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 مقدمة

لقد أثار االستهداف األمني السعودي في حملة واسعة النطاق، لرموز دينية وحقوقية وشخصيات         

ضمن توجهات تستهدف إعادة ترتيب أوضاع البيت السعودي، وإعادة -سياسية وإعالمية، رجالية ونسائية 

دين، وعالقة مجموعة من التساؤالت حول عالقة السعودية بال -الدولي واإلقليمي تعريف دور السعودية

 السعودية باآلخر، وعالقة السعودية بالعصر.

)العهد  سلمان، بن محمدوقد طَبعت تلك املوجة األمنية بطابعها الخاص عهد ولي العهد الجديد      

ليدي والدولة املحافظة، أو هكذا يقولون. مع التقتحديثية" في املجتالذي أراد أن يحدث رّجة "( السلماني

ِزَل ا
ُ
ت
ْ
الغاشمة مهّمة فرضه وحمايته. وحين جرت تزكيته  لقوةا إلى حديث عنده في قرار فوقي، أوكللتّ فاخ

 إلى مناوئوه أو"ناصحوه"  ِسيَق  فقد الحضاري، الغرب في واالستراتيجية السياسية الدوائر كبرياتمن 

بين السجون واالغتياالت والحصار، وال عزاء ألبناء الوطن. يحدث "للتحديث"  وحار الذي  الصعب املصير

عّرابه. ذلك مدخل عربي آخر للّتحديث بطعم  وكوتشنرأن يمرر على الجماجم، وأن يكون البوليس حاميه، 

صانع  أنهبن سلمان ، لم تعرفه التجارب التاريخية من قبل، يحسب ال الهزائم العربية، وبنكهة العجز العربي

 منطقه وتوجهاته.

لقد كان على ولي العهد أن يثّبت قدميه في النظام السياس ي للمملكة، قبل تثبيت توجهاته. ولن يكون     

ا إال عبر إجراء عمليات جراحية كاسحة. جاءت إحداها في صورة انقالب دستوري، أطاح خصمه ذلك ممكن  

ّن إمة في رسم التوجهات األساسية للسعودية، إذ حاس"العائلي" محمد بن نايف. ولذلك اإلسقاط أهمية 

 
 

بن سلمان خطان ال يلتقيان. األّول خط ال يجافي التوجهات التقليدية للمملكة، ينحاز ابن نايف و ا من كال

لقضايا العربية، وال يعادي املقاومة ولو بأقدار. وخط مستعد لخلط األوراق للتحرر من التركة إلى ا

ذهب باملوقع األدبي لبالده، ورصيدها اإليجابي  نيث افتراض ي، ال يهم حتى وإتحدالتقليدية على خطى 

ا على الّتحالف التقليدي بين الدين انقالب  ُيحدث ة اسية في املنطقة. ومن ناحية ثانيدولة أسبوصفها 

مؤسسات والسياسة، أو بين آل سعود وآل الشيخ الذي أّسست في ضوئه اململكة، بما يعني التجاوز التام لل

 الدينية التقليدية واإلصالحية التي وجدت نفسها أمام خيارين: إّما االحتواء الذليل وإّما قّص األجنحة.

وترة، واملشوبة بكثير من الشك وعدم اليقين، جرى إيقاف سفر الحوالي في مثل تلك املناخات املت     

آل سعود في هذه إلى ذّيله بتوجيه النصح  الذي بالكاد قد أمض ى كتابه "املسلمون والحضارة الغربية" الذي

توجيه املرحلة الدقيقة من تاريخ السعودية واألمة. وإذا كان العنوان يحيلنا على عالقة األنا باآلخر، فإّن 

ما يقع في قلب العالقة بين الفقيه والسلطان. إلى الّنصح 
ّ
سلطة متغطرسة من طرف عالم أو مثقف، إن

  وذلك هو مدار البحث عندنا،
 
 ا للمقاربة.ا من الكتاب الذي اتخذناه مصدر  انطالق

ا علينا ريخ، يصبح لزام  وحين ُينّزل الحوالي "عالقة األنا باآلخر" منزلتها من املرحلة املعاصرة أو من التا     

أن نتتبع خيوطها ضمن ثنايا الكتاب، أو ضمن كتب أخرى للمؤلف، أو كتابات مشابهة ملؤلفين آخرين 

دفة على أهمية القضية. وهي قضية تقع في قلب املسيرة العلمية للحوالي الذي أولى الشؤون اصمتواضعوا 
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 إلى"تفتقد حت فيه األمة إلى تلك املوضوعات، فأصب الدولّية واالستراتيجّية أهمية خاصة، في وقت لم تهتِد 

علين الدوليين، وغاص لذلك اجتهد الحوالي في رصد حركة الفا. 1"األحداث بين والربط الشاملة الّنظرة

السياسة الدولية، وأبعادها الدفينة، وانعكاساتها على العالم اإلسالمي وقضاياه. وهو  ا في تتبع أصول عميق  

 ته في الجزء األول من البحث.ما سنهتم بدراس

ّزل الحوالي عالقة الفقيه بالسلطان منزلتها من املرحلة املعاصرة أو من التاريخ،      
َ
ا يصبح لزام  أما حين ُين

علينا أن نتتبع عالقة الحوالي نفسه بآل سعود. تلك العالقة التي تجد مثيالتها في التواريخ القديمة والحديثة. 

لكّل حاكم بطانة، ولكّن البطانة قد تكون فاسدة، وقد تكون صالحة. أّما الفاسدة فهي ويقول التاريخ إّن 

، لقاء فتات املوائد. وأما الصالحة فهي التي تبذل النصح "ال املتملقة، الغاشة لحكامها، املسوغة لسياساتها

ظمة، وعرى نفاقها ف عورات األنتخش ى في هللا لومة الئم". ويكون الحوالي أحد تجلياتها. فهو الذي كش

ا، ساقوه اقوا بالّنصيحة ذرع  ضا أن تتوب إلى ربها، وأن تؤوب إلى شعوبها. وحين وجبروتها، ودعاها مخلص  

ْيه". وهو ما سنهتم بدراسته في ن األخير، ولسان حإلى السج
َ
ِني إل

َ
ا َيْدُعون اله يقول.. "َرِبّ الّسجُن أَحبُّ إلّي ِممَّ

 البحث.الجزء الثاني من 

 وهكذا بنيت خطة البحث من فصلين رئيسين: 

 األول: عالقة اإلسالم بالغرب. 

 الثاني: عالقة الفقيه بالسلطان. 

تاب واملذهب. واخترنا خالل ردهات البحث أن يدي للتعريف بالكاتب والكوقد قّدمنا لهما بفصل تمه

الحجاج، والتفكيك، وتحليل الخطاب، وأحيانا نتسلح بآليات منهجية تتسق وطبيعة الكتاب. فاعتمدنا 

 النقد األيديولوجي.

به إلى فمن هو سفر الحوالي؟ وكيف نزل عالقة الغرب بعالم اإلسالم في كتابه الحدث، الذي انتهى 

 السجن؟ وكيف كانت عالقته بآل سعود؟

  

                                                           
 .18ص الجدد، والتتار االنتفاضة ،سفر الحوالي1 



 
 5 

 الشيخ واملدرسة والكتاب؛ الفصل األول 

 تمهيد

من خالل عملية اإليقاف الظاملة، وهو ما أغراني  الحواليبد الرحمن ع سفرالحقيقة أنني اكتشفت     

سيرته الذاتية  . تقول الرجل لىإفرصة التعرف بمتابعة سيرته العلمية والسياسية. وهي املتابعة التي مكنتني 

مية جنوب غرب اململكة العربية السعودية، التحق بالجامعة اإلسال  الباحة منطقة في 1955سنة  ولدإنه 

أّم القرى حيث اختّص في دراسة  جامعة فيحصل على شهادته الجامعّية، ثم  وهناكملنورة، في املدينة ا

مال اهتمامه  إذيرته العلمية، األثر العميق في مس في مرحلة املاجستير قطب بمحمدالعقيدة. وكان للقائه 

 في وآثارها وتطورها نشأتها"العلمانية:  موضوع يةراسة التّيارات املعاصرة. وقد تناول في رسالته البحثإلى د

 وبين". اإلسالمي الفكر في اإلرجاء"ظاهرة ـب هالدكتورا مرحلة في اهتم حين في"، املعاصرة اإلسالمية الحياة

 بوصفه اوالصرامة العلمية عاش الرجل وكتب ونظر. وقد دأب على أن يقدم نفسه دائم   الشرعية فةالثقا

"إن نشأتي وتربيتي ودراستي كانت دينية،  للباطل. وحين يتحدث عن ثقافته يقول  اعدو   لحقل اصديق  

 .2وأساتذتي كانوا كلهم أهل دين وتقوى"

يه في سجونها؟ وما هو مذهبه؟ وكيف جاء التحفظ عل دولة بكاملها إلى فمن هو الحوالي الذي اضطرت

 
 

  للتتبع والسجن؟كتابه الذي أزعج السلطات وجعله محال

 

 : النشأة واملسيرةالشيخ سفر الحوالي

نا مع الحوالي نكون      
ّ
وإن تربى على إرث -أمام جيل جديد من اإلسالميين السعوديين. وهو جيل إن

ه إال  -الحركة السلفية التقليدية
ّ
املحافظ ا املجتمع يقول منتقد  قد تمايز عنها في الّتصورات وفي األداء. أن

قدم نفسه و  .3"الجديد تقدير ذلك إلى يضم أن دون  املاض ي وتقديس االنغالق عليه يغلب مجتمع ابن"أنا 

ه امختلف   بوصفه
ّ
جيال الفكري عن األ املستوى  فيجيل مختلف  عن مجتمعه املنغلق، فقد قّدم جيله على أن

"قد مض ى الجيل الذي كان العلماء فيه ال يتكلمون إال في شرب الدخان، وإعفاء اللحى،  يقول  ته، إذالتي سبق

واألكل بامللعقة، أو بعض الشكليات املتعلقة باإليمان الظاهر فقط، وجاء جيل يتقن اللغات األجنبية، 

 على ويستعلي ....هللا أعداء على اكانت قبل حكر  ويعرف النظريات الوضعية، ويتخصص في علوم كثيرة 

املستوى السياس ي. فهو الذي واجه  فيوهو جيل مختلف كذلك . 4"بها ومعرفة علم عن الغربّية الحضارة

السلطة الرسمية بالنقد املستمر، وبالنصيحة. فلم ترهبه العصا، وال أسكتته الجزرة. حتى أّن الحوالي 

  .5افضين لدخول الكفار أرض هذه البالد الطاهرة"ي العلماء الر ية املتمثلة ف"جيل املعارضة السلم يسميه

                                                           
 .57لكترونية، صإ، نسخة (ت .د)لمسلمون والحضارة الغربية، طبعة تمهيدية، ، االحواليسفر 2
 .6المصدر نفسه، ص3
 .2744ص نفسه، المصدر4 

 .2930ص نفسه، المصدر5 
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على أنه نقطة مكثفة لذلك الجيل الجديد من الحركة اإلسالمية  سفر الحواليولذلك أفضل النظر إلى    

في اململكة العربية السعودية، منهم العودة والقرني ومحسن العواجي وناصر العمر وآخرون، أجنح إلى 

"الصحوة . )عرف في السعودية بتيار "اإلصالحّية بالسلفّية" باملجازفة لدي إحساس أي ن و د منتسمّيته 

املدرسة، والدفاع  تلكإلى ويمكن أن نفهم سلفيتها من خالل اإلعالن الدائم عن االنتماء  "(.اإلسالمية

 عن بالتخليلبنا طا"ياملستمر عنها وعن مؤّسسها. يقول الحوالي وهو يرّد على أحد الليبراليين السعوديين 

كما يرد على من يتهم  .6"تيمّية ابن كالم على اعتمد الذي الوّهاب عبد بن محمد عن نتخلى أن أي تيمية، ابن

ه اتهام 
ّ
  ".صراح"باطل الوهابية باإلرهاب، ويقول إن

 من خالل قربها من بعض طروحات إصالحيي القرن التاسع عشر. فمن أما السمة اإلصالحية فتظهر     

ختلف عن ى عن اإلسالم"، وهي في ذلك ال تاملعلوم أن السلفية الوهابية قد قامت على ضرورة "إماطة األذ

ضرورة الرجوع إلى السلف الصالح، واإلسالم األول. لكن بسلفية األفغاني أو محمد عبده التي كانت تعتقد 

اخلية، وتناصب العداء للدولة نقطة الخالف في مسار الحركتين أّن األولى كانت تستشعر التحديات الد

حين كانت الثانية تستشعر التهديد  العثمانية وقاعدتها "الطرقية" أي الصوفية، وتتسلح بالتوحيد. في

القادم من الغرب في صورة ضغوطات عسكرية وحضارية، وتناصب العداء للحكام املستبدين والغرب 

كل مقتضياته التحررية. واملتأّمل في كتابات الحوالي االستعماري، وتتسلح باإلصالح والتحليل االستراتيجي ب

ه في الوقت الذي يسند
ّ
ه يشير إلى اآلخر  ومواقفه، يكتشف أن

ّ
الظهر إلى قوة العقيدة )سلفي وّهابي(، فإن

 ه وصفب
 

لتأبيد  الراعي الرسمي لألزمة العربية اإلسالمية، والعامل على استدامتها واستمرارها مدخال

ي في ميركأن يسطع نجم الحوالي من خالل موقفه الرافض للتدخل األ في ة. لذلك ال غرابة املعادالت القائم

. وهو املوقف الذي دشن به عصر التصادم مع املؤسستين الرسميتين في السعودية: 1991ي العام الخليج ف

 يق  املؤسسة السياسية من ناحية، واملؤسسة الدينية من ناحية أخرى. ومن هنا سيسلك الحوالي طر 
 
ا ا وسط

للمدرسة الوسطية حد الفصول املعاصرة أبين تقليدية بن عبد الوّهاب، وجهادية بن الدن، وسنكون أمام 

 في اململكة.

إننا نميل إلى القول إّن الشخصية الفكرية للحوالي قد تميزت بثنائية مصادرها. فالشيخ الذي نهل من     

هو الثابت الرئيس في تصوره لذاته الحضارية، ولعملية العلوم الشرعية، فكان اإلسالم عقيدة وشريعة، 

ا السلف الصالح، وقصص الصحابة، وحكمة التابعين. فكان بذلك مستند  اعتمد السنة، وآثار و اإلصالح. 

لألمة، كي  نزلة األولىاملا من التجربة التاريخية األولى التي تعطي الشخصية إلى النصوص التأسيسية، منطلق  

 بل ية،العامل األفكار سوق  في متسولة أمة"لسنا أننا مختلفة عن غيرها. وكان دائم التأكيد  تكون األمة أمة

بد  لذلك كان ال .7"غيرنا لفكر استنساخ أس عن كافية وهي األرض، على أمة ألي ليست وتجارب تاريخ لنا

يمة حتى مدرسة محمد املستوى املنهجي، تلك الرؤية السلفية املمتدة من بواكيرها القد فيمن أن يستصحب 

 ا. وهو يؤمن إيمان  واجتهاد   اونظر   ابن عبد الوّهاب، فكر  
 
ا بأن املراجعات الفكرية، واإلصالح السياس ي، ا راسخ

                                                           
 .108صالمصدر نفسه، 6 

 .2744ص نفسه، المصدر7 
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رافد اإلخواني في تشكيل بد من أن يمرا عبر ذلك الجسر العائم في حضارة األمة. وال يمكن إغفال ال ال

 
 
ا ملحمد قطب، وليس محمد قطب إال نقطة التقاطع الرئيسة الشخصية الفكرية للحوالي. فقد كان تلميذ

شك في أن التعقيدات الحافة باألوضاع العربية واإلسالمية  بين السلفية الوهابية والتجديد اإلخواني. وال

"هذا الغزو الثقافي، والحقد الكتابي، وهذا  ية، فبعدمن تشبثه بتلك الثنائية املرجعاملعاصرة، تزيد 

 ديننا، تجديد من لنا بد وال هللا، إلى الصادقة العودة من لنا بد ال والنصارى، اليهود من علنيلا االستفزاز

وإذا كانت السلفية تحيلنا على القديم، أي إلى مرحلة البدايات من تاريخ . 8"جماعة أو فردا املجدد كان سواء

ما يحيلنا 
ّ
إلى ة، وما نزل باألمة من نوازل، أي على هموم العصر، ومقتضيات املرحلاألمة، فإّن التجديد إن

 إلى األبد. 9"املاضين تراث نقتات نظل أن"يصح مقاصد الشريعة، ألنه ال 

الذات، ال يستبعد الحوالي وجاهة االنفتاح على اآلخر، وليس اآلخر في هذه  ولكن بقدر التجذر في   

لذلك نرى الحوالي يعرض للحضارة  ية،ركمياأل  املتحدة الواليات منه لقلبالحالة إال الغرب الحضاري، وفي ا

الغربية بالطول والعرض، جذورها وامتداداتها، أفكارها وممارساتها، قوتها وضعفها. وقد ظهر في كتابه 

 كان ما قدرب ا بالحضارة الغربية. والحقيقة أنهمن أكثر السلفيين إملام   "الغربية والحضارة"املسلمون األخير 

ه والتبني، الحفاوةب ديمالق النص يستقبل الحوالي
ّ
 اناقد   إال يكن لم الغربية للنصوص استقباله في فإن

 الواحد هللا إلى والعودة التوبة إلى ويدعوها واملروق، بالكفر ونعتها وشتمها سبها عن يتورع ال ا،متفحص  

 .األحد

ر في الذات واإلعالء من شأن االنتماء الحضاري     
ّ
ال  -كلها االنحطاط على الرغم من مثبطات-إن التجذ

دون انفعالية املنبهرين من من الثوابت التي تظل تغني زاد املتبصرين. واالنفتاح على اآلخر  اغنى عنه واحد  

االلتحاق بركب الحضارة. فاآلخر يظل وال انفعالية الرافضين، ضرورة تحتمها تعقيدات العصر، وخيارات 

ا على الحضارة ني الثوابت. لذلك نرى أّن الشيخ الحوالي بدا قاسي  مرآة األنا، وهو الدائرة التي من شأنها أن تغ

فيها إال وجهها املقاتل أو وجهها الطامع، أو وجهها املائع. على الرغم من أنه لم ينكر أهمية  الغربية، لم يَر 

عبد  قساوة بن سويغرية أو املنهجية، كاعتماده "الدراسات األنتروبولوجية الحديثة" في تفتوحاتها الفك

اب على املغالين في تقديس الصالحين، أو محدثي املزارات. واعتماده السوسيولوجيا وعلم األديان، وإن الوّه 

لحالتين، فكان انفتاح الحوالي لم يكن بالعمق الكافي. والحق أّن ذلك االستناد لم يكن إال لتقارب النتائج في ا

 حصلنهج الذي يتيحه له التوظيف املباشر، لو أفق امل، ال بسويغا أكثر بنزعة التعلى تلك املناهج محكوم  

 له ذلك.

ذلك متبع غير مبتدع. وفي ن التأويل، وهو في ما إّن مذهب الحوالي في القرآن يقوم على الظاهر بعيد      

"ونحن إذ ندعو إلى استمداد الفقه من الكتاب والسنة، ال نقول  أصول التشريع الفقه يدعو إلى الرجوع إلى

ض أتباعها، وينبغي حصر ذاهب الفقهية مستمدة من التوراة واإلنجيل، وإنما وقع التعصب من بعإن امل

فالحوالي وهو يرفض التعصب لهذا الفقيه أو ذاك، كما كان الشأن مع تالميذ األلباني. . 10الخطأ فيهم"

                                                           
 .464ص نفسه، المصدر8 

 .464ص نفسه، المصدر9 

 .447المصدر نفسه، ص10 
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ك األمة والجماعة، ل ذي نظر، يسميهم املقلدين، فالكل يؤخذ منه ويرد، والنص ملشديد على املتعصبين لك

 عالم قول  على يقتصر ...أال العلم لطالب"ينبغي لك الشيوخ والسالطين. وقد أكد في أكثر من موضع ال م

 موافقا كان ما منها ويأخذ واألقوال دلةاأل  يجمع بل العلماء، من اأحد   يقلد وأال علمه، كان مهما واحد

تلك هي  .11"الصالح السلف كالم عينيه نصب ويضع.. ..الشرع مقاصد وإلى إليها أقرب أو والسنة، للكتاب

املنهجية املتوازنة التي من شأنها أن تحرر الطاقات من التقليد، وتربي فيها الشخصية املستقلة ذات الرأي 

، واالجتهاد املحمود. وهو يشبه طالب العلم بالّنحلة تحط على كل زهرة، فهو ةالجاد ساهمةواملاملستقل، 

 ا وجده فهو أولى به.متتبع للحق حيثم

 

 ةالوهابيّ السلفية 

( في 1792-1703لقد تأّسس التّيار السلفي أو ما يعرف بالوّهابية، على يد محمد بن عبد الوهاب )    

ويصفها بأنها  "،تجديدية"دعوة ها الحوالي ّد ويعمنطقة الحجاز )ستسمى الحقا اململكة العربية السعودية(. 

 للعقل املوافقة الوحيدة هي القويم، للشرع موافقة كونها"وفوق ضع آخر ويضيف في مو  "،مباركة"دعوة 

أقطار العالم  من كثيرالدعوة واإلصالح والتجديد في  تومامفهوقد كان لها الفضل في إيقاظ  ".السليم

باع هي"السلفّية اإلسالمي. وبالتعريف 
ّ
ا وليست مرحلة زمنّية كم .12"والفروع األصول  في والسّنة الكتاب ات

طي، وال هي مذهب كما يرى الشيخ ناصر الدين األلباني. لذلك يرى الحوالي أّن ما يرى الشيخ رمضان البو 

ما هو دعا إل
ّ
كما أّن دعوته "فهم صحيح لهما". يه محّمد بن عبد الوّهاب ال جديد فيه عن الكتاب والسنة، إن

، أو ما يقوله لفقهاء من التزام الشرعترك البدع، وما سطره ا ء األمة منال تختلف عّما دعا إليه علما

 املفكرون اإلسالميون في هذا العصر.

ه بعد تفكك الدولة العباسية وبروز  فيةوإذا أردنا أن نضع الدعوة السل    
ّ
موضعها من التاريخ، قلنا إن

 إذدرامية،  أكثر فصولها التاريخية البويهيين في القرن الرابع الهجري، كانت األمة العربية اإلسالمية تعرف

 للمشروع حربة كرأس القيادي، مركزهم عن العرب إزاحةبانتهت املعارك الخاسرة، واالختراقات املعّممة 

لألمة، ليتحّولوا بعد تلك التصفيات الروحية والسياسية  اروحي   امركز  كما خسروا موقعهم  اتمام   اإلسالمي،

 استعادة إلى العرب وفقور العثمانيين، لم يكم اآلخرين. وحتى مع ظهتعبيرة أقوامية تحت ح حضإلى م

 .املركز في األوضاع تدهور  مع التدهور، في أوضاعهم لتستمر املبادرة،

م مع علي أومليل بأّن اإلصالح هو      
ّ
 .13"وضع اإلسالم االجتماعي في مستوى اإلسالم املعياري"وحين نسل

صالح أحوال األمة، بردها إلى دينها في منابعه إلى إدعوة فإّن الحركة الوّهابية قد جاءت في زمن استثنائي، 

 بأّن "تؤمن وال من خلفها. وهي واحدة من تلك الحركات التي باتت  هااألصلية، التي ال يأتيها الباطل من بين يدي

إّنها  .14"اإليمان ومفهوم العقيدة إصالح من يبدأ يةالخارج التحديات على والردّ  اإلسالمية، األحوال إصالح

                                                           
 .456المصدر نفسه، ص11 

 .457المصدر نفسه، ص12 

 .13ص، 1985/األولى الطبعة لبنان، /والنشر للطباعة التنوير دار الوطنية، والدولة العربية اإلصالحية أومليل،علي 13 
  .46ص، 2003/الثالثة الطبعة لبنان، /العربية الوحدة دراسات مركز األمة، ضد الدولة: العربية المحنة ،رهان غليونب14 



 
 9 

 طة األذى عإما
 

لالستئناف  ن إسالم الفطرة. ذلك املدخل الذي قامت عليه املرحلة التدشينية، وبقي قابال

 مع كل مواجهة تنهض في وجه حاالت االنحراف املمكنة.

لقرن السابع عشر ميالدية بحالة السلفية في افي هذا السياق، يشّبه برهان غليون نشأة الدعوة     

 نسبة- الوّهابية جاءت وقد. املرحلة تلك في العثمانية يةمبراطور اإل  سادت التي واتملا حالة عّد ب "االنبعاث"،

دعوة إلى التوحيد الخالص، وإلى تنقية األلوهّية من التجسيد والتجسيم  -الوهاب عبد بن محمد إلى

 اتملهّم  تفتصد. األمة كامل فيه ترّدت الذي الروحي املأزق  وعلى الشعبي، التصّوف على اوالتشبيه، رد  

"يؤمن بإمكانية التغيير ل تيار ا مّهد السبيل لتشكيم .15"القويم والسلوك الصحيحة العقيدة"فرض 

وحين يتحدث  .16التنزيه وسلطة الشريعة ومبدأ الجهاد" مفهوماترته، ويقوم على الصرامة وإحياء وضرو 

النصوص التأسيسية  وللتجديد مسوغاته في. 17"مجدد إمام"هو عن الشيخ املؤسس، يقول  الحوالي

 امرور   الحنبلية، املدرسة سير خط في النفسها موقع   وّهابيةومع الزمن اقتلعت ال التجربة التاريخية لألمة.و 

  القيم، وابن تيمية بابن
 

 بالشريعة، العلم احتكرت التي الدينية الطبقة من الجديدة األجيال إلى وصوال

 الروحية، بنقاوتها الالحقة، لألجيال الحقيقي امللهم هي ةؤسسامل الزعامات تلك كانت وقد. الفتوى  وأدارت

التي تدين في  "االتباع"بمدرسة  اتاريخي   الخطية تلك عرفت وقد. الكفاحي وسلوكها النضالي، وصدقها

تأسيسها البن تيمية، على قاعدة االلتزام باملنهج التقليدي في التعاطي مع النصوص الشرعية، واإلعراض 

 ستحدثة، من مثل االتكال على الفلسفة اليونانية لدراسة اإلسالم.عن الطرق امل

 يغادر لم السلفي التيار أّن  نالحظ الفقهي، اإلرث ذلك ضوء وفي التاريخي، االستمرار ذلك ضوءفي      

  الّنصوص مع فتعامل. قليال إال التراث أرض
 

 القديم الفقه واستدعى. سواها ما ورفض. اظاهري   تعامال

 
ّ
ّرج. وقّسم ونظم فبّوب. العصر نوازل  في مهلُيحك

َ
 واهتم والتعديل، الجرح هموم عن يجيب بما الحديث وخ

. ولعله من املسلم به، أّن اأساس   الحنبلية الفقهية املدونة إلى وباالستناد الشرعية، األدلة ضوء في بالفتوى 

. 18"ذاتهب فقهي في اآلن قادي ومذه"مذهب اعتالوهابّية قد جمعت في رؤيتها بين الفقه واالعتقاد. فهي 

 لم يكن مجتهد   -بيل ملينكما يرى محمد ن-بن عبد الوّهاب  فمحّمد
 

، ا في حجم ابن تيمّية، أو ابن القّيم مثال

 
 

 باألساس. ومع ذلك فقد عمل على تنقية اإلسالم من الشوائب والبدع. فالعالم من وجهة ولكّنه كان مناضال

ع إلى ة الوثنّية، بعد أن ترّدى في أزمة عقائدية قاتلة. وليس من حّل غير الرجو نظره قد ارتكس إلى الجاهلي

السيرة األولى، ما كان عليه النبي محمد صلى هللا عليه وسلم والسلف الصالح. وقد كان الرجل يعتقد في 

ب بهذا خاصة في تعصبه للعقيدة الحنبلية. باختصار لقد أطلق محمد بن عبد الوّهاوبإطالقية تصوراته، 

 املعنى "حركة إصالحّية جذرّية".

ا مسارها السياس ي الذي ال يقل أهمية عن تلك وكما كان للوّهابية مسارها الفكري، فقد كان لها أيض       

ناوئة التي اتخذتها العثمانّية تساوم في مقاومة الصوفّية والتيارات الحلولّية املالتعرجات. فالوّهابية التي لم 
                                                           

 الشبكة ،)مترجمان( هللا عبد بن وعادل سالم الحاج محمدعلماء اإلسالم: تاريخ وبنية المؤسسة الدينية في السعودية بين القرنين الثامن عشر والحادي والعشرين،  ن،مليمحمد نبيل 15

 .88ص، 2011/األولى الطبعة والنشر، لألبحاث العربية
  .45ص العربية، المحنة ،برهان غليون16 
 .438لمون والحضارة الغربية، صالمس، سفر الحوالي17 

. ويصنف ملين كتابات محمد بن عبد الوهاب إلى خمسة: العقائد، المنتقيات، المختصرات، الحواشي ثم الرسائل والفتاوى..." أنظر كتابه 109علماء اإلسالم، ص ملين،محمد نبيل 18

 .119"علماء اإلسالم..." ص
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 يةمبراطور "غطت اإل  املركز منذ البدايات. فقدوجدت نفسها في صراع مفتوح مع  ا للدولة،ا عقائديّ أساس  

حتى أّن ضرب التصوف كان كمن يأتي  -كما يقول فاسيلييف- 19"املتصوف الدراويش جماعة من شبكة

إلى فّك  من القواعد. وهو الصراع الذي سيتحّول مع الّزمن إلى طاقة للرفض، تنتهي بنيان الدولة العثمانية

طقة الحجاز. ولكّن الوهابّية التي عجزت عن إحالل العرب في قلب الخالفة االرتباط بين مركز الخالفة ومن

ا إال مع النجاح في عقد الجامعة، استعاضت عن ذلك املشروع ببناء إمارتها في الحجاز. ولم يكن ذلك ممكن  

وذلك  ا بالتحالف بين آل سعود وآل الشيخ،يخي  التحالف االستثنائي بين الفقيه والسلطان الذي سيعرف تار 

"بالصفقة الدرعّية. ويسميها محمد نبيل تقبل آل سعود الشيخ محمد بن عبد الوّهاب في منطقة منذ أن اس

جي وهي الصفقة التي ساهمت في اإلنشاء التدر  بين الزمني والروحي.أو  ،بين القّوة واأليديولوجياالتوافقية" 

ة اإلقليمية للوهابّية. ومع استمراره استمرت ذلك التحالف، قامت الدولة أو القاعد على. فلكيانه السياس ي

. وإّبان 1811في التعبير عن وجودها. ولكنها تعثرت بعد جولتها األولى من الصراع مع محمد علي باشا سنة 

قاء على جذوة الدعوة تلك املرحلة، كان سليمان بن عبد هللا، أحد أحفاد محمد بن عبد الوهاب ينجح في اإلب

طتها اها على اإلطالق، مفهوم "الوالء والبراء". تلك العقيدة التي جرى بوسمفهوماتج أخطر الوهابية، عبر إنتا

التفريق بين الدين الصحيح والدين الفاسد. وفي ضوء ذلك الفرز املنهجي، ستتحدد دائرة األصدقاء )اإلخوة 

الزمن إلى القاعدة العميقة للتيار الدين(. وهو مفهوم سيتحول مع  في الدين(، ودائرة األعداء )األعداء في

 السلفي الجهادي )مثال "الوالء والبراء أليمن الظواهري(.

كيان سياس ي إال مع  ضمن ثحوادالواملهم أنه لن تتسّنى للسلطات السعودية العودة إلى مسرح  

 ثم تكونها إن. العاملية الهيمنة على تنافسةملا الغربّية القوى  استراتيجّية ضمن العام مشروعها"إدراجها 

 كما يرى برهان غليون. . 20"لقيته الذي الخارجي بالدعم كبير حد إلى ارتبط قد كدولة، أركانها ترسيخ

ه يحيل على سياق االنفصال التاريخي بين الدين     
ّ
وحين يؤرخ الحوالي لتلك الوالدة السياسية، فإن

 الكتاب، عن والحديد القوة، عن الدعوة وانفصلت السلطان، عن افترق  قد القرآن"كان والسياسة، حيث 

"وعلى هذين  ود.وقد وجد ضالته في آل سع .21"الدعوة ينصر سيف عن يبحث أن... للشيخ بد ال فكان

التحوالت التي عرفتها  سيفسرنفسها القاعدة وعلى . 22العمودين املتساندين قامت الدولة السعودية األولى"

ن الصراع مع العثمانيين إلى الصراع الداخلي بين مراكز القوى داخل السلفية على امتداد تاريخها، مالدعوة 

 القسط، إلقامة يهدف والسيف املصحف اجتماع كان أن"وبعد قوله  في كلهاراحل امل تلكآل سعود. ويجمل 

  ا،صريح   اظلم   األمر أصبح
 

حلة املعاصرة التي ذلك املر بما في  ،23"امللك أجل من الدماء لسفك واستحالال

وترجمته "ما ال أصل له فمهدوم، وما ال حارس له فضائع". وقد جاء االستعمار  "الدخن"،عليها صفة  أضفى

 ا."الصليبي" ليزيد األمور تعقيد  

                                                           
  .95ص، 2013 /الرابعة الطبعة والنشر، للتوزيع المطبوعات شركة العشرين، القرن نهاية وحتى عشر الثامن القرن نم: السعودية العربية تاريخ فاسيلييف،أليكسي 19
  .48ص العربية، المحنة غليون،برهان 20 
 .3036المسلمون والحضارة الغربية، ص الحوالي،سفر 21 

 .3036ص السابق، المصدر22 

 .3037ص السابق، المصدر23 



 
 11 

أما األفكار السياسية لصاحب املذهب، فقد نحت منحى "السياسة الشرعية" كما اختطها ابن تيمية،     

ا تجاه عقيدة األمة. ولم يكن صدامي  ه الدائم أّن مهمة الكيان السياس ي لألمة، هو حماية وفيها تأكيد

ه استثمر 
ّ
الطاعة، والشرعية، وضرورة النصح للحاكم، من أجل تأكيد  مفهوماتالحكام، بل األرجح أن

أن  وضاعاأل  ا للفتنة"، سيما وقد هيأت لهالتقليدية لعدم الخروج على السلطة القائمة "درء  املسوغات 

 مع ابن سعود. يكون ضمن املنظومة الحاكمة، بعد تحالفه

ا ودولة. وبعد الرعيل األول من واستمرت الدعوة السلفية في أداء دورها عبر الزمن، فأنتجت مجتمع      

أبناء محمد بن عبد الوهاب وأحفاده الذي أّمن استمرار الوهابية مرحلة طويلة من الزمن، فقد جاء 

ا. ومن أهم أولئك املجددين، الشيخ الزاهد ن لتجديد تلك الدعوة وضخ الدماء الجديدة في شرايينهاملعاصرو 

عبد الكريم الدرويش، وكذلك محمد ناصر الّدين األلباني، وإن كان التسليم لهما بالعلم في الدين، لم يمنع 

 غيرهما.. وعبد العزيز بن باز والعثيمين و 24الحوالي من نقد مظاهر التقصير لديهما

ا في الفكر اإلسالمي، فقد كان لها األثر الكبير في نشأة ا تجديدي  وهكذا فبقدر ما كانت الوهابية تيار      

مثل الجماعة اإلسالمية في  -كما يرى الحوالي–عدد من التيارات الحركية واإلصالحية في العالم اإلسالمي 

املسلمين في مصر وغيرها. فأغلب التيارات اإلخوان باكستان، وجماعة علماء املسلمين في الجزائر، وجماعة 

ا من باكستان إلى الهند إلى ا واسع  امتداد لها. وقد عرفت انتشار  ة منزلبالناشطة في الساحة اإلسالمية كانت 

ا بالدول العربية. وكانت ملهمة لعدد من حركات التحرر ضد االستعمار والهيمنة. فريقية مرور  األقطار األ 

 االستعمار أوضار من للتخلص األمة وموقظة الحديث، العصر في النهضة تحةفا هي يخالش"ودعوة 

لى اإلرث إأّن في هذا القول بعض املبالغة، فال الحركة اإلصالحية استندت  والحقيقة. 25"ومظامله العسكري 

ننكر على لحيف أن الوهابي، وال مقاومة االستعمار في كل من ليبيا والجزائر كانت سلفّية املنهج. ولعله من ا

السنوسّية إنجابها لعمر املختار، أو على التيجانية في الجزائر إنجابها لعبد القادر الجزائري، ورّبما وردت 

 تلك الزلة بناء على التنافر التقليدي بين تيارين داخل األمة: السلفية والصوفية.

سلفية قد عرفت بعض االنحرافات. لدعوة الإال أّن ا كلها؛ وعلى الرغم من هذه اإلفرازات اإليجابية       

"فاملشكلة املنتسبين إليها أكثر مما تعود إلى الدعوة نفسها وهي انحرافات من وجهة نظر الحوالي، تعود إلى 

سوء ومن مظاهر  .26"إليها ينتسبون  الذين بعض من تمثيلها سوء في وإنما املباركة، الدعوة هذه في ليست

الدعوة السلفية، مظاهر الغلو والتشدد في الّدين، التي جلبت التكفير والتضييق  فيتمثل، وأثره السلبي ال

مظاهره ذلك التشظي الذي حّول تلك الّدعوة  منو على املرأة، وتوسيع دائرة املحّرمات، واألخذ بالشبهة... 

ة في صفوفها، األمنية واالستخباراتي إلى فرق شتى يطغى على عالقاتها التوتر والضغينة، ربما لالختراقات

من الحكومات أو الدوائر القريبة من صنع القرار. فمنها السلفية  كثيررها الوظيفي لدى وربما لدو 

 للحكومات، املؤيدة والسلفية ملذاهب،ا إلىالجهادية، والسلفية العلمية، والسلفية التي تنكر االنتساب 

                                                           
ة، وال المسائل: "ومما ال نوافق عليه الشيخ األلباني رحمه هللا قوله إن الغربيين أهل فطرة، ألنهم لم يبلغهم عن اإلسالم إال الصورة المشوه ا منلشيخ األلباني عدد  يرد الحوالي على ا24

لم والذي نفسي بيده، ال يسمع بي يهودي وال هللا صلى هللا عليه وس قال رسول يعرفون اإلسالم على حقيقته، والصحيح أنهم لو أرادوا لعرفوا الحق، ومن آمن حجة على من لم يؤمن...
"ومن أخطاء الشيخ رحمه هللا نقده الدائم البن تيمية في مسائل لم يفهمها األلباني وليته قال لم  450. ويضيف ص448نصراني ثم ال يؤمن بي إال كان من أهل النار" المصدر ص

 .المخرجة األحاديث من عددعلى عدد من فتاواه، وعلى  كما يؤاخذه يس سلفي"...أفهم...ومن أخطائه ظنه أن من خالفه ل
 .438المصدر السابق، ص25 

 .466ص السابق، المصدر26 
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فر. وحين يرد ذلك الحوالي أسفه لذلك التنا حفتر في ليبيا. وال يخفي والسيس ي في مصر، ومؤيد ومؤيد ومنها

ه يعود إلى خالف قديم جرى بين ابن بطي وابن عمرو. وإن كان الحوالي ال يقدم 
ّ
التنافر إلى جذوره األولى، فإن

 فذهبت جماعتين، واختلفوا يقينفر  انقسموا محمد الشيخ دعوة"أتباع لهذين الشخصين. واملهم أّن  اتعريف  

زاد من حدة ذلك الخالف  وقد .27"السلفية يدعي منهما وكل عمرو، ابن مع وجماعة ،بطي ابن مع مجموعة

ه خارج ع
ّ
 لىقتل عبد هللا بن سعود في اآلستانة، فقال بعضهم، قتله البغاة، وقتله ظلم. وقال فريق آخر إن

ختالف في سلفيتان: مغالية ومتساهلة، وما اختالفهما إال ال  ولي األمر، وقتله تعزير. فأصبحت السلفية

 تلك املرحلة، أصبحتا سلفيات في هذه املرحلة، كما يرى الحوالي.العالقة بالسلطات. ولكن السلفيتين في 

 

 الكتاب: "املسلمون والحضارة الغربية"

تجاوز  كتاب موسوعيمن حيث الشكل، هو  "املسلمون والحضارة الغربية"الحوالي كتاب سفر  إّن     

ا )أو قسما(، وثالثة بير. ويحتوي على مقدمة وخاتمة، وبينهما أحد عشر باب  لكا ثالثة آالف صفحة من الحجم

ا، وقد سّماها الحوالي "طبعة عدم توفر الكتاب ورقي  للكترونية إمالحق. والكتاب الذي بين أيدينا هو طبعة 

 
 

  في أن يخرج فتمهيدية" أمال
 

 ا. وتصويب  ي نسخته النهائية بعد التفاعل مع قرائه تعديال

وبالنظر إلى ضخامة الحجم، فإّن كتاب الحوالي من شأنه أن يرهق القارئ بتتبع موضوعاته لكثرتها    

وتشعبها، ولكثرة استطراداته التي تتوالد من بعضها، فتبتعد في أحيان كثيرة عن اإلشكال الرئيس املطروح. 

ا عبارة عن ك األحد عشر قسم  ظرنا كان األجدر بالحوالي أن يقسم كتابه إلى أجزاء. فتصبح تلومن وجهة ن

أحد عشر كتابا من الحجم املتوسط. وإذا توخى الضبط العلمي وقلص من االستطرادات والزوائد 

غي الفائدة. ا. وإّن تقليص الحجم ال يلوالتفسيرية والتعليمية(، فإّن الكتاب سيكون أقّل حجم  ة سويغيالت)

و في اإلضافة العلمية واملنهجية التي تجيب عن هموم فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة في الطرافة أ

 موم الداعية.الدعوة وه

ولكن بالّنظر إلى املوضوع، فإّن االعتقاد راسخ لدينا أّن مسألة العالقة بين الغرب واإلسالم قد ظلت   

رب جاالت طويلة. فالحوالي قد سار على نهج سابقيه من مختلف املشادائما مدار درس وتحليل، ومدار س

حاولوا رسم تصور لعالقة األنا باآلخر. وإذا اتخذنا القرن   -وألسباب متعددة–الفكرية والسياسّية، الذين 

ل ا للنظر، فإّن أغلب التصورات في تلك املرحلة وما يليها قد انبنت على تسليم باالختالالتاسع عشر مرجع  

ين. ولطاملا نبه إصالحيو باب تأخر املسلما للتساؤل عن أسفي موازين القوى، وأن ذلك الواقع كان قادح  

في الهيمنة كلها ا بمقتضياته الغربية. وما دام االختالل مستمر   تالقرن التاسع عشر إلى خطر النيا

ه سيستمر موضوع  
ّ
خاصة مع كل طارئ يطرأ على وبلتتبع واملقاربة، لا ا مغري  واالستنزاف واالستعباد، فإن

كلفة الهيمنة الغربية على املنطقة تقد أتى كتاب الحوالي في سياق تصعيد العالقات الدولية والحضارية. و 

الربيع العربي التي أفضت إلى إزاحة ث حوادبعد حرب الخليج الثانية، وإن لم ُيتْح لعموم القراء إال بعد 

                                                           
  .2357المصدر السابق، ص27 
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بيع وأرعبت أخرى. فقد بدأ كتابته بعد حرب الخليج الثانية، وأخرجه لقرائه بعد الر دكتاتوريات راسخة 

مية: السالم املزعوم. لينفتح العربي. وبين الحدثين كانت القضية الفلسطينية تشهد أحد أهم فصولها الدرا

 زمن الهوان. في قوس األزمة على مزيد من االختراق ومزيد من التطبيع. وكلها محطات باتجاه تصفية القضية 

ِريَعة َعلى لَناَك عَ ج"ثّم القرآنية لقد افتتح الشيخ الحوالي كتابه باآلية      
َ
ْعَها األْمر   ِمَن  ش ب 

ّ
  فات

َ
ْع  َوال ب 

ّ
ت
َ
 ت

ِذيَن  أْهَواءَ 
ّ
  ال

َ
ُمون  ال

َ
مة التقليدية. إنه التقليد الذي دأبت عليه ار ثقله في املنظو االختيولذلك . 28"َيْعل

 اختزال ىلع األقدر يكون  أثر أو حديث أو بآية التصدير يجري  ام االكتابات اإلسالمية في أغلبها. فكثير  

أمام خيارين: إما أن تكون على الشريعة الربانية كما كان حال  البشرية تضع اآلية وهذه. الكتاب موضوع

. ولكن اآلية في مفتتح الكتاب جاءت محمد بن عبد هللا ص بتوجيه من ربه، أو اتباع أهواء الذين ال يعلمون 

الشرعية حاضرة بامتياز في الكتاب، دليال داللة على املرجعية اإلسالمية للكاتب. فقد كانت النصوص 

حقيقة مطلقة نزلت من حكيم حميد. ولكن بوصفه يستهدي به على طول املقاربة وعرضها، ويسترشد به 

ا غربية كلما اقتضت ا ما يستدعي الحوالي نصوص  تاب، فكثير  ا للكاملرجعية اإلسالمية لم تكن وحدها مصدر  

 الضرورة، على قاعدة "الحكمة ضالة 
 

 بإغناء املضامين األساسية املؤمن". وقد كان ذلك التنوع كفيال

 ا.   ا متفحص  ا متثبت  ا، ولكنه كان ناقد  ا أو منبهر  للكتاب. ولم يكن خالل ذلك االنفتاح مردد  

هاألولى أعلن الرجل ومنذ الصفحات     
ّ
"رؤية جديدة للعالم أو نظارة جديدة ننظر بها  هوّية كتابه، إن

 وتأّمل طويل تفكير"ثمرة وهو من حيث املضمون . 29وإلى الحضارة الند، أي الحضارة الغربية" إلى أنفسنا

يكن ذلك  ولم .30"اعقود   بل طويلة سنوات استمرت ...العاملي الحضاري  التاريخ في متأنية ودراسات عميق،

غربّيها، وتشرب مسبق ا إال في ضوء اطالع واسع على الفكر الغربي، وفهم لألديان شرقّيها و التأمل ممكن  

من حيث  الحواليو تها األساسية "كتاب هللا وسنة رسوله". للثقافة التقليدية العربية اإلسالمية في مرجعي

اإلسالم وأهله، إال  مصلحةالتي كانت تعمل لغير  التقى مع اإلصالحيين في رصد نتائج التحوالت الحضارية

ه افترق عنهم في عدم االنبهار بمستوى تقدم
ّ
هم وتمدنهم. فقد توفر للرجل حّد محترم من الوعي املتوازن أن

 طرح إلى الحوالي ومنهم اإلسالميين من كثيرلغرب، انتهت بالتي تشّق ابل إّن األزمة  .لحضارة الغربّيةبطبيعة ا

  اإلسالم
 

ه  بديال
ّ
 ذهله خالص"ال للخروج من ذلك االنحطاط. وهي التأّمالت التي أفضت إلى قناعة مؤّداها أن

  .31"والغرور السراب وراء جري  عداه ما وأن باإلسالم، إال البائسة البشرية

القضايا الفكرية  من لقد أتاح كتاب "املسلمون والحضارة الغربية" للحوالي فرصة تفكيك عدد    

ه واسع االطالع، مواكب للهموم العا
ّ
مة والفلسفية والسياسية، اإلقليمية والدولية. وقد أثبت من خالله أن

ين سنأتي على دراستهما تيسللعرب واملسلمين. ويمكن اختزال اإلشكاالت األساسّية للكتاب في مسألتين رئ

ربط فيها الحوالي بين التاريخ القديم والتاريخ  إذبالتفصيل: مسألة عالقة األنا باآلخر في النظرّية واملمارسة، 

زمن املواجهة، فكان للحروب في تمثلها  املعاصر، واستدعى الصراعات القديمة التي دأب الغرب على
                                                           

،  بني إسرائيل من بعد الذي آتينا محمد جعلناك يا: ثم  -وسلم صلى هللا عليه  - محمد لنبيه -تعالى ذكره  -وقد جاء في تفسير الطبري لتلك اآلية قوله..يقول . 18سورة الجاثية، اآلية 28
أمرنا به من قبلك من رسلنا ) "فاتبعها" يقول : فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك رنا الذي يقول : على طريقة وسنة ومنهاج من أم " األمر من شريعة "على الذين وصفت لك صفتهم

  . يقول : وال تتبع ما دعاك إليه الجاهلون باهلل ، الذين ال يعرفون الحق من الباطل ، فتعمل به ، فتهلك إن عملت به يعلمون" ال الذين أهواء تتبع وال"
  .5لغربية، صالحضارة ا، المسلمون وسفر الحوالي29 
 .5المصدر السابق، ص30 
 .5المصدر السابق، ص31 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4487&idto=4487&bk_no=50&ID=4533#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4487&idto=4487&bk_no=50&ID=4533#docu
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لة الثانية، فهي تّتصل بعالقة الفقيه بالسلطان. فحين يجد الحوالي الصليبية نسختها الجديدة. وأّما املسأ

ه يستعيد تلك الصورة القاتمة في التاريخ اإلسالمي  -السلطان –نفسه في تناقض مع ولي األمر  -الفقيه-
ّ
فإن

ية لكل ش يء، ومحاولة توظيفه في تثبيت أركانها. ولكن يحدث أن يكون الفقيه البتالع السلطة السياس

 ا على الترويض. وتلك حقيقة الحوالي الذي امتاز بكثير من الصالبة والثبات.عصي  مست

 

 (الجروح الغائرة)اإلسالم والغرب  ؛الفصل الثاني

 تمهيد

     
 

االحتكاك متعدد األبعاد بين  عّد بالهوية،   عند مسألةلئن كان الفكر النهضوي العربي قد وقف طويال

ه بعد مرور قرابة القرن ونصف القرن من تلك املرحلة، 
ّ
زال العربي يقف أمام األسئلة  امالذات واآلخر، فإن

ا نفسها، وكأّن التاريخ لم يتقّدم. والحقيقة أّن استمرار ذلك السؤال القلق في البيئة العربية، لم يكن ممكن  

  امبإنتاجه. فالتحّدي الغربي الشروط الحافة إال الستمرار 
 

 للعيان وبصور متعددة، وتحّدي زال ماثال

زال عالمة دالة على الوضع العربي. ومهما تعاقبت األجيال، فإّن كل جيل قد عاش  اماالنحطاط الحضاري 

ك ّوغات األيديولوجية. وكما استمرت تلسهذه اإلشكالية على نحو مخصوص، بقطع النظر عن امل

 اإلسالمكذلك جملة مقتضياتها. وحين يعود الجابري إلى ثنائية بتة ال تتزحزح، فقد استمرت اإلشكالية ثا

"صارت اليوم مشحونة بدالالت غامضة تجمع بين قلق الحاضر والخوف من  قد أنها يرى  ،الغربو 

معينة: الحروب ية املستقبل، وتستعيد في أحيان كثيرة معطيات ذاكرة تعمرها تصورات حول حوادث تاريخ

 .32الصليبية مثال"

 رغمعلى ال–زال العرب  امومن الدماء. فث حوادالإّن الذاكرة العربية اإلسالمية معّبأة بكّم هائل من     

يحتفظون بتلك التواريخ الدامّية، حيث سالت دماؤهم حتى ركب  -مرور قرون على الحروب الصليبية من

ويت أجسادهم بدم بارد على السيخ. ولم يكن االستعمار ث شالخيل عند عتبات القدس الشريف، وحي

املباشر أقل قساوة من الحروب الصليبية، على الرغم من أّن مسلمي اليوم لم يرتفعوا إلى مستوى الرّد 

العسكري الذي أداره مسلمو األمس في الردهة األولى. فنجحت املوجة االستعمارية في الذهاب باألرواح 

مغادرة األرض تحت إلى واقعة التفوق واالستعالء واالنحطاط الحضاري. وحين اضطرت دت وباملقدرات، وأبّ 

ستمرار االرتباط عبر الوكالء الجدد ال ا ضغط املقاومات األصيلة هنا وهناك، كان االستعمار الجديد عنوان  

ب ينشد تقدمه لغر الذين رهنوا القرار واملصير مقابل االستمرار في كرس ي الزعامة. ومع الزمن بدا كأّن ا

ف اآلخرين. وأّن الشعوب املقهورة أمام القوى املتنفذة والحكومات التابعة، ليست إال وقودا 
ّ
املطلق في تخل

 "ملاكينة" الحضارة الغربّية التي لن تتيح له التمتع بعوائدها.

                                                           
  http://hekmah.org الحكمة موقع الغيرية، مسألة أو.. واآلخر األنا: واإلسالم"الغرب  الجابري،محمد عابد 32
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ت رفاا للبندقية، وكانت الهيمنة ترجمة لفكر وفلسفة، وكانت تصباختصار لقد كان العقل كشاف

 ا.وهنا حفر الحوالي عميق   ؛ا لتصوراتها أمين  الغرب انعكاس  

على الّرغم من أّن الحوالي يميل إلى اإلدانة     (حين يشّيد الغرب عامليته)املركزية الغربية  ؛املبحث األول 

ه ال الصريحة للغرب في سلوكه العدواني وشراهته االستثنائية في إخضاع الشعوب وابتالع املقدرات، إال أ
ّ
ن

العدالة في الحكم على اآلخر. لذلك نراه يقّر  على توخي"يميل كل امليل" نحو اإلدانة العارية، بل يصّر دائما 

كثير من املواطن ومن العدالة أن يتحدث في . 33"الحضارة الغربية ليست شرا كلها" ال لبس فيه، أّن ا إقرار  

 بل فقط، الصناعة في ليس منا، أجود الغرب"أن بة من دون أّي موار  يؤكدعن التفّوق الصريح للغرب، بل 

ه يثني على الغرب ثناء مستحق   .34"املظلوم ونصرة الشعوب واحترام واإلدارة والسياسة النظام في
ّ
ا، وذلك إن

وليس ذلك التوجه إال ترجمة لقيم العدل واإلنصاف كما تقتضيها  ه "عادلة" كما يقول.حتى تكون رؤيت

باع أمر هللا"و الشريعة اإلسالمية 
ّ
يحض عليه القرآن  وهو ما. 35"القول  في العدل شرعه ومن شرعه، بات

ا الكريم 
َ
لتْم "َوإذ

ُ
وا ق

ُ
  .36"فاْعِدل

املستوى  فياربة للعالقة بين اإلسالم والغرب قامل الرؤية املنصفة، فإّن أساسإذا كان ذلك أساس    

ما تخضع لثنائّية
ّ
أي إلى املستوى العقائدي الذي يدين  .37هللا" "كافر/ مسلم، كما في كتاب املنهجي، إن

اإلسالمي. وهي مقاربة تخضع عادة للموقف من الربوبية ملسيحي، في مقابل اإلعالء من التوحيد االنحراف ا

  املنهجية الرؤية هذه شأن من إّن . اا أو نكران  إيمان  
ّ

 ه عّد وبذلك تتورط في  "كفره"، إال الغرب في ترى  أال
 

 كال

مستوى املصالح السياسية واالستراتيجّية.  فيخاصة وبالنظر عن التناقضات التي تشقه، قطع ا، بمتجانس  

والحقيقة أّن الحوالي لم يفته في كثير من املواطن أن ينّبه إلى تلك التناقضات، ولكّن االستثناء ال يلغي 

ناء على القاعدة ب أي–القاعدة. وربما صدرت تلك القاعدة عن رؤية الحضارية. فمن وجهة نظر حضارية 

الغرب واحدا. ولكّن الغرب الواحد في  ّد لغرب من الكون والحياة واإلنسان يعالفلسفية التي تحدد موقف ا

هته. وفي اكتسب ذلك التفريق وجاالحضارة، هو الغرب املنقسم على نفسه في املصالح والسياسة. ومن ثم 

من أن وليس أعمق . 38"معمقة دراسة الغربية الجاهلية "دراسةفإّن الحوالي ما فتئ يدعو إلى  ،كلها األحوال

 نحاول الوقوف على قواعدها الفلسفية.

 

                                                           
 .3048ص السابق، المصدر33 

 .8المصدر السابق، ص34 
 .57المصدر السابق، ص35 

  152سورة األنعام، اآلية 36

 .2801، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي37 

 .3052ص السابق، المصدر38 
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 فلسفة الهيمنة      

 ّد وال تع .39"جهد تراكمي يزيد فيه الالحق على السابق" في تعريف سفر الحوالي هيإّن الحضارة       

نساق املؤسسة للحضارة إيجابية إلى األالرجل لم ينظر ب الحضارة الغربية استثناء من القاعدة، إال أّن 

 . "ضالالت" حضم -كما يقول –داد أطوارها التاريخية. فهي الغربية على امت

لقد نهضت الحضارة الغربية من وجهة نظر الحوالي من رواسب الحضارات القديمة التي اندرست    

كما يسّميها، أي ية األخيرة" "ظل الحضارة الجاهلكالسومرية والفرعونية واإلغريقية والرومانية. وفي 

قسطنطين  مبراطور اإل  وقام للمسيحية، املحرفة"بولس"  نصرانية اأوروبالرومانية، اعتنقت  يةور مبراطاإل 

بعد أن هّد  "،الظلمات"عصور م بنقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية، لتدخل بعدها 352سنة 

رإعادة بناء ما  ملتبقية من املسيحية الفضل فيالبرابرة روما من القواعد. وقد كان لتلك الجذوة ا . ُدّمِ

ولم يكن ذلك االكتشاف  "،الظلمات عصر من الخروج"بداية أرسطو في تلك املرحلة، قد مثل  اكتشافو 

 ما اوغالب  . الحديثة اأوروبالصناعية،  اوروبأا لوال الفيلسوف العربي ابن رشد. لتتحول بعد ذلك إلى ممكن  

ْسلم، لم اأوروبسوى أّن  ية،وروباأل  للنهضة اإلسالمي األساس على التركيز يجري 
ُ
 التناقض ليستمر ت

 من انفالتها في اأوروب"الكوة التي نفذت منها  منزلةب أرسطو كتب كانت لقد. الصراع ويستمر الحضاري،

لقلق والضياع لم توصلها إلى بّر األمان كما يرى الحوالي. بل إلى صحراء ا ولكّنها ،40"املظلم الكنيسة سجن

 بقية العالم. التي اصطلى بها الغربي املعاصر، وطالت شظاياها

ا على ثالث دعائم رئيسة: النزعة اإلنسانية )اإلغريق(، اإلصالح الديني، ية تاريخي  وروبقامت النهضة األ       

كمات الوضعية ذات النزعة التجريبية. وعشية القرن التاسع عشر، كانت سلسلة من التراوالفلسفة 

ت حاسمة. حيث عرفت الجغرافيا الفكرّية والسياسّية قد بلغت منتهاها، لتعّم كامل القارة، منذرة بتحّوال 

عطت شهادة ا مجموعة من االنزياحات التي انتهت إلى جملة من الترسيمات الحدودية أوروبالسياسية أل 

ا، فإّن الثورات السياسّية لم أوروبء ميالد للدولة القومية. وكما انتشرت الفلسفة املثالية في كامل أرجا

، جرى تعميم الثورة نفسه ية، لتفض ي إلى زعزعة عروش اإلقطاع والكنيسة. وبالقدرأوروبتستثن أّي دولة 

هوّية اقتصادية واجتماعية للقارة الطالعة فه بوصالصناعّية على كامل أوروبا، وسيطر املذهب الرأسمالي 

غيرت مجمل التوازنات ا، ومعها تأوروباري. لقد تغيرت أوضاع املد االستعم ا إلى موجة منعلى العالم، مفضي  

 الدولية، وارتد العرب إلى مؤخرة القافلة.

غلبها جاءت أخالقية ا لكل مسارات الفلسفة الغربية، ولكن تقديراته في أمتتبع   الحواليلقد بدا     

ذلك لم يخطئ  ومع .الداخلية بنياتها عن الكشف أو الغربية، العجرفة إدانة في ابعيد   انطباعية، فلم تذهب

في رد جوهر تلك اإلدانة إلى األسس الفلسفية التي قام عليها الغرب نفسه، حتى بدا لنا في بعض األحيان 

 ،كلها الغربية الحياة تفاصيلوكأّن هّم الحوالي إدانة الفلسفة بحّد ذاتها. فقد تجلى له عقم الفلسفة في 

 ".الثرثرة من التخلص إلى تهدف ثرثرةها "إنن جاء فيه د الفالسفة الغربييوُيضّمن كالما ألح

                                                           
 .75المصدر السابق، ص39 
 .13، تطور الفكر الغربي والحداثة، دار منابر الفكر، الطبعة: د ت، صسفر الحوالي40 
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لقد نهض الغرب على تخريجات ميكافيللي حيث "الغاية تبرر الوسيلة"، وفلسفة هوبز حيث "اإلنسان    

الدولية  ياسيةح موضع القلب من السغماتية املعاصرة التي تحل املصالاذئب ألخيه اإلنسان"، والبر 

 وجه عن للحداثة املض يء الوجه"كشف م واألخالق. وهكذا فقد ك باملبادئ والقييمية، مضحية بذلواإلقل

الشذوذ النفس ي واألخالقي، والتفكك األسري، وسيادة  "االنتصارات الكبرى" تكمن األزمات:فوراء  .41"مظلم

ى لها أن تضمن التي لم تستطع ضمان سعادة اإلنسان الغرب الحضارةاملنفعة واللذة والصراع. إّن 
ّ
ي، أن

والحبل على الغارب.  ،42"منه أعظم شقاء في ليقع شقاء من"يفّر ّن الغربي بات يلة أسعادة العالم. والحص

 الحضارة إّن . الجماجم على األبيض الرجل صعود بعد اإلنسانّية ظله في تعيش الذي هنفسالشقاء وهو 

 النتائج أهّم  تلك. اإلنسانية مصير على أمينة تكون  أن يمكن ال الحضارات، بقية وتحتقر اآلخر تزدري  التي

 توينبي، رايلي، جيبون، تشومسكي،: الغربية للحضارة الكبار النقاد على يحيل وهو الحوالي إليها وصل التي

 .كما يقول "صحراء القنوط الغربية" ... إنها لرغشبن

ية ارتدت االهتمامات إلى النص والبنن األفكار إلى اآللة املنهجية، فجرى التحول م املراجعاتومع     

 جاءت التي التقليعة وهي ات،يوفي تلك املناخات القلقة ولدت البنيوية في الستين والشكل والتركيب.

أّن   School of Yaleيةميركاأل  التفكيكية ييللتتجاوزها. وقد رأت مدرسة  اتيالسبعين في التفكيكية

ي للتفكيك ال يخدم إال ميركفاالستخدام األ  .43"امحدد   افكري   اونظام   جوهره، في سياسية ممارسة"التفكيك 

 األسرة على التفكيك ُيطّبق وحين. والهيمنة االنغالق يدعمو السياسية واالقتصادية،  ية،ميركاملصالح األ 

  ش يء كل يكون  الدولية، والعالقات واملجتمع،
 

لالنهيار. لذلك وصف النقاد تقليعة "ما بعد الحداثة"  قابال

 الفاشية واإلرهاب.ب

 إلى الكلية، واألحكام اإلطالق مرحلة من الغرب"وانتقل لقد انهارت الفلسفة الكالسيكية الغربية      

آينشتاين، جرى  فباالعتماد على النظرية النسبية عند .44"القيم في سيما ال ش يء كل في النسبية مرحلة

. أما اليوم فلم يعد ش يء كل من يقين على خلت عام ئة"فقد كان الناس مل النسبية. التحول من اليقين إلى

 كما تّم التحّول من البنيوّية إلى عصر ما بعد الحداثة، حيث سادت تقليعات .45"اذلك اليقين ممكن  

خاّصة مع إعالن جاك داريدا الثورة على البنيوية، وإعالن ميشال فوكو وبالتفكيك والنسبية الثقافّية، 

 تعابير "املا بعد، والنهاية" إال عدم االنتماء إليها. ولم 
َ
غ
ْ
ط

َ
دارة فكر الّنهضة، موجة الشك في التمسك بج عّد بت

إعالن موت  جرى و يين في قيادة العالم. لذلك جرى االحتفاء بسقوط املاركسية. وروبوفكر التنوير األ 

 دييتر سنغاسعيد هي الذروة واملنتهى. ويإعالن رفض "املركزية الغربية"، فلم تعد و "املاهيات الثابتة"، 

التي كانت إحدى التجليات املهّمة  1968 وماي أيار/انبثاق تيارات الشك والرفض إلى حركة الطالب في 

 ملوجات الثورة على املوروث الغربي الفكري والقيمي، والتمّرد على السائد الحداثي. 

                                                           
 المحمداوي عبود عليأو تعديل المشروعات الفلسفية،  داستنفا في: المابعد خطابات في "،ونقدها وقيمتها معناها: الفلسفة فيلمابعديات  ،ومجموعة من المؤلفين الخويلديزهير 41

 .14ص، (2013، األمان دار، )الرباط: 1ط ،)مشرف(
 .49، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي42 

  .30ص، (2007، والتوزيع رللنش الحوار دار، )سورية: 1ط البنيوية، بعد ما لنقد الفلسفية األسس هللا، سعدمحمد سالم 43
 60.44، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي 

المجلس الوطني للثقافة )الكويت:  ،)ُمراجع( زكريا فؤاد ،)مترجمان( حجازي وهدى المسيري الوهاب عبد، 97 ، ع:الغرب والعالم، القسم الثاني، سلسلة عالم المعرفة رايلي،كافين 45

 .279ص، (1986 ،والفنون واآلداب
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تأملّية إلى املعرفة التقنية"، وحين كانت الحضارة الغربية تعرف أحد أهّم تحوالتها "من املعرفة ال     

 
 

"القدرة التقنية على التحكم بالطبيعة  وأصبحت. والطبيعة اإلنسان إلى النظر في اأساسي   كانت تشهد تحوال

ولد ما سمي "باإلنسان اآللة"، ومن خالل طفراتها العلمّية والتكنولوجّية  .46وبالبشر معيار التقويم الوحيد"

إنسانيته التي قد للتوازن. فكأّن اإلنسان في ظل حضارة تدعي اإلنسانية، قد فأي اإلنسان املستلب الفاقد 

على  "اليباب"طاملا حارب بها التوحش، وقاوم األزمات. لقد تلخصت صورة الغرب عند الحوالي في األرض 

 زوه إلىالذي يع بوكانينكما تحدث عنه  "الغرب"موت ، أو أوبنهايمد ،  وانتحار الغربيين عنإليوتحد تعبير 

، إلى اإلعالن "مات قد الرب"إن ن اإلعالن الشهير التفكك االجتماعي والهرم السكاني. لقد انتقل الغرب م

 قيادة"انتهت بعد تأمالته في مصير العالم، إلى القول  راسل برتراندوقد انتهى  ".مات قد"اإلنسان األشهر أن 

طروحات، فها هو وزير الثقافة الفرنس ي يقول الولم يشذ السياسيون الغربيون عن هذه  ".األبيض الرجل

 ".لها معنى ال التاريخ في حضارة أول  الغربية"الحضارة 

 في املتحدة الواليات"ورأت  .47"مزيد وال"أوجه  لقد كانت فكرة نهاية التاريخ تؤكد أّن التاريخ قد بلغ   

  نفسها
 
  48"القديمة اأوروبللمحورّية الغربية بعد  اشرعي   اوريث

 
ابان، و أوال . وحين زاوجت اللقيم الكونية ثاني   ي 

الدولية، فقد تربعت  العالقاتبين التطورية الداروينية في الفلسفة )البقاء لألقوى(، والقوة العسكرية في 

الحرب  نهايةعلى عرش التفوق التاريخي، أشبه ما يكون بروما زمن سطوتها. وقد كان إعالن جورج بوش األب 

إعالن والدة القوة املطلقة القائدة للنظام  منزلةب، 1992 ينايرالثاني/  كانون والعشرين من  عالباردة في التاس

 
 

"مثلما أّن تطور األنواع والصراع جاء فيه  سكينر فريدريكلعالم النفس  العاملي الجديد. وينقل الحوالي قوال

 سيادة إلى يفض ي وصراعها تاالثقافمن أجل البقاء أفض ى إلى سيادة نوع من األنواع، كذلك فإّن تطور 

النظريات العلمية التي شككت في وجاهة  من دعد ية. وقد ظهرميركأي الثقافة األ  "،األفضل الثقافة

امليكانيكية كما جاءت عند نيوتن. وهذه ويعدل النظريات  الزمن بعداإلطالق. فهذا آينشتاين يضيف 

ي والشفرة الوراثية، وهي اكتشافات نفت الداروينية تتعرض لهجوم نقدي بعد اكتشاف الحمض النوو 

 الحضارات كل أّن  علم حين وهما، إال تكن لم مركزيته أن الغرب اكتشف"كما عالقة اإلنسان بالحيوان. 

 .49"البشري  التقدم في ما بشكل أسهمت

ه لم يَر وخ   
ّ
تحية فيها سوى البنية ال الصة القول: حين أمعن الحوالي النظر في الفلسفات الغربية، فإن

الدائم للتسلط واالستعباد واحتقار  سّوغامل هي كانت لقد. كلها الصراع مسوغاتم، و للهيمنة والتحك

صفات السلبية ما فاضت الشعوب. وإن لم يكن بالقوة العارية، فبالقوة الناعمة. لذلك يغدق عليها من ال

 األصنام من مجموعة الحقيقة يف هي بل األكبر، العصر صنم هي احالي   الغربية"الحضارة بها كتبه. إّن 

 إنكار بين تتراوح متنوعة وأرباب معبودات أنها جميعا ويجمعها مشخص، وبعضها فلسفي بعضها املتراكمة،

ة ذلك الطابع الهيمني إلى تلك الدينامي قرم جورجويرجع   .50"صفاته تعطيل وبين صراحة، الكون  خالق

                                                           
  .13ص، (1993، عويدات منشورات، )بيروت: 1ط ،)مترجمة( الهاشم رانياحفارو القبور: نداء جديد إلى األحياء،  غارودي،رجاء 46
 .9ص ،(2008، للنشر العين دار، )اإلمارات: 1ط ،)مترجم( جالل شوقيالصدام داخل الحضارات: التفاهم بشأن الصراعات الثقافية،  سنغاس،دييتر 47
 .10ص ،نفسه لمرجعا48
 .61، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي49 
 .16المصدر نفسه، ص50 
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دة عن األنساق الثقافية األ 
ّ
 االنحرافات"صنيعة . لقد كانت تلك الطاقات التدميرية يةروبو التدميرية املتول

ية حول والدة الغرب، وحول مسؤول"الّسردّيات امليثولوجّية" التي تشكلت من خالل تلك  51"الكبرى  الفكرية

دون العالم، وإنسان دون اإلنسان، وحضارات دون الحضارة.  ا، هو عالمالغرب تجاه عالم أقل منها شأن  

جاه متقدم ،52"للقومّيات العابرة العمالقة الهوّية"وهم بنت ديات التي إّنها السر 
ّ
نحو "تغريب العالم".  في ات

وهو يشرع لحق "دول العالم  بوبر كارل  إلى نظرا. كلها القّوة املؤذنة بالخراب مفهوماتجت توهي التي أن

طقي أن تشعل حربين عامليتين املتحضر" في تأديب دول العالم الثالث "غير الناضجة". لذلك كان من املن

. السالم في اإلنسانّية وأحالم الذاتي، لمي في السوروبكادتا أن تذهبا بالعنصر البشري، كما ذهبتا بأحالم األ 

 وقد. والّصراع التنافي جوالت باستمرار تنذر املعمورة، أركان أغلب في أطنابها ضاربة التوتر بؤر  زالت امو 

ّدر
ُ
ِشيَع  أن -قرم جورج حسبب- املنطقي من كان لذلك. هاأشهر  تكون  أن لفلسطين ق

ُ
 في التغريبّية تلك ت

 النظرية تلك صاحب على حكمه من الرغم وعلى". الحضارات"صراع  مفهوم األخيرة، العقود في العالم،

ه إال بالرداءة،
ّ
 جديدة، ةمناضل انتمائّية عقيدة أي للغربوّية، تقدما األكثر"التعبير التقليعة هي  تلك ّد يع أن

داخل  أّن الصراع قد أصبح يجري بفي حين ٌيلّوح الحوالي . 53"الكبرى  التقليدية يةوروباأل  القوميات محل حلت

 الحضارات نفسها.

ه على وعي بطبيعة الحضارة الغربية، إن كان ذلك ة كثير الوهكذا فقد أثبت الحوالي من خالل كتبه    
ّ
أن

ما نجدها عند الدعاة  فيسفية، أو تأثيرها في أسسها املرجعية أو في مساراتها الفل
ّ
العالم. وهي ميزة قل

من الشواهد على اكتفاء تلك  كثبرناء القلة القليلة. فقد دلت واملثقفين من أبناء الجزيرة العربّية، باستث

 ا وترديد  البيئة الثقافّية بالنص التراثي ترجيع  
 

التجارب ضّيقت على مر تاريخها ذلك الواسع من  إذ، ا وتفاعال

 استثناء من القاعدة.اإلنسانّية. وقد كان الحوالي 

 

 الغرب والعالم: تاريخ الهيمنة 

السلبية عن ذلك الغرب املختلف واملهيمن واملسيطر. ومن من الصفات  ايستجمع كثير   الحواليإّن      

 األصنام من ثلة يليه الذي"هبل"  هي الغربية الحضارة إّن  فقل شئت"وإن أهّم انطباعاته حوله أنه "صنم"، 

وليس  .54"واملساواة الحرة والتجارة والعوملة املرأة وتحرير العاملي والسالم اإلنسان وحقوق  كالديمقراطية

التي عبدت من دون هللا، فدانت لعامليتها  الحضارة الغربية موقع اآللهة الجديدة ءالتصنيم إال كناية عن تبو

 الجرارة، الجيوش طةابوس القريب، باألمس العالم أخضع الذي غربفال. اكره   أو االخالئق أجمعين، طوع  

 للقارات، العابرة الشركات طةابوس اليوم عليه يهيمن الشعوب، واستعبد الثروات، ونهب األرض، فاحتل

ه. الحوالي عند اوجشع   اوشر   اإرهاب   األكثر فهو. واالستغالل النهب وكارتيالت املعولم واالقتصاد
ّ
 املنزع إن

                                                           
  .36ص، (2011، الفارابي دار، )1ط ،)مترجمة( ذبيان رلىوبناء أسطورة الغرب،  باوأور تاريخ، قرمجورج 51
 .42ص ،نفسه المرجع52 
 .43ص ،نفسه المرجع53 
 .17ص ربية،الغ والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي54 
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ر له  العوملة عصر في يةميركاأل  املّتحدة للواليات يمبراطور اإل 
ّ
 وهنتنغتون  فوكوياما مثل كثيرونالذي نظ

 .وآخرون

"بإمكانها الشرقية، إلى أّن الديمقراطية الليبرالية  اأوروبلقد ذهب فوكوياما بعد التحوالت التي عرفتها     

 .55"التاريخ نهاية نهاإ أي .إنساني حكم ألي النهائي لوالشك لإلنسانية، األيديولوجي التطور  منتهى تشكل أن

 1992عام ولكن تلك األطروحة التي جاءت لتعلن انتصار هيغل على ماركس 
 

 ،، لم يكتب لها الصمود طويال

 اأميركفعند نهاية ألفية وبداية أخرى، وعلى التخوم الجنوبية للواليات املتحدة، كان اليسار الجديد في 

 -د د املبادرة، ويصعالالتينية يستعي
 
 صناديق عبر الدول، من عددإلى سدة الحكم في  -1998 عاممن  اانطالق

 موراليس إيغور  تسيلي، في لوغوس ريكاردو البرازيل، في سيلفا دي لوال فينزويال، في شافيز هوغو: االقتراع

للعصر، انتفضت شعوب . وفي الجغرافيا البعيدة حيث تتوزع الدكتاتوريات العربية املجافية بوليفيا في

"طورت  فقد الغربي، الدعم لوال تستمر أن بإمكانها كان ما وزعامات، أنظمة الستمرار امقهورة كي تضع حد  

إّن تلك . 56الواليات املتحدة وإسرائيل ودول أخرى عالقات منفعة متبادلة مع دكتاتوريات العالم العربي"

 من عقدين بعد"، التاريخ"بداية  ءت أفكارالرؤية. لذلك جامن التعديل في  اكثير  قد حتمت  وغيرها ثحوادال

 ينتقد فوكوياما كان" السياس ي النظام"أصول  كتابه وفي". التاريخ"نهاية  أفكار تنسخ كي با،تقري   الزمن

 اتقدم   األكثر فالديمقراطية. املصالح جماعات وسطوة الفكري  الجمود حيث ية،ميركاأل  السياسة انحطاط

. 57"الديمقراطّية السياسّية األنظمة باقي من حدة أكثر بشكل السياس ي االنحطاط مشكلةني عا"تفي العالم 

 بعد ما: طرق  رق ا على مفتأميركوقبل ذلك كان كتابه " "بالفيتوقراطّية". يميركوقد سّمى الّنظام السّياس ي األ 

 ملحافظينا" إلى عن االنتماءوتحول فيه  ية،ميركالخارجية األ " الذي انتقد فيه السياسة الجدد املحافظين

ه تساءل 
ّ
"ال ذلك التوّجه  أّن  فتراضباويجيب باإليجاب،  .58"ما؟ انوع   آرائي غيرت"هل الجدد" إلى حّد أن

 السياسة تحولت كما. للحروب إدارة إلى"املحافظة" وقد تحّولت  ال فكي. 59"أسانده أن ذلك بعد أستطيع

ا تعاني أميركأن " كله ذلكوة". ليستنتج من شديد على استخدام القإلى اإلفراط "في الت يةميركاأل  الخارجية

حساب  على كثير من املفكرين، مثل تشومسكي )الربحوقد كان هذا مذهب . 60من االضمحالل السياس ي"

 ناي جوزيف(، اأميركعد الشعوب(، وبول كندي )قيام القوى العظمى وسقوطها(، وفؤاد زكريا )عالم ما ب

(. فكأّن الذين يميركاأل  النظام تفكك في دراسة: يةمبراطور اإل  بعد)ما  تود إيمانويل(، يطور مبرااإل )التناقض 

  إال يستبشروا لم الشرقية، اأوروبسقوط  زمن فياحتفوا بفرادتهم التاريخية، وطريقتهم املثلى، 
 

 إذ. قليال

 .املسير في واؤ أبط ولو حتفهم إلى يسيرون إنهم. الجديدة املوجات صعود بعد التراجع لقدر أذعنوا ما سرعان

تكون أيديولوجّية وال سياسّية وال اقتصادّية،  لن املقبلةأّما هنتنغتون فقد ذهب إلى أّن الصراعات     

 الذين أولئك هم اخطر   األعداء"أكثر بل ستكون صراعات بين جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة، وإّن 

                                                           
 .23ص، (1993 ،القومي اإلنماء مركز، )لبنان: 1ط ،)مشرف( الصفدي مطاع ،)مترجمون( نووآخر شاهين فؤادنهاية التاريخ واإلنسان األخير،  فوكوياما،فرنسيس 55
 العالقات منتدى ، )قطر: 1ط،)مترجمان( اإلمام ومجاب اإلمام معين، 2جالنظام السياسي واالنحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عملة الديمقراطية،  فوكوياما،فرنسيس 56

  .544ص، (2016، والدولية العربية
 .620صالمرجع نفسه، 57
  .10ص، (2007، العبيكان مكتبة، )السعودية: 1ط ،)مترجم( التوبة محمود محمد الجدد، المحافظين بعد ما: الطرق مفترق على ركايأم فوكوياما،فرنسيس 58
  59 .11ه، صالمرجع نفس 

                     موقع: حكمة، قسم الدراسات، ،)مترجمة( "تجديد أم اضمحالل السياسة األمريكية؟"، نوال البقمي فوكوياما،فرنسيس 60
http://hekmah.org/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF- 
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ورّبما وجد ترجمته في ذلك الّتصريح القديم  .61"الكبرى  العالم حضارات بين الصدع خطوط عند يقعون 

ف "أمركة العالم مصير أمتنا وقدرها".  لروزفلت..
ْ
كثيرون امتعاضهم من ذلك السلوك في حين لم ُيخ

 منزلةالنظام العاملي ب عّد فتشومسكي  ،مثل تشومسكي وسامي نائير وسمير أمين ومهدي املنجرة العدواني.

وآالن جوكس سّماها  "،امليغاامبريالية عهد في"اإلهانة املنجرة سماه ومهدي . 62"منظمة عاملية"قرصنة 

ويربط منير  ".حمالن ثياب في"ذئاب ية بأنهم ميركوإميل أمين وصف بناة األصولية األ  "،الفوض ى يةإمبراطور "

 العالمبعاد إلى شفيق بين االستعمار وأبعاده الحضارية والثقافية، بل إّن االستعمار هو الذي حمل تلك األ

"وراح يحطم بالقوة والقسر األبعاد الحضارية والثقافية واأليديولوجية لشعوب املستعمرات. ليزرع مكانها 

وحين  ".االنحطاط "طليعةرى غارودي في الواليات املتحدة وي. 63"به وملحقة له، تابعة غربية حضارية اأبعاد  

 قارات ثالث ثروات نهب إلى االستعمار من قرون سةمخ"أدت يتحّدث عن عالقة الشمال بالجنوب، يقول 

 .64"الديون  وإلى املتكافئة، غير املبادالت إلى وكذلك اقتصادها، تدمير وإلى

ه    
ّ
 وحين يتولى الحوالي "كشف الحساب"، فإن

ّ
ل
َ
ت يحيل على التواريخ القاسّية للغرب. تلك التي ك

َ
ف

 ا الش يء الكثير. فالغرب هو الذي تفنن في فسخ الهنوداإلنسانّية من سلمها وتقدمها، وتعاونها وتعايشه

 ليحّولهم املستضعفة، فريقياأكي يحّل محلهم. وهو الذي تفنن في صيد اآلمنين السود في  اأميركالحمر من 

 عن جالل شوقي ويتحدث. الخسارة يحتمل ال للربح اومصدر   والطلب، والعرض والتسويق، للتجارة مادة إلى

 عن جنيها أربعين قدرها مكافأة دفع على ينّص  1703 سنة البريطانية التشريعية عيةجمال أصدرته قانون 

 بعد املكافأة تلك قيمة في الترفيع وقررت بل. هندي أسير كل عن أو أحمر لهندي مسلوخة رأس أدمة كل

 اإلنسان وأصبح وديمقراطية، حرية رسل املهاجرون أولئك أضحى"وهكذا جنيه. ويعلق بالقول  مئة إلى ذلك

الغربية، أو حشروا في  واقسن مواطنهم إلى األ مأعداد من سيقوا  تودوروفويقدر  .65"وتشترى  تباع سلعة

، بنى الغرب تفوقه اعبيد   كانوا إنسان، مليون  مئة بنحو ومزارعها، ومناجمها معاملها في اأميركخدمة 

زالت  امعظيم. و ديه بالذنب الدون أي شعور لمن وسؤدده ورفاهه من قوة عملهم، فسار على الجماجم 

 
 

. العنصرية وازدراء اآلخرين، ينخران املجتمعات التي قيل عنها إّنها لفرط تقّدمها قد أضحت قدوة ومثاال

 وال عزاء للسواعد البانّية. صفقات غير إنسانّية توّسل بها الغرب صنع عماد حضارته،

جهت    
ّ
ا املستوطنة أوروبلدم والتصفيات. كانت حضارة ا ا، لبناءأميركا املهاجرة إلى أوروبوفي حين ات

شمالي املتوسط، تتبّسط في القتل والنهب واإلخضاع، وتتحرك شركاتها االستعمارية وجيوشها االستعمارية 

 
 
كلها اع اآلخرين، وامتصاص املقدرات. ومن تلك الشواهد التاريخّية ا، كي تبني حضارتها عبر إخضا وغرب  شرق

 التي لم ينكرها مف
 

 هو املظلم"الغرب إّن  لص الحوالي إلى القول خ، ي عن مفكري الشرق كرو الغرب، فضال

                                                           
  .69ص، (1999، والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار، )ليبيا: 1ط ،)مترجمان( خلف ومحمود عبيدة مالكصدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي،  هنتنغتون،صموئيل 61
، (2007شركة نهضة مصر للطباعة والنشر، ، )د.م: 1ط ،)مشرفة( إبراهيم محمد داليا ،)مترجم( الحميد عبد معتمد عاطفالنظام العالمي: القديم والجديد،  تشومسكي،نعوم 62

 .11ص
  .26ص، (1999، العربي الثقافي المركز، )المغرب: 1ط الحداثي، والخطاب لحداثةا في شفيق،منير 63 

  .13ص، (1993 بيروت، /عويدات منشورات، )بيروت: 1ط ،)مترجم( الهاشم رانيا األحياء، إلى جديد نداء: القبور حفارو غارودي،رجاء 64
 .16ص، (2007 اللبنانية، لمصريةا الدار، )1ط عربية، رؤية والمسار، الهوية: العولمة جالل،شوقي 65 
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 ...الرؤوس وحليقو كالن، والكوكس الحمراء، األلوية نشأت وفيه. للتطرف داعم وأكبر اإلرهاب، منبت

 نطقة.وهو الذي غرس إسرائيل في قلب امل .66"الكثيرة وامليليشيات املتطرف، واليمين املافيا، وعصابات

العنف واملنفعة واللذة، لذلك جاءت عالقتها باآلخر  مفهوماتلقد قامت الحضارة الغربية على    

 االستخالف التي تعطي أهمية للتعمير واالستئمان. مفهوماتعكس بوالعالم صراعّية استغاللّية، 

 

 (الصراع طبيعة)اإلسالم والغرب  ؛املبحث الثاني

لسلبي للغرب نفسه. ن الغرب قد اقتضاها السلوك املسلمين املحبطين مشك فيه أّن مواقف ا مما ال     

تدّل على االستهداف املباشر واملستمر للعرب واملسلمين. والعمل كلها ّن الشواهد التاريخّية والواقعّية إإذ 

مقدراتهم، وربط مصائرهم بحكام هم وكالء أو عملة بائسون عند الغرب املتنفذ.  سرقةو على إخضاعهم، 

 وغيرها من الظواهر التي تضرب في العمق الكبرياءَ 
 

السّيادة  لى ع القومّي واالستقالَل الحضارّي، فضال

ه تاريخ من املآس ي والصراعات والحروب واملحاوالت املستمرة للتركيع التي أدارها الغرب في 
ّ
السياسّية. إن

رب ال ديمقراطّيا وال متسامحا وال محقا أرض املسلمين وعلى جماجم املسلمين، إّبان مراحل لم يكن فيها الغ

ال. بل كانت تحّركه أجندات السيطرة واإلخضاع، وضمان املصالح، واستمرار العرب واملسلمين وال عاد

 منطقة للنفوذ.

إّن ذلك االستهداف التاريخي واالستثنائي واملستمر، يجب أن يأخذه الغرب الظالم على محمل الجد،      

دة تأهيل املنطقة، وتضميد جراحاتها ا إلعالى الّتحرر واالنعتاق. تحّرٌر بات ضروري  على أنه توق فطري إ

عل في إنتاج الحضارة. كما أّن ذلك االستهداف التاريخي يجب أن يأخذه االف ساهمةاملالنازفة، على درب 

قرنين من إحدى املقومات الرئيسة ألزمة استوطنت واقعهم قرابة  بوصفهالعرب على محمل الجّد أيضا، 

 ا لالستعالزمن، كان فيها الغرب عّراب  
 

دون من  بامتياز مار والتجزئة والتخلف واالنحطاط الحضاري، حائال

ا لها من مة من شأنها أن تعّدل أوضاع العرب. فالغرب الذي صنع األزمة، يستمر اليوم حارس  اأّي قو 

 التصفية والتجاوز.

 فأين يكمن أصل التناقض؟

على  ااريخي  تلقد نهضت عالقة الغرب بعالم اإلسالم      مفهوم الصراع الحضاري  في أو التناقضات أصل 

ضرب من التناقض الجذري بين وجتهي نظر تجاه الكون والحياة واإلنسان. ففي حين دار محور الحضارة 

  لديني،ح اصال لديانة املسيحية، واالختراق الصهيوني مع حركة اإل ، وااللوغوسالغربية على اإلرث اإلغريقي: 

"محور  وما حام حوله من تسديدات ومقاربات. "الوحي"فإّن محور الحضارة اإلسالمّية قد دار حول 

أي الوحي أو النقل أو السماع. ويقّدم الحوالي الحضارة العربّية  ،67"والسنة الكتاب هو اإلسالمية الحضارة

قيم ومعايير. وهي حضارة إنسانّية، وحضارة عدل ّية على أّنها حضارة توحيدّية، ربانّية التشريع، ذات اإلسالم

 وإن وإذا كان العرب هم رأس حربة املشروع اإلسالمي . حضارة تنّوع، وحضارة وسطّية واعتدال.ومساواة

                                                           
 .2349ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي66 

 .121المصدر نفسه، ص67 
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 يةمبراطور اإل "وريثة هي رأس حربة املشروع الغربي. فهي  ّيةميركاأل  دّورت بهم الدنيا، فإّن الواليات املّتحدة

 والحضارة اإلسالمية الحضارة بين مقارنة إجراء عند بد وال الرومية، يةمبراطور اإل  يهةوشب البريطانية،

تراءى القطبان على مسرح العالقات الدولية، كان التوازن في حالة  وحين .68"عنها الحديث من الغربية

على ا أخرى. وقد نجح صعود اإلسالم ذلك الطرف أطوار   مصلحةا، و هذا الطرف طور   صلحةاختالل مل

روم زمن البدايات، في محو الوثنية املجوسية من ناحية، ودفع املسيحية حساب عاملّيَتْي الفرس وال

 هللا"قدر  -كما يقول الحوالي-النكفاء في الحدود الشمالية للمتوسط. وفي املرحلة املعاصرة "املنحرفة" إلى ا

 الغواية ركب قيادة تتولى وأن كلها، البشرية اعةالجم تاريخ في كبير أثر ...الصغيرة القارة لهذه يكون  أن تعالى

 سينين، وطور  والزيتون، التين بالد معتصمه يكون  أن هللا قدر الذي اإليمان، ركب مع األبدي صراعه في

 .69"األمين والبلد

لقد استقر الرأي عند الحوالي على أّن الصراع بين اإلسالم والغرب هو صراع بين كفر وإيمان. فهو     

نا يعلن 
ّ
 وكون  الجهاد، من فيه بد ال مستميت عقدي صراع في التوحيد وأعداء"نحن في أكثر من موضع، إن

لم يستبعد و  .71"وباطل حق بين ا"صراع  وفي مواضع أخرى يراه  .70"وضوحا الزمن يزيدها كما يةدين املعركة

والتخلف العربي واقع قائم. من حساباته الشروط املادية والتاريخية للصراع. فالنهضة الغربية واقع قائم، 

والّتحكم في  طّباتاملالضعيف عن تجاوز وقد كان من الطبيعي أن يستثمر القوي في قوته، في حين يعجز 

 والوعد الحق الوعد بين"القدس في كتابه  كما- للتناقض املفسرة الحضارية للرؤية استنطاقهو املصير. 

 الغربي الفكر"تطور ناقضات. وقد أحال في كتابه قد أعطاه فرصة الوقوف على حقيقة الت -"املفترى 

اريخ يحمل الصراع واملالحم والتنافي. وقد ظل الت ىعلى النصوص والتاريخ، حيث التأكيد عل "والحداثة

 املجتمعات حتى الجديد للدين القديمة ياتمبراطور اإل  استقبال منذ والغرب، اإلسالم بين لصراعفصول ا

 بالدرس ستناوله ما وهو التناقضات، لتلك املصغرة الصورة هو فلسطين في اعالصر  كان ورّبما. املعاصرة

 .اإلشارات ببعض نكتفي لذلك. الحق فصل في

. 72"القيامة يوم إلى يمتّد  الذي الكتابي اإلسالمي"الصراع ـلقد سّمى الحوالي الصراع في فلسطين ب    

ه وعّرفه  ا دينية،فأعطاه أبعاد  
ّ
عقيدة  .73"متناقضين وتاريخين وحضارتين، تينعقيد بين مزمن"صراع أن

ى هللا عليه وسلم، وسيجّددها عيس ى جددها محمد بن عبد هللا صلو التوحيد التي افتتحها إبراهيم الخليل، 

 كما الدجال، املسيح إلى ستنتهي التي والحاخاماتمن العهود. وعقيدة الرهبان واألحبار  قبلبن مريم في امل

 الدجال، املسيح بين النهائية فاملعركة. لدجلوا والخرافة الشرك على القائمة"، سةاملؤس"األساطير  تقول 

 املسلمون  يصطف الدجال، وراء اليهود يصطف حين وفي. التوراتية الوعد خرافة إطار في النبي، واملسيح

يبحث في في النصوص التوراتية والتلمودية واإلنجيلية، و  اعميق   الحوالي ويغوص. مريم ابن النبي وراء

من التجّمع في  اليوم الصهاينة به يقوم ما أّن  امستنتج  . الصراع اتسّوغمالعقائد واألساطير، ليكشف 
                                                           

  .1284المصدر نفسه، ص68 
 .2، تطور الفكر الغربي والحداثة، دار منابر الفكر، الطبعة: د ت، صسفر الحوالي69 
  .3038، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي70 
 .53در نفسه، صالمص71 
 .17، االنتفاضة والتتار الجدد، صسفر الحوالي72 
 .21القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، ص، سفر الحوالي73 
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فلسطين والقبول بالّسالم، ليس إال تهيئة لعودة مسيحهم الذي سيخوضون معه حرب إبادة ضد املسلمين. 

جاءت مسّوغات "سالم" مدريد. الّدجال هو "ملك السالم" عندهم، ومن ذلك االسم ذلك هو ادعاؤهم. ف

قال.."إّن  فولويل جيري حتى أّن األصولي اإلنجيلي املعروف  ،قبلد عندهم أمام الوعد املولكن ال قيمة ملدري

السلمّية هي أعمال غبّية". فال سالم عندهم إال بعودة املسيح. ويطلق باحث مثل جورج قرم الذي  تياالن

 .74"املواجهة طريق في الجذرية الغيريات"قلق ، على تلك األوضاع يقول بالغرب "األسطوري وامليثولوجي"

 فاتحة الحساب.وقد كان االستعمار   

 

 يدمن االستعمار املباشر إلى االستعمار الجد

عت شهادة ة تخرج مهزومة من أتون الحرب العامليّ حين كانت الدولة العثمانيّ       
ّ
ة األولى، كانت قد وق

النفوذ الغربي عموم املنطقة العربية والعالم اإلسالمي تحت طائلة  ة"، لتدخلة "للخالفالوفاة الرسميّ 

 هزيمة كانت ولقد"واالستنزاف.  متعدد األبعاد، االنتداب والوصاية واالستعمار املباشر واالحتالل

 الزعامة لنهاية خطرة بداية ...نابوليون  أمام السريع املماليك وتقهقر(، جونار)سان  في العثمانيين

وهكذا فقد جاءت عاملية الغرب لترث عاملية اإلسالم، على الرغم من أنه يعود للعرب وحدهم،  .75"اإلسالمية

ِدينة أوروبالفضل في تحريك 
َ
فطوال قرون من  "ألعداء دينها بخروجها من ظلمة التوحش".ا الراكدة، امل

من سباتها  اأوروب"أيقظت تي ي ال. وهاا وتطور  الزمن، ظلت الحضارة العربية اإلسالمية هي األكثر تفتح  

. 76"والعقل األنوار اتجاه في األولى مراحلها في ّيةوروباأل  النهضة بهذا وهّيأت الوسطى القرون في الدوغمائي

 ا.أوروبوبذلك أصبحت نتائج الحضارة العربية اإلسالمية مقدمات لنهضة 

 العلم طريق على الخطى وحثت اض يامل غبار نفضت قد اأوروب"كانت وبفعل تلك الّتحوالت  وهكذا،  

ومع ذلك االنقالب الكاسح الذي عرف فصوله األخيرة في انهيار الدولة العثمانية، تحولت . 77"واالكتشاف

ة د املوقف. فلم يعودوا باألّم منطقة للنفوذ. كما أصبح التقسيم االستعماري سيّ  حضديار العرب إلى م

 
ّ
ة بعضها عن بعض، تابع كلها للقوى العامليّ  ق في دويالت مستقّل زّ ن جسم ممم ا"تسمى ُمَزع  ما الواحدة، وإن

 حتى قطعة، قطعة تلتهمها اأوروب"لقمة سائغة للكفار، وجعلت  -كما يقول الحوالي-أو أضحت . 78املهيمنة"

"الذين احتلوا قد أصبحت األمة املستضعفة في قبضة خصومها ل .79"الشريفين الحرمين على تسيطر كادت

ولم تكن دولة التجزئة دولة مستقلة أو ذات سيادة، أو  .80ا بينهم"كوا أمرها، وتقاسموها فيمأرضها، ومل

ه لها املوّج عند حاميها، أو حليفها االستراتيجي، أو مموّ  امعلق  أضحى مصيرها  مالكة لقرارها الوطني، بل إّن 

                                                           
وة مفهوم جغراسياسي موظف في خدمة أهداف الق حضم أصبح"الذي  الحالي الغرب تعريف يعيد قرم كان وإن. 27صوبناء أسطورة الغرب،  رباوأو تاريخ)جورج(،  قرم74

 .35ص نظراالتوسعية ومراميها...." 
 .508الحوالي، العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، ص75 

 .135ص، 2013 ايرين /األولى الطبعة بيروت، /والتوزيع رجمةوالت للنشر جداول ،)معرب( لشهب حميدكوكلر )هانز(، تشنج العالقة بين الغرب والمسلمين: األسباب والحلول، 76

 .507المرجع نفسه، ص77 
 .35ص، 2000 /األولى الطبعة والحكم، اإلسالميون: العدل ،ياسين السالم عبد78
 .508الحوالي، العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، ص79 

 .265لكترونية، صإرسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، نسخة  البنا،حسن 80
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 كف لقدتاج الحضارة. نإل  امركز   بوصفهاوانتهى دورها  ،فقد فقدت ناصية مصيرها لسياستها، ومن ثّم 

 .الّتوازنات رسم في امحدد   ادولي   اقطب   يكونوا أن عن املسلمون 

 وهكذا فقد كان التراجع املعّمم لعالم اإلسالم ك    
 

بإحداث تحوالت استراتيجّية باتت تعمل لغير  فيال

، الذي الحت معه بوادر العرب واملسلمين. ولعّل من أبرز تداعياتها فك االرتباط بين العرب واألتراك مصلحة

اسية. ففي مقابل والدة القومية الطورانية املصير الصعب. والدخول بعد ذلك تحت موجة استعمارية ق

بريطانيا و"يهود الدونمه"، كانت القومية العربية تولد من الخديعة البريطانية الكبرى وأخطاء  رعايةب

 التاريخية الوقائع وتفيد. والتجزئة االستعمار من البائس حتفالالعثمانيين. ليساق العرب بعد ذلك إلى 

 في اجهد   تّدخر لم العالم،طالعة على في استثمارها، أّن الزعامة الغربية ال ابّين   ااجتهاد   الحوالي اجتهد التي

 بشرت التي" اإلسالمية"الجامعة  فمن. األخير مثواها إلى الضائعة، الدورة استعادة في املسلمين آمال تشييع

 االستعمار إلى لننتهي البريطانية، املؤامرة مع" العربية"الجامعة  إلى تدحرجنا اإلصالحية، الحركة ابه

  القطرّية الدولة بناء عن اندفاعه أسفر الذي املباشر،
 

 قلب في الصهيوني العلم وليرفع األّمة، عن بديال

 .تكون  لن التي والوحدة الدائمة، لتجزئةل اعنوان   األّمة،

عداوة مكينة للغرب تجاه اإلسالم واملسلمين. وذلك ما ال ينكره الغرب  وجودبيعتقد  الحوالي إّن      

دون أي مواربة. ومن تلك الوقائع من  ،81"محسوسة وقائع في لإلسالم املتأصلة عداوته عن"كشف نفسه، إذ 

 والصهيونية ين،سلمامل أرواح حصدت التي واملجازر . وغيرها لمامساندة الصهاينة، وغزو العراق،  والصو 

... تطول  والقائمة تركيا وانقالب السبعة، النمور  مشروع وإجهاض اإلرهاب، وبعبع الجماجم، على بنيت التي

ه
ّ
 واملواكبة االطالع من درجة على الرجل بدا وقد. زعيم أو جماعة أو لدولة حصانة ال حيث املعّمم االختراق إن

ِمط التي املعاصرة الوقائع ألهّم 
ُ
 توصيف من يجد لم مؤملة وقائع. الزاوية في ُحِشر أو حقه، اإلسالم فيها غ

"ثم  ، حيث قال"غاشية"وسماها في موضع آخر  .82"اإلسالم على ماكرة صليبية"حملة  هاعّد لها إال  الئمم

شاء هللا أن تغش ى األمة غاشية الحضارة الغربية الزائفة، وأن تخضع أكثر بالد اإلسالم ألولئك الصليبيين 

"أصبح الغرب هو دراكوال مصاص الدماء، وأصبح العالم  بل وصل اإلحباط بالحوالي إلى أْن قال .83لجدد"ا

ويصّرح من دون أّي مواربة، أّن أكبر اإلرهابيين في العالم هما إسرائيل والواليات  .84سالمي هو الضحّية"اإل 

 ر. ى أبادت الفلسطينيين، والثانية أبادت الهنود الحملاملّتحدة، األو 

إلى أّن املحرك األساس للغرب هو تقديره الفائق ملصلحته  -كما ذهب كثيرون-لقد ذهب الحوالي     

قتصادية واالستراتيجية. لذلك كانت عينه على احتياطي النفط في منطقة الخليج العربي. بل إّن دول اال

، إال لحيازتها ألكبر االحتياطات الخليج قاطبة لم تكتسب أهميتها في السياسة الدولية، وعند القوى الطامعة

"وبذلك تكون القوة  .الزمان من قرن  من أكثرقد تستمر في تغذّية الحضارة املعاصرة  التي في العالمالنفطية 

رسم الغرب  لقد .85املسيطرة على الخليج هي القوة املتحكمة في شرايين الحياة في العالم الغربي"

                                                           
 .8، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي81 
 .8المصدر نفسه، ص82 
 .15المصدر نفسه، ص83 
 .18المصدر نفسه، ص84 
 .8ص الخليج، أزمة حول حقائق85 
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انسيابه النفط، والتصدي ألي مصدر تهديد بإمكانه أن يعطل استراتيجياته على قاعدة حماية منابع 

صناع القرار في الدول الغربّية، أّن وجود الذهب األسود  عّد ا ما . وغالب  86التلقائي باتجاه مصانعه ومؤسساته

ه طوال  في جغرافيا العرب، هو محض خطأ جيولوجي "ارتكبه الرب" وال
ّ
بد للغرب من تصحيحه. واملهّم أن

سرقة السياسات الغربية على التحكم في عالم اإلسالم، انتهاك سيادته، تفتيت دوله، و  ُبنيترون، أربعة ق

السيطرة، من البرتغال إلى فرنسا إلى بريطانيا،  اتمقدراته. وقد تناوبت القوى الغربية على االضطالع بمهّم 

حاد ميركحدة األ انتهاء بالواليات املتّ 
ّ
ية، السوفياتي، كرقم في املعادالت الدولّية. وحتى إّبان صعود نجم االت

 
 

ه لم يخفف من عبء السيطرة والتحكم إال قليال
ّ
 .إال أن

ْي الغرب واإلسالم "الجديد"االستعمار مفهوم وقد استثمر الحوالي    
َ
في  للتعبير عن العالقة بين عامل

هاملرحلة الالحقة على االس
ّ
من األدبّيات  عددصداه في يترّدد  الذي نفسه املصطلح تعمار املباشّر. إن

السياسية، اإلسالمية وغير اإلسالمية. وليس االستعمار الجديد إال النهب واستغالل الثروات والتحكم في 

الخيارات وتوجيه السياسات، وتصدير األسلوب الغربي في الحياة. إنه الضغط الناعم الذي خلف تلك 

في عاملي  خاصةوبقرن من الزمان، عفين قرابة الضغوطات العسكرية التي مارسها الغرب على املستض

 من ذلك"وأمثال العروبة واإلسالم. وقد أعطاه هابرماس معنى آخر لم يتردد الحوالي في استثماره حين قال 

ثّم تبدو العالقة مع الغرب بعد االختالل  ومن .87"الحياة استعمار األملاني هابرماس سماها التي الشعارات

ا ذلك االختراق الثقافي الذي ضّيع الهوية، ة التعقيد. ولعل أشّدها حرج  القوى، شديدالتاريخي في موازين 

 ا.ا وتقليد  وأعاد إحالل اآلخر في الذات، تماهي  

 

 "جحر الضب" أو حين يتغّرب املسلمون  

ة على ديار العرب في االستعمار العسكري املباشر اإلسالميين ال يختزلون قصة الهيمنة الغربيّ  إّن    

اآلثار التي خلفها ذلك االستعمار وراءه في األفكار واألنظمة ا ما يتعرضون إلى الغاشمة، بل غالب  لقوة وا

تج الفكري والثقافي املفارق الذي نجح في غرس قيم الغرب اكثير من الريبة إلى النب فهم ينظرون والتقاليد.

ير عن ذلك ت اإلسالميين للتعباأدبيعلى "الغزو الثقافي" وثقافته في بالد املسلمين. وقد طغا مصطلح 

"الغزو وهو  ثقافي"،ال"االستعمار كثير من املترادفات، فهو االختراق النوعي. وللغزو الثقافي عند اإلسالميين 

 ،"التغريب" وهو"االحتالل الروحي" ، وهو "الغزو الحضاري"وهو  "الغزو الفكري"،وهو  االجتماعي"،

 . وحقيقته "استعمار الحياة" الحواليوعند  ،"ربنة"الغـب ويسميه عبد السالم ياسين
ّ
"االستعمار ه ذلك أن

ا عن حتى إذا جال يوم   الذي يصنع أفكار الشعوب وأذواقها واتجاهاتها في الحياة على النحو الذي يبغي...

أرضها، ظلت تسير في دربه، وتمش ي على نفس نهجه، وتنفذ ذات مخططه، بكامل اختيارها... وهذا هو 

ستعماري الحق: أن تجعل الشخص أو الشعب يدور في فلكك كما تريد، وهو يعتقد في نفسه أنه ح اال النجا
                                                           

 فورتشون دراسة. 1978 سنة"، المقبل دالعق في السعودية العربية في القومي األمن: "تحديات الحوالي ذكره ما بين ومن تحصى، أن من أكثر المجال هذا في ركيةياألم الدراسات86

 وفي المتحدة، للواليات حيوية منطقة هي الخليج منطقة أن الدراسات تلك تفترضا وقد". والخطط االحتماالت: النفط منابع في العسكري: "التدخل عنوانب 1979سنة  ركيةياألم

 .المباشر العسكري التدخل إلى سي،السيا االحتواء إلى العسكرية الحماية من ذهبت فقد لالحتماالت، رسمها
 .17، المسلمون والحضارة الغربية، صسفر الحوالي87
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ون بقدر ما يستحضرون غزو الجيوش للداللة على واإلسالميّ  .88د نفسه، وليس ألحد عليه سلطان"سيّ 

ففي اري. والحضاالستالب السياس ي، فإنهم يستحضرون الغزو الثقافي للداللة على االستالب الثقافي 

ياسة خسرت "دار اإلسالم" سماتها كراع وحام "لبيضة اإلسالم"، فاسحة املجال للتشرذم التنظيمي الس

بد أن  "القطيع السائب )الذي( ال منزلةوالتجزئة، حتى أضحى العرب واملسلمون في نظر محمد الغزالي ب

ة وتلك املبادرة الفكرية، وراحوا الثقافة خسر املسلمون تلك الحصانة العقائديّ  وفي. 89تفترسه الذئاب"

 اآلخر ما توهموا أنه ترياق الحياة.يبحثون عند 

في صحيحه عن أبي  اإلمام البخاري  رواه الذي النبوي  الحديث فاصلة الحواليما يستعمل  اوكثير     

 اوذراع   اشبر   اسنن من كان قبلكم شبر   قال: "لتتبعن ،وسلم هسعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وآل

ن . وذلك للتشنيع بأتباع الثقافة الغربّية من العرب. في حيحتى لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم" ،ذراعا

 واسترقاق الفكري "استعمارهم هم بالعرب، إال يظل الغرب يترّبص بنا الداوئر، إذ ال هّم لهم في عالقت

ا ات الثقافّية املنتصرة، غالب  وال مندوحة هنا عن القول إّن البيئ .90"السادة هم يكونوا وأن ثقافيا، املسلمين

حين  خاّصةوبالبيئات الخارجّية،  فيللتأثير فيه  تجنح الذي نفسه القدراملجتمع املحلي، ب فيتجنح للتأثير ما 

 ترتحل لكي أي للسفر،"مصممة  قرم جورجتكون تلك الثقافات ممتلئة، صعبة التجاهل. فهي كما يقول 

ولعل املشكلة األساسّية  .91"الزمان في كما املكان في ومختلفة، بعيدة بيئات في وتتوطن وتتأقلم منبتها، عن

 أّي  على- لقد كان الواقع العربي ، أي حين ترافق السيطرة العسكرّية والحضارّية.هي في طابعها الهيمني

في  ادولي   اقطب   بوصفهلصدام األفكار، منذ أن انتهى دوره  امسرح   -الوافدة األفكار استقبل الوجوه

 التوازنات الصاعدة زمن السقوط، ليستحيل إلى كانتونات مفتتة هي مسرح للنفوذ.

منذ الحقبة اإلصالحية، أكثر املتوجسين من ذلك االجتياح. وقد حاول دائما  تيار اإلسالمي،لقد كان ال    

لترة" الوافد ألصالة والهوّية والتفّوق الروحي، وفي أحسن األحوال "فباسم ا "حمائّية"سياسة ممارسة 

ر من أأبشع إنجازات الالجديد عبر مصفاة األصول. والحوالي الذي يرى "العلمانية" الغربية 
ّ
 نغرب، يحذ

 البطيء التدريجي املنهج تعتمد وهي "تتسرب العلمانّية إلى مجتمعاتنا ونحن ال نشعر، فهي تغير جلدها...

ه املنطق املعروف . 92"املدى بعيد القيمي والتغيير
ّ
يرى  والحواليفي الساحة اإلسالمية باسم الغزو الثقافي. إن

ه ال
ّ
 أكثر في نراه لذلك. بقدر إال يوالي وال امليل، كل يميل فال وحضارته، بدينه ابّد للمسلم أن يكون معتز   أن

 ا داخل األمة.ا غربي  ه امتداد  وصفية، بمن موضع يهاجم التيار الليبرالي في السعود

"العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة اإلسالمية لقد أفرد الحوالي لهذه املسألة كتابا سماه     

 في يتمثل أعراضه أبرز  فإّن  الذات، فقدان: املدمر املرض بهذا أمة تصاب"عندما م له بالقول دقاملعاصرة" 

إّنها القابلية للذوبان  .93"وقيمها ونظمها مناهجها من الواعي غير واالستمداد األخرى، باألمم القاتل االنبهار

الذي يستهدف  "الثقافي"بالغزو  -على سنة عرفت لدى عموم اإلسالميين اجري   -الذي اصطلح عليه  في اآلخر
                                                           

 .208ص، (1993 وهب، مكتبة، )5ط، 1ج اإلسالمي، الحل حتمية سلسلة أمتنا، على جنت وكيف المستوردة الحلول القرضاوي،يوسف 88
 .5، ص(دار الشروق، د ت)القاهرة: الغزالي، الطريق من هنا، محمد 89
 .64ص الغربية، والحضارة المسلمون ،فر الحواليس90 
 .25ص ،(2011، الفارابي دار، )لبنان: 1ط ،)مترجمة( ذبيان رلىتاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب،  قرم،جورج 91 
 .81ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي92 
  8، ص(دار الهجرة، د ت)سالمية المعاصرة، ، العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة اإلسفر الحوالي93 

http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/38149/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/38149/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
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إلخضاع، فقد الجيوش الجرارة للسيطرة وا بكما يقول. فكما سّير الغر  "أصالتنا وأسس وجودنا"مقومات 

 والوطنية والقومية االشتراكية، في طالئعها عرفت التي السرايا تلك. املضللة يةسير كذلك سراياه الفكر 

 لم أجيال عليها تربت قناعات. الحوالي تعبير حد على... دينيةلال وا التطور  وفلسفة والحرية والديمقراطية

  اإلسالمّية الخصوصية إلى تعرف
 

للعلمانّية القائل "ما لقيصر لقيصر،  الرئيس الشعار عن فدافعت. سبيال

"كل . الوصل مقولة تأكيدوما هلل هلل"، بما يعني فصل الدين عن الدولة. ويرّد الحوالي على ذلك الفصل، ب

وجهة نظره إال  نك التبني لشعارات الغرب م. وليس ذل94"اإلسالم من جزء السياسة أّن  يعلم للقرآن رئ قا

 
 
 .التوحيد عقيدة عن أي"، هللا إال إله ال"حقيقة  عن اانحراف

فتلك انفعالية ال  .95"يزول أن يجب بالغرب"اإلعجاب  أّن نشير إلى أّن الحوالي ما فتئ يؤكد  ا؛أخير       

 كما الحضارة تلكن بد من إعالن البراء م قيض الحضاري، إذ الى عقلنة التعاطي مع ذلك النتساعد عل

"إّن الواجب علينا هو تسفيه أحالم الغرب ومن يّتخذ ما عليه الغرب قدوة بالعلم  ويضيف. يقول 

"ملة يوسف  كي نكون مثل إبراهيم عليه السالم وهو يتبرأ من عبدة األصنام من قومه. وكما ترك. 96والدليل"

نام املشركين. وهو وكما تبرأ محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم من املشركين وأص "،باهلل يؤمنون  ال قوم

يقصد رفض الفلسفات ال رفض املنجزات. وإذا كان اإلسالميون يرفضون استيراد األولى، و"يحرمون" 

على العكس منهم، ال يملكون معيارية دقيقة  -كما يسميهم-استيراد الثانية، فإن "أنصار الحضارة الغربية" 

نعى على أنصار الحضارة الغربية من العرب يبة بعد ذلك أن نجد الحوالي افي الرفض والقبول. وال غر 

واملسلمين، أنهم يسلكون سبل حضارة آخذة في السقوط، في وقت بدأ اإلسالم يستجمع قواه من أجل نهضة 

بعد قرون القهر والضياع. وليس أدّل على ذلك من تلك الّصحوة التي  جديدة، يستعيد في ضوئها املبادرة

 تلك من وانبثق جهادّية، حركة إسالمي بلد كّل  في"فانفجرت ها. يقول أثنى عليها وعمل على ترشيد املاط

 منها يخل لم التي التجديدية بالوثبات امهتدي   ومباشرة، والسنة الكتاب من يستمّد  أصيل فكر الحركات

 يعلقون  يزالون  ال الذين املسلمين من"املخدوعين ـويسّمي املنبهرين بالغرب ب. 97"اإلسالم عصور  من عصر

ه ويظنون ... وأوليائها الحضارة هذه على آمالهم
ّ
 . 98"سبيلها باقتفاء إال والرقي للتقدم سبيل ال أن

التدهور في األزمنة  إذا كانت تلك هي حقيقة الصراع التاريخي بين العرب والغرب، فكيف استمر ذلك  

 الراهنة؟.

كثير من يتساءل الحوالي بعد استعراضه ل     (الصدام فلسفة)الصليبّيون الجدد  ؛الثالث املبحث

لى املسلمين. ثم يجيب جوالت الصراع ومكائد الغرب إن كان الغرب بصدد شن حملة صليبية جديدة ع

 جديدة، صليبّية احرب   علينا يشّن  -خاّصةب اأميركو  - عاّمة الغرب أّن  على كثيرة شواهد لدّي  تجمعت"لقد 

من الشواهد من خطابات زعماء غربيين تؤكد أّنهم  اعرض عدد   وقد .99"أخرى  بأسماء متسترة أو بصراحة

بصدد خوض حرب صليبية ضد إسالم باتوا يستبطنون خطورته. كان ذلك قبل تأسيس حماس والقاعدة، 
                                                           

  .109ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي94 
 .117المصدر نفسه، ص95 

 .66المصدر نفسه، ص96 
  .9وتطورها وآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، ص، العلمانية: نشأتها سفر الحوالي97 
 .13ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي98 
 .95المصدر نفسه، ص99 
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ه كلما تعرض املسلمون لنكبة، فال بّد من البحث عن  وقبل والدة بن الدن والبغدادي. وهو
ّ
ما فتئ يؤكد أن

ّية. وبذلك يخرج الحوالي ميركية، وعن ممّول السياسة األ ميركفي السياسة األ ية، وعن املتحكم ميركاليد األ 

سبب  خاصة. وليس هناك منبعاّمة، إلى إدانة الواليات املّتحدة بمن العام إلى الخاص، أي من إدانة الغرب 

 تخصيص إال لدور الصهيونية في إنتاج قرارها، وتوجيه سياساتها.لتأكيد ذلك ال

 

 الثانية ةالحملة الصليبي 

لقد بنى الحوالي تصّوراته االستراتيجّية على ما سّماه "الوفاق الدولي"، ويقصد به االحتواء الذي     

نفجار األوضاع  في الكتلة شتراكية( بعد اا الشرقية )اال أوروبا الغربية )الرأسمالية( أوروباستقبلت به 

" عن انتهاء الحرب 1989نهاية الثمانينيات، واإلعالن في "مؤتمر مالطة في الشرقية واالتحاد السوفياتي 

، كان الغرب ينهي مرحلة مهّمة من تاريخه 1989إلى مؤتمر مالطة  1943الباردة. وهكذا من مؤتمر يالطا 

، ليبدأ أخرى. فقد استوفت تلك كلها وازناتها االستراتيجيةيديولوجية، وتبمحموالتها األ  وتاريخ العالم

الروافع وتلك التوازنات القديمة أغراضها. ومما الشك فيه أّن اإلسالميين لم يفرحوا بتلك الّتحوالت، كما 

دة لن تخدم ألّنهم كانوا يتحسبون لصعود توازنات جديلم يستبشروا بسقوط خصمهم "في الدين"، 

 راشدكما قال "فقد أصبح كل ش يء جائز بما في ذلك عودة االستعمار املباشر" أمتهم. وهكذا، تهم وال قضي

"والغرب  يقول  فهو. ةلصراع الجديدلة او لج الحواليطبعت استشراف  التينفسها الهواجس . وهي الغنوش ي

ويورد . 100"واإلسالم الغرب نيب أعلم وهللا ستكون  القادمة والحرب. افتعله يجده لم فإن ...عدو من له بد ال

 روبنصريح لقيادات غربية تؤيد هذا الكالم، لعّل أبرزها تصريح وزير خارجية بريطانيا األسبق أكثر من ت

الحرب الباردة قد انتهت، فإّن اإلسالم سيأخذ مكان  دامت وما عدّو، إلى بحاجة"الغرب الذي جاء فيه  كوك

ا معلق  كالوس  لحلف الناتوكما صرح األمين العام األسبق العدو". سوفياتي القديم، وسيصبح هو االتحاد ال

عجيبة، أْن  ةوإّنها ملفارق. 101"لقد انتهى العدو األحمر وجاء العدو األخضر" :على سقوط الشيوعية بالقول 

القطب الدولي في التوازنات الجديدة، التي تلت  طبول الحرب قبل أن يكتسب عالم اإلسالم مقومات ّق تد

حاد الّسوفياتي.سقوط 
ّ
 االت

لقد جاءت الّتحوالت الجيوسياسّية لتعطي االنطباع بأّن عالم اإلسالم قد بدأ نفض غبار السنوات     

وجة جديدة من الحركات اإلسالمّية قد أخذت في العجاف. فمفتتح القرن العشرين ليس كنهايته. وأّن م

ا في طمسها أو تخريبها. وأّن الغرب قد ن الغرب سبب  التمّدد، للتعبير عن مطالب تاريخية وحضارية، طاملا كا

أخذ في تلقي تلك الرسالة الحضارية بكثير من الشك واالرتياب. لذلك، فقد عمل على امتصاص تلك املوجة 

"لقد دارت عجلة  حضارّية املترهلة.قاعدته الية، وإدارة الحروب الطارئة، وحماية عبر الحكومات الوظيف

ومن هنا جاء الحديث  .102ا من قبل الغرب"سالم من جديد، ومن جديد أصبح مستهدفالتاريخ، انبعث اإل 

                                                           
 .53ص نفسه، المصدر100 
 .46ص" الغربية والحضارة"المسلمون  كتابه في التصريحات هذه الحوالي أورد101 
 .16ص الثانية، الصليبية الحرب فيفر،جون 102 
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 مسمىبأن يضعه  هملبعض ويحلو. أيضا الغرببل من  ،فحسب املسلمينمن عن حرب صليبية ثانّية، ال 

 .رفضها قد الحوالي كان وإن عدة، أوجه من مسوغاتها"صدام الحضارات"، وهي تسمّية لها 

ا مستعيد   "باملوجة الصليبية"، ين لوسم االستهداف الغربي الجديدلي من بين املتحمسلقد كان الحوا    

 علينا يشّن رب "الغإنه يعلنها صريحة:  .املسلمون والغربيون  لكفصول الّصراعات القديمة، يؤّيده في ذ

د ب التي عّد تلك الحر  عّد ا في بعيد   فيفر جون وقد ذهب . 103"حياة استعمار ويستعمرنا ماكرة صليبّية حملة

 الحملة–"وحملتنا الصليبية الراهنة  من مظاهرها، هي حرب الصليب ضد الهالل في نسخة جديدة. اكثير  

 باستعار تنذر"يهومسيحية...إشارات ويسميها جورج قرم  .104"مماثلة بطريقة معقدة -الثانية الصليبية

ألصوليين رب الليبرالي يحارب الها، مفاده أّن "الغ فقد جرى تركيب إطار أيديولوجي .105"جديد حريق

 دةالواليات املّتح هاملتعصبين غير القادرين على التفكير املنطقي والعقالني". وفي الوقت الذي اّدعت في

 على عينها كانت(، املسيحية عن)ال  تّدعي كما الليبرالية الديمقراطية عن ادفاع   حربها تخوض أّنها يةميركاأل 

 آسيا عبر الغاز إمداد وخطوط الضخمة، واحتياطاته النفط ومنابع قة،للمنط الجيوستراتيجي املوقع

 التهديد صورة رفع من بد ولتسهيل تسويق الحروب الدامية، وتشريع القتل خارج القانون، كان ال .الوسطى

 اتصدي   تكن لم الجديدة الحملة تلك أّن  والحقيقة. الشيوعية أو الفاشية فيها يضاهي درجة إلى اإلسالمي

التي باتت ال تروق للغرب، فذلك لم يكن إال اّدعاء سخيفا يخفي وراءه هدفا  "اإلسالمّيةاشّية لف"ل

، تنقض األوضاع السائدةاستراتيجّيا هو ضرب اإلسالم الحضاري الذي يمكن أن يمثل رافعة لنهضة جديدة 

  فيفر ى وتأتي على أسس الحضارة الغربّية برمتها. وير 
 

ربة لدوائر الغربية للتج على ذلك استهداف امثاال

الغربية قد استهدفت  كما يقول. فكأّن الخطة "لإلسالموفوبيين اللدود العدو تركيا أصبحت"فقد التركية، 

 .الحضاري  م اإلسالم الراديكالي، بقصد ضرب اإلسالمتضخي

 

 اإلسالموفوبيا

ا على  هي جاءت رد  )ُرهاب اإلسالم( ليست جديدة، وال 106إلى أّن اإلسالموفوبيا الحوالييذهب      

العمليات اإلرهابية التي جرت هنا أو هناك، بل هي قديمة قدم العالقة بين عالم اإلسالم وعالم الغرب. 

ا أكثر من إخراجها للّنار من تحت الّرماد )والحوالي سبتمبر لم تفعل شيئ  أيلول/ الحادي عشر من ث حوادف

م(. فهي الحدث الذي أعاد إلى الصهيوني بتدبير الهجو  ية للحدث، ويتهم الكيانميركة األ يشكك في الرواي

ا عن الذهاب إلى نصر الذهن الغربي فصول الصراعات القديمة، وتلك املالحم التي كان الغرب فيها عاجز  

ث. حوادبعد تلك ال مؤّزر ضد جيوش اإلسالم. وكل ما في األمر أّن حمى الكراهية لإلسالم قد ازدادت وتيرتها

ه ينتقل به من الطقس الديني إلى املعالجة الطبّية.والي ذلك املزاج وحين يشخص الح
ّ
فهو ال  السائد، فإن

"مرض نفس ي يصح تسميته بالهوس  إّنهايعدو أن يكون حالة مرضية تصيب املزاج الغربي في كل وقت وحين. 
                                                           

 .3054ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي103 

 .20ص نفسه، المصدر104 
 .27ص الغرب، أسطورة وبناء باوأور تاريخ قرم،جورج 105 

 .1997 سنة أصدرته تقرير في اللندنية" ترست"رونيميد  مؤسسة استخدامه وأشاعت، 1922 سنة دينيه إتيان الفرنسي المستشرق نحته اإلسالموفوبيا مصطلح أن فيفر جون يرى106
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باملهاجرين.  القاتهع تا كما كّيفالغرب بعالم اإلسالم، تمام  وقد كّيفت تلك النفسّية عالقات . 107االكتئابي"

خذه  نفسه ىاملنحوهو 
ّ
ه يشّبه ُرهاب اإلسالم في الغرب، "بُرهاب  فيفر جون الذي ات

ّ
في تحليل الظاهرة. إن

هبمن حيث املبالغة في درجة التهديد. ويصفه  تشابههماإلى ا العناكب"، نظر  
ّ
 من عقالني وال مرض ي"خوف  أن

 .108"سالماإل 

 الحرب: السابقة األلفية عن ُوِرثت التي الثالثة الحروب إلى سالمالعداء لإل  مشاعر دتصاع فيفرجع ُيرْ     

 عالم مع الغرب تعاطي طريقة الحروب تلك حددت فقد. اإلرهاب على والحرب الباردة، والحرب الصليبية،

 اتقدم   اليمينيةعليه "فوبيا اإلسالم" وتحقق فيه األحزاب  تسيطر" أصبحت فقد وهكذا. اإلسالم

 ملحو 
 
"باتت أحزاب اليمين املتطرف املؤيدة لآلراء واملواقف املعادية  :حين يقول  فيفروهو ما يؤيده . 109"اظ

ية تلك الفوبيا ميركوقد زادت اإلدارة األ  .110للمهاجرين ولإلسالم تستقطب العديد من املناصرين واألتباع"

 
 

. الحياة بأسباب تمّدهاء، تغذيها، بل فقد ظلت بنهمها االستثنائي نحو إدارة الحروب، وسفك الدما ،اشتعاال

ال يغيب عن وسائل اإلعالم. ولعّل أشهرها  اثابت   اخبر   واملسلمين اإلسالم ضّد  االنفعالّية الّردود وأصبحت

 الذي الحرب لقرار ياأميركا على إحراق املصحف الشريف. ودعم ستين مثقف   جونز تيري إقدام قّس فلوريدا 

اإلسالموفوبيا مستعرة عبر االحتجاجات، وكذلك عبر بقيت نيران  فيفر يقول ما ا كأوروب. وفي 111بوش أعلنه

 الكتب والدوريات.

سياس ي، وقد مثله االتحاد -جيو لقد عاش الغرب منذ هيمنته على العالم ثالثة تحدّيات حاسمة: تحد      

، ويمثله اإلسالم ثقافي-جيو اقتصادي، وتمثله اليوم الصين الصاعدة. وتحد  -جيو ا. تحد  السوفياتي سابق  

والكالم لجون فيفر. والتحّدي األخير هو األكبر في تصّور الغرب. ألّن من شأنه أن يضرب املنطق  اليوم.

ا. ويصّر على الداخلي للحضارة الغربية ذاتها، ويعري اتساقها املغشوش. لذلك يّتخذ الغرب من اإلسالم عدو  

، إلى "عمليات ب العاملّية على اإلرهاب" التي أعلنها جورج وولكر بوشالّربط بين اإلرهاب واإلسالم. ومن "الحر 

ا الطوارئ في الخارج"، التي أدارها أوباما، تحول عالم اإلسالم إلى مسرح للعمليات الظاهرة والخفية، تمام  

"القاعدة الفعل تساوى اإلرهاب وخصوم اإلرهاب، إن  ةكمن صّب الزيت على النار. وبين الفعل وردّ 

 .112"سواء سالموفوبيينإل وا

وعلى الجانب اآلخر، لم يستنكف الغرب من استهداف الوجود اإلسالمي في عقر داره. لذلك جاء عدد      

 األلوانالفعل املنفلتة من كل عقال تجاه اإلسالم واملسلمين. فالتضييق على املسلمين يجري على  اتمن رد

ت الخيرية. ومحاربة الحجاب، والنشاط الدعوي والتبرعا ، ومحاصرة التدّين في املجتمعات املهاجرة،كلها

فلم يعد الغرب ينزل عند فلسفته في الديمقراطية وحقوق اإلنسان، عند التعاطي مع املهاجرين، بل أصبح 

 الحوالي يسّميهعي، بسبب ما يشرع للمعاملة السيئة، ويرفض دمج أجيال منهم في نسيجه االجتما

                                                           
 .94ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي107 

 .23ص(، 2015 والدولية، العربية العالقات منتدى، )1ط ،)مترجم( نشواني هيثم محمد فيفر )جون(، الحرب الصليبية الثانية،108
 .65ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي109 

 .12ص الثانية، الصليبية الحرب فيفر،جون 110
 120 ىحوال أيضا عليه الرد تولى كما. بيان عن عبارة وهو ركيا،يأم مثقفا الستين بخطاب عرف ما على فيه رد مقال هو". ندافع شيء أي عن: مكة من"رسالة  ،سفر الحوالي111

 .حرب علي اللبناني الكاتب تحريرها تولى اإلسالم، باسم اإلرهاب تدين الستين لرسالة مماثلة رسالة يصوغوا أن اختاروا فإنهم العرب المثقفين إال .ذلك بعد ياأميرك امثقف  
 .28ص الثانية، الصليبية الحرب ،جون فيفر112 
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لى أعمال إرهابّية ارتكبها إتندوا في محضر اّتهامهم لإلسالم واملسلمين اس وقد"بالعنصرية الجاهلية". 

ا ما يغض الغرب الطرف وكثير   ".اإلسالمية"الفاشية مسلمون من دون وجه حق، كي يتحدثوا عالنّية عن 

ا لم يهاجم بن الدن بقدر م عشر السادس بندكت الباباهوادة. حتى  دون من عن الفاعلين، ليهاجم اإلسالم 

  الحواليهاجم اإلسالم. وينقل 
 

 انظام   نقاتل بل اإلرهاب، على ا لبرمان هاريس جاء فيه "نحن ال نشن حرب  قوال

  االهوتي  
 
  امهلك

 
 وق". الجنة إلى اوتواق

 
والتصريحات "دين الشر". فيه أّن اإلسالم  افترضلفرانكلين غراهام  وال

 عند الغرب"تجّمد فقد "الضاري"، ـالذي وصف ب مأمام اإلسال  باختصار، قف أكثر من أن تحص ى.اأو املو 

 ".األبدية عشر الحادي القرن  معارك

ى الحوالي الرّد على اتّهام اإلسالم باإلرهاب     
ّ
رهابيين . ولكنه استنكف عن رد التهمة عن اإل 113لقد تول

وقد اقتض ى  .114"للجميع واحد بمكيال ونكيل العدل، عن ندافع لكننا اإلرهاب، يسّمى عما ندافع ال"نحن 

والكيان  يةميركخاصة الواليات املّتحدة األ وبالعدل عنده، أن ُيتَهم الغرُب نفسه بممارسة اإلرهاب، 

"وكيف الصهيوني. وفي أكثر من موضع، يعدد ممارسات الترهيب والقتل، وكل أشكال العدوان. ثم يتساءل 

 اأوروبيمين إرهابيين في بالد اإلسالم، يوجد في تنظ"مقابل ففي  .115"التاريخ؟ في اإلرهابيين أكبر اإلرهاب يكافح

 من وكثير تنظيم، 400 عن يقل ال ما اأميركأكثر من ألف تنظيم وصل بعضها للحكم. كما يوجد في 

الحوالي بإدانة كل من "داعش" و"القاعدة" بتهمة  هنا يقّر . 116"متعصبة مسلحة ميليشيات التنظيمات

هي من أوجدت داعش. والثابت كلينتون التي تقول إّن الواليات املتحدة اإلرهاب، بل يأخذ برواية هيالري 

يحاول الوقوف ليس إال. ولكّننا نراه في مواضع أخرى  117"اإلسالم لحرب يستخدم اإلرهاب"بعبع عنده أن 

ه تقتضيه، أسبابا"لإلرهاب أّن  يهلا ذهب إلظاهرة. وأعمق معلى األسباب العميقة ل
ّ
 فراغ، من يأتي ال وأن

 ليس"اإلرهاب  ّن أا ثم يضيف جازم   .118"الشباب بعض فيه يقع غلو مجّرد تكون  أن من أعمق املشكلة وأّن 

 
 

 فعل على سوء املعاملة، وانعدام املواطنة، والتضييق على التدين، ومصادرة ةردّ  .119"فعل ردّ  هو بل فعال

الحوالي من جهة  ويعّد لسلطة. الحريات وتكميم األفواه، وقمع األجهزة، وسوء توزيع الثروة، واحتكار ا

ية أخرى، أّن حماية األنظمة االستبدادية في العالم العربي، والتصريحات املنفلتة من الزعامات السياس

الغربية، واألعمال االستفزازّية في اإلعالم والفكر والفن التي تتحدى مشاعر املسلمين، والسلوك الصدامي 

والصومال وفلسطين، باسم األصولية اإلنجيلية. وغيرها من الذي يمارس ضد عالم اإلسالم كالعراق 

 ك االنفعالية في عالم اإلسالم. الضغوطات املتنّوعة التي صنعت "اإلهانة الحضارية"، وساهمت في تأجيج تل

لن يغير من املعادالت  -في نظر الحوالي-إّن مقاومة عنف الغرب بعنف مضاّد، هو تكتيتك خاطئ     

مع ذلك التحفظ، لم يعطل "الجهاد"، كما لم يدع إليه صراحة، إال في فلسطين. فقد كانت  القائمة. ولكّنه

                                                           
 نظرا"مشكلة ما يسمى اإلرهاب" حاول فيها الوقوف على أسبابه العميقة...  عنوانبالمسلمون والحضارة الغربية" للحديث عن اإلرهاب " كتابه من كامال   اجزء   الحوالي خصص113

  .2329ص

 2365.114ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي 

 2210.115ص نفسه، المصدر 
رهاب اليهودي، اإلرهاب النازي، اإلرهاب السيخي، . ويعدد الحوالي أنواع اإلرهاب، فيذكر: اإلرهاب الهندوسي، اإلرهاب البوذي، واإلرهاب القبطي، اإل99المصدر نفسه، ص116

 .2415ص :نظرا اإلرهاب األوربي، اإلرهاب النصراني...

 .103المصدر نفسه، ص117 

 .2389ص نفسه، المصدر118 

 .2334ص نفسه، المصدر119 
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روج املسلح عن السلطة. وإن كانت إلى الخ ّن الحوالي لم يدعُ إ ثمفيها وال تأويل. دعوته إلى الجهاد ال لبس 

 اليهود غير اإرهاب   الجهاد ّميُيَس "وال الجهاد. ال تأتي إال من ترك فريضة  -حسب رأيهب-أكبر مصائب املسلمين 

  .120"الرافضة وعموم الخليج، ومنافقو والسيس ي وبشار اأميركو 

 يبقى السؤال أّي إسالم يريد الغرب أن يلقنه للمسلمين؟. 

 

 ي أو اإلسالم منزوع السالحميركاإلسالم األ  

ومتطرفين. واملعتدلون لقد جنحت الدوائر الغربية إلى تقسيم عالم العروبة واإلسالم إلى معتدلين      

 انيميركاأل  املعتدل اإلسالم فهو يريدون، الذين اإلسالم"أما تبناهم، واملتطرفون هم من تحاربهم. هم من ت

وهو التقسيم الذي يرفضه سفر الحوالي جملة  .121"إيمانية أخوة وال غيرة وال فيه، جهاد ال الذي"املودرن" 

 
 

 وتفصيال
 
 أردوغان، طيب ورجب مرس ي، محمد بالطبع املعتدلين من"وليس  ا، بل يقول عنه مستهزئ

 . 122"للروم والتبعية الغربية السيطرة من التحرر  من البد إنه قال من وكل محمد، ومحاضير

قائال ويسلي كالرك  الجنرال الناتو حلف قائد صّرح سبتمبر، /أيلول عشر من  الحاديث حوادوعشية     

 هي أخطر لقضّية ذهبنا بل خطأه، فليصّحح 11/9 ألحداث اماتقان أفغانستان إلى ذهبنا أننا يظن"من 

 ما نقّرر  من نحن بل اإلسالم، هو ما املسلمون  فيه يقّرر  اطليق   امشروع   اإلسالم يبقى أن نريد وال اإلسالم،

ا على تصّور مخصوص عن اإلسالم الذي يجب أن يكون. وهو التصور وهذا الفرز ُبني أساس  . 123"اإلسالم هو

 الذي 
 

  وجماعات، حاول الغرب فرضه على املسلمين دوال
 
 غير السياسيين، قادتهم تحريض من اانطالق

ج التعليم عندهم. وهو املطلب الذي سبقتهم إليه دول عربية إسالمية، إلى تغيير مناه ا،شعبي   املتوجين

ه يعني 
ّ
 إسرائيل بحق نعترف وأن د،نجاه ال أن هو عندهم واملهّم  ...املنعزل  السلبي"اإلسالم وطبقته أخرى. إن

 .124"لليهود خدما نعمل وأن معها، العالقات نطّبع وأن الوجود، في

لقد ُصِنعْت تلك الرؤية بحسب تقديرات مراكز الدراسات والبحوث واملؤسسات البحثية     

ية تجاه ميركوالشخصيات النافذة. وقد كشفت تلك الدراسات وجود خطين متوازيين في السياسة األ 

نية "، واحد يضعه في سلة املتطرفين، ويوص ي باعتماد الحل العسكري، واملعالجة األمسالم السياس ي"اإل 

للحد من نفوذه، واآلخر يوص ي بضرورة االنفتاح على الطرف "املعتدل" من التيار اإلسالمي، وعدم تهميشه 

خلق شبكة من املصالح  . وتلك االستراتيجية من وجهة نظرنا، قد تعني125وعزله عن دوائر الحكم والسياسة

ا أّنها قد تستبطن الّتوق غير ، وتخفيض درجة التوتر غير مضمونة العواقب، كماملتبادلة بين الطرفين

املعلن إلى نزع مخالب التّيار اإلسالمي عن طريق إشراكه في اللعبة السياسّية ضمن ضوابط ملوازين القوى 

                                                           
 .503ص نفسه، المصدر120 

 .2114ص نفسه، المصدر121 

 .78المصدر نفسه، ص122 
 .47ص" الغربية والحضارة"المسلمون  كتابه في الحوالي أورده123 
 .2225ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي124 

من إنتاج  نوقشوالتقرير الذي  ،"والتحالف االندماج إلى العسكرة من تحول: سيالسيا واإلسالم اأميرك"قراءة في تقرير  نظرالإلسالم السياسي،  يميركاأل التصور على للوقوف125

Institution For Social Policy and Understanding  ،2ص، 2011 ينايركانون الثاني/ قراءة عمر عبد العاطي، "عن مركز الجزيرة للدراسات، سلسلة تقارير.  
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ه قد يدفعه إلى ال يمكن أن تتجاوزها. فاملشاركة وحدها يمكن أن 
ّ
ترّوض الجامح، أما حشره في الزاوية، فإن

 اد خيارات راديكالية من شأنها أن تقلب املعادلة.تبّني املعارضة املطلقة، أو اعتم

دون دولة من "ال مانع من املرجعية الدينية ولكن  بروكينغز معهدتقارير ويورد الحوالي ما جاء في أحد    

ال  شكلي بإسالموالعالم اإلسالمي" دعت بعض الورقات البحثية إلى السماح  اأميركمنتدى " إسالمية". وفي

هي حقيقة شعبية واقعة،  إذ ...اإلسالمّية األحزاب وجود يعارض ال"وهو . يةميركيتصادم مع املصالح األ 

ن جهة مو  .126سلوكها وضرورة دخولها في اللعبة السياسّية بحكم الديمقراطّية" فيولكّنه يرى ضرورة التأثير 

. سابان مركزة التي عقدها و ، استجابة لتوصية الند127املدخلّية السلفّيةي مع ميركأخرى يجري التعاطي األ 

 السلفية تجاهل جري يوأال . املصري النور  حزببضرورة الحوار مع  "وسلفيون "شيوخ وقد أوص ى تقرير 

راند  عن مؤسسةجوناتان براون  وقد أعد"سلفية الوضع الراهن".  عليها يطلقون  التي للحكومات املؤيدة

 الجديد"  يميرك"مركز القرن األ  أعّد و "السلفيون والصوفية في مصر".  عنوانبا تقرير  
 
"التكيف ا عنوانه بحث

ت توصياته. كما توص ي الباحثة ميركيبدو أّن اإلدارة األ االستراتيجي" 
ّ
بالعمل على  بينارد شيريلية قد تبن

ينتقلون من املعارضة إلى السلطة، ألّنهم بذلك االنتقال يخفقون  حكم، حينإحباط تجارب اإلسالمّيين في ال

 "علينا الشعب إلى التراجع عن دعمهم. فهي تقول في إدارة الّدولة، ما يدفع شرائح عريضة من 
 
د اإلعدا اإذ

 .128لتغذية هذا الفشل، واالستفادة من رّد الفعل االرتجاعي العنيف"

ما  اغالب   الغرب أّن  لىإي يذهب ّية، فإّن الحوالفكرّية إلى املمارسات السياسوإذا تركنا التقديرات ال    

 إنشاء منها ،ةعد أمثلة ذلك على ويذكر. املواجهات زمن في خاصةوبصنع سلفيته الخاصة وإسالمه الخاص، 

 وتأسيس اق،العر  في قتالهم تحرم التي السيستاني بفتاوى  انميركاأل  وحفاوة الهند، في للقاديانية ليزكناإل 

ه يسّميهم الجهاد ورفض الحاكم، طاعة وجوب حول  تلتقي كلهااألذرع العقدّية  تلك. الخليج في الجامية
ّ
. إن

 ".أغصانها أحد إال الشجرة يقطع"وال الطابور الخامس الذي ينحدر من ساللتنا 

ه يهيب بعلماء اإل ميركإّن الحوالي بقدر ما يرفض النسخة األ   
ّ
 سالم أن ينهضوا بدورهمّية لإلسالم، فإن

عن  وذلك بكل استقالل. 129"املعتدل يسّمونه الذي يميرك"بيان مخالفة اإلسالم اإللهي لإلسالم األ  في

 أو أتباعهم من الحكام العرب. وألتباعهم من الحكام عند الحوالي قصة أخرى. انميركاأل 

  

                                                           
 .37ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي126 

" إلفراطهم في القول بطاعة ولي األمر، وتجريمه للخروج، وهي تناصب الجماعات واألحزاب الطاعةيسميهم البعض "بغالة  المدخلي، ربيعنسبة إلى شيخهم  مدخليةوقد سميت 127

  .خوارج همد  اإلسالمية والحركة الجهادي العداء وتع
 .2013/األولى الطبعة مصر، /واإلعالم للنشر تنوير ،)مترجم( عوض إبراهيمقارير مؤسسة رند، اإلسالم الديمقراطي المدني، سلسلة ت بينارد،شيريل 128

 .2476ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي129 
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 (والسلطة الحوالي)الفقيه والسلطان ؛ الفصل الثالث

 تمهيد

وهي العالقة عالقة الفقيه بالسلطان.  ،في التاريخ العربي اإلسالميعلى اإلطالق عقد العالقات من ألعل   

التي اجتهد في بيان طبيعتها كثير من املثقفين العرب، مثل محمد عابد الجابري، وفهمي جدعان وآخرون. 

سلطة معينة إلى  أوضاعضمن  ضختجاه الفقيه الذي تم فعلى امتداد التاريخ اإلسالمي لم ينظر الحكام بودّ 

التي عملت جاهدة  "نقيضها الثوري"السياسية دائما تنظر بعين الريبة إلى قائمة بذاتها. لقد كانت السلطة 

 ومؤسساتها بأجهزتها الدولة هي والعصاإن لم تنفع معه الجزرة كانت العصا. ف أو استئصاله. على احتوائه

 املجال"احتكار و الشعب، تمثيل احتكار على التصميم شديدة للعلماء إخضاعها في كانت وقد. ورموزها

عالقات تحولت لفرط دراميتها إلى "محن" قاسية. كذلك ل وقائعالتاريخ اإلسالمي ب ويحتفظ .130"التشريعي

 وابن تيميّ  ،وابن حنبل ،والسهروردي ،سعيد ابن جبيرمالك ابن أنس، و كان تاريخ 
 

 إلى التاريخ ة، وصوال

، إلى درجة أن أصبحت تستشعر في وهيمنتهاعلى نفوذها كانت فيه السلطة أقل مساومة املعاصر الذي 

 ا لها، بأتّم معنى الكلمة.ا وجودي  املثقف أو الفقيه تحدي  

 

 حال األمة ؛املبحث األول 

بالد اإلسالم في هذا العصر، وفي العصور القريبة السابقة، تحمل كفلين من  "إّن  الغزاليمحمد يقول     

ه الكثيفة من املحيط إلى املحيط، واآلخر من غدر الحكام اب: أحدهما من وطأة الغرب املعسكر بقواتالعذ

يتحدث عبد السالم نفسه الطريق  وعلى .131املشايعين له، ومن أوضاعهم امللفقة، وفسادهم العريض"

أعدائه من الداخل ياسين عن خراب العالم اإلسالمي واستمرار تخريبه، "بأيدي أعداء اإلسالم من خارج، و 

. إنه 132عود حقيقة ال يماري فيها إال من يضع على عينيه غّماضات الجهل أو التجاهل"الناخرين كالدود في ال

زدوج. وقد امل لحتالال العذاب والتخريب والغدر والنخر والقهر واإلذالل. وقد وصل األمر بالغزالي أن سماه ا

ا على رجي، تواضع  ميين للواقع العربي، عدو داخلي وعدو خاظلت تلك االزداوجية ثابتة في مقاربات اإلسال 

 
ّ
ما كتب على املسلمين أن يحملوا قيدين طوال تاريخهم املعاصر، العدو إخضاع العرب بالتواطؤ. فكأن

 القاهر، والصديق الغادر.

 وبين هذا وذاك تتراءى لنا أوضاع األمة.

 

                                                           
، 1ط، )مترجمان( ج سالم وعادل بن عبد هللا، علماء اإلسالم: تاريخ وبنية المؤسسة الدينية في السعودية بين القرنين الثامن عشر والحادي والعشرين، محمد الحاملين محمد نبيل130

 .45، ص(2011الشبكة العربية لألبحاث والنشر، )بيروت: 
 في الكامن الفساد الضليع، فمه منهما يتركب حادين فكين لالستعمار أن نعرف.. "ونحن قوله آخر موضع في الغزالي ويضيف. 14ص السياسي، واالستبداد اإلسالم الغزالي،محمد 131

 .20ص م، ن" الضحايا وتتهشم الرحى تدور الفكين وبين الخارج، من الوافد والعدوان الداخل،
 .8ص والحكم، اإلسالميون: العدل ياسين،عبد السالم 132
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 االنحطاط الحضاري  

 مراحل أخطر من بمرحلة تمّر  أمتنا أّن  اليوم عليه املتفق"من ألّمة ال يقول الحوالي في توصيف حا      

  أخطرها تكن لم إن تاريخها،
 

 ظل وفي جهة، من نبيها وسنة ربها كتاب اتباع في تفريطها ظل في وذلك ،فعال

ه التشخيص الغالب على قراءات  .133"أخرى  جهة من وغيرهم الكتاب أهل من عليها الغاشم العدوان
ّ
إن

على وجود سببين اثنين ظال يعمالن الستدامة  همتتفق أغلب أدبيات إذيين لألزمة العربّية اإلسالمية. مال اإلس

حالة االنقطاع الحضاري: هما التفريط في الدين أو "تخفيف وزن القّيم اإلسالمية في الحياة"، واالختراقات 

غزالي وآخرون. أّما بخصوص التفريط ه حسن البنا، ويوسف القرضاوي ومحمد الاألجنبية. وهو ما ذهب إلي

 انحراف إلى الّزمن، من االّدين، فإّن الحوالي يرجع حالة االنحطاط الذي عرفته الحضارة العربّية قرون  في 

"حب الدنيا نتيجة  -ورد في الحديث كما- األّمة أصاب الذي الوهن إلى بدوره االنحراف ويرجع. لإلسالم الفهم

 الحوالي، يرى  كما القاع عند األمة إّن . الجهاد فريضة وترك األرض، إلى دإلخال جة ايتنوذلك وكراهية املوت"، 

ويروق للحوالي أن يضّمن . 134"باهلل إال قوة وال حول  وال عميق، نفق في لتدخل فاه يفتح السحيق والقاع"

 نظر قصور  نم تعاني"األمة أما من وجهة نظره الخاصة، فإّن "أّمة نائمة".  بأّنهموصف كيسنجر للعرب 

 .135"رهيب حضاري  وتخلف شديد،

الة التشرذم التنظيمي لألّمة إلى تفّسخ رابطة العقيدة بين املسلمين، نتيجة فعل يعيد الحوالي ح   

نت التعبيرات السياسّية املتعاقبة من االنحطاط واختراق املستعمرين. فمع تداعي األمم على املسلمين، كا

. أعجز ما يكون عن رّد السقوط وتأمين التحّول. لقد انقشع غبار وغيرها ةية وخليجوطنية وقومية وإقليمي

ااملعارك على أنظمة مجزأة متنافرة، إذ "
ّ
 بد ال كان النبوة، منهاج على السائرة الكبرى  السفينة تحطمت مل

 136"اإلصالح في وأسلوب منهج جماعة لكّل  جماعات، منهم فكانت إليها، ونؤ يلج صغيرة زوارق  من للمسلمين

أنظمة قمعّية قامت على قهر شعوبها وإخضاعها، ونّوعت في ا فإّن األنظمة العربية هي أّما سياسي      

 قوة، وال لهم حول  ال مهزومين ومواطنين متكلسة، بوليسية أنظمة فأنتجت ق،ائذلك األساليب والطر 

 وال اإلجماع تعرف ال التي" الجبري  أو العاض"بامللك  األنظمة تلك وصف حين في". خائف صابر"شعب 

 واالستبداد، واالستعباد القهر يسّوغون  السالطين علماء ينتصب ومواطنيها، األنظمة وبين. الشرعية تمتلك

"يخدره  وتخريجاتهم اتهمسويغت في الشعب فتتوه العصر، لروح املجافّية القهرّية السياسات ويجّيرون

نظمة التي وهي األ . 137طالبة بالحق خروج على ولي األمر"علماء السوء ودعاة السوء، وإعالم السوء بأّن امل

 املستبدة األنظمة يفرض الذي"فهو صنعها الغرب وأمّدها بأسباب الحياة ومقّومات االستمرار، 

رعاية القوى املتنفذة، مستفيدة من بى على الجماجم، وهكذا تستمر األنظمة املتعجرفة حت .138"املتسلطة

 .موافقة ال اكتمان   الصمت لعبة في تستمر التي شعوبها رقاد إلى مطمئنة الدهاقنة،فتاوى 

                                                           
 2.133، ص(ت .د) ،1ط، االنتفاضة والتتار الجدد، دار منابر الفكر، من دون معطيات، سفر الحوالي 

 إلى ذلك بعد تحول"، األمة علماء عن الغمة"كشف  عنوانبول على شكل رسالة موجهة إلى السياسيين وعلماء الدين في السعودية الحوالي، حقائق حول أزمة الخليج، ورد في األ134

 .5ص، (1991 المكرمة، مكة دار، )1ط العنوان، هذا تحت كتاب
 .2932الغربية، ص، المسلمون والحضارة سفر الحوالي135 

 .2862ص نفسه، المصدر136 

 .2856ص نفسه، المصدر137 

 .2856ص نفسه، المصدر138 
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ما يعمد إلى التدخل املباشر متى      
ّ
إّن الغرب ال يكتفي دائما بصناعة الوكالء الذين ينوبون عنه، وإن

 امطّبق   اإلسالم لعالم الغربي االستهداف إلى الحوالي نظر ما اكثير   لذلك. شتى ذرائعبو  ذلك، األوضاعاقتضت 

 املرحلة وفي". بيكو سايكس افتعلها التيدود "الح تلك رسمت ومنذ املباشر، االستعمار منذ الواقع أرض على

  العراق غزو  يكون  أن وجيد. العالقة تلك قراءة إلعادة امفتتح   العراق غزو  كان الراهنة،
 

لدراسة  مدخال

دها ذلك الحدث بعد ذلك،  ات التيالتداعيّ  جملة لحسبانعالقة الغرب باإلسالم في املرحلة املعاصرة، 
ّ
ول

 الصليبية"بالحرب إذ كان له األثر العميق في الّتحوالت الجارية في املنطقة. فالحوالي يسّمي تلك الغزوة 

مع  يوهو بذلك الربط يذكر بالجوالت القديمة التي كانت، بما يوحي باستمرار الصراع التاريخ ".الجديدة

ية واالستراتيجية. وبذلك التذكير يضع املسلمين أمام مسؤولياتهم ت السياسالتغيرا من رغمعلى الالغرب، 

التاريخية. فالذين خرجوا من الحروب القديمة منتصرين، ليس بإمكان أبناء لهم، تناسلوا من أصالبهم، 

 تعد مل التي ،الجديدة العربية الشخصّية بطبيعة اأن يذهبوا اليوم إلى نصر مؤزر. إّن املسألة ترتبط أساس  

التضحية واالنتصار، فرانت على قلبها ألجل ذلك  مفهوماتب إغنائها على قادر روحي فضاء إلى تستند

وبغداد نقطة االلتقاء  "،الجدد"بالتتار  انميركالهزائم، كما رانت عليها القابلية لالستعمار. ويسمي الغزاة األ 

 ن.الحالتيفسه في وربما كان فاتح أبوابها للغزاة هو ن .بين التتارين

ص أهّمها في تفتيت املنطقة، ونهب الثروات،  أما تداعيات تلك الحرب على العرب، فإّن     
ّ
الحوالي يلخ

 على"املحافظة  كله ذلكالّدعاء ارتباطها بمقاومة اإلرهاب. وأهّم من  سبتمبر /أيلول والثأر للحادي عشر من 

 . 139"املنطقة دول  كل ىعل القوة في وتفّوقها ورفاهيتها، اليهودية الدولة أمن

 

 االستبداد السياس ي 

 بكتاب هللاالمية، إلى مجافاة االلتزام إّن الحوالي يعيد أسباب االنحراف في السياسات العربية اإلس      

 أّن  تؤكد زالت اموسّنة رسوله. وهو التفسير الذي سيطر على قراءات اإلسالمّيين عموما. وهي قراءات 

"وليست هذه العودة  العالقة تلك يصّححوا أن عليهم فإّن  العالم، في مرهدو  يستعيدوا كي املسلمين

األذى عن اإلسالم، وفي  طةفي إما د الصحوة اإلسالمّيةكما يرى، ال سيما وهو يثني على جهمستحيلة" 

 محاولة استئناف البدء. 

ستعمار والتجزئة، وإذا كانت األوضاع املعاصرة قد أفضت إلى حالة من االنحطاط، إضافة إلى اال      

الستقالل لم تكن إجابة حاسمة عن ذلك التأخر التاريخي، وال رّدا على االستعمار والتجزئة. إذ فإّن دولة ا

مّهد املستعمرون السبيل لوكالئهم كي يستمّروا في لعب أقذر األدوار: مبادلة كرس ي الزعامة بخدمة مصالح 

 
 
 أو السياسات متبعين لألمة، االعتبارّية للشخصّية مفارقة سياسّية االرجل األبيض. فكان أن بنوا أنساق

 الوضعية، بالقوانين"يحكمون من وراء البحار. فأّسسوا الحكومات العميلة، وأصبحوا  ةتياآل التوصيات

                                                           
 .4ص الجدد، والتتار االنتفاضة ،سفر الحوالي139 
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مون 
ّ
مجافين الشريعة والكتاب. لذلك لم يجد الحوالي حرجا في نعت الحكام  ،140"البشرية األهواء ويحك

 .141"جهلة أو خونة فكانوا العرب"أّما هللا األول، ونوري السعيد، بأبشع النعوت  العرب على عهد عبد

الحروب  هاتجاهأو وطنّية، كانوا يديرون  ةات قوميّ وحين كانت بعض الحكومات تتجّرأ وتنحاز إلى خيار    

يها ا فبم ،كلها املتاحة الوسائلامرات الظاهرة والخفّية حتى إسقاطها، وهم في ذلك يستبيحون واملؤ 

 أهداف االنقالبّيون  حقق"وإذا االنقالبات العسكرّية، وإعادة إنعاش أنساق العمالة والتبعية السائدة 

 .142"الخدمة؟ هذه من أعظم يريدون  فماذا والّنصارى، اليهود

  اا متعددة للعمالة والتبعية والوالء للغرب، قديم  إّن الحوالي يقّدم صور     
 
 إلى يستند وبوصفه. اوحديث

ه مواقفه، تخريج في" والبراء"الوالء  عدةاق
ّ
 العرب، الحكام من الفئة هذه تعريف إعادة عند اكثير   يتوقف فإن

. وحين اوجهر   اسر   بإسرائيل يعترفون  الذين املطبعون  وهم ان،ميركاأل  العرب وهم الصهاينة، العرب فهم

ه يسم سياساتهم باالرتهان، ويسمهم هم 
ّ
أنفسهم "بالنفاق" كما جاء في القرآن يعرض للموقف الشرعي، فإن

 قامت التي املتحدة، العربية اإلمارات دولة إلى املهمة"أسندت قد  ا،شعبي   املنبوذة اأميركالكريم. وقد رأى أّن 

 وبذلك يكون االختراق قد بلغ مداه.. 143"داخلها املستعربون  به يقوم بما إسرائيل، خارج

لى هامش التطلعات االستراتيجية للقوى املتنفذة في العالم، ع ستالدولة العربية قد أّس  دامت وما   

ي الزعامة بقرار تهم. يصعدون كرس ة لجعل الحكام العرب وكالء لالستعمار في أّم فقد كانت تلك البداية كافيّ 

ويستمر ، 144"الحاكم الجائر ينبت في منصبه"من الغيب، لكأن  تياآلدولي، وينزلون عنه بقرار املوت الزؤام 

في القهر العربي ا ولو على الجماجم. وما بين التنصيب القسري، والنهاية الغيبية، يتبسط الحاكم يم  زع

ها الصفقة الخاسرة بين حاكم غير يتفنن في تضييع الحقوق واملقدرات. إنّ و واإلذالل، وإيذاء ذوي القربى، 

 لقوى املتنفذة.ليوية الحة غاشمة، فحواها مبادلة الكرس ي الدوار باملصالح شرعي، وقوة استعماريّ 

ة التي غارت في مالمحها املتعجرفة مطالب ولة القهريّ ملواطنة، فقد أنتج الّد  االستبدادبقدر ما ألغى ا    

"قضية الحرية السياسية في العالم العربي  ة. إّن ا لألّم ا للمنافع واضطهاد  ات. وأصبح الحكم استدرار  الحريّ 

البالد التي تتخذ شكل النظام الديمقراطي الدستوري، أو البالد التي لك في أزمة آخذة بالخناق، سواء في ذ

 
 
ا على الحريات وأكثر فتكا بها ووأدا لها، بناء تتخذ النظام االشتراكي الثوري. وإن كانت الثانية أشد ضغط

صير امل وهو. 145على فلسفة االشتراكية وتراثها العاملي في سلب الحرية السياسية باسم الحرية االجتماعية"

 ،يستبيحون أمواله ،ما يستبيح املستبدون الشعبفمثل ،الذي عرفه املجال االقتصادي واالجتماعينفسه 

ا منها، فال تزال الطبقات "قضية الرخاء واالزدهار االقتصادي لم تتم على النحو الذي كان مرجو   فإن ثم ومن

 .146سعار، وعدم تكافؤ الفرص"أل االفقيرة في مجتمعنا تشكو العوز والفاقة وضيق العيش وغالء 

 

                                                           
 .15ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي140 
 .561ص نفسه، المصدر141 

 .65المصدر نفسه، ص142 
 .559ص نفسه، المصدر143 

 .35ص الثقافي، الغزو الغزالي،محمد 144
 .5ت على أمتنا، ص، الحلول المستوردة وكيف جنيوسف القرضاوي145
 .6، من فقه الدولة في اإلسالم، صيوسف القرضاوي146
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 االختراق الصهيوني 

التي عرفتها القضية الفلسطينية، قديمها وحديثها. فيعود إلى تاريخ املختلفة يتتبع الحوالي األطوار       

خاصة منذ انهيار وباليهود، وعالقتهم بالنصارى منذ حركة اإلصالح الديني. وعالقة االثنين باملسلمين، 

إثر قرار التقسيم عام في ا بوعد بلفور والحربين العامليتين وقيام "دولة إسرائيل" ة، مرور  ينالدولة العثما

دون أن يهمل السياقات الدولية من . يتوقف عند االنتفاضة، كما يتوقف عند مؤتمر السالم، 1948

ا يزال الرجل م ،كلها واالستراتيجية التي واكبت تلك املتغيرات وصنعت تعقيدات القضية. وفي تلك الردهات

 هي بل واليهود، العرب بين وال واليهود الفلسطينيين بين"ليست  ينظر إلى القضّية الفلسطينّية على أّنها

 .147"األرض في مسلم كل قضية

ينطلق الحوالي في بناء تصّوره عن القضّية الفلسطينّية من قاعدة أساسية تقول إّن فلسطين هي     

في  ،148"وجود)عدم(  غير أو وجود"معركة املعارك حولها صبغة  كتس يت لذلكقة. و طفي املن "الصراع"جوهر 

ه يثني على استثنائية تلكنظره. وحي
ّ
باركة. فهي ملتقى الرساالت، األرض امل ن يتحّدث عن أرض املعركة، فإن

لى ومهبط األديان. فيها هجرة إبراهيم الخليل، ومسرى محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم. إضافة إ

 ميزاتها الجغرافّية والتاريخّية والحضارّية.

ه ال يحيل    
ّ
لى املؤتمر الصهيوني األول في مدينة عوحين يتناول الحوالي بالدرس نشأة "الصهيونية"، فإن

لى جهد الّنصارى قبل ذلك بأربعة قرون. فعلى الّرغم ع ، بل يحيلهرتزل (، وال إلى جهد 1897)سويسرا  بال

ا( لليهود بسبب تحميلهم مسؤولّية قتل السيد مة التي يكّنها املسيحّيون )الكاثوليك أساس  من العداوة القدي

رجة أّن أّي خبث أو شّر يحمل اليهود وحدهم وزره، حتى "الطاعون األسود" الذي املسيح عليه السالم، إلى د

لهم ملجأ في األرض  يين. فاضطهدوهم باسم "حمالت التنظيف". حتى أنهم لم يجدواوروبكاد يقض ي على األ 

 مسلمي األندلس. ولكّن جاءت البر
ّ
لتكريس  بّد من اقتناصها وتستانتّية لتكون الفرصة السانحة التي الإال

رؤية جديدة. فحين دعت تلك اإلصالحّية املسيحّية إلى احترام األصول التوراتية، وحين نجح لوثر كينغ في 

ا. أوروبا من ا كبير  يحية في أملانيا وبريطانيا حتى شملت جزء  ترجمة التوراة، فقد انتشرت تلك الحركة التصح

ا، كان البروتستانت يفّرون إلى الوطن أميركتشاف وكانت مقدمة إلعادة ترتيب العالقة مع اليهود. ومع اك

ا كانت تتشكل الصهيونية النصرانية من ذلك التحالف املسيحي اليهودي أميركالجديد، ومعهم اليهود. وفي 

في البروتستانتية. فهي أّول حركة تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين، تمهيدا لعودة اته سّوغمجد الذي و 

 لسن، كارتر، ريغان، بوش...(. وقد تبعهم البريطانّيون في ذلك )بلفور، لويد جورج(.املسيح )بالكستون، و 

القضية املركزية، فإّن ما وإذا كان الصراع في فلسطين هو الصراع املركزي، والقضية الفلسطينية هي   

 تفصيالت ثانوّية.  حضدونها من صراعات، هي م

زمن في ى حساب الحقوق التاريخّية للعرب واملسلمين لقد نجح اليهود في بناء كيانهم الغاصب عل   

"أصبحت لوال االلتقاء املوضوعي بين االستعمار والصهيونّية، حين  ااالنحطاط. ولم يكن ذلك ممكن  

                                                           
 .2798ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي147 

 .119ص المفترى، والوعد الحق الوعد بين القدس ،سفر الحوالي148 
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ه التقاطع الذي حّول اليهود من  .149"مشترك الستعمار وكيلة فلسطين في السياسية الصهيونية
ّ
شتات إن

يبحث عن موطئ قدم في أرض الّرساالت، إلى قاعدة متقّدمة للغرب الحضاري، هدفها استدامة االستعمار 

 بإمكان ليس إذ. الصهيوني املشروع في الزاوية حجر هعّد ف التقاطع، لكجزئة. لقد أدرك الحوالي ذوالت

كا لوال يرفضها يطمح في وجودها تؤّمن أن الصهيونّية
ّ
. لذلك كانت ّيةأميركو  ّيةأوروبعلى قوى دولّية  هاؤ ات

قها السياس ي يوإذا كانت غربّيتها قد صبغت بدا. 150"اوعرقي   اديني   الغرب من اجزء   اليهودية"الدولة 
ّ
ات تخل

 وقوة السالح، وقوة املال، بقوة االستمرار، عملّية اّمنت أيض  فإّن تلك الهوّية الغربّية قد أفي املنطقة، 

ه لوال تسّول اليهود للغرب، وعلى  "..العرب"صهاينة  سّماهم بمن املّرة هذه مستعينة. اإلعالم
ّ
"ومعلوم أن

 وتلك مقدمات مهمة لفهم الصراع.  .151"واحدا يوما دولتهم بقيت ما العرب، صهاينة من وأتباعها اأميركرأسه 

ه يرهنه بجهاد اليهود. وهو الجهاد الوحيد وحين ينظر الحوالي إلى مستقبل ا    
ّ
لقضّية الفلسطينّية، فإن

"أنتم شرف األمة  ملقاومة في فلسطين بالقول دون أي تحّفظ. وخاطب قوى امن الذي ساقه في كتاباته 

. هنا كلها االعتراف أو التطبيع "حّرم" على املسلمين أنواع الهدنة أو وقد .152العظيم، والتاج على رؤوسنا"

كانت تجد القضية نفسها بين مشروعين نضاليين، واحد تحرري، يتبناه الحوالي، وتنفذه املقاومة، وربما 

الصهاينة، يصف نفسه  علسالم ماملتقدمة. وآخر تفاوض ي، يراهن على ا رأس حربته حماس حركة

ا ما قاعدته املتقدمة. وكثير   عباس لة"، وربما كانمه األنظمة العربّية التي سّميت "معتدبالواقعي، تدع

. 153"إسرائيل يخدمون  الذين العرب هم الصهاينة أنواع"أخطر وصف الحوالي تلك الجبهة بيهود العرب، و

وعين: واحد إننا باختصار أمام مشر . 154"الغردق الذي يختبئ وراءه نتنياهو وزمرته" كما يصفهم بأّنهم

 من األرض القليل.لسطين تحرير األمة، وآخر تصفوي يكفيه تحرري، يستتبع فيه تحرير ف

الّتحوالت  تلك معلقد ُبني مشروع السالم الّدولي على قاعدة النتائج الكارثّية لحرب الخليج الثانّية،      

األسس العامة للنضالّية الفلسطينية. ولكّن الحوالي ال يولي  وغص إلعادة مّهدت التي كلهاالسابقة والالحقة 

شرق  روعاتأن "مشروع السالم"، وما عطف عليه من مش فترضتلك املقّدمات كبير اهتمام، بل ي

أوسطية، هو خطة صهيونّية للسيطرة على العالم واملنطقة. وهو ال يرتبط برغبة في السالم، بقدر ما يرتبط 

ألسباب أمنية  فكرة إقامة دولة إسرائيل الكبرى" التي تعرضت النتكاسة قاسية،بتعديالت جرت على "

ه. اونوع   اكم   والتجذر التوسع في اآلخذ املقاومة زخم إلى إضافة غرافية،و وعسكرية وديم
ّ
 األفق انسداد إن

ا تجد لم التي الصهيونّية، الحركة أمام غلغل السياس ي "التخلي عن التوسع الجغرافي في مقابل الت من بد 

 . 155واالقتصادي والثقافي"

ذريعة. وهو يرى أّن العرب قد جاوزوا مفهوم  أيبللتطبيع مع الصهاينة، و  إمكان أيإّن الحوالي يرفض     

 بوعد وكفرت دينها، من انسلخت ذليلة، وقيادات عميلة،"زعامات التطبيع إلى االنبطاح التام. إّنها 

                                                           
  .138ص، (1991 سوريا، /والنشر والترجمة للدراسات طالس ارد، )1ط ،)مترجمان( واكيم ميشيلو أتاسي قصيفلسطين: أرض الرساالت السماوية،  ،غاروديروجيه 149
 .8ص الخليج، أزمة حول حقائق ،سفر الحوالي150 
 .2226ص الغربية، والحضارة المسلمون ،سفر الحوالي151 

 .2243ص نفسه، المصدر152 

 .558ص نفسه، المصدر153 

 .559ص نفسه، المصدر154 

 .9ص دت،: الطبعة السعودية، الفكر، منابر دار فترى،الم والوعد الحق الوعد بين القدس ،سفر الحوالي155 
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 الحوالي تحّوالت املوقف ويرصد .156"اليهود أقدام تحت ولو كرس ي، على الّناس أحرص...فتجدهم ربها

ّية الفلسطينّية، بين مرحلة كانت تسّمي فيها الغاصبين "العدو الصهيوني"، الرسمي السعودي من القض

فلسطين. ساعتها كان  صلحةا. وكانت لجان التبرع ال تمّل من العمل ملا وشعبي  وتنحاز للفلسطينيين رسمي  

بالنصر، ويعبئ ملحتل"، ويبشر "ثورة ثورة ع ا: اإلعالم السعودي يصدح بتلك الشعارات الثورية من قبيل

للجهاد. ولكن موقف السعوديين اليوم قد تحّول إلى هرولة نحو استرضاء الصهاينة. بل يكشف الحوالي عن 

  زيارة املسؤول االستخباراتي السعودي املسّمى "أنور 
 

ا  نهار  عشقي" إلسرائيل. كما أصبح إعالمهم يشتغل ليال

 دفاعا عن الغاصبين للحق العربي. وي
 

 على ذلك توّجهات موقع "إيالف"، وكذلك الخط عطي الحوالي مثاال

 ا أن يسّميها "العبرية". التحريري لقناة "العربية" التي يحلو له أحيان  

 1992سالم املدجج بالسالح. فليس مؤتمر مدريد يرفض التطبيع، فإنه كذلك لوكما يرفض الحوالي ا    

 الكفر، في زيادة إال مدريد"وما للنهج التفاوض ي  اوافتتاح   العربي، للهوان ااستمرار   إال -همن وجهة نظر -

 فتح يريو"، وتغ"الطريق إلى أوسلكما يصفه. ابتدأ بكتاب عباس في التنظير للتفاوض  ،157"الردة في وإيغال

ِف  لم بمقاطعة وانتهى الفلسطيني، الوطني للميثاق
ْ
ك
َ
 القعود فضل ملن شرعية فال. لعرفات امدفن   ت

 السّرية فاوضاتتال في فاالثنان. االعتدال وجبهة الصمود، جبهة بين يفرق  ال وهو. الجهاد على وض يالتفا

 للشعب الوحيد الشرعي"املمثل الحوالي أّن  ضر فتي وأولئك، هؤالء من املقابل في ولكن. سواء والعلنية

 من فلسطين وتحرير لطردهم، ويسعون  اليهود، يقاومون  الذي الفلسطينيون  املجاهدون  هم الفلسطيني

 يجاهدوا أن كافة املسلمين وعلى السعودية، على"يجب لذلك نراه يستنفر الجميع،  .158"النهر إلى البحر

ما -يراهكما - للجهاد واإلعداد. اإلعداد من بّد  ولكن قبل الجهاد ال .159"اليهود
ّ
 اإلسالمية الصحوة مهّمة هو إن

 .160"املسار وتقويم العقيدة، تصحيح على واإلقبال ه،أساس من والبناء أوله، من"الطريق التي بدأت 

 "التوعية العامة للقاعدة العريضة من األمة". واندفعت نحو 

عمليات استشهادّية ضّد الصهاينة املحتلين، ويرى أّنها  يذيين تنف ينكر على الفلسطينإّن الحوالي ال    

ماكما يزعم بعض الناس...  اانتحار  "ليست 
ّ
 أو الفلسطينيين من بصيرته هللا أعمى نم يستنكرها وإن

قاومة . ويستميت في الدفاع عن حركة املويذكر مّمن استنكرها محمود عباس، وبوش وبوتين ،161"غيرهم

"ومن الضالل القول بأّن حركة حماس إرهابّية  .فلسطين في الجهاد لواء رافعة بوصفهااس، اإلسالمية حم

إال إعالن النفير، وال  -حسب رأيهب-فال حّل في فلسطين . 162مرتدة" كما سمعنا، وأشنع من ذلك القول بأّنها

ه عرفات لىحوالي ع"جهاد اليهود". ولئن أثنى الجهاد في هذه املرحلة من تاريخ األمة إال 
ّ
"كتائب  أسس ألن

هف"، األقص ى شهداء
ّ
، "اتفاق أوسلو" مرورا بتغيير بنود "امليثاق الوطني الفلسطيني" إمضاء عليه يعيب إن

                                                           
 .4ص نفسه، المرجع156 
 .5ص نفسه، المرجع157 
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 .2219ص نفسه، المصدر159 
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 القوة ولكّن . األرض من اواحد   اشبر   تحرر  ولن لم فاوضاتتوالدخول في "التنسيق األمني" مع الصهاينة. ألّن ال

 .تفعل

 

 الفقيه والسلطان ؛املبحث الثاني

ربما كانت حرب الخليج الثانية فاتحة الصدام بين الحوالي والسلطة في السعودية. فقد جاهر       

ا في استقدامهم أو أفتى فيه. وبذلك فقد وجد نفسه على الخليج، وملن كان سبب   فيي ميركبالعداء للتدخل األ 

التناقض الذي انتهى به إلى . وهو نفسه طرفي نقيض مع الّسلطة الّرسمية والّسلطة الدينّية في الوقت

ل طالت السجن. وكان من تداعياته الجانبية الفصل من العمل وقطع املعاش، والتضييق املادي واملعنوي. ب

"عقبة وجد العقبات أمام نشر أفكاره، لعل أهما  اما املمارسات حتى التضييق على آرائه. فكثير  تلك 

على الرغم من انعدام عائدها املادي. وهذا كما  "،فسح دون  من"الطباعة وقد اختار لتجاوزها  .*"الفسح

دم شهادتي ومواهبي لكي أكسب رضا من "أهون علّي من أن أفقأ عينّي وأسير في زمرة املطّبلين، وأستخ يقول 

. 163مّداحا فأنت متطرف" ى"، ومنهجه "إن لم تكن عبدا فأنت عدّو، وإن لم تكنشعاره "ما أريكم إال ما أر 

 ُيبتلى أن هللا، إلى دعا ملن بد "ال :دون تزحزح، ولسان حاله يقول من وهكذا فقد ظل الرجل على صالبته 

 السجن منه وأقل مؤمن، كل أمنية وهو القتل هو هللا أعداء يفعله ماة اي"غأو أن يقتل، و .164"عليه وُيفترى 

 .165"خلوة وهو

 والحقيقة أّن ذلك الّتصادم لم يذهب بكل الوّد الذي يكّنه الحوالي آلل سعود. فعالقته بالجماعة    

 في أطيعكم أن ا"يجب علّي شرع   :كما يقول. ومجمل موقفه ينبني على ما ألزم به نفسه "عميقة وشخصية"

 .166"معصّيته في وأعصيكم هللا، طاعة

ر سياساته؟ وكيف رآها الحوالي؟ أو أين عصاهم وأين فما هي طبيعة النظام السعودي؟ كيف أدا

 أطاعهم؟

 

 طبيعة النظام السعودي

ه         
ّ
 قرآن،لا بنص لألمر مستنبط خبير وكّل  العادل، واإلمام املجتهد"العالم ُيعّرف الحوالي ولّي األمر بأن

انعدمت تلك املعايير في اختيار الحاكم، أصبح  وإذا. 167"أحد لكل اعام   وال الّناس بعض في امحصور   وليس

التوريث سيد املواقف. فصودر مبدأ "الكفاءة"، وألغي دور األّمة في اختيار حاكمها، وانهارت السياسة. وربما 

 يصدق هذا التوصيف على دولة آل سعود.

                                                           
 .6المصدر نفسه، ص163 
 .2737ص نفسه، المصدر164 

 .3049ص نفسه، المصدر165 
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التوريث. فاستمر  احتكار العائلة للقيادة التاريخية للبالد عبر كية السعودية علىلقد قامت املل   

ا ا حتى يومنا هذا. وباعتماد التوريث أسلوب  ا يزال مستمر  م، و 1932الحكم في الساللة منذ تأسيس اململكة 

َد النظام السعودي شرعّيته الدينية، على األقل 
َ
ق
َ
ه لقواعد طابقتعدم م وصفبفي اختيار الحاكم، فقد ف

 من بل ا،وراثي   الحكم يكون  أن ديننا"من املناصب العاّمة. فليس  خصوصباإلسالم  هاالكفاءة التي يؤكد

إّن الحوالي بهذه  .168"والقرشية والعدل الصالح منها التي الشرعّية بشروطها يحكمها من تختار أن األّمة حّق 

ما ي
ّ
ليها املجال السياس ي في السعودية املعاصرة، وهو قام ع ة التيستهدف أحد املقومات الرئيسالرؤية، إن

"من الخطأ تلعب دورها في الواقع القائم  زالت امالعائلة املالكة. وإضافة إلى العائلة توجد القبيلة التي 

"من سعودية م السياس ي في الارأى أّن الّنظ *فاسيلييف أليكس يحتى أّن  .169"للمجتمعتجاهل الطابع القبلي 

 التي الخانة في وضعه عن املعتاد التنظيم يعجز ناش ئ جديد مجتمع فثمة... املعمورة في ةنظماأل  تقأع

الحاكمة، ذهبت برؤوس بعضهم،  كثير من التصّدعات داخل العائلةوقد كشف الحوالي عن . 170"تناسبه

 بلط من ومنهم قتل، من ومنهم سجن، من نهمموذهبت بمواقع بعضهم، كما ذهبت بامتيازات آخرين. ف

 للخالف التاريخي"والعرض  :املفسدون  ومنهم التغريبيون  ومنهم العلمانيون  ومنهم. غربية دول  في اللجوء

 كما يقول. 171"يطول 

لك الذي اكتسبه منذ بواكيره، واستمّر معه عبر التاريخ، فهو ذأّما امللمح الثاني للّنظام السعودي    

إلى تحالف استثنائي بين الذروتين:  امترجم   السياس ي، باملجال الديني املجال يربط الذي الّرفيع طالخي

 في الشرعية مصدر يزال"وال . 1744 عامالدينّية ممثلة في آل الشيخ، والسياسية ممثلة في آل سعود، وذلك 

"نعم دعوة الشيخ محمد هي مصدر  كما يقول الحوالي. ويضيف في موضع آخر ،172"الدين هو البالد هذه

"هناك في قلب الصحراء  :يقول عنه إذويسّمي ذلك التحالف "بامليثاق"، . 173شرعّية النظام السعودي"

بعيدا عن السلطة املركزية في اسطنبول، تعاقد الكتاب والحديد، والقلم والسيف على الدعوة إلى التوحيد، 

وقد ظل ذلك  .174امت دولة التوحيد على عمودين متساندين"وإقامة الّدين على منهج السلف الصالح، وق

ا. وبقدر ما أعطى الدين للسياسة الشرعية واالستمرار، التحالف يمّد اململكة بأسباب الحياة حتى يومنا هذ

من التوازن بين  اكثير  فقد أعطت السّياسة للّدين الحماية والّنفوذ. وقد ظل ذلك "التقاسم للعمل" يضفي 

وسلطة الحكم. وحين يختل التوازن بسبب الخّيارات الّداخلّية، أو اإلكراهات الخارجّية، أو  سلطة الدين

بالدين، أو في أحسن األحوال إلى تحجيم دوره  التضحيةالسياسية، تصير السياسة إلى  بسبب الهواجس

طة الرسمية تجاه الرقابي. ولن تمر التضحية بالدين إال عبر تأميم الدين نفسه. وذلك ما كّيف نظرة السل

                                                           
 .2861ص نفسه، المصدر168 

 .2900ص نفسه، المصدر169 
 .6ص، 2013 /الرابعة الطبعة والنشر، للتوزيع المطبوعات شركة العشرين، لقرنا نهاية وحتى عشر الثامن القرن من: السعودية العربية تاريخ فاسيلييف،أليكسي 170
ولى في الجزيرة العربية" و"الخليج أليكسي فاسيلييف: مؤرخ ومستشرق روسي، اهتم بدراسة قضايا الشرق األوسط والشرق األدنى، من أهم ما كتب "الوهابية والدولة السعودية األ  *

 .العلمية المقاالت من عددل لصحيفة "البرافدا". وله في قلب العاصفة". وقد عم
 . 2839المسلمون والحضارة الغربية، ص  ،سفر الحوالي171 
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في تحويل املؤسسة الدينية إلى  التي نجحت بعد ألي *إبراهيم بن محمدرئيسها  زمن فيهيئة كبار العلماء 

 . 175للنظام، على حّد تعبير محمد نبيل ملين "أيديولوجية"درع  حضم

 فتسلط ،التوازن لقد سارت العالقة بين الكتاب والسلطان بحسب الحوالي إلى حالة من عدم    

قائمة، حين أصبح وتحّول العاِلُم إلى جزء من السلطة ال "،امليزان"على الكتاب، وأطاحت القوة  "الحديد"

وتلك أهّم  ".للعهد"الخيانة  أو" العظيم"الحنث تحالف" إلى ما سّماه ا عندها. فجرى الّتحول من "الموظف  

. "(السعودية التقوى "تآكل ـب بولوك ديفيديه ة. )يسماملآالت التي انتهت إليها األوضاع السياسية في السعوديّ 

 وتعليمها واقتصادها وإعالمها دولة أّي  سياسة كانت"إذا بالقول ولذلك ينزع عنه الحوالي صفة "اإلسالمية"، 

ومع صعود بن باز خلفا ملحمد بن إبراهيم، جرى عبر عملّيات  .176"باإلسالم؟ توصف أين فمن إسالمي، غير

ا إلى احتياطي الّدين من أّي سلطة أدبية على السياسة. وتحويل دوره نوعي  ، حرمان معقدة ومتدرجة

ْبَن على الكتاب والسنة، كما قد يتبادر  ".األمور  والة"خدمة  في تسويغيةأيديولوجي، أو قوة 
ُ
إّن السعودية لم ت

 .*"الحكم إلى وصول لل الّدين"تسلق على  -مور كما يقول العارفون بخبايا األ –إلى أّي متابع، ولكّنها قامت 

إّن هذا التحّول املرجعي سيطبع النظام السعودي بطابعه منذ سبعينيات القرن املاض ي. وإن كان    

الذي أدار ظهره للغرب، وانحاز للقضايا العربية، وعلى رأسها  لحوالي قد أثنى على مرحلة امللك فيصلا

حكام املرحلة الراهنة.  اصةخوبدة الحكم بعده، ممن اعتلوا س كثيرينالقضية الفلسطينية، إال أنه ال يؤيد 

أمام  لصدقّيتها وفقدانها استنزافها إلى أّدى مافقد أخضعت اململكة "هيئة كبار العلماء" إلرادتها السياسية، 

في مواقف غير شرعية. الش يء الذي أعطى الفرصة لوالدة طبقة دينية جديدة متحررة  توريطهاالّناس، بل 

 ما وهو. مفارقة مرجعّية بصعود يهدد الذيالتقليدّية. الش يء  ، ومن ضغط املرجعيةمن سلطة "املخزن"

"ال ممن  عددويأتي الحوالي على ذكر  ،والحصار والعزل  والسجون  املالحقات عبر السلطات له تصدت

كما يقول، في سجن "الحائر" أو سجن "ذهبان"، وهو اآلن معهم. وممن يذكر سعيد  "العد يحصيهم

نا أمام نظام قمعي، الهاشمي
ّ
، سليمان الرشودي، موس ى القرني، عبد العزيز الطريفي... والقائمة تطول. إن

 عهده "التحديثي" بضرب الحّرية أهّم ركائز الّتحديث.افتتح 

رجعّية، فقد طفت على السطح مجموعة من التحّوالت في الخيارات تلك الّتغّيرات امل ىوبناء عل   

 العلمانية، نحو النهاية في"تجنح اإلسالم واملسلمين. خيارات  مصلحةتكن كلها في السياسية للمملكة، لم 

فيها الحرمان  لب على املخاتلة أمام شعب مسلم، وبالد إسالمية، ينتصبغبنيت في األ . 177"بتدرج لكن

 ةصف السعودي الّنظام عن االمة على سيادة اإلسالم في تلك الربوع. والحوالي ينزع تمام  الشريفان ع

ملا  -كما يقول - الوهاب عبد بن محمد قرره ما على كانت أّنها فلو. عقيدتها في وال نظامها في ال"السلفية" 

"إن  الذي وصفه باملر، يذهب إلى حد القول  الواقع ذاك تشريح في يزيد وحين". أصال اأميرك قيادةبدخلت 

انتقال من العلمانية الالدينية إلى  الهجوم على الصحوة في بالد الحرمين ليس علمانية فقط، وإنما هو
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فالبالد . 178"املجتمع وثوابت االعتقاد، قطعيات على الهجوم إلى اليوم انتقلوا العلمانية املحاربة للدين..

عن استهداف الدعوة والداعية، وزحزحة املجتمع عن ثوابته الحاضنة ألهّم ما قدس املسلمون، لن تتورع 

 م املجتمع، وال تخدم الداعية. الحضارية، خدمة ألجندات ال تخد

وبقطع النظر عن الطريقة التي يقدم بها الخليجيون أنفسهم، فإن حلفاءهم من الغرب ينظرون إليهم     

 غير وهم يستحقونها، ال ثروات لديهم املتأخرين، البدو من مجموعات"مجرد من االزدراء. إنهم  يركثب

بل إّن دولة  .179"أمكن ما تحضيرهم الغرب وواجب لثقة،با جديرين وغير ديمقراطيين، وغير إنسانيين،

 في الحليف يصدر أن ذلك بعد حرج وال. اإلرهاب مصدر انميركان كالسعودية هي في نظر األ ميركحليفة لأل 

 من بكثير العرب إلى ينظر الغرب زال اماملستوى السّياس ي،  في .*جاستااسمه  اجائر   اقانون   حليفه، شأن

 العرب جزيرة في الوهابي الحاكم"تجد  ..املوت إال تبدله ال حاكم يقودها العربّية اساتفالسيّ . االستهجان

فإّن الحكام  الزدراء،ذلك امن رغم على الو  .180"يموت حتى بموجبها يحكم مطلقة إلهّية سلطة له مستبّد 

من  اعدد  حوالي الذين يستأسدون على شعوبهم، تراهم يبالغون في االحتفاء بالغربي. وبكل مرارة يسوق ال

األمثلة التي ترشح باملسكنة واإلذالل، والشعور بالدون في حضرة الغربي الذي يعبد الدوالر، ويأكل امليتة 

 والدم ولحم الخنزير، ويسعى في األرض فسادا. 

إن االنحطاط في املمارسة السياسية في اململكة العربية السعودية، يجد تفسيره في تلك القواعد    

السياس ي، وهي العائلة والقبيلة والعشيرة واملذهب. التي احتفظت بأدوار متفاوتة في لالستبداد  الخلفّية

إدارة اللعبة ولو من وراء حجاب. وهي كلها أطر وظيفّية عطلت بناء املؤّسسات املمثلة والشرعية والفاعلة. 

داول السلمي على ى، وعلى التكما حرمت اململكة من بناء قواعد للعملية السياسية تقوم على توسيع الشور 

ه االستثناء العربي في ظل التغيرات السياسية التي باتت تغزو البلدان 
ّ
السلطة، وإقرار الحريات. إن

 
 
فريقيا. ولكّن نزعة املحافظة عند كثير من أا، حتى أدغال ا الشرقّية سابق  أوروبا، من ا وغرب  والتجّمعات شرق

 ا ال يتزحزح.العرب، بقيت ثابت  

 بيعة النظام، فكيف كانت سياساته؟...كانت تلك ط إذا

 

 طبيعة السياسات السعودية

على  ُبنيتعلى تقديرات موضوعية،  ُبنيإّن موقف الحوالي من حكام اململكة العربية السعودية قد     

 
 
ا من طبيعة تلك السّياسات جملة السياسات التي باتت معروفة عند السعوديين كما عند غيرهم. فانطالق

 اقف إْن رفض  تحّددت املو 
 

 . ا أو قبوال

أخطاء عابرة فرضتها إكراهات  حضالسّياسات السعودّية، ليس م وقد ذهب الحوالي إلى أّن العطب في    

ما اليوم فانحرافالداخل أو التدخالت الخارجية، بل هي انحرافات منهجّية تستوجب النصح والتحذير. 
ّ
 إن
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 لم إن قتامةدأ منذ قرون وازداد مع األّيام، واملستقبل سيكون أشّد "ثمرة االنحراف القديم الذي ب هو

من السياسات الخاطئة، كانت الترجمة الواقعية لذلك  ويسترسل الّرجل في سرد مجموعة .181"نستدرك

االنحراف، مثل التحالف مع الكفار، ودعم السيس ي، وسجن الدعاة، واعتماد البنوك الربوية، وتهميش 

  ،وتعليق القضايا الحاسمةالقوانين، الشريعة في وضع 
 
ه يتوقع أن  ،كلها املصاعب تلكمن  اوانطالق

ّ
فإن

 العالم بأوضاع مقارنة أي الدولي، سياقه في االنحطاط ذلك يضع وحين". املصير غموض"بيتسم املستقبل 

 .182"يتقدم؟ كله والعالم تتأخرون"ملاذا : اعاتي   اممض   السؤال يأتي التحول، في اآلخذ

 إلىالحوالي يدعو و . 183"الحالية السعودّية السّياسة تعديل ضرورة األحداث أثبتت"فقد وهكذا       

ال ضروري. وهو سنة في فالتحّول من وجهة نظره حتمي، أو في أحسن األحو  ".األوان فوات قبل"التدارك 

ْرضيةالحياة. والسعودّية اليوم تعيش تحّوالت مهّمة. إّنها تقف على مفترق طريقين: ط
ُ
 ريق العلمانية امل

حّرم حرامه.  واإلمارات، اأميركإلسرائيل و 
ُ
ِحّل حالله، وت

ُ
 وإّما اإليمان، فسطاط"إّما أو طريق اإلسالم، ت

 . "الّنفاق فسطاط

 بمفهومها واألمن العدل هما: أمران الناس"يهم وحين يتحدث الرجل عن مشاغل الناس، يقول    

م، والبيعة الشرعّية ا في الحكاللتان ال تتّمان إال باعتماد الشورى أسلوب   إّنهما الّدعامتان .184"اإلسالمي

 الداخلية السياسات ولكن. واملجتمع والغذاء الفكر في كلهااألمن  صنوفللعقد االجتماعي، وتأمين  اأساس  

 من قابلامل في لتعتمد. اإلصالح مطالب تجاهلت كما الدعامتين، تجاهلت قد -الحوالي نظرفي - للّسعودية

  األمني الخيار ذلك
 

صاحبة اليد "الحسبة" إلدارة االختالف. فكانت "القبضة الحديدية" التي أّمنتها  سبيال

سخة السعودية. وهكذا أصبحت البالد والعباد في قبضة 
ّ
العليا في البالد. والحسبة هي البوليس في الن

وقد حرص  .185"الجواسيس أنواع طرأخ هم)املحتسبة(  قنعةامل"واملباحث االستخبارات والجواسيس 

تلوا أو سجنوا 
ُ
ّيبوا أو ق

ُ
الحكام الجدد على ضبط أّي حراك من شأنه أن يهّدد الّنفوذ التقليدي، وقائمة من غ

ب
ّ
ا ما نرى الحوالي يحذر من انفجار الشعب في وجه جالديه. وهو وا أكبر من أن تحص ى. لذلك كثير  أو ُعذ

 بقوتهم يستبعدونه.  الحكام املفتتنون  زال اماحتمال 

 هدر خاصةبولعل أهّم مؤاخذات الحوالي على آل سعود: استهانتهم باملال العام، وسوء استخدامه، و    

"إذ ليس في تاريخنا كله كارثة مالية ارتكبت تماثل أو تقارب هذه الكارثة املرتكبة  النفطية الثروة

. وقد سبق للمملكة أن لتي تمتلكها السعوديةوفي ذلك إضاعة ألحد أهّم أسباب القوة ا .186واملتضاعفة"

. لكن التعقيدات 1973 أكتوبرتشرين األول/ "سالح النفط" في دعم القضايا العربية إبان حرب اعتمدت 

"نحن الحافة بالسياسات السعودية بعد ذلك حرمتها من استثمار تلك الورقة الرابحة في السياسة الدولية. 

ه في الخزائن األ  .187"الفساد في وننفقه رهنبذ ولكّننا املال ينقصنا ال
ّ
 من هو املستغفل"أليس ّية ميركبل نضخ
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ومثل ذلك  .188"ذلك وغير استثمارات أو سندات أو ودائع شكل في التريليونات ويعطيهم انميركاأل  يصدق

مليار  ئةماثالثا لإلنفاق "الخارجي" يتجاوز ويقّدم جرد   .189"وشركاته لترامب أعطيت التي الفلكية"املليارات 

لقد جّر سوء التدبير إلى . 190"وعلماؤها يباركون ذلك، أو يسكتون عنه" كله ذلكريال سعودي. ويجري 

ارتفاع قيمة الدين العام الذي بلغ ضعف الناتج املحلي السعودي. وربما اختارت السعودية االستنزاف 

 ات اناملنهك ملقدرات حجيج بيت هللا الحرام عن طريق فرض الرسوم، والضما
 

 في لبنكية املجحفة، أمال

 شركة فيها أسستذلك االختالل. ويرى الحوالي أّن تلك الدراما قد عرفت طريقها إلى اململكة منذ أن  ضتعوي

"أرامكو" التي تالها السقوط املدوي "في فخ قوى الهيمنة العاملية". فحتى إّبان األزمات كانت السلطات 

 شركة تأسيس من الرغم وعلى. الوطنية املصلحة على اار، ضد  الكبالرسمّية تنحاز ملصلحة املستهلكين 

 استيراد إلى ذلك بعد لتلتجئ الشركتين، دمج إلى عمدت الرسمّية الجهات أّن  إال الوطنية،"سمارك" 

 .الغرابة منتهى في مفارقة وهي. العاملّية السوق  من احتياجاتها

ا، تتفش ى فيه ا استهالكي  عية، حيث أفرزت مجتمع  لقد كانت للطفرة النفطية انعكاساتها االجتما   

مظاهر الترف وتكدس السلع، على الرغم من ضعف الدخل. عالوة على أّن املقتنيات الفخمة، لم تكن دائما 

املتنفذين على  في مستوى املنظور األيديولوجي الضحل. وعلى هامش تلك الطفرة، صعدت مجموعة من

الواحد مجتمَعْين. واحد يعيش الّتخمة والثراء، وآخر يعيش البؤس  حساب سواد الشعب، وأصبح املجتمع

 وضيق ذات اليد. فقد سجلت نسبة الفقر في اململكة ارتفاع  
 
ا، ويعيش جزء من مواطنيها في ظل ا ملحوظ

حوالي إلى األوضاع املعيشّية في مدينة "تهامة" الفقر والشّدة والعراء والجوع وانعدام املأوى. وحين يعرض ال

ا ال تكاد تصّدق عن الخصاصة والبؤس، في بلد هو حيث انعدام املساكن، وشظف العيش، ينقل صور  

بق األمّية على الّناس، وتنتشر األوبئة األعلى من حيث اإليرادات النفطية في العالم. هناك 
ْ
ط

ُ
في تلك البؤرة ت

  ،آت الصحّية، أو تكادواألمراض وتنعدم املنش
 
نرى الحوالي يدعو  ،كلها املظاهر لكلت استنكاره من اوانطالق

 التصور  تصحيح مسلم كل وعلى وعلينا عليكم"يجب إلى ترشيد اإلنفاق عبر إعادته إلى أصوله الشرعية 

، ويصحح فال صالح وال إصالح من دون العودة إلى الدين الذي يهدي إلى الرشد .191"الشرع ليوافق املال عن

اطني اململكة الذين يعيش كثير منهم على بيع الفحم والحطب يدعو إلى توفير الشغل ملو و املعامالت. 

املنتجة في  روعاتمن السعوديين بال مسكن(، وتركيز املش في املئة 80وتوفير السكن لهم ) واملساويك.

صاغتها الدوائر  مشروعاتالتي ال طائل من ورائها. وهي في أغلبها  روعاتا عن املشلصناعة والزراعة عوض  ا

 االستشارية 
 

 .الغربية التي ال تفقه من الواقع السعودي إال قليال

وحين يتحدث عن السياسة الخارجّية للمملكة وما جرته من مآس، يرى أن التحالف مع اإلمارات،    

كلها من شأنها  ؛السيس ي في مصر، وتبني تيار املستقبل في لبنان، وفتح جبهة عسكرية في اليمن والدفاع عن

دون أّي عائد يذكر. والسعوديون الذين تركوا من بي للسعودّية، وتستنزف مواردها، أن تدّمر النفوذ األد
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قتال اليهود والنصارى، كما يرى الحوالي، هم الذين يوجهون بنادقهم تجاه األقربين في اليمن والبحرين. 

صديق قبل العدو. واألقربون أولى بالبناداق. وعلى ذلك الّنحو سيروا "درع الجزيرة" "ورعد الشمال" لقتال ال

ع إيران، فقد أشار الحوالي إلى عدم التكافؤ بين الطرفين. وهي منافسة خالية من أي وفي إطار التنافس م

عكس إيران التي تمتلك تصوراتها ألمنها القومي، ولدورها الدولي واإلقليمي، ولها الخبرة برؤية أو استراتيجيا. 

تخسر السعودية جبهتها توّسع فيه إيران من دائرة نفوذها،  واآلليات في إدارة الصراع. وفي الوقت الذي

غالعربية، باستعدائها غير امل لكل من الكويت وقطر وعمان. وفي الوقت الذي ترفع فيه إيران شعارات  سوَّ

أّن السعودية أبعد ما  اتضح"املوت إلسرائيل" تجري محاوالت سعودية حثيثة للتطبيع مع إسرائيل. حتى 

فوذها، وتحصين جبهتها الداخلّية، وتحقيق أهدافها اة إيران، في رسم أهدافها، وتوسيع نيكون عن مجار 

 القومية. واألخطر من ذلك أن السعودية ليست سيدة في اتخاذ القرار. 

 املتنفذة القوى توجيهها من  جري التي ي .192"الحكومات الدمى"العربية هي يرى الحوالي أّن الحكومات    

ومن هان يسهل . 193"والكرس ي امللك بقاء اميركأل  الوالء"في . ألن ابعد   أو اقرب   املسافات، كل من العالم، في

 سياسة، يصح وال ا،شرع   يجوز  ال الكفار مع"التحالف الهوان عليه. وقد أفتى على قاعدة "الوالء والبراء" أّن 

باع لهم، واستكانة للكفار، ركون  وأنه
ّ
، قديمها معظمها مة العربيةاألنظومن ثم يجّرم  .194"لسياستهم وات

 الثقة فقدوا الذين فهم ان،ميركلحالة االستالب السياس ي للسعوديين أمام األ  عّدة اصور  وحديثها. ويرسم 

"يستشيرونهم في حل  أّنهم االستالب مظاهر ومن". األشقر"الشعر  أصحاب عند ووضعوها بأنفسهم،

الحوالي عن ي في القرار السعودي، ما يذكره ميركم األ ومن أعاجيب الّتحك. 195املشاكل اإلقليمية واملحلية"

 بأن وعد على اململكة، في الزراعي النشاط يوقف كي السعودي نظيره لدى يميركتدخل وزير الزراعة األ 

إلبعاد السعودية عن فكرة بناء  كيري احتياجاتهم بنصف الثمن. وسعي  يةميركاأل  املتحدة الواليات تبيعهم

اة للمشروع النووي اإليراني، مقابل وعد بإقامة الواليات املّتحدة مظلة أمنّية قصد مفاعالت نووية مجار 

 تلرسون  ريكسالتهديد النووي اإليراني. ويتحدث وزير الخارجية املقال  منكلها دول الخليج العربي حماية 

ليمية، وأال يوزع ، ومن أهمها أن تلغى العقيدة الوهابية من املناهج التعترامبعن قبول السعودية لشروط 

وال مناهج تعليمية إال  اأميركا، وال دفاع إال دفاعات أميركالسعوديون الكتب الوهابية. فال غذاء إال غذاء 

ية. في ميركاأل  "ماكينزي اغتها شركة "دي، فقد صالتي تبناها ولي العهد السعو  "2030"رؤية  وحتى .اأميركبإذن 

 جزيرة في له مقام وال الكافر، هو"األجنبي بالقول، إّن  يصدع حين ظل الحوالي منذ حرب الخليج الثانية

 "الحائر"،ليجد نفسه نزيل زنزانة انفرادية في سجن . 196"قط قبلتان وال دينان فيها يجتمع ال التي العرب

 
 

 إليه األوضاع.  ما آلت  فيوهو حائر فعال

ا جهد   بذلوا فقد ية،ميركّتحدة األ وفي الوقت الذي كان السعوديون يسلمون فيه رقابهم للواليات امل   

من أجل التصدي ألي تحول سياس ي غير محسوب في املنطقة العربية. من هنا نفهم عداءهم  امضني  
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 .197"غربية صناعة العربي الربيع"ثورات  فعّدوافي عدد من الدول العربية.  2011 عامللتحوالت التي جرت 

  وليس
 
عليها حالة من االستعداء غير  ُبنيتّنها القراءة البائسة التي إ. 198"الغرب يستطيعه ال اشعبي   ا"حراك

  تاقت لشعوب ،سّوغامل
 

 املحافظة، والدول  املحافظة القوى  ولكّن . واالستعباد القهر نير من التحرر  إلى طويال

 ،وآخرين واإلمارات السعودية حال كان ذلك. امقدور   اقدر   يستمر كي القائم، الواقع تأبيد على تعمل ظلت

 واليمن، وتونس وليبيا مصر في جرى  كما املضاّدة، الثورات نيران وإذكاء التطلعات، تلك إرباك على عملوا

  وذلك
 
 الرئيس: مرس ي محمد بإسقاط سعيدا هللا عبد السابق امللك كان وكم. اللهيب يطالها أن من اخوف

في عالقتكم بالّربيع العربي الذي  "أعيدوا النظر بالّنصيحة الحوالي إليهم يتوجه لذلك. املنتخب املدني

ى لهم أن يفعلوا، وهم الوالغون في الدم، في اليمن وليبيا ومواطن أخرى.. 199عاديتموه"
ّ
 ولكن أن

  والترفيه حين اتخذ بن سلمان األمن     
 

 انظام   بنى حين مرة: مرتين التحديث خان فقد لتحديثه، مدخال

ي الرقاب، والتوجهات واملقدرات، فالحق واعتقل وأعدم، وهو على البوليس، قصد التحكم ف اقائم   اأمني  

  الترفيه جعل حين ومّرة. يكون  ال أو حرية فالتحديث. اسد   التحديث وبين اململكة بينبذلك قد ضرب 
 

 مدخال

 .200"اإصالح   الفساد تسّموا ال أن"أنصحكم كما يقول الحوالي،  "للناس"إشغاال للتحديث، وليس ذلك إال 

 ويضيف مت
 

  سائال
 

 أّمة تكون  وكيف. املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئة من "كيف تنشأ هيئة للترفيه بدال

واألصل  .201"واللهو؟ واللعب األوبرا إلى الناس بعض ويدعو املؤلم، والواقع الشديد املخاض هذا في اإلسالم

  كلهاالتاريخية  جاربالتفي  ّد ا لعهد الرفاه. وحتى التعليم الذي يعأن يكون الترفيه تتويج  
 

 للتطور  امهم   مدخال

كما  "اإلفسادية"لقراراته محل انتقاد  ادائم   كان الذي" العيس ى"أحمد  الوزير إلى أوكل فقد والتحديث،

تحديث طفولي،  النهاية فيما ينقل الحوالي. فهو  املحسن العباد وقينان الغامدي وغيرهما، في يقول عبد

ه غرضه بسط الهيمنة، وتعويض 
ّ
 "،اميركأل "خدمة الضعف القائم في داخله، واسترضاء  للقوى الخارجّية. إن

 كةا. وهكذا فقد فّوتت اململودّيون شيئ  في حين لن ينال السع". اأميرك"ال يمكن الجمع بين رضا هللا ورضا و

 .للحوالي والكالم الشمالية، كوريا أو إيران أو تركيا مثل تكون  أن نفسها على

ت هذه هي السّياسات التي درجت عليها الرسمية السعودّية، فإّن السؤال الذي يطرح ولكن إذا كان

 ه وصفبنفسه: كيف أدار الحوالي عالقته بآل سعود، 
 
 سالطين؟.هم وصفوبا عامل

 

 فلسفة النصيحة

لى التي كانت السمة الغالبة املهيمنة ع"بفلسفة النصيحة" تسمّيته لقد ظل الحوالي وفّيا ملا يمكن        

 لغتنا في نسمّيه أن يمكني لإلسالم )الفقيه والسلطان(، أو ما س في التاريخ السياعالقة الحاكم بالعالم 

إمكانّية للثورة أو الخروج املسلح  أي استبعاد يعني بما للسلطة، النقدّية باملساندة املعاصرة السياسية
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 من خائف مشفق"نصيحة  -كما يرى -هم عليها. والّنصيحة هي شأن األنبياء واملرسلين ومن سار على درب

 أمر كما معهم وأعدل لهم أنصح ولكني سعود، آل مع أختلف"أنا . وقد أكد من دون مواربة "هللا عذاب

وهكذا اختار الرجل أن يقّدم نفسه. فهو ليس باملعارض السياس ي باملفهوم الغربي للمعارضة، وال  .202"هللا

 ح بمعاني الخوف من هللا والتوجس من ثقل املحمول. هو طالب للملك لزهده فيه. وهو زهد يرش

دى سفر الحوالي. فقد كتب بيانه وقد كانت حرب الخليج الثانية أظهر لذلك التوجه وتلك القناعة ل    

وعلى رأسها الشيخ عبد  "العلماء كبار"هيئة توجه بها إلى  "رسالة"وهو  "،األمة علماء عن الغمة"كشف 

لكن تلك الرسالة تحولت  ".بيننا اسر   هذا"واجعلوا ادها رسالة سرية ال يطلع عليها أحد العزيز بن باز. وقد أر 

نشرته دار مكة املكرمة "حقائق حول أزمة الخليج" ، إلى كتاب حمل عنوان نفسه بعد ذلك، وباملضمون 

ة وإسداء املشورةوقد قال في خاتمتها . 1991 سنة عها بين يدي نض ،"إنها لنصيحة أردنا بها إبراء الذمَّ

فالتوجه الغالب على تيار ذ الحوالي عن الخط العام. وهكذا لم يش .203مشايخنا األجالء وعلمائنا األفاضل"

مستوى املواقف، هو إسداء النصيحة للحاكم مهما  في ممستوى الفتوى، أ فيأهل السنة والجماعة، سواء 

 أئمة من والفاجر للبر والطاعة السمعنرى " تقول كانت درجة انحرافه، ومهما كانت درجة عسفه. والقاعدة 

وقد حّدد الحوالي طبيعة تلك العالقة كما تقتضيها الّنصوص الشرعّية، في  ".بمعصية يأمر لم ما املسلمين

 وسلم عليه هللا صلى بقوله عمال ينصحونهم بل السالطين، يمدحون  يكونوا لم الصالح"والسلف قوله 

أباحت  بوصفها ة أن تعضد املقاربة الفقهّية ذلك التوجه بإطالق، وليس بالضرور . 204"الّنصيحة الّدين

لألّمة الثورة على الحاكم، والخروج عليه، إذا رأت منه ما يضرب أسس التعاقد بينها وبينه. فحين ال يحترم 

 مبايعته، وشرط طاعته.الحاكم بنود التعاقد مع األمة، جاز لها عند ذلك أن تخلع من عنقها ربقة 

 غاش ...بطانتان"للحاكم ضد التملق وضّد النفاق وضد الغش. وكما يقول الحوالي:  صيحةنّ ّن الإ      

وقد كان وراء نصيحة الحوالي سببان، فهي من ناحية . 206"ناصح أنا"وإنما ثم يقدم نفسه . 205"وناصح

ضرورة  ومن نصائحه ".ممكنة زالت ال للصواب"العودة "واجب شرعي"، ومن ناحية ثانية تقديره بأّن 

 كلها؛الحياة  مناحيية السعودية في ذاتها. وهي تتجلى في الشخص فياب االزدواجية التي يمكن أن تؤثر اجتن

 الخارجية والعالقات والسياسة اإلعالم في
 

 قنوات فيه تتجاور  الذي السعودي اإلعالم من . ويعطي مثاال

. ثم الفسقة املستشارين مع الصالحون  روناملستشا يتجاور  السياسة وفي واللعب، اللهو قنوات مع التالوة

نا في السعودية أّمة بال هوية، فال نحن  ويفصل تلك االزدواجية في موضع آخر ".االزدواجية؟"فلم يسأل 
ّ
"إن

. 207على اإلسالم الصحيح، وال على االشتراكية وال على الرأسمالية، فكل هؤالء يجدون في مجتمعنا مبتغاهم"

 رهان غليون.لهجينة واالستثنائية، كما يسّميها بتمعات اإّنها صورة املج
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وهي تتراوح بين إقامة الدين  .208"األوان فوات قبل التدارك"يجب وتتوالى النصائح تترى على آل سعود.     

املتحدة، اب من منظمة األمم ا بنقل املجتمع من البداوة إلى الدولة املركزية. واالنسحوإقامة الخالفة، مرور  

  بوصفهالدول العربية عة امومن جا
 
وفي السياسة الداخلّية ينصحهم بعدم مواالة الكفار،  ".ضالة ا"أحالف

باع هوى الليبراليين "رواد السفارات الغربية"، والتمسك في مقابل 
ّ
القرار السياس ي  ذلك باستقاللأو ات

 التخلي"بضرورة " وذلك النظام السياس ي للحكمإلى "تعديل  يدعوهمو واالقتصادي، وفك االرتباط بالّدوالر. 

وضبط االحتساب والهيئات الشرعية، وتوفير األمن  ،209"لألمة شورى األمر وجعل الوراثي، الحكم عن

ومقاومة الجريمة، والتوزيع العادل للثروات، ورّد املظالم، وإنكار الفساد، وإصالح التعليم والصّحة، 

  أن قناة الجزيرة فترضوهو يوتنقّية الثقافة واإلعالم )
 

. ومن النصائح التي الحريات وإطالق و،( يحتذى مثاال

 آل"يا إلى آل سعود ، تلك الدعوة الصريحة إلى التوبة من آثام الخيارات السياسية الخاطئة.  وجهها الحوالي

 حل إذا أنه خلدون  ابن ذكر الذي الهرم ومنها املثالت، بكم تحل أن بد فال بالتوبة، تبادروا لم إن: سعود

 .210"املهلة في دمتم ما هللا إلى بالتوبة سعود آل يا فبادروا ...يزول ال بدولة

الفعل التنظيمية والفكرية ضد التوجهات  اتخالصة القول، إن التاريخ السعودي، لم يخُل من رد     

من الهيئات مثل "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية"، جماعة  اعدد  الخاطئة للنظام. يذكر الحوالي 

ما فراغ من تنشأ"لم وهي هيآت  ،ب األمة"حسم"، حز 
ّ
 الشعور  من الهائلة الشعبية واكتسبت نشأت وإن

تلك إلى ا من تلك التفاعالت، وإن لم يعرف عنه االنتماء وقد كان الحوالي جزء   .211"واالستئثار بالظلم

 منذ والعطايا املواقع واستدرار الحكام، تملق عن بنفسه ينأى كلهاحياته  مراحل. ولكن كان في األجسام

 ذلك كل في وكان". الئم لومة هللا في يخش ى"ال  الحق، قول  على احريص   كان فقد. وشخصية وعي لديه تشكل

 والصبر لألمة، والنصح بالحق، الصدع هللا كتاب ومن. نفسه عن يقول  كما رسوله، وسنة هللا كتاب امتبع  

س رخيصة في سبيل هللا واملستضعفين، ويورد ومن سنة رسوله بيع النف ،املواقف في والعدل األذى، على

ولطاملا عبر عن أمنيته في نيل "إذا خير أحدنا بين دينه وضرب عنقه أن يقدم عنقه". ذلك الحديث الشريف 

إلى "أنا لن أسافر  املتواترةا حين نصحوه بالهجرة، أمام التهديدات األمنية الشهادة، لذلك كان قراره صارم  

 .   212 هللا"أي بلد، وال أخاف إال

ولكن إذا كانت تلك أهّم مضامين نقد الحوالي السياس ي لسلطة رسمّية، فكيف بدت له صورة معارضيها 

 الذين اتخذوا اإلسالم مرجعية لنقض األوضاع؟
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 الرؤية اإلصالحية عند الحوالي ؛املبحث الثالث

رِح على األمة في املرحلة املعاصرة     
ُ
لساحة إلى اينتميان  لإلصالحمشروعان  -حسب الحواليب–لقد ط

خاصة وب، شروعاتا ليس من الوارد أن يقابل الحوالي بقية املاإلسالمية، إن بالحقيقة أو باالدعاء. وطبع  

ذات الطابع العلماني بالقبول الحسن. أّما املشروعان املقصودان فهما: املشروع اإلخواني، الذي أسس على 

ا للحركة اإلصالحية التي جاءت رد   اوربما كان في جوهره استمرار   في مصر. 1928الشيخ حسن البنا سنة يد 

بدايات القرن التاسع عشر. والثاني هو املشروع الجهادي الذي أسس مع بن في على حالة السقوط املعمم 

ا أخرى، أبرزها تنظيم الدولة ا وتطفو أحيان  الدن والقاعدة، واستمر في صور تنظيمية متعددة، تخبو أحيان  

ا للحركة الوهابية منذ القرن الثامن عشر. وسيكونان سالمية. وربما كان ذلك التيار في جوهره استمرار  اإل 

ولكن قراءته ال تلغي قناعته  السّياس ي العربي اإلسالمي.مدار قراءة الحوالي للتصورات اإلصالحّية في املجال 

ما الخوف عليه أن ينخدع أو يتشرذم"أثبت وأقوى من أن ينهزم أو يستسلم"وتّيار التدّين  التي تقول:
ّ
 .213، وإن

 مأمورون "نحن ك أكد منذ البداية وقد كان الحوالي على وعي تام باملحاذير املنهجية في التناول، لذل   

 .214"أولى املسلمين مع والعدل والحضارات، والدول  واألحزاب والجماعات األفراد مع والعدل الحق بقول 

 

 الحوالي واملنهج اإلخواني

في مصر،  1928( عام 1949-1906أسست جماعة اإلخوان املسلمين على يد الشيخ حسن البنا )       

ا للحركة اإلصالحية، حيث تتلمذ البنا الجماعة امتداد   ّد أي بعد أربع سنوات فقط من سقوط الخالفة. وتع

شهد  إذاإلصالحي، لى النشاط إانت سباقة في إضافة البعد الحركي على يد اإلصالحي رشيد رضا. وقد ك

العمل اإلسالمي والدة التنظيم أو فكرة "الطليعة" التي ستتعزز أكثر مع تنظيرات سيد قطب. وقد عاشت 

غلب األحيان على املجتمع والدولة. وطوال أالجماعة في صراع مستمر مع السلطات، كان عالي التكلفة في 

طوير خطابها وممارساتها. وكانت جريئة في رفت الجماعة جملة من املحطات التي ساهمت في تتاريخها ع

اعتماد النقد الذاتي وإقرار املراجعات. لعل أهمها مراجعة نظرية التغيير التي تحولت من التصادم مع 

الوطن. ومراجعتها  الدولة الحديثة إلى املشاركة السياسية، ومن مفهوم األمة )القبل استعماري( إلى مفهوم

وقد ي التي تحولت من التنافر والصراع إلى اإلقرار بالتعايش والتفاعل والتنسيق. لعالقاتها باملنتظم السياس 

السياسية املعاصرة كالديمقراطية  فهوماتاقتض ى تطورها الفكري الهضم املنهجي لجملة من القيم وامل

التجارب ضيق الشمولية إلى سعة االنفتاح. انفتاح على  والتعّدد واالختالف باختصار، لقد خرج اإلخوان من

 واألفكار والثقافات.

 نغمط"ال كي  هذا .أخطاء ان لإلخوان فضل عظيم ال ينكره منصف، وأن لإلخوان أيض  يرى الحوالي أ   

 إنهم نقول  وال عليهم، السيس ي نفضل وال أشياءهم، نبخسهم وال وجهادهم، فضلهم املسلمين اإلخوان
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. واإلخوان منهم والخطأ الصواب من عنهم نعلمه ما ذكرن بل املفلسين، اإلخوان نسميهم وال إرهابية، جماعة

  .215املحافظون ومنهم دون ذلك، والحكم عليهم جميعا خطأ، وإنما كل امرئ بما كسب رهين"

  حين يتناول الحوالي مزايا اإلخوان، يقول      
 

 حرب في جهادهم هي "وأعظم مآثر اإلخوان املسلمين مثال

السعودية تغرق في  ةيوفي الوقت الذي كانت املؤسسة التقليد. 216ف"الذي كتب عنه كامل الشري السويس

الفقهيات اليومية البسيطة، مقطوعة عن قضايا األمة في الحرية والتحرر، والوحدة والسياسة، كان 

مع  املصيريةيخوضون صراعاتهم الفكرية والسياسية، بل  -ى الحواليير  كما–اإلخوان املسلمون 

 الكتاب إلى أقرب وهم الفائدة، هذه منهم وأخذنا بجهله، علماؤنا يقّر  مما ذلك غيرو  والقوميين"الشيوعيين 

التقليدية في وقت كانت فيه النخبة . 217"وأمثالهم الحصري  وساطع عفلق وميشيل الناصر عبد من والسنة

لسعودّية فقد كان اإلخوان الفاّرون إلى ا. 218"عن االنخراط في جدال سياس ي بهذا الحجم" في اململكة عاجزة

في البرنامج التحديثي للمملكة، ومنه  ةالفعلي واملساهمةملء الفراغ، من حكم عبد الناصر، قادرين على 

قارب بين املدرسة اإلخوانية، واملدرسة الوهابية، ا من أوجه التويوثق الحوالي كثير   "إعادة تشكيل النظام".

هير "أيام من حياتي" اقتفاءها أثر محمد بن عبد الش فيأتي على ذكر زينب الغزالي التي أعلنت في كتابها

الوهاب، وسيد قطب الذي جعل كتاب "اإليمان" البن تيمّية ضمن منهج التنظيم الخاص. وعمر التلمساني 

"إّن اإلخوان عبد الوّهاب. وربما فات الحوالي أن يشير إلى قول البنا  بناعلى مذهب  الذي أكد أّن جّده كان

. 219"رسوله وسنة هللا كتاب من الصافي معينهة: ألّنهم يدعون إلى العودة باإلسالم إلى املسلمين دعوة سلفي

 فينسف بذلك أّي حاجز يفصلهم عن الدعوة الوّهابية في بواكيرها.

 بعد واؤ جا من حساب على املسلمين اإلخوان من املؤسس للجيل االنتصار إلى يميل الحوالي أّن  يبدو     

 دعوة متأخري  أّن  كما البنا، حسن الشيخ على حجة اإلخوان دعوة متأخرو يس "فل املتأخرين، من ذلك

بنا حجة عليه". فحين يستعيد تلك البدايات يرى أن الشيخ حسن ال اليسو  الوهاب عبد بن محمد الشيخ

 يؤمن معارضا اسياسي   ا"لتكون حركة دعوية تجديدية ال لتكون حزب   قد أسس تلك الجماعة

  .220"بالديمقراطية
ّ
 اشق   يتهم راهنةون من جماعة اإلخوان. وفي املرحلة الالالحق ه الخطأ الذي تورط فيهإن

آخر بالتنازل عن  اشق   يتهم حين في. مصر في حدث كما الديمقراطية، اللعبة في بالدخول  اإلخوان من

تاله، الثوابت كما حدث مع النهضويين في تونس. ويواصل شرح الفروق بين الجيل املؤسس والجيل الذي 

، في حين انحرف املتأخرون من اإلخوان عن دعوته، "دعوته من اركين   اركن   الجهاد"جعل فيقول إّن البنا قد 

على التطورات التي أعقبت االنقالب على  امعلق   قال وقد السلمي، املنهج يتبنى ا،ا سياسي  وأصبحوا حزب  

. 221"بالديمقراطّية التزامهم مع الغرب عنهم رض ي وهل بالسلمّية، االلتزام املسلمين اإلخوان نفع"وهل مرس ي 
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على الرغم  ،222"ذلك ينفعهم ولم الغنوش ي وراشد الترابي حسن تنازل "لقد  :آخرين ميينا كما يّتهم إسال تمام  

ه "رجل صالح كانت له رغبة في إعالء شأن مصر". وعلى اإلجمال، تراه يلوم 
ّ
من ثنائه على مرس ي، ووصفه بأن

 ويقولونه اإلسالم، سنام ذروة هو الذي الجهاد يذكرون"وال إعراضهم عن خيار الجهاد،  جدد علىاإلخوان ال

..ويعتد أجناده يحشد الحق هو نشيدهم في وكذا" أمانينا أسمى هللا سبيل في"املوت  املشهور  شعارهم في

املسلمين  من الواضح أّن الحوالي يتحدث هنا عن منهج التغيير لدى جماعة اإلخوان .223"الفاصل للموقف

الذي ال يقر الخروج املسلح عن السلطة، فكانت تلك هي "الفريضة الغائبة" في تصور كثير من الناشطين 

 في اإلطار اإلسالمي.

شك  وال .224"محلي وطني"حزب تعريف أنفسهم على أنهم  -كما تقول قراءة الحوالي-لقد أعاد اإلخوان      

السياسة وفي منهج التغيير. فسياسّيا أعاد اإلخوان تكييف أدائهم  في أّن لتلك الهوية الجديدة مقتضياتها في

ر". تلك التحّوالت التي جاءت بهم من بما يتالءم مع التحوالت الجديدة الطارئة على مصر بعد "ثورة يناي

الهامش إلى املركز على رأس دولة طاملا حاربتهم، وأغدقت عليهم من سجونها وتعذيبها ومحاصرتها الش يء 

ير. لقد رأى الحوالي أّن ذلك االنفتاح على السلطة قد فتح أعين قيادات اإلخوان على املواقع واملنافع، الكث

فقبلوا اللعبة  استراتيجياتهم التقليدية. فيثر في سلم األولويات. كما أثر ما غير ربما من األمزجة، وأ

تنظيم االختالف السياس ي. وقد كان من ل امرجعي   االسياسّية بكل مضامينها بما في ذلك الديمقراطية إطار  

س ي على مقتضيات االندراج في تلك اللعبة، القبول بنتائج صناديق االقتراع، والتعاطي مع املنتظم السيا

ولكن الوقوف عند املعطى الوطني في  قدم املساواة، كما هو الحال مع الشيوعيين واالشتراكيين وغيرهم.

ا في تنظيرات السابقين، ليحل محلها عن دائرة األمة التي كانت ثابت   تحديد طبيعة الحزب، قد حّيد الحزب

ري يقر بالتقسيم دائرة ثابتة، هي األصل واملنتهبوصفها دائرة الدولة القطرية، 
ْ
ط

ُ
ى. فأصبحنا أمام حزب ق

الظالم للعرب واملسلمين، الذي خططت له الدوائر االستعمارية. وكان عّرابه كل من سايكس البريطاني، 

 وبيكو الفرنس ي.

شك في أن التجمع اليمني لإلصالح هو حزب سياس ي ذو جذور إخوانية. واألرجح أن تلك الجذور  ال   

تعود إلى ثالثينيات القرن العشرين حين كان حسن البنا يلتقي عناصر يمنية ذات خلفية إسالمية. وتلك 

الحال في مصر. ليستمر نواة تنظيمية كما هو  العناصر وإن تأثرت بالتجربة اإلخوانية، إال أنها لم تتحول إلى

دون أن ترتقي هي األخرى إلى من ذلك التوجه بعد ذلك مع التجارب الطالبية في الداخل والخارج، لكن 

قد توجت بعد فرض الوحدة كلها لة أن تلك التجارب يمستوى البناء التنظيمي إال في مراحل متأخرة. والحص

. 1990سبتمبر أيلول/ لإلصالح في الثالث عشر من ف باسم التجمع اليمني بين اليمنين في حزب سياس ي عر 

ا باهظة، كان فقدان وقد ناضل الحزب من أجل خير اليمن واألمة، ما جعله يدفع في كثير من املحطات أثمان  

األرواح أحدها )استشهاد الشيخ حسين الهجرة أيام الحمدي(. وكان يطمح دائما إلى أن يصبغ اليمن 

ير من القضايا األيديولوجية والسياسية ما أثرى تجربته، وعمق خطابه. فصارع ته، فأدلى بدلوه في كثبصبغ
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ا قيادة علي عبد هللا صالح، تمام  بوحدة اليمن، فقاوم االنشطار إلى الشيوعيين وساجل القوميين، وانحاز 

 صور هادي. وتلك خياراتالثورة اليمنية، وانحاز إلى "شرعية" عبد ربو من 2011كما ساند بعد عام 

أّن الحزب قد وقع في الجحر مرتين، أو وقع في الخديعة مرتين. مرة  فترضسياسية لم ترق للحوالي الذي ا

 -في نظر الحوالي-حين ساند علي عبد هللا صالح، والثانية حين ساند منصور هادي، وقد كان من األجدر به 

ك"، وأن يقود مقاومة حاسمة أحزاب "اللقاء املشتر  أن ينفض يديه من الساسة املشبوهين، وينفصل عن

التي ال تقبل الضيم وال العدوان. وهو كلها خاصة الشباب، والقبائل الحرة بعبر تحشيد قوى الشعب، و 

مطالب في ذلك املسار أن يقوم على تربية األجيال الجديدة، عبر غرس العقيدة الصحيحة. وتلك مهمته 

عارضة، بل هو نهج إصالحي يتوق إلى إعادة األمة إلى م حضأي أنه ليس ما. ي  ا إصالححزب  ه وصفبالحقيقية 

"وليعلم حزب اإلصالح أنه ليس يمنيا فقط، بل هو لعامة األّمة، وعليه يعلق كثير من املسلمين  دينها.

 .لليمن املنظور  ستقبلملومع ذلك يبقى التجمع الوطني لإلصالح رأس الحربة في أي حديث عن ا. 225آمالهم

ولكن هل  .226"املرحلة جهاد هو اليهود وجهاد جاهد، من اإلخوان من"وخير القول عند الحوالي  وخالصة

 كل الجهاد جهاد؟ وهل كل الغزاة خالد؟

التي نشأت فيها الحركة الجهادّية العربية منذ  وضاعالي األ يستعرض الحو     الجهادي واملنهج الحوالي

مع بدايات "األفغان العرب" في أفغانستان. وهم مجموعة من  الظاهرةبواكيرها. وينطلق في تتبع خيوط تلك 

جاه أفغانستان التي كانت تدير معركة تحرر ضّد االستعمار السوفياتي. 
ّ
الجهاديين الذين فّروا من مصر بات

 الهجرة تلك تأطير عبر جهادّية قاعدة بناء في احاسم   ااألصل(، دور   فلسطيني) عزام هللا عبد أدىوقد 

، الذي الدن بن أسامةالعرب الجهاد اإلسالمي في أفغانستان. وقد برز من بين املقاتلين  لخدمة ملتطّوعةا

مستقبل الحركة الجهادية، وأدائها امليداني، وبنك أهدافها. وقد افتتح زعامته للتيار  في له دور مهم سيكون 

 الجهادي بتأسيس ذراع تنظيمية سماها "القاعدة". 

هإالي أّن "القاعدة" تنظيم قابل لإلصالح. أي الحو  فترضي    
ّ
يقّر بوجود بعض االنحرافات في التصّور  ن

خاصة بعد تسّرب أفكار وب ،227"الجهاد في والغلّو  األولوّيات، ترتيب"في واملمارسة. وتلك االنحرافات يحصرها 

للقاعدة أخطاء في  ّن إ مثتي. جماعة الجهاد املصرية. والفشل في تحصين التنظيم من االختراق االستخبارا

التربية واإلعداد". وهو ينفي عنهم صفة "الخوارج"، فهم لم يخرجوا عن السلطة، ولم يصادموا أجهزتها. بل 

 الخليج حرب إّبان املنطقة تأمين في املساعدة السعودية السلطات على عرض قد -يقول كما - الدن بناإّن 

وهو ال يقول بالتماهي بين تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة  عن استقدام القوات الغربية. اعوض   الثانية،

 تنظيم"أصبح عنده، حتى  اعنف   األشّد  هي داعش إّن  بل. النشأة أحوالاإلسالمية، وإن تشابها من حيث 

 كما يقول. ،228"سالم حمامة جانبه إلى القاعدة
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"تنظيم اتي ألفغانستان، فإّن من بعدهم، نتاج الغزو السوفيإذا كان "األفغان العرب"، والقاعدة      

وقد سبقته "املقاومة العراقية" في  .229"العراق على يميركاأل  العدوان نتائج إحدى بوصفه"داعش" إنما نشأ 

الرافدين"، ا كما سبقه أبو مصعب الزرقاوي الذي قاد "تنظيم القاعدة في بالد ي. تمام  ميركمحاربة الوجود األ 

بن الدن واملقدس ي. وقد جاءت داعش موجة ثالثة ااألّم، وبالتحديد مع ا من خالفاته مع الحركة مستفيد  

الستثمار ذلك الفراغ القيادي الذي عرفته الحركة الجهادّية بعد مقتل الزرقاوي. فسمت نفسها "تنظيم 

ين". إنه "اإلسالم الغاضب" حين تحاصره بكر البغدادي" "خليفة للمسلما الدولة اإلسالمية"، وصّعدت "أب

م. فقد التقت القسوة الشيعّية التي مارست الّتصفيات املباشرة ألهل السنة في العراق، مع القسوة األم

سجن "أبي غريب" املهينة، وضرب مدينة الفلوجة واستهداف املثلث ث حوادية التي يمكن اختزالها في ميركاأل 

ت تلك املؤامرة "السنة الذي كان يطحن بين القوتين. لقد دفع ةالسنيالفعل  ةالسني. لتصّعد من رد

ا بأيديولوجيته، وال إيمانا بنهجه، ولكن ألّنهم وجدوه املضطهدة" إلى االرتماء في أحضان التنظيم، ال التزام  

ك ا على الواليات املتحدة التي صنعت تلا لهم ضد ميليشيات بدر والحشد الشعبي وأمثالهما، ورد  حصن  

. وهكذا تحّول السنة إلى حاضنة شعبية لداعش، ما وسع كلها نةدون تقدير دقيق للمآالت املمكمن املأساة 

قياس ي. ومع هذه األسباب املوضوعية، فإّن الحوالي ال يستبعد البصمة  زمنمن دائرة االستقطاب لديه في 

خاصة، بناء على تصريحات مسؤوليها: باالستخباراتية في صناعة التنظيم، فيشير إلى دور الواليات املتحدة 

إّن كلينتون، وترامب وأوباما، إضافة إلى إيران ودول عربية. لذلك يقول الحوالي من دون أّي مواربة، هيالري 

ومما عّزز لديه تلك الشبهة، أّن تنظيم  .230"سياساتهم لخدمة أعماله يوجهون  وإيران والروس انميرك"األ 

ة. وبناء على ذلك يصدر داعش كان ال يتردد في استهداف "املجاهدين" عوض أن يستهدف الطغاة والغزا

األجندات الّدولية  من دعد تقاطعباختصار، لقد  .231"أحد التنظيم ذلك إلى يسافر أن يجوز "ال حكمه: 

 د نجحت في ذلك املشروع املشبوه بأقدار.واإلقليمية، قصد "تدعيش أهل السنة". وق

ستوى قاعدتها الفكرية؟ م فيالنشأة بالنسبة إلى داعش، فكيف بدت للحوالي  أحوالكانت تلك هي  إذا

 أو ما هي صلتها باملدرسة السلفية؟ 

محمد بن هبد الوهاب. ويقول إّن  دعوة إلىإن الحوالي يرفض اّدعاء الحركة الجهادية االنتساب       

فيتهمهم بأّنهم  ا،ا شرعي  ويحاجج الجهاديين حجاج  مقارنة بين دعوة الشيخ ودعوتها تظهر الفارق بينهما". "

ت على اختزال اإلسالم في الجهاد، واختزال الجهاد نفسه في القتال. وبذلك تكون قد فّسخت حركة قام

 التجزيئية النزعة إّنها. فقط واحد جانب شأن من إعالئها مقابل في الدين، عليها قام التي كلهااألخرى  األبعاد

"أّما الجماعات مولّية اإلسالم. نزعة التي طاملا أضّرت بش. وهي الاواحد   ابعد   إال الدين في ترى  ال التي

الجهادية، فأكبر أخطائها هو أنها حصرت الجهاد في أحد معانيه، وهو القتال. وأهملت األنواع األخرى وذّمت 

وقد أتى  .232"والسنة القرآن في مذكورة األخرى  األنواعأهلها، وأهدرت دماءهم، وجعلتهم مرتّدين. مع أّن 
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كما ذكرت في تزالية، على ذكر أنواع الجهاد كما ذكرت في القرآن الكريم، و الحوالي لتسفيه تلك النظرة االخ

 عند حق كلمة الجهاد"أفضل هللا عليه وسلم، وأورد ذلك الحديث القائل  يسيرة الرسول الكريم صل

 ودليله في "،جهاد كلها الحياة"أن مفادها ا إلى قناعة منتهي   ..."،حمزة الشهداء"سيد وحديث  ".جائر سلطان

 والسياسية واالقتصادية والتعليمية العسكرية أعماله كل"كانت ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وقد سمى هللا سبحانه وتعالى صلح . 233"راض عنه وهو ربه لقي حتى جهاده حق هللا في فجاهد جهادا،

  الصالة لىإ الصالة انتظار سمى كما ا،تح  االنسحاب يوم مؤتة فا، وسمى الرسول الحديبية فتح  
 
كما  .ارباط

منه ما يكون باليد ومنه ما يكون بالقلب  الجهاد احتّج الحوالي بما فصل فيه ابن تيمية في أنواع الجهاد.."

ما شرع للضرورة
ّ
". وخالصة والحجة والبيان والدعوة واللسان والبذل والصناعة"، وقوله.. إّن "القتال إن

 بعض في الجهاد حصر يصح"ال قتالية لدى التيار الجهادي القول لديه وهو يرد على طغيان النزعة ال

 . 234"أنواعه

في مواضع عدة من كتابه في التشكيك في األسانيد الشرعية لسلوك  ليمن جهة أخرى أطنب الحوا     

أها في 
ّ
 وبحسب املرحلة، شروط بحسب أولوّياتها ترتيب عن العجز مثل األمور، من كثيرداعش، فخط

ة. وهذا التسرع أوقعها في خطأ تربوي قادها إلى أن تبدأ "ببناء قمة الهرم، قبل قاعدته"، املتاح اإلمكانات

"إعالن  أّن  والحال األساس ي، السياس ي مطلبها"الخالفة" ذلك مثل الحكام العرب. فجعلت ألجل ذلك  مثلها في

قهاء التي تثبت خطأ ويورد كثير من قصص السلف، وأقوال الف. 235"عنه نهينا الذي االستعجال من الخالفة

سيما  الو إلى السلم، وتقدم الدعوة على الجهاد، والعفو على العقوبة.  جنوحما تحّبب ال االستهانة بالدماء، في

  اردح   شعوبهم عن اإلسالم غيبوا قد العرب الحكام أن
 

 إلى يكون  ما أحوج اليوم لذلك فهم الزمن، من طويال

 عن قوله املسلح، العمل استنكاف في مواقفه أبرز  من ولعل. الجهاد إلى حاجتهم من أكثر والتعليم التثقيف

 لليهود، غردقا يكون  أن رض ي الذي السيس ي جيش سيناء في املسلمون  قاتل"وإذا  :مصر في الدائر الصراع

ا ما تكون عكسية. لذلك حاول باختصار، إن نتيجة الغلو غالب   .236"أولى اليهود قتال ولكن مفهوم، فذلك

الصبر واعتماد  إلى كما نعتهم،"الذين يقتلون ويفجرون"  صحيح األوضاع املنفلتة، فدعا الشبابالحوالي ت

 أّن "ولو  :التدرج، واملجاهدة بالقرآن، واملجادلة بالتي هي أحسن، وعدم االستعجال، ألن الدين كالشمس

 لكان ...الدين لىع كله الشعب يوافق ال...وقد علماني الدستور  أّن  مع الّدين، إقامة استعجل أحدا

  اشرع   خطأ استعجاله
 

 :رار الحوالي الذي ال رجعة فيهوالنحراف البوصلة لدى الدواعش، كان ق .237"وعقال

 . 238"الغالة قيادة تحت القتال في نشارك ال"ونحن 

 ولكن بناء على ما رآه انحرافا، كيف أعاد الحوالي تعريف الحركة الجهادية؟
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ما  فترضبأنه تنظيم "خارجي"، نسبة إلى الخوارج. وي يتهم الحوالي تنظيم الدولة    
ّ
أّن الحركة الجهادّية إن

. 239"ردة فعل جنحت إلى الغلو واستحالل الدماء املعصومة، وكذا حصر الجهاد في بعض معانيه" هي

وأهل التفريط، أو بين تنظيم إلغائه. فبين أهل اإلفراط  نا مواالنحراف في مفهوم الجهاد ليس أقل جرم  

دولة والجامية املدخلية، كانت األمة تعجز عن رسم طريقها األمثل في إدارة وجودها. ولكن البوصلة عند ال

الحوالي ظلت دائما موجهة نحو العدو الحضاري. وهو لم يستنكف هنا عن الدعوة إلى قتاله، بل نراه قد 

"فصراعنا مع هؤالء إلى قيام  عنه، بديل ال اواحد   اخيار   دللجها وانتصر ،كلها األخرى  الحلول هون من 

وخالصة القول عند  .240"اإلسالم على املستمّرة املؤامرة نحبط وحده وبالجهاد الجهاد، من بّد  الساعة، وال

  .241"ونحن ال نشارك في القتال تحت قيادة الغالة" :الرجل ذلك القرار الذي ال رجعة فيه

 

 د الحواليعن السياس ي اإلصالح

 ة عند سفر الحوالي على ثالثة أبعاد: تقوم الرؤية اإلصالحيّ    

وقد أحل بموجبه اإلسالم محل املؤسس الرئيس لشبكة العالقات داخل الدولة  البعد األيديولوجي:

 
ُ
ه فلسفة الخالص األخيرة لإلنسانية جمعاء. وهو ما يعني وصفس النظر إليه برِّ واملجتمع. ومن ثم فقد ك

  .242"والسّنة الكتاب في كما دةالعقي لتوافق كلها األوضاع"إصالح عنده 

قاء باملمارسة السياسية إلى مستوى املشاركة النشيطة في إنتاج القرار، وذلك باالرت البعد السياس ي:

علّيات املعطلة. ولكن ال مأمن للمسلمين اوحفظ الحقوق والحريات، وإطالق طاقات اإلبداع، وتحرير الف

 اإلسالمية الشريعة بمقتض ى اإلسالمي املجتمع"تسوس التي " من االنحراف إال بإقامة "الحكومة اإلسالمية

أي تسوسه بالعدل واإلصالح. ثم نراه يؤكد فرادة تلك الحكومة، فهي ليست  .243"اسمها أو شكلها كان اأي  

 والديمقراطية املطلقة وامللكية التيوقراطية غيره، أو يوروباأل  التاريخ عرفها التي النماذج من ا"واحد  

بالوراثة. بل إّن  احكم   وال ا،جبري   احكم   وال فقيه، والية وال كليروسإفليس في اإلسالم . 244"لغربيةا الوضعية

"إقامة الدين". هناك حكومة إسالمّية، تختارها األّمة "ممثلة في أهل الحّل والعقد"، كي تضطلع بمهمة 

وهي . 245ة شريعة ال دولة أهواء""دول إنها بالقول  سياس ي،لليخلص بعد ذلك إلى تحديد طبيعة ذلك البديل ا

بّد أن  وال ،، ودولة التكافل والحقوق والعدل والشورى واألمر باملعروف والنهي عن املنكردولة اإليمان 

 فر الشروط الشرعّية في اإلمام.اتتو 

وقد تميز الحوالي خالل مسيرته العلمية، باهتمامه بالشؤون الدولية   البعد االستراتيجي:

الش يء الذي ضيق لديهم حدود  -كما يرى -ه وهو الباب الذي قصر املسلمون في االهتمام ب واالستراتيجية،
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والتوازنات. وتلك من أهم الهنات التي علقت بمنهج التفكير اإلسالمي الرؤية، وفوت عليهم فهم التطورات 

حركة  حوالي في رصدلذلك اجتهد ال. 246"األمة تفتقد إلى النظرة الشاملة والربط بين األحداث" إّن  ،املعاصر

ا في تتبع أصول ي. وقد غاص عميق  وروبية، واالتحاد األ ميركة الواليات املتحدة األ خاصوبالفاعلين الدوليين، 

 ية، وأبعادها الدينية، وانعكاساتها على العالم اإلسالمي وقضاياه. وأمام تلك االنحرافاتميركالسياسة األ 

قاعدة االختالف واالعتراف، ورة بناء عالقات دولّية عادلة على ، لم ينفك الحوالي عن الدعوة إلى ضر كلها

 على السلم الدولي، وتجاوز النزعات املركزية املوجبة للهيمنة. حافظةوامل

ا ضد ما سّماه بحالة "االنحراف ا مفتوح  لقد كان من الطبيعي أن يخوض سفر الحوالي صراع       

عقائدي لتلك الطوارئ ملعاصرة. وانطالقا من ذلك الرفض الواالضطراب" التي عرفتها األمة في املرحلة ا

التاريخية، فقد أسس بديله في اإلصالح على قاعدة العودة إلى الّدين في منابعه الصافية التي لم يخالطها 

وسلم، وكما تمثله الراشدون واألئمة املهديون ا كما نزل على محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه الغبش، تمام  

 نقود وبه اإلجماع، وموضع الشرعية، ومصدر القوة ومكمن واملنطلق، املرتكز هو"فالدين ده. من بع

  وال اوليس الدين إرهاب   .247"األرض ونرث الحضارة،
 
"أساس نهضتنا وحل  هو بل ا،تزمت   وال اتشدد   وال اتطرف

أغنت عنا الحلول  مشكالتنا، وكيف ال يكون الحل الوحيد لكل مشاكلنا مع اإلفادة من تجربتنا، وهل

وهكذا يرهن الحوالي أّي تطلع لإلصالح والنهضة بالعودة إلى الذات. العودة إلى اإلسالم . 248املستوردة شيئا؟"

املجتمع، وأحوال الدولة واألمة. ويسمي الدولة فهو الذي يصلح األحوال كلها: أحوال الناس و  ،وحده

ما  قدرباجبات، و الذي يضمن التوازن بين الحقوق والو فالدين ه ".الرفاه ودولة العقيدة"دولة اإلسالمية 

يضمن التوازن بين الدنيا واآلخرة. وهو الذي يبسط األخوة في املجتمع، فتتقلص الجرائم، ويسود التضامن، 

أّن اإلسالم هو الذي أمن النقلة النوعية في أوضاع  كله ذلكينتفي اإلرهاب. وأهّم من وتتعزز القرابات، و 

. ومن القبيلة إلى األمة. ومن ثم ال يمكن أن تستقيم إعادة البناء، أو العالم رئاسةلة الدون إلى العرب من حا

 الحياة  على قوامتهوإعادة  ،كلها التفاصيلإعادة البعث من جديد، إال بتحكيم ذلك الدين في 
 
ألّي  اشرط

 تغيير.

ه العمل، إلى النظر يوحين يتجاوز الحوال      
ّ
جديدة في واقع املسلمين بإحياء مفهومي  ةماقو  أي يرهن فإن

فمن دونهما يظل العرب قابعين في مؤخرة القافلة، أذالء تابعين يدورون في فلك الغرب  ".والجهاد"الزهد 

نهج املتصّوفة، كما ال يقصد بالجهاد غلو املتطرفين. وإذا كان الزهد يعود الذي ال يرحم. وال يقصد بالزهد 

: سلوك كلها ه، فإّن الجهاد يعود باألساس إلى عالقة املسلمين بالعالم. وفي األحوالإلى عالقة املسلم بذات

ما تعود كلها إلى اإلص
ّ
الح من الداخل. مسلك الزهد في الدنيا، أو تأهيل النفس إلدارة الحروب املفصلّية، إن

ه املنهج التربوي الذي دأب عليه اإلسالم
ّ
إلحداث  ااملعاصر، أساس   وباألساس إلى تربية الفرد واملجتمع. إن

"باإلعداد". وإن كان الحوالي هنا يستعيد ذلك النسق  همالقومية الجديدة، أو ما بات يعرف عند بعض

ا وغاية في يعود على الذات منطلق   -الذات واآلخر وإن سلم باختالل التوازن بين-اإلصالحي املغلق، الذي 
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ه يستعيد نهج الغزالي واب
ّ
غيرها. إلى ن تيمّية، حيث الذات ذات قائمة بذاتها، ال تحتاج عملية اإلصالح. فكأن

ا لم تتعّد مسألة األخذ عن اآلخر من التمحيص. وعموم   اكثير   -مع التعقيدات املعاصرة–وهي مسألة تتطلب 

تصّورات اإلسالمّية املعاصرة، بقطع النظر عن الفروق املذهبية، إجازة أخذ الصنائع واملنتجات، في أغلب ال

 دون الحاجة إلى استصحاب الزمتها الثقافية، أو استيراد األفكار واأليديولوجيات. من

 عن ينقلها تيوالجهاد. وهي العوامل الويرى الحوالي أّن هناك ثالثة عوامل تنهض على دعامَتْي الزهد     

مقّومات ال تتيحها  وهي ".املجاهدة والرعية العامل، العالم العادل،"الحاكم : يأتي كما محددة طباطبا، ابن

ل للموازين، وتحرير للموارد وضبط ففي الزهد تعدي .249"النبوة منهاج على"خالفة من وجهة نظره إال 

وفي الجهاد تعديل . 250"فالقضية قضية إيمان وعمل صالح وليست قضية ثروات مكدسة"للنفوس.. 

هصة "والخال املشبوهة، ورّد للعدوان.  مشروعاتلعالقتنا بالعالم، وإحباط لل
ّ
 كيد من للتخلص البد أن

 الالزمة ناخاتوإلعداد امل .251"هللا بشرع والعمل الدنيا في والزهد هللا إلى العودة من الكّبار، ومكره الغرب

 منزل، أول  لتصحيح والعودة املسار، وتصحيح أوله من"الطريق أن نسلك  من بد ال حضاري، تحول  ألي

 .252"والشوائب البدع من الخالي اإليمان وهو

أما الرؤية السياسية للحوالي فهي تقوم على مفهوم "العقد االجتماعي". وهو املفهوم الذي اختار أن     

ينزاح به عن التنوير الغربي الذي أبدعه، إلى الحقل اإلسالمي. إذ يقابل عنده ما سّماه "البيعة الشرعية". 

زء معلوم من تاريخ األّمة. ورشحت بها كتب ي جوهي القاعدة التي صاغها األئّمة والفقهاء وطبقها الراشدون ف

السياسة الشرعية واألحكام السلطانية. ولم يقف الحوالي عند مستوى االستيراد الفقير، بل تجاوز ذلك إلى 

 إلى أرشدنا سبحانه العليم فالحكيم ونجدد، نبدع أن لنا"وآن  :ضرب من التبيئة االصطالحية، فقال

نوازل  إلى االنتباهأي  .253"نسيان غير منه رحمة والزمان املكان بحسب فصيالتالت لنا وترك الكلّية، القواعد

 العصر. وهو ما دأبت عليه النظرية اإلسالمية في مجملها.

 امتصالح   هعّد و  مفارقة، ثقافة من" االجتماعي"العقد  مصطلح استدعى الحوالي أّن  من الرغم علىو    

رِ 
ْ
 نكفر"أن ِه باالستمرار في األخذ عن اآلخر، فهو ما فتئ يدعو إلى مع روح الشريعة، إال أّن ذلك لم ُيغ

ما آلية، وال فلسفة ال إليها حاجة في فلسنا مباشرة، أو نيابية مثال، كالديمقراطّية الغربّية باملذاهب
ّ
 نحن وإن

 املستعلي ،بإيمانه املعتز أخذ نأخذها والنظم، واإلدارة السياسة في األمم تجارب من اإلفادة إلى حاجة في

. االتساق وعدم االضطراب من كثيرإّن التصّورات السياسية للحوالي في هذا الجانب محفوفة ب .254"بدينه

في تاريخ العرب واملسلمين منذ عصر النهضة حتى يومنا  املغوم   امشروع   ظلت اآلخر عن"االقتباس"  فقضية

على هضم  اقادر   كان الذي الحوالي إّن . تالسجاال  من كثيرحولها  دور يزالت قضّية خالفّية  امهي هذا. و 
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 في وجاء هللا أمر كما االجتماعي العقد نحقق"ولكي مفهوم "العقد االجتماعي" إلى الحّد الذي قال فيه 

 ،255"الصالح السلف عليه كان وما ص، رسوله وسنة هللا كتاب من ذلك نستلهم أن علينا الغراء، شريعته

الديمقراطية. ما يجعلنا نصطدم بالسؤال املركزي: إننا متى ما أجزنا أصيب بعسر الهضم أمام مصطلح قد 

ألنفسنا أن نأخذ هذا، فما الذي يمنعنا من أخذ ذاك؟ وكما يوجد مقابل للعقد االجتماعي في الحقل 

ه يوجد كذلك 
ّ
مقابل للديمقراطية في الحقل نفسه: الشورى. األول نعمل السياس ي اإلسالمي: البيعة، فإن

 السياقنكفر" به، واملصدر واحد: الغرب الحضاري. ثم يعلن الحوالي بعد ذلك، وفي قه، والثاني "على تحقي

 . افيزيد املسألة غموض  "نحن في حاجة إلى اإلفادة من تجارب األمم"  نفسه

لنصوص الشريعة. وهي املعيارية التي  اأن ال يكون مصادم  لقد أجاز اإلصالحيون االقتباس، بشرط     

من السجاالت، إال أّن رؤية الحوالي جاءت خالية من أّي معيارّية يمكن االحتكام إليها، وهو  كثيرعن أغنتهم 

ما أفقد تصوراته االتساق املطلوب. فبين العقد االجتماعي والبيعة تنعدم املنطقة الوسطى التي يمكن أن 

القة الحاكم باملحكوم بحسب عندها املفهومان، فهما ليسا أكثر من إطارين قانونيين يحددان ع يتقاطع

الخلفية الثقافية والحضارية لكل من عالم الغرب وعالم اإلسالم. فالعقد االجتماعي يعني املبايعة على 

تحّول  وإذا ".القرآن دستورنا "إّن العمل بالدستور، والبيعة تعني املبايعة على العمل بكتاب هللا وسّنة رسوله 

ْم تتحّول الديمقراطية إلى شورى، وباملقبولية  -مكنوهو م–العقد االجتماعي إلى بيعة 
َ
التي نفسها فِلَم ل

من "العقد االجتماعي" إال لفظه، وهو وإن زاوج بينه  ْر أضفاها الحوالي على التعاقد. إّن الحوالي لم يستعِ 

ه لم يست
ّ
زيد األمر صحب مضمونه الّداللي، ألّن اإلقرار بذلك املضمون كان يمكن أن يوبين البيعة، إال أن

 تعقيد  
 
إلى  منحازيننا وصفبا؟ إننا ال نمحص املسألة ا. يبقى السؤال عندنا: ملاذا لم يقبل الديمقراطية لفظ

  اإلى نهاياته ناقشةاملهذه الرؤية أو تلك، ولكن ألن الشيخ لم يسعفنا بدفع 
 

اللغز الذي ظل  في فك أمال

من الفراغات التي وقفت  ااحة اإلسالمية تعاني كثير  الحل أكثر من قرن من الزمن. وظلت الس لىا عمستعصي  

 أمامها حركة التأصيل عاجزة عن حسم كثير من القضايا.

إذا كان هذا هو اإلطار الذي يتنزل فيه الفكر السياس ي اإلسالمي، فما هو اإلطار التنظيمي الذي يتنزل 

 فيه العمل السياس ي؟.

نا إذا تجاوزنا املسألة الفكرية إلى ا   
ّ
"نحن الخالفة ملسألة التنظيمية، قلنا إّن الحوالي ينتصر ملفهوم إن

والحقيقة أّن الحوالي لم  .256"سلطان أو ملك من عصر أّي نؤمن بالخالفة الراشدة، ومن سلك سبيلها في 

ا في الحديث عن املضامين يقدم املحاججة املطلوبة لتصوره لإلطار السياس ي الجامع، في حين أطنب كثير  

 بوصفها والحديث عن "الخالفة"  السياسية.
 

مطلق للحكم، يصلح لإلسالم املعاصر كما صلح لإلسالم  شكال

كثير من املطبات املنطقية. ليس أقلها انعدام البّت في  األول، قد يضع النظرية السياسية املعاصرة أمام

ة من دائرة الفروع السياس عّد شكل الحكم في الّنصوص القطعية، ما رجح مسألتين: املسألة األولى وهي 

الزمن في  عّد وليست من دائرة األصول، أي من دائرة املتغيرات ال من دائرة الثوابت. املسألة الثانية وهي 
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االستشكاالت السياسية الطارئة، والراجح هنا أن تترك تلك النوازل الجتهادات األّمة بناء على اإلجابة عن 

الجوانب، لعل  من بقيت الرؤية السياسية منقوصة من عددا فقد حوارية النص والعقل والواقع. وعموم  

جاه تلك الخالفة؟ وما هي ائأهمها اإلجابة عن سؤال: أي الطر 
ّ
املخاطر وما هي ق يمكن أن نسلكها بات

الفرص؟. إننا في حاجة إلى فكر تكتيكي ينصب على تحديد الطريقة املثلى نحو الهدف املرسوم بأقل 

  اواقع  بوصفها ن التجزئة التكاليف املمكنة. فما بي
 
  اسياسي   اإمكان  بوصفها ، والخالفة اومتجذر   اراسخ

 
، مأموال

ا على نظرية التغيير أن تستجلي الطريق األمثل ذاتية وموضوعية ال تحص ى، كان لزام   معّوقاتتنتصب 

 إلحداث التحول. 

 جديد، من البشرية ضارةالح املسلمون  يقود وكيف الغرب؟ كيد من املخرج"كيف  :ييتساءل الحوال   

أساس ذلك التناقض وتلك اآلمال،  وعلى. 257"وسيلة؟ من ذلك إلى هل اليسار، إلى اليمين من ويكتبونها

تتحدد الرؤية االستراتيجية عند الحوالي. فلم تتوقف املسألة عند الرد على حالة الدون، بل تجاوزتها إلى 

 فرض البديل العادل على عالقات دولية غير عادلة.

مجموعة من  وصفهه كال ال يتجزأ، بل بوصفوتجدر املالحظة إلى أّن الحوالي ال ينظر إلى الغرب ب    

األجزاء التي قد تتباعد حد التناقض حين تتصادم املصالح، وقد تلتحم حد التماهي عند الضرورة. فهي وإن 

، إال أّنها تتمايز حّد التنافر فسهن مستوى الرؤية الحضارية املنحدرة من الجذر الثقافي والحضاري  فيالتقت 

. 258"سواء"ليسوا الكتاب قرآني، إشارة طريفة إلى أّن أهل مستوى املصالح الذاتية لكل قوة. وفي التعبير ال في

من الثناء على املنظمات الغربية اليسارية والحقوقية التي انتقدت السياسات  اكثير  لذلك يغدق الحوالي 

 استشراف: األول : بعدين على الغرب مع للعالقة تصوره يبني ليالحوا فإّن  ،كلها األحوالالغربية. وفي 

 في الغرب مع العالقة مستقبل استشراف والثاني. بها يمر التي الحضارية األزمة ضوء في الغرب، مستقبل

 .العالم على الغربية الهيمنة أفق انسداد ضوء

 وأخالقي قيمي انهيار وهو. نهيارعن حتمية اال، ال يخرج الحوالي تشرافإّن مستقبل الغرب في اس     

 والقلق والدياثة والتعري  واالنتحار املخدرات وتعاطي اتواملسكر  الفحش أقّر  الذي فالغرب. باألساس

كما يرى "أعرض عن ذكر هللا، فأذاقه هللا معيشة ضنكى"،  الذي الغرب هو ...والالمعقول  والعدمية واليأس

استشراف الحوالي، هو انهيار القوى الغربية في املدى املنظور. فمثل  يات املمكنة فالحوالي. وأكثر السيناريوه

 القاّرة إّنها. ببعيد عنها يوروبوليس االتحاد األ  .259"وتضمحل يةميركاأل  يةمبراطور اإل  تنهار"سوف روما 

 كما والسياسية، ةاالقتصادي األزمات من كثيرفدّبت في أوصالها  ها،ءدما تجّدد أن تستطيع لم التي العجوز 

 .وإسبانيا اليونان في الحال هو

 الوتيرة السابقةبأّما استشراف الحوالي ملستقبل العالقة بالغرب، فهو يستبعد إمكان استمرارها     

انتفاء شروط اإلبقاء على حاالت الهيمنة واالستعباد واالستغالل، وعلى مركبات االستعالء  فتراض، بانفسها
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حسب الحوالي، من خالل خمسة عناصر يظل بتجاهات العالقة مع الغرب ا الحضاري. ويمكن رصد

 ا بحسب استواء شروطها في الواقع.اعتمادها مرهون  

ة الحكمة أّن  فتراضالغربّية بااألول: االستفادة من الحضارة 
ّ
توخي العدل في  فتراضوبا املؤمن، ضال

. ذاتية ألسباب نحن بل جملة، الغربية حضارةال نرفض"ال  أنناالحكم على املختلف، فإّن الحوالي يؤكد 

فيستمر مع الحوالي منهج "االقتباس" الذي سار عليه إصالحيو القرن  .260ننتقي منها ونختار ما يصلح لنا"

السياسة والحكم  تالتاسع عشر. وفي الحالتين يقر الحوالي واإلصالحيون من قبله بالتفوق الغربي في مجاال 

فتون في أخذ الصالح الذي تستقيم به الحياة، وأن ذلك االقتباس ال يتصادم مع ي والتنظيم اإلداري، وهم

 من التي كلهاالغربية  النظريات، و "الشركية"فلسفاتهم الشريعة. إال أّن الحوالي يرفض استيراد ما سماه 

 .الدين ثوابت تمس أن شأنها

 واملغامرات الغرب، مع ملسلحةا املواجهة عن باألمة النأي به ويقصد. للسلم الجنوح وهو: الثاني

 قضايا تخدم ال نظره في املغامرات فتلك. ومستقبله اإلسالم سمعة على والخطرة العائد، قليلة الجهادية

  السلمي التعايش خيار إلى بذلك ويهتدي. تعقيدها من تزيد بل املسلمين،
 

الهيمنة املكلفة. ولعل  نم بديال

يغني عن االجتهاد، فربما بنى تلك الفرضية على ما سبق أن قرره ابن قدمين ما الحوالي قد وجد في كالم األ

والقيم املشتركة يمكن أن تجّسر  .261"األمم كل بين املشتركة القيم عن تيمية ابن تحدث"فقد تيمّية في قوله 

 طريق التعايش والسالم العاملي.

 وربما الغربّية، الحضارة تالش يو  بانهّيار تنذر التي الحضارّية األزمة مناخات من امستفيد  : الثالث

باملسؤولية األخالقّية تجاه املجموعات اإلنسانّية، بقطع النظر عن أديانها وعقائدها، تلك  امدفوع  

"ونحن من صورها، لم يتردد الحوالي في دعوة الغرب إلى اإلسالم  اكثير  ة التي حوت السيرة النبوية املسؤولي

املستويات  فياملستوى الذاتي، كما  فيطريق الخالص الوحيد  هعّد ب ،262"الحق ألنه اإلسالم، إلى الغرب ندعو

ه 
ّ
 لفيلسوف قرأت"كلما املجتمعية واإلنسانية. كذلك العالقات الدولية والسالم العاملي. يقول الحوالي إن

 مشكلة أو إنسانية أزمة لكل الناجع والدواء األمثل الحل املسلمين لدى بأّن  قناعة ازددت غربي

عن مصير االشتراكّية في الشرق..  امختلف   يكون  لن الغرب، في الليبرالّية مصير أّن  في شك فال .263"عيةاجتما

 باإلسالم إال الجحيم هذا من لها فكاك وال الشقاء، هذا من لإلنسانية خالص ال أن جازما يقينا"ونوقن 

 . 264"وحده

ه يرفض مبادرات الحوارات الرابع: في الوقت الذي يجنح فيه للسلم، ويدعو الغرب إلى اإل 
ّ
سالم، فإن

. 265"ويعّد ما يسّمى بالحوار النصراني اإلسالمي عبثا سياسيا ال محل له" ،ليهود والنصارى مع اكلها الدينية 

أّي نهج تفاوض ي باسم الشرعية الدولية، واملجتمع الدولي، من شأنه أن يصادر الحقوق التاريخّية  يرفضو 

 بها تقدمت التي للسالم العربية املبادرة أو الذليلة، أوسلو فاوضاتتيد، أو لألّمة. كما جرى في كامب ديف
                                                           

 .2460ص نفسه، لمصدرا260 

 .87ص نفسه، المصدر261 
 .530ص نفسه، المصدر262 

 .6المصدر السابق، ص263 
 .23المصدر السابق، ص264 
 .150ص نفسه، المصدر265 



 
 64 

ياسية التي يحكم بها الحكام كما يرفض نهج التبعية واإللحاق الحضاري، وهذه الوكاالت الس .266السعودية

 .الحضاري  الغرب مع اشعبي   متوجة غير دلالعرب، في صفقة تبا

نوعان عند الحوالي. أما األول فهو الجهاد املسلح، ويكون بعد أن  : الدعوة إلى الجهاد. وللجهادالخامس

على ما يسميه  ارد   عادة تيويأ. حظوظها اإليمانية التربية وتستوفي ،كلها املطلوبة الشروطيستوفي اإلعداد له 

الكيد، إذ ال يمكن دفع ذلك  .267"األعداء ومن املنافقين من العظيم الدين لهذا والكيد الكتابية"املؤامرة 

ويطنب الحوالي في  ".الصحيح الشرعي مفهومه حسب الجهاد اإلسالمية األّمة أحيت"إذا وذلك املكر إال 

وقيادتها  الحديث عن قيمة الجهاد وأهميته في تحريك سواكن األمة وتجديد شبابها، واستعادة هيبتها

ه الطريق الذي جربته األ 
ّ
مة فآتى أكله في محاربة الصليبيين، لإلنسانية، وطلب العدو وتعديل املوازين. إن

لعثمانية حين تركت تلك الفريضة. وقد اقتضت املؤامرة ومقاومة الصهاينة كما يرى. في حين انهارت الدولة ا

الغربية أن يترك املسلمون الجهاد ويهتموا بالبحث عن لقمة العيش والجري وراء الرفاه. وقد نقل عن 

إن على اإلخوان أن يتركوا السيوف وينصرفوا إلى املحاريث". وقد كان تغييب البريطانيين أّنهم كانوا يقولون "

 األندلس، ضياع في اسبب   كان كما. والعراق والشام فلسطين في املهانات من كثيرسببا في تلك الفريضة 

 ألمةا لهذه املتبقي السبيل هوصفب الجهاد على الحوالي يثنيو . البوذيين طرف من األراكان مسلمي واضطهاد

 في املسلمين حّق  في الغرب جرائم عّدد أن فبعد. املستكبرة الدولية والقوى  اليهود ظلم لدفع املنكوبة

 انيأما الثلهذا الغرب غير الجهاد؟".  هل"فقل لي بربك  :تساءل واملجتمع، واألمن واالقتصاد السياسة

دة تعريف الفعل الجهادي بطريقة الحوالي بصدد إعا لكأّن "الجهاد املدني".  اسم عليه نطلق أن فيمكن

أخرى، تجعله أقرب إلى املمارسة املدنية منه إلى وضع االشتباك. فهناك مساحات ال يمكن أن يعبئها الجهاد 

 والنضاالت واالحتجاجات، والفكر اإلعالم يعبئها أن يمكن لكن التوازنات، اختالل زمن في خاصةوباملسلح، 

 .268"املجرمين ومقاومة األمن لحماية طريق أقصر: بالقاطعة بدءا الجهاد"يكون أن ويمكن  ،املدنية

 

 نقد وتقويم؛ سفر الحوالي

  واألفكار، للرؤى ااملوسوعي، جاء جامع   "الغربية والحضارة"املسلمون إّن كتاب سفر الحوالي     
 

 ومثقال

 
 
. وسياس ي فكري  خطاب من ثرأك على امنفتح   واإلصالح، التغيير إلى اباالهتمامات الذاتية واملوضوعية، وتواق

. وذلك بالشريعة والحكمة بالفتوى، والقصص باألخالق، والدين بالسياسة، الفلسفة فيه فاختلطت

"وما العيب أن يكون املؤمن كالنحلة يقع على زهرات  القائل هو أليس Kمذهب الحوالي في الكتابة

  .269كثيرات"
 

والي ما ساعده على بناء خطاب متوازن، الح لدى البحثي االهتمام مجاالت تعّددت فقد وفعال

  لقضايا العصر. واسع االهتمامات، غير مجاف  
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لكنه ليس بالتأصيل كما تعودنا أن نقرأ في اجتهادات اإلسالميين حين يتطرقون إلى القضايا املعاصرة.      

قائدي، والفقر بل هو نطق عن األصول. ليس فيه ابتداع ولكنه اتباع. وهي صرخة في ظلمات االنحراف الع

بقدر ما فيه من التوحيد. وفيه من  القيمي، واالستبداد السياس ي، واالختراقات الخارجية. فيه من الدعوة،

النصيحة بقدر ما فيه من اإلرشاد. فيه من الرفق، بقدر ما فيه من الشدة. يطرح القضايا الفكرية، ويهيم 

ونحسب أّن ثقل الكتاب من  ،التحليالت االستراتيجيةبالنقد الفلسفي، ويتتبع األوضاع السياسية، ويفتتن ب

 .ثقل الهموم التي استبدت بصاحبها

ولكن يجدر بنا أن نسوق في هذا التعليق على الكتاب، مجموعة من املالحظات. بعضها شكلية،     

وأخرى مضمونية. وهي مجموعة من النقائص رأينا أن ننبه إليها صاحب الكتاب عس ى أن يتداركها قبل 

تمهيدية". وقد أعلن أّن هذه الطبعة ما هي إال "طبعة  فترضالكتاب في صورته النهائية، سيما وهو ي إصدار

ه وضع رقم كلها في أكثر من موضع، أنه منفتح على املالحظات 
ّ
التي قد ترد عليه، كي يعّدل أو يصّوب. حتى أن

ولكنها نقيصة في مجال الكتابة. فالكتاب شك،  الفاكس أكثر من مرة على ذمة الجميع، وتلك حركة نبيلة وال

 
 
 ه وصفا للناس. وبإذا خرج للعموم أصبح ملك

 
ا للناس فإّن التفاعل معه أو مع صاحبه، يجب أن يكون ملك

 ا عبر الكتابات والندوات والسجاالت.معلن  

تَب، ا من الزمن. وبفعل تلك اإلحاطة النسبية بلقد تعايشنا مع اإلنتاج الفكري للحوالي ردح     
َ
شَر وك

َ
ما ن

نا ندعوه إلى مزيد من إحكام األبواب واألقسام في هذا الكتاب
ّ
وضبطها. فال بأس أن يزيح عن كاهل كتابه  فإن

خاصة تلك االستطرادات التي استنزفت وبتلك الزوائد من األفكار أو الّنصائح، التي ال يقتضيها املقام، 

ى موضوع فرعي. وفي أحيان كثيرة يتضخم الفرعي فيطغى الجهد والحجم. فتراه يتحّول من موضوع رئيس إل

نالحظ خروجه من املوضوع إلى مضرب األمثال، وذلك املثل قد يكون في حجمه على حساب الرئيس. كما 

دون فائدة تذكر من ذلك اإليراد. فلو  من اهو نفسه، فيندفع في سرد واقعة أو حكاية جرت معه، أحيان  

 ا تجنبه لكان خيرا.
 

 كيف خرج من موضوع الّنصيحة التي هيأنا ملعرفتها وهو يوجهها إلى آل سعود، نظر مثال

من وما يليها(. وقد بالغ الحوالي في إيراد القصص الوعظية،  2780ث عن تاريخ الجزيرة. )الصفحة للحدي

في  وهيدون أن يظهر قدرة على استثمارها في السياق املطلوب. وكانت كثرتها مخلة بنسق البحث في كتابه، 

فحوى الكتاب وحجمه.  فيا لبي  ا سوقد أثر ذلك املنحى تأثير   أحيان كثير تطيل املقدمات على حساب املوضوع.

فاللغة األكاديمية أو النظرية هي لغة متقشفة بالضرورة، ال تقبل التداعيات واالنسيابية، وال كثرة التشابيه 

تتطلب الّدقة واإليجاز والعمق. كما هيمنت على واالستعارات، وال كثرة التعرجات واالستطرادات، بل 

التي يطلقها الحوالي بين الحين واآلخر في طرحه للقضايا الحارقة. وهي  الكتاب األحكام املعيارية واملسبقة،

 ، وتغلق األبواب دون االجتهاد.ناقشةهيمنة من شأنها أن تضيق الرؤية، وتحد من الرغبة في إدارة امل

ه ب   
ّ
النظر إلى حجم الكتاب )أكثر من ثالثة آالف صفحة(، فإّن فسخ ذلك الحشو وتلك والحقيقة أن

شك في أّن للحجم أهميته لدى عامة القراء،  د، سيساعد على التقليص من ذلك الحجم الضخم. والالزوائ

فضال عن املتخصصين. ولذلك نرى أنه كان باإلمكان "تنفيس" الكتاب في مجموعة من الكتب ذات 

بقضية أو  أو القضايا املستقلة أو املتقاربة، ولم ال يكون مجموعة أجزاء، يختص كل جزء منها تضوعااملو 
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ا عن هذا التكثيف املضيع للجهد والقصد، واملنفر من القراءة أو متابعة القراءة؟. بقضايا مترابطة، عوض  

ع تعديل ما يمكن فليس من الصعب تحويل كل باب أو قسم من أقسام الكتاب إلى جزء قائم بذاته، م

 تعديله.

. كما خال توثيق األسماء والشواهد واملواقف ا من التوثيق،الكتاب جاء في أغلب تفاصيله خالي   جاء     

على هذا الجهد املحترم  ىفي بعض األحيان من اإلحاالت الدقيقة التي يقتضيها البحث العلمي. لذلك طغ

رب إلى املقال اإلعالمي منه إلى العمل األكاديمي. وقد الطابع التسجيلي، ما جعله في بعض السياقات أق

 على مضامين الكتاب.كلها انعكست تلك اإلخالالت 

     
 
ا من العنوان "املسلمون والحضارة الغربية" كان اإلشكال الرئيس عند الحوالي هو عالقة انطالق

ا على تخومه. ومن قه وأحيان  إلسالم بالغرب. ومن الطبيعي أن يستتبع تناول ذلك املوضوع السير في عما

تخومه إشكالية املنهج، ومن عمقه قضية العالقة بين األنا واآلخر: أسس التناقض؟ كيف تجلت تلك 

 التناقضات عبر التاريخ؟ كيف يستشرف الحوالي املآالت املمكنة لتلك العالقة؟. 

    
ُ
فقد الكتاب أحيانا بعض إّن جرأة الطرح عند الحوالي ال يمكن أن تحجب عنا بعض الهنات التي ت

االتساق، وأهمها مسألة آليات البحث والتناول التي بدت لنا في بعض األحيان قاصرة عن فهم تعقيدات 

ا. ا أكثر منه استشرافي  ن نكوصي  ا، ولفرط انشداده إلى التاريخ واملاض ي، كاا نصي  املرحلة. لقد كان منهجه تراثي  

و طلب الحديث لتبيئته، فبقي حديثا من حيث موضوعاته، ولكنه فال هو استدعى القديم لتحيينه، وال ه

قديم من حيث آلياته. لقد استعاض عن سوسيولوجيا القضايا املطروحة بتديين تلك القضايا، فضيق 

 قضية األنا واآلخر تقع في قلب التناقضات الحضارية، على نفسه فرصة اإلدراك الواسع ملجريات األمور. إّن 

تقع في قلب العالقات الدولية والقانون الدولي، وفي قلب الدولة ما بعد ويستفاليا نفسه  ولكنها في الوقت

 منزلة، أي في املرحلة الحديثة. كما أن الترتيبات الدولية املعاصرة في االقتصاد وفي السياسة، كانت ب1648

يتون وودز واألمم املتحدة(. ات املباشرة للحرب العاملية الثانية، خالل أربعينات القرن املاض ي )بر التداعي

بتصورات مغلقة تقع في قلب الفقه القديم. وماذا بإمكان كلها لقد استعاض الحوالي عن تلك الحقائق 

ماء الحية في عروقه ضخ كثير من الد الفقه القديم أن يقدم من حلول للمعضالت القائمة إذا لم يجرِ 

ّن منهجه التقليدي القائم على "ظاهر النص" لم املَتَيّبسة؟. وحتى حين وظف النصوص التأسيسية، فإ

يسمح له باملساحة الالزمة للتأويل واالستنباط، وإحالل النص موقعه من فقه الواقع. ومن ثم فقد كان 

ر املستحدثة، على طريقة الفقهاء القدامى استحضار اآليات واألحاديث في سياق االستدالل على الظواه

لنا، ونحن  اوهو بذلك الخيار املنهجي قد ضيع فرصة جعل التراث معاصر  لتحوالت العصر.  حسابدون من 

 نعيش أدق مراحل وجودنا. وحين خلق مسافة بيننا وبين الفهم، فقد ترك مسافة أوسع بيننا وبين الفعل. 

ا من النصوص القديمة، ولكنه عجز عن أن يجعلها معاصرة لنا. وقد بدا أيضا لقد بدا الحوالي متمكن      

 ،لرغا من النصوص املعاصرة، فهو يعرف طروحات شتراوس ودوركايم وماكس فيبر وتوينبي وشبنمكن  مت

عجز عن تبيئتها أي إدخالها ولكنه  ،نتروبولجياكما يعرف الفلسفة وعلم االجتماع وعلم اجتماع األديان واأل 

ته. إن تحيين القديم، وتبيئة البيئة العربية اإلسالمية، كما عجز عن تمثل تلك املناهج وتطبيقها في دراسا
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املعاصر، أو جدلية الثوابت واملتغيرات، هي الشرط الرئيس إلحداث دينامية في العقل اإلسالمي. وال تأتي 

بارية لألمة، وال تأتي املتغيرات إال لكي تغني الثوابت. لقد قرأ الحوالي الثوابت إال لكي تعكس الشخصية االعت

اسة، أو منهج إسالمي في فهم السياسة، وقارب االستراتيجيا من دون منهج دون منهج في السيمن السياسة 

طباعية في فهم العالقات الدولية، أو منهج إسالمي في مقاربة العالقات الدولية. لذلك، فقد جاءت الرؤية ان

 ا أخرى. ا، سطحية أحيان  أحيان  

من التمحيص. فهو يقرر  مزيد إلىتاج والتصورات عند الحوالي تح فهوماتمن امل اكثير  الحقيقة أن      

ويواصل التهوين من تلك الرابطة، باستدعاء أقوال  .270"املنافقون  به يؤمن الذي الشعار هي الوطنية"أن 

علماء ومشايخ، ما فتئوا يؤكدون أّنها من القومية، وأّنها بضاعة سياسّية جرى استيرادها من الغرب 

ي الواقع السياس ي القائم، وفي العالقات الدولية منذ العصور الحضاري. والحال أنها نقطة االرتكاز ف

. باألمنيات الواقع تأمل عن يستعيض الحوالي لكأّن . عليها القفز يمكن ال القومية الدائرة ّن إ ثمالحديثة. 

 - املشروع من كان ربما
 
"نحن أن ينتقد الدولة القطرية. فهو ما فتئ يؤكد  -من تصوره ملفهوم األمة اانطالق

  يسمونها حظائر جعلونا مهما واحدة أمة
 

 -وأن يقدم  .271"دوال
 
  امشروع   -ذلك من اانطالق

 
 في للتحقق قابال

 تشبثه يسمي ماذا وإال. معنى بال يصبح قائم، واقع أنه والحال الوطني، البعد نفي ولكن املجزأة، األمة توحيد

 يتجشم وملاذا. وطنيته لم إن غادرةللم عليه عرضت التي االقتراحات ورفض السعودية في باالستقرار

 من مجموعة وكذلك. الوطنية؟ بدافع ذلك يكن لم إن بالده لسلطات اإلصالحية النصائح ويوجه الصعاب

السياسية األخرى التي يجري املوقف منها مجرى موقفه من الوطنية: كالهوية والدولة والقومية..  فهوماتامل

الوافدة  فهوماتامل تلك خاصةوبالسياسية  فهوماتامل من كثيرإلى ينظر بعين الريبة  زال امإن الحوالي 

على الرغم من أنه في أكثر  ،املتصلة بالحكم واإلدارة والسياسة، كالديمقراطية والتحديث والنظام النيابي

 وأحوال األمم تجارب من نستفيد أال يعني ال"هذا  :من موضع قد أجاز االنفتاح على تجارب األمم والشعوب

لتاسع عشر يقول باالقتباس املشروط بحدود املوقف اإلصالحي خالل القرن ا كان وقد. 272"عالمال

الشريعة. فمن العجز أن يعيد املعاصرون النظر في ما حسم املحدثون فيه املواقف، وأن يكون السابقون 

ات والنظم في وإن كان الجميع قد حاولوا البحث عن مترادفات لتلك الهيئ ا من الالحقين.أكثر انفتاح  

 الشريعة، كأن يكون أهل الحل والع
 
ا للبرملان، مع ادعاء الواثقين أّن اإلسالم كان األسبق، وأّن قد مرادف

الغرب قد أخذ عنه، وأن يأخذ املسلمون اليوم عن الغرب، فمعنى ذلك أّن بضاعتهم قد ردت إليهم. وربما 

 من أعظم وأن هللا، كتاب هو االجتماع علم في كتاب وأول  أعظم"أن ذلك األساس كان الحوالي يرى  على

ٌز ال يقبله العلم وال  .273"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  هو البشر من االجتماع عن تكلم َجوُّ
َ
وذلك لعمري ت

 تزكيه الشريعة.

                                                           
 شعبة والوطنية ("13 األحزاب الحوالي في نفس الصفحة "كما قال الشيخ ناصر السعدي رحمه هللا عند قوله تعالى )يا أهل يثرب ال مقام لكم/. ويضيف 1111المصدر نفسه، ص270

الشيخ الجزائري  وقال .التعارف من بدال للوالء وجعلناه اإلسالمية، بالوحدة وكفرنا به آمنا أننا لو وسيمزقها المجتمعات فرق الذي الشعار وهي القبلية منها وأضيق القومية من
  اإلبراهيمي رحمه هللا "إن الغرب صدر له هذه الوطنيات الضيقة"". 

ايكس بيكو، . ويسميها في موضع آخر جاهلية "وهذه الجاهلية أخذت اليوم شكال إقليميا كدول الخليج بل ربما أضيق منه، يسمونها الوطنية كما قسمها س1189المصدر نفسه، ص 271

  .1221ى هذا التقسيم يفرقون بين الوطني ومن يسمونه األجنبي..." صوعل
 . 938المصدر نفسه، ص272 

 . 1133المصدر نفسه، ص273 
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 يبقى السؤال هل فهم املعاصرون حقيقة األنظمة املعاصرة؟

شرعية ي صورة النظام املتخشب. ادعى االتكاء على اللقد رأى الحوالي في النظام السياس ي السعود     

فالسلطة  الدينية في وقت كان يجافي فيه الدين وقواعده، وادعى املعاصرة في وقت كان فيه خارج عصره.

التي احتكرت الدين، هي السلطة نفسها التي احتكرت اإلصالح الذي جاء هذه املرة على شكل دعاوى 

عودية، التي تقتض ي . ومن ثم تتضح جملة املحرمات في السياسة الستحديثية ال صلة لها بالتحديث

التصادم الدائم بين الفقيه والسلطان. فإذا كان الحوالي قد استند إلى املرجعية اإلسالمية، فإن السعودية 

  ّد تع
 
صالح، ا لها ال تقبل القسمة وال التفويت. وإذا كان الحوالي قد تبنى الدعوة لإل ا حصري  تلك املرجعية ملك

تحتمل وجود العبين. ومن هنا نحسب أن الحوالي لم يوفق في رسم تلك فإنه قد دخل منطقة ملغومة ال 

. إن معركة الحوالي السلفي مع النظام السعودي السلفي، هي معركة كلها التناقضات بأسسها ومجرياتها

سلفية الوهابية؟ ذاك الذي حول األجدر في تبني إرث محمد بن عبد الوهاب. أي من هو االبن الشرعي لل

ا، وبنى كيانه على "صفقة" للتبادل معها، أم ذاك الذي يحاول تجسير الهوة بين السلفية يحكم باسمه

ت، وإصالح العطب عبر رد الثاني إلى األول، أو رد هذا االنحراف إلى تلك 
ّ
"التأسيسية" والواقع املتفل

من بين يديه وال من البدايات بحدود نص ال يأتيه الباطل  "املعيارية" التي حّدها محمد بن عبد الوهاب زمن

 يقول كما -"منازعة سلطة قائمة على الدين احتكارها للمقدس" خلفه؟. إّن القضّية الرئيسّية هنا هي في 

"اإلسالم في اململكة العربية السعودية مصدر جوهري للتنازع، بين السلطة واإلسالميين  ألن -الكروا ستيفان

 وكأنه-الحوالي  ولكن. 274"أخرى  جهة من تلهمهم التي اتالتصور  لتعددوبين اإلسالميين أنفسهم من جهة، 

"فلو أنه على ما قرره  السعودي النظام عن الدينية الشرعية نزعة حّد  إلى يذهب -زعمه فيالكروا  يجيب

هذه  تجاه على الحوالي كان لقد. 275"أصال اأميركالشيخ محمد بن عبد الوهاب ملا دخل تحت قيادة 

 السلفي هو من: الجوهري  السؤال عن يجيب وأن. مواربة أي دون  ملرجعية منالتعقيدات أن يحسم قضية ا

شيوعية ماركس  ليست كلها الشيوعياتوبناء على أّن  الوهاب؟ عبد بن محمد منهج على يكون  بأن الجدير

 رغبة السؤال هذا نطرح ال نونح. 276"قط سلفيا ليس اليوم للسلفية ينتسب من"بعض فإّن  -يقول  كما–

 . التكلفة باهظ التاريخ مر على ظل للبس ارفع   ولكن الظاهرة، اختزال في

 أنظمة بين وحد من هو -هللا حكم عن وتنكب املرجع، علمانية هو بما-وإذا كان االنحراف السياس ي      

 تنفك ال أنظمة امللكي توريثال تعتمد أصبحت حيث. وجمهورييها ملكييها بين آخى قد التوريث فإن العرب،

 وغيرهما مبارك وحسني األسد حافظ ينتقد نراه لذلك. التحديث صفة أو الجمهورية، صفة ادعاء عن

ولكن تنتابنا بعض الغرابة  .277"امللكية الجمهوريات هذه إلى انتكاسة صورة في االستبداد يتبدى"وهكذا 

لكية والجمهورية يستهين ببعض الحلول التي ناضلت ونحن نرى الحوالي الذي رفض التوريث في صورتيه: امل

أّن االنتخابات  فترضمن أجلها الحركات السياسية والحقوقية، مثل التداول السلمي على السلطة، وي

                                                           
 .12ص، 2012/األولى الطبعة والنشر، لألبحاث العربية الشركة ،)مشرف ترجمة( الزموري الحق عبدزمن الصحوة: الحركة اإلسالمية المعاصرة في السعودي،  الكروا،ستيفان 274
 . 2357المسلمون والحضارة الغربية، ص ،سفر الحوالي275 

  .2357المصدر نفسه، ص276 
 . 947المصدر نفسه، ص277 
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 الحاكم يستمر أن بأس وال. السياس ي االستقرار هو لوباملط نإالدورّية هي نوع من إشغال األمة، في حين 

 -كما يقول - اعيب   ليس السن في فالتقدم. بامتياز عربي سياس ي سلوك وذلك م،الزؤا املوت حتى منصبه في

لى من انتقد وتلك سقطة سياسية تسجل ع .278"تعرفه ال الذي الوجه من خير تعرفه، الذي"والوجه 

 رسم طريق الشعوب نحو الخالص.انحراف األنظمة، وحاول 

ه ال مندوحة عن القول إّن آل سعود وطوال وإذا انتقلنا من طبيعة الحكم إلى ممارسة الحكم،      
ّ
فإن

سنين حكمهم، قد أسسوا دولة تابعة مرتهنة لم تستطع املحافظة على مقدراتها، وال الدفاع عن استقالل 

ا ا فشيئ  بة عن واقعها. وكان النفط لعنة على السياسة. وشيئ  قرارها، وال تلبية حاجات شعبها، فازدادت غر 

قضايا محيطها العربي واإلسالمي، وأولها القضية الفلسطينية حيث اجتهد ولي بدأت اململكة تبتعد عن 

عهدها في التطبيع مع الصهاينة، وفي املقابل من ذلك اتهم املقاومة باإلرهاب. وحين كانت بعض الشعوب 

بدأ  الذي بالكاد-التحديث فضد جالديها، كانت الرسمية السعودية تستنفر الثورات املضادة. العربية تثور 

لن تكون قادرة على تأمين الّتحول املطلوب في البالد وفي  2030قد أجهض قبل أن يبدأ. ورؤية  -التلويح به

 تعرف الواقع، وال تقدر العباد. ألّنها قد صيغت في البالد البعيدة، من طرف الشركات االستشارية التي ال

ؤى والبرامج التي استقدمت من وراء البحار، االرتباط الحضاري. وهكذا فإّن التحديث لن يأتي بإسقاط الر 

 كما أنه لن يأتي باإلسقاط الفوقي من سلطة، دشنت عهدها بالتفنن في املعالجات األمنية القاسية. 

 نظمة.إن انحراف األنظمة يتطلب طرح بديل لتلك األ     

َر للتغيير     
ّ
ظ

َ
 ؟املستوى اإلجرائي فيفكيف يتراءى لنا بديل الحوالي؟ وكيف ن

دون أن نتبين من من نحسب أّن الحوالي قد اكتفى بتوجيه االنتقادات إلى النظام السياس ي القائم،      

لقيم التي تؤسس خالل كتابه مالمح لرؤية إسالمية في الحكم، تحدد مفهوم الدولة، ووظائفها وبنيتها، وا

ة النظام املنشود وعن أهم مالمحه، عليها إجماعها أو مشروعيتها. إننا ننهي الكتاب ونحن نتساءل عن طبيع

وعن املمارسة السياسية وحقيقتها. إّن الحوالي لم يتجاوز الحدود التي رسمتها "السياسة الشرعية" كما 

املارودي، على الرغم من تبدل األحوال واألوضاع، حددها بن تيمية، أو "األحكام السلطانية" كما حددها 

نا لم نلمس تصور  والحال أنها اجتهادات بشرية، فلماذ
ّ
ا ا واضح  ا نرتقي بها إلى مستوى النص التأسيس ي؟. إن

الحكم من خاللها كالبرملانات واملجالس والدواوين. وأمام ضبابية البديل نجد أنفسنا  جري يللمؤسسات التي 

ألخطر: من أجل أي مشروع يناضل سفر الحوالي؟ من أجل أي قضية يتجشم الرجل هذه أمام السؤال ا

دون أن يكون من وروحه على كفه؟ أخش ى أن يكون الحوالي قد وقف عند مستوى النقد،  كلها الصعاب

 لألوضاع الراهنة. الئماملا على تحديد البديل قادر  

خاصة مع دخول "داعش" على خط وبيظل منهج التغيير في الساحة اإلسالمية قضية حارقة،      

غازي" و"فقه الخروج". لقد رفض الحوالي ّأي تعاطف مع دون أي تمييز متبصر بين "فقه املمن املواجهة، 

لحوالي بقسوة املنهج انتقد انفسه ا من مآس ي املرحلة الراهنة. ولكن في الوقت هذا التنظيم الذي حمله جزء  

ه القطر نقطة ارتكاز في أي عّد اإلخواني في التغيير الذي يقوم على التدرج من إصالح الفرد إلى إصالح األمة. و 
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ية تقدم نحو بناء األمة. فهل تكون النصيحة عند الحوالي هي البديل األجدر من منهج التغيير السياس ي، عمل

ديثه عن شرعية "الخروج على الحاكم"، نرى الحوالي ينطلق من أو منهج التغيير املسلح؟. وفي معرض ح

ا إال إذا حكم  يكون مسلم  املقدمات الشرعية التي تمثل أساس الحكم على الحاكم، وأهمها أّن "الحاكم ال

بالشريعة ال بالقانون، وأن تكفير من حكم بغير الشرع صريح في كتاب هللا" وأن "من اتخذ الكفار أولياء 

ه من
ّ
هم بنص القرآن" وأّن "العلماء هم حكام على األمراء" وأن "أهل السنة يقولون إن املعرض عن القرآن فإن

ا في النصوص الشرعية . لقد حفر الرجل عميق  279به صاحبه من امللة"ا يخرج املتحاكم إلى غيره كافر كفر  

كما كلها "االنحرافات"  والتخريجات الفقهية، ولكن املواقف لم تكن متجانسة مع مقدماتها. فأمام تلك

ا. ولكن الحب ا ومحب  يسميها، لم يجد من سبيل في إدارة عالقته مع آل سعود إال "النصيحة". وكان ناصح  

اإلصالحية، كلها قد أضحت تجارة بائرة في العهد السلماني. فمتى كانت السياسات التي تدار من والنصح و 

شعوبها؟. فالحاكم العربي بحساب املسافات "الروحية"، كبريات الدوائر السياسية الغربية تستمع لنبض 

ي دور للنصيحة بعد أقرب إلى كوتشنر منه إلى سفر الحوالي. وأقرب إلى ترمب منه إلى سلمان العودة. فأ

ذلك؟. إن رؤية الحوالي لم تحسم البعد اإلجرائي في مشروع التغيير املفترض. يبقى إذا كانت تلك هي مالمح 

 لة السياسية، فكيف تبدو مقاربة الحوالي لعالقة اإلسالم بالغرب؟العطب في املسأ

الفلسفية والحضارية للغرب. ومن  ا لدراسة الخلفياتهم  ا مشك فيه، أّن الحوالي قد أولى جهد   مّما ال  

خالل الوقوف على تلك التصّورات، كان يفهم سلوكه العدواني على مّر التاريخ. فوقف عند جرائم الغرب 

ر من املحطات القاسية، حيث كان ينجح في فسخ املجتمعات والحضارات. وفي فلسطين كان يقف في كثي

ية للغرب املنفعل بقوته، كان الحوالي يفهم مجريات على حقيقة الصراع الحضاري. ومن القاعدة الفلسف

 الصراع على األرض.

، باتجاه القطب الواحد، 1989ية ا الشرقأوروبوحين كانت األوضاع االستراتيجية تتدحرج بعد انهيار    

على العرب واملسلمين وعلى مجمل  اخطر   ،280ة تحت راية واحدة"يأوروبا الصليب "اتحادفي  يرى كان الحوالي 

 الشر كل والشر"ويّل للعرب من شر قد اقتراب".  الحديث ذلك يستحضر أن فيقضاياهم. لذلك ال غرابة 

 على وسيادتهم، واستقرارهم وأرضهم العرب مصالح باستهداف فاعليتها الجديدة التوازنات تدشن أن

إال  -على عالتها-كوياما نقيضة، لم تتحّول بعد إلى واقع قائم. فلم يكن إعالن "نهاية تاريخ" فو  قطبية أساس

ا عن بداية "صراع حضارات" هنتنغتون. وهكذا كان الحوالي بقدر ما يقف على الحقائق الفلسفية إعالن  

لغرب، يقف على أبعاده الهيمنية. ومن وسط تلك التناقضات، كان يستشرف جوالت جديدة للّصراع. وقد ل

جلدته، وبني مذهبه، الذين دفعهم ضيق أفقهم، أو أظهر الرجل سعة في الرؤية لم تتسّن لآلخرين من بني 

ولكن نحسب أن املسألة ها. ئاستدعا سويغضيق حساباتهم السياسّية إلى استدعاء جيوش الغرب، أو ت

 مستوى الحلول املقترحة. فيمستوى التوصيف، أو  فيمن التدقيق، إن كان  اتتطلب كثير  
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على التحكم والسيطرة.  ُبنيتفي القرنين املنصرمين قد  من املعلوم أّن عالقة الغرب بعالم اإلسالم    

زين القوى، وال كان دقيقا في تتبع تلك ا في توصيف ذلك االنقالب في مواأّن الحوالي لم يكن دقيق   ظّن ون

ا. فكانت كل مرحلة لها خططها واستراتيجياتها. كما كانت كل مرحلة تؤدي إلى أختها. املراحل املعلومة تاريخي  

جرى ضرب الخالفة على وهنها، وكان االستعمار املباشر الذي خلفه االستعمار الجديد، وكانت كذلك 

يتحول عالم اإلسالم إلى منطقة للسيطرة والنفوذ لوال االختالل الكبير في  العوملة. ولم يكن باإلمكان أن

الصعوبة تكمن في موازين القوى. وال نحسب أن الصعوبة تكمن في توصيف تلك األوضاع املتفاقمة، بل 

تصور الحلول التي تقتضيها العوامل املوضوعية القائمة، من ناحية، ومن ناحية أخرى في رسم الخطوات 

. ا؟وتفاقم   اتعقيد  تيكية واالستراتيجية لتلك الحلول. كيف يمكن تعديل موازين القوى في واقع يزداد التك

لتصحيح العالقات  ،281"املتحدة األمم هيئة يسمى ما إلى االنضمام"ترك  بضرورة ينادي الحوالي إّن 

 باهلل يؤمنوا حتى لهم والعداوة املشركين من البراء"إعالن الخارجية. ولتصحيح انحرافات العرب، يدعو إلى 

أكثر تعقيدا مما يرى الحوالي. فلم نكن متقدمين ومتحررين حين  -وجهة نظرنا من–إّن املسألة  .282"وحده

خارج األمم املتحدة. وماذا يساوي إعالن البراء أو إعالن الوالء في زمن انهيار كنا خارج عصبة األمم، أو 

لألرض والحارسة للمقدرات؟. هل كان بإمكان مصر أن ترد االستعمار البريطاني،  الدفاعات العربية الحامية

من الزمان؟ وهل كان بإمكان الجزائر أن تقاوم االستعمار الفرنس ي كي ال يستمر على أرضها أكثر من قرن 

ا النكسة ، أو للعرب الثوريين أن يتجنبو 48هل كان بإمكان العرب )الليبراليين( أن يتصدوا للصهيونية في 

. واستمراره وجوده يحفظ بأن بالك فما ضعفه، زمن في؟. إّن الضعيف ال يستطيع إمالء أي قرار 1967 عام

غرب لن تثنيه عن غطرسته ثورية ممانعة أو خنوع فإن كالم الحوالي لن يتجاوز التصريح البالغي. وال ثم منو 

كانت العالقة مع الغرب هي عالقة التدخل مواالة. ومنذ املوجة االستعمارية خالل القرن التاسع عشر، 

السافر في توجيه عموم املنطقة إلى خدمة أهدافه. فكأن الدولة العربية ال تستمد وجودها إال من خالل 

تراتيجيات العاملية. إّن املصير ال تحدده إال موازين القوى. وقد قال الحوالي ذلك الدور الوظيفي في االس

  الرئيسة فالقضية. 283حكمها القوة وليس ما يسمونه القانون الدولي""والعالقات الدولية ت نفسه
 
 كيف: اإذ

املستوى  فيعلمية ا في انتظار املقاربات األكثر التعديل في املوازين املختلة؟. ويبقى ذلك السؤال معلق   يجري 

 املستوى اإلجرائي.  فيالنظري، واألكثر واقعية 

ه ال مندوحة    
ّ
ا وإن ظل نصير  –ا للمقاومة ن القول، إّن الحوالي لم يطرح مشروع  مخالصة القول: إن

ا الستنهاض العالم للرد على االستبداد السياس ي واالختراق الغربي. كما أنه لم يطرح برنامج   -للمقاومة

نا وإن سلمنا بأهمياإلسال 
ّ
ة البعد اإليماني وإعادة غرس مي، وال رؤية لكيفية تعديل موازين القوى. إن

بنية تحتّية في مسار إعادة بناء الشخصية العربية املسلمة، فإّن بوصفها نفس العقيدة الصحيحة في األ 

ء الخطط العلمّية، ذلك املنزع الروحي، يستوجب مراكمة الشروط املادّية للتحّرر واالنعتاق، وبنا
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مقاربة الحوالي في أحيان كثيرة، البعد األخالقي، والتناول  على ىواالستراتيجّيات البعيدة املدى. ولذلك طغ

 االنطباعي. وتلك الّنصائح على أهميتها ال ترتقي إلى مستوى املشروع البديل. 

 

 خاتمة

العلوم الشرعية، وفقا لتخصصه الدراس ي تميز الحوالي خالل مسيرته العلمية، بتجذره العميق في       

  منزلةلشرعية بوالبحثي. وقد كانت ثقافته ا
 
ا منها، وصاغ قاعدة االرتكاز التي بنى مواقفه وتصّوراته انطالق

أحكامه واصطفافاته باالستناد إليها. فبالشريعة بنى موقفه من الغرب، ورفض التوريث في السياسة، وترك 

ح على ن السلطات. ولكن ذلك التجذر الحضاري، لم يمنع الحوالي من االنفتااملسافة الفاصلة بينه وبي

 ا بقدر الشريعة "والحكمة ضالة املؤمن".اآلخر، بل لم يأت ذلك االنفتاح إال مقّدر  

لقد أغنى انفتاح الحوالي على اآلخر ثقافته أيما إغناء. واكتسب مع الزمن رؤية متبصرة للشؤون      

سلمون في االهتمام به يجية في عالم سريع اإليقاع، دائم التحول. وهو الباب الذي قصر املالدولية واالسترات

 أهم من وتلك. والتوازنات التطورات فهم عليهم وفوتالش يء الذي ضيق لديهم حدود الرؤية،  -كما يرى -

الشاملة والربط بين "األّمة تفتقد إلى النظرة  جعل ما. املعاصر اإلسالمي التفكير بمنهج علقت التي الهنات

في انفعاالتها. في حين اجتهد الحوالي في رصد حركة  فعلها، وحتى ةلذلك كانت بطيئة في رد .284األحداث"

ا في تتبع أصول ي. وقد غاص عميق  وروبية، واالتحاد األ ميركخاصة الواليات املتحدة األ وبالفاعلين الدوليين، 

 ة، وانعكاساتها على العالم اإلسالمي وقضاياه. ة، وأبعادها الدينية الدفينيميركالسياسة األ 

وهكذا فقد هيمنت على كتاب "املسلمون والحضارة الغربية" قضيتان رئيستان: العالقة بالغرب،       

والعالقة بالسلطة. وفي الحالتين تتمرأى لنا عالقات القوة بين األطراف غير املتكافئة. فإذا كانت عالقة األمة 

  صلحةوى الدولي، تعمل ملاملست فيبالغرب، 
 
ر متغير القوة، فإن عالقة السلطة ا من منظو الغرب انطالق

املستوى الوطني هذه املرة. وإذا كانت  فيا، ولكن السلطة من منظور متغير القوة أيض   صلحةباملثقف تعمل مل

املستوى الوطني  فيدون املستوى الدولي، قد قادت األمة إلى التنازالت الذليلة، فإن عالقة ال فيعالقة الدون 

ن. لتنهار بعد ذلك أهم دفاعات األمة. ولكن لألمة فلسطين املحركة للصراع، قد قادت املثقف إلى السج

 ولألمة قاعدتها املتقدمة: املقاومة.

لقد نظر الحوالي إلى العالقة مع الغرب من زاويتين: زاوية تاريخية، كشف فيها عن االستعداء املكين     

الغرب الحضاري،  صلحةالل التوازن الدولي ملالغرب لعالم اإلسالم على مر التاريخ. فمنذ اخت الذي يكنه

وانكفاء عاملّية اإلسالم، فقد نجح الغرب في تأبيد حالة االنحطاط الحضاري في واقع املسلمين، كي يستمر 

 الغرب متقدم  
 
 ا للمواد الخاما للنفوذ أو مصدر  ا، ويستمر العرب موضوع  ا متنفذ

 
ا للفائض من ، وسوق

 اإلنتاج. وقد دشن 
 

 اما. و  ومدمر  الغرب تلك الواقعة بإطالق موجة استعمارية قاسية، كان الغرب فيها قاتال

زالت تداعياتها حتى املرحلة الراهنة، التي استعاض فيها عن االستعمار املباشر باالستعمار الجديد. وانتقل 
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اد، وأحل وكالءه من الحكام ثم نّوع في طرائق االستغالل واالستعب من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة. ومن

محل الدفاعات الدائمة عن مصالحه. ومنذ منتصف القرن املاض ي، كان الغرب ينجح في زرع إسرائيل في 

كان املسلمون كلها قلب املنطقة، كي يحول بين املسلمين وأهدافهم في الوحدة والتحرر. وفي تلك األوضاع 

حضاري. وكما استمر ذلك االختالل في التوازنات بين الذات مشروع أصيل في النهضة واإلقالع الإلى يفتقدون 

 يحكم عالقة الفقيه بالسلطان.نفسه واآلخر، فقد استمر االختالل 

على الرغم من الضمانات الكبيرة التي أعطاها اإلسالم للعلماء. إال أّن صاحب السلطة الذي ال يساوم      

واملصلحين محن شتى.  الدعاةا ما تلحق ا له. ولذلك كثير  ه، كثيرا ما يرى في سلطة العالم تحّديعلى سلطت

 جاء ثم هللا، رحمه مالك اإلمام فصبر هللا في أوذي"وممن وكما امتحن الحوالي، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون. 

 ابن اإلسالم شيخ جاء ثم البر، عبد ابن عمر وأبو القيرواني، زيد أبي ابن العالمة جاء ثم أحمد، اإلمام

ما حرض الحوالي علماء األمة على ترك العمل عند السلطان، فال  يتملقونه وال يعيشون  وكثيرا. 285"تيمية

 فوق  وهم امللوك، على امللوك"فهم على موائده. فعلى علماء اإلسالم أن يعرفوا قدر أنفسهم وقدر علمهم. 

 املسلمين، ولعاّمة للحكام ّنصيحةال يبذلوا أن فعليهم العاملين، رّب  عن يوقعون  وألّنهم. 286"السلطات كل

 يستعيضون  ما اغالب   -والجماعة السّنة أهل خاّصةبو - اإلسالم علماء أّن  والحقيقة. أحوالهم تستقيم حتى

 .بالنصيحة الظالم الحاكم على الثورة عن

سعود، وعلى الرغم من النصح وعدم وعلى الّرغم من الرفق الذي أبداه الحوالي في التعاطي مع آل     

ه قد واجه املصير الصعب. فالسلطة التي أدارت ظهرها لعلمائها، لم 
ّ
الخروج على السلطة القائمة، إال أن

بليل طويل. وهكذا ستكون  ية، ما ينذرميركا في االرتماء في أحضان الدوائر الصهيونية واأل تجد حرج  

مرحلة صعبة: أوال ملصادرة القرار السعودي عبر االختراقات  ة مقدمة علىتيالسعودية في العشرّية اآل

اإلقليمية والدولية، ثانيا لضعف الفاعلين الجدد في إدارة امللفات السياسية وعدم خبرتهم في التعاطي مع 

بؤر توتر إقليمية من شأنها أن تستنزف مواردها، وتذهب بهيبتها، امللفات الدولية، وثالثا إغراق اململكة في 

ا على الرغم من التلويح املستمر بالتحديث والتطوير، إال أن اململكة العربية السعودية بدت في ابع  ر 

السنوات األخيرة القوة األكثر محافظة، أو القوة القائدة للجبهة املحافظة، التي ال تقبل أي تغيير غير 

ا ا وإعالمي  ا أدبي  بيع العربي، سند  جعلها تقف على الضفة األخرى املقابلة ملوجة الر  مافي املنطقة،  محسوب

 ا للثورات املضادة ولألنظمة املتكلسة. ومالي  

 .فك هللا أسره ،سفر عبد الرحمان الحواليوليس لنا في النهاية إال أن ندعو ل 

 

 

                                                           
 .444المصدر نفسه، ص285 

 .2482ص نفسه، المصدر286 
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