

الطريق إلـى وحدة األمة اإلسالمية
سيد أبو األعلى المودودي

تعريب :سمري عبد احلميد إبراهيم
(أ)

متهيد(:)1
إن الفكر اإلسالمي يف شبه القارة يتميز باجلمع بني األصالة واملعارصة .وإن تعايش املسلمني

مع غري املسلمني يف اهلند قرونا طواال جعل هذا الفكر قادرا عىل مواجهة التحديات وعىل صياغة مواقف
جراء
إسالمية حمكمة من هذه التحديات .فعلامء اإلسالم طاملا عاجلوا قضايا فكرية وحضارية من ّ
تعايشهم مع غري املسلمني أحقابا فش ّمروا عن ساعد اجلد كلام طرحت أسئلة جديدة أمامهم فجاءوا
بإجابات مبدعة مقنعة من مصادر الدين اإلسالمي فأ ّدوا شهادة احلق عىل أحسن وجه وأمثل طريق.
ومتكنوا بذلك من محاية الكيان اإلسالمي احلضاري املستقل يف وجه األغلبية اهلندية من غري املسلمني.
وحينام جاء االحتالل االستعامري بتحديات جديدة صمد هلا قادة املسلمني السياسيون والفكريون بنفس
اليقني واالعتامد عىل الذات .فلم يغمضوا أعينهم عن التطورات اجلديدة يف الفكر اإلنساين بل واجهوها
وعاجلوها وطرحوا عىل ساحة الفكر آراءهم وحتليالهتم النقدية البناءة للتصورات احلديثة من العلامنية
والليربالية والقومية .وقد ظهر يف بالد اهلند يف القرن العرشين عباقرة أعالم قادوا الفكر اإلسالمي إىل
مواقف واضحة من التشكيالت الفكرية واألنامط احلضارية اجلديدة التي استولت عىل األذهان واألزمان
من الغرب إىل الرشق ومن الشامل إىل اجلنوب.
ومن األفكار السياسية التي تو ّلدت يف أوروبا بعد أن تالشى النظام القديم القائم عىل حتالف
بني امللكية والكهنوت ،فكرة القومية التي قامت عىل أساس تقسيم العامل إىل دول ذات سيادة مطلقة
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كاتب السطور التمهيدية :حممد الغزايل ،رئيس حترير الدراسات اإلسالمية.

متصارعة متصادمة فيام بينها .وقد نشأت فكرة القوميات املتصارعة من افرتاض التصارع القائم بني أفراد
اجلنس البرشي املستند إىل نظرية "تنازع للبقاء" واملبنية عىل مبدأ "البقاء لألصلح" التي طرحها چارلس
ڈارون يف القرن السادس عرش امليالدي .فكام أن األفراد متصارعون بحكم القانون الطبيعي ألجل البقاء
وانتزاع املصالح ألنفسهم ـ عىل حد قول ڈارون ـ فكذلك املجتمعات واألمم وامللل والنحل ختوض
بالرضورة معركة دائمة للبقاء ،وتتنافس فيام بينها ألجل احلصول عىل أكرب قدر من الفوائد املادية وذلك
من خالل التغلب عىل كل من كان ضعيفا من األفراد واملجتمعات والدول .وهذا الفكر الدارويني و ّفر
ربر
األساس الذي بنى عليه املفكرون السياسيون أمثال هوبس ولوك وغريمها نظريات سياسية واضحة ت ّ
تقسيم العامل اإلنساين إىل قوميات مستقلة منفصلة تتنافس للغلبة وتسخري املوارد واستعامر األرض
واستعباد البرش لتحقيق أكرب مصلحة ذاتية للقوم عىل حساب سائر البرش .وقد خرجت من هذه النظرية
السياسية نتائح فظيعة لإلنسانية من حروب وخراب ودمار عىل نطاق مل يسبق له نظري يف التاريخ اإلنساين.
والعامل اإلسالمي باألخص صار أكرب عرضة هلذه األفكار املدمرة فاجتاحه القوى االستعامرية
الغربية من الربتغاليني واهلولنديني واالسبان والطليان والفرنسيني واإلنجليز واحدة تلو األخرى ومتكنت هذه
القوى الغربية من فرض حكمها الغاشم عىل أجزاء واسعة من العامل اإلسالمي من اندونيسيا إىل املغرب.
ومما يزيد النفس اعتزازا هو أننا نرى علامء اإلسالم يف شبه القارة اهلندية الباكستانية قبل غريها
من أجزاء العامل اإلسالمي املستعمرة قد أدركوا خطورة هذه النظرية املعادية لإلسالم وكذلك للسالم
ووجهوا نقدا علميا قويا نحو هذه الفكرة املنبثقة من الفكر الدارويني الطاغي عىل
والعدل بني الناس
ّ
تصور اإلله والورائيات يف هذا الكون والوجود اإلنساين .كام تناول علامء شبه القارة التيارات الفكرية
األخرى املوازية لنظرية القومية وكشفوا بتحليالت عميقة مدى عدائها ملقاصد اإلنسانية املشرتكة
وخطورهتا عىل وحدة األمة اإلسالمية باألخص .وقد قاموا هبذا اجلهاد الفكري حينام كان جيتا العامل
اإلسالمي نفسه ت ّيار قومي قوي جعل العامل اإلسالمي عروة عروة وم ّهد السبيل إىل تقسيم األمة املحمدية
واستمر أكثر بالد العامل اإلسالمي
إىل دويالت صغرية ال حتسب هلا حساب يف موازين القوى العاملية،
ّ
حتت ّنري االستعامر فكرا وسلوكا وسياسة حقبة من الزمن حتى متزّ قت وحدة هذه األمة متاما بإلغاء اخلالفة
يف تركيا باسم ذات النظرية القومية.
أما علامء شبه القارة فكانوا عىل حذر وبأعىل درجة من الوعي والشعور بالذات فلم يألوا جهدا
يف توجيه النقد عىل األفكار املستوردة من الغرب بالرغم من غلبة االستعامر الربيطاين عىل اهلند وعىل
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أجزاء واسعة يف العامل حتى قيل أن "الشمس ال تغرب يف حدود السلطة الربيطانية" .وكان جهاد علامء
اإلسالم يف اهلند ـ والذي كان ماضيا منذ ألف عام يف ساحات العلوم واألفكار واحلضارة والثقافة
إىل جانب ساحات القتال ـ موفقا للغاية حيث أدى كفاحهم السيايس السلمي إىل إنشاء دولة مستقلة
ـ ال باسم القومية الليربالية ـ بل باسم اإلسالم واألساس اإلسالمي للدولة واملجتمع.
وممن أسهم من علامء اإلسالم يف هذا اجلهاد الفكري ضد النظرية القومية باألخص ،شاعر
اإلسالم حممد إقبال (8391م) والشيخ أرشف عيل التهانوي (8399م) والشيخ أبو األعىل املودودي
(8393م) رمحهم اهلل مجيعا ،وكان الشيخ املودودي أسس مجاعته اإلسالمية يف عام 8398م للكفا من
أجل إقامة احلكومة اإلهلية بمدينة پٹهان كوٹ يف پنجاب الرشقية (الواقعة اآلن يف اهلند) .ثم انتقل الشيخ
رمحه اهلل بجامعته إىل باكستان عند استقالهلا يف 8399م .وواصل عمله السيايس وجهاده الفكري حتى
عام 8393م حني توفاه اهلل.
ونظرا ملكانة هذا الرجل العظيم من رجال الفكر اإلسالمي املعارص وإسهامه القوي يف بلورة
فكرة الدولة اإلسالمية احلديثة املتميزة عن النمط القومي العلامين الرائج ،رأينا نرش مقال له صدر من قلمه
يف السبعينات حينام كان حكام املسلمني حياولون إنشاء مؤسسة جتمع احلكومات يف الدول املسلمة عىل
منرب واحد وكان املرحوم امللك فيصل يتوىل زعامة هذه احلركة التي أثمرت يف صورة منظمة املؤمتر
اإلسالمي .وإليكم مقال األستاذ أيب األعىل املودودي يف الصفحات اآلتية ،ونقله إىل العربية األستاذ
الفاضل سمري عبد احلميد إبراهيم من مرص الشقيقة:
(ب)

"عامل إنساين:
سيطرت النظرية القومية ـ كنظرية اجتامعية ـ عىل العامل يف مطلع هذا القرن ،ومل يعد الناس

يتصورون احلياة االجتامعية إال من خالل أمة مستقلة بذاهتا ،وسعى كل فرد إىل تصنيف أفراد األمم
األخرى يف درجة أدنى مما هو عليه ،وبذل كل فرد جهده وطاقاته ليجعل قومه وأمته يف درجة أسمى
وأرفع من مجيع األمم األخرى واعتقد الناس أن ذروة ازدهار احلياة االجتامعية تتجسد يف وجود الدولة
داخل إطار القومية واختذ هذا االعتقاد مكانة اإلله لدى الناس ،وتكبد العامل للمرة األوىل خسائر فادحة
من جراء هذه الفكرة اتضحت أثناء احلرب العاملية األوىل التي نشبت عام 8389م حني نشط املتحمسون
لقومياهتم لنرصة قومياهتم أو أمتهم عىل األمم األخرى مؤمنني بأن هذه هي الغاية السامية يف احلياة ،واختذ
هؤالء من فكرة القومية معبودا هلم وإهلا يقدمون له قرابني عديدة وكأهنم هبذا يقدمون أعظم اخلدمات
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اإلنسانية.
وأنتجت هذه النزعة القومية عالقات بني دول العامل بلغت حدا من السوء والقسوة مل تصل إليه
وحوش الغابة ،فقد استمرت احلرب العاملية األوىل من عام 8389م حتى عام 8381م دمرت خالهلا
املدن بأكملها وأبيدت مجاعات بتاممها وحتطمت أثناءها القيم واألخالق وكل معاين اإلنسانية والبرشية.
وبدأ العامل يتجه بعد أن عانى وقاسى نتاج نظرية القومية إىل إجياد نوع من الوحدة بني األمم تتخىل فيه كل
أمة أو كل قومية عن جزء من سيادهتا املطلقة أو بمعنى آخر عن بعض كربيائها وغطرستها واحتقارها
لألمم األخرى ،وقيام سلطة شبه مركزية تتوىل وضع حد للحرب بني األمم وتسعى إىل املصاحلة بينها.
وهكذا أسست "عصبة األمم" التي أثبتت فشلها وعجزها يف حلظة مولدها وقد عرب عن هذا شاعر
اإلسالم املفكر حممد إقبال بقوله" :أقام ن ّباشو القبور فيام بينهم حتالفا لتوزيع القبور" فقد بدأت عصبة
األمم عملها بتقسيم الدول ومتزيقها.
وإن كان لعصبة األمم عمل يف العامل فقد متثل هذا العمل يف اخلطة الدنيئة التي هدفت إىل
سيطرة الشعوب القوية عىل الشعوب الضعيفة واملستضعفة وذلك عن طريق وضعها حتت االنتداب أو
حتت وصاية الدول الكربى أو محايتها أو إىل غري ذلك من مصطلحات استعامرية خبيثة هدفت يف مجلتها
إىل استعباد واستغالل الشعوب القوية للشعوب الضعيفة وكان ملخص ما تقوم به عصبة األمم هو
ّأال تش َّن حرب وال حيدث قتال من أجل السيطرة عىل شعب من الشعوب بل إن عصبة األمم سوف تقوم
بتقديم هذا الشعب أو هذه األمة هدية للدول الكربى دون حرب أو قتال.
وكان هذا هو املنطلق وكانت تلك هي الفرتة التي برزت خالهلا فكرة جعل فلسطني وطنا قوميا
لليهود وبدأ العمل من أجل استجالب اليهود من دول العامل املختلفة إىل تلك البقعة التي مل تكن خالية
أبدا بل كان هبا سكاهنا العرب يعيشون فيها منذ قرون متتالية .لقد كان هذا هو سبيل عصبة األمم ملنع
حدوث التصادم بني الدول الكربى وهو يمثل حتالفا بينها عىل حساب الشعوب الصغرية املستضعفة.
وكأن اإلنسان مل خيرج بأية فائدة من جتارب احلرب العاملية املريرة بل قدم أهل الفكر جمموعة من اآلراء
واحللول استخدمت خلداع اإلنسانية ودفعها إىل متاهات الضالل .لقد تظاهر أنصار فكرة القومية بأهنم
كونتها
يريدون وحدة األمم ولكن رواسب النزعة القومية كانت ال تزال بداخلهم وهي رواسب ّ
العنرصية والعدوانية ومن هنا كانت خمططاهتم السياسية التي متثلت يف السيطرة عىل الشعوب الصغرية
واستنفاد خرياهتا من أجل األمم القوية.
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استمر هنب وسلب حقوق األمم الضعيفة ألكثر من عرشين عاما وذلك باسم األمن والسالم،
ونبتت بذور الفرقة والشقاق وعمت الفتن مجيع أنحاء العامل وانطلقت مصانع السال تعد أدوات الدمار
والتخريب مما مهد للحرب العاملية الثانية التي جاءت أشد دمارا وأكثر رضاوة من مثيلتها السابقة ومات
اآلالف من البرش ودمرت املدن وطردت شعوب بتاممها من بالدها األم لتهيم عىل وجهها عىل سطح
األرض وحتولت بالد أخرى إىل معسكرات لألرسى وانطلق اإلنسان بكل قسوة ورضاوة حيطم القيم
األخالقية بال واز ع من ضمري أو رادع من قانون يقتل أخاه اإلنسان ويسخر من إنسانيته بطريقة فاقت
مهجية رجال الغابة البدائيني.
وانتهت احلرب العاملية الثانية واستبرشت البرشية خريا بتأسيس هيئة األمم املتحدة لتحقيق
العدل ووضع ميثاق للحقوق اإلنسانية وشكلت الدول "جملس األمن" للحفاظ عىل السالم العاملي ،وأنا
عىل يقني من أنكم تدركون جيدا حقيقة السالم الذي ينشده جملس األمن والذي يدعي املحافظة عليه
وذلك عىل ضوء جتاربنا وموقفه منا يف الفرتات املاضية أثناء العدوان اهلندي عىل بالدنا (باكستان) ،لقد
أصبحت قرارته حول قضية كشمري من املضحكات املبكيات ،كام أصدر عىل مرأى منه وعىل مسمع أهل
فلسطني قرارا بإخراجهم من ديارهم ظلام وعدوانا ،واستوطنها أولئك الذين جلبوا من أماكن شتى من
العامل ،وكذلك األمة الرتكية يف قربص مهددة باإلبادة كام أن اإلنسانية ال تزال تعاين وتقايس يف روديسيا
وأنجوال وأفريقيا اجلنوبية وفيتنام وأماكن أخرى من العامل تئن حتت وطأة اآلالم والكوارث ،وجملس
األمن يقف من كل هذا موقف املتفرج وأحيانا موقف املوايس(.)2
أما عن ميثاق حقوق اإلنسان فلم تعد هناك دولة حتى اآلن تتقيد بنصوصه أو أحكامه ومل تقبل
أية دولة يف العامل إعطاءه مكانه الالئق ضمن قوانينها كام أنه مل تظهر أية هيئة يمكن الرجوع إليها يف حالة
االعتداء عىل حقوق األفراد أو اجلامعات أو األمم.
ودفعت كل األسباب السابقة العامل إىل اليأس من دور هذه اهليئات الدولية التي أسست
للمحافظة عىل األمن والسالم وبدأ مفكرو العامل يعلنون أن عبادة صنم القومية هو مصدر النكبات التي
جتتا البرشية ،وأعلن هؤالء املفكرون أن قيام عامل إنساين يتمتع فيه البرش بحقوقهم بدرجة متساوية هو
السبيل إىل حتقيق األمن والسالم وأن فكرة القومية املتعصبة التي هي مصدر الكوارث ال بد أن تنتهي
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إن هذه القضايا كانت قائمة عند كتابة هذا املقال.
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وحتل حملها فكرة الدولة العاملية التي تتمتع داخلها الشعوب املختلفة بنوع من االستقالل الداخيل مع إقامة
حدود معنوية تصون هلذه الدولة حضارهتا وديانتها ولغتها رشيطة أال تعيش هذه الشعوب عيشة
"الكبش" الذي يستعد دائام ملناطحة أقرانه .بل تكون سلطة تقوم بإصال ما يفسد من أمور وما يسوء من
عالقات بني شعوب هذه الدولة وتعطى لكل شعب حقوقه بالعدل والقسطاس.
ولكن أال ترون أن هذه الفكرة جمرد خيال  ...ال تتعدى كوهنا حلام وأمنية ...؟
إن القضية احلقيقية هي :هل لدى املجتمع اإلنساين نظرية يقيم عىل أساسها الدولة العاملية
املنشودة ...؟
هل تصلح املسيحية أساسا للدولة العاملية؟
وأنا قبل كل يشء أعتذر لإلخوة املسيحيني فيام يتعلق هبذا ،إال أن احلقيقة ال تتغري وال يمكن أن
نغمض أعيننا عنها وهلذا أقول برصاحة :إن املسيحية مل تقدم أي أساس أو أية توجيهات يمكن عىل
أساسها إنشاء دولة عادية فام بالنا بأسس إنشاء الدولة العاملية ـ فاملسيحية تنازلت لقيرص عن أمور احلكم
وإدارة الدولة منذ قرون ،ومما ال شك فيه أن املسيحية وجهت عنايتها إىل فكرة توحيد البرش أو مجع شمل
البرشية إال أهنا مل توفق يف الوصول إىل هدفها بقليل أو كثري .ولكم أن تشاهدوا مواقف املسيحية يف أمريكا
اليوم حيث يعيش السود األمريكان بأغلبية ،فهم سكان سود يعتنقون نفس الديانة التي يعتنقها البيض
األمريكان إال أهنم ورغم مشاركتهم للبيض يف احلضارة والتقاليد "والدين" ال يستطيعون االجتامع داخل
كنيسة واحدة .وال يمكنهم اجللوس عىل مقعد واحد جنبا إىل جنب ،وال يمكنهم أيضا تناول الطعام
بمطعم واحد أو ركوب أتوبيس واحد ،وإذا انتقلت األرسة الزنجية إىل حي البيض يطلق عليها الرصاص
وإذا أراد أوالد السود أن يتعلموا يف مدارس البيض تكرس أيدهيم وأرجلهم ،وهكذا احلال يف جنوب
أفريقيا إن مل يكن أشد رضاوة وقسوة ووحشية .وال خيفى عىل أحد كيف تعامل األقلية البيضاء سكان
جنوب أفريقيا األصليني الذين يدينون باملسيحية أيضا .ومن العجيب بل من أغرب الغرائب أن توجد
صورة للمسيح باللون األسود داخل كنيسة املسيحيني السود وصورة باللون األبيض داخل الكنيسة التي
ختص البيض من املسيحيني أي أهنم أوجدوا للمسيح عليه السالم شخصيتني :مسيح السود ومسيح
البيض ،ومن الواضح متاما أن مثل هذا الدين ال يمكن أبدا بل ال يصلح أبدا ليكون أساسا للدولة
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العاملية(.)3
والديانة البوذية ،هل تصلح لتكون أساسا للدولة العاملية أو التضامن اإلنساين؟ كال ،إن موقف
البوذية من الدنيا ومن الدولة أبعد ما يكون مما هو يف املسيحية ،ولو راجعتم مصادر البوذية فلن جتدوا
فيها ما يرشد اإلنسان إىل ترصيف أموره االجتامعية .وكل ما فيها من تعاليم هيدف إىل إنقاذ اإلنسان
مما تورط فيه من أوحال احلياة الدنيا وإىل حترير الرو اإلنسانية من اهليكل املادي الذي حيتوهيا
صدفة ،والبوذية يف هذا مل تأت بيشء يرشد اإلنسان يف حياته االجتامعية بل العكس من ذلك تدعو
اإلنسان إىل الفرار واهلروب من احلياة ومن أمور الدنيا وترشده يف نفس الوقت إىل طريقة التخلص من
سجن اجلسد البرشي وهذا دليل واضح عىل أن هذا الدين ال يصلح ليكون أساسا للدولة العاملية
أو للمجتمع العاملي.
وماذا عن الديانة اهلندوكية؟ هل تصلح هذه الديانة لتكون أساسا للوحدة اإلنسانية؟ ال وألف
ال ،فالديانة اهلندوسية تقسم اإلنسانية ومتزقها بدال من أن جتمعها وتوحدها ،بل حازت قصب السبق يف
هذا املجال وفاقت مجيع النظم والنظريات األخرى ،إنكم جتدون أمثلة عديدة من ألوان التعذيب والتنكيل
التي ينزهلا الفاحتون الغزاة بالشعوب املغلوبة واملنهزمة ولكنكم لن جتدوا يف تاريخ البرشية مثاال واحدا
لقوم هيجمون عىل بلد فيفتحوه ثم حيولوا سكانه األصليني إىل منبوذين يقومون بتنظيف املراحيض،
ال يمسهم أحد فهم أنجاس باملولد ويلقى يف روع الناشئة منهم أهنم ال يعانون كل هذا إال نتيجة ألعامهلم
التي ارتكبوها يف حياهتم املاضية وهذا طبقا لعقيدهتم الدينية املمثلة يف "التناسخ" والتي تفرض عليهم
حصارا رهيبا طوال حياهتم فليس بمقدور أحد من البرش أن ينقذهم من هذه احلياة الذليلة الوضيعة التي
تعترب قدرهم إىل األبد.
إن األمة اآلرية هي األمة الوحيدة ـ يف تاريخ البرشية ـ التي غزت اهلند وعاملت سكاهنا
املنهزمني املعاملة التي سبق وأرشنا إليها ،وقد طبقت فلسفتها الرامية إىل التفريق بني أفراد اجلنس البرشي
تطبيقا عمليا ففرقت بني اإلنسان وأخيه وفضلت هذا اجلنس عىل ذلك اجلنس فجعلت املجتمع
طبقات متفاوتة ولسنا بحاجة إىل مراجعة كتاهبا املقدس دهارما شاستار الذي ألفه "مانو" عن التفرقة
العنرصية والتفوق اآلري بل تستطيعون ملس هذا املجتمع اهلندوكي يف أي وقت .وقد بلغ جنون
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هذه احلقائق تشري إىل واقع احلياة يف أمريكا وجنوب أفريقيا يف املايض ومع تغيري سطحي يف مظاهر التمييز إال أن
سياسة سيطرة البيض ال زالت موجودة كعامل قوي يف سري األمور يف بالد الغرب بصورة عامة.
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التفرقة العنرصية مداه يف جنوب اهلند فإذا مرض أحد املنبوذين وتوىل عالجه أحد أطباء الربامهة فإنه
يقف عىل بعد يصل إىل أربعني قدما من املريض وتوضع بينهام قطعة من اآلجر خياطبها املريض فريد
الطبيب خماطبا قطعة اآلجر هذه وختتلف املسافات باختالف درجات املنبوذين ويعترب الطبيب منبوذا إذا
جاوز املسافة املقررة أي يعترب الطبيب نجسا .فكيف إذا يمكن هلذا النظام وهؤالء البرش وهذه الفلسفة
العوجاء أن تشكل جمتمعا متحرضا يصلح للحياة اإلنسانية؟ ال يمكن مثل هذا املجتمع بفلسفته وعقيدته
أن جيمع البرش معا عىل صعيد واحد فهو بطبعه خيضع لفلسفة تدعو يف أساسها إىل التمزيق والتفريق
بدال من التأليف والتوحيد.
ومن أعجب ما يف الديانة اهلندوسية أن اهلندوكي الذي يسافر بالبحر يصبح آثام خارجا عن
ديانته ومن أمثلة ذلك أن "البانديت مدن موهان" وهو من مثقفي اهلنادكة وزعامئهم عاد إىل بالده من
لندن بعد حضور مؤمتر املائدة املستديرة بالبحر ومن هنا اضطر إىل تقديم القرابني والكفارات حتى يتطهر
مما أصابه من رجس ويتطهر من نجاسته بسبب سفره عىل ظهر سفينة بالبحر وهذا حمرم يف رشيعة
الربامهة .وبعد كل هذا هل يمكن ألحد الترصيح أو القول بأن هذه الفلسفة تصلح ألن تكون أساسا لعامل
إنساين واحد؟
وهكذا ال تستطيع احلضارة الغربية أن تشكل العامل اإلنساين املنشود ،أليست هي احلضارة التي
أثارت فتنة القومية بني شعوب العامل؟ وهي التي أصابت الناس بأمراض التعصب القومي وأحلت فكرة
"الدول القومية" حمل "اإلله" وهي التي تنادي بأن اهلدف األسمى والغاية العظمى جلهود اإلنسان يف
ا لدنيا تتمثل يف رفع مستوى املعيشة والرفاهية املادية البحتة فجعلت أفراد كل جمتمع يتصارعون فيام بينهم،
وجعلت طبقات كل جمتمع تتناحر فيام بينها ودعت كل أمة لتنافس األخرى للوصول إىل هدف احلياة
باملفهوم الغريب حتى حتصل عىل نصيب األسد من الثروات املادية.
وال تستطيع هذه احلضارة أن تقدم فلسفة ما أو فكرة ما من شأهنا أن تؤلف بني الناس وتصلح
أحواهلم الداخلية ،ومتهد الطريق إىل التعاون الدويل والسالم العاملي ،وجتنب اإلنسانية مصائب احلرب،
فهذه احلضارة ال تعرف إال الفرقة والفتن واالضطراب وال ترفض إال الوحدة واألمن ،ففي ظل هذه
احلضارة بدأ اإلنسان "املتحرض" يفرتس أخاه اإلنسان ،يدفعه يف هذا غرائزه احليوانية ،ويف ظل هذه
احلضارة ذاهتا اجته أهل الغرب إىل أمريكا فقضوا عىل اهلنود احلمر ،السكان األصليني للبالد ،قضاء تاما،
واستولوا عىل بالدهم ووصلوا أفريقيا ،فاستعبدوا واسرتقوا أكثر من مليون إنسان من سكاهنا ،ومحلوهم
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قرسا إىل املستعمرات يستخدموهنم يف أعامل ال يقوم هبا إال احليوانات ،ثم اخرتعوا بعد ذلك ،ويف أوائل
القرن املايض ،فلسفة عجيبة أعطتهم احلق يف ارتكاب الفظائع من األعامل .فطبقا هلذه الفلسفة ليس العلم
إال ميدان رصاع يسوده مبدأ "الرصاع من أجل البقاء" ،وبعبارة أخرى ترى هذه الفلسفة أن العلم يقوم
عىل التناحر والتقاتل وليس عىل الوفاق والوئام ،كام أن الطبيعة تسمح فقط لألصلح يف أن يبقى،
وال تعطي مكانا للضعفاء بني األقوياء ومذهب "البقاء لألصلح" مذهب مادي طبيعي ،وطبقا هلذا
املذهب ال يعيش إال من يصلح للبقاء طبقا هلذا املذهب ،ويكون فناء الضعيف وبقاء القوي هو سنة
الطبيعة أو كام يقولون هو "االنتخاب الطبيعي".
ويف ظل هذه الفلسفة العجيبة ،والقانون الغريب ،رأى أهل احلضارة الغربية أن من حقهم
أن يبيدوا األمم الضعيفة ،وأن يستولوا عىل أراضيها ،ويذلوا أهلها ،ويطردوهنم من ديارهم فهم هبذا
يثبتون جدارهتم وتفوقهم ويطبقون قانوهنم وفلسفتهم القائلة بأن البقاء لألصلح "أو البقاء لألقوى"
وأتباع احلضارة الغربية ال يعتربون ما يرتكبون من جرائم وفظائع ظلام ،بل يرون أنه حق وعدل متثله
القوانني الطبيعية ،ويرون أن السموات واألرضني قائمة أيضا عىل هذا األسلوب الذي يسمونه "عدال"
وقد أماتت هذه الفلسفة إحساس اآلريني جتاه املظامل التي اقرتفوها ضد اهلنود احلمر يف أمريكا من
هنب وسلب وقتل واستيالء عىل املمتلكات اخلاصة.
طبقا هلذه الفلسفة ارتفعت بعض األصوات حتاول إقناع العامل بأن عرب فلسطني مل يؤدوا
واجبهم يف سبيل تطوير فلسطني ،ومن هنا فإن طرد العرب من فلسطني بقسوة ووحشية ،واستقدام اليهود
من أنحاء العامل الحتالل فلسطني ليس ظلام أو اغتصابا أو عدوانا ،وإنام هو من مستلزمات الفطرة
الطبيعية ،وهذا هو املنطق الذي تلجأ إليه أوروبا وأمريكا إلثبات رشعية الدولة الصهيونية.
والتساؤل الذي يفرض نفسه مرة ثانية هو ،هل تصلح هذه الفلسفة اهلدامة ألن تكون أساسا
لوحدة العامل اإلنساين والتضامن العاملي؟
أما املاركسية التي اختارها البعض ليقيم عىل أساس فلسفتها النظام العاملي ،فالتساؤل الذي
نطرحه هنا بالنسبة هلا هو هل تصلح املاركسية حلل مشاكل العامل؟ هل يمكن للفلسفة املاركسية
إقامة جمتمع عاملي؟ لعلها تستطيع توحيد البرشية ولكن بعد أن تقيم عىل سطح األرض طبقة واحدة
طبقا لنظريتها التي تتبناها ،وال يمكن للامركسية أن حتقق هذه الغاية إال بعد أن تغرق الدنيا يف بحر
من النريان والدماء ،فاألسلوب الذي تدعو إليه املاركسية للوصول إىل أهدافها هو إثارة الرصاع
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الطبقي يف العامل واستغالل هذا الرصاع من أجل القتل والتخريب والسلب والنهب واالغتصاب
وإثارة االضطرابات الدامية ،ثم إقامة النظام الديكتاتوري املستبد يف النهاية باسم ما يسمونه بالطبقة
الكادحة ،وعليه تتم إبادة مالك األرض ،وأصحاب املصانع بعد نزع ممتلكاهتم وملكاهتم ،وتشتيتهم يف
سبيل القضاء عليهم بطريقة أو بأخرى .وبعد كل هذا متنّي املاركسية تابعيها باجلنة األرضية والتي
يقال أهنا تضم طبقة واحدة تسودها املساواة .ومل تظهر هذه اجلنة بعد ،حتى يف روسيا والصني .وال يدري
أحد مدى الدمار واخلراب الذي يلزم إلكامل هذه العملية التي تليها بعد ذلك مرحلة البناء واإلصال .
وال يدري أحد كم من الوقت يلزم الستكامل ما تنشده املاركسية من البناء ،وال نتوقع أن يتم هذا
إال بعد مرور عرشات األجيال القادمة وبعد قيامها بعمليات من القمع والقلع متهد هبا للقضاء عىل
امل جتمع كلية حتى ال يبقى منه سوى الطبقة التي تدور يف تلك النظرية املاركسية والتي تقوم برصاع كل
من يرفع رأسه ضد ظلم ما أو قهر ما ،أما اجليل احلارض فال يمكن أن ينال األمن والسالم من قبل
املاركسية يف الوقت احلايل.
اإلسالم والعامل اإلنساين:
توحد ما بني الناس وتضم شمل العامل
ال أبالغ حينام أقول أنه ال توجد نظرية ،قديام أو حديثا ِّ
اإلنساين وتصلح أساسا لدولة إنسانية عاملية إال نظرية اإلسالم واإلسالم فقط ،فاإلسالم هو الدين
الوحيد الذي يعترب اإلنسانية مجعاء أرسة واحدة ،وهو الدين الذي يعلن للناس مجيعا أهنم من أم واحدة
وأب واحد ﮋﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( ،)4وأن خالق الناس جعلهم شعوبا وقبائل من أجل التعارف

والتعاون ال التخاصم والتناحر والعدوان ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ( ،)5وانقسام الناس إىل أمم وإىل قبائل وإىل
أرس أمر طبيعي ،فمن الواضح أن كل إنسان ينتمي إىل أرسة ولد فيها وأفراد أرسته هم أقرب الناس إليه،
يعرفهم قبل غريهم ،وييل هذه األرس التي تقيم يف منطقة واحدة أو بلد أو بلدة واحدة.
فمن السهل التعارف منها عن تلك التي تقيم أو تسكن يف أحياء أخرى أو مدن أخرى ،ونفس
املبدأ ينطبق عىل جمموعات األرس التي تتكون منها األمة ،وهذا هو أسلوب الفطرة يف الرتابط والتضامن
ومن هنا جعلهم اخلالق شعوبا وقبائل ،فاهلدف من التقسيم هو وضع أساس للتعارف والتكامل فيام
بينهم ،وليس املقصود أن يستذل الناس بعضهم بعضا ،ويرصع أحدهم اآلخر مما يدفع إىل إثارة الرصاع
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البغيض بني الشعوب ،ويشيع الفساد والظلم بني الناس وأساس الفضيلة والصال يف اإلسالم ال يتمثل
يف والدة رجل داخل أرسة بعينها أو انتامئه إىل جنس معني أو أمة معينة بل يتمثل يف سموه األخالقي
وطهارته من شوائب النفس ﮋﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ( ،)6هذه هي الفكرة اإلنسانية التي يمكن أن جتمع بني

الناس وتوحد بينهم وجتعل منهم عائلة واحدة فيتكون منها املجتمع اإلنساين العاملي الذي يقيم الدولة
العاملية إذ ال يمكن إلنسان أن يعيش مع إنسان آخر ويقيم معه عالقات أخوية إال حينام يشعر بأن اهلل هو
خالقه وبأنه مسؤو ل أمام اهلل عن أعامله ،وبأن اهلل الذي خلقه خلق بالطبع مجيع الناس ،فربه هو رهبم،
خلقه اهلل وخلقهم من مادة بعينها ،جيري يف عروقه وعروقهم دم واحد ،ال فضل له عليهم ،وال فضل
لواحد منهم عىل اآلخر ألنه ولد من نطفة رجل بعينه أو من بطن امرأة بعينها ،بل الفضل يرجع إىل سلوك
اإلنسان يف حياته ،ويرجع إىل أخالقه وأعامله ،فمن يتحىل باألخالق احلسنة ،ويعمل صاحلا يستحق
التقدير واإلكبار سواء ولد يف الرشق أم يف الغرب ومن يتصف بسوء اخللق ويرتكب األعامل السيئة يكون
أقل درجة وأدنى مكانة وال فرق يف هذا بني األبيض واألسود واألصفر واألمحر وقد أشار النبي صىل اهلل
عليه وسلم يف خطبته يف حجة الوداع إىل هذا املبدأ حيث قال صىل اهلل عليه وسلم" :ال فضل لعريب عىل
عجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال بالتقوى ،كلكم من آدم وآدم
من تراب  ...إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم"(.)7
مل يقدم اإلسالم هذا املبدأ للناس عىل أنه نظرية جمردة أو فلسفة حمضة بل أقام اإلسالم عىل
أساسه جمتمعا حيا ساوى فيه بني مجيع الناس يف خمتلف البلدان ومن خمتلف األجناس وأزال من هذا
املجتمع كل معامل التمييز العنرصي سواء عىل أساس اللون أو اللغة أو اجلنس وقىض عىل الفوارق
االجتامعية داخل املجتمع وحفظ لكل فرد احرتامه مادام حيرتم اآلخرين وهكذا أصبح الناس يلتقون
مجيعا داخل مسجد واحد مرتامحني متكافئني يأكلون عىل مائدة واحدة ،يتزاوجون فيام بينهم ،ضمتهم
مساواة طبقت فيام بينهم ما يتعلق بالواجبات واحلقوق وضمهم عدل جعل ألد أعداء اإلسالم يعرتف
قائال بأن اإلسالم هو النظام الوحيد الذي نجح يف القضاء عىل أسباب الفرقة بني الناس وعىل التمييز
العنرصي كام نجح يف تشكيل جمتمع عاملي ضم شعوبا و أجناسا خمتلفة .كل هذا بفضل اإلسالم ـ العقيدة
الشاملة ـ ،وبفضل قيادة رسول اإلسالم حممد صىل اهلل عليه وسلم احلكيمة املوهوبة ،وبفضل تعاليم
-6

املرجع السابق.

-7

عبد امللك ابن هشام ،السرية النبوية ،املكتبة الفاروقية ،ملتان ،باكستان8939 ،هـ ،ص .953

022

القرآن الكريم الفاضلة ،فقد صهر اإلسالم اجلنس البرشي عىل اختالف ألوانه ولغاته وبلدانه يف بوتقة
واحدة ليصبح أمة واحدة بكل ما تعنيه الكلمة .ولقد أقام اإلسالم بالفعل دولة عاملية عىل أساس العقيدة
اخلالدة ،وحني اتسعت رقعة اإلسالم ،وتعدت معظم مناطق العامل يف عرص اخلالفة الراشدة كان
للمسلمني مجيعا يد واحدة ،وساد مجيع البالد اإلسالمية قانون واحد ،وكان املسلمون مجيعا يمثلون أرسة
واحدة ينض م إليها كل من يعتنق اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا ،وتصبح له نفس احلقوق التي
يتمتع هبا املسلمون مجيعا وال يفضله عنه يف احلقوق أحد حتى أبوبكر وعمر وعثامن وعيل ريض اهلل عنهم،
وكان كل من ينطق الشهادة ويقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل حبشيا كان أم روسيا ،إيرانيا كان أم قبطيا
ينال نفس املرتبة التي كان يناهلا حتى أهل النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي كان يتساوى مع قومه فيام عليه
من مسؤليات وما هلم من احلقوق .وجاز له أن ينال أفضل مكانة يف املجتمع اإلسالمي ويف الدولة
اإلسالمية بكفاءته الشخصية وصفاته اخللقية.
بعد عهد اخلالفة الرشيدة جاء عىل املسلمني زمان ظهرت فيه بينهم عيوب ومفاسد ،إال أن
املجتمع العاملي الذي أسسه اإلسالم بقي عىل حاله ومل يتمكن أحد من زعزعة كيانه ،وال خالف يف
أسباب الفرقة والنزاع التي دبت بني املسلمني وكان مردها يف معظم األحيان إىل اخلالفات القومية
واجلنسية .وحلت دول عديدة حمل الدولة اإلسالمية الواحدة إال أنه ال خالف أيضا يف أن من يؤمن بكلمة
اإلسالم يف أي بلد ومن أي جنس مهام كانت لغته ومهام كان لونه هو أخ للمسلم من أي بلد آخر ومن أي
جنس حتى لو كان بعد املرشق واملغرب يفصل بينهام .وله ما لسائر املسلمني من حقوق يف أي جمتمع كان
من املجتمعات اإلسالمية .لقد بقيت هذه الفكرة قائمة ومنفذة.
ومن نتائج هذه الفكرة الرائعة التي شهدهتا البرشية قرونا متتالية أن يقوم أحد املسلمني يف
دخول أي بلد يشاء من بالد الدولة اإلسالمية ،من أقىص الرشق إىل أقىص الغرب دون أن يواجه أية
صعوبات أو عقبات وأن يتجول أينام شاء وكيفام شاء ،ويمكث يف هذه البالد إىل ما يريد ،ويشتغل يف أي
عمل حيب ،ويتقلد أكرب الوظائف احلكومية ،ويتزوج بمن أراد ال يقف يف طريقه أي عائق أو مانع،
والتاريخ اإلسالمي حافل باآلالف من األمثلة ،فهنالك مسلمون خرجوا من بالدهم ،جتولوا يف البالد
اإلسالمية سنوات طويلة ،تلقوا العلوم يف بلد ،وقاموا بالتجارة يف بلد آخر ،وعينوا يف وزارة أو قيادة
جيش يف بلد ثالث ،ومكثوا يف الرابع مدة طويلة ،وتزوجوا يف اخلامس ،وأبرز مثال عىل ما قلنا ،الرحالة
ابن بطوطة الطنجي الذي قىض نحو  39سنة يف عدة بالد إسالمية ،ومل يكن بحاجة طوال هذه الفرتة إىل

021

احلصول عىل جواز سفر ،أو تأشرية دخول ،ومل يسأله أحد عن جنسيته أو هويته ،ومل تصادفه مشكلة
الكسب أو الرزق ،ومل حيصل عىل إذن باإلقامة ،ومل حتدد له فرتة اإلقامة يف أي بلد من البالد التي دخلها،
بل كان إذا أراد عمال يف أي بلد وجده دون صعوبة وخاصة األعامل احلكومية ،لقد وصل ابن بطوطة إىل
اهلند يف عهد السلطان حممد تغلق ،وتقلد منصب قايض القضاة ثم بعثه السلطان سفريا له لدى حكومة
الصني ،أي أنه تقلد حتى املناصب الدبلوماسية.
يتضح من هذا أن الفكرة التي كانت تسود العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت مل تكن هي فكرة
الكومنولث ) (Common Wealthفقط بل كانت فكرة "املواطنة املشرتكة" أو "األخوة اإلسالمية".
فقد كان العامل اإلسالمي بأرسه دارا لإلسالم رغم أنه كان حيكم من قبل عدة حكومات إال أن هذه
احلكومات مجيعها كان هلا أن تستفيد من الطاقات البرشية املتواجدة يف كل مكان يف أنحاء العامل
اإلسالمي ،فكل مسلم كان يدين بالوالء والطاعة للحكومة اإلسالمية أنى وجدت ،وكان يشعر
بمسؤوليته يف الدفاع عن دار اإلسالم واملحافظة عليها من األعداء .وظل العامل اإلسالمي عىل هذا احلال
حتى أوائل القرن التاسع عرش امليالدي .واآلن! هل يساور الشك أي عاقل يف أن اإلسالم هو النظام
الوحيد الذي يمكنه إقامة عامل إنساين داخل دولة عاملية ،إن الدولة العاملية التي طاملا حلم هبا أهل الفكر
والرأي وضع اإلسالم أساسها الفكري والعلمي والتطبيقي ،وترجم كل هذا إىل واقع ملموس ،ومتتعت
الدنيا بثامرها اليانعة قرونا طويلة من الزمان.
الوضع احلايل:
مما يدعو لألسف أن املسلمني يف العرص احلارض تناسوا تراثهم هذا ،وتناسوا ما له من أمهية
وقيمة عظيمة وحني زحفت البالد الغربية نحو البالد اإلسالمية وتوالت عىل البلد تلو اآلخر ،اهنزم
املسلمون أمام سيوفها أوال ثم استسلموا بعد ذلك لثقافتها وحضارهتا وفلسفتها فام مل يستطع سيفها
جره عليه غزوها احلضاري
جتر عىل العامل اإلسالمي سيطرهتا السياسية ما َّ
إنجازه أكملته فلسفتها ،ومل ّ
والفكري من البليات واملصائب .فالسيطرة السياسية كانت تتحكم يف األجساد فقط ،أما السيطرة
احلضارية والفكرية فقد حتكمت يف العقول واألذهان فبدأ املسلمون ينادون هم أيضا بالقومية التي
مل يكونوا يعرفوهنا حتى القرن التاسع عرش امليالدي ،وهم مل يتعلموا نظرية القومية فحسب ،بل تعلموا
أيضا العصبية القومية ونتج عن هذا أن ختىل املسلمون من خمتلف اجلنسيات والبالد عن رابطة األخوة
اإلسالمية العاملية إىل حد كبري ،وشجعت سياسة احلكومات االستعامرية هذا األمر كل التشجيع .وانقطع
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كل مسلم لوطنه ولبني أمته ،وتقلصت دائرة حقوقه إىل نطاق بلده فقط وأصبحت بقية الدول اإلسالمية
دوال أجنبية بالنسبة له ،شأهنا يف ذلك شأن أية دولة أجنبية أخرى يف أوربا أو أمريكا ،وقطع املسلمون
طريق الوحدة اإلسالمية بأيدهيم ألول مرة يف تارخيهم ،وتلقت األمة ،التي كانت أبعد ما تكون عن
العصبيات القومية والتي قال عنها عزوجل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ( ،)8درس القومية من املعلمني الكفرة ثم
هنضت لتفكك وحدهتا العلمية التي كانت قد نالتها بفضل اإلسالم دونام جمهود أو تعب ،مع أن غريها ال
يستطيع احلصول عىل هذه الوحدة ولو بملء األرض ذهبا ﮋ ﭣ

ﭤ ﭥ ٹ ﭧ ﭨ ٹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﮊ( .)9وكان أهل العرب قد واصلوا جهودهم لتمزيق وحدة املسلمني وفصم عراها ،واستمروا يف
تلقينهم دروس القومية إىل أن ذاقوا وبال هذا التعليم أول مرة خالل احلرب العاملية األوىل حني ثار بعض
املسلمني عىل بعض يف وقت كان فيه األخري يدخل معركة ضد األعداء ،أعداء املسلمني مجيعا ،واخلطأ ال
يقع عىل واحد دون آخر بل هو خطأ يقع عىل كليهام ،فقد تلقى أحدمها درس القومية الطورانية من
األساتذة الغربيني بينام تلقى اآلخر درس القومية العربية من نفس األساتذة ،أي أن كليهام تتلمذ عىل يد
معلم واحد ،فخال من قلبيهام ما كان بينهام من مشاعر وبدد ما بداخلهام من أوارص املحبة واألخوة ،لقد
تناسى األتراك أن الدولة التي يملكون زمامها حتمل شعار اخلالفة اإلسالمية ،وال يعيش فيها اجلنس
الطوراين وحده بل يعيش فيها العرب كذلك الذين ال يدينون بالوالء إال لإلسالم وحده ،وليس بإمكاهنم
أن يدينوا بالوالء للقومية الطورانية .كام أن العرب تناسوا أن من يشهر سالحه يف وجه الرتك وأن من
أعطاهم الوعود املعسولة هم كفار حياربون إخواهنم من املسلمني ،ومل ينتبهوا إىل أن هذه الوعود التي
اشرتطت عليهم حماربة إخواهنم املسلمني ما هي إال حلقة مستحدثة من االستعباد يضعوهنا يف عنقهم
بأيدهيم طائعني فرحني .إال أن جنون القومية كان قد بلغ مداه لدى الطرفني فحارب املسلم أخاه حربا ال
هوادة فيها .ونتج عن هذا متزق الدولة العثامنية إىل أجزاء متناثرة فاستحال عىل األتراك بعد ذلك املحافظة
عىل استقالل وطنهم ،وحني نجحوا يف ذلك بشق األنفس بادروا بإلغاء اخلالفة التي كانوا قد توارثوها من
قرون عىل عالهتا ،ثم قطعوا بعد ذلك عالقة اإلسالم بالدولة ،واستبدلوا احلروف العربية باحلروف
الالتينية ،ومزقوا كل ما كان يربطهم بالعامل اإلسالمي من أوارص وروابط.
ومن ناحية أخرى مل ينل العرب االستقالل الذي كانوا حيلمون به ،وأصبحوا من أجله أداة
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طيعة يف يد أعداء اإلسالم ،فقد استوىل اإلنجليز عىل العراق ،وفرضت فرنسا حكمها عىل سوريا ولبنان
ووضعت فلسطني حتت انتداب اإلنجليز الذين مهدوا السبيل إلعطائها لليهود .هذا ما تكبده العامل
اإلسالمي من أرضار القومية خالل احلرب العاملية األوىل.
بعد احلرب العاملية الثانية فإن الكثري من الشعوب اإلسالمية نالت االستقالل بفضل من اهلل
ورعايته بعد أن ظلت ترزخ حتت نري االستعباد مدة طويلة ،إن وجود هذه الشعوب يف صورة دول مستقلة
قد تكون رضورة تارخيية ال نقدر عليها ،إال أن املؤسف حقا هو أن مجيع هذه الدول تتبع نفس أفكار
القومية والتعصب القومي التي تلقتها عن أساتذة الغرب.
وال يريد مسلمو اليوم إدراك وتفهم النظريات اإلسالمية اخلاصة بالقومية اإلسالمية املوحدة
واجلنسية اإل سالمية املشرتكة ونظرية الكومنولث اإلسالمي ،فهي يف الواقع نظريات تبلغ من العلو قمة
ال يصل إليها مستوى تفكريهم اليوم .والعجيب واملحري أهنم ال يريدون االعرتاف اليوم بأن هناك رابطة
من شأهنا أن تربطهم بعضهم ببعض بأقوى رباط ،أال وهي رابطة اإلسالم فهي رابطة من شأهنا أن جتعل
من بعضهم لبعض منارصا ومساندا إذا اشتكى منهم أحد تداعى له اجلميع باألمل ،ومن شأهنا أن تفتح
أمامهم الطريق إىل التعاضد والتعاون من أجل التقدم املادي ،ومن شأهنا أيضا أن جتعل من بعضهم صديقا
للبعض يعاونه يف الدفاع عن حوضه إذا دعت الظروف ،لقد تناسى املسلمون كل ذلك ،وال تزال فكرة
القومية تسيطر عىل عقوهلم حتى اليوم لدرجة أهنم ال ينظرون إىل املسلمني خارج بلدهم إال بالعني التي
ينظرون هبا إىل األجانب من غري املسلمني.
بل مل تعد أية دولة متانع يف أن تشن هجوما عىل دولة مسلمة أخرى لتحقيق مصاحلها القومية،
وال تتوانى يف توثيق أوارص الصداقة مع ألد أعداء دولة مسلمة أخرى ،وهي تشاهد بلدا إسالميا يعاين
أهله الظلم واإلرهاب والعدوان واالضطهاد وال حترك ساكنا من أجل مساعدته ومع أن مجيع الدول
اإلسالمية مهددة بخطر حدوث اشتباكات عنيفة بني القوى العاملية يف منطقتها ،خطر قد يؤدي إىل القضاء
عىل استقالهلا دولة بعد األخرى إال أن هذا اخلطر املرتقب ال يلم شملها وال يقرب بعضها من البعض
وهذا من أعجب العجائب.
الوحدة اإلسالمية بني التأييد والرفض:
واليوم نستبرش خريا وسط هذه الظروف احلالكة ،إذ يلتقي ملوك ورؤساء الدولة اإلسالمية
ليتدارسوا القضايا املشرتكة التي هتم العامل اإلسالمي ليجدوا هلا حلوال وليخلقوا جوا من التعاون فيام
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بينهم حلل هذه القضايا( )10ومن اجلدير بالذكر أن بعض من يزعم قيادة املسلمني حيارب يف الوقت نفسه
قيام وحدة عىل أسس إسالمية ،ومن العجيب أن من يقول هذا حيمل يف نفس الوقت شعار التضامن
االشرتاكي ،وكأن التضامن عىل أساس الرابطة االشرتاكية أمر مبا ومطلوب بينام التضامن عىل أساس
الرابطة اإلسالمية حرام ومرفوض ،ومعنى هذا أنه ال اعرتاض عىل قيام رابطة جتمع هذه الشعوب املسلمة
رشيطة أال تكون هذه الرابطة ،هي رابطة اإلسالم ،فاالعرتاض واضح ورصيح ،فلو قامت هذه الرابطة
بني البالد عىل أساس ماركيس ألصبحت مقبولة ،هذا هو سحر أساتذة الغرب الذي علموه لتالميذهم
من املسلمني ،وهو سحر قوي ال يزال ساري املفعول حتى بعد أن حصل هؤالء التالميذ عىل استقالهلم
السيايس .واألساتذة هلم احلق يف أن جيتمعوا أو يتضامنوا ويتحدوا عىل أسس العصبية املسيحية ،ويواجهوا
املسلمني بألوان عديدة من الظلم والعدوان ،والتالميذ تلقوا من األساتذة درسا مفاده أن التمسك
باإلسالم رجعية وختلف ومن هنا مل حياولوا أن تلصق هبم هتمة الرجعية أمام أساتذهتم.
إن مجيع االعرتاضات التي أثريت حول اللقاءات اإلسالمية عىل مستوى القمة تربهن عىل أن
تفكري زعامء الشعوب اإلسالمية وحكامها تناهت يف التعقيد والغموض ،وهم ال يريدون أن يفهموا
احلقائق بطريقة مستقيمة وواضحة ،وإال فام هي املربرات التي دعت إلقامة العراقيل يف وجه إقامة الوحدة
اإلسالمية ما دامت هناك منظامت عديدة تقوم عىل التضامن والتكتل من أجل الدفاع عن مصاحلها،
فالكومنولث الربيطاين يضم عىل سبيل املثال عددا من الدول التي ال تربطها أية رابطة سوى رابطة
اخلضوع لالستعامر اإلنجليزي الذي سبق أن رزخت حتت سيطرته هذه الدول ،فال حضارة توحدها،
وال لغة جتمع بينها ،وال مصالح اقتصادية تربط بينها ،وال عالقة جغرافية توحد بينها ورغم كل هذا
ال يعرتض أحد عىل وجود هذه املنظمة ،ويف أفريقيا منظمة تعرف باسم منظمة الشعوب األفريقية ال جيمع
بينها إال اللون( )11فقط والدفاع عن مصلحة السود ضد اعتداءات البيض ،ويشرتك يف هذه املنظمة حتى
أولئك الذين حياربون فكرة توحيد الدول اإلسالمية ،وكذلك يوجد حتالف بني الدول االشرتاكية يف
شكل ميثاق يعرف باسم "وارسو" واحتاد بني حكومات قارة أمريكا ،ومل يعرتض أحد عىل كل هذه
املنظامت ومل يقف أحد ملحاربة هذه االحتادات .ونتساءل اآلن! إذا أرادت الشعوب املسلمة تكوين وحدة
أو إقامة تضامن فيام بينها فلمن حق االعرتاض؟ وعىل أي مبدأ أو أساس أو أية نظرية أو فلسفة تبيح له
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كتب األستاذ املودودي هذه الصفحات زمان املؤمتر اإلسالمي بالهور ،أوائل سنة 8399م.
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حتى اللون ليس عامال مشرتكا يف كل احلاالت فهناك دول عديدة يف املنظمة ال يسكنها السود ـ (التحرير).
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املعارضة؟
إن الشعوب اإلسالمية متآمخة احلدود من باكستان رشقا إىل املغرب األقىص غربا ،وإذا مل نعترب
البحر مانعا طبيعيا فإن إندونيسيا وماليزيا تشارك العامل اإلسالمي يف التالحم اجلغرايف ،فهذه الشعوب
ال تربطها رابطة العقيدة الدين فحسب ،بل توثق بينهام مقومات احلضارة واملدنية.
وإذا سافر أحد املسلمني من أندونيسيا إىل املغرب ،يبدو له جليا أن املنطقة بأكملها تسودها
حضارة مشرتكة ،ومبادئ مشرتكة ،ففي كل بلد نزوره داخل املنطقة اإلسالمية نتأكد بمجرد أن تبلغ آذاننا
صوت املؤذن أن هذا بلد يسكنه املسلمون ،وال بد أن يكون هلم فيه مسجد ونشعر كأننا من أعضاء أرسة
هذا البلد وإذا شاركنا يف الصالة مع أهل هذا البلد فلن يظن أحدهم أننا أجانب وإذا علموا بوجودنا،
وعرفوا أننا جئنا من بلد إسالمي آخر هرعوا إلينا يصافحوننا ويعانقوننا ،وربام ال نفهم لغتهم إال أن
التحية اإلسالمية مشرتكة بيننا ،كام أن لغة اخلطبة يف الصالة ليست غريبة علينا ،وكذلك كلامت مثل
"احلمد هلل" و "رب العاملني" و "اهلل" وما إىل ذلك مشرتكة بيننا ،وأركان الصالة موجودة من أندونيسيا
حتى املغرب ،ال يمنع أهل أي بلد ـ إن أرادوا ـ أن جيعلوا منا إماما هلم يف الصالة وال يمنعنا يشء إذا صلينا
خلف إمامهم ،وإذا خرجنا من املسجد ودخلنا نطاق املجتمع شعرنا ـ أينام ذهبنا ـ أن هناك رابطة متينة
تربط بيننا وجتمعنا معا وهي رابطة احلضارة والثقافة ،وإذا أكلنا مع أهل هذا البلد فنحن نأكل بقلوب
مطمئنة فام هو حمرم عندي حمرم عندهم وهم يلتزمون بقواعد الطهارة والنظافة التي نلتزم هبا يف حياتنا
العامة ،وعادة ما يقبل علينا أهل البالد عامتهم وخاصتهم يسألوننا عن أحوال إخواهنم املسلمني يف بلدنا
وكأهنم أفراد عائلة واحدة نتدارس أحواهلم ،فإذا برشناهم بخري األحوال محدوا اهلل تعاىل وتألألت
وجوههم هبجة ،وإذا أخربهتم بسوء األحوال ،يدامههم احلزن واألسى كأحد أبناء بلدى  ...ليس هذا
فحسب بل إن قوانني األحوال الشخصية من النكا والطالق واملواريث املطبقة يف مجيع البالد اإلسالمية
تتشابه وتتقارب إىل حد أنه ال يصعب عىل املسلمني أن يتزاوجوا فيام بينهم ،هذا الوضع ال نشاهده يف بلد
ال تقطنه الشعوب غري اإلسالمية أبدا ،ومعنى ذلك أن الروابط التي تربطنا معرش املسلمني روابط متينة
جتعل منا شعبا واحدا حيمل عاطفة واحدة ومشاعر متحدة حتى يف عرص بلغ فيه جنون القومية مداه
وازداد التمييز العنرصي.
أال يدعو كل هذا إىل رضورة التقارب والتعامل حلل قضايانا املشرتكة ،وملساندة بعضنا بعضا
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لبلوغ مدارج الرقي والتقدم واالزدهار؟ أال يساعد موقع البالد اإلسالمية اجلغرايف يف إقامة الوحدة
اإل سالمية؟ فهذا املوقع حيتم عىل الدول اإلسالمية الدخول يف أي رصاع بني رصاعات الدول الكربى
بمفردها ،إهنا رضورة تشبه تلك التي فرضت عىل شعوب أفريقيا إقامة منظمتهم األفريقية منعا للعدوان
االستعامري ،وإذا كان اللون واملوقع اجلغرايف ووحدة املصالح هي األساس الذي أقامت عليه الشعوب
األفريقية منظمتها فلامذا ال يعد تضامن العامل اإلسالمي هلدف مشرتك أمرا مرشوعا ومنطقيا ،علام بأن هذا
التضامن قائم عىل صالت أقوى ومقومات أقوى وقواعد أمتن مما هو عليه يف التضامن األفريقي وغريه
من التحالفات األخرى ،وملاذا تثار زوبعة االعرتاضات دائام يف وجه إقامة الوحدة اإلسالمية؟
وحيق لنا أن نسأل معاريض فكرة الوحدة اإلسالمية إذا كان التعصب الديني هو الذي يدفع
األمم الغربية لرضب املسلمني واضطهادهم واالعتداء عليهم فلامذا ال يتحد ويتضامن أولئك املسلمون
الذين يصيبهم األذى كل يوم من جراء تعصب هذه األمم الغربية؟ فاألمم الغربية مل تنس حتى اليوم
الرو الصليبية التي ال تزال تتغلغل يف نفوسها منذ أعلنت هذه احلروب ،أما نحن فمهام تعلمنا درس
التسامح الديني ومهام حاولنا القضاء عىل محيتنا الدينية وغريتنا اإلسالمية فلن نجد لنا مكانا حمرتما لدى
هذه األمم ال غربية التي ال يمكنها أن تعفو عن جريمة كوننا مسلمني ،ولن تتورع عن إيذائنا واالعتداء
علينا ،إن هذه األمم الغربية ال تقترص عىل شن العدوان علينا بل تنارص غري املسلمني وإن كان ظاملا وتظلم
املسلم وإن كان صاحب حق ،وهذا ما نشاهده فيام يتعلق بالقضايا الدولية التي يكون أحد أطرافها من
املسلمني .أال يعرف اجلميع أن قول اللورد اللنبي بعد احتالل فلسطني أثناء احلرب العاملية األوىل بعد
دخوله القدس" ،اآلن فقط انتهت احلروب الصليبية" يعرب عن اجتاهات هؤالء الغربيني املتعصبني ،لقد
وقف هذا اللورد عىل قرب البطل صال الدين األيويب وقال" :ها قد عدنا يا صال الدين".
وبعدها بدأ خمطط إبعاد املسلمني من فلسطني إلسكان أمة أخرى جتمع أشتاهتا من بقاع العامل
املختلفة ،ونتساءل :لو تم هذا االعتداء عىل أمة غري مسلمة ،هل كانت أمريكا وأوربا تقف صامتة ال تبايل
كام هو احلال بالنسبة ملوقفهام جتاه املسلمني يف فلسطني؟
ويف شبه القارة ،قدمت كشمري وهي منطقة األغلبية املسلمة إىل اهلند طبقا خلطة خبيثة ،ومن
ذلك احلني واألغلبية املسلمة فيها تقايس وتعاين أشد أنواع اإلرهاب والعذاب ،وما جادت عني
أهل أمريكا وأوربا وال بدمعة واحدة أسفا عليهم ،تلك العني التي ال تفرت عن البكاء عىل املجر رغم أن
ما حيدث يف كشمري ال يقل بحال من األحوال عام حيدث يف املجر بل يفوقها كثريا .ومأساة أرترييا ال تقل
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فظاعة عن مأساة كشمري وفلسطني إذ أهدهتا الدول الكربى لقمة سائغة حلكومة احلبشة املسيحية التي
التزال ترتكب ضد الشعب األرتريي املسلم املكافح يف سبيل االستقالل جرائم وحشية يعجز القلم عىل
تسطريها(.)12
وينطبق احلال عىل قضية قربص وما يعانيه األتراك عىل أيدي اليونانيني ،فعطف الغرب موجه
إىل اليونانيني فقط ال ليشء إال لكون الظامل مسيحيا واملظلوم مسلام ،وزاد الطني بلة أن أمريكا مل تضع يف
اعتباراهتا عالقاهتا الودية مع تركيا.
وما قامت به بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والربتغال وغريها من البالد املسيحية ضد املسلمني يف
القارة األفريقية ال مثيل له يف تاريخ التعصب الديني فقد أبيدت حضارهتم الزاهرة ،وحتطمت قوهتم
االقتصادية ،وحرموا من التعليم والثقافة ،فال يتعلم أحد إال إذا اعتنق املسيحية أو استبدل اسمه
اإلسالمي باسم مسيحي عىل األقل ،وجماالت العمل يف اجليش واهليئات املدنية مقصورة عىل املسيحيني
فقط ،والنتيجة واضحة أمام أعني اجلميع فالدول األفريقية التي نالت استقالهلا تتكون معظمها من
األغلبية اإلسالمية إال أن احلكم فيها بيد املسيحيني ،وإذا حدث أن توىل أمر أحدها حاكم مسلم فيكون
دائام مغلوبا عىل أمره ،يكاد احلكم ينفلت من يده ملا للمسيحيني يف اجليش واهليئات املدنية من نفوذ(.)13
والسؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو :ماذا يضري املسلمون الذين قاسوا ألوان العذاب من جراء
التعصب الديني الغريب ،ماذا يضريهم لو احتدوا معا وتضامنوا معا من أجل احلفاظ عىل كياهنم ،من أجل
احلفاظ عىل حضارهتم وعىل اقتصادهم؟ وأهيام أقبح يا ترى؟ تضامن املعتدين عىل مبدأ شن العدوان
أم تضامن املظلومني املعتدى عليهم عىل مبدأ رد العدوان؟ لكل ما تقدم تأخذين الدهشة من موقف
املعارضني لدعوة التضامن اإلسالمي الذين يعتربون الوحدة القائمة عىل أساس الدين خطأ ال يغتفر ،بينام
الوحدة االشرتاكية يف نظرهم صحيحة كل الصحة ،والوحدة عىل أساس اللون صحيحة كل الصحة،
والعيب كل العيب ـ يف رأهيم ـ هو إقامة وحدة باسم اهلل وعىل أساس دين اهلل  ...أنا ال أكاد أفهم هذا
املنطق الغريب.
كل أميل هو أال نكتفي بالتعاون حلل قضايانا الدينية والثقافية واالقتصادية ،وتوحيد وسائل
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هذه أحوال مضت عىل تلك البالد قبل كتابة هذا املقال.
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لقد تم القضاء عىل عيدي أمني بخطة أعدت يف فرنسا كام أعلن فيام بعد من قبل اجلهات الفرنسية.
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التقدم املادي وتنميتها فحسب ،بل علينا أن نتعاون كذلك يف سبيل تنمية الوسائل الدفاعية باجلهود
املشرتكة ،وأقل ما جيب حتقيقه يف هذا املجال هو أن هتتم الدول اإلسالمية بإقامة األسلحة احلربية حتى
تستغني عن استريادها واستجدائها سواء من روسيا أو أمريكا أو غريمها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني"(.)14
****
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لقد أخذنا هذا املقال للشيخ أيب األعىل املودودي رمحه اهلل من :سمري عبد احلميد إبراهيم ،الطريق إىل وحدة األمة
اإلسالمية :أبو األعىل املودودي مقارنة بفكر الشاعر حممد إقبال ،دار األنصار ،القاهرة.
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