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  ضعف املسلمني  عوامل
 

  كتاب جييب عن األسئلة التالية:
  
  ما العوامل اليت أّدت إىل ضعف املسلمني؟
  هل أسن املسلمون دائًما تطبيق اإلسالم؟

  كيف ينهض املسلمون من جديد؟
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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  مقدمة الكتاب

املسلمني، وال سيما عوامل هذا الضعف اليت ظهرت يف إن موضوع هذا الكتاب يتعلق بعوامل ضعف 
رها ونتائجها على ما نشهد ونرى دون أن حنّرِك ساكًنا أو  من القرن العشرين امليالدي اليت ما زالت تتفاعل 

  نعمل على تفاديها حتقيًقا ملصلحة املسلمني العليا...
إلسالم، ومتانة على أن ما جيب التأكيد عليه مسبًقا هو التمييز بني ضعف  املسلمني كشعوب تدين 

كما ال ميكن ألي قوة على وجه األرض أن تبدِّل   ،اإلسالم نفسه كدين ال ميكن أن يصيبه أي وهن أو ضعف
ألنَّ هللا تعاىل ارتضاه ديًنا للناس كافة، وتكفَّل ـــــــ سبحانه ـــــــ حبفظه خالًصا كما أنزله، لقوله تعاىل:  ،فيه شيًئا

} َّ َّ َلُه َحلَاِفُظونَ ِإ   ...)9(سورة احلجر: اآلية  } َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ
لقد بذل أعداء اإلسالم, منذ ظهوره مجيع اجلهود خلنقه يف مهده... وتصلَّب الكفار يف مناهضتهم له، 

لفشل  بل استماتوا كي حيولوا بينه وبني الناس، وكي يصدُّوا الناَس عنه، ولكن تلك اجلهود ءت  اليت بذلوها 
م املاكرة واستسلموا لعظمته رغًما عن أنوفهم، وحقت كلمة هللا عزَّ وجلَّ عندما أمتَّ دينُه  فيئسوا من حماوال

اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن القومي، وارتضاه نعمًة للعباد املؤمنني به، كما يؤكده التنزيل احلكيم بقوله تعاىل: {
} اِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدينً ِنُكْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َورَ ِدي

  ).3(سورة املائدة: اآلية 
له أو القضاء  على أن هذه احلقيقة الثابتة اليت تدلُّ على قوة اإلسالم ومناعته، وعلى أن حماوالت الكيد

ا أعداء اإلسالم، ولذلك ظل الطيش  عليه ال ميكن أن تنجح يف حال من األحوال... هذه احلقيقة مل يتَِّعُظ 
م تلك يف قيغلب عليهم، ومل يفار  االت ويف خمتلف البلدان،  خمتلفهم الشيطان بغوايته، فاستمرت حماوال ا

ا الشيوعية فُرضت على  وعلى مدى األزمان. وها هي أعماهلم حىت اليوم تدل عليهم: ففي البالد اليت غز
م قسوة القوانني  من غمعلى الر الدينية الشخصية... و  املسلمني قيود قاسية، وُمنعوا حىت من ممارسة واجبا

حبقهم، ومضي نصف قرن أو أكثر على صدور تلك القوانني، فإنَّ اإلسالم مل ينتِه هناك وال يزال فكره النريِّ 
عطاء يقضُّ مضاجع املالحدة، ويثبت هلم فشلهم وخيبة أملهم يف حماربة دين هللا... كما أن الغرب الرأمسايل امل

هون شرا، إن مل يكن هو رخيه   ،املدِبّر األكرب للمؤامرات على اإلسالم االستعماري مل يكن  كما يدل عليه 
عىت اهلجمات وأشد ا قام به من مبها شراسة على اإلسالم وأهله، الفكري السياسي واالقتصادي الذي حفل 

رهم، ومبا روَّج من مؤلفات وكتب وضعها خصيًصا  حروب صليبية لتشتيت قوى املسلمني والسيطرة على د
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ه وجهه الناصع املشرق، أو مبا نشر من عمالء مأجورين له يف كل مكان،  إلسالم كي يشوّ للتجريح والطعن 
صفوف املسلمني أنفسهم... لكنه، و احلمد، ارتّد يف مجيع ما قام به، أو مبا  كي يبثوا الفنت والدسائس يف

، ويف  اري أمروَّج ونشر، خائًبا حسريًا؛ وبدل أن ينال من اإلسالم فها هو اإلسالم ينتشر يف بالده نفسها: يف أورو اإلسالمية قائمة يف معظم  فًتا للنظر، حيث صارت املساجد واملراكزالانتشارًا واسًعا  كا بشماهلا وجنو
  عواصم الغرب ومدنه الكربى.

معتقدات املسلمني، فإنَّ كثريين  أن اإلسالم هو دين هللا احلق، وهذا معتقد أساسي منمن رغم على الو 
  منهم يتساءلون:

  هل لدى املسلمني اإلمكانية للتخلص من ضعفهم حىت يقدروا على محل اإلسالم من جديد؟
  تطبيق اإلسالم يف الوقت احلاضر؟اإلمكان يف وهل 

  اإلمكان تطبيقه، فهل يتيسَّر دوام هذا التطبيق؟يف وإذا كان 
مج ا أعداء اإلسالم التاريخ لصاحلهم، وأظهروا املسلمني إن هذه التساؤالت  ة عن الصورة اليت شوَّه 

ذهان خضعت حلكم الواقع ن الصعوبة يف تقريب احلكم اإلسالمي إىل أمعلى غري حقيقتهم؛ كما هي متأتية 
القائم حبيث مل تعد هذه األذهان قادرة على أن تتصوَّر النظام اإلسالمي إال يف مقياس ما ترى من األنظمة 
ت حتويلها عن  لثقافة األجنبية، وصار من أصعب الصعو الدميوقراطية املطبقة عليها، وذلك بعد أن طُبعت 

  هذه الثقافة...
إغفال املوجهني املسلمني ألثر الثقافة األجنبية وما تنتجه من مصائب عليهم...  يف فالداء هنا يكمن اإذً 

ا هي السبب يف يف فكانوا حياربون املستعمر يف الوقت الذي يتناولون منه ثقافته، من غري أن يفكروا  أ
ا يرتكَّز االستعمار يف بالدهم... إذً  ، فلينظر املسلمون كم يكون وضعهم مت ااستعمارهم، و ناقًضا تناقًضا مزرً

، وهم يّدعون حماربة األجنيب الذي يستغلُّهم، بينما هم يديرون له ظهورهم، وميدون إليه أيديهم يف آنومضحًكا 
من خلٍف، ليتناولوا بطواعية وشغٍف مسوَم ثقافته القاتلة، فيتجرعوها ويسقطوا من حيث ال يدرون، صرعى بني 

  اٍل وما هم، يف احلقيقة، إال صرعى غفلٍة وتضليل...يديه، حيسبهم اجلاهل شهداَء نِزَ 
فماذا يريدون؟ أيريدون دوًال متعددة؟ لقد أعطاهم الغرب، منذ صار إليه األمر، دويالت كثرية، ليمعَن يف 

لتايل ليبعدهم عن تطبيق اإلسالم الذي جيمع وال يفرق...   متزيقهم ولُيتّم خطته يف تقسيم بالدهم، و
ثالثة عشر  على مدىتوي على بعض األدلة والرباهني اليت تؤكد أن اإلسالم قد طبق إن هذا الكتاب حي

تيه الباطل من  م، الذي ال هللا عليه وآله وسلَّ  بني يديه وال من خلفه، عماَد الدين والدنيا، وما دامت سنَّة رسوله حممد صلىقرً ونيِّف، وهو وحده القابل للتطبيق يف كل زمان ومكان، ما دام كتابه القرآن الكرمي، الذي ال 
  ينطق عن اهلوى، األساس الثاَين للحكم والنظام...
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نه هو وعمالؤه، هم الذين يشوِّهون احلقائق،  لقرائن اليت تثبت إدانة املستعمر، و يت أيًضا  والكتاب 
مصاحلهم، وحتسًبا من ويضعون العراقيل أمام الذين يسعون لتطبيق أحكام اإلسالم والدعوة إليه حفاظًا على 

م...  ت اليت حتول دون وصول األحكام اإلسالمية إىل معرتك ضياع نفوذهم وسيطر ومن هنا كانت الصعو
جنح الوسائل واألساليب... ولكن!...  ثريها يف إصالح أمور احلياة ومواجهتها  احلياة حىت تثبت صالحيتها و

قًيا ا حبفظبذاته، وحمفوظً  ما دام اإلسالم قو  ضة املسلمني  هللا تعاىل، و  من خاللإىل يوم القيامة، فإن 
لعمل به ممكنٌة يف كل زمان، وهذا ما جيب أن يضعه املسلمون نصب أعينهم، وملء بصائرهم، وما  اإلسالم و

  جيب أن جينِّدوا له مجيع الطاقات يف كل آن...
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  معىن: ضعف املسلمني
م على«نعين بضعف املسلمني:  إلسالم كو . »حالة ال يرضاها هللا تعاىل هلم، وال تشكل نتيجة للعمل 

االت العامة   إلسالم ــــــ و لألسف ــــــ غري قائم يف بالد املسلمني حيث جنح أعداؤه يف إقصائه عن ا والعمل 
  يف األمور اآلتية:ا كالسياسة واالقتصاد والتعليم وغريها، فرتتب على ذلك واقع بلغ غاية السوء يظهر جلي 

ا حىت جتاوز عدد أجزاء العامل اإلسالمي اخلمسني، وصار بالد املسلمني وتقسيمها جغرافي  جتزئة أوًال:
 ً تلف معهم على احلق، بل أحيا لكل جزء دولة، ولكل دولة حاكم ونظام، وكل نظام يناقض اآلخرين وال 

حروب ومعارك عسكرية ضارية، واحنصر كل شعب من  تشتد تلك التناقضات وتقوى حىت تقع بني املتناقضني
اورة فهو أجنيب غريب جيب  شعوب األمة اإلسالمية ضمن حدود الدولة املرسومة له، فإن غادرها إىل الدولة ا

  احلذر منه وفرض القيود عليه يف اإلقامة والعمل.
ناء نظامها السياسي واالقتصادي فْقِد الشعوب اإلسالمية حلقها يف اختيار حاكمها (اخلليفة) وبنًيا: 

  واالجتماعي وغري ذلك وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
نفوذ املعسكرات والقوى الكربى إىل حد فقدت فيه إمكانية التصرف يف لوع البالد اإلسالمية خضلثًا: 

ا. ا وقرارا   ثروا
ــ عن حترير بيت املقدس وسائر األراضي اليت اصة ـــــخبعجز املسلمني يف العامل ــــــ والعرب منهم رابًعا: 

م  حيتلها اليهود يف بالد الشام وإزالة دولة اليهود املغتصبة لفلسطني، وكذلك عجزهم عن مساعدة إخوا
  لبني واهلند ولبنان وغريها.ياملسلمني املضطهدين يف الف

لتيارات الفكرية غربة اإلسالم يف كثري من بالد املسلمني بسبب تغريب الفكر اإلخامًسا:  ثره  سالمي و
ــــــ.   املعادية لإلسالم ـــــــ كما سنبني يف عوامل ضعف املسلمني ـ

ملسلمني وهم عاملون بدينهم متمسكون  إن رها مل حتل  حالة الضعف اليت أشر إىل أهم مظاهرها وآ
م وسنّ    ة نبيهم، إذ لو كانوا كذلك ملا وهنوا وملا ضعفوا.بكتاب ر

  إىل ضعفهم على هذا النحو الذي نراه اليوم؟ االعوامل اليت أدت إذً فما 
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  عوامل ضعف املسلمني
نستعرض حماوالت أعداء اإلسالم منذ  قبل أن نفصل القول يف أهم عوامل ضعف املسلمني نرى من املفيد أن
ملواجهة العسكرية كما فعل كفار العرب زمن البعثة  مه األوىل للقضاء عليه  خلداع والتضعيف من الداخل  أ النبوية، أو 

كما فعل املنافقون زمن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، أو بتدبري املؤامرات وبث الفنت كما فعل اليهود يف امليدنة 
وضواحيها ويف خيرب، وكما فعل أمثال أولئك مجيًعا حىت انتهاء آخر خالفة إسالمية يف الربع األول من القرن العشرين 

ـ أهم امليالدي: وهذه اخلالفة ـــــــ أو انتهاء هذه اخلالفة ـــــــ هو بيت القصيد من هذا الكتاب حيث سنبني ـــــــ إن شاء هللا ــــــ
  العوامل اليت أدت إىل جعل اخلالفة اإلسالمية ضحية مؤامرات أعداء اإلسالم، وضعف املسلمني أمام تلك املؤامرات...

اإلسالم، ففيه وحده بقاؤهم أعزّة كرماء، وبه وحده ارتقاؤهم  ن قوة املسلمني تقوم على مبدأإن مما ال شك فيه أ
م لن يستطيعوا اوتقدُّمهم. فهو، إذً  ، قوام وجودهم، وعماد أمرهم، وقد أدرك ذلك أعداؤهم منذ ظهور اإلسالم، وعرفوا أ

لسبل والوسائل اليت ُتضعف َفهم املسلمني له، وُتضعف فعمدوا إىل إجياد اإضعافهم ما دام اإلسالم قو يف النفوس؛ 
لتايل إىل وهنهم هم، والسيطرة عليهم.   تطبيقهم ألحكامه، وتؤدي 

م ويُفشِّلون خططهم يف أكثر األحيان، إال  ن أولئك إوهكذا ظل املسلمون يف صراع مع أعدائهم يصدُّون مؤامرا
بعوا  يصال املسلمني إىل ما هم عليه اليوم  ادهتعهُّ األعداء متكنوا من غرس بذور شرِّهم، و وتغذيتها حىت حققوا غايتهم 

من ضعف وختلف وتفرقة ومتزُّق... أما األساليب والوسائل اليت استعملها أعداء اإلسالم يف املاضي إلضعاف فهمه لدى 
نطباقه على وقائع احلياة؛ وُهْم قد املسلمني والتشويش عليهم فكثرية، منها ما يتعلق جبانب من نصوصه، ومنها ما يتعلق 
  جنحوا يف بعض تلك الوسائل واألساليب، لكنهم فشلوا يف بعضها اآلخر فشًال ذريًعا.

م اليت فشلوا فيها ـــــــ و احلمد ـــــــ هو دسُّهم يف األحاديث واألخبار املرويَّة عن النيب صلى هللا  ولعل أخطر حماوال
دقة واملندسِّني يف صفوف  »السنَّة النبويَّة«تعرف يف اإلسالم بـــــــ عليه وآله وسلم واليت  حيث عمد بعض من الز

ون فيها أحاديث مكذوبة مل يقلها الرسول صلى هللا عليه وآله ئفة إىل األحاديث النبويَّة يدسّ املسلمني، وأصحاب اآلراء الزا
م ونصرة أهوائهم، ؛ لكنهم زوَّروها وضمَّنوها معاين غري إسالميقطّ وسلم  ة ومفاهيم تناقض اإلسالم، وذلك لرتويج ضالال

خذها املسلمون ويعملوا مبا فيها، فيبتعدوا عن اإلسالم، أو يناهض بعضهم بعًضا...   ولكي 
م؛ فهبَّ العلماء ورواة احلديث دقة واملضلِّلني، وقضوا على مؤامرا جيمعونه  غري أن املسلمني فطنوا هلؤالء الز

ريخ رواته وأوصافهم، ويبيِّنون احلديث الصحيح السليم من الضعيف واملكذوب، حىت ُحفظ احلديث الشريف، ويضع ون 
  اإلمامني مسلم والبخاري. يِ وصنِّف يف مؤلفات معروفة مشهورة كصحيحَ 

م، وأقوال علماء َفت كتب كثرية يف هؤالء الرواة وأحواهلـــّـ وقد ُحصر أيًضا رواة احلديث وعرف كل واحد منهم، وأُلِ 
إمكان املسلم يف يِّنت طبقات كتب احلديث، حىت أصبح ــــاحلديث يف كل واحد منهم من حيث توثيقه أو تضعيفه، كما بُ 

إذا ما تتبع احلديث أن يعرف صحته من ضعفه، مبعرفة سنده ومتنه. وبذلك مل يكن هلذه املؤامرة أثر يذكر، ومل يتمكن 
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لس نَّة النبويَّة، أو الدس فيها بفضل هللا تعاىل، مث بسبب يقظة علماء احلديث املستمرة أحد بعد ذلك من العبث  دقة ومأجورون ياملتواصلة، حىت فوجئنا يف السبعين ات من هذا القرن (العشرين ميالدي) حبمالت مأجورة، يقوهلا عمالء ز
ا، وصح لسنَّة مرتزقة جتدِّف على األحاديث النبويَّة، وتشكك يف أصلها وثبو ة نقلها وروايتها. واهلدف من هذا الطعن 

ً  االسنَّة النبويَّة تفسريً  عمون ويضلِّلون، بل القضاء عليه كونة معروف، فهو ليس خدمة اإلسالم كما يز النبويَّ   للقرآن وبيا
حلديث النبوّي يف األ ته وأحكامه، فإبعاد السنَّة عن أصالتها، والقضاء على صحة االستدالل  حكام الشرعية، من آل

شأنه أن يؤدي إىل تعطيل أكثر األحكام يف الشريعة اإلسالمية وإىل عدم فهم القرآن، كما كان يوضح مدلوالته النيب 
ته... وهكذا مل يفلح هذا التشكيك اجلديد حيث أتىصلى هللا عليه وآله وسلم الذي هو املبلِّغ  ، ومل يؤثر يف واملبنيِّ آل

ا، بل زاد، ويزيد،  حرص املسلمني عليها وحذرهم من أعداء اإلسالم والعمالء  يفمكانة السنَّة الشريفة، وال يف الثقة 
  املندّسني بينهم...

لنسبِة  . فقد عمدوا يف القرون األوىل إىل التشويش على اإلسالم نطباِق اإلسالِم على وقائِع احلياةِ إىل اأما 
ت واألحاديث الواردة يف  على غري معناها الصحيح، يف  »الزهد«وإعطائه وجًها غري وجهه احلقيقي كتفسريهم بعض اآل

لتقّشف وتعذيِب اجلس إلسالم، ففسروا الزهد يف الدنيا وطََلَب اآلخرة  ِد، فانصرف بعض حماولة خللط الفلسفة اهلندية 
عن العمل من أجل احلياة وعن خوض غمارها  ،الذين هم يف الواقع جاهلون يف اإلسالم ،ضعاف النفوس من املسلمني

م قد أصبحوا بذلك زهاًدا عباًدا، مما أدى إىل ضياع جهود كثرية ألبناء هذه  إىل العزلة واخلمول والتواكل، وهم يظنون أ
مسرية هذه  يفما ال فائدة فيه، لكن ذلك مل يؤثر  ا يف الدعوة إىل اإلسالم بدل هدرها يفاألمة كان عليهم أن يستخدموه

بعت طريقها طبًقا ألحكام اإلسالم حمقِّقة تقدًما تلو اآلخر وانتصارًا إثر انتصار، لكننا ال نعين بكالمنا هذا  األمة اليت 
رخيهم بل كانت  ،أن املسلمني كانوا دائًما هكذا يف تقدم وازدهار يد  هناك فرتات عصيبة حزينة ختللت مراحل  ا

ً بني املسلمني أنفسهم كتلك اليت حصلت بني  فضًال عنكالغزَوْين التتاري والصلييب  بعض التناقضات اليت برزت أحيا
نه، أو  أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ورضي عنهم بعد مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي هللا ع

  كتلك الصراعات املذهبية اليت شقَّت وحدة املسلمني وأهلتهم عن واجبهم يف نشر اإلسالم ونقله للناس، مجيع الناس.
رخيهم وخص يف القرن العشرين فإننا سنبنيِّ أمهها وأخطرها  وًصاأما عوامل ضعف املسلمني يف الفرتة األخرية من 

  ا حلالة اخلالفة اإلسالمية يف عهدها األخري:حتت العناوين التالية مقدِّمني لذلك عرضً 
  الغزو التبشريي وبعث القوميات.أوًال: 
  اجلمعيات واحلركات السرية.نًيا: 
  العمالء ملصلحة العدو. ييدجعل السلطة لثًا: 
  إضعاف اللغة العربية.رابًعا: 
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  ـــــــ اخلالفة اإلسالمية يف عهدها األخري: 1

هوِد الكبِري الذي بذله  لقد شهد القرن التاسع عشر امليالدي انقالً خطريًا يف األفكار األوروبية على أثر ا
الفالسفُة والكّتاُب واملفكرون والتغيري الشامل الذي طرأ على الفكر األورويب إلحياء الشعوب، فنشأِت احلركاُت املتعددُة 

ة يف وجهِة النظر يف احلياة. وكان من أهّم ما وقع تعديل األنظمة السياسية اليت كان هلا أثر يف إحداث آراء جديد
، وحلت حملها أنظمٌة حكومية جديدة قائمٌة على احلكم النيايب  والتشريعية. فقد زال شبح امللكية املستبدة تدرًجيا يف أورو

لالنقالب الصناعي الذي ظهر يف هذا القرن يف وسيادة األمة، فكان هلذا أثٌر كبري يف توجيه النهضة األوروبية، كما كان 
ثري كبري. فكان من جرّاء هذه القوى املادية والتقدم العلمي والفكري أْن رجحت كفُة العامل األورويب على العامل  أورو 

، وإمنا صارت مسألَة اإلِ  ً بيًنا، فتغري مفهوُم املسألِة على أورو بقاِء على الدولِة اإلسالمي، يف املوقف الدويل، رجحا
ختالف املصلحة، وكان هذا االنقالُب يف مفهوِم املسألِة إىل االعثمانية أو تقسيمها، حيث اختلفت عليها الدول نظرًا 

الصناعية، بسبب إبعادهم سلطة الشرقيِة وما طرأ على أحواِل أورو من االرتفاِع الفكري، والتقدم العلمّي، والثورِة 
م العام وما طرأ على الدولة نيسة وأنظمتها عنالك العثمانية من الَضْعِف والتفكِك، كلُّ ذلك أدى إىل هذا  نظام حيا

  االنقالِب السياسّي، فرجحت كفة األوروبيني، وخفت كفة املسلمني.
 هنالَك وقد رافق ذلك أن ختّلفت املعارُف اإلسالمية، وبقيت الكتب والثروات العلميُة حمفوظًة يف خزائِِنها، ومل يـَُعدْ 

ا؛ ألن  ت الرغبة يف البحث والتنقيبعلماُء مفكرون إال قليلون، وقلّ  عن احلقائق، وصارت املعارف ال تطلب للعمل 
، أو »أنه طلب العلم للعلم«الدولة ال تشجعها، بل صار العلماء يطلبون العلم والثقافة للرتف العقلي ويطلقون عليه 

من يطلب العلم لنفع األمة والدولة، فكان من جراء ذلك أن املسلمني صاروا يفهمون يطلبون العلم لالرتزاق. وقلَّ منهم 
ا ا وتشريعي  وسياسي ا أكثر منه فهًما فكر اإلسالم فهًما روحي  ا، إذ غمضت عليهم فكرته األصلية، وطريقته اليت تنفذ 

م جمرد دين روحي فحسب، ويقارنون بينه وبني ة، فصاروا يفهمون اإلسالهذه الفكرة، فعمي عليهم فهم الكتاب والسنّ 
ن، بدل أن ينظروا  ليه عقيدًة ونظاًما جلميِع شؤوِن احلياة، لذلك مل يكن غريًبا أن تقَف األّمة اإلسالمية موقَف إقي األد

خرًا ظاهرً  ، وأن تظل متأخرة  رَِة والقلِق من احلركة االنقالبية اليت حصلت يف أورو لرقي  من ااجلمود واحلَيـْ دون أن تتأثر 
ثرًا جزئي  ، الّلهم إال  ا بشكل مضطرٍب مل تكن له فائدة. مث مل ميكنها ذلك من التقدِم املادي، االقتصادي الذي مشل أورو

ا إىل االخنفاض والَضْعف... وهكذا وقف املسلمون جتاه احلركة بل مل ميكنها من وقِف عجلة اآل وي  خر اليت كانت 
ا مجيعها تتعارض مع اإلسالم، لذلك نقاال ا أ ا... فكثريون كانوا يرو ا أم يرتكو خذو البية يف أورو وقفة احلائر، أ

ا، يف حني رأى آخرون  املقابل ضرورة األخذ بكل شيء من الغرب: من علم وثقافة وحضارة يف دوا بتحرمي األخذ 
ثري ومدنية، وهؤالء كانوا من الذين تعّلموا يف أ ورو أو يف املدارس التبشريية اليت كانت قد دخلت البالد، ومل يكن هلم 

يف أول األمر... أما مجهرة الناس فقد كانت حتمل فكرة حماولة التوفيق بني اإلسالم والثقافة والعلوم واحلضارة واملدنية اليت 
الغرب أخذ حضارته من اإلسالم، وأن اإلسالم  حيملها الغرب، لذلك سادت يف أواخر الدولة العثمانية فكرة مؤداها أن
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ال مينع أخذ ما يوافقه والعمَل مبا ال خيالُِفُه، وقد جنح الغرُب يف نشِر هذه الفكرِة حىت سادت، ومحلها مجهرُة الناس وال 
م منهم يـَُعدُّون من الفقهاء والعلماء، فسموا علماء عصريني، وأطلق ع ونالذين كان كثري  سّيما املتعلمون، ليهم أ

احلقيقّي بني احلضارِة الغربيِة واحلضارِة اإلسالمية، وللتبايِن الواضِح بني الثقافِة الغربيِة وما  إىل التناقضمصلحون. ونظرًا 
لك تتضّمُنُه من معاٍن تتعّلُق بوجهِة النظِر يف احلياِة، والثقافة اإلسالميِة وما تتضّمُنُه من معاٍن تتعّلق بطريقِة احلياة، كل ذ

ئهم من األفكار الغربية ولكن بشكٍل مضطرٍب أعجزهم عن فهِم أفكار الغرب  أدى إىل إبعاِد هؤالِء عن اإلسالم، وإد
مع ابتعادهم عن اإلسالم، فكان لذلك أثر كبري يف إمهال االخرتاعات والعلوم والصناعات، وأثر كبري يف سوء فهم 

مو  عة املتناقضة يف األفكار، وإىل عدم استطاعة الدولة أن جتزم يف فكٍر معّني، اإلسالم، مما جعل األمة تتحول إىل هذه ا
وبذلك ضعفت األمة َضْعًفا  ،ومما أدى إىل اإلعراض عن األخِذ بوسائِل الرقّي املادي من العلوِم واالخرتاعاِت والصناعاتِ 

ا الضعف أن أَخَذ الغرُب ن من جراء هذظاهرًا حىت أصبحت غَري قادرٍة على الوقوِف، وعاجزًة عن محايِة نفسها، فكا
  ُع أجزاَء الدولة اإلسالمية جزًءا جزًءا وهي عاجزٌة مستسلمٌة.يـَْقَتطِ 

واقتطعت بعَض أراضيهم،  حاربت العثمانيَني وتغّلبت عليهم م1796ـــــــ  1762فهذه روسيا يف عهد كاترين سنة 
لى مجيِع احلوض الشمايل للبحر األسود، وأنشأت مدينة وأخذت منهم مدينة آزوف وشبه جزيرة القرِم، واستولت ع

م، كما أنشأت ميناء أوديسا التجاري على البحر األسود، وأصبحت روسيا عامًال ر سباستبول قاعدة هلا يف شبِه جزيرِة الق
ت نـَْفَسها حاميَة املسيحّيِة دَّ ا يف سياسِة الدولِة العثمانيِة اخلارجيِة، وصارت صاحبَة السيادِة يف اإلمارات الرومانية وعهم م   يف الدولِة العثمانية.

مث اقتطعت بالد الرتكستان، مث أكملت احتالهلا للقفقاس مجيِعِه. ومل يقتصر األمر على روسيا وحدها، بل مشل 
بليون مصر واستوىل عليها. ويف شباط 1798ففي أول متوز  ؛ذلك بقيَة الدوِل الغربيةِ  م هاجم اجلزء 1799م هاجم 

فا، ووقف على حصون عكا، إال  ن محَلَتُه هذِه مل توفق، فرجع إىل إاجلنويب من بالِد الشاِم واستوىل على غزة والرملة و
م. ومع فشل هذِه احلملِة فقد أثرت يف كياِن الدولِة العثمانية وكانت هزة 1801مصر مث إىل فرنسا وفشلت احلملة سنة 
اجم م اجلزائر، 1830العامل اإلسالمي وتستويل على أْجَزائِِه، فقد احتل الفرنسيون سنة  عنيفة هلا. وتتابعت سائر الدول 

م فتم 1911كما احتلت إيطاليا ليبيا سنة   ،م1912مث احتلوا مراكش سنة  ،م1881وعملوا حىت احتلوا تونس سنة 
وبسطت محايتها على حلج واحملميات التسع من  1839بذلك اقتطاُع مشال أفريقيا. كما احتلت بريطانيا عدن سنة 

زعوا حدوِد اليمِن اجلنوبية إىل شرِق اجلزيرِة. وكان اإلنكليُز قد استوَلْوا على اهلنِد قبَل ذلَك التاريِخ مبدٍة طويلٍة، وانت
 1882ستعمارهم هلا سيادَة املسلمني، وأخذوا يعملون على إضعاِف موقِف املسلمني فيها بوجه عام. مث يف سنة 

اهلند  ، استولت على السودان. كما كانت هولندا تسيطر على جزر1898ويف سنة  ،استولت بريطانيا على مصر
كما حوصرت إيران، واشتدت محلُة الغربيني يف كلِّ   الشرقية، وحوصرت أفغانستان حتت الضغط اإلنكليزي والروسي،

ائي  ا حتت نِري الغرِب، وشعَر أن احلملَة الصليبية جتددت مكاٍن على العاِمل اإلسالمي، حىت شعر مجيُعُه بتعّرِضِه للسقوِط 
ِه، أو  عمال لوقِف هذا الزحِف الغريب عند حدِّ للتخفيف من ثقِل كابوِسِه. ُحترز االنتصار تلَو االنتصار، وصار يتشبُث 



10 
 

مث حدثْت حركاٌت من املقاومِة للغربيني يف أكثر من مكاٍن، فنشبت ثورٌة يف اجلزائر، وهب املسلمون يف الصني وقام 
 رغمعلى الاملهديون يف السودان. واشتعلت الثورُة السنوسية فكان كل ذلك دليًال على احليوية الكامنة يف العامل اإلسالمي 

ائي إوضعفه، إال ركوده  من ا كوا، وأخذ الغرب يعمل للقضاء على الدولة العثمانية  ن هذه احملاوالت كّلها أخفقت 
، إذ أخذت الدول األجنبية حترض شعوب احلركات القوميةالدولة اإلسالمية اليت متثل املسلمني فقد أقام يف داخلها 

الستقالل سنة ومتدهم هلذه الثو  ،م1804البلقان على الثورِة منذ سنة  م  كما   ،م1878رات، حىت انتهت ثورا
ن على الثورة منذ سنة  ن عن تركيا سنة  1820حرضت اليو ستقالل اليو م بسبب تدخل األجنيب  حىت انتهت ثوَر

ا فأجلو  ،حىت تقلص ظلُّ الدولة العثمانية عن البلقان وعن كريت وقربص وأكثِر جزِر البحر األبيِض املتوسط ،م1830
رهم وجلأوا إىل بالِد العرب بصف ها بالًدا إسالمية، وما هؤالء اجلركس وأمثاهلم إال أبناء أولئك تالكثريين منهم عن د

ِر اإلسالم.   األبطال من املسلمني الذين فروا بديِنِهْم إىل د
نفصالية عند املسلمني أنفسهم ومل يقتصِر األمُر على ذلَك، بل قام الغربيون بوسائِِلِهم اخلفية بتشجيِع احلركاِت اال

يف داخل كيان الدولة بني الرتك والعرب فشجعوا احلركات القومية وساعدوا على قياِم األحزاب السياسية الرتكية والعربية،  
  ي، وكحزب االستقالل العريب، وحزب العهد إخل...يا الفتاة، وحزب االحتاد والرتقّ كحزب ترك

 اضطراب واهتزاز، فأخذ مييُل حتَت هذِه األحداث الداخليِة مع الغزوات اخلارجية، ا يفمما جعل كيان الدولة داخلي 
ى من وما إن جاءت احلَرُب العامليُة األوىل حىت وجد الغرب الفرصَة مواتيًة لغزِو العاِمل اإلسالمي واالستيالء على ما تبقّ 

نتصار احللفاء وهزميتها. فتقاسم الغربيون مجيع العامل فدخلت الدولة العثمانية احلرَب العاملية األوىل اليت انت ،بالده هت 
ت حتت رمحتهم منذ انتهاء ظلّ و  »تركيا«اإلسالمي غنيمة هلم، ومل تبق منها إال بالُد الرتك اليت صار يطلُق عليها اسم 

مينها للحلفاء القضاَء على اخلالفةِ  1921حىت سنة  1918احلرب سنة   وعلى دولِة حيث استطاعت االستقالل بعد 
  .1اإلسالِم على يِد مصطفى كمال

نيني من تريس وجالئهم هم أنفسهم  والظاهُر من تتبِع خطواِت مصطفى كمال أن موافقة احللفاء على طرِد اليو
سرها كانت مقابل أن يقضي مصطفى كمال قشته  عن استانبول وتركيا  على احلكم اإلسالمي، ولذلك جتده حني 

يف أمر تركيا بعد االنتصارات اليت أحرزها، خاطبها بقوله: (أ لست مؤمًنا بعصبٍة من الدوِل اإلسالميِة،  اجلمعية الوكنية
بتًة وال حىت بعصبة من الشعوب العثمانية، ولكل منا أن يعتنق الرأَي الذي يراه.  أما احلكومة فينبغي أن تلتزم سياسًة 

فقط، أن حتمَي حياَة الوطِن واستقالَلُه داخَل نطاِق حدوِدِه الطبيعيِة، فال  مرسومًة مبنّيًة على احلقائِق هلا هدٌف واحد
  العاطفُة وال األوهاُم ينبغي أن تؤثّر يف سياسِتنا وسحًقا لألحالِم واخلياالت لقد كلفتنا غالًيا يف املاضي).

  ًة.ا، ال أمًة إسالميها شعًبا تركي توهكذا أعلن أنه إمنا يريد استقالَل تركيا بصف
   

                                                           
  .»أنقرة«ودفن في  1938 سنةومات  1881أي: أبو األتراك، ولد سنة  »أتاتورك«أطلق عليه لقب   1
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ـــ بـَْعث القوميّات َعن طريق الغزو التبشريّي: 2 ـــ   ـ
سِم العلِم واإلنسانيِة، ورصدت لذلك َأَخَذْت أورو تـَْغُزو العاَمل اإلسالمي غزًوا استعمار   عن طريق التبشِري 

لدور املرسوم امليزانياِت الضخمَة. وذلك لتمكني دوائر االستخباراِت السياسية، ودوائر االستعمار  الثقايف من القيام 
ب العامل اإلسالمي على مصراعيه، وانتشرت اجلمعيات التبشريية يف كثٍري من البلدان اإلسالمية. وكان  ذا فُِتح  هلا.و

كية. فتغلغل النفوذ الربيطاين والفرنسي عن طريقها، وأصبحت هذه اجلمعيات مع ري معظمها مجعيات إنكليزية وفرنسية وأم
توجيه القوميِة العربية  من هي املوجهة للحركات القومية، وأصبحت هي املسيطرة على توجيه املتعلمَني من املسلمني، أوالز 

والقومية الرتكية لغرضني رئيسيني: األول فصل العرب عن الدولِة العثمانيِة املسلمة لإلجهاز عليها، وأطلقوا عليها اسم 
رِة النعرِة العنصرية.   (تركيا) إل

  الثاين: إبعاد املسلمني عن الرابطة احلقيقية اليت مل يكونوا يعرفون سواها وهي رابطة اإلسالم.
الثاين قائًما. ولذلك سيظل التوجيُه إىل القوميِة عند الرتك والعرب والفرس  ظلّ وقد انـْتَـَهْوا من الغرِض األول، و 

عن مبدئهم اإلسالمي. وقد مرت هذِه اجلمعياُت اد وغريهم اإلسفني الذي يفرق وحدة املسلمني، ويعميهم ر واألك
دوار   ا كانت كثري التبشرييُة  ة، وكان أثرها بليًغا يف العامل اإلسالمي، ومن نتائجه ما نعانيه اليوم من ضعف واحنطاط، أل

ه اجلمعيات اللبنة األوىل اليت وضعت يف السد الذي أقامه االستعمار بيننا وبني النهوض. والذي محلهم على إنشاء هذ
التبشريية ما عانوه يف احلروب الصليبية من صالبة املسلمني وصربهم على اجلهاد، ذلك أن الغربيني حني القوا املسلمني يف 

  سب رأيهم:حبساحة القتال، كانوا يعتمدون على أمرين 
ِد اإلسالميِة نصارى كثريون، إذ كان يف البال ،أوهلما: اعتمادهم على النصارى الذين كانوا يسكنون العاملَ اإلسالميَّ 

م ّدو يف بالِد الشام. وكان هؤالء النصارى ممن يتمسكوَن بديِنِهم، فكانوا يع وًصاوخص ً يف الدين وظنوا أ م إخوا
م هذه حرً دينية. روا حرَ م أ   سيكيدون للمسلمَني، وسيكونون عوً هلم عليهم، حبجة أ

م، نيها: كانوا يعتمدون على كثرِة  متقاطعني متدابرين، قد بدأ  كانوا  نيَ املسلم أنحني  يفعدِدِهْم، وعظم قو
م إذا هزموهم أول هزمية  م فظنوا أ خضعوهم إىل األبد، وسهل القضاُء عليهم، ولكن خاب فأهلم أاالحنالل يدب يف كيا

النصارى العرَب وقفوا جبانِب املسلمَني،  ومل يصدْق حدُسُهْم. وكم كانت دهشُتهم عظيمًة حني رأوا يف أثناِء احلروِب أن
م كانوا يعيشون معهم، ويطبق عليهم نظاٌم واحٌد، هلم ما للمسلمني وعليهم  ت، أل وحاربوا معهم، ومل تؤثر فيهم الدعا

كل املسلمون من طعاِمِهْم،  على  وخيوضون معرتَك احلياِة مًعا، فاإلسالُم  ضمن هلم مجيَع حقوِقهم، وسارما عليهم، 
جيب إخالص النصح هلم يف مجيع أمورهم، ودفع من تعرض إليذائهم، «العمِل بذلك اخللفاُء واحلكاُم، وقد قال الفقهاء: 

. »وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم، وأن يفعل معهم كلُّ ما حيسن كرِمي األخالق أن يفعلهُ 
  مع املسلمني. اوهذا كله جعل النصارى يدافعون طبيعي 
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مل حيقْق ظّنهم. لقد استولوا فعًال على بالد الشاِم وهزموا  َم حني رَأَْوا أن األمَر الثاينوكانت دهشُة الصليبيني أعظ
رهم. وساروا على ذلك  املسلمني شر هزمية، واستعملوا أشد الفظائع، وكانوا أول من ابتدع عملية إجالء املسلمني عن د

م مع املسلمني. وظلت هذِه طريقتَـُهْم حىت اآلن، كما حصل يف فلسطني... وكانوا يظنون أن األمَر  مجيِع حرويفأيًضا 
الرغم من على قد استتّب هلم، وأنه لن تقوَم للمسلمني قائمٌة. لكن املسلمني ظلوا مصممني على إخراجهم من بالدهم، و 

د الشام، فإن املسلمني استطاعوا يف النهايِة أن يتغّلبوا مكثهم مدة تقرب من قرنني، أقاموا فيها ممالك وإمارات يف بال
رهم.   عليهم ويطردوهم من د

وقد حبثوا عن السر يف ذلك كله فوجدوه يف اإلسالم, ألن عقيدته هي منشأ هذه القوة العظيمة يف املسلمني، 
لنسبة  طريقة أخرى يف ذلك فكروا لغري املسلمني ضمنت هلم حقوقهم، فنتج هذا التماسك بني الرعية، إىل وأحكامه 

ا العامل اإلسالمي، فوجدوا أن خري طريٍق هي سلوُك الغزِو الثقايف عن طريِق التبشري ليكسبوا النصارى إىل  يغزون 
  جانبهم، وليثريوا شكوك املسلمني يف دينهم، ويزعزعوا عقيدتـَُهْم.

لفعِل، فأسسوا يف أواخر القرن السادس عشر مركزًا كبريًا للتبشري يف  ، وجعلوها قاعدة »مالطة«ونفَّذوا ذلك 
م املقاُم ومكثوا مّدة،  ،هجوِمهم التبشريي على العامل اإلسالمي م بعد أن استقر  إذ منها كانت ترسل قواُت التبشري، فإ

م، وحاولوا إجياد احلركات التبشريية، غري أن نشاطهم كان 1625بالِد الشام سنة إىل  ، فانتقلواشعروا بضرورِة مدِّ نشاِطِهمْ 
سيس بعض املدارس الصغرية، ونشر بعض الكتب الدينية. وعانوا مشقات كبرية من اضطهاد، و حمدوًدا جد  ال ا، مل يتعد 

معيات التبشرييُة لليسوعيني، وأغلقْت م، حيث ألغيِت اجل1773م ثبتوا حىت سنة إعراض وحماربة من اجلميع. إّال إ
م ما عدا بعض اجلمعياِت التبش ُ  فإن أثرَ الرغم من وجودها على يِة الضعيفِة كجمعيِة املبشرين العازاريني. و ري مؤسسا

م، حيث أسس أول مركز للتبشري يف بريوت، 1820، ومل يعد هلم وجوٌد إّال يف مالطة حىت سنة انقطع املبشرين والتبشري
ٍت كثريًة، و وب تِ على دا نشاطُُهْم فيها فالقـَْوا صعو م الرغم من هذه الصعو استمروا يف عملهم. وكانت عنايتهم  فإ

لتعليم ضعيفة، ويف سنة  م انتشرِت البعثاُت التبشريية 1832األوىل منصرفًة إىل التبشري الديين والثقافة الدينية، وعنايتهم 
يف لبنان، ونقلت اإلرساليُة األمريكيُة مطبعتها من مالطة إىل بريوت، عينطورة  قريةّية يف بالِد الشام، ففتحت كل مجيعيف 

كي املشهور (إيلي مسيث) نشاطًا ظاهرًا، وفتح هو وزوجته مدرسة ري لتقوم بطبع الكتب ونشرها. ونشط املبشر األم
مج للت شا بتطبيق بر ال أمامه، وكان قيام إبراهيم  ث، واتسع ا مج لإل عليِم االبتدائي يف سور ـــــــ مستوحى من بر

وسامهوا يف احلركة  التعليِم املوجوِد يف مصر، املأخوِذ عن برامِج التعليِم يف فرنسا ـــــــ فرصة هلؤالء املبشرين، فاغتنموها
ريية، وشاركت يف احلركة التعليمية التعليميِة من وجهِة النظر التبشرييِة، مث مشلت حركَة الطباعة. وبذلك نشَطت احلركة التبش

سم احلرية الدينية. وأوجدوا بني املسلمني  مشاركة ظاهرة.وقد استطاعوا بنشاِطِهم هذا أن يوغروا الصدوَر بني الرعا 
شا سنة والنصارى نشاطًا ديني  لعقيدة. وحني انسحب إبراهيم  انتشر القلُق والفوضى  ،م من بالد الشام1840ا يّتصل 

االضطراُب فيها، وانقسم الناُس على أنفسِهْم واغتنم املوفدون األجانُب فرصة َضْعِف نفوذ الدولة العثمانية يف البالِد و 
َر الفتنة. وما  تٌ 1841حلت سنة و  ت سنةمرَّ إن وأخذوا ُيْشِعلوَن  خطريٌة يف جبل لبنان بني  م حىت وقعت اضطرا
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ت الدولة العثمانية بتأثري ضغِط الدوِل األجنبية أن تضع للبنان نظاًما جديًدا النصارى والدروز استفحل شرها، حىت اضطر 
تقسمه فيه قسمني: يسود النصارى يف قسم منه، ويسود الدروز يف القسم اآلخر، وتعني حاكًما للقسمني: وأرادت بذلك 

لرتا كا. وقد تدخلت كل من إنعي أن تتفادى االحتكاك بني الطائفتني. غري أن هذا النظام مل ينجح، ألنه مل يكن طبي
ر الفتنة كلما حاول القائمون على األمر إمخادها. وأخذ اإلنكليز والفرنسيون  وفرنسا يف هذا اخلالف، وكانتا تشعالن 

  يتخذون هذا االحتكاَك بني الطوائف ذريعًة للتدخِل يف شؤوِن بالِد الشام.
م هبت موجة شديدة من البغضاء بني املسلمني والنصارى أدت إىل مذابح كثرية. وقد 1860يف شهر متوز 

الرغم من أن على لقوِة. و  وقف الفتنةلصاحَب تلك املذابَح شيٌء من اخلريِب والتدمِري واالضطراب، مما اضطر الدولة 
ِت مخدت وكادت تنتهي،  تضيع هذه الفرصة اليت تتيح هلا التدخَل، فأرسلت البوارَج  ّال ن الدوَل الغربيَة رأت أفإاالضطرا

إمخاد على أرسلت فرنسا محلة برية من اجليش الفرنسي، نزلت يف بريوت، وأخذت تعمل  1860احلربية. ويف شهر آب 
ً لتدخلهم، فتدخلوا وأجربوا الدولة العثمانية، عل ، لتكون  م خلقوا فتنًة يف سور ى أن ختضع لوضع نظام الثورة، كما أ

، يقسمها واليتني، وأن متنَح لبناَن امتيازاٍت خاصًة، ففصلت لبناَن عن سائِر أجزاِء البالِد الشامية ومنحته  خاص لسور
  ا، يتمّتُع فيِه بنظاٍم حملّي لإلدارِة، على رأسِه حاكٌم مسيحيٌّ، ويعاونه جمَلٌس إداري ميثل السكان.استقالًال ذاتي 

سم الدين والعلم على أمومل يقتص لغزِو التبشريّي  كا وفرنسا وبريطانيا، بل مشل روسيا القيصرية، ري ر أمر االهتمام 
قي  فقد أرسلْت بعثات تبشرييًة، كما أمت بالد الشام بعثة بروسية (أملانية) مؤلفة من راهبات (كابزرودت) سامهت مع 

لنسبِة الرغم من تباين وجهات النظر السعلى البعثات. و  عتباِر إىل ياسية بني البعثاِت التبشريية،  منهجها السياسّي، 
امصاحلهم الدولية، ف كانت متفقًة يف الغاية وهي بعُث الثقافِة الغربيِة يف الشرِق، وتشكيك املسلمني يف دينهم، ومحلهم   إ

رخيهم، ومتجيد الغرب وحضارته. كل ذلك مع  بغض شديد لإلسالم واملسلمني، على االمتعاض منه، وعلى احتقار 
وصلوا إىل نتائج كانت السبب مبا نراه من تركيِز توقد  ،أورويب ابرًة متأخريَن، كما هو رأُي كلّ واحتقارهم واعتبارهم بر 

  االستعماِر الثقايف واالقتصادي والسياسي يف البالد.
  بيني أنفسِهْم:و وإليكم ما شهد به بعُض العلماِء األور 

م ما نصه: (لست أدري ما الذي 1896الفرنسيُّ الكونت هنري دكاسرتي يف كتابه (اإلسالم) سنة  يقوُل العاملُ 
يت يف أغاين املغنني املسيحيَني، فجميُع أغانينا حىت  يقولُُه املسلمون لو علموا أقاصيَص القروِن الوسطى، وفهموا ما كان 

حلقد اليت ظهرت قبَل القرِن الثاين عشر ميالدي صادرة عن فكر  واحد، كان السبب يف احلروب الصليبية. وكّلها حمشوة 
نتهم، وقد جن شيد تثبيت هاتيك القصص يف العقوِل ضد ذلك الدين،  معلى املسلمَني للجهِل الكلي بد عن تلك األ

م. فكلُّ منشد كان يعد املسلمني  مشركني غري ورسوخ تلك األغالط يف األذهان. وال يزاُل بعضها راسًخا إىل هذِه األ
ن مارقني).   مؤمنني وعبدة أو
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(إن النهضَة أو إحياَء العلوِم والفنون األوروبية : »اإلسالم على مفرتق«ويقول األستاذ ليبولد فايس يف كتابه 
ق ستمداِدها الواسِع من املصادِر اإلسالميِة والعربيِة على األخّص كانت تعزى يف األكثر إىل االتصال املادي بني الشر 

ن تنتقص من  ذا اجلميِل، وذلك  والغرب، لقد استفادت أورو أكثَر مما استفاد العاُمل اإلسالمي، لكنها مل تعرتف 
بغضائها لإلسالم، بل كان األمُر على العكس، فإن تلك البغضاَء قد منت مع تقدِم الزمن، مث استحالت عادًة، ولقد  

لما ذكرت كلمة (مسلم)، ولقد دخلت يف األمثال السائرِة عندهم حىت نزلت كانْت هذه البغضاُء تغمر الشعوَر الشعيب ك
ا ظّلْت حّيًة بعد مجيع أدواِر التبدِل الثقاّيف، مث جاء عهُد يف قلِب كل أورويب رجًال كان أْم امرأة.  وأغرُب من هذا كلِِّه أ

الحها يف وجِه كلِّ شيعة أخرى. لكن العداَء اإلصالِح الديين حني انقسمت أورو شيًعا، ووقفت كل شيعٍة مدّججًة بس
وبعدئٍذ جاء زمٌن أخذ الشعوُر الديين فيه خيبو، لكن العداَء لإلسالم استمر وأن من أبرِز  ا فيها كلها.لإلسالم كان عام 

رن الثامن عشر،  احلقائِق على ذلك أن الفيلسوف والشاعَر الفرنسي فولتري، وهو من ألدِّ أعداِء النصرانية وكنيستها يف الق
الم، وبعد بضعِة عقود جاء زمن أخذ علماُء الغرِب يدرسون سكان يف الوقِت نفسه مبغًضا مغالًيا لإلسالم ولرسوِل اإل

إلسالم فإن االحتقاَر التقليدّي أخذ يتسلل يف شكل  ا بشيٍء من العطف. أما فيما يتعلق  الثقافات األجنبية ويواجهو
هم العلمية، وبقي هذا اخلليج الذي حفره التاريخ بني أورو والعامل اإلسالمي غري معقود فوقه حتزب غري معقول إىل حبوث

  ا يف التفكري األورويب).جبسر، مث أصبح احتقار اإلسالم جزًءا أساسي 
د والواقع أن املستشرقني األولني يف األعصر احلديثة كانوا مبشرين نصارى، يعملون يف البال«ويقول فايس أيًضا: 

رِخيِه مدبرًة على أساٍس يضمُن التأثَري يف موقِف  اإلسالمية، وكانت الصورُة املشوهة اليت اصطنعوها من تعاليِم اإلسالم و
َر أنَّ هذا االلتواء العقليِّ قد استمر، مع أن علوَم االستشراِق حتررت ـــــــ يعين املسلمني ـــــــ َغيـْ من  األوروبيني من الوثنيني 

لتبشِري ومل يبَق لعلوِم االستشراِق هذه عذر من محيٍَّة دينّية جاهليٍة تسيء توجيهها. أما حتامُل املستشرقني على نفوِذ ا
  .»ة موروثة تقوم على املؤثراِت اليت خلقتها احلروب الصليبيةز ير اإلسالم فغ

َر احلْقِد يف نفوِس الغربيني ع لى املسلمَني، وال خيفى على أحٍد هذا العداُء املوروُث ال يزال هو الذي يؤّجُج 
ا اليت أحرزت التأييد العاملي على أشالء  الدعم والتأييد التام إلسرائيَل منذ زرِعها من قبل بريطانيا يف فلسطني حىت نشأ

ييد حكومات  1967مئات ألوف املسلمني وبؤسهم. وأخريًا ما حصل يف اخلامس من حزيران  وال يزال من دعٍم و
سرها، ال حب وشعوب أورو  ليهود، بل كرًها   سرائيل و   إلسالم واملسلمني.ا 

وسية واهلندوكية والشيوعية فال جتد يف حبثه أي تعصٍب أو بغضاء، يف حني أنك جتُدُه  وإنك َلَتِجُد الغريب يبحث ا
م أقبلوا على اإلسالم يدرسونه حني يبحُث اإلسالَم تظهُر عليه عالماُت احلقد والكراهية، بعكس النصارى العرب،  فإ

  دراسًة عميقًة وعلى اللغة العربيِة جيتهدون فيها.
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ـــ نتائج الغزو التبشريّي: 3 ـــ   ـ

كانت هذِه الغزواُت التبشرييُة هي الطالئع اليت مهدت الطريق لالستعماِر األورويب ليستويل على العامل اإلسالمي 
، فاالستعماُر يف مدارِسِه قبَل االحتالِل وبعَدُه قد وضع بنفسه مناهَج التعليِم والثقافِة على اا بعد أن متكن منه ثقافي سياسي 

ضَتُه وبيئَتُه  رخيُه و أساس فلسفته وحضارته. مث جعل الشخصية الغربية األساس الذي تنتزُع منه الثقافُة، كما جعل 
ا املصَدر األصلّي ملا حنشو به عقولَنا. ومل يكتِف بذلك،  بل تدخل يف تفصيالت املناهِج حىت ال خترج جزئية من جزئيا

بنيت على األساس  ا حىت يف دروس الديِن اإلسالمي والتاريخ، فإن مناهجهماعن فلسفته وحضارته. وكان ذلك عام 
ن الديِن، فحياُة الغريب، فالديُن اإلسالمي يعلُم يف املدارس اإلسالميِة مادًة روحيًة أخالقيًة، كما هو مفهوم الغرب ع

الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم تدرس ألبنائنا منقطعَة الصلِة عن النبوِة والرسالِة، وتدرس كما تدّرس حياُة بسمارك 
بليون مثًال، وال تثري يف نفوِسِهْم أي مشاعَر أو أفكار. ومادة العبادات واألخالق تعطى من وجهة النظر النفعيِة املادية  و

ين بذلك، والتاريُخ اإلسالميُّ تلصق به املثالُب  الدنيويَّة فقط كتعليل الصيام مبا فيه من منافع صحية بعيًدا عن األمر الر
طاٍر أسوَد حتت اسِم  النزاهِة التارخييِة «اليت خيرتُعها أعداء اإلسالم بدافع من سوِء القصد، وسوِء الفهم، ويوضُع ذلك 

م التاريخ وتؤلِّف فيه على بتة من املسلمني املثقفني تُعلدارس التبشريية تلك ونبت من غرس امل »والبحث العلميّ 
األسلوب واملنهج التبشرييني. وبذلك صار أكثر املثقفني أبناء الثقافِة الغربيِة وتالميذها. وصار املسلمون يستمرئوَن هذه 

ا ويتجهون يف احلياِة طبق مفاهيمها، حىت صار الكث ريون منهم يستنكرون الثقافَة اإلسالميَة إذا تناقضت الثقافَة ويتعشقو
خرِِهْم وختلُّ  فهم عن ركب احلضارة اليت مع الثقافِة الغربيِة، وصاروا يعتقدون أن اإلسالم والثقافَة اإلسالميَة مها سبُب 

ذه املفاه يم اليت تنطبق على واقع يقودها الغرب، وسبب اعتقادهم هذا أن الغزو الثقايف الغريب لبالد املسلمني جاءهم 
تمع الغريب املقيد بقيود الكنيسة وتعاليمها اجلامدة، فتلقفوها من دون فهم أو إدراك وقاسوا اإلسالم على غريه فوصلوا  ا

  إىل هذه النتيجة املنكرة.
ذا جنحت احلمالُت التبشرييُة جناًحا منقطع النظري حني ضمت إليها الفئة املثقفة من املسلمني وج علتها يف و

  صفوِفها حتارُب اإلسالَم وثقافـََتُه.
احلاُل أمَر املثقفني يف املدارِس األجنبيِة إىل أولئك الذين حيملوَن الثقافَة اإلسالميَة. فقد هاهلم أن  توقد جتاوز 

ه أيديهم سواء أكان يهاِمجَُهم االستعماُر الغريبُّ يف الطعِن على ديِنِهْم فصاروا يردون هذا الطعن مستعملني كل ما تصل إلي
هذا الردُّ صحيًحا أم فاسًدا، وسواء أكان ما يطعن به األجنيب إسالمهم، أم مكذوً عليه، وكانوا يف ردِّهم قد سلموا جبعل 

ا مضطرً كان مساعًدا اإلسالم متهًما مث أوَّلوا نصوَصُه مبا يتفُق مع مفاهيم الغرِب، وهكذا صاروا يردون اهلجماِت رد 
ا له. واألنكى من ذلك أن احلضارة الغربية املناقضة حلضارِِم صارت من مفاهيمهم اليت التبشريي أكثَر مما كان راد  للغزوِ 

ً  لإلسالم، وغلب على الكثريين منهم أن يقولوا  تا ا زورًا و ا وينسبو عن اإلسالم،  ن الغرب أخذ حضارَتُه إيتقبلو
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لنسبة وصاروا يؤّولون أحكاَم اإلسالِم وَ  ْفَق هذِه احلضارِة مع التناقِض املطلِق الذي بني اإلسالم واحلضارِة الغربيِة، هذا 
  جلمهوِر الشعِب وللمثقفني ثقافًة إسالمية وأجنبية.

لنسبة لرجاِل السياسِة فإن البالء فيهم أعمُّ، واملصيبَة أكُرب، إذ  ن مجعهم االستعماُر، أن هؤالء الساسَة منذ إأما 
م منذ ذلك احلني يسايرون  لقيام ضد الدولة العثمانية ومنَّاهم ووعدهم ـــــــ وما يعدهم الشيطان إال غرورًا ـــــــ فإ وأغراهم 

م الدولِة العثمانية، احنازوا إىل األجنّيب، وظاهروه على دولتهم ، وهو األجنّيب ويسريون وفق ما يرسُم هلم من خطٍط، ففي أ
م يف ذلك الوقِت بدل أن حياربوا الفئة احلاكمَة إلصالِح الدولِة، ساروا مع عدّوها  أمٌر ال جييزُُه اإلسالُم لكنهم فعلوه، وأ
لشعب على هذا  وعدّوِهم، حىت كانت النتائُج املريرة يف استيالء املستعمِر على بالدهم. مث صاروا بدل أن يستعينوا 

راء سياسية املستعمر، استعانوا ب ثروا به إىل حد أفقدهم شخصيتهم اإلسالمية، وّمسمت أفكارهم  ه على الشعب. وقد 
وفلسفية مما أفسد عليهم وجهَة نظرِهم يف احلياِة ويف اجلهاد، وترتب على ذلك إفساد اجلو اإلسالمي برمَّته، وبلبلة األفكار 

  خمتلف نواحي احلياة.بلبلة ظاهرة يف 
ملستعمر  »ُخْذ وطالبْ «هاِد املفاوضة، وآمنوا بقاعدِة فقد جعلوا بدل اجل ـــــــ وجعلوا حمطَّ أنظارِِهم االستعانَة 

ملستعمر تُ من واالتكال عليه،  ا، ورضوا أن يعملوا لإلقليمية الضيقة، انتحارًا سياسي  دّ عدون أن يعوا أن كل استعانة 
ن هذِه اإلقليمية هي اليت جتعُل العمل السياسّي عقيَم اإلنتاِج، لعدم إمكاِن وجيعلوها جماَل عملهم السياسي، ومل يتبْني هلم أ

ألعباِء السياسيِة واالقتصاديِة والعسكريِة اليت تتطلبها احلياة  اإلقليمية ـــــــ مهما اتسعْت بالُد اإلقليِم ـــــــ أن تنهَض 
  الصحيحة.

ِهُم الفردّي مصاحلهم الفردية ومركز تنبههم العام الدول األجنبية، وبذلك ومل يكتفوا بذلك كلِِّه، بل جعلوا مركَز تـَنَـبُّهِ 
م مركز التنبِه الطبيعي فقدوا إمكانية جناح مسعاهم، مهما أخلصوا فيه،  ِ فقدوا مركَز التنبه الطبيعي وهو مبدؤهم ـــــــ وبفقدا

صارت كل يقظة يف األمة تتحول إىل حركة وبذلوا من جمهود. لذلك صارت مجيع احلركات السياسية حركات عقيمة، و 
خلمود واليأس واالستسالم. وذلك أن قادَة احلركاِت السياسيِة فقدوا مركز  مضطربة متناقضة تشبه حركة املذبوح تنتهي 

آلراءتنبِهِهُم الطبيعّي، فصار طبيعي  املغلوطة،  ا أن تفقَد األمُة هذا املركَز التنبهي هلا.وهكذا مسمت أفكاُر السياسيني 
سم واملبادئ األجنبية، إذ قامت يف البالِد  سم الوطنية والشيوعية، و سم القومية واالشرتاكية، و اإلسالميِة حركات 

تمع  سم التعليم واإلرشاد، وكانت هذه احلركاُت عقدًة جديدًة يف ا الدين الروحي املفصول عن جماالته األخرى، و
ا سارْت َوْفَق  يت يرزحتضاُف إىل العقِد األخرى ال حتت عبِئها. وكانت نتيجُتها اإلخفاق والدوراَن حوَل نفِسها، أل

لغزِو التبشرييِّ فضًال  يت خبٍري، ومكَّنت  عن مفاهيِم احلضارِة الغربيِة، متأثرًة  ا نفَّست عواطف األمِة فيما ال ينفع، وال  ّ أ
  لالستعمار من الرتّكِز والبقاء.

  جناُح الغزِو التبشريي جناًحا منقطَع النظِري...وهكذا كان 
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  ـــــــ اجلمعيات واحلركات السرية: 4
اجلمعيات واحلركات وجًها من وجوه العمل املعادي لإلسالم، إذ مل يكتف أعداء اإلسالم مبوجات الغزو  دّ عتُ 

سيس اجلمعيات، ففي التبشريي عن طريق إنشاء املدارس ودور التبشري واملطابع ودور االستشفاء بل  تعدَّْوا ذلك إىل 
جمها. وقد سارت هذه اللجنة يف ري رعاية اإلرسالية األمبم تشكلت جلنة لتأسيس مجعية علمية 1842سنة  كية وفق بر

سيس مجعية مسّتها (مجعية الفنون والعلوم) وكان أعضاؤها م من 1847طريقها مدة مخس سنوات حىت متكنت يف سنة 
كان، والكولونيل تشرشل من ري ، وبطرس البستاين من لبنان، إيلي مسيث وكورنيليوس فان ديك من األمصيف اليازجي

ها خالل عامني سوى يلإالرغم من نشاط رجال هذه اجلمعيِة وبذِل جهودهم اجلبارة فيها، فإنه مل ينتسب على اإلنكليز، و 
هم من سكان بريوت، ومل يدخل يف اجلمعية من املسلمني مخسني عضًوا عامًال من مجيع بالد الشام، كّلهم نصارى، وأكثر 

سيسها،   دون أن ترتك إال أثرًا واحًدا، هو الرغبُة عندمن أي عضو مطلًقا. وماتت اجلمعية بعد مخس سنوات من 
سيِس اجلمعيات. لذلك أسست مجعية أخرى سنة  سم (اجلمعية الشرقية) أسسها اليسوعيون1850املبشرين يف   م 

رعاية األب اليسوعي الفرنسي (هنري دوبرونري) وسارت على منهاج مجعية العلوم والفنون، وماتت بعد موت اجلمعية ب
إلخفاق التام. حىت تشكلت سنة  سست عدُة مجعيات كانت كلها تصاب  م مجعية على 1857األوىل بقليل، مث 

فقد كان مؤسسوها كلهم من العرب. وبذلك أتيح هلا   يدخلها أحٌد من األجانب مطلًقا،أسلوب جديد، روعي فيها أّال 
م بصف الذين أن تضم بني أعضائها بعض املسلمني يفأن توفق  سسْت (اجلمعية العلمية السورية) تأخذ . و ملظهر العريب، وعدِم وجود أيِّ عضو فيها من الغربيني، هم عرً أن تؤثر يف الناس، حىت واستطاعت بفضل نشاطها وظهورها 

رزة من العرب، منهم حممد أرسالن  ا شخصياٌت  انتسب إليها عدٌد كبٌري بلغ مئة ومخسني عضًوا. وكان بني أعضاِء إدار
من الدروز، وحسني بيهم من املسلمني، وانضم إليها كذلك من كل طائفة من نصارى العرب. ومن أشهرهم إبراهيم 

جمطها التوفيُق اليازجي وابن بطرس البستاين. وهذه اجلمعيُة عاشت  مدًة أطول من اجلمعيات اليت سبقتها. وكان من بر
  بني الطوائف، وبعُث القومية العربية يف النفوس.

لفت يف بريوت مجعية سرِّية، وأخذت هذه اجلمعية تركز نفسها 1875مث يف سنة  فكرة سياسية، فأخذت  يفم 
مخسة شبان من الذين تلقوا العلم يف الكلية الربوتستانتية يف تبعث فكرة القومية العربية. والذين قاموا بتأسيسها هم 

بريوت، وبعد مدة استطاعوا أن يضموا إليهم عدًدا قليًال وبدأت تدعو هذه اجلمعية عن طريق املنشورات وغريها إىل 
ثمانية وتسميها يف سور ولبنان. وإىل القومية العربية، وتثري العداء للدولة الع وًصااستقالل العرب السياسي، وخص

ريخ هذه  (الرتكية) وتعمل على فصل الدين عن الدولة وجعِل القومية العربية هي األساس. والذي جيزم به من تتبع 
ا، ويكتبون تقاريرهم عنها. من  ا، وُيشرفون عليها، ويهتمون  م كانوا يراقبو احلركات أن الغربيني هُم الذين أنشأوها، وأ

م برقية بعثها إىل حكومته، ونصها: (ظهرت نشرات 1880متوز  28صل بريطانيا يف بريوت بتاريخ قبيل ذلك ما كتبه قن
لربيد). وكانت هذه الربقيُة إثر توزيع اجلمعية  ثورية يشتبه أن يكون مدحت مصدرًا هلا، مع ذلك يسود اهلدوء. التفاصيل 
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ت. وقد تبعت هذه الربقية عدة رسائَل من القناصل املذكورة منشورات هلا يف الشوارع ولصقها على اجلدران يف بريو 
ة نزلالربيطانيني يف بريوت ودمشق. وكانت هذه الوسائُل ترفق بنسٍخ من النشرات اليت كانت توزعها اجلمعية. وكانت مب

  تقاريَر  عن هذه احلركِة اليت ولدت يف الكلية الربوتستانتية، وأخذت تعمل يف بالد الشام...
رزً  ا يف بالد الشام وإن كان موجوًدا يف جهة أخرى من البالد العربية، يدل على ذلك أن املعتمد وكان العمل 

ً عن احلركِة العربية جاء فيه: (إال 1882الربيطاين يف جدة كتب إىل حكومته سنة  نه قد وصل إىل علمي أن إم كتا
بعد الذي مسعته من تلميٍح، أن هنالك خطة بعض األذهان حىت يف مكة نفسها، أخذت تتحرك بفكرة احلرية، ويلوح يل 

شا عليها،  وتوحيد عسري مع مرسومة، ترمي إىل توحيد جند مع بالد ما بني النهرين أي جنوب العراق وتنصيب منصور 
ا على إنكلرتا، بل إن فرنسا كذلك كانت مهتمة إىل حد  اليمن وتنصيب علي بن عابد عليها) ومل يقتصِر االهتماُم 

م كتب أحد الفرنسيني الذين كانوا يف بريوت ما يدل على مبلغ اهتمام فرنسا فقد قال: (إن روح 1882في سنة بعيد، ف
االستقالل منتشرٌة انتشارًا كبريًا. وقد رأيت شباب املسلمني خالل إقاميت يف بريوت منهمكني بتشكيل اجلمعيات العاملة 

لبالد، سيس املدارِس واملستشفيات والنهوض  ا حمررة من أيِّ أثر للطائفية، فإن  على  ومما يلفت النظر يف هذه احلركة أ
هذه اجلمعيَة تستهدُف قبوَل النصارى بني أعضائها، واالعتماَد على معاونتهم يف العمل القومي).وكتب أحد الفرنسيني 

لنسبة«من بغداد:  ويلوح يف  »كراهية الرتك«، ذلك الشعور العام املستقر نفسها لقد كان يواجهين يف كل مكان، و
ملطالبة عما  األفِق البعيد طيُف حركة عربية ولدت حديثًا وسيقوُم هذا الشعب الذي كان مغلوً على أمره حىت اآلن 

  .»قريب مبركزه الطبيعي يف عامل اإلسالم، ويف توجيه مصري هذا العامل
ديي  »مجعية البنائني األحرار«أي:  »احلركة املاسونية«وكذلك نشطت  ري«وفروعها مثل  اليت  »الليونز«و »الرو

لتايل لضرب  م يف صفوفها واستخدمتهم  ملال واجلاه وجند م  عملت على استدراج عدد كبري من أبناء املسلمني وأغر
الذين تعاملوا مع اصة ـــــــ خبهؤالء أكثر احلكام يف بالد املسلمني ـــــــ والعرب  اإلسالم وشق املسلمني من الداخل، ومن

ا على جزء من بالد املسلمني يف فلسطني وأظهر اليهود مبظهر القوي الغالب  سلوب مّكن هلا عدوا الدولة اليهودية 
الذي ال يقهر. والواقع أن اليهود ال عزمية هلم يف احلرب وال شجاعة لديهم يف القتال وخصوًصا يف مواجهة املسلمني، 

لعودة إىل كتب املاسون ري والليونز يظهر جلي و دَيي الرو ا اهلدف املعادي لإلسالم الذي تعمل هذه التجمعات من ية و
م لتحقيق أهداف اليهود والقضاء على كيان األمة  أجله، ويظهر أيًضا األشخاص ـــــــ وهم من علية القوم ـــــــ الذين جّند

ا وفكرها.   اإلسالمية ووحد
  العمالء: يديـــــــ جعل السلطة  5

فقد احتل البالد اليت كانت  ،منذ أن احتل املستعمر بالد املسلمني، قام بتثبيت حكمه هلا على األسس اليت رمسها
سم االنتداب  1922،وأقام فيها األحكام العسكرية حىت سنة  ،1918كم الدولة العثمانية سنة ضع حلخت فرّكز حكَمُه 

سم االستقالل الذايت يف ، ويف تلك السنة قامت أعماٌل عدٌة 1924اآلخر، حىت جاءت سنة  ها بعضيف بعضها، و
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ا املستعمر وال سيما بريطانيا على كل ما فيه شبهة متتُّ إىل رجوع اإلسالم، ففي تلك السنة ألغى مصطفى كمال  أجهز 
على اخلالفة حىت يقضي على  اخلالفة من الدولة العثمانية بتأثري من املستعمر، وجعل تركيا مجهورية دميقراطية، فقضى

خرج احلسني بن علي من احلجاز وحبس يف قربص ألنه كان يطمُع آخر أمل يف رجوع الدولة اإلسالمية. ويف تلك السنة أُ 
عملوا على و طة عمالئهم يف مؤمتِر اخلالفة الذي كان معقوًدا يف القاهرة اسيف اخلالفة، ويف تلك السنة تدُخل اإلنكليز بو 

إلغاء مجعية اخلالفة يف اهلند، وإحباط مساعيها، وحتويل تيارها على ه. ويف تلك السنِة أخذ اإلنكليز يعملون فّضه وإخفاق
  إىل الناحية الوطنية والقومية.

ويف تلك السنة وما يليها قامت يف البالد العربية جمادالٌت عقيمة حول موضوعني مها: هل اجلامعة العربية  أصلح 
  ؟أم اجلامعة اإلسالمية

الت مدة يف هذا املوضوع. مع أن كال   من اجلامعة اإلسالمية واجلامعة العربية ال تتفق مع واشتغلت الصحف وا
م عن فكرِة اخلالفة، وفكرِة حكِم اإلسالم، وكانت  ا حتول دون َوْحَدة املسلمني، وتصرف أذها املبدأ اإلسالمي، وأل

الواقع إسفني خطري فّرق بني بالد العرب، وفتت الشعب العريب نواة األمة اليت هي يف  »جامعة الدول العربية«أخريًا 
بل كانت تكريًسا لالنقسام وتعميًقا للهوة  هم،جامعة للشمل كما توهم بعض »جامعة الدول العربية«اإلسالمية، ومل تكن 
ألفاَظ القومية الرتكيِة، وأن تركيا حتمل أخذ ُيشيُع بني شباِب الرتك قد وكان االستعماُر قبل احتاللِِه،  بني العرب أنفسهم.

أّلَفْت أحزاب سياسية للعمل من أجل القومية عبء الشعوب غري الرتكية، وأنه آن هلا أن تتخلى عن هذه الشعوب. و 
، الرتكية واستقالل تركيا عن البالد األخرى. وأخذ يشيع بني شباب العرب ألفاَظ القومية العربية، وأن تركيا دولٌة مستعمرة

وأنه آن األوان للعرِب ألن يتخلصوا من نري االستعمار الرتكي، وقد أّلفت األحزاب السياسية للعمل من أجل الوحدة 
  العربية واستقالل العرب.

ن جاء االحتالل، حىت أخذ املستعمر احملتل يشيع ألفاظ القومية، وأخذت حتل حمل اإلسالم، فاستقل إوما 
وأخذ العرُب يعملون للحكم الذايت على أساس قومي وطين، وشاعت كلمُة القومية األتراك، على أساس قومي وطين، 

  الوطنية ومألت األجواء، وصارت هي موضع الفخِر واالعتزاز.
ومل يكتِف االستعمار بذلك بل أشاع املفاهيم املغلوطَة عن احلكِم يف اإلسالم وعن اإلسالم، حىت صار املسلمون 

ّخٌر ومجود، ال جيوز أن يصدَر  . ووجد بني املسلمني عرفمة خليفةخيجلوَن من ذكِر كل خلالفة  ن أمر املطالبة  عام 
  من مثقف وال يقول به مفكر.

بًعا  ويف هذه األجواِء القومية والوطنية قسم العدو البالد اإلسالمية دويالت وأقام على كل دويلة نظاًما وحاكًما 
مره ويصدر عن رأيه ويط متر   »القضاء على اإلسالم«إىل سدة احلكم أال وهو:  بق ما من أجله جيء بهلنفوذه 

الوسائل وخمتلف األساليب، وعلى هذا األساس قامت الدولة الرتكيُة، والدولة العراقية والدولة اإليرانية والدولة  ختلفمب
دولة « ْسمِ ما بعد إىل كيان قومي مستقلٍّ  املصرية والدولة السورية إخل. مث أقام يف فلسطني وطًنا لليهود حتول يف
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ليكون رأس جسٍر له وُيْشغَل به املسلمون عن الدول الغربية كربيطانيا وأمريكا وفرنسا. وبذلك ركز الوضع  »إسرائيل
  اجلغرايف، واألجواء العامة، تركيزًا حيوُل دوَن حتريِر املسلمني.

سلمني بتطبيق النِّظام الرأمسايل يف االقتصاد، والنِّظام الدميقراطي عمالئه يف قسم من بالد امل من خاللوقام العدو 
لنظام  يف احلكم، والقوانني الغربية يف اإلدارة والقضاء وقام يف القسم اآلخر بتطبيق مظاهر أنظمة اشرتاكية أو شبيهة 

أهل كل إقليم من  عدّ لذي أقامه، إذ االشرتاكي. ومل يكتف بذلك بل جعل يف نفوِس أهِل البالِد احملافظَة على النِّظام ا
ا، وصاروا يفهمون وجوب استقالله عن غريه من األقاليم، وصار العراقي يف تركيا أجنبي  ،فقط دولة هذه األقاليم إقليمهم

  إخل. ..اوالسوري يف مصر أجنبي 
العرف العام عند املثقفني هو وقامت إىل جانب ذلك املناهُج السياسيُة الغربيُة يف البالد اإلسالمية كافًة، وصار 

فصَل الدين عن الدولة، وعند عامة الشعب فصل الدين عن السياسة، وكان من جرّاء ذلك أن وجدت فئاٌت من املثقفني 
لديِن، وأن خر املسلمني هو متّسكهم  ا. كما وجدت فئات  تزعُم أن سبب  الطريَق الوحيَد للنهضة هو القوميُة والعمل 

ا للقوميِة ا تعمل امسي خر املسلمني هو األخالق. فقامت على األساِس األوِل تكتالٌت حزبية سياسي تدعي أن سبب 
ها رجعية ومجوًدا يؤدي إىل التأخر واالحنطاط. كما دّ عالعمل على أساس اإلسالم دسيسًة استعمارية، وتُ  دّ عوالوطنية، وتُ 

خالق والوعظ واإلرشاد، وصارت تعمل للفضيلة واخللق، قامت على األساس الثاين تكتالت مجعية على أساس األ
   تتدخل يف السياسة.واشرتطت على نفسها أّال 

وبذلك كانت هذه األحزاُب واجلمعيات احلاِئَل العملّي الذي صرف األذهان عن العمل السياسي الواجب شرًعا 
  اإلسالم.إىل العمل األخالقي فقط الذي هو نتيجة حتمية لتطبيق املسلم أحكاَم 

وقامت إىل جانب املناهج السياسية القوانُني اليت حتفظ هذه املناهَج وتؤمن تنفيذها، فقد سنت قوانني حتول دون 
ت تلك القوانني، يف جمموعها، املسلمني طائفًة من الطوائِف، مث تضمنت دّ قياِم أحزاٍب أو حركات سياسية إسالمية، وع

 حتصر عضويتها ط يف األحزاب واحلركات السياسية أن تكون نظمها دميقراطية، وأّال تلك القوانني نصوًصا مؤّداها أنه يشرت 
ا يف طائفة. ومعىن ذلك أنه ال جيوُز أن تنشأ يف البالد اإلسالمية أحزاٌب أو حركات سياسية إسالمية. وأن املسلمني عملي 

جلمعيات اخلريية وما إليها. وعُ  ألحزاب السياسية اإلسالمية ُجرًما يعاقب ت بعُض القوانني الدّ ال حق هلم إال  قياَم 
  عليه.

ومل يكتف االستعمار بذلك، بل شجع املؤمترات اإلسالمية لتكوَن إهليات لألمة اإلسالمية، فكانت هذه املؤمترات 
ّرِد النشر لصحف وُدور اإلذاعة  دون أن يسعى لتنفيذ  من دون أن ينفذ منها شيء، بل من تتخذ القرارات وتنشرها 

ا حربًا على ورق. ُ   شيء منها، بل تبقى مقررا
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  ـــــــ إضعاف اللغة العربية: 6

ا صميًما وهامشيا قرشيا من أكرم لقد اختار هللا تعاىل خامت أنبيائه ورسله حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم عربي 
ا أن ترتبط اللغة العربية لقرآن الكرمي بلساٍن عريبٍّ مبني، فكان بديهي العرب وأصفاهم ذهًنا وأزكاهم نسًبا، وأنزل عليه ا

ا. ا نزل كتابه، وال يـُْفَهُم اإلسالم فهًما صحيًحا إال من خالل فهم اللغة والعلم الواسع  ا لغة نبيِّه و   إلسالم أل
ا يتمكن اإلنسان من أكرب أداة لفهم اإلسالم،  »اللغة العربية«من هنا أدرك أعداء اإلسالم أن  وأنه حبسن املعرفة 

لبديهة انعدام الفهم الصحيح لإلسالم أو على األقل  للغة العربية يعين  فهم اإلسالم فهًما أسلم وأوضح، وأن اجلهل 
عمالئهم يف الداخل الذين سّلموهم زمام أمور املسلمني إىل برامج  من خاللتدّين مستوى ذلك الفهم وضعفه. فعمدوا 

ال الذي ينبغي أن حييط به الطالب منها، وألقوا يف عقول اجليل أن اللغة العربية تع ا فضّيقوا ا ليم اللغة العربية وآدا
ا صعبة عسرية على العقل والذهن، خبالف سائر اللغات يف العامل، فتوّلد لدى هذا اجليل نفور من  معقدة ال تفهم، وأ

ا امل تت اللغات األجنبية يف نظرهم أهون اللغة العربية فاحتقروا مؤلفا لكتب الصفراء املعّقدة إخل... و عتمدة ووصفوها 
ا، وانطلقت يف بعض بالد العرب دعوات إىل االستغناء عن اإلعراب الذي  وأمجل وأنفع الرتباط بعض وجوه الكسب 

لغاء نون النسوة من اللغة وخماطبة  وضعه علماء اللغة املعتمدون، وإىل تغيري بعض املصطلحات، بل إن منهم من طالب
  النساء مبا خياطب به الرجال.

 ومنهم من دعا إىل اعتماد اللهجات العامّية بديًال عن اللغة العربّية الفصحى، وقد قويت هذه الدعوة يف لبنان يف
حلرف الالتيين، وابتدعت أسا ليب عجيبة يف الشعر مسوها السنوات األخرية، كما انطلقت دعوات إىل كتابة اللغة العربية 

من أكرب لغات العامل وأعظمها  دّ عإىل غري ذلك من أساليب التخريب والعبث يف أصول لغة عريقة تُ  »الشعر املنثور«
  وأعرقها وأبقاها.

ا لدى السواد األعظم من الناس، فرتتب على ذلك إمهال عام يف تلقّ  ي علوم اللغة العربية فتدّىن مستوى العلم 
  ال شك انعكس سلًبا على فهم هؤالء للقرآن والسّنة، وعلى إدراكهم لعظمة هذا الدين ومكانته السامية الرفيعة.وهذا ب
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  هل أحسن املسلمون دائًما تطبيق اإلسالم؟
بعد عرضنا عوامل ضعف املسلمني نرغب يف اإلجابة عن سؤال يطرحه الكثريون، بعضهم على سبيل االستعالم، 

إلسالم؟، وقد  »هل طبق اإلسالم يوًما؟«بيل التشكيك، وهو: اآلخر على س هموبعض ء  أي: هل كان املسلمون أقو
 »هل أحسن املسلمون دائًما تطبيق اإلسالم؟«فضلنا أن تكون صيغة السؤال على حنو آخر ليكون أدق وأمشل فتساءلنا: 

ً بديهي  إلجياب وأن ألن هذا السؤال حيمل جوا اإلسالم قد طبق عمليا بال شك، ولكن ما نريد ا عن السؤال األول 
رخيهم، إذ ال يكفي أن يكون املبدأ أو احلكم  التوقف عنده من خالله هو مدى إحسان املسلمني لتطبيقه يف مراحل 

  ذلك: نحقا بنفسه لينال الناس خريه، بل ال بد من تطبيقه تطبيًقا سليًما لتحقيق الغاية الرشيدة منه. وجوابنا املوجز ع
ا لكن املسلمني مل حيسنوا دائًما تطبيقه، وبيانه: أن املسلمني طبقوا اإلسالم وحَدُه يف إن اإلسالم قد طُبق عملي 

ميالدية، حني  1918هــــــ، 1336مجيِع العصور ُمنُذ أن وصل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إىل املدينة حىت سنة 
، وكان التطبيُق شامًال وجنحوا فيه إىل أبعد حدوده، داء اإلسالم من املستعمرينأع ييدأسقطت آخر دولة إسالمية على 

والدليُل على ذلك أن الدولة هي اليت تطبق النظام، والذي يطبقه يف الدولة شخصان: القاضي الذي يفصل اخلصومات 
م يف الداخل واخلارج.   بني الناس، واحلاكُم الذي يرعى شؤو

ريق التواتُر أن القضاة الذين يفصلون اخلصومات بني الناس منذ عهود الرسول صلى هللا أما القاضي فقد ُروي بط
اية اخلالفة يف استانبول ا   ،عليه وآله وسلم حىت  سب أحكاِم الشرع الشريف يف مجيع أمور احلياة، سواٌء حبكانوا يفصلو

  أكان الفصُل بني املسلمني وحدهم أو بينهم وبني غريهم.
ليت كانت تفصُل مجيع اخلصومات من حقوق وجزاٍء وأحوال شخصية وغري ذلك حمكمٌة واحدٌة، حتكُم واحملكمُة ا

  ُفصلت على غري األحكام الشرعية اإلسالمية.لشرع اإلسالمي وحده، ومل يـَْرِو أحد أن قضية واحدة 
س وبغداد ودمشق ومصر وأقرب دليٍل على ذلك سجالُت احملاكِم الشرعية احملفوظة يف البلدان القدمية كالقد

ا دليٌل يقيين على أن الشرع اإلسالمي هو الذي كان يطبقه القضاُة وحده. كما أن غري املسلمني  واستانبول وغريها، فإ
من النصارى واليهود كانوا يدرسون الفقه اإلسالمي، ويؤلفون فيه، مثل سليم الباز اللبناين شارح جملة األحكام العدلية 

اصة وغريه ممن خبالشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا وهو شرح متداول يف لبنان  املستمدة من فقه
  ألّفوا يف الفقه اإلسالمي يف العصور املتأخرة.

ق غريُُه يف مجيع عصور الدولة اإلسالمية. أما تطبيق ا، ومل يطبَّ يتضح من هذا العرض املوجز أن اإلسالم طُّبق قضائي 
م لإلسالم، فإنه يتمّثل يف األحكام الشرعية املتعّلقة بنظام احلكم والنواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية احلاك

والعسكرية والسياسة اخلارجية. وقد طبقت الدولة اإلسالمية أحكام الشرع يف كّل ذلك، فكان من نتيجة هذا التطبيق 
االت ا  جناح األمة اإلسالمية وتقدمها يف مجيع ا مبا فيها الفلك والطب، وكذلك الفتوحات اإلسالمية اليت مألت شهر

ضة مدنية وحضارية حيث حل املسلمون.   اآلفاق وما أعقبته من 
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.1918هـــــــ (1336ا منذ السنة األوىل للهجرة حىت سنة وعليه فاإلسالم طبق عملي    م) كما أشر
خ األمة اإلسالمية، عندما أخذ والة األمور خالهلا بعدم االلتزام ري أما إساءة التطبيق فقد حصلت يف فرتات من

لوراثة والتعيني عن طريق  اية اخلالفة الراشدة حيث أصبح انتقال الوالية  ألحكام الشرعية التزاًما كامًال كما حصل بعد 
مني إلمامهم؛ وإذا كان ذلك مل يؤثر تولية العهد، بدل أن تكون خالفة، وتكون اخلالفة نتيجة املبايعة الصحيحة من املسل

ما بعد حني ضعفت الدولة. ومل يقتصر هذا األثر على أمر  ن أثره ظهر يففإيف الدولة اإلسالمية يوم كانت قوية منيعة، 
بيعة اخلليفة، بل تعداه إىل الوالة؛ فمن قبيل ذلك مثًال سكوت الدولة العباسية على عبد الرمحن الداخل يف األندلس 

ما بعد اسم  ا له يستقل فيها، مما أّدى إىل جعل جزء منها يدار إدارة منفردة من قبل والة أطلقوا على أنفسهم يفوتركه
قي املسلمني، ... »أمري املؤمنني« ولئن مل تنفصل األندلس يف ذلك الوقت عن جسم الدولة، ومل ينفصل مسلموها عن 
ا منفصلة اإلدارة، األمر الف ، وسهل ألعدائها االستيالء عليها، ذي أدى إىل تسّرب الضعف هلاإن ذلك مل مينع كو

م!... هذا يف املغرب. لتايل أخذهم هلا، واملسلمون يف عنفوان جمدهم وأوج قو   و
أما يف املشرق فإن إعطاء الوالية العامة للوالة وجعل الصالحيات الواسعة هلم، حّرك فيهم أحاسيس السيادة 

إل لدعوة له على املنابر، وبصدور براءة التعيني وأطمعهم، فاستقلوا  دارة الداخلية، ورضي اخلليفة منهم بذلك، مكتفًيا 
ت يف استقالهلا الداخلي تشبه الدويالت كما كان مسه، وإرسال اخلراج له؛ فكانت الوال احلال مع  تمنه، وضرب النقد 

  تدرًجيا إىل الضعف واالحنالل. وغريهم... وهذه األمور مجيًعا كانت سبًبا أدى 2السلجوقيني
مج ا  لتطبيق، وهم على أن إساءة التطبيق هذه ال متسُّ اإلسالم بشيء، أل ة عن تصرف األشخاص املوجلني 

لقياس ا آلي بشر قد يصيبون وقد خيطئون؛ فاإلنسان ليس كائًنا صناعي  ا يعيش على املسطرة، ويطبق النظام بال تفاوت 
تمع ـــــــ كما نعلن ــــــــ فّساق اهلندسي الدقيق،  بل هو خملوق جمتمعي تتفاوت يف أفراده القوى واخلاصيات، وإن يف ا

موع. تمع يف جمموعة وليس يف أفراٍد من هذا ا   وفّجار، وكّفار ومنافقون، ومرتدون وملحدون، لكن العربة تبقى 
املقطوع به أن اإلسالم طُّبق كما مل يُطبق غريه من املبادئ والنظم. وإساءة التطبيق ال تعين أن اإلسالم مل يطبق، بل 

خذ الدولُة اإلسالمية أي شيٍء خمالف لإلسالم،  ا، ومل  لعمل  مُر الدولة  إن العربة يف التطبيق للقوانِني واألنظمة اليت 
  وكل ما حصل أّن بعَض احلكام أساؤوا التطبيق.

ن أكوَن واضًحا أن الواجَب علينا حَني نستعرُض تطبيق اإلسالم من التاريخ على أن الشيء الذي ينبغي أن ي
  نالحظ شيئني اثنني:

لتحقيق الدقيق من علماء املسلمَني أنفسهم أوهلما: أّال  خذه  ُخَذ هذا التاريخ عن أعداء اإلسالم وأن   
ُخذ الصورة مشوَّهة. احلريصنيَ    عليه حىت ال 

                                                           
م)، ثم اعترف بدولتهم هذه الخليفة العباس 1037هـــ 429أهم مجموعة من القبائل التركية الذين أسلموا، ثم أعلنوا قيام دولتهم في نيسابور عام (  2

د انهارت الدولة السلجوقية هـــ). وامتد نفوذهم من حدود الهند والصين شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن البحر األسود شماًال إلى الخليج جنوبًا. وق432(
  على قيامها. سنةأن  يمرَّ أكثر من مئة وخمسين  قبل
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حيٍة من نواحي نيهما: ال جيوز أن نس ريخ  ريِخ األفراِد، وال يف  تمِع ال يف  تعمَل القياَس الشموّيل على ا
تمع، فمن اخلط خذ واقع العصر العباسّي من  أا ريخ يزيد مثًال. أو أن  خذ احلكم على العصر األموّي من  أن 

تمع يف العصر ا لعباسي من قراَء كتاب األغاين الذي َمجََع أخباَر تصرفات بعض خلفائه. كذلك ال جيوز أن حنكم على ا
نّه عصُر فسٍق وفجور أو  ء، أو من قراءة بعض ُكتب التصّوف وما شاَكَلها، فـََنحكم على العصِر  ّان والشعراء واألد ا

كمِلِه. تمع    عصر تواكل وانعزال، بل جيب أن ننظُر إىل ا
تمع اإلسالمي على هذا ا تمعات ألنه يقوم على اإلسالم وحني ندرُس ا لتحقيق الدقيِق جندُه خري ا ألساس، و

  عقيدة ونظاًما ومنهًجا للحياة.
ا ومل ُيطّبق غريه يف مجيع عصور الدولة اإلسالمية. وأما جناح ومن ذلك كله نرى أن النظام اإلسالمي طُّبق عملي 

رخيه وال  من رغمالعلى ا فقد كان جناًحا منقطَع النظري هذا التطبيق عملي  الثغرات والعثرات اليت حصلت يف فرتات من 
ضة فكرية يتألأل بنور اإلسالم  وًصاسيما يف نقل الذين أسلموا ـــــــ وخص ــــــ من حالة فكرية منحطة إىل عصر  العرب ـ

اإلسالم  وَن يف األرض وهم َحيملونَ الذي مل يقتصر بزوغ مشسه على العرب وحَدُهم، بل عّم العامل كّله. فلقد انَدَفَع املسلم
للعاِمل. ففتحوا بالد فارس والعراق وبالد الشام ومصر ومشايل إفريقيا. وكانت لكل شعٍب من هذه الشعوب قومّية غري 
حلكم  ٌن خمتلفٌة. وما إن استظّلت تلك الشعوب  ا وعاداٌت وتقاليُد وأد قومّيات الشعوب األخرى، ولغٌة غُري لغا

ي وفهمِت اإلسالم حىت دخلت فيه كّلها، وأصبحْت مجيُع هذه الشعوب أُّمًة واحدًة. كاَن جناُح القيادِة الفكرية اإلسالم
  اإلسالمية يف َصْهر هذه الشعوب والقومّيات جناًحا منقطع النظِري.

ُخيلَّى بني الناس واحلق  ومل يكن الفتح اإلسالمّي إال إلزالة احلواجز املادية بعدما صاروا أحراًرا من تلك القيود حىت
ديهم إليه الفطرُة، ولذلك دخَل الناُس يف دين هللا أفواًجا.   الذي يرشدهم إليه العقل السليم و
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  كيف ينهض املسلمون من جديد؟
ه من عوامل ضعف املسلمني، ومل نشأ أن يكون هذا السؤال:  هل ينهض «إنه لسؤال بديهي بعد هذا الذي ذكر

ألن هذه الصيغة ال حتمل املسلمني مسؤولية النهوض كاملة وال متكننا من اإلجابة الدقيقة إال بعد  »د؟املسلمون من جدي
ال، فقد  شرح مسهب عن اإلسالم ومدى عمل املسلمني به ليجاب إثره بنعم أو بال. لكننا ال نريد الكالم يف هذا ا

وض  سبق لنا فيه بيان واٍف وإمنا مراد أن م وتغّلبهم على ما يعانونه من ضعف ومتزُّق نبنيِّ كيفية  املسلمني من كبو
ا من أجل الوصول إىل هذا اهلدف  خذوا  واختالف، أي: أن توضح العوامل والوسائل اليت جيب على املسلمني أن 

سبب، السامي بعد بياننا لعوامل ضعفهم، إذ ال شيء حيدث يف العادة إال بسبب، فما من أمة قويت أو ضعفت إال ب
وض املسلمني أننا وضعنا يد على شيء جديد مل يعرفه املسلمون من قبل، بل  وحنن ال نّدعي يف عرضنا ألهم أسباب 

رخيهم وطبقه بعضهم تطبيًقا كامًال، لكن ذا تعليم الذين ال يعلمون  ناقد عرفوا ذلك من قبل يف فرتات طويلة من  نريد 
ليكون املسلم كامل اإلسالم، قوي اإلميان،  هم حممد عليه وعلى آله الصالة والسالموإرشادهم إىل بعض ما جاءهم به نبيّ 

منيع الفكر، حصيف الرأي، صلب املوقف يف احلق، فنقول: إن قوة الفكرة اإلسالمية املقرونة بطريقتها السليمة كافية 
فوس وطبقها املسلمون، وغدا اإلسالم الستئناف احلياة اإلسالمية، إذا غرست هذه الفكرة يف القلوب، وتغلغلت يف الن

ن تتم أعماٌل عظيمٌة وأن تبذل جهود جبارة من أجل أال بدَّ من  فإنه نه على الرغم من ذلكإعامًال مؤثرًا يف احلياة، إّال 
بل ال بد من ثورة  ،االوصول إىل هذا اهلدف. فمجرد الرغبة والتفاؤل، واحلماسة واألمل، ال حيقق تطبيق اإلسالم عملي 

ا املسلمون تنطلق من األسس الثالثة التالية:   إسالمية فكرية يقوم 
  معرفة أسباب الضعف والعمل على إزالتها األساس األول:

ا حق  إن من الواجب على املسلمني أن يعرفوا العوائق الضخمة اليت تقف يف وجه اإلسالم ويقدروا خطور
إلزالتها، حىت يكون القول والعمُل سائرين يف الطريق السويِّ بوعٍي وحزٍم وإقدام. ليعلم التقدير، ويعملوا ما يستطيعون 

م ينحتون طريقهم يف الصخر األصمِّ، لكن معاوهلم مرهفة ضخمة كفيلة بتكسري صخورِِه  السائرون يف هذه الطريق، أ
م يعاجلون أمرًا دقيًقا، لكن رفقهم كفيل حبسن معاجلته، وأ م سيصطدمون بعقبات كبرية لكنهم سيتغلبون وليعرفوا أ

ا الطريق اليت سار عليها رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحنن عندما  ،عليها بعون هللا وال حييدون عن طريقهم أل
ل رسول نسلكها سلوًكا صحيًحا تكون النتائج قطعية ال ريب فيها، والنصر حمقًقا ال شك فيه، شرط أن يكون االقتداُء 

يف القياس، وكلَّ حيد عن الطريق، يسبُب  أسب خطواتِِه، حىت ال يتعثّر السائُر، ألن كل خطحبالكرمي دقيًقا، والسُري 
إلضافة  ت اليت تعرتض السائرين على طريق اإلسالم يف الوقت احلاضر  لسري والعقم يف العمل. ومن أهم الصعو التعثُّر 

  األموُر التالية: ،إىل العوامل اليت بيناها آنًفا
األمر األول: وجوُد األفكاِر غِري اإلسالمية وغزوها للعامل اإلسالمي. وذلك ألن العاَمل اإلسالمي ُغزِي بتلك 
األفكار املناقضة ألفكار اإلسالم، والقائمة على أساس مغلوط وعلى فهم خاطئ للحياة وملا قبلها وما بعدها. فوجدت 
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سلمني تربًة خصبة خالية من املقاومِة فتمكنت منها، لذلك تشبعت عقليُة املسلمني ــــــ وال هذه األفكار لدى كثري من امل
لتقليد، بعيدة  ذه األفكار، فكّونت عقلية سياسية مشبعة  ن االبتكار، غري مستعدة لقبول الفكرة مسيما فئة املثقفني ـــــــ 

ل وترفض جمرد البحث فيها، وعلى األخص من الناحية السياسية، ا، وغري مدركة حلقيقة هذه الفكرة باإلسالمية سياسي 
إسالمية، فُيْدعى غري املسلمني  ولذلك كان لزاًما أن تكون الدعوة اإلسالمية: دعوة لإلسالم، ودعوة إىل استئناف حياةٍ 

ن يبني  لإلسالم بشرح أفكاره ويدعى املسلمون إىل العمِل الستئناف احلياة اإلسالمية بتفهمهم اإلسالم. وهذا يقضي 
خذ الدعوة طريقها السياسي، وأن  ما يف األفكار األخرى غري اإلسالمية من زيف، وما يف نتائجها من أخطار، وأن 

ذا ميكن التغّلُب على هذه الصعوبة.   يسعى لتثقيف األمة ثقافًة إسالمية تربُز فيها الناحية السياسيُة، و
يمية على األساِس الذي وضعه املستعمر والطريقة اليت تطبق عليها هذه الربامُج يف األمر الثاين: وجود الربامج التعل

  املدارس واجلامعات. وخترجيها ملن يتوىل أمور احلكِم واإلدارة والقضاء والتعليم وسائر شؤون احلياة بعقلّية خاّصة.
وظفني، وللناس مجيًعا حىت تربز وطريق التغّلب على هذه الصعوبِة هو كشُف هذه األعمال هلؤالء احلكاِم وامل

  بشاعُة الناحية االستعمارية املوجودة فيها، ليتنازل هؤالء عن الدفاع عنها حىت جتد الدعوُة طريَقها إىل هؤالِء الناس.
جتاه يناقض  فالربامج التعليمية هذه جعلت مجهرة الشباب املتخرجني منهم والذين ال يزالون يتعلمون، يسريون 

نقصد الربامج الثقافية اليت تؤثّر يف سلوك  بل نقصد الربامج العلمية والصناعية فإن هذه الربامج عامليٌة، اإلسالم. وال
اإلنسان يف احلياة. والثقافة تشمُل: التاريخ، واألدب، والعقيدة والتشريع، وذلك أن التاريخ هو تدوين الوقائع واألحداث، 

هي الفكر األساسي الذي تبىن عليه وجهُة النظِر يف احلياة، والتشريع هو واألدب هو التصوير الشعوري هلا، والعقيدة 
ا  املعاجلاُت العمليُة ملشاكِل احلياِة، واألداة اليت يقوم عليها تنظيُم عالقاِت األفراد واجلماعات، وهذه كلها قد كوَّن 

 وجود اإلسالم يف حياته وحياِة أمتِه، وجعل ا جعل بعضهم ال يشعُر بضرورةِ املستعمر عقلية أبناء املسلمني تكويًنا خاص 
ملعاجلِة مشاكل احلياة، لذلك ال بد من تغيري هذه العقلية، وذلك  بعضهم حيمُل عداًء لإلسالم منكرًا عليه صالحيتهُ 

ألفكار اإلسالمية واألحكام الشرعية، حىت ميكن التغلب على هذبتثقيف الشباب ثقافًة مرّكزة،  ه وثقافًة مجاعّية، 
  الصعوبة.

تمع يف العامل اإلسالمي حييا ـــــــ بصورة عامة ـــــــ حياة غري إسالمية ويعيش وفَق طراز من  األمر الثالث: كون ا
ا، واالجتاه النفسي  تمع بكل مقّوما العيش يتناقض مع اإلسالم، ذلك أن أنظمة احلكم، وقواعد احلياة اليت يقوُم عليها ا

سلمون، واألساس العقلي الذي يقوم عليه تفكريُهم. كلُّ ذلك يقوُم على أساس مفاهيم للحياة تناقض الذي يتجه إليه امل
  املفاهيم اإلسالمية وختالفها.

تمع.   فما مل تتغري هذه األسس، وتصحح هذه املفاهيم املغلوطة، يكون من الصعِب تغيُري حياة الناس يف ا
األمر الرابع: بُعد الشقة بني املسلمني ومفهوم احلكم اإلسالمي، وال سيما يف سياسة احلكِم وسياسة املال، الذي 
إلسالم للحياِة اإلسالمية تصوُّرًا خمالًفا له  جعل تصور املسلمني للحياِة اإلسالميِة ضعيًفا، وجعل تصوُّر الذين ال يدينون 
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مّدة حنٍو من قرن حيكمون بنظام يناقض اإلسالم، وهلذا كان ال بد من أن   واقد عاش أن املسلمني ال سيماو يف الواقع 
م أن حييوها، واليت جيُب أن يغّريوا واقعُهم يرتفع الناس من الواقع السّىي  ء الذي يعيشوَن فيه، وأن يتصوروا احلياَة اليت تليق 

أن يكوَن حتوًال كامًال غري جمزأ،  من يتصوروا أن هذا التحول إىل احلياة اإلسالمية، ال بد أن نموحيولوه إليها. وكان ال بد 
لتجزيء والرتقيع، حىت يقرب إليهم تصور واقع احلياة يوم  تدرجيي  يسلو أن يكوَن شامًال،  من اإلسالم ال بدوأن تطبيق  ا 

  كان عزُّ اإلسالم.
والقومية واالشرتاكية، وقيام حركات سياسية على األساس الوطين  األمر اخلامس: وجود رأي عام من الوطنية

والقومي واالشرتاكي، وذلك أن استيالء الغرب على بالد املسلمني، وتسّلمه زماَم احلكم فيها وتطبيقه النظام الرأمسايل 
ر يف النفوس امليَل للدفاع عن النفس، فنتجت عنها العاطفة الوطنية للدفاع عن األ ر عليها أ راضي اليت يعيش عليها، وأ

سم  العصبية العنصرية للدفاع عن النفس والعائلة والقوم، والعمل جلعِل احلكِم هلم، فنشأت عن ذلَك حركاٌت سياسيٌة 
سم القومية جلعل احلكم عليها ألهلها، مث تبني للناس فساد النظام الرأمسايل وعدم  الوطنية لطرِد العدو من البالد، و

ِم االشرتاكية لرتقيع الرأمسالية، ومل يكن هلذه احلركات أي سْ وانتشرت بينهم دعاية لالشرتاكية فقامت تكتالٌت صالحيته 
ا. وأبعدهم عن الكفاح السياسي ه مبدأ عاملي تسليم لنظاِم احلياة إال التصور االرجتايل مما أبعدهم عن اإلسالم بصف تصوُّر

عقيدة. فال بد من جالء احلقيقة للرأي العام، وتصحيح مفهوم الناس لإلسالم ببيان الصحيح القائَم على أساس املبدأ وال
تمعات اليت  أحقيته ومفهومهم لسواه من األنظمة اشرتاكية كانت أم رأمسالية. ببيان رها السَّيئة على ا فسادها وفشلها وآ

م وحده والكفاح من أجل عودته حاكًما حكمها وسلطتها، وحث املسلمني بعد ذلك على محل لواء دينه يف ظلعاشت 
للبالد والعباد، عالية كلمته، خفاقة رايته، وإفهامهم أن العمل يف هذا السبيل واجب على املسلمني القادرين حيرم عليهم 

  تركه أو التخاذل دونه، وأنه هو قّمة اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل.
ضة املسلمني    من جديد:وملخص القول يف هذا األساس من أسس 

أن يعرفوا أسباب ضعفهم كّلها وحييطوا خبطط األعداء وأساليبهم املاكرة ـــــــ وقد بّينا أمهها وأخطرها ـــــــ فيعملوا جبد 
ره وُدعاته واملروِّجني ألفكاره، وأن  لتايل القضاء على خمّلفاته وآ وحزم على وقف املد التبشريي والغزو الثقايف لبالدهم، و

ا لغة اإلسالم ولغة رسول هللا حممد صلى هللا عليه وآله وسلميعززوا ا ا أل  ،للغة العربية ويعتنوا بقواعدها وعلومها وآدا
ا نزل القرآن الكرمي، وال يـَْفَهم اإلسالم حّق الفهم إال املتمكِّنون من لغة العرب حق التمّكن. وأن يعملوا على تعرية  و

ري«و »الليونز«ية لإلسالم كاملاسونية وفروعها من احلركات واجلمعيات السرية املعاد وسائر األحزاب العقائدية  »الرو
ا  ا وأدوا الفاشلة األخرى، وبيان ضررها وخطرها على اإلسالم واملسلمني والعمل حبزم للقضاء على هياكلها وتنظيما

  واملروجني ألفكارها.
طهم ووالهم على املسلمني ليعيثوا يف األرض دو الذين سلّ وأن يعملوا أيًضا على نزع السلطة من أيدي عمالء الع

فساًدا والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلغات الشعوب اإلسالمية اليت يتحكمون فيها، وأن خيتاروا من بينهم إماًما 
  مسلًما عادًال يتوىل رعايتهم حبكم هللا تعاىل وحده ال حبكم سواه.
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  األساس الثاين: وحدة املسلمني
  على احلق؟! قوة وعمادها فكيف إذا كانت لقاءً ة أساس الالوحد

العتصام بكتابه الكرمي بقوله تعاىل: { يعاً َوَال تـََفرَُّقواْ لذلك أمر هللا تعاىل املسلمني  ِّ مجَِ (سورة  }َواْعَتِصُموْا ِحبَْبِل ا
ى هللا عباده املؤمنني عنها بقوله: {103آل عمران: اآلية  َوَال تـََناَزُعواْ ). والفرقة أخطر أسباب الفشل وأضّرها، لذلك    ) أي: قوتكم وهيبتكم فيسهل القضاء عليكم.46} (سورة األنفال: اآلية فـَتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رُِحيُكمْ 

  فمن واجب املسلمني أن يتوحدوا:
ا: بفهم اإلسالم فهًما صحيًحا واحًدا، وعلى األقل فهًما غري متناقض تناقًضا يؤدي إىل تنازع واختالف، فكرً 

خذه عن العلماء املوثوقني، ومن مصادره الصحيحة املعتربة، وخصوًصا القرآن الكرمي والسّنة النبويّة.   وذلك 
ن يكونوا كما أمرهم هللا تعاىل صفا واحًدا بقل م وأجسامهم كالبنيان املرصوص يشّد بعُضه بعًضا، وصفا:   ّال وأو

 يتفرقوا وال ينقسموا، وإذا عرض هلم أمر فاختلفوا فيه فلريّدوه إىل كتاب هللا وسّنة رسوله، ففيهما احلل ومنهما يؤخذ
  العالج.

اووطًنا: بتوحيد بالد املسلمني كّلها   وال تشتيت لشملهم، وال وطًنا جلميع املسلمني، فال تقسيم لبالدهم،  كو
ذا الواقع أو أن ينادوا به  لواقع التقسيمي الذي يعيشه العامل اإلسالمي اليوم، بل حيرم على املسلمني أن يعرتفوا  اعرتاف 
رهم مجيًعا، وأيُّ عدوان  أو أن يدعوا إليه، أو أن يرضوا به. ألن كل أرض دخلها اإلسالم وحكمها املسلمون فهي د

ً على املسلمني مجيًعا وجب عليهم أن يصدوه، األقرب منهم للعدو فاألقرب حىت يزول  دّ عأقطارهم يُ  على قطر من عدوا
  الباطل ويثبت احلق.

ن يكون للمسلمني مجيًعا هدٌف واحٌد ال هدَف هلم سواه أال وهو: أن تكون كلمة هللا تعاىل هي العليا  وهدفًا: 
لعمل يف سبيل نشر يف كل مكان، وكلمة هللا هي كلمة التو  حيد (ال إله إّال هللا حممٌد رسوُل هللا، وال يتم ذلك إال 

  }.َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ رمحة هلم مجيًعا كما قال تعاىل: { كونهاإلسالم ونقله للعاَلمني  
هم خربها ا وتوصيلها إىل من يصلالناس وتبليغه مجيعواملسلمون يف كل عصر مأمورون بنقل هذه الرمحة إىل 

ا ا كو م إىل األخذ    سفينة النجاة هلم يف الدنيا واآلخرة. ودعو
لثروات واملعادن واملال) م: البشرية (وما أكثرها) واملالية (وما أغناهم  ن حيشد املسلمون مجيع طاقا من  وقًوى: 

 يسمحوا ألي من الدول املسلمني واملنكوبني واملضطهدين، وأّال ما بينهم مبساعدة الفقراء يف بالد  أجل إقامة العدل يف
ت أو التهديدات. م ومواردهم أ كانت املغر   الكربى بوضع يدها على ثروا

فلو أن املسلمني اليوم توحدوا: فكرًا وصفا ووطًنا وهدفًا وقًوى على النحو الذي أشر إليه النقلبت املوازين يف 
  شرية خبري عميم.العامل وحلظيت الب
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  ة رسولهالعمل بكتاب هللا وسنّ  األساس الثالث:
إلسالم وتنتشر  إن االمتثال لشرع هللا تعاىل خري كله للعامل به وللمتعاملني معه، ومبقدار ما تتسع دائرة العمل 

على اإلسالم، وأن تلتزم  بقعته يعم اخلري ويزداد، ومقصود من هذا األساس األمة بكاملها، أي: أن تتوحَّد األمة وجتتمع
تمع والدولة، ال فرق يف ذلك بني إنسان وآخر. ألن كل مسلم  به قوًال واعتقاًدا وعمًال، على صعيد الفرد واألسرة وا

إلسالم، وحيرم عليه أن يعمل بسواه من الباطل أو أن يدعو إليه. خذ    جيب عليه أن 
ضة املسلمني إذا عادوا إىل إلسالم كما أمرهم هللا تعاىل؟! فهل يشك عاقل يف    العمل 

ََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِّْت أَْقَداَمُكمْ وهللا سبحانه وتعاىل يؤكد بقوله: { } (سورة حممد: اآلية َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا ا
7.(  

ََّ َلَقِويٌّ عَ وقوله: { ُ َمن يَنُصرُُه ِإنَّ ا َّ   ).40} (سورة احلج: اآلية زِيزٌ َولََينُصَرنَّ ا
   

  
   

  
  

  


