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 1حممد جالل القصاص 

بتقدمي  ،كذلك،  ينظهور اليهود يف السياسة الدولية، وعُ تفسري بالدكتور عبد الوهاب املسريي  ُعين
هلا،   والرافضنييف إطار فض االشتباك بني العلمانية  ،قضية اثلثة وظهرت ،للمادية الغربية  رؤية نقدية
، على هذه القضااي أحاول يف هذه الورقات تسجيل عدد من املالحظاتو  زئية.اجللمانية وهي الع
 يف هيئة نقاط على النحو التايل:   الثالث،

تضخيم للعدو  هافي ويشتد يف هذا األمر بدعوى أن .ما أنزل هللاكرهوا ن  غريهم مم م منمن اليهود أ سواءا 
لوجب علينا أن نستسلم  ، وخاصة املؤامرات الكربى، املؤامرةوجود وبدعوى أننا لو سلمنا بوحتقري للذات، 

 وكأن القول بوجود املؤامرة يستلزم القعود واالستسالم!! . هلذا الذي ميكر مكراا كباراا 

 ىل مل يك  ىك  ُّٱ: "تعاىل ذكره هللا، يقول واملؤامرة من قبل اخلصوم حق ذكره هللا العليم اخلبري يف كتابه
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ: تعاىل هللايقول   (، و7)الطارق: َّ

  حني يلتقون يوم القيامة  يف سياق بيان ما يدور بني املأل )النخبة( واألتباعو . (46)إبراهيم:     َّ ىك  مك
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي مي  خي حي  جي يه  ىه مه ُّٱ :يقول هللا تعاىل

  ، وهذا يقول: ال مكر.. ال مؤامرة.فالقوم ميكرون، مكراا تزول منه اجلبال، مكراا كباراا. َّ ِّّٰ 
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وهللا العليم اخلبري يف كتابه الذي ال أيتيه الباطل  عامة للشخصية اليهودية.  عىن إنكار وجود صفات وهذا ي
.  االستمرار.. وبصيغة املضارع اليت تفيد من بني يديه وال من خلفه، يتحدث عن اليهود بصيغة العموم

 مئ  خئ  ُّٱ،  َّ مخجخ  مح جح  مج حج مث ُّ، َّهب مب هئ مئ ُّٱوأتمل: 

  َّحب   جب هئ 

 جم يل  ىل  مل  خل ُّٱ ،َّ  مه  جه ين  ىن ُّٱ َّيل  ىل  مل  خل  ُّٱ

 مك لك خك  حك جك  مق  حق  مف خف حف جف  مغ  جغ ُّٱ،  َّ جن  يم ىم  مم خم  حم

.  َّ خم حم  جم هل  مل خل حلجل   
هلكت بعذاب من عند هللا تعميم يف حال األمم اليت أُ . وكذلك ففي القرآن الكرمي تعميم يف صفات اليهود

ومعلوم أن الذين أفسدوا فيها   َّٱَّ  من زن رن مم ام  يل ىل ملُّكثمود قوم صاحل، 
أن الذي معلوم و ، ٱٱَّ زث رث يت ىت نت مت  زت  رت يب ىب نب ُّٱ فقط كانوا تسعة

فالعامة تبع للنخبة )املأل( والعامة تسري خلف   . ١٢الشمس:  َّ ىف يث ىث نث ُّٱفقط  عقر الناقة واحد
. نعم طال العذاب اجلميع، حىت الذي كان  2فهم )العامة( جمرمون من طريق آخر ، النخبة حبثاا عما تشتهي

ضي  يف احلرم أصابه ما أصاب قومه حني خرج من احلرم، وتلك اليت فّرت مزعورة مع بداية األايم الثالثة قُ 
، والتفرقة تكون يف عليها يف مكاهنا )خارج مدن صاحل( حال القضاء على قومها.. عوملوا كلهم كفاعلني

 !! ن التعامالت الفردية كأداء الدي
 

على أهنم مجاعات   ، وخاصة يف فلسطني،من األخطاء الشائعة يف أطروحات املسريي تعامله مع اليهود
من أجل التخلص من اليهود يف أوروًب، ومن أجل تكوين كيان مواٍل دول االحتالل الغريب أنشأهتا  وظيفية

هور قوة عربية، أو إسالمية، متنع الغرب من احلصول على املوارد هلم يف قلب املنطقة العربية حيول دون ظ
سواق الالزمة لبيع بضائعه، يقول: الغرب تسهيل وصوله لألويف مقدمتها الطاقة الالزمة لصناعته، و  الطبيعية
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كتاابته ينكر اهلوية الدينية لليهود، ويصرح هبذا يف كثري من  . مبعىن أنه مندفع بتحقيق مصاحله املادية فقط
 . ونقاشاته

فكل واحٍد مصاحله حسب  ،وبقليل من التأمل جند أن "املصلحة" تتشكل بناًء على منظومة القيم
والذكر احلسن؛  يف اجلاهلة ينفقون أمواهلم وأوقاهتم ورمبا دماءهم حبثاا عن السمعة الناس  كان  . فقدعقائده

،  ن هللاارضو عطاء هللا و   عليهم، كان يبحثون عنهللارضوان  ،ويف عهد النيب، صلى هللا عليه وسلم، وصحابته 
وحني   .َّ جييه ىه مه جه ين ُّٱوانظر إىل ما وصفهم هللا به يف أكثر من موضع من كتابه الكرمي: 

مقولة "املصاحل تتحكم  لذا فإن سيطرت العلمانية املادية حترك الناس خلف أهداف مادية.. استهالكية. و 
،  كذلك  ،وال تصلح ، لتفسري سلوك اإلمربايلية الغربية بشكل جيديف السلوك" مقولة قاصرة ال تصلح 
جعلت املصلحة يف هي اليت  فخلف املصلحة منظومة قيم   .لتفسري سلوك األفراد بشكل دقيق

االستحواذ على  واملقولة األصح لتفسري سلوك الدول الغربية يف العالقات الدولية هي "املقدمة؛ 
وهي املوجة العلمانية اليت   .املوجة الثانية من الغزو الغريب لبالد املسلمني حالهذا  ".أسباب القوة والنفوذ

جاءت بعد تراجع سيطرة الكنيسة وانتهاء حرب الكنيسة على العامل اإلسالمي )احلمالت الصليبية(.  
يا وشعوب ، مروراا بنهب وختريب بالد املسلمني يف أفريقيا وأس(املريكانيتالتجاري ) فالعلمانيون من العصر

  . يتحركون هلدٍف رئيسي وهو السيطرة على أسباب القوة والنفوذأمريكا الالتينية إىل يومنا هذا، وهم 
ا مل يعرف من  وحني سيطرت الوالايت املتحدة على قيادة العامل بعد "احلرب الثانية" أحدثت شيئاا جديدا

حتاول  )اإلمرباطورايت( الدول الكربى كانت. ومن قبل  قبل، وهو جعل احلفاظ على أمنها هي هدفاا لغريها
منذ اضطلعت بقيادة العامل وهي تفرض احلفاظ ف، أما هذه وفرض إرادهتا على من هتزمهمهزمية خصومها 

يف السياسة اخلارجية حتت مسمى "احلفاظ على اهلدف على أمنها هي هدفاا لغريها من الدول، ويظهر هذا 
على غريهم فرض التبعية  يؤدي إىلسيطرة على أسباب القوة والنفوذ مصاحل الوالايت املتحدة". وبدهي أن ال

 والعسكرية.  ، والثقافية،واالقتصادية ،يف مجيع جماالت احلياة: السياسية

ا، وأهنم مجعات يتشكلون    يشتد املسريي يف نفي أن لليهود صفات مشتكة، ويزعم أهنم ليسوا كياًنا واحدا
يتناىف متاماا مع صريح القرآن الكرمي، فلم يكونوا يف   وهذاحسب البيئة، ويستأنس بكتاًبت مجال محدان، 
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ا، بل كانوا مجاعات )قي نقاع، والنضري، وقريظة، ويهود خيرب،  عهد النيب، صلى هللا عليه وسلم، كياًنا واحدا
ويهود وادي القرى، ويهود َفَدك، خبالف يهود اليمن(، وكانوا متناحرين إىل حد االقتتال، والتحالف مع  
العرب ضد بعضهم بعضاا، فقد كانت قريظة والنضري مع األوس وقينقاع مع اخلزرج وهذا صريح يف نص  

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي  خي حي  جي  يه  ىه مه جه ُّٱالقرآن الكرمي 
 َّ نبمب   زب رب  يئ ىئ نئمئ   زئ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ 

وحني غدرت قينقاع وأخرجها الرسول، صلى هللا عليه وسلم، مل تنتصر هلا أخواهتا من يهود   (،٨٥البقرة: )
وكذا حني غدر بنو النضري، وحني غدر بنو قريظة مل  مقارنةا ًبملسلمني يومها. مع كثرة عددهم ووفرة عتادهم

حني غزاهم الرسول،  لنصرهتم، وذات الشيء مع خيرب ك  دَ تتحرك ألوف املقاتلني يف خيرب ووادي القرى وفَ 
. واملقصود أهنم كانوا يف عهد النيب، صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم، وأورثه هللا أرضهم ودايرهم وأمواهلم

، بل كان حاهلم حال نزول القرآن الكرمي  عات لكل مجاعة سياق خاص هبا وخمتلفون فيما بينهممجاوسلم، 
َوَة َوٱۡلبَ ۡغَضآَء ِإىَلَٰ يَ ۡوِم ٱۡلِقيَََٰمةِ  ) أسوأ من حاهلم اليوم، واستمروا على ذلك: نَ ُهُم ٱۡلَعدََٰ َنا بَ ي ۡ (،  64( )املائدة: َوأَۡلَقي ۡ

. وهم على هذا احلال وصفهم العليم اخلبري بصفات مشتكة. هم اليومفلم يتحدوا ويتآلفوا فيما بينهم كما 
، وكانوا جتاراا يبحثون عن 3كما هم اليوم   كانوا )يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم( منحرفني عن دينهمو 

.  4( كما هم اليومالسالحوالبغاء( وأدوات احلرب )  اخلمورأدوات اخلنا والفجور )مصلحتهم اخلاصة يف بيع 
هم  ومع ذلك وصف كل ما هو موجود يف يهود اليوم كان موجوداا فيمن نزل فيهم القرآن الكرمي من اليهود،

. ومما يؤكد على أن يهود األمس كيهود اليوم أن  ال كجماعات مستقلة الدينية )يهود(هلوية العليم اخلبري ًب
)َوَيۡسَعۡوَن يف ٱأۡلَۡرِض  اليت تفيد االستمرار، وأتمل: وصفهم بصيغة املضارعالعليم اخلبري، سبحانه وعز وجل، 

َواِن( )املائدة:  64( )املائدة: ا  َفَسادا  ْثِ  َوال ُعد  َم َعن مََّواِضِعِه َوَنُسوا َحظّاا ( )حُيَرُِّفوَن الَكلِ 62(، )ُيَسارُِعوَن يف اإل ِ
ُلوَن لِلسُّۡحتِ  ) (،13ممَّّا ذُكُِّروا ِبِه ( )املائدة:   َسََُّٰعوَن ) (42( )املائدة:َسََُّٰعوَن لِۡلَكِذِب َأكََّٰ

ْۛ
َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا 

 حُيَرُِّفوَن ٱۡلَكلِ 
َۖ
ُتوَك

ۡ
)أََو ُكلََّما َعاَهُدوا   (،41( )املائدة: َم ِمۢن بَ ۡعِد َمَواِضِعهِ لِۡلَكِذِب َسََُّٰعوَن لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن ملَۡ أَي

 

 الدكتور قدري حفين يف حماضراته لنا يف املاجستري يتبىن ذات الفكرة. وهو ممن عنوا بدراسة اليهود. وقد كان  3
4
وقد سرد اترخيهم يف الشام وهجرهتم للجزيرة العربية وأماكن   التفاصيل يف كتاب املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور جواد علي  

،  12ط. دار الساقي، جالسابع والسبعون: اليهود واإلسالم"، وهو املراد اإلشارة إليه هنا.  انتشارهم ْث عقد فصالا بعنوان: "الفصل 
 .119ص
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لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوةا لِّلَِّذيَن آَمُنوا ، )(100)البقرة:   َعهداا ن ََّبَذُه َفرِيٌق مِّنُهم َبل َأكثَ رُُهم الَ يُؤِمُنوَن(
، وهذا يعرض عن ما يعين أهنا صفات دائمة يف الشخصية اليهودية .( 84)املائدة:   اليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأشرَُكوا (

  حديث القرآن عنهم ويعتمد على نظرة مادية يف التفسري. 
ختالف اللغة واحلالة املادية يستدل ًب لفرط أتثر املسريي مبقولة ابن خلدون )حتمية البيئة يف التأثري( جنده و 

الواقع أن اليهود حيافظون على هويتهم بدليل و  . ية اليهوديةيف الشخص والعدد على اختالف البنية واألهداف
فون أنفسهم كيهود كما  يعرِّ ال زالوا إىل اليوم و  ،يف آتون الدولة القوميةعدم انصهارهم بقاؤهم يهود لآلن و 

  .5وكما فعل أحد أكرب رؤوس العلمانيني اليهود يف مذكراته فعلت املرأة اليت اشعلت عزميته لكتابة املوسعة
الكرمي )َوِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتََِٰب َمۡن  وبدهي أن الصفات العامة ال تنطبق ًبلضرورة على مجيع األفراد، ويف القرآن 

َمۡنُه ِبِديَنارٍ 
ۡ
ُهم مَّۡن ِإن أَت َمۡنُه ِبِقنطَار يُ َؤدِِّهۦٓ إِلَۡيَك َوِمن ۡ

ۡ
ُۡم   ا  َعَلۡيِه قَآئِما الَّ يُ َؤدِِّهۦٓ إِلَۡيَك ِإالَّ َما ُدۡمَت  ِإن أَت ِلَك أبَِهنَّ ذََٰ

َ َسِبيل َنا يف ٱأۡلُمِّنيِّ (، وحني  75) آل عمران:  (٧٥َويَ ُقوُلوَن َعَلى ٱَّللَِّ ٱۡلَكِذَب َوُهۡم يَ ۡعَلُمونَ  .قَاُلوا  لَۡيَس َعَلي ۡ
  أو تج أبفرادنتحدث عن مجاعة من الناس حتت أي مسمى فنحن نتحدث عن الصفة الغالبة وال حيُ 

ظهور صفات خاصة  كما أن ، وذلك أن الفرد يتكيف حسب املوقف يف تعامالته الفردية؛  مجاعات صغرية
مجاعة يف دولة )يهود أملانيا ويهود بريطانيا ويهود الوالايت املتحدة، ويهود أثيوبيا... كما يذكر هو(،   على 

، متاماا كاألفراد يف البيئة الواحدة هذا خيضع لإلمكاًنت اليت تتاح هلم، وال يعين هذا اختالف االنتماء العام
،  أو ديين ،اتجر وهذا طبيب وهذا مهندس، وهذا ميسور، وهذا فقري، وكلهم ينتمون النتماء واحد جغرايف

 مذهيب.. إخل.   ، أوطائفي أو
والقول أبن أوروًب أرادت أن تتخلص من اليهود قول قاصر عن تفسري ما حدث وحيدث، فالواقع أن أكثر 

د ال زالوا يف أوروًب والوالايت املتحدة، ولو كان اهلدف هو التخلص منهم لفعلوا كما فعل هتلر هبم، أو  اليهو 
كما فعلوا هم ًبهلنود احلمر، أو كما فعلوا هم ًبلكنيسة واإلقطاعيني فقد سلبوا هؤالء قوهتم مع أهنم كانوا 

 أشد أبساا من عصاًبت يهود.
 

 
5
 أعني شمعون بيريز في مذكراته )الشرق األوسط الجديد(  
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وعامة ما يقدمه   ال يستطيع.اول و حيال تكاد جتد املسريي يستشهد آبية أو حديث، اللهم مرة أو مرتني 
ال أدري كيف وكأنه إميان عقلي، و  .مقوالت نقدية من سياق النقد الغريب للحداثة )املادية/ اإلحلاد الصلب(

 وسنة رسوله، صلى هللا عليه  يهود يف كتاب هللا التجاهل هذا الكم الكبري من احلديث عن استطاع أن ي 
 !!؟؟وسلم

ننطلق منه   وهنا نقطة حمورية، وهي أن الوحي )كتاًبا وسنة( مهيمن على غريه، أو أننا منتلك منوذجاا معيارايا 
حني يشتبه علينا األمر، أو حني خنتلف، وهذا النموذج املعياري هو نص القرآن الكرمي وصحيح  نرجع إليه  و 

)النموذج العملي   وصحابته، رضوان هللا عليهم، ، صلى هللا عليه وسلم،ها الرسولالسنة النبوية كما فهم
َّ ىثيث نث مث زث  رث  يت ىت نت ُّٱ يقول هللا تعاىل ذكره:  القياسي للوحي(، 

و"معناه فإن آمنوا ، (6)
وسلم  "واخلطاب حملمٍد صلى هللا عليه  ،(7) جبميع ما آمنتم به أي أتوا إبميان كإميانكم وتوحيد كتوحيدكم،"

 مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  . ويقول هللا تعاىل ذكره:(8) وأمته"

 ٰذ يي ىي مي  حيخي  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم

   (.10، واملقصود مبن اتبعوهم إبحسان "من بقي من أهل اإلسالم إىل أن تقوم الساعة")  (9)َّ

ولذا أمرًن بتحكيمه حال اخلالف ففي القرآن الكرمي تفصيل  القرآن الكرمي واضح بنيِّ يف نفسه ومبني لغريهو 
، ويقول هللا   (11) َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ . يقول هللا تعاىل: كل شيء

 
(6)

 . ١٣٧سورة البقرة: آية  
،  1م(، ج1997ه /1417للنشر والتوزيع،  " لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، )بريوت، دار طيبة  معامل التنزيل ينظر"   (7)

 .156ص
،  2م(، ج1964ه / 1384" لإلمام حممد بن أمحد القرطيب، )القاهرة، دار الكتب املصرية، اجلامع ألحكام القرآنينظر: " (8)

 .142ص
 . ١٠٠التوبة:آيةسورة  (9)
 . 373، ص23م(،  ج2000ه /1420)بريوت، الرسالة، " لإلمام حممد بن جرير الطربي،  جامع البيان يف أتويل القرآنينظر:" (10)
 . ١٦احلج: آية سورة  (11)
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َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت  نتىت مت زت رت ُّٱ تعاىل:
 ىب ُّٱ يقول هللا تعاىل:و   ،(12) 

َّ اكلك يق  ىق  يف ىف يث ىث نث  مث زث  رث  يت ىت نت مت زت رت يب
(13  ،

"يقول: نزل    14َّىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱيقول هللا تعاىل: و 
  (15)عليك اي حممد هذا القرآن بياًن لكل ما ًبلناس إليه احلاجة من معرفة احلالل واحلرام، والثواب والعقاب"

ففي القرآن الكرمي " تبيان كل شيء من أمور الدين ًبلنص والداللة، فما من حادثة جليلة وال دقيقة إال وهلل 
  (17) َّمن زن رن مم ُّٱ  ومثله قول هللا تعاىل: (16) فيها حكم قد بينه يف الكتاب نصا أو دليال"

. 
صفحات األايم وُدونت أبدق  التجربة الرًبنية اليت ظهرت على  هذهبتطبيقه العملي يف  ،إن الوحي
ا ْث رجعنا لنموذجنا األول نستضيء  هو منطلقنا وهو آخيتنا، تفاصيلها . فكلما نزلت ًنزلة أتملناها جيدا

ِ ﴿  بنوره نَزلَۡناۚ وَ  لَِذي  ٱ لنُّورِ ٱ وَ  ۦ َورَُسولِهِ  ّلَلِ ٱ فَـ َاِمُنواْ ب
َ
 .  ﴾ ٨بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   ّلَلُ ٱ أ

نفسي،: لو أنه فتح املصحف وراح يتدبر ما أنزل هللا من الكتاب واحلكمة )السنة(، لشفي صدره  أقول، يف 
يف ساعاٍت قليله، ولرمبا جلس يف ظالل القرآن الكرمي كما جلس سيد قطب ومصطفى حممود والشعراوي، 

 ! هو وكل من الثالثة كان يف التيه كما قد كان

حتول املسريي من املادية املاركسية إىل السياق اإلسالمي عن طريق النقد للظواهر واألفكار العلمانية وخاصة 
املادية املاركسية، وتوافق، بقصد أو بدون قصد، مع املدارس النقدية احلديثة يف احلضارة الغربية، وُعين  

 
 . ٤٦آية  النور: سورة  (12)
 . ٢١٣سورة البقرة: آية  (13)

14
 . ٨٩  آية النحل:سورة  

 .333، ص14، ج"، لإلمام حممد بن جرير الطربي، مرجع سابق جامع البيان يف أتويل القرآنينظر: " (15)
. وقد ذكر  246، ص3م(،ج1994ه /1415" ألمحد بن علي اجلصاص، )بريوت، دار الكتب العلمية، القرآن أحكام ينظر: " (16)

اإلمام اجلصاص يف ذات السياق بياًنا لكون السنة وحياا أيضاا ومرتبطة ًبلقرآن الكرمي )وما آاتكم الرسول فخذوه( وكذلك مرجعية ًبقي  
 مصادر االستدالل املنصوص عليها يف أصول الفقه للكتاب والسنة.  

 . ١٢سورة اإلسراء: من اآلية  (17)
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يت املقدس؛ وأهم ما ميكن رصده يف سياق بتفسري ظهوره اليهود يف السياسة الدولية وجتمع عامتهم حول ب
، فقد أشعل حرًبا على املادية الغربية..  تبنيه لقضااي ومهية شغلتنا ومل تنفعنا بل نفعت الغرباملسريي هو 

هذا الذي ال يؤمن إبله وال بغيبيات عموماا، مع أن هذا النوع من اإلحلاد   ..اإلحلاد التام، أو اإلحلاد الصلب
ُهزم من عقود يف الغرب. هذا النوع من اإلحلاد أصبح ماضياا، وظهر على أنقاده البعد القيمي يف احلضارة  

سلمة، وظّل الغربية. كما أن هذا النوع من اإلحلاد، حني كان منتشراا، مل يستطع أن يتمكن يف اجملتمعات امل
يف صدر عدٍد قليل من غالة الشيوعيني.. وظّل منبوذاا من عوام املسلمني قبل خواصهم، فلم يتفاعل 

املسلمون مع الشيوعية إال يف البعد االجتماعي وسرعان ما فارقوها حني ظهرت األبعاد اإلحلادية للماركسية  
ه املاركسية وإمنا نواجه إحلاداا "مؤمناا"، فامللحدود  ومع أننا ال نواجه إحلاداا صلباا كالذي حتدثت ب .18املادية 

ويتجمع كثري منهم حتت شعار "مؤمنون بال حدود". ولذا جتد   اإلبراهيمية، عندًن من املنتسبني للدايًنت 
هؤالء امللحدين يستشهدون ًبملسريي ويثنون عليه خرياا، ويف هذا السياق نَ َقَل املسريي خمرجات علي عزت 

اد توطينه عندًن، وعزت بيجوفيتش خاض معركة مستحقة يف وقته مع املادية الغربية ولكنها  بيجوفيتش وأع
 ومعركة ليس هلا سياق عندًن. . معركة انتهت

يف السياسة الدولية ويف فلسطني  القضية الثانية اليت عين هبا وهي تلك اليت تتعلق ابليهود كذلك و 
، فمن ًنحية  مغلف ًبحلماس واجلماهريية ة صراع سياسي خاصة، نزع عنها الصبغة الدينية وقدمها يف هيئ 

 !!قاوم اليهود ومن ًنحية خدمهم وخدم العلمانيني إبخراج البعد الديين من الصراع

ومنتشًرا وخاصة عند  وضع يدي على شيء أراه مهًما -من خالل مناقشة أفكار املسريي -أحاول
الناس مع قليل  قدرات، وهو تبين قضااي خارج سياق الزمان واملكان، قضااي تستهلك مشاهري النخبة

وليس   كثريونميارسه   اهلروب وهذا .أو اهلروب حتت ضغط الواقع . وهي حالة من االغتاب من الفائدة
 

18
التفريعات فيها، حىت يف عصر مؤسسها، ويف الوطن العريب ظهرت اشتاكية عربية عنيت ًبجلانب االجتماعي  امتازت الشيوعية بكثرة  

وجتاهلت، بنسبة كبرية، اجلوانب العقدية للشيوعية املاركسية، ْث حدثت حالة من التحول إىل اإلسالم بني من أتثروا ًبلفكر الشيوعي  
ب، وذلك حني درسوا اإلسالم وعلموا أن حتقيق العدالة االجتماعية من مبادئ اإلسالم  كاألستاذ عادل حسني ورفاقه يف صحيفة الشع

   أفضل. )ذكر ذلك يل روية عن األستاذ عادل حسني الدكتور حممد عباس(.
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: السلفيون مع "التشيع/ الرفض". حني تتأمل يف سياق تعاطي السلفيني مع الرف فقط املسريي، ض  فمثالا
ا عن حر السياسة  اهلروب.. أو ميكن أن نضعه يف خانة  ا يقولونجتد أن كثرياا مم البحث عن موضوع بعيدا

ا عن مواجهة العوام مبا هم فيه من ختلف، وإن أتثري العوام )اجلماهري(  فسق و  والتصدي لالستبداد، أو بعيدا
ي أشد من احلرص على السالمة واألمن كتأثري السلطة أو يكاد فاحلرص على الوجاهة والتصدر والنفع املاد

ت وينصرف إىل مصحفه وأذكاره واالعتناء أبهل بيته.. ولذا يتجه  صمالشخصي؛ وبعضهم ال يستطيع أن ي
  جتدها ملا هو آمن سلطوايا ومجاهريايا حبثاا عن ذاته أو رضاا مبا هو أدىن. لذا فإن عامة القضااي الثائرة اليوم
هنا.. حتت مظلة األمن السلطوي واجلماهريي، ال حتت مظلة ما ينبغي فعله نصرة للدين ومتكيناا 

للمستضعفني. وتكون احملصلة إضاعة اجلهد والوقت والدخول يف حساًبت القوي )التوظيف وخاصة من  
 أصحاب املال وأصحاب السلطة(. 

: انتشار  ائر يف الثياب وحنوه. ومن األمثلة، أيضااالزائد ببعض الشع السلفيون ومن األمثلة، أيضاا،: اهتمام
كما التعاطي مع الرفض متاماا  ، هروب واغتاب . فبعض ذلك واالهتمام ًبلتحفيظاحلديث يف "التدبر" 
ًبرك هللا لكل من شغل بكتاب هللا تالوة  واحلمد هلل أن الناس تفر لكتاب هللا، و  .وقضااي التعبد الفرعية
 ولكين أرصد حركة الفكر واالهتمامات. يظاا.وتدبراا، وحفظاا وحتف

عملية اهلروب من الواقع وتضخيم بعض القضااي عن حجمها احلقيقي وحماولة إثبات الذات أو واملقصود أن 
إنفاق فائض الوقت يف شيء قليل الفائدة كثري ومنتشر، وهو من مظاهر قلة الربكة يف األوقات واألعمار.  

غياب البعد التعبدي، فلو أن أحدًن علم أنه إما أن يقدم ًنفعاا أو يرجع   هذه الظاهرة ومن أهم أسباب 
ملصحفه ومسجده يناجي ربه ويصلح من شأن نفسه الرحتنا من كثري ممن ال ينفع، فالكل اليوم مشغول  

 وحني تفتش جتد أن اخلري يف أن يكف عما يشغله.

صل فيها اليهود عن اليهودية والصهيونية وهذه املقوالت اليت تؤدي إىل اليت يفسوَّق الدكتور املسريي أفكاره 
على أهنا تساعد ، تفسري علماين لظهور )علو( اليهود عاملياا ومتكنهم من بيت املقدس وأكناف بيت املقدس

)الديباجات( اليت د االعتذارات سعى لتبدييف التخلص من اهلزمية النفسية اليت حلقت املسلمني، وعلى أنه ي
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وين، أولئك الذين ينشرون "بروتوكوالت حكماء صهيون" ويزعمون أهنم  ييقدمها املنهزمون أمام الكيان الصه
أمام عدو ال يقهر.. عدٍو يتحكم يف العامل ويفعل ما يشاء. يقول أن اهلدف من أطروحاته هو رد هؤالء 

 الذين يعتقدون أن اليهود يفعلون ما يشاءون!
ي عمن يتحدث الدكتور عبد الوّهاب، فهذا اخلصم الذي يستهدفه غري موجود عملياا، أو منزوي  وال أدر  

م، وانتصر  1973ال يكاد يرى، فالواقع أن املصريني هزموا يهود يف االستنزاف ويف أوائل حرب أكتوبر 
بداية حرب  يف معركة الكرامة وانتصر عليهم من قاتلهم من السوريني يف  أهل األردن وفلسطنيعليهم 
وانتصر عليهم من قاتلهم من لبنان، وانتصر عليهم رجال "محاس"، ومل حيجم أحد  1973م وحرب 1967

انتشرت حتت عن قتاهلم بدعوى أهنم خارقون للعادة، مل تسوق الربوتوكوالت هبذه الدعاوى مطلقاا، وإمنا 
ٍد هلل يقاتلوهنم حىت خيتبئون خلف  احلديث عن العلو الثاين لليهود وأن هزميتهم قادمة على يد عبامظلة 

من اختبأ خلفه من اليهود، وهي بشارة وليست تقاعد.  الشجر واحلجر فينطق الشجر واحلجر ويدل على 
  .ويضخمهاومهية إن الدكتور املسريي، كالعادة، يفتعل قضية 

والناس بطبيعتها   .المية والعلمانية وجد املسريي مساحة ألنه توسط يف أفكاره ومواقفه بني الصحوة اإلس
 متيل ملن يتوسط بني متصارعني.

واحتالل بيت املقدس( وهي قضية   يةفلسطيناملقاومة الووجد املسريي مساحةا ألنه تبىن أم القضااي الثائرة ) 
، مثلت أحد أهم أدوات جذب اجلماهري حىت عند الذين يقاتلون الداخل اإلسالمي؛ ووجد  ةمجاهريي

مساحة ألنه استخدم لغة سهلة مليئة ًبلبشارة، فقد كان يبشر بزوال الكيان الصهيوين كما زال الكيان  
قلة قليلة من العقالء ، وذلك أن الغريب يف جنوب أفريقيا، والناس مييلون ملن يبشرهم وإن كان خيالف احلقيقة

 .هي اليت تنظر يف املآالت 
الدولة واملعارضني هلا، فمن ًنحية ارتبط مبؤسسات الدولة وكتب  ومن أسباب االنتشار أنه وقف وسطاا بني 

 . يف أشهر صحفها )األهرام(، ومن ًنحية أخرى شارك املعارضة يف بعض حتركاهتا 
ومن أسباب االنتشار ظهور إعالم خلط األوراق يف الساحة العربية، وهذا النوع من اإلعالم أعطى مساحة  
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 .  كاملسريي   ان الصهيوينللمعارضني للنظم املستبدة والكي
أن أطروحات املسريي عن وجود ثالثة ظواهر خمتلفة )يهود، ويهودية،   :أسباب االنتشارأهم ومن 

وصهيونية( والدعوة لفصل اليهود عن الصهيونية وعن اليهودية نفسها، والدعوة للتعامل معهم على أهنم بشر 
  -بشكٍل ما -ا وحزب هللا يف لبنان( مثّلت دعماايف الوقت الذي يواجهون مقاومة متدينة )محاس، وأخواهت

لليهود ومن يناصرهم، فقد كانت أطروحة املسريي تعين بداهة نزع الصبغة الدينية عن الصراع مع يهود.  
 وهذا أكثر ما يزعجهم.

 

ا يظهر يل بوضوح بعد التأمل يف أطروحات خنبة املثقفني.. أولئك الذين يقدمون أطروحات فلسفية تُعىن مم
ن من أمثال ياملعاصر بعض ويلحق هبم ابن خلدون، و توينيب، و ديورانت، ًبلتأسيس )التأطري النظري(، مثل 

السياق  التفاصيل واحنراف يف أهنم يقدمون فائدة يف  ،ومجال محدان  العقاد وعباس املسرييعبد الوّهاب 
 العام.

فمثالا ديورانت يف السياق العام يتكئ على مقولة ابن خلدون "حتمية البيئة" أو ارتباط الوحي ًبلزمان  
ا، صلى هللا عليه وسلم، ابن بيئته، وأن البعثة احملمدية جمهود ذايت  من واملكان الذي ظهر فيه، أو أن حممدا

 وسلم، ويف التفاصيل ميتدح النيب، صلى هللا عليه وسلم، ويثين عليه.  شخص الرسول، صلى هللا عليه 
فمن يتعامل مع التفاصيل دون السياق العام يظن الرجل منصفاا يثين على الرسول، صلى هللا عليه وسلم، 

 ولكنه يف احلقيقة حياول نزع صفة الرسالة عنه، صلى هللا عليه وسلم. 
ومثله عباس العقاد: يقّدم الرسول، صلى هللا عليه وسلم، على أنه عبقري ال كرسوٍل من هللا، وهللا يقول:  

..  كعبقري، صلى هللا عليه وسلم،  ويف التفاصيل جتد ثناءا عطراا على شخص الرسول . َّ مئ زئ  رئ ُّّٰ
 !ال كرسول من هللا

احنصرت وكادت اليت املادية الغربية الصلبة و ة ضد يوكذلك املسريي يف السياق العام خيوض معركة ومه
مع ظهور املدرسة اإلجنليزية ونشاط املدرسة   تنتهي، وما ميارسه من نقد هو سياق غريب تولد يف السبعينات 
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معركة   تكان  .. إال املادية البحتةمعركة مستحقة يوم كان الغرب ال يعرف النقدية )الفرانكفونية(. كانت 
اليت بشر هو   ا.. يوم انتصب يف وجههم بيجوفيتش أما اآلن فالصراع مع النسبيةمستحقة قبل أربعني عاما 

. وأعتقد أنه يعي ذلك متاماا وأيتيه من وقٍت آلخر، ورمبا حياول االنتقاص من الغرب وتنفري الناس منه مبا هبا
 يستطيع التحدث فيه. رمحه هللا رمحة واسعة.  

إذا سلمنا  و . يضخم الذات املصرية ، ولكنه يف السياقفوائد مجة التفاصيل والصياغة مجال محدان يف وكذلك 
للدكتور محدان بعبقرية املكان املصري على املكان اليمين والصومايل وآسيا الوسطى، فإننا ال نستطيع أن  

التعددية   مثل:نغض الطرف عن أن مصر دولة قومية، تعاين )كدولة قومية( من عدٍد من املشاكل املزمنة، 
،  االت دون بعضها )األمن، التفيه: فن كورة،،،(كثرة اإلنفاق على بعض اجمل؛ و اإلثنية، والدينية، والطائفية

بسبب التجزئة،  ، وذلك أو عدم القدرة على حل املشاكل الداخلية الضعف وعدم القدرة على الفعلو
ال يوجد  ، حيث التماهي بني نظام احلكم ومؤسسات الدولة؛ وتغول السلطة، و 19وقلة املوارد، أو كثرهتا 

  هتميش اجملتمع املدين.، والذي أدى إىل احلاكمة ومؤسسات الدولة نخبةمسافة بني ال

  إجابة مباشرة على هذا السؤال يف أحد الندوات الثقافية اليت مجعته ًبلدكتور املسريي  علي مجعةقّدم الدكتور 
. 20" بية ولصاحل املنظومة الغربية ما يقدمه املسريي نقد للمنظومة الغربية من داخل املنظومة الغر فقال: "

ا، فالدكتور املسريي نبت داخل السياق الغريب  واكب    ضد بعضه لصاحل بعضه اآلخر.. وهذا الوصف دقيق جدا
فتة احنسار السلوكية )التحليل اإلمربيقي( وظهور املنظورات ذات األبعاد القيمية داخل الغرب )املدرسة  

 (أو إعادة تصنيع ) (، وعامة أفكار املسريي تطوير[الفرانكفونية األملانية]ومتدد املدرسة النقدية ،اإلجنليزية، والبنائية
. وذلك أن  شيء طبعي. بل مفيد هلم . والنقد داخل املنظومة الغربيةألفكار النقديني من الغربيني كما يذكر هو 

سره حنن، وما بعد احلداثة )النسبية( ترحب  تطوير الواقع واإلفادة منه وليس هدماا كما نفأحد أهم أدوات النقد 
بكل من ينتقد وتفسح له جماالا حىت ولو كان يتحدث من )منظور حضاري إسالمي( فهي تستوعبه، بل ترحب  

 
19

 . عوائد البترول والغاز() تشكل كثرة الموارد عائقًا حين ال يكون لدى الدولة قدرة على الحفاظ عليها: ليبيا )ساحل ممتد وعدد سكان قليل(، وقطر 
20
الدكتور وائل حالق، في أحد لقاءاته التلفزيونية، يفرق بين النقد  ، و  https://www.youtube.com/watch?v=Gvj4NeOiSC8ينظر:  

 واالنتقاد، فالنقد عنده هدم كلي وإحالل جديد، واالنتقاد تطوير عن طريق ذكر السلبيات من أجل إصالحها. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvj4NeOiSC8
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ا فوضوايا يشارك فيه اجلميع ويتحرك ألهداف   -مع غريه-به وتضعه يف ُحليها الذي تتزين به لتسم مشهدا
 املاديني!! 

أحد أدوات تطوير الواقع. أو أحد   الغربيني لنقد عند ا وأيضاا مثة مالحظة أخرى شديدة األمهية، خالصتها أن 
وهو كذلك طاملا يعمل  أدوات التعامل مع حتدايت الواقع، لذا يرحبون به. فالنقد أداة تطوير وليس أداة هدم، 

حني يتغري الواقع يف الغرب..   ظورات الكربىداخل إطار املنظومة. ولذا جند أجياالا من اجلداالت بني املن
تفسريية وتطبيقات عملية ويستحدثون غريها مواكبةا   يتجهون لنقد املنظورات القدمية وما انبثق عنها من نظرايت 

مبا  عارضني هلم  من املنفر  ولذا ينخدع  .للواقع اجلديد. فهم ينقدون أنفسهم للتصحيح، أو للهدم وإعادة البناء
؛ وغالباا ما تستهدف  املفكرين الغربيني عن خلل يف دولٍة ما أو عن قرب أُفول احلضارة الغربية يصدر من بعض
  انتشار . ولك أن تالحظداللة السياسيني والتنفيذيني على مواطن اخللل من أجل التصحيحهذه األطروحات 

شرقاا بثقافتهم وشركاهتم  لعامل  جيتاحون االكتاًبت اليت تبشر أبفول احلضارة الغربية ويف ذات الوقت جند أهنم 
اجتاه احنالل خلقي  اجتاه غريب.. يف  تتطور يف، وحىت جمتمعاتنا املسلمة هضموا أمما أبكلمها وجيوشهم، وًبلفعل  

 وديين كما هو حاهلم.  
يتوقف دفع الذين بداخله دفعاا إىل حيث ال يعلمون، ولن يتحرك بعنف يف اجتاه معاكس لإلميان و إن العامل كله ي

 . -صلى هللا عليه وسلم -هذا التطور املنفلت إال ًبملؤمنني ًبهلل وما أنزل على رسوله 

ا أفكار ااستخدمت بعض  لدكتور عبد الوهاب ورفاقه يف مد اجلسور بني العلمانية والصحوة اإلسالمية، حتديدا
 :  يناسب املقام مبا   أطروحة )العلمانية اجلزئية(. وهذا توضيح 

يستهدف اخلطاب العلماين دفع احلالة الصحوية يف اجتاه قبول العلمانية، ويسمون هذا النوع من اخلطاب  
ال ًبالطالع وال    ،عدم التفات الصحويني هلذا اخلطاب من أهم العقبات اليت تواجههم:  ًبخلطاب اإلصالحي؛ و 

تتمدد فكرايا وعددايا من الداخل للخارج؛  و ًبلنقد والتحليل فضالا عن القبول، فاحلالة الصحوية مغلقة 
ينصتون ألبنائهم وملن ختلى عن العلمانية والتزم درب   التحوالت والتغريات اليت حتدث فيها أتيت من الداخل.. و 

ويعرضون عن   ،همفرياتبون منهم ويهامجون أشخاصون إليهم ال ينتسبالذين  أولئك  الصحوة كسيد قطب، وأما 
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أسئلة العلمانية، والقمع  مثل: نعم تعمل العوامل اخلارجية )  ويتهمون من ينصت إليهم ًبالبتداع. ،بضاعتهم
، أو كمثري، ولكنها ال تعمل أبداا كدافع أو كمتغري  األمين، والفرص اليت يفرها النظام اإلقليمي والدويل( كمحفز

 ستقل يف التحوالت والتغريات اليت حتدث للصحوة.. يظل اخلطاب الداخلي هو الفاعل األساسي.  م

وتتعامل الصحوة مع أسئلة العلمانية )كاملواطنة، والتشريع من خالل جمالس نيابية، وتناوب السلطة... إخل(،  
  .برمجاتياا، مبعىن أهنا جتيب حسب وضعها على األرض قوةا أو ضعفاا، وحسب حاجتها ألدوات العلمانية

، فقط، مع األدوات )مثل املشاركة يف اجملالس النيابية، واجملالس احمللية، والنقاًبت... إخل( ال القيم  جاوب تتو 
:  ولذا يظهر ازدواجية يف اخلطاب   اليت تقوم عليها هذه األدوات. والفلسفات تتحدث عن الدميقراطية  . فمثالا

وتتحدث عن الوطن والوطنية خبري يف اجملال العام   .ا خبري يف احملافل العامة وتلعنها يف بيتها حال حديثها مع أبنائه 
ن اإلسالم َعَرَف الدولة املستقلة  ثل القول أبأو تبتدع دليالا م ،وبني أبنائها تقول بقول رهبا: )أمتكم أمة واحدة(

منا  ومن يقل منهم هبذا يعلم قبل غريه أن الدولة القومية ال هي من الدين وال من التاريخ وإ .ضمن إطار األمة
تتحكم يف كل شيء، وهلا منظومة ثواب  اليت أداة علمانية نشأت حديثاا، والدولة القومية هلا شريعتها اخلاصة و 

وعقاب خاصة، وال ترضى بغريها شريكاا هلا بل اتبعاا منزوايا يف ركن من أركان احلياة، ويوماا بعد يوم تدخل عليه  
، والدولة اليت  يتحرك حبركتها كياٍن ضعيٍف اتبٍع إىل  خمالفها ول يتح، وتظل هكذا إىل أن وأتخذ بعضاا مما يف يديه

ظهرت يف اإلسالم مل تتجاوز حد استيالء بعض األشخاص على احلكم يف بعض األماكن دون إحداث تغيري  
 جوهري يف نظام احلكم. 

. ومؤخراا  21لوهابويف الفجوة بني الصحوة والعلمانية تقف العلمانية اجلزئية اليت حتدث عنها الدكتور عبد ا 
أطروحة العلمانية اجلزئية من أجل تطوير اخلطاب الصحوي، مبعىن جذب تفعيل ظهرت أوراق حبثية تدعو إىل 

، أو للمنطقة الوسط اليت يقف فيها إصالحيو  "العلمانية اجلزئية"احلالة الصحوية للعلمانية عن طريق قنطرة 
كمرحلة وسيطة لتطوير الفكر اإلسالمي إىل السياق العلماين حتت األزهر وإسالمية املعرفة وما اتصل هبما،  

 
21
إلسالم  . وأفضل ما ميثل هذه األطروحات كتاب ا صالحيني يف األزهر الشريف أطروحات اإل تتوافق أطروحة العلمانية اجلزئية بشكل كبري مع  

 شريعة وعقيدة للشيخ حممود شلتوت.
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هذا سياق يزداد يوماا . و ، أو "حتمية الواقع"" إعادة بناء العقل العريب" أو مسمى "التجديد" أو "العصرنة"
  بعد يوم، وقد يتحول إىل تيار بفعل الروافد الكثرية اليت تصب فيه. وهو السياق الذي مجع بني الضدين مثل

 .  22مل يكن على اهليئة اليت حتدث عنه هبا السلفيونيقول:  ،الدكتور حممد عمارة، ويوسف زيدان 
 

وأستحضر ثالثة   املوافقات الفكرية،يف عدد من التوسط بني العلمانية واإلسالم يف املشاركة أثر ظهر 
 أمثلة:

العدل مفهوم نسيب، فكل يرى نفسه . و هي العدلالقيمة العليا يف اإلسالم  أن   ادعاءاملثال األول: 
، حىت جبابرة اليوم هؤالء  . يرى ينشرون الشر واخلراب أبسلحتهم، وبضائعهم، وثقافتهم ، أولئك الذينعادالا

 . أنفسهم أهَل عدٍل ودعاة حمبة وسالم
نَّ  عبادة هللا وحده ال شريك له، وتعبيد الناس له، يقول هللا تعاىل:والقيمة العليا عندًن هي   )َوَما َخَلق ُت اجلِ 

نَس ِإالَّ لِيَ ع ُبُدونِ  ( )َوَما أَر َسل َنا ِمن قَ ب ِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَي ِه أَنَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ أًََن  56)الذارايت: ) َواإل ِ
ألن   مفنحن نعطي الناس حقه مثرة من مثراته.ًبقي القيم أثر من آاثر التوحيد.. (، و 25اء:فَاع ُبُدوِن()األنبي

ۡشَيا َءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي   لَناَس ٱَولَا َتۡبَخُسواْ  ﴿  هبذا ًنهللا أمر 
َ
ۡرِض ٱأ

َ
، ونفعل هذا طلباا لألجر من هللا.  ﴾٨٥ُمۡفِسِدينَ  لۡأ

َما ﴿ للطائعني وخنشى ما توعد به العاصني من عذاب اجلحيمنرجو ما أعّد هللاُ من ثواب 
َ
َءاَمُنواْ    لَِذينَ ٱفَأ

 .  (15)الروم:﴾١٥َفُهۡم فِي َروَۡضةٖ ُيحۡبَُروَن  لَصَّٰلَِحَّٰتِ ٱ وََعِملُواْ 
)البناء والتشييد(، أو أن هللا استخلف اإلنسان يف األرض من أجل    القول أبمهية العمراناملثال الثاين: و 

 هتا، ويفسرون العمارة ابلبنيان. وهنا أمور: عمار 
قول هللا تعاىل: "إن جاعل يف األرض خليفة"، مث يفسرون منها: دليلهم الذي يستدلون به، و هو  

ُهَو  "ويستدلون بقول هللا تعاىل:  ن وحنوهْث يفسرون اخلالفة مبعىن التعمري ًبلبنيا ، اخلالفة بعمارة األرض
تَ ع َمرَُكم  ِفيَها مِّنَ  أَنَشَأُكم َر ِض َواس  ؛ مع أن ذات اآلية تبني أن اخلالفة ال تعين التعمري فقط بل الفساد "األ 

وال أيتون ًبآلية كاملة فقد سبقت هذه اجلملة . وسفك الدماء )أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء(
َوِإىَلَٰ مَثُوَد َأَخاُهم  َصاحِلاا   قَاَل اَي قَ و ِم  الشريفة ًبألمر بعبادة هللا وتالها أمر آخر ًبالستغفار والعودة إىل هللا، "

 
 يف أحد الربامج )رفقة عمرو أديب(.   ظهر مدافعاا عن شيخ اإلسالم بن تيمية 22
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تَ غ ِفُروهُ  تَ ع َمرَُكم  ِفيَها فَاس  َر ِض َواس  َن األ  ُُه َۖ ُهَو أَنَشَأُكم مِّ  ُتوبُوا إِلَي ِه   ِإنَّ َريبِّ   ُْثَّ اع ُبُدوا اَّللََّ َما َلُكم مِّن  إِلٍََٰه َغري 
يبٌ  َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا  ﴿ُذم البنيان  ،صاحل عليه السالم ،، وعلى لسان ذات النيب الكرمي"َقرِيٌب جمُِّ

َّٰرِهِينَ  تَبُۡنونَ ﴿ (، وكذا ذم البنيان على لسان هود عليه السالم149)الشعراء:  ﴾ ١٤٩َف
َ
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ  أ

  ١٢٨بِكُل 
عن رسول هللا،   )ذم البنيان(  (، وثبت مثل هذا129-128)الشعراء:   ﴾١٢٩َوَتَتِخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُكۡم َتخۡلُُدوَن 

 والتطور يف البنيان.  فاخلالفة ال تعين تعمري األرض إبنشاء املدن ، يف أحاديث كثرية. صلى هللا عليه وسلم
والذي جلبه إىل ساحتنا هو مجال   ،ا أمر حادث مل تعرفه البشرية من قبلجعل العمران هدفً أن ومنها: 

كما يروي ألربت حوراين يف كتابه اتريخ الفكر العريب؛ فلم تكن البشرية هتتم ًبلعمران   الدين "األفغاين" 
ما تعظمه من قيم، وقد كان أهل  فكل حضارة هلا  ،كقيمة يف حد ذاته إال بعد ظهور العلمانية الرأسالية

ْث جاءت العلمانية امللحدة  اجلاهلية يعظمون الكرم واملروءة والشجاعة، ْث جاء اإلسالم وعظّم التقوى، 
 وعّظمت االستهالك، ووطتنته يف كل شيء، ودخلت علينا هذه القيمة بعد أن غلبوًن وخالطوًن.  

ة النشاط العمراين )مبعناه الواسع( يف  أن العمران اليوم أحد أدوات السيطرة والتوجيه، ويصعب قراء ومنها:
إطار حتقيق رفاهية اإلنسان.. كل اإلنسان، وإمنا أحد أدوات االستحواذ على أسباب السيطرة والنفوذ من  

 قبل النخب احلاكمة!
 فطريقة البناء ختضع للمفاهيم والتصورات اليت أنتجته. للقيمترمجة ما هو إال   .. أي عمرانالعمرانأن  :ومنها

على األرض ما نستعني به على عبادة   )نبين( دفاملفتض أننا نشيِّ  . من ًنحية أخرى وتدعمها من ًنحية
 .  ومكان السوق،، إخل )مفتوحة للخارج أم للداخل( فاملساجد وشكل البيوت هللا.. 
السائد يف منطقة  القوي التقاء مع هكمفهوم حموري يف جوهر ء  من أجل البناتصدير االستخالف وإن 

كمنطلق    مشرتكة وهروب من حالة املواجهة الفكرية احلقيقية اليت تعلن توحيد هللا والكفر مبا سواه
  .وغاية

وهي من احملداثت يف الدين، وكل حمدثة بدعة وكل  القول بتقدمي املقاصد على األحكام. املثال الثالث: و 
بدعٍة ضاللة. بدأت هذه البدعة مع حممد عبده حني استخرج كتاًبت اإلمام الشاطيب )املوافقات( ليقول 
.  ًبملقاصد ويكسر اجلمود السائد يف احلالة الدينية الرسية يومها؛ ْث تطورت الفكرة من بعده يف اجتاه سليب

، وتتوافق مع القيم اإلنسانية العلمانية  ثبَّتوا مقاصَد فضفاضة شديدَة املرونة وجمملة ال تفصيل فيها وذلك أهنم
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راحوا يتحدثون أبن هذه املقاصد تضبط األحكام )كأهنا قواعد فقهية  اليت توافق على أغلبها أهل الكفر. و 
 كلية(.  

.  كما يفعل هؤالء األفاضليس العكس أن املقاصد ُتؤخذ من األحكام ولتدبر جيد ومن يهذا قوهلم، 
  :  والرجم( ْث نقول: مقصد الشارع يف حدِّ )املالعنة، اجللد، ، أحكام الشريعة يف الزًن وما اتصل به نقرأ فمثالا

الزًن هو الست ال فضح الناس وهتك أسرارهم. ونقرأ احلدود ْث نقول: مقصد الشرع من احلدود هو زجر  
إىل السعي فيما ينفعهم وال يضر غريهم. أما ما يفعله املقاصديون اآلن يف   الناس وصرفهم عن الشر ودفعهم

حقيقته عبارة عن حماولة جلرجرة الشريعة يف وادي العلمانية.. إىل ساحة الدين اجلديد )دين اإلنسانية( الذي 
اطة يتكون من أخالٍط شىت بعضها إسالمي!!؛ فهم يقولون: املقاصد، ْث يتحدثون عن كليات عقلية مط

ْث ينقلبون إىل األحكام وحياولون تعديلها يف ضوء هذه املقاصد   أو تكاد،تلتقي مع كليات العلمانية الغربية 
 الفضفاضة!!

اب املسريي يردد أبننا ال نستطيع أن ننهض كالغرب إال إذا مررًن مبرحلة كثرياا ما كان الدكتور عبد الوهّ 
احتالل لغريًن من الشعوب.. كما فعلوا هم. يشري إىل أن الغرب هنَض على أكتاف غريه من الشعوب اليت  

يتقدم مبحض   مل وأخذ بعضهم هذا املعىن فقال أبن "الغرب  وبشرية. ةاحتلها وهنب ما فيها من ثروات معدني
". واملعىن وات وهنب الشعوب الذكاء وتطور الزراعة والصناعة. بل تقدم ًبحلروب والسالح وامتصاص الثر 

املتبادر للذهن أن ال تطور بدون حرب.. أن العمل املسلح )أو الثوري العنيف( ضد السلطة واجملتمع ضرورة 
 للنهوض!! 

هنضوا أبربعة وليس بواحدٍة  وحني تدقق النظر يف حال الغرب )أورواب، مث الوالايت املتحدة( جتد أهنم 
 : واملتحمسني الدكتور عبد الوهابكما يدعي 

وجود رؤية خاصة هبم. أتسست على العداء للدين. رمبا ألهنم واجهوا غزاة )العثمانيني( ومل يواجهوا   أوهلا:
 فاحتني كما حدث يف األندلس.

حصوهلم على أسباب مادية من خالل غزو دول أمريكا اجلنوبية أوالا ْث رُُكبوهم البحر واالجتار مع   واثنيها:
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عصر املريكانيت(، ْث احتالل العامل اإلسالمي والسيطرة على موارده وأسواقه، وهذه اليت يعنيها اهلند وغريها )ال
الدكتور املسريي، وهي فقرة اتبعة وجزء من منظومة صعودهم ومتكنهم، وليست وحدها، وال تصلح لتقدمنا  

قوق من املستبدين ونعطيها فنحن أمة رمحة، نقدم للناس أخالقاا، والقتال عندًن ال يصحبه هنب بل ننزع احل
 ألهل األرض.. يوزع املال يف أهل املكان.

  وهذا من أهم العوامل يف ختلفنا واستمرار تفوقهم، . واثلثها: اهنيار منظومة القيم اإلسالمية، مث تبدهلا
، ْث عمدوا إىل إحداث حتوالت جذرية يف منظومتنا الفكر  ية  فقد جاءوا إلينا وحنن معدومني مادايا وفكرايا

حىت صارت تبعاا هلم، ولذا جتد بني املنتسبني للفكر اإلسالمي من يطالب بنهوض كنهوض الغرب، بل جتد  
من املنتسبني للصحوة اإلسالمية من ينتصر للمناهج الغربية ويرى أن الدميقراطية هي هناية التاريخ.. يرى أن  

 اآلن هو الرشد!! البشرية تتطور منذ خلقت يف خط مستقيم صاعد، وأن ما عليه الغرب 
وكأن هللا مل يقم السموات واألرض على اإلميان والكفر، وكأن هللا مل يهلك السابقني بكفرهم ًبهلل، وكأن  
َر ِض   الذين سادوا اليوم أشد قوة من الذين كانوا من قبلهم، وكأهنم سبقوا. وهللا يقول: )أََوملَ  َيِسريُوا يف األ 

ٍء يف السََّماوَ فَ َينظُُروا َكي َف َكاَن َعاقِ  ُ لِيُ ع ِجَزُه ِمن َشي  ُهم  قُ وَّةا   َوَما َكاَن اَّللَّ اِت َبُة الَِّذيَن ِمن قَ ب ِلِهم  وََكانُوا َأَشدَّ ِمن  
ا َقِديراا( )فاطر:  َر ِض   ِإنَُّه َكاَن َعِليما َشَد ِمنُكمۡ  لَِذينَ ٱكَ ﴿ (.44َواَل يف األ 

َ
اْ أ َّٰلٗا   ِمن َقۡبلُِكۡم َكانُو  ۡمَو

َ
ۡكثََر أ

َ
قَُوٗة َوأ

ۡوَلَّٰٗدا 
َ
 (. 69)التوبة:  ﴾ َوأ

، واملماليك يف مصر، القتال الداخلي بني املسلمني، وذلك منذ ظهور الصفويني يف إيران ورابعها:
، حيث ظهرت قوى إسالمية تقاتل بعضها وتستعني ًبآلخر على بعضها، وقد والعثمانيون يف أسيا الوسطى

 زاف طاقة املسلمني من ًنحية وإىل التوقف عن الفتوحات من ًنحية أخرى.  أدى ذلك إىل استن

ولذا فإن علينا أن نبحث عن إجابة هلذا السؤال: هل نسري يف اجتاه استعادة منوذجنا احلضاري أم  
 ننافسهم على ما يف أيديهم؟!!  

املثقفة( .. ستجد أن  وفتش عن إجابة من األفعال ال من األقوال. وستى بوضوح أن النخبة الفكرية ) 
النخبة "الثورية/ املتحمسني" تنافس الغرب على ما يف يديه، وأيخذها بني يديه ويسري هبا إىل حيث يريد،  

 وإن كانت تعارضه بلساهنا!!

 حممد جالل القصاص 


