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بذور التحديات السياسية ودورها يف تأزم العالقات
بني أصحاب املذاهب اإلسالمية املعاصرة
(الصفحات )96 -69

ملخّص
ال يمكن دراسة الفتن الطائفية التي ّ
تمر على العالم اإلسالمي اليوم بمعزل عن دراسة
الواقع المتخلف لألمة ،وال يمكن فهم طبيعة هذا التخلف دون فهم التراكمات التاريخية

ً
التي ّ
سريعا كل ذلك ،مع مواقف
جرت على األمة هذه الحالة.في هذا المقال نستعرض
اإلصالالاليي ن لت ال اره هالالذه الحالالالة ،والفالالرص التالالي ّال ّاليعها المسالاللمأن مالالن اجالالل اسالالتعاد
ّ
ّ
وجودهم والتخلص من تخلفهم ،ومع تق يم تحليل لواقعنا نق ّ م بعض االقترايات التالي
نراها ّرورية للتغلب على مآسي العالم اإلسالمي.

السياسة واحلوار والتفاهم أو االختالف:
إذا كان المعنالى التقليال ل لفعالل «سالا » دبالر األمالر ونهمالف ،فاللن ذلالك ال يتوقالف

عنال هالالذا الحال دالالل يتعال اه إاالالى يصالالرية لاصالالة باإلنسالالان العاقالالل دون سالالواه .يقالالأل
*  -عمي كلية ال راسات العليا في جامعة الجنان بلبنان ،م ير مركز األبحاث والتنمية .
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عثمان لليل عثمان« :يتميز اإلنسان عن سائر المخلوقات بالعقل ،وينتج العقالل المال بر
او المتأمالالل ً
نتاج الا علالالى ق ال ر متفالالاوت مالالن التنهالاليم نسالالميف فكال ًالرا ،و إذا مالالا تعل ال هالالذا
ً
ً
سياسيا»(.)1
فكرا
الفكر بالجماعة العامة كان

والفكر السياسي ،البشرل ،إنما هو تراكمي ،اسالهم فيالف كالل األمالم والعقالأل

عبر التاريخ ،إنف «نتاج العقل اإلنساني المتنأع بذاتف وبمؤثراتالف» لالذلك «فلنالف ال يمكالن

بحال فصل ياّره عن ماّيف،او الفصل فيف دين مكان ومكان ،فمفكرو هالذا
العصالالر الح ال يي ال يعرّالالأن ثمالالر الفكالالر البشالالرل التالالي نعرفهالالا م ً
تمع الا كوي ال
متماسالالكة منالالذ بالال  ،البشالالرية ،دالالل التالالي ال نعرفهالالا ،ذلالالك ألن اقالال م مالالا نعرفالالف مالالن

الجماعات البشرية التي ساهم في الفكر اإلنساني ،إنما تالأثرت يتمالا بفكالر مالن

سبقها او عاصرها من الجماعات التي لم نعرفها بع »(.)2

ً
جميعالالا» وهالالو
والفكالالر السياسالالي هالالو األكقالالر عراقالالة وكأنالالف «اسالالب صالالأر الفكالالر

«اكقر انواع الفكر البشرل نسبية او اعتبارية» بسبب «اتصالالف الوثيال بكيالان الفالرد
وبحرياتف ويقوقف العامة»(.)3

إن دور العقل لم يغفلف المسلمأن األوائل ،فالقرآن الكريم ش ّ انتباه اإلنسالان إاالى

ق ر العقل الذل هو منالا التكليالف وان مالن يفتقال ه غيالر مكلالف ،كمالا انالف ،ال

القرآن الكريم،عبر اإللبار عن مع زات األنبيالا ،والرسالل ذهالب بالعقالل بعيال ا ييالي

كمال الماد  .إن ّرب موسى عليالف السالالم الصالخر بالعصالا وتف الر المالا ،،او شالفا،
المرّالى يتالى إييالا ،المالالوتى داللذن اى تعالااى ..كالالل ذلالك وغيالره دال ّالين كالم فالي هالالذا
الكأن من طاقات وق رات و إمكانيات ،والسبيل إاى تحصيلها يكأن فقال

عالن

طر يال العقالالل والتال بر واالتعالالار مالالن تجالالارب األمالالم السالالابقة ،عبالالر القصالالص القرآنالالي.
كما ان الح يي الشريف اك ذلك من لال ل تأكي الرسأل(ص) نفسف إاالى ان

الحكم الذل يص ره إنما هو المسؤول عنف ،وانف يتأثر بق ر المتخاصمين على اإلدال،
ً
بح تهم طبق ا لق ر اي هم او كلهم التالأثير علالى مالوا ين الحكالم عنال القاّالي،
قالال (ص) « :إنكالم تختصالمأن إا ّالي ،ولعالالل بعأالكم ان يكالأن الحالن بح تالف مالالن
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بعض،فأقأي لف على نحو مما اسمع منف.)4( »...

وفي رواية الر ى « :إنما انا بشالر ،و إنالف يالأتيني الخصالم ،فلعالل بعأالهم ان يكالأن

ابلغ من بعض،فأيسب انف صادق،فأقأي لف.)5( »...

إن الحكم الذل يصال ره يالاكم مالا إنمالا هالو يكمالف ولالي

يكالم اى تعالااى،

لذلك فلف اجران إن اصاب واجالر إن الطالأ( )6قالال« :ال يحكالم ايال دالين اثنالين وهالو

غأبان»( )7وفي ي يي آلر يتبين ان الحكم في امر ما إنما هو تبع لق ر مصال ره
على الفهم والتبصر في األمأر قال (ص) « ....و إذا ياصرت اهل يصالن ،فالأرادوه

ان تنزاهم على يكم اى،فال تنزاهم على يكم اى،لكن انالزاهم علالى يكمالك،

فلنك ال ت رل اتصيب يكم اى فيهم ام ال»(.)8

هكالالذا فاإلنسالالان وق راتالالف ،والمسالالألة ال تع ال و اكقالالر مالالن منه يالالة ال برم الالة اهالالذا
ً
عكسالا وط ً
ً
الردا وفال ق راتالف الفطر يالة اوال ،وهالذا متالأثر
العقل الذل سيتمثل ما وصاللف
بعاملي الأراثة (البيولوجيا) والبيئة ب ً،ا من مريلة الجنين يتى الطفولالة م ً
الرورا بكالل
مرايل التردية ومؤثراتها االجتماعية ،واهذا فلننالا ال نجال كالل صالحابة الرسالأل(ص)

فالالي مسالالتوى وايال  ..إن الالالنص ويال ه ال يمكالالن ان يحقال مقصال ه دالالل البال لالالف مالالن
وعا ،يتمثلف ثم يبلغف الوجهة التي كان من اجلها ..والوعا ،هنالا هالو عقالل مالن يحمالل

هالالذه المهمالالة و ي ال بر امرها،لق ال كان ال نسالالخ القالالرآن الكالالريم مح ال ود  ،تع ال علالالى
ً
األصابع في ص ر اإلسالم ،واليوم ،لي مبالغا القأل :إنالف مقادالل كالل مساللم توجال
نسختان من كتاب اى عزوجل،والحال كما هي،ال دل فلنها في ت هأر مستمر...
وفالالي تآكالالل إاالالى ي ال التنالالاير كمالالا ه الو ياصالالل دالالين المسالاللمين فالالي كالالل دوائالالرهم

المت اللة،سالالنة وشالاليعة فالالي ال ال ائر األوسالالع ،واتبالالاع هالالذا المالالذهب اإلعتقالالادل او ذاه،
هذه الم رسة او تلك ،هذا الشيخ او غيره...

والمال لل الالالذل ركالالز علالالى التفالالاوت فالالي قال رات عقالالأل البشالالر ،كمالالا ركالالز علالالى

طري الفهم ،ال الشرويات والمناهج المتبعة في استخراج األيكام ويل المشاكل
والتخطي

ليوم غ  ..يه ف إاى رسالم صالأر متكاملالة لع الز العالالم اإلسالالمي عالن
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مواجهة التح يات السياسالية بمالا تحملالف مالن عوامالل اقتصالادية واجتماعيالة ،ومالن ثالم
ً
داللي ا إاى ي بلغ غايالة الخطالأر  ،وهالذا مالا ساليتم التركيالز عليالف فالي
تأزم اوّاعهم
ه الالذا البح الالي ال متواّ الالع ،وام الالا األبع الالاد فلن الالف باإلمك الالان التع الالرف عل الالى مالمحه الالا ول الالو

باإليحا...،

أوالً :بذور االختالف بني املسلمني:
ا ال االلتالف من طبيعة البشر

يقالالالأل محم ال ال ادال الالو زهالالالر « :إن م الالالن الحق الالالائ الثابتالالالة ان الن الالالا

يختلفال الالأن ف الالالي

تفكيالالرهم.و إذا كالالان العلمالالا ،يقولالالأن :إن اإلنسالالان مالالن وق ال نشالالأتف الالالذ ينهالالر
نهالالرات فلسالالفية إاالالى الكالالأن ،فال ب ال ان نقالالأل إن الصالالأر واألليلالالة التالالي تقيرهالالا تلالالك

النهالالرات تختلالالف فالالي النالالا

بالالالتالف مالالا تقالالع عليالالف انهالالارهم ومالالا يثيالالر إع الالادهم.

وكلمالالا لطالالا اإلنسالالان لطالالوات فالالي سالالبيل الم نيالالة والحأالالارات اتسالالع ف الالوات

الخالف يتى تول ت من هذا الخالف المذاهب الفلسالفية واالجتماعيالة واالقتصالادية

المختلفة»(.)9

وق رد اسباب االلتالف إاى:

 – 1غموض الموّأع في ذاتف« :إن الحال لالم يصالبف النالا فالي كالل وجوهالف وال
ً
واييانالا يكالأن االلالتالف
الطأه في كل وجوهف ،دل اصاب كالل إنسالان وجهالف»
بسبب ع م معرفة كل طرف وجهة نهر اآللر.

 -2التالف الرغبات والشهوات واألمزجة« :يقأل اسالبينأزا« :إن الرغبالة هالي التالي

ترينا األشيا ،مليحة ال بصريتنا.

 -3تقليالال السالالابقين :يحصالالل ذلالالك «مالالن غيالالر ان ينهالالر المقلالال ون نهالالر عقليالالة

م رد ...و إنف ينشأ عن التقلي المتعصب ،فلن ق سالية اآلرا ،التالي يقلال ها الشالخص
ت فعف إاى التعصب اها ،وييي كان التعصب الش ي كان االلتالف الش ي .
ً
لصوصا في المناهج السياسالية ،فاللن كقي ًالرا ممالن
 -4الر ياسة ويب السلطان« :
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يرغبالالأن فالالي السالاللطان ينتهالالأن إاالالى آرا ،تتعل ال بالالالحكم ،هالالي منبعثالالة مالالن رغبالالاتهم

الخاصة ،وينال فعأن فالي تأي ال ها يتالى يخيالل إلاليهم انهالم مخلصالأن فالي مالا يال عأن
إليف ،و إن ما يقولونف هو محض الح والصواب»(.)10

لالصة القأل إن االلتالف من طبيعة البشر «...و إن من العبي كالل العبالي ان
ً
يراد صب النا كلهم في قالب واي في كالل شالي ،،وجعلهالم نسالخا مكالرر »

إال ان هالالذا االلالالتالف يجالالب ان يكالالأن« :الالالتالف تنالالأع ال الالالتالف تأالالاد ،والتنالالأع
ً
دائما مص ر إثرا ،ولصأبة ،وهالو آيالة مالن آيالات اى ال الالة علالى عهاليم ق رتالف وبال يع
يكمتالالف :و ِمالالن آيا ِتال ِالف للال ّ
ض والال ِالتال ف ال ِسالالن ِتكم والالالوا ِنكم ِإ ّن
السالالماو ِ
ات واألر ِ
ّ
الات ِللعال ِالال ِمين( سالالأر الالالروم ،آيالالة  .)22وكالالذا االلالالتالف فالالي كالالل
ِفالالي ذ ِلالالك آليال ْ
المخلوقالالات النباتي الة والحيوانيالالة .ثالالم يقالالأل القرّالالاول« :فمالالن النالالا

مالالن يميالالل إاالالى

التش ي  ،ومنهم من يميل إاى التيسير ،مالنهم مالن يسالأل عالن الخيالر ومالنهم مالن يسالأل

عن الشر مخافة ان ي ركف»(.)11

إن االلتالف دين البشر من مستلزمات بقا ،الكالأن و إعمالاره و إال السالكأن ثالم

الفنا .،وعلى البشر عامة والمسلمين قبل غيرهم ان ي ركوا ذلالك ،يقالأل تعالااى :وال
ّ
ّ ّ
ى فيس ّبوا اى ع ًوا ِبغي ِر ِعل ْم كذ ِلك ّي ّنالا ِلك ِالل ا ّم ْالة
ون ا ِ
تسبوا ال ِذين ي عأن ِمن د ِ
عملهم ث ّم ِإاى ر ِّد ِهم ّمر ِجعهم فين ِّبئهم ِبما كانوا يعملأن( سأر األنعام.)108:
ً
ً
واّحا لطبيعة العالقات دين األمم،
تصأرا
إن هاتين اآليتين الكريمتين تشمالن

و إاى ان االلتالف دينهم ثاب ومستمر ولم يحسم امره يتى يالرث اى تعالااى األرض

ومن عليها».

ونحالالن فالالي هالالذا الكالالأن «بمقالال ار فهمنالالا لطبيعالالة الوجالالود نالالتمكن مالالن تحقيالال

االنسال ام فالي كامالالل جوانالب يياتنالالا االجتماعيالة والنفسالية والسياسالالية ،واكقالر مالالن

ذلالالك يمكننالالا ان نتعام الالل دهالال و ،ورايالالة تام الالة مالالع الفهالالم السال ال ي لواقالالع اآلل الالرين
ً
ً
وتصأرا(.)12
وفكرا
وطبائعهم ييا
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ب – آفة االلتالف:

إن هذا الكأن يعمالر بالتال افع والتنالاف

إاالى يال الصالراع ً
اييانالا ولالي

فيالف ليالر

مطل وال شر مطل  ،فكل ما فيف من مسلتزمات اّطراد وجوده ،والشر ينتج عالن
الخطأ في األدا ،او في التحليالل والمالزج والتركيالب ،فاللسالان ادا الخيالر والخطالأ فالي

استعمالف م عا إلي اث شر وكذا السمع والبصالر والفالؤاد .قالال تعالااى :وال تقالف
ً
ّ
ما لالي لالك ب ِالف ِعل نالم إ ّن ّ
ولئالك كالان عنالف مسالؤوال ،وال
السالمع والبصالر والفالؤاد كالل ا ِ
ِ
ِ
ً
ّ
ّ
ً
ض مريالالا ِإنالالك لالالن تخال ِالر ق األرض ولالالن تبلالالغ ال ِجبالالال طالالوال  ،كالالل ذ ِلالالك
تمال ِ ِفالالي األر ِ
كان س ّيئف عن ر ّبالك مكر ً
وهالا( سالأر اإلسالرا .)38 – 36 :،فالالح بالاق والباطالل
ْ ِ
ِ
كذلك ،وال يخرج اي هما اآللالر ً
نهائيالا مالن هالذا الكالأن ،دالل إن سالنة اى تعالااى ان
يت اوال.

ّ
اطالالل ِإ ّن
الفعالالل والسالاليطر بعلالالو ايال هما علالالى اآللالالر  وقالالل جالالا ،الحال و زهال الب ِ
ً
اطل كان زهوقا( سأر اإلسرا.)81 :،
الب ِ
ّ
اط ال ِالل في مغ الالف ف ال ِاللذا ه الالو ز ِاهالالال ن 
وق الالال تعال الااى  :د الالل نق ال ِالذف ِب الالالح ِ عل الالى الب ِ
(سالالأر األنبيالالا ،)18:،و إن كالالان هالالاهر المعنالالى انالالف ذاهالالب ً
نهائيالالا إال انالالف علالالى األرج ال
منأو تحال س ّالنة التال اول:
يتراجع ويتأ ذلك من الفعل «في مغف» ال يقهره وهذا
ْ
 و ِتلالك ّ
األيالام نال ِاواها دالين ّالنالا ِ ( سالأر آل عمالران )140 :ال «النصالر والغلبالة فالي
الوقالالائع الكائنالالة دالالين األمالالم فالالي يرودهالالا ،جالالرت عالالاد اى تع الااى ان يجعلهالالا ديالالنهم
مت اولة ،تار تغلب هذه الطائفة وتار تغلب األلر ى»(.)13
فالمسألة ًإذا تخأع للسنن التي ّ
تسير هذا الكأن .ومن اف ح األلطا:،
 – 1ااهوى المؤدل إاى الكذب:

لق اب ع ادن لل ون في شريف عوامالل ااهال م للم تمالع اإلنسالاني الالذل يخرجالف

من يال العمران إاالى ااهال م يحال ث ذلالك باأللطالا ،المرتكبالة فالي تلقالي الخبالر ومالرد

ذلك إاى:

« التشالاليعات ل ال را ،والمالالذاهب ،فالاللن الالالنف

إذا كانال علالالى يالالال االعت ال ال فالالي
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قبأل الخبر اعطتف يقف من التمحيص والنهالر يتالى تتبالين صال قف مالن كذبالف ،و إذا
لامرها تشيع لرال او نحلة قبل ما يوافقها من األلبار ألول وهلة ،وكان ذلك الميل

والتشيع غطا ،على عين بصيرتها عن االنتقاد والتمحاليص فتقالع فالي قبالأل الكالذب
ونقلف».

«ومالالن األسالالباب المقتأالالية للكالالذب فالالي األلبالالار ً
ايأالالا الثقالالة بالنالالاقلين وتمحالاليص

ذلك يرجع إاى التعي ن والت ري ».

«ومنهالالا الالالذهأل عالالن المقاصال فكقيالالر مالالن النالالاقلين ال يعالالرف القصال بمالالا عالالاين او

سمع وينقل الخبر على ما في هنف وتخمينف فيقع في الكذب».
«ومنهالالا تال ّ
الوهم الص ال ق وهالالو كقيالالر ،و إنمالالا يجالالي ،فالالي األكقالالر مالالن جهالالة الثقالالة

بالناقلين».

«ومنهالالا الجهالالل بتطبيالال األيالالوال علالالى الوقالالائع ألجالالل مالالا يالال اللها مالالن التلبالالي

والتصنع فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الح في نفسف».
« ومنها تقرب النا

في األكقر ألصحاب الت لة والمراتب بالثنا ،والم ح وتحسين

األيوال و إشاعة الذكر بذلك ،فيستفيض اإللبالار دهالا علالى غيالر يقيقتالف فالالنفو
ّ
مولعة بحب الثنا ،والنا متطلعأن إاى ال نيا واسبادها مالن جالاه او ثالرو  ،وليسالوا فالي

األكقر براغبين في الفأائل وال متنافسين في اهلها».
«ومن األسباب المقتأية لف ً
ايأا وهي سابقة على جميع ما تق م :الجهل بطبالائع
األيوال في العمران فلن كل يادث من الحوادث ً
ذاتا كان اوال فعالال البال لالف مالن
ً
طبيعالالة تخصالالف فالالي ذاتالالف وفالالي مالالا يعالالرض لالالف مالالن ايوالالالف ،فالاللذا كالالان السالالامع عارفالالا
بطبائع الحوادث واأليالوال فالي الوجالود ومقتأالياتها اعانالف ذلالك فالي تمحاليص الخبالر

على تمي ز الص ق من الكذب وهذا ابلغ في التمحيص من كل وجف يعرض»(.)14
معا ً
إذا كان تشخيص ادن لل ون جا ً
مانعا لعوامل الفتالك فالي المجتمالع البشالرل

فلن السبب األلير هو الجهل «بطبائع األيوال في العمران» وان لكل يادث او فعل
طبيعة تخصف في ذاتف ساليكأن محالأر البحالي عالن التحال يات السياسالية التالي ّ
ازمال
_______________________________
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المجتمع اإلسالمي عامة ممالا ادى إاالى اّالطراب فالي كالل يلقالات سلساللتف الطأيلالة

ودوائره المت اللة ومنها سو ،العالقة دين اصحاب المذهب.
 -2التح يات السياسية
على طر ي التأزم:

لق بلغ المسلمأن في ريادتهم للكأن اغلب المعمأر في اتجاهاتها األربعة ما ع ا

تلك التي لم تكن ق اكتشف

كما يجب ،وبالتااي فلن الصب المناط كان

فالالي اي ال يهم ادى إاالالى ثالالرا ،القالالى بتبعاتالالف علالالى األجيالالال المتعاقبالالة ،انالالف لالالي

هنالالاه مالالا

يته ال دهم فالمنالالاط التالالي كان ال لالالارج سالاليطرتهم المباشالالر كالالان اهلهالالا غالالارقين

بالجهالالل والصالالراعات ال الليالالة ،ويعيشالالأن فالالي مسالالاية ق ال ال تز ي ال علالالى دولالالة مثالالل

السودان في الوق المعاصر ،كل ما يواهم لغير صالحهم ،فالمسلمأن على األدالواب
ً
كبيرا مالن اراّاليهم والأالباب وسالو ،المنالاإل ،واإلنسالان يفالت
والجلي يقتطع قسما

عن مخرج،فكما هو معلوم إن المخالاطر مال عا إاالى التاليقل والبحالي عالن يل،دينمالا
يسر الحال والغنى المفر يؤدل إاى اإلسراف وبالتااي الترالي واإلهمال.

لقال اجهال مفكالالرو اوروبالالا انفسالالهم إلكتشالالاف الحلالالأل وفال المعطيالالات المتالالوفر

ل يهم ،فوسعوا مساية األرض الصالحة للسكن دبنا ،طواد متع د  ،وفتشوا عالن
طريقالالة السالالتخ ام األراّالالي الزراعيالالة علالالى مواسالالم متع ال د  ،وبنالالوا الس ال ود فالالأمنوا
ً
مرهونالا لسالنوات الجفالاف والمطالر،
استقرار االقتصاد الذل بقي في المشرق اإلسالمي
مع ما يترتب على ذلك من ت مير لالقتصاد المعتم على الزراعالة وترديالة المواشالي .ثالم
التف ال األوروديالالأن إاالالى الصالالناعة ب ال ً،ا مالالن تحسالالين غالالزل النسالاليج الالالذل اصالالب يش ال
ً
يكرا على الشرق ،الذل
المستهلك إاى الصناعة األورودية ب ال من تلك التي كان

تحأل إاى منتج ومص ر للماد الخام من القطن والحرير ،وبع فتر تحأل المزارعأن
إاالى الع الالز بسالبب تلالالك النهأالة األوروديالالة التالالي كالاتن شالالمولية فالي كالالل مرتكالالزات

المجتمالالع ،لقالال اجهالال علمالالا هم العقالالل فالالي تطالالأير المؤسسالالات السياسالالية واألنهمالالة
االقتصالالادية والتقال م فالالي مأالالمار الطالالب لمعالجالالة مرّالالى الطالالاعأن الالالذل بقالالي سال ًالببا
__________________________________
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ً
اساسيا في الحؤول دون تزاي عال د السالكان إذا لالم يالؤد إاالى تناقصالف ،فعلالى سالبيل

المثال« :فلن القاهر ق تعرّ النتشار الطاعأن ثماني مرات على األقل في القرن
السابع عشر،ولم

مرات الر ى في القرن الثامن عشر» وهذا مالا ادى «إاالى هالاله

مالالا يتالالراوح دالالين ثلالالي ونصالالف سالالكان الم ينالالة ،واغلالالب الهالالن انالالف مالالع تكالالرار هالالذه

الكوارث لم تكن تتاح للسكان الفرصة لإلفاقة من ه مة من ه مات الطاعأن
قبل ان تأتيهم ااه مة التالية» .ويذكر ان هالذا المالرض «اصالاب م ينالة يلالب لمال

مرات في الفتر ما دين 1762 – 1760 – 1719م كما اصاب دمش اربع مالرات فالي

الفت الالر م الالا د الالين 1732 – 1731 – 1692 – 1691م كم الالا ان الزراع الالة تراجعال ال نتي الالة
للحكم اإلقطاعي وما نتج عنف من فوّى امنية ادت ااالى ه الر الر يالف إّالافة إاالى

الأالالرائب والعش الر ،كالالأن ال ولالالة هالالي مالالالك األراّالالي ،والوّالالع الصالالحي فلنالالف علالالى
سبيل المثال كان في عام  1720دين كل ثالثة واي فق عينف ،ودين كالل عشالر

واي

مصاب بالالعمى الكامالل فالي مصالر وان معال ل الوفيالات كالان تعال ب ال 26/2

فالالي األ لالالف و دالالين سالالكان فلسالالطين المسالاللمين بالال  28فالالي األ لالالف دينمالالا كانال هالالذه

النسبة في إنكلترا ال تت اوز  12 .3في األ لالف ومتوسال األعمالار فالي الثالثينيالات فالي
القرن العشرين للذكأر في مصالر  31سالنة ،وهالذا المعال ل كالان نفسالف فالي إنكلتالرا
دالين كالل اربالع مالن

في اوالر القرن الثالي عشالر وانالف «ييالي نجال  :ان وايال ا فقال
الفلسطيني ن المسلمين ،وواي ً ا فق من دين كل ثالثة مصري ن كان يصل إاالى
سن العشرين من العمر ،دينمالا كالان يصالل إاالى هالذه السالن ثال ثالة اشالخاص مالن دالين
كل اربعة اوالد في إنكلترا»(.)15

هكذا بالتصار يمكن قالرا ،التحالأل الالذل يصالل فالي اوروبالا بال ً،ا ممالا ذكالر
مال ً
الرورا باكتشالالاف الطاقالالة ومالال سالالكك الح ي ال وتطالالأير وسالالائل النقالالل وتحسالالين

الزراعة وته ين البذور ثم الثأر الصناعية وصوال إاى كل التق م الذل ايالر وه فالي

م الالال التكنولوجيالالا واالتصالالاالت دون إغفالالال دورهالالم فالالي القأالالا ،علالالى األمالالراض
_______________________________
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المع ية مثل دا ،الكلالب والسالل والمالر يالا والجال رل إاالى آلالر مكتشالفاتهم فالي عالالم

الطب والجراية و ر ع األعأا .،دينما كان األمر في المقلب اآللر ي ور يأل قأالية
ً
واي ال ثاني اها من هو السلطان؟ من هو اآلمر األول؟ والمتنافسأن يتساقطأن قالتال
او س ًنا او ً
نفيا وهم يناّلأن من اجل االستحواذ على را الساللطة و إذا مالا يالاولوا
التفكير في األسباب التي ادت إاى سو ،األيوال ردوا ذلك إاالى الساللطان والحالاكم

األول ،واالالي األمر ،هكالالذا بكالالل بسالالاطة ،اهالالذا كالالانوا يستشالاله ون دينمالالا اسالالتطعم
ً
غيرهم من الفالسفة األوروديال ن لالذ االستشالهاد بحثالا عالن اكتشالاف نهر يالة علميالة
ً
تشالالبع جائعالالا وتلبالالي ياجالالة وتؤس ال لنهالالام سياسالالي واجتمالالاعي يخرجشالالعأدهم مالالن
ّالالي المسالالاية التالالي كالالانوا يعيشالالأن فيهالالا إاالالى ارض اى الواسالالعة ،مسالالتردين زمالالام
المبادر  ،وموجات التق م والتطأر عن هم إنما تبعي من دالل مراكز األبحاث التالي

ترعاها ال ولة والشركات المنت ة واصحاب الت ار ورؤو

األموال.

هذه مال م نشو ،يالة التأزم فالي عالمنالا اإلسالالمي الالذل مأال عليالف سالنة البنالا،

وااه م التي اب ع في تصأيرها ادن لل ون في كتابف المق مة.
لير ال ين التونسي العالم الذل لسر المسلمأن نصائحف:

لعالالل الزمالالان لالالم يخالالل مالالن مصالالل ثاقالالب النهالالر إال ان ادالالن لل ال ون وليالالر ال ال ين
ّ
التونسالالي قالالل مثيلهمالالا فالالي التالالاريخ .ولق ال لسالالر العالالالم اإلسالالالمي فرصالالة اإلفالالاد مالالن
مق مالالة ادالالن لل ال ون ّ
فحولالالوه إاالالى م الالرد كتالالاب مالالن جملالالة التالالراث األدد ال  ،ويومهالالا
ً
كالالان األمالالر مقبالالوال إاالالى يال مالالا ،لكالالن إدار ههالالرهم لمالالا كتبالالف ليالالر الال ين التونسالالي
1889 – 1819م كان ّربة مميتة ،إنف بال ون مبالغالة ش ّالخص المشالكلة ب ً
الاكرا فالي
وق

كان باإلمكان ت اركها فص ّ ر كتابف دباعثين:

«اي ال هما إغالالرا ،ذول الغيالالر والحالالزم ،مالالن رجالالال السياسالالة والعلالالم ،بالتمالالا

مالالا

يمكنهم من الوسائل الموصلة إاى يسن يال األمة اإلسالالمية،وتنمية اسالباب تمال نها
بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان ،وتمهي طرق الثرو من الزراعة والت ار  ،وتالرويج
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سائر الصناعات ،ونفي اسباب البطالة .واسا

جميع ذلك يسن األمار المتول منف

األمالالن ،المتول ال منالالف األمالالل ،المتول ال منالالف إتقالالان العمالالل المشالالاه فالالي الممالالالك األورباو يالالة

بالعيان ،ولي

بع ه ديان».

« ثانيهما تحذير ذول الغفالت من عوام المسلمين عن تماديهم في اإلعالراض عمالا

يحم من سير الغير ،الموافقة لشرعنا ،بم رد ما انتق في عقواهم من ان جميع ما
عليف غير المسلم من السير والتراتيالب ينبغالي ان يه ر...يتالى انهالم يشال ّ دون اإلنكالار
ً
على من يستحسن شيئا منها».
وا ستغرب كيالف ان الساللف الصالال الالذ علالم المنطال وتالرجم كتالب اإلغر يال

القال امى «لمالالا راوه مالالن اآل الت النافعالالة،يتى قالالال الغزااالالي :مالالن ال معرفالالة لالالف بالالالمنط ال
يوثال بعلمالالف» .ثالالم يتسالالا،ل «فالالأل مالالانع لنالالا اليالالوم مالالن الالالذ بعالالض المعالالارف التالالي نالالر ى
انفسنا محتاجين إليها غاية االيتياج في دفع المكائ وجلب الفوائ ؟».

ويتسا،ل عالن يالال هالؤال« ،المنكالرين لمالا يستحسالن مالن اعمالال الفالرنج ،نجال هم

يمتنعأن عن م اراتهم في ما ينفع من التنهيمات ونتائجها ،وال يمتنعأن منهالا فالي مالا

يأالالرهم ،وذلالالك إمالالا نالالراهم يتنافسالالأن فالالي المل الب

واثالالاث المسالالاكن ونحوهالالا ،مالالن

الأالالروريات ،وكالالذا األسالاللحة وسالالائر اللالالوازم الحرديالالة ،والحالالال ان جميالالع ذلالالك مالالن
اعمالالال االفالالرنج .وبع ال ان دال ّالين ع ال م انتفالالاع صال ّالناع الالالبالد مالالن تصالالنيع الخامالالات التالالي
تنت ه الالا ارّ الالهم د الالل يبيعونه الالا لإلفرنج الالي ب الالثمن يس الالير ،ث الالم يش الالترونها بعال ال تص الالنيعها

بأّالالعاف مأالالاعفة «فلالالي

لنالالا اآلن مالالن نتالالائج ارّالالنا إال قيمالالة مواردهالالا المجالالرد »

وهكذا فلن قيمة االستيراد تزي قيمة ال لل «فحينئذ يتوقالع الخالراب ال محالالة» ثالم

يشالالير إاالالى الخلالالل السياسالالي «فالاللن ايتيالالاج المملكالالة لغيرهالالا مالالانع السالالتقال اها مالالوهن

لقوتها».

وينقل عن ايال األورديال ن فالي السياسالية الحرديالة قولالف «إن الممالالك التالي ال تنسالج

علالالى منالالوال م اوريهالالا فيمالالا يسالالتح ثونف مالالن اآل الت الحرديالالة والتراتيالالب العسالالكرية
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يوشك ان تكأن غنيمة اهم ،ولو بع يين»(.)16

وينقل عن بعض اعيان اوروبالة مالا معنالاه« :ان التمال ن األوربالاول تال ف ساليلف فالي

األرض ،فالالال يعارّالالف شالالي ،إال استأصالاللتف قالالو تيالالاره المتتالالابع ،فيخشالالى علالالى الممالالالك
المجالالاور ألوروبالالة مالالن ذلالالك التيالالار ،إال إذا يالالذوا يالالذوه وجالالروا م الالراه فالالي التنهيمالالات

ال نيأية،فيمكن نجاتف من الغرق».
ً ّ
فرا قل فيف ادن لل ون مع معالجتف للواقع الذل عاصره ،وركز على
لق ق م ِس
وجوب المشاور واإلفاد من ادمغة المفكرين الالذين يعالأن ً
تمامالا األيالوال ويعرفالأن

السنن ،فاالس الالتب اد ولس الالار لب الالر األم الالم األل الالر ى و إقص الالا ،دور العلم الالا ،المحليال ال ن
إّافة إاى الهلم كل ذلك يؤدل إاى الخراب ويشاله بمالا آلال إليالف «ممالالك البالاب،
كبير ال يانة النصرانية ،المتناعالف مالن االقتال ا ،بالتراتيالب السياسالية المعتبالر فالي بقيالة

الممالك األوروباو يالة،دليل واّال علالى مالا ذكرنالاه» ويعالود ليتحال ث عالن تلالك الال ول

«و إنما بلغالوا تلالك الغايات،والتقال م فالي األرض بعلالم الز راعالة والت الار  .ومالاله ذلالك
كل الالف األم الالن والع ل،الل الالذان ص الالارا طبيع الالة ف الالي بل الال انهم» ث الالم ذه الالب إا الالى يال ال يي

الرسأل(ص) عن العال ل الالذل بالف صالالح الساللطان ،وقالو الخالاص والعالام ،وبالف امالن

الرعية وغيرهم» .واقتب من كتاب نصالائ الملالوه «إن واالي األمالر يحتالاج إاالى الالف
ً
لصلة ،وكلها م موعة من لصلتين إذاعمل دهما كان عادال وهما :عمران البالد

وامن العباد»(.)17

ويقتالالب صالالأر مالالن تالالاريخ إنكلتالالرا التالالي عرفال ايسالالن ايامهالالا فالالي عهال يكالالم
الملك جأرج الثالي الذل كالان م ً
نونالا« ،ومالا ذاه إال بمشالاركة اهالل الحالل والعقال
ومسؤولية الأ را ،اهم»(.)18

إن لير ال ين التونسي الذل استشف المستقبل من لال ل رؤية بعي

استطاع ان

قر ب ال تواصالالل األبالال ان واألذهالالان ،لالالم نتوقالالف نتصالالأر ال ال نيا بصالالأر بلالال

متحالال

يتخيل واقع العالم اليوم «ثم إذا اعتبرنا ما ي ث في هذه األزمان ،من الوسائ التي
تسكنها امم متع د  ،ياجة بعأهم لبعض متأك »(.)19
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ً
وكأنالالف راى العولمالالة بصالالأرتها الحاليالالة اليالالوم إال انالالف بالال ال مالالن تشالالخيص المالالرض،

واالنكبالالاب علالالى دراسالالة اسالالباب األزمالالة التالالي ادت إاالالى ّالالعف العالالالم اإلسالالالمي مالالن
لالالالالال ل دراسال الالة الجالالالالذور الفكر يالالالالة التالالالالي ايالال ال ث العقالالالالم والجالال ال ب فالالالالي فكالالالالر

المسلمين،انص الالرف ال ول الالة العثماني الالة إا الالى اس الالتيراد الح الالل بتقليال ال ف الالي اله الالاهر دون
ً
المأمأن لما كان معموال بف في اوروبا.
إن مشالالكلة المسالاللمين ب ال ات بال ً
الاكرا .ألكقالالر مالالن سالالبب وسالالبب ،اهمهالالا كمالالأن
عوامل ّعف اعتأرتها ولم تكن هاهر للعيان في ب ايتها ،لاصة وان جي

الفت

كان اغلبف من األعراب الذين ع الزوا عالن تبليالغ اإلسالالم كمالا هالو فالي نقاوتالف،ومع
ً
ً
ولليطا من من
األيام كبرت الهواهر الشاذ لتتول «دوال ذات نعرات قبلية وعرقية

توجهات اسالمية» ثم تتأاعف األزمة «والمرض في جس األمة» فتمثل «في ذيأع

المذهبيات الشعأدية والعنصرية القومية».
واسالالتمر الوّالالع دالالين مال ّ وجالز ر إاالالى ان تبينال ال ولالالة العثمانيالالة ان العالالالم األورو دال
ً
اصب اكقر تفوقا وان نهامهالا امالام تحال يات ج يالة لالذلك لجالأت «بقالو وعالزم منالذ
القرن الثامن عشر الميالدل وعلى ي السلطان سليم الثالي بتقلي األجنبالي األورو دال
واعتبرت ذلك التقلي سبيلها الويي إاى القو و إعاد البنا.»،

و«ب ال ات دور الفالالرال والأالالياع فالالي ريالالى التقلي ال األجنبالالي سال ً
العيا إاالالى نقالالل المعرفالالة

والخبر والعلوم الفنيالة والتقنيالة واألجنبيالة ،وقامال ال ولالة دبنالا ،اول م رسالة للهن سالة
والعلوم واول م رسة عسكرية ي يثة لت ريب وتكأين قوات على الالنم األور دال

«وبلغ من زلم التصميم على ذلك ان ايرق ثكنات لالنكشارية بمن فيها بسبب
معارّتهم الش ي

للنم األورد .

وانف بالرغم مالن كالل البعثالات ال راسالية إاالى اوروبالة «عالاد التركالي المثقالف ثقافالة
ً
غردي الالة ليأ الاليف منطلق الالا ج ي الال ً ا ف الالي التقلي الال وه الالو ّ الالرور اإلص الالاليات السياس الالية
واالجتماعية على النم

األورود «التي توج في النصف األلير من القالرن التاسالع

عشالالر المالاليالدل لمالالا عالالرف ب سالالتأر مال ي باشالالا «ومالالن المعلالالوم كحقيقالالة مالن يقالالائ
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التالالاريخ ان تلالالك الخطالالة فالالي التقلي ال وذلالالك األسالاللوب فالالي المحاكالالا لالالم يفلحالالا فالالي
تحقي القالو ومواجهالة التحال ل ونقالل المعرفالة واسالتنباتها فالي كيالان األمالة إذ اسالتمر

تقهقر القو العثمانية امام اوروبا واستمر نمو القو األورودية».

والحقيقالالة الثابتالالة ان ال ولالالة التركيالالة ومثلهالالا بقيالالة الال ول اإلسالالالمية« .لالالم تتحسالالن

ايوااها دل استمرت في الت هأر رغالم انهالا مالرت بكالل مرايالل التقليال األجنبالي» فالي

مختلالالف الميالالادين العلميالالة والعسالالكرية واإلدار «وتبنالالى المفالالاهيم اللبراليالالة ،وترجمالالة

الثقافالالة الغرديالالة ،و إدلالالال التغي الالرات السياسالالية وال سالالتأرية ،وتبنالالى مفهالالو م الوطنيالالة

والقومية،واأللالالذ بمفهالالوم العلمانيالالة والالدينيالالة ،وتبنالالي القالالوانين واألنهمالالة األوروديالالة،
وتطأير مؤسسة ال ولة للسيطر على المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والماليالة» إال

ان « كل ما انت ف هذا التقلي والمحاكا هو مزي من ّالعف تركيالة وانحطاطهالا،
وانته إاى الوقأع في القبأة الكاملة للنفوذ الغرد ».
ً
إن مالا تلخصالف ريلالة ال ولالالة العثمانيالة بحثالا عالن الخالالالص ياكتالف منالاط عرديالالة
الالر ى بال ً،ا مالن الت ر بالالة العرديالة المصالرية علالالى يال محمال علالي باشالالا فالي مصالر منالالذ
مطلع القرن الثامن عشر الميالدل ،اللهم إال ما وفرتالف الال ول األوروديالة يينهالا مالن قالو

عسالالكرية آل ال إاالالى األفالالأل بع ال ان فعل ال فعلتهالالا فالالي إنهالالاه قالالو ال ولالالة العثمانيالالة

المريأة ،تجلى ذلك بحملتين عسكريتين األواى بقياد طومسن باشا إاالى الجز يالر
العردية والثانية بقيالاد إبالراهيم باشالا (وكالهمالا ّ
متبنالى لمحمال علالي الالذل لالم ين الب
ً
ً
اوالدا) ييي وصل م تاز بالد الشام وصالوال إاالى اّالنف،والج ير بالالذكر ان هالذه
الحملة اسس للمشاكل الطائفيالة فالي لبنالان التالي مالا زالال مفاعلهالا تتال اعي يتالى

يومنا هذا.

« ويتى اليوم وكل مالا تال هالا مالن تجالارب فالي الالبالد العرديالة واإلسالالمية فالي آساليا
و إفريقيا ،لمالا وجال نا فيهالا ج يال ً ا يأالاف إاالى الت ر بالة التركيالة وآثارهالا الوليمالة.وما
ً
مريأالا
يزال العالم اإلسالمي على م ّالر هالذه القالرون الالال مالع تجر بالة األجنبالي الال ليل الالال
ً
ممزقا مت ً
هأرا فالي صالأرتف العامالة ،ومالا تالزال ااهالو الحأالارية دينالف و دالين بالالد الغالرب
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ً
ً
واتساعا لغير مصلحتف»(.)20
المتق مة تزداد عمقا

هذه تجارب سابقة مع مسميات دلل عليها في عصرنا الح يي :ال يمقراطية

وآلتهالالا ،االنتخابالالات النياديالالة كعامالالل إصالالالح ،بع ال ما انكفالالأت تجر بالالة االشالالتراكية
ً
والتق مية مع ما تركتف من مآ وويالت ،وهذا ما سيتم بحثف اليقا.
رحلة شتات األمة
إن الجسالالم الالالذل يأالالعف مالالن داللالالف تتأالالا،ل عنال ه قالالو المناعالالة ،ومهمالالا كالالان
ً
ّخما واعم تف ّعيفة فمآلف السقو وهالذا يحال ث بعشالوائية ودون انتهالام،
البنا،
ولعل الحرب العالمية األواى كان نهاية تآكل جسم األمة فالي مالا سالب مالن العقالود
ً
ومحاوالت التخب بحثا عن ترياق يح من انتشار المرض من األطراف يتى القلب.
وفالالي لحهالالة مالالن الأالالعف ادره السالاللطان عب ال العزيز مقولالالة المفكالالر السياسالالي

اإليط الااي نيقالالوال ميكالالافيلي إاالالى االسالالتعانة بال ال ول األلالالر ى لل ال فاع عالالن ال ولالالة هالالو
السبيل لت لل هذه ال ولة بشؤونها ،وبع ما لرج من يرب القرن ادره ان تحالالف

دول م الالع دولت الالف «ل الالم تك الالن نتي ت الالف إال إّ الالعافها بالتال ال لل ف الالي ش الالؤونها ال اللي الالة

ومسالالاع

الطوائالالف المسالاليحية الخاّالالعة اهالالا علالالى االنشالالقاق عنهالالا وبالالي روح الفالالتن

والفسالالاد فالالي ممالكهالالا تح ال غطالالا ،الحر يالالة ونشالالر العلالالوم «عن ال ها فكالالر بحالالل عالالن
طر يال التحالالالف مالالع روسيامباشالالر وّالالم األ قالالاليم المسالاليحية إليهالالا مالالع إبقالالا ،الواليالالات

التي يغلب فيها العنصر اإلسالمي لل ولة العلية العثمانية .عن ها يمكن ان يحال مالن

لسائره فلم « يرق ذلك اهم فالي اعالين الال ول األوروديالة التالي اهالا مصالال فالي الشالرق
ً
ولصوصالالالا إنكلتالالالرا فألالالالذ عمال هالالالم وسالالالفرا هم الهالالالاهرون والسالالالريأن يلقالالالأن
الوساو

في عقأل السذج من اهل اآلسالتانة وينسالبأن للساللطان التبالذير واإلسالراف

وع ال م األهليالالة إلدار مهالالام الملالالك...ومالالا زالالالوا يوسوسالالأن ويلقالالأن بالالذور الفسالالاد يتالالى

اقنعوا الالأ را ،دوجالوب عزلالف وان إقالتالف مالن األعمالال الواجبالة النتهالام ال ولالة وساليرها
علالالى المحالالأر المسالالتقيم «وال ق ال هالالذه المسالالائل ً
اذنالالا صالالاغية ل ال ى بعالالض المشالالايخ و إذا
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بفتوى يص رها شيخ اإلسالم يسن لير اى افن ل هذا نصها« :إذا كان ي الذل
هالالو اميالالر المالالؤمنين مختالالل الشالالعأر ولالالي

لالالف إلمالالام فالالي األمالالأر السياسالالية ومالالا بالالرح ينف ال

األموال المير يالة فالي مصالارفف النفسالانية فالي درجالة ال طاقالة للملالك والملالة علالى تحملهالا
وق الل باألمأر ال ينية وال نيأية ّ
وشوشالها وّالرب الملالك والملالة وكالان بقالا ه مأ ًالرا
دها فهل يص للعف؟
الجواب يص

كتبف الفقير يسن لير اى عفى عنف(.)21

وفي يوم االثنين  6جمالادى األول 1293ه ال الموافال  29مالايو  1876للالع الساللطان

عب العزيز وتم البيعة للسلطان مراد الخام

.

لعالالل رسالالالة السالاللطان المخل الالأع عبالال العزيز إاالالى اد الالن شالالقيقف السالاللطان الج يال ال ،

تكشف نزاهة األمر والحالة الع يبة الغريبة التي وصالل إليهالا األمالأر« :بعال اتكالااي
على اى تعااى وجه اتكااي عليك فأهنئالك بجلوسالك علالى تخال الساللطنة وادالين
لك ما د من األسف على اني لالم اقال ر علالى ان الال م األمالة يسالب مرادهالا فأومالل

انك ان تبلغ هذا األرب وانك ال تنسى اني تشبث بالوسائل الفعالة لصيانة المملكالة

ويفل شرفها واوصاليك بالأن تتالذكر ان مالن صاليرني إاالى هالذه الحالالة هالم العسالكر
ً
الذين سلحتهم انالا ديال ل وييالي كالان مالن دادال دائمالا الرفال بالالمهلومين وشالملهم

بالمعروف الذل تقتأيف اإلنسانية ارغب إليك ان تنقذني من العنا ،الالذل صالرت إليالف
ً
وتعين اي يمال اكقر مال،مة اي واهنئك بأن الملك انتقالل إاالى ذر يالة الالي عب المجيال
لان.

اإلمأا :،عب العزيز.
ً
هكالالذا مالالات عبال العزيز متهمالالا بالالالجنأن والتبالالذير وعنال ما اكتشالالف للفالالف اللعبالالة
ً
وياول إصالح ال ولة تم اتهامف ايأا من الجهة نفسها بأنف مأطرب األعصاب وتم

للعف بفتوى ج ي وتسليم ال ولة للسلطان عب الحمي لان الثاني بع مالرور شالهر
ً
ً
فق على تسلم السلطان مراد وكان الفتوى «إذ جن إمام المسلمين جنونا مطبقا
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ففات المقصود من اإلمامة فهل يص للع اإلمامة من عه تف؟
الجواب

يص واى اعلم كتبف الفقير يسين لير اى عفي عنف»(.)22
وبالالفتوى جالا ،الساللطان عب الحميال ثالم بالالفتوى نفسالها ت ّالم للعالف ،لكالن الفقيالالر

هالالذه المالالر فقيالالر آلالالر «اجتمالالع المجل ال

ً
اجتماعالالا سال ً
الريا وللالالع عب الحمي ال
العمالالومي

بموجب فتوى شاليخ اإلسالالم هالذا نصالها« :إن اعتالاد يال الالذل هالو إمالام المساللمين ان

يرفالالع مالالن الكتالالب الشالالرعية بعالالض المسالالائل المهمالالة الشالالرعية وان يمنالالع بعالالض هالالذه

الكتب ويمزق بعأها ويحرق بعأها وان يبذر ويسرف في دي المال ويتصرف فيف
بغير مسأل شرعي وان يقتالل الرعيالة ويحبسالهم وينفاليهم ويغ ّالر دهم بغيالر سالبب شالرعي
وسائر انواع المهالم ثم ادعى انالف تالاب وعاهال اى ويلالف انالف يصالل يالالف ثالم ينالي

واي ث فتنة عهيمة جعل امأر المسلمين كلها مختلفة واصر على المقاتلة وتمكن
منعة المساللمين مالن إزالالة تغلالب يال المالذكأر ووردت البالار متواليالة مالن جوانالب بالالد
ً
مخلوعا واصب بقا ه محق الأرر و والف محتمل الصالح.
المسلمين انهم يعتبرونف
فهالالل يجالالب ايال األمالالرين للعالالف او تكليفالالف بالتنالالا ل عالالن اإلمامالالة والسالاللطنة علالالى

يسب ما يختاره اهل الحل والعق واولو األمر من هذين الوجهين؟

الجواب :يجب .كتبف الفقير السي محم ّيا ،ال ين عفى عنف(.)23
توّي :

إن ما تم اقتباسف لالم يكالن المقصال منالف إعالاد النهالر فالي اسالباب سالقو ال ولالة
ً
العثمانيالالة وايوااهالالا ،و إن كالالان ذل الالك مالال لال لفهالالم الحالالال ال الالذل آلالال إليالالف األم الالة
اإلسالالالمية بعال الحالالرب العالميالالة األواالالى ونشالالو ،الكيانالالات الج يال  ،إنمالالا ااهال ف ممالالا
ذكر استعاد صالأر المفكالر المساللم او المفتالي المساللم «شاليخ اإلسالالم» اوفالي ايسالن
األيوال منهج التفكير والتحليل والتخطي

ل ى القيمين على شؤون البالد والعبالاد.

ثم إن األلطر من ذلك هو استمرار يالة السذاجة وطببة القلب وع م قالرا ،الماّالي

لالتعار والحاّر ل راسة النتائج والمستقبل لبنا ،غ اجمل وافأل.
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يف خدمة احملتل:
لق ال كان ال الت ر بالالة األواالالى فالالي مصالالر الكنانالالة ييالالي تخيالالل المعارّالالأن لل ولالالة
العثمانية ان ً
منبرا لأليرار ق انتصب ،والذوا يت معأن من كل اقطار ال ولة العلية
فالالي مصالالر ييالالي اعطالالوا ير يالالة الكتابالالة والتالالأليف و لالالي لبعالالي نهأالالة علميالالة ،وال
ً
إلصالح النهم االجتماعية ،وال للتفتي فالي مركالز ابحالاث إليجالاد عقالار ينقالذ طفالال
يته ده الموت بسبب األمراض او األوبئة ،دل لتصأيب وتس ي السهام ّ السلطان

العثماني ،فكان المجالت والجرائ والروايات التي تتح ث عن االسالتب اد والهلالم

والفسالالاد فالالي اآلسالالتانة.وكان ممالالن هالالب كالالي يحهالالى بفرص الة التعبيالالر عالالن آرائهالالم
السياسية السي محال رشالي رّالا الالذل فشالل بعالض اصال قائف فالي طالرابل

الشالام

دلقناعف كي يبقى يكتب في كل ما يري دون الته م علالى الساللطنة،ومن علالى
شاطئ البحر في القلمأن تمكن من ااهالرب علالى مالتن ايال القالوارب.وفي مصالر لالم

ين معالف اإلصالاليي محمال عبال ه وثنيالف عالن مهاجمالة ال ولالة العثمانيالة وصالرفف إاالى
التردية والتعلاليم مقال ًما لالف عصالار لبراتالف ،وهالو الالذل كالان قال انالتفض مالع عرادال
باشالالا ّ ال اإلنكليز إال ان السالالي محم ال رشالالي رّالالا اصالالر علالالى محاربالالة السالاللطان

عب الحمي الثاني ويك ومتالف ونهامالف عبالر م لالة المنالار التالي توقفال بعال مماتالف عالام

1935م.

إن مسير محم رشي رّا تلخص ريلة كل من سبقف او للفف إاى يومنا هذا.

ومالالا إن وّالالع الحالالرب العالميالالة األواالالى اوزارهالالا وتقاسالالم المنتصالالرون تركالالة ال ولالالة

العثمانية ووّعوا فلسالطين والعالراق تحال االنتال اب البريطالاني عنال ها ادره محمال

رشي رّا ان منت ى األيرار ق اغل وكم األفواه واكقالر مالن ذلالك عنال ما القالى
جنود فرنسيأن القبض عليف بسبب ييازتالف لالبعض صالفحات مالن تفسالير المنالار آليالات

القرآن العهيم.

لقال بقالالي محمال رشالي رّالا ً
ييالالا وهالالو يالر ى فلسالالطين تساللم للحركالالة الصالالهيونية
على طري بنا ،دولتها ،عن ها ادره انف وقع في الفخ ً
تماما كمالا ادره ذلالك األميالر
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فيصل دن الشريف يسين الذل قالاد الثالأر العرديالة الكبالر ى التالي كالان مهن سالها
الفعلالالي الأالالاب اإلنكليالالزل لالالأرن  ،و إن كالالان األميالالر فيصالالل عالالرف ذلالالك ً
يقين الا

عن ما يأر مؤتمر الصل في سان ريمالو  1919ماليالدل ،إال ان موقعالة ميساللأن علالى
مشارف دمش ييي استشه يوسف العهمة كان اها اليقين الذل توقعف من قبل.
إن مالالذكرات لالالأ رن سال ل سال ً
الفرا فالالي تصالالأير يالالالة العالالرب وسالالذاجتهم يقالالأل

«فمنذ ان وطأت ق مال ارض العرب وانا ير في االلتيار ،ال اتلقى األوامر من ايال »

سنة ونصف امأاها مع الحركة العردية لمع ل  1500كلم

وتح ث عن متاعبف لم
شال ً
الهريا يقطعهالالا علالالى مالالتن الجمالالل عال ا عالالن السالالفر بالطالالائرات او السالالفن او السالاليارات
المصالالفحة «وكنال لالالال ل هالالذه المال قال جريال مال ً
الرارا وقاسالالي الكقيالالر مالالن األ لالالم
والجأع والبرد والقذار .

ً
شيئا ً
نهرا لع م اكتراثالي بمالا هالو جسال ل و إنمالا
وهذه المتاعب ما كان لتعني

ه ناه الخ اع المره الالذل اّالطررت ان ايمالل نفسالي و ره وهالو ادعالا ،قيالاد ثالأر
وطنية لعنصر آلر بع ان لبس اهالا ً
لباسالا ال عهال االي بمثلالف مالن قبالل ،وتساللح بلغالة

اجنبية يصعب علي التبشير دها ،مع اليقين التام بأن (الوعود) التي اطلقهالا للعالرب لالن

تكأن اها اية قيمة عملية فيما بع إال بمق ار ما سيههر العرب انفسهم من قو »(.)24

لق كان هذا الأاب  .يجلب اكيا الذهب (الف لير ذهبية)( )25في كالل
ً
مواكبالالا ذلالالك دبالالذر
كالالي وينقلهالالا علالالى الجمالالال كالالي يأزعهالالا علالالى قبائالالل العالالرب
مبادئ القومية .يقأل« :ولكن لم يكن اي الح ان ّ
اجر العرب إاى معركة ييا او

موت ،في غفلة منهم ،وادعهم يجرون ورا ،شب ي »(.)26

وغريب ان يكأن هذا الشاب ق ود بمعلومات عالن طبالاع الشالرقي ن فالي يالين

ان كقيرين منا لم يتعرفوا عليها يتى اليوم.

يقأل« :ومن عالاد الشالرقي ن ان يثقالوا باألشالخاص اكقالر مالن المعاهال ات .وعلالى

هالالذا األسالالا  ،طلالالب العالالرب منالالي بصالالفتي وكيالالل يالالر ان اّالالمن وعالالود الحكومالالة

البريطانية»(.)27
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إذا كالالان مغتصالالبو فلسالالطين لالالم يغيالالروا لططهالالم العسالالكرية وق ال سالالئل و يالالر

الال ال فاع الص الالهيوني ع الالن الس الالبب ال الالذل جعله الالم يطبق الالأن لط الالتهم ب الالايتال ل س الالينا،

والوصأل إاى القنا 1956م فالي ه الومهم فالي صالباح الخالام

فأجاب باطمنئان« :إن العرب ال يقراون و إذا قراوا ال يفهمأن».

مالن يز يالران 1967م

إذا كان ال هالالذه قناعالالاتهم فلمالالاذا ال تكالالأن الترتيبالالات التالالي طبق ال منالالذ القالالرن

التاسالالع عشالالر يتالالى اليالالوم هالالي نفسالالها ،وان لالالأرن

مالالا زال يههالالر دوجالالوه ج يالال ،

والشرقيأن يص قأن وعود األشخاص اكقر من المعاه ات المكتأبة.
ً
إن قرا ،متأنية لما اصب بعأف معروفا بالتأكي تسهل على البايالي فهالم كالل

األزمات في المنطقة العردية لاصة والعالم اإلسالمي عامة وفي مق مها تالأزم الحالوار
ونشو ،العنف دين اصحاب المذاهب اإلسالمية التي سبق بصراع اصحاب األديالان

مالالن قبالالل.إن لالالأ رن

نفسالالف كالالان يشالالكو مالالن عال م تمكنالالف ،كما يجالالب،من إثالالار

المسيحي ن ّ جيالرانهم المساللمين أل نهالم كالانوا ال يشالكأن مالنهم وال يقبلالأن الغال ر
دهم.

فعلى سالبيل التلمالي نقتالب

صالأر اوردهالا األميالر شالكيب ارسالالن ،لقال صال رها

بقولف بأن كقيالرين مالن المساللمين رفأالوا ليانالة بنالي قالومهم ولالم يسالت يبوا للمحتالل

«ولم تنقض عليهم السما ،من فوقهم وال لسف دهم األرض من تحتهم» إال انالف مالع
األسف الش ي هناه مالن لبالى نال ا ،الخيانالة «كالانوا يعرّالأن علاليهم لال متهم فالي
مقاومة إلوانهم ويقومأن دها بكل نشا ومناصحة ،ويبال ون كالل امانالة اهالم فالي

اثنا ،تلك الخيانة.

ولوال هذا التبر ع بالخيانة،والتسر ع إاى مهاهر األجنبي على ادن الملالة،لما استأسال

األجنبي وصار يتحكم في المسلمين هذا التحكم الفاي

الموت ألجل الموت».

...دل قام يحملهم على

إن األميالالر شالالكيب ارسالالالن سالالطر اروع يالالوار فالالي مخاطبالالة الالالذين يلبالالأن رغبالالة

األجنبي في االقتتال إاى جانبف او دلي اث االقتتال ال اللي في بني قومهم ،فالموت
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موتان «اي هما الموت ألجل الحيا  :وهو الموت الذل شرعف اى (عزوجالل) للمالؤمنين
بال فاع عالن ارّالهم وعرّالهم إذا مالا غالزاهم عال و غاشالم ،ويقالأل« :إنالف المالوت الالذل

يموتالالف اإلفرنسالالي ألجالالل ييالالا فرنسالالا واأللمالالاني ألجالالل ييالالا المانيالالا ،واإلنكليالالزل ألجالالل
بريطانيا العهمى ال وهلم جر ى ال ال و يجال ه علالى نفسالف ً
واجبالا ال يتالألر عالن ادائالف طرفالة

عين».

«واما الموت الثاني فهو الموت ألجل استمرار الموت،وهو الموت الذل يموتف المساللمأن

فالالي ل مالالة ال ال ول التالالي اسالالتول علالالى بالدهالالم» ولكالالن هنالالاه مالالوت ألجالالل المالالوت

مباشر ب ون واسالطة وهالو عنال ما يمالوت المغر دال فالي قتالال اليالف المغر دال الالذل قالام
ً
يحاول ان يزيزح شيئا في النير اإلفرنسي الذل كاد ي ق عنقف»(.)28
مالالر الالالر ى لالالي

ااه ال ف ممالالا تق ال م اقتباسالالف عالالن يقبالالة اسالالتعمارية سالالابقة إال

لإلّا ،على آلالر نسالخة مالن اوجالف العنالف والصالراع والتالأزم دالين اصالحاب المالذاهب

اإلسالمية.

ساحات مواجهة:
ً
اوال :التيار القومي:

صالالحي ان كقيالالرين ابتعثالالوا لل راسالالة فالالي الغالالرب إال ان بالالرامج اإلصالالالح التالالي

طريوها عن عودتهم كان شكلية وال عالقة اها بالمأمأن.

لالالم ينتبهالالوا إاالالى ان القوميالالات اشالالعل نيالالران الحالالروب فالالي اوروبالالة ،دينمالالا كان ال

النهأة علمية تتعل باكتشالاف معالادالت طالأرت المالاد ويسالن الوّالع المعيشالي،

واب عوا بالنهم االجتماعية والسياسية وانتبهوا إاى انف دلمكانهم التوصل إاالى وجالوب
يالالل مشالالاكلهم االقتصالالادية علالالى يسالالاب الال ول التالالي تالالم ايتال اهالالا وهالالي بالأالالب
ً
ولصوصا بع تجارب الحالروب المر يالر التالي
العالم الثالي وجنوب امريكا الالتينية،

تركال ال ف الالي النص الالف األول م الالن الق الالرن العش الالرين  150ملي الالأن قتيل،ه الالذا عال ال ا ع الالن

الجري الالى والمع الالوقين والال ال مار ال الالذل ازال عواص الالم بكامله الالا إّ الالافة إا الالى م الالا لحال ال
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باالقتصاد وهذا يعني ان العالم اإلسالمي برمتف ّمن هذه ال ول.

إن البايي الذل عاش مرايل الحرب اللبنانية وشاره في كل فصواها مالا قبالل
الحالالرب واثنالالا ،الحالالرب وفالالي اعقادهالالا (العسالالكرية والسياسالالية واالجتماعيالالة).ثم ت ال ّأج
ذلالالك دبحالالي علمالالي امأالالى فيالالف لم ال

سالالنوات لالالرج بالنتالالائج التاليالالة« :إن ال ال ول

الصناعية شرقية كان ام عردية او امريكية ال تري ان تأالطر لحالرب عالميالة ثالثالة

ورابعة ...بالبحي عن سأق استهالكية لبيع المنت ات الصالناعية وتالأمين المالواد األوليالة
التي كان من ابرز األسباب التي ادت إاى ي وث يردين عالميتين.

إذا الب من إيجاد منطقة استهاله مشتركة لكالل هالذه الال ول المصالنعة ،كالي

تجعل منها سوقا دائمة لبيع صناعاتها ومنتوجاتها وساللب ليراتهالا ،ولكالل دولالة منهالا

يصتها ومناط نفوذها ونوعية البأاعة التي تستأردها وهذا يستوجب:

العمل على إبقا ،البل ان ا لتي هي ّمن دائر السأق المشار إليهالا آنفالا فالي يالالة

استهالكية دائمة.

وجالالوب إبقائه الالا فالالي دوام الالة مالالن المش الالاكل واالّالالطرابات ال ائم الالة ألن الثب الالات

واالستقرار من مسببات النما ،والخصب.

والمن طقة العردية بالالذات ،و إيالران مالن دينهالا ،يلزمهالا مشالاكل متتاليالة ألنهالا قالادر

علالالى التحالالأل إاالالى دول متق مالالة ومصالالنعة بفأالالل مالالا ل ال يها مالالن مقومالالات الحأالالار
والتاريخ وتوفر المال والموارد الخام ،إّافة إاى الفتو والنشا عن سكانها.

عن ما تصل هذه ال ول (السأق االسالتهالكية) او بعأالها إاالى يالالة اإلشالباع مالن

المنتوجبالالات الصالالناعية او الغنالالى الم الااي ،يجالالب ت ال ميرها كالالي يأالالطر اهلهالالا إاالالى شالالرا،
ياجياتهم من ج ي ومن ثم وّع كل اقتصادهم بتصرف ال ول الصناعية التالي

ستعي ترميم المنشآت المه مة دواسطة شركاتها عبر عقالود ماليالة يمكالن ألل ثاقالب

ان يتخيلها في اية دولة يل دها تلك الت ادير(.)29

إن افأل طريقة لأمان تنفيذ هذه الخطالة هالي ر ع جسالم غر يالب فالي المنالاط

الحساسة كما هو في فلسطين،قلب المنطقة العردية ،إّافة إاالى بعالي قوميالات تالم
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العمل على إثار الفتن فيما دينها ،ولما استهلك إاى ي ما كالان العمالل علالى إثالار

النعرات المذهبية دين المسلمين كمالا عمالل علالى إثالار يالروب طائفيالة فالي لبنالان فالي
مريلة ما ،ثم تجه عوامل الفتنة إلكمال مشروع الفالتن فالي مصالر بعال ان نجحال

الخطة في اعااي وادل النيل( .السالودان،اثيأدية،ارتيريا تشالاد وغيرهالا) ،دهال ف إبقالا،
السكان في يالة تخلف دائم وهذا يستوجب صرفهم إاى التلهي ب راسات ال طائل

منها إذ لي باإلمكان منعهم من التعلم بشكل صري (.)30
بنهر سريعة على كل ما ّ
تمر بف دول المنطقة من صراعات وفتن نفهم ان كل
ذلك لف ه ف واي هو إبقا ،هذه ال ول المسته فة وشعأدها في يالالة اسالتهالكية،

وبش ،ألن الحروب تستنف كل الطاقات وتلزم الفرقالا ،الالذين يخوّالأن غمارهالا
ّ
إاالى اإلنفالالاق بسالالخا ،يتالالى اإلفالال  .وكلمالالا ملالوا مالالن االقتتالال واالنتحالالار تحال رايالالة،
استب ل باللوية المعروّة لوية الر ى.

إن البحي ال يستوعب التوثي لكل مرايل نشالو ،الفكالر القالومي الالذل مالا زالال
مفاعيالالل دوره فالالي إشالالعال الفالالتن مسالالتمر يتالالى اليالالوم ،مال ً
الرورا بمريلالالة اسالالتيراد الالالنهم

المتفرعالالة مالالن الماركسالالية تح ال اسالالما ،شالالتى ،اشالالتراكية تق ميالالة ،ثالالم االنتقالالال إاالالى

ال يمقراطية،مع كل اآلثار السلبية التي تشالاه فاللن المنطقالة ترفالع فيهالا لويالة فتنالة
ج ي  ،يبال و انهالا مشالبعة دوسالائل شال ي

عقود في سأريا علأل ال سني .

القابليالة لاليتالراق بال ات مالمحهالا منالذ

ثالالم الالالذت شالالكلها الواّال فالالي العالالراق مالالع بقالالع ملتهبالالة فالالي الباكسالالتان وااهنال

(شيعي ال سني) وب ات تتشكل موجالة فتنالة فالي لبنالان شاليعي ال ال سالني ادى إاالى طالرح
ااهال ل الشيعي الذل الذ طريقف ليتص ر اي اث المنطقة ال اميالة .هالذا عال اعلميات

االستفزاز المستمر إلثار الفتن الطائفية هنا وهناه.
هذه هي اللوية الج ي

التي آل إليها وّع المنطقة.

بعالال اسالالتهاله لويالالة الفتنالالة

ويمكالالن للبايالالي ان يتوقالالع رايالالة اللويالالة الج يالال
الشالاليعية السالالنية بحيالالي سالالتكأن صال ً
الراعا دالالين الفالالرق االعتقاديالالة عنالال اهالالل السالالنة
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انفسهم ،طالما تمكن القابأالأن علالى صالنع األيال اث وتحريكهالا مالن إشالعال فتنالة
(فت ال يما ) في فلسطين يعالزز فرّالية الحكالم بالأن يمايالة الكيالان الصالهيوني
تتم بما يح ث لارج األرض المحتلة.
نظرة يف الفتنة املذهبية:
هل ان كل ما يح ث من فتن او بع ألي اث الر ى هو فعال من موجبات تنأع

المذاهب؟ إذا كان ذلك كذلك فكيالف يمكالن تفسالير قالرون زادت علالى الثال ثالة
معالالا لالالي

وسال التنالالأع المالالذهبي فالالي دوائالالره الصالالغر ى

عشالالر قرنالالا ونيالالف مالالن العالالي
والكبر ى كما هالو ً
ايأالا مالع اصالحاب الال يانات األلالر ى لالو ان التنالأع يوجالب علالى
كل فري ان يستأصل من يخالفالف كالي يسالتقر األمالر إاالى رال وايال وفر يال وايال

ولأن واي ؟

ً
فلذا كان البايي منصفا وسليم العقل فلن قرا،تالف للتالاريخ تر يالف ان الصالراعات

إنما كان للسيطر ولي

لما هو من مستلزمات اتباع هذا المذهب او ذاه فالثأرات

والحروب تأزع على الجميع بغض النهر عن مذاهبهم والمقص منها واي ال ثالاني
لف :السلطة ،السلطة ،السلطة .وهذا ما يسمى م ًازا بااللتالفات السياسالية ،ولفهالة
السياسة مهلومة ألنها تعني ت دير األمأر...

يرل بأمتنا ان تفرد مالن دالين يكمائهالا م ًلسالا يقالوم ب راسالة مركالز  ،ولالو ألول
ً
مر يلزم النا استقا ،معلوماتهم ومعارفهم عن طريقهالا وبالتأكيال ولالي اسالتباقا
للنتائج .فلن ًايا من المذاهب اإلسالمية ال يستوجب هذا الصراع وهذه الحروب .فاى
سبحانف وتعااى لل النالا

مختلفالين و يالن لكالل م موعالة عملهالا ولكنالف سالبحانف

وتعااى اوجب التوي في ال ائر الكبر ى ،واألمة ليس بحاجة الال كمالا انالف مالن غيالر
ً
الممكالالن الال ال ان تتويالال علالالى مالالذهب واي ،هكالالذا عاشالالئ منالالذ اربعالالة عشالالر قرنالالا
والمسلمأن يتباهأن بريمة االلتالف.

إن ما يجب العمل لف هو إيجاد مشروع مشتره يركز على يل مشاكل النالا
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االجتماعية والرقي بتنهيماتهم السياسية ،ونقلهم من الفقالر إاالى الغنالى ،ومالن التهالالم

إاى الع الة ،ومن الفردية إاى جماعية يتحكم بمصيرها الحمكا ،،عباقر األمة مالع
ما يمكن ان يفي وا منف ممالا هالو ياصالل عنال األمالم األلالر ى وغيالر مخالالف ألسالا

شريعة اإلسالم التي تحل الطيب وتحرم الخبائي.

إنالالف مالالن المفي ال ان نسالالتعي قالالأل سالاللطان العلمالالا ،العالالز دالالن عب السالالالم ريمالالف اى

تعااى« :إذا اجتمع مصال ومفاس  :فلن امكالن دفالع المفاسال وتحصاليل المصالال

فعلنا ذلالك ،و إن تعالذر الجمالع :فاللن رجحال المصالال يصاللناها ،وال نبالااي بارتكالاب

المفاس ال  ،و إن رجح ال المفاس ال دفعناهالالا ،وال نب الااي بفالالوات المصالالال  ...و إذا توهمنالالا

المصلحة المجرد عن المفس

المفس

الخالصالة او الراجحالة ايتطنالا لتحصاليلها .و إن توهمنالا

المجرد عن المصلحة الخالصة او الراجحةايتطنا ل فعها»(.)31

إنف من المؤك ان ال مصلحة تجلالب مالن اقتتالال اصالحاب المالذاهب ،وانالف ال رابال

دالالين األدا ،السياسالالي وبعالالي الفالالتن المذهبيالة ،إن اإلنسالالان الالالذل جبالالل علالالى ديالالن مالالا او

مذهب ما اّحى ذلك من جملة مكونات مشاعره الفطرية ،ال دالل بالات مالن جملالة
غرائز  ،وهذا يعني ان االصط ام دها غير ممكن علالى اإلطالالق وتجالارب ذلالك عنال
كل األمم األلر ى ومنها امة اإلسالم تؤك صحة هذا المفهالوم وكالذا علالم الالنف

واالجتماع يؤك ان ذلك.

إن الجه يجب ان ينصب على تطأير مصالال النالا

وتأمينهالا ولالي

علالى تغي الر

دين هذا او مذهب ذاه ،فهذه مسائل تتالره القتنالاع كالل فالرد ،ومالن كالان يحالب
ً
الوقا وقصال ً
ً
الودا مالالن
إلراج الا جمالاليال ،ويجعلالالف معشال
ان ينشالالر الالالذل يالالؤمن بالالف فليخرجالالف
اآللرين.

إن العنالالف ال ينشالالر ً
دين الا او مال ً
الذهبا ،إنهالالا مسالالألة اياسالالي ومشالالاعر مقرهالالا مركالالز
العاطفة والكراهية عن اإلنسان ،وما كان في هذه ال ائر فهو ّ
فج ال يالتم التعامالل
معف إال وف السنن الناهمة لف بال عو والموعهة الحسنة.
إنف لي

صراع مذاهب دل هو لوية ج يال

مالن لويالات االقتتالال دالين المتخلفالين
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والمهأزمين ييي يقتل فيالف الشالقي شالقيقة ً
هنالا منالف انالف يتحالرر مالن متاعبالف علالى يال
نهرية اي علما ،االجتماع (ترانزفانأن).

إنها يرب الذات على الذات ،إنها استيراد يكم نزل بحال م الرمين  :فالاقتلوا
ّ
انفسكم ذ ِلكم لي نر لكم ِعن ب ِار ِئكم( سالأر البقالر  .)54 :إن اى تعالااى انالز ل
بحال المتخاصالالمين مالالن يهالالود والتالالائهين المت الالادلين فالالي امالالأر ال لالالزوم اهالالا بقولالالف  :ثال ّالم
ً
قس قلأبكم ِّمن بع ِ ذ ِلك ف ِهي كال ِح ار ِ او اش ّ قسو ( سأر البقر .)74:
إن من يح ويشه ي الكراهية التي قفزت إاى المسالرح بسالرعة مذهلالة دالين

اتباع مذاهب إسالمية ال يسعف إال ان يتذكر تلالك اآليالة الكريمالة،إن قصالص القالرآن
فيف تلمي لمن يقراه من المسلمين ان من يفعل هذا تكأن هذه هي صفاتف.

والغريب كيف يمزق شمل امة وتخطف البسمات من وجوه األطفالال ويكفهالر

الجالو وتههالالر فالالي سالالما ،الالالوطن سالالحب دكنالا ،ويحمالالر الشالالف بلالالأن الال ما ،إنالالف ألمالالر

ع يب وغريب؟

إن كالالل ال ال ول الكبالالر ى فيهالالا تع ال ديات باألصالالأل والفالالروع ،ديانالالات ومالالذاهب

وقوميات ،والسياسة عن هم تنهيم أليوااهم دينما هي في بالدنا مالع قلالة تنوعهالا شالر

مستطير تغذيف جهالة شعب ومهار طامعين بخيرات ارّف ما ههر منها وما بطن.
اهلوامش:

 1ال جال الالأرج سال الالباين ،تطال الالأر الفكال الالر السياسال الالي ،الكتال الالاب األول ،ترجمال الالة يس الالالن جال الالالل العروسالالالالي ،دار
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