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بسم هللا الرحمن الرحٌم

اللهم إنا نرغب اليك في دولة كريمة ،تعز بها اإلسالـ وأىلو ،وتذؿ بها النفاؽ وأىلو وتجعلنا فيها من الدعاة
إلى طاعتك ،والقادة إلى سبيلك ،وترزقنا بها كرامة الدنيا واالخرة آمين.
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رسالتنا

مع انطالقة الصحوة االسالمية الجديدة لألمة تزداد الحاجة الضرورية التاريخية الملحة ..إلى كشف حقائق
االطروحة االسالمية التي تستهدؼ نسف مخططات االستكبار االميركي والكفر العالمي.
وفي حديث سماحة آية اهلل الفقيو المفكر احمد الحسني البغدادي -بارؾ اهلل عمره المديد -نجد الكثير
من حقائق ىذه االطروحة ..ولهذا فانا نرى ضرورة نشرىا لتسد رافداً مهماً من روافد ىذه الحقائق الضائعة في
مواجهة الواقع ،وعلى مستوى المسؤولية الفكرية الهادفة.
اف المؤامرة االميركية االستكبارية ،ومن ورائها الصهيونية العالمية ..لم تكن ذات صيغة واحدة ،بل لها
أساليب متنوعة ومتعددة ..نتيجة تعدد الظروؼ واالوضاع المحلية واالقليمية والعالمية ..وىم يهدفوف من وراء
ىذا المخطط الرىيب تحريف االطروحة االسالمية عن مسارىا الصحيح.
ىذا ..وفي مطلع عقد التسعينيات ،وفي أعقاب حرب الخليج الثانية -عاصفة الصحراء -لتحرير الكويت
نرى باللمسة الوجدانية ،والمعايشة الميدانية:
شعب العراؽ بعربو وكرده ،وتركمانو ..يجوع ،ويقتل برصاص الغدر ،والحقد الصدامي ..يتساقط كأوراؽ
الخريف ..وبخاصة ما أصاب انتفاضة شعباف  -آذار االسالمية ربيع عاـ  1991ميالدية من احباط واجهاض
بفعل أميركي ..ىذا المسار الدكتاتوري االرىابي الذي ال مثيل لو في تاريخ دكتاتوريات((سوموزا)) و((بوكاسا))
و((ىيالسي السي))! ..يذكرنا بمجازر((:ىوالكو)) و((الحجاج الثقفي)) و((بكر صوياشي)).
والجزائر وما يجري فيها من مذابح ومجازر رىيبة ..بسبب المؤامرة االوروبية واالميركية على الديمقراطية
الشرعية الدستورية التي أدت إلى فوز االسالميين باالنتخابات البرلمانية مطلع عاـ  1991ميالدية!..
والسوداف يضرب في سبيل اضعافو!..
وليبيا تحاصر وتهاف بتهمة مساندتها لالرىاب الدولي ،وضلوعها في تدبير اسقاط طائرة الركاب االميركية
والفرنسية قبل عدة أعواـ!..
والمؤسسة العسكرية الصهيونية ال تزاؿ تتحرؾ -وبخاصة بعد ابراـ اتفاقية((:واي بالنتيشن)) -في عدوانها
االمني ،والسياسي ،واالعالمي ..على أكثر من صعيد ..فهي في منطقة االحتالؿ تواصل العدواف ،وتستبيح
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الحرمات ،وتطلق التهديدات االعالمية ،وتتحرؾ بالطرؽ الدبلوماسية في الساحة االوروبية واالميركية ..حيث
تقف مهدد ًة ومتوعدةً بأف أي ضغط سياسي ،أو اقتصادي عليها ..سوؼ يواجو بضغط آخر ،وبال ىوادة!..
والدـ االسالمي في كل أصقاع االرض كل االرض ينزؼ ..بال رحمة ..وبال شرؼ!..
وجواسيس الحلف االطلسي يسرحوف ويمرحوف في عموـ الوطن االسالمي الكبير!..
والشارع االسالمي والعربي ال يبدي استجابة رسالية ،أو حضوراً فاعالً في الساحة قباؿ ىذه االخطار
والتحديات . .بسبب موجة التقلبات الحادة التي تعصف بواقع الساحة الدولية ،وتضاريسها الجغرافية السياسية،
وما يرافقها من مستجدات طارئة في ىيكلية وجود العديد من أنظمة الحكم في آسيا ،وافريقيا ،واميركا الالتينية.
ىذه ىي المؤامرة الكبرى -ما في ذلك ريب -يشترؾ في صياغة نظريتها وتنفيذىا حكاـ تل أبيب،
وواشنطن زعيمتا االرىاب الدولي والفكري ،وجندوا لذلك االنظمة ،وحركوا الكثير من الواجهات السياسية
والفكرية!! ..ليتخذوا لهم مواقع متقدمة في الواقع السياسي ،وليعملوا من خالؿ ىذه المواقع على ضرب
الصحوة والثورة والحركة االسالمية المباركة.
ونسأؿ اهلل تعالى أف ينفع االسالميين االحرار قراءة فكر((:السيد البغدادي)) -داـ ظلو الوارؼ -واف تكوف
بداية موفقة على طريق التحدي ،وحركة الجهاد في حرب الطاغوت الذي يحكمنا بأسم((:الشرعية الدولية،
والقانوف الدولي الجديد)) ..كاطروحة سياسية بديلة لقيادة العالم! ..واهلل أكبر وجهاد حتى النصر.

حركة االسالميين االحرار
القيادة المركزية
بغداد
1119ىػ 1999 -ـ
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املقدمت

االسالـ دين الحياة ،وىو رسالة حضارية متقدمة اخذت على عاتقها انشاء مجتمع اممي انساني ،وبناء
شعب يقود ىذا المجتمع ،واالنساف المعتنق لهذه الرسالة السماوية الخاتمة التي ما بعدىا رسالة يختلف
اختالفاً كلياً عن أي انساف اخر من بقية المجتمعات البشرية االخرى الذي ىمو الحفاظ على ذاتو من االزمات
والويالت والكوارث ،واف يكسب لوجوده المنجزات التاريخية ،واالحداث البطولية ،واف يستمر من حصانة
تفرده وتقدمو من االرض ،واف اجتاح العالم((وىذا ىو االخطر)) التعسف والطغياف والتشريد واالستهتار
والموت االحمر.
والمتصفح الحواؿ االنساف المسلم يجده حكيماً متزناً متألقاً حضارياً ال يعبث من االرض عبث االرىاب
الفكري والدولي ،بل يضع الدواء على الجروح ..ويعالج بحكمة واتزاف اطوار النفوس واالفئدة المتقلبة ،واطوار
االمم والجماعات ،ويضع لها الطب المناسب في الوقت المالئم ..فيعطيها جرعة من السالـ والرضواف
والطمأنينة إلى جوار اهلل حين تخشى جوار النعيم المادي المغري ،ويعطيها جرعة من االرتباؾ ،والحيطة،
والترقب لبأس اهلل حين تركن إلى قوى االرض الطاغية ،وأوضاعها القذرة.
ومن ثم ..كاف االنساف المسلم أنبل بديل تأريخي فذ انبعث للجماعات البشرية ..اذف فكونو أنبل إنساف
منبثق من دعوتو إلى البشرية في كل مكاف التي ىي سبب انتصاره وانكساره..
سبب انتصاره :عندما يتطلع بوظائفو العليا فيتحرؾ(حسب مقررات وتوصيات رسالية) لتنفيذ الدعوة
االسالمية العالمية ،وتحويلها إلى صيرورة مستمرة صوب االحسن واالرقى في فعالياتها ،وفي معطياتها
وتوجيهاتها إلى منفعة اإلنساف وخيره على ح ًد سواء.
وسبب انكساره :عندما يتحوؿ دين اإلسالـ إلى مجرد وصايا على المنابر ..والى مجرد شعائر في
المساجد ،فإف وصاياه ال تنفذ ،وال تتحقق ،وعندما ينحرؼ عن الخط السوي ،ويختار االلتصاؽ بالظلم،
والعمل تحت مظلتو ،ويقف عن مهاـ النهوض بواجبو المقدس ،ودوره الحقيقي في العالم ،ومن خالؿ ذلك
يضيع فلسفتو وكيانو وموقفو وقدرتو على الوحدة والتماسك والديمومة والبقاء والصيرورة التحررية.
وتوجد تحت مظلة السماء جماعات بشرية تزعم أف لها آيديولوجيا أممية تقدمية إنسانية ،بيد أنها تتجاوز
حتى على مستوى التنظير حدود العقالنية التكاملية ،وتسقط في منحدر سحيق عن أخالقية البشر ،فتقيد
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منطلقاتها االيديولوجية في اطار عرؽ ،أودولة مخصوصة ..كما في طرح النظرية الماركسية اللينينية ،أوفي إطار
وحدة حضارية مخصوصة ..كما ىوفي طرح النظرية التونبية.
ىذا إلى أف مجتمع أوروبا الغربي والشرقي ..كاف في عصر االستالب واالستعباد يزعم أنو مجتمع انساني
ذواختراع امانة الرجل االبيض ،وابتداع المجتمع االوروبي دعوتو ىذه تسويغاً لحكم الشعوب المستضعفة في
آسيا ،وأفريقيا ،وأميركا الالتينية!..
فعبودية ،واستالب ،ومجاعة ،وغلق أبواب الحضارة والمدنية على من يهيمن عليو من المجتمع ..كل ذلك
خلف وجوداً يئن من الظلم والقهر ،والفاقة واالستبداد ،وجوداً تفككو المشاحنات ،والصراعات ،والمعارؾ
الظاىرة والخفية الحامية منها والباردة ..أنهكت ىذه الشعوب وسواىا وال تزاؿ مساوئها وشرورىا بادية وفاعلة
في المجتمع البشري عامة..
ىذا بعكس آيديولوجيا المجتمع االسالمي ..فهي نموذج آخر يختلف اختالفاً كلياً عن بقية االيديولوجيات
الجاىلية قديماً وحديثاً ..نموذج أوحدي للسعادة االجتماعية االنسانية الرحيبة النابعة عن قيم الحق ،والعدؿ،
والعطاء ،واالنعتاؽ ..لم يستطع اي مجتمع من المجتمعات في العالم أف يصوغ نموذجاً كنموذجها ذلك ألف
آيديولوجيا المجتمع االسالمي تحمل عطاءاً وافراً إلى المجتمعات البشرية كافة ..ىي شريعة اإلسالـ الكونية
االخيرة التي صاغها خالق الكوف الكبير..
وقد تبنت أمة القرآف في فجر اإلسالـ األوؿ((فجر االيماف وااللتزاـ واالبداع)) الرسالة ،وحملتها إلى
الشعوب واالمم التي ذابت فيها المثل والتعاليم ،وطغت فيها االىواء والشبهات ،وماتت فيها المواىب
والطاقات ،فهي توصف بالحياة ،كما يوصف الطغاة بالحياة ..كالب الصيد التي تلهث بين أيديهم ،أوأبقار
الحرث التي تعمل في حقولهم ..أما الشعوب من المنظور االنساني الحضاري فأموات ،فال بد أف تصدر عليها
محكمة الطغاة الحكم باالعداـ!!..
وقدموا بالتجربة العملية ،وباالنقالب المطلق الذي تم في قلوبهم ،ومشاعرىم ،وحياتهم ..حركة واقعية
عالمية ،وطرحوا رسالة فريدة تقدمية حضارية مستقلة المنطلقات ،ترفض اليأس ،والحزف ،والهواف ،وتخرج من
التيو المظلم والحيرة القاتمة ..إلى المعرفة ،والطمأنينة ،واالستقرار ..وتخرج من الدينونة المهينة لشتى
الطواغيت ..إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العالمين.
انها منطلقة من المسار المستقيم الذي يحقق لها المثل الكبرى الوؿ مرة في أقدار العالم كلو –يومذاؾ-
وفي خط سير التاريخ إلى اف يرث اهلل االرض ومن عليها.
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والشريعة االسالمية خليق بها أف تنهض بمهاـ دعوتها االممية في ىذه االزمة الحاضرة ..وحدىا كفيلة بإنقاذ
الجماعة البشرية المعاصرة من محنتها التي تقود مصيرىا القيادات الجاىلية الطاغية الباغية إلى منحدر الضياع
والفوضى ،والبوار.
فكم ..من عبقريات تدفن ،ومواىب تموت ،وذكاء يخبو ،ودماء مهدورة ،وكرامات مستباحة ،ومنكرات
معلنة ،وفقر أسود كفور تحت مظلة الطواغيت ..وبخاصة إذا كانت ىذه النفوس قد عرفت أبعاد العقيدة،
وااليماف ،واالنعتاؽ ..وجاىدت دائماً النتزاع ىذا السلطاف المغتصب من أيدي الطواغيت ،ورده إلى صاحبو
الشرعي اهلل سبحانو وتعالى.
وكم ..من جهاؿ وحمقى طغاة يسودوف ويقودوف ،وأغبياء وسفهاء يتحكموف ،وتتحطم في طريقهم العوائق
والمطبات ،وتصفق لهم الجماىير الساحقة ،وتصاغ لهم االمجاد الخالدة ،وتصفولهم الحياة الكريمة!!..
وكم ..حفل الناس بتجمع جماىيري حاشد ،بمن يشكوف الزماف ،ويتبرموف باالوضاع الجاىلية ،ويسخطوف
على مجرى االحداث ثم طاؿ عليهم االمد ،فبهتت صورتهم ،وعادت شكالً ال روح فيها..
اذف ..الشريعة االسالمية خليقة بصنع تاريخها ،ومستقبلها ،ومصيرىا ..وبناء القدرة الذاتية المنشودة من
جديد ..وإحالؿ توازف القوى في وجودىا الذي مزقتو المذاىب الوضيعة الطاغوتية الشاجبة لحاكمية اهلل في
االرض ،وتقرير ألوىيتو ..وىي خليقة بأنقاذىا من كافة عبودياتها ،التي أكلها الفقر ،والظلم ،واالحتكار،
واالستئثار ..بما في ىذه االطروحة من ثورة تقدمية جذرية شاملة..
بيد اف المسلمين غير خليقين بنشر دعوة شريعة القرآف إلى قارات العالم الحاضرة ..كما نشروىا إلى قارات
العالم السابقة ..كتجربة معقدة متشابكة ،وإنسانية حضارية رائعة مشرقة ،تمد فعلها إلى مساحات التحرؾ
البشري الفاعل ،وتتوغل اطروحاتها إلى كافة مكونات اإلنساف ..روحاً ،وجسداً ..وعقالً ،وتنظيراً ..وعاطفةً،
ووجداناً ...والى كل فعاليات الجماعات البشرية في ارتباطاتها الداخلية منها والخارجية.
اف الناىض بنشر دعوة حركية واقعية انسانية حضارية ..المفروض أف يعايشها ،وأوتار القلب بين الشرياف
والوريد تعزؼ لحن االيماف ،واالنبعاث ،والوفاء ،والعودة ،والتوجو المسؤوؿ صوب خالق الحياة ،وتأدية
مسؤولية الخالفة بوعي ،وأمانة ،وصبر ،وتضحية ،وشجاعة ،واخالص من جديد ..والمفروض أف يعايشها ،وال
يخفي منها شيئاً ،وال يؤجل منها شيئاً ..مهما كانت المعارضة والتحدي ..ومهما كاف االعراض من قوى الثورة
الجاىلية المضادة ..ومهما كانت وعورة الطريق وأخطارىا كذلك.
وعلى ىذا األساس ..تبنى الرساليوف الثوريوف في العصر األوؿ حركة الدعوة بهذه العقيدة ،كما أرادىا اهلل
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سبحانو ،ونشروىا ما استطاعت قدراتهم وطاقاتهم الخالقة العاطفية منها والتنظيرية ،وباتوا ال يتخلوف عنها،
ولوظنوا اف النصر ال يجيئهم في ىذه الحياة ،بل باتوا خليقين بنشرىا ..يدركوف كيف يدعوف الناس؟ ..وكيف
يوقظوف القلوب الغافية؟ ..وكيف يحيوف األرواح الخامدة؟..
اف رسالة آيديولوجيا قوى الثورة الجاىلية الطاغوتية المضادة قد غسلت دماغ(براين رشنج) اإلنساف المسلم
المعاصر ،وعملت على تنحيتو تماماً عن عقائدية ىذا الدين القويم ،وعن مراكز التوجيو األعلى لالنساف ..إلى
مسار في الحياة الخاصة ال يتفق مع ىذا الدين بحاؿ ..قلبت منهج الدين في فكره ،وروحو ،وسلوكو ..إلى
شعور فردي مجرد مبتور العالقة بفعاليات الحياة اليومية المباشرة ال يصوغها وال يقوـ ما انحرؼ عنها.
وقد وقع كل ذلك ..ووقع ما ىوأخطر منو وأقذى ..وىومصيره الفاجع السائد الذي يمأل شرايينو بالتعاسة،
والشقاء ،والكرب ،والحرج ،والضيق(والدنيا االف تزداد تجبراً ،وطغياناً ،واصراراً ،وجحوداً بقوة جارفة إلى غير
غاية) وىوغير خليق بحمل مسؤولية حركة الشريعة االسالمية إلى الجماعة البشرية الضالة المضطهدة ،واف عليو
لكي يكوف انساناً رسالياً نبيالً ينبعث للعالم بوصفو خليفة اهلل حقاً على كل المستويات أف يحقق مباديء شريعة
اإلسالـ الكونية في نفسو ،وتركيبة سلوكو ،ومجاالت نشاطو ،ومكونات شخصيتو ،وانفعاالتو ،واستجاباتو،
وأحوالو ،وأسراره ،ونظرتو العميقة في ملكوت السماوات واالرضين ،ودراستو التأملية لنواميس اهلل ،وقوانينو،
وخفاياه ،وجوانب النشاط الواقعي فيها ،ومجاالت االرتباط ،واالحتكاؾ المتجدد ،وتنظيم ىذه الحاجات.
ومن ىنا . .يملك قوة االعصاب المشدودة والمتحفزة المرىفة كالجسد المتوتر المستعد للرد أوالمتحفز
لالنقضاض ،ويملك االرادة المركزية الديناميكية لتطوير الحياة على االرض ،ويظل موكبو يندفع بها ،ويشق
طريقو ،ويكتسح إلى أف تقوـ رسالة اإلماـ المنتظر -عليو السالـ -المرتقبة على حمل الدعوة االسالمية
وانجازىا على االرض كل االرض على أحسن ما يراـ.
ومن ىنا ..يكوف أنبل إنساف أنبعث للعالم يأمر بالمعروؼ ،وينهى عن المنكر ،يعبد اهلل الواحد القهار دوف
أي شريك ،ويطبق شريعتو الكونية تطبيقاً رسالياً متطوراً ناجحاً في ىذه االفاؽ كلها ..على مستوى انساني
نظيف ..ال يقتصر على طبقة ،وطائفة مخصوصة من البشر بدافع الحقد والكراىية ،وانما يبذؿ البركة ،والرحمة،
والشفقة للبشرية كلها ..حتى أولئك الذين يرفضوف ىذا الدين ..وحتى اؤلئك الذين كانوا يحاربونو بشراسة من
االشتراكيين والرأسماليين البراغماتيين.
ومن ىنا . .حرى بالحركة االسالمية المباركة أف تستقطب ماليين المسلمين إلى تطبيق شريعة اهلل الكونية،
وتكشف لها أوراؽ واقعها المؤلم ،وعوامل استعمارىا واستالبها ،وىزيمتها منذ ثمانين سنة ،وتحوؿ الموج إلى
اتجاىو الطبيعي الهادؼ ،وتحفظ سبيل االنبعاث ،وااليماف ،والتقوى ،والعمل الصالح ،والثورة ،والكفاح
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السياسي والمسلح الذي يمكنهم من عملية المجابهة العقائدية ىذه ..وىم مطمئنوف إلى صالبة االرضية التي
يتحركوف عليها ،واف تحشد القوى واالحزاب والمنظمات والحركات المخلصة هلل ولرسولو في جبهة تقدمية
ثورية اسالمية موحدة ..تستميت في المحافظة على ما بقى ،واسترجاع ما ضاع ،وتركز ثقلها الستراتيجي على
مصدر الخطر الطاغوتي الكبير ..وىو :قوى الثورة الجاىلية المضادة بشقيها الخبيثين الداخلي من الشرؽ
الشيوعي ،والخارجي من الغرب الرأسمالي على حد سواء..
كتبنا لك ىذا ..اىتماماً بأمر االُمة ..وتنبيهاً على غفلتها ..نسألو تعالى سعادة الدنيا ونعيم االخرة ..بجاه
محمد(ص) ..واهلل أكبر ..وجهاد حتى النصر.
احمد الحسني البغدادي
النجف االشرؼ
1111ىػ
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أزماث خطرية

ال يمكن استكشاؼ طبيعة االزمات ،ووضع الحلوؿ العملية التي نقدمها لمعالجتها ..وبالنتيجة ال نصل إلى
ىدؼ جلي ذي أبعاد موضوعية وعلمية إذا حاولنا الوقوؼ تجاه المظاىر الشكلية المجسمة دوف أف نقفز إلى
نقلة نوعية ،ألف ذلك لن يمهد لنا الوقوؼ تجاه حقيقة االزمات ..وبالتالي ال يمكن أف يقفز بنا قفزةً واحدةً
فاصلة نحو الحلوؿ العقالنية الواقعية لتنير الدرب لنا نحو مستقبل قوي زاىر عظيم.
ومن ىنا نبدأ
طالما تواجو اإلنساف المعاصر أزمات خطيرة متشعبة معقدة في الطبيعة ،وفي الحياة ،وفي المجتمع ..وليس
االصل في كونو يعاني من ىوؿ ىذه االزمات الشائكة الشاغلة المعقدة ،فأف تجربة الحياة العامة ذات
المعطيات الحركية الحيوية المتطورة الفاعلة مالزمة ألعمق االزمات والمضاعفات الخطيرة ،بل االصل في
تحديد موقف اإلنساف المسلم المعاصر من أزمات مسيرتو الحياتية ،وفي تحديد موقفو من الحلوؿ االولية
المقترحة لها ،وفيما يخلفو في موقفو منها ،ومن حلولها ..من وحشة سايكولوجية ،أوتأزـ فاعلية ذات نتائج
ومصائر مزعجة ووخيمة تشل طاقاتو المكنونة ،وقدرتو المخزونة ..على الكدح في روافد الحياة المختلفة.
اف انفتاح اإلنساف المسلم المعاصر بال حدود ..على حضارة أوروبا االستكبارية في كل مرفق من مرافق
نهضتها االخيرة في العصر الحديث ..وىو يمر في مرحلة من أخطر المراحل المأساوية الطاغوتية في تاريخو
الطويل ،وكأف المنحنيات ،والمفارقات ،واالنحرافات التي وقع اإلنساف المسلم بها في المرحلة التاريخية
السالفة( منذ أف رقدت في تراب االضمحالؿ قروف طويلة ) قد تراكمت ،وتالقحت ،ونمت ،وتركزت لتلد
نتاجها المتوحش ،وتعطي نتيجتها السلبية المرة العاتية في غمرة ىذه المرحلة االخيرة من حركة تاريخ اإلنساف
التي انفتح فيها على عصر النهضة االوروبية المعاصرة ،وفيما أعقب ىذه االنفتاحة من مزالق االقتحاـ،
ومفاجآت المجهوؿ ،وكانت أشواطها كلها كأنها خطوب مريرة موجعة يبتدئ بها السالك طريقو ،ويتوسطو قبل
ضل الطريق ..ثم يقف بين العناد والهروب ،ويصر على الهروب ،النو ال يستطيع الصمود
أف يعلم انو َ
والتصدي ،وال يستطيع االستسالـ والخضوع ،بل يبقى في حالة الهروب من نفسو الخاوية ،وروحو الموحشة..
كالذي تطارده الجنَة واالشباح!!..
وعلى ىذا األساس ..كاف الرضا والهروب النفسي في داخلو ،يمثل المظهر الحي لتالشي االدارة في
شخصيتو ..وبالنتيجة يقف من مجاالت الحياة ،ومنعطفاتها الكبرى ،ومفاجئاتها العظمى ..موقفاً معادياً
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متشنجاً ،وبذلك لم يعتز ىو ذلك اإلنساف الذي حمل مشعل الحضارة االنسانية زمناً طويالً ،يوجد قافلة الحياة
بنجاحها وسقوطها ،ويصوغ حركة التاريخ البطولية ،ويتحكم باالحداث ..كيف يشاء ،ومتى يشاء؟ ..ويرغب وفق
االسس والمباديء والتصورات االلهية ،وانما بات انساناً متشائماً متقاعساً متداعياً ال يجاري الطبيعة في مرونتها
وصعوبتها ،وفي صعودىا وىبوطها ،بل ينظر إلى المواقف االيجابية الحيوية الفاعلة في الحياة االجتماعية بلهاث
في االرتباؾ واالضطراب ،والحيرة القاتلة التي ال طمأنينة فيها ،وال سالـ ،وتخيل انو يحل ظروؼ أزماتو المعقدة
والمتشابكة بالهروب منها ..بدالً من مواجهتها والتحدي والصمود أمامها ..لكي يعيش سعيداً طليقاً مرفهاً على
اساس قاعدة فكرية متينة ،تحفظ لو سالمتو ،وتهييء لو استقراره ،وتسير بو في طريق واضح مستقيم ،يستجيب
لمصالح قوى الشعب العاملة ،وتنعش أوضاعها ضمن اطار برنامج استراتيجي طموح ،ووفق تخطيط علمي
عقالني وموضوعي مدروس بدقة وشمولية.
وبعكس ذلك يغدو مصيره حينما يعاكس سير الطبيعة ،والحياة الجادة ،ويتخاذؿ عن المباديء واالسس،
ويصر على ىذه المعاكسة ،فتضيع عليو مسار الطريق المستقيم ،ويضيق عليو رحب الكوف ..فيهلك في نزعتو
التبريرية ،أويخرج منها ضائعاً تائهاً بائساً في خضم الحياة الفسيح.
ومن ىنا ...إذا حاولنا تفسيراً جدلياً علمياً لهذا السقوط ،والهبوط ..والتحلل ،واالنهيار ..والتأخر،
واالضطراب ..لم نالحظ تفسيراً خال إنحسار مفهوـ شريعة القرآف عن نفسية الجماعة المسلمة ،وعدـ معايشتو
من خالؿ الممارسة التطبيقية على الصعد االجتماعية ..بسبب الغزو المغولي والتتاري من الشرؽ ،واالوروبي من
الشماؿ والغرب ،وقبل ذلك السلطات الجاىلية الرجعية الطاغوتية التي أُلقيت مسؤولية كل االمة المسلمة
بأيديهم ،ومارست الدكتاتورية الفاشية ،وافتعلت الفتن والحروب الطائفية والعرقية ،وأغلقت االنفتاحة االجتهادية
الواجبة ،واكتفت من عقائدية الشريعة بالشكليات وااللقاب الفارغة ،واساءت استخداـ التفسيرات الدينية بما
يدعم مصالحهم السلطوية الطاغوتية ..بسبب االفكار المرجئية المأجورة ،والتصوفية الالمسؤولة.
وحينئذ تحولت شريعة القرآف العظيمة في ضمير اإلنساف المسلم المعاصر إلى مسألة استاتيكية (سكونية)،
وتمعن في أعماؽ النفس ،وتفكر فيها ،وال تتصرؼ بناءاً على ذلك ..فمعنى ذلك أنو بدأ يقعد ،وال يحيا واقعو
في مسار جديد ،قد يتحوؿ بو إلى تغيير ثوري لمظاىره ،وتجديد متحرؾ لمنطلقاتو ،بل ال يفكر في أمر
المستقبل ،وال يدبر لو ،وأف يعيش يوماً بيوـ ،ولحظة بلحظة ،وال يصل ماضي حياتو بحاضره وقابلو ،وأخطر من
ذلك أف يقعد . .ويقعد ينتظر الحدث الذي ال بد أف يحدث في قدرية غريبة ؛ ألنو ال يريد أف يتعب نفسو ،وال
يحملها مسؤولية العمل الحركي ومشاقو ،ويغدو غيره ىوالعنصر الفاعل ،يأخذ زماـ المبادرة الحركية الدائبة من
أجل تطوير الحياة وترقيتها ،بدؿ أف يكوف ىو القوة المحركة يدفع التاريخ إلى أماـ ،ويمده بالثقة والقوة
والطمأنينة والعزيمة ،ويمنحو شباباً متجدداً متطوراً حركياً فاعالً في تغيير العالم كلو ،وبخاصة البلداف النامية في
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آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
واذا انعزؿ اإلنساف المسلم المعاصر(بسبب ىذه االوضاع الطاغوتية ،واالعتبارات الشائنة الفاسدة المرعبة
الفريدة في بابها) عن أف يتفاعل مع شريعة القرآف ..انعزلت ىذه الشريعة الخاتمة عن اف تمارس دورىا الطليعي
في مسيرة حياتو االجتماعية.
وقد انعكست ىذه الفجوة العميقة بين اإلنساف المسلم ،وبين الشريعة الخاتمة على واقعية الحياة العامة في
صورة تأخر اجتماعي وسياسي مخيف.
فالموقف المضاد من الحياة ،والهروب من تحدياتها ،والغياب الفعلي عن مسرح االحداث الكبرى ..قعدت
بهذا اإلنساف عن اف يفجر طاقاتو ،ويعبر عن قدراتو ،ويطور حياتو العامة على اساس البنى الفوقية المتحركة في
جميع صورىا المادية والمعنوية ..فجمد عن النموفي المجاالت الحضارية المختلفة حين حجبت شريعة القرآف
عن صناعة الحياة االجتماعية الرسالية التكاملية عبر قنواتها المتنوعة.
تلك ىي العلة واالزمة المستعصية الشاذة الخطيرة االولى ،التي سببت لو العزلة واالندثار ،ووقع كلو في
دائرة التخلف واالنحطاط ،والعجز من مواجهة التحديات الحضارية.
ىذه ىي الظروؼ السايكولوجية (النفسية) والحياتية ،التي انفتح بها اإلنساف المسلم على عصر النهضة
االوروبية المعاصرة ..نهضة مدنية سالبة رجعية اجرامية كافرة استكبارية ..ذات رغبة عارمة في االستالب
واالغتصاب ،وفي أوج ىيمنتها واندفاعها إلى الدرج الصاعد ،وانساف في أبعد حاالت انحطاطو وتداعيو المادي
والمعنوي.
وقد أيقظو اتصالو غير المنتظر بعصر النهضة العقالنية ،وتقدـ العلم ،والحركة التصنيعية الحديثة الخالبة
على معاناتو المفعمة بالمخاطرات التي كاف يتغاضى عنها ،ويهرب منها ،وكوف لو معاناة إضافية تؤدي إلى
أمراض نفسية ،وأزمات حياتية تستعصي وتنتشر على مدى االياـ ،البد من وضع الحلوؿ لمعضالتها..
من ىنا ..نشأت أزماتو ومعاناتو وسط ظروؼ متناىية في صعوباتها وأخطارىا.
ومن ىنا ..لقد فرضت النهضة الحديثة المهيمنة على اإلنساف المسلم حلولها ألزماتو وإمكاناتو على أف
يتعبد بهذه الحلوؿ ،واف يحققها عملياً ،واف يستجيب معها لوجهة النظر التي صنعتها في خضوع واستسالـ
لألمر الواقع.
ولسنا في ضرورة ملحة إلى تحقيق المسألة على ىذه النهضة الجديدة التي لم تستوح في حلولها مصلحة
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اإلنساف الستراتيجية ،وانما استوحت مصلحتها وطموحها على المستوى العلمي البرغماتي في تفوؽ ىذا
الرجل ،وذلك المجتمع ..ومن مصلحتها وطموحها اف تحبط في ىذا اإلنساف المسلم الحياة االسالمية الطليقة
الكريمة بما فيها من يسر ومرونة ،وتكامل ،وسعة ..وجماؿ ،ونظاـ ..وانفتاحة روحية حضارية منشودة ..ومن
مصلحتها وطموحها أف تجعلو من وجهة نظر شيوعية إلى عنصر مسير ينتج منها ما ال يرغب ،ويأخذ منها ما ال
يشتهي ..أومن وجهة نظر رأسمالية إلى عنصر غير مسير ينتج منها متى يرغب ،ويقبل منها متى يشاء.
وقد استجاب اإلنساف المسلم المعاصر لكل طرح من الكذب ،والغش ،والتجسس ،والخيانة ،والتهرب،
والجبن ،والجزع ،واالستالب ،والجشع ،واالثرة ..بخضوع وذلة يصالف حد االستسالـ الكامل لهذه القوى
الطاغية الغازية ،وىوال يعرؼ ما يكوف ،وال يدري ما يخبأ لو من وراء االبواب المغلقة.
اذف . .ماذا يصنع إنساف وأزمة الواقع الداخلي لشخصيتو ،التي انبثقت من خالؿ االطار الشخصي ،الذي
اكتسبو من نشأتو تحت مظلة ىذه النهضة الجديدة وظروفها ..االمر الذي جعل واقعو الداخلي متكالباً على
الموقف المصلحي ،والتبرير البرغماتي ،وجعل واقعو الخارجي مبنياً على الرجوع والسكوف ..أو التفكك،
واالنهيار.
بيد انو اسالمي يدين بالشريعة القرآنية ..والشريعة التي تعاكس الشيء القليل أو الكثير من الوضعية النسبية
المحدودة السطحية الحائرة القلقة التي فرضت فرضاً ،والتي تعاكس أبداً وجهة النظر التي صنعت ىذه
الحلوؿ . .اال اف الشريعة القرآنية التي يدين بها ىذا اإلنساف شريعة ذائبة في منحدر سحيق ،كما يذوب الثلج
في قيظ الشمس المحرقة بسرعة وقوة مذىلة..
ومن ىنا ..فهوال يدرؾ طاقة شريعتو التكاملية ..على أف تحل المعضالت المعقدة ،والرواسب المتخلفة،
التي توجب المتاعب والمصاعب البتة ،وال يدرؾ طاقة شريعتو الشمولية على أف ترفد الحياة البشرية كلها
بالحركة والديمومة والنمو والرفعة ،واف تدفعها بعد جمود ،وتأخر ..وتشحنها بعد خمود ،وتدىور ..وسبب ذلك
واضح كل الوضوح:
اف شريعة القرآف ال تزاؿ في وجداف المسلم المعاصر ..شريعة مرجئية ،أوباطنية ميثولوجية (خرافية) ،أو
تصوفية انعزالية ..فاف قوى الثورة الجاىلية المضادة ،ومن ورائها قوى االستكبار والكفر العالمي ..لم تصحح
االطروحة الخاطئة عن الشريعة ،وانما زادتها تضليالً ،وجحوداً ،وانكاراً ..بشتى االساليب الجهنمية الخبيثة..
لشعورىا اف الشريعة خصمها العنيد ،واف في الشريعة العادلة احتضارىا وطردىا عن كل بقعة من بقاع االرض
االسالمية ،وعن ىذه التجمعات من فصائل المجتمع الرسالي الحضاري.
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اف اإلنساف المسلم يدين بالقيم والتصورات والتعاليم الكبرى ..وحده ال يكفي للوصوؿ اليها ،وانما البد أف
تصنع الحياة البشرية في اطار المبادئ واالسس ،والحسابات الكفيلة بأف تخلق من القيم والتصورات والتعاليم
واقعاً في كل الشرائح االجتماعية.
اف المبادئ واالسس ىي ىمزة الوصل بين اإلنساف ،وىذه القيم ،والتصورات ،والتعاليم ..واالنساف المسلم
فاقد لخصوصية االنتماء االيماني واالخالقي العملي بهذه االسس والمبادئ ،النو ال يحسها بداىةً ،وال
يكتشف منطلقها االنقالبي ،وال يدرؾ طاقتها الفاعلة على أف تدفعو صوب حياة حرة رسالية كريمة طليقة من
قيود االستغالؿ والقهر والتخلف في صورىا المادية والمعنوية ،بل ىو أشبو بالغيوـ الكثيفة حوؿ شمس العقيدة
وااليماف يميت شعاعها ،ويرد نهارىا ظالماً دامساً طويالً.
حري بنا أف نؤكد على أمر في غاية الخطورة ..وىو :اف عدـ محاولة تحقيق الشريعة االسالمية عملياً ..قبل
أف تتحكم قوى االستكبار والكفر العالمي المضاد في مساحات شاسعة من الوطن االسالمي الكبير ..كانت
ناشئة عن السذاجة ،أوعن النسياف ..وعن انعداـ وعي الشريعة االسالمية وتكاملها على الصعيد العاـ.
اال اننا نرى اليوـ بأـ أعيننا اف قوى الثورة الجاىلية المضادة تبذؿ قصارى ثقلها الستراتيجي في سبيل
تكهرب االجواء العريضة في شجب الشريعة االسالمية من لدف الجماىير المسلمة الساحقة ..نتيجة التحرؾ
الصليبي االستكباري المقصود..
على ضوء ىذا ..باتت الجماىير المسلمة الساحقة في قلب االزمة ..ألف حياتها تحت مظلة ىذا الواقع..
عادت االزمة في ذاتها ..فهي ممزقة بين واقع ال تدين بو ،وبين قيم وتصورات وتعاليم ومبادئ تعشقها وتدين
بها ..كحقيقة وجدانية روحية ال يمكن بأي حاؿ من االحواؿ تتجرد عنها ،أوتتجاوزىا إلى غيرىا من القوانين
الوضيعة أياً كاف مذىبها ،بيد أنها ال تمتلك أداة تطبيقها في مؤسساتها االجتماعية.
بسبب غياب فصائل القوى االسالمية العاملة ..وبسبب انتهاء مسألة الحياة االسالمية الكريمة إلى ىذه
الصور الباىتة حتى في حس أشد المتحمسين لهذا الدين ..وبسبب الواقع الجاىلي الطاغوتي ،وتمسكو
بسيادتو ،وحرصو على مصالحو ،واستغالؿ سلطتو ..يشجب الصليبيوف الجدد ىذه القيم والتصورات والتعاليم
ويعارضها ،ويخطط على إجهاضها بشماس أطوؿ ووقت مستطاع ..وحتى حين تريد ىذه القيم والتصورات
والتعاليم والموازين أف تعيش في عزلة عن الواقع الجاىلي الطاغوتي مستسلمة لفتح اهلل وقضائو ..فأف الواقع
الجاىلي الطاغوتي ال يقبل منها ىذا الموقف ،بل ينازلها ويتابعها ويطاردىا ..وىذا ىو االبتالء واالمتحاف
العسير.
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والعامل الستراتيجي ىو الموقف النفساني المتشنج ،الذي يجعل اإلنساف على قلبو وحشة ،وفي فكره قلق
وحيرة ،وازدواج شخصية ،وويالت وخطوب ..ينقلب بكل منعطفو وقوتو على واقعية المؤسسات االسالمية.
ونالحظ بالتجربة العملية مسلم اليوـ ..بسبب قيمو وتصوراتو وتعاليمو وموازينو يجاىد الطروحات الفكرية
الغريبة الوافدة من الشرؽ أو الغرب التي تحاوؿ فرضها بأي شكل من االشكاؿ ..بيد انو بسبب عدـ إنتمائو
العقائدي العملي الصلد لشريعة القرآف الكونية االخيرة ..وبسبب تخليو عن أداء دوره الفاعل في العالم،
وتراجعو صوب المواقع الدفاعية في الخطوط الخلفية ..ال يستطيع انشاء طموحات واطروحات فكرية قادرة
على طرحها للتطبيق العملي على الساحة االسالمية على شكل برنامج وأطر أممية متشابهة في التنسيق
والتوجيو ،تحاوؿ التصدي للزوبعة الصليبية االستكبارية الشرسة.
ومن خالؿ ىذا المنظار ..نكتشف حقيقة واقعة :اف اإلنساف المسلم يبدأ الشعور بػ((االزمة)) تحت مظلة
الواقع الذي ال تمده أسس روحية مبدئية ،بيد اف اتصالو بهذا الواقع يكثر من رؤية شاخصة على منظر ال
يعجبو ..منظر التمزؽ الكبير ،وتضخم االضطراب ،وتصاعد العنف ،وشيوع االجراـ ،وانحدار االخالؽ ..بال
انقطاع خارج سياج حلقة وطنو(وىي مع ذلك راقية في مجتمعها ،متحضرة في حياتها ،يجد الفرد فيها من
الرعاية والحماية ما يناسب قيمة اإلنساف ،ويجدىا غنية قوية ..وىي مشاقة هلل سبحانو ،وال تقيم شريعتو) وىذه
الرؤية تنقلب بال ريب في أعماؽ ذاتو في شكل وعي ديماغوجي لسبب التداعي واالنحطاط في الوطن
االسالمي ،يرجعو لهذه القيم والتصورات ،والتعاليم ،والمبادئ التي تتشبث ،أو تنقلب ىذه الرؤية إلى فتنة أشد
وأقسى في أعماؽ ذاتو في شكل ارتباؾ مستمر ،وحيرة وتردد قاتل في صحة تشبثو بهذه القيم ،والتصورات،
والتعاليم ،والمبادئ.
أما علة ىذا الوعي الديماغوجي ،وىذا االرتباؾ والتردد ..فهو االفيوف االيديولوجي المتصاعد ،الذي ما
فتيء يغمر اإلنساف المسلم في أعماؽ نفسيتو ومشاعره منذ اف احتل االستكبار الصليبي ،والطاغوت الصهيوني
الوطن االسالمي االعز ،وأوحى اليو قبل كل شيء بالدس والتشكيك ،ونشر الشبهات ،وتدبير المناورات ..يعمد
أوالً إلى عقيدتو االيمانية ،التي انبثق كيانو منها ،ومنها قاـ وجوده ،فيعمل فيها معاوؿ الهدـ والتوىين ،وذلك انو
يدرؾ اف ىذا اإلنساف المسلم ال يؤتى اال من ىذا المدخل ،بأف شريعة اإلسالـ الكونية ىي سبب جهالتو وتأخره
وتداعيو حاضراً ومستقبالً ..كنوع من التغطية والتعويض واالسقاط التي يحدثنا عنها علم النفس ،وىو يحلل
التجارب البشرية المريضة الشاذة ال الصحيحة المستقيمة.
وىنا بيت القصيد يحجبو عن إدراؾ العلة الستراتيجية لتخلفو وجهالتو وتداعيو ،وىو فقدانو ألصالة ىوية
االنتماء العملي الحقيقي الواقعي بشريعة القرآف االزلية ،والقادرة على انقاذه من محنتو التي ىو فيها ..وىنا
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ينحرؼ بعض من أصابتو الوحشة النفسية القاتمة ،واجهاضو إلى أبعد حد من الظاىرة البديهية ،وىنا كذلك يحيا
االالـ والويالت والحيرة والقلق واالحساس بالعبث والملل والال جدوى في شكل آخر.
وىنا تظل الجماىير المسلمة الساحقة معرضة دائماً لالحتواء ،والتحجيم ،واالختراؽ ..حتى ال تتجاوز
حدودىا على مجابهة الصعاب واالخطار ..وحتى ال تدعو إلى السعي الجاد السريع لتدارؾ ما جرى عليها من
مساويء وشرور ،ومن معاوؿ الهدـ والتوىين.
ومن ىنا تظهر صعوبة فهم ىذه الشريعة القرآنية من لدف ىذه الجماىير الساحقة في محتوى نظري ..مما
فيها من تجسيد عملي في جميع مراحل تنازلها عنها.
ولكن ..من حقنا أف نسأؿ :من أين نفهم تحديد ىذه االزمات والمعضالت التي تواجو االمة؟!.
نقوؿ والحق يقاؿ :وضع الحلوؿ العقالنية ،والموضوعية ،والعلمية ،واستخالص نتائجها ،والحل الصحيح
المالئم لها بضوء ظروؼ المجتمع ،وتلبية حاجاتو ومتطلباتو ،فكاف في تصحيح موقفو من أزماتو ،ومن حلولها
المفروضة عليو ..وتنبيهو بدقة ثورية رسالية مستعلية انو :لم يكن تائهاً أبداً ،بل ىو إنساف لو حلوالً ىامةً وحيوية
صائبة وملحة ألزماتو ،ال تتعارض مع قيمو ،وتصوراتو ،وتعاليمو ،ومبادئو ..بل أعظم من ىذا كلو انها تلتحم
التحاماً عضوياً حركياً مع ىذه العناصر بطريقة علمية جدلية ..وتنبيهو بدقة ثورية رسالية مستعلية كذلك اف
حياتو ..حياة عظيمة ،النها منوطة بوظيفة ضخمة ذات عالقة عضوية حركية جدلية ..بهذا الوجود العظيم،
وذات أثر في حياة ىذا الوجود العظيم ،وىي أعز وأنفس من أف يقضيها في عبث ،وتيو ،وىروب ،وتشاؤـ،
ولهو ،ولعب ..وكثير من اىتمامات المجتمعات في أصقاع االرض ..يبدو عبثاً ،وتيهاً ،وىروباً ،وتشاؤماً ولهواً..
حين يقاس إلى اىتمامات اإلنساف المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة المرتبطة بحقيقة ىذا
الوجود.
طبيعي ..فاالنساف ىنا ال يملك أف يكوف تائهاً تتالقفو الواجهات السياسية ،واالحزاب الال إسالمية ،بل
ىوفي واقع الحقيقة كإنساف يدرؾ ويعي بحق ،من أين يلملم شتات نفسو ،ويستجمع أعصابو ،وال يرتبط بهذا
الواقع لينصهر فيو ،أويستسلم اليو ،بل يحاوؿ أف ينفصل عنو ،ويحرر ذاتو من مؤثراتو ،ليستطيع الحكم عليو
أولو ،ومن الطبيعي حينئذ أف يقرر مستقبلو المحتوـ لمواجهة الرحلة العسيرة ،ومالقاة االىواؿ واالعباء
الصعاب ،والتصدي لها بالجهد المستديم ،والمراس العسير ،ويروض نفسو على التجرد من ىذه االزمة الشاذة
الخطيرة . .الخطيرة بفعل العوامل الطاغوتية المعقدة المتشابكة في كياف ذاتو ،وفي الوجود من حولو العوالم
واالشياء التي يتعامل معها ..ثم ىا ىي قائمة على الطريق بأشكاؿ جديدة ،وبمسميات جديدة ،وتزداد كل يوـ
دقة ومشقة.
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اذف ..حري بو اف يكافح بشجاعة فائقة من أجل تقرير ىذا المصير ،ويربط ىذا المصير المرتقب بأوتاد
تشده إلى العروة التي ال تنفصم ،والى القلب الندى بااليماف المتصل بالرحمن ..فال يتشائم ،وال يقنط ،وال
يهلع ،ويحسب انو ىلك ،أوأنو لم يعد يصلح لشيء عظيم أبداً ،وال يتيو مهما أحاطت بو الشدائد ،ومهما
أدلهمت حولو الخطوب ،ومهما غاـ الجووتلبد ،وغاب وجو االمل في ظالؿ الحاضر ..فاف سنة اهلل ماضية ال
تتبدؿ ،وال تنحرؼ عن طريقها الواحد المستقيم ،وكما اف الفالح للمؤمنين الصادقين طرؼ من الناموس الكبير.
ومن ىنا ...إذا اكتسب المسلم ىذه القوة ،والمنعة ،والوعي ..أصلح موقف مسيرتو من معضالتو التي
يعانيها ،وأتى نظره صافياً مصوباً إلى الواقع ،كاشفاً عن عنوانو الخاص ،وطريقو الخاص ،وسبيلو الذي يفترؽ
تماماً عن سبيل قوى الثورة الجاىلية المضادة ،وال يبلغ أعداؤه منو شيئاً ،وىو ممسك بعروة االيماف ،سائر على
نهجو ،مرتكن إلى ركنو ،حامل رايتو ،ممثل لحزبو ،منتسب اليو ،معتز بهذا النسب وحده ..وطريق انتزاع ىذه
المسؤولية التاريخية ،اظهار حقيقة الشريعة االسالمية الثاقبة وأبعادىا الرسالية العظيمة التي بقيت زمناً ليس
بالقصير غفلة اإلنساف المسلم بها ،وعزوفو عنها ،وعدـ كشف مدى ما تملك ىذه الشريعة من قدرة حركية
رسالية على حل االزمات والمعضالت الحياتية الكبرى ..وبالتالي ال يعد المسلم إنساناً تائهاً يحس بالوحدة
والوحشة ،ويتحسس القنوط واليأس ..وانما يثير من لدنو بعد ذلك االدراؾ بوجود شخصيتو االسالمية
المستقلة ،وبالصلة التي تربطو مع مواكبة الحياة الحرة الكريمة ،وبالبواعث التي تدفعو صوب المشاركة الفعلية
في صنعها على مسار ىذا الدين في منهجو التربوي ،وقانونو التشريعي ،ومفاىيمو عن الكوف ،والحياة،
والمجتمع ،والتأريخ . .ويتيسر من لدنو بعد ذلك الغضب ،والغيرة ،واالنتفاض الحركي التأريخي الصارخ على
كسر حلقة الباطل الذي ساقو إلى ىذا المنحدر السحيق ،والذي يخيل لو في بعض االحياف اف سنة الحياة
تعاكس ىذا الحق الذي طرحو اهلل سبحانو ،وذلك في المراحل التي يظهر فيها الباطل منتفشاً كأنو غالب،
ويظهر فيها الحق كأنو مغلوب! ..واف ىي اال مرحلة زمنية عارضة ،يمده اهلل فيها ما يشاء للفتنة واالمتحاف ،ثم
تجري السنة التاريخية االزلية التي نهض عليها وجود السماوات واالرضين ،ونهضت عليها المباديء والمذاىب
والرساالت على حد سواء.
وال نقصد بذلك اف يعرؼ منجزات االمة وغضبها البطولي في فجر اإلسالـ خالية من عواملها ،فأف ذلك ال
يرجع عليو من دوف الصدى الواسع الذي يحملو على الغفوة ،وانما نقصد بهذا اف يعرؼ بعمق ىذه المنعطفات
والنجزات الرسالية التأريخية الخالدة المتوازنة الحيوية السعيدة ..يعرؼ بعمق اف شريعة القرآف الشاملة الكاملة
المفضلة الجوانب المحتوية على كل االجوبة والمسائل والحلوؿ واآلماؿ لقضية الحياة الكبرى في ىذه االرض
الطيبة الطاىرة التي صيغت لالمة في صدر اإلسالـ وجوداً فذاً وحياة حرة كريمة على طوؿ التأريخ ال تزاؿ
متمكنة بكل قوة وتصميم وإرادة على أف تصوغ لالنساف المسلم المعاصر ..ىذا الوجود النموذجي ،واالشعاع
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الثوري ،واالنعطاؼ التاريخي االوحد ،بحس رسالي جديد ،واسلوب انقالبي جديد ..يجب أف يحياىا ممارسة
فعلية في واقعو المعيش ،وال يفكر فيها كقيمة نظرية ،وترؼ عقلي ،واحساس داخلي مجرد ..فقد نشأت االـ
اإلنساف ومآسيو وىمومو حين بات ينظر في شريعة القرآف تراثاً فكرياً من غير أف يعايشا داخل نفسو ،وفي واقع
مسيرتو بين النظرية والتطبيق ،وبين االصالة والتجديد ،وبين الماضي والمستقبل ،وبين االرض والسماء..

احنرافاث رهيبت

جاء اإلسالـ لينشيء أمة حية ،وينظم مجتمعاً كامالً ،ويرسم منهجاً ناصعاً للحياة كلها ..في صورتها
المستقرة في الضمير ،وصورتها الممثلة في الواقع.
جاء كدعوة عالمية مفتوحة لالمم كافة ،ولالجياؿ كافة ..وليست دعوة مقيدة على قومية ،أو عشيرة ،أو
طائفة ،أو طبقة ..وانما اإلسالـ وحده ىو :الحكومة المطلقة على قيادة البشر كل البشر.
اذف ..فليمض الوجود االسالمي مرة ثانية في طريقو ،ولتمض دعوة فقهاء اإلسالـ العدوؿ في طريقها،
وليمض دعاة فصائل االسالميين االحرار إلى الدعوة في سبيل تحقيق أحكاـ اهلل ..فيرسموا قواعد الحكومة
االسالمية ،ويصونوا مبادئها ووسائلها ومساراتها ..حتى يكوف االسالمييوف الرساليوف قادرين على أف ينهضوا
بأداء االمانة االسالمية في قوة وعزـ وإرادة ،ال ضعف ،وال تهاوف ،وال تراجع ..عن تنفيذ تكاليف االيديولوجية
االممية االسالمية المعمقة على اساس النظرة االنقالبية الثورية المتجددة ..مهما كانت المرحلة طويلة وشاقة
وحافلة باالخطار والعقبات والمطبات المتناثرة من ىنا ومن ىناؾ.
اف قياـ الحكومة االسالمية ضرورة ملحة ،وحاجة ماسة لالمة كافة ..حيث انها توجو القلوب والعقوؿ دائماً
وأبداً إلى االعتزاز بالقيم االصيلة الباقية ،وبالصلة باهلل تعالى والرضا بو ،وتنفيذ أحكامو وقوانينو ،بل توقظ
المشاعر واالحاسيس الثورية الستقبالها بانجاز حضاري جديد منفتح ،وتتلقى االصداء واالضواء اليوـ وغداً في
العالم كلو.
اف االيماف بتشكيل الحكومة الثورية االسالمية نور تشرؽ بو الحياة ..حياة العدؿ ..واالنعتاؽ ..والمعرفة..
حياة االنس بجوار حكومة اإلسالـ ..انو استقرار كامل في القلب النابض ،واستقامة في الطريق ،وثبات على
الخطوب ،ويقين بحسن العاقبة.
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اف حياة البشر ال تصلح اال بمثل ىذه الحكومة الثورية حكومة والية الفقيو المطلقة التي تصنع الحياة كل
الحياة ،وفق منهج اهلل وىدايتو ..انها ال تصلح بػ((الحكومات الالإسالمية)) سواء كانت شيوعية ماركسية..
وسواء كانت اقطاعية رجعية ،أـ رأسمالية براغماتية ..وسواء كانت ديمقراطية ليبرالية ،أـ دكتاتورية بيروقراطية..
كلها سواسية ضد االرض واالنساف ،واستغالؿ االرض واالنساف.
ولهذا نجد من خالؿ ىذه الحكومات الالإسالمية والالإنسانية شيوع االنحراؼ العقائدي بين امة القرآف
المجيد المعاصرة ..وأمسى كل واحد من ىنا وىناؾ:
فهذا تبلغ بو الهستيرية اف يعاقب االسالميين االحرار من االمة على ممارسة ىو مرتكبها!!..
وىذا يعمل ليل نهار ..بارتكاب الجرائم البشعة ،ويكررىا بقسوة وقوة والحاح ،ويكررىا بال شرؼ
ورحمة!!..
وىذا يرتكب الموبقات ،ثم يقذؼ بها الشرفاء ،ويطعنهم في كل شيء كذباً وافتراءً!!..
وىذا يدعوا إلى الوجودية التي ال ترتبط بشيء ،وال تستند إلى شيء ،وال تعتقد بشيء ،وال تعترؼ بكائن اال
بنفسها ..أي :في إطار النفع المادي الشخصي لكل عمل ،أوفكرة ..بال عقل ،وال قلب ،وال روح!!..
وىذا يدعو كذلك إلى البراغماتية على الكسب المادي الراكض لكل فكرة ،أو فعالية ..فسلخت اإلنساف
من روحانيتو ،وحولتو إلى إنساف الي بال قلب ،وبال روح!!..
وىذا يتفلسف خلق الناس ككل للمراوغة والنهب والظلم والقتل واالستغالؿ!!..
وىذا يدلس على االمة المسلمة بطرؽ ملتوية ناعمةماكرة ؛ انظروا كيف تعبدوف شريعة القرآف ،وتطالبوف
بتشكيل الحكومة الثورية االسالمية ،انتم الزلتم في عالم الحالؿ والحراـ وال تنظروف الى الغرب ،وقد اخترع
االقمار االصطناعية ،والسفن الفضائية ،والصواريخ عابرة القارات ،واالسلحة النووية ،والقنابل الهيدروجينية،
واالت الرصد ،بل وكافة أنواع التكنولوجيا المتجددة والمتصاعدة.
وىذ يتكلم :وما زلنا حتى االف ال نجد أقرب على لساف فقهاء اإلسالـ ..ودعاة اإلسالـ من كلمة(حراـ)
فالسينما والتلفاز والراديو فيو الرقص والغناء (حراـ)..والروايات البوليسية المثيرة ،والقصص الغرامية
الماجنة(حراـ) ..ودخوؿ النساء إلى الجامعات ،والمعاىد العلمية واالدبية مع اختالط الجنسين(حراـ)..
والمسارح ،والكابريهات ،وشرب الخمور ،ودور البغاء ،والفجور(حراـ)..
وىذا يقوؿ :اف الدين يطهر ضمير اإلنساف فقط ..فال تتصف بػ((النفاؽ)) ،وال بػ((التضليل)) ..واما
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الصالة ،والصياـ ،والحج(خرافة)!!..
وىذا يقذؼ كل من يدعو إلى اإلسالـ بالرجعية ،أو الجاسوسية!!..
وىذا يبغي :أف يكيف الدين بصبغة العصرنة ..وحجتو لهذه المحاولة :اف اإلسالـ دين االزمنة ،وانو مرف ال
يأبى الجديد كل جديد!!..
وىذا يتساءؿ :لماذا يتدخل الفقهاء العدوؿ بالسياسة ..والسياسة ليست لها صلة بالدين!!..
وىذ يتهم :من يعمل لتحقيق الحكومة الثورية االسالمية ..ويقوؿ :عنو متصل باالميركاف ،أو االنجليز ،أو
بجهة مشبوىة ،أو بجهة ارىابية!!..
وىذا يجتهد :اف اإلسالـ في أحكامو ،وفي قوانينو ،وفي فلسفتو يقيد حركة اإلنساف ،ويستغل قواه في
أجهزة معينة..
وىذا يزعم :بأف اإلسالـ استنفذ مفاىيمو ،وانو حقق المعجزات الرائعة لالمة في عصر من عصورىا..
فيشكر على ذلك ،ثم انتهت مهمتو المكلف بها!!..
وىذا يكتب :بأف اإلسالـ ما قاـ وانتشر اال بالسيف ،وانو دين ال آيديولوجيا لو ،وال نزوع إنساني
حضاري!! ..وانما ىو دين ال يستند على أدلة عقالنية ،وال على أسس علمية ،بل يقوـ فقط على اشهار السيف
بالعنف على كل من ال يعتنقو.
وىذ يتفلسف :اف سبيل معرفة اهلل تعالى ..ال تحصل اال بالحس وحده!!..
وىذا ينفي :اف جسم اإلنساف بعد الموت بمرور الزمن ال يبقى لو لحم ،وال عظم ،ويزعم الرجعيوف :انو يعود
مرة ثانية!! ..اف ىذه الفلسفة الخاوية ليست لها حقيقة ،ومن أعجب العجائب ،ومن سمع أو رأى انساناً ميتاً
خلق من جديد وعاد إلى الدنيا بعد أف أكلتو الديداف ..أليس ىؤالء الذين يؤمنوف باهلل واليوـ االخر ..جهالء
تقليديوف غيبيوف؟!!..
وىذ يناقش :اف مسألة االخرة ،تعرقل ،بل تحارب القضايا التقدمية في البالد ،ألف االمة تؤمن أيماناً مطلقاً
بنعيم االخرة أكثر بكثير من ايمانها بسعادة الدنيا ..وال فرؽ في منظورىم أف يعيش االنساف في ىذه الدنيا في
أحسن حاؿ ،أوفي أسوأ حاؿ ..ومن أجل ذلك نشاىدىم يفتحوف المجاؿ الواسع للجواسيس المحليين ،أو
العالميين ،أو الطواغيت السياسيين ،أو االقتصاديين بالسيطرة على أجهزة الدولة ،ونهب خيراتها!!..
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وىذا ينكر ظهور الحجة المهدي( عليو السالـ) صاحب االمر العظيم في آخر الزماف ..ويزعم أنها أحاديث
أوىاـ حافلة بالخرافة على أية حاؿ!!..
وىذا يوجو العتاب الهاديء :لماذا ..والف لماذا؟! ..ال نجد فقهاء اإلسالـ بالذات ..ينزلوف إلى مستوى
القاعدة مع كافة القطاعات الشعبية من مستضعفين ومحرومين ،وانما نشاىدىم في القصور الشامخة ،والحياة
المترفة ،بل يفتحوف أبوابهم على مصراعيها للمترفين والمتكاثرين واالقتصاديين ،ومطوقين بحلقة من الرجاؿ
الذين ىم مسوقوف إلشباع بطونهم وكفى!!..
كل ىذه االنحرافات واالضطرابات في القيم والموازين في دنيا اإلسالـ من صنع ىذه الحكومات الطاغوتية
الطاغية.
ومن ىذا المنطلق حطموا الكبرياء الزائفة ،والترؼ التكاثري الذي يعيش بو الطغاة الرجعيوف الخونة على
أكتاؼ ىذا الشعب االسالمي المنكوب ،واعلموا اف الطواغيت ال يتحرجوف من ارتكاب أشد الجرائم وحشية،
وأشنعها بربرية ،وأبعدىا من كل االعراؼ االنسانية.
واالستكبار االميريكي(بدوالراتو ،وطائراتو ،وصواريخو ،ودباباتو ،وجيوشو ،وشبكاتو ،الجاسوسية المترامية
االطراؼ) من ورائهم يستأصل دعاة الحركة االسالمية ،ويذلهم بالتعذيب ،والقتل ،والتهديد ،والتشريد،
والتجويع تارة ..والشبهات والشكوؾ ،والتشهير ،والتسقيط تارة أخرى ..إف حضارة االيدز ،والمخدرات،
وإحتكار العولمة الرأسمالية المتوحشة بقيادة أميركا يحكمها اللواطوف والقوادوف والمنحرفوف ومنتجوا االفالـ
البوليسية المرعبة ،والممارسات الفرويدية الجنسية البهيمية المخزية.
ولكن في الحقيقة ..اف ىؤالء الطواغيت قد غفلوا او تغافلوا عن قدرة اهلل ،وانو بالمرصاد ،وىو مقلب
القلوب ،وما ذلك اال لطوؿ ما طغوا وبغوا حيث انهم يملكوف االمواؿ والجند والسالح والقوة القاىرة يساندىم
في ذلك العمالء المحليوف الذين يلهثوف ورائهم ويخادعوف شعوبهم بأسم الواقعية السياسية والتوفيقية .استحوذ
عليهم الشيطاف فأنساىم ذكر اهلل العظيم.
أجل..
فأين جبابرة قريش...؟!..
وأين أتباع كسرى وقيصر...؟!..
الذين مارسوا التهديد بالعذاب الغليظ ضد الحكومة الثورية االسالمية
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العالمية بقيادة الرسوؿ

االعظم(ص)..
أين تلك القوى الطاغوتية الباغية...؟!..
كاف اإلسالـ القائد الذي نهض بمسيرة الحق ،وااليماف ،وتجسد في المشاعر ،واالحاسيس ..أخذ طريقو
مع الدعاة االسالميين االحرار في صورتو الواقعية للقضاء على كبرياء الجبابرة في االرض ،ودؾ بها المعاقل
والحصوف ..عندما قامت لو حكومة ثورية رسالية انسانية حضارية في شبو الجزيرة العربية ..نعم ..قوة
آيديولوجيا اإلسالـ القائد وحدىا ىي القوة الضاربة ،ووالية الحكومة الثورية االسالمية ىي الوالية العامة على
قيادة البشر كل البشر ..وما عداىا فهي ىزيلة خاوية ،مهما ملكوا من الثراء ،والدىاء ..ومهما ملكوا من وسائل
الطغياف واالرىاب.
ونحن نقف خاشعين أماـ حقيقة ىذه السنة الثابتة التأريخية الماضية إلى اف تقوـ الساعة ،وال ننساىا لحظة
واحدة ،وامتنا االسالمية المعاصرة تواجو القوى االرضية الطاغوتية المختلفة السائدة.
فهذه تضربهم الضربات القاصمة ،وتحاوؿ بكل الوسائل الجهنمية سحقهم نهائياً!!..
وىذه تحاوؿ أف تحتل المناطق (الستراتيجية) وتجعلها قواعد عسكرية عدوانية تهدد بها أمن شعوبها!!..
وىذه تحاوؿ أف تساوـ بهم في االسواؽ العالمية ،والمزايدات السوقية ..وبأجمعها خاسرة بأذف اهلل بحساب
مبادئ اإلسالـ القائد ..وفي حساب دعاة اإلسالـ الخالد ..حين تحقيق العدؿ االلهي في الساحة العالمية..
وىذه حقيقة السنة التأريخية..
اف تشكيل الحكومة الثورية االسالمية تحطم مصالح الطاغوت السياسي ،واالقتصادي ،والفكري ..وتكمن
أزكى ضرورات الحياة البشرية ،والضماف االجتماعي الذي تمنحو سيادة الحكومة االسالمية يشمل :الفرد،
واالمة ،والدولة ..حقاً اف ىؤالء الثالثة ال يدركوف واقعية الخير والصالح ،اال تحت مظلة الحكومة االسالمية.
من الطبيعي ..عندما نقف أماـ ىذه السنة التأريخية الجارية الثابتة سوؼ تطمئن اليها قلوبنا ،وتستقر لها
ضمائرنا ..ألنها وعد من اهلل تعالى ،ومن الرسوؿ محمد(ص) ،فال بد أف ترجع البشرية كلها يوماً إلى اإلسالـ..
إلى المقياس الحقيقي ،والمؤشر النهائي.
ومن الطبيعي ايضاً اف والية الحكومة الثورية االسالمية أمانة ..تلك االمانة الكبرى ..أمانة اهلل في االرض..
وأمانة اهلل في ضمير شخصية اإلنساف المسلم ..ال يستلمها اال الذين ىم أىل لها وىم((الفقهاء العدوؿ)) ألف
فيهم قدرة فكرية ىائلة ،وفي مشاعرىم ،وقلوبهم تفرغ واخالص لها ،وأمانة كريمة ..ىي ثابتة من اهلل جل وعال،
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وىي ثقيلة تحتاج إلى طراز خاص من امة القرآف المجيدة يتحملوف االبتالء تلواالبتالء ..كما تحملها الرسوؿ
االعظم محمد(ص) من قبل ،وأىل بيتو(ع) من بعده ..وأمانة ذات مسؤولية ثقيلة وخطيرة ،وكفاح يحتاج إلى
صبر وعناء ..وجهاد يحتاج إلى حسابات ومؤشرات دقيقة ،وجهد يحتاج إلى احتماؿ يهز الضمير والوجداف
ىزاً ،ووقفة لدفع تكاليف العقيدة وااليماف وقفة ج َد صارـ.
اف استئناؼ الحياة االسالمية ،والحكومية الرسالية االلهية ..ىي الفكرة الصلدة في كياف الداعية االسالمية،
أينما وجد في الكرة االرضية كلها ،لو اضطربت الدنيا حولو ..فهو ثابت على ىذه الفكرة ،لو توالت االحداث
والقضايا ..فهو ثابت بالفكرة االسالمية الراسخة التي ال تتزعزع ..وال تزوؿ..
ىذه عظمة االطروحة االسالمية في كياف الداعية الرسالية..
فالمفروض على امة القرآف المجيدة عندما تتحقق الحكومة الثورية االسالمية ػ وبخاصة في عراقنا المنكوب
المغتصب من قبل الطاغوت ػ أف تستوي عليها مطمئنة بها ،مدافعة عنها ،وال تنتظر عليها جزاء ..فهي في ذاتها
جزاء ..ألنها الحمى الذي تلجأ اليها ،والسند الثوري الحضاري الذي تستند عليها..
والمفروض على امة القرآف المجيدة أف تقتدي باألوائل الذين آمنوا بػ((العمل الحركي الرسالي الخالد ))،
واستعدوا الحتماؿ التعذيب ،واالضطهاد ،والتشريد ،والتجويع ،وىم مرفوعو الرؤوس ..يجهروف بكلمة االسالـ
العليا في وجو الطغاة الجبابرة دوف تلجلج ،ودوف تحرج ،ودوف((تقية)) بل واجهوا الموت االحمر..
وىذا االعتقاد الثوري الخالد من لدف الثوري الرسالي ثابت ال تزعزعو االعاصير ،وال تعصف بو الرياح
الصفراء الباطلة ،وال تقوى عليو المعاوؿ الطاغية الطاغوتية..
وىو أصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت بو السماوات واالرضين ..واهلل أكبر ..وجهاد حتى النصر.

سنت تأرخييت حتميت

نود في ىذا الحديث أف نلفت االنتباه إلى العوامل االساسية لسقوط جملة من الدوؿ والتجارب
والحضارات في القروف السالفة.
اف سياؽ ومدلوؿ االيات القرآنية في سقوط الدوؿ والتجارب في العصور الغابرة كانت بإطار العموـ
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والشموؿ ،ومورد صدور االيات ال يكوف مستهدفاً التخصيص على المورد ..وذلك بدليل الروايات المتظافرة
والمستفيضة ،والتي تسمى بػ((اخبار الجري واالنطباؽ)) والقائلة من أف القرآف كتاب اهلل االخير المحفوظ ال
يختص بمورد دوف مورد ،وال يطرح تفاصيل وجزئيات ،وانما طرح أسساً ومبادئ وقواعد عريضة شاملة على
الصعد الحياتية كافة إلى أف تقوـ الساعة الكبرى.
ولنا االف أف نستعرض عليك شذرات من النصوص القرآنية لتوقفك على مصارع الغابرين..
ْك م ِ
ِ
َم تُ ْس َك ْن ِم ْن بَػ ْع ِد ِى ْم إِاال قَلِ ًيال َوُكناا نَ ْح ُن
(( َوَك ْم أ َْىلَ ْكنَا ِم ْن قَػ ْريٍَة بَ ِط َر ْ
ت َم ِعي َ
ساكنُػ ُه ْم ل ْ
شتَػ َها فَتل َ َ َ
ِ
وال يَػ ْتػلُو َعلَْي ِه ْم آَيَاتِنَا َوَما ُكناا ُم ْهلِ ِكي الْ ُق َرى إِاال
ث فِي أ ُِّم َها َر ُس ً
ك الْ ُق َرى َحتاى يَػ ْبػ َع َ
ك ُم ْهلِ َ
ين(َ )85وَما َكا َف َربُّ َ
ال َْوا ِرث َ
َوأ َْىلُ َها ظَالِ ُمو َف)) القصص 89 / 85
((وَال يػز ُ ا ِ
ِ
صنَػ ُعوا قَا ِر َعةٌ أَو تَ ُح ُّل قَ ِريبًا ِم ْن َدا ِرِى ْم َحتاى يَأْتِ َي َو ْع ُد اللا ِو إِ اف اللاوَ َال
ين َك َف ُروا تُصيبُػ ُه ْم بِ َما َ
َ ََ
اؿ الذ َ
اد)) الرعد11 :
يُ ْخلِ ُ
ف ال ِْم َيع َ
ِ
ِ
ص َها ِم ْن أَطْ َرافِ َها أَفَػ ُه ُم
اء ُى ْم َحتاى طَ َ
((بَ ْل َمتػ ْ
اؿ َعلَْي ِه ُم ال ُْع ُم ُر أَفَ َال يَػ َرْو َف أَناا نَأْتي ْاأل َْر َ
ض نَػ ْنػ ُق ُ
اعنَا َى ُؤَالء َوآَبَ َ
الْغَالِبُو َف)) االنبياء11:
((ويػر ِسل ال ا ِ
شاء وىم يج ِ
ِ
ادلُو َف فِي اللا ِو)) الرعد11 :
يب بِ َها َم ْن يَ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
ص َواع َق فَػيُص ُ
َُْ ُ
((قَ ْد م َكر الا ِذين ِمن قَػبلِ ِهم فَأَتَى اللاو بػ ْنػيانَػهم ِمن الْ َقو ِ
س ْق ُ ِ ِ
اب ِم ْن
اع ِد فَ َخ ار َعلَْي ِه ُم ال ا
ف م ْن فَػ ْوق ِه ْم َوأَتَ ُ
اى ُم ال َْع َذ ُ
َ ْ ْ ْ
َُُ ُْ َ َ
َ َ
ث َال يَ ْش ُع ُرو َف)) النمل62:
َح ْي ُ
ص ِمن الثامر ِ
َؿ فِر َعو َف بِ ِّ ِ
ات ل ََعلا ُه ْم يَ اذ اك ُرو َف)) االعراؼ111:
(( َولَ َق ْد أ َ
َخ ْذنَا آ َ ْ ْ
السن َ
ين َونَػ ْق ٍ َ َ َ
ِ
ض َف ِ
ات م َف ا ٍ
ٍ
اد َوالْ ُق ام َل َوال ا
ين))
اد َ
ْج َر َ
ص َالت فَ ْ
ع َوالد َ
اـ آَيَ ُ
((فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف َوال َ
استَ ْكبَػ ُروا َوَكانُوا قَػ ْوًما ُم ْج ِرم َ

االعراؼ111 :

اِ
ِ
اِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين)) االعراؼ21 :
ين َك اذبُوا بآَيَاتنَا إِنػا ُه ْم َكانُوا قَػ ْوًما َعم َ
ين َم َعوُ في الْ ُفلْك َوأَ ْغ َرقػْنَا الذ َ
((فَ َك اذبُوهُ فَأَنْ َج ْيػنَاهُ َوالذ َ
ِ
اِ ِ
((فَػبد َ ا ِ
س َم ِاء بِ َما َكانُوا يَظْلِ ُمو َف))
يل ل َُه ْم فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِر ْج ًزا ِم َن ال ا
َ
اؿ الذ َ
ين ظَلَ ُموا م ْنػ ُه ْم قَػ ْوًال غَْيػ َر الذي ق َ
االعراؼ26:
ِ
ِ ِِ
ين)) االعراؼ85:
((فَأ َ
َخ َذتْػ ُه ُم ال ار ْج َفةُ فَأ ْ
َصبَ ُحوا في َدا ِرى ْم َجاثم َ
ِ
َخرةِ
ِ ِ
((فَأَرسلْنَا َعلَي ِهم ِريحا صرصرا فِي أَيا ٍاـ نَ ِح ٍ ِ ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْػيَا َول ََع َذ ُ
سات لنُذي َق ُه ْم َع َذ َ
اب الْخ ْز ِي في ال َ
َْ
اب ْاآل َ
ْ ْ ً َْ ًَ
َ
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َخ َذتْػهم ِ
اب الْه ِ
وف بِ َما
ص ُرو َف َوأَ اما ثَ ُم ُ
ود فَػ َه َديْػنَ ُ
صاع َقةُ ال َْع َذ ِ ُ
اى ْم فَ ْ
استَ َحبُّوا ال َْع َمى َعلَى ال ُْه َدى فَأ َ ُ ْ َ
أَ ْخ َزى َو ُى ْم َال يُػ ْن َ
اِ
ِ
ين آ ََمنُوا َوَكانُوا يَػتاػ ُقو َف)) فصلت15/12:
َكانُوا يَ ْكسبُو َف َونَ اج ْيػنَا الذ َ
ِ
سبِ ِ
ساكِنِ ِه ْم َوَزيا َن ل َُه َم ال ا
يل َوَكانُوا
اى ْم َع ِن ال ا
ادا َوثَ ُم َ
(( َو َع ً
صد ُ
ش ْيطَا ُف أَ ْع َمال َُه ْم فَ َ
ود َوقَ ْد تَػبَػيا َن لَ ُك ْم م ْن َم َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
استَ ْكبَػ ُروا فِي ْاأل َْر ِ
ين فَ ُك اال
وسى بِالْبَػيِّػنَات فَ ْ
اء ُى ْم ُم َ
ض َوَما َكانُوا َسابق َ
ين َوقَ ُ
ُم ْستَْبص ِر َ
ارو َف َوف ْر َع ْو َف َو َى َاما َف َولَ َق ْد َج َ

ِ
ِ
َخ ْذنَا بِ َذنْبِ ِو فَ ِم ْنػهم من أَرسلْنَا َعلَي ِو ح ِ
ض َوِم ْنػ ُه ْم َم ْن
َخ َذتْوُ ال ا
اصبًا َوِم ْنػ ُه ْم َم ْن أ َ
أَ
س ْفنَا بِو ْاأل َْر َ
ْ َ
ُْ َْ َْ
ص ْي َحةُ َوم ْنػ ُه ْم َم ْن َخ َ
ا ِ ِ
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َف)) العنكبوت18:
أَ ْغ َرقػْنَا َوَما َكا َف اللوُ ليَظْل َم ُه ْم َولَك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َ
ومن ىنا نبدأ ..لنالحظ ىذه النصوص القرآنية بجملتها ..ونالحظ محتوياتها على وجو االيجاز ..ونالحظ
ايحاءاتها باللمسة الوجدانية ،والتأمل الموحي كذلك:

 -1قىم عاد:
عندما التحم مصير عاد بالصخور الجبلية ،وشيدوا منها البنايات الضخمة ،ىمست اليهم أنفسهم اف كل
شيء على ما يراـ من نعمة ،وسعادة ،ورفاىية كاملة ..وانهم في ضماف اجتماعي ،واقتصادي وثيق ..ومن
حضارة فريدة رائعة ،تجمع شملهم ،وتضمن لهم مستقبلهم االبدي ..وكاف جزاؤىم أف يعانقوا مصائرىم التي
صاغوىا بأنفسهم ،وىي من الصخور نفسها ..إذ انقلبت بين عشية وضحاىا أسباب كبريائهم ،ووسائل
حضارتهم إلى حاصب من السماء ..اال وىو الريح الصرصر التي تتطاير معها حصباء االرض ..فتضربهم
وتقتلهم من كل جهة..
فإذا كل شيء ذاىب!!..
وإذا كل حصن واىن!!..
وإذا كل وقاية ضائعة!!..
وإذا كل مصنع يطوى!!..
واذا الصمت يخيم ،والموت يجثم!!..
وإذا الجثث ،واالشالء ،والبلى ،والدمار ..يعم االرجاء ،ال حس ،وال صوت ،وما من احد ..اال الواحد
االحد المدبر المهيمن العزيز الجبار القهار الحي الذي ال يموت..
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وكم من حضارة بعد زواؿ قوـ عاد ،راحت تخطط على ىذا المنواؿ ،وتطغى ىذا الطغياف ،وتبتعد عن عبادة
اهلل الواحد القهار..
وتحسب اف البشر قد غدا في غنى من ىذه العبادة ..وىي تنتج من عوامل الزواؿ واالندثار لغيرىا،
والصيانة والحماية لكيانها ،ما يحسبو صيانة وحماية لها من خصومها ..ثم تسرح وتمرح في طوؿ البالد
وعرضها ،فإذا غضب اهلل ينتقم منها ،وعذابو يصب عليها ..من عاليها ،ومن أسفلها ..ومن أمامها ،ومن ورائها،
وليس ىذا سوى النتيجة الحتمية التأريخية األبدية المقررة الثابتة لهذه الحضارة المادية المعاصرة.

 -2قىم مثىد:
وعندما تجسم كبرياء وغطرسة قوـ ثمود في عبادة االصناـ واالوثاف تقليداً آلبائهم ،في إيجاد االجراءات
االمنية الكافية ،والمعاقل والخنادؽ الصلدة ،وكأنها حلف وارشو واالطلسي عندما إتكأ على قواعده الصاروخية
النووية الضاربة المنتشرة في كل االراضي والبحار..
ونظراً لهذا كلو ..توىموا أنهم حققوا حضارة عمرانية مادية ،وانهم على يقين من دينهم ،وثقة من أمرىم،
وأنهم غدوا بمنأى عن عقاب اهلل وبأسو ،فحينئذ ال تدىور ،وال سقوط على صعيد أبدي.
كانت تلك الغطرسة ،والتمادي في االستهتار ،والتعصب لعبادة االوثاف ..شر ما انتقم منهم ..حيث اف اهلل
تبارؾ وتعالى بعث عليهم صيحة مدوية مفاجئة أسقطت أفئدتهم ،وتركتهم مصعوقين ..حيث كانوا في مساكنهم
ال يتحركوف فغدو فيها جاثمين ..كأف لم يعمروا أبداً ىذه الديار ،وكأف لم يكن لهم فيها من آثار..
فما كاف اهلل ليظلمهم ،ولكن كانوا أنفسهم يظلموف..
وىذه سنة اهلل التي ال تتخلف ..والتي تحكم الموت ،والحياة ..وتحكم الجماعات ،والرساالت ..وتحكم
الهدى ،والضالؿ ..وتحكم الحساب ،والجزاء.
وىكذا ..لم تصدىم مالجئهم وتحصيناتهم وآلهتهم من سخط اهلل العلي القدير ،الذي جلبوه على أنفسهم
بالتفاخر والعتو واالنكار والعناد للحق الذي ال يذعنوف لو ،واف قاـ عليو ألف دليل ودليل.
ومن ثم ..اكتشفوا حقيقة حتمية قاىرة ،وبعد أف انتهى كل شي ،اف كل الخطط االمنية العريضة ،والمعاقل
والحصوف المتينة ،التي يحسبونها القوة القادرة ،لن تصلح لهم ،ولن تحميهم من الكوارث واالىواؿ ،ولن تمنع
اهلل سبحانو أف يقتلهم في حصوف أمنهم التي عجزوا عن الدفاع عنها.
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 -3قارون:
وعندما التحم مصير قاروف بػ((مصادر االرض الطبيعية)) .وحاوؿ بكل ما يستطيع ويملك من حوؿ وقوة..
أف يصارع حتمية السنة التأريخية ..باالستغراؽ في المتع العاجلة ..فهوال يعرؼ:
اال الفساد بلذاتو الجامحة ،والسعي الدائب الشباعها.
وإال الفساد بشحن صدور الضعفاء ،والمستضعفين ،بالحسد والعداء الدفين..
وإال الفساد بانفاؽ الماؿ في غير وجهو ،أو إمساكو عن وجهو..
واال الفساد بالمتاع المطلق من عدـ مراقبة اهلل ،ومراعاة االخرة..كل ىذا ،أو ذاؾ يتحدى بجبروتو وعتوه
المصطنع ،مسيرة الحق ،والعدؿ ،والعطاء ،بالتمرد ،واالنطالؽ من كل قيد.
ىذا ..ولم يستمع نصح الناصحين من أبناء قومو(المستضعفين منهم ،والمحرومين) باالحساف ،واالعتداؿ،
ونكراف الذات ،وعدـ الفساد بالبغي والظلم ،والخضوع لمنهج اهلل الواحد القهار..
وأعرض عن ىذا كلو ..في استكبار لئيم ،وفي بطر ذميم ..وعندئذ كانت النتيجة الحتمية اف تتدخل يد
القدرة االلهية ،التي تجري وفق الناموس المرسوـ بقدر معلوـ ،لتضع حداً لالبتالء والغطرسة تحطيماً كامالً..
وفي لمحة خاطفة بطشت بو ،وابتلعتو االرض مع قصره ،وأرصدتو ،وىوى في جذور االرض ،التي استكبر فيها
وتطاوؿ واستطاؿ فوقها جزاءاً ووفاقاً ،وراح ىزيالً عاجزاً ال ينصره قومو ،وال تنفعو القناطير المقنطرة من الذىب،
والفضة.
ولن يدوـ وجود ىذا الطاغوت االقتصادي المغرور العنيد ،ومن مواىبو المزعومة في تبرير عظمتو ،وتسويغ
أبهتو ،واالنتفاخ بمالو ،واالعتزاز بثرائو ،والتعلق بكنوزه ،واالحتفاؿ بملكو ..خال قضية واحدة ىي:
العظة ،والعبرة لمن ينسى مصدر النعمة وحكمتها ،ويفتتنو الماؿ ،ويعميو الثراء الفاحش..
والمفروض اف يحس اإلنساف المعاصر ىذه العظة ،فيترؾ التفاخر ،والبذخ ،والترؼ بصورة طاغية طاغوتية،
ويتجرد عن استالب الذىب ،والفضة ،وعبادة البورصة ،ورأس الماؿ ،واالستيراد ،والسوؽ السوداء ،ويستهين
بحياة االرض وما بها من متاع تافو ..لئال يخسف اهلل بو ،وبمالو االرض.
صحيح ..اف الماؿ نعمة من اهلل ،وال يحرـ اإلنساف المتاع المعتدؿ بما وىبو اهلل من ماؿ كسبو من وجوىو
الخيرة ،وسخره في ترفيو نفسو وعائلتو بػ((القصد واالعتداؿ)) ثم يجعلو وسيلة للترفيو عن الفقراء
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والمحرومين ..ليس في طلبو أي أصر ما داـ ينتزع من أصولو الطاىرة ليوضع في روافده النقية ..وقبل ذلك
يفرض عليو مراقبة اهلل الذي أنعم عليو ،ومراعاة االخرة ،وما فيها من حساب ،وعقاب ،وجزاء.
يقوؿ القرآف الكريم:
ِ ِ
ات ال ا ِ
ض ح َال ًال طَيِّبا وَال تَػتابِعوا ُخطُو ِ
ين)) البقرة:
ُ
ومبِ ٌ
شيْطَاف إِناوُ لَ ُك ْم عَ ُد ُ
ااس ُكلُوا م اما في ْاأل َْر ِ َ
ً َ
َ
((يَا أَيػُّ َها الن ُ
125
(( ُكلُوا وا ْشربوا ِمن ِرْز ِؽ اللا ِو وَال تَػعثَػوا فِي ْاألَر ِ ِ ِ
ين)) البقرة21 :
ْ
َ َُ ْ
َ ْْ
ض ُم ْفسد َ
ِ
شيطَ ِ
ِ
اف)) االنعاـ116 :
(( ُكلُوا م اما َرَزقَ ُك ُم اللاوُ َوَال تَػتابِ ُعوا ُخطَُوات ال ا ْ
ِ
ِ
صالِ ًحا)) المؤمن11 :
((يَا أَيػُّ َها ُّ
الر ُس ُل ُكلُوا م َن الطايِّبَات َوا ْع َملُوا َ
(( ُكلُوا ِمن طَيِّب ِ
ضبِي فَػ َق ْد َى َوى)) طو:
ضبِي َوَم ْن يَ ْحلِ ْل َعلَْي ِو غَ َ
ات َما َرَزقػْنَا ُك ْم َوَال تَطْغَ ْوا فِ ِيو فَػيَ ِح ال َعلَْي ُك ْم غَ َ
ْ َ
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وقوؿ اإلماـ الصادؽ(ع)((فيما رواه عيسى بين موسى))..:
((يا عيسى ...الماؿ ماؿ اهلل ،جعلو ودائع عند خلقو ،وأمرىم أف يأكلوا منو قصداً ،ويشربوا منو قصداً،
ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ،فمن تعدى ذلك كاف أكلو حراماً ،وما شرب منو حراماً ،وما ألبسو
()1

منو حراماً ،وما نكحو منو حراماً ،وما ركبوا منو حراماً))

ويقوؿ اإلماـ الصادؽ(ع)(فيما رواه أباف بن تغلب):
((الماؿ ماؿ اهلل ،يضعو عند الرجل ودائع ،وجوز لهم أف يأكلوا قصداً ،ويشربوا قصداً ،ويلبسوا قصداً،
وينكحوا قصداً ،ويركبوا قصداً ،ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ،ويلموا بو شعثهم ..فمن يعمل
ذلك كاف ما يأكل ويشرب حالالً ،وينكح حالالً ..وما عدا ذلك كاف عليو حراماً ..ثم قاؿ(ع)(:وال تسرفوا انو
ال يحب المسرفين) أترى اهلل ائتمن رجاالً على ماؿ خولو لو أف يشتري فرساً بعشرة آالؼ درىم ،ويجزيو فرس

بعشرين درىماً))()6؟!..

( )1المستدرؾ .161 / 6
( )6تفسير العياشي .11 / 6
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 -4فرعىن:
وحضارة فرعوف الطاغية ..وما خلفتو لنا ىذه الحضارة حين عبدت نهر النيل ،واتخذتو إلهاً ونصيراً ومالذاً
من دوف جناب العزة وباب الكبرياء ..وبادر رىطها يفدوف لها أرواح آدمية ..ففي كل سنة كانوا ينتخبوف ملكة
الجماؿ ،ثم يسقطونها لتغرؽ في مياه النيل ىدية سخية كريمة مباركة لو ،وابتعاداً من سخطو وبطشو المزعوـ!!..
ىذه ىي حضارة مصر الزراعية القديمة ..ىل ساندت فرعوف ومأله ،ووزيره ىاماف العقل المفكر ،والمخطط
لمكائده ،والساعد االيمن على ظلمو وطاغوتيتو؟!..
ال ،وألف ال ..اف سنة اهلل في الكوف الرىيب ..ىي التي دمرت فرعوف وجيشو الرىيب الذي ال يقهر ..وغدا
رب فرعوف وقومو ..ىو الذي أحبط كيانو االسطوري ..عندما أغرقهم جميعاً في اليم العذاب الهائل ،فال رجعة
إلى الدنيا ،وال توبة في االخرة.
اف أي حضارة مهما ظل حاكمها يطغى في البالد ،ويكثر فيها الفساد ،واالرىاب الفكري والسياسي ،ويزعم
لقومو أنو أخطر ملوؾ االرض في زمانو ،واقدمهم عرشاً ،وأثبتهم ملكاً ،وأعرقهم حضارة ،وأشدىم تعبداً للخلق،
واستعالء في االرض ،وافتخاراً في ملك مصر ،وتصرفو فيها كيف يشاء ،وجري االنهار النابعة من نهر النيل،
ً
تحت قصوره ،وتحت جنانو وضياعو ،يتعزز مصيره ومستقبلو بػ((الماء)) ..وبالتالي ينتهي حتماً مصيره ومستقبلو
ِِ
ار تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِي)) اف من تعزز بشيء من دوف
بػ((الماء)) ؛ وىذا مما ال مماحكة فيو حين قاؿَ ((:ىذه ْاألَنْػ َه ُ
اهلل أىلكو اهلل بو ال محاؿ.

إف كل أداة حضارية تعبد من دوف االيماف ،والعبادة ،والتقوى ،والصلة الحقيقية باهلل سبحانو ..تنعكس
النتيجة ضد اإلنساف ،وتحطمو بأنواع العذاب :كالخسف ..والمسخ ..والصاعقة ..والطوفاف ..والحشرات..
واالوبئة ..والمجاعة ..والخوؼ ..والرعب ..واالضطراب الكبير ..والمطر العنيف ..والسيل الجارؼ ..والريح
العاتية ..واالماتة الجماعية.
أجل ..فالتجرد التاـ من المثل والمبادئ الروحية االخالقية الوجدانية الواقعية(كما شاىدنا) تدىور وسقوط
ليس على المستوى الحضاري وحسب ،وانما يمتد إلى كل التجارب السياسية ،والتشكيالت الحزبية،
واالجتماعية ،واالنظمة المحلية ،أو العالمية.
وىذه ىي الحقيقة الواقعة ..فتصاعد الصراعات العنصرية ،وىيمنة النزاعات القطرية والمحورية ،واالندراج
في خطط السياسات الدولية التي يحكمها منطق الدوؿ الكبرى ،واالعتماد المطلق على االشياء المادية الفانية،
والمصالح الزائلة كالنفط ..والذرة ..وااللة ..واالنتاج ..والتنمية ..والغذاء ..بدالً عن اليقظة ،والحساسية،
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والتقوى ،ومراقبة النفس ،والعظة بتجارب اإلنساف ،ورؤية محركات التأريخ البشري ،وإدامة االتصاؿ باهلل،
والتمسك بشريعتو ،وتطبيق أحكامو ،وعدـ االعتزاز بطراءة العيش ،ورخاء الحياة ..تؤدي باالنساف إلى:
تفشي االمراض العصبية ..والشذوذ ،والجنوف ..أو تزايد االزمات االقتصادية الحادة ..أو توقف كل إنجاز،
وأبداع ،ونشاط فعاؿ ..وكل ىذه عوامل أساسية في إجهاض الحضارة الحديثة المضلة الحائرة..
اذف ..حياة الجماعة البشرية المعاصرة مصيرىا مرتبط بااليماف ،والعبادة ،والتقوى ،والعمل الصالح ،وتحقيق
المبادئ الكبرى ..وعندما يهربوف من ىذه االسس الرئيسية فأف الحد االدنى مما يصيبهم من عواقب وخيمة
ىو:
معاناة العقاب ..والشقوة ..والقلق ..والحيرة ،ويأكل بعضها بعضاً ،ويأكل الفرد منها نفسو وأعصابو،
ويطاردىا وتطارده باالشباح المطلقة ،وبالخواء القاتل الذي يحاوؿ الالدينيين أف يملؤه تارة بػ((المسكرات))
وتارة بػ((الحركات الحائرة)) التي يخيل اليك معها انهم ىاربوف تطاردىم االشباح ..واف االخطر ىو:
ىباء منثوراًمنبثاً يحدد ساعتها الحتمية الفاصلة كأجل ال مفر من
كاسحة تشمل االرض كل االرض وتتركها ً

نزولو ..يحددىا اهلل ..القوة المطلقة المهيمنة على كل ما في السماوات واالرضين ..كل ذلك عندما تستوعب
الوسائل المادية الجوفاء أصقاع االرض كلها . .فحينئذ يأمر اهلل سبحانو وتعالى للحرب الكونية الثالثة أف تؤدي
مهامها ..وتنتهي في لحظات خاطفة كل شيء يدب في أصقاع االرض ،ما فيها من إنساف ،وما فيها من حيواف،
وما فيها من نبات ..سواسية في لعبة الدمار والبوار الشاملة ،ولم يبق منها اال الدرس والعظة الولي االلباب.
اذف ..اف ما سيحدث في مستقبل حضارة مادية ..مجردة بالكلية عن عالم االيماف والمبادئ الكبرى ىو
مستقبل :عاد ..وثمود ..وقاروف ..وفرعوف ..وىاماف ..كما تنذر النتائج الوخيمة للمدينة المعاصرة ..تظن انها
تحكمت في كل شيء ،وأصبحت قادرة على كل شيء ،ولذا تراىا تنفق في يسر ،وتتلذذ في يسر ،وتلهوفي
يسر ،وتبطش كذلك في استهتار ،وتقترؼ كل كبيرة تقشعر لها االبداف ،ويرتعش لها الوجداف في يسر
وأطمئناف ..وىي ال تتقي غضب اهلل ،وال سخط المستضعفين ،وتحسب اف أجلها ممدود ،واف ليس وراءىا
حسيب وال رقيب . .وحتى تنسى اف ىنالك الذرة النووية النيوترونية ىي المرتقبة للترشيح البادة وجودىا حين
تتحرؾ االسلحة((الستراتيجية)) من االرض والبحر والجومعاً ..أسرع من الضوء في لحظة طائشة من ليلة
دامسة ،وظلمة شاملة ،وصمت مخيم ..فتزيل بناء الحضارة االستكبارية الرأسمالية منها ،والماركسية ،ودوؿ
العالم الثالث -كذلك -سواء بسواء ..بال حياء ،وال تحرج ،بال مباالة ،وال شفقة آدمية..
أجل ..اف الجماعة البشرية في نهاية المطاؼ على شفا حفرة من السقوط الحتمي في ىذه االزمنة،
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كمستقبل االمم واالقواـ والشعوب ،السالفة ،التهم يتساقطوف وبسرعة مذىلة إلى ذلك الهواف الذي وقعت بو
االمم واالقواـ والشعوب الذين ضلوا في متاىة االمل والغرور يلوح لهم ويشغلهم باالطماع ..حتى تجاوزوا
المنطقة المأمونة ..حتى غفلوا عن اهلل ،وعن القدر ،وعن االجل ..حتى نسوا اف ىناؾ واجباً ،واف ىناؾ حراماً،
واف ىناؾ موتاً ،واف ىناؾ نشوراً ..وكانت نهاية حضارتهم اف دمرىم اهلل بمعاصيهم ،وأبادىم بنفس أدواتهم
الحضارية التي يمتلكونها ،وفق المفاىيم القرآنية القائلة:
ِ
ِ
اىا تَ ْد ِم ًيراَ ،وَك ْم أ َْىلَ ْكنَا ِم َن
(( َوإِ َذا أ ََر ْدنَا أَ ْف نُػ ْهلِ َ
س ُقوا ف َيها فَ َح اق َعلَْيػ َها الْ َق ْو ُؿ فَ َد ام ْرنَ َ
ك قَػ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُم ْتػ َرف َيها فَػ َف َ
وب ِعب ِ
ادهِ َخبِيرا ب ِ
الْ ُقر ِ
ص ًيرا)) االسراء18 / 12 :
وف ِم ْن بَػ ْع ِد نُ ٍ
وح َوَك َفى بَِربِّ َ
ً َ
ك بِ ُذنُ ِ َ
ُ
ك َج َعلْنَا فِي ُك ِّل قَػ ْريٍَة أَ َكابَِر ُم ْج ِرِمي َها لِيَ ْم ُك ُروا فِ َيها َوَما يَ ْم ُك ُرو َف إِاال بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم َوَما يَ ْش ُع ُرو َف)) االنعاـ:
(( َوَك َذلِ َ
161
ِ
ك نُػولِّي بػ ْع َ ِ ِ
ضا بِ َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َف)) االنعاـ 169
ين بَػ ْع ً
(( َوَك َذل َ َ َ
ض الظاالم َ
سبِ َيال ،ربػانَا آَتِ ِهم ِ
ض ْع َف ْي ِن ِم َن ال َْع َذ ِ
اب َوال َْع ْنػ ُه ْم ل َْعنًا َكبِ ًيرا))
َضلُّونَا ال ا
اءنَا فَأ َ
(( َوقَالُوا َربػانَا إِناا أَطَ ْعنَا َس َ
ْ
َ
ادتَػنَا َوُكبَػ َر َ
االحزاب52 / 28 :
ِ
ِ
وؾ فَػ ُقل ربُّ ُكم ذُ ٍ ِ ٍ
ين)) االنعاـ118:
ور ْح َمة َواس َعة َوَال يُػ َر ُّد بَأ ُ
ْسوُ َع ِن الْ َق ْوـ ال ُْم ْج ِرم َ
((فَِإ ْف َك اذبُ َ ْ َ ْ َ
وىا إِناا بِ َما أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِو َكافِ ُرو َفَ ،وقَالُوا نَ ْح ُن أَ ْكثَػ ُر أ َْم َو ًاال َوأ َْوَال ًدا َوَما
(( َوَما أ َْر َسلْنَا فِي قَػ ْريٍَة ِم ْن نَ ِذي ٍر إِاال قَ َ
اؿ ُم ْتػ َرفُ َ

ِ ِ
ين)) سبأ18/11:
نَ ْح ُن ب ُم َع اذب َ

ات َما َع ِملُوا َو َحا َؽ بِ ِه ْم َما َكانُوا بِ ِو يَ ْستَػ ْه ِزئُو َف)) النمل11:
َصابَػ ُه ْم َسيِّئَ ُ
((فَأ َ
ِ ِ ِ
ك ِمن قَػبلِ ِو ِمن الْ ُقر ِ
ِ
ا
وف َم ْن ُىوأَ َش ُّد ِمنْوُ قُػ اوةً َوأَ ْكثَػ ُر
((قَ َ
اؿ إِنا َما أُوتيتُوُ َعلَى عل ٍْم ع ْندي أ ََول ْ
َم يَػ ْعلَ ْم أَ اف اللوَ قَ ْد أ َْىلَ َ ْ ْ َ ُ
َؿ َع ْن ذُنُوبِ ِه ُم ال ُْم ْج ِرُمو َف)) القصص85:
َج ْم ًعا َوَال يُ ْسأ ُ
وفي مقابل ىذه القوة التكوينية القاىرة ىوالعودة إلى االيماف ،والتقوى ،والعمل الصالح ،وىو :االعمق،
واالشمل ،والمالذ الحصين االمين ،والولي القوي المتين ..الذي ال يقدـ فردوس الحياة الدنيا(وال العكس) ؛
انما يقدمها معاً في طريق واحد ،وبجهد واحد ،وبرباط واحد ..صالح الحياة في ىذه االرض ..ومن ثم يكوف
المسار إلى االخرة فالدنيا مزرعة االخرة ،وعمارة جنة ىذه االرض وسيادتها ،وسيلة إلى عمارة جنة االخرة،
والخلود االزلي فيها ،بشرط أف يستلم زماـ القيادة السياسية االنسانية الحضارية رجاؿ يؤمنوف بشريعة اإلسالـ
االممية ،ويشعروف بمسؤوليتهم التأريخية ،ويعانوف يقظة ضمائرىم ..ويسابقوف الزمن في عطائهم الحركي ،ألف
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مميزات حضارة الشريعة االسالمية انها ال تنساؽ بمسار ال ينتهي على االغلب إلى الدمار الشامل ،النها تلتحم
بالقيم والمبادئ والتعاليم الكبرى -التي ال تتجبر ،وال تتكبر ،وال تطغى ،وال تتبطر ،وال تتخذ من الفتوح وسيلة
للمغنم المادي ،واستغالؿ االفراد والجماعات والبالد ،وال تعامل االفراد والجماعات والبالد المفتوحة معاملة
الرقيق ،وال تسخر أىلها في أغراضها وأطماعها ..انما تنشر العدؿ االجتماعي في كل مكاف تحل بو ،وتساعد
المتخلفين ،وتدرأ عنهم العدواف دوف مقابل ،وتستخدـ القوة التي يسرىا اهلل في البناء واالصالح ،ودفع
العدواف ،واحقاؽ الحق -بدؿ االلتحاـ باالشياء واالرباب المتألهين الذين يزاولوف خصائص االلوىية بتعبيد
البشر لشريعتهم وأمرىم الطاغوتي.

يف نهايت املطاف

اف معالم الشريعة االسالمية فريدة في نموذجها بين الدعوات السماوية ،والمذاىب االرضية ..ىي :حركة
رسالية على الحجم االوسع واالشمل ..حجم العقيدة والشريعة ،التي وقفت موقفاً غير رافض من كياف اإلنساف،
ومن الحدث التأريخي ،واعترفت لالنساف بػ((االنعتاؽ الداخلي)) ،الذي يغدوبو القوة القوية المتوازنة في قيادة
حركة التأريخ من أجل معركة الحياة كحقيقة ال تنكر بأي حاؿ من االحواؿ..
وعندئذ يكوف أكثر فعالية ثورية مسلحة بػ((الوعي الحركي)) ال يكل ابداً ،وال يمل ،في التعبير عن االوضاع
والتطورات الزمنية الجديدة ،وفق كل االساليب النبيلة الممكنة بػ((ىذا االنعتاؽ)) ينبثق عن دوره كخليفة،
ومكانتو كسيد للعالمين عن سائر خلق اهلل سبحانو.
فللعقيدة االسالمية اذف تأريخ ..يشكل في مسيرتو نقطة إنعطاؼ كبير في الكوف والحياة واالنساف على
طريق الصراع إلى أبعد االماد طوالً وعرضاً بػ((المسارين العمودي واالفقي)) ،اال انو يجب اف ال نغفل لحظة
واحدة؟.
وتبقى كلمة اإلسالـ القائد لالنساف المؤمن في ىذا العالم الخارجي تحدياً روحياً اخالقياً وجدانياً ..عليو اف
يواجهو امتثاالً لبياف اهلل الصارـ:
َد َـ أَ ْف َال تَػ ْعبُ ُدوا ال ا
ش ْيطَا َف))
((يَا بَنِي آ َ
محوراً عريضاً يدور عليو فلك الصراع ،والنشاط ،والتقدـ ،والصعود إلى القمة ..أو النكوص ،أو الهبوط إلى
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االسفل . .ورغم اف اهلل سبحانو وتعالى وىب الناس قدرات الروح والعقل والحكمة والمنطق واإلرادة ،والحركة..
فأف الوحي االلهي ظل يمده بين فترة وأخرى بشرائع السماء الخالدة ،ومسارىا السوي الذي يحيل حركة
اإلنساف في العالم إلى حركة متقدمة بال ىوادة الستنقاذ فطرتو من الركاـ ،واستنقاذ عقلو من االنحراؼ،
واستنقاذ بصائره وحواسو من االنطماس ..وجعل العذاب مرىونا بالتكذيب ،والكفر ..بعد البالغ ،واالنذار.
قد ال يظهر ىذا التفسير القرآني للتاريخ في ىذا الواقع مدىشاً بالنسبة إلى جل الجماعات البشرية.
ومن أخطر الوقائع دىشة اذا لمسنا انو لم يكن للدين المسيحي اي تاريخ حركي ..نعم ىنالك تاريخ
للجماعات المسيحية مما ال محاكمة فيو ،بيد انو لم يكن ويستحيل اف يكوف للمبادئ والتصورات المسيحية
أي تاريخ ،فأف دعاتهم جميعاً ومن دوف استثناء يواصلوف االستمساؾ بشجب العوالم الخارجية ،ويحاربونها حرباً
ال ىوادة فيها ..بعكس المفكرين االسالميين االحرار الذين اشتهروا في كل االحواؿ ،واالزماف ،والبقاع ..انهم
يقفوف من تفسير التاريخ وحركتو ..موقفاً مركزياً رائعاً في الصميم ..ويعلموف اف ال اصالح لهم ،وال فالح ..اال
بهذه السنة التاريخية.
وانطالقا من ىذه المسألة الرئيسية انتجت رسالة القرآف إلى اعماؽ الحياة -التناغم ،واالنصهار ،والممارسة
في بودقتها تتجاوز الكسل إلى النشاط ..والخموؿ إلى التمخض ..والجمود إلى الفاعلية -حضارة اسالمية
متقدمة من اعمق وادؽ الحضارات التي اكتشفتها االنسانية.
وقد انجزت ،وابتكرت ،ونفذت الكثير من المعطيات الحضارية والعلمية التي لم تهمل رافداً من الروافد
المتصلة جميعاً ..اتصاالً وثيقاً بخالفة اإلنساف على اصقاع االرض ،ودوره الحضاري في العالم بوعي وأمانة لم
تشهد لها المجتمعات البشرية مثيالً في تاريخها الطويل ،وأعطت نموذجاً رائعاً أو حدياً قوياً عميق التركيز
لالنساف ..يمكنو في كل وقت من تحقيق السعادة الشمولية التكاملية في فردوس الحياة االخرة..
التزاؿ البشرية تناضل وتكافح من اجل الوصوؿ اليو مهما طاؿ امد االستالب واالستئثار والطغياف ..ولن
تصل إلى ىذا المنعطف التاريخي ..اال عن طريق استئناؼ الحياة االسالمية الكريمة التي تتميز بالبقاء والدواـ
من موقفها الوسطي الشامل الذي يتميز عن سائر المواقف النسبية المتأرجحة.
اننا في واقع الحاؿ نعتبر اف اإلنساف الذي قدمتو الضرورة الحتمية في شريعة القرآف الكونية ..ىي ..أعظم
عطاياه للتاريخ ..ومن اجل ذلك غدت فلسفتنا للتاريخ من لدف امتنا االسالمية المجيدة مصدراً حضارياً
علمياً ..ينتزع منها قيم االخالؽ الفاضلة ،ومضمونها الروحي ..كذلك ينتزع المجتمع االسالمي منها اسباب
التسامي ،والطموح ،واالستقرار ..إلى مستقبل الجماعات البشرية.
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فلقد كشفت البشرية الوؿ مرة في سجل تاريخها الحافل باالنتصارات أو االنتكاسات:
الجماعات االسالمية المستقيمة المحصنة بأمكاناتها الخالقة ،وقدراتها الفذة ،ورؤيتها الواسعة
االمآد..تعيش مستريحة النفس ،مطمئنة الفؤاد ،ثابتة الخطو ،تنهض كسيدة على العالمين ،وخلفاء اهلل في
االرض في إطمئناف بأنها مصانة على الخالفة.
الجماعات االسالمية العادلة التي ترفض الفصل ،والتقطيع ،والتجزئة ..في تقويم الموقف الحيوي ،أوالدعوة
اليو.
الجماعات االسالمية الطاىرة العفيفة التي ال ينتشر فيها التبرج ،وال تشيع فيها الفاحشة ،وال يروج فيها
االرىاب ،وال ترؼ فيها الشهوات على الحرمات ،وال تتلفت فيها النظرات على العورات.
الجماعات االسالمية المتوادة المتحابة المترابطة المتضامنة المتكاملة المتناسقة.
الجماعات االسالمية التي ال يمزقها التناقض ،والصراع ،والمفارقة بين قيمها وتعاليمها الكبرى ،وبين واقعها
التي تعيش فيو.
الجماعات االسالمية التي تنظر برؤية علمية ،أو وجدانية ،أوفطرية في السماوات واالرضين ..بين عبادة اهلل
تعالى مباشرة دوف اف يكوف ىنالك تحكم طبقي كهنوتي في بنية سلوكها الديني ،وبين التوغل في االعماؽ،
بعناصر الطبيعة واسرارىا ،وبين تسخير قوانين الرياضيات ،والكيمياء ،والفيزياء ..لتحقيق نفس المقياس من
التطور واالرتفاع الحضاري العلمي التقني االنساني.
اذف ..ىي ليست صدفة عابرة ،وانما ىي نتاج اإلسالـ القائد في ارقى صوره ..ثم بقى ينتجها في صور
شتى على توالي االزمنة.
بيد انها بقيت في حصيلتها خير من كل الجماعات البشرية االخرى ،التي انتجتها قوى الثورة الرجعية
المضادة قديماً وحديثاً ..وكلها لوثتها ىذه القوى بتقاليدىا ،وتشريعاتها االرضية.
وقد نشأت وتمثلت الحضارة النموذجية االسالمية التليدة العريقة -عبر الدولة االسالمية الكبرى التي
قطعت القروف الطويلة -لهذه الجماعات االسالمية التي تصنع تاريخها الحركي االسالمي بنفسها.
وبكلمة ..علينا اف ندرؾ انو :كانت الجماعات االسالمية بشراً لم تتخل عن طبيعة البشر ..بما فيو من قوة
وضعف ،واف منشأ امتيازىا من الغير ما بلغت في بشريتها ىذه اعلى قمة مهيأة لبني اإلنساف في االحتفاظ
بخصائص البشر في االرض مع االستمساؾ بالعروة الوثقى التي تشدىا إلى اهلل ،وتمنعها من السقوط ،وتجدد
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فيها االمل ،وتحرسها من القنوط ..باتت بهذه نموذجاً فريداً في تاريخ العصور البشرية التي لم يعرؼ لها سر.
ليس طرحاً بسيطاً ىذا الذي استعرضناه..
فلم توجد آيديولوجيا على الساحة العالمية ..حققت ىذه االنعطافة التأريخية المنتصرة بهذا المقدار من
التكامل ،والدقة ،والديمومة ،والصيرورة التأريخية ..اللهم اال في فترات سريعة ورد استعراضها في حشد من
االيات القرآنية الكريمة.
في جميع أصقاع االرض يعاني البشر نوع البشر ،وعلى مر العصور واالزمنة ..الصراع واالختناؽ بين قيمو
وتعاليمو الكبرى ،وبين آفاؽ وجوده الذي يعيش فيو.
ولعل خير مثاؿ يمكن أف نبدأ بو ىو :المجتمع االوروبي الذي صاغ كيانات حضارية مختلفة كاف نهاية
مطافها المدنية((التكنولوجية)) المعاصرة.
بيد اف المدنية((التكنولوجية)) ىذه لم تكن وليدة المؤسسة الكنيسية (الدينية) الرجعية التي تشجب العوالم
الطبيعية واالرضية في ىذا الكوف الرىيب كلو ،وتشجب تفسير الحركة التأريخية كذلك ،وانما ىي وليدة انحالؿ
الدين المسيحي ..قفز بو المجتمع االوروبي بضرورة حاجتو الملحة ،واعتباره كبشر جديد واع بوجوده في ىذا
الكوكب االرضي الصغير.
ولذلك فالمدينة((التكنولوجية)) التي صاغها اإلنساف االوروبي ..شجب للمسيحية التقليدية القديمة ،وتجرد
نهائي عن مغزاىا ..ومن ثم ولد النزاع في داخل تكوين اإلنساف االوروبي بين قيمو وتعاليمو الكبرى ،وبين
وجوده الذي بناه على تالشي ىذه القيم والتعاليم.
وليست الماركسية ذات الوصفة الجامدة ..إال تعبير عن ىذه االزمة ،وىذا االختناؽ ،وىذا النزاع ..المليء
بالمخاطر الهدامة بما يظهر انو حل للمشكلة.
فاآليدولوجيا الماركسية تمثل مشكلة الروح المسيحية التقليدية الرسمية ..وقد بلغت ذروتها في االعماؽ،
فعمدت إلى حل ىوؿ المشكلة الخانقة عن طريق نسف أصوؿ القيم والتعاليم الكبرى من جميع مظاىر الحياة
اليومية لالنساف طامحة بصفة رئيسية أف تنسخ المثل الروحية العقيدية االيمانية ذاتها من اإلنساف الصالح
المستقيم.
وعلى أساس ىذه المحاولة نقوؿ :على ضوء الحسابات الدقيقة النهائية اف المثل الروحية االيمانية العقيدية
تتحرؾ ضمن فترة واقعية بعيدة الغور داخل تكوين اإلنساف نفسو ..ومن المستحيل الهيمنة عليها ،واالنفصاؿ
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عنها ،والتجرد منها إذا لم تتغير القيم والتعاليم ذاتها ..ومن المستحيل اف ينسخ نزاع الكائن الداخلي بين القيم
والتعاليم الكبرى ،وبين جوىر تركيبة اإلنساف الحركية ،وذلك ألف طبيعة ىذه المثل الروحية غريزة ،وتكمن في
نفسية تركيبو العضوي بفعالية صلدة ال تزوؿ ،وىي :القيم االساسية للدفع التاريخي ومنجزاتو في أعلى الدرج
الصاعد الذي يليق بمكانة الجماعة البشرية في الساحة العالمية.
وبهذا تسقط ابتداء كل المفارقات ،والتناقضات ،واالختناقات ..التى يمكن اف تعلق باي نشاط حركي
حضاري تاريخي فاعل.
اليعتمد برنامجا ثوريا شموليا تكامليا ..أوال يسعى إلى ىدؼ جلي متغلغل في سياؽ الواقعة التاريخية،
والكشف عن مسارىا الخفي.
واليلتزـ عقالنية اإلنساف في حواره الصارـ مع الواقع الذي يعيش فيو ،وتنظيمو على ضوء التجارب الماضية
والحاضرة ،من ايجاد أكبر قدر ممكن من التغيير الجذري لخير أكبر تجمع من المجتمع البشري.
عندما ازيلت الشريعة االسالمية عن قيادة الجماعة البشرية ..فمن الطبيعي ابتعادىا عن صياغة حركة
التأريخ..
ولم يكن من مهامنا في ىذا الحديث ..اف نقيد زمن توقيت اجتياح عناصر تلك االنكسارات -انكسارات
الطالؽ البائن بين الشريعة االسالمية ..وبين الوجود الحياتي -وانما من مهامنا الرئيسية اف نقرر مصلحتها وىي:
اف وجود االمة المسلمة المعاصرة ..وجود منفصل كل االنفصاؿ عن شريعة القرآف ،النو لم يكن منتزعاً من
الشريعة االنقالبية القائدة في جل روافده ((الستراتيجية)) العليا.
اف مسلم اليوـ ال يعتقد بالشريعة االسالمية!! ..كما كاف يعتقد بها االسالمييوف الثوريوف االوائل ،وانما يعتقد
بها اعتقاداً مجرداً من المؤسسات االجتماعية العامة ،والحركة الفاعلة ،والقوة المركزية التي ترجع منطلقاتها إلى
قدرة واعية تصبوإلى التعبير عن ذاتها وشخصيتها في صياغة حركة التاريخ.
وقد وقع كل ذلك ..ووقع ما ىو أخطر منو وأقذى ..وىو مصيره الفاجع الذي يمأل شرايينو بالتعاسة،
والشقاء ،والكرب ،والحرج ،والحيرة -والدنيا االف تزداد تجبراً ،وطغياناً ،واصراراً ،وجحوداً بقوة جارفة إلى غير
غاية -وىو غير خليق بحمل مسؤولية الحركة االسالمية إلى الجماعات البشرية الضالة المضطهدة.
وعلى ىذا األساس . .لقد اثرت إلى حد ما قوى االستكبار والكفر العالمي المضادة ،بما استولت عليو من
مراكز فكرية شاملة على الساحة االسالمية ،واخذوا يصوروف دين االسالـ القائد الذي يحكم الحياة على انو
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حدث تاريخي اكل الدىر عليو وشرب ،وال يمكن في الوقت الحاضر اقامة ىذا الحدث ،ىذا مع االشادة
بأىمية ماضيو ،ليخدعوا عواطف الجماىير الساحقة ،ثم ليصرحوا لها في اطار ىذه االخدوعة :اف دين اإلسالـ
في ىذه االزمنة المفروض أف يعيش في نفسية اإلنساف المسلم عقيدةً ،وعبادةً ..ال شريعةً ونظاماً ؛ النو مسألة
تشغل اإلنساف وحده ،وال يتجاوزه إلى الجماعة البشرية بوصفو ال عالقة جدلية روحية صميمية بػ((الجماعة
البشرية)) وبػ((المؤسسات االجتماعية)) ..وال فحوى ألف تكوف للجماعة ىموـ دينية ألف الدين مسألة ذاتية
مجردة!!..
ىذا ..واال فاف على دين اإلسالـ أف(يساير الزمن وتطوراتو) فيغدو محكوماً لتصورات ومناىج وقوانين من
صنع البشر ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف!!..
اف حقيقة ىذا الطرح المسموـ لمهاـ الدين ((زاد في الطين بلة)) من انحراؼ عقلية إنساف اإلسالـ القائد،
وعزوفو عن الشريعة الخاتمة ،بل وشجبو لها شجباً وقحاً شرساً ..متلمساً لو وجود في فتات آيدولوجيا نابتة في
قابع من بقاع الغرب أو الشرؽ ذات البريق الخادع.
وىذا الطرح االستكباري السالب في فصل الدين عن المجتمع والدولة ،الذي يستخدـ فيو جميع االسلحة
بال تحرج ،وجميع الوسائل بال حساب ،والذي يسخر لو االجهزة والتشكيالت الدولية ،والذي يكفل من أجلو
أوضاع ما كانت لتبقى لحظة واحدة لوال ىذه الكفالة..
وىذا ىو الطرح الظالم الذي سيؤوؿ اليو من خواء ،وخراب ،وحيرة ،وضياع ،وبوار لحضارة اإلنساف
وسعادتو وتطوره وتقدمو في كافة قطاعات االبنية الفوقية ،ومن عرقلة لدوره العظيم في العالم كخليفة عن اهلل
تعالى ،بيد اف المطلوب من فصائل حركة االسالميين االحرار المباركة أف تتحرؾ بأسرع ما تستطيع ،وبأقصى ما
تطيق ،لئال تنقلب المراىنات ،والحسابات ،والتطورات المسومة السالبة الظالمة إلى فتنة ىوجاء ال ترحم أحداً
على سطح الكرة االرضية ،وىي تستمر بال ىوادة تصب حممها فوؽ رؤوس الجماعة مذنباً أو بريئاً ،عاقالً أو
مجنوناً ..على وجو السواء..
ومن ىنا . .برز ىذا التحرؾ ،واالنبعاث ،واالشعاع الثوري المعاصر ،الذي امتد وانتشر في مساحات شاسعة
من رقعة الوطن االسالمي الكبير ..وما داـ يمتد بال انقطاع ػ افقياً وعمودياً ػ في كل القطاعات الشعبية
والشرائح االجتماعية ..ىذا التحرؾ ،واالنبعاث ،واالشعاع الثوري الحديث للشريعة االسالمية ،ومنطلقاتها
المبدئية ،والبعاد مالئمتها لمتطلبات الجماعة البشرية ،وتطلعاتها االنية والمستقبلية.
اف احتضار الحضارة االوروبية الغربية منها والشرقية ،وتساقطها في متاىات سافرة على أف تطرح للجماعة
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البشرية االستقرار النفسي إلى جانب الرفاه المعاشي ..واف اىتزاز المؤسسات الفكرية في أف تهيئ للجماعة
البشرية الحرية ،والعدؿ ،والحق ،والعطاء مع المحافظة على الرافد االنساني فيو.
ومن ىنا كذلك ..يجعلنا على أف نغدو طموحين ببروز ىذا االشعاع الثوري ،وانبعاثو في ىيكل طالئع
االسالميين االحرار ،وىي تعمل وتناضل بقوة وصرامة لتحريك قارات العالم المستضعفة ..كذلك صوب
المنطلقات التي خططها القرآف الكريم -كتاب اإلسالـ االخير -ومتأكدين بأف نظاـ القرآف المحفوظ سيقود
المجتمعات البشرية مرة ثانية إلى عالم أفضل ،وأُفق أعلى ،ومصير أمثل ..ويجعلها تنسجم في عالقاتها مع
حركة الحياة ،والكوف ،والطبيعة وقوانينها فيشحنها إيجابية ،وعطاء ،وقوة دافعة فاعلة ..كما يبعث فيها
العواطف واالحاسيس الجياشة ،ويقظة الضمير ،والوجداف ،والمسؤولية ..ويدفعها إلى سباؽ زمني أسرع من
الضوء لكسب الموقف الذي تهييء لها كي تفجر طاقاتها ،وتعبر عن قدرتها التي منحها اهلل إياىا على صعيد
المثل االيمانية ،والعقيدية التي تدين بها المنطلقات الرسالية الثورية التي تروـ لبلوغها ..فيما تعتبر مجمل ىذه
االيديولوجيا عبادة شاملة متكاملة تتقرب بها الحوزة البشرية إلى اهلل تعالى مع اليقين بأنها ال حوؿ لها وال قوة،
اال بمعونتو ،ورحمتو ،وتوفيقاتو ..واال كانوا من الخاسرين.
والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد المصطفى والو الطيبين الطاىرين.
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