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تقديم

د. أدهم مسعود القاق
دكتوراه في اللغة العربية وآدابها

 
إسالمبولي«  »سامر  للكاتب  للنهضة«  راشدي  ثقايف  »مشروع  الكتاب  هذا   
اإلسالمية،  الجماعة  بقضايا  مهموم  الثقافية  للدراسات  ليفانت  مركز  ينشره  الذي 
وهو مشروع ألّن ما ورد فيه قابل للحوار، وثقايفّ ألّن سامر أراده مرتَكًزا للمقاومة 
الثقافية بمواجهة ذرائعية السياسة، وراشدّي داّل على درب الرشاد لمن يسعى على 
ومن  مجتمعاتنا  يف  تكتمل  لم  التي  وللنهضة  والمعرفة،  والكرامة  الحرية  دروب 
برؤاه  مغايًرا  نفسه  ليقّدم  الكاتب  يشرع  العنوان  ومن  مشّوهة..  حداثتنا  جاءت  ثّم 
للرتاث  تصدت  التي  العربّي؛  السياسّي  الفكر  تيارات  يف  السائدة  التفكير  ألنماط 
منذ مطلع القرن التاسع عشر، بل رصد تغّيًرا بنيويًّا يحصل يف المجتمع اإلسالمّي 
راهنًا، يحتاج إلى تجديد يف التعامل مع الرتاث والخطاب الفكري والسياسّي، ومن 
ُقّدم للحضارة  ثّم سعى الصطناع منهج قابل للتّجدد ارتكز يف بنائه على أعظم ما 
للفقه  أساسيًّا  مرتكًزا  بصفته  الكريم،  القرآن  وأعني  العربي،  باللسان  اإلنسانية 
اإلسالمّي، والكتاب الذي جّب ما قبله من منجزات حضارّية، والمستوعب للكتب 

السماوية السابقة. 
المؤّرخين،  عن  النقل  الحديث  العصر  يف  المسلمين  نتاجات  على  غلب  وقد 
والنزعة األيديولوجية العاجزة عن فهم حوادث التاريخ وتفسيرها تعالًقا مع مقتضيات 
الواقع الحالّي، ومن أخطر ما جرى على بالد المسلمين هو تلقف علمائهم كتابات 
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وكأّنها  االستشراق،  حركة  سياق  ضمن  وردت  التي  وسردياهتم  المســتشــرقين 
السياسية  أنفسنا وتراثنا وحاضرنا؛ مستبعدين غاياته  لفهم  المرجعية األولى  باتت 
واإليديولوجية التي ارتبطت بتطلعات الدول الرأسمالّية المتعّلقة بالسيطرة على بالد 
الشرق، ومنها الشعوب اإلسالمّية ضمن سياق سيطرة بريطانيا وفرنسا؛ حّتى هناية 
الحرب العالمية الثانية على الشرق، ثّم سيطرة الواليات المتحدة األمريكية عليه، 
التقّصي  هّمهم  أضحى  إذ  طائفّيون؛  كّتاّب  مثله  الذي  الذرائعّي،  التوّجه  نجد  كما 
عن ذرائع ومسّوغات مستمّدة من محتويات نصوص طوائفهم ومخطوطاهتا بشكل 
اعتباطّي لتفسير أحداٍث يف الحاضر، ومنهم  كّتاب من طوائف الشيعة، الذين غالًبا 
ما يتمثلون مبدأ التقية المتنوعة بحسب طوائفهم، ثم تجد التوّجه السلفّي؛ إذ يستمّد 
الذين  وتالمذته  تيمية  ابن  كفتاوى  السلف،  من  يستقونه  مما  مشروعيَتهم  ممثلوه 
أفتوا بفتاوى غريبة تصل إلى حد قتل المخالفين رأيهم وهنبهم واستئصالهم على 
تاريخيًّا،  الفتاوى ما يسّوغ لها زمن صدورها  أصغر األمور، وإن كان لبعض هذه 
أهل  فقه  من  مستمّد  واضح  لمنهج  تفكيره  أخضع  الذي  تيمية  ابن  فكر  سّيما  ال 
تيمية  ابن  إلى  يسيئون  الراهن  الواقع  سلفيي  فإّن  التاريخية،  والضـرورات  السنّة 
ومنهجه؛ حينما يوّظفون نتائج بعض فتاويه حرفيًّا لمصلحة سياساهتم المنحرفة عن 
الصواب، حّتى أضحى هذا الفكر الظالمّي عبًئا ثقياًل على اإلسالم ذاته، وأنموذًجا 
مستخفة  واإلجرام  والتخوين  التكفير  أرضية  على  تقاتل  التي  الموت  لفرق  سيًئا 
بدفعهم  والعراق، وذلك  الشام  بالد  والمسلمين، ال سّيما يف  العرب  بدماء شباب 
مع  وتماثاًل  الدين،  رحابة  عن  خروًجا  األعمى  الدينّي  التعصب  من  المزيد  نحو 
التعّصب الطائفي واإلثني والعشائرّي األقلوّي؛ الذي يزداد شراسًة منذ نحو نصف 
قرن انقضـى، ولعّل ممثلي هذا االتجاه اآلن كّتاٌب يحملون عقل الطائفة، أصحاب 
دعوات تدميرية وقيادات داعشية وعموم التنظيمات التكفيرية؛ التي يوّظف أئمتها 
توّجه  فتاوى  الستصدار  وبشاعة،  ظالمّية  اإلسالمي  الرتاث  أدبيات  أكثر  وقادهتا 
صراعاهتم القاتلة المرتبطة بالجهل والموت؛ لكّل المغايرين لهم بالهوّية الثقافّية، 
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ولعّل التوّجهات التلفيقية أكثرها تضلياًل يف التعامل مع األصالة والتأصيل، المتمّثلة 
بالكُتاب المنضوين تحت لواء تيارات الفكر السياسّي العربّي الحداثوّي الدينّي أو 
لما  تلفيق؛  بعملّية  يقومون  الليربالّي، ألّنهم  أو  الشيوعي  أو  أو االشرتاكّي  القومّي 
تسويغيٍّ  تأويليٍّ  بفعٍل  ويقومون  الدينية،  والنصوص  التاريخية  المصادر  يف  جاء 
وإبقاء  المشرتك  للتعايش  تسئ  التي  القضايا  إثارة  بعدم  القاضية  ادعاءاهتم؛  لتربير 
دعوات أهل المذاهب اإلسالمية طّي الكتمان يف مجتمعاهتم المنغلقة على نفسها، 
أّن  الحداثوية، ويبدو  َوفق زعم أصحاب تلك األفكار  السلم األهلّي  حفاًظا على 
يف  بالتمحيص  أنفسهم  يجهدوا  أن  دون  من  سهلة،  طرًقا  اختاروا  الكّتاب  أولئك 
الجذور وتحليل مكوناهتا الثقافّية وتأويلها؛ للكشف عن العيوب النسقّية، والتوّقف 
أمام ما يسيء لحاضر الناس، والعمل على تجاوز ما يمكن أن يكون أحد األسباب 
الجوهرّية للعداء بين الفرق المتصارعة وتقاتلها حاضًرا، تمهيًدا لمحاربتها وتكوين 
أنساق ثقافية أكثر إنسانّية؛ فجاءت مؤلفاهتم بعيدة عن الروح العلمّية والمصداقية، 

ومنفصلة عن الواقع، متماهّية مع تجربة الغرب الفكرّية. 
إّن توّجهات من تصدوا للرتاث بكل تصنيفاهتم السابقة لم تخرج عن السرديات 
االستشراقّية؛ بصفتها أسلوًبا للهيمنة على الشرق؛ التي نمت يف ظالل منظومة فكرّية 
سياسّية يف مرحلة االستعمار الغربّي التاريخية، فأعادوا بناءه ضمن سياق فاعليات 
النهضة األوروبّية ونتاج فلسفة األنوار العقلّية وأفكار الحداثة الغربّية ونتائج العلوم 
الحديثة متنّوعة االختصاصات؛ إذ ُمنحوا سلطة التحّكم بمصائر شعوب الشـرق، 
فصنّعوا تاريخه يف ظّل هيمنتهم، ومنحوه صفات وأسماء وفق المنظومة المعرفّية 
فهموا  والحداثيون  فالسلفيون  ثّم  للشـرق، ومن  احتاللهم  الناتجة عن  والسلوكّية 
بالتنقيب  المعطيات االستشراقية، من دون أن يكّلفوا أنفسهم  شخصية األمة وفق 
عن تراثنا؛ مما أفقد هذه الشعوب القدرة على إنجاز هنضة وتحديث مواز لنهضة 
الغرب وحداثتهم.. أفقد هذه الشعوب القدرة على إقامة فعاليات تختّص بالنهضة 
قراءة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  القدماء  محاكّية   - بعدها  ما  وربما   - والحداثة 



التاريخ على ضوء متطلبات الواقع المعيش اعتماًدا على العلوم المعاصرة. 
على  فيرتكز  كتبه  وبقية  هذا  كتابه  يف  إسالمبولي«  »سامر  األستاذ  يقّدمه  ما  أّما 
المنهج القرءاينّ؛ محاواًل تأصيله مجتمعيًّا؛ ليعين األمة على تجاوز العيوب النسقّية 
إلى  الهجر  من  »القرءان  سابًقا  كتب  وقد  وتفكيرهم،  الناس  سلوك  يف  المتغلغلة 
مما  للدين،  وواٍف  كاٍف  مصدر  القرءان  أّن  مفادها  حقيقة  على  مرتكًزا  التفعيل«، 
يستدعي إسقاط الوسائط بينه وبين البشر، وأورد أّن القرءان يطلب من البشر دراسة 
الكثيرة؛  االستدالالت  ولعّل  وتفكيرهم،  حياهتم  وأنماط  وعواقبهم  األمم  تاريخ 
التي أوردها يف كتابه المذكور آنًفا؛ التي جمعها من متن النّص القرءاينّ فيها إثبات 
لما سعى إليه الصطناع منهجية يف التفكير مغايرة لما ساد يف تيارات الفكر العربّي 

واإلسالمّي طوال أكثر من مئتي عام انقضت. 
إّن الماضي ُمفعم بالحاضر، واالشتغال على تفكيك التداخل بينهما يشير إلى 
دروب المستقبل، والعرب مدعوون اآلن، أكثر من أّي وقت مضى، لاللتفات نحو 
األصول ودراسة الجذور وتفعيل مظاهر الثقافة الشعبّية والفولكلور ورسم معالم 
ما  وهذا  بالحاضر،  المفعم  التاريخ  تكّون  آليات  فهم  إلى  باالستناد  جديدة  درب 
يحاول الكاتب »سامر إسالمبولي« أن يشتغل عليه، ففي كتابه هذا تناول مواضيع 
تتعلق ببنية المجتمع ثقافًيا وحركته االجتماعية على مختلف ملله وأعراقه؛ ويسّلح 
أفراده بمنهج راشدّي ليلجوا يف النهضة والحرية والتفكير الواعي ومحاربة االستبداد 
واالستعباد السياسي والثقايف واالقتصادي، وقد نّوع كثيًرا بموضوعات كتابه المثيرة 
للجدل التي هتّم الفرد والمجتمع، مثل تناوله مفهوم عالقة الدولة بالدين وبالعكس، 
وعالقة الدين بالسياسة، ومفهوم حاكمية اهلل التي ال تنفي حاكمية اإلنسان، وعرض 
لمشروع ثقايف راشدّي واقرتحه أنموذًجا صالًحا النطالق كّل مجتمع يرغب أبناؤه 
بين  والثقافية  والتاريخية  البيئية  الفوارق  مراعاة  مع  الحرية  وممارسة  النهضة  ببناء 
المجتمعات اإلنسانّية، وكل ذلك وفق منهجية تحليلية منطقية مرتكزة على المنهج 
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اإلنساين  االجتماعي  الواقع  على  وتطبيقاته  الكريم  القرآن  من  المستمّد  الراشدّي 
الحلول  الجرتاح  منهجية  أدوات  وعقله  المتلقي  بيد  يضع  بذلك  وهو  المعيش، 

لمشكالته على أصعدة التفكير والسلوك والعواطف.
وهنضتهم  تراثهم  لمجادلة  مدعوون   - اليوم   - المسلمين  أن  الحّق  والحّق..   
وتجربتهم مع يقظتهم ومحاوالت النهضة والحداثة وما بعدها، ومحاكمة أدبياهتم 
ومتطلباته؛  الحالي  الواقع  احتياجات  تلبيتها  بحسب  أحكاٍم  وإصدار  وفاعلياهتم 
نتاًجا  التي كانت  الحداثية ونقدها؛  المحاوالت  تلك  تمظهرات  قراءة  إلى  بحاجة 
المستمّدة  وهيمنته  االستعمارّي  الغرب  مع  التواصل  نتيجة  الرتاث؛  مع  للقطيعة 
عن  مفاهيم  وصياغته  العلمّي،  سْبِقِه  من  والمعّززة  المادّية،  ساسته  أطماع  من 
فإن  المتنّور، ومن موقعه  العقالينّ  للغرب  آخًرا معاديًّا  إذ جعله  الروحاينّ؛  الشرق 
مع  تعالًقا  معانيه  وتوظيف  الكريم  القرءان  لتفعيل  بمنهجه  يسعى  »إسالمبولي« 

مستجدات الحياة المعيشة، كون القرآن صالًحا لألزمنة واألمكنة كّلها.
ثقافة  وبقيت  الوسطى،  القرون  نفق  من  الخروج  من  المسلمون  يتمّكن  لم 
الماضي مسيطرة على مجتمعاهتم؛ إذ لم يبحثوا يف مناهج المسلمين التي فّسرت 
الواقع ارتباًطا بالقرءان، الذي يعّد أساس المنهجيات اإلسالمية، بل كان علماؤهم 
يأخذون بنتائج األقدمين متناسين المنهج، الذي ارتكز عليه أولئك القدماء، ويقول 
فيروس  ألن  بعًضا،  بعضهم  االستبداد  رجال  »يتوارث  الصدد:  هبذا  إسالمبولي 
بات  بحيث  شرائحه«  بكل  المجتمع  ثقافة  يف  كامنًا  زال  ما  واالستعباد  االستبداد 
االستبداد راسًخا يف المجتمع والدولة ألن: »منظومة الدولة قائمة على منظومة ثقافية 
واالستعباد  لالستبداد  الحقيقي  والرأس  المجتمع،  يف  األطراف  ومتنامية  منتشرة 
يكمن يف المنظومة الثقافية للمجتمع« وبذلك يدعو أفراد المجتمع لالنتفاضة على 
الذات أواًل؛ لتتخلص الشعوب من االستبداد بصفته نمًطا سلوكيًّا، بل عيًبا نسقيًّا 
السياسية وإسقاطها، و  السلطة  ينفي ضرورة مناهضة  يف مجتمعنا.. ولكّن هذا ال 
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يقرتح اتباع أساليب االنتفاضة الشعبية السلمية يف الكفاح، القاضّية بـ: »نشر ثقافة 
سلمية مدنية اجتماعية هنضوية تدعم المتظاهرين، وتمّدهم بالقوة الفكرية؛ ليرتقوا 

هبا ويتعلموا أهمية انتفاضتهم«
إّن مقتضيات الواقع هي من أهم مرتكزات المنهجية التي يقرتحها الكاتب، التي 
ال يمكن فهمها إاّل ارتكاًزا على القرآن الكريم، من دون غيره من مصادر التشريع 
العلمية  الثورات  ونتائج  الحديثة  للمناهج  العيون  فتح  مع  الموضوعة،  اإلسالمّية 

المذهلة.  
الراشدية هو الموقف  التي ترتكز عليها منهجية إسالمبولي  ولعل من الحقائق 
دولة  بإنشاء  هيمنتهم  ورسخوا  الشرق،  على  عسكريًّا  سيطروا  الذين  الغربيين  من 
إسرائيل، متعاوًنا وإياها مع أنظمة القهر والفساد العربية السلطوية الشمولّية - وارثة 
إدارة الحكم عن المستعمر - التي قادت العرب على دروب النكسات تلو النكسات؛ 
هذه األنظمة التي اّدعت تمثيلها تّيارات من الفكر السياسّي العربّي الحديث متعاونة 
اعتقلت أو هّجرت من  أو  قبائلها وطوائفها، فاغتالت  قيادات أحزاهبا وشيوخ  مع 
الثقافية  وأميتهم  عدميتهم  دروب  داخل  فسادهم  بؤر  يف  تدجينهم  من  تتمكن  لم 
إلى  ينظر  أن  راشدّي  كّل  الكاتب  يطالب  هنا  ومن  الخلقي،  انحطاطهم  عتم  ويف 
الكيان الصهيوين اليهودي يف فلسطين بأنه مشكلة عويصة، وهي »مشكلة عالمية، 
وليست إقليمية، أو محلية؛ لذا ينبغي العمل على حلها من خالل وجود دور للدول 
المناسب  الحل  وإيجاد  القرار  التخاذ  صديقة؛  أخرى  ودول  والعربية  اإلسالمية 
وجوب  الراشدي  من  ويطلب  وظرفًيا،  مرحلًيا  يكون  أن  ويمكن  المشكلة،  لهذه 
أتباع  العرب من  فبني إسرائيل نسب وهم من  بني إسرائيل، واليهود،  بين  التفريق 
النبي موسى، ومنهم من اتبع النبي عيسى، ومنهم من اتبع النبي محمد صلوات اهلل 

عليهم، بينما اليهود هم ملة اخرتقت أتباع األنبياء الثالثة تطرًفا وإرهاًبا وانغالًقا«
العالمية  اإلمربيالية  القوى  ترجوه  لم  ما  إلى  آلت  قد  التاريخ  حركة  ولكن.. 
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وصنائعها من الحّكام المحلّيين، ولْم تتمّكن هذه األنظمة - بتغّولها كّله - من إماتة 
إرادة الشعوب المتمسكة هبويتها الثقافّية، على الرغم من غفوهتا التي دامت عشرات 
السنين أمام شدة القهر واالستبداد والجرائم غير الخافّية على أحد؛ فشعوب هذه 
أثبتوا عرب  الذين  -؛  الرقمّي  األلفية  يتقّدمهم شباهبا - جيل  أخيًرا،  ثارت  المنطقة 
سلوكهم المتحّضر يف ميادين حراكهم وساحاته، وعن طريق قراءة شعاراهتم الّداّلة 
الثقافّية  التجديد والتحّرر والتقّدم، وعرب تمسّكهم هبوية شعبهم  تمّثلهم فكر  على 
طاقاهتم؛  بروز  يف  ثّم  ومن  اإلسالمية،  والحضارة  القرءان  من  المستمّدة  وبقيمه 
المعاصرة؛  الرقمّية  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  ثورة  منجزات  لتوظيف 
هبدف تنظيم أنفسهم والتعبير عن آرائهم، لقد أثبتوا أّنهم الحّل لمعضالت األّمة؛ 
مّما أفقد أنظمة الحكم العربّية عقول أصحاهبا، فاستنجدوا بأبشع ما أنتجته البشرية 
بقيادة  والتي سارعت  الدولية؛  السياسة  دّفة  تدير  تزال  ما  التي  فاسدة؛  مافيات  من 
العربّي مجّربة  الربيع  ثورة  إلى محاولة إخماد شعلة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
بّث الروح يف أنظمة تحّولت إلى جثامين أمام جموح شباب الثورة، ال سّيما شباب 
وتكفيرها  العفنة  بطائفيتها  المسّلحة  للميليشيات  يتصدون  الذين  سورّيا  شعب 
الدولّية،  الفساد  أنظمة  بؤر  هبا  تمّدهم  التي  الفّتاكة  األسلحة  المستخدمين  الكريه 
ولعل إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية وروسيا وإيران والسعودية أخطرهم.

وينتقد »إسالمبولي« النزعات القومية أو اإليديولوجية المتعّصبة، ويقرتح نزوع 
واحدة،  نظرة  والتخريب  والقتل  للفساد  تنظر  التي  الحّقة؛  »اإلنسانية  نحو  األفراد 
يتجزأ  ال  كلٌّ  فاإلنسانية  الدنيا،  أقصى  يف  بلد  أّي  يف  أم  اإلنسان  بلد  يف  أكان  سواء 
بحيث ال يمكن أن يكون المرء إنسانًيا مع أهل بلده أو ملته ومجرًما أو ال إنسانًيا 
أما  كفروا،  بالذين  ترتبط  معان  واالستبداد  واالستعباد  »فاإلكراه  اآلخرين  مع 
الحرية والمسؤولية والمشاركة يف الحكم هي كلمة اهلل العليا؛ التي تخاطب البشر 
أجمعين، ومن هنا فينتصر الكاتب للشعار الذي ترفعه الشعوب )حرية، حرية( ألّنه 
يجّسد كلمة اهلل العليا، إضافة إلى رفض العرقية والطائفية و رفع شعارات التعايش 
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على  اإللهية  األحكام  تجسد  التي  فهّي   ، والوطنية  واالحرتام  والتعاون  والتعارف 
األرض، ومن ثّم فهي الحاملة لتوجهات إنسانية ضرورية الستمرار الحياة عليها، 
ثّم أّكد - بكل جسارة - أّن المجتمع اإلنساين وصل إلى سن الرشد ونتيجة ذلك 
قضى اهلل برفع الوصاية اإللهية المباشرة عنه من خالل إكمال الدين وختم النبوة، إذ 

مّكن أهل األرض من عملية قيادة وإدارة أمورهم بأنفسهم.
ووجههم  وأشباههما،  والنصرة  داعش  مثل:  التكفيرية  الميليشيات  انتشار  إّن 
)حالش(  الشيعي  اللبناين  اهلل  حزب  مثل:  الطائفّية  التكفير  قوى  من  اآلخر  القبيح 
وكتائب أبي العباس، المستعينة بإيران وبالغزو الروسّي الوقح الذي يقصف - بكّل 
وحشّية - المدن والبلدات السورية بالوكالة عن إسرائيل والواليات المتحدة، بل 
مع  تواطًؤا  العثمانية  السلطنة  مجد  بإعادة  األتراك  أوهام  إلى  إضافة  معهما؛  اتفاًقا 
وفق  برأيه  ُيدلي  الكاتب  ودينيًّا، جعل  وقوميًّا  المنضبطة وطنيًّا  غير  النفطّية  الدول 
على  السالم  تحقيق  تتطلب  التي  والسالم  القوة  بين  العالقة  عن  الجديدة  منهجيته 
أرض الواقع عن طريق ترسيخ مفهوم السالم بصفته ثقافة يف المجتمع ومبدأ أصياًل 
يف حياة أفراده وفكرهم وسلوكهم، هبدف بناء دولة عصرية مدنية منبثقة من مجتمع 

السالم لها قوة سلطوية تحمي السالم وتشرف عليه وتعتني به.
ثّم فرق يف كتابه الذي بين أيدينا بين اإلرهاب، والجهاد، والقتال، والمقاومة؛ إذ 
عّد اإلرهاب إجبار الناس على فعل الرهبة؛ نتيجة بّث الرعب يف نفوسهم وقتلهم 
ظلًما وعدواًنا، واإلرهاب يعتمد دائًما على قوة السالح والبطش والتهديد بإزهاق 
حياة الناس، أو قمع حرياهتم، أو مصادرة ممتلكاهتم، أو إتالفها، فهو متعلق بالجانب 
األمني واالقتصادي، أما الجهاد: فهو بذل الجهد والصرب لتحقيق أمر إيجابي على 
صعيد النفس، أو المجتمع للنهضة هبما لتحقيق األعمال النبيلة والصالحة، ثّم قال 
عن  القتال بصفته مقاومة إيجابية مادية اجتماعية لصد عدوان دولة أخرى وإيقاف 
حكامها عند حدهم، ومنه: الدفاع عن النفس يف الحالة الفردية تجاه المعتدي، مع 



19

بيان من أجل ثورة الربيع العربّي  مشرو ثقافي راشد للنهضة

الحرص على حياة اآلخر، ونفي َقبول المشاركة يف القتال، وعّرف مقاومة احتالل 
الغير؛ الذي يحّق للشعب المحتَّل استخدام كّل أسلوب إنساين يصلح لتحرير البالد 

والعباد، ويمكن أن تصل إلى المقاومة المادية المسلحة.
األرض  شعوب  فيها  الفاعليات  على  وتعاقبت  واحدة،  اإلنسانّية  الحضارة  إن 
المتعاقبة  الشعوب  نتاج جهود  به حاليًّا سوى  نحن  ما  وليس  والغرب،  الشرق  يف 
كّلها على سطح كوكب األرض عرب آالف السنين؛ ومن ثمَّ فإّن فاعليات الثورات 
العلمية المعاصرة ونتائجها؛ هي ملك لكّل سكان األرض، التي ال يمكن أن تفضي 
إحالل  طريق  عن  الثقافّية  والتعّددية   Acculturattion المثاقفة  من  المزيد  إلى  إاّل 
الكاتب - يف  التدميرّي، ويذكر  الحضارات  العقالينّ مكان صراع  الّشعوب  حوار 
التعاون  بقصد  قرآنية، وهي  بين شعوب األرض قضية  التعارف  أّن   - الصدد  هذا 
والتعايش واالحرتام والعمل على هنضة المجتمع والوطن، الوطن الذي هو بيت 
سويات  عن  ويعّبرون  بقدراهتم،  يتمايزون  أفراد  نسيجه  يف  المنضوي  للجميع؛ 
متباينة.. ولكّن األكرم فيه هو األتقى الذي يجتنب الظلم واإلكراه والعنف والسوء 
والفساد يف حركته االجتماعية، واألحسن هو األحسن للناس واألنفع لهم، وعلى 
هذا األساس فالخطاب يف منهجه يكون إنسانيًّا ومن دون إكراه: »ال إكراه يف الدين، 
وال دين يف اإلكراه، فهما على طريف نقيض ال يجتمعان، ألن الدين يقوم على الحرية 

واإليمان القلبي، واإلكراه يقوم على السلطة والقوة«. 
إّن إدارة الظهر للتاريخ والتعامي عن حركته ومفاعيله انتحار، لن يوصل مرتكبيه 
معارضتهم  وأحزاب  السياسية  بأنظمتهم  ممثلون  اليوم،  والعرب،  مقابره،  إلى  إاّل 
ظهورهم  يديرون  والتكفيرّية  الطائفّية  والجماعات  الدينّية  ومؤسساهتم  التقليدية 
للتاريخ، بل يدفنون رؤوسهم بالرمال، ويكشفون عن عوراهتم من دون حياء؛ حّتى 
النظام السياسي  القديم بقيادة  النظام الدولّي  ببقايا رأس  استحالوا جثامين تتحّرك 
للواليات المتحدة األمريكّية اآليل نحو السقوط أمام مستجدات تزداد فاعلياهتا قوة 
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ورسوًخا على دروب أنسنة عالقات البشر، بداًل من أمركتها، وتحّول البشرية نحو 
المقاومة الثقافية بداًل من الصراع العسكرّي والسياسّي واالقتصادّي؛ الذي تديره 
مؤسسات سياسّية ومالّية فاسدة ومفسدة يف الغرب والواليات المّتحدة األمريكّية 

وبقّية أنحاء المعمورة. 
العرب محتاجون اليوم إلى منهج راشد لحياهتم راهنًا، محتاجون لتعريف أنفسهم 
من جديد، ال بّد من العودة لجذور تشكلهم، والقرآن الكريم هو خير معّرف على 
بنياهنم الثقايف واالجتماعّي، فاللجوء إليه وتجديد خطابه المجتمعّي ضرورة دينية 
المعرفّية  الحقول  يف  البحث  ضرورة  إلى  إضافة  وسياسية،  واقتصادية  واجتماعية 
والعلمّية المتنامية يف الغرب بشكٍل واضح ومتسارع.. العرب محتاجون إلى نتائج 
الثورات العلمية المذهلة؛ التي تقود البشر نحو الكفاية والعدالة والمساواة والحرية، 
وتنّمي حقول المعارف والعلوم والثقافة واآلداب كافة؛ إذ إّن العرب معنّيون هبذه 
الثقافية  العلوم وبقبول نتائجها من دون ترّدد، وهذا ال يعني إخفاء مّكون هويتهم 
يف  التقدم  أجنّة  حاملة  تكون  أن  بّد  ال  التي  وتأويله؛  القرآن  فهم  على  المرتكزة 
أحشائها، بل عرب إحيائها بوسائل وأدوات علمّية جديدة، على الرغم مما اعرتاها 
من تشويهات حركة االستشراق لها، ومن انتهاكات سياسات الغرب االستعمارّي 
الذي بنى خططه التوسعّية منذ القرن التاسع عشر مفرتًضا ثبات تخّلف األصالنّيين 
ينقادون  المستعمرين  الغربيّين  بأنفسهم، مما جعل  إدارة مصائرهم  وعجزهم عن 
أسواقهم  بتوسيع  الطمع  أساسه  والكراهية،  بالعدوانّية  يّتسم  أخالقّي  ال  نظام  إلى 

والسيطرة على المواد األولّية يف بقاع األرض.
 من هنا يسّوغ إلسالمبولي تنقيبه عن منهج يستمد أدواته من بيئة المجتمع نفسه 
للمجتمع،  القرءان  ثقافة  ترجع  إلهية،  وأسس  قرآنية  مفاهيم  على  أساًسا  المرتكز 
أو  السلف  من  رقيب  أو  وصي  دون  مباشرة  بصورة  معه  يتعاملون  البشر  وجعل 
الخلف عليه، وهذا برأيه يمّثل ضرورة تاريخية ومجتمعية، ألّن مشكالتنا التي نمّر 
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التخلف  من  مضت  قرون  نتاج  حصيلة  هي  وإنما  األمس،  وليدة  ليست  اليوم  هبا 
واالنحطاط - كما ذكر الكاتب يف معرض كتابه - واستنتج أن مشكلتنا ليست مع 
والتي  نفوسنا،  يف  الكامنة  ثقافتنا  مع  مشكلتنا  ولكن  فحسب،  السياسية  القيادات 

ورثناها عن آبائنا أيًضا.
القليلة  السنوات  أثناء  يف  ووعّيهم  وفكرهم  األمة  شباب  سلوك  قراءة  يعيد  من 
هبم،  يختّص  فيما  أهميتها؛  أّن  ويَلحظ  الثقافية،  هبويتهم  تمّسكهم  يلحظ  الماضّية 
ليس هبدف إلغاء اآلخرين، بل للضرورة التاريخية؛ التي تقضي باالنفتاح والمثاقفة، 
المتقّدم، بل ليسهموا يف صناعة الحضارة الكونّية  ال ليستهلكوا منتوجات الغرب 
نطاق  خارج  إليها  بالتعّرف  وذلك  أواًل؛  أنفسهم  يحرتموا  بأن  القاضّية  المعاصرة 

وعي الفكر السابق؛ الذي أوصل شعوبنا إلى ما هي عليه من شقاء وبؤس وقهر.
 يف أثناء السنوات األخيرة أثبت الشباب العربّي أّن ال أحد يستطيع اقتالع وجود 
الحضارات  أطياف  ضمن  باٍق  اإلسالمّية  ُهوّيتهم  تمايز  وإّن  الحضاري،  العرب 
بمجرى  تصّب  أن  لها  بّد  ال  التي  هويتهم  اإلنسان،  تاريخ  صنعت  التي  الكربى؛ 
من  للتحّرر  التّواقة  األخرى  والشعوب  الدول  مجتمعات  يف  اإلنسانّية  التحّوالت 
تسّلط الرأسمال المتوّحش؛ الذي يقود العالم على دروب سياساته العدوانّية نحو 

تالشي بني اإلنسان.
  يتطلب مفهوم مقاومة العرب الثقافية بمواجهة سياسة التسّلط اإلمربيالّي فهًما 
أّنها  بمعنى  واحدّية،  وليست  كونّية،  تكون  أن  يجب  التي  الثقافة،  لمفهوم  جديًدا 
ليست ملًكا حصريًّا للغرب أو الشرق، للرجال أو النساء، لإلسالم أو المسيحية، 
فيما  متفاعلًة  لتكون  واألخيلة؛  العقول  ُتفتُِّح  آليات  بل هي  األكثرية،  أو  لألقلّيات 
وإثبات  االختالف  يف  لحقوقهم  منتصرة  بوجودهم،  معرتفًة  اآلخرين،  ومع  بينها 

الذوات الفاعلة ثقافيًّا يف نواحي المجتمع اإلنساين كّلها. 
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التكفير والطائفية واإلرهاب الدولّي  الثقافّية لمواجهة  ويعّد استخدام الوسائل 
اليوم، بمنزلة السالح األمضى؛ إلسقاط جنون تسّلط رأس المال التجارّي المرتاكم 
الساعية  المهيمنة  اإلمربيالّي وهيئاته  الغرب  دوائر  العارم، لدى  الفساد  الناتج عن 
الثقافّية  الهوّية  بعث  ولعّل  البيئة،  وتلويث  المجنون  النووي  التسّلح  دروب  على 
ألنسنة  التّواقة  كّلها؛  األرض  لشعوب  ضرورٌة  األخرى  الُهوّيات  نحو  المنفتحة 
عالقات البشر الموجودين على سطح المعمورة.. وهذا ما سلكه شباب ّثورة الربيع 
العربّي السلمية المتبعون دروب المقاومة الثقافّية بصفتها فرصًة للعرب والمسلمين 
الستيالد هوّية قومّية متجّددة تؤمن بالتعددّية الثقافّية وبالمثاقفة واالعرتاف باآلخر، 
وتقبل نتائج التقّدم العلمّي المذهل، وتتفاعل مع الحركة اإلنسانّية المتصاعدة لدى 
شعوب األرض، هؤالء الشباب - جيل األلفية الرقمّي - المستلهمون اإلرادة من 
وصياغة  الكونّية  الحضارة  صنع  يف  مهّمة  نجاحات  حّققوا  الذين  أوائلهم،  تجربة 
اإلنسانية كلٌّ ال  أّن  السياق -  مقّومات وجودها، ولعّل إسالمبولّي ذكر - يف هذا 
يتجزأ، بحيث ال يمكن أن يكون المرء إنسانًيا مع أهل بلده أو ملته ومجرًما أو ال 
إنسانًيا مع اآلخرين، فاإلنسانية الحّقة تقتضي أن يكون الجميع تحت سلطة القانون 
وال أحد فوقه؛ مهما كان منصبه أو ملته أو ما يملكه، بل كلما كان اإلنسان يف مرتبة 
والمهام  وأقوى،  أشد  عليه  الحساب  كان  أعلى  علمية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية 

المنوطة به أكرب وأعمق.
إذا بقيت أحوال األمة - مجتمًعا ودولة وأفراًدا - رهينة العقول المتخّلفة؛ التي 
تعكس آراء تّيارات الفكر السياسّي الحديث وسلوك المنضوين تحت لوائه داخل 
مشروًعا  التفاؤل  كان  وإذا  االضمحالل،  نحو  سائرون  فإّننا  وخارجها،  السلطات 
أدركوا  شباب  مع  2010م  هنايات  منذ  العربّي  الربيع  ثورة  انطالق  يف  األمة  لهذه 
الخارجّي  العداء  حجم  أّن  إاّل  وأهميته،  والقهر  والفساد  للجهل  التصّدي  قيمة 
يف  القديم  السياسّي  الفكر  تيارات  ممثلي  مع  اإلمربيالية  الدول  بتواطؤ  األّمة  لهذه 
السلطة السياسّية وخارجها، وبتمكين األقليات الطائفية واإلثنية من التحّكم بالبالد 
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والعباد، وبالتشجيع على انتشار الحركات الظالمّية التكفيرّية، حال دون استكمال 
انتصار هذه الثورة؛ التي ال تزال شعلتها تتأجج بوصفها رمًزا الستشراف مستقبل 
ا  نصًّ إبداعيًّا،  ا  نصًّ الواقع  يستحيل  إذ  الحضارّي؛  التقّدم  دروب  على  األّمة  يضع 
لن  وهذا  التحديث،  أبنّية  إلى  العدمّية  عن  الناتج  التخّلف  ركام  من  الواقع  يحّول 
فيها  تتشارك  نقدّية،  بقراءة  تمّر  أن  البد  التي  الثورة،  ارتدادات  برتّقب  إاّل  يحصل 
الواقع االجتماعّي بعملية الخلق المتجددة؛ وذلك باخرتاع األسماء مجّدًدا  قراءة 
وباجرتاح الدالالت اللغوية Linguistic Semantices وبالكشف عن المحجوبات 
والمحّرمات؛ بغية تغيير خرائط الفهم السائدة يف الواقع.. لقد باتت القراءة النقدية، 
محّماًل  أو  بالمعاين  مثقاًل  بصفته  وُيقرأ  ا،  نصًّ بوصفه  الواقع(  )هذا  تعامل  ما  بقدر 
بالدالالت؛ بمقدار ما تجعله محتاًجا إلى من يتدّبر معناه بالتفسير والتأويل والتقويم 

والتحليل.
 إّن هذه القراءة هي التي تتناسب مع تراكم أسئلة الوجود أمام شباب جيل األلفّية 
الرقمي، جيل ثورة الربيع العربّي، الساعي على درب إسقاط تيارات الفكر السياسّي 
العربّي التقليدّية، جيٌل يعيد ألمته فاعلياهتا، التي تخصب من جديد كـ آدون أو تموز 
أو أوزيريس.. ولعّل هذا ما هو مأمول من فاعليات المثاقفة والتعّدد الثقايفّ وقراءة 
االنتقالية  التاريخية  المرحلة  هذه  يف  جديد  من  والّتراث  والّتاريخ  الحالّي  العصر 
والمصيرية؛ التي ُينتَظر أن تشهد تغييًرا؛ نتيجة ارتدادت ثورة الربيع العربّي بصفتها 
تمّثل بوارق آمال على دروب اإلجابات الالزمة؛ لتأسيس ثقافة مغايرة وفكر سياسيٍّ 
جديد، إّن ما يسعى إليه سامر إسالمبولي من اصطناع منهج جديد يقوم على فهم 
الذات هو جزء فاعل على درب ثورة الربيع العربّي، وتمّثل تجربته المعرفّية جواًبا 
أّن  الحرية  ميادين  أدرك شباُبها يف  إذ  األّمة؛  مثّقفي  الجاّدين من  أمام  على األسئلة 
مهمة الثورة تقتضي البحث؛ عّما يجمع المواطنين يف الدولة وليس ما يفّرقهم، كما 
كانت التيارات الحداثوية - غربية المنشأ - التي أنتجت  أكداس المتثاقفين الذين 
باتوا  إذ  الُخلقي؛  واالنحطاط  الثقافية  واألمية   Nihilism العدمية  سمات  يحملون 
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يعملون بكّل طاقاهتم على إفشال تحّركات شباب الربيع العربي ونسائه، مسهمين 
يف تفتيت المجتمع ويف تدمير الوطن؛ ليناسب شروط مقاسات أفكارهم بالتناوب 
مع قوى وأحزاب وحركات تكفيرية ظالمّية وطائفية مقيتة، ولكن هل يستطيعون 

وقف عجلة الّتاريخ؟
بّد أن ُتقضى، وهذا اآلين يف السياسة، لن يغّير  أّن إرادته ال  التاريخ،  لقد عّلمنا 

إرادته، التي قضت بعملّية تغيير تطال نواحي الحياة العربّية برمتها.
الراشدي  لمنهجه  حدد  إسالمبولي«،  »سامر  األستاذ  فإّن  آخرا،  وليس  أخيًرا 
مواقف واضحة من المجتمعات المجاورة التي تستوجب ُحسن الجوار، والتعايش 
المشرتك السلمي ، والسعي نحو السلم األهلي، ثّم مساعدة المجتمعات المظلومة، 
اإلنسان  لموقف  تحديده  إلى  إضافة  االستطاعة،  حسب  والمستعبدة  والمنكوبة، 
الراشدّي من المرأة؛ الذي يقوم على العدل من منطلق إنساينّ، وليس على المساواة، 
النتفائها يف واقع حال كل من الذكر واألنثى على الصعيد الجسماين، واللذين البد 
العلم والتعليم  أن  يتكامال يف دورهما االجتماعي، ولم ينس حّث الراشدّي على 
النهضة والتقدم، إلى  والتفكير والعلم الكوينّ واإلنساينّ بصفتهم أركاًنا من أركان 

جانب ركني القيم واألخالق، اللذين ال ينفصالن عن بعضهما أبًدا.
حركة  لتنظيم  ُوضع  نظاًما  بصفته  القانون  مع  تعامله  كيفية  إلى  الراشدي  يدّل 
اإلنسان وعالقته يف المجتمع، وفق محور الواجبات والحقوق وحفظ المصالح، 
القانون، وليس العكس، ويقرتح أن يكون نظام الدولة  فاإلنسان هو سيد  وبالتالي 
نظاًما قائًما على الشورى وفق متطلبات الواقع الراهن، وطالب بإيجاد هذا النظام 
يف كّل مؤسسات المجتمع؛ ليقضي على دابر االستبداد واالستعباد ويمنع تكاثره 

وازدياده.
ويف آخر كتابه يثبت إسالمبولي ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ليرسخ يف 
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عقولنا ضرورة االنتصار للتوجهات اإلنسانية يف التعامل مع واقعنا المعاصر.
شكًرا »سامر إسالمبولي« على كتاب يحمل هموم الجماعة، ساعٍّ على دروب 
االستبدادية  الثقافة  الستئصال  الوطني  والتماسك  اإليجابي،  التعايش  ثقافة  نشر 
ُلها اآلباء لألبناء تربية وتعليًما. واالستعبادية الكامنة يف الموروث الثقايف، التي ُيَحمِّ

د. أدهم مسعود القاق
دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا

اإلسكندرية     
2019 /6/5
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مقـدمة

   إّن الثقافة تصنع اإلنسان، وهي أساس النهضة والحضارة، أما المَدنّية والتقنية 
- على الرغم من أهميتهما - َفُهما تصنعان نمط الحياة وشكلها، ولكن ال تَغّيران 
اإلنسان من داخله، كما أّن التاريخ والواقع شاهدان على توّحش اإلنسان، وهمجيته 
يف تعامله مع أخيه اإلنسان، حتى وصف زمننا الحالّي بزمن العنف المفعم باإلرهاب 

بصفته ثقافة، أّما زمن المعلوماتية والتقنية فيتسم بالمَدنيَّة. 
  ُترى، لماذا يهتم القادة بنهضة المدنيَّة، وُيهملون هنضة اإلنسان المرتكزة على 

الثقافة؟! 
إّن اإلنسان هو أصل الحياة ومنطلقها، وقد اكتسب قدرات لُيَكيُِّف سلوكه َوفق 
الحياة  قبل  بما  عالقتهم  إدراك  و  والحياة،  واإلنسان  الكون  الوجود،  عن  مفاهيمه 
الدنيا وما بعدها، ويعيش الوجود عن طريق جدل عالقتهم ببعضهم بعًضا؛ المتمثلة 
بالجواب عن األسئلة الفطرية )كيف، لماذا، أين(، ومن َثمَّ إيجاد األجوبة التي تبني 

القاعدة الفكرية الثقافية، الُمشاد عليها فكر ونظام اإلنسان يف حياته.    
   واإلنسان كائن اجتماعي يف طبعه، والعالقة بينه وبين الوجود جدلية، بمعنى 
مع  تساوًقا  جديدة  أسئلة  يؤّسس  أن  عليه  ينبغي  ولذلك  به،  ويتأثر  بالوجود  يؤّثر 
الثقافية  المفاهيم  تعريف  منه  يستدعي  وهذا  موضوعيًّا،  المتالحقة  التغيرات 
الذي  ورغباته،  الفرد  حاجات  يلّبي  بما  وتجديدها،  ومصطلحاهتا  واالجتماعية 
األفراد وعواطفهم  ينعكس على فكر  الذي  المجتمع؛  تغير  اليوم - أساس  يعّد - 

وسلوكهم، فيتغيرون ضمنًا نحو المزيد من المعرفة والمحبة والحرية.
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دة مشروع ثقايف رائد؛ ليكون قائًدا لنا، ولألجيال  من أجل ذلك، وضعُت ُمَسوَّ
القادمة.

اهلل،  دين  هو  الذي  اإلسالم،  دين  جوهر  على  الثقايف  المشروع  هذا  ويرتكز    
والحّق، والحّق لن يجد المرء وسيلة إلنجاز مشروعه الثقايفّ خيًرا من رسالة اإلسالم 
اإلنسان  حول  خطابه  وتمحور  مبين،  عربي  بلسان  نزل  الذي  بالقرءان،  المتمثلة 
ر لإلنسان، يخوضون يف  والحياة والكون، أي على ما يتعلق بالوجود بصفته ُمَسخَّ

ميادينه التي تأخذ طابًعا كونيًّا، ومن ثّم يعرضون عن االنتماءات التاريخية 
)سنة، وشيعة، ومعتزلة، وصوفية، وسلفية، وأحمدية...( أو )تسلطية: إخوان، 
التي نشأت يف المجتمعات  وتحرير، وجهاد، وقاعدة...( أو االتجاهات الحداثية 
اإلسالمية )شيوعية، ووجودية، وليربالية وقومية...(، ولعّل تخلف المسلمين عن 
ركب التحّضر اإلنساينّ، وعجزهم عن رسم مالمح طريق هنضوي أساسه اإلسالم، 
ودفاعهم عن الوالءات األولية )الطائفية والقبلية والعشائرية والحزبية واإلثنية...( 
التي أبقت المسلمين يف أتون الجهل والتفتت والقهر، هذه السمات   هي العوامل 
ذاهتا التي اتسم هبا عرب الجاهلية، ثّم تضاعف فعلها يف أيامنا الحالّية، بعدما انتصر 
دها تحت راية دولة المسلمين  المسلمون يف عهد النبوة وحرر شعوب المنطقة ووحَّ

لقرون عديدة.
 إهنا رواسب الجاهلية وعصور االنحطاط يف القرون الوسطى، علقت بمفاهيمنا 
وسلوكنا، ابتداء من طغيان العقل السلفي إيديولوجيًّا، ومروًرا بالتعّصب القومي، 
اآلخر،  مع  التعايش  نرفض  صرنا  حّتى  القاتلة،  األقلوية  الهويات  عن  والدفاع 
بين  ونخلط  الثقايف،  واالستعباد  واالستبداد  الذل  ونستعذب  الحقيقة،  ونحتكر 

مفهوم المقاومة واإلرهاب؛ إذ  أضحى إيدز العصر الحالي.
نحن - اليوم - بحاجة إلى تأسيس عقد اجتماعّي جديد يقوم على فهم إسالمي 
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اإلسالم،  لفهم  الراشدي  المنهج  اسمه  وليكن  َتَطلُّعاتنا،  على  يدّل  معاصر  عربّي 
الراشدي  بالفرد والمجتمع والدولة الحديثة، المنهج  النهوض  وتأصيله عن طريق 
نظام  وبإقامة  وبالمثاقفة  الثقايف  وبالتعدد  المعاصر،  العلم  بنتائج  المقّر  اإلسالمّي 
الراشدي  العدالة والحرية والمساواة والكرامة اإلنسانية، المنهج  ديمقراطّي يحقق 
اإلسالمّي الذي يشبهنا، القادر على إضافة طريًقا جديدة للتحّضر اإلنساينّ يضيف 
للتاريخ ويتفاعل معه، وال يعيق فعله، ولعّل أجمل ما يف الحياة البدايات، فلنبدأ؛ وال 

بّد أن نصل إلى رسم معالم المدرسة الراشدية الرائدة. 
وسائل  وإتاحة  الثقافة  انتشار  أقرتحه؛  الذي  الراشدي  المشروع  من  وأهدف 
اإلنسان  إلى  وصواًل  المجتمع  يف  سلوكيًّا  نمًطا  لتغدو  الجميع  من  إليها  الوصول 
الوطني الفاعل؛ فإنسان اليوم لم َيعد يستطيع أن يحيا من دون ثقافة أتيحت بشكل 
واسع يف رحاب ثورة التكنولوجيا الرقمية واالتصاالت الضرورية لتحصيل الثقافة.. 
ويمكن أن يسوقه حظه العاثر يف الوقوع تحت براثن اإلرهاب والعنف والمفاهيم 
التكفيرية، أو القيام برّدات فعل انفعالية، فيدفع حياته ثمنًا لذلك االختيار الخاطئ، 
وإذا امتلك الوعي يكون قد مضى من عمره السنوات الكثيرة يف انعزاله وعدم َتكّيفه 

مع المجتمع بصورة فاعلة إيجابية.
الثابت  َوفق  مستواها  يرفع  بما  للتعديل  قابلة  أنموذج  البحثية  الورقة  وهذه     

والمتغير، وقد ارتكزت يف بنائها على محور التحديث المستمر )الحنيفية(.
وهي غير موجهة إلى بلد معين أو قوم، وإنما موجهة لكل المجتمعات العربية 

واإلسالمية لدراستها واالطالع عليها.
وهّي مكّونة من مجموعة منشورات ومقاالت كتبت في مراحل متعددة وبأزمنة 
مختلفة، ولذلك قد يحصل تكرار جزئي لبعض األفكار، أو تغير في مستوى المنشور 
النصوص  حيوية  على  حافظُت  ولكنني  رافقته،  التي  المعطيات  أو  توجهاته  وفق 
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وانفتاحها للتأويل ألشارك القارئ بالتفاعل واالنتقال من فكرة إلى أخرى بسالسة، 
لُيسهم في الوصول إلى المعاني والدالالت وتقويمها.

القاق« لمراجعته متن  الدكتور »أدهم  بالشكر والعرفان إلى صديقي     وأتوجه 
الكتاب وتفضله بتقديمه للقراء األعزاء.

َتْبِديَل لَِخْلِق اهَّللِ  َعَلْيَها اَل  النَّاَس  َفَطَر  الَّتِي  يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اهَّللِ  ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾ ]الروم:30[ َذلَِك الدِّ

المؤلف 
السويد - 2019
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ثقافة اإلنسان السلمي الوطني

  السلطات يف الدول العربية هي جزء من كيان الشعوب وثقافتها، فثقافة الشعوب 
هي الرتبة الخصبة لنمو السلطة وهي التي تمدها بالحياة واالستمرار، فلوال وجود 
األتباع الُكثر لما استمرت السلطة بظلمها وغيها واستبدادها واستعبادها، فاالنتفاضة 
الشعبية إلسقاط سلطة ما، والنجاح بإسقاط رجال السلطة، ال يعني إسقاط الثقافة 
االستبدادية واالستعبادية التي يتكاثر فيها رجال السلطة الُجدد بشكل آخر قد يكون 
بعمامة دين، أو قبعة )برنيطة(، وسرعان ما تعود األمور إلى سيرهتا األولى إلى ما 
شاء اهلل من الزمن وقد يطول كثيًرا لشدة األهوال والخسارة التي أصيب هبا الشعوب 
رجال  يتوارث  دواليك  وهكذا  السلطة،  رجال  وُتسقط  جديدة  انتفاضة  لتقوم 
ثقافة  يف  كامنًا  مازال  واالستعباد  االستبداد  فيروس  ألن  بعًضا،  بعضهم  االستبداد 
المجتمع بكل شرائحه، وعدم وجود قوى ومؤسسات اجتماعية تحمل فكًرا حًرا 
هنضوًيا اجتماعًيا يف األمة ليفرز رجال الستالم السلطة يؤدي هذا الفراغ ألن يقفز 
على كرسي السلطة عناصر من فريق االستبداد واالستعباد السابق كوهنم يحرتفون 

اللعبة السياسية وبيدهم السلطة ومفاتيح المجتمع ومراكز القوى. 
  ويكون الشعب هو الذي ُينصب رجال االستبداد واالستعباد بنفسه، ويستبدل 
مستبد بآخر، ويقوم الشعب باالنتحار تلو االنتحار، ويستمر بنزف الدماء وينتفض 

انتفاضة الديك المذبوح!
فاألمر ليس كما يقال: يكفي أن تقطع رأس األفعى لتموت! فاألمر مختلف يف 
منظومة الدولة فهي قائمة على منظومة ثقافية منتشرة ومتنامية األطراف يف المجتمع، 
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والرأس الحقيقي لالستبداد واالستعباد يكمن يف المنظومة الثقافية للمجتمع ابتداء، 
وما رجل السلطة إال كمثل ذنب الحرباء إن قطعته نما من جديد!

االستبداد  فيروس  ومحاربة  أواًل  الذاتية  الثقافة  على  االنتفاضة  ينبغي  لذا؛    
بسبب  حصلت  قد  السلطة  رجال  على  االنتفاضة  ألن  نظًرا  ولكن  واالستعباد، 
التغيير  قطار  عن  والتأخر  الشعوب،  من  داخلية  قابلية  ووجود  خارجية،  معطيات 
ليس لمصلحة المجتمع، اقتضى أن تكون االنتفاضة على ثقافة الذات، واالنتفاضة 
مًعا،  وذنبه  االستبداد  رأس  قطع  آخر  بمعنى  واحد،  بوقت  السلطة  رجال  على 
إسقاط  مع  الشعب  نفوس  ومن  النفس  من  واالستعباد  االستبداد  ثقافة  وإسقاط 

رجال السلطة، وهذا يقتضي العمل على محورين: 
السلطة  رجال  ضد  األرض  على  السلمية  الشعبية  االنتفاضة  ترسيخ  األول:     
والعمل على إسقاطهم وخلعهم من مناصبهم، وهذا له إدارة ميدانية متنامية وأحياًنا 
عفوية ومآلهم للتواصل والتنسيق مع بعضهم بعًضا يقوم هبا من يعمل على األرض 

ويزداد خربة يوًما بعد يوم.
والجزئيات،  بالتفاصيل  الدخول  دون  الكلية  الثقافية  المفاهيم  ضبط  الثاين:     
بالقوة  وتمدهم  المتظاهرين  تدعم  هنضوية  اجتماعية  مدنية  سلمية  ثقافة  ونشر 
الفكرية ليرتقوا هبا ويعلموا أهمية انتفاضتهم حالًيا وأن االنتفاضة تتناولهم أيًضا، 
أنفسهم  من  يسقطوه  أن  ينبغي  واالستعباد  االستبداد  بإسقاط  المناداة  أثناء  فهم 
أواًل على أرض الواقع ويرتجموا ذلك عملًيا من خالل الُلحمة الوطنية مع اآلخر 
المختلف عنهم، ونبذ الطائفية والعرقية واالستبداد بالرأي، واالعرتاف باالختالف 
كحق للناس عقيدة وسلوًكا، والتعايش مع هذا االختالف بشكل إيجابي، ويرتقون 
بذلك يوًما بعد آخر ويتعرفون على مختلف الشرائح الوطنية ويتعاونون يًدا بيد لبناء 
الوطن والمجتمع المدين ليسود القانون اإلنساين االجتماعي، ويكونون عليه رقيًبا 
حسيًبا حتى ال تدور الدائرة عليهم من جديد ويتسلل فيروس االستبداد واالستعباد 

يف الثقافة وينمو ذنب االستبداد واالستعباد.
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الوعد باالستخالف

للمجتمع المؤمن الصالح

موضوع الخالفة لإلنسان يف األرض متعلقة بجنسه وليس بفرد منه،  قال تعالى:
َمن  فِيَها  َأَتْجَعُل  َقاُلوْا  َخلِيَفًة  األَْرِض  فِي  َجاِعٌل  إِنِّي  لِْلَمالَئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  ﴿َوإِْذ 
اَل  َما  َأْعَلُم  إِنِّي  َقاَل  َلَك  ُس  َوُنَقدِّ بَِحْمِدَك  ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماء  الدِّ َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد 

َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة:30[  
 ومقام الخالفة يف األرض ليس هو مقام دولة وسلطة؛ بقدر ما هو مقام منحة 
وصالحية يف التحرك بشكل منضبط  لعمران األرض والمسؤولية من قبل المجتمع 
اإلنساين ككل أمام الُمستخلِف،  والمجتمع  هو تجمع إنساينّ وفق شبكة عالقات 

دائمة على جغرافية معينة تحكمهم سلطة تنفيذية.
عن  تعبير  هي  الدولة  ألن  الدولة،  من  أكرب  اإلنساين  للجنس  الخالفة  فمقام    
تطلعات مجتمع وفق رؤيته الثقافية ضمن سلطة تنفيذية، وال تمثل الجنس اإلنساين 
كله، وإنما تمثل  مجتمع معين، وكل المجتمعات داخلة يف مفهوم مقام الخالفة يف 

األرض.
وأتى الخطاب بمقام الخليفة لإلنسان الحاكم؛ لينفي عنه مقام الملك المطلق، 

ومقام المملوك الذي ال إرادة له، يف قوله تعالى:
َتتَّبِِع  َواَل  بِاْلَحقِّ  النَّاِس  َبْيَن  َفاْحُكم  اأْلَْرِض  فِي  َخلِيَفًة  َجَعْلنَاَك  إِنَّا  َداُووُد  ﴿َيا 
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ِذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اهللِ َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما  اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل اهللِ إِنَّ الَّ
َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب ﴾ ]ص:26[

 ومقام الخالفة هو بين المقامين )الَملك المطلق، والمملوك الذي ال إرادة له( 
وضعها  حدود  وفق  القرارات  واتخاذ  التحرك  صالحية  يملك  الخليفة  أن  بمعنى 
الُمستخلف له ال يتجاوزها، والذي يمثل خالفة المجتمع هو رأسه الهرمي فكان 
من الطبيعي أن يخاطب اهلل النبي داوود بمقام الخليفة ألنه يمثل سلطة المجتمع، 
وهو المسؤول عن العناية به واإلشراف على تطبيق نظامه والنهضة به وفق الرؤية 
الثقافية؛ التي يحملها المجتمع المتضمنة رؤيته الدينية كون الدين أحد أهم مقومات 
الثقافة االجتماعية، ومن الطبيعي أن يصبغ الدولة ويكون مصدًرا  أولًيا لدستورها، 

وليس النهائي.
والغلبة  بالقهر  يحكم  بل  أموره،  قيادة  يف  حريته  يمارس  ال  مجتمع  وكل   
يف  المجتمع  وهذا  اإلرادة،  مسلوب  مملوك  مجتمع  هو  واالستعباد؛  واالستبداد 
حال غيَّر ثقافته إلى ثقافة فاعلة إيجابية هنضوية إنسانية اجتماعية ورجع إلى استالم 
سوف  الشك  للمجتمع  الصالح  رؤية  وفق  هنضته  ببناء  والقيام  الحضاري  دوره 
يصل إلى مقام الخالفة، كما منحه اهلل إياها، ويمثله دولة تقوم على ثقافة الخالفة 
نتاج طبيعي  يف األرض من خالل صالح المجتمع وعمران األرض، فالدولة هي 
وضروري لمجتمع يحمل ثقافة الخالفة يف األرض، ويمثل نفسه حًرا كريًما ال ملك 

وال مملوك.
  وهذا المجتمع حينما يصل إلى مستوى الحرية وثقافة الخالفة يف األرض القائمة 
على  وليس  عليها،  يقيم  التي  أرضه  يف  يستخلفه  أن  اهلل  وعد  والسالم  األمن  على 
الَِحاِت  َوَعِمُلوا الصَّ آَمنُوا مِنُْكْم  ِذيَن  الَّ كوكب األرض كله فقال تعالى: ﴿َوَعَد اهلُل 
نَنَّ َلُهْم ِدينَُهُم الَِّذي  ِذيَن مِْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ َلَيْسَتْخلَِفنَُّهْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
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َلنَُّهْم مِْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي ال ُيْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمْن َكَفَر  اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِّ
َبْعَد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ ]النور:55[. 

عنها  ينتج  الكريمة  الحرة  الفاعلة  بالمجتمعات  تتمثل  إنساين  مقام  فالخالفة   
ضرورة  وإنما   دينًيا،  واجًبا  ليست  فالدولة  المجتمعات،  تحكم  دولة  ضرورة 

اجتماعية محكومة بثقافته.
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اإلكراه والدين مفهومان متناقضان

ْشُد مَِن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤمِن بِالّلِه  َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ    ﴿اَل إِْكَراَه فِي الدِّ
َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ]البقرة: 256[. )ال( 
حرف نفي، ينفي جنس اإلكراه يف الدين، فال إكراه يف الدين، وال دين يف اإلكراه، 
فهما على طريف نقيض ال يجتمعان، ألّن الّدين يقوم على الحرية واإليمان القلبي، 

واإلكراه يقوم على السلطة والقوة. 
   والدين هو رؤية واعية للحياة والكون والموت واإلنسان وعالقتهم ببعضهم 
بعًضا، والوصول إلى مفاهيم يراها اإلنسان حًقا أو صواًبا ويرتضيها لنفسه، وُيكّيف 
بُِّكْم َفَمن  سلوكه وفقها، وبناء عليها يحمل المسؤولية يف الوجود، ﴿َوُقِل اْلَحقُّ مِن رَّ

َشاء َفْلُيْؤمِن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر إِنَّا َأْعَتْدَنا لِلظَّالِِميَن َناًرا ﴾]الكهف:29[.
   ومهمة األنبياء أو الدعاة أو المصلحين إظهار أدلة الحق وبراهينه والدعوة إليه 
ليس إال، وليس لهم حق إكراه الناس أو محاسبتهم على تصوراهتم آمنوا أو كفروا، 
ُهْم َجِميًعا َأَفَأنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا  ﴿َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن فِي األَْرِض ُكلُّ

ُمْؤِمنِيَن﴾ ]يونس: 99[ 
َما َعَلْيَك اْلَبالَُغ َوَعَلْينَا اْلِحَساُب ﴾ ]الرعد: 40[. ﴿ َفإِنَّ

واإلكراه فعل تقوم به السلطة لتطبيق القانون وحماية المجتمع، ألنه ال وجود 
لسلطة دون قوة، وال يهم قناعة األفراد بتطبيق القانون، ويف حال تم ممارسة اإلكراه 
على الدين بواسطة السلطة يعني بدء تفكك المجتمع وظهور النفاق الديني والفساد 
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االجتماعي يف بنيته وهو يف طريقه إلى الهالك والزوال.  
ن  ا َخَلْقنَاُكم مِّ     وعالقة الناس ببعضهم قائمة على التعارف، ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس إِنَّ
َذَكرٍ َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهَّللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهَّللَ َعِليٌم 
والتعايش واالحرتام والعمل  التعاون  بقصد  والتعارف  ]الحجرات:13[،  َخبِيٌر ﴾ 
الذي  األتقى  هو  واألكرم  الجميع،  بيت  هو  الذي  والوطن  المجتمع  هنضة  على 
يجتنب الظلم واإلكراه والعنف والسوء والفساد يف حركته االجتماعية، واألحسن 

هو األحسن للناس واألنفع لهم.
فالدين للناس يتعلق بحريتهم، والدولة تمثل ثقافة المجتمع، والسلطة التنفيذية 

اإلكراهية مقيدة بدستور الدولة وقانونها.
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صحيفة المدينة )1 هجرية(

كتاب النبي محمد  بين المهاجرين واألنصار واليهود
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قريش  من  والمسلمين  المؤمنين  بين  اهلل(  )رسول  النبي  محمد  من  كتاب  هذا 
وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق هبم وجاهد معهم.

 إهنم أمة واحدة من دون الناس.
 المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيها بالمعروف 

والقسط بين المؤمنين.
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  عوف  وبنو   

بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
 وبنو الحارس )من الخزرج( على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة 

تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
عانيها  تفدى  األولى، وكل طائفة  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  وبنو سعادة على   

بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  جشم  وبنو   

بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
تفدى عانيها  يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة  النجار على ربعتهم  وبنو   

بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
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 وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

تفدى عانيها  يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة  النبيت على ربعتهم   وبنو 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

 وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

إّن المؤمنين ال يرتكون مفرًحا بينهم أن يعطوه بالمعروف يف فداء أو عقل.
 وأن ال يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

 وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو 
إثًما أو عدواًنا أو فساًدا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميًعا ولو كان ولد أحدهم.

 وال يقتل مؤمن مؤمنًا يف كافر وال ينصر كافًرا على مؤمن.
 وإن ذمة اهلل واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 

الناس.
 وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غير مظلومين وال متناصر عليهم.

 وأن سلم المؤمنين واحدة ال يسالم مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل إال 
على سواء وعدل بينهم.

 وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعًضا.
 وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم يف سبيل اهلل.

 وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
 وأنه ال يجير مشرك مااًل لقريش وال نفًسا وال يحول دونه على مؤمن.

المقتول  ولي  يرضى  أن  إال  به  قود  فإنه  بينة  عن  قتاًل  مؤمنًا  اعتبط  من  وأنه   
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)بالعقل(، وأن المؤمنين عليه كافة ال يحل لهم إال قيام عليه.
 وأنه ال يحل لمؤمن أقر بما يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر 
القيامة وال  يوم  لعنة اهلل وغضبه  فإن عليه  أراه  أو  يؤويه، وأنه من نصره  أو  ُمحدًثا 

يؤخذ منه صرف وال عدل.
 وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اهلل وإلى محمد.

* * *                            
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

 وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إال من ظلم أو أثم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته.

 وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
 وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
 وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

 وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
 وأن ليهود بني األوس مثل ليهود بني عوف.

 وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ إال 
نفسه وأهل بيته.

 وأن جفته بطن من ثعلبة كأنفسهم.
 وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وأن الرب دون اإلثم.

 وأن موالى ثعلبة كأنفسهم.
 وأن بطانة يهود كأنفسهم.

 وأنه ال يخرج منهم أحد إال بإذن محمد.
 وأنه ال ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إال من ظلم وأن 
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اهلل على أبر هذا.
من  على  النصر  بينهم  وأن  نفقتهم،  المسلمين  وعلى  نفقتهم  اليهود  على  وأن   

حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم.
 وأنه ال يأثم أمره بحليفه وأن النصر للمظلوم.

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
 وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة.

 وأن الجار كالنفس غير مضار وال آثم.
 وأن ال تجار حرمة إال بإذن أهلها.

 وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده 
إلى اهلل وإلى محمد رسول اهلل، وأن اهلل على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره.

 وأن ال تجار قريش وال من نصرها.
 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإهنم يصالحونه ويلبسونه، وأهنم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إال من حارب يف الدين.

 على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
 وأن يهود األوس مواليهم وأنفسهم ألهل هذه الصحيفة مع الرب المحض من 
أهل هذه الصحيفة، وأن الرب دون اإلثم ال يكسب كاسب إال على نفسه وأن اهلل على 

أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره.
 وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن 

بالمدينة إال من ظلم أو آثم، وأن اهلل جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول اهلل 
عيون األثر الجزء 1، والسيرة النبوية البن كثير الجزء2
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أزمتنا غياب أمة راشدة

وليس حاكًما راشًدا

عندما وصل المجتمع اإلنساين إلى بدء سن الرشد والنضج اقتضى األمر رفع 
الوصاية اإللهية المباشرة عنهم، وتمكينهم من البدء يف عملية قيادة وإدارة أمورهم 
بنفسهم، فأنزل اهلل عز وجل كتاًبا جامًعا لكل ما سبق من تعاليم إنسانية، وأكمله بما 
يلزم للمجتمعات اإلنسانية من أسس النهضة والرشاد والهدى والفالح. وبعث اهلل 
رجاًل راشًدا صالًحا، وجعله رسواًل وأنزل عليه الكتاب المكمل لما سبق، وختم 

النبوة به.
َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميعًا ﴾ ]األعراف:158[  ﴿ُقْل َيا َأيُّ

لنَّاِس﴾ ]البقرة: 185[ ِذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ  ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
ْلُمتَِّقيَن﴾ ]آل عمران: 138[ لنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّ َذا َبَياٌن لِّ ﴿َهٰ

َقْوٍم ُيوقِنُوَن﴾ ]الجاثية: 20[  َذا َبَصائُِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ ﴿َهٰ
َن اْلِجنِّ َفَقاُلوا إِنَّا َسِمْعنَا ُقْرآًنا َعَجًبا ، َيْهِدي إَِلى  ﴿ُقْل ُأوِحَي إَِليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ

ْشِد َفآَمنَّا بِِه ﴾ ]الجن: 2-1[ الرُّ
َشاِد﴾ ]غافر: 29[  وقال: ﴿َوَما َأْهِديُكْم إاِلَّ َسبِيَل الرَّ

الرشاد والهدى والفالح قد تم تأسيسه وجمعه وإكماله يف كتاب واحد   ففكر 
)القرءان( بعد أن كان موجوًدا يف عدة كتب، نزلت متفرقة خالل فرتات زمنية طويلة 
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مرتبطة بمعطيات تاريخية وموجهة إلى أقوام معينة كل على حدة. والسؤال الذي 
يفرض ذاته بقوة هل وجود فكر رشدي يقتضي بالضرورة وجود األمة الراشدة؟ 

والجواب حاضر يف تاريخ اإلنسانية أال وهو انتفاء وجود الرابط السببي بينهما. 
فلقد نزل القرءان الذي يحمل أسس الرشاد والهدى والرحمة والنهضة بالمجتمعات 
اإلنسانية، وقام النبي العظيم بنشر هذا الفكر الرشدي وتبليغه وتمثيله على أرض 
المجتمع  يف  منه حصل  العمل  وهبذا  حينئذ،  الزمكانية  المعطيات  حسب  الواقع 
اإلنساين وجود الفكر الرشدي والقيادة الراشدة مع محاولة تأسيس الرشاد يف بنية 
المجتمع ذاته، وقد نجح يف زرع نواة راشدة يف المجتمع تمثلت يف مجموعة صغيرة 
من أصحابه ولم يتأسس مجتمع راشد، وتويف النبي العظيم النتهاء دوره الرسالي، 
النبي  وفاة  بعد  الواقع  يف  والذي حصل  كله.  المجتمع  إلى  الرسالة  حمل  وانتقل 
العظيم أن المجتمع انشغل بمشاكل سياسية وبناء الدولة وإدارهتا التي كانت حديثة 
عهد بالوالدة، فضاًل عن أن العرب1 لم يعرفوا هذا النظام المركزي فيما سبق، كل 
ذلك وغيره من المشاكل واألحداث ساهمت بصورة كبيرة يف اهتمام القيادة ببناء 
البناء  هتميش  فتم  األمة،  ثقافة  حساب  على  وكان ذلك  عليها،  والمحافظة  الدولة 
الثقايف الرشدي لألمة، مما أتاح للثقافة الجاهلية وآليتها العقلية الكامنة يف نفوس 
المجتمع من عملية البعث والحياة من جديد وتسللت إلى الثقافة الرشدية فدخلت 
تحت ظاللها وانتشرت بين يديها تارة باسم تفسير القرءان وأخرى باسم الحديث 
النبوي، فتم الكذب والوضع على لسان النبوة، واختلطت الثقافة الجاهلية وأسسها 
بالثقافة الراشدة، واستمرت المجتمعات تحمل هذه الثقافة الملوثة، ويتم تأسيس 
مفاهيم المجتمع عليها. وتم وأد القيادة الرشدية يف زمن مبكر جًدا وخرج من األمة 
الضالة أئمة ضالل قادوها يف ضاللها بضالل، فرتسخ الفكر االستبدادي وتم زرعه 
يف نسيج الثقافة الرشدية، فظهرت الثقافة االستبدادية بلباس الثقافة الرشدية، وتم 
نستخدم كلمة العرب كخطأ شائع والمقصد هبا قوم شبه الجزيرة العربية ، ألن كلمة العرب ال تدل على قومية أو عرق،   1

وإنما تدل على مفهوم  قيام الشيء فطرة كما وجد وفق سننه الربانية. 



44

سامر إسالمبولي

استعباد الشعوب بناء على ذلك وقام القادة المستبدون بتوجيه هذه الشعوب إلى 
القتال تحت اسم الجهاد يف سبيل اهلل، واستغلوا الدين استغالاًل كبيًرا يهدفون من 
ذاهتا؛  وبناء  نفسها  عن  األمة  وإشغال  سلطاهنم  وتمكين  دولهم  لبناء  الغنائم  ذلك 
يف  كامنة  االستعباد  ثقافة  تصير  حتى  االستعباد  زمن  ويطول  مستعبدة،  تبقى  حتى 
الثقافة، يقوم اآلباء بغرسها يف نفوس األبناء  ُمقومات  م من  المجتمع وُمقوِّ نفوس 
تربية، فيظهر جيل ُمسَتعبد ويسهل استعباده ومّص دماءه، ويتم توارث السلطة أو 
انتقالها إلى مستبّد أقوى، وهكذا استمر تداول السلطات يف التاريخ إلى أن وصلنا 

إلى الحضيض! 
فنحن - اآلن - أمة تفتقد القيادة الراشدة والثقافة الرشدية، واألمة لم تصل عرب 
تاريخها إلى الرشاد أصاًل! بمعنى آخر نحن أمة افتقدت للرشاد على صعيد القيادة 
وعلى صعيد الشعب! حّتى بات عدونا يكمن يف داخلنا، وهو أخطر علينا من العدو 

الخارجي.
 والمشكلة واألزمة ليست يف غياب القيادة الراشدة فحسب،  ألن القيادة بحاجة 
إلى مركب تقوده، وإذا انتفى وجود المركب انتفت القيادة ضرورة. فغياب الثقافة 
الرشدية عن األمة ومجتمعاهتا هي جوهر األزمة والمشكلة العويصة؛ التي تسمح 
يهم  وال  الجماهير،  استعباد  تمارس  استبدادية  قيادات  ظهور  من  مستمرة  بصورة 
االنتماء العرقي أو الطائفي لالستبداد، ألن االستبداد واحد مهما تلون أو تغير شكله 
من فرعون إلى هامان أو قارون فالنتيجة هي حكم المجتمع بثقافته التي يحملها، 
على  تقوم  جاهلية  ثقافة  يحمل  الذي  فالمجتمع  المجتمع،  من  تنبثق  القيادة  إذن؛ 
الثقافة  يحمل  الذي  والمجتمع  ثقافته،  على  بناء  حكمه  يتم  واالستعباد  االستبداد 
الرشدية التي تقوم على المشاركة والعدل والحرية والسالم واإلنسانية ونبذ الظلم 
والعنف يتم حكمه بناء على ثقافته. وإذا ُوجد قائد راشد لمجتمع جاهلي فسرعان 



45

بيان من أجل ثورة الربيع العربّي  مشرو ثقافي راشد للنهضة

بذور  ألن  أكثر!  ليس  بالوقت  مرتبط  واألمر  القيادة2،  عن  إزالته  أو  اغتياله  يتم  ما 
الثقافة الرشدية ال تنبت بالهواء! بل البد لها  من تربة خصبة حتى تتعمق يف بنيتها 
و ترتسخ،  ثم تنمو بصورة طبيعة تتناسب مع جذورها بصورة طردية، كلما كربت 
البناء  هذا  لتحمل  الرتبة  يف  وغاصت  امتدت الجذور  كلما  األعلى  إلى  واتجهت 
بل البد من حرثها وتطهيرها  فاسدة؛  برتبة خبيثة  تنبت  البذور ال  أن  العظيم، كما 
من الفيروسات التي تحكم ثقافة األمة المتمثلة بإتباع اآلباء دون علم وال بصيرة، 
وإتباع األكثرية والهوى، وجعل للدين مصادر بشرية تزاحم المصدر الديني الوحيد 
وفق  الحالي  الواقع  مع  التعامل  وعدم  الحر  التفكير  ومحاربة  بالقرءان،  المتمثل 

معطياته وحيثياته، ودراسة القرءان بشكل سطحي وسلفي محكوم بفهم من سبق.
وإنما غياب  الراشدة،  القيادة  ليست هي غياب  اآلن  منها  نعاين  التي  فالمشكلة 
غير  والعكس  الراشدة  للقيادة  وجذور  وتربة  قاعدة  يكون  الذي  الراشد  المجتمع 

صحيح، ألنه ال يمكن أن تنمو ساق شجرة دون جذور يف الرتبة!.
 لذا؛ ينبغي أن يتوجه العلماء والباحثون والمفكرون يف األمة إلى المجتمع إلعادة 
الرشدية بصورة  الثقافة  الجاهلية عن  الثقافة  بثقافة رشدية، وفصل  بنائه من جديد 
متميزة على صعيد الفكر والعلوم والرتبية، والعمل على نشر هذه المفاهيم الثقافية 
وزرعها يف المجتمع والعناية هبا حسب قانون التغيير، وعامل الزمن عنصر مهم جًدا 
يف عملية التغيير، فالشجرة ال تنمو بلحظة، كما أن نمو الساق له عالقة بنمو الجذر 
ن  والعالقة بينهما جدلية. واألساس لهذه الثقافة الرشدية هو القرءان بصفته الُمكوِّ
األساسي لثقافة الشعوب اإلسالمية وهو كتاب هدى  ونور ورحمة وشفاء وبيان 

للناس، لذا؛ ينبغي االنطالق منه، واالعتماد عليه، واستصحابه يف عملية التغيير 
   وينبغي إرجاع ثقافة القرءان للمجتمع، وجعلهم يتعاملون معه بصورة مباشرة 

نقل التاريخ لنا أن الخلفاء الراشدين الثالثة قتلوا غيلة، وروي أن الخليفة األول أيًضا قد قتل بالسم، رغم قرب زمن   2
حكمهم لفرتة النبي! 
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دون وصي أو رقيب من السلف عليه. فاألزمة التي نمر هبا اليوم ليست وليدة األمس 
وإنما هي حصيلة نتاج قرون مضت من التخلف واالنحطاط، فمشكلتنا ليست مع 
القيادات السياسية، وإنما مشكلتنا مع ثقافتنا الكامنة يف نفوسنا والتي ورثناها عن 

آبائنا، والقرءان قد نبه إلى ذلك بقوله:
ِذي َعِمُلوا   ﴿َظَهَر اْلَفَساُد فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض الَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن ﴾ ]الروم:41[ َلَعلَّ
ِصيَبٍة َفبَِما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثِيٍر﴾ ]الشورى:30[ ن مُّ ﴿َوَما َأَصاَبُكم مِّ

ْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل ُهَو مِْن ِعنِد َأْنُفِسُكْم  ِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّ ا َأَصاَبْتُكم مُّ ﴿َأَوَلمَّ
إِنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ]آل عمران:165[

 ﴿ إِنَّ الّلَه اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَِأْنُفِسِهْم ﴾ ]الرعد:11[
اجتماعية  ثقافة  هي  وإنما  واألخالق  العبادات  ثقافة  هي  ليست  الثقافة  وهذه   
مع  ومتفاعلة  فاعلية  بصورة  الشخصية  وبناء  التفكير  وأصول  بالمنهج  متعلقة 
المجتمع ومؤسساته ومراكز القوى فيه. وينبغي الحذر من ثقافة الفعل ورد الفعل 
ألنه انفعال بالواقع وليس تفاعل وبالتالي ال يصدر منه فاعلية وهنضة! وإنما ينتج 
عنه الدم والخوف والرعب الذي سوف يكون غذاًء وسماًدا لالستبداد واالستعباد.
  لذا؛ ينبغي منع الغذاء والسماد عن تربة االستبداد، وذلك بنبذ العنف، ونشر 
ثقافة السالم والمحبة، ثقافة النهضة والحضارة، ثقافة البناء والتقدم، ثقافة الحوار 

والتعايش، ثقافة الرأي والرأي اآلخر
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الحريــة

كلمة اهلل العليا

فِي  ُهَما  إِْذ  اْثنَْيِن  َثانَِي  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َأْخَرَجُه  إِْذ  الّلُه  َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه       ﴿إاِلَّ 
ْم  َدُه بُِجنُوٍد لَّ اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل َتْحَزْن إِنَّ الّلَه َمَعنَا َفَأنَزَل الّلُه َسكِينََتُه َعَلْيِه َوَأيَّ
ْفَلى َوَكلَِمُة الّلِه ِهَي اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز َحكِيٌم ﴾  ِذيَن َكَفُروْا السُّ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَّ

]التوبة:40[
    مفهوم )الكلمة( التي ُتجمع على كلمات غير مفهوم )الكالم( التي مفردها 

)َكلِم(، تعالوا نرى ما مفهوم )كلمة( يف القرءان.
نُْه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  ُرِك بَِكلَِمٍة مِّ ﴿إِْذ َقاَلِت اْلَمآلئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ الّلَه ُيَبشِّ

بِيَن﴾ ]آل عمران:45[ ْنَيا َواآلِخَرِة َومَِن اْلُمَقرَّ َمْرَيَم َوِجيًها فِي الدُّ
الحظوا أن داللة الكلمة يف النص هو النبي عيسى نفسه، وليست لفًظا أو قواًل.

ِذيَن َكَفُروا فِي ُقُلوبِِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهلِيَِّة َفَأنَزَل اهلُل َسكِينََتُه َعَلى  ﴿إِْذ َجَعَل الَّ
َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤمِنِيَن َوَأْلَزَمُهْم َكلَِمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ بَِها َوَأْهَلَها َوَكاَن اهلُل بُِكلِّ 

َشْيٍء َعلِيًما ﴾ ]الفتح:26[
كلمة التقوى يف النص ليست هي لفًظا أو قواًل؛ يصدر من الفم، وإنما هي موقف 
األهوج  االنفعال  يتقوا  أن  المؤمنين  اهلل  وألزم  الكافرين،  موقف  مقابل  موضوعي 
والحمّية الجاهلية، وأن يلتزموا بالوعي والعدل والسلم والحرية واإلنسانية ويتقوا 

الكراهية واإلرهاب، وكل ما يمت للجاهلية من مواقف.
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اْلَعلِيُم﴾  ِميُع  السَّ َوُهَو  لَِكلَِماتِِه  ِل  ُمَبدِّ الَّ  َوَعْداًل  ِصْدًقا  َربَِّك  َكلَِمُت  ْت  ﴿َوَتمَّ
]األنعام:115[

 كلمة اهلل ال ُتبدل وال ُتحرف وهي صدق وعدل، بينما كالم اهلل يمكن أن يتحرف 
أو يتبدل كما يفعل الكهنوت يف تفسيره وإخراجه عن معناه ﴿َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤمِنُوْا 
َوُهْم  َعَقُلوُه  َما  َبْعِد  مِن  ُفوَنُه  ُيَحرِّ ُثمَّ  الّلِه  َكالََم  َيْسَمُعوَن  نُْهْم  مِّ َفِريٌق  َكاَن  َوَقْد  َلُكْم 

َيْعَلُموَن ﴾ ]البقرة:75[
فكالم اهلل ُيسمع، وكلمات اهلل ُترى ألن لها وجود موضوعي من موقف أو أمر 

أو حدث.
ْوَكِة َتُكوُن  وَن َأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ ﴿َوإِْذ َيِعُدُكُم الّلُه إِْحَدى الطَّائَِفتِْيِن َأنََّها َلُكْم َوَتَودُّ

َلُكْم َوُيِريُد الّلُه َأن ُيِحقَّ الَحقَّ بَِكلَِماتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن﴾ ]األنفال:7[
ْو َكاَن اْلَبْحُر  فكلمات اهلل هي الوجود الكوين بما فيه من قوانين تحكمه، ﴿ُقل لَّ
 ﴾ َمَدًدا  بِِمْثلِِه  ِجْئنَا  َوَلْو  َربِّي  َكلَِماُت  َتنَفَد  َأن  َقْبَل  اْلَبْحُر  َلنَِفَد  َربِّي  َكلَِماِت  لِّ مَِداًدا 
لَِتْرَكُبوَها  َواْلَحِميَر  َواْلبَِغاَل  ﴿َواْلَخْيَل  ومتنامي  مستمر  اهلل  فخلق  ]الكهف:109[، 
َماء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد َوإِنَّا َلُموِسُعوَن﴾  َوِزينًَة َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ ]النحل:8[، ﴿َوالسَّ
]الذاريات:47[، واإلنسان كجنس هو من كلمات اهلل مخلوق بسنن تحكمه، ونفخ 
 ﴾ َساِجِديَن  َلُه  َفَقُعوْا  وِحي  رُّ مِن  فِيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ ﴿َفإَِذا  وكرمه  روحه  من  فيه 
األرض  يف  خليفة  وجعله  ]اإلسراء:70[،   ﴾ آَدَم  َبنِي  ْمنَا  َكرَّ ]الحجر:29[،﴿َوَلَقْد 
وصار  ]البقرة:30[،   ﴾ َخلِيَفًة  األَْرِض  فِي  َجاِعٌل  إِنِّي  لِْلَمالَئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  ﴿َوإِْذ 
اإلنسان خليفة بمنحه الحرية التي هي كلمة اهلل يف النفس اإلنسانية وعلى موجبها 
يتم الحساب والمسؤولية، والحرية والكرامة هما حاجتان حتميتان للنفس فطرة، 
اإلنسان  نفس  يف  للهالك   يؤدي  تفعيلهما  وعدم  وتفعيلهما،  إشباعهما  من  والبد 
وحياته، وبناء عليهما تم جعل اإلنسان خليفة يف األرض، وبناء عليهما نزل القرءان 
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لهم المسؤولية، لتصير الحرية مسؤولية، إًذا؛ اإليمان بكلمات  خطاًبا للناس وحمَّ
اهلل هو اإليمان بالوجود الموضوعي بسننه التي تحكمه، وهذا غير اإليمان بكالم اهلل 
َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميًعا  الذي أنزله للناس عن طريق الرسول، ﴿ُقْل َيا َأيُّ
َماَواِت َواألَْرِض ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو ُيْحيِـي َوُيِميُت َفآمِنُوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه  ِذي َلُه ُمْلُك السَّ الَّ
ُكْم َتْهَتُدوَن ﴾ ]األعراف:158[،  ِذي ُيْؤمُِن بِالّلِه َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعوُه َلَعلَّ يِّ الَّ النَّبِيِّ األُمِّ
َن اْلُمْشِركِيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالََم الّلِه ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك  ﴿َوإِْن َأَحٌد مِّ

بَِأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن ﴾ ]التوبة:6[.
على  وحاجات  غرائًزا  اإلنسان  بفطرة  اإليمان  يتضمن  اهلل  بكلمات  فاإليمان 

صعيد النفس والجسم كحق موجود ينبغي التعامل معه وعدم الكفر به.
الحاجيات  مثل  والكرامة،  الحرية  فيها هما  اهلل  أودعها  التي  النفس  وحاجيات 
والشرب،  واألكل  التنفس،  عملية  هي  التي  الجسم  يف  اهلل  أودعها  التي  العضوية 
والنوم، وطرح الفضالت على أنواعها، واإلشباع للحاجيات حتمي، وعدم إشباعها 
والهالك  فالموت  الحاجيات عضوية  كانت  فإن  اإلنسان وموته،  إلى هالك  يؤدي 
مادي ويظهر بزهق الحياة المعيشية، وإن كانت الحاجيات نفسية فالهالك والموت 
معنوي ويظهر بذل النفس واستعبادها واالكتئاب وانتفاء التفاعل والفاعلية والتفكير 

عن اإلنسان، ويصير جسًما متحرًكا ميًتا نفسًيا )الميت الحي(.
ْفَلى  ِذيَن َكَفُروْا السُّ  وهبذا وصلنا إلى شرح النص المعني وهو ﴿َوَجَعَل َكلَِمَة الَّ
هي  كفروا  الذين  فكلمة  ]التوبة:40[،   ﴾ َحكِيٌم  َعِزيٌز  َوالّلُه  اْلُعْلَيا  ِهَي  الّلِه  َوَكلَِمُة 
موقفهم اإلجرامي من الحق  حيث اختاروا الكفر بحرية الناس ومحاربتها وإكراههم 
على أن يكونوا معهم ضد الحق، فتكون كلمة اهلل مقابل كلمة الذين كفروا، وهي 
تفعيل الحرية عند الناس وتركهم أحراًرا ليختاروا ما يشاؤون، وهذا واضح بقوله 
َوُيْؤمِن  بِالطَّاُغوِت  َيْكُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ  مَِن  ْشُد  الرُّ َبيََّن  تَّ َقد  يِن  الدِّ فِي  إِْكَراَه  تعالى﴿اَل 
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بِالّلِه َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ]البقرة:256[، 
َأْعَتْدَنا  إِنَّا  َفْلَيْكُفْر  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤمِن  َشاء  َفَمن  بُِّكْم  رَّ مِن  اْلَحقُّ  ﴿َوُقِل  وبقوله: 
لِلظَّالِِميَن َناًرا َأَحاَط بِِهْم ُسَراِدُقَها َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه 

َراُب َوَساءْت ُمْرَتَفًقا ﴾ ]الكهف:29[ بِْئَس الشَّ
والمسؤولية  والحرية  كفروا،  الذين  كلمة  هو  واالستبداد  واالستعباد  فاإلكراه 

والمشاركة يف الحكم هي كلمة اهلل العليا.
لذا؛ الشعار الذي يرفعه الشعوب )حرية، حرية( هو رفع لشعار كلمة اهلل العليا 
يِن﴾ وكذلك الشعار )سلمية، سلمية( هو رفع  واإليمان بكلماته، ﴿اَل إِْكَراَه فِي الدِّ
ورفع  عمران:19[،  ]آل   ﴾ اإِلْسالَُم  الّلِه  ِعنَد  يَن  الدِّ واألمان﴿إِنَّ  بالسلم  اهلل  ألمر 
والطائفية  العرقية  ورفض  والوطنية  واالحرتام  والتعاون  والتعارف  التعايش  شعار 
ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقنَاُكم  إِنَّا  النَّاُس  َها  َأيُّ رباين﴿َيا  شعار  رفع  هو 

َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل َعلِيٌم َخبِيٌر ﴾ ]الحجرات:13[.
فأي إنسان يرفع شعار الحرية والسلمية والتعايش والتعاون والمحبة...هو إنسان 
الناس،  وعند  اهَّلل  عند  شهيد  فهو  ذلك  سبيل  يف  ُقتل  فإن  اهَّلل،  بكلمات  يؤمن  رباين 
وتظهر الحرية من خالل حرية اآلخرين، فبقدر ما اآلخر حر فأنت حر، ألن الحرية 
مفهوم اجتماعي، فال يمكن أن يكون مجتمع حر ويكون األفراد فيه عبيد3، ومجتمع 
العبيد إن ُوجد فيه حًرا  يقومون بقتله، وأزمتنا أزمة غياب مجتمع حر راشد، وليس 
راشًدا،  حًرا  حاكًما  عنه  ينتج  الراشد  الحر  المجتمع  ألن  راشد،  حر  حاكم  غياب 
الحاكم  يتخلى  ما  سرعان  راشًدا  حًرا  المجتمع  صار  وإذا  صواب،  غير  والعكس 
ا إلى الرشاد أو التنحي  المستبد والمستعبد عن حكمه نتيجة الضغط االجتماعي  إمَّ

عن السلطة.
كلمة عبد لها صورتين بالجمع حسب تعلقها بواقع اإلنسان، فإن كان حًرا فتجمع الكلمة على كلمة عباد، وإن كان   3

اإلنسان مملوكًا مستعبدًا ال إرادة له وال حرية تجمع على كلمة عبيد.
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جهلهم  عن  يكفوا  أن  اهلل  كالم  فون  ُيحرِّ الذين  المتطرفين  على  ينبغي  لذا؛ 
إن  الناس  بين  ونشر  بالدين اإلسالمي!  اإليمان  الُعليا هي  اهلل  إن كلمة  وتصورهم 
كلمة اهَّلل العليا هي الحرية والكرامة، وسواء آمن الناس باإلسالم أم لم يؤمنوا فهم 

يرفعون كلمة اهَّلل العليا الحرية، ويؤمنون بكلمات اهَّلل.
فالحرية شعور داخلي يف الحياة يدفعك إلى التفكير وممارسة حقك يف اختيار ما 
تشاء من  إيمان أو كفر، والعالقة بين الناس تقوم على التعايش اإليجابي، والتماسك 
وليس  له  مطلب  والحياة  فيه،  األصل  هو  واإلنسان  بالمجتمع  والنهضة  الوطني، 

الموت.
والعالقة بين الناس قائمة على القيم واألخالق والعمل الصالح ال على التصورات 

الذهنية والعقائد.
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الطاغوت والجبت

ْشُد مَِن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤمِن بِالّلِه  َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ ﴿اَل إِْكَراَه فِي الدِّ
َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعلِيٌم ﴾ ]البقرة:256[

َن اْلكَِتاِب ُيْؤمِنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن  ِذيَن ُأوُتوْا َنِصيًبا مِّ ﴿َأَلْم َتَر إَِلى الَّ
ِذيَن آَمنُوْا َسبِياًل﴾  ]النساء:51[ ِذيَن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى مَِن الَّ لِلَّ

َعنَُه الّلُه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل  ن َذلَِك َمُثوَبًة ِعنَد الّلِه َمن لَّ ﴿ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكم بَِشرٍّ مِّ
بِيِل﴾  َكاًنا َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَّ مِنُْهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخنَاِزيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُأْوَلـئَِك َشرٌّ مَّ

]المائدة:60[
ْر ِعَباِد﴾  ِذيَن اْجَتنَُبوا الطَّاُغوَت َأن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا إَِلى اهللِ َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّ ﴿َوالَّ

]الزمر:17[
ِذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُهُم  ُلَماِت إَِلى النُُّوِر َوالَّ َن الظُّ ِذيَن آَمنُوْا ُيْخِرُجُهم مِّ ﴿الّلُه َولِيُّ الَّ
فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأْوَلـئَِك  ُلَماِت  الظُّ إَِلى  النُّوِر  َن  مِّ ُيْخِرُجوَنُهم  الطَّاُغوُت 

َخالُِدوَن﴾ ]البقرة:257[ 
ِذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمنُوْا بَِما ُأنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأنِزَل مِن َقْبلَِك ُيِريُدوَن  ﴿َأَلْم َتَر إَِلى الَّ
ُهْم َضالاًَل  ْيَطاُن َأن ُيِضلَّ َأن َيَتَحاَكُموْا إَِلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأمُِروْا َأن َيْكُفُروْا بِِه َوُيِريُد الشَّ

َبِعيًدا ﴾ ]النساء:60[
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الدين: كلمة تدل على نظام التعامل على صعيد الفرد والمجتمع والكون  •
كفر: كلمة تدل على جهد أو ضغط موجه نحو سرت شيء من خالل فتحه وتكرار  •

كافًرا،  المزارع  وُيسمى  للبذور يف األرض،  الفالح  بكفر  العملية، وظهر  تلك 
المكان  الَكْفر  وكلمة  مكرر.  بشكل  شيء  لسرت  بجهد  يقوم  من  كل  يف  وظهر 

المنخفض والمستور بأشجاره أو هضابه.
الطاغوت: من طغى وتدل على دفع وتغييب بامتداد زمكاين وهي بمعنى تجاوز  •

حد الشيء بقوة.
الجبت: من جوب وهي تدل على الجهد المنضم مكانًيا بامتداد متجمع مستقر،  •

وظهر بمعنى القطع يف الشيء أو إحداث خرق فيه، ومنه الجيب المعروف وهو 
خرق يف شيء، وكلمة جبت أضيف لها التاء لتعطي داللة الدفع الخفيف لداللة 
كلمة )جبت( لتصير جهد متجمع باستقرار منتهي بدفع خفيف، وظهرت ثقافًيا 
الجبت  قالوا  ولذلك  معينة،  جهة  نحو  ودفعها  المجتمعة  القوة  توجيه  بمعنى 
هو السحر لتحقق به هذا المعنى من الساحر، أو الوثن والصنم لتجمع  القوى 

ودفعها  نحوهم.
   وبناء على تعريف الكلمات المفتاحية للنصوص نصل إلى أن الحرية أصل 
باهلل  بالطاغوت والجبت واإليمان  الكفر  أن  العلم  ينبغي  أو اإليمان ولكن  بالكفر 
بداية  وهو  الوثقى،  بالعروة  التمسك  وهو  والصواب،  الحق  وهو  المطلوب،  هو 

اإليمان، فال يصح اإليمان إال بالكفر هبما.
والطاغوت يتمثل بكل من تجاوز الحق بقوة وجهد سواء على الصعيد السياسي 
أو الديني، فمن يسمون أنفسهم رجال دين هم طواغيت بتجاوزهم لحدهم البشري 
نبًيا أو غيره ممن يسمى  النظر عن كونه  أو لبشر مثلهم بصرف  الناس لهم  وتعبيد 
آخر  لكائن  حديث  أي  أو  النبي  حديث  يعد  من  كل  أن  يعني  وهذا  ولًيا،  أو  إماًما 
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مادة  جعل  قد  يكون  لعبادته)طاعته(  الناس  ويدعو  اهلل  كتاب  يزاحم  دينًيا  مصدًرا 
الحديث النبوي جبًتا وجعل من نفسه طاغوًتا طغى عن أمر اهلل وأخرج الناس من 

النور إلى الظلمات4.
الجبت،  وعبادة  الطاغوت  تقعوا يف شباك  أن  انتبهوا  فاألمر خطير ومهم جًدا، 

اكفروا بالطاغوت و الجبت، وآمنوا باهلل واتبعوا النور الذي أنزله.
ِذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُهُم  ُلَماِت إَِلى النُُّوِر َوالَّ َن الظُّ ِذيَن آَمنُوْا ُيْخِرُجُهم مِّ ﴿الّلُه َولِيُّ الَّ
فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأْوَلـئَِك  ُلَماِت  الظُّ إَِلى  النُّوِر  َن  مِّ ُيْخِرُجوَنُهم  الطَّاُغوُت 

َخالُِدوَن﴾ ]البقرة:257[

راجع كتابي »تحرير العقل من النقل« للتوسع عن الكتب التي تزاحم كتاب اهلل يف المصدرية الدينية، وهي تسمى المثناة   4
من تثنيتها على كتاب اهلل؛ وهي مثل المثناة عند اليهود التي جعلوها مع التوراة ومعروفة باسم المشناة.
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حياة اإلنسان مقدسة

وال تفاوت بين حياة الناس
   

واستثنى  مغلقة،  فهو دائرة  عنه قط،  الحرمة  لرفع  قابل  وغير  حرام  الحرام؛   
المشرع ) يف القرءان(  األمور المحرمة المتعلقة بحياة النفس حين تعرضها للهالك 
من أثر الجوع أو العطش، فمثاًل رفع حكم الحرمة مؤقًتا عن أكل الميتة والخنزير 

إلنقاذ حياة النفس، وهذا األمر غير قابل للفتح لمحرمات أخرى قط. 
للفتح قط، وهي  قابلة  دائرة مغلقة غير  المحرمات نوعان: األولى:  دائرة      و 
األصل، ولو تعرض اإلنسان للهالك مثل قتل النفس أو قتل اآلخر أو الزنا أو أكل 
مال اليتامى بغير حق...، والدائرة األخرى للمحرمات قابلة للفتح بإذن شرعي نصي 
) القرءان( وليس اجتهادًيا، مثل أكل الميتة حين تعرض اإلنسان للهالك، أو التلفظ 

بالكفر مع االحتفاظ باإليمان يف القلب.
   لذا؛ قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ليست ُمحكمة يف صياغتها وهي 
قاصرة، والصواب هو: )تعرض الضرورات الشخصية التي ال ينتج ضرر عنها على 
اآلخر للهالك ُتوقف الحرام مؤقًتا(. لذا؛ ال يصح القول: إن قتل اآلخر مباح تحت 
اإلكراه قط، فليس حرمة حياة الُمَكره على القتل أفضل أو أكثر حرمة من الذي ُيراد 
القتل له، فحرمة حياة الناس سواء. واإلنسان الذي ُيضحي بحياة اآلخر لينقذ نفسه 
هو إنسان أناين وجبان وعديم األخالق والقيم، وهو ارتكب الحرام؛ بل كبيرة من 
الكبائر) قتل نفس بريئة( وصار قاتاًل ومجرًما، وعمله هذا لن ُينجيه من الحساب يف 
الدنيا واآلخرة، والموت سوف يطوله عاجاًل أو آجاًل ألن الموت حق قادم ال مفر 

منه، والمسألة مسألة وقت ليس إال، فال نامت أعين الجبناء. 
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مفهوم اإلنسانية ُكلٌّ ال يتجزأ

لها،  واقع  دون  براقة  شعارات  وليس  اآلخر  تجاه  يتجلى  سلوك  اإلنسانية 
عاش  لو  حتى  تفكيره  و  وأخالقه  وشعوره  سلوكه  يف  إنسانًيا  يكون  قد  فالشخص 

بخيمة مهرتئة، وقد يكون الشخص ال إنسانًيا حتى ولو عاش يف قصر منيف.
إن أي دين أو مذهب أو تشريع إذا لم تكن غايته اإلنسان من حيث هو إنسان 
بصرف النظر عن لونه أو اسمه أو عرقه فهو مزيف وباطل، فالناس سواسية كأسنان 
المشط من حيث الحقوق والواجبات وهذا ال يلغي التمايز القائم على التنافس أو 
اإلنسان  ينتكس  قد  وكذلك  المبدأ،  حيث  من  هنا  الكالم  ولكن  والتقدم،  التطور 
بالعقل  فيها  يتميز  التي  إنسانيته  عن  متخلًيا  الحيوانية  للمملكة  ليعود  بإنسانيته 

والحرية والعلم واألخالق.
إن اإلنسانية الحق تنظر للفساد والقتل والتخريب نظرة واحدة سواء أكان يف بلد 
اإلنسان أم يف  بلد يف أقصى الدنيا، فاإلنسانية كلٌّ ال تتجزأ بحيث يكون المرء إنسانًيا 

مع أهل بلده  أو ملته ومجرًما أو ال إنسانًيا مع اآلخرين.
إن اإلنسانية الحق تقتضي أن يكون الجميع تحت سلطة القانون وال أحد فوقه 
مهما كان منصبه أو ملته أو ما يملكه، بل كلما كان اإلنسان يف مستوى اجتماعي أو 

اقتصادي أو علمي  أعلى كان الحساب أشد وأقوى.
فالنفس  الناس  ينفع  المجتمعات وينهض هبا ولما  يبني  لما  أن تعمل  اإلنسانية 
اإلنسانية واحدة فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميًعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 

جميًعا.
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﴿مِْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَلى َبنِي إِْسَرائِيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد فِي 
األَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاءْتُهْم 

نُْهم َبْعَد َذلَِك فِي األَْرِض َلُمْسِرُفوَن ﴾ ]المائدة:32[ ُرُسُلنَا بِالَبيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثِيًرا مِّ
أنفعكم؛ أنفعكم للناس، وخيركم خيركم ألهله
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مفهوم السالم ثقافة في اإلسالم

وليس مناورة سياسية

ينبغي أن نثبت مفهوم أنه ال إكراه ألحد أو كراهية، والحرية والمحبة للجميع، 
ونعلم أن النقد البناء ومصارحة الذات، وعدم النظر ألنفسنا بقداسة ولغيرنا بدناسة 
والتعايش  بينها  فيما  والتعارف  الشعوب  لنهضة  وضروري  مهم  شيء  ونجاسة 
وفق محور السالم، وتجاوز الماضي والتاريخ والحروب وعدم سحبها للحاضر  
ومحاكمة بعضنا بجريرة ما فعل آباؤنا وأجدادنا من أخطاء وربما جرائم، وال نربئ 
أحد من الشعوب بصرف النظر عن الدين أو الملة  من جرائم ارتكبها بحق اآلخرين، 
ولذلك ال داعي للمزاودة يف ادعاء اإلنسانية ورفع مفاهيم الحرية والسالم  مع إدانة 

اآلخر وتجريمه وتشويه سمعته.
أيها السادة الكرام

كل  مسؤولية  له  والرعاية  الجميع،  وطن  هو  األرضي  الكوكب  أن  اعلموا 
الشعوب كل بقدر علمه وتطوره وقدراته، وكل الشعوب آلدم، وآدم من تراب، فال 
لمفهوم الشعب المختار والوصي على الشعوب األخرى، وال منية ألي شعب يف 
حياة شعب آخر ألن الجميع لهم حق الحياة على كوكب األرض الذي لم يصنعه 
للشعوب،  ملك  األرض  كوكب  ثروات  أن  كما  لغيره،  أو  لنفسه  شعب  يخلقه  أو 
وتتميز الشعوب عن بعضها بما تقدم من خير وهنضة وعمران لذاهتا ولغيرها، وليس 
به من إجرام وعنف واحتالل وسرقة ثروات كوكب األرض لذاهتا دون  بما تقوم 

الشعوب األخرى.
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 والبد من تسليط الضوء على من جعل للسالم ذكرى سنوية، من هم؟ وما مدى 
ليس  عندهم  ذكرى  ومجرد  مناورة  أم  ثقايف  مفهوم  هو  وهل  السالم؟  يف  صدقهم 

إاّل؟!
انظروا لتاريخ أصحاب السالم العالمي:

األبرياء . 1 الناس  من  اآلالف  مئات  الشرق  على  الغرب  حروب  ضحايا  بلغ 
إحصاء  يتوفر  ولم  الشرق  يف  والمسيحيين  المسلمين  الملل  مختلف  من 
العدد لعدم وجود معلومات عنهم ومن كثرهتم واختالف أماكنهم، وعندما 
60 ألف من مختلف شرائح  وصلت الجيوش إلى القدس واحتلوها قتلوا 
الناس رجااًل ونساًءا وأطفااًل وشيوًخا من المسلمين والمسيحيين، وبقروا 

بطون النساء الحوامل وبرتوا رؤوس الرجال.
عشرات . 2 وقتلوا  إسبانيا  يف  التفتيش  محاكم  نتج   الغربية  الحروب  أثر  ومن 

والوحشية،  الهمجية  الصور  أنواع  بمختلف  التعذيب  غير  أيًضا  اآلالف 
وكانت معظم السجون يف أقبية تحت أرضية المعابد كما هو معروف لدى 
الجميع فالمعلومات علنية ومنشورة وليست سًرا يذاع وال افرتاء وال هتمة.

الكهنوت  رجال  بعض  وخدع  والمسيح،  الدين  باسم  كانت  الحروب  وهذه 
الديني حينئذ الناس والشعوب يف الغرب بذلك وأقنعوهم أن الناس يف الشرق 

كفار وشياطين ينبغي تحرير القدس منهم وإبادهتم تقرًبا للرب!
 الجميع يستخدم اسم الرب ليربر القتل واإلرهاب كما يحصل حالًيا يف الشرق 

من كل األطراف المتقاتلة فيما بينها
غير . 3 قتيل  إنسان  ماليين  عشرة  األولى  العالمية  الحرب  ضحايا  بلغت 

الجرحى والمصابين بعاهات دائمة والمفقودين وغير تخريب البالد وسرقة 
الممتلكات.
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غير . 4 وأيًضا  قتيل،  إنسان  مليون   60 الثانية  العالمية  الحرب  ضحايا  بلغت 
الجرحى والمصابين بعاهات دائمة والمفقودين وغير تخريب البالد وسرقة 

الممتلكات
 بلغت حرب بريطانيا وايرلندا عشرات اآلالف من الضحايا  بسبب مذهبهم . 5

الربوتستانت، وأكره الباقي على اعتناق المذهب الكاثوليكي أو القتل.
يف زمن الملوك بفرنسا أيًضا شن الكاثوليك حرًبا ضارية على الربوتستانت . 6

وقتلوا منهم عشرات اآلالف ووصل عدد الضحايا إلى 70 ألف وأكره الباقي 
على الدخول بمذهب الكاثوليك أو الهجرة من البلد.

 بلغ ضحايا فرنسا يف الجزائر أكثر من مليون قتيل وقيل أن العدد وصل إلى . 7
مليونين  قبل أن تخرج عسكرًيا وهذا غير اغتصاب النساء وسرقة الثروات 

للبالد وتخريبها.
بلغ ضحايا احتالل إيطاليا لليبيا عشرات اآلالف من القتلى.. 8
بتهمة . 9 إنسان  70 مليون  بقتل  السوفييتي  قام ستالين يف فرتة حكمه لالتحاد 

وأمالكهم  بيوهتم  من  االتحاد  من  معينة  قوميات  طرد  غير  للثورة،  الخيانة 
وتشريدهم بحجة أهنم خونة

قتيل . 10 مليون   20 بلغت  بشرية  جماجم  على  دولتها  بتأسيس  أمريكا  قامت 
أبيهم  بكرة  عن  أبادهتم  و  ألمريكا  األصليين  السكان  الحمر  الهنود  من 
بشتى مختلف األسلحة ومنها السالح البيولوجي الجرثومي. وبلغ ضحايا 
أمريكا خارج بلدهم 100 مليون قتيل من مختلف البالد والقوميات وأشهر 
ضحاياها بفيتنام واليابان  من جراء إلقاء قنبلتين ذريتين على مدينة هيروشيما 
وناغازاكي وقتل مئات اآلالف من الناس بمختلف شرائحهم نساًءا ورجااًل 
وشيوًخا وأطفااًل وحرقت البلد ودمرهتا وما زالت المدينتين تعاين لآلن من 

اإلشعاع الذري.
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هذا غيض من فيض من تاريخ معظم الدول الغربية الدموي األسود، واألمر أشد 
الحروب والضحايا وال عالقة  لإلسالم والمسلمين  والمخفي أعظم، و كل هذه 

فيها أبًدا ال من قريب وال من بعيد!
أم  وثقافتهم  الغرب  يف  والحكم  السلطة  رجال  عقلية  بمعظم  شيء  تغير     هل 
يف  اليهود  دولة  زرع  وباركوا  كحكومات  وفكرهم  ثقافتهم  يف  متأصل  اإلرهاب 
الشرق األوسط يف فلسطين دون أن يأهبوا لحق الشعب الفلسطيني بوطنه، ودعموا 
كل الطواغيت الحاكمة يف المنطقة العربية،  وهم يصدرون اإلرهاب للعالم كله، 
وهم المسؤولون عن اإلرهاب يف الشرق األوسط، وهم كانوا وراء تحويل التيارات 
الطواغيت  الحكام  دعم  نتيجة  واإلرهاب  العنف  خيار  واإلسالمية إلى  الشعبية 
مثل  تأسيس عصابات مجرمة  إلى  اإلجرام  بل وصل هبم  الشعوب،  الفراعنة ضد 
داعش والقاعدة داخل الشعوب المسلمة وتفعيل مفاهيم  عنفية تاريخية كامنة قي 
العراق  ثقافة األمة اإلسالمية ومتطرفة لتربير قمع الشعوب وسحقها،  وسورية و 
وروسيا  أمريكا  تمارسه  الذي  العالمي  اإلرهاب  على  حي  مثل  أكرب  واليمن... 
وبريطانيا يف المنطقة غير مبالين  بمئات آالف القتلى بل الماليين من هذه الشعوب 
على  والهيمنة  الشعوب،  وهتجير  البالد  تدمير  غير  المجتمع  شرائح  مختلف  من 
الفصائل المسلحة المعارضة من خالل السيطرة على الزعماء وتوجيههم لما فيه 
مصلحة للدول الكربى، وولدت داعش وحالش من رحم األمة التي تحمل فكًرا 
وجيَّشوا  الرتاثية  النصوص  هذه  المتأسلمة  المعارضة  التيارات  واستغلت  مشوًها 
يتم  سوف  ذلك  وبعد  والقتل  للذبح  هبم  وأتوا  العالم  أنحاء  مختلف  من  األفراد 
بقية  ومباركة  وبريطانيا  وروسيا  أمريكا  بإشراف  هذا  وكل  أيًضا،  قتاًل  تصفيتهم 

الدول، وهم يتحملون المسؤولية كاملة عن ما يجري يف المنطقة.
مثل أمريكا وروسيا وبريطانيا يف رفع شعار السالم كمثل الذئب والضبع عندما 

يرفع شعار السالم بين النعاج والحمالن، ودموعهم دموع التماسيح.
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والسؤال الذي ينبغي أن يفكر الشعوب به ويعلمون جوابه، هل السالم ثقافة يف 
حكومات الغرب أم هو مناورة سياسية؟

وهل السالم ثقافة يف شعوهبم أم ذكرى سنوية لالحتفال به؟
 وهل السالم خاص بشعوهبم ودولهم فقط أم هو مفهوم عالمي لكل الشعوب؟

ولماذا يكيلون بمكيالين واحد داخلي واآلخر خارجي؟
أيها السادة 

ما ذكرته ليس إلدانة الغرب دون الشرق، وال لمحاكمة دولة أو شعب، فأنا ليس 
العالم اإلسالمي  أبرئ  الدفاع، وال  أو  القاضي وال بموقع محامي االدعاء  بموقع 
من الجرائم والعنف وال أبرئ الممارسات الخاطئة يف التاريخ اإلسالمي، ما ذكرته 
هو لخلق رؤية متوازنة عند الشعوب وعدم مزاودة الغرب على الشرق أو بالعكس 
فالجميع ُمتَّهم، والجميع ُمدان والجميع متورط بالعنف والجرائم اإلنسانية بشكل 

من األشكال بصرف النظر عن التفاصيل والظروف أو المربرات التي يعرضوهنا.
أيها السادة

يوجد يف الكتاب المقدس القرءان قاعدة عظيمة للتعامل مع التاريخ واألحداث 
ا  ا َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّ ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّ التي مضت وهي﴿تِْلَك ُأمَّ
َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴾ ]البقرة:134[، دعوة وتوجيه إلى عدم سحب األحداث الماضية 
ما  مسؤولية  وتحميلهم  اآلباء  بأعمال  الحالي   الجيل  محاكمة  وعدم  للحاضر، 
حصل، فالتاريخ ليس مصدًرا دينًيا وال مصدًرا فكرًيا وال برهاًنا على صحة األفكار 
مادة  الشرق  أو  الغرب  يف  سواء  كله  والتاريخ  معريف  مصدر  التاريخ  بطالهنا،  أو 
تاريخية واحدة للجنس اإلنساين ُيدرس للعربة و العظة واكتشاف السنن التي تحكم 

فالح المجتمعات أو هالكهم.
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هلموا نخرج من هذا التاريخ األسود الدموي وال نزاود على بعضنا ونتهم اآلخر 
أنه إرهابي، ونبدأ بالتقارب واالنفتاح الثقايف ونتعايش ونتعرف على بعضنا، ونفرق 
بين التطبيق التاريخي الدموي والرتاث الذي يدعمه ويربره الموجود يف ثقافة معظم 
الملل والشعوب، وبين  الدين بكتبه المتعددة و بفكره اإلنساين األخالقي السلمي، 
تعالوا لنتعرف على الدين اإلسالمي من آخر كتاب سماوي )القرءان( كونه الكتاب 
المصدر  وهو  قبله،  نزلت  كتب  من  سبق  لما  والجامع  اإلسالمي  للدين  المكمل 

الرباين الوحيد للدين المتفق عليه عند من يؤمنون به.
السالم مبدأ أصيل يف دين اهَّلل وهو محور يقوم عليه الدين كله كاسم ومضمون 

وحركة ومقصد وهدف 
•  اسم من أسماء اهَّلل الحسنى السالم:

اْلُمَهْيِمُن...﴾  اْلُمْؤمُِن  اَلُم  السَّ وُس  اْلُقدُّ اْلَملُِك  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ِذي  الَّ اهلُل  ﴿ُهَو 
]الحشر:23[

 •  اسم الدين اإلسالم:
يَن ِعنَد الّلِه اإِلْسالَُم...﴾ ]آل عمران:19[ ﴿إِنَّ الدِّ

•  اسم الملتزمين به المسلمين:
اُكُم اْلُمْسلِميَن مِن َقْبُل... ﴾ ]الحج:78[ َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ لَّ ﴿ ...مِّ

•  دعوة الدين إلى السالم:
ْسَتِقيٍم﴾ ]يونس:25[ الَِم َوَيْهِدي َمن َيَشاُء إَِلى ِصَراٍط مُّ ﴿َوالّلُه َيْدُعو إَِلى َداِر السَّ

 •  تحية المسلمين يف الدنيا واآلخرة السالم:
﴿َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجًرا َكِريًما ﴾ ]األحزاب:44[
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وورد عن النبي الكريم  محمد: واهلل ال تؤمنوا حتى َتحابُّوا، أال أدلكم على شيء 
إن فعلتموه َتحاَبْبتم؟ أفشوا السالم فيما بينكم.

 واإلفشاء للسالم يكون بالمفاهيم والسلوك واللفظ.

اإلسالم غير االستسالم

الفاعل  • واسم  استسالًما،  يستسلم  استسلم  السداسي  الفعل  االستسالم من 
أو  بالقتل  التهديد  نتيجة  اإلكراهي  االنقياد  على  الكلمة  وتدل  مستسلم، 
الهالك  فيستسلم اإلنسان خوًفا وُكرًها، مثل: استسلم المقاتلون يف المعركة 

لنفاذ ذخيرهتم خوًفا من القتل!.
اإلسالم من الفعل الرباعي أسلم ُيسلم إسالًما، واسم الفاعل مسلم، وتدل  •

الكلمة على االنقياد الواعي الحر دون أي ضغط أو  إكراه.
واهلل طلب من الناس اإلسالم وليس االستسالم،

ُتنَصُروَن﴾   اَل  ُثمَّ  اْلَعَذاُب  َيْأتَِيُكُم  َأن  َقْبِل  مِن  َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه  إَِلى  ﴿َوَأنِيُبوا 
]الزمر:54[.

...﴾ ]البقرة:256[. ْشُد مَِن اْلَغيِّ َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ ﴿الَ إِْكَراَه فِي الدِّ
َأْعَتْدَنا لِلظَّالِِميَن  َفْلَيْكُفْر إِنَّا  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاء  بُِّكْم َفَمن   ﴿َوُقِل اْلَحقُّ مِن رَّ

َناًرا...﴾ ]الكهف:29[
الحرة  والطاعة  االنقياد  على  برهان  ذاته  بحد  اإلسالم  دين  اسم  يكون  وبذلك 

دون إكراه.
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أركان البناء وأسسه تكون في البدء وليس في النهاية

وأركان اإلسالم نزلت بداية يف أول نزول الدين وليس يف هنايته، ألن أركان البناء 
تكون أواًل وال تأيت يف هناية الشيء وهذا يعني أن أركان اإلسالم مؤسسة منذ عهد 

أول نبي تم ذكره يف الكتب المقدسة وهو النبي نوح عليه السالم
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم  ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ ى بِِه ُنوًحا َوالَّ يِن َما َوصَّ َن الدِّ ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
ُقوا فِيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِركِيَن َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه  يَن َواَل َتَتَفرَّ َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأقِيُموا الدِّ

اهلُل َيْجَتبِي إَِلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمن ُينِيُب ﴾ ]الشورى:13[
 واستمرت األركان ثابتة وارتفع البناء عليها حتى وصل إلى بعث النبي إبراهيم 

فأسس الملة الحنيفية 
َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن مَِن اْلُمْشِركِيَن ﴾  ﴿ُقْل َصَدَق الّلُه َفاتَّبُِعوْا مِلَّ

]آل عمران:95[
وتأسست  التوراة   ونزلت  موسى  النبي  إلى  وصل  حتى  بناءه  اإلسالم  وتابع 
الوصايا العشر، وتابع اإلسالم نزوله حتى بعث السيد المسيح عليه السالم  ونزل 
ل بعض األحكام الشديدة يف الشرع الموسوي، وتابع اإلسالم بناءه  اإلنجيل وعدَّ
ببعثة النبي محمد ونزل القرءان فأعاد ترسيخ األسس والمفاهيم العامة والوصايا 
ل بعضها،  العشر واألحكام اإلنسانية ونسخ األحكام العينية الشديدة القومية وعدَّ
فصار  للناس  الزم  هو  ما  وأكمل  مبينة  عربية  لسانية  بصياغة  ذلك  كل  وجمع 
لها دون نفي  المقدسة والُمكمل  الكتب  الجامع لما سبق من  الكتاب  القرءان هو 
لها أو إلغاء، فالرب واحد، والدين واحد، والناس واحدة، ودين النبيين كلهم هو 
اإلسالم، والكتب المقدسة كلها  كتب للدين اإلسالمي، فاألمر كمثل البناء الذي 

يرتفع بطوابقه فوق بعضها وأساس البناء واحد.
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َواْلَيْوِم  بِاهللِ  آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  ِذيَن  َوالَّ آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 
اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾ 

]البقرة:62[
وهذا يوصلنا لجواب سؤال هل هذا الدين الرباين يقوم على العنف واإلرهاب 

واإلكراه؟
والجواب هو ما ذكرناه يف كالمنا السابق من حيث أن دين اإلسالم بكل مراحله 
بداية  السالم  على  تقوم  نزلت  التي  الكتب  وكل  بعثوا  الذين  النبيين  وكل  التاريخية 
باليوم  واإليمان  المدبر،  الخالق  باهَّلل  اإليمان  فقط:  ثالثة  هي  وأركانه  له،  كأساس 

اآلخر، والعمل الصالح الذي يتضمن االلتزام بالوصايا العشر والقيم واألخالق.

السالم والقوة

وبعد الكالم عن السالم البد من التطرق للعالقة بين القوة و السالم 
إن تحقيق السالم على أرض الواقع يلزمه أمرين اثنين متالزمين مع بعض:

 األول: ترسيخ مفهوم السالم كثقافة يف المجتمع ومبدأ أصيل يف حياهتم وفكرهم
السالم وتشرف  لها قوة سلطوية تحمي  السالم  منبثقة من مجتمع  الثاين: دولة 

عليه وتعتني به
سالم ثقايف اجتماعي وقوة سلطوية تحمله وتحميه

لنقرأ ما ورد يف القرءان:
ُكْم  َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَّ ٍة َومِن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ  ﴿َوَأِعدُّ
َوآَخِريَن مِن ُدونِِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا مِن َشْيٍء فِي َسبِيِل الّلِه ُيَوفَّ 
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ْل َعَلى الّلِه إِنَُّه ُهَو  ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ إَِلْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن ﴾﴿َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ
ِميُع اْلَعلِيُم ﴾]األنفال:60-61[ السَّ

بما  وتطورهم  زماهنم  وفق  ويعدوهنا  القوة  يمتلكوا  أن  المؤمنين  المشرع  يأمر 
السالم  ألن  السالم  عدو  يعني  اهلل  وعدو  وعدوهم،  اهلل  عدو  إرهاب  لهم  يضمن 
لم خوًفا من القوة ألن السالم ليس  اسم من أسماء اهلل، ويف حال جنح العدو للسَّ
ثقافة أصيلة يف العدو أمر المشرع المؤمنين أن يجنحوا لها، وظن معظم الباحثين أن 
ضمير )لها( يرجع للسلم كونه أقرب مذكور قبل الضمير حسب عادهتم يف الكالم 
فعلهم،  يربروا  حتى  وُتؤنث  ر  ُتَذكَّ )السلم(  كلمة  يعدوا  أن  واضطروا  بينهم،  فيما 
والصواب أن الضمير يف كلمة )لها( يرجع لكلمة القوة يف النص السابق، وال يوجد 
قاعدة يف عائدية الضمائر إال الواقع ومعنى النص والسياق وممكن يرجع الضمير 
لقبل جملتين أو أكثر أو ألول الكالم، وهبذا الرجوع يتم المعنى يف الواقع، ويصير 
ليستمر  عليها  وحافظ  للقوة  القوة، اجنح  من  الخوف  نتيجة  للسلم  العدو  جنح  إن 
ْلم ألن السالم ليس ثقافة يف العدو، بل هو خيار ومناورة سياسية،  جنوح العدو للسَّ
وإن شعر أنكم جنحتم للسلم والدعة والرخاء مال عليكم ميلة واحدة وغدر بكم 
وضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود ألن من طبيعته الغدر والمكر والحرب 
والتدمير والقتل وهذه ثقافته التي يخفيها عنكم، فاجنحوا للقوة دائًما حتى ُتكرهوا 

العدو على الجنوح للسلم وال يعتدي عليكم.
تتبنى  سلطة  وأي  فراغ،  يف  هوائية  دعوة  هي  قوة  دون  ثقافة  للسالم  دعوة  فأي 
السالم دون حاضنة اجتماعية لها سوف تفشل سريًعا وتجهض القوة بقوة مثلها، 
البد من االثنين مًعا والعالقة جدلية بينهما واألصل هو السالم الثقايف يف المجتمع 

ومنه ينبثق دولة السالم .
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الرد على شبهة أن الدين اإلسالمي دين قتل وقتال وحرب

أيها األخوة 
    نصف الكالم ال جواب له، وهذا معروف بين الناس وال يوجد استثناء لهذه 
وفهمه  سياقه  من  قرءاين  نص  اقتطاع  يصح  فال  نفسه،  اهلل  كالم  كان  ولو  القاعدة 
بمعزل عن منظومته ومحل الخطاب مثل جملة ) فويل للمصلين( أو جملة ) وال 
فانكحوا  جملة  )  أو  ثقفتموهم(  حيث  فاقتلوهم   ( جملة       أو   ) الصالة  تقربوا 
ما طاب لكم(...الخ، ومن يقوم بذلك هو شيطان يريد أن يشوه المعنى ويؤسس 
لمفهوم شيطاين خالف المفهوم القرءاين، ويستغل الكالم القرءاين بذلك وقداسته 

عند المسلمين ويمرر مفهومه الشيطاين ويخدع الناس.
    ولألسف معظم الغرب يقوم بتلك العملية التجزيئية ويقتطع جمل من النص 
القرءاين ويعزلها عن سياقها ومنظومتها ويبني عليها مفهوم شيطاين مخالف للقرءان 
كونه  بمفهومه  القرءان  ويلزم  الشيطاين  مفهومه  على  بناء  ويتهمه  القرءان  وينقض 
هو  والقتال  بالقتل  األمر  ومفهوم  والسياق.  النص  من  المقتطعة  الجملة  هبذه  أتى 
أتت  الذي  السياق  والقتال وفق  بالقتل  األمر  الباب، فيجب فهم نصوص  من هذا 
مبدأ  هو  الذي  الجهاد  مفهوم  بين  والتفريق  األمر،  إليها  ينتمي  التي  والمنظومة  به 
وبشعبه  بنفسه  للنهضة  والقوة  والعطاء  الجهد  بذل  يف  الحياة  يف  الفاعل  لإلنسان 
وبالناس عموًما بالخير والسالم بوسائل مشروعة وبالمعروف، وبين مفهوم القتال 
الذي هو فعل ظريف طارئ نتيجة العدوان، فكل قتال دفاعي بوسائل مشروعة هو 

جزء من مفهوم الجهاد، وليس كل جهاد هو قتال.
المنظومة العامة الثابتة التي تحكم عالقات الناس ببعضهم والشعوب هي قاعدة 

السالم والتعايش والتعارف والتعاون
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ  َها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ ﴿َيا َأيُّ
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َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل َعلِيٌم َخبِيٌر ﴾ ]الحجرات:13[،
وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا   ﴿ َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َأن َصدُّ
َشِديُد  الّلَه  إِنَّ  الّلَه  َواتَُّقوْا  َواْلُعْدَواِن  اإِلْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوْا  َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلربِّ  َعَلى 

اْلِعَقاِب﴾ ]المائدة:2[
واإلثم والعدوان محرم، هذا أصل ثابت وهو المنظومة العامة التي تحكم حركة 
المسلم والمجتمع السلمي، وهذا ال يعني أن المجتمع يسمح لآلخرين باالعتداء 
عليه واحتالله واستعباده وسرقة ثرواته، فهذا االعتداء من اآلخرين البد له من مجاهبة 
وتوقيف لهم عند حدهم لذلك أتى األمر القرءاين بقتال الذين يقاتلوننا﴿َوَقاتُِلوْا فِي 
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ الّلَه اَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن ﴾ ]البقرة:190[،  َسبِيِل الّلِه الَّ
فنحن لم نبدأ القتال وإنما رددنا العدوان عن أنفسنا من هؤالء المجرمين األوغاد، 
فهم المعتدون علينا والدفاع عن أنفسنا هذا حق لنا شرًعا وقانوًنا وعرًفا ومنطًقا  عند 
كل العقالء والمجتمعات اإلنسانية، وكل نصوص القتال أو األمر بالقتل هي متعلقة 
بمعركة وحرب دائرة بين المجتمع السلمي و المجتمع المعتدي أو المحارب لنا، 
ويف كل دساتير المجتمعات اإلنسانية يوجد أحكام طوارئ متعلقة بالحرب والدفاع 
عن المجتمع والمشاركة بالقتال حين االعتداء عليهم،  وهذه األحكام هي أحكام 
طوارئ مؤقتة ظرفية وليست دائمة وال أصل يف العالقات اإلنسانية مع بعضهم، وال 
يصح رفع هذه األحكام شعارات ومبدأ للمجتمع ألهنا غير ثابتة وال أصل بخالف 
السالم والتعايش والتعاون فهو مبدأ وأصل ثابت فهو يرفع كشعار ومبدأ للمجتمع 

السلمي.
والرعب  القتل  دين  أنه  اإلسالم  على  االفرتاءات  هذه  كل  يصح  ال  لذلك؛ 
من  جمل  واقتطاع  وافرتاء  كذب  كلها  األمور  فهذه  والقتال  واإلكراه  واإلرهاب 
والواقع،  القرءان  خالف  عليها  شيطانية  مفاهيم  وبناء  سياقها  عن  وعزلها  القرءان 

واستغالل تطبيق تاريخي همجي خاطئ ولصقه يف اإلسالم.
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بين  الحروف ويميزوا  النقاط على  الحقيقة ويضعوا  الشعوب  ليعلم  آن األوان 
دين اهلل السالم وبين تطبيقات الملل األخرى للعنف واإلجرام باسم الرب ودينه 

هبتاًنا وزوًرا وتحريًفا. 
وأهني كالمي بكلمة نثرية عن السالم

الســـالم
األمن والسالم مطلب األنام
تحيى األمم باجتناب الحمم

يسود الوئام بأرض السالم
لنعيش بأمان البد من االحرتام

نصل إلى السالم بنشر تعاليم اإلسالم
ولينتشر األمان يلزمه الكرام

تبادل األفكار من صفات األخيار
القوة يف الحوار والضعف يف الدمار
يرتفع العمران بالتعاون والشكران

والتسامح والغفران بين اإلنسان واإلنسان
يتحاور األذكياء و يتقاتل األغبياء

العنف وسيلة الجهالء والحلم وسيلة العقالء
ال كراهية ألحد والحرية للناس النبالء
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اإلنسان والنهضة
 

وعالقتهم  والحياة  والكون  اإلنسان  عن  فكر  من  عنده  بما  اإلنسان  ينهض    
سلوكه  يكيف  واإلنسان  بعدها،  وما  الحياة  قبل  بما  وعالقتهم  البعض،  ببعضهم 
حسب المفاهيم التي يحملها، وال عالقة للفكر أو الثقافة بنوع ذكري أو أنثوي، وما 
دعوات المساواة أو حقوق المرأة إال مواضيع هزلية يقصد منها تمرد المرأة على 
مجتمعها، وإعالن الحرب على النوع اآلخر، والنتيجة الخسارة لكليهما وتعطيل 

النهضة.
لتحقيق  الوظائف  يف  مختلفين  وأنثى(  )ذكر  نوعين  له  واحد  جنس  اإلنسان   
أو  التفاضل  التكامل واالنسجام ال على  قائمة على  بينهما  هدف واحد، والعالقة 
السيطرة، وال يوجد أسبقية يف وجود أحدهما على اآلخر، ألن النوع الذكري يستمد 
وجوده من النوع األنثوي، والعكس صواب، فكل نوع منهما يتوقف ظهوره على 
ظهور الثاين، وهذا يدل على أن وجودهما كان متزامنًا مع بعضهما بعض يف وقت 
النتفاء  زوج  اسمه  منهما  والواحد  زوجية،  عالقة  بينهما  العالقة  وصارت  واحد، 
وجود أحدهما دون اآلخر المختلف عنه يف النوع، وقانون الزوجية والثنائية هما من 
القوانين الكلية التي تحكم الكون، لذا؛ ال يصح أن نقول: إن األنثى هي األصل، كما 
قالت الدكتورة »نوال السعداوي«، وال الذكر هو األصل كما ذهب معظم المسلمين 

إليه تأثًرا بثقافة اليهود!، حتى صار معظم المسلمين ظاهرة إسالمية وثقافة يهودية.
  لذا؛ ال يمكن النهضة بالمجتمع إال إذا تفاعل اإلنسان بنوعيه الذكر واألنثى، 
ُمضللة،  قاصرة  ودراسة  وهمية  تكون  النوعين  أحد  ُتغّيب  دراسة  أو  هنضة  وأي 
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والنتيجة تخلف وانحطاط، ويصير األمر كمثل اإلنسان الذي يستخدم يف السير قدم 
ومقيدة  بطيئة  تصير  حركته  أن  غير  لحظة  بأي  للسقوط  معرض  فهو  فقط،  واحدة 

بالحد األدنى لقضاء الحاجيات غالًبا.
  وبما أن النهضة متعلقة باإلنسان ينبغي أن نعلم من هو اإلنسان وكيف يفكر؟

واعًيا  كائنًا  بها  الروح فصار  النفس من  فيه  اهَّلل  نفخ  اإلنسان كائن بشري حي    
عاقاًل5، فالكائن البشري مجرًدا عن النفس هو كائن حيواين منفعل، وعندما ُنفخت 
ويعقل،  ويبصر  يسمع  وصار  البشري  الكائن  حواس  تفعلت  دماغه  يف  النفس 
الفاعلة ال وجود جسمه  أو  المتفاعلة  نفسه  للشخص هو وجود  الواعي  فالوجود 
ألن الناس تتمايز فيما بينها بالنفوس ال باألجسام التي تموت وتتحلل إلى عناصرها 

الرتابية األولى، وقد قال الشاعر: 
انهض بنفسك واستكمل فضائلها...فأنت بالنفس ال بالجسم إنسان

   إًذا؛ الوجود الفاعل للنفس، وهي التي تشكل وتحدد هوية اإلنسان وتميزه عن 
اآلخرين، وهذه النفس ال تفنى، وإنما تموت بانفصالها عن الجسم البشري الذي 
هو بمثابة حصان لها تستخدمه يف التفاعل والفاعلية وهي الفارس والقائد له، ويتم 
الثانية يف  المرحلة  إلى  أو زينب  اكتسبت شخصية زيد  التي  النفس  االحتفاظ هبذه 
المشروع اإللهي )يوم القيامة( لتعود وتنزل بجسم يناسب الظرف الجديد وقوانينه 

فتتفاعل من خالله وتتواصل ويظهر وجودها الفاعل يف الحياة الجديدة.
قاتل  بعطل  إصابته  أو  صالحيته  انتهاء  هو  الجسم(  البشري)  الكائن  فموت    
غير قابل لإلصالح كفصل الرأس عن الجسم مثاًل، فتضطر النفس أن تغادره لعدم 
جدوى بقائها يف جسد معدوم، وبانفصال النفس عن الجسد تفقد النفس تفاعلها 
النفس رغم صالحية  وفاعليتها وتواصلها مع الواقع، وهذا موهتا، وأحياًنا تموت 

يرجى مراجعة كتابي »دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير« للتوسع  يف مفهوم النفس والروح.  5
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الجسم وذلك إذا فقدت التفاعل والفاعلية بالحياة، ونكوص اإلنسان إلى المرحلة 
الخارجية وتلبية لحاجياته، أي  المؤثرات  انفعال الجسم مع  البشرية وهي مرحلة 
الجسم  يف  وتقبع  النفس  وتنقهر  غرائزًيا،  ويقودها  النفس  يستخدم  الجسم  يصير 
أسيرة تنتظر أن ُيصاب هذا الجسم بعطل قاتل لتغادره غير آسفة عليه، والناس الذين 
يعيشون مع هذا الكائن البشري أيًضا ينتظرون موت جسمه ليدفنوه ويتخلصوا منه 
اسمه  وصار  فقط،  فيزيولوجية  بصورة  يعيش  وهو  بعيد،  زمن  منذ  ميتة  نفسه  ألن 
الميت الحي، وما أكثر هؤالء الموتى6 يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية حتى صار 

اسمها المجتمعات النائمة.
لذا؛ ينبغي أن نحافظ على تزكية أنفسنا وتحديثها بصورة مستمرة، فكما نحافظ 
على صحة الجسم ونقوم بتغذيته ينبغي أن نحافظ على صحة النفس ونقوم بتغذيتها 
من خالل وجبات ثقافية علمية ترفع مستوى اإلنسان الثقايف وتحافظ على إنسانيته 

من أن يفقدها ويرجع إلى المرحلة البشرية البهيمية.
  أيها السادة

الكائنات األخرى،  البشري فقط دون  الجسم  النفس كائن جني منفوخ يف  إن    
وبالذات يف دماغه7، وهذه النفس ال نوع لها، فهي ليست ذكًرا أو أنثى، وإنما هي 
نفس واحدة مثلها كمثل نظام ويندوز يف الكومبيوتر، فهذا النظام يصدر من الشركة 
ال هوية له، وجميع النسخ متطابقة، والُمستخدم له ُيضفي عليه بياناته وهويته ويعطيه 
الصفة الشخصية، وكذلك النفس عندما تتموضع يف الجسم تتفاعل مع نوع الجسم 
الذي نزلت فيه من كونه ذكري أو أنثوي وُيْدعم ذلك بالثقافة التي يأخذها اإلنسان 

من مجتمعه وبيئته، واإلنسان ابن بيئته صغيًرا وابن مفاهيمه كبيًرا.

الفاعلية يف الحياة فهو موت معنوي، وكان المسيح يقوم  كلمة الموتى تتعلق باإلنسان الحي فيزيولوجيا ولكن فاقد   6
بإحياء الموتى، أما األموات فكلمة تتعلق بموت الجسم وفقدان فاعلية وظائفه العضوية ويرتتب عليه زهق الحياة. 

راجع كتابي » دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير« للتوسع يف مفهوم الجن.  7



74

سامر إسالمبولي

قاصرة  الثقافة  كانت  فإذا  النفس،  شخصية  معالم  تحدد  التي  هي  فالثقافة     
ومشوهة ينعكس ذلك على النفس وتتشوه وتفقد االنسجام مع الجسم الذي تسكن 
فيه، فيمكن لنفس أن تحمل صفات ذكر وهي يف جسم أنثى، والعكس أيًضا، وهذا 
ابتعاد عن الفطرة وخالف مع الواقع، ويرتتب على ذلك حرب بين النفس والجسم، 
ويصاب اإلنسان بقلق واضطراب يف حياته، وهذه الصور شاذة يف الحياة اإلنسانية 
وسرعان ما يقوم المجتمع بتصويب األمر وإرجاعه إلى الفطرة ولو بعد حين، وهذا 
يقوم  المجتمع  أو  فالكون  اجتماعي،  كوين  قانون  هو  المجتمع  يف  السنني  العمل 
بإصالح ذاته تلقائًيا، ولكن هذا التغيير يحتاج إلى وقت كبير، وغالًبا يكون تغييًرا 
ما  يغير  أن  اإلنسان  ينبغي على  لذا؛  أو االجتماعية،  الكونية  الكوارث  يعتمد على 
بنفسه والمجتمع وفق السنن ويقود ذلك التغيير حتى يجني ثماره بصورة إيجابية 
وفاعلة، وإال الزمن كفيل بالتغيير الدماري ولو بعد أجيال، واألمر أشبه بطوفان أو 
فيضان النهر فيمكن أن يكون ذلك الحدث كارثة ودمار، ويمكن أن يسيطر اإلنسان 

عليه من خالل صنع قنوات له توزع مياهه حسب مصلحة اإلنسان.
  إًذا؛ اإلنسان يستطيع أن يستفيد من الحالة السلبية ويحولها إلى حالة إيجابية، 
ومن الخطأ أن يستسلم اإلنسان لعامل الزمن ويرتك زمام األمور للحاالت السلبية 

تفعل فعلها التدميري.
  أيها الناس

  إن المرأة نصف المجتمع اإلنساين الذي يلد النصف اآلخر ويدعمه، انظروا 
إلى السيدة خديجة زوجة النبي محمد اختارته زوًجا بمبادرة منها، ودعمته بالمال 
له  به وتشجعه وترفع من معنوياته وتقدم  ووقفت خلفه وأمامه وعلى جنبه تعتني 
النصيحة والرأي السديد، وحملت عنه أعباء معيشة األسرة والبيت وتربية األوالد 
فقدمت كل ما تملك من مال يف سبيل تحرير اإلنسان من الظلم والجهل والتخلف، 
وامتلكت  اإلنفاق  حيث  من  البيت  رجلة  هي  صارت  منها  العظيم  العمل  وبذلك 
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القوامة االقتصادية، لذا؛ لم يتزوج النبي عليها يف حياهتا قط، ألن البيت بيتها والمال 
مالها!، وتفرغ النبي لعمله الدعوي والتعليمي للمجتمع، وقطًعا ستشاركه السيدة 

خديجة يف الثواب واألجر.
أيها الناس

  ينبغي أن تدرك المرأة مقاماهتا االجتماعية فهي امرأة بالدرجة األولى لها صفة 
المواطنة ال يمثلها أحد وهي مسؤولة عن نفسها أمام القانون والمجتمع وأمام اهلل، 
وعمة  وخالة  أم  وهي  واحًدا،  إنساًنا  مًعا  ليصيرا  اإلنسانية  بصفة  الرجل  وتشاطر 
وأخت وزوجة وابنة، وهذه المقامات متحققة بالمرأة غالًبا فينبغي أن تحافظ على 
هذه المقامات وتعطي كل ذي حق حقه ال يغلب مقام على آخر، وإياكن من سيطرة 

الجسم على النفس أو جعله أداة للتواصل االجتماعي. 
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التفكير والتعقل

  أما التفكير فهو مختلف عن التعقل، ولكل منهما وظيفة يف الواقع.
   التعقل: هو تفاعل مع الواقع بالحد األدنى من خالل اإلحساس به للوصول 
ينبت  الرتبة  إلى  نزل  إذا  المطر  أن  معرفة  مثل  عليه.  والحكم  الظاهري  فهمه  إلى 

الزرع، ويتعلق التعقل بالفهم والمعرفة والفقه والتالوة فقط.
   التفكير: هو تعقل مقرتن بدراسة عميقة للشيء لمعرفة القانون الذي يحكمه 
اإلنسان.  لمصلحة  القانون  هذا  وُيسخر  وصار  وسار  حصل  كيف  إلى  والوصول 

ويتعلق التفكير بالعلم والدراسة والقراءة.
وهذا التفريق بين التعقل والتفكير يوصلنا إلى معرفة الفرق بين الفقهاء والعلماء، 
فالفقهاء هم أصحاب المعرفة الحسية الظاهرة التي ال تحتاج إلى علم ودراسة مثل 
تالوة القرءان وأحكام الطهارة والصالة.. الخ، أما العلماء فهم أصحاب نظر عميق 
غالب  وهم  التعقل  أصحاب  للصنفين،  بأمثلة  أتى  والقرءان  وتجريب،  ودراسة 
الناس أتى لهم بمثال نزول المطر وعالقته مع الرتبة والزرع وهذه الظواهر مشاهدة 

ومحسوسة لذلك أهنى النص بقوله: لقوم يعقلون
َماِء َماًء َفُيْحيِي بِِه اأْلَْرَض  ُل مَِن السَّ ﴿َومِْن آَياتِِه ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َوُينَزِّ

َقْوٍم َيْعِقُلوَن ﴾ ]الروم:24[. َبْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ
كروية  أهنا  رغم  للمعيشة  كسطح  األرض  مد  بمثل  أتى  التفكير  وألصحاب   

الشكل عموًما، وأهنى النص بقوله: لقوم يتفكرون
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ِذي َمدَّ األَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي َوَأْنَهارًا َومِن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها  ﴿َوُهَو الَّ
ُروَن ﴾ ]الرعد: 3[  َقْوٍم َيَتَفكَّ ْيَل النََّهاَر إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن ُيْغِشي اللَّ

والعلماء حسب مواضيع القرءان هم علماء الفلك والبحار والنفس والمجتمع 
وغيرهم، وهم المقصودين بقوله ﴿ إِنََّما َيْخَشى اهلَل مِْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء إِنَّ اهلَل َعِزيٌز 
َغُفوٌر ﴾ ]فاطر:28[  وصفة العلم والعليم وصف اهلل نفسه هبا بخالف الفقيه فهي 

صفة لإلنسان ولم يتصف اهلل هبا. 
ألن  افقه،  يقل  ولم  ]محمد:19[   ﴾ اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأنَُّه  تعالى﴿َفاْعَلْم  قال  وقد 

المطلوب دراسة عميقة وتفكير وليس مجرد معرفة حسية ظاهرة.
والتفكير وظيفة ومهارة قابلة للتعلم مثل السباحة، واألمة تقاس بكثرة المفكرين 
فيها وليس بالمطربين والرياضيين! وبئس األمة التي ال تكرم مفكريها وتشجعهم، 

فهم أساس للنهضة والعمران على صعيد اإلنسان والبالد.
  أيها السادة

  إن الثقافة هي الحاجة العليا لإلنسان بنوعيه، لذا؛ البد من تحصيل الثقافة ابتداء 
الثالثة )كيف،  الفطرية  التي هي حصيلة األجوبة عن األسئلة  الفكرية  القاعدة  من 

لماذا، أين( إلى سائر أنظمة المجتمع وعالقاته.
نزل  وقد  لها،  األساس  وهو  ثقافتنا،  القرءان  يتصدر  إسالمية  عربية  أمة  ونحن 
ونكتشف  العربي  اللسان  ندرس  أن  منا  يلزم  وهذا  مبين8،  عربي  بلسان  القرءان 
فيزيائية  داللة  لها  وأصواته  فيزيائية  علمية  نشأة  ذو  أصيل  فطري  لسان  ألنه  قوانينه 
خالف ما هو سائد على الغالب يف الرتاث أن اللسان العربي اعتباطي اصطالحي أو 
توقيفي يف نشأته ، وأحرفه ال معنى لها، وال أدري كيف يكون اللسان العربي محكم 
وله نظام وهو اعتباطي يف نشأته، وأصوات أحرفه األبجدية هي ثرثرة فارغة ال معنى 

لها!، إن ذلك لتناقض واضح.
راجع كتابي »علمية اللسان العربي وعالميته« لدراسة منهج اللسان العربي وقواعده التي نزل القرءان هبا  8
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وال تظنوا أن دراسة هذه األفكار ترف فكري أو سفسطة، بل هي على درجة من 
األهمية لدراسة القرءان وإسقاط خطابه على الواقع.

كمبنى  مختلفة  ألفاظ  بوجود  القول  االعتباطي  الرأي  هذا  على  ترتب  لقد    
ولكنها متفقة بالمعنى، واشتهر ذلك تحت مقولة الرتادف، والرتادف ال عالقة له 
هبذه المقولة قط، وهذا القول االعتباطي جعل كل كلمة يمكن أن تحل محل غيرها 
دون أن يتغير المعنى!.وبذلك الرأي وجهوا للقرءان طعنة يف الصميم، إذ صارت 

األلفاظ تحل محل بعضها وتفسر على ضوئها.
 انظروا على سبيل المثال:إلى كلمة والد وأب، ووالدة وأم، وولد وابن، جعلوها 
فيزيولوجية، وصفة  والولد   والوالدة  الوالد  إن صفة  العلم  بمعنى واحد، مع  كلها 
ألوالده،  األبوة  صفة  الوالد  عن  ينتفي  أن  فيمكن  ثقافية،  والبنوة  واألمومة  األبوة 
قيد  والدهم على  أن  يتامى رغم  أوالد  تربوًيا، فكم من  بإهمالهم  أو  بوفاته  وذلك 
واألم،  الوالدة  وكذلك  والثقافة!،  والرتبية  والعناية  الحب  يتم  هو  فاليتم  الحياة، 

فمقام الوالدية ال يتعدد، خالف مقام األبوة واألمومة فهو قابل للتعدد االجتماعي.
أن  مع  والذكور،  باإلناث  حصروها  كيف  ورجال  نساء  كلمة  إلى  أيًضا  انظروا 
كلمة نساء جمع لكلمة نسيء التي تدل على التأخر، وقد قال ابن منظور يف لسان 
جمع  نسوة  كلمة  أتت  كيف  الحظوا  نساء(،  ونسوة  نسيء،  العرب:)يقال:امرأة 
للمرأة، وكلمة نساء جمع لنسيء، وصفة التأخر االجتماعي صفة متحركة ويمكن 
أن يتصف هبا الذكور واإلناث و الشيوخ و الشباب و األطفال، فكل إنسان بصرف 
النظر عن نوعه إذا تأخر اجتماعًيا على صعيد العلم أو العمل فهو ينضم إلى زمرة 
النساء و تكاد تكون مجتمعاتنا العربية معظمها مجتمعات نسائية بذكورها و إناثها 
يتقدمن  الذكور  الرجال  للمرأة ألن  النساء  استخدام جمع  و  و شباهبا،  و شيوخها 
و  الرزق،  بتحصيل  انتهاء  و  الحروب  من  ابتداء  الحياة  لمصاعب  للتعرض  عنهن 
ذلك ألهمية دور المرأة ووظيفتها يف الحياة األسرية و االجتماعية، فهي التي  تحفظ 
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الخطوط  الخلفية للمجتمع و تمد الخطوط األمامية بالمعونة و التشجيع، و هي 
المسؤولة عن تربية األطفال وخاصة يف المرحلة األولى من عمرهم.فأخذ الرجل 
على عاتقه دور القيادة، و أخذت المرأة على عاتقها دور اإلدارة، والعالقة بينهما 
جدلية، وكال المقامين ُيكمالن بعضهما بعًضا، و هذا األصل و الميزان يف الحياة 
االجتماعية و اإلنسانية، و يوجد استثناءات ال تستمر يف الحياة، نحو أن تصل المرأة 
إلى دور القيادة و ينتقل الرجل إلى دور اإلدارة، و سرعان ما يقوم المجتمع بتصويب 

األدوار خالل الزمن ليأخذ الميزان مجراه من توازن األمور.
و يمكن أن تصير المرأة رجاًل إذا اكتسبت  العلم و المال و صارت هي المسؤولة 
َجاُل  تعالى﴿الرِّ قوله  اقرؤوا  األمور،  زمام  و  القرار  تملك  و  أسرهتا  و  نفسها  عن 
َأْمَوالِِهْم  مِْن  َأنَفُقوْا  َوبَِما  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  الّلُه  َل  َفضَّ بَِما  النَِّساء  َعَلى  اُموَن  َقوَّ
ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  َوالالَّتِي  الّلُه  َحِفَظ  بَِما  ْلَغْيِب  لِّ َحافَِظاٌت  َقانَِتاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ
َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفالَ َتْبُغوْا َعَلْيِهنَّ َسبِياًل 

إِنَّ الّلَه َكاَن َعلًِيا َكبِيًرا ﴾ ]النساء:34[ 
وصلوا  نوعهم،  عن  النظر  بصرف  الناس  من  مجموعة  هم  النص  يف  فالرجال 
إلى مستوى الرجولة المتحققة بالعلم و الثقافة واإلنفاق، والنساء هم مجموعة من 
بذلك  فدخلوا  المال،  يملكون  ال  و  العلم  فقدوا  نوعهم  عن  النظر  بصرف  الناس 

ُجلة. تحت قوامة الرجال، و ُيقال للمرأة التي وصلت إلى مقام الرجولة: الرَّ
ُموْا  ُكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ واقرؤوا قوله تعالى أيًضا: ﴿نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَّ

ِر اْلُمْؤمِنِيَن ﴾ ]البقرة:223[  الَُقوُه َوَبشِّ ألَنُفِسُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَُّكم مُّ
عندما عدَّ المفسرون أن كلمة نساء هي جمع امرأة دائًما، فسروا النص تفسيًرا 
جمع  أهنا  فيها  األصل  نساء،  كلمة  بينما  له،  قيمة  ال  هزلًيا  نًصا  جعلوه  و  جنسًيا، 
المتأخرين يف  النساء أي  الناس من زمرة  يتكلم عن مجموعة من  النص  نسيء، و 
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الحياة االجتماعية، فهؤالء النساء هم محل للحرث وزراعة األعمال الصالحة كي 
ترتفع عنهم صفة النساء، وينتقلوا إلى مقام الرجال، و يصيروا فاعلين يف الحياة.

   فقاعدة اختالف األلفاظ ال يؤثر على المعاين  التي اشتهرت خطأ باسم الترادف 
)اختالف  العلمية  بالقاعدة  واستبدالها  ثقافتنا  من  حذفها  ينبغي  اعتباطية9،  قاعدة 
المبنى يؤدي إلى اختالف المعنى، وأي زيادة أو تقديم أو تأخير يف المبنى ينعكس 
المجاز  وهي  المعنى(، و أضاف اللغويون قاعدة أخرى للسان العربي،  على  ذلك 
يف  محدوديته  و  اإلنسان  قصور  لتبرر  وضعوها  اعتباطية  قاعدة  هي  و  الكالم،  يف 
التعبير عن مقاصده بصورة حقيقية، فهاتان القاعدتان هما أساس يف اللغة المحكية 
المبين  العربي  اللسان  أما يف  واألدب عموًما،  والقصة  والنثر  الشعر  الناس يف  بين 
والصدق  بالحق  موصوف  القرءاين  الخطاب  ألن  مرفوضتان  القرءاين  الخطاب  و 
المبالغة، و ألهنما  بالعبث والهزل أو المزح أو  واإلحكام وفصل الخطاب وليس 

يهدمان اللسان العربي ويقضيان على مفهوم القرءان وصالحيته الزمكانية.
من  للناس  للمعنى  الوصول  عملية  ترك  و  فقط،  اهلل   من  مبنى  نزل  والقرءان    
خالل إسقاط المبنى على المعنى، أي الخطاب على محله من الواقع مستخدمين 
أرقى األدوات المعرفية يف ذلك، و المعنى الذي يصلون إليه هو فهم نسبي مرتبط 
مجتمع  يوجد  وال  به،  الخاص  تفاعله  مجتمع  لكل  و  علومهم،  و  أدواهتم  بنسبية 

وصي على آخر، أو حجة عليه. 
   أما مقولة أن النص القرءاين نزل معنى دون مبنى، و مقولة أن النص القرءاين نزل 
مبنى و معنى من اهلل، فكالهما باطلتان من حيث الواقع ألهنما يرتتب عليهما سحب 

صفة صالحية النص القرءاين من كل زمان و مكان.
ثقافتنا  تشكيل  أثناء  بجدية  تؤخذ  أن  ينبغي  التي  المهمة  لألفكار  نماذج   هذه 

للوصول إلى النهضة.
راجع كتابي علمية اللسان العربي وعالميته للتوسع يف مفهوم الرتادف والمجاز ونشأة اللسان العربي  9
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مفهوم الدين والدولة والسلطة

والعالقة بينهم

الدين هو خطاب للناس يتجاوز الزمان والمكان يتعلق بالهدى، ويعرض رؤية 
الحياة  قبل  وبما  بعًضا،  ببعضهم  والحياة وعالقتهم  بالكون  اإلنسان  لعالقة  كونية 
الحياة  اإلنسان  الصالح ويطلب من  والعمل  القيم واألخالق  ويرسخ  بعدها،  وما 

واالرتقاء والعمران.
َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  ِذي  الَّ َجِميًعا  إَِلْيُكْم  الّلِه  َرُسوُل  إِنِّي  النَّاُس  َها  َأيُّ َيا  ﴿ُقْل   •
ِذي ُيْؤمُِن  يِّ الَّ َواألَْرِض ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو ُيْحيِـي َوُيِميُت َفآمِنُوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ

ُكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف:158[ بِالّلِه َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعوُه َلَعلَّ
َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن﴾  لنَّاِس َوَبيِّنَاٍت مِّ ِذَي ُأنِزَل فِيِه القرءان ُهًدى لِّ ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

]البقرة:185[
والتعايش  والتعارف  واالنفتاح  واإلنسانية  والعالمية  العلمية  إلى  يدعو  فالدين 
)الحنيف(،  والمتغير  الثابت  محور  وفق  والتحديث  والتطور  والتفكير  والتعاون 
ووفق محور األخالق والقيم بناء على أن الناس كلهم عباد اهلل، وأكرمهم أتقاهم 
َها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم  لألذى والشر والفساد يف البيئة والمجتمع )آفاق وأنفس ( ﴿َيا َأيُّ
َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل  ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ  مِّ

َعلِيٌم َخبِيٌر ﴾ ]الحجرات:13[.
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خطاب  فهو  الطائفية...،  أو  العرقية  أو  الجغرافية  الحدود  يعرف  ال  فالدين 
يدعوهم  والنفسية،  الجسمية  وحاجياهتم  وغرائزهم  بفطرهتم  تعلق  جميًعا  للناس 
للمحبة والسالم والنهضة وإلعالء كلمة اهلل )الحرية(، ومحاربة كلمة الذين كفروا 

)اإلكراه(، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
ْفَلى َوَكلَِمُة الّلِه ِهَي اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز َحكِيٌم ﴾  ِذيَن َكَفُروْا السُّ ﴿َوَجَعَل َكلَِمَة الَّ

]التوبة:40[
 واإلسالم من أسلم ُيسلم إسالًما وهي تدل على إرادة حرة وسلوك واعي.

واإلجبار،  اإلكراه  على  تدل  وهي  استسالًما  يستسلم  استسلم  من  االستسالم   
وهذا ظاهر يف استسالم األسير يف المعركة.

االستسالم، واإلسالم يدل على  وليس  اإلسالم  فعل  الناس  من  طلب  والخالق 
مفهوم السلم والسالم كثقافة يحملها المسلم ابتداء من الحرية يف تصوره للوجود، 
وتعايشه مع اآلخرين واحرتامهم، فكل من حمل ثقافة السلم والسالم فهو مسلم هَّلل 

ولكلماته. ﴿إِْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسلِْم َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاَلِميَن ﴾ ]البقرة:131[ 
وقد قال النبي: )اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه،( البخاري. 

النبي:  قال  وقد  اإلسالم،  من  أرقى  درجة  وهو  واألمان  األمن  من  واإليمان   
)َواْلُمْؤِمُن َمْن َأِمنَُه النَّاُس َعَلى ِدَمائِِهْم َوَأْمَوالِِهْم( الرتمذي.

 إذ يضاف إليه مفهوم الفاعلية للمؤمن يف حركته االجتماعية ويصير محل صدق 
الناس فيأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم له، وُيديرون ظهرهم  وثقة عند 
وعمل  وأخالق  قيم  منها  ينبثق  بأفكار  تصديق  فاإليمان  بأمانته.  ثقة  كلهم  وهم 
عالقة  وال  وأعراضهم(،  وأموالهم  أنفسهم  على  الناس  أمنه  من  المؤمن   ( صالح 
لمفهوم اإليمان هذا بمفهوم اإليمان باهَّلل، فليس كل من يؤمن باهَّلل كوجود هو مؤمن 
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بل  مجرم؛  هو  باهَّلل  مؤمن  غير  كان  من  كل  السلوكية، وليس  الناحية  من  اجتماعًيا 
يمكن أن يكون مؤمنًا اجتماعًيا كسلوك وأخالق، والعالقة بين الناس تقوم على هذا 

الجانب االجتماعي، وال إكراه يف الدين.  
   فالدين موجود قبل الدولة ومع الدولة ويستمر بعد الدولة، فما هي الدولة؟

يف  وتطلعاته  وثقافته  مجتمع  منظومة  يمثل  سلطوي  اعتباري  كيان  الدولة:    •
الحياة على جغرافية معينة. مثل دولة األمويين والعباسيين والفاطميين...، وتنقرض 

الدول ويستمر الدين بالوجود.
•  السلطة: هي أداة تنفيذية إكراهية تشرف على العناية بالدولة وحمايتها وإدارة 
المجتمع وفق الدستور والقانون. وتهلك السلطة أو يموت رئيسها وتستمر الدولة 

بالحياة، فالدولة أبقى من السلطة.
    وكون الدولة كيان اعتباري ال يصح تعلق الدين هبا، فال يوجد دولة إسالمية، 
ودولة غير إسالمية، ألن الدين خطاب للناس، وعالقة الدين بالدولة أتت من كون 
بثقافته،  كدستور  دولته  يصبغ  الذي  هو  والمجتمع  للمجتمع،  ثقايف  ُمَكّون  الدين 
فالذي يظهر يف الدولة ليس تصور الناس عن الكون والحياة واإلنسان، أو الشعائر 
للدستور  أولي  كمصدر  واإلنسانية  واألخالق  والقيم  العلم  يظهر  وإنما  التعبدية، 
مًعا  ليشكلوا  بجنبه  وتسير  الدين،  مع  تتعارض  ال  أخرى  مصادر  بجانب  كتوجيه 
منظومة الدولة بمؤسساهتا مثل مصدر التاريخ والواقع والعرف واآلداب والتقاليد 
والمصلحة والتفكير، أما الجانب التشريعي يف الدين المتعلق بنظام األسرة فهو نظام 
العالقات  المحارم، ومنع  الوجه مثل منع نكاح  الدولة من هذا  تتبناه  ثقايف  إنساين 
الجنسية اإلباحية المثلية بين الذكور والذكور، واإلناث واإلناث..، وتضبط األبوة 
واألمومة والبنوة والزواج...، وهذا األمر إنساين مقبول من كل المجتمعات غالًبا، 
متدين  غير  كان  ومن  القانوين،  االلتزام  له  ويضيف  تدينًا  به  يلتزم  متدينًا  كان  فمن 
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يلتزم به قانوًنا فقط، والنتيجة كل المواطنين أمام القانون سواء، وهذا ما يسمى دولة 
القانون والمدنية والمؤسساتية، أما أحكام المواريث فمؤقًتا تحكم كل ملة حسب 

رؤيتها إلى أن تتشكل رؤية ثقافية إنسانية عادلة يتبناها المجتمع.
التي تحمل  المجتمعات  إلى  بالنسبة  الدين اإلسالمي  أتى هبا  التي  والعقوبات 
غالبيتها اإلسالم ثقافة هي حدودية وليست حّدية، بمعنى ليس المطلوب تنفيذها 
يضع  أن  وللمجتمع  تجاوزها،  ينبغي  ما  للعقوبات  رادع  سقف  هي  وإنما  بعينها، 
عقوبات أخرى أدنى منها بما يراه مناسًبا لثقافته، فمثاًل يمكن أن يوقف المجتمع 
عملية اإلعدام للقاتل العمد المجرم، أو ال ينص عليها القانون، ويكتفي بسجنه لمدة 
عشرين عاًما، وهذا العمل هو ضمن حدود اهلل لم يتجاوزه أبًدا، وكذلك للمجتمع 
أن يمنع تعدد النكاح من النساء أو يضع شروطًا له، وعمله هذا يكون ضمن حدود 
مباح،  هو  وإنما  ذاته،  بحد  واجًبا  ليس  النكاح  يف  التعدد  ألن  يتجاوزها،  لم  اهلل 
والمباح ال يطبق إال منظًما من المجتمع ويرجع منعه أو سماحه لما يراه المجتمع، 
التقيد  مللهم  النظر عن  الدولة بصرف  لهذه  التابعية  يحملون  الذين  األفراد  وعلى 
بالقانون، وبناء على ذلك وضع علماء التشريع اإلسالمي قاعدة عظيمة استنبطوها 
من القرءان وهي ) األصل يف األشياء اإلباحة إال ما أتى تحريمه بالنص القرءاين نًصا 
أو داللة، وال ُيطبق المباح إال مقيًدا بنظام المجتمع( فالحرام مقيد والمباح مطلق 
وال يطبق إال بنظام المجتمع مثل حركة السير للسيارات والمشاة أو النظام اإلداري 

للمؤسسات.
   وبناء على ما عرضنا ال يصح مقولة: اإلسالم دين ودولة، أو مقولة: اإلسالم 
دين ينبثق منه دولة، أو مقولة: القرءان دستورنا...وما أشبه هذه المقوالت الهزلية، 
المجتمع،  ثقافة  صار  حال  يف  دولة  ويضبط  يوجه  للناس  هداية  دين  فاإلسالم 
والقرءان مصدر وليس دستوًرا، ألن الدستور يضعه المجتمع ليمثل تطلعاته الثقافية 
واالجتماعية والنهضوية ككل، ويعدله كل فرتة وأخرى ويختلف من مجتمع إلى 
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آخر حسب الزمكان، بينما القرءان ثابت بنصه ال يتبدل أو يتغير قط ألنه مفاهيم كلية 
إنسانية لكل الناس جميًعا.

 وبذلك ظهر لنا العالقة بين الدين والدولة، فهي غير قائمة على الفصل ألن ذلك 
يعني غياب العلم والبينات والقيم واألخالق واإلنسانية، وإذا غابت تلك المفاهيم 
ظهرت دولة فرعون، وغير قائمة على الدمج بمعنى تبني الدولة للتصورات الغيبية 
فقه رجال  التعبدية، وتبني  الشعائر  الحياة والموت )عقيدة( وتبني  الكونية عن  أو 
الكهنوت للدين، وبذلك يظهر دولة هامان، وكالهما يرتتب عليهما استبداد الدولة 
واالستعباد، ودمج الدولة بالسلطة، وكالهما أنجس من بعضهما بعًضا ألنه يصير 

فرعون هو الدولة والسلطة ذاهتا، وكذلك يصير هامان هو الدولة والسلطة ذاهتا.
والصواب هو وجود عالقة جدلية بين الدولة والدين غير قائمة على الفصل أو 
مصدًرا  ويكون  ويوجهها،  الدولة  يصبغ  للمجتمع  ثقايف  مكون  هو  وإنما  الدمج، 

رئيًسا وليس نهائًيا لدستور الدولة.
عالقتها  وإنما  قط،  بالدين  لها  عالقة  فال  إكراهية  تنفيذية  أداة  السلطة  وكون    

بالدولة وُتحاسب على موجب الدستور والقانون من قبل مؤسسات المجتمع.
القول عن  الخطأ  فمن  والسلطة،  الشعب  بين  األزمة  إلى عمق  يوصلنا    وهذا 

األزمة بينهما إهنا أزمة دينية!
فالسلطة اإلكراهية ال عالقة لها بالدين، و هي مسؤولة عن التطبيق فقط لدستور 
أو  نظرية  وليست  تطبيقية  والدولة هي  الشعب  بين  المشكلة  إًذا؛  وقانوهنا،  الدولة 
هذه  داللة  ألن  كممارسات  والفسق...  والظلم  الكفر  مفهوم  يظهر  وهنا  ثقافية، 
أو  اإللحاد  أو  فالكفر  فكر،  أو  وثقافة  نظر  وليست  وعمل  سلوك  هي  الكلمات 
الكذب...ليسوا فكًرا حتى يناقش أو يدرس، و من لم يطبق العدل فقد كفر به، ومن 
فسق أو كفر بالحق فهو فاسق وكافر، ألن الكفر هو تغييب وتغطية مقصودة للحق 
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والحيد عنه، وهذا السلوك الشك بإجرامه وضرره على المجتمع ككل، فالمشكلة 
بين السلطة والشعب هي مشكلة عدل وظلم، مشاركة واستبداد، حرية واستعباد، 

وهذا يهم كل أطياف المجتمع على حد سواء بمختلف مللهم أو قومياهتم.
والرئاسية  والجمهورية  الديمقراطية  مفاهيم  أن  نعرف  العرض  وهبذا     
يناسب  بما  للتعديل والتحديث  قابلة  الدولة  تقنية إلدارة  آليات  والربلمانية... هي 
والحياة  الكون  عن  ثقافية  رؤية  أو  فكًرا  هي  وليست  وثقافته،  مجتمع  كل  رؤية 
واإلنسان وعالقتهم ببعضهم بعًضا، ونحن غير ملزمين بتسميتها أو برؤية الغرب 
لها، فيمكن أن نستخدمها ضمن ثقافتنا، ويمكن أن نصطلح مفاهيم جديدة فاألمر 
سيان، فما ينبغي أن نقف عند األلفاظ االصطالحية طالما أننا نعرف عن ماذا نتكلم 
نتيجة خطأ  أتى  الذي  )العلمانية(  الكلمات مصطلح  بثقافتنا، ومثل  هذه  ونضبطه 
ترجمة كلمة )اليك( بالفرنسية التي ال عالقة لها بالعلم قط، وهي بدورها ترجمة 
لكلمة ) اليكوس( اليونانية التي تعني ما ينتمي إلى الشعب أو العامة، وذلك مقابل 
)كليروس( التي تعني الكهنوت رجال الدين، إًذا؛ الاليكي تعني الرجل الالكهنوت 
الذي ال ينتمي إلى الكنيسة، لذا؛ العلمانية ليست ترجمة صائبة لالستخدام الذي 
يستخدمه العرب المسلمين أو غيرهم، فالدين اإلسالمي دين يقوم على العلم وال 
يمكن فصله عنه، وفصل الدين عن الدولة بمعنى فصل التصورات الغيبية والثقافية 
وهذا  الدولة  عن  الدين  رجال  وفقه  التعبدية  والشعائر  والموت  بالحياة  المتعلقة 
السلطة،  عن  فصلها  أولى  باب  من  وكذلك  اإلسالمي،  الدين  يف  أصاًل  مفصواًل 
أما فصلها عن الحياة فهذا أمر ال يمكن فعله ألنه أمر شخصي فطري يف اإلنسان 
متعلق بحريته، إًذا؛ ينبغي ضبط المصطلح أو عدم استخدامه واستبداله بمصطلح 
العقالنية، فنقول: الدولة العقالنية أو العلمية أو الوطنية أو اإلنسانية أو المدنية أو 

االجتماعية....
فالوحدانية هلل يف الخلق والتدبير والحكم الحدودي الدائم، والشرك يف الحكم 
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اإلنساين، وال يمكن أن يتبادال.
ومسألة التصديق بوجود الخالق واإليمان به اليخضعان للربهنة، ألن التصديق 
بوجود الخالق فطرة ال يمكن لإلنسان أن يدفعها عن نفسه، والواقع كله برهان على 

وجوده، واإليمان به حرية واختيار يتعلق باألخالق والقيم والطاعة.
ع يف اإلسالم إلعالء كلمة اهلل الُعليا )الحرية( ومحاربة  والجهاد بصورة القتال ُشرِّ
الظالمين الذين ُيكرهون الناس على الكفر بتصوراهتم، وهذا هو القتال يف سبيل اهلل، 

بمعنى يف سبيل حرية الناس وكرامتهم وهنضتهم.
أداة  والسلطة  للمجتمع،  ثقافية  منظومة  والدولة  وتفاعاًل،  فاعلية  للناس  فالدين 

منفعلة بالدولة.
والشعب يريد إسقاط السلطة وليس إسقاط الدولة!

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ  َها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ ﴿َيا َأيُّ
َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل َعلِيٌم َخبِيٌر ﴾ ]الحجرات:13[
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ثورة أم انتفاضة، دينية أم إنسانية

يف  حكامها  ضد  الجماهير  خرجت  ما  أول  من  كثير  واضطراب  لغط  حصل 
الشعوب العربية، وظهر سؤال مهم جًدا: هل ما حصل هو ثورة أم انتفاضة؟

وللجواب على ذلك البد من ضبط المفهومين.
العربية ربما  ال يوجد له  مما الشك فيه هو حصول حدث عظيم يف الشعوب 
سابقة يف التاريخ، فهذا ليس محل نقاش، ومن الخطأ إنكاره وإغماض العين عنه 
ومخطط  مدروس  عمل  هو  حصل  ما  هل  ولكن  الواقع،  يف  شيء  يوجد  ال  وكأنه 
ثقافية وسياسية؟ والواقع يقول: إن الحدث حصل  قيادات وأجندة   له مسبًقا وله 
شرائح  مختلف  تناولت  قمعية  ممارسات  ضد  وانفعالي  وارتجالي  عفوي  بشكل 
المجتمع، واستطاعت األجهزة القمعية من خالل الممارسات الوحشية الهمجية أن 
تدفع بالتصاعد الجماهيري إلى عسكرة الحراك حتى ُتوجد مربًرا لقمعه واستمرار 
ممارسة العنف ضده، ونحن ليس بصدد صواب أو خطأ االتجاه العسكري للحراك 
من  الغاشمة  السلطة  قبل  من  األرض  على  يجري  ما  تماًما  ونعرف  الجماهيري، 
ممارسات تشيب لها الولدان، وتجعل الرجل الحليم  يفقد صوابه وينفعل ويغضب 

النتهاك حرماته أي كان نوعها.  
منظمة  اللساين- هي حركة مجموعة  المعنى  وليس  الثورة:  اصطالًحا -     •
مغايرة  والمجتمع  الدولة  إلدارة  ورؤية  وسياسية  ثقافية  أجندة  لها  مجتمع  ضمن 
تغيير  على  يقوم  ثقايف  سلمي  عمل  َوفق  إلزالتها  وتعمل  ورؤيتها  السلطة  ألجندة 

البنى التحتية للمجتمع والدولة.
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وهذا التعريف ال ينطبق على ما حصل يف الشعوب العربية، والواقع يؤكد ذلك 
من خالل استمرار االضطراب والتناحر يف البلدان التي سقط  فيها الطغاة )تونس، 

ومصر، وليبيا، واليمن، والسودان(.
•    االنتفاضة أو الحراك: هو انفعال ورد فعل نتيجة ممارسة الضغط  والشدة مما 
أدى إلى انفجار الوضع والتحرك دون وعي. وهذا التعريف ينطبق على ما حصل 
يف البلدان العربية، ومن الطبيعي أن ال يكون لالنفجار الشعبي قيادات ومسؤولين 
مغايرة  جاهزة  ثقافية  أجندة  وال  للمستقبل  سياسية  رؤية  يوجد  وال  له،  وموجهين 
للثقافة التي فرخت السلطة الغاشمة، وال يوجد خطة عمل...الخ، وهذا ينفي وجود 
قادة ثقافيين وزعماء سياسيين للحراك على األرض، - وال يعني عدم وجود مثقفين 
أو سياسيين معارضين للسلطة يؤيدون الحراك الشعبي ويتابعون تطوره ويحاولون 
أن يوجهوه ما استطاعوا- بل؛ وينفي وجود قائد عسكري واحد للفئة المنشقة عن 
ُمربًكا  األمر  يجعل   الوضع  وهذا  بالعسكرة،  التحقوا  الذين  المدنيين  أو  الجيش 
الخارجية  األخرى  لألطراف  ويسمح  الزمن  طال  كلما  األمر  ويعقد  جًدا  وشائًكا 
بالتدخل وتوجيه الحراك ذات اليمنة أو اليسرى بما أوتوا من قوة  معلوماتية وتقنية 

واقتصادية وخربة سياسية يف المنطقة. 
انتفاضة وحراك وليس ثورة، وهذا  العربية هو  إًذا؛ ما يجري يف الشعوب      •
يوصلنا إلى أن الدين كمكون ثقايف أصيل يف الشعوب العربية  ليس هو المنطلق يف 
الحراك، والصراع بين الشعوب والسلطة ليس دينًيا أو ثقافًيا، وإنما صراع بين ظالم 
صراع  والمشاركة،  االستبداد  بين  صراع  والضحية،  الجالد  بين  صراع  ومظلوم، 
الحراك شعبًيا ال يمثل ملة أو عرق  رغم أن  الحرية واالستعباد، ولذلك كان  بين 
أكثر  أو  الحراك طائفي مع عزل شريحة عرقية  النظام حاول ومازال يحاول جعل 
من الحراك تارة بالتهديد وتارة بالرشوة بالمال أو بغيره من التسهيالت لهم، وهذا 
يدفعنا إلى تجنب فخ السقوط يف هاوية الطائفية أو العرقية والحرب األهلية، وعدم 
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رفع أي شعار طائفي أو عرقي ألن هذا شعار جاهلي ومن يرفعه من قبل تكتالت 
طائفية  السلطة  أن  ولو  العربي،  للشعب  خيًرا  تريد  ال  خارجية  ودول  ومؤسسات 
حسب  ُيكّيف سلوكه  واإلنسان  ُأْخَرى،  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َاَل  ولكن  وفقها،  وتتحرك 
ُيكّيف سلوكه حسب فعل اآلخر كردة فعل على فعله، فالمجرم ال  مفاهيمه، وال 
فنحن  حده،  عند  وتوقيفه  عدوانه  بصد  ُيجابه  وإنما  اإلجرامي،  عمله  بمثل  ُيجابه 
نحمل ثقافة إنسانية راشدة متمثلة بالثقافة اإلسالمية ينبغي أن تحكم سلوكنا ولو مع 
المجرم المعتدي الظالم، ألن كل إناء بما لديه ينضح، ونحن ال نريد إسقاط الدولة 
وال تدمير الوطن، وإنما نريد إسقاط السلطة الغاشمة الظالمة، ونريد الخير والبناء 
للدولة و الوطن، ومن أجل ذلك حصلت االنتفاضة لرفع الظلم عن الشعب على 
مختلف رؤاه دون تمييز أو تصنيف أو إقصاء ألحد مهما كانت ملته أو عرقه، ونرفع 

شعار التعايش اإليجابي، والتماسك الوطني، والنهضة بالمجتمع.
ما  أنه  لو  التمني  أو  تصويبه،  أو  عنه  الرجوع  باإلمكان  يعد  لم  إليه  وصلنا  وما 
حصل، الحدث حصل، وينبغي أن نتعامل معه على هذا الشكل الحالي بحذر شديد 
ألننا نتعامل مع ذئاب وضباع، وخاصة من الدول التي تتآمر على الشعب العربي 

وتدعم السلطة الغاشمة.
وال مفر من االستمرار بالثورة السلمية وإعادة صف الصفوف وتجميع القوى 
الثقافية الوطنية ودراسة الوضع االجتماعي والسياسي والعمل وفق أجندة ورؤى 
واضحة محل قبول من كل الفئات وأخذ الميثاق الوطني على االلتزام بالخطوط 
وتنموية  هنضوية  دراسات  وتقديم  المجتمع  قوى  تثقيف  على  والعمل  العامة، 

لمشاكل المجتمع للخروج به من عنق الزجاجة.
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رؤية ثقافية دستورية

الفرس، وأخرى  يتبع  قبائل بعضها  المنطقة مؤلًفا من  العربي يف  المجتمع  كان 
الدين  أتى  حتى  التاريخ  يف  تمثله  دولة  له  يكن  ولم  مستقاًل،  وبعضها  الروم،  تتبع 
اإلسالمي، وقام النبي محمد بتأسيس أول دولة عربية إسالمية يف المنطقة، وأجرب 
الروم والفرس على االنحسار وتقليص حكمهم وسيطرهتم على المنطقة العربية، 
وكانت دولة النبي دولة َمدنية قامت على تعدد الملل وُحسن الجوار، والوفاء بالعهود 
والسالم بين الجميع، ولم تكن دينية، واعتمدت على المركزية يف القيادة والرئاسة؛ 
لطبيعة التجمع القبلي حينئذ، وغياب مفهوم الدولة وأجهزهتا عن المجتمع القبلي، 
ولم  يتلمسه،  بالرشاد  عهد  حديث  بدائي  مجتمع  على  راشًدا  حاكًما  النبي  وكان 

يصل إليه بعد.
وبعد كمال نزول الدين اإلسالمي انتهت مهمة النبي كرسول وتوفاه اهلل، وبوفاته 
شكل فراغًا دستورًيا كبيًرا كاد أن يؤدي إلى هالك الدولة وتقسيمها، وحصل بالفعل 
خروج بعض القبائل على الدولة،10 وسرعان ما تم ضبط الخروج، والقضاء على 
الذي تويف يف وقت قصير،  بكر  أبي  الخليفة  الشمل تحت سلطة دولة  الفتنة، ولمِّ 
وخلفه عمر بن الخطاب، وحكم فرتة من الزمن ليست بالطويلة اعتماًدا على قوة 
األمور  بعض  بتأسيس  الدولة  هيكلية  يطور  أن  وحاول  لإلسالم،  والوالء  العقيدة 
الجانب  تطويره  يتجاوز  ولم  الجنود،  أسماء  لتسجيل  الدواوين  إنشاء  مثل  الفنية؛ 
الفني والتقني، وذلك لغياب مفهوم الدولة يف المجتمع العربي القبلي، وال يوجد 
هذه القبائل التي خرجت على الدولة هي خروج معارضة مسلحة وبنية االنشقاق وإلزام الدولة بإرادهتم، فطبيعي أن   10

يتصدى لها أبو بكر ويحارهبا،  فهي حرب سياسية وليست حرًبا دينية واشتهرت خطًأ باسم حروب الردة.
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نماذج معروفة لهم سوى دولة الروم و دولة الفرس، وكلتاهما نظامان يقومان على 
االستبداد واالستعباد وحكم الملوك والشاهنشاه، وهذا أسلوب تأنف منه القبائل 

العربية الحرة بطبعها.
 وبعد التوسع يف مساحة الدولة، ونموها اقتصادًيا من الغنائم والجزية والضرائب، 
وبالتحديد  الدستور،  غياب  أزمة  العرب، ظهرت  غير  المسلمين من  أعداد  وكثرة 
نقطة تداول السلطة والتصرف بأموال األمة، وبدأت المعارضة يف النمو يف المجتمع 
وأهل  الدين  واسُتخدم  نية،  سوء  عن  وأكثرها  نية،  ُحسن  عن  منها  كثيرة،  بصور 
استقر  أن  إلى  المعروفة  الحروب  وجرت  وشرعيتها،  للمعارضة  مطية  النبوة  بيت 
أسس  الذي  معاوية  بقيادة  السلطة  كرسي  على  مرير  صراع  بعد  لألمويين  الحكم 
دولة ملكية وراثية، ومنذ ذلك الحين تنتقل الدولة من أسرة إلى أخرى بمسميات 
المتمثل  القبلي،  المضمون  ذات  الملكي  الحكم  يف  تشرتك  كلها  ولكنها  مختلفة، 
بانتقال السلطة يف األسرة الواحدة بشكل أبدي، ويعتمدون على والء القبيلة، ولو 

أن الدولة انقسمت على بعضها فيما بعد إلى ممالك صغيرة متناحرة!
إًذا؛ مشكلتنا ليست وليدة اليوم، وال األمس القريب، إهنا مشكلة قديمة توارثتها 
الشعوب مع الدين وشرعنتها يف الفقه اإلسالمي إرضاء للسالطين، وتربير ظلمهم 
أشهر  ولعل  النبي،  لسان  على  الكذب  فظهر  والمال،  بالحكم  وأثرهتم  وفسادهم، 

حديث ُينسب إلى النبي هو:
بُِهَداَى َوالَ  َيْهَتُدوَن  ٌة الَ  َأئِمَّ َبْعِدى  َيُكوُن  النبي:»  َقاَل  اْلَيَماِن:....  ْبُن  ُحَذْيَفُة  َقاَل 
َياطِيِن فِى ُجْثَماِن إِْنٍس «. َقاَل  َيْسَتنُّوَن بُِسنَّتِي، َوَسَيُقوُم فِيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوُبُهْم ُقُلوُب الشَّ
حذيفة: ُقْلُت َكْيَف َأْصنَُع َيا َرُسوَل اهَّللِ إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل: » َتْسَمُع َوُتطِيُع لأِلَِميرِ 
َوإِْن ُضرَِب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِْع «.أخرجه مسلم يف صحيحه، باب األمر 

بلزوم الجماعة.
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 والحديث واضح الكذب والوضع على لسان النبي؛ لمخالفته لتعاليم القرءان 
بأموال  واألثرة  الظلم واالستبداد، واالستعباد  الناس من  لُيحرر  إال  ُأنزل  ما  الذي 

األمة، ويحقق العدل، والحرية والكرامة، وتوزيع الثروة بين األمة.
وليس  راشد  مجتمع  غياب  و  وقانوين  دستوري  فقه  غياب  من  نعاين  نحن  إًذا؛ 
غياب حاكم راشد، وما يحصل اآلن يف الشعوب العربية من ِحراك وانتفاضة إنما 
هو مخاض لوالدة مجتمع راشد، وهذه لحظة تاريخية عظيمة يف تاريخ األمة تحصل 
وكرامته  بحريته  ويشعر  بالرشد،  المجتمع  يبدأ  عندما  الطبيعي  ومن  مرة،  ألول 
وسيادته، يقوم بلفظ الظلم والفساد وأهله، ابتداء من نفسه، وهذا ما يحصل اآلن 
يف المجتمع، فقد بدأ ينبذ الكراهية والعدوان والفساد والظلم، لَيحل محلها المحبة 
والسالم، والصالح والعدل، والتعايش واالحرتام، والتعارف والتعاون، والمبادرة 
والشعور بمعاناة اآلخر...، وهذا البد له من مصداقية على أرض الواقع؛ حتى ال 
يأخذ  االجتماعي،  الثقايف  التغير  ذلك  مصداقية  ثبتت  فإن  ادعاء،  أو  مناورة  يكون 
السلميُّ  االجتماعيُّ  التغييُر  ويجرب  عمله،  فيعمل  مجراه  المجتمعات  تغيير  قانون 
اإليجابيُّ الحاكَم على التغيير َوفق ثقافة المجتمع الجديدة، أو يجربه على التنحي 

عن الحكم رغم أنفه!
 ﴿ إِنَّ الّلَه اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَِأْنُفِسِهْم ﴾ ]الرعد:11[.

المجتمع(،  المجتمع)هوية  يحملها  عامة  ثقافية  منظومة  عن  تعبير  والدستور؛ 
ويتمثلها يف حياته االجتماعية، فهو يوجد يف ثقافة المجتمع كمفاهيم راسخة قبل أن 
يظهر على الصحف والورق، ومن هذا الوجه الثقايف هو ضمان ومصداقية لجميع 
الدستور  كان  لو  ما  بخالف  الواحد،  المجتمع  يف  المختلفة  والقوميات  الطوائف 
له،  المجتمع، أو معظمه فسوف يكون حربًا على ورق ال مصداقية  ثقافة  ال يمثل 
وال يصلح أن يكون ضماًنا لحقوق أي طائفة أو قومية، وسرعان ما ُيرمى به جانًبا، 

ويهمل كما هو مشاهد من دساتير تنص على حقوق الشعوب، وال ُيعمل هبا!
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فالمشكلة بين الشعوب والسلطات الحاكمة ليست دينية قط، رغم أن السلطات 
تحاول أن تجعلها دينية وتضرب الطوائف ببعضها، لتضمن استمرار حكمها الجائر، 
على  الناس  بين  التفرقة  إيجاد  هي  واالستعباد  الظلم  سلطة  لنمو  الخصبة  فالتربة 
أساس ديني أو قومي، وتقوم على قاعدة: فرق تسد، وقاعدة: انشر الكراهية والفقر 
لتضمن  منهم  طائفة  وقرب  الشعب،  فئات  معظم  بين  واإلحباط  واليأس  والفساد 
والءهم فيستمر حكمك على الشعب كله! وقاعدة: جّوع كلبك يتبعك! وتستخدم 
الناس يف  يخدعون  هامانات  ليكونوا  والدينار؛  الدرهم  عبيد  الدين  فقهاء  ذلك  يف 
دينهم وعبادهتم، ويربرون ظلم الحاكم، ويحّرمون الخروج عليه، ويأمرون الناس 
بالصرب لينالوا الجنة بعد الممات، ويستخدمون رجال االقتصاد والعمل، وينهبون 

ثروات الشعوب!
الناس  لحريات  الحكم، واستعباد  يف  االستبداد  ثقافة  مشكلة   هي  المشكلة  إًذا؛ 

ومنعهم حقوقهم، وسرقة أموال األمة ليس إال! 
ويرتتب على ذلك انتشار الفساد والتخلف والتفكك الذايت للمجتمع وانحالله، 
وهذه المشكلة متعلقة بكل المجتمع على اختالف طوائفه أو قومياته، ال فرق بين 
صفات  نفسه  على  ُيضفي  الذي  الراعي  عند  ورعية  عبيد  فالجميع  أو آخر،  مواطن 

الرب األعلى!
   وهبذا العرض التاريخي التحليلي المختصر، وصلنا إلى أهم النقاط التي ينبغي 
الدستور  منها  و نصوغ   الواحد،  الوطن  للمجتمع يف  ثقافية عامة  قواعد  تكون  أن 

الذي يمثل ثقافة المجتمع ككل:
1.   الدولة تقوم على ثقافة المجتمع المدين.

التي تعني دولة المؤسسات والمواطنة والحقوق؛ التي تحتوي يف بنيتها مختلف 
ُأولى  لقومية  امتياز  الدستور  يف  يوجد  وال  سواء،  حد  على  والقوميات  الطوائف 
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ثانية  قومية  الدستور على  رديفة، ويف حال نص  أو  ثانية  لقومية  امتياز  يوجد  حتى 
أن  الدستور من حيث  بينهما، كما يف  تمايز  القومية األولى، وجعل  س  قد كرَّ فهو 
هي  األولوية  يعني:  وهذا  شيء،  كل  يف  لألولى  وتابعة  الحقة  هي  الثانية  القومية 
للقومية األولى يف كل الحقوق والفرص! وهذا ما ال يرضاه أهل القومية الثانية وهم 
والضمان  من ذلك فّروا، إذن ال وجود للقوميات قط يف دستور المجتمع المدين! 
للجميع هو الثقافة الدستورية يف المجتمع المحمية بالمؤسسات واألحزاب وليست 
بالحبر واألوراق!. وينبغي أن تسمى الدولة تسمية ال تدل على قومية أو طائفية أو 

أسرة أو حزب معين...إنها الجمهورية الوطنية الحرة.
والعرقية،  الطائفية،  اآلفات:  من  مجموعة  على  تقضي  المدين  المجتمع  فثقافة 
والتخلف،  والمحسوبية،  والفساد،  والعنصرية،  والرعية،  والقومية،  واألقلية، 

والجهل، والفقر، واإلحباط، واليأس، والخيانة، واالستبداد، واالستعباد...إلخ
والمواطنة،  والعلمية،  اإلنسانية،  اإليجابية:  األمور  من  مجموعة  وتضمن    
واالحرتام،  والغنى،  والنهضة،  والصالح،  وأنسنته،  القانون  وسيادة  والعناية، 
والمراقبة،  واإلتقان،  واإلخالص،  الوطني،  والحس  والمبادرة،  والتعايش، 

وااللتزام، والمحبة... إلخ
ومحصلة المجتمع المدين، أنه مجتمع ُيَسيِّر فكره السياسي بطريق أفقي وليس 
السياسي  الُبعد  ذات  واألحزاب  بالمؤسسات  األفقي  الُبعد  ويتمثل  عمودًيا؛ 
الوطني، ويتمثل الُبعد العمودي بكل ما له صلة بالطائفة أو الدين أو العرق أو...

الخ. 
2.   الدولة إنسانية علمية، وليست دينية.

وعالقة  والكون،  والموت  الدنيا  بالحياة  متعلقة  إنسانية  ثقافية  رؤية  الدين: 
الجميع ببعضهم ينبثق منها منهج حياة.
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َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم  واألصل يف الدين خطاب هداية للناس ﴿ُقْل َيا َأيُّ
َجِميًعا ﴾ ]األعراف:158[

الدول ويستمر  الدولة، وهتلك  وبعد  الدولة  ومع  الدولة  قبل  موجود  فالدين      
الدين يف الوجود، كما هو مشاهد يف التاريخ، والدين يتعلق بالفرد كإيمان وعبادة، 

وبالمجتمع كقيم وأخالق وعمل صالح.
فهما  واإلجبار،  اإلكراه  ويرفض  االختيار  يف  الحرية  أساس  على  الدين  ويقوم 
ْشُد مَِن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر  َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ متناقضان ال يجتمعان قط، ﴿اَل إِْكَراَه فِي الدِّ
َسِميٌع  َوالّلُه  َلَها  انِفَصاَم  اَل  اْلُوْثَقَى  بِاْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد  بِالّلِه  َوُيْؤمِن  بِالطَّاُغوِت 

َعلِيٌم ﴾]البقرة:256[.
وال يحق ألحد فرد كان أم سلطة أن ُينصب نفسه محاسًبا على تدين الناس، ﴿ُثمَّ 

إِنَّ َعَلْينَا ِحَساَبُهْم ﴾]الغاشية:26[
لِلظَّالِِميَن  َأْعَتْدَنا  إِنَّا  َفْلَيْكُفْر  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤمِن  َشاء  َفَمن  بُِّكْم  رَّ اْلَحقُّ مِن  ﴿َوُقِل 

َناًرا...﴾ ]الكهف:29[
وطنًا،  لهم  تكون  معينة  جغرافية  على  األفراد  من  مجموعات  تجمع  الدولة: 

وتحكمهم مؤسسة اجتماعية سلطوية وفق رؤية ثقافية.
عالقاته  وتنظم  والهالك،  الفساد  من  المجتمع  تحمي  إكراهية  قدرة  السلطة: 

وحركته، وتتمثل بأربعة سلطات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، واإلعالمية.
الدين ال عالقة  أن  إلى  نصل  الدولة، والسلطة،  بين مفهوم  التفريق  ومن خالل 
الحرية  على  الدين  يقوم  بينما  ضرورة،  اإلكراه  على  تقوم  كونها  قط؛  بالسلطة  له 
واالختيار!وبالتالي يجب فصل الدين عن السلطة تماًما، وإاّل هلك الدين وفسدت 
الدمج،  على  وال  الفصل  على  ال  تقوم  ال  عالقة  الدولة  مع  الدين  وعالقة  السلطة، 
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والحدود  بالقيم  يتعلق  اجتماعي  ثقايف  جانب  له  فالدين  وتأثر،  تأثير  عالقة  وإنما 
الدولة  لدستور  وموجه  ضابط  الجانب  هذا  من  فهو  الصالح،  والعمل  التشريعية 
وقوانينها، وهو مصدر رئيسي أولي مع وجود مصادر أخرى ال تنقضه، وكل ملة 
لها أحكامها الخاصة المسماة باألحوال الشخصية، بخالف جانبي العقيدة والعبادة 

كشعائر؛ فهما أمر شخصي مفصول عن الدولة.
والدين يقوم على أساس التعارف بين الناس وليس التناحر أو العدوان، ﴿َيا َأيَُّها 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ
اهَّللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل َعلِيٌم َخبِيٌر ﴾ ]الحجرات:13[، والجهاد هو بذل الجهد اإليجابي 
ع  يف الحياة من أجل النهضة والخير والسالم بين العباد، وليس كل جهاد قتااًل، وُشرِّ
القتال لصد العدوان وإزالة الظلم بين الناس وتركهم أحرار يف إيمانهم أو كفرهم، 
وهو حالة ظرفية استثنائية، وليس أصاًل يف عالقات الشعوب، واألصل هو السالم 
واألخالق  القيم  ضوء  على  معهم  والتعامل  الجوار،  وحسن  والتعاون  والتعايش 

والعمل الصالح. 
3.    أهم أحكام الرئاسة:

المؤهالت أ.  تكفي  وإنما  أنثى،  أو  ذكًرا  يكون  أن  الدولة  لرئيس  يشترط  ال 
الالزمة لهذا المقام.

اإلنسان جنس له نوعان: ذكر أو أنثى، والعالقة بينهما تكاملية وليست تفاضلية، 
بالمعقوالت  لتعلقه  له  جنس  ال  العقل  ألن  أنثى؛  وآخر  ذكر  عقل  يوجد  وال 
والمعلومات، وذلك ُيدرك بالدراسة والتفكير، ويمكن أن تجد امرأة أفضل من 

كثير من الرجال، فاألمر متعلق بالمؤهالت وليس بالنوع.
األمومة  مرحلة  تجاوزت  قد  تكون  السلطة  كرسي  إلى  تصل  التي  والمرأة    
والوالدة، وما يعيقها عن أداء مهامها، فليس كل رجل يصلح للرئاسة، وكذلك 
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ليست كل امرأة تصلح للرئاسة!
ال يشترط لرئيس الدولة أن يكون من دين معين؛ ألنه سوف يحكم بالدستور ب. 

والقانون وليس بعقيدته.
تحديد مدة تسلُّم السلطة بفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.ت. 
تداول السلطة بشكل سلمي بواسطة االنتخابات.	. 
أن ال يحمل الرئيس جنسية أخرى غير جنسية دولته.ج. 
 يجب أن يكون رئيس الدولة مدنًيا وليس من مؤسسة الجيش.ح. 
أي خ.  مع  األولى  الدرجة  من  قرابة  له  يكون  ال  أن  الدولة  رئيس  على  يجب 

ضابط يف الجيش ذو رتبة عالية. 
انتخابه د.  حال  يف  حزب  أي  رئاسة  عن  يتنحى  أن  الدولة  رئيس  على  يجب 

رئيًسا للدولة.
منع تولي أي منصب حكومي وزاري من قرابة الرئيس.ذ. 
 منع رئيس الدولة من امتالك أي شركة أو مؤسسة اقتصادية ذات رأسمال ر. 

كبير تؤثر على اقتصاد الدولة وتتحكم به.
مجلس  .ز تتبع  والوزراء.  الرئيس  لمحاكمة  خاصة  دستورية  محكمة  إنشاء 

الشعب ومجلس القضاء العالي.
منع وضع أي تمثال لرئيس الدولة يف األماكن العامة أو الخاصة.س. 
منع عرض أي صورة لرئيس الدولة أو أي مسؤول فيها يف األماكن العامة أو ش. 

الخاصة.
منع رفع أي شعار يتعلق برئيس الدولة أو أي مسؤول فيها.ص. 
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4.    حرية تعدد إنشاء األحزاب أو المؤسسات.
بناء أ.  يف  لبعضها  رديفة  تكون  ثقافية  اجتماعية  أحزاب  بإنشاء  السماح 

الوطن والنهضة به.
 يمنع إنشاء أي حزب ديني أو قومي يهدف إلى تغيير المجتمع أو تسلُّم ب. 

السلطة.
حرية الصحافة واإلعالم واستقاللهما عن السلطة. . 5
حرية تعليم واستخدام أي لغة غير اللغة الرسمية للدولة يف العالقات الخاصة.. 6
 ثروات الوطن تصرف على نهضة المواطن والبلد.. 7
تقوم الدولة على حفظ حقوق المواطن، وتساعده على أداء واجبه.. 8
مؤسسة . 9 مثل  للمواطن،  الخدمات  مشاريع  يف  بالتجارة  الدولة  قيام  منع 

المدفوعة  بالكلفة  واالكتفاء  ذلك،  شابه  وما  واالتصاالت  والماء  الكهرباء 
أو أكثر قلياًل.

الدولة . 10 اقتصاد  لتدعم  كبيرة  اقتصادية  مشاريع  تنشئ  أن  الدولة  على  يجب 
وخزينتها من غير المشاريع الخدماتية للمواطن.

على . 11 المالية  الضرائب  غير  لخزينتها  مصدًرا  توجد  أن  الدولة  على  يجب   
الناس.

 نقل الدولة من دولة الجباية والضرائب إلى دولة الصناعة واإلنتاج.. 12
أو . 13 الفالح  يحتاجه  ما  كل  وتبذل  الزراعة  تشجع  أن  الدولة  على  ينبغي 

المؤسسة لرفع مستوى اإلنتاج الزراعي.
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والعيش . 14 واجب(  و  حق  )والعمل  والعمل  التعليم  يف  مواطن  لكل  حق 
بكرامة.

يجب على الدولة أن تصرف على المواطن بدل العطالة و البطالة ريثما يجد . 15
عماًل.

يجب على الدولة وضع ضمان صحي وضمان شيخوخة لكل مواطن.. 16
يجب على الدولة أن تعطي جنسيتها لكل مقيم بشكل نظامي على أرضها . 17

مضى عليه أكثر من خمس سنوات، إن طلبها وتعهد بااللتزام بميثاق الدولة 
واحترام دستورها.

يحق للمرأة المواطنة المتزوجة من رجل أجنبي أن تمنح أبناءها جنسيتها.. 18
يجب على الدولة أن ُتدخل كل التقنيات الحديثة المتاحة للمواطنين.. 19
بأرخص . 20 للمواطن  به  يتعلق  وما  النت  خدمة  تسهل  أن  الدولة  على  يجب 

األسعار.
البلدة . 21 من  تكون  المحافظة  مفاصل  وكل  إدارتها  ومجلس  البلدة  محافظ 

ذاتها.
تفعيل المرأة وإشراكها يف كل فعاليات الحياة االجتماعية المناسبة لها.. 22
ضمان حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ألي فئة من المجتمع.. 23
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هل يمكن لقوى الثورة الصلح مع الحاكم الطاغية والفاسد 
أو التحالف معه أو المشاركة في حكمه؟

لم يعرف العرب منذ تأسيس أول دولة يف زمن النبي محمد إال الدولة المركزية؛ 
كلها، وهذا  الدولة  أمور  زمام  بيده  ُيمسك  الذي  الواحد  الرجل  تعتمد حكم  التي 
النمط هو صورة ُمَكبَّرة عن السلطة القبلية السائدة يف تلك الرحلة، وهكذا انتقلت 
أكانت  سواء  دموّي،  عسكرّي  انقالب  أو  وراثة  ا  إمَّ أخرى  إلى  أسرة  من  الُدَول 
الدولة واحدة أم تعددت أو تناحرت فيما بين مكوناهتا كما هو معروف يف التاريخ 

اإلسالمي.
واستمر استخدام الدين ومفهوم الخالفة إلضفاء الشرعية على الحاكم وبقائه يف 
الحكم لألبد، وبالتالي أي معارضة أو خروج عن سلطته؛ هو خروج على الشرعية، 
ويصير مرتًدا أو خائنًا أو خارجيًّا يجب قتله وسحقه بتهمة هتديد األمن االجتماعي 

و وحدة األمة!
التي  العثمانية،  السلطنة  وهي  الخالفة  شعار  ترفع  دولة  آخر  هلكت  أن  وبعد 
أسهم  وقد  تركتها،  تمزقت  الشرقية  وأوربا  العربية  البالد  معظم  تحكم  كانت 
االستعمار بتجزيئها ورسم معالم لحدود دول صغيرة ضعيفة، تحمل بذرة تخلفها 
أن  إلى  وتخليفها،  شعوهبا  واستعباد  خيراهتا  سرقة  وتّم  رحمها،  يف  وتفكيكها 
خدعوا الشعوب باالستقالل والحرية، وغرسوا عمالءهم وأذناهبم يف المجتمعات 
والفرنسي(،  )الربيطاين  الغربي  والدعم  السالح  بقوة  الحكم  أمور  زمام  واستلموا 
المعروف  القبلي  للحكم  استمرار  هو  المضمون  حيث  من  حكمهم  شكل  وكان 
تاريخًيا والمدعوم بفقه االستبداد واالستعباد؛ إذ تم اختزال الدولة بشخص الحاكم 
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وقوانين  دستور  كوضع  الحديثة  للدولة  ظاهري  شكل  للشعب  وصنّع  وأسرته، 
السلطة  وتداول  الديمقراطية  أو  االشرتاكية  وادَّعى  ومؤسسات  وبرلمان  ووزارة 
الوحيد ويحصل  المرشح  دائًما هو  الحاكم  كان  التي  النزيهة،  الحرة  باالنتخابات 
على نسبة 99 % من األصوات مرسًخا سلطته، بل ويفّصل الدستور حسب مقاسه 
ومصالحه، واخرتع فكرة أن الرئيس إذا تم انتخابه ثالث مرات متتالية يصير رئيًسا 
ابنه أو أحد أفراد أسرته لتوريثه  الرئاسية الطويلة يهيئ  أثناء هذه الفرتة  لألبد، ويف 
السلطة، ويكون قد أنشأ عالقات اقتصادية ومصاهرة مع معظم القوى المؤثرة يف 
السلطة وجعلهم شركاء معه يف مراتب أدنى منه، وهذا غير العالقات والتحالفات 
الخارجية السياسية واالقتصادية مع دول تدعمه وتحميه وتمنع سقوطه، وهذا يعني 
ر فساده وطغيانه، حّتى صار من الصعب  السلطة وَتَعْمَلقه وتجذَّ الحاكم يف  ل  َتَغوَّ
إزالته أو تغييره، وفيما لو امتلك الشعب قياد نفسه، واقرتب من قلعه أو خلعه أو 

اجتثاثه، فهذا يرتتب عليه خراب ودمار ونزف دماء كثيرة.
ويطالب  واالستعباد،  واالستبداد  الظلم  ضد  الشعب  ينتفض  عندما  لذلك؛ 
السياسية،  للمناورة  الظالم؛ يضطر  الحاكم  أمن  بحريته وكرامته، ويصير قوة هتدد 

ويعتمد على أساليب خبيثة ونجسة، منها:
جون للسالح وينشرونه  • عسكرة االنتفاضة بدس عناصر أمنية أو عمالء ُيروِّ

العبادة  ألماكن  والتفجير  العسكرية  بالعمليات  ويبدؤون  المتظاهرين،  بين 
مرغوب  غير  النظام  من  شخصيات  اغتيال  أو  الدولة  مؤسسات  لبعض  أو 
هبم من قبله والقتل لعناصر األمن... إلخ، لتسويغ استخدام العنف والقمع 
المسلح ضد هؤالء )اإلرهابيين المجرمين؛ بحسب زعمه!( هبدف توصيل 

رسالة إعالمية وسياسية للعالم، دواًل وشعوًبا، أّنه يحارب اإلرهاب.
يقوم بتقريب طائفة أو إثنية أقلية لصالحه من خالل إعطائها ميزات أو عزلها  •

عن االنتفاضة الشعبية كحد أدنى.
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ُبغية  • الشعبية  الثورة  وقوى  الطوائف  بين  والعمالة  والشك  الكراهية  زرع 
تفريقها وتفتتيها ليسهل سحقها واحدة تلو األخرى ) فرق تسد( 

المعارضة  • صف  ليشقوا  كثيرة؛  بأموال  ثورية  قوى  ورشوة  الذمم  شراء 
والثورة.

على  • األجنبية  األصوات  وشراء  والخارجي  الداخلي  اإلعالم  تجييش 
مختلف وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة والورقية إلضالل الرأي العام 

وتضييع الحقيقة، ومن َثمَّ ضرب أي تعاطف أو دعم للثورة من الخارج.
مواد  • غالء  من  المجتمع  بموارد  تتعلق  التي  الداخلية  األزمات  افتعال 

حواجز  ووضع  النفطية...  أو  كهربائية  الطاقة  تعطيل  أو  فقداهنا  أو  غذائية 
يف  الرعب  وبث  أعمالهم  عن  وتأخيرهم  المجتمع  مصالح  وتعطيل  أمنية 
وسماعهم  الحواجز  هذه  على  طويلة  ساعات  بالوقوف  وإذاللهم  قلوهبم 
لنشر  الخ، كل ذلك  النابي والفاحش والشتم وسرقة ممتلكاهتم...  الكالم 
اإلشاعات يف المجتمع؛ أن سبب ذلك هو الثورة، وبالتالي ضرب الحاضنة 

الشعبية للثوار، وجعل الناس يكرهون الثورة ورجالها.
أشد  • عليهم  وإنزال  وقمعهم  كبيرة  ألعداد  التعسفي  باالعتقال  النظام  قيام 

ويبثوا  معهم،  حصل  ما  لينشروا  السجن؛  من  بعضهم  وإخراج  العذاب، 
الرعب بين الشعب.

تدمير همجّي و وحشّي ألي مكان أو حي بكامله بحجة وجود بعض عناصر  •
اإلرهاب.

قتل النساء واألطفال إلظهار درجة وحشية النظام وإجرامه لبث الرعب يف  •
القلوب. 

أو  • الوسيلة  مشروعية  عن  النظر  بصرف  الثورة  لقمع  وسيلة  أي  استخدام 
تحريمها دولًيا مثل القصف بالكيماوي لألهالي والمدنيين العزل.
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تسليط الضوء اإلعالمي على أخطاء عنفية وعثرات المعارضين وتكبيرها  •
وافتعال بعضها من قبل عناصر النظام وتصويرها للعالم كله وإغفال جرائم 
تحصل  التي  القبة  يجعلون  بينما  قبة،  الحبة  من  يجعلون  حيث  النظام، 
ويندد  النظام  رأس  يظهر  أن  ويمكن  فردي،  َعرضي  وخطأ  حبة  النظام  من 
ذلك،  يف  تحقيق  وفتح  الفاعل  بعقوبة  ويتوعد  ويستنكرها،  األعمال،  هبذه 
القتلة  وإذا خلوا إلى بعضهم ضحكوا وسخروا من الشعب، وهنأ الحاكم 
كرسي  على  للحفاظ  إال  ذلك؛  يعملوا  لم  فهم  وكافأهم،  بل  وشجعهم 

السلطة له وألسرته وبأمره.  
معهم  • التحالف  أو  الدين  باسم  مسلحة  معارضة  بتأسيس  النظام  يقوم 

وإضعافها  صفها  وشق  المعارضة  مع  تتناحر  وجعلها  )داعش(  ودعمهم 
التدمير والعنف لسحق الشعب وتصوير  وتشويه سمعتها، واستخدامها يف 
جرائمهم على أساس أهنم من المعارضة وخداع اإلعالم والرأي العالمي 

وتشويه الدين اإلسالمي؛ ووصفه أّنه دين إرهابي مجرم.
الشعب،  • قوى  بين  وانتشرت  البالد،  يف  وامتدت  الثورة  قويت  حال  ويف 

ثّم  بالوقت،  ليلعب  للتفاوض  يدعو  أو  هدنة  عن  إلعالن  الحاكم  يسارع 
وتعب  الزمن  طول  على  معتمًدا  ويماطل  كلها،  والعهود  بالمواثيق  يغدر 
الشعب وضجره وألمه من األحداث وتغيير قناعته بالثورة، وينشر فكرة أن 
المجرمين اإلرهابيين؛  للشعب من هؤالء  الحاكم هو األحسن و األفضل 
بين خيارين برت  الناس وسبي نسائهم؛ فيجعلهم  يريدون برت رؤوس  الذين 
رؤوسهم من قبل اإلرهابيين أو استعبادهم ومّص دمائهم والموت البطيء 
أنا  أن أحكمكم  )إما  لهم  ثالث  الحاكم وزبانيته، وال خيار  لهم تحت قدم 

وأدعسكم بقدمي، أو أسلط عليكم هؤالء المجرمين؛ فيبرتون رؤوسكم(.
باإلصالح  • وإنما  وعصابته،  الحاكم  بتغيير  تنادي  ال  رمادية  معارضة  صنع 

انتخابات  والمشاركة معه يف الحكم برئاسته وإشرافه، وال مانع من إجراء 
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نزيهة حرة يرتشح الحاكم ذاته لمنصب الرئاسة، ويرتشح بعض شخصيات 
المعارضة، وطبيعّي أن ينجح يف االنتخابات الرئيس الطاغية، ويصير رئيًسا 
سحقهم  ينبغي  ومارقين  خونة  المعارضة  بقية  كل  ثمَّ  ومن  منتخًبا،  شرعًيا 

وقتلهم. 
وال  له  أخالق  ال  فهو  وجرائمه  الحاكم  ومكر  خبث  من  فيض  من  غيض  هذا 
دين، وال يهمه شعب وال وطن وال هنضة وال أي شيء؛ فهو العدو األول والثاين 
والمليون للشعب، وهو يتخذ الشعب العدو األول واألخطر ويجند مؤسسات أمنية 
التي  العناصر لحمايته من الشعب، ويرصد مليارات من األموال  قمعية من آالف 

هنبها باألصل من الشعب؛ ليبقى يف السلطة ويحرم الشعب من الثروة.
فهل برأيكم هذا الحاكم المجرم يصلح  للتفاوض أو التصالح أو الجلوس معه، 
ويمكن أن يكون صادًقا، ويتنازل عن ظلمه أو عن كرسي السلطة، أو يصير حاكًما 

صالًحا محًبا لشعبه ووطنه ويعمل لنهضته؟!
شعوهبم  بحّق  الجميع  أجرم  وكيف  المعاصرين  الحكام  تاريخ  إلى  انظروا 
وأوطاهنم، ودمروا البالد وشردوا العباد... إلخ، ولم يرتكوا الحكم إالَّ قتاًل أو طرًدا.
لذلك انتبهوا لخبث ومكر الحاكم الظالم؛ فهو ال يريد بكم خيًرا، وينظر إليكم 
كجرذان أو جراثيم أو حشرات، فهل هكذا كائن يتفاوض أو يتشارك مع من ينظر 
شروطه  ُيملي  فسوف  للتفاوض،  جلس  وإن  وحشرات؟  تافهة  كائنات  أهنم  لهم 
فقط أو لكسب الوقت وخداع الشعب، ويمكن أن يحل مجلس الوزارة ومجلس 
بقسم  ويحتفظ  فيها،  الرئيس  يكون هو  نزيهة وحرة،  ويدعو النتخابات  الربلمان، 
إدارية، ال تحل وال  كبير من كالبه، ويسمح بمشاركة بعضكم يف مناصب شكلية 

تربط، وُيجهض الثورة.
ويف حال تّم قتل الحاكم أو طرده من كرسي السلطة، كما حصل يف بعض الدول 
ومؤسسات(  )أحزاب  الُمنَظَّمة  المؤثرة  الفاعلة  الشعبية  القوى  غياب  مع  العربية 
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الشعبية  الحاضنة  وضعف  الدولة،  إلدارة  والنهضوية  الثقافية  األجندة  وغياب 
وجهلها بحقوقها االقتصادية والسياسية والفكرية... الخ، سوف يتم بطبيعة الحال 
توابع  قبل  من  الحكم  استالم  والسياسّي  الفكرّي  المؤسسايتّ  االجتماعي  للفراغ 
الحاكم السابق )الفلول(، وخاصة المؤسسة العسكرية فهم جنود الحاكم السابق، 
يطولهم  تغيير  وأي  كبيرة،  ثروات  وحققوا  عهده،  يف  وكربوا  عينهم،  الذي  وهو 
ويضعون  السلطة  على  االنقضاض  يف  يسارعون  لذلك  مكاسبهم،  من  ويحرمهم 

حاكًما من قبلهم أو مدنًيا خاضًعا لهم.
مشوار  ويبدأ  مزخرفة،  وشعارات  جديد  بثوب  واالستعباد  االستبداد  ويعود 
البالد  وتدمير  األمة  ثروات  وسرقة  برأيه،  والمخالف  للمعارض  والسحق  القمع 

وتخليف العباد...
و ما حصل خالل العقد الماضي من الزمن برهان على ما أقول، ودفع الشعب 
غالًبا  والثمرة  النتيجة  وكانت  واقتصاده...  وأبنائه  وحياته  حريته  من  غالًيا  الثمن 
بحكم العدم وانقض على الحكم  المؤسسة العسكرية ورجع االستبداد واالستعباد 
بأبشع صوره، فالشعب أعزل، وال يملك رؤية واعية وال قيادة فكرية وال سياسية، 
والخطأ  يفعلون  ما  لخطورة  واعين  غير  أو  بنواياهم  مشكوك  السالح  حمل  ومن 
الفادح؛ الذي وقعوا فيه، فقوى األمن والجيش ال ُتَجاَبه بسالح فردّي، وال تسقط 
الطيران  حكومة بذلك، وال يوجد تناسب قوى بين شعب أعزل وجيش يستخدم 
والدبابات وال أخالق له وال ذمة وال ضمير، ولن يتوانى الحاكم عن استخدام القوة 
المفرطة المدمرة بحق شعبه، لذلك استخدام السالح أو العنف خطأ فادح، وقاتل 
للثورة يف مهدها، وهو مراد للحاكم، ومقصد له أن يعسكر الثورة؛ ليقضي عليها، 
وتعايشه  وسلميته  وحريته  ووعيه  بفكره  الشعب  قوة  وجربوته،  بقوته  هبا  ويبطش 
وتماسكه والتزامه بالسير خلف قيادته الراشدة من المفكرين والعلماء والمثقفين.    
شهداء  على  اهلل  رحمة  للوراء،  الزمن  يف  رجعة  وال  وانتهى  حصل  حصل؛  ما 
الثورة، وشفى كل جريح، وأعاد المهجرين وفك األسرى من سجون وميليشيات 
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النظام الطائفية ووجهها اآلخر من التكفيريين، وساعد الثوار على إكمال نصرهم 
العالمية  الفساد  وبؤر  السلطة  كانت  وإن  المتعددة،  االحتالالت  بإخراج  المبين 
استطاعت أن تؤخر إعالن النصر للثورة، وإضعاف قواها األساسية، فإننا نؤكد على 
أن واقعنا قد تغير كثيًرا، ونحن - اآلن - بطور الوقوف للوثوب باتجاه محطة البناء، 
وينبغي االعتبار مما حصل ودراسته، واالستفادة من األحداث وتحويل الخسائر 
والفشل إلى دروس إيجابية ُمثمرة، ومن لم يلحظ التغييرات التي حصلت مثل كسر 
حاجز الخوف من طغيان الحاكم وعصابته، وتعرية كثير من الشخصيات السياسية 
المؤامرات  وظهرت  والدين،  الفكر  رجال  من  كثير  عن  الثقة  وشجب  والقيادية، 
التفكير الحر عند غالب الشعوب... إلخ، على  السياسية علنًا على اإلعالم، وبدأ 

الرغم أن الثمن كان باهًظا الذي دفعته الشعوب.
درس  أول  فادحة  أخطاء  من  به  وقعنا  بما  ونقع  التاريخ  نعيد  ال  وحتى  لذلك؛ 
واألحزاب  االجتماعيين  والمصلحين  الفكريين  وقادهتم  الشعوب  على  ينبغي 
الثقافية  أجندهتم  من  تماًما  واإلرهاب  العنف  نبذ  هو  يتعلموه  أن  والمؤسسات 
والتعايش  الحرية  على  يقوم  الذي  والمختلف  المتنوع  الفكر  ونشر  والدينية، 
لخلق  المدين  والمجتمع  المواطنة  مفهوم  ونشر  االجتماعي،  والسلم  والتعاون 

مواطن فاعل سلمي إيجابي يشعر بانتمائه االجتماعي.
ولتأسيس هذا المفهوم الفكري االجتماعي الحر السلمي التعايشي يف الشعب؛ 
الوسائل  كافة  واستخدام  ثقافية  اجتماعية  ومؤسسات  أحزاب  تأسيس  من  البد 
اإلعالمية المتاحة، وتكون العالقة بين هذه المؤسسات ترادفية وتعاونية، وليست 
تناحرية وال صراع على كرسي السلطة أو السعي الستالمه، ويصير هو هدف أو غاية 
األبناء،  ويتشرهبا  السلمية،  الفاعلة  الثقافة  هذه  المجتمع  يف  يرتسخ  وحينما  بذاته، 
تربيتهم وتعليمهم، يصير يوجد حاضنة اجتماعية كبيرة وقوية تملك  ويتلقوهنا يف 
مؤسسات اجتماعية ثقافية وإعالمية حرة وأحزاب؛ تحمل همَّ المواطن والمحافظة 
على حريته وكرامته، وتعتني بالمجتمع، وتحرس هذه المفاهيم وتدافع عنها بقوة 
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الفكرة ومراقبة الحكومة ومؤسساهتا ومتابعة االستبداد واالستعباد واجتثاثه ومنعه 
من التجذر، أو النمو هنا أو هناك يف أي مؤسسة.

فالثورة ينبغي أن تقوم على قوى اجتماعية سلمية ثقافية؛ تملك رؤية مستنيرة؛ 
يف  هي  وتقوده  ويحتضنها،  حولها  يلتف  المجتمع،  تجعل  النهضوي  لمشروعها 
الحياة مطلب  بينما  أو هدًفا  ليس مطلًبا  فالموت  اإليجابّي،  السلمّي  التغيير  طريق 

وهدف نبيل، ليحيا الناس جميًعا بسالم. 
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ضبط مفاهيم اجتماعية سياسية

إن تأسيس مجتمع يحتوي كل األطياف الوطنية صار ضرورة مصيرية ومسألة 
يتطلب ضبط   المدين، وهذا  المجتمع  والذي يحقق ذلك هو  أو ال وجود،  وجود 
تعريف عدة مفاهيم ثقافية وسياسية حتى نتجنب الخصومة أو الرفض  دون مربر، 
بالمقاصد للمصطلحات، واإلنسان عدو ما يجهل  ويكون سبب ذلك هو الجهل 

غالًبا.
واإلنساين  والغيبي  الموضوعي  بالوجود  متعلقة  كلية  أفكار  مجموعة  الثقافة: 

والتاريخي تحكم أمة.
بشكل  الثقافية  رؤاها  يف  المختلفة  الناس  من  مجموعات  تجمع  هو  الشعب: 

جزئي يجمعهم الوطن والتاريخ الواحد.
األمة: هي تجمع إنساين وفق نمط معين من الحياة يلتزمون به ويشرتكون بالهم 

الواحد.
الجماعة: هي مجرد تجمع أفراد من الناس على شيء دون وجود عالقات دائمة 

بينهم.
المجتمع: تجمع مجموعات من الناس تربطهم شبكة عالقات اجتماعية معقدة 

دائمة على أرض معينة.
شعًبا  بعضهم  مع  يشكلون  الناس  من  مجموعات  تجمع  هو  المدين:  المجتمع 
والخارجية.  الداخلية  شؤوهنم  لتدير  مؤسسات  يصنعون  معينة  جغرافية  على 

)مجتمع ديمقراطي حر ومنفتح تديره المؤسسات(.
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الدين: رؤية ثقافية حرة متعلقة بالوجود الموضوعي والغيبي ينبثق منها مفاهيم 
تحكم سلوك اإلنسان

الدولة: هي كيان اعتباري مؤلف من شعب ووطن وثقافة وسلطة.
السلطة: هي الجهاز اإلداري والتنفيذي الذي يملك صفة اإلكراه للحفاظ على 

الدولة.
الديمقراطية: هي اتفاق إرادة الشعب على الغالب بشكل حر الختيار سلطتهم 

ودستورهم وشكل إدارة الدولة. 
ديني  تأثير  أي  عن  منفصلة  موضوعًيا  السلطة  لممارسة  طريقة  هي  العلمانية: 
محور  على  تقوم  قانونية  إنسانية  رؤية  وفق  المجتمع  أطياف  كل  مع  والتعامل 

الحقوق والواجبات
الدستور: هو مجموعة من األحكام الكلية التي تمثل تطلعات المجتمع وتحفظ 

ثقافته وتضبط خط سير الدولة وسلطتها.
القانون: هو مجموعة من األحكام الجزئية المنضبطة بالدستور والمتعلقة بتنظيم 

كافة عالقات أفراد المجتمع ببعضه وبمؤسساته على مختلف األصعدة.
الحرية ومحله  الدين )اإلسالمي( يقوم على  إلى أن  التعاريف نصل  ومن هذه 
الناس والمجتمع، وعالقته بالدستور تكون توجيًها وضبطًا ومصدًرا رئيًسا له مع 
الطبيعي أن ال  تناقضه، والسلطة تقوم على اإلكراه، ومن  وجود مصادر أخرى ال 
يجتمعان قط، وهذا معنى: فصل الدين عن السلطة، ومعنى: الدين للناس والوطن 
للشعب، والدين )اإلسالمي( ال يندمج مع الدولة وال ينفصل عنها، إنما يقوم على 
عالقة جدلية يكون الدين )القرءان( فيها مصدًرا رئيًسا للدستور وموجًها وضابًطا 

مع وجود مصادر أخرى منسجمة معه.
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سيادة دولة الراعي باطلة

تتسلط مفاهيم همجية على معظم األنظمة حتى صارت قانوًنا دولًيا معمواًل به 
تحت سمع وبصر معظم مفكري العالم دون أن يقوم أحدهم بنقضه، بل تجد الدول 
مصالحها  لتحقيق  وتستخدمه  به  وتعمل  القانون  هذا  ترعى  العظمى  سميت  التي 
األنانية، وقصدت به مفهوم )عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة( ومفهوم) حق 
الفيتو( الذي ُيعطي لدولة عظمى حق رفض أي قرار ولو اجتمع عليه معظم دول 

العالم.
ونرى ذلك عملًيا بقول »القذايف« عندما تدخلت الدول العظمى لحماية الشعب 
من بطشه: من أعطاكم حق التدخل يف شؤون ليبيا؟ والمعنى أنه حر يف ذبح الشعب 
ويعد  عنده،  الماشية  من  رعايا  الشعب  يعد  ألنه  وذلك  البلد!  مقومات  وتخريب 
الوطن مزرعة يملكها، ومن الطبيعي أن يدير اإلنسان مزرعته حسب ما يرى، وال 
ولكن  الراعي11،  اإلنسان  يظن  هكذا  الداخلية،  شؤونه  يف  يتدخل  أن  ألحد  يحق 
يف  باإلفساد  يقوم  حينما  الداخلية  بشؤونه  التدخل  يتم  الراعي  حتى  يقول:  الواقع 
المجتمع  فيأخذ  وصحتهم،  الناس  على  خطًرا  الحيوانية  منتجاته  وتشكل  البيئة، 
على يديه ويمنعوه من الفساد، وهذا حقهم ال يأخذونه من أحد، وهو واجب عليهم 

لحماية البيئة والناس.
فما بالك إن كان هذا يتعلق بالناس والشعوب وتسلط عليهم مستبد ومستعبد 
الحرث  ُيهلك  الماشية، وذهب  له مثل  الشعب رعية  نفسه راعًيا وجعل  جعل من 

ْولِي النَُّهى ﴾ ]طه:54[ الرعاية للمواشي، والعناية للناس،﴿ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت ألُِّ  11
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ويستعبد  األطفال  ويقتل  النساء  ويستحيي  والمجتمع  البيئة  يف  ويفسد  والنسل 
الرجال ويسرق ثروات األمة ويغتال أحالمها ومستقبلها! ويقول بكل وقاحة: من 
أعطى المجتمعات األخرى حق التدخل بيني وبين رعيتي! أذبحها، وأجز صوفها، 
الزريبة،  وأبيع لحمها...، هي ماشيتي وأنا راعيها أطعمها متى أشاء، وأحبسها يف 
وهل للماشية حرية أو رأي ؟ مالكم كيف تحكمون؟ خلو بيني وبين ماشيتي وال 

يتدخل أحد يف شؤوين!
الموقف  هذا  تؤيد  ومنها عظمى  الدول  بعض  تجد  أن  والجهل  السخرية  ومن 
الراعي،  التدخل يف شؤون مزرعة  الراعي والرعية وتمنع  الهمجي وترسخ مفهوم 

وذلك لمصالح مشرتكة مع الراعي نفسه ألهنم رعاة مثله!
وتنصره  لتسانده  غاشمة  خارجية  قوى  يجلب  أنه  الطاغية  الحاكم  وقاحة  ومن 
التدخل  ويرفض  منه،  بطلب  حصل  ألنه  شرعًيا  تدخاًل  ذلك  ويعد  شعبه،  على 
الخارجي الذي ُيلبي إرادة الشعب ويستجيب الستغاثته ويأت لنصرته وحمايته من 
بطش الحاكم الظالم المجرم ويعده عدواًنا واحتالاًل، ويتهم الشعب بالخيانة، مع 
العلم أن مفهوم الشرعية يمثله الشعب وليس الحاكم، وبالتالي فعمل الحاكم هو 

غير شرعي وهو الخائن!. 
لذا؛ ينبغي ضبط مفهوم ما يسمى عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة، فكل 
دول العالم لهم الحق يف التدخل بأي شؤون دولة داخلية عندما تطغى على شعبها، 
وتفسد يف األرض، وتشكل خطًرا على األمن العام، وترجعها إلى جادة الصواب، 
وال يسمى ذلك انتهاك لسيادة الدولة وحريتها، ألن الدولة التي ترفع مفهوم الراعي 
والرعية يف بالدها وتجعل الوطن مزرعة، والشعب ماشية، ال سيادة لها وال حرية، 
وبالتالي البد من تدخل الدول األخرى للحفاظ على الجنس اإلنساين والمحافظة 
بعض،  عن  بمعزل  ولسنا  واحد،  مركب  على  نعيش  ألننا  السفينة،  سالمة  على 
وكذلك ينبغي إزالة حق الفيتو من الدول العظمى وإرجاع السيادة للقانون اإلنساين 
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والربهان والبينات، فإذا ثبت فساد حاكم ما، فالبد أن يطوله القضاء كائن من كان، 
وينبغي تأسيس قوة أممية رادعة ألمثال هؤالء الطغاة تتدخل وترجع األمور لنصاهبا 

وصواهبا.
السيادة  الداخلية بحجة  الشؤون  التدخل يف  لمفهوم عدم  الفيتو، وال  فال لحق 
والحرية، ويتم ذلك بحماية دولية وضمانة حرية الشعوب وسيادهتا من االستبداد 

واالستعباد الخارجي، وال لمفهوم الراعي والرعية. 
وهذه الثقافة الراشدة ينبغي أن تسود يف كل المجتمعات، ويعلموا  أهنم أحرار 

وليسوا عبيًدا ألحد
ولهم حق العيش بكرامة وحرية يف أوطاهنم على كوكب األرض الذي هو سفينة 
الجميع وينبغي على المجتمعات المحافظة عليه وإال هلك الجميع، واليوم نشهد 
بدء الرشاد يف المجتمعات العربية التي سوف يكون لها تداعيات كثيرة ومهمة على 

نظام العالم كله.
أليس الصبح بقريب؟
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القومية والمجتمع المدني

بعض  عند  واالجتماعي  الفكري  ُبعده  بعد  يأخذ  لم  المدين  المجتمع  مفهوم 
النظام  يف  أقليات  ون  ُيسمَّ ما  بعض  من  تخوفات  يظهر  لذا؛  الملل،  أو  القوميات 
االستبدادي، فتجد قومية معينة تطالب بوضع مادة يف الدستور تنص على أن تكون 
المسلمين  تسلط  من  تتخوف  وملة  لغتها،  وكذلك  الدولة  يف  الثانية  هي  قوميتها 
الذين هم أكثرية سكانية على الدولة وتحولها إلى دولة دينية طائفية، رغم أن التوجه 
العام يف الحراك واالنتفاضة  الشعبية هو وطني بامتياز ال يتبع أحًدا من الطوائف أو 
القوميات، والشعارات المرفوعة شعارات وطنية مدنية إنسانية مثل: واحد، واحد، 

واحد، الشعب واحد.
على  مصداقية  له  المرفوعة-  الشعارات  من  وغيره   - الوطني  الشعار  هذا  هل 

أرض الواقع أم هو مناورة ؟
أو  القومية  األقليات  قبل  من  خيفة  يتوجس  من  بين  صداه  يرتدد  مهم  سؤال 
ما  ما نرى من أحداث وليس  بل ويطلبون ضمانات لهم، والجواب هو  الطائفية، 

نسمع.
لذلك  ثمنًا  ويدفع  الوطنية،  والوحدة  بالحرية  صوته  يرفع  الذي  اإلنسان  فهل 

حياته وينزف دمه؟ هل يمكن أن يكون كاذًبا يف مطلبه! 
ألم تحاول السلطات الظالمة -ومازالت- أن توقع العداوة بين طوائف المجتمع 
وتعزل قومية عن الحراك الشعبي وتفتعل النعرات الطائفية والقومية؟ هل نجحت 

بذلك!
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بالعمالة  واهتامه  الشعبي  الحراك  بوطنية  التشكيك  على  السلطات  تعمل  أال 
والخيانة وخدمة أجندة خارجية؟ هل أثر ذلك على القناعة الشعبية!

ألم تحاول السلطات الغاشمة أن تحرف الحراك عن مسيرته السلمية الوطنية؟ 
هل حصل وتحول الحراك عموًما وثقافة عن سلميته!

ع السلطات قيام إمارة دينية يف بعض المحافظات إلخافة الغرب والتأثير  ألم تدَّ
على الرأي العام من المد الديني السلفي والقاعدة بالذات؟ هل حصل فعاًل ذلك 

على أرض الواقع!
القوميات ؟ ألم يكن الجرحى  هل فرقت السلطات يف قمعها بين الطوائف أو 
من  مجموعة  ذلك  طال  حتى  والقوميات  الطوائف  كل  من  والمعتقلين  والقتلى 

طائفة النظام الحاكم ذاته!
ألم يثبت كذب اإلعالم السلطوي، وخيانة رجال الدين السلطويين؟

ألم تدفع السلطات بعض من الفلسطينيين الُعزل إلى الجوالن قرباًنا لتعرضهم 
الشعب  إلى  بدباباهتا  دفعت  وبالمقابل  الصهيونيين،  الجنود  أيدي  على  للقتل 

السوري األعزل وقصفت األحياء المدنية؟
إلى  اللجوء  أو  النزوح  إلى  ودفعتهم  الحدودية  المناطق  يف  الشعب  تشرد  ألم 

الدول المجاورة؟
ألم يصرح رمز من رموز السلطة أن أمن إسرائيل من أمن سوريا؟

قراءة واقع الحراك واالنتفاضة، وقراءة ردة فعل السلطة وإعالمها، والسكوت 
الحراك  أن  يدل داللة قطعية على  أال  إلى اآلن،  السلطة  العالمي عن ظلم وبطش 
على أرض الواقع هو وطني شعبي بامتياز، وال وجود للطائفية أو القومية يف خطاب 
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سلمي12،   والحراك  قط،  دينية  دولة  إقامة  مطلب  يوجد  ال  وكذلك  االنتفاضة، 
والحس الوطني يزداد مع استمرار االنتفاضة، وتزداد اللحمة الوطنية محبة وتماسًكا 

وتعايًشا واحرتاًما وتعاوًنا.
أال يدل قراءة الواقع على أن الحراك الشعبي السلمي  يف حال نجح كان يمكن 
ميالد دولة مدنية وطنية وهي تخيف الغرب وإسرائيل وإيران وحزب اهلل من توجهها 

الوطني الذي سوف ينتج عنه ضرورة هنضة اجتماعية ثقافية!
أليس ذلك ضمانات حقيقية على أرض الواقع ُيعطيها الحراك الشعبي الوطني 
المجتمع  وأن  بامتياز،  وطنية  هي  القادمة  الدولة  أن  الطوائف  ولبعض  لألقليات 

المدين هو الذي يضع الدستور والقانون! 
القومية،  مفهوم  أو  األقليات،  مفهوم  فيه  يوجد  ال  المدين  المجتمع  ومفهوم 
مفهوم  ويحارب  والقانون،  المؤسسات  دولة  فيه  يوجد  وإنما  الطائفية،  مفهوم  أو 
الرعاية والرعية، ويكرس مفهوم المواطنة والعناية، والدولة المدنية تمثل الشعب 
بكل أطيافه العرقية والطائفية على حد سواء، ال قيمة لمفهوم األكثرية أو األقلية قط.
فما تخوف بعض الطوائف أو مطلب أقلية معينة من جعل قوميتهم ولغتهم هما 
الثانية يف الدستور إال نتيجة دولة االستبداد واالستعباد والرعاية، ولم يتخلصوا من 
هذه الثقافة االستبدادية بعد، وما زالت كامنة يف نفوسهم نتيجة القمع التاريخي لهم، 

ونتيجة وجود ثقافة استبدادية سواء كانت دينية المنشأ أم قومية.
فالحراك الذي يجري على أرض الواقع هو ثورة ثقافية عملية على الذات قبل أن 
تكون على النظام االستبدادي وما يتعلق به من آليات ثقافية ومعرفية وأجندة، ثورة 
ُمطهرة وقاضية على الفيروسات االستبدادية والقومية والطائفية على حد سواء من 
بدأ الحراك سلمًيا ولكن سرعان ما قامت السلطة بحرف الحراك نحو العسكرة من خالل استخدام السالح واإلجرام   12
ضده بوحشية وعنف شديد مع دس عناصر نشرت السالح بين المتظاهرين ودعت إلى العمل المسلح المبكر لتوجد 

مربر لقصف الشعب وتدمير أحيائهم وتشريدهم واعتقالهم!.
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نفوس الشعب أواًل قبل قضائها على النظام االستبدادي، إهنا ثقافة المجتمع المدين 
اإلنساين الذي ال يوجد فيه قومية أولى حتى يكون فيه قومية ثانية! وال يوجد دولة 

دينية حتى يتخوف بعض الطوائف منها.   
القومية ليست فكًرا، وإنما هي رابطة بدائية ال تصلح ألن تكون فكًرا يقود دولة، 

وكذلك الدين ليس رابطة إنسانية!
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مفهوم المؤمن في القرءان ليس دائًما دينًيا

اهلَل  َواتَُّقوا  َأَخَوْيُكْم  َبْيَن  َفَأْصلُِحوا  إِْخَوٌة  اْلُمْؤمِنُوَن  ﴿إِنََّما  يقول:  عندما  فالرب 
ُكْم ُتْرَحُموَن ﴾ ]الحجرات:10[، ليس المقصود بكلمة اإليمان العقيدة، وإنما  َلَعلَّ
ُيقصد هبا الناس الذي حملوا فكر األمن واألمان، فاإلنسان الذي آمنه على نفسي 
ومالي وعرضي هو أخي ولو كان مختلًفا بفكره عني، واإلنسان الذي أخشى منه 
على نفسي ومالي وعرضي ليس أخي ولو كان ابن أبي وأمي وينتمي إلى فكري أو 

ديني.
يَماُن  اإْلِ َيْدُخِل  ا  َوَلمَّ َأْسَلْمنَا  ُقوُلوا  َوَلكِن  ُتْؤمِنُوا  ْم  لَّ ُقل  آَمنَّا  اأْلَْعَراُب  ﴿َقاَلِت 
َغُفوٌر  اهلَل  إِنَّ  َشْيئًا  َأْعَمالُِكْم  ْن  مِّ َيلِْتُكم  اَل  َوَرُسوَلُه  اهلَل  ُتطِيُعوا  َوإِن  ُقُلوبُِكْم  فِي 

ِحيٌم﴾الحجرات14 رَّ
اإليمان  عنهم  ونفى  القرءان  عليهم  فرد  مؤمنين  أهنم  ادَّعوا  األعراب  هؤالء 
وأثبت لهم اإلسالم فقط،  وداللة اإلسالم يف النص هذا ليس هو اإلسالم هلل وإنما 
السلطة كرًها، ولم يدخل مفهوم األمن واألمان يف قلوب األعراب  لقوة  اإلسالم 
فما زالت ثقافتهم القلبية جاهلية تقوم على العنف واإلرهاب، ولذلك طلب منهم 
أن يطيعوا اهلل ورسوله بمعنى حمل مفاهيم اإليمان يف قلوهبم حقيقة وتفعيلها يف 
المجتمع بسلوكهم ويصيروا صالحين سلميين يأمنهم الناس على أموالهم وأنفسهم 

وأعراضهم.  
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ا مفهوم كلمة العربية ليس قومًيّ

وكلمة العربية أصاهبا تشويًها كبيًرا وأخرجها القومّيون عن مسارها الفطري،13 
انظروا إلى قوله تعالى:

ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾ ]يوسف:2[. 1 َعلَّ ﴿إِنَّا َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربًِيا لَّ
﴿َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكًما َعَربًِيا ﴾ ]الرعد:37[. 2
ُهْم َيتَُّقوَن ﴾ ]الزمر:28[. 3 َعلَّ ﴿ُقرآًنا َعَربًِيا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لَّ
َقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾ ]فصلت:3[. 4 َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربًِيا لِّ ﴿كَِتاٌب ُفصِّ
بِيٍن ﴾ ]الشعراء:195[. 5 ﴿بِلَِساٍن َعَربِيٍّ مُّ

هل يوجد حكم قومي عربي وآخر قومي كردي؟
قرءان عربي، وحكم عربي، ولسان عربي، أين المفهوم القومي يف ذلك؟

كلمة )عرب( تعني األصالة واالنسجام والصالحية والطهارة وبقاء الشيء على 
صنعة،  به  اإلنسان  تدخل  أو  تشويه  دون  الفطري  المسار  ذلك  وفق  ونموه  فطرته 

)رباين المنشأ(.
ومن هذا الوجه نزل القرءان عربًيا، وحكمه عربي، ولسانه عربي وليس أعجمًيا، 
وتوجهه إنساين عالمي، واإلنسان العربي هو اإلنسان الفطري الذي ينمو علمه على 
هذا األساس الفطري منسجًما مع الوجود الكوين واالجتماعي وفق عالقة إنسانية 

راجع كتابي »علمية اللسان العربي وعالميته« مفهوم كلمة العرب بين الفطرة والقومية .  13
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سواء أكان كردي القومية أم تركي أم فارسي...، فالذي يتحرك يف الحياة وفق قوميته 
أو طائفيته هو إنسان غير عربي، وكذلك اإلنسان اإلرهابي واالستبدادي ليس عربًيا، 
وكل إنسان يف أي بقعة على األرض وبصرف النظر عن لغته أو قوميته إذا كان فطرًيا 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ويتمتع بأخالق وقيم راقية  الناس على  يأمنه  سلمًيا 

إنسانية اجتماعية كونية هو عربي.
  فالعربية ليست قومية، وإنما هي منهج تعامل مع الحياة.

  وبناء على ذلك فاللسان العربي كونه لساًنا فطرًيا علمًيا هو لسان الدولة إدارة 
وتعليًما وإعالًما، مع السماح باستخدام أي لغة أخرى يف المجتمع محلًيا بعد اللغة 
األم، والدولة ُتسمى الدولة الوطنية، وشعارها: تعايش، تماسك، هنضة، أو ما يشبه 
ليمثل  جديد  من  الوطني  النشيد  صياغة  وينبغي  هنضوية،  وطنية  مفاهيم  من  ذلك 
تطلعات الشعب كله من حرية ووطنية وهنضة علمية وتعايش وتماسك وبناء الوطن 
والتطور والتحديث...وما شابه ذلك من مفاهيم ثقافية وعلمية وهنضوية وإنسانية.
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الحراك الشعبي وغياب المفكرين
 

•  ال مشاحة باالصطالح كلمة معروفة وهي تدل على حرية اإلنسان يف استخدام 
التي يراها مناسبة وتعرب عن رأيه أو فكرته بشرط أن ال يكون لها معنى  الكلمات 

مغاير يف ذهن المتلقي للخطاب أو مستخدمة الصطالح آخر.
وكلمة )الثورة( حسب المواصفات األكاديمية -  وليس معناها اللساين -    •
وصف لعمل مدروس وفق أجندة ذو هدف محدد ومشروع شمولي يهدف النهضة 
والتقدم  والمدنية  االرتقاء  إلى  والظلم  واالنحطاط  التخلف  حال  من  بالمجتمع 

والعدل.
البلدان العربية هو حراك وانتفاضة شعبية ضد  وما جرى ويجري يف بعض    •
الظلم والطغيان واالستعباد، وجرى ذلك بشكل عفوي وارتجالي من معظم شرائح 
المجتمع على مختلف تصوراهتم ومللهم وأمكنتهم ألن الظلم واالستعباد طالهم 
جميًعا دون تفريق بينهم، ومن الطبيعي أن ال يوجد أجندة للتغيير أو مفكرين لقيادة 
وضعه  على  هذا  الشعبي  الحراك  المفكرون  يقود  أن  يمكن  وال  الشعبي،  الحراك 
الراهن، ألن الحراك متنوع يف ثقافته وفكره  وال يعني هذا نفي وجود مفكرين يف 
المجتمع ناهيك أن الحراك أو االنتفاضة لم تحصل أو تنتفض لتحقيق أي مشروع 
الكرامة  بالظلم والطغيان وهدر  الشعور  فكري ثقايف هنضوي، والذي يحركها هو 
وقمع الحريات، وتفجر الوضع وتأزم وانضم قسم كبير من مؤسسة الجيش النظامي 
التحتية  البنية  الشباب والشابات،  وهدم  الدماء واعتقال  نتيجة سفك  الحراك  إلى 
وتخريب ممتلكات الشعب وقتل النساء واألطفال والشيوخ....الخ، فازداد الوضع 
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أيًضا وأخذ صفة  بقيادات مختلفة  تأزًما وتعقيًدا حيث صار للحراك جناح مسلح 
الحراك الشعبي، والذي يجمع الكل هو الشعور بالظلم والقمع واستعباد الحريات، 
وهدفهم إسقاط السلطة الطاغية الظالمة، وبناء دولة حديثة ناهضة تحرتم اإلنسان 

وتقدس الشعب.
ينفي وجود فعل كبير وحقيقي على  الشعبي ال  الحراك  الثورة عن   ونفي اسم 
األرض يريد أن يسقط سلطة االستعباد والظلم، وأنه يوجد فعاًل أزمة حقيقية بين 
الشعب والسلطة المستبدة، وأن السلطة مع تماديها اإلجرامي فقدت الشرعية قطًعا 
وينبغي أن ترحل، وبعد ذلك يظهر دور المفكرين والقادة على مختلف توجهاهتم 
ليعرضوا رؤيتهم ويصلوا من خالل التوافق إلى وضع دستور ورسم معالم مشروع 

هنضوي يرتقي بالمجتمع ويبني الوطن من جديد.
المعارضون،  والسياسيون  المثقفون  له  ويطمح  الشعوب  به  يحلم  كان  ما  هذا 
بالحراك  القائمة  الواقع خالف ذلك، فقد بطشت األنظمة  الذي حصل  يف  ولكن 
الشعبي بطرق كثيرة  أهمها عسكرة الحراك لخلق تربير لسحقه وإيجاد مشروعية 
الدفاع عن كياهنا، وفعاًل قمعت الحراك بأشد وسائل العنف بطًشا ووحشية ومزقت 
الشعوب وشردهتم من أوطاهنم ودمرت ممتلكاهتم وكل هذا يحصل بمباركة قوى 
االستبداد واالستعباد العظمى، وصار الوضع أسوء مما كان مع ازدياد عنف السلطة 
وبطشها يف المجتمع باسم محاربة اإلرهاب والمخربين، وهذا جعل األمر معقًدا 
وصعب التعامل معه وصار يحتاج صربًا كثيًرا ودراسة عميقة للوضع إلرجاع الثقة 
والتعايش  الحريات  على  يقوم  الذي  السلمي  الثقايف  الوعي  ونشر  بنفسه  للشعب 
والعنف  والعنصرية  الطائفية  فيروس  من  الثقافة  هذه  وحماية  الوطني  والتماسك 

واإلرهاب.
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العلمانية غير العلمية
  

 العلمانية هي ترجمة لكلمة فرنسية )الاليكية( وهذه الرتجمة غير موفقة ومجانبة 
للصواب ألن كلمة )اليك( ال ترتبط بأية عالقة اشتقاقية مع لفظة )علم(. إن أصل 
يف  وذلك  العامة  إلى  الشعب،  إلى  ينتمي  ما  ومعناها  )اليكوسي(  يوناين:  الكلمة 
مقابل ))كليروس(( أي الكهنوت: رجال الدين الذين يشكلون فئة خاصة )رجال 
الكنيسة بالنسبة للمسيحية(. إذن فالاليكي هو كل من ليس كهونتًيا، من ال ينتمي إلى 
سلك رجال الكنيسة.ذلك هو المعنى األصلي للكلمة. ثم حصل نوع من الشطط يف 
استعمالها )بالفرنسية( فاستعملت للداللة على العداء للدين ورجاله. وبما أن تعليم 
الدين كان من اختصاص الكنيسة، وكان يتم يف األديرة، فإن التعليم العمومي الذي 
الرياضية والطبيعية واإلنسانية،  العلوم  الغالب على  الدولة كان مقصوًرا يف  أقامته 
فأصبحت  بالتعليم،  )الاليك(  والمثقفين  الناس  عوام  بمخيلة  ارتبطت  هنا  ومن 
إذن  الكنيسة((.واضح  يف  الدينية  الرتبية  وتلقين  المدرسة  يف  العلم  )) تعليم  تعني 
أن الاليكية فكرة مرتبطة أصاًل بوضعية خاصة، وضعية المجتمع الذي تتولى فيه 
الكنيسة السلطة الروحية بين اإلنسان والخالق. وعندما قام العرب برتجمتها أخذوا 
المعنى السائد يف مخيلة عوام الناس والمثقفين يف الغرب، حتى أن مؤلفي قواميس 
اللغة األجنبية كذلك وقعوا يف الخطأ ذاته عندما قاموا برتجمة كلمة العلمانية بأهنا 
فصل الدين عن الحياة أو الدولة تقليًدا ومحاكاة لرتجمة كلمة الالييك المحصورة 
المعنى برجل الدين الكهنويت الكنسي، ولكن الذي جرى أن الكلمة ترجمت بشكل 
يندمج  النصراين  الفكر  فانتشرت بمعنى الدين فقط حيث أن يف  مجرد عن واقعها 
رجل الدين مع الدين إذ هو الوسيط الروحي بين اإلنسان المسيحي والخالق عز 
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وجل. فصارت كلمة الاليك تعني الال دين، والعلمانية نظام حياة يقوم على العلم 
فقط مع استبعاد الدين من الحياة كونه يعارض العلم والتطور14.

صدى  أهنما  مالحظ  هو  وكما  والالييك،  العلمانية  كلمة  ترجمة  هي  هذه       
الدين  ورجال  الدولة،  على  الكنيسة  تسلط  من  األوربية  الشعوب  لمعاناة  ونتيجة 
المجتمع  والتطور.فهل  للعلم  الكنيسة  ومحاربة  ككل،  المجتمع  المسيحي على 
الدين  يف  يوجد  وهل  الدولة؟  على  المسجد  تسلط  من  واإلسالمي يعاين  العربي 
الغفران،  صكوك  بإعطائه  يقومون  والخالق  اإلنسان  بين  وسطاء  رجال  اإلسالمي 
والعلماء  العلم  اإلسالمي  الدين  فكره؟ وهل يحارب  على  والسيطرة  وتعميده 
والتطور والتجديد؟ فالجواب معلوم للجميع من خالل الواقع والتاريخ اإلسالمي، 
والتواصل  والتوعية  ومنرب للفكر  التعبدية  الشعائر  إلقامة  مكان  هو  فالمسجد 
االجتماعي، وليس هو مؤسسة سياسية لقيادة البالد، كما أن العلماء هم مثل باقي 
امتيازات وال وصاية لهم على أحد، بل وال يشكلون وسطاء  الناس ليس لهم أي 
بين اإلنسان والرب، بل العالقة يف الدين اإلسالمي تكون بين اإلنسان وربه بصورة 
المغفرة  أو  الوسيط  الناس أن يقوم بدور  مباشرة دون وسيط، وال يملك أحد من 
الذي  العلم فهو حجر األساس  أما  للذنوب، وبالتالي فال رجال دين يف اإلسالم. 
بالعلم  وتأمر  تدعو  التي  بالنصوص  مليء  فالقرءان  اإلسالمي،  الدين  يقوم عليه 
األمور وكيف  بدأت  لمعرفة كيف  األرض  والسير يف  والدراسة  والتعلم والتفكير 
سارت وإلى ماذا صارت. بجانب محاربة الهوى وإتباع اآلباء واألكثرية دون برهان. 
إذن مفهوم العلمانية هو بذرة غربية نشأ يف تربتها ضمن ظروفها ال يصلح غرسه يف 

الرتبة اإلسالمية الختالف الظروف، وعدم معاناتنا من تلك المشكلة أصاًل. 
      وبعد أن تبنى مفكرو الغرب العلمانية كأساس لالنطالق والبناء عليه انقسموا 

فريقين: 

العلمانية.  للدكتور عابد الجابري  14
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•  الفريق األول: الفكر الرأسمالي تعرض لحل العقدة الكربى الممثلة باألسئلة 
الفطرية الثالثة )كيف، لماذا، أين( حاًل تلفيقًيا،ألن أساس العقلية الفكرية المنهجية 
التي يستخدمها هذا الفريق إنما هي قائمة على الحلول الرتقيعية التي ُترضي جميع 
األطراف مع الحفاظ على تحقيق المصلحة لهم. وهذا يقتضي منهم ترسيخ النزعة 
الفردية يف المجتمع حتى ال يوجد يف المجتمع تكتاًل يقوم ويطالب بتصحيح األوضاع 
وإعادة التعرض لحل العقدة الكربى،ومن ثم البناء على هذا الحل الجديد، فأوجدوا 
نظام  هي  التي  بجانب الديمقراطية  اجتماعي  كنظام  األربعة  بالحريات  يسمى  ما 
سياسي ليشكال مع بعضهما الفكر الرأسمالي، وصاغا ذلك بشعار]فصل الدين عن 
الحياة[ فلم يكن موقفهم من الدين إنكاًرا وال إثباًتا، وإنما كان موقًفا ترقيعًيا تلفيقًيا، 
وأبعدوا الدين من الحياة االجتماعية إلى الجانب الفردي الشخصي، وعززوا ذلك 
الموقف بالحريات األربعة، حتى صار نقاش ودراسة العقدة الكربى مسألة ال تعني 
الفرد  إن  بل  الشخصية،  المسائل  من  ها  وَيُعدَّ لها  حل  بإيجاد  يهتم  وال  المجتمع، 
نفسه قد تأثر بموقف المجتمع فقام بعملية فصل الدين عن حياته شكاًل ومضموًنا، 
وأهمل حل العقدة الكربى، وسار يف تخبطه مضطرًبا مناقًضا للفطرة اإلنسانية على 

مستوى الممارسة األخالقية واالجتماعية. 
•   أما الفريق اآلخر فقد قام بحل العقدة الكربى حاًل إيديولوجًيا، ووصل إلى 
والدين)الغيب(  اإلله  حقيقية  مسألة  فأنكر  والحياة مادة،  إله  ال  أن  مفادها  نتيجة 
الفكر  الديمقراطية االشرتاكية لخدمة  الواقع بصورة مباشرة، فظهرت  وتعامل مع 
الديمقراطية  التجربة  يف  يسمى بالخصوصية  ما  ظهر  الوجه  هذا  ومن  االشرتاكي، 

لكل فكر. 
ولكن المالحظ أن الديمقراطية الرأسمالية، والديمقراطية االشرتاكية، كالهما 
انبثقا ابتداء من مفهوم العلمانية، فكانا بذلك توأمين، أحدهما قام بتمييع موقفه من 
الدين وهتميشه إلى الحد الوجداين، فلم ينكر الدين، ولم يثبته، وإنما اختار موقًفا 
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تلفيقًيا قائم على الرتقيع صارًفا الناس عن حل العقدة الكربى، وبالتالي ال يوجد 
واالستعباد  االستبداد  لرتسيخ  مصلحة  ما يرونه  إال  الرأسمالي  الفكر  يف  ثوابت 
دائًما  قائمة  أن سياسة هذه الدول االستكبارية  الوجه نالحظ  للشعوب، ومن هذا 

على النظرة األحادية الذاتية والكيل بمعيارين. 
أما الفكر االشرتاكي فقد تبنى الديمقراطية ضمن حزبه األوحد، وأحياًنا تختفي 
العزف  يتم  لحنًا  وتبقى  كممارسة،  االشرتاكي  المجتمع  يف  تماًما  الديمقراطية 
الحزب  أفكار  لرتسيخ  هي  إنما  االشرتاكية  فالديمقراطية  الحالتين  عليه، وعلى 
يف  وهنشت  والمخالب  األنياب  ظهرت  األمر  احتاج  وإذا  إال  وإيديولوجيته ليس 
جسم األمة، فالديمقراطية لها أنياب ومخالب يتم من خاللها تصفية اآلخر وسفك 

دمائه باسم الديمقراطية،
والمطلوب هو دولة مدنية مؤسساتية علمية  تقوم على محور حقوق اإلنسان، 
ويسود فيها القانون، وتقوم العالقة على المواطنة ال على الرعاية، و ال يوجد فيها 

أكثرية أو أقلية أو عرقية أو طائفية.
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كلمتان متعلقتان بالبهائم

تستخدمان للناس والشعوب

1.  كلمـة )الرعايـة( تـدل علـى قيـام اإلنسـان باالهتمـام بمصالحـه الذاتيـة ولـو 
كانـت متعلقـة بشـؤون اآلخـر. مثـل رعايـة العجـول وتسـمينهم، فالظاهر مـن العمل 
علـى  الحصـول  مـن خـالل  الراعـي  هـو مصلحـة  والباطـن  العجـل،  هـو مصلحـة 

ُْولِـي النَُّهـى ﴾ ]طـه:54[ اللحـم. ﴿ُكُلـوا َواْرَعـْوا َأْنَعاَمُكـْم إِنَّ فِـي َذلِـَك آَلَيـاٍت ألِّ
لذا؛ ال يصح إطالقها على اهلل، ألن اهلل ليس له مصلحة عند أحد ليرعاها، وال 

يناله شيء فهو الحي القيوم.
يرعاها  يجعله  ذلك  ألن  للشعوب،  الراعي  هو  الحاكم  إن  القول  يصح  وال 
الرعاية  والعجول.ونقول:  المواشي  مثل  رعية  الشعوب  ويجعل  هو،  لمصلحته 
للمواشي، والعناية لإلنسان، وال يصح القول: رعاية األطفال، وإنما نقول: العناية 
الرعاية  غرفة  ونقول:  البشر،  للمرضى  المشددة  العناية  غرفة  ونقول:  باألطفال. 

للبهائم المرضى.
ومن هذا الوجه ينبغي أن نفهم مقولة: إن الحفل الفالين أو المشروع الفالين هو 
هو  والقصد  المشروع  خالل  من  مصالحها  ترعى  أهنا  بمعنى  كذا،  الشركة  برعاية 

منفعتها وليس منفعة المشاهد أو المستخدم أو المشارك قط.
 ونقول: إن اهلل يعتني بعباده ألجلهم ومنفعتهم، ويجب على الحاكم أن يكون 

معتنًيا بشعوبه لمصلحتهم ومنفعتهم.
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الناس  هم  البهائم، والمواطنون  هم  للناس، والرعية  للبهائم، والعناية  فالرعاية   
والشعوب.

2.  كلمة )السياسة( تدل على المسايرة والخداع للوصول إلى تحقيق المصلحة 
القائم بشؤون رعاية الخيل ألنه يخدعهم  الوجه أطلقت على  للسائس. ومن هذا 

ويسايرهم لتدريبهم حسب ما يريد.
لذا؛ ال يصح استخدامها على الشعوب، ونقول سياسة الشعوب، ألن ذلك يدل 

على خداعها ومسايرهتا والكذب عليها ليحقق السائس مصلحته منها.
والصواب استخدام كلمة اإلدارة والتدبير لشؤون الشعب أو الدولة.

لممارسة  وخبث  بقصد  موضوعان  مفهومان  هما  والسياسة  الرعاية  وكلمة 
حكام  معظم  ممارسة  خالل  من  واضح  وهذا  للشعوب،  واالستعباد  االستبداد 
العرب الذي يعدون أنفسهم رعاة، ويعدون الشعوب رعية لهم فيقومون بالصدقة 
ملك  ثرواته  و  لهم،  مزرعة  الوطن  أن  ويعتقدون  العطاءات،  و  باألموال  عليهم 
البشرية  أنواعها  كافة  على  المزرعة  يف  الحية  الكائنات  ويرعون  وألوالدهم،  لهم 

والبهيمية فهي ملك خاص لهم.
ولكن يوجد تساهل يف استخدام مصطلح السياسة النتشاره يف الوسط السياسي 

وثقافة الشعوب، فصار استخدامه ضرورة كخطأ شائع ولكن اقتضى التنبيه.
وفرعون يعد الوطن وثرواته ملك له فقط، و ينظر للشعوب أهنم رعية ومواشي 
عنده، فيستغرب لماذا الرعية تنتفض أو تطالب بحقها أال يعطيها الربسيم ويسمح 

لها بتنفس الهواء و يأويها يف حظيرته!
﴿َوَناَدى فِْرَعْوُن فِي َقْومِِه َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس لِي ُمْلُك مِْصَر َوَهِذِه اأْلَْنَهاُر َتْجِري مِن 

َتْحتِي َأَفاَل ُتْبِصُروَن ﴾ ]الزخرف:51[
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اأْلَْعَلى﴾  َربُُّكُم  َأَنا  ﴿َفَقاَل  األعلى  الرب  مقام  فادعى  وتمادى  فتجرب 
]النازعات:24[، وعندما سكت الشعب خنوًعا وذاًل وصفقوا له وطأطؤوا رؤوسهم، 
َها اْلَمأَلُ َما َعلِْمُت َلُكم  طغى وانتفخت أوداجه فادعى اإللوهية ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َأيُّ
واالستخفاف  شعبه  استحمار  نتيجة  ذلك  وكان  ]القصص:38[،   ﴾ َغْيِري  إَِلٍه  ْن  مِّ
بعقولهم، وحنوا ظهورهم طاعة له، فركب عليهم هو وحاشيته! ﴿َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه 
قارون  مع  فرعون  وتحالف  ]الزخرف:54[،  َفاِسِقيَن﴾  َقْوًما  َكاُنوا  إِنَُّهْم  َفَأَطاُعوُه 
جّرهم  وقارون  الشعب،  ظهر  على  ركب  فرعون  الشعب،  َسْوق  وهامان15على 
الشعب  فيجري  الجنة!  ولكم  اصربوا  أذهنم  يف  يهمس  وهامان  الجزرة،  بواسطة 

ضاحًكا وراء الجزرة ويحلم بجنة ممتلئة بالربسيم.

الديني،  الفكري  السلطوي، قارون رمز االستعباد االقتصادي، هامان رمز االستعباد  السياسي  فرعون رمز االستبداد   15
وهؤالء يشكلون مع بعضهم مثلث اإلجرام، وغالًبا يتحالفون مع بعضهم ضد الشعب.
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رؤية الحكام للشعوب

ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم ِإنَّ

ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم مِْن اْلَجنَِّة َينِزُع َعنُْهَما لَِباَسُهَما   ﴿ َياَبنِي ءاَدَم ال َيْفتِنَنَُّكْم الشَّ
َياطِيَن َأْولَِياَء  لُِيِرَيُهَما َسْوءاتِِهَما إِنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقبِيُلُه مِْن َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

ِذيَن ال ُيْؤمِنُوَن﴾] األعراف: 27[  لِلَّ
ما  منها  وسأختار  ومحوره،  النص  مفاصل  هي  التي  الكلمات  دراسة  من  البد 

يخدم تشكيل فهم كلي للنص.
 1.  شيطان: من شطن وتدل على االنتشار والدفع المنتهي بسرت، وظهرت ثقافة 
بمعنى السلوك الغير منضبط بشيء وهو خالف الحق أو الصواب يمارسه اإلنسان 

بقوة وينتهي هذا السلوك إلى السرت وعدم ظهور أي فائدة أو خير منه.
 2.  لباس: كلمة غير الثياب، وهي من لبس وتدل على حركة الزمة ثقيلة مجتمعة 
باستقرار منتهية بحركة حرة ، وهي لزوم شيء لشيء واجتماعه عليه مستقرا منتهي 
بحركة حرة، ومن هذا الوجه أتى النص: ﴿َواَل َتْلبُِسوْا اْلَحقَّ بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموْا اْلَحقَّ 
المعروف  اللباس  مثل  مادية  بصورة  ثقافة  وظهرت  ]البقرة:42[  َتْعَلُموَن﴾  َوَأنُتْم 
الذي يلبسه اإلنسان على جسمه، وبصورة معنوية مثل لباس التقوى ﴿َيا َبنِي آَدَم َقْد 
َأنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباسًا ُيَواِري َسْوَءاتُِكْم َوِريشًا َولَِباُس التَّْقَوَى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك مِْن آَياِت 

ُروَن﴾ ]األعراف:26[. كَّ ُهْم َيذَّ الّلِه َلَعلَّ
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 3.  رأى: كلمة غير نظر أو أبصر أو شاهد، وهي تدل على تكرار ظهور متوقف 
ويعاود االمتداد واإلثارة الزمكانية، وظهر بصورتين:

 األولى: مادية وهي المتعلقة بالعين. والثانية: معنوية وهي متعلقة بالرأي.
ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِنِّي َأَرى فِي اْلَمنَاِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى  ا َبَلَغ َمَعُه السَّ  ﴿َفَلمَّ

ابِِريَن﴾ ]الصافات:102[. َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِي إِن َشاء اهلُل مَِن الصَّ
منضمة  حرة  حركة  على  تدل  و  عورة،  كلمة  غير  وهي  سوء  من  سوءة:   .4  
على ذاهتا بامتداد مكاين منتهية بظهور متوقف، وظهرت ثقافة بمعنى الشيء الغير 
نتيجة  وهي  سيئة،  ونقول  الطبع،  سيء  رجل  فنقول:  فحش.  أو  بقباحة  منضبط 
المالمح  منتظمة  غير  كانت  إن  الشكل،  وامرأة سيئة  الفاحش،  أو  الفاسد  السلوك 
وال متناسقة. ونقول: سوءة الرجل، بمعنى الشيء القبيح والفاحش والغير منتظم يف 

سلوكه أو يف ما يتبع له من ملكية وإدارة.
استحضار  من  البد  النص،  يف  المفصلية  للكلمات  اللساين  الشرح  هذا  وبعد   
الرب  بين  جرى  الذي  الحوار  واستحضار  وجان،  كإنس  اإلنسان  خلق  منظومة 
والمالئكة وإبليس وآدم، وإسقاط كل ذلك على الواقع ودراسته بعلم منطقي نصل 

من خالله إلى مفهوم النص المعني بالدراسة.
 يحذر الرب بني آدم وينصحهم ويوجههم من الشيطان وأتباعه بأهنم يحاولون 
سلوكهم  يضبط  نظام  منها  انبثق  التي  والصالح  الخير  مفاهيم  عنهم  ينزعوا  أن 
بحسبه، وهذا يرتتب عليه ظهور السلوك السيئ والفاحش، ورأي الشيطان وأتباعه 
وإيجابًيا  جيًدا  رأًيا  ُيكّون  الصالح  المؤمن  اإلنسان  ألن  فيهم،  كرأيكم  ليس  فيكم 
عن اآلخرين حسب مفاهيم الخير والصالح التي يحملها ويعاملهم على موجبها 
رأيًا مختلًفا حسب مفاهيمهم  ُيكّونون  الشيطان وأتباعه  بينما  الخير،  لهم  ويتمنى 
شر  كل  إاّل  منهم  يظهر  وال  موجبها،  على  اآلخرين  ويعاملون  والشريرة،  السيئة 
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وضرر وأذى للناس16.
المؤمنين أن ال يكونوا  ُيعلم  إداري  النص متعلق بمفهوم اجتماعي  أتى     لذا؛ 
مغفلين بسطاء وسذج...، ويجب أن ينتبهوا من رؤية الشيطان وأتباعه لهم فيحذرون 

منهم ومن مكرهم ومخططاهتم الشريرة.

وصف القذايف الشعب بالجرذان، ووصف بشار األسد الشعب بالجراثيم!  16
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الشجرة الملعونة في القرءان

لقد ذهب أهل التفسير يف شرح داللة كلمة )الشجرة( من النص القرآين التالي:
لنَّاِس  تِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنًَة لِّ ؤَيا الَّ ﴿َوإِْذ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلنَا الرُّ
ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم إاِلَّ ُطْغَيانًا َكبِيرًا ﴾ ]اإلسراء:60[  َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة فِي الُقْرآِن َوُنَخوِّ َوالشَّ
الزقوم يف  المقصودة بشجرة  نباتية تخرج من أصل الجحيم، وهي  إلى أهنا شجرة 
كان  التفسير  وذلك   ،]52 ]الواقعة:   ﴾ َزقُّوٍم  ن  مِّ َشَجٍر  مِن  ﴿آَلكُِلوَن  تعالى:  قوله 
الناس  انتشر وشاع بين  القرآين بصورة سطحية، وأخذ ما  التعامل مع النص  نتيجة 
من استخدام لداللة الكلمة، وفهم داللة الكلمات يف النص القرءاين بصورة مجزأة 

من منظومة النص وحركته الواقعية.
من  ُمقتطعة  بصورة  يحصل  أن  يمكن  ال  قرءاين  نص  من  كلمة  داللة  فهم  إن 
سياق النص، أو الركون إلى اعتماد الشائع يف تصورات الناس المعيشية، بل البد 
تناغمها  الداللة يف  فهم حركة هذه  ذلك  وبعد  لسانًا،  الكلمة  فهم داللة جذر  من 
إسقاط  يتم  ذلك  وبعد  النص،  بناء  يف  استخدامها  تم  التي  األخرى  المفردات  مع 
النص على محله من الخطاب )الواقع (، ألن الواقع هو البوصلة الذي يحدد صور 
دالالت كلمات النص، والمقصود منها، كما أن الواقع هو أساس للسان، ومحل 
للتخاطب، واللسان هو مرآة صوتية للواقع، وبالتالي ينبغي دراسة األصل )الواقع(، 

وليس صورته )اللسان(.
 إن كلمة )الشجرة ( من َشَجَر، التي تدل على تداخل وتشابك األشياء ببعضها 
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عملية  يف  اثنان  تداخل  إذا  المشاجرة،  قولنا:  نحو  معنوية.  أم  مادية  أكانت  سواء 
َحتََّى  ُيْؤمِنُوَن  اَل  َوَربَِّك  تعالى: ﴿َفالَ  قال  بالعالقات.  أو  باأليدي،أو األرجل  نزاع 
َوُيَسلُِّموْا  َقَضْيَت  ا  مَّ مِّ َحَرجًا  َأنُفِسِهْم  فِي  َيِجُدوْا  اَل  ُثمَّ  َبْينَُهْم  َشَجَر  فِيَما  ُموَك  ُيَحكِّ
اختلفوا  بينهم من مصالح، وعالقات  تداخل  فيما  بمعنى  ]النساء:65[  َتْسلِيمًا ﴾ 

فيها.
الوجه  ذلك  ومن  ببعضها،  ُمتداخلة  أغصاهنا  ألن  شجرة،  )الشجرة(،  وُسّميت 

أطلقنا على صورة نسل العائلة )شجرة العائلة(؛ لتداخل العالقات بين أفرادها.
فما هي داللة كلمة )الشجرة ( يف النص القرءاين التالي:

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة فِي الُقْرءاِن ﴾ ]اإلسراء:60[ ؟ ﴿ َوالشَّ
التداخل والتشابك  أّن داللة كلمة الشجرة من حيث األصل هي  بعد أن عرفنا 
األخرى يف  الكلمات  مع  الكلمة  لمعرفة عالقة هذه  نأيت  األشياء،  بين  والعالقات 

النص؛ ومالحظة حركة النص يف الواقع.
ومن  )الشجرة(،  لكلمة  وصفًا  أتت  )ملعونة(  كلمة  وجود  النص  يف  نالحظ 
المعلوم أن داللة كلمة )اللعن( هي الطرد والغضب والنبذ للشيء، وهذه الداللة 
ال ُتسَتخدم لغير العاقل الحر، فال يصح لسانًا، وال واقعًا؛ طرد الحجر، أو الغضب 
على الخشب، أو نبذ الحديد، ألهنا كائنات ال يند عنها سلوك يدعو إلى تعلق الطرد، 
أو الغضب هبا، ما يدل ضرورة على أن داللة كلمة )الشجرة( يف النص المذكور؛ 

تعني تداخل وتشابك العالقات والمصالح بين الناس.
إنَّ العالقات والمصالح بين الناس هي أفعال للناس)المجتمع(، وبالتالي فاللعن 

موجه إلى الفاعل، وليس إلى الفعل.
َلعنه  ممارستها  على  ترتب  التي  األفعال  صاحب  الفاعل  المجتمع  هو  فمن 

والغضب عليه يف القرءان؟
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شجرة آدم وشجرة إبليس

   وهذه القاعدة االجتماعية؛ علمنا إياها الرب منذ أبينا آدم األول؛ عندما هناه عن 
بناء عالقات مع مجتمع إبليس، بقوله تعالى:

َواَل  ِشْئُتَما  َحْيُث  َرَغدًا  مِنَْها  َوُكالَ  اْلَجنََّة  َوَزْوُجَك  َأنَت  اْسُكْن  آَدُم  َيا   ﴿َوُقْلنَا 
اْلظَّالِِميَن﴾ ]األعراف:19[ ومن السذاجة أن نقصر  َفَتُكوَنا مَِن  َجَرَة  الشَّ َهـِذِه  َتْقَرَبا 
وأخذه،  الشيء  تناول  مطلق  على  تدل  هي  وإنما  الطعام،  على  )أكل(  كلمة  داللة 
بِاْلَباطِِل  النَّاِس  َأْمَواَل  َوَأْكلِِهْم  َعنُْه  ُنُهوْا  َوَقْد  َبا  الرِّ ﴿َوَأْخِذِهُم  تعالى:  قوله  انظر 
ضعف  آدم؛  أبانا  ولكن  ﴾ ]النساء:161[  َألِيمًا  َعَذابًا  مِنُْهْم  لِْلَكافِِريَن  َوَأْعَتْدَنا 
ونسي جراء وسوسة إبليس، َوَوعده له؛ بأنه إن قام بإيجاد هذه الَتحالفات والتطبيع 
إبليس،  مجتمع  مع  واالجتماعية  والثقافية،  والسياسية،  االقتصادية،  والعالقات 
فسوف يصيران مجتمًعا واحًدا قوًيا، وشديًدا يف اقتصاده، وُملكه، وسوف يتوارث 
آدم  أبانا  البعيد، ألن  المنظور  َيبلى يف  أو  َيهلك؛  لن  الملك، بحيث  أبناؤهما ذلك 
إبليس يف َبعث  إبليس، واستمر  كشخص سوف يصيبه الموت ال محالة، وكذلك 
رسله، ووسوسته؛ إلى أن وقع آدم يف حبائله، وأقام دعائم ذلك التحالف، والتطبيع، 

والوحدة بين المجتمعين!
خالل  من  آدم؛  مجتمع  على  وهيمن  سيطر،  إبليس  مجتمع  أن  صار؛    والذي 
امتالكه االقتصاد؛ ونشر الفساد والرذيلة يف مجتمع آدم؛ الذي سرعان ما استجاب 
للشهوات ووقع يف المحظور االجتماعي، فأدركته ُسنة اهَّلل يف المجتمعات، فأهلكته 
وأصابته اللعنة، ومن ثم تاب آدم، ولكن توبته ال تغير النتيجة على أرض الواقع، وتم 
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صالحون  آدم  ساللة  من  وبرز  إبليس،  مجتمع  وظهر  وإزالته،  آدم  مجتمع  تفكيك 
ذادوا عن الحق، وبدأت المعركة الكبرى، واستمر الصراع بين الحق والباطل إلى 

يومنا هذا.
إيجاد أي تحالف،  أو  الملعونة،  الشجرة  الحذر من االقتراب من  ينبغي   لذلك 
أو تطبيع، أو عالقات معها، ألن الفساد سرعان ما ينتشر ويصيب المجتمع ويهلكه 

)عدوى اجتماعية(، وبالتالي يستحق اللعن.
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الميثاق الوطني لمبادئ الشعب

أواًل: المبادئ السياسية:
المحافظة على الوحدة الجغرافية والسياسية للدولة والتمسك بها، وصيانة . 1

استقالل سيادتها الكاملة وحريتها.
عن . 2 بعيًدا  المؤسسي  الفكر  أساس  على  السياسية  السلطة  عمل  يقوم 

االنتماءات الدينية و اإلثنية.
القانون . 3 سيادة  بمبدأ  وااللتزام  الدولة  وقوانين  الدستورية  الشرعية  احترام 

والدولة القانونية.
من . 4 ومرافقه  المجتمع  و  الدولة  مؤسسات  و  الدولة  مقومات   على  الحفاظ 

الفساد أو الهالك.
االلتزام بمبدأ المشاركة والشورى والمنفعة للجميع.. 5
احترام الحقوق والحريات العامة، والحق يف الحياة الخاصة.. 6

 ثانًيا: المبادئ االجتماعية:
رئيس . 1 مصدر  وهو  المجتمع،  يف  أساسي  ثقايف  مكون  اإلسالمي  الدين 

للتشريع.
وُلحمته . 2 والثقافية،  العرقية  أطيافه  تنوع  على  المجتمع  بوحدة  التمسك 

الوطنية.
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التمسك بالسلم والسالم كثقافة دائمة يف العالقة بين مكونات المجتمع، ويف . 3
وإقصاء  واإلرهاب  العنف  مبدأ  ورفض  المجتمعات،  من  غيره  مع  العالقة 

اآلخر، على كل المستويات.
تقديس كرامة اإلنسان وحريته.. 4
المرأة مكون اجتماعي يف أساس المجتمع، وركن من أركان نهضة المجتمع.. 5

ثالًثا: المبادئ االقتصادية:
المواطن . 1 صعيد  على  وتطورها  بها  واالرتقاء  البالد  نهضة  يف  الجهد  بذل 

والوطن.
القوة واألمانة معيارين أساسيين يف اقتصاديات القوى الوطنية على مختلف . 2

الُملكية  الوطن، واحترام  لمصلحة  البالد  ثروات  بتوزيع  أنواعها، وااللتزام 
بكافة أنواعها.

تعايش، تماسك، هنضة
العلم والِقَيم أساس للنهضة والعمران

والعدل والشورى أساس الحكم                                                                                            
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القسم الدستوري

أحترم  وأن  الديمقراطي،  الجمهوري  النظام  على  أحافظ  أن  العظيم  باهَّلل  أقسم 
المصلحة  لتحقيق  دستوري  قانوين  بمبرر  إال  أخالفها  ال  وأن  والقوانين،  الدستور 
وحدة  على  أحافظ  وأن  الوطن،  وسالمة  الشعب  بمصالح  أعتني  وأن  العامة، 
وأن  أشكاله،  بكافة  الفساد  أحارب  وأن  طائفًيا،  أو  عرقًيا  تجزئته  وعدم  المجتمع 
واقتصادًيا،  وعلمًيا  عمرانًيا  المجتمع  لنهضة  جاهًدا  وأعمل  وصادًقا،  أمينًا  أكون 
القيم  و األخالق، وأعمل على ترسيخها يف المجتمع، وأن ال  ُأعلي من شأن  وأن 
أستأثر يف المناصب لعائلتي أو معاريف، وأن ال أتمسك يف السلطة بعد انتهاء مدتي 
الدستورية، وال أعمل على تعديل الدستور لتجديد فترة الرئاسة،  وأن أحافظ على 
أموال وثروات الوطن من الهدر أو االختالس أو السرقات، وأن أحيل إلى القانون 
كل من يثبت عليه ذلك كائنًا من كان حتى ولو كنت أنا شخصًيا أضع نفسي تحت 

تصرف القانون والمحاسبة.
وُأشهد اهَّلل العظيم على ذلك، ثم ُأشهد الشعب، أين على قسمي ثابت.
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السالم االجتماعي النهضوي

 1.  مفهوم السالم: 
إن السالم ينبني، وينبثق من وجود األمن على صعيد النفس، والجسم، واختفاء 
التعايش  وجود  ويقتضي  واالحتالل،  والعدوان،  واإلرهاب،  والخوف،  العنف، 
السالم  أن  التعاون، كما  إمكانية  التعارف مع  السلمي، ويقتضي  على حده األدنى 
باآلخر  والَقبول  المجتمع،  أطياف  مختلف  إلى  التعايش  دائرة  توسع  على  يدل 
اآلخر على أرض  الرأي  وَقبول  والنقاش،  الحوار،  باب  فتح  ويتم  عنّا،  المختلف 

السالم، لنحقق مجتمع السالم الذي تديره دولة السالم.

 2.  مفهوم االجتماعي: 
بكل  المجتمع  يخاطب  ثقافية  إيجابية  سلمية  دعوة  هو  الراشدي  مشروع  إن 
لبناء  وَيهدف  طائفية،  أم  عرقية  أكانت  سواء  أخرى،  دون  فئة  َيخّص  وال  أطيافه، 
من  لجانب  إصالحية  دعوة  ليس  فهو  والدولة،  الشعب،  صعيد  على  اجتماعي 
َيبعث الحياة يف جسم المجتمع  ُيريد أن  انبعاثية،  جوانب المجتمع، بل هو دعوة  

ككل، على صعيد الفكر، والثقافة، والعلم على أرض الواقع.

 3.  مفهوم النهضوي: 
إن مفهوم النهضة هو القيام بعملية انبعاث كامل لألمر المعني بالنهضة، وهذه 
ينهض  ال  المجتمع  ألن  المجتمع،  مقومات  لكل  شاملة  تكون  أن  ينبغي  العملية 
ببعض منه، بل البد أن تتضافر كل قوى ومقومات المجتمع مع بعضها؛ حتى ينهض 



141

بيان من أجل ثورة الربيع العربّي  مشرو ثقافي راشد للنهضة

هنضة قوية وصائبة، لذلك، ينبغي تناول مناهج التدريس، والتعليم، والتثقيف نقًدا، 
ودراسة، وتقويًما، وإزالة األفكار الطائفية، والعرقية، وعدم َقبول اآلخر، والعنفية 
منها، وإعادة صياغتها بأسلوب إنساين عربي17 علمي متطور، وذلك إليقاف عملية 
والطائفية...الخ،   اآلخر،  ورفض  والعنف،  األعمى،  والتعصب  التخلف،  رفد 
السالم  فكر  يتمثل  إيجابي وطني،  النفسية غير مقهور، وفاعل  َسوّي   ليظهر جيل 

االجتماعي بصورة عربية.
       

كلمة )عربي( العالقة لها بمفهوم القومية، وإنما تدل على  قيام الشيء واستمراره وفق قوانينه محافًظا على الطهارة   17
والنقاء دون تدخل اإلنسان بصنعته. ومن هذا الوجه نزل النص القرءاين عربي اللسان والحكم والمنهج. راجع كتابي 

)علمية اللسان العربي وعالميته(.
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شرح شعار المشروع الراشدي

العلم والقيم أساس للنهضة والعمران
 

به  اإلنسان  ووصل  بل  والعمران،  البناء  يصنع  أن  يستطيع  وحده  العلم  إن   
القيم  يصنعه  اإلنسان  ألن  الصالح،  اإلنسان  صنع  عن  يعجز  ولكنه  المريخ،  إلى 
ذاتية  عملية  فهي  يحملها،  التي  المفاهيم  حسب  سلوكه  ُيكّيف  وهو  واألخالق، 
تفاعلية، وهذا اإلنسان الصالح؛ ال يمكن أن يؤدي دوره يف الحياة، ويقوم بعمراهنا، 
واألخالق  للقيم  البد  كان  الوجه،  هذا  ومن  للوطن،  واالنتماء  العلم  بواسطة  إاّل 
إليها العلم، ليصيرا مع بعضهما ركنين متتاّمين متكاملين للنهضة يف  من أن ينضم 

اإلنسان كمجتمع على أرض الوطن.
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شرح أهداف المشروع

تعايــش، تماسـك، نـهضـة

1.  تعايش: إن كلمة تعايش تدل يف ذاهتا على وجود عالقة مع آخر على وجه 
من الوجوه، وإذا درسنا هذه العالقة التعايشية يف الواقع نجد أهنا على ثالثة أوجه:

تقتضي  التي  المتبادلة،  المنفعة  على  قائم  تعايش  وهو  إيجابي:  تعايش  أ. 
السالم، واألمن بينهما، والتعارف، والتعاون، وهذا التعايش مبني على ثقافة القيم 

واألخالق. 
التمساح على سبيل  فم  إلى  تدخل  التي  الصغيرة  الطيور  ونجد ذلك يف عالقة 
التمساح،  أنياب  تنظيف  خالل  من  لها  الغذاء  تأمين  حيث  من  تنتفع  فهي  المثال؛ 
يمسها  فال  ألنيابه،  التنظيف  عملية  على  حصوله  خالل  من  منها  ينتفع  والتمساح 

بسوء أبًدا، رغم قوته.
المنفعة  مفهوم  وعلى  العضالت،  ال  األفكار،  موجب  على  قائمة  فالعالقة   

للجميع، ومفهوم الواجبات والحقوق )اعمل واجبك، وطالب بحقك(.
وهذا  للجميع،  المنفعة  ألن  إيجابية،  تعايشية  عالقة  هي  الثنائية  العالقة  فهذه 
يرتتب عليه أن يكون أمن كل واحد هو من أمن الجميع، وأي خطر يصيب الفرد، 
يقتضي  الوطني،  التعايش االجتماعي اإليجابي  الجميع، فهذا  يهدد  إنما هو خطر 
والحرية،  بأفكاره،  االقتناع  ال  باآلخر  والَقبول  والتعاون،  والتعارف،  السالم، 
واألمن، والعدل، وصفة المواطنة لكل فئات المجتمع، على مختلف القوميات أو 

الطوائف.
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وعملية التعايش مع اآلخر، ال تنفي الحوار أو النقد ألفكاره، و إنما تعني احرتام 
التعاون والتماسك معه يف  أفكاره، مع  أو االستهزاء من  السخرية  شخصه، وعدم 
عملية البناء، ألن استمرار الحوار ضرورة ثقافية لتالقح العقول، واألفكار، والرقي 

باإلنسان إلى النهضة والتقدم.
وهو عالقة بين اثنين دون وجود منفعة متبادلة بينهما، وال  ب.  تعايش سلبي: 
أن  دون  ذاته،  المكان  نفسها، ويف  الظروف  يعيشان يف  فهما  أيًضا،  للعداوة  وجود 
التي  الصغيرة  األسماك  نحو  أصاًل،  بوجوده  يشعر  ال  وقد  باآلخر،  أحدهما  يفكر 
ترافق األسماك الكبيرة يف بحثها عن الطعام دون أن يكون بينهما أي منفعة متبادلة.

ت.   تعايش استعبادي: وهو عالقة قوي بضعيف مستكين لهذه العالقة القائمة 
على منفعة متبادلة، ولكنها غير عادلة، إهنا عالقة السيد بعبده، وهي عالقة فاسدة.

2.  تماسـك: إن مفهوم التماسك يدل يف ذاته على وجود عملية مشرتكة بين اثنين 
أو أكثر، والتماسك هو ضم قوة إلى قوة أخرى ليصيرا قوة واحدة فاعلة كالبنيان 
االجتماعي  القرار  ضرورة  يقتضي  الوطني  االجتماعي  فالتماسك  المرصوص، 
وصدر  متماسكين،  كوهنم  للجميع،  الُملزم  الشورى  بنظام  ممثل  وذلك  الواحد، 
أرض  إلى  انبثق  االجتماعي  التماسك  مفهوم  ومن  أغلبيتهم،  من  أو  منهم،  القرار 
متكافلة  بصورة  الواحد  والمجتمع  الوطن،  وبناء  باألمر،  المشاركة  مفهوم  الواقع 

متعاضدة الذي يحتضن يف رحمه رؤى ثقافية مختلفة.
3.  نهضـة: إن مفهوم النهضة يدل على عملية الَبعث، والقيام يف األمر برّمته،ال 
الوطني،  باالنتماء  والشعور  والتقدم،  الحياة،  روح  َبعث  هي  والنهضة  منه،  لجزء 
ُسلَّم  على  بيده  واألخذ  األصعدة،  كافة  على  أطيافه؛  بكل  المجتمع  يف  والرقي 

الحضارة والمدنِّية، ليصير مجتمًعا فاعاًل، ومنتًجا، وصاحب قرار، ومبادرة.
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الخطوط العامة لفكر المشروع الثقافي

1.   دعوة المشروع

المجتمع أ.  يف  النهضة  هتدف  وطنية  اجتماعية  ثقافية  دعوة  المشروع،  دعوة 
على موجب العلم، واألخالق والقيم، والشعور باالنتماء الوطني.   

الفكر، ب.  هذا  مع  تتفاعل  أن  إلى  المجتمعات  لكل  موجهة  المشروع  دعوة 
وتعمل على ترسيخه على أرض الوطن الذي ينتمون إليه.

والمؤسسات ت.  القوى،  كل  مع  الحدود  ألقصى  ُمنفتح  الثقايف  المشروع 
واالنتماء  اإليجابي،  التعايش  على  قائمة  تكون  أن  بشرط  االجتماعية، 

الوطني.
دعوة المشروع، دعوة  إنسانية اجتماعية نهضوية، وليست دينية، أو عرقية، 	. 

أو طائفية، وال تهدف السلطة.
والتماسك ج.  اإليجابي،  التعايش  على  قائمة  المجتمع  يف  المشروع  دعوة 

الوطني، والنهضة العلمية اإلنسانية.

2.  موقف المشروع الراشدي من العنف واإلرهاب 

ُيدين الراشدي كل أعمال العنف، واإلرهاب، واالستعباد من أي جهة صدر أ. 
من  أم  حزب،  من  أم  سلطة  من  صغرى،  أم  عظمى،  دولة  من  سواء  ذلك، 

جماعة، وألي هدف كان.
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ينظر الراشدي إلى المقاومة ضد الظلم والعدوان الخارجي، بكل صورها ب. 
ابتداء من المقاومة السلمية إلى المقاومة المسلحة، بأهنا مشروعة، وُيرتك 
ُسلَّم  َوفق  المصلحة؛  وتحقيق  الواقع،  لحيثيات  المقاومة  أسلوب  اختيار 
أبناء  ومن  وطنية،  ثقافية  قيادة  لها  المقاومة  تكون  أن  وبشرط  األولويات، 

المجتمع ذاته.
 ينظر الراشدي إلى أعمال العنف واإلرهاب أو المشاركة بالقتال بين فئات ت. 

المجتمع الواحد يف الوطن الواحد أهنا ممنوعة منًعا باًتا.
يمنع الراشدي استخدام المقاومة المسلحة ضد السلطة من المجتمع نفسه، ث. 

وهذا ال يعني نفي المقاومة السلمية الثقافية ضد االستبداد واالستعباد.
الواحد؛ ج.  المجتمع  يف  الوطن  داخل  اإلرهابية  األعمال  إلى  الراشدي  ينظر 

بأهنا أعمال تخريبية، ابتداًء من اإلرهاب الفكري، وانتهاًء باإلرهاب المادي 
بالسالح، سواء صدر من السلطة ضد الشعب، أم ضد فئة من الشعب، أم 
صدر من فئة من الشعب؛ ضد فئة أخرى،أم ضد السلطة، فكل ذلك عمل 
إرهابي تخريبي ُمدان، والنتيجة، هي هدم البنية التحتية، وترسيخ لالستبداد، 

واالستعباد بصورة أو بأخرى.

3.   موقف الراشدي من الدين 

اإلسالم ُمكّون ثقايف أساسي للمجتمعات العربية، وبالتالي ينبغي أن يكون أ. 
أساًسا ثقافًيا لفكر أي دعوة هتدف النهضة يف هذه المجتمعات.

إبراهيم، ب.  أساسه  حجر  ووضع  بنوح،  بدأ  جميًعا،  للناس  اهلل  دين  اإلسالم 
عليهم  اهلل  صلوات  محمد  ببعث  إكمااًل  وانتهى  وعيسى،  بموسى  واستمر 

جميًعا، لذا؛ من الخطأ شيوع مقولة )تعدد األديان السماوية(.
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الثابت؛ ت.  على  قائم  تطوري  تواصلي  تراكمي  شرع  هو  اإلسالمي  الشرع 
وانتهى  وعيسى،  وموسى  بإبراهيم،  واستمر  بنوح،  نزوله  بدأ  والمتغير، 

تكاماًل بمحمد صلوات اهلل عليهم جميًعا.
دينهم اإلسالم، وشرعهم إسالمي يف جانب، ث.  األنبياء والرسل  أتباع  جميع 

المذاهب،  أو  األديان  لتقارب  الدعوة  الخطأ  من  لذا؛  آخر،  يف  وقومي 
والصواب الدعوة إلى التعايش اإليجابي وفق رؤى ثقافية مختلفة.

مقياس الشرع هو العلم، والبينات، وما ينفع الناس.ج. 
 فكرة الخالص والنجاة يف اآلخرة؛ ليست حكًرا على أي أحد من أتباع أي ح. 

والعمل  واإليمان  العلم  بشرط  للجميع،  متاحة  هي  وإنما  رسول،  أو  نبي 
الصالح.

َواْلَيْوِم  بِاهللِ  آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  ِذيَن  َوالَّ آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ   
اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾ 

]البقرة:62[

4.   موقف الراشدي من الدولة 

لمصادر أ.  بالنسبة  وأّولي  أساسي؛  وتشريعي  علمي؛  توجيه  مصدر  القرءان 
والعرف،  والتاريخ،  العلم،  هي:  التي  والقانوين،  الدستوري  التشريع 

والثقافة، والمصلحة العامة، والتفكير.
منهما ب.  كل  يؤثر  جدلية،  عالقة  بالدولة،  الدين  عالقة  إلى  الراشدي  ينظر 

االنسجام  على  وإنما  الفصل،  على  وال  الدمج،  على  قائمة  غير  باآلخر، 
الدولة،  قبل  فهو موجود  للمجتمع،  إنساين  ثقايف  ُمّكون  فالدين  والتكامل، 
ومع الدولة، ويستمر بعد موت الدولة، فهو يؤسس للمجتمع ثقافة محددة 
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عن اإلنسان، والكون، والحياة، وعالقتهم ببعضهم بعًضا، وينبثق من هذه 
النظرة الثقافية شرع حدودي ثابت، قائم على اإلنسانية، والعالمية، ويرتك 
للمجتمع حرية التحرك يف المتغيرات، َوفق المحور الثابت، ليختار صورة 
دولته، ونظامه حسب رؤيته الثقافية، التي تحقق مصالح المجتمع، وتنهض 
به، وأي دعوة    سلفية إلى تطبيق تاريخي ُيعطى لها صفة الراشدية أو الخيرية 
هي يف الحقيقة مثل من يدعو إلى إرجاع أمجاد الرومان والفرس!، فكالهما 

حقبة تاريخية مضت،ولكل زمن دولة ورجال.
ينظر الراشدي إلى أن الدين؛ ثقافة وتفاعل للناس، والنظام للمجتمع فاعلية، ت. 

والدولة تمثل المجتمع، والسلطة أداة حماية وعناية للدولة والشعب.
مقياس الدول ليس اإليمان أو الكفر، إنما مقياسها العدل والظلم، المشاركة ث. 

واالستبداد. 
َيُعدُّ الراشدي؛ أن الكرامة والحرية لإلنسان حاجات نفسية ُعليا، ما ينبغي ج. 

المساس هبما أبًدا.

5.   موقف الراشدي من الثقافة االجتماعية

ُسلَّم أ.  َوفق  والمتغير،  الثابت  على  قائمة  ثقافية،  دعوة  الراشدي  دعوة 
الصحة،  على  دلياًل  ذلك  وَتُعدُّ  مختلفة،  رؤى  تحتضن  فهي  األولويات، 

والعافية الثقافية، وحافًزا للتطور واإلبداع والتقدم.
اجتماعية ب.  علمية  رؤية  َوفق  العامة،  الحريات  حفظ  إلى  الراشدي  يدعو 

منضبطة بالثابت والمتغير الثقايف. 
الثقافية، ت.  والدعوات  واإلعالمية،  المعلوماتية،  حرية  إلى  الراشدي  يدعو 

بشرط أن تكون قائمة كحد أدنى على التعايش السلمي واالنتماء الوطني.
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يسعى الراشدي لحماية المجتمع من التلوث الثقايف اإلرهابي، والطائفي، ث. 
واالستبداد، واالستعباد، واالنحالل...الخ.

يسعى مشروع الراشدي للقضاء على األمراض االجتماعية الوبائية الثقافية، ج. 
التي من أخطرها:

 إتباع اآلباء لمجرد أهنم آباء.. 1
إتباع األكثرية دون علم ودراية.. 2
إتباع الهوى.. 3
 التعامل مع الواقع بصورة سطحية انفعالية.. 4
التعامل مع الواقع بردود أفعال.. 5
 النظرة الطائفية والعرقية. . 6
تقديس األشخاص وجعلهم رموًزا فوق البشر.. 7
جعل الظروف التي زامنت حصول األحداث أسباب لها.. 8
إغالق األعين عن الواقع، والتعامل مع التصورات الذهنية.. 9
الذل والخنوع والقيود النفسية.. 10
األنانية واالنعزال، وانتفاء المبادرة، والحس االجتماعي.. 11
العنف، واإلرهاب يف العالقات اإلنسانية واالجتماعية.. 12
جعل الدين مقابل العلم وضده.. 13
دمج الدين بالدولة، أو فصله عنها.. 14
استالم الفقهاء أو العلماء شيء من السلطات التالية: التنفيذية، والجيش، . 15

واإلعالم، والثقافية، والصحافة.
جعل اإلنسان نفسه مركًزا أو محوًرا لغيره.. 16
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النظرة األحادية لألمور.. 17
احتكار مفهوم النجاة يوم القيامة لجماعة دون أخرى.. 18
ضد . 19 القوى  حشد  أو  لتربير  الجماعات  بعض  قبل  من  الدين  استغالل 

السلطات الحاكمة.
احتكار مفهوم العربية بالقومية العربية.. 20
فرض الوصاية الثقافية من القوم العرب يف فهم القرءان على المجتمعات . 21

األخرى.  
جعل أو حصر مفهوم الجهاد يف اإلسالم  بمفهوم القتال.. 22
المجتمعات . 23 بين  للعالقات  أصل  اإلسالم  يف  الحرب  أو  القتال  جعل 

األخرى.
إجبار الناس على تبني اإلسالم دينًا.. 24
النظر إلى الفئات األخرى الوطنية المختلفة طائفًيا أو عرقًيا نظرة غرباء يف . 25

الوطن؛ وَعّدهم أقليات.
قيام أحزاب أو مؤسسات دينية أو عرقية أو فاشية نازية.. 26
ترسيخ مفهوم األقليات واألكثرية يف المجتمع. . 27
تغييب الشعور باالنتماء الوطني.. 28
النبوي، . 29 الحديث  القرءان، مثل  لغير  التشريع اإللهي األبدي  إعطاء صفة 

اإلجماع  أو  األول،  المجتمع  فهم  أو   ،18 النبوة  بيت  أهل  من  لألئمة  أو 
المزعوم...

مع العلم أن مفهوم أهل بيت النبوة غير موجود يف القرءان، وبالتالي ليس لهم أي امتيازات قط، ومفهوم النص القرءاين   18
اهلَل  َوَأطِْعَن  َكاَة  الزَّ َوآتِيَن  اَلَة  الصَّ َوَأقِْمَن  اأْلُوَلى  اْلَجاِهلِيَِّة  َج  َتَبرُّ ْجَن  َتَبرَّ َواَل  ُبُيوتُِكنَّ  فِي  ﴿َوَقْرَن  البيت  بأهل  المتعلق 
َرُكْم َتْطِهيًرا﴾ ]األحزاب:33[، المقصد به المسلمين فهم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َوَرُسوَلُه إِنََّما ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ
أهل البيت يف القرءان بدليل مجيء كلمة )عنكم( بصيغة المذكر ويقصد هبا الجميع ذكوًرا وإناًثا.  والبيت هو اإلسالم 

و الكعبة. راجع كتابي ) تحرير العقل من النقل(
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تقييد فهم القرءان باللغة االعتباطية النشأة، والمجاز، والمعاجم، والشعر . 30
الجاهلي، وما ُسّمي خطًأ بالرتادف.

تبني مواقف تاريخية، وإحيائها من جديد.. 31
مفهوم الرعاية خاص بالبهائم ينبغي إزالته من الخطاب االجتماعي.. 32
ينبغي التفريق بين مفهوم الدولة، والحكومة أو السلطة.. 33

 إلى غير ذلك من األمراض االجتماعية والثقافية الوبائية. 

6.   موقف الراشدي من السلطة

يدعو الراشدي إلى وجوب وجود قوى ومؤسسات اجتماعية ُتمثل أطياف أ. 
ككل  بالمجتمع  النهضة  مسيرة  يف  يشاركون  طائفًيا  عرقًيا،أو  المجتمع 
التعايش  البنية التحتية، والبنية الفوقية بشرط تحقق فيهم ثقافة  على صعيد 

اإليجابي الوطني. 
هي ب.  العلمية  أو  االجتماعية،  أو  السلطوية،  المقامات  أن  الراشدي  يرى 

متاحة لجميع  فهي  وبالتالي  أو وراثية،  اكتسابية، وليست والدية،  مقامات 
الناس على مختلف أطيافهم، ولكل مجتهد نصيب يف النجاح.

ال يجد الراشدي أي مانع من أن يكون رئيس السلطة التنفيذية من أي طائفة، ت. 
للمراقبة  وخاضع  والقانون،  بالدستور  يحكم  سوف  ألنه  نوع  أو  عرق  أو 
للسلطة  صورة  مجتمع  ولكل  المجتمع،  مؤسسات  قبل  من  والمحاسبة 
تناسب المرحلة الثقافية والتاريخية التي هو فيها سواء أكان َملكًيا أم إمارة، 
أم جمهورًيا...الخ،وذلك ريثما يرتقي ويتطور، وهذا يقتضي أن نفرق بين 

مفهوم الدولة، ومفهوم السلطة.
ُتقاد ث.  أن  إلى  يسعى  وإنما  التنفيذية،  السلطة  استالم  إلى  الراشدي  يدعو  ال 
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وُتقّيد السلطة التنفيذية بالدستور والقانون.
والسالم، ج.  العلم،  على  قائمة  الدولة  حركة  تكون  أن  إلى  الراشدي  يدعو 

والعدل، واإلنسانية؛ والمشاركة والحرية، وهتدف النهضة يف شعوهبا.
 يهدف الراشدي إلى نشر الوعي االجتماعي العالمي يف المجتمع العربي، ح. 

حروب  يف  الدخول  من  ودولة  شعًبا؛  المجتمع  وتجنيب  واإلسالمي، 
جاهلية؛ تستنزف وتدمر المجتمع ثقافًيا، واقتصادًيا، وأمنًيا.

بالمجتمع؛ خ.  المتعلقة  المصيرية  القرارات  تكون  أن  إلى  الراشدي  يدعو 
قرارات تصدر من قوى المجتمع ومراكزه.

األمور د.  يف  سواء  والمادي  العسكري  الحل  تقليص  إلى  الراشدي  يهدف 
الخسائر،  وبأقل  الُسبل،  وبأضيق  األدنى،  الحد  إلى  الخارجية  أم  الداخلية 

وبأقل وقت ممكن، وذلك من باب: آخر الطب الكي.
إلى ذ.  الزمكانية، ويدعو  َوفق معطياهتا  الراشدي لألحداث االجتماعية  ينظر 

التعامل معها ضمن اإلمكانيات، وُسلَّم األولويات، والمنفعة للمجتمع على 
محور الثابت والمتغير، ألنه ليس كل ما يجب أن يكون، يكون يف الواقع.

بعضها:]القضائية، ر.  عن  الخمسة  السلطات  فصل  إلى  الراشدي  يدعو 
سلطة  وخاصة  والصحافة[،  واإلعالم  والجيش،  والتنفيذية،  والتشريعية، 
القضاء، واإلعالم والصحافة، ينبغي أن تكونا سلطتين غير تابعتين للسلطة 
التنفيذية، وينبغي تحييد الجيش عن الصراع االجتماعي أو الثقايف إن حصل 

على أرض الواقع، فهو قوة للمجتمع ككل.
تقوم ز.  اجتماعية،  إنسانية  مدنية  دولة  الدولة،  تكون  أن  إلى  الراشدي  يدعو 

بإدارة موارد الوطن، وتأسيس المشاريع الصناعية لبناء المجتمع، واالنتقال 
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من الدولة التي تقوم على جباية األموال، والريع، والتجارة على شعبها، إلى 
دولة تخدم شعبها، ومن دولة الرعاية للشعوب إلى دولة العناية بالشعوب، 
وُتؤّمن له الحماية، وتؤمن مصاريفها من خالل مشاريعها، وليس من جيوب 
حيث  من  المواطن  ومنفعة  خير  إلى  البلد  ثروات  برد  وتقوم  الكادحين، 
التعليم والسكن، والعالج، وتأمين الشيخوخة، ومكافحة العطالة والبطالة، 
إلى  واتصاالت ومواصالت، وغير ذلك،  المصاريف من كهرباء  وخفض 

حد التكلفة أو أكثر بقليل.
 يدعو الراشدي إلى أن تكون العالقة بين ُقوى المجتمع ككل، من مؤسسات، س. 

أو مراكز، أو أحزاب، أو جماعات...الخ، قائمة على السلم والتعاون وترفد 
وإزالة  والتناحر  الصراع  على  بالمجتمع،ال  النهضة  لتحقيق  بعًضا  بعضها 

اآلخر. 
 يدعو الراشدي إلى إعطاء األولوية يف ميزانية الدولة إلى التنمية االجتماعية ش. 

والثقافية والعلمية وعمران البالد والنهضة بالعباد.

7.   موقف الراشدي من القومية واألقليات

والمدنية أ.  العمران  توسع  مع  تتقلص  بدائية غريزية  بشرية  رابطة  القومية  إن 
والتطور العلمي واالنفتاح العالمي، وليست هي فكًرا ناهًضا يصلح للتقدم 
والرقي على موجبها، ألهنا تثير األحقاد، والتعصب، والحروب، والويالت، 
لمجتمع  الوطني  االجتماعي  االنتماء  دور  وأتى  وّلى،  قد   القوميات  فعهد 
يقوم على العلم واألخالق واإلنسانية، ويحتضن يف رحمه جميع األطياف 
المساهمة  ينبغي عليهم  الوطن، وكلهم  أبناء  فالجميع  الطائفية،  أو  العرقية 
والطوائف  األقليات  بدل مفهوم  الشعب  بنائه وهنضته، وترسيخ مفهوم  يف 

واألعراق، فال وجود لمفهوم األقلية أو األكثرية يف المجتمع الوطني.
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ينظر الراشدي إلى اللسان العربي بأنه لسان ُمكّون وحامل لثقافة المجتمعات ب. 
العربية واإلسالمية، لذا؛ ينبغي أن يكون اللسان العربي هو اللسان الرسمي 

للدولة والتعليم؛ علًما، وثقافة، وإعالًما.
تملك ت.  طائفية،  أم  عرقية  أكانت  سواء  المجتمع،  من  فئة  أو  جماعة  كل 

الحق يف ممارسة شعائرها التعبدية، واستخدام لساهنا الخاص هبا، تعليًما، 
وإعالًما، وإصدار النشرات، وما شابه ذلك، بشرط أن يكون الّلسان العربي 

له األولوية والصدارة.
مختلف ث.  على  للجميع  حق  الوطن  أرض  على  الحياة  أن  الراشدي  يرى 

الوجهات، وال يوجد وصاية ألي فئة على أخرى، وبالتالي ال ُيسمح ألي 
المشاكل  ُتحل  كما  مشاكلهم  وُتَحل  البيت،  أمن  أو  استقرار  بتهديد  أحد 
بين األخوة يف البيت الواحد، دون المساس بأثاثه، ويكون ذلك على الحد 

األدنى من التعايش السلمي، واالنتماء الوطني.
ثروات الوطن هي ملك ألبناء الوطن على اختالف طوائفهم أو أعراقهم، ج. 

الوطن  وبناء  واألسرة  الفرد  صعيد  على  بالنفع  إليهم  تعود  أن  فينبغي 
ومقوماته، والعدل يف توزيع الثروات.

وعمراًنا، ح.  وريًفا  ومدًنا  وغابات،  وبحًرا،  جًوا،  الوطن  أن  الراشدي  يرى   
الفساد؛  من  عليها  المحافظة  أبنائه  على  فيجب  وأثاثه،  البيت،  بمثابة  هي 
والتلوث، وهي مسؤولية يجب على مؤسسات المجتمع أن تحملها بنفسها 

ثقافة وممارسة قبل السلطة التنفيذية.
مقومات المجتمع ومؤسساته، وعمران البلد، هي ملك للمجتمع، ال ُيسمح خ. 

ألي جهة كانت أن تعبث هبا، أو أن تخرهبا.
مسمومة د.  بثقافة  المجتمع  وتلويث  والرذيلة،  الفساد،  أن  الراشدي  يرى 
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هتدد التعايش والتماسك والنهضة الوطنية، وتلويث البيئة، وما شابه ذلك؛ 
جريمة اجتماعية، يجب أن ُيحاسب فاعلها، كائن من كان عرقه، أو طائفته، 

أو منصبه.

8.   موقف الراشدي من المجتمعات المجاورة 

الجوار، أ.  ُحسن  على  قائمة  المجاورة  المجتمعات  مع  المجتمع  عالقة 
والتعايش يف الحد األدنى على المستوى السلبي، أو السلمي، والسعي نحو 

التعايش اإليجابي مع المجتمعات الصديقة.
 مساعدة المجتمعات المظلومة، والمنكوبة، والمستعبدة حسب االستطاعة، ب. 

صار  العالم  ألن  الثقافية،  رؤيتها  حسب  نفسها  وتقود  قدميها،  على  لتقف 
مدينة واحدة كبيرة، وينبغي على كل مجتمع أن يكون له دور يف هذه األسرة 

العالمية وينضم تحالًفا مع الدول التي تنصر الحق والعدل.
مشكلة ت.  بأنه  فلسطين  يف  اليهودي  الصهيوين  الكيان  إلى  الراشدي  ينظر 

عويصة، وهي مشكلة عالمية، وليست إقليمية، أو محلية، لذا؛ ينبغي العمل 
على حلها من خالل وجود دور للدول اإلسالمية، والعربية، ودول أخرى 
صديقة، التخاذ القرار، وإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة، ويمكن أن 

يكون مرحلًيا و ظرفًيا.
من ث.  وهم  نسب  إسرائيل  فبني  واليهود،  إسرائيل،  بني  بين  التفريق  ينبغي 

العرب من أتباع النبي موسى، ومنهم من اتبع النبي عيسى، ومنهم من اتبع 
النبي محمد صلوات اهلل عليهم، بينما اليهود هم ملة اخرتقت أتباع األنبياء 

الثالثة تطرًفا وإرهاًبا وانغالًقا 19.

راجع كتابي ) اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي(.  19
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9.   موقف الراشدي من المرأة 

يرى الراشدي أن العالقة بين الرجل والمرأة قائمة على العدل من منطلق أ. 
إنساين، وليس على المساواة، النتفائها يف واقع حال كل من الذكر واألنثى 
فالمرأة  النفسي،  الصعيد  على  والمرأة  والرجل  الجسمي،  الصعيد  على 
والدة وأم، والرجل والد وأب، وال يمكن أن يتعاكسا، أو أن يتساويا، وإنما 
يتكامالن يف دورهما االجتماعي، فالمساواة باإلنسانية، والعدل اجتماعًيا. 

بنوَعي ب.  النهضة  خالل  من  إال  تتم  أن  يمكن  ال  النهضة  أن  الراشدي  يرى 
اإلنسان )الذكر واألنثى( على حد سواء، ألن كليهما ركني األسرة )األب 

واألم( التي هي نواة المجتمع.
بمحيط ت.  الدائرة  مركز  بعالقة  أشبه  بالمرأة  الرجل  عالقة  أن  الراشدي  يرى 

الدائرة، إذ تكون المرأة هي المحيط، والرجل هو المركز، والعالقة بينهما؛ 
والحفظ  والعناية،  بالحماية  المرأة  تحظى  تكاملية،  زوجية  جدلية  عالقة 

والتقدير، والتضحية من قبل الرجل.
القانون، ث.  وأمام  اإلنسانية  يف  متساويان  والرجل  المرأة  أن  الراشدي  يرى 

ومختلفان بالحياة االجتماعية حسب اختالف قدراهتم الجسمية والوظيفية 
يحكمهما العدل وليس المساواة، و تتمتع المرأة  بكل ما يتمتع به الرجل 
استالم  تماًما،من  للمرأة  يحق  للرجل،  يحق  فما  قانونًيا،  المجتمع  يف 
بينهما  االختالف  اقتضى  ما  سوى  والتعليم....الخ،  والتملك،  المناصب، 

بسبب اختالف نوعهما.
من ج.  كبيرة  درجات  على  وحصولها  المرأة،  تعليم  وجوب  الراشدي  يرى 

العلم، والثقافة، لتتبؤ مراكز مهمة يف قيادة المجتمع؛ والنهضة به، و السيما 
فيما يتعلق بالنساء خاصة.
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األصل يف القيادة أهنا مناطة بالرجل، واإلدارة بالمرأة، وقد تصل المرأة إلى ح. 
تحقيق  يف  كفيلة  وتطوره  المجتمع  وحركة  مؤهالهتا،  اكتسبت  إن  القيادة 

التوازن وإرجاع األمور إلى طبيعتها.

10.   موقف الراشدي من العلم والتعليم والتفكير

ينظر الراشدي إلى العلم الكوين، واإلنساين بأهنما ُركنان للنهضة والتقدم، أ. 
بجانب ركن القيم واألخالق، ال ينفصالن عن بعضهما أبًدا، و ال ُيستغنى 

بأحدهما عن اآلخر.
بتأسيس ب.  يقوموا  أن  إلى  ودولة  شعًبا  المجتمع  مؤسسات  الراشدي  يدعو   

مثل  والكونية،  واإلنسانية،  )المساجد(20،  العلمية  للبحوث  المراكز 
اهتمامهم باألعمال الخيرية والتعبدية.

 يدعو الراشدي مؤسسات المجتمع، وأبناء الوطن المتالك أكرب قدر ممكن ت. 
من العلوم على الصعيد اإلنساين، والكوين.

يدعو الراشدي إلى حرية النشر، والطباعة، ورفع الضرائب عن كل ما يتعلق ث. 
بالعلم والثقافة.

والقيام ج.  كان،  صعيد  أي  على  مخرتع  أو  مكتشف  أو  باحث  كل  تشجيع 
بإكرامه ورفده بما يحتاج ليستمر يف إبداعه، وتسليط الضوء عليهم كنجوم 

يف المجتمع.
ينبغي على الدولة أن تتعهد مشروع العلم والتعليم منذ البداية إلى النهاية، ح. 

كلمة مساجد جمع لكلمة مسِجد التي على وزن َمفِعل مكسورة العين، وليس على وزن مفَعل مثل معمل ومصنع...،   20
للتعبد فقط مثل  العربي ليس مكاًنا  اللسان  القرءان ويف  وهذا يدل على اختالف داللة كل من الوزنين. فالمسجد يف 
المعبد، وإنما هو مكان تسجيد األشياء فيه من خالل اكتشاف القوانين التي تحكمها، فالمسجد هو كل مركز للبحوث 

العلمية بشقيها اآلفاق واألنفس.
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وتقوم بتطوير المناهج، وجلب األدوات المعرفية الحديثة، وترصد الماليين 
لذلك العمل النهضوي، عوًضا عن أن تصرفها على التسليح. 

 يدعو الراشدي إلى ممارسة التفكير، وتعليم أصوله يف مناهج التدريس ألنه خ. 
طريق للنهضة.

11.   موقف الراشدي من القانون 

لتنظيم حركة اإلنسان وعالقته أ.  نظام ُوضع  بأنه  القانون  إلى  الراشدي  ينظر 
يف المجتمع، وفق محور الواجبات، والحقوق، وحفظ المصالح، وبالتالي 
فاإلنسان هو سيد القانون، وليس العكس، وبناء على ذلك يجب أن يتأنسن 
والمتغير،  الثقايف؛  الثابت  َوفق  المجتمعات  تطور  مع  ويتحرك  القانون، 

وعلى ُسلَّم األولويات.
ينبغي أن يكون نظام الدولة؛ نظاًما قائًما على الشورى، ويسعى إليجاد هذا ب. 

واالستعباد  االستبداد  دابر  على  ليقضي  المجتمع  مؤسسات  كل  يف  النظام 
ويمنع تكاثره.

يسعى الراشدي إلى نشر ثقافة التعايش اإليجابي، والتماسك الوطني بكل ت. 
واالستعبادية  االستبدادية  الثقافة  الستئصال  وذلك  متاحة  إعالمية  وسيلة 

ُلها اآلباء لألبناء تربية وتعليًما. الكامنة يف الموروث الثقايف، التي ُيَحمِّ
 يسعى الراشدي إليجاد شعوب راشدة، حتى ينبثق منها قادة راشدون.ث. 
َيُعدُّ الراشدي أن مقياس المدنية،والتقدم، والحضارة هو اإلنسان، ومستوى ج. 

ثقافته، وعلمه، ومعيشته.
وثقافتهم،  طوائفهم،  مختلف  على  المجتمع  شرائح  كافة  الراشدي  يدعو 
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الثقايف  المشروع  هذا  تبنِّي  إلى  والعلمية  االجتماعية؛  ومقاماتهم  وأعراقهم، 
االجتماعي النهضوي َوفق:

التعايش االجتماعي اإليجابي. 
التماسك االجتماعي الوطني.

النهضة االجتماعية اإلنسانية، والعلمية يف المجتمع ككل، رافعين مبدأ:  
العلم والقيم أساس للنهضة والعمران

العدل والشورى والمشاركة أساس الحكم
تـعايـش، تـماسـك، نهضــة

المجتمع،  تمثل رؤى  والدولة  إلزامي،  للمجتمع  والنظام  للناس؛ حرية،  الدين 
والسلطة أداة إكراهية لحماية الدولة والشعب.
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اإلرهـاب إيدز العصر

مدخل 

العالم  صار  حتى  العالمي؛  واالنفتاح  المعلوماتية،  عصر  بأنه  العصر  هذا  َتمّيز 
كأنه قرية واحدة، وهذا الجانب اإليجابي رافقه أعراض سلبية، أهمها، وأخطرها 
الهشيم،  يف  النار  كانتشار  آخر،  إلى  مجتمع  من  انتشاره  وسرعة  اإلرهاب،  عولمة 
واستغالل هذا اإلرهاب يف تحقيق مصالح سلطوية، واقتصادية، بل وشن حروب 
استخدامه  وتم  جذوره،  من  واجتثاثه  اإلرهاب،  محاربة  بحجة  آمنة  شعوب  على 

كتهمة إجرامية للقضاء على أي معارضة، أو اتجاه غير مرغوب فيه. 
واإلرهاب ال يخص دينًا أو فكًرا معينًا، وإنما هو ممارسة إجرامية يتمثل بصور 
الخطأ  من  لذا؛  النجسة21،  ودوافعه  القبيحة،  هويته  ُيخفي  حتى  دينية  أو  فكرية، 
الفاحش إلصاق اإلرهاب بدين، أو فكر، ألن الدين يقوم على المحبة، والسالم، 
ن  مِّ َخَلْقنَاُكم  إِنَّا  النَّاُس  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعالى:  قوله  اقرأ  والتعارف،  والعدل،والتعايش، 
َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهلَل َعلِيٌم 
َخبِيٌر﴾ ]الحجرات: 13[، وكلمة الفكر تدل على االنفتاح على اآلخرين، والتعايش 

والتعاون معهم، بينما اإلرهاب على خالف ذلك تماًما
واالستبداد  الحريات  وقمع  والتخلف  والجهل  والفقر  والعدوان  والظلم  االستعمار  هي  الحقيقية  اإلرهاب  منابع   21
ويتم  لمحاربته،  أو  واالستعباد،  االستحمار  ذلك  لتربير  إما  الدين  توظيف  ويتم  للناس...،  واالستحمار  واالستعباد 
استخدام مفاهيم الجهاد المقدس، والقتال، والشهادة...، ومن أجل ذلك ينبغي ضبط مفاهيم الدين حتى ال يستخدمها 
أحد لمصالحه الخاصة، وحتى تظهر الدوافع الحقيقية وراء األعمال، فالحرب بين الناس ليست دينية قط، وإنما هي 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وبالتالي ينبغي رفع شعار محاربة الظلم واالستبداد واالستعباد...، ومن أجل ذلك 
ع القتال يف اإلسالم لتحقيق العدل واألمن والسالم وممارسة الحريات تحت راية: ال إكراه يف الدين قد تبين الرشد  ُشرِّ

من الغي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
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وانتشر اإلرهاب يف المجتمعات، وتغلغل يف البنية الثقافية، إلى درجة أن الذي 
ُيمارس عليه اإلرهاب أي كان فكره، يرد بصورة انفعال ورد فعل إرهابية، ما أدى 
تلتهم   التي  النار  مثل  األمر  المجتمعات، وصار  ُممارَسة يف  اإلرهاب  تكريس  إلى 

بعضها، وتحرق كل شيء.
أو  الدين،  ينبغي ضبط مفهوم اإلرهاب، ونزعه من  ولخطورة األمر، وأهميته؛ 
الفكر، ونفي عنه صفة الثقافة، وتعريته على حقيقته إلظهار نجاسته، وفحشه، حتى 
تتكشف األمور للشعوب، ويعرفون الصديق من العدو، والصادق من الكاذب يف 

دعواه.

تعريف الرهبة و اإلرهاب

كلمة الرهبة أصلها اللساين من )رهب( التي تدل على تكرار مؤرجح بخفة منته 
بجمع مستقر، وهذا داللة أصوات أحرف الكلمة فيزيائًيا، وظهرت يف االستخدام 
الثقايف بمفهوم تقليص الحركة، وإضعافها وتحديدها من منطلق الخوف والتعظيم، 
الحياة  من  االنكماش  على  تدل  التي  )الرهبانية(،  مفهوم  ظهر  الوجه  هذا  ومن 
الخوف  منطلق  من  األدنى  حده  على  النشاط  وممارسة  وملذاهتا،  االجتماعية 

والتعظيم  بصورة ذاتية.
ينتفي  الخوف؛  انتفى  وإن  الرهبنة،  لحصول  األساس  هو  الخوف  أن  نالحظ 
فعل الرهبنة، والرهبة يمارسها اإلنسان بحرية يف نفسه، مثل خوفه من اإلقدام على 
ممارسة الفواحش من منطلق إيماين، أو علمي، فيبتعد عن ذلك، اقرأ قوله تعالى: 
بَِعْهِدُكْم  ُأوِف  بَِعْهِدي  َوَأْوُفوْا  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت  تِي  الَّ نِْعَمتَِي  اْذُكُروْا  إِْسَرائِيَل  َبنِي  ﴿َيا 
َوإِيَّاَي َفاْرَهُبوِن﴾ ]البقرة: 40[، وعهد اهلل؛ هو الصدق وااللتزام بتعامل اإلنسان يف 
حياته االجتماعية َوفق مفهوم المحبة والسالم والعدل والحرية، فإن أوىف بعهده؛ 
الخير  وانتشار  المجتمع،  يف  والطمأنينة  األمن  استقرار  حيث  من  بعهده  اهلل  ُيوِف 

والصالح.
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الحظ؛ أن عمل الرهبة يصدر من واحد، فاإلنسان َيرهُب اهلَل، وليس اهلُل ُيرِهُب 
اإلنسان.

َترَهبون(  َيرَهبون،  )َيرهُب،  فعل  منه  صدر  الثالثي  الجذر  رهب(   ( فعل  إًذا؛ 
والمصدر )رهبة( واسم الفاعل )راهب(، وفاعل )َيرَهب( من قام بممارسة الرهبة 

يف نفسه على أرض الواقع بحرية تامة. 
ُيرهبون،  ُيرهب،  أرَهَب،   ( المزيد  الرباعي  الفعل  ظهر  )رهب(  فعل  ومن 

ُترهبون(، والمصدر )إرهاب(واسم الفاعل)ُمرهب(.
انظر على سبيل المثال قولنا: أفسد زيٌد عمًرا، وقولنا: أفسد زيٌد الطعام ؟

الذي قام بعملية اإلفساد يف الجملتين هو زيد، ومحل الفساد هما عمرو والطعام، 
هذا المستوى النحوي األول للفهم والدراسة، أما المستوى الثاين األرقى فهو أنه 
يوجد فرق بين فساد عمٍر، وفساد الطعام يف واقع الحال، من حيث أن عمًرا كائن 
له إرادة واعية، وحرية واختيار، بينما الطعام ينتفي عنه الوعي، واإلرادة والحرية، 
وهذا يقتضي وجود فرق بين فسادهما، فعمرو قام بممارسة الفساد نتيجة تأثره بزيد 
ودعمه له، فهو من هذا الباب فاعل فساد، وزيد فاعل دعم وتأثير،  بخالف الطعام 

فقد وقع عليه فعل الفساد كرًها، فهو منفعل ال فاعل.  
 وفاعل )أرهب، ُيرهب( يف الواقع اثنان: 

األول: الذي مارس يف الواقع سلوًكا معينًا، يدفع اآلخر ليقوم باتخاذ  فعل الرهبة 
يف نفسه بحرية نتيجة هذا السلوك، ولنسمه فاعل إعداد.

الثاين: الذي يريد أن ُيمارس عدواًنا ضد جهة ما، فيمنع نفسه بإرادته، رهبة من 
قوة اآلخر، فهو يتمثل فعل الرهبة يف الواقع، ولنسمه فاعل الرهبة.

وداللة )الرهبة( غير )الهيبة( التي تدل على نفي ممارسة سلوك نحو جهة معينة 
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نتيجة االحرتام والتقدير والتعظيم لها، وبالتالي ال ينتج عنها الخوف، بينما الخوف 
ال  واهلل  الهيبة،  من  أعم  والرهبة  هنابه،  وال  اهلَل،  َنرَهُب  فنحن  الرهبة،  لفعل  الزم 

يمارس فعل الرهبة ال يف نفسه )َيرَهب(، وال على غيره )ُيرهب(.
وفعل )ُيرهب( يف الواقع ظهر بصورتين:

تلقاء  من  والظلم  العدوان  ممارسة  من  اآلخرين  َتمنع  إعداد،  رهبة  األولى: 
أنفسهم دون قهر، فهم فاعلو إعداد فقط، وتصدر الرهبة من اآلخر فاعل لها بإرادته 

بصورة حرة.
الثانية: رهبة عدوان، ُتجرب اآلخرين على اتخاذ موقف الرهبة خوًفا، فتصدر الرهبة 

منهم قهًرا، وبالتالي يكون الفاعل للرهبة حقيقة من زرعها يف نفوس المرهوبين. 
الرهبة  لفعل  الفاعل  هو  يكون  وظلمه،  وبطشه  بعدوانه  اآلخرين  ُيرهب  ومن 
فعل  ينبثق  ولم  الفعل،  عليه  وقع  )المرهوب(  واآلخر  ُمرهب(لزوًما،   ( وُيسمى 
نفسه  تلقاء  من  الرهبة  فعل  يختار  من  بخالف  وخوًفا،  قهًرا  وإنما  بإرادته،  الرهبة 

نتيجة قوة اآلخر وعظمته. 
انظر إلى قولنا: أرهب المؤمُن عدوَّ السالم والمحبة، فهو مارس أفعااًل ردعّية 
ترّتب عليها عند األعداء للسالم والعدل اتخاذ موقف الرهبة من تلقاء أنفسهم وكّفوا 
عن عدواهنم، ويكون المؤمن هنا قد صدر منه فعل )أرهب( سلوًكا وليس ثقافة، 
وال يصح استخدام االشتقاق منه اسم الفاعل )ُمرهب( وال المصدر )إرهابي( صفة 
للمؤمن ألن ذلك الفعل منه ليس الزًما له.فليس كل من صّف الصواين ُيطلق عليه 

حلواين، وليس كل من دّق مسماًرا يصير نجاًرا.
المؤمنين  نفوس  يف  زرع  المؤمنيَن،كيف  السالِم  عدوُّ  أرهب  قولنا:  إلى  وانظر 
الخوف والذعر نتيجة فعله اإلجرامي والعدواين، فكل إنسان عدو للسالم واألمن 

والعدل والحرية هو إرهابي ُحكًما أو فعاًل، وتكون صفة اإلرهاب الزمة له ثقافة.
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ففعل أرهب الذي صدر من المؤمن هو زجر وردع للعدو نتيجة إعداد وإظهار 
قوته له، وهذا ما يقتضيه صفة اإليمان، ألن المؤمن ال يعتدي على أحد، وبالتالي قام 
العدو من تلقاء نفسه بحرية يف اتخاذ موقف الرهبة ومنع نفسه من إرهاب المؤمن أو 
االعتداء عليه، بينما فعل أرهب الذي صدر من العدو هو عدوان وظلم ترتب عليه 
الرهبة  العدو هو فاعل  الرهبة يف نفوس المؤمنين كرًها ورعًبا، حيث صار  إدخال 

حقيقة ألنه زرعها يف نفوس المؤمنين قهًرا. 
َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه  ٍة َومِن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ اقرأ قوله تعالى﴿َوَأِعدُّ
ُكْم َوآَخِريَن مِن ُدونِِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا مِن َشْيٍء  َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَّ
ْل  ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ فِي َسبِيِل الّلِه ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن ، َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ

ِميُع اْلَعلِيُم﴾  ]األنفال: 61-60[ َعَلى الّلِه إِنَُّه ُهَو السَّ
نفسه  من  يختار  أن  يجعله  وإنما  الرهبة،  على  أحًدا  ُيجرب  ال  المؤمن  فاإلنسان 
داخل  من  حصلت  فالرهبة  والثقافية،  المادية  الواقع  ُمعطيات  َوفق  الرهبة  موقف 
يمثل  اهلل؛  ومفهوم  اهلل،  عدو  إلى  ُموجه  المؤمن  من  العمل  وهذا  نفسه،  اإلنسان 
والحق،  السالم  بمعنى؛ عدو  أسمائه،  اسمان من  والحق، وهما  السالم  الواقع  يف 
فينبغي على المؤمن أن يجعل عدو اهلل يتخذ - ذاتًيا-  موقف الرهبة من قوة الحق، 

ومن كان عدًوا هلل )السالم والحق( فهو عدو للشعوب اآلمنة ضرورة.
ومثل ذلك مثل مفهوم القتال تماًما، فاهلل أمرنا أن نقاتل المعتدين؛ بل ونقتلهم 
َفاْقُتُلوْا  اْلُحُرُم  اأَلْشُهُر  انَسَلَخ  معنوًيا وإن احتاج األمر مادًيا22، فقال تعالى: ﴿َفإَِذا 
َفإِن  َمْرَصٍد  َلُهْم ُكلَّ  َواْقُعُدوْا  َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم  اْلُمْشِركِيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم 

ِحيٌم ﴾ ]التوبة:5[ َكاَة َفَخلُّوْا َسبِيَلُهْم إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ الََة َوآَتُوْا الزَّ َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ
داللة كلمة القتل لها صورتين، أحدها معنوي وتظهر بتقليص حركة المقاتل ومصادرة قواه وأدواته ومنعه من الفاعلية،   22
والصورة األخرى تصل إلى زهق حياة المقاتل المعتدي وهذا ليس مقصوًدا بحد ذاته ولكنه نتيجة اضطرارية للحرب 

القائمة.
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اْلِفْتنِِة  إَِلى  َوْا  ُردُّ َما  ُكلَّ  َقْوَمُهْم  َوَيْأَمنُوْا  َيْأَمنُوُكْم  َأن  ُيِريُدوَن  آَخِريَن  ﴿َسَتِجُدوَن 
َوْا َأْيِدَيُهْم َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم  َلَم َوَيُكفُّ ْم َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقوْا إَِلْيُكُم السَّ ُأْركُِسوْا فِيَِها َفإِن لَّ

بِينًا﴾ ]النساء:91[ َحْيُث ثِِقْفُتُموُهْم َوُأْوَلـئُِكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا مُّ
قاتاًل!، والقتل بحد ذاته فعل سلبي مذموم ما  ُيَصيِّره  بالقتل ال  فاألمر للمؤمن 
ينبغي أن يوصف به المؤمن ألن اإليمان من األمن الذي هو ضد الحرب والخوف 
والرعب واإلرهاب، فالمؤمن ليس قاتاًل، وال إرهابًيا، رغم ممارسته لفعل القتل أو 
اإلرهاب ضرورة كسلوك عالجي أو ردعي؛ ولكن بصورة إيجابية ال سلبية، وكصفة 
عارضة ال الزمة، وبالتالي ال يصح أن يأخذ اسم الفاعل) قاتل( أو الصفة)إرهابي(.
ليس هو  وبالتالي  ثقافة،  اآلخرين  الرهبة على  ُيمارس  المؤمن ال  اإلنسان  إًذا، 
إرهابًيا، وكذلك اهلل  ال ُيجرب أحًدا على رهبته، وإنما يطلب من العباد - ذاتًيا- أن 

َيرهبوه، وبالتالي؛ فاهلل ليس إرهابًيا!.
فاإلرهاب هو أن ُتجرب، أو ُتكره اآلخرين رغم إرادهتم على اتخاذ موقف الرهبة 
من منطلق الخوف من البطش والظلم، بخالف من اختار موقف الرهبة من منطلق 
خوفه من قوة الحق والعدل والسالم، فهو ُيقلص إجرامه وإفساده إلى الحد األدنى، 
فهو الطرف اإلجرامي يف المعادلة، وهو اإلرهابي يف الواقع، وقوة الحق والسالم 

والعدل ُترهبه من ممارسة إرهابه على الناس.
الناس، وال يمكن أن يكون  فمفهوم اإلرهاب يدل على سلوك إجرامي يف حق 
مفهوًما صالًحا إيجابًيا، فكما أنه ال يصح أن نطلق على اهَّلل أو المؤمن صفة القاتل 
على  أو  اهَّلل،  على  اإلرهابي  صفة  إطالق  الخطأ  من  كذلك  الفعل،  من  اشتقاًقا 
المؤمنين، مثله مثل صفة القاتل تماًما، فهما مفهومان سلبيان عند اإلطالق، بخالف 

استخدام الفعل منهما)أرهب، وقتل( ردًعا أو دفاًعا.
ِميُع  ْل َعَلى الّلِه إِنَُّه ُهَو السَّ ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ أما قوله تعالى:﴿َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ
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اْلَعلِيُم ﴾ ]األنفال:61[، فالضمير يف كلمة)لها( يعود لكلمة )قوة( يف النص الذي 
كلمة)قوة(  بينما  مذكر  وكلمة)السلم(  المؤنث،  بصيغة  أتى  الضمير  ألن  سبق، 
لم، ويكون  للسَّ ارتهبوا من قوتكم وجنحوا  إن  اهَّلل  أعداء  أن  مؤنث، والمقصد هو 
والراحة  للدعة  تجنحوا  وال  الرادعة،  قوتكم  على  فحافظوا  اضطراًرا،  عادة   ذلك 
فتعطوا بذلك للعدو مبرر الرجوع إلى العدوان واإلرهاب، ألن اتخاذ موقف الّسلم 

من قبل العدو مناورة، وليس ثقافة.
وهو  وسلوًكا،  ثقافة  لفاعله  الالزم  )اإلرهاب(  مفهوم  بين  الفرق  ظهر  وبذلك 

خاص بالُمرهبين، ومفهوم ) أرهب( كفعل عارض ظريف خاص بالمؤمنين.
 وعندما يصدر اإلرهاب من الطرف اإلجرامي سواء خارجي أم داخلي قد يرتتب 
إرهاب،  إرهاب ضد  فعل، ويصير  الضحية كردة  الطرف  إرهاب من  عليه صدور 
والحل يف هذه الحالة هو عالج اإلرهاب األول الذي فرخ الثاين، وضبط اإلرهاب 
الثاين من خالل نشر الوعي والثقافة من أن الخطأ ال يعالج بخطأ، والنار ال يطفئها 

النار، وإنما البد لها من الماء ليربدها. 
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الفرق بين اإلرهاب، والجهاد، 

والقتال، والمقاومة

بث  نتيجة  الرهبة  فعل  على  الناس  ُتجرب  أن  وهو  سلبي  مفهوم  اإلرهاب:  أ.  
القتل والعنف؛ ظلًما وعدواًنا، ويجربهم على  الرعب يف نفوسهم، وخشيتهم من 
تقليص حركتهم إلى الحد األدنى َوفق ما ُيملي عليهم اإلرهابي، وصفة اإلرهاب 

الزمة لألعداء المجرمين.
ولإلرهاب صور كثيرة يف الواقع، منها الثقايف، والسياسي، واالقتصادي، وغير 
ذلك من نشاطات يف الحياة االجتماعية، واإلرهاب يعتمد دائًما على قوة السالح 
والبطش، والتهديد يف إزهاق حياة الناس، أو قمع حرياهتم، أو مصادرة ممتلكاهتم، 

أو إتالفها، فهو متعلق بالجانب األمني، واالقتصادي.
ب.  الجهاد: مفهوم إيجابي و هو بذل الجهد والصرب لتحقيق أمر إيجابي على 
صعيد النفس، أو المجتمع للنهضة. ويقوم على مفهوم السالم، والحق، والعدل، 
والحرية، فيوجد جهاد يف طلب العلم، وجهاد يف فعل الخير، وجهاد يف نشر الوعي 
والصالح بين الناس، والقتال هو أحد صور الجهاد التي كتبها الواقع علينا، ونحن 

كارهون له. 
ُكْم ﴾]البقرة:216[ ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ

لذا؛ من الخطأ حصر مفهوم الجهاد يف القرءان بمفهوم القتال، ألن صور الجهاد 
كثيرة يف الواقع، وينبغي على اإلنسان أن يكون يف الحياة ُمجاهًدا بصورة من الصور، 
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ومن ينتفي عنه الجهاد؛ يكون إنساًنا عاطاًل، وَكالَّ يف الحياة االجتماعية.
قف دون رأيك يف الحياة مجاهًدا... إّن الحياَة إيمان وجهاد

والهدف هو الذي ُيحدد نوعية الجهاد، واألدوات التي ينبغي تحصيلها يف الواقع 
للوصول إلى الهدف، ألن األدوات ينبغي أن تكون من جنس الهدف.

أو  البيئة  صعيد  على  األرض  يف  اإلفساد  أو  اإلرهاب،  تسمية  يصح  ال  لذا؛ 
بواسطة  والصالح؛  الخير  يهدف  إيجابي،  مفهوم  الجهاد  ألن  جهاًدا،  اإلنسان، 
يتجزأ  ال  جزء  الجهاد  الجهاد،وأدوات  لممارسة  كأصل  واألمن  والعدل،  السالم، 
منه، وأحياًنا يفرض الواقع على المجاهد استخدام القوة المادية على الحد األدنى 
عملية  إجراء  إلى  يضطر  الذي  الطبيب  كمثل  ذلك  ومثل  واألمن،  السالم  لتحقيق 
ال  وحياته  المريض  سالمة  على  المحافظة  بقصد  خبيث  لورم  جراحي  استئصال 
قتله، من باب آخر الطب الكي، فإن َأمِن المجاهد نفي عدوان اآلخرين وإجرامهم، 

يرجع إلى األصل الذي هو السالم والحق والعدل واألمن والحرية.
ويأخذ  طرفين،  بين  الفعل  ممارسة  على  يدل  وهو  حيادي  مفهوم  القتال:  ت. 

حكمه من الدافع للقتال والباعث له.
وكلمة القتال مثل كلمة المالكمة، فهي حركات متبادلة بين طرفين، فإن كانت 
من طرف واحد انتفى عن الحدث اسم القتال، وصار أحدهما قاتاًل، واآلخر مقتواًل.
واإلنسان المؤمن ليس من صفاته ممارسة القتل أبًدا،﴿َوَما َكاَن لُِمْؤمٍِن َأن َيْقُتَل 
ُمْؤمِنًا إاِلَّ َخَطئًا ﴾ ]النساء:92[، والقرءان حّض على القتال، وليس على القتل، 
ُكْم ﴾ ]البقرة:216[، بمعنى أن المجتمع المؤمن  ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ
إن تعرض للعدوان والظلم والقهر ينبغي عليه أن يدافع عن نفسه، ويرد العدوان من 

خالل مشاركته بعملية القتال ُمكره، ال أن يختار جانب المقتول، أو المضروب.
ُكْم ﴾ الواقع هو الذي كتب القتال علينا، ونحن   ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ
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كارهون له، ولم يكن لنا خيار يف ذلك، واآليات التي ورد فيها األمر بالقتل، إنما هي 
يف موقع الدفاع عن النفس، وصد عدوان المعتدين. انظر قوله تعالى:

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ الّلَه اَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن،  ﴿َوَقاتُِلوْا فِي َسبِيِل الّلِه الَّ
ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ مَِن اْلَقْتِل  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ
َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك 
المجتمع  اهلُل  أمر  كذلك،  األمر  أن  وبما  ]البقرة:191-190[،  اْلَكافِِريَن﴾  َجَزاء 
والعدوان؛  الظلم  نفسه  عن  ويدفع  الفاعل،  اإليجابي  الموقف  يختار  أن  المؤمَن 
ال أن يكون سلبًيا منفعاًل اهنزامًيا، ومن الخطأ الذي وقع فيه بعض المتطرفين من 
المسلمين اقتطاع جزء من سياق النص القرءاين، وتلّقف ذلك بعض المستشرقين، 
)َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم( وأمثالها، وبنوا مذهًبا على ذلك، وجعلوه قاعدة يف بدء 
لوا القتال من القتال الدفاعي إلى العدواين، ومن  قتال الناس دون مربر، وبذلك حوَّ
القتال اإلنساين إلى االستعبادي، وهبذا العمل نقضوا المقصد من القتال، ونفوا عنه 

صفة القداسة إلى النجاسة!. 
َبَسطَت  ﴿َلئِن  تعالى:  قوله  اقرأ  أبًدا،  فردًيا  وليس  اجتماعي،  موقف  والقتال 
اْلَعاَلِميَن ﴾  الّلَه َربَّ  َأَخاُف  إِنِّي  أَلَْقُتَلَك  إَِلْيَك  َيِدَي  بَِباِسٍط  َأَنْا  َما  لَِتْقُتَلنِي  َيَدَك  إَِليَّ 
ولو  اإلنسان،  أخيه  قتال  يف  بالمشاركة  يقبل  أن  للمؤمن  يمكن  ال  ]المائدة:58[، 
أن  يعني  وإنما  النفس،  عن  الدفاع  فعل  نفي  يعني  ال  القتال  وَرفُض  عليه،  اعتدى 
يرفَض المؤمن أن ينزل مستواه الثقايف إلى مستوى الظالم المجرم، فالمؤمن يبسط 
ليقتله، وإنما ليكف عن نفسه األذى ويضع  المعتدي ولكن ليس  الطرف  إلى  يده 

حًدا لالعتداء والظلم.
فدوافع االثنين مختلفة:

 المعتدي حريص على إيقاع األذى على أخيه.
إيقاع  يهدف  وال  فقط،  األذى  نفسه  عن  يدفع  أن  على  يحرص  عليه  الُمعتَدى 
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األذى على أخيه، وإنما يحرص على حياة أخيه؛ مثل حرصه على حياته تماًما، فهو 
َيصرُّ على عدم الَقبول بالمشاركة يف القتال.

لذا؛ ينبغي التفريق بين:
  مفهوم القتال، الذي يصير الطرفان فيه حريصين على قتل بعضهما، وبالتالي 
صارا كليهما قاتلين ُحكًما، وكالهما قد حققا داللة كلمة )القتال(.)القاتل والمقتول 

يف النار(.
ومفهوم االعتداء الذي يرتتب عليه دفع القتل عن النفس مع المحافظة على حياة 
اآلخر، وعدم إيقاع األذى عليه، وإن حصل األذى نتيجة الدفاع عن النفس يكون 

خطًأ؛ ال عمًدا، وبذلك انتفى القتال، وصار اعتداء من طرف واحد.
فالقتال هو اختيار ثقايف اجتماعي ُمكره، وهو دفاعي لشل حركة المعتدي بالحد 
الناس  عالقات  يف  األصل  األدنى، ووقائي من صور الجهاد المؤقتة العارضة، ألن 
السلم والحق والعدل، ال الحرب والظلم، ويكون القتال منضبطًا بمفاهيم السالم 
والحق والعدل والصالح واإلنسانية، وبالتالي ُيمنع استخدام أي سالح ُيفسد البيئة، 
ألن  هيروشيما(  على  ألقيت  التي  الذرية  واإلنسان،)القنبلة  الكون  صعيد  على 
اإلنسان هو غاية الحياة وصالح الكون استمرار لحياته،لذا؛ ينبغي أن يكون القتال 
التدمير  ذو  السالح  وُيمنع  التدمير،  محدود  تقليدي  وبسالح  فقط،  المقاتلين  بين 
الشامل مع تحريم القتال يف أشهر الحرم التي هي مواسم اإلخصاب والتكاثر ونمو 
الزراعة    ) فصل الربيع(،وذلك كي تستمر دورة الحياة، وتقوم برتميم ذاهتا، وينبغي 
أن يكون القتال مؤقت على الحد األدنى، حتى ال ُنَوّرث الحرب والحقد لألجيال، 
ونسلمهم البيئة صالحة للحياة، مع العلم أن الحرب ال يوجد فيها رابح قط، فهي 

تدمير وخسارة للطرفين بنسب متفاوتة، فالحرب دمار وانحطاط وخراب. 
فِي  إِْكَراَه  ﴿اَل  اإلسالم  يف  الناس  إدخال  أجل  من  القرءان  يف  القتال  ُيَشّرع  لم 
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الّلِه  َسبِيِل  فِي  ﴿َوَقاتُِلوْا  العدوان  صد  أجل  من  ُشّرع  وإنما  ]البقرة:256[  يِن﴾  الدِّ
ومحاربة  ]البقرة:190[  اْلُمْعَتِديَن﴾  ُيِحبِّ  اَل  الّلَه  إِنَّ  َتْعَتُدوْا  َواَل  ُيَقاتُِلوَنُكْم  ِذيَن  الَّ
َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلربِّ  الظلم والفساد، واالستبداد واالستعباد للناس، ﴿َوَتَعاَوُنوْا َعَلى 
]المائدة:2[،  اْلِعَقاِب﴾  َشِديُد  الّلَه  إِنَّ  الّلَه  َواتَُّقوْا  َواْلُعْدَواِن  اإِلْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوْا 
ٍة  ﴿إِنَّ الّلَه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى﴾ ]النحل:90[،﴿ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤمِنُوَن بِالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل 
]عمران:110[،  ﴾آل  اْلَفاِسُقوَن  َوَأْكَثُرُهُم  اْلُمْؤمِنُوَن  نُْهُم  مِّ ُهم  لَّ َخْيًرا  َلَكاَن  اْلكَِتاِب 
ليصير الناس أحراًرا يف أفكارهم ونمط معيشتهم يف أوطاهنم، والمجتمع اإلسالمي؛ 
مجتمع إنساين علمي، فاعل متعاون إيجابي، منفتح على اآلخرين ثقافة، وإعالًما، 
واقتصاًدا، ويتحالف مع قوى العدل والحق والخير والصالح لتحقيق السالم بين 
سلطاهتا  من  لتتحرر  بيدها  ويأخذ  والمقهورة،  المظلومة  الشعوب  ويدعم  الدول، 

االستعبادية الثالثة)فرعون وهامان وقارون( مثلث اإلجرام.
أما على مستوى الفرد أو المؤسسات يف المجتمع الواحد، فالقتال ممنوع منًعا 
باًتا، والمطلوب ضبط النفس، واتخاذ موقف الدفاع، والحماية من األذى يف حال 
َفَقد أحد األطراف صواَبه، مع اإلصرار على عدم المشاركة يف القتال، و الحرص 

على أاّل يصاب أحد بأذى قط يف حال الدفاع عن النفس.
َعَلى  إِْحَداُهَما  َبَغْت  َفإِن  َبْينَُهَما  َفَأْصلُِحوا  اْقَتَتُلوا  اْلُمْؤمِنِيَن  مَِن  َطائَِفَتاِن  ﴿َوإِن 
تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِلى َأْمِر اهللِ َفإِن َفاءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهَما بِاْلَعْدِل  اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ

َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِيَن﴾ ]الحجرات:9[.
وإن حصل قتال بين طائفتين من المؤمنين لسبب من األسباب، بين أسرتين، أو 
قبيلتين،أو مدينتين،أو مجتمعين، يجب على الدولة ذاهتا، أو دولة أخرى مؤمنة أن 
تتدخل وُتوقف القتال فوًرا، وتأخذ بيديهما إلى طاولة التفاوض لإلصالح بينهما،ألن 
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الحوار، وسماع الرأي اآلخر، وتحمل نتيجة األخطاء، والتنازل لبعضهما يف سبيل 
الوصول للحق والعدل والسالم واألمن، هو األسلوب الناجح بين الناس العقالء، 
البغي والعنف  البهيمي،ألن  به المجتمع اإلنساين عن  وهو األسلوب الذي يرتقي 
د إاّل الرعب والدمار وسفك الدماء كفعل ورد فعل من  والظلم وسفك الدماء ال ُيولِّ
جنسه، فإن بغت طائفة على األخرى ورفضت الصلح، أو أخّلت به بعد حصوله؛ 
ينبغي على الدولة التدخل وردع الطائفة الباغية وإن احتاج األمر إلى قتالها بالحد 
َبْينَُهَما  َفإِن َفاءْت َفَأْصلُِحوا  األدنى لرجوعها إلى السلم، ﴿ َحتَّى َتِفيَء إَِلى َأْمِر اهللِ 

بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِيَن﴾ ]الحجرات:9[.
ومن هذا الوجه وردت المقولة المشهورة: ] رجعنا من الجهاد األصغر )القتال( 
يف  للجهاد  صورة  وكل  والعباد([،  للبالد  والعمران  )النهضة  األكرب  الجهاد  إلى 

موقعها المناسب هي األفضل. 
أو شدة على شيء  المقاومة: مفهوم حيادي وهي تدل على وقوع ضغط   -	
مقاومة  مثل  صفاته،  على  والمحافظة  الضغط،  هذا  رفض  على  فعل  كرد  تجربه 

المواد لألعراض الطبيعية، ويمكن أن تكون مقاومة إيجابية أو سلبية.
لذا؛ من الحمق أن نطلب من إنسان أو مجتمع أن ال ُيقاوم الضغط أو الشدة التي 
الذات، فهي  قانون نفسي واجتماعي للمحافظة على  المقاومة  ُتمارس عليه، ألن 
ظاهرة صحية، ومن داللة كلمة المقاومة نالحظ أن وجودها مرتبط بوجود الضغط 
أو الشدة، فإن انتفى فعل الضغط أو الشدة انتفت المقاومة بداهة، وإن ُوجد الضغط 
لمقوماته  فقدانه  أو  الشيء،  موت  على  دلياًل  يكون  المقاومة؛  وانتفت  والشدة، 

وصفاته، واستسلم للوضع الراهن.
  فالمقاومة دليل على الحياة والتفاعل، وهي مرتبطة بمعطيات الواقع وحيثّياته، 
ألن المقاومة متعلقة هبدف، فإن انتفى عن صورة من صور المقاومة تحقيق الهدف؛ 
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ينبغي مباشرة االنتقال إلى صورة أخرى ُتحقق الهدف، ألن الموت، أو قتل اآلخرين 
ليس هدًفا، بينما الحياة والسالم والعدل والحرية هدف.

    إذا؛ ينبغي على المقاومة االجتماعية أن تكون وفق قيادة ثقافية، وأي أسلوب 
للمقاومة ال يحقق هدًفا نبياًل على أرض الواقع، أو يكون ضرره على المجتمع أكرب 
من نفعه، ينبغي تغيير األسلوب إلى آخر يحقق الهدف، ومن هذا المنطلق تعددت 
الصيام  المدين)  العصيان  أسلوب  إلى  القتال،  أسلوب  من  المقاومة،  أساليب 
االجتماعي( أو غيره، وُيرتك اختيار أسلوب المقاومة للقيادة الثقافية، وينبغي على 
فردية، ألن ضرر ذلك  انفعالية  تتصرف بصورة  قيادهتا، وال  بأوامر  تلتزم  أن  األمة 

يرجع على األمة أكثر من نفعه، وهي التي سوف تدفع الثمن. 
والمقاومة يف المجتمع الواحد ينبغي أن تكون تحت مظلة الوطنية، تحتوي كل 
ينفي  ذلك  قط، ألن  الدينية  أو  القومية  صفة  تأخذ  أن  ينبغي  والرؤى، وما  األطياف 
ذلك  حصل  والطائفية، وإن  العصبية  على  قائمة  مقاومة  الوطنية، وتصير  صفة  عنها 
تكون حملت بذرة تفككها وانهيارها يف ذاتها، وسوف يستغل المحتل أو المغتصب 
ذلك لمصلحته يف زرع الخالف والتناحر يف داخل المقاومة نفسها لتأكل أبناءها!.  

اإلنسان،  يمارس على  الذي  الضغط  بنوعية  مرتبطة  فهي  الفردية  المقاومة  أما   
فإن كان الضغط من سلطة مجتمعه فليس له إال الصرب وضبط األعصاب والتمسك 
ولو  والحرية،  بالعدل  والمطالبة  السلمية،  اإليجابية  والمقاومة  واإليمان،  بالوعي 

تحول الضغط من السلطة إلى عنف مادي.
مثله)مواطن(، فله أن يقاوم ذلك الضغط حسب ما  فرد  من  الضغط  كان  وإن    
يدفع عن نفسه األذى بالوسائل القانونية، و بشرط أن يحافظ على حياة اآلخر، وأن 

ال يشاركه يف َقبول القتال أبًدا. 
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الخـالصة

اإلنسان،  صعيد  على  تخريبية  أعمال  هو  و  فاسد،  سلبي  مفهوم  اإلرهاب: 
النفوس،وتدمير  ينتج عنها زهق الحياة أو الخوف والرعب يف  والمجتمع، والبيئة 
فردية  وثقافية،  مادية  الواقع؛  يف  متعددة  صوًرا  وله  الثروات.  وسلب  الممتلكات، 

وجماعية، وحزبية وسلطوية.
إلى رد  يدفعه  إلى نفس اآلخر  فاسد، وهو توجيه سلوك سلبي  العنف: مفهوم 

انفعالي سلبي. 
لتحقيق  إيجابية  بصورة  المطلوب  الجهد  بذل  وهو  إيجابي،  مفهوم  الجهاد: 

األعمال النبيلة والصالحة، وله صوًرا يف الواقع حسب الهدف.
لصد  اجتماعية  مادية  إيجابية  مقاومة  هو  اإلسالم  ويف  حيادي،  مفهوم  القتال: 
عدوان مجتمع آخر، وإيقافه عند حده، ويكون دفاعًيا، أو وقائًيا،أو نصرة للمظلوم.
الدفاع عن النفس يف الحالة الفردية: مقاومة سلبية تجاه المعتدي، مع الحرص 

على حياة اآلخر، ونفي َقبول المشاركة يف القتال.
فعل  ورد  فعل  الذات،  على  للحفاظ  الواقع  مع  وفاعلية  تفاعل  هي  المقاومة: 

بصورة إيجابية موجهة ثقافًيا وسياسًيا، وهي نوعين:
البالد  لتحرير  يصلح  إنساين  أسلوب  كل  باستخدام  وتكون  احتالل:  مقاومة 

والعباد، و يمكن أن تصل إلى المقاومة المادية المسلحة.
ضد  ويكون  أنواعه،  بكل  القتال  فيها  ُيمنع  الواحد،  المجتمع  يف  فردية  مقاومة 
الوطني،  الوعي، والحس  باإليمان ونشر  بالصرب والتمسك  السلطة وفسادها  ظلم 

والمطالبة بالتغيير )مقاومة إيجابية سلمية(.
بشرط  و  القانونية،  بالوسائل  النفس  عن  بالدفاع  الفرد  عدوان  أو  ظلم  وضد 

المحافظة على حياة اآلخر، ونفي مشاركته يف َقبول القتال.  
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اإلسالم نقيضه اإلجرام والعنف

المسلم من َسِلم الناس من يده ولسانه

***************

اإليمان نقيضه الكفر و اإلرهاب

المؤمن َمن أِمن الناس منه على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم

***************

اإلحسان نقيضه اإلساءة واإلفساد

المحسن َمن بادر باإلحسان للناس والبيئة صنًعا
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مداخلة في ندوة الملتقى الثاني لُكّتاب التنوير

في مركز الدراسات اإلسالمية في دمشق

بِْسِم الّلِه الّرْحمـَِن الّرِحيِم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أيها األخوة الكرام       

يوجد بضع نقاط مهمة ينبغي الرتكيز عليها، ووضع النقاط على الحروف، وقد 
ذكر بعضها السيد الدكتور محمد حبش يف كلمته االفتتاحية، و األساتذة األفاضل 

أثناء مداخالهتم. وهذه النقاط هي: 

1.   اإلسالم دين أنزله الخالق للناس جميًعا، ابتدأ منذ نوح واستمر إلى 
إبراهيم، وموسى، وعيسى، واكتمل بناًء بمحمد سالم اهلل عليهم جميًعا. فالوحدانية 
للخالق كما تعلمون؛ هو أمر ثابت ابتداًء، ولم يخضع لعملية التدرج والمرحلية، 
نزواًل  اكتمل  أن  إلى  متدرًجا  مرحلية  بصورة  تباًعا  ينزل  كان  فقد  الشرع  بخالف 
نكاح  حرمة  نحو  والثبات  اإلنسانية  صفة  لها  أموًرا  ينزل  فكان  الكريم.  بالقرءان 
األمهات، فكانت هذه األحكام هي اللبنات األولى للشرع اإلسالمي،  وكان ينزل 
معها أحكام ظرفية مرتبطة بمعطيات زمانية ومكانية ُتسمى الشرع العيني، وهكذا 
استمر الشرع نزواًل بنوعيه: الشرع اإلسالمي ينمو ويتسع بناًء،  والشرع العيني يعدل 
وينسخ ويتقلص مع الزمن، إلى أن اكتمل الشرع اإلسالمي بنزول القرءان، الذي 
أعاد إنزال كل ما سبق من الشرع اإلسالمي، وحواه بين دفتيه وأعرض عن الشرع 
العيني، وتركه للتاريخ لعدم صالحيته وانتفاء صفة اإلنسانية عنه. فمن هذا الوجه 
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ال تصح مقولة: تعدد األديان السماوية. فدين اهَّلل واحد وهو اإلسالم، وأتباع الرسل 
السابقين دينهم اإلسالم عموًما.

الشرع اإلسالمي، والشرع العيني
إن الشرع الذي أنزله اهَّلل للناس ؛ خالل التاريخ الطويل مؤلف من قسمين:

األول: أحكام من الشرع اإلسالمي.
واآلخر: أحكام من الشرع العيني التاريخي.

حيث  من  دينهم  يرتكوا  لم  عليه،  نزل  وما  محمًدا،  اتبعوا  الذين  النبيين  فأتباع 
اإليمان باهلل واليوم اآلخر، ولم يرتكوا األحكام التي لها صفة الشرع اإلسالمي من 
حيث الثبات واإلنسانية، وكذلك لم يرتكوا القيم واألخالق، مثل العدل والصدق 
صالحيتها  النتفاء  الظرفية  العينية  الشرعية  األحكام  تركوا  وإنما  ...الخ.  واألمانة 
الذي  اإلسالمي  بالشرع  عندهم  الذي  اإلسالمي  الشرع  وأكملوا  وعالمًيا،  إنسانًيا 
نزل على محمد،  فهم هبذه العملية ارتقوا بناًء وتكاماًل، ولم ينقضوا بناءهم األول، 
لوه بما يناسب اإلنسانية عامة. فمن يؤمن بمحمد، وما نزل عليه يكون قد آمن  بل عدَّ

بكل الرسل، ومن لم يتبع محمًدا فهو أمام أحد أمرين:
األول: إذا لم يحارب ما نزل على محمد، و احرتمه واعرتف بحقه يف الوجود، 
ولكن لم يتبعه، وإنما بقي متبًعا الرسول النبي السابق، فهذا اإلنسان هو مسلم يف 
ارتضاه  الشرع اإلسالمي، ومتمسك بشرع عيني ظريف  متبع لجزء من  دينه عموًما 
لنفسه. فهذا اإلنسان أشبه برجل صعد بناء مؤلف من عشرة طوابق فوقف يف وسطه، 
واكتفى بما يراه، ال ُيلزم أحد برؤيته تلك، وجاء آخر وتجاوزه إلى الطابق األخير، 
وجاء آخر فقصر عنه إلى الطابق األسفل، وهكذا توزعوا يف الطوابق. فعملًيا كلهم 
يف البناء ذاته، وكلهم يقفون على أساس واحد وأسس مرتفعة )اإليمان باهَّلل واليوم 
اآلخر، والقيم واألخالق، والعمل الصالح ( واختلفوا يف عملية وقوفهم يف الطوابق، 
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واختلفوا يف طريقة عيشهم يف المتغيرات ضمن طوابقهم، ولكن ال يمس أحدهم 
أسس البناء، أو يهدمه، ومن الطبيعي جًدا أن تكون رؤية اإلنسان الذي وصل إلى 
الطابق األخير متصفًة بالشمول والُبعد اآلفاقي، بينما من كان يف الطوابق الُدنيا تقصر 
رؤيته حسب المستوى الذي يقف فيه، ولكن ال يعني أنه ضال، أو ال قيمة لنظرته! 
ألنه يقف يف ذات البناء وضمن األسس المرتفعة يف البناء، ال يهدمها أو ينقضها، وله 

كامل الحرية يف التجول والتنقل بين الطوابق.
   اآلخر: وقف من ما نزل على محمد موقف الكفر والعداء والحقد، فهذا الرجل 
أشبه بمن وضع متفجرات يف أساس البناء رغم أنه واحد من سكانه! فهو أول من 
يتأذى بذلك، ويهلك، ألنه هدم ونقض األساس الذي يعتمد عليه بيته!، وبالتالي 
ونشره  التخريب،  عمليات  من  اإلنسان  هذا  لمنع  البناء  سكان  بين  التعاون  ينبغي 
عند  توقيفه  أو  خارًجا،  وطرده  البناء،  سكان  بين  والكره  والحقد  واألذى  للفساد 
حده وإرجاعه إلى االلتزام بقانون االحرتام والسالم والتعايش والتعاون بين جميع 

سكان البناء.
 وهذه أهم اآليات القرءانية التي تدل على ما ذكرت. قال تعالى:
﴿إِّن َهـَِذِه ُأّمُتُكْم ُأّمًة َواِحَدًة َوَأَنْا َرّبُكْم َفاْعُبُدوِن ﴾ ]األنبياء: 92[

مَِن  َكاَن  َوَما  ّمْسلًِما  َحنِيًفا  َكاَن  َوَلكِن  َنْصَرانًِيا  َواَل  َيُهوِدًيا  إِْبَراِهيُم  َكاَن  ﴿َما 
اْلُمْشِركِيَن ﴾ ]آل عمران: 67[

َوإِْسَحاَق  َوإِْسَماِعيَل  إِْبَراِهيَم  إَِلَى  ُأنِزَل  َوَمآ  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَمآ  بِالّلِه  آَمنّا  ﴿ُقوُلَوْا 
ُنَفّرُق  اَل  ّرّبِهْم  مِن  النّبِّيوَن  ُأوتَِي  َوَما  َوِعيَسَى  ُموَسَى  ُأوتَِي  َوَمآ  َواألْسَباِط  َوَيْعُقوَب 

َبْيَن َأَحٍد ّمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن ﴾ ]البقرة: 136[
﴿ ّمّلَة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسّماُكُم اْلُمْسلِِميَن مِن َقْبُل ﴾ ]الحج: 78[
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﴿ إِّن الّديَن ِعنَد الّلِه اإِلْسالَُم ﴾ ]آل عمران:  19[
﴿ لُِكّل َجَعْلنَا مِنُكْم ِشْرَعًة َومِنَْهاًجا ﴾ ]المائدة: 48[ 

َيْعَلُموَن ﴾  َتّتبِْع َأْهَوآَء اّلِذيَن اَل  ﴿ُثّم َجَعْلنَاَك َعَلَى َشِريَعٍة ّمَن األْمِر َفاّتبِْعَها َواَل 
]الجاثية: 18[

﴿َشَرَع َلُكم ّمَن الّديِن َما َوّصَى بِِه ُنوًحا َواّلِذَي َأْوَحْينَآ إَِلْيَك َوَما َوّصْينَا بِِه إِْبَراِهيَم 
َوُموَسَى َوِعيَسَى َأْن َأقِيُموْا الّديَن َواَل َتَتَفّرُقوْا فِيِه﴾  ] الشورى: 13[

َواْلَيْوِم  بِالّلِه  آَمَن  َمْن  َوالّصابِئِيَن  َوالنَّصاَرَى  َهاُدوْا  َواّلِذيَن  آَمنُوْا  اّلِذيَن  إِّن   ﴿
اآلخر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ 

]البقرة: 62[
﴿ ّلْيَس بَِأَمانِّيُكْم َوآل َأَمانِّي َأْهِل اْلكَِتاِب َمن َيْعَمْل ُسَوًءا ُيْجَز بِِه َواَل َيِجْد َلُه مِن 
ُدوِن الّلِه َولًِيا َواَل َنِصيًرا *َوَمن َيْعَمْل مَِن الّصالَِحاَت مِن َذَكٍر َأْو ُأْنَثَى َوُهَو ُمْؤمٌِن 

َفُأْوَلـَئَِك َيْدُخُلوَن اْلَجنَّة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقيًرا﴾ ]النساء: 124-123[
َهاُتوْا  ُقْل  َأَمانِّيُهْم  تِْلَك  َنَصاَرَى  َأْو  ُهوًدا  َكاَن  َمن  إاِّل  اْلَجنَّة  َيْدُخَل  َلن  َوَقاُلوْا   ﴿
ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُْتْم َصاِدقِيَن *َبَلَى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لّلِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َرّبِه 

َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾ ]البقرة: 112-111[
َوُهْم  الّلْيِل  آَنآَء  الّلِه  آَياِت  َيْتُلوَن  َقآئَِمٌة  ُأّمٌة  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ّمْن  َسَوآًء  َلْيُسوْا   ﴿
اْلُمنَْكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  ااَلِخِر  َواْلَيْوِم  بِالّلِه  َيْسُجُدوَن*ُيْؤمِنُوَن 
َوُيَساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوُأْوَلـَئَِك مَِن الّصالِِحيَن*َوَما َيْفَعُلوْا مِْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفروُه 

َوالّلُه َعلِيٌم بِاْلُمّتِقيَن ﴾ ]آل عمران: 115-113[
بالكفر  الكتاب  التي وصفت جماعة من أهل  اآليات  أن  إلى  االنتباه     وينبغي 
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هي آيات محددة بوصف معين غير متحقق بجميع أهل الكتاب، بدليل أن اآليات 
السابقة قد وصفتهم باإلسالم واإليمان، وآيات الكفر أتت بصورة جزئية نحو: 

َخْيٍر  ّمْن  َعَلْيُكْم  ُينَّزَل  َأن  اْلُمْشِركِيَن  َواَل  اْلكَِتاِب  َأْهِل  َكَفُروْا مِْن  اّلِذيَن  َيَوّد  ﴿ّما 
ّمن ّرّبُكْم َوالّلُه َيْخَتّص بَِرْحَمتِِه َمن َيَشآُء َوالّلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيِم﴾  ]البقرة: 105 [

  وكلمة ) من أهل الكتاب ( تدل على التبعيض كما هو معلوم من داللة ) من( يف 
اللسان العربي، كما أن داللة كلمة ) كفر(، تدل على مجرد التغطية للشيء. ويقصد 
أو  قد يصدر هتاوًنا وهوى،  معين،  أمر  تجاه  به  اإلنسان  يقوم  منها موقف سلوكي 
خطأ، فهذا سلوك شخصي، ال عالقة ألحد به، أما إذا صدر منه حقًدا وعداء، وبغًضا 
للحق، وحرًبا ألهله، فهذا الحاقد المعادي للحق صار كافًرا، وعدو ينبغي محاربته 

للحماية من عدوانه وإجرامه، وإرجاعه إلى حالة السلم والحرية. 
  لذا؛ ينبغي أن تفهم هذه النصوص على ضوء النصوص السابقة بصورة منسجمة 

مع بعضها 
ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثالََثٍة َوَما مِْن إَِلـٍه إاِلَّ إَِلـٌه َواِحٌد  َقْد َكَفَر الَّ قال تعالى: ﴿لَّ

ِذيَن َكَفُروْا مِنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]المائدة:73[  نَّ الَّ ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ ْم َينَتُهوْا َعمَّ َوإِن لَّ
إن النص يحتوي على فعلي كفر:

ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثالََثٍة﴾. َقْد َكَفَر الَّ  األول: ﴿لَّ
ِذيَن َكَفُروْا مِنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم ﴾. نَّ الَّ  والثاين: ﴿لَيَمسَّ

له  وتغطيتهم  للحق  بمخالفتهم  األول، هو خرب عن وقوع هؤالء  الكفر  ففعل   
بقولهم ﴿إِنَّ الّلَه َثالُِث َثالََثٍة﴾.

 أما الكفر الثاين، فهو هتديد لمن استمر على كفره منهم بعد علمه، وتحول موقفه 
إلى اإلجرام والحقد وإنكار الحقيقة، وهذا يجعله كافًرا.
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وهذا ال ينطبق على كل من يقول: إن اهلل ثالث ثالثة!، رغم أن قوله ذلك بحد ذاته، 
هو كفر مخالف للحقيقة، وال خالف على ذلك ويمكن أن نسميه كافًرا باإلضافة 
والتقييد فنقول: كافر بوحدانية اهلل، وال يصح إطالق عليه كلمة الكافر مجردة عن 
على  مجردة  فاعل  كاسم  الكافر  كلمة  نطلق  أن  يمكن  بينما  به،  كفر  الذي  الشيء 

العدو الظالم المعادي للحق ويحاربه.
ُكُفوًا  ّلُه  َيُكْن  *َوَلْم  ْ ُيوَلد  َوَلْم  َيلِْد  *َلْم  الّصَمُد  *الّلُه  َأَحٌد  الّلُه  ُهَو  ﴿ُقْل 

َأَحٌد ﴾ ]اإلخالص:4-1[

2.  مفهوم الديمقراطية 
والحديث عنها يطول شرحه، ولكن سوف أعتمد على ثقافة السادة السامعين 

أيها األساتذة الكرام 
يف  نعيش  حتى  أوربة  أو  أمريكا  من  سلوك  حسن  شهادة  أخذ  منا  مطلوب  غير 
أوطاننا سالمين آمنين، وُيملون علينا مفاهيمهم وثقافتهم! إن الديمقراطية ُولدت 
إلحكام  والمستبدين  المستكربين  بيد  أداة  كانت  فقد  تعلمون،  كما  ابتداء  مشوهة 
قبضتهم على الشعوب واستعبادها، ولذلك قال المفكرون الديمقراطيون: لم ُتطبق 

الديمقراطية يف التاريخ اإلنساين أبًدا، وال ُينتظر تطبيقها يف المنظور القريب. 
الكنيسة عن  تم فصل  أن  إلى  الزمن،  قروًنا من  المسخ  التاريخ هذا  وقد طوى 
والتطور،  العلم  وجه  يف  ووقوفها  وطغياهنا  حدودها  لتجاوزها  الحكم  سلطة 
سلطة  على  وقضوا  عشوائية،  بصورة  والفساد  الظلم  نتيجة  الجماهير  فانفجرت 
جدران  داخل  إلى  واالنسحاب  االنكماش  على  وأرغموها  ُيمثلها  ومن  الكنيسة 
ال  المجتمعات  ألن  البديل  عن  بالبحث  وبدؤوا  عليها،   الباب  وإغالق  الكنيسة، 
تنهض دون فكر كلي يقود ويوجه هنضتها. فكانت الديمقراطية المسخ القديم هي 
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الوحيدة المرشحة ألن تأخذ دور قيادة الفكر الكلي وتقود الجماهير، فكان والدهتا 
من جديد والدة الضرورة، وغياب الفكر الحق، مما أدى إلى أن يأخذها المفكرون 

والفالسفة حينئذ.
بأهنا  للشعوب  والمال،  وقدموها  النفوذ  باالتفاق مع أصحاب  بتزيينها  وقاموا 
وصدقوها،  وسذاجة  بغفلة  لها  الجماهير  فاستجاب  والخالص،  النجاة  مركب 
وقام أصحاب القوى والمال باستخدامها يف توطيد وترسيخ استبدادهم الستعباد 
على  قادرين  المستبدين  بيد  متطورة  أداة  الديمقراطية  صارت  وهكذا  الشعوب.  
اللعبة بصورة معقدة فوق مستوى وعي وإدراك الجماهير، ألن االستبداد و  إدارة 

االستعباد انتقل من أفراد إلى مؤسسات وأحزاب.!
أيها األخوة! إن الديمقراطية على أرض الواقع، هي تداول السلطة بين األقوياء 
المجتمعات، ومهما  بين  تعريفها  تغير  مهما  الشعوب  الصراع الستعباد  من خالل 
ادعى المستبدون أن الديمقراطية هي نظام إنساين، ولكل مجتمع خصوصيته. فهم 
غير صادقين فيما يقولون! والواقع شاهد على ما أقول! فالديمقراطية أكبر وأخطر 
أداة استبدادية يتم استعمالها الستعباد الشعوب بطريقة متطورة ومتلونة، وانتقلوا من 
حكم الفرد المستبد إلى حكم الحزب أو المؤسسة واتفقوا على تداول السلطة بينهم 

مع تغيير شخصية الفرد كل فترة لخداع الشعب.
الديمقراطية مولود غربي

أيها السادة األفاضل
إن الديمقراطية قد ُولدت نتيجة ظروف ومعطيات غربّية تخصهم، وتمخض عن 
الذي صار شعاٌر  الحياة(  الدين عن  فصل   ( المعروف لديكم  الشعار  الديمقراطية 
للعلمانية، التي بدورها تمخض عنها الفكر الشيوعي، ورفع شعار ) ال إله والحياة 
 ،) الحياة  الدين عن  فصل   ( األم  بالشعار  احتفظ  الذي  الرأسمالي  (، والفكر  مادة 
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وهكذا ُولد هذان التياران وبقيا محتفظان بجينات الديمقراطية، وفصل الدين عن 
الحياة. 

وقام الفكر الرأسمالي بتمييع وتسطيح الفكر واتخذ موقًفا تلفيقًيا ال إنكار للدين، 
وال تفعيل له بالحياة، وهذا الموقف صبغ به كل فكره، ومواقفه، فال يوجد يف الفكر 
الرأسمالي ثوابت، وقيم، ومقاييس، فكل شيء قابل للمساومة حسب المصلحة، 

وهذا ُمشاهد يف سياسة البالد االستكبارية.
الدين  أنكر  عندما  متطرًفا  صريًحا  حازًما  موقًفا  أخذ  فقد  الشيوعي،  الفكر  أما 
الواقع المحسوس فقط، وصبغ كل مفاهيمه بذلك،  ومفاهيمه أصاًل، وتعامل مع 
فضاع وأضاع الجماهير معه، إلى أن تفكك ذاتًيا ألنه يحمل بذرة التفكك والهالك 
فالديمقراطية والدة غربّية نتيجة ظروف خاصة بهم، ومع ذلك هي خدعة  ابتداء!. 
سياسية، ونظام لترسيخ االستبداد وممارسة االستعباد للشعوب. ولو ُبعث فرعون 
له،  تصفق  التي  الشعوب  واستعبد  بالديمقراطية،  ينادي  من  أول  لكان  جديد  من 

وتجتمع عند قدميه، وتعد نفسها رعايا لراعيها عوًضا عن صفة المواطنة. 
فنحن  لإلنسان،  والعناية  للمواشي،  الرعاية  صفة  إّن  السادة!  أيها  العلم  مع 
 ،]45 أنعامكم﴾. ]طه:  وارعوا  كلوا  تعالى: ﴿  قال  مواطنون، ولسنا رعايا ألحد، 
ثقافة  ونشر  والبهائم،  للمواشي  خاصة  هي  التي  الرعاية  ثقافة  محاربة  ينبغي  لذا؛ 

العناية التي هي خاصة لإلنسان كفرد وأسرة ومجتمع. 

أيها السادة!
ومقصد  وواجب  اجتماعية،  ضرورة  الثقافية  بالهوية  التمييز  إن    .3
قرءاين، وما ينبغي خلط المفاهيم بالمصطلحات والتسميات، فالحق غير الباطل، 
والعدل غير الظلم... الخ، فما ينبغي تسمية األشياء بغير مسمياهتا، وخلط الحابل 

بالنابل كي ال تضيع الحقائق وتنخدع الجماهير!.
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  أيها السادة! إّن اإلسالم ليس هو الديمقراطية! كما أن الديمقراطية ليست هي 
اإلسالم، وإذا ُوجد تشابه يف بعض االصطالحات، أو المضمون لها، فال يعني ذلك 
الوحدة واالندماج، ألنه ال يوجد يف الدنيا فكر إال وهو متشابه أو متطابق يف بعض 
الناس جميًعا هو  أو بأخرى، وهذا ال يعني أن فكر  مضمونه مع فكر آخر بصورة 
واحد، فالرأسمالي غير الشيوعي، رغم أن أساسهما واحد وهو العلمانية! فالتمييز 
بدس  يقوم  والمصطلحات  المفاهيم  بين  يخلط  والذي  اجتماعية.  ثقافية  ضرورة 

السم يف العسل. سواء أكان قاصًدا أم عن غير قصد.
لذا؛ينبغي الحذر واالنتباه الستخدام المصطلحات يف محلها وحسب محتواها، 
أبًدا،  عنها  ينفكان  ال  الزمة  بصورة  االستبداد  بها  ملتصق  ونظام  أداة  فالديمقراطية 
وبالتالي؛ ينبغي استبعاد هذا المصطلح المشؤوم من ثقافتنا مثله مثل مفهوم الرعاية 
للناس، وعدم استخدامه، أو تعبئته بمفاهيم إسالمية، أو عرضه على الجماهير على 
أساس أنه أداة محايدة ونظام إداري فقط! إنه السم الزعاف. ينبغي أن ُيعرض اإلسالم 
يَن ِعنَد الّلِه اإِلْسالَُم ﴾ ]آل: عمران19[،  ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر  كما عرضه الخالق﴿إِنَّ الدِّ
اْلَخاِسِريَن ﴾ ]آل عمران:85[، إن  ُيْقَبَل مِنُْه َوُهَو فِي اآلخرة مَِن  َفَلْن  ِدينًا  اإِلْسالَِم 
يتم ذلك  المجتمع اإلنساين،  لنهضة  فيها، ولها،  لُيطبق  الدنيا  نزل يف  اإلسالم دين 
باسمه الذي اختاره اهلل لنا أو أبو األنبياء وإمام الناس وأبونا النبي إبراهيم ، حسب 
ِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل  اُكُم(: ﴿َوَجاِهُدوا فِي اللَّ رجوع الضمير )ُهَو َسمَّ
َقْبُل﴾  مِن  اْلُمْسلِميَن  اُكُم  َسمَّ ُهَو  إِْبَراِهيَم  َأبِيُكْم  َة  لَّ مِّ َحَرٍج  مِْن  يِن  الدِّ فِي  َعَلْيُكْم 

]الحج: 78[.

أوجد أجوبة عن الحياة والكون واإلنسان  إن اإلسالم فكر كلي ثقافي    .4
ترك  وقد  للمجتمع،  حدودي  تشريعي  نظام  منه  ينبثق  بعًضا،  ببعضهم  وعالقتهم 
بما  المعرفية،  أدواته  حسب  للمجتمع  والمتغيرات  الجزئيات  يف  التحرك  حرية 
العدالة  فمفاهيم  المحتوى(  وحركة  النص  ثبات   ( والنهضة  المصلحة  له  يحقق 
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ذلك  وغير  والمحبة،  والتعاون  والتعايش  والمشاركة،  والحرية  والسالم  واألمن 
من المفاهيم هي أساس ومقاصد يقوم عليها الشرع اإلسالمي، والخالق قد جعل 
القرءان إنسانًيا يف محتوى خطابه، وعالمًيا يف حركته، وعلمًيا يف مقاصده ومفاهيمه، 
وربط خطابه بمحله من الواقع لُيعطيه مصداقية، ويحفظه ويكون أساًسا لفهمه، فما 
كان إسالمًيا؛ يكون إنسانًيا، وما كان إنسانًيا؛ يكون إسالمًيا. فاإلسالم، واإلنسانية، 

مفاهيم تلتقي وتتطابق على أرض الواقع.

5.  عالقة الدين بالدولة 
أيها السادة الكرام 

إن موقف اإلسالم من الدولة موقف متميز ومتفرد، فهو ال يقوم على صفة دمج 
على  يقوم  وال  الدين(،  )رجل  هامان  دولة  ذلك  أثر  على  فيظهر  الدولة،  يف  الدين 
فصل الدين عن الدولة، فيظهر دولة فرعون )رجل القوة والقهر(، ألن كليهما يتولد 
منهما االستبداد، وممارسة االستعباد للشعوب، األول باسم الرب،  واآلخر باسم 
فرعون أو الملك، أو باسم الشعب قررنا ما يلي: )ُيذبح الشعب على عتبة القصر، 

وتجري دماؤه يف أنهر الحديقة(. 
ومثل ذلك، كمثل الحمار الذي يركبه فرعون، ويسوقه قارون، وُيتمتم يف أذنيه 
هامان قائاًل: اصرب ولك الجنة!. فينهق الحمار!، ويجري مسرًعا بحمولته ويستمر 

يف حمرنته!.
   هذا المثلث ) فرعون وقارون وهامان( هو مثلث اإلجرام يتعاونون مع بعضهم 

بعًضا الستعباد الشعوب.
فالذي ينبغي فصله عن الدين هو السلطة، والسلطة غير الدولة، فالدولة مستمرة 

والسلطة متغيرة.
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اإلسالم خطاب هداية للناس
معه  والتفاعل  اإليمان  منهم  وطلب  للناس،  خطابه  يف  توجه  فقد  اإلسالم  أما 
للوصول إلى الفاعلية، واختيار نظام الدولة الذي يرونه مناسًبا لهم حسب ثقافتهم 

وُيلبي احتياجاهتم وينهض هبم.
منهما  كل  يؤثر  والدولة،  الدين  بين  زوجية  جدلية  عالقة  على  قام  فاإلسالم 
باآلخر، إذ يكون القرءان المصدر األول للدستور والقانون، ويتبعه مصادر أخرى، 
الدولة حامية وحارسة  العلم والتاريخ والتفكير والعرف والمصلحة. وتكون  مثل 

للدين ومقاصده من أن يهدمها أو يتجاوزها أحد. 

6.  صفة اإليمان أو الكفر هما صفتان لإلنسان، والصالح والفساد للمجتمع، 
والدولة منفعلة بالمجتمع، وُتقاس الدول بصفة العدل والعلم،والحرية والمشاركة 

يف زمام أمور الدولة.
فاألزمة بين الدول والشعوب ليست دينية! وإنما هي العدل    وبناء على ذلك، 
والظلم، و العلم والجهل، والحرية واالستعباد، والمشاركة واالستبداد! ولذلك؛ ال 
نجد يف القرءان مانًعا من َتسلم رجل مسيحي زمام السلطة يف المجتمع اإلسالمي، 
من منطلق أن المسيحي هو مسلم أساًسا، والمنع الموجود يف الفقه، إنما هو سياسي 
ثقافة  المنبثق من  بالدستور والقانون  يلتزم  الدولة سوف  أن رئيس  وتاريخي، غير 
المجتمع، والمحمي من قبل مؤسسات وأحزاب المجتمع، فلن يحكم هو أو غيره 
بمعتقداته الخاصة، بل سوف يطبق القانون ويلتزم بالدستور، وإالَّ ُيعزل من منصبه 
اإلداري، ألن القيادة لمؤسسات القوى يف المجتمع وفق الدستور والقانون، ولذلك 

ينبغي فصل السلطات عن بعضها التي هي: 
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وسلطة  الصحافة،  وسلطة  التشريع،   وسلطة  القضاء،  وسلطة  األمر،  سلطة 
رابط  السلطات، مع وجود  والفن،  وغيرها من  اإلعالم  والتعليم،  وسلطة  التربية 
يربط الجميع بالدستور والقانون، ويهدفون جميًعا هنضة المجتمع والرقي به نحو 

الحضارة والمدنية. 

ال؛ لألحزاب الدينية
والعرقية،  والعقائدية،  الدينية  لألحزاب  ال!  عاٍل:  وبصوت  صراحة  أقول  لذا؛  
ونعم! لألحزاب و المؤسسات االجتماعية الثقافية اإلنسانية، التي تهدف لبناء البنية 
التحتية وتنشر الوعي والثقافة وفق مفاهيم إنسانية قائمة على نبذ العنف، والطائفية، 
التي  الثقافة  استئصال  ينبغي  اجتماعًيا،  مرًضا  ذلك  وعّد  واإلرهاب،  والعرقية، 

ُتكرسه، وتمده بالقوة كائنة من كانت هذه الثقافة.
أطياف  كل  داخلها  يف  تحتضن  التي  االجتماعية  المؤسسة  أو  للحزب  نعم! 
حق  لهم  للجميع  الوطن  ألن  والقومي،  والطائفي  الديني  الصعيد  على  المجتمع 
التعددية الحزبية، ألن  وبالتالي ال مانع من  الحياة فيه، وواجب عليهم الدفاع عنه، 
جميع األحزاب قائمة على أساس واحد، ومختلفة يف اختيار الجزئيات والمتغيرات 
حسب أدواتها المعرفية واحتياجاتها، فهي أشبه بسكان يف بناء واحد يقومون على 
بيوتهم  يف  عيشهم  بطريقة  ومختلفون  واحدة،  بثوابت  وملتزمون  واحد،  أساس 

الخاصة، مع التزامهم بالنظام العام الذي يحكم البناء.

أساس عالقة األحزاب التكامل والتعاون والتدافع، ال الصراع والتناحر
التعاون  على  قائمة  بعًضا،  لبعضها  رديفة  الواحد؛  المجتمع  يف  األحزاب  إّن 
إلى  العنف والصراع، وتهدف  تنبذ  والتعاضد،  والتماسك والمشاركة،  والتعايش، 
النهضة والصالح واألمن والسالم، ويحكمها قانون التدافع الذي يؤدي إلى التطور 
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والتقدم من خالل قانون النفعية واألحسنية.
بطبيعة  ألنه  له،  يسعون  هدًفا  وليس  مراقبة،  محل  السلطة  كرسي  ويكون 
المتعاونة  السلمية  العادلة  القوى  بين مراكز  تداواًل  السلطة  أن تكون  ينبغي  الحال 
بكافة  القوى  مراكز  جميع  مشاركة  وينبغي  والقانون،  الدستور  وفق  المجتمع،  يف 

األطياف يف إدارة وقيادة الدولة.  
  وهبذا العرض أكون قد خلصت إلى حل إشكال الدولة الدينية، والدولة العلمانية، 

والوصول إلى الدولة العلمية اإلنسانية القائمة على ثقافة العناية والمواطنة .
وحل إشكال األحزاب الدينية، وتحويلها إلى أحزاب اجتماعية إنسانية منفتحة، 
والعدل والصالح،  بالسلم واألمن،  والفساد،  والظلم  العنف واإلرهاب،  تحارب 

والحرية والمحبة بين الناس. 
الوطنية، والقضاء على مشاكل  الوحدة  لبناء  بإيجاد أسس  العرض كفيل  وهذا 
أفراد المجتمع ومؤسساته على مختلف  قومية، أو طائفية، أو دينية، وجعل جميع 
َوفق رؤية سلمية  ويتنافسون يف نهضته؛  التابعية لوطنهم،  أطيافه مواطنين يحملون 
تعاونية؛ تعايشية متماسكين مع بعضهم كالبنيان المرصوص؛ يحرصون على سالمة 

اآلخر كما يحرصون على أنفسهم.
وأنتهز هذه الفرصة ألوجه نداء ألهل الحل والعقد، وأصحاب الفكر والوعي 
من كافة األطياف يف المجتمع إلى تبني هذا الفكر اإلنساين، والمشاركة يف تأسيس 
ميثاق عمل، يلتزم الجميع به، يرفع شعار )العلم والقيم أساس للنهضة والعمران( 
ال  والعناية،  المواطنة  ثقافة  ونشر  والنهضة(،  والتماسك،  التعايش،   ( إلى  ويهدف 

ثقافة الرعاية والرعية، وثقافة التدافع والمنافسة؛ ال ثقافة الصراع وإزالة اآلخر.
وال مانع من تسمية الحزب أو المؤسسة بأي اسم إنساين أو علمي، ولكن يجب 
منع التسمية الدينية، أو الطائفية، أو القومية، أو تسمية المدح والتزكية مثل حزب 
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يقوم فكره  أو حزب اهلل...،  ومنع أي حزب  الرب والتقوى،  أو حزب  الصالحين، 
على ذلك، ألهنم من حيث الخطورة و الضرر على المجتمع سواء.

َغيَّبه العرب المسلمون    وأخيًرا اسمحوا لي أن أعرض عليكم مفهوًما عظيًما 
وهو: 

  اإلسالم دين إنساين علمي نزل بلسان عربي مبين للناس جميًعا. وبالتالي ينبغي 
تحرير اإلسالم من هيمنة ثقافة القومية عليه،أو الطائفية، وتركه حراً ! يحّلق يف أجواء 

األرض، ويمارس دوره اإلنساين العلمي العالمي. 
﴿ُقْل َيَأّيَها النّاُس إِّني َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميًعا ﴾]األعراف: 158[

والحمد هلل رب العالمين 
وشكًرا للقائمين على العناية هبذه الندوة الثقافية التنويرية

مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق
15/ 5 / 2005 م
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بسم الله الرحمن الرحيم
محور الحريات الفردية

﴿ َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأن َيُقوَل َربَِّي اللَُّه﴾
 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أشكر القائمين على جمعية التجديد الثقافية االجتماعية لدعوهتم لي للمشاركة 
م ما هو  يف هذا المؤتمر الكريم، وأرجو أن أكون عند ُحسن ظنهم، وظنكم، وأقدِّ
مفيد، لتأخذ مشاركتي محلها مع مشاركات األساتذة الكرام لُيشكلوا مع بعضهم 
رؤية ثقافية لموضوع مازال ُيعرض وُيناقش بصورة مستمرة منذ بدء الوعي اإلنساين 

على األرض.
االضطهاد  من  ُيعاين  اآلن  إلى  زال  ما  اإلنساين  الجنس  أن  على  يدل  وهذا 
الصرخات  هبذه  فيحاول  واالستبداد،  الظلم  من  ُركام  تحت  ويئن  واالستعباد 
ومازلت  الحياة،  من  َرمق  يفَّ  أنِّي  والهامانات  الفراعنة  إلى  ُيوصل  أن  المكتومة 
أستسلم  لم  األعضاء  بعض  الحركة يف  من  َبقيَّة  بي  ومازال  الُحطام،  أتنفس تحت 
للموت، ولم أيأس من النجاة، أريد الحياة، أريد أن أخرَج من تحت ُركام التخلِف 
واالنحطاِط، أريد أن أتنفَس هواء الحريِة، أريد أن أكسَر قيودي وأتحرَك يف ساحِة 
أحبابي،  يا  عليكم  بالسالم  وأبدَأُهم  وجوههم،  يف  وأبتسُم  إلخواين،  أنُظر  بالدي، 

السالم عليكم يا معشر الناس. 



191

بيان من أجل ثورة الربيع العربّي  مشرو ثقافي راشد للنهضة

َعجًبا لماذا هم عابسون؟
لماذا ينظرون إلي شَذًرا؟

لماذا لم يردوا السالم؟
شجرَة  غرس  َمن  األشجار؟  وقطع  البيادر  حرق  َمن  الديار؟  يف  حصل  ماذا 
الكراهية يف قلوب الناس؟ َمن يسقي هذه الشجرة بالسم الُزعاف؟ إهنا تحمل ثماًرا 

كرؤوس الشياطين!.
قلُب  يمتلُئ  لماذا  الدماء!؟  وَيسِفك  األرض  يف  ُيفسد  اإلنسان  مازال  عجًبا؛ 
اإلنساِن ُحقًدا وكراهية على أخيه اإلنسان؟ حتى إن ذلك صار كأنَّه يجري يف مجرى 

الدم عنده، بل إنَّه صار من ُبنية عناصر الدم، ودخل يف جيناته!.
عليها،  فيْكُبرون  الثقافية،  جيناهتم  يف  لألبناء  والكراهية  الحقَد  ث  ُنَورِّ لماذا 
أخيَك  على  اإلنسان  أيها  تحقُد  لماذا  يحقدون؟  لماذا  يعرفون  وال  ويحقدون، 
بعد  عشر  الخامس  األَب  إنَّ  َصداها:  يرتدُد  األجوبة  أحَد  نسمُع  سوف  اإلنسان؟ 

المائة لهذا اإلنسان قتل َجّدي الثالث عشر حينئذ!. وأنا أريُد أن أثأَر له. 
لماذا اآلباء َيْضُرسون الحصرَم، واألبناُء يتناولوَنه.
لماذا األجيال الالحقة تعيش يف الماضي السحيق؟

ع دوراهنا بعكس االتجاه؟ لماذا األجيال الحالية ُتوقف عجلَة الحياِة وُتَرجِّ
أسئلٌة كثيرة، وآهاٌت مريرة!.

ْسُئوُلوَن﴾ ]الصافات24[،  آن األوان؛ إلى أن تقَف أيها اإلنسان ﴿َوقُِفوُهْم إِنَُّهم مَّ
محور  من  وتنطلَق  ياهتا،  وأْولوِّ الثقافية  أوراقك  ترتيب  وتعيَد  نفسك،  وتحاسَب 
َلْيَس َلَك بِِه  الواجب، وتطالَب بحقوقك، وتصيَر فاعاًل ؛ ال منفعاًل ﴿َواَل َتْقُف َما 
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َعنُْه َمْسُؤواًل﴾ ]اإلسراء:36[، لن  َكاَن  ُأولـئَِك  َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  َواْلَبَصَر  ْمَع  إِنَّ السَّ ِعْلٌم 
يشفَع لك اآلباُء، ولن يفيَدك األكثرية، ولم يكن، ولن يكن اآلباُء أو األكثريُة أو قَِدُم 
يَّتها، ورحم اهلُل اإلماَم َعليٍّ عندما قال قولَته  الزماِن برهاٌن على صواب فكرة أو أحقِّ
وإنما  بالرجال،  ُيعرف  ال  الحقَّ  إن  ويحك  ثقافية:  قاعدًة  صارت  التي  المشهورة، 
، اعرف الحق؛ تعرُف أهله. والحقُّ أحقُّ أن ُيتَّّبع، ولو لم يكن  ُيعَرُف الرجاُل بالحقِّ

معك أحٌد، ألنَّ الحقَّ قوي بذاته.   
أيها السادة الكرام

مفهوُم الحريِة؛ مسألة حاول َجمهرة من الفالسفة التشكيُك هبا، فنتَج عن ذلك 
ُة فعٍل آلخرين يحاولون إثباهتا، فزاد األمُر تعقيًدا وإشكااًل. ردَّ

شديدة  أرجحة  على  يدل  الحاء  صوت  )َحر(  كلمِة  من  )الحرية(  كلمة  إنَّ 
ُمنضبطة، وصوت الراء يدل على تكرار، وجمع الصوتين بهذا الترتيب )حر( يدل 
على أرجحٍة شديدة بين أمرين، أو أكثر مع تكرار تلك العملية دون توقف. وظهر 
صفة  امتالكه  حيث  من  الواعي  اإلنسان  حركة  يف  لداللة كلمِة )حر(  المفهوم  هذا 
اإلرادة واالختيار بصورة الزمة ال تتوقف أبًدا، فهو ينتقل من أمر إلى آخر حسب ما 

يشاء ويرغب.
فالجسم له حاجات عضوية ينبغي إشباعها، التي هي الهواء، والطعام، والشراب، 
وعدم  إشباعها،  ينبغي  نفسية  حاجات  للنفس  وكذلك  الفضالت،  وطرح  والنوم، 
فعندما  والكرامة،  الحرية  هي  الحاجات  وهذه  النفس،  هالك  إلى  يؤدي  إشباعها 
تودي  شديد  وحزن  اكتئاب  بحالة  ُيصاب  كرامته  ُتهدر  أو  اإلنسان،  حرية  ُتصادر 
الحياة، بل  تساوي  الحرية  بالحياة، لذا؛  نفسي  شعور  فالحرية  به إلى موت نفسي، 
الحقيقية  الحياة  ألن  الحفاظ على حريته،  مقابل  الجسمية  بحياته  اإلنسان  يضحي 

هي للنفس الواعية الحرة، والمعيشة للجسم.
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وصدق َمن قال:
انهض بنفسك واستكمل فضائلها...فأنت بالنفس ال بالجسم إنسان

وصدق َمن قال: الجسم فرس، والنفس فارس، ومًعا يصالن إلى خط النهاية. 
أسلوب  من  ليس  ألنه  إشارة،  أو  لفًظا  القرءان  يف  الحرية  ذكر  يتم  لم  ولذلك 
ر اإلنسان أنه بحاجة إلى أن  القرءان ذكر ما هو تحصيل حاصل، فال داعي ألن ُتَذكِّ
السخرية، وكان  َنفسك يف محل  فعلت؛ لوضعت  يتنفس رغم ضرورة ذلك، ولو 
خطاُبك عبًثا وَحشًوا ال قيمة له، ألن الحرية حاجة نفسية، وإشباعها ضرورة فطرية، 
وعدم إشباعها يؤدي إلى الهالك أو الموت النفسي، والقرءان كله متعلق بالحرية، 
بِالّلِه  َوُيْؤمِن  بِالطَّاُغوِت  َيْكُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ  مَِن  ْشُد  الرُّ َبيََّن  تَّ َقد  يِن  الدِّ فِي  إِْكَراَه  ﴿الَ 
 ،]256 ]البقرة:  َعلِيٌم ﴾  َسِميٌع  َوالّلُه  َلَها  انِفَصاَم  اَل  اْلُوْثَقَى  بِاْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد 
فالخطاب التكليفي لإلنسان برهان على حريته، ولوال ذلك لما نزل القرءان، ولم 

يتوجه يف خطابه له، هل ُيعقل أن ُيخاطَب القرءان إنساًنا مقيًدا بالسالسل!؟
م الرق )استعباد اإلنسان(  وهذا العرض يتناول أيًضا َمن يقول:إن القرءان لم ُيَحرِّ
التاريخ  ل  كريًما، وقد سجَّ ُحًرا  ُيولُد  اإلنساَن  أن  وفاته  خطابه.  يف  ذلك  يذكر  ولم 
بن  لعمرو  قال  الخطاب عندما  بن  الفاروق عمر  المؤمنين  مقولة عظيمة ألمير  لنا 

العاص مستنكًرا فعل ابنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًرا.
مفهوم  إلى  يتطرق  لم  القرءان  إن  مقولة:  ُيشهر  لمن  علمية  قيمة  ال  وبالتالي 
منه  القول  صدر  وسواء  الشديدة؛  أهميتها  رغم  الحرية  كلمة  يذكر  أولم  الحرية، 
وُيغفُل  القرءان،  بأسلوب  جهُله  ُيظهُر  الحالتين  على  فهو  بحسنها،  أم  نية  بسوء 
خطاب  مع  كتعامله  القرءاين  الخطاب  مع   ويتعامل  اإلنسان،  يف  الفطري  الجانب 
الناس لبعضهم بعضا.فمسألة استعباد الناس كمسألة أكل لحم اإلنسان، هل يقول 
وُيشهر  يذكره!  نص  وجود  لعدم  اإلنسان!؟  لحم  أكل  ُيحرم  لم  القرءان  عاقل:إن 
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قاعدة ) األصل يف األشياء اإلباحة إال ما ورد بالنص(، بينما نرى القرءان استخدم 
نفور اإلنسان وكراهيته فطرة وثقافة من أكل لحَم أخيه مثاًل لقبح أن يغتاب اإلنساُن 
ُسوا  َن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َواَل َتَجسَّ ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِيًرا مِّ َها الَّ أخاه ﴿ َيا َأيُّ
َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  َأِخيِه  َلْحَم  َيْأُكَل  َأن  َأَحُدُكْم  َأُيِحبُّ  َبْعًضا  بَّْعُضُكم  َيْغَتب  َواَل 
ِحيٌم ﴾ ]الحجرات:12[، واألقوام الذين يأكلون لحوم البشر هم  اٌب رَّ اهلَل إِنَّ اهلَل َتوَّ
قوم فسدت فطرتهم، وهبطوا ثقافًيا، ونَكصوا إلى مرحلة الَهمجية البشرية، وبالتالي 
ينتفي عنهم صفة اإلنسان، وال ُيلتفت إلى غياب تلك المفاهيم من الفقه التاريخي 
ال  ذلك  ألن  حينئذ،  الراهنة  الزمنية  باألحدا	  متأثرين  السلطة  فقهاء  وضعه  الذي 
فقط،  بالقرءان  الممثل  اإلسالمي  الشرع  بين  التفريق  ينبغي  القرءان، وبالتالي  ُيمثل 

والفقه اإلسالمي الذي هو فهم بشري زمكاين، ونحن ملزمون بالشرع ال بالفقه. 
م الظلم والعدوان بنصوص كثيرة وهي تدل على تحريم  مع العلم أن القرءان حرَّ
سلعة  بجعله  بالك  فما  حريته،  ممارسة  من  منعه  أو  حريته  وقمع  اإلنسان  استعباد 
أن  اإلنساين، كما  الظلم  صور  أبشع  تمثل  إنها  مملوك؟  كعبد  ويشترى  يباع  )رق( 
القرءان يف عموم خطابه موجه إلنسان عاقل حر وليس لكائن ال يملك زمام أموره 
أو فاقد الحرية، ألن نفي الحرية هو نفي للمسؤولية و الحساب، بينما القرءان يقوم 
شرعه على المسؤولية و الحساب، وهذا يدل على أن القرءان كله برهان على حرية 

اإلنسان. 
ومن هذا الوجه أيًضا َيظهُر خطأ قول بعض الفالسفة الذين أنكروا أو شككوا  •

بحرية اإلنسان، و طالبوا بالربهان عليها، فمثلهم كمثل من ُيناقش مسألة حاجة 
اإلنسان العضوية للهواء والماء، وُيطالب بالربهان عليها!.

بأصالتها،  • والتشكيك  منها  الفالسفة  بعض  وموقف  األخالق  مسالة  وكذلك 
فاألخالق منظومة مرتبطة بمفهوم حرية اإلنسان بصفته كائن اجتماعي ضرورة، 

فاإلنسان كائن ثقايف اجتماعي حر أخالقي.
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حاجات ذاتية لإلنسان على  هما  العضوية  النفسية، والحاجات  الحاجات  فهذه 
صعيد النفس و الجسم تنبع من داخله، وتتطلب اإلشباع الخارجي.

ولقد أحسن قواًل من قال: أنا أفكر؛ إذن أنا موجود. ويمكن أن نستبدلها بمقولة: 
والحرية  للحرية،  ثمرة  التفكير  ألن  المفهوم،  يتغير  وال  موجود.  أنا  إذن  حر،  أنا 
أساس للتفكير، فقولك: أنا أفكر. يتضمن قولك أنك حر، وإن قلَت: أنا حر. يلزم 
منه ُقدَرتك على التفكير، فاإلنسان الحر هو القادر على التفكير والعطاء واإلبداع، 
واإلنسان الُمسَتعبد َكلٌّ على اآلخرين، وعبء، وال ُينتظر منه هنضة أو ُرقي، وكذلك 
الشعوب المسَتعبدة، هي شعوب ُمتخلفة ال يمكن أن تنهض ما لم ُتمارس حريَتها 
التي تدفعها إلى التفكير والعطاء، والحوار واالختالف يف الرؤى، فالشعوب الحرة، 

شعوب متقدمة ناهضة، والشعوب المتقدمة الناهضة هي شعوب حرة. 
يف  الخالفة  مقام  وممارسة  واإلبداع،  والتقدم  للنهضة  أساسي  طريق  والحرية 

األرض.
وحرية اإلنسان مفهوم ثقايف ذو ُبعدين:

األول: ُبعد فردي متمثٌل بالحريات األربعة. 
اآلداب  معيار  َوفق  المجتمع  يف  اإلنسان  بحركة  يتعلق  اجتماعي  ُبعد  الثاين:  

العامة، والعرف والنفع والضرر. 
تِه كبيرة جًدا، إذ  يَّ فاإلنسان الذي يعيش وحيًدا على قمة جبل تكون مساحة حرِّ
يستطيع أن يصرخ بأعلى صوته، ويمشي عارًيا، ويقذف الحجارة إلى أي جهة يريد، 
بينما إنسان المجتمع ال يستطيع ذلك، فدائرة حريته تضيق وتنضبط لتفسح مجااًل 
لحق دوائر اآلخرين يف الوجود، فاإلنسان االجتماعي ال يعيش وحده، وإنما يعيش 
على  األعمى  الفردي  والتمرد  اآلخرين،  مع  التعقيد  بالغة  متشابكة  عالقات  ضمن 

نظام المعرفة،  قد يقود إلى نفي القيم والمعارف المعمول بها بصورة مدمرة.
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الضوابط  وهذه  اآلخرين،  حرية  تبدأ  عندما  تنتهي  اإلنسان  حرية  إن  قيل:  لذا؛ 
الثقافية للحرية هي ضوابط اجتماعية يخضع اإلنسان لها طوًعا ليستطيع ممارسة 
الة وهي من العقد االجتماعي، ألن عدم خضوع اإلنسان لهذه الضوابط  حريته الفعَّ
الثقايف  االنضباط  إًذا؛  به،  األذى  وإلحاق  حريته  دائرة  اخرتاق  إلى  اآلخرين  تدفع 
االجتماعي هو قانون يضمن ممارسة الحرية الشخصية بجانب حرية اآلخرين دون 

اختراق أو أذى ألحد. 
فالحرية مسؤولية وانضباط والتزام، والمسؤولية قائمة يف أساسها على الحرية. 
انتفت  وإذا  انتفت المسؤولية،  فالحر مسؤول، والمسؤول حر، وإذا غابت الحرية 

المسؤولية عن كائن ما فهو على واحد من ثالثة أوجه:
األول: ال ُيسأل عن أمر التصافه بالعلم والعدل والحكمة بصورة مطلقة، وبالتالي 
ال  يصدر منه إال خير وحق وصواب، سواء َعِقل الناس مقاصد ومآل العمل أم ال، 
ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن ﴾ ]األنبياء:23[، وهذا الوجه غير متحقق إال باهَّلل  ﴿اَل ُيْسَأُل َعمَّ

الخالق المدبر ويكون هذا المقام مقام الملك والرب األعلى. 
الثاين: كائن أحادي النظام يقوم على الخير فقط، فال ُيقدم على فعل شيء من تلقاء 
ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأنُفَسُكْم  َها الَّ نفسه، وإنما يتلقى األوامر من غيره، مثل المالئكة ﴿َيا َأيُّ
َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهَّللَ َما 
َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن ﴾ ]التحريم: 6[، ومثل الناس الذين صاروا ُملك يمين 
مقهوري  من  فهم  األسرية(  الصالت  غير  من  واقتصادي  اجتماعي  )تابع  لغيرهم 

اإلرادة  نسبًيا.
الثالث: الكائنات الحية البهيمية، ال ُتسأل عما تفعل ألنها فاقدة العقل والحرية.

واإلنسان ليس واحًدا من األوجه الثالثة، وإنما هو كائن عاقل حر ذو إرادة واعية 
إلى  ينتمي  متنامية  ثنائي )خير وشر(، وصفات محدودة مكتسبة  ويقوم على نظام 
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مجتمع يف حياته، وبالتالي مسؤول عن أعماله كائنًا َمن كان هذا اإلنسان، ومهما 
كان منصبه أو مقامه يف المجتمع، وهذا هو مقام الخالفة.

العقل  نفسه  عن  ينفي  إنسان  هو  المسؤولية،  نفسه  عن  ينفي  الذي  واإلنسان 
والحرية، ولكم أن تتصوروا رؤساء أو ملوًكا لبعض الشعوب العربية، يزعمون أهنم 
ويحكمون  مسؤولية  دون  هؤالء  يكون  فكيف  والقانونية،  الشعبية  الُمساءلة  فوق 
الشعوب؟ وبمعنى آخر كيف يكون هؤالء دون عقل وحرية، ومع ذلك يحكمون 
الشعوب، التي تّدعي العقل والحرية؟ إنها معادلة باطلة، جنون واستعباد يحكمان 

عقاًل وحرية!؟
الجنون واالستعباد ال َينُبتان إال يف ُتربة الجهل واالنغالق الفكري، فإذا أردنا أن 
نستأصل الجنون واالستعباد، ينبغي أن نحرَث الُتربَة بمحراث الفكر، ونزرَع الوعي 
والثقافة السلمية اإليجابية، فينبَت العقُل والحريُة، ويصيران ظاهرة اجتماعية ينبثق 

منها  قيادة راشدة للشعوب العاقلة الحرة. 
  وحرية اإلنسان بشقيه ) ذكر وأنثى ( تظهر بصور أربع:

  األولى: حرية الفكر. 
  الثانية: حرية الرأي. 

  الثالثة: حرية الملكية. 
  الرابعة: حرية الشخصية. 

  وهذه الصور األربع للحرية، منضبطة بثقافة المجتمع َوفق مفاهيمه عن اإلنسان 
ببعضها،  المفاهيم  هذه  وعالقة  الحياة،  بعد  وما  الحياة  قبل  وما  والحياة،  والكون 
وبناء على كل ذلك ُيشكل اإلنسان قاعدة إيمانية يبني عليها نظام حياته، ويمارس 
حريته بموجبها، ويكون إنساًنا فاعاًل يقوم بواجبه ويسأل عن حقوقه ويطالب بها، 
من باب قم بواجبك واحصل على حقك، ويظهر إنساُن الواجب الفاعل، ويتقلص 



198

سامر إسالمبولي

الفكرية  القاعدة  لجواب  النظر  اختالف وجهات  ونتيجة  المنفعل،  الحقوق  إنساُن 
)كيف، و لماذا، وأين( ظهر ثالثة مبادئ على أرض الواقع وهم: المبدأ اإلسالمي، 
حسب  كل  األربعة  الحريات  مع  وتعاملوا  الشيوعي،  والمبدأ  الرأسمالي،  والمبدأ 

قاعدته الفكرية.
وشخصيته  بفكره  حر  اجتماعٌي  كائٌن  اإلنساَن  إن  قال:  اإلسالمي  المبدأ     •
والفرد  بالمجتمع  للعناية  نظام  والدولة  المجتمع،  وثقافة  اإلسالم،  بثقافة  منضبط 

جزء منه، والسلطة قوة ُملزمة إكراهية.
•   المبدأ الرأسمالي قال: إن اإلنساَن كائٌن فرديٌّ حر يجري وراء إشباع شهواته، 

والدولة لحماية حرياته ولو على حساب اآلخرين.
•   المبدأ الشيوعي قال: إن اإلنساَن كائٌن ابن الدولة فقط، والدولة نظام  يرعى 

أفراده كرعايته للماشية.
ازداد  كلما  الحرية  دائرة  وتتوسع  ثقايف،  بنظام  ُمنضبطة  إالّ  تمارس  ال  والحرية 
ع دائرة الحرية هو العلم والوعي،  اإلنسان ثقافة ووعًيا، والعكس صواب، والذي ُيوسِّ

ومن هذا الوجه ظهرت العالقة الجدلية بين الحرية والعلم. 
ُحًرا  كائنًا  جاعل  إين  يقصد  خليفة  األرض  يف  جاعل  إين  قال:  عندما  فالرب 
يقوم حركته على نظام ثنائي )خير وشر( يف األرض متمثاًل بمجتمع، وبالتالي فهو 
مسؤول، وهذا يقتضي وجود نظام كلي ُينظم ممارسة حرية هذا اإلنسان بعالقته مع 
ًيا ألنه ينفي الحرية عن اإلنسان  المجتمع، وما ينبغي لهذا النظام أن يكون عينًيا وَذرِّ
على  ويقوم  عامة،  وخطوطًا  حدودًيا  يكون  أن  ينبغي  وإنما  التطور،  من  ويمنعه 
وحاجاته  اإلنسان  غرائز  مع  ينسجم  أن  ينبغي  أنه  األشكال، كما  على  ال  المقاصد 

النفسية والجسمية.
إًذا، اإلنسان كائن حر فطرة، كما أنه كائن اجتماعي ضرورة، وال وجود لظاهرة 
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اإلنسان الفرد منعزاًل عن مجتمعه، لذا؛ ينبغي عند دراسة حرية اإلنسان عدم استبعاد 
مع  متالزمين  محورين  اإلنسان  لحركة  يصير  الوجه  هذا  ومن  المجتمع،  ظاهرة 

بعضهما ال ينفي أحدهما اآلخر.
  أحدهما فطري: الذي يقوم على اإلرادة واالختيار والحرية والكرامة. واآلخر 
اجتماعي: يقوم على االنتماء واالنضباط بنظام المجتمع، وينبغي على اإلنسان أن 
يتوازن بحركته َوفق المحورين، وما ينبغي على المجتمع أن ينفي ظاهرة الوجود 
وجوده  المجتمع  بينما  لإلنسان،  هو  إنما  الحقيقي  الوجود  ألن  الفطري  اإلنساين 
اعتباري وثقايف وضرورة الستمرار الجنس اإلنساين وممارسة مقام الخالفة ألن عمر 
المجتمع أطول من عمر الفرد، ومن هذا الوجه ظهرت العالقة الجدلية بين اإلنسان 
الشيوعي،  المبدأ  يف  كما  بالمسنن  السن  عالقة  ليست  بينهما  والعالقة  والمجتمع. 
حيث يصير الفرد جزًءا الزًما ثابًتا يف المجتمع مقهور بحركته العامة ترعاه الدولة، 
وإنما العالقة بينهما عالقة الالعب مع فريقه، فنجاح الفريق نجاح للجميع، وخسارة 
الفريق خسارة للجميع، ولو كان الفرد حيوًيا يف نفسه وحقق شيء من التميز الفردي، 
االجتماعية  النظرة  إيجاد  أهمية  إلى  يدفعنا  وهذا  الفريق ككل.  ولكن ال يؤثر على 
عند الفرد حيث يصير كل واحد منهم َيُعدُّ نفسه مسؤواًل عن نجاح المجتمع، ويبذل 
روا، أما  جهده لتحقيق ذلك، والمجتمع الناهض يحمل يف داخله األفراد الذين قصَّ
األفراد الناجحون المنفردون ال يستطيعون أن يحملوا المجتمع، وَمثُل ذلك كَمثل 
مجموعة يركبون يف سفينة يف البحر، فالمحافظة على سالمة السفينة وأدائها؛ نجاة 
الخاصة  الفرد  بحركة  للمجتمع  يكون هدفهم. ال عالقة  أن  ينبغي  للجميع، وهذا 
سالمته  على  االجتماعي، وحريص  باالنتماء  الشعور  يملك  أنه  طالما  معيشته،  يف 

ونهضته، وبالتالي تكون دولته دولة العناية ال الرعاية.
هذا  من  َيسلب  ذلك  ألن  اإلنسان  يف  الفطري  الجانب  قهر  من  الحذر  لذا؛      
المقهور مبرر االنتماء للمجتمع، وبالتالي ال يبالي إن غرقت السفينة أم لم تغرق؛ 
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بل يمكن أن ينقلَب ضد المجتمع ويحاول أن يهدمه، وهذا ما نراه اآلن من أعمال 
تخريبية وإرهابية يقوم هبا أبناء المجتمع جهاًل منهم بخطورة ما يفعلون!.

   أيها السادة الكرام
   إنها معادلة اجتماعية، اإلنسان يحافظ على المجتمع وينتمي إليه، والمجتمع 
له، والمحافظة  والسالم  األمن  تحقيق  خالل  من  النهضة  بمقومات  ويمده  به  يعتني 
هذا  فيقوم  الكرامة،  ووجود  اإلرادة  بحرية  المتمثل  الفطري  اإلنساين  محوره  على 
التفاعل  عملية  تتم  النهضة، وهكذا  بعوامل  المجتمع  ورفد  باإلبداع  الحر  اإلنسان 

اإليجابي بين اإلنسان ومجتمعه.
   وهنا يعرتضنا أمر ربما يراه بعض الناس معضلة، وهو إذا كان القائمون على 
ويعتدون على حقوق  المجتمع  ُبنية  ضون  وُيقوِّ فراعنة وهامانات،  المجتمع  قيادة 
الناس ويستعبدوهنم، وبالتالي صار هذا المجتمع أشبه بالمجتمع العنكبويت، يأكل 

أبناءه!. فماذا نعمل للخروج من هذه المعضلة والمتاهة؟ 
   أيها السادة الكرام

بالعملية  أشبه  هو  بالقوة  المجتمع  على  خروج  أي  أن  تاريخًيا  المعروف  من     
بعد،  فيما  الذريع  بالفشل  يبوء  كثيًرا، وسوف  دًما  المجتمع  ينزف  سوف  القيصرية 
محلهم  َيحل  سوف  حالًيا  الموجودين  والهامانات  الفراعنة  ُيزيل  أن  استطاع  ولو 
ة يف استعباد الشعوب بثقافة جديدة لوجود القابلية لالستعباد  آخرون وُيعيدون الكرَّ
نتيجة الجهل واالنغالق الفكري23؛ إلى أن ُيصاب المجتمع باإلحباط فيستسلموا 
العين  تعالج،  ال  فالج  نحو:  االهنزامية  السلبية  المقوالت  وتنتشر  الوضع،  لهذا 
ذلك  غير  إلى  الرؤوس،  قاطع  يا  وقل  الرؤوس  بين  رأسك  ضع  مخرز،  تقاوم  ال 
أن  إلى  اآلباء  من  األبناء  يحملها  ثقافية  فيروسات  تصير  من المقوالت التي سوف 
وهذا ما حصل يف الحراك الشعبي بالمجتمعات العربية، فالشعوب التي أسقطت حكامها ظاهًرا تم استبدالهم بطواغيت   23

خلًفا لهم وربما نائب الرئيس أو رئيس األمن السابق استلم الحكم !
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وقارون،  وهامان  فرعون  اإلجرام  مثلث  يحكمه  وُمستحمر  سخيف  مجتمع  يظهر 
ويتوارثون استحمار الشعوب. 

ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن ﴾ ]الزخرف:54[ ﴿َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه إِنَّ
    وال يوجد حل أرضي لهذه المعضلة؛ بل البد من حل سماوي، وقد قام به اإلله 
العظيم فبعث النبيين منذرين ومبشرين ومعلمين وهداًة للناس، فقاموا بتغيير ثقافة 
السخافة واالستحمار، ونشروا ثقافة الوعي واالنفتاح، َوفق مفهوم السالم والعدل 
الفطري واالجتماعي من خالل  اإلنسان  ُمْحَوَري حركة  تقوم على  التي  والنهضة 
تدريب الناس على أن يكونوا أفراًدا ضمن الفريق، ويحملوا ثقافته ويرون رؤيته، ال 
لألنانية والسلبية واالنهزامية، ونعم للثقافة االجتماعية، وبالتالي تنضبط حركة الفرد 
بالمجتمع،  يتعلق  بقرار  ينفرد  انفعالية، وال  فعل  ردَّات  منه  يصدر  فال  الفريق  بنظام 
للجميع وال  المحبة  ثقافة  يحملها،  التي  الجديدة  الثقافة  حسب  حركته  ُيقيد  وإنما 
كراهية ألحد، والسالم للجميع ال غدر بأحد ولو أدار ظهره لنا، نهدف الحياة للناس 
ِه َوإَِذا َلُقوُكْم  ال قتلهم، ﴿َهاَأنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّوَنُهْم َوالَ ُيِحبُّوَنُكْم َوُتْؤمِنُوَن بِاْلكَِتاِب ُكلِّ
وْا َعَلْيُكُم األََنامَِل مَِن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا بَِغْيظُِكْم إِنَّ الّلَه َعلِيٌم  َقاُلوْا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوْا َعضُّ
ل  ُدوِر ﴾ ]آل عمران: 119[، وهذا ما أراده الخالق العظيم منَّا عندما َسجَّ بَِذاِت الصُّ

فة وعظيمة لمن سبقنا نحو قوله تعالى: يف كتابه الكريم مواقف ُمشرِّ
َربَِّي اهَّللُ  َيُقوَل  َأن  َرُجاًل  َأَتْقُتُلوَن  إِيَماَنُه  َيْكُتُم  فِْرَعْوَن  آِل  ْن  مِّ ْؤمٌِن  مُّ َرُجٌل  ﴿َوَقاَل 
ُيِصْبُكم  َصاِدًقا  َيُك  َوإِن  َكِذُبُه  َفَعَلْيِه  َكاِذًبا  َيُك  َوإِن  بُِّكْم  رَّ مِن  بِاْلَبيِّنَاِت  َجاءُكم  َوَقْد 
اٌب ﴾ ]غافر:28[ هذا الرجل  ِذي َيِعُدُكْم إِنَّ اهلَل اَل َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ َبْعُض الَّ
يحمل ثقافة )ربي اهَّلل( ثقافة تقوم على اإليمان باهَّلل واليوم اآلخر والعمل الصالح، 
خالل  من  اهَّلل  كلمة  إلعالء  اهَّلل  سبيل  يف  الفكري  السلمي  للجهاد  ودافع  قاعدة  إنها 

الحرية والسالم والعدل ليحظى برضا الرب األعلى.
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َواْلَيْوِم  بِاهللِ  آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  ِذيَن  َوالَّ آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 
اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾ 

]البقرة:62[.
والتعاون  والعدل  والسالم  المحبة  سوى  ذلك  يعني  وماذا  الثقافة،  رباين  إنه     
والنهضة، وعمارة األرض بالخير والصالح، والعلم واإليمان والقيم، إنه إنسان ربَّاين 
من التربية والتعليم واألدب، هذا اإلنسان السلمي اآلمن يف نفسه ولغيره، والفاعل يف 
مجتمعه خيًرا ونهضة، لماذا يريد الظالم أن يقتله ويعتدي عليه؟ ألن الحق والباطل 
ال يجتمعان، العدل والظلم ال يجتمعان، هما نقيضان؛ لذلك عندما سمع رجٌل النبيَّ 
الظالمين  والعجم. أي  العرب  ذلك  على  تقاتلك  سوف  قال:  اهَّلل.  إال  إله  ال  يقول: 
منهم، ألن ذلك خطر على عروشهم، فهؤالء الظلمة والطغاة يستمدون وجودهم 
المجتمعات،  يف  والفساد  الفكري،  واالنغالق  والتخلف،  والحقد،  الكراهية،  من 

هذه هي تربة السخافة واالستحمار المناسبة للفراعنة.
النهضة  على  الناس  والعدل، ويساعد  والسالم  المحبة  ينشر  إنسان  كل  لذا؛      
بالعلم واألخالق، ويتحرك بصفته االجتماعية هو إنسان عدو لدود للظالمين، ولو 

أنه سلمي وآمن يف نفسه وعلى غيره، ويحب الجميع.
الربانية، ﴿َما  صفاته  على  يحافظ  أن  الرباين  المسلم  اإلنسان  على  ينبغي  لذا؛      
َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوْا ِعَباًدا لِّي ِمن  َكاَن لَِبَشرٍ َأن ُيْؤتَِيُه الّلُه اْلكَِتاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوَّ
ُدوِن الّلِه َوَلـكِن ُكوُنوْا َربَّانِيِّيَن بَِما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلكَِتاَب َوبَِما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن ﴾ ]آل 
نه الظالم ﴿َفاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اهَّللِ َحقٌّ  عمران:79[، وال َيصدر منه انفعاالت، وال يسَتِخفَّ
نََّك الَِّذيَن اَل ُيوِقنُوَن ﴾ ]الروم:60[، حتى يصير ذلك معلوم لكل الناس  َواَل َيْسَتِخفَّ
أو معظمهم، أن هذا اإلنسان وفريقه الذي ينتمي إليه يحمل ثقافة ربانية سلمية غير 
الناس  من  يريد  فردية، ال  ال  سلبية، اجتماعية  ال  منفعلة، إيجابية  ال  عدوانية، فاعلة 
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جزاء وال شكوًرا، وإنما يقصد بذلك وجه اهَّلل U، وال يريد إال اإلصالح، ﴿َقاَل َيا 
بِّي َوَرَزَقنِي مِنُْه ِرْزًقا َحَسنًا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم  ن رَّ َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت َعَلَى َبيِّنٍَة مِّ
ْلُت  إَِلى َما َأْنَهاُكْم َعنُْه إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإِلْصالََح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إاِلَّ بِالّلِه َعَلْيِه َتَوكَّ
َوإَِلْيِه ُأنِيُب ﴾ ]هود:88[، وعندما يحمل هذا الفكر الثقايف الرباين االجتماعي فريق 
من الناس يكونون هم نواة المجتمع الجديد، ويمكن أن يلتف حولهم الناس، وال 
يملك الظالم أن ُيهلكهم النتفاء إمكانية وجود توجيه أي تهمة إجرامية لهم سوى 

تهمة قولهم: ربي اهَّلل!.
   وَنقل لنا اهلل  َمثل آخر هو ابنَي آدم بقوله: ﴿َلئِن َبَسطَت إَِليَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنْا 
]المائدة:28[، فاإلنسان  اْلَعاَلِميَن﴾  إِنِّي َأَخاُف الّلَه َربَّ  إَِلْيَك أَلَْقُتَلَك  َيِدَي  بَِباِسٍط 
المسلم الرباين ال يمكن أن يبسَط يده ليقتَل أخاه إطالًقا، هذا مفهوم ثابت يف ثقافته 
اإلسالمية، وهذا ال يعني أن ال َيبسِط يده ليمنع عدوان أخيه عليه بالحد األدنى مع 
مشاكله  حلول  يف  يلجأ  دائًما  فالمسلم  هو،  حياته  قبل  أخيه  حياة  على  المحافظة 
ِمن  اْلَحقُّ  ﴿َوُقِل  ذلك  وبعد  الفاعل،  اإليجابي  السلمي  الحوار  إلى  واختالفاته 
ا َأْعَتْدَنا لِلظَّالِِميَن َناًرا ﴾ ]الكهف:29[،  بُِّكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر إِنَّ رَّ
ولكن ال أسمح لك بالعدوان َعلي، أو على اآلخرين، ويجب أن تنضبط بالمحور 

االجتماعي، وحر أنت بمحورك الشخصي.
  أيها السادة الكرام

  يجب أن نضع النقاط على الحروف، ونحدد المفاهيم، ونضبط المصطلحات 
ألن الظالم يلعب لعبته يف تغيير المفاهيم وقلب الباطل حًقا، أو إدخال الباطل يف 
ِذيَن َقاُلوْا آَمنَّا  ِذيَن ُيَساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر مَِن الَّ ُسوُل اَل َيْحُزنَك الَّ َها الرَّ الحق،. ﴿َيا َأيُّ
لَِقْوٍم  اُعوَن  َسمَّ لِْلَكِذِب  اُعوَن  َسمَّ ِهاُدوْا  ِذيَن  الَّ َومَِن  ُقُلوُبُهْم  ُتْؤمِن  َوَلْم  بَِأْفَواِهِهْم 
َفُخُذوُه  َهـَذا  ُأوتِيُتْم  إِْن  َيُقوُلوَن  َمَواِضِعِه  َبْعِد  ِمن  اْلَكِلَم  ُفوَن  ُيَحرِّ َيْأُتوَك  َلْم  آَخِريَن 
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ِذيَن  َوإِن لَّْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروْا َوَمن ُيِرِد الّلُه فِْتنََتُه َفَلن َتْملَِك َلُه مَِن الّلِه َشْيئًا ُأْوَلـئَِك الَّ
ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم ﴾  َر ُقُلوَبُهْم َلُهْم فِي الدُّ ُيِرِد الّلُه َأن ُيَطهِّ َلْم 

]المائدة:41[
جونها، لذا؛  ُيروِّ الذين  ثقافة السخافة واالستحمار لها مصادرها ورجالها  إن     
والمحاضرات  الدراسات  ببطالهنا من خالل  الناس  وتعريف  منها  التحذير  ينبغي 

والمؤتمرات، واستخدام كافة وسائل اإلعالم المتاحة.
إال  هبم  يريد  ال  وأنه  باهلل،  لثقتهم  المصدر  رباين  هو  بما  إال  تثق  ال  الناس  إن    
قاموا  لذا؛  الهامانات،  يدركه  األمر  وهذا  والفحشاء،  بالسوء  يأمرهم  وال  خيًرا، 
بوضع مصادر ألبسوها صفة الربانية من خالل تلبيس وتدليس على الناس، وخداع 
عقولهم، ولًيا بألسنتهم ليحسبوه من عند اهلل، وهو ليس من عند اهلل، فويل لهم مما 

يكسبون.
به  اختالف  دون  قاطبة  عليه  المتفق  المسلمين  عند  الرسالي  اإللهي  فالمصدر     
هو القرءان فقط، وهو كتاب محفوظ بحفظ اهلل له، وهو موجود بين الناس جميًعا 
قطع  وبذلك  واألنفس،  اآلفاق  هما:  عدلين  شاهدين  معه  ودائًما  أحًدا،  ُيحابي  ال 

الطريق على الهوى والتعصب أن يدخل تحت ظالله من خالل التفسير.
   ولكن الهامانات لم ييأسوا، فقاموا بتحريف مفاهيم القرءان وابتدؤوا بلسانه 
العربي عندما جعلوا اللسان العربي اعتباطي النشأة، ونتج عن ذلك القول بالترادف 
أصوات  على  يعتمد  نًصا  ندرس  أن  يمكن  كيف  تتصوروا  أن  ولكم  والمجاز، 
مفهوم حقيقي  بعض، وكلمات ال  بدل  بعضها  نضع  أن  اعتباطية، وكلمات يصح 
لها، وإنما هي مجاز، ولكل فهمه، وأبعدوا النص القرءاين من المرجعية التاريخية 
وعّدوا قصصه للتسلية وعزاء للنبي ليس إاّل، والغريب أهنم اعتمدوا التلمود والفّخار 
فوا الحقائق. والحجر مصادر تاريخية!، وبذلك قلبوا التاريخ رأًسا على عقب، وحرَّ
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   واخرتعوا أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وألزموا األمة بفهم المجتمع 
لتقويلها  سياقها  من  قرءانية  نصوص  ببتر  وقاموا  القرءاين،  النص  نزول  زامن  الذي 
بحجية الحديث النبوي، وأنه مصدر إلهي موازي للقرءان؛ بل تجرأ بعضهم فقال: 
القرءان  لهلك  السنة  ولوال  للسنة،  القرءان  أحوج  وما  القرءان،  على  تقضي  السنة 
وضاع فهمه ودراسته. وعندما نجحوا يف جعل حديث النبي مصدر إلهي، ووحي من 
اهلل موازي للقرءان يف ثقافة المسلمين على مختلف أطيافهم، قاموا بدس المفاهيم 
واألحكام التي يريدوهنا بواسطة افرتاء أحاديث على لسان النبي، ويكفي أن ننظر 
يف معظم عقائد المسلمين ومفاهيمهم التي هي محل اختالف بينهم، وتناحر وَعداء 
وحقد، هي مسنودة بأحاديث منسوبة إلى النبي ليعطوها قداسة، وقد نجحوا نجاًحا 
منقطع النظير، فها هي األمة اإلسالمية تقوم يف معظم معتقداهتا على هذه األحاديث 
بل؛  وسندها،  ورجالها،  أحاديثها،  جماعة  ولكل  النبي،  إلى  والمنسوبة  المفرتاة، 
اخرتعوا ما أطلقوا عليه اسم علم الحديث، وصار طلبة العلم يغوصون فيه لسنوات 
كثيرة، بل؛ وُيَضيِّعون عمرهم يف معرفة الرجال ظنًا منهم أن هذا علم تنهض به األمم، 

فزاد األمر تخلًفا، وغاصت األمة يف وحل أسود نتن ؛ بل وصارت تحفر يف قعره.
األمة  كما  العنعنة،  وتعتمد  العقل،  ومغلقة  مغفلة،  أمة  لنا   التاريخ  يذكر  ولم 
القرءان  هجرت  وأمة  والقال،  القيل  وأمة  حدثنا،  ة  ُأمَّ صارت  حتى  اإلسالمية؛ 
النصوص  مت  وَحكَّ والعلم،  الواقع  وأغفلت  الكتاب،  أهل  ثقافة  خلف  وجرت 

واألقوال، واستنطقت األموات، وأغلقت أفواه األحياء!.
األمة  إلضالل  الهامانات  ومازال  بها  قام  التي  التحريف  من  أمثلة  فهذه     
والستحمارها، وإبعادها عن كتاب ربها، وبالتالي تبقى يف مستنقع التخلف والفقر 

والجهل والتناحر والَعداء والحقد، وَقتل بعضهم بعًضا.
ُقوْا  َتَفرَّ الّلِه َجِميًعا َوالَ  بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموْا  فالقرءان يجمعنا وما سواه يفرقنا      
بِنِْعَمتِِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوبُِكْم  َبْيَن  َف  َفَألَّ َأْعَداء  ُكنُتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  الّلِه  نِْعَمَت  َواْذُكُروْا 
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آَياتِِه  َلُكْم  الّلُه  ُيَبيُِّن  َكَذلَِك  نَْها  مِّ َفَأنَقَذُكم  النَّاِر  َن  مِّ ُحْفَرٍة  َشَفا  َعَلَى  َوُكنُتْم  إِْخَواًنا 
ُكْم َتْهَتُدوَن ﴾ ]آل عمران:103[، القرءان ُينشئ ثقافة سلمية فاعلة إيجابية ينتج  َلَعلَّ
عنها المحبة والحرية، والثقافة االجتماعية، ويأمر بالتفكير والسير يف األرض بحًثا 
والنهضة  الفاعل،  والتماسك  اإليجابي،  السلمي  التعايش  ويكرس شعار  ودراسة، 

بالعباد والعمران.
ن َذَكرٍ َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ  ا َخَلْقنَاُكم مِّ  ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس إِنَّ

َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهَّللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهَّللَ َعِليٌم َخبِيٌر ﴾ ]الحجرات:13[.
   وأي دعوة لغير القرءان فهي دعوة طائفية مآلها الفشل، وسوف ينتج عنها الكره 
والبغضاء، والقتال يف أي لحظة يقوم باستغاللها المستبدون والمستعبدون للشعوب، 
على صعيد الداخل أو الخارج، لذلك يقوم هؤالء بدعم الدعوة إلى الحديث والفقه 
دامية،  ونقد الترا	، والتقارب المذهبي، وإقامة الندوات والحوارات الساخنة الصِّ
التي تقطر كرًها وحقًدا! لترسيخ التخلف والذل، وعدم قيام األمة برفع رأسها أبًدا، 
الخدع  هذه  من  الحذر  فالحذر،  التاريخ،  وتقمص  المعلوك!  بعلك  واستمرارها 

والحيل!. 
    فالقرءان هو المصدر الوحيد للتشريع اإللهي، وما سواه من أحاديث ُنسبت 
للنبي، أو لألئمة، أو للفقهاء، أو غيرهم يف أي زمان ومكان، هي مادة فقهية ال قداسة 
لها أبًدا، وغير ُملزمة ألحد، وهي محاولة زمكانية مرتبطة باألدوات المعرفية السائدة 
فقد  أما نحن  لمجتمعهم.  وارتضوها  حالهم  بها  َصُلح  القرءاين  النص  لفهم  حينئذ 
ا َكَسْبُتْم َواَل  ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّ ًما لنا: ﴿تِْلَك ُأمَّ قال الرّب جل شأنه ُمعلِّ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴾ ]البقرة:134[، فمادة الحديث وأقوال األئمة والفقهاء،  ُتْسَأُلوَن َعمَّ
والبغضاء  العداوة  وغيرهم على مختلف األطياف، مادة فّرقت المسلمين، وألقت 
بينهم، ووقعوا يف ما وقَع فيه أهل الكتاب من الغلو والتطرف، وصار لسان حالهم هو 
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)ولن ترضى عنك الشيعة وال السنة حتى تتبع ملتهم قل إّن هدى اهَّلل هو الهدى(!، 
وصار المسلمون من أهل الكتاب.

    وتطرقت إلى هذه النقاط ألنها مصدر لإلرهاِب والحقد والكراهية، وهي التي 
ُتسيء إلى ثقافة )ربي اهَّلل (24.

ثقافة  وإقامة  وضاللها،  عوارها  وإظهار  المفاهيم  هذه  تعرية  هو  الحل  لذا؛      
بالثقافة  ليصبَغه  إيجابًيا  المجتمع  مع  يتفاعل  رباين  جيل  عليها  لينشأ  ربانية  سلمّية 
التي  األمة  ونِْعَم  قيادة راشدة،  منه  مجتمع راشد يخرج  إلى  لنصل  الفاعلة  السلمّية 

َتصنع األبطال، وبئس األمة التي تنتظر أبطااًل ليصنعوها أو يخلصوها.
   فاألَزمة، أَزمة غياب ثقافة اجتماعية راشدة تعتمد على القرءان والعلم، وقانون 
النفعية واألحسن للناس تحمي حريات اإلنسان بمحوريها الفطري واالجتماعي، 
وهذه الثقافة االجتماعية الراشدة هي صّمام األمان، وهي جهاز المناعة الذي يحمي 
األمة من اإلرهاب واالستبداد واالستعباد، وقمع الحريات، وليس قانوًنا يوضع حبر 

على ورق، ألن األمة الحرة تصنع قانوًنا، بينما القانون ال يصنع أمة.
    أيها الناس 

 كلكم  أبناء آدم، وآدم من تراب، ال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى، وأنفعكم 
وال  والفوقية!  لالصطفاء  وال  والقومية!  للعرقية  وال  للطائفية!  فال  للناس.  أنفعكم 
منتنة!،   جاهلية  وروابط  دعوات  إنها  واإلرهاب....  للعنف  وال  والقبيلة،  لألسرة 
ونعم لإلنسانية، والحرية، والكرامة، والعدل، واألمن، والنهضة يف مجتمع يقوم على 
العلم والقيم أساس  الرعاية!، ويرفع شعار  المواطنة والعناية، ال على االستعباد و 

للنهضة والعمران.

راجع كتابي تحرير »العقل من النقل« لتعرف أن القرءان فقط هو مصدر الدين وما سواه هو من نتاج البشر ولو كان   24
حديث النبي نفسه.
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   وأرجو أن أكون قد وفقُت يف عرض مفهوم الحريات الفردية المرتبطة بالمحور 
االجتماعي وكيف نحافظ عليها. 

   وشكًرا لحسن إصغائكم

   مؤتمر الشرائع السماوية وحقوق اإلنسان.. عودة إلى الجذور  
          جمعية التجديد الثقافية االجتماعية

          مملكة البحرين 2010/4/3
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أسلوب الّتفكير الّسياسي

هو تفكير للعناية بالنّاس ـ كمجتمع ـ من خالل الحركة والمناورة بين المتغيرات 
ضمن الّثوابت لتحقيق المقاصد َوفق ُسلَّم األولويات.

المقاومة ضد االحتالل الغاشم أمر مشروع، بل واجب شرعي وواجب  مثاًل: 
وطني؛ ولهذه المقاومة أساليب، وكلها مشروعة، و ليست كلها ُمجدية يف الواقع، 
وُتحقق الغاية؛ فمن هذا الوجه ينبغي على القائد الّسياسي، والمفكر الّسياسي أن 
يختار أسلوب المقاومة النّاجح المجدي حسب ظرفه الّراهن الذي يحقق المقصد 
والمصلحة، فإن كان األسلوب الذي اختاره ال يحقق المصلحة، وال يوصل إلى 
المقصد، فينبغي على الّسياسي أن يغير أسلوب المقاومة، وينتقل إلى أسلوب آخر، 

أجدى يف الّظرف الجديد، وهكذا دواليك.
المقاومة، ألن أي  الّسياسي قبل  الفكر  لنا أهمية ُوُجود  يتبين  ومن هذا الوجه، 
والّضرر  واإلحباط  الفشل  نتيجته  غوغائي؛  عمل  هي  سياسي،  فكر  دون  مقاومة 
الذي ينعكس على األمة، وهي التي تدفع الّثمن غالًيا، من كرامتها، وأبنائها، وأمنها، 

واستقرارها، وممتلكاهتا، ومستقبلها.
من أهم أساليب المقاومة 

أسلوب المقاومة الّثقافية.. 1
أسلوب المقاومة الّسياسية اإلعالمية.. 2
أسلوب المقاومة االقتصادية.. 3
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أسلوب المقاومة المدنية )الصيام(.. 4
واالستعمار . 5 االحتالل  حال  يف  خاص  )وهذا  المسلحة  المقاومة  أسلوب 

واإلخراج من األرض(.
بين  يناور ويتحرك  أن  الّسياسي  له وقته وظرفه، وعلى  للمقاومة  فكل أسلوب 

األساليب، التي تخدم مصلحة األمة وتحفظ وجودها وكياهنا وبنيتها الّداخلية.
مقصد  دون  العدو  قتل  أن  كما  المقاومة،  أو  المعركة  يف  هدًفا  الموت  فليس 
سياسي، ليس هدًفا بحد ذاته، ويجب دفع الّضرر بالمنفعة، واختيار أهون الّضررين 
إن كان البد من ذلك، واالنطالق من حفظ دماء أنفسنا وأبنائنا وحقنها، وليس من 
سفك دماَء أعدائنا، فالقيمة الحقيقية هي لإلنسان والمجتمع، فاإلنسان  ـ كمجتمع ـ 
هو الوطن وليس األرض، فمن الحمق أن أفوز باألرض مقابل الّتضحية بالمجتمع، 
منقطع  نجاًحا  الجراحية  العملية  نجحت  الحمقى:  األطباء  مقولة  علينا  وينطبق 

النظير، ولكن المريض مات!.
نه  لذلك؛ ينبغي على الّسياسي أن يكون على مستوى الّلعبة الّسياسية، فال َيسَتخفَّ
بعد، ويندم  فيما  ثمنه غالًيا  يدفع  برد فعل  للقيام  بإثارته؛  لهم  األعداء، وال يسمح 

حين ال ينفع النّدم.
فينبغي على الّسياسي، أال تكون أفعاله هي انفعاالت، وردات أفعال لآلخرين، 

ألنه إذا كان كذلك؛ َسُهل الّتحكم به، وتوجيهه، حسب مصالح األعداء.
العدو  فيقوم  المدين؛  الصيام  مقاومة  أسلوب  الّسياسي  يختار  أن  يمكن  مثاًل: 
ليجهض هذا األسلوب بدس فئة من النّفعيين بينهم، ويمارسون المقاومة المسلحة، 
بالعنف اإلرهابي،  إياها  المقاومة ككل؛ متهًما  العدو مربًرا ليجابه  َّ، يجد  ثم  ومن 

ويقوم بضرب المقاومة كلها، وهكذا دواليك.
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أو  النّاس،  ة  عامَّ ـ، رجال من  فكرًيا وسياسًيا  ـ  األمة  لقيادة  يتصدى  أال  وينبغي 
وردات  انفعاالهتم  خالل  من  هبم،  الّتحكم  لسهولة  وذلك  بالّسياسة،  عهد  حديثو 
أفعالهم التي تقتضيها ضحالة ثقافتهم أو صغر سنهم، وعلى األمة أن ال تتبع كل من 
ينادي للمقاومة، بأي أسلوب كان بُصورة عاطفية غوغائية، ومن هذا الوجه، تربز 
أهمية العلماء المفكرين، والّتفاف األمة حولهم؛ ليبينوا صواب هذا األسلوب أو 
خطئه، وتعرية الّدعوات على أرض الواقع، وكشف المخططات والمؤامرات التي 

ُتحاك ضد األمة. 
فُوُجود الّتفكير الّسياسي أمر مهم جًدا يف األمة، ألن مصير األمة ُمرتبط به. 

الهالك،  نفسها من  لتحفظ  األمة؛  الّسياسي يف  الّتفكير  نشر أسلوب  ينبغي  لذا، 
وأن ال تكون ألعوبة بيد اآلخرين.

وينبغي أن ال تكون قيادة األمة سياسًيا وفكرًيا، محُصورة بشخص رجل واحد، 
تكون األمة بكاملها تحت رحمته، وتتحمل نتيجة أي قرار يصدر منه بُصورة خاطئة 
الّسياسي من مجموعة قوى، تمثل  القرار  ينبغي أن يصدر  ة به، لذا،  أو نزوة خاصَّ
األمة بمعظمها؛ حتَّى يكون القرار الّسياسي نابًعا من فكر األمة غالًبا، ومن ثم َّ تقف 

األمة وراء قيادهتا تحميها وتدافع عن قرارها وتضحي من أجله.
من أهم المفاهيم الّسياسية

الواقع . 1 ألن  وذلك  الواقع،  من  إزالته  يمكن  ال  اجتماعي،  قانون  الّصراع 
ويكون  الضدية،  أو  النقيضية  الثنائية  العالقات  قانون  على  يقوم  االجتماعي 
على  فينبغي  )الحرب(  الّدموي  الّصراع  حالة  إلى  الّسلمي  الّصراع  حالة  من 
هو  وتجعله  الّسلمي،  األدنى  حده  إلى  الّصراع  حالة  ُتقلص  أن  المجتمعات 
ينبغي  َمرضية،  حالة  والّدمار،  والحرب،  والقتل،  العنف،  وتجعل  األساس، 

أن تكون على الحد األدنى واضطراًرا؛ ال اختياًرا، من باب آخر الّطب الكي.
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وهذا يقتضي من المفكرين، نشر الّثقافة الّسلمية من مفهوم حق الحياة للجميع، 
األرض  يف  وما  العام،  بمعناها  يَّة  الُحرِّ ويملكون  باإلنسانية،  متساوون  والجميع 
الحياة هو  فاألَولى، ومحور  األَْولى  للجميع،  ملك  إنَّما هي  ثروات وخيرات  من 

اإلنسان.
ال يمكن للذئب أن يصادق الَحَمل.. 2

إذا رأيت الذئب يرعى الغنم؛ فاعلم أنه يسمنها ليأكلها.
النّظر إلى األعمال، وليس إلى األقوال.. 3
قيمة األمور بالمآل وليست بالبدايات. ) إنَّما األعمال بمآلها(.. 4
حوائجكم . 5 قضاء  على  استعينوا   ( استطعت.  ما  المرحلية  األهداف  اْخِف 

بالكتمان (.
احفظ خط الّرجعة، يف كل أمر أردت.. 6
ال ُتدر ظهرك لعدوك، ولو ألقى سالحه.. 7
ال تثق، وال تأمن لمن تقوم ثقافته على العنف، ورفض اآلخر؛ فُسُلوكه الحالي . 8

هو مجرد مناورة.
إذا ظفرت بعدوك؛ فال تدع له فرصة أخرى ليقتلك، جرده من قوته. . 9

ح بكل ما تعلم، وإذا تحدثت فليكن حديثك عاًما غير محدد. . 10 ال ُتَصرِّ
ال تصدق كل ما تسمع.. 11
إذا أقدمت على أمر، فليكن يف جعبتك مجموعة من الُحُلول البديلة الجاهزة . 12

يف حال الفشل.
ينبغي الّتفريق بين الّسياسة، واألخالق  فلكل منهما دوره ومكانه.. 13
ُعوب بالعاطفة، وليس بالمنطق، ولها الّظاهر وال تدرك الباطن.. 14 تتحرك الشُّ
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ينبغي أن نفرق بين مفهوم الرعاية؛ التي هي للمواشي، ومفهوم العناية التي هي . 15
لإلنسان.

ال تجمد عند األلفاظ واهتم بالمضمون.. 16
ال مانع من التنازل عن الوسائل أو صيغ االتفاق اللسانية طالما أهنا ال تمس . 17

المضمون وتحفظ الهدف وتحققه.
التفاوض على شيء يعني وجود التنازل عن شيء، فليكن بجعبتك ما تتنازل . 18

عنه.
ادخل التفاوض وارفع سقف مطالبك حتى تحصل على ما تريد وجئت من . 19

أجله.
ادخل التفاوض ومعك الحلول البديلة عن ما ترفضه أو تريد تغييره.. 20
ال تسمح بتشعب نقاش األمور أو عرض أكثر من أمر يف جلسة النقاش.. 21
ال تناقش أي موضوع خارج عن الموضوع الذي جئت من أجله.. 22
ال تسمح باستفزازك من خالل فتح السيرة الذاتية أو الهجوم الشخصي واطلب . 23

العودة لموضوع النقاش.
ال ترد على  أي سؤال يطلب تربير سلوك فئة أو شخص ما.. 24
ليس لكل سؤال جواب جاهز.. 25
السائل حر بسؤاله وأنت حر بجوابك.. 26
ال تسمح بحصرك يف فكرة معينة أو الضغط عليك يف الجواب عن مسألة معينة.. 27
قم بقيادة الحوار وتوجيه األسئلة.. 28
أّجل أي سؤال ال تريد الجواب عنه إلى آخر الجلسة وبعد ذلك أهمله وتجاهله . 29

وانصرف.
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إن توجه إليك عدة أسئلة اخرت منها ما تريد الجواب عنه وأهمل الباقي.. 30
إن خيرت يف عرض كل األسئلة عليك دفعة واحدة أو كل واحد بعينه فاخرت . 31

الباقي، وسوف  عنه وأهمل  الجواب  تريد  ما  منها  لها جميًعا واخرت  العرض 
ينسى الجمهور ما سأل.

ليس كل ما ُيعلم يقال.. 32
ال تفصح بمعلومات ال عالقة لها بموضوع محل النقاش.. 33
اظهر بمظهر الفاهم والذكي والماكر والمناور.. 34
اظهر بمظهر القوي  والواثق من قضيتك ولو كنت ضعيًفا.. 35
ال تظهر الرتدد واالرتباك يف كالمك أو عدم معرفتك ألبعاد القضية وحاول أن . 36

تقرأ اآلخر وما عنده.
ال تناقش الجزئيات وصغائر األمور والشكليات.. 37
ال تعرض نقاش األمور على عامة الناس وتطلب رأيهم.. 38
ال ترد على إشكاليات الناس وبادلهم االبتسامات والنظرات مشجًعا ومهتًما . 39

هبم.
وافق على رغبة الناس أو األكثرية فيما ال يضر القضية أو الهدف.. 40
يف . 41 صائبة  خيارات  عدة  تتحمل  التي  المسائل  يف  برأيهم  وخذ  الناس  شاور 

التطبيق وفق الخطة العامة.
شاور الناس يف مأكلهم ومشرهبم ومسكنهم وعملهم وكل ما يخصهم مما ال . 42

عالقة له بالسياسة واالختصاص العلمي.
خفف من االحتكاك واالختالط بالناس لتحافظ على مكانتك.. 43
انتق من اللباس ما يظهرك واثًقا من نفسك وأنيًقا.. 44
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ثبت نظرك بقوة يف عين المتكلم معك أو الذي تخاطبه.. 45
أنشئ  فريق عمل يساعدك يف قيادتك ويحمل أمرك ويحوله إلى عمل ويتابعه. 46
تساعدك . 47 تفكيرك  طريقة  تفهم  لك  والءها  يكون  مجموعة  لنفسك  أنشئ 

وتدعمك، وتكشف المؤامرات التي تحاك ضدك.
حاول أن تعرف سيرة كل واحد يعمل معك، وخاصة من المخالفين لك ووثق . 48

عثراهتم وسقطاهتم الستخدامها حين اللزوم كورقة ضغط عليه.
خطط إلبعاد ما تظن أنه مصدر خطر عليك وعلى خطة العمل.. 49
ال ترفع الكلفة بينك وبين فريقك  يف العمل، وخاصة المخالفين لك.. 50
ألزمهم بالنظام والخطاب وفق الربوتوكول وسلم المناصب.. 51
عهم يظهروا لك االحرتام ظاهًرا وال تمنعهم ليكون لك هيبة عليهم.. 52
قلص نشاطك االجتماعي المعيشي معهم إلى الحد األدنى.. 53
ال تضحك أمامهم وال تتقبل مزحهم بسرور وضحك، اكتم ضحكك.. 54
ال تسمح لآلخرين أن يعرفوا مزاجك أو يقرؤوا أفكارك من حركاتك.. 55
تكثر . 56 بأصبعك، وال  تشر  فيه، وال  مبالغ  بشكل  يديك  تتكلم ال تحرك  عندما 

االلتفات بنظرك ذات اليمين واليسار.
كلمة . 57 لكل  وانتبه  أمامك  من  على  ومركز  النظر  ثاقب  نشيطًا  منتصًبا  اجلس 

يقولها.
تكلم بكالم عام احتمالي لتهرب من أي معنى تتهم به.. 58
ال تعد وال تتعهد ألحد بشيء قبل دراسة األمر مع فريق عملك.. 59
ال تتجاوز نقاش الموضوع الذي جئت من أجله مهما ألح الطرف الثاين.. 60
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إذا انتهيت من دراسة شيء ووصلت إلى هنايته فخذ القرار وال ترتدد.. 61
انسج شبكة عالقات معلوماتية مع كل من حولك ومعرفة كل صغيرة وكبيرة . 62

عنهم وفاجئهم بسؤال عنها كل حين ليعلموا أنك تراقبهم وتعلم تحركاهتم.
انقالب . 63 أو  القوى لتضرب هبم أي تمرد  حاول أن تعمل تحالفات مع بعض 

عليك.
أتقن أصول اللعبة وحافظ على أوراق اللعبة وجددها.. 64
حاول أن تتنبأ بحركة خصمك قبل أن يتحرك فتكون له بالمرصاد ومستعد له.. 65
 ينبغي أن يكون يف جعبتك دائًما بضع حلول بديلة.. 66
ال تدخل يف أمر قبل أن يكون عندك طريقة الخروج منه.. 67
العب بعامل الزمن  لكل مشكلة عويصة وأجلها مع حسن الكالم واألمل على . 68

عالجها.
إن أردت اتخاذ قرار مكروه عند الناس فاجعل غيرك ينطق به وادفعه للواجهة.. 69
ليس . 70 فهذا  خاصة  مشاكل  من  الناس  مع  يجري  بما  العاطفي  تأثرك  تظهر  ال 

عملك اصرفه لمن حولك ليحل المشكلة.
تابع واعلم تحركات من حولك بنفسك.. 71
ال تثبت أحد يف مكانه كثيًرا بدله إلى مكان آخر.. 72
اجمع كل الوثائق عندك واطلع عليها.. 73
أسس لجنة أو جهاز مراقبة وتفتيش صلته مباشرة معك ووالؤه لك.. 74
أسس لك مستشارين أمناء من مختلف الثقافات والمستويات واالختصاصات.. 75
ال تعطي معلومات ألحد أكثر مما يحتاجه يف تطبيق األمر.. 76
ال تربر عملك ألحد.. 77
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تعلم كيف تسوس الناس

    يحكى أن أحد ملوك فرنسا أصدر قراًرا يمنع فيه النساء من لبس الذهب والحلي 
وبدأ  الطاعة،  فيها عن  النساء  وامتنعت  كبيرة،  فعل  ردة  القرار  لهذا  فكان  والزينة، 
التذمر والسخط على هذا القرار، وضجت المدينة، وتعالت أصوات االحتجاجات 
وبالغت النساء يف لبس الزينة والذهب وأنواع الحلي، فاضطرب الملك واحتار ماذا 

سيفعل، فأمر بعقد اجتماع طارئ لمستشاريه، فحضر المستشارون وبدأ النقاش.
 فقال أحدهم: أقرتح الرتاجع عن القرار للمصلحة العامة.

 و قال آخر: كالَّ؛ إن الرتاجع مؤشر ضعف ودليل خوف، ويجب أن ُنظهر لهم 
قوتنا.

 وانقسم المستشارون إلى مؤيد ومعارض...
 فقال الملك: مهاًل مهاًل.. أْحِضروا لي حكيم المدينة؟

 فلما حضر الحكيم، وعرض الملك المشكلة عليه. 
 قال الحكيم: أيها الملك لن يطيعك الناس إذا كنت تفكر فيما تريد أنت، ال فيما 

يريدون هم.
 فقال الملك: وما العمل..؟ أأتراجع إذن؟ 

ألن  والزينة  والحلي  الذهب  بمنع لبس  قراًرا  أصدر  ولكن؛  ال؛  الحكيم:  قال 
الجميالت ال حاجة لهن إلى التجمل.. ثم أْصِدر استثناء يسمح للنساء القبيحات 
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وكبيرات السن بلبس الزينة والذهب لحاجتهن إلى سرت ُقبحهن ودمامة وجوههن.
   فأصدر الملك القرار... وما هي إال ساعات حتى خلعت النساء الزينة، وأخذت 

كل واحدة منهن تنظر لنفسها على أهنا جميلة ال تحتاج إلى الزينة والحلي.
 فقال الحكيم للملك: اآلن فقط ُيطيعك الناس.
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حسن صياغة الكالم وتوصيل الفكرة

ُيحكى أن ملًكا رأى يف منامه أنه يقف خلف جميع أفراد أسرته، وعندما استيقظ 
طلب من وزيره من يفسر له منامه، فجلبوا له مفسًرا.

 فقال المفسر: سوف يموت أفراد عائلتك كلهم يف حياتك.
 فغضب عليه الملك وقتله.

 و جلبوا عدة مفسرين ويقولون له الشيء ذاته، ويغضب عليهم ويقتلهم.
إلى أن سمع أحد الحكماء بالمنام وما يجري مع المفسرين، فطلب من الوزير 

أن يأخذه لعند الملك ويفسر منامه؟ 
فقال الوزير: وإن لم تقدر أو لم يعجب الملك تفسيرك سوف يبرت رأسك عن 

جسمك.
فقال الحكيم: رضيت بذلك.

ودخل لعند الملك وطلب منه أن ُيعيد رواية المنام عليه بالتفصيل.
وعندما انتهى الملك من روايته، سارع الحكيم قائاًل: أطال اهلل عمر الملك فأنت 

آخر أفراد أسرتك وفاة.
َفُسرَّ الملك مما سمع،  وأمر بإكرامه وإعطائه مكافأة عظيمة.
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كيف يتم صناعة الطغيان

وتبرير سلوك اإلجرام

طاعة الجهة التي تمثل العلم ومقام اجتماعي كبير.. 1
طاعة كل من يمثل السلطة كائن من كان.. 2
طاعة رجال السلطة العليا دون فهم أو وعي أو اعرتاض.. 3
طاعة السلطة وفق تحميل المسؤولية لها لخدمة هدف نبيل يف الظاهر متعلق . 4

بمصلحة الناس ويخفي يف باطنه اإلجرام.
بأن اآلخر . 5 الكراهية  لآلخر من خالل خداعه  فيهم  الناس وبث  غسيل دماغ 

مجرم ويشكل خطر على حياته يجب قتله.
إقناع اإلنسان أنه وحده وعزله عن الجماعة وال سبيل للمجاهبة وعليه الطاعة . 6

وإال قتل أو اعتقل.
إقناع الناس وتشجيعهم على دعم ملتهم أو طائفتهم فقط.. 7
وضع الناس يف حالة العنف والبطش ليتعودوا على ممارسته ويتماهوا معه.. 8
إقناع الناس بأن األخالق ال دور لها بالتعامل مع اآلخرين المختلفين عنهم.. 9

إقناع الناس أن مصلحتهم تكمن يف طاعة السلطة والوالء لها.. 10
 إقناع الناس بتقديس شخص الرئيس أو الزعيم وأنه ملهم وعبقري وعظيم.. 11
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ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

المادة 1
ُوهبوا عقاًل  وقد  والحقوق،  الكرامة  يف  متساوون  أحرار  الناس  جميع  ُيولد 

وضميًرا وعليهم أن ُيعاملوا بعضهم بعًضا بروح اإلخاء.
المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون 
الرأي  الدين أو  اللغة أو  اللون أو الجنس أو  أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو 
الميالد  أو  الثروة  أو  أو االجتماعي  الوطني  أو األصل  آخر،  أي رأي  أو  السياسي 
أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضاًل عما تقدم فلن يكون 
التي  البقعة  أو  لبلد  الدولي  أو  القانوين  أو  الوضع السياسي  تمييز أساسه  هناك أي 
ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقاًل أو تحت الوصاية أو غير 

متمتع بالحكم الذايت أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود.
المادة 3

لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه
المادة 4

الرقيق  وتجارة  االسرتقاق  ويحظر  أي شخص،  استعباد  أو  اسرتقاق  يجوز  ال 
بكافة أوضاعهما.
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المادة 5
ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية 

أو الحط بالكرامة.
المادة 6

لكل إنسان أينما ُوجد الحق يف أن ُيعرتف بشخصيته القانونية.
المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية 
تفرقة، كما أن لهم جميًعا الحق يف حماية متساوية ضد أي تميز يخل هبذا اإلعالن 

وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8

فيها  أعمال  الوطنية إلنصافه عن  المحاكم  إلى  يلجأ  أن  لكل شخص الحق يف 
اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9
ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسًفا.

المادة 10
لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، يف أن تنظر قضيته أمام 
محكمة مستقلة نزيهة نظًرا عاداًل علنًيا للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية هتمة جنائية 

توجه إليه.
المادة 11

كل شخص متهم بجريمة ُيعد بريًئا إلى أن تثبت إدانته قانوًنا بمحاكمة علنية . 1
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.



223

بيان من أجل ثورة الربيع العربّي  مشرو ثقافي راشد للنهضة

إذا . 2 إال  أداء عمل  االمتناع عن  أو  أداء عمل  ُيدان أي شخص من جراء   ال 
كان ذلك ُيعد جرًما وفًقا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب، كذلك 
ارتكاب  توقيعها وقت  يجوز  كان  التي  تلك  من  أشد  عقوبة  عليه  توقع  ال 

الجريمة
المادة 12

ض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته  ال ُيعرَّ
أو لحمالت على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق يف حماية القانون من مثل هذا 

التدخل أو تلك الحمالت.
المادة 13

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.. 1
يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما يف ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.. 2

المادة 14
 لكل فرد الحق يف أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرًبا من . 1

االضطهاد.
ألعمال . 2 أو  سياسية  غير  جرائم  يف  للمحاكمة  م  ُقدِّ من  الحق  هبذا  ينتفع  ال   

تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15

 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.. 1
 ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسًفا أو إنكار حقه يف تغييرها.. 2

المادة 16
أي . 1 دون  أسرة  التزوج وتأسيس  حق  الزواج  سن  بلغا  متى  والمرأة  للرجل 
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قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه 
وعند انحالله.

ال ُيربم عقد الزواج إال برضا الطرفين الراغبين يف الزواج رضا كاماًل ال إكراه . 2
فيه.

بحماية . 3 التمتع  ولها حق  األساسية للمجتمع  الطبيعية  الوحدة  األسرة هي   
المجتمع والدولة.

المادة 17
 لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشرتاك مع غيره.. 1
 ال يجوز تجريد ملكية أحد تعسًفا.. 2

المادة 18
لكل شخص الحق يف حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية 
تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر 

ومراعاهتا سواء أكان ذلك سًرا أم مع الجماعة.
المادة 19

اعتناق  حرية  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير،  الرأي  حرية  يف  الحق  شخص  لكل 
اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت 

دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20

لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجماعات السلمية.. 1
ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما.. 2
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المادة 21
لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما . 1

بواسطة ممثلين يختارون اختياًرا حًرا.
لكل شخص حق مثل غيره يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.. 2
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات . 3

بين  المساواة  قدم  وعلى  السري  االقرتاع  أساس  على  دورية تجري  نزيهة 
الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22
أن  ويف  االجتماعية  الضمانة  يف  الحق  المجتمع  يف  عضوًا  بصفته  شخص  لكل 
دولة  كل  يتفق ونظم  وبما  الدولي  والتعاون  القومي  المجهود  بوساطة  تحقق 
عنها لكرامته  غنى  ال  التي  والرتبوية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  ومواردها 

وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23

لكل شخص الحق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن . 1
له حق الحماية من البطالة.

 لكل فرد دون أي تمييز الحق يف أجر متساو للعمل مع من مثله.  . 2
 لكل فرد يقوم بعمل الحق يف أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة . 3

بكرامة اإلنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعية.
 لكل شخص الحق يف أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.. 4

المادة 24
معقول  تحديد  يف  والسيما  الفراغ،  ويف أوقات  الراحة،  يف  الحق  شخص  لكل 

لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر.
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المادة 25
الصحة . 1 للمحافظة على  كاف  المعيشة  من  مستوى  يف  الحق  شخص  لكل 

والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية 
معيشته  تأمين  يف  الحق  وله  الالزمة،  االجتماعية  الخدمات  وكذلك  الطبية 
من  ذلك  وغير  والشيخوخة  والرتمل  والعجز  والمرض  حاالت البطالة  يف 

فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
كل . 2 وينعم  هبما،  والعناية الخاصة  المساعدة  يف  الحق  والطفولة   لألمومة 

عن رباط  ناتجة  والدهتم  أكانت  سواء  ذاهتا  االجتماعية  بالحماية  األطفال 
شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26
األولى . 1 مراحله  التعليم يف  يكون  أن  التعلم، ويجب  الحق يف  لكل شخص 

إلزامًيا وينبغي  التعليم األولي  بالمجان، وأن يكون  واألساسية على األقل 
أن ُيعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم 

المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
يجب أن هتدف الرتبية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كاماًل، وإلى تعزيز . 2

والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتنمية  األساسية  والحريات  اإلنسان  احرتام 
زيادة مجهود  وإلى  الدينية،  أو  العنصرية  الشعوب والجماعات  بين جميع 

األمم المتحدة لحفظ السالم.
 لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.. 3

المادة 27
الثقايف ويف . 1 المجتمع  حياة  يف  حًرا  اشرتاًكا  يشرتك  أن  يف  الحق  فرد  لكل 

االستمتاع بالفنون والمساهمة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.
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إنتاجه . 2 على  المرتتبة  والمادية  األدبية  المصالح  حماية  يف  الحق  فرد  لكل   
العلمي أو األدبي أو الفني.

المادة 28
الحقوق  بمقتضاه  دولي تتحقق  اجتماعي  بنظام  التمتع  يف  الحق  فرد  لكل 

والحريات المنصوص عليها يف هذا اإلعالن تحقًقا تاًما.
المادة 29

على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو . 1
نموًا حًرا كاماًل.

يخضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون . 2
ولتحقيق  واحرتامها  وحرياته  الغير  بحقوق  االعرتاف  لضمان  فقط، 
يف مجتمع  واألخالق  العامة  والمصلحة  العام  للنظام  العادلة  المقتضيات 

ديمقراطي.
مع . 3 الحقوق ممارسة تتناقض  تمارس هذه  أن  األحوال  بحال من  ال يصح 

أغراض األمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30

ليس يف هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي 
حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
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ملعون في دين الرحمن

ملعون يف دين الرحمن
من يسجن شعًبا..
 من يخنق فكًرا.. 
من يرفع سوطًا..
 من ُيسكت رأًيا..
 من يبني سجنًا..

 من يرفع رايات الطغيان
ملعون يف كل األديان..

 من ُيهدر حق اإلنسان..
 حتى لو صّلى أو زّكى

 وعاش الُعمَر مع القرءان

جمال الدين األفغاين
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بيان من أجل ثورة الربيع العربّي  مشرو ثقافي راشد للنهضة

لمحة عن المؤلف:

ســامر بن محمد نزار إســالمبـولي
تولد: دمشق، سورية، 1963 م. 

باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي.

اب العرب.  عضو يف احتاد الُكتَّ

 نُشر له مقاالت يف مجلة العالم، ومجلة إسالم 21، ومجلة شباب لك، واألسبوع األدبي، 
والوقت البحرينية، واملثقف.

صدر للمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019

علمية اللسان العريب وعامليته. 1
حترير العقل من النقل وقراءة نقدية خلمسني حديث من البخاري ومسلم . 2
اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتامعي. 3
مفهوم السنة غري احلديث  ويليه غطاء رأس املرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانًيا   . 4
دراسة نقدية ملفاهيم أصولية )اآلحاد، اإلمجاع، النسخ(. 5
ظاهرة النص القرءاين تاريخ ومعارصة. ) رد عىل كتاب: النص القرءاين أمام إشكالية البنية . 6

والقراءة ( 
القرءان بني اللسان والواقع . 7
ميالد امرأة )رواية نفسية واجتامعية( . 8
أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية )جمموعة قصص قصرية(. 9
مفاهيم ثقافية . 10
نبي اإلسالم غري نبي املسلمني. 11
دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكري. 12



230

سامر إسالمبولي

القرءان من اهلجر إىل التفعيل. 13
حوارات ثقافية. 14
االنتحار الفكري . 15
مرشوع ثقايف راشدي للنهضة . 16
ملك . 17 املرأة،  لباس  الطالق،  التعدد،  النكاح،  )املرياث،  اجتامعية  مواضيع  يف  قرءانية  رؤية 

اليمني(
قراءة نقدية لكتاب التفكري للنبهاين. 18
علم اهلل وحرية اإلنسان، دمشق - دار األهال، 1994 م. 19
املرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح، دمشق - دار األوائل، 1998 م. 20
اإللوهية واحلاكمية، دمشق - دار األوائل، 1998 م. 21

عنوان الباحث:

السويد

s.islambouli@gmail.com :البريد اإللكتروني

موبايل: 0046734233031  



بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتابًا من أهمها:
• دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير   • علمية اللسان العربي وعامليته. تقدمي الدكتور مازن الوعر.  

• حترير العقل من النقل   • القرآن من الهجر إلى التفعيل   • اليهودية إنغالق فكري وإرهاب اجتماعي.
القصص

• ميالد امرأة )قصة نفسية واجتماعية(  • أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة
املؤمترات التي شارك فيها

عنوانها:  البحرين  يف   2010 عام  يف  البحرينية  الثقافية  التجديد  جمعية  أقامته  الذي  اإلنسان  حقوق  مؤمتر   •
احلريات وحقوق اإلنسان  • ندوة امللتقى الثاني لُكّتاب التنوير يف مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق عام 2006

• ألقى محاضرات يف املراكز الثقافية. 
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

• مجلة العالم تصدر يف لندن، مجلة إسالم 21 تصدر يف لندن  • مجلة شباب لك تصدر يف دمشق، جريدة الوقت 
البحرينية  • جريدة املثقف البحرينية  • جريدة األسبوع األدبي التي تصدر عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق.

https://www.facebook.com/groups/170302883083402 :منتدى الباحث سامر اسالمبولي
الصفحة الرسمية: http://cutt.us/TroyV      اإلميل: s.islambouli@gmail.com      موبايل: 0046734233031

سامر بن محمد نزار إسالمبولي 
والدة دمشق 1963، سوري اجلنسية، مقيم يف السويد 

باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي 
اب العرب يف سورية منذ عام 2008 عضو يف احتاد الكتَّ

www.levantcenter.net   دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر
اإلسكندرية - مصر

هذا الكتاب »مشروع ثقايف راشدي للنهضة« للكاتب »سامر إسالمبولي« الذي ينشره 
مركز ليفانت للدراسات الثقافية مهموم بقضايا اجلماعة اإلسالمية، وهو مشروع ألّن ما 
ورد فيه قابل للحوار، وثقايّف ألّن سامر أراده مرتَكًزا للمقاومة الثقافية مبواجهة ذرائعية 
السياسة، وراشدّي داّل على درب الرشاد ملن يسعى على دروب احلرية والكرامة واملعرفة، 
وللنهضة التي لم تكتمل يف مجتمعاتنا ومن ثّم جاءت حداثتنا مشّوهة.. ومن العنوان يشرع 
السياسّي  الفكر  تيارات  يف  السائدة  التفكير  ألمناط  برؤاه  مغايًرا  نفسه  ليقّدم  الكاتب 
العربّي؛ التي تصدت للتراث منذ مطلع القرن التاسع عشر، بل رصد تغّيًرا بنيوّيًا يحصل 
يف املجتمع اإلسالمّي راهًنا، يحتاج إلى جتديد يف التعامل مع التراث واخلطاب الفكري 
والسياسّي، ومن ثّم سعى الصطناع منهج قابل للتّجدد ارتكز يف بنائه على أعظم ما ُقّدم 
للحضارة اإلنسانية باللسان العربي، وأعني القرآن الكرمي، بصفته مرتكًزا أساسّيًا للفقه 
اإلسالمّي، والكتاب الذي جّب ما قبله من منجزات حضارّية، واملستوعب للكتب السماوية 

السابقة.


