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F
مـقـدمـة
احلق والباطلُ ،سنَّة من ُسنن
الشر ،وبني ّ
الصراع بني اخلري و ّ
احلياة ،إذ اقتضت حكمة هللا تعاىل أن جيعل الصراع والتدافع بني
الشر ،قال
احلق واخلري ،واهنزام
الناس من ع َو َامل ۡظهور ّ
الباطل و ه َّ
ه
ه َ َۡ َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ت
تعاىلَ ﴿ :ول ْۡاوَّل دف ُع لَِّ لنلاس بعضهم بِبعض لفسد ِ
َۡ ُ
َ ََۡ َ ۡ ُ ه
َ
لَّ لنله َ
اس َب ۡعض ُهم ب ِ َب ۡعض
لۡلۡرض﴾ وقال﴿ :ولْاوَّل دفع
ِ
ََ َ
ِيها ۡ
هُ د َ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ ََ
سج ُد يُ ۡذ َك ُر ف َ
لس ُم
لهدِمت صوَٰمِع وبِيع وصلوَٰت وم َٰ ِ
ل هَِّ﴾.

فبعد أن خاض الرسول  وصحابته الكرام ،صراعاً
فكرايً ،وكفاحاً سياسياً ،مع املشركني والكفار ،إلقامة الدولة
اإلسالمية ،وصراعاً دموايً مع الصراع الفكري بعد قيامها ،حاملةً
مر
اإلسالم رسالة خري
ً
وهدى إىل الناس كافة ،كان الكفار على ّ
العصور يكيدون هلذه الدولة ،أحياانً أبعمال مادية حربية،
كاملغول والصليبيني وكفار إسبانيا ،وأحياانً أخرى أبعمال فكرية
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ثقافية ،كالزاندقة واملبشرين واملستشرقني ،من أجل القضاء على
دولة اخلالفة كجهاز تنفيذي على رأسه اخلليفة.
ويف احلرب العاملية األوىل حتقق ذلك ،فهدموا دولة اخلالفة،
وطردوا اخلليفة ،ومزقوا بالد املسلمني إىل دويالت ضعيفة ،طبقوا
فيها أحكام الكفر ،ظانّني بعملهم هذا ّأهنم قضوا على اإلسالم
يف نفوس املسلمني.
إالّ أ ّن األمة اإلسالمية ،على أيدي أبنائها املؤمنني والواعني
دول الكفر،
املخلصني ،دبّت فيها أحاسيس النهضة ،فأدركت ُ
أن قوة اإلسالم غري حمصورة يف جهازه التنفيذي فقط ،و َّ
َّ
أن
استمالة بعض ضعاف النفوس املسلمني ،بتلويث أفكارهم
ابلثقافة الغربية ،مل حيقق ما كانوا يتمنونه.
وبعد مراجعة ودراسة ،وصلوا إىل أ ّن قوة اإلسالم
و(املسلمني) تكمن يف عقيدته وما ينبثق عنها من أفكار ،ما
دعاهم إىل إعادة النظر يف خططهم وإىل تطويرها ،لتتوىل الدول
الكافرة ،أبجهزهتا الرمسية وعمالئها من احلكام واملفكرين ،مهمة
اإلجهاز على اإلسالم ،ابإلجهاز على عقيدته ،بصفتها عقيدة
سياسية ،ليُحلّوا حملّها عقيدة فصل الدين عن احلياة ،فبدأوا
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بطرح وتبين أفكار تؤدي إىل ما ذهبوا إليه ،كالقومية واالشرتاكية
والدميقراطية ،والتعددية السياسية ،وحقوق اإلنسان ،واحلرايت،
وسياسات السوق ،اليت بيّنا( )1زيفها وخطرها.

مث طرحوا أفكاراً أخرى مصحوبة أبعمال ،كاحلوار بني
األداين واحلضارات ،ومقولة أبناء إبراهيم ،مث وصم اإلسالم
نبني حقيقة هذه
ابإلرهاب واألصولية والتطرف .فكان ال ب ّد أن ّ
الطروحات وخطرها على األمة اإلسالمية ،لتعي عليها ،ولتقف
املوقف الشرعي جتاهها ،ال سيما و َّ
أن إعادة اإلسالم إىل احلياة،
كمبدأ عاملي ،وكنظام سياسي ،حتمله دولة اخلالفة للناس كافّة،
أمر قد أتكد ،ليس للمسلمني العاملني فحسب ،بل ولألمة
ٌ
اإلسالمية ،وألعداء اإلسالم ،الذين ما فتئوا يتآمرون على هذا
الدين وعلى هذه األمة.
وسوف نتناول هذه األفكار لبيان خطرها وزيفها ،ال
ابعتبارها أفكاراً يراد فهمها ،أو شبهات يراد دفعها ،بل
ابعتبارها عمـالً من أعمال الغرب الكافر ،وعلى رأسـه أمريكا
وبريطانيا وفرنسا ،يُراد به ضـرب اإلسـالم ،وضرب العاملني
( )1أنظر الكتيِّّب( :احلملة األمريكية للقضاء على اإلسالم)
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إلعادة اخلـالفة ،بل وضرب دولة اخلالفة حني أيذن هللا إبقامتها.
يتم كشف هذه األفكار
وعليه ،فقد كان لزاماً أن ّ
ليتبني املسلمون ما يُراد مهم ،وما يُكاد لدينهم،
واألعمالّ ،
ليتمسكوا مهذا الدين ،و ُّ
ليجدوا للعمل إلعادة اخلالفة على
ليتحقق على أيديهم إعادة
منهاج النبوة ،اقتداءً برسول هللا ،
َ
ه
ۡ
َ
َ
َ
ِي أ ۡ َسل َ ُس ُ
اخلالفة واحلكم مبا أنزل هللاُ ﴿ .ه َْاو لَّل ٓ
ْاوَلۥ بِٱل ُهد َٰ
ى
َۡ د ُ ۡ َ ُ َ َ د ُ د َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ
ْاون .﴾٣٣
ۡشك
ِين كِهِۦ ولْاو ك ِره للم ِ
ِين لۡل ِق ِِلظ ِهرهۥ لَع لل ِ
ود ِ

وحنن ،إن قُمنا مبا أوجبه هللا علينا ،لعلى يقني أ ّن الكفار
الذين يكيدون لإلسالم واملسلمني ،سيخيب أملهم،
ََُ ن
وسيخسـرون أمواهلم وستنطفئ انرهم ﴿إ هن هلَّل َ
ِين كفرو
ِ
َ
ُ َ ُ
ه َ
ُ ُ َ
ْاون أ ۡم َوَٰل َ ُه ۡم ِِلَ ُص ُّدو ن َعن َ
يل لَِِّۚ ف َسيُنفِقْاون َها ث هم
ب
س
ينفِق
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َۡ ۡ َ ۡ َ ُ ه ُ ۡ َُ َ
تكْاون علي ِهم حۡسة ثم يغلبْاون﴾.

8

اإلرهــاب
ب) مبعىن
اإلرهاب لغةً ،مصدر مشتق من
الفعل (أ َْرَه َ
ُۡ ُ َ
َ ُ ه ه
فزع .قال تعاىل﴿ :ترهِبْاون بِهِۦ عدو لَِّ
أخـاف أو ّ
َ َ ُ ه ُ
ك ۡم﴾ أي ختيفون به العدو.
وعدو
إال أ ّن هذا املعىن ت ّـم صرفه إىل معىن اصطالحي جديد.
كل من االستخبارات األمريكية ،واالستخبارات
فقد اتفقت ٌ
الربيطانية ،يف ندوة عقدت هلذا الغرض عام 1979م على أ ّن
اإلرهاب هو« :اسـتعمال العنف ضد مصـاحل مدنيـة لتحقيق
أهداف سياسية».
وبعدها ،مت عقد كثري من املؤمترات والندوات الدولية،
وسنت تشريعات وقوانني ،لتحديد األعمال اليت ميكن وصفها
ُ
ابإلرهاب ،وبيان نوعية احلركات واجلماعات واألحزاب اليت
وتعني الدول اليت تدعم اإلرهاب ،وذلك -
متارس اإلرهابّ ،
على ح ّد زعمهم  -من أجل اختاذ اإلجـراءات الالزمة ملكافحة
اإلرهاب وللح ّد منه.
ويتضح من جممل القوانني والتشريعات املتعلقة ابإلرهاب،
9

ّأهنا غري دقيقة ،و ّأهنا ختضع لالجتاهات السياسية لدى الدول
قعدت هلذه القوانني والتشريعات ،فعلى سبيل املثال نرى أن
اليت ّ
أمريكا اعتربت اغتيال أنديرا غاندي عمالً إرهابياً ،وأن اغتيال
امللك فيصل ومقتل كندي ليس إرهاابً ،ووصفت تفجري مبىن
مكتب التحقيقات الفيدرايل يف أوكالهوما ،أول األمر ،أنّه عمل
إرهايب ،وعندما تبني أن الذين وراء تفجريه من املليشيات
األمريكية ،حتول وصف العمل من عمل إرهايب إىل جمرد عمل
إجرامي.
أبهنا
وأمريكا على وجه اخلصوص ،تصف بعض احلركات ّ
حركات مقاومة شعبية ،مثل حركة ثوار «نيكاراغوا» وجيش
التحرير اإليرلندي ،وغريها .وتعترب مقاتلي هذه احلركات ،يف
حال اعتقاهلم ،أسرى حرب ،حسب بروتوكول ( )1لعام
1977م امللحق ابتفاق جنيف ،بينما تصف كل حركة تتعرض
ملصاحل أمريكا ،أو مصاحل عمالء أمريكا ،أب ّهنا حركة إرهابية،
وتضع امسها على قائمة املنظمات اإلرهابية ،اليت تصدرها وزارة
اخلارجية األمريكية بشكل دوري ،كمعظم احلركات اإلسالمية،
يف مصر وابكستان وفلسطني واجلزائر وغريها.
وكانت أمريكا قد قررت منذ السبعينات أن توجد رأايً عاماً
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عاملياً وحملياً أمريكياً ضد اإلرهاب كما تراه ،وض ّد من يتّصف
ابإلرهاب ،وقد استغلت األعمال اليت تعرضت ألهداف مدنية،
درت هذه األعمال من حركات سياسية أو عسكرية
َص ْ
سواءً أ َ
غري مرتبطة أبمريكا ،أو صدرت من حركات مرتبطة
ابالستخبارات املركزية ألمريكا ،حيث دلّت كثري من التقارير
أبهنا إرهابية ،قد كان
على أ ّن بعض األعمال اليت ُوصفت ّ
وراءها رجال من االستخبارات املركزية األمريكية ،كاختطاف
طائرة  TWAيف بريوت بداية الثمانينات ...واستغلت أمريكا
ـخ َـرب األمريكية يف السعودية ،ففرضت ()40
تفجري قاعدة ال ُ
توصية تتعلق مبكافحة اإلرهاب على مؤمتر الدول الصناعية
السبع الذي عقد يف فرنسا عام 1996م ،مث استغلت حادث
تفجري مركز التجارة العاملي يف نيويورك ،ومكتب التحقيقات
الفيدرايل ،قبل معرفة الفاعلني ،الستصدار قانون مكافحة
اإلرهاب ،الذي صادق عليه جملس الشيوخ األمريكي عام
1997م.
ومبوجب هذه التوصيات ،وهذا القانون ،تتمكن أمريكا من
احلق
أي مكان ،وهلا ّ
مالحقة أي شخص يُتهم ابإلرهاب يف ّ
ابعتقاله أو خطفه ،وإنزال العقوبة اليت تراها حبقه ،كالسجن
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ومصادرة وسحب اإلقامة أو اجلنسية ،وذلك دون إعطاء املتهم
احلق يف الدفاع عن نفسه ،أو املثول أمام حمكمة مدنية ،أو هيئة
ّ
حملفني.
كما َّ
أن أمريكا عمدت إىل تعميم صفة اإلرهاب على
بعض الدول اليت تتعرض ملصاحل أمريكا مثل كوراي والصني
والعراق وليبيا ،وعلى كثري من احلركات اإلسالمية مثل اجلهاد
ومحاس واجلماعة اإلسالمية يف مصر ،وجبهة اإلنقاذ يف اجلزائر،
مستغلة بذلك التفجريات اليت حصلت يف فلسطني ضد اليهود،
واألعمال اليت حصلت يف اجلزائر عشية إلغاء العسكريني
لالنتخاابت النيابية.
ومبوجب هذه القوانني والقرارات والتوصيات ،تستطيع
أمريكا مالحقة وضرب كل من تصفه ابإلرهاب ،سواء أكان
فرداً أم منظمة أم حزابً أم دولة ،مستعملة قواها العسكرية ،أو
نفوذها السياسي لفرض احلصار االقتصادي ،كما فعلت يف
عرب عن ذلك وزير خارجيتها األسبق شولتز
العراق وليبيا .ولقد ّ
حيث قال« :إ ّن اإلرهابيني مهما حاولوا الفرار فلن يتمكنوا من
االختباء».
وبذلك يكـون قانون اإلرهـاب الذي تبنته أمريكا ،أحد
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األسلحة االسـرتاتيجية اليت تستعملها إلحكام قبضتها على
العامل ،خاصـة على اجلـزء الذي فيه قابليـة التمرد على السياسة
األمريكية.
ومبا أ ّن اإلسالم قد رشحته أمريكا لتتخذه عدواً هلا بعد
زوال الشيوعية ،فإ ّن البالد اإلسالمية من أهم املناطق اليت
ستستعمل فيها أمريكا قانون اإلرهاب ،لزايدة نفوذها فيها،
وإلبقائها حتت السيطرة ،وذلك أل ّن املسلمني بدأوا يتحسسون
طريق النهضة إلعادة دولة اخلالفة ،اليت تدرك أمريكا وغريها من
دول الكفارّ ،أهنا الدولة الوحيدة القادرة على حتطيم املبدأ
الرأمسايل الذي تتزعمه أمريكا.
لذلك ،ال تكاد توجد حركة إسالمية اليوم ،إال وفيها قابلية
أن توصف ابإلرهاب من قبل أمريكا .وال يسلم من هذا
الوصف احلركات واألحزاب السياسية ،اليت ال تستعمل األعمال
املادية لتحقيق أهدافها .فأمريكا تعترب َع َم َل كل حركة ،أو
حزب ،أو دولة تنادي بعودة اإلسالم ،عمالً إرهابياً خيالف
الدول
القانون الدويل .وابلتايل تستطيع مهذا املربر ،ومبا ألزمت به َ
املوقعةَ على قانون اإلرهاب ،أن حتشد قوى هذه الدول بزعامتها
لضرب هذه احلركة أو هذا احلزب أو هذه الدولة.
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ومن هنا ،واملسلمون يعملون إلقامة اخلالفة ،قد أصبح
لزاماً عليهم ،بوصفهم هدفاً مباشراً لسياسة ما يدعى مبقاومة
اإلرهاب ،أن يكشفوا للرأي العام اإلسالمي والعاملي حقيقة ما
يسمى بقانون اإلرهاب ،وحقيقة سياسة أمريكا اليت تعمل
للهيمنة على العامل من خالل هذا القانون ،وأ ّن أمريكا هي اليت
كانت وراء الكثري من األعمال اإلرهابية يف العامل ،وإن نُسبت
إىل أمساء مسلمني.
وعلى املسلمني أيضاً ،أن يكونوا إسالماً يف أعماهلم
وتصرفاهتم ،فلإلسالم طريقة خاصة يف حتقيق األهداف
والغاايت ،ومنها محل الدعوة الستئناف احلياة اإلسالمية إبعادة
دولة اخلالفة .وااللتزام مهذه الطريقة ،اليت تعتمد الصراع الفكري
والكفاح السياسي ،وتستبعد األعمال املادية ،هو التزام ابلطريقة
الشرعية اليت طلبها اإلسالم ،وليس خوفاً أو هرابً ،من الوصف
ابإلرهاب.
وعليهم أن يبينوا أ ّن عمل الدولة اإلسالمية بعد قيامها،
مقيد ابلشرع ،سواءً أكان يف الداخل ،كرعاية الشؤون وتنفيذ
احلدود ،أم يف اخلارج ،كحمل اإلسالم ابجلهاد إىل كافة الناس،
وحتطيم احلواجز املادية اليت تعرتض تطبيق اإلسالم.
14

مث بيان أن تطبيق اإلسالم من قبل املسلمني ،على أنفسهم
هوى يف نفوس املسلمني ،أو
أو على غريهم ،ليس بناءً على ً
لتحقيق مصاحل خاصة هلم ،وإمنا هو امتثال ألوامر هللا تعاىل،
الذي خلق الكون واإلنسان واحلياة ،وطلب من اإلنسان أن
ينظم حياته أبحكام اإلسالم الذي أنزله على حممد رسول هللا
.
فوصف أمريكا وغريها اإلسالم ابإلرهاب ،واملسلمني
ابإلرهابيني ،وصف مغرض .وهو خمالف َللواقع ،وخمالف ملا
ََٓ َۡ َۡ َ
ك إ هَّل َ ۡ َ
ۡحة
أراده هللا من اإلسالم .قال تعاىل﴿ :وما أ سلنَٰ ِ
َ َ ه ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َٰ د ُ د
دل ِۡل َعَٰلَم َ
ِك
ل
ا
ن
ي
ِب
ت
ب
ِت
ك
لل
ك
ي
ل
ع
ا
نل
ز
و
و
﴿
تعاىل:
وقال
﴾
ي
ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َٰ ۡ
َ ۡ َُ
َ
ۡ
ُ
َشء وهدى و ۡحة وبۡشى ل ِلمسل ِ ِمي﴾.
وهذه الرمحة تتمثل بتنفيذ أحكام اإلسالم ،ال فرق بني
الصالة واجلهاد ،وال بني الدعاء وإرهاب العدو ،وال فرق بني
الزكاة وقطع يد السارق ،وال بني إغاثة امللهوفني وقتل املعتدين
على حرمات املسلمني ،فكلّها أحكام شرعية ،ينفذ املسلم أو
الدولة كالً منها على واقعه ويف وقته.

15

احلـوار بني األديـان
أمر فرضه هللا على
إن دعوة غري املسلمني إىل اإلسالمٌ ،
املسلمني ،وقد مارسه املسلمون ِّطوال أربعة عشر قرانً ،وال يزالون
يدعون غريهم إىل اإلسالم سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من
ۡ ۡ
ۡ ُ
ۡ َ
َ
ع إ َ ََٰل َ
ب
س
غريهم ،قال تعاىل﴿ :لد
يل َ دبِك بِٱۡل ِك َمةِ َولل َم ْۡاوعِظةِ
ِ
ِ
ِ
َ
ه
ۡ
لۡل َس َنةِ َو َ
َ
جَٰدِل ۡ ُ
ُ
َۡ
ٱلِت ِ َ
ِه أحسنِۚ ﴾...وقال  يف رسـالته
ب
م
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وك بد َعايَة اإل ْسالَم؛
إىل هرقل ،عظيم الروم ...« :فَإ ِّن أَ ْدعُ َ
َج َر َك َم هرتَـ ْ ِ
ك ه
ك
ت فَِإ هن َعلَْي َ
َسلِ ْم تَ ْسلَ ْم يُـ ْؤتِ َ
ني ،فَِإ ْن تَـ َولهْي َ
اَّللُ أ ْ
أْ
ِ
ني.»...
إِ ْْثَ األَ ِريسيِّ َ
فدعوتنا لغري املسلمني ،هي دعوة إىل اعتناق اإلسالم،
وترك الكفر.
وأما فكرة احلوار بني األداين اليت يُ َّروج هلا اليوم ،فهي فكرة
ألهنا تدعو إىل
غربية خبيثة دخيلة ،ال أصل هلا يف اإلسالمّ ،
إجياد قواسم مشرتكة بني األداين ،بل تدعو إىل إجياد دين جديد
ملفق ،يعتنقه املسلمون بدالً من اإلسالم ،ألن أصحاب الفكرة
والداعني هلا هم الكفار الغربيون.
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وقد بدأت هـذه الفكرة بشكل دويل عام 1932م عندما
بعثت فرنسـا ممثلني عنها ملفاوضة رجال األزهر يف فكرة توحيد
األداين الثالثة ،اإلسالم والنصرانية واليهودية ،مث تبع ذلك مؤمتر
ابريس سنة 1933م الذي حضره مستشرقون ومبشـرون ،عـن
ك ّـل من جامـعـات فرنسـا وإجنلرتا وسـويسـرا وأمريكا وإيطاليا
وبولونيا وإسـبانيا وتركيا وغريها .وكان مؤمتر األداين العاملي سنة
1936م آخر مؤمتر لألداين قبل احلرب العاملية الثانية ،اليت
أشـغلت األوروبيني عن تلك املؤمترات.
ويف سنة 1964م وجه البااب بولس السادس رسالة يدعو
فيها إىل احلوار بني األداين ،مث أصدر الفاتيكان سنة 1969م
كتاابً عنوانه« :دليل احلوار بني املسلمني واملسيحيني».

وخالل العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين عقد
أكثر من ثالثة عشر لقاءً ومؤمتراً للحوار بني األداين
واحلضارات ،كان أبرزها املؤمتر العاملي الثاين للدين والسالم يف
بلجيكا ،الذي حضره  400مندوب من دايانت العامل املختلفة،
ومؤمتر قرطبة يف إسبانيا الذي حضره ممثلون من املسلمني
والنصارى من ثالث وعشرين دولة ،وعقد املؤمتران السابقان سنة
1974م ،مث امللتقى اإلسالمي املسيحي يف قرطاج يف تونس
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سنة 1979م.
ويف العقد األخري من القرن العشرين نشط الداعون إىل
احلوار بني األداين ،فعقدوا مؤمتر احلوار األورويب العريب سنة
1993م يف األردن ،وتاله سنة 1994م مؤمتر اخلرطوم للحوار
بني األداين ،ويف عام  1995عقد مؤمتران للحوار ،أحدمهـا يف
سـتوكهـومل ،واآلخر يف عمـان يف األردن ،تالمها مؤمتر «اإلسالم
وأورواب» يف جامعة آل البيت يف األردن عام 1996م.
مربرات احلوار:
كان من أهم املربرات اليت عرضها املؤمترون يف مؤمترات
احلوار بني األداين ،هو الوقوف يف وجه الكفر واإلحلاد املتمثل
ابالحتاد السوفيايت قبل اهنياره ،فالشيوعية إحلاد يهدد األداين
السماوية ويهدد منجزاهتا احلضارية ،مث التباكي على اإلنسانية،
والدفاع عن املؤمنني يف األرض ،مث البحث عن احلقيقة ابعتبارها
نسبية ،وال جيوز ألحد أن يدعي احتكارها ،وإمنا جيـب
إخضـاعها للدميـقـراطـيـة ،ليكون رأي األكثرية هو األقرب إىل
احلقيقة.
توصيات املؤمترين:
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كان من أهم توصيات املؤمترات اليت عقدت ابسم احلوار
بني األداين واحلضارات ،وبني اإلسالم وأورواب ما يلي:
 إجياد معان وأبعاد جديدة لكلمات الكفر واإلحلادوالشرك ،واإلميان واإلسالم واالعتدال والتطرف ،واألصولية،
حبيث ال تكون تلك الكلمات عامل تفرقة بني أصحاب
األداين.
 إجياد جوامع مشرتكة يف األداين الثالثة ،تشمل العقيدةواألخالق ،والثقافة ،والتأكيد على املشرتك اإلجيايب بني األداين
واحلضـارات ،أل ّن مجـيع أهل الكتاب مؤمنون ،يعبدون هللا.
 بلورة ميثاق مشرتك حلقوق اإلنسان ،من أجل إحاللالسالم والتعايش بني أصحاب األداين ،وذلك إبزالة اإلحساس
بوجود حدود دموية بني األداين ،وإزالة مفهوم العدو يف ثقافات
الشعوب وسياسة الدول.

 إعادة صياغة التاريخ ،ومناهج التعليم ،لتكون بعيدة عناإلاثرة واألحقاد ،واعتبار التعليم الديين جزءاً من الدراسات
اإلنسانية األساسية ،اليت هتدف إىل تكوين شخصية منفتحة
على الثقافات اإلنسانية ،واملتفهمة لآلخر ،ولذلك جيب
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استبعاد البحث يف بعض العقائد والعبادات.
 االهتمام يف حبث املوضوعات التالية ووضع مفاهيمموحدة هلا :العـدل ،والسـالم ،واملرأة ،وحقوق اإلنسان،
والدميقراطية ،وأخالق العمل ،والتعددية ،واحلرية ،والسالم
العاملي ،والتعايش السلمي ،واالنفتاح احلضاري ،واجملتمع املدين،
وغريها.
وسائل وأساليب احلوار بني األداين:
وبعد أن فشل الغربيون الكفار يف إبعاد املسلمني عن
عقيدهتم ،عن طريق املبشـرين واملسـتشرقني ،واملؤلفات الثقافية،
والتضليل الفكري والسياسي اإلعالمي ،جلأوا إىل اجلهات الرمسية
يف دوهلم ويف دول عمالئهم ،وبدأوا يعقدون املؤمترات والندوات،
ويشكلون فرق العمل املشرتكة ،ويؤسسون مراكز الدراسات يف
بالدهم وبالد املسلمني ،كمركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية،
ومركز دراسات الشرق األوسط يف جامعة درم الربيطانية ،وكلية
الصليب املقدس األمريكية ،ورابطـة العـالـم اإلسـالمي ،والـمـجـمـع
الـمـلـكـي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،وجامعة آل البيت،
وجملس الكنائس العاملي وغريها.
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تدل
عامة براقةّ ،
وعمدوا إىل استعمال مصطلحات وألفاظ ّ
على معان غري حمددة ،من أجل التضليل واخلداع ،مثل:
التجديد ،واالنفتاح على العامل ،واحلضارة اإلنسانية ،واملعارف
العاملية ،وضرورة التعايش السلمي ،ونبذ التعصب والتطرف،
والعوملة ،وغريها.
وخلطوا بني مفهومي العلم والثقافة ،واحلضارة واملدنية،
مسوغاً ملهامجة الذين يتمسكون بوجهة
ليتخذوا من هذا اخللط ّ
أبهنم ضـ ّد العلم وض ّد املدنية الناشئة
نظرهم اخلاصة يف احلياةّ ،
عنه ،ووصموهم ابلرجعية والتخلف ،مع أ ّن األمر يف اإلسالم
غري ما ي ّدعون ،فهو يفتح أبوابه للعلم وللمدنية الناشئة عن
أي حضارة أو ثقافة غري حضارة
العلم ،ويغلق أبوابه يف وجه ّ
اإلسالم وثقافته ،لكوهنما أفكاراً ومفاهيم متعلقة بسلوك
اإلنسان الذي جيب أن ينضبط ابملفاهيم اإلسالمية عن احلياة.
وسوقوها هلم
وزينوا بعض األفكار الرأمسالية للمسلمنيّ ،
على ّأهنا ال ختالف اإلسالم ،حىت اعتربها بعض املسلمني ّأهنا
من اإلسالم ،كالدميقراطية ،واحلرية ،والتعددية احلزبية،
واالشرتاكية ،وغريها .بينما شنّعوا على بعض األفكار اإلسالمية،
أبهنا غري حضارية ،وال تصلح هلذا العصر ،كاجلهاد،
ونعتوها ّ
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واحلدود ،وتعدد الزوجات ،وغريها من األحكام الشرعية.
وأخضعوا دراسة النصوص اإلسالمية ،لطريقة التفكري
الرأمسالية ،اليت جتعل الواقع مصدراً للحكم ،وليس موضع احلكم،
وجتعل املقياس يف أخذ احلكم أو تركه هو النفعية ،وليس احلالل
واحلرام ،ما دفع بعض املسلمني إىل استحداث بعض القواعد
اليت ال تستند إىل نصوص شرعية ،لفهم اإلسالم ،مثل :فقه
الواقع ،وفقه املوازانت ،وإطالق قاعدة :الضرورات تبيح
احملظورات ،وغريها .مما نتج عنه متييع بعض أحكام اإلسالم،
وعدم التمييز بني الدخيل واألصيل ،وبني ما هو كفر ،وما هو
إسالم ،فصار الراب مباحاً ،واالستشهاد انتحاراً.
والكفار املشرفون على احلوار يتطلعون إىل تعميم وتوسيع
يظل حمصوراً بني اخلاصة يف املؤمترات والندوات،
دائرة احلوار ،فال ُّ
وإمنا ال ب ّد أن يشمل مجيع شرائح اجملتمع ،من نساء ورجال،
ومثقفني وعمال ،عن طريق املدارس واجلامعات ،ومعاهد
عرب عنه بعض
الدراسات واألحزاب والنقاابت ،فهو كما ّ
إحلاق حضاري ابلغرب ،يف االقتصاد واالجتماع
املؤت ِّـمرين،
ٌ
والسياسة والتعليم وغريها .فالرأمسالية  -على ح ّد زعمهم  -هي
اإلنسانية والعقالنية ،واحلرية والدميقراطية ،وهي احلضارة احلديثة
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الناجحة .و ّأما اإلسالم ،فهو التقليد واالستبداد والرتاث ،وهو
سيادة الدين والرق وتعدد الزوجات ،فهو دين غري حضاري!.
ومن أسـاليب التعمية على املسلمني يف مؤمترات احلوار،
إشـراك املنـتمني إىل بعض العقـائـد ،كاهلـنـدوسـيـة ،والبوذية،
والسيخ وغريهم ،مع املسلمني والنصارى واليهود ،كما حصـل يف
املؤمتر العاملي للدين والسـالم يف الياابن ،ويف ندوة بيـروت يف
لـبـنـان عام 1970م ،حىت ال يظـن املسلمون أهنم وحدهم
املستهدفون ابحلوار .فكيف يقبل من يسمون بعلماء املسلمني
أن يُـساوى بني اإلسالم والبوذية وغريها من األداين؟!
نظرة الغرب احلقيقية إىل اإلسالم:
إن الغرب الذي يدعو إىل احلوار مع املسلمني ،ويتزعم
مؤمترات احلوار ،ينظر إىل اإلسالم نظرة عداء ،وهذه النظرة هي
الدافع للحوار وهي تتحكم به وتديره .فاملوسوعة الفرنسية
تنص على أن الرسول
الثقافية ،اليت هي مرجع لكل ابحثّ ،
حممداً « :قاتِل ،دجالِ ،
خاطف نساء ،وأكربُ عدو للعقل
ّ
البشري» .وكذلك معظم الكتب املدرسية يف أورواب الغربية،
تصف الرسول حممداً  ،واإلسالم ،واملسلمني أببشع
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الصفات .وقد ورد حديثاً يف كتاب «هناية التاريخ» للمفكر
نصه« :النظام الرأمسايل هو اخلالص
األمريكي فوكوايما ،ما ّ
األبدي للبشر على األرض ،و َّ
أن اإلسالم على الرغم من ضعفه
وتفككه ،فهو يهدد هذا الدين اجلديد املنتصر (يعين
الرأمسالية)» ،وقال األمني العام حللف مشال األطلسي (ويلي
كاليس)« :يعترب اإلسالم األصويل هو اخلطر الذي يهدد
اجلغرافيا السياسية للمستقبل» ويقول املستشرق (برانرد لويس)
عن اإلسالم والرأمسالية« :إهنما نقيضان ،ال جمال للحوار
بينهما» ويقول (صمويل هنتنجتون) أستاذ العلوم السياسية يف
جامعة هارفارد األمريكية ،ومدير مؤسسة الدراسات
االسرتاتيجية فيهاَّ « :
إن التصادم بني احلضارات سوف يهيمن
على السياسة اخلارجية ،واخلطوط الفاصلة بني احلضارات سوف
تكون خطوط اجملامهة يف املستقبل» مث يقول« :فإن الدين مييـّز
بشدة ووضوح بني الناس ،فقد يكون اإلنسان نصف فرنسي
ونصف عريب ...إال أنّه من الصعب أن يصبح املرء نصف
كاثوليكي ونصف مسلم.»...
فأين احلوار الذي يدعوننا إليه من هذا العداء؟!.
وإذا ما قُرنت هذه األقوال ابألعمال العدائية اليت صدرت
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عن الغرب َّ
ضد اإلسالم واملسلمني ،مثل احلروب الصليبية،
والقضاء على املسلمني يف إسبانيا ،وهدم دولة اخلالفة ،مث
أتسيس دولة اليهود يف فلسطني ،وإلصاق صفات اإلرهاب
والتطرف ابإلسالم واحلركات اإلسالمية ،ندرك معىن وأهداف
احلوار الذي يقيمه الغرب الكافر مع املسلمني.
أهداف احلوار:
َّ
إن اهلدف األساسي الذي يسعى الرأمساليون لتحقيقه من
احلوار بني األداين واحلضارات ،هو احليلولة دون عودة اإلسالم
إىل احلياة كنظام ،ألنّه يهدد بقاء مبدئهم وحضارهتم ،ويقضي
على مصاحلهم ونفوذهم.
وأما األهداف األخرى الفرعية ،اليت ختدم اهلدف
األساسي فمتعددة.
فهم يهدفون إىل صبغ العامل بصبغة احلضارة الرأمسالية ،وال
حمل احلضارة
سيما املناطق اليت يعيش فيها املسلمون ،إلحالهلا َّ
اإلسالمية ،ليتسىن هلم حمو الثقافة اإلسالمية من األذهان ،وذلك
بزعزعة ثقة املسلمني مها ومبصادرها وأبساسها ،لتحييد اإلسالم
يف معركة الصراع احلضاري ،بتجريده من أهم خصائصه اليت
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متـيّـزه عن سائر األداين ،وهي السياسة ،اليت مها تقام دولة
اخلالفة ،لرتعى شؤون الرعية أبحكام اإلسالم ،وحتمله إىل الناس
كافَّة.
وهم يهدفون إىل صياغة شخصية املسلم صياغة جديدة،
حبيث ال جيد غضاضـة يف ترك الواجب وفعل احلرام ،مث إفساد
الذوق اإلسـالمي لديه ،وقتل احلمية لإلسالم يف نفسـه ،فال
يبغض الكفر والكافرين ،وال أيمر مبعروف أو ينهى عن منكر.
وبذلك يزيلون املناعة الثقافية يف األمة اإلسالمية ،اليت مها تقاوم
أي دخيل ،ويزيلون احلواجز الفكرية والنفسية اليت هتدد الوجود
احلضـاري الرأمسايل يف بالد املسـلمني ،فتصـبح املـحافظـة على
نفوذهم ومصـاحلهم سـهلة ،ويضمنون بقاءَهم واستمرارهم.

َّ
إن هذا احلوار الذي يرعاه الكفار واحلكام العمالء هلم يف
بالد املسلمني ،ومعهم بطانتهم من العلماء واملفكرين ،املقصود
منه إجياد دين جديد للمسلمني ،مبين على عقيدة فصل الدين
عن احلياة ،فيه التشريع للبشر بدل أن يكون هلل تعاىل ،خالق
َ َ َ َ ُ َ ُ َ َٰ ُ َ ُ
ك ۡم َح ه َٰ
ِت
البشر .إهنم كما يقول هللا فيهم﴿ :وَّل يز لْاون يقتِلْاوو
َ
َ
َ
ُ
ُّ ُ َ
ِك ۡم إن ۡ
َ
ۡ
لس َت َطَٰ ُع ِْۚاو ن﴾ وكما يقول﴿ :ولن تر َٰ
َض
يَ ُردوك ۡم عن دِين
ِِ
ه
َ َ َُۡ ُ
ْاود َو ََّل لنله َص َٰ َر َٰ
ى َح ه َٰ
ِت تَ هتب ِ َع مِل َت ُه ۡم﴾.
عنك لِله
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ومبا أ ّن احلضارة اإلسالمية أساسها العقيدة اإلسالمية،
واحلضارة الرأمسالية أساسها العقيدة الرأمسالية ،واجلمع بينهما غري
ممكن ،فيكون القصد من احلوار الذي يتزعمه الغرب الكافر ،هو
العمل لتخلي املسلمني عن املفاهيم اإلسالمية حلساب املفاهيم
الرأمسالية ،ألهنم يدركون أن اجلمع بني متناقضني غري ممكن.
فاحلوار بني األداين واحلضارات ،إلجياد قواسم مشرتكة
بينها ،ولصنع حضارة إنسانية جديدة ،ضرب من اخليال ،فال ب ّد
من الصراع الفكري بني األداين واحلضارات ،ملعرفة َاحلق من
الباطل ،والغث من السمني ،والطيب من اخلبيث﴿ ،فَأ هما ه
للز َب ُد
َۡ
ََ ۡ َ ُ ُ َ ٓ ََه َ َ َ ُ ه َ َ ُ ُ
اس ف َي ۡمكث ِِف لۡل ِ
ۡرض﴾.
فيذهب جفاء وأما ما ينفع لنل
ّأما احلوار الذي يدعون إليه ،فهو حوار من جهة واحدة،
تتمثل أبعداء اإلسالم مستهدفني به القضاء على اإلسالم وعلى
احلضارة اإلسالمية واألمة اإلسالمية ،فال ب ّد للمسلمني من
استكمال أدوات الصراع املكافئ ،واليت تتمثل إبعادة دولة
اخلالفة ،اليت ستخوض إىل جانب الصراع الفكري الصراع
حمل احلضارات
لتحل ّ
املادي ،لنشر احلضارة اإلسالمية الساميةّ ،
الزائفة الفاسدة.
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مقولة :أبناء إبراهيم
جاءَت هذه املقولة لتعزيز احلوار بني األداين الثالثة ،على
اعتبار أ ّن األداين السماوية الثالثة قد جاء مها األنبياء :حممد
وعيسى وموسى عليهم الصالة والسالم ،وهم ينتسبون إىل أب
واحد ،وهو إبراهيم عليه السالم ،فعلى أصحاب هذه األداين
أن يتعايشوا معاً بسالم ،لكوهنم ينحدرون من أصل واحد نسباً
وديناً.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإ ّن هذه املقولة تدعم ما
يسمى عملية السالم والتطبيع مع اليهود ،وذلك لتمرير فصل
من فصول املؤامرة الغربية اليهودية على اإلسالم واملسلمني
ابغتصاب فلسطني واملسجد األقصى ،وزرع خنجر مسموم يف
صدر األمة اإلسالمية ،ولتربير إشراك اليهود والنصارى مع
املسلمني يف الوالية الدينية على مدينة القدس ،ابعتبارهم
مسلمني ينتمون إىل دين واحد ،هو دين إبراهيم أيب األنبياء.
ولبـيـان خطـأ هذه املقولة ودحضها ،ال ب ّد من بيان أمور
ثالثة:
أوهلا لغوي :إن لفظ «أسلم» من معانيها اللغوية «انقاد»
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وقد استعملها القرآن الكرمي مهذا املعىن يف قصص األنبياء،
ف ِّ
ووص ِّ
لسان
أتباعهم الذين انقادوا ألمر هللا .قال تعاىل على
ْ
ۡ َ ۡ َ ه َ َ ه َ ُ ۡ ُ َۡ
نوح ،وهو قبل إبراهيم﴿ :إِن أج ِري إَِّل لَع لَِّ وأمِرت أن
َ ُ َ َ ۡ
َ
ۡ
ُ
أكْاون مِن للمسل ِ ِمي [ ﴾٧٢يونس .]72 :وقال على لسان
ُده َٓ
َهَ َ ۡ ََۡ ُ ۡ َۡ َ َ
ي لك َومِن ذ ِيتِنا
ُإبراهيم وإمساعيل ﴿ :بنا ولجعلنا مسل ِم ِ
ه ُّ ۡ َ ه َ
ك﴾ [البقرة .]128 :وقال عن قوم لوطَ ﴿ :فماَ
أمة مسل ِمة ل
َ َ ۡ َ َ َ َۡ َۡ د َ ۡ
َ
ۡ
ُ
وجدوا فِيها غۡي بيت مِن للمسل ِ ِمي [ ﴾٣٦الذارايت.]36 :
وعلى لسان موسىَ ﴿ :ف َعلَ ۡيهِ تَ َْاو هَّكُ ْٓاو ن إن ُك ُ
نتم ُّم ۡسلِم َ
ي ﴾٨٤
ِ
ِ
[يونس ،]84 :وعلى لسان احلواريني أتباع عيسىَ ﴿ :ء َمناه
ه َ ۡ َ ۡ َه ُ ۡ ُ َ
بِٱَِّ ولشهد بِأوا مسل ِمْاون [ ﴾٥٢آل عمران.]52 :

فكلمة «مسلمون» الواردة يف اآلايت تعين «منقادون»،
وال تعين ّأهنم اعتنقوا ديناً واحداً ،وهو اإلسالم الذي أُنزل على
حممد َّ ،
ألن اإلسالم ،مل يكن معروفاً هلم ،وملا خياطبوا به،
خاص مهم ،يدعوهم إىل شريعة
وإمنا كان لكل قوم منهم
رسول َ ّ
ُد َ َ ۡ
ُ ۡ ۡ َ َ َۡ
خاصة ،قال تعاىل﴿ :ل ِك جعلنا مِنكم ِِشعة ومِنهاجا ِۚ﴾.
ّ
وبعد نزول الوحي على حممد َ ،ع َمد الوحي إىل بعض
معىن شرعي،
األلفاظ العربية ،فنقل معناها اللغوي الوضعي ،إىل ً
بيّنته النصوص الشرعية من قرآن وسنة ،ومن هذه األلفاظ
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املنقولة كلمة «اإلسالم» اليت كانت تعين لغة «االنقياد»
فصارت تعين شرعاً ،الدين الذي أنزله هللا على رسوله حممد ،
ض ُ
يت
قال تعاىل خماطباً الناس كافّة ،وإىل يوم القيامةَ ﴿ :و َ ِ
ََ ََۡ َ َۡ ۡ َ
َ ُ
ك ُم ۡ ۡ َ َ
لۡل ۡسل َٰ ِم دِينا
ل
لۡلسلَٰم دِينا ِۚ﴾ ،وقال﴿ :ومن يبتغِ غۡي ِ
ِ
ََ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ُ
ن ا ِإل ْس َال ُم َعلَى َخْس» ،وغريه
فلن يقبل مِنه﴾ وقال « :بُِ َ
من األداين مل ينب على هذه اخلمس.
وبعد هذا النقل الشرعي ملعىن كلمة «اإلسالم» ،صارت
األلفاظ املشتقة منها ،كالفعل واسم الفاعل« ،أسلم ،مسلم»،
إذا أُطلقت دون قرينة دلّت على املعىن الشرعي فقط ،وإن أريد
مها معناها اللغوي الوضعي ،احتاجت إىل قرينة تصرفها عن
َ
معناها الشرعي ،فقوله تعاىلَ ﴿ :ما ََك َن إبۡ َرَٰه ُ
ِيم َي ُهْاودِيدا َوَّل
ِ
َ
َ
وَ ۡ َ
كن َك َن َحن ِيفا ُّم ۡسل ِما﴾ ال يعين أن إبراهيم كان
ۡص ن دِيا َول َٰ ِ
على الدين الذي أنزله هللا على حممد ،وإمنا يعين أ ّن إبراهيم كان
حرفوا
منقاداً هلل فيما أنزله هللا عليه ،غري اليهود والنصارى الذين ّ
دين أنبيائهم.
و ّأما القول أبن حممداً وعيسى وموسى على دين إبراهيم،
كل دين من عند
فهو يعين ّأهنم آمنوا بنفس العقيدة ،وهي أصل
َ َ َ َُّ
د
د
َ
ِين
هللا ،وهذا هو املقصود من قوله تعاىلِ﴿ :شع لكم مِن لل ِ
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ُ
َ ه ٓ َۡ َ َۡٓ َۡ َ
ك َو َما َو هص ۡي َنا بهِۦٓ إبۡ َرَٰهِيمَ
َما َو ه َٰ
َّص بِهِۦ وْاوحا ولَّلِي أوحينا إِِل
ِ ِ
َ
َ
ُ ن د َ َ
ُ ن
َ ُ َ َٰ َ َ ى ۡ
ِين َوَّل َت َت َف هرقْاو فِيهِ ،﴾...فالدين
ِيس أن أقِيمْاو لل
ومْاوَس وع

يف اآلية يعين أصل الدين ،وهو العقيدة ،وقد خصصه بذلك
ۡ
ُد
ُ
ِنك ۡم ِ ۡ
ِش َعة َوم ِۡن َهاجا ِۚ﴾.
قوله تعاىل﴿ :ل ِك َج َعل َنا م

واثنيها شرعي :وهو َّ
أن هللا تعاىل أرسل حممداً خامت
األنبياء والرسل ،إىل الناس كافّة ،طالباً منهم ترك ما هم عليه من
أداين ،مساوية كانت أم غري مساوية ،وداعياً ّإايهم أن يتخذوا
يستجب فقد
أسلم ،ومن مل
اإلسالم ديناً ،فمن استجاب فقد
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ن
د
ُ
َ
د
ِين أوتْاو للكِتَٰ َ
كفر .قال تعاىلَ ﴿ :وقُل دل هَِّل َ
ب َولۡلم ِِيۧ َن
َ
َ
ۡ ن
َ
َ ۡ
َ ه ن َ ه
َ ن ََ
ََ َ
َءأ ۡسل ۡم ُت ۡ ِۚم فإ ِن أ ۡسل ُمْاو فق ِد له َت َدو ِإَّون ت َْاول ْۡاو فإِن َما عل ۡيك
ۡ َ َ َٰ ُ َ ه ُ َ ُ ُۢ ۡ
َۡ َ ُ
ٱلعِ َ
كن هلَّل َ
ِ
ِين
ي
م
ل
﴿
تعاىل:
وقال
﴾
٢٠
د
ا
ب
لۡللغ ولَّ ب َ ِصۡي ب ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
د
َ
ۡ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
ُ
ك َف ُرو ن م ِۡن أ ۡهل للكِتَٰ َ ُ
ۡشك ِي منفكِي ح َٰ
ِت تأت َِي ُه ُم
ِ
ب وللم ِ
ِ
ۡ ُ
د َ ه
لَِّ ﴾...فهم غري منفصلني عن الكفر إال
لۡلَ دي ِ َنة ُ َ ١سْاول مِن

هِ
س ُُمَ همد بِيَ ِد ِهَ ،ال يَ ْس َم ُع ِِب
إبسالمهم ،وقال َ « :والذي نَـ ْف ُ
أَح ٌد ِمن َه ِذ ِه ْاألُهم ِة يـه ِ
وت َوََلْ يُـ ْؤِم ْن
ود ٌّ
ص َرِاِنٌّْ ،ثُه ََيُ ُ
يَ ،وَال نَ ْ
َُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َحاب النها ِر» .فالناس كلّهم
ِابله ِذي أ ُْرسل ُ
ْت به ،إهال َكا َن م ْن أ ْ
مدعوون العتناق اإلسالم ،ومن مل يعتنقه بعد إقامة احلجة عليه
فهو كافر قطعاً .واليهود والنصارى بعد بعثة حممد  إن ظلّوا
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وحي ُرم وصفهم ابملسلمني،
بنص القرآنَ .
على دينهم فهم كفار ّ
ومن يعتقد ّأهنم أو غريهم مسلمون ،فهو كافر ،ألنّه ابعتقاده
هذا أنكر نصوصاً شرعية قطعية الثبوت والداللة .وإن هو مات
على ذلك كان من أصحاب النار.
واثلثها :هو َّ
أن مقولة أبناء إبراهيم دعوة إىل الرابطة
القومية ،وهي رابطة َّ
دل واقعها على ّأهنا رابطة عاطفية منحطة،
انشئة عن غريزة البقاء ،وهي غري إنسانية ،ألهنا ال تصلح لربط
اإلنسان ابإلنسان إذا اختلفا يف النسب.
ورابطة أبناء إبراهيم قد عفى عليها الزمن ،فلم تعد موجودة
يف واقع احلياة ،أل ّن الذين ينتسبون إىل إبراهيم وذريته ،قد
اختلطوا بغريهم من األقوام األخرى ،بسبب املصاهرة واملخالطة
واهلجرة واحلروب ،فيصعب ،بل يستحيل اآلن فرزهم عن بقية
الناس ،وألن أتباع األداين الثالثة هم من مجيع شعوب وقبائل
العامل ،قد ت ّـم االمتزاج بينهم على أساس ديين ،ال على أساس
عرقي ،فيكون إطالق( :أبناء إبراهيم) على املسلمني واليهود
والنصارى ،على الذين يعيشون حول املسجد األقصى أو على
غريهم ،إطالقاً عشوائياً غري صحيح ،املقصود منه حماربة
اإلسالم ،مث تربير عمليات السالم املزعوم والتطبيع مع كيان
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يهود ،القائم على أرض املسلمني املغتصبة ،إلعطاء الشرعية
للجرمية الفظيعة اليت ارتكبها احلكام اخلونة أبمر من أسيادهم
الكفار.
والرابطة القومية أو األسرية ،كرابطة أبناء إبراهيم ،مرفوضة
ُۡ
َ َ
شرعاً كأساس لتنظيم عالقات الناس .قال تعاىل﴿ :قل إِن َكن
َ
َ
ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ
َُٓ ُ
ُٓ ُ
ۡيتك ۡم
َء َبَاؤك ۡم َوأ ۡبناؤك ۡم ِإَوخووكم وأزوجكم وعشِ
َ ۡ َ َٰ ٌ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
اد َها َو َم َ َٰ
ك ُن
وأمول لقَتفتمْاوها وت ِجرة َتشْاون كس
س ِ
َۡ َ ۡ َ َ ٓ َ َ ه َۡ ُ د َ ه
لَِّ َو َ ُ
ْاوَلِۦ َ
ِ
ج َهاد ِِف َسبِيلِهِۦ
و
س
ترضْاونها أحب إِِلكم مِن
ِ
َ َ ه ُ ن َ ه َۡ
َ
ۡ َ ۡ َ ۡ ََٰ
ه
سقيَ
ۡ
َّ بأَ ۡمره ِۦ َو ُ
ِت ل ه ُ
ف َ
َ
َتبصْاو ح َٰ
لَّ َّل َيهدِي للقْاوم للف ِ ِ
ِت يأ ِ
ِ ِ
ُس ِّريّة أو نفعية.
كل رابطة قومية كانت أو أ َ
 .﴾٢٤فأمر هللا فوق ِّّ

وبني هللا للرسل السابقني ضحالة هذه الرو َابط ،قال تعاىل:
ّ
ه
ههُ ََ َ َ د ه
َ َ َ َٰ ُ
ۡ ۡ
ِإَون َو ۡع َدكَ
ۡ
ب إِن لب ِِن ِمن أه ِِل
﴿ووادى و
ْاوح بهۥ فقال ِ
َ
َ
َ َ َ ُ ُ ه َ
لۡل ُّق َوأ َ ۡ َ ۡ َ
كم َ
َۡ
ْاوح إِو ُهۥ ل ۡي َس م ِۡن
ي  ٤٥قال يَٰن
وت أحك ُم للحَٰ ِ ِ
أ َ ۡهل َِك إوه ُهۥ َع َم ٌل َغ ۡ ُ
ۡي َصَٰل ِح ﴾...وقال تعاىل عن إبراهيم:
ِ
د
َ
َ َ
ُده َ َ َ ََ ُ
ُ
َ
َ
ه
َ
َ
﴿قال إ ِ ِّن جاعِلك ل ِلن ِ
اس إِماما قال َومِن ذ ِي ِِت قال َّل ينال
ه
َ
للظَٰلِم َ
ي  .﴾١٢٤فابن نوح يف مقياس الشرع ليس من
ع ۡهدِي
ِ

أهله ،ألنّه مل يؤمن مبا أنزله هللا على أبيه ،والظاملون من ذرية
ألهنم مل يتبعوا ما أنزله
إبراهيم مستثنَـ ْون من عهد هللا ابإلمامةّ ،
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هللا على أبيهم إبراهيم ،فتكون دعوة «أبناء إبراهيم» اليوم،
دعوة جاهلية سياسية مغرضة ،حيرم املناداة مها ،والدعوة هلا ،أل ّن
املقصود منها حماربة اإلسالم ،وصرف املسلمني عن دينهم،
وتربير عملية الصلح اخليانية مع اليهود ،والتنازل هلم عما
اغتصبوه من أرض فلسطني املباركة ،والتطبيع معهم ،والقبول مهم
دولة يف الشرق األوسط.

34

الـوســطيـة
َّ
إن مصطلح الوسطية مل يظهر عند املسلمني إال يف العصر
احلديث ،وهو مصطلح دخيل ،مصدره الغرب واملبدأ الرأمسايل،
ِّ
ت عقيدته على احلل الوسط ،احلل الذي
ذلك املبدأ الذي بُنيَ ْ
نشأ نتيجة الصراع الدموي بني الكنيسة وامللوك التابعني هلا من
جهة ،وبني املفكرين والفالسفة الغربيني من جهة أخرى .الفريق
األول كان يرى َّ
أن الدين النصراين دين صاحل ملعاجلة مجيع شؤون
احلياة ،والفريق الثاين يرى َّ
أن هذا الدين غري صاحل لذلك ،فهو
سبب الذل والتأخر ،و َّ
أن العقل هو القادر على وضع نظام
صاحل لتنظيم شؤون احلياة.
حل وسط ،وهو
وبعد صراع مرير بني الفريقني ،اتفقوا على ّ
االعرتاف ابلدين كعالقة بني اإلنسان واخلالق ،على أن ال يكون
هلذا الدين دخل يف احلياة ،وترك تنظيم شؤون احلياة للبشر .مث
اختذوا فكرة فصل الدين عن احلياة عقيدة ملبدئهم ،اليت انبثق
عنها النظام الرأمسايل ،الذي هنضوا على أساسه ،مث محلوه إىل
غريهم من الناس بطريقة االستعمار.

35

وأصبح أثر هذا احلل الوسط الذي بنوا عليه عقيدهتم ابرزاً،
يف كل تشريع أو سلوك عند أصحاب املبدأ الرأمسايل ،وال سيما
يف القضااي السياسية .ففي قضية فلسطني  -مثالً  -اليت
يطالب مها املسلمون على ّأهنا كلها بالدهم ،يف الوقت نفسه
ي ّدعي اليهود ّأهنا أرض امليعاد اليت وعدهم هللا مها ،فهي مجيعها
هلم .فتطرح الدول الغربية الرأمسالية سنة 1947م حالً ،وهو
مشروع التقسيم الذي يدعو إىل إقامة كيانني يف فلسطني،
أحدمها للعرب ،وآخر لليهود .ويظهر هذا احلل الوسط يف كثري
من املشكالت الدولية اليت تتحكم مها الدول الرأمسالية،
كمشكلة كشمري ،وقربص ،والبوسنة وغريها.
وجراء ذلك أصبحت السياسة لديهم تعتمد على الكذب
احلق كلّه ،بل للحصول على شيء
واملراوغة ،ال للحصول على ّ
احلق ،ال ليصل كلٌّ إىل ح ّقه،
أقل من هذا ّ
سواء أكان أكثر أم ّ
حل وسط يرضي الطرفني ،ال ألنّه صواب ،بل
بل ليصلوا إىل ّ
كل
كل فريق من حيث القوة والضعف،
فالقوي أيخذ َّ
ّ
لظروف ِّّ
ما يرغب فيه إن استطاع ،والضعيف يتنازل عن كل ما ال
يستطيع احلصول عليه.
احلل
وبدل أن ينقد بعض املسلمني فكرة الوسطية أو ّ
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الوسط ،فيبيّنوا خطأها وزيفها ،أخذوا مها ،وصاروا ي ّدعون ّأهنا
موجودة يف اإلسالم ،بل هو قائم عليها ،فاإلسالم بني الروحية
واملادية ،وبني الفردية واجلماعية ،وبني الواقعية واملثالية ،وبني
التغري ،فال غلو وال تقصري ،وال إفراط فيه وال تفريط...
الثبات و ّ
وللربهان على ما ذهبوا إليه ،استقرأوا األشياء ،فوجدوا َّ
أن
لكل شيء طرفني ووسطاً ،والوسط منطقة أمان ،بينما األطراف
تتعرض للخطر والفساد ،و َّ
القوة ،وأنّه منطقة
أن الوسط مركز ّ
كل هذه
التعادل والتوازن لكل قطبني ،وما دام للوسط وللوسطية ُّ
كل جوانب اإلسالم.
املزااي ،فال عجب أن تتجلى الوسطية يف ّ
فاإلسالم وسط يف االعتقاد والتعبد ،ووسط يف التشريع
واألخالق...
وبعد أن قاسوا أحكام اإلسالم على واقع األشياء قياساً
عقلياً ،حبثوا يف بعض النصوص الشرعية ،فَـلَ َوْوا أعناقَها،
تالئم ما ذهبوا إليه .فقالوا يف
وأخضعوها لفهمهم اجلديد كي
ََ َ َ َ ََۡ ُ ۡ ُ
دَ ُ
ه
َ
َ
كْاووُْاو ن ُش َه َد ٓءَ
قوله تعاىل﴿ :وكذَٰل ِك جعلنَٰكم أمة وسطا ِّل
ََ ه ِ ََ ُ َ ه ُ ُ َ َۡ ُ
ك ۡم َش ِهيدا ﴾...قالوا إن
لَع لنلاس ويكْاون للرسْاول علي
وسطية األمة إمنا هي مستمدة من وسطية منهجها ونظامها،
فليس فيها غلو اليهود ،وال تساهل النصارى .وقالوا :إن كلمة
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(وسط) تعين العدل ،وإن العدل  -على ح ّد زعمهم  -توسط
بني الطرفني املتنازعني ،فجعلوا العدل مبعىن الصلح ،ليخدموا
فكرة الوسطية .واملعىن الصحيح لآلية هو َّ
أن األمة اإلسالمية
أمةٌ عدل ،والعدالة من شروط الشاهد يف اإلسالم .وهذه األمة
ستكون شاهد عدل على األمم األخرى ،على ّأهنا بلَّغتهم
اإلسالم .واآلية وإن جاءَت بصيغة اإلخبار ،فهي طلب من اللّـه
لألمة اإلسالمية أن تبلغ اإلسالم لغريها من األمم ،وإن مل تفعل
أمثت ،فهي حجة على األمم األخرى ،كما أ ّن الرسول صلّى
َ ُ َ هُ ُ
ْاول َشه ً
يد
اللّـه عليه وآله وسلّم حجة عليها ﴿ ِِلكْاون للرس
ِ
َ َۡ ُ
ك ۡم﴾ يف تبليغه اإلسالم لكم ،وطلبه منكم أن تبلغوا غريكم
ع لي
ِ
ِ
ِ
«أََال فَـ ْليُـبَـلّ ِغ ال ه
ب».
شاه ُد الْغَائ َ

َ ه َ َٓ َ َ ُ ن َۡ ُۡ ُ ن
ۡسفْاو
و
استدلوا أيضاً بقوله تعاىل﴿ :ولَّلِين إِذ أوفقْاو لم ي ِ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ن َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ََ
ولم يقَتو وَكن بي ذل ِك قْاو ما  ﴾٦٧فجعلوا لإلنفاق طرفني:

اإلسراف والتقتري ،وجعلوا له وسطاً وهو القوام .وهذا يف رأيهم
أن معىن اآلية َّ
دليل على الوسطية يف اإلنفاق ،وما دروا َّ
أن هناك
ثالثة أنواع من اإلنفاق :اإلسراف ،والتقتري ،وال َقوام .فاإلسراف
قل ذلك أم كثر ،فإن أنفق شخص درمهاً
هو اإلنفاق يف احلرامَّ ،
يف شراء اخلمر أو يف لعب القمار أو يف الرشوة فهو إسراف،
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واإلسراف حرام ،و ّأما التقتري فهو االمتناع عن اإلنفاق يف
الواجب ،فلو امتنع شخص عن دفع درهم مستحق عليه من
زكاة ماله ،أو امتنع عن اإلنفاق على من جتب نفقتهم عليه كان
تقترياً ،وكان حراماً .و ّأما القوام فهو اإلنفاق حسب أحكام
الشرع كثرياً كان أم قليالً ،فإكرام الضيف الواحد بشاة أو
دجاجة أو مجل هو من اإلنفاق القوام ،وهو حالل ،أل ّن هللا
ََۡ َ َ
ليدل على َّ
أن هناك ثالثة
تعاىل قال يف اآلية﴿ :ب
ي ذَٰل ِك﴾ ّ
أنواع من اإلنفاق :اإلسـراف والتقتري والقـوام ،وواحد من بني
تلك األنواع هو املطلوب شـرعاً وهو القوام.

فال وسطية ،وال حالًّ َو َسطاً يف اإلسالم .فاللّـه تعاىل الذي
خلق اإلنسان ،ويعلم واقعه علماً ال ميكن لبشر أن يعلمه ،هو
وحده القادر على تنظيم حياته تنظيماً دقيقاً ،ال ميكن ألحد أن
للحل
يَـْبـلُغَهُ ،فجاءَت أحكامه حمددة ،ال أثر فيها للوسطية أو ّ
الوسط .فال وسطية وال حالًّ وسطاً يف نصوص اإلسالم
وأحكامه ،بل دقّة ووضوح ومفاصلة ،حىت مسّاها هللا حدوداً،
ُ ه
ۡ َ
بسبب دقتها واستقامتها ،قال تعاىلَ ﴿ :وت ِلك ُح ُدود لَِّ
َُدَُ َ ۡ َ ۡ َُ َ
ْاون  ﴾٢٣٠وقالَ ﴿ :و َمن َي ۡع ِص ه َ
لَّ َو َ ُس َ ُ
ْاوَلۥ
يبيِنها ل ِقْاوم يعلم
ۡ
َ
َ
ََََ ه ُ ُ َ
ۡ
ُ
ُ
ودهُۥ يدخِله وا ً خ َٰ ِل ف َ
ِيها﴾ .وأين الوسطية
و يتع د ح د
39

اإلسالمية واحلل الوسط يف قول رسول هللا  لعمه أيب طالب،
عندما عرض قومه املنصب واملال والشرف ليرتك اإلسالمَ « :اي
ع ُّم ،واَ هِ
ِ
ضعُوا ال ه
سا ِري َعلَى
َّلل لَ ْو َو َ
َ َ
س ِِف ََي ِينَ ،والْ َق َم َر ِِف يَ َ
ش ْم َ
ِ
أَ ْن أَتْـ ُر َك َه َذا ْاأل َْم َر َح هَّت يُظْ ِه َرهُ ه
ك فِ ِيهَ ،ما تَـ َرْكتُهُ»
اَّللُ ،أ َْو أ َْهل َ
ويف قوله لقبيلة بين عامر بن صعصعة ،عندما طلبوا منه أن
يكون هلم احلكم من بعده مقابل أن ينصروه« :األَمر َإىل ِ
هللا
ُْ
شاءُ»؟
ضعُهُ َح ْي ُ
ث يَ َ
يَ َ
احلل الوسط فكرة غريبة عن اإلسـالم.
فتكون الوسطية أو ّ
وم ْن واالهم من املسـلمني أن يلصقوها ابإلسالم،
يريد الغربيون َ
من أجل تسويقها للمسلمني ،ابسم االعتدال والتسامح،
قاصدين حرفنا عن حدود اإلسالم وأحكامه الفاصلة.
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األصـولـيـة
ظهر مصطلح األصولية ) (Fundamentalismأول
ما ظهر ،يف أورواب ،يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي،
وذلك للداللة على موقف الكنيسة من العلوم والفلسفة احلديثة،
وعلى االلتزام التام ابلداينة النصرانية.
وتعترب حركة الربوتستنت أساس األصولية ،وقد وضعت
مبادئ األصولية يف مؤمتر (نياجارا) اإلجنيلي عام 1878م ،ويف
املؤمتر العام الربوسبتريي عام 1910م ،حيث تبلورت األفكار
األساسية اليت تقوم عليها األصولية ،فهي تقوم على أسس
عقائدية نصرانية ،تعارض التقدم العلمي الناجم عن املبدأ
الرأمسايل ،الذي يقوم على عقيدة فصل الدين عن احلياة.
ومع َّ
أن هذه احلركة قد تالشت مع احلرب العاملية الثانية،
إالّ أنَّه استقر يف أذهان األوروبينيَّ ،
أن األصولية عدوة التقدم
والعلم ،وهي ختلف عقلي ال يليق بعصر النهضة ،وجيب أن
حتارب حىت تزول مجيع آاثرها من اجملتمع واحلياة.
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فاألصولية نشأت يف أورواب ،على أثر التقدم العلمي
كرد فعل
والصناعي ،الذي جاء بعد فصل النصرانية عن احلياةّ ،
لعدم قدرة النصرانية على التجاوب مع أنظمة احلياة اجلديدة،
املنبثقة عن عقيدة املبدأ الرأمسايل ،عقيدة فصل الدين عن احلياة،
ما دفع املؤمنني ابلداينة النصرانية إىل اختاذ موقف رافض من
خمتلف أشكال التقدم املادي ،واحلضارة الرأمسالية .إالّ أ ّن هذه
احلركة املسماة ابألصولية أخفقت وتالشت ،بسبب عجزها عن
تقدمي حلول عملية ملشكالت احلياة ،وبسبب الغاية اليت وجدت
من أجلها ،وهي معارضة العلوم والفنون واألفكار ،اليت ال تتفق
وما يعتقد النصارى.
فيكون وصف بعض احلركات النصرانية أو اليهودية
ابألصولية مصدره الغرب ،وهو يعين احلركات الدينية اليت تعارض
التقدم العلمي والصناعي والفين ،الذي حصل من تطبيق املبدأ
الرأمسايل.
وإطالق هذا الوصف ،اليوم ،على كثري من احلركات
اإلسالمية ،وعلى املنتمني هلذه احلركات ،من قبل السياسيني
واملفكرين الغربيني ،مث جماراة بعض املسلمني هلم ،الغاية منه
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كل
حماربة ومقاومة هذه احلركات ،إبجياد رأي عام عاملي ض ّد ّ
وصف مها ،لكون األصولية ،عندهم ،تعين التخلف
من يُ َ
كل تقدم علمي أو صناعي.
والرجعية ،وتعين معارضة ّ

فمجرد وصف جهة معينة ابألصولية ،يكفي العتبارها
ويسوغ
خطراً على احلضارة املادية احلديثة ،وعلى حياة الناسّ ،
اختاذ اإلجراءات الالزمة ،مهما كانت قاسية ،ملكافحتها
وحماربتها .وعندما تقوم دولة ،كمصر أو اجلزائر أو غريها ،على
إعدام املسلمني لوصفهم ابألصوليني ،حيظى هذا العمل بتأييد
الرأي العام الغريب ،وال تثور له منظمات حقوق اإلنسانَّ ،
ألن
هؤالء  -على ح ّد زعمهم  -أصوليون ،وهم ض ّد اإلنسانية ،وال
سيما وقد أُلصقت مهم مجيع األعمال البشعة ،كاملذابح اجلماعية
لألبرايء يف اجلزائر ،وكقتل السياح واألقباط يف مصر.
كل حركة أو حزب يعمل
وقد مشل الوصف ابألصولية َّ
على تغيري احلياة السيئة اليت يعيشها املسلمون إىل حياة
كل حركة تقاوم
إسالمية ،إبعادة اخلالفة واحلكم ابإلسالم ،وإىل ِّّ
املعتدين واملغتصبني ،ألرض املسلمني وحقوقهم ،كاليهود
والصـرب واألمريكـان وغريهم ،فاجملاهدون املسلمون الذين يقتلون
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أعداءَهم املغتصـبني ألرضهم أصوليون إرهابيون ،والذين
يسـتشـهدون لضرب القوات األجنبية العدوة منتحرون وجمرمون!
كل مسلم ،وعلى
إ ّن الوصف ابألصولية فيه خطر ،على ِّّ
كل حزب
كل حركة تقاوم الظلم واالحتالل ،وفيه خطورة على ِّّ
ِّّ
يعمل ابلطريقة الشرعية الستئناف احلياة اإلسالميةَّ ،
ألن الغاية
كل من
من هذا الوصف ،هي إجياد املسوغات القانونية ،لضرب ّ
ينادي إبعادة اإلسالم إىل احلياة ،حبجة َّ
أن اإلسالم حركة
أصولية كاحلركات النصرانية أو اليهودية األصولية ،اليت حاربت
التقدم العلمي والصناعي يف عصر النهضة الرأمسالية .إن اختيار
هذا املصطلح ابلذات لوصم احلركات اإلسالمية به ،هو بسبب
ما له من خصوصية اترخيية لدى الرأي العام الغريب ،لكي تقف
الشعوب الغربية مع حكامها يف وجه عودة اإلسالم السياسي،
كدولة ونظام حياة.
وال جيب أن يتبادر إىل ذهن أحد من املسلمني ،أ ّن وصف
احلركات اإلسالمية ابألصولية مأخوذ من نسبتها إىل أصل الدين
أو أصول الفقه .فأصل الدين اإلسالمي هو العقيدة اإلسالمية
وهي اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر،
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وأصول الفقه هي القواعد اليت يبىن عليها الفقه ،واليت يستعملها
اجملتهد الستنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
َّ
إن األصولية مبعناها االصطالحي الغريب ،والذي جاءت به
احلركة الربوتستنتية النصرانية ،وابلغاية اليت وجدت من أجلها
كل البعد عن املفاهيم اإلسالمية ،وعن
هذه احلركة ،بعيدة َّ
احلركات اإلسالمية ،سواءً املعاصرة منها أو التارخيية .فقد ظهرت
يف اتريخ املسلمني حركات سياسية ،ومدارس فكرية ،ومذاهب
فقهية .إالّ ّأهنا مل تشبه احلركات األصولية النصرانية بوجه من
الوجوه .حىت إ َّن الذين اندوا بقفل ابب االجتهاد يف القرن
السابع اهلجري ،قالوا بذلك ،ال من أجل احملافظة على القدمي،
ومعارضة اجلديد ،وإمنا لظنّهم َّ
أن الفقه اإلسالمي الذي أوجده
كل ما ميكن أن يواجهه اخللف من
السلف ،قد احتوى على ِّّ
قضااي.
واإلسالم دين مميّز ،خيتلف عن األداين السماوية ،من
حيث كونه آخرها وانسخاً هلا ،وقد توىل هللا حفظه كما أُنزل
ه َۡ َ ۡ
ه َ
د ۡ
إىل يوم القيامة ،قال تعاىل﴿ :إِوا َن ُن و هزنلَا لَّلِك َر ِإَووا َُلۥ
َ َ َٰ ُ َ
ْاون  .﴾٩ومن حيث كونه مبدأً شامالً كامالً ،يقوم على
لحفِظ
45

شامل ملعاجلة مجيع
عقيدة مبنية على العقل ،ينبثق عنها نظام
ٌ
شؤون حياة اإلنسان إىل يوم القيامة ،فال يتصور فيه العجز عن
ألي مشكلة تواجه اإلنسان ،قال تعاىل:
إعطاء احلكم
الشرعي ِّّ
ۡ
د
َ
د
ُ
َ َهَۡ َ َۡ َ
ك للك َِتَٰ َ
ب ت ِۡب َيَٰنا ل ِك ۡ
َشء﴾.
﴿ووزنلا علي
ِ

وكان التقدم العلمي والصناعي الذي شهده العامل
اإلسالمي يف السابق ،نتيجةً لتطبيق اإلسالم يف احلياة ،ومل يكن
نتيجة لفصل اإلسالم عن احلياةَّ .
وإن التقدم العلمي والصناعي
الذي يشهده العامل اليوم مدين لعلماء املسلمني ،الذين وضعوا
ظل احلياة اإلسالمية،
كثرياً من نظرايته وقوانينه األساسية ،يف ِّّ
والدولة اإلسالمية.
لذلكَّ ،
فإن وصف اإلسالم واحلركات اإلسالمية
ابألصولية ،اليت وصفت مها احلركات النصرانية ،هو وصف
أي ممن
خاطئ ومغرض .وال ينطبق على واقع اإلسالم ،وال على ّ
يعمل لعودة اإلسالم إىل احلياة ،ألنه يسعى إىل تغيري الواقع
السيئ الذي يعيشه املسلمون .ذلك الواقع الناتج عن حتكيم
األنظمة الوضعية يف احلياة .وهذا عكس عمل احلركات األصولية
النصرانية اليت جاءَت لتحافظ على الواقع الذي كان يعيشه
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النصارى قبل الرأمسالية ،شكالً ومضموانً.
فيكون وصف أمريكا وأورواب للحركات اإلسالمية
ابألصولية ،ما هو إال حماربة لعودة اإلسالم إىل احلياة ،وهي
قضـية اسـرتاتيجية ،بل مصـريية ابلنسبة للغرب ،فهم حريصون
على بقاء العامل الثالث وخاصةً اإلسالمي عاملاً متخلفاً ،بعيداً
عن النهضة احلقيقية ،لكي حيولوا دون إعادة دولة اخلالفة ،اليت
ستجتث نظامهم من جذوره ،وتقضي على طمعهم وجشعهم.
امسعوا لشهادة أحدهم ،وهو ابحث زائر جلامعة
«هارفارد» لدراسات الشرق األوسط ،وقد رفع مذكرة إىل
الكونغرس األمريكي يقول فيها« :األصوليون يرون َّ
أن الشريعة
جيب أن تطبق بكل تفاصيلها ،و َّ
أن أوامر هللا ونواهيه جيب أن
تنفذ كاملة ،و َّ
أن ذلك إلز ٌام على املسلمني مجيعاً ،وهو  -أي
اإلسالم  -املصدر األساسي لقوهتم ،و َّ
أن الشريعة صاحلة
للتطبيق اليوم ،كما كانت صاحلة للتطبيق يف املاضي» .ويقول
أيضاً« :األصوليون يكرهون املدنية الغربية كراهة عميقة ،ويرون
ّأهنا أكرب عائق يقف يف وجه تطبيق الشريعة اإلسالمية» .ويقول
آخر ،وهو ابحث أمريكي يُدعى «أسبوزيتو» يف مذكرة رفعها
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أيضاً للكونغرس األمريكيَّ « :
إن الذين يهددون املصاحل
األمريكية هم األصوليون املسلمون».
فاألصولية اليت يهامجوهنا ،هي إعادة تطبيق الشريعة
اإلسالمية يف احلياة .فإن كانت هذه هي األصولية ،فاملسلمون
ألهنم يتطلعون بشوق ومحاسة ،إىل
 عندهم  -كلّهم أصوليونّ ،ظل دولة اخلالفة ،لتنقذهم
تطبيق أحكام دينهم مجيعها ،يف ّ
وتنقذ العامل من شقاء الرأمسالية إىل خري اإلسالم .قال تعاىل:
َ
ۡ َ َ َٰ َ َ ه ۡ َ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
﴿ َو َم ۡن أ ۡظلَ ُم م هِمن لفَتى لَع لَِّ للكذِب وهْاو يد ى
َع إَِل
ِ

ۡ ۡ َ َٰ َ ه ُ َ
ُ ُ َ ُۡ ُ ن
ََۡۡ ه
للظَٰلِم َ
ي  ٧ي ِريدون ِِلط ِفْاو
لَّ َّل َي ۡهدِي للقْاوم
لۡلسل ِم و
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َٰ ُ َ
َ َٰ ۡ َ ه ُ ُ ُّ ُ
ُ َ ه
َ
ۡ
َ
وْاو لَِّ بِأفوهِ ِهم ولَّ متِم وْاو ِه ِۦ ولْاو كرِه للكفِرون .﴾٨
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الع ْـولـَ َمـة
َ
كمثَ ِّل اجللباب بني
َمثَ ُل تعبري «العوملة» بني بدع الكالم َ
كمثَ ِّل «حصان طروادة» بني وسائل احلرب ،حتجب
الثياب أو َ
ما حتويه ،لتخفي ما تنطوي عليه ،وما أكثر ما ميكن أن ختفيه.
وال أدل على هذا مما جرى يف بريوت يف آخر أايم
 ،1997عندما أقام مركز دراسات الوحدة العربية ،وهو من
خملفات القوميني العرب ،مؤمتراً للنظر يف «العوملة» وما جيب أن
يكون موقف العرب منها ،وكأهنم رأوا يف «العوملة» نقيضاً
لفكرة القومية وتـهـديداً هلا .وورد يف حيثيات الدعوة إىل املؤمتر
أن موضوعه هو:
«العوملة وطريقة تعامل العرب مع مفهومها ،وجتليّاهتا على
الصعيد السياسي واالقتصادي والثقايف ،إضافة إىل اترخيها
ومسارها ودورها ،احلاليني ،وتعامل الوالايت املتحدة معها،
وخصوصاً بعد سقوط االحتاد السوفيايت ،وانتهاء احلرب الباردة،
وأتثريها يف االقتصـاد والتنمية يف الدول العربية ،إضافة إىل اجملال
واهلوية الثقافيني».
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ودعي إىل املؤمتر عشـرات من العلماء وأسـاتذة اجلامعات
أدىل كل منهم بدلوه فيما يفهمه من أمر العوملة وفيما يراه أن
يكون املوقف منها .ونشرت الصحف احمللية خالصات لطروح
املشاركني يف املؤمتر الذي استمر ثالثة أايم متتالية .وظهر تباين
شاسع يف تلك الطروح ،حىت إن املؤمتر كان أقرب إىل حوار
طرشان منه إىل مؤمتر فكري .وقرر القيّمون على املؤمتر أن ينفض
املؤمتر من غري إصدار أي قرارات أو توصيات.
و«العوملة» مصطلح استحدث يف اإلجنليزية والفرنسية منذ
حوايل عشر سنوات ،وال يطلق لوصف شيء ما أبنه عاملي
لوجوده أو حتققه يف معظم أحناء العامل ،بل لتعيني أن فاعالً أو
ِّ
ني أرادوا وجعلوا الشيء عاملياً .ومثاله أن تتبىن شركة ما
فاعل َ
سياسة إنتاجية تنظر للعامل على أنه كله صاحل ألن تنتج فيه
سلعها ،مث تباشر إنتاجها ابلفعل يف أي دولة أو دول تكون
كلفة اإلنتاج فيها أقل مما يف سواها ،وعندها يقال عن الشركة
إهنا «عوملت» إنتاجها .ومثل ذلك يقال عن النشاطات
األخرى هلذه الشركة أو غريها ،كما لو تبنت سياسة «العوملة»
وابشرهتا يف تسويق سلعها ،أو يف اإلعالن عنها ،أو يف البحث
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عن سلع جديدة وتطويرها ،أو يف توظيف األيدي العاملة أو
اخلرباء أو املدراء ،أو يف جذب املستثمرين واملقرضني لتمويل
عملياهتا ،أو أي نشاط آخر.
وأول ما أطلق تعبري «العوملة» كان يف وصف أنشطة
الشركات األمريكية الكربى ،بدءاً من منتصف الثمانينات.
وذلك أنه عندما جاء ريغان رئيساً ألمريكا عام  ،1981اعتمد
سياسات جريئة يف العالقات الدولية ،االقتصادية منها
والسياسية ،وحظي بتأييد قوي من األوساط املالية األمريكية.
من ذلك أنه اعتمد سياسة الدوالر القوي جلذب أصحاب
األموال يف اخلارج الستثمار أمواهلم يف سندات دين اخلزينة
األمريكية واألسواق املالية اليت تتداول فيها ،لتمويل برانجمه يف
إعادة تسـليح أمريكا وإهناك االحتاد السوفيايت آنذاك يف سباق
تسلح مضاد ،وهو ما أدى ابلفعل إىل اهنيار الشيوعية اقتصادايً
عام .1989
وأدت سياسة الدوالر القوي هذه إىل ارتفاع حاد متتال
يف قيمته يف سنوات عهده األول ،حىت بلغ مؤشر سعر صرفه
مقيساً بعمالت الدول األخرى وموزوانً بتبادل أمريكا التجاري
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مع كل منها 159 ،نقطة يف شباط (فرباير)  1985مقابل 91
نقطة يف أول شهر من عهده يف كانون الثاين (يناير) ،1981
أي ابرتفاع  75ابملئة .وكان من جرأة ريغان السياسية أنه مل
يكرتث ابآلاثر السلبية أو اجلانبية لسياسة الدوالر القوي ،إذ
كان يركز على كسب صراع الرأمسالية مع الشيوعية .من تلك
اآلاثر السلبية أن ارتفاع الدوالر أضعف قدرة أمريكا على
منافسة السلع األجنبية بسلعها املنتجة يف أمريكا ،فاخنفضت
صادراهتا وارتفعت وارداهتا ،وتراكم عجز ميزان جتارهتا اخلارجية
يف عهد ريغان تراكماً كبرياً إذ بلغ جمموعه يف سنوات حكم
ريغان الثماين  723مليار دوالر ،بينما كان جمموعه يف الثماين
سنوات اليت قبله أربعة مليارات دوالر فقط.
ومن اآلاثر السلبية لسياسة الدوالر القوي أن اخنفضت
أرابح كثري من الشركات األمريكية بسبب منافسة البضائع
األجنبية للبضائع األمريكية املسعرة ابلدوالر ،واضطرت هذه
الشركات لتخفيض أسعار سلعها ،مث للنظر جدايً يف كيفية
ختفيض تكاليفها ،خاصة كلفة اليد العاملة األمريكية .وطرح نفر
من أساتذة اجلامعات آنذاك فكرة «إعادة هيكلة» هذه
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الشركات إبعادة النظر جذرايً يف أعماهلا ،سواء يف اإلنتاج أم يف
التسويق أم يف غري ذلك .والقت هذه الفكرة رواجاً لدى أرابب
املال واألعمال ،وأدى تطبيقها عملياً إىل إقفال العديد من
مصانع وفروع الشركات األمريكية ،وإىل تسريح أعداد كبرية من
موظفيها وعماهلا ،بدفعات كبرية كتلك اليت أعلنتها شركة جنرال
موتورز ،أكرب شركات السيارات يف أمريكا ،حني سرحت أربعةً
وسبعني ألفاً دفعة واحدة ،وشركة آي يب أم ،أكرب شركات
الكومبيوتر ،اليت سرحت ستني ألفاً على ثالث دفعات يف مدد
متقاربة.
واستعاضت هذه الشركات ،بعد إعادة هيكلتها ،عن إنتاج
ما أقفلته أو ابعته من أجزائها يف أمريكا إبنتاج بديل من
شركات صغرية مستحدثة تدفع أجوراً متدنية لعماهلا ،خاصة
أولئك الذين أصابتهم تسرحيات إعادة اهليكلة ،وإبنشاء مصانع
وفروع بديلة خارج أمريكا ،خاصة وأن من اآلاثر اجلانبية للدوالر
القوي أن أصبحت األمثان واألجور زهيدة جداً يف اخلارج.
وركزت الشركات على البالد الفقرية املكتظة ابلسكان
كإندونيسيا والفلبني واتيالند واهلند واملكسيك والربازيل ،حيث
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أجر العامل لشهر يكاد ال يصل إىل أجر العامل الصناعي
األمريكي لساعة أو ساعتني .ومل يقتصر هذا على األيدي
العاملة بل مشل املتعلمني وأهل اخلربة كاملهندسني ومربجمي
الكمبيوتر ،حيثما كانوا ،طاملا أن أجورهم أدىن مما هي يف أمريكا
وأهنم حباجة للعمل واألجر.
وقامت ضجة سياسية يف أمريكا حول عمليات إعادة
اهليكلة وتسريح العمال بشكل مجاعي وأبعداد مذهلة ،ورأى
كثري من األمريكيني أن تصدير العمالة إىل اخلارج وحرماهنم منها
هو قطع ألرزاقهم ،وأن دافع الشـركات ليس إال اجلشع الرأمسايل.
وردت الشركات أبهنم أُكرهوا على ما قاموا به بسبب املنافسة
«العاملية» الشديدة وأنه مل يكن هلم خيار إال أن ينافسوا على
مستوى عاملي ،وأن يقوموا بـ «عوملة» عملياهتم .وعقدت جلان
يف جملسي الشيوخ والنواب جلسات حتقيق علنية للنظر يف أمر
«عوملة» الشركات األمريكية كان أوهلا يف عام  1987وآخرها
يف  ،1992وأدت هذه التحقيقات إىل شيوع تعبري «العوملة»،
مث كرسته اللجان بوضعه يف عناوين تقاريرها الصادرة عام
 1987واألعوام التالية .وكان هذا أول استعمال للفظ
54

«العوملة» يف عنوان أي كتاب أو تقرير ينشر ابإلجنليزية .مث تتاىل
صدور الكتب يف موضوع العوملة حىت بلغ ما صدر منها
ابإلجنليزية حوايل مئتني وستني كتاابً ،على أن معظمها صدر يف
التسعينات ،يف عهد كلينتون.
إال أن أثر تلك التحقيقات كان تنفيساً عن االحتقان
السياسي ضد تسرحيات الشركات وتصديرها للعمالة إىل خارج
أمريكا ،وتربيراً ملا قامت به ،وتبديداً لإلعالم املعادي هلا.
وانتهت التحقيقات عام  ،1992ومل تستأنف منذ ذلك احلني،
ابلرغم من أن قضية التسرحيات أثريت يف االنتخاابت الرائسية
يف أواخر العام  .1992مث إنه بعد تسلم كلينتون احلكم ،وافق
الكونغرس على اتفاقية «النافتا» اليت كان بوش قد توصل إليها
مع كندا واملكسيك ،مع أن االتفاقية كانت لتمكني الشركات
األمريكية والكندية من تصنيع ما تريد من سلع يف املكسيك
حيث أجور العمال رخيصة للغاية ،مث بيعها يف أسواق أمريكا
وكندا ،وهذا عني ما كانت تتخوف منه نقاابت العمال وغريها
من الفئات السياسية األمريكية اليت عارضت الشركات واهتمتها
بتصدير العمالة.
55

إذن فإن الضجة السياسية وما رافقها من صراع سياسي
يف أمريكا نفسها حول التسرحيات اجلماعية وحول تصدير
العمالة إىل خارج أمريكا ،وهو ما شاعت تسميته فيما بعد
بـ«العوملة» ،قد انتهى عملياً يف العام  ،1992وحسم لصاحل
األوساط املالية والشركات التابعة هلا .وأدى ذلك كله إىل تكوين
رأي عام أبن العمالة ذات األهلية واخلربة الرفيعتني وذات األجور
املرتفعة لن خترج من أمريكا ،وأن الذي يصدر هو العمالة اليت
ليس فيها إال اجلهد اجلسـدي والرتـابة املضنية واألجور الدنيا،
وهو ما ال يريدونه ألنفسهم على أي حال ،وأنه إذا ما حتققت
هذه التوقعات فستعود ابلنفع على عامة األمريكيني ألهنا تؤدي
إىل ختصصهم ابلصـناعات املتقدمة وابلعمـالـة ذات األهلية
الرفيعة واألجور املرتفعة .مث إن ما يصـدر من عمالة يدوية سيعين
أن السلع اليت ستجمع أو تصنع أبيد أجنبية رخيصة يف اخلارج
ستعود ألسواق أمريكا أبسعار زهيدة.
وأدى حسم تلك القضية سياسياً عام  1992وجميء
كلينتون إىل احلكم عام  1993إىل تغيري سياسة أمريكا
االقتصادية اخلارجية .فقد كان سلفه بوش يتبىن سياسة ترويج
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صادرات السلع ورعاية أتسيس «منظمة التجارة الدولية» بدالً
عن «الغات» لفتح األبواب واسعة أمام تلك الصادرات .إال أن
رجال املال واألوساط املالية األمريكية كانوا يرون أن احلاجة
األهم من ترويج الصادرات تكمن يف إمتام ما بدأوه أواخر
الثمانينات من إعادة هيكلة شاملة للشركات ،لتنشيطها ولتصبح
أقدر على الربح ،ويرون أن إعادة اهليكلة هذه ستؤدي إىل
تصدير كثري من أعماهلا وليس سلعها فقط ،وإىل خوضها
منافسة شديدة مع الشركات غري األمريكية.
وطرح رجال املال أفكاراً أخرى أرادوا من كلينتون تبنيها،
فقالوا إنه طوال السنني اليت كانت أمريكا تتحمل فيها أعباء
احلرب الباردة وأعباء دولية أخرى ،كانت أورواب والياابن تتقواين
على حسامها اقتصادايً ،حىت أصبحتا خطراً على مصاحل أمريكا
احليوية .أما وقد انتهت احلرب الباردة فقد وجب على أمريكا أن
تستعيد قدرهتا على منافسة أورواب والياابن ،وتستأنف منافستها
هلما بقوة ،وأن ال تلتزم مبراعاة مصاحلهما كما كانت تفعل أثناء
احلرب الباردة ،على حد قوهلم ،حىت إهنم دعوا لتوظـيف
املخابرات األمريكية يف التجسس االقتصادي على أورواب
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والياابن وشركاهتما بعدما خف انشغاهلا ابحلرب الباردة واألمور
السياسية األخرى.
واستجابة لتلك األفكار واآلراء تبىن كلينتون ووزير خزانته
روبن ،وكان من أكرب أقطاب وول سرتيت ،الدعوة النفتاح
أسواق العامل كلها ال لرتويج السلع األمريكية فقط بل لتمكني
الشركات األمريكية من اإلنتاج حيثما توفرت العمالة الرخيصة،
ومن تسويق خدماهتا وسلعها املصنعة يف أمريكا أو يف غريها
حيثما أرادت يف أسواق العامل .إال أن األهم من هذا كان يف
تبنيهما لنشاط الشركات املالية األمريكية ،وهي البنوك وشركات
التأمني وبيواتت مسسرة األسواق املالية ،يف اقتحامها لألسواق
املالية خارج أمريكا .وكان هذا أمراً جديداً إذ مل يسبق أن عملت
هذه الشركات خارج أمريكا على نطاق واسع ،حيث مل يكن
مرحباً مبجيئها يف كثري من البلدان بسبب خطورة أعماهلا .ذلك
أن الشركات املالية بطبيعتها تعمل على استقطاب أموال الناس
كودائع وأقساط أتمني وحساابت أسهم وسندات ،فترتكز أموال
ضخمة بني أيديها متكنها من التصرف مها كيفما ترى.
وكان ينتاب رجال املال هاجس فكرة طرحت فور انتهاء
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احلرب الباردة وهي أن العامل سينقسم ال حمالة إىل ثالث مناطق
اقتصادية كربى :األوىل تشمل أورواب كلها وتسيطر عليها أورواب
الغربية ،والثانية حتوي معظم آسيا وهتيمن عليها الياابن ،والثالثة
تضم القارتني األمريكيتني اللتني ستنحسر الوالايت املتحدة
إليهما .وختوفوا من أن تصبح هذه الفكرة حقيقة ،فهامجوها
بشدة ،ونعتوها ابإلقليمية ،وأشاروا إىل أورواب والياابن أبهنما وراء
الرتويج هلا ،وطرحوا بديالً عنها فكرة أن العامل أصبح واحداً،
وأنه لن يكون ألحد أن يستأثر جبزء منه ،بل للجميع أن
يتنافسوا يف أي مكان منه ،وروجوا هلذه الفكرة حبمالت إعالمية
مركزة ،وتبنتها إدارة كلينتون ،وصدرت بشأهنا كتب كثرية ،ومنها
الكتب اليت تتحدث عن «عوملة» أنشطة الشركات.
وانتهت تلك احلمالت اإلعالمية يف أمريكا ،بعد تبين إدارة
كلينتون هلا منذ مطلع عهده ،وانتقلت إىل خارج أمريكا برعاية
اإلدارة األمريكية وأجهزهتا .ويف اخلارج ،خاصة يف ما يسمى
ابلدول النامية ،كانت احلمالت مركزة ،أشغلت أهل تلك البالد
أبفكار سطحية وخادعة ،وتعابري مرتمجة وركيكة ،وسفسطات
رخيصة وغريبة ،ووقف الكثري منهم حيارى أمامها .وابلرغم من
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سفاهة األفكار اليت دعت هلا هذه احلمالت ،إال أهنا كانت
خمططة ومركزة لتعطي نتائج معينة وهي صياغة الرأي العام
وكسبه لفتح األبواب واسعة أمام نشاط الشركات األمريكية يف
هجمة شاملة لقطف مثار كسب احلرب الباردة ،ولالستئثار مها
دون شركات أورواب والياابن .ولألسف فإنه يبدو أن هذه
احلمالت حققت أهدافها ومكنت حكاماً مضبوعني ابلغرب
من ختدير شعومهم أمام الغزو األمريكي اجلديد ،واقتحامه
لبالدهم ،لفتح أسواقها لبضائعهم ،وتسخري اليد العاملة الرخيصة
فيها ملصانعهم ،واستقطاب مدخرات شعومها إىل شركاهتم املالية،
وتسخري األسواق املالية فيها ملضارابهتم.
ومن األفكار املتسرتة بغطاء «العوملة» واليت وجهت
للخارج وخصوصاً لدول العامل الثالث:

 إثر سقوط االحتاد السوفيايت مل يبق يف العامل غري النظامالغريب االقتصادي الذي أمسوه نظام اقتصاد السوق ،بدالً من
امسه احلقيقي وهو الرأمسالية ،الذي يذ ّكر جبشعه وبشاعته ،وأن
بالد العامل كلها أصبحت إما مطبقة هلذا النظام ،أو راغبة
وساعية يف تطبيقه.
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 إن عامل املال أصبح كله واحداً ،ألن أصحابه قادروناآلن على نقله إىل أي بلد وتوظيفه يف أي استثمار يكون العائد
منه أعلى من غريه ،وأن نقل املال يتم بسرعة فائقة تسهلها
وسائل االتصال السريعة ،وأن هذا املال لن يستثمر يف أي بلد
يضع العراقيل يف وجهه.
 إن عامل األعمال أصبح واحداً أيضاً ،فالشركات اليتأمسوها متعددة اجلنسيات مع أهنا ليسـت كذلك ،ألن شركتها
األم ال تتبع إال بلداً واحداً وال يكون هلا إال جنسية واحدة ،إن
هذه الشركات هلا من القدرة على التصنيع والتسويق على
مستوى عاملي ما جيعل أي بلد راغب يف التنمية يرحب مها
لتشغيل الناس فيه أو لتصريف إنتاجه ،وإال فإهنا ستذهب إىل
بلد آخر.
 إن وسائل االتصال بني أطراف العامل كله أصبحتشاملة ومتشابكة لدرجة أنه ميتنع على أي جهة أن تسيطر
عليها ،وأن هذا الرتابط أدى إىل أن كادت معلومات الناس أن
تكون واحدة ،وإىل أن كادت آراؤهم وحىت أذواقهم أن تكون
متطابقة.
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هذه بعض أفكار «العوملة» اليت يروج هلا يف دول العامل
الثالث ،وما يراد من الرتويج هلا هو أن يبىن عليها أنه ال بد من
الرتحيب ابألموال واألعمال األجنبية ،واألخذ بوصااي أصحامها
من تعديالت يف قوانني البالد ومن «خصخصة» ملؤسسات
الدولة ،لتمكنهم من شرائها ،وأنه ال مناص من كل هذا إذا
َمجَ َع على «عوملة» املال
أردان أن نلحق ابلركب يف عامل أ ْ
واألعمال ،وإال ظللنا متخلفني .وال يستبعد ّن أحد أثر هذه
االدعاءات وسفسطاهتا الدعائية وجلباب «العوملة» اليت تغطى
مها يف أي بلد قل فيه الواعـون املسؤولون ،وركن أهله ألخذ
آرائهم عن أجهزة األعالم املوجه ،وعم فيهم اجلهل .وهلذا ليس
غريباً أن نقارن دعوى «العوملة» هذه ابلغزو التبشريي يف القرن
املاضي ،وقد يكون هذا الغزو أخطر من سابقه ألنه هذه املرة ال
حيمل غطاء الدين ،وإن كان أفظع.
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