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رمقدرمة
مل يكن اهنيار االحتاد السوفييت يف بداية التسعينات من هذا
القرن تف ّكك دولة بقدر ما كان سقوط مبدأ وهنايته دوليا وعامليا.
ذلك أن الصراع الذي نشب بعد احلرب العاملية الثانية بني
املعسكر الغريب بزعامة أمريكا ،وبني املعسكر الشرقي بقيادة االحتاد
السوفييت ،وهو الصراع الذي أُطلق عليه وصف (احلرب الباردة) ،مل
يكن صراعا دوليا بني معسكرين وحسب ،وإمنا كان أيضا صراعا
عقيدي بني مبدأين :الرأمسالية واالشرتاكية .ومل تقتصر ساحة هذا
الصراع على أورواب وحدها ،وإمنا جتاوزهتا إىل العامل أبسره.
وقد انتهى هذا الصراع ابهنيار االحتاد السوفييت وتفككه إىل
دول ،وبسقوط املبدأ االشرتاكي املاركسي كنظام وطريقة يف العيش
ابلنسبة هلذه الدول وشعوهبا ،وانتهاء االشرتاكية املاركسية من
الناحيتني الدولية والعاملية.
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وكان طبيعيا أن تَعترب أمريكا واملعسكر الغريب بوجه عام هذا
االهنيار وهذا السقوط انتصارا للمبدأ الرأمسايل كنظام وكطريقة
للعيش ،وأن يبالِغ معتنقو الرأمسالية يف وصف هذا االنتصار ،لدرجة
أن الفيلسوف الياابين فوكويما اعتربه هناية التاريخ.
واملبادئ ال تنتهي بسقوط الدول اليت تعتنقها حىت لو أدى
هذا السقوط إىل تفككها وتشرذمها ،ولكنها تنتهي حني تتخلى
األمم والشعوب اليت تعتنقها عنها ،وتعتنِق مبادئ أخرى ،وتبدأ
بصياغة حياهتا على أساسها.
وهذا ما حصل مع االشرتاكية املاركسية ،فإن مجيع األمم
والشعوب اليت كان يتألف منها املعسكر الشرقي ختلت عنها،
وحتولت إىل الرأمسالية ،وشرعت يف بناء حياهتا على أساسها.
وابملقارنة ،فإن مبدأ اإلسالم ظل موجودا عامليا بعد هدم دولته،
دولة اخلالفة العثمانية عام 1924م ،ألن األمة اإلسالمية على
اختالف شعوهبا ظلت تَعتنِق هذا املبدأ ،رغم إبعاده عن حياهتا
عمليا ،ورغم أنه مل يعد له وجود دويل.
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فاملبدأ يبقى موجودا عامليا ما دامت هناك أمة تعتنقه ،حىت
وإن مل تطبِّق هذه األمة أنظمته لسبب خارج عن إرادهتا .ولكنه ال
تسي سياساهتا
يعود موجودا دوليا إذا مل تعد هناك دولة حتمله و ِّ
الدولية على أساسه.
وعلى هذا األساس ،فإن مبدأ اإلسالم ظل موجودا عامليا منذ
أن تكونت على أساسه األمة اإلسالمية يف املدينة بعد هجرة
الرسول  إليها وبناء الدولة اإلسالمية األوىل .وظل موجودا دوليا
منذ ذلك التاريخ حىت سقوط اخلالفة العثمانية يف الربع األول من
هذا القرن.
أما االشرتاكية ،فإهنا ُوجدت عامليا منذ أواخر القرن التاسع
ووجدت دوليا
عشر ،حني أصبح هلا رأي عام بني شعوب أوروابُ .
عام  1917حني قامت على أساسها دولة يف روسيا وما جاورها،
عُرفت فيما بعد ابسم االحتاد السوفييت .وظلت موجودة دوليا حىت
عام  1991حني اهنار االحتاد السوفييت ،وختلت شعوبه عن
االشرتاكية .وبذلك انتهت االشرتاكية املاركسية دوليا وعامليا.
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وبسقوط االشرتاكية انفردت الرأمسالية ابجملال الدويل ،ألنه مل
تعد هناك دولة يف العامل حتمل مبدأ آخر ،وتَْبين على أساسه
سياساهتا الدولية.
أما على الصعيد العاملي ،فقد ظل هناك مبدآن :اإلسالم
وبتفرد الرأمسالية دولياُ ،ولد نظام دويل جديد .وحني
والرأمساليةّ .
يقال (النظام الدويل اجلديد) ،فإن ذلك صحيح من هذه الزاوية.
ولذلك ،كان طبيعيا أن يعلِن رئيس أمريكي (جورج بوش)

ميالد النظام الدويل اجلديد ،ألن أمريكا هي الدولة األوىل يف العامل،
وهي زعيمة الدول الرأمسالية ،وحاملة لواء نشر املبدأ الرأمسايل.
وقد بدأت أمريكا العمل لنشر الرأمسالية ،منذ أن خرجت
ِ
مستعمرة ،حيث االستعمار بصوره القدمية واجلديدة
للعامل كدولة
تفرد مبدئها دوليا
هو طريقة نشر هذا املبدأ .ولكن الذي ج ّد بعد ّ
لتفرده عامليا .فكما جنحت مبساعدة الدول
هو أهنا صارت تعمل ّ
الرأمسالية األخرى يف جعل الرأمسالية أساس العالقات واألعراف
الدولية ،فإهنا تريد اآلن جعلها دين أمم وشعوب األرض كلها،
حبيث يعتنِق الناس عقيدهتا ،وجيعلون أفكارها مفاهيم ومقاييس
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وقناعات هلم يف سائر نواحي احلياة ،وال يكتفون بتطبيقها كأنظمة
وقوانني.
وإذا كانت أمريكا قد سعت جلعل املبدأ الرأمسايل أساس
العالقات واألعراف والقوانني الدولية منذ إنشاء األمم املتحدة،
حني َجعلت األعراف الرأمسالية األساس الرئيس مليثاق هذه املنظمة
الدولية ،إال أهنا مل تنجح عمليا يف حتقيق هذا اهلدف ،حني كان
االحتاد السوفييت يقود املعسكر الشرقي على أساس االشرتاكية،
و َّ
متكن من فرض وجود مبدئه دوليّا وعامليا.
فقد متكنت موسكو من احليلولة دون انفراد الرأمسالية دوليا،
املستعمرة من شقاء
مستغلة ما كانت تعانيه األمم والشعوب
َ
ِ
املستعمرة وظلمها وجشعها .إذ
وعبودية نتيجة لطغيان الدول الغربية
صورت فيها االستعمار
شنّت محلة ضارية على امتداد العامل كلهّ ،
بوجهه احلقيقي البشع ،رابطة بني االستعمار وبني الرأمسالية ،مبيِّنة
أن السبيل للتخلص من االستعمار هو من خالل الثورة االشرتاكية.

وجنحت هذه احلملة أيّما جناح ،حبيث صارت الشعوب
تطمح لالشرتاكية ،وصارت الدول اليت تستقل ،وتتخلص من
االستعمار بوجهه القدمي ،ترفع شعار االشرتاكية.
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غي أن أمريكا أدركت خطر االستعمار بوجهه القدمي على
الغرب كقوى دولية وعلى الرأمسالية كمبدأ .ولذلك عملت بدهاء
توجه األمم والشعوب حنو االشرتاكية ،وصارت هي
على احتواء ّ
نفسها تساعد هذه األمم والشعوب يف التخلص من االستعمار
األورويب ذي الوجه السافر ،وتقيِّد الدول املتخلصة منه بنوع جديد
خبيث من االستعمار ،يقوم على اهليمنة االقتصادية والسياسية
جتسدت يف معاهدات وأحالف
والثقافية غي املباشرة ،اليت ّ
عسكرية ،واتفاقات أمن متبادل ،ومعوانت اقتصادية ومالية،
واتفاقات ثقافية .وبذلك َح ّل االستعمار اجلديد حمل االستعمار
القدمي ،وحتت أعالم االستقالل والتحرر.
على أية حال ،فإنه بسقوط االحتاد السوفييت ومعه
االشرتاكية ،خال اجملال الدويل للرأمسالية ،ومل تعد هناك أية مقاومة
لتفرد الرأمسالية دوليا.
ّ

وهلذا فإن األمم املتحدة اليت ظلت منذ األربعينات جمرد منرب
للخطابة ،وليس هلا أية فاعلية حقيقية بفضل (الفيتو) السوفييت
حتولت اآلن إىل جهاز دويل هائل له سلطانه الدويل ،وأصبحت
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أداة مهمة يف تعزيز هيمنة أمريكا من جهة ،ويف ترسيخ األعراف
الرأمسالية كقوانني دولية مل ِزمة من جهة أخرى.
أما احلملة األمريكية العاملية جلعل الرأمسالية مبدأ لكل أمم
وشعوب األرض ،فإهنا ال تو ِاجه أية مقاومة إال يف العامل اإلسالمي.
وذلك ألن ابقي أمم وشعوب األرض إما أهنا تعتنِق الرأمسالية

أصال ،كما هو شأن أمريكا وأورواب الغربية وفروعها يف كندا
وأسرتاليا ونيوزيالندا؛ وإما أهنا ختلّت عن االشرتاكية وبدأت صياغة
حياهتا على أساس الرأمسالية ،كما هو حال روسيا وابقي دول ما
كان يُعرف ابملعسكر الشرقي؛ وإما أهنا ال تزال ترفع شعار
االشرتاكية شكال ولكنها ال تؤمن هبا وتتحول تدرجييا ودون إعالن
إىل الرأمسالية ،مثلما هو حاصل يف الصني وكوري الشمالية وفيتنام
وكواب؛ أو أهنا أمم وشعوب ليس لديها مبدأ أصال وال جتد يف
الرأمسالية خصما عقيدي ،كما هو احلال ابلنسبة ألمم وشعوب
أمريكا الالتينية ،ومعظم أمم وشعوب الشرق األقصى وجنوب شرق
آسيا وأفريقيا.

9

وحدها األمة اإلسالمية بني أمم العامل غي الرأمسايل اليت لديها
مبدأ تعتنقه ،رغم أهنا ال تعيش عليه وال حتمله للعامل يف الوقت
احلاضر.
وهلذا ،فإن احلملة األمريكية لعوملة الرأمسالية ال تو ِاجه مقاومة
حقيقية إال يف العامل اإلسالمي.

ومع أن الدول القائمة يف العامل اإلسالمي كلها ال تطبِّق
اإلسالم .وإن ّادعى بعضها تطبيقه .وتطبّق الرأمسالية بشكل
ممسوخ ،إال أن األمة اإلسالمية ،اليت مل تنته هبدم دولة اخلالفة،
أخذت منذ بداية مخسينات هذا القرن تتحسس طريقها للنهوض
على أساس اإلسالم ،وبدأت تتحرك لبناء حياهتا على أساسه،
متطلعة إلنقاذ العامل به ،رغم ما هي فيه من جتزئة ،أحدثها الكفار
قبل هدم اخلالفة وبعده ،ورغم أن حكامها عمالء للكفارََ ،يرسون
أوضاع الكفر اليت أقامها الغرب يف بالد املسلمني ،ويَسهرون على
خدمة مصاحل الغرب وتوطيد نفوذه ،ويسيون يف كل سياساهتم
الداخلية واخلارجية وفق توجيهاته وأوامره.
وابلرغم من أن هنضة األمة مل تكتمل بعد ،وتسي ببطء شديد
نتيجة ملا يالقيه العاملون هلا من بطش احلكام العمالء وتنكيلهم،
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ولِما أشاعه هؤالء احلكام من أجواء القمع واإلرهاب ،وبسبب
خطط الكفار اليت ينفذها هؤالء العمالء ضد شعوهبم إلبقائها ترزح
حتت ني الكفر ،إال أن الغرب الكافر ،وعلى رأسه أمريكا ،خيشى
اكتمال هنضة األمة ،وعودة املسلمني ّأمة من دون الناس ،تعيش
ضمن كيان واحد هو دولة اخلالفة ،اليت ستَستأنف محل رسالتها
للعامل ،إلنقاذه مما يرتدى فيه من شقاء واضطراب واحنالل نتيجة
ِ
حوله إىل غابة ال
هليمنة الرأمسالية وقيَمها املادية النفعية عليه ،مما ّ
أمان فيها وال اطمئنان ،رغم كل املنجزات العلمية واملدنية اليت
وصلت إليها البشرية.
فالغرب الكافر ال يزال يَذكر كيف َح ّول اإلسالم العرب من
قبائل متناحرة تعيش يف هامش التاريخ إىل ّأمة متميزة ذات حضارة،
أشرق العامل بنورها ،ومتكنت خالل فرتة زمنية قصية من أن تصبح
سيدة العامل ،وظلت كذلك حوايل عشرة قرون ،نشرت خالهلا
العدل واألمن والقيم السامية والرخاء يف كل مكان رفرفت فوقه
رايت اخلالفة.
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ولذلك فهو خيشى أن تعيد األمة اإلسالمية ال َكّرة ،وتقضي
على نفوذه ومصاحله ليس فوق أرضها وحسب ،بل ويف كل أرجاء
املعمورة.
ويف ضوء إدراك أمريكا والغرب هلذه احلقيقة ،فإن احلملة
األمريكية تستهدف األمة اإلسالمية ابلدرجة األوىل ،رغم عاملية
هذه احلملة.
وإنه وإن كان هلذه احلملة دوافع أخرى من بينها اجلشع
الرأمسايل وطمع أمريكا والغرب يف ثروات بالد املسلمني ،وما تتمتع
به هذه البالد من مزاي جغرافية إسرتاتيجية ،وكوهنا سوقا كبية
ملنتجات الغرب ومصدرا للمواد اخلام الضرورية لصناعاته ،إضافة إىل
ما فيها من احتياطات نفطية هائلة حيوية حلياته ،إال أن الدافع
الرئيس هلذه احلملة هو اخلطر الكامن يف األمة اإلسالمية على
مصاحل هذا الغرب ونفوذه الدويل ،بل وحىت وجوده ذاته ،عندما
تستيقظ األمة اإلسالمية وتنهض ،وحتمل رسالتها للعامل.
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ركائز احلملة األرميك ية
وتعتمد أمريكا يف محلتها املوجهة للعامل اإلسالمي على ركائز
عديدة .أوالها وزهنا الدويل ونفوذها يف العامل اإلسالمي ،وخاصة
متخضت عنه من ترسيخ نفوذ أمريكا
بعد حرب اخلليج الثانية ،وما ّ
يف املنطقة اإلسالمية أبسرها .وبفضل هذا الوزن وهذا النفوذ
صارت الدول القائمة يف العامل اإلسالمي أكثر استجابة للضغوط
األمريكية ،وخلطط أمريكا اليت تستهدف القضاء على اإلسالم
حبمل املسلمني على اعتناق الرأمسالية.
واثنية هذه الركائز زعامة أمريكا للدول الرأمسالية اليت حترص
على إشراكها يف هذه احلملة ،وتسخي نفوذها وعمالئها يف العامل
اإلسالمي إلجناحها ،خاصة وأن هذه الدول ال ختتلف عن أمريكا
يف اعتبار اإلسالم خطرا عليها وعلى نفوذها ومصاحلها هي
األخرى.
واثلثة هذه الركائز ما تسمى ابلشرعة الدولية وأداهتا املتمثلة
ابألمم املتحدة وميثاقها ،واملؤسسات واملنظمات التابعة هلا ،واليت
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تسخرها لتنفيذ خططها ،وإضفاء الشرعية الدولية على اإلجراءات
اليت ترى ضرورة الختاذها ،سواء أكانت هذه اإلجراءات سياسية،
أم اقتصادية ،أم عسكرية ،أم غيها.
ورابعة هذه الركائز وسائل اإلعالم العاملية ،اليت تَستغل أمريكا
هيمنتها هي وحلفاؤها عليها ،لتجعل منها سالحا من أفتك
األسلحة اليت تستخدمها يف محلتها ،حيث تستعملها يف الرتويج
للشعارات اليت ترفعها يف هذه احلملة ،كما تستعملها لتشويه صورة
اإلسالم ،واستعداء العامل على املتمسكني به بوصمهم ابألصولية
والتشدد والتطرف والعنف واإلرهاب .وال َخيفى ما هلذا السالح من
أثر خطي ،خاصة بعد أن َح ّولت ثورة االتصاالت اليت شهدها
النصف الثاين من هذا القرن العامل إىل قرية صغية ،ال يكاد يوجد
فيها بيت واحد إال ويدخله اإلعالم املقروء أو املسموع أو املرئي.
ومن حوهلم
ولعل أبشع هذه الركائز وأخطرها احلكام العمالء َ
ومن يؤازرهم من
من املرتزقة املنافقني واالنتهازيني النفعينيَ ،
املضبوعني بثقافة الغرب الكافر ،واملفتونني بطريقته يف العيش ،بل
وحىت ِمن بعض َمن يتظاهرون ابحلرص على اإلسالم ،سواء أكانوا
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من علماء السالطني ،أم َمن يُقدَّمون للناس على أهنم مف ّكرون
إسالميون ،أم ِمن رجال بعض احلركات اإلسالمية ،الذين ما ُهم
يف احلقيقة إال علمانيون ينادون بفصل الدين عن احلياة.
وخيدم هؤالء مجيعا احلملة األمريكية لتحويل املسلمني عن
َ
دينهم للرأمسالية بشىت السبل والوسائل :ابلتضليل اإلعالمي،
وس ّن
وحتريف مفاهيم اإلسالم وأحكامه ،وبتطبيق أنظمة الكفر َ
التشريعات والقوانني الالزمة هلذا التطبيق ،وبربط الدول القائمة يف
العامل اإلسالمي مبعاهدات واتفاقات وقيود متنوعة إلبقائها حتت
نفوذ الكفار وسيطرهتم ،إىل جانب أداء دورهم يف تنفيذ خطط
الكفار إلفقار األمة هبدف قتل قيم اإلسالم فيها ،إىل جانب
البطش ابلواعني املخلصني من أبناء األمة إلسكاهتم وإشاعة أجواء
القمع واإلرهاب بني الناس ،حىت ال َجيرؤ صوت على اجلهر ابحلق،
ليسهل هلم إذالل األمة ومحلها على االستخذاء للكفر والكفار.
هذه هي أبرز الركائز اليت تستند إليها أمريكا يف محلتها ضد
اإلسالم واملسلمني ،هبدف القضاء على اإلسالم عن طريق محل
املسلمني على اعتناق الرأمسالية .وتتجلى هذه احلملة يف شعارات
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أربعة هي يف حقيقتها جوهر الرأمسالية :الدميقراطية ،والتعددية،
وحقوق اإلنسان ،وسياسات السوق.
وقبل التعرض هلذه الشعارات ونقضها تفصيليا ال بد من بيان
فساد األساس الذي انبثقت عنه.
وهذا األساس هو العقيدة الرأمسالية ،عقيدة فصل الدين عن
احلياة.
فهذه العقيدة ليست نتيجة لعملية عقلية أو حىت منطقية ،بل
هي حل وسط بني فكرتني متناقضتني :الفكرة اليت كان ينادي هبا
رجال الكنيسة يف أورواب طوال ما تُسمى ابلقرون الوسطى من
إخضاع كل شيء يف هذه احلياة للدين ،والفكرة اليت اندى هبا
بعض املفكرين والفالسفة من إنكار وجود اخلالق.
ففكرة فصل الدين عن احلياة حل وسط بني اجلانبني .واحلل
الوسط ميكن أن يتصور بني أمرين متفاوتني ،ولكن ال ميكن تصوره
بني متناقضني .فإما أن هناك خالقا خلق اإلنسان والكون واحلياة،
وعندها يُبحث عما إذا كان هذا اخلالق قد َوضع لإلنسان نظاما
يسي عليه يف هذه احلياة ،وسيحاسبه على تقيّده هبذا النظام بعد
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املوت ،وإما أنه ليس هناك خالق ،وعندها ال يفصل الدين عن
احلياة بل يُنبَذ منها.

ّأما أن يقال ال أمهية لوجود اخلالق من عدمه ،فذلك أمر ال
يُقنِع العقل وال تَطمئن له النفس.
وهكذا فإن جمرد كون العقيدة الرأمسالية خالصة حل وسط
فيما ال يصح أن يكون فيه حل وسط ،هذا وحده كاف لنقض
هذه العقيدة ،سواء عند من يؤمن بوجود اخلالق أو ِ
ينكر وجوده.
غي أن الدليل العقلي القطعي ِ
يوصل إىل أن هناك خالقا

ض َع لإلنسان نظاما
خلق اإلنسان والكون واحلياة ،وأن هذا اخلالق َو َ
يسي عليه يف حياته ،وأنه سيحاسبه على تقيّده به بعد موته.
ومع ذلك فليس جمال البحث هنا وجود اخلالق ،وال النظام
نصب البحث على العقيدة الرأمسالية
الذي وضعه لإلنسان ،وإمنا يَ ّ
وبيان فسادها .وهذا يكفي للتدليل عليه َكون هذه العقيدة حال
وسطا بني متناقضني ،وكوهنا غي مبنية على العقل.
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ونقض العقيدة الرأمسالية كاف وحدهُ لنقض املبدأ الرأمسايل
ِ
ين على فاسد فهو فاسد .وهذا يعين أنه ال داعي
ككل ،ألن ما بُ َ
للبحث يف تفاصيل األفكار األساسية للمبدأ .غي أنه نظرا ملا
لبعض هذه األفكار من َرواج عاملي ،ولِما هلا من تقبُّل لدى بعض
املسلمني ،ولكوهنا تشكل شعارات احلملة األمريكية يف هجمتها
الشرسة على اإلسالم واملسلمني ،صار ال بد من التعرض هلا،
وبيان فسادها ،وتناقضها مع اإلسالم ،مما يعين ُحرمة أخذ
املسلمني هلا ،ووجوب نبذها والتصدي لكل من يَُرِّوج هلا.
وكما سبق القول فإن هذه الشعارات أربعة :الدميقراطية،
والتعددية ،وحقوق اإلنسان ،وسياسات السوق.
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الدميقياطية
أما الدميقراطية فإهنا اإلطار السياسي للفكر الرأمسايل ،أي
نظام احلكم الذي تطبقه الدول الرأمسالية ،والدول اليت تسي على
شاكلتها .وهي تعين عند معتنقيها أن ََيكم الشعب نفسه بنفسه
سمي الرأمساليون نظامهم أبنه
ابلنظام الذي يضعه لنفسه .وكثيا ما يُ ّ
(النظام الدميقراطي) .غي أن هذه التسمية ليست صحيحة ألكثر
من سبب .فالدميقراطية ليست من ابتكار الرأمساليني وإمنا سبقهم
إليها اإلغريق .كما أهنم ليسوا الوحيدين الذين طبّقوها،
فاالشرتاكيون املاركسيون قالوا أيضا إهنم دميقراطيون ،وظلوا حىت
النهاية ي ّدعون أهنم يطبقوهنا.
وأهم ما يف الدميقراطية أهنا جتعل ِ
املشرع اإلنسان وليس
ّ
اخلالق .وهذا منطقي عند من يقول بفصل الدين عن احلياة ،ألن
معىن هذا الفصل َجعل حق التشريع لإلنسان وليس للخالق.
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ألزم
فالرأمساليون يف هذا مل يبحثوا فيما إذا كان اخلالق قد َ
اإلنسان ابتّباع شريعة معينة وتطبيقها يف حياته ،بل مل يناقشوا هذه
املسألة مطلقا ،وإمنا جعلوا اإلنسان هو ِ
املشرع دون أي حبث.
ّ

وابلنسبة للمسلمني ،فإن هذا يعين أن يَكفروا  -والعياذ ابهلل
وبينها الكثي من اآليت
 بكل األدلة القطعية الثبوت والداللةْ ،ونبذ أي شرع غيه ،بل وتَعترب
القرآنية ،اليت تُل ِزمهم ابتّباع شرع هللا ْ
من ال يَتَّبع شرع هللا منهم أو يطبّقه كافرا أو ظاملا أو فاسقا ﴿
 ﴿ ،﴾        
 ﴿ ،﴾       
 .﴾       فكل من
ال ََيكم مبا أنزل هللا ِ
منكرا حق هللا يف التشريع ،كما هو حال
املؤمنني ابلدميقراطية ،كافر بصريح القرآن ألنه بذلك ِ
ينكر آيت
قطعية الداللة ،ومنكر القطعي كافر إبمجاع فقهاء املسلمني.
والكفار وعمالؤهم من حكام بالد املسلمني ،وكل املنادين
ابلدميقراطية من احملسوبني على املسلمني ،سواء أكانوا أفرادا أم
حركات ،يد ِركون أن الدميقراطية أساسها نبذ شرع هللا ،وإحالل
20

اإلنسان حمل اخلالق ،ولذلك فهم ال يطرحوهنا على هذا الوجه ،بل
يقولون إهنا تعين أن ََيكم الشعب نفسه بنفسه ،وأن تَعُ ّم املساواة
ويتعمدون عدم
بني الناس ،ويشيع العدل،
َ
وَياسب احلاكمّ ،
التطرق لنبذ شرع هللا ،مع أن الدميقراطية هي أوال وأخيا ليست
سوى نبذ شرع هللا واتّباع شرع خملوقاته.
أما ابقي ما يقال عن الدميقراطية فليس له واقع فعلي .فالقول
أبن الشعب َيكم نفسه بنفسه مغالطة كربى .ففي كل اجملتمعات
الرأمسالية الدميقراطية ال ََيكم الشعب نفسه بنفسه ،ألن هذه
الفكرة خيالية ،وإمنا َحتكمه فئة متن ِّفذة ،كما هو حال كبار
الرأمساليني يف الواليت املتحدة ،والنبالء يف إجنلرتا ،ومها دولتان من
أعرق الدول الرأمسالية الدميقراطية .وهذه الفئات النافذة يف الدول
الرأمسالية لديها الوسائل الكفيلة إبيصال من تشاء لس ّدة احلكم
وللمجالس التشريعية ،حىت تكون القوانني اليت تُ َس ّن والقائمون على
تنفيذها يف خدمة مصاحلهم.
وأما ما يقال عن املساواة ،وعن العدل ،وعن احملاسبة ،فإنه
كله نظري وال واقع له .ويكفي أن يَنظر املرء ألمريكا زعيمة العامل
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الدميقراطي ،ليجد أن املساواة والعدل واحملاسبة كلها انتقائية ،يتمتع
معني ،أو منابت معيَّنة ،أو
معني ،أو دين َّ
هبا وميارسها من هلم لون َّ
ومن هم
قدرة مالية معيَّنة .وما عاانه ويعانيه السود واهلنود احلمرَ ،
ومن هم من غي الربوتوستنت ،أو
من أصول التينية أو آسيوية َ
ليسوا منحدرين من أصول أوروبية غربية ،يكفي وحده للداللة على
أن ما يقال عن الدميقراطية نظري فقط ،حىت وإ ْن حصلت حاالت
شاذة خبالف ذلك.
وهلذا ال جيوز ملسلم أن يَقبل ابلدميقراطية ألهنا كفر وجتعل
لإلنسان ما هو ِمن شأن اخلالق وجيب على كل مسلم نبذها
والتصدي لكل َمن ِّ
يروج هلا.
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التعددك ـة
أما التعددية ،فإهنا نشأت عند الرأمساليني من نظرهتم
للمجتمع ،وأن هذا اجملتمع يتألف من أفراد ،وهؤالء األفراد هلم
معتقدات وآراء ومصاحل ومنابت متنوعة ،وحاجات متعددة.
ولذلك فهم يََرْو َن أنه ال بد أن يكون يف اجملتمع فئات خمتلفة ،لكل
فئة منها أهدافها اخلاصة ،اليت ينبغي أن ميثلها حزب أو حركة أو
تنظيم ،واليت ينبغي االعرتاف بوجودها ،والسماح هلا ابملشاركة
السياسية.
فالتعددية عندهم نقيض لفكرة الفئة الواحدة واحلزب الواحد.
ولكن هذه التعددية تعددية ضمن النظام الرأمسايل ،فال مكان يف
اجملتمعات الرأمسالية لفئة ال تؤمن ابملبدأ الرأمسايل ،أو تعمل لتقويض
النظام الرأمسايل القائم.
أي منطق تعدد األحزاب ضمن عقيدة واحدة،
وهبذا املنطقْ ،
ويف إطار نظام واحد ،فإن اإلسالم له تعدديته ،ولكنها غي
التعددية اليت ينادي هبا الرأمساليون.
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فاإلسالم يسمح بتعدد األحزاب واحلركات اليت تقوم على
عقيدته ،وال تعمل لتقويض نظامه ،ما دامت آراؤها إسالمية ،أي
منبثقة عن العقيدة اإلسالمية أو مبنيّة عليها.
غي أن هذا ال يعين قبول التعددية على إطالقها أو مبفهومها
الرأمسايل ،واليت تدعو هلا أمريكا والغرب عموما.
فالتعددية الرأمسالية منبثقة عن العقيدة الرأمسالية ،أي عقيدة
فصل الدين عن احلياة.
فح َسب التعددية الرأمسالية جيوز أن تَنشأ أحزاب أو حركات
َ
تنادي بعقيدة كفر كعقيدة فصل الدين عن احلياة ،أو أن تقوم
على أساس َحَّرمه اإلسالم كاألحزاب القومية والوطنية .كما جيوز
حرم هللا ،كإابحة الشذوذ اجلنسي،
أن تَنشأ حركات تنادي مبا ّ
املي ِسر ،وشرب اخلمر،
والزىن ،أو أن تنشأ فئات تدافع عن إابحة ْ
واإلجهاض ،وحتلّل النساء.
وهكذا فإنه ال جيوز ملسلم أن يَقبل ابلتعددية اليت تدعو هلا
أمريكا ،وال ابلتعددية على إطالقها ،ألن ذلك يعين القبول بوجود
حرم هللا ،األمر الذي ال يَقبل به مؤمن
دعوات للكفر ،وإلابحة ما ّ
ابهلل ورسوله ،ألنه يعلم علم اليقني أن هللا سيع ّذبه على ذلك يف
اآلخرة.
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حقوق اإلنسان
واثلث الشعارات اليت ترفعها أمريكا والغرب ،ويَعمالن حلمل
املسلمني على أخذها وتبنّيها (حقوق اإلنسان) .وهذا الشعار له
أخاذ يف عيون الكثيين من املسلمني ،بسبب ما يالقونه على
بريق ّ
أيدي حكامهم العمالء من ظلم وبطش واضطهاد.
وأصل هذه احلقوق نظرة املبدأ الرأمسايل لطبيعة اإلنسان،
وللعالقة بني الفرد واجلماعة ،ولواقع اجملتمع ،ووظيفة الدولة.
ففي نظرته لطبيعة اإلنسان ،يَرى هذا املبدأ أن اإلنسان
خي وليس شريرا ،وأ ّن الشر الذي يصدر عنه سببه تقييد
بطبيعته ّ
يعرب
إرادته .ولذلك ينادي الرأمساليون إبطالق إرادة اإلنسان حىت ِّ
اخلية .ومن هنا نشأت فكرة احلريت اليت أصبحت
عن طبيعته ّ
أبرز أفكار املبدأ الرأمسايل.
أما ابلنسبة للعالقة بني الفرد واجلماعة ،فالرأمساليون يقولون
إهنا عالقةُ تناقُض ،ولذلك ال بد من محاية الفرد من اجلماعة،
حريته ومحايتها .فعلى عكس ما كان سائدا ّإابن عهد
وأتمني ّ
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اإلقطاع من أن مصلحة اجلماعة مقدَّمة على مصلحة الفرد ،قال
الرأمساليون بتقدمي مصلحة الفرد ،وجعلوا وظيفة الدولة األساسية
أتمني هذه املصلحة وصيانتها.
ويف نظرهتم للمجتمع قالوا إنه جمموع األفراد الذين يعيشون
أتمنت مصاحل اجملتمع بشكل
فيه ،فإذا ما تّ أتمني مصاحل الفردَّ ،
طبيعي.
والصحيح أن كل ما قال به الرأمساليون بشأن اإلنسان
وطبيعته والعالقة بني الفرد واجلماعة ،وواقع اجملتمع ،ووظيفة الدولة،
كله خطأ يف خطأ.
خيا ،كما يقول الرأمساليون ،وليس
فاإلنسان بطبيعته ليس ّ
شريرا كما كانت تقول الكنيسة نقال عن فلسفات قدمية ،قامت
على أساس أن اإلنسان وارث خلطيئة آدم.
والنظرة الصحيحة لطبيعة اإلنسان هي أنه لديه غرائز
وحاجات عضوية تتطلب اإلشباع .وبفضل ما وهبه هللا من عقل،
صارت لديه اإلرادة ليختار الطريقة اليت يُشبِع هبا غرائزه وحاجاته.
فإ ْن أشبعها بطريقة صحيحة يَفعل اخلي ،وإ ْن أشبعها بطريقة
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خاطئة أو شاذة يَفعل الشر .فاإلنسان بذلك مهيَّأ بطبيعته للخي
والشر معا ،وهو الذي خيتار اخلي أو الشر إبرادته .وهذه هي النظرة
اليت يقول هبا اإلسالم ،واليت بيّنها سبحانه وتعاىل بقوله﴿ :
﴾      ؛ وقوله﴿ :
﴾ ؛ وقوله     ﴿ :
.﴾ 
كذلك َّ
فإن طَْرح العالقة بني الفرد واجلماعة على أهنا عالقة
وتصادم هو طرح خاطئ ،سواء قال به الرأمساليون الذين
تناقُض
ُ
قدَّموا مصلحة الفرد على مصلحة اجلماعة ،أو قال به َس َدنَة نظام
اإلقطاع الذين اندوا بذوابن مصلحة الفرد يف مصلحة اجملموع
(اجلماعة) ،أو قال به االشرتاكيون املاركسيون الذين جعلوا الفرد
جمرد ِس ّن يف دوالب اجملتمع.
ص َّوَرها اإلسالمِ ،من أهنا عالقة
والعالقة الصحيحة هي كما َ
عضوية وعالقة تكامل ،وليست عالقة تناقُض .فالفرد جزء من
اجلماعة مثلما أن اليد جزء من جسم اإلنسان .وكما أن اجلسم ال
يستغين عن اليد ،فإن اليد ال قيمة هلا إذا انفصلت عن اجلسم.
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واإلسالم َجعل للفرد حقوقا وللجماعة حقوقا ،وهذه احلقوق
ليست متضاربة وال متناقضة بل متكاملة .كما رتَّب على كل
منهما واجبات جتاه اآلخر ،وأانط ابلدولة أتمني التوازن بني الطرفني
حبيث ال يطغى أي منهما على اآلخر .فكل منهما جيب أن ينال
حقوقه ويؤدي واجباته .وليس هناك ما هو أروع يف وصف العالقة
بني الفرد واجلماعة مما قاله الرسول « :رمثَل الْ َقائِِم َعلَى حد ِ
ود
َ
َِ
ِ
ِ ِ
اب
اّلل َوال َْواق ِع ف َيهاَ ،ك َمثَ ِل قَـ ْوم ْ
استَـ َهموا َعلَى َسفينَة ،فَأ َ
َص َ
َِ
َس َفلِ َها إِ َذا
بَـ ْعضه ْم أَ ْع َ
كن ِف أ ْ
الها َوبَـ ْعضه ْم أ ْ
َس َفلَ َها ،فَ َ ا َن الذ َ
استَـ َق ْوا ِرم َن ال َْم ِاءَ ،رم ُّيوا َعلَى َرم ْن فَـ ْوقَـه ْم ،فَـ َقالوا :لَ ْو أ ََّن َخ َيقـْنَا
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف نَصيبنَا َخ ْيقًاَ ،وَلْ نـ ْؤذ َرم ْن فَـ ْوقَـنَا ،فَإ ْن كَـ ْتـيكوه ْم َوَرما أ ََرادوا
َجيعا ،وإِ ْن أَ َخذوا َعلَى أَكْ ِدك ِهم ََنَوا وََنَوا َِ
ِ
َج ًيعا».
ْ ْ َ ْ
َهلَ وا َ ً َ
أما قول الرأمساليني أبن اجملتمع ما هو إال جمموع األفراد الذين
يعيشون فيه فهو جمانِب للصواب .فاجملتمع ليس جمموع األفراد
الذين يعيشون فيه ،وإمنا هو هؤالء األفراد واألفكار واملشاعر
السائدة بينهم والنظام املطبَّق عليهم .أي هو أفراد بينهم عالقات
دائمة .ف ُرّكاب سفينة أو قطار ليسوا جمتمعا حىت وإ ْن بلغوا اآلالف،
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يف حني يش ِّكل سكان قرية صغية جمت َمعا حىت لو مل يتجاوز
عددهم املئات.
وهبذا يتبني خطأ املبدأ الرأمسايل يف فهم واقع اجملتمع ،وخطؤه
يف فهم طبيعة اإلنسان ،والعالقة بني الفرد واجلماعة .أما خطؤه يف
فهم وظيفة الدولة فهو أكثر وضوحا .فالدولة ليست وسيلة لتأمني
مصاحل الفرد ومحايتها فقط ،بل هي الكيان الذي يَرعى شؤون الفرد
معني َي ِّدد
واجلماعة واجملتمع ككل داخليا وخارجيا وفق نظام َّ
حقوق اجلميع وواجباهتم ،إضافة إىل محل رسالتها للعامل ،إذا كانت
هلا رسالة إنسانية ،أي تصلُح لإلنسان بوصفه إنساان بغض النظر
عن أي اعتبار آخر.
واخلالصة أن نظرة املبدأ الرأمسايل لطبيعة اإلنسان ،وللفرد
لدور
وعالقته ابجلماعة اليت ينتمي إليها ،واجملتمع الذي يعيش فيه ،و ْ
الدولة يف أتمني مصلحة الفرد ومحايتها ،جعله ينادي بتأمني أربع
حريت هلذا الفرد :حرية العقيدة ،وحرية الرأي ،وحرية التملك،
واحلرية الشخصية.
وهذه احلريت هي األساس الذي انبثقت عنه (حقوق
حتولت
اإلنسان) ،وهي أُس البالء يف اجملتمعات الرأمسالية ،اليت ّ
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بسببها إىل غاابت وحوش ََيكل القوي فيها الضعيف وينحدر فيها
اإلنسان إىل درك احليوان ،نتيجة إلطالق العنان لغرائزه وحاجاته
العضوية.
فالناس يف اجملتمعات الرأمسالية أشبه ابلبهائمَ ،مهّهم التمتع
أبكرب قسط من املتع اجلسدية ،األمر الذي يعتربه املبدأ الرأمسايل
قمة السعادة ،رغم أن احلقيقة هي أن هذه اجملتمعات ال تع ِرف
عمها الشقاء واالضطراب والقلق الدائم.
للسعادة طعما ،بل يَ ّ

حيكة العقيدة
وهم يَ ْعنُون حبرية العقيدة أن لإلنسان احلق يف أن يؤمن أبي
مبدأ وأي دين ،وأن يكفر أبي دين وأي فكرة ،وله أن يب ّدل دينه،
وله أن ال يؤمن بدين على اإلطالق.
ويَزعم بعض أبواق الكفار من احملسوبني على املسلمني أن
حرية العقيدة اليت ينادي هبا الرأمساليون ال تتناقض مع اإلسالم،
ويستشهدون على ذلك بقوله تعاىل﴾    ﴿ :
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متعمدين
وبقولهّ ،﴾      ﴿ :
النصني حمصور موضوعه
النصني إذ إن اخلطاب يف ّ
جتاهل موضوع ّ
يف الكفار .فاملسلمون ال جيوز هلم إكراه كافر على اإلميان
ابإلسالم ،كما أن للكفار أن يؤمنوا ابإلسالم أو ال يؤمنوا به ،فلن
يكرههم املسلمون على اإلميان ابإلسالم .غي أن هذا اخلطاب ال
خميين بعد أن أسلموا يف أن
ينطبق على املسلمني ،ألهنم ليسوا َّ
وحكْم املسلم املرتد أن يُستَتاب فإذا
يَكفروا ويَرت ّدوا عن دينهمُ .
أصر على الكفر يطبّق عليه احلد ويُقتل ،وذلك تنفيذا لقول الرسول
ّ
ِ
َ « :رم ْن بَ َد َل دكنَه فَاقْـتـلوه».
فحرية العقيدة ال وجود هلا ابلنسبة للمسلمني ،بل هم ُم َلزمون
ابعتناق عقيدة اإلسالم .وال جيوز ملسلم أن يعتنِق أية عقيدة
أخرى ،سواء أكانت هذه العقيدة عقيدة دين مساوي آخر
كاليهودية أو النصرانية ،أم كانت عقيدة مبدأ آخر كالرأمسالية أو
االشرتاكية ،أم كانت أية عقيدة ألي دين أو أي فكرة ما دامت
ليست عقيدة اإلسالم.
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ومن الواضح أنه ال جيوز ملسلم أن يَقبل حبرية العقيدة اليت
ينادي هبا الرأمساليون ،بل جيب عليه أن يرفضها ويتصدى ملن
ينادي هبا.

حيكة اليأي
أما حرية الرأي فهي تعين عند الرأمساليني أن لإلنسان احلق يف
أن يقول ويُعلِن أي رأي يف أي شيء وأي أمر دون قيود.
وهذه احلرية هلا جاذبيتها عند بعض املسلمني ،نتيجة
لعيشهم يف دول قمعية (بوليسية) َمتنع أي شخص من أن يقول
مستمدا
برأيه إذا كان خيالف رأي احلاكم ،حىت لو كان رأيه هذا َ
من اإلسالم ،بل حىت لو كان ما يقوله آية قرآنية أو حديثا
شريفا ،ما دام مضمون اآلية أو احلديث يناقِض رأي يقول به
احلاكم ،أو سياسة يَْت بَعها ،لدرجة أن أحد حكام املسلمني أمر
أجهزته القمعية بنزع آيت وأحاديث عن جدران املساجد
تبني حقيقة اليهود ،كقوله
واألماكن العامة ومتزيقها جملرد أهنا ّ
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تعاىل:

﴿      

.﴾  

غي أن ما يعانيه املسلمون من َج ْور احلكام ،واستبدادهم،
وجتاوزهم حلدود هللا ،ال يبيح هلم (أي للمسلمني) أن يَقبَلوا مبا
ي ِ
غضب هللا.
ُ

فحرية الرأي عند الرأمساليني ال تقتصر على ما يتصل منها
تصرفات السياسيني وغيهم ،وإمنا
مبحاسبة احلاكم ،أو انتقاد ّ
تشمل كذلك حرية اجلهر ابلكفر ،وإنكار وجود هللا ،والدعوة ألية
فكرة حىت لو كانت تناقِض العقيدة اإلسالمية ،أو ختالف األحكام
املنبثقة عنها ،كالدعوة والدعاية ملا َحَّرم هللا من راب وميسر ومخر
وزان وشذوذ جنسي ،ولكل ما من شأنه أن يَهدم القيم اإلسالمية
اليت أمر هللا ابلتمسك هبا وصيانتها.
الفجار وأعداء
فحرية الرأي تعين السماح للعمالء واملنافقني و ّ
اإلسالم ابلدعوة ضد اإلسالم وهلدم كيان األمة ومتزيقها إىل
قوميات وأقطار وطوائف وفئات ،وما إىل ذلك من َد َعوات تقوم
وحرم على املسلمني املناداة
على عصبيات دعا اإلسالم لنبذهاَّ ،
هبا ،ووصفها الرسول  أبهنا منتِنة؛ كما تعين السماح هلم ابلدعوة
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ألفكار الكفر اليت ِّ
تروج الحنالل النساء ،والرذيلة ،والفساد،
وتقويض قيم الشرف والعرض .ويكفي أن يتذكر املرء ما مسحت به
هذه احلرية للمرتد سلمان رشدي من أن يقوله حبق الرسول 
وأمهات املؤمنني ،ليد ِرك إىل أي مدى تصل هذه احلرية عند
الرأمساليني.
صحيح أن اإلسالم أابح للمسلم أن يقول برأيه يف كل شيء
وكل أمر ،ولكنه قيّده أبن يكون رأيه هذا منبثقا عن العقيدة
اإلسالمية أو مبنيا عليهاِ ،
وضمن ما أابح اإلسالم اخلوض فيه .فله
أن يقول أبي رأي ولو خالف رأي اخلليفة وما يتبنّاه ،ولو خالف
رأي معظم املسلمني ،شريطة أن يكون رأيه هذا مستندا إىل دليل
من الشرع ،أو ضمن حدود الشرع .بل إن اإلسالم أوجب على
املسلم أن يقول برأيه ِ
وَياسب احلاكم إذا ظلم أو قال أو أمر مبا
ي ِ
غضب هللا ،بل وجعل عمله هذا يف مستوى اجلهاد يف سبيل هللا
ُ
الش َه َد ِاء َحْ َزة بْن َع ْب ِد الْمطَلِبِ
حيث يقول الرسول َ « :سيِد ُّ
ام إِ َل إِ َرمام َجائِي فَأ ََرم َيه َونَـ َهاه فَـ َقتَـلَه».
َوَرجل قَ َ
غي أنه ال جيوز ملسلم أن يقول برأي خيالف اإلسالم سواء
أكان خمالفا للعقيدة اإلسالمية أم ملا ينبثق عنها .فال جيوز له أن
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سمى حرية املرأة ،وال للقومية ،وال للوطنية أو القطرية وما
يدعو ملا تُ ّ
شاكلها ،وال أن يدعو إىل مبادئ الكفر كالرأمسالية واالشرتاكية،
وال ألية فكرة تتناقض مع اإلسالم.
وعلى هذا األساس ،ال جيوز للمسلمني أن يَقبَلوا مبا يدعو
إليه الرأمساليون من حرية الرأي .فكل ما يصدر عن املسلم مقيَّد
ابلشرع ،والرسول  يقول« :رمن َكا َن كـ ْؤِرمن ِِب َِ
ّلل َوالْيَـ ْوِم ْاْل ِخ ِي
َْ
ِ
ِ
صم ْ
فَـ ْليَـق ْل َخ ْيـ ًيا أ َْو ليَ ْ
ت» ،واخلي هو اإلسالم ،أو ما يُقُّرهُ
وهنى اإلسالم معتنقيه حىت عن امليل ملا خيالف اإلسالم
اإلسالمَ .
ِ
َحدك ْم َح ََت كَ و َن َهواه
حيث يقول الرسول « :لَ كـ ْؤرمن أ َ
تَـبَـ ًعا لِ َما ِج ْئت بِ ِه».

حيكة التملك
وأما حرية التملك ،فيَقصد هبا الرأمساليون أن لإلنسان احلق
يف أن يتملك ما يشاء كما يشاء ،وأن يتصرف مبا ميلك كما

35

يشاء ،شريطة أن ال يتعدى يف ذلك على حقوق اآلخرين ،أي اليت
يعتربها النظام الرأمسايل حقا هلم.
أح ّل هللا
وهذا يعين أن لإلنسان أن يتملك كل شيء ،ما َ
يتصرف مبا َميلك كما يشاء ،سواء تقيَّد يف
متلكه وما َحّرم ،وله أن ّ
ذلك أبوامر هللا ونواهيه أم مل يتقيّد.

فللفرد أن يتملك وفق هذه احلرية ما هو من ملكية اجلماعة
كآابر النفط ومناجم املعادن اليت مبثابة املاء العِ ّد ،وشواطئ البحار
واألهنار ،واملاء الذي حتتاجه اجلماعة ،وما إىل ذلك .وله أن يتملك
ما هو حالل كالدار والبستان والدكان واملصنع ،وله أن يتملك ما
كاخلمارة ،واملصرف الربوي ،وحظية اخلنازير ،ودار
حرم هللا متلّكه
ّ
ّ
البغاء ،وصاالت القمار ،وغي ذلك مما ال جيوز متلكه.
ينميه ابحلالل كاملياث ،وهبة الغي
وله أن يكسب املال أو ّ
ِ
وينميه
له ،والتجارة ،والصيد ،والزراعة ،والصناعة .وله أن يَكسبه ّ
ابحلرام كامليسر ،والراب ،وجتارة اخلمر ،واملخدرات ،وبكل وسيلة
حمرمة.
أخرى َّ
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ومن الواضح تناقض حرية التملك على هذا النحو مع
اإلسالم ،وابلتايل ُحْرمة القبول هبا من جانب املسلمني.

ونتيجة لتبين اجملتمعات الرأمسالية هلذه احلرية َع َّمْتها آفات ال
سمى اجلرمية
حصر هلا .فقد انتشرت فيها الرذيلة ،وظهرت ما تُ ّ
املنظَّمة (املافيا) وسادت األاننية وتفككت عُرى الروح اجلماعية،
وهيمنت األثَرة بدل اإليثار ،وتفشَّت أمراض خميفة نتيجة لرتويج
يضرهم كاملخدرات وغيها.
كل شيء سواء أكان ينفع الناس أم ّ

ونتيجة هلذه احلرية تركزت الثروات اهلائلة يف أيدي حفنة من
حتولوا بفضل ثرواهتم إىل قوة
الناس ّ
يسمون ابلرأمساليني ،الذين ّ
مهيمنة تتحكم ابجملتمعات والدول يف سياساهتا الداخلية واخلارجية،
والذين أخذ النظام الرأمسايل منهم امسه ،من ابب وصف الشيء
أببرز ما فيه .وصار بعض هؤالء الرأمساليني من أصحاب مصانع
األسلحة جتار حروب يَُز ّجون دوهلم أو الدول اليت هلم فيها نفوذ يف
حروب ليس لشعوهبا فيها انقة وال مجلَ ،مهّهم يف ذلك األرابح اليت
تعود عليهم من جتارة السالح ،بغض النظر عن الدماء اليت تُس َفك
يف سبيل إنعاش هذه التجارة ،أو املآسي اليت ختلّفها.
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احليكة الشخصية
واحلرية الرابعة اليت يدعو هلا النظام الرأمسايل ويعمل لتحقيقها
وصيانتها هي احلرية الشخصية .وهي تعين حسب هذا النظام أن
لكل إنسان احلق يف أن يعيش حياته اخلاصة كما يشاء ،شريطة
يتزوج ،وله أن
عدم التعدي على احلياة اخلاصة لآلخرين .فله أن ّ
ِ
يعاشر أية امرأة دون زواج ما دام ذلك برضاها .وله أن ميا ِرس
الشذوذ اجلنسي ما دامت هذه املمارسة ليس فيها طرف قاصر.
ولإلنسان حسب احلرية الشخصية أن َيكل ويشرب ويلبس ما
يشاء ضمن حدود النظام العام ،الذي يتغي من جمتمع رأمسايل
آلخر ،ومن حني آلخر .وال وجود عند الرأمساليني املنادين هبذه
احلرية حلرام أو حالل يف السلوك الشخصي لإلنسان ،ما دام هذا
اإلنسان مؤهال للتصرف قانونيا ،األمر الذي يتفاوت بني جمتمع
وآخر ومن حني آلخر.
وال أثر للدين يف هذه احلرية .فالنظام منفصل عن الدين
حسب الشرعة الرأمسالية .ونتيجة لتطبيق هذه احلرية يف اجملتمعات
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الرأمسالية انتشرت الرذيلة ،وأصبح الرجال والنساء يعيشون مع
بعضهم دون رابط شرعي ،بل ويعيش الرجال مع الرجال والنساء
مع النساء ويقيمون عالقات شاذة فيما بينهم وحتت محاية القانون.
تفشى الشذوذ الشخصي وليس اجلنسي فقط يف اجملتمعات
وقد ّ
الرأمسالية نتيجة للحرية الشخصية ،وظهرت صرعات ال ختطر على
البال .وما األفالم واجملالت اخلالعية ،وخدمات اهلاتف اجلنسية،
ونوادي العراة ،واهليبيون وأمثاهلم ،إال شاهد على االحنراف والشذوذ
تردت فيهما اجملتمعات الرأمسالية بفضل احلرية الشخصية.
اللذيْن َّ
يشاهد من تفاوت بني جمتمع رأمسايل وآخر يف ممارسة
وما َ
هذه احلرية ،يعود لنشوء اجملتمعات الرأمسالية وتدرجها يف تطبيق
املبدأ الرأمسايل.
فقد نشأت هذه اجملتمعات على أنقاض نظام اإلقطاع،
واألعراف الكنيسية اليت سادهتا يف ظل هذا النظام .ومل يكن من
املمكن تغيي هذه األعراف بني عشيّة وضحاها .فانقسم
الرأمساليون بني مناد بتقويض تلك األعراف دفعة واحدة وعلى
الفور ،وبني مناد بضرورة أخذ واقع اجملتمعات وأعرافها السائدة
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بعني االعتبار ،والعمل على التخلص من القيم والتقاليد واألعراف
القدمية ابلتدريج.
وقد ِمسّ َي الذين اندوا بتطبيق احلريت بوتية سريعة ابألحرار
أو املتحررين (الليرباليني)ُِ ،
ومسّ َي الذين اندوا بتطبيق احلريت تدرجييا
ابحملافظني ،ونشأت بني الفئتني فئة وسطية ُِمسّ َي أصحاهبا
ابلوسطيني أو املعتدلني الذين انقسموا بدورهم إىل فئات :بعضهم
كان أكثر ميال للمحافظني ُمسّوا بيمني الوسط ،وبعضهم أكثر ميال
لألحرار ُمسّوا بيسار الوسط .وال تزال اجملتمعات الرأمسالية فيها هذه
التيارات حىت اليوم.
وهكذا فإنه ال جيوز ملسلم أن يَقبل ابحلرية الشخصية ألهنا
تبيح ما َحَّرم هللا ،فضال عن كوهنا مصدرا لألمراض االجتماعية
املختلفة .فاحلرية الشخصية هي حرية الزان والشذوذ اجلنسي
والتهتُّك وشرب اخلمر وما إىل ذلك من آفات.
هذه هي احلريت األربع األساسية اليت دعا إليها املبدأ
الرأمسايل ،واليت تطبقها الدول الرأمسالية ،بل ويصف الرأمساليون
مبدأهم هبا أحياان فيقولون (املبدأ احلر).
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وهي مجيعا مناقِضة لإلسالم ،وال جيوز قبوهلا أو الدعوة هلا.
سمى (حقوق
وهذه احلريت هي األصل الذي انبثقت عنه ما تُ َّ
اإلنسان) ،اليت تدعو هلا أمريكا ،كما يدعو هلا ويتباهى هبا بعض
ومن حوهلم من احملسوبني على اإلسالم ،إىل
حكام املسلمني َ
ومن يدعو
جانب املضبوعني بثقافة الغرب ،واملضلَّلني من ُّ
الس َّذجَ .
هلا من املنتمني لإلسالم فهو إما جاهل ،وإما فاجر ،وإما كافر.
فمن ال يُد ِرك تناقض (حقوق اإلنسان) مع اإلسالم فهو جاهل،
َ
ومن يَعلم تناقض هذه احلقوق مع اإلسالم،
وال عذر له بعد اليومَ ،
ولكنه يدعو هلا عصياان وفِسقا فإنه فاجر ،وأما َمن يؤمن هبا كما
هي على حقيقتها ،أي ابعتبارها منبثقة عن عقيدة فصل الدين عن
احلياة اليت هي عقيدة كفر ،ويدعو هلا على هذا األساس ،فإنه
كافر دون أدىن ريب ،ألنه واحلالة هذه ال يعتنِق عقيدة اإلسالم.
و(حقوق اإلنسان) هبذا املسمى اندت هبا الثورة الفرنسية
(1789م) وأحلقتها كوثيقة يف دستورها الذي صدر عام
1791مِ .
ومن قَبلها اندت هبذه احلقوق الثورة األمريكية
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(1776م) .وإمجاال فإن سائر الدول األوروبية تبنّتها يف القرن
التاسع عشر .غي أهنا ظلت شأان داخليا لكل دولة.
تتحول (حقوق اإلنسان) إىل ِشرعة دولية إال عقب
ومل ّ
احلرب العاملية الثانية ،وبعد إنشاء األمم املتحدة ،وذلك عام
1948م حني صدر (اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) .ويف عام
1961م أُحلِق به ما ُِمسّي (العهد الدويل بشأن حقوق اإلنسان
املدنية (القانونية) والسياسية) .كما صدر يف عام 1966م ما ُِمسّي
(العهد الدويل بشأن حقوق اإلنسان االقتصادية والثقافية
واالجتماعية).
غي أهنا ظلّت ِشرعة دولية فقط ،ومل يبدأ العمل جلعلها شرعة

عاملية ،أي شرعة تتبناها الشعوب وليست الدول فقط ،إال عام
تفرد املبدأ الرأمسايل دوليا بسقوط االشرتاكية
1993م ،أي بعد ُّ
بعامني .فقد انعقد يف ڤينا مؤمتر للمنظمات غي احلكومية حلقوق
اإلنسان يف ذلك العام ،صدر عنه ما ُِمسّي (إعالن ڤينا للمنظمات
غي احلكومية حلقوق اإلنسان) ،الذي أوصت جمموعة العمل فيه
ابلتأكيد على (عاملية حقوق اإلنسان) ،وتطبيقها ابلتساوي على
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االدعاء أبن هذه احلقوق
خمتلف األمناط الثقافية والقانونية ،ورفْض ّ
تتباين بني جمتمع وآخر .وهذا يعين رفْض أخذ اإلسالم بعني
االعتبار عند تطبيق (حقوق اإلنسان) يف بالد املسلمني.
وللتأكيد على (حقوق اإلنسان) كشرعة دولية ،اختذهتا
الواليت املتحدة ركيزة من ركائز سياستها اخلارجية ،وذلك يف
أواخر السبعينات (يف عهد الرئيس كارتر) .وصارت وزارة اخلارجية
األمريكية منذ ذلك احلني تُ ِ
صدر تقريرا سنوي حول تقيّد دول العامل
بتطبيق هذه احلقوق ،ومدى السماح لرعايها مبمارستها .ودأبت
منذ ذلك احلني على اختاذ مواقف من الدول اليت تَرى واشنطن أهنا
ال تتقيد مبقتضيات هذه احلقوقِ .
ومن ذلك ربطها بني مبيعات
القمح األمريكي لالحتاد السوفييت وبني مساحه هبجرة اليهود
السوفيت إىل كيان يهود يف فلسطني .كما اختذت أمريكا (حقوق
اإلنسان) ذريعة للتدخل العسكري يف هاييت عام 1994م .وكما
هو حال السياسة اخلارجية األمريكية بوجه عام ،فإن سياسة
واشنطن املر ِ
تكزة على (حقوق اإلنسان) جتاه دول العامل انتقائية.
فهي تغض الطرف عن خرق هذه احلقوق يف الدول اليت ترى أن
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من مصلحتها عدم إاثرهتا معها ،وتكتفي إزاء بعض الدول ابلتنديد
الكالمي ،بينما تتخذ إزاء دول أخرى إجراءات عسكرية كما
فعلت جتاه هاييت ،أو إجراءات اقتصادية أو جتارية كما فعلت جتاه
الصني ،أو إجراءات سياسية أو دبلوماسية كما فعلت جتاه دول
أخرى ،وذلك كله وفق مقتضيات املصاحل األمريكية ،ومتطلبات
اهليمنة والسيطرة على دول معيَّنة.
غي أن األصل يف رفض (حقوق اإلنسان) ِمن قِبل املسلمني

هو كوهنا من املبدأ الرأمسايل بعقيدته الفاسدة ،وكوهنا تعبيا عن
نظرة هذا املبدأ للفرد واجملتمع ،وأهنا تفصيل للحريت األربع اليت
اندى هبا ،فعقيدة هذا املبدأ وكل األفكار النابعة منها أو املبنية
عليها تتناقض مع اإلسالم مجلة وتفصيال ،وجيب على املسلمني
نبذها ودحضها والتصدي ِّ
ملروجيها.
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سياسات السوق
والشعار الرابع الذي ترفعه أمريكا والغرب يف احلملة العاملية
جلعل املبدأ الرأمسايل دين البشر مجيعا ،وبضمنهم املسلمون ،هو
شعار (سياسات السوق).
وسياسات السوق يف هذه احلملة تطبيق دويل حلرية التملك
املنبثقة عن عقيدة املبدأ الرأمسايل ،أي هي تطبيق حلرية التملك على
العالقات التجارية بني الدول.
تدخل الدول يف
قصد بسياسات السوق ختفيف أو إهناء ّ
ويُ َ
التجارة بوجه خاص ويف االقتصاد بوجه عام .ولذلك تعمل أمريكا
حلمل دول العامل على رفع احلواجز اجلمركية والقيود مهما كان
نوعها من أمام التجارة الدولية ،مبا يف ذلك سياسات احلماية
التجارية املباشرة كمنع استياد سلع معيَّنة محاية لسلع مماثلة منتَجة
حمليا من املنافسة؛ أو غي املباشرة كالرسوم اجلمركية العالية على
بعض الواردات ،أو سياسات دعم بعض املنتجات احمللية ،أو وضع
سقوف حلجوم التبادل التجاري .وهتدف أمريكا من فرض
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حرة)،
سياسات السوق على الدول إىل حتويل العامل إىل (سوق ّ
وفتح أسواق هذه الدول أمام االستثمارات األجنبية ،وجعلها
تتخلى عن دورها يف إدارة اقتصادها حبملها على خصخصة القطاع
العام ،وخصوصا يف الدول اليت يشكل القطاع العام نسبة عالية من
اقتصادها ،ابعتبار ذلك حائال أمام بروز القطاع اخلاص (ملكية
األفراد) وتناميه.
ولتحقيق هذا اهلدف سعت أمريكا ومعها الدول الرأمسالية
الرئيسية لعقد اتفاقات دولية للتجارة ،وإنشاء تكتالت اقتصادية
كالنافتا (تتألف من كندا والواليت املتحدة واملكسيك) ،والسوق
األوروبية املشرتكة ،وإيباك (وتتألف من دول النافتا وأسرتاليا
ونيوزيالندا والياابن مضافا إليها ما تسمى منور آسيا وإندونيسيا
وكلها مطلّة على احمليط اهلادي) .كما َّاختذت من اندي الدول
السبع الغنية أداة لصنع القرارات االقتصادية واملالية والتجارية الدولية
ولضمان متابعة تنفيذها ،متهيدا جلعلها شرعة دولية ،وخاصة ما
يتعلق منها ابلناحية التجارية.
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وقد ظلت (الغات) (االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة
اجلمركية) املرجعية للتجارة الدولية حىت العام املاضي .وكانت تَلت ِزم
هبا مجيع دول العامل تقريبا ،سواء الدول املوقِّعة عليها أو غي املوقِّعة.
لكون هذه االتفاقية تقتصر على تنظيم العالقات التجارية
ولكن ْ
بني الدول ،وال شأن هلا إبدارة هذه الدول لسياساهتا االقتصادية
والتجارة الداخلية ،فإن الواليت املتحدة وجدهتا غي كافية لتحقيق
أغراضها ،فعملت على إجياد اتفاقية بديلة هلا على هيئة منظمة
مسَّتها (منظمة التجارة العاملية) ،أُعلن عن إنشائها يف املغرب العام
املاضي من جانب الدول التجارية الرئيسية يف العامل .ولن يطول
الوقت حىت توقِّع معظم دول العامل على االتفاقية اجلديدة ،وتنضم
للمنظمة اجلديدة ،نتيجة للضغوط اليت متارسها أمريكا عليها هلذا
الغرض.
وأهم ما مييِّز االتفاقية اجلديدة أهنا تتيح للدول الرأمسالية الغنية
والنافذة ،وعلى رأسها أمريكا ،التدخل يف الشؤون التجارية
واالقتصادية بوجه عام للدول امللتزمة هباِ ،من خالل األنظمة اليت
تضعها الدول النافذة.
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وال خيفى أن اهلدف الرئيس ألمريكا والدول الرأمسالية من
تدويل سياسات السوق هو فتح أسواق سائر دول العامل أمام
منتجاهتا ِّ
املتفوقة ،وأمام استثماراهتا ،لكي تظل ما تُ َس َّمى ابلدول
النامية حتت سيطرهتا التجارية واالقتصادية ،وللحيلولة دون متكينها
من بناء اقتصادها على أسس قوية راسخة قد تؤدي لتحريرها من
التبعية االقتصادية للدول الغنية ،فال تعود أسواقا للبضائع
االستهالكية اليت تنتجها الدول الغنية .فالدول النامية إذا ظلّت
حتت السيطرة لن تستطيع حتويل اقتصاديهتا إىل اقتصاديت منتِجة
تعتمد على الصناعة الثقيلة اليت لن تقوم هلا بدوهنا قائمة.
ولذلك ال جيوز للمسلمني القبول بسياسات السوق اليت ِّ
تروج
كون هذه السياسات
هلا أمريكا والغرب بوجه عام ،ألنه إىل جانب ْ
تطبيقا حلرية التملك اليت ينادي هبا النظام الرأمسايل ،واملناقِضة
لإلسالم وأحكامه ،فإ ّن ِمن شأن التزام البالد اإلسالمية هبا متكني
الكفار من السيطرة على اقتصادها ،واحليلولة دون انعتاقها من ِربقة
الكفر والكفار ،األمر الذي حرمه هللا تعاىل بقوله  ﴿ :
ّ
.﴾    
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صحيح أن اإلسالم ِ
َيرم فرض الرسوم اجلمركية (املكوس)
ّ
ِ
صاحب
على التجارة ،لقول الرسول « :ل كَ ْدخل ا ْْلَنَةَ َ
َرم ْ س» وال يبيح فرضها على التجار من رعاي الدولة اإلسالمية
مطلقا ،بغض النظر عن منشأ البضاعة ،ألن اإلسالم يف سياسته
التجارية ال يَنظر ملنشأ البضاعة وإمنا لتابعية التاجر ،وصحيح أنه ال
يبيح فرضها على التجار من أية اتبعية كانوا إال من ابب املعاملة
ابملثل ،إال أن ذلك ال يعين حبال أن سياسات السوق متَّفقة مع
اإلسالم ،وابلتايل ال مانع من االلتزام هبا .فلو تشاهبت بعض
أحكام اإلسالم مع أحكام واردة يف نظام آخر يف بعض الوجوه،
أخذ أحكام من غي اإلسالم .كما
فإن ذلك ال يبيح للمسلمني ْ
أن ذلك ال يُ َس ِّوغ للبعض أن يُطلِقوا على نظام اإلسالم نعوت
الكفر جملرد ما يرتاءى هلم من وجود تشابه بني ما دعا إليه اإلسالم
وبني ما قالت به املبادئ األخرى ،كوصفه ابالشرتاكية (كما فعل
شوقي حني قال خماطبا الرسول ( االشرتاكيون أنت إمامهم) أو
كما يصف البعض الشورى اليت اندى هبا اإلسالم أبهنا
(دميقراطية) .فكل ما يف اإلسالم إسالم ،وليس اشرتاكية وال
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كون اإلسالم موجودا قبل
دميقراطية وال غيمها .هذا فضال عن ْ
االشرتاكية وقبل الدميقراطية الرأمسالية.
وعلى هذا جيب على املسلمني أن يَرفضوا سياسات السوق
لتناقضها مع اإلسالم من حيث النظرة اليت انبثقت عنها ،ومن
حيث األساس الذي قامت عليه ،ومن حيث ما يرتتب على
أخذها وااللتزام هبا من ضرر بليغ على املسلمني ،ليس أقل وجوهه
خطرا ربط اقتصاديت بالدهم بعجلة االقتصاد الرأمسايل ،مما َيول
دون بناء هذه االقتصاديت على أسس منتِجة ،ويرتتب عليه
متكني الكفار من االحتفاظ بسيطرهتم على املسلمني وبالدهم.
هذه هي أبرز الشعارات اليت تدعو هلا أمريكا والغرب يف
احلملة العاملية جلعل سائر األمم والشعوب تعتنق الرأمسالية.
وبعد أن تَ َّبني فساد عقيدة هذا املبدأ ،وفساد األنظمة املنبثقة
عنها ،وبعد دحض ركائزها الفكرية األساسية (الدميقراطية والتعددية
وحقوق اإلنسان وسياسات السوق) ،وبيان تناقضها مع اإلسالم،
فإنه ال جيوز ملسلم حىت أن يفكر ولو للحظة بقبول هذا املبدأ أو
أخذ أي شيء منه.
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وال شك يف أن محلة أمريكا هذه تستهدف األمة اإلسالمية
ابلدرجة األوىل ،ألن هذه األمة هي وحدها اليت لديها مبدأ من
شأنه أن يقف يف وجه الرأمسالية ،وألن الكفار يعرفون اترخيها،
الذي هو شاهد على ما ميكن أن تفعله هذه األمة حني تعيش
وحت ِمله رسالة للعاملني .وليس أدل على هذه احلقيقة
على مبدئها َ
من أن أمريكا وهي تَسي يف محلتها لعوملة الرأمسالية تشن محلة
أخرى حملاربة اإلسالم سواء من خالل وصم كل املتمسكني به
ابإلرهاب ،أو من خالل َمحْل حكام بالد املسلمني العمالء على
البطش بكل من يَعمل إبخالص إلهناض األمة على أساس
اإلسالم ،إىل جانب تشويه مفاهيم اإلسالم وحتريفها مبساعدة
هؤالء العمالء وأذانهبم.
وهلذا فإن اخلطر الذي يواجهه املسلمون هذه األيم يفوق
تعرضوا هلا خالل اترخيهم كله.
كل األخطار اليت ّ

فاحلروب الصليبية استهدفت احتالل أجزاء من بالد
املسلمني؛ وهدم اخلالفة (1924م) استهدف هدم الكيان الذي
وَيُول بينهم
كان يصون وحدة هذه البالد ،وَيميها من الكفارَ ،
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وبني هنب ثرواهتا ومتزيقها وتطبيق أنظمة الكفر عليها .غي أن َمن
ومن َهدموا اخلالفة مل خيطر بباهلم حتويل
شنّوا احلروب الصليبية َ
املسلمني عن عقيدهتم ،ومل يَعملوا لتحقيق هذه الغاية .ولذلك فإن
ووحدت
املسلمني سرعان ما شدَّهتم عقيدهتم بعد الغزو الصلييب َّ
صاعني .كما أهنم مل يَطُل هبم
ليدوا للصليبيني الصاع
صفوفهم ّ
ْ
احلال بعد هدم خالفتهم حىت َشدَّهتم عقيدهتم مرة أخرى ،فدبَّت
فيهم احلياة وأخذوا يتحركون لبناء خالفتهم واستئناف محل
رسالتهم.
أما احلملة األمريكية احلالية فإهنا تستهدف القضاء على
اإلسالم من خالل محل املسلمني على نبذ عقيدهتم واعتناق عقيدة
فصل الدين عن احلياة ،واختاذ الرأمسالية دينا جديدا هلم ،على
أساسه يفكرون وعلى أنظمته يعيشون ،مما يعين إبعاد اإلسالم هنائيا
عن حياهتم ،حبيث ال يبقى منه سوى طقوس كهنوتية يف ُدور
العبادة.
هذه حقيقة ما تدعو له أمريكا ،وما ِّ
يروج له عمالء الغرب
وأذانبه وأبواقه.
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أكها املسلمون:
أمام هذا اهلدف الفظيع ال بد لكم من اليقظة وإدراك حقيقة
ما يدبِّره لكم الكفار وأتباعهم.
إنكم َم ْدعُ ّوون اليوم للدفاع عن عقيدتكم ودينكم ،وعن
وجودكم كأمة ،ألن األمم تبقى ببقاء مبادئها وتزول بزواهلا.

املفاصلة بني احلق والباطل وبني احلياة واملوت.
لقد آن أوان َ
ومن حوهلم من سياسيني
فأمريكا والغرب الكافر ،وحكامكمَ ،
ومفكرين ورجال اقتصاد وإعالم وغيهم من املضبوعني ابلرأمسالية
واملفتونني بطريقتها يف العيش ،وكل املنادين ابلدميقراطية والتعددية
وحقوق اإلنسان وسياسات السوق يف خندق واحد هو خندق
الباطل ،والواعون املخلِصون من َمحَلة الدعوة اإلسالمية ومعهم كل
الغيورين على دينهم من أبناء األمة اإلسالمية يف خندق احلق.
وإهنا ملعركة فاصلة يتقرر فيها مصيكم ،إذ ليس بعدها إال
احلياة وعزة الدنيا واآلخرة ،أو املوت وخزي الداريْن ال قَدَّر هللا.
فكل مسلم مؤمن ابهلل ورسوله ،وابلدين الذي جاء به حممد ،
مطالَب اليوم ابلوقوف يف خندق احلق ،وال خيار له يف ذلك ،ألنه
ال جمال يف هذه املعركة املصيية للوقوف على احلياد.
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وال شك يف أن خطر الفناء سيظل يتهددكم ما بقيتُم كالغنم
ب عنها العوادي .واإلسالم قد ح ّدد
السائبة بال راع َيميها ويَ ُذ ّ
لكم راعيكم ،و ّبني أنه خليفة تبايعونه على العمل بكتاب هللا وسنّة
رسوله.
وقد طال عيشكم بال خليفة ،ويف ذلك معصية هلل من أكرب
س ِف عن ِق ِه
املعاصي ،حيث يقول الرسول َ « :رم ْن َرم َ
ات َولَْي َ
ات رميـتةً ج ِ
اهلِيَةً».
بَـْيـ َعة َرم َ َ ْ َ َ
فاخلليفة وحدهُ القادر على مجع مشلكم ،وَملّ شعثكم ،ودفْع
األذى والسوء عنكم ،وإعادتكم إىل هويّتكم احلقيقية ،اليت أرادها
هللا لكم :خي أمة أخرجت للناس.
وإنكم وهللا لقادرون على اخلالص مما أنتم فيه من إمث وشقاء
إذا أخلصتم النيّة وصدقتم العزمية.
والكفار وأشياعهم من دعاة الضالل يد ِركون هذه احلقيقة،
ولذلك يُ ِشيع حكامكم بينكم أجواء اخلوف والرعب واإلرهاب
حىت ال جترؤوا على اجلهر ابحلق ،وتَ ْستَ ْخذوا للكفر والكفار.
ويف مقابل ذلك فإن هللا َيمركم أن ال ختافوهم ،وأن ختشوه
وحده ،حيث يقول سبحانه    ﴿ :
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 .﴾ ووعدكم إ ْن فعلتم ذلك أن ينصركم ،حيث يقول:
﴿.﴾      
يبق إال أن تنصاعوا ألمره وتنصروه
وهللا ال خيلف وعده ،فلم َ
بنبذ الرأمسالية الكافرة ،وكل ما تدعو إليه من دميقراطية وتعددية
وحقوق إنسان وسياسات السوق ،والتص ّدي لكل َمن ِّ
يروج هلا.
وال تكتمل نصرتكم هلل إال ابلعمل مع الواعني املخلِصني
منكم إلقامة اخلالفة ،الدرع الواقي لألمة اإلسالمية من الكفر
والفرقة واألذى والشر.
صرة هللا ندعوكم أيها املسلمون.
فإىل نُ ْ
﴿       

﴾  

صدق هللا العظيم
 06من ذي القعدة 1416ه
 25آذار 1996م
ح ــزب التحـيكــي
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