ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ:

ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﺑﺄن ﺳﻴﺎق ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻤﻋﺔ
ﻛﺎن ﻳﻔﺮض اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ آﻧﺬاك واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﻓﺘﺠﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﻼل
اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﺳﺠﻮن ﺟﺎﻤل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﴏ ﰲ ﻣﴫ،
واﻟﻨﺰاع اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﺴﻠﺢ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺒﻦﻴ اﻟﻜﺒﺮﻴﻳﻦ وﻗﺘﺬاك:
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﻧﺘﺼﺎر
اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﻜﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮر ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻦﻴ،
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻌﺎرات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ،
وﻋﻠﺎﻤﻧﻴﺔ أﺗﺎﺗﻮرك ،وﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب ،وﺗﻘﺎﻋﺲ
اﻟﻌﻠﺎﻤء...اﻟﺦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻹﻣﺎم رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺜﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤر اﻷﺟﻨﺒﻲ )أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( أو ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﳼ )إﻳﺮان( ،دون أن ﻤﻳﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻦﻴ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ.
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افتتاحية

أرسة اجلامعة
عبد السالم ياسني

			

احلمد هلل الذي جعل كنفه ألوليائه حرما آمنا حيث أعلن احلرب عىل من
عاداهم والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وأصحابه وخلفائه وإخوانه من
بعده وعىل من واالهم.
يتساءل بعض املؤمنني عن وظيفة هذه املجلة وغنائها يف العمل اإلسالمي
هبذا القطر وخارجه.
ويأخذ علينا بعض املؤمنني أهنا ال تقدم دراسات ممنهجة موثقة بام يستلزم
ذلك من إثبات للمراجع واتساق يف البحث.
ويشكو آخرون من عرس األسلوب أحيانا حتى ال تصبح القراءة يف متناول
القارئ العادي ،فيشكون أهنا جملة ختاطب اخلاصة.
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ولعل هذا العدد السابع يتعرض للتساؤل واألخذ والشكوى ملا حيتويه من
ترمجة حلوار متجه للنخبة املغربة التي خاطبناها باللغة األجنبية يف حمارضة
عامة سينرش نصها إن شاء اهلل.
فنجيب أن وظيفة «اجلامعة» أن تفتح باب النظر يف فقه التجديد باالعتامد
املبارش عىل كتاب اهلل وما صح من سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم .فإن كان
األخذ يف النظر حتت اإلنارة املبارشة للوحي يتناىف والتوثيق املمنهج اجلامعي
املكدس لنصوص الفقهاء ممن سبقونا باإليامن رمحهم اهلل الذي ينتظره بعض
املؤمنني فذلك لطبيعة الفقه التجديدي الذي جيب أن يبنى عىل األصول.
فالعامل تغري تغريا كبريا منذ القرون التي انكمش فيها الفقه يف دائرة العبادات
واملعامالت .واملعروف الذي أمر به فقهاؤنا وحافظوا عىل ما أمكن احلفاظ
عليه منه حتت دول امللك العاض أنكرته دول امللك اجلربي التي حتل ما حرم
اهلل فتزيد إىل كفر الظلم كفر اإلحلاد يف دين اهلل.
اجتهاد من سبقونا باإليامن كان يف إطار اإلبقاء عىل دولة امللك العاض خمافة
أن تنكرس بيضة اإلسالم .كان يف إطار التسديد والتقريب مع احلكام خشية أن
ينفرط عقد املسلمني.
أما اآلن واملنكر أصبح معروفا واملعروف منكرا والباطل حقا
يف دامس ظالم الفتنة اجلربية فاملنهاج البد أن يبنى عىل أساس
الفرقان بني احلق والباطل .عىل أساس كتاب اهلل الذي وعد املؤمنني
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باالستخالف يف األرض وعىل أساس موعود رسوله صىل اهلل عليه وسلم
الذي برشنا بقيام اخلالفة عىل منهاج النبوة بعد العض واجلرب الفتنويني.
إن تطبيق آيات اهلل يف كتابه عىل واقع تغريت فيه آيات اهلل الكونية كام
وكيفا ،شكال ومضمونا ،يقتيض إعادة النظر يف احللول الوسط وأسلوب
سد الذرائع عىل عوامل التخريب .ذلك أن حكامنا اختذوا من الكافرين
بطانة وسندا فأي حل وسط معهم هو ارتباط بأمريكا وروسيا .فإما أن
يتوبوا إىل اهلل وجيعلوها عمرية (أقصد عمر بن عبد العزيز) وإما أن يكشفوا
عن هويتهم املتسرتة حتت قناع شعارات اإلسالم املعلنة نطقا املهتوكة كفرا
وفسقا .وذلك أن أسلوب سد الذرائع يف الفقه اجلزئي العبادي ال جيوز
األخذ به اليوم وقد انفتحت يف جسم اإلسالم ترع وخروق حتى أصبح
اسام بال مسمى ،واجهة بال حقيقة ،إال يف ضامئر املؤمنني الذين حيدثون
أنفسهم بجهاد ويتحفزون لنرص أمر اهلل.
لسنا بحمد اهلل وعافيته ممن يرفعون شعارات املذهبية والالمذهبية
لفتنة املؤمنني .فعمل علامئنا واجتهاداهتم يف الفقه اجلزئي حصيلة مباركة
ما كانت يف نيتهم ونيتنا أن تطرح بديال بكتاب اهلل وسنة رسوله ،بل كان
اجتهاد وال يزال ،صاحلا أن يقلد عليه القارص وحيذو حذوه املقارب
ويأخذ عليه املجتهد ،إن كان ،لكن الفقه التجديدي الذي يتناول الكليات
منهاج بناء مجاعة املسلمني من الفرقة ومنهاج تأسيس اخلالفة الثانية بعد
العض واجلرب من خالل اضطهاد الفتنة الداخلية ولعبة األمم اخلارجية
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يستعمل أدوات النظر االجتهادية إىل جانب أدوات العمل اجلهادية ،ينسق
بني الفكر واحلركة ،اجتهاد وجهاد متواكبان .والربنامج كتاب اهلل عز وجل
والنموذج احلي يف ضمري األمة سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم .والربنامج
القرآين أوجب التطبيق يف كل تفاصيله عىل تدرج .والسنة الكاملة خمطط
كاف ملن مجع إىل علم النصوص علم الواقع ،وإىل الفهم عن اهلل يف آيات
كتابه الفهم عنه يف آيات كونه.
وظيفة هذه املجلة أن ترفع صوت احلق ونداء اجلهاد .وظيفتها أن تفتح،
باإلمكانات املتواضعة ،أفق العمل ،ال نزعم ألنفسنا أننا يف مستوى هذه
املهامت .لكن ال نقعد .وإن كان يف األسلوب عرس أحيانا فام ذنبنا أن تصبح
اللغة العربية والثقافة اإلسالمية عسرية املنال عىل من ألف أسلوب اجلرائد
احلزبية .إن كنا ال نوثق التوثيق املمنهج كام يتصوره بعض املؤمنني فألنه
ليس من شأننا الدراسة من أجل الدراسة ،شأننا العلم والتعليم ،االجتهاد
والنظر ،هتييئنا للعمل اجلهادي.
وقد آن بعد أن صدرت ستة أعداد من هذه املجلة ،صودر منها العدد
اخلامس جورا وتعسفا ،أن ننـزل إىل أرض العمل املنظم بعد أن مارسنا
جهاد الكلمة وحدها ما شاء اهلل.
من أول كلمة نرشناها أعلنا أن التنظيم الرسي العنيف قبول بالوضع
اهلاميش الذي حياولون أن يضعونا فيه.
__  6  

وأعلنا أن نداءنا بالتجمع موجه لكل احلركات اإلسالمية ،ندعو لنبذ الفرقة
ومالحظة اهلل عز وجل يف وحدة الصف وبذر املحبة وغرس اإلخوة والتسامح
حتى يتأتى التفاهم واللقاء والتعاون فاجلهاد املنظم.
وجعلنا مفهوم «مجاعة املسلمني القطرية» مناط تفكرينا ومجعها هدفا مرحليا
إلنشاء مجاعة املسلمني يف العامل.
فبعد أن أطللنا عىل الساحة ثم جلونا غوامضها وخاطبنا عواملها ننـزل إىل
أرض العمل إن شاء اهلل.
دعوتنا إلنشاء مجاعة إسالمية قطرية حتت اسم «حزب إسالمي» لقيت رواجا
لكن يف أوساط سياسية غري إسالمية.كنا نحاول امتطاء احلرية الديمقراطية يف
زعمها فهي اآلن حتاول أن تسبقنا إلنشاء زيف ماسخ باسم «حزب إسالمي»
فلتهنأ ضبع الديمقراطية الالهثة وراء الشعارات بفريستها منا.
وكنا نسعى لتوسيع الدائرة اإلسالمية ابتداء من أوضاع كل مجعية وجتمع
وتنظيم وحلقة إسالمية راضني بدور داعي اخلري وساعي األلفة واللقاء.
فوجدنا أن بعض التجمعات حتجرت يف وضع ال يقبل اللني ،وأخرى انغلقت
عىل بضاعتها ال تريد االنفتاح .ووجدنا أيضا القوى اإلسالمية الناضجة
وهي األكثرية العظمى هبذا البلد -تعلمت من أخطاء بعضنا فهي ترفضالتحجر واالنغالق وتسعى للجمع كام نسعى وأكثر مما نسعى .فلله احلمد
عىل ذلك.
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قوم ساحمهم اهلل إن شاء أو أخذهم بذنوهبم إن متادوا يف االنحراف يكفرون
غريهم ويضللونه ،هؤالء يف رشق اإلسالم ومغربه متنطقوا بقنابل العنف
ليزرعوها يف صف املسلمني املتآلف فمآهلم الشك أن حيصدوا العواصف،
وعليهم وحدهم تبعة أعامهلم.
مجاعة تقول« :نحن مجاعة املسلمني ورئيسنا أمري املؤمنني ،واخلارج عىل بيعته
خارج عىل امللة» مجاعة أضافت إىل اجلهل بمعاين البيعة ورشوطها وشموهلا
رعونات النفس وفساد التصور وانحراف االجتاه.
أقليات ضئيلة هي هذه اجلامعات املكفرة للمسلمني ،وما انحرافها إال درس
عميل للصادقني وفتنة عابرة إن شاء اهلل لعملهم.
فإن كنا هنا نعلن أن «أرسة اجلامعة» مرشوع عمل ميداين تربوي فام نفعل
إال استجابة للدواعي املرحلية ،كان انفتاحنا فضفاضا ودعوتنا للخري عائمة
يف نظر بعض املؤمنني .سيام ولقاؤنا ببعض األشخاص املنتمني لإلسالم
وحوارنا مع بعض الشخصيات السياسية اخلاص والعام جعلنا حمل االهتام
بالتساهل يف دين اهلل وعدم إحكام أسلوب الدعوة.
سرينا إن شاء اهلل للقاء بالصادقني مجاعات وأشخاصا دستوره قول
السن َِة وج ِ
ِ ِ
ك بِ ْ ِ ِ
اهلل عز وجل﴿ :ا ْد ُع إِ ِل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
اد ُْلم
الك َْمة َوا َْل ْوع َظة َْ َ َ َ
ُون
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ النحل ،125 ،وقوله عز من قائل﴿ :إِن ََّم ا ُْل ْؤ ِمن َ
إِ ْخ َو ٌة﴾ احلجرات ،10 ،فام نحب أن ننغلق يف اآلية الثانية بدعوى أن
أخوتنا ،إن جتاوزت صف اجلمعية والتجمع الواحد ،ال ينبغي أن
__  8  

تشمل بالدعوة واحلوار صفوف اجلامعات اإلسالمية ،وال نحب أن تكون
حكمة الدعوة وموعظتها وجدهلا ذوبانا فيام وراء الصفوف اإلسالمية.
كان تصورنا كام عرضناه للدعوة واجلهاد علام قابال لألخذ والرد ال نزعم
أننا نصيب ال نخطئ ،ومنذ اآلن يطلب منا احلال أن نشخص املنهاج الذي
ندعو إليه يف رجال .فالفجوة بني الدعوة العامة ،ومنها حوارنا هنا للنخبة
املغربة ،وبني اجلهاد املوحد املنظم هي فجوة تربية الرجال.
ال نريد أن ننصب أنفسنا مربني لغرينا ،وما سمينا عملنا أرسة إال إشارة
ملكان املحبة ومعانيها والتعاون ومقتضياته عندنا ،لكن الشباب املسلم يف
حاجة إلطار واضح املعامل يشخص املنهاج حتى يطمئن بعضه إىل بعض،
ويقرتب بعضه من بعض وينضم آخر األمر بعضه إىل بعض.
ما نزيد داء إىل أدواء بتأسيسنا عمال إىل جانب أعامل ،متى كانت النية
االنغالق واألسلوب تنقيص الغري واهلدف الرئاسة فكل تنظيم وجتمع مرض
يف جسم املسلمني .لكن إن كان اخلط يف اجتاه «مجاعة املسلمني» واضحا
موضحا ،وكان األسلوب التأليف بني املؤمنني ،وكانت الغاية وجه اهلل وطلب
الزلفى عنده فهي أرس حين بعضها إىل بعض وتربط تباعا أوارص األخوة حتى
تتمتن وعرى اإليامن اجلامع حتى تتوثق.
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املنهاج النبوي
البد من العلم املسبق قبل الرشوع يف العمل ،وعىل وضوح الرؤية وتكاملها
يتوقف نجاح كل مرشوع ،سيام إن كان مرشوع تغيري أمة من ختلف حضاري
وفكري وخلقي وعسكري إىل قوة ومتاسك .من تيه إىل رشاد.
ما من املسلمني العاملني املهتمني إال وحيرص -إن مل يكن عمليا فنطقا
واحتجاجا -عىل إثبات أن املبدأ واملنتهى يف العمل البد أن جيعل الكتاب
احلكيم دستورا وسنة املصطفى صىل اهلل عليه وسلم نموذجا.
الكتاب خطاب للمؤمنني باألمر والنهي والوعد والوعيد واهلداية واملوعظة
لرفع مهة اإلنسان عن متاع الغرور ،والسنة تطبيق عميل توضيحي لكل ذلك.
ِ
ين َآمنُواْ﴾ تلقوا تربية
كان املؤمنون املخاطبون بقوله عز وجلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتوحدوا عىل أعىل مرتبة من اإلرادة
والعزم واإلقبال عىل اهلل ،وتوحدوا عىل الفهم الكامل عن اهلل .فكان الكتاب
العزيز دستورهم املطبق عن إرادة عالية ووعي وفهم كاملني يضبطهام حضور
املعصوم صىل اهلل عليه وسلم.
واليوم ال توجد مجاعة املسلمني املخاطبة بيا أهيا الذين آمنوا
القادرة ،علو إرادة ونفاذ عقل ،عىل تطبيق ما تؤمر به من جانب
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احلق .وال موحد بيننا معصوما فقد ذهبت النبوة .وال غري معصوم لوجود
دعوات متنافرات أحيانا خمتلفات يف درجة اإلرادة اجلهادية ودراية مناط
أحكام اهلل.
فلكل من يرىض باهلل ربا من املسلمني وبالقرآن دستورا وبمحمد صىل اهلل
عليه وسلم رسوال نقول :نعم :الكتاب والسنة .ولكن بأية إرادة وبأي فهم؟.
تنسيق اإلرادة والعقل عىل خطة عمل سائرة إىل موعود اهلل مستنرية منضبطة
عىل كتاب اهلل وسنة رسوله هو ما نسميه منهاجا باللفظ القرآين .وبعض الناس
يسمي هبذا االسم الربنامج الرتبوي .فلنوضح املفاهيم.
عندنا الربنامج الئحة تفصيلية تطبيقية .برنامج تعليم .برنامج حكومة.
برنامج اقتصاد.
أما املنهاج فهو طريقة العمل .من أين نبدأ وكيف؟ كيف نستعمل الوسائل
لبلوغ األهداف والغاية؟
بيننا وبني احلضارات اجلاهلية تناقض أسايس .الوسائل البرشية واملادية
واحدة .لكن األهداف والغاية ختتلف .اإلنسان من حيث هو إنسان واحد
يف اجلهتني .لكن عامل اإليامن يتدخل فيحدث حتول نفيس به يتفوق املؤمن
ومجاعة املؤمنني نوعيا عىل الكافرين واملنافقني برشط إعداد القوة من عقلية
فكرية وتقنية عملية تنظيمية.
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فإذا حتدثنا عن املنهاج فإنام نقصد طريقة العمل ومضمون العمل التي حتول
هذه األمة املتخلفة من سقطتها التارخيية إىل مسار العزة برتبية جيل مؤمن
كفء إلنشاء حضارة إسالمية متميزة عىل وجه األرض حمقة للحق شاهدة
عىل الناس حاملة لرسالة اهلل.
يسقط املسلمون بإعراضهم عن أمر اهلل إىل املستوى األدنى من التخلف
احلضاري .ضيعوا رسالة اهلل فهانوا عىل اهلل فخذهلم اهلل .بفعل سفهائهم الذين
حكموا فظلموا ،وهيمنوا عىل أموال املسلمني فبعثروها ،فسقوا يف األرض
فترسبت من فسقهم وكفرهم جراثيم الفساد حتى عم البالء.
املنهاج النبوي املوعود أن تقوم اخلالفة به ،كام جاء يف احلديث الصحيح ،هو
الطريقة التي هبا يستعيد املسلمون معاين الرسالة حتى يشخصوها ويبلغوها
وينقذوا هبا العامل .وتبدأ من تربية املؤمن كامل اإليامن ،فإحالل املجتمع
اإلسالمي حمل املجتمع الفتنوي ،فإقامة دولة اإلسالم .ويقتيض املنهاج
النبوي تطبيق أحكام اهلل كلها بتدرج لكن بال حتريف وال مراوغة.

اقتحام العقبة
ننطلق يف عرض تصورنا للمنهاج النبوي من كتاب اهلل عز وجل ،من سورة
البلد التي خياطب اهلل عز وجل فيها اإلنسان ،كل إنسان ،يدعوه للسري إليه
سبحانه عرب العقبةَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
ان ِف َك َبدٍ﴾ البلد .4،إىل قولهَ ﴿ :ف َل
نس َ
ال َ
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ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َةَ ،و َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُةَ ،ف ُّ
ك َر َق َب ٍةَ ،أ ْو إِ ْط َعا ٌم ِف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة،
ِ
يتِي ًام َذا م ْقربةَ ،أو ِمسكِين ًا َذا م ْتب ٍةُ ،ثم ك َ ِ
الص ْ ِب
اص ْوا بِ َّ
ين َآمنُوا َوت ََو َ
َان م َن ا َّلذ َ
َ ََ ْ ْ
َ
َ َ َ َّ
ح ِة﴾ البلد.17-11 ،
َوت ََو َ
اص ْوا بِا َْل ْر َ َ
اإلنسان يف شقاء ما دام غافال عن اهلل .ودواؤه وراحته وسعادته أن يعلم
ويقتنع أن وراء حياة الكبد يف الدنيا حياة سعادة ونعمة يف اآلخرة .فإن عمل
عليها ناهلا بفك الرقبة -وحتتها معان جسام -وبإطعام اليتيم واملسكني -وحتت
هذا برنامج هائل -ثم بالكينونة مع الذين آمنوا ،وهم جسم األمة املركزي،
وهم املخاطبون بالرشيعة املعنون يف القرآن والسنة.
املنهاج القرآين النبوي خياطب اإلنسان يدعوه إىل اهلل :من كفر إلسالم ،من
نفاق لصدق ،من إسالم إليامن ،من إيامن إلحسان.
عملنا املنهاجي جيعل رباط املؤمن مع اهلل وتشوقه إليه وخشوعه بني يديه
واعتامده عليه ومعرفته والوصول إليه واملوت يف سبيله جهادا حمور العمل
كله ،الرتبوي والتنظيمي واحلركي.
كل حركة تبدأ باسم اإلسالم يرتبص هبا عوامل التشتت يف العامل اخلارجي
فالغفلة عن اهلل فاالنحراف.
كل تنظيم باسم اإلسالم تنخر فيه حب الرئاسات وشيكا فينحرف.
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ذلك إن مل تكن التزكية النفسية والقيام هلل بني يدي اهلل بالذكر الذي يصد
داعي الغفالت واإلخبات الذي يزع النزوات عامد األمر كله وقوام حركته.
تأيت كل االعتبارات بعد هذا االعتبار ،للعلم والفكر مكاهنام الالحق البارز،
وللعالقات بني املؤمنني مكاهنا الرئييس ،السائر عىل شعب اإليامن.
واجلهاد ذروة اإلسالم .وإنام جياهد املؤمن التائق لإلحسان .واملسلم السائر
عىل شعب اإليامن.

شعب اإليامن
املنهاج -كام حيتمل اللفظ لغة -طريق يؤدي آخرها للقاء اهلل ،واملجاهد
احلق هو من جاهد يف اهلل حق جهاده حتى ريض اهلل عنه وحرشه مع الوجوه
النارضة التي هي يوم اجلزاء إىل رهبا ناظرة.
وجماهد احلق هو املؤمن مكتمل اإليامن.
وقد نظرنا يف سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فوجدنا إحصاء ونامذج
للخصال التي يكتمل باالتصاف هبا إيامن املسلمني.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :اإليامن بضع وسبعون شعبة (عند
البخاري بضع وستون) زاد مسلم ،أعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة
األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن».
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وقد صنفنا بحمد اهلل شعب اإليامن استقراء منا ألحكام الكتاب والسنة عىل
غرار ما فعله احلليمي والبيهقي لكن برتتيب خاص يناسب خطة عمل تربوية
تنظيمية حركية جهادية.
لسنا من أهل االختصاص يف احلديث .لكن حاجتنا إىل النظرة الشاملة وما
مهده لنا احلفاظ من سلفنا الصالح تضافرا عىل اقتحامنا هلذه العقبة.
ال مكان هنا للتفصيل .يكفي رسد طرائق اإليامن ووسائل ترسيخه ونتائجه
اخللقية النفسية السلوكية عىل نسق مرتب وضعناه.
عرش خصال رئيسية أدخلنا حتت كل واحدة منها شعبة من شعب اإليامن
عىل ترتيب تدرجي ال يقتيض أن الشعبة السابقة أعىل من التي تليها .ذاك أن
الرسول املصطفى صىل اهلل عليه وسلم أشار إىل أن أعالها ال إله إال اهلل .فكل
الشعب التي ذكرناها قبل هذه فإنام نراها مفضية إليها ممهدة ،وهي ذروة األمر
كله متى رسخت عقيدة وعلام وعمال وجهادا.

اخلصلة األوىل :الصحبة واجلامعة
يتعلق األمر ببناء الشخصية اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية املناقضة
للحضارة املادية غاية ووسيلة ،واملجتمع اإلسالمي املنفرد بعالقات حيكمها
روح األخوة والتعاون ،روح األلفة عىل النموذج النبوي.
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عالقات املسلمني باملجتمع اإلسالمي السليم تقوم عىل وحدة الوجهة
والعاطفة والسعي الفكري والعميل .تقوم عىل حمبة اهلل ورسوله وتنتهي
بحسن التعايش بني املسلمني.
هذه اخلصلة ،وحتتها ندرج ثالث عرشة شعبة ،تصف اجلو البرشي
العام الذي ينبغي أن يسود املجتمع املسلم ويوجه االقتصاد اإلسالمي
ويربط بني املسلمني فيام بينهم برباط األخوة املمتدة من حمبتهم مجيعا هلل
ورسوله.
صحبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ميزت اجليل األول عن سائر
أجيال املسلمني لقوة النموذج احلي املاثل املعصوم ،ولقوة التأييد
الغيبي.
والشخصية الربانية ،شخصية ورثته صىل اهلل عليه وسلم من العلامء
العاملني الصاحلني ،هي مظنة أن ينبثق عن القلوب الطاهرة إشعاع
إيامين إحساين يرسي بالرفقة والرتبية يف سائر جسم األمة .والشخصية
الربانية ،شخصية العامل املريب ،هي املرجوة أن تستمطر توفيق اهلل
للمسلمني بتعلقها باهلل ووقوفها عىل بابه آناء الليل وأطراف النهار.
الشخصية الربانية نتيجة تربية .وكل تربية إنام تبدأ بلقاء فصحبة
فتمثل للنموذج احلي القائم ،عرب الترشب النفيس العاطفي والفكري
والسلوكي.
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البد إذن من تربية الشخصية الربانية املجاهدة ابتداء من الصحبة وسط
اجلامعة وانتهاء بربوز املؤهالت اجلهادية يف امليدان .لذلك جعلنا أول خصال
اإليامن الصحبة واجلامعة وآخرها اجلهاد.
شعب هذه اخلصلة كام ييل:
حمبة اهلل ورسوله  -احلب يف اهلل عز وجل  -صحبة املؤمنني وإكرامهم -
التأيس برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف خلقه  -التأيس به صىل اهلل عليه
وسلم يف بيته  -اإلحسان إىل الوالدين وذوي الرحم والصديق  -الزواج
اإلسالمي بآدابه وأخالقه مع العفة عن املحارم  -قوامة الزوج وحافظية
الزوجة وكفالة العيال  -إكرام اجلار والضيف  -رعاية حقوق املسلمني
واإلصالح بني الناس  -الرب وحسن اخللق.

اخلصلة الثانية :الذكر
الرتبية اإلسالمية روحها تزكية النفس بذكر اهلل حتى يغلب اهلوى والشيطان
ِ
وتطمئن بذكر اهلل َ ِ
وب﴾ الرعد.28،
﴿أالَ بِذك ِْر اللِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
وال إله إال اهلل منهاج حياة .ذكر اهلل يتجىل يف التمسك بكتابه وهو الذكر
احلكيم ،ويتجىل يف توحيده وإفراده بالعبادة ،ويتجىل يف الرضوخ حلاكميته يف
صغري األمر وكبريه.

__  17  

فذكر اهلل يف منظورنا ال يقترص عىل اإلكثار من ذكر ال إله إال اهلل قوال
كام ينص عليه احلديث الرشيف .لكن نفهمه سلوكا فرديا ومجاعيا يف كل
ميدان أحلت فيه الفتنة قانون الوضع بدل قانون اهلل .ونفهمه تعلقا باهلل
وحده ال باألسباب التي وضعها يف الكون مع هتيئ األسباب .ما كان منها
مرشوعا.
ذكر اهلل يف الفرض والنفل ،يف التالوة والذكر املرشوع ،يف صعود اهلمة
املؤمنة ماثلة عىل باب اهلل تقرعه ،يف احلضور مع اهلل عند االلتفات حلقائق
األرض وعند االلتفات الدائم ملا عند اهلل بعد املوت.
أدرجنا هنا ثالث عرشة شعبة - :قول ال إله إال اهلل  -الصالة املفروضة
 النوافل  -تالوة القرآن  -ذكر اهلل والتامس أثره  -حضور جمالس اإليامنوهي جمالس ذكر اهلل  -التأيس بأذكاره صىل اهلل عليه وسلم  -الدعاء بآدابه
 التأيس بدعواته صىل اهلل عليه وسلم  -الصالة عىل النبي صىل اهلل عليهوسلم  -التوبة واالستغفار  -اخلوف من اهلل عز وجل والرجاء له  -ذكر
املوت.

اخلصلة الثالثة :الصدق
اإليامن قول باللسان وتصديق باجلنان وعمل باألركان .يشرتك فيه القلب
املصدق والفكر الناطق والقوى احلركية العملية يف حتقيق معاين اإليامن.
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مكان الزيف والنفاق والبهرجة وسقوط اهلمة يف سلوك األفراد اجلاهليني
واملفتونني كبري .والزيف والنفاق والبهرجة وسقوط اهلمة هي ميزات
املجتمعات واحلضارة اجلاهلية والفتنوية.
الكفر باهلل تعاىل والغفلة عنه ونسيانه هي احلد الذي يفصل بني اإليامن فام
دونه من إسالم فردي فاتر ونفاق وإحلاد.
فالبد يف تربية الشخصية اإلسالمية من فرز الصادقني من الكاذبني ،البد
أن يديل كل مسلم تقدم للصف بربهان صدقه قبل أن يعترب عضوا يف مجاعة
املسلمني.
والبد لكل من زعم أنه يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يعطي بعد صحبته
للمؤمنني وحضوره جمالس العلم واإليامن حجة عىل علو مهته وصدق ذمته
باهلجرة التامة من القعود للجهاد ،من صف األعداء واخلصوم والغافلني إىل
صف املجاهدين يف ديننا.
أدرجنا هنا إحدى عرشة شعبة هي :اإليامن باهلل وبغيبه  -اإليامن باليوم
اآلخر  -النية واإلخالص  -الصدق  -النصيحة  -األمانة والوفاء بالعهد
 -سالمة القلب  -اهلجرة  -النرصة  -الشجاعة  -تصديق الرؤيا الصاحلة.

اخلصلة الرابعة :البذل
العدل هو قانون اهلل يف املجتمع املسلم ،إقامته هو اهلدف الرئييس ،وبعد
العدل العطاء األخوي والتعاون التطوعي املميزان للمجتمع اإلسالمي.
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ونلح عىل العدل كثريا كهدف اجتامعي سيايس ألن كثريا من املؤمنني
يتجاوزون ذكره ألنه من املسلامت البدهييات يف ديننا .وإنام يدخل
الشيوعيون وغريهم عىل نقدنا من هذه الثغرة ،فيمتطون السخط عىل
الظلم يف صفوف الشعب وحيللون الطبقية وآلياهتا ونحن نحلل وال
نصف الدواء اإلسالمي احلاسم.
قسم املال وتوزيع األرزاق ليسا من املقوالت اخللقية املتعلقة بذمة
األفراد .بل هو مطلب سيايس اجتامعي أسايس جلامعة املسلمني قطرية
ثم عاملية.
أدرجنا هنا هذه الشعب :الزكاة والصدقة  -الكرم والنفقة يف سبيل اهلل
 إيتاء ذوي القربى واليتامى واملساكني  -إطعام الطعام وآدابه  -قسمةاملال.

اخلصلة اخلامسة :العلم
عىل املستوى الرتبوي تتدرج خصال اإليامن من صحبة تدمج الفرد يف مجاعة
املسلمني املجاهدة فيترشب اإليامن باملحبة واملحاكاة واالندماج العاطفي
الفكري ،ومن الصحبة األرضية للصحبة الساموية .ومن هذه للتميز عن
الكاذبني واملنافقني .وبالبذل يذوب الشح وتسخو النفس ،لكن العلم هو
النور امليضء للطريق ،أعني علم احلق من كتاب اهلل وسنة نبيه قبل العلوم
الكونية مع إحالل هذه حملها الالزم.
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بعض املؤمنني يعتربون أن العلم هو نقطة البداية والنهاية يف الرتبية
اإلسالمية .ولسنا ننكر احلد األدنى من العلم املسبق .لكنا نقول مع عبد اهلل
بن عمر ريض اهلل عنهام« :أوتينا اإليامن قبل القرآن .وأنتم أوتيتم القرآن قبل
اإليامن .فأنتم تنثرونه نثر الدقل» والدقل رديء التمر.
اجلامعة اإلسالمية حتتاج جلمع كفاءات فكرية وعملية لتحمل مسؤولية
الدولة يف مرحلة تأيت الحقة ومواكبة ملرحلة الرتبية ومجع الشمل .واكتساب
التكنولوجيا هدف أسايس لألمة .لكنا نلح هنا عىل أن العلم النافع هو علم
الغاية وهو علم احلق يف كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم الذي
يصف اإلنسان ومصريه إىل اهلل بعد املوت ويصف له الطريق املوصل إىل
اهلل ورضاه وجنته وحيرضه عىل سلوكها .فكل علم بعده من علوم اآللة
فرض كفاية .ال تتوقف عىل اكتسابه حياة األفراد املسلمني احلياة األرضية
فحسب ،بل تتوقف عليه حياة األمة .سيام يف عرص يسوده اجلاهليون بعلومهم
واخرتاعاهتم وأسلحتهم املعتمدة عىل البحث العلمي والصناعة والقوة املادية
االقتصادية والعسكرية.
فعلم احلق من كتاب اهلل وسنة نبيه روح ال عضل له إن مل تتخذ أسباب القوة
بالعلوم الكونية نتقنها ونطورها خلدمة أهدافنا وغايتنا.
املؤمن املجاهد ال يكفيه أن يعلم حكم اهلل يف األحوال بل البد من معرفة
الواقع وأسباب تقلباته وعوامل حركته.
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البد أن تكون قلوبنا معلقة باهلل عز وجل .لكن عقولنا جماهلا جماالن :كتاب
اهلل وسنة نبيه نتلقى منهام علم احلق ثم كتاب العامل املخلوق امليلء بآيات اهلل
ابتالء لنا وحتديا.
أدرجنا هنا هذه الشعب :طلب العلم وبذله  -التعلم والتعليم وآداهبام -
تعلم القرآن وتعليمه  -تعلم احلديث الرشيف واتباع السنة  -التعليم باخلطابة
 -التعليم باملواعظ والقصص.

اخلصلة السادسة :العمل
اجلهاد جهاد حرب وقتال وجهاد بناء واشتغال.
الشخصية اإلسالمية البد أن تكون مؤهلة للعمل بكفاءاهتا .لكن القومة
اإلسالمية يتوقف نجاحها عىل تعبئة الشعب خلدمة البناء طاعة وتطوعا.
فشل هذه احلكومات الفتنوية املتواصل سيؤدهيا إىل اإلفالس املادي
واملعنوي ال حمالة .لكن البديل اإلسالمي ال يكون بديال عن الفشل إال إن
أهنض يف األمة محاسا متواصال لبناء عهد جديد .بناء االقتصاد املتفاعل تفاعال
كليا مع السري العام للقومة اإلسالمية.
ويف جمتمع إسالمي يف طريق التمكن يف األرض البد أن يكون للعمل
والعامل حرمتهام .والبد من القضاء عىل االستغالل الرأساميل للعمل مثل
القضاء عىل دواعي احلرش الشيوعي لغضب العامل املستغلني .وما تأليه العمل
يف النظرية الشيوعية إال غطاء لالستعباد الطبقي للعامل يف جهنم الشيوعية.
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أدرجنا هنا هذه الشعب :التكسب  -طلب احلالل  -العدل  -إماطة األذى
عن الطريق  -التوايص باحلق والصرب  -تأييد اهلل عباده املجاهدين بالغيب -
الربكة يف أرزاقهم.
اخلصلة السابعة :السمت
الشخصية اإلسالمية الربانية ال بد أن تكون متميزة يف مظهرها وخمربها.
واملجتمع اإلسالمي البد أن يتميز بخصائص املظهر واملخرب .والدولة
اإلسالمية البد أن تكون متميزة يف األرض شاهدة عىل الناس يف قيمها
وأساليبها ومظاهر حضارهتا .يف شعاراهتا وأشكال نشاطاهتا.
كل املظاهر احلضارية من آداب فردية إىل عامرة إىل نمط معاملة جيب أن
خيضع لضوابط الرشيعة.
أدرجنا هنا هذه الشعب :الطهارة والنظافة  -آداب اللباس  -السمت احلسن
والبِرش  -احلياء  -آداب املعارشة  -اجلمعة والعيدان  -عامرة املساجد.

اخلصلة الثامنة :التؤدة
الشك أن ضبط النفس وقهرها وترويضها عىل احرتام حدود اهلل وهو
اهلدف من ترشيع تكاليف العبادة من بني أهداف يعلمها اهلل .فقمع
األنانية الطاغية يكون عىل مستوى الرتبية بذكر اهلل وصحبة املؤمنني.
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ويكون عىل مستوى املجتمع بتحكيم حدود اهلل .فرصامة الرتبية ورصامة
احلدود مها السيف املعنوي للدعوة والسيف املحس للدولة اللذان إن اجتمع
حدامها التأم شمل األمة التي ضاعت بني ظلم احلاكم وخيانة عامل القصور.
أدرجنا هنا هذه الشعب :الصوم  -القيام بحدود اهلل  -حقن الدماء والعفو
عن املسلمني  -حفظ اللسان واألرسار  -الصمت والتفكري  -الصرب وحتمل
األذى يف اهلل  -الرفق واألناة واحللم ورمحة اخللق  -التواضع.

اخلصلة التاسعة :االقتصاد
هذه اللفظة النبوية :االقتصاد حتتمل لغة معنيني :أحدمها هو املقصود يف
األحاديث النبوية وهو التوسط يف متاع الدنيا وجتديد القصد هلل واآلخرة.
والثاين حيمل املفهوم العرصي لتدبري شؤون املعاش املادي.
ليس هنا جمال احلديث عن امللكية ومكاهنا يف االقتصاد اإلسالمي .إنام
حديثنا عن رضورة تربية الشخصية اإلسالمية املنضبطة للخروج من دوامة
االقتصاد اجلاهيل الدائرة بنا يف محى اإلنتاج واالستهالك.
البد من إنتاج كفائي وصناعة يتعاون أقطار املسلمني بعد حتريرها يف انتظار
الدولة اإلسالمية العاملية.
وهدف الرتبية يف هذا املجال إنشاء جيل مهه اهلل عز وجل ال يبذر تبذير
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اجلاهليني ،مهه أن يرىض اهلل عنه فيجاهد لينتج ألمته ،مهه اجلنة يف الدار
األخرى فيساهم يف بناء االقتصاد الكفائي ألمته عىل األرض.
واهلدف االقتصادي االجتامعي السيايس يف هذا املجال نقل البنى االقتصادية
االجتامعية من الرتكيبة اجلاهلية ،رأساملية كانت أو اشرتاكية ،إىل الرتكيبة
اإلسالمية التي حيكمها املفهوم اإلسالمي :إن اهلل عز وجل جعلنا خلفاء يف
هذا املال وهذه الطاقات لكيال نتظامل ،بل لنعدل ونبذل ونجمع أسباب القوة
بالعلم التكنولوجي والتصنيع والكفاية الغذائية واالستقالل املايل والكيل عن
سوانا.
أدرجنا هنا هذه الشعب :حفظ املال  -الزهد والتقلل  -اخلوف من غرور
الدنيا.

اخلصلة العارشة :اجلهاد
ها نحن أوالء بعد إحراز خصال اإليامن القلبية والعلمية والعملية نأيت
ملجال التنفيذ .اجلهاد جهاد أكرب وهو االستمرار يف ترويض النفس عىل نبذ
التعلق باحلياة الدنيا وجهاد أصغر وهو قتال العدو ،أما اجلهاد الكيل فيتمثل
يف إمساك الشخصية اإلسالمية الربانية الكفء عىل أزمة احلكم واالقتصاد
والرتبية وسائر مرافق احلياة ،السعي هلذا اإلمساك جهاد ،ومعاناة مشاكل
الفتنة املخلفة جهاد ،أعظم جهاد.
__  25  

وثمرة جهاد رجال الدعوة هو قيام الدولة اإلسالمية ،قيام اخلالفة عىل
منهاج النبوة.
فإىل اخلالفة ينتهي مسار احلركة اإلسالمية ،لكنها لن تكون خالفة عىل
منهاج النبوة إن مل ترب الشخصية اإلسالمية الربانية وتنظم وتعبأ عىل املنهاج
النبوي الشامل الكامل اجلامع لشعب اإليامن.
وأدرجت هنا هذه الشعب :احلج والعمرة  -اجلهاد يف سبيل اهلل  -التأيس
برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصحبه يف اجلهاد  -اخلالفة واإلمارة  -املبايعة
والطاعة  -الدعوة إىل اهلل عز وجل.-
عرضنا بغاية ما يمكن من اإلجياز اخلطوط العامة للمنهاج النبوي كام
نتصوره .أوجزناه ليسهل استيعابه .ويف العدد املقبل ننرش إن شاء اهلل بيشء
من التفصيل مناهجنا الرتبوية التنظيمية :منهاج تربية املؤمن داخل اجلامعة،
والبنية النفسية الفكرية احلركية للمؤمن املجاهد يف صف مجاعة املسلمني
املجاهدة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
وجدت املؤامرة الصهيونية الصليبية األمربيالية ضد اإلسالم صيغتها
العملية وسالحها املنفذ وخدمتها اخلانعني يف االعتداء العراقي البعثي عىل
إيران رمز التجديد اإلسالمي والقومة اإلسالمية الرشيفة املنصورة بإذن اهلل.
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يأبى اهلل عز وجل يف مطلع هذا القرن اخلامس عرش املبرش بصعود اإلسالم
وعزة املسلمني إال أن يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين .فكانت احلرب
التي نشهد فصوهلا .ابتدأت بنشيد القومية العربية وغليان احلمية اجلاهلية
القومية وتتوسط اآلن هبزيمة القومية العربية معنويا بعد أن تبني أن إخوتنا
املسلمني العرب يف خوزستان صامدون يف وجه القومية العربية التي تفصل
اإلسالم عن العروبة بقيادة النصارى العرب .إخوتنا عرب خوزستان
املسلمون صامدون يف الصف مع إخوتنا عجم إيران املسلمني يف وجه
الطاغوت البعثي امللحد .ونرجو اهلل أن ينرص املؤمنني بإيران حتى تنتهي
هذه احلرب بخرسان دعاة احلمية اجلاهلية خرسانا يذهب باملارقني الفاسدين
اجلاثمني عىل صدر األمة كام ذهب الشاه وعهد الشاه.
يمحص اهلل عز وجل املؤمنني بإيران وإخوهتم يف العامل املتطلعني للنرص
املوعود ،اخلافقة قلوهبم مع القومة املباركة هبذه الصعوبات املصنوعة من
داخل إيران وخارجها :صعوبات إقامة الدولة الصاحلة عىل أنقاض الفساد،
وصعوبات إقامة العدل اإلسالمي مكان الظلم ،وصعوبات تصفية املؤسسات
اإلسالمية اجلديدة من جراثيم النفاق املمثلة يف عمالء اجلاهلية ،وصعوبات
االقتصاد والبناء.
ويشتد التمحيص فتهجم القومية البعثية بقيادة النصارى وتالمذهتم
ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حيي عن بينة ،وليس يشب عىل
الرجولة وليد طرح يف القطن واحلرير ،ومهدت له وسائاللراحة واملتاع.
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وما اجلهاد فسحة ماتعة إنام هو ما نرى من صدق إخوتنا املسلمني يف إيران
وسوريا وأفغانستان ،يف أفغانستان هجم عدو سافر واملسلمون سكوت
(أعني سكوت دويالتنا اهلزيلة) .ويف العراق وسوريا عدو متلفع بالشعارات
القومية التي أخذت تصطبغ بألفاظ اإلسالم عىل لسان املارقني البعثيني الذين
يزعمون أهنا قادسية ضد اإليران املجوس.
إهنا ألعظم فرية أن يرمي احلزب الالييكي املعرتف بال دينيته املعلن عنها
يف مبادئه ونظامه املؤمنني األطهار بإيران باملجوسية والدجل .لكن احلياء من
اإليامن ،وال إيامن خلائني األمانة احلاكمني بسوريا والعراق.
وسبقت احلرب بالسالح املادي حرب أخرى سعرها احلكام العرب
املتلفعون بمسوح اإلسالم زورا بمساعدة علامء السوء ديدان القراء بتكفري
سامحة اإلمام املجاهد آية اهلل روح اهلل اخلميني.
إن األمة املسلمة يف العامل وعت الدرس وستعيه ،وتعلمت وستتعلم أن
أنصار الباطل يلفقون عىل احلق البهتان .فالذي كتبه وقاله اإلمام اخلميني
ال يعدو إال اإلفصاح عن فهم إخوتنا الشيعة لظهور اإلمام املهدي يف آخر
الزمان ،وظهوره ريض اهلل عنه ثابت عند أهل السنة باحلديث الثابت الصحيح
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كام هو ثابت عند الشيعة .وإنام لفق أنصار
الباطل هتمة تفضيل املهدي عىل األنبياء وألصقوها باإلمام استفادة من عجمة
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اللسان الفاريس علينا .فرتمجت صحيفة عربية كالمه عىل هوى من يمولوهنا
من حكام الباطل ،واعتمدت دول عربية فتنوية ذلك لتحط بثقل دعايتها عىل
اإلمام وقومة املسلمني بإيران يف احلرب النفسية اإلعالمية التي تشنها اجلاهلية
والصهيونية وأذناهبام بني ظهرانينا عىل القومة املباركة.
شاهدت الوجوه! وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون!
إهنا قادسية ثانية حيمل فيها العجم املسلمون لواء اإلسالم ،والقوميون لواء
احلمية اجلاهلية عكس القادسية األوىل.
وإنه اإلسالم هناك وهنا أو الطوفان!
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
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حمارضة باللغة الفرنسية

ألقاها ذ .عبد السالم ياسني يف الرباط يوم اجلمعة  27يونيو 1980
ترمجها إىل العربية :أمحد املالخ وحممد بشريي

من أجل فتح حوار مع النخبات املغربة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة:

لقد كان من النتائج احلميدة لألزمة العاملية احلالية ،التي فتحت أمام العامل
املضطرب آفاقا مرعبة ،أن زعزعت ثقة النخبات املغربة كلها أو األكثر وعيا
منها عىل األقل يف حتكم الغرب املزعوم يف التاريخ .وشعر منارصو الربامجاتية
اللربالية أن الكتلة الرأساملية يف طريقها إىل التفتت ،فاألزمة االقتصادية وما
واكبها من بأس كالتضخم النقدي والبطالة وغري ذلك قضت عىل التآزر
الغريب الذي مل يعد له تأثري يذكر سوى التغرير بأطفال الفكر.
وفقدت الكتلة الشيوعية بدورها جاذبيتها اإليديولوجية فاختذت من
اإلرهاب وسيلتها الوحيدة للسيطرة داخل االحتاد السوفيايت وخارجه وبدا
أن الدعم املادي الذي يلوح به الغرب ليحلب شفاه احلكام الذين يعانون
من وطأة املصاعب املالية ال يعدو كونه خدعة ستنكشف حقيقتها للعيان
عاجال أو آجال حينام تزج الكارثة االقتصادية بالنظام الرأساميل كله يف هاوية
اإلفالس .أما التدخل العسكري الرشقي وتصاعده للظهور كأول قوة
إمربيالية يف الغد واعتامده عىل العنف والقهر ،فقد كان من السامجة املفضوحة
بحيث بدد كل أمل يف كون الرفيق الشيوعي األمحر  -بطيبوبته املعهودة
يفكر يف يشء آخر غري تدعيم إمرباطوريته ليفرض عىل املعسكر املواجه له
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قسمة متيل كفة امليزان فيها لصالح من يمتلك أكرب عدد من الدبابات
والطائرات واجلنود.
أما فيام يرجع إلينا نحن اإلسالميني أعضاء حزب اهلل واحلاملني لرسالته،
التي هي رسالة العدالة والتسامح والسالم الكريم ،فإننا نعترب أن الغرب
بشقيه الرشقي والغريب ال يكون إال عاملا واحدا كام نعترب أن هيمنة اإلمربياليتني
تكون هتديدا مزدوجا جيب التصدي له .إن جمتمعاتنا اإلسالمية تشكل صيدا
مغريا وأراضينا ومواردنا االقتصادية تعد أوراقا اسرتاتيجية رابحة ينازع فيها
الرشق الغريب الغرب الغريب .لقد مكثنا طويال قبل اإلعالن الصوري عن
االستقالل الوطني شعوبا متفرقة ،وما نزال بعده يشكلنا الغرب حسب هواه،
ويستعمرنا ويستغلنا وحيتقرنا كام حيلو له.
وهكذا فسح االستعامر الرأساميل الذي استمر طوال القرنني املاضيني املجال
أمام االستعامر اجلديد ليامرس االستغالل البشع نفسه بشكل أكثر خماتلة وطمعا
وإن كان أقل جتليا وبروزا من سابقه ،وبني لنا األخطبوط الشيوعي الذي اختذ
من أفغانستان ميدانا لتجاربه أن فشل اإلديولوجية كوسيلة للتغلغل بواسطة
األفكار قد عوض باالحتالل املسلح العنيف.
وكانت احلركات التحريرية قد وجدت سندها األخالقي ملقاومة املحتل
يف إيقاظ وجتنيد الشعور اإلسالمي الذي كان نائام لدى الشعوب اإلسالمية،
وبدا لنا غداة االستقالل الصوري ،ويف غمرة احلامس الذي أذكته األعياد
الصاخبة ،أن بإمكاننا اإلفالت من مصرينا الذي فرض علينا أن نكون
جمرد أدوات يتالعب هبا ،وظننا أن بإمكاننا حتسني مركزنا يف املعرتك الدويل
لنظهر كمجتمعات عادلة كريمة وكدول مستقرة وقوية ،وكرجال هلم
وزهنم امللحوظ يف الساحة الدولية ،إال أن النخبات التقليدية التي كانت قد
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بدأت املقاومة الوطنية من أجل التحرر ،وأنعشتها واستقطبت طاقة الشعب
وعرفت كيف حتركها دب إليها الوهن ،وترسبت إليها أجيال من األطر
واملثقفني املكونني عىل النمط الغريب واملتنكرين لقيمنا اإلسالمية.
وبمجرد اإلعالن عن االستقالل الصوري سارعت األطر املغربة املتوفرة
عىل كفاءات تقنية واملزودة بعقلية أكثر وعيا وتنظيام إىل اختالس املكانة التي
كان يشغلها مشيدو احلركة الوطنية التحررية .ومتت مصادرة السلطة والدولة
من قبل هذه النخبات املغربة بأشكال قلام ختتلف من بلد إىل آخر .فهذا احلزب
اجلديد سواء اختذ شكل تنظيم أحادي أو متعدد يقيض عىل احلزب القديم أو
عىل األقل يدخل معه يف رصاع ويفرض نفسه كمنقذ للشعب زاعام جتسيد
آمال الشعب يف العدالة االجتامعية والتقدم العرصي.
وبعبارة موجزة فإن صناع احلياة العرصية الذين نصبوا أنفسهم هلذه املهمة
باستعامهلم اإلسالم كإيديولوجية أو بقيامهم بانقالب ،عدلوا عن االعتامد عىل
عقيدة الشعب لريفعوا الشعارات التقدمية التي تعاون الفقر واجلهل فصوراها
وعودا صادقة انخدع هبا الشعب .ورسعان ما جتمع الدكتاتورية الشخصية أو
احلزبية أو مها معا الكثري من عنارص الفشل لينتهي هبا احلال إىل تعذيب الشعب
وتقتيله بالوسائل البوليسية وعندئذ تفقد النخبات التقنية املتعاونة مع هذه
السلطة البوليسية فعاليتها ويفقد املثقفون املتورطون مع النظام القائم احلظوة
التي كانت هلم يف أعني الشعب دونام متييز بني املثقفني املعارضني شكال أو
املتعاطفني رصاحة مع السلطة ويعلو خطاب جديد ليصدم الضمري اجلامعي
برصاحته ووضوحه ،وينفجر الغضب الدفني يف كيان الشعب ،ويولد أمل
جديد باندحار املعرصين الذين ال يملكون أي أفق أخالقي وروحي يمكن
بواسطته أو يف إطاره وضع هذا التحديث وجعله متالئام.
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وأدرك الشاه املسكني بعد أن دفع الثمن غاليا -أن التبعية للغرب والتحديث
الوحيش حتت السوط والتعذيب ال جيديان نفعا أمام الدم املراق طواعية ليسقي
نبت اإلسالم القوي املنبعث اليوم يف إيران.
وليس يف صالح نخبتنا املغربة أن تواصل العيش حائرة أمام األوضاع
اجلديدة املفاجئة مثلام حيدث للمثقفني اإليرانيني الذين مل يشموا يف أي اجتاه
هتب رياح التاريخ ،ومل حيسنوا بالتايل تقدير املرمى التارخيي للوثبة اإلسالمية
التي دفعت األمة حتت األنوار الكاشفة وأعادت هلا كرامتها أمام العامل .إن
املصري الالئق بنخباتنا املغربة -ذلك املصري الذي جيب أن يرتفعوا إىل مستواه
باالعتامد عىل ذكائهم وصدق التزامهم -يتحدد باملشاركة يف هذه الوثبة
التحررية ويف توظيف كفاءاهتم وخرباهتم خلدمة شعبهم الذي ينتظر منهم
جهدا واعيا مدعام جلهده هو إلعادة بناء اقتصادياتنا املعوجة ،وإقامة العدالة
واملساواة االجتامعية وانتزاع حريتنا احلقيقية وكرامتنا واستقاللنا من أيدي
اإلمربياليات الغربية واملستغلني الداخليني.
إن موضوع هذا احلديث هو فتح أفق احلوار واالتصال والتفاهم والتعاون
املتبادل بني نخبتني خمتلفتني من حيث العقلية ،ال يمكن أن يقرب ويوحد
بينهام إال إرادة مشرتكة وملتزمة تظهر جديتها عىل أرض املعركة .إن ساللة
آيات اهلل عندنا رخوة جدا ،وإنه ملن الصعب خاصة عىل مثقف يساري
مهام بدا يف خطابه أنه مغرم باإلسالم املجاهد واملنترص أن جيد أي جدوى
يف ربط احلوار مع بعض معممينا املتخلفني فكريا الذين ال يكادون يبينون
عن أي فهم مهام كان بسيطا مكتفني بالركون إىل التذلل عىل أعتاب احلكم
والرىض باملواقف اهلامشية .فينبغي أن ال يرصف هؤالء املدجنون اهتامم
نخباتنا املغربة عن القاعدة العريضة التي تتكون من اآلالف بل عرشات
اآلالف من املعربني الذين خترجوا من القرويني ،ومن أولئك الفقهاء البسطاء
املنتسبني إىل املدارس القرآنية والعاملني يف القرى ،فهؤالء وأولئك مجيعا
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وإن مل يصلوا إىل درجة االلتزام باإلسالم اجلهادي فإهنم عىل األقل يشاركون
اإلسالميني يف الشطر األهم من معتقداهتم وإرادهتم .وأصبحت مصالح
املخابرات التابعة للقوى اإلمربيالية والرشطة املحلية ترى يف كل ملتح أو
مواظب عىل املسجد ثائرا حمتمال حيسب له حسابه ،ذلك أن حرارة الوثبة
اإلسالمية وحزمها كانا من القوة بحيث جعال قوى الرش ترتعش وأفقدا أعتى
محاهتا رباطة جأشهم .إن الغالبية العظمى من الشعب متلك طاقة غري حمدودة
إذا أحسن توجيهها وجتنيدها للبناء أمكنها حتقيق املعجزات .وقد تعلم مثقفونا
اليساريون املغربون واملتنكرون لقيمنا كيف حيرتمون الثورة اإلسالمية اإليرانية
واضطر املوجودون منهم عىل مرسح األحداث إىل السري يف ركاب هذه الثورة.
ومازالت هذه الظاهرة الفريدة التي مل يسبق هلا مثيل تزيد يف دهشة العامل ،وحيق
للعامل أن يندهش وماليني من الناس تشارك يف الثورة ويف اإلرضاب ويف الكفاح
عرب الشوارع بأكثر ما يمكن من انضباط وتعاون أخوي .ونحن ال نريد من
نخباتنا العزيزة املغربة أن تنحو نحو الغرب الفاشل يف حتليله احلاقد ألحداث
إيران الذي حاول أن جيعل من الالمباالة ستارا له .كام ال نريد منها أن تقع يف
خطأ املاركسيني اإليرانيني الذين ظنوا أهنم سيخلفون اخلميني بعد استغالله يف
املرحلة األوىل من الثورة كام استغل لنني كرنسكي.

()1

إن النقطة األوىل واألساسية يف حوارنا هذا هي أن ندعو النخبات املغربة
إىل أن جتعل من احلركة اإلسالمية حركتها ،وأن تشاطر الشعب إيامنه ،فاهلل
ورشيعته ورسوله هو منطلقنا وقانوننا ومرجعنا .إن الغرب الذي فقد
روحه عندما بنى حضارته املادية عىل القيم األرضية وحدها ،قد رسخ يف
األذهان التي شوهتها جامعاته وفكره فأحكمت تشوهيها فكرة خرقاء تقول
«إن اهلل غري موجود» .إن الرأي اجلاهيل حتت ضغط قرون من التحريف
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الثقايف الصليبي ،ينظر إىل الرشيعة اإلسالمية وكأهنا قوانني شنيعة عفى عليها
الزمن ،ويعترب النبي صىل اهلل عليه وسلم ورسالته نموذج التعصب األعمى الذي
هدد وهيدد من جديد السالم العاملي .وأعني بالسالم العاملي سالم الغرب ألنه
يعترب نفسه حمور العامل واملدى النهائي الذي بلغه الضمري املهيمن هلذه احلضارة التي
فقدت توازهنا وأوشكت عىل اإلفالس .لقد وضع اإلسالم وما يزال يوضع دائام
عىل طريف نقيض مع احلضارة الغربية ألن األسس املادية حلضارة األشياء جتعل من
الفعالية إهلا ومن اإلنسان عبدا لآللة وعنرصا مدجما يف دائرة اإلنتاج واالستهالك.
ولقد تواىل نقد هذه النظرة املادية لإلنسان والعامل من املاديني أنفسهم ،وما املاركسية
إال آخر مراحل هذا النقد .والرضبة القاسية التي تلقاها هذا النظام ومع سياسة
األمر الواقع املبنية عىل التوازن الذي يفرضه الرعب النووي واملغذاة باألطامع
الغربية املشرتكة ،أطامع الكتلة الشيوعية املرتاصة ظاهريا وذات الطبيعة العدوانية
من جهة ،وأطامع الكتلة األخرى املواجهة التي تقف عند حدود الدفاع ،مع هذه
السياسة ذاهتا دخل العنف الطليق الذي هو منبع اجلاهلية ،واجلاهلية مفهوم
قرآين يستمد مدلوله من جهل بمعنى عدم معرفة اهلل وجهل الثانية بمعنى العنف
املدمر ،فاجلهل هبذا املعنى األخري يتناسب متاما مع العنف .واجلهل والعنف بعدان
أساسيان لعامل بدون إله أطلق عليه متلقا اسم «حضارة» حضارة متحررة يف الغرب
وعادلة بزعمها يف الرشق ،حضارة حتتقر اإلنسان يف كل مكان ،مطبقة قانون الغاب
املنظم أو معتمدة عىل الرعب والتعذيب داخل معسكرات االعتقال (الكوالك يف
روسيا مثال).
إن نظريت اجلاهلية للعامل ،الربمجاثية منها واإلديولوجية ال متثالن
إال الوجه والظهر لنفس العملة ،ترفض كل فكرة عن اهلل ،وتنعتها
بالسذاجة أما يف بلدتنا فإن هناك إرهابا فكريا يناهض كل إيامن باهلل
بشكل يربو عىل ما حيدث يف البلدان اجلاهلية أصالة وذلك نتيجة للمزايدة
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الطبيعية التي يترشف املتعلم املبتدئ بإظهارها أمام معلمه مدافعا عن
أطروحات أستاذه بثقة عمياء مرذولة .ويف بلداننا ،وهي جمرد مقلدة ملا يقع يف
البلدان اجلاهلية أصالة -يعترب احلديث عن اهلل واحلقيقة والبعث بعد املوت
دليال عىل التخلف الفكري وعالمة عىل التعصب املظلم ،ويبلغ ذلك حدا
يزيد عىل ما حيدث يف البلدان اجلاهلية نفسها .ويف نفس االجتاه تعمل الفلسفة
املادية وقد اختذت شكلها النهائي املتمثل يف املاركسية لتعيث فسادا يف العقول
الصغرية ألبنائنا الذين استلبهم الغرب .إن طبقة املثقفني الغربيني ،وخاصة
املتلزمني منهم ،تضع روحها النقدي الذي خيم عليه الظالم طويال يف مواجهة
اإليديولوجيات وتقدر قيمة االدعاءات الثورية والتقدمية الشيوعية بحسب
النتائج املحصل عليها ،وتعرتف بخطئها باحثة عن دواء منعش نقي ،وصحة
عقلية وجدانية يف ظل اإليامن باهلل .ولكن عقول ذرارينا الذين مل يتبينوا بعد
كيف حتترض اإليديولوجية ثم متوت ،أو الذين ال يريدون أن يفقدوا الدخل
الذي ترده عليهم وضعيتهم التقدمية التي يلوح هبا يف كل مناسبة :أولئك
وهؤالء ينكرون البدهييات وال يتوبون إىل رهبم قيد شعرة.
إن احلضارة الغربية ختضع ملنطقها بحكم انبنائها عىل أسس مادية :فهي
تستعمل العنف ضد اإلنسان وضد الطبيعة ،ألن هذه احلضارة تنكر
وجود اهلل ،فاحلروب والعنرصية واحتقار الضعيف واضطهاد املغلوب
هذه وسائلها يف العمل ،والكذب اخلداع والعنف امليكيافيل تلك وسائلها
يف احلكم .لقد بدأ الضمري الغريب يستيقظ وحياول اإلجابة عن السؤال
الفطري لدى اإلنسان الذي يلح عليه يف البحث عن معنى وجوده
كإنسان ويلح عليه يف معرفة خالقه .هذا الوعي هبذه احلقيقة الوجودية
أجلأت البعض إىل الكنائس والرياضات الروحية بعد أن جموا «اهليبية»،
وجرت البعض اآلخر إىل إدانة جمتمع االستهالك امللوث وامللوث (بكرس
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الواو وفتحها) ،وإىل ختيل جنات أرضية يتنعم فيها بالبيئة النقية ،وأرغمت
فريقا ثالثا عىل فضح نظام الدولة املركزي الذي جيثم عىل النفوس كوحش
خميف بالتنديد باهلمجية املسترتة بشكل أو بآخر وراء قناع اإلنسانية أو حتطيم
الستار احلديدي الذي ختتنق خلفه وتعذب شعوب وأجيال ليصدر عنها
صوت بئيس يعرب عن رفض اإلنسانية للمصري الذي فرضته عليها احلضارة
املادية ،ونعني به الصوت املعرب عنه «بحقوق اإلنسان».
ال أريد أن أستعرض أمامكم املواقف املتساحمة لإلسالم ،وال اخلدمات
التي قدمها لإلنسانية يف ميدان العلوم ألن الوقت ال يسمح بذلك .لقد مىض
العهد الذي كان اإلسالميون يضمدون فيه جراحهم التارخيية معزين أنفسهم
بالتغني باألجماد الغابرة ،وحان الوقت لكي نبني للعامل املثل العليا اإلسالمية
التي تستحوذ عىل روح املجاهدين وتقوي عزيمتهم ،وتوجه نشاطهم ليحيى
قرابة ألف مليون مسلم يف كرامة وعدل وليسود العامل سالم حقيقي بالرجوع
إىل اهلل وبالتايل لتتحقق كرامة اإلنسان .لقد أرادت لنا الدعاية الغربية املعادية
لإلسالم طوال قرون عدة أن نشتهر كمثاليني حاملني ذوي عقلية ذرية عاجزة
عن تصور األشياء يف شموليتها وعاجزة أيضا عن التأثري بإجيابية حكمية يف
سري التاريخ .ونحن ال ننكر أن التقهقر التارخيي لإلمرباطورية اإلسالمية كان
من أسبابه ونتائجه فوىض عارمة طبعت وما زالت تطبع طريقنا يف التفكري
والعمل .وهذا موعود اهلل الذي طاملا رددته األجيال عرب القرون يطل علينا يف
هذه الفرتة التارخيية التي ينبغي أن تقدر بالعرشات بل باملئات من السنني .وكل
منا نحن اإلسالميني يقتنع يف قرارة نفسه بأن هذا الوعد يلح عليه للنهوض
للعمل واملثابرة كي جيسد دور العنرص املحرض الذي قمنا به مدة عرشة قرون
خلت ،والذي ينتظر منا القيام به من جديد قريبا.
هذا االقتناع هدد املصالح اإلمربيالية ،وأفزع زبناءها وممثليها املوجودين
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بيننا ،ورسعان ما يتلفظ بكلمة متعصب من ضمن ما يتلفظ به إلساءة إعالم
اجلمهور الغريب وتضليله واستغالله حتى يزداد حقدا عىل هذا الشبح املفزع.
ونأمل من مثقفينا املشبعني بالتغريب املتهالكني عىل دعايته أن يتحرروا من
سحر أكاذيبه لريوا األشياء يف صورهتا احلقيقية .إن لدينا مثال قويا أعىل هو
كالم اهلل احلي الذي به حييى الشعب ،وإهنا لطاقة جبارة ويرجع األمل إىل
هذه النخبات املحظوظة ثقافيا واملتفوقة عقالنيا وتقنيا لكي ال يتحول هذا
املثل األعىل احلي إىل مثالية عاجزة جمنحة .وعىل عاتقها أيضا تقع مسؤولية
البلوغ هبذه الدفعة اإلسالمية الفتية املتحمسة إىل هدفها احلقيقي وجتنيبها مغبة
الوقوع يف دوامة اقتصادية مفلسة وخواء اجتامعي مهول رشيطة أن ال يكون
انضاممها إىل احلركة اإلسالمية ثمرة وصولية خمزية .وسيحظى هؤالء املثقفون
وهذه األطر بالفضل األوىف إذا ما استطاعوا أن يقطعوا كل صلة بنمط التفكري
واإلحساس املستعار من اآلخرين .وكأنام املسألة يف الفكر السيايس والثقايف
املعارصين ال تتطلب سوى قطع الصلة بام سبق .ثم االنطالق من جديد يف
اجتاه آخر ،أي اجتاه ! فبعض مثقفينا يطربون لعبارة «االنقطاع االبستمولوجي»
طرهبم ألغنية سحرية .وأما االقتصاديون الذين زادهتم خيبات األمل املتكررة
حكمة فقد أصبحوا ينادون بتنمية داخلية مركزة حول الذات ومستقلة تأخذ
قوهتا من التضامن احلاصل بني الشعوب املغلوبة عىل أمرها .فلكي يتحقق
االنفصال عن القوى اإلمربالية الوحشية بدون السقوط يف مهجية متخلفة
وبئيسة جيب اخلروج األول من الدوامة اجلهنمية التي تقذف بالبلدان
الضعيفة من معسكر جاهيل إىل آخر .واجلاهلية متثل يف آخر األمر وبعد
التحليل ما يسميه كثري من النقاد «وحدة جدلية» أي جمموعة تستمد أجزاؤها
الصالبة والقوة من قاعدة عامة تتخلص يف لعبة «التعارض والتكامل»
ولبلوغ هذا اهلدف ،هدف التخلص من جاذبية التبعية للمعسكرين اجلاهليني
جيب تصور كتلة قادرة من حيث احلجم واإلمكانيات واملساحة واملكانة
االسرتاتيجية يف العامل وخصوصا من حيث قدراهتا عىل التالحم ومن حيث
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طاقتها األخالقية التي تكسبها مناعة ضد القوى املزدوجة املهيمنة عىل التفاوض
بشأن رشوط بقائها وارتقائها داخل السوق االقتصادية .إن عنارص هذه الكتلة
متوفرة فعال ،ويبقى إبرازها للوجود كقوة فاعلة لتؤدي الدور املنوط هبا ،وهذه
هي املهمة التي ندعوكم إىل حتملها .إن يف قلب كل مسلم شعورا قويا بانتامئه
إىل األمة الواحدة التي ال تقبل التجزئة ،لكن هذا الشعور يتعرض حلرب عنيفة
من قبل الدعاية احلكومية الرسمية وغري الرسمية املنادية بالوطنية الضيقة.
حرب تزعمها احلكام ليحرفوا هذا الشعور وليستغلوه ألغراضهم الشخصية.
وأذكت نارها اإلمربياليات للدفاع عن مصاحلها وتشجيع مواالة جديدة جلهة
من اجلهات كانت حملية أو عنرصية ،وذلك بالتدجني واخلنق ثم القضاء عىل هذا
االنعتاق التحرري اإلسالمي الذي وجد جمراه الطبيعي واالستجابة التلقائية
واإلرادة الفاعلة عند شعب تزعمته قيادة حكيمة مثل اخلميني.
وإنه خلطأ فادح هذا الذي ستالحظونه أنتم معرش املثقفني احلاذقني قبل
غريكم ،حيدوكم إىل التنديد به غضبكم النبيل ضد كل اضطهاد .وإننا نطلب من
الصادقني منكم أن يظلوا أوفياء هلذا املبدأ الذي جيلهم يف أعيننا ويف عني احلقيقة.
ولكن لربط الصلة بل االنصهار يف هذه البوثقة اإلسالمية التي تفتح آفاقا واسعة
نعرض عليكم هذا االقرتاح :أن تكفوا لفرتة جتريبية عن التفكري والشعور وفق
أنامط اآلخرين .لست أدري كيف يستطيع مثقف تغذى طوال شبابه بالثقافة
الغربية أن يعمل ما ال ،ولن ،يستطيع عمله مثقف غريب متوسط ذلك أن خيصص
من وقته ربع ساعة ملحاسبة نفسه حماسبة دقيقة واعتبار أن املوت واحلياة أمران
جديان وباعثان عىل الدهشة بحيث ال يمكن اعتبارمها عبثا جمردا .ومن ثم يقبل
عىل اإلنصات إىل صوت صادر من أعامق قلبه يلح عليه إحلاحا أن يومن بأن اهلل
موجود ويمكنه من اإلفالت من حالة التبليد الذي يامرسه عليه صخب العامل
وتالحق احلياة الدنيئة املرتكزة عىل املظاهر الكاذبة والنـزوات النـزقة.
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حتكموا يف أوقاتكم وأفكاركم وعواطفكم وخصصوا الوقت الكايف لقراءة
وإعادة قراءة أغنى كتاب من حيث مدلوالته بالنسبة إليكم ،ثم تدبروا أنتم
الذين جتهلون راضني مطمئنني كل احلقيقة أو بعضها عن معنى حياتكم
ومماتكم .اقرأوا القرآن اقرأوا كالم اهلل .وحينام هتزكم معانيه للمرة األوىل إذا
كنتم تعتقدون أنكم مالحدة ،فإذا أبيتم عىل أنفسكم هذه الصفة وأثرت فيكم
آياته أكثر من املعتاد فتعالوا إلينا ،إىل املسجد لتصبحوا منا وحينئذ سيحظر
عليكم التلفظ بأية كلمة حرة ضد احلكم الذي حول بيوت اهلل إىل دور للدعاية
له بينام ستهيئ لكم فرص مشاطرتنا دفع الثمن غاليا ،ثمن حرية االعتقاد،
ورفض الطواغيت اإلنسانية ،وستشاركوننا بفضل تضحياتكم يف بناء جمتمع
جديد ال يرىض إال باهلل ربا وباإلسالم رشعا ومنهاجا وبمحمد صىل اهلل عليه
وسلم قدوة وأسوة .ولكن اعلموا أن التصالح مع اهلل واقتحام العقبات نحو
االكتامل اخللقي والروحي ال يرجع أمرمها إىل العقل وحده ولكن قبل كل
يشء إىل القلب .وينبغي أن تطلقوا كل مناهج الشك وفلسفاته التي تتفاوت
يف العبث لكنها كلها جتعل منكم حيوانات مفكرة أو شهوانية ،وكائنات ال
معنى لوجودها سوى ما متنحه هلا تقلباهتا يف احلياة وما يقنعها به وجودها
العبثي .واعلموا أن الطريق إىل اهلل يف متناولكم وأن مفتاح احلياة اجلهادية
اهلادفة معنا هو نفس املفتاح الذي يمهد الطريق إىل اجلنة بعد املوت.
ولربام فاجأ أسلوبنا يف خطابكم أولئك املتقيدين بأصول النظر الفلسفي
الذين شحنت أدمغتهم بأنامط التفكري الغريب ،وتراوحت حساسيتهم
بني اخلضوع املخزي واالستغالل النفعي تبعا لنموذجهم األمثل:
خضوع املحرومني الشغوفني بالثورة امللحدة الذين جتاوزهتم األحداث،
واستغالل املنظرين للمتعة احليوانية والداعني إليها .ونأمل أن ال تكون
األحكام املسبقة واالستعدادات املكتسبة من خمالطة خماطبينا للجاهلية
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سببا يف تعتيم أحكامهم التي أتت نتيجة كسلهم واكتفائهم بام لقنوا عن
اإلسالم .وسريون أن انفتاحنا ال خلفيات وال أحقاد له ،وأن خطابنا خال
من العقد ،ويعرض مفاهيمنا يف إجيابياهتا البناءة .نعم نؤكد بكل وضوح أن
اإليامن باهلل وباليوم اآلخر وباجلنة أو النار بعد املوت حقيقة ال مفر منها.
أهيا الناس اهتموا بمصريكم أوال قبل أن هتتموا بمصري املجتمعات والعامل،
حترروا من كل ما يربطكم باآللة املبلدة التي تزج بكم يف دوامة العدم .ال
خيلطوا كالمنا بكالم اآلخرين الذين يفصلون الدين عن الدنيا ويقسمون
اخلطابات إىل أنواع :حمارضات أكاديمية ،وخطب سياسية ووعظ وإرشاد.

()2

إن األنظمة االستبدادية بطغياهنا السيايس وجورها االقتصادي وظلمها
االجتامعي التي يامرسها األغنياء األقوياء عىل الضعفاء واملحتقرين ستتساقط
تباعا مثل الفاكهة العفنة حتت هبوب األعاصري ،وهتب رياح التحرر يف أرض
اإلسالم فيتحرك الشعب ليعلن عن قوة غضبه الدفني حمدثا رجات عنيفة ،وظهر
عقم االنقالبيات التي حتل حمل الرجعيني املوالني للغرب تقدميني موالني للرشق.
وأوشكت الرقصة السياسية أن تنتهي وتتلخص يف استبدال تبعيتنا القديمة لرشق
الغرب اجلسور -بعد فشل الثورة االنقالبية -بتبعية جديدة لإلمربيالية الغربية
املرتهلة بدعوى االنفتاح عىل العامل .ولكن الثورة اإلسالمية تعرب عن نفسها
يف امليدان ومتارس جاذبيتها عىل اجلامهري اإلسالمية ،ففي إيران تواجه الثورة
اإلسالمية التي تعد نموذجا ألكثر من سبب صعوبات ناجتة عن بساطة جتربتها
وخصوصا عن املؤامرات املبيتة يف الداخل واخلارج .ومع ذلك فإن هذه الثورة
التي تريد لنفسها أن تكون منفصلة عن املناهج اجلاهلية وترصح بذلك .تظل
ثورة ال تعتمد عىل العنف ،بل تعتمد عىل اهلل الذي وقاها مغبة اجلهل ومنحها
قوة التصدي بالصدور العارية لدبابات العدو ومدافعه .فاستطاعت أن تطيح
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باملؤسسات اجلائرة وأن تطرد فلول الظاملني بقوة األيادي العزالء .وبعد مرور
مخسة عرش شهرا عىل سقوط النظام الظامل مل ينفذ حكم اإلعدام إال يف ثامنامئة
شخص بعد حماكمتهم ،وهذه قمة التسامح الذي صورته الدعاية املعادية
مذبحة مهجية ،ألن ميول هذه الدعاية املزدرية لإلسالم وسامجتها الوقحة
جعلتها تتعمى عن بشاعة ما اقرتفته الشعوب التي تدعي احلضارة يف التاريخ
احلديث ،إذا ما قورن فعلها بام حدث يف إيران وبدون أن ندخل يف احلساب
هتلر وأرضابه من سفاحي الشعوب املستعمرة نعيد إىل األذهان أن فرنسا غداة
حتررها من االحتالل األملاين بعيد احلرب العاملية الثانية قد ذبحت خالل ثالثة
أيام فقط مئات اآلالف من املتعاونني مع املحتلني األملان (أربعامئة ألف إذا مل
ختني الذاكرة) .هذا مع العلم أن فرنسا شعب متحرض ومل يعان من قهر ثالثني
سنة من الطغيان الذي يفوق كل وصف .ولوال «سوجلننيتزين» الذي شهر
ببشاعة العهد الستاليني ملا عرف العامل أن الثورة البلشفية وجربوت وحشها
ستالني قد كلفت الشعب املقتل ستني مليونا من الضحايا من بينهم عرشون
مليون شهيد مسلم أبيدوا حتت االحتالل السوفيايت .ويف النقطة الثانية من هذا
احلوار أود أن أطرح مشكلة الطبقية والرصاع الطبقي من الوجهة اإلسالمية.
فاملقارنة األولية بني التجربة اإليرانية وغريها من التجارب جيب أن حييل
املرتابني عىل كتب التاريخ ليتمكنوا من تبني الفوارق بني عنف اجلاهلية
الوحيش واستعامل القوة الرضورية واملتحكم فيها من قبل اإلسالميني.
إن الفكر الغريب املعارص الذي أثرت فيه املاركسية أيام تأثري -سواء
اعرتف هبذا التأثري أم ال- ،وسواء اختذت املاركسية كمنهاج وحيد أم
ال -قد اقترص عىل تصور العامل وفق املعيار اجلديل .ونحن نأبى عىل أنفسنا
أن نكون صورة معكوسة لآلخرين حتى ال نتقوقع وراء النقد التربيري
فنكتفي بفضح املناهج اجلدلية وتبيان عدم جدواها .كام نأبى االنسياق
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وراء املظاهر العلمية للفلسفة امللحدة كام فعل شبابنا املغريب الساذج قبل انكشاف
فضائح معسكرات االعتقال يف االحتاد السوفيايت (الكوالك) .وندعو حركيينا
املاركسيني واليساريني واملاويني والرتوتسكيني الذين كانوا يستعريون حججهم
وشعاراهتم من املرعى االعتقادي لآلخرين ليأخذوا العربة مما كانوا يتخوفون
منه دائام .ونعني أن أفكارهم ومناهجهم ال حترك الشعب اإلسالمي رغم
شعاراهتم العريضة التي تنادي بالعدالة االجتامعية ممتطية متن احلقد االجتامعي
والرصاع الطبقي.
وبدون أن نرتدى يف أسلوب التأيس املعتاد الذي ألفنا استعامله زمن هزائمنا
والذي يعتمد القول بأن اإلسالم قد سبق الفكر العرصي بأربعة عرش قرنا،
وبدون أن نسقط يف التقليد غري املبارش الذي يعرض أفكار اآلخرين وكأهنا
أفكاره بعد إضفاء صبغة األصالة عليها .نؤكد اتفاقنا مع كل إنسان حباه اهلل
قدرا ولو ضئيال من الذكاء أن العامل مكون من تناقضات وأن رصاع األضداد
يسيطر عىل الشعوب وعىل العامل ،وأن األنانيات الفردية والطائفية والعرقية ،أو
أنانيات املراكز اإلمربيالية تغذي هذا الرصاع العام .فهذه إحدى القوانني اإلهلية
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ض
﴿و َل ْوالَ َد ْف ُع اللِّ الن َ
التي تسري العامل وتوجهه .قال اهلل تعاىلَ :
َّل َفسدَ ِ
ت األَ ْر ُض﴾ البقرة .251،لكن مفهوم «الطبقة» والتبسيط املاركيس الذي
َ
يصور املجتمع ذا قطبني متاميزين متحاربني ال يعرب عن احلقيقة .إن النقد الذي
يوجهه للجدلية املاركسية املبسطة أصحاب اجلدلية املوسعة املتعددة األطراف
املتفرعني عن الفكر املاركيس ال يريض الذين يالحظون مثلنا ما يمكن أن متتلئ
به عقول أجيالنا املمسوخة .كام ال يرضيهم نقد تلك اجلدلية القتالة من جانب
الفكر البنيوي االستقراري الذي ينظر إىل خلف وينظر إىل اليوتوبيات املجردة.
إن فكرة الطبقة وأسلوب الرصاع الطبقي اللذين يقدمان كنتاج لتفكري
علمي ليسا سوى تصورين ذهنيني يصوران حقد كل إنسان وكل جمموعة
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من الناس عىل كل من يضطهدهم وحيتقرهم .ولقد فازت املاركسية بقصب
السبق يف احلظرية الغربية لكوهنا جعلت املثقفني يدركون ما يمكن أن يفجره
شعور اجلامهري من غضب كامن إذا أحسن استغالله .وهكذا تنجز الثورة عىل
الطريقة الغربية فتؤول احلركة الثورية بجهازها الطليعي واحلزيب وشعاراهتا
الثورية وإسرتاتيجيتها وتكتيكها إىل «دكتاتورية الربولتاريا» التي تنصب
نفسها خملصا حتميا للعامل منزال من سامئها .وما اإلسرتاتيجية والتكتيك إال
مصطلحان عسكريان يعربان أفصح تعبري عن رضاوة حرب الثورات التي تتم
عىل الطريقة الغربية والتي جتعل احلقد مبدأها والتخريب منهاجها .ال يمكن
أن ننكر وجود الطبقية يف جمتمعاتنا ،مع هذا الفارق األسايس الذي يضاعف
من خطر هذه الظاهرة عىل اعتبار أن األغنياء واألقوياء عندنا يزدادون غنى
وطغيانا كلام ازدادوا هنبا للشعب .وما تلد األنظمة السياسية واالقتصادية
ملا قبل الثورات املزعومة يف بالدنا وما بعدها إال التناقض والتباين .تتمكن
القوات اجلديدة من حتطيم األنظمة العفنة ودحر األنظمة الفردية الفاسدة
لكن األمور تكرر عىل نفس الوترية .وتتواىل إىل طفراتنا وقفزاتنا الفجائية.
تتواىل الفواجع عىل األنظمة السياسية عىل مستوى القمة لكن الطبقية تبقى
مالزمة هلا مالزمة الظل لصاحبه .إن تصورنا للحل اإلسالمي ،حلنا األمثل،
جيب أن يكون قويا غري عنيف إذ يفرض علينا أن نمحي الطبقيات لتحل
حملها اجلامعة املبنية عىل األخوة والتضامن ،وهذا املنهاج يسمى جهادا وليس
نضاال ،بوضع كلمة جهاد مقابل الكلمة اجلاهلية نضال.
ولكي يؤسس املجتمع األخوي عىل دعائم متينة بعد مخود الفتنة احلالية
التي تتحول فيها الطبقات يف تعاقبها إىل دائرة جهنمية ،ولكي نقيم
جهادا واعيا وقويا يف نفس الوقت ونتجنب النضال احلاقد األعمى،
وجب علينا أن نكون جماهدين يف سبيل اهلل ال يف سبيل غاية ومهية،
__  44  

رجاال واعني بمآيس قومهم قادرين عىل التحكم يف أنفسهم واالنسياق وراء
أهوائهم اخلاصة .جيب أن يقبل اإلسالميون التحدي الذي يفرض عليهم
بناء جمتمع إسالمي خال من احلقد واألوهام وخال من االستكانة أيضا.
ذلك من اليوم الذي تفرض عليهم أحداث التاريخ أن يتخذوا مواقف أو
بتعبري إسالمي حينام تضعهم يد اهلل أمام اختيار مصريي .سيأيت هذا اليوم
بإذن اهلل آجال أو عاجال .وسالحنا ملواجهة هذا اليوم املرشق هو رشيعة اهلل
وقلوبنا الطاهرة غري القاسية .وأنتم مثقفي األعزاء الذين تبددون طاقاتكم
يمينا وشامال تتوفرون عىل احلس التنظيمي وعىل التقنيات واخلربة العلمية مما
يؤهلكم ملشاركتنا يف تقرير وصنع مستقبل عادل حر ،ألن املجتمع الالطبقي
يمكن تصوره بل وحتقيقه وفق املنهاج اإلسالمي.
إن زادنا للمحافظة عىل اإلرادة العملية هو وعد اهلل لنا ،وإلنارة الطريق أمام
اخلربات العملية تقسم الرشيعة الناس إىل معسكرين ،مستكربين ومستضعفني
وإذا كانت فكرة الطبقة االجتامعية تعني الفارق االقتصادي والسيطرة السياسية
فإهنا ال تتناول قطعا اجلوانب النفسية واألخالقية والروحية .فالقرآن يف الكثري
من آياته يعرض أمامنا املستكربين كطبقة حاكمة غنية ولكنها قبل كل يشء تتكون
من جمموعة من الناس الطاغني املتعالني املضطهدين لرسل اهلل الذين كانوا دائام
ينارصون الضعفاء .فال تعجبوا إذن إذا كان إخوتنا املجاهدون يف إيران يضعون
منذ اآلن ثورهتم يف إطارها احلقيقي الذي هو توحيد جهاد املستضعفني عىل
األرض بعد توحيد األمة اإلسالمية ،هذا اجلهاد الذي نتحمل بالرضورة وقبل
غرينا مسؤولية القيام به .وها أنتم ترون كيف يستطيع جهاد هادف أن يزيل هتمة
اجلمود الفكري عن الناطقني باسم اإلسالم.
وحوارنا مع املسؤولني الذين تقلقهم أدنى حركة إسالمية ،يستهدف
إقناعهم بأن الثورة يمكن أن تصدر نظريا وتارخييا عن القمة ،ولن نفرت عن
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ذكر عمر بن عبد العزيز كمثال خالد لسلطان وراثي نزل إىل الشعب ليكتسب
املرشوعية املفتقدة ،وليعيد تطبيق نظام العدالة االجتامعية التي شوهها احلكم
الطائفي لبني أمية .وأخذنا له كمثال تارخيي يرجع إىل اخلصال الفريدة التي
كان يتمتع هبا واستبداله اخلالفة املزعومة عىل الفور بخالفة رشعية تستمد
قوهتا من رىض الشعب .ونحن نتحدى كل من يعنيه األمر بعرضنا عمر بن
عبد العزيز كنموذج.
إن مأساة أنظمة مستكربينا املعارصين الذين يمتصون دماء شعوهبم مآهلا
إىل الفاجعة ال حمالة ،ونقرتح عليهم بكل سخاء القيام بمحاولة عمرية (عمر
بن عبد العزيز) إذا هم متكنوا من التفكري يف أسلوب غري أسلوب أالعيب
الديمقراطية املنحرفة رشيطة أن يربهنوا عىل صدقهم قبل أن يعتمدوا عىل
تأييد الشعب الذي زجوا به يف محأة دعايتهم الديامغوجية.
وننهي هذا االستطراد لنؤكد أن امللكية اخلاصة واملشاريع واملبادرات
الفردية ال توضع موضع التساؤل يف النظام اإلسالمي إال إذا أخلت بوظائفها
االجتامعية .إن دور التأميم البريوقراطي ال يرتبص باإلسالميني عندما يصلون
إىل احلكم ألن احللول البريوقراطية والتغيريات البنيوية املكثفة والعنيفة
وسائل ال يعتمدها منهاجنا .إن تشغيل طبقة الطفيليني واهلامشيني ومبدأ
إعطاء األرض ملن حيييها يكونان إطارا إلصالح زراعي هو أسبق األسبقيات.
وبناء االقتصاد عىل أسس علمية ال يعني بالنسبة إلينا تسليم إدارة شؤوننا
املحلية للتقنوقراطيني وإىل اآللة اإلدارية التي تعيد نفس الوضع مكونة طبقة
جديدة من املتجربين .وإنام يعني فتح آفاق التعاون اإلسالمي الصالح لتكوين
جمموعة كبرية من االقتصاديات املتكاملة .وأنتم املثقفون والتقنيون عليكم
أن تعضدوا هذا املرشوع وتشاركونا اجلهاد الذي يعترب امتالك التكنولوجيا
إحدى أهم أهدافه.
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ما هو الدور االجتامعي الذي يلعبه رأس املال يف النظار اإلسالمي؟
هل من حق املستضعفني أن يتوقعوا ازدهارا فوريا عقب اإلعالن عن
اجلمهورية اإلسالمية؟
إن التملق الديامغوجي لعواطف الشعب التي ال يوىف هبا هي أدوات البهتان
اإليديولوجي الذي يستعمله حكامنا كلام حل نظام استبدادي مكان آخر ،أو حل
جهاز بولييس مكان آخر أو اغتصبت طبقة يف طور التكوين وظائف وامتيازات
أخرى أضعفها االنحالل اخللقي وتراكم جرائمها واستنـزاف احلكم هلا.
إن اإلسالميني أقوياء بمثاليتهم التي تستحوذ عىل مشاعرهم لكنهم واقعيون،
فهم واعون بأن كل تغيري للبنيات يستتبع هلعا اقتصاديا ،ويعلمون أهنم
ليستفيدوا مجيعا يف الغد من منافع نظام ما زال يف حيز املرشوع جيب أن يعرفوا
كيف يتحملون نصيبهم من التضحيات الالزمة ،وكيف ينسقون اجلهود اجلامعية
الرضورية إلنجاز العمل املشرتك بحيث يضطلع كل باملهمة املنوطة به ،فمهمة
رأس املال اخلاص واملشاريع احلرة هي أوال وقبل كل يشء أال تستمر يف خدمة
الرشكات املتعددة اجلنسية واملصالح الرأساملية ،ثم بعد ذلك عليها أن تشارك يف
العمل الطويل النفس زاهدة يف الربح العاجل أو احلرام ،وأن توجد الوظائف
لتشبع حاجات الشعب وإن تنتج الرضوري قبل الكاميل ،وأن خترج الزكاة التي
ال متثل إال القدر األدنى من اإلنفاق والتي جيب عىل الدولة اإلسالمية أن تنظمها
عىل شكل رضيبة تصاعدية.
وجيب احلصول عىل موافقة الشعب بأغنيائه وفقرائه ليبذل التضحيات
واجلهود إلعادة البناء وفق املنهاج اإلسالمي .وجيب أن ترصف طاقات هذه
األجيال املباركة التي ال تستطيع مدارسنا وال أنظمتنا االقتصادية -وهي
حمكومة بالنهب األجنبي والنفعية البورجوازية -أن تكوهنا أو توظفها.
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إن األجيال التي ضحي هبا وأيسء تعليمها قد وصلت سن العنف ،وستنتقل
وشيكا من البطالة وتعاطي املخدرات إىل االنفجار .إن القدر يطرق الباب
والوقت يعمل لصالح اإلسالم باعتباره آخر ملجإ .ونحن ال نرس مطلقا
للمآيس التي يعاين منها شعبنا ولكن الواجب يفرض علينا أن نكون يقظني
متبرصين.
قلنا إن الثورة اإلسالمية ال تعني العنف واالنتقام ،ولكنها ال تعني كذلك
األخالقية اخلائرة املبلدة  -بل إن الثورة اإلسالمية تعني جهادا منظام وفق
قانون مضبوط :عدالة ذات أسس أخالقية مرضية تنسجم وسائلها مع
غاياهتا ،تضحيات مبذولة عن رىض وطواعية ،وجهود مرصوفة لتسود
املساواة اإلسالمية األصلية .البد من تغيري األوضاع الراهنة وإال فهناك خطر
الوقوع يف املنزلق احلتمي أو التعنت الذي ال يقل عنه خطرا .ويوما ما سيفجر
احلقد الطبقي الذي يزداد تأججا خلف املظاهر اخلادعة واالنضباط الكاذب،
وسيأخذ العنف جمراه ليتخذ من سفك الدم وسيلة إلشباع هنم أولئك
املحرومني القابعني يف فقرهم من شبان ضاع مستقبلهم ومغامرين ال ضامئر
هلم  ...وسيكون اإلسالم وقتئذ قد حذر بجالء ،ووضع احلقائق القاسية املرة
أمام أعني أساتذة السياسة من حكامنا واملعارضني املتواطئني معهم الذين
حيرتفون تزوير احلقائق.
نحن مع املستضعفني ،وينبني عىل ذلك نجاح كل مرشوع للتحديد وخاصة
احلصول عىل السعادة األبدية التي خيصها اهلل للصادقني من عباده الذين
ختلصوا من كل أنانيات وأحقاد املتجربين.
إن العامل بالنسبة إلينا وعىل ضوء ما جاء به القرآن ينقسم إىل معسكرين:
«مستكربين ومستضعفني» ولكن املفاهيم اجلاهزة املقطوع هبا من
مثل شامل  -جنوب ،إمربيالية شيطانية -أخ جمري كبري ليست مفاهيمنا
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فداخل كل بلد يوجد «مستكربون» وهم خلفاء املستغلني األجانب املتواطئون
معهم ضد مصالح شعبهم .واملستكربون بالنسبة إلينا جمموعة الطبقة العاملية
التي تنتظم مصايص الدماء املحليني والعقبان الرأسامليني واملستبدين الصغار
التبعيني إىل جانب الرأسامليني الكبار .ويمكن التامس نوع من التشابه بني
تقسيم« :مستكربون/مستضعفون» وبني التقسيامت الرائجة التي متيز القوى
اإلمربالية عن غريها :الشامل الغني املتطور والقوي عن اجلنوب الفقري
املستغل .ولكن الفارق النفيس الذي حيدد الصفات املشرتكة بني املتجربين
الذين يفرضون سيطرهتم القمعية عىل معذيب األرض ليمنعوهم من التحرر
من العبودية املادية واالجتامعية من التشوق إىل اهلل يف تفتح ذهني أخالقي
وإشعاع روحي ال يرشحه إال املفهوم القرآين املزدوج (مستضعفون/
مستكربون) .واإلسالم حيارب ويناهض هذه الروح اإلحلادية خاصة وجيب
أن حيارهبا يف مجيع أشكاهلا ،وهي خمتبئة وراء مسوحها االجتامعية واالقتصادية
أو متخذة شكل تضامن عاملي يضم جبابرة العامل وحمتقري اجلنس البرشي.
روح التجرب هذه إذا مل يكبح مجاحها توجه إىل اهلل خيلصها من أدراهنا ،فإهنا
ستربز دائام لتعيث نفس الفساد يف األرض ،دونام نظر إىل الطبقة التي استبد هبا
الغضب لتتخلص من السيطرة التي تضايقها.
والثورات عىل الطريقة الغربية تعتمد دائام عىل تغيري البنيات وإحالل طبقة
حاكمة حمل أخرى واستبدال إيديولوجية أو سياسة بأخرى .أما التغيري
اإلسالمي فإنه ال يقبل االحتفاظ ببنيات مستبدة ظاملة وال يسمح لنفس
الرجال الفاسدين أن جيربوا ألوانا أخرى من اخلداع والنفاق ،ويمتلك
الرس الذي يمكنه من تغيري اإلنسان ،فمنهاجه جينبه معاجلة نزوات قديمة
بنزوات جديدة .نعم إن تربية اإلنسان اجلديد هي اهلدف الطموح لكل
ثورة .فالثورتان الروسية والكوبية مثال استطاعتا أن تكونا بالوسائل
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املادية والبرشية املعروفة تقنيني وجنودا واستطاعتا إنتاج آالت بطريقة أقل
فعالية بكثري من الطريقة اإلمربيالية ،وكان ثمن هذه املنجزات باهظا جدا،
إال أن اإلنسان السوفيايت أو الكويب مل يتغري إذ رسعان ما متحى صورة الثري
املناضل لتحل حملها صورة اإلنسان القديم بكل عقده ورشهه وانتهازيته .وال
يلبث احلزب بمجرد وصوله إىل احلكم وحتت تأثري املغريات املختلفة أن يظهر
بنفس صورة مستبدي األمس مع فعالية أقل وخسارة يف األرواح أكرب ،ألن
التالزم بني الصورتني متني واالنقطاع مستحيل.

()3

يف النقطة الثالثة من حوارنا هذا أسمح لنفيس بأن أحدثكم عن موضوع
يشغل بال كل مثقف فخور بتميزه ومستعد لتحمل األذى يف سبيل تأكيد هذا
التميز .وهكذا أطرح مشكل األصالة واملنهاج ،ومكانتنا يف العامل ،ورسالة
اإلسالم العاملية ،والشخصية اإلسالمية الفردية واالجتامعية السياسية.
فهؤالء الذين يعلنون أصالتهم من بيننا ويتفلسفون يف التعبري عنها ،أولئك
الذين يتصفون ضمن الرجال احلركيني -أو باألحرى الرجعيني -والذين
يستغلون هذا الشعور باألصالة مبدعني وممتطني متن عقلية وطنية ،قبلية
كانت أو إقليمية ،ال يفعلون شيئا سوى تقليد أفكار اآلخرين وصياغة كياهنم
وفقها .وبذلك يستظلون بمظلة احلضارة العاملية الغربية املزعومة .وهكذا
يتحرك ضمريهم داخل نفسه كهامش للشفقة الكربى ويعرضون تارخيهم
وتقاليدهم كظواهر مرشقة حتظى باهتامم التاريخ كام تراه وتزنه وحتكم عليه
احلضارة الغربية التي تعترب نفسها مركز العامل .وهكذا يقبل املتغنون باألصالة
القيام باألدوار الثانوية عىل مرسح تم إعداده وتزيينه ليربز حماسن الغرب،
وهكذا يرددون ببالدة سيناريو وضعه أستاذهم يف الفكر بل سيدهم الغريب.
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إنني أعلم أن تعصبا قبليا وعرقيا يغيل يف عروق شبابنا الباحث عن شخصية
قوية كريمة ،واألحداث التي تعرض هلا جرياننا مؤخرا تبني أن اإلحساس
بالفوارق قد بلغ مداه وأنه سبب عدم االستقرار الذي يزيد من توتر نسختنا
الديمقراطية املهزوزة بحلوهلا الومهية ومظاهرها الكاذبة .ديموقراطيات
متعددة وتآلف حزيب شكيل يضغطان معا عىل شعب أريد له أن يبقى جاهال
لشخصيته .إن عدم االستقرار كامن يف تركيب شعوبنا نفسه .أجزاء اقتطعت
من اجلسم الروحي والتارخيي الذي هو «دار اإلسالم» وتقلصت تبعا لضمور
تارخيي إىل دويالت صغرية بئيسة مرتبطة بالتحركات اإلمربيالية املتناقضة.
لقد تآكلت اللحمة التي كانت توجد بيننا إىل درجة ظهرت معها البنيات
الضاربة يف القدم والتي كانت قد تالشت ،فظهرت فوارق السالالت واللغة
واخلصوصيات العرقية واإلقليمية .فهذه التعرية ،وهذا التفقري الوجودي
الذي حلق بنا وبتطلعاتنا ،وهذه التشوهيات وفق النموذج اجلاهيل الذي نفذ
إىل أرواحنا وعاداتنا وأخالقنا وران عىل جمتمعاتنا ما هي إال عوامل رئيسية
جتعل منا اليوم مقلدين قرديني وتابعني وديعني بل جمرد حضور صامتني يف
حلبة التاريخ الذي يصنعه اآلخرون بدون مشاركتنا وعىل حسابنا.
وطاملا بقينا منهزمني نفسيا فسيحكم علينا باخلضوع إلرادة اآلخرين ألن
االنبعاث اإلسالمي يتطلب وعيا جديدا وحتريرا للشخصية قبل كل يشء.
لقد صرينا املركب اإلمربيايل االقتصادي والعسكري الذي يتألف من
الكتلتني الغربيتني املختلفتني هامشيني بؤساء ال وزن لنا يف السوق العاملية
التي تتحكم فيها القوتان األعظم ،وساعدت ضخامة هذا املركب وقوته
الصناعية واملالية وإرادته يف التحكم من جهة وحاجياتنا التي ال نعرف كيف
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نحد منها وال كيف نشبعها من جهة أخرى عىل الوصول بنا إىل هذا املستوى.
ولن حتل الوطنيات االنفعالية احلقرية حمل القلب منا ،كام أن اخلصوصيات
الفلكلورية واللهجات البدائية لن حتل حمل روحنا األصلية الضائعة .إن
املباحث الصغرية عن اهلويات املختلفة املتباينة التي يرفعها القادة الصغار
والكبار ويدرسوهنا للشعب تدخل الرسور عىل قلوب أعدائنا ألهنا تنقب عن
حزازات قديمة وتزيد جسم الشعب رشوخا.
مثال واحد يكفي للتدليل عىل السلبية التارخيية التامة للوطنيات التي
قسمت األمة اإلسالمية هو زرع دويلة إرسائيل يف صميم قلب دار اإلسالم،
وعجز دويالتنا اهلشة عن إنتاج سياسة موحدة ملجاهدة القوى اجلاهلية التي
سمحت هلذه البيضة اجلرثومية الرسطانية -إرسائيل -أن تفقس وتنمو يف
جسم أمتنا .والعرب يتحملون اآلن لعنة الوطنية عالوة عىل لعنات الثروات
املخزية لدى البعض وسط فقر اجلميع وبؤسهم وختلفهم .وإهنا ألجسام بال
أرواح هذه الكيانات التي تبحث بالتناوب عن ملجإ ودعم لدى أمريكا التي
صنعت دولة إرسائيل وتعتربها جزءا منها ،أو لدى روسيا التي باركت ميالد
هذه الدولة وتفتح أمام عرشات اآلالف من األطر املكونة باب اهلجرة إىل
األرض املقدسة السليبة التي خلفها أجدادنا ليتمكن أهل الكتاب من اليهود
والنصارى من عبادة اهلل بحرية إىل جانبنا .وبدال من الدور القيادي الذي كنا
نقوم به كحملة رسالة للعامل حيتكم إلينا طوال ألف سنة خلت إذا بدورنا هنا
يقترص عىل متثيل ماجن حقري لشعوب يتيمة حتت وصاية حكام ال يتعدى
أفقهم دروب الوطنيات اهلزيلة وال تتعدى إرادهتم طموحات أنانية ضيقة.
إن «رضبة كابول» كام يطلق عليها تكشف القناع عن التوسع السوفيايت
وعن خيانات يف نفس الوقت ،وينبغي أال جيعل منا تأييد روسيا لنا
يف قضيتنا ضد الصهاينة خدام أمريكا حتى ولو كانت فلسطني هي
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قلب اإلسالم .ودويالتنا الصغرية النعدام مرشوعيتها ،ليست سوى دمى
تتالعب هبا الكتلتان اجلاهيليتان ضمن تصارعها من أجل الفوز .ومتثل هذه
الدويالت بيادق فوق رقعة اللعب تتفاوت إرادهتا ووعيها بام يفعل هبا.
وسنظل لعبا طاملا أن األهواء البدائية والفوارق الصارخة بني دول تدعي
األخوة تقسم جمتمعاتنا ومتزقها .إن ادعاءات العرب حتمل مسؤولية القدس
وحدهم ،وعجزهم الفاضح عن تكوين نواة حلركة إسالمية موحدة جامعة
قد أسف له كل املسلمني عىل األرض ،كام أن ادعاءاهتم القيام بدور الزعيم
الكبري يف العامل وفشلهم الذريع قد جردت هذه األنظمة الفوضوية من كل
اعتبار وتقدير يف أعني الشعب اإلسالمي.
وانطالقا من هذا الوضع فإن أعني احلكام الدمى تتطلع إىل إيران يف خوف
ووجل يف حني أن أعني الشعوب اإلسالمية ترقبها يف أمل .فاملثال الرائع لقومة
إخواننا اإليرانيني ووعيهم السامي باالنتساب إىل األمة التي مصريها الدفاع
عن اإلنسانية املحتقرة دون أي اعتبار للفوارق ،متثل أسس النهضة اإلسالمية
اجلديدة ،أما أولئك الذين ال يريدون أو ال جيرؤون عىل جماهبة هذا املستقبل
ويسامهون يف اجلوقة التي تنظمها أمريكا ضد اخلميني والثورة اإلسالمية،
فإهنم يقدمون الدليل عىل رداءة أسلوهبم يف إخفاء ارتباكهم خلف مقطوعات
نثرية جاحمة وغري متزنة  -وأما هؤالء «التقدميون» املوجودون بيننا الذين
حيتفلون عىل أعمدة صحفهم هبذه الثورة ليستجدوا بعض االهتامم يف االستامع
إليهم فإن بإمكاهنم الدخول بقدم راسخة إىل حلبة التاريخ الذي يتكون باسم
اإلسالم ولصالح اإلنسانية مجعاء .ولن يتطلب منهم األمر أكثر من مراجعة
معتقداهتم ،فيهجرون ماركس وفرويد لريجعوا إىل اهلل ورسوله ،وليكونوا إىل
جانب الشعب متجردين من كل اخللفيات وكل أنواع الديامغوجية.
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إن من فضائل اإلسالم اخلاصة به أن يرتك باب التوبة والندم مفتوحا أمام خصومه
وأعدائه باألمس وأن يرفض تصفية احلسابات واالنتقامات ،بل يرفض حتى النقد
الذايت املشهر به الذي حيط من قدر اإلنسان أمام املتفرجني ،ويرضب صفحا عن
املايض بمجرد إعادة اخلريات املنهوبة وفتح صفحة جديدة مع اهلل ورسوله ومع
اإلخوة يف لقاء جديد .وال غرو أن املجرمني أمثال الشاه البشع وجمموعة الزبانية
املتواطئني معه قد استحقوا ملا ارتكبوه من شناعات املصري الذي كان ينتظرهم
كمنبوذين من قبل اإلنسانية لوال التغطية األمريكية .ومسألة الرهائن ال تكون
مشكلة بسبب مترد شعب يف حالة غليانه عىل القواعد واألعراف الدبلوماسية
فقط ،بل كذلك بسبب التعنت األمريكي يف عالج املصاعب بالوسائل العنيفة،
فهل تفهم روسيا وأمريكا بأن اإلسالم ال يطالبهام إال باحرتامه؟ وهل تكفان حتت
هتديد احلرب املبارشة بينهام عن إذاية اإلسالم والكيد له ،بحيث تكف أوالمها
عن ضامن وتسليح الصهاينة وتنسحب الثانية من أفغانستان؟ وهل تسمحان معا
لالستقالل والوحدة اإلسالمية أن تكون حول العامل حزام سالم؟
إن تاريخ اجلاهليني وطبيعتهم يبينان لنا أن قانون األقوى هو الذي حيكم
العالقات بني الناس دائام .واإلسالم الذي هجم هجومه الرائع عىل ساحة التاريخ
منذ أربعة عرش قرنا مل يعد يعني أخالقية هزيلة وكومة من الشعوب املائعة وإنام
يعني وعدا جديدا واختيارا أمام اإلنسانية مجعاء لتتخلص من حضارة األشياء،
تلك احلضارة املادية التي برحت هبا األزمة والتي تقف عىل حافة الكارثة.
مهم أال جيرفنا سقوط هذه احلضارة فنسقط بدورنا .املهم أن نعثر عىل
احلكمة التي متكننا من اإلفالت مغريين املنهاج لنفكر ولنعيد بناء الدولة
واملجتمع ،فنشغل هذه ونجعل اآلخر يعيش يف رخاء ،وأخريا لنريب الفرد
اإلسالمي الذي يتوفر عىل الكفاءات القلبية والروحية الالزمتني يف املؤمن
الذي يرغب يف االلتحاق باجلامعة اإلسالمية.
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ليس هذا هو املكان املناسب وال الظرف املناسب ألحدثكم عن املنهاج
اإلسالمي ألن هناك مواضيع جد ساخنة جيب أن توجه اهتاممنا وحتتكره .إن
حريق الصحراء مأساة بني مسلمني ،وهوحرب أهلية وحماولة أخرى لتمزيق
دار اإلسالم .هناك قوميتان بل إن عددها اآلن ثالثة ،ألن القوميات تنمو
وتتضاعف بني املخالب االسرتاتيجية للقوتني األعظم اللتني تقذف بنا كل
منهام األخرى يف الرصاع الدائر بينهام.
أما نحن اإلسالميني املوجودين باملغرب فال نملك احلرية للدخول إىل
املسجد لنقول للشعب كيف تولد مآيس القوميات داخل عقليات متخلفة،
وكيف تندمج هذه العقليات حتت تأثري احلاجة إىل السالح واملال يف السياسة
املهيمنة للقوات العظمى .ليست لدينا الوسائل لنرصح أمام اجلميع
باستنكارنا للحروب املشتعلة بني اإلخوة .وليس لنا االمتداد الكايف لندل عىل
احلل اإلسالمي الكفيل بإقرار السالم بني أجزاء شعب واحد قسمته مصائب
الفوىض السياسية ،التي يضمنها الدستور للجميع مع ذلك ،لنقرتح مرشوع
الوحدة الذي ينبت يف قلوبنا ويف قلوب إخواننا الذين هلم نفس إيامننا بل يف
قلب الشعب كله وقد عال عىل كل حدود التفرقة.
وال يستطيع حكامنا الذين اكتسحتهم عاصفة األحداث وأبلتهم نار احلركة
أن ينتزعوا أنفسهم لفرتة من الوقت عن الظروف اآلنية ليتأملوا هول هذه
املآيس .فهم يصمون آذاهنم عن النداء املكتوم لشعبهم الذي ضحى به يف
سبيل أهواء مدمرة .أما نحن فيفرض علينا أن نلزم الصمت أمام الديمقراطية
املعلنة من جانب واحد والتي ال يتعدى نظرها أفق الوطنيات الضيقة املغلقة.
إن القومية ونتائجها العسكرية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية
تعوق سري اإلنسان نحو مستقبل كريم حر .فهناك الذين يتحاربون منذ
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مخس وثالثني سنة حلساب اآلخرين وهم املستضعفون يف العامل ،وهناك الذين
يترصفون يف هذه احلروب ويوجهوهنا منذ اندالع الرشارة األوىل ،ويغذوهنا
ويسريوهنا وفق رغباهتم ،وهم املستكربون األقوياء الذين يريدون توسيع
جمال حتركهم ،وباعة املدافع الذين يرغبون يف حتقيق املزيد من الثراء .لطاملا
قدمت أرض اإلسالم والشعوب اإلسالمية يف إفريقيا الشاملية ويف غريها
كقرابني للوثن اجلاهيل الظمآن لدماء الشعوب.
وسيلقن الواقع املر لطبقتنا السياسية درسا مؤداه أن من مصلحتها قبل فوات
األوان أن تقدر أطروحاتنا بكل ما متلك من هدوء وجدية واضعة نصب عينها
الرجوع إىل اهلل والتوبة النصوح.
أبدا لن يكون العنف اسرتاتيجيتنا ،ولن يكون الكذب أبدا تكتيكنا.
سريد هذا الشعب اإلسالمي الذي تنتهب ثرواته ويقتل بحركة لن تقع علينا
وحدنا تبعات شكلها السلمي أو العنيف ،فليتحمل كل مسؤوليته حكاما
ومعارضة.
إن الغد لإلسالم وها هو الطوفان حيمل الكثري من اجلثث السياسية .فافهموا
هذا جيدا .شكرا عىل انتباهكم.
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يف أعقاب األسبوع الثقايف اإلسالمي بالبيضاء
							
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بقلم :أبو جهاد

يف األسبوع الثاين من شهر أبريل املنرصم ،نظم الطلبة اإلسالميون باحلي
اجلامعي بالبيضاء أسبوعا ثقافيا راعوا فيه أن يكون ذا صبغة إسالمية خالصة.
ونظرا لألمهية التي اكتساها هذا النشاط اإلسالمي ،ونظرا لإلقبال الذي حظي
به لدى األوساط الطالبية بالبيضاء وخارجها ،سنحاول إطالع األخ القارئ
ولو بنوع من التلخيص عىل شتى املراحل اإلعدادية ،وخمتلف األنشطة التي
شملها هذا األسبوع مستخلصني العرب والنتائج التي من شأهنا أن تفيدنا
يف السري بالدعوة قدما إىل األمام ،متجنبني املزالق الوعرة التي تفيض بنا إىل
الطريق املسدود ،حماولني جهد اإلمكان جتنب األخطاء الكبرية واهلفوات
الصغرية التي يؤدي تراكمها إىل إعاقة السري وشل احلركة ،واألمر يتطلب
احليطة واحلذر بقدر ما يتطلب صالبة العزيمة ووضوح الرؤية.
أهم األسباب التي دعت إىل تنظيم هذا األسبوع :مما ال شك فيه أن الدعوة
اإلسالمية داخل األوساط الطالبية ظلت تلتزم أسلوبا خجوال جدا يعتمد
عىل احلديث اخلافت املهموس ،وعىل اإلشارات املعربة حينا واملربكة
أحيانا ،مما جعل الطلبة العاديني ،ونعني هبم غري املنتمني ،يصابون بحرية
واضطراب خاصة أن الشيوعيني يف اجلانب املقابل يعملون ليل هنار عىل
تدعيم مركزهم مستغلني كل الوسائل حتى غري األخالقية منها لتكثري سواد
أتباعهم ،وتشويه صورة اإلسالم عالنية ،مستغلني سذاجة الطلبة اجلدد من
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ناحية ،ونكوص الطلبة اإلسالميني وتقوقعهم خلف أوهام ال مربر هلا من
ناحية أخرى ...ومن أهم األسباب التي حتمت تنظيم األسبوع الثقايف
اإلسالمي ما ييل:
 .1إقبال الطلبة الكبري عىل اإلسالم وتعطشهم إىل معرفة منهاجه يف الرتبية
واألخالق والسياسة واالقتصاد واالجتامع والثقافة وخمتلف فروع املعرفة،
وهذا اإلقبال ليس وليد فضول وحب اطالع رسعان ما ختبو جذوته ،بل
هو رغبة حقيقية مرصة عىل التعرف عىل اإلسالم بإشعاعه احلضاري ودوره
القيادي ،ومثاليته السامية وحلوله الشافية البناءة للمشاكل التي ترتاكم فوق
رأس اإلنسان املعارص وتشدد عليه اخلناق .لقد فشلت اإليديولوجيات األرضية
املختلفة فشال ذريعا ،وعجزت عن انتشال اإلنسان من محأة الضياع والرتدي
وضجر الكل من سفسطتها وديامغوجيتها ودعايتها الرخيصة ،وذاب طالء
الشعارات الزائفة حتت وهج شمس احلقيقة التي ال جمال إلنكارها ،وهي أن
احلضارة الغربية قد خارت قواها ،وبدأ نجمها االصطناعي يف األفول ،ومل يعد
هلا ما تقدمه لإلنسانية املعذبة سوى مزيد من األمراض واألدواء جتهد يف اإلهيام
بأهنا حلول ناجحة ملشاكل العرص وأزماته .وال تقل الكتلة الرشقية عن شقيقتها
الغربية عجزا يف اجتذاب اهتامم طالبنا ،والتأثري فيهم ألن الطمع والرشه وحتني
الفرص أنستها حرصها املعهود وتسرتها املألوف فربزت للعيان بكل شناعتها
ووضاعتها وحقدها املزمن عىل اإلسالم واملسلمني حيثام وجدوا .ومن التهور
ترك هؤالء الطالب هنبا لألفكار اهلدامة والدعايات املغرضة واالقتصار عىل
لقاءات فردية حمدودة قد حتقق بعض النتائج ،ولكنها تبقى قارصة عن اجتذاب
السواد األعظم من الشباب ليتعرف عىل اإلسالم يف جالء ووضوح من شأنه أن
يزيل كل التباس أو تلبيس .وال يعقل مطلقا أن ترتك األمور للصدفة أو ملبادرات
الطالب أنفسهم ليجدوا اجلواب تلقائيا ألن املشارب الثقافية ختتلف وتتباين،
وألن مستوى اإلدراك يتفاوت قوة وضعفا من شخص إىل آخر.
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 .2مناوءات الطلبة الشيوعيني للطلبة اإلسالميني :فرض الشيوعيون سيطرهتم
طوال سنوات عدة عىل اجلموع الطالبية ،استغلوا فرصة خلو امليدان من أي
عمل إسالمي جاد إال ما ندر ،فثبتوا أقدامهم وركزوا دعائم احتاداهتم الشيوعية
واالشرتاكية ،وال خيفى عىل ذي لب التعاون الوثيق بني خمتلف هذه االحتادات
وخاصة حينام يكون العدو املشرتك هم الطلبة اإلسالميون .وجيب اإلقرار هنا
بأن اخلاليا الشيوعية قد حازت قدرا من التنظيم حيسب له حسابه وهو تنظيم ال
يقف مداه يف أروقة األحياء اجلامعية والكليات ،بل يمتد إىل خمتلف املؤسسات
التعليمية :فعىل املستوى اجلامعي يالحظ تصاعد يف عدد األساتذة اجلامعيني
الذين ال يدخرون وسعا يف الرتويج ملعتقداهتم اإلحلادية ،وإن تفاوتت أساليبهم
يف التعبري من حيث جماهرهتم بعدائهم لإلسالم أو إخفاؤهم ذلك «تكتيكا» ريثام
تسمح الفرصة املناسبة ،وعىل مستوى املؤسسات الثانوية هناك تضامن ملحوظ
بني عدد من األساتذة واملدرسني الذين خترجوا من الكليات ومراكز تكوين
أساتذة السلك األول ،وال يشعر بوطأة هذا التحالف إال األساتذة اإلسالميون
وبعض التالميذ الواعني ،إذ جياهبون باملعارضة الشديدة لكل مقرتح فيه دعم
للروح اإلسالمية داخل املدارس ،ويقصون عن األنشطة الثقافية واملوازية
بدعوى أن األساتذة االشرتاكيني أعرف من غريهم هبذه األنشطة وهم الذين
يملكون احلق دون منازع يف إعدادها وتنظيمها.
وتنفخ وسائل اإلعالم احلزبية يف مردود هذه األنشطة كعادهتا ،فتجعل من
أفشل التجمعات انتصارات باهرة ،ومن الصعاليك املناضلني ثوريني ،وال
خيفى أن كلمة الرس يف نجاح الطالب اجلامعيني ذوي االنتامءات الشيوعية هي
التزامهم باخلط السيايس والعقدي ألساتذهتم ،وبالتايل للحزب املعارض.
فيتخرجون بأعداد كبرية ليكتسحوا املؤسسات التعليمية وينفثوا سمومهم
بني الناشئة الربيئة.
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وجمالس القاطنني باألحياء اجلامعية كانت وما تزال مرياثا للشيوعيني يرثها
اخللف عن السلف ،ويكتفي اإلسالميون بتصعيد الزفرات ،بل قد يصل
األمر بالشيوعيني إىل اهتام اإلسالميني ملحاكمتهم وفق قانون مناف لإلسالم
نصا وروحا أمام ما يسمى بمجلس القاطنني .وليخنس هؤالء اليساريون،
البد من قوة إسالمية حكيمة تعيد األمور إىل نصاهبا وحتل الطلبة اإلسالميني
حمل القيادة بدال من التبعية للطاغوت.
رضورة بروز اإلسالميني إىل الساحة :الشباب اجلامعي هم عمدة املستقبل
وذخر هذه األمة للخروج من حالة التخلف والضعف املطبق عليها ،وهم األطر
املؤملة لتسيري أجهزة الدولة اإلسالمية بحول اهلل .والتعليم املعريف الرصف ال
جيعل منهم أعضاء عاملني يف املستقبل ،وإنام يقرص وظيفتهم عىل جمرد التنفيذ
والتقيد احلريف بنصوص جوفاء ليس هلم حق مناقشتها أو إبداء الرأي فيها.
والواجب اإلسالمي يفرض عىل كل احلركات اإلسالمية أن هتتم هبذه اجلامعات
الشابة لترشح هلا حقيقة اإلسالم ،وتنري هلا الطريق إىل اهلل ،وتساعدها عىل اقتحام
العقبات التي تعرتض سبيلها .والبد أن تضع الدعوة يف حساهبا أن هؤالء الشبان
والشابات ليسوا فطريني متاما بحيث يسهل كسبهم إىل الصف اإلسالمي بدون
عناء ،إذ ال خيفى أن التيارات اإلحلادية كام سبقت اإلشارة إليه قد فعلت فعلها
وأفسدت عقوهلم أو كادت ،واملطلوب أن يتم بناء النفوس من الداخل بعد
تطهريها من الرواسب واملختلفات اجلرثومية ،فالعمل املزدوج :حتطيم ثم بناء،
عىل أن يشمل التطهري اجلوانب السلبية وحدها دون أن يمس بجوهر الكائن
من حيث إرادته وشجاعته وحب اخلري الذي أودعه اهلل يف قلوب خملوقاته من
بني البرش .فالناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا،
كام يقول الرسول األعظم صلوات اهلل عليه وسالمه .ونأمل أن جيد الطلبة
اإلسالميون مستقبال نرصا وتأييدا من األساتذة اإلسالميني اجلامعيني حتى
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ال تضيع جهودهم يف اإلصالح عبثا .وكلنا يعلم مدى التأثري الذي حيدثه
األستاذ يف طلبته بعقيدته .ونحن نعلم أن األساتذة اإلسالميني من هذا الطراز
قليلون جدا ،ولكن ما يؤسف له أن هذا القليل نفسه قد عطل طاقاته أو تركها
تتعطل ظنا منه بأن هذه األجيال ميؤوس من صالحها .ولنا عودة يف مناسبات
قادمة بحول اهلل إىل هذه النقطة لنزيدها بحثا ورشحا.
وجوب اختيار الطاقات اإلسالمية ملعرفة إمكاناهتا التنظيمية واإلعدادية،
ومدى قدرهتا عىل جماهبة املواقف الصعبة والدقيقية بالكياسة واحلزم
الرضوريني .فاإلعداد لنشاط إسالمي هبذه السعة ليس عمال سهال ،والورقة
التي يلوح هبا الشيوعيون وأتباعهم أمام اجلامهري الغفرية من الطلبة الالمنتمني
أن اإلسالميني أعجز من أن يقوموا بأي عمل يذكر مهام كان بسيطا ،وهو حتد
طاملا جتنبه إخوتنا يف الكثري من األحياء اجلامعية وحتى خارجها شعورا منهم
ربام -بأن تفوق الشيوعيني يف هذا املجال ال يمكن التصدي له .ومن ثم كانلزاما عىل الطلبة اإلسالميني أن يظهروا أن العقلية اإلسالمية أسبق من غريها
إىل التنظيم والرتتيب ،وأقدر عىل االنضباط والتخطيط املحكم .وال يعرف
مرمى هذه األقوال إال من عاش وسط اجلو الطاليب املشحون بالرصاعات
امليلء بالتناقضات -وكسب اإلسالميني جلولة ستكون له انعكاسات إجيابية
عىل املدى البعيد والقريب.
ومتت املبادرة هذه املرة من جانب اإلسالميني وأمسكوا بزمام األمور وكانوا
سادة امليدان...
من توىل هتييء األيام الثقافية اإلسالمية؟ رب عمل صالح يباركه اهلل إذا
توافرت النية الصاحلة واجلهد الدؤوب ،والتمسك الشديد بحبل اهلل عز
وجل .احلركة اإلسالمية باحلي اجلامعي بالبيضاء حديثة الظهور ،والشيوعيون
ومن يدور يف فلكهم يعتربون احلي معقال من معاقلهم ال يسمع فيه
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غري صوهتم وال تعلو كلمة فوق كلمتهم .وهيأ اهلل لدعوته شبابا نشيطا دائب
احلركة ،شديد االتكال عىل اهلل ليس هبياب وال خوار ،فطفق يعمل ليل هنار
(والعبارة ليست لالستهالك اإلعالمي) -ليوحد كلمة الطلبة اإلسالميني،
مشعرا إياهم باخلطر املحدق هبم إذا هم مل يعقدوا النية عىل جتاوز خصوماهتم
ملواجهة التيار املعادي الذي يكاد يسحب البساط من حتت أقدامهم .واستطاع
هؤالء الشباب الذين نحن بصدد احلديث عنهم أن جيمعوا حوهلم عددا من
الطلبة الذين اطمأنوا إليهم ووثقوا يف مقدرهتم وتأكدوا من حسن نيتهم.
وأصبح للطلبة القاطنني باحلي مسجد حمرتم تقام فيه الصلوات اخلمس ،بل
وصالة اجلمعة أيضا ،واختري إمام من قبل إخوانه ليكون خطيب اجلمعة.
وكان إقبال الطلبة عىل املسجد وعىل الدروس التي تقام فيه كبريا مما أكسب
املسلمني احرتاما ليس بني إخواهنم فقط بل وحتى بني معادهيم الشيوعيني
الذين هيابون شجاعتهم وال جيرؤون عىل جماهبتهم بالعداء السافر ...جهد
متواضع وإمكانات حمدودة لو قيست بمقياس املنطق البارد وعرضت عىل ذوي
اهلمم الفاترة حلكموا عليها بالفشل دون أي تردد .وكلل اهلل املساعي احلميدة
بالنجاح ،وتم اإلعالن عن األسبوع يف خمتلف املعاهد والكليات داخل الدار
البيضاء وخارجها ،وروعي يف املشاركني أن ال يكونوا من أصحاب األلقاب
العريضة تالفيا لكل دواعي التمييع والتدجني من قبل اهليئات الرسمية ومن
يلف لفها .وكم سمعنا عن ندوات إسالمية وحمارضات ومؤمترات إسالمية
انتهى هبا األمر إىل مهاترات ومشاحنات أساءت إىل صورة اإلسالم واختلفت
يف كل يشء إال يف إعالن الوالء والطاعة باملجان للنظام ،ثم حنطت وأودعت
مقربة النسيان ،وعاد أصحاهبا يقضمون أظافرهم أسفا عىل الشهرة املذبوحة
واملجد اجلريح ...حتسبا لكل هذه املزالق تقرر االتصال بمحارضين معتزين
بإسالمهم ال يقدمون والءهم وخضوعهم غري املرشوط إال هلل عز وجل ،وال
يرضون بغري احلقيقة بديال.
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وهكذا تم االتصال باإلخوة أمحد املالخ وحممد الدكايل وحممد بشريي
ليسامهوا بإلقاء حمارضات تتناول أحد املواضيع وأكثرها إحلاحا عىل أذهان
وضامئر الطلبة ،عىل أن يتوج النشاط بندوة مفتوحة تطرح فيها األسئلة مبارشة
ثم يتلو ذلك عرض للكتاب اإلسالمي ومباراة لتجويد القرآن وعرض للزي
اإلسالمي املحتشم بالنسبة لألخوات.
موجز ألهم املواضيع والقضايا التي عرض هلا اإلخوة املحارضون:

 .1استهل األخ املالخ حمارضته القيمة حول «اإلسالم والتيارات املعارصة»
بإبداء أسفه الشديد للفرقة والوحشة اللتني فصلتا بني اإلسالميني وعمقتا
جذور اخلالف ،موضحا أن املستفيد األول من هذا العداء بني اإلخوة هم
أعداء اإلسالم الذين ال يرضيهم مطلقا أن تتوحد اجلهود لتنازهلم عىل أرض
معركة استأسدوا فيها وعال رصاخهم ليومهوا األغرار أو ربام ليومهوا أنفسهم
بأهنم سادة امليدان حقا ،ويعجب األخ املحارض هلذا اخلالف واحلالة أن كل
اإلسالميني يغرتفون من منبع واحد هو كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله
صلوات اهلل وسالمه عليه ،ويريدون مجيعا أن تكون كلمة اهلل هي العليا
وأن تسود الرشيعة اإلسالمية كل شؤون احلياة بدون استثناء ،وأن تكون
احلاكمية هلل وحده .ودعا اإلخوة العاملني يف احلركات اإلسالمية إىل تنايس
ونسيان أنانيتهم الضيقة وترك الثانويات واجلزئيات جانبا لنتعاون عىل ما
اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا حوله كام يقول الشهيد حسن
البنا رمحه اهلل ،وأكد أن الدعوة وهي يف بداية طريقها املبارك البد هلا من
الرفق والتؤدة تأسيسا بسرية الرسول صىل اهلل عليه وسلم .ثم انتقل مبارشة
إىل موضوع املحارضة ،فأعطى صورة شاملة للتيارات واإليديولوجيات
املوجودة يف الساحة العاملية ،ووقف عند تيارين بارزين استحوذا عىل
عقول الشباب لفرتة طويلة وإن كانت حدة تأثريمها قد بدأت ختف نظرا
النكشاف ما حرص عىل إخفائه من أمرمها ،ويقصد املاركسية بأثواهبا الرثة
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البالية واالشرتاكية بمساحيقها الزائفة احلالية ،ثم الفرويدية بتحاليلها
البهلوانية التي تدعي التوغل إىل أعامق النفس البرشية لتكشف عن ألغازها
وعقدها.
بني األستاذ املحارض أن املاركسية بنت كياهنا املصطنع عىل أنقاض
الفلسفات الغربية وخاصة فلسفة هيجل بعد أن زادهتا تشوهيا وحتريفا ،وأتت
بمبدأ النقيض كأسلوب لتهجني وتسفيه املقوالت القديمة وهبطت باإلنسان
إىل الدرك احليواين لتجعل مهه الوحيد يف بطنه وفرجه ،وكفرت باإلله األحد
لتؤله األشخاص ،واستعملت اإلرهاب الفكري لتزعزع كل ثقة أو إيامن بأي
معتقد سوى ما تفتق عنه ذهنا ماركس وأنجلز من رصوف العبقرية النادرة.
وكذبت املاركسية يف كل تنبؤاهتا وتبخرت أحالمها يف بناء املجتمع الشيوعي
كام تصوره ماركس ألنه رضب من اخليال املبني عىل االفرتاضات العارية
من األدلة العلمية مع أن الشيوعية قد برشت باالقتصاد وعلم االقتصاد
كرسول جديد هلذا العامل املتداعي .وإذا صادفت نظرية ماركس بعض القبول
يف أوساط القرن التاسع عرش وبداية العرشين ،فألن وضعية الطبقة العاملة
آنذاك وغياب كل النصوص املنظمة للعمل وحلقوق العمل ساعدت عىل
إكساهبا بعض الشهرة .ووقفت احلتمية التارخيية عند دكتاتورية الربولتاريا
ال تتعداها وهي ختتلف عن أي دكتاتورية أخرى غريها إال من حيث بلوغها
أعىل املعدالت يف االستعباد والتقتيل وكتم أنفاس اآلراء احلرة وإلصاق هتمة
«اخلائن للثورة» اجلاهزة لكل من يبدي أي تردد أو تفكري يف خط سري احلزب
احلاكم .وتالشت اآلمال يف وجود الدولة الشيوعية املتجردة من احلكام ،وبدال
من أن يذوب النفوذ السلطوي تدرجييا أخذ يرتكز وبدأ برجنيف يف إحياء عهد
ستالني املغضوب عليه ،وأخذت اإلمربالية اجلديدة القديمة تكشف القناع
مكرهة عن أهوال ومآيس مل يعرفها التاريخ يف أحلك عصوره ظالما.
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 .2يف اليوم الثاين ألقى األخ حممد بشريي حمارضته يف مجهور أوسع.ذلك
أن الطلبة الالمنتمني هرعوا إىل قاعة املحارضات بأعداد أكرب مما فعلوا يف
اليوم األول .وكأن اجلميع كان ينتظر مصري اللقاء األول قبل أن يظهر تعاطفه
أو استعداده للمشاركة يف احلوار اإلسالمي .فلام مل يسمعوا أول ليلة الكالم
املتشنج والسب التعصب التي متتاز هبا لقاءات الشيوعيني وبني تيارهم
املتيارسين أقبلوا ينصتون ويسمعون ويشاركون .سمعوا أول ليلة دعوة
للبحث املتجرد عن احلق ،وسمعوا دعوة إىل الطهارة اخللقية التي ال تنفق عن
اجلهر باملعروف ومواجهة الظلم أيا كان ،ولعل ظاهرة تكاثر اجلمهور من ليلة
ألخرى حتى كانت القاعة الكبرية غاصة يف الليلة الثالثة تنم عن إجيابية اجلهر
بالدعوة يف وضوح وشجاعة وسعة صدر .واجلدير بالذكر أن املحارضتني
والندوة مرت مجيعا يف جو هادئ مما يدل عىل أن الوجود اإلسالمي فرض
نفسه وفرض احرتامه .فحتى هذه املشاغبات اجلانبية التي نألفها من الشباب
املضلل املستعمل مل تتح هلا فرصة بالسمت اإلسالمي الوقور الذي ساد اللقاء.
وكان موضوع حمارضة األخ حممد بشريي هو «العدالة االجتامعية يف
اإلسالم» .بدأ املحارض موضوعه برشح مفهوم «العدالة االجتامعية» عموما،
فأتى بأمثلة تارخيية تبني الدوافع القومية التي تنهض باملجتمعات للثورة عىل
الظلم نشدانا للعدل ،وبني أن الثورات االجتامعية قد تستند إىل إيديولوجيات
منحرفة تستغل نقمة الشعب لتعبئها يف حرب موجهة .وأعطى مثاال لذلك
ثورة القرامطة الرهيبة.
ثم عرف موقف اإلسالم من و جوب العدل والنصفة االجتامعية ،وأشار
إىل النتائج الوخيمة للظلم الطبقي بذكر كلمة اإلمام عيل كرم اهلل وجهه:
«كاد الفقر أن يكون كفرا» .فاإلسالم ال يعالج مشكل العدالة االجتامعية
بمعزل عن الوضع العام االقتصادي السيايس االجتامعي الذي هييئ الوسائل
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املادية االجتامعية االقتصادية إلرضاء احلاجات األولية بني الناس وهييئ
بالتايل املناخ الصالح لنرش الدعوة اإلسالمية يف جمتمع ال تنخر فيه جراثيم
األنانية والطبقية والرتف املوازي للبؤس والفقر عند الفئات املحرومة.
وأفاض املحارض القول يف نظرة الشيوعية للعدالة االجتامعية ،وقارهنا
مقارنة نقدية باملبادئ اإلسالمية .ثم أعقب ذلك باحلديث عن ممارسات
الرأساملية يف امليدان االقتصادي ،هذه املامرسات التي تفرز حتام التفاوت
الطبقي وحرمان العامل حتى يصبحوا وكلهم آذان صاغية لنداء العدل مهام
كان .وهبذا احلرمان نشأت وتنشأ طبقة عاملية وهامشية مستعدة للسري يف
ركاب التنظيامت الشيوعية واليسارية امللحدة.
فلمواجهة الشبكة اإلديولوجية التي تنسج خيوطها حول شعار إنصاف
املحرومني ،جيب عىل اإلسالميني أن يسعوا كل السعي لتوضيح موقفهم أمام
قضية العدل حتى ال يدعوا ملحرتيف اإلديولوجيات امللحدة جماال الحتكار
هذا النداء العميق الذي تستجيب له الفطرة البرشية :نداء العدل .سيام واهلل
عز وجل ما أمر بيشء بعد التوحيد مثل ما أمر بالعدل.
وعرض األخ املحارض املبدأ اإلسالمي أن املال مال اهلل وأن املالك ما هو
إال مستخلف يف مال اهلل .فام له حق الترصف إال يف احلدود التي ال ترض
ترصفاته فيها باملصلحة االجتامعية .وينظم اإلسالم امللكية الفردية بحيث ال
تتعارض مع مقتضيات العدل ،حتى أن الدولة اإلسالمية متى دعا األمر جيوز
هلا أن تأخذ من األغنياء لتعطي الفقراء كام قال عمر ريض اهلل عنه قبيل وفاته:
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ألخذت من فضول أموال أغنيائكم
فوضعتها يف فقرائكم» .معنى هذا أن الدولة اإلسالمية واجب عليها أن حتمل
رأس املال الفردي عىل أداء وظيفته االجتامعية وهي الرخاء للجميع حتى لو
اقتىض األمر نزع امللكيات التي تزيد عن حاجة أصحاهبا.
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وحتدث عن الزكاة يف اإلسالم ،وأهنا ليست إال احلد األدنى من العطاء،
إذ يف املال حق فوق الزكاة متى بقي يف الناس حاجة مل تُرض .وحتدث عن
التكافل االجتامعي وعن تنظيم الرضائب عىل األرض ،وعىل األرباح ،بحيث
تكون مشجعة عىل االستثامر املنتج مثبطة لنوازع االحتكار األناين .ونشري أن
الرضائب املقصودة هنا ليست هذه املكوس التي طاملا اعرتض علامؤنا عليها
طيلة الفتنة .لكن تعني تنظيم البذل الواجب بعد الزكاة تنظيام يؤول باملجتمع
حتت الدولة اإلسالمية املوعودة املنتظرة إن شاء اهلل عىل تكافل وعدل وخري.
 .3شارك يف الندوة الليلة الثالثة اإلخوة حممد بشريي وأمحد املالخ وحممد
الدكايل ،وكانت أهم القضايا املطروحة:
أ -املشاكل اإلسالمية الدولية :أفغانستان -سوريا -موقف الدويالت
العربية من اإلسالم -فلسطني.

ب -مشاكل عقدية ومذهبية :السنة والشيعة -ملاذا ال تطبق الرشيعة يف
البلدان العربية -الشيوعية والرأساملية وكيدمها لإلسالم -حزب تودة
يف إيران.
ج -قضايا اجتامعية واقتصادية وقانونية خمتلفة :حقوق املرأة -الشغل-
املرأة والسياسة -املرأة والوالية الرشعية -املرأة واحلجاب -الطالق
وتعدد الزوجات.

معرض الكتاب اإلسالمي:
القى هذا ملعرض إقباال كبريا ،وبيعت أعداد مهمة جدا من املصاحف
وكتب الفقه والتفسري والتوحيد إىل جانب الكتب احلركية والكتب اإلسالمية
املحللة لواقع العرص .كان اإلقبال بحيث اضطر اإلخوة املنظمون لتجديد
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خمزوهنم من الكتب مرات عديدة .وهذا النجاح الباهر يعطينا نظرة عن التعطش
لإلسالم ومعارفه لدى الشباب اآليت من آفاق الضياع والالمباالة للصف
اإلسالمي احلي املجاهد املنترص غدا بحول اهلل.
معرض اللباس الرشعي:

عرضت جالليب للنساء روعي فيها متطلبات الرشيعة اإلسالمية من سرت
وسعة .هذا مع البساطة واجلودة وإتقان التفصيل والذوق مما ال يتناىف مع
االحتشام .والثوب اإلسالمي ألخواتنا املؤمنات شعار يميزهن عن اجليل
الضائع .ولباسه هلن جهاد نعلم مدى أمهيته حني نستعرض العراقيل املوضوعة
يف سبيل متيز املؤمنني واملؤمنات عن املجتمع الفتنوي .فاللباس الرشعي تعارضه
األرس خضوعا لناموس العادة االجتامعية ،ويعارضه بعض املعلمني واألساتذة
واملديرات واملديرين حتالفا مع الشيطان .وكان نجاح هذا املعرض عىل مستوى
النجاح العام لألسبوع اإلسالمي.
العرب والنتائج:

عمل كهذا نرى أنه نافع كأسلوب للدعوة املركزة نأمل أن يتعاون عىل تنظيم
مثله إخوتنا الطلبة املسلمون.
فإىل جانب املحاضن الرتبوية التي تضم أفرادا ينبغي أن خترج الدعوة للميدان
اجلامهريي ومنها املساجد وقاعات املحارضة بالكليات واألحياء اجلامعية.
ال يثبط من عزمنا أن احلالة السياسية باملغرب تساعد عىل تدجني اإلسالم
وحتريفه من قبل علامء السوء املتضامنني مع حكام السوء.
إننا نرى كيف تربز اجلامعات غري اإلسالمية إىل الساحة ،وكيف تظهر
دعواهتا املحاربة لإلسالم دين األمة .وكيف جتهر بأمرها غري هيابة،
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مما يفرض عىل اإلسالميني انتهاج أسلوب حكيم للمواجهة .إن الناحية
اإلعالمية من أهم جوانب الدعوة .والتعريف باإلسالم واجب أوىل عىل
الدعاة ،فالبد من الربوز.
جيب تكتل اجلهود بني كافة الفئات اإلسالمية العاملة يف امليدان لتظهر
فعاليتها وجدواها .وهذا أمر ميرس إن شاء اهلل .واحلمد هلل رب العاملني.
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أمحد بن بال يرجع لإلسالم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
تسابق اليساريون ببالدنا اإلسالمية منذ انتصار القومة اإلسالمية بإيران إىل
محل الشعارات اإلسالمية مزايدة منهم يف سوق البهتان .علمهم الواقع أن
الشعوب اإلسالمية الرازحة حتت ظلم القرون وتبعاته ،حتت ثقل االستغالل
الطبقي للفئات احلاكمة املاملئة ألعداء اإلسالم وناهبي الشعوب ال تتحرك
من أعامقها وال تفجر كل طاقاهتا إال استجابة للنداء الساكن يف كياهنا :نداء
اإلسالم.
بيد أن من اليساريني وغريهم من هذه «النخبة» املثقفة من وقف وقفة تأمل
يف مغزى الصحوة اإلسالمية وما يعود منها عىل مصريهم ومصري أمتهم.
مع هؤالء ال مع حمرتيف الشعارات والكذب نفتح حوارا .يكفي املحرتفني
اخلزي الذي يلحق بإذن اهلل جند القومية الواهية التي جترب قروهنا عىل صخرة
اإلسالم الصامدة يف إيران .هلم من هذا اخلزي النصيب األكرب ألهنم انحازوا
من أول يوم يف احلرب العدوانية إىل جانب القوميني املعتدين الذين حتولوا
بحاجة الرضورة إىل إبراز ،يصلون يف التلفزيون ينافقون اهلل والذين آمنوا ،هلم
من هذا اخلزي النصيب األكرب ألهنم بانحيازهم ضد اإلسالم واصطفافهم
مع األنظمة املنافقة مثلهم كشفوا عن زيف شعاراهتم التي ال جيف حربها
املهللة لتقدمية ثورة إيران.
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ولتامم احلوار مع عقالء «النخبة» املثقفة ندعوهم لتأمل املسرية الفكرية
الروحية لرجل كان وال يزال نموذج املروءة والشجاعة ،برهن عىل ذلك
بامض ثوري اشرتاكي ،ويربهن عليه اليوم بإعالن موقفه مع اإلسالم من غري
دعاية حيبكها وال أصوات انتخابية يكذب لصيدها.
تاب ابن بال إىل اهلل ورجع ،فتستحق كلامته منا وممن نحاورهم كل االنتباه،
ألن رجال مثله ظهر فيام مىض حتت األضواء حامال مشعل الثورية االشرتاكية
إىل جانب تيتو وعبد النارص وكاسرتو وجوان الي  ،يستحق ما يقوله اليوم
عن اإلسالم أن يصغى له.
بلغ بن بال يف عهد رئاسته للجمهورية اجلزائرية بني سنة  1962و1965
درجة من االندماج يف ذهنية االشرتاكية ونامذجها جتاوزت به اإلعجاب
بأفكار وأساليب هبرته بسلطاهنا عىل عقله يومذاك إىل الذوبان الكامل فيها
مظهرا وخمربا .أليس هو البس البدلة الصينية الثورية يف املحافل؟
وشاء اهلل أن يمنح هذا الرجل مهلة من الوقت يراجع فيها موقفه فينحي
عنه ركام ماضيه النضايل وركام أفكار تعلمها من الرشق والغرب .أطاح
االنقالب العسكري بابن بال سنة  1965وزج به يف السجن حيث لبث مخس
عرشة سنة .نرتكه يتحدث عن لقائه مع كلمة اهلل وعن رجعته إليه ثم عن
نظرته اليوم وقد أطلق رساحه من سجنه احليس ومن سجنه املعنوي .ويا ليت
مثقفينا يأخذون من وقتهم مهلة لتدبر مصريهم بعد املوت وضياعهم بعيدا
عن اهلل عز وجل .لكن هل يمكن التجرد من هذه الدنيا الصاخبة حلظات
كافية لتلقى الدعوة إىل اهلل إال لصفوة من ذوي املروءات؟
نرجو أن يكون عددهم كثريا ليقودوا رجعة هذه األجيال الضائعة إىل
فسحات اإليامن.
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ابن بال يف سجنه

استجوبت إحدى املجاالت القومية (املناهضة لإلسالم مبدئيا وعمليا) السيد
أمحد بن بال إثر خروجه من السجن وعنها ننقل:
قال ابن بال« :مرحلة السنوات الثالث األوىل كانت أقسى سنوات حتديد
اإلقامة (يعني السجن) .من الناحية املادية كانت حركتي مقيدة إىل أقىص حد.
احلراسة حمكمة وشديدة .تعد عيل أنفايس وحركايت وسكنايت .ومل يكن مسموحا
يل يف خالهلا ال باالتصال باألهل يف اخلارج وال باطالع عىل الصحف أو الكتب
أو االستامع للراديو والتلفزيون .كل ما كان لدي هو املصحف الرشيف .كان
بالفعل نعم الرفيق ،سكنت إليه فأنزل عىل قلبي وأعصايب وعقيل بردا وسالما...
كان سالحي الوحيد هو أعظم سالح وأقصد به القرآن الكريم .أغرقت نفيس
يف آياته .كانت لغتي العربية وقتذاك ضعيفة وال تسعفني ،لكني واصلت من
دون كلل .وشيئا فشيئا فتح اهلل عز وجل يل األبواب املغلقة ودخلت يف رحاب
الطهر واحلكمة اإلهلية .وانفتحت أمامي عوامل الساموات واألرض ،اهنل منها
بغري حساب .وإذا بسجن الصمت ينهار من حويل عىل الرغم من استمرار
احلراس ...وأمدين القرآن الكريم بقوة داخلية غري عادية مل يسبق أن أحسست
هبا من قبل :قوة عقلية ونفسية وحتى بدنية .وكلام أوغلت يف القراءة وكررهتا
تعرفت عىل أشياء جديدة .وانكشف يل عديد من مغاليق أرسار الكون واحلياة.
وإذا بنظريت إىل نفيس واحلياة والناس تصبح أكثر رجاحة وصافية متطهرة من
كل حقد ...ومن اهلل عيل فمكنني من حفظ القرآن بجميع أجزائه .وإذا بلساين
العريب يصري فصيحا إىل درجة رصت معها أضحك أو أسخر من نفيس..
من باب القرآن الكريم دخلت إىل السنة وأحاديث الرسول عليه الصالة
والسالم ،ثم إىل كتب الفقه باجتاهاهتا املختلفة .ثم إىل أمهات املراجع اإلسالمية.
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العروبة جوهرها اإلسالم:

ننقل عن نفس املجلة من كالم أخينا يف اهلل« :إن العروبة جوهرها اإلسالم.
ليس فقط باعتباره دين الغالبية الساحقة من شعوهبا املؤمنة .بل ألنه منبع
الفكر واحلضارة التي تغذي العروبة وجتعلها غري عنرصية وال متعصبة دينيا.
ومن دون هذا البعد نفقد شخصيتنا ...ونفقد قيمنا الروحية الدافعة للنضال
من أجل احلرية والتقدم وتعبئة شعوبنا تعبئة عميقة للتصدي ملختلف أشكال
االستعامر واالستغالل واالستبداد والعنرصية والتعصب».
هذا رجل فتح اهلل عليه وكشف غشاوة الضالل عن عينيه .نرجو أن يوضع
هذا النص يف متناول كل املغرتين بالغرب ممن يلتقي هبم قراؤنا عسى أن
يساعد مثال هذا الرجل يف رجعة شبابنا من ماركس ومن الفكر املستورد ،إن
مل تكف الصحوة اإلسالمية العامة التي تفرض نفسها وجودا سياسيا حركيا
وهنضة إيامنية وفكرية عىل ضمري اإلنسانية يف مطلع هذا القرن اخلامس عرش
قرن اإلسالم املستجد املنترص بإذن اهلل.
الصهيونية يف نفوسنا:
كتب ابن بال ملجلة «إطالعات» اإليرانية أجوبة عن أسئلتها نرشت
مقتطفات منها بالنص األصيل باللغة الفرنسية جملة «جون أفريك» بعددها
 1014نقتطف منها ما ييل:
« ...ينبغي أوال أن نجتث من أنفسنا جذور اإلمربيالية والصهيونية .ألن
هتني العدوتني ال جتدان مكانا أنسب هلام من أنفسنا .إن الصهيونية واإلمربيالية
يف أنفسنا قبل أن تكون يف فلسطني والواليات املتحدة األمريكية .إن هتني
النبتتني اخلبيثتني تنموان نموا كثيفا يف مزابل قلوبنا .لنزل الروث وستزوالن.
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لنرجع إىل اهلل وحده ال رشيك له .لنجعل من تعاليمه القانون األسايس
حلياتنا كي نحقق املجتمع اإلسالمي احلامل لرسالة اهلل يف األرض.
يف كلمة ،جيب أن نقرتح مرشوعا حلضارة حقيقية متفوقة يف جوهرها عىل
مرشوع احلضارة الذي يقرتحه علينا العامل الرأساميل الذي جير معه منذ اآلن
العامل الغريب املسمى اشرتاكيا.
من منا ال يدرك اليوم أن العامل الرأساميل والعامل االشرتاكي ما مها إال صيغتان
غري متناقضتني لنفس احلضارة التي ال تعرف مصريا غري جمتمع االستهالك؟».
صحوة اإلسالم:
إن العامل اإلسالمي يستطيع بدون أدنى شك أن حيقق هذا العمل التارخيي
(يعني بناء حضارة إسالمية) والدليل عىل ذلك ما جيري اآلن يف إيران ويف كل
أنحاء العامل اإلسالمي .الدليل عىل ذلك النسبة املرتفعة ( 60أو  70يف املائة)
من حجاج سوريا إىل مكة ممن ال تتجاوز أعامرهم العرشين .الدليل عىل ذلك
هذه املساجد اجلزائرية التي يعمرها الشباب دون العرشين ويعتكفون فيها
ليلة اجلمعة يف حلقات العلم .الدليل عىل ذلك مسلمو الفلبني الذين يدافعون
عن دينهم منذ عهد فليب الثاين ملك إسبانيا (مات سنة  .)1598الدليل عىل
هذا الظمأ العميق للدين من طرف الشباب وعزمه عىل بناء الدولة اإلسالمية.
وحتى يف قلب بابل احلديثة ،أقصد الواليات املتحدة األمريكية ،نالحظ هنضة
اإلسالم .الدليل عىل هذه النهضة دخول الناس أفواجا يف اإلسالم يف النصف
الشاميل من الكرة األرضية .الدليل عليها قارة إفريقيا بكاملها وهي يف طريقها
حسب شهادة املبرشين النصارى لتصبح قارة اإلسالم األوىل .الدليل عىل
هنضة اإلسالم هذه القوة التي تعتلج يف أعامقنا ضد الظلم والتي تتمثل عندما
جييء وقت اجلهاد يف شعارنا الناطق بمجد اهلل« :اهلل أكرب».
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كنا نود أن نرتجم كل ما نقل إلينا عن ابن بال .فعىل من يقرأون الفرنسية أن
يرجعوا للعدد املذكور من املجلة املذكورة يف انتظار صدور كتاب البن بلة
يعطينا مزيدا من املعلومات عن هذه الرجعة املشهودة ،واملقال الذي اقتطفنا
منه مكتوب بفرنسية ملاعة ويشمل فكرا أصيال ونافذا يف االقتصاد واالجتامع
والسياسة بقدر ما يمكن التعبري عنه يف صفحات قليلة.
كانت جملة «األمان» اإلسالمية نرشت ترمجة مقال أخينا يف اهلل فيمن ترجم.
وكتب إخوتنا املؤمنون يف اجلزائر يوضحون أن ابن بال ال يمثل إال نفسه وال
تلتزم احلركة اإلسالمية ال بأفكاره وال بموقفه وال بشخصه .وليس قصدنا
هنا إال التمثيل برجعة الرجل ملن ترشبوا مثلام ترشب روح اجلاهلية دون أن
تتاح هلم الفرصة كي يعبوا من رحيق القرآن مثلام عب ،ويستنريوا هبداه مثلام
استنار حتى أعلنها مدوية بأن اإلسالم هو احلضارة وهو سبيل النجاة يف الدنيا
واآلخرة.
ويبقى الطريق مستمرا أمام ابن بال ومن حيذو حذوه هبداية اهلل التي نسأهلا
لنا مجيعا لاللتزام باإلسالم كل اإلسالم .فإن ممن يتحدثون باسم اإلسالم بني
ظهرانينا ،ومن املخلصني منهم ،من جتد يف سلوكهم مآخذ يلحظها وينفر منها
هذا الشباب الذي ال يقبل إسالما متنازال وال متساهال.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

بريد القراء

تأخرنا عن موعدنا لظروف مادية ،وتكدست عندنا رسائل القراء فنجيب
عن بعضها ونعتذر عن الباقية.
حمنة الفقيه الزيتوين:
كانت حمنة الفقيه الزيتوين ومجاعته ظاهرة أخرى من ظواهر القمع املسلط
عىل املسلمني ،والفقيه املذكور مهام كان تطرفه يف بعض األمور رجل كانت
له مواقف مرشفة وذهب ضحية كيد األحزاب السياسية واضطهادها .فقد
كان موقفه يف أعقاب احلرب العاملية الثانية من تربج املرأة ومواجهته لدعاة
الدعارة باسم حترير املرأة موقفا فريدا .وتطور األمر بالرجل ومجاعته إىل انطواء
وتطرف ملا رأى أن احلكام ومساعدهيم من علامء السوء ال دواء النحرافهم.
نحن نتضامن مع كل مستضعف يف األرض سيام إذا كان من علامء املسلمني
بقطع النظر عن اختالفنا مع أمثال الزيتوين يف الرأي واألسلوب.
* وصلتنا رسالة من أخينا حممد بن عبد الواحد ز .من فاس طويلة تفصل
مواقف الفقيه وقال أخونا يف سياق احلديث عن حمنة الفقيه:
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«الصحف نعتته بالدجال ...وال أدري ماذا يعنون بالتدجيل والشعوذة ،هل
الدعوة إىل اإلسالم التي أفنى العالمة الزيتوين عمره فيها؟
هل مئات من الطلبة الذين أنقذهم من اجلهل؟

هل اآلالف من املواطنني الذين أصبحوا بفضله من اخلاشعني الصادقني املتقني؟

 ..وحمنة رجال التبليغ:

أما القمع الواقع عىل رجال التبليغ فمتواصل .آخر حلقاته حماكمة أخينا
حممد احلرييش بمراكش وإخوته ألنه خالف أوامر حويكم معروف بعدائه
لإلسالم .أمر احلويكم أال يصيل الناس يف املسجد وأال جيتمعوا لتعليم دينهم
ولذكر اهلل .والذي يفرح أن من رجال القضاء من يعرفون ألهل اهلل فضلهم.
فقام منهم من دافع عن اجلامعة وبرأهتم املحكمة .يا هلول ما نسمع! برأت
املحكمة مؤمنني متهمني بعصيان احلاكم طاعة هلل الذي أمرهم بالصالة
واالجتامع عىل الذكر ونرش الدعوة وإعالن كلمة اإليامن!
* كتب من طنجة أخونا علفي هذه الرسالة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله
وصحبه أمجعني.
أما بعد:

﴿و َما َن َق ُموا ِمن ُْه ْم إِ َّل َأن ُي ْؤ ِمنُوا بِاللَِّ ا ْل َع ِز ِيز
يقول رب العزة جل جاللهَ :
ال ِم ِ
َْ
يد﴾ الربوج.8 ،
أهيا املسلمون متر بنا األيام ويرزقنا اهلل العظات تلو العظات منذ أرسل
اهلل رسله إىل األرض ،وطغمة الظاملني تريد أن ختفي احلق وتري للناس
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وجه الظلم املستعار ،وخري دليل عىل ما أقول موقف كل قوم من رسوهلم
ِ
ُور اهللِ
الذي أرسل إليهم ..وصدق اهلل العظيم إذ يقولُ ﴿ :ي ِريدُ َ
ون َأن ُي ْطف ُؤو ْا ن َ
ِ
ِ
ون﴾ التوبة ،32،فالتاريخ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َي ْأ َبى اللُّ إِالَّ َأن ُيت َّم ن َ
مملوء مشاهد كهذه ..فهذا رسولنا صىل اهلل عليه وسلم ملا جاءهم باحلق من
عند اهلل وعلم الظلمة أنه احلق قالوا عنه أنه ساحر ...شاعر ،،جمنون ...ليخفوا
ِ
ِ
ِ
احلق ﴿ َفإِ َّنُ ْم الَ ُيك َِّذ ُبون َ
ون﴾األنعام.33 ،
ي َحدُ َ
َك َو َلك َّن ال َّظال َ
ني بِآ َيات اللِّ َ ْ
وهكذا ظلت معركة احلق مع الباطل تبدو حينا وختتفي آخر ،ويف عرصنا ما
قامت مجاعة إسالمية حقة إال واهتمت بأبشع التهم وكيدت بجميع املؤامرات
فلقد اهتم اإلخوان املسلمون بمرص عىل عهد الطاغية عبد النارص بقلب نظام
احلكم ...وبالتعامل مع اإلنجليز ...ومع إرسائيل! ! ! هذه إشاعات وأباطيل
قل من ال يعرفها ...واهتمت غريها من اجلامعات بتهم خمتلفة ال ختفى عىل
ذي لب بصري بام يروج يف السياسة احلالية ...وما وقع يف مرص ويف غريها
من الدول املدعية لإلسالم يف رشق األرض وغرهبا ،فهذه سوريا يقتل فيها
اإلخوان ويعذبون ،وتلكم العراق يذبح فيها جهابذة من العلامء عىل مرأى
ومسمع وال من ينكر ...فهذه حالنا كام ال ختفى عىل أحد فإىل اهلل املشتكى...
أما يف بلدنا هذا (املغرب) فال يقل حربه لإلسالميني عن شقيقاته من الدول
وأشقائه من الزعامء املتسلطني ألن اإلسالم ال يعبد الناس إال لرب العباد
وهؤالء يريدون أن يكونوا أربابا عىل العباد وهم عباد والعبد مهام تربب يبقى
ِ
ون ِمن ُد ِ
ون اللِّ ِع َبا ٌد َأ ْم َثا ُلك ُْم﴾ األعراف.194،
ين تَدْ ُع َ
عبدا ﴿إِ َّن ا َّلذ َ
فلقد حاولوا العديد من املرات رضب احلركات اإلسالمية بإغراء أمرائها
ومسريهيا حينا ،وبشق اجلامعة وفتنتها أحيانا أخرى ،وبرصف نشاط اجلامعة
إىل الكيد بالشيوعيني وشغلها هبم مرات ،إنه أسلوب التلهية.
أما ما حل بنا من مكر هذه السنة ففريد من نوعه :إلقاء القبض عىل
مجاعة التبليغ والدعوة إىل اهلل املعروفة عامليا بعدم تدخلها يف السياسات
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 ...لكن الدولة خافت أن يكون البعد عن السياسة نفسه سياسة ،فرشدهتم رش
ترشيد ،وأرسلت عليهم رجال خمابراهتا يبيتون الليل يراقبون دور هؤالء الربآء...
لكن إىل اهلل املشتكى ...كام ألقت القبض عىل مجاعة الصديقيني وأتباعهم بطنجة
بتهمة أهنم مل يصوموا مع املغرب...
واآلن مع مجاعة الزيتوين كيف قتلوها رش تقتيل وال من يقول ملاذا تقتلون
أناسا يقولون ربنا اهلل ونريد حتكيم رشيعة اهلل ال حكم الطاغوت ..كيف أشاعوا
عنهم الكذب وكيف أحلقوا بأهليهم األذى ،أهم هيود؟ أطلقوا عليهم النار...
ال حول وال قوة إال باهلل ،لكن ما جريمتهم إهنم قالوا ربنا اهلل ...وربنا اهلل
واملساس باألمن الداخيل وانتهاك حلرمة البلد« ..ربنا وال تسلط علينا بذنوبنا
من ال خيافك وال يرمحنا» ،فيا مسلمون إىل متى الرقاد وإىل متى اهلتافات اجلوفاء
﴿واهللُ
فقوموا لنرصة اهلل ،وإهنا ألمانة يف أعناقكم عنها تسألون وعليها حتاسبون َ
ِ
ول َْ
َي ُق ُ
السبِ َ
يل﴾ األحزاب ،4،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت
ال َّق َو ُه َو َ ْيدي َّ
وإليه أنيب ،فاليوم حلق األذى بالزيتوين ومجاعته وقبله بالصديقني وقبله برجال
التبليغ ويف سنة  1975بجمعية الشبيبة اإلسالمية ،وال زالت الفتنة تنخر فيها
عودا عودا وغدا أهيا املؤمنون الغيورون عىل باب دوركم ينتظرونكم ...هكذا
ليفرقوا األمة ويكرسوها عودا عودا اتباعا لسياسة اليهود فرق تسد ...وإن
األجل قريب ونعم القول قول احلق ،وإهنا الشهادة يف سبيل اهلل هنيئا لكم يا
مجاعة «الزيتوين»  ،ويف سبيل اهلل ما يالقون إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
* وكتب أخونا حممد ج .من إقليم وجدة يف مواضيع منها اقرتاحات لتطوير
جملة «اجلامعة» .كتب عن التبليغ:
من أكثر اجلمعيات انتقادا وأشدهم حتمال لعبء الطاعنني مجعية التبليغ
والدعوة ومراكزها يف املدن والقرى (وخاصة يف اآلونة األخرية بعد
__  79  

مضايقة احلكومة هلم وتكثيف املراقبة عليهم ،وبدء املخطط الصهيوين الذي
أعلن عن بعض مبادئه يف مدينة وجدة يف إحدى اللقاءات اإلرهابية التي
نظمتها السلطات املحلية حتت رئاسة رئيس الدائرة وبحضور أئمة املساجد
(ومن مجلة هذا املخطط لقد سمعنا يف «حايس بالل» كام سمعنا يف «خريبكة»
سابقا خرب منع األذان يف بعض املساجد) .وإذا كان ترك مواجهة اخلصم
وتوكيل أمره إىل اهلل هو نقطة االلتقاء بني الناقدين لرجال التبليغ ،فإن هذه
اجلمعية من أشد املنظامت اإلسالمية عزما للبقاء والستمرار يف منهاجها
من غري حتريف وال تزييف مهام طعن الطاغوت واهتم املهتمون .ورس هذه
اجلمعية يكمن يف تربيتها ألعضائها وجتنيدهم ليكونوا جنودا هلل.
* وكتب أخونا مسعود ط .من البيضاء يف املوضوع وكان خرج مع رجال
الدعوة يقول:
يف العرش األواخر من شهر رمضان املعظم ،خرجت مع هذه اجلامعة أنا وأخ
يل يف اهلل :لقد قضينا هذه األيام كلها وهلل احلمد والشكر يف عبادة يف حرضة
املالئكة ومع املؤمنني ،وأقل ما يقال أننا شعرنا يف هذه األيام أكثر من غريها
بحالوة اإليامن ،كام شعرنا كذلك بتقويته لدينا إثر رجوعنا ،وهذا من فضل
اهلل سبحانه وتعاىل.
ثم رجع بحالوة اإليامن من خرجته ليذوق مرارة النقد اهلدام املوجه هلذه
جلامعة الصادقة.
تستفرسين أخي وتستنصحني ،يف احلديث الرشيف« :استفت نفسك
وإن أفتاك املفتون!» .وهو حديث حسن رواه البخاري يف التاريخ عن
وابصة ريض اهلل عنه .فها أنت خربت بنفسك ما هم عليه رجال التبليغ
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وذقت يف صحبتهم حالوة اإليامن .فلم تلتفت بعدها ألقالم عرفت بأهنا
حترتف تكفري املسلمني.
نشكرك عىل عواطفك الصادقة نحو جملة «اجلامعة».
يا علامءنا!

كتب أخونا املفضل أ .من طنجة:

كانت رابطة علامء املغرب واجهة للحملة يف سبل اهلل باعتبارها املجال الذي
يضم علامء ويشكل منربا وواجهة لإلفتاء وللدعوة .ما بال العلامء الواجهة
واملنرب ترشذموا وتشتتوا يف اآلفاق ،يبتغون فضال من دنيا فانية ورضوانا من
حاكمني وحمكومني عىل السواء ،متاع قليل ،هذه الرابطة التي نخرها وسواس
النفاق واملادة واملجاملة عىل حساب دين اهلل.
 -نشكرك عىل عواطفك ونعتذر عن نرش بقية مقالك اجليد.

* وكتب أخونا د.ع.ر .من مراكش:

ألفت نظر اجلمهور املسلم يف بالدنا إىل الفتن واملكائد التي تدبرها الدوائر
االستعامرية العاملية وأذناهبا من أجل إجهاض احلركة اإلسالمية الناهضة
بحمد اهلل.

ومما يؤسف له أن بعض «علامئنا» يسقطون يف فخ هذه املناورات وحياولون
إثارة اخلالف واملناقشات الفقهية التافهة ذات النتائج السلبية الوخيمة عىل
وحدة وتعاضد الشعوب اإلسالمية ،ومن ذلك ما صدر أخريا من كتب
حتارب الدعوة اإلسالمية من خالل مهامجة الثورة اإلسالمية اإليرانية
وحماولة االنتقاص من قيمة وشخصية قائدها اإلمام اخلميني .وأرضب
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لذلك مثاال هو كتيب صغري حتت عنوان« :رأي اخلميني يف الشيعة والتشيع».
إننا ندين مثل هذه الترصفات التي حتاول النفخ يف اخلالفات املذهبية وإحيائها
من جديد وندعو إىل مزيد من الوحدة والصمود ضد أعداء اهلل واإلسالم.
* كتب من ناحية مكناس أخونا عبد اهلل املحمدي بعنوان« :ضاع األمن
وحل احلدث املفزع» ،قص أحداثا اجتامعية تنم عن الفساد والفوىض السائدين
ليعاتب خطباء املساجد ،قال:
والغريب يف األمر أنه ما سمعنا من وعاظنا ومرشدينا كلمة يف املوضوع،
وال من خطبائنا عىل منابرهم ،وإنام يكتفون بالكالم عن النظافة يف اإلسالم أو
الصحة يف اإلسالم ،فإن هذه األمور معلومة لدى اجلميع فضال عن املصلني ،بل
هي ال ختدم اإلسالم يف يشء ،ولكنها ختدير ملشاعر املصلني ،بل عىل اخلطيب أن
يتم رسالته ،هذه الرسالة ختريج جيل جديد من الشباب املؤمن باهلل وحده .عىل
اخلطيب اليوم أن يتكلم يف مشكالت الناس األساسية التي نجمت عن التخيل
عن اإلسالم ،عىل اخلطيب أن يطالب بتحكيم اإلسالم وحده ،عىل اخلطيب أن
يأخذ بأيدي املصلني لتطبيق اإلسالم واملناداة بتحكيم القرآن والسنة ،عند ذلك
تكون الثمرة املرجوة من اخلطبة ،فكفاكم نوما ،وإىل متى نصمت عىل هذا اجلور
والبغي ،فال حول وال قوة إال باهلل.
أجوبة مقتضبة:
نرجئ املقال القيم ألخينا األستاذ عبد اللطيف جسوس ،وقصة األخ يوسف
العلوي ،ومقال أخينا مصطفى العلوي ،ألعداد قادمة إن شاء اهلل ،أما مقال األخ
الفاضل عبد اهلل املهدي من فاس عن الزكاة فكنا ننرشه جلودته لو مل يسبق نرشه.
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* األخ ع.ح.م.ف .من سوق أربعاء الغرب كتب يدافع عن بعض العنارص
احلية العاملة داخل األحزاب السياسية .نعم أخي ،إن ذوي املروءات يوجدون
داخل األحزاب السياسية .بل إن من أهل الفضل من اغرت يف فرتة من حياته
فانضوى حتت لواء األحزاب اليسارية .ومن املصلني من ال يزالون مرصين
عىل أن األحزاب هي الناطقة باحلق املدافعة عنه رغم أن من زعامئها فسقة
فجرة ال حيلون برشع اهلل وال حيرمون.
الناس يغلطون وفيهم مروءات ،لكن الفاسد هي املبادئ البعيدة عن دين
اهلل ،الفاسد هي التشكيالت التي تطوي الصالح مع الطالح يف تنظيم متضمن
أهله عىل التعصب .فبهذا االعتبار تكون األحزاب املؤسسة عىل غري الكتاب
والسنة انحرافا ال األشخاص الذين يطوهيم التنظيم وحييل ما يمكن أن يكون
لدهيم من مروءات إىل طاقات يف خدمة الضالل.
* من فاس كتب األخ أ.ب.م .مقالتني طويلتني بخط ال يقرأ رغم ما يبدو
من جودة التفكري.
نطلب إليه وإىل كل من يكاتبنا:
أ-اخلط الواضح جدا البسيط.

ب -اإلجياز.

ج -موضوعا واحدا يف كل رسالة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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ندي الطلبة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
حمنة اإلسالم بحكام السوء:
* كتب إلينا أحد اإلخوة مل يذكر اسمه مقاال يعرف فيه بالشهيد مصطفى
رمضان رمحه اهلل الذي اغتالته األيدي األثيمة التي خترب اإلسالم بالقضاء
عىل كل من ثبتت رجولته من املسلمني:
وكان األخ الشهيد حممد مصطفى رمضان رمحة اهلل عليه ،يتصدى لكل أنواع
الظلم والطغيان واالستبداد ،ولكل ألوان احلكم اجلاهيل السائدة يف العامل
اإلسالمي ،ويف العامل عامة ...فتصدى لعبد النارص و»النارصية» يف عهدها،
وكشف عن أبعادها وأخطارها بكل قوة وجرأة ورصاحة ،كام واجه احلاكم
املرتد والطاغية املتجرب «معمر القذايف أبو منيار» الذي حيكم بلده احلبيب
«ليبيا» بالنار واحلديد ،ودعاه إىل اإلسالم الصحيح وترك حثاالت الفكر
البرشي اجلاهيل اهلزيل ...وحينام رفض مستكربا ،واجهه بشجاعة املجاهدين
الباسلني ،كاشفا عن تعامله مع أعداء اإلسالم من القوميني واالشرتاكيني...
وعن عدائه الدفني لإلسالم وحقده عىل املسلمني ،فكان يف عمله هذا رصحيا
إىل أبعد حد ،ال خيشى يف اهلل لومة الئم.
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وكتب طلبة مسلمون من الدار البيضاء يصفون فتنة اجلامعة ،فتنة الطالبات
وسائر املؤمنات الاليت يعرضهن احتشامهن يف اللباس الضطهاد بعض مديري
وأساتذة املدارس ،وفتنة األخالق يف جمتمع سادة اللئام ،وفتنة احلرب املعلنة عىل
الدعاة:
عاشت جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية منذ العام املايض وهذه السنة موجات
من اإلرضاب املتتالية املرشوعة وغري املرشوعة ،ختللتها اضطرابات وعنف
بني الطلبة وقوات القمع باحلجارة والعيص واهلراوات ،خرج الطالب هيتفون
بعبارات متس النظام وتسب احلكام ،واقتحمت قوات القمع احلي اجلامعي
بالبيضاء وانتهكت حرمة احلي اجلامعي إن كانت له حرمة ،وهدم جوانب
من جدرانه ،وفرت طائفة املاركسيني املتزعمني الطلبة األبرياء الضحايا ،بعد
أن ألقي القبض عىل بعض وأعفي عنهم كام سمعنا أخريا ألسباب ...وطبعا
كان املستفيد دائام من هذه الرضبات هو حزب «االنشقاق االشرتاكي» الذي
ظاهره معارضة وباطنه نفاق ومفاوضة ومقايضة عىل حساب اإلسالم والشبيبة
اإلسالمية منذ مخس سنوات كان من نتائجها ما يعرفه اجلميع ...لقد شجعت
احلكومة هذا احلزب تشجيعا ال نظري له عىل حساب اإلسالم دين هذا الشعب
وعىل حساب دعاته وأبنائه الطاهرين ذكرانا وإناثا وال زالوا صابرين صامدين.
وكتب األخ عبد اهلل زين العابدين من البيضاء يصف الفتنة اجلاهلية املخيمة
علينا يف القانون والسياسة واالقتصاد والتعليم واملسجد:
لقد أبدلنا ديننا احلق بباطل الصهيونية والصليبية واإلحلادية فخرسنا الدنيا
واآلخرة ...وال حول وال قوة إال باهلل.
دستورنا وضعوه ...ومل يستمد من كتاب اهلل وال سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم
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وال بإمجاع علامء األمة الصادقني ..محايته لديننا هراء ،ويكذبه واقعنا املخزي.

قانوننا -روماين التيني فرنيس -وثني صليبي صهيوين ،وبالتايل وضعي
وضيع وضعه البرش ...وضعه لنا أسيادنا اإلفرنج املستعمرون -نتعبد
بالتحاكم إليه لطاغوهتم نابليون مقننه وقد أمرنا اهلل بالكفر بام دون كتابه
العزيز وما أنزل عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم .ومن مل حيكم بام أنزل اهلل
فأوالئك هم (الكافرون) ( -الظاملون)( -الفاسقون).
سياستنا تنم عن انعدام املروءة لدينا وال كرامة وال حياء ،فالكذب وتضليل
الشعب وخداعه والتهريج ديننا ومهنا.

اقتصادنا  -الرأساملية ...والبورجوازية املحتكرة ،واإلقطاع الفيودايل
وظهور فئات النبالء والعبيد يشء ال جدال فيه يف بالدنا ...كرباؤنا امتلكوا
علينا ما فوقنا من سامء وما حتت أقدامنا وحتت الثرى وما بينهام  -استغفر
اهلل -من كل يشء ،يبنون بكل ريع آية يعبثون.

املسجد وبيوت اهلل  -أمروا فيها باملنكر ،وهنوا عن املعروف ،ومنعوا دعاة
احلق الصادقني دخوهلا ،وسلمت منابرها ملرجفني يسبحون بحمد احلكام
ويقدسوهنم رغبة يف متاعهم الزائل ،وخوفا من سياطهم كأذناب البقر -
وغزوها باإلفك والبدع ،وأمموها كام تؤمم الدول رشكات البرتول وغريها،
وتلك ميزة للمغرب يفخر هبا وينفرد ،وكذلك فعلوا وكذلك يفعلون ..واهلل
غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
حمنة اإلسالم بعلامء السوء:

* كتب الطالب د.ح .من مراكش:

عار يا علامءنا أن تكونوا أصناما مسرية مسخرة.
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﴿والَ
عار يا علامءنا أن تركنوا إىل الظلم وأنتم تتلون قول اهلل تعاىلَ :
ِ
ين َظ َل ُمو ْا َفت ََم َّسك ُُم الن َُّار َو َما َلكُم ِّمن ُد ِ
لل ِم ْن َأ ْولِ َياء ُث َّم
ون ا ِّ
ت َْر َكنُو ْا إِ َل ا َّلذ َ
ون ﴾ هود.113 ،
ُنص َ
الَ ت َ ُ
قوموا يا علامءنا وقولوا احلق ال ختافون لومة الئم ،إن النرص واهلل حليفكم.

ولقد من اهلل علينا بنجاح ثورة إخواننا يف إيران لتزيد من عزمنا وتضحيتنا
يف سبيل اهلل.
وإن املستقبل لإلسالم.
ي َع ِزيزٌ﴾ احلج.40 ،
نص ُه إِ َّن اللََّ َل َق ِو ٌّ
َ
نص َّن اللَُّ َمن َي ُ ُ
﴿و َل َي ُ َ
ِ
َ
ون﴾ املجادلة.22 ،
ْب اللَِّ ُه ُم ا ُْل ْفلِ ُح َ
﴿أ َل إِ َّن حز َ

						

* وكتب من فاس الطالب عبد الوهاب ف:.

صدق اهلل العظيم.

ولن يكون املسؤول عن هذا االنحطاط الديني سوى العلامء الذين نسوا
واجب اخللق واستحبوا عبودية اجلاه واملال عىل عبودية خالقهم ،ورضوا
بالضاللة دون اهلدى ،وفضلوا اخلوف من خلق اهلل عىل اخلوف من خالقهم
ِِ
ني﴾ التوبة.13 ،
« َفاهللُ َأ َح ُّق َأن َ ْت َش ْو ُه إِن كُنتُم ُّم ُؤمن َ
ِ
ين َظ َل ُمو ْا َفت ََم َّسك ُُم
﴿والَ ت َْر َكنُو ْا إِ َل ا َّلذ َ
واختذوا الطاغوت ربا ال رشيك له َ
الن َُّار﴾ هود .113 ،حدث وال حرج ،فالعلامء أصبحوا يفرقون بني الدين
والسياسة ،وتراهم يعتربون اإلسالم جمرد طقوس دينية وأركانا تعبدية.
وكتب األخ بلغازي من الرباط:

إن أعداء اإلسالم استطاعوا أن يظهروا اإلسالم بغري مظهره احلقيقي ،وذلك
بتسخري بعض عمالئهم يف الوسط اإلسالمي وأيدي املستغلني ووسائل
__  87  

اإلعالم كلها عملت وتعمل إلمخاد جذوة اإلسالم وتضييع طابعه األصيل
حتى ال يفكر املسلمون يف السعي لتحرير أنفسهم.

* وكتب «صحفي مسلم» من البيضاء رسالة حزينة فيها دموع من األعامق
يذكر فيها شبها حول بعض الناس .أرجوك أخي أال تبعث نسخا من مثل ما
كتبت .كل األمر هلل ،والناس ما فيهم يكفيهم.
الربوز بالدعوة وقيام جمتمع إسالمي:

* كتب أخونا ميلود ب .من البيضاء:

لقد كنا نرى بدورنا أن انحصار احلركة اإلسالمية داخل النطاق النظري
وكذلك التزامها املفرط بمبدأ الرسية آثارا سلبية جسيمة عىل احلركة اإلسالمية.
وهلذا السبب يظهر أن الكثري من «املسلمني» ال يعلمون حتى بوجود احلركة
اإلسالمية داخل قطرهم.

كام يوجد كذلك الكثري من «املسلمني» مل يصلوا بعد ألن يفهموا بأن املبادئ
اإلسالمية التي متثلها هذه احلركة تشكل يف حد ذاهتا قوة فعلية قائمة بذاهتا يف
كل ميادين السياسة واالقتصاد واالجتامع وغري ذلك كام هو الشأن بالنسبة
للقوات األخرى التي تصول وجتول يف هذه امليادين.

وهذا كله إنام هو واقع بسبب انطواء احلركة اإلسالمية عىل نفسها يف نطاقات
ضيقة بحجج ال أساس هلا من الواقع وال يمكن للعقل أن يقبلها.
* كتب األخ احلسني ب .من آسفي الطالب بالسنة الثالثة من الثانوي -
نرجو أن يكون تقدم للصف الرابع منذ أن كتب -رسالة فيها أفكار وعواطف
حول العراقيل التي تتعرض هلا احلركة اإلسالمية.
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كتب أخونا ش.م.من ناحية بني مالل:
نعم عىل كل مسلم أن يقوم بمجهوداته حتى تكون مجاعة حوله ،يكون
هبا جمتمعا مسلام صغريا يأخذه كمقر وقاعدة النطالقه ملواجهة هذا املجتمع
امللحد ،ولكن وكام نعرف مجيعا ونظرا للوضع السائد فال تكاد متيز العدو
من الصديق ،ونظرا لالحتياطات التي يفرضها الوضع فال يكاد املسلم أن
يقدم عىل إنسان ليقيم معه عالقة إسالمية وهو ال يعرفه إال معرفة سطحية.
ونظرا هلذا كله ،وكام هي مهمة جملتنا «اجلامعة» (كام يشري عىل ذلك عنواهنا)
فإين أطلب منكم وأمتنى من العيل القدير أن تكون هذه وسيلتنا للتعرف عىل
إخواننا ولتكوين أرستنا املسلمة.
كتب أخونا املصدق من البيضاء مقاال يف منهجية إقامة املجتمع اإلسالمي
يف مستوى جيد من التفكري والتعبري .يقول يف احلث عىل اتباع السنة النبوية
ورضورة أن يكون الداعي قدوة صاحلة:
 املنهجية :إلنشاء الفرد املسلم والبيت املسلم واجلامعة اإلسالمية اختذالرسول صىل اهلل عليه وسلم منهجا يسري وفقه .فنراه كان يدعو إىل توحيد
اهلل تعاىل جهارا قائال« :قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا» ،ومل يكن خيشى فيها أحدا
وكان يعتز بدينه ويرحب به ويدعو به املأل يف األسواق ويف كل مكان ،هاجر
من مكة إىل الطائف ولقي من أصحاهبا عنتا كبريا ومل يعد خائبا ،بل رجع
منترصا بإيامن قوي حيث مل يؤمن به إال «عداس» .بعد ميض سنوات وبعد
إنشاء املجتمع اإلسالمي يف املدينة أتى أهل الطائف وبايعوه .وطريقته يف
الدعوة كانت تستوجب ما ييل :الداعية  -املدعو -املكان.
فعىل الداعية أن يكون من الذين يقولون ويطبقون عىل أنفسهم ،وأن ال
يكون من الذين يقول فيهم اهلل عز وجلَ :
َنس ْو َن
﴿أت َْأ ُم ُر َ
ون الن َ
ب َوت َ
َّاس بِا ْل ِ ِّ
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َأن ُفسكُم و َأنتُم َت ْت ُل َ ِ
َاب َأ َف َ
ون؟﴾ البقرة.44 ،
ال َت ْع ِق ُل َ
ون ا ْلكت َ
َ ْ َ ْ

أو كام قال الشاعر:
إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها
يا واعظ الناس قد أصبحت متهام
واملوبقات لعمري أنت جانيها
أصبحت تنصحهم بالوعظ جمتهدا
فالرسول صىل اهلل عليه وسلم كان قدوة ملن يدعو إىل اإلسالم ،وكان صورة
جمسدة ملا كان يأمر به ،وهذا أحق للداعية من أن يتصف به.
موجات الدس عىل اإلسالم:

كتب أخونا الفاضل الغيور عبد اجلليل من الرباط رسالة يكشف فيها هبتان
جملة معروفة بنزعتها القومية وكذهبا وتلفيقها من هذه املجالت النرصانية التي
تغرقنا بالدعايات املأجورة.
مقدمة رسالتك كافية أخي .إن جمرد ذكر اسم هذه املجلة عىل صفحات
«اجلامعة» يلوثنا فام بالك بالدخول معها يف مضامر احلديث!
قال أخونا:

تتواىل موجات الدس واالفرتاء عىل اهلل واإلسالم يف البالد اإلسالمية اسام
اجلاهلية حقيقة وواقعا.

تتواىل حتى أصبحت هلا أصوات الذئاب الضارية وشابه نباحها نباح
الكالب الكوارس .لقد بلغت اجلرأة بأصحاب األقالم العرب حدا انعدم فيه
احلياء من قول الكذب وافرتاء الزور والبهتان.

وشعورا مني بعبء استنكار املنكر وددت لو سمح يل بالوقوف
هنيهة عىل أعواد منرب «اجلامعة» الغراء ألقي خطبة عاجلة أنبه فيها -عىل
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األقل -أولئك الغافلني والطاغني ،بل أحذرهم مغبة متادهيم يف أعامهلم
التخريبية .أقول التخريبية ألن إلقاء قنبلة يف شارع أهون علينا من إلقاء
األفكار املسمومة  -التي تقطر سام زعافا -يف وسط مجاعة.
األسبوع اإلسالمي بالبيضاء:
كتب أخونا حممد س .من البيضاء يذكر األسبوع اإلسالمي الذي حتدثنا عنه
يف مقال خاص ويرجو أن يتوحد الصف اإلسالمي عىل هدى اهلل ،نشكرك
أخي عىل عاطفتك الفياضة.
سؤال :يسألنا األخ ر.و .ك .ل .من البيضاء عن صحة ودعوى فئات
إسالمية تزعم أهنا وحدها مجاعة املسلمني وتكفر من ليس من أعضائها أو
خرج من صفها.
إن تكفري املسلمني أخي ظاهرة مرضية عند بعض الناس .وقبل أن يلتم
شعت املؤمنني عىل قيادة إسالمية عىل وجه األرض خيتارها رجال الدعوة
الصادقون من هذه األمة ،ويصادق عىل ذلك االختيار كل املسلمني أو
أغلبيتهم ال يصح أن يطلق اسم مجاعة املسلمني عىل أية فئة أو طائفة.
فمن ينغلق عىل مذهبه أو تنظيمه ويكفر من كان خارجهام من املسلمني
متعصب وخمطئ.
طلبتنا املؤمنون يف اخلارج:
كتب أخونا أبو خليل من فرنسا رسالة عنواهنا« :أما آن هلؤالء أن يعودا إىل
رشدهم» جيد مبناها ومعناها ،نقتطف منها ما ييل ونشكر غريته:
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أصبح يف حكم املقرر واملعروف لدى خرباء شؤون العامل اإلسالمي أن دعوة
التجديد لن تقف دون إقامة احلكم اإلسالمي يف دار اإلسالم من املحيط إىل
املحيط ...وأصبح من املقرر كذلك لدى أغلبية الشعوب اإلسالمية أن األنظمة
احلاكمة -بني العلامين الواضح كفره ،واملتمسح بالدعوة اإلسالمية والتضامن
اإلسالمي والواضح نفاقه -لن تستمر طويال ومل يعد هناك أكثر من خيارين:
توبة الفراعنة واألباطرة ووضع العلامء األعالم الدعاة إىل اهلل وحده يف مقاليد
املسؤولية وقيادة الشعوب نحو العدل يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة ...أو ثورة
الشعوب وانتقامها لدينها املهان وكرامتها املجروحة ومقدساهتا املدنسة...
هل يدري املأل الذين استكربوا أن تربير الطبقية والغالء الفاحش باألزمة
االقتصادية العاملية واحلرب هنا أو هناك مرفوض ومردود رشعا وعقال..
وإال ملاذا مل تسلب األزمة طبقة «حق» احلياة يف القصور والفيالت واملالهي
واملراقص والتجول يف السيارات النادرة حتى عند من صنعوها؟ ...إلخ،
وسلبت سواد األمة حق اخلبز الرخيص والدفرت املتوفر واملسكن الصحي
والدواء املجاين؟ ...أين كهنة الدين وحمرفوه وقساوسته من أقوال احلبيب
املصطفى صىل اهلل وعليه وسلم( :أنا عائل من ال عائل له)( ،أبلغوين حاجة
من ال يستطيع إبالغي حاجته)( ،إذا بات مؤمن جائعا فال مال ألحد)...
* كتب إلينا إخوان من فرنسا -وال نذكر املدن -قد أسسوا جملسا إسالميا:
أما بعد:
فإن جملس املسلمني لفخور بالرشف الذي حلق به إبان توصله باجلامعة،
وإنه ليبارك فيكم أعاملكم وجمهوداتكم اجلبارة يف سبيل نرصة اهلل ومجع شتات
املسلمني وتوحيدهم عىل كلمة ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.
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نسأل اهلل لكم العون والنرص والثبات ،وأن يعيننا مجيعا عىل الصدق واإليامن
حتى ننعم بالوعد الذي وعدنا به عز وجل ونفلح بالنرص واالستخالف آمني.
* كتب أخونا ج .احلميص من فرانكفورت موعظة يف حفر اخلندق عىل عهد
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
نشكره عىل جمهوده ونرحب بكتابته ونعتذر ألن مواد هذا العدد غزيرة.
* كتب أخونا ب .حممد ن .طالب وباحث من فرنسا حيدثنا عن اإلسالم وعن
دراسته وأسفه عىل مثقفينا املغربني.
هؤالء الذين ال يعرفون من اإلسالم إال بعض الطقوس التي يشاهدوهنا يف
حياهتم اليومية ،وقد أصبحت جافة ،خالية من معانيها ومقاصدها الراقية،
بل وأفظع من ذلك ،أهنا أصبحت -يف أعينهم -دليال عىل ختلف هذا الدين
وقصوره عن مسايرة الركب احلضاري الذي يقرع آذاهنم وأبصارهم بام يعلمونه
عن الغرب والرشق عىل السواء .أكان مقصودا أن يصبح الشباب املثقف هو
الذي جعله ال يعرف من اإلسالم إال الصالة والصوم واحلج وبعض اآليات
القرآنية التي حفظها قرسا خالل دروس الرتبية اإلسالمية يف املدرسة؟
قد يكون كال العاملني صحيحا ،حتى وجد بني ظهرانينا مثقفون و»بحاث»
عىل صعيد الدكتوراه ،ال يعرفون من اإلسالم إال النزر القليل ويف عموم
العبادات ليس إال ،إننا نعيش هذه املأساة ،مأساة اجلهل املطبق لتعاليم اإلسالم،
وقد تكون بالفعل العائق األول يف وجه كل عمل حترري عىل أساس اإلسالم.
إنني ،أخي الكريم ،ألشفق عىل بعض «الرفاق» -استعمل هذا
املصطلح اجلائز عندهم ،حتى يعرف من أحتدث عنهم -عندما يعجبون
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ويندهشون بل وال يصدقون الذي حياول أن حيدثهم عن االقتصاد اإلسالمي،
ونظام اإلسالم يف السياسة واحلكم ،أو املبادئ القرآنية التي حتكم هذا وذاك
يف إطار جمتمع إسالمي.
وليس ذلك غريبا أهيا األخ ،فقد تعلمنا يف الكليات واملعاهد ،ونقرأ يف
اجلرائد واملجالت ،أن العامل ينشطر إىل رأسامليني واشرتاكيني ومتخلفني عن
هذا الركب أو ذاك ،وأن الرأساملية كمذهب سيايس واقتصادي قد عفا عليها
الزمن ،وحكم عليها بالزوال ،رغم تشبث وتعنت أصحاهبا ،وأن «االشرتاكية
العلمية» هي البديل التارخيي الذي يتمشى مع التطور احلضاري لإلنسان.
وأكتفي هنا بطرح التساؤل التايل :هل حاول هؤالء «النريون» ولو يف فصل
من فصول مسوداهتم أن يرشحوا لنا كيف ال نستطيع اللحاق بركب هذا
التقدم إال باعتناق املذهب االشرتاكي ونبذ تعاليم اإلسالم .واإلسالم عىل
وجه اخلصوص؟
يظهر أن الزمن -بعد قومة اإلسالم يف إيران -قد عفا عىل تلك الشقشقات
الكالمية التي ما فتئت تذهب بالنقاش من مفهوم العمل وامللكية واإلنتاج إىل
منعطفات إبستيمولوجية املعرفة -وهلذا فإننا نقول ألولئك ،إنه اإلسالم أو
الطوفان ،وال ننسى أن اجلدال البناء من أخص خصائص الفكر اإلسالمي:
﴿وج ِ
اد ُْلم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ -القرآن الكريم.-
َ َ
			

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

منرب املؤمنات

* كتب أخونا عبد اهلل املهدي جزاه اهلل خريا وهدى به كلمة حية نقتطف
منها ما ييل:
أهيا اآلباء األحرار أنقذوا رشفكم وأعراضكم.
كثري من الناس يعترب شكل اللباس وهيأة امليش واجللوس والوقوف ،وكيفية
التحدث ..ال دخل هلا بتاتا يف تكوين الشخصية ،يف تقويتها أو إضعافها ،يف
بروزها أو ضمورها ...وإن ما يعترب من عنارص الشخصية الرئيسية هو املعرفة
واخلربة ،واجلرأة ،واحلزم ،واحلنكة والتدبري ،والصرب واحللم ،والتفاهم
والعفو ...إلخ.
نعم ،هذه عنارص أساسية يف تكوين ماهية الشخصية ،ولكن أليس من
عنارص الشخصية الرضورية أيضا :احلياء ،والعفة واملروءة واحلشمة،
واالحرتام والفضيلة...
وكام للعنارص األوىل مواضع ظرفية يف حياة الشخص تبدو فيها
جلية ...يف حسن تسيري عمله ،يف عدم تقهقره ،يف رفع ذكره ،يف توايل
فوزه ونجاحه ...فكذلك للثانية مظاهر بارزة ،يف لباسه ،يف اعتداله،
يف رزانته ،يف تأدبه ،يف تأنيه ،يف ...إين ال أرى هناك فضال بني عنارص
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الشخصية املادية ،واخللقية ،وال أعتقد خالف ذلك ،إال أنني أشاهد كل يوم يف
واقعنا املعيش احلر ،خالف ما أرى وأعتقد.
إن هذا وباء اجتامعي خطري ،استوردناه مع األسلحة النارية ،هذه حلاميتنا من
اخلارج ،وذاك إلذابتنا من الداخل ،إال أن هذا الوباء ملفوف كحلوة (كوجاك)
املعقودة عىل اخلمر ،يستحليه كثري منا حلالوة ظاهرة ،وطالوة جانبه ،ولكنه ال
ينفر من نجاسة باطنه ،وقذارة داخله ،والفم املريض عادة ال يميز اخلبيث من
الطيب.
ومما سبق يبدو أن التهمة موجهة بالدرجة األوىل إىل املربني املرشدين فمنهم
من يبذر هذا املرض ويرعاه ،ومنهم من حيافظ عليه مأزورا ،ومنهم من يؤيده
جماملة وعطفا ،ومنهم من يستحمله إرواء واستلذاذا ،ومنهم من ال يعبأ بشأنه
استخفافا وإمهاال.
أما اآلباء ،فهم -غالبا -ملا يفطنوا بعد ،إىل ما ترتدى فيه بناهتم من مهاوي
اخلزي والعار ...فمنهم من جرفه التيار (املوضوي) ال يستطيع التوقف للتأمل،
ومنهم من أجلمه اجلهل والفقر ،فهو يرتقب من ابنته أن تصري كذا وكذا ..ومنهم
اآلمن املغفل ،ومنهم املؤمن بحتمية املسايرة ،املستقبح ملاضيه...
وهم يف احلقيقة إن امتثلوا رشيعة رهبم يف أهليهم وبناهتم يستطيعون أن
يلجموا كل من هيرف بام ال يعرف ،وأن جيرفوا كل متطاول برأيه عىل حساب
غريه ،وأن يربهنوا عىل أن العلم أو املنصب أهون من أن يبذل فيه العرض
والرشف بسخاء ..أما الفتيات فإهنن كالقطعان السائمة النائمة احلاملة ،قد أمنت
مكر الذئاب ،أو اعتادت عىل التعايش يف نظام الغاب...
وإهنا -ما مل حترس -تنتيش بألفاظ الثناء واملدح ،وأوصاف اجلامل واحلالوة،
وقد صدق شوقي حني قال:
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والغواين يغرهن الثناء
فكالمفموعدفلقـــاء

خدعوك بقوهلم حسناء
نظرة فابتسامة فسالم

وأزيد :فجريمة ،ففضيحة ،فضغينة ،فمكيدة شنعاء.

أليست هذه مالمح الشخصية البارزة يف جمتمعنا؟  ..إين هكذا أرى ...فكم هم
الذين ينظرون بمثل منظاري ويرون رؤيتي؟
هل أنادي؟ ..هل أصيح؟..هل أستغيث؟ ..عىل من؟ ..وبمن؟..
لكني ال أستطيع صربا عىل ما يوسع صدري وخزا ،أو هتوية ما يتأجج يف قلبي
نارا ،ألين أخشى أن ينفجر ذلك من عيني ملتهبا فيعميها ،أو يتقذف من لساين
جحيامفيكويه.
لذلك سوف أمهس اآلن فقط يف أذن ذلك األب احلر الكريم ،الكيس الفطن:

﴿يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا ُقوا َأن ُفسكُم و َأهلِيكُم نَار ًا و ُقودها النَّاس و ِْ
ال َج َار ُة َع َل ْي َها
ُ َ
َ َُ
َ ْ َ ْ ْ
َ َ
ِ َ ُّ َ
ِ
ِ
َ
ون﴾ التحريم.6 ،
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اللََّ َما أ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
َم َلئ َك ٌة غ َل ٌظ شدَ ا ٌد َل َي ْع ُص َ
وسوف أبعث هبذه الكلامت لكل فتاة ذكية ،تقيم للعرض والرشف وزنا يف
نفسها ،وتقدر الكرامة والعزة حق قدرها:
اعلمي أن احلبائل تنصب يف خمتلف الدروب ،ترين بعضها ،ولكن بعضها
شفاف ،وإن القناصني ماهرون ماكرون ،هنمون رشهون ،وإن نجوت بفطنتك من
شبكة ،هروبا أو انفالتا ،أو متزيقا ،فاإلنسان يعجز ال حمالة عندما تنفذ مجيع قواه،
فاجعيل أذن سندك :من ال يعجز ،ومن ال يغيب ،ومن ال هيمل ،إذ هو األقوى،
وهو األعىل ،وهو األقرب ...سبحانه وتعاىل ،وكفى باهلل وليا وكفى باهلل نصريا.
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* كتب أخونا أبو عائذ هذه املقالة وهي رسالة نوجهها لكل فتاة مثقفة
أوموظفة .فجزى اهلل أخا وأختا أبلغاها من وجهناها إليهن:
توجيه حائرة
أختي العزيزة ...حفظها اهلل ورعاها وهداها ملا فيه النجاة والفوز والنجاح.
السالم عليك ورمحة اهلل تعاىل وبركاته .وبعد...
يف جمتمعنا الذي بقيت فيه بقايا من العقيدة والسلوك اإلسالميني ،كيف يمكن
أن نجعل من أنفسنا عنارص إجيابية وعوامل تغيري من يسء إىل حسن إىل أحسن؟
حول هذا السؤال احلائر دار حديثك ،وذكرت أن «التي هي أحسن» يف بث
التعاليم الدينية أو يف حماولتنا العودة إىل ما انسلخنا عنه من صبغة اهلل العزيز
احلكيم واجبة ومرغوب فيها .كذلك ركزت عىل «املرحلية» يف هذا البث وتلك
العودة ورضبت لذلك أمثلة من فجر اإلسالم وأسلوب القرآن يف الرتبية .أقول
لك ،أختاه ،حقيقة هي أننا حني نتحدث عن اإلصالح والتوجيه واإلرشاد جيب
أن نعطي بادئ ذي بدء املثال العميل ال القويل ملا ننادي به من إصالح أو توجيه.
إن التغيري جيب أن يبدأ يف أنفسنا أوال ،وإال فمن ذا الذي يثق بنا ،ومن ذا
الذي يوافقنا ويتفق معنا ولو نظريا ،ومن ذا الذي يستصلحنا ويسرتشدنا؟ هذه
احلقيقة من أسلوب القرآن يف الرتبية ،وهي أول حقيقة ريب هبا القرآن رافعي راية
اإلسالم عىل عهد النبوة« .أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون
ِ
ون َما
ين َآ َمنُوا ِل َ َت ُقو ُل َ
الكتاب أفال تعقلون!» ،يف تعجب أو استنكارَ ﴿ .يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ون﴾ الصف ،3-2 ،هكذا يف
َل َت ْف َع ُل َ
َب َم ْقت ًا ِعندَ اللَِّ َأن َت ُقو ُلوا َما َل َت ْف َع ُل َ
ون ك ُ َ
هني وحتذير.
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تقول عائشة ريض اهلل عنها مثنية عىل نساء املؤمنات حلسن امتثاهلن هلذه اآلية
(آية احلجاب)« :وإين واهلل ما رأيت أفضل من نساء األنصار أشد تصديقا
لكتاب اهلل وال إيامنا بالتنزيل .لقد أنزلت سورة النور (وليرضبن بخمرهن
عىل جيوهبن) فانقلب رجاهلن إليهن يتلون عليهن ما أنزل اهلل إليهن فيها،
ويتلو الرجل عىل امرأته وابنته وأخته وعىل كل ذوي قرابته ،فام منهن إال قامت
إىل مرطها فاعتجرت به ،تصديقا وإيامنا بام أنزل اهلل يف كتابه ،فأصبحن وراء
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف صالة الفجر معتجرات كأن عىل رؤوسهن
الغربان» ،هكذا وبدون مرحلية يأخذن عن اهلل تعاىل وعن الرسول صىل اهلل
عليه وسلم ليس هناك آمنت اليوم وغدا أنصت وبعد غد أحاول التطبيق ثم
بعد ذلك أطبق إن واتت الظروف وهكذا!
فالقضية استعداد نفيس من العبد لتلقي أمر ربه بتقدير وإجالل ،بل بحب
وغرية ،بل بنرصة وجهاد .هذه هي قضية املرحلية.
أما عن تلقي اإلسالم الصحيح ،فمنذ أن انفصلت الدولة عن الدعوة
وأعطوا ما يظنونه لقيرص لقيرص وما هلل هلل بدأ التلقي يعاين من املأساة
واالضطهادات والتحوير والتزوير من طرف الباطل وجنوده ما ال خيفى
عىل ذي لب ،ولئن كان الوازع الديني والفطري يف هذه األمة هو املحرك
لعقلها وعواطفها عرب العصور ،فإن أعداء اهلل ما بخلوا وال آلوا جهدا لرضب
األمة يف هذا احلصن احلصني .فهم إن مل يستطيعوا نزعه إطالقا من أعامقها،
حوروه وصاغوه يف قوالب حادت به وهبم عن سواء السبيل .فأصبحت ال
ترى إال دجاال يدجل ،وحافظا للكتاب وال يدري ما الكتاب وال اإليامن،
ومرتال أو جمودا يتغنى ويطرب ويغني ويطرب اآلخرين بذبذبات حنجرته
فتميل (الناس) يمنة ويرسة خاشعة أبصارها وقلوهبا متاما كخشوعها لنغامت
أغنية لذيذة من فم عذب .وخمطط شيوعي أو اشرتاكي ال ريب يف أنه حرب
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عىل اإلسالم وعىل الوازع الديني يف قلوب املسلمني أصبح يتشدق باإلسالم
ألنه مل جيد سبيال للنفوذ إىل هذه القلوب هبذا التلبيس.
واملسلمون..آه عىل املسلمني ..يف غيبوبة ..واإلسالم يف غياب! فكيف
يكون التلقي يف هذه الصور واأللوان من املآيس واألزمات الفكرية والنفسية.
ويوم يرشح اهلل صدر مؤمن أو مؤمنة للتلقي احلسن الصادق رغم هذه
الظروف الصعبة املشار إليها ،ويوم يبدأ بالتحرك (وهو اليوم نفسه ..يوم
التلقي إذ ال مرحلية) يف هذا اخلضم ،سيجد إذ ذاك ما جيده مما ال خيفى عليك
وما سمعت وشهدت أمثلة منه يف حياتنا اليوم التي بدأت يف االنعطاف
والتحول إىل وجهة اإلسالم الصحيح إن شاء اهلل تعاىل.
فلنطلب العلم الذي يرتتب عليه اخلالص يف الدنيا واآلخرة ولنتمثله يف
حياتنا كأفراد ومجاعات .ولنرب عليه أبنائنا وبناتنا منذ نعومة األظفار لريسخ
ويثبت منذ الصغر ،وإال حتملنا وزرهم عند الكرب ،ولنحافظ عىل الصالة يف
وقتها مهام تكن الظروف ،ولنقرأ القرآن يف الصباح واملساء ولنذكر اهلل كثريا
الذاكِر ِ
ِ
لنكون ممن قال فيهم عز وجل﴿ :و َّ ِ
ات﴾ األحزاب،
الذاك ِر َ
َ
ين اللََّ كَثري ًا َو َّ َ
 ،35عساه وهو الرب الرحيم أن يبني لنا سبيل الرشاد واالستشهاد يف سبيله
وهيدينا إليه لنلحق بمن ريض عنهم ورضوا عنه من النبيئني والصديقني
والشهداء والصاحلني .أي أختي العزيزة ..قلتها لك وأقوهلا ألمثالك دائام:
إن عندك املفتاح الذي يفتقده الكثريون يف عرصنا حتى يف صفوف الدعاة إىل
اهلل ،إنك درست العربية وأساليبها وغريب قوهلا ،وإنك تدرسينها لألجيال
تلو األجيال فذلك مفتاح تفتحني به آفاق اإليامن يف قلبك ويف قلوب الناس
من حولك بإذن اهلل تعاىل .خيل عنك اجلدل واجلدال ،والفلسفة واملراء،
واشحذي اهلمة واعقدي العزم وقومي إىل جنة عرضها الساموات واألرض
أعدت ملن اتقى وآمن وعمل صاحلا.
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إن تربية أوالدك جزء كبري من أعاملك ،لكن ليس كل عملك ،إن املال الذي
تتقاضينه جيب أال يكون غايتك من عملك ،وبذلك تنقلب املوازين عندك،
ِ
ين َآمنُوا
وتتجدد النية واإلخالص هلل ،فإذا أنت يف خلق جديدَ ﴿ .يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ك َف ُأ ْو َلئِ َ
َل ُت ْل ِهك ُْم َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َل َأ ْو َل ُدك ُْم َعن ِذك ِْر اللَِّ َو َمن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ك ُه ُم
َْ ِ
ون﴾ املنافقون.9 ،
اس َ
ال ُ
إن املشاريع التي جيب أن نفكر يف حتقيقها جيب أن نقيسها بدنيويتها
﴿وا ْب َت ِغ فِ َيم آت َ
َاك اللَُّ الدَّ َار ْال ِخ َر َة َو َل
وأخرويتها ويف ظل شعار قوله تعاىلَ :
تَنس ن ِ
ك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِسن ك ََم َأ ْح َس َن اهللُ إِ َل ْي َ
َصي َب َ
ك﴾ القصص،77 ،ونصيبنا
َ
من الدنيا ليس مرتوكا ألهوائنا حتديده ،إنام لنا يف رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم األسوة احلسنة ويف الصحابة الكرام القدوة النرية ،أولئك الذين باعوا
أمواهلم وأنفسهم هلل تعاىل ومن أجل إعالء كلمته وإحقاق احلق وإزهاق
الباطل.
أضيف إىل توجيه ملال والنفس والولد قضية الوقت ،وهي من أهم القضايا
التي جيب أن يعني هبا املسلم يف عرصنا بالذات ،فيقسم وقته حسب احلاجيات
وليكن قسط الدعوة إىل اهلل والتزاور فيه والتجالس فيه أكرب قسطا وأوفر وقتا.
وال يعترب أن يف ذلك مضيعة للوقت ،فإن جملسا حتفني فيه املالئكة وينزل
اهلل عيل فيه السكينة وتغشاين فيه الرمحة ،رمحة ريب ،خري من أي وقت آخر
خيم عليه ظالم الليل أو سطعت فيه شمس النهار ،إال أن يكون استغفارا
باألسحار ،أو ركعات يف جوف الليل أو كدحا حالال للكسب احلالل.
وفقني اهلل وإياك وإخواننا وأخواتنا إىل صادق العزائم وصادق اإليامن
وصادق العمل وخالصه ،وأراين وإياك واملسلمني أمجعني طريق اهلدى
والرشاد واجلهاد والفالح ،وثبت اهلل خطانا وكفر سيئاتنا وأثابنا عىل
__  101  

ما نعمل الضعف وأجزل لنا العطاء.

سبحانه اللهم وبحمدك نشهد أال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك.

							

أبو عائذ

* كتبت األخت و.ف .من الرباط كلمة نقتطف منها ما ييل:

أختي املسلمة تعايل معي نراجع بعضنا باحلكمة واملوعظة احلسنة مسرتشدات
﴿و َذك ِّْر َفإِ َّن ِّ
الذك َْرى تَن َف ُع ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ﴾ الذاريات ،55،وقبل كل
بقول خالقناَ :
يشء تعايل معي نتدبر معا حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذي يرسم لنا
فيه الصورة احلقيقية إليامن املسلم احلقيقي ،يبني لنا رسولنا الكريم حقيقة هذا
اإليامن بحديثه« :اإليامن ما وقر يف القلب وصدقه العمل» ،فلنعالج عىل ضوء
هذا احلديث جوهر مشكلتنا ولنسأل أنفسنا أوال :هل نحن مؤمنات حقا؟
سنجيب بالبدهيية وكيف ال! ولكن لنفتح قلوبنا تتجاوب معا ونتساءل إن كنا
مؤمنات حقا ،فنحن مسؤوالت أمام اهلل تعاىل عن ما قدمنا مثل أخينا الرجل
لقوله جل من قائل﴿ :من ع ِم َل ص ِ
ال ًا ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َينَّ ُه
َ
َ ْ َ
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة﴾ الذاريات ،55،وقبل كل يشء تعايل معي نتدبر معا حديث رسول
اهلل صىل ا النحل ،97،أمامنا إيامن وعمل ،إذن نحن اآلن يف صدد العمل .فامذا
قدمنا مقابل هذا اإليامن؟ املطلوب منا أن نعمل بام نؤمن به ،ونحن نريد أول
ما نريد تكوين شخصيتنا اإلسالمية العاملة التي يدفعها للعمل هذا الشعور
اخلفي املتغلغل يف أعامق نفوسنا وتكوين الشخصية اإلسالمية املستقلة املتميزة
ال يأيت اعتباطا ،وإنام هو يعتمد عىل جانبني أساسيني مها:
أوال :اإليامن الذي ال تشوبه شائبة ،وقد قال أبو هريرة ريض اهلل عنه ،قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا
حتى حتابوا أفال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم».
ثانيا :العمل اإلجيايب الذي يصدر منا كصدى حلقيقة هذا
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اإليامن ،العمل لتطبيق رشع اهلل يف أنفسنا ويف أفراد أرستنا ،العمل يف الدعوة هلل
فيمن نستطيع التأثري عليهم ،ألننا أوال نريد الفرد الصالح ،ثم البيت الصالح
ثم يتكون بالعمل املتواصل املجتمع الصالح إن شاء اهلل .يكون هذا إذا جتردنا
من التقاليد والعادات ،واالفتخار بالنسب واالفتخار بالنفس األمارة بالسوء،
واالفتخار باملال ،واالفتخار باجلامل الذي هو شبيه بالورود الذي تتفتح يف
موسمها فتفتن الناظر بجامهلا لكن رسعان ما تذبل وتندثر وكأهنا مل تكن .فيا
أخت اإلسالم أعرييني أذنا صاغية ،وقلبا واعيا ،وقلبي النظر يف هذا املشهد
مرة مرة لتجدي حقائق اإليامن تصيح بأعىل صوهتا بأن رشيعة احلق هي
﴿و َما َينطِ ُق َع ِن َْال َوى إِ ْن
رشيعة اهلل ،فقد قال الذي قال فيه جل من قائلَ :
وحى﴾ النجم« .4-3 ،إن اهلل ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل
ُه َو إِ َّل َو ْح ٌي ُي َ
أنسابكم وال إىل أموالكم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم ،فمن كان له قلب صالح
حتنن اهلل عليه ،وإنام أنتم بنو آدم ،وأحبكم إىل اهلل أتقاكم».
وقال شاعر عريب:

		
عليك بتقوى اهلل يف كل حالة
فقد رفع اإلسالم سلامن فارس

وال ترتك التقوى اتكاال عىل النسب
وقد وضع الكفر الرشيف أبا هلب

علينا أن نكون مثاال للزوجة املسلمة التي تشد أزر زوجها وتدفعه للتضحية
والعطاء والبذل يف سبيل اهلل ،وال ختلق له املشاكل من حيث ال ينتظرها فتلهيه
عن العمل ويتقاعس.
 مثاال لألخت املسلمة التي تنصح ألخيها ،وجتعل منه بنيانا راسخا يدافععن محى اإلسالم.
 مثاال لألم املسلمة التي تزرع يف نفوس أبنائها حب اهلل ورسوله وجتعلهم أهالوأمال ملستقبل هذا الدين وتربيهم عىل حزم أيب بكر،وقوة عمر ،وحياء عثامن ،وعلم
عيل ،وشجاعة خالد ،وكرم عبد الرمحن بن عوف ،وبر خدجية ،وطاعة أسامء.
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 مثاال لألخت املسلمة التي تنصح ألختها وتصرب عليها وتوجهها إىل طريقاخلري والرشاد .ألن أعداء اإلسالم يكيدون لنا ليل هنار وخيططون لتخريب
عقيدتنا يف كل حلظة ،فحرام ،حرام أن نقف مكتوفات األيدي منحنيات
الرؤوس نتلقى الرضبات ونسجل اهلزائم الواحدة تلو األخرى ،لننظر كم
سجل خصومنا من تفوق يف انتصاراهتم علينا حتى أننا سئمنا العمل وظننا أنه
ال مكان لإلسالم يف هذا العرص ،وهذا أشهر أمانيهم.
ولكن ،ال ،ألنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون ،فاملستقبل هلذا
الدين لننظر عجزهم عن تأمني السالم والرخاء لشعوهبم .إهنا بداية هزيمتهم.
أختي ،لنتحسس مسؤولياتنا ولنكن خري خلف خلري سلف ،ولننفض غبار
النوم عنا وهيا بأيد متشابكة نعبد الطريق أكثر مما نتكلم ،أن نكون مسلامت
نفخر بعبوديتنا هلل دون سواه ،أن نكون مسلامت أينام حللنا فاح أريج إيامننا.
فلنتمسك بديننا احلنيف ،ولنطع أوامر ربنا ونسأله تعاىل أن حيفظ لنا هذا
الدين .فهو عصمة أمرنا .وإىل اإليامن والعمل واهلل معنا وهو يرعانا وينرصنا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
* وصلتنا من األخت خ.ع .من طنجة مخس رسائل طيلة هذه املدة التي
احتجبت فيها املجلة .لألخت نفس عال وغرية وجودة يف املبنى واملعنى،
اقرتحت أختي أن يكون يف «اجلامعة» ركن لألخبار وكانت رسائلك تعليقا
عىل األحداث يف الساحة اإلسالمية وإعالنا عن موقفك املؤيد للحركة
اإلسالمية يف إيران وأفغانستان وسائر بالد اإلسالم .إن «اجلامعة» جملة دورية
هتدف لرسم اخلط اإلسالمي ،والتعليق عىل األحداث وسيلة مهمة لرفع
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الوعي اإلسالمي ونرش رأي عام إسالمي .وسنصل إىل ختصيص حيز لذلك
عندما تصبح املجلة أسبوعية أو شهرية.
ال ننرش رسائلك ونقرتح عليك ركنا تكتبني له بأسلوبك هذا احلار يف ثالث
صفحات تستنهضني فيه مهة أخواتك املؤمنات وتشريين عليهم بالوسائل
العملية الدعوية لتبليغ الدعوة اإلسالمية يف األرس واملدارس واإلدارات
وسائر املرافق االجتامعية.
خطك ال يكاد يقرأ ،فاكتبي بخط يقلد خط املطبعة.
ركزي عىل الوعظ والتذكري باهلل واليوم اآلخر والتخويف من عذاب اهلل
والتبشري بوعده .ال جتعيل كتاباتك يف مستوى وعيك السيايس ،فقليلون من
الرجال من يبلغونه فام بالك بأخواتنا املضطهدات الاليت جهلهن جمتمع فاسد
وحط من قيمتهن.
اقرتحي أنت عنوانا للركن.
		

والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.
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رسالـة

يف املنهاج النبوي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
طلع علينا القرن اخلامس عرش واملسلمون يف ميدان املعركة احلاسمة بإذن اهلل
ليشق املسلمون طريقهم ويظهر دين اهلل عىل الدين كله .عىل دين اليهودية يف
فلسطني ودين القومية الالييكية يف بالد العرب ودين التدجيل باسم اإلسالم
ودين النصريية يف سوريا ودين املادية يف أفغانستان ودين املتعة والدوالر
الذي تبرش به أمريكا وتفرض سلطانه باملال واملكر ورضب املسلمني بعضهم
ببعض.
البد من املنهاج النبوي ليشق اإلسالم طريقه ثم ليتقدم يف تربية املؤمنني
حاميل الرسالة ثم ليستحق املسلمون إمامة اإلنسانية.

ِ
ِ
ِ
ش َع ًة َو ِمن َْهاج ًا﴾ املائدة .48 ،روى الراغب
قال اهلل تعاىلِ﴿ :لك ٍُّل َج َع ْلنَا منك ُْم ْ
األصفهاين أن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :الرشعة ما ورد به القرآن واملنهاج ما
وردت به السنة .والسنة ما هي إال التطبيق العميل ألمر اهلل والتفصيل له .فإذا حتدثنا
دائام عن «املنهاج النبوي» فإنام نعني اتباع الرسول صىل اهلل عليه وسلم سريا عىل
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اخلطة العملية التي سار عليها لداللة اإلنسان عىل ربه ثم حضه عىل اإلٌقبال
عليه والسري للقائه ومعرفته ،هذه هي سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم تربية،
أما سنته يف بناء مجاعة املسلمني حاملة الرسالة وسنته يف تأسيس جسم مجاعي
قوي متحرك يف األرض عزيز بعزة اهلل ورسوله وسنته يف فرض معايري السلوك
اجلهادي سياسة واجتامعا واقتصادا فال تنفك عن سنته يف تربية املؤمن املقبل
عىل ربه املطيع له املستشهد يف سبيله.
خلصنا يف االفتتاحية تصورنا هلذا املنهاج بقي أن نلح هنا عىل املعنى املحوري
فيه وهو أن يقظة اإليامن وجتدده يف قلب املؤمنني عليهام تدور الرتبية وعليهام
يدور انتصار املسلمني.
يف مطلع هذا القرن ،قرن النرص ،بإذن اهلل نستلهم إمامنا وقائدنا املصطفى
صىل اهلل عليه وسلم لنعلم أين يبدأ منهاجه .ألننا إن أخطأنا املنطلق زغنا.
ونستلهمه صىل اهلل عليه وسلم لنعلم أين ينتهي املسار وكيف جتنى ثمرة
الرتبية اإليامنية ألننا إن مل نعرف الغاية واضحة وانتظرنا ثمرة من كيان يابس
هتنا يف السري ويف أوهام األحالم العاجزة.
يقول احلبيب صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي رواه أبو داود واحلاكم
يف املستدرك والبيهقي يف املعرفة عن أيب هريرة« :إن اهلل تعاىل يبعث هلذه األمة
عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها».
وقال صىل اهلل عليه وسلم يف حديث صحيح رواه اإلمام أمحد واحلاكم عن
أيب هريرة« :جددوا إيامنكم» قالوا« :كيف نجدد إيامننا يا رسول اهلل؟» قال:
«أكثروا من قول ال إله إال اهلل».
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وقال صىل اهلل عليه وسلم يف حديث حسن رواه اإلمام أمحد ومثله عند
احلاكم والطرباين يف الكبري« :إن اإليامن خيلق (أي يبىل) يف القلب كام خيلق
الثوب ،فجددوا إيامنكم».
بعضهم يلبسون املسلمني املقبلني عىل اإلسالم  -بعد أن خاب أملهم يف
القيادات الفتنوية -لباس الدعوى أهنم هم املجددون وقلوهبم قاسية من
ذكر اهلل خاوية .فنضع هذه األحاديث وعدا من اهلل ورسوله وتعليام أن هنضة
املسلمني رهن بتجدد اإليامن يف القلوب .وهذا التجدد يكون بالثالثة الرشوط
املحددة يف األحاديث الثالثة.
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إعالم

 .1ختلفت املجلة عن موعدها وعذرنا ما أعلناه من قلة الرفد وغالء
التكلفة .فكل عدد يكلف وال خيلف .ونعتذر مسبقا عن ختلف ممكن يف األعداء
املقبلة .يرس اهلل لنا .وسبب رفع ثمن املجلة تعرفونه فاعذروا.

 .2وصلتنا مساعدات ألفغانستان أودعناها أيد أمينة ومساعدات التربع
مفتوح ملن آنس أنه بدرمهه يمكن أن يساهم يف جهاد إخوتنا للمجلة .ال نذكر
أسامء بل ندعو اهلل أن جيازي ذوي الغرية خريا .وباب املجاهدين.
 .3عنواننا اجلديد كام ييل:

عبد السالم ياسني :ص.ب - 316 .الرباط.

 .4حجز العدد اخلامس  -ما بقي منه عند املوزع -من املجلة .وال نزال
ننتظر توضيحا ألسباب هذا التعسف اإلداري.

 .5االشرتاك :تبعث حوالة بريدية أو شيك حتويل بريدي باالسم ورقم
احلساب التاليني :إبراهيم املعتصم الرشقاوي حساب بريدي رقم72.00 :
الرباط.
 .6االشرتاك كام ييل  :مخسة دراهم لكل عدد .اذكروا عىل ظهر احلوالة بخط
واضح عنوانكم وعدد األعداد وخاصة من أي عدد تودون أن يبدأ االشرتاك.

 .7النص األصيل بالفرنسية للمحارضة املنشورة هبذا العدد مطبوع.
يطلب من السيد املعتصم إبراهيم الرشقاوي :ص.ب 316 .الرباط  -احلساب
الربيدي  - 72.00-الرباط.

		

عرش نسخ (أقل ما يطلب) بثمن  30درمها أو ما يعادهلا.
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إقرأ يف هذا العدد
االفتتاحية

			
بقلم  :عبد السالم ياسني

3

من أجل فتح حوار مع النخبات املغربة :عبد السالم ياسني
		
ترمجها األستاذان :أمحد املالخ وحممد البشريي:
يف أعقاب األسبوع الثقايف اإلسالمي بالبيضاء

أبو جهاد
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أمحد بن بال يرجع إىل اإلسالم

70
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76
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84
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