
  
 

 
 

  
           

                        

. .تطوة ، هو نتيجة  رتمعات البشريالنظام االجتماعي والسياسي الذي حيكم ا
العالقات املختلفة بني أبناء اتمع ،  تطورنتيجة ، و هلذه اتمعاتاحلضاري تطور ال

،  وطبقاته وبينهم وبني اتمعات اُألخرى ، ونتيجة الصراع املستمر بني أطياف اتمع
حتكمه قوانني احلركة التارخيية ، اليت وكلُّ ذلك  .......ني اتمع واتمعات اُألخرى وب

  ..التاريخ اإلنساين  حركةتطور ل ) ي عصبيةاردة عن أ(  نستشفُّها من الدراسة العلمية
مع خمتلف أنواع التعايش اتمعي  هوتفاعل اإلنسان خالل التاريخ يف رحلةو.. 

عريضةٌ جداً ، صةٌ قهي و ..ا تد زمن عمر البشرية ذامتصةٌ طويلةٌ جداً ، ق والسياسي
  ..أخيه اإلنسان  األمل يف عالقته مععرضها عرض رحلة اإلنسان مع جدلية األمل و

ففي بداية احلياة اإلنسانية قبل مرحلة اتمعات ، كان اجلانب الشخصي للفرد .. 
ي لبن يأمنغلقاً على ذاته ، فاحلياة كانت قاسية ، وعلى اإلنسان أن حيمي نفسه بنفسه و

إطار تعاون اجتماعي كان بنفسه ، كون التعاون بينه وبني أبناء اتمع ضمن  حاجاته كلَّ



   :٢   
ر حاجة اإلنسان ألبناء جمتمعه تطورت العالقات االجتماعية ومع تطو.. يف حدوده الدنيا 

  ..وصوالً إىل الواقع الذي نعيشه 
فالتجمع البشري هو نتيجة عدة عوامل تقتضيها الضروريات اإلنسانية مع اتساع 

ها ، ومع الزمن فكلُّ حضارة تنتج معها قيم ،إنتاجه احلضاري اتمع اإلنساين واتساع 
تتمايز الطبقات وتتبلور امللكية اخلاصة ، فاختالف البشر بعقوهلم وجهودهم وقيمهم 

وكلُّ ذلك يؤدي إىل دخول اتمعات  ..يؤدي إىل اختالف امللكيات اخلاصة فيما بينهم 
لنظام اتمع احلاجة امللحة  –لزمن مع ا –البشرية يف مراحل متمايزة ، تتكرس فيها 

  ..وسلطته 
إالَّ  تؤتي مثارهاال  حسب مفهوم املصطلحات السياسية الوضعية قراطيةالدميو.. 
وإالّ  والتعايش معه كما هو مبعتقده ورأيه ، ثقافة قبول اآلخر تسود يف اتمعحينما 

ها كلٌّ لقهر اآلخر باسم مليستع، تمع ات الصراع داخل استكونُ أداةً من أدو
  ..الدميقراطية ذاا 

 فون، يصوعلى اختالف مشارم يف الطغيان خالل التاريخ  ومعظم الطُّغاة.. 
منهاباحلق م طغيا م،  والعدل والضرورة اليت ال بدة فقد فعلوا طغياحتت أعذارٍ وطني ، 

ة ودينية وقوميض الواقع ، وذلك بالتالعب يف ثقافةعلى أر ال وجود هلا، ة وأخالقي 
  .. ه وفكر اتمع
  .. لةخالل التاريخ  أيديولوجياإنَّ أيؤجمن معتنقيها  ومرادة هي يف النهاية نتيجة م

صورة  هم ، من أجل بناء جمتمع وفقسياست وأهدافهم السلطوية ، وهي مست لتصورام
، وبالتايل وفق إطارٍ ال  االذي حيكم أصحاكر يف إطار الثقافة والف هذه األيديولوجيا

ذه ه ها اجليل الذي ينتمي إليه معتنقوأنتجخيرج عن حدود الوعي واحلدود احلضارية اليت 
  .. األيديولوجيا

ترسم صورة مستقبل أي جمتمع وفق ثقافة معتنقيها ، هي  من هنا فإنَّ أي أيديولوجيا
فة عن املستوى لالحقة ، وبالتايل هي صورة متخلِّصورة من املاضي بالنسبة لألجيال ا



   :٣   
لنامة إالّ احلضاري لألجيال الالحقة ، وال تكون متقدر احلضاري ، ل يف ختيوقوف التطو

اً ثقيالً يف عبئ سبقة الصنعامل صبح تلك األيديولوجياوبالتايل ت .....بل وعودته إىل الوراء 
  ..احلضاري للمجتمع  وجه التطور

عن االختراعات  ألي عصر وأدواا الدميقراطية األيديولوجيا كيف بنا أن نفصل. .
وع اإلنسان موض فكون... !!! لذلك العصر ؟احلضاري  اإلنسانية ، وعن أدوات التطور

كلُّ ،  يتطور حضارياً مع الزمن ، وكون اإلنسان به من أيدلوجيا قراطية وما تتعلّقالدمي
أي أيديولوجيا يف عصرٍ ما ليست وصفةً جاهزةً لكلِّ العصور إىل قيام يقتضي أنّ  ذلك

  .. الساعة 
تطور األدوات  مبعىن،  السياسيلبشرية يقتضي تطور الفكر احلضاري لتطور الف.. 
البنية السياسية للمجتمعات  حيمل ي الذيل أسس البناء االجتماعي والدميقراطاليت تشكِّ
  ..البشرية 
رسالة السماء إىل خرى كصورة نقارب ا هذه احلقيقة ، وهي أُأخذنا مسألة  ولو.. 
 إىل الرسالة تسمو من رسالة ُألخرى وصوالًأدواا البيانية واإلعجازية ، لرأينا أنَّ األرض 

فتطور  ..عن اجلانب الشخصي للرسل عليهم السالم  –مع الزمن  – اخلامتة ، مبتعدة
حيث يعلم اهللا تعاىل ، تساع مع الزمن ملساحة التفاعل بني اتمعات الفكر اإلنساين ، واال

كلَّ ذلك علماً مطلقاً قبل خلق اإلنسان ذاته ، كلُّ ذلك نراه ينعكس يف تطور آليات 
  .. إيصال رسالة اهللا تعاىل إىل البشرية من رسالة سابقة إىل رسالة الحقة 

                

               

               ] ١٣: الشورى [   

دم  واملمتدة من آاملرحلة األوىل ه يفنأوكنت قد بينت يف كتيب األخرى كيف .. 
، واليت  بينجِ أنإىل إبراهيم عليه السالم قبل  – البشريةأي من بداية  –عليه السالم 



   :٤   
 سواٌء يف( كان اجلانب الشخصي       مركزها نوح عليه السالم 

  .. يتحمل املسؤولية كاملة يف إيصال رسالة السماء إىل الناس ) جانب املنهج أم املعجزة 
ليبقى اجلانب الشخصي ، يف هذه املرحلة  فعلى صعيد املنهج مل ترتل كتب مساوية

وعلى صعيد املعجزة كانت معجزة .. للرسول آنذاك قائماً بعبء إيصال رسالة السماء 
مره ، وهي املدة الوحيدة اليت ذُكرت يف القرآن الكرمي للبث نوح عليه السالم هي ع

             : رسول يف قومه

        ] ١٤: العنكبوت [ ..  
حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( كيف أنَّ سورة نوح عليه السالم تتكون من  ولذلك رأينا.. 

، واليت بينتها يف كتيب ، وفق قواعد عد احلرف املرسوم املستنبطة من كتاب اهللا تعاىل 
  ..اُألخرى 
على صعيدي املنهج واملعجزة ، وبينت أيضاً أنه يف املرحلة الثانية حدثت قفزة .. 
ر احلضاري للبشرية ، ففي هذه املرحلة املمتدة من إبراهيم عليه التطو مبا يوازيوذلك 

         السالم بعد أن أجنب إىل عيسى عليه السالم 
ب الشخصي لرسل تلك املرحلة ، فالتوراة ولكنها مل تلغ اجلان، نزلت كتب مساوية 

كلُّها مل تلغ اجلانب الشخصي ، ل وصحف إبراهيم وموسى واأللواح جنيوالزبور واإل
ولئك الرسل عليهم السالم كانت أفهناك الكثري من تفاعل أقوام لرسل تلك املرحلة ، 

خارج هذه الكتب ، فإيصال املنهج وتفاعل الناس معه كان موزعاً بني هذه الكتب 
كبرية مقارنة مع املرحلة األوىل ، ويف هذا قفزة .. وبني اجلانب الشخصي السماوية 

التطور احلضاري للبشرية ، فمنهج اهللا تعاىل يرتله بعلمه جلّ وعال ،  مبا يوازيوذلك 
اليت يرسل إليها رسله عليهم حيث يعلم سبحانه وتعاىل مدى التطور احلضاري للبشرية 

  ..السالم 
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على صعيد ) شخصي يف االبتعاد عن اجلانب ال( وأيضاً حصلت قفزة كبرية .. 

، ولكنها ليست معجزة  هغري شخص عليه السالم املعجزة ، فعلى سبيل املثال عصى موسى
ابتعدت عن اجلانب الشخصي ) وكذلك املنهج ( فاملعجزة .. إالَّ بيد موسى عليه السالم 

  ..لرسل تلك املرحلة ، ولكنها مل تنفك متاماً عن هذا اجلانب الشخصي 
      ثالثة اليت بدأت بإرسال الرسول حممد ويف املرحلة ال

ومتتد إىل قيام الساعة ، حصلت القفزة الكربى يف االبتعاد الكامل والتام عن اجلانب 
     فاملنهج كلُّ املنهج تركّز يف النص القرآين الشخصي ، 

     ] وذلك لدرجة متَّ فيها الفصل الكامل بني صفيت الرسالة ،   ] ٨٩: النحل
ا بطاعة م ة اليت يأمرنا اهللا تعاىلة ، ولذلك نرى أنَّ مجيع النصوص القرآنين بعثه والنبو

  ، ًتأيت متعلّقة بصفة الرسالة حصرا..  
        ] ٣٢: آل عمران  [  

      ] ١٣٢: آل عمران [   

       ] ٥٩: النساء  [  

       ] ٩٢: املائدة [   

       ] ١: األنفال [   

      ] ٢٠: األنفال [   

      ] ٤٦: األنفال [  

         ] ٥٤: النور [   

     ] ٥٦: النور [   
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      ]  ٣٣: حممد [  

       ]ادلة١٣: ا  [  

        ] ١٢: التغابن [  

وما آتاكم : ( ، أو ) أطيعوا حممداً : ( ، أو ) أطيعوا النيب : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. 
، ) النيب فقد أطاع اهللا  من يطع: ( ، أو ) د فخذوه موما آتاكم حم( ، أو ) النيب فخذوه 

اتباع ويف ذلك بيانٌ إهلي عظيم إىل أنَّ ساحةَ ) .. من يطع حممداً فقد أطاع اهللا ( أو 
  ..منهج اهللا تعاىل تتعلَّق بصفة الرسالة ، اليت هي يف النهاية تتعلَّق بكتاب اهللا تعاىل 

[             :يف قوله تعاىل و.. 

يف .. الرسالة  ويف حصر أمر الطاعة بصفة... صفة الرسالة كما نرى  ، حيث ] ٧: احلشر 
كصفة نبوة مبا تعنيه من ( وليس النيب  ذلك ، دليلٌ على أنَّ املُشرع هو الرسول كلِّ

  .. )كشخص بشر (  وليس محمداً) ة خالص وطهار
  ..وتتجلّى هذه احلقيقة بني أيدينا بالنصني اللذين رأينامها .. 
        ] ٣٢: آل عمران  [  

         ] ٥٤: النور [   

يدعو إىل طاعة  ، ويأمره بأن   بكلمة  النيب  فاهللا تعاىل حينما خياطب

: ( ، دون الصياغة  ] ٥٤: النور [         : الرسول 
 اهل ه كنيب ، يتحرك ضمن ساحة، إنما يعين ذلك أنّ حممداً ذات) أَطيعوا اللَّه وأَطيعوين 

 وكشخصكنيب  ه ا كرسول ، فهو ذات ة اليت يتحركاملختلفة عن الساحها حدود
  ... ها من اهللا سبحانه وتعاىل ، أي باتباع الرسالة اليت حيمل باتباع الرسول مطالب



   :٧   
هة لشخص وجأنه حىت يف طلب الفتوى امل –يف كتابِ اهللا تعاىل  –ولذلك نرى .. 

 النيب  ل الناس ، حىت يف ذلك ، يأخذمنبق  القرآين  اإلجابة فكلمة .. من النص :
   ، تني يف كتاب اهللا تعاىليف قوله تعاىل  ترد مر :   

              .....  

         ....... : ، ويف قوله تعاىل  ] ١٢٧: ء النسا[ 
ويف هذين النصني نرى أنَّ مرجعية الفتوى هي النص القرآين حىت ..  ] ١٧٦: النساء [ 

 لفتوى النيب  يف تفاعله مع الناس..   
، نرى  ]]        ،   [[: فخلف العبارتني 

يف      : فهذه العبارة .....      العبارة القرآنية 

 سياقها القرآين التايل الستفتاء الناس وطلبهم الفتوى من النيب ]]     ،

   [[ ة الوحيدة لإلفتاء ، حىت وإن  ، تؤكّدالقرآينَّ هو املرجعي أنَّ النص

  الفتوى إىل اهللا تعاىل  ينُّالقرآ ، ففي احلالتني يعيد النص هو النيب  ستفىتاملكان 

   ..  
 .. ه يف إجابة النيبويف كتاب اهللا تعاىل نرى أن ليه ، ال خيرج لألسئلة املطروحة ع

: يف كتاب اهللا تعاىل ، وكذلك العبارة    : فكلمة . ....عن النص القرآين 

     عطي النيبة ال تنرى خلفهما عبارات قرآني ، اإلجابة  صالحية

ف ، وخل    : خلف كلمة    : فكلمة.. خارج النص القرآين 

 طرح عليه ، إجابته على أسئلة الناس اليت تيف ، تؤكّد أنه      : العبارة
القرآين  ال يتجاوز النص..  
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              ] ٦٣: األحزاب [  

               ] ١٨٩: البقرة [      

             

      ] ٢١٥: البقرة [        

                ] ٢١٧: البقرة [        

             

             ] ٢١٩: البقرة [          

            ] ٢٢٠: البقرة [            

           ] ٢٢٢: البقرة [              

               ] ٤: املائدة [              

                 

                  

            ] ١٨٧: األعراف [              

             ] ١: األنفال [               

            ] ٨٥: اإلسراء [                 

              ] ٨٣: الكهف [                   

           ] ١٠٥: طه [                    
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 ب اهللا تعاىل هو امللجأُ واملرجعكتا إنَّ نرى أنَّ اهللا تعاىل يقول لنبيه  .. ولذلك.. 
  ..آخر جع مرال ملجأٌ و وليس له دون كتاب اهللا تعاىل، له الوحيد 
               

     ] ٢٧: الكهف [  

   يف العبارة القرآنية    الضمري املتصل يف كلمة  فال شك أنَّ.. 

     كتاب اهللا تعاىل دون غـريه   إىليعود      

     إالّ القرآن الكرمي حىت  وهذا يؤكِّد... ؟ وجد ملجأٌ وال مرجعه ال يأن
 للنيب  ذاته ؟ ....... فإذا كان النيب   دون القـرآن هو ذاته ليس له ملجأٌ وال مرجع

  !!! ..يكون لنا ملجأٌ ومرجع آخر دون القرآن الكرمي ؟ إذاً لكرمي ، فكيفا
نرى أنَّ املعجزة )  يف املرحلة األخرية اليت بدأت بالنيب ( وعلى صعيد املعجزة 

  : فعندما يقول تعاىل  ، املؤيدة للمنهج انفصلت متاماً عن اجلانب الشخصي له 

            ] فهذا يعين أنَّ  ] ٥٩: اإلسراء ،
فاملعجزة .. قة هلذا املنهج صدلة اخلامتة بأي معجزة كونية مالرسا اهللا تعاىل مل يؤيد منهج

     : تعاىل  هلذا املنهج هي القرآن الكرمي ذاته ، يقول صدقةامل

              ]

 – وهذا يعين أنَّ القرآنَ الكرمي يكفي عن أي معجزة يطلبها اإلنسان. . ] ٥١: العنكبوت 
وهذا أمر  ) ..القرآن الكرمي ( خلامتة لتصديق منهج الرسالة ا –يف كلِّ زمان ومكان 

حباجة ملعجزة صاحلة لكلِّ ، طبيعي ، فمنهج صاحلٌ لكلِّ زمان ومكان وجمرد عن التاريخ 
  ..وجمردة عن التاريخ ، زمان ومكان 



   :١٠   
 .. وما نراه أنَّ النيب  باع واقتداء  ) ومن بعده كلّ إنسان( ذاتهبات هو مطالب

  .. له من هذا اهلدي بقني عليهم السالم ، وذلك مبا يبينه القرآن الكرميالرسل السا يهد
             

               

                

           

            

             

             

              

               

                  

      ] ٩٠ – ٨٢: األنعام [    
رسالة اهللا تعاىل للبشر مرت مبراحل ، كانت فيها تتطور باتجاه االبتعاد عن .. إذاً .. 

 يف هذا الكتاب( وقد تعرضت هلذه املسألة .. باتجاه الكتاب السماوي اجلانب الشخصي 
 (ن لكي أُبي ة ال بدر احلضاري للبشرير ن يوازيه تطأأنَّ التطويف خماطبة الناس ، وأنَّ هذا و

بني أيدي  الدستور املوجود نصاًور هو باتجاه االبتعاد عن اجلانب الشخصي حنو التط
  ..الناس يف كلِّ زمان ومكان 

إذا كان هذا هو حال خماطبة اهللا تعاىل للناس عرب رسله عليهم السالم ، فمن املؤكَّد 
بني  وفق عقد اجتماعي( تاريخ واليت تسوس الناس نظمة السياسية عرب الأنَّ آليات األ



   :١١   
ر وفق االرتقاء احلضاري مع ال بد أن تتطو) احلاكم والشعب وبني مكونات الشعب ذاته 

وال بد أن يكون هذا التطور باتجاه االبتعاد عن احلاكم األوحد الذي يعطيه .. الزمن 
املطبما أنزل اهللا لون واملزم ا من سلطان رون صفات والذي يبقى حاكماً حىت تعاىل ،

حيث يعين سلفه قبيل موته ، أو يرثه كحاكم كما يرث منه األموال  رحيله من الدنيا ،
، تلك  هو حال احلاكم قروناً من الزمن بعد موت النيب  وكلُّ ذلك ...والعقارات 

العتبارها أسوة يف نظامهم السياسي احلال اليت يسعى املطبلون واملزمرون للدولة الدينية 
  ..باسم الدين الذي يسعون لفرضه يف عصرنا 

باتجاه تقليص ، التطور يف العالقة بني احلاكم واحملكومني وبني احملكومني ذام هذا 
صالحية احلاكم لصاحل الشعب واحلريات الشخصية للمواطنني ، وباتجاه حفظ 

ات الدة واملذهاخلصوصية الفكر ينيجاه حرية وعدم االعتداء عليها ، وباتة والطائفيبي
واملعتقد والتناول الثقايف ، هذا التطور ذه االتجاهات هو من نواميس احلركة التارخيية ، 

  ..اليت ينصاع هلا التطور احلضاري للمجتمعات البشرية 
نواميس ثابتة  – هذا األمر مبا خيص – نرى) القرآن الكرمي ( ويف كتاب اهللا تعاىل .. 

مهما بلغت درجة ، إىل قيام الساعة حتمل دالالت تناسب كلَّ جيل ، وكليات خمتزلة 
ال نرى يف كتاب اهللا تعاىل جزئيات وتفصيالً لنظامٍ و ،التطور احلضاري هلذا اجليل 

لألنظمة  ) ارخييةاليت جاءتنا عرب الروايات الت( ، فكلُّ التفصيالت سياسي حمدد بعينه 
 ة منذ وفاة النيبالسياسي  من الزمن هي تاريخ ال عالقة له  بل إىل اآلن ، ،إىل قرون

  ..يف معظم احلاالت  –يف هذا األمر  –بالدين ، بل وخيالف تعاليم الدين 
، الناس فيها  له وما ينصاع، وقوانينها وأحكامها ) مهما كانت ( دستور الدولة و.. 

العقد االجتماعي املشترك بينهم ، كلُّ ذلك يسميه القرآن الكرمي بدين هذه الدولة  وفق
  ..ودين حاكمها 



   :١٢   
، والدين هو ) د ، ي ، ن ( هي يف النهاية من اجلذر اللغوي     كلمة ف.. 

فالدين وهذا املعىن يتقاطع مع مفهوم الدين ،  ..التعامل باألجل ، فالعطاء يسترد بعد أجل 
  ..من هنا ندرك معىن قوله تعاىل .. هو العمل على أن يتم اجلزاء الحقاً 

              

         ] ٢٥٤: البقرة  [  

                      
  ] ١١: احلديد [ 

الدين هو جمموعة القوانني واألحكام اليت يطلَب من املتدين ذا الدين .. إذاً .. 
  ..ن يأخذ جزاءه الحقاً أ، على العمل ا 
  ..كام اهللا تعاىل اليت يطلَب من الناس اتباعها ودين اهللا تعاىل هو أح.. 
            

       ] ٨٣: آل عمران [   

               

                 
  ] ٢: النور [ 

               

           ] ٣ – ١: النصر [   
 ..ويف .. هي يف النهاية دين هذه الدولة ، دولة وأحكامها ودستورها  وقوانني أي

  ..لٍ على ذلك النص القرآين التايل أكرب دلي



   :١٣   
              

                   

        ] ٧٦: يوسف [     
والقوانني اليت حتكم ، ودستورها ، تعين نظام دولة امللك     فالعبارة 

  ..هذا النظام 
من وجهة نظر أصحاا ) وفق هذا املفهوم الواسع ( من هنا فكلُّ دولة هي .. 

 ..، وينصاعون لذلك هم يؤمنون بنظامها وقوانينها هي دولة دينية ، ألن، واملدافعني عنها 
وهذا خيتلف كثرياً عن مفهوم الداعني للدولة الدقة عن الدة ، وفق مفاهيمهم الضيين يني ..

ة اليت يدعو هلا بعضهم باسم دين اهللا تعاىل ، هي دولة دينِفالدولة الدهم هم املتعلّق يني
ت دولةَين احلق ، وليسبفهمهم هم للد كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل يف هذا ين احلق الد ،

  ..الكتاب 
، يف الوقت ين احلق الديدعو لدولة دينية يزعم أنها دولة من هؤالء ولذلك كلٌّ .. 

ين احلق حسب فهمهم الذي خيتلف فيه مع الكثريين من أمثاله الذين يدعون لدولة الد
كلِّ ذلك أنهم يدعون لدولة فهمهم الضيق واحملدود عن  ومرد.. ين هلذا الد املختلف

ة ، ين الدباسم الدعوة لدولة ديني..  
: الكافرون [        ..من هنا نستطيع أن ندرك دالالت قوله تعاىل 

 ..ويل منهج وأحكام أُخرى ، تتبعونه  مبعىن لكم أحكامكم ومنهجكم الذي..  ] ٦
ألنه يعين األحكام اليت يتبعوا واليت ،    ين أُضيف هلم لذلك نرى كيف أنَّ الدو

  ..من وضعهم ووضع أسيادهم بعيداً عما يريده اهللا تعاىل 
  ..مملكة سبأ هو و قد بين لنا القرآن الكرمي منوذجاً من مناذج الشورى ،ل ..



   :١٤   
                

              

              

             

             

       ] ٣٥ – ٢٨: النمل [    

 امرأة هويف هذه اململكة نَّ احلاكم أ ،الكرمي  ذا النصالسياق السابق هلما نراه يف و.. 
:         ] ٢٣: النمل[  ..  

مة وقومها يسجدون للشمس وزين هلم كوعلى الرغم من أنَّ هذه املرأة احلا.. 
  ..ن اهلدى يطان أعماهلم وصدهم عن السبيل وعالش
            

         ] ٢٤: النمل [   
فإنَّ ،  اخلطري يف ابتعادهم عن عبادة اهللا تعاىلعلى الرغم من هذا االحنراف العقدي 

هذه املرأة احلاكمة على درجة من الرجاحة العقلية واالتزان وعدم التهور ما يفوق املأل 
    امت بعرض األمر الطارئ عليهم فقد ق.. الذين هم مبثابة مستشارين هلا 

            ..  
فخيارهم كان  ..وكان رأيهم بعيداً عن احلسابات العقلية وعن مصلحة مملكتهم .. 
  .. مواجهة جتر عليهم اهلزميةمييل إىل 
               



   :١٥   
كلُّ .. ولكن رجاحة عقلها واتزاا وحساباا الدقيقة وخوفها على مصلحة شعبها 

  ..عن خيار مستشاريها  خيتلف كثرياًخليارٍ آخر ذلك دفعها 
              

            
هو أنَّ ما أود أن أُلقي الضوء عليه .. ية وال أود الغوص يف تفاصيل هذه القصة القرآن

وكان اختيارها كملكة ، وكانت راجحة العقل ، هذه املرأة مارست مبدأ الشورى 
  .. اختياراً سليماً جنب شعبها احلروب والويالت 

ويف هذا تفنيد ملزاعم عابدي روايات التاريخ اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان .. 
 .....منها براء ، بأنه ال جيوز أن يكون احلاكم امرأة  ين احلقين والدالدوحسبت على ، 

  ..ويف هذا منوذج لدميقراطية كانت قائمة يف أعماق التاريخ 
تتاجر  مدار وجود اإلنسان خالل التاريخ توجد مشوليتان ، مشولية سياسية وعلى

تتاجر بعقائد الناس وأديام وطوائفهم ية ، ومشولية دين باألوطان والقوميات وآالم الناس
   ..ومذاهبهم 

وعدم االعتراف ، والقاسم املشترك بني هاتني الشموليتني هو التمسك بالسلطة  ..
رون للدولة لون واملزماملطب –سياسياً  – يتساوىففي ذلك  .. باآلخر كشريك موازٍ

الدة ، واملطبينيرون للدولة اللون واملزمة ، واملطبقومية لون واملزمرون للدولة الشيوعي
وغريها من األيديولوجيات ، واليت ال تريد تداوالً للسلطة ، حمتكرةً السلطة لنفسها ، 

الذين يخشى منهم على واتهام كلّ املخالفني ، ك بالسلطة األوىل هي التمسة لتكون السم
ملا اتصف به فرعون رأس  لك إسقاطٌ نسيبويف كلِّ ذ. ....بأبشع التهم ، هذه السلطة 

  .. هرم النهج الفرعوين 
               ] ٥٢: الزخرف [     



   :١٦   
ة احملسوبة على الدة بالكفر والزندقة ففي الشموليهم املخالف هلذه الشموليتين ي

هم املخالف تذلك من التهم اليت ينفر منها الناس ، ويف الشمولية السياسية يوالفسق وغري 
) دينية كانت أم سياسية ( فهذه الشموليات .. هلذه الشمولية بالعمالة واخليانة للوطن 

ين واخلروج على تعاليمه ، وكلّ ذلك حتاول وسم املخالف هلا بتهم الفساد وتبديل الد
  ..نهج الفرعوين  كلِّ زمان ومكان لليف نسيب إسقاطٌ
              

         ] ٢٦: غافر [   

      وقمع احملتج عليها  املخالف للشمولية لُتقَفَ.. 

    يتم ، هامات اخلروج على الدين تربيره بات     

   رمزاً وكون فرعونة الدهامات نشر منوذجاً للشموليتربيره بات ة ، ويتميني

رمزاً  –يف الوقت ذاته  – كون فرعون        الفساد 
  ..منوذجاً للشمولية السياسية و

فترضٍ هدفه بعدوٍ م )يين بوجهيها السياسي والد(  املخالف هلذه الشمولية طُبرفَ.. 
ا الربط إخراج الناس اخلاضعني هلذه الشمولية من أرضهم والذهاب بقيمهم ومبادئهم ، هذ

  ..للنهج الفرعوين  يف كلِّ زمان ومكانالشموليات ، كوا إسقاطاً كلِّ هو ديدن 
              

      ] ٣٥ – ٣٤: الشعراء [    

رين الذين يستخدمهم رأس اهلرم الشمويل لني واملزملك نرى كيف أنَّ املطبولذ.. 
كررون هذا االفتراء على ي يف كلِّ زمان ومكان ، الرماد يف أعني البسطاء لذردوات أك



   :١٧   
للمأل  زمام ومكاميف  وذلك كوم ميثِّلون أسقاطاً نسبياًاملخالف لنهجهم الشمويل ، 

  ..من قوم فرعون 
               

       ] ١١٠ – ١٠٩: األعراف [      

            

     ] ٦٣: طه [     

وكلُّ هذه الشموليات هي يف النهاية تقدمي الفكرة األيديولوجية اليت تبىن عليها .. 
كافر وزنديق وخائن وعميل  من خيالفها هو هذه الشموليات على أنها فكرة مقدسة ،

  ..للنهج الفرعوين  يف كلِّ زمان ومكان اطوكلُّ ذلك هو إسق..  وعدو
              ]٣٨: القصص  [   

           ] ٢٤ – ٢٣: النازعات [   

ين منه براء ، أم الفكر ين والدسواء احملسوب على الد (( فالزعم بأنَّ الفكر الشمويل
فه ، وفرض يه الباطل من بني يديه وال من خلهو فكر مقدس ال يأت ))الشمويل السياسي 

ة أُخرى ، هو يف النهاية ذلك على الناس باسم الدأيديولوجي ة أو أيين أو الوطن أو القومي
         : لقول فرعونومكان  يف كلِّ زمان نسيب إسقاطٌ

  ..     ولقوله 
لني هناك مأل من املطب ) سياسيةكانت أم  دينية(  من هذه الشموليات ويف كلٍّ.. 

ات ، رين واملزمس يف هذه الشموليوإعطاء ، وظيفتهم تربير االستبداد الذي ميار
  ..التسهيالت لقمع املخالفني 



   :١٨   
             

                     
     ] ١٢٧: األعراف [ 

ويف كلِّ هذه الشموليات ال جيوز ألحد أن يعتقد ما هو خارج إطارها ، ومن .. 
وكلُّ ذلك إسقاط للنهج الفرعوين ، سواء للشموليات .. يفعل ذلك فالعاقبة أليمة 

على  املتسلّقة على األديان املتاجرة ا عرب املذاهب والطوائف ، أم الشموليات املتسلّقة
  ..األوطان عرب املتاجرة السياسية 

               

            ]٤٩: الشعراء [     

باع أعمى لرأس قضية ات –يف الدرجة األوىل  –القضية يف األنظمة الشمولية هي .. 
اهلرم الفرعوين ، بغض النظر حىت عن األفكار الرباقة اليت تلوذ خلفها هذه األنظمة لتغطية 

آمنوا  لذلك نرى كيف أنَّ قضية فرعون األوىل ليست بأنَّ سحرته.. ظاهر مشوليتها 
، القضية األوىل عنده أنَّ ذلك متَّ دون إذن منه      ملوسى عليه السالم 

       ..  
ويف األنظمة الشمولية تتم الرؤية لألمور واألشياء من املنظار الشمويل ذاته الذي .. 

هم جاهزة لتغرق فيه ، فالتيرم همني من اآلخرين هو رأس ىل املتا اآلخرون ، وأو
هأولئك املت مني ، وذلك نتيجة املنظار الفرعوين بأنَّ رأس اهلرم هو كلُّ شيء يف أي
وهذا يتجلّى يف اتهام كبري السحرة بأنه يقف خلف إميان السحرة ملوسى عليه .. منظومة 
  ..         السالم 



   :١٩   
ويف هذه الشموليات تتجلى املهزلة باتهام املصلح الداعي للحق والعدالة اليت يأمر .. 

وبأنه يدعو ضد مصلحة الوطن والناس  اهللا تعاىل ا ، بأنه يفترى الكذب على اهللا تعاىل ،
  .. السالم ويف ذلك إسقاطٌ لبعض الكافرين برسولٍ من الرسل السابقني عليهم  ،

                ] املؤمنون :
٣٨ [   

على املنظومة الفكرية هلا يف هذه الشموليات يتجلّى ج اإلقصاء وفرض و..  
  ..الفرعونية  الشمولية يف كلِّ زمان ومكان لنهج نسيب اآلخرين ، وذلك كإسقاط

           ] ٢٩: الشعراء [   

 ..ات ، حمسوبة على الدة ملا كلُّ الشمولية ، هي إسقاطات نسبيين كانت أم سياسي
ة فرعون جزئية جزئية ولو تتبعنا قص.. يصوره كتاب اهللا تعاىل لنا لقصة فرعون وقومه 

لرأينا أنه لكلِّ جزئية إسقاطات خمتلفة يف كلِّ زمان ومكان ، تتمثَّلها األنظمة الشمولية 
  ..بنسب خمتلفة تتبع درجات تعلّقها بالنهج الفرعوين 

مجيع الشموليات نراها مغلقة على ذاا ، ال ترى إالَّ ما تريد ، وال تسمع إالَّ ما تريد 
حد فيها احلقيقة ليتحول ولذلك تج.. راً هلا الً ومزمقبل ناصحاً إالّ أن يكون مطب، وال ت

  ..ب استيقاا مع الزمن بديل احلقيقة إىل مادة يطلَ
            

    ] ١٤: النمل [   

 ..واحد فهناك أمر سمة ، وهو يمليه صنم الشموليباعه ، هو ما يحسب  –ح بات
  ..سبيل الرشاد  –نهج الفرعوين ال

               ]٢٩: غافر [     



   :٢٠   
الشموليات عمياء حىت عن إدراك حقيقتها ، وعن إدراك اية السبيل  لذلك فهذه.. 

ة االتجاه وال ترى وال تسمع إالَّ ذا االتجاه هي منغلقة على ذاا وأحادي.. الذي تسلكه 
، وحاملها الفكري والثقايف هو سحر أعني الناس وإبعادهم عن رؤية أي حقيقة تبعدهم 

كانوا  )قبل أن يؤمنوا (  هنا نرى كيف أنَّ سحرة فرعونمن ... نهج الفرعوين العن 
النموذج الذي له إسقاطاته يف كلِّ زمان ومكان ، حيث يتمثّل ذلك املطبرون لون واملزم

ات الدون الرماد يف أعني الناس دفاعاً عن الشمولية الذين يذرة والسياسييني..  
نهج  األعني إليهام الناس بضرورة الماد يفوحىت هؤالء السحرة الذين هم أداة لذر الر

، الفرعوين وأنه حق ال بد منه ، حىت هؤالء السحرة هم جزء من عابدي الصنم الفرعوين 
فحىت سحرة فرعون الذين .. ولذلك .. فال يسمح هلم حىت بالنظر خارج هذا السبيل 

نتيجة اعتقادهم  الياًجاء م فرعون ذاته ملواجهة موسى عليه السالم ، دفعوا مثناً غ
  ..مواجهتهم مع موسى عليه السالم  حنيبعد رؤيتهم للحقيقة  وذلك ،املخالف لفرعون 

             

                

             

     ] ١٢٤ – ١٢٠: األعراف [   

وأتباعه ، حيول  هوويغرق فيه  فرعونج ك فالنهج األعمى الذي يتصف به لذلو
بني رأس اهلرم الفرعوين وأتباعه وبني رؤية احلقيقة مهما كانت واضحة وجلية ، وهذا 
يتجلى يف دخول فرعون وجيشه البحر كمقدمة لغرقهم فيه ، وهم يتتبعون موسى عليه 

  ..السالم ومن ومعه 



   :٢١   
               

                ] طه
 :٧٨ – ٧٧ [    

يف كلِّ الشموليات يف أي زمان ومكان ، لرأيناها غارقة يف الوهم ولو نظرنا .. 
والكذب الذي تسحر به أعني الناس ، ولذلك هذه الشموليات ال ترى حقيقة نفسها 
وهي ذاهبة للسقوط واهلالك ، فالكذب الذي تسحر به أعني الناس تسقط هي فيه ، فال 

دينية كانت أم ( األنظمة الشمولية  ترى سقوطها وهالكها ، ولذلك نرى كيف أنَّ كلَّ
تكسر كسراً ، ويبقى صنمها وأتباعه غارقني بومههم حىت اللحظة األخرية ، ) سياسية 

هلذه  ينموذج الصنمالرمز والففرعون الذي هو . ......فتنهار هذه املنظومات فجأة 
  ..معها توبة بقي على ما هو عليه حىت اللحظة األخرية اليت ال تنفع ، الشموليات 
             

                

            ] ٩١ – ٩٠: يونس [      

ات الدبعوها يف من هنا نرى كيف أنَّ الشمولية تبقى أصنامها ويبقى متة والسياسييني
نظرنا يف الواقع ويف ولو ... غيهم حىت حلظة االيار ، حيث تنكسر هذه الشموليات 

  ..سقوط الشموليات اليت شهدناها ، لرأينا هذه احلقيقة بأم أعيننا 
خالل التاريخ ) دينية كانت أم سياسية ( هذه من أهم صفات األنظمة الشمولية .. 

لني ة املطباد يف األعني اعتماداً على السحر، ال قبول لآلخر ، االستمرار يف ذر الرم
هام املخالف بأبشع التهم ريواملزملذلك .. ن لتسويق النهج الفرعوين ، االستمرار يف ات ..

ة املتاجرة بالدة املتاجرة فاخلالف املستمر الذي نراه بني الشمولية السياسيين وبني الشمولي
من هاتني الشموليتني أمام النظام املدين احلر وضع أيالذي  باألوطان ، يتالشى حينما ت



   :٢٢   
اها بأبشع التهم تهمةً إية متات ، فكلٌّ منهما حتارب الدولة احلرصان فيه كلُّ احلري .....

ة املتاجرة بالدالشموليهم النظام املدين احلره نظام احنالل ستسود فيه الفاحشة ،  ين تتبأن
ه خمالف لتعاليم الدهم النظام املدين احلوبأنة تتين ، والشمولية السياسيه عميل للخارج  ربأن

، هو  وسبب كلِّ هذا العداء للنظام املدين احلر.. وضد مصلحة الوطن وقيمه العليا 
  ..  التمسك بالسلطة وعدم التخلّي عنها 

ين إىل من الشموليات احملسوبة على الد( الداعون هلذه األيديولوجيات الشمولية .. 
قني حىت فيما يدعون إليه ملا احتكروا السلطة حينما لو كانوا صاد) الشموليات السياسية 
ال تكون هذه الشموليات صادقةً إالّ حينما تعمل على  .. لذلك.. وصلت إىل أيديهم 

املؤمن بفكرته إمياناً صادقاً ال خياف من فتداول السلطة بني األطياف الفكرية يف اتمع ، 
 حر ول أحد إىل السلطة يف إطار جمتمع مدينٍّاهلزمية الفكرية أمام أحد ، وال خياف من وص

 ،فيه التداول على السلطة بشكلٍ سلمي عرب صناديق االقتراع  يتم..  
 ..ة احملسوبة على الدة ، والشمولية السياسية الشمولية السياسيين حتارب الشمولي

ة احملسوبة على الدحتارب الشمولية حمسوبة على الدين بلون مذهيب ما أو ين ، ومشولي
ة حمسوبة على الدحارب مشوليحارب فكري ما تة ما تة سياسيين بلون آخر ، ومشولي

ر هلا هذه ل وتزممرد كلِّ ذلك هو االختالف حول األصنام اليت تطب....... مشولية أخرى 
   ..الشموليات 

ر له صنم الذي تطبل وتزمهو من أجل ال، وحماربة مشولية ُألخرى إلسقاط صنمها .. 
ولذلك كلُّ هذه الشموليات .. الشمولية احملارِبة ، وليس دف حماربة مبدأ عبادة األصنام 

تقف يف حلظة ما يف خندق واحد ضد الدولة املدنية احلرة اليت ال تعترف بأي صنم ، وال 
رين وإجبارهم على ما ال تعترف بالبقاء يف السلطة مدى احلياة ، وال تعترف بإقصاء اآلخ

  ..ما داموا ال يتعرضون ملقدسات اآلخرين وحريام ، يعتقدون به 
ات الدة الشمولييني )اً على الدا ) ين املتسلّقة سياسية مبختلف مشاروالسياسي ،

ا وتنورادها عرب االستمرار ، عاتمع إىل مل وتتمكّن مع الزمن ، بسوق أبناء اعلى تتأص



   :٢٣   
فمنع التدوال للسلطة بني األلوان .. للسلطة  رم السياسي ، مانعةً أي تداولرأس اهل

الفكرية املختلفة اليت يتكون منها اتمع ، هو خروج على اهلدف الذي خلق اإلنسان من 
  .. أجله حراً خمتاراً ممتحناً يف هذه الدنيا 

         : الناسوملّا كانت األيام يداوهلا اهللا تعاىل بني 
، فإنَّ احتكار السلطة وفق النموذج الفرعوين وإسقاطاته يف كلِّ  ] ١٤٠: آل عمران [ 

زمان ومكان ، هو خروج على مناخ احلياة الطبيعية اليت يريدها اهللا تعاىل المتحان 
الحتكار هو فرض صنم هذه الشموليات على أبناء اإلنسان يف هذه الدنيا ، ألنَّ هذا ا

  ..اتمع 
ين ، أم الشمولية سواٌء احملسوبة على الد( فإنَّ حماربة األنظمة الشمولية  .. لذلك.. 

حيتاج إىل اعتناق مبدأ حماربة األصنام والعمل بذلك ، سواٌء األصنام املذهبية ) السياسية 
طبة اليت يوالطائفية حتت شعار ل ويزمر هلا عابدو أصنام التاريخ الداعون لدولة تارخيي

  ..ر هلا األنظمة الشمولية املستبدة ل وتزم، أم األصنام السياسية اليت تطب ينيةالدالدولة 
فموسى عليه السالم الذي اختاره اهللا تعاىل يف مواجهة النهج الفرعوين  .. ولذلك.. 

تني كنموذج هلاتني الشمولي )ة الدة الشمولية والسياسيوالذي اصطنعه جلّ وعال ) يني ،
 ] ٣٩: طه [       ،   ] ٤١: طه [      لنفسه 

  : عبارة التوحيد هللا تعاىل  –يف خطاب اهللا تعاىل له  –ليس من العبث أن تتكرر .. 

    ،،          ،،       ،،      

       ..  



   :٢٤   
               

                

      ] ١٤ – ١١: طه [   

               

          ] ٩ – ٨: النمل  [   

             

          ] ٣٠: القصص [    

هللا تعاىل ، ال ميكنه أن  م األصنام املذهبية والطائفية ترتيهاً للعبادة احلقفالذي حيطِّ.. 
صفِّيكون مقاً ومطبة الً ومزمراً لألصنام السياسي ..والذين يطبم لون ويزمارون لعصبي

املذهبية والطائفية ، غارقني يف مستنقعها داعني لدولة على أساسها ، جاعلني من روايات 
يف كتاب اهللا تعاىل ، هم األقرب  التاريخ ورجاالته أصناماً حتول بينهم وبني رؤية احلق

م اليت يطباة اليت تلبس ثوب عصبيباع األصنام السياسيالتهلا رون لون ويزم.... .
هم لصنمٍوحماربت آخر ، قد يكون من رجاالت التاريخ هو من أجل صنمٍ، ما  سياسي ، 

  ..ليس من أجل حتطيم مبدأ عبادة األصنام لكن بالتأكيد أو من املعاصرين ، و
فاألصنام هي األصنام ، مذهبية وطائفية ودينية كانت أم سياسية ، .. لذلك .. 

هو مقدمة ال بد منها إلسقاطها ، جهها إلسقاطها داخل النفس وحماربتها والوقوف بو
ة الدة ترتيهاً للحق ، سواء يف إسقاط الشمولية إسقاط أم يف ، ينية السياسيالشمولي..  

مل تكن  نإ.. ولكن .. قد يسقطُ جمتمع ما صنماً سياسياً أو مذهبياً أو طائفياً ما  
وس أبناء هذا اتمع فسيجدون أنفسهم أمام صنمٍ آخر ، األصنام قد حطِّمت يف نف

  ..وبالتايل سيجدون أنفسهم ضمن إطار مشولية أُخرى بلون آخر 



   :٢٥   
، ويؤمنون    الذين يؤمنون بالتضليل واخلداع والدعوة لغري احلق  ..

، أولئك يلعنهم    لالعتداء على حقوق اآلخرين  احلدودبالطغيان وجتاوز 
 .. اُهللا تعاىل 

            

             

            ] ٥٢ - ٥١: النساء [   

 .. ة ( فثقافة التضليل واخلداع وتزييف احلقائق انتصاراً لصنمٍ سياسية سياسيمشولي (
أ أو مذهيبو طائفي  )ة حمسوبة على الدد، وما ) ين مشوليمهد له من طغيان واستبدا ت

وإىل تقدمي اجلاحدين ، واعتداء على حريات اآلخرين ، كلُّ ذلك يؤدي إىل قلب احلقائق 
ني احلاملني لكلِّ القيم النبيلة ، رين للقيم واملبادئ املدمهم أهدى من املطمئنعلى أن..... 

   : لعنة اهللا تعاىلل مستحقّني    وهذا ما جيعل العاملني 

            ..  
) ين سواء مشولية سياسية أم مشولية حمسوبة على الد(  وكلُّ األنظمة الفرعونية.. 

مبا يعنيه الطاغوت  ومبدأَ، اجلبت مبا يعنيه من تضليل وخداع وتزييف للحقائق  تعتمد مبدأَ
  ..من استبداد وطغيان واعتداء على اآلخرين 

، يف جمتمع  والتعصب املذهيب والطائفي واملصيبة الكربى أنه حينما يسود التطرف.. 
هم ويغرقون ق الكثريون من أبنائه عقولَلِّطَيومكر اجلبت والطاغوت ، فيه ويتمادى 

ة والطا همأنفسات املذهبية يف مستنقعات العصبيهذه أنَّ  مقنعني أنفسهم، النتنة ئفي
ال تنفع كلُّ حماوالت اإلتيان .. يف هكذا جمتمع .. عني مراد اهللا تعاىل  املستنقعات هي

ق يف وتقدمي الرباهني ، حىت من كتاب اهللا تعاىل الذي يزعم كلُّ من يغر واحلجج دلّةاألب



   :٢٦   
ذلك يف كلِّ زمان ومكان إسقاطٌ  ويف كلِّ.. أنه يؤمن به وأنه مرجعه  اتاملستنقع ههذ

  ..لدالالت قوله تعاىل 
               ] ٦٤: املائدة [  

               ] ٦٨: املائدة  [  

              ]٤١: اإلسراء  [  

          ] ٦٠: اإلسراء [   
ونظرنا يف آليات استالم  اياتنا حنن ،ولو عدنا إىل تارخينا اإلسالمي ووفق رو.. 

رو الدولة وما تبعها من قرون تعد النموذج الذي يسعى منظِّ،  طة منذ وفاة النيب السل
ات مجيعها من املستحيل أن تكون الدة لتطبيقه إىل قيام الساعة ، لرأينا أنَّ هذه اآللييني

  ..صاحلة لعصرنا 
موقف طارئ نتيجة موت مباشرة يف  د وفاة النيب لقد استلم أبو بكر اخلالفة بع

 النيب  ًواخلوف من الفتنة ، والذين سامهوا يف هذا االختيار جمموعة قليلة جداً جدا
  ..مقارنة مع جمموع أبناء األمة 

مر بن اخلطاب اختار قبيل موته ع ، وكان قدواستمرت خالفة أيب بكر حىت موته 
يني عمر بن اخلطاب تعيناً من اخلليفة السابق له والذي استمرت تع خلالفته ، مبعىن متَّ
  ..خالفته حىت موته 

ت خالفة عمر بن اخلطّاب حىت موته مقتوالً ، واختار ستة رجال وهو على واستمر
  ..ة واحداً منهم خيلفه ، فكان اختيار عثمان بن عفّان ليختار هؤالء الست ، فراش املوت

 ، وحدث ما حدث من مشاكلمقتوالً بن عفّان حتى موته  واستمرت خالفة عثمان
 –آنذاك  –الشورى الذي يأمر اهللا تعاىل به مل يكن  يف عصره قامسها املشترك أنَّ مبدأَ

  .. تعاىل إالَّ ما رحم اهللاأحد يفكِّر به 



   :٢٧   
وبعد قتل عثمان بن عفّان اُختري علي بن أيب طالب ، وحدث ما حدث من معارك 

بة ذام ، سواء معركة اجلمل أم معركة صفّني ، وقُطِّعت يف سبيل كرسي بني الصحا
عناق عشرات اآلالف من الصحابة على يد إخوام من الصحابة ، واستمرت أاحلكم 

  ..خالفة علي إىل أن قُتل 
واستوىل معاوية بن أيب سفيان على السلطة إىل أن مات ، ليضع قبيل موته ابنه يزيد 

ليتحول نظام احلكم إىل نظام أشبه .. نف من يريد ومن ال يريد أالرغم من  خليفة له على
ليات آيرتل به أمري املؤمنني من بطن أمه أمرياً للمؤمنني ، لتكون ،  القسري بالنظام امللكي

               : دالالت قوله تعاىلتداول السلطة أبعد ما تكون عن 

ما بني (( نَّ معاوية بن أيب سفيان ومن تبعه قروناً من الزمن أوك ، ] ٣٨: الشورى  [
على      كان يقرؤون قوله تعاىل )) موية والعباسية الدولتني األ

  ..) وأمرهم شوربة بينهم (  أنه
ابدو أصنام التاريخ ، جحافاً وليس إساءة ألحد كما سيفتري علينا عإوهذا ليس 

لعقل تطليقاً لكتاب اهللا تعاىل وب جحوداًالذين ال هم هلم إالَّ عبادة رجاالت التاريخ 
الكامل يف التاريخ هو  ، هام تارخيي الذي نقتبسه من مرجعٍويف النص التايل .. واملنطق 

  ..، ألكرب دليلٍ على ما نقول  البن األثري
نعم ، : هات لعمري إنك خطيبهم ، فقال : ري فقال مثّ أقبل على ابن الزب [[

، أو  تصنع كما صنع رسول اهللا : أعرضهن ، قال : خنيرك بني ثالث خصال ، قال 
قُبض رسول : ما صنعوا ؟ ، قال :  قال معاوية كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر ،

فيكم مثل أيب بكر ليس : ومل يستخلف أحداً ، فارتضى الناس أبا بكر ، قال  اهللا 
صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر ، فإنه عهد إىل رجل من : وأخاف االختالف ، قالوا 

قاصية قريش ليس من بين أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل 
هل : األمر شورى يف ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ، وال من بين أبيه ، قال معاوية 



   :٢٨   
فإني قد :  قال قولُنا قولُه ،: فأنتم ، قالوا : ال ، مثّ قال : قال عندك غري هذا ؟ ، 

، إني كنت أخطب فيكم فيقوم إيلّ  إنه قد أعذر من أنذر أحببت أن أتقدم إليكم ،
وإني قائم مبقالة فأُقسم  القائم منكم فيكذّبين على رؤوس الناس فأمحل ذلك وأصفح ،

ة يف مقامي هذا ال ترجع إليه كلمة غريها حىت يسبقها باهللا لئن رد علي أحدكُم كلم
 مثّ دعا صاحب حرسه حبضرم ، السيف إىل رأسه ، فال يبقني رجلٌ إالّ على نفسه

أقم على رأس كلّ رجل من هؤالء رجلني ومع كلّ واحد سيف ، فإن ذهب  : فقال
 فليضرباه بسيفهما رجلٌ منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب ،

................... [[       
 ستغاعة للتسويق السياسي ولننظر يف احلديث التايل لنرى كيف يل الدين كشم..  

  : حسب ترقيم العاملية )٤٤٥٣(البخاري 
 حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو عوانةَ عن أَبِي بِشرٍ عن يوسف بنِ ماهك قَالَ

فَخطَب فَجعلَ يذْكُر يزِيد بن معاوِيةَ لكَـي   نَ مروانُ علَى الْحجازِ استعملَه معاوِيةُكَا
أَبِيه دعب لَه عايبئاً ييكْرٍ شأَبِي ب ننِ بمحالر دبع فَقَالَ لَه ذُوهةَ  فَقَالَ خشائع تيلَ بخفَد

ي دروا فَقَالَ مروانُ إِنَّ هذَا الَّذي أَنزلَ اللَّه فيه والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما أَتعدانِنِفَلَم يقْ
  رِيعذْ فَقَالَت عائشةُ من وراِء الْحجابِ ما أَنزلَ اللَّه فينا شيئًا من الْقُرآن إِلَّا أَنَّ اللَّه أَنزلَ

ين يف يف توظيف الـد  أَبِي بكْرٍ قال شيئًا مما ال يريده معاوية ألنّ عبد الرحمنِ بن.. 
وال شك أنَّ ما قالَـه عبـد   ..  ]] [[ : ، ألجل ذلك قال مروان  خدمة السياسة

ناك اعتبـار  ية ، ولو كان هالرمحن بن أيب بكر هو ضد مبايعة يزيد باخلالفة بعد أبيه معاو
  : ه تعاىل ، ولقول ] ٣٨: الشـورى  [      : اهللا تعاىل  لقول

           ] ةُ اعتبارٍ  ] ١٨: اجلـنلو كان هناك ذر ،
اسها ، وملا طُورد عبد الرمحن بـن أيب  ملا حصلت هذه احلادثة من أس، ألحكامِ اهللا تعاىل 



   :٢٩   
   لو كان هناك ذرةُ اعتبارٍ لقوله تعـاىل  .. بكر حىت دخلَ بيت عائشة 

   باخلالفة بعد أبيه معاوية  –أصالً  –ملا بويع لت الدولة احملسوبة ليزيدلَما حتوو ،
ةملكي قس على اإلسالم إىل دولةةه أمرياً للمؤمنني  ريالرجلُ فيها من رحم أم ولدي..  

يف موضوع هذا احلديث  –، لرأينا  الكامل يف التاريخ البن األثريولو نظرنا يف .. 
، ويف      : نصاً أكثر وضوحاً يف اإلعراض عن املبدأ القرآين  –

قسري ، ال عالقة له باإلسالم  إىل نظامٍ ملكي –اقع على أرض الو –حتويل هذا املبدأ 
  ..وتعاليمه ، ال من قريب وال من بعيد 

إنّ أمري املؤمنني قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف  : فقام مروان فيهم وقال [[
كذبت واهللا يا مروان وكذب (  : فقام عبد الرمحن بن أيب بكر فقال ، ابنه يزيد بعده
اخليار أردمتا ألمة حممد ، ولكنكم تريدون أن جتعلوها هرقلية ، كلّما مات معاوية ، ما 

      :هذا الذي أنزل اهللا فيه  فقال مروان ، )هرقل قام هرقل 

  يا مروان يا مروان (  : فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء احلجاب وقالت
أنت القائل لعبد الرمحن أنه نزل فيه  : اس ، وأقبل مروان بوجهه فقالتفأنصت الن ، )

، كذبت ، واهللا ما هو ولكنه فالن بن فالن ، ولكنك أنت فضض من لعنة ! القرآن 
     ]] نيب اهللا
املشكلة الكربى تكمن يف الكثريين من الالحقني الذين وضعوا رجاالت التاريخ  ..

 عض روايات التاريخ للقولب فأهلُ السنة يفلسفون ..ز القفز فوقها ورواياته أصناماً ال جيو
 وأهل الشيعة يفلسفون بعض الروايات.. أشار إىل أيب بكرٍ باخلالفة بعده  بأنَّ الرسول 

   .. إىل علي أوصى ذه اخلالفة أيضاً إىل أنَّ الرسول 
 ، وعلى بصائرهم، الطرفني  كالعلى عقول  العصبية املذهبية والطائفية غطَّتوقد 

الذي يدعي كلٌّ منهم ( يف اإلسالمِ  جيعل من نظام احلكمفأصبحوا ال يرون أنَّ قوهلم هذا 



   :٣٠   
وأنهم بذلك ..  القسري املَلَكي نظاماً أشبه ما يكون بالنظام) أنه هو وفقط هو ميثّله 

  ..      يعرضون بشكلٍ فاضح عن االلتزام بقوله تعاىل
ما الفائدة  رين إلقامة خالفة على ضوء منهج السلف ،لني واملزماملطبوإذا سألنا ..   

حينما يبقى احلاكم يف احلكم حتى موته ،      ه تعاىل من قول

تعاىل  وما الفائدة من قوله!!! .. هو خليفته ؟ نليعي        ] آل عمران

ال عندما نسأهلم ذلك  !!! ..زِمةً للحاكم ؟ملْ ه املشاورةهذ عندما ال تكون،  ] ١٥٩: 
  ..نسمع إالَّ اتهامات للسائل ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 

ين كانت هل آليات استالم السلطة من بداية فترة اخللفاء الراشد: وإذا سألناهم .. 
عد وصفةً صاحلةً وهل اجتهادهم معصوم وي ..؟ منهم  بشري أم باجتهاد، بوحي للخلفاء 

هل : وإذا سألناهم .. أم هو قضية تارخيية ال خترج عن إطار التاريخ  ، لكلِّ زمان ومكان
اً كان اختالفاً فقهي، هل االقتتال بني الصحابة وقطع أعناقهم على أيدي بعضهم بعضاً 

كان وهل  ،سلطان احلكم ؟ سياسياً يف سبيل كان أم ، على عدد ركعات فرائض الصالة 
ما يستحق لقطع أعناق عشرات اآلالف من أعناقهم على أيدي هللا تعاىل  ومرضاةيف األمر 

سوا ملها كتب التاريخ اليت تقداليت حت( هل أسئلتنا هذه : وإذا سألناهم .. بعضهم ؟ 
سون كتب التاريخ وال تأخذون وإذا سألناهم كيف تقد ..أم ال ؟ ، ة شرعي) نتم أ

هل أنتم بدعوتكم لدولة دينية حسب أهوائكم ومقاساتكم : وإذا سألناهم  ..مبضموا ؟ 
م لدولة تارخيية ال عالقة هلا بأحكام ، أاملذهبية والطائفية هل تدعون لدولة القرآن الكرمي 

إذا سألناهم وسألناهم وسألناهم لن جند إالَّ إعراضاً عن اإلجابات و.. كتاب اهللا تعاىل ؟ 
اليت يقتضيها املنطق والعقل الذي يأمر اهللا تعاىل بتفعيله يف العديد من آيات كتابه السليمة 

  .. الكرمي
خر نسان آباتباعها قبل أي إ واليت يطالَب  إىل البشرية ، ها اليت محل الرسالة.. 

، ال أليب بعده  أو يوصي ألي كان باخلالفة فيه ال ميكن أن يشريعله مبوقف من البشر ، جت
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 هلَذلك تارخيياً ، فإنَّ فع ثبت فرضنا جدالً أنه وحىت لو. ..وال لعلي ، وال لغريمها  ،بكر 

.. ه حاكماً وزعيماً للمجتمع اإلسالمي ، وليس عن كونه رسوالً هذا ناتج عن كون
ن خيالف تعاليم الرسالة اليت حيملها للبشرية ، واليت فيها أمر أميكنه أبداً ال   فالرسول
  ..      اهللا تعاىل
(( يف املصطلحات التارخيية السائدة يف مراجعنا التارخييـة   ومن ينظر نظرة عمق.. 

أنَّ هذه الدول أقرب إىل القبلية منها  يرى ............ ))الدولة األموية ، الدولة العباسية 
مر اهللا تعاىل به ، أي قرآينٍّ وليس مببدأ، تعلَّق بقبائل وعائالت فأمساؤها ت إىل روح اإلسالم ،

مويـة ،  أدولة (( وما يؤكِّد أنَّ هذه املصطلحات تصور حقيقة ماهية هذه الدول سياسياً 
وصـول رأس اهلـرم   كيفية  هو،  دول عائالت وقبائل نهاأوب....... )) دولة عباسية 

بداً مببدأ الشورى الذي يأمر اهللا تعاىل به ، أال عالقة له نه أ، وكيف السياسي إىل السلطة 
إسـالمية  ) باملعيار القـرآين  ( فكيف إذاً تكون هذه الدول . ....بل ويناقض هذا املبدأ 

  .. !!!؟سياسياً 
،  آليات تداول السلطة عند السـلف  دولٍ وفقبناء إىل آلن ا ندعواوكيف ميكننا أن 

لنتخيل ..  !!!كيف ؟..  !!!؟ ونسميها دوالً وفق املعيار اإلسالمي الذي يريده اهللا تعاىل
ة يبقى حاكماً حىت موته ، وقبل موته يمجهوري أنَّ حاكماً ما اآلن يف أين خلفاً له ، أو عي

ن يريد خيتار هو ستة ممى موته نخيتارو ة واحداً منهم ، ومنليختار هؤالء السته سيبقى حت
بـن  ، حبيث يـرث اإل لتتكرر املسألة ، أو لنتخيل أنَّ السلطة ملك لعائلة ال خترج منها 

هل هذا له ذرة عالقة بقوله .. هل هذا له عالقة باإلسالم وبتعاليمه ؟ .. اخلالفة عن أبيه 
   أم أنهم يتصورون قوله تعاىل  ..؟      تعاىل 

  هاً فقط للحاكم وعائلته ؟موج.. !!!  
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 .. أعلى أيساس يطبة وفـق منـهج   ل املطبلون ويزجمر املزجمرون بإقامة دولة ديني
نترك اإلجابة !!! .. ؟   يف كتابه الكرميمعتربينها دولة دينية جتسد مراد اهللا تعاىل،  السلف

  ..ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
 ..يف معركة صفّني على سبيل املثال ، هل عمليات القتل اليت كان جيش يقوم علي 

ا ضد جيش علي ، هل هي جتسيد  ية ، واليت كان جيش معاوية يقوما ضد جيش معاو
!!! ؟     وهل هلا ذرة عالقة بقوله تعاىل  .!!! .ملراد اهللا تعاىل ؟

هل هذه األعمال هي !!! .. هي حكم اهللا تعاىل الذي أراده يف كتابه الكرمي ؟ وهل ..
                عمل بقوله تعاىل 

       ] ة البيعة اليت أُعطيت لكلٍّ   ] ٤٠: يوسفوذلك حبج ،
  !!! ..منهما ؟
   مىت متَّ العمل حقيقة بقوله تعاىل .. لو نظرنا إىل تارخينا الطويل .. 

    ] يريده اهللا تعاىل ؟ بالشكل الذي ، ] ٣٨: الشورى.. !!!  
أنه متَّ خالل التاريخ حتويل الرجال إىل أصنام ، وبالتايل متَّ حتويل التاريخ  املشكلة.. 

ين عن السياسة هم من بون بعدم فصل الدواملطال ،إىل منهج بديل عن منهج اهللا تعاىل 
ن إليها دولة دينية ، فكيف إذاً يسمون دولتهم اليت يدعو ..عابدي أصنام التاريخ  أكرب

  ..!!! يزعمون أنها حمسوبة على كتاب اهللا تعاىل ؟و
ما كان عليه املسلمون يف عصر إىل األمة لن تصل  إنَّعابدو أصنام التاريخ يقولون .. 

ام حىت قيام الساعة لن يصلوا إىل مرتبة اخللفاء الراشدين ، احلكّ وإنَّاخللفاء الراشدين ، 
بناء على ذلك وبناء على قطع .. اخلالفة مبا يقارب فترة اخللفاء الراشدين ويطالبون بإعادة 

أعناق عشرات اآلالف من الصحابة على يد إخوام الصحابة يف فترة اخللفاء الراشدين 
طالل الدولة اليت يا عابدو أصنام التاريخ وما تبعها ، بناء على ذلك كيف ميكننا ختي ب
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جون اخللفاء الراشدين وما تبعهم من أمراء للمؤمنني من قبورهم رِخأم أنهم سي !!! ..؟

بإخراجهم من قبورهم  –جدالً  – وحىت لو قاموا!!! .. ليسلّموهم احلكم يف عصرنا ؟
وقاموا بتسليمهم مقاليد احلكم ، فهل سيحكم اخللفاء الراشدون بذات اآللية اليت حكموا 

للوصول إىل أهداف سياسية ين قضية متاجرة بالد أم أنَّ القضية!!! .. ا يف عصرهم ؟
  .. !!!أم أنها قضية تيه فكري وثقايف حبيث ال يعلم التائه حقيقة ما يقول ؟..  !!!حبتة ؟

فن املمكن والتفاعل مع الواقع ، ومبنية على  –كما يقول بعضهم  –السياسة هي .. 
بغض النظر عن املصلحة اخلاصة ارد للحق ين هو عقيدة وقيم نبيلة تدفع والد.. املصاحل 

ين ، وترتيهاً له ال بد من فصل األمرين عن بعضهما ، احتراماً للقيم النبيلة للد.. لذلك .. 
، وترتيهاً له عن التائهني الذين عن املتسلّقني عليه املتاجرين به ألغراضهم السياسية 

كما يفتري  –وهذا ال يعين ..  تعاىل يتخيلون عصبيام وأهواءهم عني مراد اهللا
ون احملسوبون على الدين الشمولي– هذا يعين .. أبداً .. ين وجعله تابعاً للسياسة إقصاء الد

ة ترتيه الدين وإبعاد أحكامه وهيبته وقيمه ومبادئه عن املتاجرين به ألغراضهم السياسي..  
هذا الترتيه للدبعيه ، وكشعائر عبادات ميارسها  كقيم نبيلة حتكم ين احلقإرادة مت

ذا الد ةمتاجرة سياسي بعوه ، بعيداً عن أيين ، يكون يف أجلى صوره ضمن إطار مت
، الدولة احلرة اليت تصان فيها كلُّ احلقوق دون استثناء ، وجلميع أبناء اتمع دون استثناء 

وق اجلميع ، ومينع أياً من التعدي على أي مما يؤمن حرية العبادة للجميع ، وحيفظ حق
        ..     تعاليم كلِّ األديان السماوية أهم كان ، وكلُّ ذلك من 

حلماية العقد االجتماعي الذي يشكّل القاسم املشترك  ضرورةٌ السلطةَحنن نعلم أنَّ 
.. ي سلطة تصوا فحماية اخلصوصيات االقتصادية والشخصية يقتض ..أبناء اتمع بني 

فالسلطة هي رادع لكلِّ جامحٍ حنو مهجيته الذاتية ، ولذلك أُعطيت السلطة قيمة كبرية يف 
ر مع تطو .. ولكن.. ...مشولية  )يف معظمها (  اإلمرباطوريات السابقة اليت كانت

العقد لوجياً ، بدأت حرية الفرد تظهر دون املساس بوالبشرية حضارياً وعلمياً وتكن
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االجتماعي ، فحرية الفرد أصبحت تأخذ حيزاً أكرب على حساب سلطة احلاكم الشمويل 

  .. ، وليس على حساب سلطة القانون 
 احلضاري االنغالقوذلك بسبب  عرب التاريخ كانت املدن جمتمعات شبه منغلقة ،.. 

وجود  إمكانيةف وبالتايلكان مفهوم الدولة ضمن إطار املدينة ، و يف املاضي ،
ومع الزمن حيث أُنشئت . ....تتبلور مع الزمن يف هذه املدن كانت الدميقراطيات 

اإلمرباطوريات والدول الكربى اليت تشمل العديد من املدن ، بدأت تتالشى إمكانية قيام 
مبا  ملسيحية ،نتيجة تأثري الديانات كاإلسالم وا.. ولكن .. هذه الدميقراطيات يف مدا 

قيم تسامح وعيش مشترك ، بدأت النظم السياسية تتبلور مع الزمن باتجاه بناء  حتمل من
  ..دميقراطيات وليدة مسبوكة بقوالب هذه املعتقدات وفهم البشر هلا 

رت ومسألة حق التصويت بدأت تغزو العامل منذ بداية القرن العشرين ، وقد أثَّ
عرب الرتوع حنو األيديولوجيات ، قراطي احلرب العاملية األوىل على مست التوجه الدمي

القومية ، فكانت األولوية هلذه التوجهات األيديولوجية على حساب التوجهات 
وبعد احلرب العاملية الثانية ، وبعد امتداد النفوذ الشيوعي إىل .. الدميقراطية والليربالية 

حنو الدميقراطية ، فمعظم هذه أوروبا الشرقية وغريها ، حدثت انتكاسة أُخرى للتوجه 
  ..الدول ومعظم الدول املستقلّة كانت تدعي الدميقراطية مع أنها مشولية 

ولكن مع ايار النظام الشيوعي ، عادت من جديد نسائم إمكانية التحول .. 
وبعد ثورة االتصاالت حيث أصبح العامل قرية واحدة .. الدميقراطي ب على هذه الدول 

بدأت عدوى الدميقراطية تنتشر ، بل أصبح التوجه حنو ما هو أكثر من ذلك وهو ، 
فاملتتبع خلط سري التحوالت السياسية أخرياً حيس أنَّ النظام الليربايل .. الدميقراطية الليربالية 

  ..هو اهلدف الذي سيصبح معياراً لكلِّ األنظمة يف العامل 
تاب اهللا تعاىل ال ينفك أبداً عن احلالة اإلميانية ومبدأ الشورى كما يبينه ك.. 

  الشورى هي مسألة دميقراطية داخل اإلطار اإلمياين  ..واحلضارية للمجتمع 
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        ] ة  ، ] ٣٩ – ٣٧: الشورىفالعبارة القرآني  

   جمتمعاً  تقع وسط رمؤمناً ملتزماً بالقيم اليت حيملها كتاب اهللا أحكام تصو
س داخل اإلطار الوطين ، بغض مارت كمصطلح سياسي وضعي بينما الدميقراطية.. تعاىل 

فاملساحة املشتركة بني هاتني الدائرتني هي  ..يين واملذهيب والطائفي النظر عن االنتماء الد
  ..والقيم النبيلة اليت جتمع أبناء الوطن الواحد مساحة االنتماء الوطين 

لذلك نقول للمتاجرين بطوائفهم ومذاهبهم وعصبيام وخصوصيام الضيقة اليت .. 
: ورثوها كما ورثوا العقارات دون أن ينظروا إليها من منظار كتاب اهللا تعاىل ، نقول هلم 

اكفاكم متاجرة بالد لرماد يف أعني ضحاياكم من البسطاء ين ، وكفاكم من التضليل وذر
اً واملشواً وفكريفأنتم يا سادة تدعون لفكرٍ ال عالقة له بكتاب اهللا تعاىل ، .. شني ذهني

ة تتدون مراد اهللا تعاىل ، ناظرين إىل اآلخرين نظرة دونيكم جتسمون أنا وتتوه مهمو
ريدون إنشاء دولة تارخيية انتهت منذ قرون أنهم يف اخلندق املعادي ملنهج اهللا تعاىل ، وت

ني تقدميها للعوام والبسطاء واملشوشكثرية ، موافقةً ألهوائكم وعصبياتكم ، وتقومون ب
  ..ذهنياً على أنها دولة دينية ال يعبد اهللا تعاىل إالَّ فيها 

           هل وقفتم عند قوله تعاىل 
ذاته ال تتجاوز وضع احلق الذي يريده اهللا  ، وبأنَّ مهمة الرسول  ] ٢٢ – ٢١: الغاشية [ 

باملستندات اليت تعطيكم صفة تعاىل بني أيدي الناس وتذكريهم بذلك ، فمن أين أتيتم 
صياع لكم وتطبيق ما تأمروم الناطقني الرمسيني باسم اهللا تعاىل ، وأنه على اآلخرين االن

  !!! ..به ؟
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حسب مقاس أهوائهم  الدينيةرين لدولتهم لني واملزممن هؤالء املطب قد يقول قائل.. 

يف اآلخرون أيضاً من األديان اُألخرى وبعض املذاهب والطوائف اُألخرى :  وعصبيام
رموزنا ، بل ومنهم من يهاجم ينظرون إلينا ذات النظرة ، فال يؤمنون بديننا ذات الوطن 

نا كافرون ، الدة ، ويعتقد أنلنا يني املنظار الذي  أن ننظر إليهم على األقل بذاتأال حيق
  ..ينظرون منه إلينا ؟ 

نظرتكم إليهم ، ونظرم إليكم ، هي خصوصيات ، ال نتدخل ا ، وال : نقول 
وكلُّ هذا هو قضايا .. أن يفهم كلٌّ اآلخرين نريد أن نتدخل ا ، إالَّ من باب املودة و

وكلُّ ذلك .. ال جيوز التجريح ا  دينية ومذهبية وطائفية فكرية ثقافية ، وخصوصيات
ع فيها املواطنون يف عقدجمات عن السياسة اليت ييقتضي فصل هذه اخلصوصي اجتماعي 

مشترك ات الدة واملعلى اختالف هذه اخلصوصية ينية والطائفيذهبي..  
هذه  نعين محايةإنما  ، ين عن السياسةفصل الدجيب : وحنن عندما نقول .. 

اخلصوصيات ، بعدم التعرض هلا ، وعدم التجريح ا ، وعدم زجها يف املشترك 
محاية ونعين أيضاً .. االجتماعي الذي جيمع أبناء الوطن الواحد على خمتلف انتماءام 

خصوصية على أُخرى ، ومن أن يغرق فيه جتماعي بني املواطنني من أن تطغى العقد اال
  .. أبناء اتمع الواحد يف صراعات جرياً وراء هذه اخلصوصيات 

ين عن السياسة حنمي خصوصياتكم أنتم رون أننا بدعوتنا لفصل الدأال ت: هلم نقول 
وصيات اآلخرين من أن تتعدوا أنتم فالدعوة حلماية خص.. من أن يتعدى عليها اآلخرون 

والدعوة  ..خرون ن يتعدى عليها اآلعليها هي ذاا الدعوة حلماية خصوصياتكم من أ
هي يف الوقت ذاته  ،لنبذ دولة دينية ومذهبية وطائفية حسب أهوائكم املذهبية والطائفية 

ال تريدون أن مننع أ.. خرين دعوة لنبذ أي دولة دينية ومذهبية وطائفية حسب أهواء اآل
عرب نظامٍ سياسي مصبوغٍ باللون خرين من فرض أهوائهم املذهبية والطائفية عليكم اآل

 واكم املذهيب والطائفيحسب هفكيف إذاً تدعون لدولة .. ؟ املذهيب والطائفي لآلخرين 
    !!! ..؟ هلاخرين وتريدون انصياع اآل
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اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، وإذا مل تتدبروا حقيقة املنهج قوا إذا مل تت.. نقول هلؤالء 

الذي تقدمون أنفسكم مالكني له مستندات التمليك من اهللا تعاىل ، وإذا مل تنظروا إىل 
اآلخرين نظرة احترامٍ وتقدير على أنهم مكرمون من اهللا تعاىل كوم من بين آدم عليه 

فكلُّ ذلك هو .. عات عصبياتكم املذهبية والطائفية السالم ، وإذا مل تتجردوا من مستنق
ال حيق لكم أن تصادروا .. ولكن .. حيث ال حيق لنا أن نفرض رأينا فيه عليكم ، شأنكم 

كناطقني باسم اهللا تعاىل ما علينا ، إرادة األمة ، وال حيق لكم أن تفرضوا أنفسكم علينا 
  ..إالّ تنفيذ أوامركم 

أنَّ مراد اهللا  آجالًأم  عاجالًشني ذهنياً ، ستعلمون ء والعوام واملشوونقول للبسطا.. 
ة ، وذلك من أهم أسس التكليف يف هذه الدنيا ، ومن أهم أسس تعاىل ية تامؤخذ حبري

ولو يف (  آجالًأم  عاجالًون متعلوس.. نه وتعاىل العدالة اليت أحق ما تكون هللا سبحا
سامح والقيم النبيلة واألخالق العالية واحترام اآلخرين مهما اختلفوا أنَّ احملبة والت) اآلخرة 

معنا ، كلُّ ذلك من أهم ما حيمله لنا منهج اهللا تعاىل ، ومن أهم أدوات الدعوة ملنهج اهللا 
وال  ، تصان فيه كلُّ احلقوق حر مدينٍّ تعاىل ، وكلُّ ذلك ال يكون إالّ ضمن إطار جمتمعٍ

  ..وآخر  ملواطنة كحقوق وواجبات بني مواطنٍفارق فيه من حيث ا
الداعون للدولة التارخيية هم يف احلقيقة يدعون لدولة مشولية بكلِّ ما يف الكلمة من .. 

اليت يتم تقدميها على أنها عني مراد والطائفية معىن ، وأساس الشمولية هو العصبية املذهبية 
وهذه الشمولية تتماثل كثرياً مع  ، ين احلقللداألخري اهللا تعاىل ، وأنها احلامل األول و

الشمولية السياسية عند األنظمة االستبدادية ، مع العلم أنَّ الشمولية املذهبية والطائفية 
أبشع من الشمولية السياسية ، ألنها تقدم على أنها دين ، له حدوده يف الدنيا واآلخرة من 

ره لنا كتاب اهللا تعاىل رمزاً النهج الفرعوين الذي يصووهذا ما رأيناه يف  ،اجلزاء والعقاب 
مجع بني الشمولية احملسوبة على  –كما رأينا  – فالنهج الفرعوينللشمولية واالستبداد ، 

ة الدة السياسيين وبني الشمولي..  
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تقدميها على أن ة اليت يتمة والطائفية املذهبية وسواٌء الشمولية ، أم الشموليها دولة ديني

بىن على أفكار ظاهرها برة ، كالمها تات املسبوكة يف قوالب السياسيا من العصبياق وماد
على تضليل يتم فيه االختباء حول فكرة أيديولوجية  كالمها مبين.. التضليل اإلعالمي 

حتت شعار  ، ا على الناسيراد فرضه ، قريبة من أنفس الناس من أجل عصبيات باطنة
  ..الفكرة النبيلة اليت يتم االختباء خلفها 

كإسقاطات ين أم الشموليات السياسية ، سواٌء الشموليات احملسوبة على الدف.. 
هدفها االستمرار يف  ،استبداد فكري وثقايف وعقدي وسياسي نسبية للنهج الفرعوين من 

على أنها دف لقيم نبيلة تدغدغ مشاعر الناس نفسها م وتقد ، احلكم االستبدادي
  .. وعقوهلم 
األنظمة الشمولية مبنية على مزاعم أيديولوجية تستعمل كمانعة صواعق للحيلولة .. 

دوالً دينية  موارون للدول اليت يقدلون واملزمفاملطب ،دون ايار هذه املنظومات الشمولية 
 ، إنما يخفون عصبيات متّ سكبها من قبل بعض أسالفهم يف جتسد عني مراد اهللا تعاىل

وتستعمل هذه العصبيات يف كلِّ .. قوالب العصبيات اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 
زمان ومكان كقوة ضاغطة حتول دون التفعيل ارد للعقل حىت ال يكتشف اإلنسان 

  ..الفكر الشمويل مذهبياً وطائفياً  العاقل حقيقة العصبية اليت منها صيغ
على حد سواء لرأينا ذلك  والشيعة السنةولو نظرنا يف العصبيات الشمولية عند 

مع ى بآل البيت ، على عصمة ما يسماأليديولوجية فالشيعة بنوا فكرم .. بشكلٍ جلي 
ق بالبيت أصالً ، وما ورد ليس سليماً ، فكلمة آل ال تتعلَّ) آل البيت ( مصطلح العلم أنَّ 

 فكرة أهل البيت هي.. إذاً .. وليس آل البيت ) أهل البيت ( يف كتاب اهللا تعاىل هو 
الفكرة األيديولوجية اليت تقدم للشمولية اليت يتبناها متعصبو الشيعة ، ولذلك نرى كيف 

ود حلماية هذه أنَّ هذه الفكرة تعد نقطة األساس يف خماطبة العوام وحشدهم كجن
البيت  أهلعصمة ( ومع الزمن تزداد هذه العصبية ، وتضخم هذه الفكرة .. الشمولية 
  ..لدرجة ال يقبلها قرآن وال عقل وال منطق ) ومكانتهم 
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ع دائماً يف الواجهة توض) البيت ومكانتهم  أهلعصمة (  األيديولوجية وهذه الفكرة

) .. عدالة الصحابة ( د أهل السنة وهي فكرة أخرى عنأيديولوجية مقابل فكرة 
أيضاً كرد ة ، وكلَّ فالتضخيم يتمة والشيعة فعل على أهل السنما ازداد الصراع بني السن ،

  ..وزيادة الضخ األيديولوجي املبين أصالً من مادا ، كلّما متَّ تضخيم هذه الفكرة 
على ما يسمى بعدالة الصحابة ومنهج ة األيديولوجيفكرم  اوأهل السنة أيضاً بنو

وأنَّ األمة لن تفهم منهج اهللا تعاىل أكثر من السلف ، ولذلك نرى كيف يتم ، السلف 
يتم تقدميها أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، بروايات ما  –يف املاضي واحلاضر  –التشبث 

تشبث الشيعة كرد فعل على  يتم التشبث او مقدسة ، على أنها نصوص –مع الزمن  –
، ويتم التشبث مببدأ عدالة الصحابة كرد فعل على الشيعة الذين ينظرون سلبياً بروايام 

  ..البيت  ألهللصحابة كرد فعل تارخيي على ما حدث كثري من الل
، الشمولية األيديولوجية ث بفكرته كلٌّ يتشب.. فعل ورد فعل .. وهكذا .. 

مهاويضخ ة هذا الصراع .. هماً اآلخر باخلروج على احلق مع الزمن متولذلك نرى أنَّ قم
د قمة التقوقع يف إطار الروايات وما يسمى الوهايب كفكر جيسالسلفي تتجلّى بني الفكر 

ونرى كيف وصل األمر .. مبنهج السلف من جهة ، وبني غالة الشيعة من جهة أُخرى 
 حاملهلعبادة وإىل قتل األبرياء وإىل اتهامات وتكفري وتضليل بينهم إىل تفجري دور ا

  ..املشوشون ذهنياً وفكرياً عند السنة والشيعة على حد سواء 
  عند قوله تعاىل  –وقوفاً علمياً منهجياً  –لو وقف كلٌّ من هذين الطرفني .. 

              

       ] لعلم حجم الضالل الذي وصل إليه  ، ] ٣٢: املائدة
نهج بسبب ال لم درجة اخلروج على احلقحينما يدفع لقتل األبرياء من الطرف اآلخر ، ولع

نتيجة عصبيات ال عالقة هلا بدين اهللا تعاىل ال  ، فيهرق نفسه الذي أغالظالمي الشمويل 
  ..من قريب وال من بعيد 
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         : عند قوله تعاىل والشيعة السنةلو وقفت .. 

    ] وعند قوله تعاىل ] ٣٢: النجم ، :           

                

     ] وعند قوله تعاىل ] ٥٠ – ٤٩: النساء ، :       

        ] لَت  .. ] ١٠١: التوبةعم اليت جالعلم اجلميع أنَّ عصبي
.. املذاهب والطوائف من أجلها ، هي صناعة بشرية ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 

وضع ألنَّ كالً منهما ، لكنهم ال يستطيعون الوقوف عند دالالت هذه العبارات القرآنية 
، انتصاراً لعصبيته  روايات متّ تفصيلها على مقاس عصبيته ، وافتراها على الرسول 

الذي حيمله  وبالتايل ال يرى احلق وجعلها مقدسة وحجة حىت على كتاب اهللا تعاىل ،
  .. عصبيتهكتاب اهللا تعاىل والذي يفند مزاعم 

شمولية اخلاصة بكلٍّ منهما ، يزعم وكلٌّ من هذين الطرفني املتناقضني بالنسبة لل.. 
د حقيقة اإلسالم ، يف الوقت الذي ينظر فيه هي الدولة اليت جتساليت يدعو إليها أنَّ دولته 

ويف هذا دليلٌ على  ..للكافرين كلٌّ منهما لآلخر نظرة حتمل من السلبية أكثر من نظرته 
قهه األقرب إىل التاريخ منه إىل كتاب اهللا مبنية على ف، نَّ كالً منهما يدعو لدولة تارخيية أ

  ..تعاىل 
ملا اختلف مع اآلخر الذي يدعو ذات الدعوة ، ، لو كان أي منهما صادقاً يف دعوته 

بل لو كان أي منهما صادقاً ملا اختلف مع اآلخر أصالً ، ولعاد إىل كتاب اهللا تعاىل واضعاً 
لو كان أي منهما صادقاً ملا ..  نظرته لآلخر رواياته املذهبية والطائفية خلف ظهره حني

اختلف مع بعض اتباع مذهبه ذاته ألجل خصوصيات تارخيية ال عالقة هلا بأي دين أو 
هي قضية عصبية  – باسم الدين يف هذه الدعوة لدولة تارخيية –القضية .. عقل أو منطق 

  ..م كغطاء هلذه العصبية تقدم كفكرة أيديولوجية تلبس اإلسال ، تارخيية
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وباملقابل نرى أنَّ األنظمة الشمولية سياسياً تسلك ذات املنهج ولكن ضمن إطارٍ 

ى بفكرة أيديولوجية براقة ختطف أبصار البسطاء ليخفي فكلُّ نظامٍ مشويل يتغطَّ.. سياسي 
فكرا فالشيوعية اليت اارت يف القرن املاضي بنت .. ا شهوة امتالك السلطة 

ولذلك .. األيديولوجية على العدالة وحق الفقراء والكادحني ، كغطاء المتالك السلطة 
ال  –يف أوج هذه األيديولوجية  –كيف أنَّ الزعيم  –يف االحتاد السوفيييت سابقاً  –رأينا 

فكري رتوله إىل القرب ، ورأينا كيف أنَّ االستبداد السياسي والباحلكم إالّ  يرتل عن كرسي
وكلُّ ذلك مل يعط أي نتيجة إجيابية للفكرة .. والثقايف بلغ درجات ال مثيل هلا 

األيديولوجية اليت يتم االختفاء ا ، فبدالً من أخذ الكادحني حقّهم رأينا كيف أنَّ الفقر 
والتخلّف كان السمة األوىل يف تلك اتمعات ، وكلّ ذلك أدى إىل ايار تلك املنظومة 

  ..ن أساسها م
ويف الوطن العريب رأينا كيف أنَّ بعض األنظمة الشمولية اتكأت على القومية العربية 
كفكرة أيديولوجية فُصلت هلا أحزاب سياسية كانت األداة للوصول إىل السلطة ، وبعد 

الرتول عن كرسي الوصول إىل السلطة ال يتم كئ السلطة إىل بانقالب عسكري مشويل يت
ق أي وجه من أوجه الوحدة وبالنتيجة مل يتحقَّ.. على ذات الفكرة الشمولية ، أو باملوت 

حىت بني الدول اليت حتكمها ذات األنظمة اليت تتبىن ذات الفكرة األيديولوجية ، بل إنَّ 
، كانت على  وجية واليت كان من املفترض أن تتحدالدول اليت حتمل ذات الفكرة األيديول

حىت بني كلٍّ منها وإسرائيل ، ألنَّ القضية من أساسها هي ، ة من العداء ال مثيل هلا درج
  .. يف احلكمقضية سلطة تتكئ على تلك الفكرة األيديولوجية من أجل البقاء 

 ..ة احملسوبة على الدا ، سواء الشموليدة هي ذاة كقيمة جمرين أم والشمولي
وفقط  –شمولية احملسوبة على القومية تقدم نفسها على أنها هي فال.. الشمولية السياسية 

 –وفقط هي  –احلامي للقومية ، والشمولية الشيوعية تقدم نفسها على أنها هي  –هي 
ة احملسوبة على الدها هي احلامي حلقوق الكادحني ، والشموليم نفسها على أنين تقد– 

مع العلم .. ه دوا ال يتحقّق منهج اهللا تعاىل على األرض ين وأناحلامي للد –وفقط هي 
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أنَّ احلقيقة على أرض الواقع ختتلف كثرياً عما يقدمه كلٌّ عن نفسه ، بدليل أنَّ ذات 

خيتلفون فيما بينهم أكثر من  –سياسياً ودينياً  –الداعني لذات الفكرة األيديولوجية 
  ..األيديولوجية  اختالفهم مع من حيمل نقيض هذه الفكرة

 ..كتاب اهللا تعاىل من قيم وأحكام ومبادئ ،  ههو ما حيمل احلقيقة أنَّ اإلسالم احلق
من قبل معتنقي اإلسالم ، بينما احلركات املذهبية  –وليس كرهاً  –يتم اعتناقها طوعاً 

ة اليت تقدة والسياسيق على تتسلَّ م نفسها ناطقةً باسم اإلسالم ، هي منظوماتوالطائفي
هذا الدة مسبقة الصنع ، وقيمة ما تقدمه هذه احلركات ين النبيل من أجل أهداف سياسي

وهنا علينا أن .. قه من حمبة وتسامح وقيم يأمر كتاب اهللا تعاىل ا واألحزاب هو ما حتقِّ
ا املسلمون  نبيلة طاهرة ز بني اإلسالم كقيمةمني يعتقد ،أنفسهم  مونوبني من يقد– 

  ..ناطقني باسم اهللا تعاىل  –سياسياً ومذهبياً وطائفياً 
واحلقيقة أنَّ القومية ثقافة وانتماء وتاريخ وواقع على األرض ، بينما األحزاب اليت 

ق على هذا االنتماء من أجل أهداف تتبنى الفكر القومي هي منظومات سياسية تتسلَّ
ة حمضة ، وقيمة ما تقدة قهذه األحزاب هو ما حتقِّ مهسياسيه من وحدة بني الشعوب العربي

وبني ، وهنا علينا أن منيز بني القومية كانتماء وثقافة وتاريخ .. على أرض الواقع 
ة على ذلك األحزاب اليت تقدم نفسها وصي..  

نبيلة  واحلقيقة أنَّ العدالة بني أبناء اتمع وأخذ الكادحني والفقراء حلقوقهم هي قيمة
تأمر ا األديان ويعتقد ا كلّ النبالء والشرفاء يف كلِّ زمان ومكان ، بينما األحزاب اليت 

ة وغريها هي أحزاب تستعمل هذا املبدأ كوسيلة للوصول إىل تبنت ذلك كالشيوعي
هم قه على األرض من وصول الكادحني إىل حقِّالسلطة ، وقيمة هذه األحزاب هي ما حتقِّ

علينا أن منيز بني العدالة وحقوق الكادحني من جهة ، وبني األحزاب اليت تقدم  ، وهنا
  ..نفسها وصية على ذلك 

من هنا نرى أنَّ الدولة احلرم فيها كلُّ احلقوق الدحترة ة اليت تة والسياسية واملذهبييني
 الطبيعية ، وهي املناخ لتحقّق العدال الطبيعيهي املناخ ......... والثقافية وواملدنية 



   :٤٣   
والتربة اخلصبة اليت تنبت فيها العدالة اليت  الطبيعيبني الناس ، وهي املناخ  ليسود احلق

نون ليمارس املتدي الطبيعيأتت الكتب السماوية لتحقيقها على األرض ، وهي املناخ 
  .. دينهم حبرية ، وكما يريد سبحانه وتعاىل –دون أي متاجرة  –الصادقون 
إنَّ الدالعاملنيساحة الذي أنزله اهللا تعاىل للعاملني كافّة ، ساحة دولته هي  ين احلق ، 

وليس منطقة جغرافية حمددة دون غريها ، وأحكام كتابه الكرمي ودالالته هي للعاملني ، 
ين على أحد ، فاهلدف من وليست مؤطَّرة يف إدراك جيلٍ أو مجاعة ، وال ميكن فرض الد

  .. هااالختيار في عن حريته يف ال ينفك )اإلنسان فيها  اليت يمتحن( احلياة الدنيا 
إنَّ إقامة دولة ما يف مساحة جغرافية ما وفق معايري مذهبية أو طائفية أو دينية أو 

وضع أبناء الوطن يف مراتب يصطفون ا وفق انتماءام  –يف النهاية  –فكرية ما ، يعين 
وبالتايل فوالء أي إنسان .. هم لألفكار اليت بنِي عليها دستور هذه الدولة وقوانينها ووالئ

وبالتايل سيكون .. يت عليه هذه الدولة من أبناء هذه الدولة سيكون حسب اعتقاده مبا بنِ
أكرب من والئه  ، والؤه ألي إنسان آخر يف وطنٍ آخر يعتقد ذه األفكار اليت يعتقدها

وبالتايل سيذوب الرابط الوطين بني أبناء .. آخر  نه الذي يعتقد مذهباً آخر أو ديناًوط البن
خية إىل السطح ، وسة والطائفيلَق املناخ الوطن الواحد ، وستطفو الصراعات املذهبي

تمع املناسب والتربة اخلصبة للمتطرنات افني الذين سينبتون هنا وهناك يف كلِّ مكو
  .. تفرقةً وفساداً فيه يعيثوال

احملدود والذي هو ليس أكثر من  ستور الدولة وقوانينها بلون فكرهد غَبص من يريد.. 
رؤى بعض السابقني ، وجبر ما يريدالناس على أفكارٍ مذهبيدة ، إنة حمدلغي  ة وطائفيأن ي

دفطرة التطورآفاق الثقافة ا ة ، وبالتايل ر الفكري عند اإلنسان ، ويسدعصبي ة عن أي
يريد أن يلغي واقع التنوع الذي جعله اهللا تعاىل بني الناس ليتعارفوا وتتزاوج معارفهم 

جلعل أبناء  إمنا يسعى.. من يريد كلّ ذلك .. ر اإلنساين كمقدمات إلنتاج الفكر والتطو
  ..  رين لني واملزمبل هؤالء املطبمن ق فيهاقوا اتمع قطيعاً يقاد من عصبيات أبنائه اليت أُغرِ



   :٤٤   
              

            ] ١٣: احلجرات [        

، هلدف     يريد أن يلغي التنوع البشري الذي جعله اهللا تعاىل  فمن

، ال خيتلف عمن يريد أن يلغي طبيعة الذكورة واألنوثة     يريده اهللا تعاىل هو 

  ..      احلياة  اهللا تعاىل لتستمر خلقهااليت 
إنَّ التناقضات الكبرية يف الكثري من الروايات ، واالختالفات الكبرية حول فهم الكثري 

ة من النصوص ، والتنوة بني أبناء األمع الكثري للمذاهب والطوائف والساحات الفكري
الذين يؤمنون بالقرآن الكرمي وبالسنة الشريفة ، وعدم إمكانية إاء هذا اخلالف ، كلُّ 

أنَّ فرض لون فكري ومذهيب حمدد على األمة ، واعتبار هذا اللون لون احلق  ذلك يعين
من منظار عابدي أصنام التاريخ  – ين احلق ، حيث تبتعدالوحيد الذي حيمله الد– 

ة األخرى عن احلقة والفكريودين اهللا تعاىل مبقدار ابتعادها عن هذا اللون ،  األلوان املذهبي
( ة مصبوغة ذا اللون دون غريه على أبناء الوطن ، واعتبار أي دولة أخرى وفرض دول

ب ا آخرون ممن يصبغون فكرهم بلون مذهيب وفكري يطال) غري مصبوغة ذا اللون 
ي إالّ إىل تفتيت وحدة اتمع احلامل هلذه الدولة ، كلُّ ذلك ال يؤد.. مارقة  دولةآخر 

  .. مجلةً وتفصيالً احلق ينلصراع ينكرها الدوإىل الوصول حلالة من ا

  


