ىل النظام العالمي الجديد؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم
 -1إلى كافة الناس أجمعين،
 -2إلى أديان واعتقاد معتنقي األديان،
أ) إىل كل حامل مسئولية التبليغ واإلرشاد،
ب) إىل البابا وقسيسي الكاثوليكية،
ج) إىل بطريك الكنيسة األرثوذكسية وقسيسها،
د) إىل رئيس احلرب األرم ي وقسيسها،
ر) إىل رئيس احلرب اليهودي ورىباهنا،
س) إىل رىبان البوذية،
ص) إىل رىبان الربعلانية،
ط) إىل العلماء وادلشايخ يف عامل اإلسبلم،
ع) إىل العلماء وادلفكرين والصحافة واإلذاعة والتلفزيون،
ف) إىل رؤساء الدولة،
أنادي ىؤالء مجيعاً وأقول”:تعالوا مجيعاً لنشرتك بيننا يف ىذه احلياة الدنيا على ىىذه األرض الىع نعىي
عليها .فلنشارك يف أفراح وأتراح بعضنا البعض .ولنلتمس نظاماً عادلياً حىت نرض عنها مجيعاً .وىذا النظام
ينقلنىىا يومىاً فيومىاً إىل زلبىىة واحىرتام بعضىىنا الىىبعض والىىذي ال غلى اوز أن يفىىر بى األ نىىاس واألقىىاليو وليظهىىر
احلق وليسود العدل ويعو السبلم عل الناس ولتنظر البشرية بأمن إىل مستقبل ترى فيها حريتها الع تعىي
فيها.
وليأمن كل أحد عل مالو ونفسو وحقو اإلنسان وقيمو.
الشروط:
ينبغي بعض الشروط لنصل إىل مثل ىذه األىداف وغلب علينا أن نوفر ىذه الشروط:
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 – 1علينا إيقاف االشتباكات ادلسلحة يف أي مكان كىان وىىذا شىرط وأسىاس .ولىن تسىتطيعوا أن تنفىذوا
النظام اجلديد قبل إيقاف اشتباكات ادلسلحة .فمثبلً :يف اجلزائر ويف فلسط ويف أفغانستان ويف أريرته ويف
أذربيجىىان ويف شيشىىان ويف البوسىىنة واذلرسىىك ،ويف مثىىل ىىىذه البقى يطلىىق بعضىهو الىىبعض القنابىىل ويىىذ ون
وينتهكون احلرمات ويدمرون بيوهتو وأمواذلو.
شكل اإليقاف:
أ) إن كان يشو مو وداً فسيجهز يشو وسيوقف ادلتجاوزين.
ب) وإن كان مؤثراً ومنفذاً عل ادلتجاوزين فسيطلق تأثريه عليهو.
ج) وإن استو بت ادلادة فبل يتجنب عنها.
د) فستكتب العلماء وادلفكرين كتابةً علميةً وفكريةً عل ”أن اغتصاب حقو الناس ال يأت خبىري مىادةً
معىن عل اسو البشرية.
وال ً
ر) إن العلمىىاء وادلشىىايخ الىىذين ىىىو يف مقىىام تبليىىغ الىىدين وإرشىىاده فسيفشىىون ادلغتصىىب يف ىىدول أعمىىال
العامل وسيبلاغون وسينباهون إما بطريق الوعظ من منابرىو وإما بطريق النشر.
س) وأم ىىا أفى ىراد األم ىىة :فعل ىىيهو أن ػل ىىاربوا بوس ىىيلة الرس ىىائل واالتص ىىاالت باذل ىىاتف وس ىىيعلنون ب ىىأهنو ض ىىد
االغتصاب وأهنو ينتقدونو ،وبذلك سيحصلون الرأي العام.
وال يوجب ىذا عدم التسلح:
نعو ال يدل ىذا عل عدم التسلح ولكن السبلح لن يكون عنصر االغتصىاب والتخريىب ولكنىو سيصىن
بكونىىو عنصىىر التخويىىف وبىىذلك سىىيكون عنصىىر الصىىلح والسىىلو وسىىيحفظ ىكىىذا ولىىيس السىىبلح لقتىىل
الناس بل إلعاشة الناس يف صلح وأمان.
المناظرة:

طبعا ال يزال اخلبلف ب الناس وب األمو وب الدول وسيُظهر نفسو أحياناً دلاذا ؟ ألن الناس ىو أولىو
األلباب واألفكار وعندىو غرائز وأفكار مثل االعتداء بالنفس واحلرص عل ادلال واحلسد والكىرب والعجىب
وحب ادلقام واإلتباع بالرغبات النفسانية والشهوانية .وىذه مو ودة يف عج بى ي أدم ويف طينىو ،وال ؽلكىن
أن تنقى وىحى باإلزالىىة وتتغى نيىري فيمىىا بى النىىاس ىىرور األزمنىىة وال يو ىىد فىىر إال مىىن هىىة الكىىو والكيىىف.
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أحيانىاً تكىون يف حالىة االعتىدال وأحيانىاً تكىون يف حالىة اإلفىراط والتفىريّ أو تتخلّىف ألفىاً ًىد أو تىىدوس
كل ما يطل أمامها مثل السيل الذي ىو ٍ
قاض س ّده.
وأما اإليقاف:

وأما الوقوف أمام كل ىذه فيتحقق باحلرب وأما احلرب فبواحد من ىذين :إما بالسبلح وإما بالعلو.
وأنىىو ال ػلىىارب بالسىىبلح وال ؽلكىىن ا اربىىة بىىو كمىىا ذكرنىىا قنفىاً .إذاً ال يبقى إال طريىىق واحىىد وىىىو ادلنىىا رة
{احلىىرب العلمىىي} وأن ادلنىىا رة فنوعىىان :األول :ادلنىىا رة يف اجللسىىة الس ىرية ،الثىىاي :منىىا رة صىىل بطريىىق
النشر واإلعبلم ،وضلن نر ح النوع الثاي من ادلنا رة وأما السبب فهو:
أ – أن اجللسة السرية وإن كانت يف الصالون الكبري إال أنو تُع ّد صىغريًة؛ وأنىو ال ؽلكىن أن متمى كىل بشىر
العامل يف صالون واحد وحىت ال ؽلكن أن متم كل بشر بلىدة واحىدة يف صىالون واحىد وحىىت أنىو ال ؽلكىن
ا تماع كل بشر مدينة واحدة يف صالون واحد أيضاً.
ب _ وأن الذىاب والر وع ػلتاج إىل ادلادة.
ج _ والصالون أيضاً ػلتاج إىل ادلادة.
د – وػلتمل وقوع حادثة فيها ولو كان االحتمال قليبلً.
وال يتطىىر إىل أي احتمىىال مىىن ىىىذه االحتمىىاالت يف ىىىذه ادلنىىا رات الىىع مىىرى بطريىىق النشىىر وأيض ىاً ال
ػلتاج إىل الفلوس إال فلوس اجلريدة فقّ.
موضوعات المناظرة:
أ– النظو ،نظو الدولة ىل ىو حكو احلق أو حكو اخللق؟
ب_ األفكار والضمائر.
ج_ األديان وادلذاىب.
د_ الفبلسفة.
ر_ نظو احلقو والدساتري والقوان .
س_ النظو االقتصادية.
ص_ موضوعات سلتلفة.

مالحظةةة :إن ديىىن اإلسىىبلم مفتىىوح دائم ىاً للمنىىا رة وسىىامح اإلسىىبلم ادلنىىا رة يف موضىىوع العقائىىد أيض ىاً،
ىت يف ىىدول
وح ىىىت يف موض ىىوع ى ىىل ا مو ىىود أم ال ؟ دل ىىاذا ؟ ألن دي ىىن اإلس ىىبلم يعل ىىو”أىن إذا أ ُْد ِر ْ ى ُ
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األعمال ت نور العلو والعقل فسينجح مضموي البتة ببل ريب" .وإذا تعمقتو يف ث الىدليل السىبب)
فسرتون أن دين اإلسبلم وكتابو القرقن الكرمي مستندان إىل علو ا الذي ال ؼلطأ وإىل قدرتو األبدية.
__ األمم المتحدة ومنظمة حلف شمال األطلسي وأمثال ذلك من المنظمات__ :

وؽلكن أن يقال”األمو ادلتحدة ومنظمة حلف مشال األطلسي وأمثال ذلىك مىن ادلرا ى مو ىودة .أليسىت
تكفي ىذه؟
و وابنا ىذا :إن ىذه ادلنظمات ال ل ادلشاكل وحىت صار موضوع النقاش يف نفعها كما يرى.
إن ىذه ادلنظمات مل مىد احلقىائق ومل توقىف االشىتباكات الدمويىة كمىا اسىتفدنا مىن احلىوادث والتجىارب.
إن ىذه ادلنظمات خدمت القوات السوداء وسىاعدت اممىال السىرية ووقفىت مى انىب الىدول القويىة .ال
ىحك ىىداً .وم ى ذلىىك فهىىذا تعبىىري لىىي عىىن االسىىتبداد
سىىيما أن تربيىىر حىىق الىىنقض ِخلمىىس دول لَمضى ٌ
والتط ىىرف أيض ىاً ،ويف نف ىىس الوق ىىت فه ىىذا ش ىىكل ص ىىريورة اإلرى ىىاب واإلرى ىىا ِ الغ ىىري الر ي ىىة ر يى ىةً .و أي
أي حىرب أوقفىوه على ادلنضىدة ؟ مىثبلً أذربيجىان واجلزائىر والبوسىنة واذلرسىك
مشكلة َحلّوىا عل ادلنضدة و ُّ
والشيشىىان وأمثاذلىىا .ففىىي ىىىذه البلىىدان ليىىدوس األقويىىاءُ الضىىعفاءَ ويىُىرتك النىىاس حىىىت ادلىىوت والنفىىي وتُنهىىب
ستغل ادلنىاب وتُىرتك األطفىال يتىام فمىاذا توقفىت األمىو ادلتحىدة ومنظمىة حلىف مشىال األطلسىي
األموال وتُ ّ
فهذا ىو ادلثال األخري :األمو ادلتحدة ومنظمة حلىف مشىال األطلسىي أ هىروا عجىزىو ضىد إغىارة الصىرب؛
وبنىىاءً على ىىىذا؛ فعلينىىا أن نتبى طريقىاً يشىىفي الصىىدور للنظىىام العىىادلي اجلديىىد وػلىىل االختبلفىىات وادلشىىاكل
الع صل ب الدول واألمو بالصلح والسلو عل ادلنضدة.
الحرية:

ويشرتط شىرط واحىد لِعىرض كىل موضىوعات االختبلفىات يف ىدول أعمىال العىامل وينىا ر بالراحىة واحلريىة
وىذا ىو احلرية… حرية الفكر… حرية الكبلم… حرية عدم اخلوف وأمثاذلا
لذلك اىتو دين اإلسبلم حرية الدين وحريىة الفكىر وحريىة الكىبلم وحريىة الضىمري وحريىة االعتقىاد ،وأمثىال
ذلك من احلريات ولكنو بشرط واحد وىو كوهنا مفتوحةً للمنا رة ولىيس بىدون التفكىر؛ واميىات الىع تىدل
عل ىذا كثرية.
اخلبلصة:
 :_1ليهلىىك مىىن ىلىىك عىىن بينىىة وػلىىي مىىن حىىي عىىن بينىىة وإن ا لسىىمي علىىيو”{ .سىىورة األنفىىال 24
أية}.
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”_4ال إكراه يف الدين قد تب الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با فقد استمسك بالعروة
الوثق ال انفصام ذلا وا ي عليو”{سورة البقرة  452أية}.
”_3قالت رسلهو أيف ا شك فاطر السموات واألرض”{سورة إبراىيو  11أية}
 _2أم خلقوا من غري شيء أم ىو اخلالقون أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون”.
سورة الطور  32_ 35أية).

 _5أفبل يتدبرون القرقن ولو كان مىن عنىد غىري ا لو ىدوا فيىو اختبلفىاًكثىرياً وإذا ىاءىو أمىر مىن األمىن
أو اخلوف أذاعىوا بىو ولىو ردوه إىل الرسىول وإىل أوم األمىر مىنهو لعلمىو الىذين يسىتنبطونو مىنهو ولىوال فضىل
ا عليكو ورمحتو التبعتو الشيطان إال قليبلً{.سورة النساء }23 -24
 –2أم اأذوا من دونو قذلة قل ىاتوا برىانكو ىذا ذكىر مىن معىي وذكىر مىن قبلىي بىل أكثىرىو ال يعلمىون
احلق فهو معرضون”{ .سورة األنبياء }42
 _7أ م من يبدأ اخللق يعيده ومن يرزقكو من السماء واألرض ءإلو م ا قل ىاتوا برىانكو إن كنتو
صادق { .سورة النمل }22
والقىىرقن الكىىرمي يف موضىىوعو يف طريىىق الىىدعوة للمعارضى إىل ادلنىىا رة مرحلىىة بعىىد مرحلىىة وأفيىىف الشىىروط
بعد التخفيف؛
 _1قل لئن ا تمعت اإلنس واجلن عل أن يأتوا ثل ىذا القرقن ولو كان بعضهو لبعض هرياً{ .سورة
اإلسراء  22أية}
 _4أم يقولىىون افىىرتاه قىىل فىىأتوا بعشىىر سىىور مىىن مثلىىو وادعىوا مىىن اسىىتطعتو مىىن دون ا إن كنىىتو صىىادق .
{سورة ىود  13أية}
 _3وإن كنتو يف ريب شلا نزلنىا على عبىدنا فىأتوا بسىورة مىن مثلىو وادعىوا شىهدائكو مىن دون ا إن كنىتو
صادق { .سورة البقرة }43
إن ا تعىىاىل يطلىىب مىىن الكفىىار يف اميىىة األوىل اإلتيىىا َن ثىىل ىىىذا القىىرقن؛ ويف اميىىة الثانيىىة اإلتيىىا َن بعشىىر
السور وىكذا تتب شروط ادلنىا رة بعضىها
سور من مثلو؛ ويف امية الثالثة اإلتيا َن بسورة من مثلو من قصار َ
ببعض من الثقيل إىل اخلفيف.
وأخرياً فلننظر إىل قيع  12 – 17من سور الزمر؛ فإن ىذين اميت تعربان عن احتوائهما عل كل فروع
العلىىو وعل ى كىىل موضىىوعو – مسىىائل اإلؽلىىان وادلسىىائل السياسىىية واالقتصىىادية وادلسىىائل احلقوقيىىة والدينيىىة
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وادلس ىىائل الفردي ىىة واال تماعي ىىة وادلس ىىائل ادلادي ىىة وادلعنوي ىىة وادلس ىىائل العائلي ىىة .وعل ى ى من ىىا رة ك ىىل ادلس ىىائل
وزلاكمتهىىا وُ ارضىىان عليهىىا وتوصىىيان .ىىا .وىكىىذا أن كىىون الر ىىل لبيب ىاً ومثقف ىاً م ىرتبّ بكونىىو عل ى اذلىىدى
واحلق .فهاتان اميتان تبينان لنا أن مثل ىؤالء الناس فقّ ذلو البشرى اإلذلي فاميتان ىكذا:
"والىىذين ا تنب ىوا الط ىىاغوت أن يعب ىىدوىا وأن ىىابوا إىل ا ذل ىىو البش ىىرى فبش ىىر عب ىىاد الىىذين يس ىىتمعون الق ىىول

فيتبعون أحسنو أولئك الذين ىديهو ا وأولئك ىو أولو األلباب{ .سورة الزمر }12 – 17
والخالصة:

أن ىاتان اميتان تعربان عىن و ىوب االسىتدالل وادلنىا رة وعىن حريىة الكىبلم والسىماع .ىكىذا؛ إن اذلدايىة
والفىىبلح عنصىران مربوطىىان .مىىا؛ ألن اإلنسىىان يصىىغي كثىرياً مىىن األقىوال يف حياتىىو وؼلتىىار ويىىر ح أحسىىنها
وأصو.ا .ومن ادلعلوم أن اتباع األحسن من البدائل الكثرية ال ؽلكن إال باستماع األقوال وأن االستماع ىىو
قدر مشرتك؛ ولكن اتباع األحسن من ادلسموعات ال ؽلكن إال بالدليل العقلي.
وأخرياً غلب عل كل إنسان أن يعرض مسألة ما يف ضوء العقل يف دول أعمال ادلنا رة واالستدالل.
تأدية األمانة إلى أىلها:

إن خىىدمات العامىىة وخىىدمات األمىىة والدولىىة وادلسىىاعدات اإلنسىىانية كلهىىا أمانىىات عل ى حىىدة .وأن تأديىىة
األمانة إىل أىلها أمر إسبلمي ووا ب إسبلمي وكذلك إهنا وا ب إنساي وتارؼلي يقول ا تعاىل:

"إن ا يىىأمركو أن تىىؤدوا األمانىىات إىل أىلهىىا وإذا حكم ىىتو ب ى النىىاس أن كم ىوا بالعىىدل إن ا نعم ىىا
يعظكىىو بىىو إن ا كىىان يع ىاً بص ىرياً”{سىىورة النسىىاء  .}52ويقىىول ا تعىىاىل عقىىب ىىىذه اميىىة”:يىىا أيهىىا
الذين قمنوا أطيعىوا ا وأطيعىوا الرسىول وإىل أوىل األمىر مىنكو فىإن تنىازعتو يف شىيء فىردوه إىل ا والرسىول
إن كنتو تؤمنون با واليوم امخر ذلك خري وأحسن تأويبلً”.
“ومىىا اختلفىىتو فيىىو مىىن شى فحكمىىو إىل ا ذلكىىو ا ر عليىىو توكلىىت وإليىىو أنيىىب”{ .سىىورة الشىىورى
 11قية}
واميتان ادلتعلقتان بالدعوة:

"ادع إىل سبيل ربك باحلكمة وادلوعظة احلسنة و ادذلو بالع ىي أحسن إن ربك ىو أعلىو ىن ضىل عىن
سبيلو وىو أعلو بادلهتدين{".سورة النحل  145قية}
“ومن أحسن قوالً شلن دعا إىل ا وعمل صاحلاً وقال إن ي من ادلهتدين{.سورة فصلت  35قية}
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تفسير اآليات وتحليلها:
إن اميىىة األوىل توض ىىح لن ىىا أن دع ىىوة الن ىىاس ل ىىيس عل ى طىىرز واح ىىد ب ىىل أتل ىىف يف مراح ىىل عل ى حس ىىب
إدراكهو وعلمهو واستعداداهتو؛ وامية الثانية توضح أن دعوة الناس إىل احلق ذلا فضائل وشروط ىكذا:
 –1أن يكون الداعي عادلا وضوع دعوتو وواعياً…
 _4أن يكون الداعي عامبلً ا يعلمو بدون نقص وعيب لئبل يتقابل ادلىدعو عليىو بقىول ونقىد مثىل”دلىاذا
ال تفعلو أنت؟
 _3أن يُعارف نفسو وأن يكون شكل التعريف موضحاً وأن التعريف لىيس مىن هىة احلسىب وال النسىب
وليس من هة الغىن وليس من هة العلو بىل مىن هىة كونىو مسىلماً فقىّ وحىىت أنىو ر ىل مىن ادلسىلم .
والكل من مجلة وصايا امية الكرؽلة.
فهم الخلفاء الراشدين معنى الحرية:

أول خطبة أبي بكر وأمره لبعث أسامة:
دلا وىل أبو بكر خطب الناس فحمد ا وأثىن عليو قال :أما بعىد”أيهىا النىاس قىد وليىت أمىركو ولسىت
فقومىىوي وإن أضىىعفكو عنىىدي القىىوي حىىىت أخىىذ منىىو احلىىق وإن
خبىىريكو فىىإن أحسىىنت فىىأعينوي وإن زغىىت ّ
أق ىواكو عنىىدي الضىىعيف حىىىت أخىىذ لىىو قىىو وال يىىدع قىىوم اجلهىىاد يف سىىبيل ا إال ضىىر.و ا بىىالفقر وال
هرت الفاحشة يف قوم إال عمهو ا بالببلء فأطيعوي ما أطعت ا ورسولو فإذا عصىيت ا ورسىولو فىبل
طاعة م عليكو قوموا إىل الصبلة يرمحكو ا ".
خطبة عمر رضي اهلل عنو:

إن عمر خطب فحمد ا وأثىن عليو ا ىو أىلو قال”:يا أيها الناس إي قد وليت عليكو ولوال ر اء
أن أكىىون خىىريكو وأق ىواكو علىىيكو وأشىىدكو إستضىىبلعاً ىىا ينىىوب مىىن مهىىو أمىىوركو مىىا توليىىت ذلىىك مىىنكو
ولكف ى عمىىر ُمهم ىاً ُزلزن ىاً إنتظىىار موافقتىىو احلسىىاب بأخىىذ حقىىوقكو كيىىف أخىىذىا ووضىىعها أيىىن أضىىعها
وبالسري فيكو كيف أسري َفر ادلستعان فإن عمر أصىبح ال يثىق بقىوة وال حيلىة إن مل يتداركىو ا عىز و ىل
برمحتو وعونو وتأييده".
خطب ىذه اخلطبىة فقىال :إن ا قىد والي أمىركو وقىد علمىت أنفى مىا ضىرتكو لكىو وإي أسىأل ا
أن يعين ي وأن ػلرس ي عنده كما حرس ي عند غريه وأي امرؤ مسلو وعبد ضعيف إال ما أىان ا عىز و ىل
ولن يغري الذي وليت من خبلفكو من ُخلُقي شيئاً إن شاء ا تعاىل إظلا العظمة عز و ل وليس للعباد
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منها شىيء فىبل يقىولن أحىد مىنكو أن عمىر تغىري منىذ وىل ،اعقىل احلىق مىن نفسىي وأتقىدم وأبى لكىو أمىري
فأؽلىىا ر ىىل كانىىت لىىو حا ىىة أو لىىو مظلمىىة أو عتىىب علينىىا يف خلىىق فليىىؤذي فإظلىىا أنىىا ر ىىل مىىنكو فعلىىيكو
بتقوى ا يف سىركو وعبلنيىتكو وحرمىاتكو وأعراضىكو وأعطىوا احلىق مىن نفسىكو وال يعمىل بعضىكو بعضىاً
إم ،فإنىىو لىىيس بيىى ي وب ى أحىىد مىىن النىىاس ى ىوادة وأنىىا حبيىىب إىل صىىبلحكو عزيىىز عل ى
عل ى أن ىىاكموا ّ
عتبكو وأنتو أناس عامتكو حضر يف بىبلد ا وأىىل بلىد ال زرع فيىو وال ضىرع إال مىا ىاء ا بىو إليىو وأن
ا عز و ل قد وعدكو كرامة كثرية وأنا مسئول عن أمانع وما أنىا فيىو ومطلى على مىا ضىري بنفسىي إن
شىىاء ا ال أكلىىو إىل أحىىد وال أسىىتطي مىىا بعىىد منىىو إال باإلمنىىاء وأىىىل النصىىح مىىنكو للعامىىة ولسىىت أ عىىل
أمانع إىل أحد سواىو إن شاء ا ”.
أول خطبة عثمان رضي اهلل عنو:

خطب عثمان الناس بعد ما بوي فقىال أمىا بعىد :فىإي قىد محلىت وقبلىت ام وإي متبى ولسىت بتىدع أم
وإن لكىىو على ّىي بعىىد كتىىاب ا عىىز و ىىل وسىىنة نبيىىو صىىل ا عليىىو وسىىلو ثبلثىاً :إتبىىاع مىىن كىىان قبلىىي فيمىىا
ا تمعىىتو عليىىو وسىىننتو سىىنة أىىىل اخلىىري فيمىىا مل تسىىنوا على مىىؤل والكىىف عىىنكو إال فيمىىا اسىىتو بتو أم وإن
شهيت إىل الناس ومال إليها كثري منهو فبل تركنوا إىل الدنيا وال تثقوا .ا فإهنا ليست بثقة
الدنيا خضرة قد
ْ
واعلموا أهنا غري تاركة إال من تركها”.
خطبة علي رضي اهلل:

احلمد رب العادل أمحده وأستعينو وأمنت بو وأتوكل عليو وأشهد أن ال إلو إال ا وحىده ال شىريك لىو
وأن زلم ىىداً عب ىىده ورسى ىولو أرس ىىلو ا إل ىىيكو باذلداي ىىة وب ىىدين احل ىىق ،عب ىىاد ا وا ادل ىىوت ل ىىيس من ىىو ف ىىوت
وسىىتبعثون بعىىد ادلىىوت وسىىتجزون بأعمىىالكو أمىىام ا عىىز و ىىل .وال تغىرنكو احليىىوة الىىدنيا فإهنىىا دار بىىالببلء
زلفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إىل زوال وىي ما ب أىلها دول وسجال.
خطبة النبي صلى اهلل عليو وسلم في حجة الوداع:

الناس خطبتو الع ب ني فيهىا مىا بى فحمىد ا وأثىىن عليىو ال إلىو إال ا ال يعبىد إال إيىاه ال شىريك
خطب َ
لىىو لىىو ادللىىك ولىىو احلمىىد ػليىىي وؽليىىت وىىىو على كىىل شىىيء قىىدير صىىد وعىىده ونصىىر عبىىده وىىىزم األحىزاب
وحده.
أيها الناس ا عوا قوم فإي ال أدري لعلي ألقاكو بعد عامي ىذا .ذا ادلوقف أبداً،
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أيهىىا النىىاس إن دمىىاءكو وأم ىوالكو علىىيكو حىىرام إىل أن تلق ىوا ربكىىو كحرمىىة يىىومكو وكحرمىىة شىىهركو ىىىذا
وأنكىىو سىىتلقون ربكىىو فيسىىألكو عىىن أعمىىالكو وقىىد بلغىىت فمىىن كانىىت عنىىده أمانىىة فليؤدىىىا إىل مىىن ائتمنىىو
عليها وأن كل ربا موضوع ولكن لكو رؤوس أموالكو ال تَظلمون وال تُظلمون،
أما بعد أيهىا النىاس ،فىإن الشىيطان قىد يىئس مىن أن يعبىد بأرضىكو ىىذه أبىداً ،ولكنىو أن يطى فيمىا سىوى
ذلك فقد رضي بو شلا قرون من أعمالكو فاحذروه عل دينكو ،ال تر عوا بعدي كفىاراً يضىرب بعضىكو
رقاب بعض.
أم ىىا بع ىىد أيه ىىا الن ىىاس ف ىىإن لك ىىو عل ى نس ىىائكو حق ىاً وذل ىىن عل ىىيكو حق ىىا ف ىىإهنن عن ىىدكو أع ىوان ال ؽللك ىىن
ألنفسهن شيئاً وأنكو إظلا أخىذىوىن بأمانىة ا واسىتحللتو فىرو هن بكلمىات ا فىاعقلوا أيهىا النىاس قىوم
فإي قد بلغت وقد تركت فيكو ما إن اعتصمتو بو لن تضلوا أبداً أمراً بينا كتاب ا وسنة نبيو،
أيها الناس :ا عوا قوم واعقلوه تعلمن أن كل مسلو أخ للمسلو وأن ادلسلم إخوة فبل ػلىل إلمىرئ مىن
أخيو إال ما أعطاه عن طيب نفسو منو فبل تظلمن أنفسكو.
بلغت فذكر م الناس قالوا :اللهو نعو فقال رسول ا صل ا عليو وسلو”:اللهو اشهد”.
اللهو ىل ُ
كىىان الر ىىل الىىذي يصىىرخ يف النىىاس بقىىول رسىىول ا صىىل ا عليىىو وسىىلو وىىىو بعرفىىة ربيعىىة بىىن أميىىة بىىن
خلف:
كأن النيب صل ا عليو وسلو كان ؼلتصر الدين اإلسبلمي خبطبتو إىل مئات األلوف ىكذا
 –1أنو ب وحدانية ا ولو خلق كل شيء وأمره وأنو يلزم أن ال يعبد إال إياه.
 –4أنو يرسو لنا ميزانيةَ عملو خبلل  43سنة ويرى مثرة رلاىدتو.
 –3أنو ال ؼلطب أثناء خطابو بقىول أيهىا ادلسىلمون بىل يقىول أيهىا النىاس ،وىىذا يفيىد أنىو لىيس نىيب زيىرة
العرب فقّ وليس نيب أمة واحدة فقّ بل أنو نيب كل العامل ونيب كل األمو.
 –2أعط كل أحد حق ادللك وأمن ادلال.
 –5وىدم مؤسسة الربا من أصلو.
 –2وأفاد أنو ُىدمت كل نظو احلقو بعد رليء حقو اإلسبلم.
 –7أمر برعاية األمانة.
 –2ووص با تناب كل ادلعاصي والذنوب.
 –9وذكر بأن التفرقة يف األصل من عمل الكافر.
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 –11ووص باالعتناء عل حقو النساء وادلملوك.
 –11وأشار بأن الناس سواسية أمام القانون.
 –14وأعلن أن طريق صلاة الناس وارتفاعهو إظلا ىو طريق القرقن والسنة.
 –13وأشار أن دين اإلسبلم قد كمل وأنو انتهت و يفة نفسو وأنو سري ل عن قريب الزمن من الدنيا.
 –1أفضلية اإلسالم على حضارة الغرب __
أنو ثبت باألدلة القطعية أن النظو السياسية الغربيىة انتفعىت مىن الىنظو السياسىية يف اإلسىبلم أشىد انتفاعىاً
كمثل انتخاب األمري و ديد السيادة.
يقول  Gustav le Bomيف أثره ”حضارة العرب” {” }527إذا تعمق أحد يف ث شؤون حضارة الغىرب

فيطل ى عليىىو بعىىض األمىىور اجلديىىدة وتوس ى قفاقىىو أمامىىو ويفهىىو باألكيىىد؛ أن اجملتمعىىات القدؽلىىة يف القىىرون
الوسط ال تُعرف إال بسبب العرب {ادلسلم } فقّ ،وأن اجلامعات الغربية واصىلت حياهتىا طىوال ىس
مأة سن بكتب العىرب {ادلسىلم } .وأن ادلتقىدم يف أوروبىا ىىو العىرب {ادلسىلمون} خاصىة يف سىاحة
ادلىىادة والعقىىل واألخىىبل  .وإذا ىىث الر ىىل عمىىا فعلىىو العىىرب {ادلسىىلمون} وعىىن اإلسىىتطبلعات يف سىىاحة
العلو فريى أنو ال تو د أمة أخرى قّ يف اإلنتاج مثل إنتا هو.
يقول األستاذ  Milloمن أساتذة امعة بىاريس بتىأثريه مىن شىكل انتخىاب األمىري يف اإلسىبلم”أن تنصىيب
اخلليفة حق خىاص جلماعىة ادلسىلم وينجىز ىىذا باإلنتخىاب ويقىول أيضىاً تعليقىاً على خطبىة أ بكىر يىوم
توليتو اخلبلفىة”إذاً أن أبىا بكىر ال يىرى نفسىو أمىرياً مطلقىاً أو ال يىرى نفسىو بأنىو ػلتكىر حىق تفسىري الكتىاب
أي عبلقىة كانىت .وىىو
ادلقدس {القرقن الكرمي} ،وأيضاً ال يَدنيعي أن لو قداسة مىا أو أن لىو عبلقىة اويىة ّ
كان يَىعُ ّد نفسو فرداً من األفراد األخرى للجماعة أو أنو نائب أو وكيل فقّ لؤلمىة الىع ترضى منىذ البدايىة
بأن لو خليفة {أنظر إىل”ادلدخل إىل ث الشريعة اإلسبلمية}.
فهذه أمثلة من أراء ر ال العلو الغر يف ىذا ادلوضوع مثل القطرات من البحر.
 -4صداقة الغرب الحرية:
إن الباحث عن التىاريخ السياسىي للشىعوب طىوال القىرون سىريى أن موضىوع احلريىة خاصىةً حريىة السياسىة
تك اون زلور اجلدال ب الشعوب وب الرؤساء.
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إن  Sokratesالىىذي ػلبىىو الغىىرب حبىىا شىىديداً فهىىو مىىن الىىذين يريىىدون ادلقاومىىة مى الرؤسىىاء ادلسىىتبدين ومىىن
الذين يريدون إطاعة الناس القانون ويقول ىذا القىول :إن مىن يعىرف السياسىة فهىو يعىرف الفضىيلة ويعىرف
احلكىىو الصىواب ويطىىاع نفسىىو طوعىاً ال كرىىاً ،ولكىن  Sokratesاُتُى اهىىو بأنىىو يفسىىد الشىىباب ويسىىتفزىو وأعىىدم
دؽلقراطية اليونىان .وأرادوا مىن Sokrates
بناءً عل ىذا السبب .وصار ىذا اإلعدام لطخةً سوداءَ عل ب
اإلنسىىجام بالسىىلوك وعىىدم رف ى الصىىوت وإال سىىيقتل؛ وقىىال قولىىو ادلشىىهور”إن الشىىخص الىىذي يعجىىز عىىن
تعبري قرائو ذلو معدوم يف األصل” .وقال للحكام الذين ػلاكمونو يف اهتىام إفسىاد الطىبلب وإنكىار امذلىة”
إن أردمت إعبلن براءي بشرط ابتعادي عن دراساي يف انب الشعب سىأقول لكىو ىىذه :أَ ْشى ُكر ألثينىاوي
ضىىل الطاعىىة على الطاعىىة لكىىو .ومىىا دام
ضىىل الطاعىىة الىىذي قمنىىت أنىىو محىىل على ّ ىىىذا احلمىىل وأُفَ ا
وأُفَ ا
الشريان يف سدي مو وداً فبل أنسحب باإلشتغال بالفلسفة ،وسأواصل فعل الوا ب عل مهمىع .أيهىا
السادة الكرام ! إي ال أعرف طعو ادلوت وم ذلك ال أخىاف منىو وأنىو شلكىن الوقىوع حسىناً ولكىن إعلمىوا
ىىىذا باألكيىىد :أن انسىىحا عىىن رسىىالع لشىىيء قبىىيح وأنىىا أفضىىل الشىىيء الىىذي ػلتمىىل كونىىو حسىىناً عل ى
الش ىىيء ال ىىذي َقم ى ُىن أن ىىو لقب ىىيح” .وأخ ىرياً حك ىىو باإلع ىىدام ومل يف ىىر بس ىىبب إنك ىىاره امذل ىىة وبس ىىبب إفس ىىاده
الشباب.
 –3الحرية السياسية ىي لب الحريات:

ويقال إن حرية الرأي وحرية التعبري ىي لب احلريىات كلهىا ولىذلك أورد  Roseveltيف رسىالتو الىع كتبهىا إىل
ادلؤىر يف “ 11111921وينبغي أن تسيطر أربعة حرية يف العامل وىذه حرية التعبري ،وحرية العبادة ،وحرية
التخلص من اخلوف ،وحرية الرباءة عن احلوائج”.
ويقىول احلىىاكو “Caspiro Brentonقىىال احلىىاكو  Holmesبكونىىو على حىىق”:ولىئن كىىان موضىوع الكىىبلم مبىىداً
دسىىتورياً يو ىىب التبعيىىة دلبىىدأ معلىىوم دون ادلبىىادئ ادلتنوعىىة فهىىذا ادلبىىدأ ىىىو حريىىة التعبىىري ولكىىن ىىىذه احلريىىة
ليست لداعمينا يف ادلوضوعات الع نرض عنها بل إن ىذه احلرية حرية تعبري األفكار الىع ال نرضى عنهىا
{أنظر – العماد عبد احلميد النجار – النقد ادلناسب ص .}22
كما أنو ؽلكن أن يقبل ىذا التعبري الدستوري ادلعلىوم ب”التصىحيح الدسىتوري األول ألمريكىا”ينبثىق مىن
ىذا”ال ؽلكن للمؤىر أن يصدر قانون ما الذي ػلدد حرية الكبلم عل الو و ادلطلوب”.
قال األستاذ  Şabirovتعليقاً عل ىذا التعبري :أن ا كمة الكىربى لؤلمىو ادلتحىدة منىذ حىرب حريىة أمريكىا
لَتُكافح إلتاحة حرية الكبلم وتىُ َع ارب أنو ينبغي أن ترسخ حرية الكبلم أساساً .وإذا أردنا أن نعرب بتعبري قصري
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موضوع الكبلم بدون ىذه احلرية .وبناءً عل ىذا ينبغي
أهنا ىي احلرية األصلية ولن تكون احلرية السياسية
َ
أن يأخذ القانون اجلاري احلرية ت التأم عن التجزية.
 يقول ادلستشار احلقوقي األمريكىي تعليقىاً على القضىاء الىذي ىرى يف سىنة  ”1937إن حريىة الفكىرِ
يت حريىىة الفكىىر فىىبل ؽلكىىن و ىىود احلريىىة
والكىىبلم ألنىواع احلريىىة األخىىرى شىىرطان ال يرغىىب عنهمىىا .وإذا فُىىد ْ
والعدل” .قال “Frankfurterكل قانون يؤثر وسائّ حرية التعبري سلبياً فهو شىئيب بشىائبة مىل معىو قرينىة
غري صحيحة” .وبناء عل تنفيذ ىذا أصىدرت ا كمىة الكىربى األمريكيىة ىىذا احلكىو” إن ادلخالفىة حلريىة
الفكىىر و ديىىدىا – ولىىو كىىان خوفىاً مىىن موقىىف اذلىىرع – فهىىو تعبىىري االطلفىىاض يف حىىق ادلىواطن  .وال ؽلكىىن
تضىىييق ىىىذه احلريىىة بأشىىد در ىىة معارضىاً للشىىيوعي وإال نكىىون ُسل ِر ىاً نبىىذة مىىن نىىار هىىنو على أراضىىينا.
{أنظر األستاذ عماد عبد احلميد النجار – النقد ادلناسب ص .}322
وبنىىاءً عل ى ىىىذه التصىىرػلات كلهىىا نسىىتطي أن نقىىول :ؽلكىىن لنىىا أن نصىىل إىل ىىىذه النتيجىىة ادلختصىىرة مىىن
ىىىذه التصىىرػلات سىىالفة الىىذكر”إن حريىىة الفكىىر والتعبىىري لَتشىىكل لىىب كىىل احلريىىات وينبغىىي أن تعطى ىىىذه
احلرية للكل بناءً عل و ود اإلنسان بالذات .كمىا أنىو ال تكىون السياسىة بىدون ىىذه احلريىة .ونسىتطي أن
نفهو الفر ب الدولة الدؽلقراطية والنظام ادلستبد ت ضوء النتيجة الصحيحة … احلرية السياسية ضرورية
.ذه األسباب امتية:
 – 1ض ىىرورية يف س ىىاحة السياس ىىة ألن ى ىىذه احلري ىىة وس ىىيلة إىل إص ىىبلح األم ىىري أو وس ىىيلة م ىىؤثرة لئلص ىىبلح
ادلسم بالنقد اإلصبلحي.
 – 4ؽلكن للشعب أن يراقب األمراء .ذه احلرية وؽلكن ذلو أن ػلدد طغيان األمراء.
 – 3وسىىيلة نا حىىة لىىرش طغيىىان األم ىراء وللمقاومىىة عل ى الظىىادل يف حالىىة ال تنف ى ذلىىو النصىىيحة والنقىىد
السياسي الوقائي.
 – 2وىىىذه طريقىىة للتعبىىري عىىن شخصىىية اإلنسىىان وبىىدون ىىىذه يشىىبو اإلنسىىا ُن – بأشىىد در ىىة – باألنعىىام
ادلنحصرة ت األىواء ادلادية واحليوانية وذلذا أن فلسفة الدؽلقراطية تعرب بصراحة أنو ينبغي عل الدولىة أن
فظ كل حريات اجملتم ت ضماهنا وأن تنظو العبلقات بناء عل ىذه القيو العليا.
– 6

 John Stuart Millوالحرية

–

 John Stuart Millمىىن علمىىاء الغىىرب الىىذي داف ى عىىن احلريىىة بكثىىري يف القىىرن الثىىامن عشىىر وىىىو يقىىول يف
كتابو”احلرية :ينبغي عل كل أحد أن يعلو ىذا؛ أنو إن أسىكت رأي مىا فهىذا إرىىاب احلقيقىة .وأن الىرأي
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اخلىىاط تىىوي أحيان ىاً عل ى بىىذور الص ىواب .وحىىىت أنىىو ؽلكىىن أن يوصىىل إىل الص ىواب بأكملىىو وؽلكىىن أن
اجلمىىاىري تطىىرح أغلبيىىة امراء الشىىنيعة يف ال ىرأي الص ىواب وأن امراء ادلصىىابة أن مل تتعىىارض بنقىىد امخ ىرين
فتفقد حيويتها وتأثريىا عل حياة البشر.
ويق ىىول أيضى ىاً :وؽلك ىىن أن يك ىىون الى ىرأي ال ىىذي طل ىىب النظ ىىام اإلس ىىتبدادي إس ىىكاتو صى ىواباً وأن ادلناض ىىل
إلسكاتو لن يقبلوا بصوابو .ولكنهو أليسوا غري مصون من األخطاء ؟ وأن كل زلاولة تريد إسكات النقىد
اولىىة إرضىىاء النىىاس – عنىىوةً – بكوهنىىا مصىىونةً مىىن األخطىىاء .وأن إبعىىاد النىىاس عىىن اإلسىىتمتاع قىىو تعبىىري
امراء مغاير لقانون الطبيعية .وأنو ال ؽلكن أن ىن األمىور الفعالىة بى اإلنسىان وبى أرواحىو .وأن كىل أمىري
ال يسىتمت بىاراء ادلىواطن وأفكىارىو ويىىد ِ
نيع أنىو ال رأى يف كىل الىىوطن إال قرائىو وال ؽلكىىن مىن إصىىدار رأي
َ
سلالف مرائو فهو إن يواصل ىذا – رغو كل األخطاء يف قرائو – أنو غلر نفسو ووطنو إىل مصيبة قطعية.
وذىىب  Stuart Millأيضىاً إىل ىىذا الىرأي وىىذا؛ إن و ىد خطىأ يف امراء الىع ينجىاب إليهىا النظىام ،ومى
ذلك إن و د صواب فالنقاش واحلوار شيئان ضروريان إل هار الصواب واخلطأ.
وذىب  Millأيضاً أن الطغيان خصوصية يف امراء ادلقبولة ،وأيضاً أن لآلراء ادلرفوضة مدافعيها ومتعصبيها
بأش ىىد تعص ىىب .وإذا كان ىىت قراء النظ ىىام مص ىىابةً ومقبول ىةً ف ىىاحلوار ش ىىيء ض ىىروري يف إزائه ىىا ح ىىىت ال تبق ى
احلقائق الع تويها امراء يف مستوى االعتقاد الذي تولد ومات.
{أنظر كتاب  John Stuartيف كتابو ادلسم ب -احلرية – ادلرت و باللغة العربية الع ترمجها طو السباعي}.
-التأثيرات السلبية بسبب جعل الحرية السياسية والحرية التعبيرية تحت االضطهاد _

وإذا صىىودرت احلريىىة السياسىىية واحلريىىة التعبرييىىة فيمىىوت اجملتم ى أدب ىاً ومعنوي ىاً وتىىنعكس بالتىىأثريات السىىلبية
اقتصىىادا ورلتمع ىاً فتفسىىد أح ىوال النىىاس ويظهىىر النفىىا ويبىىدي كىىل أحىىد مىىا يظنىىو ويعتقىىده ويظهىىر القطىىاع
االنتهازي ويصفقون النظام وينطقون إل ىبلل شىانو ومى ذلىك فهىو ال يصىدقون مىا يقولونىو ويسىبت منىاب
األفكار وتعطل ادلناخ وتظهر اجلرائو واجلنايات واألمراض الروحية والوعكة اإل تماعية.
ويقول ابن خلدون يف كتابو”ادلقدمىة” {ص ” }129إذا كىان ادللىك قىاىراً وقابضىاً باأل زيىة ومتجسسىاً
بعيىىوب النىىاس وذاك ىراً بأخطىىائهو فيحىىيّ بالنىىاس اخلىىوف والذلىىة ويرا عىىون إىل الكىىذب واحليىىل واخلىىداع
وخلُ ُقهو حىت ال ينصرونو يف احلالة الع مب الدفاع عنو ولذلك فتفسد النيات
ويتخلقوهنا فتفسد بصريهتو ُ
كما فسدت احلماية”.
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يق ىىول مص ىىطف أم ى يف حكايت ىىو ع ىىن اإلس ىىتبداد وعل ى ع ىىدم و ىىود احلري ىىة الفكري ىىة أبع ىىاد هتلكته ىىا :إذا
أُحض ىىرت القي ىىود إىل القل ىىو وحول ىىت ادلكتوب ىىات إىل درس اإلم ىىبلء فص ىىارت اللغ ىىة العربي ىىة و ه ىاً لو ىىو م ىىن
االضلطاط .وؽللي األمري يف ىذا الدرس ويكتب ال ُكتنياب مىا يقىال ذلىو .وإذا ارتعشىت الكلمىات مىن األقىبلم
بسبب اخلوف و علنا نرتك العبادة عز و ل وشعرنا الغىزل ادلىادح لؤلمىراء فاضلطىت اللغىة العربيىة .كىذلك
أن الببلغة كانت تُىبَىلاىغ رغبىات الشىعب إىل النظىام وامن صىارت تبلىغ رغبىات األمىراء إىل الشىعب ،وبىذلك
اضلطت اللغة العربية مرة أخرى.
ال أريد أن أطول الكبلم ،أن موقف الوطن دليل واضح عل ما قلناه .والصحافة بأكملها – إال ما رحىو
ر – صارت يف مسىتوى واحىد بعىد مىا ىىددىا رئىيس احلكومىة .وصىاروا يف مسىتوى واحىد بعىد مىا ىىددهتا
احلكومىىة بىىادلوت وادلصىىائب العظيمىىة .ولىىو ىىىدد سلىىربوا الصىىحفي ادلسىىتبدين مىىن العسىىاكر – عف ىواً – ادلنىىاف
الكىربى للىىوطن ألوقفىت نشىرات اجلرائىد .ويف ىىىذه احلالىىة دخىل الصىىحفيون يف ىو مىىن التوبىة والر ىىوع مىىن
األخطىىاء وأت ىوا حضىىور رئىىيس احلكومىىة ومىىا كىىادوا يفقىىدون أوعيىىتهو بإحسىىاس التكىىرب والتفىىاخر .إن ىىىذا
الرئيس الفاشل عفاىو وأعطاىو شيكات ادلغفرة
{ }Enduljansيف مكان والدهتو .انظروا بابا اجلزائر حيث أنو نس مثل ىذه التنفيىذات واأليىام الىع عارىىا
ىو .ودلا قُدام أمامو التعميو للتوقي م بعض ر ال سياسية بعد حوادث شهر أكتوبر ما حدث أي تطىور
إغلا يف ىذه الساحة – يف ساحة حرية الكبلم.
والصىىحيح مىىا بىىرئ اليىىوم مىىن األخطىىاء .وأمىىا التلفزيىىون فعىىرض موقفىاً إغلابيىاً كتعبىىري”ال يهجىىر ذو الطبيعىىة
طبيعتىىو” .واسىىتمر الكىىل كمىىا كىىان والتحقيقىىات الصىىحفية ادلسىىتمرة الىىع ال تنقط ى  ،والبحىىوث والدراسىىات
الدائمة الع ال تنتهي ،والتصحيحات باحلمد والثناء جمللىس الىدناءة للدولىة – عفىواً – اجمللىس الكبىري للدولىة.
إستوديوىات التلفزيون نىوع مىن مراكىز االسىتجواب وصىريورهتا إىل مكىان اسىتعراض القىوة ضىد أوالد الىوطن
لَ ُمضىىحك ىىداً وهتىريج كبىىري .ولىىن تكىىون الىىدناءة وعىىدم االسىىتواء أكىىرب مىىن ىىىذا”.يىىا أيهىىا اجمللىىس القضىىاء
الكبري.
إىل ر ىىاالً يطلقىىون الرصىىاص عل ى
{ادلسىىتقل} – معىىذرًة – ولىىئن أُو ا
ضىىح أكثىىر مىىن ىىىذا أخىىاف أن يرسىىلوا ني
بىىدىن مىىن الىرأس إىل أمحىىص القىىدم يف حجىىري كمىىا أطلقىوا الرصىىاص على غىىريي .نعىىو أطلىىق الرصىىاص على
غريي ودفنوا بغري زلاكمة يف الليام ادلظلمة{ .علي بن حاج}
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ولكىى ي أريىىد أن أقىىول ىىىذا أخىرياً ولىىيكن مىىا يكىىون :لىىن تسىىتطي العسىىاكر ادلسىىتبدين أبىىداً أن يطفئىوا احلىىق
ولن ينجحوا فيها .ألن دولة الباطل ولة ومدة قصرية ودولة احلق باقية ومستمرة إىل يوم القيامة.
وأضىىيف مبلحظىىع ىىىذه :أن الىىنظو الكىىافرة والفىىا رة لَتُى َف ا
ضىىل احلريىىة ادلاديىىة عل ى احلريىىة ادلعنويىىة واحلري ىةَ
الفرديىةَ واالقتصىىادية على احلريىىة السياسىىية،ألن ىىىذه األواخىىر هتلكىىة للىىنظو ادلؤسسىىة وللمسىىتبدين .ولىىذلك
نرى أهنا تضطهد أكثر من حرية االعتقاد والفكر ،ولينبو ذلذا
وامن لنر إىل شريعتنا الغراء بعد ولتنا ىذه يف و هة نظر الغرب دلوضوع احلرية عامة ودلوضىوع حريىة
السياسية خاصةً .لنر حىت نرى كيف تنظىر الشىريعة إىل ادلناضىلة على الىنظو الكىافرة والفىا رة .رأينىا إىل
يومنىىا ىىىذا أنىىو ال ؽلكىىن الوصىىول إىل النظىىام يف فكىىر الغىىرب باسىىتخدام األم ىراء الىىدبابات وامليىىات .ولىىئن
وصىل إىل النظىام بطريىق االنتخىاب ال ػلىاول إىل الزيىغ بىأي شىكل كىان ولىئن زال لَيعىزل فىوراً ويصىري الكىىبلم
للشعب.
ولنر امن إىل اإلسبلم يف ىىذا ادلوضىوع ادلهىو بعىد إثبىات األدلىة يف اعتقىادات سلاصىمينا ورغبىاهتو حىىت
يف ادلراكز الع يتكلمون عنها مراراً.
الحقوق الفكرية -

ومقن ى بالضىىمري وسلاطىىب للفطىىرة السىىليمة ومىىأمن
إن احلقىىو الفكريىىة مىىا ىىىي مبلئىىو بالعقىىل وادلنطىىق ُ
بالعىىدل ومىىنظو العبلقىىات ب ى الفىىرد واجملتم ى وب ى الدولىىة وادل ىواطن مبلئم ىاً بالعقىىل السىىليو وغىىري متنىىاقض
بىىالعلوم الطبيعيىىة واإلغلابيىىة أص ىبلً ،ومناسىىب بطبيعىىة البشىىر ىام ىاً وحقىىو مطلوبىىة ومرغوبىىة .وال غلىىد البشىىر
حقوقا مثل ىذه إال حقو اإلسبلم …
احلقىىو الفكريىىة ىىىي احلقىىو اإلسىىبلمية دلىىاذا ؟ ألن حقىىو اإلسىىبلم – كمىىا قلىىت مىراراً – لىىيس كحقىىو
البشر غري شللوء بالنقصان وغري زلصىول عقىل البشىر الىذي ىىو بىائس اإلحرتاصىات ومتىأثرة بتىأثريات سلتلفىة
وبانفعاالت كثىرية .ألن حقىو اإلسىبلم مسىتندة إىل علىو ا ووحيىو وإىل علىو ا األزم األبىدي ومسىتندة
ىدى والىىذي ىىىو
إىل حكمىىة ا الىىذي ىىىو عىىامل كىىل شىىيء وخىىالق كىىل شىىيء والىىذي ال يىىرتك ادلخلوقىىات سى ً
منظو كل أ زاء الكون وذراهتا وعامل ماضي البشر وقتيو وحالو بأدقها والذي يعلمنا أحسن منا وىىو أقىرب
إلينا منا.
خلق ا السماوات واألرض بأحسن صىورىا وفَطىر النباتىات واحليوانىات بأحسىن أشىكاذلا وأعطانىا يىدين
وقدم وعين وأذن وشفت  .نظنيو ا أعضائنا الداخلية ونسائجنا وخبليانا الىع تشىكل بىدننا بانسىجام
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مثرية احلرية للعقول ال نقص فيها وال عيب وبأحسىن أشىكاذلا وبأحسىن األشىكال الفكريىة .كىذلك احلقىو
اإلسبلمية ال نقص فيها وال عيب وىىام بأكملهىا ومبلئمىة لطبيعىة البشىر وبنيىة رلتمى البشىر مىادةً ومعنويىةً.
وأن مي ىزان العىىدل يف الت ىوازن بكىىل هاتىىو ،ولكىىن إذا وضىىعتو شىىيئاً يف انىىب واحىىد أو أخىىذمت شىىيئاً مىىن
انب أخر فيفسد توازن ميزان العدل.
ألن حق ىىو اإلس ىىبلم كامل ىىة ونظ ىىو ك ىىل ادلس ىىائل على ى حس ىىب طرازى ىىا ،وإذا أخ ىىذىوىا بنظ ىىام االعتق ىىاد
والعبادة وادلعامبلت {شؤون الدنيا والدولة} وحقىو اجلىزاء فهىي تنفىذ تأثريىىا الىذي ال ؼلطىأ و ملكىو إىل
أي ىىزء مىىن أ زاءىىىا فتعثىىر كادلصىىن الىىذي ال تناسىىب أ ىزاءه بط ىرازه
الرفاىيىىة والطمأنينىىة وإال إن أعللىىتو ّ
ويكون غري سلصب وحىت يأي يوم يعطل ىذا ادلصن فتفلسوا.
قىدر العلمىاء ادلنصىفون واحلقوقيىون قيمىة حقىو اإلسىبلم .يقىول  Savaباشىا يف تأليفىو”نظريىات حقىو
اإلسبلم”بعد ذكر حديث النيب صل ا عليو وسىلو يف كتابىو وىىذا احلىديث :أيهىا النىاس ا عىوي واعقلىوا
قوم فإي قد بلغت وقد تركت فيكو ما إن اعتصمتو بو لن تضلوا أبداً أمراً بيناً كتاب ا ”.
ويقول :إن يف اإلسبلم حقيقةً واحىد ًة وىىي الىدين ،والىدين ىىو تعبىري عمىومي ػلتىوي احلقىو اإلسىبلمية
للعبلقات ادلو ودة ب البشىر وبى خالقىو ودولتىو وبى نوعىو مىن البشىر سىواء أكانىت ىىذه يف االعتقىاد أو
يف العبادة أو يف شؤون الدنيا.
يقىىول احلقىىوقي السويسىىري ادلشىىهور األسىىتاذ” “Rogenيف تقىىديره احلقىىو اإلسىىبلمية”لقىىد أربكتىى ي احلقىىو
اإلس ى ىىبلمية ب ى ىىل كان ى ىىت ى ىراً وك ى ىىو أى ى ىىىن أن أطنيلِعه ى ىىا يف ش ى ىىبا  .إذاً لق ى ىىد فعلته ى ىىا متجس ى ىىمةً يف نظ ى ىىر ك ى ىىل
العامل{.ترمجة بدائ الصنائ – مقدمة ث ي الدين}
ويقول” َ :“Marmaduke Piktchallعنيرف اإلسبلم فقّ حقو اخلالق وحقو ادلخلو بأحسن التعاريف.
الحقوق في اإلسالم:

احلقو :
إن احلقو اجلميلة الوحيدة والعادلة ىي حقو اإلسبلم.
أ – إن حقىىو اإلسىىبلم مل يأخىىذ منبعهىىا مىىن الشىىر وال مىىن الغىىرب فهىىي مسىىتندة إىل وحىىي ا فقىىّ.
ومستلهمة منو ونظام حقو منحصرة يف نوع شخصها.
ب – إن مناب حقو اإلسبلم األصلية أربعة ،وىي القرقن والسنة واإلمجاع والقياس.
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ج – القرقن ىو دستور اإلسبلم وتعبري عن إعطاء حىق الكىبلم وعىن صىبلحية وضى القىانون يف السىنة إىل
النى ىىيب ويف اإلمجى ىىاع إىل اجملتم ى ى ويف القيى ىىاس إىل الفى ىىرد {اجملتم ى ى } بشى ىىرط البقى ىىاء يف زاويى ىىة ىى ىىذا الدسى ىىتور
{القرقن}.
د – إن حقو اإلسبلم تعطي كل أحد حقو فقّ وال تكلف نفساً إال وسعها.
ر – احلقو اإلسبلمية علقت كل األقوال وكل األفعال واحلركات عل حكو ومؤيد.
س – األحكام س :وىي الو وب والندب واإلباحة واحلرمة والكراىة.
ص – األصل يف األشياء اإلباحة واحلرمات مبينة باألدلة.
ط – ولكل أوامر حقو اإلسبلم ونواىيها حكمة وىي إما لدف الضرر أو جللب ادلنفعة.
ع – اجلزاء ادلؤيدة ىي حلفظ النفوس واألموال والعقول واألنسال واألديان.
ف – إن حصانة الشخص يف اإلسبلم ىي حصانة ادلسكن فقّ.
– ليس يف احلقو اإلسبلمية أخذ احلقو عنوًة.
ك – الضرورات تقدر بقدرىا.
ل  -ال عذر باجلهل يف دار اإلسبلم.
م – إن اجلزاء يف احلقو اإلسبلمية ىو زاء القصاص و ىزاء اجللىدة و ىزاء التىوبيخ .وال سىجن إال بعىض
التوقيفات.
ن – إن حقو اإلسبلم توصي وتقبل الصلح بادلال أو بغري ادلال خاصة يف اجلنايات.
وإيضاحو:

إن احلقو اإلسبلمية ىي نظام احلقو اجلميلة الوحيدة العادلة ألخذ منبعهىا مىن ا عىز و ىل ومىن علىو
ا الىىذي ال ؼلطىىأ ولىىذلك فهىىي حقىىو مناسىىبة حليىىاة البشىىر ولطبيعتىىو ودلنطقىىو .وإن طريىىق معيشىىة النىىاس
بكرامىة ال ؽلىىر إال مىىن احلقىىو ألن احلىىق والعىىدل شىيء واحىىد وذلىىك يف حقىىو اإلسىىبلم .وأن نظىىو احلقىىو
األخرى مليئة بالعجزة وزلصولة عقل البشر ادلستند إىل نقص العلو والتجربة .و.ذا االعتبار يوصف القرقن
الكىىرمي احلقىىو َ البشىرية قىىو اجلاىليىىة ويقىىول تعىىاىل”أفحكىىو اجلاىليىىة يبغىىون ومىىن أحسىىن مىىن ا حكمىاً
لقوم يوقنون”{سورة ادلائدة..}51 :
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ويوصف القرقن الكرمي احلقو البشرية حصولة اتبىاع األىىواء ويقىول”:وأن احكىو بيىنهو ىا أنىزل ا وال
تتبى أىىوائهو واحىىذرىو أن يفتنىىوك عىىن بعىىض مىىا أنىىزل ا إليىىك فىىإن تولىوا فىىاعلو أظلىىا يريىىد ا أن يصىىيبهو
ببعض ذنو.و وإن كثرياً من الناس لفاسقون{ .سورة ادلائدة  29أية}.

ومعلىىوم أن مىىا أنىىزل إىل الرسىىول قىىانون حىىق فمىىاذا بعىىد احلىىق إال الباطىىل ويقىىول القىىرقن الكىىرمي”فمىىاذا بعىىد
احلق إال الضبلل”{سورة يونس .}34
 نستفيد من أية ادلائدة ىذه األمور: – 1ينبغىىي عل ى ادلسىىلو أن يكىىون متنبه ىاً ومتيقظ ىاً بأشىىد تىىيقظ وإال إن أىىىل الضىىبلل يبعىىدك عىىن ق ىوان
اإلسبلم ويلبسون الباطل والكفر باحلق وبذلك يفتنون.
 – 4إن الىىذين يتبعىىون الىىنظو البشىرية غىىري نظىىام احلقىىو الىىذي أنزلىىو ا عىىز و ىىل ويريىىدون الشىىعب بىىنظو
الباطل والكفر فؤلئك ىو الفاسىقون وادلفتنىون وادلفسىدون وأن ادلصىرين على ىىذا احلىال فتصىيبهو ادلصىائب
يف الدنيا وامخرة.
اإلسالم بكلمتين:

إن الو ائف يف اإلسبلم مستندة إىل تعظيو اخلالق وإىل الرمحة عل ادلخلو .
والدولة اإلسبلمية ال تَستعمر وال تُستعمر.
وادلسلو ال يَظلِو وال يُظلو.
وأخرياً :بعد ذكر ىذه ادلذكورات فلنرا إىل األول ولنتسائل عن النظام العادلي اجلديد

“ىل النظام العالمي الجديد؟”

إن النظىام العىادلي اجلديىىد الىذي تبحثىىون عنىو فهىىو يف يىدكو وأمىىامكو إن كنىتو صىىادق  .ألن نظىام القىىرقن
ديىد وفكىىري وسىيبق ديىىداً إىل يىوم القيامىىة وطىىري وفكىري .ألن ىىىذا النظىام نظىىام حقىو وحيىىد الىىذي
يبحث عنو العقل إىل يوم القيامة .وبناءً عل ىذا نعلن األفراد وادلؤسسىات الىع ذكرنىا أ ىائهو قنفىاً ونقىول
ذلىىو :إن حقىىو اإلسىىبلم طىىري وفكىىري ومى أنىىو مضى عليهىىا  1215سىىنةً وتفضىىلوا … فىىأي مسىىألة بلىىت
وأي موضوع فَى َق َد فكريتو فقولوا :ميدان التحدي.

“قل يا أىىل الكتىاب تعىالوا إىل كلمىة سىواء بيننىا وبيىنكو أن ال نعبىد إال ا وال نشىرك بىو شىيئاً وال يتخىذ
بعضنا يعضاً أرباباً من دون ا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون{”.سورة قل عمران .}22
االقتراحات والرغبات:
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وأنا أفتتح ادلنا رة وأنظو بعض ادلوضوعات:
 – 1أعتقد وأدعي أن الكائن ادلسم بالعامل ليس خبيال وأن مادتو وشكلو حقيقتان.
 – 4أعتقد وأدعي أن و ود ا حقيقة.
 – 3أعتقد وأدعي أن زلمداً صل ا عليو وسلو ىو قخر األنبياء.
 – 2أعتقد وأدعي أن القرقن الكرمي ىو قخر الكتاب الذي أنزلو ا عز و ل.
 – 5أعتقد وأدعي أن الدين ادلعترب عند ا اإلسبلم فقّ.
 – 2أعتقد وأدعي أن نظام احلقو الفكرية فهي حقو اإلسبلم.
 – 7أعتقد وأدعي أن نظام الشريعة حق والنظو األخرى باطلة.
 – 2أعتقد وأدعي أن اإلسبلم أن اإلسبلم يرفض الدؽلقراطية واحلزبيىة الىع ىىي عنصىر مسىتمر للدؽلقراطيىة
وأن الذين يذىبون إىل صندو االنتخاب فهو مشركون ولو كانت نياهتو صحيحةً.
 – 9أعتقد وأدعي أن العلمانية ىي كفر ال تبلئو باإلسبلم أبداً.

مالحظةةة :أدعىىو الىىذين يعرتضىىون إىل اعتقادنىىا ومزاعمنىىا إىل ادلنىىا رة {اجللسىىة ادلفتوحىىة} بطريىىق النشىىر.

وأقول مرة أخرى فهذا ىو ميدان التحدي فليتفضلوا.
والحمد هلل رب العالمين.

مرحوم جمال الدين خوجاأوغلي
أمري ادلؤمن وخليفة ادلسلم
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