيقاِرن ويحُكُم على اأ�صا�ِص ــون لدي يك
نا املقيا�َس االآتي،  ــنا اأننا اخرَتْ ر هذا املقيا�س، ولكن لو افرت�ص ــوف َيختِلفون يف ت�صوُّ �ص

مبعنى اأّن احل�صارَة املثالية هي التي تتوفر لها املوؤهالت االآتية:
اأ. اأن تكون ح�صارًة »اإن�صانية« يف مقا�صِدها وِقَيمها وتطبيقاتها.

ــارًة ي�صرِتك يف وجودها وجتديدها ال�صواُد االأعظم من املجتمع،  ب. واأن تكون ح�ص
ــارَة اأباطرة، اأو فراعنة، اأو ُقًوى �صيا�صية،  ــارًة »�صعبية«، ولي�صت ح�ص اأي اأن تكون ح�ص

اأو ع�صكرية.
ج. واأن يكون املجتمُع قادًرا على »اال�صتفادة الكاملة من االإمكانيات املتاحة«.
ًعا لـ »خلق اإمكانيات جديدة«، و »قادرا على حتقيق ذلك«. د. واأن يكون متطلِّ

ر للح�صارة »القدرة على مقاومة عوامل الَفناء وال�صقوط«، اأي اأن تكون  ه. واأن تتوفَّ
ح�صارًة »م�صتمرة ومتجددة«.



الطريق اإىل احلرية

- 180 -

ــارات املختلفة لرمبا كان مقيا�ًصا عاداًل يف املقارنة  قنا هذا املقيا�َس على احل�ص ولو طبَّ
بينها ويف احلكم عليها.

ولو اأََخْذنا اآِخَر هذه احل�صارات كمثال، فُيمكن القول باأّن احل�صارَة العاملية املعا�صرة 
ُل اال�صتفادة الكاملة من االإمكانيات املتاحة،  ُر لها موؤهِّ )الغربية - االأورو اأمريكية( يتوفَّ
ــورة  ــات جديدة، والقدرة على حتقيق ذلك، اإىل حدٍّ كبري، وب�ص ــُل َخْلق اإمكاني وموؤهِّ
ل »اأن تكون ح�صارة ي�صرتك يف وجودها وجتديدها ال�صواُد االأعظم  ر لها موؤهِّ ن�صبية يتوفَّ
نة �صدَّ عوامل الَفناء«  من املجتمع، اأي اأن تكون ح�صارًة »�صعبية«، ولكنها »غرُي م�صَّ
َمت  ــانية« رغم ما قدَّ ــُفها بـ»االإن�ص ــْعِب و�ص ــار اأرنولد ُتوينبي، كما اأنه من ال�ص كما اأ�ص
ــان من ت�صهيالٍت ماّديٍة يف احلياة، ومن اإعالِن �صعارات ِقيمّية واأخالقية، مثل:  لالإن�ص

عي باملال والنف�س. احلرية، وامل�صاواة، وحقوق االإن�صان، والبذل التطوُّ
ــرة واأخالقياتها، فاإنها  ــارة الغربية املعا�ص ــبية ِقَيم هذه احل�ص ــسِّ النظر عن ن�ص وبغ�
ُر بهذه  ــر املتاأثِّ ــاُن املعا�ص ــَعد، حتى يف بني قوِمها؛ فاالإن�ص ــّك مل جتَعِل احلياَة اأَ�ْص ال �ص
ــنك« من »احلياة الطيبة«، وهو اأقرُب اإىل التوتُّر  ــة ال�ص ــارِة هو اأقرُب اإىل »املعي�ص احل�ص

النف�صّي من الر�صا النف�صّي، اأو ال�صعور باالكتفاء.
ــارُة من كوارَث وفواِجع، وُظلم، و�َصْفٍك لدم  بْت فيه هذه احل�ص ــافًة اإىل ما ت�صبَّ اإ�ص
ــارَة اأَ�صعَلْت حرَبنْي  ــاٍد يف االأر�س؛ ال َيغيب عن البال اأّن هذه احل�ص ــان، واإف�ص االإن�ص
ــاِء واالأطفاِل وغرِي  ــن الن�ص ــبعون مليون م ــنة، ُقتل فيها �ص ــني يف خالل 25 �ص َت عامليَّ

املقاتلني.
ــخ�ٍس يف ليلة واحدة بدافِع احلْقِد واالنتقام، ودكَّ مدينٍة مثل  واإّن قْتَل مائِة األف �ص
َفه باأنه نتيجُة تنويٍر اأو  ــدن( Dresden االأملانية للهدف نف�ِصه من ال�صْعب اأن ن�صنِّ )در�ص
ٍر اأو اإن�صانية، اأّما ما ا�صَتهلَّ به هذا القرُن من حروٍب لهذه احل�صارة فال  عقالنية، اأو حت�صُّ

َيحتاج اإىل تذكري.
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ــالمية ِكياٌن  ى احل�صارَة االإ�ص ــمَّ ــالمية؟ هل ما ُي�ص ــارِة االإ�ص ــاأُن احل�ص ولكن ما �ص
ٌر ُوِجد فعاًل وحقيقة؟ اأم هو ادعاء؟ متح�صِّ

ر والتقّدم  لَنفِر�س اأنه ِكياٌن حقيقّي ُوِجد فعال، فهل يكن اأن يقاَرن يف جماِل التح�صّ
باحل�صارات اخلم�س امل�صاِر اليها اآنفا، مبا فيها احل�صارة الغربية املعا�صرة؟

ــَب املقيا�س اأعاله - اأن  ــل - اإذا كان يِكُن املقارنة ح�َص ــال، هل َيحتِم م قلي ــدَّ لنتق
ًما من احل�صارات اخلم�س مبا فيها احل�صارة  ًرا وتقدُّ ُر اأكرَث حت�صُّ يكون هذا الِكيان املتح�صِّ

املعا�صرة؟
ــرَب اإىل املثالية، ِطْبًقا  ــر اأق ــا، هل يكن اأن يكون هذا الِكيان املتح�صّ م اأي�ص ولنتقدَّ

ر؟ للمقيا�س املقرَتَح للتح�صّ
ُر مطابقا للمقيا�س املفرَت�س، وبالتايل  واأخريا، اأاَل ُيِكُن اأن يكون هذا الِكيان املتح�صِّ

يكن احلكم له باأنه )احل�صارُة املثالية(؟
ال نكاد ِنُد باحًثا يف احل�صارة االإ�صالمية �صواٌء من امل�صلمني اأم من املحاِيِدين من 
ُر على اأقالِمهم �صوٌر منتقاٌة من تطبيقات احل�صارة االإ�صالمية،  غرِي امل�صلمني اإاّل ويتكرَّ
ُت�صري اإىل »موؤ�ص�صات«: دار احلكمة، اأو »�صخ�صيات«: الفارابّي، والرازّي، وابن �صيناء، 
ــد، اأو »من�صاآت«: احلمراء، وتاج مّل، فهل هذه فعاًل »احل�صارة االإ�صالمية«  وابن ُر�ْص
ــَفْت لهم هذه »اجلواهر الثمينة«  ُبوا يف اأكوام الرتاب فانك�ص خمتزلة؟ واأّن الباحِثني نقَّ
ر والتقّدم؟، بل هل هي اأبَرُز ما يف تطبيقاِت احل�صارة االإ�صالمية؟ بل  َور التح�صّ من �صُ

هل هي فعال �صَوٌر بارزٌة من تطبيقات احل�صارة االإ�صالمية؟
ــورٍة  ون ب�ص ــالمية ال يهَتمُّ ــارة االإ�ص نالِحُظ اأّن الباحِثني للتاريخ يف قراءتهم للح�ص
ــر بن اخلطاب مع  ــَة ُعَم ُد الباحثون دائًما ق�صّ ــِجم، فرُيدِّ ــاٍم متكامٍل ومن�َص ــٍة لنظ كامل
ا قادرا،  ــابًّ ــفناك عندما اأَخْذنا منك اجلزيَة �ص ــوز اليهودّي حينما قال له: »ما اأن�ص العج

وُن�صيِّعك يف حالة عجزك«، واأَمَر له.
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وال ُيخفون فَرَحهم بهذه الق�صة دلياًل على »ت�صامح« االإ�صالم، وال َينتبهون اإىل اأّن 
ُكتب الرتاث حفَظْت لنا مناِذَج من ُعهود امل�صلمني الأهل الذمة.

 Outlines of the يف كتابه H. G. Wells وكتب املوؤرخ الروائي االإنليزي امل�صهور
م لالإن�صان اأف�صَل نظاٍم  history )اإ�صدار 1920. �س 326(: )اإّن االإ�صالم انت�صر و�صاَد الأنه قدَّ

�صيا�صّي واجتماعّي يكن اأن ينَحُه الزمان، هذا النظاُم الذي يثل اأو�صَع واأنقى واأنظَف 
فكرٍة �صيا�صيٍة اأمكن حتى االآَن اأن ُتطبَّق عماًل على االأر�س(.

ِر امل�صلمون  وكتب بوديل يف كتابه The Messenger )اإ�صدار. 1954.�س. 136(: )مل يدمِّ
ــات االأخرى، حيثما مرَّ  ــحاب الديان ــداَن التي غَزْوها كما فعل املحاربون من اأ�ص البْل
ُبوا  ُفوا �صيئاً اأف�صَل مما كان يف ال�صابق، كانوا مثَل ال�صحاب املنهِمر اأخ�صَ ــلمون خلَّ امل�ص

ُفوا فيها اجلْدَب واخلراب(. االأر�َس التي كان االآَخرون خلَّ
ــارة  ــو�س فيما يتعلَّق مبعرفتهم عن احل�ص ــحاب هذه الن�ص مْهما كانت ثقُتنا يف اأ�ص
ــالمية وحياِدهم يف احلكم فال يكن اعتباُرها يف ذاِتها اأدلًة قاطعًة على م�صمونها،  االإ�ص
ن االآن من روؤيِة  اإّن الذي ُيعترب دلياًل قاطًعا روؤيُتنا للواقع التاريخّي كما هو، فهل نتمكَّ

الواقع الذي �صارت فيه احل�صارة؟
هات والغايات: الدوافُع واملوجِّ

ــارة الرومانية - حيُث اإنازاُت  ــارة احلديثة يف دوافعها تاأثَّرْت باحل�ص كما اأّن احل�ص
م املاّدي،  دت يف اال�صتعالء والتقدُّ ــارة املعرفية واجلمالية وروُحها التي جت�صَّ هذه احل�ص
ــل اإليه امل�صلمون من ثروٍة معرفية يف الفل�صفة  ــة، واالنتفاِع مبا و�ص والثورِة على الكني�ص
ــان  م باأن يقوم االإن�ص ة على حتقيق التقدُّ ــِة امللحَّ ــاع والعلوم الطبيعية، والرغب واالجتم
وحده، واأن توِجَد كلُّ االإمكانيات املمكنة لت�صهيل حياِة االن�صان ورفاهيته على اعتقاٍد 
ق اجلن�س االأبي�س االأوربي« و »اال�صتعالء« بذلك - فاإّن احل�صارة االإ�صالمية لها  »بتفوُّ
ــالمّي  ين اأو التاأثرَي االإ�ص ــا، ال َيظهُر اأّن اأحًدا ُينكر اأثَر الدِّ هاتها وغاياته ــا وموجِّ دوافُعه
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ك االأول والرئي�ُس والباعث لهذه احل�صارة،  على احل�صارة االإ�صالمية؛ فالقراآُن هو املحرِّ
ٌه ل�صلوك امل�صلمني ال�صّيما يف الع�صور االأوىل للح�صارة االإ�صالمية، وهو الذي  وهو موجِّ

ير�ُصم الغايَة من احلياة ومن العمل بها لكلِّ م�صلم.
ل ال�صعوب املفتوحة لالإ�صالم، يف  ــرعة حتوُّ وقد يكون ما هو اأكرُث موجٍب للَحرية �ص
احلقيقة اأّن االإ�صالم انت�صر لي�س ب�صَبب الفتح الع�صكرّي، كما هي الفكرُة ال�صائعة، اإمنا 
ن لالنت�صار ال�صيا�صّي اأن يتّم بهذه ال�صورة التي مل  ــالم بِقَيمه هو الذي مكَّ كان االإ�ص

يوَجد لها مثاٌل يف التاريخ.
ُز احل�صارة االإ�صالمية عن احل�صارات االأخرى بثالِث �صفات  وقد نَتج عن ذلك متيُّ
ــارة االإ�صالمية بع�َس احل�صارات يف حتقق �صفة:  ــية، باالإ�صافة اإىل م�صاركِة احل�ص رئي�ص
ــاد اإمكانيات  ــراف الإيج ــفة »اال�صت�ص ــل باالإمكانيات املتاحة«، و�ص ــاع االأكم »االنتف

جديدة«، هذه ال�صفاُت الرئي�صية االإ�صافية هي:
ــارة االإ�صالمية - بقيامها على اأ�صا�س البذل التطّوعي من االأفراد  االأوىل: اأّن احل�ص
ــعبية«، على خالِف  ــت »�ص ــوى والعبادة« - كان ــاين »التق ــالم ومع ــت تاأثرِي االإ�ص حت
احل�صارات االأُخرى التي اأن�صاأَها الفراعنُة اأو االأباطرة، اأو النُّخُب يف املجتمع، اأو الُقَوى 

ال�صيا�صية والع�صكرية، ومن اأبرِز �صَور البذل التطّوعي ال�صعبي: »الوقف«.
ــياً من مكوناته  ناً اأ�صا�ص ــاُم الوقف - الذي اعُتربت نيُة الرّب فيه مكوِّ ــد واَجه نظ ولق
ــكان، كوجود املكتبات،  ــلم يف كلِّ زمان ويف كلِّ م ــع امل�ص ــات املجتم - كلَّ احتياج
ــيِل  ــْري االأنهار، بل كلَّ تفا�ص ــاري، وَك ــرق والكب ــفيات، والط ــس، وامل�صت�ص واملدار�
ــفاً متيَّزت به عن احل�صارات  ــارُة االإ�صالمية و�ص ــَبت احل�ص احتياجات املجتمع، فك�َص

االأُخرى اأنها »ح�صارة �صعبية«)41(.
ــاأتها يف الثقافة املعا�صرة، �صواٌء من  ــتدامة البيئية ال تزال يف مرحلِة ن�ص وفكرُة اال�ص
ــبة لنظام  ــة والتطبيق، ولكنها بالن�ص ر املعِريّف اأم من ناحيِة املمار�ص ناحية الفكر والتطوُّ
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مة ومتطورة من ناحيتي الفكِر  ــجٌة ومتقدِّ ــوره املبكرة( فكرٌة نا�ص ــالم )منُذ ع�ص االإ�ص
واملمار�صة، بل هي اأ�صا�ٌس لقيام احل�صارة االإ�صالمية كلِّها)40(.

ــف الذي اإمنا يوَجد حتت  ــا�س نظام الوق ــارة على اأ�ص الثانية: نظراً لقيام هذه احل�ص
زة اأُخرى اأنها »ح�صارة  دافِع ق�صد الرّب من الواقف ك�َصبت احل�صارُة االإ�صالمية �صفًة مميِّ

زتان اأنتجتا يف الواقع العملّي �صفًة مميزة ثالثة اإ�صافية. اإن�صانية«، وهاتان ال�صفتان املميِّ
د واال�صتمرار« و »اال�صتع�صاء على عوامل الهْدم« التي  الثالثة: وهي �صفة »التجدُّ
ي  ــاراُت االأخرى، لقد ا�صتمّرت احل�صارُة االإ�صالمية توؤدِّ ــتطع اأن تقاِوَمها احل�ص مل ت�ص
ــية واحلروب امل�صتاأ�صلة مثل  ــَر قرناً بالرغم من التقلبات ال�صيا�ص دورها قرابَة اأربعَة ع�ص

غزو التتار وال�صليبيني، والكوارِث الطبيعية، واالأوبئِة واملجاعات.
ــانية«، »قادرة على مقاومة عوامل الهْدم  ــعبية«، »اإن�ص ــفاُت الثالث: »�ص فهذه ال�ص

والَفناء« �صفاٌت ظاهرٌة من الواقع، وال حتتاُج اإىل تدليٍل منطقّي اأو اإخبارّي.
وفيما عدا احل�صارَة احلديثة ال توَجد ح�صارٌة �صارك اأفراُد املجتمع يف بنائها وت�صيريها 
- على �صبيل املثال الباِذلون املتطوعون - كاحل�صارة االإ�صالمية فهي »ح�صارة �صعبية« 
ــفات عن احل�صارات االأخرى،  ز بهذه ال�ص ــانية« تتميَّ ــحنا، وهي اأي�صاً »اإن�ص كما اأو�ص
واأثَبَت الواقع »َمناعَتها وُقدرتها على مقاومة عوامل الهْدم والَفناء«، وحني ُيقاِرن القارئ 
ــرحناه �صوف ُيالِحظ بال  ــارة املثالية الذي �ص بني ما ذكرناه من متطلَّبات منوذج احل�ص
الت النموذج املثايّل،  ــّك مدى ُقرب احل�صارة االإ�صالمية من الوفاء مبتطلَّبات وموؤهِّ �ص
ــالمية  ــارة االإ�ص ع اأن يقتنع باأّن احل�ص فاإن مل يقتنع القارُئ بذلك فعلى االأقّل من املتوقَّ
اأكرُب من اأن ُتختَزل يف مثال داِر احلكمة، اأو ال�صخ�صيات الباحثة يف الفل�صفة وبحوث 

الطبيعة، اأو يف احلمراء وتاج َمّل)41(.
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3ـ االإرهاب:

ــدوان ظَهر يف  ــرّي الغريزّي للُع ــن َكْبح امليل الب�ص ــة االأمريكية ع ــَز الثقاف اإّن عْج
االإ�صراف يف اإنتاِج وتخِزين اأدواِت القتل والتدمري.

ــانة امل�صلحة حتتوي  ــرين قرباً من اخلر�ص َعت الوالياُت املتحدة ع�ص ــيَّ قبَل ُعقود �ص
ــاّمة، لكي ُتوَدع اأعماَق املحيط، بعد اأن اكَت�صف اجلي�س  على فائ�ٍس من الغازات ال�ص
يات تزيُد عن حاجته، ولكّن اجلي�س ا�صتمّر يف تطويِر االأ�صلحة  االأمريكّي اأّن هذه الَكمِّ
ــاً ثالثني األف طّن  ــاً ونوعا، ومتلك الوالياُت املتحدة حالي ــة والبيولوجية كّم الكيماوي
ــلحة  ه تقنيًة من االأ�ص ــلحة الكيماوية،كما متلك اأعظَم خمزوٍن يف العامل واأدقَّ من االأ�ص

البيولوجية مثل اجُلَدري وُحّمى اجلمرة اخلبيثة.
ــا تنفُقه دوُل العامل جمتمعة،  ــكرّي َقْدَر م ــة عام 2004م بلغ اإنفاُقها الع�ص ويف نهاي

ْويّل الأبحاث ال�صالم ال�صادر يف 2005/6/7م. كما ُيظِهر ذلك تقريُر املعهد الدَّ
ُل القوِة التدمريية لكلِّ راأ�ٍس  ن اجلي�ُس االأمريكي 8000 راأ�س نووّي، يبلُغ معدَّ ويخزِّ
ع�صرين �صْعف قنبلِة هريو�صيما، كلُّ هذه الروؤو�س ن�ِصطٌة وجاهزٌة للت�صغيل و�صعت 2000 

منها على قائمِة اإنذاٍر دقيق دّقَة ال�صعرة، جاهزٌة لالإطالق خالَل خم�َس ع�صرَة دقيقة.
ــتخدام هذه  ــُد يف خطورة االأمر االإمكاناُت املتاحة واالحتماالُت القريبة ال�ص ويزي
ــُتخدمت فعاًل يف عام 1945م، واأظَهرِت الوثائُق  رة وقتِل االأبرياء، لقد ا�ص ــوة املدمِّ الق

املفَرُج عنها اأنها كانْت على حاَفِة اال�صتعمال خالَل احلرب الباردِة يف منا�صبتني.
ر روبرت مكنمارا - وزير الدفاع االأمريكّي ال�صابق - اإمكانيَة ا�صتخدام هذه  وي�صوِّ
القوة بقوله: )كيف �صُت�صتخدم هذه االأ�صلحة؟ مل ُت�صاِدق الواليات املتحدة قطُّ على 
�صيا�صة عدم اال�صتخدام اأّواًل، لي�س اأثناَء ال�صنوات ال�صبع التي ق�صيُتها ب�صفتي وزيراً 
ــتخدام االأ�صلحة  ين للبدء با�ص ــتعدِّ للدفاع، وال بْعَد ذلك الوقت، لقد ُكّنا وما زلنا م�ص
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ــخ�ٍس واحد �صدَّ عدوٍّ نووّي اأو غرِي نووّي، يف اأيِّ وقت نعتقُد فيه  النووية وبقراٍر من �ص
ــا، لكن لو كانت االأخطاُء  ــلحتنا القياَم بذلك، اإّن االأخطاَء تكلُِّف اأرواح ــن م�ص اأّن م
ــون هناك ُمنحًنى  ــلحة النووية فلن يك ــتخدام االأ�ص ــتوؤثِّر على االأخطاِر املتعلقة با�ص �ص
ــلحِة  ــرّي واالأ�ص ــتكون النتيجُة دماَر اأُمَم، اإّن املزيَج غرَي التاّم للخطاأ الب�ص بياينٌّ لها، ف�ص

ا بفاجعة نووية()9(. ا ِجدًّ يًّ النووية َيحمل خطراً ِجدِّ
* * * * * *

َي فيما بعُد بـ )احلرب  يف الَعْقد االأخري من القرن املن�صرم كانت بدايُة امليالد ملا �ُصمِّ
ــالمّي �صراحًة يف بع�س االأحيان،  ــفُة االإ�ص على االإرهاب(، وَتلَحُق كلمَة االإرهاب �ص

ويف اأحياٍن اأُخرى تكوُن هذه ال�صفُة معروفًة �صمنا.
ُر الغرُب هذه احلرَب بحواِدَث اإرهابّيٍة ُن�صَب ارتكاُبها اإىل اأفراٍد م�صلمني، وُيظَهُر  وُيربِّ
ــُر وكاأّن االإرهاَب اأَمٌر طارٌئ على احلياة الغربية ومفاجٌئ لها، واأّن الغرَب مل َيعِرْف  االأم
ي  ّيٍة مل تكن َتقت�صِ ِمن داخِله الن�صاطاِت االإرهابيَة من قبُل اإال مب�صتَوى حواِدَث َعَر�صِ

اإعالَن احلرب عليه.
فناُه  اإّن ا�صطالح )Terrorism( يف اللغات الغربية ا�صطالٌح حديٌث ن�صبياً، واإذا عرَّ
ــحايا  عِب العاّم، بحيُث ال يكون ال�ص ــِد اإثارة الرُّ ــْعُي للقتِل والتدمرِي بق�صْ باأنه: )ال�ّص
ــية اأو  ــَد �صيا�ص د قتُلهم - واإمنا يكوُن هدُفه حتقيَق مقا�ص ــم - واإن ُتُعمِّ ــاً لذاته ــه هدف في

فناه بذلك فاإّن ُمتواُه اأي�صاً ُيعَترب حديثاً. اأيدلوجية(، اإذا عرَّ
ــفاً الأعماِل الُعنف  ــطالَح بداأ دخوُله يف اللُّغات االأوربية َو�ص ــُدو اأّن هذا اال�ص وَيب

التي كانت َتِتمُّ يف عهد روب�صبري يف اأعقاِب الثورة الفرن�صية.
ــجله التاريخ هو ن�صاَط  ــاط اإرهابي مبعنى »terrorism« �ص على اأنه رمبا كان اأقدُم ن�ص
ه  ــاط يوجَّ املذهب اليهودّي Secarii بني عام 66 وعام 73 بعد امليالد، وكان هذا الن�ص
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للرومان وللمتعاونني معهم من اليهود.
وقد ظّل الغرُب بعد ذلك �صاحًة لالإرهاب باملعنى امل�صاِر اإليه، ويف الن�صف الثاين 
من القرِن املن�صرم عانْت اأوروبا من اإرهاٍب طويِل الّنَف�ِس اأحياناً، مثل عمليات اجلي�س 

االأيرلندي يف بريطانيا، والبا�صك يف اأ�صبانيا.
ــَة التي كانت تتمُّ اأثناَء النزاعاِت  ــاطاِت االإرهابي اأما يف الواليات املتحدة فاإّن الن�ص
ــرّي اأ�صفَرْت عن ُظهور الِع�صابات االإرهابية امل�صهورة مثل  حوَل الرقِّ والتمييِز الُعن�ص
ــى اأر�س الواليات املتحدة االأمريكية - كما يقال  ــُد االآَن عل K.K.K & LARD، ويوَج

- اأكرُث من اأرَبعمائة َملي�صيا م�صلحة.
ــَتهرْت  ــن عام 1995م التي ا�ص ــا - يف 19 اأبريل م ــرياُت اأوكالهوم ــت تفج وكان
ــالمّي - من تنفيِذ �صخ�ٍس  ــبت يف البداية اإىل االإرهاب االإ�ص ــبِب اأنها ُن�ص ا ب�ص اإعالميًّ

َينت�صب اإىل اإحدى تلك امللي�صيات.
وِخالَل احلرب الباردِة بني املع�صكر ال�صيوعّي والراأ�صمايّل ظلَّْت رو�صيا والوالياُت 
ــركاٍت اإرهابية  ــا، اأو ما يدَعُمه من ح ــَد مبا ُيوِجُده كلٌّ منهم ــدُة تتباَدالِن التندي املتح
ــة يف ال�صرِق االأو�صط واإفريقيا واأمريكا  ــدَّ احلكوماِت املوؤيدة للطَرف االآَخر، وبخا�صّ �ص

الالتينية)9(.
فاالإرهاُب - مثَل ما نرى - لي�َس غريبا على اأوروبا، ولي�س غريبا على اأمريكا، ومن 

عهد روب�صبري كانت اأمريكا واأوروبا تناُم يف ال�صريِر مع االإرهاب!)12(.
* * * * * *

ــطالٌح يُدلُّ على االإرهاب مبعنى )Terrorism(، وقد  مل يُكن يف اللغة العربية ا�ص
ــفاً للعملياِت  ــاعْت كلمُة اإرهاب يف اللغة العربية ترجمًة لكلمة )Terrorism( و�صْ �ص
ــهيونية التي كانت عنا�صُرها قِدمْت  ــِطنَي الِع�صاباُت ال�ص التي كانت تقوُم بها يف ِفَل�ْص
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ٍة بعَد انتهاِء احلرب العاملية  اإىل ِفَل�ْصِطنَي من الغرب، وقد نَ�ِصطْت هذه الِع�صاباُت بخا�صّ
ــة، وكان تفجرُيها لفندق داود يف القد�س يف 22يونيو 1946م اأوَل عمليٍة اإرهابية  الثاني
ــط، وكانت هذه الِع�صاباُت تعِمُد اإىل ارتكاب املجاِزر  ــرق االأو�ص من نوِعها تتمُّ يف ال�ص
ــني التي  ــّن، مثل جمزرة َدْير يا�ص ــاء وكباِر ال�ص ــُد اأحياناً قْتَل االأطفاِل والّن�ص - وتتعمَّ
عب العاّم لَدى الِفَل�ْصِطينيِّني؛  ِد اإثارة الرُّ ارُتكبت يف 10 اأبريل 1948م - وذلك بق�صْ
ــّتى اأقطاِر  ــيهم، ليحَتلَّها الُغزاُة اليهوُد القادمون من �ص حلْمِلهم على الِفراِر وترِك اأرا�صِ
ــالمّي تعِرُف هذا النوَع من الُعنف،  ــاحُة العامل االإ�ص االأر�س، وقبَل ذلك مل تكن �ص
واإن ظلَّت كغرِيها من اأقطار العامل - وَطواَل الُع�صور - ت�ْصَهُد اأنواعاً اأُخرى من الُعنف 

َعماء، واغِت�صاِب االأرا�صي والتعذيب. كاحلُروب، واغتياِل الزُّ
ــتوَرَدُه حديثاً العامَل االإ�صالميُّ من الغرب  فاالإرهاُب مبعنى )Terrorism( اإمنا ا�ص

ا�صطالحاً ُلغويا، ومماَر�صًة عملية(.
ــِف الثاين من القرن املن�صرم  ــالمّي منُذ الن�ص ــاحُة العامل االإ�ص ــِهَدت �ص وقد �ص
ــاِدِره �صواٌء كانت  ــية، وم�ص ــَوِره، واأهداِفه االأيدولوجية وال�صيا�ص االإرهاَب مبختِلف �صُ

مات. حكوماٍت اأم منظَّ
ــالمّي وخارَجه،  ــاٌت اإرهابية داخَل العامل االإ�ص ــود االأخرية َوقَعت عملي ويف العق
ــلمني  ذوها م�ص ــواٌء كان منفِّ ــلمني، و�ص ــالمية، اأو اأفراٍد م�ص ــبت اإىل منّظماٍت اإ�ص ُن�ص
دين اأو ِعلمانيني اأو غرَي م�صلمني فقد ظلَّ الغرُب يرِبط دائماً بينها وبني االإ�صالم. مت�صدِّ
وملا وَقع يف م�صتهّل هذا القرن احلادُث االإرهابّي يف 11 �صبتمرب 2001م - بالهجوم 
ــنطن - اعُترب هذا  ْولية يف نيويورك، ومبنى البنتاجون يف وا�ص ــى ُبرَجي التجارة الدَّ عل

ٍل يف ق�صية االإرهاب بني االإ�صالم والغرب)9(. احلدُث االإجراميُّ الغام�ُس نقطَة حتوُّ
ــْمَن  ــلم« يف لغة الغرب - كان �ص فاالإرهاُب - الذي ُيعترب االآَن مرادًفا ِلَلفظ »م�ص
ــّكانه  ُر اأّن اأّوَل مبنى عاّم مت تفجرُيه على �ص ــالمّي، اأال نتذكَّ هدايا الغرب للعامَل االإ�ص
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ــقطت  ــط - وهو فندق ديفيد يف القد�س- واأّن اأّوَل طائرة مدنية اأُ�ص ــرق االأو�ص يف ال�ص
ذا باأيدي اأنا�ٍس ينتمون  ــرق االأو�صط - وهي طائرة اخلطوط الليبية - كالُهما نفِّ يف ال�ص

ر)3(. لعــامَل الغرب املتح�صِّ
* * * * * *

ــرب يف الغالب من حيُث املبداأ  ــا يتعلَّق بالتقييم االأخالقّي لالإرهاب فاإّن الغ فيم
ــروعاً فال  ــال بني اأنواِع االإرهاب من حيُث هدفه؛ فاإذا كان هدُفه م�ص ــز يف هذا املج ُييِّ
ــادًة يف االأدبيات  ــه اأخالقيا، ويثَّل لهذا النوع ع ــا، اأو على االأقّل ال َيِديُن ــّده اإرهاب َيُع
الغربية بالعمليات التي كانت تقوُم بها املقاومة الفرن�صية - اأثناَء احتالل اأملانيا لفرن�صا 
ــدَّ اجلي�س االأملايّن اأو �صّد احلكومة الفرن�صية التي اأقامها  يف احلرب العاملية الثانية - �ص
جي�ُس االحتالل، فلم يكن اأحٌد يف الغرب يف ذلك الوقت - �صوى احلكومة النازية - 
رٍة اأخالقيا، بل كانت حَتَظى بالتمجيد واالحرتام، وبعد  ــك العملياِت غرَي مربَّ َيعترب تل
ــية حركَة اإرهاب  ــة مل َيُعد حتى االأملان َيُعّدون املقاومَة الفرن�ص ــقوط احلكومة النازي �ُص

اإجرامّي)9(.
ــرى احلرب  ْويل الأَ�ْص ُيقاَرن هذا مبَثٍل حديِث العهد، هو معاملُة قوات التحاُلف الدَّ
ــرى  ــِف االأ�ص ــمح بق�صْ ع من اتفاقيات جنيف اأن َت�ص ــع ال نتوقَّ ــتان، بالطب يف اأفغان�ص
ــا�س وهم  باملروحيات، اأو حرِقهم بالديزل، اأو اإغراِقهم باملياه املجمدة، اأو رمِيهم بالر�ص

لُّون، اأو املعامالِت الالاإن�صانية االأخرى. مكتوُفو االأيدي من اخللف، اأو وهم ُي�صَ
ْولية اأو ن�صبته اإىل  ــبِته اإىل انتهاك االتفاقيات الدَّ ْويل من ن�ص ولكي َيِفرَّ التحاُلف الدَّ
ارتكاِب جرائم احلرب �َصّمى املحاربني الذين اأُ�ِصروا وهم يف حالِة الدفاع �صدَّ الهجوم 
ــابقًة كان لـها اأ�صباٌه ظّل العامَل  راً �ص يف املعركة احلربية والربية اإرهابيِّني ومعتَقِلني، مقرِّ
ْويل واملعاهداِت  ا بقواعِد القانون الدَّ ًـّ احلرُّ يّتِهم بها اجلي�َس النازي الإلغاء االلتزاِم كليــ

ْولية عن طريق تغيرِي اال�صم والتالعِب باالألفاظ)3(. الدَّ
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ــتخدم  ــور احلديثة - َت�ص ــّيما يف الع�ص ــُذ عهد مكيافيلي واحلكوماُت - وال�ص ومن
ــاف  ــمان عدِم انك�ص ــذرة(، ولكنها تتِخُذ كلَّ االحتياطات ل�ص ــلوب )احلرب الق اأ�ص

الف�صيحة االأخالقية النا�صئة عن ا�صتخدام هذا االأ�صلوب.
ح علًنا رئي�ُس دولة بعد 11 �صبتمرب 2001م اأّن حكومَتُه  والأول مّرة يف التاريخ ي�صرِّ

�صوف َت�صتخدم اأ�صلوَب احلرب القذرة يف حربها القادمة)9(.
ــة الدفاعية لبو�س يف مقاٍل ُن�صر يف  ــو جمل�س ال�صيا�ص وقد َكتب اإليوت كوهني ع�ص
ــرتيت جرنال يف �صفحة التحرير: )اإّن عدوَّ الواليات املتحدة لي�س االإرهاَب  الوول �ص

واإمنا االإ�صالُم املحاِرب()38(.
اإّن االأمثلَة ال�صتعمال اآَخِرين يف عملياٍت اإرهابية هي من جماالت »احلرب القذرة« 

املعروفة لَدى ال�صيا�صني يف الغرب منُذ عهد ميكافيلي)2(.
ــدَّ ال�صيوعية يف احلرب الباردة  ــتخَدمها الغرب �ص ومن مناذِج التكتيكات التي ا�ص
ن�صاُط منظمة »جالديو« Gladio التي اأن�صاأتها املخابراُت االأمريكية واالإنليزية، حيث 
ِد �صْحِب  ــا وبلجيكا واإيطاليا وتن�ُصُبها للي�صاريني؛ بق�صْ كانت تقوم بتفجرياٍت يف فرن�ص
ــن اأفظِع هذه  ــل اإىل احلكم، وم ــارية حتى ال َت�صِ ــس مع االأحزاب الي�ص ــف النا� تعاُط
ــا يف عام 1980م،  ــة الثانية يف مّطة قطار روم ــرُي غرفة انتظاِر الدرج ــاطات تفج الن�ص
ــب التفجرُي يف ذلك الوقت اإىل املنظمة  ــا وُجرح كثريون، وُن�ص حيث ُقتل 85 �صخ�ًص
ــارّي للحكم،  ــول احلزب الي�ص ــارية »االألوية احلمراء«، وكانت النتيجُة عَدَم و�ص الي�ص
ــُف اأّن العملية متْت بيد  ــَدَر تقريُر برملان روما َيك�ِص ولكن بعد انتهاء احلرب الباردة �ص

املخابرات االأمريكية بالتعاون مع عنا�صَر من املخابرات االإيطالية)43(.
وقبل �صهر من احلدث )اأي حدث 11 �صبتمرب( �صَدر يف الواليات املتحدة كتاب: 
ُفه بناًء على وثائَق  َث فيه موؤلِّ ــون »Body of Secrets« وقد حتدَّ James Bamford املعن

ــِل عملية  ــة »North woods«، وكان اجلي�ُس االأمريكيُّ بعد ف�َص ــن عملي ــَت يِده ع حت
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ــِة  ــِر معار�ص ٍر كاٍف لَك�ْص فا للهجوم على كوبا، وكان يف حاجٍة ملربِّ »خليِج اخلنازير« متلهِّ
نت الوثائق: »اأّن الراأَي العاّم العاملّي  ــمَّ ْويل ملثل هذا الهجوم، وت�ص الراأي املحلّي والدَّ
ِفها  ْولية للحكومة الكوبية، بو�صْ ا بتطوير ال�صورة الدَّ واالأمَم املتحدة ينبغي اأن يتاأثَّرا اإيجابيًّ
ــالم يف  وؤُ به على ال�ّص ــوؤولية، ومُتثِّل خطراً خُميًفا وال يكن التنبُّ ــُعر بامل�ص رًة وال َت�ص متهوِّ
ن�صف الُكرة الغربّي«. و�صملْت ُخَطط اجلي�س لهذا الغَر�س ِعّدَة بدائل، منها: ق�صُف 
دة،  نْت ُخدعًة معقَّ ــمَّ ــبُة هذا العمِل لكوبا، كما ت�ص ــفينٍة حربية يف جوانتنامو، ون�ص �ص
ــّجلة  باأن ُتطلى طائرٌة يف قاعدة Elgin اجلوية، وُتعَطى رقماً مطابقاً لرقم طائرٍة مدنية م�ص
�صة اأمريكية، وحُتلُّ الطائرة املطابقُة االأ�صِل غرُي املاأهولة والتي يكن ال�صيطرُة عليها  ملوؤ�صَّ
ــل  نة ُتوا�صِ د، وبعد اإجراِء ترتيباٍت معيَّ ــلية يف وقٍت مدَّ ــن ُبْعٍد َملَّ الطائرِة االأ�ص م
الطائرُة غرُي املاأهولة التحليَق َوْفقاً خُلّطة الطريان، وعندما ُت�صبح فوق كوبا ُتر�ِصل الطائرُة 
�ُس لهجوِم طائرات  ــلكية َدْولية َتذُكر اأّن الطائرَة تتعرَّ ــارَة ا�صتغاثٍة ال�ص غرُي املاأهولة اإ�ص
ُن هذا مّطاِت  »ميج«، وُيقَطُع االإر�صاُل بتدمري الطائرة بتفجرِيها باإ�صارٍة ال�صلكية، وُيكِّ
ْولية يف ن�صف الكرة الغربّي من اإبالغ الوالياِت  مة الطريان املديّن الدَّ الال�صلكي ملنظَّ
ــها ت�صويَق احلادث.  املتحدة مبا حَدث للطائرة، بدال من ُماولة الواليات املتحدة نف�ِص
ــّي ُيطَلق اإىل مدار  ــل كان تفجرَي مركبِة »غلني« اأول رائد اأمريك ــى اأّن اأخَطَر البدائ عل
ــية، »فاإذا انفجر ال�صاروُخ وُقتل »غلني« يكون الهدُف تزويَد برهاٍن  حول الكرة االأر�ص
ــيوعيون وكوبا«، »واأّن هذا يكن اأن ُينَجز باختالِق  ــوؤولني هم ال�ص ال ُيدَح�ُس باأّن امل�ص

َل من جانب الكوبيني«)9(. اأدّلٍة خُمتلفة ُتثبت التدخُّ
ــنة ال�صيا�صيِّني واال�صرتاتيجيني  ــورٍة ملّحة ملفته للنظر على األ�ص ُد دائًما وب�ص ويرتدَّ
ــيوعية، فعَلْينا اأن  ــدَّ ال�ص ــكان واالأوربيني: »َرِبْحنا احلرب الباردَة �ص ــني االأمري ل واملحلِّ

نَ�صتعمل اال�صرتاتيجية نف�َصها والتكتيكاِت نف�َصها يف احلرب �صّد االإ�صالم«.
ــتارمتان David Stratman اأّن قادَة الغرب َيعتقدون اأّن االإ�صالم هو  ويرى ديفيد �ص
املانُع احلقيقّي لهم يف ال�صيطرة على اأر�س االإ�صالم حيث يقول: »االإ�صالُم ال�صيا�صّي 
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ــلمون - يف ال�صرق  ، اإّن البقاع التي يِلُكها امل�ص ــب متاًما احتياج قادِة اأمريكا لعدوٍّ ُينا�ص
ــط ويف اآ�صيا الو�صطى - هي املناطُق االأكرث ا�صرتاتيجية يف العامل، اإّن الواليات  االأو�ص
ــعب االأمريكّي  املتحدة االأمريكية ال ُيكنها قطُّ تربيُر غْزِو هذه املناطق قبل اإقناع ال�ص
فون خطرون، اأو لغر�س  ــلمني يف حاجٍة ملثل هذا الغزو، اإما الأنهم متطرِّ ابتداًء، باأّن امل�ص

جْلِب احلرية لهم«.
Political Islam perfectly suits the needs of America’s rulers for an 

enemy. The US could never justify attacking these nations without first 
convincing Americans that Muslims need either to be attacked because 
they are dangerous terrorists or liberated.

ــائَل نف�َصها يف حربه الباردِة �صدَّ االإ�صالم،  ــتخَدم الغرب الو�ص ومثَل ذلك متاماً ا�ص
على �صبيل املثال:

ــادر عام 2007م -  ـــ »يوروبول« Europol annual report ال�ص ــى تقرير ال اأح�ص
ــى الهجوماِت  ـــ EU Terrorism Situation and Trend Report - اأح�ص بعنوان ب
ــدَّ ُدول االحتاد االأوربي يف عام 2006م فبلغت )498(، منها واحدٌة فقط  االإرهابيَة �ص
ــاّبان لبنانيان مبحاولة تفجري قطاراٍت يف اأملانيا، و424  ــَبت للم�صلمني، حني اتُّهم �ص ُن�ص
ــَبت لالنف�صاليني، و55 للي�صاريني، والباقي لليمينيني، وقد ُحوكم ال�صابان وُحِكم  ُن�ص
ه احلكُم، وتبنّي فيما  ْذ يف حقِّ ــا مل ينفَّ ــجن، ولكن لَفَت النظَر اأّن اأحَدُهم عليهما بال�ص
ط ال�صابَّ االآَخر، مما اأوَجب اإعادَة  بعُد اأنه عميٌل للمخابرات االأملانية، واأنه هو الذي ورَّ

املحاكمة.
ومثُل ذلك عَمُل املخابرات االأمريكية حني اأَْغرت ال�صاّب ال�صومايل ممد عثمان 
ــكن  رْت له ال�ص ــة التفجري يف مكان عاّم، فوفَّ ــا( عام 2008م مبحاول ــد )19 عاًم مم

واأَعطْتُه املاَل واملتفجرات؛ لكي ُتظِهر اأّن �صاباً م�صلماً حاول القياَم بعمليٍة اإرهابية.
ــابٍّ  اأت الظروَف ل�ص ــرات االأمريكية يف عام 2011م حيث هيَّ ــُل عَمِل املخاب ومث
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ــوان فردو�س( Rezwan Ferdaus واأعطْتُه التمويل املايّل، وهّياأت له  ــتاين )ر�ص باك�ص
ــِد اإظهار اأّن  ــهيالٍت زائفة؛ بق�صْ ٍم عن ُبْعد، وت�ص ــرَة )هواة( ذاَت حتكُّ ــراٍت وطائ متفج

م�صلماً حاول القياَم بعمليٍة اإرهابية)43(.
ــيَل هذه الق�صايا فيما  ــحافُة الغربية ذاُتها تفا�ص ــرت وكاالُت االأنباء وال�ص وقد نَ�ص

يُخ�ّس عالقَة املخابرات الغربية بتهيئتها، ومتويلها، وت�صهيِل تنفيذها)2(.
ــان - وكما يف  ــها بِقَي يف طّي الكتم ــح وبع�صُ ــها افُت�صِ دة بع�صُ ــ�ٍس متعدِّ ويف ق�ص
ــوعة الربيطانية  يها املو�ص ــمِّ ــوم بها احلكوماُت وت�ص ــة التي تق ــات االإرهابي كّل العملي
ــرب يف  ــاإّن الغ ـــ »Establishment Terrorism« - ف Encyclopedia Britannica ب

ــيوعية اأو بْعَد ذلك �صّد االإ�صالم كان ال ياأَبُه اأن يكون من بني  ــّد ال�ص حرِبه الباردة �ص
�صحاياه يف عملّياته االإرهابية اأبرياُء مل يكونوا اأهدافاً بالذات، بل كان ال ياأَبُه اأن يكون 

مثُل هوؤالء ال�صحايا من مواطنيه.
ولعله من املنا�صب اأن نَ�صتح�صر هنا مقولَة �صموئيل هنتنجتون: »لقد انت�صر الغرُب 
ِنه الهائل  ل �صمّو اأفكاِره اأو ِقَيِمه اأو ِدينه، ولكن بتمكُّ على العامل، ومل يكن ذلك بَف�صْ

م«. من تنفيذ الُعنف املنظَّ
The West won the world not by the superiority of its ideas or values 

or religion but rather by its superiority in applying organized violence. 
- Samuel P. Huntington.

ــطلح »احلرب  ُدون ببالهٍة م�ص ــريون من بيِننا يردِّ ــذا كلِّه غريٌب اأن يَظلَّ كث َبعد ه
ــدَّ االإرهاب« اأو »احلرب �صّد االإرهاب العاملّي«!، وهو ا�صطالٌح يعني الربَط  العاملية �ص

بني االإ�صالم واالإرهاب)43(.
وعلى اإْثر الهجوم االإجرامّي الفظيع على ُبرجي التجارة يف نيويورك يف 11 �صبتمرب 
ع، وقد ُبني هذا التف�صرُي على اأدّلٍة ه�ّصة،  م تف�صرٌي واحٌد لهذا احلَدث املروِّ 2001م ُقدِّ
ع مبعلوماٍت  ــا فرُتقَّ ــاٍت َتظهر خروُقه ــادر، وعلى معلوم ــاِربِة امل�ص وعلى معلوماٍت مت�ص
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ــُلُح اأدلًة للنفي  ــرَت الكذبُة بالكذبة، وبالرغم من اأّن كلَّ هذه االأمور ت�ص اأُخرى كما ُت�ص
ــري، وُرتِّبت  ــالِحَيِتها اأدلًة لالإثبات فقد ُفِر�س على العامل َقبوُل هذا التف�ص اأكرَث من �ص
ــه معلوماً قبَل احلادث، وكان  ــه تداعياٌت خطرية كان من بيِنها ما كان التخطيُط ل علي
ــالمية،  ــات اخلريية االإ�ص �ص ــن بني هذه التداعيات الغاَرُة بالقول والفعل على املوؤ�صَّ م

واّتهاُمها باالإرهاب)29(.
ــحيفُة الريا�س يف  ــرها �ص ــخة العربية من )لوموند دبلوماتيك( التي تن�ُص ويف الن�ص
ــُتّل  ـــاطري اأمـوال االإرهاب(، وقـد ا�ص ــاٌل بعنوان: )اأ�ص ــبتمرب 2007م َورد مقـ 14 �ص
ــية يف جامعة  ــر« للقانون والدبلوما�ص من كتاب لـ I.Wratde الباحِث يف معهد »فليت�ص
ــَدر عن دار اأرغون )مر�صيليا( بعنوان: )الدعاية االإمربيالية واحلرب  توفت�س USA، �ص
ــداقية  ــف مدى م�ص ــّد االرهاب(، وجاء يف هذا املقال ما ياأتي: )الذي ك�َص املالية �ص
ــامل العراقية«، بل  ــلحة الدمار ال�ص االإدارة االأمريكية لي�س فقط االأكاذيَب حْوَل »اأ�ص
اأكرُث من ذلك االأكاذيُب حْوَل متويل االإرهاب، ويف احلالني كان التالُعُب دون حدود 
ــ�ِس  ــخيفة، لدرجِة اأنه يِكُن اأن نتخيَّل اأنها تاأتي من بع�س ق�ص ــ�س خمتَلقٍة �ص مع ق�ص
نْتها يف احلقيقة من  ــاب مكَّ ــنطن حوَل اأموال االإره ــال، ولكّن اختالقاِت وا�ص االأطف

كات الر�صاميل العاملية(. ال�صيطرِة ب�صْكٍل اأف�صَل على حترُّ
وجاء يف املقال: )برز مبا�صرًة بعد 11 �صبتمرب تفاُهٌم حوَل مو�صوع متويل االعتداءات، 
ــركات  ُرها دون تفكري، ال�ص ــي االأموال ماألوفًة اإىل حدِّ اأننا ُرحنا نكرِّ �ص وباتت الئحُة مبيِّ
حافة  الواجهة، املنظمات اخلريية االإ�صالمية، ال�صعوديون اأ�صحاب املليارات، ... من ال�صَّ
ية ال�صادرة عن »ِخزانات االأفكار«، لكّن الئحَة امل�صتبه فيهم  ــعبية اإىل التقاريِر اجِلدِّ ال�ص
ــريَّ كثريا، بات االجرتاُر مبثابة التاأكيد، ابتداًء من 2004م جرى جمُع الكثري من  ال تتغ
املعلومات اجلديدة من طريِق احلرب املالية على االإرهاب، لكن مل يكن لها تاأثرٌي كبرٌي 
َبعة، فقامت �صخ�صياٌت من ال�صفِّ االأول - اأمثال  ــات املتَّ على النظرة اأو على ال�صيا�ص
وزير اخِلزانة االأمريكّي ال�صابق بول اأونيل، ومايكل �صوور الذي تراأَّ�س اخلليَة االفرتا�صية 
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ــِب املعتقدات  ــتخبارات املركزية - بتكذيِب اأغل ــن الدن يف وكالة اال�ص ــة باب املخت�ص
ــائعة حوَل احلرب العاملية )لالإرهاب(، وكذلك اأتاَح ن�صُر تقرير جلنة 11 �صبتمرب يف  ال�ص
ــط�س عام 2004م فْهًما اأكرَث و�صوحاً لواقع متويِل االإرهاب، وقد ارَتَكز هذا التقريُر  اأغ�ص
ٍة من  على درا�صٍة �صاملة للوثائق احلكومية - حْوَل متويل االإرهاب - الواردِة ب�صفة خا�صّ

اأجهزة ال�صرطة، واملخابرات، والدوائر ال�صيا�صية املعنّية()53(.
ــيوع واالنت�صار يف وقٍت  ورمبا مل يحُدث يف التاريخ من قبُل اأّن كذبًة بلغت من ال�ص
ر بها يف  ــرَّ ــيَعها اأبلُغ َمن ت�ص ق بها املظلومون بها، واأن ُي�ص ــدِّ ــري - اإىل درجِة اأن ي�ص ق�ص
ــا قراراٌت َدْولية وقومية،  ــم الدينية والوطنية، واإىل درجِة اأن ُبنيت عليه جوانب حياِته
�صاِت اخلرييَة  رُة مئاِت االألوف من االأبرياء - مثُل كذبة اأّن املوؤ�صَّ ــراُرها املدمِّ ونالت اأ�ص
ٍد اأن�صطًة  ٍد اأو غرِي ق�صْ ــالميَة وبخا�صٍة ال�صعودية َدعمْت يف �صكٍل اأو اآَخَر عن َق�صْ االإ�ص

اإرهابية)53(.
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4ـ االأ�شولّية:

بات التي ظَهرت يف الواليات الـمتحدة  ــبًة اإىل الكتيِّ ــطلُح االأ�صولية ُوجد ن�ص م�ص
االأمريكية، يف الَعْقد الثاين من القرن املن�صرم، حتت عنوان Fundamentals، ون�صاأت 
ُل ردَّ فعل عنيٍف للنقد  ــَر، وكانت متثِّ ــَع ع�َص ــاًل من احلركة االألفية يف القرن التا�ص اأ�ص
العلمّي الذي ُوّجه لـ )Bible(، وترى هذه االأ�صوليُة تف�صرَي ن�صو�س الكتاب املقد�س 
ــَق العلمّيَة  ــنُي احلقيقة ولو خاَلَف احلقائ ــّمنْتُه هو ع ــا، واأّن كلَّ ما ت�ص ــَب ظاهِره ح�َص

نْته هو كلمُة اهلل. املكَت�صفة، اأو املنطَق العقلّي، وكلُّ ما ت�صمَّ
نة، ولذلك فاإّن نْقَل  ــة يف ظّل ظروٍف معيَّ ــطَلح االأ�صولية ن�صاأ يف بيئٍة خا�صّ اإّن م�ص
ــروٌف خمتلفٌة خليٌق باأن  ــس يف بيئٍة خمتلفة حتُكُمها ظ ــطالِح اإىل نظاٍم يعي� هذا اال�ص

ي اإىل ت�صوي�س، وا�صطراٍب يف الروؤية، بل اإىل ت�صليل. يوؤدِّ
ــرقني، ولكْن  ــكوٌك حوَل موثوقية القراآن من ِقَبِل امل�صت�ص ــي اأُثريت �ص  يف الـما�ص
ــرقون اأقرَب اإىل الت�صليم  ــار امل�صت�ص ــكوك، و�ص ــاَءَلت هذه ال�ص م الزمُن ت�ص كلَّما تقدَّ

مبوثوقية القراآن.
ــي اتُّهمت بع�ُس اجلماعات يف العامل االإ�صالمّي باأن لديهم اأفكاراً اأو  ويف الـما�ص
اأقوااًل مَتَ�سُّ مبوثوقية القراآن، ولكْن يف الع�صر احلا�صر فاإنه ال اأحَد من الـم�صلمني َيجروؤ 
على قوِل اأّن يف القراآن نق�صاً اأو زيادًة اأو تعدياًل عما كان عليه عند موت الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم، وحتى ال�صيعة االآن ُينكرون اّتهاَمهم بذلك.
ا يف القراآن)1(. وباالإ�صافة اإىل ذلك فاإنه مل يوَجد حتى االآن ك�صٌف علميٌّ ُيناق�س ن�صًّ
 Dr. Maurice ــّي موري�س بوكاي ــنة كان الطبيُب الفرن�ص وقبل اأكرَث من ثالثني �ص
ــه بقْدِر ما راأى  ــراآن والعلم احلديث، فَدِه�س؛ الأن ــاِرن بني )Bible( والق Bucaille ُيق

ــع، واأوهاٍم عن الكون واحلياة  ــاٍت للعقل املطَلق، ومنافاٍة للواق يف )Bible( من مناَق�ص
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ــوف العلمية احلديثة، مل يِجْد يف القراآن  ــي، وخماَلفات للك�ص ــائدًة يف املا�ص كانت �ص
ــوعاٍت من علم  �َس يف ُجزٍء كبري منه ملو�ص ــن اأّن القراآن تعرَّ ــيئاً من ذلك، بالرغم م �ص
 )Bible( س لها� �ُس للمو�صوعات التي تعرَّ الطبيعة وعلم احلياة، بل اإنه كان عندما يتعرَّ
ــوَه النقد التي ُوّجهت  ــورٍة ظاهرة وج ــْتها االأوهاُم واخلرافات َيتفاَدى ب�ص والتي الَب�ص

للـ )Bible( يف املو�صوع)39(.
ــه  ــلم ويف الوقت نف�ِص َعى له اأنه ُم�ص عي اأو ُيدَّ ــخ�ٌس يدَّ خرى ال يوَجُد �ص ــارٍة اأُ بعب

ه يف موثـوقية القراآن. ُح ب�صكِّ ي�صرِّ
ـــ )Bible( اأن يّدِعَي  ــبة ل ـــ )Bible(؛ اإنه يِكن بالن�ص ــبة ل ــُر خمتلف بالن�ص  واالأم
ُح باأّن ُجزًءا من الكتاب املقّد�س  �صخ�ٌس اأنه م�صيحّي اأو يهودّي ويف الوقت نف�ِصه ي�صرِّ
ــى -  ــر، اأو اأّن االأنبياَء الـمذكورين - مبا فيهم اإبراهيُم ومو�ص ــن عَمِل الب�ص )Bible( م

لي�صوا �صخ�صياٍت تاريخية.
ــطالح  ــّي لال�ص ــوليني بالـمعـنى القامو�ص ــلمون كلُّهم اأ�ص ــا اأن يكون الـم�ص فاإّم

)Fundamentals(، اأو اأن ال يكون االإ�صالُم اأ�صوليا!.
* * * * * *

ب والُعدوانية واال�صتعداِد ال�صتعمال  ُقرنت االأ�صوليُة يف كثرٍي من االأحيان بالتع�صُّ
ــك فاإّننا نرُف�س  ــذه االإيحاءات، ولذل ــطالُح ُيعِطي كلَّ ه ــبح هذا اال�ص العنف، فاأ�ص
ما واأننا حينما ُنقاِرن بني من َي�صفون  ــيَّ ــويّل، ال�ص ــالم االأ�ص ــالم باالإ�ص ــميَة االإ�ص ت�ص
ــف على مفهوٍم واحد، بل َيعِني  ــويّل نراهم ال َيتفقون يف هذا الو�ص ــالم باالأ�ص االإ�ص
ــة  ــريات الـمختلفة، بل الـمناق�ص ــم لوناً يف طيٍف عري�س من االألوان والتف�ص كلٌّ منه
دون - كما هو ال�صاأُن يف  فون اأو مت�صدِّ ــالم، ال ُننكر اأنه يوَجد بني امل�صلمني متطرِّ لالإ�ص
جميع الديانات - ولكنَّ التطّرَف والغلوَّ مناِق�ٌس ل�صمة االإ�صالم االأ�صا�صية: )الو�صطية 

واالعتدال()1(.
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ح الغرُب »االإ�صالم« عدّواً  ــيوعية« عدّو الراأ�صمالية »االأحمر«، ر�صَّ وَفْوَر غياِب »ال�ص
ــريٍح ُمعَلٍن بذلك الرت�صيِح قد �صدر  ــر«، )كان اأوُل ت�ص ــماه »العدوَّ االأخ�ص بديال و�ص
ــداأِت التهيئُة حلرٍب باردٍة  ــي(، ومنُذ ذلك الوقِت ب ــني العاّم حِلْلِف االأطل�ص عن االأم
ٍر من مظاهر هذه  بديلة، »الراأ�صماليُة الغربية« يف مواجهة »االإ�صالم«، وبَرَز من وقٍت مبكِّ
ــالم بـ»االأ�صولية« و»العنف«؛ ففي الن�صف االأّول من الَعْقِد االأخري  احلرِب قرُن االإ�ص
للقرن املن�صرم كانت اأوروبا كلُّها ت�صاهُد فيلم »االإرهاب يف �صبيل اهلل«، وكانت اأمريكا 

ت�صاهُد الفيلم الوثائقي »اجلهاد يف اأمريكا«)2(.
يقول ممد اأ�صد: )اإّن كثرًيا من ِخربات احل�صارة الغربية التاريخية مو�صوٌم بِعداء 

عميٍق لالإ�صالم، واإىل حدٍّ ّما فاإّن ذلك موروٌث من الرتاث االأوروبّي)11(.
ــول اإّن العامَل  ــه؟ ال اأَحَد يِكن اأن يق ا ل ــالَم عدوًّ ــاذا يَتِخذ الغرُب االإ�ص ــْن مل ولك
ــفه وزيُر اخلارجية الهنديُّ باأنه: )ال حول له وال قوة( يِكُن اأن  ــالمّي الذي و�صَ االإ�ص
ــتقبل اأيَّ تهديٍد للغرب؛ اإّن العامل االأهمَّ يف هذه العداوِة  ل يف احلا�صر اأو امل�ص ــكِّ ي�ص

عامٌل ثقايّف)29(.
َقهم العرقيَّ حقيقٌة واقعة، وكان احتقاُرهم لغرِي االأوروبيني  الغربيون يعتقدون اأّن تفوُّ
ــاٍل لي�س كافيا لبيان  ــارة الغربية، وهذا وْحَده على كلِّ ح ــَد املظاهر البارزة للح�ص اأح

�صعوِرهم جتاَه االإ�صالم.
َد ُكرٍه اأو عدِم  ــالم لي�س جمرَّ فهنا - وهنا فقط - َيظهُر اأّن املوقف الغربيَّ جتاَه االإ�ص
ــل هو يف الغالب  ــان والثقافات االأخرى - ب ــبة لالأدي ــاٍم - كما هو احلاُل بالن�ص اهتم
ــب بل هو  ا فح�ص ــديد، وهو لي�س فكريًّ ــب �ص ــُدر عن تع�صُّ ُكرٌه عميٌق يف اجلذور، ي�ص
ــية،  ــفَة الهندو�ص ــبغًة عاطفية حاّدة، قد ال يقَبُل الغرب تعاليَم ُبوذا اأو الفل�ص يحِمُل �ص
ــن النظامني، ولكْن حاملا َيلتفُت  ِزن جتاَه هذي ــه ُيحافظ دائماً على موقف عقلّي متَّ لكن

ز الطائفّي)11(. ُه التحيُّ لالإ�صالم فاإّن التوازن ي�صطرُب ويت�َصّلُل َملَّ
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وردُّ فعل الغرب جُتاَهه ال يكون عادة عقالنيا، واإمنا يكون دائًما عاطفًة �َصلبية عاِرمة، 
ر �صرعَة تقبُّل الراأي العاّم يف الغرب لفكرِة ربط االإ�صالم بالُعنف والُعدوانية  وهذا ُيف�صِّ
 U.E.M.C ها تقارير ت باأن َتُعدَّ ــويد ا�صَتحقَّ ــر كيف اأّن بلداً مثل ال�ص واالإرهاب، وُيف�صِّ
ال�صادرُة بعد ثمانية اأ�صهٍر من حادث 11 �صبتمرب �صْمَن اأربِع دوٍل اأوربية كانت االأبرَز 
ــالمية، مع اأّن ال�صويد ت�صنَّف  ــت لها االأقلياُت االإ�ص دوراً يف موجة الُعنف التي تعر�ص
ــان واحرتاِم احلريات  ــاً فيما يتعلَُّق بحقوق االإن�ص م ــادًة باأنها اأكرُث بلدان الغرب تقدُّ ع

العامة، واأكرُثها ت�صاماً جُتاَه االأقليات واالأجانب.
ــر يف معَركته  ــباَب الن�ص ــَدُم ثقة الغرب باأنه يِلُك اأ�ص ــعوَر ِحّدًة ع ــُد هذا ال�ص ويزي

ُعه على مثل هذه الثقة)29(. الثقافية �صدَّ االإ�صالم، وجتاِرُبه التاريخيُة ال ُت�صجِّ
ــالمّي اأنتَجْت  ــدَّ العامل االإ�ص ــليبية �ص ــد: )كانت احلمالُت ال�ص يقول ممد اأ�ص

اأعمَق واأْدوَم االنطباعاِت على النف�س العامة االأوروبية.
ا ثقافّيا، وقد  ــرُّ الذي اأحدثْتُه احلمالُت ال�صليبية كان اأّواًل وقبل كّل �صيٍء �صرًّ ال�ص
د من  ُم العقل االأوروبّي �صدَّ العامل االإ�صالمي عاّمًة من خالل ت�صليٍل متعمَّ ن�صاأ ت�صمُّ

الكني�صة �صدَّ تعاليم االإ�صالم.
ــالم قد َترَك  ــذي كان من جذوِر الِعداء االأوروبّي لالإ�ص ــعوَر الدينيَّ ال مع اأّن ال�ص
ــفِته  ــِة نظٍر اأكرَث ماديًة للحياة - فاإّن هذا الِعداء القدمي ال يزال باقياً ب�ص ــُه - بوجه مكانَ
ــّي، وبالطبع فاإّن درجَة هذا الِعداء تختلُف من  ــعوريا يف عقل الرجل الغرب عامال ال �ص

فرٍد اإىل فرد، ولكّن وجوَدُه ال يكن اإنكاُره.
ُع فوَق  ٍر - على كّل حال - ال تزال تت�صكَّ ــْكٍل م�صغَّ ــليبية ب�ص وروُح احلمالت ال�ص

ُر يف نظرته اإىل العامل امل�صلم وكّل ما يتعلق باالإ�صالم()11(. الغرب، وتوؤثِّ
ُره  ــوِّ ــو�ٍس دينية، ُي�ص ــتَمّد من االإيان بن�ص ــو�س اأمريكا فُيوَجد دافٌع م�ص اأما بُخ�ص
ــار اإىل معتقداِت الفكر الدينّي  ــبق جيمي كارتر - بعد اأن اأ�ص الرئي�س االأمريكّي االأ�ص
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ــذه الطائفة اإىل  ــرُي معتقدات ه ــه: »وانَتقل تاأث ــكا - بقول ــي يف اأمري ف واملتنام ــرِّ املتط
ــورٍة تدعو للقلق«، وذكر باأّن: »حتقيق هذه املعتقدات  ــاِت االإدارة االأمريكية ب�ص �صيا�ص
ُيعترب م�صئوليًة �صخ�صية لدى املوؤمنني بها ال بد لهم من الوفاء بها«، واأ�صاف باأن: »من 
اأبرز اأجندة املوؤمنني بهذه املعتقدات الدعوة للحرب يف ال�صرق االأو�صط �صّد االإ�صالم، 

والدعوة لياأخذ اليهوُد جميَع االأر�س املقد�صة وَيطُردوا غرَيهم«)43(.
ومل يكن غريباً يف ظلِّ هذه الثقافة اأن ُتوَلد احلركُة املحافظة التي �ُصّميت فيما بعُد 
ــي توَجُد جذوُرها يف احلركة االألفية  ــولية Fundamentalism، هذه احلركُة الت باالأ�ص
د منوَّ احلركة  التي ظهرت يف الثالثينيات واالأربعينيات من القرن التا�صَع ع�صر، وقد اأَكَّ
ــي للمهاجرين الكاثوليك،  ــن املّد املتنام ــئة ع يات النا�ص ــولية مواجهُتها للتحدِّ االأ�ص
�س يف الثمانينيات والت�صعينيات من القرن  و�ُصيوُع اأفكاِر النقد الليربايل للكتاب املقدَّ
ي ال�صيوعيُّ هذه احلركة، ولكْن  َز التحدِّ ــر، وَبعد احلرِب العاملية الثانية عزَّ ــَع ع�ص التا�ص
ــى قيل اإّن املذهب  ــوفييتي ظلَّت احلركُة تنمو وتزيد حت ــى بعد انهياِر االحتاد ال�ص حت

الديني الذي ُي�صِندها هو االأ�صرُع انت�صاراً يف الواليات املتحدة االأمريكية.
اب  ــِع الكتَّ ــبعني من اأَمل ــام 1979م على �ص ــت يف ع ــٌة اأُجِري ــرت درا�ص ــد اأظه وق

االأمريكيني املعا�صرين اأّن حوايل 25% منهم من املحافظني اجُلُدد.
ــر  ِزهم باحلما�س لن�ص ــراً لتميُّ ــبَتهم نظ ــوؤالء على الراأي العام ن�ص ــاوز تاأثرُي ه ويتج

اأفكارهم.
ــُدد يف  ــني اجل ــري املحافظ ــة لتفك ــوَط الرئي�ص ــس Clarke و Halper اخلط � ويلخِّ

ثالثة اأمور:
ــا�ٍس ديني، »اأّن املقيا�س ال�صحيح للخُلق ال�صيا�صّي هو  1/ االعتقاد املبنّي على اأ�ص

مدى الرغبة والعزم يف مكافحة اخلري )الذي يثلونه( لل�صّر«.
ــو القوُة  ــاُت بني الدول ه ــب اأن َتعتمد عليه العالق ــا يج ــى اأّن م ــد عل 2/ التاأكي
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الع�صكرية والعزيُة على ا�صتعمالها.
ــالم العاملّي كتهديٍد اأ�صا�صّي  ــرق االأو�صط، واالإ�ص 3/ الرتكيز يف البداية على ال�ص

مل�صالح اأمريكا يف اخلارج.
ا للثقافة االأمريكية  ــب التي ظلَّْت رافداً مهمًّ ــن غريباً - يف ظلِّ ثقافة الوا�ص ومل يك
ــع يف الداخل عاجزًة  بوجٍه عام - اأن تظلَّ الوالياُت املتحدة بعَد انتهاء حروب التو�صُّ

عن مقاومة الدافع للحركات الُعدوانية �صدَّ الدول االأخرى.
ري الثورة الفرن�صية قد نحوا يف خْلِق �صعاراٍت  ــة االأوربية ومفكِّ ري النه�ص اإّن مفكِّ
ــان، وحقوِقه، وامل�صاواِة بني  ــعوُب اأوروبا واأمريكا عن حرية االإن�ص دها �ص ــبحت تردِّ اأ�ص
ا يف داخل املجتمعات االأوربية  ــعاراُت عمليًّ النا�س اأماَم القانون، وقد ُطبِّقت هذه ال�ص
ــعاراِت اأخفَقْت يف اأن  ــياِت الرتبية، لكّن هذه ال�ص ــبحت من اأ�صا�ص واالأمريكية، واأ�ص

َتفِر�َس نف�َصها يف عالقة الغرب مع الغري)9(.
 ،Forcing God’s Hand عام )2000م( َكتبْت كتاَبها Grace Halsell وقبل وفاة
ــات الـمتحدة  ــرعٍة يف الوالي ــولية النامية ب�ص ــاُب الوثائقّي عن االأ�ص ــذا الكت كان ه
االأمريكية، وجاء يف هذا الكتاب: »اأّن جامعة اأكرون اأَْجرت يف عام 1996م َم�صحاً عن 
الدين وال�صيا�صة، اأظهر هذا الـم�صُح اأّن 31 % من �صّكان الواليات املتحدة االأمريكية 
الـم�صيحيني يوؤمنون اأو يوؤمنون بقّوٍة بحرب اأرجمدون، وهذه احلرُب ح�َصب النبوءات 
ــتقع يف ال�صرق االأو�صط، حيث ُيقَتل فيها مائتا مليون من الكّفار، وَيرتفع فيها �صْيُل  �ص

الدماء حتى يبلَغ اأَِعّنَة اخليل، لـم�صافٍة متتّد من القد�س اإىل 200 ميل«.
ــرُب يف اجليل الذي يعي�س فيه،  ــد توّقع الرئي�ُس االأمريكي ريجان اأن تكون احل وق
ِفه باأن تكون يف فرتِة رئا�صته. )حديثه يف عام 1980 اإىل جيم باركر، ويف  وعربَّ عن ت�صوُّ
عام 1983م اإىل Tom Dine اأحِد اأع�صاء جلنة ال�صوؤون العامة االإ�صرائيلية االأمريكية(.
ــت يف  ــون - اأكتوبر 1995م - اأماَم الكني�ص ــاً يف خطاب الرئي�س كلنت ــر اأي�ص وانظ
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ــرائيُل - كما هي يف العهد  ــْت باأن تكون اإ�ص ــرائيل حيث قال: )اإّن اإرادة اهلل ق�صَ اإ�ص
ــد، واأّن اإرادَة اهلل يجُب اأن  ــرائيل اإىل االأب ــعب اإ�ص ــدمي - من النيل اإىل الفرات ل�ص الق

تكون اإرادَتنا(.
ــريَح باأنه َقْبَل اإ�صدار قراراِته ي�صت�صرُي اأباه الذي يف  ر الت�ص اأما الرئي�س بو�س فقد كرَّ

ال�صماء)1(.
والنتيجُة احلتمية لهذه االأ�صولية اأّنه يوَجُد االآن وعلى مّدة عقود �صابقٍة مالينُي من 
هم وبالدهم باالإرهاب الذي  ْون )الالجئني الفل�صطينيني( ُطردوا من اأر�صِ ــر ُي�صمَّ الب�ص
ى هاجانا و�صيرتن واأرجون وكاخ... اإلخ؛ لغَر�ِس اأن َيُحلَّ  ــه ِع�صابات ُت�صمَّ ظلَّْت مُتاِر�ُص
عون باحلرية  ــر قِدُموا من بلداٍن خمتلفة، كانوا يف اأغَلِبها يتمتَّ ــتاٌت من الب�َص َملَّهم اأ�ص
ــولية  ــُع الوحيُد الختيارهم هذه االأر�َس دافًعا من االأ�ص ــى والنفوذ، وكان الداف والغن
الدينية، اعتقاَدُهم اأّن ربهم قبل ثالثة اآالف �صنة وَعَدهم باأن تكون لهم االأر�ُس اأر�َس 
ــل  َوُل التي ُتوا�صِ ــاباُتهم االإرهابية والدُّ ــاد، واأن تقوم عليها دولُتهم، وهوؤالء وِع�ص امليع
ــِط الرببرّية والتخلُِّف كلُّهم ِنتاُج  م يف مي ــارة والتقدُّ الدعَم لهم وَتعترُبهم نقطَة احل�ص

الثقافة الغربية واالأمريكية)38(.
* * * * * *

الغلوُّ يف مقابل االعتدال:

ــا، واإال ما دام اأنها حقائُق  ــب التذكرُي به ــاك بع�ُس احلقائق رمبا يكوُن من املنا�ص ُهن
فهي معروفة للجميع.

ــذا، ومعرفِة  ــليم له ر ال�ص ــوُّ ــمّي ملعرفة الت�ص ــدٌر ر�ص احلقيقة االأوىل: اأنه عندنا م�ص
الطريق ال�صليم للعالج، هذا امل�صدُر هو القراآن الكرمي، القراآُن الكرمي قد اأوجد م�صاحة 
ــًعا، وعربَّ عنه بتعبرياٍت خمتلفة اأحيانًا  ــوع، تناوله يف زهاء 70 مو�ص كبرية لهذا املو�ص
ــبُّ يف  ــراف، واأحيانًا االعتداء، واأحيانًا الطغيان، ولكنها كلَّها ت�صُ الغلّو، واأحيانًا االإ�ص
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َمعًنى واحد.
ــن االأحيان يكون لها اأكرُث  ــانية، يف كثرٍي م ــة الثانية: اأّن الغلوَّ هو ظاهرٌة اإن�ص احلقيق
ا من اجلانب املخاِلف، ولكّن اخلطر  ــبب، ويف كثرٍي من االأحيان يكون �صُببه غلوًّ من �ص
ا من اجلانب املخاِلف؛ الأّن هذا يوِجُد الدخول يف دائرة  ــو غلوًّ ــون نتيجُة الغل يف اأن يك
ي الغلوُّ بع�صه بع�ًصا، فال بّد من االنتباه لهذه احلقيقة لبحث  احلْلقة املغَلقة؛ الأنه �صُينمِّ

هذا املو�صوع.
ــرية يوَجُد يف تكوين االإن�صان بحْكِم  احلقيقة الثالثة: اأّن الغلوَّ بحْكِم الطبيعة الب�ص
ل خطورته، وَيزيد هذه اخلطورَة اأن ُي�صاِحب امليَل اأو  طبيعته َمْيٌل اإليه، وهذا هو ما ي�صكِّ
يكوَن اأحيانًا نتيجَتُه اأو العامَل فيه ميٌل اآَخُر هو الُعدوان، وقد نّبَهنا القراآُن لهذا يف غري 
ــع، فالطبيعُة الب�صرية متيُل اأو تندفُع يف كثرٍي من االأحيان اإىل االإ�صراِف يف جانٍب  مو�ص
ــمولية، فمْهما �صَلَحت النيُة ومهما �صَلَح  ؛ الأّن قليال من النا�س َينظر النظرَة ال�ص معنيَّ
ــاَن  َن االإن�ص ــرية من الناِدِر اأن متكِّ ــُد فاإنه من الناحية العقلية تكوُن الطبيعة الب�ص الق�صْ
ــوع ال بّد من مالحظة هذا  ــاملة، فللبحث يف هذا املو�ص من النظر اإىل احلقيقِة نظرًة �ص
ــر ظَهرْت خطورُة هذه الظاهرة، وهذه الظاهرُة يف خطورتها  االأمر، ورمبا الأْجِل هذا االأم
مل توَجْد ومل َتظهر خطورُتها كما ظَهرت يف الع�صر احلا�صر، فهذا الع�صُر بالرغم من اأّن 
ِج اخلُلقّي، لكْن  �صْ ج الفكرّي والنُّ �صْ ــاَن - لُغروِره اأحيانًا - َيعتقد اأنه هو ع�صُر النُّ االإن�ص
مع االأ�صف ال�صديد عند بحث هذه الظاهرِة نَرى اأنها مل تبُلْغ من اخلطورة يف ع�صٍر من 

الع�صور مْثَل ما بلَغْت يف هذا الع�صر!.
ــيوعية، ويواِجُه  ــنة من الغلوِّ يف االإيديولوجية ال�ص ــي 70 �ص لقد عانى القرُن املا�ص
ا اآَخَر ال َيِقّل خطورة؛ اإّن الدولَة التي حَتوز اأكرَب خمزوٍن واأ�صر�َصُه واأحدَثُه من  االآَن غلوًّ

ُهم يف َفناء العامَل. اأدوات الدمار ن�صبٌة كبريٌة من �صّكانها يعتقدون اأّن خال�صَ
ين وال�صيا�صة  وهذا لي�س اعتقاَد عدٍد من املهُوو�صني اأو فئٍة مهوو�صة؛ ففي م�ْصٍح للدِّ
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اأَْجرته جامعُة اكرون يف عام 1996م اأظَهر اأّن 31% من البالغني امل�صيحيني يف الواليات 
ــُيفَنى فيها العامَل ما عدا َمن ُيكَتب لهم  املتحدة َيعتقدون يف معركة اأرجمدون التي �ص
اخلال�س، واخلال�ُس - كما يعتقدون - م�صروٌط بَعودِة امل�صيح، وعودُة امل�صيح م�صروطٌة 

بوجود هذه احلرِب الكونية.
ــر يف الغلّو والتطّرف، واأنه  ــورَة هذه الظاهرة، وتتمثَّل طبيعُة اخلط ــذا يثِّل لنا خط ه
م االإن�صاُن من الناحية الفكرية اأو من الناحية العلمية اأو من الناحية الثقافية  مْهما تقدَّ
ــد: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾  ــا يزي ــرُّف، بل رمب ــُل اإىل التط ــى لديه املي يبَق

]العلق: 7-6[)46(.

َعْت اأنها بقْتِلها االآالَف  ــوليَة خَطٌر على احلرية وال�صالم يف العامل كلَّما ادَّ اإّن االأ�ص
ــم رئي�س  ــوليُة حتت ا�ص ــواٌء ظَهرْت هذه االأ�ص ُذ اإرادَة اهلل، �ص ــاء كانت تنفِّ ــن االأبري م
ــلحِة الدمار ال�صامل ما َيكِفي لتدمري �صبعَة  ــِم رئي�س َدولٍة مَتِلك من اأ�ص القاعدة، اأو ا�ص

ع�َصَر كوكباً مثَل كوَكِبنا االأر�صّي.
ــوليٌة َدْرداء« اأي  ــعودية ال�صائدة »اأ�صولية« فهي »اأ�ص ــنا اأّن الثقافَة ال�ص واإذا افرَت�صْ
بدون اأَ�ْصنان، فال ُتقاَرن باأ�صوليٍة اأ�صناُنها »الروؤو�ُس النووية« و »�صواريُخ توما هوك«)18(.
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5ـ احلرية:

االإ�صالُم يف حمايته حلرية االإن�صان وحقوِقه هو اأرَقى واأكرُث اإن�صانيًة واأبلُغ حمايًة من 
اأيِّ نظام ثقايفٍّ اآَخر، دينّي اأو علمايّن)25(.

ُه يف االختيار  ــتقراء من اأحكاِم ال�صرع اأّن حريَة االإن�صان وكرامَتُه وحقَّ وُيعَلم باال�ص
ــاُء اأّن حفَظُه وحمايَتُه من  ــرع من ماِله الذي اعَترب العلم ــت اأخفَّ يف ميزان ال�ص لي�ص

املقا�صد االأ�صا�صية وال�صروريِة لالأحكام)26(.
ــة، ال يِلُك القانوُن  ــن احلقوق الباقية الدائم ــريعُة الغراُء م ــقٍّ قّررْتُه ال�ص اإّن اأيَّ ح

اإلغاَءها اأو �َصْلَبها احلماية)8(.
ــت يف احلقيقة قد  ــاواَة التي كان ــر احلرّيَة وامل�ص ــالُم نا�صَ يقول M.N.Roy: )االإ�ص
ــيْت على اأر�س احل�صارات التي َتَغلََّب عليها، مع اأّن كثرياً من الديانات واملذاهب  ُن�ِص
ــاواة بني الب�صر فاإّن االإ�صالم وحَدُه فيما يبدو وحتى االآن هو  االأخالقية َدعْت اإىل امل�ص

ر يف تفكرِي و�صلوك املوؤمنني به الواِعني حلقيقته()9(. الذي َنح يف غر�س هذا الت�صوُّ
َي فعاًل  ــاً من اأن يوؤدِّ ــورته البارزة يعني اأن مَتنع �صخ�ص اإّن انتهاك حرية الدين يف �ص
َي فعال يعتقُد اأّن دينه  ــخ�ٍس اأن يوؤدِّ ــُد اأّن دينه ُيوجبه عليه، اأو اأن َتفِر�س على �ص يعتق
ــالمّي - منُذ عهد النبوة وحتى العهد  ــه عليه، وقد جرى العمُل يف العامل االإ�ص م يحرِّ
ــاء االأقليات الدينية حتت  ــالمّي - على اإعط ــر، ويف خمتِلف اأقطار العامل االإ�ص احلا�ص
ــلطَة اأن يكون لهم  ــة للعبادة ووجوِد املعابد، وُمنحوا �ص ــلمني احلريَة الكامل حْكم امل�ص
ــة التي حتُكم اأفراَد االأقلية، واأن يكون لهم ق�صاوؤهم اخلا�سُّ فيما يتعلَّق  قوانيُنهم اخلا�ص
ــتثَنْوا من القانون اجِلنائّي العام، مبعياِر اأّن اأيَّ فْعل  مبا يكون بني هوؤالء االأفراد، واأن ُي�ص
مباح يف ديانة االأقلية فال ُيعترب ارتكاُبه من اأحِد اأفرادها جريًة ولو كان القانوُن اجلنائيُّ 

العاّم َيعترِبه جريًة ك�ُصرب اخلمر مثال.
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ومن ال�صْعب اأن يوَجد يف اأيِّ نظاٍم اآَخر م�صاحٌة من احلرية الدينية ُتعطيها ال�صلطُة 
احلاكمُة لالأقليات الدينية ُتقاِرب هذه امل�صاحة.

هذا َيعني اأّن الت�صامح يف االإ�صالم جُتاَه الديانات االأُخرى قاعدٌة عامة)38(.
ــيحيني -  ــالطني العثمانيني لرعاياهم امل�ص ــول توما�س اأرنولد: )اإّن معاملَة ال�ص يق
ــامح  ــتيالئهم على اليونان - متثَّلت بقْدٍر من الت�ص على االأقلِّ على مدى قرننَْي بعَد ا�ص
ــفاليا -  ــك الوقت - اأتباع كالفن يف هنغاريا وتران�ص ــُه بقيُة اأوروبا يف ذل ــَهْد مثَل مل ت�ص
ــلطان االأتراك من اأن  ــاًل اأن يكونوا حتت �ص ــُلوا طوي ــدون يف القطر االأخري ف�صَّ واملوح
ب املقيت لَبْيت هاب�صربج، وظلَّ بروت�صتانت �صيل�صيا ينُظرون بعيون  يقعوا حتت التع�صُّ
َتهم الدينية بُخ�صوعهم للحكم  وا حريَّ ــروٍر اأن َي�صرَتُ لون ب�ص ْوق اإىل االأتراك، وُيف�صِّ ال�صَّ
ــطهاِد  ــبان فراراً من اال�ص ــالمّي، واإىل تركيا جلاأت اأعداٌد كبرية من اليهود االأ�ص االإ�ص
ــابَع ع�َصر كان مكاريو�س بطريُق اإنطاكية  ــر، ويف القرن ال�ص يف نهاية القرن اخلام�َس ع�ص
على حقٍّ يف تهنئِة نف�ِصه عندما راأى الفظائَع املرعبة لال�صطهاد الذي وقع على الرو�س 
ــية على يد الكاثوليك، وعلى حقٍّ يف اأن يقول: »اهلل ُيِدمي  ــة االأرثوذك�ص اأتباِع الكني�ص
لون باأيِّ �صورة  ــريبة، وال َيتدخَّ االإمرباطوريَة العثمانية اإىل االأبد؛ اإذ َيكتُفون باأخذ ال�ص
ــامرة، يف حنِي اأّن  ــيحيني اأو نازارين اأو يهود اأو �ص ــواٌء كانوا م�ص ــان رعاياهم، �ص يف اأدي
ــيح بالرغم  ــريبة من اإخوانهم يف امل�ص هوؤالء الكاثوليك امللعونني مل َيكتُفوا باأْخِذ ال�ص
ــوَد الُبغاة، الذين مل  ــيِح اليه ــلَّطوا عليهم اأعداَء امل�ص ــن رغبتهم يف خدمتهم، بل �ص م
ي�صاً َيعِرف اأ�صرار الديانة«، وحتى  ــَمحوا لهم قطُّ ببناء الكنائ�س، اأو َيرتكوا لهم ق�صِّ َي�ص
ُعوا باحلرية  ــراك؛ ليتمتَّ ــلطان االأت ْون اأن يكونوا حتت �ص ــخا�ٌس يتمنَّ يف اإيطاليا ُوجد اأ�ص

والت�صامح اللََّذين ُحرموا منهما حتت �صلطان احلكومة امل�صيحية()9(.
قاً بتقييِد  ــا واأملانيا متعلِّ ــي القريب من قواننَي يف فرن�ص ــَدر يف املا�ص ُيقاَرُن هذا مبا �ص

حرية املراأة امل�صلمة )مواطنة اأو مقيمة( يف ارتداء احلجاب.
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ــة للخَطر( �س  �ص ــبق » كارتر« يف كتابه )ِقَيُمنا املعرَّ وكتب الرئي�س االأمريكّي االأ�ص
133 )الرتجمة العربية(: )بعد هَجمات 11 �صبتمرب بالَغت حكومُة الواليات املتحدة 
ــْخ�س برئ، مل َي�صِبق الأحٍد  االأمريكية بَردِّ الفْعل، بقيامها باحتجاِز اأكرث من 1200 �ص
ية، ومل  ــرِّ ــُتبِقيْت ُهِوياُتهم �ص منهم مطلقاً اأن اأُِدين باأيِّ جريٍة لها عالقة باالإرهاب، وا�ص
يهم امل�صورَة القانونية، كلُّهم تقريًبا  هِة اإليهم، اأو تلقِّ َهم املوجَّ ُيعَطوا اأبداً احلقَّ يف �صماع التُّ

يات املدنية �صَدر قانون )الوطني(. كانوا م�صلمني، ولتْقننِي مثل هذه االإ�صاءات للحرِّ
ويف الَعْقد االأخري من القرن املن�صرم ُطبِّقت اإجراءات: »اجلرية باالرتباط« و »االأدلة 
ــرية« على امل�صلمني، واال�صتثناُء النادر كان مْثَل حالِة كينية م�صيحية ولكْن زوجُة  ال�ص

م�صلم)38(.
* * * * * *

ِزه يف ذلك  عاِء متيُّ ــر ورعايِة القيم االإن�صانية وادِّ ِح بالتح�صُّ ــرف يف التمدُّ الغرُب ُي�ص
ُم االآَخر بالتخلُِّف والهَمجية، وغياِب اأو ق�صوِر احلرية والعدل  عن بقية ال�صعوب، وَي�صِ

وامل�صاواة وحقوِق االإن�صان يف املجتمعات االأخرى.
ــعوِر  ــتانتي االأبي�س( امليوُل الدينية ب�ص ــب« )الربوت�ص ولقد امَتزج يف ثقافة »الوا�ص
التفّوق الثقايّف والِعْرقي، وامَتزج االإياُن بالديقراطية واحلرية والعدل وال�صدق باالإرِث 
ــخت عقيدُة احلّق  ــعوب االأخرى، وتر�صَّ ونية لل�ص وماين وما ُيعربِّ عنه من النْظرِة الدُّ الرُّ
ــعار »امل�صري  ــعارات، مثل �ص ــاعت يف هذه الثقافة بع�ُس ال�ص ــع والغلبة، و�ص يف التو�ص

الوا�صح« Manifest Destiny حتى �صار لها وزٌن عَقدّي.
ا للثقافة االأمريكية  ــب التي ظلَّْت رافداً مهمًّ ــن غريباً - يف ظلِّ ثقافة الوا�ص ومل يك
ــع يف الداخل عاجزًة  بوجٍه عام - اأن تظلَّ الوالياُت املتحدة بعَد انتهاء حروب التو�صُّ

عن مقاومة الدافع للحركات الُعدوانية �صدَّ الدول االأخرى)9(.
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ــْرنا  ــد َربحنا احلرَب ولكّنا خ�ِص ــتاين: )لق ــرية كتب األربت اأين�ص ــنواته االأخ يف �ص
ــّن اخلوف زاد يف الواقع، لقد ُوعد  ــالم، لقد ُوِعد العامَل بالتحرر من اخلوف، ولك ال�ص
ــف  ــبُّ النار، وَتق�ص ــا ال نزال نَرى ُقوى »احلرية« ت�صُ ــة والعدل، ولكّنن ــامل باحلري الع
بالقنابل �ُصعوبا - ال ل�صيٍء اإال اأنها ُتطاِلب باحلرية والعدل واال�صتقالل - وَتدَعُم بقّوة 

قون امل�صالح االأنانية لتلك الُقوى()3(. ال�صالح االأحزاَب واالأفراَد الذين ُيحقِّ
ــانية  ــِتهم للِقَيم االإن�ص ــدوَد اإيان هوؤالء االأعداء وممار�ص ــف واقُع احلياة ح لقد ك�َص

الكونية: العدل واحلرية وامل�صاواة والرحمة والتعامل االإن�صاين)47(.
وما الذي يدَفُع الغرَب اإىل ال�صلوك الهَمجّي املناق�س لالأخالق والقيم االإن�صانية؟ ما 
الذي يحِمُله على ال�صغوط على ُبلدان اخلليج لتمَنَع اأبناءها من ممار�صِة حريٍة �صخ�صية 
ــي يار�س مثَلها اأيُّ  ــالح اخلال�س النافع، تلك احلريِة الت ــايّن يف العمل ال�ص وحقٍّ اإن�ص
ــة ديوقراطية اأو ديكتاتورية؟ ال  ــامل، وال حُتَجُب عن اأي مواطٍن يف دول ــخ�س يف الع �ص
ــيء اإاّل مواَجهة »غْزو« االإ�صالم للقلوب والعقول. والغرُب بُغروره وا�صتعالئه َيعَمى  �ص
ــاالت التي  ــر االت�ص ــيطة اأّن غْزو العقول والقلوب - يف ع�ص يف هذا عن احلقيقة الب�ص
ــقطت كثرًيا من احلواجز - قوٌة ال َتعتمد على اأ�صلحِة الدمار ال�صامل، واإمنا على ما  اأَ�ص

هو اأقوى »قوة االأفكار العظيمة«.
نا عند تقييم احلرب الدعائية الغربية �صدَّ البذل التطّوعّي االإ�صالمّي  األي�س من حقِّ
ــَفه باأنه: لي�س جمّرَد انتهاٍك حلرية �صخ�صية لالإن�صان بل انتهاكاً حلقٍّ من حقوقه  اأن ن�صِ

االأ�صا�صية، وحلريته يف العبادة.
ــني مغتبطًة به - مل  ــف دورها يف هذا املوقف امل�ص واالإدارُة االأمريكية - وهي َتك�ِص
ُتباِل بالتناُق�س ال�صارخ بني هذا املوقف وبني ما َيرتفع به �صجيُجها عن: احلرية، والعدل، 
ُلها وهي  ودولة القانون، وحقوق االإن�صان، كما مل ُتباِل بِخْزي الهزية االأخالقية التي جُتلِّ

ا بَنْته املوؤ�ّص�صاُت اخلريية االإ�صالمية. ا عامليًّ ا خرييًّ ُر - ظلًما وعدوانا - بناًء اإن�صانيًّ تدمِّ
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ــلم لي�س فقط  ــان امل�ص ــبيل النفع العاّم يف جانب االإن�ص ــذل التطوعّي يف �ص اإّن الب
ــاء النف�صّي، وِمن َثّم تلبيًة حلاجة طبيعية لالإن�صان ال�صوّي، بل هو عبادٌة  و�صيلًة لالإر�ص

و�َصوٌق اإىل ر�صى اهلل، وتلبيٌة لنداٍء ُملحٍّ من ال�صمري والوجدان.
ــان امل�صلم يف ممار�صة البذل التطوعّي للنفع  ــة االإن�ص وهذا َيعني اأّن اأيَّ حتديٍد لُفر�ص
ــية واملدنية بل انتهاًكا حلقِّ االإن�صان  َد انتهاك للحرية ال�صخ�ص العام لن يكون فقط جمرَّ

يف حرية العبادة، وحرية ال�صمري)2(.
* * * * * *

ــبية والغمو�س، وعندما  ــات - قابلٌة للن�ص ــة التعبري - كُكّل احلري ــظ اأّن حري نالح
ــا�س االأخالقّي: هل  ــُم العقل والعدل، اأو بعبارة اأخرى التفكري العقاليّن واالأ�ص نحكِّ
القوُل بحرية التعبري كقيمٍة كونية وحقٍّ من حقوق االإن�صان َيعني اأنها حريٌة »مطَلقة« ال 
قيَد عليها؟، هل ُوجد ِمن َقْبُل يف اأيِّ زمان ويف اأيِّ مكان َمن َيعترب حريَة التعبري قيمًة 
ــفِة  ــا؟، هل َيعترُبها كذلك وَينحاُز اإليها حتى ولو ظَهرت يف �ص ــة »ال قيود« عليه كوني
ــا كذلك لو ظَهرت يف اإعالن  ــى االآَخرين وحرياتهم وِقَيمهم؟، هل َيعترُبه ُعدوان عل
قها اإعالُنه بالكذب واخلداع والغ�ّس وت�صليِل امل�صتهِلكني؟، هل  ــلعٍة ي�صوِّ البائع عن �ص
ــاواة واالإخاء يف  ــع اأن ُتعترَب كذلك قيمًة مطلقة عندما كانت املناداُة باحلرية وامل�ص نتوقَّ
ــية حتى عندما كانت مدام »روالن« ُتخاِطب احلرية وهي يف  َذروتها بعد الثورة الفرن�ص
ــمك«؟، هل اإّن  ــلة بقولها: »اأيتها احلرية، كم من اجلرائم ُترتَكب با�ص طريِقها اإىل املق�ص
ــات، اأو اجلهر مبا يوِجب احلْكَم بالردة يف  �ص ــا�س باملقدَّ تقييَد حرية التعبري بـ »عدم امل�ص

ال�صرع« انتهاٌك حلقٍّ من حقوق االإن�صان؟، هل يكن اأن ِنَد االإجابَة فيما هو واقع؟.
ــل اإىل االقتناع مبا �صَبق، لكان من الطبيعّي اأن َيُثور لديه  لو افرُت�س اأّن القارئ و�صَ

�صوؤاالن:
االأول: اإىل اأّي مًدى يكن عقاًل وعداًل وواقعاً تقييُد حرية التعبري؟
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والثاين: َمن له �صلطُة هذا التقييد؟
لالإجابة على ال�صوؤال االأول، فمن املنا�صب اأن ُنالحظ اأّواًل اأّن حريَة التعبري كُكّل 
احلريات قابلٌة للن�صبية والغمو�س، وقد ُي�صاعد على ِجالئها مفهوُم اال�صطالح املقابل: 
»الطاعة«، فاحلريُة والطاعُة وجهان لعملٍة واحدة؛ فحيُث حتُكم الطاعة ال توَجد احلرية، 

ح ذلك اأكرَث يف اإجابة ال�صوؤال الثاين. ورمبا يّت�صِ
ــري؟ بالطبع فاإّن  ــقُّ يف تقييد حرية التعب ــوؤال الثاين: َمن له احل ــا يتعلَّق بال�ص وفيم
ــال اإن كانت ممكنًة يف  ــت ممِكنًة يف هذا املج ــموٍل لي�ص ــوؤال ب�ُص االإجابة على هذا ال�ص
ر يف الذهن االأنظمَة الديوقراطية، ففي هذه االأنظمِة تكون  جمال اآَخر، ولكْن لن�صتح�صِ
ــلطٌة ُعليا يف االأمر والنهي، ومن اأفراد هذه ال�صلطة:  ــريعية )الربملان( لها �ص اجلهُة الت�ص
ــلطة »تقييد احلريات« التي تُن�ّس عليها وثيقُة حقوق االإن�صان، مبا فيها حرية التعبري،  �ص
ــِف هذه ال�صلطِة العليا، كما يف املَثل االإنليزّي  وقد ُتباِلغ االأنظمُة الديوقراطية يف و�صْ
ُلوا الرجَل اإىل  امل�صهور »املِلُك مع الربملان َي�صتطيعون اأن َيعملوا اأيَّ �صيء �صوى اأن يحوِّ

اإمراأٍة اأو املراأَة اإىل رجل«.
ــس على بع�س  ــى اإطالِقها؛ فقد ُيعرَت� ــت عل ــلطَة يف احلقيقة لي�ص ــنَّ هذه ال�ص لك
ــلطُة احلقيقية يف  ــُم االأخرُي - اأو ال�ص ــتور، واإذاً فاحلْك ــا خمالفٌة للد�ص ــريعات باأنه الت�ص
ِتها عند اال�صتفتاء العام عليه(،  ــتور )الذي وافَقت عليه االأمُة باأغلبيَّ »التقييد« - للد�ص

وهي طاعٌة »ُمْطلقة« له.
وال يوَجد يف العامل من يّدِعي اأّن من حقه اأن: »يقول ما يف نف�صه، واأن يعربِّ عما يف 
ــوته عالياً مبا يريُده« بدون قيد، اأو اأّن هذا من حقوقه  َث ويرفَع �ص ُروحه، ويكُتَب ويتحدَّ
نْتها وثيقُة االإعالن العاملّي حلقوق االإن�صان، ولو ُوِجد َمن يّدِعي ذلك ملا َقِبَله  التي ت�صمَّ

منه اأحد، واأنه مل يوَجد يف واقع احلياة تطبيٌق ملثل هذه الّدعوى.
ــالمّي -  ــالمّي، فالنظاُم االإ�ص ــذا املعنى اأكرَث عند املقارنة بالنظام االإ�ص ــُح ه ويت�صِ
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كُكّل االأنظمة - َيفِر�ُس يف حاالٍت معّينة طاعَة املخلوق للمخلوق، مثل: طاعة الزوجة 
ــا، والولِد لوالَدْيه، والرعيِة لويلِّ االأمر، ولكنَّ كلَّ هوؤالء طاعُتهم »غري مطَلقة«؛  لزوجه
ــائ�س االألوهية، فدعواها لغري اهلل »�صرٌك« يف  ــالم من خ�ص الأّن الطاعَة املطلقَة يف االإ�ص
ــت »مطلقة«، على  ــالم دائما »مقيَّدة« ولي�ص ــة، َيعني اأّن طاعَة املخلوق يف االإ�ص الطاع
ــبة للد�صتور يف مواَجهة اخلا�صعني له يف النُظم الديوقراطية، ففي  عْك�س ما راأَْينا بالن�ص
ــواٌء الولد لوالديه، اأو الرعية للحاكم - طاعٌة  ــُة - �ص ــالم طاعُة املخلوق املفرو�ص االإ�ص
ــعٍة وثالثني مو�صعا، مما  ــُتعمل يف القراآن يف ت�ص »مقيَّدة« يف »املعروف«، وهذا املعياُر ا�ص
ــبط«، قال تعاىل يف خماطبة الر�صول �صلى اهلل عليه  َيعني اأنه معياٌر »مِرن« ولكّنه »من�ص
ر امل�صهور  و�صلم يف بيعة الن�صاء: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]املمتحنة: 12[، عّلق املف�صِّ
ــلى اهلل  ابن زيد )تويف عام 182هـ( على هذا اجلزِء من االآية الكرية بقوله: ممٌد �ص
عليه و�صلم نبيُّ اهلل وِخريُته من خْلِقه ومع ذلك فلم يُقِل اهلل ﴿ ڤ ڤ ﴾ ويرتك 
ِعي اأنه ُيطاع يف  حتى قال: ﴿ ڤ ڦ ﴾، فكيف لغرِيه �صلى اهلل عليه و�صلم اأن يدَّ

غرِي املعروف )راجع الطربي يف تف�صري هذه االآية(، ويف االآيِة الكرية االأخرى: ﴿ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ــُة الكرية َتفرِت�ُس اإمكانيَة املنازعة بني  ــاء: 59[؛ فاالآي ىب يب جت حت خت ﴾ ]الن�ص

ــاف االأمر  ــَمُل ذلك التنازَع يف اّت�ص ــاأِن اأْمٍر اأََمَر به، وي�ص ويّل االأمر وَمن َيْحُكمه، يف �ص
ــة، مما َيعني قابليَة  ــا - واهلل اأعلم - اإمنا تكوُن بعد املراجع ــفة املعروف، واملنازعُة هن ب�ص
ــور يف تف�صريه لهذه  كلِّ اأْمٍر من اأوامر ويّل االأمر للمراجعة - كما اختار ذلك ابُن عا�ص
ــرط »يف املعروف«، وَتهدي االآيُة الكرية اإىل طريقِة العالج، وهو حتكيُم  االآية - حتت �ص

القراآن وال�صنة الثابتة عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
ــراً  ل: اأيُّ النظاَمنْي الثقافيَّني اأكرُث حت�صُّ ــبة فُيمكن للقارئ اإعادُة التاأمُّ وبهذه املنا�ص
يه والدفاع عنه؟،  ما، واإن�صانيًة وحماية لكرامة االإن�صان وحريته، واأوىل بالدعوة لتبنِّ وتقدُّ
ُث عن التطبيقات  ــا، وال نتحدَّ ُث عن االأنظمة وُنقاِرن بينه ــارُئ اأننا نتحدَّ ِر الق وليتذكَّ
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ــُد به  ــالم فاإمنا نق�صِ ُث هنا عن االإ�ص ــُدث يف ظلِّها، هنا اأو هناك، وعندما نتحدَّ ــي حت الت
جانَبه »الدنيوي« اأْي تنظيَمه لطريقة احلياة.

ــتعيد الذاكرة اأّن امل�صلمني يوؤمنون باأّن اهلل وحده امل�صتحقُّ منهم لغاية  وعندما َت�ص
اخل�صوع واال�صت�صالم، وغايِة احلّب والتعلُّق، واأنه �صبحانه وحَدُه الذي اإن ذكَرُه املوؤمن 
ــم ال يكونون موؤمنني  ــب له من توقرٍي واإجالل، واأنه ــعوُر مبا يج ــَل قلُبه ومتلَّكُه ال�ص َوِج
ــلم اأحبَّ اإىل اأحِدهم من نف�صه ووَلِده ووالده  ــوُل �صلى اهلل عليه و�ص اإال اإذا كان الر�ص
ــا، حري�ٌس علينا،  ــا، وكان عزيزاً عليه ما ُيعِنُتن ــل رحمًة لن ــس اأجمعني، واأنه اأُر�ص والنا�
ــذاٌب األيم يف الدنيا واالآخرة،  ــوَلُه لهم ع ــٌم بنا، واأّن الذين يوؤذون اهلل ور�ص روؤوٌف رحي
ــون اأّن القراآن كالُم اهلل الريَب فيه، وال ياأتيه الباطُل من بني يديه وال من خلفه،  وَيْعِرف

عاً من خ�صية اهلل، ﴿ ڃ ڃ چ چ چ  واأنه لو اأُنِزل على جبٍل لراأيته خا�صعاً مت�صدِّ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الرعد: 31[: لكان هذا القراآن.

ــع هذه الذوات  ــع اأيِّ تعامٍل م ــامَح م ــم وحرياتهم يَنُع الت�ص ــرتاُف بحقوقه فاالع
املقّد�صة مبا يخاِلُف االأدَب الواجَب لها والوقار.

لبّي  ا بالُعدوان يف التعامل ال�صَّ ومن الطبيعّي اأن ي�صُعر امل�صلمون باأنهم ُيوؤَذون نف�صيًّ
ا بالُعدوان على اجل�صم واملال،  ا اأو ماليًّ ْون ج�صمانيًّ �صات اأكرَث مما يتاأَذَّ مع الثوابت واملقدَّ
هم يف عدم  هم يف عدم الت�صامح مع اأيِّ انتهاٍك ملا ُذكر ال َيِقلُّ عن حقِّ وَيعتقدون اأّن حقَّ
الت�صامح مع اأي انتهاٍك حلقوقهم اأو حرياتهم االأُخرى املقّررة يف االإعالن العاملّي حلقوق 

االإن�صان.
ــتماَع باختياٍر  ــلم اال�ص واحلقيقُة التي َيغُفُل عنها الكثرُي اأّن اهلل قد َحَظَر على امل�ص

ور�ًصى ملن َيخو�صون يف اآيات اهلل، قال تعاىل: ﴿ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
ــاىل: ﴿ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ــام: 68[، وقال تع مت ﴾ ]االأنع
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ی ﴾  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ــود بـ »اخلو�س يف اآيات اهلل« هنا معًنى وا�صٌع ي�صَمل: »الوقوع يف  ــاء: 140[، واملق�ص ]الن�ص

ه واال�صتهزاِء به«. النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، والقراآِن، و�صبِّ
�س لهذا الوعيد واالإنذار الذي َترتِعُد منه القلوُب ومتتلئ  ــلُم - بالتعرُّ واإذا كان امل�ص
ــياَع حلكم اهلل - فال َيقُعُد بدوِن اإنكاٍر بقلبه  ــية والَفَرق - ال يِلُك اإال االن�ص من اخل�ص
ــات اهلل، وُتقال فيه َقولُة  ــّي« ُيخا�س فيه يف اآي ــسٍ »حقيقّي اأو افرتا�ص ــانه يف جمل� ول�ص
ُد بع�ُس حا�صريه من اجلهر مبا ُيحَكم عليه بالردة - اأفال يكون من باب  الكفر، وال يرتدَّ
ــتماع اختياًرا اإىل َمن  ــاموا يف �صلطانهم باال�ص ــلمني اأن يت�ص اأوىل اأن ُيحَظر على امل�ص

يجهر بقولة الكفر، وما يوِجب الردة والكفَر بعد االإ�صالم؟.
ر باأنه ممار�صٌة للحرية ال�صخ�صية،  ــلوك قاطِع الطريق يِكُن اأن ُيربَّ ال اأحَد يقول باأّن �ص

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿ چ  ــاىل:  تع ــال  ق
ڎ ﴾ االآية ]املائدة: 33[، فَمن اأحقُّ بهذه ال�صفة »ماربة اهلل« و »ال�صعي لالإف�صاد يف 
االأر�س«؟ قاطُع الطريق الذي �صرُره على املجتمع مدوٌد بالزمان واملكان واالأ�صخا�ِس 
رين؟ اأم َمن َيرمي بنواجته يف ُبحريِة املجتمع الهادئة التي ُيرفِرف عليها ال�صالم،  املت�صرِّ
فُيثرُي يف املجتمع عوامَل البغ�صاء والكراهَية والنزاع؟، ِمثُل َمن ُيحاِرب اهلل وَي�صعى يف 

�صات على نحِو ما ُو�صف. االأر�س الف�صاد بالتعامِل ال�صلبّي مع الثوابت واملقدَّ
ــني وغرِيهم ياأتون  ــيِّني واالجتماعيِّني والرتبويِّ ــن ال�صيا�ص ــا الوفود م ــم مّرة راأين ك
ــمري  ّدة بحجة »حرية الراأي والتعبري وال�ص ــى الرِّ ــة لُيقِنعوها بعدم العقاب عل للمملك
ــت اأقداِمهم،  ــس العامة َترجتف االأر�ُس حت ــة ولي� ــد«، ونَرى اإخوانَنا من اخلا�صّ واملعتق
نوا من  ــَرج اأن ال يتمكَّ ــاِعرين باحل ُب العَرق من جباِههم �ص ــبَّ وَترتع�س اأفئدُتهم وَيت�ص
هم ال َتدعُمه قوة حجٍة  ــوَم عدوِّ ــة هذا الهجوم، مل ُيدرك هوؤالء االإخوُة اأّن هج مواجه
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ــتند اإىل قاعدٍة قانونية معرَتٍف بها، اأو اإىل ماَكمٍة منطقية �صليمة، اأو  وبرهان؛ اإذ ال َي�ص
اإىل اأ�صا�ٍس ُخُلقي.

فباأيِّ عقٍل اأو عْدٍل ُيطَلُب من جمتَمٍع م�صلم كلُّ اأفراِده م�صلمون باأن يت�صاموا مع 
طارٍئ من بني جلدتهم اأو غريهم - ممن ُحِرم ف�صيلَة التوا�صع الفكرّي وخال �صدُره اإال 

ِمن »ِكرْبٍ ما هو ِببالِغه« - باإنكاِر حقوقهم؛ اتِّكاًء على حّق حرية التعبري)25(.



الرقُّ االجتماعّي
يحتوي عن�رضين:

اأواًل: حقوق املراأة
ــطلحاٍت ال�صرتقاق املراأة،  ــُتخدم هذا امل�صطَلُح وما حتته من م�ص وقد ا�ص

د الزوجات. وي�صمل: عَمل املراأة، م�صاواة الرجل باملراأة، احلجاب، تعدُّ

ثانيا: العَمل اخلريّي
�صات اخلريّية. وقع عليه الرّق، وي�صَمل: البذل التطوعّي، الوقف، املوؤ�صَّ
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الرقُّ االجتماعّي

ــّي املجتمعات، واملجتمُع  ــباب ُرق ــّد حريُة التفكري وحريُة التاأمل من اأعظِم اأ�ص ُتَع
ــلبيٌّ من ناحية التفكري، ولهذا  ى، فعَمُله �ص ــه واإمنا َيتلقَّ ر لنف�ِص ــيئ التفكري ال ُيفكِّ ال�ص
ِر  ــوُّ ــحيح والت�ص ر ال�ص ــوُّ ز بني احلقيقِة واخليال، بني احلقِّ واخلرافة، بني الت�ص فهو ال ُييِّ
املنحرف، هذا املجتمُع جمتمٌع منغلق حتُكُمه غريزُة القطيع، لهذا فهو ال َي�صمح بظهور 
ــذا املجتمُع مَتلقٍّ ولي�س  ــان، ه ــاِت الطبيعية املوجودة التي خَلقها ربُّنا يف االإن�ص الطاق
ُقها، ثم َي�صمع يف امل�صاء معلومًة  ــدِّ باح معلومًة فُي�ص ــمُع يف هذا ال�صّ جمتمًعا فاعال، َي�ص
ًبا  ز بينها. من �صاأِْن مثِل هذا املجتمع اأن يكون متع�صِّ ق بها، هكذا ال ُييِّ ُتناق�صها في�صدِّ
ية التفكري وحريِة التاأّمل، ال يِلُكه بنف�صه وال َي�صمح لغرِيه اأن  ًدا ال َي�صمح بحرِّ ــدِّ ومت�ص

ل جِتُد تطبيقاٍت كثريًة يف احلياة. َيِلَكه، عند التاأمُّ
بالن�صبة للعامل االإ�صالمّي حَدث اأْمٌر غريب، فيه فْرٌق بني ثقافِتنا التقليدية ال�صائدة 
االآَن وبنْي ثقافِتنا احلقيقية التي كانت يجُب اأن تكون هي ثقافَتنا، لديه االأفكاُر القوية 
ــف ال�صديد، �صارت  ْز يف كثرٍي من جمتمعاته مع االأ�َص ــعيف، انهزامّي، فلم ييِّ لكّنه �ص
ق يف  ــي، وال ُتفرِّ ُب وال ُتعِط ــرَّ ُع وتت�ص ــبَّ ــفنجية، تت�ص ــذه املجتمعاُت جمتمعاٍت اإ�ص ه

رات بني ما هو �صالٌح وما هو غرُي �صالح)42(. الت�صوُّ
اإّن التاأثرَي الطاغَي للح�صارة الغربية - فل�صفِتها وِقيِمها واأمناِط عي�صها - على العامل 
ــاالت احلياة، وعميٌق من  ــامٌل من حيُث تناوُله خمتِلَف جم ــامٌل وعميق، �ص تاأثرٌي �ص
ا الِقَيَم  ا اأو كليًّ ــرية، بحيُث ُيزاحم اأو َيطرُد جزئيًّ ــوُله اإىل اأعماق النف�س الب�ص حيُث و�ص

الثقافيَة االأخرى ليُحلَّ ملَّها.
ــوع لهذا التاأثري، وتاأثرُي احل�صارة الغربية  ــالميُّ ال ُي�صتثَنى من اخل�ص والعامل االإ�ص
ــر على اأمناط العي�س من املاأَكل، وامل�صَكن، واملرَكب، واملظاهِر  ــلمني ال َيقت�ص على امل�ص

املادية االأخرى، بل يتدُّ اإىل العالقات يف املجتمع)8(.
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ــَع يف احلياة اجلماعية لالإن�صان يف الوقت احلا�صر يُدلُّ  كتب رينولد نيرب: )اإّن الو�ص
ْمنا حياَتنا العامَة عن طريق الُقوى اجلديدة واالإمكانياِت التي و�صَعْتها يف  على اأننا حطَّ
اأيدينا املدنيُة والتكنولوجيا، وهذه احلياُة املحطمة التي َتظهر يف ُبوؤ�ِس العامَل كّله وَقَلِقه، 
ــوت الذي ترتََّب على حياة الُغرور  ــوعّي علينا، هي حقيقُة امل هي حْكٌم تاريخّي مو�ص

التي َتعي�ُصها االأُمم وال�صعوب، وهي بغرِي اإيان لي�صت اإال َفناء(.
ــرُق الربيطاين H. A. R. Gibb: )االإ�صالُم اليزال قادراً على اأن يِنَح  وقال امل�صت�ص
ــالم تقليداً رائعاً من التعاُون والتفاهم  ــاين؛ اإّن لدى االإ�ص خدمًة ُجلَّى للهدف االإن�ص
ــالم كان له مثُل �صجلِّه يف النجاح  بني خمتِلف االأعراق، ال يوَجد جمتمٌع اآَخر كاالإ�ص
ــّي والُفَر�س يف العمل والنجاح مْثَل هذا  ــاواة يف املركز االجتماع يف اأن يوِجد يف امل�ص

ع من االأجنا�س الب�صرية(. العدد والتنوُّ
ــال Arnold Toynbee يف كتابه Civilization on Trial: )اإّن انعدام الطبقية  وق
يف املجتمع االإ�صالمّي كان واحداً من االإنازات االأخالقية بالغِة الروعة لالإ�صالم، ويف 
عاملنا املعا�صر توَجد حاجٌة ملّحة Crying Need لالإفادة من هذه الف�صيلة االإ�صالمية(.
وقال يف كتابه االآخر A Study of History: )اإّن االأخّوة االإ�صالمية بني خمتِلف 
ــلم، حيث  َد دعوى نظرية، بل هي واقٌع عملّي يف املجتمع امل�ص ــت جمرَّ االأعراق لي�ص
الّزنّي امل�صلم يِقف على قَدم امل�صاواة مع االأبي�س اأو االأحمر اأو االأ�صفر، وهنا يف هذا 
ــية بل حقيقًة ُتثِبتها اكت�صافاُت  َد فر�ص ــرية لي�صت جمرَّ ُة الب�ص ــور النبيِل االأخوَّ الت�ص
ــالمّي  َر االإ�ص ــوُّ ــيل الت�ص ــم احلديث َيتقبَّل اإىل اأدقِّ التفا�ص ــث؛ فالعل ــم احلدي العل

ــرية(. للوحدة الب�ص
وجاء يف املو�صوعة الربيطانية Encyclopaedia Britannica: )اإّن العامل اجلوهرّي 
ــانية  ــالُم لالإن�ص ــرَث ديناميكية يف جمال االأخالق االجتماعية التي مَنحها االإ�ص واالأك
ــلم بَغ�سِّ النظر عن الِعرق اأو اللون اأو املركز  ــاء املجتمع امل�ص ــاواة؛ فكلُّ اأع�ص هو امل�ص
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االجتماعّي واالقت�صادّي اأع�صاٌء مت�صاركون على َقَدم امل�صاواة يف املجتمع(.
ــرق:  ــيولو بليه الذي هو ممن اأجادوا دْر�َس اأمور ال�ص ــاء عن العامل املتديِّن م�ص وج
ــُهم حتى االآن من مثل خطايا الغرب الهائلة فيما َيَ�سُّ رفاهيَة  ــان امل�صلمون اأنف�َص )�ص
ي بها  ــوِّ ــم الباهرة التي ُي�ص ــون باإخال�ٍس على النظ ــال، وتراهم يحافظ ــات العم طبق
ــالُم بني الغنّي والفقري وال�صيد واالأجري على العموم، ولي�س من املبالغة اأن ُيقال  االإ�ص
ــعب الذي َيزُعم االأوربيون اأنهم َيرغبون اإ�صالَحُه هو خرُي مثاٍل يف ذلك  االآن: اإّن ال�ص

االأمر اجلوهرّي()9(.
ــرّي  ــَب العن�ص ــاواَة احلّقة بني النا�س جَتعُل التع�صُّ ويكتب جاك ماريتان: )اإّن امل�ص
ــان، كما جتعُله  ــَم ُترتَكب يف حّق االإن�ص ــرّي جرائ َز العن�ص ــّي والطائفّي والتميُّ والطبق

ا لل�صالم(. تهديداً قويًّ
وَكتب اأرنولد توينبي: )اإذا نحن بحثنا عن العلة يف تدهُور احل�صارات نُد اأنه دائماً 
وبدون ا�صتثناء: احلرُب اأو نظاُم الطبقات اأو كالهما(، )اإّن نظاَم احلرب ونظام الطبقات 
لي�صا اإال انعكا�صاً للجانب ال�صلبّي من الطبيعة الب�صرية، واالآثاُر االجتماعية الناجتة عن 
م امل�صوؤوم احلديث يف معرفتنا التكنولوجية، بل  هذه الطبيعة مل ت�صُعْف؛ ب�صَبِب التقدُّ
تعاظَمْت وزاد خَطُرها، فاأ�صبح نظاُم الطبقات قادراً على تفكيِك روابط املجتمع ب�صكٍل 

قاطع، كما اأ�صبحت احلرُب قادرًة على اإفناء اجلن�س الب�صرّي باأكمله(.
ــارات االأُخرى وقهَرْتها يف النهاية قد بَلَغت  ــكالِت التي اأحاطت باحل�ص )اإّن امل�ص

اليوم ذروَتها يف عاملنا()3(.
ــذه الثقافة ال َيرتفع  ــانية يف ه ــليَم بالقيم االإن�ص ــباب ذلك اأّن الت�ص ــلَّ من اأ�ص ولع
ــتوى النفعّي وَوْفَق  ــتَوى االأيديولوجّي )االعتقادي(، واإمنا َيبَقى يف امل�ص دائماً اإىل امل�ص
ر  ِح بالتح�صُّ ــرف يف التمدُّ ــى اعتباِر الذات، واأعنى باالأمِر االأخري اأّن الغرَب ُي�ص ُمقت�ص
ُم االآَخر بالتخلُِّف  ِزه يف ذلك عن بقية ال�صعوب، وَي�صِ عاِء متيُّ ورعايِة القيم االإن�صانية وادِّ
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ــوِر احلرية والعدل وامل�صاواة وحقوِق االإن�صان يف املجتمعات  والهَمجية، وغياِب اأو ق�ص
ــان الغربّي َيحِمُله على االلتزاِم  ــغطاً على االإن�ص االأخرى، وخَلَق هذا اجلوُّ الفكِريُّ �ص

بتطبيِق تلك القيِم يف جمتمعاِته املحلية، ويف ظلِّ ظروف معينة.
ــه احلياُة  ــُع ل ــّي الذي َتخ�ص ِل االأ�صا�ص ــدُّ ــُد يف التب ــد: )اإننا ن ــد اأ�ص ــال مم وق
ــفَة االأخالقية املبنّيَة على االنتفاِع ترُبز للِعيان  االجتماعية يف الغرب االآَن تلك الفل�ص
ّية - كاملقدرة  ــرًة برفاِهَيِة املجتمع املادِّ ــائل التي تتعلَُّق مبا�ص ــيئاً، وكلَّ الف�ص ــيئاً ف�ص �ص
ــَع املديح، وَرْفَع  ــعوِر القومّي - هي اليوَم مو�ص الفنية )التكنولوجية(، والوطنية، وال�ص
ــائُل التي ظلَّْت ُتعَترُب اإىل اليوم من جهة قيمِتها  قيمِتها فوق ما هو معقول، بينما الف�ص
ــرعة؛ الأنها ال تَهُب  ــُر من قيمتها ب�ُص ــة كاحلّب االأَبوي والعفاف تخ�َص اخلُلقية اخلال�ص

للمجتمع فائدًة ماّدّية م�صو�صة()9(.
ويرى األربت اين�صتاين اأّن املخَرَج هو يف االإياِن بالقيم االإن�صانية، اأو بالعودِة اإىل نوٍع 
ر  ين، ويقول: )اإّن ال�صخ�َس امل�صتنري من الناحية الدينية يبُدو يل كاأنه رُجٌل حرَّ من الدِّ
نف�صه - على قدر ما ي�صتطيع - من ُقيود اأنانيته ورغباِته الفردية، و�َصغل نف�َصُه باالأفكار 

وامل�صاعر واالآماِل التي يتعلَّق بها لقيمتها التي ت�صُمو على ذاته()3(.
 Outlines of The يف كتابه H. G. Wells وكتب املوؤرخ الروائي االإنليزي امل�صهور
ــِة النا�س عندما جاء  ــَم ما اجتَذب قلوَب غالبي ــس326(: )اإّن اأعظ ــة 1920، � History )طبع

ــي الذي ُفطرت عليه  ــه )اهلل(، الذي ُيعَنى بالوع ــالم هو فكرُة االإل ــٌد بدين االإ�ص مم
ــالم ومنهاجه انفَتح اأماَمهم- يف عامٍل كان مملوءاً بعدم  قلوُبهم، وبقبولهم املخِل�س لالإ�ص
بة - باٌب وا�صٌع لالأخّوة الب�صرية العظيمة، واملتناميِة  ْيف واالنق�صامات املتع�صّ اليقنِي والزَّ
واإىل فردو�س ال يحَتلُّ فيه القدي�صون والق�صاو�صُة وامللوُك املكاَن االأعلى، واإمنا تتحقق فيه 
ي�صني،  ــة، اأو طقو�ٍس ظالمية، اأو ترانيِم ق�صِّ ــاواُة بني اأْتباع الدين، بدوِن رمزية غام�ص امل�ص
ر من  َم ممٌد تلك النُظَم االأخالقيَة اإىل قلوب الب�صرية، االإ�صالُم اأوجد جمتمعاً حترَّ قدَّ
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الق�صوِة واال�صطهاِد االجتماعّي اإىل درجٍة مل يبُلْغها اأيُّ جمتمع من قبل(.
م لالإن�صان اأف�صَل نظاٍم �صيا�صّي واجتماعّي  ويقول: )اإّن االإ�صالم انت�صر و�صاَد الأنه قدَّ
يكن اأن ينَحُه الزمان، هذا النظاُم الذي يثل اأو�صَع واأنقى واأنظَف فكرٍة �صيا�صيٍة اأمكن 

حتى االآَن اأن ُتطبَّق عماًل على االأر�س()41(.
* * * * * *

رمبا كان اأ�صواأُ هدايا الغرب للعامل االإ�صالمّي يف جمال ال�صيا�صة تقدي�َس املكافيلية، 
ْولية، وقد  ــرب يف العالقات الدَّ ــليَم مببادئ الغ ــوَل املقيا�س املزدِوج للعدل، والت�ص وقب
ــالمّي �صدَّ هذه  ــْعُف ِجهاز املناعة االإ�ص ــالمّي لـها �ص ِل العامل االإ�ص ــاعد على تقبُّ �ص
ِة الفكر  ــئ عن االنبهاِر مبا لدى الغرب من قوَّ ــعوِر بالنق�س النا�ص ــرور، وغلبُة ال�ص ال�ص
ــن الديقراطية،  ــَل جمتمعاته م قه داخ ــرُب اأن يحقِّ ــتطاع الغ ــا، ومبا ا�ص والتكنولوجي
ــون، باملقارنة مبا َترَزُح حتته جمتمعاُت العامل  ــاواة اأمام القان والعدالِة االجتماعية، وامل�ص
ــتبداد، وِحرماٍن من  ــن تخلُّف، وُظلم، وا�ص ــاعدة الغرب - م ــالمّي - اأحياناً مب�ص االإ�ص

احلرية والعدل االجتماعّي والقانوين)3(.
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حقوق املراأة

ــية املراأة، يف حنِي نَرى اأّن  ز على ق�ص ــالم يف الغرب يرِكّ ــويُه االإعالمّي لالإ�ص الت�ص
عدد معتنقيه من الن�صاء يف اأوروبا واأمريكا اأ�صعاُف معتنقيه من الرجال)47(.

هة يف الع�صر احلا�صر لالإ�صالم)48(. وا�صتاأثر مو�صوُع املراأة باأغلِب االنتقادات املوجَّ
ــارة  ــان وحمايَتها اأهمُّ - اأو من اأهمِّ - الِقَيم اخلُلقية يف احل�ص اإَنّ رعاية حقوق االإن�ص

ا، وب�صرف النظر عن التطبيق الواقعّي. املعا�صرة، على االأقلِّ نظريًّ
ــان عام 1789م، ويف  ــِدر اإعالناً حلقوق االإن�ص َل دولٍة اأوربية ُت�ص ــا اأوَّ وكانت فرن�ص
ــاً اأُخرى، كحّق  ــافت اإليها حقوق ــدت تلك احلقوق، واأ�ص ــتورها عام 1946م اأّك د�ص
العمل، وحق االن�صمام اإىل االحتادات، وحّق االإ�صراب. ولكّن للمراأة حقوقاً هي اأهمُّ 
لديها، اأو يجُب اأن تكون اأهمَّ لديها من حّق االإ�صراب، اأو االن�صمام اإىل االحتادات، اأو 
حتى العمل، واأَعني بذلك حقَّ املراأة يف االأمومة، ويف الزواج، ويف اأن يكون لها بيٌت 

ي فيه وظائَفها الطبيعية)22(. تكون مليَكَتُه الراعيَة فيه، وتوؤدِّ
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1- ُم�شاواة الرجل باملراأة:

ــَتعلت يف الواليات املتحدة االأمريكية حركُة  ــتينات من القرن املن�صرم ا�ص يف ال�ص
 National Organization for »ــوية«، وقامت »املنظمة القومية للمراأة بل ثورة »الن�ص
ــاِحٌق على ال�صاحة  ــار لهذه الثورة اأثٌر عميٌق و�ص ــار NOW(، و�ص Women )باخت�ص

الثقافية االأمريكية، بل جتاوزت ذلك اإىل العامل، كانت ر�صالُتها حتقيَق م�صاواة التماُثل 
ــتورية  ــتناِدها اإىل قيمٍة من اأهمِّ القيم الد�ص ــل ا�ص ــل بني الذكر واالأنثى، وبف�ص الكام
املقد�صة )امل�صاواة( يف الواليات املتحدة االأمريكية فاإنه حتى املعار�صون لن�صاِط ونتائج 
ــاواة من حيث املبداأ، بل مل يكن  ــذه احلركة ما كانوا لَيجُروؤوا على نقا�س فكرة امل�ص ه
ــوية« من حيث مبداأ  ــة »الن�ص َر املنطقّي ملعار�ص ــهل على عقولهم اأن جِتَد املربِّ من ال�ص
ُع اأن ُتغريِّ هذه الثورُة جَمرى احلياة االجتماعية  امل�صاواة الذي َت�صتند عليه، وكان املتوقَّ
ــفٍة جذرية، وفعاًل كانت وتريُة التغيري تت�صاَرع اإال اأنها �ُصرعان  يف الواليات املتحدة ب�ص
ما بداأت ترتاجع، وظلَّت القواننُي الطبيعية - قواننُي الفطرة - َت�صَغط لالجّتاه املعاك�س.
ــرتويكا: )َطواَل �صنوات تاريخنا  ــيوعّي جوربات�صوف يف الربو�ص وكتب الزعيم ال�ص
البطويّل وال�صاّق عَجْزنا عن اأن ُنْويَل اهتماًما حلقوق املراأة اخلا�صة، واحتياجاتها النا�صئِة 
ــبة لالأطفال؛  ــن َدْورها كاأمٍّ وربِة منزل، ووظيفِتها التعليمية التي ال ِغنى عنها بالن�ص ع
ــّي ويف مواقع البناء ويف االإنتاج واخلدمات  ــراأة اإذ َتعَمُل يف جمال البحث العلم اإّن امل
ــا اليومية يف املنِزل  ــْد لها وقٌت للقيام بواجباته ــاط االإبداعّي مل َيُع ــاِرك يف الن�ص وُت�ص
ــفنا اأّن كثرياً من  ــرّي طّيب، لقد اكَت�ص ــل املنزيّل وتربية االأطفال واإقامِة جوٍّ اأُ�ص والعَم
ــباب ويف معنوّياتنا وثقافِتنا ويف االإنتاج - َتُعود  ــلوك االأطفال وال�ص ــاكلنا - يف �ص م�ص
جزئياً اإىل تَدْهوِر العالقاِت االأ�صرية، واملوقِف املرتاخي من امل�صئوليات االأُ�صرية، وهذه 
ــاواة املراأة بالرجل يف كلِّ  ــتنا يف م�ص رة ل�صيا�ص ــة واملربِّ ــة لرغبتنا املخِل�ص نتيجٌة مناق�ص
ــرتويكا بداأْنا نتغلَّب على هذا الو�صع، ولهذا ال�صبب  ــيء، واالآن يف جمرى الربو�ص �ص
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ــات العامة، ويف العمل  ــحافة، ويف املنظم ــاٍت جاّدًة - يف ال�ص ــا ُنري االآن مناق�ص فاإنن
ل على املراأة العودَة اإىل ر�صالِتها  ــهِّ ــو�س م�صاألة ما يجب اأن نفعل لُن�ص واملنزل - بُخ�ص

الن�صائية البحتة()39(.
* * * * * *

ــِحها، حيث  ــــاواة الــرجــل باملراأة باأبلِغ عبارٍة واأو�ص ــراآُن الكرمي عن م�ص عربَّ الق
ــرار: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ــاىل عن اأُويل االألباب االأب قال تع
ــران: 195[، وال توَجُد عبارٌة اأدّق واأبلُغ من  پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]اآل عم

ــني، وقال  ــاواة الكاملة بني اجلن�ص ــارة ﴿ ٺ ٺ ٺ ﴾ يف الداللِة على امل�ص عب
ــرات:  ــاىل: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]احلج تع
ــح �صبحانه اأّن معياَر التفا�صل بني الرجل واملراأة وبني الرجل والرجل وبني  13[، فاأو�ص

ــاَد النا�ُس على  ــل اعت ــا َيعني اإلغاَء اأيِّ معياٍر اآَخر للتفا�ص ــراأة هو التقوى، مب ــراأة وامل امل
ــر، �صواٌء َرَجع اإىل الِعرق اأم اإىل اللون اأم اجلن�س اأم اجلغرافيا،  اعتباِره للتمييز بني الب�ص
ــاواُة التكامل  ــاواَة يف هذا املجال - اأي جمال اجلن�س - هي م�ص ومن البديهّي اأّن امل�ص
ــاواَة التماثل؛ اإذ من البديهّي وجوُد االختالف -ولي�س التماثل - بني  ــت م�ص ولي�ص
ا)ج(، ومن مقت�صى ذلك اأن يكون  ــايكلوجيًّ ا)ب(، و�ص ا)اأ(، وبيولوجيًّ ــني ف�صيولوجيًّ اجلن�ص

ا)د(. بينهما بع�ُس االختالفات �صو�صيولوجيًّ

يعود اأ�صل كلمة فيزيولوجيا اأو علم وظائف االأع�صاء اإىل اللغة االإغريقية ويتكون من �صقني فيزيو ويق�صد به الطبيعة اأو االأ�صل،  )اأ( 
واجلزء االآخر لوجيا وتعني العلم. ويت�صمن ذلك كيف تقوم الكائنات احلية، واالأجهزة الع�صوية، واخلاليا، واجلزيئات احليوية 

بالوظائف الكيميائية والفيزيائية يف اجلهاز احليوي.
البيولوجيا هو علم من العلوم الطبيعية يهتم بدرا�صة احلياة وا�صكالها املختلفة وكيف تتفاعل الكائنات احلية هذه مع بع�صها ومع  )ب( 

البيئة حولها، كلمة بيولوجيا باليوناين متكونة من كلمتني: بيو )βίος( يعنى حياه ولوجيا )λογία( يعنى علم اأو درا�صة.
العقلية  الوظائف  يدر�س  الذي  العلم  هو  النف�س«  علم  �صايكولوجَيا« اأو �صايكولوجي )باللغة االإنليزية( psychology; اأو  )ج( 

وال�صلوك.
�صو�صيلوچيا )اأو �صو�صيولوچي( اإنليزى: sociology، اأو علم االجتماع )اإنليزى: social science( هو العلم الذي  )د( 

ه. َ َره وتغريُّ يدر�س املجتمعات والقوانني التي حتكم تطوُّ



الطريق اإىل احلرية

- 228 -

ومن مظاهِر امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف االإ�صالم امل�صاواُة اأماَم القانون، وامل�صاواُة 
ــاواُة يف  ــئولية واجلزاء، وامل�ص ــاواُة يف امل�ص ــان، وامل�ص يف احلريات العامة وحقوِق االإن�ص
ــروُط اكت�صاب هذه االأهلية يف الرجل واملراأة واحدة، وَتعني هذه  االأهلية القانونية، ف�ص

ل االلتزامات. االأهليُة ال�صالحيَة الكاملة الكت�صاب احلقوق وحتمُّ
ره االإ�صالُم قبل اأربعَة  ــني الذي قرَّ ــاواة بني اجلن�ص ويالَحظ اأّن هذا النوَع من امل�ص
ــعوب االأوربية اإال منُذ وقٍت ق�صري، فحتى وقٍت قريٍب  ق لدى ال�ص ــَر قرنًا مل يتحقَّ ع�ص
ــية يف القانون الفرن�صّي مُتثِّل لنق�س االأهلية باملراأة يف بع�س  ا كانت الكتُب املدر�ص جدًّ

احلاالت.
ــتاف لوبون )يف كتابه ح�صارة العرب  ــده جو�ص ورمبا كان مثُل هذه احلاالت ما ق�صَ
ــاِت الالتي ُيزَعم اأّن  ــالمية مَنَحت الزوج ــريعَة االإ�ص �س 389( حيُث قال: )اإّن ال�ص
امل�صلمني ال ُيعا�صرونهّن باملعروف حقوقاً ال نُد مثَلها يف قوانينا(، وكان الزواُج يف مْثل 
ــرفاُت  ــدراً الحّتاد الذمة املالية بني الزوجني، ومبوجِبه تكون ت�ص ــّي َم�ص القانون الفرن�ص
املراأة القانونية يف مالها موقوفًة على اإذن زوجها، فُتعَترب بذلك ناق�صَة االأهلية القانونية.

 Against ز ه لالإ�صالم جهاًل اأو جتاهاًل باأنه ُييِّ ــَبق فقد ظّل االّتهاُم يوجَّ بالرغم مما �ص
Discriminate �صّد املراأة)48(.

* * * * * *

ــَور االإرث التي يكوُن لالأنثى منها  َبنى بع�ُس املثقفني الغربيني من ُوجود بع�ِس �ص
راً باأّن القاعدَة العامة يف املرياث يف النظام االإ�صالمّي اأّن  ــوُّ ــيب الذَكر ت�ص ــُف ن�ص ن�ص
ــيَب االأنثى  الذَكر واالأنثى حينما يكوناِن يف درجٍة واحدة من القرابة للمورِّث فاإّن ن�ص
يكوُن دائماً ن�صَف ن�صيب الذكر، َبَنْوا على ذلك اأّن هذا الو�صَع يثِّل انتهاًكا للم�صاواة 
ر اأّن الدافَع اإليه متِييُز االإ�صالم �صّد املراأة  بني الرجل واملراأة، وا�صَتنَتجوا من هذا الت�صوُّ
ر، و�َصَغلوا  ــوُّ ــلمني على هذا الت�ص فني امل�ص ــاَدق كثرٌي من املثقَّ ونية لها، و�ص ونظرُته الدُّ
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اأنُف�َصهم بِعراٍك فكرّي)37(.
هذه ال�صبهُة مبنّية على وْهِم اأّن املراأَة حينما تكوُن مع الرجل يف م�صتًوى واحٍد من 
ــقاء اأو الأب اأو الأم( يكوُن  القرابة من املوّرث من ناحيِة درجة القرابة وقّوتها )اإخوة اأ�ص

دائماً للمراأة ن�صُف ن�صيِب الرجل يف املرياث.
ــبَع حاالٍت تكوُن فيها املراأُة مع  ن �ص ــمَّ ــحيحا؛ فالقراآُن ت�ص واحلقُّ اأّن هذا لي�س �ص
ــُف  ــن القرابة، من هذه احلاالِت ثالٌث يكوُن للمراأة ن�ص ــتوى واحٍد م الرجل يف م�ص

الرجل:
ــة ﴿ گ گ گ  ــن القراب ــد م ــتًوى واح ــون يف م�ص ــا يكون 1- االأوالُد حينم

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]الن�صاء: 11[.

ــن قّوة القرابة  ــتًوى واحد م ــّقاء اأو الأب حينما يكونون يف م�ص ــَوُة االأ�ص 2 - االإخ
﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾ ]الن�صاء: 176[.

ــالأب الباقي  ــوُن لالأمِّ الثلث، ول ــرياث فيك ــردان بامل ــا ينف 3 - االأُب واالأمُّ حينم
)الثلثان( ﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]الن�صاء: 11[.

وثالُث حاالٍت يكون فيها للمراأة مثُل ن�صيِب الرجل:
ــاالت االأب واالأم مع ُوجود االأوالد ﴿ ھ ے ے ۓ ¢ ﴾  اأ - ح

]الن�صاء: 11[.

ــت لالأم ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ب - االأخ واالأخ
گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]الن�صاء: 12[.

ج - جمموعُة االإخوة واالأخوات لالأم ُيق�صم بينهم الثلث بال�صوية ﴿ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الن�صاء: 12[.

واحلالُة ال�صابعة عندما يكون مع االأب واالأم زوج، فهذه احلالُة يختلف فيها الفقهاء، 
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ــيب الرجل )االأب(، ومنهم من َيرى اأّن  ــَف ن�ص فمنهم من َيرى اأّن للمراأة )االأم( ن�ص
للرجل )االأب( ن�صَف ن�صيب املراأة )االأم(.

ــواٌء من ناحيِة درجة القرابة اأو  ــتَوى القرابة من املورِّث - �ص اأّما عندما يختِلف م�ص
ــتاأِثُر فيها املراأُة باملرياث دون الرجل، اأو  تها - فاإنه توَجد حاالٌت كثرية ت�ص من ناحيِة قوَّ

يكون ن�صيُبها اأكرب.
اإّن انخراَم االطراد - بالن�صبة لتن�صيف ن�صيب املراأة يف املرياث ولو يف حالٍة واحدة 
دها لي�صت هي العامَل يف احلكم باأّن للمراأة ن�صَف ن�صيب  - يُدلُّ على اأّن االأنوثة مبجرَّ
ــالث حــــاالٍت من  ــرم االطراُد يف ثــ ــاالت، فكيف اإذا انـخ ــل يف بع�س احل الرج
ــبـــع، واإمنا هناك عوامُل اأخرى هي العوامُل التي توؤثر يف اختالف اأن�صبة الوارثني  �ص
ــيب الرجل يف  ــَف ن�ص حتى لو كانوا كلُّهم ذكوراً اأو كلُّهم اإناثا، اأي اأّن اإعطاء املراأة ن�ص
ــاواة يف  ــدَّ املراأة، اأو االإخالَل مببداإِ امل�ص املرياث يف بع�س احلاالِت ال َيعني التمييَز �ص

احلقوق بينها وبني الرجل.
وقد يكون من املنا�صب اأن نقتب�س يف هذا ال�صياق ن�صاً من غو�صتاف لوبون يف كتابه 
ــا القراآن بالغة العدل  ــث يقول: )مبادئ املواريث التي ن�س عليه ــارة العرب حي ح�ص
واالإن�صاف.. ويظهر من مقابلتي بينها وبني احلقوق )القوانني( الفرن�صية واالإنكليزية اأن 
ال�صريعة االإ�صالمية منحت الزوجات التي يزعم اأن امل�صلمني ال يعا�صرونهن باملعروف 

حقوقاً ال ند مثلها يف قوانيننا(.
ــا اإال عند  ــول يف �س 390 يف الهام�س: )ال يرث االأزواج والزوجات يف فرن�ص ويق
ــى العك�س ياأخذ الزوج جميع  ــم احلق يف املرياث، ويف اإنكلرتا عل ــدم وجود من له ع
الرتكه، اأما الزوجة فتاأخذ فقط الن�صف اإذا مل يوجد اأوالد، وتاأخذ احلكومة الباقي، اأما 

اإذا وجد اأوالد فتاأخذ الزوجة الثلث وياأخذ االأوالد اأو اأوالدهم الباقي()48(.
َث احلقَّ يف توزيع تِركِته بني  ــالمّي ُيعطي املورِّ ــائع خارَج العامل االإ�ص والنظام ال�ص
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ــه، ويف الغالب - واالأحكاُم تبنى على  ــن َيخُلفه من اأوالِده وغريهم َوْفق راأيه ورغبت م
د  ل اإيثاَر الذكور من اأوالده باملرياث، اإّما بق�صْ الغالب ال على النادر - اأّن املورِّث يف�صِّ

عدم خروج املال عن العائلة، اأو بق�صد اآَخر، وهذا اأمٌر ُيظِهره الواقع.
ــون لكلٍّ منهما  ــني الذكر واالأنثى، باأن يك ــاواَة ب ــالمّي َيحمي امل�ص فالنظاُم االإ�ص
ــُنها من اأهواِء اأو  ُره العليم احلكيم - لعوامَل خمتلفة، ويح�صِّ ــيٌب من االإرث - يقدِّ ن�ص
يات املنطق والعدل، فالنظاُم االإ�صالمّي كما  ثني، وي�صتجيُب بذلك ملقت�صَ رَغبات املورِّ
ــية  ــاواة بني الذكر واالأنثى وال َينتهُكها، واإًذا فما ُبني على الفر�ص هو ظاهٌر َيحمي امل�ص
ــر واالأنثى هو بالتايل زائٌف  ــاواة بني الذك ــالمّي للم�ص الزائفة عن انتهاك النظام االإ�ص

وغرُي �صحيح.
ــلم على العمى -  ــرق الثقايّف حَمل املثقَف امل�ص ــال نَرى كيف اأّن ال ــذا املث ويف ه
َر اأّن القاعدة العامَة يف املرياث  حتى عن ن�صو�ِس القراآن وعن ظواهر الواقع - اأْن ت�صوَّ
ــيب الرجل عندما يت�صاويان يف درجة القرابة  ــالم اأن يكون للمراأة ن�صُف ن�ص يف االإ�ص
ــراأة، واأّن هذا االنتهاَك  ــاواة بني الرجل وامل ــا، واأّن هذا احلكم َينتهك مبداأ امل�ص وقّوته
ر فرٌع عن  ــوُّ ــليم بنق�س قيمة املراأة يف املجتمع عن قيمة الرجل، هذا الت�ص نتيجُة الت�ص
ر العام للثقافة الغربية عن امل�صاواة بني الرجل واملراأة، وهو اأنها م�صاواُة متاُثٍل ال  ــوُّ الت�ص

م�صاواُة تكامل)37(.
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2- عمُل املراأة:

ــا العمُل املاأجور الذي  ــُب عمل املراأة عماًل ُحّرا، اأّم ــور القدية كان غال عرب الع�ص
ُذ حتت اإ�صراِف و�ُصلطة ربِّ العمل اأو الرئي�س االإدارّي فقد ظهر على نطاٍق  ط وينفَّ يخطَّ
ناعُة اإىل كثرٍي من االأيدي  وا�صع مع وجود الثورة ال�صناعية يف اأوربا، حني احتاجت ال�صِّ
ــناعة يف ظلِّ النظام الراأ�صمايّل الذي دافُعه وهدُفه  ــة؛ نظراً لقيام ال�ص العاملة الرخي�ص
حتقيُق اأكرِب قْدٍر من الربح، فدخلت املراأُة العمَل املاأجور يف ال�صناعة، ثم يف غريها من 
ــيئة وظاملة، وبالرغم من  ــمالية، وقد َعِملت املراأة يف ظروٍف قا�صية و�ص ــاريع الراأ�ص امل�ص
ــل اإال اأّن املراأة - وحتى  ــاواتها بالرج ــالح والدفاع عن حرية املراأة وم�ص دَعوات االإ�ص
ــول على م�صاواتها  ــناعّي ال َتزال عاجزًة عن احل�ص االآن - يف اأغلب ُبلدان العامل ال�ص
بالرجل يف ُظروف العمل واأَْجِره، وقد بلَغت املراأُة اأعلى درجٍة من امل�صاواة بالرجل يف 
ِظلِّ النظاِم ال�صيوعّي؛ اإذ اإّن لينني بعد اأن اأَطلق �صيحَته: )اإّن االأمة ال تكوُن حّرًة اإذا 
ــُف �صّكانها حتت ِنرِي اأعمال املطبخ( دخَلت املراأة جماالِت العمل كلَّها تقريًبا  كان ن�ص
ــئوليـَة العمل الروتيني يف  َلت م�ص ــل، ونتيجًة لذلك حتمَّ ــاواة مع الرج على َقَدم امل�ص
امل�صنع حتت اإ�صراِف و�صلطة مقّدم العمل، ومل ُت�صتثَن من االأعمال ال�صاقـة اأو احلقرية 

اأو القذرة، فعِمَلت يف َحْفر االأنفـاق، وتنظيف ال�صوارع.
فدخوُل املراأة يف �صوق العمل املاأجور - كما نَرى - دفع اإليه تغيرٌي يف ِقَيم املجتمع 

نتيجَة الثورة ال�صناعيِة، ثم الفل�صفِة اال�صرتاكية.
ــاواة  ــان يف ماولة َفْر�س م�ص ــمُل واأكمُل واأدوم جتِربٍة لالإن�ص ورمبا كانت اأهمُّ واأ�ص
ــوفيتي التي  ــف االجتماعية جتربَة االحّتاد ال�ص ــراأة يف الوظائ ــل بني الرجل وامل التماث
م  ت �صبعني �صنة، فبْعَد اأن اأطلق الزعيُم ال�صيوعيُّ لينني �صعاَره ال�صهري »ال يتقدَّ ا�صتمرَّ
ــوق العمل املاأجور، ف�صاركت الرجَل  ــُفه يف املطبخ« خرجت املراأُة اإىل �ص املجتمع ون�ص
ــاء، ومهند�صة، وباحثًة يف  ــتوياته، عِمَلت رائدَة ف�ص يف عمِله على اختالف اأنواعه وم�ص
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مراكز البحوث، وميكانيكيًة يف امل�صنع، وعاملًة يف مواقع البناء ور�صف الطرق وكن�س 
ــاقة واملكروهة  ــيُب املراأة يف االأعمال ال�ص ا من الناحية العملية كان ن�ص ــوارع، حقًّ ال�ص
َلت على  اأكرَث من ن�صيبها يف عَمل الياقاِت البي�صاء، ولكنها من الناحية القانونية ح�صَ

م�صاواة التماثل الكاملة مع الرجل يف حقِّ العمل ويف �صروطه.
ع اأن ُتغريِّ هذه الثورُة جَمرى احلياة االجتماعية اإال اأنها �ُصرعان ما بداأت  وكان املتوقَّ

ترتاَجع، وظلَّت القواننُي الطبيعية - قوانني الفطرة - ت�صَغُط لالجّتاه املعاِك�س.
ــنوات االأخرية ُوجدت عّدة درا�صات وا�صتطالعات واإح�صاءات ُتعربِّ عن  ويف ال�ص
ــبيل املثال يف نوفمرب 2005م نَ�صرت ليندا هر�صمان - وقد كانت  هذا االجتاه، على �ص
ــًة بعنوان )العودة  ــات املراأة - درا�ص ــوًرا جامعية يف درا�ص ــواً يف NOW، وبروف�ص ع�ص
َف االإناث االأكرِث مزايا واالأف�صِل تعليًما  ــّمنْت هذه الدرا�صُة اأّن ِن�صْ باجّتاه البيت(، ت�ص
ــوق  ــْلن البقاَء يف البيت وتربيَة االأطفال على اخلروج اإىل �ص يف الواليات املتحدة ف�صَّ
ــوية« َدِه�صْت حني  العمل، واأّن املوؤلِّفة اأثناَء اإعدادها كتاَبها عن »الزواج بعد ثورة الن�ص
ــوية Feminism اأخفَقْت يف حتقيق اأهدافها بني النُّخبة املثقفة من  ــفت اأّن الن�ص اكَت�ص
ــبات الثقافية  ــون الوارَث املحافظ على املكَت�َص ــاء التي كان من املفرت�س اأن تك الن�ص
ــة واجَهْت عقبًة  ت فاإّن احلياة اخلا�ص ــاة العامة تغريَّ ــوية، واأنه بالرغم من اأّن احلي للن�ص

. كاأْداَء للتغريُّ
ُد َمْيل  ــاءات لالأمهات العامالت ظلَّت توؤكِّ ــُة اأّن اأرقام االإح�ص نت الدرا�ص ــمَّ وت�ص
د احلقيقة  املراأة الختيار البقاء يف البيت، ويف اال�صتطالعات كانت اإجاباُت الن�صاء توؤكِّ
القاطعة: )اأّن االعتقاَد باأّن املراأة م�صوؤولٌة عن تربية االأطفال، والعمل املنزيّل، ب�صفٍة عامة 
ــقوط اختيار الن�صوية« من الدرا�صة امل�صاِر اإليها ت�صاَءَلت  مل يتزعزع(، وحتت عنوان »�ص
ــاء يتطلَّْعن للزواج ولالأمومة،  ــور هر�صمان: ما الذي يحُدث االآن؟ اأغلُب الن�ص بروف�ص
ــوؤولية املراأة كرّبة بيت ومربية اأوالٍد لَن�ِصْطن ل�صراع  ولو قاَوْمن التقاليَد فيما يتعلق مب�ص
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ــن العرائ�س اللواتي  ــاء ال يقاِوْمن التقاليد، وم ــذه التقاليد، ولكّن النخبَة من الن�ص ه
ْلن البقاَء يف البيت مل تُقل اأيُّ واحدة منهن اإّن عودتها  اأَْجريُت املقابلَة معهن وكّن ف�صَّ
ْن عن اأّن العمل املنزيلَّ هو العمل الطبيعيُّ  مل�صئوليات البيت غرُي عادلة، بل كلُُّهن عربَّ

للمراأة.
ــتعملًة ا�صطالحاِت االإدارة:  ــَفت اأحداهّن من حامالِت املاج�صتري م�ص وكما َو�ص

»زوجي م�صوؤوٌل عن تعبئة املوارد املالية، واأنا م�صوؤولة عن �صرفها«.
ــهدت بروف�صور )هر�صمان( بـ )مريا هارت( بروف�صور يف مدر�صة البزن�س يف  وا�صت�ص
ــنوات 1981، 1986، 1991 فوَجد اأّن %38  ــًحا ل�ص جامعة هارفارد الذي اأَْجرى م�ص

فقط من حامالِت املاج�صتري يعَمْلن خارَج املنزل.
ــي يف مكمة اال�صتئناف الفدرالية،  ــهدت بـ )رت�صارد بو�صرن( القا�ص كما ا�صت�ص
ــور يف جامعة �صيكاغو، بقوله: )اإّن املقاالِت التي ظَهرت يف ال�صحف اأخرياً  والربوف�ص
ــه عالقٌة بكليات القانون للنخبة منُذ  د ما يعِرُفه كلُّ اأحد - ل ــوية توؤكِّ عن تراُجع الن�ص
ــع الذكور، اختيار العمل  ــبة العاملة لالإناث باملقارنة م ــٍن طويل - عن اختياِر الن�ص زم

املنزيّل عن العمل يف اقت�صاد ال�صوق(.
ــرتها عن النتائج املحبطة  ــمان عن ح�ْص ــور هر�ص ْت بروف�ص ــة عربَّ ويف ختام الدرا�ص
ت الن�صوية �صوطاً بعيداً يف تدمري ال�صقوف  ــوية بهذه الكلمات: )لقد م�صَ جلهود الن�ص
رات الن�صوية خارَج املنزل، واالآن نَرى ال�صقوف الزجاجية  ــوُّ د ت�ص الزجاجية التي حتدِّ
ــقف الزجاجّي الذي فوَق راأ�صك اأكرُث  ُلها داخَل املنزل، مع اأّن تدمرَي ال�ص ــكُّ يبداأ ت�ص

عناء، لكن ال خيار()39(.
* * * * * *

ــة بلدان العامل العربّي منه َيحتلُّ احلوار حتت  ــالمّي وبخا�ص يف ُبلدان العامل االإ�ص
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ــة، والأّول وهلٍة ُيخيَّل  ــال الكالم والكتاب ــاحًة هائلة من جم ــوان »عمل املراأة« م�ص عن
لل�صامع اأو القارئ اأّن احلوار يـدور بني موؤيِّـد ومعـار�س لعمِل املراأة اأو بطالِتها )تخّليها 

عن العمل ا�صطراراً اأو اختيارا(، ولكن ما حظُّ هذا االأمر من الواقعية؟
وا�صٌح اأّن عْنَونة مو�صوع احلوار »بعمل املراأة« خطاأٌ ا�صطالحّي، كان ُيِكن الت�صامُح 
ــكُّ يف وجـود �صرورٍة ملّحة  ـــار اإليـه ال ي�ص ــاراِت احلوار امل�ص ع مل�ص جُتاَهه لوال اأّن املتتبِّ
ــوار، وفيما يلي ماولـٌة  ــية التي يتناولها احل ــر »مل النزاع« يف الق�ص ــة اإىل حتري واآنيـ

لذلك:
 يف احلوار واجلدل العلمّي البّد يف البدء من حترير »مل النزاع«؛ ذلك الأّن احلوار 
ــُة على َمعًنى  ــبُّ فيه التاأييُد واملعار�ص ــدل يتناَزُعه طرفان: موؤّيٌد ومعاِر�س، وين�صَ واجل
َدْين حتديداً  ــيُة مدَّ ــا مل يكن هذا املعنى اأو تلك الق�ص ــيٍة واحـدة، وم واحد، اأو ق�ص
ــبح  ــاً عليه بني طَريَف احلوار واجلدل فاإّن احلوار يف هذه احلالة ُي�ص فق ــحاً متَّ دقيقاً ووا�ص
ــف  ــحُّ اأن ُيو�ص ــبح نوعاً من لغِو احلديث، وَلَغط القول، َي�ص عقيًما غرَي منتج، بل ُي�ص

ّي الظريف )حوار الطر�صان(. بالو�صف العامِّ
* * * * * *

ــورُة الغالبة وال�صائدة يف بلدان العامل الثالث - ومنها بلدان العامل االإ�صالمّي  ال�ص
ِل  - تتجلَّى يف اأّن املراأة يف كثرٍي من االأحوال ُت�صطّر حتت �صغط ظروف العي�س اإىل حتمُّ
ــَغل كلَّ وقت يَقظِتها دون اأن يرتك  ــاّق املرهق الذي َي�ص ــيٍب كبرٍي من العمل ال�ص ن�ص
ــاًل عن املتعة والرتفيه الذي حَتَظى به املراأُة يف  ــرتخاء، ف�ص لها فيه جزءاً للراحة واال�ص

املجتمعات الغربية مثال.
ــبًة عالية من العاملني يف الفالحـة  ــاُء يف كينيا ن�ص ــبيل املثال: متثِّل الن�ص وعلى �ص
ي املراأُة وقتها )الذي  ــان مبا يقوم به احليوان اأو االآلة، فُتم�صِ اليدويـة، حيث يقوُم االإن�ص
ال فراغ فيه( يف ُمكابدِة العمل يف االأر�س ال�صحيحة، ُمتحّملًة ن�صيبها من العمل فيها 
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ــَر  ــيَب زوجها الذي يكوُن يف الغالب قد ذهب اإىل املدينة للبحث عن عمٍل اأي�ص ون�ص
ــاهم يف اأحياٍن اأكرث يف رْفِع ن�صبة البطالة  ــقًة واأكرَث دخال، حيث ينجح اأحيانا، وُي�ص م�ص

يف االإح�صاءات الر�صمية.
اأّما يف نيبال فال اأحَد ي�صتطيع اأن ُيطبِّق قانوَن احلكومة يف منع زواج البنت قبَل �صنِّ 
ــّن تكون متاجًة للزواج من �صـابٍّ يحتاج  ــر؛ الأّن املراأَة قبـل هذا ال�ص ــَة ع�ص اخلام�ص
ــكاُد مَتِنُحه وزوجَتُه من  ــارُكه يف كفاح العمل يف االأر�س اجلبلية التي ال َت ــن ي�ص اإىل َم

م�صول البطاط�س ما يكفي الأن ُيبقَيُهما على قيد احلياة.
ــافة رُبِع ميط الكرة االأر�صية لتقوَم بِعْبِء  ــية التي تقطُع م�ص واأّما املراأة االإندوني�ص
ــاعة يف اليوم، فرمبا َترى اأّن حجم  ــبًة ملّدة ثمايِنَ ع�صرَة �ص البيت اخلليجّي جاهدًة نا�ص
ــقَتُه اأْهوُن واأكرُث جدوى اقت�صادية من العمل املعتاد للمراأة يف الُقرى  هذا العمل وم�ص

االإندوني�صية.
ــف املجتمعات عاملٌة  ــور ويف خمتِل ــتخِل�س اأّن املراأة يف جميع الع�ص ــَبق ن�ص مما �ص
ــادية اأو النفعية  ــواٌء من الناحية االقت�ص ــاهمُتها يف االإنتاج - �ص ــت عاطلة، وم�ص ولي�ص
ا  ــيُبها من العمل كمًّ ــاهمة الرجل، بل غالباً ما يكون ن�ص بوجٍه عام - ال تِقّل عن م�ص

وكيًفا اأكرَب من ن�صيب الرجل، وفر�صُتها يف الراحة عن العمل اأقلَّ من فر�صته.
ــيـُة  ــُث هو عمل ال َمعَنى لـه، وق�ص ــول عمل املراأة من حي ــدل ح ــاُم اجل واإذاً فقي

اخلـالف على »اأن تعمل املراأة اأو ال تعمل« ال ُوجود لها.
ــراأة اأجرية« هل هو  ــالُف عليها هي »عمُل امل ــبُّ اخل ــيُة احلقيقية التي ين�صَ والق�ص
ــت اأيِّ ظروف يكون ذلك؟. احلواُر واجلدل حول  ــوٌب ومرغوب ونافع؟ ومتى وحت مطل
ــبَّ على ما اإذا كان بـْذُل املراأة نف�َصها للعمل لقـاَء اأْجٍر  ــية ينبغي اأن ين�صَ هـذه الق�ص
ــال، َينبغي ت�صجيُعـه، ودعوُة املراأة اإليه، والعمُل على اأن ُيتيح املجتمُع اأو�صَع  اأمراً مف�ص
ــل، واأكرُث نفعا، واأكرُث  ــمى، واأنب ــلة والرتجيح باأنه اأَ�ْص ــس له، وتقييُمه عند املفا�ص الُفَر�
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ــلحة العامة، واأَْجدى اقت�صادًيا لها وللمجتمع من عمِلها احُلّر اأو عمِلها يف  حتقيقاً للم�ص
جمال االأُ�صرة.

العمُل املثايّل هو ما يكون اأكرَث مالءمًة للعامل من جميع الوجوه، فال بّد يف املوازنِة 
ــوه وزُنها يف الرتجيح  ــّتى الوج ــني االأعمال واحلْكِم عليها اأن يكون للمالءمة من �ص ب

واالختيار.
اإّن هذا يف احلقيقة هو َملُّ النزاع، اإذا اأردنا حتريَر َمّل النزاع.

ــافة اإىل اأنه ُمقَت�صى  ــف - باالإ�ص ــية مّررًة بهذا الو�ص ــُر اجلدال على الق�ص وق�ص
ــائع، واملجهوِد الذهنّي  ُر كثرياً من الوقت ال�ص ــوف يوفِّ املنطق واملحاكمة العقلية - �ص

الذي َيذهب �ُصدى، �صوف َيجعل غايًة للجدل الذي ال نهايَة له وال حدود.
ويف اجلدل حول »عمل املراأة اأجرية« ينبغي االنتباُه اإىل احلقائق االآتية:

ــادّي، اأْي يبيع جزءاً  ــور يبيُع االأجري وقَتـه وُجهَده لقاَء ثمٍن م ــل املاأج اأ - يف العم
ــى مّرًة موظفاً يف اإحدى  ــه، هذا َيعني اأّن العمل املاأجور نوٌع من الرّق، ال اأَن�ص من نف�ص

ٍر ظاهر: اأنا ِقّن. ال�صركات كان يريد اأن ُيعربِّ يل عن �صغوط عمِله فقال بتاأثُّ
ب - عمُل املراأة يف االأُ�صرة حتت قوامِة زوجها، وهام�ُس حرية املراأة يف اأدائـه وا�صٌع 
ــيغُة الت�صاُور فيـه اأظهُر من �صيغة االأمر والنهي، ُيِظلُّه يَفُء العاطفة  اأو غرُي مدود، و�ص

ونَدى امل�صاعر، وعالقـُة املراأة مبن له القوامُة عالقُة املوّدِة والرحمة.
يه حتت قوامِة الرئي�س االإدارّي اأو ربِّ  ــوق العمل فتوؤدِّ اأّما عمُل املراأة املاأجور يف �ص
العمل )ذكر اأو اأنثى(، وحريُة االختيار فيه مدودة، وال جماَل فيه للعاطفة االإن�صانية، 
ــرامُة االأوامر، وُيِظلُّه جفاُف الروتني، وعالقُة املراأة مبن له القوامُة عالقُة  واإمنا حَتُكُمه �ص

االآمر واملاأمور.
ُق لها االإر�صاَء  ج - عمُل املراأة يف االأُ�صرة غايٌة يف ذاته، ُيلبِّي للمراأة اأ�صواَقها، ويحقِّ
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�صرة فهو و�صيلٌة للح�صول على االأَْجر الذي  ــّي، اأما عمُل املراأة املاأجوُر خارَج االأُ النف�ص
حتتاُجه بدرجاٍت متفاوتة؛ لتحقيق اأ�صواِقها ورَغباتها.

ــة لتعليم البنات يف  ــة العام ــراف الرئا�ص ــُدر باإ�ص اأوردت جمّلُة البنات - التي َت�ص
ــركَة تاأمنٍي  ــموُنه اأّن �ص ــَر - خرًبا م�ص ــعودية، يف عددها الرابَع ع�ص اململكة العربية ال�ص
بريطانية قامت بدرا�صٍة للتقييم االقت�صادّي لعمل املراأة املتفرغِة الإدارة �صوؤون االأُ�صرة، 
ــَع  َل ت�ص ــِل هذه املراأة من حيُث احلجم يبُلُغ معدَّ ــة اأّن عمل مث وكانت نتيجُة الدرا�ص

ع�صرَة �صاعًة يف اليوم، ومن حيُث التقييم املاّدّي اأثمُن �صيٍء متِلُكه اأيُّ اأُ�صرة.
ــامل العربي  ــث - ومنه الع ــامل الثال ــراأة يف الع ــَع عمِل امل ــو واق ــذا ه واإذا كان ه
ــف العاطل من  ــَف للمراأة »الن�ص ــمع هذا الو�ص ــالمّي - فاإّن من املحريِّ اأن نَ�ص واالإ�ص
ُر على األ�صنِة ُمرِتيف تقدمِي الن�صائح للعامل الثالِث من ُخرباِء املنظمات  املجتمع« يتكرَّ
ــَف الزمًة لفظيًة يف خطاب  ــمَع ونقراأَ هذا الو�ص العاملية، ولكّن االأدَعى للَحرْية اأن نَ�ص

رين والكّتاب العرب!)14(. املفكِّ
ــح تناُق�س االأوربيِّني واالأمريكيني يف اتِّهامهم للمملكة فيما يتعلَُّق بق�صية  ويف َف�صْ
ــتعملونه عند تعاملهم مع هذه الق�صية، حيُث  ُرهم باملعيار املزدِوج الذي َي�ص احلرية نذكِّ
ة ال�صيدة ال�صعودية التي ِقيل لها: اإّن الرئي�س االأمريكّي  ُر املجتمع ال�صعودّي بِق�صّ يتندَّ
ــاركة يف القرار ال�صيا�صّي، فقالت: اأوه... اأوه..  )بو�س( ُيِريد اأن ُيعطَيِك احلريَة يف امل�ص
ْبيٍة يف اإفريقيا ُتو�ِصُك  ْخًتا يل ذاَت �صِ َيكفيني اأن َينحني بو�س احلرّيَة عندما اأَعِرُف اأّن اأُ
اأن متوت واأطفاَلها من اجلوِع اأن اأُنِقَذها، وَيُكفَّ عن �صْلِب ُحريتي يف اإي�صال م�صاعدتي 

لها)18(.
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3- احلجاب:

ــبيل البحث  ــالميُّ حينما اأفاق على تخلُّفه املريع عن الغرب، ويف �ص العامل االإ�ص
م،  عن م�صروعه النه�صوّي، كان من الطبيعيِّ اأن َيقتب�س فل�صفَة القيادة يف العامل املتقدِّ
ــلََّمت هذه االأيديولوجيُة القيادَة  وهكذا مت اختياُر نخبة »االأيديولوجية العلمانية«، وت�ص
ــادية، والرتبوية، واالإعالمية، وبالرغم من  ــية، واالقت�ص يف خمتِلف املجاالت: ال�صيا�ص
ــَدِم ناح هذه القيادة يف كلِّ تلك املجاالت، بل بالرغم من اإخفاقاِتها املحزنة الأكرَث  ع
ــالمّي با�صتثناء حاالت نادرة، اأما االإ�صالُم  ــنة فقد ظلَّت حتُكم العامل االإ�ص من مائة �ص
ال�صحيح الربيُء من الغلوِّ املقيت فقد كانت حظوُظه يف جمال القيادة �صئيلًة للغاية.

لت فيها االأيديولوجية العلمانية القائدة اإىل م�صتوى الغلّو مل  ويف املراحل التي و�صَ
ــر االأمر على العْجز واالإخفاق، بل جتاوَزه اإىل كوارث التدمري، واملعاناِة املاأ�صاوية  يقت�ص

لالإن�صان.
ــة العامل العربّي -  ــالمّي - خا�ص ــو�س يف العامل االإ�ص وكانت الدكتاتورية الَع�صُ
َيها للعلمانية  َتقرِتن دائماً بالغلوِّ يف االأيديولوجية العلمانية، وقد �صاعد على ذلك اأن تولِّ
مل يكن نتيجَة االإيان مببادئ احلرية، وَقبوِل التعددية، واالعرتاِف بحقوق االإن�صان كما 

هو احلاُل بالن�صبة لعلمانية الغرب الديقراطّي.
وبالرغم من اأّن هذه العلمانيَة الغالية كانت ُتبدي دائماً ت�صاماً جُتاَه َمظاهر التديُّن 
ى اأبلَغ االأذى من مظاهِر التديُّن االإ�صالمّي،  لدى االأقليات يف بالِدها، فقد كانت تتاأذَّ
داً لوجودها، وقد  اأْي دين االأغلبية؛ اإذ كانت َترى االإ�صالَم كمنهٍج �صامٍل للحياة مهدِّ
َحِظَي حجاُب املراأة امل�صلمة - الأ�صباٍب متنوعة - بِعداٍء �صارم، اأَذُكر اأين قبل �صنواٍت 
كنُت يف زيارٍة لبلٍد عربّي فراَعني اأّن ال�صرطّي احلكومّي يِقُف على باب كلية ال�صريعة 

َيَنُع اأيَّ طالبة َتلب�س احلجاَب من دخولها!.
* * * * * *
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ــالم باأّن احلجاب َمظهٌر اأو رمٌز ال�صطهاِد الرجل امل�صلم للمراأة  ه االنتقاُد لالإ�ص يوجَّ
ــلمة، وكان من امللفت للنَظر - منُذ بداية عهد اال�صتعمار - تركيُز اأعداء االإ�صالم  امل�ص
قني  على احلجاب من بنِي املظاهر االإ�صالمية االأخرى، �صواٌء من الغربيِّني اأو من املت�صدِّ
ــرينات من القرن  ــالمّي، ويف الع�ص ــكام يف العامل االإ�ص فني واحل ــة من املثقَّ بالعلماني
ــتان وظاهر �صاه يف اإيران  ــاه يف اأفغان�ص ــرين كان اهتماُم اأتاتورك يف تركيا ونادر �ص الع�ص
ــبيل اإلغائه َيطغى - رمّبا - على  ــع احلجاب واتخاِذ االإجراءات املوؤملة والعقابية يف �ص مبْن
ا  ــرب الظهوَر داخليًّ ــي الغ ــنوات االأخرية وبالرغم من حتا�ِص كلِّ اهتمام اآَخر، ويف ال�ص
ــان فَقد اقَتَحم الغرُب  ــية والدينية وحقوَق االإن�ص ــِر َمن َينتهُك احلريات ال�صخ�ص مبظه
ــطهاد امل�صلمات، وانتهاِك  هذه العقبة، وظَهرت يف بالده وما زالت تظَهُر اأمثلٌة على ا�ص

حّريتهّن ب�صبب احلجاب)48(.
ومل يكن ُيزِعُج هذه االأيديولوجيَة العلمانية الغالية �صواُد �صجلِّها يف حقوق االإن�صان، 
ما اأّن تلك  ــيَّ َول الديقراطية، ال �ص ــل كان ُيزِعُجها مقارنُتها بالعلمانية املعتدلة يف الدُّ ب
الدول - واإن كانت يف احلقيقة ال ت�صُعر بانزعاٍج �صدَّ ت�صلُّط تلك الدكتاتوريات ما دام 
هاً �صدَّ االإ�صالم - هي بني حني واآَخر ُتظِهر يف �صَوٍر من النفاق ال�صيا�صّي اإنكاَرها  موجَّ

النتهاك الدكتاتوريات ال�صارخ حلقوق االإن�صان، وحرّيته ال�صخ�صية.
ــالمّي يف تطبيقها للعلمانية ُترِبز مثااًل  ــلطة يف العامل االإ�ص كانت تلك الُقوى املت�ص

وا�صحاً للغلّو االأيديولوجّي احلقيقّي.
يف 17 دي�صمرب )كانون االأول( 2003م األقى الرئي�س الفرن�صّي جاك �صرياك خطاباً 
ــية ودينية، اأَعَلن فيه تاأييَدُه ل�ُصرعة اإ�صدار قانوٍن  ــية فرن�صية �صيا�ص اأماَم اأربعمائة �صخ�ص
ــمح بتطبيق املنع يف اأماكَن اأخرى كمواقع  َيحُظر الرموَز الدينية يف املدار�س كافة، وَي�ص

العمل، ال �صّيما تغطيُة املراأة امل�صلمة �صعَر راأ�صها.
كلُّ من ا�صَتمع اإىل خطاب الرئي�س الفرن�صّي ال يلك اإال ال�صعوَر باأّن �صيغَتُه �صيغُة 
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ا اأّن اخلطاب  ُه فقط يف حالٍة من حاالت املواجهة الأزمٍة تاريخية، واحلاُل حقًّ خطاب يوجَّ
ــة الفرن�صية لتحدٍّ بالغ، لقد ا�صُطّرت اأن َتظَهر مبظهر الغلّو يف  ُيعربِّ عن مواجهِة ال�صيا�ص
ــة العلمانية، وهذا املظهُر واإن كان كما نعتقد ال ُيعربِّ عن غلوٍّ حقيقّي، اإمنا  االأيديولوجي
ا يف ق�صية اأخرى، اإال اأّن الغلوَّ الزائف كالغلوِّ احلقيقّي يواِجُه اأزمَة التناق�س  ُيخِفي غلوًّ

مع ذاته كما اأ�صرنا �صابقا.
وذكر الرئي�س يف خطابه اأّن هذه االإجراءاِت عندما ي�صُدر بها قانون ال تتعار�س مع 
ــِة �صعائره، وال َتنتهك حقوَق العمل، وال ُتوؤثِّر يف تكاُفوؤ الفر�س اأو  حريِة الدين وممار�ص

ُتوؤِذي مبادَئ احلرية وامل�صاواة واالإخاء)27(.
من الـمنـا�صب اأن َيقراأ االإن�صاُن هذه العباراِت مرتبطًة بعباراِت فتوى �صيِخ االأزهر 
رت يف  ــلمة فر�ٌس اإلهّي، واإذا ق�صَّ ــوع؛ حيث يقول: )اإّن احلجاب للمراأة امل�ص يف املو�ص
ــَعْت لقانوِن دولٍة غرِي  ــلمة اإذا خ�صَ ــَبها اهلل على ذلك، ولكّن املراأَة الـم�ص اأدائه حا�ص
ــعرية الواجبة فاإنها تكون من الناحية ال�صرعية يف  ــالمية يَنُعها من ممار�صة هذه ال�ص اإ�ص
ــلم حني ُيكره على االإخالل بواجٍب  ــيُخ االأزهر اأّن الـم�ص د �ص ــطّر(، يق�صِ ُحْكم امل�ص
م فاإنه ال ياأثم مْثَل اأن ُي�صَطّر الأكل امليتة اإذا مل يجْد غرَيها  دينّي اأو على ارتكاب مرَّ

وخ�صي املوَت من اجلوع.
ــيخ االأزهر الـمت�صامح، ولكن ال  ــية �صروَرها لـموقف �ص لقد اأبدت االإدارُة الفرن�ص
ف قانوُنها باأنه ُيكِره �صخ�صاً من الفرن�صيني على عدِم  ُيَظّن حقيقًة اأنها �صعيدٌة باأن ُيو�صَ
ــة �صعريٍة من �صعائر دينه َيعتِقد اأنه ياأثم اإذا تَركها بدون اإكراه، واأّن القانون بذلك  ممار�ص

َينتهك حقَّ االإن�صان يف حرية الدين)1(.
ــجاِم بني الن�صو�س ال�صابقة؟ بالرغم من اأّن من رّواد العلمانية  لكن ما مدى االن�ص
ي�س،  االأوائل َمن كان يعربِّ عن ِعدائه للدين باأنه يتمنَّى �صْنَق اآِخر مِلك باأمعاء اآِخر ق�صِّ
ــن املوؤمنني بها اأّن َحْمل طالٍب  ر اأحٌد م ــت اأكرَث من قرنني ال ُيفكِّ ــة ظلَّ اإال اأّن العلماني
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ــاً اأن َيُّر اأكرُث  ل تهديداً لها، وكان يكن اأي�ص ــكِّ وطالبة رمزاً دينياً ُينايف العلمانية اأو ُي�ص
من قرنني ُدون اأن َيخُطر هذا املعنى بباِل اأحٍد لوال اأّن ق�صيَة غطاِء املراأة امل�صلمة ل�صعر 

راأ�صها دخَلْت يف جمال االنتباه.
ــلمات اأ�صَرْرن على  ــٍة ثانوية على طْرد ثالِث طالبات م�ص وحينما اأقدم مديُر مدر�ص
ــاُء الفرن�صّي املعِنّي بحماية القانون  رت االأموُر حتى اأ�صَدر الق�ص ــعوِرهّن تطوَّ تغطيِة �ص
ــلمة من ارتداء احلجاب ال�صرعّي  ــتور حكَمُه املت�صمَن منافاَة مْنِع الطالبة امل�ص والد�ص

ملبادئ الد�صتور، ومبادئ القانون الطبيعّي.
ــوز الدينية -  ــية بع�َس الرم ــول حظُر حمل الطالبة الفرن�ص ــا كان من غري املعق ومل
كال�صليب غري ذي احلجم املباَلغ فيه بالن�صبة للم�صيحية، ونمة داود بالن�صبة لليهودية 
ز �صدَّ االإ�صالم فقد اأُ�صيف  ــيًة من االتهام بالتحيُّ ــتثنائهما، وخ�ص - كان ال بدَّ من ا�ص
اإليها احلليُة التي َتلب�ُصها بع�ُس امل�صلمات وُت�صّمى )يد فاطمة(، وهذا َمظهٌر من النفاق 
ــّي الطريف؛ الأنه ال يوَجُد وجُه �صبٍه بني احللية امل�صماة )يد فاطمة( وال�صليِب  ال�صيا�ص
بالن�صبة للم�صيحيني اأو نمِة داود بالن�صبة لليهود، فبا�صتثناء عدٍد مدود من امل�صلمني 
ــلمني يف م�صارق االأر�س ومغاربها مل َي�صمعوا عن )يد فاطمة(  يف اإقليٍم معنّي فاإّن امل�ص
ــِل وكاالت االأنباء للخطاب، لكّن هناك  ــّي ونَْق قْبَل ذكِرها يف خطاب الرئي�س الفرن�ص
ــة اأو الظرافة وهو  ــظَّ له من الطراف ــّي الفجِّ الذي ال ح ــر من النفاق ال�صيا�ص ــاً اآَخ نوع
ــيني اأّن الدافع حلْظِر احلجاب هو حمايُة املراأة امل�صلمة  ــيني الفرن�ص ادعاُء بع�س ال�صيا�ص
ــا!، ومثُل هذا النوع من النفاق  ــلطٌة عليه ــن اإجباِرها على ارتدائه من ِقَبل َمن له �ص م
ق اندماَج امل�صلمني يف  ال�صيا�صّي اّدعاُء بع�س ال�صيا�صيني اأّن حجاَب املراأة امل�صلمة َيعوِّ

املجتمع الفرن�صّي.
ا حقيقًيا يف  ــّي لي�س غلوًّ ه ال�صيا�صّي الفرن�ص ــبق اىل اأّن التوجُّ ــرُت فيما �ص لقد اأ�ص
ا من نوع اآَخر  ــاول الظهوَر بهذا املظهر، واإمنا ُيخِفي غلوًّ ــة العلمانية، واإن ح االأيديولوجي
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يه اأحيانا دوافُع �صيا�صية  يّت�صُل باالجتاه ال�ّصلبّي الغربّي �صدَّ االإ�صالم، وهذا االجتاُه تغذِّ
ــوع، لكنَّ االأمر االأكرب  ــا االآن، لكرْثِة ما ُكتب حول هذا املو�ص �س له ــد اأن نتعرَّ ال نري
يه م�صاعُر تراكَمت من املوروث الثقايّف)27(. اأهميًة يف نظرنا اأّن هذا االجتاَه ال�صلبّي ُتغذِّ
ــتعماَل الرموز  د ا�ص ــدار القانون الذي يقيِّ ــطُّ يف حاجٍة اإىل اإ�ص ــا ق ومل تكن فرن�ص
ــلمات من ارتداء  ــّي ملنع امل�ص ر �صيا�ص الدينية يف االأماكن العامة لوال حاجُتها اإىل مربِّ

احلجاب)9(.
ــعَف اإياناً من فرن�صا بالعلمانية، ومع ذلك ُيعتَقد  ــمال اأوروبا لي�صت اأ�ص اإّن دول �ص
ــجلَّها النا�صع يف احرتام حقوق االإن�صان �صَيحِميها من مواجهة مثل هذه االأزمِة  اأّن �ص

اخلُلقية التي واجَهْتها فرن�صا)1(.
* * * * * *

ر يف الثقافة Culture الغربية  اإّن امل�صاعر ال�صلبية جتاَه االإ�صالم هي من القوِة والتجذُّ
ــِر  ــلوك الغربي املعا�ص بـحيُث ال يكون من العدل اأن ُتعترَب اآثاُرها يف واقع الفكر وال�ص

دية الثقافية. دلياًل على اإخفاق الثقافة الغربية بتطبيقها يف جمال َقبول التعدُّ
ــمّي عن ال�صرية الذاتية للملكة مارجريت  ــدر كتاٌب ر�ص يف اإبريل عام 2005م �ص
ياً من االإ�صالم على  َن ت�صريَح امللكة: »اإننا نواِجُه هذه ال�صنواِت حتدِّ ــمَّ الثانية، وقد ت�ص
ّية، لقد اأغفلنا  ي بجدِّ ــتوى العاملّي وامل�صتوى املحلّي، ويجب اأن نواِجَه هذا التحدِّ امل�ص

نا وَك�َصِلنا« ة طويلة ب�صبب ت�صاُمِ هذه املواجهَة ملدَّ
ــدَّ  ــريحات وال لالإجراءات الدامنركية �ص ــُع اأنه رمبا مل يكن داٍع لهذه الت�ص والواق
ــار هو الديانَة الثانيَة يف الدامنرك من حيث  ــالَم �ص الهجرِة لوال وجوُد حقيقِة اأّن االإ�ص
ُد  ــوِن الذي ُيقيِّ ــدار القان ــا قطُّ يف حاجٍة اإىل اإ�ص ــاع، وباملثِل مل تُكن فرن�ص ــَدد االأتب ع
ــيٍّ ملنع  ٍر �صيا�ص ــا اإىل ُمربِّ ــِن العامة لوال حاجُته ــة يف االأماك ــوِز الديني م ــتعماَل الرُّ ا�ص



الطريق اإىل احلرية

- 244 -

امل�صلماِت من ارتداء احلجاب.
ــية يف حالِة فرن�صا وحالِة الدامنرك واحلاالِت املماثلة وجوَب  وكانت احلّجُة ال�صيا�ص
ــلمِة يف االأغلبية القومية، وقبَل خم�صِة قروٍن جَرْت ماولٌة اأوروبية  اندماِج االأقلية امل�ص
ــِدرْت قواننُي لهذا  ــيحية يف اأ�صبانيا، واأُ�ص ــباِن يف االأغلبية امل�ص ــلمني االأ�ص لَدْمِج امل�ص
َدِف اأّن من بني هذه القواننِي قانوناً  الغر�س، تَولَّْت ماكُم التفتي�ِس تنفيَذها، ومن ال�صُّ
ُم على امل�صلماِت ارتداَء احلجاب، وف�ِصَلْت هذه املحاولُة التي ا�صتمرت قرناً كاماًل  يحرِّ
ين  يف حتقيِق هدفها، وانَتهى االأمُر بَطْرِد امل�صلمني االأ�صبان، واأثَنى اأحُد كباِر رجال الدِّ
�َس الذي  يف اأ�صبانيا على امللكة مارجرتا )زوجة امللك فيليب الثالث( باأّن »ِحْقَدها املقدَّ
ــبان( كان العامَل الفّعاَل للعمِل من اأجل االإناز  ــِمُره �صدَّ املورو )امل�صلمني االأ�ص ُت�ص

ة القانون. االأ�صبايّن الكبري«، اأي َطْرد املورو الذين ا�صَتحاَل اإدماُجُهم بقوَّ
ــخِرّية فيقول: »و�صَلَك فيليب الثالث  ــتاف لوبون ب�ُص وُيعربِّ عن هذه احلادثِة جو�ص
ــَر باأن ُيقَتَل اأكرُثهم  ُه اأَم ــنة 1610م، ولكنَّ ــطا، فاكتَفى باإعالِن طْرِدهم يف �ص طريقاً و�َص

ُقوا لرْتك اأ�صبانيا، فُقِتل ثالثُة اأرباِعهم تقريباً«. قبَل اأن ُيوفَّ
ْت عنها قوال » مارجريت الثانية« ملكُة  لبية �صدَّ االإ�صالم التي عربَّ ــاعَر ال�صَّ اإّن امل�ص
ــلبية �صدَّ االإ�صالم  ــًدى للم�صاعِر ال�ص ــريتها الذاتية ما هي اإال َرْجُع �صَ الدمنارك يف �ص
ْت عنها فعال »مارجرتا« امللكة االإ�صبانية قبَل اأربعة قرون، وهذا َيعني اأّن بع�َس  التي عربَّ

االأمور الرا�صخِة يف ثقافة ال�صعوب ال ت�صتطيُع اأن متُحَوها القرون)9(.
ــوَع ر�صالتها للدكتوراه  ت الدكتورة كاثرن بولوك اأن يكون احلجاُب مو�ص لقد اهتمَّ
لعت على قْدٍر كبري  يف العلوم ال�صيا�صية اأماَم جامعة تورنتو - كَندا، ويف اأثناء بحِثها اطَّ
بات،  جداً مما ُكتب باللغة االإنليزية عن احلجاب، واأَْجرت مقابالٍت مع م�صلمات مجَّ
ــلَتُه  ه للحجاب، و�صِ ــل يف اأُطروحتها الدوافَع احلقيقية للنقد املوجَّ ــتطاَعْت اأن حُتلِّ وا�ص
لَة للحجاب  ــراع ال�صيا�صّي والثقايّف، واأثبَتْت َوْفَق منهجية علمية �صارمة اأنه ال �صِ بال�ص
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ها وقد ظهرت هذه االأطروحة يف طبعة عام  ــطهاد الرجل للمراأة، وال بالتمييز �صدَّ با�ص
2003م بعنوان: Rethinking Muslim Women and Veil، وقراءُة هذا الكتاب ال 

ا يف �صحة ما انتَهْت اإليه من نتائج. تَدُع لذي ُلبٍّ �صكًّ
ــعَرها  ــروعيَة تغطية املراأة �ص ــت م�ص �ص ــَل ذلك فاإّن قراءة اآيات القراآن التي اأَ�صَّ وقب
ــْدَرها وموا�صَع الفتنة من ج�صِدها َتهدي اإىل اأّن احلجاب رمٌز لعّفِة املراأة وكرامِتها،  و�ص

ها. ﴿ ڱ ں ں  ــدَّ ــراأة اأو التمييِز �ص ــطهاد امل ــلَة له با�ص ــيلٌة حلمايتها، وال �صِ وو�ص
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴾ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ ک   ،]59 ــزاب:  ]االأح
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]النــور: 31[.

ــلمة االهتماُم  ــبة للمراأة امل�ص وعلى كلِّ حاٍل فَيكفي الإدراك اأهمية احلجاب بالن�ص
ــذي َيتجاوز حدوَد املنطق  ــالم، هذا االهتماُم ال ــايل مبحاربته من ِقَبِل اأعداء االإ�ص الغ
ــربِّ عن التفكري العقاليّن  ــب والكراهية اأكرَث مما ُيع ــعوِر التع�صُّ واملعقول، وُيعربِّ عن �ص

املتوازن)48(.
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د الزوجات: 4- تعدُّ

ــُتخدمت يف نقد الت�صريع  ــايا التي ا�ص ــيُة تعّدد الزوجات اأكرَث الق�ص رمبا كانت ق�ص
االإ�صالمّي.

ــالم فاملالَحظ اأّن نقد  ــّي اأو الِعدائّي لالإ�ص ــَد ذا الهدف ال�صيا�ص ــا النق واإذا جتاوزن
ــرى اإىل  ــالم وجمتمعاته، و�ص ــاأ ابتداًء يف الغرب عند احتكاكه باالإ�ص هذا التنظيم ن�ص
ــبني لالإ�صالم من ناق�صي العقل والدين، وفيما يتعلَّق بالغربيني فاإّن االأمر َيظهر  املنت�ص
ــيحية التي  ــتمدِّ من التقاليد امل�ص ــوروث الثقايّف Culture الغربّي امل�ص ــرُيه يف امل تف�ص
ــان يف �صلَّم ال�صموِّ  َترى اأّن الزواج يف ذاته لي�س مرغوبا؛ باعتباره يخف�س درجَة االإن�ص
ــّيما من املنت�صبني لالإ�صالم فاإّن االأمر يرِجُع  ــبة لغري الغربيني ال �ص الروحّي، اأما بالن�ص

اإىل التقليد الَبْبغاِئّي، واإىل النظِر اإىل الغرب على اأنه مقيا�ٌس للِقَيم وفل�صفِة احلياة.
د الزوجات لي�س هو  ــدُّ ــلبية لنظام تع ــا�س لهذا النقِد والنظرِة ال�ص ــى اأّن االأ�ص مبعن
التفكرَي العقاليّن واملو�صوعّي، واخلربَة العملية مبا ُي�صِلح الب�صر وَت�صعُد به املجتمعات، 

ُد الهوى والعاطفة ال�صاِدَرْين عن املوروثات الثقافية. واإمنا اأ�صا�ُصه جمرَّ
د عن الهوى  د الزوجات مبو�صوعية، وجترَّ ولو تاأّمل االإن�صان التنظيَم االإ�صالمّي لتعدُّ
ــرية، واملوازنِة بني  ــوء الواقع والتجِربة الب�ص ــة، لو تاأّمله يف �ص ــِح والعاطفِة الطائ�ص اجلام
ــد َلَظَهر له لي�س فقط اأّن هذا التنظيَم �صالح للمجتمع بل اإّن املجتمع  ــالح واملفا�ص امل�ص
ق  ــنُّ النا�س - اأّن هذا التنظيَم يحقِّ ــُلح بدونه، بل َيظَهر له - على خالف ما َيظ ال َي�ص

م�صلحَة املراأة َقْبل م�صلحة الرجل.
تو�صيُح هذا االأمر االأخري اأّن للمراأة حاجاٍت اأ�صا�صية، ومن َثّم حقوقاً يف �صمان هذه 
ــمُّ بالوفاء بها تتجاَوُز احلقوَق  ــالم ويهت احلاجات، وهذه احلقوُق التي يعرِتف بها االإ�ص
ــان، ونَعني باحلقوق التي تتجاَوُز الوثيقَة  ــّمنْتها الوثيقُة العاملية حلقوق االإن�ص التي ت�ص
ر الذي  ــوُّ ــالمّي للزواج، وهو الت�ص ر االإ�ص ــوُّ حقَّ املراأة يف االأُمومة، وفى الزواج بالت�ص
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ــا حتتمل هذه الكلمُة من معاين  ــَكَن املتباَدل بني الزوجني، مب يجعل غايَة الزواج ال�ص
ر من القَلق، اإىل غرِي ذلك من امل�صاعر،  وا�صعة ت�صَمُل االأمن، والراحة، واملتعة، والتحرُّ
ِن ال�صليم للن�صاأة ال�صليمة.  ُر الذي يتَغّيى تباُدَل املودة والرحمة، وتوفرَي املح�صَ ــوُّ الت�ص
ها يف اأن يكون لها بيٌت تكون مليكَتُه، وتتهّياأُ لها فيه ممار�صُة وظائِفها الطبيعية التي  وحقَّ

ها ُينتَق�س املعنى احلقيقّي حلياة املراأة. بانتقا�صِ
ــت  ــَبق اأَدركنا مدى الظلم واالإجحاف الذي َيلحق باملراأة اإذا عا�ص ْلنا ما �ص اإذا تاأمَّ
ــَتها يف احل�صول على احلقوق املذكورة، وال  د بالتقاليد اأو بالقانون ُفر�ص يف جمتمٍع يحدِّ
�صّك اأّن املجتمع الذي َيِقلُّ فيه طلُب الرجال على الن�صاء - كما يف املجتمعات التي 
ــُة املراأة يف احل�صول على تلك احلقوق،  د فيه فر�ص د الزوجات - تتحدَّ د فيها تعدُّ يتحدَّ

والواقُع �صاهٌد على ذلك.
د فيه  د الزوجات ومن َثم تتحدَّ د فيه تعدُّ ومن ناحيٍة اأُخرى فاإّن املجتمع الذي يتحدَّ
فر�صُة املراأة يف الزواج ُي�صبح فيه الطالُق بالن�صبة للزوجة �صبًحا مرعًبا؛ الأنها َتعلم اأنها 
ــوف َتفقد حقوَقها التي ح�صلت عليها بالزواج، اأي احلقوَق واالحتياجاِت  بالطالق �َص
ــْعب عليها التعوي�ُس بزواٍج اآَخر يف  ــوف يكوُن من ال�ص ــَبق، و�ص ــاَر اإليها فيما �ص امل�ص

د فيه ُفَر�س املراأة يف الزواج. جمتمع تتحدَّ
ر  وهذا الو�صُع َيحمل املراأَة على ال�صرب على ُظلم زوجها لها، وتقييِد قدرتها على التحرُّ
ــيخ عاداٍت من ُظلم الزوجات يف املجتمع،  ــَة لن�صوِء وتر�ص ــطهاده، وُيهّيئ الفر�ص من ا�ص
ــورُة وا�صحًة عند املقارنة بني جمتمعاِت �ِصْبه القارة الهندية حيث تقيِّد  وَتظهر هذه ال�ص

ُد الزوجات. د الزوجات، وجمتمعاِت غرب اإفريقيا حيُث َي�صيع تعدُّ التقاليُد تعدُّ
د  ــا نظاُم تعدُّ ُقه ــلحة االجتماعية التي يحقِّ ــا اإىل امل�ص ُهن ــذا املعنى َيهدينا وينبِّ وه

ــاىل: ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  الزوجات. قال اهلل تع
ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الن�صاء: 3[.
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ــاءت حلماية حقوق  ــاء - ج ــورة الن�ص ــع اآياٍت - يف �ص ــذه االآيُة واحدٌة من ِب�صْ ه
اليتامى ذكوراً واإناثا، وَفْر�ِس قيام املجتمع لهم بالعدل، والتحذيِر من االإخالل بذلك، 
والهدايِة اإىل الو�صائل التي َتْكُفل العدَل يف اليتامى باإيفائهم حقوَقهم على املجتمع اأو 

على اأفراٍد معيَّنني فيه.
ــريًة اإىل  دة للن�س الكرمي م�ص ــَرّ ــون الداللُة اللفظية املج ــذا املنطَلق رمبا تك ــن ه وم
ــيَّ ُيثبت ُوجوَد عالقٍة  ــَكّ اأَنّ الواقع العمل ِد الزوجات، وال �ص ــريع تعدُّ احلكمة من ت�ص
ــماِن حقوق اليتامى  د الزوجات يف املجتمع، و�ص ــدة وظاهرة بني وجوِد تعدُّ قوية واأكي

بوجٍه عام.
ــاأوى، حاجاٌت  ــن االأكل واللبا�س وامل ــم م ــم حاجاٌت تتجاوز حاجَة اجل�ص ولليتي
ــمية، والواقُع العمليُّ  ــة ال َتِقّل يف اأهميتها عن احلاجات اجل�ص ــية وتربوي عاطفية ونف�ص
ــالمّي ُتظِهر اأَنّ هذه احلاجاِت يف الغالب ُتلَبّى عندما تتزوج اأُمّ  ــرع االإ�ص واأحكاُم ال�ص
اليتيم؛ فيكون لليتيم يف هذه احلالة اأٌب بديل، وجوٌّ اأُ�صرّي بديل، واإخوٌة واأَخوات من 
اأُّمه، وتكون عالقُة زوج االأّم بربيبه اأو ربيبته - اأوالد االأّم من الزوج ال�صابق - م�صاِبهًة 
ُم  م عليه �صرعاً الزواُج بربيبته كما يحرَّ لبه، حتى اإنه يحَرّ يف الغالب لعالقِته باأوالده ل�صُ

عليه الزواُج من ابنته.
وقد تنَبّهت بع�ُس ال�صعوب بفطرتها اإىل هذا االأمر، فُوجد مثاًل تقليٌد لدى القبائل 
ــواء كان اأعزب اأو متزوجا - بالزواج من اأرملِة قريبه  ــة َيلتزم فيه االأفغايّن - �ص االأفغاني
بعد وفاته؛ حمايًة للزوجة والأوالدها، ولذلك كان مما َيلِفُت النَظر اأثناَء احلرب االأفغانية 
ــاء  ــية - ومع ُوجود االأعداد الهائلة من االأيتام - عدُم قيام احلاجة الظاهرة الإن�ص الرو�ص
ــنون بحما�س - اأن  ــاأها املح�ص ــمُّ ُدور االأيتام القليلة - التي اأن�ص ــار َه ُدور االأيتام، و�ص

د االأيتاَم ت�صيُّدا. تت�صَيّ
ُج اإال يف جمتمع يكون فيه الطلُب  ــزَوّ ــر اأَنّ اأّم االأيتام يف الغالب ال تت ــُع ُيظه والواق
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ُق عادة اإال يف جمتمٍع َي�صيع  ــُع ال يتحقَّ ــاء كثرياً والعر�ُس قلياًل، وهذا الو�صْ على الن�ص
ُد الزوجات. فيه تعدُّ

ــراأة مْهما كان لديها من  ــُة الزواج لكلِّ ام ــل هذا املجتمِع وحَدُه ُتتاح فر�ص ويف مث
موانِع الرغبة فيها كزوجة؛ مثل اأن تكون اأرَملًة ُم�صِبية، اأْي ذاَت اأوالد.

ــُة  ُد فيها فر�ص د الزوجات تتحدَّ ــيع فيها تعدُّ وبالعك�س فاإَنّ املجتمعاِت التي ال َي�ص
ماً بحْكم  االأرامل يف الزواج، حتى اإنَّه مع مرور الوقت ُي�صبح زواُج االأرملة عيباً اأو مَرّ

التقليد، كما هو احلال يف القارة الهندية.
ــاء  ِد الزوجات يف جمتمٍع ّما َيجعل الطلَب على الن�ص ــيوع تعدُّ م اأّن �ُص معنى ما تقَدّ
ــوف جِتُد الرجَل املنا�صب الذي  يف ذلك املجتمع كبريا، فحتى االأرملُة ذات االأيتام �ص
ــى اأوالِدها اليتامى، ونَِعُموا  جت فاء ظلُّ االأب البديل عل ــب يف زواجها، فاإذا تزَوّ َيرغ
ق يف هذا  ــك يتحقَّ ــابوا بَفْقد اأبيهم، وبذل ــري كاأّي اأطفاٍل عاديني مل ُي�ص ــوِّ االأُ�ص باجل

املجتمع الوفاُء لليتيم بحقوقه، اأو كما جاء يف االآية الكرية )االإق�صاط فيه(.
د الزوجات، فكما �صاَهْدنا  ــري اإىل معًنى اأو�صَع للحكمة من ت�صريع تعدُّ م ُي�ص وما تقَدّ
ُد الزوجات َيعمل فيه قانوُن الَعْر�س والطَلب - وهو  ــيع فيه تعدُّ فاإَنّ املجتمع الذي َي�ص
ــزواج لكلِّ امراأة، فال  ــُة لل ــوٌن طبيعّي - عَمَلُه يف اأيِّ جمال اآَخر، فُتتاح فيه الفر�ص قان
َيبقى فيه عوان�ُس، وال مطلَّقات، وال اأرامُل فَقْدن االأمَل يف الزواج بعد َفْقد اأزواجهّن، 
ــورٍة ظاهرة على  ا وب�ص ر اإيجابيًّ ــوُن الطبيعيُّ - وال بّد - عَمَله، فيوؤثِّ ــَيعمل هذا القان و�ص
ــتيفاِئها حقوَقها، واأن ُتوؤَتى ما َكتب  ــة املراأة يف املجتمع، وبالتايل على حريتها، وا�ص قيم

اهلل لها، واأن ُتعاَمل من ِقَبل الرجل واملجتمع بالعدل.
ُد  ــاء: 3[، فتعدُّ ــة ﴿ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الن�ص ــُة الكري ــه االآي ــري ل ــلَّ هذا ما ُت�ص ولع
ــاَهد  لم وانتقا�س احلّق، وهذا ُم�ص ق - َيحمي املراأَة من الظُّ الزوجات - يف النظر املتعمِّ
ُد الزوجات  ــيع تعدُّ ــحراء حيُث َي�ص ــّي؛ فاملراأُة االإفريقية جنوَب ال�ص ــع العمل يف الواق
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ــاح للمراأة يف القارة  ــرُّف بقْدٍر ال ُيت ــُع مبركٍز اجتماعّي، وحرية، وقدرٍة على الت�ص تتمتَّ
ــاِت االأخرية ُتوَلد  ــادُة وحدة الزوجة، ففي هذه املجتمع ــود ع الهندية مثاًل حيث َت�ص
املراأة ومعها �ُصعوُر اأُ�صرتها باأنه ُوِلد لالأُ�صرة ِعْبٌء مايّل اإ�صايّف، يتمَثّل يف الثمن الباهظ 
ُد قيمة  ل�صراِء زوِجها عندما تبُلغ �صنَّ الزواج؛ اإذ على االأب اأن يدفع )اجلهيز(، وتتحدَّ
ــوب الهند كان  ــالأب. اأعِرُف اأخاً من جن ــدى الُقدرة املالية ل ــز( يف الغالب مب )اجلهي
ــع!، وامل�صلمون  ــاً بعد اأن دفع )اجلهيز( لتزويج بناته الت�ص ــرا، ولكنه انتهى ُمفل�ص ُمو�ص
الهنود وحَدُهم - وبُحْكم تاأثُّرهم بالعادات الهندوكية ال�صائدة - توَجد عندهم م�صكلٌة 

ت�صتاأثر بقْدٍر كبري من همومهم، هي م�صكلُة تزويج البنات الفقريات.
ــى الزوج فاإنَّها حتت  ــول عل ــن الطبيعّي اأّن املراأة الهندية عندما َتنَجُح يف احل�ص وم
ى عن مطالَبِتها  ــلطان �َصَبح اخلوف من َفْقِده �صوف َت�صرِبُ على ظلمه، و�صوف تتغا�صَ �ص
ــرية - مْهما كانت كفايُتها وفعاليتها -  ــتطيع القواننُي الب�ص اإياه بحُقوقها ِقَبَله، ولن ت�ص

مقاومَة عَمِل القوانني الطبيعية.
ــحَف اليومية الهندية واأخباَر ما َتن�ُصره عن ماآ�صي انتحاِر الزوجات  وَمن ُيتاِبع ال�ص
ــر اأزواِجهّن ب�صبب َعْجز الزوجِة عن الوفاء بالتزامها  اأو حْرِقهّن من ِقَبل اأزواجهّن واأُ�َص
ــَوِر الظلم النا�صئ عن تدينِّ قيمِتها  ــورًة من �ص ــوف َيرى �ص بَثَمِن زواجها )اجلهيز( �ص

بتاأثرِي القانون الطبيعّي للَعْر�س والطلب.
هّن  ِد البنات، واإجها�صِ ــع يف الهنِد َله - وال �صّك - �صلٌة مب�صكلِة واأْ وهـــــذا الو�صْ
ــي اأون اليــن(  ث عـــن ذلك مــــوقع )BBC news( و )بي �ص يف الهند، كما حَتــَدّ
َد البنات ُم�صكلٌة قائمٌة يف الهند ملّدة طويلة،  ــراحًة اأَنّ واأْ يف 2000/12/7م، وذَكر �ص
ــل املراأَة ذاَت ُبْعد  ــاداِت املرتبطة مبهور الزواج التي جَتع رها من الع ــتمّد مربِّ حيث َت�ص
ــَة ملنع مليوننَْي من  ْولي ــاعدَة الدَّ ــادّي، وقد طَلَبت الهيئاُت الطبية يف الهند امل�ص اقت�ص

ا ب�صبب اكت�صاف اأّن اجلنني اأُنثى. حاالت االإجها�س َتتّم يف الهند �صنويًّ
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ــُذ َمطلع القرن  ــدد الذكور يف الهند من ــبِة االإناث اإىل ع ــف تناُق�ُس ن�ص لقد اكُت�ص
ــنوات االأخرية َتناَمى النق�ُس يف ن�صبة االإناث للذكور ب�صفة  ــرين، ولكنه يف ال�ص الع�ص

دراماتيكية.
وعلى العك�س، فاملراأُة االإفريقية جنوَب ال�صحراء عندما تبُلغ �صّن الزواج َت�صتقبُلها 
ُد زوُجها  ــوف يرتدَّ ــَرعة، وَتدخُلها مرفوعَة الراأ�س كرية، �ص ــواُب الع�ّس الزوجّي ُم�ص اأب
ــرياً قبل اأن ُيقِدم على ظلِمها اأو انتقا�ِس حقوقها اأو حريِتها؛ الأنه َيعلم اأنه اإذا فاَرَقها  كث
ــدًة اأماَمها، اإّن قانون الَعْر�س والطلب قد َرَفع  فلن تكون اأبواُب الزواج من جديٍد مو�صَ
ــاَم علٍة فاعلٍة  ــيكوُن زوُجها اأم ــّرف واالختيار، و�ص قيمَتها، واأعطاها الُقدرَة على الت�ص

و�صَبٍب واقعيٍّ ملعا�صرتها باملعروف.
َع اأن َتنخف�س ن�صبُة الطالق يف جمتمٍع َي�صيع  ــّح ما �صَبق فاإّن من املنطقّي توقُّ اإذا �ص
د الزوجات  د الزوجات، هناك �صبٌب اإ�صايّف لَتَدينِّ ن�صبِة الطالق يف جمتمع تعدُّ فيه تعدُّ
ْرف النظر عن جن�ِصه اأو ثقافته اأو مكانه اأو  َيرجع اإىل الرجل، - وهو بُحْكم الطبيعة وب�صَ
د يف ظروٍف حَتِمُله على  ــُه يف جمتمع التعدُّ د - لن يِجَد نف�َص ــه َييل غالًبا اإىل التعدُّ زمان

ل يف جمتمع عَدم التعّدد. الطالق ب�صَبِب رغبته يف التعّدد كما َيح�صُ
* * * * * *

د  ــريًعا للتعدُّ د فاإّن ت�ص ــاً اإىل التعدُّ ــة - َييل غالب ــة واقع ــُل - كحقيق اإذا كان الرج
ــمُن البديَل العادل للمراأة، وال يجعُلها -  ــريع االإ�صالمّي بقيوده و�صوابطه َي�ص كالت�ص
د امل�صروع - مرومًة من احلماية حلقوِقها  كما هو الواقع يف املجتمعات التي ُتنِكر التعدُّ
ــمونِة النفاذ  ــريع قواننَي - غري كاملة، وغري م�ص وحقوِق ثمرة التعّدد، اأو متاجًة لت�ص

والفعالية - حلماية حقوِقها وحقوِق اأوالدها.
ُح من اأّن عْلَم النف�س عندما دَخل املعامالت واملخَترَبات  واأهميُة االأمومة للمراأة تّت�صِ
على يد علماء النف�س ال�صلوكيني اأَثبَت اأّن غريزَة االأُمومة اأَقوى لدى االأُنثى من غريزِة 
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اجلوع، ومن غريزة اجلن�س.
ــه املراأُة وظائَفها  ــري الذي متاِر�س في �ص ــبة الأهمية وجود املكان واجلّو االأُ ــا بالن�ص واأم
التقليدية التي َتتناَغم مع طبيعتها وم�صاعِرها ومواهبها واإح�صا�صها باجلمال، وهو ما ُيعطي 
ــروريٌّ لل�صحة النف�صية،  ــعور باالكتفاء الذي هو بَدْوره اأمٌر �ص املراأة قدراً كبرياً من ال�ص
اأقول: بالن�صبة الأهمية ذلك للمراأة فاإّن االأمر ال َيحتاج اإىل تدليٍل اأو اإفا�صة يف االإي�صاح.
ِعها باجلّو االأُ�صري الذي متاِر�س فيه  فاإذا كانت حقوُق املراأة يف االأمومة، والزواج، ومتتُّ
الوظائَف التقليدية للمراأة، اإذا كانت هذه احلقوُق بهذه االأهمية للمراأة فاإّن اأّيَة دولٍة اأو 
ِعَي العدَل  ُق ُفر�صَتها يف احل�صول على هذه احلقوق ال ُيِكن اأن يدَّ د وي�صيِّ جمتمع يحدِّ

يف جانب املراأة، وال العَمَل ل�صاحلها و�صعادتها.
د  ــية باحلدِّ من تعدُّ ــول على هذه احلاجات االأ�صا�ص ــة املراأة يف احل�ص فتحديُد ُفْر�ص

الزوجات انتهاٌك وا�صٌح حلقوقها كاإن�صان.
د الزوجات - كما ُهو يف  ــَة الدولة واملجتمع لتعدُّ ــح فيما �صَبق اأّن معار�ص وقد َو�صَ
ّية الُفر�صَة اأماَم املراأة للح�صول  ــورٍة ِجدِّ د حتًما وُي�صيِّق ب�ص ــالمّي - ُيحدِّ النظام االإ�ص
ر ال�صورَة ال�صلبية لدى احل�صارة  على تلك احلقوق، واإذا كان االأمُر كما ُذِكر فكيف ُنف�ِصّ

ِد الزوجات؟!. املعا�صرة لنظام تعدُّ
* * * * * *

اإّن �صمرَي املجتمع يف اأوربا َي�صُهل عليه اأن َيقبل وجوَد عالقاٍت جن�صيٍة خارَج نطاق 
د  الزواج - حتى لو كانت �صاّذًة - حتت تاأثري َقبوِله لفْكِر احلرية اجلن�صية، اأّما )تابو( تعدُّ
ــات فال يزال ُجزًءا ثابًتا يف املوروث الثقايّف االأوربّي )Culture(، وبعبارة اأُخرى  الزوج
ُجزًءا من املعنى القانويّن الغام�س لعبارة: النظام العاّم واالآداب العامة يف املجتمعات 

الغربية.
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ــْكلها االأوربّي - ُعن�صٌر هاّم من عنا�صِر  ــْرنا اأّن الديانَة امل�صيحية - ب�َص واإذا ا�صَتح�صَ
املوروث الثقايّف االأوربّي، وا�صَتح�صرنا نْظرَة هذه الديانِة للزواج بحدِّ ذاته = �صُهل علينا 

د الزوجات. فْهُم النظرِة ال�صلبية للثقافة االأوربية اإىل نظام تعدُّ
ــاً للمنطق وال للمحاكمة  ــع دائم ــاُت الثقافية - كما هو معروف - ال َتخ�ص واملوروث
ــات الغربية - كما راأَينا -  ــْن على كلِّ حال فهذه النظرُة لها يف املجتمع ــة، ولك العقلي

رات مفهومة، واإن كانت غرَي �صحيحة. مربِّ
م  م وجترِّ ا يف العامل االإ�صالمّي حيُث �صَدرت قواننُي يف العراق وتركيا وتون�س حُترِّ اأَمّ
راٌت مفهومة؛ اإذ اإنه حتى  ــربِّ ــُعب اأن توَجد لهذه القوانني م د الزوجات فاإنه َي�ص ــدُّ تع
ــاً لهذه القوانني، واملوروُث  فكرة النظام العاّم واالآداب العامة ال ُيكن اأن تكون اأ�صا�ص
الثقايف يف هذه البلدان - ف�صاًل عن اأحكام ال�صريعة - ال ُيكن اأن يكون م�صدراً لهذه 

ها. القوانني، بل اإّنه �صدُّ
واإذاً، فما هو التف�صرُي ل�صدور هذه القوانني يف العامل االإ�صالمّي؟

ر العلمانيِة  ــوُّ ــية والنَزَق الطائ�َس يف ت�ص ــَتثنينا االنتهازيَة ال�صيا�ص ــواب: اإذا ا�ص اجل
ــدار  ــالم فاإنَّه يكن القوُل باأّن الدافع الإ�ص والهوى اجلامَح يف التفلُّت من اأحكام االإ�ص
ــوُع الاّلواعي ل�صلطان الثقافة )Culture(، واالنبهاُر باألفاظ احلرية  تلك القوانني اخل�ص

وامل�صاواة وكرامة االإن�صان، دون اأن يوَجد حتديٌد وا�صٌح ملفاهيمها يف الذهن.
ــاٍظ وعبارات لها اإيحاءاٌت وظالٌل فكرية  د الغرُب على اإطالق األف ــل تعوَّ ويف املقاب
مكروهة مثل: احلرمي، وا�صتعباد الرجل للمراأة، وت�صخريها ملتعته، واحلياة املهينة للمراأة، 

د َبْبغاواُت ال�صرق على ترديد هذه االألفاظ والعبارات. كما تعوَّ
ــلم يف هذا املجال  ــلطان الثقافة الغربية على َعْقل امل�ص ــس اأدلَّ على ُطغيان �ص ولي�
ــالم من الكّتاب االإ�صالميني مل ي�صتطيعوا التخلُّ�َس  من اأنه حتى املدافعون عن االإ�ص
د الزوجات ب�صفة اعتذارية، وكاأنهم  غيان، فنِجُدهم يدافعون عن نظام تعدُّ من هذا الطُّ
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ــريع  ون اأنه مل يوَجد يف ت�ص ــم َيودُّ ــرُي مرغوب فيه، واأّنه ــاأّن هذا النظاَم غ ــوا ب قد اقَتنع
رات االعتذارية لوجوده، فُهم  ــسُ املربِّ ــالم، اأما وقد ُوجد فال حيلَة لهم اإال التما� االإ�ص
ــلبية لهذا النظام كنظاٍم اجتماعّي، ثم  ــّحة النظرة ال�ص ــلِّمون من حيُث املبداأ ب�صِ ي�ص
ــق االنقرا�س عن حياة  ــتثنائّي، واأّنه يف طري ــالم باأّنه نظاٌم ا�ص رون وجوَده يف االإ�ص ــربِّ ي
َر هذه الظروف التي تقوُم  نة، ثم يحاولون ح�صْ ر فقط يف ظروٍف معيَّ امل�صلمني، واأّنه مربَّ

ج الرجل على زوجته. بها احلاجُة الفعلية اأو ال�صرورُة الأن يتزوَّ
د الزوجات - كما  ــاًل عن اأّنه ال يوَجد اأ�صا�ٌس علمّي �صرعّي العتبار نظام تعدُّ وف�ص
ــالم - نظاماً ا�صتثنائياً ال ُيكن اأن َيت�صامح االإ�صالُم جتاَهه اإال يف ظّل  م يف االإ�ص هو منظَّ
ــرَبة يف تقديرهم؛ اإذ اإّنه ال  ــروط الواقعية التي جَتعُله حاجة معت ــْمَن ال�ص الظروف و�ص
ــهد  ــحابة والتابعني َي�ص ــو�ُس الثابتة وال تطبيُقها من ِقَبل الرعيل االأول من ال�ص الن�ص
ــن ُحجٍج عقلية  ــَبق - م ــَحّ ما اأوردُته - فيما �ص ــاًل عن ذلك؛ فاإنَّه اإذا �ص ــك، ف�ص لذل
ق امل�صلحَة العامة للمجتمع فقد كان  د الزوجات يف ذاته نظاٌم يحقِّ الإثبات اأّن نظاَم تعدُّ
َينبغي لهوؤالء الكّتاب اأن َيعتربوه نظاماً اجتماعياً �صاحلا، حقيقاً باأن ُيعَتّز به وال ُيعتَذَر 
هم ت�صجيَعه والدعوَة اإىل اإ�صاعته، بداًل من التنفرِي عنه، على اأّنه يف  عنه، واأن يكون همُّ
د الزوجات يف العامل  مة لتعدُّ ــني املحرِّ ــاالت التي ال يكون الدافُع فيها وراَء القوان احل
االإ�صالمي اتباَع ما َتهوى االأنف�ُس فاإّن الدافَع لها اّتباُع الظّن، واخل�صوُع لالأوهام، بداًل 
م  ــن البناء على احلقائق، واإجراِء املحاكمة العقلية لالأمور َقْبل احلكم عليها، ولو حكَّ م
د الزوجات  ُروا التناُق�َس العجيب بني حتِرمي تعدُّ ُعون لتلك القوانني العْقَل الأب�صَ ــرِّ امل�ص
جني بن�صاٍء خاِرَج نطاق الزوجية، عالقاٍت ُت�صِبه العالقَة  َوٍر من عالقات املتزوِّ واإباحِة �صُ
ــكلّي لَعْقد الزواج، والذي كان  ــيء اإال يف عَدِم ُوجود االإْجراء ال�ص الزوجية يف كلِّ �ص

�صَيحِمي حقوَق املراأة، وحقوَق ثمرِة عالقِتها بالرجل من االأوالد.
د  ــه جلرية تعدُّ ــة بُتهمة ارتكاِب ــخ�ُس للمحاكم م ال�ص ــا يقدَّ ــرُبز التناق�ُس عندم وَي
ــرعّي  الزوجات، فُتربئه املحكمُة اإذا عَجز االّدعاُء العام عن اإثبات وجوِد َعْقد زواج �ص
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ــت حالَة  يف احلالة، بحيُث يقوم الدليل على اأّن احلالَة حالُة زواج ينُعه القانون، ولي�ص
ِزنا ُيبيحها القانون!!.

ــرة: 11[، غايُتنا  ــون ﴿ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]البق ــك القوانني يقول عون لتل ــرِّ وامل�ص
ــذه القواننَي ُتهيِّئ لهم  ــا وحريتها، و﴿ ڻ ڻ ﴾ اأّن ه ــة حقوق املراأة وكرامته حماي
الظروَف الطبيعية حِلرماِن املراأة من حقوقها، ولتحديِد حريَّتها، وا�صتالِب كرامتها، وما 
كانت القواننُي الب�صرية اأبداً قادرًة على مغالبِة القوانني الطبيعية واإلغاِء اآثارها، ال �صّيما 
ــم فيه االأجهزُة امل�صوؤولة عن تنفيِذ القوانني بالَعْجز والتخلُّف والف�صاد،  �ِص يف جمتمٍع تتَّ

ى العامل االإ�صالمّي)22(. كما هو احلال يف اأغلِب املجتمعات فيما ُي�صمَّ
ــتندون اإىل  ودائماً كان هوؤالء الدعاُة اإىل اإباحِة ما حرم اهلل اأو حترمِي ما اأحلَّ اهلل َي�ص
ــا - واإىل تغيرِي الظروف  ــلحة العامة - كما يقدرونه ــة من امل�ص راٍت طويلٍة وعري�ص ــربِّ م
د  ــارَع احلكيم مل يكن عاملاً بامل�صتقبل، وال بتغريُّ الظروف، وال بتجدُّ والزمان، كاأّن ال�ص

تقديِر النا�س مل�صاحلهم تعاىل اهلل، ﴿ مج جح مح جخ ﴾ ]مرمي: 64[، ﴿ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ﴾ ]البقرة: 216[.

ــاِت  ــر اإّن الدرا�ص ــعودية يف الوقت احلا�ص ــال عامل من اململكة العربية ال�ص واإذا ق
ــعوديِة باالأجنبّي اأ�صرارا، واأّن  ــعوديِّ باالأجنبية اأو ال�ص والبحوث اأَثبتْت اأّن لزواج ال�ص
احلاجَة - يف هذا الزمان - ُتوِجُب حمايَة املواطنات ال�صعوديات من ال�صرر، وبناًء على 
ــات والعقاِب عليها = فاأيُّ ُحّجٍة  ذلك توَجد اإمكانيٌة للفتوى بتحرمِي مثل هذه املمار�ص
ــعي القوانني العلمانية اإّن  ــفهاء من وا�ص وجيهة َتبقى ملثل هذا العامل يف اأن يقول لل�ص
ــم - احلقَّ يف اإعادة تقومي ما اأباَحُه اهلل يف الزواج، واإّن يل - دونَكم - اخِلربَة  يل - دونَك
مبا َي�صُلح للنا�س، ويل - ولي�س لكم - احلكمُة يف تقدير مدى حاجِة املواطنات للحماية 

من اأ�صراِر هذا النوع اأو ذاك من الزواج؟
ــلطَة اإعادِة تنظيم مثل هذه االأمور وتعقيِبه على اأحكام  ــان اأّن له �ص فدعوى االإن�ص
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ــرمي يف هذه االأمور، عّما  ــماح بتعديل حدود االإباحة والتح ــاُهُله يف ال�ص اهلل فيها، وت�ص
ناً  ُد جمتمعاً معيَّ ر�َصمه العليُم احلكيم اللطيُف اخلبري = فتُح الباب ل�صرٍّ م�صتطري، ال يهدِّ

د االإ�صالم)26(. فح�ْصُب بل يهدِّ
* * * * * *

ــدُّ م�صلحة  ــيِّئ، و�ص د الزوجات نظاٌم اجتماعيٌّ �ص ــائد باأّن نظام تعدُّ اإّن الوْهم ال�ص
املجتمع، وقد اخرتعه الرجُل ا�صتجابًة لهواه وُمْتعِته، واأّنه َمظهر ال�صتعالء الرجل على 
ــقائها، واالإحلاَح على َتكراِر هذه  ــَبٌب ل�ص املراأة، ُمنتِق�ٌس حلقوقها، ُمهني لكرامتها، و�ص
ــائل االإعالم = كلُّ  د الزوجات يف الندوات واملوؤمترات وو�ص ــى نظام تعدُّ االأحكام عل
د الزوجات  ــرين الَوْح�صة جُتاَه نظاِم تعدُّ ــالميني املعا�ص ذلك اأَوجد لدى الكّتاب االإ�ص
ــام هلل، والتفكرِي واالختبار  ــوابطه، دون ماولٍة منهم للقي ــرع و�ص املحكوِم بُقيود ال�ص
ــا اإذا كانت هذه  ــَبقة على النظام، وحتديِد م ــادّي لهذه االأحكام امل�ص ــوعّي احلي املو�ص
ــائدة يف اأذهان النا�س وعلى األ�صنتهم، اأو نتيجًة  ــائعة ال�ص االأحكاُم نتيجَة االأفكار ال�ص
ْوء الواقع وجَتاِرب االأمُم، وعدِم االن�صياق  للمحاَكمة العقلية، والبحِث عن امل�صالح يف �صَ

مع الهوى والعاطفة وال�صعارات اخلادعة.
وراأَينا الكتاباِت املعا�صرة يف الدفاع عن االإ�صالم َتن�صاق مع االأفكاِر الوهمية ال�صائعة 
ه من حيُث املبَداأ غرَي مرغوب فيه، واإمّنا يكون م�صروعاً على  د الزوجات، فَتعترِبُ عن تعدُّ
ُر  نة جَتعُله ا�صتجابًة حلاجٍة حقيقيٍة وفعلية تربِّ ــتثناء، وحيُث توَجد ظروٌف معيَّ وجِه اال�ص
ــتثناء، واأّنه ال ينبغي اأن يكون الدافُع اإليه الرغبَة الطبيعية للرجل يف اال�صتمتاع،  اال�ص
ر فاإّنه ال يوَجد من ن�صو�س ال�صرع ما ُي�صِند هذا االجّتاه، وهْدُي  ــَب علمي القا�صِ وح�َص

اخللفاء الرا�صدين واالأئمة املهديني - كما َي�صهد التاريُخ ال�صادق - على خالِفه.
ــمه  ــّح ما اأطْلُت اجلداَل فيه واالحتجاَج عليه من اأّن هذا النظاَم - كما ر�َص اإذا �ص
ــوء  ــالح، لي�س فقط الأّن اأيَّ بديل عنه - يف �ص ــاٌم اجتماعّي �ص ــرع احلكيم - نظ ال�ص
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ق م�صلحَة املراأة مْثَل  ــاده؛ بل الأّنه يحقِّ ــة الواقع - �صارٌّ باملجتمع عامٌل على ف�ص درا�ص
ــلحَة الرجل اأو اأكرث، وَي�صمُن للمراأة من العدل واحلرية والوفاء بحقوقها  ُق م�ص ما يحقِّ

ُمه االإ�صالم. د الزوجات كما ينظِّ الطبيعية ما َيُفوت عليها يف ظلِّ اأنظمٍة متَنُع تعدُّ
ق اآثاَرُه النافعة ب�صرف النظر عن دوافع  واإذا �صَحّ ما ُذكر فاإّن هذا النظاَم �صوف يحقِّ
ــالح، ب�صرف  الرجل للزواج، وهذا متاماً مثُل الزواج بحدِّ ذاته؛ فهو نظاٌم اجتماعيٌّ �ص
النظر عن العامل النف�صّي الذي دَفع الرجَل للزواج، اإذا مل يكن هذا العامُل النف�صيُّ 

عاماًل �صّيئا.
ــلبياُته،  ــّك �َص ــالح - له بال �ص د الزوجات - كاأيِّ نظام اجتماعّي �ص ــام تعدُّ اإّن نظ
لبيات راجٌع اإىل طبيعته، ولكنها حينئٍذ ال ُتوِجب اإلغاءه، اإال لو كانت  وبع�ُس هذه ال�صَّ
ها راجٌع اإىل اإ�صاءة ا�صتعمال الب�صر، وهذه  َترَجُح على اإيجابياته، وهذا غرُي واقع، وبع�صُ
اأي�صاً ال ُتعاَلج باإلغاء النظام، واإمّنا بالعمل على حْمل االإن�صان امل�صلم على عَدم اإ�صاءة 

ا�صتعمال النظام.
وبناًء على ما تقدم فاإّنه لي�س من العدل اأن ُيرَتك النا�ُس لالأوهام واالأفكار اخُلرافية 
وا  ــاوُتها، واأن ُيَوعَّ ــف عن اأعُينهم ِغ�ص د الزوجات، ويكوُن الواجُب اأن ُيك�َص حول تعدُّ
ــائُل الدعوة عاجزًة عن القيام بَدْوٍر فاعٍل يف  باحلقائق عن هذا النظام. واإذا كانت و�ص
ــميِنها مناهَج  ــوؤولٌة عن ت�ص ــوؤولَة عن الرتبية والتعليم م�ص هذا املجال فاإّن اجلهاِت امل�ص

ُز بني االأوهام واحلقائق، يف هذا النظاِم وغرِيه من االأنظمة االجتماعية. التعليم ما ُييِّ
ا اأّن نظرة الغرب اإىل نظام  ل واالحتكام للنظر املنطقّي والعقلّي َيظهر جليًّ ــد التاأمُّ وعن
راُت الناجتة عن املوروثات الثقافية،  د الزوجات - كما هو يف االإ�صالم - اأ�صا�ُصها الت�صوُّ تعدُّ
ــلحِة االجتماعية العملية.  ــها املنطَق واملحاكمَة العقلية، اأو اعتباراِت امل�ص ولي�س اأ�صا�ُص
ِر  ــئٌة فقط عن التاأثُّ ــرين نا�ص ــلمني املعا�ص ــلبيُة لهذا النظام لدى بع�ِس امل�ص والنظرُة ال�ّص

رات الغربية، واالنخداِع بتحقري الَغْرب لهذا النظام عند امل�صلمني وعيِبهم به. بالت�صوُّ
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د الزوجات ُيقاد  لبية جُتاَه تعدُّ اللة على اأّن الغرب يف نظرته ال�صَّ ولي�س اأو�صَح يف الدَّ
ــة وغلبِة املوروث الثقايّف، ولي�س بالتفكري املنطقّي اأو االختبار العملّي  بالهوى والعاطف
ــلوًكا  ــَح يف الداللة على ذلك من اأّن الغرب َيقبُل - قانونًا و�ص ــالح، لي�س اأو�ص للم�ص
ــا - اأن تقوم خارَج العالقة الزوجية عالقٌة بني الزوج وامراأة اأخرى )خليلٍة اأو  اجتماعي
ــيء عدا انعداِم العقِد ال�صْكلّي للزواج، وعدا اأّن  اأكرث( مُتاِثل عالقَة الزوجية يف كلِّ �ص
ــمُنها  اخلليلَة اأو ثمرَة عالقة الزوج بها - اأي االأوالد - مرومون من احلقوق التي َي�ص
ــتثناء ما ُيحاول القانوُن بني حالٍة  ــرعيني، با�ص ــرعية واالأوالِد ال�ص القانوُن للزوجِة ال�ص

واأُخرى ووقٍت واآَخر اأن ُيعاجله.
د الزوجات اأو  ــدُّ ــى رْف�ِس الغرب لتع ــس هناك ما يدلُّ عل ــن ناحيٍة اأخرى فلي� وم
َحاقيات الذي �صاع  ــّي ال�صاّذ، )زواِج اللُّوطّيني وال�صِّ االأزواج يف حاالت الزواج اجلن�ص

ا يف عدٍد من بلدان الغرب(. واعُترِب قانونيًّ
ِد الزوجات لي�صت َمبنّيًة على اأ�صا�ٍس  وكلُّ ما �صَبق يدلُّ على اأّن نظرَة الغرب لتعدُّ
ــايّف، ولذا فاإّن من  ِد املوروث الثق ــة، واإمنا على جمرَّ ــلحة االجتماعي من املنطق اأو امل�ص
ــوروُث الثقايّف ياأُخذ  ــالمية - لي�س له هذا امل ــق اأّن جُمتمعا - كاملجتمعات االإ�ص احُلْم

ا باأّن هذه النتيجَة ُموِجب التفكرِي املو�صوعّي ال�صليم. نتيجَته تقليًدا اأعمى، وظنًّ
د الزوجات �َصلبيات كاأيِّ نظاٍم من �صوؤون احلياة، وحتى الزواج  ــّك اأّن لتعدُّ وال �ص
ج زوُجها  ــن اأن يتزوَّ ــَرَه للزوجة يف الغالب م ــّك اأنه ال اأَك ــلبيات، وال �ص بواحدٍة له �َص
عليها، ولكّن النُظَم االجتماعيَة ال�صاحلة ال ُتبَنى على عواطِف الرغبة والكراهَية، واإمّنا 

تُبنَى على املنطقِ وامل�صلحةِ العمليّة)48(.
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العمُل اخلريّي

ــتاين الأزمة الرجل املعا�صر الاّلديني قال: »اإّن مَور االأزمة  يف حتليِل األربت اآين�ص
ــخيم  ــلة بني الفرد واجلماعة، اإّن موقف الفرد من اجلماعة َيحِمُله على ت�ص يتعّلُق بال�صِّ
ــَعُف - تتدهَور �صيًئا  دوافعه الفردية يف حنِي اأّن دوافَعه االجتماعية - وهي بالطبع اأ�ص
ون - وهم �ُصجناء اأنانيتهم من حيُث ال يعلمون - اأّنهم يعي�صون  ف�صيًئا، اإّن النا�س ُيِح�صُّ
ــاَن ال  ــتمتاع باحلياة االجتماعية، والواقُع اأّن االإن�ص يف قَلٍق وُعزلة، مُرومني من اال�ص
ِرها - َمعًنى اإال اإذا اأَعطى من نف�صه للمجتمع«. ي�صتطيع اأن َيِجَد حلياته - بالرغم من ِق�صَ
ــان لي�س فقط فكرًة فل�صفية،  ــِفه حاجًة اأ�صا�صية لالإن�ص عّي« بو�ص واإّن »البذل التطوُّ
ــايّن يف كلِّ زمان ومكان،  ــلوك االإن�ص ــل هو حقيقٌة علمية Scientific تتجلَّى يف ال�ص ب
ــان بل من اأولويات هذه  عّي« لي�س فقط من حقوِق االإن�ص هذا َيعني اأّن »البذل التطوُّ

احلقوق.
ــلم فلي�س االأمُر قا�صًرا على ذلك، بل نعِرف اأنه عندما  ــان امل�ص وفيما يتعلَُّق باالإن�ص
ــوُل مْثَل ما يقول  ــالم« يق ــلُم اأن ُيعربِّ يف كلمات ُموَجزة عن »االإ�ص ــد العامِل امل�ص يري
ــّق، ورحمِة اخللق«، اأو كما  ين كلُّه َيدور على االإخال�ِس للح ــُن تيمّية: »الدِّ ــاُم اب االإم
ــفقُة على خْلِق اهلل«، اأو  ــاُم الرازّي: »جمامُع الطاعات تعظيُم اأمِر اهلل، وال�ص يقول االإم
ف: »اإقامُة اأمر اهلل وتعظيُم نهيه،  كما يقول االإماُم الهَرويُّ عن البدايات يف عْلِم الت�صوُّ

وال�صفقُة على العامَل«)2(.
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1- البذُل التطّوعّي:

ــة »دخل الفرد«  ــُدون عدَم اقتناعهم بكفاي ــية ُيب ــا فتئ اخُلرباء منُذ العقود املا�ص م
دقا، فاجّتهوا  ــارّي، ولذلك راحوا َيبحثون عن معايرَي اأكرَث ِدّقًة و�صِ م احل�ص ِمعياراً للتقدُّ
اإىل املعيار »االإن�صاين« الذي َيعني اأنه كلَّما كانت البلُد اأن�صَع �ِصجالًّ يف حماية حقوق 
ًما  االإن�صان، واأكرَث اهتماماً بامل�صلحة العامة »والبذل التطّوعّي« َوجب اعتباُرها اأكرَث تقدُّ

ا يف اأوربا. ًما وُرِقيًّ لَّم احل�صارّي، ولذا اعَتربوا ال�صويد البلَد االأكرَث تقدُّ يف ال�صُّ
ــ�س فكتور فرانكل مدر�صَة ِفيّنا الثالثة للعالج النف�صّي - بعد مدر�َصَتْي  وعندما اأ�صَّ
ــّي  ــا�ِس نظرية فرانكل يف الدافع االأ�صا�ص ــُة على اأ�ص فرويد واأدلر - قامت هذه املدر�ص
ــلوك الب�صرّي، هذا الدافُع عند فرانكل يختلُف عن الدافع عند فرويد )الرغبة يف  لل�صُّ
ــّذة(، اأو عند اأدلر )الرغبة يف القّوة(؛ فهو عند فرانكل »)الرغبة يف اأن يكون للحياة  اللَّ
ــلوك  ــو ال َيرى )اللذة( الهدَف الدافَع لل�صُّ ــى: To find a meaning of life( فه َمعن
ــيلَة اإليه، ويرى اأّن  ــلوك بل الو�ص بل نتيجَة حتقيِقه، كما ال يرى )القوَة( الغايَة من ال�صُّ
ــُل املجتمُع  ّذِة والقّوِة الغلبة، فَي�صِ ــية حينما تكوُن للَّ ُل اإىل احلالة املَر�ص ــَع يتحوَّ املجتم
اإىل حالة )الفراغ الوجودّي Existential Vacuum(، وَيرى اأّن لالإن�صان اأبعاداً ثالثة: 
ــي Spirit(، واأّن الُبْعَد االأخري هو  ــث النزوع اخللق ــم، والعقل، والوجدان )مبع اجل�ص
ُنه من جتاُوِز الّرَغبات  الذي َيجعُل االإن�صاَن قادراً على امتالك َمعنى احلياة، وِمن َثّم ُيكِّ
ــامي النف�صّي Self-transcendence(، واأّن ُوجوَد ال�صخ�ِس  الغريزيِة اإىل مرحلة )الت�ص
َمعنًى للحياة َيتطلَُّب ال َمالَة جتاُوَز االنحبا�ِس يف ذاِته اإىل االنعتاق خارَجها، وبقْدِر ما 

ق ذاَته. َيبُذل من نف�صه وُيعِطى منها لغرِيِه اأو لق�صّيٍة ّما بَقْدِر ما ُيحقِّ
ــق Actualize العوامَل  ــس: »اإّن الفرَد ُيِكن اأن يحقِّ ــا يقوُل اأحُد علماِء النف� وكم
ــيئاً  ــيته فقْط من خالِل العامل اخلارجّي، اأي من خالِل اأن َيبُذَل �ص اخلاّلقَة يف �صخ�ص

ّما من نف�صه للنا�س«.
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ــهولِة  ــتِنُد اإليه، ويف �ُص ــّوِة املنِطق الذي َت�ص ــكل َتظَهُر يف ق ــِة فران ــَة نظري اإّن اأهمي
ِه لنظرّياِت التحليل  اال�صتدالِل عليها من واقع احلياة، ويف ا�صتع�صاِئها على النْقِد املوجَّ

النف�صّي االأُخرى.
ــا لوَجْدنا  ــدة االأمريكية اأُمنوذًج ــات املتح ــو اأَخْذنا الوالي ــذا املعيار ل ــداق ه وِم�ص
ــٌة واحدٌة غرُي  ــيب كل 200 فرد من ال�صكان موؤ�ّص�ص ــري اإىل اأّن ن�ص ــاءاِت ُت�ص االإح�ص
ــمية لعام 2010م فاإّن من بني كلِّ اأربعة  ــة، واأنه َوْفَق التقديرات االأمريكية الر�ص ربحي
من ال�صّكان يف الواليات املتحدة واحًدا منهم َيبُذل فرتًة من ُعمره يف البذل التطّوعّي، 
عّي للمواطنني االأمريكيني تزيد على 8 بليون �صاعة  واأّن جمموَع �صاعات العمل التطوُّ
ــات النفع العاّم يف اأمريكا  م ــاءات االأخرى اأّن دْخل منظَّ عمل، وُتظِهر بع�ُس االإح�ص
لعام 2010م بلغ 1،5 تريليون دوالر، اأْي ما ُيعادل 10% من الدْخل القومّي الأمريكا، 
مات  ــل على ما يزيد على 35% من م�صاهمة املواطنني ملنظَّ واأّن املنظماِت الدينيَة حت�صُ

النفع العام، وُجزٌء كبري من هذه املبالغ ُي�صرف على الدعوة يف اخلارج »التن�صري«)2(.
* * * * * *

ــان لي�س فقط  ــية لالإن�ص ــِفه حاجًة اأ�صا�ص عّي« بو�ص َمْغزى ما تقّدم اأّن »البذل التطوُّ
ــلوك االإن�صايّن يف كلِّ  ــفية، بل هو حقيقٌة علمية Scientific تتجلَّى يف ال�ص فكرًة فل�ص
ــان بل  ــّي« لي�س فقط من حقوِق االإن�ص ع ــي اأّن »البذل التطوُّ ــان ومكان، هذا َيعن زم
ــة هذا  ــان يف ممار�ص ية االإن�ص ــن اأولويات هذه احلقوق، وذلك َيعني اأّن اأيَّ حتديٍد حلرِّ م
ــان  َد انتهاٍك حلرية االإن�ص ل جمرَّ ــكِّ احلّق، واأيَّ حدٍّ من اإمكانياته يف حتقيق ذلك ال ُي�ص

ال�صخ�صية، بل انتهاكاً حلقٍّ اأ�صا�صيٍّ من حقوقه.
ــلم فلي�س االأمُر قا�صًرا على ذلك، بل نعِرف اأنه عندما  ــان امل�ص وفيما يتعلَُّق باالإن�ص
ــوُل مْثَل ما يقول  ــالم« يق ــلُم اأن ُيعربِّ يف كلمات ُموَجزة عن »االإ�ص ــد العامِل امل�ص يري
ــسِ للحّق، ورحمِة اخللق(، اأو كما  ين كلُّه َيدور على االإخال� ــاُم ابُن تيمّية: )الدِّ االإم
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ــفقُة على خْلِق اهلل(، اأو  ــول االإماُم الرازّي: )جمامُع الطاعات تعظيُم اأمِر اهلل، وال�ص يق
ف: )اإقامُة اأمر اهلل وتعظيُم نهيه،  كما يقول االإماُم الهَرويُّ عن البدايات يف عْلِم الت�صوُّ

وال�صفقُة على العامَل(.
ويف القراآن الكرمي تواِجُهنا مْثُل هذه ال�صورة الرائعة: ﴿ ې ې ى ى 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾ ]احل�صر: 9[، 
د ُقْطب يف ظالل القراآن عنَد تف�صرِيه اجلملَة االأخرية من االآية الكرية: )فهذا  يقوُل �صيِّ
ُق عن كلِّ خري؛ الأّن اخلرَي بْذٌل يف �صورٍة من ال�صور، بذٌل  ال�صحُّ �صّح النف�س هو املعوِّ
ــاء، وما يكن  يف املال، وبْذٌل يف العاطفة، وبذٌل يف اجُلهد، وبذٌل يف احلياة عند االقت�ص
اأن ي�صَنَع اخلرَي �صحيٌح َيُهمُّ دائًما اأن ياأُخذ وال َيُهمُّ مّرًة اأن ُيعطي، ومن ُيوَق �ُصحَّ نف�صه 

َق عن اخلري، فانطَلَق اإليه ُمعطيا باذاًل كريا(. فقد ُوِقَي هذا املعوِّ
عّي«  ر »البذل التطوُّ ح مدى جتذُّ م يف الفقرة ال�صابقة، ويف هذه الفقرة، ُيو�صِّ وما تقدَّ

يف �صخ�صية االإن�صان امل�صلم)2(.
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2- الوقف:

ــلمون بالوقف اأعظَم ُمع�صلٍة اقت�صادية واَجهْت وال تزاُل تواِجُه الب�صرية؛  حّل امل�ص
ُز  ــُة اإىل امللكية العامة؟ اأم تتحيَّ ُه دائما: هل تّتِجُه الدول ــوؤال االأََزيّل يوجَّ ــال يزاُل ال�ص ف
ــمالية، وواَجَهْت ويالِت  ــريُة بني ال�صيوعية، والراأ�ص للملكية الفردية؟، تذبَذَبت الب�ص

النظامني!.
وبالرغم من تدهُوِر الدولِة االإ�صالمية فقد بِقَيت احل�صارُة االإ�صالمية را�صخًة تزَدِهُر 

ِل نظام الوقف. وتنمو، وكان ذلك بف�صِل اهلل على امل�صلمني، ثم بف�صْ
ِر احل�صارُة  ُنون يف تنفيذها، مل تتاأثَّ فباالأوقاف التي ظلَّ الواجدون من امل�صلمني يتفنَّ
َول اأو �صقوِطها، بل ا�صتطاعْت اأن تقاِوم  ــلمة بقياِم الدُّ ــالمية وال املجتمعاُت امل�ص االإ�ص
ــت الجتياح ال�صليبيني، والتتار، وظلَّت مقاَومُة  �صَ الغْزَو اخلارجيَّ الطاغي، حينما تعرَّ

احل�صارة االإ�صالمية لهذا االجتياح مَثاًل نادراً يف تاريخ الب�صرية.
ــي قام عليها،  ــلمني املبادُئ الت ــى فاعلية نظام الوقف يف حياة امل�ص ــاعد عل لقد �ص

ها: واأهمُّ
َق بهذا املبداإِ حمايُة الوقف وعدُم  ــل الوقف، وقد حتقَّ ِف يف اأ�ص ــرُّ 1- امتناُع الت�ص

تعري�صه لَطْي�ِس املتولِّني عليه اأو �ُصوِء نّيتهم.
ــْرَط الواقف ال�صحيح ِمْثُل حْكم ال�صارع«،  ــتقّر لدى الفقهاء من اأّن »�ص 2- ما ا�ص
ــْرف وْقِفه يف  ــتمراِر �صَ ــاُن الواقف اإىل ا�ص ــُة الوقف، واطمئن ــك حماي ــت بذل َق فتحقَّ

ه وُيعَنى بها. االأغرا�س التي تهمُّ
ل  ــف من تدخُّ ــك حمايُة الوق َقت بذل ــاف، فتحقَّ ــاء على االأوق ــُة الق�ص 3- والي

ال�صلطات االإدارية احلكومية.
ــَدقُّ يف نَْع�س  ــماًرا ُي ــُخ اأّن اأيَّ اخالل مببداإٍ من هذه املبادئ كان ِم�ص ــت التاري اأَثب
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َول اال�صتعمارية على بالد امل�صلمني يف القرننَْي املا�صيني  الوقف!، فحينما ا�صَتْولت الدُّ
ــِمه على نتيجِة ال�صراع الثقايّف  ــراع ال�صيا�صيَّ َيعتِمُد يف َح�ْص - وكانت ُتدِرك اأّن ال�ص
ــارّي - كان همُّ اال�صتعماِر االأّوُل الق�صاَء على احل�صارة االإ�صالمية، اأو اإ�صعاَفها  واحل�ص
اإىل اأق�صى درجٍة ممكنة، ومَلّا كان الوقُف هو �َصَنَد احل�صارِة االإ�صالمية واأ�صا�َس قّوِتها كان 

ه امل�صتعمُر اإىل اإ�صعاِف نظام الوقف اأو الق�صاِء عليه. من الطبيعيِّ اأن يتوجَّ
ــّي؛ متهيًدا  ــال التنظيم االإدارّي احلكوم ــك اإدخاَلُه يف جم ــيلُته يف ذل وكانت و�ص
ــُة نتائَجها، فُق�صي على  َقت هذه ال�صيا�ص ــلطِة االإدارة و�صيطرِتها، وحقَّ ِعه حتت �ُص لو�صْ

نظام الوقف تقريًبا يف العامل االإ�صالمّي اأو �ُصّلت فعاليُته.
ــالمّي حتى َبْعد زوال  ــوؤومة يف بلدان العامل االإ�ص ــتمرَّت هذه ال�صيا�صُة امل�ص وا�ص
ــاديُّ  ــتعماُر االقت�ص ــن َبِقي اال�ص ــكرّي، ولك ــتعماُر الع�ص ــرَّ اال�ص ــتعمار)56(. م اال�ص

واال�صتعماُر الثقايّف)24(.
ــر العربية، اإىل �صدور نظاٍم َيق�صى بتحويل االأوقاف يف  وانتهى االأمُر يف بالد كم�ص
ــة عامة، ت�صَمُل �صلطُتها كلَّ االأوقاف يف اجلمهورية  �ص ــر العربية اإىل موؤ�صَّ جمهورية م�ص
ــاحُبه وَيجعُل  عدا االأوقاَف التابعة لهيئة اأوقاف االأقباط، وعدا الوقَف الذي ُيوقفه �ص
ظارَة له وذلك مّدة حياته، وعندما يوُت يعود اإىل املوؤ�ّص�صة العامة. وا�صٌح اأّن النتيجة  النِّ
ــوُعه لكلِّ م�صاوئ البريوقراطية، والعجِز االإداري، واأ�صواأُ  العملية لهذا النظام هي خ�ص
ــف ما داموا َيعِرفون اأنه  ــاط للوق ــن هذا كلِّه قياُم رادٍع فّعال َينع اأهَل اخلري من الن�ص م

�صيوؤوُل اإىل االإدارة احلكومية التي اإن َوِثقوا باأمانتها فاإنهم ال َيثقون بكفايتها.
ــياَق وراَء العبارات، والتقليَد االأعمى، واالنقياَد  ــعارات، واالن�ص اإّن االغرتاَر بال�ص
لالآراء ال�صائعة بدون اإعمال العقل والتفكري املو�صوعي، والغفلَة عن موِجبات العلم = 
لَّ �صعُينا  َن لنا �ُصوَء اأعمالنا فرناها ح�صنة، فَي�صِ ــائٌع مع االأ�صف، خليٌق باأن ُيزيِّ مَر�ٌس �ص

نعا. يف احلياة ونحن نح�َصب اأننا ُنح�صن �صُ



الرق االجتماعي

- 265 -

ــاة الدنيا - ممن  ــهم وَعِلموا ظاهراً من احلي ــاإّن َمن اأُعُطوا احلكمَة يف معا�ص ــذا ف وله
مَة - قد انتبهوا لهذا االأمر، فَحِذُروه اأ�صدَّ احلَذر. َول املتقدِّ ونهم الدُّ ُي�صمُّ

ــاِت املتحدة  ــدة الربيطانية والوالي ــِة املتح ــال: يوَجد يف اململك ــبيل املث وعلى �ص
َوِل التي َي�ُصود فيها النظام القانويّن االإنلو�صك�صوين نظاٌم ُي�صبه الوقَف  االأمريكية والدُّ
ِل يف  ت حكوماُت هذه البلدان على عدم التدخُّ ــمى )تر�صت Trust(، وقد حَر�صَ ي�ص
ــة، واملعاونة، وجتميِع  ــوٍع من االإدارة َيهتمُّ بالرقاب ــرت على اإيجاِد ن هذا النظام، واقَت�صَ
املعلومات، وَتقدِيها لذوي العالقات، واأَْبقت لهذا النظام ُخ�صو�صّيته وفرديَته، وحِذَرت 
ــًعا لبيان نتائج هذه ال�صيا�صة احلكيمة، والتي  �ص ل يف اإدارته، ولي�س املجاُل متَّ اأن تتدخَّ
ك، ومواجهُة حاجات  ــه على التحرُّ ــاُع نطاقه، وُقدرُت ُر هذا النظام، واتِّ�ص ها تطوُّ من اأهمِّ

املجتمع املختلفة، واملتعددة واملتغرية.
ج العقلّي و�صهولِة االّطالع على جتاِرب االآخرين  �صْ األي�س من املحزن اأننا يف ع�صِر النُّ
ــائعة، عاجزين عن  ــام، عبيداً لالأفكار ال�ص ــرى لالأوه �ْص ــائبها وخاطئها - نَظلُّ اأَ - �ص
لبيات، وال نَ�صمع من كلِّ ناعٍق اإال الدعاء والنداء)56(. الرتجيح بني االإيجابيات وال�صَّ
وعندما اأغار امل�صتعمرون على العامل االإ�صالمّي كانوا َيعِرفون اأّن قّوَته احلقيقيَة َتكُمُن 
هوا اإىل اإ�صعافها بو�صائَل خمتلفة، وملا كان معروفاً َدوُر  يف قّوِته املعنوية )االإ�صالم(، فتوجَّ
ــة، وكانوا يعرفون اأّن هذا النظاَم  ــاد يف وجود القوة املعنوي النظام الوقفّي ونظام االإر�ص
د الفقهاء يف احلكم بعَدِم قابلية االأ�صول الوقفّية للت�صرف، وباأّن  اكت�صب قّوَته من ت�صدُّ
ــْرَط الواقف ال�صحيح ِمْثُل ُحْكم ال�صارع، و�صماُن ذلك بعَدِم اإعطاء ُفر�صة لالإدارة  �ص
ــِر الوالية على االأوقاف يف جهاز الق�صاء كان  ل يف هذا النظام بح�صْ التنفيذية بالتدخُّ
ل يف النظام الوقفّي  اخلطُّ االأ�صا�صّي لال�صتعمار هو متكنَي االإدارة التنفيذية من التدخُّ
ــت احلكوماُت العلمانية  ــتجّدة، وخَلَف ــة احلاجة للتنظيم ومواجهة احلاجات امل�ص بحّج
�صة  ــر اإىل تاأميم االأوقاف، باإن�صاء موؤ�صَّ ــتعماَر يف هذا االجّتاه، حتى اأّدت مبْثِل م�ص اال�ص
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عامة َي�صمل �صلطاُنها كلَّ االأوقاف يف م�صر )عدا اأوقاَف االأقباط، وعدا االأوقاَف التي 
ظارة لنف�صه، وذلك مّدة حياته فقط(. ُيوقفها �صاحُبها ب�صرط النِّ

ــَة العامة بعد ذلك ال�صلطَة التقديرية فيما يتعلَّق بالت�صرف  وُيعطي القانون املوؤ�ّص�ص
يف الوقف، ويف تعديل �صروط الواقف.

ويف عقيدة امل�صلم اأّن اأيَّ ُجهد ُيبَذل للنفع العاّم مع االإخال�س هو من �صبيل اهلل، 
َد عليه،  ــَفُه اهلل به يف القراآن، وتوعَّ ــّد عن �صبيل اهلل باأيِّ وجٍه َي�صتحق ما و�ص واأّن ال�ص
ــكني، فكيف مبن  ــون نََعى على َمن ال َيُح�سُّ على طعام امل�ص ــورة الفجر واملاع ففي �ص
ة النفِع به من اأَ�صنع  ق اإطعاَمه، لقد اأو�صح القراآُن اأّن مْنَع االإن�صان من العبادة اخلا�صّ ُيعوِّ

ى نفُعها اإىل الغري. الظلم، فكيف مبْنِع العبادة التي َيتعدَّ
ــا عن اآثار  ــا يغُفُل اأهُل بلٍد عن هذا اجلانب فال ُيْقَدُر َقْدَره فقد َيغُفلون اأي�ص وعندم
ــالمته، لي�س االأمُر قا�صًرا على  ــتقراِره و�ص رة على اأْمِن املجتمع وا�ص ــع املدمِّ هذا الو�ص
ــواٍء وتعليم، وتهيئٍة  ــر من طعاٍم وغذاء، واإي ــية للب�َص تعويق مواَجهة احلاجات االأ�صا�ص
ــبابهم - الذين مَتالأ قلوَبهم وخُميِّالِتهم  ــّيما �ص للعي�س الكرمي، بل حرماَن النا�س وال�ص
ــّي بالبْذِل للغري - من املجاالت النافعة  ــاُء النف�ص ــواُق اإىل املُثِل العليا، واالإر�ص االأ�ص
ــا�ُس بالفراغ Existential Vacuum واحلرماُن من البْذِل  ــليمة، فَيدَفُعهم االإح�ص ال�ص

للغري واحلاجُة النف�صية امللّحة مللِئه اإىل جماالٍت قد ال تكون نافعًة وال �صليمة.
مغزى ما تقدم اأّن البْذَل التطوعّي يف �صبيل النفع العاّم يف جانب االإن�صان امل�صلم 
لي�س فقط و�صيلًة لالإر�صاء النف�صّي، وِمن َثّم تلبيٌة حلاجة طبيعية لالإن�صان ال�صوّي، بل 

هو عبادٌة و�َصوٌق اإىل ر�صى اهلل، وتلبيٌة لنداٍء ُملحٍّ من ال�صمري والوجدان.
ــان امل�صلم يف ممار�صة البذل التطوعّي للنفع  ــة االإن�ص وهذا َيعني اأّن اأيَّ حتديٍد لُفر�ص
ــية واملدنية بل انتهاًكا حلقِّ االإن�صان  َد انتهاك للحرية ال�صخ�ص العام لن يكون فقط جمرَّ

يف حرية العبادة، وحرية ال�صمري)2(.
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�شاُت اخلريية: 3- املوؤ�شَّ

ــيٍة اأَْدخَلها يف حا�صوبه ال�صخ�صّي،  ــع فر�ص ــنواٍت ُعِنَي اأحُد الباحثني بو�صْ قبَل �ص
ــلٌة بهذه الفر�صية، وكان  ــد االأحداَث وت�صريحاِت ال�صيا�صيني التي لها �ص وظلَّ ير�صُ
ــيَة يف �صْكل هَرم  ــيَته!، لقد َبنى هذه الفر�ص َيْدَه�ُس كيف اأّن الوقائَع ظلَّت توؤيِّد فر�ص
ــات  ــات اخلريية واملوؤ�ّص�ص ــط املوؤ�ّص�ص ُكتب على ثلثه االأعلى اجلهاد، وعلى ُثلثه االأو�ص
ــالم - يف �صراع  املالية، وعلى قاعدِته الِقَيم واملبادئ، وقد افرَت�س اأّن الغاَرَة على االإ�ص
ــوف يكون هدُفها االأوُل اجلهاد، وهدُفها االأخري الِقَيَم واملبادَئ ُمروراً  ــارات - �ص احل�ص

باملوؤ�ّص�صات اخلريية واملالية)29(.
ــيوع واالنت�صار يف وقٍت  ورمبا مل يحُدث يف التاريخ من قبُل اأّن كذبًة بلغت من ال�ص
ر بها يف  ــرَّ ــيَعها اأبلُغ َمن ت�ص ق بها املظلومون بها، واأن ُي�ص ــدِّ ــرٍي - اإىل درجِة اأن ي�ص ق�ص
ــا قراراٌت َدْولية وقومية،  ــم الدينية والوطنية، واإىل درجِة اأن ُبنيت عليه جوانب حياِته
�صاِت اخلرييَة  رُة مئاِت االألوف من االأبرياء - مثُل كذبة اأّن املوؤ�صَّ ــراُرها املدمِّ ونالت اأ�ص
ٍد اأن�صطًة  ٍد اأو غرِي ق�صْ ــالميَة وبخا�صٍة ال�صعودية َدعمْت يف �صكٍل اأو اآَخَر عن َق�صْ االإ�ص

اإرهابية)53(.
ــيِح  ــس العراقي يف عام 2003م وتر�ص ــريع على اجلي� ــهل ال�ص ــاِر ال�ص  بعد االنت�ص
ــرق االأو�صط  ط لل�ص ــلة التغيري املخطَّ ــعودية لتُكون حْلقًة يف �صل�ص اململكة العربية ال�ص
بداأَِت االإدارة االأمريكية ن�صاًطا مموًما الإقناع الراأي العاّم املحلّي والدويّل باأّن اململكة 
ــاتها اخلريية خَطٌر على »ال�صالم العاملّي«؛ اإذ  �ص تها« وموؤ�صَّ ــعودية بـ »اأُ�صوليَّ العربية ال�ص

ُل بيئًة �صاحلة الإنتاج االإرهاب واأعماِل العنف. متثِّ
ِت االإدارُة االأمريكية  ومل َيقت�صِر االأمُر على ت�صخري االإعالم لهذا الغَر�س بل اهتمَّ
ــل االإدارة االأمريكية ومن  ــُهوٍد - من داخ ــتماع ل�ُص ــغاِل جلان الكونر�س باال�ص باإ�ص
ــي تُهبُّ من  ــالم العاملّي« الت ــاِح اخلَطر على »ال�ص ــاع الكونر�س بري ــا - الإقن خارِجه
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اململكة العربية ال�صعودية.
�صات اخلريية ال�صعودية تلك ال�صهاداِت التي  وُيرِبز ملفُّ ال�صهاداِت اخلا�سُّ باملوؤ�صَّ
ــبتمرب 2003 م مَنوَذجاً لهذا الن�صاط  مت اأماَم اللجنة البنكية للكونر�س يف 25 �ص ُقدِّ
ــِة ُيالحظ القارُئ  ــهاداِت املقدم ــتيعاِب ال�ّص ــد قراءِة كامِل املَلّف وا�ص ــوم، وعن املحُم
ــْحن العاطفّي والتعبرِي اخلطابّي، ومل  ــرًة على ال�صَّ ــٍة اأّن ال�صهاداِت كانت قا�ص بده�ص

هة. دًة اأو اأدلًة على االتِّهامات املوجَّ ْم معلوماٍت مدَّ ُتقدِّ
ــات اخلريية  �ص ــورة على َدْوِر املوؤ�صَّ ــاَم اللجنِة املذك ــهادات اأم كان الرتكيُز يف ال�ص
�صاِت  ــلِة هذه املوؤ�صَّ دة عن �ص ْم اأيُّ معلومٍة مدَّ ــعودية يف دعم االإرهاب، ومل ُتقدَّ ال�ص

َتنْي: باالإرهاب عدا ق�صيَّ
ــباب  ــر يف موؤمتر َعَقدْتُه ندوُة ال�ص ــطينية ح�صَ االأوىل: اأّن اأَحَد رجال املقاومة الفل�ص

االإ�صالمّي العاملّي يف املنطقة ال�صرقية باململكة.
ــومال  ــنيف مكَتَبِي ال�صّ ــعودية واَفَقْت على ت�ص ــة: اأّن اململكة العربية ال�ص والثاني

�صة احلرمني اخلريية ِجَهَتنْي داِعَمَتنْي لالإرهاب)2(. والبو�صنة والهر�صك التاِبَعني ملوؤ�صَّ
ومن اأغرب الو�صائل التي ا�صُتعملت يف احلرب الباردة �صد اململكة تطبيق ِحْكمة 
ــتعِمُل  ك اأن جتعَلُه َي�ص ــهَل طريقٍة لهزية عُدوِّ ــيني القائلة: »اإّن اأ�ص ــرتاتيجي ال�ص اال�ص

ِته«. رٍة لقوَّ َطُه يف اأخطاٍء مدمِّ �صالَحُه �صدَّ نف�ِصه واأن ُتورِّ
ــاَطها  م ن�ص ــِع اململكة باأن حتجِّ ــكا يف دْف ــد اأن نحت اأمري ــبيل املثال: بع ــى �ص عل
ــرتك  ــايّن االإغاثي والدعوي خارَج اململكة، اأقنَعْتها يف يناير 2004م يف اأن َي�ص االإن�ص
ُث با�صم اململكة مع م�صئوٍل من اأكرِب اأع�صاء االإدارة االأمريكية  م�صوؤوٌل �صعودّي يتحدَّ
ــحفّي ُيعلنان فيه على العامل بال�صوت وال�صورة اأّن عدًدا من املكاتب  يف َعْقد موؤمتٍر �ص
ــاِمَنني بالطلب من االأمم  مان مت�ص ــعودية اخلريية يف اخلارج تدَعُم االإرهاب، ويتقدَّ ال�ص
املتحدة لت�صنيف تلك املكاتِب داعمًة لالإرهاب، وطبيعيٌّ اأن ال ترتّدد االأمُم املتحدُة يف 
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اإجابة هذا الطلب رغم اأنه طلٌب ظامل)43(.
َول يف نزاعاتها  ــُل بني الدُّ ــها الف�ص ــَل اأّن هيئَة االأُمَم املتحدة اخت�صا�صُ مع اأّن االأ�ص
َول واالأفراد اأو الهيئاِت غرِي الدولية؛ فاإّن الهيئَة  ــَل بني الدُّ ــها الف�صْ ولي�س اخت�صا�صُ
ــتجيُب التِّهام دولٍة ّما فرداً اأو هيئًة خا�صًة بارتكاِب جرية، ثم حَتُكم  ْولية عندما ت�ص الدَّ
ــاب، لي�س فقط ُدون اأن يكون ذلك نتيجَة  ــُة على املّتَهم باالإدانة وُتوِقُع عليه العق الهيئ
َهم اأو اأن َتِتمَّ مواجهُته باالتِّهام اأو  ــائيٍة عادلة، واإمنا ُدون اأن ُي�صَمَع دفاُع املتَّ ماكمٍة ق�ص
ُل َخْرقاً م�صوؤوماً الأب�صِط مبادئ العدالِة كما ُتفَهم يف كلِّ زماٍن  ــجِّ اأِدّلِته، اإنِّها بذلك ُت�ص

ومكان.
نا عند تقييم احلرب الدعائية الغربية �صدَّ البذل التطّوعّي االإ�صالمّي  األي�س من حقِّ
ــَفه باأنه: لي�س جمّرَد انتهاٍك حلرية �صخ�صية لالإن�صان بل انتهاكاً حلقٍّ من حقوقه  اأن ن�صِ

االأ�صا�صية، وحلريته يف العبادة)2(.
ــحيفُة الريا�س يف  ــرها �ص ــخة العربية من )لوموند دبلوماتيك( التي تن�ُص ويف الن�ص
ــُتّل  ـــاطري اأمـوال االإرهاب(، وقـد ا�ص ــاٌل بعنوان: )اأ�ص ــبتمرب 2007م َورد مقـ 14 �ص
ــية يف جامعة  ــر« للقانون والدبلوما�ص من كتاب لـ I.Wratde الباحِث يف معهد »فليت�ص
توفت�س U.S.A، �صَدر عن دار اأرغون )مر�صيليا( بعنوان: )الدعاية االإمربيالية واحلرب 
ــداقية  ــف مدى م�ص ــّد االرهاب(، وجاء يف هذا املقال ما ياأتي: )الذي ك�َص املالية �ص
ــامل العراقية«، بل  ــلحة الدمار ال�ص االإدارة االأمريكية لي�س فقط االأكاذيَب حْوَل »اأ�ص
اأكرُث من ذلك االأكاذيُب حْوَل متويل االإرهاب، ويف احلالني كان التالُعُب دوَن حدود 
ــ�ِس  ــخيفة، لدرجِة اأنه يِكُن اأن نتخيَّل اأنها تاأتي من بع�س ق�ص ــ�س خمتَلقٍة �ص مع ق�ص
نْتها يف احلقيقة من  ــاب مكَّ ــنطن حوَل اأموال االإره ــال، ولكّن اختالقاِت وا�ص االأطف

كات الر�صاميل العاملية()53(. ال�صيطرِة ب�صْكٍل اأف�صَل على حترُّ
ــة خريية  ب اأمواٍل لالإرهاب من موؤ�ّص�ص ــرُّ اإّن حقيقَة اأنه مل توَجد واقعٌة واحدة لت�ص
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ــماعه االّتهاَم الظامل اأن  ــه عند �ص ــبب اأّن اأحًدا مل يكلِّْف نف�َص ــالمية مل َتظهر ب�ص اإ�ص
دة واحدة ُت�صِند االّتهام؟، هل اأُديَن اأماَم ق�صاٍء  ــاأل، ولكن هل ُوجدت واقعٌة مدَّ َي�ص
ف من اأيِّ جن�صية تابٍع الأّي موؤ�ّص�صة خريية بت�صريب ماٍل لالإرهابيني؟)53( عادل اأيُّ موظَّ
ــبتمرب تفاُهٌم حوَل مو�صوع متويل االعتداءات، وباتت  ــرًة بعد 11 �ص وقد برز مبا�ص
ُرها دون تفكري، ال�صركات الواجهة،  الئحُة مبيِّ�صي االأموال ماألوفًة اإىل حدِّ اأننا ُرحنا نكرِّ
ــحافة  ــحاب املليارات، ... من ال�صَّ ــعوديون اأ�ص ــالمية، ال�ص ــات اخلريية االإ�ص املنظم
ية ال�صادرة عن »ِخزانات االأفكار«، لكّن الئحَة امل�صتبه فيهم  ال�صعبية اإىل التقاريِر اجلدِّ
ــن 2004م جرى جمُع الكثري  ــات االجرتاُر مبثابة التاأكيد، ابتداًء م ــريَّ كثريا، ب ال تتغ
ــن املعلومات اجلديدة من طريِق احلرب املالية على االإرهاب، لكن مل يكن لها تاأثرٌي  م
َبعة، فقامت �صخ�صياٌت من ال�صفِّ االأول -  ــات املتَّ كبرٌي على النظرة اأو على ال�صيا�ص
ــوور الذي تراأَّ�س اخلليَة  ــابق بول اأونيل، ومايكل �ص اأمثال وزير اخِلزانة االأمريكّي ال�ص
ــتخبارات املركزية - بتكذيِب اأغلِب  ــة بابن الدن يف وكالة اال�ص ــية املخت�ص االفرتا�ص
املعتقدات ال�صائعة حوَل احلرب العاملية )لالإرهاب(، وكذلك اأتاَح ن�صُر تقرير جلنة 11 
�صبتمرب يف اأغ�صط�س عام 2004م فْهًما اأكرَث و�صوحاً لواقع متويِل االإرهاب، وقد ارَتَكز 
ــل االإرهاب - الواردِة  ــاملة للوثائق احلكومية - حْوَل متوي ــٍة �ص هذا التقريُر على درا�ص

ٍة من اأجهزة ال�صرطة، واملخابرات، والدوائر ال�صيا�صية املعنّية)53(. ب�صفة خا�صّ
ــان اأّن االإدارَة االأمريكية -  ــخ�س مهَتّم بحقوق االإن�ص وَيبَقى االأمُر املزعج الأيِّ �ص
وهي َتك�ِصف دورها يف هذا املوقف امل�صني مغتبطًة به - مل ُتباِل بالتناُق�س ال�صارخ بني 
ــجيُجها عن: احلرية، والعدل، ودولة القانون، وحقوق  هذا املوقف وبني ما َيرتفع به �ص
ُر - ظلًما وعدوانا  ُلها وهي تدمِّ االإن�صان، كما مل ُتباِل بِخْزي الهزية االأخالقية التي جُتلِّ
ف تقريُر جلنة  ا بَنْته املوؤ�ّص�صاُت اخلريية االإ�صالمية، ولقد َو�صَ ا عامليًّ ا خرييًّ ــانيًّ - بناًء اإن�ص
ــعودية باأنها »يف َذروة  ــات اخلريية ال�ص ــبتمرب اأَحَد املوؤ�ص�ص ــق يف حادث 11 �ص التحقي
ُلون  ل بثالثِة اآالف معلِّم يتنقَّ ــاطها كانت توَجد يف خم�صني بلًدا على االأقّل، َتتكفَّ ن�ص
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ــاعداِت  ُم الِغذاَء وامل�ص ــر، وُتقدِّ اإىل مواقَع خمتلفٍة لتعليم النا�س اخلرَي ونهِيهم عن ال�ص
ــع الُكتب، وُتنفق االأمواَل  ــلمني املحتاجني يف جميع اأنحاء العامل، وتقوم بتوزي للم�ص
ــاء وجتهيز العيادات الطبية،  ــرب، وَتعمُل على اإن�ص ــاريِع تاأمني املياه ال�صاحلة لل�ص مل�ص

وُتدير اأكرَث من ع�صرين مركًزا لرعاية االأيتام.
ّم اأكرَث من ثالثني األف  وحينما اأ�صار التقريُر اإىل مراكِز رعاية االأيتام التي كانت َت�صُ
دوا من ماأواهم مل يُكن  يتيم مل ُي�ِصر اإىل اأّن عدداً كبرياً من هوؤالء االأطفال بعد اأن �ُصرِّ

لهم من ملجاإٍ اإال اإىل تنظيماِت اأَُمراء احلروب؛ لتجنيد االأطفال يف ُحروب اإفريقيا.
هات  ــديد فاإّن بع�َس الكتابات يف ال�صحف املحلية وبع�َس التوجُّ ومع االأ�َصف ال�ص
ــلوك  ــكورة - يف هذا ال�ص ــاهَمْت - غرَي م�ص داخَل االإعالم املحلّي يف بلدان اخلليج �ص
ــات اخلريية، واإثارِة الغبار حوَل ن�صاطها،  ــويِه املوؤ�ّص�ص الظامل؛ وذلك باالإحلاح على َت�ص
والتحري�ِس عليها، اإّما من ِقَبِل قّلٍة من االإعالميني من املت�صحفني االأغراِر الذين جمُعوا 
ــل قّلٍة من االأكادييني  ــئولية، اأو من ِقَب ــا�س بامل�ص بني اجلهِل والّطي�س وانعداِم االإح�ص
ــف مرتفعُة ال�صجيج، مثريٌة لالهتمام، وتنطِلُق  واملتاأكدمني، ولكّن هذه القّلَة مع االأ�ص
ــدَّ التديُّن واملتديِّنني، وهي اإذ ُتكرث احلديَث عن الديقراطية  زة �ص من روؤيٍة عاّمة متحيِّ
ُر  ــّي وحريِة الراأي والتعبري وحقوِق االإن�صان تتنكَّ ــنع القرار ال�صيا�ص ــاركِة يف �ص وامل�ص
للحرية ال�صخ�صية اإذا بدا اأّن لها عالقًة بالتديُّن واملتدينني، هي مع االأ�صف تنطِلُق من 
ُمه، واالأ�صا�ُس يف هذا كلِّه �صْعُف النزوع  نَزعٍة عَدمية؛ اإذ تهِدُم ولي�س لديها بديٌل تقدِّ
ــان عند فرانكل - لديها، وه�صا�صُة االإيان مببداإٍ  االأخالقّي - يف االأبعاِد الثالثية لالإن�ص
ه، ومن االأنانية  ثابت، وقد ن�صاأ ذلك عن عجِز هوؤالء عن االنعتاق من فْقِر القلب ومَر�صِ
ــن العْجِز عن االنفتاح على العامل  ــية والتعايل وَبَطِر احلّق وَغْمط النا�س، وم والرنج�ص

خارَج الذات بكَرٍم و�صماحة)2(.
عّي اال�صالمّي - وم�صاندَة بع�ِس  اإّن احلرب االإعالمية من الغرب �صدَّ البْذل التطوُّ
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ــاِر اإليها  هات داخَل االإعالم املحلّي امل�ص ــُحف املحلية وبع�ِس التوجُّ الِكتابات يف ال�صّ
ــع، وملا كان املوظفون  ــري يف توجيه الراأْي العام يف املجتم ــا االأَثُر الكب ــاله - كان له اأع
ُه على االإجراءات الر�صمية  الر�صميون ُجزًءا من ن�صيج املجتمع فقد انعَك�س هذا التوجُّ
ــويُرها وت�صويُر اآثارها  ــَبق ت�ص عّي يف بع�س بلدان اخلليج، والتي �ص قة للبْذِل التطوُّ املعوِّ

ال�صلبية على ال�صالح العام.
ــْعَف  ــكوِك، و�ص وكانت النتيجُة لهذه القيود واالإجراءات اأن حَتِقن مزيداً من ال�ص
ــالمية، وهكذا مَتّ خْلُق »احلْلقة املقيتة«:  ــة جُتاَه العمل اخلريّي يف املجتمعات االإ�ص الثق
ُد م�صداقيَة  َف القرتاح مزيٍد من القيود، وهذه القيوُد توؤكِّ ال�صائعاُت الرائجة َتدفُع املوظَّ
ــائر االأخالقية الناجتة عن هذا الو�صع ال�صاّذ  ــائعات وتنُفخ فيها وهكذا..، اإّن اخل�ص ال�ص

يف بلدان العامل االإ�صالمّي خ�صائُر مِزنة.
ــبابه، وذلك بتوعيِة  ــال اإال بنفي اأ�ص ــه يوَجد عالٌج لهذا املَر�س الُع�ص ــدو اأن وال َيب

الراأي العام، وَك�ْصف احلقائق اأماَمه، واملثابرِة على اإْطالِعه على الوقائع)53(.
موا اإ�صهاماٍت يف هذا ال�صبيل ُتقاِوم  وعلى ذوي الراأي والفْكر اأولياِء احلقيقة اأن ُيقدِّ

وُتكاِفُئ ُجهوَد امل�صلِّني)29(.
ــارِخ  ــرِي قبول الغرب للتناُق�س ال�ص ــدى القارئ لب�ٌس يف تف�ص ــد: فهل َبقَي ل وبع
ــانا وَبنْيَ �صو�صاِئه  ه ب�صفته اإن�ص ــُلوكا وعبادًة، وانتهاِك حقِّ ــلم �ُص بني انتهاِكه حريَة امل�ص
ح باحرتاِم حرية االإن�صان وحقوِقه، والتعايل على االآَخرين  ــجيج يف التمدُّ املرتفعِة ال�ص
ــلوك  ــان وحقوقه؟!، ما الذي يدَفُع الغرَب اإىل ال�ص عي انتهاَكُهم حلرية االإن�ص الذين يدَّ
ــغوط على  ــانية؟ ما الذي يحِمُله على ال�ص ــّي املناق�س لالأخالق والقيم االإن�ص الهَمج
ُبلدان اخلليج لتمَنَع اأبناءها من ممار�صِة حريٍة �صخ�صية وحقٍّ اإن�صايّن يف العمل ال�صالح 
ــخ�س يف العامل، وال حُتَجُب عن  ــس النافع، تلك احلريِة التي يار�س مثَلها اأيُّ �ص اخلال�
ــالم  ــيء اإاّل مواَجهة »غْزو« االإ�ص ــٍن يف دولة ديوقراطية اأو ديكتاتورية؟ ال �ص اأي مواط
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ــيطة اأّن  ــتعالئه َيعَمى يف هذا عن احلقيقة الب�ص للقلوب والعقول. والغرُب بُغروره وا�ص
ــاالت التي اأَ�صقطت كثرًيا من احلواجز - قوٌة  ــر االت�ص غْزو العقول والقلوب - يف ع�ص
ال َتعتمد على اأ�صلحِة الدمار ال�صامل، واإمنا على ما هو اأقوى »قوة االأفكار العظيمة«)2(.

* * * * * *

َلهم اهلل م�صئوليَة تبينِي العلم وعَدِم ِكتمانه وم�صئوليَة الن�صيحِة هلل  ِنداٌء اإىل َمن حمَّ
�صات  ولر�صوله والأئمة امل�صلمني ولعامتهم اأن يقوموا بتوعية النا�س اأّن ما ُن�ِصب اإىل املوؤ�صَّ
ُد  ــان النا�س هو جمرَّ ــسُ اّتهام كاذب، واأّن ما وقع يف اأذه �ُس افرتاء، وَم� ــة َمْ اخلريي
ــرات  وْهم، واأنه ال حقيقَة له، واأنه نَتج عنه ونَتج عن َقْب�س النا�س اأمواَلهم اإغالُق الع�ص
ــالُق املدار�س، واأن  ُد املعلِّمني، واإغ ــرُّ ُد االآالف من االأيتام، وت�ص ــرُّ ــن املالجئ، وت�ص م
ــروا هذه الظروَف التي ع�صناها، واأن ياأخذوا منها زاًدا ملزيد  ــروا مواقَفهم، وَيتب�صَّ يتب�صَّ

من احلما�س ومن الثبات ومن القّوة ومن اجُلهد يف عَمِل اخلري)57(.





الرقُّ االقت�شادّي
يحتوي اأربعة عنا�رض:

اأوال: البنوك الربوية
وقع بها الرق
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وقع عليها الرق، وح�صل بها

ثالثا: الهيئات ال�رضعية
وقع عليها الرق

رابعا: الديون واال�شتهالك الطائ�ش
وقع بها الرق
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الرقُّ االقت�شادّي

ــى البلدان  ــاديًة عل ــاُت املتحدة عقوباٍت اقت�ص َعت الوالي ــا وقَّ ــالل 80 عاًم يف خ
ــنة 1998م وْحَدها  ــا 104 بعد انتهاِء احلرب الباردة، ويف �ص ــرى 120 مرة، منه االأخ
ــمل 52% من  ــاديَة على 75 دولة، ت�ص ع العقوباِت االقت�ص كانت الوالياُت املتحدة توقِّ

�صّكان العامل)9(.
ــتعماُر  ــاديُّ واال�ص ــتعماُر االقت�ص ــن َبِقي اال�ص ــكرّي، ولك ــتعماُر الع�ص ــرَّ اال�ص م

الثقايّف!)24(.
 Why Do People Hate ــا  كتابهم يف   Z.Sardar و  M.W.Davies ــول  ويق
America: »اإّن فل�صفَة )الطفل بالطبيعة( يف احلقيقة عا�َصْت طوياًل يف الَوْعي االأوربّي، 

بل ال َتزاُل مَعنا حتى االآن، اإنها دائماً لبُّ املحا�صراِت التي ُتلَقى عن البلدان الناميِة 
ــادية اإىل حقوق االإن�صان - من ِقَبل  ــة االقت�ص عة من ال�صيا�ص ــوعات املتنوِّ - يف املو�ص
ــروعَة  ــتعمار، وال َتزاُل جَتني االأرباَح امل�ص مة التي منَْت واأَْثرْت من اال�ص ــدان املتقدَّ البل

وغرَي امل�صروعة من نظاِم االقت�صاد العاملّي غرِي املتكافئ الذي خَلَقْته«.
* * * * * *

يقول ممد اأ�صد: »اإنَّ االإياَن املطَلق باملاّدة جَعل الغربيِّني َيعتِقدون باأنهم �صَيقهرون 
ــادية التي خَرجْت من  ــا، ولكنَّ جميَع النُظم االقت�ص ــاعب التي ُتواجههم حالّي امل�ص
ــالج البوؤ�س الروحّي للغرب،  ــُلح لع ِمعَطف املاّدة كانت ِعالًجا مزيَّفاً وخادعا، ال َت�ص
ــِل احلاالت - �ِصفاُء بع�س اأعرا�س املر�س، اإال  م املادّي يف اإمكانه - يف اأف�ص كان التقدُّ

اأنه من امل�صتحيل اأن ُيعاِلج �صبَب املر�س«)9(.
ــارُة الغربية -  ــنة املا�صية عَجَزت احل�ص ــميث« وَطوال مائتي �ص ومن َعْهد »اآدم �ص
ــّميه االآن احل�صارَة اأو الثقافَة العاملية املعا�صرة - عن احَلّل والتوفيق بني  وبالتايل ما ُن�ص
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االجّتاِه اجلماعّي واالجّتاِه الفردّي يف االقت�صاد.
ــبعني  َقت االجّتاَه اجلماعّي بكلِّ قّوة خالَل مّدة طويلة - �ص ــيوعيُة فطبَّ جاءت ال�ص
ــبب عَدِم التوازن يف الت�صلُّح اأو  ــنة - ثم ُفوجئ العامَل بانهيارها، وانهياُرها لي�س ب�ص �ص
ــكرية، ال؛ الأنه نف�َصُه انك�َصف اأنه اجّتاٌه ه�ّس ال َي�صتقيم مع احلياة،  اختالِل القوة الع�ص
وكذلك بالن�صبة للراأ�صمايّل؛ الأنه عبارٌة عن اأزمات َدْولية، اأحيانًا تكون اأزمٌة مْثُل اأزمة 
عام 1929م التي اأَتت باحلرب العاملية الثانية، �صارت اأزمة عاملية، والنا�ُس االآن يف ِظلِّ 

ر االأمور)42(. االأزمة العاملية االقت�صادية، وال اأحَد َيدري كيف تتطوَّ
ــس االآن يف احلياة اليومية هي  ها كما ُيزاولها النا� ــا واأكرَثُ ــالت املالية غالُبه واملعام
ُر مثال  ــالمّي، واإمنا جاءت من القوانني الغربية، نت�صوَّ معامالٌت مل جَتئ من الفقه االإ�ص
ــركات: �صركات التو�صية  ــيك، ال�صند االإذيّن، الكمبيالة، وال�ص االأوراق املالية: ال�ص
باالأ�صهم، �صركة امل�صاهمة، �صركة الراأ�صمال املتغري، ال�صركة املحدودة، العقود التجارية، 
ــيف« و »فوب« وغريها، عقد االعتماد )ما نَ�صتوِرد �صيًئا اإال وَيرُّ من  العقود البحرية »�ص

خالِل هذا العقد(، العقود االإدارية، عقود املقاوالت، عقود ال�صيانة.
ــّك اأنه تاأثرٌي  ــة على املعامالت التي َيتعامل بها النا�ُس ال �ص ــرُي القوانني الغربي فتاأث

ل)58(. ر اإال بالتاأمُّ كبري، وحجُمه حْجٌم ال ُيت�صوَّ
* * * * * *

ــا تعمل اليوم -  ــه: )اإّن اآلية االئتمان - كم ــادّي موري�س اآلي ــول اخلبري االقت�ص يق
ــيء، وعلى االإقرا�س  تعتمد على الغطاء اجلزئّي للودائع، وعلى َخْلق النقود من ال �ص
ــري، كلُّ هذا من �صاأنه اإحداُث زيادٍة ج�صيمة  ــة الأجل ق�ص الأَجٍل طويل اأموااًل مقرَت�ص
ــَع ع�صَر  يف اأَْوُجه اخللل املالحظة، فالواقُع اأّن جميع االأزمات الكربى يف القرنني التا�ص
ــا اإىل نقود، كما  ــد االئتمان ووعوِد الدفع وحتويِله ــاأت من َفْرط َتزاُي ــرين قد ن�ص والع�ص
مت حتليالٌت  ــاأت من امل�صاربة التي اأَثارها هذا التزاُيُد وجَعَلها ممكنة(، ويقول: )ُقدِّ ن�ص
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ــخي�ٍس  ــنوات االأخرية، واأعجُب ما يف االأمر هو غياُب اأيِّ ت�ص متعددة خالَل هذه ال�ص
ه االّتهاَم  ــداً ال ُيوجِّ ــَة ما هو اأكرُب َمغًزى من ذلك وهو اأّن اأح ــى باتِّفاق عام، وَثّم َيحَظ
الأ�صا�س نظام االئتمان كما يعَمل حالّيا، اأْي: خْلق نقود ِمن ال �صيء عن طريق النظاِم 
امل�صريّف وال�صيا�صِة التي �صارت عامًة يف متويل القرو�س الآجاٍل طويلة باأمواٍل مقرَت�صة 

الآجاٍل ق�صرية(.
ــعاُر  ــت اأ�ص ــن الطبيعّي اأن ُيعايَن الـمدخرون اإذا انخف�ص ــل بالربـــا م ويف التعاُم
ــَع يف توزيع املوارد بني  ــتثمرون اإذا ارتفعت، واأّن الظلم الواق ــدة، واأن ُيعايَن امل�ص الفائ
ــويِه  ي اإىل ت�ص ة والثابتة َلُيوؤدِّ الت الفائدة املتغريِّ ــَبِب معدَّ ــتثمرين ب�ص املّدِخرين وامل�ص
جهاز الثمن، واإىل �ُصوء تخ�صي�س املوارد، ومن َثّم اإىل تباُطوؤ التكوين اال�صتثمارّي)33(.
َد ال�صارع من النهي عنه  ــي كان النا�ُس َيرْون احلكمَة من حترمي الربا وق�صْ ويف املا�ص
َرَر الذي ُي�صيب من يوؤَخذ منه الربا، يعني اآكَل  هو ال�صَرَر الذي ُي�صيب املراِبي، وال�صّ
ما يف القرن الع�صرين َبْعد وجوِد االقت�صاد  ــيَّ ــور احلديثة وال �ص الربا وُموؤكَله، ويف الع�ص
ــراُر الربا، واأنها ت�صمُل اأ�صراًرا تدمريية لالقت�صاد، ولالجتماع،  َ للنا�س اأ�ص الكبري تبنيَّ

ولل�صخ�صية االإن�صانية)23(.
ــاَد يقوم على  ــُره اأّن هذا االقت�ص ــاد العاملّي َمظه ــبة لالقت�ص ــذا الـمر�ُس بالن�ص وه
ــا�س ثابت، وقد  ــها على بع�س، ولكْن على غرِي اأ�ص ــن الديون َيرتكز بع�صُ ــاٍت م اأهرام
ــبَّب هذا عن ُحّمى امل�صاربة على الُعمالت، وامل�صاربِة على االأ�صهم، حتى اأ�صبح  ت�ص
العامَل اأ�صَبَه بناٍد كبرٍي للِقمار، هذه امل�صاربُة اإمنا يدَعُمها االئتماُن الربوّي، حيث اأ�صبح 
ِق النقود  ــوز، ويف تدفُّ ــرتَي بدون اأن يدفع، وَيبيَع بدون اأن َيُح ــد يِكنه اأن ي�ص كلُّ واح
بني ُدَول العامل حَتَظى امل�صاربُة بالن�صبة العظمى، وال حَتَظى التجارُة احلقيقية اإال بن�صبة 

�صئيلة.
ــعورة واملحمومة قد اأتاحها وَغّذاها االئتماُن على ال�صورة  ــاربَة امل�ص اإّن هذه الـم�ص
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الغربية التي َيجري عليها اليوم.
ــاط  ــري وظيفته الطبيعية. واإذا كان الن�ص ــَتعمل يف غ ــار ُي�ص وهذا يعني اأّن املال �ص
ــية اإ�صباُع حاجات النا�س غرِي املحدودة مبوارَد مدودٍة فاإّن  االقت�صاديُّ غايُته االأ�صا�ص
ــَتعمل يف غري وظيفته الطبيعية على نحِو  ــذه الغايَة لن يِكن حتقيُقها ما دام املاُل ُي�ص ه

ما هو واقع.
ــعيد الوطني كما على  ــُع اأنه يجب على ال�ص ــتاذ موري�س اآليه: )الواق ــول االأ�ص يق
ا يف املبادئ الرئي�صية التي َيعتمد عليها النظام النقدّي  ْويّل اأن ُيعاد النظُر كّليًّ ال�صعيد الدَّ
ــبًيا اإذا ما ا�صُتخِل�صت  ــتكون �صهلَة التحديد ن�ص ــية مالئمة �ص واملايل؛ فاإّن ُبنية موؤ�ّص�ص
الـمبــادُئ الواجب مراعاُتها انطالقاً من مالحظة الوقائع ال من املفاهيم امل�صبقة، مثُل 

هذه البنية تتطلَُّب يف الوقت نف�ِصه اإ�صالَح اآلية االئتمان كما تعّدل اليوم(.
ــة واملالية  ــغط النقدي ــَة ملجموعات ال�ص ــالَح القوّي د اأّن امل�ص ــن املوؤكَّ ــول: )م ويق
ــالحات؛ اإّن كّل الو�صائل املطبقة وكلَّ التدابري  واملذاهَب املهيمنَة لن توؤيَِّد هذه االإ�ص
ل َمْنح  املتَخذة قد اجتمعت على مو�صوٍع واحد: تاأجيل االإ�صالحات ال�صرورية بف�صْ
قرو�ٍس جديدة واإ�صداِر و�صائل دْفٍع جديدة من ال �صيء، وهذه يف الواقع لي�صت �صوى 
وا  ــغط ما انفكُّ ــالح( جمموعات ال�ص نات، بداًل من تقريٍر اللجوء ملواجهة )م�ص ــكِّ ُم�ص

نات واأوهام(. َيلَجوؤون اإىل �صيا�صاٍت �صهلة وُم�صكِّ
ــتقرار  ــول: )اإنه ال ُيكن - بدون خطورة - التقليُل اليوَم من اعتبار عدم اال�ص ويق
ا وغرُي  ــر توازٌن قِلٌق جدًّ ــاد العاملّي؛ اإّن تواُزن احلا�ص ــاء االقت�ص الثاوي بُعْمٍق يف اأح�ص
ــتقر، الواقُع اأّن معَظم ال�صعوبات احلالية اإمنا تن�صاأ من جهٍة عن عدم املعرفة الكلية  م�ص
ــاد ال�صوق، ومن جهٍة اأخرى  ــروط املالية والنقدية لت�صغيٍل ُكْفٍء وعادٍل القت�ص بال�ص
ــات امل�صرفية واالأ�صواق املالية. لتذليل هذه ال�صعوبات  �ص من بنيٍة غرِي ُمالئمة للموؤ�صَّ
ــالٍح جْذرّي للموؤ�ص�صات النقدية  ــاد وكفاءته ال بّد من اإ�ص ــتقرار االقت�ص ولتاأمني ا�ص
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واملالية، ولالأ�صف ال اأحَد يتكلَّم عنها()33(.
ــتعماَل املال يف غري وظيفته الطبيعية اأْي اإخراَجُه عن اأن يكون قياًما للنا�س،  اإّن ا�ص
واتخاَذ املال طريقاً ذا اجّتاٍه واحد من الفقري اإىل الغنّي؛ ليكون املال دولة بني االأغنياء، 
وحتميَة الظلم بني طَريَفِ املعاملة يف عقود املخاطرة وعقوِد الربا )َتظِلمون وُتظَلمون( كلُّ 

هذه ال�صمات الثالث من ال�صمات املالزمِة للنظام الراأ�صمايّل)17(.
* * * * * *

ِخُذ االإ�صالُم هدًفا: يف جمال االقت�صاد يتَّ
ــه اهلل لها: ﴿ ۇ  ــه الطبيعية التي خَلق ــال يف وظيفت ــتعمال امل ق ا�ص 1- يحقِّ
ــاد النُموَّ واال�صتقراَر وُوجوَد املناخ  ــاء: 5[، فَي�صَمُن لالقت�ص ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]الن�ص

املالئم لال�صتثمار.
ــس ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ــرثوة يف اأيدي القّلة من النا� ق تراُكَم ال ــوِّ 2- ويع

ں ﴾ ]احل�صر: 7[.
ــس بالباطل ﴿ ۋ  ــع اأْكَل اأموال النا� ــَل بالربا والِقمار، فَيمن ــع التعاُم 3- وَين
ــع التعامُل الظامل  ــرة: 279[، واإذا امَتن ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]البق
ــالل ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]البقرة:  ــرورًة اإىل التعامل احل ُه املال �ص ــيتوجَّ ف�ص

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ ڤ   ،]275

ڃ ﴾ ]الن�صاء:29[، فُمقاِبل الربا البيُع والتجارُة وما يف حْكِمها.
وعند مقاَرنة هذا النظام االقت�صادّي بالنظام املقابل - اأي النظام الراأ�صمايّل ال�صائد 

ق: - َيتبنيَّ اأّن النظام الراأ�صمايّل يتِخذ هدًفا ويحقِّ
ــنة الحَظ  ــرين �ص ــري وظيفته الطبيعية؛ فمثاًل قبل ع�ص ــال يف غ ــتعمال امل  1- ا�ص
ِق النقود  ــتاأثر بن�صبة 97% من تدفُّ ــاديون اأّن عقود املخاطرة Speculation َت�ص االقت�ص
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ــاءاُت اأّن اإجمايّل عقود املخاطرة بلغ  ــرم اأَظهَرت االإح�ص بني البلدان، ويف العام املن�ص
ــايل الأغنى دولٍة على  ــعف الناجت القومي االإجم ــون دوالر، اأي 250 �ص 3000 تريلي

االأر�س »الواليات املتحدة االأمريكية«.
ل املال اإىل اأن يكون بني اأيدي عدٍد قليل من الب�صر، وُتظِهر االإح�صاءات -  2- حتوُّ

حتى يف ال�صنني االأخرية - اأّن االأغنياء َيزيدون ِغًنى، والفقراء َيزداُدون فقًرا.
ــنوية لفوربو�س )مار�س 2007م( اأّن 946 من  ــبيل املثال ُتظهر القائمة ال�ص على �ص
البليونريات يف العامل يلكون 1.82 ترليون دوالر، وبذلك ُتْعَترب هذه ال�صنة اأَغنى �صنٍة 

يف تاريخ الب�صرية، وباملقارنة بلَغْت ُديون العامل الثالث 1.2 ترليون دوالر)اأ(.
3- ا�صتخدام الربا اأداًة اأ�صا�صية يف تباُدل االأموال واملنافع.

ل عقوَد املخاطرة، وكان  وُيالَحظ تراُبُط هذه احللقات الثالث ال�صريرة، فالربا ما �صهَّ
اأداَتها الرئي�صة، وعقوُد الربا واملخاطرِة هي ما �َصمح باأن يكون املاُل ُدولًة بني االأغنياء.

ر اخلبرُي االقت�صادّي احلائُز على جائزة نوبل »موري�س اآليه«  ونتيجُة كلِّ ذلك كما ُيقرِّ
ما ُيعانيه العامَل من عَنٍت وبطالٍة واختالٍل يف العدالة االجتماعية.

ول�صنا يف حاجٍة للتدليل على اأّن ُمعاناة الب�صرية الكربى كانت دائًما نتيجَة اختالِل 
ْولية اأو االقت�صاد)47(. املنهج يف العالقات الدَّ

اإّن التاأثرَي الطاغَي للح�صارة الغربية - فل�صفِتها وِقيِمها واأمناِط عي�صها - على العامل 
ــاالت احلياة، وعميٌق من  ــامٌل من حيُث تناوُله خمتِلَف جم ــامٌل وعميق، �ص تاأثرٌي �ص
ا الِقَيَم  ا اأو كليًّ ــرية، بحيُث ُيزاحم اأو َيطرُد جزئيًّ ــوُله اإىل اأعماق النف�س الب�ص حيُث و�ص

الثقافيَة االأخرى ليُحلَّ ملَّها.
ــوع لهذا التاأثري، وتاأثرُي احل�صارة الغربية  ــالميُّ ال ُي�صَتثنى من اخل�ص والعامَل االإ�ص

اأما االآن )اأبريل 4102م( فقد بلغ عددهم 5461، وجمموع ثروتهم )4.6 تريليون دوالر. )اأ( 
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ــَكِن واملرَكب واملظاِهِر  ــر على اأمناط العي�ِس من املاأَكِل وامل�ص ــلمني ال َيقت�ص على امل�ص
نا منها هنا املعامالُت املالية؛  ــة االأخرى، بل َيتّد اإىل العالقات يف املجتمع، وَيُهمُّ املاّدي
فعندما نَ�صتح�صر يف الذهن �ُصيوَع التعاُمِل بالنقد الورقي، وا�صتخداِم االأوراق التجارية 
ــح االعتماد، ومن  ــتوردات من خالل َعْقد فت ــيك والكمبيالة، ومروَر كلِّ امل�ص كال�ص
ــاهمة  ــركات امل�ص ــيف اأو فوب اأو غرِيهما، ووجوَد ال�ص خالل اأحد العقود البحرية: �ص
ــوؤولية املحدودة وغرِيها من ال�صركات امل�صمولة بنظام ال�صركات، والتعامَل  وذات امل�ص
ــة ال تكاد َتنتهي،  ــود االإدارية يف قائمٍة طويل ــندات، والتعاُمَل بالعق ــهم وال�ص يف االأ�ص
عندما نَ�صتح�صر هذا يف الذهن ال ُنايف احلقيقَة عندما نقول: اإّن غالَب معامالتنا املالية 
- يف الوقت احلا�صر - م�صدُرها التاريخيُّ القواننُي الغربية، ولي�س الفقَه االإ�صالمّي)8(.
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البنوك الربوية

ــور، ولكْن رمبا كان  من املعروف اأّن الربا مكروٌه من قدمي الزمان، ويف خمتِلف الع�ص
ــرة  ــرمي الربا الفاح�س هو قانون الفرعون بوخوري�س من االأُ�ص ــدُم ن�سٍّ مكتوٍب يف حت اأق

الرابعة والع�صرين يف م�صر.
ــوية وامل�صيحية الربا مبختِلف اأ�صكاله، ومْهما كان َقدُره،  َمت الت�صريعاُت املو�ص وحرَّ
ــا�س اأّن ماَل غرِي اليهود  ــى اأجازوا الربا مع غري اليهود، على اأ�ص اإال اأّن اليهوَد بعد مو�ص
ــود ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]اآل عمران: 75[. وقد عاب  حالٌل لليه

اهلل يف القراآن الكرمي اليهوَد بذلك، فقال: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ــاء[، والربا  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ ]الن�ص
الذي كانت تاأُخُذه اليهود - كما هو معروف - هو الزيادُة التي ياأخذونها على القرو�س 

مونها لغري اليهود، فياأخذون زيادًة على راأ�س مال القر�س ُمقابَل االأجل. التي يقدِّ
ع عليهم اأْخَذهم الربا، ومن اآثار ذلك  ــيحيُّ يكَرُه اليهوَد وي�صنِّ وقد ظّل العامَل امل�ص
ــبري )تاجر البندقية( عن املرابي اليهودّي، وقد ظّل اليهوُد  امل�صرحيُة امل�صهورة ل�صك�ص
ــرحية، وُيكافحون ظهورها، ولوال اأّن القيمة االأدبية لـها قد َحَمْتها  يتاأملون من هذه امل�ص

لكانت قد اخَتفْت من االآثار الثقافية.
ــية يف  م الربا، فلما جاَءت الثورُة الفرن�ص ــيحية حترِّ وقد ظلَّت القواننُي يف البالد امل�ص
عام 1789م اأباَحت الفائدَة على الُقرو�س يف حدوٍد معّينة، وانَتقَلت هذه االإباحُة اإىل 
ــا، ثم �صَدر يف فرن�صا  ــادر عام 1804م، والنافذ حتى االآن يف فرن�ص تقنني نابليون ال�ص
ــعر القانويّن للفائدة بـ )5%( يف امل�صائل املدنية، و )%6(  د ال�ص عام 1808م قانوٌن يحدِّ
ى  ــائل التجارية، ويف )5 اأغ�صط�س( عام 1935م �صدر قانوٌن َيجعُل َمن يتقا�صَ يف امل�ص
ــربت املادة )622( من  ــة مرتِكًبا جريَة الربا، وباملْثل اعَت ــَد زيادة عن حدوٍد معّين فوائ
ــدوٍد معّينة مرتِكًبا  ــى فوائد زائدة عن ح ــون اجِلنائّي االإيطايّل اجلديد َمن َيتقا�ص القان
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جريَة الربا.
ــتطع حتى االآن اأن يتخلَّ�س من كراهَيِته  ــمري االإن�صايّن مل َي�ص وهكذا نَرى اأّن ال�ص
دة  ــاَمَح يف حدوٍد معّينٍة وِن�َصٍب مدَّ للربا، واعتباِره جريًة وعماًل غرَي اأخالقّي، واإْن ت�ص

ُم وا�صُع القانون يف تقييِمها بني وقت واآخر)33(. للفائدة يتحكَّ
ــَي الفوائد، فقد قالوا: اإّن النقوَد  ُر تقا�ص ــِت القوانني النظريات الفقهية التي ُتربِّ تَل
من حيث هي َمعِدٌن ال ُتنتج �صيًئا، ولكْن من حيُث هي و�صائُل ائتماٍن تدُخل �صْمَن 
ــُر االأّول لالإنتاج، ولكّن راأ�َس املال هو عن�صٌر ثاٍن  ــِر االإنتاج؛ فالعمُل هو العن�ص عنا�ص
ــورة االأَْجر فاإّن راأ�َس  ــتحقُّ جزاَءُه يف �ص ــتغني عنه العمل، فاإذا كان العامُل ي�ص ال َي�ص
ــا جزاَءُه يف �صورة الفائدة، وقالوا كذلك: اإّن �صاِحب املال �صريٌك  املال ي�صتحقُّ اأي�ًص
ــُه يف �صورِة  ــاحب املال اأن ياأُخذ بع�صَ ــاحب العمل فيما ينتج من ربح، َيِحقُّ ل�ص ل�ص

فائدٍة لراأ�س ماله.
ــا احِلَيُل للتعامل بالربا، وهكذا عن  رة للفائدة قامت اأي�ًص واإىل جانب النظريات املربِّ

طريق اال�صتثناءاِت واحِلَيل �صاقْت منطقُة الربا يف اأوربا �صيًئا ف�صيًئا، نالحُظ:
ٌم منُذ اأقدم الع�صور، يف  ــالم، واإمنا هو مرَّ 1- اأّن حترمي الربا لي�س من اخرتاع االإ�ص
ــماوّي اأو غرِيه، فهو كغريه من امل�صائل االأخالقية  ــرائع ذاِت االأ�صل ال�ص خمتِلف ال�ص

نا والكذب والظلم. كالزِّ
ــف باختالف الغاية، فال فْرَق بني  ــور ال َيختل 2- اأّن الربا املعروَف منُذ قدمي الع�ص

اأْخِذ الربا من الغنّي اأو الفقري، من امل�صتهِلك اأم املنِتج.
ر ذلك  َور الربا برَّ ــان الغربّي عندما اعَتقد اأنه متاٌج الإجازة بع�س �صُ 3- اأّن االإن�ص
ــتثمار، ولكنه كان �صريًحا  ر بها اأْخُذ الفائدة من قر�س اال�ص ــها التي ُيربَّ رات نف�ِص باملربِّ
ــوري واالّدعاِء بالَفْرق حيث ال  ــمائها ومل َيلجاأ اإىل ال�صْكل ال�صُّ ى االأ�صياَء باأ�ص ــمَّ ف�ص
ــربة باملعاين ال باالألفاظ  ر فقهاوؤنا اأّن الع ــري، وقديًا قرَّ ــْرق، كما فَعل الدكتور الفنج َف
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واملباين.
ــور حتى  ــوُد مل تتغريَّ حقيقُته منُذ اأقدم الع�ص ــذي َيتعامل به اليه ــا ال 4- اأّن الرب
ــَف اإال اأن َيعرِتف باأّن حقيقَة الربا اليهودّي  ــر احلا�صر، وعلى هذا ال َي�َصُع املن�ص الع�ص

ــاء: ﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ــورة الن�ص ــودُة بلفظ الربا الوارد يف اآية �ص هي املق�ص
ــح اهلل اليهوَد به  ــذي قبَّ ــا ال ــاء: 160-161[، فالرب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ ]الن�ص
ع عليهم وعاَقَبهم عليه هو القر�ُس بزيادة، ال فْرَق بني اأن يكون القر�ُس لال�صتثمار  و�صنَّ

اأو لال�صتهالك.
ــا ال َيختلف حيُثما وردت  ــاأّن معنى لفظة الرب ــَف اإال اأن َيعرِتف ب ــع املن�ص وال َي�َص
ــورة البقرة، كما ال َي�َصع  ــها يف اآيات �ص ــاء هي نف�ُص ــورة الن�ص يف القراآن، فهي يف اآية �ص
ُه حالاًل �صائًغا  ع اهلل به على اليهود جَعل بع�صَ ــنَّ عَي باأّن الربا الذي �ص ــَف اأن يدَّ املن�ص

لالأمة املحمدية اأف�صِل االأُمم)21(.
ــلبّي للنظام البنكّي الربوّي على التخ�صي�س  ــح نّقاٌد اقت�صاديون التاأثرَي ال�صَّ واأو�ص
ــجيِعِه  ــدوى االإنتاج، وت�ص ــل َج ــان يف مقاِب ة االئتم ــوَّ ــِزه لق ــوارد بتحيُّ ــِل للم االأمَث
ل اإىل ما  ــادّي لتتحوَّ ــة للرجل الع ــِق حاجاٍت غرِي حقيقي ــتهالَك الطائ�س، وخْل اال�ص
ــادّي،  ــتقرار االقت�ص ــلبّي على اال�ص ــتغني عنها، وتاأثرَيُه ال�ّص ــاٍت ال َي�ص ــرُبه حاج َيعت
ُع على االّدخار والتكوين  ــجِّ ه الذي ي�ص ــتثمارّي ومنوِّ واأَثَرُه يف تعويق وجوِد املناخ اال�ص
ــادّي، وبالرغم من ذلك  ــلبيَّ على النموِّ االقت�ص ــرًيا - اأَثَرُه ال�ص ــتثمارّي، - واأخ اال�ص
ــوّي ال بديَل له، ــّي الرب ــة اأّن النظام البنك ــة الغربي ــائد يف الثقاف ر ال�ص ــوُّ ــه فالت�ص  كلِّ
ر  ويف خالل املائة �صنة املا�صية ُوجد علماُء اأجاّلء يف العامل االإ�صالمّي ُي�صلِّمون بالت�صوُّ
ــة َيقوم عليها اقت�صاٌد قويٌّ  ــه، وَيرْون اأْن ال بديَل للنظام البنكّي الربوّي اآليًة رئي�ص نف�ص

مزدِهٌر غاّلب!.
ــرعياً معروفاً من الدين بال�صرورة - وهو حترمُي  َر ُيناق�س ُحْكماً �ص ــوُّ ومبا اأّن هذا الت�ص
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ــوله - فلم يكن اأماَمهم »حتت  الربا الذي َعدَّ القراآُن ارتكاَبه موؤِذنًا بحرب من اهلل ور�ص
ــَة التعامي عن البديهية  ــر للثقافة الغربية« اإال اأن َيقتحموا عقب ــحرّي القاه التاأثري ال�صِّ
با املحّرم، غافلني  يه البنوُك الربوية قر�صاً بفائدة هو الرِّ العقلية، فُينِكروا اأن يكون ما ُت�صمِّ
ــّميه )الربا(، بل اإّن البنوك الربوية  ــارع يف لندن اأو باري�س اأو روما ُي�ص عن اأّن رُجل ال�ص
ــر كوُنه )الربا( فمعنى  يه )ربا(، بل اإذا اأُنِك ــمِّ ث بغرِي العَربية ُت�ص ــة حينما تتحدَّ العَربي
يه البنوك الربوية  ــمِّ ــا )ربا(، اإّن ما ُت�ص ــد قّط - وال يوَجد - يف الدني ــك اأنه مل يوَج ذل
ْتها  ــاً بفائدٍة هو ال�صورُة االأ�صا�صية للربا، التي ُعِرفت على مرِّ التاريخ، و�صمَّ العَربية قر�ص

)ربا( كلُّ ال�صعوب)47(.
* * * * * *

ــريّف الربوّي مل تكن  رٍة للنظام امل�ص ــر عن نتائَج مدمِّ ــف االقت�صاُد املعا�ص لقد ك�َص
ــاد الغربّي فقد  ــة لالقت�ص ــاَم من االآليات الرئي�ص ــل، ومبا اأّن هذا النظ ــًة من َقب معروف
نه  ــح ما ُيعربِّ عن ذلك ما ت�صمَّ ــاديني الغربيِّني، ولعّل اأو�صَ ــَتحوذ على نْقِد االقت�ص ا�ص
ــَرهما يف  ــتاذ »موري�س اآليه«، ن�ص ــاد احلائِز على جائزة نوبل االأ�ص مقاالِن لعامل االقت�ص
ــراراً  ــبَّب اأ�ص ــحيفة لوموند يف يونيو عام 1989م، من اأّن النظام البنكّي الغْربي �ص �ص
ده  ر يف االقت�صاد العاملي، ُيهدِّ �ُس يف وجود مر�ٍس متجذِّ فادحة لالقت�صاد العاملّي، تتلخَّ
ــارًة عن اأهرامات من  ــاُد عب ــَبَح هذا االقت�ص باالنهياِر اأو مواجهِة اأََزمات حاّدة؛ اإذ اأ�ص
ــاِل يف غرِي وظيفته  ــتعمال امل ــها على بع�س بتوازٍن ه�ّس، ويف ا�ص ــون يرتِكُز بع�صُ الدي

.)37(Speculation الطبيعية بتي�صري النظام البنكّي الغربّي عملياِت الـ
ــح اأّن  ر اأّن احلّل الوحيد هو التعديُل اجلذرّي للنظام البنكّي احلايّل، كما اأو�صَ وقرَّ

كلَّ اأحٍد ُيدِرك ذلك ولكنَّ ُقَوى ال�صغط ال َت�صمح بالتغيري)17(.
ــاد لنظاِم الفائدة قدمٌي اإال اأنه يف  ه من ِقَبل علماء االقت�ص ــع اأّن النقد الذي ُيوجَّ وم
ــوع على نطاٍق وا�صع، وذلك كاأَثٍر ملجموعٍة من  االآونة االأخرية بَرَز االهتماُم بهذا املو�ص
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التجاِرب، واإناِز عديد من الدرا�صات واالإح�صاءات، وقد انق�َصعت الِغ�صاوُة عن عدد 
ــاد امل�صلمني الذين دَر�صوا االقت�صاَد الغربّي، واأدركوا نقطَة ال�صعف  من علماء االقت�ص
ــوِح  ــام الفائدة مانعًة لهم من و�ص ــيئة التي حُتيط بنظ ــد تلك الهالُة امل�ص ــه، فلم َتُع في
ــافاِت  ــتناد اإىل االكت�ص ــة، والتمييِز بينها وبني االأوهام؛ فباال�ص ــة واإدراِك احلقيق الروؤي
ــرين  ــاد الغربّي املعا�ص ــاطنِي االقت�ص ــادية احلديثة وبالرجوِع اإىل اأ�ص واالأفكاِر االقت�ص
ــاءاِت وتقاريِر اخلرباء َثَبَت عدُم كفاية الو�صائل الربوية اأو )نظام الفائدة(  واإىل االإح�ص

كاأ�صا�ٍس ُيعَتمد عليه يف البناء االقت�صادّي ال�صليم.
ــكلَة الكربى القت�صادات ال�صوق الغربية - وهي يف الواقع م�صكلٌة مل حُتَلَّ  اإّن امل�ص
اُت القيمة احلقيقية للنقد التي َتعوق يف الوقت  اأبًدا - هي التقلباُت االقت�صادية، وتغريُّ
ــاد، وعدالَة توزيع الدخول، و�صماَن العمل واملوارد، - واأخرًيا -  ــه فاعليَة االقت�ص نف�ص

ال�صالَم االجتماعّي.
ْنَك  واإنَّ عدَم اال�صتقرار االقت�صادّي ونْق�َس االإنتاج والظلَم ونْق�َس الت�صغيل وال�صّ
ــائُب الكربى القت�صادات ال�صوق - كلُّ هذا مرتبٌط ارتباطاً وثيقاً  والبوؤ�َس - وهي امل�ص

باملوؤ�ّص�صات النقدية واملالية لالقت�صادات الغربية.
واحلقيقُة الوا�صحة اأنه اإذا كان لنظام الفائدة يف كثرٍي من االأحوال تاأثرٌي �َصلبّي على 
االقت�صاد - كما �ُصرح - وذلك يف البلدان التي َتتقبَّل اجّتاهاُتها االأخالقية هذا النظام، 
ــتقرَّ يف �صمائرها واجّتاِهها اخلُلقّي  ــاد يف بالٍد ا�ص فما ظنُّك باأَثِر هذا النظام على االقت�ص
كراِهَيُته اإىل درجِة اأن َتعتقد اأنها بَقبوله تاأَذن باحلرب على اهلل، وَتعتقد اأّن نتيجَتُه على 

�صلوكها االقت�صادّي الـَمْحُق والدمار؟!.
وهذه احلقيقُة توِجب االإ�صارَة اإىل حقيقٍة اأُخرى هي اأنه ال بّد لنجاح نظاٍم اقت�صادّي 
ــود يف ذلك  ــَق ويتناَغم مع النظام اخلُلقّي والِقَيم الثقافية التي َت�ُص يف بلٍد ّما اأن يتنا�َص
البلد، ومن امل�صتحيل اأن َيزدِهر نظاٌم اقت�صادّي واأ�صاليُب اقت�صادية يف بلٍد مع معاَر�صة 
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ــرط  ــائدة، اإّن ال�ص ــم اخلُلقية واملعتقدات ال�ص ــاليب للِقَي ــام اأو تلك االأ�ص ــك النظ ذل
ــجَم مع نظام البلد االأخالقّي،  َر لين�ص ــّي الزدهاِر االقت�صاد يف بلٍد ّما، اأن ُيَحوَّ االأ�صا�ص
ــاُد  ــاد، وبدون ذلك يكون االقت�ص ــجم مع االقت�ص ر النظاُم االأخالقّي لين�ص اأو اأن ُيَحوَّ

ك�صجرٍة مغرو�صة يف ُتربٍة ومناٍخ غرِي مالئَمنْي لـهـا)33(.



الطريق اإىل احلرية

- 290 -

ى بالبنوك االإ�شالمية ما ي�شمَّ

ــالمّي من َلْعنة الربا، ومن  ــاأت امل�صارُف االإ�صالمية بهَدِف حترير املجتمع االإ�ص ن�ص
ــادية على العامل  ــوله، وبهدف التخلُّ�ِس من اآثار الربا االقت�ص ــه حلرب اهلل ور�ص �ص تعرُّ
ــه املالية،  ــالمّي من االنتفاع بفوائ�ص ــالمّي، ومن هذه االآثار حرماُن العامل االإ�ص االإ�ص

ومن متكيِنه من ا�صتخدام املال يف وظيفته الطبيعية بحيث:
ُق النموَّ االقت�صادي، ويواِجُه حاجاِت االإنتاج. )اأ( يكون قياماً للنا�س، يحقِّ

)ب( وال َيبَقى ُدولًة بني االأغنياء.
ُق العدَل يف املعاملة ﴿ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]البقرة: 279[ )59(. )ج( ويحقِّ

قت امل�صارُف االإ�صالمية هذه االأهداف ؟!! ولكن هل حقَّ
رات كافيًة لالإجابة  م مربِّ ــف ال�صديد فاإّن واقع امل�صارف االإ�صالمية ال يقدِّ مع االأ�ص

عن هذا ال�صوؤال بنعم!!)59(.
خراتهم.  ــم مبدَّ ــوا عليها كلُّه ــوا بها واأقبل ــارف فِرح ــلمون بهذه امل�ص ــمع امل�ص ملا �ص
ــات بحيُث  وا مبنَتج ــتَعدُّ ــوك، ومل يكونوا ا�ص ــة بني يدي البن ــيولة عظيم فُوجدت �ص
ــارَج راأَْوا اأنها خماِرُج موؤقتة، وهم مبخ ــيولة، فلجوؤوا اإىل العلماء، فاأمدُّ  تتعامل بهذه ال�ص
يف �صبيل مواجهة هذه ال�صيولة، ويف �صبيل اأنها اأوقات ومراحُل ا�صتثنائية �صوف َتنتهي 
ــراف مَلَّا يبداأُ  ــاأً من البداية؛ الأّن االنح ــد، وكان هذا يف احلقيقة خط ح فيما بع ــحَّ وت�ص
بزاوية - ولو كانت �صيقة - يتدُّ فينتهي اإىل فجوٍة هائلة بني ال�صريعة وبني املعاملة التي 

توَجد فيما بعد.
فكان العقُد الذي اهتمت به البنوك واأُلِّفت فيه املوؤلفاُت وَكرُث فيه اخلالُف املرابحة 

لالآمر بال�صراء.
كنُت من الذين عار�صوا هذا االن�صياَق مع هذا العقد وال�صماَح للبنوك االإ�صالمية 
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اأو التي ظهرت با�صم امل�صارف االإ�صالمية يف ا�صتعماله، وهو على اأ�صا�س اأّن االنحراف 
مَلّا يبداأُ بالقليل �صوف َيْكرَب فيما بعد، وهذا يف الواقع هو الذي ح�صل)23(.

ولو نظرنا اإىل امل�صارف االإ�صالمية التي َتعتِمد يف تعبئة مواردها على ال�صيولة املالية 
ت طريَق ان�صياب  ــارَف غريَّ ــهل القوُل باأّن هذه امل�ص يف منطقة اخلليج مَلَا كان من ال�ص
الفوائ�س املالية يف العامل االإ�صالمّي اإىل االأ�صواق املالية الغربية، وال�صبُب وا�صٌح وهو 
ــارف َتعتِمد اأي�صاً على التمويل على اأ�صا�س �صعر الفائدة، واإن كان ذلك  اأّن هذه امل�ص
فات ال�صرعية كالبيع، وظاهٌر من مراجعة اأ�صكال اال�صتثمار  ى باأ�صكاٍل من الت�صرُّ ُمغطًّ
ــمى »املرابحة لالآمر  ــرّي امل�ص ــداً مثَل العقد التلفيقّي الع�ص ــارف اأّن عق يف هذه امل�ص

بال�صراء« َيحَظى بحظِّ االأ�صد يف التعامل)59(.
ل  ــف - حاوَلت البنوُك االإ�صالمية اأن تتو�صَّ ــتّقات - مع االأ�ص اإّن التعامل يف امل�ص

ط. ونه التحوُّ اإليها مبا ي�صمُّ
وااللتزاماُت القائمة �صتمائة تريليون دوالر، يعني اأكرث من اقت�صاد العامل كلِّه ع�صر 
ــرفت اإىل احلديد اأو  ــواٌء ان�ص ــات التي تتم هناك وهنا كلُّها - �ص ــرات، َيعني العملي م
ــرفت اإىل النحا�س اأو ان�صرفت اإىل كذا - هي يف الواقع ويف اأكرث االأحيان تتعاَمُل  ان�ص

يف �صيء غرِي موجود حقيقة، اأو فيما هو اأكرُث مما هو موجود يف العامل)23(.
ــلبية االقت�صادية  ق االآثار ال�ص ــارف االإ�صالمية يحقِّ ــلوُك من امل�ص ومادام هذا ال�ص
ــان اأن ي�ُصّك يف اأّن امل�صارف  ــلوُك امل�صارف الربوية فاإّن لالإن�ص قها �ص ــها التي يحقِّ نف�َص

قت الهدَف بتخلي�س املجتمع االإ�صالمّي من لعنة الربا)59(. االإ�صالمية حقَّ
* * * * * *

ِل َبْدء ات�صايل بامل�صارف االإ�صالمية  ــنة - من اأوَّ ــرين �ص كنُت - منُذ اأكرَث من ع�ص
ــارُف بعمليات حقيقية،  ــتثناءات، واأن َتبداأ امل�ص اأُنادي بعدم اللجوء اإىل احليل واال�ص
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تتفق مع ال�صريعة اتفاقا حقيقّيا لي�س مع �صْكِلها و�صورتها واإمنا مع جوهرها.
والواقُع اأنه من الناحية النظرية ما راأيُت معار�صة.

عِملُت �صميناراً بني اأ�صاتذة ال�صريعة واأ�صاتذة االقت�صاد يف كلية ال�صريعة يف جامعة 
ــاد يف جامعة اأّم  ــريعة واأ�صاتذة االقت�ص ــاتذة ال�ص ــعود، ُثم بني اأ�ص االإمام ممد بن �ص
َة مرات، ويف  ــالمي ِعدَّ القرى، ثم يف بيت التمويل الكويتّي، ثم يف بنك التنمية االإ�ص
بنك ماليزيا االإ�صالمي، ويف بنك »معامالت« االإندوني�صي، ثم يف معهد الفكر العربّي 
ــًة من الناحية النظرية، وهذا هو الذي  يف اأمريكا، ففي الواقع ما وجدُت اإطالقاً معار�ص

قها الواقُع فيما بعد)23(. ك بهذه النظرية التي �صدَّ جعَلني اأمت�صَّ
ورتني  نْي من اأنبيائه �صُ ال�صك اأّن املخارج ال�صرعية جزٌء من ال�صرع، وقد علَّم اهلل نبيَّ
لهذه املخارج ذَكرهما القراآن الكرمي، ولكن هل �صلوُك امل�صارف االإ�صالمية امل�صاُر اإليه 
ــرعي(؟ اأم َيتجاوز ذلك اإىل دائرة )احليلة املمنوعة( ؟!، اإّن  يقع يف دائرة )املخرج ال�ص
ــٌح بحيث ُيدركه  ــرعّي واحليلة مثُل اخليط الدقيق، ولكنه وا�ص الفرق بني املخرج ال�ص
ال�صخ�س العادّي؛ اإذ االعتباُر يف ذلك بالغاية، فاإذا كانت نتيجُة ال�صلوك الو�صوَل اإىل 
ــرة )احليلة املمنوعة(  ــلوك يف هذه احلالة يقع يف دائ م اأو اإىل حتقيِق اآثاره فاإّن ال�ص ــرَّ م
ــرمي اإحدى هذه  ــف اهلل يف القراآن الك ــرعي(، وقد َو�صَ ــس يف دائرة )املخرج ال�ص ولي�
احليِل باأنها ظْلٌم للنف�س، واتخاٌذ الآيات اهلل هزواً )االآية 231 من �صورة البقرة(، واأخرَبَ 
ــئني )االآية 65 من  ــخوا قردًة خا�ص ــَتعملوا اإحدى احليل باأنهم ُم�ص عن ماآل الذين ا�ص
ــبت وهم َيرتكبون يف كلِّ  َم العمُل على اليهود يوَم ال�ص ــورة البقرة(؛ فِمن يوَم ُحرِّ �ص
ــخوا قردًة خا�صئني هم الذين  ــبت خمالفاٍت كثرية، ولكّن الذين ا�صتحقوا باأن ُي�َص �ص

ٍر �صرعّي مباح. ارَتكبوا املخالفَة يف �صورة ت�صوُّ
وعقُد التحليل يف الزواج ال َيختلف يف �صورته ويف االآثار الفقهية املرتتبة عليه عن 
ــروع، ولكّن املحلِّل واملحلَّل له ملعونان على ل�صان النبّي �صلى اهلل  اأيِّ عْقِد زواٍج م�ص
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عليه و�صلم.
ــالمية اإىل هذا ال�صلوك ؟!!، لالإجابة عن هذا  ــارَف االإ�ص ولكن ما الذي اأجلاأ امل�ص
رين للم�صارف  ُم الكاتب االفرتا�َس التايل: لقد مت الرتكيُز من ِقَبل املنظِّ ــوؤال يقدِّ ال�ص

االإ�صالمية منُذ البداية على اأّن امل�صاركَة هي البديُل للفائدة الربوية.
وقد واَجَهت امل�صارف االإ�صالمية - يف ماولتها ا�صتخداَم هذه االأداة - ال�صعوباِت 
ية، التي حَتُول دون ا�صتخدام هذه االأداة بكفاءة، ولي�س املجاُل  الواقعيَة والعوائَق اجلدِّ
مّت�ِصعاً للحديث عن هذه العوائق وال�صعوبات وهي متعددة، ولكن يكن االإ�صارُة اإىل 
ل يف  ــاركة عْقُد اأمانٍة َيعتِمُد على الثقة من املموِّ اأّن من اأبرز هذه العوائق اأّن عْقَد امل�ص
ي التمويل، والعامل االإ�صالميُّ على ما هو عليه من التخلُّف االأخالقّي!!. �صخ�س متلقِّ
َد ظهوٍر رمزّي، على  ولذا ت�صاءل ظهوُر عْقِد امل�صاركة يف التعامل حتى اأ�صبح جمرَّ
�صبيل املثال فقد اأ�صَدر اأحُد امل�صارف بياناِته املالية، ومن بينها البياُن املعْنون »متويالت 
اإ�صالمية«، ويقع حتت هذا الُعنوان ثالثُة بنود: )امل�صاركة / املرابحة / القر�س احل�صن(، 
وظَهر يف عام 1989م بنُد امل�صاركة بن�صبة حوايل )0.5%( من بند املرابحة، اأّما يف عام 

1990م فظَهر بن�صبة حوايل )%0.075(.
واإّن بنك التنمية االإ�صالمّي - وهو االأكرُث تاأهياًل ال�صتخدام عقد امل�صاركة باعتباِره 
بنكاً للتنمية ولي�س بنكاً جتارياً - بَداأ منُذ ن�صاأته يف الرتكيز على ا�صتخدام عقد امل�صاركة، 

ولكّن هذا العقَد ال َيحظى يف الوقت احلا�صر باأكرَث من )3%( من عمليات البنك.
ــديد - بعد اأن ظَهر لها عجُزها عن  ــف ال�ص ــالمية - مع االأ�ص ــارف االإ�ص اإّن امل�ص
ــٍة على اختيار البدائل  ي ــاركة كبديٍل للتمويل بالفائدة مل َتعمل بجدِّ ــتخدام امل�ص ا�ص
ــتخدام اأنواع  ــِرف اهتماُمها اإىل اإيجاد خمارَج با�ص ــرعية، و�صُ االأخرى من العقود ال�ص
ــن ِقلَّة التكلفة،  ــدة يف البنوك الربوية، م ُره اأداُة الفائ ــا ما توفِّ ُق له فات حتقِّ ــرُّ من الت�ص
ٍد معروٍف  ــول على عائد مدِّ ُقه من قّلة اجُلهد، واملرونة، واحل�ص ــة التعامل »مبا حتقِّ واآلي
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وم�صمون ن�صبّيا«.
فاجّتَهْت اإىل التمويل على اأ�صا�س �صعر الفائدة، ولكْن يف ظلِّ غطاٍء من عملية البيع 
ى هذا ال�صلوُك - باالإ�صافة اإىل تعويق الو�صول اإىل االأهداف امل�صار  اأو ال�صراء، وقد اأدَّ
ــة؛ اإذ من الطبيعّي اأن  ــة البنوك الربوي ــا يف اأّول احلديث - اإىل عْجزها عن مناف�ص اإليه
ــوُلها اإىل �صعر الفائدة كعائٍد على اال�صتثمار بطريٍق غرِي مبا�صر اأو طبيعّي ال  يكون و�ص
ٌر  ــتطيع اللَّحاَق بالبنوك الربوية؛ ولذلك يوَجد مربِّ نها من كفاءة االأداء التي بها ت�ص ُيكِّ
كاٍف لالعتقاد باأّن امل�صارف االإ�صالمية �صوف َتبقى - ما مل ُتغريِّ �صلوَكها - عاجزًة عن 
ية على م�صتقبل امل�صارف االإ�صالمية)59(. َف بجدِّ ر التخوُّ مناف�صة البنوك الربوية، مما يربِّ
يه م�صِرًفا اإ�صالميا  اإّن االأمر انتهى اإىل ما عرفتم، امل�صارُف االإ�صالمية اأو الذي ن�صمِّ
يها  ــاَرْت جُتِري معامالٍت ت�صمِّ تها نوافَذ اإ�صالمية �ص ــمَّ اأو البنوُك التي عِملت نوافَذ �ص

ق كما جُتريها امل�صارف احلديثة. معامالٍت اإ�صالمية، فانتهى االأمُر اإىل �صيغة التورُّ
ــتثمار، - ولالأمانة -  ــرفية لال�ص ــركُة الراجحّي امل�ص والواقُع اأنه عند ما ُوجدت �ص
احلكومُة اأَن�صاأت هذه ال�صركَة لتكون م�صِرًفا اإ�صالميا، واأُوِجد لها نظاٌم ال اأظنُّ اأنه يِكُن 
ــالمّي نظاٌم اأف�صُل منه وال اأكرُث مرونًة وال اأ�صمح!، ول�صوء احلظِّ  ــرٍف اإ�ص اأن ُيعَمل مل�ص

ما ُطبِّق)23(.
* * * * * *

ــخ�س  ــتطيع ال�ص م الربا اإذا جاوز الفائدة القانونية، وال ي�ص يف كثري من البلدان يحرَّ
ــيغ  م قانوناً بال�ص يف هذه البلدان اأن ُيفِلت من اآثار خمالفة القانون لو مار�س الربا املحرَّ
بُعها البنوك االإ�صالمية كمخارج �صرعية!، ولهذا يكون رُجل ال�صارع يف باري�س  التي تتَّ
ــاَتنا مبا ُيحاِول امل�صلمون اأن  ــتطيع اأن نَخَدع ق�ص اأو روما على حقٍّ حينما يقول: »ال ن�ص

يخَدعوا ربَّهم«!.
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ــرائب مكتَب اأحد البنوك االإ�صالمية يف لندن  ــنواٍت طالَبت م�صلحُة ال�ص وقبل �ص
ــريبة عن عمليات  ــى اأعماله، وهي بالطبع َتِزيد كثرياً على ال�ص ــريبة التجارية عل بال�ص
التمويل بالفائدة، فا�صتطاع املكتُب ب�صهولٍة اأن ُيقنع م�صلحَة ال�صرائب باأنَّ عملياِته واإن 
د ب�صورتها الظاهرة »خمرجاً  كانت �صورُتها جتاريًة فهي عملياُت متويٍل حقيقية، واإمنا َق�صَ

مَة للربا!. �صرعيا« لَيتجاَوز االأحكاَم ال�صرعية املحرِّ
ــلمني اإىل ماوالٍت للتوفيق  ه عدٌد من املفكرين امل�ص ــغوط الواقع اجتَّ ــبب �ص وب�ص
بني واقع النظام املبنّي على نظام الفائدة واالأحكام االإ�صالمية، وكان االجّتاه َيرمي اإىل 
ــَلت ب�صبب  ماولِة اإخراج القر�س بفائدٍة عن مفهوم الربا، ولكن هذه املحاوالت َف�ِص

اال�صتحالة ال�صرعية العتبار ال�صورة االأ�صا�صية ملفهوم الربا خارجًة عن مفهومه.
اه  ــى باالجتِّ ــات التي ُتعَن ــرة التي تتلخ�س يف الدرا�ص ـ ــروف الـمتغيِّ ــبب الظ وب�ص
ــجم مع االأحكام ال�صرعية،  ــريّف لين�ص املعاك�س، وهو ماَولُة تغيري واقع النظام الـم�ص
ــات التطبيقية لـهذه الـمحـاولة، وبربوز االهتمام بنقد نظام الفائدة يف  وبظهور املوؤ�ص�ص
ــاءات والدرا�صات، ال ِمن علماء االقت�صاد الـم�صلمني فقط،  �صوء التجاِرب واالإح�ص
َ اأّن االأمر ال يقت�صر على  بل من اأ�صاطنِي االقت�صاد الغربّي = ب�صبب هذه الظروف تبنيَّ
وجود املانع من ناح املحاوالت التوفيقية لتاأني�س نظام الفائدة يف املجتمع االإ�صالمّي، 
ــل َيتعّداه اإىل عدم وجود موِجٍب ملثل تلك املحاوالت، واإّن عدَم وجوِد املانع ووجوَد  ب

ع طبيعّي �صليم. املوِجب �صرطان ال بّد منهما لُوجود و�صْ
ــَة؛ اإّن اأيَة فكرة اأو  ــذه - احلجَج واالأدل ــد املحاوالُت - كه ــن الطبيعّي اأن حَت�ُص وم
ــطناعية، وقد َي�صتطيع غري املخت�ّس اإدراَك َزْيف تلك  دعوى يِكُن اأن ُتقام لها اأدلٌة ا�ص

احلجج واالأدلة، كما اأّن غرَي اخلبري قد ُيخَدع بالتزييف والتزوير.
وقد َيحمي القارَئ غرَي املخت�ّس من االنخداع باحلجج اجلدلية واالأدلة اال�صطناعية 
اأن يقتنع بهذه احلقيقة: »اأّن من امل�صتحيل اإخراَج )القر�س بالفائدة( من مفهوم الربا، 
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مه القراآُن الكرمي وال�صنة ال�صحيحة واإجماع االأمة. الذي حرَّ
ر ما ياأتي: وَيكفيه ليقتنع بهذه احلقيقة ت�صوُّ

د ملن  ــورٌة من �صور دفع املال الأَجٍل مدَّ ــيطة اأو مركبة �ص 1. اأّن القر�س بفائدٍة ب�ص
ه، بزيادٍة يف مقابل االأجل. ي�صَمُن ردَّ

2. اأّن دفع املال بال�صورة املذكورة هو الربا املعروُف يف كلِّ مكان ويف كّل الع�صور، 
م  ــو الربا الذي ُحرِّ ــري اأخالقّي على مرِّ التاريخ، وه ــلوكاً غ ــو الذي اعُترب رذيلًة و�ص وه
مه وتعاِقُب  ــا الذي جُترِّ ــنع اهلل على اليهود بارتكابه، وهو الرب ــوراة واالإنيل، و�ص يف الت
عليه القواننُي العلمانية املعا�صرة، كالقانون الفرن�صي ال�صادر يف 1935/8/2م، واملادة 
َوَر الربا الذي ا�صتثنته  )622( من التقنني اجِلنائي االإيطايل اجلديد، وذلك فيما عدا �صُ

تلك القوانني.
ق بني  ق بني ي�صري الربا وكثرِيه، كما ال ُيفرِّ 3. اأّن االإ�صالم يف اأ�صل التحرمي ال ُيفرِّ
ي�صري الزنا وكثريه، اأو ي�صرِي ال�صرقة وكثريها، ذلك َيعني ا�صتحالَة القوِل باإباحة القر�س 

بالفائدة دون ا�صتباحة اأيِّ قر�س الأجٍل بزيادة.
ــول باإباحة القر�س بفائدة َيعني  ــابقة اأّن الق مات ال�ص 4. اأّن النتيجة احلتمية للمقدِّ
ــالم ُيبيح الربا الذي ا�صتقرَّ يف �صمائر ال�صعوب اعتباُره رذيلًة و�صلوًكا  القول باأّن االإ�ص
ع اهلل على اليهود بارتكابه، واعتربْته حتى  َمته الكتب ال�صماوية، و�صنَّ غرَي اأخالقّي حرَّ

القوانني العلمانية املعا�صرة جريًة ُيعاِقب عليها القانون)33(.
َط بع�ُس اأفا�صل  ــريّف املعا�س تورَّ ــغط الواقع امل�ص ــنوات املا�صية وحتَت �ص ويف ال�ص
ــسُ لهم العذَر يف زالتهم  ــاوالٍت الإجازة الفائدة الربوية، واإذا كنا نَلتِم� ــاء يف م العلم
ــوٌر عملية ُتثِبت  ــاوى مل َتظَهر �ص ــه يف وْقِت هذه الفت ــبب اأن ــتغفُر اهلل لهم - ب�ص ون�ص
ــٍر ُيحاول  ًرا لكاتٍب معا�ص ــا ال ِنُد عذًرا وال مربِّ ــتغناء عن الفائدة - فاإنن ــكاَن اال�ص اإم
ــتغناء عن الفائدة،  ــَح عماًل اإمكانيُة اال�ص ت الظروف، وو�صَ هذه املحاولَة بعد اأن تغريَّ



الرق االقت�سادي

- 297 -

فقد انَت�صرت يف نطاق العامل االإ�صالمّي امل�صارُف التي تقوُم بكلِّ العمليات امل�صرفية 
رًة من الفائدة الربوية، واأَعلَنت دولتان من اأكرِب الدول يف العامل االإ�صالمّي اأنهما  متحرِّ
َرتا جميَع معامالتهما امل�صرفية املحلية من الفائدة الربوية، واجتمَعْت اأغلُب الدول  حرَّ
ــراحًة تعامَلُه فعاًل وبنجاح - على هذه  م نظاُمه �ص ــاء بنٍك - ُيحرِّ ــالمية على اإن�ص االإ�ص

االأ�صا�س.
ــم باالعتبار التغيرَي يف  ــي وعدَم اأخِذه ــرى الأوهام املا�ص ــاَء بع�س كّتابنا اأَ�ص اإّن بق

ر لها)21(. الواقع رجعيٌة ال مربِّ
ٍر وهمّي، فهي موؤ�ّص�صة على وْهٍم ال على حقيقة،  ــوُّ ــتند على ت�ص اإّن الـمحاولة َت�ص
ــحاب املحاولة فِهُموا اأّن القر�َس يف لغة الفقه الو�صعّي احلديث  وهذا ظاهٌر من اأّن اأ�ص
ــالمّي، ومل َينتبهوا اإىل اأنه مع اتفاق االألفاظ فاإّن  ــطالح الفقه االإٍ�ص هو القر�ُس يف ا�ص
ــَة العقَدْين خمتلفة؛ فالقر�ُس يف لغة البنوك اأو لغة الفقه احلديث - وهو القر�ُس  طبيع
ــٌر الزٌم فيه، اأما القر�ُس يف ا�صطالِح  ــاّحة، االأجُل عن�صُ ــة وم�ص بفائدة - عقُد معاو�ص

ٍع واإرفاق، واالأجُل لي�س بالزم فيه. الفقه االإ�صالمّي فهو عقُد تربُّ
ــني يف الفقه،  ــالميون غرُي املتخ�ص�ص ــوم اخلاطئ الكّتاب االإ�ص ــع يف هذا املفه ويق
ــهدون على حترمي الربا باحلديث: )كلُّ قر�س جّر نفعاً فهو ربا(، كما اأّن  ولذلك َي�صت�ص
ــرة ُيجادلون باأّن هذا احلديَث  الكّتاب الذين ييلون اإىل اإباحة القرو�س البنكية املعا�ص
ــرمي الربا، ولذلك ال  ــتدلون بهذا احلديث على حت ــنِي اأّن الفقهاَء ال َي�ص ــول، يف ح معل
ُيوِردونه يف باب الربا، واإمنا ُيوردونه يف باب القر�س، اأي القر�س باال�صطالح االإ�صالمي، 
ــد بجرِّ القر�س للمنفعة اأي فائدة طارئة ي�صتفيد بها املقِر�ُس يف القر�س احل�صن،  وُيق�صَ
ــس للمقِر�س اعرتافاً  ــا الفقهاء - مكافاأُة املقرت� ــة ذلك - تلك التي يذكُره ــن اأمثل وم
ــرط، اأو �صرُط املقر�س اأمراً ي�صتفيد منه )دون  ــانه بالقر�س بدون �ص ا الإح�ص بجميله وردًّ
ــرتط الوفاَء يف بلٍد اآَخر الأّن له غَر�ًصا يف الوفاء فيه،  زيادة يف مبلغ القر�س(، كما لو ا�ص
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ــقاَط خطر الطريق، وهذا هو الذي وقع فيه اخلالف، اأما لو  ــتفيد بهذا ال�صرط اإ�ص في�ص
ُه الأَجٍل ب�صرط اأن َيُرّد اإليه مبلَغ القر�س بزيادٍة فهذا ال خالف بني الفقهاء على  اأقر�صَ
حتريه؛ الأّن العقد ينقلب يف هذا املجال من قْر�ٍس باال�صطالح الفقهّي االإ�صالمّي اإىل 

بيٍع ربوّي)33(.
ــر اأّن الفائدة  ــوقي الفنجري: )لقد اآن االأواُن لُيدِرك فقهاُء الع�ص يقول الدكتور �ص
ــاالت االإقرا�س واالقرتا�س كانت  ــُتخدمت يف جم ذاَتها اأداٌة مايدة؛ بحيث اإذا ا�ص
ــروعات اال�صتثمار  ــُتخدمت يف غري ذلك - كم�ص ــرعا، واإذا ا�ص مة �ص فائدًة ربوية مرَّ
ــتهالك  م واحلدِّ من اال�ص ــخُّ ــرى كمعاجلة الت�ص ــس اأخ ــة اأو الأغرا� ــة احلقيقي والتنمي
ــرعا؛ لُبعدها عن الربا،  ــحيح م�صارها - كانت فائدًة مقبولة �ص بتوجيه املدخرات وت�ص

واال�صتغالل، واأكل املال بالباطل(.
ــن القر�س، القر�ِس  ــور الفنجري هي التمييُز بني نوعني م ــة فكرة الدكت اإّن حقيق
ــوح تفكرِيه يف هذا املقام  ــسِ لغري ذلك. بالرغم من عَدِم و�ص ــتثمار والقر� لغاية اال�ص
ــتثمار ُيخرجه الدكتور  م من املّدِخر للبنك لغاية اال�ص ــذي ُيقدَّ ــٌح اأّن القر�س ال فوا�ص
ــورة املقابلة:  ــّمى القر�س، وُيجيز الفائدَة عليه، ولكْن ما حكُم ال�ص الفنجري عن م�ص
ــتثمر، هل احلكُم واحد اأم خمتِلف؟ واإذا كان  وهي القر�ُس الذي يدَفُعه البنك للم�ص

خمتلًفا فما الفرق بني العمليتني؟!.
َيُه الثوَر  ــجم مع الذْوق، فُي�صمِّ ــَم اخلنزير مل َيُعد ين�ص ــخ�ٌس اأّن ا�ص يكن اأن َيرى �ص
ــخ�س االأديب،  ــي اأن نحرتم اخرتاَع هذا ال�ص ــم، ويف هذه احلالة َينبغ ــري القوائ الق�ص
ُد  ــه باأّن هذه الت�صميَة اجلديدة جمرَّ واإذا اعرَت�س عليه معرت�ٌس فُيمكن اأن ُيردَّ اعرتا�صُ
ــطالح. ولكن لو اّدَعى هذا املخرتُع االأديب اأنه بهذه  ــطالح، وال ُم�صاّحة يف اال�ص ا�ص
ــا َقِبَل ذلك اأيُّ عاقل، اإّن  َلت حقيقُة اخلنزير اإىل حقيقة الثور مَلَ ــمية اجلديدة حتوَّ الت�ص

هذا املَثَل بال�صبط ينطبق على فكرة الدكتور الفنجري.
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مها املدِخر للبنك  ــي ُيقدِّ ــك ُيدِرك اأّن الوديعة الت ــغري يف اأيِّ بن ف �ص اإّن اأيَّ موظَّ
ــتثمر نظرَي فائدة ربوية = فهو قر�س بفائدة،  مه البنك مل�ص بفائدة، وكذلك اأيُّ مال ُيقدِّ

يناه ا�صتثماًرا، اأو ثوًرا ق�صرَي القوائم!)21(. �صواٌء �صمَّ
* * * * * *

َن  ــريِّ نهَجها، لقد ُزيِّ ــالمية - فيما يبدو - اأيُّ دافع الأن تغ ــس لدى البنوك االإ�ص لي�
ــْعف كفاءة اأدوات توظيفها لالأموال  ــت بالرغم من �صَ ــنا؛ األي�ص لها عمُلها فراأَْته ح�ص
بالقيا�س الأداِء الفائدة الربوية ال َتزال واقفة على اأقدامها يف جمال املناف�صة مع البنوك 

الربوية؟!.
ــتخدم فيها اأدواِت  ــالمية!!« َت�ص ــارَعت البنوُك الربوية لفتح نوافذ »اإ�ص وعندما �ص
ــعياً وراَء اجتذاب  ــالمية - وذلك �ص ــتخدمها البنوك االإ�ص توظيف االأموال التي َت�ص
ــلمني املتَّقني - �َصمْعنا �صيحاِت الفرح ال�صاَذج باأّن االأدواِت االإ�صالميَة  اإيداعات امل�ص
ت نف�َصها على �صوق توظيف االأموال، فيا له من انت�صاٍر يدعو للفخر واالإعجاب،  َفر�صَ

ه اإىل حقيقة تلك االأدوات. مل ُيدركوا اأّنه هزية َحرّيٌة باأْن ُتنبِّ
ومبا �صَبق َي�صُهل اأن نفهم كيف اأّن �ُصلوك امل�صارف االإ�صالمية �صار فتنًة للم�صرفيني 

الربويني ﴿ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴾ ]املمتحنة: 5[ )33(.
ى القر�َس  ــمَّ ــريح الذي ُي�ص ــا ُتقِر�س بالربا ال�ص ــس جّمانا، واإمن ــوك ال ُتقِر� اإّن البن
ى العملياِت االإ�صالمية التي تقوم بها بع�ُس امل�صارف  ــمَّ بالفائدة، اأو ُتقِر�س بالربا امل�ص
ــرعّي« اأو  ق ال�ص ق املبارك« اأو »التورُّ ــم »التورُّ ــالمية، حتَت ا�ص ــالمية اأو نوافُذ اإ�ص االإ�ص
ــسٌ الأَجٍل يف مقابل  ــراحة باأنه قْر� ــالمي«، وُتعلن عنه، وتدعو اإليه ب�ص ق االإ�ص ــورُّ »الت
َق الذي اخَتلف فيه العلماء،  ــورُّ ق لي�س يف احلقيقة هو الت ــادة عن االأَجل، هذا تورُّ زي
واأباحه بع�ُس العلماء، هذا الذي ُتزاِوُله النوافُذ االإ�صالمية وامل�صارُف االإ�صالمية با�صم 
ُق يف احلقيقة حيلٌة من احلَيل  ق نََتج عنه هذه املديونيُة العظيمة للنا�س، هذا التورُّ التورُّ
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ا بني هذه  ــا حقيقيًّ ــتحالل الربا، وال ُيِكُن الأيِّ فقيٍه اأن يوِجد فرًق ــروعة ال�ص غرِي امل�ص
ــالمية يف البنوك الربوية اأو امل�صارُف االإ�صالمية  العلميات - التي ُتزاولها النوافُذ االإ�ص

ق على ما يجري االآن - وبني احِلَيل امللعونة)57(. با�صم التورُّ
ــوٍر  ــك التي اأَجازت هذا املنَتَج فاإّنها مل ُتوؤَت من ق�ص ــرعية للبن واأما الـهيــئُة ال�ص
ــِع املنَتِج الذي اأَظَهره  ــورع، واإمنا اأُتَيت ِمن الغفلة عن الواقع، واق ــه اأو قلَّة يف ال يف الفق
ــاأ عنه فيما لو اتُِّخذ �ُصّنًة من  ــاُح املنقول اأعاله، وواقِع النتائج اخلطرية التي َتن�ص االإي�ص
هًة مل�صروع امل�صرفية االإ�صالمية،  ــالمية، في�صرُي ر�صا�صَة الرحمة موجَّ ِقَبل البنوك االإ�ص

َدُه اإىل يوم القيامة. ُه ِوزَرُه وِوْزَر َمن قلَّ ل من �صنَّ وَيتحمَّ
ــاِء  ــَبق اأنَّنا لن نحتاج بعد هذا اإىل اأن ُنثِبَت لعلمائنا االأجالء اأع�ص ــرُة كلِّ ما �ص ثم
ناً اأن  ــلكت طريقاً معيَّ ــالمية اأن من الطبيعيِّ اإذا �ص ــرعية للبنوك االإ�ص الـهيــئات ال�ص

ُيو�صَلك اإىل نهايته.
فكيف يِتمُّ التعـــامل يف الـم�صرف االإ�صالمّي، اأو يف النـــافذة االإ�صالمية - كما 

ى - يف البنك الربوي؟: ُت�صمَّ
ُم اإىل الـم�صرف االإ�صالمّي  ــيارة مثاًل، فيتقدَّ َيحتاُج العميل لت�صهيالٍت ل�صراء �ص
ين وثمِن االأَجل  طالباً منَحُه الت�صهيالت، وبعد اأن يّتِفَق مع الـم�صِرف على اأََجِل الدَّ
ــائد ُيربم معه عقد الـمرابحة؛ حيث ي�صرتي  ــعر الفائدة ال�ص ــوِء �ص د يف �ص الذي ُيحدَّ
ــيارَة الـمطلوبَة من الوكيل بالنقد، ثم َيبيعها للعميل باأَجٍل نظري زيادٍة  الـم�صرُف ال�ص

يف مقابل االأَجل.
ــهيالت بقيمِة ال�صيارة  م للبنك الربويِّ بطلب الت�ص كان يف اإمكان العميل اأن يتقدَّ
ين وثمن االأَجل الذي  ــد اأن يّتفَق معه على اأَجل الدَّ ــه البنك الربويُّ ذلك بع فَيمنح
د يف �صوء �صعر الفائدة ال�صائد، فَي�صرتي ال�صيارة التي يطُلبها بنف�صه من الوكيل. ُيحدَّ
ــيارة القتنائها، واإمنا َيحتاج لل�صيولة لغَر�ٍس  وقد ال يكون العميُل متاجاً فعاًل لل�ص
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اآَخر )كال�صفر يف ال�صيف للخارج( فَي�صرتي ال�صيارَة ُمراَبحًة ن�صيئة، ثم َيبيعها بالنقد.
ــول على  ــيل التعامل بهذه الطريقة للح�ص ــَل على تف�ص ــا الذي َيحمل العمي فم
ــرف االإ�صالميَّ على  ــالمّي؟ وما الذي َيحمل امل�ص ــِرف االإ�ص ــهيالت من امل�ص الت�ص
ُد الفرار من �صورة  التعامل بهذه الطريقة لـَمْنِح الت�صهيالت لعميله؟ اإنه - فقط - ق�صْ

الربا.
ــة فائدًة  ــتفيدان من هذه العملي ــُل َي�ص ــالميُّ وال العمي ــرف االإ�ص ولكن ال امل�ص

اقت�صادية زائدًة عن عملية االإقرا�س بربا.
ـَر: مثـــال اآخ

نع طائرة وحتتاج لت�صهيالٍت لدفع ثمن الطائرة،  ــركُة طريان ُتريد التعاقد على �صُ �ص
ــنع الطائرة وموا�صفاتها واأَجل  ــروط �ص ــانع - على �ص ــركُة مع ال�ص فَبعد اأن تّتفَق ال�ص

ت�صليمها - وبغَر�س ح�صولها على الت�صهيالت بثمن الطائرة يكون اأماَمها طريقان:
د  ــهيالِت الـمطلوبة، ب�صْعِر فائدٍة يحدَّ اأ/ اأن َتلجاأ اإىل البنك الربوّي فيمنحها الت�ص

يف �صوء �صعر الفائدة ال�صائد.
نع  ــالمّي )الذي لن َيعنيه االهتماُم مبوا�صفات �صُ ــرف االإ�ص ب/ اأو َتلجاأ اإىل امل�ص
ــروط عقد اال�صت�صناع وال حتى ثمنها(، وبعد اأن تتفق معه على �صروط  الطائرة وال �ُص
ــعر الفائدة  ــوء �ص د يف �ص ــهيالت الذي يحدَّ ــهيالت املطلوبة - ومنها ثمن الت�ص الت�ص
ال�صائد - َيدُخل امل�صرُف االإ�صالميُّ يف العملية ب�صفته م�صت�صِنعاً للطائرة، ويف الوقت 

نف�صه َيبيُعها ل�صركة الطريان ب�صفته �صانعا.
ويلجأ الطرفان لـهذه الطريقة بغَرض الفرار من الربا، وليس لغَرٍض آَخر؛ 
ألنه ال الـمصرُف اإلســــــــــامّي وال شركُة الطريان َيستفيدان من هذه العملية 
فائدًة اقتصادية مل يكن أيُّ منهما لِيستفيَدها لو مت َمْنُح التسهيات بطريق 
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الربا املباشر.
مثـــال اآخـر:

ــراء بيت قد اختاره؛ الأّن موا�صفاِته  ــول على ت�صهيالٍت ل�ص َيحتاج العميُل احل�ص
ــول على الت�صهيالت: اإّما  ــّيا، فيكوُن اأماَمه طريقان للح�ص تتفق مع حاجته هو �صخ�ص
ــرف االإ�صالمّي،  ــر، اأو يطُلَبها من امل�ص اأن يطُلَبها من البنك الربوّي بطريقة الربا املبا�ص
ره  ــنيَّ الذي اختاره العميل، ثم يوؤجِّ ــراِء البنك للبيت الـمع فَيمنحها له عن طريق �ص

للعميل اإجارًة منتهية بالتمليك.
ــٌح اأنه يف كلِّ االأمثلة مل يكن للم�صرف االإ�صالمّي يف �صراِء ال�صيارة ثم َبيِعها  وا�ص
ــفته م�صت�صِنًعا ثم مع  ــانع ب�ص ــناع الطيارة اأّواًل مع ال�ص للعميل، اأو اإِبراِمه لعقد ا�صت�ص
ــراِء البيت ثم تاأجرِيه على العميل = مل يكن له يف كّل  ــفته �صانعا، اأو �ص العميل ب�ص
ــوى اإدانِة النقود باأَجٍل يف مقابل ثمن االأَجل، اأْي اأن غَر�َس  هذه العمليات غَر�ٌس �ص
ــس اأداًة للتعامل، اأما عملياُت  ــِرف احلقيقّي اأن تكون النقوُد َمالًّ للتعامل، ولي� امل�ص
ــة النقود مبقابِل ثمن  ــا هي اإال اأدواٌت الإدان ــناع والتاأجرِي فم ــراء والبيع واال�صت�ص ال�ص

َئ اإليها فقط للفرار من �صورة الربا)33(. االأَجل، وقد جُلِ
ــل - يف الواقع على الربا -  ــق هو والبنك على التموي ــيء العميل للبنك، يتف َيج

ه بني �صورتني: ال�صورِة ال�صريحة التي هي املبا�ِصرة، اأو �صورة احليلة. لكنه ُيخريِّ
ُدون �صعَر  َيجيء للبنك - الذي يتعامل اأ�صال يف املال ويتواَطاأُ مع العميل - ويحدِّ

الربا، ثم تبداأُ عمليُة اإظهاِره يف �صورة »اأين اأبيع احلديد، اأو اأبيع...«.
ق وجوَد م�صرٍف يتعامل  ها: اأنه حال وعوَّ َب اأ�صراًرا عظيمة، اأهمُّ فهذا يف الواقع �صبَّ

باملعامالت احلقيقية ال�صرعية، وَيبُعُد عن كّل م�صاوئ الربا واأ�صراره.
و�صواٌء جاء الربا عن طريٍق مبا�صر اأو عن طريٍق غري مبا�صر االأ�صراُر والتدمري الذي 
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ل به وجوهُره موجود، هنا وهنا، فقط اختلفت ال�صورُة وال�صْكل، لكْن مل تختلف  يح�صُ
احلقيقُة واجلوهر)23(.

معنى ما تقّدم اأّن اآليَة العمل يف امل�صارف االإ�صالمية يف مْنح الت�صهيالت ال تختِلف 
ــتخدام  ــادية ال�ص ــارف الربوية يف اجلوهِر وال يف االآثار االقت�ص عن اآلية العمل يف امل�ص
املوارد، اإمنا تختِلف يف ال�صْكل وال�صورة، ومبا اأنها َتِتمُّ يف الـم�صارف االإ�صالمية ب�صورٍة 
ُلِقّي  ــمري اخْلُ ــة فاأثُرها الـهاّم طماأنينُة ال�ص ــرعية باأنها مباح ــهد لـها الـهيئــاُت ال�ص َت�ص

للم�صلم بعَدِم ارتكابه للربا يف �صبيل ح�صوله على الت�صهيالت.
ــودة لذاتها يف  ــبة الـمعامالت ال�صرعية املق�ص ــاآلة ن�ص ــوير �ص ُيقال عادًة - يف ت�ص
معامالت امل�صارف االإ�صالمية - اإّن الـمرابحَة ت�صتاأثر مبا بني 40% و 75% من عمليات 
ا�صتخدام املوارد يف امل�صارف االإ�صالمية، وهذا القوُل غرُي دقيق؛ الأّن عْقَد اال�صت�صناع 
وعْقَد التاأجري الـمنتهي بالتمليك ال َيختلفان عن عقد الـمرابحة من حيُث الغَر�س - 

وهو اإدانُة النقود مبقابٍل لالأجل - واإمنا َيختلفان عن الَعْقد املذكور بال�صْكل وال�صورة.
ــبَة املعامالت التي تتم يف امل�صارف االإ�صالمية  واإذا اأَدرْكنا ذلك اأَدرْكنا حْجَم ون�ص
لهذا الغَر�س، واأدركنا بالتايل خ�صائ�َس االجّتاه العاّم للم�صارف االإ�صالمية، وهو تركيُز 
الهّم والعمل على اخرتاِع ُمنَتجات َتبُعد عن �صورة الربا، ولكنها ال َتبُعد عن املق�صود 

منه، وبالتايل ال َتبتِعُد عن اآثاِره االقت�صادية.
ق  وقد انتهى االأمُر بامل�صرفية االإ�صالمية اإىل اخرتاع منَتج »تي�صري االأهلي« اأو »التورُّ
ــتخدام املوارد بهذين املنتجني من ناحيِة التخفُّف من  املبارك«، حيث اقرَتَبت اآليُة ا�ص
االإجراءات والتكاليف التي ُتثِقل املرابحَة واال�صت�صناَع والتاأجرَي الـمنتهي بالتمليك، 
ـــارف االإ�صالمية، اقرَتَبت من اآلية ا�صتخدام الـموارد يف البنوك  ُق يف الـم�ص كما تطبَّ
له العميل اأو امل�صرف  الربوية، واأَ�صبح الفارُق زيادًة ب�صيطة يف ِعْبِء الت�صهيالت يتحمَّ

االإ�صالمّي.
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ــحيًحا اأّن االجّتاَه العاّم ال�صائد  ــحيًحا فيجب اأن يكون �ص واإذا كان كلُّ ما تقّدم �ص
ــمَح للم�صارف بتحقيق  ــَمْح ولن َي�ص ــتخدام املوارد مل َي�ص ــالمية يف ا�ص للبنوك االإ�ص

حة اأعاله. اأهداِفها املو�صّ
فال ُيِكن اأن يكون امل�صرُف االإ�صالمّي يف و�صعه احلا�صر بدياًل عن البنك الربوّي، 
عني عن  ــرط بقاء الدوافع العاطفية للمتورِّ واإمنا ُيِكنه اأن َيتعاي�س مع البنوك الربوية، ب�ص

ٍة خارجية ُت�صِند امل�صارَف االإ�صالمية يف جمال تناُزع البقاء. الربا على تاأثرِيها كقوَّ
وح�َصب �صهادِة ال�صيخ �صالح كامل:

ــريّف االإ�صالمّي  ــَرت النا�َس يف البداية اأّن النظام امل�ص ــالمية ب�صَّ )1( البنوك االإ�ص
�صيقود نحَو التنمية االقت�صادية، واإيجاِد الِقَيم امل�صافة، وزيادِة امل�صادر، وتقليِل البطالة، 
ــّي بني امل�صرف االإ�صالمّي وامل�صرف الربوّي، وهو عدُم ركون  وحتقيِق الفارق االأ�صا�ص

ِد امل�صمون، واإعماُله قاعدَة الُغْنم والُغْرم. امل�صرف االإ�صالمّي اإىل العائد املحدَّ
َرت به، فتمادت يف تقليد امل�صارف الربوية،  ق ما ب�صَّ ــالمية مل حتقِّ )2( البنوك االإ�ص
ــا�س، ومل  ــم )البنك( فقط، بل اختارت كذلك مفهوَمُه االأ�ص ومل تكَتِف باختيار ا�ص
زة له، ومل  م يف اإبراز اخل�صائ�س االأ�صا�صية للعمل امل�صريّف االإ�صالمّي واملعامِل املميِّ تتقدَّ

تتجاوْز واقَع ونتائَج النظام امل�صريّف الربوّي.
)3( الذي ح�صل اأّن ال�صيغ اال�صتثمارية املف�صلة لدى البنوك االإ�صالمية اأَ�صبَحت 
هجيناً بني القْر�س - يف البنوك الربوية - واال�صتثمار، وهو هجنٌي َيحمل معظَم �صمات 
القْر�س الربوّي وعيوب النظام الراأ�صمايّل، وَيعِجُز عن اإبراِز معامل اال�صتثمار االإ�صالمّي 

املبنّي على اال�صتثمار احلقيقّي.
ــاِكَل التنظيميَة التي  ــتمراريتها اأّن الـهيــ ــاألة وا�ص ــا يدلُّ على ُعْمق الـم�ص )4( مم
ـــارف الربوية ال ُتِعري اهتماًما الإدارة  ــالمية من الـم�ص ـــارُف االإ�ص ــتعاَرْتها الـم�ص ا�ص
ــالمية اأوراَقها مبا  ــارف االإ�ص َزت امل�ص ــتثمار، ال يف حجِمها وال نوعيتها، وقد جهَّ اال�ص
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ْورات الـم�صتندية لالأنظمة الربوية. َيتـــالءم وطبيعَة عملياِتها �صديدِة ال�صَبه بالدَّ
ــسَ التمويل جُتاَه  ــو تكري� ــك االجّتاه اخلاطئ ه ــة لذل ــُة املنطقي ــت النتيج )5( كان
ــماناِت باأنواعها، ومل ُيراِع يف متويل العميل  ــرين ذوي املالءة الذين َيلكون ال�ص املو�ِص
ــُل ُيرِبك نظاَم االأولويات  ــروِعه، ومل َيهَتّم مبا اإذا كان التموي ــاديَة مل�ص اجلدَوى االقت�ص
ــدري - اأَفرَغت العمَل  ــالمية - دون اأن ت ــوك االإ�ص ــك فاإّن البن ــروريات، وبذل وال�ص

امل�صريّف االإ�صالمّي من م�صامينه احليوية، واأهداِفه اال�صتثمارية.
ــالمية على قاعدة الُغْنم والُغْرم من الناحية النظرية، بل  ز البنوُك االإ�ص )6( مل تركِّ
َعت البنوك  اأَغفَلْتها بالكامل يف معظم عمليات امل�صارف االإ�صالمية، وبداًل عن ذلك تو�صَّ
ــمونة راأ�س املال والعائد، مما جعل العاّمة يف َحرْية،  ــالمية يف ا�صتخدام ال�صيغ م�ص االإ�ص
ير وحتليِل الفوائد الربوية، واإذا ا�صتمرَّت البنوك  ــعاً لترْبِ كني جمااًل وا�ص ــكِّ وَفَتح للمت�ص
االإ�صالمية يف هذا االجّتاه ف�صَتفِقُد حتماً االأ�صا�َس النظرّي والعملّي لقيامها وا�صتمرارها.

كر: اأُ�صيُف اإىل الوقائع االآنفة الذِّ
ــناديق  ــواٌء يف �ص ــن، �ص ــالمية على عملّيات اال�صبكيولي�ص 1. تركيز البنوك االإ�ص
ــراف يف  ــلع على النطاق الـمحلّي، اأو االإ�ص ــُهم اأو العموالت، اأو ال�ص ــرة باالأ�ص املتاج

ا�صتخدام اال�صبكيولي�صن على النطاق اخلارجّي.
ــّي - رمبا اأكرث من البنوك  ــالمية يف عمليات التمويل املحل زت البنوك االإ�ص 2. ركَّ

الربوية - على متويل اال�صتهالك ولي�س االإنتاج.
ــواق املال  ــياب االأموال الوطنية اإىل اأ�ص ــالمية اجّتاَه ان�ص ــريِّ البنوك االإ�ص 3. مل ُتغ
ــالمية طريقاً اأَ�صَرع انحدارا،  العاملية، بل رمبا اأَخَذْت هذه االأمواُل على يد البنوك االإ�ص

واأكرَث َزْخما.
* * * * * *



الطريق اإىل احلرية

- 306 -

لقد اأ�صر كثرياً بتجِربة العمل امل�صريّف االإ�صالمّي اأن حَب�ْصنا اأنُف�َصنا - ومنُذ ع�صرات 
ــل واملنِبت،  ــرعية لـمعامالت ربويِة االأ�ص ــارج واحِلَيل ال�ص ــنني - يف اإيجاد املخ ال�ص
ــل االأوراق االإ�صافية واخلطوات الهام�صية اإىل معامالٍت اإ�صالمية، ولكنها  َلت بف�ص حتوَّ
ظلَّْت وفيًة لـَمنِبِتها الربوّي يف ِنتاجها وَدْورها االقت�صادّي، وانقطاِعها عن النهج الربايّن 

ومقا�صِده ال�صرعية.
ولكّن امل�صارف االإ�صالمية - وقد اكَت�صفت اأّن تلك احللوَل ال َتْبُعد بها عن طبيعِة 
ــياغة منَتجاٍت  ــتمراأَْتها، ومَرَدْت عليها، ومتاَدت يف �ص ــل يف البنوك الربوية - ا�ص العم
�ِصُع زاِويته فاإّن هذا ما  ــري على نهجها، واإذا كان االنحراُف عندما يبداأُ ال َينتهي وتتَّ َت�ص
ــَبُهها باحِلَيل امللعونة  ــيٍغ يف التورُّق ال َيخفى �ص ــارُف اإىل �ص حَدث ِفْعال، فانتهت امل�ص
ــاأن ُوجدت غفلٌة عجيبٌة من اخلا�صة عن اعتباِر الفْرِق  حتى على العامة، ويف هذا ال�ص

الوا�صح بني املخرج ال�صرعّي واحليلِة امللعونة)33(.
ُقون  بل اإّن االإن�صان ال َينتهي عَجُبه من غفلِة اأو تغاُفِل بع�س اأهل العلم، عندما يتعلَّ
ــمون واملعنى  ِ امل�ص ُمون من الفقهاء وال َيعتربون بتغريُّ ــطلحاٍت اخَتَلف فيها املتقدِّ مب�ص
ق وما ت�صميه  ــطلح التورُّ ــطَلح الذي وقع فيه اخلالُف الفقهّي كم�ص والطبيعة بني امل�ص
قا(!، بل ال َيخُطر يف باِلهم  ــر )تورُّ ــوك التي مَتِنُح القرو�َس الربوية يف الوقت احلا�ص البن
ُذ بها البنوُك يف الوقت احلا�صر عملياِت اقرتا�س  ــوؤال: )هل ال�صورُة التي تنفِّ هذا ال�ص
يها الفقهاُء  ــورُة العمليات التي ُي�صمِّ ًقا هي �ص يها تورُّ ــمان رواِتِبهم وُت�صمِّ ِفني ب�ص املوظَّ

قا( ويوَجد اخلالُف الفقهّي حولها؟(. )تورُّ
فني لو ُعر�س على الفقهاء  ُذ بها البنوُك عملياِت متويل املوظَّ ــورُة التي تنفِّ هل ال�ص
ــب ما َتهدي لذلك قواعُدهم(  ــُيجمعون )ح�َص ــوف ُيجيزونها اأو اأنهم �ص مني �ص املتقدِّ
على عَدِم جوازها؟!، َيعَجُب االإن�صاُن كيف اأّن كرثَة امل�صا�س جترُّ اإىل هذا القدر من قّلة 

االإح�صا�س، واإىل االأْمن من مكر اهلل ومن هالك الكاّفة اإذا َكرُث اخلبث.
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َم وهو الذي  َق املنظَّ ــورُّ ــع الفقهية حتُكُم على اأّن الت ــادرُة عن املجام والفتاوى ال�ص
فني حراٌم، له حْكُم الربا)20(. َت�صتعِمُله البنوُك يف اإقرا�س املوظَّ

* * * * * *

ُل يف  دُّ يف ابتكاِرها متثِّ ــالمية جَتِ ــارف االإ�ص اإّن )الـمنَتجـات( التي ما زالت الـم�ص
ــريِة  هات الفكرية تاأثرياً على م�ص ٍه فكرّي، ُيعَترب من اأكرِث املوجِّ ــتجابًة ملوجِّ الغالب ا�ص
ــعورية اأو  ــرّي يف الرغبة ال�ص ُه الفك ــذا املوجِّ ــالمية احلديثة، وَيظَهر ه ــرفية االإ�ص امل�ص
ــٍة ال ُتعاِر�س فقهياً حْكَم حترمي  ــعورية يف اإدانِة النقود الأَجٍل مقاِبَل ِعَو�ٍس بطريق الال�ص
ــا، اأو بعبارٍة اأُخرى: التمويل بالفائدة بطريٍق حالل، اأو بعبارة اأكرَث داللًة االإقرا�س  الرب

بالربا بطريٍق ُيخرُجه عن مفهوم امل�صطَلح الفقهّي للربا.
ــعار  ه الفكرّي مع ال�ص ــتجابُة لهذا املوجِّ ويف اأغلب االأحوال اأو كلِّها تتعار�ُس اال�ص
ز للتمويل االإ�صالمّي عن التمويل الربوّي،  الذي ُرِفع يف البداية ليُدّل على اخلطِّ املميِّ

اأعني �صعار: )التعامل بالنقود، ال يف النقود()33(.
اإّن اكت�صاَف املَر�س والعْزَم على عالِجه هو اأّوُل خطوة يف طريق العالج)5(.

ــوعياً بعيداً عن االأوهام،  ــالمية تقييماً مو�ص ــرفية االإ�ص ولتقييم االجّتاه العاّم للم�ص
وعن نوازع العاطفة، ال بّد اأن َيِتّم ذلك مبعياِر مدى ناح امل�صارف االإ�صالمية يف حتقيق 

اأهداف اأربعة:
ــرف الربوّي؛ بحيث يناف�ُصه يف الكفاية  ــرُف بدياًل ناجحاً للم�ص 1/ اأن يكون امل�ص

ويختِلُف عنه َجْذرياً يف الفل�صفة واآلية االأداء.
ق الـمبادئ القراآنية الثالثة للتعامل مع الـمال: 2/ اأن ُيحقِّ

اأ. اأن يكون قياماً للنا�س.  
ب. اأن ال يكون ُدولًة بني االأغـنياء.  
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ق العدل بني طريف املعاملة. ج. واأن ُيحقِّ  
3/ تكوين الـمناخ اال�صتثمارّي املنا�صب يف العامل االإ�صالمّي.

4/ حتقيق النمّو االقت�صادي.
فهل نحـت الـم�صـارُف االإ�صـالميـة يف ذلك؟

نالِحظ اأّواًل اأّن الـم�صرف ربويــاً اأو اإ�صالمياً يقوُم بوظيفَتنْي اأ�صا�صيتني: اخلدمات، 
والت�صهيالت، والأجل ذلك يقوُم بتعبئة املوارد، وا�صتخدامها، فمن حيث تعبئُة املوارد 
ــالمية نَحْت يف اجلملة؛ فهي ال ت�صكو من �صحِّ الودائع  ــّك اأّن امل�صارف االإ�ص فال �ص
ــيُل  ــاَعدها يف ذلك عامٌل خارجّي، وهو التف�ص ــت الطلب، ولكّن العامل الذي �ص حت

العاطفّي النا�صُئ لدى املوِدعني عن كراِهَية الربا وموؤ�ّص�صاته.
ــبة الربح،  ــتثمارية عن طريِق اإبدال الفائدة بن�ص ونحت يف اجتذاب الودائع اال�ص
ــة البنوك الربوية من  ــْن عاق ناَحها من الناحية العملية عَدُم ُقدرِتها على مناف�ص ولك
ــتخدام  ــيٌء طبيعّي؛ الأّن اأدواِتها يف ا�ص ــتثمار، وهذا �ص ــُث قيمة العائد على اال�ص حي
ــتخدمها البنوك الربوية، يف  ــرة التي َت�ص ــوارد اأقلُّ كفايًة من اأداة الفائدة الـمبا�ص الـم
حنِي اأّن هدَفها يف ا�صتعمال املال ال َيختلف عن هَدف البنوك الربوية، اأْي اإدانة النقود 

الأَجٍل يف مقابل َثمن االأَجل.
ويف جمال اخلدمات كان اأداوؤها يف اجلملة ال َيِقلُّ عن اأداء البنوك الربوية، وطبيعيٌّ 
ــون هذا النجاُح يف كال النوعني على درجاٍت تَبًعا لـمدى القدرة التكنولوجية  اأن يك

للم�صرف.
واأّما من ناحية ا�صتخدام املوارد فاإّن ناَحها يف اأن َتختِلف من ناحية اجلوهر واحلقيقة 
ــه حال بينها - يف اجلملة - وبني  ا، اإىل درجة اأن ــًعا جدًّ ــن البنوك الربوية كان ُمتوا�ص ع

حتقيق االأهداف التي ُوجدت من اأجلها.
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ُز عن امل�صرِف  رت االإ�صارة فيما �صَبق اأّن امل�صِرف االإ�صالمّي �صوف يتميَّ ولقد تكرَّ
الربوّي يف اجلوهر واحلقيقة اإذا كان يتعامل بالنقود، بداًل من التعامل يف النقود، اأْي اإذا 
كانت ا�صرتاتيجيته اأن َي�صتعمل النقوَد اأداًة يف العقود التي ُيرِبُمها مع عمالئه مق�صودًة 

لذاتها، ولي�س الأن تكون العقوُد و�صيلًة الإدانة النقود الأَجٍل يف مقابل ثمن االأَجل.
ومـن نـاحـية ثانية:

فقد عَجَزت امل�صارف االإ�صالمية عن حتقيق اأيٍّ من املبادئ القراآنية الثالثة للتعامل 
يف املال؛ فا�صتعماُل الـمـال يف غري وظيفته الطبيعية باالإغراِق يف عمليات امل�صاربة يف 
ــتجابِة لدواعي اال�صتهالك الطائ�س لدى النا�س،  االأ�صهم والُعمالت واملعادن، واال�ص
ِز جَلدارة االئتمان على ح�صاب اجلدوى االإنتاجية الذي ظهر يف َعْجز امل�صارف  والتحيُّ
ــالمية يف تغيري َم�صاِر االأموال الوطنية واجتاِهها اإىل االأ�صواق الـمالية العاملية، بل  االإ�ص
رمبا اأخَذت هذه االأمواُل على يد البنوك االإ�صالمية طريقاً اأ�صرَع انحداراً واأكرَث َزْخما.
ــود املرابحة اأم  ــواٌء يف عق ــالمية - �ص ــارف االإ�ص ــن عمليات امل�ص ــب م ويف االأغل
اال�صت�صناع اأم االإيجار املنتهي بالتمليك - كان كلُّ العائد الذي حت�صل عليه هو ثمَن 
االأجل يف التمويل، وال تتقا�صى مقاباًل عن اأداء اأيِّ عمل يثِّل قيمًة اقت�صادية م�صافة، 

كلُّ هذه االأمور ُتنايف الـمبـادَئ القراآنية الثالثة للتعامل يف املال.
ومـن نـاحـية ثالـثـة:

خرين امل�صلمني اإىل قنوات  �ِس املدَّ ــالمية من تلبية تعطُّ ــارف االإ�ص ن امل�ص مل تتمكَّ
ــتخدام  ــة لالآلية التي َتعمل بها يف ا�ص ــك نتيجًة طبيعي ــتثمارية مالئمة، وكان ذل ا�ص
ــل  ــول على عائٍد ُيناف�س العائد الذي حت�ص ــمح لها باحل�ص املوارد، والتي ما كانت لَت�ص
عليه البنوك الربوية؛ اإذ كانت االأدواُت التي َت�صتخدمها اأقلَّ كفاءة من اأدوات البنوك 
ــة بنظام الفائدة نَرى اأّن نظام  ــبيل املثال - نظاَم املرابح الربوية، فحني نقاِرن - على �ص
املرابحة اأكرُث ُكْلفًة من نظام الفائدة، يف حني اأّن عائد املرابحة يِقلُّ عن عائد الفائدة اأو 
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على االأقّل ي�صاويه.
ولذلك فاإّن َدْور امل�صارف االإ�صالمية يف اإيجاد املناخ اال�صتثمارّي املالئم يف العامل 

االإ�صالمّي مل يكن اأف�صَل من َدْور البنوك الربوية.
ــٍط ال بدَّ من املحافظة على العدالة والتواُزن  ــتثمارّي اإيجابّي نَ�ِص ْلق مناخ ا�ص اإنه خِلَ

ِخرين والـم�صتثمرين. بني الـمدَّ
وُيفرَت�س اأّن امل�صِرف االإ�صالمّي احلقيقّي اإذا ُوجد �صوف َيتفادى هذا؛ الأنه باجّتاهه 
اإىل املعامالت املق�صودة لذاتها - ولي�س الأن تكون و�صيلًة للتمويل ن�صيئًة مقابَل زيادٍة 
ــواٌء مّت ذلك يف  ي التمويل، �ص ل ومتلقِّ ق العدَل بني املموِّ ــوف يحقِّ ــاإ - �ص �ص الأَجل النَّ

َلم واال�صت�صناع املق�صوَدْين لذاتهما. عقود امل�صاركات اأم يف عقود املعاو�صات كال�صَّ
قة للتكوين اال�صتثمارّي. َم واآثاَره املعوِّ كما اأنه �صيتفادى اإىل حدٍّ كبرٍي الت�صخُّ

ومـن نـاحـية رابعة:
ــيط النمّو  ــالمية الكثرَي يف تن�ص ــارف االإ�ص ــَبق مل توؤثِّر امل�ص فاإنه نتيجًة لكّل ما �ص
ــَي اأّن اأداءها يف هذا  ع ــتطيع اأن تدَّ ــالمّي، بل اإنها ال ت�ص ــادّي يف العامل االإ�ص االقت�ص

املجال اأف�صُل من البنوك الربوية.
ــارف االإ�صالمية مل ت�صتطع حتى االآن حتقيَق اأهدافها - وكان ذلك  اإذا كانت امل�ص
نها من ذلك على نحِو  ب�صبب اأّن االجّتاَه العام الغالب لديها يف ا�صتخدام املوارد ال ُيكِّ
ق يف امل�صتقبل ما عَجزت  ما َو�صح فيما �صبق - فاإن النتيجة املنطقية لذلك اأنها لن حتقِّ

عنه يف املا�صي.
والواقع ُيثِبت اأّن امل�صارف االإ�صالمية بهذا االجّتاه ظلَّت َتقرتب من البنوك الربوية 
ــاهد لذلك ما انتهت اإليه امل�صرفية االإ�صالمية من اعتماد  ــيئاً ف�صيئاً، واإّن اأو�صح �ص �ص

عمليتي )تي�صري االأهلي(، و )التورق املبارك( واأمثالهما.
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ــلبية للربا  ــوُل اإن االآثار ال�ص ــتحيل الق ــة من امل�ص ــن الناحية العلمي ــٌر اأنه م وظاه
ق  ق يف التمويل بالفائدة ال تتحقَّ ــادية واالجتماعية وال�صيكولوجية التي تتحقَّ االقت�ص
يف التمويل )تي�صري االأهلي( اأو )التورق املبارك( واأمثالهما، بل اإنه من الناحية الفقهية 
ــارٍق بني هاتنِي  ِعَي وجوَد ف ــه - اأن يدَّ ــه - دوَن اأن ُيخاِدع نف�ص ــى الفقي ــتحيل عل َي�ص

م على الربا. العمليتني واالحتياِل املحرَّ
بهذا االقرتاب من البنوك الربوية فاإّن امل�صارف االإ�صالمية �صَتفِقد ُهِوّيتها احلقيقية 

وال َيبقى لـهــا اإال اال�صم.
ل اإىل  ــالمية اأن ُتوِقف عملياتها وتتحوَّ ــارف االإ�ص ال اأحَد ُيِكن اأن َيطلب من امل�ص

حاها، وكلُّ ما ُيطَلب منها َتغيرُي هذا االجّتاه العام. العمليات ال�صرعية بني ع�صّيٍة و�صُ
ــر عملياٍت جديدة،  ــالمية يف البداية اأن َتبتِك ــارف االإ�ص وال اأحَد َيطلب من امل�ص
ْولية ُيثِبت وجوَد  ــاً يف التجارة الدَّ ــَح العابَر خلريطة التعامالت اجلارية حالي بل اإّن امل�ْص
ــة مبا يتِفُق وروَح امل�صِرفية االإ�صالمية احلقيقية، ومميزاِتها  ــٍع للعمل واملمار�ص هام�ٍس وا�ص
ــية، واأهداَفها يف حتقيق العدل، والتنمية، وا�صتعماِل املال يف وظيفته الطبيعية  االأ�صا�ص

التي خلقه اهلل لـهـا.
كلُّ ما ُيطَلب من امل�صرفية االإ�صالمية اأن تتخلَّ�س من االجّتاه العام الذي َي�صوُدها، 
ــل الإدانة النقود الأَجٍل مقابَل عو�ٍس عن االأَجل،  ــسُ يف الرغبة واالإرادة والعم � ويتلخَّ

ن عملياُت امل�صِرف قيمًة اقت�صادية م�صافة. ودون اأن تت�صمَّ
* * * * * *

ــا فيها واأغرْقنا  ــْكلية التي َغِرقن ــع الذات لنتجاوَز اأمَر ال�ص ــدَّ من وْقفٍة مهمة م ال ب
ــع اأكرُثنا باأنها  ــتخَدْمنا مدخراِتهم يف معامالت َيقتن ــني املودعني معنا، عندما ا�ص مالي

َلع ونحوها)33(. لي�صت �صرعية، وال بدياًل اإ�صالميا، وال نهجاً تنموياً كاأ�صواق ال�صِّ
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رون  اإنَّ املعيار يف التفريق بني البنك الربوّي وامل�صِرف االإ�صالمّي كما اأََلّح عليه املنظِّ
االأولون للم�صرفية االإ�صالمية: )اأّن امل�صِرف االإ�صالمّي - على خالف البنك الربوّي 

- يتعامل بالنقود وال يتعامل يف النقود(.
ــر، اأو الربا عن  ــي الربا املبا�ص ــَة للتعامل يف النقود ه ــاف اأّن االآلية املتاح ــرُي خ وغ
ــر، ويف عملياتها  ــتعمل الربا املبا�ص ــة؛ فاإّن البنوك يف عملياتها العادية َت�ص ــق احليل طري
با عن طريق  ــرعية( ت�صتعمل الرِّ يها معامالت �ص ــمِّ )يف االإقرا�س واالقرتا�س التي ُت�ص

احليلة)20(.
واإذا كانت فل�صفُة توظيف االأموال يف البنوك االإ�صالمية هي فل�صفَة البنوك الربوية 
نف�َصها »التعامل يف النقود، ولي�س التعامل بالنقود«، واإذا كان تركيُز البنوك االإ�صالمية 
د امل�صمون مثل البنوك  يف ا�صتخدام املوارد على االأدوات التي َت�صتهدف العائَد املحدَّ
ــعَف كفاءًة من  ــالمية اأ�ص ــتخدمها البنوك االإ�ص الربوية، واإذا كانت االأدواُت التي َت�ص
ــف اأدواُت البنوك الربوية  ــا تتَّ�ص ــتخدمها البنوك الربوية - فبينم ــي َت�ص االأدوات الت
ــالمية بالقيود والتكلُّفات وعمليات املكياج التي  بالب�صاطة َتثُقل اأدواُت البنوك االإ�ص
ها ماولُة اإبعاد �صورتها عن �صورِة االأدوات الربوية -، وال تتوافر الأدوات البنوك  َتفِر�صُ
ــمح به اأدوات  ــوك الربوية؛ فغايُة ما َت�ص ــُة واملرونة التي تتوافر للبن ــالمية الفعالي االإ�ص
ق لها مقابَل الفائدة الب�صيطة الفائدَة التعوي�صية، اأما اأدواُت  ــالمية اأن حتقِّ البنوك االإ�ص
ــة، الفائدَة الثابتة والفائدَة  ب ــيطة والفائدَة املركَّ ُق لها الفائدَة الب�ص ــوك الربوية فتحقِّ البن
ــلبية  ــادية ال�ص ــية والفائدَة التاأخريية = فاإّن النتائج االقت�ص ة، الفائدَة التعوي�ص ــريِّ املتغ

للبنوك االإ�صالمية، من �صاأنها اأن ال تختِلف عن النتائج ال�صلبية للبنوك الربوية.
م جلوهره وحقيقته، واإذا كان  ِد �صورته و�صْكله، واإمنا ُحرِّ م ملجرَّ واإذا كان الربا مل يحرَّ
ــف عنه التطبيق العمليُّ  م لعّلٍة معقولة فاإّن ما ك�ص دياً واإمنا ُحرِّ حترمي الربا لي�س اأمراً تعبُّ
رة للربا خليٌق باأن ُيعَترَب عّلَة حتريه اأو ُجزءاً من  ــر من االآثار والنتائج املدمِّ يف هذا الع�ص
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ــرمي، واإذا كان الربا - وهو اأكرُب  ــريعية للتح العلة اأو على االأقّل دااًلّ على احلكمة الت�ص
ين والدنيا اأو من اأكرِب امل�صائب التي ُيعاين منها العامل االإ�صالمّي - لن  م�صيبة يف الدِّ
�صات الربوية فاإّن البنوك  ُترفع لعنُته اإال بوجود بديٍل خمتِلف يف اجلوهر وُمناف�ٍس للموؤ�صَّ
ــالميَة يف و�صعها احلا�صر اأبَعُد ما تكون عن هذه الغاية، واإّن ا�صتمراَرها على هذا  االإ�ص
ــا�َس النظريَّ والعمليَّ  ــيخ �صالح كامل - االأ�ص ــُيفِقدها بحّق - كما قال ال�ص النهج �ص

لوجودها وبقائها.
ــالمية ال َتزال  ــرُّ يف اأنَّ البنوك االإ�ص اإذا كان االأمر كذلك - وهو الواقع - فما ال�ص
ُد ال  ــٍة واملقيَّ ــة، مع اأنَّ امليدان َمْيداُن مناف�ص ــى اأقدامها بجانب البنوك الربوي ــًة عل واقف
ــباق؟، اإّن ال�صرَّ يف ذلك اعتماُد البنوك ال على  يِكُن اأن ُيجاِرَي املطَلق يف ميدان ال�ص
َمقِدرتها الذاتية، واإمنا على قّوٍة خارجية، وهي عاطفُة ُعمالئها الدينية املبنية على ِثَقتهم 
ُك َوْفَق توجيهات ورقابِة العلماء اأع�صاِء الهيئات  املطلقة باأنَّ البنوك االإ�صالميَة اإمنا تتحرَّ

ال�صرعية.
ــن وجود هيئاتها  ا م ُة كليًّ ــتَمدَّ ــالمية م�ص ــك اأنَّ قّوَة وُقدرَة البنوك االإ�ص ــى ذل معن

ال�صرعية وموافقِتها على اأعمالها)33(.
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الهيئاُت ال�رضعّية للبنوك

فو البنوك االإ�صالمية االإداريون اأّن ُيقِنعوا العلماء يف الهيئات ال�صرعية  ا�صتطاع موظَّ
ــَيِغ �صمان راأ�س املال  ا عن �صِ ا اأو جزئيًّ ــحيح والتخلَِّي كليًّ َل اإىل الطريق ال�ص اأّن التحوُّ
ف  ــد اأمٌر غرُي ممكن، وكاأنَّهم ُيريدون اأن ُيقِنعوا النا�َس باأّن اهلل الذي ُيريد اأن ُيخفِّ والعائ
ــُدقوا  م من الربا، مل َي�ص ــا َحرَّ ــر ُيلِجوؤنا اإىل م ــَر وال ُيريد بنا الع�ص ــد بنا الي�ص ــا وُيري عّن
ــحيح هو عدُم اإرادتهم ذلك،  ل للطريق ال�ص ــم اأنَّ املانع الوحيد للتحوُّ معهم فُيخرِبوه
واختياُرهم الطريَق ال�صهَل على طريٍق َيقت�صي منهم يف البدايِة بذَل اجلهِد وال�صجاعَة 
ــعوبات اأو حتى  ــى مواجهِة ال�ص ــكار وتوطنَي النف�ِس عل ــِة ومعاناَة االبت ــى التجرب عل
ــتقبل، وهو ما عربَّ عنه ال�صيُخ  االإخفاقات، مل ُيخرِبوا العلماَء بالنتيجة املنتَظرة يف امل�ص

�صالح كامل بَفْقِد البنوك االإ�صالمية االأ�صا�َس النظرّي والعملّي لقيامها وا�صتمرارها.
ُتعِلن امل�صارف االإ�صالمية - كما َتفعل البنوك الربوية - عن اإتاحِة ال�صيولة النقدية 
ُقه  ق البنوك الربوية ذلك عن طريق القر�س بفائدة، وحتقِّ ــر و�صهولة، وحتقِّ للجمهور بُي�ص
ــارف  عت امل�ص ــرعية، الذي نوَّ ــوف بال�ص ق املو�ص ــالمية عن طريق التورُّ البنوك االإ�ص

االإ�صالمية اأ�صماءه وطرائَقُه.
ففي هذه احلالة ما على الفقيه الذي َيعِرف اآثار الربا ال�صارة اقت�صادياً واجتماعياً اإاّل 
ُقها القر�ُس  ُق امل�صرف االإ�صالمّي هذه االآثاَر كما يحقِّ ق تورُّ ــه: اأال ُيحقِّ اأن َي�صاأل نف�ص
بفائدة؟ اإذا كان اجلواب: نعم، فْلَيعلم اأّن الفرق هو فقط يف ال�صورة ولي�س يف احلقيقة، 

ق. وعليه حينئذ اأن َيتقي اهلل ويتِنَع عن الفتوى بهذا النوع من التورُّ
ــراحة، ومل َي�صمح لـهــا  ــارف االإ�صالمية عن التعامل بالربا �ص واإذا امَتنعت امل�ص
ــحيح  ــت هذه هي اخُلطوَة االأوىل لت�ص ــن طريِق احِلَيل، كان ــول اإليه ع ــاُء بالو�ص الفقه

الـم�صار.
ــوٍر  ــك التي اأَجازت هذا املنَتَج فاإّنها مل ُتوؤَت من ق�ص ــرعية للبن واأما الـهيــئُة ال�ص
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ــِع املنَتِج الذي اأَظَهره  ــورع، واإمنا اأُتَيت ِمن الغفلة عن الواقع، واق ــه اأو قلَّة يف ال يف الفق
ــاأ عنه فيما لو اتُِّخذ �ُصّنًة من  ــاُح املنقول اأعاله، وواقِع النتائج اخلطرية التي َتن�ص االإي�ص
هًة مل�صروع امل�صرفية االإ�صالمية،  ــالمية، في�صرُي ر�صا�صَة الرحمة موجَّ ِقَبل البنوك االإ�ص

َدُه اإىل يوم القيامة. ُه ِوزَرُه وِوْزَر َمن قلَّ ل من �صنَّ وَيتحمَّ
ــاِء  ــَبق اأنَّنا لن نحتاج بعد هذا اإىل اأن ُنثِبَت لعلمائنا االأجالء اأع�ص ــرُة كلِّ ما �ص ثم
ناً اأن  ــلكت طريقاً معيَّ ــالمية اأن من الطبيعيِّ اإذا �ص ــرعية للبنوك االإ�ص الـهيــئات ال�ص

ُيو�صَلك اإىل نهايته.
ــتخدم فيها اأدواِت  ــالمية!!« َت�ص ــارَعت البنوُك الربوية لفتح نوافذ »اإ�ص وعندما �ص
ــعياً وراَء اجتذاب  ــالمية - وذلك �ص ــتخدمها البنوك االإ�ص توظيف االأموال التي َت�ص
ــلمني املتَّقني - �َصمْعنا �صيحاِت الفرح ال�صاَذج باأّن االأدواِت االإ�صالميَة  اإيداعات امل�ص
ت نف�َصها على �صوق توظيف االأموال، فيا له من انت�صاٍر يدعو للفخر واالإعجاب،  َفر�صَ

ه اإىل حقيقة تلك االأدوات. مل ُيدركوا اأّنه هزية َحرّيٌة باأْن ُتنبِّ
معنى ما تقّدم اأّن اآليَة العمل يف امل�صارف االإ�صالمية يف مْنح الت�صهيالت ال تختِلف 
ــتخدام  ــادية ال�ص ــارف الربوية يف اجلوهِر وال يف االآثار االقت�ص عن اآلية العمل يف امل�ص
املوارد، اإمنا تختِلف يف ال�صْكل وال�صورة، ومبا اأنها َتِتمُّ يف الـم�صارف االإ�صالمية ب�صورٍة 
ُلِقّي  ــمري اخْلُ ــة فاأثُرها الـهاّم طماأنينُة ال�ص ــرعية باأنها مباح ــهد لـها الـهيئــاُت ال�ص َت�ص

للم�صلم بعَدِم ارتكابه للربا يف �صبيل ح�صوله على الت�صهيالت.
ــالمية ال َتزال  ــرُّ يف اأنَّ البنوك االإ�ص واإذا كان االأمر كذلك - وهو الواقع - فما ال�ص
ُد ال يِكُن  واقفًة على اأقدامها بجانب البنوك الربوية، مع اأنَّ امليدان َمْيداُن مناف�صٍة واملقيَّ
اأن ُيجاِرَي املطَلق يف ميدان ال�صباق؟، اإّن ال�صرَّ يف ذلك اعتماُد البنوك ال على َمقِدرتها 
ــة، واإمنا على قّوٍة خارجية، وهي عاطفُة ُعمالئها الدينية املبنية على ِثَقتهم املطلقة  الذاتي
ُك َوْفَق توجيهات ورقابِة العلماء اأع�صاِء الهيئات ال�صرعية. باأنَّ البنوك االإ�صالميَة اإمنا تتحرَّ
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ــن وجود هيئاتها  ا م ُة كليًّ ــتَمدَّ ــالمية م�ص ــك اأنَّ قّوَة وُقدرَة البنوك االإ�ص ــى ذل معن
ال�صرعية وموافقِتها على اأعمالها.

اإنَّ الهيئاِت ال�صرعية اأقدُر من كلِّ اأحد على اإيجاد البديل احلقيقّي للربا، وبالتايل 
ــرعية لهذه الغاية  ــالمية، وال ُيطَلب من الهيئات ال�ص ــن املجتمعات االإ�ص ــع الربا م رف
ــِم البيت الذي ال  ــل، اأي: اأن تتوّقف عن ترمي ــَدُم العم ــب منها ع ــُل، اإمنا ُيطَل العم
ــرُت عورة، اأن تتوّقف عن ت�صجيع البنوك  كنى، وترقيِع الثوب الذي ال َي�ص ــُلح لل�صُّ َي�ص
ــَبه بالدورات  ــديدِة ال�ّص ــادي يف َخْلق االأدوات والعمليات �ص ــالمية على التم االإ�ص
ــتندية لالأنظمة الربوية - ح�صب ما و�صفه بحقٍّ ال�صيُخ �صالح كامل -، واأن جَتعل  امل�ص
ل �صْمَن خّطة زمنية  �صْرَط بقائها معاِونًة لهذه البنوك اأن تّتِجَه اإرادُة البنوك اإىل اأن تتحوَّ

دة اإىل امل�صرفية االإ�صالمية احلقيقية)33(. مدَّ
ــس اأهل العلم، عندما يتعلَُّقون  ــان ال َينتهي عَجُبه من غفلِة اأو تغاُفِل بع� اإّن االإن�ص
ــمون واملعنى  ِ امل�ص ُمون من الفقهاء وال َيعتربون بتغريُّ ــطلحاٍت اخَتَلف فيها املتقدِّ مب�ص
ق وما ت�صميه  ــطلح التورُّ ــطَلح الذي وقع فيه اخلالُف الفقهّي كم�ص والطبيعة بني امل�ص
قا(!، بل ال َيخُطر يف باِلهم  ــر )تورُّ ــوك التي مَتِنُح القرو�َس الربوية يف الوقت احلا�ص البن
ُذ بها البنوُك يف الوقت احلا�صر عملياِت اقرتا�س  ــوؤال: )هل ال�صورُة التي تنفِّ هذا ال�ص
يها الفقهاُء  ــورُة العمليات التي ُي�صمِّ ًقا هي �ص يها تورُّ ــمان رواِتِبهم وُت�صمِّ ِفني ب�ص املوظَّ

قا( ويوَجد اخلالُف الفقهّي حولها؟(. )تورُّ
فني لو ُعر�س على الفقهاء  ُذ بها البنوُك عملياِت متويل املوظَّ ــورُة التي تنفِّ هل ال�ص
ــب ما َتهدي لذلك قواعُدهم(  ــُيجمعون )ح�َص ــوف ُيجيزونها اأو اأنهم �ص مني �ص املتقدِّ
على عَدِم جوازها؟!، َيعَجُب االإن�صاُن كيف اأّن كرثَة امل�صا�س جترُّ اإىل هذا القدر من قّلة 

االإح�صا�س، واإىل االأْمن من مكر اهلل ومن هالك الكاّفة اإذا َكرُث اخلبث)20(.
* * * * * *
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ــميت  ــات مالية �ص ــية التي ُوجدت فيها موؤ�ّص�ص ــد اأظهَرت العقود الثالثة املا�ص ق
ــالمية« اأو »النوافذ االإ�صالمية« يف البنوك الربوية اأّن عمل امل�صرفيني  »بامل�صارف االإ�ص
االإ�صالميني ُيعاِونهم - بُح�صن نية - اأع�صاُء الهيئات ال�صرعية يف امل�صارف من العلماء 
ُنهم من متابعة اآليات  ــاف وابِتكار مناوراٍت فقهية، متكِّ ــطة الكت�ص على بْذِل جهود ن�ِص
ــم  ــرت العورة يف الغالب با�ص ــها ثوباً ال َي�ص يها بعد اإلبا�ِص ــّي الربوية وَتبنِّ ــام البنك النظ
ــيطة، ثم  ــِريّف بالفائدة الب�ص ُنوا من َتبنِّي التعامل امل�ص ــرعية«، لقد متكَّ »املعامالت ال�ص
َوٍر َي�صتحيل  ــتقات املالية، يف �صُ ط وامل�ص ل العائم للفائدة، وحتى عمليات التحوُّ باملعدَّ
ــواٌء من ناحية اجلوهر  ــولها من اآليات التعامل الربوّي، �ص اإيجاُد الفرق بينها وبني اأ�ص

واحلقيقة اأم من ناحية االآثار ال�صلبية.
ومن ناحية اأخرى فلم َيتنّبه هوؤالء العلماء اإىل اأّن الواقع العملّي والتجاِرَب الناجحة 
ــاطة املالية  ل يف الو�ص ــية اأَثبَتْت اإمكانيَة التحوُّ التي ُطّبقت خالَل العقود الثالثة املا�ص

ِخرين وامل�صتثمرين من النظام الربوّي اإىل نظاٍم َيرباأ من الربا �صْكاًل وجوهرا. بني املدَّ
ــها الرقُّ الثقايف الذي مار�َصْته ومتاِر�ُصه الثقافة  ــارُة الثقافية التي فَر�صَ مل تكن اخل�ص
ــالمّي خ�صارًة فكرية، بل كانت خ�صارًة عملية كربى، متثَّلت  الغربية على العامل االإ�ص
ــه واإنقاِذ الب�صرية من البالء العظيم  ــَلِل العامل االإ�صالمّي وعجِزِه عن اإنقاذ نف�ِص يف �ص
ق املبادَئ الثالثة الكربى لالقت�صاد االإ�صالمّي)47(. )الربا(، وعْجِزه عن اإيجاد بديٍل يحقِّ
ــالم - ويف الغالب نبَتْت يف تربة  ــادية واجتماعية ال تّتِفُق وُروَح االإ�ص اأنظمٌة اقت�ص
ــبة بالربا والغَرِر والفردية - حَتتاُج من الباحث اأن تكون لديه امْلُكنُة  الراأ�صمالية املخ�صَّ
ــبات على تلك القواعد، وكيف يكن التخلُّ�ُس من هذا  ملعرفة مقدار تاأثري هذه املخ�صِّ

التاأثري.
ــن خَلٍل كبري  ــدر التاريخّي لتلك املعامالت ع ــاُب املعرفة بامل�ص ــف غي ولقد ك�َص
ــرعّي، ظهر هذا اخلَلُل يف االنخداع بامل�صطَلحات اأو  رها لدى طلبة العلم ال�ص ــوُّ يف ت�ص
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دات تطبيِقها  ــَبه مع الغفلة عن وجوِه الفْرق، كما ظهر يف عَدِم اإدراك مدِّ بوجوه ال�ّص
يف البلدان التي ا�صُتوِردت منها، فَجّر ذلك اإىل نوٍع من جتاُوٍز ملقت�صيات العدل ورعاية 

امل�صلحة العامة الذي كان هَدَف وجوِدها يف تلك البلدان)7(.
نا منها بالن�صبة ملو�صوع  ــُة مزالق تواِجُه الفقيه عند ما يقوم بهذه املهمة، َيُهمُّ خم�ص

البحث مزلقان:
االأول: االنخداُع بامل�صطلحات، فعلى �صبيل املثال:

ــة )العربّي( الكويتية  ــل كبري من علماء االأزهر مقااًل يف جمل ــب مّرًة عامٌل فا�ص كت
ُيبيح فيه القْر�َس بفائدة الذي مُتاِر�صه البنوُك الربوية، وَبنى راأَْيه على اأّن احلّجة يف حترمي 
ــاً فهو ربا«، ومبا اأّن هذا احلديث معلوٌل واأّن  ــسِ بفائدة حديُث »كلُّ قْر�ٍس جّر نفع القْر�
م�صاألة حترمي القْر�ِس الذي يُجرُّ نفعاً َملُّ خالٍف بني الفقهاء فاإّن حترمي القر�س بفائدٍة 

حينئذ يكون ح�َصب راأِيه موؤ�ّص�ًصا على اأ�صا�ٍس �صعيف.
ــطالح  ــم َينتِبْه اإىل اأّن القر�س يف ا�ص ــطالح فل ــُل باال�ص لقد انخدع العامل الفا�ص
يها البنوك العربيُة القْر�َس بفائدٍة وُت�صّميها  ــالمّي هو غرُي املعاملة التي ُت�صمِّ الفقه االإ�ص
ــة » القر�س بربا«  ــتعمل لغًة غرَي العربي ــة والبنوُك العربية عند ما َت�ص ــوُك االأجنبي البن
ــمية - اختالٌف َجْذرّي يف  ــنْي املعاملتني - بالرغم من التماثل يف الت�ص Interest، فَب

ع، لي�س االأَجُل  ــربُّ ــالمّي عْقُد اإرفاٍق وت ــكام؛ فالقر�س يف الفقه االإ�ص ــة واالأح الطبيع
ــة،  ــّميه البنوك الربوية العربية القر�َس بفائدٍة فهو عْقُد معاو�ص ــراً فيه، واأما ما ُت�ص عن�ص
لُّ بحِثه يف  ــّي، وَمَ ــر االأهمُّ فيه، وهو حقيقُة العْقِد الربِوّي االأ�صا�ص االأَجُل هو الُعن�صُ

الفقه االإ�صالمّي باُب )الربا وال�صرف(، ولي�س باَب )القر�س(.
رها«: الثاين: عدُم االنتباه اإىل خ�صائ�س املعاملة »طبيعتها ون�صاأتها وتطوُّ

ــتوَرَدها العامَل  ــي ا�ص ــة اأّن كلَّ املعامالت الت ــد معرف ــروريٌّ بع ــذا االنتباه �ص وه
بة بالِقمار  ــمايّل، وهذه الرتبُة خم�صَّ ــالمّي من الغرب نَبَتْت يف تربة النظام الراأ�ص االإ�ص
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والربا والفردية وح�صوِر ال�صّح والتغاُلب، وال َملَّ فيها ملعاين االإخال�ِس والتقوى.
ــا، ويتعرَّف على  ــوم بتحليِله ــة - اأن يق ــه على املعامل ــَل حْكم الفقي ــّد - قْب فالب

بات الرتبة التي ن�صاأت فيها. ر مدى تاأثُِّرها مبخ�صِّ خ�صائ�صها، ويقدِّ
ــا على ما ذكَرُه كاتُب  ــّوه عنه( على هذا املزلِق واأمثاله تعليًق ــد نبه املناق�ُس )املن لق
ــعودية االأجاّلء  ــة العربية ال�ص ــن علماء اململك ــَب اإىل ثالثٍة م ــة، حيث نَ�َص االأطروح

اإباحَتُهم خل�صم الكمبيالة لدى املِدين االأول؛ تخريجاً على حديث »�صع وتعّجل«.
ــوّي االأغلب يف املعامالت،  ــم الكمبيالة ُيعَترب العقد الرب ــم َينتبهوا اإىل اأّن خ�ص فل
ــم، ومل َينتبهوا اإىل الفْرق يف الطبيعة بني خ�صم  ــعر الربا ب�صعر اخل�ص ولذا ُيعربَّ عن �ص
ُل هو الغاية والو�صع و�صيلة، ويف  ل؛ حيث يف الثاين التعجُّ الكمبيالة، والو�صع والتعجُّ

االأول الربا هو الغايُة والو�صُع و�صيلة)8(.
ــى اأن َيْعَمْوا عن بديهة عقلية،  ــر الثقايّف الذي اأَْجرب هوؤالء العلماَء عل َة االأَ�ْص اإّن قوَّ
ــذوًذا من اأفراٍد يف جمال  ــْوا عن احلقائق الواقعية ال يثِّل يف حقيقة االأمر �ُص واأن يتعاَم

االأَ�ْصر الثقايّف، بل هو يف احلقيقة ظاهرٌة عامٌة واجّتاٌه �صائد)47(.
ــهولة، قد ال تكوُن خماِلفًة لل�صرع، وقد  ــياُء نَرى النا�س ُي�صلِّمون بها ب�ص ــا اأ�ص واأي�ص
ــّلم.  ــيء بديهّي اأو م�ص َد �ص ــة، لكن ال بّد اأن تكون باجتهاد، ما هي جمرَّ ــون مقبول تك
مثاًل: ال�صركاُت بداأَْت مبا ي�صمونه »Personality Group« يعني ِذمَم �صركاء جمتمعة، 
َرت اإىل اأن  ــطناعية، ثم تطوَّ ــية االفرتا�صية اأو اال�ص ــمونه ال�صخ�ص ثم انتَهْت اإىل ما ي�ص
تكون �صخ�صيًة معنوية، �صار ال�صخ�س املعنويُّ مْثَل ال�صخ�س الطبيعّي متاما، و�صارت 
ــاَهمة، مع اأّن طلبَة العلم  ــاهمني - مثال - يف �صركات امل�ص ــتقلًة عن ِذّمة امل�ص ذمُته م�ص
ــت م�صاألًة بديهية، فال بّد من  ــرع، ولكّنها لي�ص َقِبلوها، وال اأقول اإن هذه ال َيقَبُلها ال�ص
ر فيهم اأهليُة االجتهاد مْثَلما ُوجد بع�ُس �صور الفقه  بحثها، وال بّد من اجتهاٍد ممن تتوفَّ
ــا ُيجَتَهُد فيها، اأو ما ُيرتَّب عليها، ويكوُن النا�س على  اجُتِهد فيها، فُيمكن اأن هذه اأي�ص
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وْعٍي، فلما اأقول اإّن هذه ال�صركَة امل�صاهمة �صخ�صيٌة معنوية ولها ذّمٌة مالية م�صتقلة عن 
ــْهمه عن ديون يف ال�صركة، اأو �صركٍة  ــئولية امل�صاِهم يف �ص ــاهمني معناُه حتديُد م�ص امل�ص
ْهل، ما جِتُد يف ُكتب الفقه �صيًئا من هذا!. الزٌم  ــيولة مدودة، هذا لي�س بال�صَّ ذات �ص

اأن ننُظر اإليها على اأّنها اأمٌر َيحتاج اإىل بحث، واإىل ُعْمٍق يف النظر)23(.
* * * * * *

ال�صوؤال االأخري.. ما هو احلّل؟
ــِل القربات والعبادات رفُع  اإذا كان من اأهمِّ املهمات واأوجِب الواجبات ومن اأف�ص

لعنة الربا عن املجتمعات االإ�صالمية..
ــى اأن َترفع لعنَة الربا يف  ــاُت غرَي قادرٍة - حتى لو اأرادت - عل ــت احلكوم واإذا كان
ــداُر القوانني باإلغاِئه، ويدلُّ  ــتطيُعه جترمُي الربا واإ�ص ــالمّي..؛ اإذ غايُة ما َت�ص العامل االإ�ص
ــني على َرْفع هذه  ــواهُد الواقع على عجز القوان ــيه طبائُع االأمور و�ص ــق وما تقت�ص املنط
ــاٍت مالية بديلٍة تقوُم بوظيفِة  �ص اللعنة؛ اإذ ال ُيِكن - عملّيا - َرْفُع الربا اإال بُوجوِد موؤ�صَّ
ــات الربوية يف اجلوهر، وَت�صتمّد قّوَتها  ــتخداِمها، وَتفرتق عن املوؤ�ص�ص تعبئة املوارد وا�ص

من ذاتها ال من خارجها.
ــاَرها..،  ــالمية احلالية َم�ص ق اإال بتغِيري البنوك االإ�ص واإذا كان هذا البديُل لن يتحقَّ
ــًة بني ثمرة تطبيق النظام امل�صريّف االإ�صالمّي  ــحًة وملمو�ص بحيث )تبُدو الفوارق وا�ص
ــالمية باأنَّ اآثاَر  ــرت به البنوك االإ�ص ق ما ب�صَّ ــريّف الربوّي، وحتقِّ ــني نتائج العمل امل�ص وب
ــالمّي على االأمة َينعِك�س يف قيادتها نحَو التنمية االقت�صادية  ــاد االإ�ص تطبيق االقت�ص
واإيجاِد القيمة امل�صافة وزيادِة امل�صادر وت�صغيِل العاطل( - ح�َصب ما عربَّ ال�صيخ �صالح 
َهت اإرادة  ق اإال اإذا توجَّ ــرته -، وهذا ال يِكُن اأن يتحقَّ ــنا من ما�ص كامل فيما اقَتب�ْص
ــمون،  د امل�ص ــيغ العائد املحدَّ ــالمية اإىل التغيري، واإىل عدم الركون اإىل �ص البنوك االإ�ص
ــا من هيئاتها  ــا التي هي عماُد بقائه َته ــتمدُّ قوَّ ــالمية اإمنا ت�ص ــت البنوُك االإ�ص واإذا كان



الرق االقت�سادي

- 321 -

ــرعية.. = فاإنَّ الهيئاِت ال�صرعيَة للبنوك االإ�صالمية هي وْحَدها القادرُة على حْمِل  ال�ص
البنوك االإ�صالمية على ت�صحيح م�صاِرها، واإيجاِد البنك االإ�صالمّي احلقيقّي.

ه  ولو ا�صتطاعت امل�صِرفيُة االإ�صالمية احلالية التخلُّ�َس من العبودية اخلّداعة للموجِّ
ا البتكار منَتجاٍت َتثُقل بالكثري من  ــَفْت عدَم احلاجة عمليًّ ه عنه الكَت�ص الفكرّي املنوَّ
ــِرفية  ــة، واحلاجَة اإىل ابتكاِر منَتجاٍت م�ص ــدات واملناورات الفقهي ــات والتعقي التكلُّف
ــات املتاحة البتكار مْثل  ــالمية، ثم اإدراِك االإمكاني ــرفية االإ�ص تتالءم مع اأهداف امل�ص

هذه املنتجات، ثم العمِل واملمار�صة يف هذا ال�صبيل.
ــذي ُيثِبت وجوَد هذه االإمكانيات،  ــه لي�س املنطُق وحَدُه وال التفكرُي النظرّي ال اإن
ــارة العاملية ُيثِبت وجوَد  ا يف التج ــة املعامالت اجلارية حاليًّ ــَح العابر خلريط بل اإّن امل�ْص
ــِرفية االإ�صالمية احلقيقية ومميزاِتها  ــٍع للعمل واملماَر�صة مبا يتِفُق وروَح امل�ص هاِم�ٍس وا�ص
ــال يف وظيفته الطبيعية  ــتعماِل امل ــية واأهداَفها يف حتقيِق العدِل والتنميِة وا�ص االأ�صا�ص

التي خلقه اهلل لـها: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]الن�صاء: 5[ )33(.
َر فيما  ت الواقَع امل�صوَّ َق اأهداَفها اإال اإذا َغريَّ واإّن امل�صارف االإ�صالمية ال يِكُن اأن حتقِّ

�صبق، وال ُيِكن اأن ُيِتمَّ ذلك اإال ما ياأتي:
ــود اهلل الذي ال يتخلَّف:  ــُر اأثُره على العمل مبوع ــادق الذي َيظَه 1- االإياُن ال�ص

﴿ ۇئ ۆئ ۆئ  ــالق[،  ]الط ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾ ]الطالق: 4[.

ــائدة فيها،  ُر من ُروح العمل يف البنوك الربوية، ومن طريقِة التفكري ال�ص ــرُّ 2- التح
ــول على عائد  ــراِر دائًما على احل�ص وذلك بَقبول التخلِّي عن اآلية العمل، وعن االإ�ص
ــح -  ــَلًفا عند اإجراء املعاملة، وذلك يوِجب التخلَِّي - كهَدف وا�ص ٍد معروٍف �ص ــدَّ م
ــورة  ــى التمويل بالفائدة عن طريق احِلَيِل واملخارج، واالقتناِع بال�ص عن االلتفاف عل

ال�صْكلية للمعاملة دوَن اعتباٍر جلوهرها.
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ْق اأو  ــي مل ُتطبَّ ــرعية املتاحة، الت ــاِر وجتِربِة البدائل ال�ص ّية الختب ــُل بجدِّ 3- العم
ــرعية التي جَرى تطبيُقها،  ــيِّق، والعمُل على تطوير البدائل ال�ص ُطبِّقت على نطاٍق �ص
ــَلم وعْقُد  ــدد َيبدو عْقُد ال�ّص ــلبياتها، ويف هذا ال�ص ــُة التغلُّب على عوائقها و�َص وماول
ــناع بديَلنْي واِعَدْين يف التمويل ال�صرعّي، وهذان العقدان ظاّل َطوال القرون  اال�صت�ص
املا�صية، وعلى م�صاحة العامل االإ�صالمّي يقومان بَدْوٍر كبري يف متويل حاجات االإنتاج، 
ــناعّي، كما اأنهما يف الوقت احلا�صر َيعمالن يف جماٍل وا�صع يف  ــواٌء الزراعي اأم ال�ص �ص

.)Pre-producing Purchase( التجارة العاملية با�صم
ويعتقد الكاتُب اأّن العوامل التي �صاهمت يف تعويِق تطبيق هذين العقدين ب�صْكٍل 

ّي تتلّخ�س يف االآتي: ِجدِّ
ُن - يف نظرها- من االلتفاف على  ــالمية لُطرق متكِّ ــارف االإ�ص ــاف امل�ص 1- اكت�ص
ــراء«؛  ــم »املرابحة لالآمر بال�ص ــدة، كاملعاملة املخرَتعة حديثاً با�ص ــرمي التمويل بالفائ حت
حيث اأمَكَن للمنظرين التلفيُق بني مذهَبنْيِ خمتلفني، و�صياغُة �صورة جديدة للتعامل 
ــية، ولكنها الَتزاُل  ــالمية مبوجبها من التمويل بفائدٍة تعوي�ص ــارُف االإ�ص َنت امل�ص متكَّ

الفائدَة الب�صيطة.
ــَع قيوٍد عديدة على  ــافعّي التي اأَنَتَجْت و�صْ 2- التاأثُّر بروح املذهَبنْي احلنفّي وال�ص
ــهم  رين والعاملني يف حما�ِص ــُه املنظِّ ــوُد تواِج ــن العقدين، وهذه القي ــتخدام هذي ا�ص

ال�صتخدام هذين العقدين.
ــيات ال�صناعة الفقهية، حيث اإّن الفكرة ال�صائدة يف  3- املبالغة يف الطواعية ملقت�صَ
ــاأنها اأن ُتوؤّثر يف  ــاأّن هذين العقدين جاءا على خالف القيا�س من �ص ــس املذاهب ب بع�
اإف�صاح املجال لتطبيق العقدين؛ اإذ اإّن ما جاء على خالف القيا�س ال ُيقا�س عليه وال 

ُع يف تف�صريه. ُيتو�صَّ
ــا ال منا�َس من مراعاة ما  ــه لكي يقوَم هذان العقدان بَدْورهم ــب اأن ويف راأْي الكات
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ياأتي:
)اأ( اأّن مبادئ ال�صياغة وال�صناعة الفقهية - مع اإنزالها املنزلَة الالئقَة بها، واالعرتاِف 
بخَطِرها واأهميِتها وَدْوِرها يف تطوير الفقه االإ�صالمّي - ال ينبغي اأن ُينَظر اإليها على اأنها 

خارجٌة عن جمال االجتهاد واملراجعِة يف ظّل ن�صو�س الوحي وُروِح ال�صريعة.
ومل َيِرد يف الن�صو�س - على ما َيظهر للكاتب - ما َيق�صي باأّن عْقَد ال�ّصَلم ورد على 

خالف القيا�س، فال مانَع من اعتباِرِه اأ�صاًل يف ذاته ُيِكن اأن ُيقا�س عليه.
اًل باجتهادات ابِن  )ب( االإفادة من االإمكانيات التي ُيتيحها املذهُب احلنبليُّ مكمَّ
ــَلم من كثرٍي من القيود، وُتتيح له جمااًل  ُر عْقَد ال�ّص تيمية وتلميِذه ابن القيم، وهي حترِّ

ما يف نطاِق متويل م�صاريع االإنتاج. وا�صعاً للتعامل، وال�صيَّ
ــورٍة تدريجية، حيث  ــناع ب�ص ــد اال�صت�ص ــَلم وعق ــُق عقد ال�ص ــّم تطبي )ج( اأن َيِت
ــتخَدمان يف متويل اإنتاج ال�صلع النقدية Cash Crops، ويف التعامل مع املنِتجني يف  ُي�ص

ر �صماناِته، كاليابان، وتايوان، وماليزيا. ر �صهولَة التعامل، وتوفِّ البالد التي ُتوفِّ
ــهولٍة  ــارُف على تطبيق هذا العقد، وعَرَكْته جتاِرُبها اأْمَكن نقُله ب�ص َدت امل�ص فاإذا تعوَّ

ما. للتعامل مع البلدان االإ�صالمية االأقّل تقدُّ
ــناع ال بّد اأن  ــَلم واال�صت�ص ــورة عقدي ال�ّص َر مدى كفاءة املعاملة يف �ص ولكي نقدِّ

تكون اأماَم اأنظارنا ال�صورُة التالية:
ــه لعملية النمّو  ــه الطبيعية؛ بتوجيه ــتخداُم املال يف وظيفت ــن يتّم ا�ص 1- بالعقدي

االقت�صادّي، وذلك با�صتخدامه مبا�صرًة ملواجهة حاجات االإنتاج.
ــذان العقدان ُيِكن  ــاركة - وهو من عقود االأمانة - فه ــى خالف عْقد امل�ص 2- عل
ــّل يواِجه عْقد  ــُر بذلك عائٌق مهّم ظ ــماناِت الوفاء، فينك�ص ــا على �ص ــوُل فيهم احل�ص

امل�صاركة.
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ــورة القر�س بالفائدة،  ــواٌء يف �ص ــدان على عْقد االأمانة، �ص ق هذان العق ــوَّ 3- يتف
ــراء، اأو َبْيِع العينة، اأو  ــورة املرابحة لالآمر بال�ص ــتعمله البنوك الربوية، اأم يف �ص كما َت�ص
م  ــالمية، وذلك بتجنُّب م�صاكَل الت�صخُّ ــتعَمل يف امل�صارف االإ�ص بيع الوفاء، كما ُت�ص

ال�صريع.
ــوَل على عائٍد َيزيد على ثمن الّزَمن؛ اإذ  ــِرف احل�ص 4- ُيتيح هذان العقدان للم�ص
ــَلفاً قْبل االإنتاج، ومقاباًل  ــويق �ص ــمان الت�ص ي التمويل اأن َيدفَع مقاباًل ل�ص َيقَبُل متلقِّ
ــالمّي ُفر�صُة احل�صول على  ــِرف االإ�ص ــعار، وبذلك ُيتاح للم�ص للتاأمني عن تغريُّ االأ�ص
اأُ  ل عليه البنك الربوّي، فتتهيَّ ــتخدام اأمواله، َيزيد عن العائد الذي َيح�صُ عائٍد من ا�ص

للم�صِرف االإ�صالمّي اإمكانيُة مناف�صة البنك الربوّي.
ــة Computers والربجمِة  ــباِت االآلي ــّي واإمكانياِت احلا�ص م التكنولوج ــدُّ اإّن التق
ــكان التغلَُّب على  ــت يف االإم ــة Digital programming جَعَل ــة الرقمي االإلكرتوني
ــاربة، وهي ال�صيغُة التي رّكز  ــعوبات التي تواِجه امل�صاركة، وال �صّيما �صركُة امل�ص ال�ص
ل اعتماًدا  ــوِّ ــي َيعتمد فيها املم ــالمّي، والت ــاد االإ�ص رون االأولون لالقت�ص ــا املنظِّ عليه
ــيغ عديدة اأخرى، ومنها  ــاركة َتظَهر يف �ص ي التمويل، ولكّن امل�ص ا على اأمانة متلقِّ كليًّ
امل�صاركة املتناق�صة التي اأَثبَتت التجِربُة اإمكاناِتها الوا�صعَة بالتمويل مع اإلغاء االعتماد 
ل ال�صماَن  ر للمموِّ ــيغ العقود توفِّ ــيغَة من �ص ي التمويل؛ الأّن هذه ال�ص على اأمانة متلقِّ
االأكمل ودرجًة عالية من اليقني، ووا�صٌح اأّن ال�صماَن ودرجَة اليقني هما اأهمُّ ُعن�صَرْين 
ل، ف�صاًل عن حتقيِق العدل الكامل يف هذه ال�صيغة من �صيغ امل�صاركة  يهتمُّ بهما املموِّ
ــَمُن تقليَل ُفر�ِس النزاع  ــالح مبا َي�ص ي التمويل، وَتواُفِق امل�ص ل ومتلقِّ بني الطرفني املموِّ

يف العقود)59(.
ــيولة التي عندها،  ــَده الأخذ كلَّ ال�ص ــالمية لهذا وْح ــارُف االإ�ص ولو اجّتَهت امل�ص

ك يف هذه امل�صاركة)23(. واملفرو�س اأن يكون املجاُل مفتوحا، اأّن كّل واحٍد ي�صرَتِ
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ــالمّي َينبغي التحذيُر من  ــِرف االإ�ص ــيغة من ِقَبِل امل�ص ولكن يف تطبيِق هذه ال�ص
ــراء  ــبهة الربا، وذلك مثُل حتديِد ثمٍن ل�ص ــيغ العقود ب�ُص ــيغة من �ص تلويث هذه ال�ص

االأ�صول من ِقَبِل اأَحِد الطرفني يف العقد.
ــارُة اإىل اأهمية هذه ال�صيغ من �صيغ العقود يف متويل االأوقاف،  وَينبغي اأخريا االإ�ص
ــيغ العقود، من  ــيغة من �ص ــاَة انتَبهوا اإىل االإمكانّيات املتاحة يف هذه ال�ص وليَت الق�ص

حتقيٍق للعدل و�صماٍن مل�صلحة الوقف)59(.
ــدٌر  ــال، فهذه املعاملُة م�ص ــاًل رائعاً يف هذا املج ُم مَث ــدِّ ــة تق ــاركة املتناق�ص اإّن امل�ص
ملنَتجات واعدٍة ال حدَّ لُوعودها يف جمال اال�صتثمار الذي َيِحّق اأن ُي�صّمى )اال�صتثمار 
رها هذه  ــبب الطاقة اال�صتيعابية الكبرية التي يِكُن اأن توفِّ االإ�صالمّي(، لي�س فقط ب�ص

املعاملُة لتمويل االأ�صول ذات الريع التجاري، بل لكفاءِتها يف اأداِء الوظيفة االإمنائية.
ــبق لالإنتاج( التي ُتطبَّق على نطاٍق  ــراء امل�ص وباملْثل فاإّن معاملًة مْثَل معاملة )ال�ص
ــَعِته لتمويل االأ�صول  ــعاً ال َحّد ل�َص ــيف جمااًل وا�ص ْولية، �صُت�ص ــع يف التجارة الدَّ وا�ص

املنتجة، �صواٌء فيما يتعلَُّق بتمويِل االأ�صل ذاته اأو متويِل ت�صغيله.
ت امل�صارُف االإ�صالمية بتطويِرها  َوِرها - اإذا اهتمَّ ــاَركات على اختالف �صُ اأما امل�ص
ُر لـهــا من  ــتفادِة من التقنيات احلديثة ملعاجلة ُنَقط ال�صعف فيها - فاإنها مبا يتوفَّ واال�ص

مرونٍة كفيلٌة مبواجهة حاجات االإنتاج والت�صويق على نطاٍق ال حدَّ ملداه)33(.
ــد كانت هناك عوائُق حقيقية، واالآن بالتقنية احلديثة تقريًبا زالت هذه العوائق،  وق

فاملجاُل وا�صٌع الأن يوَجد م�صِرف اإ�صالمّي حقيقّي)23(.
ــاَفة َي�صتِحّق امل�صِرف  ــادية م�ص ُنه من قيمٍة اقت�ص ــمَّ وكلُّ هذه املعامالت - مبا تت�ص
ــالميُّ اأن َيتقا�صى ِعو�صاً عنها - �صَتْجعل امل�صِرف االإ�صالميَّ اأكرَث ربحية، واأقَدَر  االإ�ص
ــة نافعة، وحلواًل  ُر اآثاراً اإيجابي ــذه املعامالت توفِّ ــة البنك الربوّي، وكلُّ ه ــى مناف�ص عل
ــاكل الناجتة عن الديون املعُدومِة وامل�صكوِك يف  ــِرفية ُمْزِمنة، مْثِل امل�ص ــكالٍت م�ص مل�ص
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حت�صيلها.
ــه العامل من عَنٍت  ــبُب ما ُيعاني ــال يف غري وظيفته الطبيعية هو �ص ــتعماَل امل اإّن ا�ص
ــغيل، وذلك  ــاكل الت�ص ِد م�ص ــس، وغياٍب للعدالة االجتماعية، وتعقُّ ــيٍق يف العي� و�ص
َيهدينا يف جمال االإ�صالح االقت�صادّي اإىل وجوب اأن ُنعيد النظَر يف مدى احلكمة من 

ت�صاُرِع م�صريتنا يف اجّتاه االقت�صاد الراأ�صمايّل.
ُد الطريَق لتّتِجه  ــُة اأنه ُيعبِّ ــريف الربوّي، وحقيق ُز هذا الواجَب واقُع نظامنا امل�ص وُيعزِّ
ــت يف حاجة اإليها، والتي تّت�ِصم  ْولية التي لي�ص ــواق الدَّ َخرات جمتمعاتنا اإىل االأ�ص مدَّ
ــادية ال�صتثمار املال الوطنّي.  ُر على اجلدوى االقت�ص ــة احلاّدة، وهذا مما يوؤثِّ بالـمنــاف�ص
�صاُتنا امل�صِرفية يف معَركة البقاء اأماَم  ــادية اإذا مل َتثُبت موؤ�صَّ ويف ظلِّ العولـمـة االقت�ص

ع اأن يزداد االأمُر �صوءا)33(. عمالقة الـم�صـاِرف العابرة للقارات فاملتوقَّ
* * * * * *

ــوؤولية الن�صيحة  ــوؤوليَة تبيني العلم وعَدِم ِكتمانه وم�ص لهم اهلل م�ص نداٌء اإىل من حمَّ
وا النا�س هذا البالَء العظيم �صواٌء كان  ــوله والأئمة امل�صلمني ولعاّمِتهم اأن ُيَوعُّ هلل ولر�ص
ــراآن اأنه مَدَح  ــات التي هي ِحَيل، ومن لطائف الق ــريحة اأو هذه العملي ــورة ال�ص بال�ص
ــان  ــارًة اإىل اأّن االإن�ص ــدقة كاأّن يف هذا اإ�ص ــدقَة بذمِّ الربا، يقِرُن ذّم الربا مبدح ال�ص ال�ص

ــة الربا، قال �صبحانه وتعاىل: ﴿ ھ  ــُيبَتلى مبمار�ص ــدقة فاإنه �ص عندما ُيبتلى برتك ال�ص
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ــروم: 39[، وقال تعاىل: ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾  ۅ ۉ ۉ ﴾ ]ال
ــران: 130[، ثم بعد  ــال: ﴿ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾ ]اآل عم ــرة: 276[، وق ]البق
ــراء، وبعد اأن جاءت االآية الكرية  ــارعني يف اخلريات واملنفقني يف ال�ص ذلك مَدَح امل�ص
ا وعالنية واأّن لهم اأجَرهم عند رّبهم وال خوٌف  ــرًّ مبَْدح الذين ُينفقون بالليل والنهار �ص
ُطه ال�صيطان  عليهم وال هم يحزنون جاء ِذكُر الذي ياأُكل الربا ال يقوُم اإال كالذي يتخبَّ
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َلهم اهلل  ــا. نداوؤنا اإىل َمن حمَّ ــدقة الواقُع هو الوقوُع يف الرب ــن امل�ّس؛ فَجزاُء تْرِك ال�ص م
ُروا النا�س من هذا البالء العظيم  ــئوليَة العلم اأن يقوموا بواجبهم يف هذا، واأن ُيحذِّ م�ص
ــفه اهلل: ﴿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]البقرة:  الذي و�صَ
رُّ عليه: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]البقرة: 279[، تهديٌد  275[، وقال عن الذي ُي�صِ

واإنذاٌر عظيم مل َيِرد يف ذنٍب اآَخر غرَي ال�صرك، فالواجُب على ذوي الراأي وذوي العلم 
ــم، واأن ُيالحظوا هذا البالَء الذي وقع فيه النا�س،  ــوا للنا�س وال َيكُتموا ِعلَمه ن اأن ُيبيِّ
ى - لو افرت�صنا اأّن معّدل  مائتي مليار قرو�س ربوية ا�صتهالكية - ربا �صريح اأو ربا مغطَّ
الواحد مائتي األف ريال معنى ذلك اأّن مليون عائلة وقَعت يف الربا ويف مماَر�صته، اأو قد 

يكون يف ا�صتحالله)57(.
ــاٍت  �ص ــٍة على القادِر على اإيجاِد موؤ�صَّ ــن اأر�ِس الَوْحي فر�ُس كفاي ــَي الربا ع اإّن نْف
ــم التقاُع�س عن هذا االأمِر  ــات الربوية، ولن َيخُل�َس من اإث �ص ــرعّيٍة بديلٍة عن املوؤ�صَّ �ص
َمن كانت له قدرٌة على امل�صاهمة يف اأداِء هذا الفر�س ومل ين�َصْط لذلك، اأو مل ين�َصْط 

ها تزييُف امل�صِرفية االإ�صالمية. قاِت عن حتقيقه، ومن اأهمِّ الإزالِة املعوِّ
ولكْن ماذا ُيقال عّمن اختاَر اأن يكون اأمُره ُفُرطا، و�صاعد - ولو ب�َصْطر كلمة - على 

تعويِق هذا الفر�س العظيم!)33(.
ــارُف التي  ــا التنفيُذ العمليُّ الإلغاء البنوك الربوية باإيجاِد بديل لها - وهي امل�ص اأم
ــريعة يف معامالتها - فهو م�صوؤوليُة املجتمع، وبخا�صة العلماء  تلتزم حقيقًة بقواعِد ال�ص

واأرباب االأموال)20(.
ُموا اإ�صهاماٍت يف هذا ال�صبيل ُتقاِوُم  وعلى ذوي الراأي والفْكِر اأولياء احلقيقة اأن يقدِّ

وُتكاِفُئ جهوَد امل�صّلني)29(.
وهو فر�ُس كفاية، َياأثم كلُّ َمن تخلَّى عنه يف حُدود قدرته، واهلل امل�صتعان)20(.
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الديون واال�شتهالك الطائ�ش

ــتهالك الطائ�س عندما ُتتاح له ال�صيولُة النقدية  ــان امليُل اإىل اال�ص من طبيعِة االإن�ص
ال�صهلة، وَيُحدُّ من هذا امليِل وَيكَبُح اآثاَره ال�صارة عوامُل ثقافيٌة واجتماعية واقت�صادية.
رة النا�صئة عن عبودية فئاٍم كبريٍة من املجتمع للّدين)33(، وت�صجيَع  ولكّن االآثاَر املدمِّ
ــي التمويل، والعمَل  ــرِي حقيقية لدى متلقِّ ــس، وخْلَق حاجاٍت غ ــتهالك الطائ� اال�ص
ل)28(،  د الـمموِّ ــيِّ ــالح ال�ص ــتِمّر على لفِّ حبال الرقِّ والعبودية على رقبِته ل�ص الـم�ص
ــادُة تكِلفة حاجاِت  ــَر باأنه زي ْفنا الفق ــر، اإذا عرَّ ــا مالئًما لنموِّ الفق ُء مناًخ ــوف ُتهيِّ �ص

ال�صخ�س عن َدْخِله)33(.
ــاُرٍع خميف،  ــتهالك يف ت�ص ويف املدة االأخرية ُلوِحظ َتنامي القرو�س البنكية لال�ص
َقْته اجلهاُت احلكومية  ــورٍة اأ�صا�صية هو االإْجراُء الذي طبَّ َن لهذا االأمر ب�ص اإّن الذي مكَّ

يف حتويل الرواتب واالأُُجور واملعا�صات حل�صابات امل�صتفيدين يف البنوك.
ٍط �صدَّ  ــماٍن اأو حتوُّ ــتفيد القْر�َس بدون حاجٍة اإىل �ص ــر للبنوك اإعطاَء امل�ص وهذا ي�صَّ
ُل اإليه  ــاب امل�صتفيد الذي يحوَّ ــبب عْجِزه اأو مماطَلِته، فوجوُد ح�ص عَدِم وفاِء املِدين ب�ص
راتُبه اأو معا�ُصه حتت �ُصلطة البنك الذي قد َمَنَح القر�َس للم�صتفيد يف مقابل ا�صرتاِط 

م اأق�صاِط الوفاء به من ح�صابه �صماٌن كاٍف لوفائه بالقْر�س. َخ�صْ
ف اأو امل�صتِحقِّ  َر مْبَلَغ االأثِر ال�ّصلبّي ملْثل هذا القر�س على حياة املوظَّ ــوَّ ولكي نت�ص

ا �صائعا: للَمعا�س ُنورد مثاال منوذجيًّ
ــنتني، حتت �صْرِط ا�صرتداد مْبَلغ  ــا ُي�صاوي راِتَبُه ملّدة �ص ــتفيَد قر�ًص َيِنُح البنُك امل�ص

القر�س على اأق�صاٍط �صهرّيٍة ُت�صاِوي ُثُلث الراتب.
ــيَظلُّ جُمرَبًا على  ين امللتفِّ على َرَقبته« �ص ف »بحْبِل الدَّ ــذا املوظَّ ــذا َيعني اأّن ه ه
التخلِّي عن ُثُلث راتبه - الذي رتََّب عليه حياَتُه يف املدة املا�صية - مّدَة �صتِّ �صنوات؛ 
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ين، ُي�صاف اإىل هذه املّدِة مّدٌة اأُخرى كافيٌة لت�صديد الربا. د اأ�صَل الدَّ الأْجل اأن ُي�صدِّ
ف يف الغالب ال َيزيد بال�صرورة بن�صبٍة مُتاِثل الزيادَة يف احتياجاته  ومبا اأّن راِتب املوظَّ
يف امل�صتقبل - على �صبيل املثال �صوف َتزداد اأعباوؤه العائليُة بزيادِة عَدد اأوالده، وتاآُكِل 
ــوف َيرتهن م�صتقبَلُه  ف �ص ــوله التي حَتتاج اإىل جتديد - فاإّن هذا يعني اأّن هذا املوظَّ اأُ�ص

وحاجاِتِه االأ�صا�صيَة حلا�صِره وحاجاِته التكميلية اأو الوهمية)28(.
فني حتت �ُصلطة البنوك يف اندفاِعهم الطائ�س لال�صتقرا�س  ُع رواتب املوظَّ لقد �صاَهم و�صْ

ب�صمان رواتبهم لتمويِل ا�صتهالِك �صَلٍع وخدماٍت كان يكن اال�صتغناُء عنها.
وكان من نتائج هذا الو�صع اأن َترتفع القرو�ُس لال�صتهالك - الطائ�س يف الغالب - 

م م�صُرومّي، لتبُلَغ يف خالل �صنتني فقط مائتي مليار ريال)33(. يف ت�صخُّ
ــتهالكية ثلَث ناجتنا القومّي  ــرية جاوَزت القرو�ُس الربوية اال�ص ويف خالل مّدٍة ق�ص
ْفط والغاز، اأّما عقوُد املخاطرة يف االأ�صهم فقد اأدخَلت  االإجمايّل، بعد ا�صتبعاد قطاع النِّ

الدموَع على اآالف البيوت)17(.
ــاَه الربا فاإّن عَدَم  ــالمّي حيُث توَجد روادع ُخُلقّية جُت ــظ اأنه يف العامل االإ�ص ويالَح
ُع  ما �صغارهم - ال ُي�صجِّ وجوِد قنواٍت ا�صتثمارية غرِي ربوية مالئمٍة للمدخرين - وال �صيَّ
ــتهالك الطائ�س، كما  ُعهم على اال�ص ــجِّ ــتثمار، وبداًل عن ذلك ت�ص ــس على اال�ص النا�

ُي�صاهد ظاهًرا يف ُدَول جمل�س التعاُون اخلليجّي)33(.
ــُع قيا�َس حالة اململكة  ــَه اإىل وجوِد فارٍق َيَن ــارة التنبي ــُد من هذه االإ�ص وكان الق�ص
ــجيع اال�صتهالك يف  ــمالية؛ اإذ اإّن وجوَد اإيجابيات لت�ص ــناعية الراأ�ص على البلدان ال�ص
بلٍد �صناعيٍّ راأ�صمايّل ال َيعني وجوَد هذه االإيجابّياِت يف بلٍد م�صتوِرٍد لل�صَلع ال�صناعية 

مثِل اململكة.
ِع يف االئتمان  على اأنه يف البلدان ال�صناعية الراأ�صمالية َترتِفُع اأ�صواُت النقد للتو�صُّ
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ــاد َيعتربون ذلك مر�ًصا  ــتهالكّي اأو لتمويل عقوِد املخاطرة، بل اإّن ُخرباء االقت�ص اال�ص
د االقت�صاَد الراأ�صمايّل)28(. خطرًيا ُيهدِّ

ــارتا باجّتاٍه واحد؛  ــرفية الربوية �ص ــالمية وموؤ�ّص�صُة امل�ص ــرفية االإ�ص ــُة امل�ص وموؤ�ّص�ص
ية تّتِجه  ْولية، وبالن�صبة للمحلِّ فاالأمواُل ظلَّت على م�صريتها َتذهُب اإىل اأ�صواق املال الدَّ
اإىل متويِل اال�صتهالك واال�صتهالك الطائ�س، وهذا يف غري م�صلحة املجتمع، وُحِرم منه 

النموُّ االقت�صادّي، وبالتايل ُحِرم منه الت�صغيل.
ــغيَل بالنموِّ االقت�صادّي، ويف العامل  ويف العامل الغربيِّ دائما َيقِرنون البطالَة والت�ص
لطة، َيَرْون حلَّ الت�صغيل وحلَّ  ــوِء احلّظ - َيقِرنونها دائًما بالقوانني وبال�صُّ الثالث - ل�ُص
ــائل البطالة يف اإ�صدار القوانني!، واحلقيقُة اأّن االقت�صاد َيعتِمُد على �ُصَنٍ طبيعية،  م�ص

�ُصَن من �ُصَن اهلل ال تتخلَّف، والقواننُي الب�صرية ال ُيِكن اأن ُتغريِّ قواننَي الطبيعة)58(.
ــِل والفقِه  ــُر قلَبُه احلزُن واالأمُل حينما َيرى رجااًل من اأهِل الف�ص ــلَم َليعت�صِ اإن امل�ص
ــواهُد معَلنة، لي�س فَقْط من  ــون حقيقَة واقٍع قامْت عليه �ص ــراأِي َيجهلون اأو َيتجاهل وال
�صة - كموؤ�ص�صة )�صمة( التي  ــائيِة احلكومية اأو تقاريِر اجلهات املتخ�صِّ التقاريِر االإح�ص
ــتهالك )البنوك ُتقِر�ُس ُمقابل ماذا؟(، وعن  ــُح عن حجِم القرو�ِس البنكية لال�ص ُتف�صِ
ــعِة لغلبة الدين - بل عباراِت االإعالناِت ال�صريحِة  ــر اخلا�ص االأعداِد الهائلة من االأُ�َص
ُحف للّراغبني يف االقرتا�س الربوّي:  التي ُتِلحُّ البنوُك يف اإ�صراٍر على توجيِهها يف ال�صُّ
ُم لك ال�صيولَة  ــاء رحلة الُعمر... لكذا... لكذا... البنُك يقدِّ ــيولًة لق�ص )هل ُتريد �ص

املطلوبَة باأ�صَرِع وقٍت واأ�صهِل اإجراٍء وبُدون �صماٍن وال كفيل.
ــُرون بهذه ال�صواهِد اأّن االأْمَر جتاَوَز اأن يكوَن اأمًرا  ــان َيعَجُب كيف ال ُيب�صِ اإّن االإن�ص

غالًبا ُيبَنى عليه احلْكُم اإىل اأن يكون �ِصْبَه قاعدٍة عامة)20(.
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اأوال: العالقات الدولية.
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الرقُّ ال�شيا�شّي

ــتارمتان David Stratman اأّن قادَة الغرب َيعتقدون اأّن االإ�صالَم هو  َيرى ديفيد �ص
املانُع احلقيقّي لهم يف ال�صيطرة على اأر�س االإ�صالم حيث يقول: »االإ�صالُم ال�صيا�صّي 
 Political Islam perfectly suits the needs ٍّــب متاًما احتياَج قادة اأمريكا لعدو ينا�ص
of America’s rulers for an enemy، اإّن البقاع التي َيلكها امل�صلمون - يف ال�صرق 

ــط ويف اآ�صيا الو�صطى - هي املناطُق االأكرُث ا�صرتاتيجية يف العامل، اإّن الواليات  االأو�ص
ــعب االأمريكّي  املتحدة االأمريكية ال ُيكنها قّط تربيُر غْزِو هذه املناطق قبل اإقناع ال�ص
فون خطرون، اأو لغَر�ِس  ــا الأنهم متطرِّ ــلمني يف حاجٍة ملثل هذا الغزو اإم ابتداًء باأّن امل�ص
 the US could never justify attacking these nations without جْلب احلرية لهم
 first convincing Americans that Muslims need either to be attacked

.»because they are dangerous terrorists- or liberated

مة  ــرائيل كجبهٍة متقدِّ ــالم على اأنه العُدّو َيخدم دْوَر اإ�ص ــويُر االإ�ص ثم يقول: »ت�ص
ــتعمار الغربي يف ال�صرق االأو�صط، وبناًء على هذا ال�صيناريو فامل�صيحيون واليهوُد  لال�ص
ــيحّي Judeo-Christian م�صرَتٌك يهدف لتنحيِة  الذين َيجمُعهم تراٌث يهودّي - م�ص
ــّي  ون لدْعِم الدولة اليهودية التي تقوم على التطهري العرقي الوح�ص ــلمني مدعوُّ امل�ص

savage ethnic cleansing �صدَّ امل�صلمني املتطّرفني«)43(.

ــادة الغربيني يف  ــن ِقَبل الق ــَة املّتَبعة م ــن، والطريق ــس االأم ــداَوالِت جمل� واإّن ُم
ــطني  ــايا فل�ص ــيِّني الغربيني لق�ص ــتعمال حقِّ الفيتو، وطريقَة معاجلة القادة ال�صيا�ص ا�ص
َز ال�صاِرَخ يف املعاملة  ــوفو، والتميُّ ــك وال�صي�صان واأخريا ق�صية كو�ص ــنة والهر�ص والبو�ص
ــرِة  ــان ومنا�ص ــها يف َدْعوى حماية حقوِق االإن�ص ــالمّي نف�ِص ــدان العامل االإ�ص ــني بل ب
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ُم �صواهَد وا�صحًة  ــتبداِد = كلُّ ذلك كان يقدِّ الديقراطية ومواجهِة الدكتاتورية واال�ص
ب، وكلُّ ذلك  ــتعماِل مقيا�س ُمزدِوج للعدل، والتع�صّ فاق، وا�ص على امليكافيلية، والنِّ
ــا�ِس النفعّي للفكرة  ــارة الغربية، واالأ�ص ــبية الِقَيم يف احل�ص ــف بو�صوٍح عن ن�ص َيك�ص
ــالٍت هائلِة القّوة، ولكن ال قلَب  ــارة. اإنها كائٌن ُعدوايّن ذو ع�ص اخلُلقية يف تلك احل�ص

له وال ُروح)6(.
ــات املتحدة يف  ــكرية للوالي الت الع�ص ــًة بالتدخُّ ــر Zoltan Grossman قائم ن�ص
ــرتة 111 عاما، من عام  ي ف ال، تغطِّ َنت القائمة 137 تدخُّ ــمَّ ــارج خالَل قْرن، ت�ص اخل
ُل اإىل  ــع هذا املعدَّ ــنة، ارَتف ل 1.23 مّرًة يف ال�ص ــى عام 2001م، اأي مبعدَّ 1890م حت

ل 2.0 بعد �صقوط جدار برلني. 1.29 خالَل احلْرِب الباردة، ثم ارتفع اإىل معدَّ
ــرائيل - ويف بع�س  ــه كانت الوالياُت املّتحدة وْحَدها مع اإ�ص ــب ذلك كلِّ واإىل جان
ــدَّ قرارات االأمُم املتحدة املتعلِّقة بحُقوق االإن�صان،  ُت �ص ــوِّ االأحيان دولة اأخرى - ت�ص
ــادية، اأو املقاومِة �صدَّ التمييز  ــلحة النووية، اأو العدالِة االقت�ص ــالم، اأو نَْزِع االأ�ص اأو ال�ص
ْويّل، اأو ما �صابه ذلك، وقد  العن�صرّي يف جنوب اإفريقيا، اأو انتهاِك اإ�صرائيل للقانون الدَّ
ــني حالة من هذا القبيل يف الفرتة بني 1984- ــى Wiliam Blum مائًة وخم�ص اأَح�صَ

1987م)9(.
ولقد �صيَطَر الفكُر العلمايّن التغريبيُّ يف اأغلِب اأرجاء العامل االإ�صالمّي، وَطواَل قْرٍن 
اأو اأكرَث على مراكز القيادة يف خُمتِلِف جماالِت احلياة، �صواٌء ال�صيا�صية، اأو االقت�صادية، 
اأو التعليمية، اأو االإعالمية، ويف هذه احلقبِة اأمّتْت اجلدليُة املذهبية العربّيُة )على �صبيل 
ــْكٍل انتقائيٍّ جمموعًة  ــيون العَرُب ب�ص َب املثقفون وال�صيا�ص ــة، فجرَّ ــال( َدورًة كامل املث
ُطوا يف بحِثهم البائ�ِس عن الُهوّية بني خمتِلف  ــة، وتخبَّ ُظم واملذهبيات االأوروبي ــن النُّ م
رية االأوروبية، واال�صرتاكية، والثورية، والقومية املحلية، والقومية  البدائل الغربية: التحرُّ
ُم العلمانيِة التغريبية ملراكِز القيادة عن ف�َصٍل  ــَفَر ت�صلُّ االإقليمية، ولكْن دوَن نتيجة، واأ�ص
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ــرائيل، وان�َصغلت باحلروب االأهلية  قت الدول العربيُة هزائَم خُمِزية مع اإ�ص ُمطِبق، فحقَّ
ــكرّي، اأما يف املجال االجتماعّي فلم ُيكْنها  اأو االإقليمية العربية، هذا يف املجال الع�ص
ــادّي انتهت اأغلُب  ــة االجتماعية، ويف املجال االقت�ص ــق احلدِّ االأدنى من العدال حتقي
ــٍز يف كثرٍي من االأحوال  ــٍظ من الديون، وهدٍر كامل للموارد، وعْج ــدان بعْبٍء باه البل
ــَلْت يف  ــّي فقد ف�ِص ــبة للمجال ال�صيا�ص ــادر املحلية، اأما بالن�ص عن توفرِي اخلبز من امل�ص
ُر  اإيجاد اأ�صا�ٍس ثابٍت ل�صرعية احلكم، اأو معنى وا�صٍح لُهوية الدولة، وكان الف�َصُل املتكرِّ
ِتهم  وا �صيا�صاٍت مفيدًة عاماًل رئي�صاً يف الق�صاء على �صرعيَّ قوا اأو ُيَنمُّ للنَُّخب يف اأن ُيطبِّ
ــوِة واالإجراءاِت  ــًة اعتماُدهم على الق ــود االأخرية خا�ص ــا نَتج عنه يف العق ــة، مم اله�ّص
عب، ووقوُعه حتَت الَقْهر،  راع مع ال�صَّ رطية ال�صتدامة ال�صيطرة، وبالتايل حتميُة ال�صِّ ال�صُّ
ــادرة احلريات، وانتهاِك حقوق االإن�صان، واإرهاِب احلْكِم  ــطهاد، وم�ص والَبْط�س، واال�ص

البولي�صّي واملخابراتّي)6(.
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ْولية العالقات الدَّ

ــاٍن واع اأّن اأعظَم امل�صائب التي ُمِنَيت بها الب�صريُة  ال يِكُن اأن َيغيب عن ذهن اإن�ص
دها بالَفناء يف م�صتقبلها ن�صاأ عن املبداإِ الهَمجّي مبداأ الثقافة  يف القرون االأخرية وما ُيهدِّ
ــلحة القومية والقّوة«، يقاَرُن هذا مببداإ االإ�صالم يف  الغربية يف العالقات الدولية: »امل�ص

العالقات الدولية وهو »العدل، والقوة االإلزامية للمعاهدات والعقود«)18(.
ــلحة الدمار ال�صامل، و�صيادِة النظام الراأ�صمايّل،  ِر اأ�ص َز هذا القرُن بانت�صار وتطوُّ ومتيَّ
ى باحلرب ويخُلق الطبقية، وكال االأمَرْين ال َي�صَمُح  هذا النظام الذي هو بطبيعِته َيتغذَّ
ع املْحِدق َيتعـاَظــم،  باأن يكون على االأر�س ال�صالم، وَتعني هذه احلقائُق اأّن اخلَطر املروِّ

ْولية. د هذا اخلطَر املنهُج املعــا�صُر ال�صـائد احلاكُم للعالقات الدَّ وُيج�صِّ
ْولية يف احل�صارة الغربية )اأو  هناك خا�صيتان اأ�صا�صيتان َتطَبعان منهَج العالقات الدَّ

اإذا �صئَت احل�صارة املعا�صرة(:
ــسِ اأن حتُكَم  ْويّل املفرو� ــِد القانون الدَّ ــّوة االإلزامية لقواع ــُة الق اأوالهمــا: ه�صا�ص

ْولية. العالقاِت الدَّ
ثانيهمــا: ه�صا�صُة االأ�صا�س االأخالقّي الذي َيرتِكُز عليه املنهج.

َول، وهذا  َول، واإمنـا هو قانوٌن بني الدُّ ْويّل لي�س قانوناً فْوَق الدُّ وذلك الأّن القانون الدَّ
ــع ال يتِفُق وطبيعَة النظــام القانويّن، اإىل درجِة اأّن بع�س رجال القانون ُينِكُرون  الو�ص
ــية االأ�صا�صية، وهي  ِعني اأنه َيفتقر اإىل اخلا�ص ْويّل كليًة؛ مدَّ الطبيعَة القانونية للقانون الدَّ

اجلزاءات الفّعالة.
ا اأن َتتعاي�س دوٌل ذاُت �صيادة مع نظاٍم قانويّن َدْويّل له طبيعُة االأنظمة  ال يكن منطقيًّ

القانونية الداخلية.
�ٌس على امل�صلحة القومية والقّوة، وال ُيف�َصح  ْولية املعا�صرة موؤ�صَّ ومنهُج العالقات الدَّ
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ْعوى والتربير)3(. فيه جماٌل لالأخالق والقانون اإال لَغَر�س الدَّ
ــُل جميَع اأنواع  ــكلة القوة تدُخ ر جوزيف فرانكل اأّن »م�ص ــٍة اأُخرى ُيقرِّ ــن ناحي وم
العالقات الدولية، ويُدور عامَل ال�صيا�صة كلُّه حوَل ممار�صِة القّوة والبحِث عنها، غرَي اأّن 
ــُح بكثرٍي واأقلُّ قيوداً من القوة يف ال�صيا�صة الداخلية،  ْولية اأَو�ص ــة الدَّ القّوة يف ال�صيا�ص
ْوُر املهّم الذي  ى الدَّ ى ال�صيا�صُة الدولية ب�صيا�صة القوة، ولقد اأدَّ ــمَّ ولهذا فكثرًيا ما ُت�ص
ْوليَة على  ُر العالقاِت الدَّ ْولية اإىل ُن�صوء مدر�صٍة فكرية تف�صِّ يه القوُة يف العالقات الدَّ توؤدِّ
ــتحيل قّط اإزالُة القوة، وامل�صكلُة التي تواِجُهنا لي�صت يف  ــوء مفهوم القوة، من امل�ص �ص

كيفية اإزالِة القوة ولكن يف كيفية ال�صيطرِة عليها واإبقاِئها �صْمَن القنوات امل�صروعة«.
بْتها ح�صارُتنا  ويقول الفيل�صوف الفرن�صّي جاك ماريتان: )اإّن روح الوثنية التي ت�صرَّ
ــاَن اإىل اأن يجعل هدَفُه القّوة، والقدرَة على الكراهية، يف حني اأّن املثَل  ــاقت االإن�ص �ص

ال�صيا�صيَّ االأعلى يجُب اأن يكون العدل()9(.
ــاءل يف َحرْية:  ــه كارثًة مدقة. وهو يت�ص ــل: )اإّن العامل يواِج ــول برتناند ر�ص ويق
ــان؟! اإّن  ــٍف ال يرغب فيه اإن�ص ــرٍي ُموؤ�ص ــاذا ال َيلوح يف االأُفق جماٌل للنجاة من م�ص مل
ــّي يف ذلك اأّننا مل ُنهّيْء عقوَلنا للتعامل مع و�صائلنا التكنولوجية، وما  ال�صبب الرئي�ص
ــنا بُطرٍق للتفكري رمبا كانت تتالءم مع ع�صٍر اأكرَث ب�صاطًة يف و�صائله  ــمح الأنف�ص زلنا نَ�ص
ــعيدة بو�صائلنا التكنولوجية فال منا�س لنا من  التكنولوجية، فاإن اأَردنا اأن نحيا حياًة �ص
ــِة عنها بغريها، فَن�صتعي�س بامل�صاواة عن حّب ال�صيطرة،  نَْبذ بع�س االآراء، واال�صتعا�ص
ــتعي�س بالعدالة عن  ــية، وبالتعاون عن التغاُلب، ونَ�ص ــذكاء عن االأعمال الوح�ص وبال

حّب الغلبة و�صهوة االنتقام()3(.
ــتطيُعه لال�صتعداد للحرب، �صواٌء  ــرة يف بْذِل كلِّ ما ت�ص وال َتختِلف الدوُل املعا�ص
ــوؤوم  ــًة ُعدوانية اأم دفاعية، ويف اعرتاِفها باملبداإ امل�ص ــكرية هجومي كانت عقيدُتها الع�ص

)حتكيم امل�صلحة القومية والقوة()15(.
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ــلحة القومية والقوة »املبداأ الذي َتعتنقه  ولن يِجَد القارئ يف احلقيقة فْرًقا بني امل�ص
ــلم واحلرب« وامل�صلحِة الذاتية والقوة »املبداأ الذي َيعتنُقه  احل�صارة املعا�صرة فـي ال�ّص
ُع احليوايّن  جُتاَه غرِيه قاطُع الطريق يف ال�صحراء، اأو ِع�صابُة االإجرام يف املدينة، اأو التجمُّ

يف الغابة)3(.
ــان الفروُق بني  ــلوك االإن�ص م اأمثلًة مزنة، مُتَحى بها يف �ص ــروب احلديثَة تقدِّ اإّن احل

ر. م، والوح�صية والتح�صُّ الهَمجية والتقدُّ
ــلوَك اجلي�س االأمريكيِّ يف فيتنام يف َعْقد  ــاَن اأن َي�صتعيد لذاكرته �ُص ويكفي االإن�ص

ق الغاباِت اخل�صراَء بالكيماويات)40(. ال�صتينيات من القرن املا�صي حينما كان ُيحرِّ
ــرى احلرب  ْويل الأَ�ْص ُيقاَرن هذا مبَثٍل حديِث العهد، هو معاملُة قوات التحاُلف الدَّ
ــرى  ــِف االأ�ص ــمح بق�صْ ع من اتفاقيات جنيف اأن َت�ص ــع ال نتوقَّ ــتان، بالطب يف اأفغان�ص
ــا�س وهم  باملروحيات، اأو حرِقهم بالديزل، اأو اإغراِقهم باملياه املجمدة، اأو رمِيهم بالر�ص

لُّون، اأو املعامالِت الالاإن�صانية االأخرى. مكتوُفو االأيدي من اخللف، اأو وهم ُي�صَ
ْولية اأو ن�صبته اإىل  ــبِته اإىل انتهاك االتفاقيات الدَّ ْويل من ن�ص ولكي َيِفرَّ التحاُلف الدَّ
ارتكاِب جرائم احلرب �َصّمى املحاربني الذين اأُ�ِصروا وهم يف حالِة الدفاع �صدَّ الهجوم 
ــابقًة كان لـها اأ�صباٌه ظّل العامَل  راً �ص يف املعركة احلربية والربية اإرهابيِّني ومعتَقِلني، مقرِّ
ْويل واملعاهداِت  ا بقواعِد القانون الدَّ ًـّ احلرُّ يّتِهم بها اجلي�َس النازي الإلغاء االلتزاِم كليــ

ْولية عن طريق تغيرِي اال�صم والتالعِب باالألفاظ)3(. الدَّ
ه اإىل العامل اخلارجّي من الروؤو�س  واأفظُع من كلِّ ذلك اأن تَظّل اإحدى الدول ُتوجِّ
ــخ�ٍس واحد - ما  ــرَة دقيقًة بقراِر �ص ــي ُيِكن اإطالُقها ِخالَل خم�َس ع�ص ــة - الت النووي
تكفي قّوُته التدمرييُة لَقْتل كلِّ اإن�صاٍن على ظهر االأر�س ثالَث مّرات، اأو اإنفاُقها الوقَت 
ــاي من  ــِم االأوبئة حتى َليكفي ِمْلُء ِملعقة �ص ــنيِع جراثي ــال وجهود العلماء لت�ص وامل
ــر األُف مكروب من مكروبات  ع على كلِّ فرٍد من الب�َص ــوم اجلمرة اخلبيثة ليوزَّ بكتوري
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اجلمرة اخلبيثة، اأو ت�صنيِع الغازات ال�صامة.
ــاٍت يف املتاحف، واإمنا  ــنيُع هذه املواّد بغَر�ِس اأن تكون معرو�ص ــع ال يتمُّ ت�ص وبالطب
م االإن�صايّن واالأخالقّي  ــلَّم التقدُّ ــاٍن بَلغ يف �ص ــتخداِمها َوْفَق االإرادة املطلقة الإن�ص ال�ص
والتمييز بني اخلري وال�صر ُم�صتًوى �َصمح له بالتفكري يف مثِل هذه امل�صاريع واإناِزها)40(.
ــان،  ــاء، واملظامل، وامتهان كرامة االإن�ص ــروِب املجنونة احلمق ــرُّ هذه احل هذا هو �ص

وامتهان حرّيِته.
واأ�صواأُ ما فيها اأي�ًصا اأنه حتى كلمة »امل�صلحة الذاتية« كثرًيا ما تكون لي�صت م�صلحًة 

ذاتية، ولي�صت م�صلحًة وطنية، ولي�صت م�صلحًة قومية واإمنا هي م�صلحُة طائفٍة معينة.
ن�صرب مثاال بحرب العراق:

ــرة وهي اأمريكا، خ�ِصرت نفو�ًصا -  هذه الدولُة التي ُتعترَب رمَز احلياة الثقافية املعا�ص
اأربعة اآالف ح�صب االإح�صاءات الر�صمية اأو نحًوا من هذا - من زهرة اأبنائها، وخ�ِصرت 
يه »ِقَيَمها االأمريكية« اأو »قيمها  َخْتها، وانتهكت ما ُت�صمِّ املليارات، وخ�صرت �ُصمعَتها ولطَّ
ــغرية، ا�صتفادت 100% وال خ�صرت وال  ــتفاد هو دولٌة واحدة �ص الكونية«، والذي ا�ص

واحدا %!!، فاأين العقل؟!.
ُدها االآن نحن  ــي ُنردِّ ــة والقوة، الت ــلحة الوطني ْولية على امل�ص ــاُء العالقات الدَّ فبن
»امل�صلحة الوطنية اأو القومية، واأّن العالقاِت يِجُب اأن ُتبنى على امل�صلحة الوطنية و و و« 
ُدها ترديَد الَبْبغاء، هذه هي التي خَلَقت االأزمَة ال�صيا�صية التي اأوجَدْت هذه املعاناَة  نردِّ

للب�صر)42(.
* * * * * *

م  ــارَتُه يف االإيان باهلل باإياٍن ال حدَّ له بالتقدُّ �س الغرُب خ�ص يقول د. هوفمان: )عوَّ
ــية َيبُدو  ــتنارًة وعقالنية، رغم كوارِث املائة عام املا�ص الذي جَعل العامل َيبدو اأكرَث ا�ص
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م« ما زال �صائدا، ولكْن  ق اأّن االإيان االأبَلَه للغرب باالإله اجلديد »التقدُّ بطريقٍة ال ُت�صدَّ
ــانية مل َيَنْع  ــتنري للعقالنية واالإن�ص قوا اأّن احلْكم امل�ص ــتطع النا�س اأن يتحقَّ ــل مل َي�ص ه
َتني ا�صُتخدم فيها الق�صُف اال�صرتاتيجي على املدنيِّني يف ُمدٍن  َتنْي وح�صيَّ حرَبنْي عامليَّ
ــدن!، هل ا�صرتاتيجيٌة مبنيٌة على الرْدع املتباَدل مع التهديد باالإبادة النووية  مثل در�ص
ــتنتجوا - وقليٌل منهم فعلوا - اأّن  رين الغربيِّني اأن َي�ص ــة؟!، يِكن للمفكِّ ــرب عقالني ُتعَت
م؛  ــْت اإمكانيَة اأن َتعتمد االأخالُق على التقدُّ ــرين« نَف االأحداث الرهيبة للقرن »الع�ص
ــيَء غري ذلك - يِكن اأن َي�صِبط  ــليُم االإن�صان لالأوامر االأخالقية االإلهية - وال �ص ت�ص

االأعماَل االأخالقية لالأفراد واجلماعات()3(.
وا قواعَدهم االأخالقية  ــدُّ ــداًل من اأن َيُ ــر ب ــول الدكتور رينولد نيرب: )اإّن الب�ص ويق
ــن نَزعاتهم  ــة للتنفي�س ع ــتخدام ال�صيا�ص ــَة الدولية َينِزُعون اإىل ا�ص ــَمل ال�صيا�ص لت�ص

الالاأخالقية، واإنهم بالتايل ب�َصٌر اأخالقيون فـي جمتمٍع ال اأخالقّي(.
ــُعه اأن  ْولية ال َي�َص ــّي للعالقات الدَّ ــكل: )اإّن اأيَّ حتليٍل واقع ــول جوزيف فران ويق
ــة املكّررة يف كل البلدان باأنهم مكومون  ــِة دعاوى رجال ال�صيا�ص ُيتقبَّل دون مناق�ص
ــح اأّن االأخالق كثرياً ما ُت�صتدعى وباأ�صماٍء خمتلفة ال  بالقيم االأخالقية، اإّن من الوا�ص
ــيء اإال الإ�صفاء قْدٍر من االحرتام على امل�صالح االأنانية للدولة، كما اأّن اللجوء اإىل  ل�ص
االأخالقية تربيٌر �صائع مريح يف يد الطرف الذي ُيعار�س احلقوَق القانونية لطرف اآَخر(.
ــّمن قيماً  ــل اإنها اأحياناً تت�ص ــا اليقنُي عامة، ب ــم القيمية ُيعِوُزه ــول: )اإّن النُظ ويق
ُد االأمور اأكرَث من ذلك، وقد َي�صتهِدف ال�صا�صُة الت�صليَل من وراء  ــاربة، وقد تتعقَّ مت�ص
فاتهم، بل اإنهم اأحياناً ِطْبقاً لنظرية فرويد ال َيعِرفون بال�صبط حقيقَة الدوافع التي  ــرُّ ت�ص

هم(. ت�صريِّ
م  ــا حّققْته من تقدُّ ــة بالرغم من كلِّ م ــارة الغربي ــد: )اإّن احل�ص ــول ممد اأ�ص ويق
ــان االأحمق لل�صقوط  ــتعداِد االإن�ص ــتطع حتى االآن التغلَُّب على ا�ص ثقايّف فاإنها مل َت�ص
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فري�صًة الأي ُهتاٍف ِعدائّي اأو ِنداٍء للحرب - مْهما كان �صخيفاً ظاهَر البطالن - َيخرِتعه 
احلاذقون من الزعماء()9(.

ــَبق اأّن احلقيقَة الواقعية اأّن العالقات  ــلَّ النتيجة التي َينتهي اإليها القارئ مما �ص لع
ا على امل�صلحة الوطنية  ْولية فـي احل�صــارة املعــا�صرة ترَتِكُز اأ�صا�صاً اإن مل يكن كليًّ الدَّ

والقوة، ولي�س على القانون واالأخالق.
ــرب يف القراآن راأ�َس  ــاد، واإرادة العلوِّ يف االأر�س« اعُت ــفك الّدم، والف�ص وثالوُث »�ص
ــٌح اأّن االأول ُعدواٌن على حياة االإن�صان،  ــان، وا�ص ــان باالإن�ص ــرور يف عالقة االإن�ص ال�ص

والثاين ُعدوان على ما به ِقوام حياته، والثالث ُعدوان على حريته)3(.
ــار االإ�صالم الهزائُم االأخالقية الأعدائه، لقد ك�َصف  لقد كان من اأهمِّ عوامل انت�ص
ــانية الكونية: العدل  ــِتهم للقيم االإن�ص ــُدوَد اإيان هوؤالء االأعداء وممار�ص ــُع احلياة ح واق

واحلرية وامل�صاواة والرحمة والتعامل االإن�صاين.
ــر العوملة الثقافية وثورِة االت�صاالت واملعلومات الهزائُم االأخالقيُة الأعداء  ويف ع�ص
َرى ال�صامقَة الأخالقية االإ�صالم، واأن  االإ�صالم اأتاَحِت الُفر�صَة للب�صرية اأن َتْك�ِصف الُذّ

َتْكَت�صف اأنه وحَدُه الطريُق الإنقاِذ الب�صرية من َمهاوي الهالك وال�صقاء.
ــالم املبنيِّ  ْولية بني منهِج االإ�ص ــات الدَّ ــان يف جمال العالق ــا ُيقاِرن االإن�ص وحينم
ــة والقوة ُيدِرك  ــلحة القومي ــرة املبنّي على امل�ص ــارة املعا�ص على العدل، ومنهِج احل�ص

ُل الإقامة ال�صالم على االأر�س. اأيُّ ال�صبيلني هو املوؤهَّ
ــروب اإال اجلهاد،  ــالم من احل ــالم يف حالة احلرب ال ُيبيح االإ�ص فَوْفَق منهِج االإ�ص

واجلهاُد اأَنبُل احلروب غاية، واأ�صَمُنها للعدالة، واأكرُثها رعاية لالعتبارات االإن�صانية.
وامل�صلحة االأنانيُة لالأفراد اأو الدول ال يجوز اأن تكون دافًعا للجهاد، بل ال بّد لتكون 
ــدَّ املحاِرب ال  دًة بتقوى اهلل، واأن تكون �ص ــبيل اهلل، ُمقيَّ احلرُب جهاًدا اأن تكون يف �ص
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ــامل، واأن ُترَعى فيها حدوُد اهلل، فال ُيتجاوز فيها اإىل الُعدوان ﴿ وئ ۇئ ۇئ  امل�ص
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾ ]البقرة: 190[.

ــلحة االأنانية للدول، �صواٌء كانت  يف حنِي اأّن احلروب غرَي اجلهاد تقوم حلمايِة امل�ص
ــرُثت الدعاوى، وال َتلتزم  ــد باأيِّ قانون مْهما ك ــًة اأم موهومة، وال تتقيَّ ــلحة حقيق امل�ص

بالقيوِد اخلُلقية ومقت�صياِت التعامل االإن�صايّن.
لم ال خياَر للدولة يف االلتزام بعقودها ومواثيقها،  وَوْفَق منهج االإ�صالم يف حالِة ال�ِصّ
ــرة فاإّن التزاَم الدولة بعقودها ومواثيقها َرْهٌن با�صتجابِة  ــارة املعا�ص اأّما َوْفَق منهِج احل�ص
ــاِء بالَعْهد اأو  ــلحتها وُقْدرتها على الوف ــة من م�ص ُره الدولة املعِنّي ــِدّ ــذه العقود ملا تق ه

االإخالِل به)47(.
* * * * * *

ــون ُجزاأً من عامل  ــرٍب غريبة، حرٍب عَبثية، يكن اأن تك ــَتهلَّ القرُن احلايل بح ا�ص
ْعُف  ــعيفٍة فقريًة اأنهكها �صَ »كافكا«!، احّتدْت اأربعون دولة يف حتالف َدْويّل لغْزو دولٍة �ص
عت دولٌة واحدٌة  ــوارد، واجلفاف، واحلرُب االأهلية، ومن بني هذه الدوِل االأربعني ادَّ امل
عَي اأّن  ــروؤ اأن تدَّ ــن الدول االأخرى مل جَت ا م ــن النف�س، ولكّن اأيًّ ــا حتاِرُب دفاعاً ع اأّنه

لْت تهديداً لها، اأو اأّن من املحتِمل اأن متثِّل تهديداً لها)48(. اأفغان�صتان مثَّ
ــاء والِعداء لالإ�صالم لدى �صعوب الغرب  ــعور التاريخّي والثقايّف بالبغ�ص واإّن ال�ص
ــتوى العامل  ــر على م�ص ــر احلا�ص ا يف الع�ص ا وفكريًّ ــود ونفوَذُهم ماديًّ ــيطرَة اليه ــم �ص ث
ــالم كلُّ  ــطني اإمنا ياأتي من االإ�ص ومعرفَة اليهود اأّن اخلطَر احلقيقّي على دولتهم يف فل�ص
ِلهم يف �صري  ــريحات املعَلنة للقادة، اأو بتدخُّ ــوفة، بالت�ص ذلك اأوجد حالَة احلرب املك�ص

االأحداث ال�صيا�صية اأو امل�صترتة)6(.
ويف القرن املن�صرم اأَ�صعل الغرُب حرَبنْي عامليَتنْي يف خالل خم�صٍة وع�صرين عاما، 
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اأّما يف هذا القرن فقد اأَ�صعل الغرُب حرَبنْي عامليتني خالَل عام ون�صف)9(.
َول  ــاِء الدُّ ــتوى روؤ�ص ــتاَن والعراِق - من ُم�ص ــَدَر عن قادة احلرَبنْي على اأفغان�ص و�ص
ــات فما دون - االإعالُن عن اأّن احلرَب اأيدولوجية، واأنها احلرُب االأيدولوجية  واحلكوم
ــى االأر�س واإمنا  ــتيالَء عل ــا لي�س اال�ص ــرين، واأّن الهدَف منه ــد والع�ص ــرن الواح للق

اال�صتيالُء على القلوب والعقول)38(.
ِره للِقَيم  ل اإليه االإن�صاُن من ناحية ت�صوُّ ْرَك الذي و�صَ واأَظَهرْت �صلوكياُت الُغزاة الدَّ
الكونية، ومُمار�صِته لها »تعاُون القوات اجلوية واالأر�صية على عملية قلعة قاني مثال«)48(.
ــلحَتنا النووية ال  ــريَح باأّن اأ�ص ــارا: )اإّن الت�ص ــاع االأمريكّي مكنم ــول وزير الدف يق
ــلِّاًل متاما، من حيُث ما ُيدَعى بال�صرر  ــُهم كان وما زال م�ص ــّكان اأنف�َص ــتهدف ال�ص َت�ص
ــحايا االأبرياء؛ اإنني اأعِرُف  ن موَت ال�ص ــمَّ ــربات النووية الُكربى �صتت�ص اجلانبّي لل�ص
ــَة الواليات املتحدة النووية اليوم تخُلُق خماطَر  ــرة اأّن �صيا�ص من خالل خربتي املبا�ِص
ــَة الواليات املتحدة النووية احلاليَة  �س �صيا�ص ــاأخلِّ غرَي مقبولة لالأُمم االأخرى والأّمتنا، �ص
ــرعية، وغرُي �صرورية من الناحية الع�صكرية، وخطريٌة ب�صْكل  باأنها غرُي اأخالقية، وال �ص

ُمرِعب(.
ــبون اإىل فئاٍت دينية  ــرون كاتباً ومفّكرا، َينت�ص َعه مائة وثمانية وع�ص ــدر بياٌن وقَّ و�ص
ــتمرار  ــان: »لقد برهَنت الوالياُت املتحدة - وبا�ص َن هذا البي ــمَّ وثقافية خمتلفة، وت�ص
ُفه  ــاِر الذي تخلِّ �ُس له غرُي املحاربني، والدم ــذي يتعرَّ ــَدم ُمباالتها باملوِت ال - على ع

جهوُدها التي تزُعم اأنها ُت�صِلح بها العامل«.
ــاء فيه: »اأعلَنت  فني االأمريكيِّني ج ــبعني من املثقَّ َعه اأكرُث من �ص ــاٍن اآَخر وقَّ ويف بي
ــريعات القمعية العنيفة  ــسَ الت�ص ــنَّت بع� ــم حرباً مفتوحًة على العامل، و�ص حكومُته
اجلديدة، نحن ندعو االأمريكيني جميعاً اإىل اأن ُيعاِر�صوا احلرَب والَقْمع اللَذْين َت�ُصنُّهما 
نا  )حكومتنا( على العامل، اإّن هذه احلرَب ظاملة، وغرُي اأخالقية، وغرُي قانونية. لقد اخرَتْ
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هنا اأن نت�صاَمن مع �صعوب العامل()9(.
وقبل تاريخ 11 �صبتمرب 2001م كانت حركاُت العنف يف )�صنكياجن( و)ك�صمري( 
ــيني ويف لغة و�صائل االإعالم - على اأنها  ــان( ُتظَهر - يف ت�صريحاِت ال�صيا�ص و)ال�صي�ص
حركاُت مقاومة، اأو على اأ�صواإ التعبريات: حركاُت انف�صال، اأو على االأ�صواإ من ذلك: 
ــائِل االإعالم وت�صريحاِت ال�صيا�صيني يف الغرب  ت لدى و�ص د، وفجاأًة تغريَّ حركات مترُّ
ــارت املوؤ�ّص�صاُت اخلريية الن�صطة يف  ى حركاِت اإرهاب، و�ص ــارت ُت�صمَّ حقيقُتها!، ف�ص
ــاعدة  ــحايا هذه احلركات ُتّتَهم مب�ص ــايّن للتخفيف عن معاناة �ص ــال العمل االإن�ص جم

االإرهاب، وُتالَحق بهذه التهمة.
فجاأًة اأ�صبحت حقيقُة احلركة الع�صكرية يف �صمال القارة الهندية )ك�صمري( تختِلُف 

عن حقيقة احلركة الع�صكرية يف جنوب القارة الهندية )منور التاميل(.
ْولية احلركُة الع�صكرية يف ال�صمال )ال�صي�صان( تختِلف  ــبحت يف ال�صرعيِة الدَّ واأ�ص
ــودان(، واأ�صبحت املوؤ�ّص�صات االإن�صانية التي  ــكرية يف اجلنوب )ال�ص عن احلركة الع�ص
َتن�َصط للتعامل مع ماآ�صي �صحايا احلرب ال�صي�صانية يف ال�صمال مو�صوَع �صبهٍة واّتهام، 
ــني يف قوة )جارجن( يف جنوب  ــاُت االأخرى التي َتدعم املحارب ــنَي ظّلت املوؤ�ص�ص يف ح

ال�صودان بعيدًة عن اأيِّ �صبهٍة اأو اّتهام)29(.
* * * * * *

ــعوِر  ــتانتي االأبي�س( امليوُل الدينية ب�ص ــب« )الربوت�ص ــد امَتزج يف ثقافة »الوا�ص لق
التفّوق الثقايّف والِعْرقي، وامَتزج االإياُن بالديقراطية واحلرية والعدل وال�صدق باالإرِث 
ــخت عقيدُة احلّق  ــعوب االأخرى، وتر�صَّ ونية لل�ص وماين وما ُيعربِّ عنه من النْظرِة الدُّ الرُّ
ــعار »امل�صري  ــعارات، مثل �ص ــاعت يف هذه الثقافة بع�ُس ال�ص ــع والغلبة، و�ص يف التو�ص

الوا�صح« Manifest Destiny حتى �صار لها وزٌن عَقدّي.
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ــالم عام 2000م«، بقوله: )لن يكون  ــربِّ الدكتور مراد هوفمان يف كتابه »االإ�ص وُيع
من العدل اّتهاُم الثقافة االأورواأمريكية بالعجز الكامل عن اأيِّ َت�صاُمح مع االأديان، بل 
ــوفية،  ــتنارًة ببع�س االأديان كالبوذية والثيو�ص على العك�س؛ فقد يهَتّم اأكرُث النا�س ا�ص
ويف الواقع َي�صتطيع املرُء يف اأوروبا اأو الواليات املتحدة اأن َيّتِبع مر�صَدُه الروحّي الهندّي 
ــْحَر الهنود احلْمر ال�صامايّن دون خَطِر اأن َيفِقَد عَمَلُه اأو حياَتُه - طاملا لي�س  اأو ُياِر�َس �ص
ــية - اإال اإذا كان الديُن املعنيُّ هو االإ�صالم؛  ــة ال�صيا�ص ُهناك ما َيَ�ّس العمَل اأو املوؤ�ّص�ص
ــامح، ...  ــي اللطيف اأو الت�ص ــَمُله التغا�ص ين الوحيد الذي ال َي�ص ــو الدِّ ــالُم ه فاالإ�ص
اأُ من العقلية االأوروبية، ... �صيكون وْهًما خطرًيا  اأَ�صبَحت اإدانُة االإ�صالم ُجزًءا ال َيتجزَّ
ــليبية... يف اأيِّ زمان، اليوم لي�س البابا َمن يدعو للحملة  ــَي الروِح ال�ص اأن نَعتقد تال�ص
ل لَفْر�س  �صدَّ االإ�صالم، ولكْن قد يكون جمل�ُس االأَْمن باالأمم املتحدة يدعو اإىل التدخُّ
َت َغْوَر النف�س االأوروبية  ــحّيِة الُعدوان، نعم اإذا �َصرَبْ ــالٍح على دولٍة م�صلمٍة �ص حْظِر �ص
ولو بَخْد�ٍس �صطحّي �صغري لَوَجدَت حتت الطبقة الرقيقة الالمعة ِعداًء لالإ�صالم، ُعقدٌة 
فينا ُيِكن ا�صتدعاوؤها يف اأيِّ وقت، وهذا ما حَدث بال�صبط يف اأوروبا يف الع�صرين �صنة 

املا�صية()9(.
ــري املحافظني اجلُدد يف ثالثة  ــة لتفك ــس Clarke و Halper اخلطوَط الرئي�ص � ويلخِّ

اأمور:
ــا�ٍس ديني، »اأّن املقيا�س ال�صحيح للخُلق ال�صيا�صّي هو  1/ االعتقاد املبنّي على اأ�ص

مدى الرغبة والعزم يف مكافحة اخلري )الذي يثلونه( لل�صّر«.
ــو القوُة  ــاُت بني الدول ه ــب اأن َتعتمد عليه العالق ــا يج ــى اأّن م ــد عل 2/ التاأكي

الع�صكرية والعزيُة على ا�صتعمالها.
ــالم العاملّي كتهديٍد اأ�صا�صّي  ــرق االأو�صط، واالإ�ص 3/ الرتكيز يف البداية على ال�ص

مل�صالح اأمريكا يف اخلارج.
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ا للثقافة االأمريكية  ــب التي ظلَّْت رافداً مهمًّ ــن غريباً - يف ظلِّ ثقافة الوا�ص ومل يك
ــع يف الداخل عاجزًة  بوجٍه عام - اأن تظلَّ الوالياُت املتحدة بعَد انتهاء حروب التو�صُّ

عن مقاومة الدافع للحركات الُعدوانية �صدَّ الدول االأخرى.
الت الع�صكرية للواليات املتحدة يف  ــر Zoltan Grossman قائمًة بالتدخُّ وقد ن�ص
ــرتة 111 عاما، من عام  ي ف ال، تغطِّ َنت القائمة 137 تدخُّ ــمَّ ــارج خالَل قْرن، ت�ص اخل
ُل اإىل  ــع هذا املعدَّ ــنة، ارَتف ل 1.23 مّرًة يف ال�ص ــى عام 2001م، اأي مبعدَّ 1890م حت

ل 2.0 بعد �صقوط جدار برلني. 1.29 خالَل احلْرِب الباردة، ثم ارتفع اإىل معدَّ
ــاديًة على البلدان  ــدة عقوباٍت اقت�ص َعت الوالياُت املتح ــا وقَّ ــالل 80 عاًم ويف خ
ــنة 1998م وْحَدها  ــا 104 بعد انتهاِء احلرب الباردة، ويف �ص ــرى 120 مرة، منه االأخ
ــمل 52% من  ــاديَة على 75 دولة، ت�ص ع العقوباِت االقت�ص كانت الوالياُت املتحدة توقِّ

�صّكان العامل.
ــرائيل - ويف بع�س  ــه كانت الوالياُت املّتحدة وْحَدها مع اإ�ص ــب ذلك كلِّ واإىل جان
ــدَّ قرارات االأمُم املتحدة املتعلِّقة بحُقوق االإن�صان،  ُت �ص ــوِّ االأحيان دولة اأخرى - ت�ص
ــادية، اأو املقاومِة �صدَّ التمييز  ــلحة النووية، اأو العدالِة االقت�ص ــالم، اأو نَْزِع االأ�ص اأو ال�ص
ــابه ذلك،  ْويّل، اأو ما �ص ــرائيل للقانون الدَّ ــرّي يف جنوب اإفريقيا، اأو انتهاِك اإ�ص  العن�ص
ــل يف الفرتة بني  ــة من هذا القبي ــني حال ــى Wiliam Blum مائًة وخم�ص ــد اأَح�صَ وق

1984-1987م.
ــدوان ظَهر يف  ــرّي الغريزّي للُع ــن َكْبح امليل الب�ص ــة االأمريكية ع ــَز الثقاف اإّن عْج

االإ�صراف يف اإنتاِج وتخِزين اأدواِت القتل والتدمري.
ــانة امل�صلحة حتتوي  ــرين قرباً من اخلر�ص َعت الوالياُت املتحدة ع�ص ــيَّ قبَل ُعقود �ص
ــاّمة، لكي ُتوَدع اأعماَق املحيط، بعد اأن اكَت�صف اجلي�س  على فائ�ٍس من الغازات ال�ص
يات تزيُد عن حاجته، ولكّن اجلي�س ا�صتمّر يف تطويِر االأ�صلحة  االأمريكّي اأّن هذه الَكمِّ
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ــاً ثالثني األف طّن  ــاً ونوعا، ومتلك الوالياُت املتحدة حالي ــة والبيولوجية كّم الكيماوي
ــلحة  ه تقنيًة من االأ�ص ــلحة الكيماوية، كما متلك اأعظَم خمزوٍن يف العامل واأدقَّ من االأ�ص
ــام 2004م بلغ اإنفاُقها  ــى اجلمرة اخلبيثة. ويف نهاية ع ــة مثل اجُلَدري وُحّم البيولوجي
ْويّل  ــُر املعهد الدَّ ــه دوُل العامل جمتمعة، كما ُيظِهر ذلك تقري ــكرّي َقْدَر ما تنفُق الع�ص

الأبحاث ال�صالم ال�صادر يف 2005/6/7م.
ُل القوِة التدمريية لكلِّ راأ�ٍس  ن اجلي�ُس االأمريكي 8000 راأ�س نووّي، يبلُغ معدَّ ويخزِّ
ع�صرين �صْعف قنبلِة هريو�صيما، كلُّ هذه الروؤو�س ن�ِصطٌة وجاهزٌة للت�صغيل و�صعت 2000 

منها على قائمِة اإنذاٍر دقيق دّقَة ال�صعرة، جاهزٌة لالإطالق خالَل خم�َس ع�صرَة دقيقة.
ــتخدام هذه  ــُد يف خطورة االأمر االإمكاناُت املتاحة واالحتماالُت القريبة ال�ص ويزي
ــُتخدمت فعاًل يف عام 1945م، واأظَهرِت الوثائُق  رة وقتِل االأبرياء، لقد ا�ص ــوة املدمِّ الق

املفَرُج عنها اأنها كانْت على حاَفِة اال�صتعمال خالَل احلرب الباردِة يف منا�صبتني.
ر روبرت مكنمارا - وزير الدفاع االأمريكّي ال�صابق - اإمكانيَة ا�صتخدام هذه  وي�صوِّ
القوة بقوله: )كيف �صُت�صتخدم هذه االأ�صلحة؟ مل ُت�صاِدق الواليات املتحدة قطُّ على 
�صيا�صة عدم اال�صتخدام اأّواًل، لي�س اأثناَء ال�صنوات ال�صبع التي ق�صيُتها ب�صفتي وزيراً 
ــتخدام االأ�صلحة  ين للبدء با�ص ــتعدِّ للدفاع، وال بْعَد ذلك الوقت، لقد ُكّنا وما زلنا م�ص
ــخ�ٍس واحد �صدَّ عدوٍّ نووّي اأو غرِي نووّي، يف اأيِّ وقت نعتقُد فيه  النووية وبقراٍر من �ص
ــا، لكن لو كانت االأخطاُء  ــلحتنا القياَم بذلك، اإّن االأخطاَء تكلُِّف اأرواح ــن م�ص اأّن م
ــون هناك ُمنحًنى  ــلحة النووية فلن يك ــتخدام االأ�ص ــتوؤثِّر على االأخطاِر املتعلقة با�ص �ص
ــلحِة  ــرّي واالأ�ص ــتكون النتيجُة دماَر اأُمَم، اإّن املزيَج غرَي التاّم للخطاأ الب�ص بياينٌّ لها، ف�ص

ا بفاجعة نووية()9(. ا ِجدًّ يًّ النووية َيحمل خطراً ِجدِّ
ــارة الغربية على العامل  ــري الثقافـّي الطاغي للح�ص ــوت التنبيه اإىل اأّن التاأث وال يف
ــان ُتطبِّق املنهَج الغربيَّ  ــالمّي يف كثرٍي من االأحي ــالمّي جَعَل ُدوَل العامل االإ�ص االإ�ص
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ها البع�س، وغاَبْت  ــواٌء فيما بينها وبني الغرب، اأو ما بني بع�صِ ْولية، �ص يف العالقات الدَّ
ــالمّي، ومل  ــر مبادُئ املنهج االإ�ص ــالمّي املعا�ص ــرٍي من االأحيان عن الفكر االإ�ص يف كث
َي�صَلم من ذلك حتى احلركــاُت واجلماعــات الداعيُة لتطبيق االإ�صالم َمنَهَج حيــاة، 
ر من َتنَفُعه  ــوُد التنبيه؛ ليتذكَّ ــيل واإيراِد االأمثلة، واإمنا املق�ص ــُع للتف�ص �ص واملجاُل ال َيتَّ

الذكرى.
* * * * * *

ًنا، واإمنا  ا، واإال لكان هدًفا هيِّ ــا نظريًّ ــابقة هَدًف وَبعُد فلم يكن الهدُف من املقارنة ال�ص
م املنهُج االإ�صالميُّ  ا، هو اأن ُيثري ال�صوؤال: هل ُيكن اأن يقدِّ َيلتِم�ُس الكاتُب هدًفا عمليًّ

ْولية العالَج االإيجابيَّ الأْزمة اجلن�س الب�َصرّي املعا�صرة؟ يف العالقات الدَّ
ْولية اإاّل  ــارة الغربية يف العالقات الدَّ ــيادة الثقافة الطاغية ملنهج احل�ص بالرغم من �ص

اأّن من ال�صْعب افرتا�َس اأّن هذا املنهَج هو نهايُة التاريخ.
اإّن انت�صاَر اأ�صلحة الدمار ال�صامل َيجَعُل العامَل اأماَم خيارين:

ّي اأو املعنوّي اأو كليهمـا. )اأ( التهديد بالَفناء املادِّ
ْولية. )ب( اأو تغيري املنهج ال�صائد يف العالقــات الدَّ

ــِل املنهج  ــن اختيار منهٍج مث ــا يبدو - م ــِج ال منا�َس - فيم ــذا املنه ــر ه ولتغييــ
ــا�ِس  ــا�س العْدل املرتِكِز على اأ�ص ْولية على اأ�ص ــالمّي؛ حيُث َتقوُم العالقاُت الدَّ االإ�ص

يني. االلتزام اخلُلقّي اأو الدِّ
رين الغربيِّني،  اإّن هذه الفكرَة الب�صيطة هي ما انَتهى اإليه - فيما يبدو - كثرٌي من املفكِّ
رين الذين  ــاهرَي من املفكِّ نًة من االآراِء مل�ص م فيما يلي َعيِّ ــدِّ ــل على ما اأقوُل اأُق وللتدلي
نُة  مَّ هذه الَعيِّ ــُت على اأن َت�صُ ــُروا احلرَبنْي العامَليَّتني، وكما ُيالِحُظ القارُئ حَر�صْ عا�صَ
ــوفاً بروت�صتانتياً  ــوفاً كاثوليكياً اأوربيا، وفيل�ص خا، وفيل�ص على التوايل: عامِلاً طبيعّيا، وموؤرِّ
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ــدٍق عن اجتاٍه عامٍّ  ًة ب�ص نُة معربِّ ــاً اأن تكون هذه الَعيِّ ــوفاً الدينيا، راجي اأمريكيا، وفيل�ص
للتفكرِي العاقِل احلكيم يف الغرب.

ــْرنا  ــد َربحنا احلرَب ولكّنا خ�ِص ــتاين: )لق ــرية كتب األربت اأين�ص ــنواته االأخ يف �ص
ــّن اخلوف زاد يف الواقع، لقد ُوعد  ــالم، لقد ُوِعد العامَل بالتحرر من اخلوف، ولك ال�ص
ــف  ــبُّ النار، وَتق�ص ــا ال نزال نَرى ُقوى »احلرية« ت�صُ ــة والعدل، ولكّنن ــامل باحلري الع
بالقنابل �ُصعوبا - ال ل�صيٍء اإال اأنها ُتطاِلب باحلرية والعدل واال�صتقالل - وَتدَعُم بقّوة 

قون امل�صالح االأنانية لتلك الُقوى(. ال�صالح االأحزاَب واالأفراَد الذين ُيحقِّ
وَيكتب اأرنولد توينبي: )اإّن التاريَخ قد اأعاد نف�َصُه ع�صرين مرًة تقريبا، ويف كلِّ مرة 
توَجد جمتمعاٌت ب�صرية من النوع الذي َينتمي اإليه جمتمُعنا الغربّي، هذه املجتمعاُت 
ــارات البائدة ِنُد  ــار، وحني ندُر�ُس تاريَخ هذه احل�ص قد باَدت، اأو هي يف َدْور االحت�ص
ــا(، )اإين الأعَجُب كيف ُيعَمى  ر يف طريقة انهياِرها وتدْهُوِره ــوَذَج املتكرِّ ــِبُه النم ما ُي�ص
ــارات البائدة(، )اإذا  ــت اأقوى ح�صانًة من احل�ص ــارَة الغربية لي�ص عن حقيقة اأّن احل�ص
ــتثناء: احلرُب اأو  ــارات نُد اأنه دائماً وبدون ا�ص ــن بحثنا عن العلة يف تدهُور احل�ص نح
نظاُم الطبقات اأو كالهما(، )اإّن نظاَم احلرب ونظام الطبقات لي�صا اإال انعكا�صاً للجانب 
ال�صلبّي من الطبيعة الب�صرية، واالآثاُر االجتماعية الناجتة عن هذه الطبيعة مل ت�صُعْف؛ 
ــوؤوم احلديث يف معرفتنا التكنولوجية، بل تعاظَمْت وزاد خَطُرها،  م امل�ص ــَبِب التقدُّ ب�ص
ــبح نظاُم الطبقات قادراً على تفكيِك روابط املجتمع ب�صكٍل قاطع، كما اأ�صبحت  فاأ�ص

احلرُب قادرًة على اإفناء اجلن�س الب�صرّي باأكمله(.
، وفا�س به حتى  ح عامَل االإن�صان احلا�صر عن ال�صرِّ ويكتب جاك ماريتان: )لقد اأَف�صَ
ها اأيُّ عقاٍب عادل، وكم من مواقَف من  �صُ ــِهْدناها ال يعوِّ م ثقَتنا، كم من جريٍة �ص حطَّ
ــبح  م نحَو دماِرنا، وِكياُننا اأَ�ص ه العلُم والتقدُّ ــرية، لقد اجتَّ ــان املِذلِّ للطبيعة الب�ص االمته
ــالق، واللغُة ذاُتها قد انحرَفت  ــِر من جّراِء التحلُِّل لُقوى احلكمِة واالأخ ًدا باخلَط مهدَّ
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ا - يف عامَل كافكا(، )اإّن روَح  ــبح اللفُظ كاأمنا ال ُينَقُل اإال ِخداعا، اإننا نعي�ُس - حقًّ فاأَ�ص
بْتها ح�صارُتنا �صاَقت االإن�صاَن اإىل اأن َيجعَل هدَفُه القّوة والُقدرَة على  الوثنية التي ت�صرَّ

الكراِهَية يف حنِي اأّن املَثل ال�صيا�صّي االأعلى يِجُب اأن يكون العدل(.
وكتب رينولد نيرب: )اإّن الو�صَع يف احلياة اجلماعية لالإن�صان يف الوقت احلا�صر يُدلُّ 
ْمنا حياَتنا العامَة عن طريق الُقوى اجلديدة واالإمكانياِت التي و�صَعْتها يف  على اأننا حطَّ
اأيدينا املدنيُة والتكنولوجيا، وهذه احلياُة املحطمة التي َتظهر يف ُبوؤ�ِس العامَل كّله وَقَلِقه، 
ــوت الذي ترتََّب على حياة الُغرور  ــوعّي علينا، هي حقيقُة امل هي حْكٌم تاريخّي مو�ص
ــت اإال َفناء(، )اإّن تاريخنا املعا�صر  ــها االأُمم وال�صعوب، وهي بغرِي اإيان لي�ص التي َتعي�ُص
ــان وغروَرُه  ــيلة التي ُيباِغت بها االإلُه كربياَء االإن�ص ــٌع للو�ص - هو يف واقعه - مَثٌل نا�ص
ــعوب  ــتعالَءه، وللطريقة التي ُيوِقع بها احلكُم االإلهّي العقوبَة على االأفــراد وال�ص وا�ص
ــك  ــَم يف اإيجاد التما�ص ــتواهم(، )اإّن العامل احلا�ِص ــُهم فوَق م�ص ــن َيرفعون اأنف�َص الذي

االجتماعّي يف املجتمع العاملّي هو القوُة الروحية(.
ــنا(. )ما دام  ًقا فوق روؤو�ص ــل: )اإّن خَطر احلرب َيبقى دائًما ملِّ وكتب برتراند ر�ص
د اأّن احلروب العظمى �صوف تقع بني احلني  نظاُمنا ال�صيا�صّي قائًما كما هو؛ اإّن من املوؤكَّ
ــيادُتها،  ــّر من حدوث ذلك ما دامت هناك دوٌل خمتلفة لكلٍّ منها �ص ــني، وال مَف واحل
ولكلٍّ منها قّواُتها امل�صلَّحة، ولكل منها حْكُمها املطَلق فيما يخَت�سُّ مب�صلحِتها وحقوقها 
ــب(. )احلرُب احلديثة - بَغ�سِّ النظر عن �صّدة َفتِكها - اأ�صواأُ يف كثري  يف اأيِّ نزاٍع َين�َص
ــِلية املطمئنة التي  ــي(. )يف احلروب امل�ص من الوجوه من احلروب التي وقَعت يف املا�ص
�صون فيها  ــَر والتا�صَع ع�صَر كان املحاربون هم الذين يتعرَّ وقَعت يف القرنني الثامَن ع�ص
ــني، واإّن رجاًل بَلَغ من  ــرب يتزايد على املدنيِّ ــا يف هذه االأيام فاإّن َوْقَع احل ــالآالم، اأّم ل
ــيب الن�صاَء  الُعمر مثَل ما َبلْغُت ليذُكر ذلك الوقَت الذي فيه كانت احلرُب التي ُت�ص

واالأطفاَل اأَْمًرا ال َيَقُع يف احُل�صبان، غرَي اأّن هذا الع�صَر ال�صعيد قد انَتهى وفات(.
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ــ�ٌس على العدل  ْولية موؤ�صَّ ــالم يف العالقات الدَّ ــارئ اأّن منهَج االإ�ص ــد عَرف الق ق
ــَمُن هذا املنهُج  ــلم يف عالقته مع غريه، وَي�ص ــق كحدٍّ اأدنى َيلتزم به الطرُف امل�ص املطَل
ــوٌم اأّن االتفاقياِت الثنائيَة اأو  ــَذ مبادئه باآلية فاعلة هي القوُة امللِزمة لالتفاق، ومعل تنفي

ْويّل. ْولية بني الدول هي البناُء الهيكليُّ للقانون الدَّ الدَّ
ين، ولـها  ــة التي هي ُجزٌء من الدِّ ــَمُن ذلك بالقّوة امللِزمة للقيم االأخالقي كما َي�ص

قوُة نفاٍذ بالن�صبِة للم�صلم امللتزم اأبَلُغ من قّوِة القانون.
ْولية  ــات الدَّ ــِج ومنهِج العالق ــاِرن بني هذا املنه ــى القارئ اأن ُيق ــهل عل ومن ال�ص
ــلحة القومية والقوة، الذي ال ُيف�َصُح فيه جماٌل لالأخالق  �س على امل�ص املعا�صرة املوؤ�صَّ

ْعوى والتربير. والقانون اإال لغَر�ِس الدَّ
ح فيما �صَبق عن ُغمو�س ا�صطالح امل�صلحة القومية، و�صعوبِة حتديد هذا  وقد اأُو�صِ
امل�صطلح، واأّنه ال َيعني دائًما متواه وهو م�صلحُة الوطن واإمّنــا امل�صلحُة الذاتية لُقًوى 

لديهــا قدرُة ال�صغط والتاأثري)3(.
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االأنظمة

ــُم املطَلُق،  ــون )واحداً( له العل ــى اأّن وراَء خْلِق الك ــدلُّ عل ــنُي الطبيعية ت القوان
واحلكمُة املطَلقة.

والقواننُي ال�صرعية تدلُّ على اأّن م�صَدرها العليُم اخلبرُي العزيُز احلكيم.
ــُم املطلُق واحلكمُة  ــدَرها واحٌد له العل ــِة القوانني الطبيعّية على اأّن م�ص وجُه دالل
ــُة اأّنها ال تتخلَُّف وال تختِلف ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]امللك: 3[ اأي  املطلق

قة واالن�صجام. اأنها على متام الدِّ
ــرعية على اأّن َم�صدَرها اهلل العليُم احلكيُم اأنها على كماِل  وجُه داللة القوانني ال�ص
ــِل ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾  ــاِن والتكام ــجام واالإتق االن�ص

]الن�صاء: 82[.

ــرع، يف الّداللة على  ــدِم »االختالف« يف ال�ص ــاوت« يف الكوِن مثُل ع ــدُم »التف ع
َوْحدة امل�صدر.

كما ترى لي�س الت�صابُه بني القواننِي الطبيعية والقوانني ال�صرعية )االإ�صالمية( فقط 
زة لكلٍّ منهما - وهي االن�صجاُم والتكامل - بل يف  ــمية، وال يف الطبيعة املميِّ يف الت�ص

وجِه داللِة النوَعنْي من القواننِي على اأّن م�صدرهما )اهلل()39(.
ــت فقط  ــم الثقافية باأّن مكوناِته لي�ص ــن غريه من النُظ ــالم ع ويختِلُف نظاُم االإ�ص

من�صجمًة فيـما بينـها، بـل متكاملة)40(.
ــب بالتكاُمل  ــذه اجلوان ــَز تنظيُمه له ــاة، ومتيَّ ــَع جوانب احلي ــَم جمي ــالُم نظَّ االإ�ص

والتنا�صق)17(.
فه اأحُد املفكريـن االأوربيـني - اأُتيح له من االّطالع على تراث االإ�صالم  اأو كما و�صَ
وتاريِخه واأحوال جمتمعاته املعا�صرة رمبا ما مل ُيَتح لغريه - بقوله: )االإ�صالُم - على ما 
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ها  ها بع�صا، وَي�ُصدَّ بع�صُ م بع�صُ نعة، وكلُّ اأجزائه قد �صيغْت ِلُيتمِّ يبدو يل- بناٌء تامُّ ال�صَّ
بع�صا، فلي�س هناك �صيٌء ال حاجَة اإليه، ولي�س هناك نق�ٌس يف �صيء، نََتَج من ذلك كلِّه 

ِزٌن مر�صو�س()40(. ائتالٌف متَّ
 Outlines of The يف كتابه H. G. Wells ــهور وقال املوؤرخ الروائي االإنليزي امل�ص
م لالإن�صان اأف�صَل نظاٍم  )طبعة 1920، �س 326(: )اإّن االإ�صالم انت�صر و�صاَد الأنه قدَّ  History

�صيا�صّي واجتماعّي يكن اأن ينَحُه الزمان، هذا النظاُم الذي يثل اأو�صَع واأنقى واأنظَف 
فكرٍة �صيا�صيٍة اأمكن حتى االآَن اأن ُتطبَّق عماًل على االأر�س(.

وقال: )اإّن اأعظَم ما اجتَذب قلوَب غالبيِة النا�س عندما جاء ممٌد بدين االإ�صالم 
ــم، وبقبولهم  ــرت عليه قلوُبه ــي الذي ُفط ــذي ُيعَنى بالوع ــرُة االإله )اهلل(، ال ــو فك ه
ْيف  ــوءاً بعدم اليقنِي والزَّ ــالم ومنهاجه انفَتح اأماَمهم- يف عامٍل كان ممل املخِل�س لالإ�ص
بة - باٌب وا�صٌع لالأخّوة الب�صرية العظيمة، واملتناميِة واإىل فردو�س  واالنق�صامات املتع�صّ
ق فيه امل�صاواُة  ــُة وامللوُك املكاَن االأعلى، واإمنا َتتحقَّ ــون والق�صاو�ص ال يحَتلُّ فيه القدي�ص
َم  ــني، قدَّ ي�ص ــة، اأو طقو�ٍس ظالمية، اأو ترانيِم ق�صِّ ــني اأْتباع الدين، بدوِن رمزية غام�ص ب
ر من  ــد جمتمعاً حترَّ ــالُم اأوج ــرية، االإ�ص ممٌد تلك النُظَم االأخالقيَة اإىل قلوب الب�ص

الق�صوِة واال�صطهاِد االجتماعّي اإىل درجٍة مل يبُلْغها اأيُّ جمتمع من قبل()41(.
* * * * * *

ين الذي ِمْن اأظهِر �صماته  ــالم، الدِّ ــريع يف االإ�ص ــِة الت�ص خرُي ِعربٍة ندها يف �صيا�ص
االقت�صاُد يف القواعد االآمرة )االإيجاب والتحرمي، والطلب والنهي(.

ــا جعل عليهم يف الدين من حرج: ﴿ ھ ھ  ــالم باأنه م واهلُل َيُنُّ على اأمة االإ�ص
ــر ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]احلج: 78[، واأنه يريد بهم الي�ص
ــم ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ــد التخفيف عنه ــرة: 185[، ويري ۈ ٴۇ ۋ ﴾ ]البق

ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الن�صاء: 28[.
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َلت بها االأدياُن قْبَل االإ�صالم بـ»االآ�صار«  ــُف القراآن القواعَد االآمرة التي ُحمِّ وي�ص
ــالم: ﴿ ژ ڑ ڑ  ــن اأمة االإ�ص ــالُم ع ــَعها االإ�ص ــالل« التي و�صَ و »االأغ

ک ک ک ک ﴾ ]االأعراف: 157[.

ــلم عن  ــلى اهلل عليه و�ص ــوؤال النبّي �ص ــريح القراآن النهُي عن �ص ــد جاء يف �ص وق
ــان يف ذلك: ﴿ ے ے ۓ  ــَل اأن َيبتدئ النبيُّ البي ــاب والتحرمي قْب االإيج
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 
ې ې ى ﴾ ]املائدة: 101[، وورَدت ال�صّنة بالت�صديد على مْثِل هذا النهي، والعلُة 
ــلى اهلل عليه و�صلم اإذا �ُصئل اأجاب، وجواُبه قاعدٌة ت�صريعية اآمرة،  ظاهرة؛ اأّن النبّي �ص

ومق�صوُد ال�صارع احلكيم االقت�صاُد يف االأوامر والنواهي.
ــري، العزيز احلكيم، فما  ــادرٍة عن العليم اخلب ــريعية �ص وهنا الكالم عن قواعَد ت�ص

ال�صاأُن يف القواعد التنظيمية التي ت�صُدُر عن االإن�صان العجول، الظلوِم اجلهول!.
ــة طاعَة املخلوق  ــة - َيفِر�ُس يف حاالٍت معّين ــالمّي - ككلِّ االأنظم والنظاُم االإ�ص
للمخلوق، مثل: طاعة الزوجة لزوجها، والولِد لوالَدْيه، والرعيِة لويلِّ االأمر، ولكنَّ كلَّ 
ــالم من خ�صائ�س االألوهية،  هوؤالء طاعُتهم »غري مطَلقة«؛ الأّن الطاعَة املطلقَة يف االإ�ص
فدعواها لغري اهلل »�صرٌك« يف الطاعة، َيعني اأّن طاعَة املخلوق يف االإ�صالم دائما »مقيَّدة« 
ــبة للد�صتور يف مواَجهة اخلا�صعني له يف  ــت »مطلقة«، على عْك�س ما راأَْينا بالن�ص ولي�ص
ــواٌء الولد لوالديه،  ــُة - �ص ــالم طاعُة املخلوق املفرو�ص ــم الديوقراطية، ففي االإ�ص النُظ
ــُتعمل يف القراآن  ــروف«، وهذا املعياُر ا�ص ــم - طاعٌة »مقيَّدة« يف »املع ــة للحاك اأو الرعي
ــبط«، قال تعاىل يف  ــعا، مما َيعني اأنه معياٌر »مِرن« ولكّنه »من�ص ــعٍة وثالثني مو�ص يف ت�ص
ــول �صلى اهلل عليه و�صلم يف بيعة الن�صاء: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾  خماطبة الر�ص
ر امل�صهور ابن زيد )تويف عام 182هـ( على هذا اجلزِء من االآية  ]املمتحنة: 12[، عّلق املف�صِّ
ــلم نبيُّ اهلل وِخريُته من خْلِقه ومع ذلك فلم  ــلى اهلل عليه و�ص الكرية بقوله: ممٌد �ص
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ــلى  يُقِل اهلل: ﴿ ڤ ڤ ﴾ ويرتك حتى قال: ﴿ ڤ ڦ ﴾، فكيف لغرِيه �ص
ــري هذه  ــرِي املعروف )راجع الطربي يف تف�ص ِعي اأنه ُيطاع يف غ ــلم اأن يدَّ ــه و�ص اهلل علي

ــة(، ويف االآيِة الكرية االأخرى: ﴿ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  االآي
ــاء: 59[؛  یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴾ ]الن�ص

فاالآيُة الكرية َتفرِت�ُس اإمكانيَة املنازعة بني ويّل االأمر وَمن َيْحُكمه، يف �صاأِن اأْمٍر اأََمَر به، 
وي�صَمُل ذلك التنازَع يف اّت�صاف االأمر ب�صفة املعروف، واملنازعُة هنا - واهلل اأعلم - اإمنا 
تكوُن بعد املراجعة، مما َيعني قابليَة كلِّ اأْمٍر من اأوامر ويّل االأمر للمراجعة - كما اختار 
ــرط »يف املعروف«، وَتهدي االآيُة  ــريه لهذه االآية - حتت �ص ــور يف تف�ص ذلك ابُن عا�ص
ــنة الثابتة عن ر�صول اهلل �صلى اهلل  الكرية اإىل طريقِة العالج، وهو حتكيُم القراآن وال�ص

عليه و�صلم)25(.
ــياغة الفقهية،  ــيطرة ال�ص ــالمّي نرى اأّن الفقهاء - حتَت تاأثرٍي من �ص ويف الفقه االإ�ص
روا االأعماَل القانونية التي  ــوا على اأن ُي�صوِّ والرغبِة يف تقييد حريِة االإدارة - قد حَر�صُ
ِف  ــورة القراراِت والت�صرُّ ــورة العقود، ال يف �ص ــالمية يف �ص ــُدر عن االإدارة االإ�ص َت�ص

باالإرادة املنفردة.
ــداِم العدل واالجتهاد يف غالبهم حَر�س  ــتبداد على احلّكام وانع ونَظًرا لغَلبِة اال�ص
ــاأَْت بني  ــل العالقات القانونية التي ن�ص ــلطان يف تعدي ــاُء على تقييد حرّية ال�ص الفقه
ــَعُه االأئمة  ــدار اخلراج عن ما و�صَ ــلطان تغيرَي مق ُزوا لل�ص ــم ُيجوِّ ــراد، فل االإدارة واالأف
ُدوا حريََّتهم يف االإقطاع والت�صرُّف يف االأموال العامة، واأجازوا لالأفراد  ــابقون، وقيَّ ال�ص
َف - يف بع�س االأحيان - مبا َيقع حتت اأيديهم من االأموال  ــرُّ ــهم الت�ص ْوا باأنف�ص اأن يتَولَّ

ْرفها يف م�صارفها ال�صرعية)31(. العامة ب�صَ
ــلمني« اأو »وكيٌل لهم  فون »عقد البيعة« على اأّن االإمام »اأجرٌي للم�ص ــاُء يكيِّ والفقه
َد املّدة اأو دائَم املّدة ما دام  باأجر«، وبناًء على هذا التكييف ُيِكن اأن يكون االإماُم مدَّ
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قاِباًل للَعْزل عند اإخالِله ب�صروط العقد)30(.
ــُب االأُخرى كالوزارات  ــني االإمام واأهِل االختيار، واملنا�ص ــها عْقٌد ب فاالإمامُة نف�ُص
ــطة عقوٍد اأو عهوٍد للتقليد بني  ــاء واالإمارات والوظائف االأخرى اإمنا توَجد بوا�ص والق�ص
ــي، اأو بينهما واالأمري، اأو بني ُنّواب االإمام  ــام والوزير، وبني االإمام اأو نائبه والقا�ص االإم
ِجهم يف مراكز النيابة ومتويلِّ الوظائف االأخرى، وكلُّ هذه العقود عقوُد ِوكالة،  يف تدرُّ

اأو عقوُد اإجارة.
قال القرايّف: )اعلم اأّن كلَّ َمن ويَل واليَة اخلالفة فما دونها اإىل الو�صية ال َيِحلُّ له 

ــلحة اأو َدْرِء مف�صدة؛ لقوله تعاىل: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  َف اإال بجْلب م�ص ــرَّ اأن يت�ص
ــالُم: »َمن ويَل من اأمور اأُّمتي �صيئا  ٻ پ پ پ ﴾ ]االأنعام: 152[، ولقوِله عليه ال�ص
ثم مل َيجتِهْد لهم، ومل َين�صْح فاجلنُة عليه حرام«، فيكوُن االأئمُة والوالة معُزوِلني عما 
لي�س فيه بْذُل اجُلهد، واملرجوُح اأبًدا لي�س باالأح�صن بل االأح�صن �صده… وُمقَت�صى 
ــو�س اأن يكون اجلميُع معزوِلني عن املف�صدة الراجحة، وامل�صلحة املرجوحة  هذه الن�ص
ــاوية، وما ال مف�صدَة فيه، وال م�صلحة؛ الأّن هذه االأق�صاَم االأربعَة لي�صت من باب  وامل�ص
ــة اأو الراجحة، ودْرَء  ــلحة اخلال�ص ــن، وتكوُن الواليُة اإمنا تتناَوُل جْلَب امل�ص ما هو اأح�ص

املف�صدة اخلال�صة اأو الراجحة(.
ــي وجوَب اأن تكون  ــلحة فاإّن ذلك َيقت�ص ُف الوايل يف حدود امل�ص ــرُّ واإذا كان ت�ص
ٌف باالإرادة  ــرُّ ــواٌء اْعُترب اأنه عقد، اأو َت�ص فه - �ص ــرُّ ــئها بت�ص العالقُة القانونية التي ُين�ِص
ــه اإذا تبنيَّ اأّن  ــتمرار، مبعنى اأن ــلحة العامة يف االبتداء واال�ص ــردة - مواِفقًة للم�ص املنف
ها فاإنه يتعنيَّ  ــلحة العامة قد ا�صُتنفذ غر�صُ ــئت لغَر�ِس امل�ص العالقة القانونية التي اأُن�ِص

ها واإلغاوؤها. نق�صُ
ــتهداِف امل�صلحة العامة،  ــا�س با�ص ــلطة اأو الواليَة العامة مدودُة االخت�ص اإّن ال�صُّ
ــُل اأن  ــلحَة فاالأ�ص ــلحة العامة، فاإذا جتاَوز هذه امل�ص ــرُّف الوايل منوٌط برعاية امل�ص فت�ص
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ُفه غرَي نافذ، وال اأثر قانونًيا له)31(. يكون معزواًل عن الت�صرُّف، واأن يكون ت�صرُّ
ــكان؛ الأّن البديل  ــرورٌة للمجتمع يف كلِّ زمان وم مة �ص ــوَد القواعد املنظِّ واإّن وج
ــنَّ القواعد القانونية املنظمة للمجتمع َيقت�صي -  ــى وف�صاُد احلياة، ولكّن �َص له الفو�ص
كمتطلَّب اأ�صا�صّي - اأن تكون القاعدُة القانونية »حكيمة« و »عادلة«، حكيمًة باأن تكون 
ُق - وبدرجٍة مت�صاوية - على الكاّفة، فيكون اإ�صداُرها  ظاهرَة النفع، وعادلًة بحيُث ُتطبَّ
نتيجَة املواَزنة بني امل�صالح واملفا�صد لوجودها، وَبعَد اعتباِر كّل العوامِل املوؤثِّرة، ماأخوًذا 
ــتلزم دائًما التجاُوَز على حرية االإن�صان، وتقييَد ُقدرِته على  يف االعتبار اأّن وجوَدها َي�ص

الت�صرُّف)5(.
ــائُل القانون العام َتنطوي على قْدٍر كبرٍي من امل�صا�س بحقوق االأفراد  وملا كانت و�ص
د من اأّن هذا  وحرياتهم كان ال بّد من اإحاطِة هذا االإن�صاء ب�صيٍء من ال�صمانات؛ للتاأكُّ

ُره)31(. امل�صا�س له ما ُيربِّ
ــة والكراهية، واإمنا ُتبَنى  ــاحلُة ال ُتبَنى على عواطِف الرغب والنُظم االجتماعية ال�ص

على املنِطِق وامل�صلحة العملية)48(.
وال بّد من املتابعة الدقيقة Auditing ب�صمان تنفيذها، واأن َيِتّم تنفيُذها على وجٍه 

د به العدُل واجلودُة يف االأداء، وحتييُد اآثارها ال�صالبة على الوْجه املمِكن. َيتاأكَّ
ــئوَل عن تطبيق القواعد التنظيمية  ــور املتابعة اأّن رُجل االإدارة امل�ص وَينُتج عن ق�ص
ٍع ُيتيح له نوًعا من ال�صلطة املطَلقة؛ فهو ُيطبِّق هذه القواعَد اإذا �صاء  ــُه يف و�صْ يِجُد نف�َص
ــاأُله عما  ــلوَكه اأو َي�ص ــاء، اآِمًنا من اأْن ال اأحَد وراَءُه ُيتابع �ُص ُف عن تطبيقها اإذا �ص ويتوقَّ
ــاد االإدارّي؛ اإذ هي توِجُد  ــا�ُس الف�ص ــلطُة املطلقة - كما هو معروف - اأ�ص َيفعل، وال�ص
ــلُّط  ــود يف كثرٍي من احلاالت القْهُر والت�ص ــاد واالإغراء عليه؛ حيُث َي�ُص االإمكانيَة للف�ص

وانتهاُك حقوق االإن�صان)5(.
وَيكفي يف هذا املقام االإ�صارُة اإىل ظاهرِة امليل غرِي ال�صِوّي اإىل االإ�صراِف يف االعتماد 
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على القواعد التنظيمية - �صواٌء ظهَرت يف �صكل قانوٍن اأم الئحٍة اأم اإجراٍء اإدارّي - يف 
َحلِّ امل�صاكل.

ــرطّي  ــاكل عن طريِق القانون وال�صُّ يها اأّن التفكرَي يف َحّل امل�ص ــرُة ُيغذِّ ــذه الظاه ه
ــعوَر الوهميَّ بحلِّ  ــو ال يتطلَُّب كبرَي ُجْهد، وُيعطي ال�ص ــهولة؛ فه هو العمُل االأكرُث �ص
ــْرُط  ــائًبا ال َجدوى منه اإال بتنفيِذه، و�ص ــكلة، يف حنِي اأّن القانون حتى لو كان �ص امل�ص
ــذ القانون هو متابعُة التنفيذ، ومتابعُة تنفيذ القانون هي اجُلْهد اجلاِهُد الذي كثرياً  تنفي

ما يتخلَّف.
اإّن االإياَن الغايَل بالقواعد القانونية حالًّ للم�صاكل مَر�ٌس �صائع على كلِّ امل�صتويات 
رة على االأداء)17(. يف املجتمع، وبالرغم من �ُصيوع هذا املر�س فقلَّما ُينتَبُه اإىل اآثاره املدمِّ

* * * * * *

 يف بع�س بلدان العامل االإ�صالمّي �صَدَرت قواننُي ُتعيد َتنظيَم اأحكام االأُ�صرة، زَعَم 
ــرة: 11[ اأنَّ تغريُّ الظروف والزمان  ــعوها الذين ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]البق وا�ص
د  د الزوجات، فَمنَعْت هذه القواننُي التعدُّ ــه اهلل من تعدُّ ــُب اإعادَة النَظر فيما اأباح يوِج
د الزوجات، واأّن املواطناِت  ــراِر نظام تعدُّ ــاٍت وبحوٍث واإح�صاءاٍت الإثبات اأ�ص بدرا�ص
ــراِر ذلك  ــيات اأو العراقيات اأو الرتكيات يف حاجٍة اإىل حمايِة القانون من اأ�ص التون�ص

النظام.
راٌت مفهومة؛ اإذ فكرُة النظام العام واالآداب  ــربِّ ــُعب اأن توَجد لهذه القوانني م َي�ص
ــوروُث الثقايّف يف هذه البلدان -  ــا لهذه القوانني، وامل ــة ال ُيِكن اأن تكون اأ�صا�ًص العام
ها. ف�صاًل عن اأحكام ال�صريعة - ال يِكن اأن يكون م�صَدًرا لهذه القوانني، بل اإنَّه �صدُّ

ــرة: 11[، غايُتنا  ــون ﴿ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]البق ــك القوانني يقول عون لتل ــرِّ وامل�ص
ــذه القواننَي ُتهيِّئ لهم  ــراأة وكرامتها وحريتها، و﴿ ڻ ڻ ﴾ اأّن ه ــة حقوق امل حماي
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الظروَف الطبيعية حِلرماِن املراأة من حقوقها، ولتحديِد حريَّتها، وا�صتالِب كرامتها، وما 
كانت القواننُي الب�صرية اأبداً قادرًة على مغالبِة القوانني الطبيعية واإلغاِء اآثارها، ال �صّيما 
ــم فيه االأجهزُة امل�صوؤولة عن تنفيِذ القوانني بالَعْجز والتخلُّف والف�صاد،  �ِص يف جمتمٍع تتَّ

ى العامل االإ�صالمّي)22(. كما هو احلال يف اأغلِب املجتمعات فيما ُي�صمَّ
* * * * * *

ل يف النظام  كان اخلطُّ االأ�صا�صّي لال�صتعمار هو متكنَي االإدارة التنفيذية من التدخُّ
ــتجّدة، وخَلَفت احلكوماُت  ــة احلاجات امل�ص ــة للتنظيم ومواجه ــّي بحّجة احلاج الوقف
ــتعماَر يف هذا االجّتاه، حتى اأّدت مبْثِل م�صر اإىل تاأميم االأوقاف، باإن�صاء  العلمانية اال�ص
ــاَف االأقباط، وعدا  ــر )عدا اأوق ــلطاُنها كلَّ االأوقاف يف م�ص ــمل �ص ــة عامة َي�ص �ص موؤ�صَّ

ظارة لنف�صه، وذلك مّدة حياته فقط(. االأوقاَف التي ُيوقفها �صاحُبها ب�صرط النِّ
ــَة العامة بعد ذلك ال�صلطَة التقديرية فيما يتعلَّق بالت�صرف  وُيعطي القانون املوؤ�ّص�ص

يف الوقف، ويف تعديل �صروط الواقف)2(.
ــوُعه لكلِّ م�صاوئ البريوقراطية،  ــٌح اأّن النتيجة العملية لهذا النظام هي خ�ص وا�ص
والعجِز االإداري، واأ�صواأُ من هذا كلِّه قياُم رادٍع فّعال َينع اأهَل اخلري من الن�صاط للوقف 
ما داموا َيعِرفون اأنه �صيوؤوُل اإىل االإدارة احلكومية التي اإن َوِثقوا باأمانتها فاإنهم ال َيثقون 

بكفايتها.
ــَمع بني االآونة واالأخرى حتى من اإخواننا الطيبني يف بالِدنا  اإّن من املحزن اأن ُت�ص
الطيبة الدعوُة اإىل التنظيم احلكومّي لالأوقاف، غافلني عن االآثار املميتة لهذا االإجراء، 

وغرَي معترِبين بدرو�ِس التاريخ، و�ُصَن احلياة، وجتاِرب غرينا)56(.
* * * * * *

َي فعاًل  ــاً من اأن يوؤدِّ ــورته البارزة يعني اأن مَتنع �صخ�ص اإّن انتهاك حرية الدين يف �ص
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َي فعال يعتقُد اأّن دينه  ــخ�ٍس اأن يوؤدِّ ــُد اأّن دينه ُيوجبه عليه، اأو اأن َتفِر�س على �ص يعتق
مه عليه)38(. يحرِّ

ــاندَة  ــالمّي - وم�ص عّي اال�ص ــدَّ البْذل التطوُّ واإّن احلرب االإعالمية من الغرب �ص
هات داخَل االإعالم املحلّي امل�صاِر  ــُحف املحلية وبع�ِس التوجُّ بع�ِس الِكتابات يف ال�صّ
اإليها اأعاله - كان لها االأَثُر الكبري يف توجيه الراأْي العام يف املجتمع، وملا كان املوظفون 
ُه على االإجراءات الر�صمية  الر�صميون ُجزًءا من ن�صيج املجتمع فقد انعَك�س هذا التوجُّ
ــويُرها وت�صويُر اآثارها  ــَبق ت�ص عّي يف بع�س بلدان اخلليج، والتي �ص قة للبْذِل التطوُّ املعوِّ

ال�صلبية على ال�صالح العام)2(.
ــْعِف  ــكوك، و�ص وكانت النتيجُة لهذه القيود واالإجراءات اأن حَتِقَن مزيداً من ال�ص
ــالمية، وهكذا مت خْلُق »احلْلقة املقيتة«،  ــة جُتاَه العمل اخلريّي يف املجتمعات االإ�ص الثق
د م�صداقيَة  َف القرتاح مزيٍد من القيود، وهذه القيوُد توؤكِّ ال�صائعاُت الرائجة َتدفُع املوظَّ

ال�صائعات وتنُفخ فيها، وهكذا)53(.
ــة االإن�صان امل�صلم يف ممار�صة البذل التطوعّي للنفع  وهذا َيعني اأّن اأيَّ حتديٍد لُفر�ص
ــية واملدنية بل انتهاًكا حلقِّ االإن�صان  َد انتهاك للحرية ال�صخ�ص العام لن يكون فقط جمرَّ

يف حرية العبادة، وحرية ال�صمري)2(.
* * * * * *

ُفوجئ احلجاُج يف جنوب اإفريقيا وقرقيزيا - ورمبا غريهما كذلك - بامتناِع ال�صفارة 
ال  ال�صعودية من َمْنح حّجاج البلَدين التاأ�صرياِت بالَعدد الذي اعتاد البَلداِن اأن يح�صُ
عليه؛ بحجة اأنه اأُعيد ح�صاب )الكوتا( للبَلدين فتبنيَّ اأنها تِقلُّ كثرياً عن العدد الذي 
كان البَلداِن يح�صالن عليه يف املوا�صم املا�صية، وكان هذا َبعد اأن تهياأ احلّجاج للحّج، 

ورتبوا اأموَرهم على ال�صفر بق�صده.
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ــة يف جنوب اإفريقيا، حيُث كان  ــُع املاأ�صاوّي للحّجاج بخا�ص ــف لنا الو�ص وقد ُو�ص
ــاعِر احلزن والغ�صب والنقمة على حكومة  ــراخ، واختالُط م�ص البكاُء والنحيب وال�ص

اململكة العربية ال�صعودية.
ــُت والتطرُّف يف التطبيق  ــن الظلم مل يكن له من داٍع اإال التزمُّ ــذا نوعاً م وكان ه

البريوقراطي لنظام ب�َصريٍّ ُي�َصّك يف حكمته)13(.
ــول اإىل  ــلم يف الو�ص را الأيِّ عائٍق اأو قيٍد على امل�ص د احلاجة - ال تكفي مربِّ ــرَّ وجم
ــاُوز عن مبداإِ حرية  ُر للتج ــرعية وحَدها هي املربِّ ــرورة ال�ص م، بل اإّن ال�ص ــت املعظَّ البي
ــلم يف الو�صول اإىل البيت، اأو مبداإ امل�صاواة بني امل�صلمني يف هذا احلّق، واإّن عدم  امل�ص
ة  التزاِم اأق�صى احلَذر يف مراعاة هذا االأمر خموٌف باأن َيُجرَّ �صرَّ العواقب، ال على خا�صّ

امل�صوؤولني عن التنظيم بل على البالد عامة)49(.
وال ُيوجد موِجٌب لال�صتمرار يف العَمِل بقراِر حتديِد عدِد احلّجاج من اخلارج، وُيوَجُد 
ّية لهذا اال�صتمرار، وبالعك�س ُيوَجُد موِجٌب لَوْقف العمل بالقرار، وال ُيوَجد  موانُع ِجدِّ
ــباٍب مو�صوعّية، وحيثيات منطقية  مانٌع من َوْقف العَمل به، وتقديُر هذا مبنيٌّ على اأ�ص
م ُموِجباً واحداً ال�صتمراِر  وواقعية، يزيُد اقتناعاً به اأّن الراأَي املخالف مل ي�صتطع اأن ُيقدِّ
العمل به اأو مانعاً واحداً عن َوْقِفه بالبناِء على اأدّلة منطقية اأو حقائق واقعية، واأّن القوَل 
ــيٌّ على الَوْهِم الذي  ــل به اأو ُيوَجد مانٌع لَوْقِفه َمبن ــتمرار العم باأنه ُيوَجد ُموِجٌب ال�ص
ا على دالئَل مو�صوعيٍة  ُفو�س �ُصُيوَعُه كاجّتاٍه عاّم، ولي�س مبنيًّ ــا�ُس قّوِته على النُّ كان اأ�ص

ي بَوْقِف القراِر املذكور ابتداًء من حّج 1424هـ)32(. منطقيٍة اأو واقعية، ولذا اأُو�صِ
* * * * * *

ما هو التف�صرُي ل�صدور هذه القوانني يف العامل االإ�صالمّي؟
ر العلمانيِة  ــوُّ ــية والنَزَق الطائ�َس يف ت�ص ــَتثنينا االنتهازيَة ال�صيا�ص ــواب: اإذا ا�ص اجل
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ــدار  ــالم فاإنَّه يكن القوُل باأّن الدافَع الإ�ص والهوى اجلامَح يف التفلُّت من اأحكام االإ�ص
ــوُع الاّلواعي ل�صلطان الثقافة )Culture(، واالنبهاُر باألفاظ احلرية  تلك القوانني اخل�ص

وامل�صاواة وكرامة االإن�صان، دون اأن يوَجد حتديٌد وا�صٌح ملفاهيمها يف الذهن)22(.
ودعوى االإن�صان اأّن له �صلطَة اإعادِة تنظيم مثل هذه االأمور وتعقيِبه على اأحكام اهلل 
ــماح بتعديل حدود االإباحة والتحرمي يف هذه االأمور عّما ر�َصمه  فيها، وت�صاُهُله يف ال�ص
ناً  ُد جمتمعاً معيَّ ــدِّ ــتطري، ال يه ــرٍّ م�ص ــُم احلكيم اللطيُف اخلبري = فتُح الباب ل�ص العلي

د االإ�صالم)26(. فح�ْصُب بل يهدِّ
ــل، واإعادِة النظر،  ــًعا للتاأمُّ ــتِحقُّ اأن يكون مو�ص ــر من اخلطورة بحيث ي�ص اإّن االأم

والتفكرِي املو�صوعّي املبنّي على احلقائق والواقع)50(.
ــاأّن اأّوَل ُمنطَلق عملّي  ــه اقتناًعا ب ــية قد خَلَقت لدي ث ال�صخ�ص ــة املتحدِّ واإّن جتِرب
ــكالها، وعدُم  ــة على اختالِف اأ�ص ــُة القواعد القانوني ــو مراجع ــالح االإدارّي ه لالإ�ص

ُر لها ال�صروُط الالزمة للقانون املنِتج: ال�صماح بوجود اأيِّ قاعدٍة قانونية ال تتوفَّ
)1( العدالة. )2( احلكمة. )3( كفاية املتابعة)17(.

ــوف تك�ِصف الدرا�صُة اأّن كثرًيا من القواعد القانونية �صَدَرت ال لظهوِر احلاجة  و�ص
ــُف  ــِة ظاهرٍة عامة ولكْن رّد فعٍل حلادثٍة فردية اأو حاالٍت مدودة، كما �صَتك�ِص ملواَجه
ــَدر جلْلب م�صلحٍة �صغرية اأو َدْرِء مف�صدة ولكن نََتج عن  اأّن كثرًيا من هذه القواعد �ص

�صدوِرها تفويُت م�صلحٍة كبرية اأو ارتكاُب مف�صدٍة اأو مفا�صَد اأ�صواأَ اأَثرا.
وحينئذ �صُيكت�َصف اأّن القاعدة القانونية �صَدَرت بدون مواَزنة بني امل�صالح واملفا�صد 
ــع، وهي املعياُر الذي ال َيغُفُل عنه كلُّ  ــة عليها، وبدون اعتباٍر للموِجبات واملوان ب املرتتِّ

ٍع حكيم. ُم�صرَتِ
ــَدَرت قْبَل تهيئِة الو�صائل  ــا اأّن َعدًدا من القوانني �ص ــُة اأي�ًص ــُف الدرا�ص و�صَتك�ِص
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للمتاَبعة و�صماِن التطبيق العادل للقاعدة القانونية.
وقد يكون من خري االأدلة )Guides( يف هذه اأن جُتَرى املقارنُة بني بالدنا والبلداِن 
ــة �صَتك�ِصُف اأّن رُجَل  ــّك عندي اأنَّ مْثَل هذه الدرا�ص االأُخرى يف هذا املجال، وال �ص
ــا مماثٌل يف اأيِّ  ــحٍة عديدة، ال يوَجد له ــادّي مكبَّالن بقيوٍد فا�ص ــَن الع االإدارة واملواط
ــذوَذنا يف هذا االأمر اخلطري؛ اإّن  ــي �ُص ي َيقت�ص بَلٍد من بلدان العامل، بدون موِجٍب ِجدِّ

اكت�صاَف املر�س والعْزَم على عالِجه هو اأّوُل ُخطوة يف طريق العالج)5(.
* * * * * *

ــي »يف احلقيقة ال يف  ــمالية - ه ــرتاكية اأم الراأ�ص ــواٌء اال�ص ــرية - �ص االأنظمُة الب�ص
ال�صْكل« اختياُر حْزٍب ال �صْعب، اأو اختياُر ُنْخبٍة ال اجلمهور)25(.

ــِرم كان العامل  ــف االأّول من القرن املن�ص ــى نهاية الن�صْ ــابقة وحت ة طويلٍة �ص وملدَّ
ــلطان الغْرب نتيجَة الغْزِو واحلرب،  ــرية - حتَت �ُص ــتثناء اأجزاٍء ي�ص ــالميُّ - با�ص االإ�ص
ــتعماريِّ املبا�صِر ظلَّت القياداُت ال�صيا�صيُة والع�صكريُة  وَبعد انتهاء هذا ال�صلطان اال�ص

والثقافيُة والرتبويُة يف العامل االإ�صالمّي - عدا ما نَدر منها - قياداٍت علمانية)9(.
واإّن االإرهاب - الذي ُيعترب االآَن مرادًفا ِلَلفظ »م�صلم« يف لغة الغرب - كان �صْمَن 
ــّكانه  ُر اأّن اأّوَل مبنى عاّم مت تفجرُيه على �ص ــالمّي، اأال نتذكَّ هدايا الغرب للعامَل االإ�ص
ــقطت  ــط - وهو فندق ديفيد يف القد�س- واأّن اأّوَل طائرة مدنية اأُ�ص ــرق االأو�ص يف ال�ص
ذا باأيدي اأنا�ٍس ينتمون  ــرق االأو�صط - وهي طائرة اخلطوط الليبية - كالُهما نفِّ يف ال�ص

ر. لعــامَل الغرب املتح�صِّ
ــة تقدي�َس  ــالمّي يف جمال ال�صيا�ص ــواأُ هدايا الغرب للعامل االإ�ص ولكْن رمبا كان اأ�ص
ــرب يف العالقات  ــليَم مببادئ الغ ــس املزدِوج للعدل، والت�ص ــة، وقبوَل املقيا� املكافيلي
ِل العامل االإ�صالمّي لـها �صْعُف ِجهاز املناعة االإ�صالمّي  ــاعد على تقبُّ ْولية، وقد �ص الدَّ
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ِة  ــدَّ هذه ال�صرور، وغلبُة ال�صعوِر بالنق�س النا�صئ عن االنبهاِر مبا لدى الغرب من قوَّ �ص
قه داخَل جمتمعاته من الديقراطية،  ــتطاع الغرُب اأن يحقِّ الفكر والتكنولوجيا، ومبا ا�ص
ــون، باملقارنة مبا َترَزُح حتته جمتمعاُت العامل  ــاواة اأمام القان والعدالِة االجتماعية، وامل�ص
ــتبداد، وِحرماٍن من  ــن تخلُّف، وُظلم، وا�ص ــاعدة الغرب - م ــالمّي - اأحياناً مب�ص االإ�ص

احلرية والعدل االجتماعّي والقانوين)3(.
ــية النْهَج  ــالمي من الناحية ال�صيا�ص ــد انتهجت اأغلُب بلدان العامل االإ�ص ــذا وق ه
الِعلمايّن تقليداً للغرب، ولكْن يف ظروٍف و�صْمَن �صروٍط تختلف عن النهِج الِعلمايّن 
ر  ــّي، فِمن ناحيٍة اأخذت احلكوماُت بهذا النهج على وجه الغلوِّ والتطرُّف والتحرُّ الغرب
من الِقيم احل�صارية واالأخالقية الغربية، ومن ناحيٍة اأُخرى ُووِجه هذا النهُج يف العامل 
ــالمّي وعلى خالف عامل الغرب ُووِجه ب�صعوبِة التعاي�س اأو ا�صتحالِتِه بينه وبني  االإ�ص
ــالم؛ لكون اأّن االإ�صالم - على خالف امل�صيحية مثال - منَهٌج �صامل للحياة يف  االإ�ص

كّل جماالتها، ال َي�صتثني جماَل احلكم، اأو جمال االقت�صاد، اأو جمال االإعالم.
وهذا الو�صُع اأوجد حربا دائمًة �صاخنة اأو باردة بني احلكومات وال�صعوب)6(.
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خامتة

ر من هذا الرّق؟ هل من امل�صتحيل اأن نتحرَّ
قد ال يكوُن االأمر م�صتحياًل عقال، ولكنه قد يكون م�صتحياًل يف العادة، والواقُع اأنه 
ر الرقيُق اإال اإذا اقتنع باأّن حالَة الرّق غرُي طبيعية، واأنه يكن تغيريها،  ــُن اأن َيتحرَّ ال يِك

ثم ُوِجد العزُم على التغيري.
ــواٌء كانت يف �صْكل اأقنان  ــنوف الرّق - �ص ُمنا قاعدًة مّطِردة يف كلِّ �ص والتاريُخ يعلِّ
ــم كما كان يف الواليات املتحدة االأمريكية  االأر�س، اأم الطوائف املنبوذة، اأم رّق اجل�ص
خ الرقَّ هو اعتقاُد  حتى �صدور قانون احلقوق املدنية يف ال�صتينات امليالدية - اأّن ما ُير�صِّ

الرقيق باأّن حالَة الرقِّ هي ال�صورُة الطبيعية، واأنه ال ُيِكن تغيرُيها)37(.
ــَد االأعمى واالنقياَد  ــياَق وراَء العبارات والتقلي ــعاراِت واالن�ص واإّن االغرتاَر بال�ص
ــوعيِّ والغفلَة عن موِجبات العلم  ــائعة بدون اإعمال العقل والتفكري املو�ص لالآراء ال�ص
لَّ �صْعُينا  ــف، خليٌق باأن ُيزيِّن لنا �ُصوَء اأعمالنا فرناها ح�صنًة فَي�صِ مَر�ٌس �صائٌع مع االأ�ص

نعا)56(. يف احلياة ونحُن نَح�َصُب اأننا ُنح�ِصن �صُ
ــالم،  فينبغي االهتماُم - يف الدرجة االأوىل - بالتعليم والتوعية ورْفِع اجلهل باالإ�ص

َور الزائفة)1(. وتقدمِي احلقائق ُمقابَل ال�صُّ
ــاع ففي  ــَدث الوْعُي لدى بع�س االأفراد وحاولوا اخلروَج على هذه االأو�ص واإذا ح

ة. العادة َينُق�صهم الروؤيُة ال�صحيحة، والقيادُة الُكْفاأَ
ــحيحا بالن�صبة للمجموع فاإّن املمِكن بالن�صبة لالأفراد  ولكْن اإذا كان هذا االأمُر �ص
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َع غرُي طبيعّي واأنه البدَّ من تغيريه، ويف  ــُع خمتلًفا حيُث يعون باأّن الو�صْ اأن يكوَن الو�صْ
راُت وُيحَكُم  ــع معياٌر دقيٌق ُتوَزن به الت�صوُّ هذه احلالة يكوُن هذا االأمُر ممكًنا اإذا ما ُو�صِ
ر مواِفًقا للمنِطِق والعقل،  ــوُّ �س هذا املعياَر باأن يكون الت�ص ــا َوْفَقه، وُيِكن اأن نلخِّ عليه

واأن تكون نتائُجه النفَع للجماعة االإن�صانية.
ر - باأن  ــوُّ ــرَتف اأّن كلَّ تناُق�ٍس يف الفكرة والت�ص ــذا املعياِر ال بّد اأن نَع ــق ه ولتطبي
َرْين خمتِلَفنْي  َرْين متماِثَلنْي بُحْكَمني خمتلفني، اأو اأن ُيحَكَم على ت�صوُّ ُيحَكم على ت�صوُّ
عاء ان�صجامها مع املنطق والعقل، ولتطبيق هذا املعياِر ُنورد  بُحْكٍم واحد - ال َي�صمُح بادِّ

بع�َس االأمثلة:
ــُل عائلة فَقَتل  ــيارًة حَتِم ــحراء اأو الغابة اعرَتَ�س �ص ــو اأّن قاطَع الطريق يف ال�ص 1/ ل
ــاين، ومتخلٌِّف  ــس، وهَمجّي، وال اإن�ص � ــف باأنه متوحِّ ي جمرما، وَلُو�صِ ــمِّ ــرّكاب َل�ُص ال
ــيما« وقَتَل مائَة األف  ــسٌ يف ليلٍة واحدة مدينًة مْثَل »هريو�ص ــَف جي� اأخالقيا، فاإذا ق�صَ
ــرُي احلرب  ر وُعرف م�ص ــني - وَبعد اأن تقرَّ ــاِء واالأطفاِل وغرِي املقاتل ــخ�س من الن�ص �ص
�س، اأو  ــذه احلالة باأنه متوحِّ ر الغْربّي ال اأحَد َيحُكم على الفاعل يف ه ــوُّ ــَق الت�ص - فَوْف
ــْرَق يف احلالتني يف نوعية  ــع اأنه ال ف ــاين، اأو متخلٌِّف اأخالقيا، م ــرُي اإن�ص ــّي، اأو غ همج

العمل، اإمنا الفْرُق يف حجم العمل.
ــدِّ اأنواع التعذيب النتزاِع اعرتاٍف  ُع اإن�صاٍن حتت اأ�ص ــواأُ اأنواع الوح�صية و�صْ 2/ اأ�ص
ــي َتختِطُف النا�س  ــَف الدولة الت ــه اأو على غريه، ومع ذلك ال نرى و�صْ منه عن نف�ِص
ــواإِ مراكِز التعذيب يف العامل، وتت�صاَمُن معها  ــُلهم يف �َصْحنات بالطائرات اإىل اأ�ص وُتر�ِص
ــتّي، اأو على االأقلِّ تُغ�سُّ النظر، ومع ذلك ال نرى اأحًدا  دوٌل اأُخرى باالإمداد اللوج�ص
�س، وهمجّي، وغرُي اأخالقّي، وال عقاليّن، والفارُق العجيب  ــُف الفاعل باأنه متوحِّ َي�صِ

ر واملدنية)37(. م والتح�صُّ ُف بالتقدُّ يف مثل هذه احلالة اأّن الفاعل يو�صَ
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ر له  ــخا�س يجُب اأن يتوفَّ ــايا اأو االأ�ص ــحيح يف احلْكم على الق�ص اإّن الـمنـهج ال�ص
�صرطان:

ــْعي االإن�صان اجلاّد للو�صول اإىل احلقيقة بالو�صائل ال�صحيحة،  اأ/ العلم: وذلك ب�َص
ــس، اأو االنطباُع  ــرة عند النا� ــيوع الفك ُد �ُص ــاعة، اأو جُمرَّ ــا الظّن، اأو االإ�ص ــس منه ولي�

ال�صخ�صّي، اأو الت�صليُم املطَلق لل�صعارات.
ز: وُيعربِّ عنه القراآُن بالَعدل. ب/ الـمو�صوعيُة وعَدُم التحيُّ

�ْسِء عليه كفيٌل بالوقاية  نرى اأّن هذا املنهَج والعنايَة به واإ�صاعَتُه بني النا�س وتربيَة النَّ
والعالج)1(.

ــاحلة َتعَمُل عمَلها  اأَ لها املجتمُع البيئَة ال�ص ــباب اإذا هيَّ ــائ�س الطبيعية لل�ص واخل�ص
ال�صحيح.

د على اأن ال  ــد، تعوَّ ــى التفكري النافذ الناق د عل ــادُّ الذهن، تعوَّ ــباب اأوال: ح فال�ص
، عنده  ه تفكرَيُه فَتجعُله جامًدا يف قاَلٍب ال َيتغريَّ ــَبقة بحيث توجِّ رات م�ص ــوُّ حَتُكَمه ت�ص

قدرٌة على التفكري املِرن. هذه اخل�صي�صة االأوىل من خ�صائ�س ال�صباب.
ــات تكون اإيجابيًة  ي يات التغيري، حتدِّ ــة حتدِّ ــتعداُد ملواجه ــة الثانية: اال�ص اخل�صي�ص
يات �َصلبية َتقت�صي من  َتقت�صي من االإن�صان اأن َيدَعم ويغري التغيريات ال�صاحلة، وحتدِّ

االإن�صان اأن يواِجَهها ويقاِوَمها وال َي�صَمَح بوجودها، واإذا ُوِجدت يحاول رْفَعها.
فال�صباُب عنده اال�صتعداُد ملواجهة التغيري، وعنده اأي�ًصا العزُم واالإرادة للتغيري.

ــّي منه، واإمنا  ّي اأو َمعي�ص عي الذي ال عائد مادِّ ــذِل التطوُّ ــذا العزُم يتجلَّى يف الب ه
ــباب دائًما يتعلَّقون باملُثل ويوؤمنون بها، ويكون عندهم  يتعلَّق به تعلَُّق املُثل؛ الأّن ال�ص

ا�صتعداٌد للبذل لها، بْذِل اجلهد والوقت، وبْذِل النف�س عند احلاجة)42(.
* * * * * *
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ــحيحٌة واأّن اال�صتنتاَج  ــابقَة �ص واإذا كان القارئ يتِفُق معي على اأّن املعلوماِت ال�ص
ــرة(  ــَبٌب للغلوِّ يف الثقة بالثقافة الغربية )الثقافة املعا�ص منها مقبوٌل فهل َيبقى لديه �ص
رات املذكورة اآنفا؟، فاإذا كان  ــوُّ ــتِحّق، على االأقّل بالن�صبة للت�ص وتقديِرها باأكرَث مما ت�ص
ه الثقافُة الغربية  ِر من الرّق الذي َتفِر�صُ اجلواب بـ »ال« فهذا َيعني اأّوَل ُخطوة يف التحرُّ

على ُعقول امل�صلمني وقلوبهم.
ــالم ال ُيِكُن الوْعُي باإمكاناته، واإذا مل  ــَبق اأنه بدون ثقٍة كاملة باالإ�ص وَمغزى ما �ص
ــاُع بها؟، واإذا مل يكن ذلك  ــُي باإمكاناته فكيف ُيِكن االإفادُة منها واالنتف ُيكن الوْع

رات والتطبيقات؟!)37(. ُر من الرّق الثقايّف يف الت�صوُّ فكيف يِكُن التحرُّ
ــر الدينية  ــرِث ِوْجهات النظ ــة بني اأك ــُت من املقارن ن ــد: )قد متكَّ ــول ممد اأ�ص يق
ــاُت واملقاَرنات  ــا، هذه الدرا�ص ــالمّي يف اأيامن ــود العامل االإ�ص ــة التي َت�ُص واالجتماعي
ــالَم من ِوْجهتيه الروحية واالجتماعية ال يزال  ــخَة باأّن االإ�ص خَلَقْت يفَّ العقيدَة الرا�ص
ــٍة بالِهَمم  ــلمني - اأعَظَم قّوٍة نّها�ص ر امل�ص - بالرغم من جميع العَقبات التي خلَقها تاأخُّ

عَرَفها الب�َصر()9(.
ــبيُل باديٌة بو�صوح لكلِّ  د، وهذه ال�ص ــبياًل اإىل التجدُّ ويقول: )اإّن هناك بال ريب �ص
ق باأن نَنُف�َس عن اأنف�صنا ُروَح االعتذار الذي هو ا�صٌم  ــبيُل تتحقَّ ذي َعيَننْي، تلك ال�ص
اآَخر لالنهزام العقلّي فينا، اأّما اخلطوُة الثانية اأن نَعمل ب�صّنة نبينا على وْعٍي منا وعزية، 
ــَع العمل بها، فباّتخاِذنا  ــالم نف�َصها قد ُو�صَعْت مو�صِ ــت ال�صنة اإال تعاليَم االإ�ص ولي�ص
ُبه حياُتنا اليومية نَ�صتطيع  اإياها الكلمَة الف�صل يف االختيار وبتطبيِقها على كلِّ ما تتطلَّ
ب�صهولٍة اأن نَعِرَف البواعَث التي َتِرُد علينا من املدنية الغربية، وما يجب اأن نتقّبَلُه منها 
َع االإ�صالَم - با�صتخذاٍء - للمقايي�س العقلية االأجنبية  ه، بداًل من اأن ُنخ�صِ اأو اأن نَرُف�صَ
ــالم على اأنه القيا�ُس الذي نَحُكم به على العامل، اإذا ا�صتطعنا اأن  يجُب اأن ننُظر لالإ�ص
ــعوًدا من  ــبيَلنا �صُ ــنا فحينئٍذ فقط ناأُمُل اأن َنعَل �ص ــتعيد ما فَقدناه من الثقة باأنف�ص نَ�ص
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ــَة  ــاِتنا االجتماعيَة اخلا�ص ــد، وال ُيِكن اأبًدا اأن نَبُلَغ هذا الهدَف اإذا اأتَلْفنا موؤ�ّص�ص جدي
ــُب بل مبعناها  بنا ثم اأَخْذنا يف تقليد مدنيٍة اأجنبية ال مبعناها التاريخّي واجلغرايّف فح�ْص

الروحّي اأي�صا()39(.
اإنها مَلَاأ�صاٌة اأن يكون عْجُزنا عن اجتياِز حاجز التخلُّف لي�س نتيجَة العجز عن العمل 
ــالح ُمتاحٌة، وال�صبيُل  ــُب بل نتيجَة العجز عن عَدِم العمل؛ اإّن اإمكانياِت االإ�ص فح�ْص
ــالح هو الوْعُي بهذه االإمكانيات وُوجوُد االإرادة لالنتفاع االأمَثِل بهذه  الوحيد لالإ�ص

االإمكانيات)17(.
م فاإّنه لي�س من الَعدل اأن ُيرَتك النا�ُس لالأوهام واالأفكار اخُلرافية،  وبناًء على ما تقدَّ
ــْوا باحلقائق، واإذا كانت  ــاوُتها، واأن ُيَوعَّ ــَف عن اأعُيِنهم ِغ�ص ويكوُن الواجُب اأن ُيك�َص
ــائُل الدعوة عاجزًة عن القيام بَدْور فاعٍل يف هذا املجال فاإّن اجلهاِت امل�صوؤولَة عن  و�ص
ُز بني االأوهام واحلقائق)22(،  الرتبية والتعليم م�صوؤولٌة عن ت�صمينها مناِهَج التعليم ما ُييِّ
ــطنعة بينهم، مبا يوِجُب اإِْلَف  ــر، واإدراَك َزْيف الُفروق امل�ص ــاواة بني الب�َص والَوْعَى بامل�ص

امل�صلم للم�صلم واأن�َصُه به وبناَء عالقته به َوْفَق ذلك)13(.
ما يف مْثل  وال �صكَّ اأّن اجلهاَد يف �صبيِل احلقيقِة هو من اجلهاد يف �صبيل اهلل، وال �صيَّ
ــانية من حيُث القّوُة القاهرة  ــِبق له مثيٌل يف تاريِخ االإن�ص ــِر الذي رمبا مل َي�ص هذا الع�ص
ل�ُصلطاِن الت�صليل، وت�صويِه احلقائق، واإلبا�ِس احلقِّ ثوَب الباطل، والباطل ثوَب احلّق.

فني قد َخلَقْت فتنًة  ــريحاِت ال�صيا�صينَي وكتاباِت املثقَّ اإّن تكنولوجيا االإعالم وت�ص
جاَل االأكرَب  ُف به الن�صو�ُس الدَّ ــة - ما َت�صِ ــبه - اإىل َحدٍّ يدعو اإىل الّدْه�ص دّجالية، ُت�ص

الذي ياأتي اآِخَر الزمان.
ــِة الفتنة،  ــة اإىل ُمقاوم ــة امللّح ــتجابَة للحاجة املا�ّص ــي اال�ص ــُع َيقت�ص ــذا الو�ص وه
َجل، ون�صِر احلقيقة، واأن ُتبَذل يف هذا ال�ّصبيِل اأق�صى اجلهوِد على ُكلِّ  ّدي للدَّ والت�صَ

امل�صتَويات)29(.
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ــوؤوٌل عن عمل ما  ــَبق اأن ُيِح�سَّ كلُّ خمل�ٍس لدينه باأنه م�ص ــربُة من كلِّ ما �ص والع
ــق؛ ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ــتطيُعه للتوعية بهذه احلقائ َي�ص
ــالح واالإ�صالح، وذلك باأن َيحِمَل  ڀ ڀ ٺ ﴾ ]االأنفال: 53[، واالأخِذ مبعايرِي ال�ص
نف�َصه اأو غرَيُه على االنتفاع االأمَثِل باالإمكانيات املتاحة بهَدِف حتقيق احلياة الطّيبة يف 

الدنيا واالآخرة()2()17(.
عاِء باأْن نَِعَي اأْن  واأَختم بحمد اهلل، وال�صالِة على النبّي �صلى اهلل عليه و�صلم، والدُّ

نَِعَي اأْن نَِعَي، واأن نَعَمل)42(.
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 عناوين ما اأحيل عليه يف �شلب الكتاب

من كتب ال�شيخ ومقاالته ونحوها

)1( االأقليات امل�صلمة يف مواجهة »فوبيا« االإ�صالم.
)2( جهود الغرب يف حتجيم البذل التطوعي االإ�صالمي؛ ملاذا؟

)3( العالقات الدولية بني منهج االإ�صالم ومنهج احل�صارة املعا�صرة.
)4( مالحظات حول كتاب البحث عن احلقيقة الكربى.

)5( االإ�صراف يف التقنني عامٌل موؤثِّر يف وجود الف�صاد االإدارّي.
)6( اململكة العربية ال�صعودية والدعوة االإ�صالمية - روؤية م�صتقبلية.

)7( ملاذا التاأهيل الق�صائي؟
)8( هل للتاأليف ال�صرعي حق مايل؟

)9( الت�صامح والعدوانية بني االإ�صالم والغرب.
)10( املنهج ال�صرعي للحكم.

)11( ما�صرة: ملاذا اعتنق ممد اأ�صد االإ�صالم.
)12( من كلمة ال�صيخ يف احلفل ال�صنوي العا�صر مبكة 1428/9/19هـ.

)13( تعليق على اأ�صباب الكوارث يف احلج.
)14( ق�صية اأن تكون املراأة اأجرية.
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)15( اقرتاح ل�صيغة مو�صوع اجلهاد يف املنهج املدر�صي.
)16( االفرتا�س يف امل�صاعر: هل هو م�صكلة؟

)17( االإ�صالح: االأ�صول ال�صرعية واملنطلقات العملية.
)18( جتربتي يف احلوار مع االآخر.

)19( كن كما اأنت - موقع ال�صيخ االإلكرتوين.
)20( االعرتا�س على حكم ديوان املظامل.

)21( جملة البنوك االإ�صالمية - العدد55، اأغ�صط�س 1987م.
)22( تعدد الزوجات وحقوق االإن�صان.

ــة الدكتور يحيى بن  ــهيالت البنكية« يف ديواني ق والت�ص ــرة »التورُّ )23( ما�ص
اإبراهيم اليحيى.

)24( كلمة ال�صيخ يف احلفل ال�صنوي الثالث مبكة ملوؤ�ص�صة الوقف.
)25( حرية التعبري هل عليها قيود يف اململكة؟

)26( برنامج دين ودنيا وزواج ال�صعودي باالأجنبية.
)27( ق�صية احلجاب بني الغلو احلقيقي والغلو املزيف.

)28( املرافعة لديوان املظامل ب�صاأن رواتب الرئا�صة.
)29( تقدمي ال�صيخ لكتاب الدكتور ال�صلومي القطاع اخلريي ودعاوى االإرهاب.

)30( راأي يف طبيعة الديقراطية واالختالف الثقايف.

)31( فكرة التزام املرافق العامة يف الفقه االإ�صالمي.
)32( راأي حول قرار حتديد عدد حجاج اخلارج.
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)33( خاطرات حول امل�صرفية االإ�صالمية.
)34( ما كتبه مركز احلوار بالريا�س يف ترجمة ال�صيخ.

)35( جتربة حاج.
)36( كلمة املوقع االإلكرتوين لل�صيخ.

)37( هل من املمكن اأن نتحرر من هذا الرّق الثقايّف؟
)38( هل يف اململكة العربية ال�صعودية حرية دينية؟

)39( تفرد االإ�صالم عن الثقافات االأخرى.
)40( تعليق عن اال�صتدامة البيئية.
)41( تعليق على احل�صارة والتقدم.

)42( ما�صرة يف ملتقى احلوار الوطني لل�صباب.
)43( احلرب االأيديولوجية.

)44( ما�صرة »جهود احلرمني ال�صريفني يف االإفتاء«.
)45( كلمة االفتتاح لِلقاء اخلطاب الثقايف ال�صعودي عن القبلية واملناطقية.

)46( كلمة افتتاح اللقاء الثاين للحوار الوطني مبكة.
)47( انت�صار اال�صالم.

)48( انتقادات موجهة لالإ�صالم.
)49( التوا�صل بني احلجاج.

)50( خطاب من ال�صيخ للم�صوؤولني عن تنظيم احلج.
)51( دليل ملنهج اخلطابة يف امل�صجدين ال�صريفني.
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)52( يف ذكرى اأفظع جرية اإرهابية.
ــبل  ــبتمرب... االآثار و�ص ــعودية بعد اأحداث 11 �ص ــة ال�ص ــات اخلريي )53( الهيئ

جتاوزها.
)54( اقرتاح ل�صياغة مفهوم للوطنية ال�صعودية.

)55( عربة الأويل االأب�صار.
)56( تطبيقات الوقف بني االأم�س واليوم.

)57( كلمة ال�صيخ يف احلفل ال�صنوي اخلام�س ملوؤ�ص�صة الوقف يف مكة.
)58( ما�صرة عن االأ�صهم بديوانية الدكتور يحيى بن اإبراهيم اليحيى.

)59( عقدا ال�صلم واال�صت�صناع ودورهما يف امل�صرف االإ�صالمي.








