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وبعد. نشفع والتاريخ والعدل الحق وباسم نبتدئ هللا باسم
صوت وارتفع اإلسالمية، الجامعة يف األوروبية الجرائد لغط اآلونة هذه يف كثر فقد
دول يف والعقد الحلِّ وأرباب الغربية األمم قادة من العتيد بخطرها املنادين املرجفني
إىل داعيًا الدَّواعي ويف قيدها، إىل َميًْال النَّفِس يف رأيُت خواطر ذلك من يل فسنحت أوروبا،
ويسكن الحقيقة طالب ينشدها فائدة من يخلو ال لعلَّه منها؛ الصدر يف انطوى ما نرش

فأقوُل: قوٍم كلِّ من اإلنصاف أهل إليها

تمهيد

هو الذي التعاون رضورة عن النبعاثه اإلنساني العالم يف طبيعي االجتماع أنَّ البديهي من
يجتمعان االثنني فمن الحاجات، باختالِف تختلُف االجتماع وأغراض اإلنسان، حياة قوام
وروابط نظامات ولالجتماع الكبري، األمر عىل يجتمعون الجماعات إىل الحقري األمر عىل
قوًما تجمع التي ة العامَّ الرَّوابط أهمها البرش، بني طبيعية تكون تكاد العصبيات وهي
الدِّين، أو الوطن أو الجنس أو العشرية رابطة وهي واحدٍة كلمٍة عىل كثريين أقواًما أو
التي األوىل االجتماعات ُمستلزمات من العصبيات أو الرَّوابط من النوع بهذا واالرتباط
املدفوعة البرشية الجمعيات بني القوى تكاُفؤ من عليها يرتتَّب ملا البرش؛ نظاُم بها يقوُم
النبات نموه يف يُشبه الذي اإلنسان هذا عليهما املفطور والطمع األنانية بحكم التغالب إىل
كيانه يف ًدا مهدَّ إنساني مجتمع كل كان ولهذا الضعيف؛ النبات من حوله ما يُهلك القوي
النِّسبة فيها تراعى القوة يف معه ُمتكافئًا تجعله رابطة ذا يكن لم ما اآلخر املجتمع من
ما يتَِّخذَ أن اآلخر عىل تحتَّم أوسع رابطة املجتمع اتَّخذ فكلَّما الرَّابطتني، بنَي القوَّة يف
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عصبيَّة من أضعف — العشرية عصبية أي — القومية العصبية أو فالرابطة يُقابلها،
منها أوسع هو بما الوطنية وال الوطنية، بالعصبية تُقابل أن يصحُّ فال رابطته، أو الوطن
عند هؤالء من عصبية كل بل الدينية، وهي منها أعم هو بما الجنسية وال الجنسية، وهي
أقوياء األملانيني أنَّ ومثاله عصبيتهم، من بأعم ُهدِّدوا إذا آخرين عند مثلها من تُقابل قوٍم
للفرنساويني، ويتعصب الالتيني الجنس كل هؤالء إىل يضم لم ما الفرنساويني بإزاء
ويتخذ الجرماني، الجنس كل لألملانيني يتعصب أن وتكاُفِئَها القوة لتعادل ينبغي وحينئٍذ

األول. شكلها من أوسع شكًال لجامعته
الرتك أنَّ ومثاله الدين، عصبيَّة وهي الرَّابطة هذه من أعمُّ هو ما يُقاُس وعليه
لتكافؤ فالبدَّ الدِّين، بجامعة عليهم اعتصبت إذا املسيحية األمم بإزاء ضعاف املسلمني
الروابط وهي أخرى روابط وهناك املسلمني، كل للرتك ب يتعصَّ أن من هؤالء مع قوَّتهم
الوجود بطبيعية ليست أنها إال املصالح، اتحاد أحيانًا يستدعيها التي والسياسية الودادية
األُخرى الرَّوابط وأما العارضة، أسبابها بزوال وتزول تحلُّ قد طارئة هي بل األقوام، بني
بانحالل إال انحاللها إىل سبيل ال الوجود طبيعية فإنَّها والوطن، الجنس رابطة سيما ال
العصبية؛ هذه تليهما ونقول ينية، الدِّ العصبيُة املنزلة يف هاتني وييل إليها، امُلنتسبني القوم
جمع ما وقلَّ القصوى، الرضورة حني إال إليها ُ يُلجأ وال األمم بني الظهور نادرة ألنها
يتألَّم فقد الفعل، ُدون العواطف يف إال اللهم النَّادر اذِّ الشَّ يف إال بأجمعهم أهله كلمة الدِّين
الشعور، دائرة هذا تألُّمه يتعدَّى فال كربى، بمصيبة أُصيب إذا الرشق ملسلم الغرب مسلم
أقلَّ كانوا نراهم بعُد ُ سنُبنيِّ كما واإلخاء التعاون عىل أهله حضه مع فإنه اإلسالم وهذا
عىل اجتماع لهم كان وربما النبوة، عهد يتجاوز لم فيما إال الدِّين كلمة عىل اجتماًعا األمم
وحلَّت واالنقسام بالتفرق الدينية عصبيتهم أخذت ثم ومن وعمر، بكر أبي الخليفتني عهد
حتَّى الدِّين جامعة تضمهم ولم صدع، لهم بعدها يلتئم فلم األخرى، العصبيات محلها
عىل اجتماعهم ُمقتضاها من وكان اإلسالم، ساحة يف حلَّت التي الكربى املصائب إبان يف
بعد املسلمني عىل الحديدية يده بسط الذي األفراد حكم وسببه يفعلوا، فلم الدين رابطة
أوامر عن حتَّى وأذهلهم الجبَّارين أولئك أهواء بتفرُّق ففرَّقهم الراشدين الخلفاء دولة

أجمعني. النَّاس ملصالح الجامع وقانونه املبني دينهم
للمسيح العرش الحادي القرن أواخر يف نارها أثار التي الصليبية الحروب وهذه
عن تزيُد ُمدَّة الحروب هذه استمرار فمع الثاني، أوربانس والبابا الناسك بطرس الرَّاهب
تلك تاريخ يف يعهد ولم اإلسالم، من أهلها كلمة جمع يف أنشط كانت املسيحية فإنَّ جيلني،
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التاريخ يف عهد ما كل بل املسيحيني، كلمة اجتمعت كما املسلمني لكلمة اجتماع الحروب
إليه يجمع أن سياسته وحسن شيمه وجميل بحكمته أمكنه زنكي الدين نور السلطان أنَّ
القى ما بعد (٥٥٩ه) سنة وسورية الجزيرة يف األتابكية األمراء بعض كلمة الدِّين باسم
يُكاِتُب أخذ أن وبعد السقوط، شفا عىل دولته وأرشفت القهر رضوب الصليب جيوش من
بنفوذهم ُمستنجًدا الجزيرة يف ة العامَّ نفوس عىل ُروحية ُسلطة لهم ن ممَّ اد والزُّهَّ الُعبَّاد
االضمحالل خطر من يتهددهم وما الضنك من املسلمون إخوانهم إليه وصل ما لهم ُمبيِّنًا

الجزيرة. أمراء بعض حينئٍذ فأنجده العاجل،
الهجري ابع السَّ القرن أوائل يف حلَّت وأعم أكرب ومصيبة أعظم كارثة هناك إنَّ بل
الخالفة عىل وُقيض دوله، وتضاءلت عمرانه، وتداعى آثاره بها فعفت اإلسالمي، بالرشق
من خرجوا الذين التتار هجمات وهي أال ملكه، وعاصمة أقطاره عروس يف العباسية
بقضهم األدنى الرشق وقصدوا ورجلهم، بخيلهم اإلسالمية املمالك فغزوا الرشق أقىص
حتى واليابسة الخرضاء من عليه أتى ما كلُّ يلتهُم ناٍر من كشواٍظ فكانوا وقضيضهم،
َمة ُمقدِّ يف (٦١٧ه) سنة حوادث يف األثري ابن قاله ما وإليك الصغرى، وآسيا سورية بلغوا

قال: البالد، يف أثرها وقبيح املسلمني يف فعلها مبلغ لتعلم التتار؛ كارثة عىل كالمه

لذكرها، كارًها لها استعظاًما الحادثة هذه ذكر عن ُمعرًضا سنني عدَّة بقيُت لقد
اإلسالم نعي يكتب أن عليه يَسُهل الذي فمن أُخرى ُر وأَُوخِّ ِرجًال إليه أُقدم فأنا
ِمتُّ ليتني ويا تلدني لم ي أُمِّ فياليت ذلك، ذكر عليه يهون الذي ومن واملسلمني،
تسطريها عىل األصدقاء من جماعة حثَّني أنِّي إالَّ منسيٍّا، نسيًا وكنُت هذا قبل
ُن يتضمَّ الفعل هذا فنقوُل: نفًعا يُجدي ال ذلك ترَك أنَّ رأيت ثُمَّ ٌف، ُمتَوقِّ وأنا
ت عمَّ مثلها، عن والليايل األيَّام ت عقَّ التي الكربى وامُلصيبة الُعظمى الحادثة ذكر
إىل آدم وتعاىل سبحانه هللا خلق ُمذ قائٌل قال فلو املسلمني، وخصت الخالئق
ما وال يُقاربها ما ن تتضمَّ لم التواريخ فإنَّ صادًقا، لكان بمثلها يُبتلوا لم اآلن

يُدانيها.

الحادثة. هذه به َوَصَف ما إلخ
بالزوال، األدنى الرشق يف اإلسالم دول كل ُد تُهدِّ كانت ُكربى حادثة أنَّها ترى وأنت
الوثنيني الهمج هؤالء صدمات من صدمة أوَّل عند شعروا وقد املآل، بسوءِ املسلمني وتُنذُر
املتجه تيَّارهم تصدُّ قوة وال بهم، اإلسالمية والشعوب الدول لعصبيات ِقبََل ال أن الُغزاة
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ملثل يومئٍذ أدَعى يُكن ولم قوتهم، تُقاِبُل التي االجتماع قوة إالَّ اإلسالمية املمالك صوب
الرَّابطة بحكم امُلتغالبة والعصبات امُلتفرِّقة الدُّول تلك يضمُّ الذي الدين مثل االجتماع هذا
واالعتصام إليه عي السَّ بوجوب تقل ولم رأي، األمر هذا عىل يجمع فلم هذا ومع اإلسالمية،
ِهللا ِبَحبِْل ﴿َواْعتَِصُموا امُلنَزَّل كتابهم يف أمراؤها يقرأ التي املخذولة الدول تلك من دولة به
بسالحها حوضها عن دولة كل وزادت بعصبيتهم، قوٍم كلُّ انفرد بل تََفرَُّقوا﴾، َوَال َجِميًعا
أكثر عىل بالتسلُّط انتهى ُمروًِّعا فعًال ممالكهم يف التَّتَاُر وفعل جميًعا، قواهم وهنت حتى

العباسية. الخالفة وبزوال اإلسالمية الرشقية املمالك
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اجلامعة عن أوروبا تقوله ما هلصحيح
اإلسالمية؟

القومية الرَّوابط ُوجود بطبيعته يستدعي االجتماع أنَّ التمهيد هذا من القارئ أيها علمت
اإلنسانية املجتمعات قوى بني التوازن حفظ الروابط هذه من الغرض وأنَّ إلخ، والوطنية
رابطة املجتمعات يف تأثريًا الروابط هذه أقل وأنَّ والطمع، األنانية بحكم امُلغالبة إىل امليَّالة
دفع عىل التعاون عىل وال حتى يوًما الجامعة هذه تجمعهم لم املسلمني وأنَّ الدين،
اجتمع ولو والتتار، ليب الصَّ أهل هجمات من اإلسالم ببالد حلَّت التي الكربى الكوارث
ألتوا زماٍن، كلِّ يف أو اآلن أو الوقت ذلك يف سواءٌ الكربى، الجوامع هذه أمثال أمام املسلمون
صفحات من ُمحيت إذا إالَّ عليه، ُمؤاخذة وال فيه ُسبََّة ال الوجود طبيعة تستدعيه عمًال
البرش أفراد بني ة العامَّ واملساواة اإلنسانية األخوة بحكم االجتماعية الرَّوابط قوانني الوجود
املالئكِة جنس من آخرين بخلٍق البرش استُبدل إذا إالَّ يكون ولن هذا يكون وال وأقوامهم،

رين. امُلطهَّ
الذي بمعناها ع املتوقَّ اإلسالمية الجامعة بخطر القائلني دعوى أن فاعلم هذا تقرَّر إذا

وجوه: من مدفوعة القائلون أولئك يريده
نرى لهذا اإلسالمية، األمة وأخصها األمم عند غالبة الجنسية الجوامع أنَّ األول: الوجه
يد بعضهم يمد أن دون املسيحية الدول ُملكهم وتشاطر األوروبيون مزَّقهم قد املسلمني
الوطنية أو الجنسية العصبية لغلبة اإلسالمية؛ والجامعة الدين باسم بعض إىل املعونة
أعماهم الذين أُمرائهم تحاُسِد عن امُلتأتَّى املعروف ولتخاذلهم الدينية، العصبية عىل
تقيض التي السياسية بالجوامع االعتصام عن حتَّى الباطلة واألنانية الذَّات وحبُّ الجهل

األرض. دول بني املتحدة املصالح أحيانًا بها



وأوربا اإلسالمية الجامعة

يكون فال أوروبا، دول مُلناهضة الدين باسم اجتمعوا ولو املسلمني أنَّ الثاني: الوجه
بحقِّ وفاء يكون بل املغرب، سياسيُّو إليه يذهب كما املدنية عىل خطًرا اجتماعهم
الدول رابطة تُقابل أن يُمكنها التي ة العامَّ بالرَّابطة االعتصام إىل وُرجوًعا القومية،
حياة عىل كبريًا خطًرا وكانت اإلسالم ممالك أغلب اجتاحت التي الغربية املسيحية
الشعوب تقيضعىل الطبيعية االجتماع قوانني أنَّ سبق فيما أبنا وقد السياسية، املسلمني
اإلنسانية حقوق يف كله البرش يُصبح لم ما استقاللها عن والذَّبِّ مجتمعها عن بالذود

سواء. الحياِة بثمراِت والتمتُّع
األلفاظ من ذلك وغري اإلسالم واتحاد اإلسالمية بالجامعة القول إنَّ الثالث: الوجه
موضوعات من هي إنما املسلمني عىل األمم ُصدور إيغار واضعوها أراد التي الوضعية
شأن اإلسالمية الدول يف لها وليس اإلسالم تاريخ يف ترد لم العرص، هذا يف السياسيني
تقدير وعىل عرص، كل يف الفاتحة واألمم القائمة الدول شأن وهو أصًال سيايس غري
أوروبا اتحاد فمنشأه العرص، هذا يف املسلمني باتِّحاد الظنِّ إىل يدعو ما هناك أنَّ
اتحادهم بإزاء املسلمني اتحاد فليسموا امُلسلمني، واستبعاد اإلسالم ممالك اكتساح عىل
أفليس األسماء، من شاءوا ما أو والغرب الرشق أو اإلسالمية الجامعة أو الديني االتحاد
الدول اجتماع تُقاِبُل ُكربى بجامعة االعتصام يُريدون املسلمني أنَّ ُكلِِّه ذلك معنى

اإلسالمية. األمم حقوق اهتضام عىل املسيحية
املمالك عىل باالستيالء الحقَّ لنفسها ُغ تُسوِّ التي األوروبية الدُّول أنَّ العجيِب من
هذه عىل الحرَص للمسلمني ُغ تُسوِّ ال السياسية املسلمني حياة عىل والقضاء الرشقية
استقالَلهم، العابثني عبث من ويصونوا ذماَرهم، والتآلف االجتماع بقوَّة يحموا بأن الحياة
أوضح وبعبارٍة أوروبا، عىل خطًرا اإلسالمية الجامعة ُوجود يف أنَّ ساستهم يُنادي وأن
يقول أن ُزوا يجوِّ وال واإلفريقية، اآلسيوية املمالك تدويخ إىل هة املوجَّ دولها سياسة عىل
ِق تحقُّ مع اإلسالمية املمالك عىل خطًرا األوروبية املسيحية الجامعة ُوجود يف إنَّ املسلمون

تلك. قبل من وانتفائه هذه قبل من الخطر
الصطباغها املدنية عىل خطر اإلسالمية الجامعة أنَّ العالم يُوهمون املغرب ساسة إنَّ
وإليك املسلمون. بها قام لو اإلنسانية لنفع وأرجى املدنية عىل خريٌ أنَّها مع دينية بصبغة،

البيان.
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اإلسالمية والجامعة اإلسالم (1)

عديدين وأقوام كثريين أفراد ربط هو الدِّين إىل الدَّعوة معنى أنَّ بالرضورة املعلوم من
إىل االعتقاد يف املشاركة برضورة مسوقة واحٍد ِبِديٍن تَِديُن التي ُة فاألُمَّ واحدٍة، بعقيدٍة
بني طبيعي الرَّوابط كباقي إنَّه ُقلنا الذي الديني االرتباط هو وهذا العواطف، يف املشاركة
يمتاُز أنَّه إال األديان كباقي الوجهة هذه من واإلسالم أديان، أو دين لهم دام ما البرش
املسلمني بني األخوي االرتباط بشأن تنويهه وُهَما واالعتباِر؛ بالنَّظِر جديرين بأمرين
األمِر يف جاء ا وممَّ ا، عامٍّ ارتباًطا ة كافَّ النَّاس بني اإلنساني االرتباط ثم ا خاصٍّ ارتباًطا
ِبَحبِْل ﴿َواْعتَِصُموا وقوله إِْخَوٌة﴾، اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن الكريم القرآن يف تعاىل قوله ل األوَّ
اْإلِثِْم َعَىل تََعاَونُوا َوَال ۖ َوالتَّْقَوٰى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا تعاىل وقوله تََفرَُّقوا﴾، َوَال َجِميًعا ِهللا
وهم أدناهم ِتِهم بذمَّ ويسعى دماؤهم ُ تتكافأ «املسلمون النبوي الحديث ويف َواْلُعْدَواِن﴾،
ولذا بعًضا» بعضه يَُشدُّ كالبُنيَاِن للُمؤِمِن «املؤمُن أيًضا الحديث ويف ِسَواُهم»، َمْن عىل يٌد
إال بها يعملوا ولم تناَسوَها وإن امُلسلمني، عقائِد من عقيدة واإلخاء التعاون رابطة كانت

قليًال.
إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا تعاىل قوله اإلنسانية الرَّابطة يف أي الثاني األمر يف جاء ومما
ۚ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم
إالَّ أسوَد عىل ألبيَض وال عجميٍّ عىل لعربيٍّ فضل «ال الحديث: ويف َخِبريٌ﴾، َعِليٌم هللاَ إِنَّ

بالتقوى».1
بها يشرتك التي العواطف رابطة رابطتان؛ له اإلسالم أنَّ البيان هذا من ترى وأنت
هذا معنى بنيَّ أنه إالَّ بالفعل، إليها يدعو التي واإلخاء التعاون ورابطة دين، أرباب كل
يكون لكي عليهم، العدوان ُدوَن بالنَّاِس الربِّ وعىل الرش، دون الخري عىل أنَّه يف التعاون
املحاسنة بل العدوان؛ به مقصود غري عليه واجتماعهم الديني اإلخاء بجاِمَعِة ارتباطهم
االجتماع، حالة تستدعيه ما عىل محموٌل التََّفرُِّق َوَعَدِم باالجتماع قوله ورصيُح واإلحسان
كما للمجتمعات رضوري وهذا املجتمع، عن العادية األيدي وكفِّ البيضة حفظ لزوم من

التمهيد. يف إليه أرشنا

وأسماهم؟! البرش أفضل أنَّه من األوروبيُّ يعتقده ا ممَّ هذا أين 1
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يف التدرج إىل وسيلة بل اآلخرين؛ مع للعدوان سببًا الدِّين جامعة تكون ال لكي ثمَّ
فيما وأقوامهم البرش أفراد بني ة العامَّ املساواة وهي مظاهرها أعمِّ يف اإلنسانية مدارج
واألعمال املنافع، وتباُدل الجوار وُحسِن الكرامِة من اإلنسان عىل اإلنسان حقوق تقتضيه
َقاَل بعٍض، إىل بعضه ُمفتَِقًرا التَّعاون إىل ُمحتاًجا أي بالطبع، مدنيًا اإلنسان جعلت التي
اآلية. َوأُنثَٰى﴾ ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا ذلك إىل للمؤمنني إرشاًدا تعاَىل هللا

قبيٍل كلِّ من املنصفون يرى أفال اإلسالم، إليها يدعو التي الدينية الوحدة هي هذه
إذا املدنية عىل بخطرها املسيحي العالَم الغرب ساسة يُوهم التي اإلسالمية الجامعة أنَّ
فوىض وأن الصبغة،2 بهذه تصطبغ أالَّ من للمدنيَّة خريٌ هي الدِّيِن بِصبَغِة اصطبغت
لهذا املسلمني نفوس تنكُّر مع املدنية عىل رشٌّ هو بما تأتي اإلسالمية الطوائف عند العقول
والخديعة؛ املكِر أساليِب من دولهم ومضادة ملضادتهم أوروبا دول به تأتي ملا العهد؛

كان. حيثما ملكهم بساط ووطءِ استقاللهم وسلب ُحقوقهم المتهاِن ًال توصُّ
الرَّاقية األمم مع السري عن بهم ووقف الحرية، لجِّ يف بهم قذف ما املسلمني إنَّ اللهم
نقيَصٍة بكلِّ فرموهم امُلتمدنة، األمم وبني بينهم ما وكشف الصحيحة، املدنية سبيِل يف
الذي الجامع قانونها عن والخروِج ينية الدِّ وحدتهم عروة انفصام إالَّ ُسوءٍ بكلِّ ونَالُوهم
الكلمة توحيد عىل الشعوب ويُريد الفاضلة، واملدنية الصحيح االجتماع غرض إىل يَرِمي
أعزُّوا إذا قوٍم يف الحياة معنى ق يتحقُّ وإنَّما املدنية، الحياة شئون عىل القيام لرضورة
من إىل امُلعاملة يف وأقسطوا ناوأهم من عىل يًدا وكانوا حوضهم، عن وذادوا جانبهم،

اإلسالم. يُريده ما وهذا عداهم،
صورٍة يف الدينية بصبغتها اإلسالمية الجامعة املغرب ساسة يُمثِّل أن الظُّلِم من
الدين، نُصوِص من نَصٍّ عىل تنطبُق وال والتَّاريُخ العدُل ويأبَاها اإلسالُم يُنكرها معُكوسٍة
الجامعة عىل أهله يحضُّ ال اإلسالم أنَّ عىل دليًال والتاريخ الدين من وحسبك رأيت كما
ما الدين يف عنهم افرتق وإن سواهم من إىل يقسطوا وأن ناوأهم، من عىل يًدا ليكونوا إالَّ
يُزوُروَن كانوا املرشكني من القرشيني بعض أنَّ وء، السُّ بهم ويرد بالعدوان، يُبادئهم لم
ملا إليهم؛ يُحسنون وال عليهم يقبلون فال املدينة، يف قرابتهم ذوي من امُلهاجرين بعض

ملا إليها ويدعو الوحدة، هذه مثل يُريُد الذي هو الدين إصالح إىل اعي الدَّ اإلسالمي اإلصالح حزب إن 2

عوِب. الشُّ بني التَّقاُرِب من فيها
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إىل تنبيههم يف فنزلت الرشك، عىل واإلرصار املسلمني عىل ِة دَّ الشِّ من قريش به ُعرفت
اآليُة: هذه املسلمني، مناوئي غري داموا ما أهله، غري إىل اإلحسان من يمنُع ال الدِّين أنَّ
تََربُّوُهْم أَن ِديَاِرُكْم ن مِّ يُْخِرُجوُكم َوَلْم يِن الدِّ ِيف يَُقاِتلُوُكْم َلْم الَِّذيَن َعِن هللاُ يَنَْهاُكُم ﴿الَّ

اْلُمْقِسِطنَي﴾. يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ۚ إَِليِْهْم َوتُْقِسُطوا
من منفٍذ كلَّ سدَّ الذي هو القرآن عليه ونبَّه اإلسالم به ُعِرَف الذي التسامح وهذا
وتُلقي اإلنسانية، وحدة وتُفرِّق االجتماع، نظام تُفسُد التي يَاِسيَِّة السِّ األغراِض َمنَاِفِذ
جمع اإلسالمية الدول يف السياسة زعماء يستطع فلم اإلنسان، بني بني والبغضاء العداوة
أن يسعهم ولم اإلكراِه، بقوَِّة اإلسالم كلمة عىل اإلسالمي البسيط يف العائشة الشعوب
بالٍد عن والجالء الهجرة إىل ولو تُلجئهم الَعنَِت من برضوٍب الدِّيِن يف ُمخالفيهم يُعاملوا
املسلمني ملوك من ذلك حاول أنَّه نعهد من وآخر ُسلطانه، جناح اإلسالم عليها بسط
وتوايل األوروبية والياته يف املسيحيني شغب رأى ملَّا فإنَّه العثماني، سليمان السلطان
استفتى الواليات تلك عىل خطٌر النرصانية عىل بقاءهم أنَّ وعلم الطَّاَعِة، عن خروجهم
لطان السُّ ذلك عه توقَّ ما وكان بذلك، يُفتوه أن فأبوا اإلسالم، عىل إكراههم يف عِرصِه علماءَ
سياسة يف والتَّعب النَّصِب من العثمانية الدولة القته ا عمَّ فضًال البالد تلك عىل الخطِر من

اآلن. إىل حوزتها يف منها بقي فيما تُالقيه تزل ولم أهلها،
الجامعة بخطر يرجفون الذين أوروبا يف املتوحشة األنانية وأهل السياسيني إنَّ
والوحدة اإلنسانية األلفة بنظام والعبث املدنية عىل الخطِر من أنَّ يرون ال اإلسالمية
واإلعنات اإلزالل من برضوٍب وإرهاقهم كنفهم، تحت الذين املسلمني اضطهاَد البرشية
املدنيَِّة عىل الخطر من أنَّ ويرون السياسة، باسم شأفتهم واستئصال عليهم القضاء قصد
األكفاء ُمعاملة والدِّين السياسة يف ُمخالفيهم الدين باسم تُعامل إسالمية جامعة ُوجوَد
عىل الحكم إىل يدعو ما هذا يف أفليس بيانه، سبق كما الوطنية يف والُعرشاءِ اإلنسانية، يف

الوراء. إىل املدنية وتقدُّم القهقرى اإلنسانية رجوع
الحقِّ قيود ومن والوجدان اإلنسانية قيوِد من امُلطلقة «السياسة» هذه إنَّ ا حقٍّ
ِّ الرشَّ إله وتُماِثُل األولني، أساطري يف الواردة الغيالن حكايات تشكلها يف تُشبه والعدل
قالوا والنَّاِر يف بالسَّ وقتلوهم الدَّماِر إىل الشعوب ساقوا إذا يَاِسيُّون فالسِّ اليونانيني، عند
وإذا السياسة، اتهموا ائع الرشَّ وامتهنوا الحقوق، بأقدامهم وطئوا وإذا السياسة، إنَّها
وبالجملة بالسياسة، تدرَّعوا العار دولتهم وعىل الدَّمار، بالدهم عىل يجِلُب ً خطأ أخطئوا
املرن» «كالجسم عندهم فالسياسة السياسة، أمامهم قدموا سانحة لهم سنحت فحيثما

13



وأوربا اإلسالمية الجامعة

ملا ولهذا أطماعهم، إليها وتدعوهم نفوسهم، يف تنبعث التي األهواء بأشكال للتشكل قابلة
يف اإلسالمية الجامعة اضطهاد السياسية أو املسيحية أو األوروبية لجامعتهم استباحوا
يصيحون أخذوا منها، الباقيَِة البقيَِّة عىل العهد لهذا يأتوا أن ورأوا وأهلها، ودينها ملكها
املسلمني إىل إجرامهم عن وتكفريًا يئة، السَّ ملقاصدهم تمهيًدا اإلسالمية الجامعة بخطر
أنهم يعلمون ولسوف األوروبية، البالد أهل من والفضيلة العدل وأنصار العقالء أمام

ُمخطئون.

اإلسالمية والجامعة أوروبا (2)

أسباب عىل أصح بعبارٍة أو اإلسالمية، للجامعة أوروبا ُمناهضة تاريخ عىل نأتي أن قبل
اسة السَّ يدعو الذي بَِب السَّ إىل اإلشارة نُريُد اإلسالمية املمالك تدويخ إىل فيها األفكار ه توجُّ
بخطر قولهم نحِو من الواهية، امُلقدمات وبسِط التمويه إىل العرص هذا يف األوروبيني
جزءٍ اكتساِح عىل أمرهم يُجمع عندما ذلك وغري اإلسالمي والتعصب اإلسالمية الجامعة
الحقَّ أنَّ عندهم املعروف أن مع الشعوب، من شعب استقالل وسلب اإلسالمية املمالك من
إىل منهم فريٍق أيِّ عىل الدول غارة تحتاج ال ضعاف كانوا حيثما واملسلمون القوَِّة، مع

فأقول: األسباب وانتحاِل املقدمات بسِط
اإلرادة مأخوذة وامللوك الكهنة بيدي أوروبا يف مسوقة كانت ملَّا املسيحية األُمم أنَّ اعلم
أن إالَّ األمر من لها ليس ُمخرية غري ة ُمسريَّ املرشق أهل ِة كعامَّ كانت الفئتني، هاتني بقوَِّة
تسأل وال ذلك عىل الباعث عن تبحث ال فتسري، حرٍب إىل وتُساُق فتُجيب، عمٍل إىل تُدعى
الُحكَّام وشاركت بالحريَّة، وتمتَّعت السلطة تلك قيود األمم هذه قدَّت وملا املصرِي، عن
الحلِّ وأرباب اسة السَّ وصار الحكام، بيد الشعب ال الشعب بيد الحكام أصبح بالرأي
فقالوا الحريَِّة، يف امُلغرقني األحزاب بعض وغاىل يأتونه، عمٍل كلِّ عىل ُمحاسبني والعقِد
املطامِع ُسبُِل وسدِّ ة العامَّ املساواة حقوق يف الطبقات اختالف عىل البرش اشرتاك بوجوب
عن تجريدها أي الدول من السالح نزع بوجوب بعضهم وقال واملال، السياسة ُزعماء ُدون
ذات األحزاب من ذلك غرِي إىل األقوام عىل األقوام وتعدِّي والخصاِم النِّزاِع إىل تدعو قوٍَّة كلِّ
الفالسفة من كثري ذلك إىل يُضاُف االجتماعية، الهيئِة إصالِح يف العهد لهذا املعروفة اآلراء
يف املوجودين والوجدان العقِل يف الرَّاقية الطبقة من الفضيلة وأهل اإلنسانية خري ومحبِّي
الحذِر بعنِي األوروبية الحكومات رجال إليهم ينظر هؤالء كلَّ أوروبا، ممالك من مملَكٍة كلِّ
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ومالكوا األفكار قادة ألنَّهم اخلية؛ الدَّ أو الخارجيَِّة ياسة السِّ يف كبرٍي عمٍل بكلِّ اإلتياِن عند
سيما ال الشعوب وُمغالطة التمويه إىل أحيانًا الحكومات يدعو ما وهذا الشعب، ة عامَّ ة أزمَّ
غارتهم يف املعذرة سبيل ألنفسهم ُدوا يُمهِّ لكي القوم؛ أنظار عن البعيدة ق الرشَّ مسائل يف
الفتح، يف ِع التوسُّ وُحب املتوحشة األنانية إالَّ سبٍب ما بغري الضعيفة األمم عىل الشعواء
صوتها ألن مقاصدهم؛ وترويج بهتانهم لنرش األحيان أكثر يف الجرائد يستخدمون وهم
الجامعة يف اليوم القائمة صيحتهم القبيل هذا ومن وخاصته، عب الشَّ ِة عامَّ عند مسموٌع
األوروبي للعالم ُم تُجسِّ التي امُلفرتاة األقوال من ذلك ونحو اإلسالمي، واالتحاد اإلسالمية
التجارية األوروبية األمم مصالح عىل الحيطة وتستدعي الذُّعر تستوِجُب املسلمنييفصورٍة
مجدها وسبب وغناها سعادتها وعماد األمم تلك روح والتجارة الرشق، أنحاء يف املنترشة
تلك أمثال مسامعهم يطرق فحينما بالحكومات، التجارية مصالحهم تحاط وإنما وقوتها،
حكوماتهم به تقيض بما التسليم إىل املنفعة عىل والحرص املصلحة حب يبعثهم الصيحة

بالعموم. والرشقيني بالخصوص املسلمني عىل الجائر القضاء من
صدور وإيغار والتضليل التمويه إىل أوروبا حكومات تدعو التي األسباب هي هذه
حني. إىل حنٍي من املرشق يف السيايس بُركانها وتفجري املسلمني، عىل املسيحية الشعوب

ق الرشَّ نحو مقاصدهم ه وتوجُّ املسلمني، عىل بالعدوان األوروبية الدول تظاُهر ا أمَّ
تاريخان: فله ومشاكستهم أهله ملناهضة وسيلٍة بكلِّ وتذرُُّعهم اإلسالم، ممالك يف وطمعهم
األوىل، الهمجية بأدران ُملوٍَّث قبيٍح دينيٍّ ٍب تعصُّ عن فُمنبعٌث القديم ا أمَّ وحديٌث؛ قديٌم
مثله جاء قلَّما تمثيًال األندلس بمسلمي اإلسبانيول وتمثيل التفتيش جمعيَّات فظائع ومنه
اإلسالمي، األدنى الرشق عىل الغرب بها انكفأ التي الصليبية الحروب ومنه التاريخ، يف
التاريخ؛ هذا عىل الكالم قصدنا من وليس جيلني، عن تزيُد ُمدَّة عوانًا حربًا أهله وأصىل
من ويأبى العرص، هذا أبناء مع السَّ عىل ترديده من يأنُف للشجون، مثريٌ الذيل طويل ألنه
بالتمدُِّن لعالقته الحديث تاريخه من بيشءٍ نُِلم أن نُريُد وإنَّما الحكيم، قلُم فيه الخوض
دولة أعظم ضعف معها ابتدأ التي الجديدة، األوروبية النهضة بمبدأ واتصاله الحارض

عثمان. آل دولة وهي األرض يف إسالمية
الشهري الديني املصلح عهد من تبتدئُ أوروبا يف ظهرت التي الحديثة النهضة إنَّ
بعدم مقالته واشتهرت للمسيح، عرش السادس القرن أوائل يف أملانيا يف قام الذي «لوثر»
خطاها ُخطوٍة ُل أوَّ هذه مقالته فكانت الدينية، البابا وسيادة واالعرتاف الرهبنة مرشوعية
فاستخضع «األكلريوس» بها استأثر التي الدينية لطِة السُّ أغالل من للتملُِّص األوروبيُّوَن
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والعلم، يَّة الُحرِّ بمزيَِّة املعرفة ُمتناَول إىل ي َقِّ الرتَّ وبني بينها وحاَل النُّفوسواألرواح، إلرادته
للمسيح الثامن القرن أواخر يف بقروٍن ذلك قبل أوروبا يف ظهر كان قد املدنية نور إنَّ نعم
العظيم، الرجل ذلك بموت انطفأ أن لبث ما أنَّه إالَّ الفرنسيس، ملك شارملان عهد يف
األوروبيني ومخالطة بالرشق الغرب احتكاك بعد سيما ال آخر إىل حني من يلمع وكان
كثيفة حجب وراء من كان ملعانه أنَّ إالَّ الصليبية، الحروب ويف األندلس يف للمسلمني
تلك هتْك مقتضاها من التي بتعاليمه لوثر جاء ا فلمَّ الرياسة، وزعماء الكهنة أقامها
مقالته ورست الدينية، السلطة ألرباب األعمى الخضوع أرس من العقول وتخليص الُحجب
اإلصالح هذا وأعقب الَقبُوِل، بمزيٍد العقوُل تها تلقَّ الهشيم، يف النَّار يَان َرسَ أوروبا يف
يف إنكلرتا يف ها أتمِّ عىل املذهب هذا ثمرات وظهرت واملدني، السيايس اإلصالح الديني
ملجأ اململكة هذه أصبحت حيث «إليصابات»، امللكة عهد السادسعرشعىل القرن أواسط
أوروبا. أنحاء يف النفيسة والصنائع الحرف أرباب من الكاثوليك اضطهاد من الفارين

التديلِّ عهد أول كان أوروبا يف ي والرتقِّ اإلصالح عهد هو الذي العهد هذا أنَّ والعجيب
أعظم عرص ويف العثمانية، اململكة وهي اإلسالمية املمالك من أوروبا رشقي يُجاور فيما
ُمعاًرصا كان الذي القانوني سليمان لطان السُّ وهو صولة وأشدهم ُشهرة العثمانيني ملوك

الغرب. يف الديني اإلصالح س ُمؤسِّ للوثر
التنافس روح دبَّت عرش الخامس القرن أواخر يف أمريكا كوملبوس اكتشف منذ
الربتغاليون فاشتهر البحار، وراء فيما القاصية املمالك استعمار يف األوروبية الدول بني
واتبعهم املحيط جزر من كثرٍي عىل واستولوا الهند، طريق واكتشاف البحرية، بأسفارهم
تمهيًدا السادسعرش القرن يف التجارية الهند رشكة اإلنكليُز َس فأسَّ واإلنكليز، اإلسبانيول
الفرنساويون مجراهم وجرى األطراف، املتنائية األكنافواملمالك الواسع القطر ذلك لتملُّك
الغارة لهذه ُعرضة وإفريقيا آسيا وجزائر الهند يف اإلسالم ممالك فكانت والهوالنديون،
وكانت األرجاء، تلك يف وحكوماتهم املسلمني من ُه حدَّ الضعف أخذ إذ بعد األوروبية
األدنى الرشق حياض عن وتذود أوروبا دول تُكافح أوروبا رشق يف العثمانية الدولة
وملَّا الغرب، أرض يف تنبُت بذورها أخذت التي العلم قوَّة إىل االنتباه دون السيف بقوة
الحكومات بسطوته وأزعج امللوك، نفوس يف الذُّعر ألقى الذي ُسليمان السلطان عهد كان
املجر ملك ولويس وإسبانيا أملانيا إمرباطور شارلكان سيما ال الرَّاحة مطمنئ عن األوروبية
االنحطاط دور وهو األول، دورها غري دوًرا العثمانية الدولة أخذت النمسا، ملك وفردنياند
دوٍر يف ودخولها األوروبية األمم عند اإلصالح فكرة ظهور منها األول السبب ألسباب:
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اآلخر الجانب يف املسلمني وقوف مع امُلطلق السلطان حق العقل بإعطاء املدنية من جديٍد
املهانة حضيِض إىل هؤالء وهبوط والقوَِّة، املجد أوج إىل أُولِئَك بصعوِد املؤذنة ج املتفرِّ وقفة
لجمهوريتي القنصلية االمتيازات بعض سليمان السلطان منح الثاني والسبب والضعف،
من سبق ممن غريه به ويشرتك والثالث: فرنسا، ملك األول ولفرنسيس والبنادقة جنوى
وإضعاف األستانة، ييل مما األوروبي القسم إىل الدولة قوة وهورصف العثمانيني سالطني
يف العقبات وإيجاد الرضر إالَّ الدَّولِة ُمستقبل يف منهم يكن لم شعوب إخضاع يف قوتها
يف األمن دعائم توطيِد يف جندها من كبرٍي قسٍم إلشغال أُخرى؛ أنحاء يف الدَّولة ِم تقدُّ سبيِل
حنٍي من املسيحيون إليها يُِرضُمها كان التي املتوالية الثورات نريان وإخماد الواليات تلك

اليوم. هذا إىل آلخر
بها ل توسَّ التي الُعظمى والوسيلة الكربى اآلفة كانت فإنَّها القناصل امتيازات أما
املنح من سليمان السلطان عهد بعد استزدنه بما سيما ال الدولة، إرهاق إىل الدول
أُخرى وبعبارٍة الرشق، يف الكنائس حماية الدول بعض ُل تُخوِّ التي األخرى واالمتيازات
عىل التسلُِّط إىل السبيل لهنَّ ُد تُمهِّ التي املشاكل خلِق إىل بذلك تذرًُّعا املسيحيني حماية
لدولة أُعطي ما واالمتيازات املنح هذه من ونذُكُر امُلالئمة، الُفَرِص سنوح عند الدولة ممالك

العثمانية. اململكة يف الكاثوليك قسس جميع حماية حقِّ من ١٧٤٠ سنة فرنسا
التديلِّ دور أي هذا؛ دورها يف الحرية ديجور يف تخِبُط العثمانية الدولة وبينما
تقيضلباناتها األوروبية والدول واالمتيازات الدسائس أفاعي إليهما ُب وتترسَّ واالنحطاط،
إفريقيا من اإلسالمية الثغور عىل هجماتها وتُوايل الرشق، أقىص يف اإلسالمية املمالك من
بتحالُف الباباوات أحد سعى والعرائش، وسال وطنجة والجزائر كتونس الغربية الشمالية
والرُّوسيا والبندقية وبولونيا النمسا من كل فاتحدت العثمانية، الدولة عىل األوروبية الدُّول
وهاجم امُلقدَّس، االتحاد سموه اتحاًدا و(١٦٨٣م) (١٠٩٤ه) سنة وذلك مالطة ورهبنة
الرءوس، لها تشيُب حربًا بالدها وأَْصَلوا والبحرِّ الربِّ من الُعثمانيََّة اململكَة الدُّوُل هؤالء
ُد يُهدِّ للمسلمني هائًال عدوٍّا األكرب بطرس ة بهمَّ تعد الروسية الدَّولة كانت ذلك غضون ويف
املسلمني من وأمرائها الوسطى آسيا وكل وفارس والرتكستان والقوقاز العثمانية أوروبا
وسلب إليها الوصول األوروبية للدول يتيرسَّ لم التي املمالك بقيَِّة يقيضعىل جارٍف بسيٍل
يُصادفه لم َعَوانًا حربًا عليها وآثار العلية، الدولة بمناوئة األكرب بطرس وأخذ استقاللها،
وانقسامها، ضعفها ُفرصة وانتهز الفرس، دولة أي جارتها إىل وجهته فحوَّل التوفيق فيها
بحر عىل الواقعة الغربية الثُّغوِر وكلَّ داغستان إقليم واكتسح القفقاس، جبال فتجاوز
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عىل القضاء إىل ِة الِهمَّ برصِف أخالفه بها يُويص التي املشهورة وصيَّته ووضع الخرز،
الدول بعض مع واالتفاق واإليرانية، الرتكية املمالك وتدويخ القريم بالد يف التتار استقالل
وصل ما قدر عىل الوصية هذه ذلك بعد الرُّوس قيارصة فتبع بذلك، الرضا عىل األوروبية
اإلمرباطورة عهد كان وملا اآلخر، البعض يف يتوفقوا ولم بعضها يف فتوفقوا جهدهم، إليه
األهايل بني الشقاق وإلقاء القريم الدسائسيف الروسبدسِّ أخذ ١٧٧٣م) سنة (إىل كاترينا
حتى الشهرية، قينارجة معاهدة يف ا تامٍّ استقالًال تركيا عن القريم باستقالل سعوا أن بعد
اإلمرباطورة اتفقت ثم الشمالية، األسود البحر سواحل وامتالك القريم احتالل إىل لوا توصَّ
تركية اقتسام عىل الثاني3 يوسف النمسا إمرباطور مع (١١٩٤ه/١٧٨٠م) سنة كاترينا
البزنطيَّة كالحكومة األستانة يف جديدة حكومة األبيضوإقامة البحر وبعضجزائر أوروبا
بطرس اإلمرباطور لوصية تنفيذًا القسمة، هذه من بيشءٍ أوروبا دول وإرضاء املنقرضة،
عىل منهما كل يشتمل تقريرين العايل الباب إىل والنمسا روسيا سفريا فقدََّم الكبري،
الالزمة النظامات تضع وأن التجارة، لحرية الدولتني طلب (أوًال) تتضمن: مواد ثالثة
ذلك يف ُمراعية البحرية ثُغورها من املحصوالت ونقل املالحة، لحريَِّة املوافقة واإلصالحات
يف الدولة ُمداخلة عدم (ثانيًا) األوروبية، الدول أكثر عند بها املعمول والنظامات األصول
اإلفالق عىل املرضوبة الجزية رفع (ثالثًا) حكومته، يف ُمستقًال الخان واعتبار التتار، أمور

والبغدان.
أنَّ لها وظهر السيئة، الروسية بالنيَّات التقريرين هذين من الدولة استشعرت وقد
سنة محرم يف األستانة يف فعقدت الوجود، من محوها به يُراد الدولتني بني اتحاًدا هناك
الدولتني أنَّ املجلس فرأى التقريرين، هذين عىل واإليجابة للمشورة مجلًسا (١١٩٧ه)
وامُلبادئة السابقة العهود نقض إليها لتعزوا للحرب واستفزازها بالدولة التحرُّش تُريدان
بينهما وأنَّ بالعدوان، البادئتان هما أنهما مع والرجل بالخيل عليها ا فينقضَّ بالعدوان،
تكن لم الدولة أنَّ مع الحرب أهبة ألنفسهما أخذا وقد الدولة، ُمهاجمة عىل يٍّا ِرسِّ اتَِّفاًقا
الخبيثة رغباتهما به يُداِفُع ُمحكًما جوابًا التقريرين عن يُجاوبا أن املجلسعىل فأقرَّ كذلك،

حربًا — تريز ماريا اإلمرباطورة — الثاني يوسف والدة عهد عىل النمسا حاربت بروسيا كانت قد 3

الدولة تُغري أن بروسيا وحاولت شديٌد، ضعٌف جرَّائها من النمسا أصاب حتى سنتني نحو استمرَّت
لقضت يومئٍذ حاربتها ولو تريز ملاريا ُمراعاًة بذلك الدولة تقبل فلم الضعف، هذا أثناء بحربها العلية

الروسيا. مع عليها باالتحاد اآلن النمسا دولة تُقابلها كيف فانظر عليها،
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ملا ز والتجهُّ االستعداد أمر اعة السَّ تلك من تُبارش وأن للحرب، أهبتها الدَّولة تأُخذُ ريثما
املقدمني التقريرين أن خالصته: جوابًا الدولة فأجابت إهمال، وال توان بال يكوُن عساُه
الحبي الدولتني واهتمام سعي الدولة وقدَّرت فيهما، نُِظَر قد املحبتني الدولتني سفريي من
الروسيا دولة منها تشكو التي الوجوه يف اآلن من وستنظر قدره، حقَّ املطلوب باإلصالح
لسفريي الجواب هذا بتقديم الدولة بادرت وأن السابقة، العهود عىل أعمالها مطبقة
واملصافاة. السلم عىل حريصة تزال وال كانت بأنها واثقتني لتكونا املتحابتني الدولتني

بالد الروسيا واحتلَّت الدولة، عىل الحرب أشهرتا أن هذا بعد الدولتان تلبث ولم
الفظائع الرُّوسيون وارتكب الرصب بالد النمساويون ودخل وبسارابيا، والبغدان الفالخ
عىل املوت يعجل لم لو الخطر شفا عىل الدولة وصارت إسماعيل.4 قلعة يف الحرب هذه يف
العلية الدولة مع الصلح إبرام يف الدول بعض وتسعى الثاني، يوسف النمسا إمرباطور

املعروفة. زشتوي معاهدة ووضع
الجمهورية فاجأتها جنديتها، وإصالح شعثها لمِّ الحربيف هذه بعد الدولة أخذت وملَّا
وذلك للحرب، إعالن وال سبب سابق ُدون مرصواحتاللها إىل نابليون بإرسال الفرنساوية
جالئهم ثمَّ لسوريا، الفرنساويني غزو من كان ما وكان (١٧٩٨م)، سنة (١٢١٣ه) سنة

فعًال. ذلك وتم مرص، من إخراجهم عىل الدولة مع اإلنكليز اتفاق ثم عنها،
أو الحرب، عناء من واحًدا يوًما وال الدولة هذه تسرتيح ال أن أوروبا قضت وقد
شعواء حرٍب عىل (١٨٠٧م) سنة اإلنكليزية والدولة الرُّوسية الدَّولة اتََّفَقت إذا يُقىضعليها
الفرنساوية، الحكومة شئون تولِّيه بعد منها نابليون تقرُّب بسبب الدولة عىل يُقيمانها
العثمانية الحربية املراكب كل اإلنكليزي األسطول ر ودمَّ والبحر، الربِّ من فهاجمتاها
الجيوشالعثمانية تُهاجم الجيوشالروسية كانت بينما الدردنيل، مضيق مدخل يف الواقفة
الروسية، للدولة نابليون بُمهاجمة إال الحرب هذه شواظ يُْطَفأ ولم الطونة، نهر عند
تلسيت معاهدة بينهما وُعقدت الدولتني، بني الصلح استقرَّ وملَّا أمامه، جيوشها وتقهقر
تلسيت يف األول إسكندر والقيرص نابليون اإلمرباطور واجتمع (١٢٢٣ه)، سنة الشهرية

هذه ُوقوع ُقبيل أي (١١٩٥ه) سنة الطونة ة ضفَّ عىل إسماعيل بلدة يف بُنِيَت هذه إسماعيل قلعة 4

والنساء الجنود من فيها من كل قتلوا أيديهم يف سقطت وملَّا قليلة، غري ُمدَّة الرُّوس وحارصها الحرب،
كلهم هؤالء من ينُج ولم ألًفا عرش خمسة واألوالد النساء وعدد ألًفا، ثالثني الجنود عدد وكان واألوالد

وقع. بما الدولة إلخبار وذهب الطونة يف نفسه ألقى واحد شخص سوى
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التَّابع القسم يف األستانة تكون وأن العثمانية، اململكة اقتسام عىل بينهما ا اتفقَّ وارفورد،
املبنيَّة اآلمال من ذلك من أوسع هو ما عىل اتفقا إنهما يُقاُل: بل الحياد، عىل أو لروسيا
وإن — االتفاق هذا أنَّ عىل القادرين، امللوك خيال ُرها يُصوِّ التي الوهمية املطامع عىل
مركٍز يف الروسية الدولة وجود أنَّ إالَّ — األشعبية وأطماعه الكبرية نابليون مقاصد وافق
جميعها، أوروبا عىل الوخيمة عواقبه نابليون يجهل ال َجَلٌل أمٌر قربها أو كاألستانة عظيٍم
الروسيا، دولة ذلك فأغاظ بوعده الوفاء عن النظر غضَّ لهذا أيًضا وإفريقيا آسيا وعىل بل
حصل وما الجندية، نظام تغيري شأن يف العليَّة األستانة يف الواقع االضطراب أنَّ ورأت
سليم قتل من ذلك أعقب وما له، وخلعهم سليم السلطان عىل االنكشارية تمرُّد من فيها
مع الحرب فاستأنفت تفوَّت، ال فرصٌة محمود، السلطان وتولية مصطفى السلطان وخلع
إلخالل ونابليون الروسيا بني َفرتت العالئق كانت حظها لحسن أنَّه إالَّ العثمانية، الدولة
الشتغالها الروسيا عىل الكرَّة يُعيد أن نابليون ورأى تلسيت، ُمعاهدة ببعضرشوط هذا
لتتفرغ الدولة هذه وبني بينها لِح الصُّ عقِد إىل الروسيا فبادرت العلية، الدولة مع بالحرب

(١٨١٢م). سنة بخارست ُمعاهدة بينهما وأُمضيت نابليون، لقتال
عند إسكندر اإلمرباطور بطمع تقف لم املسفوحة والدماء امُلتوالية الحروب هذه كل
بتحريض أخذ األكرب بطرس وصية وتنفيذ الدولة هذه عىل القضاء أمر أعياه ملَّا إذ حد؛
يف مركزها رسية جمعية فأنشئوا واالستقالل؛ الثورة عىل املوردة أهايل من اليونانيني
الثورية مبادئها بنرش الجمعية هذه وأخذت الغراندوقات، أحد برئاسة برج» «بطرس
دواعي النفوس يف َرت تخمَّ إذا حتى البالد، أنحاء يف رشرها يتطاير لثورة املورة وإعداد
العصيان، راية ورفعوا الدولة وجه يف املورة أهل نهض االستقالل حب ونمى البغضاء
بعد، فيما ممالكها وُمشاطرة الدولة إضعاف مؤملة املسيحية أوروبا أكثر يومئذ وأنجدتهم
والجنود األوروبيني بَّاط الضُّ من قليٍل غرِي عدٍد ع وتطوُّ طويلة، ُمدَّة الثورة استمرار وبعد
كل أرسلت الدَّولة، قهر إىل اليونانيني ل توصُّ من الدول ويأس اليونانيني، مُلساعدة أيًضا
ثم العثمانية، الدولة إلرهاب اليونان سواحل إىل أساطيلهن وروسيا وإنكلرتا فرنسا من
إعالن سابق بدون بالحرب واملرصية العثمانية املراكب ناڤارين يف األساطيل هذه فاجأت
بمطالب التسليم بوجوب العايل الباب عىل الدول هاته ت أرصَّ ثم تدمريًا، رتها ودمَّ بها
بحرٍب وناهيك الحرب عليه الروسيا فأعلنت ذلك فأبى االستقالل، ومنحهم اليونانيني
هي ثم ذلك، بعد واليونان قبل من الروسيا مع الطويل الجهاد ذلك بعد الدولة فيها تدخل
وحل االنكشارية جنود عىل محمود السلطان لقضاء الداخلية شئونها يف مضطربة تكون
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شيئًا بعد يكونوا لم وهم األوروبي، الطراز عىل جديٍد جنٍد بتنظيم واشتغاله معسكراتهم،
الهائل. واستعدادهم العظيمة الروس لقوة بالنسبة مذكوًرا

بالتقهقر أخذ ثم قليًال، إال العدو وجه يف الوقوف عىل العثماني الجيش يقَو لم لهذا
قوى إنهاك من الغاية أنَّ الدول رأت وهناك أدرنة، مدينة الروسية الجيوش بلغت حتى
مصالحهن عىل عظيم خطر األستانة إىل الروسية الجيوش دخول وأنَّ حصلت قد الدولة
بينهما وأُمضيت روسيا، من ُكرٍه عىل الدولتني بني الصلح يف فتداخلن والغرب؛ الرشق يف
ممالك كل العليَّة الدولة إىل بمقتضاها الروسيا ردَّت وقد (١٨٢٩م) سنة أدرنة ُمعاهدة

البلقان.
الشمالية إفريقيا إىل فكرها فرنسا هت وجَّ الدولة قوى وإنهاك الحرب هذه عقب وعىل
االنتقام ة بحجَّ فهاجمتها الجزائر، حالة واضطراب الدَّولة ضعف ُفرصة وانتهزت الغربية،
وبني بينها ناشبة الحرب زالت وما الفرنساوي، بالقنصل ألحقها إلهانٍة واليها من

اليوم. إىل سلطتها جناح عليها بسطت حيُث (١٨٤٧م) سنة حتى الجزائريني
أوروبا ُمكافحة من العثمانية الدولة القته الذي ائم الدَّ العناء القارئ أيُّها رأيَت
وضعف الوهن بها بلغ دولة إنَّ ُقلَت وربَّما اإلسالم، ملك يف الطامعة الدول وُمصادمة
منذُ ممالكها اقتسام عىل األوروبية الدول اتفاق يستدعي مبلًغا املتوالية الحروب من القوة
لديك. باسطوه نحن ها سببًا لهذا أنَّ فنجيبك: هذا؟ فلم تفعل ولم سنة مائة من أكثر

واالستعمار الفتح يف ورغبت الرشق إىل مقاصدها هت وجَّ ملَّا األوروبية الدول إنَّ
وال األعناُق إليها تتطاَوُل ال الُقوَِّة من مكانٍَة يف العلية الدَّولة كانت القاصية البالد يف
منه ُب تترسَّ َمنفذٌ فيه ليس ِق والرشَّ الغرِب بني قائٍم منيٍع كسدٍّ فكانت األطماُع، تتناولها
الدول اضطرت حتى األدنى، الرشق يف اإلسالم ممالك إىل الفاتحة الدول تلك جيوش
رأس طريق عن الكرة حول أساطيلها ودارت البحار وراء ما إىل وجهتها تحويل إىل
هذا من وَشَغَلها األقىص، الرشق يف اإلسالم ممالك عىل سلطانها جناح لتبسط الرَّجاء
الدولة عىل يظهران والضعف الوهن بدأ إذا حتى تُركيا عن عظيٌم شاغٌل الجديد الفتح
امُلنترش الساليف العنرص شوكة ظهرت تركيا، يف العمل فرصة ألوروبا وسنحت العثمانية
نهض الذي األكرب بطرس ة بهمَّ وذلك الروسيا، يف الشمال أقىص إىل الطونة حدود من
الروسية الدَّولة ثم من وأخذت الغرب، له ارتجَّ نُهوًضا السياسة مقام إىل الروسية ة باألمَّ
وأقرب اإلسالمية، املمالك ُمشاطرة عىل املسيحية الوحدة بحكم األوروبية الدول تُنازع
األرض عىل ُمرشًفا ُمرتفًعا الجغرايف بمركزها تُشبه التي القسطنطينية إليها يكون ما
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يف نظرها مطمح وهو والغرب، الرشق عىل جناحيه بسط الرُّويس النرس ته قمَّ اعتال إذا
وُمحاولة األستانة إىل الروسيا طموع وأخافها الجديد املنازع ذلك الدول فهال آٍن، كلِّ
ال إنكلرتا دولة ذلك أخاف ما وأكثر األبيض، البحر شطوط إىل العظيمة بقوَّتِها خروجها
إنكلرتا د تُهدِّ فكانت الهند، إىل امتدَّت بل تركيا، يف تنحرصمطامعها لم الروسيا وأنَّ سيما
جعل ما فهذا العجم، وخليج وفارس البامر يف النفوذ وتنازعها الرتكستان، جهات من
معهن رشيكة الروسيا دامت ما تركيا إىل التطاول عن تنكمُش إنكلرتا مقدمتهن ويف الدول
االتحاد عن عدلن حيث الرشق يف سياستهن وجهة ن غريَّ ثمَّ ومن ممالكها، اقتسام يف
جزءًا حدة عىل دولٍة كلِّ الختطاف املناسبة الفرص ب ترقُّ إىل الرتكية املمالك اقتسام عىل
من وكان العثمانية، اململكة داخل إىل التجاوز عن الروسيا منع يف الجهد بذل مع منها
منشؤها كان التي القريم حرِب يف العثمانية للدولة الدول ُمشاركة السياسة هذه نتائج
الدول تحكُّك أسباب من عظيًما وسببًا الدولة عىل بالء كانت التي األجنبية االمتيازات

البيان. وإليك العثمانية بالدولة األوروبية
يتعلَُّق شأٍن يف (١٢٦٠ه) سنة القدس يف الكاثوليك قسوس مع الروم ُقسس تنازع
نفس يف الكامنة األغراض إىل ًال توسُّ للروم لالنتصار الروسيا وتصدَّت القيامة، بكنيسة
إجراء نفسها عىل وأخذت األمر الدولة فتداركت الرُّوس، إمرباطور «نقوال» اإلمرباطور
سبيًال لفرنسا وال للروسيا تدع ولم كان، حيثما الحق وإحقاق األمر هذا يف الالزم التحقيق
لعبت نصابه يف الحقِّ ووضع النزاع، فصل إىل تصل كادت وملَّا الحادث، هذا يف للتداخل
وتعدوا الدولة، عملته الذي بالتحقيق يقتنعوا فلم الرُّوم بقسوس الروسية الدسائس يد
سفري ذلك عىل فاحتج بالالتني، يختصُّ مكانًا منها وهدموا الكنيسة يف الالتني حقوق عىل
األمر، هذا يف دقيق تحقيق عمل العايل الباب إىل وطلب بوركنه، املسيو األستانة يف فرنسا
ُل تخوِّ التي (١١٥٦ه) سنة العثمانية والدولة فرنسا بني امُلنعقدة املعاهدة إىل ُمستنًدا

الرشق. يف الكاثوليك حماية حقَّ لفرنسا
عىل نابليون وارتقاء الجمهورية انقالب ُفرصة اغتنََم فقد «نقوال» اإلمرباطور ا أمَّ
لوقوفها أوسرتيا جهة من اطمئانه مع الفتن من اململكة تلك به تتمحُض وما عرشفرنسا،
الفرنساوية، الثورة عقب إليها بَت ترسَّ التي الُحرَّة املبادئ بإزاء الحذر املحتاط موقف
يف سفريه إىل فأوعز األسود والجبل العايل الباب بني يومئٍذ الواقع النزاُع هذا إىل يُضاُف
املعقودة (قينارجه) معاهدة يف الواردة باملادة العايل الباب بتذكري «تتوف» املسيو األستانة
شعائرهم إقامة يف كان قبيٍل أي من الرُّوم ُمعارضة عدم عن تبحث التي (١١٩٠ه) سنة
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مطالب ُن يتضمَّ العايل الباب إىل تقريًرا السفري فقدَّم لحم، وبيت القدسالرشيف يف الدينية
الروم. قسوس إنصاف يف اإلمرباطور

تُفلح فلم بالتحقيق، بدأت التي األوىل اللجنة غري القصد لهذا لجنة العايل الباب فألَّف
النفور، أسباب ورصف الحقيقة جالء يف العناية من رصفته ما كلِّ مع الروم إرضاء يف
الفريقني، بني وقعت ُمشاجرة يف بهم وأوقعوا الكاثوليك، عىل التعدِّي الرُّوم استأنف بل
من فسافرت بك، عفيف برئاسة وكاثوليك روم من ُمختلطة ثالثة لجنة العايل الباب فألَّف
جهد الفريقني بني ووفقت التالية، السنة إىل القدس يف وبقيت (١٢٦٨ه) سنة األستانة
وتشبُّث والروسيا فرنسا من كل تصعب من الدَّولة تُالقيه كانت ما ِة ِشدَّ مع هذا اإلمكان،

السياسية. مصلحتها يُوافق بما منهما دولة كل
األسباب، من كان سبٍب أيِّ بإيجاد الحرب إالَّ «نقوال» اإلمرباطور قصد يكن لم وملَّا
لحم بيِت يف املقدسة األماكن مسألة يف امُلخابرة ألجل منشيكوف الربنس األستانة إىل أنفذ
وصوله وبُمجرَّد للحرب، سبب وخلق بالدولة للتحكُّك الباطن ويف الظَّاهر، يف والقدس
ناظر — بعد فيما باشا — أفندي فؤاد جعل ما والغرور العجرفة من أظهر األستانة إىل
الخارجية نظارة وتوىلَّ استعفائه، تقديم إىل اضطر حتى ُمقابلته عن يمتنع الخارجية

باشا. رفعت بعده
السري حكومته لدى إنكلرتا سفري مع «نقوال» اإلمرباطور اجتمع ذلك أثناء ويف
العثمانية، الدولة نحو الخبيثة املقاصد من طِويَّتِِه يف بما إليه وأرسَّ سيمور هاملتون
العثمانية الدولة وأنَّ تركيا، اقتسام عىل معه إنكلرتا دولة اتحاد رضورة له مظهًرا
امُلبادرة الدَّولتني بهاتني فأوىل ِشَفاِئِه، من اليأس تحتَّم الذي املريض كالرجل أصبحت
عليه وعرض الدول، بني اقتسامها عىل النزاع ويقوم يموت، أن قبل تركته اقتسام إىل
حكومات وبلغاريا انوب الدَّ ومقاطعات الرصب تكون وأن وكريد، مرص إنكلرتا تأخذ أن
الروسيا) جنود (أي جنوده احتالل إىل الرضورة دعت وإذا الروسيا، حماية تحت ُمستِقلَّة

عليها. التملك حق لها ليس الروسيا يد يف كأمانة تكون األستانة،
مع االتفاق إىل لنا توصَّ وإذا يل، صديًقا باعتبارك اآلن أكلمك إني له: قاله ا ممَّ وكان
يريد أو يصنع مما أخاُف وال الدول) بقية (يريد البقيَّة تهمني فال األمر، هذا عىل دولتك

والنمسا). بفرنسا (يُعرِّض اآلخرون صنعه
من يُشفى حتَّى به واالعتناء بالعالج املريض هذا د تعهُّ إنَّ له: السفري جواب فكان
فيها تسيل حرٍب إىل يجرُّ الذي تركته، اقتسام إىل القيام من خريٌ قوته له وتعود مرضه

أنهاًرا. الدماء
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تنمُّ القيرصالتي كلمات وزاعت الكالم القيرصمن وبني بينه دار بما السفري كتب ثم
سيمور، السري من خيانة الرسِّ إفشاء القيرص وعدَّ األمر، فأكربن الدول، بني مقاصده عن

السياسيني. رشع يف املصلحة فيه فيما خيانة ال ولكن
لوندرة يف ُمعاهدة وإنكلرتا فرنسا بني أُمضيت الروسيا مقاصد الدول عند تأكَّدت وملا

والرجال. باملال الدولة أمالك عىل امُلحافظة تقتيض
بالعدوان بدأت أن بعد الروسيا عىل الدولية الحرب أُعلنت رشحها يطوُل أموٍر وبعد
منه غرٍَّة حني عىل سينوب يف العثماني األسطول وُمهاجمة والبغدان اإلفالق باحتالل

كله. وتدمريه
أن عىل النمسا إمرباطور مع للروسيا امُلحاربة الثالث الدول اتفقت الحرب أثناء ويف
انضمت ذلك وبعد كذلك، وكان الروسيا، عنها انجلت إذا والبغدان اإلفالق بجيوشه يحتلَّ
ُمقاتل ألف ١٨ من ُمؤلًفا جيًشا وأرسلت الروسيا ضد امُلتحالفة الدول مع إيطاليا حكومة
هذا إىل ت انضمَّ وكذلك القريم، يف الروسيا قتال عىل امُلتحالفة الدول جيوش إىل انضم
الجيوش أصاب الذي املتوايل الخذالن وبعد كله هذا بعد يبَق ولم السويد، دولة التحالف
التسليُم إالَّ العثمانية، الجنود أمام البلقان ويف املتحالفة، الجيوش أمام القريم يف الروسية
بعد املتويلِّ إسكندر اإلمرباطور فاضطر الحرب، يف اإلمعان عن والكفُّ الدول، بمطالب
الحرب فوضعت وامُلساملة، لح الصُّ طلب إىل الحرب، أثناء يف تُويفِّ الذي «نقوال» اإلمرباطور
عىل أعضاؤه أمىض هناك، دويل مؤتمر بانعقاد باريس مدينة يف الصلح وانعقد أوزارها
الروسيا، أطماع من العلية الدولة أمالك بحفظ لت تكفَّ التي املعروفة باريس معاهدة
الدولة د تتعهَّ أن رشط عىل أوروبا دول بني املطلوب السيايس املقام العلية للدولة وجعلت
واألجناس، امللل كل من رعاياها حال بتحسني يقيض اململكة قوانني يف إصالح بإجراء

(١٨٥٦م). سنة وذلك
وتوىلَّ عقبها تُويف الذي املجيد عبد السلطان املرحوم عهد يف الحرب هذه انقضت
يف املداخلة إىل ترمي التي الكثرية باملطالب الدول فداهمته العزيز، عبد السلطان مكانه
الداخلية أمورها يف التام واستقاللها سالمتها عىل الدول تلك أقرَّت التي الدولة، شئون
بالدها يف السياسية الدسائس بدسِّ عليها انقلبت أن تلبث لم لكنها باريس، مؤتمر يف
بمطالب وللتسليم الدول، اختارته الذي رومانيا أمري إمارة ة ِصحَّ عىل التصديق إىل إللجائها
إىل للنهوض كريد أهايل بتحريك ثم الدولة، عن امُلطلق االستقالل يُريدون الذين الرصبيني
الجند. بقوة الطاعة عىل إكراههم إىل الدولة اضطرت حتى الدولة عن واالنفصال الثورة
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االنقالبات حدثت ُمستمرٍّ ونضاٍل ثابٍت بعزٍم الخطوب هذه تُالقي الدولة وبينما
السلطان ثمَّ مراد السلطان وتويلِّ العزيز عبد السلطان بموت الكبرية والخطوب الشهرية
بني األخرية الحرب نار بعدها وشبَّت البلقان، يف ثانية الفتنة وقامت الحميد، عبد الحايل
والبلغار والرصب والهرسك البوسنة بسببها عنها وانفصلت العثمانية، والدولة الروسيا
الدول قرَّرت منذ أوروبا تُريده ما وهذا الدولة، قوى وتضعضعت الرشقي الروميل ثم
أطرافها من وينقصن الفرص هذه مثل ينتهزن بل ُمجتمعات، الدولة يُهاجمن الَّ أن
جزيرة إنكلرتا فأخذت الحرب، هذه عقب لهنَّ سانحة ضعفها ُفرصة وكانت ُمنفردات،
قامت حتَّى ذلك الدولة يكف ولم مرص، اإلنكليز احتلَّ ثمَّ تُونس فرنسا واحتلَّت قربص،
الدول فعاقبت فيها، انخذلت التي الثانية حربها أقامت ثم تساليا، فاغتصبت اليُونان
غري حوادث هذه وكل عنها، كريد جزيرة بفصل لليونان قهرها عىل العثمانية الدولة
نرشها، يف اآلالم ذكرى وتجديد ذكرها يف لإلسهاب حاجة نر فلم النَّاس من عهد بعيدة
شئونها من والحقري الجليل يف العثمانية للدولة أوروبا ُمناهضة يف أمور هذا أعقب ثم
أوروبا أهل من السياسيني فإنَّ كله هذا ومع يوم، كل تتجدَّد تزل ولم كانت اخلية، الدَّ
بالكذب عليهم اهد الشَّ اإلنساني العالم جميع من يستحيون وال الحقِّ من يخجلون ال
كلِّ يف املسلمني أنَّ مع اإلسالم، واتحاد اإلسالمية الجامعة بخطر يُنادون حيُث والبهتان،
تلك إالَّ قوَّة وال لهم حول ال وأصبحوا األوروبية، الدول أرسى صاروا األرض من ناحيٍة
من سبق فيما ذلك عن أبنَّا كما ال، الفعَّ العقل دون عور الشُّ عن امُلنبعثة الدينية العاطفة

الكالم.
ُملكهم أطراف من وتنقص رأيت، كما أجيال عدَّة منذ املسلمني تناهُض أوروبا إنَّ
شاهٌد أوروبا مع وتاريخها إسالمية دولة أعظم هي التي تركيا وهذه األرض، أقطار يف
مع وتاريخها وخيوى وبخارى وطاشقند وداغستان وقفقاسيا القريم وهذه ذلك، عىل
كجاوى وإفريقيا آسيا وجزائر «بلوجستان» والسند الهند وهذه ذلك، عىل شاهٌد الروسية
وفرنسا إنكلرتا مع وتاريخها وغريها، والبحرين وزنجبار وهنزوان وسنغافوره وسومطرا
وإنكلرتا إيطاليا مع وتاريخها الرشقية إفريقيا وهذه ذلك، عىل شاهٌد والربتغال وهوالندا
إنكلرتا مع وتاريخها والغربية الشمالية إفريقيا وهذه ذلك، عىل شاهٌد وأملانيا وفرنسا
إنكلرتا مع وتاريخها املرصي والسودان الوسطى إفريقيا وهذه ذلك، عىل شاهد وفرنسا
الشمالية إفريقيا من الباقية البقيَّة هي التي مراكش وهذه ذلك، عىل شاهد وفرنسا وبلجا
استقاللها بسلب القاضية وفرنسا إنكلرتا بني (١٩٠٤م) سنة أبريل وُمعاهدة الغربية

ذلك. عىل شاهدة
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ُمجتمعات تارَّة قرون أربعة منذ ودولهم باملسلمني األوروبية الدول تفعله ما هذا
مرصٍد كل يف ألهِلِه وتِقُف اإلسالم ملك تتشاطر تزال وال كانت وهكذا ُمنفردات، وتارَّة
من الباقية البقية يُنذرون الغربيني والُكتَّاب اسة السَّ وأكثر منفٍذ، كلُّ ُوجوههم يف وتسدُّ
إذ االستقالل من لهم الباقية البقيَّة عىل به يُجهزون قريٍب، وخطٍر عصيٍب بيوٍم دولهم
قولهم طال التي املسألة وهي السياسة، رمس من الرشقية املسألة بعث زعمهم عىل حان
فمن األلسن، وعىل التاريخ يف ُمستفيضة املسألة هذه يف وأقوالهم بها وتعريضهم فيها
«ُمستقبل كتاب يف جاء ٍر ملتأخِّ واحًدا قوًال ننقل وإنَّما العجالة، هذه يف استقصاؤها العبث

قوله: وهو حديثًا املطبوع دييس» «املسرت تأليف مرص»

يظهر الحل هذا كان وإن بنفسها، نفسها تحلُّ الرشقية املسألة أنَّ الجيلِّ ومن
مرصع ترى ألن شوٍق يف هي والتي الرتكي الظلم من تنئُّ التي لألمم بطيءٌ أنه
ولكن بينهم، مرياثه ليقتسموا العثمانية) الدولة (يريد أوروبا يف العليل الرجل
املسألة حقيقة وليست منه، َ تَربَأ أن امُلحاِل من ا حدٍّ بلغ قد العلية الدولة مرض
أمالكهم آخر عن األتراك ظلُّ فيه يتقلَُّص الذي الوقت عن البحث الرشقية
يف يخلفهم الذي ذا من هي عنها يبحث التي الحقيقة وإنَّما أوروبا، قارَّة يف
زادت كلََّما املسألة هذه حل تباطأ ا وكلمَّ والدردنيل، والبوسفور القسطنطينية
لوال أنَّه بيان إىل بي حاجة وال العام، السالم نصرية بصفتها إنكلرتا فوائد
يف الوجود صحيفة من اليوم إىل األتراك ملحي الرُّوسيني نفوذ سعة من الخوف
نتيجتها كان سواء الروسيا يف اآلن املنترشة القالقل نتيجة كانت ومهما أوروبا،
ستقوُم حربًا أنَّ فيه ريب ال ا فممَّ القالقل، هذه آثار محو القيرصأو سلطة نزع
املسألة أنَّ فيه نسمع يوم يأتي أن بد وال أوروبا، من األتراك أكثر بها يُمحى

انحلت. قد الرشقية

جهاد عىل االتفاق إىل املسيحية الدول الكتاب هذا من آخر مكاٍن يف يدعو هو ثم
إفريقيا. يف خصوًصا وسحقهم املسلمني

تُكافحه الذي السيايس ُوجودهم يف ظاهًرا أثره ويرون املسلمون يسمعه هذا كل
معامله، الوجود من وتمحو آخره، عىل تأتي العهد لهذا وكادت قرون، أربعة ُمنذُ أوروبا
نفوسهم يف هبَّت أو اإلسالميِّ االتِّحاِد خاطُر يوًما لهم خطر هل املسلمون؟ صنع فماذا
أمراؤهم كان وهل األعداء، دفع عىل وتنارصوا اإلخاء يد لبعٍض بعضهم فمدَّ الدين عاطفة
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حني ويتصارخون الخطوب اشتداد حني يتنارصون األغرار الجاهلون وطواغيتهم الكبار
عرشه وثلِّ بالده اكتساح بقصد أحدهم ساحة يف العدوِّ نزول عند ويتحابون الحاجة

وقومه؟ واستخذائه
لبعٍض عدوٍّا بعضهم كان أن الرَّابطة وانحالل العقول، ضعف بهم بلغ بل كال،
التاريخ يف نظفر ولم الجاهل، الصديق أو الغادر العدوِّ نظر ويُسارقه واِئَر، الدَّ به يرتبَُّص
اذِّ بالشَّ إالَّ — ومناوئتهم املسلمني ملصادرة األوروبية الدول نهوض منذ أي — الحديث
يربز ولم القول، حد يتعدَّى ال بما التنارص أو االستنجاد عن تُنِبئُ التي األخبار من النَّاِدِر
أُمراء ضعف عىل الحكم مساِق يف األخبار تلك إليك نسوُق نحن وها الفعل، إىل القوة من
السياسية والوحدة بل اإلسالم، حكومات بني اإلسالمية الوحدة رابطة وانحالل املسلمني
ترمي التي الغربية السياسة وحدة من يُقابلها ملا االجتماع طبيعة بها تقيض التي أيًضا
أوروبا تشتَِغُل ما وهذا أهليه، واستعباد املرشق تدويخ وهو واحٍد غرٍض إىل بسهامها
بيد امُلدارة اإلسالمية الحكومات تخاذل نتائج من وحسبك أجيال، ِة ِعدَّ من إليه للوصول
من وليس املسلمني بأمراء تستغيُث وهي اإلسبانيول بيد األندلس مملكة سقوط األفراد،
تلو الرِّسالة يُرِسُل وأمريها غرناطة مدينة العدو بيد منها سقطت مدينٍة وآخر ُمغيٍث،
لينجداه العثماني بايزيد والسلطان الوطايس الشيخ السلطان املغرب سلطان إىل الرسالة
برسالة بايزيد السلطان إال يُنجده فلم اإلسبانيول، لهم ُه أعدَّ كبرٍي بالءٍ من املسلمني وينقذا
بيد ة كافَّ األندلس بسقوط الحال وانتهت ماٍل، أو جنٍد عن تغِن لم رومة پاپا إىل بها بعث

اإلسبانيول.
األقىص والرشق أوروبا دول بني العثمانية الدولة وجود أنَّ إىل سبق فيما أرشنا
خصوًصا الهندي املحيط إىل مطامعهن حوَّل ممالكها عىل االستيالء من تمكنهن وعدم
الفتح إىل الطَّامحة الدول فانكفأت الصالح، الرجاء رأس لطريق الربتغاليني اكتشاف بعد
بني العداوة استحكام حني عىل املسلمني بأكظام وأخذت األرجاء، تلك عىل واالستعمار
سبل الهند بأمراء ضاقت وملَّا وعامتهم، ِتهم خاصَّ بني والفوىض الجهل وتفيشِّ أُمرائهم
ُوجوب إىل منهم تنبه من أول كان والربتغال؛ اإلنكليز وخاصة الدول تلك من الخالص
فأرسل الهند، يف مليبار ُسلطان نجا عيل السلطان املسلمني سالطني من بغريه االستعانة
املرحوم إنَّ فيه يقوُل كتاب ومعه رسوًال (١١٩١) سنة األول الحميد عبد السلطان إىل
عىل لهم انترصت وجنوٍد حربيتني بسفينتني مليبار حكومة أسعف كان ُمراد السلطان
التفضل هذا تجديد الكتاب هذا يف ويطلب (٩٥٠ه)، سنة وذلك املجوس من أعدائها
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أهل ُمحاربة عىل به لتستعني فقط باملال اآلن بإنجادها مليبار حكومة عىل الدولة من
اإلنكليز بدسائس عوانًا حربًا نجا عيل السلطان أصَلوا كانوا الذين املجوس من جوارها
إسعافه عىل األحوال تُساعدها فلم املال، إىل حاجة منه أكثر الدولة وكانت والربتغاليني،
رسوًال امللك يف خلفته وكانت بيبي السلطانة أخته أرسلت (١١٩٤ه) سنة يف ثم طلب، بما
بني املسافة ببُعد الدولة فاعتذرت أعدائها، عىل العلية الدولة تستنجد األستانة إىل آخر
الدولة أنَّ تطمينها مع السلطانة إىل نفيسة بهديَّة مصحوبًا الرسول وأعادت اململكتني
وراحة راحتها يُقِلُق بما مليبار لحكومة التعرض بعدم والربتغال إنكلرتا دولة أوصت
سنة وذلك السقوط، عىل ُملكها وأرشف بالدها عىل اإلنكليز وطأة اشتدت ملا ثم األهلني،
كتبت والدولة أيًضا، بالدولة استنجدت امُلتخاذلني الهند ملوك من أحٌد يُنجدها ولم ١١٩٩
امللكة لتلك يتم ولم النَّجدة، من بيشءٍ إسعافها اإلمكان يف كان إن تسأله بغداد وايل إىل
وخصوًصا الوقت ذلك يف أوروبا مع دائمة حرب يف كانت الدولة ألن تُريد؛ ما التعيسة
عىل السيادة لها لكانت فعلت ولو القوة، من بيشءٍ الهنود إمداد تستطع فلم الروسية،

اليوم. إىل الهند
من وكان املغرب، سلطان هللا عبد بن محمد السلطان رأى (١١٧٩ه) سنة ويف
بني الواقع التقاطع أسباب إلزالة السبيل د يُمهِّ أن وفضالئهم املسلمني امللوك عقالء
بها يُوصل بأن أوىل اإلسالم دول أكرب وهي العثمانية الدَّولة أنَّ وعلم وأمرائهم، املسلمني
الثالث مصطفى السلطان إىل هدية ومعهما رسولني القسطنطينية إىل فأرسل األلفة، حبل
هديته فقوبلت ذلك، أشبه وما َعة مرصَّ وسيوف بالذهب، ٍة محالَّ برسوٍج عتاٌق خيٌل فيها
والقنابل كاملدافع الحرب آلة من موسوًقا مركبًا مصطفى السلطان إليه وأرسل بالرسور،
القرصانية املراكب يومئٍذ يسمونها كان التي الحربية باملراكب ٍة خاصَّ وإقامٍة والبارود

إليه. تحتاُج ما كلِّ من
األول الحميد عبد السلطان ة ُمدَّ العثمانية والدولة الروسيا بني الحرب وقعت ملَّا ثمَّ
إليه املومأ هللا عبد بن محمد السلطان بادر الثالث ُمصطفى السلطان بعد امللك توىلَّ الذي
أن إليه ورغب الحرب، وآالت بالهدايا موسوقة حربية سفن أربع الجزائر حاكم إىل فأرسل
عىل وردَّ الوساطة الحاكم ذلك فأساء القسطنطينية، إىل الجزائر حكومة بواسطة يُرسلها
العثمانية الدولة من التقرُِّب سبيل امليضيف من ذلك يمنعه فلم قبيًحا، ا ردٍّ املغرب سلطان
إىل وكتاب نفيسة بهدايا العربي محمدين هو سفريًا القسطنطينية إىل فبعث ونرصتها،
له: وقال الجزائر، حاكم إساءة خرب السلطان إىل السفري فبسط الحميد، عبد السلطان
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عىل اتفقتا والنمسا الروسيا أن املحابة الدولة قناصل أن بعض بواسطة بلغه موالي إنَّ
موالي خاطر ذلك فأقلق5 الفاسد بزعمها العثمانية الدولة وسحق القسطنطينية ُمهاجمة
العدو مُلقابلة باالستعداد أخذت العلية دولتكم أن القنصل ذلك من علم ثمَّ الخرب، وآمله
لكلِّ استعداده خرب لتبليغكم فأرسلني القالع، وتحصني األساطيل تجهيز عىل وتوفرت
حرضة عن فداء يملك وما نفسه حتى استطاعته يف ما َم ليُقدِّ املعونة من منه يُطلب ما
ألن الحني؛ هذا مثل يف سيما ال املسلمني ملوك تقاطع من أسفه لكم أُبنيِّ ولكي السلطان،
ونتعاَضُد. نتَِّحُد ال املسلمني ملوك ونحن بالنا فما باملسلمني، أرضَّ للروسيا الدول ُمعاضدة
تعاىل: بقوله املغرب سلطان اعتبار وأنَّ العناية، هذه عىل بالشكر السفري فأجيب
قد واتحادهم ملوكهم وتعاون املسلمني اتفاق يُوجب الذي َوالتَّْقَوٰى﴾، اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا
املال لغري تحتاج وال الجند كثرية الحمد وهلل الدولة وأن عظيًما، تقديًرا السلطان عند ُقدِّر
يقرضنا. أن السلطان يستطيع فكم منه يشءٍ إىل احتجنا فإذا الحرب، عليها أُشهرت إذا

كيس. آالف خمسة يُقرضكم أن إمكانه يف السفريان فأجاب
لهذا يومئٍذ الدولة تحتج لم ذلك ومع املغرب، سلطان مثل من املبلغ هذا فاستصغر
الحجاز، إىل ُمكرًما املغربي السفري وسافر الروسيا مع صلح ُمعاهدة عقدت ألنها القرض؛

املذكور. محمد السلطان ة ُمدَّ الدولتني بني األدبية الصلة بقيت ثمَّ ومن
يستغيُث األستانة إىل رسوًال بخارى أمري أرسل العزيز عبد السلطان ة ُمدَّ أواخر ويف
سقوط ُقبيل ذلك وكان ُملكه، اكتساح عىل وعزمها عليه الروسية الدولة تعدِّي من بالدولة
بيد بسقوطها األخبار وردت حتَّى األستانة يف السفري يستقر ولم الروس، يد يف بُخارى

الروسية. الجنود
عند ولكن العثمانية الدولة من التقرُّب أرادوا الذين اإلسالم أُمراء من نعلم من وآخر
بالده يضع أن طلب أنَّه وذلك زنجبار، سلطان برغش السلطان الحياة من نفس آخر
االستيالء وُمحاولة بُمضايقته وإنكلرتا أملانيا دولتا أخذت ملَّا العلية الدولة حماية تحت
والدول الرُّوس حرب من خارجة كانت والدولة يُفلح وأنى طلبه، يف يُفلح فلم بالده عىل
إذا التعاون من أوروبا ملوك بني ما املسلمني ملوك بني وليس الدوائر، بها ترتبَُّص كلها

والغايات. املطالب يف أحيانًا الدول تلك افرتقت وإن املصلحة اتحدت

ذكره. مرَّ وقد النمسا إمرباطور يوسف واإلمرباطور كاترينا روسيا إمرباطورة اتحاد يعني 5
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تنارص بإزاء الحديث التاريخ يف وأمرائهم املسلمني تناُرص من رأيناه ما كل هذا
كل يف عوانًا حربًا املسلمني وإصالئها اإلسالم ممالك اكتساح عىل واتفاقها األوروبية الدول

اليوم. إىل الحديثة واملدينة الرُّقي معارج يف تصعد أوروبا بدأت منذ األرض أنحاء
ُعرى وانحالل التخاذل يف شأنهم هذا قوًما روا يُصوِّ أن املغرب لساسة يجوُز فهل
وحقيقتها، الصورة بهذه أوىل وهم العالم، يلتِهُم قواه ت تضامَّ إذا ُغوٍل ُصوَرِة يف االتفاق

عدٌل. شاهٌد بيَّنَّا كما والتاريخ
إنِّي َلُكْم﴾، َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَن ﴿وََعَىسٰ أخرج أحرج إذا اإلنسان إنَّ ا حقٍّ
سياستهم به خدموا ا ممَّ أكثر املسلمني خدموا قد العرص هذا يف املغرب ساسة أنَّ أعتقُد
واالتحاد اإلسالمي بالتعصب املسلمني بتهمة إلحاحهم يف العظيمة وأنانيتهم الطَّامعة
بالرش واستعجالهم وءِ السُّ نيَِّة من أنفسهم يف بما وُمجاهرتهم ذلك، شابه وما اإلسالمي
يُنبهوا أن كادوا حتى الخصوص، عىل واإلسالم العموم عىل الرشق بدول يُريدونه الذي
بربط ويربطهم بالتعاون يأمرهم الذي دينهم جانب يف بقصورهم املسلمني شعور بذلك
مكاٍن، كلِّ يف تُطاردهم التي السياسة جيوش من جزًعا به االعتصام إىل ليفزعوا اإلخاء؛
عن أضلوهم الذين امُلستبدون الظاملون أمراؤهم اجرتمها جريمة كان املايض أنَّ ويعلموا

الحياة. منه تستمد الذي النور منافذ وجوههم يف وسدُّوا الخرِي ُسبُِل
أوروبا تُريده بما الشعور تباُدل نتيجة هي اآلن القائمة اإلسالمي الفكر حركة إنَّ
قوة من األوروبية األمم بلغته بما الشعور ونتيجة والتعبُّد، االستخذاء من املسلمني من
األوروبيون ظنَّها إذا الحركة هذه أي فهي والغرب، الرشق يف امللك يف والبسطة السلطان
بالبحث الواجب معرفة عىل اتحاد هي فإنَّما االتحاد، عني أو اإلسالمي لالتحاد مقدمة
مكاٍن كلِّ يف له نشطوا فقد العلم ا فأمَّ والحرية، العلم وهو أال أوروبا ي ترقِّ مصدر عن
املعرفة، نور من االستبداد، ُحجب خالل من إليهم ينفذ وما الظروف تُساعدهم ما بقدر
الدول بني عندهم ذلك يف فرق ال االستعباد، ُوجد حيثما ينشدونها فهم الحرية ا وأمَّ
اإليرانيني نرى بالحرية اإلنكليز يُطالبون املرصيني نرى فكما واإلسالمية، املسيحية
حكومتهم مع يبذلون كذلك العثمانيني ونرى أجلها، من اإلسالمية حكومتهم يُحاربون
ربقة من والتخلُِّص عليها الحصول ألجل ونفيٍس نفٍس بكلِّ ويُفادون جهد كل اإلسالمية

واالستبداد. الظلم
أليس املتمدنة؟ األمم ُمسابقة وإىل الرُّقيِّ إىل بالحاجة الشعور يف اتحاد هذا أليس
يصمهم وبهذا متعصبني، همًجا املسلمون كان فإذا الهمجية؟ ضد والرقي التمدن
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الرَّاقية األمم صفوف يف الدخول عىل وتراميهم الرقي طلبهم يف أفليس األوروبيون،
هذا بىل التهمة؟ تلك يف أعدائهم ة ُحجَّ ويُسِقُط الوصمة، هذه عنهم يُزيُل ما املتمدنة

يقولون. ا عمَّ ولريجعوا الغربيون، الساسة فلينصف الرصاح، الحقُّ هو

للمسلمني نصيحة (3)

وأنساهم أجزاءهم وفرَّق اجتماعهم عروة فصم الذي أنَّ بسطه تقدَّم ا ممَّ املسلمون رأى قد
وأنَّ املستبدِّين، أمرائهم أي األفراد، حكم هو إنَّما بعيدٍة، قروٍن ُمنذُ دينهم يف األخوة معنى
التخاذل دأبهم من الذين األشخاص لحكم االنقياد نتيجة هو إنما املسلمني بني االنشقاق
من تقدَّم فيما رأيت كما امُلتفرقني عىل وخطًرا املسلمني عىل حرًجا األوقات أشدِّ يف حتى
جاره، بنارص الجار يأخذُ فال اإلسالم، ملك تتشاطر األعداء كانت حيث الرسالة؛ هذه
الحارض إىل تنظروا أن املايض إىل النظر تركتم إذا وحسبكم أخيه، بعضد امللك يشدُّ وال
مع الفالنية الدولة باتحاد يوٍم كل تسمعون فإنكم الخطر، وتلمسوا العرب، منه وتعرفوا
الفالنية الدولة مع الفالنية الدولة وتعاُقد الرشق، يف الفالنية املسألة عىل الفالنية الدولة
اإلسالم، بالد من ذلك غري أو األحمر البحر أو فارس خليج أو األبيض البحر مسائل عىل
حفظ عىل يتضامون ترونهم وهل رمًزا؟ منهم تبرصون أو ِرْكًزا؟ مللوككم تسمعون فهل
ذلك منهم ترون ال إنَّكم رعيتهم؟ واستعباد منهم نزعه عىل غريهم يتضام كما استقاللهم

تشعرون. ال وأنتم الخطر مهاوي إىل بكم يأخذون إنهم بل تسمعون، وال
يف البرش من املاليني إرادة وموت األشخاص حكم قبل من كانت إنَّما مصائبكم فكلُّ
هذا وليس اآلدميني، مصاف عن يُخرجهم وخذالن أجمعني، لهم موٌت وهو شخص، إرادة

الدين. شأن من وال العقل شأن من وال اإلنسانية شأن من
العقل، ُمتناول إىل الوجود يف وأدناها البرشية منازل أرقى يف تكونوا أن يُريُد دينكم إنَّ
ماذا فاسمعوا والهداية، بالحقِّ إالَّ والعقول اإلرادِة عىل ُسلطانًا لألنبياء حتى يجعل فلم
ِبُمَسيِْطٍر﴾، َعَليِْهم ﴿َلْسَت اْلبََالُغ﴾، إِالَّ الرَُّسوِل َعَىل ﴿َما الكريم: كتابه يف لنبيه هللا يقول

ِبَوِكيٍل﴾. َعَليِْهم أَنَت ﴿َوَما
َال أَنُفَسُكْم َعَليُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا للمؤمنني: خطابه يف يقول ماذا واسمعوا

اْهتََديْتُْم﴾. إِذَا َضلَّ َمن ُكم يَُرضُّ
والوجدان، للعقل الحكُم وإنَّما اإلرادة عىل لإلرادة حكم ال أن إىل إشارة هذا كل
وكل الفرنساويون، أجلها من وقاتل الرُّوس، أجلها من يُقاتل التي هي الوجدان فحرية
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اآليات، يف رأيتم كما التبليغ أي دينكم، يف الدعوة أساس كانت التي وهي أوروبا، أمم
للوجدان قاتٌل بطبيعته هو الذي األفراد حكم ُدونها َرصعى وترككم عنها أضلَّكم وإنَّما
حكم أن إذن فلتعلموا الصحيح، العلم سطرق وتلمُّ العقول ي ترقِّ من مانٌع للنفوس خاذٌل
من السياسية حياتهم عىل خطًرا بأقل هو فليس املسلمني عىل سائًدا استمرَّ إذا األشخاص

إليه. العاجل القريب يف داع له د ممهِّ هو بل الفاتحني، وصدمات األوروبيني هجمات
وحياتكم بالعلم، األدبية حياتكم أنَّ تعلموا أن هي لكم األوىل فنصيحتي هذا تقرَّر إذا
لتأسيس باألموال ُجودوا العلم، طلب عىل بكليتكم فأقبلوا النيابية، بالحكومات السياسية
الغربية املدنية يف ما خري استفيدوا أوروبا، يف العلم دور إىل بأوالدكم ابعثوا املدارس،
عضدوا كان، مهما بالدكم يف العلم نِرش سبيِل يف يقوُم حاجز كل اهدموا العلم، وهو
العمل وعىل التأليف عىل روا توفَّ ُوجدوا، أينما علمائكم قدر عظموا كانوا، حيثما نوابغكم
طائفة كلِّ من فئة ولتقم لليأس، تستسلموا وال األوهام انبذوا الرقي، سبيل يف بجد
الذين اآلخرين لألقوام الحديثة العلوم فوائد ببيان واملدنية العلم بنوِر استنارت منكم
العرب وجزيرة مراكش كأهايل العلم وعالم الحركة عالم عن االستبداد حكومات عزلتهم
يف النحطاط ال الغرب، طريق من أتاهم ما كل يستنكرون فأصبحوا وغريهم، والرتكستان
وُمَماألة األمراء استبداد ولَّده قلوبهم يف لضعف بل نفوسهم؛ يف الدين من ألثٍر أو مداركهم

اإلسالمية. البالد من الصحيحة الحياة بآثار تذهب كادت ُمتوالية أجياًال الفقهاء
النفس إرادة ومعنى الحياة قيمة فرد كل يعرف وبه االستبداد، يُحارب به العلم
سائًدا كان حيثما الشخيص الحكَم العلم بسالِح قاتلوا ثمَّ فتعلموا الوجدان، وحرية
بهذا إذ النيابي؛ بالقانون جنسها كان أنَّى حكوماتكم قيدوا فيكم، ُمتحكًِّما عليكم،
وبه امللية، وجوامعكم السياسية حياتكم عىل وتأمنون استقاللكم ويسلم سعادتكم تتمُّ

وتتباعدون. تتنافرون الشخيص الحكم أيَّام يف كنتم كما وتتحابُّون تتعارفون
األمم بني منزلتهم رفع الذي هو األوروبية الشعوب بني العواطف تبادل أن واعلموا
يف املسيحية الشعوب من أكربه أو شعب أحقر نهض إذا ومثاله القوة، روح فيهم ونفخ
وأرباب الساسة ونرصه القلوب، كل ثمة عليه عطفت االستقالل أو والدستور الحرية طلب
الدستورية، بالحكومة الشخيصويُطالب الحكم هدم يُحاول ُمنكم شعبًا رأيتم فإذا األقالم،
األمم تصنع كما الجرائد صفحات وعىل باألقالم ولو وانرصوه عليه بقلوبكم فاعطفوا
وتخدمون الشاملة السعادة تريدون ُمتعاطفون أحياء أنكم أجمع العالم ليعلم املسيحية؛
وهم باألمس إالَّ والقول الفكر حريَّة ينل لم منكم بشعب ذلك يف واقتدوا الرَّاقية، اإلنسانية
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يف األحرار للعثمانيني التعضيد روح من وفيها تأتينا جرائدهم أكثر فإنَّ الروسيا، ُمسلمو
بها، القائمني وشكر املرصية النهضة استقبال حسن ومن الدستورية، الحكومة طلبهم
قد العواطف يف وامُلشاركة الحنو قوة أنَّ عىل يدلُّ ما تركيا يف الدستورية الحكومة وبطلب

هللا. شاء إن قريبًا غريه إىل وسترسي النشيط، الشعب ذلك يف دبَّت
ر توفَّ متى للرشقيني الرشق أنَّ تُوقنوا أن الثانية ونصيحتي األُوىل، نصيحتي هذه
قلوبكم صفحات عىل ذلك تكتبوا وأن النيابي، والحكم العلم وهما الرشطان ذانكم لديكم
واملسيحي املسلم فيها ينبت التي األرض أنَّ تعلموا وأن علمكم، دور يف وتتدارسوه
حقوقهم لهم واعرفوا وطنكم أهل مع فتنارصوا جميًعا، لهم وطن هي الرشق يف واليهودي
تجعلوا وال دينكم، آداب إليها وأرشدتكم رشعكم وقرَّرها ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم ذلك قبل عرفها التي
امللل أهل من غريكم مع التقاطع يف املساكنني ُمؤاخذة أو الطَّاعنني لطعن سبيًال إليكم
جميلكم، ذلك بعد لكم يعرفون بيهم وُمتعصِّ غوغائهم من صدًرا أوسع وكونوا األخرى،
األوروبيني تُهم من تسمعونه ما يمنعنَّكم وال جوارهم، حفظتم متى جواركم ويحفظون
أعدائكم، ُمفرتيات الزمن مع وتكذبوا جواركم أهل إىل تُحسنوا أن املسلمني ذمِّ يف وغلوِّهم
ُمعاملة النَّاس خريُ املسلمني أنَّ أجمع العالم ويعرتف الحق، فيه يحصحص يوم فسيأتي
مجمع بأهله سيكون األوىل اإلنسانية منبت الرشق وأنَّ بالفضيلة، واستمساًكا للناس

هللا. شاء ما إىل الفاضلة اإلنسانية
لتقليِص العمل عىل تدأُب تزاُل ال ودولهم لألوروبيني أوروبا يقولون األوروبيني إنَّ
إنَّ مثلهم تقولوا أن عليكم حرج فال أوروبا، يف لهم ملٍك آخر عن املسلمني سيادة ظلِّ
من القوة بالتماس بل والضوضاء بالجلبة ال القول هذا تحققوا وأن للرشقيني، الرشق
سبقتكم الرشق أقىص يف فاليابان العلم، بغري قوَّة ال إذ العلم طرق من نعم العلم، طرق
الرشق أنَّ يف آمالنا حينئٍذ ق تتحقَّ أدناه يف القوم أولئك مثل فكونوا األمنية، هذه تحقيق إىل
يف ألنها للصديق؛ الصديق ُمصافحة اليابان صافحت كما أوروبا وتُصافحكم للرشقيني

إليها. حاجٍة يف وأنتم إليكم حاجٍة
دروس ي تلقِّ يف إليها تحتاجون وأنتم الرشق يف متاجرها ترويج إىل تحتاج فهي
عن للرشق غنى وال حتًما، ُمتبادلة فالحاجة منها، النافعة العلوم أخذ ويف عنها، املدنية

وبالعكس. الغرب
املدنية بفضل االعرتاف والعدل اإلنصاِف من أنَّ تعلموا أن يجب كله هذا وبعد
االحتكاك وأن قبل، من تبلغها لم ساميٍة منزلٍة إىل باإلنسانية نهضت التي األوروبية
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بالرُّقي لهم مدينون فنحُن ملًسا، باأليدي نلمسه َمحسوًسا نفًعا الرشق نفع قد باألوروبيني
لهم واالعرتاف باملعروف ُمعارشتهم من بنا ساستهم عنت يمنعنا فال والصناعي، العقيل
حاجٍة يف فإنَّا وبعد وزماٍن، مكاٍن كلِّ يف معهم اإلنسانية الصلة ُعرى وتوثيق بالفضل
لقوٍم َدت ومهَّ باملعروف عاملتنا منهنَّ حكومة فأيَّة األوروبية، الدول بعض صداقِة إىل
يف ولعلَّ صنيعها، لها ولنعرف صداقتها، عىل فلنحرص واالستقالل الحرية سبيل منَّا
أوان يُقرُِّب ما الديمقراطية روح وترشبهم الفكرية وحركتهم العلمية امُلسلمني نهضة
هذا إذ اإلسالمية؛ األمم ُمصافاة إىل الدول ويدعو والغرب، الرشق مصالح بني التوفيق
إذا الرشق من الغرب يستفيُد وإنما الرشق، من الغرب الستفادة وأدعى ة، للمودَّ أبقى
وُمصادرة األثرة وحبِّ باألنانية ك التمسُّ دون املنافع تبادل قاعدة املصلحة تطلب يف راعى
بها يفرِّط أن فيستحيل املتمدنة؛ اإلنسانية عليها تحرص التي الطبيعية حقوقهم يف األمم

االستقالل. وحبِّ املدنية يف العريق الرشق

املسلمني لغري نصيحة (4)

بمعزٍل السياسية األمم حياة يجعُل حثيثًا سريًا الصحيحة الديمقراطية إىل يسريُ العالم إنَّ
القومية ُعرى توثُِّق من مانًعا واحٍد شعٍب يف اعتقادين تباين يكون ال بحيث االعتقادات عن
الديمقراطية، هذه إىل العهد لهذا الرشق الغرب سبق وقد السياسية، أغراضها بني ُمباينًا أو
وأنهكه الغرب، سيطرة عليه ثقلت أن بعد إليها بالحاجة يشعر أو بها يحسُّ الرشق وبدأ
إىل املسلم من حاجة بأقلِّ وغريهما واليهودي املسيحي فليس واالنقسام، التفرُِّق طول
الصحيحة الديمقراطية تلك يف للدخول الوطني اإلخاء وشائج وتوثيق بالقومية االعتضاد

القوة. من بسور السياسية األقوام حياة وتحوط األمم شأن ترفع التي
جمعهم حيثما األُخرى امللل أرباب من املسلمني جوار أهل إليه ننبِّه أن نُريُد ما وهذا
الجهالة عصور أنَّ معنا يسلمون ونخالهم واحدٍة، طينٍة من وُجبلوا واحٌد وطٌن جميًعا
الفضيلة معالم طمس الذي الغابر االستبداد أيَّام يف العلم مصباح فيها انطفأ كان التي
وذهب مىضأمره قد التعصب سمَّ وغريهم واملسيحيني املسلمني يف ونفث والوطنية الدينية
الوفاُق محله ويحلُّ النَّافعة باألدواء العلم يُعالجه أن النفوسنرجو يف منه أثًرا إالَّ سلطانه،

وامُلصاَفاُة. والحبُّ
قد ة عامَّ الرشقيني ونرى القلوب، عىل واملرشق العرص، هذا يف السالم رسول هو العلم
وامُلبتدئ والالحق السابق بني النسبة يف تفاوتوا وإن منه الوافر بالحظِّ وأخذوا إليه تنبَّهوا
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رحيٍب بصدٍر اآلن من اها فلنتلقَّ للعلم امُلستقبل يف ُمؤكَّدة السيادة دامت وما واملتوسط،
امللل أهل من إخواننا يسمع أنَّ ذلك إىل الذرائع وخري فيه، ِعوج ال الذي بيل السَّ لها د ولنمهِّ
والتنافر البغضاء أسباب وإزالة التعصب بنبِذ للمسلمني أسمعناها التي نصيحتنا األخر
حيثما للمسلمني والجنسيَِّة كِن والسَّ الجواِر حقَّ يحفظوا وأن املسلمني، وبني بينهم التي
التي الديمقراطية يف الدخول طريق للرشق بذلك ُدوا يُمهِّ وأن واحٌد، وطٌن وإيَّاهم جمعهم
عوائده يف يكوُن ال دينه كان مهما الرشقي أنَّ يعلموا وأن الحاجة، بُحكِم العالم إليها يسريُ
إذ قط؛ غربيٍّا الرشقي يكون أن يقبُل الغربي وال قط، غربيٍّا وحكومته ومعيشته وأخالقه
إذا فالغربي االعتقاِد، عن بمعزٍل تَصريُ كادت أو صارت قد أوروبا يف السياسية الحياة إنَّ
إىل ينُظُر بل االعتقاد، يف امُلشاركة من بينهما ما إىل ينظر ال مثًال مسيحيٍّا ق الرشَّ يف حكم
صريَّ فهل وإفريقيا، آسيا من األكرب القسم يحُكُم العهد لهذا أصبح الغرب وهذا املصلحة،
كال، عليه؟ ما منها عليهم وجعل له ما الحقوق من أعطاهم أي غربيني، منه املحكومني
دوَلٍة لكلِّ األسايس القانون ترى لذا ُمشاكلة؛ عنه وأبعد منزلًة منه أحط يعتربهم هو بل
ال مخصوٍص بحكٍم هؤالء اختص بل وإفريقيا، آسيا يف ممالكها سكان يشمل ال أوروبية
رشقية حكومة أيَِّة عند الحقوِق يف سواءٌ الرشقيني أن مع اململوك يف املالك ُحكم عن يمتاُز
واملسلم عليه، ما وعليه للُمسلم ما له إسالمية حكومة يف فاملسيحي األديان، يف اختلفوا مهما
سيد فالرشقي إذن امُلعاملة؛ يف بينهما فرق ال كالبوذي الوثنية حكومتها نظر يف الصني يف
ِنحَلٍة أيِّ من االعتقاد يف يُخالفونا الذين إخواننا بهذا فليعترب بالده، يف سيًدا دام ما نفسه
الصحيحة والديمقراطية ي والرتقِّ العلم سبيل امليضيف عىل املسلمني مع وليتاكتفوا كانوا،
األعمال وخري بنيه يف الرشق آمال بذلك وليحققوا الغرب، سار كما ق الرشَّ إليها يسريُ التي

اإلخالص. صاحبه مطيَّة وكانت الصادقة العزيمة سبقته ما

أوروبا ساسة مع كلمتنا

قلوبًا منهم تُصاِدُف لعلَّها فيها األمور وقادة أوروبا لساسة كلمة نقول أن علينا بقي
محٍض، بٍرش ليس فهو محٍض، بخرٍي ليس أنه كما واإلنسان يوًما، ولو الحقَّ تنُرص واعية

الرش. إىل منه أقرب الخري إىل كان وربما لألمرين، قابٌل هو بل
املسلمني ُمناهضة يف األوروبية للدول سنحت التي الفرص أنَّ كله تقدَّم ا ممَّ يُعلم
ة األمَّ وانقياد املسلمني ملوك تخاذُل سببها كان إنما الثالث القارات يف أمالكهم واقتسام
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الشعب بمصائب يعترب وال يحس ال املسلمني من شعب كل كان بحيُث األشخاص لحكم
من عليه تواىل ما لشدة ؛ الحسِّ ضعيف املطلق، الحاكم بقوة اإلرادِة مسلوُب ألنه اآلخر؛
املدنية نور عنه يحجبون أُمرائه من امُلستِبدُّون كان آخر وجٍه ومن وجٍه، من واملحن اإلحن
شأن ، الحسَّ ينبِّه ال يكاد ضئيٌل شعاٌع إالَّ منها ينفذ ال صفيقٍة بحجب الصحيح والعلم

ومكاٍن. زماٍن كلِّ يف الرعيَِّة مع امُلطلقة الحكومات
بتيَّار ليتكهربوا اآلن مبلغه بالًغا الحديثة املدنية بأهل املسلمني احتكاك يكن ولم
فضاء إىل ويندفعوا الحجب تلك وليمزِّقوا األوروبية، املمالك جسم يف الجاري الحرية
قليل وينبِّه الجسم، يُصيُب الخدر تُشِبُه حالة يف كانوا لذا والحياة، العلم فضاء الحرية

الدلك. من
التي الكثرية الوسائط رغم املتخدر الجسم ذلك وتنبَّه الحال، ت تغريَّ فقد اآلن ا أمَّ
الدول اندفاع األول السبب لسببني: وذلك امُلستبدون؛ أولئك حركته لتعطيِل يستعملها كان
وخصوًصا وآسيا إفريقيا يف اإلسالمية البالد عىل وتهافتها الرشق، إىل بكليَّتِها األوروبية
له واهتزَّت املرشق، فرائص له ارتعدت ٍ تبرصُّ كلِّ عن خاليًا املايضتهاُفتًا القرن أواخر يف
سيادة سقوط وبوشك بهم املحيط بالخطر فشعروا األرض، أنحاء كلِّ يف املسلمني أعصاب
وتمتَّعوا برتابها، الرشقيون وأجدادهم هم ُجبلوا التي األرض عىل حتَّى منهم شعٍب كلِّ

اإلنسان. تاريخ ُعرف منذ فيها القرار بحقِّ
احتكاًكا العرص هذا يف خصوًصا باألوروبيني املسلمني احتكاك هو الثاني والسبب
الرشق ويف أوروبا يف عنهم العلم باقتباس أو وامُلتاجرة املعارشة يف كان سواء شديًدا،
وهذا الغرب، بها نهض التي واملبادئ العلوم من االستفادة إىل بطبيعته يدعو وهذا نفسه،
واملبادئ األمم، بني ُمشاًعا العلُم دام وما بالغرب، ُمتَِّصًال ُق الرشَّ دام ما محيصعنه ال أمٌر

للقوي. الضعيف وتقليد النافع إىل الحاجة بحكم قوٍم إىل قوٍم من ترسي
العهد لهذا املسلمني نهضة يقدروا أن أوروبا ساسة عىل تعنيَّ فقد هذا تقر إذا
يسمونه ا عمَّ ال وطبيعية قاهرٍة أسباٍب عن انبعثت طبيعية نهضة أنها ويتحققوا قدرها،
أركان وهدم بالحرية املطالبة إىل األوروبية األمم دعت التي واألسباب غريه، أو التعصب
الشعوب؛ نفوس يف يومئٍذ مبادئها ورسيان الفرنساوية الثورة عقب املطلقة الحكومات
الحريَّة، طلب إىل اآلن املسلمني تدعو التي عينها هي بهم، واقتداءً للفرنساويني تقليًدا
حكومتهم العثمانيون يُطالب فكما مسيحية، أو مسلمة بحكومات محكومني كانوا سواء
النيابي الحكم دعائم وتأييد الحرية سبيل يف اإليرانيون ويتفانى بالدستور، اإلسالمية
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وكل والقريم القفقاس يف املسلمون يؤيد كذلك شهور، بضعة من اه الشَّ من نالوه الذي
منهم وكثريٌ املسيحية، حكومتهم من الدستور طلب يف الروسيني إخوانهم الروسية البالد
فيهم نفثت التي الحرَّة املبادئ يف ُمغاالة الروسيني؛ من السوسيالست جانب إىل انحاز

والجوار. االقتداء أو الطبيعة بحكم
الدولة عن االستقالل طلب إىل وغريهم والبلغاريني اليونانيني دعت التي واألسباب
تدعو التي هي اإلنسانية، باسم املسيحية أوروبا كل الطلب هذا عىل ونرصتهم العثمانية
تسعفهم أن وتأمل والحرية االستقالل طلب إىل باألجنبي املحكومة اإلسالمية الشعوب

أيًضا. اإلنسانية باسم أوروبا
ُمنعكسة العالم يف الطبيعي ي الرتقِّ آثار من أثًرا اإلسالمية النهضة هذه دامت ما إذن
واالستقالل، الحرية روح العالية الروح هذه بث يف السابق هو والغرب الغرب، عن صورته
األمام إىل املسلمون يخطوها خطوٍة كل باالرتياح يتلقوا أن أوروبا ساسة عىل الواجب فمن
بق السَّ بفضل الحديثة املدنية ألهل ويعرتفون األوروبيني حذو بخطاهم يحذون داموا ما

والعلم. الحرية راية رفع يف
شعور عن يشءٍ يف يختلُف ال شعوٍر أهل مثلكم أمٌم — الساسة أيَّها — املسلمني إنَّ
حبِّ من املبني دينهم فيه أودعه بما بالجميل للتأثُِّر استعداًدا وأشد أرقَّ بكونه إال غريهم
عاملت كما منهم واحًدا شعبًا ولو فعاملوا إليهم، املحسنني وحبِّ الغري وحبِّ الفضيلة
طلبها أيَّام اليونان دولكم كل عاملت وكما االستقالل، حروب أيَّام األمريكيني فرنسا
والحرية، االستقالل نيل تُحاول التي املسيحية الشعوب كل تُعاملون وكما االستقالل،
الحرية، ومانحيه االستقالل عىل نارصيه مع الشعب ذلك يكون كيف ذلك بعد وانظروا

الزمان. مدى عىل لصاحبه الجميل ويذكر باإلحسان، اإلحسان يُقابل وكيف
لم بحيث امُلتناهية، بالقسوة تحكموهم لم أو حكمتموهم اآلن املسلمني تُعاملون إنَّكم
نزع وحاولتم إذاللها قصدتم إالَّ دولهم من دولة تبَق ولم ذعرتموه، إال منهم شعٌب يبق
نال وإذا اإلنسانية، باسم لنرصته تألَّبتم مسيحيٌّ شعٌب املسلمني عىل ثار وإذا استقاللها،
ال الحقوق يف وهضٌم األنفس يف وإرهاٌق األمواِل يف ُظلٌم مسيحيٍَّة حكومٍة من مسلًما شعبًا
املسلمني من تطلبون كله هذا ومع اإلنسانية، نرصته إىل تدفعكم وال الرحمة، عليه تأخذكم
التهم. بأنواع ورميتموهم بالتعصب وصمتموهم وإالَّ العميان، وطاعة الحمالن، وداعة

تألُّف تُنتج التي بالسياسة هذه سياستكم وليست اإلنسانية، منكم تطلبه ما ليسهذا
تظنُّون كنتم إذا إال اإلسالمي الرشق عىل السيادة بسط إىل تُؤدِّي أو اإلسالمية األمم قلوب
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بالقوَِّة، الغرب لسلطان الرشق يف البرش من مليون ثالثمائة استخضاع الهني من أنَّ
تكهربت الذي العرص هذا يف سيما ال الظَّنِّ هذا مثل من عقالءكم وأعيذُ بالعنف، وأخذهم
أهليه وأنانية الغرب، سيطرة بثقل كله الرشق وأحسَّ الحرية، بكهرباء األمم أعصاب فيه

وتعلمون. نعلم كما والوثني واملسيحي املسلم بني اإلحساس هذا يف فرق ال البالغة،
أيها لكم أنصُح املسلمني إلخواني نصحُت كما فإنِّي كلها، االعتبارات هذه عىل وبناء
غريه، بها يتأثَُّر التي املؤثرات بكلِّ يتأثَّر كامٌل إنساٌن املسلم أنَّ تُوقنوا أن الكرام الساسة
كثرٍي عىل سادوا الذين املسلمني وأنَّ إليه، يُيسء ن ممَّ وينفُر إليه، يُحسن بمن يأنُس وأنه
ممالك من كثرٍي إىل وتمدنهم دينهم وأدخلوا اإلسالمي، التمدن بنيان وشيَّدوا املمالك، من
بالبقيَّة يضنُّون األرض، من عظيٍم جزءٍ عىل سلطانهم وبسطو وإفريقيا، وأوروبا آسيا
فمن القديم، مجدهم آثار عىل أوروبا تأتي ال أن عىل ويحرصون السيادة، من لهم الباقية
األرض؛ أنحاء يف السياسية املسلمني بحياة الساسة أيَّها تذهبوا أن املستحيل بل الصعب
البرش من مليون ثالثمائة الكرة من يشغله الذي والفراغ املادية، بحياتهم ُمرتبطة ألنها
شاغليه إىل أحوج أنتم مثله فراًغا خلف إذا إالَّ البرش جنس من بغريهم يُشغل أن يستحيل
واألنانية ر التهوُّ منتهى البالغة سياستكم يف واإلنسانية هللا فاتقوا وصنائعكم، متاجركم يف
وما التمدن ونرش اإلنسانية نُرصة يف العريضة دعواكم أنَّ واعلموا املسلمني، مع الباطلة
اإلنسان ُمساعدة الرُّقي عىل اإلسالمية األمم تُساعدوا بأن تكون إنما األلفاظ من ذلك شابه
والعدِل الحريَِّة من إليِه حاجٍة يف ُهم بما املسلمني من منكم املحكومني تُسعفوا وأن ألخيه،
إسالميٍَّة حكومٍة كل تعرفه ما الحقوق من لهم تعرفوا وأن واملدنية، العلم روح ب وترشُّ
ما «لهم وهي بها، العمل عليهم املحتم اإلسالمية للقاعدة تبًعا رعيتها من املسلمني لغري
لحسن بالجميل واعرتافهم لكم، املسلمني إخالص من ترون وعندئٍذ علينا»، ما وعليهم لنا
والغرب. الرشق بني ويُؤلُِّف الصدور، من الغلِّ بثورة يذهب ما إليكم والتودد معاملتكم
امتهان حقوقهم ويمتهنون بالقسوة يُعاملونهم اإلنكليز كان ملَّا الهند يف املسلمني إنَّ
بعيٍد غري عهٍد من أخذوا وملا اإلنكليز، يعرفه تنكًرا لهم تنكَُّروا الضعيف لحقوق القوي
انقلب ببطءٍ، ولو الرقي سبيل يف السري عىل وينشطوهم امُلعاملة يف إليهم يُحِسنُوا بأن
من اعرتاٌف وذلك املعاملة، حسن من يرونه ما بنسبة وتودد إخالص إىل التنكُّر ذلك
العثمانية الدولة أصدقاء اإلنكليز كان وملا باإلحسان، لإلحسان وُمقابلة بالجميل، املسلمني
وكان الصداقة، هذه قدر يُقدِّرون الرشق يف املسلمون كان السياسية، املآزق يف يُسعفونها
عوِر الشُّ ِة ِرقَّ من عندهم ما يُؤيُِّد ميًال اإلنكليز إىل قلوبهم بكل يميلون تركيا يف املسلمون
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تلك صداقتهم انقلبت ملَّا اإلنكليز عن اآلن املسلمني قلوب تباعدت وإنَّما الجميل، ومعرفة
ويف اإلنكليزية، ة األمَّ عقالء بخطرها ويحسُّ تركيا، ُمسلمو اآلن عليهم يُنكرها عداوٍة إىل
ُرونهم تصوِّ كما ليس بالجميل الشعور شديدوا — ذكرنا كما — املسلمني أنَّ عىل دليٌل هذا
وتُِقلِّوا األصدقاء، ُمصافحة األمة هذه تُصافحوا أن لكم فخريٌ الساسة، أيَّها ُرونهم تتصوَّ أو
بل تزعمون، كما التجارية أَُمِمُكم مصالح عىل خطر أدنى هذا يف وليس العداء، ذلك من
يعوق بما الداخلية لشئونهم تتعرَُّضوا ولم ي، الرتقِّ مجال للمسلمني أفسحتم إذا بالعكس
وصناعاتكم، ملتاجركم غنيًَّة سوًقا ممالكهم جعلتم واالستقالل املدنية سبيل يف سريهم
واملستقبل الرشق، إىل حاجة يف كذلك والغرب الغرب، عن يستغني ال ى ترقَّ مهما والرشق

ا.ه. والسالم. األيام ثنايا يف ملا كشاف

39




