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السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
بسم هللا الرمحن الرحيم

هذا رشف يل ان التقي بمك ,ابخوة كرام ممثلني تقريبا للك اقطار الوطن العريب والصدقائنا 
الاتراك اذلين وجدانمه عديد املرات يف مسار اترخينا االإساليم وخاصة حنن املغاربة , املغرب 
العريب الكبري. فلوال فضل الأتراك عىل املغرب العريب حلصل فيه ماحصل يف الاندلس الن 
مؤسس �أورواب احلديثة شارل اخلامس احتل تونس   يف الثلث الأول من القرن السادس 
فامي يسمى حبرب الاسرتداد. ولوال »حامية الأسطول الرتيك« بعد سستني سسنة لواله ملابقي 
يشء من الرتاث االإساليم ال يف تونس واليف اجلزائر وال يف لبيبا. وذلكل مفوقفنا حنن املغاربة 

من ادلوةل العامثنية خيتلف متاما عن موقف الأخوة املشارقة مهنا .
ابد�أ الآن حمارضيت . يف احلقيقة ورطين ايخ طالل ابن اقرتح عيل موضوعا عصيا جدا. فلسفيا 
هو ليس مشالك عصيا . لكن بعده التارخيي اذلي مضنه عندما وضع لكمة »اإسالميني« يف 
العنوان هو اذلي سسيجعهل عسريا لأين همام حاولت ان �أكون موضوعيا فسسيعترب موقفي واكنه 
دفاع عن االإسالم السسيايس ,رمغ اين ال انتسب اىل �أي حزب ال اإساليم والغري اإساليم .

العنوان فيه ثالثة مفهومات : ادلوةل ,الهوية ,االإسالميون.
اعرس مفهموم يف هذا الثالوث هو مفهوم االإسالميني. وبني هذه املفهومات الثالثة وصلتان 
فسابدا  واالإسالميني. وذلكل  بيهنام جممتعني  اثنية  والهوية ووصةل  ادلوةل  بني  �أوىل  , وصةل 

ابملفهموم الأعرس وهو مفهوم االإسالميني. مث بعد ذكل انظر يف ابيق املفهومات.
يف املساةل اليت ساعاجلها اليوم تتالف من مخس قضااي اذن:
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 أوال اإلسالميون
اثنيا  الهوية
اثلثا ادلوةل

رابعا العالقة بني الهوية وادلوةل
خامسا واخريا كيف مت الصلح بني الاسالم واحلداثة ابدراك الشسباب العريب رشوط حتقيق 

الأهداف اليت طالب هبا عندما اثر ويه اهداف مبارشة رشوطها اعرس حتقيقا مهنا.
االإسالم  فهيا  يهتم  اليت  القضية  هذه  هو  العنوان  هذا  يف  الأساسسية  فالقضية  مث  وومن 
السسيايس بكونه جمرد مؤامرة وبكونه هو العميل للغرب وبكون الغرب هو اذلي قام ابملؤامرة 
ليك يصل االإسالم السسيايس للحمك يف حني اننا نرى اليوم من يساعد الغرب ومن يرضب.
ذن يف واو العطف  الأوىل اليت جتمع بني ادلوةل والهوية ويف »عند« الثانية  املشلكة تمكن اإ

اليت تصل هذين املفهومني ابالسالميني .

مفهوم اإلسالميني
ماذا يعين مفهوم االإسالميني ؟ املفهوم واحض فهو نسسبة اىل االإسالم يف صيغة امجلعطبعا  
نسسبة يف امجلع.  لكن املقصد غري واحض عىل ماذا ينطبق هذا املفهوم  فاملفهوم واحض وهو 
نسسبة اىل االإسالم. لكنه يفقد وضوحه مبجرد ان يقابل مع مفهوم املسمل ,اذا تضمر التسمية 

مقابةل بني مسمل واساليم.
 والغريب ان هذه املقابةل عكست فلامذا ؟ عكست ادلالةل املفهومية للكمة اإساليم اليت يه 
النسسبة اإىل االإسالم »اإساليم« جفعلوها مقابةل للكمة املسمل اليت يه صفة للك من يصفه 
منا تقال معن اتبع رساةل  القر�آن مبسمل. ويه صفة ليست خاصة ابملسلمني من عرصان واإ
عرصه من اترخي النبوات يف اترخي البرشية لكها  وليس من املسلمني اذلين مه حنن الن من 
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اتبع �أي رسول من الرسل يصفه القران الكرمي بكونه مسلام.
وميكن ان نقول ان هذه الصفة مسمل مشرتكة بني مجيع املسلمني اذلين اتبعو لك الرساالت 
يف حني ان لكمة اإساليم ميكن ان نقول  اهنا صفة الانتساب اىل االإسالم اذلي هو اختياري 
غري الانتساب اىل االإسالم اذلي هو فطري , يف الآية الأوىل من سورة النساء كام تعلمون 
ان هللا مزي بني االإسالم اذلي ينتسب اىل الربوبية واالإسالم اذلي ينتسب اىل الالوهية 
» اي �أهيا الناس اتقوا ربمك اذلي خلقمك من نفس واحدة ». وهذا يقال عن مجيع البرش » 
وخلق مهنا زوهجا وبث مهنام رجاال كثريا ونساءا »هذا عىل مجيع البرش. ولكن بعد ذكل يقول 
»واتقوا هللا تساءلون به والارحام ان هللا اكن عليمك رقيبا ». هذا خيص ادلين الاختياري 
يعين الاميان اذلي ينتج عن اختيار الانسان اذلي يريد ان يضيف اىل انتاسسبه اىل الربوبية 
وهو ليس طوعا بل كره فلك البرش ينتسسبون اىل الربوبية بغري ارادهتم ابعتبارمه اكئنات 
موجودة ختضع لقوانني طبيعية لقوانني اخللق �أي قوانني االإرادة اخلالقة , يف حني ان الألوهية 
يه اختيار حر من املؤمن اذلي يتبع برحية قوانني االإرادة الآمرة كام حتددت يف الرساةل اليت 
ذن فلمفهوم ادلين يف االإسالم مسستواين : لهيا واليت بلغت غايهتا يف الرساةل اخلامتة.  واإ دعي اإ

نسان حرية فيه: الربوبية.  مسستوى �أول شامل للك املوجودات وليس لالإ
ومسستوى اثين يشمل امللكفني يتبعون رساةل معينة ودينا اختياراي حبرية.

ن االإساليم هو الواعي هبذا الفرق ويعرف نفسه ابنتسابه اإىل االإسالم  ذن �أن نقول اإ وميكن اإ
اختياراي وينوي تطبيق الأمر اذلي فيه ابختياره  يف حني ان املسمل هو  صفة تشمل مجيع 

البرش بل ولك اخمللوقات اليت ختضع  الرادة هللا اخلالقة �أو الربوبية.
نسان اىل االإسالم فيوصف بكونه اإسالميا واذلي صار مهتام  مفاذا يعين الآن �أن ينتسب اإ
من بعض املسلمني التابعني لدلين اخلامت من املذاهب الأخرى؟ فهل هو حمرف كام يهتمونه 
�أم هو يريد �أن يطبق لك الأمر وال يقرصه عىل العبادات كام يفعل حمرفو  الرساةل اخلامتة من 

حماربيه؟ هؤالء مه االإسالميون اذلين يعتربوهنم حاةل شاذة ومتاخرة يف االإسالم.
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وهذه كذبة �أوىل اريد ان اشري اىل ان  الاشعري اسستعمل  كتابه هذا الامس  »مقاالت 
االإسالميني«.  اسستعمل »االإسالميني«. وهذا من مفتتح القرن الرابع الهجري يعين �أن هذه 
النسسبة اكنت عامة مجليع الفرق السنية والشسيعية واخلوارجية مجيع الفرق ساممه الاشعري 

االإسالميني.
»مذاهب  وسامه  كتااب  �ألف  بدوي  عبدالرمحن  فاإن  ومؤخرا  احلديث  التارخي  يف  وحىت 
ذن  فلكمة »اإسالميني« مل يكن لها هذه ادلالةل االهتامية  جبامعة توصف  االإسالميني«. واإ
بكوهنا حرفت االإسالم لأهنا مضنت فهمنا البعد السسيايس حكام وفكرا يف سعهيا لالإصالح.

نريد الآن ان نتلكم معن يصف االإسالميني هبذه الصفة اليت فهيا يشء من النزب مفن ينابرز 
ىل �أمرين: من ؟ الشذوذ اذلي يهتم به االإسالميون يرد اإ

�ألغوا من االإسالم دومره يف حياة الأمة السسياسسية وحرصه يف  الأول مصدره موقف من 
العبادات واخلضوع للحاكم.

والثاين مصدره موقف من اعتربوا ادلوةل الوطنية تقتيض الغاء الرابطة اليت تتجاوزها اإىل 
وحدة الامة االإسالمية.

والثورة املضادة تعجمع بني الامرين مع الرتكزي  الاكذب عىل مفهوم املواطنة ابعتبارها نسسبة 
ليست  اليت يه  القطرية  القائل  ابدلوةل  هو  للمسمل  الأول  فاملهتم  ذن  واإ قومية.  اىل دوةل 
دوال �أصال لأهنا محمية اسستعامرية حيمكها طغاة يف ادلاخل نعاج يف اخلارج. واملهتم الأول مه 
القطرية دون  ادلوةل  رؤيته  يتجاوز يف  من  القويم هو  اىل  ابلنسسبة  فاالإساليم  القوميون. 
نفهيا الن االإساليم ال ينفي ادلوةل القطرية ولكنه يتجاوزها اىل ماهو �أوسع مهنا , فيكون 
من  املسستعمل  التقليدي   واملسمل  اإسالميا  بكونه  يهتمه  العلامين  ابلضدين:  مهتام  االإساليم 

الأنظمة التقليدية اليت تدعي اهنا اإسالمية يهتمه  بكونه اإسالمواي.
ن  الشسيعي �أيضا يهتم االإساليم السسين لأنه يضفي عىل البعد   ونسستطيع �أخريا ان نقول اإ
لهيا  السسيايس من ادلين ما يشسبه جتريده من القدسسية اليت للرؤية الشسيعية فال يعتربه حقا اإ

الدولة والهوية اإلسالمية

7



للأمية بل ينسسبه اإىل اختيار الأمة يف تولية من ختتاره مبقتىض معايري الاهلية احملددة يف 
القر�آن وبشلك عقد بينه وبني الامة يسمى بيعة حرة مرشوطه ابلأمانة والعدل واخلضوع 

لرقابة الأمة.
فيصبح االإساليم واكنه قلب بؤرة الهتامات صادرة من �أربعة مواقع:

 من القويم	 
 ومن العلامين حبجة ادلوةل القطرية	 
 ومن االإسالم التقليدي يف الأنظمة اخلارجية	 
 ومن النظام الشسيعي لكونه اإسالميا.	 

القومية  تنبين عىل  اليت  احلديثة  القطرية  القول ابدلوةل  الأوىل عدم  الهتمة  يهتمونه ؟  فامبذا 
والعرقية . يعين االإساليم يعرف بكونه من يرفض ادلوةل اليت تنبين عىل القومية والعرقية 

وهذا شذوذ �أول ابلنسسبة اىل احلداثيني   ويشرتك يف ذكل القويم والعلامين والليربايل.
ويهتمه من ال يقول ابلعلامنية والليربالية لكنه يقول ابالإسالم الشعائري اذلي يسستثين دور 

رادة احلاكم ابلنسسبة اىل الانظمة اخلليحية. االإسالم الفاعل يف السسياسة بصورة تتجاوز اإ
والهتمة الأخرية  من التشسيع لأن موقفه من السسياسة خمتلف متاما: يترشاكن يف �أن السسياسة 
آن تشمل تنظمي حياة امجلاعة الاجامتعية  والسسياسسية  عنرص مقوم لالإسالم لأن �أحاكم القر�
واخللقية. لكن املقابةل يه حول طبيعة القميني عىل هذه الوظيفة: هل مه جامعة حمددة لها 
دراته ابلشورى وبشلك عقد  له�ي يف احلمك �أم اإن حمك امجلاعة هو �أمرها جتهتد يف اإ احلق االإ

بني احلاك واحملكوم حددت الرساةل رشوطه.
وعن هذا اخلالف اجلوهري ميكن اعتبار هتمة االإسالم السسيايس من املنظرو الشسيعي يه 
ليه بكوهنم ينفون ما عليه ينيب املتشسيع موقفه من الصحابة  وجترهيمهم ابعتباره  ما ميكن الرمز اإ
لهيا لآل البيت ومل ميكنوا عليا من احلمك . الهتمة مصدرها تصورمه لعالقة ادلين  افتكوا حقا اإ
ابلسسياسة ابملقابل مع املوقف الشسيعي.  ولكن اذلين يهتموهنم اكرث مه اجلهاديون. فهم يهتموهنم 
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ابلردة الهنم مل يقولو مبا يقولون به يف مس�أةل احلمك وفهم االإسالم ابلطريقة اجلامدة اليت ورثوها 
من عصور الاحنطاط.

الوزن يف  ذات  السسياسسية  احلراكت  اىل مجيع  ابلنسسبة  مفهوم سليب  فـ«االإساليم«  ذن  واإ
اللحظة االإسالمية والعربية احلايل.ة  واعتقد ان ذكل شهادة عىل اهنم مه اذلين ميثلون حاليا 

الصلح بني قمي االإسالم قبل الفتنة الكربى وبني قمي احلداثة قبل الاسستعامر.
فاذا اخذان قمي االإسالم قبل الفتنة الكربى والانتقال من نظام اخلالفة اىل املكل العضوض 
واذا اخذان �أفاكر الفكر احلديث قبل انتقاهل اىل  ايدلوجيا اسستعامرية وجدان ان الهتمة املوهجة 
اىل االإسالميني او ما يسمى ابالسالميني او ما خيترص ابالخوان اختصارا هو غري حصيح 
الن االإساليم هناك من ليس من الاخوان يقول هبذه الأفاكر وجدان ان مااكن يقول به 
اىل  تتحول  ان  قبل  احلداثة  مفكرو  به  يقولون  اكن  وما  الكربى  الفتنة  قبل  االإسالميون 

ايدلوجيا اسستعامرية واحد.
نه ابلضبط ما طالبت به الثورة منذ سسبع سسنوات �أي ان يكون  مفاهو هذا اليشء الواحد؟ اإ
الفرد االإنساين حرا و�أال يوجد وسسيط بينه وبني هللا وهو نفي الكنسسية يف الاسالم وهو 
عني حماوةل الغرب اصالح الكنسسية واحلد من سلطاهنا ليك يكون للفرد عالقة مبارشة ابهلل. 
ذن نفس املطلب:  ازاةل الوسطاء الروحيني بني املؤمن وربه عندان قبل الفتنة وعندمه يف  اإ

بداية الهنضة. لكن هذا املطلب زال عندان وعندمه.
الفكر  ما حاول  �أيضا   دارة شاهنا. وهو  اإ توجد وصاية  عىل الامة يف  �أال  الثاين  والامر 
الأورويب يف القرن السابع عرش حتقيقه جبعل الامة حتمك نفسها بنفسها. ولك ذكل تطبيق 
حريف لنفس التصور للحرية الروحية والسسياسسية يف االإسالم ويف احلداثة. فالآية 38 من 
الشورى تعترب  امجلاعة اليت يسستجيب الناس فهيا لرهبم » واذلين اسستجابو لرهبم« )واقامو 
الصالة » هذا دليل عىل اهنم اسستجابوا( لكن هذا اليكفي. فـ »و�أمرمه » تعين طبيعة احلمك= 

الأمر �أمرمه. و�أسلوب احلمك »شورى بيهنم » تعين �أسلوب احلمك=شورى بيهنم.
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ذن طبيعة احلمك و�أسلوب احلمك. فطبيعة احلمك يه �أن الأمر �أمر الأمة وليس  الآية حتدد اإ
�أمر احلامك. و�أسلوب احلمك ابلتشاور بني امجلاعة وليس بني اخلرباء �أو العلامء لنصح احلاكم. 
ذن فطبيعة احلمك »�أمر  مث جعل هذه ادلوةل اليت السلطة فهيا �أو السسيادة فهيا للجامعة, واإ
ذا ترمجناها ابلالتينية » راس دبلياك«. هكذا يقال  امر امجلاعة ابلالتينية وتكل  امجلاعة« اإ
يه طبيعة احلمك. �أما  �أسلوب احلمك فشورى بني امجلاعة وترمجته ابليواننية »دميوقراطيا ». 
ومعىن ذكل �أن نظام احلمك برصحي نص الآية هو  »مجهورية دميقراطية«. طبيعته مجهوري 
املشلك الاقتصادي  هو  الىية  مبنطوق  النظام الاول  هذا  دميوقراطي. ومشلك  و�أسلوبه 
الاجامتعي:« اذلين اسستجابو لرهبم و�أقامو الصالة و�أمرمه شورى بيهنم ومما رزقنامه ينفقون 
». فـ«مما رزقنامه ينفقون« حمدد حتديدا صارما يف البقرة 177 وهو ما يعين �أن الاقتصاد هل 

وظيفة اجامتعية. تكل  يه صورة ادلوةل قبل الفتنة الكربى .
ماذا حدث يف الفتنة الكربى ؟ الفتنة الكربى �أدت اىل �أربعة حروب �أهلية )حرب �أوىل 
�أم املؤمنني وعيل وحرب اثنية بني معاوية وعيل  وحرب اثلثة بني ابن معاوية وابن  بني 
عيل وحرب رابعة بني عبداملكل ابن مروان وابن الزبري(. مفا اذلي نتج بعد ذكل ؟ نتج 
كام ينتج الآن للك امة حدثت فهيا حرب �أهلية �أهنا تنتقل من �أحاكم ادلسستور اىل القوانني 

الاسستثنائية املناسسبة للحاالت اخلاصة كام حدث يف �أمرياك مثال بعد احداث سبمترب.
�أمر  ابلظرف  اخلاصة  والقوانني الاسستثنائية  الطوارئ  حاةل  اىل  ادلسستور  من  والانتقال  
طبيعي يف اترخي لك �أمة. املشلك عند املسلمني �أن الاسستثناء صار القاعدة. فقد بقيت 
حاةل الطواريء �أربعة عرش قران �أي منذ تكل اللحظة اىل �أن بد�أ الشسباب املسمل جبنسسيه 
يريد العمل ابدلسستور. ومن من يهتم اليوم  بكوهنم اإسالميني اكنوا يدعون اإىل هذه العودة 
فلام اثر الشسباب اكنوا مه القاعدة الاجامتعية والسسياسسية الواسعة اليت �أيدت ذات وسارعت 
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ن يكون الانسان حرا روحيا ليس بينه وبني ربه وسسيط وان  ابلعودة اىل هذا ادلسستور:  اإ
رادة امجلاعة. يكون حرا ساسسيا ال وجود لسلطان فوق اإ

وهذا هو نظام القمي اخللقية والسسياسسية اليت يتحد فهيا التصور االإساليم قبل التفنة والتصور 
االإسالميون يوجدون بني فيك  فهؤالء  ذن  واإ اسستعامرية.  ايدلوجيا  قبل ان يصبح  احلدايث 
كامشة لطريف الساحة السسياسسية االإسالمية. فكها الأوىل يه اليساري املتطرف وفكها الثانية 
رادة الأمة ووجودمه  ال �أقلية من  املعربين عن اإ يه اجلهادي املتطرف. والكهام ال ميثلون اإ
ميكن  �أن يستساغ لو اكنوا يقبلون ابالحتاكم اإىل العقل و�أدوات انتخاب من تلكفهم الامة 

برعاية ش�أهنا يف تعاقد دميوقراطي سلمي.
ذات  اثنية  كامشة  توجد  لكنه  املتطرفني.  وهجاديهيا  يسهاريهيا  املعارضات  من حيث  وهذا 
فكني كذكل. فالأنظمة اليت تسستعمل ادلين االإساليم يف اطار الفساد والاستبداد يه فكها 
الأوىل. والأنظمة اليت تسستعمل السسيادة الوطنية ابمس القومية وادلوةل الوطنية لالستبداد 
والفساد يه فكها الثانية. ومعىن ذكل �أن الكامشة مؤلفة من   �أنظمة القبائل و�أنظمة العسكر 
ذن فاالإسالميون يوجدون بني فيك  يف البالد العربية واالإسالمية وليست العربية فقط. واإ
كامشستني فيك كامشة الأنظمة وفيك كامشة املعارضة املتطرفة. فالأنظمة الرجعية و الاستبدادية 

والفاسدة بصنفهيا القبيل والعسكري و املعارضات املتطرفة بصنفهيا اليساري واجلهادي.
 وال بد من مالحظة �أنه مع ذكل يوجد وجه شسبه بني من يسمون ابالسالميني والشسيعة. 
وهذه هتمة اتيت دامئا من الأنظمة الرجعية اليت تهتم  الاخوان )حيرصون الاسالميني يف 
الاخوان حىت تركيا اصبحو يعتربوهنا اخوان( ب�أهنم ميالون اىل الرؤية الرشعية يف احلمك. 

وطبعا وجه الشسبه السطحي هو عةل هذه الهتمة.
فنظرية احلمك اليت يقول هبا الأخوان والاسالميون يه ما وصفه الغزايل يف كتابه »فضاحئ 
الباطنية »وهو كتاب مشهور خصص فيه فصل حلوار بني متلكم ابمس السسنة وابطين يتلكم 

ابمس الشسيعة. ووضع السؤال التايل:  هل احلمك ابالختيار ام ابلوصية ؟
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ن احلمك يف االإسالم ابلوصية. واذن فهم من حيث  ال يوجد اإساليم من اذلين وصفهتم  يقول اإ
نظرية احلمك ال عالقة هلم ابلنظرية الشسيعي.ة ولكن وجه الشسبه السطحي يتعلق ابلتنظمي 
السسيايس دلور امجلاعة يف السسياسة. فهناك وجه شسبه وهو ان بعض االإسالميني وخاصة 
الاخوان هلم نوع من  اخللط بني السلطة العلمية العلمية للعلامء والسلطة السسياسسية اليت هلم 
مبقتىض دورمه يف امجلاعة. وهو خلط يف وظيفة من يسمونه ابملرشد. فنظرية املرشد سلطة 
هنا وجه شسبه مع التشسيع. يف نظرية احلمك االإسالمية  يف احلمك غري سنية ونسستطيع �أن نقول اإ
)الشوىر 38( الوجود ملرشد هل وظيفة سسياسسية. يوجد علامء هلم وظيفة علمية وطبعا فلهم 
وظيفة سسياسسية يه فرض عني عىل لك مسمل بوصفهم �أعضاء يف امجلاعة �أو بلغتنا احلديثة 
مواطنني وحىت مكواطنني ممتزيين ابعتبارمه من النخب لكن ال توجد وظيفة العامل يف احلمك 

سلطة فوق من لكف به بطريقة رشعية.
ليه املرجفون. واملرشد قد يكون عاملا  وهذا هو وجه الشسبه الوحيد اذلي ميكن هل ان يستند اإ
كبريا مثل �أي �أسستاذ جامعي ممتزي فيستشار يف القضااي املعرفية دون �أن يكون هل سلطان 
عىل صاحب السلطة الرشعي واملطبق للقانون عىل امجليع مبن فهيم ذاته فال جناح عليه ولكن 

ان يصبح مرشدا للهيئة احلامكة فهذا فيه يشء من امليل اىل التشسيع .

مفهوم اهلوية
بعد مفهوم االإسالميني اذلي هو �أعرس املفاهمي �أمر اىل املفهوم الثاين وهو مفهوم الهوية. مفا 

داللته؟
مفهوم الهوية �أوال هل دالةل ميتفزيقية يه تعريف الفلسفة. وهو مفهوم كوين الخيص ال املسلمني 
وال الفرق غري املسلمة. تعريف الانسان يف الفلسفة هو: »االإنسان حيوان انطق«. هذه 
نسان فلسفيا ميتفزييقيا. فهل مقومان يسميان اجلواهر الثواين: اجلوهر الأول هو  هوية الااإ
اجلنس »احليوانية« واجلوهر الثاين هو الفرق النوعي الناطقية اذا مجعنا بيهنام  اكن اجملموع 
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ن هل المنو والتوادل والاغتذاء واملوت واحلياة النه  هو حقيقة الانسان: »حيوان انطق« �أي اإ
حيوان. وهل العقل والتصور واالإرادة النه انطق. هذه يه هوية الانسان ويه تصح عىل 

مجيع البرش.
هذا هو مفهوم الهوية  فلسفيا . اليشء الغريب يف االإسالم هو �أن هذا املفهوم الفلسفي يقول 
ن القران يعرتف ابلصفة الأوىل  به القران ويزيد عليه يشء �آخر يزيده عىل الصفة الثانية �أي اإ
احليوانية االإنسان حيوان لكنه يزيد عليه صفة اثنية �أتت من نفخ الروح االإاليه فيه ليس 
حيوان كلك احليواانت وامنا نفخ فيه هللا يعين ليس خملوقا »بكن« فقط. جفميع اخمللوقات 
ال االإنسان فهو خلق ابمر كن مث بعد ذكل تدخل هللا بصنعه عىل  اإ ب�أمر كن  خملوقة بكن 
�أعينه ليضفي عليه مجموعة من الصفات جتعهل �أهال الن يكون خليفة. ومن  بني هذه الصفات 
آن يتجاوز الفلسفة يف تعريف هوية االإنسان ولكيهتا بصفات �أخرى يه  العقل يعين �أن القر�

مقومات الاسستخالف.
�أثرى من مفهوم  لهوية الانسان  القران  ذن مففهوم  البرش خلفاء هللا واإ  وهبذا املعىن فلك 
آن »علمه البيان  الفلسفة فهو ليس حيواان انطقا حفسب �أي يتلكم ويعقل بل يضيف القر�
,علمه القران ,علمه الأسامء لكها« ونفخ فيه من روحه. واذن فهل من صفات هللا نزر قليل 

ومتناه وفان. صفاته ليست كصفات هللا ال كام وال كيفا ويه مخس صفات:
ال االإنسان رادة حرة اإ -1 الارادة احلرة اليوجد حيوان هل اإ

ذن  فاالإرادة احلرة يف التعريف القر�آين لهوية االإنسان متقدمة عىل العقل.  -2وهل العمل  واإ
فيصبح العقل وسسيةل من وسائل االإرادة احلرة قد يكون ضارا وقد يكون انفعا.

ذ  وهل القدرة. فاذا اجمتعت االإرادة اخلرية احلرة مع العقل فميكن �أن حيقق اخلري �أو الرش اإ
يصبح قادرا عىل الاختيار بيهنم ففعل اخلري �أو الرش ابختياره ومن هنا مسؤوليته وقابليته 

جيااب �أو سلبا. للجزاء اإ
نسان حق اذلوق يف احلياة ال حيرمه من �أن  نه يذوق احلياة. فاهلل اعطى لالإ وهل احلياة �أي اإ
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يذوق متع ادلنيا بل يعترب ذكل حق عبادة ويلكفه بتعمري ادلنيا.
ما من ادلين �أو من الفلسفة  وتعين الرؤية املنظور الوجودي اذلي   وهل رؤية ويه  اتيت اإ
نسان  رادة وعلام وقدرة وذوقا. وهذا املنظور الوجودي هو اذلي تتكون لالإ به تنتظم حياته اإ
مبقتضاه  هوايت من درجة اثنية. ويه الهوايت الاختيارية كام ذكرت لمك يف سورة النساء 
قوانني  خاصة  ومهنا  اختيارية  وليست  اضطرارية  ويه  للرب  العبودية  هناك  الأوىل  الآية 
تسستطيع  اختيارية  القوانني  بعض  لكن  تنفس.  ال  �أو  اتنفس  �أن  البيولوجيا لست حرا يف 
نسان رحامن الرمح الكوين  �أن تتبعها و�أال تتبعها. وذكل هو مسستوى الآلوهية. وذلكل فلالإ
لكنا من نفس واحدة والرمح اخلاص واذلي هو املعىن الثاين »واتقوا هللا اذلي تساءلون به 
والأرحام » وهو رمح خاص ابلعرب ابالتراك اخل... وهو ماسسيعرفه يف الآية الثالثة عرش 
من احلجرات »وجعلنامك شعواب وقبائل لتعارفوا... » ملاذا لتعارفو مبعىن املعرفة واملعروف لأن 
ذلكل عالقة ابلرمح الأول وهو اننا مجيعا �أخوة. وهنا ت�أيت لكمة »اخوان مسلمون«. فلكمة 
حاةل اىل القسم الآول من الآية الأوىل من سورة النساء وهو ان البرش لكهم  اخوان فهيا اإ

من نفس واحدة ومه اخوة
وتكل يه  اخلاصية اليت متزي بني معنيي الهوية املطلقة قرانيا  وفلسفيا ويه واحدة مجليع البرش 
هنا الاسستخالف ويه فسلفيا فلسفيا  العقل. وهذه الوحدة  سواء يف الفلسفة �أو يف  قرانيا اإ
ادلين يه الهوية املشرتكة الأمسى والأعىل واليت جتمع بني البرش ودوهنا الهوايت الاختيارية 
اليت تكون يف البداية عقدية وثقافية مث تتسع لتشمل االإنسانية. وذلكل جتد يف الآية 48 من 
شارة اىل �أن هللا يقول  اردت ان تكون الأداين متعددة حىت تتسابقوا يف اخلريات  املائدة اإ
»للك جعلنا منمك رشعة ومهناجا »حىت تتسابقو يف اخلريات  ولو كنت �أريد ان تكونوا عىل 

مةل واحدة لفعلت.
ومثرة هذا التعدد املقصود التعدد املتايخ الهوايت املتعددة املتاخية وليست املتحاربة .

عالقة معنيي اهلوية املشرتكة واملختلفة
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انبنت علهيا ادلوةل  القومية اليت  �أو  العرقية  الهوية  فلننظر الآن يف عالقة  هذين املعنيني: 
احلديثة الأوروبية دون ان تنبين عىل حقيقة فعلية وامنا يه حقيقة صناعية �أي ان الشعوب 
الأوروبية اليت تكونت كدول قومية مل تكن ذات قومية واحدة بل اكنت ذات قومية غالبة 
فرضت عىل القوميات الأخرى نزع قومياهتا. وهو ماحاول العرب ان يفعلوه مع القوميات 
الأخرى يف الوطن املسمى عربيا بدل �أن يسمى ابمس ماكين ال يسستفز �أحدا كلك ادلول 

الكربى.
فادى ذكل اىل رصاع القوميات يف احلضارة االإسالمية العربية يعين مل يكن الرتيك يعرف 
نفسه  تركيا بل اكن يعرف نفسه مسلام ومل يكن العريب يعرف نفسه عربيا بل اكن يعرف 
نفسه مسلام. ولكن ملا اصبح الرتيك يعرف نفسه تركيا والعريب يعرف نفسه عربيا مفن حق 
الامازيغي �أن يعرف نفسه �أمازيغيا والكردي كرداي. فالزنعة القومية اليت اسستوردانها ابعتبارها 
هنا نكوص عن الهوية الروحية  �أساس الهوية �أاساس ادلوةل �أدت اىل نزول وليس تقدما. اإ

�أو الاخوة يف ادلين ونكوض عن الهوية يف الفلسفة.
نه نكوص ومه يعتربونه تقدما. �أخذوا عن �أورواب نظرية ادلوةل القومية اذلي يه دوةل عنيفة.  اإ
فلويس الرابع عرش فرض فرنسة فرنسا واكد �أحفاده �أن يفرضوا فرنسة اجلزائر وفرنسة تونس 
وفرنسة املغرب. واذن فالهوايت اليت تسمى قومية يه هوايت مفروضة بقوة السالح لأن 
�أنه توجد يف نفس القومية  البرشمن الأصل متعددون يف الأعراق ويف غريها. وينتج عنه 
هوايت قطرية فيصبح التونيس ليس عربيا بل قرطجن واملرصي مل يعد عربيا بل فرعوين 

والعرايق مل يعد عربيا بل اببيل والشايم مل يعد عربيا بل فينيقي.
 مث سسيزنل حتت ذكل فتصبح لك قبيةل مثل قبائل اخلليج. فقبيةل االإمارات �أصبحت تدعي 
ان لغة القر�آن يه لغهتا. وهكذا , فهذا التدين هو عودة اىل احليوانية يعين عودة اىل عرقية 
ذن فللهوية مخس مراتب. مرتبة  مبنية عىل متاثل بدين وجنيس وعضوي ويه حيوانية. واإ
الأداين  خبالف  ويتجاوزها  الفلسفية  املرتبة  ي�أخذ  االإساليم  ادلين  الأداين  ومن  فلسفية 
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الأخرى. فاذا اخذان ادلين الهيودي مثال فهو دين قويم بل هو دين قبيةل وليس دينا كونيا. 
واملسسيحية قبل بولص اذلي كتب رسائهل اىل الشعوب غري الهيودية اكنت خاصة ابلهيودية. 
فاملسسيح عليه السالم ملا اعرتضته امر�أة وطلبت منه ان يساعدها يف حل مشلكة كيف �أجاهبا 
؟ قال اذهيب  عين امنا بعثت لنعاج بين اإرسائيل الشاردة الضاةل. وذلكل فادلين الكوين 

الوحيد هو االإسالم.
والأداين الآسسيوية ليست كونية ويه �أداين وضعية وليست مزنةل وليست كونية وال تعمتد 
الأداين  �أكرث  �أساسا عىل نظرية سسياسسية ويه  تعمتد  او اسستخالف وامنا  الهية  عىل روح 
حتقريا للبرش لأهنا بنظرايت الطبقات الثابتة تؤدي اإىل عقائد تعترب بعض البرش اليسستحقون 
واالإسالم  االإنسان هبوية واحدة  تعرف  فالفلسفة  منبوذون. وذلكل  يلمسو الهنم  �أن  حىت 
يعرفه هبوية واحدة مثل الفلسفة مث يضيف �أمورا �أخرى ترثي هذه الهوية الواحدة فاليبقى 
هذا  بعد  ولكن  خليفة.  اليت جتعهل  �أخرى يه  �أشسياء  لهيا  اإ ويضيف  والناطقية  احليوان  ال  اإ
االإسالم يقر تعدد الأداين اذا يقر �أن هناك حتت الهوية الكونية ادلينية هوايت دينية ليست 
كونية ويقبل بتعددها لأهنا رشط التسابق ابخلريات. وحتت الهوايت العقدية هناك الهوايت 
القومية. وحتت الهوايت القومية هناك الهوايت اليت وصفهتا مثل اين تونيس ويل قومية عربية 

ودين اإساليم وتعريف فلسفي لهوييت.
بل  دوةل  هنا  اإ تدعي  �ألف   م�أيت  عن  يزيد  ال  ما  فهيا  االإمارات  مثل  دوةل  �أن  تصوروا   

امرباطورية !
حصيح ان اإرسائيل دوةل صغرية. ولكن اإرسائيل ليست دوةل. اإرسائيل قاعدة دلوةل كونية. 
هناك فرق. يه قاعدة دلوةل كونية خفية يف دوةل كونية جلية يعين يف �أمرياك: سلطة اإرسائيل 
الأمريكية يف  السلطة  �أمرياك ويه  االإرسائيةل يف  السلطة  قاعدة  رسائيل يه  �أمرياك. واإ يف 
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من  النوع  هذا  لها  اكن  سابقا  جدا لك الامرباطورايت  طبيعي  وهذا  العامل.  ويف  �أمرياك 
السلطان الرمزي. والأمرياكن عىل الأقل املسسيحية الصهيونة يعتربون الهيود رمزمه. ومه يف 

احلقيقة الرمز املادي يعين..
ساذكر لمك معىن الرمز املادي لكمك تذكرون دين العجل. فدين العجل مايه مادته! اذلهب. 
نه خيور يعين حيمك ابالإيدولوجيا والثقافة التنوميية وحيمك ابملال يعين  اإ وما اذلي خيرج منه! اإ
ابلبنك وهبيلوود. هذا هو معىن  العجل اذلهيب. العجل اذلهيب مادته يه القوة املادية وخواره 

ذن  النسستطيع ان  نقيس دوةل حقيقية عىل اإرسائيل . هو القوة الرمزية هو القوة الثقافية اإ
الرمزية  �أمرياك وابلقوة  املادية  العامل ابلقوة  كونيتني تسسيطران عىل  اإرسائيل قاعدة دلولتني   
اإرسائيل.  املشلكة �أن هذا الالكم عن الهوية ينبغي ان منزي فيه بني الأمر الواقع وبني الأمر 
الواجب. فاالمر الواقع يف االإسالم كام ادلول الأخرى يوظف ادلين يف السسياسة وادلين 
آن و�أصبحت  وظف يف  الاسستعامر لأن الفتح حتول اىل اسستعامر عندما عطل ادلسستور القر�
اخلالفة ملاك عضوضا. يف البداية اكن فتحا ملاذا اكن فتحا ؟ اكن القائد يقول لذلين تفتح 
بالدمه جئنامك ليك حنررمك من عبادة العباد اىل عبادة رب العباد. اذا اسلممت اكن لمك مالنا 

وعليمك ماعلينا.
الفتح هو تبشري بدين املساواة بني البرش لتحريرمه من السلطة الروحية الكنسسية  يعين 
ومن السلطة السسياسسية احلمك ابحلق االإاليه لكنه حتول بعد الفتنة اإىل اسستعامر مل يعد اييت 
ليك حيرر الناس من الكنسسية ومن الاستبداد والفساد الن دوةل االإسالم نفسها صارت 
ملاك عضوضا ويه بنفسها حمكومة ابالستبداد والفساد. وذلكل نفهم معىن كون معر ابن عبد 
العزيز يعترب حصابيا حمكه مثل  حمك الصحابة من اخللفاء الراشدين لأنه �أراد �أن يعود اىل 
آن الأوان  ادلسستور. قال كفى حلاةل الطوارئ دامت اىل عهدي واان اثمن خلفاء بين امية و�
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�ألغي حاةل الطواري و�أعود  اىل ادلسستور يعين اىل تطبيق دسستور االإسالم دسستور  لأن 
القران .

مفهوم الدولة
�أمر الآن اىل ادلوةل. وطبعا فلها عدة تعريفات. س�أبد�أ ابلتعريف القانوين. وهو تعريف قصري 
رمغ انه قانوين ويعمل به لكنه ال حيدد مفهوم ادلوةل حبق. فلام يقف وزير خارجية تونس 
مثال �أمام وزير خارجية �أمرياك ال ميكنه دون ومه �أن يتصور �أن وحدة الامس لنفس الوظيفة 
آمور.  ابمل� للآمر  املسمى ال عالقة  لكن  فقط واحد.  املسمى. الامس  يدل حقا عىل وحدة 
ذن فالتعريف القانوين » ارض وشعب وحمك« ال معىن هل من دون رشوط السسيادة.  لك  واإ

املسستعمرات فهيا �أرض وشعب وحمك. لكهنا ليست دوال الهنا بال سسيادة.
يعرف  والقانون  ابملقومات.  التعريف  هو  ادلوةل  مفهوم  عىل  ادلال  الأول  فالتعريف  ذلكل 
ادلوةل مبقومات ال تكفي للتعبري عن مسمى ادلوةل. فه�ي ليست جمرد  ارض وشعب وحمك. 
والتعريف احلقيقي ويربز خاصة يف العالقات ادلولية حيث يكون رمز ادلوةل  القدرة عىل 

حامية السسيادة.
ادلوةل يه قدرة امجلاعة عىل حامية سسيادهتا. وال تسستطيع ان تكون قادرة عىل حامية سسيادهتا 
اذا مل تكن قادرة عىل رعاية جامعهتا. وظيفتا ادلوةل حددهام القران يف سورة قريش » اذلي 
آمهنم من خوف »يعين: امحلاية والرعاية اذلاتيتني حامية السسيادة ورعايهتا.  اطعمهم من جوع و�
ّ! هذا هو اذلي نسستطيع ان نقول اإن جل  العرب  وجل  لكن حامية السسيادة فمي تمتثل 
انفسهم  �أي اهنم عاجزون عن حامية  املسلمني بل لك العرب واملسلمني ليس هلم سسيادة 

وعاجزون عن رعاية جامعهتم .
امحلاية تتطلب حامية يشء يوفر رشوط امحلاية. ومن مث فادلوةل ال تعرف ابملاكن والشعب 
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واحلمك بل تعرف ابلأحياز امخلسة �أي:
ابملاكن الاكيف ليك تعيل نفسها وهو حزي املاكن ليك تعيل نفسها يعين املاكن الاكيف النتاج 
الرثوة وهام حزيان يف واحد: حزي املاكن وحزي الرثوة. ملاذا الرثوة حزي ؟ الهنا مثل املاكن 
يرتاتب فهيا الناس تراتب حزي املاكن وحزي الرثوة اذا اكن ماكنك ال يكفي ليك حتمي نفسك 
ليك تنتج ما تعول به نفسك فانت ال تسستطيع ان تكون قادرا عىل رعاية نفسك ولكن رعاية 

نفسك اذا اكنت اكفية جارك يريد ان ي�أخذها منك �أو ان يقامسك فهيا.
ذن فاملاكن ينبغي ان يكون قادرا عىل مدك برثوة مادية وبقدرة  ذن من حاميهتا واإ  فالبد اإ
مادية ترعاك وحتميك. واملاكن اليرعاك وال حيميك مبا فيه من ثروات طبيعية بل مبا اضفت 
اليه من ثروات نتيجة ملا �أهلت هل من تعمري الأرض والاسستخالف فهيا وهو البعد التارخيي.
فالبعد التارخيي يعين ترامك �أفعال امجلاعة يف انتاج الرثوة املادية والرثوة الروحية وهو الرتاث. 
هنام احلزيان الثانيان حزي الزمان �أو التارخي وحزي الرتاث العلمي والفين  وهام حزيان يف واحد., اإ
ذن التارخي والثقافة  والأديب اخل...  فيضاف احلزي التارخيي والرتاث اإىل احلزي املاكين والرثوة: اإ

نتاج املادي. �أو الانتاج الرمزي اجلغرافيا والرثوة �أو االإ
هذه الاحياز الأربعة املاكن والرثوة املادية والزمان والرثوة الثقافية �أو الرتاث ماذا يوحد بيهنا 
هنا الهوية اليت متثلها املرجعية الروحية للجامعة ويه �أصل وحدة الأحياز امخلسة. ادلوةل  ؟ اإ

التعرف ابملاكن بل تعرف هبذه  الأحياز امخلسة وبقدرة �أحصاهبا عىل حاميهتا ورعايهتا.
 نعود اىل التعريف القانوين الآن ادلوةل فتكون املقومات مخسة �أحياز فهيا شعب يسستطيع �أن 
يرعاها ويرعى نفسه مهنا  و�أن حيمهيا وحيمي نفسه هبا و�أن يشارك يف معل البرشية ابعتباره 
العامل  نظام  دوران يف حتديد  هو   �أمامنا  اذلي  الرهان  اليوم  البرشية. وحنن  مقومات  �أحد 
اجلديد. وهنا نعود اىل املساةل الأوىل: االإسالميون. حددان من يهتمهم بكوهنم اإسالميني نزبا 
هلم فوجدان �أهنم قد مجعهم مه الثورة املضادة يعين �أهنم عرفوا الثورة مباذا عرفوها ؟ جفامعة 
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االإسالميني �أرادت ان حترر املسلمني من هذا النكوص من الكونية البرشية املطابقة للكونية 
االإسالمية اىل الهوية القومية اىل مادون الهوية القومية اىل القبيةل

. االإسالميون يريدون ان يتجاوزوا ذكل. االإساليم ال ميزي بني الرتيك والاميازيغي والعريب. 
لكن  اعداءمه يعتربون ذكل سسبة. وهو يف احلقيقة مسستقبل املسلمني واالإنسانية. فال ميكن 
للمسلمني  �أن يكون هلم دور يف النظام العاملي اجلديد اذ بقوا عىل نظرية ادلوةل القطرية وعىل 
نظرية ادلوةل القومية وعىل نظرية عدم الاعرتاف دون جتاوزها اإىل رشوط حاميهتا ورعايهتا 
دون نفهيا حىت حيصل الاعرتاف املتبادل بيهنم وبيهنم غريمه مبنطق الندية والسسيادة. بوعندما 
امسع مسلام يتلكم عىل  احلروب الصليبية اليوم �أجعب لعدم وعيه ابلوضعية الاسرتاتيجية 
آلها  العاملية. فهو هبذا الهراء  مينع املسلمني من �أن يصبحوا عىل عالقة جيدة مع �أورواب اليت م�
ال ابحللف معنا.  �أن تتحالف معنا لأهنا ال التسستطيع �أن  تبقى مسستقةل  من عمينة العامليق اإ
فالكان يف نفس الوضعية التابعة. واان متاكد الآن ان �أورواب سستخطب ود تركيا ليك تدخل 

�أورواب لسسببني بسسيطني.
لنا نفس املصادر الفلسفية وادلينية. ولك مايسمونه حداثة غربية هو يف  ف�أوال ههم وحنن 
اإسالمية  مثانية قرون  احلقيقة ختاصب بني احلضارة االإسالمية واحلضارة الاوروبية بفضل 
اسستوعبت لك اداين الرشق ولك علوم الرشق واليوانن و�أمدت هبا الأوروبيني اذلي �أخذوا 

منا املشعل ومه يواصلون نفس اليشء.
ذا تلكمنا عىل الفلسفة اكنت جذوران واحدة ارسطو وافالطون. واذا تلكمنا عىل الأداين  فاإ
ذا تلكمنا عىل املؤسسات السسياسسية  براهمي وموىس وعيىس ومحمد اخل...واإ جفذوران واحدة اإ
فادلوةل نشات يف الرشق والكتابة نشات يف الرشق والرمق نشا يف الرشق والأمة نشات يف 
الرشق. لك �أساس احلضارة نش�أ يف الرشق.  لست ادري ما الأورويب يف الفلسفة اليواننية 
�أو يف الفلسفة املسسيحية.  ال يشء ارسطو قال يف كتاب »اخالق  نيقوماخوس«يتوجد 
الصينيون وشعب جشاع وغيب هو الأوروبيون مث  ثالثه شعوب: شعب ذيك وجبان هو 
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اليوانن اذلين مجعوا  اذلاكء والشجاعة.
 هذا �أرسطو وهو من مقدونيا يعين نعتربه نفس الأوروبيني وكبار فالسفة اليوانن �أغلهبم من 
الأرض اليت تسمى » اوراسسيا » يعين من تركيا ومن سوراي. ومه  سسيكتشفون �أن مجموعهم 
ومجموعنا هو نصف ساكن الصني يعين لكنا يف مجموعنا تقريبا مليار والصني قد تصبح مليارين 
ذا انتظورا طويال لفهم هذه احلقيقة. كيف يف عامل العامليق ميكن لالقزام �أن يعيشو  �أو ثالثة اإ
! يف عامل العامليق الميكن لالقزام �أن يعيشوا. فاذا اكنت �أمرياك مضطرة اىل حتالفات والصني 
مضطرة اىل حتالفات واذا اكنت �أورواب قد سعت اىل ان توحد نفسها رمغ حربني عامليتني 
واحلروب اليت وقعت بني فرنسا و�أملانيا قبل احلربني العامليتني 1870 وحرب سسبع سسنوات 
وحرب ثالثني سسنه وحرب مائة سسنه لك ذكل نسوه لأن مسستقبلهم صار رهن تعاوهنم. 

وهذا ماال يفهمه معارضو من يسموهنم اإسالميني.
االإسالم  يدعي  واذلي  اجلهاد  يدعي  واذلي  والقويم  العلامين  يعين  املضادة  فالثورة  ذن  واإ
ذن يف الأرض عري االإسالميني  يران احتدو ضد الثورة , ماذا بقي اإ التقليدي لك هؤالء ومعهم اإ
يقاومون  هذا الضياع العريب واالإساليم يف عرص العامليق؟ ال انتسب اىل �أي حزب ال 
اإساليم وال غري اإساليم- لكن الوضعية اجلغرافية السسياسسية والاسرتاتيجية تفرض علينا 
�أن نتحد ونتعاون وتفرض عىل �أورواب ان تتحد مع ضفة الأبيض املتوسط املسلمة اليت متتد 
من املغرب اىل حدود �أورواب يف اإسطنبول. ومه مضطرون وليس ابرادهتم �أوال لأهنم اذا 
مل يساعدوا هذه املنطقة ابلتعاون السلمي بيننا فسسيصبحون من جديد مسستعمرة �أمريكية 
�أما اذا احتلت  النووي.  وستتقامسه روسسيا معها الهنا متسكهم ابلطاقة ومتسكهم ابلسالح 
رسائيل الهالل فسستختنق �أورواب هنائيا وذلكل مفاتقوم به تركيا حاليا هو دفاع عن  ايران واإ
�أورواب الهنا من دون تركيا سستصبح  �أساسا وليس دفاع عن نفسها فقط بل عن  �أورواب 
رسائيل ميكن �أن جتعل  مسسمتعرة  وسيتقامسها الروس والأمرياكن لأن الروس مبعية ايران واإ
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�أن  ال  اإ ذن قد حددان  ادلوةل والهوية واالإسالميني ومل يبق  اإ اورواب حتت رمحهتا. ها حنن 
نبحث يف مثرة هذا التحليل  يف مس�ألتني وجزيتني.

املسألة األوىل: مستوايت اهلوية
نسستطيع �أن نقول بوجود مخسة مسستوايت للهوية: -1الهوية الكونية ويه يف حضارتنا فلسفية 
ودينية �أوعقدية وهام معنيان متحدان يف الثقافة االإسالمية قبل  انكامشها بسبب تعطيل 
يعرتف ابالإنسان كحيوان.  لأنه  البيولوجية  �أو  الفلسفية  الهوية  ي�أخذ   فاالإسالم  ادلسستور. 
والعالمة الأساسسية اليت تدل عىل ذكل يه �أن االإسالم يعترب من حق الانسان �أن يكون 
هل نصيب من احلياة ادلنيا وهل احلق يف املتع مبا فهيا املتعة اجلنسسية �أي ان اجلنس ليس رهن 
فعل التوادل ليس وظيفة تناسلية فقط بل هو �أيضا وظيفة جاملية ووظيفة متعة يف ادلنيا 

نسان. وليس يف الآخرة فقط وهذا اعرتاف ابلتعريف البايولويج لالإ
العادية  البايولوجيا  يمتزي عن  البايولويج  الاكئن  ولكن الانسان  ابيولويج   الانسان اكئن 
رادة حرة وهل عقل يعمل وهل قدرة تفعل وهل حياة تذوق  وهل رؤية للوجود  خبمسة صفاتفهل اإ
�أي انه اليوجد انسان همام اكن �أميا ال يدرك �أن وعيه  العادي هو املعادةل الوجودية لكها 
�أي انه يدرك �أنه مكون من بدن وروح يدرك �أنه موجود يف الطبيعة ويدرك انه موجود يف 
التارخي ويدرك  الطبيعة والتارخي ال يكتفيان بنفسسهيام فيؤمن �أن هلام خالقا همام اكن اميا وهو 
معىن ان ادلين فطرة يف الانسان. وتكل يه  املعادةل الوجودية. ويه تت�ألف من قطبني 
هللا والانسان وبيهنام العامل الطبيعي والعامل التارخيي وسائط يف تواصل غري مبارش حييل اإىل 
تواصل  مبارش بني هللا والانسان ممثال ابلرساالت اليت حتيهل اإىل رشوط وجوده الطبيعية 
والتارخيية ي ادلنيا وتعترب سلوكه السسيايس واخللقي وادليين هو عالقته املبارشة مبا يتعاىل 

علهيام ويتجاوزهام اإىل ما وراء ادلنيا �أو احلياة الاخرى.
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 لك انسان عندما يسستغل الطبيعة حيمد هللا ويشكر من يعتربه فاعل الطبيعة. ولك انسان 
عندما يعاين من مشلكة اترخيية حيمد هللا عىل تغلبه علهيا واذن وال دخل ذلكل يف الفروق 
ادلينية �أو املذهبية  وذلكل ملا تقرا احلج الآية 17 جتد �أن هللا يذكر املؤمنني الذلين مه حنن 
�أن هللا سسيفصل بيهنم  يوم  املسلمني والهيود والنصارى والصابئة واجملوس واذلين ارشكوا 
ن ادلوةل االإسالمية مطالبة قرانيا ابن حتمي مخسة �أداين واملرشكني مع املسلمني  القيامة �أي اإ

قرانيا.
فاملسلمون  الطوارئ.  حاةل  نتيجة  وهو  عنه  اذلي حتدثت  هو  ملاذا ضاع ذكل ؟ ضياعه 
�أصبحو خيافون الأجانب كام نرى الغرب حاليا خوفا من شعور ابطين ب�أن غزوا مما بصدد 
احلصول. فادلوةل االإسالمية ملا �أصبحت همددة يف كياهنا خاصة وان الفتنة الكربى كام بني 
ذكل ابن خدلون قد وقعت ابلأساس بسبب سلوك القبائل اليت اكنت متاثرة ابلغساسسنة 

وابملناذرة �أي  بفارس وبزينطة.
مل  الكربى  الفتنة  ان  بني  ادلوةل(  )ابب  الثالث  الباب  من  البيعة  فصل  يف  خدلون  فابن 
العربية اليت اكنت تعترب نفسها  القبائل الكربى  تكن بني الصحابة فقط بل يه اكنت بني 
متحرضة ابلنسسبة لقريش وقريش. ف�أرادوا ان يفتكو احلمك مهنا و�أسهموا يف الفتنة. ومه اذلين 
اغتالوا-ابنقالب عسكري مثل الانقالب العسكري اذلي حدث يف اجلزائر ومثل الانقالب  
العسكري اذلي حدث يف مرص ومثل الانقالب العكرسي اذلي  حدث يف المين ومثل 
اذلي حدث يف ليبيا مثل اذلي يريدون القيام به يف تونس – اخلالف  اذلي اغتيل فيه 
عامثن ابن عفان ابنقالب واحض من وفود لقبائل عربية كربى جاءت من مرص ومن العراق 
معروف. وهذا ماقاهل ابن خدلون واعترب �أن هذا النكوص هو اذلي �أدى اىل �أن ادلوةل 
الأموية غلبت البعد القويم العريب والغساسسين خاصة لأهنا اكنت حماطة ابلأعداء )بزينطة( 

فادى ذكل اىل ظهور الشعوبية.
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 ظهور الشعوبية فيه نوع من رد فعل عىل القومية العربية �أو عىل العروبة يف ادلوةل الأموية 
وفهيا �أيضا انتقام لسقوط نظام فارس. والسسنة منذئذ فقهاؤان يفكرون يف الرشوط اليت حتمي 
�أنظمهتم-فاكنوا يرون رضورة  ابعاد الأجانب وابعاد  الأمة -احلاكم يف الرشوط اليت حتمي 
الأداين الأخرى وابعاد املرشكني وابعاد الصابئة. فافسدوا انفتاح ما اكن لالسالم من ثورة 
اإىل  الناس  هدفها  توحيد البرشية لأنه اكن يعطي منوذج التسابق يف اخلريات ما يؤدي  
الانتقال حبرية  اىل االإسالم كام حدث مثال يف كثري من البالد اليت �أسمل �أهلها  الهنم ر�أوا  
اخالق املسلمني ) مالزياي واندونيسسيا والفلبني( تدعومه اإىل �أن يرتفعوا يف االإنسانية هذا 

املشلك الأول.

املشكل الثاين: خطر القومية على اهلوية اإلسالمية
وقد تبني �أن الهوية والقومية  نكبة يف اترخي املسلمني. مفنذ �أن دخلت فكرة القومية يف تركيا 
ويف مرص يف الشام حصلت نكبة كربى. ملاذا ؟ لأن اخلالفة العامثنية فقدت رشعيهتا عندما 
ظهرت فهيا القومية. فالعرب ابيعاز من الاجنلزي اسستغلوا قومية عربية )غالب خنهبا مسسيحية( 
واسستغلوا عامل ادلين )الأرشاف( ليك يثوروا كام يفعلون الآن مع الأكراد ليك يثورومه عىل 
اإخوهتم من العامثنيني ومن العرب الآخرين واسستطيع ان �أقول عودة الفتنة الكربى مرة �أخرى.
ماحدث يف بداية القرن السابق يريدوا الآن مواصلته وتعميقه. فهم الآن  يسستعملون الأكراد 
كام اسستعملوا العرب سابقا. مث هامه يسستعملون العرب اذلين يقودون الثورة املضادة بوصفهم 

جمرد دىم محلاهتم ضد حماوةل تركيا العودة اىل هويهتا االإسالمية
والسالم  عليمك ورمحة هللا وبراكته.
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