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القضاء األوروبي يتحطم على صخرة حزب التحرير
يف خضم أحداث الربيع العريب ويف الوقت الذي أخذت فيه
الديكتاتوريات -اليت أوجدهتا الدول الغربية االستعمارية ودعمتها
بكل أوجه الدعم خمالفة بذلك مبادئ حقوق اإلنسان اليت تدعو
هلا -باالهنيار مؤذنة بانتهاء حقبة طويلة من االستعمار وفرض
تقسيم بالد املسلمني من قبل بريطانيا وفرنسا بالقوة عقب
احلرب العاملية األوىل واالستقالل الشكلي ألغلب هذه البالد
املقسمة عن الدول املستعمرة عقب احلرب العاملية الثانية ،ممهدة
الطريق لتجتمع هذه الدول من جديد كما كانت من قبل يف ظل
دولة واحدة ،ال كما يفرض اإلسالم فحسب ،بل وفق ما
يقتضيه أيضاً السياق التارخيي والسياسي واالقتصادي والثقايف
واجلغرايف ،ولتسرتد املنطقة سيادهتا وحترر أراضيها املغتصبة ومنها
أرض فلسطني ،يف خضم ذلك كله جاء قرار احملكمة األوروبية
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حلقوق اإلنسان برد الدعوى اليت رفعها حزب التحرير ضد دولة
أملانيا وقرارات حمكمتها اإلدارية االحتادية وحمكمتها الدستورية
االحتادية خبصوص ملف منع نشاط حزب التحرير يف أملانيا .وقد
بررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان رد الدعوى دون النظر يف
حيثياهتا وتفاصيلها بكون أهداف حزب التحرير تتناقض مع
اتفاقية حقوق اإلنسان ألنه يدعو إىل حترير فلسطني وإىل هدم
الدول القائمة يف العامل اإلسالمي وتوحيدها يف دولة واحدة،
وهو بذلك يفقد حسب رأي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
حقه يف احلماية القانونية بناء على اتفاقية حقوق اإلنسان.
لقد رفع حزب التحرير دعاوى أمام احملاكم األملانية واحملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان وهو مدرك قوة احلجج القانونية اليت
قدمها حماموه مما يستلزم رفع قرار املنع ،ولكنه كان يتوقع أيضاً
أن ال جيري إنصافه يف القضية ألن القرارات يف هذه احملاكم
يغلب عليها الطابع السياسي كما هو معروف للجميع .ولكن
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ما مل يكن يتوقعه حزب التحرير وحماموه الذين رفعوا الدعوى
"وجلُّهم من غري املسلمني" أن تررر احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان قرارها برد الدعوى على هذا النحو على مبدأ أن من ال
يؤمن مبا أؤمن به فإنه ال يستحق احلياة وال يتمتع باحلقوق .ولنا
أن نتساءل بعد هذا القرار عن املنتصر احلقيقي يف هذه القضية
أهو القضاء األملاين واألورويب أم هو حزب التحرير؟
إن وجود مبدأ تتبناه أمة من األمم فتعتنق عقيدته عن فكر
عميق ،وتلتزم بنظامه عن وعي ،كفيل بأن ينشئ دولتها ،ويبىن
جمتمعها ،وحيقق هنضتها .واألمم اليت هنضت على مبدأ تبنته،
والدول اليت أنشئت وفق أسس املبدأ املتبىن ،واجملتمعات اليت
بنيت على دعائم ما انتظم املبدأ من عالقات دائمية بني الناس،
باقية ما بقي املبدأ وزائلة إذا ما زال.
واملبدأ قد يزول من اجملتمع والدولة واحلياة ،ولكنه يبقى ما بقي
يف عقول أصحابه وأعماقهم ،فإذا زال من عقوهلم وأعماقهم
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اندثر وفين وإن بقيت منه باقية يف اجملتمع والدولة واحلياة ،فهي
كالوردة املقطوفة ،ميتعنا عبقها وتسحرنا نضارهتا ،ولكنها تذبل
ومتوت بعد حني وإن أمددناها باملاء سر احلياة؛ ألهنا مقطوعة
عن جذرها.
إن إميان أمة ما مببدأ ما ،وثقتها بصدق معاجلاته هو سر
جناحها ،فإذا ما ارتدت على أعقاهبا تتأول مبدأها ،وتلوي عنق
مفاهيمها عن احلياة ،وتررر سلوكياهتا املناقضة ألسس عقيدهتا
ونظامها ،املخالفة ملقاييسها وقيمها ،فمعناه أهنا ختلت عن
مبدئها ،وفقدت الثقة بصالحيته وصدق معاجلاته .وإذا كان
األمر كذلك ،فمن الغباء أن تطمع بعدها يف البقاء أو أن
تتعجب من عزوف اآلخرين عن اعتناق ما ختلت عنه.
وها هي األمم الغربية حاملة املبدأ الرأمسايل ،بعقيدته العلمانية
ونظامه الدميقراطي ،تتخلى عن مبدئها شيئا فشيئا ،وخطوة بعد
خطوة ،فلم تبق من احلرية املزعومة إال االسم ،وال من الدميقراطية
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املدعاة إال الرسم؛ لذلك نقول بكل اطمئنان ،إن السوس ينخر
يف هيكل احلضارة الغربية ،وقريبا يهوي هذا الصرح وينهدم هذا
البنيان ،فيتحول إىل ركام هشيم تذروه الرياح.
ومن الشواهد على صدق قولنا هذا ،قرار منع نشاط حزب
التحرير يف أملانيا وما صاحبه من مهازل كان آخرها تثبيت املنع
من طرف ما يسمى بـ"احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان" بتاريخ
2692/60/91م حيث حكمت بإسقاط الدعوى واعتبارها
غري مقبولة ( )inadmissibleدون أن تكلف نفسها عناء النظر
يف الطعون املقدمة وتقومي احلجج قانونيا .ففي 2661/9/91م
أصدرت وزارة الداخلية األملانية قرارا مبنع نشاط حزب التحرير
داخل األراضي األملانية .وقد اعتررت الوزارة أن نشاط احلزب
ضد مبدأ تفاهم الشعوب ،وأن احلزب يررر استعمال العنف من
أجل الوصول إىل غاياته السياسية ،ويدعو إىل إزالة "دولة
إسرائيل" وتدمري اليهود وقتلهم ،ويررر أيضا "اجلهاد الفعال" من
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أجل إزالة الدول اإلسالمية وحكوماهتا .ويف نظر الوزارة فإن
احلزب جمرد "احتاد" أو "مجعية" وال يصدق عليه وصف احلزب
السياسي ألنه يعزف عن املشاركة يف االنتخابات يف أملانيا ،وهو
يسعى إىل أهداف سياسية وليست دينية وهلذا فال يعد مجعية
دينية أو فلسفية( .ينظر :البيان الصحفي الصادر عن احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،رقم  )2692( 206بتاريخ

(2692/60/91م).
هذه هي مرررات الدولة األملانية ملنع حزب التحرير اليت ثبتتها
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .وال حيتاج املرء إىل كبري عناء
ليدرك أن املرررات املذكورة مستلهمة ومستوحاة من إسرتاتيجية
"أدولف هتلر" اإلعالمية اليت تقوم على مقولته الشهرية" :إذا
أردت السيطرة على الناس أخررهم أهنم معرضون للخطر
وحذرهم من أن أمنهم حتت التهديد مث شكك يف وطنية
معارضيك" .إال أن دولة أملانيا مل تشكك يف "وطنية" أعضاء
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حزب التحرير وإمنا شككت يف هوية تكتلهم وصبغته وذلك
لرفع احلماية القانونية والدستورية اليت يضمنها القانون األملاين
واألورويب عنه وعنهم ،فقرر وزير الداخلية آنذاك أوتو شيلي بكل
قوة – طاملا ختيلها نيتشه يف حيوانه األشقر  -أنه ليس حزباً
سياسياً وال مجاعة دينية وال فلسفية وتابعته يف ذلك احملكمة
اإلدارية االحتادية.
لقد قال العرب يف أمثاهلم" :كاد املريب أن يقول خذوين"،
وتأكيد الدولة األملانية على نفي وصف احلزب السياسي
واجلماعة الدينية عن حزب التحرير الذي ميارس السياسة والدعوة
إىل اإلسالم منذ أكثر من نصف قرن يكشف عن السبب
احلقيقي ملنع نشاطه؛ ذلك أن إدراك الدولة األملانية لقوة هذا
احلزب السياسي يف فكرته وطريقته دفعها إىل منعه خشية توغله
واكتساحه للساحة الفكرية والسياسية بني املسلمني يف البلد،
وهذا ما صرح به وزير الداخلية يف مؤمتره الصحفي يوم إعالن
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حظر نشاط حزب التحرير حينما حتدث عن األسباب اليت
دفعته الختاذ هذا اإلجراء.
إن حزب التحرير حزب سياسي ،مبدؤه اإلسالم ،وغايته
استئناف احلياة اإلسالمية بإقامة دولة إسالمية تنفذ أنظمة
اإلسالم وحتمل دعوته إىل العامل .وقد هيأ هذا احلزب ثقافة
حزبية ضمنها أحكاما إسالمية يف شؤون احلياة.
واحلزب يدعو لإلسالم قيادة فكرية تنبثق عنها األنظمة اليت تعاجل
مشاكل اإلنسان مجيعها ،سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية
وغري ذلك .وهو حزب سياسي يضم إىل عضويته النساء كما
يضم الرجال ،ويدعو مجيع الناس لإلسالم ولتبين مفاهيمه
وأنظمته ،وينظر إليهم مهما تعددت قومياهتم ومذاهبهم نظرة
اإلسالم.
وحزب التحرير تكتل سياسي ،وليس تكتال روحيا ،وال تكتال
علميا ،وال تعليميا ،وال تكتال خرييا ،وال تكتال عسكريا.
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لقد تأسس احلزب يف القدس عام 9132هـ 9191 -م على يد
مؤسسه العامل اجلليل واملفكر الكبري والسياسي القدير الشيخ
تقي الدين النبهاين (رمحه اهلل تعاىل) .وإثر وفاة املؤسس يف األول
من حمرم 9111هـ املوافق 9133/92/99م ،توىل إمارة احلزب
وقيادته الشيخ عبد القدمي زلوم (رمحه اهلل تعاىل) حىت سنة
2661م حيث قدم استقالته ،فتوىل إمارة احلزب وقيادته منذ
ذلك احلني العامل عطاء بن خليل أبو الرشتة.
إن حزب التحرير ،وفق املفهوم العام الصطالح احلزب ،حزب
أي تكتل يقوم على فكرة آمن أفراد هبا يراد إجيادها يف اجملتمع.
وهو ،وفق املفهوم اخلاص ،مجاعة إسالمية مبعىن أنه يقوم على
العقيدة اإلسالمية وما انبثق عنها من أحكام وبين عليها من
أفكار.
وحزب التحرير حزب سياسي ألن السياسة عمله ،فال ميارس إال
السياسة ،وال يشتغل إال هبا .فهو يرعى شؤون الناس ،ويعاجل
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املشكالت ،ويبني الوقائع ،ويتبىن املصاحل ،ويكشف خطط
االستعمار ،ويصارع األفكار اهلدامة ،ويصحح املفاهيم املغلوطة،
ويكافح احلكام ،ويسعى إىل بناء دولة ،ويثقف الناس ،وحيمل
الدعوة اإلسالمية ،بالطريقة السياسية ال غري.
وحزب التحرير حزب مبدئي ألنه يقوم على مبدأ .وقد اختذ
احلزب اإلسالم مبدأً يقوم عليه ،باعتباره فكرة وطريقة ،وعقيدة
عقلية سياسية روحية تنبثق عنها معاجلات وأحكام تفصيلية
تتعلق بشىت شؤون احلياة ،سواء منها شؤون االقتصاد أو اجملتمع
أو احلكم أو االجتماع أو غري ذلك .لذلك كان اإلسالم بوصفه
مبدأ هو الفكرة اليت يقوم عليها حزب التحرير ،وتتجسد يف
جمموعة أفراده ،ويعمل ألن يصهر األمة هبا ،وألن تتخذها
قضيتها.
وحزب التحرير يعتمد طريقة التغيري اجلذري ،وليس حبزب ثوري
أو انقاليب أو إصالحي .فهو ليس حزبا ثوريا؛ ألنه ليس حزب
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الطبقة العاملة أو اجلماهري الكادحة وال يريد جمرد حركة ثورية
عاطفية تشتعل جذوهتا بسرعة مث تنطفئ بسرعة .وهو ليس حزبا
انقالبيا؛ ألنه ليس حزب النخبة وال يعمل يف النخبة فقط .وهو
ليس حزبا إصالحيا؛ ألنه ال يسعى إىل إصالح جزئي ترقيعي
للواقع الفاسد بل إىل تغيريه تغيريا جذريا .فحزب التحرير حزب
يريد بناء هنضة أمة ،وبناء جمتمع ،وبناء دولة ،ومحل رسالة إىل
العامل ،وهو أمر ال يتأتى بثورة وال بانقالب وال بإصالح جزئي
ترقيعي ،إمنا بعمل فكري سياسي جذري إنشائي ارتقائي بني
الناس ويف اجملتمع.
وحزب التحرير ليس "حزب انتخابات" ،كما هو حال جل
األحزاب السياسية الغربية القائمة اآلن ،إن مل نقل كل األحزاب؛
ألن أحزاب االنتخابات هتدف من قيامها إىل استالم السلطة
بطريقة الغاية تررر الوسيلة ،وهي ترتكز يف دعوهتا على "كاريزما"
بعض األشخاص الذين تستقطبهم وتعتمد على جاذبيتهم يف
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حتقيق اهلدف ،كما أهنا ال تنجح بدعوهتا بل بدعايتها أي ال
تنجح مبشروعها الفكري السياسي الذي تتبناه بل تنجح بإتقان
الررامج اإلعالمية اليت تنتهجها لكسب األصوات ،وبدعم
أصحاب املصاحل من جتار النفط والسالح .وأما حزب التحرير،
فهو كما أسلفنا حزب مبدئي ،يريد النجاح بفكرته ومشروعه
احلضاري ،وال ينتهج طريقة الغاية تررر الوسيلة ،ويأىب أن يكون
لعبة بني أيدي أصحاب املصاحل ،وحيمل الناس على ما يريد وال
حتمله الناس على ما تريد .لذلك ،ال نبالغ إن زعمنا أن حزب
التحرير هو احلزب السياسي املبدئي الوحيد يف عامل اليوم.
وحزب التحرير ليس حزبا مشوليا ،فال يتبىن فكرة "نظام احلزب -
الدولة" أو "نظام الواحدية" أي "احلزب الواحد" ،فعمل احلزب
غري عمل الدولة ،بل يتبىن نظاما سياسيا إسالميا يقر قيام
األحزاب السياسية املختلفة يف الدولة ضمن املنظومة الفكرية
اإلسالمية.
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وحزب التحرير ليس حزبا سريا ،بل هو يعمل بني األمة ومعها،
وهي تعرف أعضاءه ،وتعرف فكرته وطريقته وغايته .مث إن
السرية تتناىف مع أعمال احلزب وغايته ،وتتناىف مع إرادته قيادة
األمة؛ ألن األمم ال تنقاد لألحزاب السرية اجملهولة.
وغاية حزب التحرير هي استئناف احلياة اإلسالمية أي إعادة
املسلمني إىل العيش عيشا إسالميا يف دار إسالم ،ويف جمتمع
إسالمي تسيطر عليه األفكار اإلسالمية واملشاعر اإلسالمية
وتُطبق فيه أنظمة اإلسالم وأحكامه ،حبيث تكون مجيع شؤون
احلياة فيه مسرية وفق األحكام الشرعية ،يف ظل دولة إسالمية
هي دولة اخلالفة.
هذا هو حزب التحرير كما عرف نفسه ،وكما يعرفه القاصي
والداين ،وقد أثبتت حماكمته أن دول الغرب وعلى رأسها أملانيا
عاجزة فكريا عن التصدي ملخالفيها يف الفكر ،لذلك تعاملت
معه كما تتعامل معه الدول البوليسية القمعية فمنعت نشاطه
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وضيقت على أعضائه ،والحقتهم باالعتقال والطرد والتشريد ،مث
أكمل القضاء األملاين الفصل الثاين من فصول املهزلة حيث
حكمت احملكمة اإلدارية االحتادية بتثبيت املنع حبجة أن أهداف
احلزب وأعماله تتعارض مع "فكرة التفاهم بني الشعوب"
واعتمدت يف حكمها بشكل أساسي على أن احلزب ال يعرتف
حبق "إسرائيل" يف الوجود ويدعو املسلمني إىل حترير فلسطني،
وهي مسألة تكاد تكون موضع اتفاق بني مجيع املسلمني يف
الدنيا وليست مما اختص به حزب التحرير ،مث جاء دور احملكمة
الدستورية االحتادية ليتجاوز كل حدود املعقول والقانون
فحكمت برد الشكوى الدستورية اليت رفعها حمامي احلزب يف
أملانيا حبجة أن احلزب مجاعة أجنبية وال حيق هلا أن ترفع شكوى
دستورية ،هكذا ومبنتهى الصلف والتحكم تتيح احملكمة
الدستورية منع احلزب ولكنها ال تعطيه حق الشكوى الدستورية
ضد هذا املنع وال تنظر يف حيثيات الشكوى الدستورية؛ ألهنا
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توقن أن احلجج القانونية اليت استند إليها حمامي احلزب يف
الشكوى كفيلة برفع املنع ألهنا تستند يف قسم منها إىل قرارات
سابقة للمحكمة الدستورية نفسها ،فلو حبثت احملكمة الدستورية
االحتادية يف حيثيات القضية وحججها القانونية لوقعت يف ورطة
قانونية ،ألن فكرة تفاهم الشعوب غري كافية ملنع مجاعة دينية
حتميها املادة الرابعة من الدستور األملاين ،فمنع اجلماعة الدينية
حيتاج إىل أسباب أقوى بكثري من جمرد ادعاء خمالفة فكرة التفاهم
بني الشعوب ،ولذلك فضلت احملكمة الدستورية عدم النظر يف
الشكوى من ناحية إجرائية ،وظاهر ما يف هذا الرد من تعسف.
وأكملت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املهزلة يف فصلها
الثالث فثبتت احلكم السابق دون أن تعين نفسها يف النظر يف
احلجج القانونية والنظر يف رد ادعاءات الدولة األملانية غري
الصحيحة ضد احلزب الواردة يف الدعوى اليت قدمها حمامو
احلزب للمحكمة األوروبية.
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مل يعد خافيا على أحد أن حقوق اإلنسان وفق التصور الغريب
مفصلة حسب مقاس اإلنسان الغريب ،وأما غريه فهو تبع له؛ فإن
وافقه يف فكره وقناعاته أثبت له احلق تبعا ،وإن خالفه منع عنه
احلق.
فلو رد شخص الدميقراطية أو أنكر العلمانية لعد من املتطرفني
األصوليني الذين ال يشملهم حق حرية التعبري والتفكري ،وأما لو
أنكر اإلسالم وكتب يسخر من تعاليمه ويُسيء إىل نبيه صلى
اهلل عليه وسلم لعد من املتنورين الذين يشملهم حق احلرية
مطلقا.
ولو رد مسلم فكرة التعددية الثقافية يف اجملتمع الواحد لعد من
أنصار احلكم الشمويل الذي ال يقيم حلق األقلية وزنا ويضاد قيم
الدميقراطية ،وأما لو رد الفكرة ساسة الغرب ككامريون ومريكل
وساركوزي ُلعدوا من املتنورين الذين يسعون جاهدين للحفاظ
على قيم احلضارة الغربية وتعاليم الدميقراطية.
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ولو تبىن حزب سياسي كحزب التحرير موقفا سياسيا يقوم على
وجوب مقاومة احملتل ألرضه وبالده ،كمقاومة اليهود يف
فلسطني ،لعد من اجلماعات اإلرهابية اليت حتض على العنف
واإلرهاب وتضاد "تفاهم الشعوب" وال يستحق وصف احلزب
السياسي ،وأما لو تبىن حزب غريب وجوب تغيري نظام بلد
بأكمله ،ولو باحلرب والعدوان كما فعل بأفغانستان والعراق ،لعد
سياسيا يستحق وصف احلزب السياسي وإن تسبب يف قتل
املاليني وتدمري البلد.
ولو تبىن حزب سياسي كحزب التحرير موقفا سياسيا يقوم على
وجوب توحيد األمة اإلسالمية يف دولة واحدة هي دولة اخلالفة،
لعد من اجلماعات اإلرهابية اليت حتض على العنف واإلرهاب
وتضاد "تفاهم الشعوب" وال يستحق وصف احلزب السياسي
ألنه يهدد مصاحل الغرب مستقبال ،وأما لو تبىن حزب غريب
وجوب توحيد األمم األوروبية يف كيان واحد ،لعد سياسيا المعا
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يستحق وصف احلزب السياسي؛ ألنه سيحافظ على مصاحل
أوروبا االقتصادية والسياسية وال يهم إن كان يهدد مصاحل
اآلخرين .فاحلق عندهم ما وافق مصلحة الغرب.
ولو تبىن حزب سياسي كحزب التحرير موقفا سياسيا يقوم على
وجوب حمافظة املسلمني يف أوروبا على هويتهم وثقافتهم ،لعد
من اجلماعات الواجب منعها من النشاط ألهنا حتض على الفتنة
يف اجملتمع وتضاد عملية دمج املسلمني يف جمتمعهم الغريب وال
يستحق وصف احلزب السياسي ألنه يعادي ثقافة األغلبية يف
اجملتمع الغريب وقيمه ،وأما لو قام حزب قبطي مثال ورفض
االندماج يف ثقافة األغلبية يف مصر ،لعد سياسيا يستحق وصف
احلزب السياسي ويستأهل الدعم الغريب ومؤسسات حقوق
اإلنسان ،وعلى ثقافة األغلبية يف مصر أن حترتمه وتوقره.
ولو قام حزب سياسي كحزب التحرير على العقيدة اإلسالمية
وتبىن مئات األحكام من الشريعة اإلسالمية ،وعمل وفق أحكام
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اإلسالم يف مجيع أعماله ،مل يُعد يف الغرب مجاعة دينية حىت ال
يتمتع باحلماية الدستورية ،فيما تعد مجاعات أخرى غري إسالمية
مجاعات دينية تتمتع باحلماية الدستورية مع أن صفتها الدينية
أضعف بكثري من صفة حزب التحرير الدينية.
واألمثلة يف هذا الباب كثرية ،وكلها تدل على شيء واحد هو أن
الغرب ال يؤمن إمياناً حقيقياً مببدئه ،وأنه أول من يدوس عليه يف
سبيل حتقيق مصاحله وقمع خمالفيه.
وهنا ميكننا أن جنيب على التساؤل الذي طرحناه يف أول كالمنا
عن املنتصر احلقيقي بعد قرار احملكمة األوروبية ونستطيع أن جنزم
بأن املنتصر هو حزب التحرير ،وأن اخلاسر احلقيقي هي احملكمة
األوروبية والقضاء األورويب والدول الغربية ،فحزب التحرير بقي
ملتزماً مببدئه ومواقفه ،وكان خصماً شريفاً يف مرافعاته ويف الرد
على حجج الدولة األملانية ،فال هو كذب وال افرتى وال حرف
النصوص وال محلها على غري وجهها ،فيما خرجت الدولة
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األملانية واحملاكم األوروبية عن مبدئها وقوانينها ولوت عنق
النصوص ،وافرتت على احلزب وحرفت بياناته وأفكاره وأخرجتها
من سياقها ،وردت الدعاوى ألمور شكلية بدل أن تبحث يف
األمور اجلوهرية ،كل ذلك من أجل منع حزب التحرير فحطمت
بذلك قيمها وتشريعاهتا وحريتها املدعاة يف الفكر والتكتل
والعمل السياسي ،وهي تعلم علم يقني أن حزب التحرير ال يقوم
باألعمال املادية وال يستعمل العنف من أجل نشر أفكاره
وحتقيق غاياته ،فهل نكون قد جانبنا الصواب إذا قلنا بأن
القضاء الغريب بل احلضارة الغربية حتطمت على صخرة حزب
التحرير؟
إن انتصار حزب التحرير مع أن القرار جاء ضده هو بانتصار
املبدأ الذي يتبناه حزب التحرير وهو اإلسالم؛ ألن احلضارة
الغربية اليت هي نقيض اإلسالم وخصمه الفكري العنيد قد
استحالت سراباً وغدت مثل منسأة سليمان قد أكلتها دابة
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األرض وما هي إال سويعات حىت ختر هذه احلضارة صريعة يف
ساحة الصراع.
إننا حنيل من يريد الوقوف التفصيلي على القضية على مرافعات
حمامي احلزب ومرافعات الدولة األملانية والقرارات املتخذة هبذا
الشأن ولكن إللقاء الضوء على مزيد من التفاصيل القانونية
املتعلقة بقرار احملكمة األوروبية وما سبق ذلك من قرارات أملانية
فإننا نتوسع قليالً فيما يلي يف عرض املسألة:
 لقد استند قرار املنع وقرار تثبيت املنع من قبل احملكمة
اإلدارية االحتادية يف أملانيا وكذلك قرار احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان برد الدعوى اليت قدمها
احلزب على اعتبار أن احلزب ال يعرتف بدولة
"إسرائيل" ،ويقول بوجوب حترير فلسطني من أيدي
املغتصبني اليهود وإعادهتا كاملة إىل سلطان املسلمني
ويدعو املسلمني إىل العمل على ذلك ،وهذا الرأي
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الذي يقول به احلزب ويدعو إليه يف هذه القضية هو
رأي اإلسالم وليس رأياً خاصاً باحلزب وهو موضع
إمجاع أو شبه إمجاع عند املسلمني ،وقد أثبت احلزب
ذلك يف مرافعاته حيث قدم جمموعة من الفتاوى
ملؤسسات إسالمية معروفة وعلى رأسها األزهر
الشريف ،ولعلماء يعدون يف هذا العصر من العلماء
املعتدلني الوسطيني على حد تعبريهم ،وكلها تقول
بوجوب حترير فلسطني واسرتجاعها كاملة وتبني أن هذا
هو حكم اإلسالم ،وعليه فإن رأي احلزب جتاه دولة
"إسرائيل" ليس بدعاً من األمر ،وإذا منع حزب
التحرير لتبنيه هذا الرأي ولدعوته إليه فإن ذلك يقتضي
منع كل مجاعة إسالمية حتمل هذا الرأي وهي كثرية،
بل هناك مجاعات يهودية ال تعرتف بدولة "إسرائيل"
وتعدها دولة مغتصبة جائرة وتدعو إىل إزالتها .كما بني
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احلزب يف املرافعات باألدلة القاطعة من كتبه وبياناته
وإصداراته اإلدارية أنه ال يتبىن األعمال املادية وأهنا
ليست من طريقته ال قبل قيام الدولة اإلسالمية وال
بعدها ،وأن عمله هو الفكر والسياسة ،وبني كذلك أن
حترير فلسطني هو واجب على األمة وجيوشها وقواهتا
املسلحة ،ولذلك دأب احلزب يف بياناته املتعلقة
بفلسطني على دعوة هذه اجلهات إىل القيام بواجبها
الشرعي من أجل حترير فلسطني وتبىن مسألة فلسطني
بوصفها قضية إسالمية كما تبىن غريها من قضايا
املسلمني ،وجعل غايته استئناف احلياة اإلسالمية
بإقامة دولة اخلالفة اليت تطبق اإلسالم يف الداخل
وحتمل دعوته إىل اخلارج وتوحد بالد املسلمني وحترر
أراضيهم املغتصبة ومنها فلسطني.
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 كما أبرز احلزب يف مرافعاته األعمال اإلجرامية لدولة
"إسرائيل" املغتصبة ألرض فلسطني ودعم ذلك
بتصرحيات لكبار قادة الصهاينة ،وبني أن النصوص
املقتبسة من بيانات احلزب وكتبه اليت استندت إليها
الدولة األملانية وتابعتها احملاكم األملانية واحملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان فيها هي اقتباسات منزوعة
من سياقها حيث إهنا كانت دائماً تعليقاً على أحداث
قامت فيها دولة "إسرائيل" بقتل أهل فلسطني وأهل
املناطق اجملاورة واعتدت عليهم ،وكان جيب أن ينظر
إليها يف سياق هذا الصراع ،فما يسمى اآلن بدولة
"إسرائيل" كان يسكنها مسلمون ومسيحيون وفئة قليلة
من اليهود ،وألجل إقامة دولة يهودية يف فلسطني
قامت احلركة الصهيونية بقتل أهل فلسطني وتشريدهم
ضمن خمطط مسبق وأنشأت لتحقيق ذلك مجاعات
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إرهابية صهيونية مثل منظمة إرغون وهاغانا ،وغريها
وتأسست دولة "إسرائيل" من خالل اعتماد ما يسمى
بسياسة التطهري العرقي وعرر ارتكاب جرائم تصنف يف
القانون الدويل على أهنا جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ،حيث يقدر عدد الفلسطينيني الذي هجروا
من ديارهم بني عامي  9196و  9136حبوايل 9.9
مليون نسمة وها هي خميمات الالجئني يف لبنان
واألردن والضفة الغربية وغريها خري شاهد على هذه
احلقيقة ،ناهيك عن أعمال القتل والتدمري وأخذ
األراضي عنوة ،ومع ذلك فإنه خالفاً للجرائم اليت
ارتكبت ضد اليهود وجرى مالحقة فاعليها فإن جرائم
"إسرائيل" واليهود ضد أهل فلسطني وأهل املنطقة مل
َججتر متابعتها "ألسباب سياسية معروفة" أمام القضاء
احمللي أو الدويل مع أهنا ال تسقط حسب القانون
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الدويل بالتقادم ،وميكن التحقق من أن "إسرائيل"
قامت عن قصد ونية مبيتة جبرائم ضد أهل فلسطني
من خالل أقوال قادة صهاينة منها" :علينا أن نفعل
كل شيء للتأكد من أهنم (الالجئني الفلسطينيني) لن
يعودوا أبدا( ".دافيد بن غوريون يف يومياته 91 ،يوليو
 ،9191وفقا مليخائيل بار زوهار ،بن غوريون ،والنيب
املسلح ،الواليات املتحدة األمريكية  ،9103ص
 .)993وأضاف "إذا كنت زعيما عربيا فلن أقبل
بالسالم مع "إسرائيل" .وإن هذا األمر طبيعي :فقد
أخذنا أراضيهم" (ديفيد بن غوريون ،وفقا لـ :ناحوم
جولدمان ،املفارقة اليهودية ،لندن  ،9131ص .)11
"بنيت مدن يهودية مكان مدن عربية .هم ،أنفسهم،
مل يعودوا يعرفون أمساء هذه املدن العربية ،وأنا ال
أستطيع أن أنتقدهم على ذلك ألنه مل يعد وجود
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لكتب اجلغرافيا .ال يقتصر األمر على عدم وجود
الكتب ،بل إن املدن العربية مل تعد توجد هناك أيضا.
مت تأسيس هنالل يف مكان مهلول؛ كيبوتس غيفات يف
مكان جيبتا؛ كيبوتس ساريد يف مكان حنيفص كفار
جهوشوا يف مكان تل شومان .ال يوجد هناك مكان
واحد يف هذه البالد مل يكن فيه سكان عرب
سابقون"( .موشيه دايان ،وزير الدفاع السابق ،مبناسبة
خطاب أمام معهد التخنيون ،حيفا ،نشر يف صحيفة
إسرائيلية هآرتس" .)9101/9/99 ،ومن واجب
القادة اإلسرائيليني شرح عدد معني من احلقائق
للجمهور ،بوضوح وشجاعة ،إذ ستغيب يف غياهب
النسيان عما قريب .احلقيقة األوىل هو أنه ال ميكن أن
يكون هناك صهيونية أو استعمار أو دولة يهودية بدون
طرد العرب وجتريدهم من ملكية أراضيهم"( .يورام بن
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بوراث ،يف صحيفة "ديعوت أحرونوت"  99متوز،
 .)9132وأضاف "إننا نعلن على املأل أن العرب ليس
لديهم احلق يف اإلقامة على سنتيمرت واحد من أرض
"إسرائيل" [ .]...العنف هو الشيء الوحيد الذي
ميكنهم أن يفهموه .ينبغي علينا تطبيق العنف األكثر
حزما حىت يأتينا الفلسطينيون زحفاً على كل
(األطراف) األربعة(" .رفائيل إيتان ،رئيس هيئة أركان
اجليش اإلسرائيلي ،وفقا جلاد بيكر" ،يديعوت
أحرونوت" ،91/69/9111 ،نيويورك تاميز99 ،
نيسان .)9111 ،فدولة كهذه قامت على القتل
والتشريد والتهجري باعرتاف قادهتا ينبغي أن تعادى
وترفض ،ولكن بدالً من ذلك قامت دولة أملانيا
بدعمها سياسياً ومالياً وعسكرياً وكانت شريكة هلا يف
جرائمها املرتكبة ضد أهل فلسطني وأهل املنطقة ،فمن
29

الذي عمل على ضرب "فكرة التفاهم بني الشعوب"
أهو حزب التحرير الذي مل جياوز يف أعماله الفكر
والسياسة والكلمة ،أم دولة "إسرائيل" اليت قامت مبا
يفوق احلصر من اجلرائم أم دولة أملانيا (وسائر الدول
الغربية) اليت أمدهتا باحلياة واملال والسالح لرتتكب
مزيداً من جرائمها ،مث بدل أن تكفر عن ذنبها املتمثل
بدعم هذه الدولة جلأت إىل منع حزب التحرير
لتسكت صوتاً صادقاً يصدع باحلق ويبني حقيقة دولة
"إسرائيل" ويدعو إىل إعادة احلق إىل نصابه ،وقامت
مبتابعة أعضائه ومالحقتهم وطردهم!!!
 وبني احلزب كذلك يف املرافعات كذب ما جاء يف
قرارات املنع وقرارات احملاكم من أن حزب التحرير
يدعو إىل قتل اليهود يف كل مكان ال يف فلسطني
فحسب ،وأنه يعادي السامية ،وأثبت باألدلة القاطعة
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جلوء الدولة األملانية إىل برت النصوص من سياقها
وتوليف األمور لتخرج مبثل هذه النتيجة اخلاطئة اليت
تدرك هي حق اإلدراك أهنا غري صحيحة ولكن ذلك
مل مينعها من االفرتاء على احلزب وحتميل كالمه ما ال
حيتمل .وشرح احلزب ما جاء يف بياناته اليت اقتبست
الدولة األملانية بعض نصوصها بشأن قتل اليهود بأنه
منصب على قتل املعتدين املغتصبني يف فلسطني ،وأن
هذه البيانات أصدرها احلزب على إثر قيام دولة
"إسرائيل" بتنفيذ مذابح واعتداءات على أهل فلسطني
واملناطق اجملاورة ،ومل حيصل أبداً أن دعا حزب التحرير
إىل قتل اليهود يف أي مكان يف العامل ألن هذا خمالف
لإلسالم.
 هذا وضخمت الدولة األملانية موضوع دولة "إسرائيل"
وادعت أن "املهمة الرئيسية" لدولة اخلالفة وفق نظرة
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حزب التحرير هي إزالة دولة "إسرائيل" وتدمريها .وهذا
خمالف ملا يقول به حزب التحرير حيث ال يرى أن
حترير فلسطني هو "املهمة الرئيسة" لدولة اخلالفة بل
هي واحدة من مهمات كثرية جيب على دولة اخلالفة
أن تقوم هبا ،فمسألة "إسرائيل" أدىن من أن تكون
"املهمة الرئيسة" لدولة اخلالفة ،إذ "املهمة الرئيسة"
لدولة اخلالفة كما بني احلزب يف مرافعاته هي تطبيق
اإلسالم ومحل الدعوة اإلسالمية للعامل .وأما حترير
فلسطني وغريها من بالد املسلمني احملتلة فهي حتصيل
نجز عند قيام اخلالفة
حاصل وأمر يف عداد املُ َ
اإلسالمية.
 وهناك مسألة مركزية أخرى استندت إليها أملانيا يف املنع
وظاهرهتا على ذلك احملاكم املذكورة سابقاً ،وهي أن
حزب التحرير يدعو إىل استعمال القوة والكفاح
32

املسلح ضد حكومات "الدول اإلسالمية" .وهذا حمض
افرتاء ،فحزب التحرير أعلن من أول يوم نشأته أنه
حزب سياسي وأن أعماله تقتصر على الفكر
والسياسة ،ومل يكن ذلك عن تقدير من قبل احلزب بل
كان ذلك عن قناعة شرعية ورجوع إىل نصوص
اإلسالم حيث يرى احلزب أن اإلسالم ال جييز للحزب
السياسي أن يقوم باألعمال املادية ألن اآلية اليت استند
إليها احلزب يف قيامه قد بينت أعمال احلزب السياسي
وحصرهتا وهي :الدعوة إىل اخلري ،أي اإلسالم ،واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وهي تعبريات إسالمية
تدل على األعمال السياسية ،وهلذا يرى احلزب وجوب
التزامه باألعمال الفكرية والسياسية ويرى أن قيامه
باألعمال املادية هو احنراف عن طريقة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يف إقامة الدولة اإلسالمية وخمالفة لنص
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اآلية اليت قام احلزب بناء عليها ،وعليه فإن احلزب ال
يقوم باألعمال املادية ليس خوفاً وجبناً بل ألنه يرى
عدم جواز ذلك شرعاً ،مث إن احلزب يعمل على تغيري
اجملتمعات يف العامل اإلسالمي ليجعل منها جمتمعاً
إسالمياً وهذا ال ميكن أن يتحقق بالعمل املادي بل ال
بد فيه من العمل الفكري والسياسي ،وقد دلل احلزب
على هذه احلقائق يف مرافعاته باستشهادات قاطعة من
كتبه وبياناته وقانونه اإلداري ،ولكن مل تلتفت اجلهات
املعنية إىل هذا البيان بل تابعت افرتاءها وترديدها هلذا
الكالم.
 ومن العجيب أن أملانيا اليت وحدها بيسمرك باحلديد
والنار وجعلها قوة يعمل هلا ألف حساب بعد أن
كانت دوالً وممالك مشتتة ال ينتظمها أي نظام ،تَـ ُعد
دعوة حزب التحرير إىل إقامة اخلالفة وتوحيد بالد
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املسلمني من جديد يف ظل دولة واحدة كما كان األمر
قبل تفرق املسلمني ودخول الدول املستعمرة اليت
قسمت بالد املسلمني ،تَـ ُعد دعوته هذه متناقضة مع
فكرة "التفاهم بني الشعوب" وسبباً ملنع نشاطه يف
أملانيا ،واألدهى من ذلك أن تقر احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان ذلك وتعد دعوة احلزب إىل إقامة
اخلالفة وتوحيد بالد املسلمني مناقضة التفاقية حقوق
اإلنسان! هذا مع أهنا حمكمة أوروبية قامت بعد وجود
توجه يف أوروبا لتوحيدها خالفاً لواقعها عرر القرون
الفائتة .فَ َمن األجدر بأن يوسم مبناقضة فكرة التفاهم
بني الشعوب ،أهو حزب التحرير الذي يدعو إىل
توحيد بالد املسلمني اليت قسمها العدو املستعمر رغم
أنف أصحاهبا وجعلها مرتعاً له وملصاحله ،ونصب
عليها حراساً هلذه املصاحل حيكمون الناس باحلديد
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والنار ،لتكون بالداً حمررة متلك سيادهتا وتتحكم
بثرواهتا ،وتعود إىل سابق عهدها من التقدم والرقي ،أم
أملانيا واحملكمة األوروبية اللتان تؤيدان بقرارمها منع
نشاط احلزب بقاء تشرذم املسلمني وحتكم الدول
املستعمرة يف مصائر شعوب املنطقة؟!
 بعد قيام الدولة األملانية مبنع نشاط حزب التحرير قام
احلزب برفع دعوى ضد هذا املنع أمام احملكمة اإلدارية
االحتادية ،ويف الوقت نفسه قام جمموعة من أعضاء
احلزب الذين دومهت بيوهتم عند املنع وسلمت إليهم
قرارات املنع برفع دعوى موازية أمام احملكمة ذاهتا ضد
منع احلزب بصفتهم الفردية وذلك إلغالق الباب أمام
أية ثغرات قانونية ،فأقرت احملكمة اإلدارية االحتادية
دعوى احلزب كمنظمة وردت دعوى األعضاء الفردية
حبجة أنه ليس هلم حق برفع مثل هذه الدعوى وفق
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القانون األملاين ،وألزمتهم بسحب الدعوى ،مث نظرت
يف القضية وحكمت لصاحل الدولة األملانية مؤيدة قرار
املنع ،وملا قام احلزب كمنظمة برفع شكوى دستورية
ضد قرار املنع وقرار احملكمة اإلدارية االحتادية رفضت
احملكمة الدستورية االحتادية النظر يف الشكوى حبجة أن
قانوهنا ال يلزمها النظر يف شكوى ترفعها منظمة أجنبية
ولكنها يلزمها النظر يف شكوى تقدمها منظمة مقرها
يف أملانيا أو يف أوروبا أو فرد مواطن يف أملانيا أو مواطن
أجنيب مقيم يف أملانيا .وملا رفعت القضية إىل احملكمة
األوروبية ادعت الدولة األملانية أن أعضاء احلزب الذين
رفعوا قضية أمام احملكمة اإلدارية االحتادية وردت
دعواهم حسب القانون األملاين مل يستنفدوا الوسائل
القانونية املتاحة قبل أن يرفعوا القضية إىل احملكمة
األوروبية ،إذ كان عليهم وفق وجهة نظر الدولة األملانية
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أن يقوموا قبل اللجوء إىل احملكمة األوروبية بالطعن يف
القانون األملاين املذكور أمام احملكمة الدستورية األملانية.
وهبذا يتبني التناقض الواضح يف القانون األملاين ويف
موقف الدولة األملانية؛ حيث ال جييز لألفراد أن يقدموا
دعوى ملنع منظمتهم أمام القضاء اإلداري وجيررهم
على سحب دعواهم ،ولكنه حيملهم تبعة اخلضوع هلذا
القانون وعدم االعرتاض عليه أمام احملكمة الدستورية،
وال يوجب يف الوقت ذاته على احملكمة الدستورية النظر
يف الشكوى اليت تقدمها منظمة أجنبية جرى منعها من
العمل يف أملانيا .وبدالً من أن تنظر احملكمة األوروبية
يف هذه الناحية القانونية املخالفة لكافة األعراف
القانونية ،إذ كيف جييز القانون منع منظمة أجنبية
ويسمح هلا بعد املنع برفع قضية أمام القضاء األملاين مث
ال ميكنها بعد ذلك من استنفاد حقها يف الدفاع عن
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نفسها برفض شكواها الدستورية أمام احملكمة
الدستورية األملانية؟ وكيف مينع القانون األملاين األفراد
من رفع قضية ضد منع منظمتهم أمام القضاء األملاين
ويلزمهم القضاء بسحب دعواهم مث تطالب الدولة
األملانية برد دعواهم أمام احملكمة األوروبية حبجة عدم
طعنهم أمام احملكمة الدستورية األملانية هبذا القانون
األملاين وبقرار احملكمة اإلدارية االحتادية برفض
دعواهم؟ بدالً من ذلك ومن إعادة القضية إىل احملكمة
اإلدارية االحتادية أو احملكمة الدستورية االحتادية
وإلزامهما بإعادة النظر يف قرارمها وإنصاف صاحب
احلق والنظر يف حيثيات القضية ،ردت احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان الدعوى اليت قدمها احلزب
متبنية االدعاءات الباطلة اليت قدمتها احلكومة األملانية
اليت عجزت يف مرافعاهتا أمام احملكمة األوروبية عن
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تأييد قراراهتا بأدلة قانونية وجلأت بدالً من ذلك إىل
طلب رد الدعوى حبجة أن حزب التحرير يسعى إىل
القضاء على اتفاقية حقوق اإلنسان ألنه يسعى إىل
إقامة اخلالفة اليت ستقوم باجلهاد وتقضي على الدول
األوروبية وعلى مؤسساهتا .فتبنت احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان موقف الدولة األملانية كامالً وردت
الدعوى حبجة أن أهداف احلزب تتناقض مع اتفاقية
حقوق اإلنسان وأنه لذلك ال يتمتع باحلماية القانونية
بناء على اتفاقية حقوق اإلنسان .وردت كذلك
الدعوى املقدمة من أعضاء احلزب بوصفهم الفردي
باملرررات ذاهتا.
وهناك الكثري من القضايا التفصيلية والنواحي القانونية وقرارات
سابقة للمحاكم اليت استدل هبا احلزب على كون منع نشاطاته
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خمالفاً للدستور األملاين وللقوانني األملانية ،جرى إمهاهلا وعدم
البحث فيها من قبل احملاكم الثالث املذكورة وباخلصوص من
قبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وبالرجوع للمرافعات اليت
قدمها احلزب أمام هذه احملاكم ومقارنتها مبرافعات الدولة األملانية
يظهر الفرق الشاسع بينها؛ حيث يالحظ املراقب املوضوعي أن
مرافعات احلزب مليئة باحلقائق املؤكدة والنصوص القاطعة البينة
واحلجج القانونية القوية ،فيما مرافعات الدولة األملانية وممثليها
يغلب عليها احلشو واالفرتاء وقلب احلقائق واإلثارة وهي باهتة
وضعيفة يف حججها القانونية واستدالالهتا ،ومع ذلك فقد تبنتها
هذه احملاكم وعملت مبوجبها ،فهل حنن أمام حماكم تفرض قرارها
النزيه على الدولة أم أمام دولة تفرض قرارها اجلائر على احملاكم
فال متلك أن ترده؟!
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