
 
 

  

                                                                            
 

          

                  

مِ بالعروبة ، يبدأُ بالبحث الصادقِ يف البحثُ السليم اهلادف إىل معرفة عالقة اإلسال.. 
ملعرفة حقيقة اإلسالمِ ، بشكلٍ جمرد عما أُلصق به مـن  ) القرآن الكرميِ ( دستورِ اإلسالمِ 

 القرآنُ الكرمي هنالذي يبي هجوهر ناقضت ومفاهيم يف   –أيضاً  –ويبدأُ .. روايات بالبحث
فة وتاريخٍ ملعرفة حقيقة العروبة مبفهومها ارد عن سياسـات  جذورِ العروبة كلغة وثقا

  .. املشروعِ القومي وآليات حتقيقه 
فالطرح السليم للمشروعِ اإلسالمي يكون نتيجةَ الفَهمِ السليمِ ارد عـن التـاريخِ   

بني املنهجِ وبني متثُّلِ البشرِ له ، وبإدراك اخلطِّ الفاصلِ ) القرآن الكرمي ( لكتابِ اِهللا تعاىل 
والطرح السليم للمشروعِ القومي يكونُ نتيجةَ الفَهمِ السليمِ ارد عن أي .. عبر التاريخِ 

  ـةاألم هذه ها ، للروحِ الذي حافظَ على لُغةوثقافت ةعن روحِ هذه األم غريبة ةأيدلوجي
  ..تاريخ وثقافتها وتراثها عبر ال



        ٢                  
  ـربع ةها القوميتلُغوهو احلامي ل ، للعروبة والعقائدي هو احلاملُ الروحي إنّ اإلسالم
التاريخِ ، وبالتايل هو التربةُ واملُناخ اللذان تنبت فيهما كرامةُ هذه األمة وشأنها وعزتها ، 

وبالتايل فالعروبةُ .. يف ظلِّ الدولة اإلسالمية  فالوِحدةُ العربيةُ ببعدها اجلَغرايفِّ مل تتحقَّق إالّ
من منظارِ اإلسالمِ ليست امتيازاً ، فهي تكليف ومسؤوليةٌ سيسألُ عنها العرب إنْ هـم  

  ..ختلّفوا يف حملِ راية اإلسالمِ إىل البشرية مجعاء 
           ] ٤٤: الزخرف [    

 :     ، وقولُه تعـاىل  رآنَ الكرمي ، وبالتايل اإلسالميعين الق    : فقولُه تعاىل.. 

     العريب القومي مقهـا  .. يعين العزوع العروبة فرش فاإلسالم ،  ـعوراف

يبين مسؤوليةَ      : وقولُه تعاىل.. ا شأنِها ، وهو املُكَونُ الثقايفُّ األولُ هل
  ..العروبة يف محلِ لواِء اإلسالم 

ولذلك فالشرف والرفعةُ والعزةُ اليت مسى ا العرب حبملهِم للواِء اإلسالمِ ، ستؤولُ 
   ..إىل غريِهم إنْ هم تولَّوا عن محلِ هذا اللواِء كما يجِب عليهم 

             ] ٣٨: حممد [ ..  
، فالبالد العربيةُ انتشر فيها لثقايفُّ والتارخيي لإلسالمِ والعروبةُ هي احلاملُ اللغوي وا

يف اهلشيم ، ألنَّ الثقافةَ العربيةَ ليست غريبةً اإلسالم أثناَء الفتوحات اإلسالمية انتشار النارِ 
رسالةَ اإلسالمِ على أكتافهِم إىل  –يف بداية الدعوة  –عن روحِ اإلسالم ، والعرب محلوا 

االصطالحي لكلمة  وفق املفهومِ، والقرآنُ الكرمي عريب اللغة  .. مشارقِ األرضِ ومغاربِها
  ..ليت هي أحكام اإلسالمِ ، ال يفهمها إالّ من يتكلَّم العربية ، ودالالت كلماته ا) عريب ( 

الـيت  ( فاملُفردات القرآنيةُ .. والعروبةُ كَلَُغة هي مقدمةُ اإلسالمِ منذُ آدم عليه السالم 
م فطريةٌ موحاةٌ من اِهللا تعاىل ، علّمها اُهللا تعـاىل آلد ) هي جزٌء من مفردات اللغة العربية 

والعرب األميونَ حافظوا على هذه املُفردات .. عليه السالم ، قبل أنْ يهبِطَ ا إىل األرضِ 



        ٣                  
دعثَ الرسولُ حممحىت ب    بكتابٍ مصوغٍ من هذه املُفردات اليت هي أصلُ كلِّ لُغـات

  ..البشر 
: ، يتقاطع مع قوله تعاىل  ] ٣١ :البقرة [         : فقولُه تعاىل

          ] ٨٩: النحل [  هذه احلقيقة ندع ..
فاألمساُء كلُّها علّمها اُهللا تعاىل آلدم عليه السالم ، والقرآنُ الكرمي حتملُ مفرداته تبياناً لكلِّ 

  ..يل تبياناً لألمساِء كلِّها اليت علّمها اُهللا تعاىل آلدم عليه السالم شيٍء ، وبالتا
، حيث تبين أنّ احلرف ) إحدى الكُبر ( هذه احلقيقةُ يف النظرية اخلامسة  دتوقد تأكَّ

 الكلمة ةُ األوىل يف بناِء دالالتةُ معىن ، واللَبِندهو واح ةالقرآني ما كان  وهذا.. يف املُفردة
  ..ليكونَ إالّ إذا كانت املُفردةُ القرآنيةُ فطريةً موحاةً من اِهللا تعاىل 

فعامليةُ اإلسالمِ .. فاإلسالم يلتقي مع العروبة عند عمقٍ عاملي يشملُ البشريةَ مجعاء 

،،       ] ١٥٨: األعراف [             : كدينٍ
         ] ٢٨: سبأ [  ةالقرآني املُفردات ةتلتقي مع عاملي ،

، قبل أنْ تبتعد لُغات ) آدم عليه السالم ( كَلُغة أوىل للبشرية نطَق ا أبو البشرية مجعاء 
األم ة (  البشرِ عن اللغةالقرآني املفردات .. (  

 دالذي أُنزلَ مع الرسولِ حمم أنْ يكونَ الكتاب دفال ب  ) القرآن الكرمي ( بلغة ،
        ..هي أصلُ لسان البشرية مجعاء ، حتقيقاً لقوله تعاىل 

       ] ٤: إبراهيم [  .. العاملِ هي املفردات لكلِّ لغات فاللغةُ األم
القرآنيةُ ، حيثُ تفرعت لُغات البشرِ عن املفردات القرآنية وابتعدت عنها مع الزمن ، 

الذين حافظوا على لُغة السماِء حىت جميِء الكتابِ  –األميني لغةً  –باستثناِء العربِ 
ملفردات ، وهو القرآنُ الكرمي الذي تولّى اُهللا تعاىل من خالله عمليةَ املصوغِ من هذه ا

  ..احلفظ هذه 



        ٤                  
  ..وعامليةُ اإلسالمِ تلتقي مع عاملية العروبة عند البيت احلرام 

          ] ١٢٥: البقرة [  

              ] آل عمران :
٩٦ [    

            ] ٩٧: املائدة [  

دون استثناٍء ، فالبيت احلرام املوجود على أرضِ العروبة ، هو أولُ بيت وضع للناسِ 
عند املقدسات اإلسـالمية   -كروحٍ وتاريخ  -مثابةً وأمناً وقياماً ، فالبشريةُ مجعاَء تلتقي 

  ..العربية 
 ةاإلسالمِ كَلُغ ةَ رسالةـة   ( وهكذا نرى أنَّ عامليالفطري ـهالقرآن الكرمي مبفردات ( ،

..... ة العروبة كلغة وتاريخٍ وثقافـة  ، تلتقي مع عاملي) البيت احلرام ( وكمكان مقدسٍ 
  ـةالقرآني للصورة دةرا من الدالالت فُّهنستش اإلسالمِ والعروبة ةبني عاملي هذا التقاطع

  ..التالية 
          ] ١٢٤: األنعام [  

فاللغةُ هي وِعاُء ثقافة األمة ، وساحةُ تفاعلِ أبنائها  مبنيةٌ على أساسِ اللغة ، القوميةُ.. 
،  مل يأت إللغاِء لُغات البشرِ وبالتايل إللغاِء قومياتهم واإلسالم.. مع بعضهِم عبر التاريخ 

 هو آيةٌ من آيات اِهللا تعاىل ،) ألسنتهِم ( فالقرآنُ الكرمي يبين لنا أنَّ اختالف لُغات البشرِ 
  ..شأنه بذلك شأنُ اختالف ألوانِهم 

            

      ] ١٢٤: األنعام [  
اها كذلك نكون قد ألغينا جعلن وإنفال ميكن للقومية أنْ تكون ديناً وعقيدةً ، .. 

وال ميكن للدينِ أنْ يكونَ متعلِّقاً حبدود .. وجهها اإلنساينَّ ، واستبدلناه بعنصرية ضالّة 



        ٥                  
جعلناه كذلك سيصبح  وإنجغرافية وخاصاً بقومية حمددة وجنسٍ حمدد من البشرِ ، 

تارخي اتلبيس اجتنعِ البشرِ ، وناً من صهم وضعي..  
       ، وبـابنِ سـينا   ) اخلُراساينِّ املولد من مدينة طوس ( حنن العرب نفتخر بالغزايلِّ .. 

، ) التركستاينِّ املولد من قرية فـاراب  ( ، وبالفارايب ) البخاري املولد من قرية أفشنة ( 
 العريب ةَ التراثن رفعوا سويم ممم إىل.. وغريِه فما جاَء  ، هو اإلسـالم العروبة ساحة 

فلوال اإلسالم لكان هؤالِء فالسفةً يف قومياتهِم وعبر لُغاتهِم القومية ، ولربما كان بعضهم 
  ..من أعداِء العروبة ثقافةً وفكراً 

وحىت ال ختتلطَ علينا األمور يف إدراك الرابط الذي يصلُ اإلسالم بالعروبة ، ال بد من 
   وبـني العروبـة ، وتاريخٍ من جهة ولغة كانتماٍء وثقافة اخلطِّ الفاصلِ بني العروبة إدراك

أي علينا أن ندرِك الفارق بني مكونات العروبة من .. كمشروعٍ سياسي من جهة أُخرى 
  ..جهة ، وبني مكونات املشروعِ القومي من جهة أُخرى 

  من إدراك دحيملُها القـرآنُ  وال ب ةشرعي ونواميس وشعائر اإلسالمِ كعقيدة حقيقة
الكرمي من جهة ، وبني اإلسالمِ كمشروعٍ سياسي هادف إىل إقامة الدولة على أسـاسٍ  

أي علينا أنْ ندرِك الفارق بني .. مذهيب وِفق منوذجٍ حمدد مبرحلة تارخيية من جهة أُخرى 
المِ كما يريده اُهللا تعاىل من جهة ، وبني ما لُبس عليه عبر التاريخِ من جهـة  حقيقة اإلس

  ..أُخرى 
   وثقافـة ها كلغـةناتمكو وحقيقة العروبة حقيقة ونَ على إدراكفحينما يلتقي القومي

كعصـبية  وفكرٍ ، بشكلٍ جمرد عن مكونات املشروعِ القومي كسياسة ومقومات دولة و
تارخيية ، سيجدونَ العروبةَ انتماًء ونسباً ال يرتقي إىل مستوى العقيدة اليت ارتقـى إليهـا   
اإلسالم ، وأنها ليست امتيازاً داخلَ اإلطارِ اإلسالمي ، بل هي مسؤوليةٌ إضافيةٌ داخـلَ  

  .. هذا اإلطار 



        ٦                  
فيها احلدود اجلَغرافيةُ بني األقطـارِ   وبالتايل فإنّ طرح املشروعِ القومي كدولة تلغى

 ةواملذهبي ةالديني احلدود اتوإىل إلغاِء سلبي ، ةاالقتصادي إىل إلغاِء احلدود حيتاج ، ةالعربي
أي حيتاج إىل رفعِ العروبة من مستوى االنتماِء .. اليت اصطنعها البشر ونسبوها إىل السماِء 

إىل مستوى عقيدة الضرورة احلضارية اليت حتفظُ التعدديةَ الدينيـةَ   )كتاريخٍ وجغرافيا ( 
  ـربةُ عالثقافةُ العربي هما أنتجت ختلفعلى م للحفاظ ، ةوفكري ةثقافي ةَ كضرورةواملذهبي

  ..التاريخ 
نزهلـا اُهللا  وحينما يلتقي اإلسالميونَ على إدراك حقيقة اإلسالمِ وحقيقة أُسسه اليت أ

تعاىل ، بشكلٍ جمرد عن بعضِ اإلضافات التارخيية اليت حِسبت على اإلسالمِ واإلسالم منها 
سيجدونَ الدولةَ اإلسالميةَ ضرورةً اجتماعيةً تقَدر بظروفها احلضارية ، شريطةَ أنْ .. براء 

شريطةَ أن يضمن املسلم حريةَ عبادته يتوفّر فيها تطبيق منهجِ اِهللا تعاىل على املسلمني ، و
 هاعتقاد ةَ ممارسةِهللا تعاىل ، وحري .. ، ـرينةً لآلخبوبالتايل سيجدونَ هذه الدولةَ مستوع 

مع حريتهِم الكاملة يف ممارسة شعائرِهم وكاملِ حقوقهِم وواجباتهِم املوازية متاماً حلقوقِ 
  ..املسلمني وواجباتهِم 

 .. ةاإلسالمي حمفوظٌ يف الدولة ةاملواطَن مهمـا كانـت   ، لكلِّ أبناِء الـوطَنِ  ، فحق
  :دياناتهم ومذاهبهم 

               

               

             

      ]٩ - ٨: ملمتحنة ا [  



        ٧                  
 دةحمد صبغة اً وِفقةَ النموذجِ سياسيدحدةَ مونَ أنّ الدولةَ اإلسالمياإلسالمي وسيجد

 اً ( مماثلةالكرميِ ، وال يف ) سياسي يف القرآن موجودة هي دولةٌ غري ، دةحمد ةتارخيي ملرحلة
  :التالية  استمرارية السياقِ التارخيي ، وذلك لألسبابِ

 ]١ [ –  ةعليها من آلي بالشورى ، وما يترت مبسألة فيما يتعلّق القرآنُ الكرمي
 دمفتوحةٌ وليست مؤطّرةً بقالبٍ حمد هدالالت ، ةفمسألةُ الشورى يف كتابِ اِهللا .. سياسي

: احلاكمِ باحملكومني  العبارةُ األوىل تصف عالقَةَ.. تعاىل حتملُها ست كلمات يف عبارتني 
        ] ةً  ] ١٥٩: آل عمرانددحةً مآلي دحدوهي كما نرى ال ت ،

هلذه العالقَة ، والعبارةُ الثانيةُ تصف إيصالَ احلاكمِ إىل احلُكمِ وعالقَةَ احملكومني مع احلاكمِ 
، وهي كما نرى ال  ] ٣٨: الشورى [        :ومع بعضهِم بعضاً 

فالشرطُ الوحيد يف مسألة الشورى هو العدلُ .. تحدد آليةً محددةً هلذه العالقات 
والصدق واألمانةُ ومشاركةُ مجيعِ أبناِء األمة ، وبالتايل فكلُّ آلية دميوقراطية تضمن هذا 

  ..آليةٌ إسالميةٌ حتملُها هاتان العبارتان القرآنيتان الشرطَ هي 
القرآنُ الكرمي يبين خالصةَ الكُليات يف عالقات التعاملِ البشـري داخـلَ    – ] ٢[ 

اتمعِ اإلنساينِّ ، وال يمد أحكامه التفصيليةَ إىل جزئيات األنظمة املدنية ، ولذلك فـإنّ  
إقامة دولة إسالمية على أُسسٍ مدنية بعينِها ، موافقة ألنظمة مدنيـة تارخييـة   الدعوةَ إىل 

  ..سابقة ، هي دعوةٌ إلقامة دولة تارخيية ، ال إلقامة دولة اإلسالم 
حىت يف التاريخِ ذاته ، ويف بدايات الدولة اإلسالمية ، نرى أنّ آليات احلُكمِ  – ] ٣[ 

لِ إىل احلُكمِ مختلفةٌ ، فاآلليةُ اليت استلم ا أبو بكرٍ الصديق ختتلف عن اآللية اليت والوصو
استلم ا عمر بن اخلطّابِ ، وهاتان اآلليتان ختتلفان عن اآللية اليت استلم ا عثمانُ بـن  

 ا علي اليت استلم ةةُ استالمِ أيب.. عفّان ، وعن اآللييقِ نراها خمتلفةً  وحىت آليبكرٍ الصد
ونرى أيضاً أنّ آليات الوصولِ إىل احلُكمِ بعد عصرِ .. متاماً من وجهيت نظر السنة والشيعة 



        ٨                  
   ضالقةَ هلا مبنهجِ اِهللا تعاىل ال من قريبٍ وال من بعيد ، بـل وتنـاقاخللفاِء الراشدين ال ع

  ..منهج اِهللا تعاىل 
 ]٤ [ – القرآنُ الكرمي  ، ةاإلسالمي ال يدعو إىل فرضِ اإلسالمِ على مجيعِ أبناِء الدولة

فالرابطةُ اُألسريةُ اليت هي أقوى الروابط اإلنسـانية ، مسـح   ..... كما يتوهم الكثريون 
  ..القرآنُ الكرمي بإقامتها وِفق تعددية دينية يكون فيها األب مسلماً واألم كتابيةً 

              

                   
  ] ٥: املائدة [ 

التعدديةَ الدينيةَ واملذهبيةَ  -كما يزعم بعضهم  –احلق ذاً يلغي اإلسالم فكيف إ.. 
  !!!!!!! ..كيف ؟ !!! ..والقوميةَ داخل الدولة اإلسالمية ؟ 

ولو نظرنا إىل الواقعِ وإىل التاريخِ سنرى أنّ عدم التقاِء القوميني على إدراك الفارِقِ .. 
 العروبة ناتكونـات املشـروعِ   بني موبني مكو ، وتاريخٍ من جهة وانتماٍء وثقافة كلغة

القومي كسياسة وآلية حكمٍ من جهة أُخرى ، جعلهم خيتلفونَ حىت مع بعضهِم بعضـاً ،  
  ..ويف عدمِ حتقّقِ أي وِحدة بني أي قطرين عربيني حىت اآلن ألكرب دليلٍ على ذلك 

وسنرى أيضاً أنّ عدم التقاِء اإلسالميني على إدراك اخلطِّ الفاصلِ بني حقيقة اإلسالمِ 
 ، من جهة ةالتارخيي الكرمي ، بعيداً عن بعضِ الروايات يف كتابِه هناُهللا تعاىل وبي هريدالذي ي

ت ما أنزل اُهللا تعاىل ا مـن  وبني ما لُبس على بعضِ جوانبِ الفكرِ اإلسالمي من عصبِيا
سلطان من جهة أُخرى ، جعلَهم خيتلفونَ حىت مع بعضهِم بعضاً ، ويتمزقون مذاهب كلُّ 

  ..مذْهبٍ مبا لديهم فرحون 
                

      ] ٥٤ - ٥٣: املؤمنون [   
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فكما أنّ اخلالف بني القوميني ال عالقةَ له بالعروبة كانتماٍء ولغة ونسبٍ ، ويكْمن يف 
سياسات طرحِ آليات حتقيقِ املشروعِ القومي ، كذلك فإنّ اخلالف بني اإلسالميني ال 

القةَ له باإلسالمِ كعقيدةع  واملذاهبِ املختلفة يف الرؤى املختلفة نكْموي ، وشعائر
  ..واملفاهيمِ املختلفة لتحقيقِ دولة اإلسالمِ على أرضِ الواقعِ 

وهكذا نرى أنّ اخلالفات داخلَ املشروعني العريب واإلسالمي ، وخالفاتهِما مـع  .. 
  ..عالقةَ هلا بالعروبة وال باإلسالم بعضهِما ومع اآلخرين ، هي خالفات سياسيةٌ ال 

فحينما تنتهي اخلالفات السياسيةُ بني طارحي املشروعِ القومي ، سيجدون خالفاتهِم 
وحينما تنتهي اخلالفـات السياسـيةُ بـني    .. مع طارحي املشروعِ اإلسالمي قد انتهت 

ملشروعِ القومي قد انتهت طارحي املشروعِ اإلسالمي ، سيجدون خالفاتهِم مع طارحي ا
فحيثيات اخلالف بني األقطابِ املُكونة لكلِّ مشروعٍ من املشـروعني ، هـي ذاتهـا    .. 

  .. حيثيات اخلالف اليت توهم بوجود عداٍء بني املشروعني 
  كَـةرح استيقاظ ناً ، هو تزامبني املشروعنيِ سياسي ةوه بوجود ما أوهرِ  وممالتحـر

   باسـمِ اخلالفـة ت العربكَماليت ح ، ةالعثماني ةكْمِ اإلمرباطوريللخالصِ من ح العريب
فـاليهود الـذين ملْ   .. اإلسالمية ، مع حتالف الغربِ واليهود إلسقاط هذه اإلمرباطورية 

إلسـقاط  يستطيعوا أخذَ فلسطني من العثمانيني ، حتالفوا مع الغـربِ الـذي سـعى    
 ها إىل قَلْبِهجيوش اليت وصلت ةاإلمرباطوري..  

فمسامهةُ العربِ بإسقاط آخرِ رمزٍ حيملُ اسم اخلالفة اإلسالمية ، حترراً من احلُكْمِ .. 
  للعربِ ، فهو الـزمن كانت يف الزمنِ الضائعِ بالنسبة ، أربعةَ قرون العثماينِّ الذي استمر

.. اُء العربِ واإلسالمِ على حد سواء ، للخالصِ من هذه اإلمرباطورية الذي سعى فيه أعد
  ، ـةالعثماني ةرِ العربِ من اإلمرباطوريلتحر ةُ اليت أُريقتةُ والعثمانيفالدماُء العربي ولذلك

 واليهود ها الغربنثَم طَفمسبقٍ  –خ عن ختطيط– العربي هِم يف البالدة ، لتحقيقِ أطماع
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فتمت جتزئةُ الوطنِ العريب إىل دولٍ فُصلت حسب مصلحة الكيان الصهيوينِّ الذي خطِّطَ 

 لليهود لسطنية ، ومتَّ إعطاُء فالعربي لسطنيه على أرضِ فلقيام..  
يكتـب   ولذلك نرى أنّ عميلَ املخابرات الربيطانية امللقّب بـ .. 

هتهمني  عن مالعثماني دالعربِ ض يادةيف ق إليه لَتاليت أُوك:  





 ..  
فعلى الرغم من ضرورة العملِ التحرري العريب للخالصِ مـن سياسـات التجهيـل    
والتخلّف اليت مارسها العثمانيون ،كان على العـربِ أن مييـزوا بـني إسـقاط نظـامِ      

احلهِم كعربٍ وكمسلمني يف الوقت املناسبِ  ، وبني إسـقاط  اإلمرباطورية العثمانية لص
ويف هذه التجربة ومـا  .. املشروعِ اإلسالمي لصاحلِ غريِهم يف الوقت الذي يريده غريهم 

  ..آلت إليه من نتائج ، دليلٌ على أنّ كُالً من املشروعنيِ ضمانٌ الستمرارِ املشروعِ اآلخر 
مه أنَّ اإلسالم مل يأت إللغاِء القوميات ، وإنما ليـدفع حركتهـا   وما جيب أنْ نعل.. 

فالكرمي عند اِهللا تعاىل لـيس  .. اإلنسانيةَ باالتجاه السليمِ ، ولينأى ا عن سبلِ الضاللِ 
 ما هو التقيأو تلك ، إن ةإىل هذه القومي املنتسب..  

              

            ] ١٣: احلجرات [   

ق تحفَظُ فالتعدديةُ القوميةُ حمفوظةٌ يف اإلسالمِ ، وبالتايل فاملشروع اإلسالمي احل.. 
القرآن ( لُغةَ النص اإلسالمي املقدسِ  ، وملّا كانت اللغةُ العربيةُ.. فيه التعدديةُ القوميةُ 

  ..، فال شك أنّ العروبةَ هي حجر الزاوية يف بِناِء املشروعِ اإلسالمي ) الكرمي 
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وبالتايل فاملشـروع  .. ية وأرض العروبة كانت ساحةً لرتولِ معظمِ الرساالت السماو

  ..القومي احلق تحفظُ فيه التعدديةُ الدينيةُ واملذهبية 
  ، ـبِهسوال عن ن ، اإلنسانَ عن دينِه نا أن نسلخديناً ونسباً ، وال ميكن إنَّ لكلِّ إنسان

ال تتصارع فيمـا بينـها   وبالتايل فمستويات اهلُوية املُركّبة من الدينِ والنسبِ واملذهبِ ، 
وكلُّ مستوٍ مـن  .. نتماِء والنسبِ بشكلٍ سليمٍ حينما نعي متاماً حقيقةَ الدينِ وحقيقةَ اال

) فضالً عن صراعهِم مع املُستويات اُألخرى ( هذه املستويات يتصارع أتباعه فيما بينهم 
بينهم داخلَ املذهبِ الواحـد   حينما ال يدركون حقيقته ، فكم تصارع اإلسالميون فيما

  ..؟  وكم وكم.. واحد وخارِجه ؟ وخارِجه ؟ ، وكم تصارع القوميونَ داخلَ الطرحِ ال
ولذلك فإنّ احلديثَ عن أي من املشروعني هو حديثٌ سياسي ، يعطـي األولويـةَ   

وهذا يحتم علينـا أنْ  .. قافية للدولة ونظُمها احلضارية على حسابِ احلقيقة الفكرية والث
 زميوالثقايفِّ  –يف كلٍّ من املشروعني  –ن وبني املعىن الفكري من جهة بني املعىن السياسي

  .. من جِهة أُخرى 
 السياسي سـابِ  ) كمشروعِ دولة ( فاإلسالمها على حونظام ةَ للدولةعطي األولويي

لن يكتب له النجاح ) اإلسالم السياسي ( يل فاملشروع اإلسالمي وبالتا.. الدعوة لإلسالم 
 ، كرِ والعقيدةمن كتابِ اِهللا تعاىل ، يف الف ستنبطمعيارٍ سليمٍ م إالّ بعد إجياد واالستمرار

مةكمقد كرياالنطالقِ من اإلسالمِ الف عليه املسلمون ، أي بعد جمععليهـا   ، ي عجمت
كنتيجة األم اإلسالمِ السياسي جاهةُ ، بات..  

) اإلسالم الفكـري  ( من هنا جند أنَّ مقدمةَ املشروعِ اإلسالمي هي الوِحدةُ الفكريةُ 
  ةُ ، وإنْ حتقّقـتالوِحدةُ السياسي لن تتحقّق ةكرية ، فدون الوِحدة الفأبناِء هذه األم بني

  ..فلن تستمر طويالً 
ك األمر بالنسبة للمشروعِ القومي كطرحٍ سياسي يهدف إىل إقامـة الوِحـدة   وكذل

 ةوتاريخٍ ، هي .. العربي وانتماٍء وثقافة كلغة ةُ على معيارِ العروبةةُ والثقافيكريفالوِحدةُ الف
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يف املشـروعِ   –يـة  وبالتايل فإعطاُء األولو.. املقدمةُ السليمةُ للوِحدة السياسية املنشودة 

 إالّ  –القومي يلن يؤد ، ةألبناِء هذه األم ةوالفكري ةساب الوِحدة الثقافيعلى ح للدولة
 ةقِ هذه األممن متز اً ( إىل مزيدها ) سياسيومن تشرذم..  

 اً ( فالعريبنا أن خنت) مسلماً كان أم مسيحيمكنركّبةً ، يةً مويه كلمها يف يتركيب صر
  :منظومتني 

  .. املنظومة يدخلُ الدين واملذهب ويف هذه.. عالقته مع اِهللا تعاىل  – ]أ [ 
عالقته مع البشرِ ، ويف هذه املنظومة يدخلُ العمق القومي كلغة وثقافـة   – ]ب [ 

  ..وانتماء 
 دولذلك فالرسولُ حمم ِأديانِه ختلفعلى م العرب هاملسلمونَ على .. م قوم هتوأم

يخاطبهم اُهللا تعـاىل  ) على خمتلف قومياتهِم ( فمتبعو منهجِ اإلسالمِ .. خمتلف قومياتهِم 
 ةاألم بصيغة..  
           

      ] ١١٠: آل عمران [  

 .. النيب وقوم  ) أديانِهم على خمتلف ( م اُهللا تعاىل بصيغة القومِ اليت أُضيفهخاطبي
 إىل النيب صلٌ عائدمت إليها ضمري ، جلّ وعال هناً عتابه ، مبينبي وعتاب  ،   ِلعـدم

اإلسالمِ كما جيب هم يف محلِ رسالةعليهم مسو  ..  
              ] ٦٦: النعام [    

             ] ٣٠: الفرقان [   

 .. أديانِهِم ليكونوا إخوةًومبا أنَّ اَهللا تعاىل يدعو املؤمنني ختلفمن البشرِ على م       
      ] ١٠: احلجرات [  يف االعتقاد مِ اإلكراهدبِع ومبا أنّ اَهللا تعاىل يأمر ،

الديين                ]٢٥٦:  البقرة [ ،،    
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، ومبا أنَّ العروبةَ كلغة وثقافة وانتماٍء وتاريخٍ مشتركَةٌ بني مجيعِ أبناِء األمة  ] ٩٩: يونس [ 

  ..لذلك فال ميكن هلاتني املنظومتني أنْ تتصارعا ..... م ومذاهبِهِم على مختلف أديانِهِ
فالعصبيةُ يف تصورِ عدمِ توافقِ املشروعني ، ال تعود إىل حقيقـة اإلسـالمِ ، وال إىل   
حقيقة العروبة ، وهي ذاتها العصبيةُ اليت تقود الغارقني يف مستنقَعها إىل أن يتقاتلوا داخلَ 

  ..الواحد ، بل داخل املذهبِ الواحد والطرحِ الواحد  املشروعِ
عن الـدين ،   السياسة، وفصلِ  السياسةويف هذا السياقِ يبرز مفهوم فصلِ الدينِ عن 

فمعظم الداعني .. عن الدين  السياسة، وعدمِ فصلِ  السياسةومفهوم عدمِ فصلِ الدينِ عن 
،  والسياسـة ظم الداعني إىل عدمِ الفصلِ بني الدينِ ، ومع والسياسةإىل الفصلِ بني الدينِ 

 السياسةيتعصبون لدعواهم ، دون أن يدركوا حقيقةَ الدينِ الذي يتحدثون عنه ، وحقيقةَ 
  ..يدعون إليه  مااليت يتحدثون عنها ، في

تابِ اِهللا كان الدين املعين يف هذه الدعوة هو الدين احلق املبين على دالالت ك فإن.. 
م القوميم وانتماؤههصانُ فيه كرامةُ البشرِ مهما كان دينتعاىل ، والذي ت    

      ] أديانِهِم ومذاهبِهم  يأمر، والذي  ] ٧٠: اإلسراء على خمتلف البشر
   عتداِء بعضهِم على بعضيتعاملوا بينهم بالرب والتقوى شريطةَ عدمِ ا بأنوقومياتهم 

              

          ] حىت يف ] ٨: املمتحنة هأن نبيوالذي ي ، 

    حسابِ اآلخرة على العملِ ، ال تظلم أمةٌ بالنسبة إىل أمة أُخرى 
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       ] يف هذه  إن....  ] ١٢٤ - ١٢٣: النساء املعين كان الدين

 ا لُفِّقِ من رواياتاُهللا تعاىل ، بعيداً عم ريدهالذي ي احلق هو املنهج الدعوة ِسبا حوعم ،
حني  ..تعاىل ال من قريبٍ وال من بعيد  نصوصاً دينيةً من تاريخٍ ال عالقةَ له مبنهجِ اِهللا

وعن الدولة ،  السياسةبعدمِ فصلِ الدينِ عن ) قَبلَ املسلمني (  ذلك سيطالب غري املسلمني
منهجاً أفضلَ من منهجِ اِهللا لدولتهِم هلم ولن جيدوا ) مسلمني وغري مسلمني ( ألنهم مجيعاً 

، جرميةً حبق  السياسة وعن الدولةفَصلُ الدينِ عن  –يف هذه احلالة  –تعاىل ، وسيكون 
  ..واتمع الدينِ وحق الدولة 

 ..  تِسـبح ةتارخيي من روايات هو ما لُفِّق يف هذه الدعوة املعين ا إذا كان الدينأم
زجمته تكفـري  على الدين ، وما يراء ماد ار ني ليلني الظالمير به الكثريون من التكفريي

 هغري كفِّركلٌّ منها ي ومذاهب قاً إىل طوائفةَ إالّ تشرذماً ومتزاألم اآلخرين ، حبيث ال تزيد
اآلخرين يف خندقِ الع اليت تضع املظلمة يف دهاليزِه اِء ، باسمِ الدين ، وكلٌّ منها يتقوقَعد

أمـراً لصـاحلِ   السياسة ويف ساحة الكُفرِ والزندقة ، ففي هذه احلالة يعد فصلُ الدينِ عن 
فكيف للفكرِ الغارقِ يف العصبية املذهبيـة والطائفيـة ،   .. على حد سواء  واتمعالدينِ 

وطوائفهـا ومـذاهبِها    والذي يضيق ببعضِ أتباعه ، أنْ يتسع األمةَ على خمتلف أديانِهـا 
  !!!!!!! ..كيف ؟ !!! ..وقومياتها ؟ 

كانت الدولةُ املعنيةُ يف دعواهم دولةً دميقراطيةً مبنيةً على العدلِ واحلق ، فإنّ  وإن.. 
، أو عدمِ فصله ، ال معىن له ، ألنه يف الدولة الدميقراطية  السياسةعن مفهوم فصلِ الدين 

م وآليات احلُكمِ بناًء على إرادة أبنائها ، وبالتايل سيختارونَ ما يريدون ، وما تتحدد النظ
  ..يناسب حريتهم يف االعتقاد 

وإذا كانت الدولةُ املعنيةُ يف دعواهم دولةً مبنيةً حسب النظامِ الفرعوينِّ ، الفرد فيهـا  
، أو عدمِ فصله ،  السياسةفصلِ الدين عن وم جمرد رأسٍ من قطيعٍ يشملُ األمةَ ، فإنّ مفه
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 ألنّ الدين ، نتيجة ال يأيت بأي–  والدولةَ هـي   –يف هذه احلالة ، مهو ما يقولُ احلاك
  ..مزرعته اليت يفعلُ فيها ما يشاء 

املاضي ،  إنّ ما يفصلُنا عن التاريخِ مباضيه ومستقبله هو الواقع ، فالواقع نتيجةُ التاريخِ
يـدعونا إىل   –على حد سواء  –والواقع العريب واإلسالمي .. ومقدمةُ التاريخِ املستقبل 

 اإلسالمي أم على الصعيد القومي سواٌء على الصعيد ، يقول لنـا  .. الوِحدة عإنّ : والواق
احللقةُ الكُربى داخلَ إطـارِ   من مقدماتها إىل نتائجِها هي ربيةَ السليمةَ الطرحالوِحدةَ الع

فالوِحدةُ اإلسالميةُ لن تتحقَّق دون الوِحدة العربية ، والوحدةُ العربيةُ .. الوِحدة اإلسالمية 
  ..لن تتحقّق إالّ على معيارِ اإلسالمِ احلق الذي أعطى األمةَ روحها وهويتها 

               

           ] ٦٣: األنفال [  
فالعاملُ كلُّه ، والغرب خاصةً ، ال يفرقون بني عريب وآخر ، وال يفرقونَ بني مسلمٍ  ..

 لذلك فاملشرو.. وعريب عان ) والعريب ما ) اإلسالميهما واحدةٌ ، ونتائجهماتمقد ،
 راحلاض املاضي ، وما يقولُه املستقبل .. واحدةٌ ، هذا ما قالَه هوهذا ما سيؤكِّد..  
  

  ..م  ٢٠٠٠: عام .. درعا .. 

  
 


