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 أتليف 
 حممد قطباألستاذ؛ 

 
 
 

"يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة على قصعتها . قالوا: أمن قال عليه الصالة و السالم: 
عن هللا املهابة من ز قلة حنن يومئذ اي رسول هللا؟ قال: "إنكم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولين

كم وليقذفن يف قلوبكم الوهن". قالوا: وما الوهن اي رسول هللا؟ قال: "حب الدنيا وكراهية صدور أعدائ
 .املوت"

 رواه أمحد والرتمذي. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

 مقدمة
يشكو املسلمون اليوم من العوملة ونذرها اخلطرية اليت تتهددهم، وحق هلم أن يشكوا، فهم يف مقدمة 

ء كان عنواهنم " العامل اإلسالمي " أو " العامل الثالث " أو " الدول النامية " أو " الدول املقصودين هبا، سوا
 املتخلفة " أو " الدول الفقرية "!

بسبب تقاعسهم، وتفلتهم من  -قلما يتبادر إىل أذهاهنم أهنم  -يف شكواهم وختوفهم  -ولكنهم 
م السبب األول فيما يلقون اليوم من هوان ه -تكاليف دينهم، واحنرافهم عنه خالل القرون األخرية 

هم الذين أاتحوا لقوة جاهلية بربرية أن تفرض نفوذها على  -بسبب تفلتهم هذا  -وعسف، وأهنم هم 
 العامل، وتكتسحهم هم من الطريق!

ويف هذه الصفحات القليلة أحاول أن ألقي الضوء سريعا على بعض النقاط حول العوملة وموقف 
مبتدائ ابحلديث عن أبعاد العوملة مث عن مسئولية األمة املسلمة عن بروزها ومتكنها مث عن  املسلمني منها،

 موقف املسلمني منها يف احلاضر واملستقبل.
وال يفوتين كذلك أن أشري إىل موقف " العلمانيني " من العوملة، وترحيبهم هبا واستبشارهم هبا على 

بفؤوسهم ومعاوهلم  -تلع هلم اإلسالم من جذوره، بعد أن تعبوا هم أهنا األداة الكاسحة )البلدوزر( اليت ستق
 يف حماولة هدمه واقتالع جذوره، وابءوا من حماولتهم ابلفشل واخلذالن. -

 ويف األخري نلقي نظرة سريعة على املستقبل املنظور: مستقبل العوملة، ومستقبل اإلسالم.
ضخم كهذا، فإمنا هي جمرد تذكرة، عمال وإن تكن هذه الصفحات القليلة ال تفي حبق موضوع 

َفُع اْلُمْؤمِّنِّيَ بقوله تعاىل:  وعلى هللا قصد السبيل ومنه العون، وعليه التوكل، ( 1) ()َوذَك ِّْر فَإِّنَّ الذ ِّْكَرى تَ ن ْ
 ومنه التوفيق..

 حممد قطب

                                     
 (55سورة الذاريات ) )1(
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 أبعاد العوملة
 يتساءل كثري من الناس: ما املقصود ابلعوملة على وجه التحديد؟

 يدا عن التعريفات النظرية نضرب مثال من الواقع يبني األبعاد الواقعية للعوملة.وبع
منذ فرتة ليست بعيدة عمدت الدول املنتجة للبرتول إىل خفض اإلنتاج بغية رفع أسعاره يف السوق، 

لقمة بعد أن كانت قد اخنفضت إىل احلضيض نتيجة الزايدة يف اإلنتاج. وابلفعل ارتفعت األسعار، وقاربت ا
 اليت كانت قد وصلت إليها يف سنوات "الطفرة".

الدول املنتجة أن  ىوهنا تدخلت القوى " العظمى ".. أو ابألحرى " القوة العظمى " لتفرض عل
تضخ يف السوق كميات أكرب، لينخفض السعر إىل املستوى الذي يناسب مصاحل القوى العظمى، أو 

 ابألحرى يناسب جشعهم ومطامعهم.
ية مل جتد الدول املنتجة بدا من اخلضوع للضغط الواقع عليها، وحتت طائلة التهديد ويف النها

 ابلعقوابت اضطرت إىل رفع إنتاجها ابلقدر الذي طلب منها أو قريبا منه!
ذلك مثال واقعي للوجه االقتصادي للعوملة، ال حيتاج إىل جهد يف استخالص أبعاده ووسائله. 

عظم البرتول املستخدم اآلن يف الصناعة العاملية، والذي ميثل املسلمون اجلانب الذي ينتج م -فالعامل الثالث 
ميلك " خامات " كثرية، حتتاج إليها الدول الصناعية، ولكنه ال ميلك املصانع، وال ميلك اخلربة  -األكرب منه 

وعلى رأسه أمريكا  -والتقنية اليت يدير هبا تلك املصانع إن وجدت. والذي ميلك اخلربة والتقنية هو الغرب 
أن يبيع له ما ميلك من  -الفقري اجلاهل املستضعف  -الغرب يفرض على العامل الثالث هذا  ومن مث فإن -

اخلامات أبخبس األمثان، مث يصّنعها عنده، مث يعيدها مصنعة فيبيعها للعامل الثالث أبغلى األمثان، فريبح 
ادية ببخس سعر الشراء ورفع سعر البيع، واملعنوية إبذالل أرابحا كثرية يف وقت واحد: مادية ومعنوية. امل

 العامل الثالث وإشعاره دائما ابلتبعية والضآلة والعجز.
 هذا الوجه من وجوه العوملة أوضح من أن حيتاج إىل بيان!

 ولكن له وسائل قد حتتاج إىل شيء من البيان.
 فاخلصخصة اليت فرضت على دول العامل الثالث ذات أبعاد.

من أبعادها رفع سلطة الدولة عن ممتلكاهتا " القومية "، فال تعود متلك هلا منعًا وال منحاً وال محاية ف
وال استغالاًل يعود عليها وعلى شعوهبا ابخلري، وإمنا متّلك يف اخلطوة األوىل للقطاع اخلاص، حبجة أنه هو 
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تكون صحيحة يف ذاهتا، ولكنها ال ختفي  األقدر على إدارهتا واستغالهلا، أو أبية حجة من احلجج اليت قد
 السبب احلقيقي!

ويف اخلطوة التالية تعرض اجملاالت املخصخصة لالستثمار العاملي، فتأيت رؤوس األموال العاملية " 
فتشارك! " يف عمليات االستثمار، مشرتطة شروطا معينة يف صاحلها، منها ختفيض الضرائب عليها، 

ىل اخلارج، وعدم وضع العراقيل أمامها بعمل محاية مجركية أو محاية من أي نوع والسماح هلا بنقل أرابحها إ
عن  -بدون محاية  -للصناعات احمللية الصغرية اليت يديرها رأس املال احمللي جبهده اخلاص، فتعجز هذه 

كة! " مع رأس املال املنافسة يف األسواق العاملية، بل يف األسواق احمللية ذاهتا، فينتهي هبا األمر إىل " املشار 
 األجنيب.. أو إىل الفناء!

هي السيطرة الكاسحة  -ابلنسبة للعامل الثالث على األقل  -العوملة إذن يف وجهها االقتصادي 
لرأس املال الغريب على اقتصادايت العامل الثالث، ووضعه بني فّكي الكماشة، سواء خبفض أسعار اخلامات، 

االقتصادي الذي سيحدث يف العامل  الدول وشعوهبا بتمنيتهم ابلرواج أو رفع أسعار اإلنتاج، مع ختدير
الثالث نتيجة العوملة، والذي سيعني الدول على تسديد ديوهنا، ويوجد فرص عمل جديدة أمام املتعطلني من 
أبنائها الذين ال جيدون فرصا للعمل يف األزمة الراهنة. وهو حق على املدى القريب، ولكنه ينتهي بتنحية 

 هذه الشعوب عن مقومات وجودها، وسيطرة الغرب عليها، والتحكم الكامل يف مصائرها.
 واآلن يربز سؤال له أمهية ابلغة..

 من املالك األكرب لرأس املال األجنيب الذي أييت لالستثمار بعد أن تفّتح له األبواب؟!
ده األصلية، ويسعى لبسط رأس املال اليهودي العاملي، الذي يسيطر يف بال -شئنا أم أبينا  -إنه 

 سيطرته على العامل كله!
وهنا يربز وجه جديد من وجوه العوملة، ال يقل أثرا عن السيطرة االقتصادية، بل هو يف نظران أخطر 

 وأشد!
إن املخطط اليهودي لألمميني )وهم كل األمم من غري اليهود( كما هو وارد عندهم يف التلمود، هو 

لذين خلقهم هللا لريكبهم شعب هللا املختار، وأن من فضل هللا على الشعب املختار أن األمميني هم احلمري ا
 أن خلق هذه احلمري على صورة آدمية ليتمكن الشعب املختار من استخدامها!!

 ويرتتب على هذه النظرة أمور كثرية.. وخطرية.
 فمىت يستحمر اإلنسان.. وكيف يستحمر؟!
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َن وَ إن هللا يقول يف حمكم التنزيل: ) َناُهْم مِّ َلَقْد َكرَّْمَنا َبِنِّ آَدَم َوََحَْلَناُهْم ِفِّ اْلَب ِّ َواْلَبْحرِّ َوَرزَق ْ
يالا   (.1)( الطَّي َِّباتِّ َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثِّرٍي ِمَِّّْن َخَلْقَنا تَ ْفضِّ
 فاألصل يف اإلنسان هو الكرامة والتكرمي..

َا ََلُمْ يهبط أسفل سافلني: ) -يف حاالت  -ولكنه  ُروَن ِبِّ َا َوََلُْم َأْعُيٌ ال يُ ْبصِّ  قُ ُلوٌب ال يَ ْفَقُهوَن ِبِّ
َا ُأولَئَِّك َكاأْلَنْ َعامِّ َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولَئَِّك ُهُم اْلَغافُِّلونَ    .(2)( َوََلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبِّ

ُْم َُحٌُر ُمْستَ ْنفَِّرٌة فَ رَّْت مِّْن َقْسَورَةٍ )  .(3)( َكَأَّنَّ
 ، ويعبدون غريه..هللاني يعرضون عن عبادة ذلك ح

ومعىن ذلك بعبارة أخرى أن اإلنسان ال يستحمر وهو صاحب عقيدة، وصاحب أخالق إميانية 
 انبعة من العقيدة..

 فماذا نفعل؟ -لغاية يف نفوسنا  -فإذا كان هدفنا استحمار البشر 
 اإلجابة واضحة: نفسد عقائدهم، ونفسد أخالقهم!

به املؤمترات الدولية اليت تقام بني احلني واحلني، إلعطاء الشرعية للفوضى اخللقية وهذا ما تقوم 
والشذوذ اجلنسي، وحرية اإلجهاض، وتكوين " أسرة!! " من غري زوج وزوجة، ورفع يد اآلابء عن التدخل 

 حرية اإلحلاد! -فيما تعين  -يف سلوكيات األبناء، وحرية االعتقاد اليت تعين 
جزء مدروس بعناية من املخطط  -بكل بشاعتها املقززة  -رات ال تقام عبثا! إهنا إن هذه املؤمت

دِّينَ ) الكبري الشرير الذي يقوم به املفسدون يف األرض: ( َوَيْسَعْوَن ِفِّ اأْلَْرضِّ َفَساداا َواَّللَُّ ال ُيِّبُّ اْلُمْفسِّ
(4.) 

مؤمتر " اإلسكان " أو مؤمتر " متخصصة، ك عناوينوهي ليست شيئا قائما بذاته، وإن وضعت هلا 
تتحرك إبرادة  -وإن اختلفت اجتاهاهتا  -" أو غريها، إمنا هي أجزاء مرتابطة متماسكة  2000املرأة عام 

موحدة، كما تتحرك أذرع األخطبوط يف اجتاهات خمتلفة، فتنهش من هنا وتنهش من هناك، ولكن إبرادة 
 مركزية واحدة، مركزة يف رأس األخطبوط!

                                     
 (70سورة اإلسراء ) )1(
 (179سورة األعراف ) )2(
 (51 - 50سورة المدثر ) )3(
 (64) ةالمائد سورة )4(
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اذها شكل " مؤمترات دولية " وحماولة فرضها على الناس فرضا عن طريق هيئة األمم، وهتديد واخت
 بتوقيع العقوابت عليهم إن مل ينفذوا قراراهتا، كل ذلك له دالالت.. -وخاصة املسلمني  -املخالفني 

منهم أن الداللة األوىل أنه قد أمكن ابلفعل استحمار عدد من البشر، ينطقون مبا يريد الشيطان 
ينطقوا به، يف جرأة ووقاحة، فيطالبون عالنية بعصيان هللا والتمرد على أوامره، وحتليل ما حّرم، وحترمي ما 
أحّل، والتشريع بغري ما أنزل، ويقيمون من أجل ذلك " املؤمترات " يتعالنون فيها بكل قبيح، وال يتحرجون 

ه البشرية قط يف اترخيها كله. فكل ما ينادون به من من ذلك وال يتأمثون. وهو درك من اهلبوط مل هتبط إلي
القبائح قد حدث من قبل يف اتريخ األمم، ولكن مل تكن له شرعية، إمنا كان يرتكب خفية أو شبه خفية، مث 

 -حىت يف احنرافاهتا  -كانت تستبشع   -اليت كرمها هللا  -إنه مل يكن واسع االنتشار، ألن النفس البشرية 
ابلنسبة جملموع البشرية  -طاط احليواين ابمسه الصريح! واحلاالت الشاذة كحالة قوم لوط تعترب أن متارس االحن

حالة فردية شاذة، ملعونة يف األرض والسماء.. أما اليوم فرياد إعطاء هذا اهلبوط شرعية يتعالن هبا،  -
 وتصبح هي األصل الشائع بني الناس!

مبا أفسدوا ابلفعل، وال يقنعون مبا بني أيديهم من احلمر  والداللة الثانية أن املفسدين ال يكتفون
املستنفرة، إمنا يريدون املزيد! يريدون أن يستحمروا البشرية مجعاء، ويستخدمون ما بني أيديهم من األدوات 

 " الدولية! " لنشر االستحمار يف البشرية!
سالم ابلذات هو املستهدف األول، والداللة اخلاصة، اليت ال ينبغي أن تفوتنا حنن املسلمني، أن اإل

َوال يَ َزاُلوَن وأن " أصحاب الشأن " لن يسرتحيوا حىت يردوا املسلمني عن دينهم.. إن استطاعوا: )
ينُِّكْم إِّنِّ اْسَتطَاُعوا  .(1)( يُ َقاتُِّلوَنُكْم َحَّتَّ يَ ُردُّوُكْم َعْن دِّ

*      *      * 
أخطبوطية تشمل  -كما رأينا   -ول وهلة.. إمنا هي العوملة إذن ليست وجها واحدا كما قد تبدو أل

 االقتصاد، والسياسة، والفكر، والدين، واألخالق، والثقافة، والتقاليد، والعادات.
أن اهلدف األساسي هو السيطرة االقتصادية، فإن هذه  -وهو غري صحيح  -وحىت لو فرضنا جدال 

ين يعتزون به، وأخالق يعتزون هبا، وثقافة متميزة، ال تتم بغري معاوانهتا األخرى! فالقوم الذين هلم د
ومقومات ذاتية حيرصون عليها، ال ينصاعون بسهولة للسيطرة االقتصادية ولو حاصرهتم من كل جانب، إمنا 

                                     
 (217سورة البقرة ) )1(
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يسعون إىل التحرر من  -ولو على املدى البعيد  -اعتزازهم بقيمهم اخلاصة سيجعلهم يقاومون، وسيجعلهم 
ا عليهم، وعندئذ يفشل التخطيط، ويفشل األخطبوط! فال بد إذن من أجل السيطرة العبودية املراد فرضه

االقتصادية ذاهتا من حمو شخصية األمم، وتذويب مقوماهتا النفسية والفكرية والعقدية، ليسلس قيادها 
 للمسيطر الشيطان!
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 مسئولية األمة اإلسالمية
 معينة:لتحقق أهدافا  -أمة التوحيد  -أخرج هللا هذه األمة 

ُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة  لتكون خري أمة أخرجت للناس، أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن ابهلل: )ُكن ْ
َّللَِّّ( َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوتُ ْؤمُِّنوَن ِبِّ ْلَمْعُروفِّ َوتَ ن ْ  .(1)ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ أتَُْمُروَن ِبِّ

َذلَِّك َجَعْلَناُكْم ُأمَّةا َوَسطاا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء )وَكَ  ولتكون رائدة ومرشدة وشاهدة على كل البشرية:
 .(2)َعَلى النَّاسِّ َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهِّيداا(

ولتحمل رسالة النيب اخلامت عليه الصالة والسالم إىل البشرية كافة، على مدى الزمن كله من بعثته 
ن عليها، لتخرج الناس من الظلمات إىل النور على هدى عليه الصالة والسالم إىل أن يرث هللا األرض وم

َن الظُُّلَماتِّ إََِّل النُّورِّ ِبِِّّْذنِّ َرِب ِِّّْم إََِّل ) الكتاب املنزل من عند هللا: الر كَِّتاٌب َأنْ َزْلَناُه إِّلَْيَك لُِّتْخرَِّج النَّاَس مِّ
َراطِّ اْلَعزِّيزِّ اْْلَمِّيدِّ  (اَّللَِّّ الَّذِّي َلُه َما ِفِّ السَّمَ  صِّ  .(3) اَواتِّ َوَما ِفِّ اأْلَْرضِّ

ُ الَّذِّيَن آَمُنوا  حني تقوم برسالتها: االستخالف والتمكني والتأمني: -وكفل هللا هلذه األمة  )َوَعَد اَّللَّ
ْم َولَ  َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفن َُّهْم ِفِّ اأْلَْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّهِّ ينَ ُهُم مِّْنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاْلِّ ُيَمك َِّننَّ ََلُْم دِّ

ُهْم مِّْن بَ ْعدِّ َخْوفِّهِّْم َأْمناا يَ ْعُبُدوَنِنِّ ال ُيْشرُِّكوَن ِبِّ َشْيئاا(  لَن َّ  .(4)الَّذِّي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبد ِّ
وحتقق ذلك كله يف واقع األرض عدة قرون، كانت فيها األمة اإلسالمية خري أمة على وجه األرض 

داي، وأخالقيا، وفكراي، وعلميا، وسياسيا، وحربيا، واقتصاداي، وحضاراي.. ويف كل جمال من يف كل اجتاه: عق
جماالت احلياة، يف الوقت الذي كانت فيه أوراب غارقة يف ظلمات ما يطلقون عليه هم: قروهنم الوسطى 

 املظلمة..
" األمة "، اليت جتمع شعواب حتقق لألمة السيادة واملنعة والقوة. وحتقق هلا ألول مرة يف التاريخ معىن 

خمتلفة، وأجناسا خمتلفة، ولغات خمتلفة، يرتبطون كلهم برابط واحد هو " اإلسالم "، وإن تباعدت املسافات 
بينهم، وإن اختلفت عالقات احلكام بعضهم ببعض، فرابط " اإلسالم " الذي يوحد قلوهبم ومشاعرهم 

                                     
 (110سورة آل عمران ) )1(
 (143سورة البقرة ) )2(
 (2،1سورة إبراهيم ) (3)
 (55سورة النور ) )4(
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ف. منه يتخذون عقيدهتم، ومنه يستمدون أمناط حياهتم أقوى يف نفوسهم من كل ما يسبب الفرقة أو اخلال
 وأخالقياهتم وسلوكياهتم وتوجهاهتم العامة، وإن كان لكل شعب خصوصياته، ولكل فرد خصوصياته.

وحتقق هلا الرخاء االقتصادي الناشئ من سعي املسلمني يف فجاج األرض، ينشرون فيها النور، 
)ُهَو الَّذِّي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا ِفِّ  للتوجيه الرابين:ويكشفون جماهيلها، ويعمروهنا، حتقيقا 

 .(2))ُهَو َأْنَشَأُكْم مَِّن اأْلَْرضِّ َواْستَ ْعَمرَُكْم فِّيَها(  .(1)َمَناكِّبَِّها وَُكُلوا مِّْن رِّْزقِّهِّ َوإِّلَْيهِّ النُُّشوُر(
 -قرون التمكني  -إنتاج تلك القرون  وحتقق هلا نشاط فكري وعقلي وعلمي غري مسبوق، يزخر به

يف اجتاهات متباينة: يف الفقه واألصول، يف التاريخ، يف الطب والفلك والرايضيات، يف الرحالت والكشوف 
اجلغرافية، ويف كل منحى من مناحي احلياة املّوارة الدفاقة، التواقة إىل املعرفة، التواقة إىل حتقيق اخلالفة الراشدة 

 .(3) (إِّْذ قَاَل رَبَُّك لِّْلَمالئَِّكةِّ إِّّن ِّ َجاعٌِّل ِفِّ اأْلَْرضِّ َخلِّيَفةا وَ ) يف األرض:
وحتقق هلا وجود حضاري واسع، ال ينحصر يف اإلنتاج املادي واحلضارة املادية، من إنشاء مدن 

" ليكون  وعمارة مبان وتوفري طرق، وفنون إدارة، إمنا حيقق املعىن اجلوهري للحضارة أي االرتقاء " ابإلنسان
جديرا ابلتكرمي الرابين: االرتقاء به عقيدة، وأخالقا، وسلوكا، وفكرا، ومعرفة، ينبع منها النشاط املادي، وال 

 تنحصر فيه.
كانت هذه األمة أول أمة عرفت جمانية التعليم، وجمانية العالج، وأوقفت على هذين األمرين أوقافا 

، أو عنايتها أو إمهاهلا، بقدر ما تعتمد على دوافع اخلري يف طائلة ال تعتمد على سخاء الدولة أو تقتريها
 النفوس، ودوافع البذل والعطاء.

 وكانت أول أمة عرفت إنشاء بيوت لرعاية العجزة، ودور إليواء احليواانت الضالة لرعايتها وإطعامها!
واثيق، وال تربمها يف اليت تفي بعهودها مع اآلخرين، وتلتزم ابمل -أو األمة الوحيدة  -وكانت أول أمة 

 وقت احلاجة لتمزقها يف أول فرصة مواتية!
اليت ال تضطهد املخالفني هلا يف العقيدة، بل ترعاهم،  -أو األمة الوحيدة  -وكانت أول أمة 

وتؤّمنهم على عقائدهم وعباداهتم وكل نشاطاهتم االقتصادية واحلياتية ما داموا غري حماربني وال جماهرين 
 ابلعداء!

                                     
 (15سورة الملك ) )1(
 (61سورة هود ) (2)
 (30سورة البقرة ) )3(
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 تصار.. كانت هي األمة املتحضرة يف األرض..ابخ
*      *      * 

 ولكن انقالاب هائال حدث يف التاريخ!
مل حيدث بطبيعة احلال بني يوم وليلة.. فال شيء حيدث بني يوم وليلة إال أقدار هللا اخلارقة! وحىت " 

ال تتم بني يوم وليلة، إمنا  اليت سرت يف عصر " التنوير!! " الذي نعيشه اليوم،"  االنقالابت العسكرية
 تستغرق وقتا يف التفكري، ويف التحضري، قبل أن يفاجأ هبا الناس على ساحة الواقع..

 إمنا حدث االنقالب خالل عدة قرون..
 تدرجييا.. احنسرت مساحة " الدين " يف النفوس.

من جوانب احلياة، لقد نزل هذا الدين ليشمل احلياة كلها من كل جوانبها، ال ليحتل جانبا واحدا 
...( ال َشرِّيَك َلهُ  ُقْل إِّنَّ َصالِتِّ َوُنُسكِّي َوحَمَْياَي َوَِمَاِتِّ َّللَِِّّّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّيَ ) أايا كان حجمه وأمهيته الذاتية:

(1). 
يف  ثمرفاإلميان ابهلل الواحد هو أهم ما يف حياة اإلنسان وأمثن ما يف هذه احلياة. ولكنه إن است

ان، ومل يبسط إشعاعه على مساحات احلياة املختلفة، فلن يكون هو " الدين " الذي أنزله هللا، داخل الوجد
 وأمر ابتباعه، وعاقب على تركه، وأاثب على اإلتيان به!

 إمنا دين هللا هو " ما وقر يف القلب وصّدقه العمل ".
ه هو الواحد األحد، الفرد إن هللا مل يطلب من الناس فقط أن يؤمنوا يف أعماق وجداهنم أبنه سبحان

الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد.. وإن كان هذا هو األساس الذي ينبين عليه كل 
شيء.. إمنا طلب سبحانه من الناس أن يسري التوحيد يف كل جنبات حياهتم ابتباع أوامره واالنتهاء عن 

حيد عن هذا السبيل أو خمالفة له هي نقص يف اإلميان  نواهيه وااللتزام مبا أنزل من تشريع وتوجيه.. وكل
يزيد وينقص. يزيد ابلطاعات  -كما يقول علماؤان   -يؤثر يف " امليزان " كما يؤثر يف النتائج! واإلميان 

 وينقص ابملعاصي.
وختتلف درجات النقص ابختالف نوع احليد ومقدار املخالفة، وإن كانت ال تنقض أصل اإلميان إال 

ع من اإلنسان عمل من األعمال الناقضة املنصوص عليها يف كتاب هللا وسنة رسوله وأمجع عليها إذا وق

                                     
 (163 - 162سورة األنعام ) )1(
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العلماء، كمن سب هللا أو رسوله صلى هللا عليه وسلم، أو سجد إىل صنم، أو أهان املصحف، أو شرّع 
 بغري ما أنزل هللا..

 لتزم به أهله ويتبعون ما جاء فيه.مبقدار ما يويعمل هذا الدين يف واقع األرض ويؤيت مثاره اجلنية 
مبقدار ما حدث من فإن مل يلتزموا، ومل يتبعوا، ينحسر " الدين " يف نفوس الناس، وتنحسر مثاره يف األرض 

 .اْليد، ومقدار ما وقع من االحنراف
اْلكَِّتاَب )ُثَّ َأْورَثْ َنا  واآلايت يف كتاب هللا واضحة متام الوضوح يف هذا األمر، كما هي يف كل أمر: 

رْيَاتِّ  ْلَْ ُهْم َسابٌِّق ِبِّ ن ْ ٌد َومِّ ُهْم ُمْقَتصِّ ن ْ هِّ َومِّ ٌ لِّن َْفسِّ ُهْم ظَاِلِّ ن ْ َنا مِّْن عَِّبادََِّن َفمِّ ِبِِّّْذنِّ اَّللَِّّ َذلَِّك ُهَو الَّذِّيَن اْصَطَفي ْ
  .(1)اْلَفْضُل اْلَكبِّرُي( 

ما مل  -ته ورضوانه على درجات من اإلميان، ودرجات من فضل هللا ورمح -وكل هؤالء مؤمنون 
ُهْم مِّْن بَ ْعدِّ  اإلميان.. أما هؤالء: لينقضوا أص ن ْ لرَُّسولِّ َوَأَطْعَنا ُثَّ يَ تَ َوَلَّ َفرِّيٌق مِّ َّللَِّّ َوِبِّ )َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِّ

ْلُمْؤمِّنَِّي  ن َهُ َذلَِّك َوَما ُأولَئَِّك ِبِّ ُهْم ُمْعرُِّضونَ َوإَِّذا ُدُعوا إََِّل اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ لَِّيْحُكَم بَ ي ْ َفال ) .(2) (ْم إَِّذا َفرِّيٌق مِّن ْ
هِّْم َحَرجاا ِمَِّّا َقَضيْ  نَ ُهْم ُثَّ ال َيُِّدوا ِفِّ َأنْ ُفسِّ َت َوُيَسل ُِّموا َورَب َِّك ال يُ ْؤمُِّنوَن َحَّتَّ ُُيَك ُِّموَك فِّيَما َشَجَر بَ ي ْ

  .(3)(  ا َتْسلِّيما
*      *      * 

هللا، وكما علمها رسوله صلى هللا عليه وسلم ألصحابه، وكما فهمتها تلك حقيقة الدين كما أنزهلا 
 األجيال األوىل من املسلمني.

لذلك كان الفكر اإلرجائي الذي دخل يف حياة املسلمني غريبا كل الغربة عن اإلسالم الذي أنزله 
من قال ال إله إال هللا، ذلك الفكر الذي خيرج العمل من مسمى اإلميان، بل من مقتضاه، والذي يقول: " 

هللا فهو مؤمن ولو مل يعمل عمال واحدا من أعمال اإلسالم "، والذي يقول: " اإلميان هو التصديق 
واإلقرار، وليس العمل داخال يف مسمى اإلميان "، )واملسمى ليس هو االسم كما خييل لبعض الناس، إمنا 

لى مسمى. أي اسم صادق الوصف هو حقيقة الشيء الذي يطلق عليه االسم، ومنه قوهلم: اسم ع
 للموصوف به(.

                                     
 (32سورة فاطر ) )1(
 (48 - 47سورة النور ) )2(
 (65سورة النساء ) )3(
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نعم! كان هذا الفكر غريبا كل الغربة عن اإلسالم، وكتاب هللا املنزل يتكرر فيه مئات املرات قوله 
()تعاىل:  َاتِّ َر اْلُمْؤمِّنَِّي الَّذِّيَن يَ ْعَمُلو  ويرد فيه مثل هذه اآلايت: الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاْلِّ َن )َويُ َبش ِّ

َاتِّ َأنَّ ََلُْم َأْجراا َحَسناا  ُر ) .(1) (َماكِّثَِّي فِّيهِّ َأَبداا الصَّاْلِّ إِّنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهدِّي لِّلَِّتِّ هَِّي َأقْ َوُم َويُ َبش ِّ
َاتِّ َأنَّ ََلُْم َأْجراا َكبِّرياا  َقاَء رَب ِّهِّ فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالا َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لِّ ) .(2) (اْلُمْؤمِّنَِّي الَّذِّيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاْلِّ

اا َوال ُيْشرِّْك بِّعَِّباَدةِّ رَب ِّهِّ َأَحداا  لَِّتِّ تُ َقر ُِّبُكْم عِّْنَدََن زُْلَفى إِّالَّ َمْن آَمَن ) .(3) (َصاْلِّ َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم ِبِّ
َا َعمِّ  ْعفِّ مبِّ اا فَأُولَئَِّك ََلُْم َجَزاُء الض ِّ   .(4) (ُلوا َوُهْم ِفِّ اْلُغُرفَاتِّ آمُِّنونَ َوَعمَِّل َصاْلِّ

وكذلك كان الفكر الصويف غريبا عن اإلسالم كما أنزله هللا، ذلك الفكر الذي حيصر العبادة يف 
الوجد الروحي والذكر، ويضخم الشيخ يف حس املريد حىت يصبح واسطة بينه وبني هللا، بينما اإلسالم ينفي  

 عل العبادة شاملة لكل حياة اإلنسان، وجيعل اجلهاد ذروة سنام األمر:كل وساطة بني العبد والرب، وجي
يُبوا ِلِّ َوْليُ ْؤمِّنُ  يُب َدْعَوَة الدَّاعِّ إَِّذا َدَعانِّ فَ ْلَيْسَتجِّ َبادِّي َعِن ِّ فَإِّّن ِّ َقرِّيٌب ُأجِّ وا ِبِّ )َوإَِّذا َسأََلَك عِّ

ْب َلُكْم(  َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوّنِّ ) .(5)َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن(  ُقْل إِّنَّ َصالِتِّ َوُنُسكِّي َوحَمَْياَي َوَِمَاِتِّ َّللَِِّّّ ) .(6)َأْسَتجِّ
ْن َعَذاٍب َألِّيمٍ ) .(7)..( ال َشرِّيَك َلهُ  َرب ِّ اْلَعاَلمِّيَ  يُكْم مِّ َارٍَة تُ ْنجِّ  ََي َأي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتِّ

َّللَِّّ َوَرسُ  ُتْم تَ ْعَلُمونَ تُ ْؤمُِّنوَن ِبِّ ُكْم َذلُِّكْم َخرْيٌ َلُكْم إِّْن ُكن ْ ْمَوالُِّكْم َوَأنْ ُفسِّ يَ ْغفِّْر  ولِّهِّ َوُِتَاهُِّدوَن ِفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ِبَِّ
ْن ََتْتَِّها اأْلََّْنَاُر َوَمَساكَِّن طَي َِّبةا ِفِّ َجنَّاتِّ َعْدٍن َذلِّ  ْلُكْم َجنَّاٍت َِتْرِّي مِّ  ( اْلَفْوُز اْلَعظِّيمُ كَ َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوُيْدخِّ

(8).  
" أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه 

 اجلهاد " )أخرجه الرتمذي(.
كذلك كان حصر اإلسالم يف النطاق الفردي وإسقاط التكاليف اجلماعية واالجتماعية والسياسية 

املنكر، غريبا عن اإلسالم كما أنزله هللا، وقد فرض هللا هذه التكاليف كلها كما واألمر ابملعروف والنهي عن 

                                     
 (3 - 2سورة الكهف ) )1(
 (9سورة اإلسراء ) (2)
 (110سورة الكهف ) )3(
 (37سورة سبأ ) )4(
 (186سورة البقرة ) )5(
 (60سورة غافر ) )6(
 (163 - 162سورة األنعام ) )7(
 (12 - 11سورة الصف ) )8(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 املسلمون والعوملة

 13 

فرض التكاليف الفردية وإن كان قد جعل بعضها فرض كفاية ال فرض عني، ولكن األمة أتمث مبجموعها إن 
 مل يقم فيها أحد هبذه التكاليف.

 غريبا عن اإلسالم كما أنزله هللا، وكذلك كان التواكل وإمهال األخذ ابألسباب حبجة التوكل على هللا
َوال َُيَْسََبَّ ) .(2)فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّّ(  (1))فَإَِّذا َعَزْمَت  الذي أمر ابلتوكل ولكنه أمر معه ابختاذ األسباب:

ُزونَ  ُْم ال يُ ْعجِّ ٍة َومِّْن رَِِّبطِّ اْْلَْيلِّ تُ ْرهُِّبوَن بِّهِّ َعُدوَّ َوَأعِّدُّوا ََلُْم َما اْسَتَطْعُتْم مِّْن قُ وَّ  الَّذِّيَن َكَفُروا َسبَ ُقوا إَِّّنَّ
يلِّ اَّللَِّّ يُ َوفَّ إِّلَْيُكْم اَّللَِّّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِّيَن مِّْن ُدوَّنِِّّْم ال تَ ْعَلُموََّنُُم اَّللَُّ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنفُِّقوا مِّْن َشْيٍء ِفِّ َسبِّ 

ْن رِّْزقِّهِّ َوإِّلَْيهِّ ُهَو الَّذِّي جَ ) .(3) (َوَأنْ ُتْم ال ُتْظَلُمونَ  َعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا ِفِّ َمَناكِّبَِّها وَُكُلوا مِّ
 . (4)النُُّشوُر(

كذلك كان انفراج الطريق بني العمل للدنيا والعمل لآلخرة غريبا عن اإلسالم كما أنزله هللا، وهللا 
اَر اْْلخِّ  يقول: ُ الدَّ نْ َيا..( )َوابْ َتغِّ فِّيَما آََتَك اَّللَّ يَبَك مَِّن الدُّ  .(5)َرَة َوال تَ ْنَس َنصِّ

مث تزايد حجمها وأثرها كلما مر عليها  -تدرجييا  -ولكن هذه األمراض كلها وجدت يف األمة 
 .الزمن دون عالج

وال نقول مع ذلك إن العالج مل يوجد أبدا، فذلك ظلم للتاريخ، ومل مير على املسلمني عصر خال 
. ولكن نقول إن حركات اإلصالح كانت أقل من املطلوب، يف حني كانت األمراض متاما من املصلحني

 تتزايد على الدوام.
*      *      * 

احنسر إشعاعه يف عامل الواقع..  -إال من رحم ربك  -حني احنسر اإلسالم يف قلوب الناس 
ب، وعلى قدر قوة ذلك النور أو فاإلشعاع املنعكس على عامل الواقع إمنا مصدره ذلك النور املنبعث من القلو 

ضعفه تكون اإلضاءة أو يكون الظالم، حسب سنة هللا اليت ال تتخلف وال حتايب وال جتامل أحدا من الناس 
)فَ َلْن ِتَِّد لُِّسنَّتِّ اَّللَِّّ تَ ْبدِّيالا َوَلْن ِتَِّد لُِّسنَّتِّ اَّللَِّّ  لدعوى يدعيها بلسانه وال يعمل هبا يف عامل الواقع:

                                     
 إنما تشمل اإلعداد لتحقيق النية العزيمة ليست هي مجرد النية، )1(
 (159سورة آل عمران ) )2(
 (60 - 59سورة األنفال ) )3(
 (15رة الملك )سو )4(
 (77سورة القصص ) )5(
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ْن ُدونِّ اَّللَِّّ ) .(1)الا( ََتْوِّي َمانِّي ُِّكْم َوال َأَماّنِّ ِّ َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ َمْن يَ ْعَمْل ُسوءاا َُيَْز بِّهِّ َوال َيِّْد َلُه مِّ  َولِّي اا لَْيَس ِبَِّ
  .(2) (َوال َنصِّرياا 

ومن مثمَّ أخذت األمة رويدا رويدا تدخل يف الظالم: ظالم اجلهل.. ظالم الضعف.. ظالم 
 ظالم الفقر.. ظالم اجلمود.. ظالم االحنسار. التخلف..

ومل يكن ذلك بسبب " الدين " كما يزعم املطموسو البصرية الذين أضاع الغزو الفكري ألباهبم، إمنا  
 بسبب البعد التدرجيي عن حقيقة الدين. -كما هو واضح   -كان 

*      *      * 
ش وتنحسر، كانت أوراب قد بدأت تربز ويف الوقت الذي بدأت فيه األمة اإلسالمية تضعف وتنكم

 وتتقدم وتتوسع، يف مجيع اجملاالت اليت احنسر فيها الوجود اإلسالمي!
وكان يف هذا الوضع مجلة من املفارقات، تبدو غريبة ألول وهلة، ولكنها منطقية ومفهومة إذا 

 عرضناها على السنن الرابنية، وعلى وعد هللا ووعيده.
مستمدة من أصول إسالمية، ومع ذلك كان موقف أوراب من  -تقريبا  كلها  -كانت هنضة أوراب 

 اإلسالم هو موقف اجلاحد احلاقد املرتبص املتنمر املتأهب لالنقضاض!
كانت أوراب قد خرجت من قروهنا الوسطى املظلمة على هدى ما اقتبسته من علوم املسلمني وفنوهنم 

 إلسالم واملسلمني.ولكنها كانت يف الوقت ذاته معادية ل وحضارهتم،
 ومل يكن هذا رد الفعل التلقائي، أو الطبيعي يف مثل هذا املوقف.

لقد ظلت أوراب يف قروهنا الوسطى املظلمة ما يقرب من عشرة قرون، ال حتس أهنا يف ظالم! ومل 
 تشعر ابلظالم وترغب يف اخلروج منه إال حني رأت النور! نور اإلسالم!

عن طرق ثالث. أحدها  -الذي أخرجها من الظلمات إىل النور  -وقد كان احتكاكها ابإلسالم 
احلروب الصليبية اليت أطلعت األوربيني على بالد تعيش حياة خمتلفة متاما عن حياهتم يف كل اجتاه، مث 
العالقات التجارية اليت أقامتها جنوة والبندقية وغريمها ابلعامل اإلسالمي، مث البعوث التعليمية اليت أرسلتها 
أوراب إىل املدارس اإلسالمية يف األندلس وصقلية اإلسالمية وغريمها من بالد املسلمني، واليت عاد منها أولئك 

 املبعوثون يف شغف هائل ابحلضارة اإلسالمية والعلوم اإلسالمية والفكر اإلسالمي..

                                     
 (43سورة فاطر ) )1(
 (123سورة النساء ) )2(
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ربيطاين ويلز على وشك أن تدخل يف اإلسالم كما يقول املؤرخ ال -هبذه التأثريات  -وكانت أوراب 
 .(2)والكتاب الغربيني  املؤرخنيوكما يشري غريه من  (1)يف كتاب " معامل اتريخ اإلنسانية " 

وهنا جن جنون الكنيسة األوربية، وقامت حتارب النفوذ اإلسالمي بضراوة ووحشية، عن طريق 
ورة اإلسالم يف نفوس حماكم التفتيش من انحية، كما كلفت كتاهبا وشعراءها من انحية أخرى أن يشوهوا ص

 األوربيني، ويرموه بكل نقيصة، لينفروا منه الراغبني فيه، أو املتأثرين حبضارته وعلومه وفكره.
أن جوردانو برونو أحرق حيا، وهدد كوبرنيكوس  -حنن املسلمني بصفة خاصة  -وجيب أن نعرف 

املسلمني. فكان حرق من أحرق  وجاليليو ابحلرق أحياء ألهنم تبنوا أفكارا علمية مستمدة من العلماء
والتهديد حبرق اآلخرين موقفا صليبيا يف مبعثه، وفظا متوحشا كطابع احلروب الصليبية كلها من أول التاريخ 

ينا مناذج منها يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا والشيشان )يف عصر الدميقراطية أإىل اللحظة الراهنة، اليت ر 
 ن كانت املراجع األوربية ال تشري بطبيعة احلال إىل هذه احلقيقة.. واحلرية واحرتام " اآلخر "!!( وإ

إمنا الذي يهمنا هنا أن نبني أنه نتيجة ألفاعيل الكنيسة وقعت أوراب يف مأزق ضخم كانت آاثره 
فطغيان الكنيسة يف القرون الوسطى )الذي مل تشعر أوراب أنه طغيان إال بعد احتكاكها  .واباًل على البشرية

الم واملسلمني( كانت نتيجته أن أوراب نفرت من دين الكنيسة ومتردت عليه. وفظاظتها يف حرب النفوذ ابإلس
اإلسالمي ابلتعذيب والتشويه كانت نتيجته أن أوراب نفرت من اإلسالم ومل تدخل فيه، فرجعت أوراب إىل 

 عداء واضح مع الدين.مرياثها اإلغريقي الروماين الوثين تستمد منه أفكارها وقيمها ومبادئها يف 
وهنا ولدت الكارثة اليت تعاين منها البشرية إىل هذه اللحظة، وهي وجود قوة مادية وعلمية 

 واقتصادية وتقنية هائلة، مع احنطاط روحي وأخالقي ابلغ املدى، مل هتبط البشرية إىل مثله يف اترخيها كله..
لم الواعي الذي يدرك السنن الرابنية، ال يشكل مشكلة ابلنسبة للمس -على غرابته  -هذا الوضع 

ويعلم من كتاب هللا وسنة رسول صلى هللا عليه وسلم كيف جتري األمور يف واقع البشر حمكومة هبذه السنن 
 اليت ال تتبدل وال تتحول. وال يشكل هذا الوضع له فتنة تفتنه عن دينه، ألنه يقرأ يف كتاب هللا قوله تعاىل:

فيعلم أنه ال تناقض وال غرابة يف أن يكون  (3).( ك ُِّروا بِّهِّ فَ َتْحَنا َعَلْيهِّْم َأبْ َواَب ُكل ِّ َشْيٍء.فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُ )
ة واالقتصادية واحلربية والسياسية ميوأن تكون أبواب كل شيء من القوة املادية والعل القوم كفارا ومالحدة،

                                     
لتأليف والترجمة والنشر ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، طبع لجنة ا -من الترجمة العربية  966ص  3جـ  )1(

 بالقاهرة
 " من تأليف زيجريد هونكةانظر على سبيل المثال "شمس هللا تشرق على الغرب )2(
 (44سورة األنعام ) )3(
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َا ُأوُتوا  مفتوحة هلم إىل حني يقدره هللا سبحانه وتعاىل حبكمته: َذا  (1))َحَّتَّ إَِّذا َفرُِّحوا مبِّ َأَخْذََنُهْم بَ ْغَتةا فَإِّ
  .(2)ُهْم ُمْبلُِّسوَن فَ ُقطَِّع َدابُِّر اْلَقْومِّ الَّذِّيَن ظََلُموا َواْْلَْمُد َّللَِِّّّ َرب ِّ اْلَعاَلمَِّي( 

نه فتنة ضخمة ملن نعم! ال غرابة يف هذا الوضع ابلنسبة للمسلم الواعي الذي يدرك سنن هللا. ولك 
ال يدرك هذه السنن وحكمتها، ألن احلسبة ستكون يف رأسه على هذا النحو: لقد كانت أوراب يف يوم من 
األايم متدينة، فكانت تعيش يف ظالم مطبق، وكان حييط هبا اجلهل واجلمود من كل جانب، فلما نبذت 

الدين صنو للظالم والتأخر ؛ والكفر الدين تقدمت وحتضرت وقفزت قفزات هائلة يف كل اجتاه! إذن.. ف
 واإلحلاد والتمرد على الدين صنو للتقدم والتحضر و الرقي!!

 أية فتنة ملن طمست بصريته عن إدراك سنن هللا وحكمتها؟!
 .(3)وليس بنا هنا أن نفند هذه الفتنة فقد فندانها يف أماكن أخرى 

 يف هذه الفتنة، وهي مسئولية ضخمة يف احلقيقة. مسئولية األمة اإلسالمية نيولكن يعنينا كثريا أن نب
فلو أن األمة اإلسالمية مل تقع يف أمراضها اليت سردان جانبا منها فيما سبق، أو لو أن األمة عاجلت 
أمراضها أواًل أبول ومل تدعها تستفحل كما حدث ابلفعل، فإن صورة أخرى غري الواقع احلايل كانت قمينة 

 هللا.أن تقع يف األرض بتقدير 
كانت أوراب ستتقوى مبا تعلمت من علوم املسلمني، وابإلضافات اليت أضافتها إليها يف انطالقتها 

: مل تكن أوالالفتية اليت اكتسبتها من حتطيم القيود اليت كانت الكنيسة تكبلها هبا ابسم الدين.. ولكنها 
حني انطلقت أوراب  بضعف املسلمية إال ما بلغته اليوم من القوة، فإهنا مل تبلغ هذا املدى من القو  لتبلغ

حتتل بالد العامل اإلسالمي، وتسرق مواردها، وتضاعف ثروهتا، وتستزيد كل  -مدفوعة بصليبيتها  -الصليبية 
: مل اثنيايوم من وسائل القوة اليت متكنها من مزيد من السيطرة، ومزيد من سلب ثروات املسلمني.. مث إهنا 

لوحيد أمام الناس للقوة والتمكني. إمنا كان سيوجد منوذجان للتمكني والقوة، تكن لتكون هي النموذج ا
أحدمها مؤمن واآلخر كافر، فيسهل على الناس أن مييزوا بني كال النوعني ليختاروا أحسنهما. فأحدمها قوي 

آَمُنوا )الَّذِّيَن  ممّكن يف األرض، متقدم متحضر متعلم مثقف نشيط متحرك، حتّفه الربكة والطمأنينة:

                                     
 لغرور، وطغوا في األرض بغير الحقأي استولى عليهم ا  )1(
 (45 - 44سورة األنعام ) (2)
 "انظر على سبيل المثال: "قضية التنوير في العالم اإلسالمي )3(
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َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا ) .(1) َوَتْطَمئِّنُّ قُ ُلوُِبُْم بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َأال بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َتْطَمئِّنُّ اْلُقُلوُب(
) ْم بَ رََكاٍت مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ  .(2) َعَلْيهِّ

جلوانب املادية والعلمية، ولكنه حمروم من الربكة والطمأنينة، واآلخر قوي ممّكن يف األرض، متقدم يف ا
مع قوته  -يعج ابلقلق واالنتحار واجلنون واألمراض النفسية والعصبية واملخدرات واجلرمية.. كما أن أحدمها 

ال يسعى إىل ظلم اآلخرين وسلب أقواهتم والتحكم املذل فيهم، بينما اآلخر قوة غامشة ال تكف  -ومتكنه 
 العدوان وإذالل اآلخرين ال لشيء إال إلرواء شهوة السلطان! عن

 عندئذ مل تكن لتوجد الفتنة.. أو يف القليل مل تكن الفتنة لتجتاح كل األرض!
*      *      * 

لقد كان غياب األمة اإلسالمية عن الساحة هو الكارثة احلقيقية اليت أصابت البشرية، ألنه أخلى 
يح للحضارة اإلنسانية، وأاتح للنموذج املنحرف أن ينفرد ابلساحة، وأن يفنت الساحة من النموذج الصح

 الناس عن رهبم وآخرهتم ودينهم وأخالقهم.. وإنسانيتهم!
 ولقد كانت حكمة هللا من إخراج هذه األمة أن ترشد الناس.. كل الناس.. إىل النموذج الصحيح:

ُتْم َخرْيَ ) .(3)ونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِّ َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهِّيداا(وََكَذلَِّك َجَعْلَناُكْم ُأمَّةا َوَسطاا لَِّتكُ ) ُكن ْ
َّللَِّّ  َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوتُ ْؤمُِّنوَن ِبِّ ْلَمْعُروفِّ َوتَ ن ْ  .(4)(ُأمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ أتَُْمُروَن ِبِّ

ا من الناس من الظلمات إىل النور، سواء وحني قامت برسالتها على الوجه الصحيح أخرجت كثري 
من آمن ابإلسالم والتزم به، أو اقتبس من نوره دون أن يؤمن بخ كما فعلت أوراب يف خممْرمجها من قروهنا 

 الوسطى املظلمة..
ولكنها حني تقاعست عن أداء رسالتها، بسبب ما أصاهبا من أمراض يف مسريهتا، فقد أاتحت 

 نفوذه على البشر، وخيرجهم من النور إىل الظلمات.الفرصة للطاغوت أن يبسط 
ُّ الَّذِّيَن آَمُنوا ُُيْرُِّجُهْم مَِّن الظُُّلَماتِّ إََِّل النُّورِّ َوالَّذِّيَن َكَفُروا َأْولَِّياُؤُهُم الطَّاغُ ) ُ َوِلِّ وُت ُُيْرُِّجوََّنُْم اَّللَّ

.  .(5) ..(مَِّن النُّورِّ إََِّل الظُُّلَماتِّ

                                     
 (28سورة الرعد ) )1(
 (96سورة األعراف ) )2(
 (143سورة البقرة ) )3(
 (110سورة آل عمران ) )4(
 (257ورة البقرة )س )5(
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*      *      * 
ن الكارثة الكربى اليت أصابت البشرية نتيجة غياب األمة اإلسالمية عن الساحة مل تكن هذه، على أ

 إمنا كانت بروز اليهود، وسيطرهتم احلالية على مقدرات البشرية.
 وقائع التاريخ. -ببساطة  -وقد يفاجأ القارئ هبذه املقولة، وقد يستغرهبا.. ولكن ها هي ذي 

 لليهود، وكيف وصلت إىل ما وصلت إليه اليوم؟ فمىت بدأت السيطرة احلالية
 بدأت مع الثورة الصناعية..

فقد كانت الثورة الصناعية يف حاجة إىل عنصرين أساسيني: املال الوفري الذي ميكن أن ينشئ 
 املصانع، والعمال احملشودين يف املدن اليت تقوم فيها املصانع.

اعية اليت ميلكها أمراء اإلقطاع، وكانوا عبيدا يف تلك فأما العمال فقد كانوا حمتجزين يف األرض الزر 
األرض ال ميلكون االنتقال منها إىل املدينة، بل ال ميلكون االنتقال من إقطاعية إىل أخرى إال إبذن أمري 

 اإلقطاعية، وإال اعتربوا عبيدا آبقني، وأعيدوا إىل أرضهم موسومني على جباههم ابلنار..
 قطاع من أجل تغذية الثورة الصناعية ابلعمال..وكان ال بد من حتطيم اإل

 وقامت الثورة الفرنسية بذلك.. وحررت " عبيد األرض " ومنحتهم حرية االنتقال.
ومعلوم لكل الناس دور اليهود يف إشعال الثورة الفرنسية عن طريق اجلمعيات املاسونية املنتشرة يومئذ 

صنعوا الثورة الفرنسية تبجح يتجاوز الواقع، فلوال الغضب يف فرنسا، وإن كان قول اليهود إهنم هم الذين 
املكبوت املرتاكم خالل القرون من مظامل اإلقطاع وفظائعه ما استطاع اليهود أن يفجروا الثورة على النحو 

 الذي فعلوه..
لك احلني، وأما املال الالزم إلدارة الثورة الصناعية فلم يكن متوافرا إال عند فئتني اثنتني يف أوراب يف ذ

 مها أمراء اإلقطاع واملرابون اليهود.
أما أمراء اإلقطاع فقد امتنعوا متاما عن متويل الثورة الصناعية! فهم ابدئ ذي بدء فالحون )وإن  

كانوا أمراء ابالسم!( والفالح ال يغامر بتشغيل ماله يف غري الدورة الزراعية اليت حيفظها عن ظهر قلب، 
هتا. فهو يلقي البذرة يف األرض، ويتعهدها حىت خترج حماصيلها، فيستهلك منها ما وحيفظ تقلباهتا واحتماال

 يستهلك لنفسه، وحيتجز ما حتتاج إليه األرض من "التقاوى " للزرعة القادمة، ويبيع الفائض يف السوق..
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 مث إن الثورة الصناعية يف أول عهدها مل تكن راحبة يف كثري من احلاالت! فلم تكن هناك كثافة
سكانية كبرية يف املدن، ومل تكن هناك طرق معبدة لتصريف اإلنتاج على نطاق واسع، ومل تكن هناك وسائل 

 إعالن.. وكلها من الضرورات اليت ال تستغين عنها الصناعة الراحبة.
 -وفضال عن ذلك فقد كانت هناك معّوقات نفسية تقف يف وجه الثورة الصناعية، فقد كان الناس 

مس شيطان وأنه سيمحو الربكة من  -كما يعتقدون   -ال يرحبون ابإلنتاج اآليل، ألن به  -يف سذاجتهم 
 !(1)حياهتم، وكانوا لذلك يفضلون عليه اإلنتاج اليدوي 

وأما املرابون اليهود فقد أقبلوا على متويل الثورة الصناعية بشغف شديد، ولعاب سائل! ذلك أهنم ال 
رضون للربح واخلسارة، وإمنا يقرضوهنا ابلراب، واملقرتض يكسب أو خيسر يشّغلون أمواهلم مباشرة، وال يتع

وضمنوا إىل جانبها مكسبهم  -قبل إقراضها  -حسب ظروفه وظروف السوق، أما هم فقد ضمنوا أمواهلم 
 الربوي عن طريق الشروط اليت يضعوهنا لإلقراض!

صاروا هم مديريها ودهاقنتها. وعن وبذلك وقعت الثورة الصناعية يف قبضتهم منذ اللحظة األوىل، و 
طريق األرابح الربوية الضخمة اشرتوا الذهب، وحتكموا به يف عمالت األرض، مث اشرتوا وسائل اإلعالم، مث 
اشرتوا الساسة وضمائرهم.. وسيطروا على كل األرض! وحني سيطروا أاثروا احلروب بني الدول لرتويج 

فزادت صناعة السالح من ثرواهتم، ومن قدرهتم على  -قدمي وهم روادها وجتارها من  -صناعة السالح 
 التحكم يف مقدرات البشرية!

قصة السيطرة اليهودية اليت هتيمن اآلن على الناس. ويف طياهتا كثري من  -ابختصار شديد  -تلك 
، والفوضى التفصيالت اليت ال يتسع املقام هنا للحديث فيها، إمنا نذكر منها جمرد ذكر: نشر الفساد اخللقي

اجلنسية، واإلحلاد، واملخدرات، وألوان اجلنون املختلفة: جنون الكرة، وجنون السرعة. وجنون الرقص. وجنون 
 األزايء )املوضة(..

 إىل جانب النزاعات الدولية املستمرة اليت تؤدي إىل جنون التسلح..
 ا مسئوليتها يف كل ذلك؟واآلن أييت السؤال: ما دور األمة اإلسالمية يف كل ذلك؟ أو ابألحرى م

إن مسئوليتها أعظم بكثري، وأخطر بكثري مما يدور يف خلدها يف وضعها الراهن، وهي مقهورة 
 مستذلة مستضعفة، تنهال عليها الضرابت من كل جانب.

                                     
كان حدس الناس صادقا في هذا األمر، ومحقت البركة بالفعل من حياة الناس ال بسبب الصناعة في ذاتها كما  )1(

 ظنوا بسذاجتهم، ولكن بسبب الطريقة الربوية التي أديرت بها الصناعة كما سيجيء بعد قليل!
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فلو أهنا كانت قائمة برسالتها على الوجه الصحيح، عاملة مبقتضيات تلك الرسالة يف عامل الواقع، 
 قع أن تقوم الثورة الصناعية ابتداًء؟فأين كان يتو 

كانت ستقوم بطبيعة احلال يف أكثر البالد تقدما من الناحية العلمية والعملية.. فأين كان ذلك يف 
 أايم قيام األمة برسالتها؟

 أمل تكن يف بالد املسلمني؟ يف األندلس. وصقلية اإلسالمية، ويف بالد املشرق املختلفة؟
يف داخل العامل اإلسالمي، فهل كانت  -املنبثقة من اخرتاع اآللة  -عية ولو قامت الثورة الصنا

 ستقوم على الراب، احملّرم يف شريعة هللا؟
فهل كان سيتاح هلم كل ما أتيح هلم من  -الذي نفذ منه اليهود بضراوة  -وحني ينسد هذا الباب 

 ق؟!سيطرة عن طريق الراب ومجع الذهب وشراء ضمائر الساسة وإفساد األخال
 اإلجابة واضحة.. أو لعلها اآلن قد وضحت..

*      *      * 
َنا إََِّل َبِنِّ إِّْسرائيَل  إن علو اليهود وإفسادهم يف األرض قدر مقدور، مكتوب يف كتاب هللا: )َوَقَضي ْ

ُدنَّ ِفِّ اأْلَْرضِّ َمرََّتْيِّ َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلو اا َكبِّرياا(  .(1)ِفِّ اْلكَِّتابِّ لَتُ ْفسِّ
ء أكانت املراتن املذكوراتن يف كتاب هللا اترخياً مضى، أم كانت إحدامها قد مضت والثانية هي وسوا

الواقعة اليوم كما يرى بعض الذين يتعرضون لتفسري اآلية، ففي كتاب هللا إشارة إىل مكان عودهتم إىل 
 .(2) )َوإِّْن ُعْدُُتْ ُعْدََن(الفساد واإلفساد يف قوله تعاىل بعد ذلك: 

كتاب هللا علمنا أن كون الشيء قدرا ال ينفي مسئولية البشر حني يتصرفون تصرفا خاطئا   ولكن
يتعلق به ذلك القدر. ففي وقعة أحد اليت وقعت فيها خمالفة املسلمني لتعليمات الرسول صلى هللا عليه 

ثْ َلي ْ  وسلم نزل قوله تعاىل: ُتْم مِّ يَبٌة َقْد َأَصب ْ ُكْم )َأَوَلمَّا َأَصابَ ْتُكْم ُمصِّ ْندِّ َأنْ ُفسِّ َها قُ ْلُتْم َأَّنَّ َهَذا ُقْل ُهَو مِّْن عِّ
ْؤمِّنَِّي َولِّيَ ْعَلَم الَّذِّيَن إِّنَّ اَّللََّ َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء َقدِّيٌر َوَما َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اْْلَْمَعانِّ فَبِّإِّْذنِّ اَّللَِّّ َولِّيَ ْعَلَم اْلمُ 

 .(3)ََنفَ ُقوا...(

                                     
 (4سورة اإلسراء ) )1(
 (8سورة اإلسراء ) )2(
 (167 - 166عمران )سورة آل  )3(
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ند هللا. ولكن مسئوليتكم فيه قائمة ملخالفتكم أمر قائدكم عليه الصالة هو قدر، وله حكمته ع
 والسالم.

والسيطرة العاملية لليهود القائمة اليوم قدر، وله حكمته عند هللا سبحانه وتعاىل. ولكن ال ينفي ذلك 
 مسئولية األمة اإلسالمية، اليت أقامها هللا لتكون شاهدة ورائدة لكل البشرية.

مة تقصريا واضحا يف أداء رسالتها، سواء ابملنازعات اليت قضت على دولة املسلمني لقد قصرت األ
يف األندلس )وكانت منارة العلم واحلضارة والتقدم يف أوراب( واليت استعان فيها األمراء املسلمون بعضهم على 

عاصي واالحنرافات بعض ابلصليبيني )!( أو ابجلمود الفكري والروحي والعلمي يف املشرق، أو ابلبدع وامل
العقدية، أو ابلتقاعس عن إعداد العدة، أو ابالنصراف عن عمارة األرض، أو ابلسكوت على االستبداد 

 السياسي، أو.. أو..
وكانت النتيجة حسب سنة هللا هي احنسار الوجود اإلسالمي يف الساحة بسبب ما تغري من حقيقة 

َ  اإلسالم يف النفوس: نَّ اَّللَّ هِّْم()َذلَِّك ِبَِّ نْ ُفسِّ ُوا َما ِبَِّ اا نِّْعَمةا َأنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َحَّتَّ يُ َغري ِّ  .(1) َِلْ َيُك ُمَغري ِّ
وترتب على احنسار الوجود اإلسالمي بروز القوة اجلاهلية اليت حتكم األرض اليوم، سواء عنينا هبا 

 اك..الغرب يف جمموعه، أو أمريكا ابلذات، أو اليهود الذين يسيطرون هنا وهن
 وتظل األمة اإلسالمية حتمل مسئوليتها يف ذلك أمام هللا.. وأمام التاريخ.

 وهنا أنيت إىل نقطة هامة جيب اإلشارة إليها يف ختام هذه احلديث.
إن أكثر املتحدثني عن األوضاع القائمة يف األرض اليوم يتأرجحون بني اجتاهني، أحدمها يلقى 

على الغرب ومؤامرته ضد  -كاملة   -المية، واآلخر يلقي ابلالئمة على األمة اإلس -كاملة   -ابلالئمة 
 على الفريق اآلخر. -وأحياان اللعنات  -عن اجتاهه، ويصب اللوم  -حبرارة  -اإلسالم. وكل فريق يدافع 

والتفكري على هذا النحو يؤدي إىل نتائج خاطئة، سواء صدر عن العلمانيني، الذين يسخرون من 
 هزأون مبعتنقيها، أو عن اإلسالميني الذين يفسرون األمر كله ابملؤامرة القائمة ضد اإلسالم.فكرة املؤامرة وي

إن األمرين معا موجودان اليوم يف الساحة! وإثبات وجود أحدمها ليس على اإلطالق نفيا لوجود 
واقعة، ومؤامرة  اآلخر! ألهنما ليسا متعارضني، بل مها متصاحبان متعانقان! فتقصري األمة اإلسالمية حقيقة

الغرب على اإلسالم حقيقة واقعة ال ينكرها إال مغالط. وكالمها يتفاعل مع اآلخر. فلوال تقصري األمة 

                                     
  (53سورة األنفال ) )1(
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اإلسالمية ما استطاع الغرب الصلييب أن ينفذ مؤامرته ضد اإلسالم، ولوال املؤامرة ما أحبطت كل احملاوالت 
 اليت تقوم هبا األمة ملعاودة النهوض من كبوهتا.

احلديث النبوي الشريف الذي صدران به هذا البحث يشري إىل األمرين معًا متصاحبني متعانقني: و 
تكالب األعداء على األمة كتداعي األكلة على قصعتها )وهذه هي املؤامرة( وكون األمة يف وضعها احلايل 

 غثاء كغثاء السيل، ملا أصاهبا من الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية املوت.
 احلديث الذي يصف أحوالنا اليوم هبذه الدقة هلو من الوحي.. وإنه ملن اإلعجاز. وإن هذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 املسلمون والعوملة

 23 

 ماذا ميلك املسلمون؟
يقّلب املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا أكّفهم يف حرية ويقولون: ماذا نفعل إزاء العوملة؟ هل 

 منلك شيئا يف احلاضر أو املستقبل؟
لفعل.. ولكن ال ؛ ألن العوملة هي ذلك الغول الذي ال أما يف احلاضر فقد تكون اإلجابة صعبة اب

يقهر، والذي ال ميلك الناس إزاءه إال اإلذعان والتسليم.. فقد بدأت اجملاهبة ابلفعل يف املؤمتر الذي أقيم يف 
 كانت من غري املسلمني!  -مع األسف  -مدينة " سياتل " ولكنها 

 صلت إليها األمة اإلسالمية..إمنا أتيت صعوبة اإلجابة من سوء احلال اليت و 
مل تصل األمة يف اترخيها كله إىل هذه الدرجة من اهلوان على نفسها وعلى الناس، تطارمد وتشّرد 
ويذّبح أبناؤها بعشرات األلوف ومئات األلوف يف أوراب وأفريقيا وآسيا وال تتحرك، وال يصدر عنها فعل 

منها فلسطني، وتسلب منها القدس وهي واقفة تتفرج   يوقف هذه املذابح الوحشية أو يرد عليها. وتسلب
 كاملأخوذ..

ومن جهة أخرى مل يتجمع العامل كله على األمة اإلسالمية كما جتّمع اليوم، أيكل حقوقها عالنية، 
ويسلب أقواهتا، وحيارب دينها ومعتقداهتا ومقومات وجودها الفكري والروحي واملادي، وهي عاجزة مسلوبة 

مهت حبركة أو حىت حدثت نفسها، متتد أصابع العصابة الدولية كلها صارخة: أصوليون!  اإلرادة.. وإن
 إرهابيون! اقتلوهم! أو ضعوهم يف السجون!

 ويف الوقت ذاته هناك نقص فادح يف أدوات املواجهة..
ن فمن أدوات املواجهة اخلربة التكنولوجية والتصنيع، واألمة يف كال اجملالني فقرية إىل حد يقرب م

اإلفالس، ويف اجلانب اآلخر وحوش ضارية تتجمع لتأكل األخضر واليابس، ولتعطل كل حركة هتدف إىل 
 اكتساب اخلربة أو تنمية اإلنتاج.

 نعم! ولكن..!
من قدمي كان يستوقفين وأان بعد فىًت حديث للرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: " من رأى منكم 

وحديث يف  (1)بلسانه، فمن مل يستطع فبقلبه، وهو أضعف اإلميان " منكرا فليغريه بيده، فمن مل يستطع ف
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ذات االجتاه يقول: " فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه 
 .(1)فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل " 

هادا، ومساه تغيريا، مع أنه مستكن يف كان يستوقفين بشدة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مساه ج
 داخل القلب، وال يغري شيئا من الواقع املراد تغيريه!

 وحني كرب وعيي، وزادت جتاريب فهمت أشياء مما كان خافيا علي من معاين احلديث.
إن اجليش يف املعركة قد ينهزم، وقد يتقهقر، وقد يلجئه العدو إىل اخلروج من ساحة القتال.. نعم! 

! هناك قلعة أخرية حيتمي يف داخلها حىت تواتيه الفرصة ملعاودة القتال. وطاملا هو حمتم بقلعته مل ولكن
يسلمها للعدو، فهو يف حالة جهاد، ألنه ما زال حمتفظا جبنديته وابستعداده. أما إذا سلم القلعة فقد انتهى 

 األمر، وحلت اهلزمية اليت ليس منها فكاك!
 نكر هي القلب..وتلك القلعة ابلنسبة للم

ومن مث يسمي الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلنكار ابلقلب جهادا، ويسميه تغيريا، مع أنه ال يغري 
 شيئا يف الواقع الراهن.

إن املنِكر بقلبه مل يستسلم لألمر الواقع، ومل يعطه شرعية الوجود. مل يعترب الواقع صوااب، أو ضربة 
أنه اآلن يف هذه اللحظة عاجز عن التغيري بسبب ضعفه أمام ضراوة  الزب ال فكاك منها. إمنا اعترب فقط

ر فال شرعية له،  -املنكر. ولكنه مؤمن أبن موقفه هو  هو الصواب، وهو الذي له شرعية الوجود، أما املنكم
 وال هو على صواب، وإن كانت له السيطرة يف اللحظة الراهنة.

 املعركة؟ هل يستوي هو والذي سلم القلعة، ونفض يديه من
 كال ابلطبع! ال يستواين مثال!

فأما األول فهو اآلن عاجز. نعم، ال ميلك من أمر نفسه شيئا وهو حماط وحماصر ومقهور، ولكنه 
مؤمن بقضيته ما يزال. وما يزال يراقب األحداث، يتلمس الفرصة اليت قد تسنح يف أية حلظة، ليخرج من 

 القلعة، ويعود إىل امليدان.
فقد انتهت القضية يف حسه، واستكان لألمر الواقع، ومل يعد يفكر يف تغيريه. بل خّطأ وأما اآلخر 

 الّ يعود!أنفسه على موقفه السابق منه، وعزم على 
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حقيقة الفرق  -مبا علمه ربه  -فرق هائل يف احلقيقة. والرسول امللهم صلى هللا عليه وسلم، يعلم 
مبا  -الركون إىل هذا الوضع ركون الراحة واالستقرار! فهو يعلم  بني األمرين. ولكنه يف الوقت ذاته حيذر من

أن النفوس تركن وتسرتخي! فيقول حمذرا: " وذلك أضعف اإلميان "، " وليس وراء ذلك من  -علمه ربه 
اإلميان حبة خردل ".. لكي حيرص املؤمن على أال يتزحزح عن موقفه األخري هذا مهما كانت الظروف 

 ال..ومهما كانت األحو 
واملنِكر بقلبه ال يشارك يف املنكر الذي عجز عن تغيريه.. ال يشارك فيه إال مكرها. ألنه إن شارك 

 موافقا وراضيا ومقتنعا فقد سلم القلعة، وترك املعركة إىل غري رجعة!
وهذا هو " اجلهاد " الذي أشار إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم.. فهو جياهد أن يسقط.. جياهد 

 ة الداخلية اليت ال برء منها، ألهنا من أمراض القلوب.اهلزمي
" أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله. أال وهي 

 .(1)القلب " 
*      *      * 

متلك شيئا يف امليدان االقتصادي والصناعي يف اللحظة الراهنة تقف به يف  األمة اإلسالمية قد ال
 الزوبعة الكاسحة اليت تطلقها العوملة، لتبسط سيطرهتا على كل األرض..وجه 

أقول قد، وال أقول إنه الشيء املؤكد، جرايً فقط مع االحتمال األسوأ الذي يصوره دعاة العوملة، إذ 
 يقولون إهنا الداهية الدهياء، اليت ال قبل ألحد ابلوقوف يف وجهها.. 

متلك كثريا إذا جلأت إىل قلعتها، فتحصنت يف داخلها  -اهنة حىت يف حلظتها الر  -ومع ذلك فهي 
 من اهلزمية الداخلية اليت جتتاح قلوب املهزومني.

فأما القضااي االقتصادية فال نتعرض هلا هنا، ونرتك احلديث عنها للمختصني يف شئوهنا، ولكنا نلّمح 
يف األرض، مبواردها الطبيعية من  ىن بقعةفقط إىل أن املنطقة اليت امتد فيها اإلسالم بقدر من هللا هي أغ

رغم كل  -مياه ونبات وخامات، كما أن تعدادها البشري يزيد اليوم على األلف مليون. وهي متلك 
اقتصادية تستغل مواردها وطاقاهتا على حنو أفضل،  -أو وحدات  -الضعف الذي تعانيه أن تشكل وحدة 

اضر، على الرغم من كل العراقيل اليت توضع عمدا يف فتصمد أمام الضغوط كما تفعل ماليزاي يف الوقت احل
 طريقها لكي ال تفلت من احلصار!
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اليت أجلأهتا ظروفها  -وأما اخلربة فيمكن أن تكتسب رغم كل العراقيل.. فالعقول اإلسالمية املهاجرة 
ا حىت يف أدق متلك اخلربة، والغرب ذاته يستعني هبا وخبرباهت -اخلاصة أو العامة إىل اهلجرة إىل الغرب 

 الشئون.. شئون الطاقة النووية وارتياد الفضاء!
 ومع ذلك فإان نرتك أمور االقتصاد للمختصني..

 هي جهة االختصاص! وهي متلك الكثري! -بكل فرد فيها  -أما أموٌر أخرى، فاألمة 
معيار أمر العقيدة.. أمر األخالق.. أمر القيم.. أمر املبادئ.. أمر اإلنسان، وغاية وجوده، و 

 إجنازاته.
هذه أمور ميلكها كل فرد ملكية خاصة، مبعىن أهنا جزء من كيانه الذايت، ال ينفصل عن ذاته، وعن 

 مهما كانت الفنت من حوله. -يف داخل قلعته  -وجوده الشخصي، وميلك أن حيافظ عليها يف داخل قلبه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه،  وهذه األمور كلها ميلك املسلم فيها زادا رابنيا أصيال ال أيتيه

بينما ميلك الغرب فيها بضاعة زائفة مهما بلغ من ملعاهنا ؛ بضاعة صنعها البشر من عند أنفسهم وهم يف 
أشد حاالت االحنطاط الروحي واألخالقي، لظروف حملية حبتة عندهم، وإن زعموا أهنا ذات طابع إنساين 

 اء األرض!كل أرج  -أو جيب أن يشمل  -شامل، يشمل 
 ما اإلنسان يف نظر الغرب؟!

إنه ذلك احليوان الدارويين املتطور، الذي تطور عقله وإهبامه )!( فاستطاع أن يفكر وينطق 
 ويستخدم األدوات، فصنع احلضارة املادية..

من جهة  -صراع البقاء  -وأما هدفه يف احلياة فهو االستمتاع احلسي من جهة والغلبة يف الصراع 
 دواته يف الصراع هي العلم واحلرب والسياسة.أخرى، وأ

مث إنه هو مرجع ذاته، ال مرجع فوقه، وكل ما يفعله فتربيره األوحد أنه صادر عنه.. أي أنه هو 
 اإلله..

 وهذا احليوان املتأله هو الذي يريد أن يفرض " حضارته " على كل األرض!!
 كال وهللا! ولن يكون إبذن هللا..
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ه هللا أعلى بكثري، وأكرم بكثري، من أن ينحصر فيما تريد هذه احلضارة الزائفة إن اإلنسان كما خلق
َناُهْم مَِّن الطَّي َِّباتِّ َوَفضَّْلَناُهمْ  أن حتصره فيه.. َعَلى  )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنِّ آَدَم َوََحَْلَناُهْم ِفِّ اْلَب ِّ َواْلَبْحرِّ َوَرزَق ْ

يالا   .(1) (َكثِّرٍي ِمَِّّْن َخَلْقَنا تَ ْفضِّ
)إِّْذ قَاَل رَبَُّك لِّْلَمالئَِّكةِّ إِّّن ِّ َخالٌِّق َبَشراا مِّْن طٍِّي  إنه قبضة من طني األرض، ونفخة من روح هللا..
دِّيَن( ي فَ َقُعوا َلُه َساجِّ يْ ُتُه َونَ َفْخُت فِّيهِّ مِّْن رُوحِّ  .(2) فَإَِّذا َسوَّ

 يتعاملون مع " اإلنسان "، وإمنا والذين يتعاملون مع قبضة الطني وحدها ويهملون نفخة الروح ال
َا َوََلُْم َأْعُيٌ ال ) يتعاملون مع مسخ مشوه يقول هللا عنه إنه أضل من احليوان: ََلُْم قُ ُلوٌب ال يَ ْفَقُهوَن ِبِّ

َا ُأولَئَِّك َكاأْلَنْ َعامِّ َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولَئَِّك هُ  َا َوََلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبِّ ُروَن ِبِّ  .(3) (ُم اْلَغافُِّلونَ يُ ْبصِّ
وال يشفع هلم، وال يرفع من هبوطهم كل ما ميلكون من تقدم علمي وتكنولوجي واقتصادي وحريب 

 وسياسي إال حني يعودون إىل إنسانيتهم كما خلقها هللا من قبضة طني ونفخة وروح..
، مث إنه يف األرض فهو ممقوت ملعون عند هللا -والعوملة جزء من هذا التأله  -أما أتله ذلك احليوان 

 إىل زوال حسب سنة هللا، مهما استكرب أصحابه يف األرض فرتة من الزمان!
إن احلضارة الغربية متلك إجيابيات هائلة دون شك، ال ينكرها إال مغالط، ومتلك كذلك سلبيات 

 هائلة ال ينكرها إال مغالط.
األمور واملثابرة وطول النفس.. كلها  فالتقدم العلمي والتكنولوجي وعبقرية التنظيم واجلد يف أخذ

َمْن َكاَن يُرِّيُد ) إجيابيات. وهي اليت تسند هذه احلضارة وتطيل عمرها يف األرض حسب سنة من سنن هللا:
ْم َأْعَماََلُْم فِّيَها َوُهْم فِّيَها ال يُ ْبَخُسوَن( نْ َيا َوزِّينَ تَ َها نُ َوف ِّ إِّلَْيهِّ  .(4)اْْلََياَة الدُّ

ي والروحي والفوضى اجلنسية واإلابحية املفرطة والشذوذ واخلمر واملخدرات واجلرمية، اخللق والفساد
 -والطغيان يف األرض بغري احلق وإذالل اآلخرين وقهرهم، كلها سلبيات، مصريها أن تعصف هبذه احلضارة 

َا ُأوتُ  ).. حسب سنة من سنن هللا: -مهما طال مكثها يف األرض  وا َأَخْذََنُهْم بَ ْغَتةا فَإَِّذا َحَّتَّ إَِّذا َفرُِّحوا مبِّ

                                     
 (70سورة اإلسراء ) )1(
 (72 - 71سورة ص ) )2(
 (179سورة األعراف ) )3(
 (15سورة هود ) )4(
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ريُوا ِفِّ اأْلَْرضِّ فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة اْلُمَكذ ِّبِّيَ ) .(1) (ُهْم ُمْبلُِّسونَ   (َقْد َخَلْت مِّْن قَ ْبلُِّكْم ُسَنٌن َفسِّ
 .(3) (إَِِّلَّ اْلَمصِّريُ وََكأَي ِّْن َمْن قَ ْريٍَة َأْمَلْيُت ََلَا َوهَِّي ظَالَِّمٌة ُثَّ َأَخْذُُتَا وَ ) .(2)

وهناك أمر مما متلكه هذه احلضارة خيتلط فيه احلق والباطل بصورة ختفى على كثريين، وتوقع يف الفتنة  
 كثريين، فيأخذهم ألالؤها، فتنزلق أبصارهم عن مساوئها.

 ذلك هو " الدميقراطية " و " حقوق اإلنسان ".
 من الباطل بقدر ما فيها من احلق!ال يصدق الناس أهنا مسرحية مجيلة، وأن فيها 

أبرز وجوهها وال شك هو احلرية السياسية، واحلقوق والضماانت اليت كسبتها " الشعوب " يف 
 مواجهة الطغاة املستبدين الذين كانوا حيكموهنا من قبل، وكسبها " الفرد " إزاء " الدولة ".

الذي يسمونه يف   -و فيها الفرد العادي ولكن من املسيطر احلقيقي وراء املسرحية اجلميلة اليت يبد
 وكأنه هو الذي حيكم، وهو الذي يقرر مصاير األمور؟! -كثري من األحيان " رجل الشارع " 

 اليهود! -بداهة  -إنه يف الواقع رأس املال! ومن الذي يسيطر على رءوس األموال؟! إهنم 
هم الذين يعينون رؤساء اجلمهورية،  -وهم قلة عددية  -ومن هنا يتضح كيف أن اليهود يف أمريكا 

 م حني مل يستجب ألهوائهم. 1963وهم الذين يسقطوهنم إذا شاءوا أو يقتلوهنم كما قتلوا كنيدي عام 
إن املواطن هناك هو الذي ينتخب ممثليه الذين يذهبون إىل الربملان، والذين حياسبون احلكومة 

 املة ال ضغط فيها وال تزوير.ويقررون هلا سياستها. وهو ينتخب ممثليه حبرية ك
 نعم! ولكن!

 من الذي يوجهه إىل اختيار هذا الشخص أو ذاك؟
 أهو ذكاؤه اخلاص؟ أهو تفكريه الذايت؟ أهو تعمقه يف دراسة األمور واملوازنة بينها؟

 أم هي وسائل اإلعالم اليت تصب يف رأسه األفكار املطلوبة، وتوجهه التوجيه املطلوب؟
 ائل اإلعالم؟!ومن الذي ميلك وس

حقيقة يقع تنافس حاد بني " األحزاب " للفوز أبكرب عدد من املقاعد ليتمكنوا من االستيالء على 
 من كل تدخل تفرضه احلكومة القائمة يف احلكم. -متاما  -دفة احلكم، ويقع هذا التنافس حرا 

                                     
 (44سورة األنعام ) )1(
 (137سورة آل عمران ) )2(
 (48سورة الحج ) )3(
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وهي سيطرة رأس املال، ولكن.. ما الفرق يف النهاية بني هذه احلكومة وتلك يف القضية الرئيسية، 
 وسيطرة الذين يسيطرون على رأس املال؟!

 هل هناك فرق حقيقي؟!
إذن فليتخيل من شاء أنه هو الذي يدير األمور! وليتخيل من شاء أن " الشعب " حقيقة هو الذي 

 حيكم ما دام هذا ال يضر مصاحل الرأمسالية!
نفهم  -اليت ولدت منها الدميقراطية  -رنسية لو رجعنا إىل الشعار الذي رفعه اليهود على الثورة الف

 أشياء كثرية، مهمة وانفعة..
 .Laissez Passer - Laissez Faireكان هذا الشعار هو: 

والكلمة األوىل معناها " دعه يفعل )ما يشاء( " والكلمة الثانية معناها " دعه مير )من حيث يشاء( 
 " فمن الذي يفعل؟ ومن الذي مير؟

)ما يشاء( فهو الناس.. الشعب.. رجل الشارع.. الفرد.. يفعل ما يشاء، و "ما  أما الذي يفعل
حرية اإلحلاد، وحرية الفساد اخللقي حتت عنوان "  -بفعل التوجيه املخطط  -يشاء " هذه يدخل فيها 

 احلرية الشخصية " اليت ترتكز عليها الدميقراطية وجتعلها هدفا أساسيا يف فلسفتها.
من حيث يشاء( فهو رأس املال. ترفع احلواجز كلها من أمامه لكي يضاعف وأما الذي مير )

أرابحه، أايا كانت الوسائل اليت يستخدمها، وأايا كان مردودها على الناس.. على الشعب.. على رجل 
الشارع.. على الفرد.. فمرة تكون خدمة حقيقية انفعة، ومرة تكون دمارا شامال يف النفوس واألخالق.. ويف  

 ل حالة يكون رأس املال هو الرابح األكرب، وكثريا ما يكون هو الرابح الوحيد!ك
 وهكذا خيتلط يف هذه الدميقراطية احلق والباطل، وقد يغلب احلق مرة، أما الباطل فمرات..

وأايا يكن األمر فلننظر ماذا تصدر إلينا العوملة حني حتكم قبضتها علينا! هل ستصدر لنا إجيابياهتا؟ 
 صدر لنا السلبيات؟!أم ت

*      *      * 
فأما التقدم التكنولوجي والعلمي فهي تسمح منه ابلقدر الذي " ال يضر مصاحلها! " أما " األسرار 
" األساسية اليت يقوم عليها التقدم احلقيقي فحكر عليها ال تسمح ألحد أن ميتلكه. وكم من عامل يف الذرة 

قتل )يف ظروف غامضة!( أو حتطمت به الطائرة يف  -بصفة خاصة  اإلسالمي -من أبناء العامل الثالث 
 اجلو! أو يف القليل اشرتى ليخدم مصاحل الدولة اليت تستخدمه!
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وصحيح أنه لو ترك حرا فاألغلب أنه سيبيع نفسه وعلمه، ألن وطنه األصلي لن يلتفت إليه ولن 
في سوء النية من اجلانب اآلخر، اجلانب يشجعه على البحث، ولن يستثمر علمه وخربته.. ولكن هذا ال ين

 الذي إما أن يستثمر جهده لصاحله، أو ينفيه من األرض!
أما الفساد اخللقي والروحي فخذ منه ما تستطيع، وفوق ما تستطيع.. بل هو أبرز جوانب العوملة يف 

ليم اليت يطلبون أن حقيقة الواقع.. ترسخ أسسه كل يوم: يف الفضائيات اليت تبث كل رذيلة. يف مناهج التع
حيذف منها كل ما حيافظ على مقومات األمة الذاتية، من دين أو أخالق أو تقاليد أو مبادئ، وتقام 
املؤمترات لتنشر التمرد على أوامر هللا عالنية، وتفرض قراراهتا فرضا على الناس، ويعاقب املعرتضون ابحلرمان 

 مؤسسات االستعباد!من " رمحة! " صندوق النقد الدويل، أو غريه من 
أما " الدميقراطية " اليت مينون هبا " املساكني " يف العامل الثالث، الرازحني حتت أنظمة االستبداد 

 السياسي فهي كذلك داخلة يف اللعبة!
)دعه يفعل ما يشاء( يلحد، ويعربد، ويفسق، ويدمر الرتاث، ويهدم  Laissez Faireفأما 

بواب يف الدميقراطية املستوردة، وحيّرض الناس عليها بكل الوسائل.. وسائل الثوابت، فهذه تفتح هلا أوسع األ
 اإلعالم، ومناهج التعليم، وتعرية " املرأة " يف الشارع واملقهى )الكازينو( والشاطئ واملكتب.. واجمللس!

ىل فهذه غري قابلة للتصدير إ -وهي أمثن ما يف الدميقراطية  -وأما احلقوق والضماانت احلقيقية 
العامل الثالث.. ألهنا حكر على الرجل األبيض.. ذلك ألهنا لو استنبتت حقيقة يف العامل الثالث فسيتحرر، 
ويسرتد كيانه املفقود، ويعارض العوملة يف النهاية، اليت تستعبده للطاغوت العاملي.. ومن مث فليأخذ 

 مسرحياهتا يتلهى هبا.. أما حقيقتها فتظل منه بعيدة املنال!
   *   *      * 

إذا كان األمر كذلك فالعجب للجماعات اإلسالمية اليت تقولب نفسها يف قالب العوملة، أو يف 
 قالب " الدميقراطية " ظناا منها أهنا هبذا الصنيع تكسب أرضا جديدة، أو تفلت من احلصار الواقع عليها!

 أفبعد كل التجارب اليت مضت ما تزال اخلديعة قائمة؟!
هي اليت زرعت يف العامل  -أو اليهود الذين يسرّيوهنا  -أن أمريكا صاحبة العوملة  أفال يذكرون

 اإلسالمي تلك احلكومات اليت تذحّبهم وتقّتلهم وتشّردهم وتضع شباهبم يف املعتقالت والسجون؟
فما الذي سيتغري يف خريطة األحداث حني نعتنق حنن الدميقراطية التعددية، وجنعلها شعارا لنا، 

 نه، وننادي به، ونؤكد عليه، ونقسم أبغلظ األميان أننا سنتبعه؟!نعل
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هل سيمنحنا هذا شيئا من احلقوق املسلوبة أو الضماانت املطلوبة؟ أليس صاحب العوملة هو ذاته 
الذي حيرض احلكومات على مقاومة التيار اإلسالمي وكبته وحماولة القضاء عليه؟! فما الذي سيتغري حني 

 ا دميقراطيني تعددين؟! وما حصيلة جتربة اجلزائر، وجتربة حزب الرفاه يف تركيا؟!نعلن حنن أنفسن
إننا ال ندعو إىل العنف.. ونعلن مبلء أفواهنا أننا ال جنيزه، وال نعتقد أنه يفيد الدعوة، بل نقول إنه 

 (.1)خمالف للمنهج النبوي، وإنه يضر الدعوة وال ينفعها 
يعة هللا إلزام رابين، ال خيار للبشر يف تركه أو اإلعراض عنه إذا ولكنا نقول مع ذلك إن حتكيم شر 

ْم  أرادوا أن يكونوا مسلمني: هِّ نَ ُهْم ُثَّ ال َيُِّدوا ِفِّ َأنْ ُفسِّ )َفال َورَب َِّك ال يُ ْؤمُِّنوَن َحَّتَّ ُُيَك ُِّموَك فِّيَما َشَجَر بَ ي ْ
ُ َوَرُسولُُه َأْمراا َأْن َيُكوَن وَ . )(2)َحَرجاا ِمَِّّا َقَضْيَت َوُيَسل ُِّموا َتْسلِّيماا(  َما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن َوال ُمْؤمَِّنٍة إَِّذا َقَضى اَّللَّ

 .(3)(ََلُُم اْلِّرَيَُة مِّْن َأْمرِّهِّمْ 
خصومة ذاتية، وإمنا اخلصومة هي من جانبهم،  -كتنظيم سياسي   -وليس بيننا وبني الدميقراطية 

! فهل يصل األمر أبي حركة إسالمية أن تقبل وضعا يرفض حتكيم ألهنم يرفضون االلتزام بتحكيم شريعة هللا
شريعة هللا، ومتنحه شرعية الوجود؟! وحني نتنازل عن هذا اإللزام الرابين، فماذا يبقى لنا من اإلسالم؟! وحني 

 ترفضنا الدميقراطية ولو متسحنا هبا ألف عام!! -وال خيار لنا يف عدم التنازل  -ال نتنازل 
 ومهًا ال بد من التنبيه إليه! مث إن هناك

ليست جهازا يستورد،  -أو قل على وجه التحديد إجيابياهتا من ضماانت وحقوق  -إن الدميقراطية 
 فيوصل ابلدائرة الكهرابئية فينتج من ذات نفسه حقوقا وضماانت!

عمرها مائتا عام إن الدميقراطية اليت يستمتع هبا الغرب اليوم إبجيابياهتا )ودع عنك مؤقتا سلبياهتا( 
على األقل من الكفاح املتواصل، قدمت فيه الشعوب ضحااي عديدين من أبنائها، قّتلوا، وشّردوا، وسجنوا، 
وحوربوا بكل وسائل احلرب، حىت استطاعوا يف النهاية أن حيصلوا على ما تشتمل عليه الدميقراطية من 

سبيكة واحدة  -عندهم  -ى سلبياهتا ألهنا حقوق وضماانت، وإن كانوا مل يستطيعوا قط أن يتغلبوا عل
 اختلط فيها احلق والباطل.

                                     
 عاصر" وكتاب "كيف ندعو الناس""واقعنا الم انظر ان شئت كتاب )1(
 (65سورة النساء )( 2)

 (36سورة األحزاب ) (3)
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فهل سنصل حنن إىل ما وصلوا إليه من حقوق وضماانت مبجرد أن نعلن أنفسنا دميقراطيني؟! أم ال 
بد من تربية األمة لكي حتافظ على حقوقها وترفض االعتداء عليها، كما تربت األمم اليت وصلت إىل ما 

 خالل كفاحها ونضاهلا وتضحياهتا؟! وصلت إليه من
وإذا مل يكن من الرتبية بد، وهي عمل جمهد ُمْضن بطيء الثمرة وإن كان أكيد املفعول، فهل 
األجدر بنا حنن املسلمني أن نبذل جهد الرتبية يف أمر خيتلط فيه احلق والباطل، أم يف األمر الذي ال أيتيه 

 سالم؟!الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو اإل
يف كال احلالني سنبذل اجلهد، ونصرب على الألواء، ولكنا يف إحدى احلالني حنرز متاع الدنيا )وهو 

 ض عن شريعته، ويف احلالة الثانية حنرز متاع الدنيا ورضوان هللا.امشوب(، وحنرز غضب هللا ابإلعر 
َاتِّ   لََيْسَتْخلَِّفن َُّهْم ِفِّ اأْلَْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن )َوَعَد اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّْنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاْلِّ

لَن َُّهْم مِّْن بَ ْعدِّ َخْوفِّهِّْم َأْمناا  ُهُم الَّذِّي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبد ِّ ْم َولَُيَمك َِّننَّ ََلُْم دِّين َ يَ ْعُبُدوَنِنِّ ال ُيْشرُِّكوَن ِبِّ  مِّْن قَ ْبلِّهِّ
 .(1)َشْيئاا( 

ْلُه َجنَّاٍت َِتْرِّي مِّْن ََتْتَِّها اأْلََّْنَاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها  تِّْلَك ُحُدودُ )  اَّللَِّّ َوَمْن يُطِّعِّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُيْدخِّ
 (.2) (َوَذلَِّك اْلَفْوُز اْلَعظِّيمُ 

*      *      * 
 إن احلركة اإلسالمية متلك الكثري..

ؤها، فرتّسخ بذلك كيد أعدائها هلا.. فبدال من أن تقولب نفسها يف القالب الذي يريده هلا أعدا
 بدال من ذلك عليها أن تربز البديل الغائب، وتعرض النظام العاملي الصحيح.

اإلسالم هو النظام العاملي الصحيح. سواء ابلنسبة ملعتنقيه، أو ابلنسبة " لآلخر " الذي مل يعتنق 
 اإلسالم.

الضغط على املستضعفني ليخضعوا لسلطاهنا. فإذا كانت السمة الكربى للعوملة هي القهر واإللزام و 
 َأفَأَْنَت ُتْكرُِّه )...ا ، (3) )ال إِّْكَراَه ِفِّ الد ِّينِّ..( فإن السمة الكربى لإلسالم أنه ال يكره أحدا على اعتناقه:

 ؟!(4) النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤمِّنَِّي(
                                     

 (55سورة النور ) (1)
 (13سورة النساء ) (2)
 (256سورة البقرة ) )3(
 (99سورة يونس ) (4)
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ليتقولب  -هو القالب األمريكي  -وإذا كانت السمة البارزة للعوملة هي فرض قالب معني للحياة 
الناس يف داخله قسرا، ولو كان مقاسهم خمتلفا عن مقاسه، فتتم قولبتهم ببرت بعض أعضائهم أو حتطيمها، 

)َوَلْو َشاَء رَبَُّك  يقر االختالف كأمر واقع، فرضه هللا يف اخلليقة حلكمة يريدها: -دين هللا  -فإن اإلسالم 
َم رَبَُّك َولَِّذلَِّك َخَلَقُهْم...(َْلََعَل النَّاَس ُأمَّةا  َدةا َوال يَ َزاُلوَن ُُمَْتلِّفَِّي إِّالَّ َمْن َرحِّ  .(1)  َواحِّ

إمنا يلزم اإلسالم معتنقيه بثوابت معينة ومعايري معينة يعلم احلكيم اخلبري أهنا الزمة لتكوين اإلنسان 
 بَُّك لِّْلَمالئَِّكةِّ إِّّن ِّ َجاعٌِّل ِفِّ اأْلَْرضِّ َخلِّيَفةا()َوإِّْذ قَاَل رَ  الصاحل، الذي يصلح أن يكون خليفة يف األرض:

لَّ  (.2) ْْلَق ِّ َوال تَ تَّبِّعِّ اَْلََوى فَ ُيضِّ َك َعْن َسبِّيلِّ )ََي َداُوُد إَِّنَّ َجَعْلَناَك َخلِّيَفةا ِفِّ اأْلَْرضِّ فَاْحُكْم َبْيَ النَّاسِّ ِبِّ
 .(3) اَّللَِّّ...(

كاآلالت. والدليل الواقعي هو اختالف   مكررةلهم نسخا ال جيع -حىت مع معتنقيه  -ولكنه 
املذاهب واختالف اآلراء، الذي أقرته األمة منذ يومها األول، ومل تضق به، ومل تضيق عليه، إمنا تضيق على 
الذين خيرجون على الثوابت حبجة احلرية الشخصية أو حجة االجتهاد أو غريها من املعاذير للتفلت من دين 

 ء حكم هللا فيهم أهنم مرتدون.هللا.. فهؤال
أما غري معتنقيه فإن كانوا يعيشون على أرضه وحتت رايته " فلهم ما لنا وعليهم ما علينا " وإن كانوا 

)ال  خارج أرضه وخارج سلطانه فإن كانوا حماربني حياربون، وإن كانوا مساملني يعاهدون، ويعاملون ابلقسط:
َهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّينَ  ُطوا إِّلَْيهِّْم إِّنَّ اَّللََّ يَ ن ْ   ِلَْ يُ َقاتُِّلوُكْم ِفِّ الد ِّينِّ َوِلَْ ُُيْرُِّجوُكْم مِّْن دََِّيرُِّكْم َأْن َتَبُّوُهْم َوتُ ْقسِّ

َهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن قَاتَ ُلوُكْم ِفِّ الد ِّينِّ َوَأْخَرُجوُكْم مِّْن دََِّيرُِّكمْ  َا يَ ن ْ طَِّي إَِّّنَّ ظَاَهُروا َعَلى وَ  ُيِّبُّ اْلُمْقسِّ
ُْم فَأُولَئَِّك ُهُم الظَّالُِّموَن( ُكْم َأْن تَ َولَّْوُهْم َوَمْن يَ تَ َوَلَّ  (.4)إِّْخَراجِّ

وإذا كانت العوملة حصيلتها احلقيقية النهائية استعباد املستضعفني لسلطاهنا، حتت أي عنوان وحتت 
ألحد والته: اي عمرو! مىت استعبدمت  يقول -رضي هللا عنه  -أية معاذير، فاإلسالم هو الذي جعل عمر 

 الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا؟!

                                     
 (119 - 118سورة هود ) )1(
 (30سورة البقرة ) )2(
 (26سورة ص ) )3(
 (9 - 8سورة الممتحنة ) )4(
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إمنا قبل ذلك كله، وفوق ذلك كله أنه إذا كانت العوملة تصّدر للناس اإلحلاد والفساد اخللقي 
والفوضى اجلنسية والشذوذ واالحنراف، وتفرضه يف " مؤمترات! " عاملية، فاإلسالم حريص كل احلرص على 

 لناس من الدنس الروحي واألخالقي، لريتفع الناس إىل املستوى الالئق " ابإلنسان ".تطهري ا
إن التقدم العلمي والتكنولوجي والتنظيمي ال عالقة له البتة ابالحنالل اخللقي، وليس من مستلزمات 

لغربية! إمنا ذلك التقدم أن تفسد أخالق الناس وينحطوا إىل الدرك احليواين كما هو حادث يف " احلضارة " ا
لظروف حملية خاصة يف حياهتم، ليس هلا طابع العموم، وال هي من  -كما أسلفنا   -حدث ذلك عندهم 

 السنن اليت ال حتيد وال تتبدل!
 -وقت استمساك الناس به على الوجه الصحيح، أو قريبا من الصحيح  -وقد أعطى اإلسالم 

ل خلقي وال انتكاس روحي، بل كان اجملتمع اإلسالمي حضارة إنسانية متقدمة يف مجيع امليادين، دون تبذ
أقل اجملتمعات البشرية وقوعا يف الفاحشة، وأقلها إدمان مخر، وأقلها إدمان خمدرات، وأقلها جرائم، وأكثرها 

 صالة وعبادة، وأكثرها ترابطا أسراي، وأكثرها طمأنينة، وأكثرها بركة!
*      *      * 

ليس موجودا اليوم إال يف األفراد الذين ميارسونه عن إميان واع  -ة بصورته احلقيقي -واإلسالم 
بصرف النظر عن وضعه يف حكم هللا  -حبقيقته. أما الغثاء الذي أخرب عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 فاإلسالم غريب عنه كما أخرب الصادق املصدوق: -)وتلك قضية ال نتعرض هلا( 
 .(1)ريبا كما بدأ، فطوىب للغرابء " " بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غ

أن يصلحوا ما أفسد الناس من سنة رسول هللا صلى  -كما جاء يف رواية الرتمذي   -ومهمة الغرابء 
 هللا عليه وسلم.

 وتلك مهمة احلركات اإلسالمية..
ية ليست مهمتها أن تتقولب يف قالب العوملة لكي تعيش! فذلك نداء أعدائها ليقضوا عليها يف النها

 ويتخلصوا منها!
 واإلسالم مل يتنزل ليجاري احنرافات البشر، وإمنا ليصححها ويهيمن عليها.

                                     
 أخرجه مسلم )1(
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َن اْلكَِّتابِّ َوُمَهْيمِّناا َعَلْيهِّ فَاْحكُ  ْْلَق ِّ ُمَصد ِّقاا لَِّما َبْيَ َيَدْيهِّ مِّ َا )َوَأنْ َزْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ِبِّ نَ ُهْم مبِّ ْم بَ ي ْ
ُ َوال ت َ  (َأنْ َزَل اَّللَّ  .(1) تَّبِّْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك مَِّن اْْلَق ِّ

ولكي يعود الناس إىل اإلسالم على وجهه الصحيح، أو قريبا من الصحيح، حيتاجون إىل جهد 
جاهد يبذل يف الرتبية على حقيقة اإلسالم.. جهد جمهد ُمْضٍن ولكنه أكيد املفعول، ولو استغرق متامه عدة 

 أجيال.
مة على حقيقة اإلسالم بكتاب ينشر، أو موعظة تلقى، أو خطبة محاسية يف مزااي ولن ترتىب األ

 اإلسالم، وإن كان هذا كله من األدوات الضرورية للدعوة.. 
إمنا يرتىب الناس ابلقدوة أوال، مث ابملوعظة الصادرة عن القدوة، اليت جتد صداها يف القلوب حني 

ُقْل )عل، ممثلة له يف سلوكها الواقعي، داعية إىل هللا على بصرية: تصدر عن قلوب مؤمنة ابلفعل، ملتزمة ابلف
 .(2) كَِّي(َهذِّهِّ َسبِّيلِّي َأْدُعو إََِّل اَّللَِّّ َعَلى َبصِّريٍَة َأََن َوَمنِّ ات َّبَ َعِنِّ َوُسْبَحاَن اَّللَِّّ َوَما َأََن مَِّن اْلُمْشرِّ 

ترتبت على حقيقة ال إله إال هللا،  ومن أجل ذلك حتتاج احلركات اإلسالمية أن تكون هي ذاهتا قد
ومقتضيات ال إله إال هللا، لتستطيع أن تنقل للناس جتربة حية ماثلة يف عامل الواقع، يراها الناس فيقتدون هبا 

 ..(3)حني يُْدعمْون إليها.. وذلك ما مسيناه " إنشاء القاعدة الصلبة " اليت تقوم فيما بعد بدعوة الناس 
سالمية السبيل ميسرا إىل أي اهلدفني، بل ستجد العراقيل من كل جانب، وجتد ولن جتد احلركات اإل

َب النَّاُس َأْن ُيْْتَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يُ ْفتَ ُنوَن املعوقات.. ولكن هذا قدرها الذي قدره هلا هللا:  )َأَحسِّ
نَّا الَّذِّيَن مِّْن قَ ْبلِّهِّْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ  ُ الَّذِّيَن َصَدقُوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاذِّبَِّي(َوَلَقْد فَ ت َ  .(4) اَّللَّ

 ولكن اهلدف املقصود من الضخامة حبيث يستحق كل جهد يبذل فيه، فوق أنه عبادة خالصة هلل.
هو إبراز النموذج احلضاري الصحيح، ليخرج  -ولو استغرق متامه عدة أجيال  -اهلدف يف النهاية 

 نور..الناس من الظلمات إىل ال
َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوُأولَئَِّك ) ْلَمْعُروفِّ َويَ ن ْ رْيِّ َوَيَُْمُروَن ِبِّ ُهُم َوْلَتُكْن مِّْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إََِّل اْلَْ

 .(5)( اْلُمْفلُِّحونَ 

                                     
 (48سورة المائدة ) )1(
 (108سورة يوسف ) )2(
 "لناسانظر إن شئت كتاب "كيف ندعو ا )3(
 (3 - 2سورة العنكبوت ) )4(
 (104سورة آل عمران ) (5)
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*      *      * 
ة  إن النموذج احلضاري القائم اليوم يشكل فتنة كبرية للناس.. ففيه من ألوان التقدم ما هو انفع حقيق

للناس، والزم هلم لريتفع مستواهم احليايت، وفيه يف الوقت ذاته انتكاسات روحية وخلقية هتبط ابلناس إىل 
 -معا  -أيخذون األمرين معًا، على أهنما  -هلبوطهم إال من رحم ربك  -درك أحط من احليوان.. والناس 

حلظة االنتكاس أهنم منتكسون، بل يظنون أهنم مها التقدم والرفعة والرقي!! ومن أجل ذلك ال حيسون يف 
 ماضون يف طريق الرفعة ما داموا ميارسون ألوان التقدم اليت تتيحها هذه احلضارة..

ولن يفصل الناس بني اخلري والشر يف هذه احلضارة، فيستبقوا اخلري ويستزيدوا مه ويسعوا إىل 
 محاسية.التخلص من الشر، بكتاب ينشر، أو موعظة تلقى، أو خطبة 

أو يف القليل ال يعوقه عن  -إمنا حيتاجون إىل منوذج واقعي، حيقق ما يف هذه احلضارة من خري 
ويف الوقت ذاته يتطهر من الدنس املتمثل يف اإلحلاد من انحية، والفوضى اجلنسية  -اإلنطالق يف طريقه 

 وعن رضًى وارتياح.واالحنراف والشذوذ من انحية أخرى.. فيتبعوا النموذج على هدى وبصرية، 
 وحني حيدث ذلك تكون البشرية قد ارتفعت ابلفعل، الرفعة احلقيقية اليت حتقق كيان " اإلنسان "..

فمن يرشد البشرية إىل ذلك إال الذين ميلكون املنهج الصحيح، والذين كلفوا تكليفا إببالغه 
 للناس؟!

*      *      * 
يسمى العوملة، هو إبراز النموذج الصحيح الذي جيب  إن الرد احلقيقي على الطاغوت احلايل الذي

أنه ميكن أن يتقدم اإلنسان علميا  -يف عامل الواقع  -أن يكون عليه اإلنسان، لكي يصدق الناس 
وتكنولوجيا واقتصاداي وحربيا وسياسيا وهو حمافظ على إنسانيته، حمافظ على نظافته، مرتفع عن الداناي، 

ي َِّناتِّ َوَأنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلكَِّتاَب  قسط، معتدل امليزان:متطهر من الرجس، قائم ابل ْلب َ )َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِبِّ
).. ْلقِّْسطِّ  .(1)َواْلمِّيَزاَن لِّيَ ُقوَم النَّاُس ِبِّ

وبدهي أن املسلمني لن يستطيعوا يف يوم وليلة أن يتجاوزوا التخلف العلمي والتكنولوجي 
سيستغرق  -حىت إن بدأوه اليوم  -يه حني بعدوا عن حقيقة اإلسالم، وأن ذلك واالقتصادي الذي وقعوا ف

                                     
 (25سورة الحديد ) )1(
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عدة أجيال، وسيظل الفارق بني املتقدمني واملتأخرين قائما، بل قد يزداد اتساعا مع كل قفزة جديدة يقفزها 
 العلم..

 ذا العجز فقعدوا عن تغيري أحواهلم فلن يفلحوا إذن أبدا!ولكنهم إن استكانوا هل
لموا أن الذي حتتاج إليه البشرية اليوم ليس مزيدا من اإلنتاج املادي، وال مزيدا من أسلحة وليع

الدمار الشامل.. إمنا حتتاج إىل شيء أهم من ذلك بكثري، وأنفع من ذلك بكثري: هو طمأنينة القلب 
 وصفاء الروح.

اقعون فيه، يكونون قد وحني يقدم هلم املسلمون ذلك، مع علمهم احلثيث لتاليف ختلفهم الذي هم و 
قدموا هلم خدمة ال توازيها خدمة، ألهنا هي اليت ستنقذهم من الدمار، ويف الوقت ذاته فإن اإلسالم لن 

يسلبهم تقدمهم املادي الذي هم عليه حريصون، فلم يكن اإلسالم قط عدوا للتقدم العلمي أو املادي، إمنا  
نسون رهبم وينسون آخرهتم ويستحبون عليها احلياة كان عدوا للخلل الذي حيدث يف حياة الناس حني ي

 إىل الدمار.. -حسب السنن الرابنية  -الدنيا، فينتهي أمرهم 
*      *      * 

 واآلن نعود إىل السؤال الذي بدأان به: ماذا ميلك املسلمون إزاء الطاغوت الكاسح الذي يواجههم؟
ر القلب، وهو فرض عني عليهم ألنه ليس فأما جمموع األمة فيملكون أضعف اإلميان، وهو إنكا

 وراء ذلك من اإلميان حبة خردل..
وأما احلركة اإلسالمية فتملك املشروع الطويل األجل، الذي قد يستغرق عدة أجيال، ولكن جيب أن 

إىل حقيقة اإلسالم،  ِبلْتبيةجتند نفسها له منذ اللحظة، وهو عليها فرض عني.. ذلك هو إعادة األمة 
 نموذج احلضاري الذي يساعد الناس على اخلروج من الظلمات إىل النور.لتقدم ال
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 موقف العلمانيي
يبدي العلمانيون ترحيبا ظاهرا ابلعوملة، ويرتقبوهنا بفارغ الصرب، ويبشرون ابخلري العميم الذي سيهب 

اليت ستزيل من حياتنا علينا من العوملة، ليخرجنا من التخلف إىل احلداثة.. وال خيفي بعضهم فرحته أبهنا هي 
 بقااي " القرون الوسطى " اليت ما تزال عالقة بنا..

 بعبارة أخرى تزيل هلم اإلسالم!!
 هكذا يفكرون.. وهكذا حيلمون..

ويعجب اإلنسان هلذا املسخ الشائه الذي يقرأ اترخيه بعيون غريه، ويزن نفسه مبيزان غريه، ويتالشى 
 هو حىت يصري كأنه غريه!

ابلدين، من  -جبهالة  -قرون الوسطى يف أوراب هي قرون الظالم.. وقُرِنم هذا الظالم لقد كانت ال
حيث هو دين! فقيل إن أوراب كانت تعيش يف الظالم ألهنا كانت تعيش يف ظل الدين، وحني نبذت الدين 

 تقدمت وارتقت وخرجت من الظالم إىل النور..
الظالم، وأن أوراب تقدمت حني نبذت دينها.  وحنن نعلم جيدا أن عصر التدين يف أوراب كان عصر

ولكنا جديرون أن تكون لنا رؤيتنا الواضحة هلذا األمر، مبا منلك من املعايري اليت ال متلكها أوراب، وبكوننا 
أقدر على الرؤية الشاملة اليت قد ال يقدر عليها املوجودون يف  -أو خارج األزمة  -وحنن خارج الدائرة 

ن أبفعاهلا وردود أفعاهلا، الواقعون حتت ضغوطها وانفعاالهتا، اليت قد تغشي النظرة وتفسد داخلها، املتأثرو 
 الرؤية.

دين هللا املنزل! إمنا عرفت دينا صنعته تصورات بشرية ضالة،  -قط  -إن أوراب مل تعرف يف جتربتها 
 أفسدت منه ما أفسدت، مث أفسدت به ما أفسدت!

أنزل هللا به من سلطان، طغى وجترب حني واتته الفرصة، ففرض على  وعرفت كياان كهنوتيا مبتدعا ما
ّول احلياة إىل جحيم  الناس طغياان روحيا، وطغياان ماليا، وطغياان عقليا، وطغياان سياسيا، وطغياان عليما، حم
ال يطاق، ومع ذلك أطاقته أوراب ما يقرب من عشرة قرون، ومل تدرك ما فيه من الزيف، وما فيه من 

 جحاف بكيان اإلنسان إال بعد أن احتكت ابإلسالم واملسلمني كما أشران يف فصل سابق.اإل
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وعندئذ انقلبت أوراب مائة ومثانني درجة كاملة.. فأهّلت اإلنسان بدال من هللا، وانكبت على احلياة 
ي املقوالت الدنيا بدال من التوجه إىل اآلخرة، وحّكمت العقل يف األمور كلها بدال من مقوالت الدين، أ

 اليت كانت تقوهلا الكنيسة ابسم الدين..
 وأوراب حرة تفعل بدينها ما تشاء!

ولكن الرؤية املستقيمة، غري املتأثرة ابنفعاالت املعركة.. الرؤية " العقالنية " الصحيحة.. والرؤية " 
قائق األمر، اليت قد العلمية " املتثبتة، كان ينبغي أن تدرس وحتلل وتنظر يف األسباب والنتائج، فتكشف ح

 يغيبها االنفعال الثائر، أو رغبة الثأر واالنتقام من طغيان الكنيسة.
ففي الفرتة ذاهتا اليت عاشتها أوراب يف ظلماهتا، كان هناك نور ساطع مشرق متألق، منبثق من 

رجال دين الدين.. ولكن من الدين الصحيح الذي مل تفسده التصورات الباطلة، والذي ليس له كهنوت وال 
 يفرضون على الناس ما يفرضون، وحيرقوهنم أحياء حني يرفضون!

أن أوراب كانت قد أوشكت أن تدخل يف هذا الدين،  -كما ذكران من قبل   -ومن احلق أن نذكر 
 لوال عنف الكنيسة يف حماربته، وحماربة أتثرياته يف نفوس األوربيني وأفكارهم.

انت نبذ الدين مجلة وإقصاءه عن اهليمنة على واقع احلياة، ولكن احلصيلة النهائية على أي حال ك
حتجيمه حىت يصبح عالقة خاصة بني العبد والرب، مكاهنا القلب، وال صلة هلا  -يف أحسن األحوال  -أو 

 بواقع احلياة السياسي أو االقتصادي أو العلمي أو األخالقي أو الفكري أو االجتماعي... إخل.
  حرة تفعل بدينها ما تشاء!مرة أخرى نقول إن أوراب

أما العلمانيون الذين حيملون أمساء إسالمية فما الذي دهاهم حىت صاروا يتصاحيون مبا صاحت به 
أوراب من قبل، ويفرون من الدين، ويدعون إىل الفرار منه كما فرت أوراب من قبل، ودينهم غري ذلك الدين، 

 وظروفهم غري تلك الظروف؟!
دمه شوكة تؤمله إذا اتكأ عليها، فيأيت إنسان سليم القدمني فيقول: أريد أن إنسان يعرج ألن يف ق

 أعرج مثل هذا الرجل، ألن عرجته تعجبين!!
 ما علينا!

إمنا نتحدث هنا عن الفرحة الغامرة اليت يتحدث هبا العلمانيون عن العوملة، والرتحيب احلار الذي 
 ا ابخلري الذي سوف يغمران من جرائها!يستقبلون به أنباءها، والُبْشرمايت اليت يبثوهن
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َرةِّ َوإَِّذا ذُكَِّر الَّذِّيَن مِّْن ُدونِّ ) ْْلخِّ ُ َوْحَدُه اْْشََأزَّْت قُ ُلوُب الَّذِّيَن ال يُ ْؤمُِّنوَن ِبِّ هِّ إَِّذا ُهْم َوإَِّذا ذُكَِّر اَّللَّ
ُرونَ   .(1)( َيْستَ ْبشِّ

 الدين! القضاء على -كما صرح متحدثون منهم   -من أشد ما يستبشرون به 
ولو قالوا إن الواقع الذي تعيشه األمة اليوم واقع سيئ غاية السوء، يف مجيع اجملاالت، وإنه ال بد من 

 إصالحه، التفقنا معهم بال نزاع، فنحن ال نفتأ نردد هذه احلقيقة يف كل مناسبة..
ايل نظرهتم إىل أما موضع اخلالف اجلذري بيننا وبينهم فهو نظرهتم إىل السبب يف هذه احلال، وابلت

  -طريقة العالج. فهم يقولون إن " الدين " هو السبب يف البالء كله، وإن العالج هو نبذ الدين أو حتجيمه 
وحنن نقول إن البعد عن حقيقة الدين هو السبب يف البالء كله، ومن مث فالعالج هو  -كما فعلت أوراب 

 العودة الصادقة إىل هذا الدين.
.. إمنا نناقش فرحتهم واستبشارهم.. هل هي قائمة على أساس (2)يف آرائهم وحنن هنا ال نناقشهم 

 حقيقي؟ أم هم حيلمون؟ أم هم يتمنون مث يصدقون أمانيهم؟!
 هل ستقضي العوملة حقيقة على املد اإلسالمي؟!

نرى حنن على العكس، أهنا ستكون سببا قواي من أسباب انتشار الصحوة اإلسالمية يف كل 
 األرجاء!

ْم َواَّللَُّ ُمتِّمُّ نُورِّهِّ َوَلْو َكرَِّه اْلَكافُِّروَن ُهَو الَّذِّي َأْرسَ )يُ  فْ َواهِّهِّ َل َرُسوَلُه رِّيُدوَن لُِّيْطفُِّئوا نُوَر اَّللَِّّ ِبَِّ
َْلَُدى َودِّينِّ اْْلَق ِّ لُِّيْظهَِّرُه َعَلى الد ِّينِّ ُكل ِّهِّ َوَلْو َكرَِّه اْلُمْشرُِّكوَن(  (.3)ِبِّ

ل اخلمسينيات من هذا القرن، ألقى " توينيب " املؤرخ الربيطاين الشهري حماضرة من زمن بعيد، يف أوائ
بعنوان " اإلسالم واملستقبل " قال فيها: إن اإلسالم اآلن انئم نومة أهل الكهف. ولكن النائم قد يستيقظ 

ني اكتسح إذا وجدت دواعي اليقظة. وقد أثبت اإلسالم وجوده القوي مرتني اترخييتني من قبل، األوىل ح
نصف اإلمرباطورية الرومانية يف سنوات قالئل، والثانية حني تغلب على الصليبيني يف القرون الوسطى. واليوم 
توجد شعوب بروليتارية )يقصد الشعوب املستذلة اخلانعة لإلذالل، اليت ال تثور ضده، ويقصد هبا شعوب " 

د الضغط فسوف تتحرك هذه الشعوب لتسرتد  العامل الثالث "( يستغلها الغرب ويضغط عليها، فإذا اشت

                                     
 (45سورة الزمر ) )1(
 ية التنوير في العالم اإلسالمي"قضقشنا هذا األمر تفصيال في كتاب "نا )2(
 (9 - 8سورة الصف ) )3(
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كياهنا املسلوب، وعندئذ قد جيد اإلسالم الفرصة لتزّعم هذه احلركة، وقيادة هذه الشعوب يف صراعها مع 
 الغرب.. ويف األخري قال: ونرجو أال حيدث ذلك!!

ية ولكن الذي كان خيشاه توينيب، ويرجو أال حيدث، قد حدث ابلفعل، وقامت الصحوة اإلسالم
 على الرغم من كل احلرب املصبوبة عليها، أو رمبا بسبب هذه احلرب!

 واليوم أتيت العوملة لتشعل املوقف!
إن العوملة هي أسوأ صورة من صور االستعمار عرفتها األرض حىت اليوم.. صورة عاتية غامشة ال تريد 

 ىل أتباع وعبيد.فقط سلب أقوات الشعوب واستغالهلا، إمنا تريد حمو شخصيتها، وحتويلها إ
هو ثورة هذه الشعوب لكياهنا املسلوب، وحتركها  -ولو بعد فرتة من الوقت  -ورد الفعل املتوقع 

 السرتداد ما سلب منها من خامات وأموال، وكرامات وعقول وقلوب..
 وسيكون اإلسالم هو قائد حركة التحرير!

نا: إنكم حتلمون، مث تصدقون وال شك يف أن العلمانيني سيضحكون ملء أفواههم، وسيقولون ل
أحالمكم، فقد جاءتكم الكاسحة املاسحة اليت ال تبقي وال تذر، وال طاقة أمامها ألحد من البشر! فضال 

 عن الضعاف املهازيل، الرجعيني املتخلفني، الذين يعيشون بعقلية القرون الوسطى يف عصر التنوير!
ناه النفوس، فالنفوس دائما تتمىن ما ترغب، ونقول حنن إان واقعيون جدا، بصرف النظر عما تتم

ولكن بعض الناس يتمنون وهم حيلمون، وآخرين يتمنون وهم واقعيون، يعرفون مواقع أقدامهم، ويدركون 
 عقبات الطريق.

 ولنأخذ واقعة معينة، ولنستخرج منها داللتها..
 تلك الواقعة هي رواية " وليمة ألعشاب البحر "..

ّب فيها هللا ورسوله،  لقد كانت أمنية الذين قاموا إبعادة نشرها، أن يصل اجملتمع إىل احلالة اليت ُيسم
 ويُهزأ بدينه، وُيسخر من مفاهيمه مث ال يتحرك!

 جتاوزوا اخلطوط احلمراء! -حبماقة  -ولكنهم 
وعندئذ وقعت الواقعة اليت مل تدر خبلد أحد، ومل ختطر على البال، فانفجر املكبوت الديين كله، 

 رك من مل يكن يُ تموقع أن يتحرك، واستنكر حىت من مل يكن يُتوقع أن يستنكر!وحت
 تلك الواقعة هلا داللتها..
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فقد أوغل العلمانيون يف مهامجة الدين زمنا، والناس ساكتون. وأغراهم سكوت الناس فزادوا إيغاال، 
 مستندين إىل القوى اليت تقدم هلم احلماية وهم يهامجون الدين..

يعاجلون " قضااي " خيتلط فيها احلق والباطل، و ينفعل هبا  -يف أبراجهم العاجية  -انوا ولكنهم ك
 وال هلا إال فريق حمدود من الناس، وإن كانت يف عمومها تثري امشئزاز الناس واستنكارهم.

أما حني مس األمر ما هو " معلوم من الدين ابلضرورة " من تقديس هلل سبحانه وتعاىل، وتوقري 
ول صلى هللا عليه وسلم، واحرتام للدين املنزل من عند هللا.. فعندئذ انفجر املخزون كله، رغم كل للرس

 املخاطر اليت كانت حتيط ابالنفجار!
 والعوملة ترتكب ذات احلماقة..

 تتجاوز اخلطوط احلمراء!
لفسق والفجور ويف املؤمترات الداعرة اليت تدعو إىل الفوضى احليوانية، وتدعو إىل إعطاء الشرعية ل

والشذوذ واالحنراف.. يتجاوز " املتآمرون " اخلطوط احلمراء، وميسون ما هو " معلوم من الفطرة ابلضرورة " 
 فينفجر املخزون!

وذلك فضال عن الضغط االقتصادي والضغط السياسي الذي يصاحب العوملة، ويؤدي يف النهاية 
 إىل االنفجار..

تة، أو يهودية حبتة، أو خليطا متجانسا متعاوان من األمريكية سواء كانت أمريكية حب -إن العوملة 
 ضد مصاحلها يف هناية املطاف! -حبماقة  -تعمل  -واليهودية 
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 مستقبل العوملة
 الغيب هلل..

)ُ  .(80) )ُقْل ال يَ ْعَلُم َمْن ِفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ اْلغَْيَب إِّالَّ اَّللَّ
حياة البشر، وهي سنن ال تتخلف وال تتبدل، وهناك وعد ووعيد  ولكن هناك سننا رابنية جتري يف

يتخلفان كذلك، وهناك واقع مشهود، ميكن رؤيته وتقدير احتماالته على ضوء تلك السنن،  من عند هللا، ال
 وذلك الوعد والوعيد..

ة، أو أمريكية حبت -كما قلنا يف هناية الفصل السابق   -وكلها تقول إن هذه العوملة، سواء كانت 
 يهودية حبتة، أو خليطا متجانسا متعاوان من األمريكية واليهودية، لن تعيش طويال كما يتمىن أصحاهبا!

إهنا ابدئ ذي بدء خمالفة لقدر مسبق من أقدار هللا، أال يكون الناس أمة واحدة على اإلميان أو 
دَ ) على الكفر: َم رَبَُّك َولَِّذلَِّك َخَلَقُهْم  ةا َوال يَ َزاُلوَن ُُمَْتلِّفِّيَ َوَلْو َشاَء رَبَُّك َْلََعَل النَّاَس ُأمَّةا َواحِّ إِّالَّ َمْن رَحِّ

َدةا  ).. .(81)َوَتَّْت َكلَِّمُة رَب َِّك أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم مَِّن اْلِّنَّةِّ َوالنَّاسِّ َأْْجَعَِّي(  َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َْلََعَلُكْم ُأمَّةا َواحِّ
ُلوَُكمْ   .(82) .( ِفِّ َما آََتُكْم.َوَلكِّْن لِّيَ ب ْ

فكل حماولة لصبغ الناس كلهم صبغة واحدة، تفرضها القوة الغامشة، هي حماولة فاشلة منذ البدء، 
 وإن قّدر هلا شيء من النجاح يف بعض أرجاء األرض لفرتة حمدودة من الزمان.

يس البشر، وإن ظنوا يف فاشلة ألهنا خمالفة إلرادة رابنية أزلية، وهللا هو الذي يقدر املقادير، ول
 حلظات غرورهم وأتهلهم أهنم قادرون!

ةا َأَوَِلْ يَ َرْوا َأنَّ  اَّللََّ الَّذِّي َخَلَقُهْم )فََأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكَبُوا ِفِّ اأْلَْرضِّ بَِّغرْيِّ اْْلَق ِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ مِّنَّا قُ وَّ
َيتِّنَ  ُهْم قُ وَّةا وََكانُوا ِبِّ ٍم حنَِّساٍت لُِّنذِّيَقُهْم َعَذاَب ا ََيَْحُدوَن ُهَو َأَشدُّ مِّن ْ فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِّْم رُِّياا َصْرَصراا ِفِّ َأَيَّ

َرةِّ َأْخَزى َوُهْم ال يُ ْنَصُرونَ  نْ َيا َوَلَعَذاُب اْْلخِّ َأَفال يَ َرْوَن َأَنَّ َنَِْتِّ اأْلَْرَض  ).. .(83) (اْلِّْزيِّ ِفِّ اْْلََياةِّ الدُّ

                                     
 (65سورة النمل ) )80(
 (119 - 118سورة هود ) )81(
 (48سورة المائدة ) )82(
 (16 - 15سورة فصلت ) )83(
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ُقُصَها مِّ  ُقُصَها مِّْن َأْطَرافَِّها َواَّللَُّ َُيُْكُم ال ) .(84) (ْن َأْطَرافَِّها َأفَ ُهُم اْلَغالُِّبونَ نَ ن ْ َأَوِلَْ يَ َرْوا َأَنَّ َنَِْتِّ اأْلَْرَض نَ ن ْ
ُْكمِّهِّ َوُهَو َسرِّيُع اْلَِّسابِّ   .(85) (ُمَعق َِّب ْلِّ

األايم بني الناس )مبعىن النصر وهي فاشلة اثنيا ألهنا خمالفة لسنة أخرى من سنن هللا، وهي مداولة 
  واهلزمية، والتمكني والزوال(.

ُم ُنَداوَُِّلَا َبْيَ النَّاسِّ ) ثْ ُلُه َوتِّْلَك اأْلََيَّ  .(86)(إِّْن مَيَْسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِّ
ا وأملانيا يف أوراب جتد جماهبة ومعارضة يف أكثر من مكان! ففرنس -يف الواقع املشهود اآلن  -مث إهنا 

تستنكفان أن تصوغ هلما أمريكا طريقة حياهتما، وتقفان بشدة أمام كل حماولة حملو شخصيتهما، وطبعهما 
بطابع غري طابعهما الذايت، سواء يف عامل اللغة أو الفكر أو الثقافة أو السلوك اليومي، فضال عن السياسة 

 واالقتصاد.
لتامها قوة راسخة يف األرض، ال يسهل حموها، وال إخضاعها، وال ويف آسيا توجد الصني والياابن، وك

 طمس معاملها، وال إذابة شخصيتها كما تشتهي العوملة.
وذلك فضال عن احلركة اإلسالمية، املكبوتة اآلن بكل وسائل الكبت، ولكنها حية تستعصي على  

 كل حماولة لوأدها، أو منعها من االنتشار.
*      *      * 

ابالهنيار! ولسنا حنن الذين  -من داخلها  -ض أن العوملة أمريكية، فأمريكا ذاهتا مهددة وعلى فر 
 نقول ذلك إمنا تقوله صحفهم وكتاهبم ومفكروهم.

حقا إن القوة املادية ألمريكا من الضخامة حبيث يصعب حىت على القوى العاملية األخرى جماراهتا أو 
ي يف النهاية اليت تقرر مصاير األمم، أو على األقل ليست وحدها التصدي هلا، ولكن القوة املادية ليست ه

اليت تقرر مصايرهم.. وحني يتفشى الرتف، ويتفشى الرتهل )مما نبه إليه كلنتون ذاته يف كلمات وجهها إىل 
شعبه( وحني تتفشى الفوضى اجلنسية والشذوذ واالحنراف، ويتعالن الشواذ بشذوذهم ويطلبون من دستورهم 

هنم أن يقر بشرعيتهم وشرعية سلوكهم املنحرف.. وحني تتفشى اخلمر واملخدرات واجلرمية.. فكل ذلك وبرملا
 من عوارض الدمار، مهما كانت القوة املادية..

                                     
 (44سورة األنبياء ) )84(
 (41سورة الرعد ) )85(
 (140سورة آل عمران ) )86(
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ولسنا نقول إن أمريكا ستنهار غدا صباحا! فإن ما لديها من عوامل القوة اإلجيابية ميكن أن ميد هلا 
 إن هذا األمر ال يتوقع كثريا أن يطول. -فقط  -لكنا نقول فرتة من الزمن حبسب سنة هللا. و 

وأما إن كانت العوملة يهودية، تعمل من خالل أمريكا، وهو األرجح يف نظران، فلليهود يف كتاب هللا 
ُدنَّ ِفِّ اأْلَْرضِّ َمرََّتْيِّ َولَت َعْ ) وعد ووعيد: َنا إََِّل َبِنِّ إِّْسرائيَل ِفِّ اْلكَِّتابِّ لَتُ ْفسِّ فَإَِّذا َجاَء  ُلنَّ ُعُلو اا َكبِّرياا َوَقَضي ْ

الَل الد ََِّيرِّ وََكاَن َوْعداا َمْفعُ  ُثَّ َرَدْدََن والا َوْعُد ُأوالُُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم عَِّباداا لََنا ُأوِلِّ ِبٍَْس َشدِّيٍد َفَجاُسوا خِّ
ْمَواٍل َوبَنَِّي وَ  ْم َوَأْمَدْدََنُكْم ِبَِّ ُكْم َوإِّْن  َجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَفِّرياا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيهِّ ُتْم أَلَنْ ُفسِّ ُتْم َأْحَسن ْ إِّْن َأْحَسن ْ

َد َكَما َدَخُلوُه َأوَّلَ  َرةِّ لَِّيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِّيْدُخُلوا اْلَمْسجِّ ُوا َما  َأَسْأُُتْ فَ َلَها فَإَِّذا َجاَء َوْعُد اْْلخِّ َمرٍَّة َولِّيُ َتب ِّ
 .(87) ..(َعَسى رَبُُّكْم َأْن يَ ْرََحَُكْم َوإِّْن ُعْدُُتْ ُعْدََن. اا َعَلْوا تَ ْتبِّري 

أن تكون املراتن املذكوراتن اترخييتني، أو تكون إحدامها اترخيية  -كما أشران من قبل   -ويستوي 
آلايت تقول إنه  فيه الفيصل فيما حنن بصدده. فا )َوإِّْن ُعْدُُتْ ُعْدََن(والثانية هي الواقعة اليوم.. فقوله تعاىل: 

جاء العقاب الرابين فأنزهلم من علوهم وأجرى  -سواء مرة أو مرات  -كلما عال اليهود يف األرض وأفسدوا 
( عليهم وعيده: َعَثنَّ َعَلْيهِّْم إََِّل يَ ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِّ ب ْ  .(88) )َوإِّْذ أتََذََّن رَبَُّك لَي َ

ة العلو.. ومل يسبق هلم يف اترخيهم كله أن علوا وسيطروا مبقدار ما هلم اليوم من العلو وهم اليوم يف قم
 والسيطرة يف أرجاء األرض.

 وهللا هو الذي يقدر، وله حكمته يف تقديره سواء عرفنا حنن احلكمة أم مل نعرفها.
 الذ ِّلَُّة َأْيَن َما ثُقُِّفوا إِّالَّ ُضرَِّبْت َعَلْيهِّمُ ) وله حكمة وال شك يف اإلمالء لليهود ومتكينهم يف األرض:

. َْبٍل مَِّن اَّللَِّّ َوَحْبٍل مَِّن النَّاسِّ  .(89) .(ِبِّ
فهم ممكنون حببل من هللا ابتداء، أي بتقدير من هللا وإمداد، مث حببل من الناس الذين يعينوهنم على 

 تنفيذ خمططاهتم.
اب هللا وال يف حديث الرسول صلى هللا أما احلكمة يف ذلك فال نعرفها، ألهنا ليست مذكورة يف كت

عليه وسلم، ولكن رمبا كان هللا يعاقب البشرية اليت كفرت اليوم كفرا مل تكفره من قبل، فأنكرت وجود هللا 
)يف جزء غري قليل منها( وشردت عن هديه )يف اجلزء األكرب منها( ويعاقب األمة اإلسالمية ابلذات على 

                                     
 (8 - 4سورة اإلسراء ) )87(
 (167سورة األعراف ) )88(
 (112سورة آل عمران ) )89(
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اِدُر عملمى أمْن تفريطها وتقاعسها.. يعاقب اجل ميع بتسليط اليهود عليهم حتقيقا لقوله تعاىل: )ُقْل ُهوم اْلقم
ُكْم أبمْ  يُِذيقم ب مْعضم ُكْم ِشيمعاً وم اابً ِمْن ف مْوِقُكْم أمْو ِمْن حتمِْت أمْرُجِلُكْم أمْو ي مْلِبسم عمثم عملمْيُكْم عمذم  .(90)سم ب مْعٍض( ي مب ْ

هذا العلو واإلفساد يف األرض حمدود بزمن معني يقدره هللا،  وأايا تكن احلكمة فالذي يهمنا هنا أن
وليس طويل األمد، ألنه استثناء من القاعدة، وليس هو القاعدة، وإن تكن القاعدة من تقدير هللا، 

 واالستثناء كذلك من تقدير هللا..
*      *      * 

 منا اهتماما وال حركة..وليس معىن هذا كله أن العوملة أمر هني وال خطر منه، وال يستأهل 
 إنه عاصفة جائحة هوجاء..

والعاصفة هتدأ بعد حني، ولكنها تكون قد دمرت ما دمرت، وخربت ما خربت، مما قد حيتاج يف 
 إصالحه إىل عشرات السنني..

وإمنا نقول للناس يف العامل اإلسالمي حتصنوا قدر الطاقة من العاصفة اهلوجاء. حتصنوا أوال ابلتمسك 
وأخالقكم وثوابتكم، مث حتصنوا اثنيا ببذل أقصى اجلهد يف حتصيل العلم والتقنية وزايدة اإلنتاج،  بدينكم

 لعلكم بذلك تقللون آاثر الدمار الذي ختلفه العاصفة.
ُوا إِّنَّ مث نقول هلم كما قال موسى عليه السالم لقومه وهم يف أتون االبتالء:  َّللَِّّ َواْصبِّ )اْسَتعِّيُنوا ِبِّ

 .(91) َض َّللَِِّّّ يُورِّثُ َها َمْن َيَشاُء مِّْن عَِّبادِّهِّ َواْلَعاقَِّبُة لِّْلُمتَّقَِّي(اأْلَرْ 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس

                                     
 (65رة األنعام )سو )90(
 (128سورة األعراف ) )91(
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 ه دعوتناهذ

 هللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة إىل رسوله صلى هللا دعوة اىل اهلجرة إىل -
 عليه وسلم بتجريد املتابعة له. 

دعوة إىل إظهار التوحيد، إبعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حمّمد وإبراهيم عليهما  -
 ن الشرك وأهله. السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله، وإبداء الرباءة م

دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت ابللسان والسنان، إلخراج العباد من  -
 عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني واألداين إىل عدل ونور اإلسالم. 

احلكومات، بنبذ تقليد  دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمّية علماء -
 األحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين، ولّبسوا على املسلمني... 

 وأحبار سوء ورهباهنا  وهل أفسد الدين إال امللوك
، دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل اجملرمني، كل اجملرمني على اختالف مللهم وحنلهم -

 {.ى بصرية أان ومن اتبعين وسبحان هللا وما أان من املشركنيقل هذه سبيلي أدعو إىل هللا عل}
دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل هللا، والسعي يف قتال الطواغيت  -

 لتحرير املسلمني ودايرهم من قيد أسرهم واحتالهلم.  ،واليهود وأحالفهم ،وأنصارهم
اهرة القائمة بدين هللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال من ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظ -

 خذهلم حىت أييت أمر هللا. 
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