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المستشار طارق البشري

قاضي ومفكر ومؤرخ مصري ،ونائب رئيس مجلس الدولة السابق
أظن أننا إذا تكلمنا عن بناة اجلماعة السياسية يف مصر على مدى القرن العشرين ،فسنجد أن ثالثة يقفون
يف قمة هذا اجملال ،وهم برتتيب الظهور :سعد زغلول ،وحسن البنا ،ومجال عبد الناصر ،وكلهم كانوا حركيني،
معّبة عن دعواهتم وأفكارهم ،ومل يطرحوا فكرا نظريا جمردا ،وإمنا طرحوه حركات سياسية
كانت حركاهتم السياسية ر
 ،أو تشكيالت تنظيمية أو تكوينات مؤسسية ،وأن كال منهم صار عالمة على تشكل مجاعي سياسي ،اجلماعة
املصرية عند سعد زغلول ،واجلماعة اإلسالمية عند حسن البنا ،واجلماعة العربية عند مجال عبد الناصر.
وإذا كانت صراعات سياسية حادة قد جرت بني أصحاب كل من هذه االجتاهات عّب عقود القرن
العشرين ،فنحن اآلن ننظر يف حصيلة قرن كامل ،ومىت ميكن أن نتجاوز الطارئ واملؤقت واملتغري من هذه
الصراعات لننظر يف إمكان النظر إىل جهود السابقني حبسباهنا أسس بناء اجلماعة السياسية يف بالدنا ،ومبا يقوم
به التيار السياسي اإلسالمي املستوعب لدينا ،أى لننظر يف وجوه التناسق والتكامل بني ما جيمع بينها من أهداف
مشرتكة.
واحلق أن احلركة السياسية ذات القدرة األوسع على االنتشار الشعيب ،واليت مل تصل أبدا إىل حكومة البالد،
بل عانت الكثري من ممارسات احلكومات املتعاقبة ضدها ،كانت هي هذه احلركة اإلسالمية السياسية اليت أنشأها
يف عشرينيات القرن العشرين األستاذ الشيخ حسن البنا ،كما أهنا احلركة اليت توالدت أجياهلا بغري انقطاع عضوي.
على أننا نظل حنتاج إىل استخراج الصياغات السياسية اليت متكن من توسيع رقعة املساحة املشرتكة من
األهداف العامة للتيارات السياسية الوطنية يف بالدنا ،وليس املقصد من ذلك اإلشارة إىل أهداف السياسات
العملية املتخذة فقط ،وإمنا املقصود أيضا أن يكون هناك قدر من التقبل الفكري ،أو على األقل ،التفاهم الفكري
واملعرفة حبقائق ما يقصده كل تيار جتاه التيارات األخرى ،إن لغة التعبري الفكرية عن السياسات واألهداف تتنوع
1

قراءة في كتابات االستاذ حسن البنا

بتنوع املرجعيات الفكرية وبأثر الرتاث الثقايف لدى كل تيار يف صياغته ملا يعنيه ،فاجلهاد مثال يعين لدى آخرين
مقاومة االحتالل واالستبداد  ...وهكذا.
ومن عدد من السنني  ،بعد قراءيت ألعمال األستاذ حسن البنا قراءة متصلة ،وبعض كتابات من أتى بعده
ممن يسري على خطاه ،وكانت مع كتابات األستاذ البنا مما بىن به فكر احلركة اإلسالمية اليت أنشأها ،بعد ذلك
أعّب عن قراءيت الذاتية هلذه األعمال مبا أتصوره يقيم جسر تفاهم فكري ،وما أتصوره يصلح امتدادا
حاولت أن ر
طبيعيا ال فرع يف الشجرة ذاهتا ،مما ال أظنه ينفصل عن جذعها.
حاولت هبذه الصياغة أن أخلص ما أظنه أطر النظر السياسي االجتماعي الذي يصدر أو ميكن أن يصدر
عن هذا الفكر ،أو بعبارة أدق ،حاولت أن أبسط خطوطا عامة للرؤى السياسية االجتماعية اليت ميكن أن تقوم
على هذه األسس السابق وضعها ،حبسباهنا تفريعات حمتملة هلا وفق قراءة قارئ بذاته ،هو أنا ،مبعىن أن هذا الذي
أبسطه يف البنود التالية ،ليس كتابات األستاذ البنا ذاته (رمحه اهلل) ،إمنا هو قراءيت هلذه الكتابات ،أي :هو ما ورد
يف هذه الكتابات منقوال إىل عقل ناظر آخر ،وهو ميثل تفاعال بني مقروء وقارئ .ويظهر أثر القارئ يف املقروء عن
طريق اختيار املقتطفات ووضعها يف سياق آخر ،وتفريع التفاريع مع عدد من اإلضافات التفصيلية.
وكانت نييت الظاهرة لدى يف ذلك تتعلق بأن أجتهد يف أن أترجم املكاتبات لقارئ جديد عليها وعلى
مفاهيمها ،أى أن أصل بني املكتوب وبني قارئ يرد من ثقافة أخرى ،وأن أحاول أن أسد فجوة يف فجوات
الثقافة السياسية يف بالدنا بني تيارات ذات أصول ثقافية متباينة ...ال أعرف مدى ما بلغته احملاولة من صواب،
ولكنها اجتهاد رجوت منه أن يكون سعيا لبلوغ هدف التفاهم والتقبل ،مما أراه ضروريا لنا ىف سعينا املشرتك
إلنقاذ هذه األمة من عثرات املاضي واحلاضر.
واحلمد هلل.
قراءة في الفكر السياسي للحركة اإلسالمية:
أوال:
 -1إن الدعوة اإلسالمية تصدر عن أن أحكام اإلسالم شاملة تنتظم شئون الناس يف الدنيا واآلخرة ،واهلل
 سبحانه وتعاىل  -رب السماوات واألرض ،واإلسالم دين ودنيا ،وروحانية وعمل ،واملسلم يؤمن باهلل ويعملالصاحلات ،وإن أصل شرعية النظام اإلسالمي وأساس التعاليم اإلسالمية هو كتاب اهلل  -تبارك وتعاىل  -وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وإن متسكت هبما األمة فلن تضل أبدا ،وأن نظم اإلسالم اليت ينبغي أن تسري عليها
األمة ،إمنا تستقي من هذا املعني الصايف.
وهذا أساس الدعوة اإلسالمية وسبب قيامها ،وستبقى بإذن اهلل تعاىل على مدى الزمان ،حىت تقوم شريعة
اهلل حاكمة للعباد ،ينهض هبا املسلمون ويعملوهنا رسالة حضارة للبشرية مجعاء.
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 -2إ ن غاية الدعوة أيضا تكوين جيل من املؤمنني بتعاليم اإلسالم الصحيح ،يعمل على صبغ حياة
املسلمني بالصبغة اإلسالمية ،يف كل جماالت سلوكهم ومعامالهتم.
ووسيلتهم يف ذلك تغيري العرف العام وتربية أنصار الدعوة على هذه التعاليم ،حىت يكونوا قدوة لغريهم يف
التمسك هبا واحلرص عليها والنزول على حكمها.
وإذا ابتغى املسلمون القوة ألمتهم امتثاال لنداء القرآن الكرمي( :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) (األنفال:
 )10فإهنم يدركون أن أوىل درجات القوة هي قوة العقيدة واإلميان ،وتليها قوة الوحدة واالرتباط ،مث بعدمها قوة
الساعد لبناء اجملتمع الناهض ،وقوة السالح يف يد الدولة للدفاع عن األمة ،والذود عن الديار واألوطان ،وحتصني
إرادة األمة من طواغيت العامل وشروره ،وأطماع الدول الكّبى وضغوطها وهتديداهتا ،وأن الرتقي بني درجات القوة
أمر خيتلف باختالف الظروف وأحوال األمة واجملتمع يف كل مرحلة خاصة.
 -3إهنا دعوة تدعو إىل العودة لإلسالم يف معينه الصايف من الكتاب والسنة ،وهي تدرك أن كثريا من اآلراء
والعلوم اليت اتصلت باإلسالم وتلونت بلونه حتمل لون العصور اليت أوجدهتا والشعوب اليت عاصرهتا ،لذلك جيب
لكي نفهم اإلسالم كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصاحل (رضوان اهلل عليهم) أن نقف عند
احلدود الربانية والنبوية ،حىت ال نقيد أنفسنا بغري ما قيدنا به اهلل سبحانه ،وحىت ال نلزم عصرنا لون عصر ال يتفق
معه ،واإلسالم دين البشرية مجعاء.
إن اإلسالم دين عام انتظم كل شئون احلياة يف كل الشعوب واألمم ،لكل األزمان والعصور ،وجاء أكمل
وأمسى من أن يعرض جلزئيات هذه احلياة ،خاصة يف األمور الدنيوية األكثر تأثرا بالبيئات وظروف الزمان واملكان،
وإمنا وضع اإلسالم القواعد الكلية يف كل شأن من هذه الشئون ،وأرشد الناس إىل الطريقة العملية للبناء عليها،
والتفريع منها ،والسري يف حدودها.
 -4إهنا دعوة عامة ال تنتسب إىل طائفة خاصة ،وهي تتوجه لألمة عامة بصحيح الدين ولبه ،وتود أن
تتوحد وجهة األنظار واهلمم ،حىت يكون العمل أجدى ،واإلنتاج أعظم وأكّب ،وهي مع احلق أينما كان ،حتب
االجتماع ،وتكره الشذوذ ،وهي ترى أن أفدح ما مين به املسلمون الفرقة واخلالف ،وأن أساس ما انتصروا به
الوحدة والوئام ،ولن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا.
إان اخلالف يف فروع الدين أمر ال بد منه ،ألن أصول اإلسالم آيات وأحاديث وأعمال ختتلف يف فهمها
وتصورها العقول واألفهام ،واخلالف كان واقعا بني الصحابة أنفسهم ،وهم أقرب الناس عهدا بالنبوة ،وأعرفهم
بقرائن األحكام ،وال يزال اخلالف واقعا وسيظل إىل يوم القيامة ،والناس ختتلف يف سعة العلم وضيقه ،ومنذ تفرق
صحابة رسول اهلل يف األمصار صار عند كل قوم علم مل يلم به آخرون ،كما أن اختالف البيئات خيالف بني
التطبيق يف كل بيئة منها.
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واإلمجاع يف األمور الفرعية أمر متعذر ،بل هو يتتاىف مع طبيعة الدين ،واهلل سبحانه يريد هلذا الدين أن يبقى
وخيلد ،وأن يساير العصور ومياشي األزمان ،لذلك فهو سهل مرن هني لني ،ال مجود فيه وال تشديد.
وليس العيب يف اخلالف ،ولكن العيب يف التعصب للرأي واحلجر على عقول الناس وآرائهم ،وهذه النظرة
السمحة إىل األمور اخلالفية ،جتمع الناس على الفكرة الواحدة.
وحسب الناس أن جيتمعوا على ما يصري به املسلم مسلما.
 -5إن الدعوة اإلسالمية منذ ظهرت حركتها احلديثة ،التزمت أصال ال حمل للخروج عليه ،وهو أال تعرض
لألشخاص حبكم ما ،وأهنا تعلن األحكام الشرعية تالية اآليات واألحاديث ،مستشهدة إذا لزم األمر بأقوال الفقه،
تاركة لكل شخص أن يضع نفسه ىف الوضع الذى هو أعلم بأنه ينطبق عليه ،فهي داعية ،وليست قاضية.
وأي امرئ هو على اإلسالم بنطقه بالشهادتني ،وهبما يثبت له عقد اإلسالم يقينا وفور النطق ،ويف ذات
حلظة التلفظ هبما دون أدىن تأخري أو تأويل ،ودون استلزام أي شرط آخر ،وبعد ثبوت عقد اإلسالم ومبوجبه
يتحمل املسلم ما يفرضه اإلسالم عليه من موجبات ،وما ينهاه عنه من النواهي ،واإلخالل بذلك ال خيرجه من
امللة ،إمنا تقدر خمالفته يف حدود ما أمر اهلل ورسوله يف شأن املخالفة الواقعة.
واجلاهلية يف نظر اإلسالم هي كالضالل والعصيان والفسوق والظلم ،من األلفاظ اليت استعملت يف القرآن
الكرمي والسنة الشريفة لتعين اخلروج على أحكام الدين خروجا ال يبلغ بالضرورة حد اخلروج عن امللة ،وال يصل
باللزوم إىل حد الردة عن اإلسالم ،وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم أليب ذر رضي اهلل عنه( :إنك امرؤ فيك

جاهلية) ،أورد البخاري هذا احلديث ،وقال( :املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها بارتكاهبا إال بالشرك).

والفرق بني املعصية وبني ما يصل إىل حد الردة من اخلروج يرجع إىل األحكام الشرعية ،والقول بأن اجملتمع
جاهلي يوازي القول بأن اجملتمع ضال ،وأن تلك الصفة غالبة على حال أفراده ونظمه.
وحنن منهيون عن أن نكفر مسلما برأي أو مبعصية ،مىت أقر بالشهادتني وعمل مبقتضإمها ،إال إن أقر بكلمة
الكفر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ،أو كذب صريح القرآن ،أو فسره على وجه ال حتتمله أساليب اللغة
العربية حبال ،أى يكون عمل عمال ال حيتمل تأويال غري الكفر.
 -6إن التكليف اإلهلي مرتبط بعامل األسباب وبسنن اهلل الكونية ،وحنن مكلفون ضمن عامل األسباب
والسنن مع مالحظة أن اهلل  -تبارك وتعاىل  -يسهل للمؤمن ما ال يسهله لغريه ،فالبحث عن السنن الكونية يف
كل أمر والسري يف ضوئها ال جيوز إمهاله حبال (إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (الرعد.)11 :

وهناك وسائل كثرية للقيام بالدعوة وصياغة الرأي العام ،وكسب القوة املرجوة لألمة يف خمتلف امليادين ،وهي
كلها جزء من عامل األسباب ،ويف إغفال هذه الوسائل املشروعة تفريط ،وأن التصدي لشئون السياسة واالقتصاد
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مرتبط بالسنن وله وسائله ،وغري أنصار احلركة اإلسالمية يتبعون الوسائل يف هذه الشئون ويعطوهنا مداها ،ويف
إغفال هذه الوسائل املشروعة املباحة تفريط.
وإن صياغة النفس البشرية وتربية الناس وصياغة عالقاهتم وأنظمة معامالهتم ،لكل ذلك سنن ،وعلينا أن
نبحث عن هذه السنن يف كل من هذه اجملاالت للوصول إىل النفس املسلمة وصياغة عالئق اجملتمع اإلسالمي
ونظمه ،وإغفال ذلك تفريط ،وأن للصراع البشري قوانينه وللقتال قوانينه ،وللسيطرة قوانينها ،وكل ذلك علينا أن
نبحث عنه وأن نستوعبه ،وأن نصوغه يف ضوء اإلسالم وخلدمته.
إن يف إغفال األسباب املوصلة إىل نصرة األمة وسيادة النظام اإلسالمي تفريط كبري ،إن مل يكن إمثا كبريا ،
إن من فروض الكفاية يف اإلسالم أن يوجد املتخصصون يف كل علم حتتاجه األمة اإلسالمية ،ومن مجلة ذلك
علوم االقتصاد والسياسة وغريها.
ثانيا:
 -7قامت الدعوة اإلسالمية ،وتقوم على ركيزتني أساسيتني ،الركيزة األوىل :هي الوحدة اإلسالمية،
واالرتباط السياسي الوثيق بني أمم اإلسالم وشعوبه ،حبسبان أن هذه الوحدة وهذا االرتباط شعرية إسالمية يتعني
أن حيفظها املسلمون ،وال يفرطوا فيها ،والركيزة الثانية :إقرار الشريعة اإلسالمية ومبادئها كأساس للنظام االجتماعي
السياسي للجماعة ،وللتتظيم القانوين يف كل جماالته ،واإلقرار هبا كمصدر مهيمن على الشرعية يف اجملتمع.
هاتان الركيزتان اللتان تقوم عليهما الدعوة اإلسالمية يف العصر الراهن ،متثالن االستجابة األساسية جملايل
التحدي الرئيسيني اللذين تواجههما شعوبنا يف هذا العصر ،عصر الغزو االستعماري ومقاومته.
إن شعوبنا يف عصرها الراهن تعاين من مشكلتني أساسيتني جاءتا بفعل السيطرة االستعمارية ،ومها :أوال
"التفتيت" ،والتجزئة السياسية اليت أحالت بالدنا وشعوبنا مزقا من الدول الصغرية ،والدويالت اليت ال متلك
لنفسها نفعا ،وذلك كسعي مقصود من جانب الغزاة إلدامة السيطرة علينا ،واملشكلة الثانية :ترتاءى يف "التبعية"
العقيدية واحلضارية والسياسية واالقتصادية ،تبعية دولنا وشعوبنا لصاحل دول الغرب والشمال الكّبى ،اليت تتبوأ
مكان السيطرة يف عامل اليوم.
هذه التبعية بدأت حماوالهتا مع بدايات القرن التاسع عشر ،ومل ينته ذلك القرن ،ويبدأ القرن العشرين حىت
كانت قد استكملت حلقات التحكم الغريب االستعماري يف بالدنا وشعوبنا ،مما وجهنا غري وجهتتا ،وبدل أوضاع
حياتتا ،ومما ركز يف صفوفنا هذا الضعف املتناهي ،وأقام نظما حاكمة جعلت نفسها أدوات طيعة يف يد الصاحل
األجنيب يتحكم هبا يف رقاب الناس ،وينفذ هبا مطالبه وخططه ،وحيقق مشيئته سافرة كانت أو مسترتة.
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حنن مأمورون دينا بأن ندعم شعور املسلم بانتمائه جلماعته ،وأن جناهد للحفاظ على هذه اجلماعة كرابطة
متماسكة وعروة وثقى ،وحنن مأمورن بديننا بأن نقيم روابطنا ونظمنا على أساس من شريعة اإلسالم املنزلة اخلالدة،
وال غرو أن يكون ما نلتزم به دينا وعقيدة ،هو األصل األصيل ملا ينفعنا ،وملا يقيمنا كجماعة مستقلة وناهضة.
 -8إن الدعوة اإلسالمية دعوة إنسانية تتوجه إىل الناس كافة ،وهي ليست جلنس دون جنس ،وال ألمة
دون أخرى ،ومن هذا العموم يف بعثة رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،ومن مشول رسالته ،يستمد العموم
والشمول يف هدفها ومرماها ،فهي دعوة للناس مجيعا ،وهي تؤاخي بينهم مجيعا وتسعى خلريهم ،وال تعرتف بفوارق
األجناس واأللوان ،وال تتغري بتغري الشعوب واألوطان.
واملسلمون أمة واحدة من أمم عدة ،والوطن اإلسالمي وطن واحد من أوطان عدة ،مهما تباعدت األقطار،
وتناءت احلدود ،والدعوة اإلسالمية تؤمن هبذه الوحدة ،وتعمل جلمع كلمة املسلمني وإعزاز أخوة اإلسالم.
ومىت كان الوطن اإلسالمي واحدا ال يتجزأ ،فإن العدوان على أي جزء من أجزائه يعتّب عدوانا عليه مجيعه،
وقد فرض اإلسالم على املسلمني أن يكونوا أئمة يف ديارهم سادة يف أوطاهنم ،وهلذا فكل دولة اعتدت أو تعتدي
على أي من أوطان املسلمني وديارهم دولة ظاملة ،ال بد أن تكف عدواهنا ،وال بد أن يعد املسلمون أنفسهم لرفع
العدوان ،وأن يعملوا متساندين للتخلص من نريه ،أميا كان هذا العدوان وأيا كانت وسائله العسكرية أو السياسية
أو االقتصادية أو الفكرية أو غريها ،ومن يقصر عن ذلك فهو من اآلمثني.
 -9على أن اإلسالم الذي قام للناس كافة وأقام عروته الوثقى من املسلمني مجيعا ،قد فرض فريضة الزمة
ال مناص منها ،وهي أن يعمل كل إنسان خلري بلده ،وأن يتفاىن يف خدمته ،وأن يقدم كل ما يستطيع من اخلري
لألمة اليت يعيش فيها ،وأن يقدم يف ذلك األقرب فاألقرب رمحا وجوارا ،ومن هنا وجب عليه أن يكون أعمق
الناس وطنية ،وأعظمهم نفعا ملواطنيه ،ألن ذلك مفروض عليه من رب العاملني ،وأن يكون األحرص على خري
وطنه ،متمنيا لبلده العزة كل العزة ،واجملد والرقي والنجاح والفالح ،وأن حيرص كل احلرص على وحدة وطنه.
وملصر منزلتها يف الكفاح واجلهاد ،وقد نشأ أهلها على أرضها الكرمية وتلقوا اإلسالم أكرم تلق ،وذادت عن
اإلسالم وردت عنه العدوان يف الكثري من فرتات التاريخ ،وأخلصت مصر يف اعتناقه ،وقامت بدور أساس يف
احلفاظ على معامله وشريعته ودعوة الناس إليه ،مما صار به األزهر الشريف منارا عليه وعلما .كما قامت مصر
بدورها البارز يف دعم احلضارة اإلسالمية يف شىت نواحيها العلمية والعملية ،ويف العلوم والفنون واآلداب ،وتصدت
لكل الغزوات األجنبية على العامل اإلسالمي ،سواء ضد الصليبيني ،أو ضد التتار ،كما تصدت لكل الغزوات
الفكرية اليت قصد املستعمرون هبا الطعن على اإلسالم  ،وحرف الناس عن أسسه املتينة.
فاجلهاد خلري مصر هو جهاد لتلك احللقة األوىل من سلسلة النهضة املنشودة ،ألهنا جزء من الوطن العريب
العام ،ومن أمة اإلسالم.
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وال ضري من االعتناء بتاريخ مصر القدمي ،ومبا سبق إليه قدماء املصريني يف العلوم واملعارف ،فلمصر القدمية
تاريخ فيه جمد وعلم ومعرفة ،ولكن يتعني حماربة النزعة اليت حتاول أن تصبغ مصر اآلن بالصبغة الفرعونية ،وأن
تعزهلا عن املسلمني والعرب كافة.
إن مصر هداها اهلل إىل اإلسالم ،وبه صارت إىل العروبة ،وال مكان فيها ألوضار الوثنية وأدران الشرك،
وعادات اجلاهلية.
 -10والعروبة هلا يف الدعوة اإلسالمية مكاهنا البارز وحظها الوافر ،فالعرب هم أمة اإلسالم األوىل ،وهم

شعبه املتميز ،وأنه حلق ما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إذا ذل العرب ذل المسلمون) ،ولن ينهض اإلسالم

بيسر دون اجتماع كلمة العرب ،وأن كل شّب أرض يف وطن عريب يعتّبه اإلخوان من صميم أرضهم ،ومن لباب
وطنهم.
إن احلدود اجلغرافية والتقسيمات السياسية القائمة ال متزق أبدا معىن الوحدة العربية اإلسالمية اليت مجعت
القلوب على أمل واحد ،وهدف واحد ،وجعلت من هذه األقطار مجيعا أمة واحدة ،مهما حاول احملاولون فصم
وحدهتا ،ومهما افرتى الشعوبيون.
وقد روى عن مالك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :يا أيها الناس إن الرب واحد ،واألب واحد ،وإن

الدين واحد ،وليست العربية بأحدكم من أب وال أم ،وإنما هي اللسان ،فمن تكلم العربية فهو عربي).
ولذلك فإن هذه الشعوب املمتدة من خليج العرب إىل احمليط األطلسي كلها عربية جتمعها العقيدة ،ويوحد
بينها اللسان ،وتؤلفها بعد ذلك هذه الوضعية املتناسقة يف رقعة من األرض واحدة متصلة متشاهبة ،ال حيول بني
أجزائها حائل ،وال يفرق بني حدودها فارق.
وأن العمل للعروبة هو عمل لإلسالم ،ووحدة العرب ال بد منها إلعادة جمد اإلسالم ،وإقامة دولته ،وإعزاز
سلطانه ،وجيب على كل مصري ومسلم أن يعمل على إحياء الوحدة العربية ،وتأييدها ومناصرهتا ،وهذا ما ينبغي
أن يكون عليه املوقف اإلسالمي من الوحدة العربية.
ولكن يتعني أال تقوم دعوة العروبة على أساس جنسي يثري االعتزاز باجلنس ،أو يؤدي إىل انتقاص األجناس
األخرى والعدوان عليها ،ويتعني بطبيعة احلال ضد أن تتحلل العروبة من عقدة اإلسالم ،ورباطه بدعوى القومية،
وال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى.
 -11كل ذلك يتعني أن ينظر إليه املسلمون يف إطار ختليص األوطان من أي نفوذ استعماري عليها ،سواء
يف السياسة واالقتصاد ،أو يف الفكر والعقيدة.
والسياسة اخلارجية هي السياسة اليت ترمي إىل استقالل األمة وضمان حريتها ،وإشعارها بكرامتها وعزهتا،
والسري هبا إىل األهداف اجمليدة اليت حتتل هبا مكانتها بني األمم ومنزلتها الكرمية يف الشعوب والدول ،وختليصها من
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استبداد غريها هبا وتدخله يف شئوهنا ،وأن حتدد الصلة بينها وبني سواها حتديدا يفصل حقوقها مجيعا ،ويوجه
الدول كلها إىل السالم العاملي العام القائم على العدل.
إن سيادة األمة اإلسالمية وأستاذيتها إمنا تأتيها باإلسالم ،وما يصبغها به من معان إنسانية رفيعة ،ومن
أسس حضارية متينة ،وقد أمر اإلسالم املسلمني باحملافظة على هذه السيادة ،وأمرهم بإعداد العدة ،واستكمال
القوة حىت يسري احلق حمفوفا جبالل القوة ،كما هو مشرق بأنوار اهلداية.
 -12إن خّبة تاريخ املسلمني تعرض اآلن ،وتظهر أن حتقيق أهدافهم املرجوة ال يتأتى إال بعالج عوامل
التحلل اليت قامت عّب مراحل من التاريخ تفت يف عضد قوة اإلسالم واملسلمني ،ومن هذه العوامل :اخلالفات
السياسية والعصبية ،وتنازع الرئاسة واجلاه ،رغم ما أوصى اإلسالم به من تزهيد يف اإلمارة ،وابتعاد عن التنازع،
ومنها اخلالفات الدينية واملذهبية واالنصراف عن الدين كعقائد وأعمال إىل األلفاظ واملصطلحات امليتة ،واجلمود
والتعصب لألقوال ،والولع باجلدل واملناظرات واملراء ،وهو ما حذر منه اهلل ورسوله ،ومنها كذلك االنغماس يف
ألوان الرتف والنعيم واإلقبال على املتع والشهوات ،رغم ما حذرنا منه القرآن الكرمي من إهالك القرى برتف مرتفيها
وفسقهم ،ومنها أيضا إمهال العلوم العملية واملعارف الكونية ،وصرف األوقات وتضييع اجلهود يف فلسفات عقيمة،
مع أن اإلسالم حيث على النظر يف الكون ،واكتناه أسراراخللق والسري يف األرض ،ومن ذلك أيضا غرور احلكام،
وإمهال النظر يف التطور االجتماعي لألمم األخرى حىت سبقت يف اإلعداد رغم أن اإلسالم أمرنا باليقظة واحلذر،
واعتّب الغافلني أضل من األنعام ،ومنها االخنداع بدسائس اخلصوم واالنبهار بأعماهلم ومظاهر حياهتم ،واالندفاع
يف تقليدهم فيما يضر وال ينفع ،رغم النهي الشديد عن التشبه هبم.
كل ذلك يتعني مقاومته ،ولن نستطيع أن نقاوم غازيا إال بعد أن نقاوم االهنزام فينا ،وال أن نتحرر من
االستعمار إال إذا حتررنا من قابليتنا لالستعمار.
 -13إن فلسطني على مدار التاريخ كانت متثل شاغال أساسيا ملصر ،فهي احلد الشرقي الذي ينبغي أن
تؤمنه وتصونه ،وال حل للمسألة الفلسطينية إال احلل الذي حيقق للفلسطينيني اسرتداد حقوقهم املشروعة يف العودة
لديارهم ،وإنشاء دولتهم.
إن مصر والعامل العريب واإلسالمي كله يفتدي فلسطني ،فأما مصر فألهنا حدها الشرقي املتاخم ،وأما بالد
العرب فألن فلسطني قلبها اخلافق ،وواسطة عقدها ،ومركز وحدهتا ،وهي ضنينة هبذه الوحدة أن تتمزق مهما
كانت الظروف ،ومهما كلفها ذلك من تضحيات ،وأما العامل اإلسالمي فألن فلسطني أوىل القبلتني ،وثاين
احلرمني ومسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ولن يكف جهاد العرب واملسلمني ما بقي العدوان الصهيوين على أرض العرب واملسلمني ،ومهما امتدت
السنون ،وتتالت األجيال ،وهذه احلقيقة إن مل نؤكد عليها بألسنتتا ،فإن كر السنني يؤكدها للعاملني ،إذ ال أمن وال
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استقرار يف ديار العرب واملسلمني ما بقي العدوان الصهيوين قائما ،وأن مصر والعرب واملسلمني جمروحون جرحا ال
برء منه إال أن يرد للفلسطينيني حقهم ،وينتهي العدوان الصهيوين.
ثالثا:

 -14مل جير غزو مصر وال أي من بالد العرب واملسلمني بقوة السالح وحدها ،وال جرى االستعمار بنفوذ
السياسة واالقتصاد ،فقط ،إمنا قدر املستعمرون أنه ال بقاء هلم يف هذه الديار إال بأن ينزعوا عن أهاليها عقدة
اإلميان مبقدساهتم ،وإال أن يزيلوا عنهم هويتهم وخواصهم احلضارية ،وعلى رأس كل ذلك إبعادهم عن عقائدهم،
وعما يتفرع عنها من النظم.
وكان النظام القانوين اآلخذ عن الشريعة اإلسالمية على رأس ما أراد االستعمار اإلطاحة به لتحل حمله النظم
الوافدة من الغرب ،وليسقط بذلك اجلدار املنيع القائم يف وجه استقرار نظمه وحكومته لبالدنا.
لقد تواكب قهر بالدنا على اخلروج على أحكام الشريعة اإلسالمية ،مع قهرها على الرضوخ إلرادة الغزاة
واملستعمرين ،مع االجتياح العسكري ألراضيها منذ القرن التاسع عشر ،ومل ينقض هذا القرن إال وكانت بالدنا
حتت اهليمنة االستعمارية الغربية باالحتالل العسكري والتسلط السياسي والسيطرة االقتصادية ،وكانت من أدواهتم
يف استدامة هذا الوضع ،تقطيع أوصال األمة تفتيتا لوحدهتا ،واخلروج على الشريعة اإلسالمية انتقاصا هلويتها.
وهكذا فإن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -الذي بعث لنا إمامنا صلى اهلل عليه وسلم ،ووضع النظام وفصل
األحكام وأنزل الكتاب ،وأحل احلالل وحرم احلرام ،وأرشدنا إىل ما فيه اخلري ،وهدانا إىل سواء السبيل ،مل يعد
إمامه متبوعا ،وال نظامه قائما ،وال أحكامه نافذة ،وال حالله هو احلالل وال حرامه هو احلرام ،وصارت نظم
اجملتمع يف كل شئون العيش نظم مقلدة وفدت مع جند الغزاة وحكوماهتم ،نظم احلكم والعالقات الدولية والقضاء
والدفاع ،ونظم املال واالقتصاد ،ونظم الثقافة والتعليم ،وتسرب تقليد النظام الغريب يف شئون األسرة ،ويف نظم
السلوك األخالقي.
كانت املوجة قوية جارفة والتيار شديدا دافقا ،طغى على العقول واألفكار ،ودغدغ احلواس والشهوات،
وقامت مبادئ ودعوات ،وظهرت نظم وفلسفات ،وجرت أمناط للعيش والسلوك وقيم ،كلها عملت على منافسة
فكرة اإلسالم يف نفوس أبنائها ،واقتحمت عقوهلم وقلوهبم ،جرى كل ذلك غزوا بالعلم واملال والسياسة والرتف،
وباملتعة واللهو وضروب احلياة الناعمة.
 -15حنن ننادس بتطبيق الشريعة اإلسالمية ألننا مأمورون بذلك من اهلل تبارك وتعاىل ،وألننا نكون آمثني
عند اهلل إن قعدنا عن املطالبة بإقامة حكم الشريعة ونظام القانون اإلسالمي يف شئوننا وديارنا ،وفضال عن ذلك
فاألخذ بالشريعة اإلسالمية مكون أساسي من مكونات االستقالل السياسي واالقتصادي الذي تنشده مجاعتتا
السياسية ،سواء يف مصر ،أو يف سائر ديار العرب واملسلمني ،وعلى املصريني كافة ،والوطنيني مجيعا ،وإن اختلفت
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عقائدهم ،أن ينظروا إىل هذا املطلب يف سياق املكونات األساسية مما ينشدون من استقالل وفكاك من التبعية
لألجنيب.
أىن وجدناها ،ولكنه يأىب أن نتشبه يف كل شيء
واإلسالم ال يأىب أن نقتبس النافع ،أو أن نأخذ احلكمة ر
مبن ليسوا من دين اهلل يف شيء ،وأن نطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه.
إن لنا هدفني أساسيني ،أوهلما :أن تتحرر مصر ،وأن يتحرر الوطن العريب واإلسالمي من كل سلطان ونفوذ
أجنيب ،وهذا حق ال ينكره إال ظامل جائر ،أو مستبد قاهر ،وثانيهما :أن تقوم يف هذا الوطن احلر دولة ذات
سيادة حقة تعمل بأحكام اإلسالم ،وتستمد نظمها من أصول الشريعة اإلسالمية ،وتعلن املبادئ القومية للتشريع
السماوي ،وتبلغها للناس.
حنن نريد الفرد املتدين ،والبيت املتدين ،والشعب املتدين ،ونريد أن تسود الفكرة اإلسالمية لتؤثر يف هذه
األوضاع وتصبغها بصبغتها ،ونريد أن نفكر تفكريا استقالليا يعتمد على معتقداتنا وديننا ،وليس على الفكر
املقلد الذي يقيدنا بنظريات الغرب ،نريد أن نتميز مبقوماتنا ،ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة.
 -16إن الشريعة اإلسالمية جتد تأييدا يف الدعوة لتطبيقها ،من ظروف اجملتمع ،ومن أحوال العمران ،فضال
عن األساس الديين العقيدي ،وفضال عن األساس املستمد من اعتبارات االستقالل السياسي للجماعة الوطنية.
إن إحالل القانون الغريب حمل القانون اإلسالمي قد خالف بني األسس اليت حتكم نظام املعامالت يف
اجملتمع ،وفقا للقوانني الوضعية الغربية ،وبني األسس اليت تقود السلوك األخالقي ،واليت ال تزال ترتابط حول أوامر
الدين ونواهيه.
ومع ما يتعني أن تتميز به القاعدة القانونية عن القاعدة األخالقية ،من حيث نوع اجلزاء ،ومن حيث مدى
االنضباط والقياس للحكم ،فإن العالقة املتبادلة وثيقة بني القاعدتني ،وجيب أن تبقى وثيقة لصاحلهما معا كل يف
جماله ،وليس أدعى لتوثيق العالئق بينهما من صدورمها معا من أسس شرعية واحدة ،ومنهج اعتقادي واحد ،وأن
االنفصام احلادث بني القاعدتني من شأنه أن يضعفهما معا ،ويقيم التضارب بينهما ،وينمو به شعور ذميم
باالستهانة بالقانون واألخالق مجيعا ،وهذا كله حادث حاصل يف جمتمعنا بفعل هذا االزدواج املقيت.
إن الصلة بني الدين اإلسالمي وبني الشريعة قامت من قدمي  ،وهي تقوم على التغذية املتبادلة بني اجلانب
االعتقادي وبني جانب املعامالت ،فالشريعة انتشرت حيث انتشرت العقيدة اإلسالمية ،والعقيدة اإلسالمية
ضعفت وبدأت تنحسر ،حيث تقلص نفوذ الشريعة ودورها يف اجملتمعات اليت أحلت القوانني الوضعية حمل
الشريعة ،ذلك أن الصلة بني الدين عامة ،والنظام القانوين عامة صلة قائمة يف كل اجملتمعات ،ولكنها بني اإلسالم
والشريعة خاصة تشكل آصرة أشد قوة وأكثر وثوقا.
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فعلى من يهمهم أمر دينهم ويطلبون له احلفظ ودوام العز والرفعة أن يعرفوا أنه ال سبيل لذلك إال بتعميم
تطبيق الشريعة كمصدر مستقى منه النظام القانوين مجيعه ،والتشريع اآلخذ عن الشريعة هو وشيجة أساسية
للتوحد بني أقطار العرب واملسلمني ،وقد أسهم من قبل يف قيام الوحدات السياسية عّب مراحل التاريخ اإلسالمي،
وهو السياج الذي أحاط باجملتمع اإلسالمي األول ،وأن التجزئة السياسية اليت تقوم اآلن بني أقطار العرب
واملسلمني ،إمنا تواكبت مع نزع التشريع اإلسالمي من حكومة هذه البالد ،وسيادة التقنيات الغربية فيها.
فعلى من يبغون توحيد العرب واملسلمني ،أن يدركوا ما يف تطبيق الشريعة من إسهام يف حتقيق غايتهم.
 -17إننا ملزمون أن حنكم مبا أنزل اهلل سبحانه ،وأحكام الشريعة اإلسالمية هي ما تتنزل بالقرآن الكرمي
والسنة الشريفة ،وهي ذات وضع إهلي ثابت ال يتغري ،حىت يرث اهلل األرض ومن عليها ،والفقه اإلسالمي يتعلق
مبعرفة األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بطرق االستدالل املعروفة ،وهو هبذا من صنع البشر ،وال بد أن يساير
مقتضيات احلياة املتغرية ،وأن يتمشى مع احلاجات البشرية يف إطار األحكام املنزلة.
ويتعني أن يكون واضحا الفرق بني الشريعة اإلسالمية ذات الوضع اإلهلي الثابت الدائم ،وبني اجتهادات
البشر يف استخراج حكم الشريعة من النص الثابت مطبقا على الواقح املتغري ،وباتضاح هذا الفرق ال ينسبغ الوضع
اإلهلي للشريعة اإلسالمية على آراء الفقهاء واجتهاداهتم اليت جرت يف كل ظرف تارخيي خاص ،كما ال ينبسط
نظرنا الناقد آلراء اجملتهدين إىل ما ميكن أن ميس األصل املرجعي الثابت يف القرآن الكرمي ،ويف السنة املطهرة،
والذي ال منلك إزاءه إال الطاعة واالنصياع.
إن الشريعة اإلسالمية قد استطاعت يف أقل من مائة عام أن تتبوأ مكان الشرعية العليا يف جمتمعات متتد
جغرافيا وبشريا من أواسط آسيا شرقا حىت جنوب أوروبا وإسبانيا غربا ،رغم االختالف الكبري يف البيئات احلضارية
يف خمتلف هذه األصقاع ،واستطاعت أن تستقي سيادهتا وحاكميتها العليا هلذه اجملتمعات بضعة عشر قرنا من
الزمان ،وعلى هذا اجملال املمتد زمانا ومكانا أثبتت التجارب قدرهتا الفائقة على االستجابة ألوضاع البشر املتغرية،
وذلك كله بفضل ما هيأه هلا الشارع احلكيم سبحانه من صياغات تبلغ درجة اإلعجاز يف املوازنة بني الثابت
واملتغري ،وبني األصلي والفرعي ،وبني اإلمجال والتفصيل ،ويف صياغتها صياغة تتسع ألكثر من فهم حسبما يطرأ
على الناس من ضرورات وأعذار ،وحسبما يستوجبه الواقع من تشدد أو تيسري ،ومن توثيق للعرى أو رفع
لألغالل ،وكل ذلك يف ظالل اهليمنة الثابتة ألوامر اهلل ونواهيه ،واحلفاظ على صاحل الدين ومجاعة املسلمني،
وجلب املنافع ،ودفع املضار.
 -18إن املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية ال تعين جتاهل القنوات الدستورية اليت يصدر هبا التشريع ويعدل
يف إطاره النظام الدستوري القائم يف البالد ،وحنن نؤكد أن طريق تطبيق الشريعة اإلسالمية هو طريق سن التشريع
اإلسالمي من خالل املؤسسات اليت ناط هبا الدستور إصدار التشريعات ،والشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس
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للتشريع على ما نصت املادة الثانية من الدستور املصري املعمول به ،وأن أي حكم لن يكون ملزما أمام القضاء،
وال حتوطه مسة اإللزام من الدولة ،إال أن يصدر به قانون وفقا لإلجراءات الدستورية املتبعة.
وعندما يصدر القانون اآلخر من الشريعة اإلسالمية ،فهو يصدر مستجيبا حلاجات البيئة والعصر ،مستهديا
باجتهادات الفقهاء السابقني  ،متوخيا جلب املصاحل ودفع املفاسد ،مبا يدركه العقل مبعيار النفع والضرر ،يف إطار
احلاكمية العليا لالحكام املنزلة ،ومبا ينسجم مع اهليكل التشريعي العام ،ويراعي األعراف وعادات التعامل ،مع
االلتزام باألصول العامة للشريعة ،وأحكامها ومصلحة الدين واألمة.
إن أمر العودة للشريعة اإلسالمية حيتاج إىل تضافر مجيع اجلهود املتخصصة ،سواء يف فروع الفقه اإلسالمي
أو يف كل فروع النشاط االجتماعي ،وذلك لفحص التشريعات والنظم القائمة ،ورد ما يتفق فيها مع أصول
الشريعة إىل هذه األصول ،وإلغاء ما يتتاىف مع التشريع اإلسالمي ،وحتوير ما حيتاج إىل حتوير يف النظم وأمناط
العالقات وأبنية املؤسسات املختلفة ،والعمل بأناة وبصر وروية إلدراك البدائل االجتماعية واالقتصادية.
وإن حتقيق سيادة التشريع اإلسالمي ،ال تتأتى فقط من إلغاء ما يتعارض مع الشريعة من نظم وعالقات
وأحكام  ،وإمنا تتأتى بالنظر فيما ال يتعارض مع الشريعة لرده إىل أصول الدين والشرع اإلسالمي مبا يؤدي إىل
ترابط النظم االجتماعية بأصول الشريعة ،ويقيم يف وعي الناس تلك اآلصرة الوثقى بني النظم واملعامالت والسلوك
واملعتقدات.
والحمد هلل رب العالمين.
واهلل أكبر وهلل الحمد.
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