األمن

أ.د.طو جابر العلواني

«األمن» أعظم نعمة يتطلّع اإلنساف للتمتُّع هبا بعد الصحة والعافية ،فهو حاجة
أساسيّة ال يستطيع إنساف أف يستغٍت عنها ،فحياة اإلنساف بدوف أمن ال ميكن أف تكوف
تامة أو كاملة .فاألمن يرقى إىل مستوى اؼبقاصد العليا كـ«ـالتوحيد» و«الحريّة»

و«التزكية» و«العدالة»؛ ولذلك قبد القرآف الكرمي وقد عٍُت بو عناية شديدة ،وامت ّػن اهلل
آمنَـ ُهم ّْم ْن
)تبارؾ وتعاىل( على قريش بأف آمنهم من خوؼ﴿ :الَّ ِذي أَط َْع َم ُهم ّْمن ُج ٍ
وع َو َ
َخو ٍ
ف﴾ (قريش ،)4:فالطعاـ قواـ البدف «واألمن» قواـ النفس والعقل والقلب والفؤاد .وقد
ْ
"م ْن أصبح آمنًا يف سربو ،معافا يف بدنو،
أُثر عنو -صلّى اهلل عليو وآلو وسلَّم -أنَّو قاؿَ :
عنده قوت يومو ،فقد ِحيزت لو الدنيا حبذافَتىا" ،أو كما قاؿ -صلّى اهلل عليو وآلو وسلَّم.
ِ
ِ
ض َع ُفو َن
يل ُّم ْستَ ْ
وقد امت ّػن )تبارؾ وتعاىل( على اؼبؤمنُت بقولوَ :
﴿واذْ ُك ُرواْ إ ْذ أَنتُ ْم قَل ٌ
ص ِرهِ ورَزقَ ُكم ّْمن الطَّيّْب ِ
ِ
َّ
فِي األ َْر ِ
ات
َ َ
آوا ُك ْم َوأَيَّ َد ُكم بنَ ْ َ َ
َّاس فَ َ
ض تَ َخافُو َن أَن يَـتَ َخط َف ُك ُم الن ُ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾ (األنفال .)62:والدولة ال تقوـ إال على «األمن» ،فهو ضرورة لألفراد
ك لَ ُه ُم األ َْم ُن
جل شأنو(﴿ :أ ُْولَئِ َ
وللدوؿ واعبماعات والشعوب والقبائل وسواىا ،ويقوؿ ) ّ
َو ُىم ُّم ْهتَ ُدو َن﴾ (األنعام ،)26:ودوؿ العصر تُنفق اعبانب األكرب من ميزانيّاهتا على ّقواهتا
وم ْن مل جيد ما
األمنيّة وجيوشها ،وكل ما يستلزمو أمنها من إعداد قوة ورباط وما إىل ذلكَ ،

ُُي ّقق بو «األمن» فهو عرضة لالستضعاؼ بكل مستوياتو.

وعمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -اشتهر باالىتماـ بـ«ـاألمن» ،وربقيقو لكل منت ٍم

مسلما أو غَت ذلك ،وكاف ُيافظ على أمن الناس من قضاتو
إىل دار اإلسالـ ،سواء أكاف ً
عمالو وهبم كذلك ،حبيث تشعر أجهزة الدولة كلُّها -القضائيَّة والتنفيذيَّة
وهبم ،ومن ّ
والسياسيَّةَّ -
أف مهمتها األوىل والثانية والثالثة والعاشرة ىي جعل صبيع اؼبنضوين ربت راية
األمة اؼبسلمة والدولة اؼبسلمة يعيشوف يف أماف ،ال خيافوف إال اهلل والذئاب على أغنامهم.
َّ
وم ْن سار على دربو من خلفاء اؼبسلمُت -أف اعترب ما ال ميكن
ووصلت حساسيّة عمر َ -
ربقيق «األمن» دونو واجبًا من أىم الواجبات؛ ولذلك قاؿ قولتو اؼبشهورة" :لو َّ
صبال
أف ً
ضياعا ،ػبشيت أف يُسأؿ عنو عمرِ :ملَ مل يُعبّد لو الطريق"،
على شط الفرات زلق ،فهلك ً
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ئيسا للدولة جعلتو يشعر َّ
بأف مسؤوليّتو تتجاوز البشر إىل اغبيواف
فحساسيّة ضمَته باعتباره ر ً
ؤمن السبل ،وُيمي الناس يف بيوهتم
واغبجر ،فعليو أف يُعبّد الطرؽ ،ويُوفّر اؼبياه والغذاء ،ويُ ّ
وطرقهم ومدهنم وقراىم من سائر األخطار ،دبا يف ذلك األخطار الطبيعيَّة.
لقوة الدولة وسالمتها،
و«األمن» -أمن اؼبواطنُت واؼبنتمُت إىل َّ
األمة -مقياس ّ
اختل األمن َّ
فإف كل ذلك الربيق يصبح ؾبرد أظباء
واستقامة القائمُت عليها وعدالتهم ،فإذا ّ
بقوهتم،ال ميكن أف
فارغة ال قيمة ؽبا ،فمهما لُقِّب اغب ّكاـ وأُطلق عليهم ،ونطق الشعراء َّ
يشفع للدولة أو يعفيها من ربقيق األمن لكل َم ْن وما على أراضيها.
لقد استطاعت بلداف أوربيّة وأمريكيّة وسواىا أف رب ّقق إقبازات كبَتة ،لكن حُت
تفشو اعبرمية ويفقد الناس أمنهم ال يشعروف بقيمة تلك اإلقبازات ،وال يستطيع كثَتوف منهم
التمتُّع هبا واإلشادة دبَ ْن ح ّققوىا ،وقد يغًتب اإلنساف عن ؾبتمعو ،ويشعر باالنطواء وىو
اؼبؤسسات األمنيَّة ،ولكنَّها ال
يعيش يف مدف كربى عامرة ،فيها أنواع ومستويات عديدة من َّ
ربل يف قلبو ووجدانو "األمن" الذي يتطلّع إليو.
تستطيع أف َّ

إذ ّف فمفهوـ «األمن» مفهوـ قرآينّ من أىم وأخطر اؼبفاىيم اليت ُّ
تشتد حاجة ّأمتنا

األمة .وقد ورد يف القرآف
إىل الوعي هبا وفهمها ،وإدراؾ طبيعتها ،وكيفيَّة ربقيقها يف حياة ّ
اشتق منو اسم «األمانة» و«اإليمان».
اجمليد بصيغ عديدة ،منها اؼبصدر ،كما ّ
يهمو
و«األمن» طمأنينة النفس ،وانعداـ الشعور باػبوؼ والقلق والتهديد لكل ما ّ

بعض كلمة «التوحيد»،
من ضروريّات وحاجيّات وربسينيّات؛ وألمهيّة مفهوـ «األمن» ع ّده ٌ
وفسرىا بو؛ أل ّف األمن مل يكن يتحقق إال هبا ،وقاؿ بعضهم :إنّو «العدالة»؛ أل ّهنا الركن
ّ
الَّ ِذي ال تتحقق الطمأنينة إال بو.
وقاؿ بعضهم :إنَّو «الحريّة» اليت ذبعل اإلنساف يتصرؼ وملؤه اإلحساس بأنّو آمن،

لن ُُياسب أو يُعاقب أو يُالحق؛ ألنّو آمن .و«األمن»يف اغبقيقة يتوقف على ذلك -كلّو-
وكل ما ذكرنا ىو من متطلّبات الشعور باألمن؛ فالبد ل َػم ْن يُريد الوصوؿ إىل حقيقتو
واالستمتاع بو ،وجعلو حالة نفسيَّة ُيياىا القلب ،وتستشعرىا النفس ،ويطمئن هبا الفؤاد
والوجداف من االرتباط باهلل وتوحيده ،وتزكية النفس وتطهَتىا ،والتمتّع بالعدالة واغبريّة
امنت اهلل (تعاىل) على البشريّة «باغبرـ اآلمن»﴿ :أ ََولَ ْم يَـ َرْوا أَنَّا َج َعلْنَا َح َرًما
واؼبساواة .وقد ّ
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ِ
ف النَّاس ِمن حولِ ِهم أَفَبِالْب ِ
اط ِل يُـ ْؤِمنُو َن َوبِنِ ْع َم ِة اللَّ ِو يَ ْك ُف ُرو َن﴾
آمنًا َويُـتَ َخطَّ ُ
َ
ُ ْ َْ ْ
ت َمثَابَةً لِلن ِ
َّاس
جل شأنو)َ ﴿ :وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبَـ ْي َ
(العنكبوت ،)26:وقاؿ ( ّ
آمنَـ ُه ْم ِم ْن
َوأ َْمنًا﴾(البقرة ،)121:وامت ّػن اهلل (تعاىل) على قريش بأنّو﴿ :أَط َْع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍ
وع َو َ
َخو ٍ
ف﴾ (قريش.)4:
ْ
يطمئن اإلنساف فيو ،ويشعر بالسكن والطمأنينة ،ويُزاؿ
و«المأمن» ىو اؼبنزؿ الَّ ِذي
ّ

يؤدي باإلنساف إىل الشعور حبالة «األمن» .ووسائل ربقيق األمن كثَتة؛
بو اػبوؼ لوجود َما ّ

أمهّها أف تكوف ىناؾ منظومة أخالقيّة يلتزـ هبا أبناء اجملتمع ،فيطمئن اإلنساف يف إطار ىذه
أي أحد أف يتجاوز عليو ،أو يتع ّدى عليو ،أو يُصادر
اؼبنظومة األخالقيّة؛ ألنّو ال يتوقع من ّ
حقوقو .وكذلك نظاـ العدؿ جيعل اإلنساف آمنًا مطمئنًا للعيش يف ظاللو ،ال خيشى أف
يضيَّع لو حق ،أو يُفرض عليو شيء بظلم.

السلم» أمنًا ،وال جيد ذلك يف حالة «الحرب»،
وقد جيد اإلنساف يف « ّْ
و«استجارة» غَت اؼبسلم باؼبسلمُت ليسمع كالـ اهلل (تعاىل) تُوجب عليهم إجارتو حىت

يسمع كالـ اهلل( تعاىل) ،مث عليهم أف يقوموا حبمايتو إىل أف يصل إىل مأمنو؛ أي :إىل اؼبكاف
الَّ ِذي يأمن فيو على دياره وديار ذويو ،وقد جعل اهلل (تعاىل) بيتو احملّرـ آمنًا ،حبيث يشعر
جل شأنو) أف
داخلو بػ«األمن والطمأنينة» يف قلبو ونفسو ووجدانو؛ ولذلك فقد هنى اهلل ( ّ

منوذجا لألرض كلّها
عرض ّ
الالئذ بو للخوؼ؛ ليكوف ً
يُن ّفر صيد اغبرـ ،أو يُقطع شجره ،أو يُ ّ
شأَ ُك ْم
﴿ى َو أَنْ َ
وىي اليت استُخلف آدـ وبنوه فيها ليقوموا بعمراهنا -لألمن واغبق والعدؿ ُِم َن األ َْر ِ
استَـ ْع َم َرُك ْم فِ َيها﴾ (ىود )26:وال ميكن ربقيق مقاصد الشارع اغبكيم يف
ض َو ْ
مستقرة ،يسودىا «السالم»و«األمن»،
«التوحيد»و«التزكية»و«العمران» بدوف حياة آمنة
ّ
وتغمرىا «الطمأنينة».

عاؼبي ،سلك البشر ـبتلف السبل ابتغاء الوصوؿ إليو،
و«األمن» مطلب إنساينّ ّ
توسلوا هبا لتحقيق ىذه الغاية يف بلوغ «حالة األمن»-
لكن تلك السبل والوسائل -اليت َّ
ّ
كانت جلّها -إف مل تكن كلّها -مناىج إنسانيّة ،وطرقًا بشريّة نسبيّة.
ظن البعض أ ّف «األمن» يتحقق بالليرباليّة ،وقد ُربقق الليرباليّة شيئًا منو؛ ولكنّها ال ربقق
لقد ّ
األمن كلّو.
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وىػػؤالء بعػػد أف ركػػزوا علػػى تعليػػق قضػػايا اػبػػال اإلنسػػاين لل ػذات اإلنسػػانية حػػوؿ نفسػػها،
سػػارعوا بتبػ ِّػٍت الليرباليػػة " "liberalismإطػػاراً إلطػػالؽ حيوانيّػػة اإلنسػػاف وإشػػباع رغباتػػو كلهػػا
وتأصػ ػ ػػلت ب ػ ػ ػػالفردية " "individualismمث سػ ػ ػػوغت
دوف قيػ ػ ػػود ،فاسػ ػ ػػتظهرت الّليرباليػ ػ ػػة َّ
أص ػػلت "النفعيّ ػػة" بالنزع ػػة "األدائيّ ػػة واألداتيّ ػػة أو
"الفردي ػػة" بالنفعيَّ ػػة " "utilitarianismو ّ
العمليّة" وازبذت ىذه النزعة اآلليّة أو األداتيّة " "instrumentalهنجاً لتحقيقها.
الديمقراطية والحل:
وأماـ مضاعفات "إطالؽ الفرديَّة" وما أدت إليو من اغًتاب وتفكيك وصراعات بػرزت
"الدميقراطيَّػػة " "democracyباعتبارىػا حػالً موىومػاً أو مفًتضػاً يف ؾبػػاؿ "تقنػػُت الص ػراع"
واستيعاب القوى اعبديدة ،اليت يفرزىا اجملتمع ،فلم تكػن "الدميقراطيػة" ولػيس مػن طبيعتهػا أف
تكوف حالً لألزمػات اإلنسػانيَّة ،أو وسػيلة للقضػاء علػى الصػراعات ،وتوجيػو البشػرية للػدخوؿ
يف السلم كافة يف سائر جوانب نظمها السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقيػة ،إذ إف
مهمتها فقط اغبيلولة دوف تفجر العالقات بُت أبنػاء اجملتمػع الواحػد ،واحتػواء التناقضػات بػُت
فئاتػ ػػو وعناصػ ػػره مػ ػػن خػ ػػالؿ تقنػ ػػُت الص ػ ػراع ،واسػ ػػتيعاب القػ ػػوى اعبديػ ػػدة يف اجملتمػ ػػع .وىػ ػػذا
اطي أنّػو شػارؾ
ومهي!! حيث خييَّل لإلنسػاف يف اإلطػار الػدميقر ّ
االستيعاب كثَتاً ما يتم بشكل ّ
عرب عن نفسو .والتعبَت عن النفس شػيء ،واؼبشػاركة
دبجرد أف أدىل بصوتو ،أو َّ
يف صنع القرار َّ
يف صػػنع القػرار شػػيء آخػػر .واؼبعطيػػات الػػيت تػػؤثر يف صػػنع الق ػرار كثػػَتة متعػ ّددة؛ ولػػذلك فػػإ ّف
ػَتا مػػن الرؤسػػاء جيػػدوف أنفسػػهم شػػاؤوا أـ أب ػوا عػػاجزين عػػن االلت ػزاـ دبػػا أعلنػػوه يف ب ػراؾبهم
كثػ ً
اؼبعروض ػػة عل ػػى الن ػػاخبُت ،وال ميلك ػػوف ،وال ميل ػػك منتخب ػػوىم ش ػػيئاً .لق ػػد رب ػػوؿ اإلنس ػػاف م ػػن
خالؿ "الدميقراطيَّة" إىل أداة إنتاج واستهالؾ يدار – دميقراطيّاً – وبرضاه التاـ بوسػاطة طبقػة
مهيمنة متعالية تتبادؿ ىذه اإلدارة بشكل يستلفت النظر ،وباعتبارىا أحزابػاً سياسػية أوجػدهتا
الشػػعوب للتعبػػَت عػػن إرادهتػػا .وإف كانػػت قػػد انبثقػػت يف بػػادئ األمػػر عػػن الشػػركات الكػػربى.
وبذلك ربوؿ "اؼبذىب اإلنساين" الذي أقيم علػى "مركزيػة اإلنسػاف" إىل ؾبػرد شػكل أو شػعار
زاد يف مآسي اإلنساف ومعاناتو واغًتابو ،وجعلو يدور حوؿ ذاتو منقطعاً عن ربَّو ،وعػن ؿبيطػو
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وجذوره ،فاقداً لكل ما كاف يربطو بكينونتو اإلنسػانيَّة أو عالقاتػو العائليَّػة أو تارخيػو أو جػذوره
اغبضاريَّة.
وبػػذلك وجػػد اإلنسػػاف نفسػػو يتخػػبط يف "عبثيَّػػة وجوديَّػػة" تلقػػي بػػو إىل ؾباىػػل "الف ػراغ
العدمي" الذي جعلو ال يبايل بشيء وال يهمو أف يدرؾ شػيئاً ،فهػو ال يػدري أكثػر مػن أنػو ال
ّ
يػػدري إذا تػوافر لػػو الطعػػاـ واعبػػنس .ودراسػػة أحػواؿ الشػػعوب الػػيت يسػػودىا ىػػذا النظػػاـ كفيلػػة
اؼبرة .وإف تبجح قادهتا خبالؼ ذلك.
بإبراز ىذه اغبقيقة ّ
إ ّف شخص ػػية مث ػػل ى ػػذه إف كان ػػت ق ػػد بق ػػي ؽب ػػا م ػػن مكون ػػات الشخص ػػية أو الكينون ػػة
()1
اإلنسانية شيء فهي مستلبة الوجود سباماً.
إعالمي:
اإلنسان حيوان
ّ

مقومػات
تفرغػو مػن ّ
لذلك فقد جعلت األنظمة اؼبختلفة مػن اإلنسػاف "حيوانػاً إعالميػاً" ّ
كينونتو ،وعناصر شخصيَّتو لتشخص لو كل شيء إعالميّاً بكل ما لديها من وسػائل وأجهػزة
إعالميَّػػة ،فهػػو ال يشػػحن أو تبػػٌت شخص ػيَّتو تربويّػاً وال حضػػارياً ،وال دينيّػاً ،بػػل إعالميّػاً؛ ألنػّػو
يسخر ػبدمة النظاـ واأليدي الظاىرة واػبفية فيو اليت يدار اإلنساف هبا .فهو إنساف
باإلعالـ ّ
يدور بُت ساقييت اإلنتاج واالستهالؾ وقيادة اإلعالـ .أينما توجهو – خػارج ذلػك  -ال يػأت
الثالثي اؼبذكور ،ومع ذلك خييَّل إليػو أنَّػو شػريك فعل ُّػي أو مسػاىم حقيق ُّػي
خبَت ،إال ما يفرضو
ُّ
السياسي من خالؿ ذلك الصوت الذي يديل بو يف مواسم االنتخابات .وحػُت ذبػد
يف القرار
ّ
الطبقػة اؼبتحكمػػة ضػرورة لتجػػاوزه فمػا أكثػػر الطػػرؽ الػيت تسػػتطيع أف تسػلكها لتحقيػػق ذلػػك!!
والوضػػع األمريكػ ُّػي ال ػراىن منػػوذج لػػذلك .حيػػث جػػرى سبريػػر الكثػػَت مػػن اإلج ػراءات والق ػوانُت
اؼبناقضة للدميقراطيَّة بكل معانيها القدمية واغبديثة ربت ضغط اؼباكينة اإلعالميَّػة بعػد أحػداث
اغبادي عشر من سبتمرب وما كاف لشيء منها أف مير لوال ذلك.
 -1ىناؾ الفريق الثالث الذي اختار أتباعو للخال اإلنساين سبيالً آخر ،حيث
تومهػ ػوا وج ػػود اػب ػػال يف دائ ػػرة "اغبتميّ ػػات التارخييّ ػػة" و "اؼباديَّػػة اعبدليّ ػػة" ال ػػيت زعمػ ػوا َّأهن ػػم
اكتشػػفوىا والػػيت سبػػر مػػن أقنيػػة "الص ػراع الطبقػ ّػي" وىػػؤالء مل يكون ػوا أقػػل اسػػتالباً لإلنسػػاف مػػن
 1ننصح باإلطالع على كتاب د.ميٍت طريف "الحريّة واالغتراب" اؼبنشور بالقاىرة.
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اللَّيرباليػػُت والرأظبػػاليُّت؛ فقػػد جػػردوا اإلنسػػاف – كػػذلك – مػػن كينونتػػو ووضػػعوه يف إطػػار منطيَّػػة
أحاديػّػة مبوتقػػة ال تتصػػل بتػػاري اإلنسػػاف وال بواقعػػو وال مسػػتقبلو إال مػػن خػػالؿ اغبػػزب اؼبعػ َّػرب
عن مصاحل الشعوب يف إطار الطبقة واغبزب وحدمها ،وقد قطعت عالقة إنساهنا بالتاري كلّو
وباغبضارات اإلنسانيَّة كافَّة ،وجعلتهػا عالقػة رفػض ولعػن وربقػَت ؽبػا ،فكلهػا حضػارات طبقيَّػة
مل تأخػػذ "الشػػغيلة" فيهػػا نصػػيباً ،وكػػل تلػػك اغبضػػارات صػػنعها اعبػػالدوف وأعػػداء الشػػعوب،
واإلقطاعيُّوف ،ومن إليهم من الربجوازيَُّت .وكل دين ىو أفيوف معيق لتحريػر الشػعوب ،فتجػب
ؿباصػػرة األديػػاف والقضػػاء عليهػػا ،وربويػػل معابػػدىا إىل مػػاله وم ػراقص ،ومتػػاحف إف أمكػػن،
وميكػػن للفنػػوف مػػن رقػػص وغنػػاء وكبػػت ورسػػم وغَتىػػا أف تلػػي اغباجػػات النفسػػيّة والروحيّػػة ؼبػػن
جي ػػد يف نفس ػػو حاج ػػة ل ػػذلك .وب ػػال موارب ػػة وبع ػػد طب ػػس وس ػػبعُت عام ػاً أعل ػػن أص ػػحاب ى ػػذه
األطروحة موهتا وفشلها .وارتدت تلك "اغبتميات التارخييّة" و "اؼباديَّة اعبدليّة" على أصحاهبا
ك اغب ػػزب واإلمرباطوريَّػػة ال ػػيت أقامه ػػا ،قب ػػل أف يب ػػٍت اغب ػػزب جنَّت ػػو
باػبس ػراف واػب ػػذالف ،وتفك ػ َّ
األرض ػيَّة ليع ػػيش فيه ػػا ؾبتم ػػع الرفاىيَّػػة ال ػػذي وع ػػد الن ػػاس بػػو .وح ػػُت هت ػػاوت تل ػػك األطروح ػػة
سػػرعاف مػػا عػػادت إىل الظهػػور داخػػل االربػػاد السػػوفييت اؼبقبػػور العصػػبيَّات القوميَّػػة ،واألصػػوؿ
العرقيّػػة والطائفيّػػة والدينيّػػة لػػتعلن أف النظريَّػات الػػيت قامػػت علػػى "اؼباديػَّػة اعبدليّػػة" و "اغبتميّػػات
التارخييّػػة" مل تسػػتطع استئصػػاؽبا أو تغيَتىػػا لكنَّهػػا َك ُمنَػت ربػػت سػػيف القهػػر ،وحػػُت وجػػدت
فرصػػة للظهػػور اجمل ػ ّدد مل تػػًتدد يف اغتنامهػػا لػػتعلن أهنػػا كانػػت أقػػوى مػػن تلػػك النظريَّػػات الػػيت
زعموا أهنا نظريّات خال .
ماذا عن أمتنا؟

إف شعوب أمتنا يف صبلتها تصػنَّف فيمػا يعػرؼ بػػ"العامل الثالػث" علػى تفػاوت ؿبػدود يف
تلػػك الثالثيَّػػة .واألزمػػات واؼبآسػػي الػػيت تػػرزح ربتهػػا سبثػػل ضػػعف مػػا جيتػػاح عػػامل اليػػوـ مػػن مػ ٍ
ػآس
وأزمػػات ،ذلػػك أهنػػا تػػرزح ربػػت مشػػكالت عػػامل مػػا قبػػل الصػػناعة الػػيت ترجػػع إىل م ػا يع ػػرؼ
بػ"التخلّف" فهي أكثر شعوب العامل زبلفاً دبعايَت التقدـ الصػناعي والتقػٍت والعلمػي والتنمػوي.
كما أهنا مل تنس نصيبها من أزماهتا اػباصة هبا اليت ربدرت إليها من ماضيها وبعض اعبوانب
الس ػػلبية م ػػن تراثه ػػا .ومل خيف ػػف م ػػن وط ػػأة تل ػػك األزم ػػات ماض ػػيها اجملي ػػد وال كوهن ػػا ص ػػانعة
اغبض ػػارات اإلنس ػػانية التارخيي ػػة يف وادي الراف ػػدين ووادي الني ػػل وب ػػالد الش ػػاـ والص ػػُت واؽبن ػػد
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وفػارس والػػيمن .وأهنػا – بعػػد اإلسػػالـ – قػد قػػدمت حضػارة كػػاف ؽبػػا أثرىػا اغبميػػد يف تسػػديد
مسَتة البشرية ،وإرساء الدعائم اليت مهدت ؽبذه اغبضارة اليت صارت تعرؼ بػ"الغربية".
إننا نقوؽبا وكلنا حسرة :إف أمتنا يف حالة سبات عميق مل تستيقظ منو بعػد ،ومل تسػلك
للنه ػػوض س ػػبيالً ،وال ت ػ ػزاؿ ع ػػاجزة ع ػػن الفع ػػل ،وتع ػػيش حال ػػة "ردود األفع ػػاؿ" الناصب ػػة ع ػػن
الصػػدمات الػػيت تصػػنعها وتبلورىػػا اغبضػػارة القائمػػة ،األوربيّػػة – األمريكيػػة ،ومل ترتػػق بعػػد إىل
حالػػة "الفعػػل" إذ مل تتػػوافر فيهػػا شػػروط الفعػػل بعػػد ،ففقػػدت الفاعليّػػة .وقياداهتػػا -دبسػػتوياهتا
اؼبختلفة -أفرزهتا تلك الصدمات :فكانت قشرة أو فئة أو طبقة فوقية صغَتة توزعت وانتمػت
إىل اػبيارات الغربيَّة يف اػبػال يف خارطتهػا العامػة :فكػاف منهػا اللِّيػربايل واؼباركس ّػي والرأظبػايل
الدكتاتوري.
اغبزي ،وكذلك
اكي و
ّ
االنقالي العسكري ،أو االنقالي ّ
ّ
والثوري واالشًت ّ
فكانػػت تلػػك اػبيػػارات منبتَّػػة منقطعػػة زادت يف أزمػػات األمػػة ،فهػػي مل تنبػػع مػػن تفاعػػل
مبدع مع قضايا األمػة .وجػل مػا حػدث يف داخػل تلػك اجملتمعػات ،وانبثػق عنهػا ،مل يكػن مػن
الفاعلي ػػة حبي ػػث ي ػػؤدي إىل تط ػػوير طبيع ػػي فيه ػػا فبقي ػػت ح ػػىت الي ػػوـ يف افتق ػػار ش ػػديد للقواع ػػد
الفكريّػ ػػة واالجتماعيّػ ػػة واالقتصػ ػػاديّة لتسػ ػػتند إليهػ ػػا وتبلػ ػػور ذبارهبػ ػػا ،وتفجػ ػػر طاقاهتػ ػػا ،وتنمػ ػػي
أفكارىا ،وتنتقل هبا إىل حالة اإلبداع الضروريَّة أليَّة هنضة.
وقػػد عانػػت ؾبتمعاتنػػا – وال ت ػزاؿ تعػػاين  -مػػن التنػػاقض اغب ػػاد بػػُت القػػيم الغربيػػة ال ػػيت
أفرزهتػػا اغبضػػارة الغربيَّػػة اؼبهيمنػػة ،وعملػػت النخػػب الفوقيّػػة اغباكمػة واؼبسػػاعدة ؽبػػا علػػى غرسػػها
وتبنِّيهػػا وفرضػػها مػػن عػ ٍػل علػػى ؾبتمعاتنػػا( )2وبػػُت مػػؤثِّرات وبقايػػا األنسػػاؽ اغبضػػارية اؼبغػػايرة،
اؼبتأصػػلة يف ثقافتهػػا ،حبيػػث صػػارت ثقافػػة وأعراف ػاً وتقاليػػد
واؼبوروثػػات اإليديولوجيَّػػة واإلدراكيّػػة ّ
ل ػػيس م ػػن اليس ػػَت عل ػػى ش ػػعب مفارقته ػػا ب ػػاألوامر واإلج ػ ػراءات الفوقيَّ ػػة ،وى ػػم ُي ػػاولوف اآلف
اسػػتيعاب األمػػة واحتواءىػػا يف إطػػار "العوؼبػػة" اؼبعاصػػرة ليفرض ػوا عليهػػا خيػػارات اػبػػال وفػػق
مقػػاييس ومواصػػفات ىػػذه العوؼبػػة اؼبعاصػػرة الػػيت تقودىػػا أمريكػػا ،وذلػػك بعػػد أف فرض ػوا عليهػػا
عوؼب ػ ػػة س ػ ػػابقة قادى ػ ػػا االس ػ ػػتعمار األوري التقلي ػ ػػدي فأدخل ػ ػػت إليه ػ ػػا ليربالي ػ ػػة زائف ػ ػػة انته ػ ػػت

 2إف عمليات "التحديث" يف ؾبتمعنا كانت وسائل تدمَت لبناىا التحتية ،وبعض اؼبتبقي لديها من قيم موروثة ،وفشلها
مل يعػد ُيتػاج إىل دليػل ،وىػذه –وحػدىا – ربتػاج إىل صبلػة مػػن الدراسػات لتكشػف عمػا غبػق باألمػة مػن خسػائر وآثػػار
خطَتة نتيجة تلك العمليات التحديثية اؼبرذبلة.
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بػػدكتاتوريات األح ػزاب والعسػػكر والقبائػػل والطوائػػف .وأضػػفت شػػرعيّة زائفػػة علػػى التعس ػف
واالضطهاد بألوانو اؼبختلفة.
العولمة وما تعنيو:

إف "العوؼب ػػة" اؼبعاص ػػرة وإف ب ػػدت كم ػػا ل ػػو كان ػػت عوؼب ػػة اقتص ػػادية فق ػػط – لكنَّه ػػا -يف
مؤسس ػػاتو الدوليّ ػػة سياس ػػيّاً
ػاؼبي ل ػػو ّ
الواق ػػع تع ػػٍت – ى ػػذه اؼب ػػرة -االس ػػتتباع واإلغب ػػاؽ بنظ ػػاـ ع ػ ّ
اؼبؤسسػػات الدينيَّػػة كػػذلك .وقػػد منحػػت ىػػذه
واقتصػػاديّاً وأمنيّػاً وتربويّػاً وفكريػّػا وحضػػاريّاً بػػل و َّ
اؼبؤسس ػػات تفويض ػاً تام ػاً بتغي ػػَت ق ػػيم الع ػػامل
اؼبؤسس ػػات للعوؼب ػػة ش ػػرعيَّتها ،وأخ ػػذت م ػػن ى ػػذه َّ
َّ
ونظم ػػو وقيادات ػػو ،ب ػػل ص ػػارت ى ػػذه اؼبؤسس ػػات أداهت ػػا ووس ػػيلتها يف إح ػػداث تل ػػك التغيػ ػَتات
القسريّة.
ومل تعػػد "العوؼبػػة اؼبعاصػػرة" تقبػػل مػػن اآلخ ػرين ؾبػػرد القبػػوؿ هبػػا ،أو االنفتػػاح عليهػػا ،مث
االقتصادي معها ،لكنّها تصر على أف تعيد تشكيل أنظمة الشعوب واألمم األخػرى
التداخل
ّ
علػػى صػػورهتا ،وتلحقهػػا هبػػا إغباق ػاً عضػػوياً ليكػػوف "االسػػتتباع" عضػػويّاً كػػامالً غػػَت منقػػو ال
اغبضاري .وعمليّات االستتباع
الفٍت و
االقتصادي و
السياسي و
يفرؽ فيو بُت
ّ
ّ
التعليمي و ّ
الثقايف و ّ
ّ
ّ
ػاري ال ت ػػرحم ،وال تغ ػػادر ص ػػغَتة وال كب ػػَتة م ػػن موروث ػػات الش ػػعوب اغبض ػػاريّة
ػايف واغبض ػ ّ
الثق ػ ّ
واؼبعرفيّػػة إال قامػػت بتفكيكهػػا ،خاصػػة تلػػك اؼبوروثػػات الػػيت تقػػرر قيػػادة العوؼبػػة َّأهنػػا قػػد تشػػكل
عقبات ردبا ربػوؿ دوف تقبػل ىػذه الشػعوب لعمليػات االنػدماج يف العوؼبػة ،ويػتم ىػذا االحتػواء
بعملي ػات جراحيػػة كبػػَتة أو بسػػيطة تػػدعى "عملي ػات ص ػراع اغبضػػارات أو صػػدامها" ومنطػػق
صػػداـ اغبضػػارات أو ص ػراعها ال يفػػرؽ بػػُت حضػػارة غائبػػة وحضػػارة قائمػػة مػػا داـ ؽبػػا بشػػر ال
يزالوف يعلنوف االنتماء إليها .ويتضػافر مػع صػراع أو صػداـ اغبضػارات أطروحػات أخػرى فرعيػة
ايل ؽبػ ػػذه
كثػ ػػَتة نعايشػ ػػها اليػ ػػوـ يف كػ ػػل أكبػ ػػاء العػ ػػامل ،وسػ ػػيؤدي ذلػ ػػك كلػ ػػو إىل احت ػ ػواء لي ػ ػرب ّ
()3
اغبضارات والثقافات وشعوهبا؛ وذلك ألف منطق اللّيربالية جعلها تؤمن َّ
بأهنا "هناية التاري "
االرتداد إلى الموروث:

 3أيّ :أهنػػا وصػػلت أعلػػى مسػػتوى ميكػػن لإلنسػػاف أف يصػػلو ،فلػػن جيػػد التػػاري مػػا يسػػجلو بعػػد ذلػػك .وراجػػع موســوعة
اليهود واليهودية ( )333-333/1وتأمل يف اؽبامش ( )13من ىذه الدراسة.
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واػبط ػػر ال ػػداىم – اآلف  -أف ش ػػعوبنا مل تع ػػد سبل ػػك س ػػوى تراثه ػػا وموروثه ػػا اغبض ػػاري
والديٍت اؼبنحدر إليهػا مػن أسػالفها ،وىػو الػًتاث الػذي صػاغو األسػالؼ بطرائػق إدراؾ ومعرفػة
خاصػػة عائػػدة إىل اؼبكونػػات التارخييَّػػة لػػذلك اؼبػػوروث ،وىػػو يف سػػائر األحػواؿ لػػو وعليػػو ،وىنػػا
مكم ػػن اػبط ػػر إذ س ػػتجد األم ػػة نفس ػػها مس ػػوقة دوف اختي ػػار لالحتم ػػاء دبوروثاهت ػػا اغبض ػػاريَّة
واؼبذىبيَّة والثقافيَّة واأليديولوجيَّة دفاعػاً عػن الػنفس ،ودوف سبييػز أو نقػد أو ذبديػد أو سبحػيص،
تعصػب ؼبوروثاهتػا بػاغبق وغػَته ،وىػذه اغبالػة ذبعلهػا يف نظػر
األمة يف حالػة ُّ
وىنا سوؼ تدخل َّ
العوؼبة أكثر تطرفاً وأصولية أو إرىابية إف أمكن ىذا من وجهة نظرىم ىم.
أمػػا مػػن وجهػػة نظرنػػا فػػإف اػبطػػر يف ذلػػك االرتػػداد غػػَت اؼبػػنظَّم إىل اؼباضػػي ىػػو يف أنّػػو
سيحمل شعوبنا يف رجعتهػا ىػذه إىل اؼبػوروث علػى التوقػف عػن اؼبراجعػة وذبميػد سػائر حػواس
النقد ووسػائلو – إف وجػدت – وتوقيػف أيّػة فبارسػات ذبديديػة داخليػة – إف وجػدت -إذ ال
صوت يعلو حينئذ على صوت معركػة الػدفاع عػن الػنفس :فتصػبح ؿبػاوالت "التجديػد النػوعي
الػػداخلي" علػػى ضػػعفها وقلتهػػا بدعػػة مػػن البػػدع أو تواطػػأ مػػع قيػػادة العوؼبػػة ،ويف أقػػل األحػواؿ
تبعيَّػػة واستحس ػػانا لب ػػدائل العوؼب ػػة :وتفق ػػد الش ػػعوب آن ػػذاؾ الق ػػدرة عل ػػى التميي ػػز ب ػػُت عناص ػػر
اػبارجي فتدخل حالة "الفتنة اليت تذر اغبليم حَتاف".
الداخلي ،وقوى اؽبجوـ
التحصن
ُّ
ّ
ّ
وىكذا تبدو مشكلة "اػبال اإلنساين" أزمػة مسػتفحلة وشػاملة للمتقػدـ وللمتخلػف،
فللتقػػدـ أزماتػػو وللتخلػػف أزماتػػو كػػذلك .ويسػػتوي يف العجػػز عػػن ربقيػػق "اػبػػال اإلنسػػاين"
الفريقاف الفاعل واؼبنفعل.

فهل يكون الحل علمياً؟
الشػػك أف العلػػم قػػد تقػػدـ كث ػَتاً ،وتطػػور وارتػػاد آفاق ػاً ذبػػاوزت الطمػػوح اإلنسػػاين ،وقػػد
أصػػبح علػػى مشػػارؼ اكتشػػاؼ "الكونيَّػػة" بكينونتهػػا وعناصػػرىا ،والشػػك أف "الكونيػػة" ربمػػل
اغبػػل ،لكػػن البيئػػة الغربيػػة األمريكيػػة واألوربيػػة الػػيت يعػػيش العلػػم ويتطػػور فيهػػا ويف مؤسسػػاهتا مل
سبكنػػو مػػن الكشػػف عػػن القيمػػة الكونيَّػػة لإلنسػػاف ،والقيمػػة اإلؽبيػػة للوجػػود يف تطورىػػا العلم ػ ّي
اؼبعريف.
و ّ
الفكري و ّ
والّالىوت مل ميارس ذبديداً نوعيّاً ِّ
ميكنو من اؼبساعدة على ذلك ،واإلسالـ مل يكتشػفوه
بعػػد إال مػػن خػػالؿ أنظمػػة مهًتئػػة ،وأمثػػاؿ ابػػن الدف وجػػوف ؿبمػػد وصػػداـ ومػػن إلػػيهم ،وال
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يزالػ ػػوف يتعايشػ ػػوف مػ ػػع تػ ػػاري اؼبسػ ػػلمُت أثنػ ػػاء اغبػ ػػروب الصػ ػػليبَّية ،وحػ ػػروب الدولػ ػػة العثمانيَّػ ػػة
واألن ػػدلس ،ويقيس ػػوف اإلس ػػالـ عل ػػى ذل ػػك .وحاض ػػر الع ػػامل اإلس ػػالمي مل ي ػػتمكن ومل يس ػػمح
ػدي" وال ميلػك القػدرة علػى ذلػك .وقػد ال
ألسباب كثَتة بصػياغة "اػبطػاب اإلسػالمي التجدي ّ
ػوعي ،ف ػػال غراب ػػة أف يلج ػػأ العدي ػػد م ػػن
ي ػػرى الكث ػػَت م ػػن ال ػػدعاة ض ػػرورة ل ػػذلك التجدي ػػد الن ػ ّ
ال ّالىػػوتيُت يف الغػػرب إىل الػػًتويج للعػػودة الثانيػػة للسػػيد اؼبسػػيح ،وقػػد ُيػػدد بعضػػهم سػػنة سػػبع
بعػد األلفػػُت موعػػداً لنزولػػو ،أو مػػا بػػُت سػػبع وتسػػع احتياطػاً لينتهػػي التػػاري (بػػاؼبخلص واألبنػػاء
الػػذين ُيػػبهم) .يف حػػُت يسػػود شػػعور يف بعػػض األوسػػاط اإلسػػالمية (بػػأف اؼبهػػدي قػػد أطػػل
موعد ظهوره) ،وأف ذلك قد يكػوف عػاـ 2001ـ ( ،)4وىكػذا تتعاضػد وتتظػاىر اؼبتػداخالت
الّالىوتيَّ ػػة ب ػػُت اؼبتخصص ػػُت يف األدي ػػاف عل ػػى ت ػػدعيم وتعزي ػػز أفك ػػار مش ػػًتكة يف اعب ػػذور وإف
اختلفت يف اؼبظاىر واالنعكاسات والتأثَتات.
أين األمن والخالص؟

لق ػػد تب ػػُت فب ػػا ق ػػدمنا أف الع ػػامل – كلّػػو – الي ػػوـ يبح ػػث ع ػػن "اػب ػػال الكل ػ ّػي" ،وى ػػذا
"اػبػػال الكل ػ ّػي" يتع ػػذر أف ت ػػأة ب ػػو القوميّػػة العنص ػريّة أو الطبقيّػػة أو اغبزبيّػػة أو الطائفيَّػػة أو
اؼبتعص ػػبة أو الليرباليّػػة ،أو اعبدليَّػػة اؼباديّػػة والص ػراع الطبق ػػي واغبتمي ػػات
اإلقليميّػػة أو الّالىوتيّػػة ّ
أحادي ذاةّ التكوين .وال ميكػن أف تػأة بػو "الدميقراطيَّػة" و
حصري أو
أي طرح
ٍّ
ّ
التارخييّة ،أو ّ
"العوؼبة" يف طرحها اغبػايل :فالوضػع العػاؼبي الػراىن ال ميكػن أف يتقبػل إال حلػوالً وبػدائل قػادرة
علػى تقػػدمي نفسػػها عاؼبيّػاً؛ حبيػػث ال يكػػوف طػرؼ يفػػرض ،وطػػرؼ عليػو أف يتقبػػل ويسػػتجيب.
ويف الوقت نفسو تكوف قادرة على اسػتيعاب وذبػاوز فلسػفات األرض ومناىجهػا كافَّػة ،ولػيس
ىناؾ مصدر غَت القرآف الكرمي احملفوظ ،اؼبكنوف ،اؽبادي لليت ىي أقػوـ يسػتطيع ربقيػق ىػذين
ػريف ،وقدراتػو اؽبائلػة
البعدين – معاً -أعٍت عاؼبيَّة اغبلوؿ والبدائل واؼبعاعبات ومشوليَّة اؼبػنهج اؼبع ّ
على التصديق واؽبيمنة واالستيعاب والتجاوز.
ف ػػالقرآف خبصائص ػػو – وال مص ػػدر س ػ ػواه – يس ػػتطيع أف يقػ ػػوـ بالتص ػػديق واؼبراجع ػػة مث
اؽبيمنة على سائر اؼبناىج اؼبطروحة ،وإعادة صياغاهتا ضمن منهجو الكوين .والقرآف – وحده
4
ػفي" باعتبػاره اؼبتلقػي ؽبػذا "اؼبفربكػاف
ص
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ّ
الباطل" واسم "اؼبهدي" باعتباره من ترجم معانيو .وتأمل ىامش ( )13يف ىذه الدراسة.
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– وبتصديقو وىيمنتو قادر على استيعاب تلػك اؼبنػاىج وإصػالحها وتنقيتهػا وترقيتهػا مث ذبػاوز
ػاي .فػػالقرآف ىػػو األقػػدر علػػى أف يعػػات القػػرآف دبنهجيتػػو القائمػػة
ػلي منػو واالحتفػػاظ باإلجيػ ّ
السػ ّ
على "اعبمع بُت القراءتُت"( )5مشكالت الوجود اإلنساين وأزماتو الفكريَّة واغبضػاريَّة ،ويػُدخل
الناس حالة السلم كافَّة.
اؼبطهروف ىم الذين امتحن اهلل قلوهبم
إف القرآف ﴿ َّال يَ َم ُّ
سوُ إَِّال ال ُْمطَ َّه ُرو َن﴾ (الواقعة )67:و ّ
اى َما إَِّال
للتقوى ،وعهد اهلل ال ينالو الظاؼبوف ،والسماوات واألرض ما خلقا باطالً ﴿ َما َخلَ ْقنَ ُ
ْح ّْق َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُى ْم َال يَـ ْعلَ ُمو َن﴾ (الدخان ،)93:واإلنساف بالغاً ما بلغ فإف خلق
بِال َ
السماو ِ
ض أَ ْكبَـ ُر ِم ْن َخل ِْق الن ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َّاس
السماوات واألرض أكرب من خلقو﴿ :لَ َخل ُ
ْق َّ َ َ
َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمون﴾ (غافر .)76:وليعطينا القرآف بعضو ال بد أف نعطيو
نفوسنا وعقولنا وقلوبنا كلَّها ،وال بد من ربقيق عدة أمور سبهيدية قبل الولوج إىل رحابو:
األول :ذبريد وتنقية معارؼ وحيو من سائر آثػار النسػبيَّة البشػريَّة الػيت أحاطػت دبطلقػو،
وحجبػػت أن ػواره ،وأخضػػعتو لوعيهػػا الػػذاة ،وحكمػػت عليػػو بتارخيانيّتهػػاَّ ،
وحكمػػت دبحكمػػو
ّ
ػوي .ف ػػإذا مل قب ػػرد "آي ػػات ال ػػذكر
أي ػػديولوجيَّاهتا وثقافاهت ػػا وأعرافه ػػا وتقالي ػػدىا ،وقاموس ػػها اللُّغ ػ ّ

اغبكيم" من ذلك – كلو – وإذا مل نعد قراءتو بنور القراءتُت اؼبػذكورتُت يف بدايػة نزولػو وأوائػل
ِ
ك الَّ ِذي َخلَ َق * َخلَ َق ِْ
ْـرأْ
اس ِم َربّْ َ
آياتو ،قاؿ (تبارؾ وتعػاىل) ﴿:اقـ َْرأْ بِ ْ
نسا َن م ْـن َعلَ ٍـق * اقـ َ
اإل َ
ك ْاألَ ْك َرُم * الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم * َعلَّ َم ِْ
نسا َن َما لَ ْـم يَـ ْعلَ ْـم﴾ (العلـق .)7-6ويف إطػار
َوَربُّ َ
اإل َ

وحدت ػػو البنائيَّ ػة .فإنن ػػا ل ػػن ن ػػتمكن م ػػن فهم ػػو معرفيّ ػاً ،ول ػػن ن ػػتمكن م ػػن ربلي ػػل آيات ػػو وتثويرى ػػا
واس ػ ػػتنطاقها ،وإذا مل نص ػ ػػل ؽب ػ ػػذا فل ػ ػػن نس ػ ػػتطيع أف نس ػ ػػتوعب ب ػ ػػو من ػ ػػاىج العل ػ ػػوـ اؼبعاص ػ ػػرة
ونتجاوزى ػػا ،حبي ػػث ن ػػتمكن م ػػن إع ػػادة فهمه ػػا وتوظيفه ػػا يف إط ػػار "الكونيَّ ػػة"؛ ألف ذل ػػك –
وحػػده -الػػذي سيسػػاعدنا علػػى إعػػادة بنػػاء العقػػل اإلنسػػاين وصػػياغتو انطالق ػاً مػػن :التوحيػػد
والتزكية والعمراف صياغة كونيَّة إؽبيَّة.
الثــاني :االلتػزاـ باألمانػػة مػػع القػػرآف فكريّػاً ونفسػػيّاً فػػال نػػدخل إىل عػػامل القػػرآف حبثػاً عػػن

ش ػواىد ألفكػػار بنيناىػػا بعيػػداً عنػػو ،ومبػػادئ وضػػعناىا خارجػػو؛ ألف اؼبطلػػوب أف نبػػدأ حركػػة
التغيَت بالقرآف من داخػل الػنفس ،فػإذا هتيػأت الػنفس وانفعلػت بػو انعكػس اسػتعدادىا وهتيؤىػا
 5سنأة على تفصيلها يف اغبلقة الثانية من ىذه السلسلة.
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وانفعاؽبا باإلصالح على ما حوؽبا ،مث تنداح دوائر اإلصالح – آنذاؾ – استعداداً وهتيئاً على
ػاعي ،وذلػػك أقػػوى بكثػػَت مػػن مشػػاريع إصػػالحات فكػػر النهضػػة يف هنايػػات القػػرف
مسػػتوى صبػ ّ
التاسع عشر وبدايات القرف العشرين ،وإف كاف فكر النهضة اجتهاداً صدر من أىلو .كمػا َّ
أف
مػػا نػػدعوا إليػػو أعمػػق مػػن ربػػوالت األفكػػار الثوريّػػة ،وأكثػػر فاعليّػػة مػػن سػػائر التنظيمػػات الػػيت
قامت أو تقاـ على أساسها.
العددي والًتكيز عليو،
أما ما درج عليو اؼبعاصروف من اإلسالميَُّت من االىتماـ باغبشد
ّ
الكمػػي دوف فكػػر قػػرآينّ ،ودوف مػػنهج قػػرآينّ صػػارـ كػػذلك ،والتصػػرؼ
واالذبػػاه كبػػو التجميػػع َّ
بعيػػدا عػػن منطلقػػات التغيػػَت مػػن داخػػل الػػنفس ،فػػإف مػػا يفعلػػوف ال يعػػدو أف يكػػوف مشػػروعاً
سياسػػيّاً قػػد يػػؤدي يف حالػػة قباحػػو إىل تس ػلّ ٍط فئػػة أو وصػػوؽبا إىل سػػلطة يف قطػػر ّمػػا كليّ ػاً أو
جزئيّاً ،لكن ذلك لن يؤدي إىل تغيَت بالقرآف ؼبػا يف الػنفس واجملتمػع وجهػاد بػو .واهلل ال يعطػي
عه ػػده للظ ػػاؼبُت ،وال لل ػػذين يري ػػدوف علػ ػواً يف األرض وفس ػػاداً ،أو أولئ ػػك ال ػػذين يتك ػػربوف يف
ف
َصـ ِر ُ
األرض بغػػَت اغبػػق ،إذ أف مػػآؿ ىػػؤالء اػبضػػوع إىل سػنَّة "الصػػرؼ عػػن آيػػات اهلل" ﴿ َسأ ْ
ِ َّ ِ
ين يَـتَ َكبَّـ ُرو َن فِي األ َْر ِ
ْح ّْق َوإِن يَـ َرْواْ ُك َّل آيٍَة الَّ يُـ ْؤِمنُواْ بِ َها َوإِن يَـ َرْواْ
ض بِغَْي ِر ال َ
َع ْن آيَات َي الذ َ
َّخـ ُذوهُ سـبِيالً وإِن ي ــرواْ سـبِيل الْغَـ ّْـي يـت ِ
الر ْدـ ِـد الَ يـت ِ
ِ
ـك بِـأَنَّـ ُه ْم َكـ َّـذبُواْ
يل ُّ
َّخـ ُذوهُ َسـبِيالً ذَلِـ َ
َ
َ
َ َ َ َْ َ َ
َسـب َ
ِِ
ِ ِ
ين﴾ (األعــراف )642:وأعمػػاؿ ىػػؤالء الغػػافلُت عػػن آيػػات اهلل ال
بآيَاتنَــا َوَكــانُواْ َع ْنـ َهــا غَــافل َ
قيمػػة ؽبػػا وال أثػػر يف بنػػاء العم ػراف ،أو صػػناعة التػػاري إال اآلثػػار السػػلبية ،فهػػي أعمػػاؿ حكػػم
التامة ،وبفقداهنا أليَّػة آثػار عمرانيَّػة إذ ىػي كسػراب بقيعػة ُيسػبو الظمػآف
عليها بعدـ الفاعليَّة َّ
ماءً ،كما َّأهنا أعماؿ ؿبكوـ عليها باغببوط.
الثالث :الدخوؿ إليػو بعػد فهػم "األزمػة" وإدراؾ أبعادىػا – كلّهػا  -واإلؼبػاـ بتعقيػداهتا،

واإلمياف بقدرة القرآف اجمليد على إجياد حل مناسب ؽبا ،وأف ال مصدر غَت القرآف يستطيع أف
يقػػدـ العػػالج الشػػايف فيه ػا؛ ولػػذلك فالبػػد مػػن االطِّػراح علػػى أعتػػاب القػػرآف اطِّػراح اؼبفتقػػر،
لتجرده من كل طوؿ وحوؿ للخروج من أزمتو إال باهلل (تعاىل) وكلماتو.
اؼبدرؾ ُّ
لألمة اؼبنطلق اليت يراد ؽبا أف تكوف
لألمة القطب أو َّ
الرابع :إدراؾ "اػبصائص الذاتيَّة" َّ

ميداف اإلصالح والتغيَت األوؿ ،وقاعدة االنطػالؽ باذبػاه "العػامل والعاؼبيَّػة" ويف اغبالػة الػيت كبػن
األمػػة اؼبسػػلمة -والعػػرب يف موقػػع القلػػب منهػػا  -مػػا دامػػت مل زبضػػع
فيهػػا فػػإف "اؼبنطلػػق" ىػػو َّ
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بعد لسنَّة "االستبداؿ" بإجياد َّأمة مسلمة بديلة عنها .وخصائص اؼبسلم الذاتيَّة  -اليت غرسها
اإلس ػػالـ في ػػو  -ى ػػي اػبص ػػائص ال ػػيت الب ػػد أف تظه ػػر يف ؿب ػػيط األم ػػة ،وتتح ػػوؿ إىل ثقاف ػػات
وأعراؼ سائدة وجزء من اؽبُِويَّة.
َّ
إف خطػػاب اإلصػػالح والتغيػػَت الػػذي جػػرى تكػػوين اؼبسػػلم دبقتضػػاه خطػػاب قػػرآينُّ ،فهػػو
يتَّجػػو بشػػكل مباشػػر ىػػادؼ إىل اإلنسػػاف يف كينونتػػو الكاملػػة عق ػالً ونفسػاً ووجػػداناً وعاطف ػةً،
األمػة مػن غػَت اكبػراؼ كبػو عػرؽ أو
فهو خطاب ال بد أف يبدأ باإلنساف ذاتو ونفسو يف إطػار َّ
طبقة أو الىوت أو مػا إليهػاَّ ،
فإهنػا – كلّهػا – تتنػا مػع مكونػات ىػذا اإلنسػاف وخصائصػو،
وال ميكػن ألي نػوع مػػن أنػواع اػبطػػاب األخػرى الػيت سبػػت صػياغاهتا قػػدمياً أو حػديثاً يف أمريكػػا
وأوربػػا وروسػػيا والصػػُت وسػواىا أف تشػ َّػكل منظومػػة دوافػػع الفاعليَّػػة لػػدى ىػػذا اإلنسػػاف اؼبسػػلم،
لعجزىا عن مالمسة خصائصو الذاتيّة وذلك قدره.
إف قبػػاح تلػػك اػبطابػػات اؼبغػػايرة يف تشػػكيل الػػدوافع لػػدى األمػػم األخػػرى ،وإحػػداث
التغيػَت فيهػػا ال يقػوـ دلػػيالً ضػد مػػا ذكرنػا ،بػػل قػد يعػػزز مػا ذىبنػػا إليػو .فلكػػل َّأمػة خصائصػػها،
ومفاتيح التغيَت القادرة على مالمسة ىذه اػبصائص.

خطابات التغيير األخرى:
ولقػػد شػػكل خطػػاب التغيػػَت الطبقػ ّػي ؾبموعػػة الػػدوافع الػػيت انتهػػت بػػالثورة الفرنسػػية عػػاـ
()1373ـ .ورب ػػت ت ػػأثَت ذل ػػك اػبط ػػاب الطبق ػ ّػي – والث ػػورات الطبقيَّ ػػة ال ػػيت قبم ػػت عن ػػو –
ربققػت الثػورة البلشػػفية يف روسػيا عػػاـ ()1713ـ .وبتػأثَت اػبطػػاب العرق ّػي قامػػت النازيػة عػػاـ
()1733ـ يف أؼباني ػػا .وباػبط ػػاب الّالى ػػوة تأسس ػػت البابويَّػػة .وخبط ػػاب اؼب ػػزج ب ػػُت الالّى ػػوة
تأسسػ ػػت دولػ ػػة إس ػ ػرائيل .لكػ ػػن ىػ ػػذه اػبطابػ ػػات بسػ ػػائر صػ ػػيغها وبكػ ػػل
ػري العرقػ ػ ّػي َّ
والعنصػ ػ ّ
التعديالت اليت أدخلت عليها مل تصنع ما اسػتعَت منهػا يف الواقػع اإلسػالمي ويف الواقػع العػري
منػػو بالػػذات ولػػن تصػػنع إال مزيػػداً مػػن ُّ
التفكػػك والتشػػرذـ والسػػلبيَّة والًتاجػػع ،واؼبراكمػػة علػػى
رصيد التجارب الفاشلة.
وعلػػى ذلػػك فإنَّنػػا حباجػػة ألف نػػوقن هبػػذه اغبقيقػػة ،وأف قبعػػل منهػػا أمػراً بػػديهيّاً شػػائعاً يف
أوساط األمة ،وأف ال منل التأكيد عليها حىت تستقر يف العقوؿ والقلوب والنفوس ،وتنطلق هبا
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األمػػة – كلّهػػا -لتحػػدث حالػػة االسػػتعداد
األلسػػنة واألقػػالـ لتصػػبح تيػػاراً أو روح ػاً يسػػري يف ّ
للنهوض ،والتهيؤ لقبوؿ "اغبل القرآينّ".
األمة القطب بمجموعها وبخصائصها :
َّ

األمػػة الشػػاىدة معػػامل تطبيقػػو وتنفيػػذه
إف "خطػػاب اإلصػػالح القػػرآينّ" خطػػاب تشػػكل َّ
األمػة الشػاىدة القطػب الػيت
وربقيقو وتثبيتو يف الواقع  -بعد خػا النبيػُت الشػاىد والشػهيدَّ .-
"ال ذبتمػػع علػػى ضػػاللة" و"ال ذبتمػػع علػػى خطػػأ" فهػػي ليسػػت حزبػاً وال صباعػػة وال حركػػة وال
طائفة وال صبعيّة وال فرقة ناجية،وال ىيئة وصاية ،وال ىيئة أمر باؼبعروؼ وهنػي عػن اؼبنكػر ،وال
مرجعيَّ ػػة ،وال قاع ػػدة ،وال ىيئ ػػة كب ػػار علم ػػاء مهم ػػا ك ػػربوا ،وال ؾبموع ػػة اجمل ػػالس واجمل ػػامع ،وال
األمػػة –
الطائفػػة اؼبنصػػورة ،وال منظمػػة اؼب ػؤسبر اإلسػػالمي ،وال جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ،بػػل ىػػي َّ
كلّهػػا  -باعتبارىػػا أمػػة وبوصػػفها ّأمػػة دوف افتئػػات أو مصػػادرة عليهػػا،أو حػػديث عنهػػا بالنيابػػة
ومقوماهتػا الفكريّػة ،وشخصػيَّتها اؼبتميػزة .وأرجػو
والوكالةّ .إهنا األمة القطب خبصائصها الذاتيَّة ّ
التجمعات وتسريح سائر الدعاة ،وإهناء
أف ال يذىب َوْىم أحد إىل أنٍت أدعو إىل إلغاء سائر ُّ
اؼبؤسسػػات( ،حػػىت ينتشػػر الػػوعي لػػدى األمػػة – كلهػػا – بفضػػل ق ػراءة القػػرآف
خػػدمات سػػائر ّ
اجمليػػد لتقػػوـ قومػػة رجػػل واحػػد فتحػػدث النهضػػة ،ويتحقػػق التغيػػَت) لكنَّػػٍت قصػػدت أنَّػػو البػػد
ػبطػػاب اإلصػػالح والتغيػػَت ؽبػػذه األمػػة أف يالحػػظ خصػػائص التكػػوين عنػػدما يصػػوغ خطػػاب
التجديد والتغيَت.
فما ىي أىم خصائص التكوين؟:

وتتلخص بػ"وحدة اؼبرجعيَّة"
إ ّف القرآف اجمليد قد أخذ بأيدينا إىل أىم خصائص التكوين
ّ
ػاعي اؼبؤك ػػد الص ػػارـ" هب ػػذين األمػ ػرين
"إجي ػػاد األم ػػة الواح ػػدة اؼبتآلف ػػة القل ػػوب" و"االلتػ ػزاـ اعبم ػ ّ
"وإجيػ ػػاد آليّػ ػػة السػ ػػتمرار ذلػ ػػك" ،وىػ ػػي" :األمػ ػػر بػ ػػاؼبعروؼ والنهػ ػػي عػ ػػن اؼبنكػ ػػر" بش ػ ػروطهما
ومواصفاهتما ومستوياهتما .قاؿ (تبارؾ وتعاىل)﴿ :وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل اللّ ِـو َج ِم ًيعـا َوالَ تَـ َف َّرقُـواْ
َ
َصــبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِـ ِـو إِ ْخ َوانًــا
َواذْ ُكـ ُـرواْ نِ ْع َم ـةَ اللّـ ِـو َعلَـ ْـي ُك ْم إِ ْذ ُكنــتُ ْم أَ ْع ـ َدا فَـأَلَّ َ
ف بَـ ْـي َن قُـلُــوبِ ُك ْم فَأ ْ
ك يُـبَـيّْ ُن اللّوُ لَ ُك ْم آيَاتِِو لَ َعلَّ ُك ْـم تَـ ْهتَـ ُدو َن
َوُكنتُ ْم َعلَ َى َد َفا ُح ْف َرةٍ ّْم َن النَّا ِر فَأَن َق َذ ُكم ّْم ْنـ َها َك َذلِ َ
ْخيـ ِر ويـأْمرو َن بِـالْمعر ِ
ِ
ـك
وف َويَـ ْنـ َه ْـو َن َعـ ِن ال ُْمن َكـ ِر َوأ ُْولَئِ َ
َ ُْ
* َولْتَ ُكن ّْمـن ُك ْم أ َُّمـةٌ يَـ ْدعُو َن إلَـى ال َ ْ َ َ ُ ُ
ِ
َّ ِ
ـك
ـات َوأ ُْولَئِ َ
ين تَـ َف َّرقُواْ َوا ْختَـلَ ُفواْ ِمن بَـ ْع ِد َما َجـا ُى ُم الْبَـيّْـنَ ُ
ُى ُم ال ُْم ْفل ُحو َن * َوالَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
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ِ
ـيم﴾ (آل عمــران )607-601:فػػاألمر باالعتصػػاـ حببػػل اهلل صبيعػاً ،ونبػػذ
لَ ُهـ ْـم َع ـ َذ ٌ
اب َع ـ ٌ
لألم ػة – كلَّهػػا – ال يسػػتثٍت فػػرداً منهػػا حبػػاؿ ،ويف
التفػػرؽ واالخػػتالؼ صبيع ػاً خطػػاب شػػامل َّ

ذلك ربديد للمرجعيَّة الواحدة من ناحية ،وبناء لضػمَت االلتػزاـ اعبمع ّػي الشػامل – مػن ناحيػة
أخػػرى – جبميػػع قضػػايا األمػػة ويف ضػػمائر أبنائهػػا كافَّػػة ،وتأكيػػد علػػى ضػػرورة اإلرادة اعبماعيَّػػة
الشاملة يف قلوب أبنائها صبيعاً لتكوف أمة ،ولتبقى أو تستمر أمة قائمة ،وىذه األمور الثالثة:
(ربديد اؼبرجعية بالقرآف ،والتأكيد الدائم على ضرورة االلتزاـ هبا ،وبناء ضمَت االلتػزاـ اعبمع ّػي
يف ضػػمائر أبنائهػػا كافػػة ،وإجيػػاد وترسػػي اإلرادة اعبماعيَّػػة الشػػاملة يف قلػػوب أبنػػاء األمػػة كافػػة
وصػيانة ذلػك -كلّػو – بآليػة األمػر بػػاؼبعروؼ والنهػي عػن اؼبنكػر) تػؤدي – كلهػا – إىل ربديػػد
األمػػة – كلّهػػا – أال وىػػي األخػػوة ،وبيػػاف الوسػػيلة الػػيت أدت إىل ذلػػك وىػػي
الرابطػػة بػػُت أبنػػاء َّ
أي ض ػػعف أو اكب ػراؼ أو إخ ػػالؿ دبفه ػػوـ األخ ػػوة
"الت ػػأليف ب ػػُت القل ػػوب" والتأكي ػػد عل ػػى أف َّ
وىيمنت ػػو عل ػػى العالق ػػة ب ػػُت اؼبس ػػلمُت ،أو ذب ػػاوز وس ػػيلتو األس ػػاس ودعامت ػػو الك ػػربى أال وى ػػي
األمػة ،والػدخوؿ يف حالػة العػداوة وبلػوغ شػفا
"التأليف بُت القلوب" يعٍت إهناء الػروابط داخػل ّ
حفرة من النار مث السقوط فيها والعياذ باهلل.
فما الذي يستلزمو ذلك؟

إف ذل ػػك يس ػػتلزـ أف ت ػػتمخض األرك ػػاف ال ػػيت ذكرن ػػا "وح ػػدة اؼبرجعيَّػػة" وتأكي ػػد "االلت ػزاـ
األمػػة ،وتشػػكيل الضػػمَت اؼبتػػابع لػػذلك ،و"ربقيػػق اإلرادة اعبمعيَّػػة" وربقيػػق
اعبمعػ ّػي" بقضػػايا َّ
األمػػة،
"التػػأليف بػػُت القلػػوب" للوصػػوؿ إىل حالػػة "األخػػوة" تػػتمخض مػػن أف تنبثػػق َّأمػػة مػػن َّ
األمػػة كلهػػا ،وتضػػع يف َّ
مقدمػػة أولويَّاهتػػا بعػػد أف تتحقػػق ىػػذه األركػػاف
حبيػػث تكػػوف بعػػد ذلػػك َّ
باألمػػة – كلَّهػػا -حالػػة ذبعلهػػا قػػادرة علػػى فبارسػػة دورىػػا يف اػبالفػػة والشػػهود
فيهػػا ،أف تبلػػغ َّ
والعمراف آنذاؾ.
لألم ػػة ،ألهن ػػا منه ػػا ،فتبق ػػى األم ػػة ى ػػي الكي ػػاف
األم ػػة تتح ػػرؾ ب ػػاإلرادة اعبمعيَّ ػػة َّ
فه ػػذه َّ
األساس ،ال اغبزب وال التنظيم وال اعبماعة وال الطائفة ،وال اؼبذىب وال اإلقليم؛ ولػذلك قػاؿ
(تبػػارؾ وتعػػاىل)﴿ :ولْــت ُكن ّْمــن ُكم أ َُّمـةٌ يـ ْدعُو َن إِلَــى الْ َخيـ ِر ويـأْمرو َن بِــالْمعر ِ
وف َويَـ ْنـ َهـ ْـو َن َعـ ِن
ََ
ْ َ
َ ُْ
ْ ََ ُُ
اػبَتة ،اؼبتحلية بكػل ىػذه
األمة َّ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾ (آل عمران )604:فهذه َّ
ال ُْمن َك ِر َوأ ُْولَئِ َ
األمػػة طليعػػة ؽبػػا ،للتفاعػػل معهػػا ،ومػػن التزامهػػا
األمػػة ،ملتصػػق هبػػاَّ ،
تكونػػو ّ
الصػػفات جػػزء مػػن ّ
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األمة .تستمد شرعيَّتها ووجودىػا ،فهػي مثػل أعضػاء اعبسػم الواحػد أو كريَّػات الػدـ
خبصائص ّ
تؤدي أدوراىا يف التحاـ تاـ باعبسم ،ودوف انفصػاؿ عنػو :فاعبسػم – كلّػو  -ىػو الػذي ُيمػل
ؽبػػا اغبيػػاة ،وميػػدىا باغبيويػَّػة ،وىػػي تػػؤدي أدوارىػػا فيػػو ،ومػػن خػػالؿ مػػا ينتجػػو ذلػػك اعبسػػم ؽبػػا،
فهما شيء واحد ال انفصاـ ؽبما.
األمػػة الػػيت تتكػػوف منَّػػا بإرادتنػػا اعبمعيّػػة ،وباختيارنػػا اغبػػر تتجسػػد أحيانػاً يف شػػكل
وىػػذه َّ
نظػػاـ ،وأحيانػاً يف شػػكل تنظػػيم وأيّػاً كػػاف األمػػر فلػػيس مػػن حػػق النظػػاـ ،أو التنظػػيم أف يتكػػوف
خارج األمة ،أو ينفصل عنهػا قبػل التكػوين أو بعػده ،أو يتجاىػل أيػّاً مػن األركػاف الػيت جػاءت
هبػ ػػا آيػ ػػة "االعتصػ ػػاـ حببػ ػػل اهلل"؛ فػ ػػإف ىػ ػػو فعػ ػػل فسػ ػػيخلق حالػ ػػة عػ ػػداء ويػ ػػؤدي إىل التف ػ ػػرؽ
واالخػػتالؼ ،وكػػل مػػا خيلػػق أيّػاً مػػن ىػػاتُت اغبػػالتُت مرفػػوض ومػػردود ،ولػػن يػػؤدي إىل ربقيػػق
اؽبدؼ.
األمة بين جور الن م وافتئات التن يمات:

من اؼبؤسف أف نرى أمتنا بعد أف طاؿ عليها األمد ،وغابت عنها ىذه القواعػد تعػيش
بُت حاليت استالب قد أوكلتها إىل نظاـ يستلبها ويستعبدىا ويستبد هبا ،أو إىل تنظيم يفتػات
ميزقها ويفرض نفسو عليهػا ناطقػاً باظبهػا أحيانػاً أو فبػثّالً ؽبػا أحيانػاً ،دوف أي تشػاور
عليها ،و َّ
أو رجػػوع إليهػػا؛ فكأهنػػا تتذبػػذب بػػُت جػػور النظػػاـ واسػػتبداده ،وبػػُت تفرقػػة التنظػػيم وتصػػنيفو
وسبزيقو ؽبا ،واستعالئو عليها ،فتستجَت بأحدمها من اآلخر ولساف حاؽبا يقوؿ:
واؼبستجَت بعمرو عند كربتو *** كاؼبستجَت من الرمضاء بالنار
األمػػة،
وال خػػروج مػػن ىػػذه الدوامػػة إالّ بػػأف يكػػوف كػػل مػػن النظػػاـ والتنظػػيم متالضبػاً مػػع ّ
ملتصػػقاً هبػػا ،وليكتسػػب كػػل منهمػػا الفاعليَّػػة والشػػرعيَّة جيػػب ويتحػػتم أف يكػػوف َّأمػػة يف داخػػل
أي منهما خارجها ،وال يتخلق دبعزؿ عنهػا ،وال يتجػاوز
األمة ،و ّأمة من ذات َّ
األمة ،ال يوجد ُّ
ّ
ومكوناتػػو ،وال يتجاىػػل "جدليّػػة" ذلػػك التػػاري وىػػو يتحػػرؾ لتغيػػَت مػػا فيهػػا وإصػػالح
تارخيهػػا ّ
لألمػة بالنظػاـ ،أو يتجػو
أحواؽبا ،بأف ينصرؼ إىل تكريس النظاـ وضبايتو فيتحوؿ إىل مسػتلب َّ
إىل اغبػ ػػزب أو إىل التنظػ ػػيم فيتحػ ػػوؿ إىل مف ػ ػ ّػرؽ ؽبػ ػػا ،فػ ػػارض نفس ػ ػػو عليهػ ػػا ،فيثػ ػػَت الع ػ ػػداء يف
صفوفها ،واالختالؼ والتفرؽ بُت أبنائها .ويوجد حاالت الصراع الداخلي بُت فصائلها.
منكم ال عليكم:
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إف األنظمة اؼبستبدة – يف ـبتلف أقطػار أمتنػا اؼبسػلمة وأقاليمهػا مل تأخػذ بقولػو (تبػارؾ

وتع ػػاىل)َ ﴿ :ولْـ ــتَ ُكن ّْمـ ــن ُك ْم ( ﴾ ...آل عمـ ــران )401:فتحول ػػت إىل "عل ػػيكم" فص ػػارت

متسػلّطة علينػػا ،مسػػتبدة يف شػػؤوننا مفتاتػػة علينػػا ،مسػػتلبة إلرادتنػػا تسػػتمد شػػرعيّة وجودىػػا مػػن
األمػػة ،أو عجزىػػا عػػن إدراؾ
خارجنػػا ،تسػػوغ ذلػػك لنفسػػها بشػػىت اؼبسػػوغات ،ومنهػػا :قصػػور ّ
مصاغبها!! وما مػن أمػة ؾبتمعػة إال وىػي أعقػل وأحكػم مػن أىػل االسػتبداد فيهػا مهمػا بلغػت
درج ػػات تعلّمه ػػم أو ذك ػػائهم أو ت ػػدريبهم ،ف ػػالزعيم اؼبس ػػتبد ميك ػػن أف يض ػػل ويش ػػقى وخيطػ ػ
األمػػة إذا اجتمعػػت كلمتهػػا ،وسبتَّػػع أبناؤىػػا حبقػػوقهم ،واسػػًتدوا إنسػػانيّتهم ومارسػوا
وجيهػػل ،أمػػا َّ
حريّاهتم فمهما أخطأت فلن ذبتمع على اػبطأ ،ومهما اكبرفت فلن ذبتمع على ضاللة.
لكن قيادات النظم اؼبتجاىلة لػ "منكم" واؼبتسلطة "عليكم" وكذلك التنظيمات ترى يف
األمػػة أسػوأ مػػا فيهػػا فتسػػتعلي عليهػػا ،وتسػػتكرب ،مث تسػػتلب إرادهتػػا ،وتسػػتمرئ الطغيػػاف عليهػػا
أي منهمػا خبػَت
فتصبح األمة – آنذاؾ – غثاء كغثاء السيل تلعن حاكميها ويلعنوهنا وال يػأة ُّ
توجو .ويستعُت كل منها على اآلخر ،ويستقوى عليو باآلخرين.
أينما ّ
االستبداد ال يأتي بخير:

إف "العبوديػػة" رتبػػة شػػرؼ حػػُت زبػػتص بػػاهلل (تعػػاىل) ّأمػػا حػػُت تصػػرؼ إىل غػػَته فهػػي
مذلة وىواف وصغار فهي – آنذاؾ  -أحط درؾ ينحدر اإلنساف فيو.
ولقػػد ىفػػا "حكػػيم الشػػرؽ" صبػػاؿ الػػدين األفغػػاين – رضبػػو اهلل" -وىف ػوات الكبػػار علػػى
أقدارىم" ،وذلك حُت قاؿ" :إف ىذه األمػة "اؼبسػلمة" ال تصػلح إال دبسػتبد عػادؿ" ولػو تأمػل
رضب ػػو اهلل قول ػػو (تع ػػاىل)َ ﴿ :ك ـ َّـال إِ َّن ِْ
اسـ ـتَـغْنَى﴾ (العل ــق)6-2:
نس ــا َن لَيَطْغَ ــى * أَن َّرآهُ ْ
اإل َ

فإمػا عػدؿ
ألدرؾ أف "العدؿ و "االسػتبداد" نقيضػاف ال جيتمعػاف يف رجػل أو نظػاـ ،أو تنظػيم َّ
وشػػورى فينتفػػي االسػػتبداد ،وإمػػا اسػػتبداد واسػػتعالء ،فتنتفػػي الشػػورى ،وخيتفػػي العػػدؿ .وتظهػػر
األمة اليت تطاوع على ذلك َّأمة ناكثة لعهدىا ،مًتاجعػة عػن قوؽبػا
عبودية اإلنساف لإلنساف .و َّ
َخ ـ َذ ربُّـ َ ِ
آد َم ِمــن
ـك مــن بَنِــي َ
"بلػػى شػػهدنا" ناقضػػة لعػػروة مػػن أىػػم عػػرى "التوحيػػد" ﴿ َوإِ ْذ أ َ َ
ـت بِ َـربّْ ُك ْم قَـالُواْ بَـلَـى َدـ ِه ْدنَا أَن تَـ ُقولُـواْ يَـ ْـوَم
ظُ ُهوِرِى ْم ذُ ّْريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْد َه َد ُى ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس َ
ِِ
ِ ِ
ين﴾ (األعــراف .)666:ومسػػتقيلة مػػن مهمػػة االسػػتخالؼ
الْقيَ َامــة إِنَّــا ُكنَّــا َعـ ْـن َى ـ َذا غَــافل َ
ك لِلْمالَئِ َك ِة إِنّْي ج ِ
اع ٌل فِي األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً قَالُواْ أَتَ ْج َع ُل فِ َيها َمن يُـ ْف ِسـ ُد فِ َيهـا
﴿ َوإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
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ِ ِ
ـال إِنّْــي أَ ْعلَـ ُـم َم ــا الَ تَـ ْعلَ ُم ــو َن﴾
ـك قَـ َ
ّْس لَـ َ
َويَ ْسـ ِـف ُ
ك ال ــد َ
سـ ـبّْ َُ ب َح ْمــد َل َونُـ َق ــد ُ
ّْما َونَ ْح ـ ُـن نُ َ
ض وال ِ
ِ
ْجبَ ِ
ـال
ْـنَا ْاأل ََمانَـةَ َعلَـى َّ
(البقرة .)10:وىي خائنة لألمانػة ﴿إِنَّـا َع َر ْ
الس َـم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
فَـ ـ ـأَبَـ ْي َن أَن يَ ْح ِم ْلنَـ َهـ ـ ــا َوأَ ْدـ ـ ـ َف ْق َن ِم ْنـ َهـ ـ ــا َو َح َملَ َهــ ــا ِْ
ـوال﴾
وم ـ ــا َج ُهـ ـ ـ ً
نسـ ـ ــا ُن إِنَّــ ــوُ َكـ ـ ــا َن ظَلُ ً
اإل َ
(األحزاب.)66:
ِ
س ُـن َع َم ًـال
وراسبة يف اختبار االبتالء ﴿الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ْحيَـاةَ ليَْبـلُ َـوُك ْم أَيُّ ُك ْـم أ ْ
ت َوال َ
َح َ
ور﴾ (الملك .)6:ومتخليػة عػن عبػادة اهلل إىل عبػادة العبػاد ﴿ َويَـ ْعبُـ ُدو َن ِمـن
َو ُى َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
ُد ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ِربُواْ
ض َد ْيئًا َوالَ يَ ْستَ ِطيعُو َن * فَالَ تَ ْ
ون اللّ ِو َما الَ يَ ْملِ ُ
ك لَ ُه ْم ِرْزقًا ّْم َن َّ َ َ
ب اللّـوُ َمـثَالً َع ْبـ ًدا َّم ْملُوًكـا الَّ يَـ ْق ِـد ُر َعلَـى
لِلّ ِو األ َْمثَ َ
ال إِ َّن اللّوَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن * َ
ْ َر َ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ْح ْمـ ُد لِلّ ِـو بَ ْـل
سـنًا فَـ ُه َـو يُنف ُـق م ْنـوُ س ِّـرا َو َج ْه ًـرا َى ْـل يَ ْسـتَـ ُوو َن ال َ
َد ْي َوَمن َّرَزقـْنَاهُ منَّا ِرْزقًا َح َ
َحـ ُد ُى َما أَبْ َكـ ُـم الَ يَـ ْقـ ِـد ُر َعلَـ َـى َدـ ْـي ٍ َو ُىـ َـو
أَ ْكثَـ ُـرُى ْم الَ يَـ ْعلَ ُمــو َن * َو َ
ْـ َـر َ
ب اللّــوُ َمــثَالً َّر ُجلَـ ْـي ِن أ َ
َكلّّ َعلَى موالهُ أَيْـنَما يـو ّْجهوُّ الَ يـأ ِ
ْت بِ َخ ْيـ ٍر َى ْـل يَ ْسـتَ ِوي ُى َـو َوَمـن يَـأ ُْم ُر بِال َْعـ ْد ِل َو ُى َـو َعلَـى
َ
َْ
َ َُ
صر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍ
يم﴾ (النحل.)62-61:
َ
األمػػة حػػُت تتقبػػل حالػػة االسػػتالب الطػػاغوةّ،
فكػػل ىػػذه االكبرافػػات شبػػرة ألزمػػة تصػػيب َّ
توجػو ال تػأة خبػَت ،كػل علػى أولئػك
سواء أكاف من نظاـ أو تنظيم فهي بكماء خرساء أينمػا َّ
الذين استلبوىا ،غثاءُ كغثاء السيل.
لقد توىم فرعوف أنّو إلو حُت طغى واستمرأ الطغياف ،وطاوعتو صباىَت شعبو اؼبخدوعػة،
اؼبسػػتذلّة اؼبخلِػػدة إىل األرض ،فلبَّ ػوا نػػداءه ،فحشػػرىم ،وإذ رأى كػػل تلػػك اعبمػػاىَت األصػػفار
الصػػغار حولػػو انتشػػى ،وأسػػكره خضػػوعها "...فانطلقػػت منػػو الكلمػػة الوقحػػة اؼبتطاولػػة ،اؼبليئػػة
ب ػػالغرور واعبهال ػة..﴿ :أَنَــا َربُّ ُك ـ ُـم ْاألَ ْعلَ ــى﴾ (النازعـ ـات )64:قاؽب ػػا الطاغي ػػة ـب ػػدوعاً بغفل ػػة
صبػػاىَته وإذعاهنػػا ،وانقيادىػػا .فمػػا خيػػدع الطغػػاة شػػيء مثػػل مػػا زبػػدعهم غفلػػة اعبمػػاىَت وذلتهػػا
وطاعتها وانقيادىا .وما الطاغية إالّ فرد ال ميلك يف اغبقيقػة قػوة وال سػلطاناً إّمنػا ىػي اعبمػاىَت
الغافلة الذلوؿ ،سبطي لو ظهرىػا فَتكػب! وسبػد لػو أعناقهػا! فيجػر! وربػٌت لػو رؤوسػها فيسػتعلي!
وتتنازؿ لو عن حقها يف العزة والكرامة فيطغى.
واعبمػػاىَت تفع ػػل ىػػذا ـبدوع ػػة مػػن جه ػػة ،وخائف ػػة مػػن جه ػػة أخػػرى؛ وى ػػذا اػب ػػوؼ ال
ينبعث إالّ من الوىم ،فالطاغية – وىو فرد -ال ميكن أف يكوف أقوى من اؼباليُت واأللوؼ لو
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ّأهنػا شػػعرت بإنسػػانيّتها وكرامتهػػا وعزهتػػا وحريَّتهػػا .وكػػل فػرد فيهػػا ىػػو كػػفء للطاغيػػة مػػن ناحيػػة
القوة ،ولكن الطاغية خيدعها فيومهها أنّو ميلك ؽبا شيئاً! وىو ال ميلك لنفسو شػيئاً .ومػا ميكػن
أف يطغػػى فػػرد يف َّأمػػة كرميػػة أبػػداً .ومػػا ميكػػن أف يطغػػى فػػرد يف ّأمػػة رشػػيدة أبػػداً ،ومػػا ميكػػن أف
يطغى فرد يف ّأمػة تعػرؼ رَّهبػا ،وتػؤمن بػو ،وتوحػده ،وتػأع أف تتعبّػد لواحػد مػن خلقػو ال ميلػك
()6
ؽبا ضراً وال رشداً"....
روى لن ػػا وزي ػػر أوق ػػاؼ أح ػػد اؼبس ػػتبدين أف س ػػيده س ػػألو م ػػرة إف ك ػػاف فب ػػن ذب ػػب عل ػػيهم
الزكاة؟ وبعد سلسلة من األلقاب قاؿ لو وزيره "نعم" :ذبب الزكػاة علػى مػن ميلكػوف النصػاب،
وسػػيادتكم مػػنهم "فأجػػاب السػػيد الػرئيس" أال تػػرى أنػػٍت أطعػػم الشػػعب كلػػو ،وأوفػػر لػػو الػػدواء
والكساء والتعليم والنقل ،أال يعػد ىػذا أكثػر مػن الزكػاة بالنسػبة يل؟ فبهػت الػوزير ودعػا للسػيد
الػرئيس وانصػػرؼ .وىػػذا الػرئيس كػػاف قبػػل الرئاسػػة معػػدماً عالػػة ،ومػػن أسػػرة معدمػػة جعػػل رزقػػو
مربوطػ ػاً دبسدس ػػو يبت ػػز ب ػػو الض ػػعفاء ويس ػػلبهم أمػ ػواؽبم ،إىل أف ب ػػدأ الت ػػدرج يف س ػػالمل اغب ػػزب
والسػػلطة فاسػػتلب اغبػػزب واغتصػػب السػػلطة فأصػػبح مػػاؿ الشػػعب كلػػو مالػػو الشخصػػي ،وكأنػّػو
رأى يف شػػعبو أولئػػك الضػػعفاء الػػذين كػػاف يسػػلب مػػا معهػػم مػػن نقػػود ،ويضػرهبم وينصػػرؼ دبػػا
معهم على أنَّو مالو وحاللو ماداـ آؿ إليو ولو باالغتصاب!!
أفيسػػتغرب – بعػػد ذلػػك – أف ينهػػار ىػػذا الشػػعب اؼبسػػتلب أمػػاـ أعدائػػو ولسػػاف حالػػو
اعباىلي:
يقوؿ ما قالو الشاعر
ّ
ال أذود الطَت عن شج ٍر **** قد بلوت اؼبر من شبره
وحُت تفقد األمة ثقتها بالنظاـ ،وتنهار اعبسور بينها وبينو ،يربز فيهػا االسػتعداد لقبػوؿ
البػػدائل إف وجػػدت ،وىنػػا يػػأة التنظػػيم ،ويطػػرح نفسػػو بػػديالً بػػُت يػػدي الشػػعب ،ويطػػرح مػػن
الشػػعارات مػػا خيلػػب األلبػػاب ،ويسػػوؽ انتقػػادات كثػػَتة للنظػػاـ ،ويؤكػػد بأنػَّػو "مػػنكم وإلػػيكم"،
فإذا ما منحت األمة التنظيم شيئاً من ثقتها سرعاف ما تربز روح "عليكم" للتعبَت عن التسلُّط
والوصاية واالمتياز وروح االستعالء ،وكػأف صػفات النظػاـ تتلػبس بػالتنظيم ،بػل تنمػو فيػو وىنػا
ينبّو القرآف الكرمي إىل ىذه اغبالة فيقوؿ (تبارؾ وتعػاىل)َ ﴿ :وِم َن الن ِ
ك قَـ ْولُوُ فِـي
َّاس َمن يُـ ْع ِجبُ َ
ال ِ
ِ
ِ
ِ
صـ ِـام * َوإِذَا تَ ـ َـولَّى َسـ َـعى فِــي
ْحيَــاة الـ ُّـدنْـيَا َويُ ْش ـ ِه ُد اللّــوَ َعلَــى َمــا فــي قَـ ْلبِــو َو ُىـ َـو أَلَـ ُّـد الْخ َ
َ
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ـب ال َفسـ َ ِ ِ
ِ
األ َْر ِ
ـل لَــوُ اتَّـ ِـق
ْحـ ْـر َ
ض لِيُـ ْف ِسـ َد فِيِ َهــا َويُـ ْهلِـ َ
ـك ال َ
ث َوالن ْ
ـل َواللّــوُ الَ يُحـ ُّ َ
ـاد * َوإ َذا قيـ َ
َّسـ َ
ِ ِ
ـاد * َوِمـ َـن النَّـ ِ
اللّــوَ أ َ
َّم َولَبِـ ْئ َ ال ِْم َهـ ُ
ســوُ
ـاس َمــن يَ ْش ـ ِري نَـ ْف َ
َخ َذتْــوُ الْعـ َّـزةُ بــا ِإلَْ ِم فَ َح ْســبُوُ َج َه ـن ُ
َّ ِ
ات اللّ ِو واللّوُ رُؤ ٌ ِ ِ ِ
ْ ِ
السـل ِْم َكآفَّـةً َوالَ
آمنُـواْ ا ْد ُخلُـواْ فِـي ّْ
ابْتِغَا َم ْر َ
ين َ
َ َ
وف بالْعبَاد * يَاأَيُّـ َها الذ َ
ات َّ ِ
تَـتَّبِعواْ ُخطُو ِ
ين﴾ (.)606-604
ُ
الش ْيطَان إِنَّوُ لَ ُك ْم َع ُد ّّو ُّمبِ ٌ
َ
ولتدخل األمة يف حالة السلم البد ؽبا من ذباوز -أي أف تتجاوز كل ما يثَت عداءًا بُت
أبنائهػػا سػػاب ًقا أو الحق ػاً ،وكػػل مػػا يثػػَت اختالف ػاً بػػُت فصػػائلها .فػػالتنظيم الػػذي ال تتجسػػد فيػػو
روح "منكم" بكل اؼبعػاين الػيت ذكرناىػا فإنػو سػيكوف مصػدر اخػتالؼ ،ومصػدر تف ُّػرؽ ،يسػوغ
لنفس ػػو االس ػػتعالء واالفتئ ػػات عل ػػى األم ػػة ،وق ػػد يل ػػوي أعن ػػاؽ النص ػػو  ،وينح ػػرؼ باػبط ػػاب
ليػػدعم سياسػػاتو اؼبنبثقػػة مػػن روح "علػػيكم" وتصػػبح األمػػة أو الشػػعوب بػػُت مطرقػػة اسػػتالب
النظم وسنداف استالب التنظيم.

االستقوا بالخارج:

األمة نسوا اهلل فأنساىم أنفسهم ،وأومههم شياطينُهم أ ّف
إ ّف بعض اغب ّكاـ من أبناء ىذه ّ
بعيدا عن ّأمتهم،
أمنهم وأمن نظمهم ،وخالصهم وخال نظمهم ،يف خارج بلداهنمً ،
لألجني كل ما كاف ُيلم بو؛ لقد كانوا يتسابقوف إلرضائو
فاستقووا هبم على ّأمتهم ،ون ّفذوا
ّ
يتومهوف أنّو جيب أف يفعلوه ،فيح ّققونو لو قبل أف يطلبو ،حىت إذا مل تعد بو إليهم
فينفذوف ما ّ
حاجة ألقى هبم كما يُلقي بعقب سجارة غَت مأسوؼ عليهم .ومع أ ّف ىذه اغبالة قد صارت
ظاىرة مطّردة منعكسة يف كل من ىؤالء لكن مل ذبد الح ًقا منهم قد اتعظ بسابق ،ال يف
الوى ُم يستبُّد بأنّو ـبتلف ولديو مناعة فبا حدث
القدمي وال يف اغبديث ،بل يأة ّ
الالحق و َ
لغَته.
ولو علم ىؤالء أ ّف اػبارج واعبهات اػبارجية ليست مؤسسات خَتيّة ،وال صبعيات تطوعيّة،
نذرت نفسها -أمواؽبا وجهودىا -غبماية الضعفاء واؼبظلومُت واؼبضطهدين ،بل ىي دوؿ
ومنظمات كربى مليئة باؼبطامع ،مشحونة بالطموحات ،تسعى إىل ربقيق مصاغبها وخدمة
أىدافها ،وال ترى يف عمليات االستقواء هبا واالستنصار إال مداخل سهلة تفسح ؽبا اجملاؿ
كاألمة اؼبسلمة
لتحقيق تلك اؼبطامع والطموحات ،والتاري حافل باألمثلة على ذلك ،و ّأمة ّ
توحد كلمتها
يف عظمتها واتساعها وتارخيها وتنوع شعوهبا ومواردىا -إف مل تستطع أف ّ21

موحدا فال أقل من أف تشكل مؤسسات ومنظمات ووسائل تستطيع أف تُعُت
وتُشكل كيانًا ً
شعوهبا وأبناءىا على معاعبة مشكالهتم وذباوز أزماهتم ،واػبروج من اؼبآزؽ اليت قد يسقطوف
فيها نتيجة بغي اػبلطاء بعضهم على بعض« ،وإف اػبلطاء ليبغي بعضهم على بعض إال من
لفض اؼبنازعات ،ومؤسسات ؼبعاعبة
األمة اؼبسلمة أقامت لنفسها آليات ّ
رحم اهلل» ،فليت ّ
االختالفات اليت تُعد من األمور الطبيعية حىت يف داخل األسرة الواحدة ،فال بد من ؿبكمة
إسالميّة عٌْليا تتوىل معاعبة القضايا اليت ميكن أف تتأزـ وتتحوؿ إىل مشكالت إذا مل ذبد َم ْن
أوال بأوؿ ،وكذلك تفعيل اؼبنظمات اإلقليميّة واإلسالميّة لتحقيق ىذه األغراض،
يُعاعبها ً
وؿباصرة اؼبنازعات واؼبشكالت .واهلل اؼبوفق...
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