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من الدستور اإللهي
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ٱّلل ِبأَف َٰ َو ِه ِهم َو َيأبَى َ
ورهُۥ َولَو ك َِر َه
ور َ ِ
ٱّللُ ِإ َ اّل أَن يُتِ َم نُ َ
{ي ُِريدُونَ أَن يُط ِفوا نُ َ
َٰ
ِين ُك ِل ِۦه
ق ِليُظ ِه َرهُۥ َ
ِي أَر َ
ع َلى ٱلد ِ
س َل َرسُولَهۥُ ِبٱل ُهد ََٰى َود ِ
ِين ٱل َح ِ
ٱل َك ِف ُرونَ ُ 32ه َو ٱلَذ ا

َولَو ك َِر َه ٱل ُمش ِر ُكونَ } [التوبة.]33 ،32 :
{ َو َّل يَ َزالُونَ يُ َٰقَتِلُونَ ُكم َحت َ َٰى يَ ُردُّو ُكم عَن دِينِ ُكم ِإ ِن ٱست َ َٰ َطعُوا} [البقرة.]217 :
ص َىر َٰى َحت َ َٰىى تَت َ ِبى َ ِملَىتَهُم قُىل إِ َن ُهىدَى َ
ٱّللِ ُه َىو
{ َولَن تَرض ََٰىى عَنى َ ٱليَهُىودُ َو َّل ٱلنَ َٰ َ
ٱل ُهد ََٰى َولَئِ ِن ٱتَبَعتَ أَه َواا َء ُهم بَعدَ ٱلَذِي َجا ا َءكَ ِمىنَ ٱل ِعل ِىم َمىا َلى َ ِمىنَ َ
ٱّللِ ِمىن َو ِلى َو َّل

نَ ِصير} [البقرة.]120 :

***
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أعداء الحل اإلسالمي

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمددد فى،ددس ،فسددالر عهددس رسدده ال د ن اصددط،س ،فعهددس هدداحمهم محمددد
المجتبس ،فعهس آل فصحب مصابيح الهدى ،فىل من بهم اقتدى فاهتدى.
أما بعد ...
فه ا هو الجزء الرابع فاألهير مدن سهسدهة «حتميدة الحدل اإلسدالمي» الد
صدر الجزء األفل منها سنة  .1971ثم صدر الجزء الثدايي «الحدل اإلسدالمي
فر ضدددة فردددرفرة» سدددنة 1974فالجدددزء الثالددد «بيايدددال الحدددل اإلسدددالمي
ددرا ،فصددددر هددد ا
فشددبهال المتريدددربين فالعهمدددايين »سدددنة  ،1987فتددرهر ىثيد ص
الجزء «أعداء الحل اإلسالمي» سنة  2000في هتار القدرن العشدر ن .أ بعدد
ثالثة عشر عا صما من صدفر الجزء الثال .
فالعجيددف فددي ه د ا األمددر أيددي حددين عدددل الددس مه،دداحي فأرددابير  -فمددا
أىثرها  -فجدل الكتاب عند شب مكتمل اال من فصل فاحدد ،فهدو مدا تعهد
بـ «الصهيويية» فمدوا هد ا الموردون عندد  ،بعضدها فدي الدرأه ،فبعضدها
في الطدره ،فقدد ىتبدن عدن الصدهيويية فعددفايها عهدس فهسدطين فالمقدسدال
اإلسددالمية أىثددر مددن ىتدداب ،مثددل « ره النكبددة الثاييددة» بعددد هز مددة 1967ر
ص
ففصدوال مخته،دة فدي عدد مدن الكتدف،
ف«القده قضية ىل مسدهم» مند سدنتين
فمقاالل متنوعة في عد من الصحف.
فىددان الم،تددر

أن صدددر ه د ا الجددزء الرابددع مددع الجددزء الثال د الخددا
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بالر عهس الشبهال حول الحل اإلسالمي ،أف عقب مباشدرة ،فلكدن ممدا ابتهيدن
ب د  -فبعددا االبددتالء يعمددة  -أن هنددام مواردديع آييددة حطهددف منددي لسددبف أف
ي ،فددر ن مددا ىنددن ارقصددا فيد الددس مورددون جد ددد،
آلهددر ،فح،ددر ي،سددها عهد م
ستحوذ عهس ذهني فجهد فترة من الزمن ،حتس أفرغ من .
ثم هنام أمر آهر ؤثر عهس سدير فدي الكتابدة ،فهدو «السد،ر» فقدد أعدي
أحيايصدا فدي موردون مدا ،أشددح لد عقهدي ،فأشدهر لد قهمدي ،فأفدرغ لد فقتددي،
فهندددا حتدددوار الخدددواعر ،فحتدددداعس المعدددايي ،فحسدددترجع المعهومدددال ،فحتهيدددر
المراجع ،فأبدأ عهس برىة هللا في الكتابة ،فأقطع شدو ص
عا جيددصا أ دبن ي،سدي بد ،
فأحمددد ربددي عهي د  ،ثددم ال هبد أن ددرحيني سدد،ر قددد طددول قهد ص
ديال ،فينقطددع حبددل
فكر  ،ف نقهني الس جو آهر ،فقضا ا أهدرى ،فداذا عددلن مدن سد،ر  ،لدم أجدد
المندداا الن،سددي فالعقهددي الد

عشددن فيد مددن قبددل ،فأحتددا الددس جهددد فمعايدداة

ففقن ،حتس أستعيد ما ىنن عهي من حهيؤ فحح،ز ،فقدد أشدرل عدن الموردون
الساب بموردون آهدر فلَدْحُد ن هد س السد،ر ة ،فال أ ر هدل نبتهدس اهدوايي مدن
ال نكتاب فالمصن،ين بمثل ما أيا مبتهس ب  ،أف هي بهيتي فحد ؟ أسدرل هللا العدون
من عندس.
عهس ىل حال ،لقد فرحدن بالمدا ة التدي فجددحها عندد لهد ا الجدزء ،فىريهدا
رىاز أف لقطة فجدحها ،فمدن عجابدف األقددار أن بعضدها ىتدف ممدا قدرب مدن
يحو ثالثين سنة ،فبعضها ىتف بخطوع اهوة فزمالء فضدالء لدي فدي المعهدد
الد ني الثايو فدي قطدر عنددما ىندن مدد صرا لد  .ىدايوا سداعدفيني بتبيديا مدا
أىتب بخطي الدر

فالسدر ع ،ليكتبدوس بخطدوعهم الجميهدة .فأىثدرهم قدد ايتقدل

الس رحمة هللا فأيتهز ه س ال،رصة ألذىرهم فأشكر هدم ،فأ عدو لمدن لقدس ربد
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مددنهم بددالمر،رة فالرحمددة فالررددوان مددن هللا حعددالس ،فلمددن ى دان حيصددا بددالح،
فالرعا ة فالتوفي .
فمددن هددؤالء اإلهددوة األىددابر :الشدديعلعهيوة مصددط،س عهيددوة العددالم الشدداعر
فىيل المعهد الد ني رحم هللا ،فالشيعلمحمد عهس الموافي العالم الهردو الد
ر ِّقمس من المعهد الد ني الدس حوجيد الهردة العربيدة بدوزارة التربيدة ،فقددر لد أن
صددددداب فدددددي حدددددا ث سددددديارة ،ايتهدددددس بوفاحددددد رحمددددد هللا ،فاألا الداعيدددددة
الشيعلمصددبام محمددد عبدددس ،الصددد

الددوفي ال د

فافدداس األجددل فددي الدفحددة

رحم د هللا ،فاألا العددالم الداعيددة الشدديعلعهي محمددد جمدداز ،ال د حددولس ا ارة
فالمعهمدم المتميدز
سا بكهية الشدر عة رحمد هللا،
ِّ
المعهد بعد  ،ثم عمل معي مدر ص
األستاذلرشد عبدد الرندي المصدر  ،الد

يقدل الدس حوجيد الهردة العربيدة ،ثدم

أحيل الس التقاعد ،فسافر الدس مصدر ،فدان ىدان حيصدا فدايي أسدرل هللا أن ح ،د
ف رعدداس ،فان ىددان ميتصددا فددر عوا هللا لد بددالمر،رة فالرحمددة فأن خه،د فددي أههد
ففلدس بخير .فاألستاذلأحمد محمد الصدد  ،األ دف الشداعر المعدرف ح ،د
هللا فسد هطاس.
فلقد فجددل بعدا المعهومدال قدد أصدبحن قد مدة فاجتهددل أن أحددثها مدا
استطعن ،فربما أبقين عهس بعضها ،فهيع ريي القار الكر م.
فقد أبقين عهس بعا المدا ة الموجدو ة عمددصا ،أليهدا حمثدل مرحهدة ال نبردي
أن ينسداها ،ىمددا فددي الحدد

عددن «الشدديوعية» أف «المارىسدية» فقددد ىتبددن مددا

ىتبددن عنهددا ددور ىايددن الشدديوعية ححكددم االححددا السددوفيتي ،فعددد صا مددن أقطددار
أفربا الشرقية ،فبعا البهدان اإلسالمية ،مثل الديمن الجندوبي ،فألباييدا ،فىدان
لها أيصارها من « عاة المارىسية» أف اليسار فدي ىدل مكدان فدي العدالم ،فمند
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بال يا العربية فاإلسالمية.
فلقدد حريدر الوردع اآلن ،فايهدار االححدا السدوفيتي ،فسدقن حكدم الشديوعية
فدددي رفسددديا ي،سدددها ،البهدددد األر لهشددديوعية ،ففدددي أفربدددا الشدددرقية ،فمنهدددا بدددال
اسددالمية ،مثددل «البوسددنة فالهرس د » فى د ل «ىوسددوفا» فسددقطن الشدديوعية
ضا في اليمن الجنوبي فألباييا ،فايتهن الس ير أمل في العو ة.
أ ص
فلكددن بقيددن الشدديوعية فددي بهددد ىبيددر ىالصددين ،فبقددس حكددم الشدديوعيين فددي
الجمهور ددال اإلسددالمية التددي ىايددن جددز صءا مددن االححددا السددوفيتي ،فقددد اح ،د
الرددرب فالشددرى عهددس ابقدداء الحكددم الشدديوعي فيهددا ،هشددية أن حكددون الصددحوة
اإلسالمية هي الوارثة ،فبقس ىثير من المارىسديين القددماء ددافعون ب ْجهْدد عدن
المارىسدية السدداقطة فددي بال هدا ،ف زعمددون ببجاحددة أن هد ا السددقوع ايمددا ىددان
لهتطبي  ،فليس لهن ر ة.
كويون حزبصدا قو صدا اهدل رفسديا ،فال بعدد أن
عهس أن الشيوعيين ما زالوا م
حرحي ال،رصة و صما له ا الحزب ليثف عهس الحكم ،ف متهد أزمدة السدهطة بيد د ،
فقد عا بعا األحزاب الشيوعية في أفرفبا لهحكم مرة أهرى بعد سقوع .
عددفا اب صمدا لرسدالة
من أجل ه ا ،أبقين عهدس فصدل «الشديوعية» بوصد،ها ص
اإلسالر ،فلهحل اإلسالمي.
فمثل ذلد فصدل «االسدتعمار» فقدد تدوهم بعدا النداه :أن االسدتعمار قدد
فلس عهدس ،فحمل متاع  ،فرحل الس ير رجعدة ،فالواقدع أن االسدتعمار بداى
بصددورة فأهددرى ،فلكن د

يَددر أسدداليب السددال،ة ،ف يددر شددكه القددد م ،فلددم عددد

حتا الس احتالل األر

 ،فالتحكم المباشر ،بدل بدال حكدم مدن فراء سدتار،
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بالنصابح المهزمة ،فالر بدال التدي هدي فدي حقيقتهدا أفامدر ،فاإلشدارال التدي
لها حكم العبارال ،فالتهو حال التي لها قوة التصر حال ،فربما أىثر منها.
ه ا هو ما جر عهي االستعمار الجد د ،االسدتعمار اإلمبر دالي األمر كدي
المتجبر ،المستكبر في األر

برير ح  ،ال

قول ما قال قور عا  :مدن أشدد

منا قوة؟ أف ما قال فرعون :أيا ربكم األعهس!
فلقد قهنا :ان االستعمار رير لوي ىالحربداء ،ف ريدر جهددس ىالثعبدان ،ف ريدر
دالمزفر المحتددال ،فلكن د هددو هددو ،فان
فجهد ىالممثددل القددد ر ،ف ريمددر اسددم ىد
م
يمر صورح  ،فبدمل اسم فعنواي .
فمن أسماب الجد دة الشهيرة فالمرفجة اليور «العولمة» بمعناهدا السياسدي،
فمعناها االقتصا ن ،فمعناها الثقافي.
عهس أن ه ا االستعمار قدد سدتخدر القدوة العسدكر ة عنددما ر دد ،ىمدا رأ ندا
فيددرى الددس اليددور مددن رددرب ليبيددا ،فرددرب السددو ان ،فرددرب أفرايسددتان،
فررب العراى ،ففر

الحصار عهي  ،فحجو ع شدعب  ،فاماحد أع،الد  ،لعددر

هضون هؤالء لالستعمار الجد د ،فالتمدر عهدس أفامدرس ،فلديس لمجدر عمهد
األحم ال الم باحتالل الكو ن .فقد ىان فراء ا راب باحتاللها.
بل يرى األمر كدان نشدنون لهدم مرحكدزال عسدكر ة فدي عدد مدن البهددان،
خزيددون فيهدددا معدددداحهم ،ف شددديد ون فيهدددا منشددداحهم ،ف ضدددعون عهيهدددا بعدددا
جنو هم ،ىما فدي بعدا بدال الخهديإ ،فان ىدان هد ا فدي ال داهر برردا حكدار
ه س البهدان فاح،اقهم ،فالواقع قول :اي منط القوة فالجبرفل فاالستكبار هدو
ال

فر

عهيهم أن عهنوا القبول ،أليهم ال مهكدون أمدار ال،رعدون المترلد أن
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قولوا :ال.
ص
فمكمدال
أهيرا أن كون ه ا الجزء متم صما لألجزاء الثالثة األهدرى،
فأرجو
ص
لهحقيقة التي أر ل ىشف القنان عنها لهقار المسهم ،حتدس حتضدح لد الصدورة
بكل جوايبها.
ص
أفال :مدداذا جنددن الحهددول المسددتور ة ،مددن الرددرب أف الشددرى عهددس
فيعددر
أمتنا؟.
ف عددر ثاييصددا :أن الحددل اإلسددالمي فر ضددة فرددرفرة :فر ضددة وجبهددا
الدددد ن ،فردددرفرة حتمهدددا الواقدددع ،ف عدددر معدددالم هددد ا الحدددل فشدددرفع
فهصابص فآثارس.
ف عهددم ثالثصددا :الشددبهال التددي ثيرهددا مددن ثيرهددا حددول الحددل اإلسددالمي مددن
العهمدداييين فالمتر دربين ،فأن لدددى اإلسددالر مددن البينددال مددا ،ندددها ف ددر عهيهددا
بالحجإ القاععة.
فأهيرا :من هم هصدور الحدل اإلسدالمي فأعددالس الد ن ق،دون
ف عهم رابعصا
ص
فددي فجه د  ،ف زرعددون العقبددال فددي عر قد  ،ف جتهدددفن فددي التشددو

عهي د ،

فحشو صورح  ،فالتشكي في صالحيت .
فقددد عرفنددا فددي ه د ا الجددزء هددؤالء األعددداء األساسدديين ،فهددم :االسددتعمار،
فالصهيويية ،فالشيوعية ،فالحكار المنافقون فعبيد ال،كدر الرربدي ،فالمترفدون
فالمتحههدون .فقددد ححدددثنا عددن ىدل عدددف مددن هددؤالء فدي فصددل هددا

 .فعرفنددا

لماذا عا فن الحل اإلسالمي ،فالمنهإ اإلسالمي ،فيحن يوقن أي ال بد ل عدن
هد ا الحددل ،فهددو الحددل األفل ،فالحددل األهيددر ،عهددس أن يحسددن فهمد  ،فيحسددن
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حطبيق  ،فيعدم األمة لحمل رسالت .
صددا سددحر ة ،فلدديس عمددل مددن هددالل هددوارى
فالحددل اإلسددالمي لدديس ع ص
سددماف ة ،ايمددا عمددل مددن هددالل ارا ة األمددة فقدددرحها عهددس العمددل فاإلي،دداى،
فالب ل فالعطاء ،فاستعدا ها ألن حرير ما بري،سدها حتدس ريدر هللا مدا بهدا ،ففد
القايون اإللهي ال

سجه القرآن الكدر م{ :إِ َن َ
ٱّللَ َّل يُغَ ِي ُىر َمىا ِبقَىو َحت َ َٰىى يُغَ ِي ُىروا

َما ِبأَنفُس ِِهم} [الرعد.]11 :
فالحمد هلل ص
فآهرا.
أفال
ص
الدفحة ذف الحجة ذ 420هـ
المواف ماره «آذار»  2000ر
وسف القرراف

أعداء الحل اإلسالمي

9

أعداء الحل اإلسالمي
ان الجماهير المسهمة في ىافدة بدال الشدرى اإلسدالمي حر دد الحيداة فدي دل
اإلسالر ،فححن را ة القرآن ،فحتطهع الس اليور ال

حعو في الدس اإلسدالر ،أف

عو اليها اإلسدالر .اإلسدالر النقدي مدن الزفابدد فالبددن فالشدوابف التدي ىددرل
ص،اءس ،اإلسدالر ىهد بدال ح،تيدن فال حجزبدة لتعاليمد فأحكامد  ،اإلسدالر عقيددة
فعبا ة فههقصا في حياة ال،ر  ،فشر عة حوج األسرة فححكمها ،فمنها صجدا صدب
س ُ
ىن ِمىنَ َ
ٱّللِ ِصىبغَ } [البقدرة.]138 :ف قديم
حياة المجتمع ىهها بصدبرة هللا { َو َمىن أَح َ

العالقددال السياسددية فاالقتصددا ة فاالجتماعيددة فالدفليددة عهددس أسددس القددايون
اإلسدددالمي ،فالتوجيددد اإلسدددالمي ،منها صجدددا دددن،ع فدددي الحيددداة ىههدددا مدددن رفم
اإلسالر ،ف بني حصورال األفرا فسهوىهم عهس عابم اإلسالر.
ىم يسبة الد ن ر ددفن العدو ة الدس حكدم القدرآن ،فهددى اإلسدالر؟ ان الد
عددر الشددعوب اإلسددالمية عددن ْىثْددف ،فهددالن أهههددا فددي مددديهم فقددراهم ،فددي
حيددداحهم الخاصدددة فالعامدددة ،ددددرم أن الدددد ن هدددو األمدددر األفل فدددي حيددداة هددد س
ص
الشعوب ،فأيها ال حررس باإلسالر ص
حوال.
بدال ،فال حبري عن
صددحيح أيد لددم حدددث فددي أ بهددد فددي العددالم اإلسددالمي  -باسددتثناء ا ددران -
است،تاء عهس المبدأ ال

حكم ب المسهمون ف رجعون اليد فدي شدنون حيداحهم:

أ حكمددون بمددا أيددزل هللا أف بمددا اسددتور س الحكددار مددن الرددرب فالشددرى؟ فلكددن
حدثن أشياء حشير الس احجاس األمة في مناسبال شتس.
سرررب مثهين من مصر التي دزعم زاعمدون أن شدعبها ححدول فدي فقدن
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من األفقال الس مجتمع اشتراىي!!.
المثددل األفل :ددور قددار األسددتاذ الشدديع محمددد الرزالددي فددي المددؤحمر الددوعني
لهقوى الشعبية  -ىما سمويها  -فهدو مدؤحمر ردم عددة ألدو مدن أبنداء مصدر
المنتخبين من فابدرهم فبال هدم ،بعدد أن أبعددل حكومدة الثدورة ىدل العناصدر
«الرجعية» التي نخشس منها ،أف ال نر ف فيها ،عن عر

مدا سدموس «العدزل

السياسددي» أقددول :قددار الشدديع الرزالددي فددي المددؤحمر دددعو الددس حطهيددر الددبال
فححر رهددا مددن سدديطرة االسددتعمار العسددكر  ،فذلدد بددالعو ة الددس «التربيددة
اإلسالمية» التي حصوغ األجيال الناشنة فحوجههدا ففقصدا ل،كدرة اإلسدالر ،فآ اب
اإلسددالر ،فالددس «الشددر عة اإلسددالمية» التددي حصددب ال،قدد فالقددايون فاإل ارة
فسابر التقاليد فاألفران بصبرة اإلسالر.
فماذا ىان موقف أعضاء المؤحمر مدن هد س الددعوة؟ مداذا ىدان مدوق،هم حدين
سمعوا ىهمة الرزالي ،فهدي حددعو الدس ي دار يدر الن دار الد

حتبنداس الحكومدة

التي عتهم ،فهيرل لهم ه ا المؤحمر ،فمعها سيف المعز فذهب ؟؟.
لقد هبن ال،طرة اإلسدالمية األصدهية فدي شدعف مصدر عهدس ىدل المخداف
التدددي حتدددراءى أشدددباحها فدددي مثدددل هددد ا الموقدددف فصددد ،المدددؤحمرفن لهكهمدددة
صدددا ،دددا ىثيدددر ن مدددن عبيدددد الردددرب
ددارا مخه ص
اإلسدددالمية حصددد،يقصا عدددو صال حد ص
فالشددرى ،ممددن لددم صددهموا هلل رىعددة ،فلددم صددوموا لد و صمددا ،فلددم عرفددوا عددن
اإلسالر شينصا .الههم اال منا ر في الطر

العار ،أف ذىر ال من التار ع القد م.

فمددن هددؤالء الصددح،ي المصددر المعددرف «محمددد التددابعي» ال د

ىتددف

بعدددها فددي صددحي،ة «أهبددار اليددور» قددول« :أىتددف اليددور ىال صمددا أعددر أيدد
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سيرضف الكثير ن ،فلكن ح  ،أيدا ال أ افدع هندا عدن منكدر هبيد فايمدا أ افدع
عن حر ة العقيدة التي يص عهيها مشرفن «الميثاى».
«فلقددد صدد ،أعضدداء المددؤحمر الددوعني لهقددوى الشددعبية ،صدد،قوا عددو صال
لهعبارال التي جاءل فدي مشدرفن الميثداى عدن حر دة العقيددة ،فاحترامهدا ،ثدم
عدددا ي،دددس السدددا ة أعضددداء المدددؤحمر فصددد،قوا عدددو صال ل،ضددديهة الشددديع محمدددد
الرزالددي ،فهددو قددول ىال صمدا جددافي حر ددة العقيدددة عهددس هددن مسددتقيم «فعندددما
أقول« :ص ،األعضاء» فريا أعني البية األعضاء ،فقد قدرحها بثالثة أربدان
عضوا بدالمؤحمر صد َحح لدي الدرقم فقدال :بدل حسدعة أعشدار
الحارر ن ،فلكن
ص
الحارر ن!!.
«حسددعة أعشددار أعضدداء المددؤحمر ىددايوا مددع فضدديهة األسددتاذ الرزالددي ال د
استطان أن كسبهم الدس جايبد عنددما اسدتثار يخدوة الرجولدة فديهم بحد ثد عدن
ال،تنددة التددي حمشددي فددي الشددوارن عار ددة السدديقان فالصدددر فال هددر ،فعندددما
استثار فيهم القوة الد نية بحد ثة عن فجوب ححدر م الخمدر  -مثدل المخددرال -
ففجوب الرجون الس أحكار ننا الحنيدف ،دن اإلسدالر فدي سدابر المعدامالل
فالعقوبال فأن من قتل نقتل  ...الع».
فال عنيني هنا من حسجيل ه ا الكالر المخالف صراحة لقواعدع اإلسدالر اال
ع ِّزلْن عند «العناصدر الرجعيدة»
أن  %90من أعضاء مؤحمر شعبي منتخف ن
المعاررة لسياسة الثورة  -ىايوا مع ىهمة اإلسالر ،فشر عة اإلسدالر ،فمنهدا
اإلسالر.
فاذا ىان التابعي قول في مقالت حه  :ان في البهد مهيدويين فيصدف المهيدون
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مددن المددواعنين ال د ن نتمددون الددي عقابددد نيددة أهددرى ،فكيددف ي،ددر
شر عتنا؟ ححرر عهيهم الخمر ص
مثال .فه ا منط مرفو

عهدديهم

.

ان مهيويين فيصف أف ثالثة مال دين أف أربعدة أف همسدة ال جدوز أن ححكدم
هددي عهددس سددتين مهيويصددا ،ان األقهيددة جددف أن حتبددع األىثر ددة ىمددا هددو م،هددور
الد مقراعية .فاال ىان معنس ذل  :أن األقهية ح،ر

ىتاحور ة عهس األىثر ة.

عهدددس أن اإلسدددالر حتدددرر عقابدددد األقهيدددة فشدددعابرها ،ف صدددون حرماحهدددا
فمقدساحها الخاصة ،ىما بينا ذل فدي موردع ( .)1فلديس مدن العقابدد فالشدعابر
شرب الخمر فال التعامل بالربا ،فال اباحدة الزيدس .هد ا مدع أن مدن ال،قهداء مدن
أجاز لهم شرب الخمر في قراهم فأحيابهم هاصة.
فالمثل الثايي :شبي به ا المثل .اي حص،ي عو ل حار من أعضداء االححدا
االشددتراىي المصددر فددي ددور  23وليددو سددنة  1967عندددما ححدددث الددربيس
المصر  -جمدال عبدد الناصدر  -عدن القديم الد نيدة ،بعدد هز مدة وييدو 1967
فقد سمع التص،ي ىل من فتح الم ان في حه الهيهة.
عالر دل ه ا المثل فذام؟
اي دل عهس أصالة اإلسالر فعمق في رمير جماهير الشعف ،ف دور تدام
لهشعوب است،تاء حر يز  ،سيعر

ال ن حكموا ف هموا أ منقهف نقهبون.

فاذا ىايددن الشددعوب المسددهمة فجماهيرهددا المؤمنددة حر ددد الحددل اإلسددالمي
فحن،ر من يرس فمن هم  -اذن  -ال ن ق،ون في فجد هد ا الحدل ،ف عترردون
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1اي ددر :فصددل «األقهيددال الد نيددة فالحددل اإلسددالمي» مددن ىتابنددا «بينددال الحددل اإلسددالمي»
فى ل ىتابنا « ير المسهمين في المجتمع اإلسالمي».
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سبيه ف شوشون عهي فعهس عاح بكل ما مهكون فما ستطيعون؟؟
ْمن هؤالء ال ن عا فن اإلسالر فكرة فرابطة فمنهإ حيداة ،فيعدا فن بد ل
هللا الجهيل فوى عرش! فالنبي الكر م فدي قبدرس! فأبطدال هد س األمدة فعهماءهدا
في أربعة عشر قريصا من الزمان؟! من هؤالء الد ن تحددمفن مشداعر أىثدر مدن
مهيار مسهم مت،رقين في القارال ،رفن أن أع م يعمة أيعم هللا بهدا عهديهم هدي
اإلسالر؟!
من هؤالء المعاررون في الداهل فالخار ؟ فمدا حجدتهم؟ فمدا مصدهحتهم
في محاربة ما ارحضاس هللا لعبا س المسهمين فما رري المسهمون ألي،سهم؟.
ان ه د ا البح د هددو اجابددة م،صددهة عددن ه د ا السددؤال حتددس عددر المسددهم
الواعي :من هم أيصار هللا؟ فمن هم أعداء هللا؟

***
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()1
االستعمار
لماذا يعادي اّلستعمار اإلسال ؟
عامل الخوف
عامل الحقد
عامل الجهل
عامل الطم
أساليب اّلستعمار ف الكيد لإلسال
مخاوف اّلستعمار من الصحوة اإلسالمي

***
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االستعمار
ان أفل عدف لهحدل اإلسدالمي ،فأقددر معدار

لتحكديم شدر عة اإلسدالر فدي

المجتمع ،فسيا ة فكرح عهس الحياة هو :االستعمار.
فىهمة «االستعمار» عندد حشدمل االسدتعمار الرربدي فاالسدتعمار الشدرقي
 ...فاالسددتعمار الرأسددمالي فاالسددتعمار الشدديوعي .فكددل منهددا حمددل المخالددف
فعهدوا فدي األر
فاأليياب التي مزى بها فر ست بريصدا فعددفايصا
ص

 .فال هدال

بينهما اال في العناف ن ،فان ىان االسدتعمار الثدايي أشدد فأيكدس مدن األفل ،فهدم
حدث أن هل ه ا بهدصا فهر منها ،ال بالم،افرة فال بالثورة.
فمع هد ا ،فههد ا االسدتعمار حدد

م،در ددهل ححدن العندوان الد

اشدتهر

ب  ،فهو «الشيوعية» أما الد

أعنيد باالسدتعمار هندا هاصدة ،فأححددث عند ،

فهو االستعمار الرربدي الد

دزا أفعدان المسدهمين فدي ،هدة مدنهم ،فردعف

من حكدامهم ،فح،درى مدن شدعوبهم ،فسديطر عهدس مقددراحهم فححكدم فدي مقاليدد
أمورهم ،ره ما شاء ىما شاء ،متس شاء ،ف عطي مدا شداء لمدن شداء ،ىيدف
شدداء .قددد ههددع عه دس ي،س د ر اء األلوهيددة فددي أر

التوحيددد فالموحددد ن ،فددال

نسرل عما ،عل فهم نسرلون!!
فعدافة االستعمار لإلسالر ،فمقافمت لهحل اإلسدالمي :قضدية مدن ال هدور
فالوروم بحي ال ححتا الس برهان .فحسبنا من ذل قراءة بعدا مدا كتبد
ال،ر قان اله ان عتمد عهيهما االستعمار في زفس ال،كر فاالجتماعي لهشدرى
المسددددهم فهمددددا« :المبشددددرفن» ف«المستشددددرقون» فال فددددرى بددددن المبشددددر ن
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فالمستشرقين اال أن األفلين هيسون مسدوم الدد ن ،فاآلهدر ن هيسدون مسدوم
العهم.
فأىثر هؤالء فأفلن ىاذبون ،فايما هم هددر لالسدتعمار ،فححقيد أ رارد
في السيطرة ،فالتمكين من بال اإلسالر ،فأمة اإلسالر.
ان عدافة االستعمار لهحل اإلسالمي ال حخ،س عهدس اره أف مترمدل ،فلكدن
ال

حتا الس معرفتد هدو :حجهيدة أسدباب هد س العددافة فبواعثهدا حتدي تبدين

المسهم :لماذا عدا فن اإلسدالر ،ف ق،دون بكدل قدوة فدي فجد أ دة محافلدة إلعدا ة
القيا ة لإلسالر ،فإلقامة فلة اإلسالر في أ مكان؟

***
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العوامل التي فعن االستعمار لمعا اة اإلسالر
فال د

دددره عالقددة االسددتعمار بالشددرى اإلسددالمي تبددين أن هنددام عدددة

عوامددل ي،سددية ،هددي التددي حدددفع االسددتعمار الددس احخدداذ موقددف العددداء العهنددي
فالخ،ي لإلسالر ،فرسالت ف عاح  ،فالعمل عهس عزل اإلسالر عدن الحيداة ،مدا
ص
سبيال.
استطان الس ذل
ه د س العوامددل مرىبددة مددن :الخددو  ،فالحقددد ،فالطمددع ،فالكبددر ،فالجهددل.
فسن،ر ص
ىال منها بحد ؟
فأسباب :

عامل الخو

 -1فرمددا الخددو فددان االسددتعمار ر ددد أن حسددتمر سدديطرح عهددس ددار اإلسددالر
فأن ح ل ل السيا ة الما ة عهس أررد  ،فال،كر دة عهدس عقدول أههد  ،فأن
حبقس عجهة القيا ة العالمية بيدس.
فايت،ا

اإلسالر فصحوح  -باعتبدارس عقيددة فشدر عة فحضدارة فأهدوة -

هد الررب في ذل ىه .
فاإلسددالر  -ىمددا قددال المستشددرى جددف  -لدديس مجددر مجموعددة مددن القددوايين
الد نية ،فلكن حضارة ىامهة.
فهطورة ه الحضارة :أيها حضارة فاحدة حضدم أمدة اإلسدالر الكبدرى فدي
مشدددارى األر

فمراربهدددا ،عهدددس اهدددتال المكدددان فاهدددتال الزمدددان ،فهدددم

حسددتطع العوامددل اإلقهيميددة المخته،ددة أن حددؤثر فيهددا ،أف حنددال منهددا عهددس حعاقددف
األزمان ،فحبا ن األصدقان ،ممدا جعدل العدالم اإلسدالمي ىتهدة سياسدية هطيدرة،
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ال

حين برفرفبا احاعدة محكمدة حعزلهدا عدن

العالم(.)2
ان اإلسالر «عقيدة ايقالبيدة» شدامهة ح،در

ي،سدها عهدس حيداة اإليسدان مدن

ساعة ولد الس أن ورع في قبرس ،فال حقبل الخضون أل أ د ولوجيدة أهدرى
ر بة أف شرقية ،نية أف مديية.
فمن هصابص ه س العقيدة :أيها حربي أحباعهدا عهدس االعتدزاز بهدا فرفدا
التبعية لريرها ،ىما حربيهم عهس معايي القدوة فالجهدا فدي سدبيل هللا الد

عددس

المسهمون فر ضة مقدسة من أع م ال،رابا ،فعبا ة من أفضل العبا ال.
ه د ا شددير الددس أن الوحدددة بددين شددعوب المسددهمين  -مهمددا حختهددف أفعددايهم
فألددوايهم فلردداحهم  -فر ضددة اسددالمية ددرثمون اذا فرعددوا فيهددا .فجدد فر هدد س
الوحدددة قابمددة فددي األهددوة اإلسددالمية العميقددة التددي حددربن بددين المسددهمين فددي
مختهددف أقطددارهم ،فحوحددد مشدداعرهم فعددواع،هم ،فح د فب فددي حرارحهددا ىددل
الحدف فال،وارى التي ح،صل بين الناه.
فمن أبرز األمثهة عهس مخداف

االسدتعمار مدن قدوة اإلسدالر الكامندة .فمدن

فحدة أمت الكبيرة :مقال قد م ىتب المستشرى ال،ريسي هايوحو مستشدار فزارة
االستعمار ال،ريسية فيشرل حرجمت صحي،ة المؤ د في القداهرة سدنة ()1900
فىددان ل د رددجة ىبيددرة فددي حين د  ،فر عهي د الشدديع اإلمددار محمددد عبدددس ر صا
مشهورا.
ص
ححدث هايوحو في مقال  :ىيف اهترى المسهمون  -أبناء آسديا  -شدمال القدارة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2اي ر ىتاب« :االحجاهال الوعنية» لهدىتور محمد محمد حسين (2ل.)198
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ددارى ،ىمددا ححدددث عددن حددار ع النددزان بددين اإلسددالر
اإلفر قيددة بسددرعة ال ح ن ْج ْ
فالمسيحية ،فححقيد ال ،در لألهيدرة فدي القدرن التاسدع عشدر ،فقدال :فلكدن ال
زال الهالل نتهي عرفاس من جهة بمد نة القسطنطينية «استايبول» فمدن جهدة
أهرى بمد نة «فاه» فدي المردرب األقصدس ،معايقصدا بد ل الردرب ىهد  ...اذن
فقددد صددارل فريسددا بكددل مكددان فددي صددهة مددع اإلسددالر ،بددل صددارل فددي صدددر
اإلسالر فىبدس.
ضدا ،قر دف
ثم قال :ليس اإلسدالر فدي اههندا فحسدف ،بدل هدو هدار عندا أ ص
منا :في مدراى

 ...فدي عدرابهس الردرب  ...فدي مصدر  ...فدي آسديا ،حيد ال

ياشدرا أعالمد عهدس مهدد اإليسدايية مقدر المسديح.
زال قاب صما في بيدن المقدده،
ص
ص
هدابال ،حتدس ذهدف
ايتشدارا
فقد ايبعثن من شعبة في بال الصين ،فايتشر فيهدا
ص
البعا الس القول برن العشر ن مهيويصا من المسدهمين الموحدد ن فدي الصدين ،ال
هبثون أن صيرفا مابة مهيون ،فيقور الدعاء هلل مقار الدعاء لبوذا.
فلدديس هدد ا األمددر بالرر ددف ،فاي د ال وجددد مكددان عهددس هددر األر
منتشدرا فدي اآلفداى ،فهدو الدد ن الوحيدد الد
فاجتاز اإلسالر حددف س
ص
زمرا فأفوا صجا .فهدو الدد ن الوحيدد الد
الناه ص

اال

هدل فيد

ح،دوى الميدل الدس التدد ن بد ىدل

ميل الس اعتناى ن سواس.
ثددم ان هد ا الددد ن قددابم الدددعابم ،ثابددن األرىددان فددي أفربددا عينهددا ،أعنددي فددي
اآلسددتاية الطيبددة ،حي د عجددزل الشددعوب المسدديحية عددن استنصددال مددن ه د ا
الددرىن المنيددع ال د

حكددم من د عهددس البحددار الشددرقية ،ف ،صددل ال ددفل الرربيددة

بعضها عن بعا شطر ن!
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الددس أن قددول :فهالصددة القددول :ان جميددع المسددهمين عهددس سددطح المعمددورة
حجمعهم رابطة فاحدة ،بها د رفن أعمدالهم ،ف وجهدون أفكدارهم الدس الواجهدة
التي حتحرم بحرىت فحسكن بسكوي  ،فمتدس اقتربدوا مدن الكعبدة البيدن الحدرار
 ...من زمزر ال

نبع من الماء المقده  ...من الحجر األسو المحداع باعدار

من ال،ضة  ...من الرىن ال

قولدون عند ايد «سدرة العدالم» فحققدوا أمنيدتهم

العز زة التي استحثتهم عهس مبارحة بال هم في أقصس مددى مدن العدالم ،له،دوز
بجددوار الخددال فددي بيتدد الحددرار ،اش دتعهن ج د فة الحددف الد نيددة فددي أفندددحهم،
فتهددافتوا عهددس أ اء الصددالة صدد،وفصا صدد،وفصا ،فحقدددمهم اإلمددار مسددت،ت صحا العبددا ة
بقول {بِسى ِم َ
ٱلىرَح ِيم} .فديعم السدكول فالسدكون ف نشدران أجنحتهمدا
ٱّللِ ٱلىرَح َٰ َم ِن
ِ

عهددس عشددرال األلددو ( )3مددن المصددهين فددي حه د الصدد،و ف مددأل الخشددون
قهوبهم ،ثم قولون بصول فاحد« :هللا أىبر» ثم حعنو بعدد ذلد جبداههم قدابهين:
«هللا أىبر» بصول هاشع مثل معنس العبا ة.
ثم قول :ال ح نوا أن ه ا اإلسالر الخارجي ال

حجمعد جامعدة فكدر فاحدد

ر ف عن اسالمنا «في حويس فالجزابدر» فال عالقدة لد بد  ،أليد فان ىايدن
الددبال «اإلسددالمية» التددي ححتههددا شددعوب مسدديحية ليسددن فددي الحقيقددة « ار
اسالر» فايما هي « ار حرب» فايها ال حزال عز زة موقرة في قهدف ىدل مسدهم
صحيح اإل مان .فالرضف ما زال حدور حدول قهدوبهم ،ىمدا ححدور األنسُدد حدول
ق،ص حدبس فيد صدرارها ،فربمدا ىايدن قضدبان هد ا الق،دص ليسدن متقاربدة،
فال بدرجة من المتاية حمنعها عن الدهول اليهم من بينها.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3به عد الطاب،ين فالراىعين فالساجد ن من حجا بين هللا الحدرار فدي هد س السدنن أىثدر
من مهيويين ففي بعا السنوال ثالثة مال ين .فهيمن من شاء بري .
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ثم نتهي الس النتيجة بقول :
« ؤهد ممددا حقدددر :أن جددراثيم الخطددر ال حددزال موجددو ة فددي ثنيددال ال،تددوم،
فعي أفكار المقهور ن ال ن أحعبدتهم النكبدال التدي حاقدن بهدم ،فلكدن لدم حثدبن
هممهم ،يعم ليس لمقافمتهم رلساء دبرفن ه س المقافمة ،فلكن رابطة اإلهداء
الجامعة ألفرا العالم اإلسالمي برسرس ىافهة بالرباسة(.»... )4
ان ه ا المقال برسهوب المباشر المعبر ،فعبارح الصر حة البهيرة ،ليبين لندا
ىيددف ن ددر رجددال االسددتعمار الددس اإلسددالر :فىيددف حددزعجهم الددرفابن الوثيقددة
التي همسون أثارها فم اهرها بين المسهمين.
فكيف به س الرفابن اذا حطورل الس فحدة جامعة فيدراليدة أف ىوي،دراليدة؟!
فان أقرب ما حكون ه س الوحدة الس ال هور فالتحق حين عو المسدهمون الدس
الحل اإلسدالمي .فهندام حدؤ

فحددة المنداهإ فاألي مدة مدع فحددة العقيددة الدس

الوحدة السياسية الكبرى ،متوجة بالخالفة اإلسالمية الع مس.
فه د س ىههددا أشددبام مخوفددة حقددا مضدداجع االسددتعمار ،فحطددر النددور مددن
أج،اي  ،فقد صرم به س المخداف

بعدا الكتداب فالمستشدار ن الد ن عمهدون

في هدمة االستعمار من المبشر ن فالمستشرقين ف يرهم من السياسيين.
حقول مجهة «العالم اإلسدالمي» اإليجهيز دة عهدس لسدان ىاحدف اسدم «أشدعيا
ومان»:
«ان شينصا من الخدو

جدف أن سديطر عهدس العدالم الرربدي .فلهد ا الخدو

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )4اي ددر :مقالددة «هددايوحو» فر اإلمددار محمددد عبدددس ،عهيهددا فددي ىتدداب «اإلسددالر فالددر عهددس
منتقد » لألستاذ اإلمار.
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أسباب ،منها :أن اإلسدالر مند
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هدر فدي مكدة لدم ضدعف عدد صا ،بدل اب صمدا فدي

از ا فاحسان .ثم ان اإلسالر ليس نصا فحسف ،بل ان من أرىايد الجهدا  ،فلدم
ت ،قن أن شعبصا هل اإلسالر ثم عا يصراييصا».
ف قول القس «ىالهون سيحون»:
ددمر ،فحسددداعدهم عهدددس
«ان الوحددددة اإلسدددالمية حجمدددع آمدددال الشدددعوب ال ع
سد ُ
الدددتخهص مدددن السددديطرة األفربيدددة ،فلددد ل ىدددان التبشدددير عمدددل عهدددس ا هدددار
األفربيين في يور جد د ج اب ،فعهس سدهف الحرىدة اإلسدالمية مدن عنصدر
القوة فالتمرىز فيها».
ف قول «لورايس برافن» في ىتاب « :اإلسالر فاإلرساليال»:
«اذا اححد المسدهمون فدي امبراعور دة عربيدة أمكدن أن صدبحوا لعندة عهدس
ضدا ،أمدا اذا بقدوا مت،درقين ،فدايهم
العالم
فهطرا ،فأمكن أن صبحوا يعمة ل أ ص
ص
هون حينن بال قوة فال حرثير».
فقد قال في ىتاب آهر أصدرس سنة (:)1844
«الخطدددر الحقيقدددي ىدددامن فدددي ي دددار اإلسدددالر ،ففدددي قدراحددد عهدددس التوسدددع
فاإلهضان ففي حيو ت  .أي الجدار الوحيد في فج االستعمار األفربي».
فه س العبارال الوارحة الصر حة في نس عن التعهي عهيهدا .ايهدا حجسدد
مخدداف الرددرب المسدديحي مددن ه د ا الشددرى اإلسددالمي .فمخافف د حتمثددل فددي
ايطالى اإلسالر مدن قمقمد  ،فن دار اإلسدالر العدا ل فمنهجد الوسدن ،فحيو تد
البالرة ،فقدرح عهس االيتشار فالتوسع ،فاعتبارس الجها مدن فرابضد فقدرحد
عهددس حوحيددد الشددعوب اإلسددالمية ،فحجميددع آماله دا ،ف فعهددا الددس التحددرر مددن
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السيطرة األجنبية  -ىهها أشبام مخي،ة مقهقة لالستعمار.
فممددا زا مددن ه دو االسددتعمار مددن عددوة اإلسددالر ،فعددو ة منهج د الددس
الحياة :أن الحرىال القو ة التي قافمت في العالم اإلسالمي ىهد  ،فصدمدل فدي
فجه  ،فاستع بن المول في قتالد  ،ىايدن حرىدال اسدالمية فدي حقيقتهدا ،فان
استرل ثمرال جها ها بعد ذل القوى ير اإلسالمية مدن لصدو

الحرىدال،

فسراى الثورال.
حرىة المقافمة لالحتالل ال،ريسي في حمهة يابهيون عهدس مصدر ايمدا قا هدا
عهمدداء األزهددر فزعمدداء الددد ن ،فال ددرف أن صددف ال،ريسدديون يقمددتهم عهددس
الجامع األزهر ،فدههوس بخيولهم متحدم ن مشاعر المسهمين.
حرىة المقافمة لإليجهيز فدي السدو ان ايمدا قا هدا ،أجدإ يارهدا زعديم ندي
هو محمد المهد الكبير ،فأحباع من المتد نين(.)5
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )5فلقد عر الرربيون فجد هد س الثدورال فرفحهدا اإلسدالمي ،فقافموهدا مقافمدة صدهيبية
عنيدة ،ففق،وا بكل قواهم في سبيل يجاحها.
فها هو مؤرا أمر كي حد هو «ألن مورهيد» حددثنا عدن فدتح الردربيين ألفر قيدا ،ف جعدل
فددي ىتابدد فصددهين :أحدددهما ححددن عنددوان «التمددر المسددهم» فالثددايي بعنددوان «النصددر
المسديحي» ف د ىر فددي ال،صددل األفل رأ القابددد ددور ن فددي قددوة المهددد  ،فهشدديت مددن
ايدالن مثهها في ىل مكان:
ص
شدماال عبدر فا حه،دا ،ايد ألمدر بعيدد
«ان الخطر ال جف أن يخشاس ليس زحدف المهدد
ص
شماال .ان الخطر مدن عبيعدة مخته،دة حما صمدا .ايد نبعد مدن فجدو قدوة
االحتمال أن تج
محمد ة منتصرة عند حدف ىم .األمر ال سيثير الشعوب التي ححكمويها  ...في ىل مدن
مصددر سدديقور احسدداه بددرن مددا ،عه د المهددد مكددن أن ،عه د المصددر ون ،فىمددا عددر
الدهالء الكافر ن مكنهم أن ،عهوا ي،س الشيء  ...فليسدن ايجهتدرا فحددها التدي سدتواج
الخطددر  ...ان يجددام المهددد قددد أثددار المخدداعر فددي أرابيددا فسددور ا» عددن ىتدداب «الرددزف
ال،كر » لجالل ىش ( .)35
=
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فحرىددة المقافمددة لهح،دداء فاليويددان فددي حرىيددا ىايددن حرىددة اسددالمية ،ىددان
هددددفها جهدددا الك،دددار ،فححر دددر أر

اإلسدددالر ،فان جندددس ثمرحهدددا بعدددد ذلددد

الكمدداليون المهحدددفن .فحرىددة المقافمددة لإل طدداليين فددي ليبيددا عهددس ددد «عمددر
المختار» فأعواي ىاين حرىة اسالمية.
فحرىددة المقافمددة لإلسددبان فددي ر ددف مددراى
الخطابي ال

بقيددا ة األميددر عبددد الكددر م

أقهقن قوح جميع الدفل األفربية ،فتراىضدن لمسداعدحهم ىايدن

حرىة اسالمية.
فلقددد عهد المبشددر «فلدديم ىدداش» عهددس جهددا األميددر عبددد الكددر م فددي ىتابد
«العالم اإلسالمي في ثورة» به س الكهمال المري ة الحايقة:
«لقد التقس اإلسبان بالحماسة العربية القد مة ،فارطرفا الدس أن جهدوا مدن
مناع ي،وذهم موقعصا بعد موقع ،حتس أصبحوا حاربون ف هورهم الس البحدر
مباشرة ،فعهدس فشد أن خرجدوا مدن شدمال افر قيدا مدرة فاحددة .فهكد ا يجدد
لهمددرة الثاييددة من د الحددرب الع مددس ( )1918 - 1914أن فلددة أفربيددة نقهددف
عهيهددا جددي

ضددا لددثالث سددنوال ههددن أن مصددط،س ىمددال
مسددهم ،فهقددد اح ،د أ ص

عر اليويان من أسيا الصررى ،فححدى ب ل سهطان أفربا القو »(.)6
ـــ ـــ

=ف قول «ألن مورهيد» في فصل «النصر المسيحي»:

«لقد ايتهن ه س القالقل « قصد ثورة عرابي فالمهدد » ىمدا رأ ندا بالهز مدة السداحقة لإلسدالر
عهس ر،ا النيل ،فلكن ثبدن أيهدا هز مدة مؤقتدة لديس اال ،فمند سدنة (1900ر) فهندام
حقدددر منددت م لإلسددالر فددي شددرى ففسددن أفر قيددا ففددي الوقددن الحارددر كسددف المسددهمون
مؤمنين جد صا من المسيحيين ىما قال «رفاليد أفلي،ر» ايهم كسدبون السدباى» عدن العدزف
ال،كر ( .)37
(« )6التبشير فاالستعمار» ( .)129

أعداء الحل اإلسالمي

25

فقد ذىريدا أن حرىدة عدر اليويدان لدم حكدن فدي حقيقتهدا اال حرىدة اسدالمية
قطف ثمارها العهماييون.
فحرب التحر ر الجزابر ة التي ايتهن بالنصر ،فهدر فيهدا مهيدون فيصدف
المهيون شهداء ،ىان الدافع األفل لها فالرفم المحرم لمجاهدد ها هدو اإلسدالر.
لقد رفع ال،ريسيون شعار «جزابر فريسدية» فكدان ر الجزابدر ين :بدل جزابدر
مسهمة! ىان يشيد ىل جزابر مند عهدد الشديع عبدد الحميدد بدن بدا س رحمد
هللا :
شىىىىىىىىىىىعب الجزا ىىىىىىىىىىىر مسىىىىىىىىىىىلم وإلىىىىىىىىىىىى العروبىىىىىىىىىىى ينتسىىىىىىىىىىىب

فلقد أ رم رجال السياسدة الرربيدون أن اإلسدالر فراء ىدل حرىدال الجهدا
فىثيرا ما أعهنوا ذل شد،ا صها أف ىتابدة فدي يدر
فالثورة عهس حكمهم فحسهطهم،
ص
مواربة فال ه،اء.
لقد أعهن «جي مولي » ربيس الوزارة ال،ريسية :أن الحرىة اإلسالمية التدي
حتسع في افر قيا ،هي التي حهد اإلمبراعور ة ال،ريسية في المررب(.)7
فى ل أعهن «جور بيدف» أحد فزراء الخارجية في فريسا :أي لدن تدرم
الهالل ترهف عهس الصهيف(.)8
ف قددول الكاحبددان :ىوليددد ففريسدديس جايسدددون فددي أثنددداء حددرب التحر دددر
الجزابر ة :ان الحرب الحاررة في الجزابر « عني حرب التحر ر التي بددأل
فددي سددنة  »1955ليسددن حربصددا نيددة أف جنسددية أف حضددار ة .فلكنهددا حددرب
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )7التبشير فاالستعمار» ( )178
( )8المصدر الساب فقد ذىر المؤل،ان في ىتابيهما« :الجزابدر الثدابرة» فقدد حدرجم فعبدع فدي
القاهرة.
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مجمون م هور ر د أن تحرر من ربقة مجمون دالم .اال أن اإلسدالر عنصدر
فعال في فع الجزابدر ين الدس عهدف هد ا التحدرر  ...لقدد أ قدن الجزابدر ين مند
األ ار األفلس لالحتالل أن هدد ال،ريسديين ىدان القضداء عهدس اإلسدالر  ...مدن
أجددل ذل د أ رىددوا جميعصددا أن عهدديهم أن عتصددموا باإلسددالر حتددس قدددرفا عهددس
التحددرر .فالواقددع أن االحددتالل ال،ريسددي لهجزابددر ىددان من د البدددء حمددل ه د ا
المعنس من الحرب الصهيبية».
لقد يجح االستعمار في حرر ف العالم اإلسالمي الس حد بعيد ،فصدب أي مدة
الحكم فاالقتصا فاالجتمان فالتعهيم بالصبرة الرربية.
سدا
فمع ىل ه س النتابإ التي لم حكن حخطر ببال  ...ال زال الررب قهقصدا متوج ص
من هور قوة اإلسالر فجرة فعهس ير حوقع.
فالمراقبون لهتطدور ال،كدر فالثقدافي  -ر دم ارحيداحهم لهنتيجدة  -سدافرهم
القه من حرير م،اجئ.
قول البرففسور جف:
«ان الحرىة اإلسالمية حتطور عا ة بسرعة م ههة حدعو الدس الدهشدة ،فهدي
اي،جدارا م،اجنصدا ،قبدل أن تبدين المراقبدون مدن أماراحهدا مدا ددعوهم الدس
حن،جر
ص
االسترابة في أمرها ،فالحرىال اإلسالمية ال نقصدها اال الزعامدة ،ال نقصدها
اال «صالم الد ن» جد د»(.)9
فالمراقبون السياسديون لهشدرى اإلسدالمي ،ال زالدون درفن له،كدرة الد نيدة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9مددن ىتددداب «فجهددة اإلسدددالر» فالترجمددة هندددا لهددددىتور محمددد محمدددد حسددين مدددن ىتابددد
«االحجاهال الوعنية» (2ل.)206
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حدرثرا فدي أىثدر القهدوب ،هد ا
سهطايصا عهس أىثر الرلفه ،فلهمشاعر اإلسدالمية ص
ما خافون حطورس الس حرىة حنتهي الس فلة.
ف تحدددث الكاحددف األلمددايي «هنرسددين ىاسددتر» فددي مقددال ل د فددي ()1964
ححن عنوان «اإلسالر السياسي»( )10فهيقول:
هعبد اإلسددالر فددي األحددداث الجار ددة بالشددرى األفسددن لددم

«ان الدددفر الد

تضح بعد فدي أفربدا  ...ف مكنندا أن يقدرر أن الت،كيدر الدد ني حدد الكثيدر ممدا
جر في ه س المنطقدة ،فأن ههدف العد دد مدن المشداىل التدي حجدر فدي آسديا
فأفر قيا حكمن العقيددة المحمد دة  ...فقدد ال رردس عدن هد ا التحهيدل الرربيدون
الددد ن يبددد فا  -منددد زمدددن بعيدددد  -الت،سدددير الدددد ني لألحدددداث فلكدددن هددد س هدددي
الحقيقة(.)11
ف قول السياسدي البر طدايي المعاصدر أيطدويي يداحنإ فدي ىتابد «العدرب»:
«مند أن جمددع محمدد صددهس هللا عهيد فسددهم أيصددارس األفلددين فددي مطهددع القددرن
السددابع ،فبدددأ أفل هطددوال االيتشددار العربددي ،أصددبح عهددس العددالم الرربددي أن
حسف حساب اإلسالر ىقوة ابمة فصدهبة حواجهد عبدر البحدر األبديا  ...ان
قوى الررب المسيحية ىاين حواج العالم العربي عهس مددى ( )1300سدنة فدي
()12

يهضت فايهيارس»

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )10بدف أن ه ا العندوان هدو الد قهددس ىثيدرفن مدن عبيدد ال،كدر الرربدي فدي بال يدا ،أمثدال
سعيد العشماف ف يرس ،فزعموا أي من ابتكارهم ،فهم مجر يقهة مقهد ن.
( )11عن ىتاب «الرزف ال،كر » لألستاذ جالل ىش ( .)14
( )12ايطددويي يدداحنإ :العددرب (لندددن  – )1964يقد صدال عددن ىتدداب «القوميددة فالرددزف ال،كددر »
لمحمد جالل ىش ( .)21
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ه س بعا أقوال المراقبين الم،كر ن فالسياسيين ،فه س هي مشاعرهم.
سدا
أما المراقبون الدد نيون مدن المبشدر ن فمدن عهدس شداىهتهم فهدم أشدد حوج ص
فأىثر قهقصا.
قددول األسددقف «

مسددنيل» فىددل ا ارة البعثددال التبشددير ة فددي الشددرى -

برفما:
«ان األسباب العميقة اليتشار اإلسدالر فثباحد المد هل سدي ل أبددصا  -بالنسدبة
لها  -مشكهة ال حجد الحل»(.)13
ف قول أسقف آهر في ىتاب ل عدن يشدرة الكنيسدة فالطوابدف المسديحية فدي
ص
مباشدرا لهبعثدال
عمدال ا جابيصدا
الشرى« :ان الشعف اإلسالمي متمر  ،فال تيح
ص
التبشددير ة الكاثوليكيددة ،فهد ا الرددزف ال مكددن الوصددول الددس حهد  ،فان سددرس ال
عهم

ير هللا فحدس»(.)14

عامل الحقد:
 -2فأما عامدل الحقدد فمبعثد الهدزابم الد نيدة فالعسدكر ة المتالحقدة التدي منيدن
بهددا النصددرايية أمددار اإلسددالر الزاحددف المنتصددر ،فهددم حمه د اال الخضددون
لدفلة اإلسالر ،أف الدهول في ن هللا أفوا صجا.
لقد اعتنقن شعوب مسيحية برسرها عقيددة اإلسدالر ،فزالدن ممالد برسدرها
من هر طة العالم المسيحي ،لتصبح جز صءا من فلدة اإلسدالر الكبدرى ،بعضدها
ايتزن من فلة الرفر البيزيطية في الشرى ىمصر فالشدار ف يرهمدا ،فبعدا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )13الررب فالشرى» لألستاذ محمد عهي الرتين (
( )14المصدر الساب .

.)76 ،75
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آهر أقيم في عقر ار الررب ي،س  ،فدي أفربدا ،حيد قامدن فلدة اإلسدالر فدي
األيدلس لثمايية قرفن.
صحيح أن اإلسالر لم ن ُك ِّرس أحددصا عهدس اعتناقد بداعترا ىافدة المدؤرهين -
مسددهمين ف يددر مسددهمين  -فىددان التسددامح الددد ني الرابددع أبددرز سددمة تميددز بهددا
ال،اححون المسهمون .لكن النتيجة عهس ىل حال ىايدن هدي ايتشدار اإلسدالر بدين
النصارى ب،ضل ه ا التسامح ي،س  ،فهدي يتيجدة لدم حدزل ذىراهدا حدؤذ أي،دس
الرربيين المسيحيين المتعصبين.
قول المستشرى األلمايي «بيكر»:
«أن هنام عداء من النصرايية لإلسالر ،بسبف أن اإلسدالر حدين ايتشدر فدي
العصددور الوسددطس أقددار س ددصا منيعصددا فددي فج د ايتشددار النصددرايية ،ثددم امتددد الددس
البال التي ىاين هارعة لصولجايها»(.)15
لم بدأ الصران بين اإلسالر فالنصرايية أف بدين الردرب المسديحي فالشدرى
اإلسالمي بالحرفب الصهيبية  -ىما خيل الس بعدا النداه  -بدل بددأ ذلد مند
عهدد الرسددول صددهس هللا عهيد فسددهم مند

دزفة حبددوم فددي العصددر النبددو  ،ثددم

اليرموم فأهواحها في عصر الراشد ن.
له د ا قددرر مؤرهددو الرددرب  -عبقصددا لمددا رفاس المددؤرا شددميل الكبيددر « -ان
مشاىل الشرى «أ بالنسبة لهررب» فلدل بمولد محمد رسدول العدرب ،فأيهدا
حرعرعددن فشددبن فاىتههددن مند عهددد الخه،دداء ،فهددي  -عهددس مددا ددرى  -ي يددر
فصول السنة ،اذا بهرن يها تهدا القصدوى عدا ل فحجدد ل ،فدال كدا درى لهدا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )15التبشير فاالستعمار» (

.)36
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()16

آهر ،فهي بنن الد ن فالسياسة ،فحدفر بدفامها»
ف قول جيبون:

«ان الحرفب الصهيبية بدأل بين الررب فالشدرى العربدي فالمسدهمين ،دور
ص
أصدال
أعهن الررب أن األراري التي سيطر عهيها العدرب فالمسدهمون ىايدن
رددا مسدديحية ،ثددم ا تصددبها اإلسددالر ،فأيدد البددد مددن عددر أفلددنكم الرددزاة
أر ص
الراصبين»(.)17
فى ل

ىر المؤرا ا فار ر و :أن الحرب رد الشدرى حعتبدر فدي ي در

جميع المسيحيين الرربيين  -حربصا مشرفعة ،أليهدا حهدد الدس حصدحيح فردع
ير مشرفن  -يشر باحتالل العرب األراري المسيحية»(.)18
ه س ي رة الررب الس الشرى المسهم ،فهي ي رة ح،يا بالكراهيدة فالحقدد.
دي ب د الرددرب فددي حمالح د الصددهيبية المتتابعددة عهددس
فقددد زا هددا اشددتعاال مددا نمنِّد ْ
الشدرى اإلسددالمي مددن ايدددحار فهيبددة ،عهددس ددد عمددا الددد ن زيكددي فابند يددور
الد ن محمو الشهيد ،ثم عهس د صالم الد ن فهه،اب  ،بعد قريين مدن الزمدان،
أمضوها في محافلة االستيالء عهس األر

المقدسدة فدي فهسدطين ،فايتزاعهدا

من أ د المسهمين.
قول المبشر «رشتر»:
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )16من ىتاب «الررب فالشرى من الحرفب الصهيبية الس حرب السدو س» لألسدتاذ الرتيدن
( )111
( )17ي،س المصدر الساب ( .)211
( )18من ىتاب «الررب فالشرى من الحرفب الصهيبية الس حرب السدو س» لألسدتاذ الرتيدن
( .)112
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المقدسدددة مدددن أ دددد

«جهدددد الصدددهيبيون عدددوال قدددريين السدددتعا ة األر

المسددهمين المتعصددبين  ...فكددان عهددد الحددرفب الصددهيبية مددن أجددل ذل د أرفن
العهددو فددي العصددور الوسددطس ىههددا ،فلكددن ذل د الجهددد قددد هدداب ،فحراجعددن
الحمهة الصهيبية أمار سدف عنيدة من التعصف اإلسالمي»!!(.)19
ددرا آهدددر كشدددف النقددداب عدددن حقيقدددة الددددفافع الصدددهيبية فيقدددول
فلكدددن مبشد ص
«جددار ير» :فلقددد هدداب الصددهيبيون فددي ايتددزان القددده مددن أ ددد المسددهمين،
ليقيموا فلة مسيحية في قهف العدالم اإلسدالمي  ...فالحدرفب الصدهيبية لدم حكدن
إليقاذ ه س المد نة بقدر ما ىاين لتدمير اإلسالر»!!(.)20
فبعددد ذل د جهدددل الكنيسددة الصددهيبية زمنص دا عددو صال لتنصددير المرددول ،فهمددا
اعتن د المرددول اإلسددالر مددن حهقدداء أي،سددهم  -بعددد أن ايتصددرفا عهي د عسددكر صا،
فحطمددوا الخالفددة العباسددية .زال أمددل ىبيددر مددن آمددال الدددفل الرربيددة لهسدديطرة
عهس الشرى عن عر

الد ن(.)21

فلم حقف هز مة الررب عند فشل الحرفب الصدهيبية ،فقدد هدن ايتصدارال
اإلسالر حتوالس عهس أفربا ،عندما حمهن الرا ة د فتية جد دة ،هدي دد األحدرام
العثماييين ،ال ن حولوا آسيا الصررى ىهها الس أر

اسالمية هالصة .ثم قدار

فتددددس التددددرم الع دددديم «محمددددد ال،دددداحح» ب،ددددتح عاصددددمة الدفلددددة البيزيطيددددة
«القسددطنطينية» لتردددف عاصددمة لهخالفددة اإلسددالمية ،فحصددبح مد نددة المسدداجد
فالماذن في أفربا.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )19التبشير فاالستعمار» (
(« )20التبشير فاالستعمار» (
(« )21التبشير فاالستعمار» (

.)115 ،114
.)115 ،114
.)115 ،114

أعداء الحل اإلسالمي

32

لقدد سدقطن را دة اإلسددالر فدي األيددلس ،فايحسدر ددل اإلسدالر عدن جنددوب
أفربا ،فأىرس أىثر المسدهمين هندام عهدس االيسدحاب ،فأر دم البداقون بعدد ذلد
عهددس التنصدر أف الد بح ،فلددم طددل فددرم الرددرب بد ل ىثيد صدرا ،فقددد ه،قددن را دة
اإلسالر من جهة أهرى  ...من الشرى.
قول األسقف «رفالن»:
«ان ايسددحاب اإلسددالر مددن شددب جز ددرة «آ بر ددا» «أسددباييا» لددم ضددع حددصا
لمتاعف الكنيسة فقهقها .فلم قف سيل ه س المتاعف التي ىاين حجرهدا الكنيسدة
عهس ي،سها ،الستهدافها القضداء عهدس اإلسدالر ،فمدا ىدان ايسدحاب اإلسدالر مدن
اسدددباييا ،اال ليطدددل هاللددد عاليصدددا مدددن أعهدددس قبددداب ىنيسدددة «القد سدددة صدددوفيا»
بالقسطنطينية ،حي أه الهالل مكان الصهيف»!(.)22
فحوالددن االيتصددارال اإلسددالمية بعددد ذلدد فدددههن البهقددان ححددن سددهطان
العثماييين ،فحو ل الزحف اإلسالمي في أفربا حتس ىدا كتسدحها ،حدين هدد
«فينددا» سددنة ( )1529فاسددتمر هد ا التهد ددد أىثددر مددن قدرن فيصددف حتددس سددنة
(1683ر).
ففي الوقن ال

أه ل في الخالفة العثماييدة حتهدافى فحنهدار ىدان اإلسدالر

تقدر في افر قيا فحدس ،ف ثيدر يقمدة المبشدر ن فحسددهم ،حتدس قدال الكار ندال
«الفيجيددر » :بينمددا ىددان اإلسددالر عهددس فشد أن نهددار فددي أفربددا مددع عددرش
السالعين من آل عثمان ،ىدان ال دزال ياشد ص
طا فدي حقدمد ففتوحد عهدس أبدواب
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ممتهكاحنا اإلفر قية»(.)23
لقد ىان ال بد له س الهزابم العسكر ة فالد نية التي أصابن المسيحية عهس دد
اإلسالر أن كون لها أثرها في أي،س الردربيين الموحدورة الحاقددة التدي حتدربص
باإلسالر فأهه الدفابر ،فحترقف ال،رصة المواحية لتن،س عن أررايها فحراحهدا
فما رىبها من ذل االيهزامال القد مة.
من أجل ذل ىاين جميع الحرفب األفربية التي شنن فيما بعد عهس الدفلدة
العثمايية حرفبصا نية صهيبية في أساسها(.)24
فلقد عمهدن الكنيسدة الرربيدة جهددها عهدس أن حجعدل العدداء اإلسدالر فالحقدد
عهددس أهه د  ،سياسددة ثابت دة ل ددى مهددوم الرددرب فحكام د  ،فعاع،ددة راسددخة لدددى
جماهير الناه توارثها األبناء عن اآلباء فاألح،ا عن األجدا .
قول المؤرا «ليدففي

ىريت »:

«ىدددان الردددرب عمدددل جاهددددصا عهدددس حرصددديل بددد فر الكراهيدددة فالحقدددد ردددد
المسهمين في ي،وه المسيحيين ،تهقويها هه،صا عن سهف ،ف ررعها الط،دل مدن
شددعور أمد  ،ىمددا ررددع الهددبن مددن ثددد ها ،فتسددر فددي ىيايد مسددرى الدددر فددي
عرفق »(.)25
فقد هن ه س الرفم الربية حسدر فدي أفصدال الردربيين برحقا هدا فعقددها
الددس هد ا العصددر ،الد

حمكددن فيد الرددرب المسدديحي مددن الشددرى المسددهم ،فلددم
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سدددتطع الكثيدددرفن مدددنهم اه،ددداء هددد س الدددرفم الكامندددة ،فبددددل فدددي ىتابددداحهم
فحصر حاحهم ىهمال فارحة حنبئ عن ه ا الحقد الصهيبي الدفين.
فلم خجل اليسوعيون أن قولوا بصدراحة« :ألدم يكدن فرثدة الصدهيبيين؟ أف
لم يرجع ححدن را دة الصدهيف لنسدتريف التسدرب التبشدير  ،فالتدد ن المسديحي
فلنعيد  -في ل العهم ال،ريسي ،فباسم الكنيسة  -ممهكة المسيح»(.)26
فليسن ه س األقوال فأمثالها مقصدورة عهدس المبشدر ن فيحدوهم مدن رجدال
الد ن ،فقد فجدديا مدن القدا ة العسدكر ين فرجدال السياسدة فالتوجيد  ،مدن تجد
ه د ا االحجدداس .فجددديا الهددور «الهنبددي» القابددد اإليجهيددز  ،حيددن سددتولس عهددس
القددده سددنة ( ،)1917ف نتزعهددا مددن أ ددد األحددرام ،قددول ىهمتد المشددهورة:
اآلن ايتهن الحرفب الصهيبية!
ففجددديا القابددد ال،ريسددي « ددورف» حددين دددهل مش د سددنة ( )1920قددف
عنددد قبددر البطددل اإلسددالمي صددالم الددد ن األ ددوبي ليقددول شددامتصا فمتشدد،يصا فددي
ىهمال معبرة« :ها قد عديا ا صالم الد ن»!
فلقد يقهنا من قبل ىهمال «جي مولي » فجور بيددف ف يرهمدا عدن حرىدة
الجها في بال المررب العربي في رحهم اليها ي رة صهيبية فارحة.
فال خ،ددس عهددس أ متتبددع لهحددوا ث مددا قالدد ربدديس الددوزراء البر طددايي
« ال سددتون» فددي مجهددس العمددور :ايد لددن سددتقر لنددا قددرار فدي الشددرى مددا ار
القرآن باقيصا»!!
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فقددد يقهنددا مددن قبددل بعددا مددا قال د مسدديو هددايوحو( )27فددي مهاجمددة اإلسددالر،
فالتح ر من .
فمثل هايوحو ال،ريسي الكاثوليكي :الهور ىرفمر اإليجهيدز البرفحسدتايتي
ال

ىان مندفبصا «سداميصا» لالحدتالل البر طدايي فدي مصدر فقدد هداجم اإلسدالر

في ىتاب «مصر الحد ثة» ففي يرس من حقار رس الس الحكومة.
قول ىرفمرش (« :)28ان اإلسالر ياجح ىعقيدة ف دن ،فلكند فاشدل ىن دار
اجتمدداعي ،فقددد فرددعن قوايين د لتناسددف الجز ددرة العربيددة فددي القددرن السددابع
المدديال  ،فلكن د مددع ذل د أبددد ال سددمح بالمرفيددة الكافيددة لمواجهددة حطددور
المجتمع اإليسايي ...
ف عد ىرفمر ما راس من معا دف اإلسدالر فيقدول بريد حدرر المدرأة مدن ىدل
حقوقهددا ،ف عتبرهددا أحددن مددن الرجددل ،فأي د بدديح الددرى ،فأي د

ددن متعصددف

متطددر  ،بدديح ألحباع د أن تخ د فا المخددال،ين لهددم فددي العقيدددة أسددرى حددرب
فرقيقصا ،ف ك،ر ىل من ال عتقد برسدالة محمدد ،ف جعدل مدن أحباعد جماعدة مدن
أيصاب الهمإ ،المحبين لهحرفب ،فال ن ال حتسع صدفرهم أل حسامح ...
ثم ره ىرفمدر فدي مقاريدة بدين المسديحية فاإلسدالر ،حدافل أن بدين فيهدا
صددالحية المسدديحية لهعصددر فح،وقهددا ،ف ددوازن بددين أسددهوب الشددرقي فأسددهوب
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( )27في مقال ل بال،ريسية حرجمت فيشرح جر دة المؤ دد القاهر دة سدنة ( )1900فر عهيد
الشيع محمد عبدس في ثالث مقاالل مشهورة فقد عبعن بعدها مستقهة مع مقاالل أهدرى.
اي ر «حار ع األستاذ اإلمار» (2ل )104فما بعدها.
( )28عن ىتاب «االحجاهال الوعنية» (1ل )240ع .ثايية فقد يقدل المؤلدف هد س ال،قدرال مدن
النص اإليجهيز .
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ص
محافال ححقير أسهوب األفل فحس،يه  ...الع.
الرربي في الحياة فالت،كير،
فلقد برز الحقد الصهيبي فدي أعمدال ففقدابع ال ححصدس الدس جايدف األقدوال
فالتصدددددر حال المددددد ىورة ف يرهدددددا .حجهدددددس ذلددددد فدددددي مسدددددايدة حكومدددددة
«هيالسالسي» فما بعدها من الحكومال النصرايية رد األىثر ة المسدهمة فدي
الحبشة .ففي مسايدة «أفورقي» فقبيهت المسديحية ردد األ هبيدة مدن المسدهمين
في «ار تر ا».
ففي هه مشكهة جنوب السو ان التي يسدإ لحمتهدا فسدداها االسدتعمار مدن
أفل األمر .فال زال ر ها بالمال فالسالم فالعون الما

فاأل بي الس اليور.

ففي حسهيم جمهور ال أفر قية اسالمية لرلساء مسيحيين.
ففي مماألة القبارصة اليوياييين المسيحيين رد األحرام المسهمين.
ففددي ههد القالقددل لنيجير ددا المسددهمة فهاصددة المنطقددة الشدمالية منهددا التددي
كون المسهمون القسم األع م من سكايها.
هنجدرا مسدمو صما
فقبل ذل ىه في صنع فلدة العددفان فالبردي «اسدرابيل»
ص
في صددر العدالم العربدي فاإلسدالمي ىهد  ،ذلد الخنجدر الد

بددأل بصدناعت

أهيدرا فل ربيدة عددة -
بر طاييا ،فقامن عهس احمام أمر كا ،فسداعدل فيد
ص
ه س ىه عهس ر م ما بين اليهو دة فالمسديحية مدن هدال فمدن حدراث عددابي
عمي الج فر.
ان االسددتعمار حددافل أن خ،ددي رفح د الصددهيبية بددبعا األقنعددة الزاب،ددة،
فلكددن ثددوب الر دداء شددف عمددا ححت د  ،فدداذا أ رار د الحقيقيددة حنكشددف ماثهددة
لهعيان .لماذا هل االستعمار الجزابر؟ قد قدال :ايد هههدا لتر دف حاىمهدا ،أف
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لتحقيدد بعددا المطددامع الما ددة .فلكددن الوقددابع بعددد ذلدد حنبددئ عددن الددرفم
الصهيبية الكامنة ححن السطح في الالشعور ،بل في الشعور.
لقد ل عهس ذل عهم مد نة «الجزابر» في عهد االستعمار ال،ريسي.
فأ ن ه س األمثهة التي ذىرحها ىافية في الداللة عهس البواعد الن،سدية التدي
ححرم الردربيين ،فعهدس أن الدرفم الصدهيبية لدم حمدن بدين جندوبهم ،هالفصدا لمدا
قددرر بعددا ال نكتَدداب الرددربيين الد ن جههددون أف تجدداههون مددا ح،عهد األصددابع
الصهيبية في الخ،اء.
قول« :جان بول رف» في ىتاب «اإلسالر فالررب»(:)29
«ان أفربا اليور بعيدة ىل البعد عن الرفم الصهيبية ،بل ايها في الحقيقدة قدد
حخهن عنها حما صما ،فالحرب بالنسبة لها لم حعد قضية نية ،بل مسرلة اقتصدا ة
صرفة ،فلم عد في استطاعتها أن ح،هم اإلسالر عندما تحدث عن الجها ».
فالعجدددف أن صددددى ذلددد بعدددا المسدددهمين المسدددرفين فدددي حسدددن ال دددن
بددالررب ،ف نكددر أف وش د أن حكددون المشدداعر الصددهيبية باقيددة الددس اليددور فددي
ي ،دوه القددور ،معتق ددصا أن المصددالح الما ددة فحدددها هددي التددي حسدديرهم ،فححددد
عالقاحهم بالنداه ،مسدهمين ىدايوا أف يدر مسدهمين .فهدو رأ حدر س ىدل األ لدة
فالتصرفال التي ذىريا يماذ منها.
فأف أن أيب عهس ال،رى بدين الدرفم الد نيدة فالدرفم الصدهيبية التدي أصدف
بها القور ،فان جمهور النداه فدي الردرب ال حه،دون بالدد ن ،فال حكمويد فدي
حياحهم .ف ايتهم هي الما ة فالن،عية ،ىما شهد ب ل شهو أههد  ،فىمدا سدنبين
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 )133الترجمة العربية عبعة بيرفل.
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ذل في فصل «عبيد ال،كر الرربي» فلكنهم  -مع هد ا  -ن درفن الدس اإلسدالر
فأحباع ي رحهم الس عدف هبهم قرفيصا عو هة بقوح الرفحية فالما ة.
فال مايع من أن حرى الرجل مهحدصا هنام ،فلكن برا اإلسالر فحضدارح
فأمت به ا االعتبار ،الد

ههقد الصدران المد دد بدين الشدرى فالردرب ،فحدرم

فراءس رفاسف في المشاعر فاألفكار ،ال زال لها حرثير فسهطان.
عهس أن في الررب مدن الرجدال المددييين فالعسدكر ين مدن ال حدزال ححرىد
حددوافز نيددة هالصددة أف البددة .فمددنهم مددن ددرى المصددهحة االسددتعمار ة فددي
االستجابة ألصحاب الحوافز الد نية ،ص
أمال في استخدامهم أل رارهم الما ة.
فبهد ا فذام يعددر الدددفافع المشددترىة التددي أفضددن الددس التعددافن المهمددوه
بددين التبشددير فاالسددتعمار بحي د يسددتطيع أن يسددمي االسددتعمار حبشددير صا ،ىمددا
يسمي التبشير استعمار صا .لقد ىان المبشدرفن مزجدون الدد ن بالسياسدة ،فىدان
الحكدددار فاإل ار دددون مزجدددون السياسدددة بالدددد ن ،فلكدددن ىمدددا قدددال الددددىتوران:
مصط،س الخالد فعمر فرفا :ىان الدد ن هدو الوسديهة ،فىايدن السياسدة هدي
الهد

الحقيقي ،فالسياسة هنا معناها :استعبا الررب لهشرى»(.)30

ان االستعمار الصهيبي عتقد أن اإلسالر هو العقبة الكدؤف التدي ححدول فن
حو هدددد ال،كددددر فالحضددددار  ،فحمسدددد المسددددهمين أن دددد فبوا فددددي ثقافتدددد
فحضددارح  ،فىهمددا اهت،ددس اإلسددالر مددن الميدددان ىهمددا اسددتطان الرربيددون أن
دددؤثرفا ف سددديطرفا برفكدددارهم فثقدددافتهم  ...فددداذا هدددر اإلسدددالر فدددي صدددورة
« عددوة» أف «حرىددة» ،ححطددم فددي سددنوال مددا بندداس المسددتعمرفن فددي أجيددال.
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فكيف اذا برز اإلسالر في صورة « فلدة» ححكدم بقرآيد فسدنت  ،فحربدي األمدة
عهس هد فقيم  ،فحد ر فة الحياة بتعاليم فقوايين ففصا اس؟
ىثيرا من ىهماحهم حصف جار حقددها عهدس القدرآن فعهدس الرسدول
له ا يرى ص
فعهس مقدسال اإلسالر ىهها.
قول فليم جي،دور بهجدرا « :متدس حدوارى القدرآن ،فمد ندة مكدة مدن بدال
العرب ،مكننا حينن أن يرى العربي تدر في سبيل الحضارة ،التي لم بعددس
عنها اال محمد فىتاب »(.)31
فهنددام نىتَدداب آهددرفن  -فهاص دة مددن الكاثوليد  -حدددل ىتابدداحهم عهددس أيهددم
مصددابون بمددا شددب «الهيسددتير ا» يتيجددة هددوفهم مددن اإلسددالر ،فحقدددهم عهيد .
فهنستمع الس أحد هؤالء.
قدددول المسددديو «ىيمدددون» المستشدددرى ال،ريسدددي ،فدددي ىتابددد «با ولوجيدددا
اإلسالر»:
«ان الد اية المحمد ة ج ار ح،شس بين الناه ،فأه ،ت بهم فت صكا ذر عصدا ،بدل
هدي مدر

مر ددع ،فشدهل عدار ،فجنددون ذهدولي بعد اإليسددان عهدس الخمددول

فالكسددل ،فال وق د منهمددا اال ليسدد ،الدددماء ،ف دددمن عهددس معدداقرة الخمددور،
ف جمددح فددي القبددابح ،فمددا قبددر محمددد اال عمددو ىهربددابي بع د الجنددون فددي
رلفه المسددهمين ،ف هجددنهم الددس اإلحيددان بم دداهر الصددرن العام دة ،فال د هول
العضهي ،فحكرار ل ،ة «هللا» الس ما ال يها ة فالتعو عهدس عدا ال حنقهدف الدس
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )31اي ر :ىتاب «الرارة عهدس العدالم اإلسدالمي» حرجمدة األسدتاذان مسداعد البداقي ،فمحدف
الد ن الخطيف ( .)55
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عبابع أصيهة :ىكراهدة لحدم الخنز در فالنبيد فالموسديقس ،فحرحيدف مدا سدتنبن
من أفكار القسوة فال،جور في المه ال ...
ف نتهي مسيو ىيمون الس أي رى المسهمين فحو ص
شدا ردار ة ،فأن الواجدف
ابا ة همسهم ،فالحكدم عهدس البداقين باألشدرال الشداقة ،فحددمير الكعبدة ،ففردع
قبر «محمد» في متحف الهوفر !! ...
فمثل ه ا الكالر السخيف ال هطورة لد  ،ايمدا ددلنا عهدس مبهد مدا حمتهدئ بد
أي،س القور من حقد فين.
فمقترحاح الصبيايية ال أهمية لها .فقد ىان القور أعقل مند فأهبد فأمكدر.
لقد أرا القور أن صهوا الس مدا اقترحد ىيمدون فبهجدرا

ف يرهمدا مدن يدر

أن ددمرفا الكعبدة أف مزقددوا المصدحف ،أف ز هدوا قبددر محمدد صدهس هللا عهيد
فسددهم .فذلددد بتحطددديم القدددوة اإلسدددالمية مدددن اهههدددا بالكيدددد فالدددده ،فحسدددميم
األفكار ،ففرع السم في الحهوى.
قددول األسددقف «

ميسددنيل» فىيددل ا ارة البعثددال التبشددير ة فددي الشددرى

برفما:
«ان الهددد ال د

تعددين عهددس المبشددر ححقيق د  ،هددو ححطدديم قددوة التماس د

الجبارة التي تميز بها اإلسالر ،أف  -عهس األقل  -ارعا ه س القوة(.)32
فيحددن ال سددعنا  -أمددار هد س األحقددا فالمكا ددد  -اال أن يتهددو قددول هللا حعددالس:
ىىورهُ َولَىىىو َكى ِىىر َه
ىىور اّللِ بِىىىأَف َوا ِه ِهم َويَىىىأبَى اّللُ إِّلَ أَن يُىىىتِ َم نُى َ
{ي ُِريىىىدُونَ أَن يُط ِفىىى ُنوا نُى َ
ِين ُك ِلى ِه َولَىو
ىق ِليُظ ِه َىرهُ َ
الكَافِ ُرون ُه َو الَذِي أَر َ
علَىى الىد ِ
س َل َرسُولَهُ ِبال ُهدَى َود ِ
ِين ال َح ِ
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )32الررب فالشرى» (

.)28
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ك َِر َه ال ُمش ِر ُكون} [التوبة.]33 ،32 :
عامل الجهل:
 -3فممددا ر د

عددامهي الحقددد فالخددو عنددد الرددربيين جهههددم باإلسددالر فيبي د

فىتابددد فحضدددارح فأمتددد فحار خددد  ،فذلددد مدددن أثدددر األفكدددار المشدددوهة
المك فبددة التددي رفجهددا الدددجالون المرحزقددون بالددد ن ،فيمددا بيددنهم ىتابددة أف
ش،ا صها .فه س الحمهة المسعورة من األباعيل فاألىاذ ف قد شدنها األفربيدون
من الحرفب الصهيبية ،فلم حخف حدحها اال في يصف القرن األهير ،حدين
عر

الرربيون أن المسهمين قرأفن ما كتبون.

فىددان المبشددرفن فددي الددزمن األهيددر أىثددر ال د ن ىتبددوا فددي حشددو صددورة
اإلسالر ،فالصاى التهم الباعهة ب فبرمت  ،فمثههم ىثير مدن المستشدرقين الد ن
هم مبشرفن هبسون مسوم العهم!!
فأشهر ه س التهم أن اإلسالر قدار بالسديف ،فأن هد ا السديف أهضدع شدعوب
آسدديا فأفر قيددا شددعبصا بعددد شددعف ،ىمددا زعددم «يهسددون» ف قددول آهددر :ان حددار ع
اإلسالر ىان سهسهة مخي،ة من س ،الدماء فالحرفب فالم ابح(.)33
فلنقرأ هد ا التصدو ر ل هدور اإلسدالر لهمددعو «ىدولي» فدي ىتابد «البحد
عن الد ن الح » حي قال عدن اإلسدالر« :فدي القدرن السدابع لهمديال بدرز فدي
الشدرى عددف جد ددد ،ذلد هدو اإلسددالر الد

أسددس عهدس القدوة ،فقددار عهدس أشددد

أيوان التعصف  ...لقد فرع محمد السيف في أ د ال ن احبعدوس ،فحسداهل فدي
أقده قوايين األهالى ،ثم سمح ألحباع بال،جور فالسهف ،ففعد ال ن ههكدون
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )33الررب فالشرى» (

.)41
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« عني موحدون شدهداء» فدي القتدال باالسدتمتان الددابم بالمهد ال «الجندة» فبعدد
قهيل أصبحن آسيا الصررى فافر قيا فأسدباييا فر سدة لد  ،حتدس ا طاليدا هدد ها
الخطر ،فحنافل االجتيام يصف فريسا .لقد أصيبن المد نة!».
ف نقل لنا األمير مصط،س الشهابي ربديس المجتمدع العهمدي العربدي بدمشد
صا عدن المؤلدف ال،ريسدي جدور هدار
ي ص

مدن ىتابد «قضدا ايا االسدتعمار ة

الكبرى» قول:
ددرى أعددداء اإلسددالر أن األمددم االسددتعمار ة سددتخ ،فددي محافالحهددا حرقيددة
المسدهمين «ىد ا» فحقددر بهم منهدا ،ألن اإلسددالر عددف عبيعددي لهمدييدة األفربيددة.
فهو ن حعصف شد د ،أف هدو ىمدا قدول اإليكهيدز فاألمر كدان « :دن ياشدز»
فمنا

لالجتمان! ص
فبدال من أن تريس أف تحضر ،يراس في ىل ور أشدد حمسد صكا

بعقيدة صهبة عقيمة ،فاإلسالر تجنف الريدر ،ف نتهدي الدس الجامعدة اإلسدالمية،
هطدرا عهدس سدالر العدالم .فلد ل
أ الس م هف سياسي من أشد الم اهف
ص

حهدم

بعا اإليكهيز اليكسوبيين برن جرفا عهي آهر حمهة صهيبية .ف درى ىثيدرفن
ممن ال هبون الس ه ا الحد :أن مدن فاجدف الددفل االسدتعمار ة حن ديم عا دة
فاسعة عهس اإلسالر ،فأي جف احخاذ ىدل الوسدابل لحصدر اإلسدالر فدي معقهد
الد ني ،فيشر الدعوة الس اإللحا أف الس النصرايية في أفاسن المسهمين»(.)34
ه د س الصددورة المشددوهة لإلسددالر حدددل عهددس الحقددد الدددفين عنددد القددور عهددس
هطدرا
اإلسالر ،ىما حدل عهس جهههم الشنيع برصدول فحعاليمد  ،فهديس اإلسدالر
ص
عهس سالر العالم ،فايمدا هدو هطدر عهدس البردي فالطريدان فدي العدالم ،فاال فهدو
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )34من ىتاب «محاررال في االستعمار» لألميدر مصدط،س الشدهابي (
الدراسال العربية بالقاهرة.

 )190ع .معهدد
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ن السماحة فالسالر فالرحمة فالبر فاألهوة اإليسايية.
فمن أ لة الجهل المرد

لحقدد ذلد النشديد العجيدف الد

ىدان هقند الجندو

«الطهيددان» أثندداء حددربهم لهيبيددا العربيددة المسددهمة .فقددد جدداء فددي هدد ا النشدديد
ال،اشيستي عهس لسان جند ألم :
« ا أماس» أحمي صالح  ،فال حبكي ،بل ارحكي فأمهي.
درفرا،
أال حعهمددين أن ا طاليددا حدددعويي ،فأيددا ذاهددف الددس عددرابهس فر صحددا مسد ص
ألب ل مي ،ىي أسح األمة المهعوية.
ألحارب الد اية اإلسالمية التي حجيز البنال األبكار لهسهطان!!
()35

سرقاحل بل قوا  ،ألمحو القرآن»!!

 ...فان لددم أرجددع ،فددال حبكددي عهددس فلدددم ،فلكددن اذهبددي فددي ىددل مسدداء،
فزفر المقبرة فيسابم األصيل ححمل الس عرابهس ف اع الد

دربس الحددا

عهس فه ة ىبدم.
ي «فرجيبي د » اي د مددال فددي محاربددة
فان سددرل أحددد عددن عدددر حدددا م عه د َ
اإلسالر(!!)36
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )35عه السيد رشيد ررا عهس ه س العبارة حي ذىرهدا األميدر شدكيف أرسدالن فدي ىتابد
«لماذا حرهر المسهمون؟» بقول  :الد ايدة اإلسدالمية ال حجيدز لهسدهطان اال مدا حجيدزس لريدرس
من المسهمين ،فهو حزف البكر فالثيف ،فلكن اإلفريإ حبيح لهم يصراييتهم االفتراء عهس
اإلسالر ،فحبيح لهم مدييتهم الزيا ،حتس أفسدفا ىل قطر ههوس ببرا داهم ،ال سديما الطهيدان
منهم .اهـ.
( )36اي ر :مجهة الرابطدة الشدرقية (عدد  )2مدن السدنة الثالثدة – يدوفمبر ( )1930ص
يقدال عدن
دهمون
االحجاهدال الوعنيددة لدددىتور محمددد محمددد حسدين .فاي ددر ىد ل « :لمدداذا حددرهر المسد =
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فه د ا التعصددف األعمددس ،فالعددداء المسددتمين فالحقددد األسددو عهددس اإلسددالر
ددد اهم بددد القسافسدددة فالكهندددة عيهدددة القدددرفن

فأههددد  ،مصددددرس الجهدددل الددد
الوسطس.
عامل الطمع:

 -4فأما عامل الطمع االستعمار فهو مكمل لعامل الخدو  ،أف هدو أسداه لد
فدي الواقدع ،فدان مدا طمدع االسدتعمار فيد مدن المردايم فالمصدالح فمنداع
السيطرة فالن،وذ ،خا

عهي من الضيان ىه أف بعض .

فمطددامع المسددتعمر ن فددي ثددرفال الشددرى اإلسددالمي فهيراحد فبترفل د ال
حخ،س عهس أحد.
هطدرا عهدس هد س
فىل ق ة اسالمية أف حرىة اسالمية عدها المسدتعمرفن
ص
المطامع ،فحهد دصا له س المصالح.
فال أر د أن أحوسع هنا في شرم ه ا العامل ،ف ل مما ال ختهدف فيد اثندان
فال د ن نكددرفن أف شددكون فددي بعددا العوامددل األهددرى ،ال شددكون فددي ه د ا
الدددافع ال د

دددفر حددول المصددالح االسددتعمار ة فددي آسدديا فافر قيددا فحددر

االستعمار عهس فار اسدترالل لثدرفال هد ا العدالم الشدرقي ،فاعتبدارس اإلسدالر
هو العقبة الكؤف في سبيل ذل  ،ألي المحر

الددابم عهدس المقافمدة فالتحدرر

مددن سددهطان األجنبددي الكددافر ،فالددداعي الددس الجهددا فددي سددبيل هللا السددتخال
الح من مرتصبي .
ـــ ـــ
=

فلمدددا حقددددر يدددرهم؟» لألميدددر شدددكيف أرسدددالن :منشدددورال ار مكتبدددة الحيددداة .بيدددرفل
(1965ر).
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فمصالح االستعمار فمطامع الما دة ،فمكاسدب السياسدية فاالقتصدا ة ،ال
رمان لبقابها اذا استيق العمالى اإلسالمي من يوم  ،فايطه من قمقم .
عامل الكبر:
 -5فأما عامدل الكبدر ،فمصددرس أن الردربيين عددفن أي،سدهم سدا ة العدالم ،فأن
ه س السيا ة ليسن مرحهة مؤقتدة مدن التدار ع اقتضدتها درف معيندة ،بدل
أليهددم جددنس أرقددس مددن سددابر األجندداه البشددر ة ،جددر فددي عددرفقهم ر
أزىددس فأفضددل مددن مدداء اآلهددر ن .هددو «الدددر اآلر » فهددم ن ددرفن الددس
العالم ىه فالس التار ع ىه من زاف ة أفربا .ىري ليس عهس هر طدة العدالم
اال أفربا ،فليس في حار ع العالم ير أفربا .فتار ع القدرفن الوسدطس بددأ
بسقوع رفما ،فالتار ع الحد

بدأ بسقوع القسطنطينية ،فاذا ححددثوا عدن

جهالة القرفن الوسطس ف المها فحخه،ها لم هت،توا الدس الحضدارة الزاهدرة
التي صنعها اإلسالر في الشرى ففي األيدلس.
ايهم رفن حضارحهم أر الحضارال ،ففهس،تهم أفلدس ال،هسد،ال ،فحشدر عهم
أبا التشر عال.
ه س الن رة هي الرالبة عهيهم ،فالشدابعة فديهم ،فان لدم حخدل مجتمعداحهم مدن
أفرا معتدلين منص،ين ،شهدفا لإلسالر فأهه فحضارح شها ة فيها ىثيدر مدن
العدل فاإليصا .
فاذا جاء من الناه من دعو الس اإلسالر عقيدة في ا صما فحضدارة ،مدن عدد
عقيدح د أعهددر العقابددد ،في ام د أعدددل الددن م ،فحضددارح أسددمس الحضددارال،
ف عد أمت هير أمة أهرجن لهناه ،فحار خها أمثل حار ع عرف البشدر جميعصدا،
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ف رى في اإلسالر ص
حال لكل عقدة ،فعال صجا لكل مشكهة ،ف ِّ نصس عن ىل مد هف،
أف فكرة في الشرى أف في الررب .فه ا أمدر سدوء الردربيين ف صددر درفرهم
بري،سدددهم فمبدددا بهم فأي مدددتهم فحضدددارحهم ،ف ثيدددر فددديهم رفم المقافمدددة لهددد ا
اإلسدالر الد

جعدل مددن ي،سد فصديصا عهددس العدالم ،ف جعددل مدن أحباعد شددهداء

عهددس الندداه ،ف ،ددر

أسددتاذ ت عهددس سددابر األمددم ىمددا قددال ىتدداب اإلسددالر:

سى س
ىطا ِلت َ ُكونُىىوا ُ
علَىىي ُكم
سىىو ُ َ
شى َهدَاء َ
ىال َويَ ُكىىونَ الرَ ُ
{ َو َكىذَ ِل َ َجعَلنَىىا ُكم أ ُ َمى س َو َ
علَىىى النَى ِ
اّللِ َحى َ
ش َِهيدسا} [البقدرةَ { ،]143 :و َجا ِهدُوا فِ َ
علَىي ُكم
ق ِج َهىا ِد ِه ُه َىو اجتَبَىا ُكم َو َمىا َجعَى َل َ
سمَا ُك ُم ال ُمس ِلمينَ ِمن قَب ُل َوفِ َهذَا ِليَ ُكىونَ
ِين ِمن َح َرج ِملَ َ أ َ ِبي ُكم ِإب َرا ِهي َم ُه َو َ
فِ الد ِ
علَي ُكم َوت َ ُكونُوا ُ
ال} [الحإ.]78 :
ش َهدَاء َ
الرَ سُو ُ ش َِهيدسا َ
علَى النَ ِ

ان شعور االستعالء األصديل فدي عبيعدة اإلسدالر ف عاحد فاستعصداء أمتد
عهس التبعية ال،كر ة ،فالعبو دة السياسدية ،التدي أرا الردرب أن ،رردها و صمدا
عهدددس الشدددرى اإلسدددالمي ،قدددد أثدددار ىبر ددداء الردددربيين فيقمدددتهم عهدددس اإلسدددالر
ف عوح فجعه ق،ون موقف المنافأة فالمعا اة لكل من دعو الي  ،ليقو الحيداة
من جد د.
أساليف االستعمار في الكيد لإلسالر:
ىايدن أسدداليف االسدتعمار فددي حددرب اإلسدالر فحعو د

عوحد  ،ىثيددرة جددصا.

ي ىر منها:
 -1التشددكي فددي اإلسددالر عقيدددة فشددر عة فثقافددة فحضددارة ،فشددن حمددالل
التشددو عهددس رسددول اإلسددالر فىتابد فأمتد فحار خد  ،فذلد عددن عر د
الدراسال االستشراقية فالتبشير ة التي قار بها رجال هبسدون مسدوم العهدم
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أف الددد ن ،فهددم أبعددد شدديء عددن العهددم فالددد ن .ثددم حددولس المهمددة مددن بعدددهم
حالميد هم فهر جدوهم ممددن نتسددبون الددس الشددرى فاإلسددالر بالدددر فالنسددف
فاالسم ،فان ىايوا ربيين بالثقافة فال،كر فالرفم.
 -2ححو ل أفكار المسهمين فمشاعرهم عن اإلسالر فالدوالء لد  ،فالتكتدل ححدن
را ت  ،فاألهوة في ه  ،الس را ال فشعارال ف عدوال هيهدة عهدس حيداة
المسددددهمين ،أجنبيددددة عددددن أفكددددارهم فمشدددداعرهم ىالقوميددددة فالعهماييددددة،
فالرأسدددمالية فاالشدددتراىية فالد موقراعيدددة  -بم،اهيمهدددا الرربيدددة  -فىههدددا
بضاعة استعمار ة أجنبية.
 -3يشدددر األفكدددار اإللحا دددة فالن ر دددال الما دددة التدددي حجحدددد اإل مدددان بددداهلل
فرسالت  ،فحقور عهس أن ال شيء في الوجدو سدوى الما دة الحسدية .فهد س
األفكار بطبيعتها اذا ايتشدرل فسدا ل فق،دن عقبدة فدي عر د الددعوة الدس
اإلسالر .فذل عن عر

التعهيم فالمنداهإ المدرسدية فالجامعيدة ،فعر د

الصحافة فاإلعالر فالثقافة العامة.
 -4يشر االيحرا

الخهقي فاإلباحي ،فحعمي ج فرها ،فآثارها فدي المجتمدع،

عددن عر د فسددابل اإلعددالر التددي سدديطرفن عهيهددا .فبد ل ح،سددد األجيددال
الناشنة فحنحل أهالقها ،فال حصهح لحمل رسالة اإلسالر ،بل حقافمها فحن،در
منها ،أليها رد شهواحها.
 -5حهد زعامددال نيددة زاب،ددة حقددافر ال،كددر اإلسددالمي الصددحيح ،فحددوفير ىددل
اإلمكايدال لتددرف إ بضدداعتها فحكثيددر أيصدارها ،مثددل ددالر أحمددد القددد ايي
صدددنيعة االسدددتعمار البر طدددايي فدددي الهندددد .فذلددد ىهددد عهدددس حسددداب قدددوة
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المسددهمين ففحدددحهم .فقددد أحدددثن الدددعوة القا اييددة فتنددة بددين المسددهمين،
فاعتبرها العهماء فالم،كرفن «ثورة عهس النبوة المحمد ة» فلكدن اإليجهيدز
أ دفها بقوة.
 -6اثارة النعرال الوعنية فالقومية المخته،ة فالتدي مدن شدريها أن حمدزى فحددة
المسددهمين ،فرابطددتهم األهو ددة .فالتددي ححددول فالء المسددهم لد ن د الددس فالء
لوعن د الصددرير أف قوميت د الضدديقة .لقددد حددافلوا أن ه،قددوا ألهددل ىددل قطددر
مسهم قومية فهمية حشره بن،س فحعزل عن اهوح المسهمين.
«لقدد أرا فا أن بعثدوا «ال،رعوييدة» مدن هدالل حجدارة «األهدرار» فمعابدد
الكري د فددي مصددر» ،ف«ال،ينيقيددة» مددن هددراب السدداحل الممتددد مددن افددا الددس
الالذقيددة عهددس الشدداعئ الشددرقي لهبحددر األبدديا المتوسددن .ثددم ايهددم ل،قددوا فددي
العراى عوة «أشور ة» لم كتف لها أن حولد حية(.)37
زفرا ،فاصدطنان
 -7هه زعامال سياسية ال نيدة ،فارد،اء البطولدة عهيهدا ص
ايتصارال لها ،فح اهر االستعمار بدااليهزار أمامهدا لتتعهد بهدا الجمداهير
فحتخ ها أصنا صما مقدسة.
فب د ل

ددتمكن االسددتعمار مددن االعتمددا عهيهددا فددي ععددن اإلسددالر ف عاح د .

فححو ل األمة عن اإلسالر «الناشز» الس الال نية الطيمعة!
فهك ا صدنعوا زعامدة ىمدال أحداحورم إلبعدا حرىيدا عدن اإلسدالر .فال زلندا
يددرى هه،دداء لد فأشددبا صها فددي الددبال العربيددة حضددخم لهددم الدعا ددة فحصددطنع لهددم
البطوالل.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )37اي ر« :التبشير فاالستعمار» لهدىتور ن :عمر فرفا فمصط،س الخالد (

.)174
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 -8هه د قيددا ال فكر ددة فأ بيددة مددن عبيددد ال،كددر الرربددي ،فأيصددار العهماييددة،
عا،
في،خهدددم بوسددداعة اإلعدددالر فأجهزحددد  ،حتدددس صدددبح صدددوحهم مسدددمو ص
عددا ،فحهينددة ىددل ال،ددر
عددا ،فمخددال،هم مقمو ص
فلددوالهم مرفو ص

لهددم ،ليبددرزفا

برفز العمالقة ،ف هر هصومهم أقزا صما مدحور ن.
ففي بال يا العربية فاإلسالمية ىثير مدن هدؤالء المن،دوهين ،الد ن أردي،ن
عهيهم األلقاب الهابهة ،فه ا عميد ال،كر ،فه ا أستاذ الجيل ،فذلد رىدن األ ب،
فآهر مستشار الثقافة  ...فهم في الحقيقة أشب بالبالويال المنت،خدة ،حك،دي شدكة
بوه لت،ر رها ،فال حكا حجد منها شينصا.
 -9ففي مقابل ه ا التضخيم فالت،خيم لهزعامال العهمايية الزاب،دة حقدور حمدالل
من مددة لتشددو سددمعة المخهصددين مددن عدداة اإلسددالر ،بنشددر األىاذ ددف،
فحه،ي التهم ،حول شخصياحهم ،فحول فكرحهم التي دعون اليها ،لصدر
الناه عنهم.
 -10حضيي الخناى عهدس ىدل حرىدة اسدالمية صدحيحة االحجداس .فدان لدم كدف
التضدديي فاالرددطها الخ،ددي ،ىددان الهجددوء الددس التنكيددل فالتشددر د ،فىيددل
الضربال الوحشية التي ال حتورن عن القتدل ححدن السدياع فآالل التعد ف
سرا ،فعهس أعوا المشاي أف باعالى الرصا
ص

عهنصا(.)38

قد صنع ذل االستعمار بيد د مباشدرة ،فقدد ،عدل ذلد باإل عداز فالتشدجيع
لعمالبددد فأعوايددد فحه،ابددد  .فىدددل الال نيدددين حه،ددداء عبيعيدددون لالسدددتعمار،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )38ىمددا فددي حا ثددة «ليمددان عددرة» التددي قتددل فيهددا بضددعة فعشددرفن سددجينصا بنيددران المدددافع
فالبنددا ى ،بريددر ذيددف ،اال أيهددم عددالبوا بددبعا حقددوقهم .اي ددر فصددف هد س المجددزرة فددي
ىتاب «أقسمن أن أرف » لهكاحف الهبنايي المسيحي «رفىسي معكرفن».
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فأصدددقاء مؤ دددفن مددن قبه د  ،بددارم هطددواحهم ،ف عضددد احجاهدداحهم ،ف مدددهم
بالعون الما

فاأل بي لضرب أعداب «اإلسالميين المتعصبين»!!

ال تددورن االسددتعمار المتددربص الحقددو مددن سدد ،الدددر اذا لددم جددد فسدديهة
يرس .فهاصة مع ىدل زعديم أف قابدد خشدس أن كدون لد فر مدؤثر فدي حيداة
بهدددس أف شددعب  ،فأن قددور فراءس حكتددل قددو  ،حينن د حكددم االسددتعمار الصددهيبي
سد صدرا باإلعدددار عهددس ه د ا الددزعيم أف ال،كددر ،ف ختهددف التن،ي د بدداهتال الددبال
فاألحوال فال رف .
فهك د ا قتددل حسددن البنددا فعبددد القددا ر عددو ة فمحمددد فر هددي فسدديد قطددف،
فأحمدددف بههددو ،فمددالكولم أىددس ،ففيصددل بددن عبددد العز ددز ،فددي أفقددال ىايددن
أفعايهم فشعوبهم أحو ما حكون اليهم .فالس حسن قيا حهم.
هل حدث ذل ىه صدفة؟ أف هو حخطين قوة جبارة حعمدل لحدرب اإلسدالر،
لها أ د فأجهزة ه،ية حن ،لها ما حر د؟
مخاف

الررب من الصحوة اإلسالمية:

فاذا ىددان االسددتعمار القددد م قددف موقددف العددداء لهحددل اإلسددالمي ،فلهددنهإ
اإلسددالمي ،فله،كددر اإلسددالمي ،فالعمددل اإلسددالمي ،فقددد فرث الرددرب الحددد
ه س الرفم ،فلم حزل حسر فدي ىيايد  ،فان ىدان بعدا الردرب قدد حخهدس عدن
فكرة االسدتعمار ،فلكدن أىثدر الردرب  -لألسدف الشدد د  -لدم تخد مل عدن الدرفم
الصدددهيبية .عهدددس أن بعدددا الردددرب ال زال حمدددل فكدددرة الهيمندددة اإلمبر اليدددة
بصورة أف برهرى ،ىما تجهس ذل في الوال ال المتحدة األمر كيدة التدي حمثدل
ضدا ،ىمدا حدرى ذلد فدي
االستعمار الجد د ،فالتي حسير في رىابهدا بر طاييدا أ ص
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مواق،همددددا مددددن العددددراى فحصددددارس ،فرددددر شددددعب بالطددددابرال فالقدددد ابف
فالصوار ع ،فقتل أع،ال بالتجو ع ،فمنع الر اء فالدفاء.
فقبل ذل حصار ليبيا لعدة سنوال ،فبعدد ذلد حصدار السدو ان ،فردرب
بعا المواقع في  -مصنع الش،اء لهدفاء  -بالطابرال فالصوار ع.
فقددد جهددد الرددرب جهدددس ،فمكددر مكددرس ،فاسددتعان بكددل مددارى فهددابن ممددن
نتسددف الينددا بهسدداي  ،فعقهد فقهبد رددد أمتد  .فىددان أىبددر همد أن حددول فن
ايطددالى المددد اإلسددالمي ،ف ددؤهر ايددبال فجددر الصددحوة اإلسددالمية .فلكددن مددن
سدددتطيع أن وقدددف التدددار ع ،أف نددداعح المدددر ع ،أف قدددافر األقددددار ،أف

الددد

حارب القهار ،أف منع بزفغ النهار؟
لقد ح،جر سيل الصحوة اإلسدالمية فدي ىدل مكدان ،فرأ ناهدا صدحوة ىعقدول
فأفكدار ،فصدحوة قهدوب فمشداعر ،فصدحوة ارا ال فعدزابم ،فصدحوة عمددل
فسددهوم ،فصددحوة يددرة فحمدداه ،فصددحوة عددوة فجهددا  ،فصددحوة حرييددر
فاصالم .فحجهس أثرها في الشبان فالشابال ،ففي الجوامع فالجامعدال ،ففدي
الثقافددة فال،كددر ،فف دي ميددا ن الجهددا ففددي االقتصددا فالسياسددة ،ففددي األسددرة
مقدفرا.
قدرا
ص
فالمجتمع ،ففررن ي،سها عهس الساحال ىهها ،فىان أمر هللا ص
فقددد فددوجئ الرددرب به د س الصددحوة الهابهددة ،ف،قددد حوازي د  ،بددل جددن جنوي د ،
فع،ددد

هدددر بمدددا ال عدددر  ،ف خدددبن هدددبن عشدددواء ،ىيدددف هدددرل هددد س

الصحوة؟ متس حم الحمل بها؟ فمتس فلددل؟ فىيدف حرعرعدن؟ فىيدف شدبن؟
فأ ن ىنا يحن في ه ا الوقن؟ ففي ه س المراحل ىههدا؟ فىيدف يعطدل مسديرحها
أف يعوقهددا عهددس األقددل ،فىيددف يرددر الحكددار بالصدددار معهددا؟ فىيددف يضددرب

أعداء الحل اإلسالمي

52

بعضها ببعا؟ فىيف؟ فىيف؟
فبدل ه س المخاف فدي يددفال حعقدد فدي العهدن .فجهسدال حعقدد فدي السدر،
فقرارال حتخ  ،فحرب حعهن جهرة أف حماره ه،ية.
ايدد القهدد بددل الرعددف مددن اإلسددالر :أن حنكشددف متدد  ،فحنددزام محنتدد ،
ف نطه مار س ،ف عو الس ساب عهدس ،استقامة ف قينصا فقوة ففحدة.
ه ا ما خاف الررب ف ،زن من اذا الم بخداعرس ،ف حسدف لد ألدف حسداب
عا في الهيل ،ف ،كر في قهقصا في النهار.
فحساب .فهو ما حهم ب فز ص
صدا بعدد
لقد رصدل منال المال ين لدراسة الصدحوة ،ثدم لتعو قهدا ،فهصو ص
أن سقن االححا السوفيتي ،فرشح «اإلسالر» ليكون هو «العدف الجد دد» الد
نبرددي أن حعبددر ل د القددوى ،فحجنددد لمقافمت د الطاقددال ،فححشددد ردددس مشدداعر
الخو

فالكراهية ،بعد حجهية التهد د بخطرس ،فالتخو ف من شرس فشررس.

فقدددد حدددافل بعدددا العهمددداييين المتبجحدددين أن نكدددر حخدددو االسدددتعمار
فالصددهيويية فالرددرب الصددهيبي بصدد،ة عامددة ،مددن عددوة اإلسددالر ،فصددحوة
اإلسالر فحرىة اإلسالر ،فأمة اإلسالر .فزعم أن ه س أسطورة ال دل لهدا فدي
الحقيقة(.)39
فحسبي هنا أن أسجل بعا ما يشرح الصحف الرربية أف اإلسرابيهية عدن
الصحوة اإلسالمية فالتح ر منهدا ،فححدر ا الحكدار عهدس ردربها بوحشدية،
حتس ال حقور لها قابمة.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )39هو الدىتور فؤا زىر دا ،فقدد ر يدا عهيد فدي أفاهدر ىتابندا «اإلسدالر فالعهماييدة فج صهدا
لوج ».
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فما أذىرس هنا هو قهيل من ىثير ،ف يا من فيا.
 -1يشددرل صددحي،ة الصددندا حهرددرا البر طاييددة فددي عددد ها الصددا ر فددي
ص
مقدداال بقهددم بددر دددر ن
17ل12ل ،1978فعهددس الصدد،حة السددابعة عشددرة
فرستورن ،أشار في  :أن الرربيين قعون في هطر ىبير ،حين
الخطر الد

ندون أن

تهدد مصدالحهم فدي الشدرى األفسدن هدو هطدر الشديوعيين؛

ألن الخطر الحقيقي فالوحيد ،ال

تهد مصالح الرربيين فأصددقابهم فدي

المنطقددة هددو هطددر المسددهمين المتطددرفين ،فال د ن حعددا م يشدداعهم بشددكل
مد هل ،ر دم ىددل مدا أفقعتد بهددم الدن م الصدد قة لهرددرب فدي المنطقدة ،مددن
محن فحنكيل.
ف ؤىد ىاحف المقال أن األحداث الجار دة فدي منطقدة الشدرى األفسدن حشدير
الس أن التيار اإلسالمي المتطر  ،أصبح قاب صما في جميدع بهددان المنطقدة بددفن
استثناء.
ف قول الكاحف :ان أىبر هطر رحكب الرربيون ،هو عدر ح،كيدرهم  -بجد دة -
في ررفرة التدهل العسدكر المباشدر فدي المنطقدة ،فدي حالدة عجدز األي مدة
الصددد قة عددن ىددبح جمددام المتطددرفين المسددهمين! ف ؤىددد أن شددعور الرددربيين
بالندر فحرييف الضمير ازاء حورعهم فدي الحدرب ال،يتناميدة ،جدف أن ال كدون
سببصا في اقناعهم بعدر استعمال القوة العسكر ة ردد المتطدرفين المسدهمين؛ ألن
هطر هؤالء المتطرفين المسهمين ال قارن بر هطر آهر ،مهما ىان.
ص
قابال:
ف نهي بر ر ن فرستورن مقال
«ان مجر االىت،اء بمراقبة االيت،اردة اإلسدالمية فدي الشدرى األفسدن ،لدن
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،يديا بشيء ،فاذا لدم يبدا ر الدس مقابهدة هد س االيت،اردة بعندف عسدكر ، ،دوى
عن،ها الد ني ،فاينا يكون قد حكمنا عهس العالم النصرايي بمصير مهدين ،جهبد
عهس ي،س  ،اذا استمر حهافينا في مواجهة المسهمين المتطرفين».
 -2في حعهيقهدا عهدس أحدداث ا دران فحرىيدا قالدن صدحي،ة «ىمشدهر ال،دا جهر»،
التي حصدر في ىولوييا برلماييا الرربية:
«ان األحداث األهيرة فدي حرىيدا فا دران ،فعدو ة يشداع االحجداس اإلسدالمي
في مصر ،ف يرها من الدفل العربيدة ،حعطدي الددليل عهدس أن اإلسدالر فحددس،
فليسن الدفل الكبرى أف األي مة الموالية لها ،هو الد

هعدف الددفر الربيسدي

في منطقة الشرى األفسن».
فقالن الصحي،ة« :ان عهس الررب أن درم  -اآلن  -أن المسدتقبل القر دف،
سيشدددهد ححد ص
ددوال جددد ر صا فدددي منطقدددة الشدددرى األفسدددن لمصدددهحة االحجاهدددال
اإلسالمية ،فعهس الررب  -اذا أرا المحاف دة عهدس الحدد األ يدس مدن مصدالح
في الشرى األفسن  -أن بد مرفية فدي ح،هدم مقاصدد االحجاهدال اإلسدالمية،
التي حسعس لهحصول عهس ىيان جد د قو  ،تالءر مع «اإلسالر».
 -3يشددرل صددحي،ة الجددرفزلم بوسددن الصددهيويية ،فددي عددد ها الصددا ر فددي
25ل9ل ،1978مقد ص
داال ىتب د حددا يم هيرحددزفغ السدد،ير اليهددو

السدداب لدددى

األمددم المتحدددة ،ححددن عنددوان «ىددي ال يخسددر األصدددقاء ،فيشددد مددن عضددد
األعداء» قال في :
«ان هددور حرىددة اليق ددة اإلسددالمية به د س الصددورة الم،اجنددة الم ههددة ،قددد
أ هدرل بوردوم أن جميددع البعثدال الدبهوماسدية ،فقبددل هدؤالء جميعصدا ،فىالددة
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االستخبارال األمر كية ،ىاين حرن في سبال عمي ».
فقال هيرحزفغ:
«ان معهومددال ىثيددرة عددن عبيعددة اإلسددالر فعددن القددوى اإلسددالمية ال،عالددة
النشددطة ىايددن متددوفرة لدددى زعمدداء الرددرب ،فهاصددة أفلن د المسددؤفلين عددن
األمن في فاشنطن ،فان جهو صا ىثيدرة بد لن لكبدن يشداع الحرىدال اإلسدالمية
المتعصددبة ،فلكددن األحددداث األهيددرة فددي المنطقددة اإلسددالمية ،فعددو ة االحجدداس
اإلسدالمي ليمداره يشداع عهددس يطداى فاسدع فددي مصدر فأفرايسدتان فسددور ا
فحرىيددا فا ددران ف يرهددا ،قددد أ هددرل أن جميددع األسدداليف ،التددي احبعددن لكبددن
يشدداع الحرىددال اإلسددالمية ىايددن أسدداليف فاشددهة عهددس المدددى البعيددد ،ر ددم مددا
حققت من يجام ل،ترال قصيرة».
فأر

حا يم هيرحزفغ ص
قابال:

«اينا يشهد اليور اهرة ر بة فمثيدرة لالهتمدار ،فححمدل فدي ثنا اهدا الشدر
لهمجتمع الرربي برسرس ،فهد س ال داهرة هدي عدو ة الحرىدال اإلسدالمية ،التدي
حعتبددر ي،سددها عدددفة عبيعيددة لكددل مددا هددو ربددي ،فالتددي حعتبددر التعصددف رددد
اليهو بشكل ها

 ،فرد األفكار األهرى بشكل عار فر ضة مقدسة».

 -4ففي عدد ها الصدا ر فدي 21ل1ل ،1979يقهدن صدحي،ة «الدرأ » األر ييدة
عددن فىالددة األيبدداء ال،ريسددية أن صددحي،ة «فاشددنطن بوسددن» األمر كيددة
ذىددرل أن الددربيس األمر كددي السدداب «جيمددي ىددارحر» عهددف مددن فىالددة
المخابرال األمر كية أن حعد راسة عن يشاعال الحرىدال اإلسدالمية فدي
العالم ىه .
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فيسبن صحي،ة «الواشنطن بوسن» الس «زبيرينيو بر جينسكي» مستشدار
البين األبيا  -آي ام  -لشؤفن األمن القومي قول :
«ان اإل ارة األمر كيددددة حشددددعر بقهدددد بددددال ازاء حزا ددددد يشدددداع الحرىددددال
اإلسددالمية المنتشددرة فددي العددالم اإلسددالمي ،فأن الوال ددال المتحدددة األمر كيددة
بحاجددة الددس اعدددا راسددة جد دددة حددول الحرىددال اإلسددالمية المتشددد ة ،ليسددهل
عهس اإل ارة األمر كية فأصدقابها فدي المنطقدة اإلسدالمية مراقبتهدا عدن ىثدف،
حتس ال ح،اجر بايدالن ثورة اسالمية جد ددة فدي أ مكدان فدي العدالم اإلسدالمي؛
دؤثرا فددي
فرا مد ص
ألن أمر كددا حر صددة عهددس عدددر السددمام لإلسددالر بددرن هعددف ص
السياسة الدفلية».
 -5فذىرل صحي،ة «القبس» الكو تية فدي عدد ها الصدا ر فدي 24ل1ل،1979
أن مجهس األمن القومي األمر كدي عهدف مدن هيندة المخدابرال البر طاييدة
حزف د اإل ارة األمر كية بكل ما توافر لد ها من معهومدال حتعهد بالحرىدة
اإلسالمية ،فاالستعاية بها في فرع الخطن الك،يهة بالقضاء عهدس هطرهدا
قبل فوال األفان.
 -6ففددي عددد ها الصددا ر فددي 8ل7ل ،1979يقهددن صددحي،ة «القددبس» الكو تيددة
ضا عن صحي،ة «فورحشن» ص
مقاال آهر ،فجاء في ما هي:
أ ص
«ان االحجددداس الدددد ني فدددي مصدددر رسدددع أقدامددد و صمدددا بعدددد دددور ،فالشدددباب
المصددر م،تددون بالصددحوة اإلسددالمية الثور ددة ،ىمددا أن ال،تيددال المصددر ال
بددد ن اهتما صمددا متزا دددصا باإلسددالر .ففددي جامعددة القدداهرة ز ددد عددد الطالبددال
المهتزمال بالز الشرعي ،فقد درحي دور ال حبقدس فيد عالبدة مصدر ة فاحددة،
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اال فقد ارحدل الز الشرعي اإلسالمي».
فأر فن صحي،ة «فورحشن» حقول:
«ان هنددام هطد صدرا ىبيد صدرا مددن أن حددتمكن الحرىددة اإلسددالمية مددن العددو ة الددس
الترثير عهس الحياة السياسية فدي مصدر ،فهد ا األمدر خيدف الدربيس السدا ال،
ال

عبر عن هوف بخطاب الشهير في جامعدة اإلسدكندر ة حدين قدال :ايد لدن

سمح لهد ن بالتدهل في السياسة.
ضا  -اسرابيل؛ أليها حعتبر أن اإلهوان المسدهمين هدم
فه ا األمر حخشاس  -أ ص
أشدددد أعددددابها ،الددد ن هدددد فن فجو هدددا؛ أليهدددم رفضدددون االعتدددرا بهدددا،
ف جاهرفن بالدعوة الس اعالن الجها المقده ردها».
اإلسالر قا ر ،فيحن في هطر ع يم !...
 -7يشرل صدحي،ة «القدبس» الكو تيدة فدي عدد ها الصدا ر فدي 16ل1ل،1981
أن الجنددرال الكسددندر هيدد  ،فز ددر هارجيددة الوال ددال المتحدددة فددي عهددد
الددربيس رفيالددد ر رددان ،قددد أىددد أي د ددؤمن ا مايصددا عميقصددا بددرن المسدداعدال
األمر كية لن ار الربيس أيور السا ال ستعزز قدرح عهدس الصدمو أعدول
مدة ممكنة في فج المخاعر الخارجية ،التي حهد س ،باإلرافة الدس الخطدر
األع م ،ال

تمثل في حعا م ي،وذ الحرىة اإلسالمية في مصر.

 -8يشرل صحي،ة «الرأ » األر يية في عدد ها الصدا ر فدي 20ل1ل1981ر،
ص
ححهيال يشرح صحي،ة «اال كويومسن» البر طايية ،جاء في :
«بعد أن حوقف يهر النيل عن ال،يضان ،ن الناه أن عهدد ال،يضدايال فدي
مصر قد ايتهس ،فلكن لم كن صحي صحا ،فان مصر حشهد اليدور فيضدايصا عار صمدا،
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فلكن من يون جد د ،ذل فيضان اإلسالر المكافح بقيا ة اإلهوان المسهمين.
ليس بمقدفر السدا ال فال النميدر أن وق،دا المدد اإلسدالمي المتصداعد فدي
مصر فالسو ان».
فحخددتم «اال كويومسددن» ححهيههددا بتوجيدد يصدديحة مبطنددة ،حؤىددد فيهددا أن
الوس دابل العا ددة فددي محاربددة الحرىددة اإلسددالمية لددن حجددد ي،عصددا فددي القضدداء
عهدديهم ،فأيدد ال بددد مددن احبددان أسددهوب أشددد بط ص
شددا فقمعصددا ،له،تدد بالحرىددال
اإلسالمية فالقضاء عهيها.
فحنهي «اال كويومسن» ححهيهها به س العبارال ،التي حسخر  -مدن هاللهدا -
مددن األسدداليف ،التددي ىددان تبعهددا السددا ال فالنميددر فددي محاربددة اإلهددوان،
فتقول:
«ان ىددل محددافالل السددا ال فالنميددر لتطو د يشدداع اإلهددوان المسددهمين
باألساليف ،التي تبعايها أحيايصا ،حبدف أشب ما حكون بمحافلة ع،ل صرير ضدع
أصبع في ثقدف صدرير فدي سدد ىسدد أسدوان ،ليمندع ايهيدار المداء المتددف مدن
آال

الثقوب األهرى في السد».

 -9فيشددرل صددحي،ة «السياسددة» الكو تيددة فددي عددد ها الصددا ر 3ل8ل1981ر،
فددي رسددالتها اإلهبار ددة مددن بهجيكددا ،أن مخددابرال حهددف األعهسددي أعدددل
راسة عدن األفردان فدي الشدرى األفسدن ،أىددل فيهدا اسدتنتاجال الهجندة
الثالثيدددة ،التدددي ىايدددن مؤل،دددة مدددن الدددربيس األمر كدددي األسدددب يكسدددون،
فىيسنجر ،فالسياسدي االقتصدا

األمر كدي رفى،هدر ،فالتدي أشدارل الدس

أن العالم اإلسالمي سيشدهد فدي منتصدف الثماييندال صدحوة نيدة حقيقيدة،
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حعمددل عهددس هددد مددز ف  ،فهددو الجهددا إلزالددة اسددرابيل فازالددة الن،ددوذ
األمر كي ،فالقضاء عهس المصالح األمر كية في منطقة الشرى األفسن.
فأىدددل راسددة مخددابرال حهددف األعهسددي رددرفرة اإلسددران فددي احخدداذ
اإلجراءال المناسبة الحازمة لهقضاء عهدس جميدع بدوا ر اليق دة اإلسدالمية فدي
المنطقة ،قبل است،حال أمرها.
 -10يقهن صحي،ة «الدستور» األر يية في عدد ها الصدا ر فدي 9ل9ل1981ر،
عددن صددحي،ة «الواشددنطن بوسددن» األمر كيددة ححهد ص
ديال سياسديصا ،حتددو ىددل
سطر فيد عهدس ححدر

سدافر ردد الحرىدة اإلسدالمية الجدا ة فدي مصدر.

فيما هي أهم فقرال ه ا التحهيل:
«مددع يها ددة شددهر رمضددان حجمددع أىثددر مددن مابددة ألددف( )40مددن المسددهمين
المتطددرفين أل اء صددالة العيددد فددي سدداحة مقابهددة لقصددر عابددد ن ،حيدد

قدديم

السددا ال ،فلددم كددن األمددر مجددر أ اء صددالة ،بقدددر مددا ىددان م دداهرة عدابيددة،
حتحدى السا ال فسياست  ،فبخاصة أيهدا جداءل فدي فقدن سدتعد فيد السدا ال
عا برن مرىزس فدي مصدر أصدبح
لهس،ر الس بر طاييا فأمر كا ،مما عطي ايطبا ص
رعي،صا أمار المعاررة الد نية.
ان الجماعال اإلسالمية المتطرفة حهد

الس ححو ل المجتمع المصر مدن

مجتمددع عهمددايي الددس جمهور ددة اسددالمية ،حتبنددس حكومتهددا حعدداليم القددرآن .فمددن
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )40الواقع أن المصهين في ه المرة ىايوا حوالي يصف مهيدون ،فقدد از حدم ميددان عابدد ن
عهس سدعت  ،فاز حمدن ىدل الشدوارن المؤ دة اليد مدن جميدع الجهدال ،ىمدا شدهدل ذلد
بن،سي ،فىنن هطيف العيد ومن  ،فقد ارطرل السيارة التي ححمهني أن حقف فدي مكدان
بعيد ،حي ىاين الشوارن ىهها مكت ة بالمصهين ،فالحمد هلل.
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الطبيعي أي اذا قامن ه س الجمهور ة اإلسالمية في مصر ،فهدن بقدس لهسدا ال
مكان في السهطة.
ر دددم أن السدددا ال مدددأل الجامعدددال فالمعاهدددد المصدددر ة بدددالبوليس السدددر
فبرجددال المخددابرال ،فر ددم أيدد أصدددر ححدد رال شددد دة لهمتطددرفين بعدددر
التددددهل فدددي الشدددؤفن السياسدددية ،اال أيددد فشدددل فشد ص
ددال ذر عصدددا فدددي ا قدددا حقددددر
الجماعال اإلسدالمية فايتشدارهم فدي الجامعدال فالمعاهدد المصدر ة .فاذا أرا
السددا ال أن ترهددف عهددس هد ا الخطددر الد
أىبر من اصدار التح رال .ايتهس.

***

هددد ي امد  ،فعهيد أن قددور بعمددل
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()2
الصهيويية
نشأة الحرك الصهيوني وكيدها لإلسال .
سىىبب المعركى بيننىىا وبىىين الصىىهاين (ليسىىت السىىامي وّل
اليهودي ).
الصهيوني تعمل على تهويد العالم.
الماسوني وصلتها باليهودي العالمي .
إسرا يل ه الخنجر المسمو ف جسم العروب واإلسال .
اّلستعمار الصهيون أخبث أنواع اّلستعمار.
قلق الصهيوني من الصحوة اإلسالمي .

***
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الصهيويية
اذا ىدددددان االسدددددتعمار مثدددددل «العددددددف األفل» لهحدددددل اإلسدددددالمي ،فدددددان
«الصهيويية» أف «اليهو ة العالميدة» هدي العددف الثدايي ،الد

قدافر بكدل قدوة

النهإ اإلسالمي ،فالحل اإلسالمي ،فالعمل اإلسالمي ،فىل ما هو اسالمي.
فلقددد ىددان مكننددي أن أرددع «الصددهيويية» رددمن «االسددتعمار» فهددي فددي
أثدرا،
الحقيقة استعمار فال ر ف ،بل هي أشد أيوان االستعمار
هطرا ،فأبعددها ص
ص
رررا ،ألي اسدتعمار اسدتيطايي احاللدي دالم ،ىمدا
شررا ،فأعن،ها
فأعيرها
ص
ص
سنبين بعد.
فلكندددي آثدددرل أن أفدددر هددد س العددددف «الصدددهيويية» ب،صدددل هدددا

 ،لشددددة

هطرها فهبثها فمكرها فحميزها عن يرها ،من األعداء حتدس ايهدا قدد أثدرل
فيهم جميعصا برقدار مت،افحة.
لماذا حعا

اليهو ة اإلسالر؟

لدم بددأ اإلسدالر اليهو ددة بالعددافة ،بدل سدماهم القددرآن مدع النصدارى «أهددل
الكتدداب» فاعتبددر موسددس عهي د السددالر مددن أفلددي الع دزر مددن الرسددل ،فأن هللا
سىىى تَك ِلي سمىىا} [النسدداء .]164 :فاعتبددر
اصددط،اس برسدداالح فبكالمدد { َوكَلَىى َم اّللُ ُمو َ
اإل مان بموسس فبكتاب «التوراة» جز صءا ال تجدزأ مدن اإل مدان اإلسدالمي ،فدال
رَبى ِه
صح ا مان مسهم ما لم ؤمن ب ل  ،ف عهن { :آ َمنَ الرَ سُو ُ ِب َما أ ُ ِنز َ ِإلَي ِه ِمن ِ
َوال ُمن ِمنُىونَ ُكى مل آ َمىىنَ بِىىاّللِ َو َمه ِ َكتِى ِه َو ُكتُبِى ِه َو ُرسُى ِل ِه ّلَ نُفَى ِىر ُ
سى ِل ِه}
د بَىىينَ أ َ َحىىد ِمىىن رُّ ُ

[البقرة.]285 :
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فعندما هاجر الرسول صهس هللا عهي فسدهم الدس «المد ندة» فجدد فيهدا عددة
قبابددل هو ددة حقدديم بضددواحي المد نددة .فهددم :بنددو قينقددان ،فبنددو النضددير ،فبنددو
قر ددة ،فعقدددد معهددم معاهددددة مشدددهورة ،اعتبرهددا ىثيدددر مددن البددداحثين بمثابدددة
« ستور» مكتوب لتن يم العالقة بين الرسول فالمؤمنين ف يدرهم مدن ال،ندال.
فال سدديما اليهددو  ،فددي حال د السددهم فالحددرب .فلكددن اليهددو سددرعان مددا هبددن
عهيهم عبيعتهم في الردر فيك العهدو  ،فنقضدوا الميثداى بيدنهم فبدين الرسدول
الكددر م ،قبيهددة بعددد أهددرى ،بدددأل ببنددي قينقددان ،ثددم النضددير ،ثددم قر ددة ،ال د ن
ايضموا الس األعداء المرير ن عهس المد نة ،فقهبوا هر المجن لهمسدهمين ،فدي
فقن ىاين االح،اقية ح،ر

عهيهم أن سايدفا المسهمين في الددفان عدن المد ندة

المعررة لخطر اإلبا ة.
ثم ىاين بعد ذل معرىة هيبر ذال الحصون المنيعة ،فالشدوىة القو دة .بدل
ان اليهددو ذهبددوا الددس قددر

ف ط،ددان فأحابيشددهما ،فقددا فا حمهددة التحددر ا

عهددس الرسددول فأصددحاب  ،فأ ددرفهم برددزفس فددي عقددر ارس بالمد نددة ،فأيهددم
فهطيدرا:
سيكويون معهم عهيد  ،فقدد سدرلهم المشدرىون الوثنيدون سدؤا صال مه صمدا
ص
أيحن أهدى أر محمد؟ فخان اليهدو األمايدة ،فيطقدوا بالباعدل الصدرام ،فقدالوا
زفرا فبهتايصدا.
لهم :أيتم أهددى مدن محمدد! ف،ضدهوا الوثنيدة عهدس دن التوحيدد ،ص
فسجل القرآن ذله عهيهم حين قال{ :أَلَىم ت َ َىر إِلَىى الَى ِذينَ أُوتُىوا نَ ِصىيبسا ِمىنَ ال ِكتَىا ِ
ت َو َ
الطىا ُ
ِ َويَقُولُىونَ ِللَى ِذينَ َكفَ ُىروا َهى ُنّلء أَهىدَى ِمىنَ الَى ِذينَ آ َمنُىوا
ُو ِ
يُن ِمنُونَ ِبال ِجب ِ

يرا} [النساء.]52 ،51 :
سبِيال أُولَـئِ َ الَ ِذينَ لَعَنَ ُه ُم اّللُ َو َمن يَلعَ ِن اّللُ فَلَن ت َ ِجدَ لَهُ نَ ِص س
َ
فارطر الرسول فالمؤمنون أن خوردوا معدارم ىتدف عهديهم فيهدا القتدال
فهددو ىددرس لهددم ،مددع اليهددو الرددا ر ن ،يصددر هللا فيهددا عبدددس فرسددول فحزب د ،
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فه ل هللا أعداءس مدن العدرب فمدن اليهدو  .فىدان يدداء المسدهمين فيشديدهم :ال
ال اال هللا فحدس ،صدى فعدس ،فيصر عبدس ،فهزر األحزاب فحدس.
فلم حكن معرىة اإلسالر مع اليهو مجر معرىة عسكر ة ،بل ىايدن  -الدس
جوار ذل  -معرىة نية فأهالقية ففكر ة.
لقددد شددن القددرآن عهددس اليهددو حمهددة هتكددن سددترهم ،فأماعددن الهثددار عددن
فضددابحهم فمددواق،هم المخز ددة عددوال التددار ع ،حتددس مددوق،هم مددن يبدديهم موسددس
ي،س  ،ال

قالوا ل بمجدر يجداحهم مدن الردرى ،حدين مدرفا عهدس قدور عك،دون

سىىى اج َعىىل لَنَىىا ِإلَىىـهسا َك َمىىا لَ ُهىىم آ ِل َه ى قَىىا َ ِإنَ ُكىىم قَىىو
عهددس أصددنار لهددم{ :قَىىالُوا يَا ُمو َ
الىل مَىا كَىانُوا يَع َملُىون قَىا َ أ َ َ
ُي َىر اّللِ أَب ِغىي ُكم
تَج َهلُون إِ َن َهـ ُنّلء ُمتَبَر مَا ُهىم فِيى ِه َوبَ ِ
إِلَـهسا َو ُه َو فَ َ
علَى العَالَ ِمين} [األعرا
ضلَ ُكم َ

.]140 - 138 :

فموق،هم من موسدس حدين قدال لهدم :ا ههدوا األر

المقدسدة التدي ىتدف هللا

لكددم ،فال حرحدددفا عهددس أ بددارىم فتنقهبددوا هاسددر ن ،فجبنددوا فيكصددوا ،بددر م
ححددر

موسددس لهددم ،فمحافلددة حقو ددة قهددوبهم ،فلكددنهم ايتهددوا الددس أن{ :قَىىالُوا

سىىى ِإنَىىا لَىىن نَىىد ُخلَ َها أَبَ ىدسا َمىىا دَا ُمىىوا فِي َهىىا فَاذ َهىىب أَنىىتَ َو َربُّ ى َ فَقَىىاتِال ِإنَىىا َها ُهنَىىا
يَا ُمو َ
قَا ِعدُون} [المابدة.]24 :

فماذا قال موسس أمار ه ا اإلصرار عهدس القعدو فالن،دور مدن حن،يد أمدر هللا
فرسول اليهم؟
سى ِقين .قَىا َ
{قَا َ َر ِ ِإنِ ّل أَم ِل ُ ِإّلَ نَفسِى َوأ َ ِخى فَىاف ُرد بَينَنَىا َوبَىينَ القَىو ِ الفَا ِ
ل َ
فَ ِإنَ َهىىىا ُمحَرَ َمىىى َ
علَىىىي ِهم أَربَ ِعىىىينَ َ
سىىىنَ س يَتِي ُهىىىونَ فِىىى الَر ِ
علَىىىى القَىىىو ِ
ا فَىىىالَ تَىىىأ َ

الفَا ِس ِقين} [المابدة.]26 ،25 :
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فبعد ذل موق،هم من عبا ة العجل ال هبي حين رهههم السدامر  ،فرعداعوس
فعصوا يبيهم الثايي هارفن ،فىاين فتنة ىبيرة.
فأهطر من ذل موق،هم مع هللا حعالس ،حين حطافلوا عهي عز فجدل فقدالوا:
{يَدُ اّللِ َمغلُولَ ُ
ان يُن ِفى ُ
ق كَيى َ يَشَىاء}
ِيهم َولُ ِعنُوا بِ َما قَالُوا بَل يَدَاهُ َمبسُو َلت َ ِ
ُلَت أَيد ِ

[المابدة.]64 :
فقالوا{ :إِ َن اّللَ فَ ِقير َونَح ُن أَُنِيَاء} [آل عمران.]181 :
فقتهوا من قتهوا من األيبياء مثل زىر ا ف حيس{ :أَفَ ُكلَ َما َجىاء ُكم َرسُىو بِ َمىا ّلَ

س ُك ُم استَكبَرتُم فَفَ ِريقسا كَذَبتُم َوفَ ِريقسا تَقتُلُون} [البقرة.]87 :
تَه َوى أَنفُ ُ
فهك ا أىد القرآن هد س الحقيقدة بعدد مواقدف اليهدو الثابتدة المتكدررة {لَت َ ِجىد ََن

ال َعد ََاوةس ِللَ ِذينَ آ َمنُوا اليَهُودَ َوالَ ِذينَ أَش َر ُكوا} [المابدة.]82 :
أَ َ
شدَ النَ ِ
فلم دنس اليهدو هد س الهدزابم ،فكدا فا ىيددهم ،فمكدرفا مكدرهم ،فدي عددافة
اإلسالر فأهه  ،فاحخ فا ل ل أسداليف شدتس ،بعضدها داهرة ،فأىثرهدا باعندة،
من عصر النبوة ،فعصر الراشد ن ،فمن بعدهم ،عوال التار ع ،فالس اليور.
ف،ي عهد النبوة ،أهدل هو ة شاة مسمومة الس النبي صهس هللا عهيد فسدهم
فقبهها النبي صهس هللا عهي فسهم ص
عمال بحسن النية ،فرىل منها بعدا أصدحاب
فمددال ،فمددا زال م،عددول هد ا السددم فددي جسددد الرسددول ،حتددس ىددان لد أثددرس فددي
موح  ،ىما أهبر عن ذل النبي صهس هللا عهي فسهم.
فهنام أصابع احهار حشير الس أن اليهو ىان لهم رهع في قتل عمدر رردي
هللا عن .
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فال نسددس أحددد الدددفر الخطيددر ال د

قددار ب د عبددد هللا بددن سددبر اليهددو

فددي

اشعال فتيل ال،تندة ،ثدم حدرجإ يارهدا فدي عهدد عثمدان بدن ع،دان رردي هللا عند
حتس ايتهن بقته .
ثم ما قار ب من فر أ هدر فأىبدر فأهطدر ،فدي عهدد عهدي رردي هللا عند
فىرر هللا فجه  .فهدو الد

ابتددن الرهدو فدي عهدي فآل بيتد  ،فاهتدرن مقدوالل

ىالرجعة ف يرهدا ،ىايدن سدبف فدتن فردالالل لقدرفن عددة ،فايتهدن بتمدزى
أمة اإلسالر الس اليور.
ثددم عمددل اليهددو فددي حعكيددر صدد،اء الثقافددة اإلسددالمية ،فيمددا عددر باسددم
«اإلسرابيهيال» التي لوثن معار

صدا فدي ح،سدير القدرآن
المسهمين  -فهصو ص

 باألفهار فاألباعيل ،التي ما أيزل هللا بها من سهطان.ثدم أن مدن الثابددن حار خيصدا :أن اليهددو عاشدوا فددي ىندف اإلسددالر ،ففدي ذمددة
المسددهمين ،فحضدداية اإلسددالر ،فسدداهموا فددي بندداء الحضددارة اإلسددالمية مددع
يرهم من أهل المهل فالنحل ،فقد أقدرل الحضدارة اإلسدالمية مبددأ «التندون»
في ل الوحدة.
ففددي ددل التسددامح اإلسددالمي مهد اليهددو الثددرفال الطابهددة ،ففصددهوا الددس
المناصف الرفيعة ،حتس حسددهم بعدا المسدهمين عهدس مدا فصدهوا اليد  .فقدال
في ذل شاعر مصر ساهر:
يىىا أهىىل مصىىرن إن ى نصىىحت لكىىم تهىىىىىىودوان قىىىىىىد تهىىىىىىود الفلىىىىىى

فحددين سددقن الحكددم اإلسددالمي ،فعو ددن صدد،حة الحضددارة اإلسددالمية فددي
األيدلس «اسدباييا» فعدر اليهدو مدن هندام ،فمدن بدال أهدرى فدي أفربدا ،لدم
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يدر بدال اإلسدالر ،فهدي التدي فسدعتهم ،ففتحدن

صدفرها لهم ،فعاشوا فيها آمنين مطمننين قرفيصا عو هة.
يشوء الحرىة الصهيويية:
ف ل الحال عهس ه ا المنوال ،حتس يشرل «الحرىة الصهيويية» الحد ثة
بطموحاحها فأحالمها الكبيرة ،فحطهعاحها الس اقامة فعن قومي لهيهو
المشتتين ال ن قطعهم هللا في األر
فأفسدفا في األر

أم صما ،عقوبة لهم عهس ما اقترفوا

 ،ىما حدثتنا سورة اإلسراء ،فسورة األعرا

هاصة،

علَي ِهم ِإلَ َٰى يَو ِ ٱل ِق َٰيَ َم ِ َمن يَسُو ُمهُم س اُو َء
فقد قال حعالسَ { :وإِذ تَأَذَنَ َربُّ َ لَيَب َعث َ َن َ
رَحيم َ 167وقَ َ
ا أ ُ َمما}
س ِري ُ ٱل ِعقَا ِ َوإِنَ ۥهُ لَغَفُور ِ
ٱلعَذَا ِ إِ َن َربَ َ َل َ
طع َٰنَهُم فِ ٱلَر ِ
[األعرا

.]168 ،167 :

فىان ح،كير هرحزل مؤسس الحرىة الصهيويية فمن سدار فدي ربد متج صهدا
الس أ فعن في أ قارة من القدارال ،قدد حكدون أمر كدا الجنوبيدة ،فقدد حكدون
أفر قيا ،ثم حرجح لد أن كون ه ا الوعن في «فهسدطين» هاصدة ،لمدا درحبن
بهددا مددن صدد،ال نيددة ،مثددل ىويهددا «أر

الميعددا » فيحددو ذلد  ،ممددا سدداعد

عهس اشعال حماه اليهدو فدي أيحداء العدالم لهبد ل فالتضدحية مدن أجدل الدوعن
المنشو .
فقد حافل اليهو أن شترفا هد ا الدوعن مدن السدهطان عبدد الحميدد  -ههي،دة
آل عثمدددان  -بمال دددين الهيدددرال ال هبيدددة لخزايدددة الدفلدددة ،فلخزايتددد الخاصدددة،
فرفا ذل باباء فصالبة ،فىان موق ،ه ا سببصا في ههعد مدن مهكد  ،فلكند -
ان هسر المه  -فقد ىسف ررا هللا حعالس ،فحقد ر الناه.
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فبدأ عهد جد دد مدن الصدران المباشدر بدين الصدهيويية أف اليهو دة العالميدة
ص
فاشدتعاال ،مند هدل اإليجهيدز فهسدطين فدي
فاإلسالر ،فاز ا ه ا الصران قوة
سنة  ،1917فمن أن أقدرل «عصدبة األمدم» ايتدداب بر طاييدا عهدس فهسدطين،
فمن صدر «فعد به،ور» المشؤفر باعطداء فعدن قدومي لهيهدو فدي فهسدطين،
مكافرة لهم عهس ما قددموس لهحه،داء فدي الحدرب العالميدة األفلدس .فىدرن فهسدطين
فعن برير شعف ،حتس حمنح لشعف برير فعن!
لقد حجسددل عددافة اليهدو التار خيدة المخبدوءة فدي صددفرهم الحاقددة ،فدي
مواجهة اإلسالر فالمسهمين في فهسطين ففي يرها فعهس مستو ال شتس.
فهك ا فاج اإلسالر عدافة اليهو فىيددهم ،حدين صدمموا عهدس اقامدة فلدة
لهدددم ،فدددي قهدددف بدددال العرفبدددة فاإلسدددالر ،أ فدددي فهسدددطين ،أر

اإلسدددراء

فالمعددرا  ،فالقبهددة األفلددس لهمسددهمين ،فبهددد المسددجد األقصددس ال د

بددارم هللا

حول  .اقامة ه س الدفلة عهس الر م من أهدل البهدد ،بدل بقتدل أصدحاب الددار ،أف
حشر دهم في األر

 ،فاحتالل فرهم ص
بدال عنهم.

را ،فحرىددل فررديت بعدد
أمرا م،رف ص
أصبحن المواجهة مع اإلسالر فأمت ص
أن فقعدددن الواقعدددة ،فحقدددن الحاقدددة ،فيزلدددن الطامدددة ،فقامدددن فلدددة الكيدددان
الصدددهيويي «اسدددرابيل» فسدددايدحها ىدددل القدددوى المعا دددة لإلسدددالر ،صدددهيبية
فشيوعية ففثنية.
لقددد ىايددن اليهو ددة حعهددم من د هطددن إلقامددة فلته دا :أن اإلسددالر هددو العقبددة
الكؤف أمار أعماعها ،فأي هو القا ر عهس حعبنة األمة ردها ،له ا بيتن النيدة،
صددا حرىددال
ففرددعن الخطددة ،عهددس محاربددة ىددل مددا هددو اسددالمي ،فهصو ص
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ضدا
اإلحياء فالبع اإلسالمي ،فاالستعاية بالقوى العالمية األهرى فاعايتها أ ص
 مثددل االسددتعمار فالشدديوعية  -فددي رددرب ىددل ححددرم اسددالمي ،فىددل حجمددعاسالمي حقيقي ،فىل عمل اسالمي مخهص.
من مكا د اليهو ة لإلسالر:
فلقددد بدددأل اليهو ددة رددرباحها العمهيددة بالمسدداهمة المهموسددة فددي ح،ددو ا
القهعة اإلسالمية التار خية «الخالفدة» فمحوهدا مدن الوجدو  ،فبهد ا سدقن آهدر
حجمددع لهمسددهمين ححددن را ددة القددرآن ،فعقيدددة التوحيددد ،فىهمددة ال ال د اال هللا،
محمد رسول هللا.
فىدددان لهيهو دددة فرهدددا مدددع االسدددتعمار ،فدددي اشددداعة فحوسددديع فحرسددديع
العصدبيال القوميددة فاإلقهيميدة ،التددي يجمددن قرفيهدا  -ىقددرفن الشددياعين  -فال
سيما بعد ايهيار الخالفة الجامعدة ،فححهدل الرابطدة الواشدجة ،ف هدرل القوميدة
الطوراييدددة ،فالقوميدددة العربيدددة ،فالعصدددبيال الوعنيدددة ،مصدددر لهمصدددر ين،
فسددور ا لهسددور ين ،فرأ نددا ربدديس الحكومددة المصددر ة قددول و صمددا :أيددا ربدديس
فزراء مصر ال ربيس فزراء فهسطين.
فىدددان لهيهو دددة العالميدددة فرهدددا فدددي حشدددو صدددورة اإلسدددالر :رسدددالت
فحضددارح فسدديرة رسددول  ،فحعدداليم ىتاب د  ،فحددار ع فتوح د  ،فسددير أبطال د ...
الع ،عن عر د الدراسدال االستشدراقية ،التدي لهيهدو فيهدا فر ال نكدر ،مثدل
راسال جولد ز هر ،فشاهن ،ف يرهما.
فىان لهيهو ة أف الصهيويية فرها فدي مديال الشديوعية فدي رفسديا ،ففدي
رعا تهددا مند فال حهددا ،فقددد أثبتنددا عالقددة اليهو ددة بالشدديوعية ،بوقددابع فأ لددة ال
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حقبل الش  ،سترحي في ال،صل القا ر.
فبه ا حمكندن اليهو دة مدن ردرب اإلسدالر فشدعوب فجمهور احد العر قدة
في آسيا ،فجماعاح فحرىاحد ال،اعهدة بيدد الشديوعية التدي أسدهمن فدي صدنعها
فحرف جها.
فىددان لهصددهيويية أف اليهو ددة العالميددة فرهددا فددي يشددر االيحددالل فال،سددا
فاألفكار الهدامدة ،التدي ححددثن عنهدا «برفحوىدوالل حكمداء صدهيون» سدواء
صددحن يسددبتها الدديهم أر لددم حصددح ،فى د ل عددن عر د مؤسسددال حددد رها مددن
فراء ستار ،فحعمل عمههدا فدي األفعدان فالشدعوب ،عمدل «الميكرفبدال» فدي
األجسار ،فعمل السرعان فدي الخال دا الحيدة .بدال ف ىددف الرصدا

 ،بدل

هي أشب ما حكون بالقتل بالمسده الكاحم الصول .فأهطر ه س المؤسسال بدال
يزان هي «الماسويية» فسنتحدث عنها ببعا الت،صيل بعد.
سبف المعرىة فالعدافة بيننا فبين فلة الصها نة:
ف هزمنددي هنددا أن أبددين سددبف العدددافة فالصددران القددابم بيننددا فبددين اليهددو ،
فبعبارة أهرى :بيننا فبين فلة الكيان الصهيويي .فان اسرابيل حشديع عا دال
مضددههة ،حر ددد أن حكسددف بهددا الددرأ العددار العددالمي ،فال سدديما فددي الرددرب،
مهخددص ه د س الدددعا ال أينددا يعددا

أليهددا فلددة سددامية ،ىمددا أينددا يعا هددا بددل

يحاربها ،أليها فلة هو ة.
هل سبف المعرىة أيها سامية؟
فهل سبف العدافة فالحرب المستعرة بيننا  -يحن العرب فالمسهمين  -فبدين
اسرابيل حقصا :أيها فلة سامية؟
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فالجواب :أن ه ا أبعد ما كدون عدن ح،كيدر المسدهمين ،فال تصدور أن در
ه ا بخواعرهم ،لسببين أساسيين:
الو  :أينددا  -يحددن العددرب  -سدداميون ،فيحددن مددع بنددي اسددرابيل فددي ه د س
القضية أبناء عمومة ،فاذا ىايوا هم أبناء اسرابيل  -فهو عقدوب  -ابدن اسدحاى
بن ابراهيم عهي السالمن ،فنحن أبناء اسماعيل بن ابراهيم عهي السالمف.
فال حسددتطيع اسددرابيل أن حزا ددد عهينددا فددي ذل د  ،فال أن حتهمنددا برينددا أعددداء
«السددامية» التددي حتدداجر بهددا فددي الرددرب ،فحشددهرها سددي،صا فددي فج د ىددل مددن
عار

سياستها ،أف نتقد سهوىياحها العدفايية فالال أهالقية ،بل اعتبر القدرآن

ِين ِمىن َح َىرج
المسهمين ىافة أبناء ابدراهيمُ { :ه َىو اجتَبَىا ُكم َو َمىا َجعَى َل َ
علَىي ُكم فِى الىد ِ

ِملَ َ أَبِي ُكم إِب َرا ِهي َم} [الحإ.]78 :
والثان  :أن المسهمين عالميون ايسداييون بحكدم حكدو نهم العقدد فال،كدر ،
فليسوا رد أ عرى من العرفى أف يسف من األيسداب ،فقدد عهمهدم دنهم أن
البشر ة ىهها أسرة فاحدة ،حجمعهم العبو دة هلل ،فالبندوة آل ر ،ىمدا قدال حعدالس:
ىال ِإنَىىا َخلَقنَىىا ُكم ِمىىن ذَ َكىىر َوأُنثَىىى َو َج َعلنَىىا ُكم ُ
ىارفُوا ِإ َن
{يَاأَيُّ َهىىا النَى ُ
ش ىعُوبسا َوقَبَا ِ ى َل ِلت َ َعى َ
اّللِ أَتقَا ُكم إِ َن َ
أَك َر َم ُكم ِعندَ َ
اّللَ َع ِليم َخبِير} [الحجرال.]13 :

فقال رسولهم الكر م« :أيهىا النىالن إن ربكىم واحىدن وإن أبىاكم واحىد».
رفاس أحمد.
عهس أن اليهو اليور لم عو فا ىههم ساميين ،ىمدا زعمدون ،فقدد هدل فديهم
عناصددر شددتس مددن سددابر أمددم األر

 ،ىمددا هددو معددرف عددن هددو «ممهكددة

الخزر» ف يرهم .فه ا عبيعي ،فاليهو ة اية ،فليسن جنسية.
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هل سبف المعرىة فالصران أيها هو ة؟
فاذا ىاين «السامية» ليسدن فار ة فدي أسدباب حربندا فعددافحنا إلسدرابيل،
فك ل «اليهو ة» باعتبارها اية ليسن هي السبف.
ان اليهو ة في ي ر المسهمين « اية ىتابية» من الد ايال السماف ة ،جاء
بها رسول هللا موسس ال

اصط،اس هللا برساالح فبكالم  ،فأيزل عهي

التوراة فيها هدى فيور ،فهو من أفلي العزر من الرسل ،ففي القرآن يقرأ
قول حعالس{ :قَا
َءاتَيت ُ َ َو ُكن ِمنَ
ش
َوتَف ِصيال ِل ُك ِل َ

س َٰ اى
َ َٰيَ ُمو َ
ٱل َٰ َ
ش ِك ِرينَ
ء فَ ُخذ َها

س َٰلَتِ َو ِب َك َٰ َل ِم فَ ُخذ َما ا
ِإنِ ٱص َطفَيت ُ َ َ
ال ِب ِر َٰ َ
علَى ٱلنَ ِ
ش ء مَو ِع َظ
َ 144و َكتَبنَا لَهۥُ ِف ٱلَل َواحِ ِمن ُك ِل َ
سنِ َها} [األعرا ،144 :
ِبقُوَ ة َوأ ُمر قَو َم َ يَأ ُخذُوا ِبأَح َ

.]145
فالقددرآن اهتددار لهيهددو فالنصددارى «لقبصددا» ددوحي بددالقرب فاإل ندداه مددنهم،
فهددو «أهددل الكتدداب» ف نددا هم ب د ل « ددا أهددل الكتدداب» ف عنددي ب د  :التددوراة
دعارا بددريهم  -فددي األصددل  -أهددل ددن سددماف  ،فان حرفددوا في د
فاإليجيددل ،اشد ص
فبدلوا.
اليهو أقرب الس مهة ابراهيم من النصارى:
بددل أز ددد عهددس ذل د فددرقول :ان اليهددو  -مددن الناحيددة الد نيددة  -أقددرب الددس
المسهمين في ىثير مدن األمدور ،مدن النصدارى المسديحيين ،أليهدم أقدرب مدنهم
الس مهة ابراهيم عهي السالر سواء في العقيدة أر في الشر عة.
ىثيدرا مدن أصدول الدد ن ففرفعد  ،عهدس حدين احدت،
فان النصارى يرفا
ص
اليهو ببعا ه س األشياء مما فرث من مهة ابراهيم أبدي األيبيداء عهيد السدالر
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فال حمنعنا عدافحهم لنا ،فصدراعنا معهدم أن يددلي بهد س الشدها ةَ { :وّلَ يَج ِىر َمنَ ُكم
شنَ ُ
آن قَو َعلَى أَّلَ تَع ِدلُوا} [المابدة.]8 :
َ

فدداليهو ال قولددون بالتثهيد الد

قددول بد النصددارى ،فال ؤلهدون موسددس

ىما ؤل النصارى المسيح عيسس عهي السالمف.
فان فقع اليهو في حشبي الخال بخهق  ،ىما بدف ذل بجدالء لكدل مدن قدرأ
أس،ار التوراة ،فحد ثها عن األلوهية.
عهددس أن ىددل مددا ددؤمن ب د اليهددو فيمددا تعه د باأللوهيددة فالنبددوة ،ددؤمن ب د
المسيحيون ،ألن التوراة فمهحقاحها «ىتاب مقده» عندهم.
ف ز دفن عهس اليهو ما اي،ر فا ب من حرلي المسيح أف القول بالتثهي .
ه د ا مددن ياحيددة العقيدددة ،أمددا مددن ياحيددة الشددر عة ،فنجددد أن اليهددو ختنددون
أفال هددم عهددس سددنة ابددراهيم عهيد السددالر ىمددا خددتن المسددهمون ،فالنصددارى ال
ختنون.
فاليهدددو شدددترعون الددد بح لحدددل أىدددل الحيوايدددال فالطيدددور .ىمدددا ،عدددل
المسدهمون ،فالمسديحيون ال د بحون ألن «بدولس» قددال لهدم :ىددل شديء عدداهر
لهطاهر ن!
فاليهدددو حرمدددون الخنز دددر ،ىمدددا حرمددد المسدددهمون ،فدددي حدددين أحهددد
النصددددارى .فاليهددددو حرمددددون التماثيددددل التددددي حصددددنع لهمالبكددددة أف األيبيدددداء
فالقد سددين ،ىمددا حرمهددا المسددهمون ،فددي حددين ال حرمهددا النصددارى ،فل د ل
امتألل ىنابسهم فمعابدهم به س الصور فالتماثيل من ىل حجم فلون.
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ضدا،
فهو ىنا يحارب اليهو ر أجل العقيدة ،لحاربندا النصدارى المسديحيين أ ص
فكالهما ىافر برسالة محمد عهي الصالة فالسالر.
فمددن أجددل ه د ا تبددين لنددا هطددر بعددا عددوار المتددد نين ال د ن توهمددون أن
الحرب القابمة بيننا فبين اليهو حرب من أجل العقيدة ،فمعنس هد ا :أيندا يقاحدل
اليهددو أليهددم هددو ى،ددرفا برسددالة محمددد ،فحرفددوا ىددالر هللا عددن مورددع ،
فشد مدوهوا حقيقددة األلوهيددة فددي ىتددابهم ،فقددد شددبهوا الخددال بددالمخهوى ،ىمددا شددب
النصددارى بعدددهم المخهددوى بالخددال  ،فلوثددوا صددورة الرسددل فاأليبيدداء  ...الددس
آهددر مددا هددو معددرف عددنهم ،ممددا حكدداس القددرآن مددن قددتههم األيبيدداء بريددر ح د ،
فحطدددافلهم عهدددس هللا حتدددس قدددالوا :دددد هللا مرهوبدددة ،فقدددالوا :ان هللا فقيدددر فيحدددن
أ نياء!
فه س الن رة التي قد حخطر في بال النداه هاعندة حما صمدا .فداليهو ىمدا رأ ندا
عتبرهم اإلسدالر أهدل ىتداب ،بديح مدؤاىهتهم ،ف بديح مصداهرحهم ،فقدد عاشدوا
قرفيصا بين هرايي المسهمين ،لهم ذمة هللا حعالس ،فذمة رسدول  ،فذمدة جماعدة
المسدهمين ،فقدد عدر هم العددالم ،فل ،هدم ل،د الندواة ،مددن أسدباييا ف يرهدا ،فلددم
دددرا حنويصدددا ،اال فدددي ار اإلسدددالر ،فأفعدددان المسدددهمين فلدددم ،كدددر
جددددفا صد ص
المسهمون و صما أن حاربوا اليهو .
فالحقيقة أن اليهو هم ال ن قاحهويدا ،فبددبوا بحربندا ،فأهرجويدا مدن اريدا
س ِبي ِل اّللِ َوقَد أُخ ِرجنَا ِمن ِديَ ِارنَا َوأَبنَآ ِنَا} [البقرة.]246 :
{ َو َما لَنَا أَّلَ نُقَاتِ َل فِ َ
اليهو هم ال ن صمموا عهس ابا ة فجو يا اإلسالمي في فهسدطين فأحكمدوا
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ل ل هطتهم ،ف برفا أمرهم(.)41
فأىت،ددي هنددا بددالترىيز عهددس ثددالث يقدداع ىبيددرة فهامددة ،فددي صددراعنا مددع
اليهو ددة فصددران اليهو ددة معنددا ،فهددي :حهو ددد العددالم ،فالماسددويية ،ف فلددة
اسرابيل.

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )41اي ددر ىتابنددا «القددده قضددية ىددل مسددهم» فصددل« :حقيقددة المعرىددة بيننددا فبددين اسددرابيل»
(  )44 – 35عبعة مكتبة فهبة.
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حهو د العالم
حر ددد الصددهيويية العالميددة أن حهدديمن عهددس العددالم شددرقي ف ربي د  ،فبعبددارة
صر حة :حر دد أن «حهدو » العدالم .فلديس معندس «حهو دد» العدالم أن ددهل فدي
الد اية اليهو ة ،فاليهو ال عنون بنشر نهم ،فهدو بطبيعتد لديس نصدا عالميصدا
ايتشار صا .ايما هو « ن قومي» مره عهس أهه  .ان عقابدس فشدرابع فعقوسد
فأحالم فجنت حدفر حول «اسرابيل» فشعف اسرابيل ،فمه اسرابيل .حتدس
«هللا» ذاح  ،هدو «رب اسدرابيل» فلديس «رب العدالمين» ىمدا هدو عندديا يحدن
المسهمين.
فما معنس «التهو د» اذن؟
التهو د المقصو هنا :أن سخر اليهو العالم لمصهحتهم ،ليددفر فدي فهكهدم،
ص
سبيال ،ممدا فيهدا
فححقي أحالمهم ،فأن رسهوا أ مرة البشر ما فجدفا الس ذل
من م،اهيم فموار د فكر دة ،ليمألفهدا بمدا شدالفن مدن أفكدار ،هقنويهدا عهدس
أيها حقاب مسهَمة ،فان ىاين في الواقع أباعيل فحرهال.
التهو ددددد هنددددا :أن كويددددوا هددددم «عقددددل العددددالم» ىمددددا حدددددل عهددددس ذلدددد
«برفحوىوالل» حكماء صهيون ،التي يشدرل فدي لردال العدالم المخته،دة ،فان
شك فيها الكثيرفن ،فلكن الواقع صدقها بال،عل.
فلقد رأ نا ه ا التهو د فآثارس في مجاالل شدتس ،ال جحددها اال مكدابر ،فان
ىنن ال أحدف المبالردة فيهدا الدس الحدد الد

حصدورس بعدا الكتدف مثدل «الددييا

لعبدددة اسدددرابيل» فىتددداب «أحجدددار عهدددس رقعدددة الشدددطريإ» ف يرهمدددا .فريدددا
أعار

التهو ل ،ىما أعار

التهو ن.
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فمن آثار التهو دد فدي العدالم :مدا رأ نداس مدن محافلدة اليهدو االسدتيالء عهدس
الثورة الشيوعية مند يشدرحها ،فمدا ىدان لهدم مدن ردهع فدي اشدعالها .فسدنتحدث
عن ذل بت،صيل عند حد ثنا عن «الشيوعية».
فحسددبنا هنددا أن يتحدددث عددن «حهو ددد المسدديحية» ىمددا يشددير الددس محافلددة
أهرى من محافالل التهو د لهعالم.
حهو د المسيحية:
فمن أهطر ما صنعت اليهو ة  -فال حدزال حصدنع  -هدو حهو دد المسديحية.
فمقتضدددداس حجنيدددددد المسددددديحيين المتددددد نين أف «األصدددددوليين» لتبنمدددددي قضدددددية
«اسرابيل» فمه «اسرابيل» فحرثير ذل عهس مندال المال دين مدن المسديحيين
البرفحسددتاين ،ال د ن ؤمنددون بالعهددد القددد م «أسدد،ار التددوراة الخمسددة» ا مددايهم
بالعهدددد الجد دددد ،ف رحبطدددون عقابدددد صا فعقهيصدددا فعاع،يصدددا بدددرر

التدددوراة  -أ

فهسطين  -فشعف التوراة .فهد ا مدا جعههدم تعداع،ون مدع حطهعدال الصدهيويية
الحد ثدة فأحالمهددا االسددتعمار ة التوسددعية فدي «أر

الميعددا » ىمددا سددمويها،

فقد بدا ذل في ىثير من رجالهم في بر طاييا ففي أمر كا بجالء ففروم.
بددل أىثددر مددن ذل د  :أن يجددد ه د ا التددرثير متددد مددن الجمدداهير الشددعبية ،الددس
القيا ال السياسية المؤثرة من صدنان القدرار ،فأصدحاب الن،دوذ ،حتدس رلسداء
الجمهور ال ،فقد رأ نا ذل برعيننا ،فسمعنا حصر حاحهم باذايندا ،فلمسدنا آثدار
سياستهم بر د نا.
فمددن أىثددر األمثهددة بد ص
درفزا فددي الدددالبل عهددس ذلد «به،ددور» فز ددر هارجيددة
بر طاييا ال
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 لهيهو بايشاء فعن قدومي لهدم فدي فهسدطين .فقدد ىدان حدرثير «التهو دد» عهيدمند ع،ولتد  ،ىمددا ححكددي ذلد ابنددة أهتد فمؤرهددة حياحد بددال يسددم رف ددافل.
قالن :لقد حرثر به،ور من يعومة أ ،ارس بدراسة التوراة في الكنيسة ،فىان ىهمدا
اشتد عو س از ا اعجاب بال،هس،ة اليهو ة  ...فقد اقتبسن من فدي ع،دولتي :أن
المسيحية فحضارحها مد نتان بالشيء الكثيدر لهيهدو  ...فقدد ىايدن أعرفحدال
«شعف هللا المختار» ،فحق في أر

الميعا  ،فححقي النبوءة بتجميدع اليهدو

في فلدة اسدرابيل فدي فهسدطين ،مدن أبدرز معتقددال «به،دور» التوراحيدة ،التدي
فرثها في ع،ولت  ،فحربس عهيها ،في احدى الكنابس اإليجهيز ة( .)42اهـ.
فقالوا :ان به،ور ىان عتبدر اليهدو «من،يدين» عيشدون بعيددص ا عدن فعدنهم،
فخالجت ال،كرة بوجوب اعا ة فعنهم القد م اليهم.
حتس قال بعا الكتداب األمدر كيين :ان به،دور ىدان أىثدر فه صمدا مدن هرحدزل
لطموحال الصهيويية(!)43
رأ نا ذل جهيصدا ىدل الجدالء فدي سياسدة جيمدي ىدارحر ،ففدي م ىراحد  ،التدي
أعهن فيها بصراحة :أن حرسيس «اسرابيل» المعاصرة ،ايما هو ححقي لهنبدوءة
التوراحية ،اذ قال أمار الكنيسن اإلسرابيهي سنة  :1979ان العالقة بدين أمر كدا
فاسرابيل عالقة فر دة ،متج رة فدي ردمير فأهدالى ف دن فمعتقددال الشدعف
األمر كي.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )42البعددد الددد ني فددي السياسددة األمر كيددة» وسددف الحسددن ،يشددر مرىددز راسددال الوحدددة
العربية ( .)32
(« )43البعددد الددد ني فددي السياسددة األمر كيددة» وسددف الحسددن ،يشددر مرىددز راسددال الوحدددة
العربية ( .)22
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فرأ نداس فدي سياسددة رفيالدد ر رددان ،ففدي سياسددة هه،د جددور بدوش ،ففددي
سياسددة الددربيس الحددالي بيددل ىهينتددون ،فحر يدددهم المطه د فالدددابم  -عهددس ىددل
المستو ال العسكر ة فالسياسية فاالقتصا ة فاإلعالمية  -إلسرابيل.
بل رأ نا ذل في سياسة المرشحين المعاررين لهم فدي االيتخابدال ،فىههدم
ضدددا ،فأسدددرن ه ص
طدددا فدددي
خطبدددون ف اسدددرابيل ف تسدددابقون :أ هدددم أىثدددر رى ص
اررابها.
فلدديس هد ا مددن عمددل الهددوبي اليهددو

الصددهيويي فددي أمر كددا فحدددس ،فهددو

البصددا مددا سددتخدر ي،ددوذس فددي اإلعددالر فاالقتصددا فالسياسددة ،لي،ددر

فجهت د ،

ف مهي ارا ح في ايجام من ر د ايجاح في االيتخابال ،ففي حهد ددس باسدقاع
بعدددد االيتخابدددال ،بمدددا نشدددرفن لددد مدددن فضدددابح عرفويهدددا ،ف حت ،دددون بهدددا
لالسدددتخدار عنددددما شدددتهون .فلكدددن الهدددوبي سدددترل «العنصدددر الدددد ني» عندددد
الكثير ن في حجنيدهم لتر يد اسرابيل ،فمطالف اسرابيل.
فأىثددر مددن هدد ا أيهددم رسددهون أ مرددة هددؤالء ،فمددن فراءهددم مددن ال،نددال
المؤثرة ،فالجماعال الضدا طة ،فالجمداهير الرافهدة ،فا هدال مدا ر ددفن مدن
أفكار فم،اهيم حخددر فكدرحهم ،ف ؤ دد فلدتهم ،فحدوالي جمداعتهم  ...ا هدال هد س
الم،دداهيم فددي رلفسددهم ،حتددس ؤمنددوا بهددا ،ف عتقدددفا أيهددا جددزء مددن عقيدددحهم،
فليسن مسربة اليهم.
فه ا ما لمس الد ن عمهدون لهقضدية ال،هسدطينية مدن قدد م ،فىيدف اسدتطان
صدددا لددددى
اليهدددو أن و ،دددوا الدددد ن المسددديحي فدددي هدمدددة قضددديتهم ،فهصو ص
البرفحستاين.
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يقددل الشدديع عبددد المعددز عبددد السددتار فددي ىتاب د «فاقتددرب الوعددد الح د

ددا

اسرابيل» عن المجاهد الكبيدر الحدا أمدين الحسديني م،تدي فهسدطين رحمد هللا
أر م ز ددارة لهمندددفب البر طددايي حدداىم فهسددطين ،فقددال لددي :ان أمددي
قددال :ىن دن ن
ص
عهمن بوجو م فحو مقابهت  ،فقهن ل  :ص
فسدهال ،فجداءل العجدوز ،فكدان
أهدال
أفل ما قالت لي :أرجوم اال حقدف ردد ارا ة الدرب ،فقهدن لهدا :دا سديدة ،فمدن
ستطيع أن قف رد ارا ة الرب؟ قالن :أيدن ،أليد ال حر دد أن حعطدي اليهدو
األر

التي أعطاها هللا لهم ،قهن :ايها أرردي فبيتدي فىيدف عطيهدا هللا لهدم

فأيددا أ ددن أذهددف؟ قالددن :ايهددا ارا ة هللا! فلمددا ايتهددن المقابهددة قهددن البنهددا :ان
فالددددح عيبدددة متدددرثرة بددداليهو  ،قدددال :ال ،بدددل يحدددن البرفحسدددتاين يدددؤمن بهددد ا
فاألياجيل حبشر ب (.)44
فمدا قالتد هد س المدرأة العجدوز فابنهدا قولد اليدور مال دين مدن «األصدوليين
المسيحيين» ال ن عتبدرفن العدرب فمدن فراءهدم مدن المسدهمين «أعدداء هللا»
أليهددددم عاررددددون «ارا ة الددددرب» .فمددددن ذلدددد القددددس األمر كددددي الشددددهير
«رفبرحسددون» ال د

قدددر بريام صجددا حه،ز وييصددا ،ل د عشدداق فمشدداهدفس ،ف بدددف

بريامج باستمرار معا صا لهعرب فهو عتبرهم أعداء هللا ،فأي ال مجال لهعددل
مددع ال،هسددطينيين ،عالمددا أن ر بددة هللا هددي فددي حرسدديس اسددرابيل ،ففددي حعيددين
حدف ها»(.)45
فهدد ا مددا رأ نددا أثددرس بجددالء فددي مواقددف الرلسدداء األمددر كيين مندد عهددد
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )44فاقترب الوعد الح » ( .)16
( )45اي ر« :البعد الد ني في السياسة األمر كية» (

.)115
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حرفمان ،الس اليور ،فهدو مدا جسدد «البعدد الدد ني المسديحي»( )46فدي السياسدة
األمر كية في الصران اإلسرابيهي مع العرب.
فقددد أثددرل األ بيددال اليهو دة فددي حكددو ن العقيدددة المسدديحية ،فال سدديما لدددى
البرفحستاين ،فقد ارل ه س األبيال حول محافر ثالثة:
الو  :أن اليهو هم شعف هللا المختار ،فاألمة الم،ضهة عهس سابر األمم.
الثان  :أن ثمن ميثاقصا اليها ربن اليهو باألر
ه ا الميثداى الد

المقدسة في فهسدطين ،فأن

أعطداس هللا إلبدراهيم عهيد السدالر :ميثداى سدرمد حتدس قيدار

الساعة.
الثالىىىث :هدددو ربدددن اإل مدددان المسددديحي بعدددو ة السددديد المسددديح بقيدددار فلدددة
صهيويية :أ باعا ة حجميع اليهو في فهسطين ،حتس

هر المسيح فيهم.

ه س المحافر الثالثة هي التي حؤلف اليور  -ىمدا أل،دن فدي الماردي  -قاعددة
«الصددهيويية المسدديحية» التددي حددربن الددد ن بالقوميددة ،فالتددي حسددخر االعتقددا
الد ني المسيحي لتحقي مكاسف هو ة(.)47
تعتقد الصهيوني المسيحي أن ثالث إشاراِ يجب أن تسبق عودة المسيح:
 -1اإلشددارة األفلددس هددي :قيددار اسددرابيل ،فقددد قامددن سددنة 1948ر) ،بمعافيددة
بر طاييا البرفحستايتية فالررب بص،ة عامة.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )46قد ألف في ذل الدىتور وسف الحسن ىتاب القيم الموث بالوقابع فاأل لة «البعد الدد ني
في السياسة األمر كية حجاس الصدران العربدي الصدهيويي» يشدرس مرىدز راسدال الوحددة
العربية .فهو في األصل رسالة ىتوراس قدمها الس جامعة القاهرة في العهور السياسية.
( )47اي ر« :األصولية اإليجيهية» لمحمد السمام (  ،)37 ،36ف«البعد الدد ني فدي سياسدة
أمر كا» ليوسف الحسن.
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 -2فاإلشارة الثايية هي :احتالل مد نة القده ،فقد احتهن سنة (1967ر) .فقدد
ىددان له د ا االحددتالل حددرثير ىبيددر عهددس الصددهيويية المسدديحية ،فقددد اعتبددرفا
ايتصار اسرابيل عهس العرب مؤذيصا بقرب ححقي الحهم بعو ة المسيح.
 -3فاإلشددارة الثالثددة هددي :اعددا ة بندداء هيكددل سددهيمان عهددس أيقددا

المسددجد

األقصس ،فه ا ما حعمل ل اسدرابيل مند زمدن ،فمدا حقدور بد مدن ح،ر دال
ححددن بنيددان المسددجد األقصددس ،بحجددة البحد عددن آثددار هو ددة مطموسددة،
ففي مقدمتها الهيكل المزعور.
فمن المعرف

أن الهيكل قد مر من قد م ،فر دم بحد اليهدو فح،ر داحهم

لددم عثددرفا ل د عهددس أث در ،فأعتقددد أن حواصددل ه د س الح،ر ددال عد مدر

المسددجد

الع يم لخطر االيهيار ،ىما أعتقد أن اليهو عرفدون متدس سديحدث ذلد  ،فهدم
ال ن حد فن ذل اليور المشؤفر ال قدر هللا.
ان اليمددين المسدديحي األصددولي فددي أمر كددا ،الد

تددد ن بنصددرة اسددرابيل،

ف تعبدددد باعايدددة اليهدددو عهدددس ا تصددداب فهسدددطين مدددن أهههدددا ،فحشدددر دهم مدددن
ددارهم ،فاحددتالل فرهددم فأررددهم بد ص
ددال عددنهم ،فاسددتمرار امدددا هم بالمددال
فالسالم فال،يتو ،ه ا اليمين المتطر

هدو أثدر مدن آثدار التهو دد الددابم لهعقهيدة

المسيحية .فهو مين قو متمكن ،حتس اي مه أل،صا فهمسدمابة ( )1500قنداة
حهي،ز ويية ،فسبعة آال

( )7000من محطال اإلذاعة.

فليس ه ا ابن اليور ،فال فليد األمس القر دف ،ايد بددأ مند عهدد اإلصدالم،
من «مارحن لوثر» سنة 1520ر.
فلكن األهطر من ذل هو حدرثير اليهو دة عهدس الكنيسدة الكاثوليكيدة ي،سدها،
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ىمدا يدرى ذلد فارد صحا فدي الكاثوليد األمر كدان ،فهندام مال دين مدن ىاثوليد
أمر كا  -فعد هم به همسة فستين مهيويصا  -ال قهون في ححمسدهم لهصدهيويية
فمشرفعها اإلمبر دالي العددفايي التوسدعي ،عدن البرفحسدتاين الد ن اشدتهرفا
بوالبهم لهيهو ة فشعبها فأررها من قد م.
بددل مددا لنددا يد هف بعيددصا ،فهددا هددو أثددر التهو ددد تجهددس فددي الكنيسددة الع مددس
لهمسيحية ،في «ال،احيكان» ي،س  ،ففي مجمع المقده ،ففدي «بابداس» األع دم،
المتحدددث باسددم المسدديح ،فقددد رأ نددا ىيددف اهتددرى اليهددو ه د ا السددور العددالي،
ف ههوا عقر ار المسيحية األر ،فأثدرفا بوردوم فدي موقدف الكنيسدة فموقدف
البابددا الحددالي « وحنددا بددولس الثددايي» ففددي حرييددر الموقددف التددار خي لهمسدديحية
الددد

اسدددتمر أل،دددي ( )2000عدددار ،دددرى أن اليهدددو أعدددداء المسددديح ،فأيهدددم

مسؤفلون عن م ف«صهب » ،فأيهم مهعويون أ نما ثق،دوا ،فأيهدم ال سدتحقون
عنا ددة الددرب فال حر يدددس فأيهددم ليسددوا أهد صدال أن مددنحهم هللا المه د  ،مددا امددوا ال
صا فكيف فهم قولون عند فعدن أمد السدوء ،ف هعنويد
عترفون بالمسيح مخ ِّْهم ص
في ِّب ْيعهم!!
فهددا هددي الكنيسددة الكاثوليكيددة حريددر موق،هددا حما صمددا بزاف ددة قدددرها ()180
رجة ،فحبر اليهو من ر المسيح ،ف تع ر البابا « وحنا بولس الثدايي» عهنصدا
عما فقع لهيهو عهس أ د المسيحيين عوال القدرفن الماردية .ىمدا حجهدس ذلد
في ز ارحد األهيدرة لألراردي المقدسدة فدي فهسدطين« .فدي شدهر مداره سدنة
2000ر».
في حين لم نبس ببنن ش،ة لالعت ار عما جرى لهمسهمين من مد ابح جدرل
دارا ف ددا
فيهددا الدددماء أيهد ص

الندداه الددس رىددبهم فيهددا ،فددي الحددرفب الصددهيبية
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الشددهيرة ،مددع مددا بع د ب د بعددا المسدديحيين العددرب الكاثولي د الددس البابددا مددن
رسددابل مخهصددة هتمسددون من د االعت د ار أف مددا شددب االعت د ار ،الددس العددرب
فالمسهمين عن جرابم الحرفب الصهيبية.
حهو د العقل العربي:
فأ هدس مدن ذلد فأمددر محافلدة «حهو دد العقددل العربدي فاإلسدالمي» بحيد
خضع لهمسهممال اليهو ة الصهيويية ،ف در مدا ح عد أبواقهدا ،ف ستسدهم لمدا
حمهي سياستها ،ف نسس ما ا تصبت من أر
ف نددا

بالسددالر ال د

 ،فما شر ل من رجدال فيسداء،

حر دددس فلددة العدددفان فاال تصدداب ،فف د م،هومهددا هددي

لهسالر ،فح،سير لهسالر اي سالمها هي ،فأمنها هي ،فهي سديدة المنطقدة ،فهدي
مالكة الزمار ،فما عهس الجميع اال الخضون فاالستسالر .حح َكم الد بف فاهضدع
أ ها الحمل!
ه د س «اإلسددرابيهيال» الجد دددة ،جددف أن حسددو  ،فأن قبههددا ال،هسددطينيون،
ف قبههددا العددرب ،ف قبههددا المسددهمون ،ف قتنعددوا بهددا ،ف دددعوا اليهددا ،عهددس أيهددا
أفكارهم الشخصية ،فهالصتها  -ىما حمهيها اسرابيل  -حر يدد «مسديرة السدالر»
التددي حجهددف الخيددر فالمنددافع االقتصددا ة لهمنطقددة فأهههددا ،فحجنددبهم الحددرفب
فأعباءها .فأهطارها فمشاىهها فقد جربنا الحرب عدة عقو من الزمن ،فمداذا
حققنا من فرابها؟
فربمددا زا عهددس ذلد فاسددتدلوا بددبعا يصددو
موق،هم ،مثل قول

مددن القددرآن عهددس صددواب

علَىى َ
ٱّللِ} [األي،دال:
حعالسَ { :و ِإن َجنَحُوا ِللسَل ِم فَٱجنَح لَ َها َوت َ َو َكل َ

 ]61فحرفوا الكهم عن موارع  ،فاستدلوا باآل ة في ير ما سيقن ل .
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عهدددس أن اليهدددو لدددم جنحدددوا لهسدددهم و صمدددا مدددا ،فدددال زالدددوا حتهدددون القدددده
ف عتبرفيها العاصمة األبد ة الموحددة لدوعنهم ،فال زالدوا قضدمون األراردي
ال،هسددطينية ف ضددمويها الددس أمالىهددم ،ف قيمددون عهيهددا المسددتوعنال ،التددي لددم
توقف بنالها و صما ،فقد زا ل اليور في عهد «أ هو بارام» الد

استبشدر بد

شرا من السداب  ،فىدايوا ىمدا
عاة السالر ،بعد سقوع «يتنياهو» فىان الالح
ص
قيل:
فلعنىىىىىىىىى م علىىىىىىىىىى الجميىىىىىىىىى

ولىىىىيه فىىىىيهم مىىىىن فتىىىىى مطيىىىى

ف هر في بهد ىبير ىمصر ىتماب فصدح،يون فاعالميدون ،ر ددفن لمصدر
عرا أن كسرفا ىدل الحدواجز مدع فلدة العددفان ،فأن هيهدوا التدراب
فلهعرب م
عهددس صددران المارددي فماسددي  ،فأن يتعامددل مددع الصددها نة جيرايصددا فشددرىاء،
فأبندداء عمومددة ،فأن يريددر لرتنددا فأسددهوبنا القددد م ،ال د
فالترجيإ ،فال

قددور عهددس التحددر ا

لم عد ل جدفى اليور.

فأن يستعمل لردة جد ددة ،يحد

فيهدا ىدل مدا ثيدر العددافال ،حتدس اآل دال

القرآيية التدي حتحددث عدن اليهدو فحطدافلهم عهدس هللا حعدالس ،فقدتههم أليبيدابهم،
ف درهم بمحمد صهس هللا عهي فسهم فشددة عددافحهم لهمدؤمنين ف يدر ذلد  ،ال
اعي لتكرارها في أجهزة اإلعالر.
جددف أن يح د

م دن اذاعاحنددا فحه،ازاحنددا فصددح،نا فأجهددزة اعالمنددا منددال

اآل ددال القرآييددة ،مددن سددورة البقددرة ،فآل عمددران فالنسدداء فالمابدددة فاألعددرا
فاألي،ال فالتوبة فاألحزاب فالحشر ف يرها ،حتس ال يجرم شعور اليهو .
ىمددا جددف أال يتحدددث عددن صددالم الددد ن األ ددوبي ،فيددور الددد ن محمددو ،
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فسدديف الددد ن قطدز ف يددرهم مدن أبطددال حار خنددا اإلسددالمي ،حتددس ال يحددر
الجيل الجد د أن ح ف ح ف هؤالء ،ف حمدل رفم الجهدا  ،فيحدن مقبهدون عهدس
عصر السالر!!
أفلددددنكم هددددم «جماعددددة ىوبنهدددداجن» الدددد ن فتحددددوا صدددددفرهم فأذرعددددتهم
إلسرابيل ،ف عوا ل،تح األبواب عهس مصار عها أمار اسرابيل.
الماسويية ذران عو هة لهيهو ة العالمية:
فسددرىت،ي فددي حددد ثي عددن الماسددويية بنقددل فقددرال معبددرة مددن ىتدداب رجددل
متخصدددص فدددي راسدددتها فحتبعهدددا فىشددد،ها ،فلددد فيهدددا رسدددابل فىتدددف ،فهدددو
الجندرال الترىدي رفعدن أحهخددان ،فمدن ىتابد الشددهير «أسدرار الماسدويية» فددي
عبعت العربية.
فسددريقل ال،قددرال مددع مصددا رها مجددر ة مددن التعهي د  ،فهددي فحدددها ىافيددة،
صدارهة بالمقصددو  ،ففيهددا حبصددرة فذىددرى لمدن ىددان لد قهددف أف ألقددس السددمع
فهو شهيد.
فالي قاربي العز ز ه س ال،قرال:
ْم ُن فراء الماسويية؟
ان الماسوييين تخ فن من «هطة حمكين اليهو » من االستيالء عهدس العدالم
سا ألعمالهم(.)48
أسا ص
ان الماسويية بعيددة عدن معدا اة اليهو دة ،فان اليهدو أحدرار فدي االيتسداب
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )48حار ع الماسويية الحرة» (

.)8
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اليها عهس قدر المسافاة مع يرهم(.)49
ال وجدددد مح،دددل ماسدددويي هدددال مدددن اليهدددو  ،فان بيدددع اليهدددو ال ححتضدددن
الم د اهف بددل هنددام المبددا

فقددن ،فى د ل الحالددة عنددد الماسددويية ،فله د ا العهددة

حعتبر المعابد اليهو ة حهي،تنا اليهو ة ،فل ا يجد بين الماسوييين فلد ا يجدد بدين
ىبيرا من اليهو (.)50
الماسوييين عد صا ص
لقددد حدديقن اليهددو أن هيددر فسدديهة لهدددر األ ددان ،هددي الماسددويية ،فان حددار ع
الماسويية شاب حار ع اليهو في االعتقا بربن ىيايها بخمسدة آال سدنة ،مند
بدددددء الخهيقددددة ،فان شددددعارهم هددددو «يجمددددة اف المسدسددددة» ف عتبددددر اليهددددو
الماسدددوييون أي،سدددهم  -معصدددا  -األبنددداء الدددرفحيين لبنددداة هيكدددل سدددهيمان .فان
الماسدويية التدي حز دف األ دان األهددرى ،ح،دتح البداب عهدس مصدراعي إلعددالء
اليهو ددة فايتصددارها .فقددد اسددت،ا اليهددو مددن بسدداعة الشددعوب فحسددن ييتهددا
فدددههوا فددي الماسددويية فاحتهددوا فيهددا المراىددز الممتددازة ،فب د ل

دددل فسدديهة

اجتماعية فسياسدية ،فثقافيدة لتحقيد «أهددا اليهدو » فان لدم وجدد هدو فدي
ص،و

الماسدوييين القددامس ،اال أن اليهدو بعدد القدرن الثدامن عشدر قدد ههدوا

فددي الماسددويية فحددازفا عهددس مراىددز ممتددازة فيهددا  ...فبدد ل ي،ثددوا «الددرفم
اليهو ة» في المحافل الماسويية فسخرفها أل رارهم(.)51
فىتدددف محدددرر ايجهيدددز مبينصدددا العالقدددال بدددين الماسدددويية فاليهو دددة «ان
الماسويي فان لم كن هو صا بالوال ة ،اال أي رجل متهو » .فان هولدن زيكدر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )49مجهة أىسيا الماسويية ( 1908
( )50مجهة أىسيا الماسويية سنة .1908
( )51السجالل الماسويية.

.)98
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ربيس محاىم فينا قد عبر عن هد ا الدرأ بسدخر ة ص
قدابال« :ان بدين الماسدوييين
المابة في فينما مابة فاثنين مدن اليهدو » قدول جدول ليمتدر :ان التسدايد فاالححدا
المهحو ين بين ماسوييي العالم رجع الس ىثرة العناصر اليهو ة بينهم.
تضح من التدقيقال التي أجر ن بحد الماسدويية :أن فدي محافيهدا أعضداء
ىبدارا مددن اليهدو الد ن نتمدون الددس الجمعيدة السددر ة .فأن ف ي،دة هددؤالء هددي
ص
حوحيددد المسدداعي فحنسدديقها بددين مختهددف المحافددل فحوجيههددا لخدمددة اليهو ددة،
فحبين من ه ا :أن الماسويية هي فاجهة اهر ة لتن يم سر ىامن هه،ها.
ان فالتددر رحيندداف الددوز ر األلمددايي اليهددو

فعضددو جمعيتددي بنددي بر د ،

فاليايس ويي،يرسال اسرابيهين اليهو ين قد صدرم ص
قدابال« :ان ثالثمابدة رجدل
من رجال السياسة المتعارفين فيما بينهم د رفن األمدور فدي أفربدا .فاآلن فدي
العالم ىه  ،ف نتخبون أهالفهم .»...
فال سددعنا فددي ه د العجالددة أن يهقددي فلددو بشددرارة مددن العهددم إل ضددام ه د س
المجاهل التي حتعه برسرار الحياة.
فأن التن يم السر المعدرف باسدم اإلهداء اليهدو

قدد رافد التدار ع مند

أجيال سحيقة ،أليهم سعون متعافيين  ...فان أثدر المن مدال اليهو دة فاردح
في معالم الحياة االجتماعية لهبهد الد

حدل فيد اليهدو  ...فان هد س التن يمدال

هددي التددي ربطددن هددو العددالم برفاصددر متينددة ،فأقواهددا هددي المن مددة اليهو ددة
«اليدددايس ويي،رسدددال اسدددرابيهين» فدددي بدددار س ،فمن مدددة بندددي بر ددد فدددي
ييو ورم .فلقد صرم ربيس من مة «اليايس ويي،رسال اسدرابيهين» الساسدي
ال،ريسي اسحاى بيرر في ح،هدة افتتدام هد س المن مدة فدي سدنة  1860ص
قدابال :ان
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يعمدددل ألجهددد لدديس باححدددا سو سدددر أف ألمدددايي أف فريسدددي أف

ايكهيددز  ،ايمددا هددو اححددا هددو

عددالمي ،ف جددف أن حسددتولي ال،كددرة اليهو ددة

عهددس العددالم ،فان عمهنددا ع دديم فمقددده ،فايتصددارس مؤىددد ،فان الشددبكة التددي
ألقاها بنور اسرابيل حبتهع العالم و صما بعد دور ،فايهدا آهد ة باالحسدان ،فال بدد لندا
مددن ححددين ال،ددر

 ،ال يهدداب مددن أحددد ،فان ددور ايتقددال ثددرفة العددالم الددس بنددي

اسرابيل ليس ببعيد.
ان ا ددة الماسددويية قددد ايبثقددن مددن اليهو ددة ،فان أىثددر عددا ال الماسددوييين
مقتبسة من معبد سهيمان ،ىما أن أىثر اإلشارال فالرموز عبرايية(.)52
أن من مة بني بر

في مقدمدة الجمعيدال اليهو دة ،أسسدن فدي ييو دورم

سنة  1834فلها محافل ىثيدرة فدي أفربدا فالشدرى فهدي أقدوى جمعيدة هو دة
في الشدرى ،فان مح،ههدا فدي لنددن الممثدل مدن قبدل أيتشدتا ن قدد أبددى فعاليدال
ىثيرة في األ ار األهيرة(.)53
اذا ىان هنال استعمار ال رهف فهدو اسدتعماريا ،أليندا يتقددر فن معارردة
فبخطوال متزية فمتينة يحو أهدافنا(.)54
ان اليهو ة فالماسويية قد ايتهجتدا سياسدة فاحددة بالتعدافن مدع المعارردين
في فريسا فجابهوا يابهيون بقدوى متزا ددة و صمدا فيو صمدا ،فبد ل حمكندوا مدن هددر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )52فماذا حقول الماسويية فزعمالها فدي بدال العدرب فاإلسدالر عدن هد س التصدر حال مدن
جمعيتين هو تين في أمر كا فأفربا؟
( )53مجهة حر ينال جو ف سنة ( 1920عد .)61 :
( – 1922 )54حاهار فينا .ZP. Chages
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سهطان اليسوعيين في فريسا(.)55
ان يابهيون األفل ىان لعبة بيد الماسدوييين ،فهدم الد ن أعهدوا مدن شدري  ،ثدم
ساقوس الس حرب ماحقة في رفسيا في سنة  1812فرفقعوس في الهاف ة(.)56
لقد حان الوقن ال

جف فيد افشداء سدر القدوايين الماليدة الرفيعدة اليهو دة

التي بقين هافية عن األي ار حتس اآلن(.)57
عالقة الماسويية بالم اهف السياسية:
ان مددن أهددم العوامددل التددي سدداعدل عهددس ايتشددار الماسددويية عددوال القددرن
الماردي هدي المد اهف الحدرة التدي حعتبدر مدن يتدا ال،كدر البشدر  ،فان عدداة
التقدر فأيصار ال،كر مند الثدورة ال،ريسدية ،احخد فا سدتور الماسدويية الكهمدال
شعارا لهم .ان االيتصار ال
الثالث «الحر ة ،فالمسافاة ،فاألهوة»
ص
المبا

أحرزحد

الحرة قد ساعد الماسويية فيما بعدد عهدس التقددر بخطدوال سدر عة ،ىمدا

أن الم اهف فاألفكار األهرى ،مثل اإليسايية فالما دة فالتجر بيدة فالالارا دة
فالمثالية فالسهبية فاالشتراىية قد حنقبهن بحرارة المبا

اإللهية.

ف قددول فدديس هاف ددن مؤسددس جمعيددة الشددعهة اليافار ددة الماسددويية «عهدديكم
بورع المبا

الجد دة فن أن ح،كرفا في عواقبها».

فلقددد حعجددف العهمدداء ال د ن حيددرحهم الدددقاب فالمشدداىل العهميددة التددي ىايددن
حتر في مجال الش  ،حيرحهم أن رأفا ه س الن ر ال فالمشاىل العهميدة حنشدر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )55الحرب الجامعة – لهجنرال األلمايي لويد رف ف (
( )56الحرب الجامعة – لهجيرال لويد رف ف ( .)212
(International Bankalliace - Pares )57

.)28
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في أعمدة الصحف ،ىرفكار مبسطة حتنافلها عامة المثق،ين بشكل حقداب ثابتدة،
()58

فحتهق،ها الطبقال المثق،ة ىريها حقاب عهمية ثابتة

ان األفكار المستقهة التي ال حسا ر األفكار الماسويية ىاين حتعدر

لهدنقا

الالذن فالعداء المر ،فاألراجيف مدن قبدل الماسدوييين .فعهدس سدبيل المثدال ...
ان األ بدددين الكبيدددر ن الرفسددديين ستوفسدددكي ف ر دددول قدددد حعرردددا لهجدددور
ماسويي عنيف فحتس ايهما قد احهما بالجنون ه صما.
أن المارىسدددية فالالقوميدددة همدددا فليددددحا الماسدددويية ،ألن مؤسسددديها ىدددارل
مددارىس فأيجهددز همددا مددن ماسددويي الدرجددة الحا ددة فالثالثددون ،فمددن منتسددبي
المح،ل اإليكهيز  ،فايهما ىايا من الد ن أ ارفا الماسدويية السدر ة ،فب،ضدههما
أصدددددرا «البيددددان الشدددديوعي» المشددددهور ،فان المجهددددة األلماييددددة الماسددددويية
«الحوييددا» قددد أعهنددن فرحهددا فاستبشددارها بايتشددار االشددتراىية فددي مقددال لهددا
بتددار ع  12حمددوز سددنة  1894فقالددن« :ان الماسددويية قددد فجدددل فددي المبددا
االشتراىية هير معوان لها ،فال بد لنا من معاردحها»(.)59
الماسويية فالد ن:
في مؤحمر الطالب ال

ايعقد في سنة  1865في مد نة «لييإ» التدي حعتبدر

احدددى المراىددز الماسددويية أعهددن الماسددويي المشددهور  Lafargeفددي الطددالب
الوافد ن من ألماييا فاسدباييا فرفسديا فايكهتدرا ففريسدا ص
قدابال « جدف أن ترهدف
اإليسان عهس اإلل ! فأن عهدن الحدرب عهيد  ،فأن خدرى السدمافال ،ف مزقهدا
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(A. Le Fever Le Religion P. 573 )58

(« )59بيان المشرى األع م ال،ريسي» ( 1904

.)237
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ىاألفراى»(.)60
ان اإللحا من عناف ن الم،اهر ،فليع
الص،و

أفلن األبطال الد ن ناردهون فدي

األفلس فهم منهمكون في اصالم الدييا.

سددو يقددو حر ددة الضددمير فددي األفددرا بكددل مددا أفحينددا مددن عاقددة فسددو
يعهنهددا حربصددا شددعواء عهددس العدددف الحقيقددي لهبشددر ة ال د

هددو «الددد ن» فهك د ا

ينتصر عهس العقابد الباعهة فعهس أيصارها(.)61

سو

ف جف أال ينسس برينا يحن الماسوييين أعداء لأل ان ،فعهيندا أال يدرلوا جهددصا
في القضاء عهس م اهرها(.)62
الم هف اإليسايي( )63فالماسويية:
سو

حتخ اإليسايية ا ة من فن هللا (.)64

ان الماسويية هي الكيان البشر الموج يحو النور(.)65
ان الماسددددويية حتددددولس حربيددددة اإليسددددان بشددددر مددددع ا رام اإليسددددايية أف
باألحرى :ان الماسويية حتخ من الن،س اإليسايية معبو صا لها(.)66
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )60ا لها من فكرة هارقة من عقل شتين مهوفه – المترجمان.
(« )61المح،ل الماسويي األىبر» سنة .)198 ( 1922
( )62مضابن مؤحمر بهررا الماسويي سنة .1911
( )63الم هف اإليسدايي – هدو مد هف الددعوة الدس عبدا ة اإليسدان بد ل ىافدة الوسدابل إلعدالن
شري فن الن ر أل افع آهر أف بتعبير آهر – م هف حرلي اإليسان.
( )64مضابن المشرى األع م سنة .1913
(Ritrural Macon Dutres Soye )65
(Revist Dllamassoneria Italyana Vol. 19. P. 78 )66
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ال قدددر بددثمن هددو عدددر «االعتددرا » بددر حقيقددة

مقدسة فأن الحقاب حنبثد مدن ي درة اإليسدان ذاحد  ،فعهيد ال بدد مدن المحاف دة
عهددس هد س الحقيقددة  ...فأن جمددال اإللحددا هددو فددي ه د ا  ...فان هد ا لهددو أسدداه
اإللحا (.)67
من الواجف عهينا حنشنة أهالى حضاهي األهالى الد نية في قوحها(.)68
اينا ال يكت،ي بااليتصدار عهدس المتدد نين فمعابددهم  ...ايمدا ا تندا األساسدية
هي ابا حهم من الوجو (.)69
ان النضال رد األ ان ال به يها ت اال بعد فصل الد ن عن الدفلة(.)70
فلة الكيان الصهيويي:
فاذا ىاين الصهيويية أف اليهو ة العالمية ححاربنا عن عر

«الماسدويية»

فدي الخ،دداء فمددن فراء حجداب ،فايهددا ححاربنددا جهدرة فعالييددة بوسدداعة فلتهددا
التددي قامددن عهددس اال تصدداب فالعدددفان فالم د ابح البشددر ة مددن أفل ددور ،ايهددا
فلة الكيان الصهيويي ،المسماة «اسرابيل».
ان العنف الدمو  -فهو احدى السمال البارزة لهصهيويية  -قد حجسدد أبهد
التجسيد في ه س الدفلة .ففيهدا مداره زعمالهدا اإلرهدابيون هدوا تهم ،فحققدوا
هو تهم .فقد قال مناحم بيرن في ىتابة «الثورة» :أيدا أحدارب ،اذن أيدا موجدو !
فمندداحم بدديرن هددو أحددد زعمدداء العصددابال الصددهيويية اإلجراميددة قبددل قيددار
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(Jean Jaures 1895 P. 13 )67

(« )68حعميم لهمشرى األع م» سنة .1913
( )69مضابن المؤحمر الماسويي العالمي سنة ( 1900
( )70مجهة أىاسيا الماسويية سنة .)860 ( 1903

.)102
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فلددتهم .فزعددم ابددتال الهيكددو بعددد قيددار الدفلددة ،فهددو المسددؤفل األفل عددن
مجزرة « ر اسين» الشهيرة.
فه س القسوة جزء مدن عبيعدتهم العدفاييدة ،فهدي قد مدة فديهم ،فقدد فصد،هم
ىتابهم «التوراة» بريهم «الشعف الرهي الرقبة» ىنا ة عن القسوة.
َٰ
ففصدد،هم القددرآن بقول د مخاعبصددا لهددم{ :ث ُى َم قَ َ
سىىت قُلُىىوبُ ُكم ِمىىن بَع ى ِد ذَ ِل ى َ فَ ِه ى َ
شدُّ قَس َوة} [البقرة.]74 :
ار ِة أَو أ َ َ
كَٱل ِح َج َ

اسرابيل الخنجر المسمور في جسم العرفبة فاإلسالر:
فبه ا يعهم أن أع دم آليدال الصدهيويية أف اليهو دة العالميدة فدي حربهدا مدع
اإلسددالر هددي :اقامددة الدفلددة العدفاييددة فددي أررددنا ،فلددة العنصددر ة الطا يددة،
فالقوميددة البا يددة ،فقددد باحددن حمه د حرسدداية يوف ددة ،فجنددو صا مجندددة ،فمسددايدة
أمر كيددة ف ربيددة بددال حدددف  ،فهددا هددي  -بعددد أن اسددتهبن األر
العددر

 ،فايتهكددن

 ،فلوثددن المقدسددال ،فشددر ل األبندداء فالبنددال  -حمهددي مددا حر دددس مددن

سالر فاستسالر  -بشوعها التي ح،ررها بمنط القوة ،ال بقدوة المنطد  -عهدس
فهسطين فعهس العرب ،السدالر الد

خددر اسدرابيل ،ف ح،د اسدرابيل ،ف بقدي

إلسرابيل القوة فالهيبة فالهيمنة فالتحكم في المنطقة ىهها.
فالعجددف ىددل العجددف أن سددهم ال،هسددطينيون ،فحسددهم العددرب  -اال مددن رحددم
رب  -لما حر ددس اسدرابيل ،ف هدرفل الكثيدرفن هندا فهندام الدس مسديرة السدالر
المزعور.
فلددوال بقا ددا مددن أفلددي العددزر فاإل مددان ،مددن رجددال صدددقوا مددا عاهدددفا هللا
عهيد  ،مددن جنددد اإلسددالر الصددا قين ،فددي فهسددطين ففددي لبنددان ،فق،ددوا فددي فجد
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الطوفدان ،فقددالوا بمددلء أفددواههم :ال .ثددم ال ،فصدددقن أفعددالهم أقددوالهم ،ففقَعددوا
عهس ه ا اإلباء المؤمن ،فاإل مان األبي ،بدمابهم الزىية ،لدوال هدؤالء فأمثدالهم
لقهنا :عهس األمة الع،اء.
فهد ا مدا جعدل الصدهيويية فرجالهدا دز ا فن حنقصدا ف ي صدا عهدس اإلسددالر،
فعهس الدعوة اإلسالمية ،فالحرىة اإلسالمية ،فهي العقبة األفلس ،فهدي العددف
األفل ألعماعها فأحالمها.
فال ددرف أن ددز ا اإلسددالميون عدددافة لهددا ،فهددي التددي حكيددد لهددم فددي ىددل
موعن ،فحؤلف عهيهم ىل القوى فحص،هم باألفصا
فححر
من العنف فالدمو ة فاإلرهاب،
ِّ م

المخ،ية فالمقهقدة لهنداه،

حكوماحهم عهيهدا ،فحعمدل عهدس عقدد

المؤحمرال التي حطار هم ،فال حميز بر نصا من مسيئ فكل من ددعو الدس عقيددة
اإلسالر ،أف شر عة اإلسالر ،فهو ارهدابي مدو عنيدف! فان ىدان قاسدي فدي
بهدس من االرطها فاألذى ما قاسي.
الصهيويية أهب أيوان االستعمار:
فقد بينا في أىثر مدن راسدة لندا :أن اإلرهدابي األىبدر هدو اسدرابيل ي،سدها،
التي حمثل أهب أيوان االستعمار ،فأعهس مراحل االستعمار.
ف،دددي العصدددور الحد ثدددة عدددر النددداه االسدددتعمار البر طدددايي فال،ريسدددي
فاإل طالي فاإلسبايي فالهولند ف يرها ،فىهها شر عهس من استعمرفهم.
فلكددن االسددتعمار الصددهيويي أشددد فأيكددس ،فهددو ،ىمددا قددول أهويددا .الدددىتور
حسان حتحول( :)71استعمار احاللي حوسعي عنصر ارهابي الم.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

دي
( )71اي ددر :فصددل «فهسددطين» فددي ىتاب د القدديم «به د ا ألقددس هللا :رسددالة الددس العقددل العربد =
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 -1استعمار احاللي:
اي استعمار احاللي ،بمعنس أي استعمار استيطايي ،ر دد ح،ر د الدبال مدن
أههها ليحدل هدو محههدم مدا اسدتطان ،ف زعجد أن درى معددل المواليدد العدرب
أعهس من لدى اليهو  ،بمدا فدي ذلد مدن حهو دد مدوجرافي  ...فهدو لديس مثدل
الصهيبيين مه فعنصا آهر ستطيع أن عو اليد  ،فدال ييدة لد د اال البقداء .فهدو
ال حافل التخهص من العرب بدالتهجير أف االردطرار اليد أف هددر البيدول أف
حريير الجررافيا فقن ،بل بجهف مز د مدن اليهدو مدن أيحداء العدالم ليحهدوا محدل
العمالة ال،هسدطينية ،فهدي الخدن الحيدو البداقي له،هسدطينيين .فقدد صدرم بهد ا
ساستهم فم،كرفهم ،مثل البرفسور «بن ز ون نور» ال

أعهن أن لديس فدي

بال يا متسع لشعبين.
فمثددل « ددور لبرايددي» «مستشددار بيجددان لهشددؤفن العربيددة» ال د

قددال:

سنختزل الجالية العربية الس عاب،ة من الحطابين فجرسويال المطداعم! فمثدل
«شيف الداف » ال

قدال :امدا «اسدرابيل الكبدرى» فامدا «اسدماعيل الكبدرى».

« عني باسماعيل الكبرى :الدفلة العربية التي حجمع العرب ححن را ة فاحددة،
فه ا عني :ايتهاء اسرابيل».
 -2استعمار حوسعي:
فهددو ثاييصددا اسددتعمار حوسددعي .مددا زالددن هر طددة مددن النيددل الددس ال،ددرال فددي
الكنيسددن فالخطددان األزرقددان فددي أعهددس فأسدد،ل العهددم اليهددو

رمددزان لهنيددل

فال،رال فسنهن «جولددا مدابير» عدن حددف فلدة اسدرابيل ىمدا حراهدا فقالدن:
عندما يصل الس الحدف سنخبرىم!

ـــ ـــ
=

المسهم» (

.)196 ،195
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فصددرم «بددن جور ددون» بددرن الدفلددة اليهو ددة حطمددح أن حشددمل حدددف ها
جنوب لبنان فجنوب سور ا فاألر ن فشدب جز درة سديناء «فلهد ا لدم تضدمن
سددرا عنددد قددا ة اسددرابيل ،ال
اح،دداى «أفسددهو» شددينصا عددن «الحدددف » فسددت ل ص
،صحون عن  ،اال عندما حتحق األحالر».
 -3استعمار عنصر :
فهو اسدتعمار عنصدر  .ففدي حصدر ح سداب «لرفابيدل ا تدان» الد

ىدان

ربيس األرىان قال :ان من دتهم البديا فدي جندوب أفر قيدا بالعنصدر ة ىد اب
 ...السو هنام هم ال ن ر دفن التحكم في األقهيدة البيضداء ،حما صمدا مثهمدا ر دد
العرب أن تحكموا فينا! فعنددما صدوحن الدفلدة اإلفر قيدة بجايدف قدرار األمدم
المتحدة باعتبار الصهيويية عنصدر ة فدي عدار « 1975القدرار الد

حدم لحسد

فيما بعد» ،ىدان حعهيد «بديجن» :ىيدف ححسدف الشدعوب التدي ىايدن الدس عهدد
قر ف حعي

فوى األشجار أيها أصبحن حقو العالم؟!

بدل ان العنصددر ة قابمددة فددي اليهدو بددين بعضددهم فالددبعا« .األشددكيناز »
فهددو اليهددو

األفربددي األبدديا ددرى ي،سد أرقددس مددن «السددي،ار م» .فبينمددا

شكل الس،ار م سبعين بالمابة من اليهو  ،فقد رسم ي ار لهتعهيم فالمصدرففال
الدراسددية بحي د لددم سددمح لهددم ب درىثر مددن سددتة بالمابددة فددي الجامعددال فثددالث
بالمابة عند التخر .
أمددا اليهددو األحبدداش ال د ن عنطنددوا بهددم فحثالددة المجتمددع لدرجددة أي د عنددد
التبرن بالدر حنتقي زجاجال ر اليهدو األحبداش فتدراى ،ف رمدس بالددر حتدس ال
ستعمل ،فعندما اىتش،ن هد س ال،ضديحة أحددثن مدرارة ىبيدرة لددى األحبداش،
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سىىبُهُم َج ِميعىىا َوقُلُىىوبُهُم شَىىت َ َٰى}
فاحسا ص
سددا باالرددطها فالت،رقددة العنصددر ة {تَح َ

[الحشر .]14 :بل ان اليهو األرثوذفىس أصدرفا فتوى برن المحاف ين فاليهدو
اإلصالحيين ليسوا هو صا.
 -4استعمار الم:
فأما أي استعمار الم ،فبد هيدة ال ححتدا الدس حددليل .فلكدن يحدف أن شدهد
شاهد من أههها .فاألستاذ «جدو ا مداجنس» أفل ربديس لهجامعدة العبر دة قدول:
ان لهيهو حقصا في مطالبة العدالم بالعدالدة ،فلكندي عهدس يدر اسدتعدا لهحصدول
عهس العدل لهيهو عن عر

ال هم لهعرب.

ف قددول البرففسددور «بنيددامين ىددوهين» األسددتاذ بجامعددة حددل أبيددف :لقددد ىددان
اليهو عهس الدفار رحا ا القسوة ،فكيف جاز لهم أن كويوا عهس ه س القسوة؟
فهنام الكثيرفن منهم رفن ه ا الرأ .
ففي أمر كا حرىتان هو تان ىبيرحان اسمهما« :السدالر اآلن» ف«األر
مقابددل السددالر» ،ف نكددرفن ال هددم الواقددع عهددس ال،هسددطينيين ف ددرفن اعطددابهم
فعنصددا فالعددي

معهددم فددي حسددن جددوار .فمددثههم عددد رددخم مددن اليهددو اهددل

فهسطين(.)72
 -5استعمار ارهابي:
فهو ى ل استعمار ارهابي ،فه ا أشدد فردو صحا ،فاإلرهداب لحمتد فسدداس،
فاإلرهاب هو ال

مهد لقيار الدفلة من عهدد العصدابال المعرففدة :الهاجايداة،

فاألرجون ،فاالسترن ،فالتي اقترفن ال ،ابع.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )72عن ىتاب «به ا ألقس هللا» لهدىتور حتحول السالف ال ىر.
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أسددس الدفلددة ،فأقامهددا بالحد ددد فالنددار ،فقتددل النسدداء

فاألع،ددال فالشدديوا بطددرى فحشددية لددم عددر التددار ع لهددا مثد ص
ديال ،حتددس ىددايوا
راهنون عهس ما فدي بطدون الحوامدل :أذىدر هدو أر أيثدس؟ ثدم بقدرفن بطنهدا -
فهم تضاحكون  -ليرفا من ال،ابز منهم؟ ثم بحون األر فالط،ل معصا!
فاإلرهاب هو ال

فسع الدفلة؟ برىثر مما أعطاهم قدرار التقسديم ،ثدم ردم

اليها ما رم في حرب وييو سنة 1967ر.
فاإلرهاب هو ال

هد الجيران مدن العدرب ،أن مهكدوا أ قدوة يوف دة أف

ير يوف ة ،جف أن مهكوا هم القوة فحدهم ،فله ا ردربوا مدن قدد م الم،اعدل
النوف العراقي ،بل هم قتهون الشبان النواب من العرب فدي المجدال الندوف ،
ىما ل عهدس ذلد أىثدر مدن حا ثدة .بدل هدو هدد المسدهمين جميعصدا ،اذا حدافلوا
ذل  ،ىما يرى في الموقف المحند المردي مدن امدتالم باىسدتان قنبهدة يوف دة،
ىما فعهن جارحها ف ر متها الهند.
فاإلرهاب هو ال

قتل  -بيدد الدفلدة فأجهزحهدا فبدرمر رلسدابها فقا حهدا -

أبطال المقافمة ال ن دافعون عن أررهم فمقدسداحهم فأههديهم ،ىمدا رأ ندا فدي
ا تيال الشقاقي فعياش فالشر ف ،فمحافلة ا تيال هالد مشعل.
اإلرهاب الصدهيويي هدو الد
فهددو ال د

قتدل  -مدن قدد م  -المصدهين فدي مسدجد افدا،

صددنع مجددزرة ددر اسددين ،فهددو ال د

البقر» في مصر ،فهو ال
رمضان ،فهو ال

قتددل أع،ددال مدرسددة «بحددر

قتل المصهين بعد ذل في مسدجد الخهيدل فدي فجدر

قتل من قتل فدي الن،د  ،فقتدل مدن قتدل فدي «قايدا» بهبندان،

أهيرا العمال البدرآء بدالقرب مدن حداجز «حرقوميدا» بمنطقدة الخهيدل ،فال
فقتل
ص
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زال قتل ف قتل فال حزال دس مرموسة بدماء األبرار.
فالعجدددف أن ،عدددل اإلرهددداب الصدددهيويي ذلددد ىهددد  ،ف ددددعي أيندددا يحدددن
اإلرهدابيون ،أمددا هدو فبددر مدن ىددل حهمدة ،بددراءة اهدوة وسددف مدن القابد فددي
الجف(!)73
قه الصهيويية من الصحوة اإلسالمية:
فمن أ هدر األ لدة عهدس عدداء الصدهيويية أف اليهو دة العالميدة :مدا حتحددث
عن د التقددار ر المخته،ددة ،فالبينددال المتعددد ة ،التددي حنشددرها الصددحف هاصددة،
فأجهزة اإلعالر عامة ،أف حتناقهها فىاالل األيبداء مدن مشداعر الخدو

فالقهد

فااليزعددا مددن هددور الصددحوة اإلسددالمية ،فحجهياحهددا المتنوعددة فددي الحيدداة
اإلسالمية ،فالتح ر منها ،فالتحر ا عهيها ،فالتربص بها ،فالكيد لها ،عهدس
ىل صعيد.
فقد عررن يماذ من ه س التقار ر فدي ىتدابي «اإلسدالر فالعهماييدة فج صهدا
لوج » ر صا عهس محامي العهمايية  -ال
ال

هسر القضية  -الدىتور فدؤا زىر دا،

ا عس عوى جر نة  -فما أىثر اجتراءاح  -قال فيها بالحر
«ففي اعتقا

أن من أشد أساعير حياحنا بطاليصدا ،القدول الد

الواحد:
شديع ىثيدر

مددن أشدديان الحرىددة اإلسددالمية بددرن االسددتعمار بوجد عددار ،فالصددهيويية بوجد
ها

 ،خشون الصحوة اإلسالمية ،ف عمهون عهس محاربتها؛ ف،ي مصر ىدان

السددا ال شددجع التيددار اإلسددالمي فددي ي،ددس الهح ددة التددي قددرر فيهددا أن كددون
حوجه أمر كيصا  ...ففي اسدرابيل حقدف سدهطال االحدتالل الدس جايدف الطدالب،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )73اي ر :ىتابنا «القده قضية ىل مسهم» (

 )142 - 136يشر مكتبة فهبة.
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المحتهدة  ...الدس آهدر

ما قال من أباعيل.
فال أ ر ىيدددف جتدددر الكاحدددف عهدددس مثدددل هددد ا القدددول ،فآال الشدددواهد
حك ب ؟! فىيف طافع قهم أن كتبد  ،فهدو عهدم فدي قدرارة ي،سد أن الحرىدة
اإلسالمية مضطهدة مدن الردرب فالشدرى عهدس السدواء ،فأن مدا حداى بهدا مدن
محن فماه مر رة ،ىان با حاء القوى الخارجية المعا ة لإلسالر؟!
فالح أن ما قول الكاحف مخالف حمدار المخال،دة لمنطد الدد ن ،الد

حعهدن

صدددا العدددامهين
يصوصددد القاععدددة موقدددف القدددور مدددن اإلسدددالر فأههددد  ،فهصو ص
ال عَى َٰدَ َوة ِللَى ِذينَ َءا َمنُىوا ٱليَهُىودَ
فالمتحرىين منهم؛ قول القرآن{ :لَت َ ِجد ََن أ َ َ
شدَ ٱلنَ ِ
َوٱلَ ِذينَ أَش َر ُكوا} [المابدةَ { ،]82 :ولَىن تَرض ََٰىى عَنى َ ٱليَهُىودُ َو َّل ٱلنَ َٰ َ
ص َىر َٰى َحت َ َٰىى تَت َ ِبى َ
ٱّللِ ِبىأَف َٰ َو ِه ِهم َويَىىأبَى َ
ىور َ
ٱّللُ إِ َ اّل أَن يُىتِ َم
ِملَىتَهُم} [البقددرة{ ،]120 :ي ُِريىدُونَ أَن يُط ِفىوا نُى َ
عىىن
ىورهُۥ َولَىىو َكى ِىر َه ٱل َٰ َك ِفى ُىرونَ } [التوبددةَ { ،]32 :و َّل يَ َزالُىىونَ يُ َٰقَتِلُىىونَ ُكم َحتَى َٰىى يَى ُىردُّو ُكم َ
نُى َ
دِينِ ُكم إِ ِن ٱست َ َٰ َطعُوا} [البقرة.]217 :

فهو مخالف حمار المخال،ة لمنطد التدار ع؛ فمند الصدران مدع بندي قينقدان،
فبنددي النضددير ،فبنددي قر ددة ،فأهددل هيبددر مددن اليهددو ؛ فمن د معرىددة مؤحددة،
ف ددزفة حبددوم ،فموقعددة اليرمددوم مددع النصددارى ،ثددم معددارم حطددين ،فبيددن
المقده ،فالمنصورة ،ف مياع ،ف يرهدا مدع الصدهيبيين ،فالحدرب لدم حتوقدف،
فهي مستمرة ،فان حريرل األسهحة ،فحبدلن األسماء.
فهو مخالف حمار المخال،دة لهواقدع ،الحافدل بالشدواهد فاأل لدة عهدس أن القدور
ال خشون يدر صدحوة اإلسدالر ،فهدرف «المدار » مدن القمقدم ،الد

حدبس
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في بالقهر أف الحيهة.
قهديال ،ممدا يشدرح الصدحف العربيدة  -ص
فأستطيع أن أيقل هنا شدينصا ص
يقدال عدن
مصددا ر ربيددة فصددهيويية  -مددن قهدد اليهددو فالصددهيبيين المسددتمر ن مددن
الصدددحوة اإلسدددالمية ،فرعدددبهم مدددن أ ححدددرم؛ اسدددالمي ،فعمههدددم الددددءفب
إلهما ىل حرىة بالدر فالحد د ،هشية أن حتحول الس ثورة ،فدفلة.
عهس أن ما يشر بالعربية هو شديء قهيدل قهيدل ،ممدا نشدر بالهردال العالميدة،
فىدد ل مددا نشددر هددو قهيددل قهيددل ،ممددا كتددف فددي حقددار ر سددر ة بددين فابددر
المخابرال ،فصنان القرار ،فموجهي السياسال ،من فراء الستار.
الوثاب فالحقاب حتكهم:
فلن أعتمد  -فيما أثبتد هندا عدن موقدف اليهو دة فاالسدتعمار مدن الصدحوة
اإلسددددالمية  -عهددددس اسددددتنتاجال الدددددعاة ،فالم،كددددر ن فالبدددداحثين المسددددهمين
فحنبدددؤاحهم ،بدددل عهدددس المعهومدددال الموثقدددة المنقولدددة عدددن المصدددا ر اليهو دددة
فالرربيدة ي،سددها ،فن حدددهل بت،سدير أف حعهيد  .فالحقدداب  -فحددها  -هددي التددي
حتكهم .فلن أذىر هنا ىل ما سجهت في ىتابي السالف ال ىر ،بل سرىت،ي برهم .
 -1يشدددددرل صدددددحي،ة « ددددددعول أحريدددددول» اإلسدددددرابيهية المعرففدددددة فدددددي
18ل3ل 1978مقد ص
داال ربيس ديصا ،حههددن في د الهجددور اإلسددرابيهي عهددس جنددوب
لبنددان ،ال د

جددرى فددي 15ل3ل ،1978فايتقدددل في د بشدددة قيددار الته،ز ددون

اإلسددرابيهي بدداجراء مقددابالل مددع الخددابن المددارفيي سددعد الحدددا  ،فايتقدددل
حما

الته،ز ون اليهو

في ابراز معالم ال،رم فالبهجة ،التي هرل فدي

بعددا القددرى المارفييددة النصددرايية ،ازاء احددتالل الجددي

اليهددو

لجددزء
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ىبيددر مددن جنددوب لبنددان .فبددررل الصددحي،ة ايتقا هددا بددرن ذل د التصددر
الطاب

حسبف فدي حددفث ر ة فعدل عني،دة بدين المسدهمين فدي لبندان ،فىدل

ضدا ،فأن ذلد قدد حدرم فديهم
البال العربية ،فحتس في فهسدطين المحتهدة أ ص
الرفم اإلسالمية من جد د ،فهو األمر ال

هن «اسدرابيل» فأصددقابها

حددافلون ىبت د  ،فالقضدداء عهي د عيهددة الثالثددين عا صمددا المارددية ،فأر فددن
الصحي،ة ححهيهها قابهة:
«ان عهدددس فسدددابل اعالمندددا أن ال حنسدددس حقيقدددة هامدددة ،هدددي جدددزء مدددن
اسددتراحيجية اسددرابيل فددي حربهددا مددع العددرب ،هدد س الحقيقددة هددي أينددا يجحنددا
بجهو يددا ،فجهددو أصدددقابنا( )74فددي ابعددا اإلسددالر عددن معرىتنددا مددع العددرب،
عددوال ثالثددين عا صمددا ،ف جددف أن بقددس اإلسددالر بعي ددصا عددن المعرىددة الددس األبددد،
فلهد ا جددف أال ير،ددل لح ددة فاحدددة عددن حن،يد هطتنددا فددي منددع اسددتيقا الددرفم
اإلسددددالمية بددددر شددددكل ،فبددددر أسددددهوب ،فلددددو اقتضددددس األمددددر االسددددتعاية
برصدددقابنا( )75السددتعمال العنددف فالددبط  ،إلهمددا أ ددة بددا رة ليق ددة الددرفم
اإلسالمية في المنطقة المحيطة بنا».
واختتمت الصحيف تحليلها قا ل :
«فلكن حهي،ز ويندا «اإلسدرابيهي» فقدع فدي هطدر أرعدن ،ىدا أن نسدف ىدل
هططنا ،فقد حسبف ه ا التصر في ا قا الرفم اإلسدالمية ،فلدو عهدس يطداى
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )74عنون برصددقابهم :الحكدار العهمداييين ،الد ن ددعون الوعنيدة ،فهدم مت،قدون مدع اليهدو
سرا في ررب أ ححرم اسالمي.
ص
( )75عنون برصددقابهم :الحكدار العهمداييين ،الد ن ددعون الوعنيدة ،فهدم مت،قدون مدع اليهدو
سرا في ررب أ ححرم اسالمي
ص
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ري  ،فيخشس أن حسترل الجماعال اإلسدالمية ،المعرففدة بعددابها إلسدرابيل،
ه د س ال،رصددة لتحر دد المشدداعر رددديا ،فاذا يجحددن فددي ذلدد  ،فاذا فشددهنا -
بالمقابدددل  -فدددي اقندددان «أصددددقابنا» بتوجيددد ردددربة قاردددية اليهدددا فدددي الوقدددن
عددفا حقيقيصدا «ال فهميصدا» ،فهدو
المناسف ،فان عهدس اسدرابيل حينند أن حواجد
ص
عدف حرصنا أن بقس بعيدصا عن المعرىة.
فستجد اسرابيل ي،سها في فرع حر  ،اذا يجح المتعصدبون ،أفلند الد ن
عتقدفن أن أحدهم دهل الجنة ،اذا قتل هو صا ،أف اذا قته هو ».
 -2ذىرل صحي،ة القبس الكو تية في عدد ها الصدا ر فدي 26ل1ل ،1979ص
يقدال
عن فىاالل األيباء العالمية أن موشي ا ان ،قال في هطاب ألقاس أمار ففدد
مدددن األمدددر كيين اليهدددو المتعددداع،ين مدددع اسدددرابيل« :ان عهدددس الوال دددال
المتحدة فالددفل الرربيدة أن حرهد العبدرة مدن أحدداث ا دران األهيدرة ،التدي
حمخضن عن ايدالن ثورة اسالمية ،بشكل لم كن متوقعصا أبدصا».
فقال ا ان« :ان عهدس فل الردرب  -فعهدس رأسدها الوال دال المتحددة  -أن
حعطي اهتما صما أىبر إلسرابيل باعتبارها هن الدفان عن الحضارة الرربية ،فدي
فج أعاصير الثورة اإلسالمية ،التي بددأل مدن ا دران ،فالتدي مدن الممكدن أن
حهف بشكل م،داجئ فسدر ع فمد هل فدي أ دة منطقدة أهدرى فدي العدالم العربدي،
ضا».
فربما في حرىيا فأفرايستان أ ص
فبنبدددرة اردددبة حاقددددة أىدددد موشدددي ا دددان أن عددددفس األفل هدددو اإلهدددوان
المسهمون ،فأي لن طمنن عهس مستقبل اسرابيل اال اذا حم القضاء عهيهم.
فايتقل موشي ا دان بعدد ذلد الدس حهد دد عدرب فهسدطين المحتهدة المسدهمين
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ص
قدابال :ان عهدديهم أن ددرىوا أن اسددرابيل لدن حسددمح بدايجرافهم يحددو االحجاهددال
اإلسددالمية المتعصددبة ،فأي د فددي الوقددن ال د

حشددعر في د اسددرابيل أن العددرب،

ال ن بقوا في فهسطين قد بدأفا فدي التمسد باالحجاهدال اإلسدالمية المتعصدبة،
فايها لن حتر في الق

بهم بعيدصا ،لينضموا الس اهوايهم «الالجنين».

 -3اعتددر مسددنول صددهيويي ىبيددر فددي سددهطال االحددتالل اإلسددرابيهي فددي
فهسطين المحتهة ،في مقابهة صح،ية أجرحها صحي،ة ها آرحس اإلسدرابيهية،
في عد ها الصا ر في  2شباع  ،1979برن هنام مز دصا مدن الددالبل حشدير
بدأ

الس حزا د المد اإلسالمي ،ال

هر بدين عدرب «اسدرابيل» عهدس حدد

حعبيدر المسددؤفل اليهدو  ،فالد ن بهد عددد هم حدوالي يصددف مهيددون(،)76
فبدددين عدددرب الضددد،ة الرربيدددة فقطدددان دددزة ،الددد ن بهددد عدددد هم حدددوالي
مهيون(.)77
فقال المسؤفل اليهو « :ان ال

ثيدر قهقندا هدو أن مواقدف العدرب اهدل

اسرابيل بدأل حتحول من مواقف مبنية عهدس قاعددة قوميدة ،الدس مواقدف حسدتند
الس قواعد نية ،فأن الشدباب العربدي بددأفا تحولدون عدن زعامداحهم التقهيد دة
الس الزعامة الد نية ،التي مثهها عهمداء الدد ن ،فهدم فدي دالبيتهم مدن الشدباب،
ال ن ال ستبعد أن حكون لهم ارحباعال بحرىال اسالمية متعصبة».
فمضس المسؤفل اليهو

قول:

ىبيدرا مدن
هطرا حقيقيصا بدأ هد االستقرار في الشرى األفسن ،فقس صما
«ان
ص
ص
افر قيا ،فه ا الخطر هو هطر ايتشار ثورة اسالمية شامهة ،قدور بهدا متدد نون

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )76هم اآلن مهيون فمابة ألف عربي.
( )77هم اآلن حوالي رعف ذل العد .
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متطرفون».
 -4ففي يدفة عقدها أهم معهد أبحاث اسرابيهي متخصدص فدي رصدد الشدؤفن
العربيددة ،ىددان مورددون احتمددال ايتشددار « ق ددة اسددالمية» فددي فهسددطين
المحتهة ،هو المورون الربيسي ،ال

حنافل عد من ىبدار المتخصصدين

اليهو في الشؤفن العربية ،هالل يدفة هاصة ي مها معهد «شديهوام» فدي
جامعة حل أبيف في أفاهر شهر ىايون الثايي .1997
فقد أجمع العهماء اليهو المشارىون فدي النددفة عهدس أن اليق دة اإلسدالمية،
التددي اجتاحددن ا ددران بصدورة م،اجنددة فم ههددة فبدددفن سدداب ايد ار محسددوه،
حن ر برن ما حدث في ا دران ،مكدن أن حددث فدي أ مكدان آهدر فدي المنطقدة
المحيطددة ب،هسددطين المحتهددة ،ف كددان كددون أمد صدرا ال م،ددر من د أمددار اليهددو مددن
التحسف ل بشكل جد .
ففيمددا هددي مقتط،ددال مددن أقددوال العهمدداء اليهددو المتخصصددين فددي الشددؤفن
العربية ،ال ن شارىوا في الندفة:
البرففسدددور شدددارفن :مستشدددار منددداحيم بددديرن  -ربددديس فزراء االحدددتالل
الصهيويي  -لهشؤفن العربية قال:
«ما من قوة في العالم حضاهي قوة اإلسالر ،مدن حيد قدرحد عهدس اجتد اب
الجماهير ،فهو شكل القاعدة الوحيدة لهحرىة الوعنية اإلسالمية».
البرففسور « وشوام بورال» قال:
«ان المساجد هي  -اب صما  -منبدع عدوة الجمداهير العربيدة الدس التمدر عهدس
الوجو اليهو ».
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» قال:

«ان اإلسالر قوة سياسية فاجتماعية ،قا رة عهس حوحيد الجماهير ،فهاصدة
فددي الضدد،ة الرربيددة ،حي د

قددور عهمدداء الددد ن لمهمددة حوحيددد الصدد،و رددد

اليهو ».
البرففسور «موشي شارفن» قال:
«ان الجهو األفلدس التدي بد لن مند أىثدر مدن يصدف قدرن بواسدطة عهمداء
الددد ن المسددهمين؛ مددن أمثددال م،تددي فهسددطين األسددب الشدديع أمددين الحسدديني،
فالشيع حسن البنا في مصر ،ف يرهما من العهماء المسهمين ،فالتي ما زالدن،
حتس اآلن ،ىان لها حدرثير ىبيدر فدي ىسدف العدالم اإلسدالمي الدس جايدف العدرب
ال،هسطينيين باسم اإلسالر فباسم حما ة األماىن المقدسة اإلسالمية».
فهتمددن الندددفة أعمالهددا باإلشددارة الددس عدددة يقدداع ،ىددان أهمهددا االعتددرا
بوجو ق ة اسالمية حقيقية ،بددأل فدي ال هدور بدين عدرب فهسدطين المحتهدة،
ر م ىل الجهو  ،التي ب لها اليهدو هدالل الثالثدين عا صمدا الماردية لددمجهم فدي
المجتمع اإلسرابيهي.
 -5يقهن فىالة األيباء ال،ريسية في يبر لهدا مدن بيدن المقدده بتدار ع  19شدباع
«فبرا ددر»  ،1979أن السدددهطال اإلسدددرابيهية قامددن باعتقدددال اثندددس عشدددر
عال صما من عهماء المسهمين ،فمع مهم من الشباب في بين المقده.
فذىددرل الوىالددة أن سددهطال االحددتالل اإلسددرابيهي بدددأل حب د رجالهددا فددي
المساجد ،لرصد الشباب المسهم ،ال

رحا المساجد بصورة متزا دة.

 -6يقهن صحي،ة «القبس الكو تية» في عدد ها الصدا ر فدي 30ل6ل 1986عدن

أعداء الحل اإلسالمي

108

صحي،ة «فورحشن» ص
مقاال ححن عندوان «الصدحوة اإلسدالمية حقهد أمر كدا
سدا لتحر در األراردي» .فجداء فدي
 ...فاسرابيل حتوقدع جهدا صا اسدالميصا مقد ص
مقال «فورحسن» ما هي:
ىثيرا ،فاسرابيل حعدر
«ان صحوة اإلسالر الجد دة ،حزعزن اإلسرابيهيين ص
حما صمددا أي د اذا فشددهن محا ثددال السددالر مددع مصددر ،فايهددا سددتكون هدددفصا لحددرب
«الجها اإلسالمي» ،التي ستشنها الصحوة اإلسالمية المتزا دة .»...
فحر

صحي،ة «فورحشن» قابهة:

«اي حتس في الجامعال العبر ة في اسرابيل بدأ الطالب العدرب المسدهمون
بدددفن اهتما صمددا متزا ددصا بددالعو ة الددس ددنهم ،فبدددبوا مارسددون رددرو ص
عا عهددس
السهطال اليهو ة لهسمام ب،تح ىهيال لهثقافة اإلسالمية ،فالشدر عة اإلسدالمية،
في الجامعال اليهو ة ،ىما بددأ العد دد مدنهم طهقدون لحداهم ف دؤ فن العبدا ال
اإلسددالمية ،فددي حددين بدددأل ال،تيددال المسددهمال فددي ارحددداء الددز اإلسددالمي
الشرعي».
فقالن «فورحشن» في مقالها:
مؤهرا فدي الضد،ة الرربيدة أ هدر أن سدكايها  -فهاصدة
«ان است،تاء جرى
ص
المثق،ين منهم  -طالبون بالعو ة الس اإلسالر ،بعد أن نسوا من جميدع األي مدة
فاأل د ولوجيال ،التي حنازعن أفكارهم سنوال عو هة».
فأر فن الصحي،ة حقول:
«ان اإلسددرابيهيين شددعرفن أيهددم عيشددون فددي بحددر مددتالعم ،سدديطر عهيد
اإلسالر ،فان اسرابيل مهد ة بالررى فااليدثار في ه ا البحر اإلسالمي».

أعداء الحل اإلسالمي

109

 -7فأفل ما يطالع فدي مهحد صدحي،ة «هدا آرحدس» عدن داهرة حزا دد اليق دة
اإلسالمية في قرى المثه العربي ،المحتهة من عدار  ،1948ص
مقداال عنوايد
«اإلسالر عم قرى المثه في اسرابيل .»...
فجاء في المقال:
«ان ور الجمعة من ىل أسبون ،أصبح عيدصا لرالبيدة سدكان «باقدة» الرربيدة
فهي من أىبر قرى المثه العربي في اسرابيل» ف ر

المقال ص
قابال:

«ان سددكان قددرى المثه د لددم كويددوا الددس مددا قبددل أشددهر قهيهددة ،فعهددس مدددى
الثالثين عا صما المارية ،لدم كويدوا كترثدون أبددصا أف هتمدون بيدور الجمعدة ،فقدد
ىان مضي ىر

ور آهر من أ ار األسبون ،أما اآلن ،فقدد أصدبح ليدور الجمعدة

أهميدة ىبيددرة ،اذ مدا أن بدددأ مدؤذن المسددجد برفدع صددوح بداألذان ،حتددس هددرن
جميع السكان الس المسجد ،ليؤ فا الصالة».
ف مضي المقال ص
قابال:
«ان من زر قر دة «باقدة» الرربيدة دور الجمعدة ،شدعر أن النشداع فيهدا قدد
ايتقددل مددن الشددارن العددار ،فمددن المتدداجر فالمسدداىن فالمقدداهي ،الددس المسدداجد
الثالثددة التددي فددي القر ددة ،فلدديس باقددة الرربيددة فحدددها ،التددي شددعر فيهددا الزابددر
ب ل  ،بل اي شعر بن،س الشعور ،حدين دزفر قدرى قهنسدوة ،فى،در قاسدم ،فأر
ال،حم ،فالطيبة ،فى،ر قرن ،فالطبرة ،ف يرها من القرى العربية».
ان دداهرة حزا ددد اليق ددة اإلسددالمية فددي المندداع  ،التددي قطنهددا عددرب فددي
ضدا
«اسرابيل» ليسن مقتصرة عهس القرى فحدها ،بل ايها حبدرز فدي المددن أ ص
ص
فاجمداال فدان القطدان العربدي مدن اسدرابيل عدي
فهاصة عكا،

حاليصدا مرحهدة
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العو ة الس اإلسالر ،فهقدد أهد الجميدع ،فهاصدة الشدباب ؤمدون المسداجد ،بعدد
أن ىايوا مضون فقتهم في المدن الكبرى في المقاهي فالنوا

فاالجتماعدال

الحزبية ،فه س لم حشهد األقهية العربية لها ص
مثيال من قبل».
ففددددي ي،ددددس مهحدددد صددددحي،ة «هددددا آرحددددس» اليهو ددددة الصددددا ر بتددددار ع
13ل7ل1979ر ،فال

ص
ىامال عن اليق ة اإلسالمية بين شدباب قدرى
هصصت

المثه العربي ب،هسطين المحتهة عار 1948ر ،يطالع ص
مقاال آهر ححن عنوان:
«العودة إلى اإلسال من جديدن أسئل  ...وتساؤّلِ .»...
قول المقال:
«عدددوال الثالثدددين عا صمدددا المنصدددرمة ،ىايدددن األقهيدددة العربيدددة فدددي اسدددرابيل
حمداره يشدا ص
عا سياسديصا متح ،صدا ،البصدا مددا ىدان ححدن م هددة الحدزب الشدديوعي
اإلسددرابيهي ،أمدددا اآلن فدددان األقهيددة العربيدددة بددددأل حتجدد احجا صهدددا مخته،صدددا يحدددو
ج فرها فأصولها الد نيدة ،فلقدد أصدبحن داهرة حزا دد اليق دة اإلسدالمية فدي
ص،و

األقهية العربية ،مورع اهتمار السهطال الرسمية ،التدي حن در  -بر بدة

فهو

 -اليها».

فر

المقال ص
قابال:

ان ددداهرة حزا دددد اليق دددة اإلسدددالمية بدددين «عدددرب اسدددرابيل!!» أصدددبحن
مصدر قه أىيد لكل هو  ،فهقد أصبح ىل هو

تساءل بقه فهدو هد س

التسالالل:
ما هي أهدا

هؤالء الشباب ،ال ن عو فن الس اإلسالر من جد د  ...؟!
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فمن هؤالء ال ن ق،ون فراء ه س ال اهرة  ...؟!
فهل حرىتهم هد س حرىدة ع،و دة ،لدن حهبد أن حدزفل أر أيهدا سدتتحول الدس
حرىة اسالمية ثور ة ،ىما حدث في مناع أهرى في الشرى األفسن؟!
فقبل أن بدأ المقال في محافلة اإلجابدة عدن هد س التسدالالل ،شدير الدس أن
الخطر الحقيقي ال

حمثه

اهرة العو ة الس اإلسالر بدين عدرب اسدرابيل هدو

«أن اآلال من الشباب ،ال ن عو فن الس اإلسالر من جد دد ،هدم مدن عدالب
المددداره االبتدابيددة فالثايو ددة فمعاهددد المعهمددين ،أ أيهددم مددن الجيددل المثقددف،
فمن جيل المستقبل».
ف نتقددل الكاحددف بعدب د الددس اإلجابددة عددن التسددالالل حددول أهدددا اليق ددة
اإلسددالمية ،فمددن هددم ال د ن ق،ددون فراءهددا ،فيقددول :اي د الح د أن الكثيددر مددن
رجال الد ن ،ال ن لهم يشاع مرمدوى ،البصدا مدا كويدون مدن أعضداء الحرىدة
اإلسالمية ،التي ص،ها الكاحف اليهو

بقول :

«ايها حرىة نية متعصبة ،أيشدنن فدي مصدر عدار 1929ر فايتشدرل فدي
أيحاء العالم العربي».
فر

المقال ص
قابال:

«ان النشدداع اإلسددالمي لدديس مقتصد صدرا عهددس رج دال الددد ن فحدددهم ،بددل ان
الواع ددال المسددهمال لهددن فر ىبيددر فددي حزا ددد اليق ددة اإلسددالمية بددين عددرب
اسرابيل  -حسف حعبيرس  -ف،ي قر ة «باقة» الرربية ص
مدثال ،حهقدي فاع دة شدابة،
سدا نيدة ىدل دور ثالثداء أمدار يسداء ففتيدال القر دة ،فقدد
فحرحي من يابهس رف ص
ىان له س الدرفه أثر ىبير في عو ة الكثيرال الس اإلسدالر ،فامدتالء المسداجد
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بهن في األماىن المخصصة لهن».
 -8فيقهن صحي،ة الشرى األفسن في 28ل2ل ،1981التي حصدر بالعربية فدي
ص
ححهيال بثتد فىالدة رف تدر حدول اىتشدا حن ديم
لندن فجدة في فقن فاحد،
اسالمي في فهسطين المحتهة من عار 1948ر ،فجاء في التحهيل:
«ان الصدددحوة اإلسدددالمية التدددي ايتشدددرل بدددين سدددكان األراردددي المحتهدددة
فهسددطين ،حثيددر قه د سددهطال االحددتالل اإلسددرابيهي ،فان ه د س السددهطال حن ددر
بقهد بددال الددس حزا ددد أعدددا المتددر ن عهددس المسدداجد ،فهاصددة الشددباب الد ن
أصبحوا نا فن  -عاليية  -بضرفرة العو ة الس أصول الد ن فاإلسالر».
فأيهن فىالة أيباء رف تر ححهيهها قابهة:
«ان السهطال اإلسرابيهية ال حخ،ي قهقها من أن حكدون هد س الصدحوة الد نيدة
بددين شددباب فهسددطين المحتهددة من د عددار 1948ر ،قددد أ ل الددس حشددكيل من مددال
اسالمية شب سر ة عهس رار جماعة اإلهوان المسهمين».
 -9يشدددرل جر ددددة «الدددرأ » األر ييدددة فدددي 12ل4ل1981ر ،حرجمدددة حرفيدددة
لدراسدددة يشدددرحها جر ددددة « دددد عول أحريدددول» فدددي مهحقهدددا األسدددبوعي
األهير ،فيقتطف من الدراسة ه س العبارال:
«ان الحرىددة السددر ة ،التددي حنشددن فددي فهسددطين المحتهددة عددار 1948ر ،قددد
رسدددمن هطواحهدددا بدددرفم اإلسدددالر ،فلدددم حتدددرثر بر دددة رفم قوميدددة أف فعنيدددة
أهرى».
«الشباب المسهم في فهسطين بعد أن فقد األمل في جميع الحرىدال العربيدة،
أصبح صرا برعهس صوح :
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«ال عزة فال قوة ،اال باإلسالر».
ددرا لتجمدددع الشددديوا فالعجدددابز،
«ان المسددداجد التدددي ىايدددن فدددي السددداب مقد ص
أصبحن اليور مهينة بالشباب».
«ال،تيال المسهمال شارىن في يشاعال الحرىة اإلسالمية في فهسطين».
«الخطف فدي المسداجد ححولدن الدس هطدف سياسدية ،فيهدا ححدر ا فاردح
رد الحكم اإلسرابيهي».
«الحرىددة اإلسددالمية حتسددع ف نتمددي الددس صدد،وفها اليددور ،أىثددر مددن عشددر ن
بالمابة من شباب القرى العربية في فهسطين المحتهة عار 1948ر».
« عاة الحرىة اإلسالمية قولون لمؤ د هم :ايد مدن أجدل بد رفم اإلسدالر
في فهسطين فال بد من الهجوء الس ررب االحتالل فمقافمت في سبيل هللا».
 -10يقهن صحي،ة «الرأ » األر يية فدي عدد ها الصدا ر فدي 14ل8ل1981ر،
عن مجهدة «ييوزف د » األمر كيدة مقابهدة ،أجرحهدا مراسدهة النيوزف د فدي
ييو ددورم ،السدديدة «مددارلين سددنر» مددع «أه دارفن ددار ف» أحددد مددد ر
المخدددابرال اإلسدددرابيهية السدددابقين ،فالدددربيس الحدددالي لمرىدددز الدراسدددال
االستراحيجية في جامعة حل أبيف ،فمن األسنهة التي فجهن الدس «أهدارفن
ار ف» ه ا السؤال:
«هل سيكون بمقدفر األقطار العربية عهدس المددى البعيدد أن حز دل اسدرابيل
...؟».
فىان جواب «أهارفن ار ف» ىما هي:
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«ال أعتقد أن العرب  -برفراعهم الحاليدة  -سدتطيعون أن ز هدوا اسدرابيل
من الوجو  .حت صما مدع فجدو أسدهحة جد ددة فمتطدورة ،فلكدن األمدر قدد صدبح
أىثر هطورة بالنسبة إلسرابيل فدي المسدتقبل ،اذا يجدح المتعصدبون المسدهمون
في حرييدر األفردان فدي األقطدار العربيدة لصدالحهم .فلكندا يرمدل أن أصددقاءيا
الكثير ن سدينجحون فدي القضداء عهدس هطدر المتعصدبين المسدهمين فدي الوقدن
المناسف».
 -11يقهددن صددحي،ة «القددبس» الكو تيددة فددي عددد ها رقددم  ،3386الصددا ر فددي
12ل10ل ،1981يددص مقابهددة اذاعيددة ،أجراهددا را ددو اسددرابيل مددع مندداحيم
بيرن ،قبل أسبوعين من مقتل السا ال ،ففيما هدي أهدم مدا فر عهدس لسدان
مناحيم بيرن في حه المقابهة:
«سؤال الم ع :أال حقهق المصاعف ،التي حواج الدربيس السدا ال مدن قبدل
المعاررة؛ بسبف معاهدال ىامف ،يد  ...؟.
جواب بيرين :ايني أ رم حما صما األهطدار ،التدي حهدد صدد قنا الدربيس أيدور
مدرارا مدن أفلند المتعصدبين المتطدرفين،
السا ال ،فلسن أيكدر أيندي ح رحد
ص
دارا عدابيددة إلسددرابيل ،ف ر دددفن العددو ة الددس حطبيد قددوايين
الد ن حمهددون أفكد ص
فعا ال العصدور الوسدطس ،بدل العصدور الحجر دة « .قصدد قدوايين الشدر عة
اإلسالمية».
فعندما ىنن في أمر كا قار الدربيس السدا ال بحمهدة اعتقداالل ردد أعدابد
مددن اإلهددوان المسددهمين( ،)78فقددد سددمعن اعترارددال ىثيددرة هنددام رددد ه د س
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )78الواقع أن االعتقاالل شمهن ىل قوى المعاررة اإلسالمية ،فالوعنية ،فالقومية.
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مدددع التقاليدددد الد مقراعيدددة ،فلكنندددي افعدددن عدددن

اجراءال السا ال بحرارة ،فأقنعن المعترردين بريد جدف عهديهم أن تناسدوا
التقاليد الد مقراعية ،حين تعه األمر بالمسهمين  ...ايتهس ...
ه أهبار فحصر حال فححهديالل يقهتهدا بحرففهدا مدن مصدا رها( ،)79فن
أن أعقف عهيها بكهمة فاحدة ،لتتحدث هي لهقار بن،سها ،فان فيهدا لعبدرة لكدل
ذ لف ،فذىرى لمن ىان ل قهف ،أف ألقس السمع فهو شهيد.
فهل حقنع ه س األقوال الموثقة ىاحبنا أستاذ ال،هس،ة ،الد

كدابر ف مدار فدي

أشد الحقاب فرو صحا ،ليعهن  -في جرأة حسد عهيها  -أيهدا مدن أشدد األسداعير
في حياحنا بطاليا؟!
وهبنىىى قلىىىت :هىىىذه الصىىىبح ليىىىل أيعم ى العىىالمون عىىن الضىىياء؟

***

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )79اعتمددديا فددي ه د س النقددول الموثقددة مددن مصددا رها عهددس الدراسددة الوثابقيددة ،التددي أعدددها
فيشرها األا ال،ارل األستاذ ز ا أبو نيمدة ،فيشدرحها ار ال،رقدان فدي عمدان .ف نبردي
أن ضا هنا ما ىتب األستاذ عا ل حسين في صحي،ة «الشعف» المصر ة ،التدي تدولس
فحعبيرا عن موقف أمر كا فاليهو من الصدحوة اإلسدالمية ،مدن
رباسة ححر رها ،حقر صرا
ص
هالل ز ارح ألمر كا ،أفابل 1987ر.
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()3
الشيوعية
الشيوعي باعتبارها فكرة «عقيدة ونظا سما».
الشيوعي باعتبارها دول تعادي اإلسال .
لماذا نرفض الشيوعي ؟
الشيوعي مذهب مادي ضد عقيدتنا.
ضد شريعتنا وقيمنا الخالقي .
ضد الحري .
مذهب متناقض.
ضد وحدة الم .
استعمار جديد.
التخريب من الداخل عالق اليهودي بالشيوعي .
أداة الصليبي لحربنا.
دعوة رجعي .
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مذهب ّل حاج بنا إليه.

***
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الشيوعية
العدف الثال لهحل اإلسالمي  -بعد االستعمار فالصهيويية  -هو الشيوعية.
فالشيوعية عقيددة ففكدرة فمد هف ،ىمدا أيهدا ي دار ف فلدة فحكومدة ،منبثقدة
عددفا مبينصدا
عن العقيدة .فهي  -بكال االعتبدار ن  -ححدارب اإلسدالر  -فحعتبدرس ص
فهطرا عهس فجو ها فامتدا ها.
لها،
ص
عقيدة الشيوعية حناقا اإلسالر:
فهددي  -باعتبارهددا عقيدددة ففكددرة  -حعددا

األ ددان ىههددا ،فحخددص اإلسددالر

بمز د من العدافة فالنقمة ،ىما حعد الدعاة الس اإلسالر ألد أعدابها.
ايهددا «فكددرة ما ددة» حقددور عهددس فهسدد،ة «الما ددة التار خيددة» التددي قددال بهددا
«مددارىس» فالتددي ال حددرى فجددو صا اال لهمددا ة ،فال حددؤمن بمددا فراء المددا ة أف
الحس «الميتافيز قا» فما ار «هللا» الخال لهكون فاإليسان ير مدا

بمعندس

أي ال درى فال همدس فال شدم فال د اى ،فال ددرم بدر حاسدة مدن الحدواه
المعرففة ،فهي ال حؤمن بوجو س ،به أن حعتر

بحاىميت لخهقد  ،فحقد  -جد مل

شري  -في أمرهم فيهيهم فالتشر ع لهم.
ان فهسدد،ة مددارىس حؤىددد مددا قالدد ال،السدد،ة المددا ون قددد صما فحددد ثصا ،مثددل
«فو ربدداا» ال د
اإليسان هو ال

قددال :لدديس صددوابصا أن هللا هه د اإليسددان ،بددل الصددواب أن
هه هللا!.

رفجتهددا عبقددال المهددوم فالنددبالء
فالددد ن فددي ي ددر الشدديوعيين «هرافددة» م
فاألثر دداء فاإلقطدداعيين فأمثددالهم ،إللهدداء ال،قددراء فالمستضددع،ين فالطبقددال
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الكا حة فالمسحوقة في المجتمعال البشدر ة ،عدن المطالبدة بحقدوقهم ،فالثدورة
عهس الميهم ،عهس أمل أن عوروا عن ذل في الجنة.
مخدرا» أف «أفيويصا» لهشعوب ،ىمدا قدال مدارىس
فالد ن به ا االعتبار عد «
ص
فمن حبع .
عهس حين رى اإلسالر أن الد ن هو جوهر الحياة ،فرفم الوجو
اإليسايي ،فالحياة برير ن ،هي حياة األيعار ،ال حياة اإليسان :أ َ َر َءيتَ َم ِن
علَي ِه َو ِك س
ٱت َ َخذَ ِإ َٰلَ َه ۥهُ َه َو َٰىهُ أ َ َفأَنتَ ت َ ُك ُ
سبُ أ َ َن أَكث َ َر ُهم َيس َمعُونَ أَو
ون َ
يال  43أ َ تَح َ
س ِب س
يَع ِقلُونَ ِإن ُهم ِإ َّل كَٱل َن َٰ َع ِم بَل ُهم أ َ َ
يال} [ال،رقان.]44 ،43 :
ض ُّل َ

فالشيوعية لها فهس،ة في ح،سير الكون فالحيداة فاإليسدان فالتدار ع ،حنداقا
فهس،ة اإلسالر ففكرح الكهيدة فدي ح،سدير هد س األشدياء .فدالكون هدو هد ا المدا
المن ددور ،فال وجددد ىددون آهددر يددر من ددور ،فال هددال

دددبر هدد ا الكددون.

فالحياة هي هد س التدي يعيشدها ،فال حيداة أهدرى فراءهدا لهحسداب فالجدزاء ...
فاإليسان هو ه ا الردال

الطيندي المدا

الد

يدراس ،فال رفم فيد  .فالتدار ع

ايما ححرىد فحسديرس عوامدل اقتصدا ة بحتدة ،فعالقدال اإليتدا فأسداليب هدي
التددي ححددد مسدديرح  .أمددا العوامددل الرفحيددة فاألهالقيددة فال،كر ددة ،فهدديس لهددا
اعتبددار د ىر ،فددي حددين اعتبددر القددرآن ه د س العوامددل الن،سددية هددي التددي حريددر
الحياة ،فحصنع التار ع{ :إِ َن َ
ِهم} [الرعدد:
ٱّللَ َّل يُغَ ِي ُر َما ِبقَو َحت َ َٰى يُغَ ِي ُروا َما ِبأَنفُس ِ

.]11
الشيوعية حقور عهس فهس،ة حتمية الصران بين الطبقدال ،أمدا اإلسدالر فيقدور
عهس ررفرة اإلهاء فالتعافن بين الناه ىما في الحد « :وكونوا عبىاد م
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()80
ٱإلث ِىم
ىاونُوا َ
ىاونُوا َ
علَىى ٱلبِ ِىر َوٱلتَق َىو ََٰلى َو َّل تَعَ َ
إخوانسا» ففدي القدرآنَ { :وتَعَ َ
علَىى ِ

َوٱلعُد َٰ َو ِن} [المابدة.]2 :
ي ار الشيوعية ناقا شر عة اإلسالر:
فالشيوعية ليسدن مجدر عقيددة ففهسد،ة ي ر دة ،بدل هدي عقيددة نبثد منهدا
ي ار لهحياة ،صب حياة المجتمع ىهها بصبرت  ،في االقتصا  ،ففدي االجتمدان،
ففددي السياسددة ،ففددي الثقافددة ،ففددي التربيددة ،ففددي التشددر ع ،ففددي التقاليددد ،ففددي
ال،نددون ،ففددي ىددل شددنون الحيدداة فر ددة فأسددر ة فاجتماعيددة ،ما ددة فمعنو ددة،
محهية ف فلية.
ضددا -حعددار
فهددي  -بهدد ا االعتبددار أ ص

اإلسددالر ف عاررددها ،عهددس هددن

مسددتقيم .فاإلسددالر تميددز بري د عقيدددة فشددر عة فمددنهإ ىامددل لهحيدداة صددحف
اإليسان برحكام ففصا اس ،مند أن ولدد الدس أن مدول ،بدل مدن قبدل أن ولدد،
فبعددد أن مددول فىمددا صددحب «زماييصدددا» فددي رحهددة حياحدد ىههددا ،عالدددن أر
قصرل ،صحب «مكاييصا» فدي جوايدف حياحد ىههدا ،فدي البيدن ففدي الطر د ،
ففي المسجد ففي المزرعة أف المصنع أف المتجدر ،أف المدرسدة أف الجامعدة أف
د َوٱل َمغى ِىر ُ فَأَينَ َمىىا ت ُ َولُّىىوا فَىث َ َم َوجىهُ
المكتددف أف المحكمددة أف الددد وان { َو ِ َّللِ ٱل َمشى ِىر ُ
َ
ٱّللِ} [البقرة.]115 :

فال خهو عمل أف حصر مدن حصدرفال الحيداة اال فلإلسدالر فيد حكدم مدن
أحكام الشرعية الخمسدة :الوجدوب ،أف االسدتحباب ،أف التحدر م ،أف الكراهدة،
أف اإلباحة ،ابتدا صء من أ ب المابدة الس بناء الدفلة.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )80جزء من حد

مت ،عهي .
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فلإلسددالر أحكددار قطعيددة حعددد مددن الثوابددن التددي ال جددوز التنددازل عنهددا أف
الت،ر ن فيهدا ،مثدل أحكدار الدزفا فالطدالى فالموار د  ،فحدل البيدع ،فحرمدة
الربددا ،فححددر م المسددكرال فالزيددس فاالعتددداء عهددس المهكيددة الخاصددة لهندداه،
فاقامة الحدف فالقصا

 ...الع.

فلهشيوعية في ىثير مدن هد س األحكدار مواقدف مضدا ة ،فمدن هندا ال بدد مدن
ص
أفال ،ثم الصدار العمهي بعد ذل .
الصدار مع اإلسالر ،الصدار ال،كر
فاذا ىاين الشيوعية حصطدر بالمسيحية ص
مثال بوص،ها عقيددة ،فهدي حصدطدر
ص
متكامال لهحياة.
باإلسالر بوص،ة عقيدة في ا صما فمنها صجا
الشيوعية باعتبارها فلة:
عهمنا أن الشديوعية ليسدن مجدر عقيددة فمد هف في دار لهحيداة ،فقدد ىايدن
ىدد ل مندد عهددد مددارىس فايجهددز ،فلكنهددا بعددد عهددد لينددين ،أصددبحن فلددة
فحكومددة ،بددل فلددة ىبددرى ،حعتبددر الدفلددة الثاييددة فأحددد قطبددي العددالم ،فاحدددى
القوحين الع ميين.
فه د س الدفلددة حتددوجس هي،ددة مددن اإلسددالر مددن جهتددين :مددن اهههددا ،فمددن
هارجها.
فمن ياحية الداهل ،يجددها حضدم مال دين المسدهمين فدي اهدل رفسديا ي،سدها
من التتار فالقوقاز ين ف يرهم.
ىما ضم االححدا السدوفيتي «جمهور دال اسدالمية» هدي فدي حقيقدة أمرهدا
«أفعدددان اسدددالمية» ىامهدددة ،لهدددا اسدددتقاللها ،فلهدددا هو تهدددا ،فلهدددا حضدددارحها
قسدرا ححدن
فحار خها ،رمن بدالقوة القداهرة الدس االححدا السدوفيتي ،فأ ههدن ص
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الستار الحد د  ،فعدهم الناه رمن «األقهيال اإلسالمية».
هدددؤالء المسدددهمون قدددافموا الثدددورة الشددديوعية ،فردددربوا بيدددد مدددن حد دددد،
فسددحقتهم القددوة الجبددارة سددحقصا ،فذبحددن المال ددين ،فسددجنن فشددر ل ،فيكهددن
فعد بن ،فاسددتخدمن ىددل أ فال الددبط

فالقهددر ،حتددس ررددع الندداه أهيد صدرا،

حين قهمن أ افرها ،فههعن أييابها ،فىسرل أسهحتهم فأ فاحهم ،فلم بد لهدم
ما دافعون ب عن أي،سهم.
فىهمددا بدددا مددنهم شدديء ،فحتددس بدددفن أن بدددف شدديء ،مجددر هددواجس أف
مخاف
أر

حعدر
م

هدؤالء المسدهمين إلبدا ال من مدة ،بالتقتيدل أف بدالتهجير ،مدن

الدددس أر

صدددا الن،دددي الدددس
 ،محافلدددة لهترييدددر «الدددد مجرافي» فهصو ص

صحراء «سيبر ا».
ه ا من ياحية الداهل ،أمدا مدن ياحيدة الخدار  ،فدان اإلسدالر قدف عقبدة فدي
سددبيل ايتشددار الشدديوعية فددي العددالم العربددي ،فالعددالم اإلسددالمي ،فددي آسدديا ففددي
افر قيا ،فهو السد المنيع الحابل فن المد الشيوعي.
فر م فجو أقوى حزب شيوعي في آسيا في بهد اسالمي  -فهو ايدفييسديا
 لم ستطع أن ستولس عهس الحكم ،ففي أفل فرصة ايهار الحزب فلدم حقدم لدقابمة.
فى د ل ىددان أقددوى حددزب شدديوعي فددي افر قيددا فددي بهددد اسددالمي آهددر ،هددو
السو ان ،فقد سقن الحزب ى ل عهس أر رأس  ،فهم سدتطع أن جدد لد فرصدة
بعد ذل .
هنام بهدان اسالميان صريران ههتهما الشيوعية في ،هة من المسهمين:
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البهد األفل :هو «ألباييا» من أفربا الشرقية.
فالبهد الثايي هو« :اليمن الجنوبي» من الجز رة العربية.
فىال البهد ن شقس بالشديوعية ،فلدم طعدم النداه فيد مدن جدون ،فلدم درمنوا
من هو  ،فلم ححق الشيوعية لهم «الجنة» التي فعدحهم بها ،فلم جن النداه
من فرابهدا يدر الشدوم فالحن دل ،فالثمدرة مدن جدنس البد رة { َوٱلَىذِي َخب َ
ُىث َّل
يَخ ُر ُ
ج إِ َّل نَ ِكدا} [األعرا ]58 :

عالقة الشيوعية باليهو ة:
فهنددام عامددل آهددر ز ددد يددار العدددافة الشدديوعية اشد ص
دتعاال لإلسددالر ف عاح د ،
ذل د  :أن الشدديوعية أف المارىسددية ،أف االشددتراىية العهميددة هددي بنددن اليهو ددة.
فعالقة الشديوعية باليهو دة عالقدة فثيقدة ال حنكدر ،فدي رفسديا أف فدي يرهدا،
قبل الثورة البهش،ية في رفسيا فبعدها في ال،كر فالتخطين فالتمو ل فالتن،ي .
ومن أدل ذل :
 -1أن ىارل مارىس مؤسس الشيوعية ي،س من أسرة هو ة عر قة .فقد ىدان
جددددس حاها صمدددا معرففصدددا ،فىددد ل ىدددان فالددددس ،فان اردددطر الدددس اعتنددداى
البرفحستايتية في منتصف عمرس ،لكي سدتطيع أن مداره مهنتد فدي بيندة
ألمايية حكرس اليهو فال حث بمعامالحهم ،فحقيد عهيهم ممارسة بعا المهدن
فالحر .
لقد هن العقيدة اليهو ة حعمل عمهها في ي،س مدارىس ،فأهد ل «المشدكهة
ىبيرا من ىتاباح فح،كيرس .فقدد ألقدس الهدور فدي اردطها اليهدو
قدرا ص
اليهو ة» ص
عهس ال رف

االقتصا ة التي حكتنف الجماعدال التدي عدي

بينهدا اليهدو  ،ال
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عهس العنا اليهو

ي،س ال

ر د أن ،در

منزلتد «ىشدعف هللا المختدار»

عهدددس الجماعدددال األهدددرى ،بكدددل الوسدددابل «فمنهدددا الربدددا» ممدددا ددددفع هددد س
الجماعال الس المقافمة فاالستنكار فااليتقار من اليهو .
فلقد ىان مارىس فثي الصهة بل التهم ة عهس مؤسدس الن ر دة الصدهيويية
ففيهسوفها األفل «موث هديس» الد

فردع أسدس الحرىدة الصدهيويية ي ر صدا

فحطبيقيصدددا فدددي ىتابددد العميددد «الدفلدددة اليهو دددة» ففدددي بحثددد اآلهدددر «رفمدددا
فالقددده» اله د ن اسددتوحس منهمددا «هيرحددزل» الددزا ال،كددر لهتددرف إ لهحرىددة
الصهيويية.
التقدددس ىدددارل مدددارىس ف«موثددد هددديس» سدددنة  1862لقددداء صدددداقة عميقدددة
متواصهة عو هة ،فبه اعجاب ب حد العش فاالفتتدان ،ىمدا هح د ىدل مطهدع
صددا
عهددس ىتددف مددارىس ،مثددل أعرفحتدد عددن «المشددكهة اليهو ددة» فهصو ص
رسابه الس «أفرباا» فقد فصف صد ق «موث هيس» بما هي:
ص
فمثداال ،لمدا تحهددس بد مددن قدة فددي
ايندي قدد احخد ل هد ا العبقددر قددفة لددي
الت،كير ،فحوار في الخواعر ،فحواف في اآلراء مدع عقددحي فمدا ألمدن بد ...
فهو رجل يضالي في ال،كر فالسهوم .»...
فىثيددر مددن أقطدداب ال،كددر الصددهيويي المعاصددر ؤىدددفن صددهة مددارىس
بالصهيويية ،فاهالص لها ،مثدل الحاهدار «لدو ز رفيدس» فدي ىتابد «أ درب
مددن الخيددال» ال د

قددول في د « :ان ىددارل مددارىس ح،يددد الحاهددار «مر هددا

مارىس» ىان في رفح فاجتهدا س فعمهد فيشداع  ،فىدل مدا قدار بد فأعدد لد
صدا إلسدرابيل مدن الكثيدر ن ممدن تشددقون اليدور
من فكر فأسدهوب ،أشدد اهال ص
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()81

بر فارهم في مولد الدفلة اليهو ة»

 -2لقددد ايتهددس ىددارل مددارىس فددي راسددت لهمشددكهة اليهو ددة الددس أيهددا ال حنحددل
يهابيصا اال بالتحو ل االشتراىي لهعالم برسرس ،فاذابة األ ان فالقوميدال ىههدا
في بوحقدة المارىسدية .فمدا امدن المارىسدية فكدرة فحدرة حتدوهس اهضدان
المجتمع الس «عهيعة ثور ة» حجمع في ددها ىدل مقددرال األمدة ،فقدد فجدد
اليهو في ه س ال،كرة ما ت،د فاعتقدا هم بدريهم «شدعف هللا المختدار» لد ل
جاهدددفا أن كويددوا هددم ه د س «الطهيعددة القيا ددة» المختددارة ،لكددل الحرىددال
المارىسية في العالم.
فال دددرف أن فجددددل حعددداليم مدددارىس فدددي رفسددديا هو صدددا هدددارى الددد ىاء،
حد د العزر ،استطان أن حول المارىسية من فكرة فحرىة الس ثدورة ف فلدة
حتسهم زمار الحكم في رفسيا ،ذل هو «لينين» الد

لدوال أسداليب الجهنميدة مدا

ىان هنام احتمال لوصول المارىسيين في أ مكان الدس سددة الحكدم ،ىمدا هدو
رأ أىثر المؤرهين.
ىدددان ليندددين هدددو

األصدددل ،فىايدددن زفجتددد فرفيقدددة حياحددد فدددي العمدددل

ضددا .فى د ل األ هبيددة السدداحقة مددن زمالب د فأعواي د فددي
المارىسددي هو ددة أ ص
الحرىة المارىسية ،هار االححا السوفيتي ف اههد  ،فدي سددة الحكدم البهشد،ي،
ففددددي أ ددددار من،دددداس ،أمثددددال «حرفحسددددكي» ف«را م» ف«رفزا لوىسددددمبورغ»
فعشرال يرهم من أقطاب الحرىة المارىسدية ىههدم مدن اليهدو مدن مختهدف
الجنسيال.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )81موسكو فاسرابيل» لهدىتور عمر ههي،ة (

.)31 ،30
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فلهد ا ال يعجددف اذا ىددان أىثددر زعمدداء الحكددم الشدديوعي الجد ددد مددن اليهددو ،
بعضددهم رفه ،فبعضددهم بولنددد ون ،فبعضددهم مددن ألماييددا ،فمددن يرهددا مددن
البال فالتبعيال.
 -3ففي األ ار األفلس من حسهم البهش،ي «الشيوعيين» الحكم فدي رفسديا ،ففدي
األسبون األفل بالضبن من حكم «لينين» سدنة  ،1917أصددرل الحكومدة
السوفيتية الجد دة قرار ن ربيسين:
أحدهما :اعتبار العداء لهيهو جر مة عاقف عهيها القايون.
فثاييهما فهو أهمهمدا :اعدالن الحكومدة السدوفيتية بر اسد «ليندين» التدرمين
الكامل لح اليهو في فعن قومي لهم في فهسطين.
فقد يشدرل ذلد مجهدة «فريسدا القد مدة» فدي مجهدد عدار  )82(1920أ فدي
األ ار المعاصرة لحكم لينين ي،سد  .فل،دن الن در الدس هد ا القدرار ىاحدف عربدي
هو األستاذ «ابراهيم الحهو» في ىتاب «الشيوعي فالصهيويي حوأمان»(.)83
فلدديس شدديء أ ل عهددس ه د ا القددرار مددن حرهرددل الن،ددوذ اليهددو

فددي الدفلددة

االشددتراىية األر من د بدددء قيامهددا ،حتددس ايهددا لتصدددر فددي األسددبون األفل مددن
حكمها مثل ه ا القرار الخطير ،في ي،دس الوقدن الد

ضدا «فعدد
صددر فيد أ ص

به،ددور» المشددهور ،فان ه د ا الوعددد اإليجهيددز فذام القددرار الرفسددي ليدددالينا
عهدس مدددى المكدر اليهددو

فمبهد سديطرح عهددس القددوى السياسدية الكبددرى فددي

العددالم ،فان ىددان الندداه عرفددون فعددد «به،ددور» ف ىرفي د  ،فلكددنهم جههددون
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )82موسكو فاسرابيل» ( .)49 ،48
( )83صا ر في مش فليس عهي حار ع .اي ر« :موسكو فاسرابيل» (

.)32 ،31
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هددر أثددرس جهيصددا فيمددا بعددد فددي محافددل هينددة األمددم ،ف فر

االححا السوفيتي فالدفل الشيوعية قاعبة ،في هه اسرابيل فابقابها.
 -4ففددي معبددد المارىسددية الربيسددي فددي موسددكو ددل هبددراء الشددؤفن العربيددة
السددوفيال مقصددور ن عهددس المثق،ددين مددن الثددور ين اليهددو  ،مددن مختهددف
الجنسيال.
فدددرىبر هبيدددر فدددي أفل سدددنوال الحكدددم البهشددد،ي سدددنة  1927 - 1917فدددي
الشددؤفن العربيددة فاإلسددالمية ىددان المددددعو «ميخابيددل بددافهو فيددت » فاسدددم
الحقيقي «الزار فالثمدان» فهدو هدو

سدا لهجمعيدة العهميدة
عيمند البهشد،ي ربي ص

لهدراسال الشرقية ،فحولس هد ا اليهدو

ححر در مجهدة «الشدرى الجد دد» التدي

أصددبحن مصددنعصا فكر صددا فمرجعصددا ربيس ديصا أل حخطددين عقابددد أف سياسددي أف
حن،ي د  ،بالسياسددة السددوفيتية ،فلهمارىسددية العالميددة فددي «الكددومنترن» بشددرن
قضا ا العرب فاإلسالر.
فحك،ل االجتها اليهو

باعا ة ىتابة التار ع العربي اإلسالمي من الزاف دة

المارىسية ،لي،هم أهل الحل فالربن في السياسدة السدوفيتية ففدي «الكدومنترن»
مواعن الضعف فالقوة في ييا العرب فاإلسالر.
فمددن أمثهددة ه د ا اإلعدددا فاالجتهددا لدددره سددبل الوصددول المارىسددي الددس
الساحة العربية :ه ا البح المبكدر الد

يشدرس الهسدان الرسدمي ألعهدس مرجدع

في المعهد السوفيتي ىه «المجهة القايويية لهحزب الحاىم».
في ه ا البح جاء ه ا القول:
عددددالم العددددرب حت،ددددافل جماعاحدددد فددددي مسددددتوى النضددددو االقتصددددا
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فاالجتماعي ،من فجهة الن ر االشتراىية العهمية ،فلكدنهم جميعصدا تحددفن فدي
شيء فاحد ،فهو رسوا العقيدة الد نية الرجعية فدي عبداعهم ،ثدم هيهدا النزعدة
القوميددة ،فهددي يزعددة أساسددها الهرددة فالثقافددة العربيددة اإلسددالمية «فددال بددد مددن
أفال عهس الدفافع الثقافية؛ أليها أسهل ص
الترهف ص
مناال فأقدل اسدتحكا صما  ...فدالوعي
فدددي ييدددا العدددرب ردددعيف ،فالتسدددرب اليددد فحوجيهددد سدددار صا أمدددر ممكدددن،
صا أن شعار «مكافحة االستعمار» سدر ع الدرفا فدي الوسدن العربدي
فهصو ص
القومي فالد ني».
«فالتعهدديم سدداعد التوسددع فددي التوجي د الثقددافي فالتعهيمددي فاإلعالمددي مددن
الزاف ددة اليسددار ة  ...فهيددر مكددان لهدددهول الددس ذلد هددو مددن المرىددز التقهيددد
لهثقافة العربية  ...من القاهرة»(.)84
 -5فال عجف أن رأ نا عاة المارىسية الثور ة األفابدل فدي العدالم العربدي مدن
اليهو .
فرفل حدزب شديوعي فدي مصدر أسدس سدنة  1921عهدس دد هدو

ددعس

«رفزيبرغ» فهو صاحف مخزن لبيع الجدواهر فدي اإلسدكندر ة ،ثدم حطدورل
الحرىددة المارىسددية عهددس ددد جماعددة مددن اليهددو فددي مصددر رمددز لهددا باسددم
«حدحمو» أ الحرىة الد مقراعيدة لهتحدرر الدوعني ،فالد
فمولهددا فرعاهددا هددو
م

أسدس هد س الحرىدة

أجنبددي ا طددالي األصددل «متمصددر» اسددم «هنددر

ىور ل»( )85صاحف «بن ىور ل» بالقاهرة(.)86
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )84موسكو فاسرابيل» ( .)49 ،48
ص
معتقال معنا سنة  1949في معتقدل «ها كسدتف» بدالقرب مدن القداهرة.
( )85ىان ه ا اليهو
ين
فقد جمع ه ا المعتقدل اإلهدوان فالشديوعيين ،فىدان «ىور دل» حدرم الشدبان المصدر =
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األجنبدي هدو الداعيدة الحندون

لرعا ة الطبقال الكا حة من العمال فال،الحين المصر ين!!.
فىدل المن مددال اليسددار ة فددي مصددر ىددان قددور عهيهددا اليهددو  :حرىددة « ال
شدددين» رأسدددها وسدددف رف ددد

فر مدددون ف ددد فهمدددا هو دددان .فحرىدددة

«اسددكرا» رأسددها «ا هددي شددوارحز» فهددو هددو  .فحرىددة «ر ش ر» حرأسددها
أف ددن فسددالمون زفجهددا فهمددا هو ددان .فهدد س هددي التن يمددال الشدديوعية
الربيسددة فددي مصددر قبيددل الحددرب ال،هسددطينية فهاللهددا ،فهددي التددي ايدددمجن
فايقسمن بعد ذل حتدس فصدهن الدس حدوالي ثالثدين من مدة  ...لدم حخدر عدن
سيطرة اليهو (.)87
ضا لهيهو في التن ديم
فحار ع اليسار المارىسي الثور في العراى مد ن أ ص
فالحضاية ،فالتمو ل من أمثال المهيويير «قطا » ف يدرس ،ىمدا عهدم ذلد ىدل
مطهع عهدس حدار ع الحرىدة المارىسدية فدي العدراى( )88فىدان سدكرحير الحدزب
الشيوعي في عار  1947هو «شهومو الل»(.)89
فالهجندددة المرىز دددة األفلدددس لهحدددزب الشددديوعي السدددور الهبندددايي ،ىدددان
سكرحيرها العار هو «جاىوب حيبر» فىان «حيبر» هد ا هو صدا رفسديصا قددر مدن

ـــ ـــ

= فالسو اييين الشيوعيين ىريهم مي في دس!.
( )86فثاب الحرىة اليسار ة المصدر ة التدي يشدرها هندر ىور دل ي،سد  ،فعبعهدا ففزعهدا
الحزب الشيوعي ال،ريسي عار  ،1956فى ل سهسهة المقاالل التي يشرها األستاذ أحمدد
ز دن العابدد ن المحددامي ،أحدد زعمداء اليسددار فدي السدو ان فددي مجهدة «الندداء» السددو ايية
أعدا ما و  1966اي ر« :موسكو فاسرابيل» ( .)29
( )87اي ر « :راسة في فكر منحل» لألستاذ جالل ىش ( .)149
(« )88موسكو فاسرابيل» ( .)29
( « )89راسة في فكر منحل» ( .)149
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فهسطين الس بيرفل فاسم الحزبي :الرفي «شامي»(.)90
فحتس بعد ايتخاب القيا ة الجد دة برباسة أفل شديوعي مسدهم األصدل ،فهدو
هالد بكراش أرسدهن فدر هللا الحهدو الدس حدل أبيدف لتنسدي العمدل ،فاسدتقدمن
اليهددددو

دددرا فددددي التن دددديم
دددارا أف هبيد ص
«يخمددددان لين،سددددكي» بوصدددد ،مستشد ص

المارىسي(.)91
حمهة الشيوعية عهس اإلسالر من قيار فلتها:
فحمهة الشيوعية عهس اإلسالر ،فمحافلدة مسدخ فحشدو ه فيشدر األىاذ دف
مددن حولد  -قضددية قد مددة ،ليسددن بنددن اليددور ،فال فليدددة األمددس القر ددف .ايهددا
برزل سافرة مكشوفة القنان من سيطر الشيوعيون عهس الحكم في رفسيا.
مدؤحمرا فدي
فقد عقد أعضاء «الكومنترن»  -فهو الهينة الدفلية لهشيوعية -
ص
مد نددة «بدداىو» بالقوقدداز (مددن 19ل 7الددس 7ل 8سددنة  )1920ىددان ربيسد «ىددار
را

» اليهو

فصف را

المارىسي العتيدد .فىدان الهحدن الربيسدي لهد ا المدؤحمر  -ىمدا
 -هو ههد شدعار «حرىدة التحر در الدوعني» لهشدعوب العربيدة

فاإلسالمية.
فقد حمخا مؤحمر «باىو» عن بيدان أف «مايي،يسدتو» موجد الدس الشدعوب
اإلسالمية .اشتمل ه ا البيان عهس عبارال فيداءال  -بشرن القضية ال،هسدطينية
ستورا لهمارىسية الدفلية فالعربية الس اليور .مثل:
 الزالنص
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )90حار ع األحزاب الشيوعية في العالم العربي» ( .)16
(« )91ص،حال مجهولة من حار ع الحزب الشيوعي في سور ا فلبنان» محمدد عهدي الزرقدا،
فالياه مرقص.
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«  ...اي رفا ما فعل االستعمار البر طايي في فهسطين .لقدد سداعدفا اليهدو
األبر اء (ى ا)».
«  ...فاذا اسدتمر هد ا العدداء ستضدعف قدوى الطدرفين :العربدي فاليهدو ،
ليسو االستعمار البر طايي فالرجعيدة العربيدة عهيهمدا معصدا .فحتمدزى صد،و
الجماهير العربية فاليهو ة معصا .»...
فالد

عنيندا فدي هد ا الموردون هدو مدا احتدواس البيدان المارىسدي فدي ذلد

العهددد المبكددر ،م دن شددتابم فأىاذ ددف رددد اإلسددالر فيبي د  ،حسددت،ز شددعور أ يددس
المسهمين يرة عهس ن .
من ه الشتابم السافهة ه س ال،قرة:
« ا شعوب الشرى.
«ىم من مرة عتكم حكوماحكم الرجعية الس الحرب المقدسدة  ...الدس الجهدا
 ...فمشيتم الس الحرب ححن را ة النبي الخضراء  ...فلكن مثدل حهد الحدرفب
ىايددن هدعددة لكددم ،ال سددت،يد منهددا سددوى الرجعيددة فاإلقطددان  ...فحه د الرا ددة
ىايددن زاب،ددة؛ ألن النبددي ي،سدد زابددف فمخددا ن ،جدداء بدددعوة حخدددر الرجعيددة
فاإلقطان».
ه س ال،قرة من البيان ال

أرا ب مصدمِّرفس بهش،ة العدالم اإلسدالمي ،فالد

عهقددن عهي د المجهددة العسددكر ة السددوفيتية حين د ام ،فالتددي ىددان شددر عهيهددا
اليهددو

«حرفحسددكي» فز ددر الحربيددة فههي،ددة «لينددين» فوصدد،ت بري د «قددرار

جد د لهمسهمين»!.
فال ددرف أن ضددف المسددهمين فددي االححددا السددوفيتي ي،س د  ،حددين يشددرل
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أهبار المؤحمر فبياياحد  ،فثدارفا عهدس عندف التحدد لعقيددحهم اإلسدالمية ،ممدا
اردددطر «ليندددين» ي،سددد  -فىددد ل «سدددتالين»  -أن رسدددل حوبيخدددال شدددد دة
ألعواي «اليهدو » الد ن أشدرفوا عهدس مدؤحمر «بداىو» لتسدرعهم فدي مواجهدة
اإلسالر به س السرعة فه ا العنف(.)92
أساليف الشيوعيين في محاربة اإلسالر:
فلهشدددديوعيين أسدددداليف متنوعددددة فددددي حددددرب اإلسددددالر ،فمقافمددددة االحجدددداس
اإلسالمي .فمن ه س الوسابل:
الدراسال المضههة:
 -1ف عنددي بهددا الدراسددال الخبيثددة المضددههة التددي قددور بهددا ىتدداب الشدديوعية
فمستشددرقوها ،فكمددا أن لهمسدديحية مبشددر ها ال د ن هبسددون مسددوم الددد ن،
فهدددم سدددتحهون الكددد ب عهدددس اإلسدددالر فيبيددد فحار خددد  ،يدددرى لهشددديوعية
مبشر ها ال ن تز ون بز أهل العهدم فالبحد فمدا هدم مدن العهدم فالبحد
في شيء ايما هم ياشرف أىاذ ف ،فمرفجو أباعيل
فمن أمثهة ذل النشرة التي ىتبها أحد مبشر المارىسية الدرفه ،فيشدرها
شدديوعيو العدددراى  -فدددي عهددد عبدددد الكدددر م قاسددم  -فعرفدددن باسدددم «الكراسدددة
الرما ة» فهي ححتو جمهدة مدن الدتهم المه،قدة الباعهدة التدي ضدههون بهدا مدن
ليس لهم أ يس عهم برصول اإلسالر فحار خ .
ص
فمسدتقال ححددن عنددوان
فقدد ر يددا عهيهددا فدي بحد يشددر فدي مجهددة األزهددر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )92موسددكو فاسددرابيل» (
مراجع الشيوعيين أي،سهم.

 )45 – 40فقددد يقددل المؤلددف ه د س الوقددابع فالنصددو

مددن
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«اإلسددالر بددين شددبهال الضددالين فأىاذ ددف الم،تددر ن»( )93فقددد حرجمد األزهددر
الس اإليجهيز ة.
فال بره أن أرع لهقار بعا النماذ «العينال» التدي ىتبهدا الشديوعيون
الرفه في موسوعتهم عن «اإلسالر» ليعهم القار الدواعي المنصدف الدس أ
رم ايحددن هددؤالء الد ن زعمددون ألي،سددهم المورددوعية فالعهميددة فددي البحد
فالت،كير.
فأيقل ه س ال،قرال من ىتاب «أرواء عهس الشيوعية».
ىتبن الموسوعة الرفسية حهاجم يبي اإلسالر فىتاب في الصد،حة  599مدن
المجهد الثامن حقدول« :ان القدرآن هدو الكتداب المقدده األساسدي لإلسدالر .فهدو
عبارة عن مجموعة من الموا الد نيدة فالعقابدد حسدتخدم الطبقدال االسدتراللية
فعهمددداء الدددد ن اإلسدددالمي الرجعيدددون ىسدددالم لخد عدددة الجمددداهير الكا حدددة
فقهرها!».
فحمضي الموسوعة الشيوعية في ايتهاىها حرمة اإلسالر فتقول:
«فلددد محمددد حددوالي 570ر فحددوفي عددار 632ر ،ف عتبددر موح ددصا لإلسددالر.
ف صددورس العددر اإلسددالمي الددد ني ىددرع م األيبيدداء فهدداحمهم .فىددان أفل مددن
فرع سيرة محمد هو ابن اسحاى من المد نة ،فىان ه ا جامع هرافال شدعبية
فأساعير .ف وجد في ه س السيرة عد ىبير من الخرافال فاألساعير!!
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )93اشترىن في مع أهدي فزميهدي أحمدد العسدال ،فىدان ذلد بتكهيدف مدن األسدتاذ الددىتور
محمد البهي المد ر العار لهثقافة اإلسالمية باألزهر في عهدد اإلمدار األىبدر الشديع محمدو
شهتول.
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بددل ان سدديرة محمددد فددي ه د س األ ددار حسددتمد بالدرجددة األفلددس مددن مددوا شددب
هرافيددة مددن القددرآن ،فهددو مددوا تقبههددا عدداة اإلسددالر البرجواز ددون فن أ
اعترا

.

فقددد أر ددم سددكان مكددة بقددوة السددالم عهددس اعتندداى اإلسددالر فاالعتدددرا
بسهطت .
فلقددد أصددبح لمحمددد فددي أذهددان األجيددال مددن المسددهمين مكايددة التقددد س فهددو
صايع المعجزال فش،يع المؤمنين أمار «هللا» ،فأمدا المعاصدرفن المتعصدبون
لإلسدددالر فدددايهم بددد لون جهددددهم لإلفدددا ة مدددن شخصدددية محمدددد الخرافيدددة فدددي
محافالحهم ارعا

النضال الطبقي».

ضدا فدي مجهددها الثدايي عشدر صد،حة 488
فحضيف الموسوعة المضدههة أ ص
ما هي:
«ان اإلسدالر ىريدرس مدن الدد ايال األهدرى قدور اب صمدا بددفر رجعدي بحيد
كون سال صحا لهضرن الرفحي بر د الطبقال المسدترهة ،حشدهرس عهدس الطبقدال
العامهة الكا حة .فقد استخدر اإلسالر الستعبا الشعوب في الشرى.
فالددرأ القابددل «بشدديوعية» اإلسددالر فددي أفل عهدددس ،فأن «محم ددصا» فهددو
الرجل الم،تر

ثدابرا فمصده صحا اجتماعيصدا
في بري مؤسس اإلسالر ،فأي ىدان ص

ىبيرا .ايما هو رأ قصد ب أن خ،ي الجوهر الحقيقي لإلسدالر ،فدالقرآن الد
ص
دافع بشدة عن ي ار االستعبا فال

عتبر الرقيد ي ا صمدا مدن عندد هللا .فالد

شجع االسترالل فعدر المسافاة في المهكيدة فالمرىدز االجتمداعي بدين النداه،
ايما نها ص
ليال عهس بطدالن ذلد الدرأ المضدهل .فلدم كدن اإلسدالر سدتخدر
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ىددر اة لتن دديم الم د ابح بددين الشددعوب الرازحددة ححددن ال هددم فحسددف ،بددل ىددان
ضا.
ستعمل رد رفسيا أ ص
ف،ددي النصددف الثددايي لهقددرن التاسددع عشددر أه د ل فكددرة التوسددع اإلسددالمي
حنتشدددر فدددي بدددال الشدددرى فهدددي حرىدددة رجعيدددة حهدددد الدددس حوحيدددد الشدددعوب
اإلسالمية».
ضا في ه س الموسوعة المهينة بالمهاحرال في المجهد الثامن عشدر
بل جاء أ ص
ص،حة ( )516بال ال ما هي:
«عهددس أثددر االيتصددار الد

أحرزحد ثددورة أىتددوبر االشددتراىية فددي رفسدديا،

أصددبح اإلسددالر أ اة اههيددة مناهضددة لهثددورة بر ددد المسددتعمر ن .ف،ددي عددار
 1919أقيمن امارة في شمال القوقاز عين عهيهدا شديع أعهدن أيد سديقيم حكمد
عهددس أسدداه أحكددار الشددر عة اإلسددالمية ،ففددي حرىسددتان عالددف عهمدداء الددد ن
اإلسالمي الد ن ىدايوا عمدالء لالسدتعمار ين األجايدف بدرن حددار شدؤفن الدبال
بمبددا

اإلسددالر .فقدداموا بالت دداهر رددد ي ددار الحكددم السددوفياحي ححددن سددتار

الدفان عن اإلسالر ،فيتيجة اليتصار االشتراىية فحص،ية الطبقال االسدتراللية
في االححا السوفياحي ،مرل أصدول اإلسدالر االجتماعيدة ىمدا مدرل أصدول
يرس من األ ان .فلم عد اإلسالر في االححا السوفيتي اليدور سدوى بقيدة شدكل
من أشكال مبا

المجتمع االستراللي»(.)94

التخر ف من الداهل:
فمددن فسددابل الشدديوعية فددي حددرب اإلسددالر :التخر ددف مددن الددداهل ،فذل د
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )94اي ر :ىتاب «أرواء عهس الشيوعية» (

.)45 – 42
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بالتسهل الس اهل المجتمع اإلسالمي ،فاصطيا السدطحيين المخددفعين الد ن
حضددهههم الشددعارال البراقددة ،فيرىضددون فراء سددربها مصدددقين ،فالمحددرفمين
ال د ن أجددإ الن ددار االجتمدداعي فددي صدددفرهم يددار الحقددد عهددس ىددل األفرددان
القابمدة ،فهدم عدو فا ،كددرفن اال فدي الهددر فالتدددمير فالعمدالء الد ن تسددترفن
بالثور ة فالمارىسية ،لي ،فا منها لضرب اإلسالر فدي عقدر ارس ف عدا

أههد

أي،سهم.
فلقد فشهن الشديوعية سدنين عدد صا ،فلدم حجدد فدي دار العدرب مسده صما فاحددصا
ؤمن بها ،ف نخرع في حزبها ،ىما تبين ذل في حار ع الحزب الشديوعي فدي
سور ا فلبنان ،فاألحزاب الشيوعية في الشرى األفسن بص،ة عامدة ،فقدد ىدان
أعضالها األفابدل مدن اليهدو ص
أفال ،ثدم ايضدم الديهم بعدا النصدارى ،فأهيد صرا
استطاعوا أن وقعوا في شباىهم أفرا صا من أبناء المسهمين.
ىبيرا بال ش  :أن حول الشباب المسدهم فالءس الدس الما دة
فىان ه ا
يصرا ص
ص
الجدلية بدل الرسالة اإلسالمية ،فأن ؤمن بزعامة مدارىس فليندين بددل محمدد
رسول هللا ،فأن ترنس بالبيان الشيوعي بدل التعبدد بدتالفة القدرآن الكدر م ،فأن
تج الس موسكو بدل مكة فالمد نة.
أصددبح هددؤالء نت ددرفن الددوحي اب صمددا مددن موسددكو ،ف دددل هددي قبهددتهم
الجد دة فهها فاللهم ،فاليها احجاههم فحجهم ،فمنهدا اسدتمدا هم .فال عجدف أن
حجد من هؤالء من خر عهس اجمان أمت ىههدا ،اذا ىدان مخال،صدا لدوحي سدا ح
في موسكو.
لقددد يامددن موسددكو فبكددين ف يرهمددا مددن عواصددم الشدديوعية مددلء الج،ددون،
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حددين أفهحددن فددي حخددر إ حالميد مخهصددين ،بددل عبيددد مطيعددين ،حمهددون عنهددا
عددفء التبشددير بالدددعوة المارىسددية ،فالعدددافة لهرسددالة المحمد ددة ،فالمقافمددة
المستميتة له،كرة اإلسالمية.
ح ،هؤالء «أىهيشهال» المارىسية فالهينينية عن الد ن فرجال فحار خد ،
فهم « نقشويها» ىما هي بمناسبة أف برير مناسبة.
ىنن أف مكر أن أيقل هنا بعا النماذ لتالمي المارىسية ،لنعهم أ مددى مدن
التخر ف بهرت الشيوعية في بال يا ،فلكني اىت،ين بشهرة ذل عن حسدجيه  .ثدم
ان سقوع الشيوعية في بال ها األر ثبطني.
فمن أساليف الشيوعية فدي محاربدة اإلسدالر ،ححدر ا الحكومدال المواليدة
عهس اإلسالر فالحل اإلسالمي ،فمقافمة االحجاس اإلسالمي الصحيح ،فاإل عداز
الددس الحكومددال العهماييددة المواليددة لهددا ،فالتددي حمدددها  -أف حكبههددا  -بددالقرف
فالمساعدال ،فالسالم فالخبراء ،فاإل حاء اليها بضدرب الحرىدال اإلسدالمية
الواعيددة بعنددف فقسددوة ،فحشددر د رجالهددا فددي يددر رحمددة فال هددوا ة ،فشددن
حمالل التضهيل الجبارة لتهو

سمعتها ،فححر ف أهدافها ،فحشدو أسداليبها،

فحن،ير العامة فالخاصة من فكرحها ف عوحها.
ىبيرا ،أعهدن بجدوار قبدر ليندين
فال زال الناه ىرفن سنة  1965زعي صما ص
الع دديم! اىتشددا مددؤامرة برهددا الرجعيددون اإلسددالميون ،مؤى ددصا أمددار سددا ة
الكرمهين :اي سيضرب بشدة ،فلم رحم أبدصا!!.

***
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لماذا يرفا الشيوعية؟
عددفا لهدا ،ىمدا
اذا ىاين الشديوعية أف المارىسدية حدرفا اإلسدالر ،فحتخد س ص
بينا في الص،حال السابقة ،فاينا  -يحن المسهمين  -يرفضها ىد ل  ،بدل يقافمهدا
فيحاربها ،لعوامل فأسباب شتس ،طول الحد

عنها ،فلكن نبري لندا هندا أن

يددوجز القددول فيهددا ،لنقدديم الحجددة عهددس المخدددفعين ،فيخددر ألسددنة الخددا عين،
ف هه من هه عن بينة ،ف حيس من حي عن بينة.
 -1الشيوعية م هف ما

رد العقيدة:

أفل األسددباب فددي رفددا الشدديوعية أف الن ر ددة المارىسددية :أيهددا مدد هف
ما  ،نكر ىل ما فراء الحدس ،فمدا بعدد الطبيعدة ،فدال دؤمن َ
أن لهكدون ال صهدا،
ص
رسدال فأيبيداء
فال أن لإليسان رف صحا فال أن بعدد الددييا آهدرة ،فال أن هلل حعدالس
أرسههم لهدا ة الناه ،فىل ما قال في هد ا المجدال ،ايمدا هدو أباعيدل اهترعهدا
األ نيدداء إللهدداء ال،قددراء ،فاألقو دداء البتددزاز الضددع،اء ،فالحكددار فالمحكددومين،
فالمارىسية أف الشيوعية حتبنس هنا مدا قالد بعدا ال،السد،ة المدا ين :أن هللا لدم
خه اإليسان ،بل اإليسان هو ال

هه هللا!.

عنددون أن فكددرة األلوهيددة ال حقيقيددة لهددا ،فايمددا هددي فكددرة ابتكرهددا هيددال
اإليسان ،فاسترهها أفلو الرنس فالقوة فالسهطة.
فالدستور الرفسي الشيوعي قول :ال ال  ،فالحياة ما ة.
فالتعهدديم الرفسددي ،فالثقافددة الرفسددية ،فاإلعددالر الرفسددي ،ىههددا حقددور عهددس
ره ال،كرة الما ة فحثبيتها ،في،ي ما عداها .فكهها حتبنس اإللحا .
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ان الشيوعية ليسن رد العقيدة اإلسالمية فحددها ،بدل هدي ردد المسديحية،
فرد ىل األ ان فالرساالل اإللهية .ألن أساه األ ان «الوحي» فهو شديء
ير ما .
فمددن عددور المارىسددية أف عماهددا أيهددا جعهددن العامددل المددا

هددو العامددل

المددؤثر ال،عددال  -عمو صمددا ف اب صمددا فعهددس ىددل حددال  -فددي سددهوم ال،ددر  ،فسددهوم
حدرثيرا مه صمدا مدا هال،نداهم،
الجماعة ،فسدير التدار ع ،فلدو اىت،دوا بقدولهم :ان لد
ص
فه د ا مددا صدددق الواقددع ،فمددا ؤ دددس ننددا ال د

أثبددن أن مددن الندداه مددن قتهددوا

أفال هم من امالى أف هشية امالى.
فلكددنهم  -لعمدداهم ف هددوهم  -أ ،هددوا ىددل العوامددل األهددرى فكر ددة فرفحيددة
فعاع،ية فىويية قدر ة!.
ص
ح،اعال ،ىالهما ؤثر فدي اآلهدر
فالعهم فالواقع ؤىدان أن بين ال،كر فالما ة
درثيرا مددن المددا ة فددي حوجيد
ف تددرثر بد  ،بددل المؤىددد أن ال،كددر اإليسددايي أعمد حد ص
األفدددرا فحرييدددر المجتمعدددال .قدددول ال،يهسدددو المعاصدددر برحريدددد رسدددل :ان
الترييرال التي حهح بر فال اإليتا حرحد فدي أساسدها الدس أسدباب ذال عبيعدة
عقهية ،فهي حتمثل في ىشف العهم فمخترعاح  .فاستقراء التار ع ال ؤ دد رأ
المارىسية في أن ىشو

()95

العهم فمخترعاح حنشر عن األفران الما ة

قول ايجهز في ىتاب «رد فهريإ»:
«لدديس الددد ن سددوى ايعكدداه هيددالي فهمددي فددي أذهددان الندداه مددن القددوى
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )95ال،هس،ة الخهقية» ىتور حوفي الطو ل (

.)290 ،289
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الخارجية عهس حياحهم اليومية ،فهم ايعكاه حتخ في قوى فوى الطبيعة»(.)96
فلكن لو ىان الد ن مجر ايعكاه له درف

االقتصدا ة فألسدهوب اإليتدا

هاصة ،فهماذا عاش ن ىالمسيحية أل،ي عار ر م حطور أسداليف اإليتدا  ،بدل
لماذا عاشدن اليهو دة أىثدر مدن ذلد ؟ فلمداذا حتعدد األ دان فدي البيندة الواحددة
ر م فحدة الورع االقتصا

فأسهوب اإليتا ؟ لمداذا ىدان فدي الهندد مسدهمون

فهندفه؟ فىان في الشرى العربي مسهمون فيصارى؟
مددا ال ددرف االقتصددا ة التددي جعهددن المسدديح خددالف اليهددو ف ددرحي بددد ن
جد د؟ فجعهن محمدصا رفا الوثنية ف دعو الس التوحيدد؟ فمدا أسدهوب اإليتدا
الد

حريدر ،فددرفحس اليد هد ا القدرآن الع ديم؟ ان الرحددس فالطداحون فالمرددزل

اليدف ىايدن قبدل اإلسدالر بقدرفن فقدرفن ،ف هدن بعددس بقدرفن فقدرفن ،فمدا
الددد

حددددا بهددد ا النبدددي فبرصدددحاب أن خاصدددموا قدددومهم ،فحعرردددوا لهدددبالء

فاالرددطها فالع د اب ،ف عررددوا مصددالحهم االقتصددا ة لهخطددر فالضددرر،
حتس أهرجوا من ارهم فأموالهم ،برير ح اال أن قولوا :ربندا هللاِ { .للفُقَ َىراا ِء
ٱل ُم َٰ َه ِجى ِىرينَ ٱلَ ى ِذينَ أُخ ِر ُجىىوا ِمىىن ِد َٰيَى ِىر ِهم َوأَمى َٰ َىو ِل ِهم يَبتَغُىىونَ فَضىىال ِمىىنَ َ
ٱّللِ َو ِرضى َٰ َىونا
َويَنص ُُرونَ َ
ٱّللَ َو َرسُولَ اۥهُ أُو َٰلَائِ َ ُه ُم ٱل َٰ َ
صدِقُونَ } [الحشر]8 :

ان اإليسدددان  -بنددداء عهدددس فهسددد،ة مدددارىس  -لددديس مسد ص
ددؤفال عدددن حصدددرفاح
فسهوى  ،ألي مجبر عهيها ال محالة ،قهرس عهيها الورع االقتصا
اإليتا ال

عي

فأسدهوب

في  ،فمقتضس ه ا الت،سير أن ىل أيدوان ال هدم فاالسدترالل

أمدورا ال م،در
فال،جور فالشرفر لها ما سو ها ف بررها .فقد ىاين في فقتهدا
ص
منها ،ح،ررها أساليف اإليتا  ،فم الم عصر الرى الرفمايي ،فم الم عصدر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )96ح،سير التار ع» لألستاذ الباىستايي عبد الحميد الصد قي (
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اإلقطان ،فم الم الرأسمالية الرربية ىهها ،لم حكن فدي الحقيقدة م دالم ،ايهدا أثدر
حتمي لهورع االقتصا  ،أف ألسهوب اإليتا ال

سا في المجتمع.

فىرن مارىس به س ال،هس،ة البابسة عت ر عن هم ال المين ،أف حامي عمدا
اقترفن أ د هم من موبقال في ح المستضع،ين فالمسحوقين.
ثددم ان الشددر فالصدددى فالعدددل فالشددهامة ف يرهددا ممددا يعتبددرس فضددابل ال
مكان لها في قاموه المارىسية .فهيس عندها «قيمة» ثابتة ،فال فضابل ابمدة.
فكدددل هدددد المارىسددديين أن ددددحرفا هصدددومهم ،ف بندددوا مجددددهم فلدددو فدددوى
أشالبهم.
«ان حرىدددة العمدددال «البرفليتار دددا» متحدددررة مدددن أسددداعير الدددد ن ،فمدددن
الد مقراعيددة فاألهالقيددة السددامية ،التددي ليسددن ىههددا اال سهسددهة صددنعتها الطبقددة
المتوسطة «البرجواز ة» لهسيطرة عهس الطبقال ال،قيدرة فاسدتعبا ها ،فمدا مدن
شدديء أهالقددي سددوى مددا مهددد لهقضدداء عهددس الرأسددمالية قضدداء حا صمددا يهابيصددا.
فالقايون األعهس هو ايتصار الثورة فيجاحها».
قول ألكسندر جر  :ان مارىس فارع أساعير ،الحقيقة فيهدا أمدر ثدايو ،
مددا امددن األسددطورة حصددور مددا ر ددف هددو فددي أن عتقدددس ،فمددا ار فددي ه د س
الحقيقة قوة حههم العمل ،ه س ال،هس،ال ال اعي ألن حكدون صدحيحة فدي ي،سدها،
فلكنها جف أن حت ،مع عواعف الجماهير المكافحة»(.)97
الشيوعية رد الشر عة:
ضدا ،أليهدا
فىما رفضنا الشيوعية أليها رد عقيدة األمة ،فدنحن يرفضدها أ ص
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )97ح،سير التار ع» (

.)125
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رد شر عة األمة التدي ارحضدتها ،فارحضداها هللا لهدا ،فأحدم بهدا عهيهدا النعمدة،
علَىىي ُكم نِع َمتِى َو َر ِضى ُ
ىت لَ ُكىىم دِيىنَ ُكم َوأَت َممى ُ
حينمددا قددال حعددالس{ :ٱليَىىو َ أَك َملى ُ
ىيت لَ ُكى ُم
ىت َ
ٱإلس َٰلَ َم دِينا} [المابدة.]3 :
ِ

جدداء ذل د فددي القددرآن بعددد أن ذىددر جمهددة أحكددار ،حتعه د بالوفدداء بددالعقو ،
فبالحإ فشعابرس ،فبالمحرمال من األععمدة ،فىههدا مدن أحكدار الشدر عة التدي
حعبَد هللا بها عبا ة.
آمدرا أف ياهيصدا،
بهد س الشدر عة ،فال حعتدر بداهلل حعدالس ص

الشيوعية ال حعتر

محهد صدال أف محر صمددا ،فددال حقبددل أحكامد فددي العبددا ال ،مددن صددالة فصدديار فزىدداة
فحددإ فعمددرة ،فال أحكام د فددي شددؤفن األسددرة مددن الددزفا فمددا تعه د ب د ،
فالطالى فحوابع  ،فحقوى الزفجية ،فح الميراث ،ف ير ذل  ،فهدي حدرفا
حعد الزفجال ،فى ل الطالى ،فالميراث بضوابط الشرعية.
فهي حرفا أحكار الشر عة في المهكية فحقوقها ،ففاجباحها ،ففدي عرابد
حمه المال ،فحنميت  ،ففي سابر أجزاء الن ار االقتصا

في اإلسالر.

فهي حرفا أحكار العقوبال اإلسالمية مثل حدد الزيدا ،فحدد السدرقة ،فحدد
الحرابة ،فحد الق

 ،فحد الشرب ،فحد الر ة ،ف يرها من العقوبال النصدية

فالتقد ر ة «التعز ر ة».
فرفدددا الشددديوعية لشدددر عتنا ،ال حتدددا الدددس مز دددد بيدددان ،ألن هددد ا أمدددر
معرف  ،فال يزان في .
الشيوعية رد األهالى:
فيدددرفا الشددديوعية أف المارىسدددية ،أليهدددا ردددد ثبدددال األهدددالى ،فالقددديم
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األهالقية ،فال شيء عندها ثابن.
ان المارىسية حنكر أن في الحياة قي صما أهالقية ثابتة ،ففضابل عامدة مطهقدة،
ايمدددا حوجدددد قددديم يسدددبية متريدددرة حتطدددور بتطدددور األحدددوال الما دددة ،فبخاصدددة
األفران االقتصا ة ،فبعبارة أ ى :برساليف اإليتا  ،فالن ار الرأسدمالي الد
قددر المهكيددة ال،ر ددة قتضددي ححددر م السددرقة حتددس حصددان المهكيددة .فدداذا ايت،ددن
المهكية ال،ر ة بدا ححر م السدرقة يدر ذ موردون! فهكد ا الحر دة ال،ر دة،
فالع،ة الجنسية ،ف يرها من ال،ضدابل ،ايمدا ىايدن فضدابل فدي مرحهدة معيندة،
فليس من الضرفر أن حبقس فضابل أبدصا!
لقد ي رل المارىسدية العدوراء الدس القديم الجزبيدة المتطدورة التدي حنشدر مدن
حريددر األحددوال االجتماعيددة فاالقتصددا ة ،فعميددن عددن أن فراء ه د س  -القدديم
النسددبية المنوعددة ب رففهددا فأسددبابها  -قي صمددا ايسددايية عهيددا أصدديهة هتقددي عندددها
البشر في ىل زمان فمكان.
قول «ايجهز» رفي مارىس فشر ك في فهس،ت فبياي الشيوعي:
«اينا يرفا ىل زعم نا

بتعاليم أهالقية قبُهية مقررة باسدم الدد ن ،أف أ

يدداموه أهالقددي هالددد ثابددن ،ددرا ب د أن حكددون لهعددالم األهالقددي مبددا

ثابتددة

حسمو عهدس التدار ع فعهدس ال،دوارى القوميدة .فيحدن يؤىدد  -عهدس العكدس  -أن
ىددل ي ر ددة أهالقيددة ددابرة ال حنددتإ  -فددي التحهيددل األهددر  -اال عددن الورددع
االقتصا

في المجتمع المعاصر لها»(.)98

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )98المدد اهف األهالقيدددة» لهددددىتور عدددا ل العدددوا (2ل )109ص
يقددال مدددن ىتددداب ايجهدددز :ردددد
فهريإ ( .)182
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ف عهن لينين في هطاب شهير ل سنة « :1920يحن يقول :ان أهالقندا ىههدا
حهد

الس مصهحة النضال الطبقي البرفليتار فحشدت مدن هد س المصدهحة ...

فعنددديا أن األهددالى ىددل األهددالى حنبددع مددن مصددالح الصددران الطبق دي»(.)99
فالنضال الطبقي ال تبدع األهدالى فال هتدزر بهدا ،بدل األهدالى هدي التدي حتبعد
فحبرر ىل ما ،عه أف ر د فعه .
أقددار مددارىس ي ر تد الما ددة عهددس أن اإليسددان حيددوان منددتإ ،فالخصيصددة
األفلدس لإليسدان  -عنددس  -هدي اإليتدا  ،ال الت،كيدر ىمدا قدال قدور ،فال األهدالى
ىما قال آهرفن ،فال التد ن ىما قال يرهم.
فبهد ا أصددبح اإليتددا  -فددي ي ددرس  -أع ددم مقومددال الحيدداة فددي المجتمعددال
اإليسايية.
فه د ا فددي الحقيقددة  -ىمددا الح د بعددا النقددا  -خددالف فاقددع اإليسددان ،فددان
اإليتددا ي،س د حسددبق صدد،ال ايسددايية حجعه د ممكنصددا .منهددا :أن كددون اإليسددان
مطالددف يددر مطالددف الحيددوان ،فأن حكددون ل د قدددرة حمكن د مددن حدددبير مطالب د
باإليتددا  ،فايتددا مددا ر ددد ففقصددا لمطالب د فى،ا اح د  ،فه د س مقدددمال حنشددر عنهددا
اإليتا  ،فال كون هو سببصا في فجو ها(.)100
الشيوعية رد الحر ة:
فيددرفا الشددديوعية ،أليهدددا ردددد الحر دددة ،فيحدددن يحدددف الحر دددة ،فيمقدددن
االستبدا فالدىتاحور ة ،فيحف أن يكون عبيدصا هلل فحدس ال لهطوا ين .فقد قدال
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )99المدد اهف األهالقيدددة» لهددددىتور عدددا ل العدددوا (2ل )109ص
يقددال مدددن ىتددداب ايجهدددز :ردددد
فهريإ ( .)182
(« )100ال،هس،ة الخهقية» لهدىتور حوفي الطو ل ( .)289
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حرا.
اإلمار عهي ابن أبي عالف :ال حكن عبد يرم فقد جعه هللا ص
الشيوعية فدي ىدل بدال الددييا عددف لحر دة البشدر ،ففهسد،تها قابمدة عهدس فأ
الحر ددال السياسددية .فاحخدداذ الدىتاحور ددة سد ص
دبيال لهددا .فمددا حكددا حقددبا العصددبة
االشتراىية عهس زمار الحكم ،حتس حنصدف المشداي فالمقاصدل لقصدف رقداب
المعاررددين ،فحتددس حسددل سدديف اإلرهدداب عهددس المددواعنين ،فح،ددتح السددجون
فالمعددتقالل ،فالمنددافي ،فحصددا ر األمددوال فالمهكيددال ،فحعمددل عهددس حصدد،ية
هصددومها بكددل أسددهوب ،رردديت األهددالى أف لددم حررد  ،فكددل أسددهوب عندددها
مشدددرفن ،فالرا دددة حبدددرر الوسددديهة ،فاألهدددالى فاأل دددان التدددي ححدددرر القسدددوة
فاالرطها فالتع ف فيحوها ايما هي صناعة برجواز ة.
فالثور ون أي،سهم جاهرفن به ا فال خ،وي  ،بل باهون ب ىريد مدرثرة أف
م،خرة.
قدول لينددين فددي رسددالة لد الددس مكسديم جددورىي :ال بددره بقتددل ثالثددة أربددان
العالم ،ليكون الربع الباقي شيعيصا!
لقد ا عس مدارىس أن الن دار الشديوعي دؤ

الدس ىتاحور دة العمدال فالدس

الد مقراعية ،فلكننا لدو بحثندا األسدس التدي قدور عهيهدا ي دار الحكدم فدي الددفل
الشدديوعية لوجددديا أي د أبعددد مددا كددون عددن الحكددم الددد مقراعي ،اذ لدديس لد مددن
ص،ال ه ا الن ار اال االسم ،فهو حكم ىتاحور بحن .فىدان األمدر هدون لدو
ىان الن دار ي دار ىتاحور دة عماليدة حقصدا ،فلكند فدي الواقدع ىتاحور دة فدر أف
عدة أفرا  ،أما بقية أفرا الطبقة العمالية ،فايهم قاسون من ه س الدىتاحور ة.
حقصا ان الن ار السدوفيتي فدي حكدو ن سدهطاح لد م هدر الد مقراعيدة ،فلكند
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من الناحية الواقعيدة ال،عهيدة حكدم ىتداحور  ،فهندام مجدالس لهقدرى ،فمجدالس
لهمقاععال ،فمجالس لهجمهور ال ،ثم مجهس لهسوفين ،فىهها حتم بااليتخداب،
فه الهينة األهيرة ،ىدان ليندين سدميها البرلمدان العدالي .فهد س الهيندال مرحبدة
حرحيبصا حصاعد صا ،ابتدداء مدن مجدالس القدرى حتدس الهيندة المرىز دة ،التدي حعدين
ربيس االححا  ،فحشر

عهس النواحي التشر عية فالتن،ي ة ،فىل هد س الهيندال

محصورة عضو تها في الحزب الشيوعي ال

شر في الواقدع عهدس الحيداة

السياسدددددية الرفسدددددية عدددددن عر ددددد البهيتبدددددورف  Politburoفاألفرجبدددددورف
 Orgburoفاألماية أف السكرحار ة .فلكن ح االيتخاب محصور فدي الحدزب
الشدديوعي فأعضدداب  ،فهد ا الحددزب ال ضددم جميددع الددرفه ،ف،ددي سددنة 1947
ىان أعضالس ستة مال ين ،بينما ىان حعدا الشعف الرفسدي  190مهيويصدا ثدم ان
ه ا الحدزب الوحيدد لديس م،تو صحدا لهجميدع ،اذ ال حقبدل عضدو ة أ فدر اال بعدد
حوفر عدة شرفع ،من أهمها أن زىي ثالثدة مدن أعضداب  .فال مكدن لشدخص
أن رشح ي،س لاليتخاب اال اذا فافد الحدزب الشديوعي عهدس حرشديح  .ثدم ان
ف دابف ربديس الدفلدة فربديس الددوزارة فالدوزراء ،ف يدرهم مدن ىبدار رجددال
الحكم محصورة في ىبار رجال الحدزب الشديوعي ،بحيد حكويدن فدي رفسديا
عبقة من الوزراء فالمستوزر ن بيدهم مقاليد األمور ،ىما في ىثيدر مدن الددفل
الرأسمالية ،فه س الطبقة التي يستطيع أن يسميها عبقة الحكدار  -عبقدة جد ددة -
لهددا امتيازاحهددا فمسددتواها المعيشددي ،فمرىزهددا األ بددي ،ففددوى ىددل الطبقددال:
«الهجنة المرىز ة» لهحزب.
فعهس رأه الجميع «الدزعيم» الد

ضد،س عهيد لدون مدن «الترليد » الد

رفضت الشيوعية حين جاء من قبل الد ن ثدم حقبهتد حدين جداء بدل فرردت مدن
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قبل «األ د ولوجية»(.)101
الشيوعية م هف متناقا:
فيددرفا الشدديوعية أف المارىسددية ،أليهددا  -مددن الناحيددة ال،كر ددة الن ر ددة -
ضا .تمثدل هد ا التنداقا فدي عددة أشدياء يد ىر
م هف متناقا ،هدر بعض بع ص
منها:
أن المارىسية ال حرى في الوجدو قيمدة مطهقدة فال شدينصا أبدد صا ،ىدل المبدا
فالقدديم فاألفكددار هددي يسددبية متريددرة ،أليهددا  -ىمددا ذىريددا مددن قبددل  -ايعكدداه
له رف

االقتصا ة أف ألسهوب اإليتا  ،فاذا حرير حريرل حه القيم فاألفكدار.

فىان جف أن نطب ه ا عهس المارىسية ي،سها ،ففكرحهدا عدن التدار ع ،فايهدا
سا لهعصر ال
ليسن اال ايعكا ص

عاش في مارىس فأحوالد االقتصدا ة .فعهدس

ه د ا ال حعددو المارىسددية صددحيحة مطهقددة فددي ىددل زمددان فمكددان .ربمددا ىايددن
صالحة لزمان مارىس فبينت  ،فال حصهح لألزمنة التي حهي  ،فالبيندال التدي لدم
حعشددددها ،فددددالم،و

مددددع حريددددر الددددزمن أن حتريددددر الن ددددرة فالت،سددددير .فلكددددن

المارىسدديين ال قبهددون هد ا أب ددصا .فوقعددوا به د ا فددي حندداقا ال مخهددص لهددم من د
بحال .فلم ستطع أحد من حالم ة مارىس أن حل ه ا اإلشكال.
ف بدف حناقا المارىسية ال،كر في صورة أهرى :ذلد أن مدارىس درى
أمددرا حتميصددا ،حتددس اذا يجحددن الشدديوعية ايتهددس هدد ا
الصددران بددين الطبقددال ص
القايون الحتمي.
فمن حناقا المارىسية أيها حرفا الريبيال التي جدئ بهدا الدد ن ،أليهدا ال
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )101اي ر :ىتاب «الشيوعية اليور ف دصا» (

 146فما بعدها).
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حؤمن اال بما هو محس ففاقع ،ثم ح،حصها فاذا هي مشحوية بدالتنبؤال التدي ال
سندها حس فال ؤ دها فاقع.
فمن حناقا المارىسية أيها حرفا الجنة التي فعدل بها األ دان ،أليهدا ال
حؤمن اال بالحارر الما

المهموه ،ثم ايها حعد معتنقيها بجندة مدن يدون آهدر،

جنة في ه س الدييا ،جنة المجتمع الشيوعي ال

حزفل في الطبقال ،ف ره فيد

ىل بقدر حاجت ال بقدر عمه  ،فحزفل الدفل بشرعتها فعقابها فسجويها.
فقد مر أىثر من يصف القرن عهس قيار الثورة المارىسدية فدي رفسديا ،فلدم
يددر هد س الجنددة فال اللهددا ،فقددد سددقطن الشدديوعية فلددم حقتددرب مددن هد س الجنددة
الموعو ة.
ان الما ة الجدلية التي عا اليها مارىس حؤمن بمبدأ الصيرفرة أ بدالترير
الددابم ،فالتبددل المسدتمر ،يتيجدة لتريدر ال درف االقتصدا ة ،فبمقتضدس مبدددأ
«النقدديا» الد

أهد س مدارىس مددن فهسدد،ة هيجددل ال،يهسددو األلمددايي الشددهير

ب،هس،ت المثالية.
فلكنهددا حخددر عهددس ه د ا المبدددأ الجدددلي حددين حبشددر بمجتمددع أهيددر ال قبددل
النقيا ،هو المجتمع الشيوعي المثالي الكامل!
فالحقيقددة ىمددا قددال أحددد النبهدداء :ان المارىسددية ال حمحددو الطبقددال بح د فها،
فلكنها حستعيا عنها بطبقة أهرى .لها يبيها ،فلها قد سوها ،فلها جنهدا ،فلهدا
شيطايها ،فلها عقوسها.
فمن حناقا المارىسية أي رفضن الد ن ال

فرثت اإليسايية عدن عر د

النبوال الها ة ،فالكتف السدماف ة .ثدم اصدطنعن هدي عقيددة لهدا ىدل مدا لهدد ن

أعداء الحل اإلسالمي

149

من هصابص.
الشيوعية رد فحدة األمة:
فيرفا الشيوعية أف المارىسية ،أليها رد فحددة األمدة ،فدنحن يدؤمن بدرن
المسهمين  -حيثما ىدايوا  -أمدة فاحددة ،حجمعهدم فحددة العقيددة ،ففحددة العبدا ة،
ففحدة اآل اب ،ففحدة القبهة ،ففحدة المشاعر ،ففحددة التشدر ع ،عبدر القدرآن
ىىوة} [الحجددرال.]10 :
عددن رابطددتهم بعنددوان األهددوة ،فقددال {إِنَ َمىىا ٱل ُمن ِمنُىىونَ إِخ َ
َٰ
سىطا} [البقدرةَ { ]143 :و ِإ َن َٰ َهى ِذ ِاهۦ أُمَىت ُ ُكم
فاعتبرهم أمة فاحدة { َوكَىذَ ِل َ َج َعلى َٰنَ ُكم أُمَى َو َ
ون} [المؤمنددون ]52 :فصددور الرسددول الكددر م حددرابطهم
أُمَى َٰ َو ِحىدَة َوأَنَى بىا َربُّ ُكىىم فَىىٱتَقُ ِ

فحعاع،هم بدريهم «كالجسىد الواحىدن إذا اشىتكى منىه عضىو تىداعى لىه سىا ر
العضاء بالحمى والسهر» مت ،عهيد  ،سدعس بد متهم أ يداهم ،فهدم دد عهدس
من سواهم.
فحؤىد الشدر عة فحددة األمدة بعددة أحكدار أساسدية حقررهدا :فحددة المرجعيدة
ال،كر ة فالتشر عية لألمة ،ففحدة ار اإلسالر مهما حباعدل أقطارهدا .ففحددة
القيا ة المرىز ة المتمثهة في الخالفة.
فالشيوعية حرفا الد ن  -ىما حرفا القومية  -رابطة الناه.
بددل هددي حعمددل عهددس حقسدديم المجتمددع الواحددد ،فهددي حددؤجإ صددران الطبقددال
لتست،يد من في النها دة ،فحندا

العمدال أن تحددفا أ ردد الطبقدال األهدرى.

فاإلسالر ؤاهي بين الطبقال جميعها ،ف وجدف اقامدة العددل بينهدا ،فال نحداز
لطبقة رد أهرى.

أعداء الحل اإلسالمي

150

الشيوعية استعمار جد د:
فيرفا الشيوعية ،أليها رد سيا حنا ،ايهدا اسدتعمار جد دد ،فيحدن يدرفا
اسدتعمارا ايجهيز صدا أر
االستعمار ،أ صا ىدان يوعد أف شدكه أف اسدم  ،سدواء ىدان
ص
أمر كيصا أر رفسيصا أف صينيصا ،سواء ىان لوي أزرى أر أحمر أر أص،ر.
فقد أثبتن لنا الوقابع المشاهدة أن الشيوعية هدي أعهدس رجدال االسدتعمار.
فان االستعمار التقهيد

كت،ي باحتالل األر

 ،فايتهاب الخيرال ،فاصدط،اء

فنددة مددن السددكان نسد ِّدهممهم الزمددار ،ف حددرىهم مددن فراء سددتار .أمددا االسددتعمار
الشيوعي فال كت،ي باحتالل األر

حتس حتدل العقدول فاألفكدار ،فال كت،دي

قهرا من عقابدس ف نمثهد  .فاهضداع
ب،نة حولي بل عمل عهس اهرا الشعف ىه
ص
ألفكددارس في ام د  ،فابددا ة ىددل فر د

تمددر أف تددر فددي عاعت د فالخضددون

لسهطاي .
ثددم ان االسددتعمار التقهيددد

مكددن مقافمتد حتددس حددزر أمتعتد ف رحددل .أمددا

را ال ،ارقها فال بقي فيها قدوة مدا حقددر
االستعمار الشيوعي ،فهو اذا هل أر ص
عهس المقافمة .فان راف ل فكرة المقافمة و صما شعبصا ما في بهد ما ،فيدا ف هد ثدم
ددا ف هددد  .فعنددد المجدددر فحشكوسدددهوفاىيا الخبددر اليقدددين ،فقددد ىتهمدددا الددددبابال
الرفسية ،فالقوال الرفسية ،حتس استسهم البهدان.
الشيوعية بنن اليهو ة:
فيرفا الشيوعية ،أليها بنن اليهو ة ،فاليهو اآلن هم عددفيا األفل ،هدم
الد ن ا تصددبوا األر

 ،فسدد،كوا الدددر ،فشددر فا األهددل ،فهتكددوا ىددل حرمددة،

فلم رقبوا في مؤمن ااال فال ذمة.
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فقددد فردددحنا هددد س القضدددية «صدددهة الشددديوعية باليهو دددة» فدددي الصددد،حال
المارية بما ك،ي من الوقابع فاأل لة.
الشيوعية أ اة الصهيبية في حربنا:
فيددرفا الشدديوعية ،أليهددا أمسددن اآلن األ اة األفلددس لهصددهيبية الرربيددة فددي
حربنا.
ايها نسن أن حدههنا في نها ،فاىت،ن برن حخرجنا من ننا ،لدم حسدتطع أن
حجعهنددا يصددارى ،فتحددافل أن حجعهنددا شدديوعيين  ...لت،سددح المجددال لهمبشددر ن
المارىسيين بعد فشل المبشر ن المسيحيين.
ان المهم هو هدمنا ،فال بره أن كون بمعافل حمراء.
المهم أن يتخهدس عدن مصددر قوحندا ففحددحنا «اإلسدالر» فان أصدبحنا بريدر
ن قن.
المهم أن يتخهس عن القرآن ،فان استبدلنا ب «رأه المال» ال اإليجيل.
المهم أن يقطع حبالنا بمحمد صهس هللا عهي فسهم فان صحبنا بعدس مدارىس
فلينين ،ال المسيح فال بولس.
ال حعجبددوا فددان حقددد الصددهيبية األسددو المسددمور ،جعههددا حسددتعين عهينددا برلددد
أعدابها!.
ال حعجبوا فقد قال مبشر يصرايي في أفر قيا لطبيف مسهم ىدان هندام ،يحدن
لم يستطع أن يحولكم الس مسيحيين فهنجتهد أن يحولكم الس شديوعيين ،ان عداة
الشيوعية هم مبشرفينا الجد عندىم.
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فال حعجبددوا مددن اح،دداى الطددرفين عهينددا ،فددالك،ر ىهدد مهددة فاحدددة ىمددا قددال
فقهاليددا ،فصدددى هللا { َوٱلَ ى ِذينَ َكفَى ُىروا بَع ُ
ض ىهُم أَو ِليَ ىا ا ُء بَعىىض} [األي،ددالَ { ]73 :وإِ َن
َٰ َ
ٱلظ ِل ِمينَ بَع ُ
ضهُم أَو ِليَا ا ُء بَعض} [الجاثية]19 :

الشيوعية معناها التبعية لريريا:
فيدرفا المارىسدية أف الشديوعية ،أليندا يدرفا التبعيدة العقابد دة فال،كر ددة
لريريا ،يرفا التسول فمد األ د الس يريا ،فقد جعهنا هللا أ نيداء بمدا عندديا
مددن عقيدددة فمددنهإ لهحيدداة ،ففهسدد،ة ىامهددة لإليسددان فالكددون فالتددار ع .فددان مددن
قيمنا األصيهة أن اليد العهيا هير من اليد الس،هس.
ان حسددول األ نيدداء جر مددة حرمهددا الددد ن ،فحمكرهددا األهددالى ،فحرفضددها
األعرا  ،فحعاقف عهيهدا القدوايين ،فهد ا نطبد عهدس األمدم ىمدا نطبد عهدس
األفرا .
ضدا االسدتيرا  :اسدتيرا العقابدد فالمد اهف
يحن يرفا التسول ،فيرفا أ ص
من عند يريا ،فعنديا عقيدحنا الشامهة الكامهة المتوازية.
ان استيرا بضاعة أجنبية ،مع فجو بضاعة فعنيدة هيدر منهدا فأ سدر ،ال
جوز في عر
من صد

االقتصا ين فال عر

العقالء من الناه ىافدة .ان االسدتيرا

في ه س الحالة ال جوز ،فكيف من عدف؟

فاذا ىان استيرا البضابع األجنبية رد المصهحة االقتصا ة ،فان اسدتيرا
العقابد رد الد ن فاإل مان .اي الك،ر البوام ال

ال قبه هللا بحال.

فال رري ما قال من الت،رقة بين العقيدة االجتماعية فالعقيدة الد نيدة ،فهد ا
محا فهم ،أف لعف باألل،ا  .فالعقابد ىهها نية فدي عبيعتهدا فجوهرهدا ،فان
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ىايدددن الحا دددة فدددي مضدددمويها .فلهددد ا أعهددد بعدددا الدارسدددين عهدددس هددد س
«اإل دددد ولوجيال» العهماييدددة حسدددمية «أ دددان بريدددر فحدددي» فسدددماها آهدددرفن:
األ ان البد هة.
يعم ،يرفا الشيوعية ألينا يرفا التبعية ال،كر دة فاأل د ولوجيدة ،يدرفا
أن يكددون ذ ص
سددا ،فأن يكددون حالميدد ل،ددرفا اليهو ددة
ددوال فقددد ههقنددا هللا رلف ص
العالميددة .فقددد شدداء هللا لنددا أن يكددون معهمددين لهبشددر ة فشددهداء عهددس الندداه:
َٰ
سىىطا ِلت َ ُكونُىىوا ُ
علَىىي ُكم
سىىو ُ َ
ش ى َهدَاا َء َ
ىال َو َي ُكىىونَ ٱلرَ ُ
{ َو َك ىذَ ِل َ َجعَل ى َٰنَ ُكم أ ُ َم ى َو َ
علَىىى ٱلنَى ِ

ش َِهيدا} [البقرة.]143 :
الشيوعية عوة رجعية:
فيدددرفا المارىسدددية أف الشددديوعية أليهدددا عدددوة «رجعيدددة» عدددوة الدددس
«االيتكاه» بالبشر ة ،فليس الس «حقدر» اإليسايية ،هي رجدون اإليسدايية الدس
العبو ددة ،فرجددون بددال،كر فاإل مددان الددس الجبر ددة ،فرجددون باإليسددايية الددس
الوثنية ،فرجون باألهالى فالقيم الس الحيوايية ،ىما أيها ايحطاع باإليسان مدن
أف «الرشد» ال
هو ال

ؤمن بالريف الدس حضديا «الط،ولدة» اإليسدايية .فالط،دل

ال ؤمن اال بالحس ،فاذا رشد فيضح بدأ درم المعنو ال ،فال دزال

رحقي حتس ؤمن بالريبيال.
الشيوعية م هف ال حاجة بنا الي :
فيرفا الشيوعية أف المارىسية ،أليهدا مد هف ال عدالإ مشداىهنا ،فال هبدي
مطالبنا ،فليس بنا حاجة الي .
لقددد قامددن الشدديوعية ،لتعددالإ مشددكالل الرأسددمالية المتجبددرة ،المصاصددة
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لهدماء ،التي حرىل عرى العمال فال حعطيهم من األجر ما ك،يهم.
فيقول :ان ه س الرأسمالية التي أ رىها ىارل مارىس ،فشن عهيهدا ارحد ،
لم حعد موجو ة اآلن في أ جزء من العالم بتهد الصدورة البشدعة التدي شدهدها
القرن التاسع عشر.
لقدد شدهد مددارىس الرأسدمالية فهدي فددي ُأف قسدوحها فعن،وايهدا فشددراهتها.
فقد عدلن الرأسمالية المطهقة من احجاهها فسهوىها ،فقامدن «يقابدال العمدال»
فددي الددبال الرأسددمالية بحما ددة حقددوى العمددال ففددر

مطددالبهم العا لددة عهددس

المؤسسال بل عهدس الحكومدال فدي ىثيدر مدن األحيدان ،فأصدبح فدي ىثيدر مدن
البال الرأسمالية من أيوان الضمايال االجتماعية فالمعيشية ،ما جعدل العامدل
آمنصددا عهددس ي،س د فأهه د ففلدددس فمسددتقبه  ،فمددن المؤىددد أن العمددال فددي الددبال
الشيوعية  -بال ىتاحور دة العمدال  -ال حصدهون عهدس فتدال العمدال فدي بدال
الرأسمالية.
أما فدي بال يدا ،فهدم حبهد رجدة الرأسدمالية الكبدرى فدي فقدن مدن األفقدال،
حتس يحتا الس اشتراىية مدارىس لهتحدرر مدن ييرهدا ،فالدتخهص مدن فعرحهدا
فررافحها.
فرا ،ألي لم قدر ل أن طهع عهس ي دار آهدر
عهس أن مارىس قد كون مع ص
خهو من عيوب الرأسمالية ،ف شتمل عهس أحسن ما فيها من عناصر فمزا ا.
فمن در  ،لعهد لدو اعهدع عهدس ي دار اإلسدالر الد

قدر المهكيدة الخاصدة.

ف حميها ،فلكن ال تدهل لحما تها اال اذا جداءل مدن عدرى مشدرفعة ،ثدم هدو
ضددع قيددو صا عهددس المالدد فددي حنميتددد لمددا مهددن فحثميددرس لدد  ،ففددي حصدددرف
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فاسددتهالى فاي،اق د  ،ىمددا هزم د بواجبددال اجتماعيددة ماليددة ،بعضددها موىددول
لضميرس ،فبعضها حقدور الدفلدة عهدس حن،يد س ،فأبدرز هد س الواجبدال هدو الزىداة
التي بها زىي المال ي،س  ،ف طهر مال .
فه د س الزىدداة هددي الحددد األ يددس فددي المددال ،فح د هللا ال د

ال سددقن بددال ال

دددنقص بحدددال ،فلكدددن فدددي المدددال حقوقصدددا سدددوى الزىددداة ححدددد ها الضدددرفرال
فالحاجال التي حصيف المجتمع .ان الزىاة هي أفل الحقوى فدي المدال فليسدن
آهرها.
لقدد جداء اإلسددالر ليحدد مدن عريددان األ نيداء ،فليرفدع مددن مسدتوى ال،قددراء،
فليقيم التوازن االقتصدا  ،ف حقد العددل االجتمداعي ،ف دربن بدين االقتصدا
فاإل مان ،فبين االقتصا فاألهالى ،ف جعل األمة ىههدا ىاألسدرة الواحددة ،بدل
ىالجسددد الواحددد  ...لددو اعهددع مددارىس عهددس محاسددن ه د ا الن ددار ،فقواعددد ه د ا
المنهإ ،لربما فجد فيد ردالت  ،فأ نداس عدن منهجد الد
فحا عن الصراع المستقيم.

***

شدن عدن الصدواب،
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الحكار المنافقون
الحكا المرتدون مفروغ منهم.
الحكا المنافقون هم المشكل .
موقفهم من محكماِ القرآن.

***
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الحكار المنافقون
لدديس لهحدددل اإلسدددالمي مشدددكهة مدددع الشدددعوب اإلسدددالمية ،فالشدددعوب  -فدددي
مجموعها  -مع ه ا الحل قهبصا فقالبصدا ،فهدي حتندا ى فدي سدابر األقطدار بوجدوب
ححكيم الشر عة اإلسالمية.
فعالمددا يا نددا  -بددل ححددد نا  -العهمداييين أن سددت،توا هد س الشددعوب ،اسددت،تاء
ددرا يز صهدددا ،حدددول القضدددية المصدددير ة :أ حكمدددون بالشدددر عة اإلسدددالمية أر
حد ص
بددالقوايين الورددعية؟ أ سدديرفن فراء شددرن محمددد أر قددايون يددابهيون أر منه دا
مارىس؟
فأيا موقن برن األ هبية الع مدس لدن حبيدع محمدد صدهس هللا عهيد فسدهم برحدد
من الخه  ،ال يابهيون فما مارىس فال يرهما.
مشكهة الحل اإلسالمي ليسن مع الشعوب ،فلكن مع الحكار ،الد ن فرردوا
 أف أىثرهم  -عهس األمة ،في ه ا الزمن األهير.الحكار المرحدفن م،رفغ منهم:
فلن أححدث هنا عن الحكدار الد ن ايسدهخوا مدن أمدتهم ىمدا حنسدهع الشداة مدن
جهدددها ،فمرقددوا مددن ددنهم ىمددا مددرى السددهم مددن الرميددة ،فأصددبحوا فددي فا
فجمهددور أمددتهم فددي فا  ،فهددزأفا بالعقيدددة ،فسددخرفا مددن الشددر عة ،فاسددتخ،وا
ص
رسوال ،فبالقرآن منه صجدا،
بالقيم ،فلم رروا باهلل ربصا ،فباإلسالر نصا ،فبمحمد
ى،را بوا صحا ،فارحدفا ر ة صرا صحا ،فلدم عرفدوا صدالة فال صديا صما ،فال
فك،رفا ص
عبا ة هلل ج مل شري .
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عرفنددا ذلدد فددي الشدديوعيين األقحددام ،ففددي العهمدداييين الصددرحاء ،الدد ن
جهدارا عهدس
مخددرا لهشدعوب .فقامدن فهسد،تهم
اعتبرفا الد ن معوقصا لألمدة ،أف
ص
ص
حج،يددف منددابع التددد ن فددي حيدداة المجتمددع ،بح د

ىددل مددا رددره التددد ن الح د

ف نمي في ال،كدر فالشدعور فالسدهوم ،مدن التعهديم فمدن اإلعدالر ،فمدن الثقافدة.
ف هر ذل في حياة فحصر حال بعدا الحكدار فدي حرىيدا فايدفييسديا فحدويس
ف يرها ،في بعا األفقال.
فأمثددال هددؤالء لددن يتحدددث عددنهم هنددا ،ألن فعدداءهم مكشددو  ،فمددوق،هم
معرف  ،فشعوبهم حكرههم فحه ،هم ،فحتمنس ور الخدال

مدنهم .فقدد ايتهدس

بعضهم ص
فعال من حياة شعب  ،فبعضهم ال زال جاث صما عهس أي،اس .
هؤالء قد حصحص فيهم الح  ،فحبين الصدبح لد

عيندين ،ففر دن األمدة

منهم.
الحكار المنافقون هم المشكهة:
ايمددا الددد

سددتح الحدددد

هنددا هدددم الصددنف اآلهدددر مددن الحكدددار ،الددد ن

هددرفن بددوجهين ،ف تكهمددون بهسددايين ،ف رقصددون عهددس الحبهددين ،ف ؤ دددفن
ال،ر قين المتنازعين ،فهم ىما قال الشاعر:
يو سمىىا يمىىان إذا مىىا كنىىت ذا يمىىن وإن لقيىىىىىىىت معىىىىىىىديسا فعىىىىىىىدنان

هددؤالء دددعون اإلسددالر ،ف عهنددون أيهددم مسددهمون ،فقددد حددراهم فددي المسددجد
مصهين ،أف في رمضان صابمين ،أف في مكة حجا صجا أف معتمر ن.
فلكددن مشددكهتهم الجوهر ددة مددع الشددر عة فأحكامهددا ،فهددم قبهددون اإلسددالر
عقيدة ،فال رروي شر عة ،ؤمنون ب عوة ،فال ؤمنون ب فلدة ،ر دفيد
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عالقددة بددين المددرء فرب د  ،ال عالقددة بددين اإليسددان فاإليسددان ،فددر صا أف جماعددة.
أعني :أيهم ر دفن حبس في رمير صاحب  ،فان ىان ال بد لد أن خدر مدن
حنا ا صدرس ،فالس المسجد ال الس الحياة.
فال عالقة لهد ن عندهم بالسياسة فال باالقتصدا فال بالثقافدة فال باالجتمدان،
فماذا بقي لهد ن اذن؟
ربمددا جدداز ذل د فددي ددن ىالنصددرايية التددي قددول ايجيههددا :ن مددا لقيصددر
لقيصددر ،فمددا هلل هلل! فرجدداز أن حنقسددم الحيدداة قسددمين ،بددين هللا فقيصددر ،أف بددين
الد ن فالدفلة ،أف بين السهطة الد نية «الكنيسة» فالسهطة المديية «الحكومة».
أما اإلسالر فيقول :الحياة ىهها هلل ،قيصر فما لقيصر هلل الواحد األحد{ ،قُل
ص َالتِ َو ُن ُ
اي َو َم َماتِ
ِإ َن َ
س ِك َو َمحيَ َ

ّلل َر ِ ٱل َٰ َعلَ ِمينَ َّ 162ل ش َِري َ لَهُۥ} [األيعار:
َِِ

.]163 ،162
ف قددرر القددرآن الكددر م فددي آ ددال ىثيددرة :أن هلل مددن فددي السددمافال فمددن فددي
األر

 ،فما في السمافال فما في األر

ِّ ،مه صكا ف نمه صكا.

فمددداذا صدددنع هدددؤالء الحكدددار  -ان ىدددايوا مسدددهمين حقصدددا  -أمدددار النصدددو
المحكمددة ،اآلمددرة الناهيددة ،مددن ىتدداب هللا ،فمددن سددنة رسددول هللا ،التددي حشددمل
الحياة ىهها ،فالتي حوج اإليسدان فحشدرن لد  ،مدن المهدد الدس الهحدد ،فحصدحب
في رحهة حياح من ىان جنينصا الس أن مول.
هنام أحكار حتعه ب جنينصا فمولو صا فرريعصا ففطي صمدا فصدبيصا ف افعصدا فشدابصا
ص
فمحتضرا فميتصا.
فىهال فشي صخا
ص
فهنددددام أحكددددار حتعهدددد باألسددددرة فبددددالمجتمع ،فبالحكومددددة ،فباالقتصددددا
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فبالسياسة ،فبالعالقال الدفلية.
فه ا ىه دلنا عهس أن اإلسالر رسدالة شدامهة ،جداء ىتابهدا حبيايصدا لكدل شديء
ىب ِتب َٰ َينىا ِل ُك ِىل شَى ء َو ُهىدى
من رب ىل شيء ،ىما قال حعدالسَ { :ونَ َزلنَىا َ
علَيى َ ٱل ِك َٰت َ َ

َو َرح َمى َوبُشى َىر َٰى ِلل ُمسى ِل ِمينَ } [النحددل .]89 :فقددال حعددالس فددي هتددار سددورة وسددف:
ب َما كَانَ َحدِيثا يُفت َ َر َٰى َو َٰلَ ِكن تَصىدِيقَ ٱلَىذِي
{لَقَد كَانَ فِ قَ َ
ص ِص ِهم ِعب َرة ِلُو ِل ٱلَل َٰبَ ِ

ش ء َو ُهدى َو َرح َم ِلقَو يُن ِمنُونَ } [ وسف.]111 :
بَينَ يَدَي ِه َوتَف ِصي َل ُك ِل َ
فهد ا متسد مددع فطددرة الحيدداة ي،سددها ،فهددي فددي الحقيقددة فحدددة ال حتجددزأ ،ال
ن،صل في

ن عن ييا ،فال عبا ة عن معامهدة ،فال سياسدة عدن اقتصدا  ،فال

ثقافة عن سياسة ،فال أهالى عن ذل ىه .
فله ا رأ نا «األ د ولوجيال» الورعية ي،سدها حجتهدد أن حقدبا عهدس أزمدة
المجتمع ىه  ،فحوج شؤفن الحياة ىهها ،فايها ؤثر بعضها في بعا.
حتس الكنيسدة ي،سدها التدي قدال لهدا ايجيههدا :ن مدا لقيصدر لقيصدر ،لدم حددن
لقيصددر مددا ل د  ،بددل عمهددن فددي عصددور شددتس أن حكددون هددي القيصددر ،فددان لددم
حستطع يصبن هي القيصر ،ففجهن القيصر الس ما حر د.
لمدداذا ددرا لإلسددالر فحدددس ،أن نحصددر فددي الجايددف الرفحددي ،عهددس عكددس
حعاليمددد  ،فعكدددس حار خددد ىهددد ؟ فاإلسدددالر لددديس لددد سدددهطة نيدددة متمكندددة -
ىالمسيحية  -فاذا زالن عن السدهطة التدي حجمدع بدين الدد ن فالسياسدة ،أف التدي
حخهف رسول هللا صهس هللا عهي فسهم في اقامة الد ن فسياسة الدييا ب  -ىايدن
ص
معزفال عن الحيداة فال شديء
النتيجة أن حنزن السهطة ىهها من اإلسالر ،ف بقس
بيد .
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فاألهم من ذلد ىهد  :أن اإلسدالر درفا أن عدزل عدن الحيداة ،فأن حسدهف
سهطت في التشر ع فالتوجي فالقيا ة.
ددرفا اإلسددالر أن ؤه د عقيدددة فال ؤه د شددر عة ،فأن ؤه د عبددا ة فال
ؤه معامهة ،فأن ؤه فصا ا أهالقية ،فال ؤه أحكا صما عمهية.
ى،را» ب ،
اي عتبر ه ا «التبعيا» أف «التجزبة» لتعاليم فأحكام « ص
فمرفقصا من  ،ف توعد من فعل ذل برشد الع اب .فهو ما عاب عهي بني
ضا ،فقرعهم هللا سبحاي بقول :
اسرابيل حين أه فا بعا نهم فحرىوا بع ص
ب َوتَكفُ ُرونَ ِب َبعض فَ َما َج َزاا ُء َمن َيف َع ُل َٰذَ ِل َ ِمن ُكم ِإ َّل ِخزي
{أَفَتُن ِمنُونَ ِببَع ِ
ض ٱل ِك َٰت َ ِ
فِ ٱل َحيَ َٰو ِة ٱلدُّن َي َلا َويَو َ ٱل ِق َٰيَ َم ِ ي َُردُّونَ إِلَ َٰ اى أَش َِد ٱلعَذَا ِ َو َما َ
عمَا تَع َملُونَ
ٱّللُ ِب َٰغَ ِفل َ
ا
 85أُو َٰلَئِ َ ٱلَ ِذينَ ٱشت َ َروُ ا ٱل َحيَ َٰوةَ ٱلدُّن َيا ِبٱلا ِخ َر َل ِة َف َال يُ َخفَ ُ عَن ُه ُم ٱلعَذَا ُ َو َّل ُهم

ص ُرونَ } [البقرة.]86 ،85 :
يُن َ
موقف الحكار من ه س اآل ال القرآيية:
فيقول لهحكار ال ن قولون :ايهم مسهمون ،فايهم عتدزفن باإلسدالر ،فايهدم
صددهون ف صددومون ،فلكددنهم ال طبقددون ىددل شددر عة اإلسدالر فددي ىددل شددؤفن
الحياة المخته،ة ،بل ره فن منها ف ددعون ،فرمسدوا هدم الحكدار عهدس الشدر عة،
فلم حعد الشر عة هي الحاىمة عهديهم .مدا مدوق،هم أمدار هد س النصدو

الزاجدرة

ٱّللُ َو َرسُىولُ اۥهُ
البينة في مثل قول عز فجلَ { :و َما كَانَ ِل ُمن ِمن َو َّل ُمن ِمنَ إِذَا قَضَى َ
ىَ َ
ض ى َل َ
سىىولَ ۥهُ فَقَىىد َ
ض ى َٰلَال
ٱّللَ َو َر ُ
أ َمى سىرا أَن يَ ُكىىونَ لَ ُه ى ُم ٱل ِخيَى َىرةُ ِمىىن أَمى ِىر ِهم َو َمىىن يَعى ِ

ُّم ِبينا} [األحزاب.]36 :
فقول حعالسَ { :و َمن لَم يَح ُكم ِب َما ا أ َ َ
نز َ َ
ٱّللُ فَأُو َٰلَائِ َ ُه ُم ٱل َٰ َك ِف ُرونَ } [المابدة.]44 :
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ٱّللُ فَأُو َٰلَائِ َ ُه ُم َٰ َ
{ َو َمن لَم يَح ُكم بِ َما ا أ َ َ
نز َ َ
ٱلظ ِل ُمونَ } [المابدة.]45 :
{ َو َمن لَم يَح ُكم ِب َما ا أ َ َ
نز َ َ
ٱّللُ فَأُو َٰلَائِ َ ُه ُم ٱل َٰفَ ِسقُونَ } [المابدة.]47 :

فال قول قابل :ان ه س اآل ال ايما جاءل في شرن أهل الكتداب ،فقدد جداءل
به ،عار ،فاألصل أن العبرة بعمور األل،ا  ،ال بخصو

األسباب.

ؤىددد ذلد  :أيد ال تصددور أن حكددم هللا حعددالس  -فهددو الحكددم العدددل  -عهددس
أهل الكتاب مدن اليهدو فالنصدارى ،بدالك،ر أف ال هدم فال،سدوى ،اذا لدم حكمدوا
بكتابهم ال

أيزل هللا عهيهم ،ف ع،دي مدن ذلد المسدهمين اذا فعهدوا فعهدتهم ،فلدم

حكموا بكتابهم ال

أيزل عهيهم من ربهم.

أ كل هللا حعالس بكيهين :ىيل لهمسدهمين فىيدل لريدرهم؟ أر أن عدلد فاحدد مدع
ب
ه بِأ َ َمىانِيِ ُكم َو َ اّل أ َ َمىانِ ِ أَهى ِل ٱل ِك َٰت َى ِ
الجميع ،ىما قال حعالس خاعف المسهمين{ :لَىي َ
ون َ
صيرا} [النساء]123 :
ٱّللِ َو ِليا َو َّل نَ ِ
َمن يَع َمل س اُوءا يُج َز ِب ِۦه َو َّل يَ ِجد لَ ۥهُ ِمن دُ ِ

أر ىددان ىتدداب المسددهمين أهددون عنددد هللا مددن الكتددف األهددرى ،حتددس ان مددن
أعر

عن الحكم ب ال عاقف بما عوقف ب أهل الكتف األهرى؟

فه ا مر ف قينا ،فان ىتاب المسهمين «القرآن» هو أع م ه س الكتف،
الموصو

باإلعجاز ،فالح،

فالخهو  ،فالشمول ،فالهيمنة عهس سابر

َٰ
الكتف ،ىما قال حعالسَ { :وأ َ َ
ب
ق ُم َ
صدِقا ِل َما بَينَ َيدَي ِه ِمنَ ٱل ِك َٰت َ ِ
نزلنَا ا ِإلَي َ ٱل ِكت َ َب ِبٱل َح ِ
نز َ َ َل
علَي َل ِه َفٱح ُكم بَينَهُم ِب َما ا أ َ َ
ق
ٱّللُ َو َّل تَتَبِ أ َه َواا َء ُهم َ
َو ُم َهي ِمنسا َ
عمَا َجا ا َءكَ ِمنَ ٱل َح ِ
ع َو ِمن َهاجا} [المابدة .]48 :الس أن قالَ { :وأ َ ِن ٱح ُكم بَينَهُم بِ َما ا
شر َ
ِل ُكل َجعَل َنا ِمن ُكم ِ
ض َما ا أ َ َ
أَ َ
نز َ َ
نز َ َ
ٱّللُ ِإلَي َل َ َف ِإن
ٱّللُ َو َّل تَت َ ِب أَه َواا َء ُهم َوٱحذَر ُهم أَن يَفتِنُوكَ عَن بَع ِ
ت َ َولَوا َفٱعلَم أَنَ َما ي ُِريدُ َ
سقُونَ
ال لَ َٰ َف ِ
ض ذُنُو ِب ِهم َو ِإ َن َكثِيرا ِمنَ ٱلنَ ِ
ٱّللُ أَن ي ُِصيبَهُم ِببَع ِ
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ٱّلل حُكما ِلقَو يُو ِقنُونَ } [المابدة،49 :
 49أَفَحُك َم ٱل َٰ َج ِه ِليَ ِ يَبغُونَ َو َمن أَح َ
س ُن ِمنَ َ ِ

.]50
فما موقف هؤالء الحكار ال ن دعون أيهم مسهمون ف صهون ف صومون،
فلكنهم عررون عن حكم الشر عة اذا عوا اليها ،من قبل العهماء فالدعاة
اإلسالميين فالجماعال اإلسالمية ،فقبل لهم :حعالوا الس ما أيزل هللا فالس
الرسول  ...ما موق،هم أمار ه س النصو

المن رة الها رة ىالرعد ،القاص،ة

ىالبرى ،الوارحة ى،ه الصبح ،مثل قول حعالس في سورة النساء{ :أ َ َلم ت َ َر إِلَى
ٱلَ ِذينَ يَز ُ
ع ُمونَ أَنَهُم َءا َمنُوا ِب َما ا أ ُ ِنز َ ِإلَي َ َو َما ا أ ُ ِنز َ ِمن قَب ِل َ ي ُِريدُونَ أَن يَت َ َحا َك ُم اوا
إِلَى َٰ َ
ِ َو َقد أ ُ ِم ُر اوا أَن َيكفُ ُروا ِب َل ِهۦ َوي ُِريدُ ٱل َ
شي َٰ َط ُن أَن ي ُِضلَهُم َ
ض َٰلَ َال بَ ِعيدا 60
ٱلطغُو ِ
َو ِإذَا قِي َل لَهُم تَ َعالَوا ِإلَ َٰى َما ا أَ َ
نز َ َ
صدُّونَ عَن َ
ٱّللُ َو ِإلَى ٱلرَ سُو ِ َرأَيتَ ٱل ُم َٰنَ ِف ِقينَ يَ ُ
صبَت ُهم م ِ ُ
ِيهم ث ُ َم َجااءُوكَ َيح ِلفُونَ بِ َ
ُ
ٱّللِ إِن
صدُودا َ 61فكَي َ إِذَاا أ َ َٰ َ
ُّصيبَ بِ َما قَدَ َمت أَيد ِ
ا
سنا َوتَوفِيقسا  62أُو َٰلَ ِئ َ ٱلَ ِذينَ يَعلَ ُم ٱ َّللُ َما فِ قُلُوبِ ِهم َفأَع ِرا عَنهُم
أ َ َردنَا ا إِ َ اّل ِإح َٰ َ
ع ِب ِإذ ِن
سل َنا ِمن رَ سُو إِ َّل ِليُ َطا َ
َو ِعظهُم َوقُل لَهُم فِ ا أَنفُس ِِهم قَو َّل بَ ِليغا َ 63و َما ا أَر َ
َ
ٱّلل َوٱستَغ َف َر لَ ُه ُم ٱلرَ سُو ُ
ٱّللِ َو َلو أَنَهُم ِإذ َظ َل ُم اوا أَن ُف َ
سهُم َجااءُوكَ َفٱستَغفَ ُروا َ َ
لَ َو َجدُوا َ
ش َج َر بَينَهُم
رَحيما  64فَ َال َو َربِ َ َّل يُن ِمنُونَ َحت َ َٰى يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
ٱّللَ تَوَ ابا ِ

س ِل ُموا تَس ِليما} [النساء.]65 - 60 :
ث ُ َم َّل َي ِجدُوا فِ ا أَنفُس ِِهم َح َرجا ِممَا قَضَيتَ َويُ َ
لقد بينن ه س النصو

المحكمة من ىتاب هللا الكر م ،مجموعة أمدور حددل

عهس الن،اى ،منها:
 -1التحاىم الس «الطدا ول» فالطدا ول :ىدل مدا ع دم ف طدان عاعدة مطهقدة
مدددن فن هللا حبدددارم فحعدددالس ،فلددد ا أعهددد عهدددس الشددديطان ،فأعهددد عهدددس
األصنار المعبو ة من فن هللا أف مع هللا ،فأعه عهس الكهان الد ن حهدون
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ما حدرر هللا ،ف حرمدون مدا أحدل هللا ،ف شدرعون فدي الدد ن مدا لدم درذن بد
هللا ،فأعه د عهددس ىددل مددا احخدد هم الندداه مددن فن هللا شددرعون لهددم مددا
ضا لحكم هللا حعالس فأمرس.
شاءفا .فلو ىان مناق ص
فمن هنا ىان التحاىم الس فهس،ة البشر ،فقيم البشر ،فأي مدة البشدر ،فحقاليدد
البشر ،فقوايين البشر  -بمعزل عن هدا ة هللا فشرع  -ححاى صما الدس الطدا ول
نىز َ ِإ َليى َ َو َمىا ا
فال ر ف .فه ا شرن المنافقين{ :ٱلَ ِذينَ يَز ُ
ع ُمىونَ أَنَهُىم َءا َمنُىوا ِب َمىا ا أ ُ ِ
أ ُ ِنز َ ِمن قَب ِل َ ي ُِريىدُونَ أَن يَت َ َحىا َك ُم اوا إِلَىى َٰ َ
ِ َوقَىد أ ُ ِم ُىر اوا أَن يَكفُ ُىروا بِى َلِۦه َوي ُِريىدُ
ٱلطغُىو ِ
ٱل َ
شي َٰ َط ُن أَن ي ُِضلَهُم َ
ض َٰلَ َال بَ ِعيدا} [النساء.]60 :

 -2الصدف فاإلعرا

عن حكم هللا فرسدول اذا نعدوا اليد  ،فهد ا مدن البدل

الن،اى ،فهه الن،اى { َوإِذَا قِي َل لَهُم تَعَالَوا إِلَ َٰى َما ا أ َ َ
نز َ َ
ٱّللُ َوإِلَى ٱلرَ سُو ِ َرأَيىتَ
صدُّونَ عَن َ ُ
ٱل ُم َٰنَ ِف ِقينَ يَ ُ
صدُودا} [النساء.]61 :

 -3الت دداهر بحسددن النيددة فقصددد الخيددر فاإلصددالم ،فالحهددف عهددس ذل د ى د بصا
صبَتهُم م ِ ُ
ِيهم ثُى َم َجىااءُوكَ يَح ِلفُىونَ ِب َ
فبهتايصا{ :فَكَي َ إِذَاا أ َ َٰ َ
ىٱّللِ
ُّصيبَ ِب َما قَدَ َمت أَيد ِ
سنا َوتَوفِيقسا} [النساء.]62 :
ِإن أ َ َردنَا ا ِإ َ اّل ِإح َٰ َ

 -4ي،ي اإل مان ي،يصا ىهيصا بالقسم عهس مدن لدم قبدل حكدم هللا فرسدول مدع الرردا
فالتسهيم المطه { :فَ َال َو َر ِب َ َّل يُن ِمنُونَ َحت َ َٰى يُ َح ِك ُموكَ فِي َمىا شَى َج َر بَيىنَهُم ثُى َم َّل
س ِل ُموا تَس ِليما} [النساء.]65 :
يَ ِجدُوا فِ ا أَنفُس ِِهم َح َرجا ِممَا قَضَيتَ َويُ َ

ضا من ه س اآل ال الزاجرة من سورة النور
فما موقف هؤالء الحكار أ ص
فهي قول
ِمن َبع ِد َٰذَ ِل

ٱّلل َو ِبٱلرَ سُو ِ َوأَ َلعنَا ث ُ َم يَت َ َولَ َٰى فَ ِريق ِمنهُم
حعاليَ { :ويَقُولُونَ َءا َمنَا ِب َ ِ
َ َو َما ا أُو َٰلَا ِئ َ بِٱل ُمن ِمنِينَ َ 47و ِإذَا دُ ُ
ٱّلل َو َرسُو ِل ِهۦ ِل َيح ُك َم بَينَهُم ِإذَا
ع اوا ِإلَى َ ِ

أعداء الحل اإلسالمي

165

فَ ِريق ِمنهُم مُّع ِر ُ
ضونَ َ 48و ِإن يَ ُكن لَ ُه ُم ٱل َح ُّ
ق يَأت ُ اوا ِإلَي ِه ُمذ ِعنِينَ  49أَفِ قُلُوبِ ِهم
سولُ ۥهُ بَل أُو َٰلَائِ َ ُه ُم َٰ َ
م ََرا أَ ِ ٱرتَاب اُوا أ َ يَ َخافُونَ أَن يَ ِحي َ َ
ٱلظ ِل ُمونَ
ٱّللُ َ
علَي ِهم َو َر ُ
 50إِنَ َما كَانَ قَو َ ٱل ُمن ِمنِينَ ِإذَا دُ ُ
ٱّلل َو َرسُو ِل ِۦه ِل َيح ُك َم بَينَهُم أَن يَقُولُوا
ع اوا إِلَى َ ِ
س ِمعنَا َوأَ َلع َنا َوأُو َٰلَا ِئ َ ُه ُم ٱل ُمف ِلحُونَ } [النور.]51 - 47 :
َ

حؤىد ه س اآل ال ما قررح آ ال سدورة النسداء مدن ي،دي اإل مدان عمدن قدال:
آمنا باهلل فبالرسول فأععنا ،ثم تولس عن احبدان مدا أنمدر بد  ،فاجتنداب مدا ينهدي
عن  ،فاإلذعان لما حكم { َويَقُولُونَ َءا َمنَا بِ َ
ٱّللِ َوبِٱلرَ سُو ِ َوأ َ َلعنَىا ثُى َم يَت َ َىولَ َٰى فَ ِريىق
ِمىىنهُم ِمىىن بَع ى ِد َٰذَ ِل ى َ َو َم ىا ا أُو َٰلَائِ ى َ بِىىٱل ُمن ِمنِينَ } [النددور« .]47 :فبه د ا الن،ددي الجددازر»
ٱّللِ َو َرسُو ِل ِۦه ِليَح ُك َم بَينَهُم إِذَا فَ ِريق ِمنهُم مُّع ِر ُ
{ َوإِذَا دُ ُ
ع اوا إِلَى َ
ضونَ } [النور.]48 :

ىما حبين اآل ال أيهم ال ستجيبون لحكم هللا فشرع اال فيما ىدان فيد هدوى
أف مصهحة لهمَ { :وإِن يَ ُكن لَ ُه ُم ٱل َح ُّق يَأت ُ اوا إِلَي ِه ُمذ ِعنِينَ } [النور.]49 :
ثم حبين الباع فراء هد ا الموقدف الد ال صددر مدن مدؤمن {أَفِى قُلُىوبِ ِهم
علَي ِهم َو َرسُولُهۥُ بَل أُو َٰ َلائِى َ ُهى ُم َٰ َ
م ََرا أ َ ِ ٱرتَاب اُوا أ َ يَ َخافُونَ أَن يَ ِحي َ َ
ٱلظ ِل ُمىونَ }
ٱّللُ َ

[النور.]50 :
ثددم حبددين اآل ددال مددا ،رر د منط د اإل مددان عهددس صدداحب  ،فهددو اإلذعددان
فااليقيا فالقبول لحكم هللا فرسول بال حر فال حهكؤِ { :إنَ َما كَانَ َقىو َ ٱل ُمىن ِمنِينَ
ا
إِذَا دُ ُ
ىىوا إِلَىىى َ
ىىمعنَا َوأ َ َلعنَىىا َوأُو َٰلَئِىى َ ُهىى ُم
س ِ
ٱّللِ َو َرسُىىو ِل ِۦه ِلىىيَح ُك َم بَيىىنَهُم أَن يَقُولُىىوا َ
ع ا

ٱل ُمف ِلحُونَ } [النور.]51 :
فب ل حتواف ه س النصدو

اإللهيدة ىههدا :فدي سدورة النسداء ،ففدي سدورة

النددور ،ففددي سددورة األحددزاب ،عهددس أن مقتضددس اإل مددان هددو االيقيددا المطه د
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لحكددم هللا فحكدددم رسدددول  ،فن ارحيددداب فال حبددرر ،بدددل مدددع القبدددول فالرردددا،
فاليقين برن في الخير ىل الخيدر ،فدي الددييا فاآلهدرة ،فهديس اإليسدان أعهدم مدن
رب بمصالح ههق { :قُل َءأَنتُم أَعلَ ُم أ َ ِ َ
ٱّللُ} [البقدرة{ ،]140 :أ َ َّل يَعلَ ُم َمىن َخلَىقَ َو ُه َىو
ير} [المه .]14 :
ٱللَ ِطي ُ ٱل َخ ِب ُ

فليس اإليسان أبر فأرحم بالعبا من ربهم فهالقهم ،الد

هدو أبدر بهدم مدن

أي،سهم ،فأرحم بهم من الوالدة بولدها ،فقد سخر لهم ما في السدمافال فمدا فدي
األر

جميعصا من  ،فأسب عهديهم يعمد

حي منهم ،ىما فسعن رحمت

داهرة فباعندة ،فقدد فسدع رزقد ىدل

ىل شيء{ :إِ َن َ
رَحىيم} [البقدرة:
ال لَ َىرءُوف ِ
ٱّللَ بِٱلنَ ِ

.]143
ارطها عاة الحل اإلسالمي:
فلين األمر فقدف بهدؤالء الحكدار المندافقين  -عندد اإلعدرا

عدن حكدم هللا

فرسددول  ،أف عددن شددر عة اإلسددالر ،أف عددن الحددل اإلسددالمي ،بددل امتددد الددس
الوقو في فج ىل من دعو الس «الحل اإلسالمي» فححكيم شدر عة اإلسدالر
في حياة المسهمين.
فالعجيددف أن هددؤالء الحكددار  -فهددو ربدداء عددن االحجدداس الحقيقددي ألمددتهم -
اعتبرفا أن ما هدم عهيد هدو األصدل ،فهدو المشدرفن ،فأن ىدل مدن ددعو الدس
يددرس ،ايمددا دددعوا الددس التخر ددف ،فالددس زعزعددة االسددتقرار ،فزلزلددة بنيددان
المجتمع ،فاحهم بمحافلة «قهف ي دار الحكدم» الدس يدر ذلد مدن «االحهامدال»
المخزفيددة فددي جعبددة هددؤالء ،فالتددي سددرعان مددن حنطه د بهددا أبددواى اإلعددالر
لهتشو  ،فالتشو

عهس الدعاة األصالء المخهصين.
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قهددف ي ددار الحكددم فحول د مددن

الشددر عة اإلسددالمية التددي حددؤمن بهددا األمددة ،الددس القددوايين فاألي مددة الورددعية،
الم،رفرة عهيها من هارجها ،ايمدا هدو «االسدتعمار» الد

ىدان أفل مدا فعهد

حين ححكم فدي دار المسدهمين ،هدو الرداء أحكدار الشدر عة اإلسدالمية ،فاحدالل
قوايينددد فمناهجددد محههدددا ،ىدددان ذلددد بدددرفامر فوقيدددة مدددن السدددهطة المسدددتعمرة
المهيمنة ،فلم كن بارا ة الشعوب فال باهتيارها.
فهؤالء الحكار فرثوا ه س األفران العو مدن المسدتعمر ،بعدد االسدتقالل،
فىان مقتضس االستقالل :أن تحررفا من آثار االستعمار التشر عية فالثقافيدة،
ىمددا ححددررفا مددن ربقتد العسددكر ة فالسياسددية ،فلكددنهم  -لألسددف  -أقددرفا هد س
األفران المنافيدة لعقيددة األمدة ،بدل بارىوهدا ،فربمدا فسدع بعضدهم فدي ابدرة
االيحدددرا  ،أىثدددر ممدددا صدددنع االسدددتعمار ،فجدددار عهدددس قضدددا ا «األحدددوال
الشخصددددية» فشددددؤفن األسددددرة ،التددددي ىددددان االسددددتعمار حرىهددددا لهشددددعوب،
لخصوصيتها الشد دة ،فاحصالها بد ن الناه ،فهو تهم الحضار ة.
لو ىان هنام قضداء عدا ل مثدل أمامد هدؤالء الحكدار ،لتحداىمهم شدعوبهم،
لكان أفل حهمة حوج اليهم :أيهم هايوا شر عة األمدة ،فعطهوهدا عمددصا ،فمشدوا
في رىداب المسدتعمر ،الد ن زعمدوا و صمدا أيهدم حداربوس فعدار فس ،فهدم اليدور
سيرفن في ي،س هط  ،ففف منهج ال

رسم .

ىثيرا مدن الحكدار اليدور ىدان نبردي أن كويدوا فدي ق،دص االحهدار ،أليهدم
ان ص
أحهددوا مددا حددرر هللا ،فحرمددوا مددا أحددل هللا ،فأسددقطوا مددا فددر

هللا ،فشددرعوا

لهناه ما لم رذن ب هللا .فلكن الواقع المشهو هو العكس :أن ساى الددعاة الدس
هللا فالس شرع فمنهج الس السدجون فالمعدتقالل ،بمحاىمدال عسدكر ة يدر
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ص
أصال عند الهزفر.
مقيدة برصول القضاء الطبيعي فحقاليدس ،أف برير محاىمال
ىم رأ نا اآل ال القرآيية ،فاألحا د النبو دة ،فاآلثدار الصدحابية ،فالقواعدد
ال،قهية ،حو ف  -بالباعل  -رد هؤالء الدعاة الصدا قين ،الد ن سدي بهدم الدس
المعددتقالل ،فقدد

بهددم فددي جحدديم السددجون ،فصددبن عهدديهم ألددوان العدد اب

فالتنكيددل ،فسددهطن عهدديهم الكددالب لتددنه

مددن لحمهددم ،فالسددياع لتشددرب مددن

مددابهم ،فاآلالل الجهنميددة لتسددح مددن ع ددامهم ،فال جددرر لهددم اال أن قددالوا:
ربنددا هللا ،فمرجعنددا اإلسددالر ،ف سددتوريا القددرآن ،فقابددديا محمددد عهي د الصددالة
فالسالر.
احهمددوا هددؤالء الدددعاة بددريهم عصددوا «أفلددي األمددر» مددنهم ،فمددا عثددوا أفلددي
األمر ،فايما يصحوا لهم ،ىما أمرهم هللا فرسدول  ،ف عدوهم الدس ححكديم شدرن
هللا ال الس شيء آهر .فهللا حعالس قولَٰ { :يَاأَيُّ َها ٱلَ ِذينَ َءا َمنُ اىوا أ َ ِليعُىوا َ
ٱّللَ َوأ َ ِليعُىوا
ش ء فَ ُردُّوهُ ِإلَىى ٱ َّللِ َوٱلرَ سُىو ِ ِإن ُكنىتُم
ٱلرَ سُو َ َوأُو ِل ٱلَم ِر ِمن ُك َلم فَ ِإن ت َ َٰنَ َزعتُم فِ َ
تُن ِمنُىونَ بِى َ
ىٱّللِ َوٱليَىىو ِ ٱلا ِخى ِىر} [النسدداء .]59 :فكددان الواجددف عنددد التنددازن مددع أفلددي

األمر في شيء هو ر س الس هللا فرسول  ،فالر الدس هللا عندي :الدر الدس ىتابد
فقرآي  ،فالر الدس الرسدول ،عندي :الدر الدس سدنت فمنهجد  ،فلكدنهم رفضدوا
االستجابة الس أمر هللا ،فلم ر فا األمر الس أهوابهم فمد اهبهم المسدتور ة مدن
الررب فالشرى.
فأ رب من ذل  :احهار هؤالء الدعاة بريهم حاربون هللا فرسول ف سعون
في األر

فسا صا ،فاستشهدفا في ذل با ة سورة المابدة التي يزلن في شرن

بعا المرحد ن ىما رى بعا السهف ،أف في قطان الطر
األر

الم،سد ن في

 ،ىما رى جمهور ال،قهاء ،فهي قول حعالس{ :إِنَ َما َج َٰ َاز ُؤا ٱلَ ِذينَ
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صلَب اُوا أَو تُقَ َ
سادسا أَن يُقَتَلُ اوا أَو يُ َ
ا َف َ
طَ
ٱّلل َو َرسُولَهۥُ َويَس َعونَ فِ ٱلَر ِ
يُ َح ِاربُونَ َ َ
ا َٰذَ ِل َ لَهُم ِخزي فِ ٱلدُّنيَ َلا َولَهُم فِ
ِيهم َوأَر ُجلُهُم ِمن ِخ َٰلَ أَو يُنفَوا ِمنَ ٱلَر ِ
أَيد ِ
علَي ِه َلم فَٱعلَ ُم اوا أَ َن َ
عذَا ع َِظيم  33إِ َّل ٱلَ ِذينَ تَابُوا ِمن قَب ِل أَن تَقد ُِروا َ
ٱلا ِخ َر ِة َ
ٱّللَ
َ
رَحيم} [المابدة.]34 ،33 :
ُفُور ِ

ان مما ند ل الجبين ،فحد هف عهيد الدن،س حسدرال ،فحنقطدع لد القهدوب
زفرال :أن يجد هؤالء الحكار ال ن هبسون لبوه الوعنيدة ،أف زهدون بدر اء
القومية ،ن ،فن  -حرفيصا  -مدا أفصدس بد أعدداء األمدة ،فأعدداء نهدا فحقددمها
ففحدددحها :مددن رددرب الدددعوة اإلسددالمية ،فالصددحوة اإلسددالمية ،فالحرىددة
اإلسالمية ،فا قا سيرها ،أف  -عهس األقل  -حعو

حقددمها في،وذهدا فهيمنتهدا

صا الشباب المثقف في الجامعال فالمعاهد.
عهس الجماهير ،فهصو ص
ه ا مع أن هد ا الشدباب المسدهم المدؤمن بربد  ،المعتدز بد ند  ،المتدرهي عهدس
عقيدح د  ،الحددر ص عهددس المسدده الطدداهر الن يددف ،فددي قول د ففعه د  ،فمرىه د
فمشرب  ،فمدههد فمخرجد  ،فمعامهتد مدع ي،سد فمدع ربد  ،فمدع أههد  ،فمدع
مجتمع  ،فمع الناه أجمعين  ...ه ا الشباب هدو ثدرفة عابهدة لوعند  ،فرصديد
هابل ال قدر قدرس في المعرىة الوعنية فالقومية مع األعدداء ،ىمدا أيد عنصدر
أساسي فهار في البناء فالتقددر فالتنميدة .فهدو العنصدر المدرمون الد
عهس أعداء األمة اهتراق عن عر

صدعف

الخمر أف المخددرال أف النسداء ،فقدد ى،داس

هللا بحالل عن حرام  ،فبطاعت عن معصيت  ،فب،ضه عمن سواس.
فلقد ىنا يع ر هدؤالء الحكدار أ دار الن،دوذ االسدتعمار  ،الد
في أفعاينا فمقددراحها حصدر

ىدان تصدر

القديم فدي القاصدر ،أحيايصدا مباشدرة فبصدراحة،

فأحيايصا أىثر من فراء ستار ،فيقول :ان هدؤالء القدا ة فالزعمداء لديس لهدم فدي
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الواقع من األمر شيء فأيهدم دؤمرفن فيطيعدون ،ف نددعون فيهبدون ،ف عتقددفن
أن اشارة المستعمر أمر فر بت حكم ،فهما فلس االسدتعمار فهدر مدن اريدا
استبشددريا هيد صدرا ،فقهنددا قددد ايزاحددن الرمددة ،فححددررل أعناقنددا مددن األ ددالل،
أحدرارا فدي بال يدا ،ي،عدل مدا
فأ د نا من القيدو  ،فأرجهندا مدن السالسدل ،فبقيندا
ص
يشاء ،فيحكم ما ير د.
فلكنددا  -فا أسدد،اس!  -فجددديا فددي ىثيددر مددن األحيددان فاألحددوال أن المسددتعمر
شدرا مدن بعدا مدن فرثد مدن «الحكدار
ىان أهف فعرة ،فأقل جدرأة ،فأهدون ص
الوعنيين» ال ن رىبوا هر اإلسالر حتس ارحقوا سنار السهطة ،فحسهموا زمدار
الحكم ،فاذا بهدم تنكدرفن لإلسدالر ،ف نقهبدون عهدس شدر عت  ،ف ،قدون فدي فجد
عوحددد  ،ف عهندددون الحدددرب الضدددرفه عهدددس عاحددد  ،ف تخددد فن «العهماييدددة
ثدددارا لهدددم ،فمرجعيدددة لت،كيدددرهم فحشدددر عهم فحعهددديمهم
الرربيدددة»
شدددعارا ف ص
ص
فسدددهوىهم ،فح،ضدددهوا عهدددس الدددد ن فحصدددورس فدددي المسدددجد ،ففدددي االحت،دددال
بالمناسددبال الد نيددة ،التددي قددد حضددرفيها بري،سددهم أف بمندددفبيهم ،فربمددا ىايددن
أفواههم ال حزال حشم منها رابحة الخمر.
استوى في ذل الحكار المسهمون أف ال ن نتسبون الس اإلسالر في بال
العرب ،ففي بال العجم ،من المحين الها

الس المحين األعهسي ،من

جاىرحا الس مور تاييا .ىههم  -بعد استقاللهم فححررهم من االستعمار الرربي
 سارفا في رىاب ه ا االستعمار ،فمشوا في هط  ،فيهجوا يهج  ،في ،فاهطط  ،فجعهوا فالءهم لالستعمار فأهه  ،فلم جعهوا فالءهم هلل فلرسول
فله ن آمنوا ،عهس عر قة المنافقين ال ن فص،هم هللا حعالس في ىتاب فقال:
ون
{بَش ِِر ٱل ُم َٰنَ ِف ِقينَ بِأ َ َن لَهُم َ
عذَابسا أَ ِلي سما  138ٱلَ ِذينَ يَت َ ِخذُونَ ٱل َٰ َك ِف ِرينَ أَو ِل َيا ا َء ِمن دُ ِ
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ٱل ُمن ِمنِينَ أَيَبتَغُونَ ِعندَ ُه ُم ٱل ِع َزةَ فَ ِإ َن ٱل ِع َزةَ ِ َّللِ َج ِميعا} [النساء.]139 ،138 :
فقال حعالس في ي،س السورةَٰ { :يَاأَيُّ َها ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا َّل تَت َ ِخذُوا ٱل َٰ َك ِف ِرينَ أَو ِليَا ا َء
علَي ُكم سُل َٰ َطنا ُّم ِبينسا ِ 144إ َن ٱل ُم َٰنَ ِف ِقينَ ِف
ّلل َ
ون ٱل ُمن ِم ِنينَ أَت ُ ِريدُونَ أَن تَج َعلُوا ِ َ ِ
ِمن دُ ِ
يرا} [النساء.]145 ،144 :
ٱلدَر ِك ٱلَسفَ ِل ِمنَ ٱلنَ ِار َولَن تَ ِجدَ لَهُم نَ ِص س

ف بين هللا عز فجل جهة الوالء التي جف أن تج اليها ال،ر المؤمن،
فالجماعة المؤمنة ،فقالِ { :إنَ َما َو ِليُّ ُك ُم َ
ٱّللُ َو َرسُولُهۥُ َوٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا ٱلَ ِذينَ يُ ِقي ُمونَ
صلَ َٰوةَ َويُنتُونَ َ
ٱل َ
ٱّلل َو َرسُولَ ۥهُ َوٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا
ٱلزك ََٰوةَ َو ُهم َٰ َر ِكعُونَ َ 55و َمن يَت َ َو َ َ َ
ٱّلل ُه ُم ٱل َٰ َغ ِلبُونَ } [المابدة.]56 ،55 :
فَ ِإ َن ِحز َ َ ِ

فاسددددتوى فددددي الموقددددف مددددن اإلسددددالر :الحكددددار اليمينيددددون الهيبراليددددون
الد مقراعيون  -ىما سمويهم  -فالحكار اليسار ين الثور ون االشتراىيون.
فقدد حكددم الهيبراليدون اليمينيددون بعددد اسدتقالل أفعددايهم ،فلدم ولددوا اإلسددالر،
فاصطدموا بدعاح  ،فساقوهم الس المعتقالل فالسجون.
ثددم سددقن هددؤالء ففرثهددم االشددتراىيون الثور ددون اليسددار ون ،فكددايوا شد صدرا
منهم عهس اإلسالر ف عاح فجماعاح  ،ىايوا أقل رحمدة ،فأشدد يقمدة ،فأردرى
دارا
هجمددة ،ىايددن رددرباحهم أقسددس فأشددد ا جا ص
عددا ،فأىثددر فحشددية ،فأحددد أ ،د ص
فأييابصا!
ىايدن ردحا اهم أىثددر عدد صا ،فحنكديالحهم أفسددع مسداحة ،فحنكدرهم لإلسددالر
أىثددر صددراحة ،بددل أبه د فقاحددة ،سددالن مدداء أ ددزر ،فأزهقددن أرفام أىث در،
فىددان أسددهوبهم أشددره فأحقددر ،حتددس شددوفا الجهددو  ،فسددحقوا الع ددار ،فأىهددن
سياعهم الهحور ،فشربن الدماء ،حتس النساء ال،ضهيال عهقن من أرجههدن فدي
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«زيددداز ن» العددد اب ،فحتدددس اسدددتخدمن األسددداليف الدددال أهالقيدددة فدددي التنكيدددل
فالتع ف ،مما خجل المرء أن بوم ب أف ىرس صراحة لهناه.
فهنام من هرفا صرعس ححن أحون الع اب المكثف المستمر ،فلقوا ربهدم
شهداء ،ف فنوا في الصحار القر بة ،بال سل فال حك،ين فال صالة!
ففي بعا البال العربية أه ل منال  -بدل آال

 -مدن األحدرار الشدرفاء،

فاقتا فا الس سجون ال عهم عنهم شيء ،فال زفرهم أحد ،فأفر عن بعضدهم
بعد بضعة عشر عا صما ،فقد شدوس فحطدم بددييصا في،سديصا ،فعدا ههقصدا آهدر ،فبقدي
آهددرفن ال عددر عددنهم أههددوهم شددينصا :أفددي األحيدداء هددم أر فددي األمددوال؟ فلددو
عهموا أيهم مداحوا لقدالوا :ايدا هلل فايدا اليد راجعدون ،فسدرلوا هللا أن درجرهم فدي
هيرا .فلكن هد س الحالدة التدي هدي «ال حدي فيرجدس،
مصيبتهم فأن خه،هم فيها ص
فال مين فينسس» فهي أشد فأيكس من المول قطعصا.
فمن الماسي التي ح ىر هنا أن بعا الدبال ىدان حكمهدا المهدوم ،فتحولدن
أي متهددا مددن المهكيددة الددس الجمهور ددة ،ف ددن الندداه بهد س الجمهور ددال الجيدددة
هيرا ،فحصورفا في بدا ة األمر أن الخير سيجر فدي رىابهدا ،فأيهدا سدتطعم
ص
الندداه مددن جدددون ،فسددتؤمنهم مدددن هددو  ،فأيهدددم سدديرىهون فدددي ههددا المدددن
فالسددهوى أف السددمن فالعسددل ،فأيهددم سددينعمون بالحر ددة فالمسددافاة فالكرامددة،
ددرا عهدددس الشدددعوب مدددن
فحقدددوى اإليسدددان ،فددداذا هددد س الجمهور دددال ىايدددن شد ص
المهكيددال ،لددم د ى الندداه فددي عهو هددا اال لبدداه الجددون فالخددو  ،فردداعن
حر ة اإليسان ،فهايدن ىرامدة اإليسدان ،فأمسدن شدعوب ىامهدة رهيندة بدارا ة
شخص فاحد ،قده الجميع اسدم  ،ف سدبحون بحمددس ،ف نحندون لد  ،ف ن،د فن
أمرس ،بل اشارح  .ال سرل عما ،عل ،فال حاسف عهس مدا عمدل ،فال قدول لد
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أحد :لم؟ به أن قول :ال!
فىددان مددن مزا ددا «الجمهور ددال» أن رلسدداءها بقددون فتددرة أف فتددرحين ثددم
تريرفن ،فلكن الرلسداء فدي أفعايندا ال تريدرفن ،فالددييا حتريدر مدن حدولهم،
فهددم م،رفرددون عهددس شددعوبهم ر ددم أيوفهددا .فان ىددايوا صددو ون ذل د فددي
صددورة مطالبددال جماهير ددة حطددالبهم بالبقدداء فاالسددتمرار ،فحؤىددد ذل د يتددابإ
االست،تاءال التي حصهون فيها عهس  %99.99من األصوال.
فأعجف من ذل  :أن هؤالء الرلساء ال ن ابتهين بهم األمة ،قد حولدوا هد س
الجمهور ال الس مهكية فراثية بال،عل ،فعهس مدرأى فمسدمع ،فكدل ربديس عدد
ابن ليكون فلي عهددس ،ففارث مهكد مدن بعددس ،فدابن الدوز عدوار ،فمدن شداب
أبدداس فمددا هددم .فهك د ا عددا ل ىسددرف ة أف قيصددر ة ،لهددا مددن القيصددر جبرفح د
فسرف  ،فليس لها من جالل فشرف  ،ىما قال شوقي رحم هللا .
فبال الناه ترحمدون عهدس أ دار المهدوم ،فعهدو المهكيدة ،ف نشددفن قدول
الشاعر:
ر يىىىىىىو بكيىىىىىىت منىىىىىىهن فلمىىىىىىا صىىىرِ فىىى ُيىىىره بكيىىىت عليىىىه

حتس ىتف بعدا أسداح ة العهدور االجتماعيدة فالسياسدية ،قتدرم عهدس الدبال
العربية ،أن حستبدل باألي مة الجمهور ة الحالية :المهكية الدسدتور ة ،فقدد فجدد
داال ،فهيددر مد ص
أيهددا أحسددن حد ص
داال ،مددن هد س الجمهور ددال الحد ثددة ،ذال المخالددف
فاأليياب ،التي حعهن «الد مقراعية» فحماره «الدىتاحور ة».
فلقد ىان مما خ،ف سطوة الوراثة في الن ار المهكدي الدسدتور  :أن المهد
في د مه د فال حكددم ،بخددال هددؤالء «المهددوم الجمهددور ين» فددايهم مهكددون
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ف حكمون ،ف ورثون المه فالحكم ل ر احهم!!
فقدد قدال بعدا رلسداء الجمهور دال :ان الد مقراعيدة قدد حكدون لهدا أييدداب
أحددد مددن أييدداب الدىتاحور ددة .فقددد اسددتطان بهد س األييدداب أن ،تددره هصددوم ،
فححن عهم الد مقراعية!
فاألعجف من ىل ما ذىر :أن حجد بعا الكتداب فالصدح،يين فاإلعالميدين
قددد بدداعوا أي،سددهم بددثمن بخددس  -فربمددا بددال ثمددن  -له د س األي مددة المتسددهطة،
بررفن لها سهوىها ،ف دافعون عن ايحرافاحهم فححر ،احها ،ف بارىون لهدا ىدل
احجاهاحهدددا ،صددددقويها اذا ا معدددن ،ف ن مدددون قصدددابد اإلعدددراء ،أف ددددبمجون
مقاالل الثناء ،فهؤالء شر عهس األمة من الحكار الجابر ن فالمستبد ن.

***
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()5
عبيد ال،كر الرربي
المراد بالفكر الغرب ومقوماته.
ماذا نعن بعبيد الفكر الغرب .
المشترك بين عبيد اليمين وعبيد اليسار.
أخطر ما صن اّلستعمار.
نماذج وأمثل  :المكشوفون والمقنعون.
المحرفون للكلم عن مواضعه.
م الغالب المنتصر.
موقفنا من عبيد الفكر الغرب .
عبيد المه شبه معذورين.

***
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عبيد ال،كر الرربي
العدف الخامس لهحل اإلسدالمي ،فال،كدر اإلسدالمي ،فالعمدل اإلسدالمي ،هدم
جماعة «العهماييين» ال ن أسميتهم «عبيد ال،كر الرربي» ،فان ىدايوا مدن بندي
جهدحنا ،ف تكهمون بهساينا العربي:
العددددافال السدددابقة  -مدددن االسدددتعمار فالصدددهيويية فالشددديوعية  -عددددافال
هارجية ،فان ىدان لهدا حدرثير ال جحدد فدي حياحندا الداههيدة ،بوسدابل شدتس ،أمدا
ه ا العدف ،فالعددف السداب «الحكدار المندافقون» فهدو عددف مدن اههندا مباشدرة،
أثرا.
هطرا ،فاألعم
فه ا هو األشد
ص
ص
فيعني بال،كر الرربي :ال،كر الن ر ال

سو الردرب الحدد

فدي أفربدا

سا عهس المالح ة فالتجربدة
فأمر كا .فلسنا يعني ب «ال،كر العهمي» القابم أسا ص
فال عبرل عن العهدور الطبيعيدة فالر اردية ،التدي ح،دوى فيهدا الردرب ح،وقصدا
مهحو صا .ايما يعني ب ال،كر ال،هس،ي الد حدد ي درة النداه هندام الدس الدد ن
فالحيدداة ،فالددس الكددون فاإليسددان .فهددو شددمل ال،هسدد،ة المتافيز قيددة «مددا فراء
ددارا ،فال،هسددد،ة األهالقيدددة بشدددتس مدارسدددها ،فال،هسددد،ة
الطبيعدددة» اثباحصدددا أف أيكد ص
االجتماعيددة بمختهددف مد اهبها فحياراحهددا ففرفعهددا .فقددد عبددرل عددن هد ا العهددم
ال،هس،ة بشتس مدارسها ،فالن ر ال األهالقية ،فالعهور االجتماعية ،فالمد اهف
األ بية.
فسواء ىان ه ا ال،كر براليصدا أر اشدتراىيصا ،فرأسدماليصا أر شديوعيصا ،فهدو فكدر
ربددي فاحددد فددي األسدداه فاألصددول ،فالسددمال فالخصددابص ،فان اهته،ددن
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صورس ففرفع  ،فحميز بعضها عن بعا.
أمدددا «ال،كدددر العهمدددي» القدددابم عهدددس المدددنهإ االسدددتقرابي أف التجر بدددي ،فدددال
اعترا

لنا عهي  ،بل الواقع أن أصه مقتبس من الحضارة العربية اإلسدالمية

التددي ارحكددزل عهي د  ،فح،وقددن فددي اسددتخدام فددي شددتس المجدداالل ،فاعتبددرس
العهمدداء المسددهمون منه صجددا قرآييصددا ،فقددد شددهد المنصدد،ون مددن عهمدداء الرددرب،
فمؤرهددو العهددم فالحضددارة فدديهم برصددالة المسددهمين فددي ذل د  ،فأه د الرددربيين
عنهم ،ىما في ىتابال «بر ،ولن» ف«جور سدارحون» ف«جوسدتا

لوبدون»

ف يرهم من الشهو العدفل( )102ىما يقد عهمداء المسدهمين  -أمثدال ابدن حيميدة -
المددنهإ أف المنط د الصددور األرسددطي ،قبددل أن نتقدددس الرربيددون المحدددثون
بعدة قرفن.
سمال ال،كر الرربي فهصابص ِّ :
ه ا ال،كر الرربي الن ر فكر ها

ل سماح فهصابص التي ن،در بهدا

عن فكر الشرى عامة ،فالشرى العربدي فاإلسدالمي هاصدة ،فهدي هصدابص
عميقة الج فر ،الزمتد مند يشدرح فدال بدال اإل ر د  ،فايتقالد الدس الرفمدان،
حتددس ايتقددل الددس أفربددا المعاصددرة ،فمددن فرابهددا أمر كددا ،فأثددرل في د عوامددل
حار خية هالل صراعال القرفن ،حرىن «بصماحها» عهي الس اليور.
 -1الغبش ف معرف اللوهي :
أفل سددمال ال،كددر الرربددي :ددب

رل ت د لحقيقددة األلوهيددة ،فهيسددن رل ددة

صددافية حقدددر هللا ح د قدددرس ،فايمددا هددي رل ددة ابمددة مضددطربة ،ححددين بهددا
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( )102اي در رسددالتنا« :الددد ن فددي عصددر العهددم» مددن رسددابل «حرشدديد الصددحوة اإلسددالمية»،
يشر مكتبة فهبة.
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األفهار فالجهاالل ،بل الح أن الررب  -ىمدا

هدر مدن حار خد  -لدم عدر

هللا جد مل شددري معرفدة صددحيحة ،فلددم هتدد الددس اإل مددان الصدحيح بخددال الكددون
فمدددبرس ،فلددم عددر حقيقددة األلوهيددة الكامهددة العالمددة القددا رة المر دددة البددارة
الرحيمددة .فذل د ألي د لددم عددر النبددوة الها ددة ،فالددوحي المعصددور ،معرفددة
مباشدرة ،فيمددا عهمندا مددن حار خد  .فمدن ث ْد َم سدار فددي الطر د فحددس باحثصددا عددن
«العهدددة األفلدددس» أف «المحدددرم األفل» أف «فاجدددف الوجدددو » فتعثدددر فحخدددبن
ف هبن عهي األفهار فاألهواء.
حتدس ال،السد،ة الد ن سدميهم حددار ع ال،هسد،ة «اإللهيدين» أ الد ن اعترفددوا
باأللوهية في الجمهة ،مثل العمالقة الكبار :سدقراع فأفالعدون فأرسدطو ،الد ن
حصورا صحي صحا ،بل ىدان
رفضوا اإليكار فاإللحا  ،لم كن حصورهم لأللوهية
ص
قاصرا مضطربصا مشوبصا بكثير من األفهار فالتخهيطال.
حصورا
ص
ص
لنره ص
مثال «ال » أرسطو «المعهم األفل»( )103لدى اإل ر  ،لندرى أ الد
هو؟ أهو اإلل ال

يعرف يحن ،هال ىل شيء ،فرازى ىل حي ،فمددبر ىدل

أمر ،العالم بما ىان فما هو ىابن فمدا سديكون ،ال،عدال لمدا ر دد ،فالقدا ر عهدس
ىل شيء؟ أر هو الس آهر ير ه ا اإلل ال

يعرف ؟

لنستمع في ذل الس أحد مؤرهي ال،هس،ة المعاصر ن ...
قول «فل وراين» في «مباهإ ال،هس،ة»:
« تصددور أرسددطو «هللا» بوصدد ،رف صحددا حعددي ذاحهددا ،فه د س هددي األهددرى
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( )103هك ا أعهقن عهي المدرسة ال،هس،ية المشابية فدي الحضدارة اإلسدالمية :ال،دارابي فابدن
سينا فمن فافقهما.
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رفم امضة ه،ية ،فذل ألن ال «أرسدطو» ال قدور أبددصا بدر عمدل ،فهيسدن
ل د ر ابددف فال ارا ة فال ددر

 ،ففاعهيت د يقيددة هالصددة ،الددس حددد حجعه د ال

،عددل أب ددصا ،فهددو ىامددل ىمد ص
داال مطهقصددا ،ل د ل لدديس بمقدددفرس أن ر ددف فددي أ
شدديء ،فل د ل ال عمددل أ شدديء! فف ي،ت د الوحيدددة هددي الترمددل فددي جددوهر
األشياء ،في صرا ألي هو بال ال جدوهر جميدع األشدياء ،فشدكل جميدع األشدياء،
ل ل فان عمه الوحيد هو الترمل في ذاح  .ا إلل أرسدطو مدن الد مسدكين! ايد
مه  ،ال حل فال ربن ،فالمه

مه فلكن ال حكم!

فال رف أن حف اإليجهيز «أرسطو» فاله هو  -بوروم  -صدورة عبد
األصل من مهكهم ،أف أن مه هؤالء هو يسخة عن ال أرسطو بال ال»(.)104
فاذا ىان ال أرسطو مسكينصا ،ألي ال ستطيع أن حل فال ربن فدي الكدون،
فال ترمدددل اال فدددي ذاحددد فرشدددد منددد مسدددكنة الددد أفهدددوعين  -الددد

حنسدددف اليددد

األفالعويية الحد ثة  -فاي ال ترمل في شيء ،حتس في ذاح ي،سها!!(.)105
 -2النزع المادي :
فمددن سددمال ال،كددر الرربددي :الما ددة ،فيعنددي بهددا حه د النزعددة التددي حددؤمن
بالما ة فحدها ،فح،سر بها الكون فالمعرفدة فالسدهوم ،فحنكدر الريبيدال ،فىدل
ما فراء الحس ،فهي ال حؤمن بال هال له ا الكون ،فال برسل ل ندزل عهديهم
الدوحي ،فال بدرفم هالدددة لهد ا اإليسددان ،فال بحيداة أهدرى بعددد هد س الدددييا .فال
بعددالم يبددي يددر ه د ا العددالم المن ددور ،فال بقدديم مثاليددة فددوى المنددافع فاله د ال
الحاررة ،ألن ىل ه س األشياء ال شهد لهدا الحدس ،فال حهدد اليهدا المالح دة
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(« )104مباهإ ال،هس،ة» (  )162 ،161من الترجمة العربية.
( )105اي ر« :هللا» لألستاذ عباه محمو العقا .
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فالتجربة.
ال،كر الرربدي مدا  ،حتقدر الرفحيدال  ...حسدي ،ال ح،دل بالمعنو دال ...
فاقعي ،ال ؤمن بالمثاليال.
فأف أن أيب أينا يحكم هنا عهس الرالف فالسابد ،فال حدتإ عهيندا محدتإ بدرن
فددي الرددرب رفحيددين فأهالقيددين فمثدداليين ،في د أمثددال جيمددي ىددارحر الددربيس
األمر كدي الد

قدال :ايد فلدد فال ة مسديحية جد ددة .فيهدا المسديحية األصددولية

المواليدة لهيهدو  ،المسدايدة إلسدرابيل ،ان العبددرة باأل هدف ،فالندا ر ال حكدم لد ،
فاألىثر ل حكم الكل ،ىما هو معهور.
فقد هبن ه س النزعدة الما دة عهدس الحيداة الرربيدة المعاصدرة ،سدواء منهدا
الجايدددف الن دددر أر الجايدددف العمهدددي ،حتدددس أصدددبح معرففصدددا لددددى الدارسدددين
المتعمقين أن اية الررب الحقيقية اليور هي «الما ة».
فربمددا أيكددر هدد س الحقيقيددة أف اسددترربها ال د ن ن ددرفن الددس األمددور مددن
السددطح فال روصددون الددس األعمدداى .اذ المعددرف لددد هم :أن أمددم الرددرب فددي
مجموعهددا حددد ن بالمسدديحية ،ف ددنص ىثيددر مددن سدداحيرها عهددس ذلد  ،بددل عهددس
م هبها من ىاثوليكية أف برفحسدتايتية ،ففريسدا حعتبدر ي،سدها حاميدة الكثهكدة فدي
العالم ،فايجهترا ىاين حعد ي،سها حامية البرفحستايتية .فقد فرثها فدي ذلد اآلن
الوال ال المتحدة األمر كية.
ففددي ألماييددا ففريسددا فا طاليددا فبهجيكددا أحددزاب مسدديحية ىاثوليكيددة ىبيددرة،
حولس بعضها الحكدم أىثدر مدن مدرة ،فحدزب المحداف ين البر طدايي جعدل مدن
أهداف اقامدة حضدارة مسديحية  ...فكيدف سدوغ لندا  -بعدد هد ا  -أن يشدك فدي
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أ مان الررب بالد ن فحمسك ب ؟
فلكن نبري أال حخدعنا الصور عدن الحقداب  ،فال القشدور عدن الهبداب ،فال
األسماء عن المسميال.
فالمسيحية عند هؤالء «شعار» رحبطون ب  ،ف«صهيف» تجمعدون حولد ،
فيزهة الس «الكنيسة» في أ ار اآلحا  ،فليسن «قي صما» ؤمنون بهدا ،ف«عقابدد»
خضددعون لهددا ،ف كي،ددون حيدداحهم ففقصددا لهددا ،فيحددن يتحدددث عبعصددا عددن الرالبيددة
الع مددس ،ال عددن أفددرا عدددفن شددواذ بالقيدداه الددس مجددتمعهم ،فهددم فددي قددومهم
ىحهقة في فالة.
فالرربي الحد

اذا ىش،ن عن جوهرس الحقيقي فجدل ايسايصا ال عدر

اال

الما ة نصا ،فالن،عية م هبصا.
فينقل هنا ىهمة رجل أفربي باح متعم هدو «ليربولدد فدا س» النمسداف
ال د

اهتدددى الددس اإلسددالر فحسددمس باسددم «محمددد أسددد» فددي ىتاب د المعددرف

«اإلسالر عهس م،ترى الطرى» قول:
«ان األفربي الحد

 -بمدا نطدو عهيد مدن جحدو مهمدل لوجدو الدن،س

عهس أيها حقيقة عمهية  -لم بد لهدد

الحيداة عنددس أهميدة عمهيدة مدا .لقدد حدرم

الترمل المطه فاالعتبار في الحياة فراءس هر صا».
«ان االحجاس الد ني مبندي اب صمدا عهدس االعتقدا بدرن هندام قايويصدا أ بيصدا مطهقصدا
ص
شامال ،فأينا  -يحن البشر  -مجبرفن عهس أن يخضع أي،سنا لمقتضياح  ،فلكدن
المدييدددة الرربيدددة الحد ثدددة ال حقدددر لخضدددون مدددا ،اال لمقتضددديال اقتصدددا ة أف
اجتماعيدددة أف قوميدددة .ان معبو هدددا الحقيقدددي لددديس مدددن يدددون رفحدددايي ،فلكنددد
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الرفاهية»(!)106
ثدددم حهدددل الكاحدددف مناهضدددة المدييدددة األفربيدددة لهدددد ن ،فأعدددا س الدددس سدددببين
أساسيين:
أولهما :فراثة أفربا لهمديية الرفمايية ،مع احجاهها الما

التار فيمدا تعهد

بالحياة اإليسايية ،فقيمتها ال احية.
والثان  :ثورة الطبيعة اإليسايية عهس احتقار النصرايية لهدييا ،فعهدس ىبدن
الر بال الطبيعية فالجهو المشرفعية في اإليسان(.)107
فقددد حهددل الحضددارة الرفماييددة  -التددي هددي أر الحضددارة الرربيددة  -ححهد ص
ديال
قيقصا ،نبري لنا أن يسجه  ،فأن يعي فعيصا جيدصا .قال:
«ان الرفمداييين فدي الحقيقدة لدم عرفددوا الدد ن ،فان آلهدتهم التقهيد دة لدم حكددن
سدكن عدن فجو هدا
سوى محاىاة شاحبة لهخرافال اليويايية .لقد ىايدن أشدبا صحا ن
ح،ا صدا لهعدر االجتمداعي ،فلدم كدن سددمح لهدا قدن بالتددهل فدي أمدور الحيدداة
الحقيقية ،بل ىدان عهيهدا أن حنطد بدالرجز عهدس ألسدنة عرافيهدا اذا سدنهن عدن
مثل ذل  ،فلكن لم كن نت ر منها أن حمنح البشر شرابع ههقية».
«حه ىاين التربية التي يمن فيها المديية الرربية الحد ثة ،فلقد عمهدن فيهدا
بدال شد مددؤثرال أهددرى ىثيددرة فددي أثنداء حطورهددا ،ثددم ايهددا بطبيعددة الحددال قددد
حورل فبدلن في ذل اإلرث الثقافي الد

فرثتد عدن رفميدة ،فدي أىثدر مدن

ياحية فاحدة ،فلكن الحقيقة الباقية :أن ىل ما هدو اليدور حقيقدي فدي االستشدراى
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(« )106اإلسالر عهس م،ترى الطرى» (
(« )107اإليسان عهس م،ترى الطرى» (

 )30حرجمة الدىتور عمر فرفا ،الطبعة الثايية.
 )40حرجمة الدىتور عمر فرفا ،الطبعة الثايية.
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الرربي لهحياة فاألهالى رجع الس المديية الرفمايية».
«فىما أن الجو ال،كر فاالجتماعي في رفمية القد مة ىان ي،عيصا بحتصدا ،فال
نيصددا  -ال عهددس االفتددرا

بددل عهددس الحقيقددة  -فك د ل هددو الجددو فددي الرددرب

الحد ».
«ان المدييددة الرربيددة ال حجحددد هللا ألبتددة  -أ جحددو صا فددي قددوة فصددراحة -
ص
مجاال فال فابدة «هلل» في ي امها ال،كر الحالي».
فلكنها ال حرى
«فهك ا ميل األفربي الحد

الس أن نسف األهميدة العمهيدة فقدن الدس حهد

األفكددار التددي حقددع فددي يطدداى العهددور التجر بيددة ،أف حهد التددي نت ددر منهددا عهددس
األقددل أن حددؤثر فددي صددالل اإليسددان االجتماعيددة بطر قددة مهموسددة ،فبمددا أن
فجددو هللا ال قددع ححددن هد ا الوجد  ،فال ححددن ذام ،فددان العقددل األفربددي ميددل
بداءة الس اسقاع «هللا» من ابرة االعتبارال العمهية»(.)108
فلم نكر «ليوبولد فا س» أن في الردرب بعدا األفدرا المتدد نين ،اال أيهدم
ال ستطيعون أن ق،وا أمار الموجة الما ة العاحية ،أف ؤثرفا فدي حوجيد التيدار
ال،كر العار .قال:
«ال ر ددف أي د وجددد فددي الرددرب أفددرا عد دددفن شددعرفن ف ،كددرفن عهددس
أسددهوب نددي ،ف ب د لون جهددو القدداين حتددس وفقددوا بددين معتقددداحهم فبددين رفم
حضارحهم ،فلكن هؤالء شواذ فقن».
«ان األفربدددي الحدددد

 -سدددواء ىدددان موقراعيصدددا أر فاشددديصا ،رأسدددماليصا أر

م،كرا  -عر
بهش،يصا ،صايعصا أر
ص

نصا ا جابيصا فاحددصا .هدو التعبدد لهرقدي المدا ،

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )108اإلسالر عهس م،ترى الطرى» (

 )34فما بعدها.
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أ االعتقا برن ليس في الحياة هد

آهر سوى جعدل هد س الحيداة ي،سدها أ سدر

فر سر .»...
«ان هياىدددل هددد س الد ايدددة  -أ معابددددها فىنابسدددها  -ايمدددا هدددي المصدددايع
الع يم دة ،ف فر السددينما ،فالمختبددرال الكيماف ددة ،فباحددال الددرقص ،فأمدداىن
حوليددد الكهربدداء! فأمددا ىهنددة هد س الد ايددة فهددم الصدديارفة فالمهندسددون فىواىددف
السينما ،فقا ة الصناعال فأبطال الطيران! فان النتيجة التدي ال م،در منهدا فدي
ه س الحال :هي الكدم لبهوغ القوة فالمسدرة  -أ الهد ة  -فذلد

خهد جماعدال

ضددا حينمددا
متخاصددمة مدججددة بالسددالم ،فمصددممة عهددس أن ،ن دي بعضددها بع ص
حتصا ر مصالحها المتقابهة».
«أما عهدس الجايدف الثقدافي ،فنتيجدة ذلد ههد يدون بشدر حنحصدر فهسد،ت
األهالقيددة فددي مسددابل ال،ابدددة العمهيددة ،ف كددون أسددمس فددارى لد د بددين الخيددر
فالشر ،ايما هو التقدر الما

ال ير»(.)109

فليسن شها ة «ليوبولد فا س» عهس المدييدة الرربيدة هدي الشدها ة الوحيددة،
فهنام ىثيرفن يرس من أبناء الردرب المسديحيين شدهدفا بمدا شدهد ،فأىددفا مدا
قال ،فقد يقل لنا األستاذ أبو الحسن الندف فدي ىتابد القديم« :مداذا هسدر العدالم
بايحطاع المسهمين» عن األستاذ «جدو » اإليجهيدز قولد « :ان ي ر دة الحيداة
التي حسو ه ا العصر ،فححكم عهيد  :هدي الن ر دة فدي ىدل مسدرلة فشدرن ،مدن
ياحية المعدة فالجيف»(.)110
فقد أجدا الصدح،ي األمر كدي المشدهور «جدون جنتدر» حمثيدل هد س ال،هسد،ة
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في ىتاب «في اهل أفربا» بقول « :ان اإليجهيز ايما عبدفن بن ايجهتدرا سدتة
أ ار في األسبون ،ف توجهون في اليور السابع الس الكنيسة»(.)111
فىثيدرا جددصا ،عمدا
ىثيدرا،
فه س شها ال قد مدة ،فقدد سداء الوردع فحددهور
ص
ص
شهدس فشهد ب هؤالء النقا  ،فقد ذىرل اإلحصاءال الحد ثة أن  %5فقدن مدن
الرربيين هم ال ن د هبون الدس الكنيسدة أ دار اآلحدا  ،فان لدم كدن هد ا الد هاب
عني التد ن بالضرفرة.
 -3النزع العلماني :
فمن سمال ال،كر الرربي فهصابصد  :النزعدة العهماييدة  -فهدي مدن ثمدار
الخصيصتين السابقتين فلوازمهما  -فهي حهد النزعدة التدي ح،صدل بدين الدد ن
فالدفلة ،فبعبارة أهرى :بين الد ن فالحياة االجتماعية.
فالد ن في ي ر الرربي عالقة بين اإليسان فرب  ،محههدا ردميرس الد

بدين

جنبيد  ،فددان هددر عددن الضددمير ،فددال جددوز لد أن تجددافز جدددران المعبددد ،أف
الكنيسة ،فليس من شدري أن وجد الحيداة بالتشدر ع فاإللدزار ،ففدر

حعاليمد

فأحكام عهس المؤسسدال التدي ححكدم المجتمدع ،فحدد ر فتد مدن حعهديم فحربيدة
فثقافة فاعالر ،فا ارة ،فاقتصا  ،فسياسة فحشر ع.
فقددد آمددن الرددرب به د س ال،كددرة ،بعددد صددراع المر ددر مددع المؤسسددة الد نيددة
الممثهة في الكنيسة فرجالهدا فىهنتهدا ،الد ن زعمدوا أيهدم مثهدون فدي األر
ارا ة اإلل في السماء ،فأن رأ هم ن ،فعاعتهم عبا ة ،فمخال،هم شيطان.
فلألسددف ىددان رأ هددم ففكددرهم  -الدد
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( )111المصدر الساب .
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الخرافة ردد ال،كدر ،فالجهدل ردد العهدم ،فالجمدو ردد التحدرر ،فال هدم ردد
العدل ،فال الر رد النور.
أقامن الكنيسة «محاىم الت،تي » لمطار ة العهم ،فمحاىمة العقدل ،فمقافمدة
االبتكار ،فمحاربدة ىدل جد دد ،ففعهدن األفاعيدل  -التدي لدم عدر

التدار ع لهدا

ص
مثيال  -رد العهماء فالم،كر ن فالمخترعين ،فقتههم أحياء ،فحرقهم أمواحصا.
فهما مس الررب المسيحي ي،حة من الشرى اإلسالمي ،هف دافع عن ذاحد ،
ف ثور عهس جال  ،ف رفا الد ن الد

حرمد مدن الددييا ،فحدرر عهيد العهدم

فالت،كير ،ن الكنيسة فالبابوال ،الد ن مهكدون قدرارال الحرمدان ،فصدكوم
الر،ران ،ف وزعويها عهس من شالفن.
رفددا ال،كددر الرربددي الندداها الددد ن ال د

ىبه د بدداأل الل ،فلددم سددمح ل د

بالبقاء اال مستكنصا في الضمابر ،فان هر فالس المعابد فالكنابس أ دار اآلحدا ال
عدفها.
فال ددرف أن الرددرب بعددد أن أيددزل الددد ن عددن عرش د  ،فعزل د عددن عجهددة
القيددا ة ،يهددا بعددد عثددرة ،فارحقددس بعددد هبددوع ،فا تنددس بعددد فقددر ،فقددوى بعددد
رعف ،فه ا ما جعه ز ا ا مايصا بما ايتهس الي هدالل مسديرح التار خيدة :أن
ال مكان لهد ن في حوجي الدفلة فالمجتمع.
فمما ؤ د ه س التوج في ال،كر الرربي ِّ :أن اإليجيل ي،س ؤ دد هد ا االحجداس
ف دعم  ،حي

قول المسيح « :ن ما لقيصر لقيصر ،فما هلل هلل».

فمعنددس هد ا :أيد قبددل قسددمة الحيدداة يصدد،ين :يصددف لهدفلددة المعبددر عنهددا بددـ
«قيصر» ،فيصف لهد ن ،ال

هو هلل.
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فه ا االيشطار فااليقسار فاالي،صار بين هللا فقيصدر ،أف بدين الدد ن فالدفلدة
هو احدى السمال األساسية ل،كر اإليسان الرربي.
 -4الصراع:
فمدددن هصدددابص فكدددر الحضدددارة الرربيدددة :أيددد فكدددر حضدددارة حقدددور عهدددس
الصران ،لحمتها فسداها الصران ،ال حعر

السالر فال الطمريينة فال الحف.

فهو صران مترهرل فدي ىدل الندواحي ،متندون األشدكال ،متعدد المجداالل،
متبا ن األسهحة فاألساليف.
اي صران بين اإليسان في،س  ،فصدران بدين اإليسدان فالطبيعدة ،فصدران
ضا بين اإليسان فاإلل !
بين اإليسان فاإليسان ،فصران أ ص
فإليسان في الررب صارن فطرح التدي فطدرس هللا عهيهدا ،اذا أرا أن حيدا
الحياة المثالية التي حر دها ل

ايت النصرايية ،فالورع المثدالي لد أن سدتق ر

الجدددنس ،ف هدددرب مدددن الددددييا ،ف دددرفا المدددال ،ألن الرندددي ال ددددهل مهكدددول
السمافال اال اذا هدل الجمدل فدي سدم الخيداع ،ف حدرر ي،سد مدن الطيبدال مدن
الرزى ،فمن ز نة هللا التي أهر لعبا س ،ف تحمدل السدينة مدن المسديء ،ف دد ر
هدس األ سر لمن ررب عهس هدس األ من! فاذا لم أن ،عدل ذلد  -ىمدا هدو شدرن
مع م النداه  -دل عدايي عقددة الصدران بدين مثاليتد التدي دؤمن بهدا ففاقعد
ال

عيش ف مارس .
فايسددان الحضددارة الرربيددة فددي صددران مددع الطبيعددة ،ألي د نطه د مددن أن

الطبيعة عدف ل  ،جدف أن ،در

سديطرح عهيهدا ،فلهد ا عبدر الرربيدون عدن

ذل بكهمة «قهر الطبيعدة» فهدي ىهمدة لهدا اللتهدا فا حالهدا .عهدس حدين درى
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اإلسالر أن الطبيعة بكل ما فيها مسخرة لمن،عدة اإليسدان ،ىمدا فدي قولد حعدالس:
علَىي ُكم نِعَ َمى ۥهُ
{أَلَىم ت َ َىروا أ َ َن َ
ا َوأَسىبَ َ َ
سى َخ َر لَ ُكىم مَىا فِى ٱلسَى َٰ َم َٰ َو ِ
ٱّللَ َ
ِ َو َمىا فِى ٱلَر ِ
النَ } [لقمان.]20 :
َٰ َظ ِه َرة َوبَ ِ

فهو ما عبر عن النبي صدهس هللا عهيد فسدهم أجمدل حعبيدر فأرقد فدي شدرن
جبل أحد حين قال« :أحد جبل يحبنا ونحبه»(.)112
فاإليسان في الحضارة الرربية في صران مع أهي اإليسدان ،فهدو صدران
صورا شتس.
ره
ص
فهو صدران بدين األفدرا مدن أجدل مندافعهم ال،ر دة المتبا ندة ،فال سديما مدع
سدديا ة النزعددة ال،ر ددة ،فال،هسدد،ة الن،عيددة ،فشدديون مقولددة «هددوبز»« :اإليسددان
ذبف لإليسان»! فقول ىل امر بعد ذل « :أيا فليخرب العالم»!
صا مع اسدتنثار ىدل جماعدة
فهو صران بين الطبقال فالجماعال ،فهصو ص
بالمنافع ألي،سها ،فجورها عهس يرها ،فاحتقارها لمن سواها.
صدا مدع فحددة الشدعور القدومي،
فهو صران بين األمم فاألجناه ،فهصو ص
فيزعة االستعالء عند ىل أمة ،فهو ما أ ى الس حرفب اقهيميدة فعالميدة ،فمدا
ال يزال يرى أثرس في العالقة بين البيا فالسو  ،أف البديا فالمهدويين عامدة،
في أمر كا فافر قيا ف يرها.
فهو صران بدين المؤسسدال ىالصدران بدين الكنيسدة فالدفلدة ،الد
الس ما عر

ايتهدس

عنديا باسم «العهمايية» ،فحعني :فصدل الدد ن عدن شدؤفن الدفلدة

فالمجتمع.
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( )112رفاس البخار عن سهل بن سعد ،فالترم

عن أيس.
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فمثه الصران بين الد ن فالعهدم ،فبعبدارة أهدرى بدين المؤسسدة التدي حمثدل
الددد ن فهددي الكنيسددة فرجددال األىهيددرفه ،فالمؤسسددة التددي حمثددل العهددم ،فهددي
الجامعددال فمراىددز البح د ف يرهددا  ...فقددد حجسددد ه د ا الصددران فددي محدداىم
الت،تددي

التار خيددة فمددا قامددن بد رددد العهددم فالعهمدداء مددن مدداه حشدديف لهولهددا

الولدان.
فأ هددس مددن ذل د ىهد فأمد مدر فددي الحضددارة الرربيددة :الصددران بددين اإليسددان
فالرب أف اإلل  ،فه ا فكر مورفث من مصدر ن ربيسيين:
 -1فثنية اليويان فآلهتها التي ىاين حرير فحدمر فححرى.
 -2العهددد القددد م «التددوراة فمهحقاحهددا» ال د

دورا
صددور اإلل د حاق ددصا ياق صمددا يد ص

حتددس اي د خه د اإليسددان «آ ر» ثددم خددا من د  ،ف خشددس أن زاحم د فددي
المعرفدددة أف الخهدددو  ،فيحدددرر عهيددد األىدددل مدددن الشدددجرة ،فهدددو صدددارن
اسدددرابيل ،فيصدددرع اسدددرابيل ،فدددال ،هتددد اال بوعدددد منددد لمصدددهحة يسددده
فذر ت !!
 -5اّلستعالء على اآلخرين:
فمدن سدمال ال،كدر الرربدي :يزعددة االسدتعالء عهدس اآلهدر ن ،التدي حسددر
فحددتحكم فددي عقددول الرددربيين ىافددة ،فهددم عتقدددفن أيهددم أفضددل مددن يدددرهم
عنصدرا ،فأيقدس صمدا ،فأيهدم ههقدوا ليقدو فا ف سدو فا ف حكمدوا ،فأن اآلهددر ن
ص
ههقوا ليكويوا مسو ن فمحكومين لهم .هك ا بال،طرة فالخهقة.
فله د ا سددقطن ه د س الن ر ددة مددن الناحيددة العهميددة ،فهددم ثبددن العهددم أن هنددام
سددا أفضددل مددن جددنس ،مددن جهددة الخهقددة فال،طددرة ،فلكنهددا البينددة فال ددرف
جن ص
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المسدداعدة ،فقددد ىايددن شددعهة الحضددارة فددي ددد الشددرى قددد صما ،أ ددار حضددارة
ال،راعنة فال،ره فالهنو فالصينيين فالبابهيين فال،ينيقيين ف يرهم ،ثم ايتقهدن
الشعهة الس الررب أ ار حضارة اليويان فالرفمان ،ثم عدا ل الدس الشدرى عهدس
د الحضارة العربية اإلسالمية ،ثم ايتقهن مرة أهرى الس الررب بعدد أن مسدت
ي،حة من الشدرى اإلسدالمي عدن عر د األيددلس فصدقهية ،فلقداءال الحدرفب
الصدددهيبية ،فالددددفر اآلن لهشدددرى ال لهردددرب الددد

أفهدددس فدددي قيدددا ة الحضدددارة

فاسعا العالم بها.
لقددد سددقطن ي ر ددة األجندداه عهميصددا ،فلكنهددا لددم حسددقن ي،س ديصا ،فال زال لهددا
حرثيرهددا فددي أي،ددس الكثيددر ن ،بددل األىثدددر ن مددن أبندداء الرددرب فددي عالقدددتهم
باآلهر ن.
فالعجيددف أن يجددد رجد صدال عال صمددا ىبيد صدرا مثددل « ىتددور ألكسدديس ىددارل» مددن
عهمدداء ه د ا القددرن فمددن الحددابز ن عهددس جددابزة يوبددل فددي العهددور ددؤمن بت،ددوى
األجندداه البيضدداء عهددس يرهددا ،ىمددا ذىددر ذلدد فددي ىتدداب «اإليسددان ذلدد
المجهول» فله ا يجد األفربيين عتقدفن أن أفربدا أر الددييا ،فأن التدار ع منهدا
بدددأ ،فاليهددا عددو  ،فأن التددار ع القددد م فالوسددين فالحددد

هددو حددار ع أفربددا

فحدددها .فأن الحضددارة هددي حضددارحهم فحدددهم ،فأن القددرفن الوسددطس حعتبددر
قدرفن دالر ،أليهدا ىايدن هكد ا عنددهم ،متجداههين أن هد س القدرفن ىايدن هدي
ال،ترة ال هبية التي سا ل فيها الحضارة اإلسالمية المبدعة المتوازية.
فه د ا االسددتعالء مددا أه د س األفربيددون ع دن الرفمددان ال د ن ىددان العددالم فددي
ي رهم نقسم الس رفمان فبرابرة ،فكل من عداهم برابرة همإ!
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فقددد رأ نددا االسددتعالء العددار لدددى األفربيددين عام دة نتقددل الددس أقطددار منهددا
عنصدرا .ىمددا صددنع «هتهددر»
هاصدة ،ىددل ددزعم أيد األيقددس سدداللة ،فاألزىددس
ص
فرفع شعار :ألماييدا فدوى الجميدع ،فىمدا فعدل «موسدهيني» فجماعتد  ،فرفعدوا
شعار :ا طاليا فوى الجميع ،فىما فعل البر طاييون ال ن رفعوا شدعار :سدو
ا بر طاييا فاحكمدي! فشدرن هدؤالء شدرن بندي اسدرابيل الد ن زعمدون أيهدم -
بجنسهم  -شعف هللا المختار!
حه هي أبرز السمال فالخصابص المميدزة له،كدر الرربدي .فالتدي ىدان لهدا
يضحها فأثرها عهس سهوى فحصرفاح فعالقتد بن،سد فبداآلهر ن ،فىدان لهدا
ثمار ا جابية في بعا الجوايف ،ىما ىان لها آفاقها فثمارها المرة فدي جوايدف
أهدددرى .فأن الردددربيين أي،سدددهم هدددم الددد ن أبصدددرفا هددد س األثدددار السدددينة لهددد س
الحضارة الما ة الصناعية اآلليدة ،فع،قدوا نكدرفن عهيهدا ما تهدا فعهماييتهدا
فاستعالءها ف رفرها ،فشرعوا نا فن بوجوب العو ة الس الد ن ،ف بشدرفن
بمستقبل العقيدة.
ماذا يعني بعبيد ال،كر الرربي؟
ه ا هو ال،كر الرربدي الد

يعنيد  ،فهد س مالمحد فمعالمد األساسدية ،فمدن

هم عبيد ال،كر الرربي؟
عبيددد ال،كددر الرربددي هددم ال د ن سدديطرل عهددس عقددولهم م،دداهيم ه د ا ال،كددر،
فقيم الخهقية ،فحصورس لهد ن فلإليسان فلهحياة
فىدددل أسددميهم «حالمي د ال،كددر الرربددي» فلكنددي حرمهددن موقددف هددؤالء مددن
الررب ،فوجدح أىثر من «حتهم » ان أصدى حعبير ل هو «العبو ة».

192

أعداء الحل اإلسالمي

ان التهمي د ال د ىي ندداق

أسددتاذس ،فقددد عتددر

عهي د  ،بددل قددد خال ،د ف ددر

قول  ،فهؤالء قد فرعوا أي،سهم موردع العبيدد مدن السديد ،فمدا دراس الردرب -
سيدهم  -حسنصا فهو عندهم حسن ،فما استقبح فهو عندهم قبديح ،ىدل مدا عتقددس
الررب فهو ح  ،فىل ما قول فهو صدى ،فىل ما ،عه فهدو جميدل ،فىدل مدا
دعو الي فهو هير فرشد!
عبيد اليمين فعبيد اليسار سواء:
فهؤالء العبيد فر قان:
فر

أحخ ل سديدصا مدن المعسدكر الرربدي فهدم عداة الهيبراليدة الد مقراعيدة

الرأسمالية فهم ال ن سمون «اليمينيين».
ففر

احخ ل سيدصا من المعسكر الشرقي فهم عداة «االشدتراىية العهميدة»

أف «المارىسية» ،فهم ال ن دعون «اليسار ين».
فال،ر قان خته،ان في مسابل شتس ،فلكنهم حجمعهم أمور جوهر ة ،هي:
 -1الن ددرة الددس الحيدداة فاإليسددان ي ددرة ما ددة حتجاهددل مددواز ن الددد ن فقيم د
فأحكام  ،فال حجعل هلل مكايصا في حوجيد حيداة اإليسدان ،فبخاصدة المجتمدع
فالدفلة ،فال حجعل لوحي سهطة األمر فالنهي فاإللزار فالتقو م.
 -2حقد س ال،كر الرربي فاعتبارس مصددر الهدا دة فالندور لهبشدر ة ىهد فلهعدالم
قاعبة .فاحخاذهم قبهدة فكدرة لهدم هدار أفعايندا ،فدال درحيهم الدوحي اال مدن
هنام ،من لندن أف بار س أف موسكو أف فاشنطن.
فكدرا جامددصا أف متخه،صدا ال
 -3از راء ال،كر اإلسالمي قد م فحد ثد  ،فاعتبدارس ص
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صهح له ا العصدر ،ال حنطهد بد يهضدة ،فال حرقدس بد أمدة .فذلد يتيجدة
جهههم به ا ال،كر ،ف ربتهم عن .
 -4المعاررددة بشدددة لعددو ة اإلسددالر الددس قيددا ة المجتمددع فالسدديا ة عهددس الحيدداة،
فاعتبار ذل «يكسة» جف أن حقدافر بكدل فسديهة ،فأن ؤهد عهدس عاحهدا
ىل سبيل .فله ا صن،ناهم في «أعداء الحل اإلسالمي».
عبيد فلكن لهم سهطان:
فهؤالء العبيد لهم في أفعان العرب فالمسهمين سدهطان أ سدهطان .فهندام
ىثيدددددر مدددددن الددددد ن حدددددررفن الصدددددحف ،ف وجهدددددون بدددددرامإ اإلذاعدددددال
ف«التهي،ز ددون» فالمسددارم فالسددينما ،فالقنددوال ال،ضددابية ،ف ددد رفن أجهددزة
الدعا ددة فاإلعددالر ،ف ددؤثرفن فددي ح،كيددر المجتمددع فمشدداعرس فسددهوى  -مددن
هؤالء ال،احنين الم،تويين ،فالخا عين المخدفعين.
فىثير من أساح ة الجامعدال فالمعاهدد العهيدا فدي بال يدا العربيدة فاإلسدالمية
ضا.
من ه ا الصنف أ ص
فمن المؤلم حقصا أن كدون مع دم زعمداء السياسدة فرجدال الحكدم فدي العدالم
العربي فالعدالم اإلسدالمي مدن هدؤالء العبيدد ،أف مدن حالميد هم ،فهدم بدين عبيدد
لهيمددين فعبيددد لهيسددار ،بددين مددؤمن بالرأسددمالية الهيبراليددة ،ف اعيددة لالشددتراىية
الثور ة.
من أجل ه س العبو ة التدي يشدر عهيهدا هدؤالء رأ ندا أىثدر حكدار المسدهمين -
ىمدددا بيندددا فدددي ال،صدددل السددداب  -فدددي شدددتس بدددال اإلسدددالر عارردددون الحكدددم
اإلسددددالمي ،ف ق،ددددون فددددي عر دددد الحددددل اإلسددددالمي ،ف طددددار فن عاحدددد ،
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ف ضددطهدفن أيصددارس ،ف ق،ددون فددي فج د الصددحوة اإلسددالمية ،فان اهته،ددن
أساليبهم ى صما فىي،صا في المطار ة فاالرطها .
فلكددن هطددر هددؤالء الحكددار لدديس ىبيد صدرا لددو ىددايوا عمهددون فحدددهم ،فددايهم
سددي هون معزفلددون عددن شددعوبهم المسددهمة ،عدداجز ن عددن التددرثير فددي فكرهددا
ففجدايها فارا حها فسهوىها.
فايمدددا تضددداعف هطدددر هدددؤالء بمدددن ،هسدددف لهدددم سياسدددتهم ،ف بدددرر لهدددم
عددر قتهم ،ف ددز ن لهددم االسددتمرار فددي عر د «الترر ددف» أف «التددرفرب» أف
«الترمرم» أف «التمرىس» الس آهر الشوع فيها ة المطا .
الخطددر الحقيقددي فددي قددا ة ال،كددر فالتوجيد فددي الجامعددال فالتربيددة فالتعهدديم
فالثقافددة فاإلعددالر ،الد ن صددنعون لهشددعوب رأ هددا فذفقهددا فاحجاههددا ،ال ىمددا
حر د هي ،بل ىما ر د لها أعدالها الطدامعون فيهدا ،الخداب،ون منهدا ،الحاقددفن
عهيها.
فعهس ه ا الصنف حرىزل عين االسدتعمار فدي بال يدا ،ففدي سدبيل حكو ند
ىان حخطيط فحن يم  ،فحربيت فحعهيم .
أهطر ما صنع االستعمار:
ص
جديال جد ددصا هضدم
ىان هم االستعمار األىبر أن خه في ىل بهد هدل فيد
الحضارة الوافدة ،ف تقبل الوجدو الددهيل ،ف بدرأ مدن قد مد األصديل ،الد

لدم

كن ن ر اال ب  ،فال ،كر اال عهس أساس  ،فقد ىان محور ه ا القد م األصديل
هو اإلسالر.
ىان االستعمار ر د أن صنع من أبناء الشرى المسهم ص
جيال عيعصا ،هدين فدي
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د د لددين العجينددة فددي ددد الخبدداز ،جد ص
ديال نددتهإ يهجد  ،ف طيددع أمددرس ،ف نقددا لد
مختددارا ،ف قدددول مدددا قالددد أحدددد فزراء مصددر و صمدددا عدددن العالقدددة بدددين مصدددر
ص
فبر طاييا :اي عقد زفا ىاثوليكي ال عالى في !
ىدان االسدتعمار عمددل عهدس ههد جيدل شددرقي الوجد فالدددر ،ربدي الد فى
فالت،كيددر ،حمددل فددي شددها ة مدديال س أف جددواز سدد،رس ،اسدد صما عربيصددا اسددالميصا،
ص
صدا! فىدان ر دد أن درحي اليدور
ف حمل فدي رأسد
عقدال أفربيصدا أف أمر كيصدا هال ص
ال

ال

هر في عهدس المسدرم بن،سد أف بممثهيد المباشدر ن ،فأن ددن فرس

لوجددوس «فعني د » أف «قوميددة» حددؤ

ي،ددس مهمت د  ،فحسددير فددي ي،ددس عر ق د ،

عر د الهدددر بريددر فددره ،فالقتددل بريددر اعددالى الرصددا

! فه د ا ىددان  -فددي

الحقيقة  -أهطر ما صنع االستعمار في اريا ،فما ههف من آثار في أفعاينا.
ىددان االسددتعمار عمددل عهددس أن قددور ب ددفرس  -فددي التخر ددف لكيددان األمددة
المعنو  ،فمقوماحها الرفحية فالخهقية فال،كر ة  -عدرب بدل مسدهمون بالد ال،
فددان الشددجرة  -ىمددا قددال أحددد المبشددر ن  -ال قطعهددا اال أحددد أبنابهددا! فيجددح
االستعمار ،فححق ل ما أرا .
ححق بمن اصطنعهم لن،س  ،فصنعهم عهس عيند  ،بهدؤالء العبيدد مدن حمهدة
األقالر ،فموجهي ال،كر الخا

فالرأ العار.

فعرفددن ددار اإلسددالر ه د ا الصددنف «الهجددين» مددن أبنابهددا ال د ن فصدد،هم
رسول هللا صهس هللا عهي فسهم من أربعة عشر قريصا من الزمدان بدريهم «دعىاة
على أبوا جهنمن من أجابهم إليها قذفوه فيها» فهما قيل ل  :دا رسدول هللا،
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ص،هم لنا قال« :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»(.)113
فهد س هددي الكارثددة حقصددا ،ىارثددة الد ن ر دددفن أن خهعددوا األمددة مددن نهددا،
فهددم  -مددع هد ا  -ليسددوا بددايجهيز فال فريسدديين ،فال رفه فال أمر كددان ،فايمددا
هم «من جهدحنا ف تكهمون برلسنتنا»!
هددؤالء الوعنيددون القوميددون المترربددون مددن بنددي جه ددحنا هددم  -فددي الواقددع -
أهطر من سا حهم فأساح حهم فصايعيهم من المستعمر ن المكشوفين.
ان االستعمار عهس ما ل من قدرة فعاقدال جبدارة ،بمدن سدتخدم مدن بندي
هطدرا مدن
قوم من المبشر ن فالمستشرقين ،فمدن عهدس شداىهتهم ،لهدم أهدون
ص
هؤالء العبيد ،ال ن تز ون بز «األحرار» الثابر ن ،هدؤالء األجايدف  -عدن
قومهم  -ال ن بدفن في صورة الوعنيين الريور ين.
ان مددا صدددر عددن االسددتعمار عددن عر د مبشددر فمستشددرقي

ددل قهيددل

الخطر ،ردعيف األثدر ،مدا لدم تنبمد هدؤالء العبيدد ،ف جعهدوس  -ىد بصا  -بضداعة
فعنيدددة هدددم أصدددحابها فصدددايعوها ،فمدددا هدددم اال «حمدددالون» لهددد س البضددداعة
األجنبية.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )113من حد ح ،ة بن اليمان عند البخار فمسهم فأفل  :ىان الناه سدرلون رسدول هللا
 عن الخير فىنن أسرل عن الشر مخافة أن درىني ،قال قهن :ا رسول هللا ،ايا ىنا في
جاههية فشر ،فجاءيا هللا به ا الخير « عندي اإلسدالر» فهدل بعدد هد الخيدر مدن شدر؟ قدال:
«نعم» ،قهن :فهل بعد ذل الشر مدن هيدر؟ قدال« :نعىمن وفيىه دخىن» أ هدو هيدر يدر
هددالص فال صددا  ،قهددن :فمددا هند ؟ قددال« :قىىو يسىىتنون بغيىىر سىىنت ن ويهىىدون بغيىىر
هدي ن تعرف منهم وتنكر» .قهدن :فهدل بعدد هد ا الخيدر مدن شدر؟ قدال« :نعىم دعىاة علىى
أبوا جهنمن من أجابهم إليها قذفوه فيها» ،قهن :ص،هم لنا .قدال« :هىم مىن جلىدتنا »...
الع الحد .
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ان شعوبنا حن،ر بطبيعتهدا مدن ىدل مدا صددر عدن عددف نهدا ففعنهدا متدس
عرفددن ذل د فأ رىت د ؛ أليهددا حعهمددن مددن نهددا ،فحار خهددا فحجاربهددا أي د ال
ب
ضمر لها ص
هيرا ،فال ر د لها قوة فالرفعة {مَا يَ َودُّ ٱلَ ِذينَ َكفَ ُىروا ِمىن أَهى ِل ٱل ِك َٰت َى ِ
رَب ُكم} [البقرة.]105 :
َو َّل ٱل ُمش ِر ِكينَ أَن يُنَ َز َ َ
علَي ُكم ِمن َخير ِمن ِ

فلكن شعوبنا حنخدن بال،كر الدهيل الصا ر عن عدفها ،اذا جاءهدا عهدس دد
أبناءها ال ن أحسنن بهن ال ن ،ايها حتقبل ه ا ال،كدر المسدتور اذا ههدع قبعتد
فز الرربي ،فلبس الز الشرقي ،فيط بالهسان العربي.
فه ا هو ىل ما ىدان ر ددس االسدتعمار ،فمدا جاهدد مدن أجهد  ،مند أن احتدل
أر

اإلسالر :أن رحل هو ،ليخهف فراءس مدن حمدل فكرحد  ،ف تبندس حقاليددس

فحضارح من أبناء البال أي،سهم .فال ر ف أي اآلن سدعيد قر در العدين بنتيجدة
مدددا صدددنع ،فحصدددا مدددا زرن ،فدددي السدددنين الطدددوال ،سدددعيد بتالميددد س الددد ن
«حرجمهم» حرجمة ربية هالصة ىامهة ،فرصبحوا يس صخا أجنبية مره،دة بردال
شرقي عربي.
ان االستعمار بنوعي  :القد م فالجد دد ،فبجيشدي  :المبشدر ن فالمستشدرقين،
فبشدقي  :الرأسدمالي فاالشددتراىي  -لدم عدد فددي حاجدة الدس أن تددرجم ىتبد الددس
شدددرقنا اإلسدددالمي ،بعدددد أن «حدددرجم هددد س الطاب،دددة» مدددن أههددد  ،هددد س الطاب،دددة
«العصر ة» «المتحررة» «التقدمية»!.
أجددل ،لقددد يددار االسددتعمار مددلء ج،ني د  ،بعددد أن «حددرجم هددؤالء» ،فحددرىهم
قددو فن قافهددة التعهدديم فالثقافددة فاأل ب فال،ددن فددي الطر د ال د
الهددد ال د

رسددم  ،فالددس

أرا س .فمددا ل د ال نددار مطمددنن الجنددف ،سددعيد األحددالر ،فقددد دددا
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هؤالء «الكبار» من الكتاب فاأل بداء «فالددىاحرة» فالمدوجهين ،لسداي النداع
بما ر د ،فقهم المصور لما حف ،بل دس المن ،ة لما و ف شتهي؟!
فمما زا من هطر هؤالء العبيد أن االستعمار قد استطان بامكاياحد الما دة
فاأل بيددة ،فبوسددابه الخ،يددة فالعهنيددة ،فبرجهزح د الدعابيددة الجبددارة ،أن جعددل
عا ،فأن ،دتح لهدم المردالي  ،ف مهدد
عا ،فصوحصا مسمو ص
ذىرا مرفو ص
لهؤالء العبيد ص
لهم ىل عر  ،ف ز ل من أمامهم ىل عقبة ،حتس

هدرفا ف سدو فا ف قبضدوا

صدددا مقاليدددد الثقافدددة فال،كدددر
عهدددس مقاليدددد األمدددور فدددي دددار اإلسدددالر ،فهصو ص
فالتوجي فالترثير في ىل مجال من مجاالل العهور فاآل اب فال،نون.
اسددتطان االسددتعمار المددتمكن المقتدددر أن صددطنع لهددؤالء عا ددة رددخمة
أحاعتهم بهالة من اإلىبدار فاإلجدالل فالتقدد س ،في،خدن فديهم ي،خدة ردخمتهم
ص
جمدال ،فمدن الحبدة قبدة  -ىمدا
ففخمتهم فدي أعدين الندا ر ن ،فجعهدن مدن القدن
قول المثل العامي  -فأر،ن عهديهم مدن يعدول التحدرر فالتجدد  ،فمدن ألقداب
الر ا ة فالقيا ة ما هدن بهم الكثير ن ،ال ن أعجبدوا بالددمس العجيبدة المتحرىدة
المتكهمددة ،فلددم هت،تددوا الددس األصددابع المسددتورة أف البطار ددال المخبددوءة ،التددي
ححرىها!
أجددل اسددتطاعن الدعا ددة الداببددة المدرفسددة المخططددة أن حجددد س دبيهها الددس
قهوب الكثير ن من الطيبين المخهصدين فدي شدعوبنا الطيبدة ،فصددقوا مدا شدان،
فر فا مدا قيدل ،عددن عبقر دة هددؤالء المجدد ن المتحددرر ن! صددقوا أن ححددن
القبة شي صخا حشد الرحال الي  ،فحهتمس البرىال بدين د د  ،برىدال العهدم فاأل ب
فال،ن فالثقافة العالية!
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فالح د أن هددؤالء اذا سددبرل أ ددوارهم ،فهبددرل مددا عندددهم ،لددم حجددد لهددم
أصالة فال ابتكار ،فال شينصا ذا قيمة حقيقية ،ستح ىل ه س الضجة ،فىدل هد ا
التهو ل ،فىل ه ا التع ديم فالتقدد س ،فايمدا هدي األفهدار فاألهدواء حجعدل مدن
الحجارة الصماء آلهة حعبد من فن هللا ،فحقدر لهدا الند فر فالقدرابين  ...فعهدس
ه س الطر قة ي،سها صنعن «األصدنار ال،كر دة» فدي بال يدا ،فقدار عهدس سدديتها
ىهان مرجور ن مزفرفن.
ف دددور حسدددتر بال يدددا شخصددديتها ،فحتحدددرر مدددن بقا دددا االسدددتعمار ال،كدددر
فاالجتمدداعي ،ف كتددف حددار ع ال،كددر فيهددا مددن جد ددد ،سدديهوى الددس القددان رجددال
رفعدوا الددس القمددة ،فسددترى رجد ص
درارا
دارا جددصا  -قددد أصددبحوا صد ص
دارا  -فىبد ص
داال ىبد ص
صدرارا ،سيسددتحيل أفلند العمالقدة  -فيمددا زعمددوا  -الدس أقددزار .سددتراهم األمددة
ص
عهس حقيقتهم ،أ فال جيدة في د التبشير فاالستشراى ،أ فدي دد االسدتعمار،
سددترى ال د ن زعمددوا  -أف ددزعم لهددم  -أيهددم مجددد فن! لددم كويددوا اال مقهددد ن
لهررب المسدتعمر ،حد ف النعدل بالنعدل ،فأن جد ددهم لدم كدن اال قدد م أفربدا ...
فسترى األمدة الد ن زعمدوا  -أف زعدم لهدم  -أيهدم أحدرار ال،كدر لدم كويدوا اال
عبيدصا أقنايصدا لهحضدارة الرربيدة ،رىعدون عندد أقددامهم ،ف سدجدفن فدي هشدون
لكل ما صدر عنها من قيم فأفكار ،فم،اهيم فحقاليد ،بدفن حمحديص فال حمييدز
«هيرهددا فشددرها ،فحهوهددا فمرهددا ،مددا حددف منهددا فمددا كددرس ،فمددا حمددد فمددا
عاب» فأن حر ة ال،كر التي زعموها لم حكدن اال التمدر عهدس دنهم فحدراثهم،
فالرفا فاالحتقار لكل ما استقهن ب حضارحهم ،أف اهتصن ب أمتهم.
يماذ فأمثهة  -العبيد المكشوفون:
هؤالء العبيدد أصدنا فأيدوان  ...مدنهم يدون مكشدو القندان ،ال بدالي بدرن
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دبرا
هددر عبو ت د لهرددرب ،فأن دددعو جهددرة الددس حقهيدددس ،فاحبددان هطدداس ،شد ص
عا ب ران ،فن حياء من قوم  ،فال احت،ال بمشاعر الجمداهير مدن
بشبر ،فذرا ص
أمت .
فقد رأ نا ه ا النون قد صما في مثل أحمدد هدان فدي الهندد ،فردياء ىدوم ألدف
في حرىيا ،ففي مثل سالمة موسس  -المسيحي المصدر  -فجميدل المعهدو

-

المسيحي الهبنايي  -فالدىتور ع حسدن ،فدي فتدرة مدن ال،تدرال  -عهدس ح،دافل
بينهم  -في رجال الهين فالعنف في موق،هم من عقابد األمة.
قددول سددالمة موسددس فددي جددرأة حسددد عهيهددا :أيددا ىددافر بالشددرى ،مددؤمن
بالررب ،جف عهينا أن يخر من آسيا فيهتح برفربا« ،فمعندس الخدرف مدن
آسيا الخرف من اإلسالر ال

جاء ب النبي محمد من آسيا».

ر دد سددالمة موسددس «حر دة المددرأة ىمددا ،همهددا األفربدي» ىمددا ر ددد «مددن
األ ب ،أن كددون أ بصددا أفربيصددا  »%99ف ر ددد مددن التعهدديم «أن كددون أفربيصددا ال
سدهطان لهددد ن عهيد فال هددول لد فيد » بددل قددول هد ا «الم،كددر» ف«اإليسددان»
ىمدددا سدددماس بعضدددهم!!« .ان األجايدددف حتقرفيندددا بحددد  .فيحدددن يكدددرههم بدددال
ح »( !!)114ف عني باألجايف اإليجهيز المستعمر ن لمصر في ذل الوقن ...
ف قددول جميددل معهددو فددي جددرأة أشددد عهددس مقدسددال األمددة بكددل عواب،هددا
فأ ايها:
«ان هال

الشرى توقف عهس «ح،ريإ» الشرقيين بكل معنس الكهمة.

«ال عهدة حربطنا برسالفنا  ...جف أن يكون أبناء اليور ال بقا ا األمس»
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )114من ىتاب «اليور فالرد» لسالمة موسس.
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«ايندددي أرى بدددالء الشدددرى ىهددد مدددن األ دددان ،فمصددديبة الشدددرقيين مددددن
األيبياء»(!!!)115
ف عر

حدرثيرا مدن
ع حسين له ا األمر برسهوب ألين فأ هس ،فلكند أشدد
ص

أسهوب العنف فاإلثارة المباشرة ،فيرى سبيل النهضة «فارحة بيندة مسدتقيمة
ليس فيهدا عدو فال التدواء ،فهدي أن يسدير سديرة األفربيدين لنكدون لهدم أيددا صا
فيكون لهم شرىاء في الحضارة ،هيرها فشدرها ،فحهوهدا فمرهدا ،فمدا حدف
منها فما كرس ،فما حمد منها فمدا عداب» « -فأن يشدعر األفربدي بريندا يدرى
فيقور األشياء ىما قومها ،فيحكدم عهدس األشدياء ىمدا حكدم
األشياء ىما راها ،م
عهيها» ف قول« :فرما اآلن  -فقد عرفنا حار خنا ،فأحسسنا بري،سنا ،فاستشدعريا
العزة فالكرامة فاستيقنا أيد لديس بينندا فبدين األفربيدين فدرى فدي الجدوهر فال
فددي الطبددع فال فددي المددزا  -فددايي ال أهددا عهددس المصددر ين أن ،نددوا فددي
األفربيدددين»( !!)116أ أن عددد حسدددين ال ك،يددد هندددا أن حكدددون صدددهة قومددد
بددداألفربيين صدددهة حعهمدددم أف اقتبددداه أف محاىددداة ،بدددل المطهدددوب أن ،ندددوا فدددي
األفربيين.
عبيد المارىسية فاليسار:
فرأ نا ه ا النون في ال نكتَاب اليسدار ين فدي العدالم العربدي فاإلسدالمي ،أ دار
سطوة الشيوعية ،في،وذ السوفين ،هدؤالء الد ن احخد فا «المارىسدية الهينينيدة»
لهددم نصددا ،فجعهددوا مددن ىتبهددا مصددا ر مقدسددة ال حضددل فال حنسددس ،فهددؤالء ال
ؤمنددون بالد  ،فال بددوحي ،فال آهددرة ،ف سددخرفن مددن الد ن ؤمنددون بالريددف،
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )115من ىتاب «حرىيا الجد دة» لجميل معهو .
( )116من ىتاب «مستقبل الثقافة في مصر» حرليف ىتور ع حسين.
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ف قيمون الصالة ،فال ؤمنون اال بشيء فاحد هو «الما ة الجدلية» التدي جداء
بها معبو هم «ىارل مارىس».
فددال توقددع مددن هددؤالء اال أن عددا فا ال،كددر اإلسددالمي ،فالحددل اإلسددالمي،
فالحرىدددة اإلسدددالمية ،فالصدددحوة اإلسدددالمية ،ف ق،دددوا فدددي فجههدددا بكدددل مدددا
استطاعوا .في هؤالء شيوعيون صدرحاء جداهرفا بشديوعيتهم ،فايتمدابهم الدس
من مال شيوعية ،فآهرفن اىت،وا برن ههعدوا عهدس أي،سدهم فصدف «اليسدار ة
أف الثور ددة أف التقدميددة أف االشددتراىية» فىههددم سددواء فددي مددوق،هم مددن فكددرة
اإلسالر ،فرسالة اإلسالر ،فمنهإ اإلسالر.
ال ن تسترفن بالمارىسية فالثور ة:
فمددن هددؤالء  -فالح د

قددال  -مددن فجددد فددي «المارىسددية» فالثددورة مخب در

ص
ممتازا هجدر اليد  ،ف حتمدي بد  ،ليدن،س عدن حقدد ىدامن فدي صددرس
«عصر صا»
عهدس أمدة اإلسدالر ،فحضدارة اإلسدالر ،فهدو رردس «صدهيبيت » الرقطداء بمددا
ن،ددد مدددن سدددمور ردددد اإلسدددالر فأههددد ف عاحددد ححدددن سدددتار «التقدميدددة»
ف«االشددتراىية» ىمددا فعددل قبددل ذل د اهددوان لهددم ححددن عنددوان «الد مقراعيددة»
ف«الهيبرالية».
فهؤالء ال همهم من المارىسية فال التقدميدة اال أيهدا معدول جد دد لههددر فدي
بنيددان اإلسددالر  -فكرحدد فحضددارح فحار خدد  -فن أن وصددموا بطاب،يددة أف
حعصف ني ،ف ير ذل من العبارال «الرجعية» التي حنافي رفم العصر!
ص
رجاال مهكون هه الشجاعة لكش،وا عن هيهتهم ،فأماعوا الهثدار
فلو ىايوا
عدددن فجدددوههم ،فههعدددوا حهددد المالبدددس «التنكر دددة» التدددي مثهدددون فيهدددا فر
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«التقدميين فالثوار» فهم في حقيقة أي،سدهم ليسدوا أىثدر مدن صدبيان لهمبشدر ن
فالالهوحيين.
العبيد المقنعون:
فمددن هددؤالء العبيددد  -عبيددد ال،كددر الرربددي  -صددنف مقنددع مدداىر ،ال صددرم
بالتبعية ىما صرم األفلون ،فلكن هف ف دفر في هب ف هداء ،فاردعصا السدم
في الدسم ،متحا صال عهس ب أفكارس الدهيهة ،مه،وفة بر ه،ة مدن األل،دا البراقدة،
فالعبارال المابعة ،لتعمل عمهها في العقول فالقهدوب ،بدال ردجيإ فال اعدالن.
ايهم عمهون جاهد ن إل هال الم،اهيم الرربية الس ثقافدة األمدة ،بحيد حتشدربها
فحتقبهها فحتكيف بها ،فن أن حشدعر بخطرهدا فمضدا حها لعقيددحها فشدر عتها،
فذل د مثددل م،دداهيم الوعنيددة ،فالقوميددة ،فالحر ددة الشخصددية ،فحر ددة المددرأة،
فيحو ذل .
فم،هور «الوعنية» ص
مثال عني عندهم حرلي الوعن فيقل مشاعر الدوالء التدي
ىاين هلل حعالس فلرسول فلد ن  ،الس الوالء لهوعن فحراب  ...فالعمدل جدف أن
كدون مدن أجدل الدوعن ،فالجهدا أف الددفان جدف أن كدون فدي سدبيل الددوعن،
فاألمور ذال البال ح،تح باسدم الدوعن ،فالقسدم جدف أن كدون بتدراب الدوعن.
أما هللا ج مل جالل فهيس ل مكان ىر في مقاالل هؤالء فىتبهم فأحا ثهم ...
فان سمح هلل ب ىر فعهس سبيل الشرىة بيند فبدين معبدو هم األهدم «الدوعن»
عددا «فددي سددبيل هللا
فدديمكن أن حقددرأ أف حسددمع عمد صدال «لوج د هللا فالددوعن» ف فا ص
فالدددوعن» فافتتا صحدددا لمشدددرفن «باسدددم هللا فالدددوعن» فقسددد صما مؤىددددصا «بددداهلل
فالددوعن» الددس يددر ذلد مددن العبددارال التددي حرمهددا اإلسددالر فقافمهددا ،أليهددا

204

أعداء الحل اإلسالمي

حشوب ما جاء ب من التوحيد الخدالص ،فأليهدا ححمدل فدي ثنا اهدا فثنيدة ه،يدة،
فله ا جاء في األحا

الشر ،ة« :من حل

بغير م فقىد أشىرك»ّ« ،ل يقىل

أحدكم باسم م واسم فىالن»ّ« ،ل يقىل أحىدكم هىذه ل وللىرحم»ن أف «هىذه
لوجه م ووجه فالن» الس ير ذل مما ين ِّهي عن المسهمون.
فمثل ذل م،هور «القومية» ىما جداءل مدن الردرب ،فهدي دن بددل الدد ن،
فان لم حسم به ا االسم.
فال نكتَاب القوميون ،مدنهم مدن حد هف بد الصدراحة فالجدرأة الدس حدد اعدالن
ه د س الحقيقددة :أن القوميددة ددرا لهددا أن حكددون ايددة ازاء ايددة ،فعقيدددة حقابددل
عقيدة ،ىما قال بعا عاة «القومية العربية» من العهمداييين األقحدام بصدر ح
العبارة:
«العرفبددة ي،سددها ددن عنددديا  -يحددن القددوميين العددرب ،المددؤمنين العددر قين،
مددن مسددهمين فمسدديحيين  -أليهددا فجدددل قبددل اإلسددالر فقبددل المسدديحية .مددع
عوحهدددا  -أ العرفبدددة  -الدددس أسدددمس مدددا فدددي األ دددان السدددماف ة مدددن أهدددالى
فمعامالل ففضابل فحسنال»(.)117
فبعضهم ؤىد ه س المعايي فان لم برزها هك ا عار ة مكشوفة.
فىثير من الكتاب القوميين فالوعنيين من ه ا الصنف ،ىمدا هدر ذلد فدي
مختهف مجاالل الدراسال اإليسايية األىا مية ،من فهس،ة الدس أ ب الدس حربيدة
الس اجتمان الس اقتصا الس قايون الس حار ع .الس يدر ذلد مدن ألدوان اآل اب
فالعهدور االجتماعيدة ،فاإليسدايية .فجدل هد س الدراسدال ىتدف مدن زاف دة الن ددر
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )117العبارة لألستاذ :عهي ياصر الد ن.
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الرربيددة ،فالقدديم الرربيددة .فال،كددر الرربددي،

بمدارس فمشارب المتنوعة.
فمثل هؤالء العامهون في ميدا ن ال،دن فالصدحافة فاإلعدالر ،فهدم سديرفن
فددي ي،ددس الخددن ،هددن ال،كددر الرربددي ،فان ىددان بعضددهم لددم جهددرفا ب د ل أف
تخ فا «الفتة» مصرحة به ا العنوان.
المحرفون لهكهم عن موارع :
فأشددد هددؤالء العبيددد سددخ،صا :هددم أفلن د ال د ن ر دددفن أن دددههوا الم،دداهيم
الرربيددة ،فالقدديم الرربيددة ،مسددتترة ححددن أسددماء اسددالمية ،فعندداف ن اسددالمية،
محددافلين أن تخ د فا له د س األفكددار الدهيهددة سددندصا مددن ددن المسددهمين فحددراثهم
فحار خهم ،محرفين لهكهم عدن مواردع  ،مبددلين آل دال هللا فأحا د رسدول ،
فأقوال أبمة المسهمين ،عهس عر د اليهدو الد ن فضدحهم القدرآن بقولد َ { :وإِ َن
ب َويَقُولُىونَ
ِمنهُم لَفَ ِريقا يَلوُۥنَ أَل ِ
ب ِلتَح َ
ب َو َما ُه َو ِمىنَ ٱل ِك َٰت َى ِ
سبُوهُ ِمنَ ٱل ِك َٰت َ ِ
سنَت َهُم ِبٱل ِك َٰت َ ِ
ٱّللِ ٱلكَى ِذ َ َو ُ
علَىى َ
ٱّللِ َو َما ُه َو ِمىن ِعنى ِد َ
ُه َو ِمن ِعن ِد َ
هىم يَعلَ ُمىونَ } [آل
ٱّللِ َويَقُولُىونَ َ

عمران.]78 :
هؤالء العبيد المحرفون اذا فاجهتهم النصو

المحكمة من الدد ن فالوقدابع

الثابتددة مددن حددار ع المسددهمين ،سددهكوا الددس ا دداحهم رفبصددا مهتو ددة ،فسددرا ف
م همة ،فأعرروا عن محكمال الد ن فالتار ع ،فاحبعوا مدا حشداب مند ابترداء
ال،تنة فابتراء حرف ه .
حجد ه ا في مثل قول بعضهم:
«الد ن ت،اعل مع الحياة فالعهم ،فلقد فجديا ىيف أي ىدان فدي العدار الواحدد
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فأحيايصا في اليور الواحد  -نسع حك صما بحكم ،ف قديم مبددأ مكدان آهدر ،متبعصدا فدي
سىۡ ِمىن
ه ا قايون التطور ،فهو التريير فااليتقال من صالح الس أصهحَ { :ما نَن َ
ِ ِب َ
خير ِمن َها ا أَو ِمث ِل َها ا} [البقرة]106 :
س َها نَأ ِ
َءايَ أَو نُن ِ

فالكاحددف ر ددد هنددا لهددد ن  -المت،اعددل مددع الحيدداة فالعهددم  -أن كددون ها صمددا
لهمارىسية التي حقول بمبدأ «النقيا»  -ىما قول أستاذيا الدىتور محمد البهدي
 فهو مبدأ قضي بضرفرة االيتقال فالترير في الوجو ىه  ،ىمدا قضدي بدرنالحالة الجد دة اب صما أفضل فأصهح من الحالة القد مة لهشيء.
ف ر ددد الكاحددف أن تخد مددن مبدددأ «النسددع» الد

فقددع فددي أفل اإلسددالر فددي

بعا األحكار فقبل أن حستقر الشر عة ،سندصا لمبدأ «النقيا» المارىسي ،ىمدا
ر د أن هو زمار اآل دة الكر مدة ف قهرهدا عهدس هدمدة المبددأ المارىسدي ،مدع
ِ ِب َخيىر ِمن َهىا ا أَو ِمث ِل َهىا ا} [البقدرة ]106 :ال حدتم أن حكدون اآل دة
أن قول حعالس{ :نَأ ِ
األهرى أفضل فأصهح من األفلس عهس اإلعدالى ،فبد ل ال حنسدجم مدع المبددأ
المارىسي ،عهس فر

أي قصد منها ما أرا س الكاحف(.)118

فيجددد هدد ا الهددون فددي ىتدداب «اإلسددالر فأصددول الحكددم»( )119الدد

جدداء

صاحب ب،كرة ر بة عن اإلسالر فحار خ فأهه  ،فكرة هددر الخالفدة ،ففصدل
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )118اي ر« :ال،كدر اإلسدالمي الحدد

فصدهت باالسدتعمار الرربدي» لهددىتور محمدد البهدي

( .)371
( )119مؤل ،عهي عبدد الدرازى ،قدا شدرعي مدن عهمداء األزهدر فمدن أسدرة عبدد الدرزاى
المشهورة بمصر ،فقد أثار الكتاب ضف المسهمين عامدة فعهمداء األزهدر هاصدة ،فقدد
حددوىم المؤلددف أمددار هينددة ىبددار العهمدداء فرصدددرل حكمهددا باإلجمددان فددي  22محددرر عددار
1344هـ المواف 12ل8ل 1925فهو قضي باهراج من زمرة العهمداء ،فذلد دور ىدان
أزهرا ،فىان العهماء عهماء.
األزهر
ص
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الددد ن عددن الدفلددة ،حه د ال،كددرة التددي اسددتقاها مددن المستشددرقين ،فحسددولها مددن
الت،كيددر الرربددي المسدديحي القددابم ،عهددس شددطر اإليسددان يصدد،ين :جسددم فرفم،
فعهس قسمة الحياة قسمين :قسم لقيصر فقسم هلل.
ه ا مع أن اإلسالر في شر عت ففي حار خ ىهد لدم عدر هد س التجزبدة أف
القسمة أف المثنو دة ،ال فدي اإليسدان فال فدي الحيداة ،فلدم قدر و صمدا هد ا ال،صدار
النكد.
اإليسان في اإلسالر ىما هو في الواقدع  -الد

ؤ ددس العهدم الحدد

 -فحددة

فاحدددة يددر مجددزأة ،فال مشددطورة ،فال اي،صددال بددين جسددم  ،فرفح د  ،فددال
معنددس ألن كددون هنددام جهتددان متقابهتددان :احددداهما لرعا ددة جسددم فاألهددرى
لرعا ة رفحد  .فالحيداة فدي اإلسدالر  -ىمدا هدي فدي الواقدع  -فحددة ال حن،صدم،
رحبن بعضها ببعا ،ف ؤثر بعضها في بعا ،فال مبرر ألن حتدوزن شدؤفن
الحيدداة بددين سددهطتين مخته،تددين :أحددداهما حوج د الحيدداة الددس هللا ،فاألهددرى الددس
قيصر ،أ الس الطا ول أف الهوى.
ايما الواجف أن حوج اإليسان فالحيداة سدهطة فاحددة ،فقيدا ة فاحددة ،سدهطة
حوج اإليسان ىه  ،فحوج الحياة ىهها.
فالعجف أن يجد المؤلف المستررب ر د أن ستدل عهس عدواس المسدتور ة
الدهيهة بمثل ه ا الكالر« :القرآن صر ح في أن محمدصا صهس هللا عهي فسهم لدم
ص
رسوال قد ههن من قبه الرسل ،ثم هدو بعدد ذلد صدر ح فدي أيد عهيد
كن اال
الصالة فالسالر لم كن من عمه شيء ير ابالغ رسالة هللا حعدالس الدس النداه
فأيد لدم كهدف شدينصا يدر ذلد الدبالغ ( ...

 )37 :ثدم قدول بههجدة الصددوفي
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الزاهد:
«فالدييا من أفلها آلهرها فجميع ما فيها من أ را

ف ا ال ،أهدون عندد

هللا من أن قيم عهس حدبيرها ير ما رىف فينا من عقول ،فحبايا مدن عواعدف
فشهوال ،فعهمنا من أسماء فمسدميال ،هدي أهدون عندد هللا مدن أن بعد لهدا
ص
رسوال ،فأهون عند رسل هللا من أن شرهوا بها ف نصبوا لها» (

.)87 :

فيا عجبصا! ىرن هللا لم نزل فدي ىتابد أعدول آ دة مند لتن ديم شدرن فاحدد مدن
شؤفن ه س الدييا الحقيرة في ي ر الكاحف ،فهو ىتابة الدَ ن فحوثيقد  ،فهدي آ دة
سىىمى فَىىٱكتُبُوهُ
المد نددة الشددهيرة { َٰيَاأَيُّ َهىىا ٱلَ ى ِذينَ َءا َمنُى اىوا ِإذَا ت َىدَايَنتُم ِب ىدَين ِإلَى َٰ ا
ىى أ َ َجىىل ُّم َ
علَىىىي ُك ُم
ىىب َ
َوليَكتُىىىب بَيىىىنَ ُكم كَاتِىىىبُ بِٱلعَىىىد ِ } [البقدددرة ]282 :أف ىدددرن هللا لدددم قدددلُ { :كتِى َ

صاصُ فِ ٱلقَتلَى} [البقرة .]178 :ف{ ُكتِ َب َعلَىي ُك ُم ٱل ِقتَىا ُ} [البقدرة .]216 :ىمدا قدال:
ٱل ِق َ
ٱلصيَا ُ} [البقرة.]183 :
ب َ
{ ُكتِ َ
علَي ُك ُم ِ

لماذا شرن هللا «الزىاة» ص
مثال ففصل أحكامها فهدي مدن شدؤفن الددييا ،ىمدا
شرن ففصل أحكار الصالة ،فهي من شؤفن الد ن؟
لمداذا فصددل هللا أحكددار الموار د ف يرهدا فهتمهددا بقولد { :يُبَىىيِ ُن َ
ٱّللُ لَ ُكىىم أَن
ت َ ِضلُّوا َو َ
ش ء َع ِلي ُم} [النساء ]176 :سورة النساء :اآل ة األهيرة.
ٱّللُ ِب ُك ِل َ

فلماذا ىر القرآن مثل ه ا الت

ىثيراَ { :ك َٰذَ ِل َ يُبَيِ ُن َ
ت} [البقدرة:
ٱّللُ لَ ُك ُم ٱلا َٰيَى ِ
يل ص

ال لَعَلَهُم يَتَذَ َك ُرونَ } [البقرة]221 :؟ لمداذا عهمندا ف بدين لندا
 ]219ف{ َويُبَ ِي ُن َءا َٰيَتِ ِۦه ِللنَ ِ
سبحاي  ،فلم دعنا لما رىدف فيندا مدن عقدول ،فحبايدا مدن عواعدف فشدهوال؟
فالعجيف هنا أي جعل العواعف فالشهوال حهد ىما حهد العقول!!
فاذا ىان ما رىف في الناه من عقول ىافيصدا فدي حددبير أمدر الحيداة عهدس مدا
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حف هللا ،فهماذا لم تدرىهم لعقدولهم؟ فلمداذا أرسدل الرسدل فأيدزل الكتدف؟ فلدم
ىل ه ا االهتمار باإليسان ،فهو شيء صرير من مخهوقال ه س الدييا الحقيرة؟
ت َوأ َ َ
ىب َوٱل ِميىىزَانَ
سىىلنَا ُر ُ
س ىلَنَا ِبٱل َب ِي َٰنَ ى ِ
لمدداذا قددال حعددالس{ :لَقَىىد أَر َ
نزلنَىىا َم َع ُه ى ُم ٱل ِك َٰت َى َ

ال بِٱل ِقس ِط} [الحد د .]25 :ممدا لندا عهدس حاجدة النداه الدس مدا أيدزل هللا
ِليَقُو َ ٱلنَ ُ
حعالس ،ليهتدفا ب في اقامة القسن بين الناه.
ش ى ء َو ُهىىدى
فلمدداذا قددال سددبحاية لرسددول َ { :ونَ َزلنَىىا َ
ىب تِب َٰيَن ىا ِل ُكى ِىل َ
علَي ى َ ٱل ِك َٰت َى َ
َو َرح َم َوبُش َر َٰى ِلل ُمس ِل ِمينَ } [النحل .]89 :لماذا أيدزل ىتابد بهد ا الوصدف{ :تِبيَانسىا

ش ء} [النحل .]89 :فلم دعهم لعقولهم حدبر أمرهم فحدها.
ِل ُك ِل َ
ه د ا هددو منط د هددؤالء الن،ددر ،ال د ن ر دددفينا أن يطددرم شددر عتنا ،فينكددر
حار خنددا ،فينسددهع مددن شخصدديتنا ،فيتنكددر لحضددارحنا؛ ليررددس عنددا السددا ة
الرربيون ،ف ثندس عهدس «ححرريدا» المبشدرفن فالمستشدرقون ،ف ندوس بجهو يدا
التقدميون الثور ون!!
فأعجددف مددا فددي هددؤالء المسددتعبد ن لهرددرب ،أيهددم ميهددون مددع الددر ح حيد
مالدددن ،ف ددددفرفن مدددع السدددهطة حيددد

ارل ،فدددان ىايدددن الدددر ح فدددي احجددداس

«الد موقراعية» هوا بدبون ف عيدفن في مقراعية اإلسدالر ،فالحدد

عدن

سهطة األمة ،فمبدأ الشورى في ي ار اإلسالر.
فان ىاين الدر ح فدي احجداس «الرأسدمالية» ألبسدوها جبدة فعمامدة ،فرىدزفا
حد ثهم عن الحر ة االقتصا ة فالمهكية ال،ر دة فدي اإلسدالر ،فح،ضديل بعدا
الناه عهس بعدا فدي الدرزى ،ففق،دوا تمحهدون ف تدرفلون آ دال ححدر م الربدا
فأحا ث  ،ليبررفا جور الرأسمالية ففسا ها.
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فاذا ىسدل سدوى الرأسدمالية ،فراجدن بضداعة االشدتراىية ايتقهدوا ،فيقهدوا
معهددددم اإلسددددالر  -الم،تددددرى عهيدددد  -بسددددرعة فه،ددددة ،مددددن الرأسددددمالية الددددس
االشددتراىية ،فمددن اليمددين الددس اليسددار ،ففرهددوا فتددافى جد دددة ،ليسددو وا بهددا
مصا رة األموال فححر م الحالل ،فححهيل الحرار.
فهك ا ر د هؤالء أن جعهوا اإلسدالر  -حيد جعهدوا أي،سدهم  -عبددصا ها صمدا
لهسددهطة فالقددوة ،فحابعصددا سددير فددي رىدداب الدفلددة الرالبددة ،مهمت د أن بددارم مددا
حصنع ،ف ؤ د ما حتخ من هطوال.
فاإلسددالر شددري أن قددو ال أن قددا  ،فأن سددو ال أن نسددا  ،أليد ىهمددة هللا،
فىهمة هللا هي العهيا أبدصا.
ببرافال حدعي الثقافة:
فالعجيددف أن عبيددد ال،كددر الرربددي دددعون سددعة الثقافددة ف ددزارة المعرفددة،
فرحابة األف  ،ف سميهم الناه  -ف سدمون أي،سدهم « -مثق،دين» فربمدا أرديف
الس بعضهم لقف آهر ،فسموا «مثق،ين ثور ين» فهدم مدع هد ا ال عرفدون شدينصا
صحي صحا عن الد ن ال

نتسبون اليد أف  -عهدس األقدل  -حنتسدف اليد شدعوبهم،

فعاش ب فمدال عهيد آبدالهم فأجددا هم .فال أ ر ىيدف عدد المدرء «مثق،صدا»
فهو أجهل الناه بد ن قوم فحضارة أمتد  ،فحراثهدا ال،كدر فالرفحدي الد
عطيها مشخصاحها فمقومال فجو ها؟
فىل ما عهم هؤالء «المثق،دون» عدن اإلسدالر فحضدارح  ،أشدياء حافهدة أف
مشددوهة أف محرفددة ،لقنهددا لهددم سددا حهم فأسدداح حهم المستشددرقون فالمبشددرفن
بالنصرايية أف المارىسية ،فدامنوا بهدا قضدا ا مسدهممة ال حقبدل الر دف أف الجددل،
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فهدم فدي الحقيقدة ببردافال ال حجيدد يددر التر دد فالمحاىداة لمدا حهقند مدن أقددوال
فأفكار ،ير أيهدا  -فالحد

قدال  -ح،دوى الببردافال بقددرحها عهدس حرجمدة حهد

األقوال فاألفكار من لرتها األجنبية الس لرتهدا القوميدة ،فبدالجرأة فدي حبندي حهد
األفكار الدهيهة ،فايكار يسبها الس آبابها األصهيين!
ما فكرة هؤالء عن الد ن؟
ان الددد ن عندددهم عدددف لهحيدداة فالتقدددر ،عدددف لهعهددم فال،كددر ،عدددف لهحر ددة
فلهطبيعة ،عدف لإليسان فسعا ة اإليسان.
فالدفلة عندهم جف أن حن،صل عن الد ن ،حتس ال عدوى سديرها ،ف عرقدل
حقدمها ،ف ،سد هططها برجال ىهنوح .
فهيدددا عجبصدددا  ...عدددن أ

دددن هدددؤالء تكهمدددون؟ ايهدددم قدددرأفا فسدددمعوا هددد س

العبارال عن الد ن هنام  -فدي الردرب  -فرجعدوا ر فيهدا بعينهدا «هندا» فدي
الشرى المسهم ،فالد ن هنا يدر الدد ن هندام ،فحدار ع الدد ن فرجالد هندا يدر
حار خ فرجال هنام ،بل اإلل ال

يؤمن ب هنا ير اإلل ال

ى،ر بد القدور

هنام.
فاذا قهندا لهدم :دا قدور :ان اإلسدالر يدر المسديحية ،فالمسدجد يدر الكنيسدة،
فعهماء اإلسدالر يدر رجدال الكهندول ،فالقدرآن يدر الكتداب المقدده ،فردرفا
أفواههم ه ص
شا ،أف لوفا رلفسهم فرأ تهم صدفن فهم مستكبرفن!
يموذ مجسد له س الص،ال:
را عهس عقيدة اإلسالر ،ففكدرة اإلسدالر
لنستمع الس أحد هؤالء ،قول محر ص
 ...اي قرر في جرأة متحد ة لعقابد األمة فمشاعرها ،استنا صا الدس قدوة الردرب
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صنع عهس عين هنام ،فبعث لتخر ف أفعاي هنا(.)120
«ايد مند مددابتي عددار أ رم الثور ددون فددي الرددرب أن الثددورة حعنددي ححر ددر

المجتمع مدن الدد ن ،فلكدن ال،كدر العربدي الثدور ال دزال تجاهدل هد ا الواقدع
ص
حجاهال حا صما!
«في بدا ة العهدد الثدور الجد دد  -بدا دة الثدورة ال،ريسدية  -حدد «بر سدو»
ه ا الطابع الثور العار ،عنددما فقدف فدي الجمعيدة العامدة ،فأعهدن :ان عددفيا
األفل ليس األرستقراعية ،فليس المه  ،فليس الكنيسة .بدل هدو  -ص
أفال  -الدد ن
ال د

قددف فراء المه د فاألرسددتقراعية ،ففددي اجتمددان شددعبي عددار أثندداء حه د

الثورة أه «شالي » الصهيف ف اس في األر

 ،فصدرا فدي الجمداهير« :ان

االستبدا بالجسد قد حكسر ،فاآلن جف أن يحطم االستبدا باألرفام»(.)121
ألسددن حعجددف معددي أ هددا القددار الحددر مددن ه د س الحيثيددال فاألس دباب التددي
قدمها الكاحف التقدمي ،لتجر د المجتمدع العربدي مدن ند  -اإلسدالر  -فالحكدم
عهي باإلعدار؟!
ان ه د ا الكاحددف الثددور

طالبنددا أن يطددر ىددل أثددر لهددد ن فددي حياحنددا ،فىددل

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

عر ي،سد عهدس دال ىتابد «ال،عاليدة الثور دة فدي
( )120اي ىتور «يد م البيطار» ال
م
النكبة» بري حهقس عهوم العالية في فريسا فالوال ال المتحدة فحاز أىثر من ىتدوراس فدي
العهور االجتماعية فالسياسية ،ثم قار بتدر س ه س العهور هالل سدنوال سدن فدي جامعدال
الوال ال المتحددة ،فىنددا ،فقدد عدا الدس لبندان ليت،درغ لهنتدا ال،كدر ف«النتدا ال،كدر »
معناس :حخر ف مقومال األمة العربية هدمة لهصهيويية فالصهيبية فالشيوعية الدفلية.
( )158 ( )121من ىتاب «من النكسة الس الثورة» لند م البيطدار ،فهدو أسدوأ ىتداب صددر
بعددد يكبددة وييددو حز ددران  67فقددد ر عهي د «جددالل ىش د » فددي ىتاب د «النكسددة فالرددزف
ال،كر ».
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حجت  :أن الثور ين في الررب فعهوا ذل من  200سنة!!
فأ سددهطة حسددتطيع أن حهزمنددا بوجددوب احبددان الثددور ين فددي الرددرب ،فقددد
أحرارا؟!
فلدحنا أمهاحنا
ص
ثم أ منط ه ا ال

جتر أفكار المهحد ن في القرن الثامن عشر ،ف ددعو

اليها ف عتبرها فحيصا معصو صما ،فهدو الد

ص
جداهال أف
دزعم التحدرر فالتقدميدة،

ص
متجاهال ،أن الررب ي،س بال نقد حه األفكار ،ف تحرر منها؟
أجدددل ،أصدددبحن الكثدددرة مدددن عهمددداء الردددرب فم،كر ددد فزعمابددد  ،ندددا فن
بالعو ة الس اإل مدان ،ف رفضدون المد هف المدا
الثامن عشر في أفربا ،ل رف

الد

لقدس رفا صجدا فدي القدرن

حخص القور هنام.

قول أشهر العهماء بالكون ف واهرس في عصريا «أ نشتين»:
«ان الشعور الد ني ال

ستشعرس الباح في الكون هدو أقدوى حدافز عهدس

البح العهمي ،فأبل حافز»(.)122
«ان الدددد ن عامدددل مدددن عوامدددل التقددددر ،فايددد قدددوة رفحيدددة هالقدددة لترييدددر
المجتمع ،فا جا جمعية ايسايية متاهية»(.)123
فممدا يقددل الددس العربيدة مددن الكتددف الرربيدة التددي حددنقا الما دة فحتجد الددس
الد ن ،ثالثة ىتف قيمة:
أولها :كتا «اإلنسان ّل يقو وحىده»( ،)124لهعالمدة أ .ىر سدي مورسدون
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )122ىتاب «مع هللا في السماء» لهدىتور أحمد زىي.
( )123ىتاب «اإليسان العقابد » لألستاذ حمد حنبل.
( )124حرجم الس العربية بعنوان «العهم دعو الس اإل مان».
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ربدديس أىا ميددة العهددور فددي ييو ددورم ،فالد

يقددا فيد ىتدداب المددا

المهحددد

«جوليان هكسهي»« :اإليسان قور فحدس» أ بدفن حاجة الس ال !
وثانيها :كتا «م يتجل فى عصىر العلىم» فهدو مجموعدة مقداالل قيمدة
لثالثددين عال صمددا أمر كيصددا فددي مختهددف التخصصددال العهميددة فاإليسددايية ،بددين ىددل
منهم في مقال ىيف اهتد الس هللا عن عر

عهم .

وثالثها :كتا «العىودة إلىى اإليمىان» فمؤل،د الددىتور «هندر لند » أحدد
أف اذ الطف الن،سي في أمر كا .فقد عبدع هندام فدي مددة يدر بعيددة « 47سدبعصا
فأربعين عبعة».
لماذا اذن برز هؤالء الوج اإللحا

في الررب فن الوج اآلهر؟

أليس في الررب  -الس اليور « -أحدزاب مسديحية» حتبعهدا فحؤ ددها جمداهير
،يرة من المواعنين هنام؟ في ألماييا فا طاليا ففريسا فبهجيكدا ف يرهدا ،فقدد
حولس بعضها الحكم أىثر من مرة؟
أليس لهبابا مكان مرموى ،فلكهمت أثر عميد ؟ ىمدا حجهدس ذلد فدي جدوالل
البابا الحالي « وحنا بولس الثايي».
ألديس ىثيدر مدن فل أفربدا دنص فددي سدتورس عهدس المد هف الد

حعتنقد ،

ص
فضال عن الد ن؟
أليسن فريسا حامية الكثهكة؟ فأمر كا حامية البرفحستاييتة؟
()125

أليس لدفل أفربا فأمر كا جيوش من المبشدر ن
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عمهدون باسدم المسديح

( )125قدددرحهم أحدددث اإلحصدداءال بنحددو (« )4750000أربعددة مال ددين فسددبعمابة فهمسددين
أل،صا» من المبشر ن فالمبشرال.
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في أفر قيا فآسيا ،ف يرهما من قارال العالم؟
ألددديس هندددام «مسددديحية أصدددولية» يشدددطة متحمسدددة مسدددايدة لهصدددهيويية
فأهدافها ،يراها في أمر كا هاصة ففي الررب عامة؟
ثم ما قول هؤالء في مثل صارا قر ف صدم آذايهدم؟ ايد «اسدرابيل» التدي
هزمن جيوش مجموعة من الدفل الثور ة العربية المتحررة! في أ ار ،بدل فدي
ساعال ،فلهد ن في اسرابيل  -قبل قيامها فبعد قيامها  -مكان أ مكان.
ثم يعو الس منط الكاحدف الثدور التقددمي فمرالطاحد  ،االر ددعو بمنطقد
«العهمي»؟! اسمعوا فاحكموا.
جف أن عدر اإلسالر في الشرى ،من أجل جرابم المسيحية الكاثوليكيدة فدي
الررب.
الد ن هنام فقف فراء األرستقراعية فالمهوم رد الشدعوب فالم هدومين،
فاعتبددر ارا ة المهد  -مهمددا كددن ال صمددا  -مددن ارا ة هللا ،ىمددا اعتبددر معاررددة
المه هطينة فمرفقصا من الد ن!
فلكددن الددد ن هنددا

قددولَ { :و َّل تَر َكنُى اىوا إِلَىىى ٱلَ ى ِذينَ َظلَ ُمىىوا فَت َ َم َ
ىار} [هددو :
س ى ُك ُم ٱلنَى ُ

 ،]113مجر الرىون فالميل الس ال همة نهي عن ىتاب اإلسالر ،ف جعهد مدن
موجبال الع اب! ف قول الرسدول صدهس هللا عهيد فسدهم« :إن النىال إذا رأوا
الظالم فلم يأخذوا على يديهن أوش أن يعمهم م بعقا منه»(.)126
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( )126رفاس أبددو اف فالترم د
الجامع الصرير» (.)1973

فابددن ماج د فابددن حبددان عددن أبددي بكددر ،ىمددا فددي «صددحيح
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«إذا رأيت أمت تها ن فال تقو للظالم يا ظالمن فقد تودع منهم»(.)127
الد ن عنديا حر

األحبان المستضع،ين عهس التحرر من التبعية،

فالخضون لهسا ة الكبراء ،ف حمههم حبعة الخضون ال ليل في الدييا فاآلهرة
ٱّلل َوأَ َلعنَا ٱلرَ س َ ب
ُوّل َ 66وقَالُوا
{يَو َ تُقَلَبُ وُ جُو ُههُم ِف ٱلنَ ِار يَقُولُونَ َٰ َيلَيتَنَا ا أ َ َلعنَا َ َ
س ِب َ ب
سادَت َ َنا َو ُكبَ َراا َء َنا َفأَضَلُّونَا ٱل َ
َربَنَا ا إِنَا ا أ َ َلع َنا َ
يال َ 67ربَنَا ا َءاتِ ِهم ِضعفَي ِن ِمنَ ٱلعَذَا ِ

َوٱلعَنهُم َلعنا َك ِبيرا} [األحزاب.]68 - 66 :
الددد ن عنددديا عهددم المسددهم أن قددول فددي قنوحدد مناجيصددا ربدد اذا أفحددر آهددر
عددا« :نشىىكرك اللهىىم وّل نكفىىركن
صددهوال وم د  ،مددا رفاس ابددن مسددعو مرفو ص
ونخل ونترك من يفجرك» به س العبارة القو ة «نخل ونترك من يفجرك»؟
لقد أعهن الثوار في فريسا ححطيم االستبدا باألرفام ،ىما ىسدرفا االسدتبدا
باألجسار ،فثارفا عهس الطبقة الكهنوحيدة ،التدي ىايدن ححتكدر الوسداعة بدين هللا
فعبا س ،فحبيع الجنة فالمر،رة لمن شاء ،فححرر منهدا مدن حر دد .فمدا ذيدف دن
ليس في ىهنول فال سماسرة بين هللا فههق ؟ ف ستطيع ىل مدؤمن أن هدإ بداب
سىأ َ َل َ ِعبَىادِي عَنِى فَى ِإنِ
هللا برير حاجة الس ىاهن فال حاجف فال بدواب؟ { َو ِإذَا َ

قَ ِريب} [البقرة.]186 :
لقددد اه الثددوار «الصددهيف» رمددز االسددتبدا بدداألرفام ،فمددا ذيددف ددن ال
صهيف في  ،فال استبدا باألرفام؟
أهيدرا أن
قال أحد الثوار هنام« :لقد بكس الشعف عو صال عهس الهد  ،فآن لد
ص
بكي عهس ي،س ! فما ذيف ن لم قتل اله  ،فلم صهف ،فلدم بد عهيد أحدد؟!
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( )127رفاس الحاىم فصحح ففافق ال هبي عن عبد هللا بن عمرف (4ل.)97
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ىيف را منا أن يتخهس عن ننا من أجل أهطاء ن آهر؟!
ىان شعار الد ن هنام :اعتقد فأين أعمس! فشعار الدد ن عندديا{ :قُىل َهىاتُوا
ص ِد ِقينَ } [النمل.]64 :
بُر َٰ َهنَ ُكم ِإن ُكنتُم َٰ َ

ىان يداء رجال الد ن عندهم :أ مدا عينيد ثدم احبعندي! ف قدول المحققدون
مددن عهمابنددا :ان ا مددان المقهددد يددر معتبددر فال مقبددول ،ألن التقهيددد ال خددر
المؤمن من الجهل الس العهم ،اذ العهم هو معرفة الح بدليهد  ،حتدس كدون عهدس
بصيرة من أمرس ،فعهس بينة من رب .
قال اإلمار ابن الجوز (« :)128ان المقهدد عهدس يدر ثقدة فيمدا قهدد فيد  ،ففدي
التقهيددد ابطددال من،عددة العقددل ،فقبدديح بمددن أعطددس شدمعة أن ط،نهددا ف مشددي فددي
ال همة»!
الح ْكم عندهم :الجهالة أر التقوى! فىدان مدن أشدهر األحا د
ىان من أشهر ِّ
النبو ة عنديا «للب العلىم فريضى علىى كىل مسىلم»( )129فأجمدع عهماليدا أن
ذىرا أف أيثس.
المرا بالمسهم هنا :اإليسان المسهم ،سواء ىان ص
المسيحية فالعهم:
لقد ذىر الكاحف التقدمي ي،س في ىتاب آهر لد موقدف المسديحية مدن العهدم
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( )128في ىتاب «حهبيس ابهيس».
( )129رفاس ابن ماج فابن عبدد البدر فالبيهقدي ف يدرهم عدن أيدس ،فرمدز لد السديوعي فدي
«جامع » بعالمة الصدحة ،ىمدا رفاس الطبرايدي فدي «األفسدن» ،فالبيهقدي فدي «الشدعف»
عن أبي سعيد ،فرف أ ضصا من حد ابن عباه فابن عمر فعهي فابن الحسين رردي
هللا عن د  .فصددحح األلبددايي فددي حخددر إ أحا د ىتابنددا «مشددكهة ال،قددر فىيددف عالجهددا
اإلسالر».
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فالبح العهمي فقال:
«جمدل المسيحية النشاع العهمدي فألرتد فدي القدرفن الوسدطس ،فاسدتمرل
حعثر حقدم  ،فححول في  ،حتس النصف الثايي من القرن التاسع عشر».
«ان الكنيسدددة  -ىاثوليكيدددة فبرفحسدددتايتية  -حاربدددن ىدددل عهدددم باسدددم سدددهطة
التددوراة المعصددومة مددن الخطددر ،ألن العهددور حه د ىايددن ححمددل اب صمددا يتددابإ ال
حنطب د مددع حعدداليم التددوراة .فالكنيسددة مد ص
دثال حاربددن الطددف حربصددا عني،ددة ،ألن
أمددرا

اإليسددان ال حرحي د مددن أسددباب حرجددع الددس عبيعت د  ،بددل هددي مددن عمددل

الشيطان فله ا ،فان معالجتها ،مدن أفجسدتين الدس لدوثر ،فجدف أن حعتمدد عهدس
عقوه الكنيسة».
ص
عمدال شديطاييصا ،فكدان مدن عمدل بهدا أف فدي الطدف،
ضدا
«فىاين الكيمياء أ ص
را لتهمة السحر».
معر ص
بيَن «أيدرفهوا ن» فدي راسدت الكالسديكية فدي حدار ع الصدران بدين العهدم
فالالهول في المسيحية :أن رجدال الدد ن حداربوا ىدل هطدوة حقدميدة فدي العهدم
فالبح العهمي أثناء التسعة عشر قريصا المارية».
صدا فدي القدرن الرابدع عشدر
«ىاين الكنيسة في ىثير من األحيان  -فهصو ص
حرمر بحرى ىل ما ىتدف فدي الهردال المحهيدة باعتبارهدا هارجدة عدن الدد ن .لدم
حقتصر الحرى عهس الكتف ،فمن حرى «هدوه» فرفاقد الدس حدرى «برفيدو»
جعهددددن الكنيسددددة  -حسددددف قددددول جددددور  -النيددددران حرىددددل زهددددرة عهمدددداء
المسيحية»(.)130
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( )130عن ىتاب «األ د ولوجية االيقالبية» لند م البيطار (

.)494 ،493
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ه ا هو موقف المسيحية الرربية مدن العهدم فالعهمداء ،مدن الطدف فالكيميداء،
ف يرهددا مددن العهددور التجر بيددة ،ىمددا ذىددرس الكاحددف التقدددمي ي،س د  ،فىمددا أثبت د
يرس من المؤل،ين في الشرى فالررب .فر ن ه ا من موقف اإلسالر؟!
موقف اإلسالر من العهم:
لقد اعتبر رسول اإلسالر التجربة هدي ال،يصدل فدي األمدور الدييو دة ال،نيدة،
ىالزراعة فالصناعة فالطف فيحوها .فجداء فدي ذلد حد ثد المشدهور« :أنىتم
صدا فدي حهقديح
أعلم بىأمر دنيىاكم»( )131فذلد بعدد أن أبددى ألصدحاب رأ صدا ها ص
النخيدل ،فسدارعوا الددس حن،يد س حسدبوي جددز صءا مدن الدد ن ،فكايددن النتيجدة عهددس
ير ما حبون ،فقال لهم« :إنما ظننت ظنسىا فىال تناخىذون بىالظن أنىتم أعلىم
بأمر دنياكم».
ففددي الطددف يجددد أي د صددهس هللا عهي د فسددهم حدددافى ،فأمددر بالتددداف
()133

فأرسل عبيبصا الس أبي ابن ىعف

()132

قطع ل عرقصا فىواس عهيد  ،أ أجدرى لد

عمهية جراحية .فأمر آهر أن رحي الحارث بن ىهدة ،الطبيف العربي المشدهور
من ثقيف(.)134
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )131رفاس مسهم في «صحيح » من حد عابشة فعهحة.
( )132اي دددر «زا المعدددا » البدددن القددديم (4ل )10عبعدددة مؤسسدددة الرسدددالة بتحقيددد شدددعيف
األريالفع.
( )133رفاس «مسهم» من حد جابر برقم (.)2207
( )134رفاس أبو اف في الطف ( )3875عن سعد ،قال :مررن مررصدا أحدايي رسدول هللا 
ي ،حتددس فجدددل بر هددا عهددس فددؤا  ،فقددال« :إن ى رجىىل
عددو يي ،فورددع دددس ب دين ثددد م
مفنود» «أ مصاب في فؤا م ،فلعه مصدفر ،ىنس بال،ؤا عن الصدر» ا ىت الحىارث
ابن كلدة أخا ثقي ن فإنه رجل يتطبب».
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فأصيف أحدد أصدحاب بجدرم ،فداحتقن الددر ،فددعا رجهدين مدن بندي أيمدار،
فن را الي  ،فسرلهما رسدول هللا صدهس هللا عهيد فسدهم« :أيكمىا ألىب؟» ،فقدال:
أف في الطف هير ا رسول هللا؟ فقال« :أنز الدواء الذي أنز الداء»(.)135
قال ابن القيم« :في ه ا الحد

أي نبري في ىل عهدم فصدناعة برحد ى مدن

فيها ،فاي الس اإلصابة أقرب»(.)136
فىاين ال،كرة السابدة عن الناه حينن أن العال فعهف التدداف  ،فحعداعي
الطددف نددافي التددد ن أف التوىددل أف اإل مددان بالقدددر .ىمددا ب ددف ذل د مددن جمهددة
رفا ال فأحا

.

فقدددد رف أيددد صدددهس هللا عهيددد فسدددهم هدددل عهدددس مدددر ا عدددو س ،فقدددال:
«أرسلوا إلى لبيب» ،فقال قابل :فأين حقول ذل

دا رسدول هللا؟ قدال« :نعىم.

إن م لم ينز من داء إّل أنز له شفاء»(.)137
ففي هد ا المعندس جداءل عددة أحا د صدحيحة ،ىقولد  -فيمدا رفاس مسدهم:
«لكل داء دواءن فإذا أصيب دواء الداءن برأ بإذن م عز وجل»(.)138
فجاءل األعراب فقالوا :ا رسدول هللا أيتددافى؟ فقدال« :نعىمن يىا عبىاد م
تىىىىداووان فىىىىإن م لىىىىم يضىىىى داء إّل وضىىىى لىىىىه دواء ُيىىىىر داء واحىىىىد:
الهىىر »( )139أ الشدديخوهة .ففددي حددد

آهددر« :إن م لىىم ينىىز دواء إّل
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( )135رفاس مال في «موعن » عن ز د بن أسهم ،فهو مرسل.
(« )136زا المعا » (4ل.)132
(« )137زا المعا » (4ل.)133
( )138رفاس مسهم عن جابر برقم (.)2204
دي
( )139رفاس أحمددد فأصددحاب السددنن ،فابددن ماجد  ،فالحدداىم عددن أسددامة بددن شددر  ،ىمددا فد =
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أنز له شفاءن علمه من علمه وجهله من جهله»(.)140
فلمدا سدرل بعضدهم :هدل حدر األ ف دة قددر هللا؟ أجابد أبهد جدواب فأرفعد
فأحسم فقال« :ه من قىدر م»( )141أ أن األسدباب مدن قددر هللا فىمدا أن
المسببال ى ل .
فبه ا الجواب حل العقدة التي حعر

لكثيدر مدن المتدد نين مدن قدد م ،حيد

نون أن في التداف منافاة لإل مان بقدر هللا.
فأبطل الهجوء الس السحر فالسحرة فالدجالين ،فاسدتعمال التمدابم فيحوهدا،
فجعددل ذل د مددن أيددوان الشددرم ،ىمددا ح د ر مددن أ عيدداء الطددف ال د ن دددعون
المهنة ،فليسوا من أههها ،فحمههم حبعدة هطدنهم فدي التشدخيص فالعدال فقدال:
«من تطبب ولم يعلم منه لب فهو ضامن»(.)142
فقد ىان لهطف فدي الحضدارة اإلسدالمية شدرن أ شدرن ،فكدان هندام أعبداء
عالميون مثل الراز فابن سينا فالزهراف فابن رشدد فابدن الن،ديس ،فىايدن
ىتدددبهم الطبيددددة مراجددددع لهعددددالم لعدددددة قدددرفن ،مثددددل «القددددايون» البددددن سددددينا،
ف«الحاف » لهراز  ،ف«الكهيال» البن رشد.
فالعجيف أن يجد في هدؤالء مدن جمدع بدين اإلمامدة فدي الدد ن فاإلمامدة فدي
الطف مثل ابن رشد ،فال،خر الراز  ،فابن الن،يس.
ـــ ـــ

= «صحيح الجامع الصرير» رقم (.)2930
( )140رفاس الحاىم عن أبي سعيد ،المصدر الساب (.)1809
( )141رفاس أحمد فالترم من حد أبي هزامة أف ابن .
( )142رفاس أبددو اف » فالنسددابي فابددن ماج د فالحدداىم عددن عبددد هللا بددن عمددر ،فحسددن فددي
«صحيح الجامع الصرير» (.)6153
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ه ا بالنسبة لهطف .أمدا بالنسدبة لسدابر العهدور فقدد عهدف المسدهمون العهدم فدي
ىل صقع من األر

 ،فاشتهر فيهم القدول «اعهبدوا العهدم فلدو بالصدين» حتدس

جعه بعضهم حد ثصا( ،)143فايت،عوا بالتراث العهمدي لألمدم السدابقة ،فان حكمدوا
عهيهدددا بدددايحرا العقيددددة ،فرددداللة الد ايدددة ،عمد ص
ددال بمدددا رف عدددن رسدددولهم:
«الكلم الحكم ضال المنمنن أنى وجدها فهو أحق بها»( .)144بل عهمهدم
أن الحكمددة مكددن أن حؤه د مددن الشدديطان ي،س د  ،ىمددا فددي حددد

النبددي ألبددي

هر رة« :صدق وهو كذو »(.)145
فسددح اإلسددالر صدددرس لهحكمدداء فالم،كددر ن مددن ىددل جددنس ،ففددتح ذراعي د
لهعهماء فالمجربين من ىل مهة ،له ا اشتهر في حار ع المسهمين عد

يدر قهيدل

من األعباء فالتجر بيين من اليهدو فالنصدارى ىايدن لهدم ح دوة عندد الخه،داء
فرجال الدفلة(.)146
عا بددين العهددم فالددد ن ،أف بددين الشددر عة
فلددم عددر حددار ع اإلسددالر صددرا ص
فالحكمة ،أف بين العقل فالنقل .بل أىدد عهمدالس :أن النقدل الصدحيح ال مكدن أن
خددالف العقددل الصددر ح ،فأن العهددم الح د ال نددافي الددد ن الح د فال مكددن أن
تناقضا اال اذا ىان ما ند النداه نصدا لديس مدن الدد ن الصدحيح ،أف مدا ندوس
عه صما ليس من العهم الصر ح(.)147
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )143رفاس ابن عبد البر في ىتاب «العهم» فالصواب أي ليس بحد .
( )144رفاس الترم فابن ماج  .فهو رعيف اإلسنا  ،فلكن معناس صحيح.
( )145رفاس البخار في «صحيح » .فاي ر :ىتابنا «ثقافتنا بين االيحرا فااليرالى».
( )146اقرأ في ذل «اإلسالر فالنصرايية مع العهم فالمديية» لهشيع محمد عبدس.
( )147ألف في ذل شيع اإلسدالر ابدن حيميدة ىتابد « رء حعدار العقدل فالنقدل» الد يشدر
قر بصا بعنوان «موافقة صحيح المنقول لصر ح المعقول».
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فمن هندا ىايدن حضدارة اإلسدالر هدي الحضدارة الوحيددة التدي جمعدن بدين
العهم فاإل مدان ،فلدم حجدد أ حدر فدي الجمدع بدين ي درال العقدل ،فاشدراقال
القهف.
فه ا ما شهد ب ىثير من مؤرهي الررب فم،كر المنص،ين.
قول المستشرقان :بتراين فحومس في ىتابهما «العرب»:
«ان اإلسددالر لددم نابد التقدددر ،بددل سددار جنبصددا الددس جنددف مددع العهددمَ ،
فان حقدددر
حضارح رجع الس مالزمت لهعهم»(.)148
ف نقددل حومدداه أريولددد فددي ىتابد « :الدددعوة الددي اإلسددالر» عددن البرففسددور
ص
قابال:
مويتي
«اإلسدالر فددي جدوهرس ددن عقهددي برفسدع معددايي هد س الكهمدة مددن الددوجهتين
االشتقاقية فالتار خيدة ،فدان حعر دف األسدهوب العقهدي بريد عر قدة ح،هدم العقابدد
الد نيددة عهددس أسددس مددن المبددا

المسددتمدة مددن العقددل فالمنط د  -نطبد عهددس

اإلسالر حمدار االيطبداى .فالحد أن محمددصا الد
ىل

مته

سدا لد ند  ،ىمدا ىدان
ىدان متحم ص

يرة اإل مان فيار االقتندان  -حهد الصد،ة التدي بثهدا فدي ىثيدر مدن

أحباع  -قدد عدر

حرىتد اإلصدالحية عهدس أيهدا فحدي فالهدار .عهدس أن هد ا

النددون مددن الددوحي لدديس اال صددورة مددن العددر

فالت،سددير ،فان لد ندد ىددل

العالقال التدي حددل عهدس أيد مجموعدة مدن العقابدد قامدن عهدس أسداه المنطد
فالعقددل  ...فان بسدداعة ه د س التعدداليم ففرددوحها لهددي عهددس فج د التحقي د مددن
أ هر القوى ال،عالة في الد ن ففي يشاع الدعوة الس اإلسالر».
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( )148اي ر ىتاب «اإليسان العقابد » (

 )188لألستاذ حمد حنبهي.
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فيحن يرفا  -قطعصا  -ىهم مويتي عن الدوحي المحمدد  ،فلسدنا فدي مجدال
مناقشددت هنددا ،فلكددن ال د

همنددا االستشددها ب د فددي ه د ا المددوعن هددو اعتراف د

الجازر برن ن اإلسالر في جوهرس ن عقهي ،برفسع معايي ه س الكهمدة .فايد
مجموعددة عقابددد قامددن عهددس أسدداه المنطد فالعقددل ،ممددا ددر بورددوم عهددس
أفلن د الدد ن حسددبون اإلسددالر مسدديحية أهددرى ،قامددن عهددس أسدداه التقاليددد
فرفا العقل فالت،كير.
فقدد ىتدف ىثيدر مدن الردربيين بحوثصدا ردافية ،فأل،دوا ىتبصدا ىامهدة ،فدي مكايدة
العهم فالعهمداء ،فدي الحضدارة اإلسدالمية ،فعدن حدرثير ذلد فدي يهضدة الردرب
فحضارح  ،فلعل أقرب ما عالعناس في ه ا الشدرن ،ىتداب المستشدرقة األلماييدة
ب ححدن
«سيجر د هويك » التي سمت «شدمس هللا حسدطع عهدس الردرب» ف ن
ع ِّ مدر ْ
عنوان «شمس العرب حسطع عهس الررب».
فدان ىددان هددؤالء التقددميون ال قددنعهم اال مددا جدداء عدن الرددرب ،فهد س شددها ة
الرربيين!
ه ا فقد ىتبنا في ه ا المجال عدة ىتف« :الرسول فالعهم» ،ف«العقدل فالعهدم
ددرا لهمعرفددة فالحضددارة»« ،الددد ن فددي عصددر
فددي القددرآن» « ...السددنة مصد ص
العهم» فهيرجع اليها من شاء ...
المسيحية فالحياة:
فلقد ذىدر هد ا التقددمي سدر موقدف الثدور ين فااليقالبيدين فدي الردرب ردد
الد ن من الثورة ال،ريسية به س العبارال:
«فان المجتمدع حتدا الدس حيو دة فيشداع ففضدابل اجتماعيدة ،فلكدن الدد ن
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بشر  -عهدس يقديا ذلد  -بتقشدف ىبيدر ،فبحيداة أهدرى حهردي أهميدة أف قيمدة
ه د س الحيدداة .جميددع حعاليم د حتندداقا مددع حعدداليم العقددل فالعهددم ،فح،ددر

عهددس

اإليسددان أن عمددل فددي سددبيل يجدداة رفح د فددي الدددييا فاآلهددرة .فب د ل حددنقا
فرف

عبيعت  ،اإليسايية التي حهزم بالحياة األررية.

فهدددو قدددف برهالقياحددد مؤ ددددصا لهمصدددالح االسدددتبدا ة األياييدددة التدددي حضدددر
بمصهحة المجتمع ىه  ،أىد ال،الس،ة جميعهم حقر بصا  -ففدي عهيعدتهم هدو بسداا،
ففدددولتير ،فمدددورلي زمدددابهي ،فرفسدددو فىويدددد فرسددد  ،ف ددددرف  -عهدددس هددد س
الناحيددة ،فبعضددهم  -ى،ددولتير  -حكهددم فددي الواقددع عددن مددؤامرة رددد المجتمددع
استخدمن الد ن ىي ححق أ رارها.
ىرن الد ن ،مؤامرة جافة صد،يقة ،لدرجدة صدعف عنددها ا رام هدرفس أف
اسددددتمرارس فددددي التددددار ع ،عددددي

أشددددد أيددددوان االسددددتبدا  ،اسددددتبدا الكهنددددة

()149

فالمهوم»

ه ا الكالر  -عهس ما في من هدو فححامدل ردد المسديحية ي،سدها  -هدو أبعدد
ما كون عن االيطباى عهس حقيقة اإلسالر فحار خ .
اإلسالر فالحياة:
لم دن اإلسالر الس التقشف فاإلعرا

عن الطيبال ،فلم ه أهمية الحياة

أف قيمتها ،بل أيكر بشدة عهس ال ن حرمون ز نة هللا التي أهر لعبا س
فالطيبال من الرزى ،فقافر بقوة يزعة بعا المسهمين الس التشد فالتقشف
اقتداء برهبان النصارى فمن عهس شاىهتهم ،فأيزل في ذل َ َٰ { :ايأَيُّ َها ٱلَ ِذينَ
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(« )149األ د ولوجية االيقالبية» لند م البيطار (

.)737
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ٱّللُ لَ ُكم َو َّل تَعتَدُ اوا ِإ َن َ
ت َما ا أَ َح َل َ
ٱّللَ َّل ي ُِحبُّ ٱل ُمعتَ ِدينَ 87
َءا َمنُوا َّل ت ُ َح ِر ُموا َليِ َٰبَ ِ
َو ُكلُوا ِممَا َر َزقَ ُك ُم َ
ٱّللُ َح َٰ َلال َل ِيبا} [المابدة.]88 ،87 :

ىما أيكر الرسول صهس هللا عهي فسهم عهس الد ن اعتزلدوا الحيداة صدابمين
قددابمين متددرهبين ،قد ص
دابال« :إنمىىا أنىىا أعلمكىىم بىىال وأخش ىاكم لىىهن وأنىىا أصىىو
وأفطىىرن وأقىىو وأنىىا ن وأتىىزوج النسىىاءن فمىىن رُىىب عىىن سىىنت فلىىيه
من »(.)150
فىان الرسدول صدهس هللا عهيد فسدهم فأصدحاب فمدن حدبعهم باحسدان ،نمدث ن صال
حية لهجميع بدين العمدل الددابف لهددييا فاإلقبدال الكامدل عهدس اآلهدرة .فهدم حهههدم
يياهم عن آهدرحهم ،فلدم حعقهدم آهدرحهم عدن عمدارة ييداهم .حتدس جداء حدد
الرسددول صددهس هللا عهيد فسددهم« :إن قامىىت السىىاع وفى يىىد أحىىدكم فسىىيل ن
فإن استطاع أّل تقو حتى يغرسهان فليغرسها»(!!.)151
فلماذا ررسدها فالسداعة قابمدة ،فلدن نت،دع بهدا أحدد ،ال هدو فال يدرس ،ايد
حعبد بالعمل ،فحكر م لهعمل ذاح  ،لي ل المسهم منت صجدا معطدا صء ،حتدس آهدر رمد
في الحياة.
ص
فضدال
فليس في حعاليم اإلسالر حكم فاحدد نداقا العقدل فالعهدم ،ىمدا بيندا،
عن أن حكون جميع حعاليم ى ل  .فاذا ىان ،ر

عهدس اإليسدان العمدل لنجداة

رفح د  ،فهددو لددم ر،ددل عوح د الددس العمددل لصددحة بدي د فقوح د  ،فسددعا ة ييدداس،
فدرعهن رسدول «إن لبىدن عليى حىق»( )152فىدان أىثددر عابد عهيد الصددالة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )150الحد مت ،عهي عن أيس.
( )151رفاس أحمد في «المسند» ،فالبخار في «األ ب الم،ر » عن أيس.
( )152مت ،عهي عن عبد هللا بن عمرف.
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سىنَ َوقِنَىا
سىنَ َوفِى ٱلا ِخ َىر ِة َح َ
فالسالر ما جاء في القرآنَ { :ربَنَا ا َءاتِنَا فِ ٱلدُّنيَا َح َ

َعذَا َ ٱلنَ ِار} [البقرة.]201 :
ان اإلسالر لم عا الحياة الما ة ،فلم ه قيمدة الحيداة األرردية ،ىمدا فعهدن
أ دددان أهدددرى .فىيدددف عدددا

الحيددداة دددن بددديح المح دددورال عندددد ححقددد

الضددرفرال ،ف سددقن ال،ددرابا أف خ،،هددا عنددد فجددو األعدد ار الما ددة مددن
المر

فالس،ر فالمشقة فيحوها؟

هل وصف بالراء الحياة األررية ن ىان أبرز الص،ال التي فصف بهدا
َىن ٱل ُمنك َِىر َوي ُِحى ُّل لَ ُهى ُم
يبيد عندد أهدل الكتداب أيد { :يَىىأ ُم ُر ُهم ِبىٱل َمع ُر ِ
وف َويَىن َه َٰىهُم ع ِ
َ
علَىي ِه ُم ٱل َخ َٰبَائِ َ
علَىي ِهم}
ىث َويَضَى ُ عَىنهُم إِص َىر ُهم َوٱلَُ َٰلَى َل ٱلَتِى كَانَىت َ
ت َويُ َح ِىر ُ َ
ٱلطيِ َٰبَ ِ
[األعرا

.]157 :

هددل وصددف بالردداء الحيدداة ددن ددرمر باعدددا أقصددس المسددتطان مددن القددوة،
فأه الحد ر فاالحتيداع فاحخداذ األسدباب ،فرعا دة السدنن الكوييدة ،فحجندف مدا
ؤ

الس الضرر فالهالم؟ فتقرأ في ىتاب مثدل هد س اآل دالَ { :وأ َ ِعىدُّوا لَهُىم مَىا

ٱست َ َطعتُم ِمن قُوَ ة} [األي،ال.]60 :
{ َٰيَاأَيُّ َها ٱلَ ِذينَ َءا َمنُوا ُ
خذُوا ِحذ َر ُكم} [النساء]71 :
{ َو َّل تُلقُوا بِأَيدِي ُكم إِلَى ٱلتَهلُ َك ِ } [البقرة]195 :
س ُكم} [النساء]29 :
{ َو َّل تَقتُلُ اوا أَنفُ َ

سفَ َها ا َء أَم َٰ َولَ ُك ُم ٱلَ ِت َج َع َل َ
{ َو َّل ت ُنتُوا ٱل ُّ
ٱّللُ لَ ُكم قِ َٰيَما} [النساء.]5 :

هددل وصددف بالردداء الحيدداة ددن قددول يبي د « :نعىىم الم ىا الصىىالح للرجىىل

أعداء الحل اإلسالمي

228

الصالح»(« ،)153إن م جميل يحىب الجمىا »(« ،)154إن م يحىب أن يىرى
أثر نعمته على عبده»()155؟؟
هل وصف بالراء الحياة ن قامن شر عت عهدس رء الم،اسدد عدن البشدر،
فححقي المصالح لهم .سواء ىايدن حهد الم،اسدد ما دة أر معنو دة ،فاقعدة عهدس
ال،ددر أر عهددس الجماعددة .فسددواء ىايددن هدد س المصددالح البشددر ة ،حارددرة أر
ضدددا أىايدددن مدددن الضدددرفر ال أر مدددن الحاجيدددال أر مدددن
مسدددتقبهة ،فسدددواء أ ص
التحسينال فالكماليال.
فالضرفر ال هي الكهيال الخمس التي ال حقور الحياة الس بها ،فهدي  -ىمدا
ذىددر أبمددة األصددول  -ح ،د الددد ن فالددن،س فالعقددل فالمددال فالنسددل .فأرددا
بعضهم اليها :العر

.

فه س الضرفر ال الخمس أف السن هي مناع الحقوى الربيسية لإليسان:
فح ،الد ن معنداس :ح،د العقيددة فالعبدا ة فالقديم األهالقيدة ،فحد اإليسدان
في اإل مان فالتد ن ،فعدر اىراه عهس ن ال ختارس عابعصا.
فح ،الن،س معناس :ح ،ح الحيداة لإليسدان فحقد فدي صدحة بديد  ،ففدي
حر ت اذا جان ،فعالج اذا مر

 ،فراحتد اذا حعدف ،فالقصدا

اذا اعتدد

عهي .
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( )153رفاس أحمد» فأبو عهدس عدن عمدرف بدن العدا  ،فقدال الهيثمدي فدي «مجمدع الزفابدد»
(9ل :)353 ،352رجالهما رجال الصحيح ،ىما رفاس ابن حبان فالحاىم فصححاس.
( )154رفاس مسهم عن ابن مسعو .
( )155رفاس الترم فالحداىم عدن عبدد هللا بدن عمدرف ،فرمدز لد السديوعي بعالمدة الحسدن.
فهو ى ل في «صحيح الجامع الصرير» (.)1887
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فح ،العقل معناس :حما ة ح التعهم فالثقافة فحر ة ال،كر فالن ر.
فح ،المال معناس :حما ة ح المهكية المشرفعة من ىل عدفان بالباعل.
فح،دد النسددل معندداس :حما ددة األمومددة فالط،ولددة فاألسددرة التددي هددي يددواة
المجتمع فأساه بنياي .
فح ،العر

معناس :حما ة ح الكرامة فالسمعة.

فاإلسدددالر ال قدددف  -فلدددم قدددف  -برهالقياحددد مؤ ددددصا لهمصدددالح االسدددتبدا ة
األياييددة .اي د ربددي أبناب د عهددس منددافءة االسددتبدا فااليحددرا فال،سددا  ،بددالقوة
الما ددة ان اسددتطاعوا ،فاال فبددالرأ فالكهمددة ،ف عددد ذل د مددن أفضددل الجهددا :
«أفضل الجهاد كلم حق عند سلطان جا ر»(« ،)156سىيد الشىهداء حمىزةن
ورجل قا إلى إما جا ر فأمره ونهاه فقتله»(.)157
فهم قصر الجها عهدس محاربدة الردزف الخدارجي ،بدل جعدل أفضده مقافمدة
ردررا عهدس األمدة مدن دزف العددف الخدارجي ،فهدو
ال،سا الداههي ،فاي أشدد
ص
ال

مهد ل  ،ف جعهها فر سة سههة المنال ألعدابها المتربصين بها.
فال عجدف أن ىدان الطدابع العدار لموقدف عهمداء اإلسدالر عدوال حار خد هدو

الوقو في فج ال همة المسدتبد ن المتدرفين مدن المهدوم فالحكدار .فمدنهم مدن
عددايس فددي سددبيل ذل د السددجن فاالرددطها  ،فمددنهم مددن حمددل السددالم ،مقد ص
داحال
لهطراة فالمستكبر ن.
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( )156رفاس أحمددد فابددن ماج د فالطبرايددي فالبيهقددي فددي «الشددعف» عددن أبددي أمددار ،فأحمددد
فالنسدابي فددي «الشددعف» ،فالبيهقدي عددن عددارى بدن شددهاب ،فابددن ماجد عددن أبددي سددعيد،
فذىرس في «صحيح الجامع الصرير» (.)1100
( )157رفاس الحاىم فالضياء عن جابر ،فحسن في «صحيح الجامع الصرير» (.)3675
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أما استبدا الكهان فهم عرفد حدار ع اإلسدالر ،ألن هد س الطبقدة لدم حوجدد فيد
ص
أصال ،فداذا ىدان الثور دون فدي الردرب مند الثدورة ال،ريسدية فق،دوا ردد الدد ن
هنددام  -ألي د دددعو الددس حقشددف ىبيددر ،فألي د هرددي أهمي دة ه د س الحيدداة ،فألن
حعاليم الكنسية حناقا العهم فالعقل ىما حناقا الطبيعة اإليسايية ،فأليد قدف
برهالقياح مؤ دصا لهمصدالح االسدتبدا ة :اسدتبدا المهدوم فاسدتبدا الكهدان  -فمدا
حجة الثور ين في أفعاينا لكي ق،وا رد دن حتدرر الحيداة ،ف عتدر ب،طدرة
اإليسان ،ف هتم بالددييا ،ف ددعو الدس العقدل فالعهدم ،ف حد عهدس الرندس فالقدوة،
ف جعل مقافمة ال هم فاالستبدا من أج مل أيوان العبا ة فالجها ؟
اينا يدعو هؤالء ال ن زعمون ألي،سهم الثقافة الواسعة أن قدرأفا مدا ىتبتد
األقددالر المؤمنددة الواعيددة األصدديهة المعاصددرة عددن اإلسددالر ،عقيدددة فشددر عة
ففكد صدرا فأهالقصددا حضددارة متكامهددة؛ مددن عصددر األفرددايي فمحمددد عبدددس فرشدديد
ررا الس اليور.
أجددل يحددن يدددعو هددؤالء أن درسددوا اإلسددالر ،حتددس ال تهددورفا فددي الحكددم
عهي برحكار هاعنة جاههدة ،ال حمدن لحقيقتد بنسدف فال سدبف ،ىهد ا الد

قدال

في رفر فا عاء ،عاعنصا في ي دار اإلسدالر« :االشدتراىية ي دار ال قدور عهدس
اإلحسان فالزىاة ،بل قور ي،س يتيجة حتمية عبيعية لطبيعة المجتمع الحدد ،
فعبيعة القوايين التي حسو ححوالح »(.)158
فبردددا الن دددر عدددن «الكهيشدددهال» المارىسدددية ،عدددن الحتميدددة فالمجتمدددع
الحد

فححوالح  -هل يجدد فدي هد س العبدارة أ فهدم لن دار اإلسدالر فموردع

الزىاة من ؟ ال ،ثم ال.
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( )158عن ىتاب «من النكسة الس الثورة».

أعداء الحل اإلسالمي

231

فمن د سددنوال ىتددف ىاحددف اشددتراىي حقدددمي آهددر :ان الزىدداة ال حصددهح فددي
مجتمع عصر

قور عهس العمل فاإليتا  ،ال عهس الصدقال».

هؤالء الكتاب لقنوا أن الزىاة اإلسالمية ردرب مدن الصددقال االهتيار دة،
فاإلحسددان ال،ددر  ،فراحددوا ددر فن مددا قيددل لهددم ،فن أن جشددموا أي،سددهم
قراءة ىتاب فاحد في المورون.
فلسدددن فدددي مقدددار الدددر عهدددس هدددؤالء فبيدددان حقيقدددة الزىددداة ،فههددد ا مجدددال
آهر( ،)159فلكني أىت،ي هنا بنقل يص فاحد من ىتبنا ال،قهيدة القد مدة الشدهيرة،
يستبين من عبيعة الزىاة في اإلسالر ،فه ا الكتداب هدو «المهد ب» لهشديراز
فشرح «المجمون» لهنوف .
قول الكتداب« :فمدن فجبدن عهيد الزىداة فقددر عهدس اهراجهدا لدم جدز لد
حرهيرها ،ألي ح

جف صرف الس اآل مي ،حوجهن المطالبة بالددفع اليد  ،فهدم

جددز لد التددرهير ،ىالو عددة اذا عالددف بهددا صدداحبها  ...فددان أهرهددا فهددو قددا ر
عهس أ ابها رمنها ،ألي أهر ما جف عهي مع امكان اإل اء ،فضمن ىالو عدة
 ...فمن فجبن عهي الزىاة فامتنع مدن أ ابهدا ي در :فدان ىدان جاحددصا لوجوبهدا
فقد ى،ر ،فقتل بك،رس ىما قتدل المرحدد ،ألن فجدوب الزىداة معهدور مدن دن هللا
حعددالس رددرفرة ،فمددن جحددد فجوبهددا ،فقددد ى د ب هللا فى د ب رسددول صددهس هللا
عهي فسهم فحكم بك،رس  ...فان منعها ص
بخال بهدا أهد ل مند فعدزر «أ أهد حها
السددهطة الشددرعية من د بددالقوة فعوقددف عقوبددة حر بيددة حقدددرها العدالددة» فقددال
الشدافعي فدي «القددد م» :حؤهد مند الزىداة فشدطر مالد «أ يصد » ،لمددا رفى
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )159راجع ىتابنا «فق الزىاة» فمن لم ستطع ،ك،ي أن قرأ ما ىتبناس عن الزىاة في ىتابندا
«مشكهة ال،قر فىيف عالجها اإلسالر».
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بهددز بددن حكدديم عددن أبيد عددن جدددس عددن رسددول هللا صددهس هللا عهيد فسددهم قددال:
«ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالهن عزم من عزمىاِ ربنىان لىيه آل
محمىىىد منهىىىا شىىى ء»( ... )160فان امتندددع بمنعدددة قاحهددد اإلمدددار ،ألن أبدددا بكدددر
الصد

رري هللا عن قاحل مايعي الزىاة»( )161ايتهس.

ايددي أهشددس أن أعه د عهددس ه د ا الددنص المشددرى ،فددريقص مددن قددوة اللت د
فا حاب  .فلكني أسرل فقدن :أهد ا صددقة احسدان ،حهد التدي حطالدف بهدا الدفلدة،
فححكم بالر ة عهس من أيكرها فجحدها ،فحره ها بالقوة ممدن منعهدا ،فح،در
عهي عقوبة قد حصل الس مصا رة يصف مالد لخزايدة الدفلدة ،فحتددهل الدفلدة
بقواحها المسهحة لقتال من منع ه س ال،ر ضة فىان ل شوىة ،فمنعة ،اقتدداء بمدا
صددنع أبددو بكددر ررددي هللا عن د فددي حددرب مددايعي الزىدداة  -حددين قددال ىهمت د
ص
عقداال ىدايوا ؤ فيد لرسدول هللا صدهس هللا عهيد فسدهم
المشهورة «لدو منعدويي
لقاحهتهم عهي » فسايدس في ذل الصحابة الكرار.
موق،نا من عبيد ال،كر الرربي:
هددؤالء هددم عبيددد ال،كددر الرربددي ،فهد ا هددو احجدداههم ،فهد ا هددو مددوق،هم مددن
الدعوة الس الحل اإلسالمي ،أ الس استننا حياة اسالمية صدحيحة قدور فيهدا
مجتمع اسدالمي صدحيح بكدل مقوماحد  ،فىدل هصابصد  ،قدو س حكدم اسدالمي
قو أمين.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )160الحددد رفاس أحمددد فأبددو اف فالنسددابي ،ىمددا رفاس الحدداىم فصددحح اسددنا س ففافق د
ال هبي ،فقد افع عن ابن القديم فدي «حهد ف السدنن» (2ل )194فاعصدا قو صدا ،اي در ىتابندا
«فق د الزىدداة» (2ل 828 – 826فمددا بعدددها) .الطبعددة الحا ددة فالعشددر ن  -يشددر مكتبددة
فهبة.
(« )161المجمون» (5ل.)332 ،331
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فما موق،نا  -يحن رجال ال،كر اإلسالمي  -من هؤالء؟
ان ال

حد موق،نا من هدؤالء هدو معرفدة حقيقدة مدواق،هم فأفكدارهم ،فمدا

فراء األفكار من بواع فيوا ا فأهدا  ،فال ر ف أيهم جدد مت،دافحين مدن هد س
الناحية فحه .
العمالء:
فبعا هؤالء حاقد ن عهس اإلسالر؛ ن فىتابد فحار خد فأمتد  ،حمهدون
فددي جنددوبهم رف صحددا صددهيبية ،دد اها حعصددف أعمددس ،ف ددل فددين فسياسددال
ماىرة ،فان حسترفا ححن أقنعة فعناف ن أهرى.
فهددؤالء ال حيهددة فددديهم اال أن شدد،ي هللا صدددفرهم ،ف دددز ح الرشددافة عدددن
أعينهم فيتبينوا فضل اإلسالر ،فسماحة اإلسالر ،فىدرر أهدالى المسدهمين ،فاال
فاألمر ىما قال الشاعر:
كىىل العىىداواِ قىىد ترجىىى إمالتهىىا إّل عىىداوة مىىن عىىاداك مىىن حسىىد

فذل ألن الحاسد ال رري اال زفال يعمت  ،فمن حسدم لد ن لم ررد
اال هدددر ند مددن أساسد  .فقددد قددال هللا فددي شددرن قددور مددن أمثددال هددؤالء قددد صما:
ص َر َٰى َحت َ َٰى تَتَبِ َ ِملَتَهُم} [البقرة.]120 :
{ َولَن تَرض ََٰى عَن َ ٱليَهُودُ َو َّل ٱلنَ َٰ َ
ب لَىو يَ ُىردُّونَ ُكم ِمىن بَعى ِد إِي َٰ َمىنِ ُكم
فقال في مورع آهدرَ { :ودَ َكثِيىر ِمىن أَهى ِل ٱل ِك َٰت َى ِ

سدا ِمن ِعن ِد أَنفُس ِِهم ِمن بَع ِد َما تَبَيَنَ لَ ُه ُم ٱل َح ُّق} [البقرة.]109 :
ُكفَ س
ارا َح َ
عىىن دِي ىنِ ُكم إِ ِن ٱس ىت َ َٰ َ
طعُوا} [البقددرة:
فقددالَ { :و َّل يَ َزالُىىونَ يُ َٰقَتِلُىىونَ ُكم َحتَى َٰىى يَى ُىردُّو ُكم َ

.]217
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المهحدفن:
فبعدا هدؤالء مهحددفن فدي حاجدة الدس أن ؤمندوا بداهلل فرسداالح قبدل ىدل
شدديء ،أ قبددل أن يجددا لهم فددي شددر عة اإلسددالر ،في ددار اإلسددالر ،فحضددارة
اإلسددالر .فددان الخددال اذا ىددان فددي األسدداه فاألصددول ال عددالإ بالنقدداش فددي
الجزبيال فال،رفن.
ربمددا جددد أن يبدددأ معهددم مددن يقطددة الصدد،ر ،فيعددر لمدداذا ألحدددفا؟ لمدداذا
حدوارا ها بصدا رصدينصا قدور عهدس منطد العقدل
ى،رفا باهلل فرسه  .في،دتح معهدم
ص
الصر ح ،فالعهم الصحيح ،فالبرهان القاعع.
ى،درفا بد حقهيددصا لريدرهم،

لعههم جدفن في اإلسالر «ال صها» يدر اإللد الد
فىتابصا ير الكتف التي سمعوا أف قرأفا شينصا عنهدا ،فشدر عة يدر التقاليدد التدي
فرا  -في الررب أف الشرى.
صبرن بصبرة الد ن  -ز ص
فاذا استطعنا أن يز ل الشدبهال التدي عهقدن برفكدارهم ،فيبدين لهدم ردرفرة
اإل مدان بداهلل ففحيد فلقابد  ،أمكنندا بعددد ذلد أن يعدالإ الشدبهال ال،رعيدة التددي
حتراءى لهم في بعا ما قرلفن أف سمعون عن اإلسالر؛ عقيدحد أف شدر عت
أف حضارح أف حار خ .
المقهدفن:
فبعددا هددؤالء ليسددوا مهحددد ن مددن األعمدداى ،فايمددا هددم مقهدددفن لهمهحددد ن،
فبعبددارة أهددرى :هددم جههددة باإلسددالر فددي حاجددة الددس أن تعهمددوا أف سددتنيرفا،
فه س هي فرصة ،لتعهيمهم فحنو رهم .مدن هدؤالء مدن لدم عدر

اإلسدالر قدن،

فلم قرأ عن شينصا ،فايما عرف من فاقع المسهمين ،فسوء أحوالهم ،فهد ا لديس
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حجة عهس اإلسالر .فمنهم من عرفد ممدا ىتبد الرربيدون فالمستشدرقون عند ،
فهددي ىتابددة بنقصددها التجددر فاإليصددا  ،أف شددوبها الجهددل بددرفم اإلسددالر،
هيرا منها.
فلرت فبينت  .فه س المعرفة عتبر الجهل ص
ان عهينا هنا أن يعر ما عندد هدؤالء مدن حسدالالل لنبحد عنهدا بمدا قندع
العقددول ف شدد،ي الصدددفر ،فأن يتبددع الشددبهال المثددارة لددد هم ،لن،ندددها بددالحجإ
فالبينال ال بالدعاف فالشعارال ،فال تصدى له س المهمة اال الراسدخون فدي
العهدم ،فددان مددن الدددعاة مددن اذا حصدددى لد ل أفسددد أىثددر ممددا أصددهح ،فهدديس ىددل
هطيف م،وس ،أف فاع مؤثر لمحافرة العقالييين المعاصر ن.
فلكن المشكهة أن جهل ىثيدر مدن هدؤالء مدن الندون «المرىدف» جهدل الد
«ال ددر فال دددر أيد ال دددر » فهد ا هددو األمددر الد

عبددر عند الشدداعر

قد صما اذ قال:
إذا كنىىىىت ّل تىىىىدري بأنىىىى جاهىىىىل فمن ل بأن تدري بأن ّل تىدري؟

فبعا هؤالء م،تويون بدالقوة فالرهبدة فالحضدارة التدي جعهدن مدن الردرب
سدديدصا لهعددالم ،فمكنت د مددن السدديطرة عهددس المددا ة ،فالددتحكم فددي قددوى الطبيعددة
فحسخيرها أل را

اإليسان ،فمنافع الما دة الدييو دة العاجهدة ،فهدم مولعدون

به ا الررب القدو المسديطر ،فبكدل مدا جداء بد  ،فلدع المرهدوب بتقهيدد الرالدف،
ىما قرر العالمة ابن ههدفن.
فال أحسف هؤالء تنازلون عدن هد ا الولدع الم،تدون  -أف عدن حهد العبو دة
لهرددرب  -فحضددارح فم،اهيمدد فقيمدد اال اذا حبدددلن مددواز ن القددوى ،فىددان
لإلسالر قوة ف فلة فسيا ة فسهطان.
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مع الرالف المنتصر:
ف دددور حتحدددرم الدددر ح فدددي احجددداس اإلسدددالر ،سدددنرى هدددؤالء فقدددد ههعدددوا
«البرييطة» الرربية فال،كر ة ،فلبسوا «العمامة» اإلسدالمية ،فراحدوا مدألفن
أيهار الصحف بتمجيد اإلسالر ،فأ ب اإلسالر!
فمن ىان في ش مما أقول فايي أعر
ىهنا عر

عهي ص
مثال فاحدصا ؤ د ما أقول:

عوة الدىتور ع حسين التي مأل بها ىتاب «مستقبل الثقافة فدي

مصر» فالتي اعتبر بها مصر جز صءا من أفربا ال من الشدرى ،فزعدم فيد «أن
سدا لهوحددة السياسدية» فىدان ىدل همد فدي
فاحدة الدد ن فالهردة ال حصدهحان أسا ص
الكتدددداب أن ثبددددن لمصددددر الشخصددددية المصددددر ة األفربيددددة ال العربيددددة فال
اإلسالمية.
فأىثر من ذل أي في بعا أحا ث الصح،ية ىان قف بصراحة فدي فجد
الوحدددة العربيددة ،ف خط دئ ال د ن دددعون مصددر الددس أن حدددهل فددي ه د الوحدددة
القومية أف حقو ها!!
فهنص جيدصا الس ه ا الحد  ،ف،ي عبرة فذىرى:
التقددس محددرر مجهددة «المكشددو » البيرفحيددة بالدددىتور ع د حسددين فجددرى
بينهما ه ا الحد :
عنديا ا أستاذ من ر د أن حكون مصر زعيمة األقطدار العربيدة ،فمرشددها
الس عر

الحر ة فاالستقالل؟

فرجداب الددىتور« :ان ىندن حقصدد بد ل حضدامنصا ثقافيصدا بدين الدبال العربيدة،
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فددان مصددر مسددتعدة لهدددهول فيد  ،فأيددا مددن أيصددارس ف عاحد  .فان ىنددن حقصددد
التعددافن االقتصددا

فهددو ممكددن فم،يددد .أمددا اذا ىنددن حرمددي الددس أن مصددر

مسدتعدة لهمسداهمة فدي الوحددة العربيدة ،أف القوميدة العربيدة ،فريدن عهدس هطددر،
فالمصر مصر قبل ىل شيء ،فهدو لدن تندازل عدن مصدر ت مهمدا حقهبدن
ال دددرف  .الوحددددة العربيدددة  -ىمدددا ،همهدددا ذففهدددا  -جدددف أن حتحقددد بشدددكل
امبراعور ة جامعة ،أف اححا مشاب لالححدا األمر كدي أف السو سدر  ،فيحدن
ال يررس به ا أف ذام ،فال حصددى مدا قولد بعدا المصدر ين بدريهم عمهدون
لهعرفبة ،فال،رعويية مترصدهة فدي ي،وسدهم ،فسدتبقس ىد ل  ،بدل جدف أن حبقدس
فأن حقوى»!
ثم أه الدىتور ع حسين في حد ث هد ا د ىر األسدس التدي مكدن أن حقدور
عهيهددا الوحدددة العربيددة ف ناقشددها ،فالددرفابن التددي حددربن بددين مصددر فالددبال
العربيددة ،فددال راهددا ى،يهددة فال ىافيددة فال موصددهة الددس ه د س الوحدددة ،ففددي ذل د
قول« :ان حار ع مصر مستقل حمار االستقالل عن أ بهد آهدر ،فمصدر اليدور
هي مصر األمس ،أ مصر ال،رعوييدة ،فالمصدر فرعدويي ،قبدل أن كدون
عربيصا».
ضا :ال حطهبوا من مصر أن حتخهس عدن مصدر تها «أف فرعوييتهدا»
فقال أ ص
فاال ىددان معنددس عهددبكم :اهدددمي ددا مصددر أبددا الهددول فاألهددرار ،فايسددي ي،س د
فاحبعينا»(.)162
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )162يقل ه ا الحد عن مجهدة «المكشدو » سدالمة موسدس فدي مجهتد «المجهدة الجد ددة»
عد سمبر سنة  1938ىما في ىتاب «سدالمة موسدس» لمحمدو الشدرقاف ( .)152
ال،كدر
فر عهس ع حسين ساعع الحصر في ىتاب «بين مصر فالعرفبة» .اي ر «يقد
=
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فهددل ثبددن الدددىتور العميددد عهددس رأ دد هدد ا فددي رفددا القوميددة العربيددة،
فاإلصرار عهس القومية المصر ة ال،رعويية؟
ىهنا جيف :أن ال.
لقد قامن في مصر بعد ذل

عوة لهقومية العربية ،فلهوحدة العربيدة ،حبنتهدا

الدفلة ،فلة الثورة ،التي حمدنح الجدوابز التقد ر دة ،فحمهد أن حوسدع عهدس مدن
حشدداء ،فأن حضددي عهددس مددن حشدداء ،فهددل عددار

الدددىتور ه د س الدددعوة الددس

القومية العربية فالوحدة العربية؟
ىددال ،بددل سددار فددي رىدداب الدفلددة مؤ ددصا احجاههددا ،ال دس اليمددين ىددان أف الددس
اليسدار ،اذا ح،رعندن فهدو اعيدة ال،رعوييددة ،فاذا حعربدن فهددو اعيدة العربيددة،
فعبعصا ،اذا أسهمن فهو شيع اإلسالر!
ربما قول قابل :فلماذا ال ي،سدر هد ا التريدر فدي الموقدف السياسدي ،بريد حدم
بنددا صء عهددس حريددر فددي ال،كددر ،فحطددور مددن الوعنيددة اإلقهيميددة الضدديقة الددس ابددرة
القومية الواسعة؟
فيقول :ال مايع من التسهيم به ا الت،سدير ،فهدو عهدس ىدل حدال ح،سدير ن،عندا
فال ضريا ،فان ال

ترير ف نتقل من فعنية رديقة الدس قوميدة فاسدعة ،قابدل

ألن ترير ف نتقل من الدابرة القوميدة الدس ابدرة ايسدايية أرحدف فأفسدع ،فهدي
ابرة اإلسالر.
المتعالمون:
فمددن أشددد أيددوان عبيددد ال،كددر الرربددي هطد صدرا :صددنف هددر حددد ثصا ،ال أجددد
ـــ ـــ
=

القومي» إللياه مرقص (

 )544فما بعدها.
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فص،صا جهيهم ف برز سماحهم المشترىة اال أيهم «المتعالمون».
هؤالء ال ن عهعدوا عهدس النداه بدد ن جد دد يدر الدد ن الد

عرفتد األمدة

المسهمة هالل أربعة عشر قريصا من الزمان ،ففهمت من ىتاب هللا حعدالس ،فمدن
سدددنة رسدددول عهيددد الصدددالة فالسدددالر ،فمدددن هددددى أصدددحاب عامدددة ،فهه،ابددد
الراشد ن هاصة ،فمن فهم سهف األمدة الد

أجمعدن عهيد فدي هيدر قرفيهدا،

فجاء هؤالء بد ن ير ه ا الد ن ،فشر عة ير ه س الشر عة ،فمنهإ ير هد ا
المنهإ.
فهم قدسون القرآن ،لكنهم قرأفي  -فيما زعمدوا  -قدراءة معاصدرة ،قدراءة
جد دددة ال حرجددع الددس أصددول ال،قد  ،فال أصددول الت،سددير ،فال أصددول الحددد ،
فال حره بما ثبن عن رسول هللا صهس هللا عهيد فسدهم فدي الت،سدير ،ألن السدنة
ص
فضال عمن هدو أ يدس منهمدا  -حاعبدا
عندهم مشكوم فيها ،فالبخار فمسهم -
ليددل ،جامعددان لهعاعددل فالباعددل ،فح،اسددير الصددحابة فالتددابعين  -فان أجمعددوا
عهيهددا  -ال حهزمنددا ،فهددم رجددال فيحددن رجددال ،فاجمددان أبمددة ال،قدد مددن ىددل
الم د اهف ،فمددن ىددل المشددارب ال هزمنددا ،فقددد اجتهدددفا لددزمنهم ،فيحددن يجتهددد
ىثيدرا فال ص
قهديال ،فلعدل أحددهم ال
لزمننا ،فهم ال مهكدون مدن شدرفع االجتهدا
ص
ستطيع أن قرأ آ ة من القرآن قراءة صحيحة!
فلو أي أعطين أحدهم ص،حة من ىتاب حراثي في أصول ال،ق أف ال،قد أف
فدي الت،سددير أف الحدد

أف عهددم الكددالر لدم سددتطع أن قدديم لسداي فددي قراءحهددا -

عدا مدن
ياهي أن ،همها  -ألي ال ،درى بدين فاعدل فم،عدول ،فال عدر مرفو ص
منصوب.

أعداء الحل اإلسالمي

240

ايهم لم درسوا الثقافة اإلسالمية ،فالثقافة العربية ،في مصدا رها األصدهية،
فلم ستقوها من نابيعها النقيدة ،بدل هط،دوا صد،حال مدن هندا ،فصد،حال مدن
قشدورا مدن هندا فمدن هندام ،فاسدتقرل فدي عقدولهم شدبهال أف
هنام فجمعدوا
ص
م،تر ال من هندا ،فمدن هندام .فمدن هد ا الخهدين حكويدن ثقدافتهم التدي بداهون
بها!
صا حار خيصا ،حكم عهس زمن  ،فلكند ال حكدم
من هؤالء من عتبر القرآن ي ص
عهس زماينا.
فبعضهم ؤفل حرف صال ،ال خضع ألصدول منضدبطة ،فال لقواعدد معهومدة،
أشب بما ىان ،عه الباعنية قد صما بطر قة جد دة.
فبعضهم دعي أي فوى األبمة المتبوعين ،ففوى شيوههم مدن التدابعين بدل
فوى الصحابة أي،سهم ،فهو أفهم مدنهم لكتداب هللا ،فأفقد مدنهم لدد ن هللا ،فهكد ا
،عل الررفر فاإلعجاب بالن،س ألهه .
فمعنس ه ا :أن من ح ىل امر أن جعل لن،س

نصدا ففد مزاجد  ،فحبعصدا

لرأ دد فهددواس ،فأن ال وجددد لهندداه مرجددع عتمدددفن عهيدد  ،ف حتكمددون عنددد
االهتال
،تر

الي  ،ما ار ىل امر أصبح هو المرجع فالمعتمد ،فأن الدد ن الد
في أن جمع الناه قدد أصدبح م،رقصدا لهدم ،فصدارفا شديعصا ،ىدل حدزب

بمدددا لدددد هم فرحدددون؛ ألن ىدددل فاحدددد احبدددع سدددبيه الخدددا

 ،فلدددم تبدددع «سدددبيل

المؤمنين» فت،رى بهم السبل ،فبعدل بهم عن صراع هللا ىما قال حعدالسَ { :وأ َ َن
َٰ َهىذَا ِصى َٰ َىر ِل ُمسىت َ ِقيما فَىىٱت َ ِبعُو َلهُ َو َّل تَت َ ِبعُىىوا ٱل ُّ
سى ِبي ِل ِۦه} [األيعددار:
سىبُ َل فَتَفَىىرَدَ ِب ُكىىم َ
عىىن َ

.]153
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فمقتضس موقف هؤالء :أن األمة اإلسالمية عوال قرفيها لم ح،ق

نها فلدم

ح،هدم قرآيهدا ،فلددم حعدر شددر عة ربهدا ،فأيهدا ىايددن أمدة بههدداء مر،هدة أجمعددن
عهددس الضدداللة ،فزفر عهيهددا بعددا الك د ابين أحا دد عددن يبيهددا فصدددقتهم،
فمشن فراءهدم ،فأن هدؤالء الجدد هدم الد ن جداءفا لهدا بطدوى النجداء .ر دم
أيهم فيما بيدنهم مخته،دون جدد االهدتال  ،فىدل فاحدد مدن هدؤالء ،أمثدال محمدد
أرىددون فددي فريسددا ،فمحمددد شددحرفر فددي سددور ا ،فيصددر أبددو ز ددد ،فسددعيد
العشدددماف فدددي مصدددر ،فمحمدددو محمدددد عددد فدددي السدددو ان ،فأمثدددالهم مدددن
«المتنبنين» ال ن درفن  -فدي قدرارة أي،سدهم  -أيهدم أفضدل مدن محمدد رسدول
هللا صددهس هللا عهي د فسددهم ،فأفهددم من د لهددد ن ال د

أرسدده هللا ب د  ،فحهقدداس عن د

الصحابة فال ن احبعوهم باحسان.
فمددن هددؤالء مددن ر ددد «مرىسددة» اإلسددالر ،فمددنهم مددن ر ددد «رسددمهة»
اإلسالر فمدنهم مدن ر دد «حنصدير» اإلسدالر .فاإلسدالر هدو اإلسدالر ،برصدول
ديرا مارىس ديصا ،فال رأسددماليصا ،فال
فمصددا رس فبرهداف د فمناهج د  ،ال قبددل ح،سد ص
ى
ٱّللِ ِبىأَف َٰ َو ِه ِهم َو َ
ىور َ
ىورِۦه َولَىو ك َِىر َه ٱل َٰ َك ِف ُىرونَ }
يصراييصا{ .ي ُِريىدُونَ ِليُط ِف وا نُ َ
ٱّللُ ُمىتِ ُّم نُ ِ

[التوبة.]32 :
عبيد األمس شب مع فر ن:
فأف أن أفرى هنا بين فنتين من العبيد الم،تدويين بدال،كر الرربدي ،بدين عبيدد
األمس فعبيد اليور.
فأساه ه س الت،رقدة هدو المنداا ال،كدر فالمرحهدة الزمنيدة التدي يبتدن فيهدا
فنة فحرعرعن ححن اللها.
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عبيد األمس ىان لهم شب ع ر في موق،هم من دنهم فحدراثهم فحضدارحهم،
فهو موقدف التمدر فالعصديان فاالسدتخ،ا  ،ففدي مدوق،هم مدن ال،كدر الرربدي
الدددهيل ،فالحضددارة األجنبيددة الوافدددة ،فهددو موقددف اإلذعددان فاالستسددالر بددل
العبو ة.
فقددد يشددر هددؤالء فالحيدداة مقبهددة عهددس عدددفهم مدددبرة عددن أمددتهم ،فالرمددو
فال الر كتنف دنهم فحدراثهم ،فبر د الحضدارة الراز دة خطدف أبصدارهم،
فحمكددن المسددتعمر المتسددهن أن خددتم عهددس قهددوبهم فأسددماعهم ،ف جعددل عهددس
مستورا.
أبصارهم شافة ،ف جعل بينهم فبين اإلسالر الصحيح حجابصا
ص
لقددد يشددر هددؤالء فددي ددل ي ددار حعهيمددي عرفندداس مددن قبددل ،فرددع بدد فرس
قشددورا حافهددة بددل ممسددوهة
االسددتعمار ف دد اس ،فهددم عرفددوا عددن اإلسددالر اال
ص
محرقة ،موروعة في أسوأ اعار ،ههيقة برن حن،ر من اإلسالر فرسدالت  ،ال أن
حر ف في فحج ب القهوب فالعقول الي .
فه ا النقص الخطير قد الح

الريورفن الصا قون فيقدفس فيد فا بد مند

زمددن يددر سددير ،فنقددرأ لهمن،هددوعي األ ددف المشددهور فددي «الن ددرال» ه د س
العبارال المتوقدة:
عارا عهس التار ع المصر أن عر المسدهم الشدرقي فدي مصدر مدن
«ان ص
حار ع بويابرل ما ال عر من حار ع عمدرف بدن العدا

 ،ف ح،د مدن حدار ع

الجمهور ددة ال،ريسددية مددا ال ح،د مددن حددار ع الرسددالة المحمد ددة ،فمددن مبددا
كددارل فأبحدداث ارف ددن مددا ال ح،د مددن حكددم الرزالددي فأبحدداث ابددن رشددد،
ف رف من الشعر لشكسبير فهوجو ما ال رف لهمتنبي فالمعر ».
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فلم كن الخطر في قصور المعهومال اإلسدالمية فقهتهدا مدن ياحيدة «الكدم»
ضدددا ،فهدددي
فحسدددف ،بدددل ىدددان فدددي قيمتهدددا فيوعيتهدددا مدددن ياحيدددة «الكيدددف» أ ص
معهومال مشوشة فمضطربة ،ف يدر مترابطدة فال معههدة .فأهدم مدن ذلد ىهد
فأع م حمثل الخطر في فهس،ة الن ار ىهد  ،الد
فالت،كيددر الرربددي ،فالمبددا

قدور عهدس األسدهوب الرربدي،

الرربيدددة .ف ن ددر الددس اإلسدددالر ىمددا ن ددر الدددس

الكوي،وشيوسدددية فدددي الصدددين أف البوذ دددة فدددي ىور دددا ،ف قددددر لهطدددالب مدددن
المعهومال فالدراسال ما قرب الس المستعمر فحضارح  ،بقددر مدا بعددس عدن
ن فشر عت  ،ف ،صه عن أمت فحار خها فأمجا ها.
فمن لم نضج ه ا التعهيم من النابهين المرجو ن ،سرل ل السدبل ليد هف
الس هنام ،الس الررب فدي عقدر ارس ،فمهدد حضدارح  ،ليدتم ايضداج  ،فحكمدل
حسو ت  ،هنام عهدس الوجد المطهدوب ،حتدس عدو ههقصدا آهدر فايسدايصا جد ددصا قدد
ههددع ز دد الشددرقي القددد م ،فههددع معدد قيمدد فأفكددارس التددي حعهمهددا مددن ندد
فمجتمع من قبل ...
فىان من عند هؤالء :أن الد ن تكهمدون باسدم اإلسدالر  -فدي ذلد الوقدن -
فيهم ىثيرفن ممن حخه،وا عن رىدف الحضدارة أف جههدوا حطورهدا ،ىمدا جههدوا
حقيقة الد ن فرفح فلباب  ،فوق،وا أحيايصدا فدي فجد بعدا العهدور النافعدة ،ىمدا
حشد فا في أشياء حسدبوها مدن الدد ن ،فايمدا هدي ممدا هدالن الدد ن فلديس مند .
فحسبن أقوال هؤالء المتزمتين فموافقهم عهس اإلسالر ،فهو منهم براء.
فال رف اذا رأ نا هؤالء العصر ين ،فقد جههدوا دنهم فحدراثهم ،فحدار خهم
فثقافة أمتهم ،فأساءفا ال ن بكل ما جئ مدن قبدل دنهم فحضدارحهم ،فالنداه
اب صما أعداء ما جههدوا  -فصددى هللا الع ديم اذ قدول{ :بَىل كَىذَبُوا ِب َمىا لَىم ي ُِح ُ
يطىوا
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ع ِقبَىى ُ
بِ ِعل ِمىى ِۦه َولَمَىىا يَىىأتِ ِهم تَأ ِويلُىى ۥهُ كَىى َٰذَ ِل َ كَىىذَ َ ٱلَىى ِذينَ ِمىىن قَىىب ِل ِه َلم فَ ُ
ىىٱنظر كَيىى َ كَىىانَ َٰ َ
َٰ َ
ٱلظ ِل ِمينَ } [ ويس .]39 :فىد ل جهدل هدؤالء اإلسدالر فعدا فس فهاصدموس .فلعههدم

في ذل شب مع فرفن.
أقدددول :شدددب معددد فر ن ،ألن الواجدددف عهددديهم  -ىدددان  -أال حسدددنوا ال دددن
بمستعمر أفعايهم فم لي شعوبهم ،فأعداء دنهم ،فىدان فاجدبهم أال سدهموا
قيددا عقددولهم لريددرهم ،فأال كويددوا امعددال فددي ح،كيددرهم ،فأال جعهددوا أي،سددهم
أحرارا.
عبيدصا لريرهم ،فقد ههقهم هللا
ص
فىان المنهإ العهمي ال
ال د

حعهموس قتضيهم أن بحثدوا عدن حقيقدة هد ا الدد ن

جعددل مددن قددومهم  -حددين حمسددكوا ب د فحكمددوس فددي حيدداحهم  -هيددر أمددة

أهرجددن لهندداه ،ففتحددوا بدد الممالدد  ،فسددا فا بدد فددي المشددرى فالمرددرب،
فأقدداموا حضددارة شددامخة ،اسددتمرل يحددو عشددرة قددرفن ،فأن بحثددوا فددي ه د ا
القرآن ال

مضس عهي أربعدة عشدر قريصدا ،فهدو بداى ال تبددل ،مهد بسدحرس

العقددول فالقهددوب ،ف تضددمن أصددح العقابددد ،فأقددور الم،دداهيم ،فأرسددع القواعددد،
فأعددددل األحكدددار ،فأزىدددس األهدددالى .فعهدددس أ دددة حدددال ،اذا ىدددان هدددؤالء شدددب
مع فر ن فيما مضس ،فر ع ر أف شب عد ر لهدم اليدور ،فقدد ددا الحدال يدر
الحال؟
لم عد صنم الحضارة الرربية عهس سحرس ففتنت فبر ق ىما ىان باألمس.
لقد هر لهعيان افاله ه س الحضارة ،فعجزها عن حراسة العددل فالسدالر
بين البشر ،فاقامدة الحد فالخيدر فدي األر

 ،فحثبيدن اإل مدان فال،ضديهة بدين

الندداه  ...فبددرزل آفددال هد س الحضددارة فعيوبهددا لألحددرار مددن أهههددا أي،سددهم،
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ففجهدددن الدددس صددددرها سدددهار النقدددد العهمدددي األصددديل مدددن عهمددداء فمدددؤرهين
ففالس،ة فمصهحين ففنايين من أبنابها الرربيين(.)163
فلم حعد حضارحنا اإلسالمية مطمورة مجهولة ،أف ممسوهة ،ىما ىاين مدن
قبددل ،فقددد حجهددس  -ف تجهددس ىددل ددور  -لهدارسددين ابددداعها فشددمولها فحوازيهددا
فسددماحتها ،فأيهددا الحضددارة ال ،د ة التددي جمعددن  -بددل مزجددن  -بددين الرباييددة
فاإليسايية بين يدور الدوحي فيدور العقدل ،بدين الرقدي المدا

فالسدمو الخهقدي،

بددين العهددم الواسددع فاإل مددان الراسددع ،بددين الثبددال عهددس المبددا

فالرا ددال،

فالتطددور فددي الوسددابل فاآلالل ،بددين ححقيدد الحر ددة له،ددر  ،فالح،ددا عهددس
مصدهحة المجتمدع  ...فقدد شدهد ب،ضددل هد س الحضدارة العالميدة األصديهة شددهو
من سا ة هؤالء فمعبو هم فى،س بهم عندهم شهداء.
ضا أف مشدو صها ،ىمدا ىدان مدن قبدل ،فقدد
فلم عد ننا الع يم «اإلسالر» ام ص
هير هللا ل من العهماء المخهصين فالدعاة الصا قين فدي مختهدف بدال المسدهمين
من جهوا وامض  ،في،ضوا الربار عدن جدواهرس ،فر فا الشدبهال فاألىاذ دف
عن أحكام فحعاليم  ،فعن يبي فىتاب  ،فعن أمت فحار خ .
فزهرل المكتبة اإلسالمية  -في شتس الهرال  -بمجموعة رابعة من الكتدف
فالدراسدددال مدددا بدددين مطدددول فمختصدددر ففسدددين ،أبدددرزل األصدددالة فالسدددمو
فالتوازن فالتكامل فاإلعجاز في جوايف اإلسدالر ىافدة ،فدي العقابدد فالعبدا ال
فالتشر ع فاألهالى ،ففي سابر مجاالل حضارة اإلسالر.
فهين شدعر أ عد ر شدب عد ر اليدور لد ل الن،در مدن قومندا؟ فمدا حجدتهم

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )163اقرأ في ذل  :ال،صل الثال في ىتابنا «اإلسالر حضارة الرد» بعنوان :عقدالء الردرب
دقون أجراه اإلي ار.
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عند هللا فعند النداه اذا هدوا مصدر ن عهدس عبدو تهم القد مدة ،بعدد أن حجهدن
لهددم ىددل هد س الحقدداب عددن ددنهم فحددراثهم ،فبعددد أن ايكشددف لألعددين البصدديرة
سدددوءال سدددا حهم مدددن المستشدددرقين فالمبشدددر ن ،فضدددحتها األقدددالر الواعيدددة
المؤمنة ،فىش،ن الهثار عما فدي مدنهجهم ف راسداحهم مدن القصدور فااليحدرا
فالتحامدل ،فاحبدان ال ددن فمدا حهددوى األي،دس؟ فبعددد أن احضدح لهددم مدن أحابيددل
اليهو ة العالمية ما ىان هافيصا من قبل.
يتمندددس عهدددس هدددؤالء الن،دددر مدددن بندددي جهددددحنا ،أن راجعدددوا أي،سدددهم ،فأن
صددححوا مددوق،هم ،ف عددو فا بشددجاعة الددس حضددن أمددتهم ،فال
عهس مدا ىدايوا عهيد  .فدالمثقف الحدر المخهدص هدو الد

هددوا جامددد ن

درىا فراء الحقيقدة

حتددس عثددر عهيهددا ،فدداذا فجدددها أعهددن عنهددا ،فان هال،ددن مددا ىددان ددؤمن بدد
باألمس.
فبارم هللا في رجال ايكش،ن لهم الحقيقة ،فرعهنوها فلم بالوا .مثدل :ىتدور
مصددط،س محمددو  ،فاألسددتاذ اسددماعيل م هددر ،فاألسددتاذ هالددد محمددد هالددد،
شىىر ِعبَىىا ِد  17ٱلَ ى ِذينَ
ف يددرهم ىثيددرفن ،ممددن صدددى فدديهم قددول هللا حعددالس{ :فَبَ ِ
ا
سنَ اۥهُ أُو َٰلَائِ َ ٱلَ ِذينَ َهىد ََٰى ُه ُم َ َل
ب}
يَست َ ِمعُونَ ٱلقَو َ فَيَت َ ِبعُونَ أَح َ
ٱّللُ َوأُو َٰلَئِى َ ُهىم أُولُىوا ٱلَل َٰبَى ِ

[الزمر.]18 ،17 :
ىهمتان أهيرحان:
فأف أن أهتم ه ا ال،صل بكهمتين أهيرحين:
الكلم الولى :أن هصومتنا لعبيدد ال،كدر الرربدي مدن بندي جهددحنا ،ال حعندي
أن يعر

فينرى بجايبنا عن ال،كر الرربدي ىهد  ،شدرس فهيدرس ،فمدرس فحهدوس،
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فهطن فصواب  ،فباعهد فحقد  .بدل المطهدوب أن يسدت،يد مدن ا جابيدال ال،كدر
الرربدددي ،فيتجنمدددف سدددهبياح  ،فيقتدددبس مدددن هيدددرس فيبتعدددد عدددن شدددرس فهطنددد .
فمقتضس ه ا أن يدره الك،ر الرربي بمدارس المخته،دة ،فاحجاهاحد المتعدد ة،
لنكشف ما في من حد فهيدر فننت،دع بد  ،فالحكمدة ردالة المدؤمن أيَدس فجددها
فهو أح بها.
قد يرفا ال،كرة الكهية ،أف ال،هس،ة الكهيدة لمد هف مدا ،أف لمدرسدة مدا ،فمدع
ه ا قد يجد في حضعيف ه س ال،كرة أف ال،هسد،ة مدن الم،داهيم فاألفكدار الجزبيدة،
ما ،يد البشر في بعا شؤفيهم أف وافقهم.
فقد ذىرل في أىثدر مدن ىتداب لدي؛ أيندا ال يمدايع أن يقتدبس بعدا األفكدار
النافعددة مددن يشددوبية « ارفن» أف ما ددة «مددارىس» أف ححهيهيددة «فرف ددد» أف
اجتماعية « فرىهيم» فان ىنا يدرفا ال،هسد،ة الكهيدة لكدل مدنهم .فلكدن رفضدنا
له د س ال،هسدد،ة ال عنددي أن كددون ىددل مددا قددالوس ،هطددر بالضددرفرة ،فقددد صدديف
المخطئ ،ف صدى الك فب.
ان رفضنا العبو ة له،كدر الرربدي ال سدتوجف رفضدنا له،كدر الرربدي ىهد ،
ف،يد قطعصددا مددا ن،ددع .المهددم هنددا أن يقددرأ مددا شددننا أن يقددرأ ،فيقتددبس مددا شددننا أن
يقتبس ،فيحن أحرار ال عبيد ،مستقهون ال حابعون ،رلفه ال أذياب.
الكلم الثاني  :أن العقدو فالسدنوال األهيدرة فدي اريدا ،قدد شدهدل ححدول
ىثير ن من ال ن اقتنعدوا بدال،كر الرربدي ،فسدارفا فدي ربد ر صحدا مدن الدزمن
الدددس سددداحة ال،كدددر اإلسدددالمي ،حتدددس أصدددبحوا مدددن عاحددد فالمتحمسدددين لددد ،
فالمدافعين عن .
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ىثيددرا مددن هددؤالء الشددجعان األحددرار ،مثددل اسددماعيل
فقددد عددر الندداه
ص
م هددر ،ف ىتددور مصددط،س محمددو  ،فهالددد محمددد هالددد ،ف يددرهم فددي مصددر،
فأمثالهم في البال العربية اإلسالمية.
فال زالددن السدداحة اإلسددالمية  -مددا بددين الحددين فالحددين  -حكسددف عناصددر
قو ددة ،فم،كددر ن شددرفاء ،ريددرفن م دواقعهم ،ف تحددررفن مددن أسددرهم ال،كددر
المتررب ،ليعهنوا في شجاعة ايضمامهم الس الرىف اإلسالمي الزاحدفَ { :و َ
ٱّللُ
ورِۦه َولَو ك َِر َه ٱل َٰ َك ِف ُرونَ } [الصف.]8 :
ُمتِ ُّم نُ ِ

***
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المترفون فالمتحههون
العدف السا ه من ال ن عا فن الحل اإلسالمي ،ف توجسدون مند  ،ف ق،دون
في فجه  :صنف من الناه فقف اب صما في فج ىدل رسدالة ،فقدافر ىدل عدوة
الس الح فالعدل ،أفلن هم المترفون فالمتحههون فأصحاب الشدهوال  ...فهدم
حر صون عهس لهوهم فمدتعهم ،حر صدون عهدس شدهوال بطدويهم ففدرفجهم،
هوا ارقين في ال هف فالحر ر ،فالخمر ،فالميسر ،فدي

حر صون عهس أن

الموابد الخضر ،فالهيالي الحمر ،فالمسال السو .
هدددؤالء خشدددون اإلسدددالر ،أليددد سددديحرمهم مدددتعهم الحدددرار ،فسيسدددد فدددي
فجوههم أبواب ال،واح

ما هر منهدا فمدا بطدن ،بدل ربمدا قديم عهديهم حددف

هللا التي حهت سترهم أمار عوابف المؤمنين ال ن ال حره هم بهم رأفدة فدي دن
هللا.
ان حياة الع،دا

فالطهدر فالن افدة ثقيهدة عهدس هدؤالء ىالجبدل ،مدرة المد اى

ىالحن ل ،قيقة مخوفة ىحد السيف.
ان أرواء هد س الحيداة الشدر ،ة الجدا ة الطداهرة حعشدي أبصدارهم ،أليهدا لدم
حتعو اال حياة ال الر فالسوا ىالخ،افي .
حياة بال همر فال ميسر فال يساء؟!
حياة بال رقص فال فجور ،فال عب فال مجون؟!
حياة بال حايال فال ىبار هال؟!
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حيدداة جهددد فيهددا السددكيرفن ،ف عددزر فيهددا المقددامرفن ف حجددر فيهددا عهددس
الس،هاء المب رفن ،ف جهد أف رجم الزياة ف عاة الش فذ فالد اثة؟!
ان حيدداة مددن هد ا النددون ايمددا هددي جحدديم ال طدداى  ...فالواجددف أن حددارب
أيصارها ،ف طار الدعاة اليها.
هد ا هدو منطد المتحههدين ،فأصدحاب الهد ال الحيواييدة مند عهددد قدور لددوع
ال ن{ :إِذ قَا َ لَهُم أ َ ُخو ُهم لُىول أ َ َّل تَتَقُىونَ  161إِنِى لَ ُكىم َرسُىو أ َ ِمىين  162فَىٱتَقُوا
علَ َٰىى َر ِ ٱل َٰعَلَ ِمىينَ 164
ي إِ َّل َ
ُون َ 163و َما ا أَسلُ ُكم َ
ٱ َّللَ َوأ َ ِليع ِ
علَي ِه ِمىن أَج َلىر إِن أَج ِىر َ
أَتَأتُونَ ٱلذُّك َرانَ ِمنَ ٱل َٰ َعلَ ِمينَ َ 165وتَذَ ُرونَ َمىا َخلَىقَ لَ ُكىم َربُّ ُكىم ِمىن أَز َٰ َو ِج ُكىم بَىل أَنىتُم
قَو عَادُونَ  166قَالُوا لَئِن لَم تَنتَى ِه َٰيَلُ ُ
ىول لَت َ ُكىونَ َن ِمىنَ ٱل ُمخ َىر ِجينَ } [الشدعراء- 161 :

.]167
ىما ذىر القدرآن فدي آ دة أهدرى{ :فَ َمىا كَىانَ َج َىوا َ قَو ِمى ِ اۦه إِ َ اّل أَن قَىالُ اوا أَخ ِرج اُىوا
َءا َ لُول ِمن قَريَتِ ُك َلم إِنَهُم أُنَال يَت َ َطه َُرونَ } [النمل.]56 :

دددا عجبصدددا!! ان الددددعوة الدددس الطهدددر فال،ضددديهة أصدددبحن حهمدددة فدددي ي دددر
المتحههين فحسدتح أن طدر أصدحابها مدن البهدد ف ن،دوا مدن األر
أُنَال يَت َ َ
طه َُرونَ } [األعرا

{ ...إِنَهُىم

!!]82 :

ه ا هو منط المتدرفين فالمتحههدين قدد صما  -فهد ا مدنطقهم حدد ثصا «حشدابهن
قهوبهم».
فأىد القرآن ه س السنة االجتماعية حين بين لنا أن المترفين اب صما أعدداء ىدل
رسالة ،فهصور ىل اصالم فحجد د ،فأيصار الجمو عهس ىل قد م.
سىلتُم بِى ِهۦ
سلنَا فِ قَريَ ِمن نَىذِير إِ َّل قَىا َ ُمت َرفُو َهىا ا إِنَىا بِ َمىا ا أُر ِ
قال حعالسَ { :و َما ا أَر َ
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َٰ َك ِف ُرونَ } [سبر]34 :

َٰ
سلنَا ِمن قَب ِل َ فِى قَريَى ِمىن نَىذِير ِإ َّل قَىا َ ُمت َرفُو َهىا ا
فقال سبحاي َ { :و َكذَ ِل َ َما ا أَر َ
ىى َءا َٰث َى ِىر ِهم مُّقت َىدُونَ َ َٰ ۞ 23ق ى َل أ َ َولَىىو ِجئ ىت ُ ُكم
علَى َٰ ا
ىى أ ُ َم ى َو ِإنَىىا َ
علَى َٰ ا
ِإنَىىا َو َجىىدنَا ا َءا َبا ا َءنَىىا َ
ىرونَ } [الزهدر ،23 :
بِأَهد ََٰى ِممَا َو َجىدتُّم َ
علَيى ِه َءابَىا ا َء ُك َلم قَىالُ اوا إِنَىا بِ َمىا ا أُر ِ
سىلتُم بِى ِۦه َٰ َك ِف ُ

.]24
فددالقور عبيددد شددهواحهم ،فايمددا تخ د فن اآلبدداء عكد ص
دازا توىددرفن عهي د  ،فه د ا
أبهددم اب صمددا، :ددرفن مددن المواجهددة ،ف نقهددون الددس ميدددان آهددر ،ىالح،ددا عهددس
حراث اآلباء ،هنا!.
فأحيايصا أهرى جعهويهدا قضدية فكر دة «أ د ولوجيدة» فهدم رفضدون الدد ن
ىه بوص ،عقيدة ففكرة فمنهإ حياة ،ال ألي هدزمهم الجدا ة ،ف ،در

عهديهم

االستقامة ،ف قيدهم بال،ضديهة ،فهدم أسدرى الهدوى ،فعبدا الشدهوال ،ىمدا هدو
الواقع.
بددل هددم رفضددون الددد ن  -بددزعمهم  -أليهددم يددر مقتنعددين بالددد ن ،أليهددم
«عهميدددون» أف «فاقعيدددون» أف «عصدددر ون» أف «مهحددددفن» أف «مهحددددفن»
«فالد ن رجعية» ف«الد ن هرافة» ،ف«الد ن مخدر».
الحقيقددة أن القددور منحهددون ،ال مهحدددفن ،أعنددي أيهددم ايحهددوا ص
أفال مددن ىددل
فضيهة فشر  ،فايرمسوا في ىل رجس فرذ هة ،ثم بحثوا عن مبرر سدترفن
ب سدوءاحهم ،مبدرر حهدل لهدم االسدتمرار فدي الخبد فالدنجس فالع،دن ،مبدرر
ع،دديهم مددن ححمددل مسددؤفلية ايحددرافهم فحهددوثهم أمددار رددمابرهم عهددس األقددل،
فوجدددفا ه د ا المبددرر فددي بدعددة اإللحددا  ،فههددع ربقددة الددد ن ،فالسددخر ة مددن
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المتددد نين المسددتقيمين ،أن قولددوا :مددا هددي اال حياحنددا الدددييا يمددول فيحيددا فمددا
ههكنا اال الدهر!
فصدى مدا قالد شديخنا الددىتور عبدد الحهديم محمدو  :ان اإللحدا فدي اريدا
ليس الحا عقل ففكر ،فلكن الحا بطن ففر !!
فمثددل هددؤالء المتددرفين فالمتحههددين  -بددل مددنهم  -ىثيددر مددن أصددحاب المددال
فالسددددهطان فالمهدددد  ،مددددن الحكددددار المسددددتبد ن ،فاإلقطدددداعيين المتسددددهطين،
فالرأسددماليين الجشددعين ،فىددل ذ سددهطان حددرار ،أف ث درفة حددرار ،أف امتيدداز
حدددرار ،فهدددو خشدددس مدددن الن دددار اإلسدددالمي أف المدددنهإ اإلسدددالمي أف الحدددل
اإلسالمي ،أن عامه بالقسدن ،ف حاسدب بالعددل ،ف قومد بدالح  ،ف جدر س مدن
سهطت أف امتيازس أف ثرفح  ،أف مكاسب التدي حصدل عهيهدا ه صمدا فعددفايا ،فال
تيح ل من ال،ر

أىثر مما تيح لريرس من بني قوم .

هؤالء المحتكرفن لهمدال فالجداس ،المسدترهون لعدرى الكدا حين مدن جمداهير
األمددة ،اآلىهدددون ألمدددوال النددداه بالباعددل ،المتمتعدددون باالمتيدددازال فال،دددر
ال هبيددة ،التددي لددم ددتح عشددرها ،أف عشددر عشددرها لريددرهم ،ال،ددا رفن أفددواههم
البتالن الرشا بالمال ين ،خافون حكم اإلسالر ف كرهوي .
فىراهيددة هددؤالء لهحددل اإلسددالمي ،ايمددا هددي ىراهيددة الهصددو
العددا ل الد

لهقددايون

خشددون سددهطاي  ،ف خددافون جددزاءس ،أف لهشددرعي الشددر ف ال د

قددبا عهدديهم بشددجاعة ،أف لهقارددي النز د ال د

ال قبددل رشددوة ،فال نحنددي

لسطوة ،ف حكم عهيهم بالقسن ال خا في هللا لومة البم.
فلكنهم أهب فأ هدس مدن أن عهندوا ذلد أف صدرحوا بد  .بدل عهندون شدينصا
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آهر عههدون بد معدا احهم لالحجداس اإلسدالمي  -مثدل اعتد ارهم بوجدو األقهيدال
ير المسهمة ،أف قولهم :ان عصريا أصبح عصدر العهدم ال عصدر الدد ن ،ىدرن
الد ن فالعهم هطان متواز ان ال هتقيان!! أف ا عاء بعضهم أن العدالم قدد حطدور
فلم عد صهح أن ححكم شر عة عمرها أربعة عشر قريصا!!
الس ير ذل من األباعيل فالشبهال التدي حجيدد صدناعتها فاذاعتهدا القدوى
العالميدة المعا ددة لإلسدالر فددي الخددار  ،فعماللهدا فأعوايهددا فدي الددداهل ،مددن
االسددتعمار فحالميد س ،فاليهو ددة فمؤسسدداح  ،فالشدديوعية فذ ولهددا ،فمددن عبيددد
ال،كر الرربي ال ن ر فن ما قولد هدؤالء مدن حيد

عهمدون أف ال عهمدون،

فمن الحكار المنافقين ال ن قولون ما ال ،عهدون ،ف ،عهدون مدا دؤمرفنَ { :وإِذَا
ا قَالُ اوا ِإنَ َما نَح ُن ُمص ِلحُونَ  11أ َ َ اّل ِإنَهُم ُهى ُم ٱل ُمفسِىدُونَ
قِي َل لَهُم َّل تُف ِ
سدُوا فِ ٱلَر ِ
َو َٰلَ ِكن َّل يَشع ُُرونَ } [البقرة.]12 ،11 :
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