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ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
بعده:  نبِي

ًدا "توفيق الدكتور يعد الرعيل من الشاوي" واح
صحبِوا المسلمين" ممن "الخإوان لجماعة الول

وآمنوا لدعوته الله- وأنصتوا رحمه –البِنا حسن الشيخ
ًدا فبِذل بها، السإلمي العالم في لنشرها كبِيرةا جهو

المغرب بلد في عاًما) لسإيما خإمسين (طوال
همومها على وتعرف بها، اخإتص التي العربي؛

وطبِيعتها. 
تحت المديد العمر هذا بعد مذكراته الشاوي كتب

السإلمي"، العمل من قرن نصف "مذكرات عنوان
الشروق دار عن  صفحة600 من قريب في وصدرت

في تجربته عن فيها تحدث هـ،1419 عاما بمصر
وعقبِات، تحديات من واجهه وما السإلمي العمل

وحكومات.  وجمعيات شخصيات من وانطبِاعاته
لي تعرض كانت المذكرات لهذه قراءتي وأثناء

صاحبِها قيدها مهمة وعبِارات وخإلصات صفحات فيها
للسإلما عامل بكل يحسن وتمرس، تجربة واقع من
منها العبِرةا ويأخإذ ويتدبرها يتأملها أن الزمان هذا في

السابق. من اللحق ليستفيد
المهمة المواضع هذه أنتقي أن هذا لجل فأحبِبِت

ودعاةا العلم طلبِة من إخإواني يدي بين وأضعها
ًا السإلما، عليها؛ اليسير والتعليق بعنونتها مكتفي

الضائعة، الجهود عن يغنيهم ما فيها يجدون لعلهم
إلى بالمة تسارع التي النافعة الجهود إلى ويصرفهم

آمالها.  تحقيق
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بالدكتور الموجز هذا: التعريف قبِل ويحسن
(ص مذكراته خإاتمة في جاءت كما وبمؤلفاته الشاوي

568-572 :(

الشاوي:  توفيق بالدكتور تعريف
القرآن وحفظ المنصورةا، مدينة في ولد-

ًا.  الكريم مبِكر
الحقوق.  كلية في تخرج-
المسلمين" خإلل "الخإوان جماعة إلى انضم-

الجامعية.  دراسإته
ًدا مدرسًإا تعين- الحقوق.  كلية في مساع
وحصل الدكتوراه، لدراسإة فرنسا إلى سإافر-

ما. 1949 عاما عليها
المذكورةا.  بالكلية مدرسًإا تعين عودته بعد-
بزعماء بالتصال الخإوان جماعة كلفته-

العربي المغرب بلد في الوطنية الحركات
اهتماماته تونس"فانصبِت المغرب، "الجزائر،

قضاياهم.  على
في الخإوان جماعة من سإجن من مع سإجن-

الناصر.  عبِد عهد
ًا تعين السجن من خإروجه بعد- بالمحكمة قاضي

ًذا ما1959 عاما بالرباط العليا بجامعة وأسإتا
الخامس.  محمد

حينما ما1965 عاما السعودية إلى انتقل-
ًا مستشاًرا البِترول وزارةا معه تعاقدت قانوني

جدةا.  في المعدنية الثروةا لدارةا
ًوا فيصل الملك عينه- العلى بالمجلس عض

منحه ثم ما1965 عاما الرياض لجامعة
ما. 1966 عاما السعودية الجنسية
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ًذا تعين- بكلية المقارن والفقه للقانون أسإتا
عاما بجدةا عبِدالعزيز الملك بجامعة القتصاد

ما. 1968
إنشاء في الفيصل محمد المير مع تعاون-

"المنارات"  مدارس
للتنمية، السإلمي البِنك تأسإيس في شارك-

والقاهرةا.  بالخرطوما السإلمي فيصل وبنك

:  مؤلفاته أهم
والشيعة، السنة بين السإلمية الحكومة فقه-1

ما. 1995
السإلمي.  الجنائي للفقه عصرية موسإوعة-2
أوراقه خإلل من السنهوري الرزاق عبِد-3

ما. 1988 الشخصية،
! الوضعي القانون في عديدةا كتب-4

:  تنبيه
على الدكتور انكبِاب من المسلم يستغرب

إضافة تدريسه!، بل الوضعي، القانون في التأليف
المسلمين؛ بلد في صروحه أقاموا لمن تمجيده إلى

ً)1(كالسنهوري على المر هذا خإطورةا عن . متغافل
في وإقراره بالطاغوت بالحكم الرضا فيه حيث دينه
أنزل بما يحكم لم (ومن يقول والله السإلما، بلد

في ويقول )،الكافرون هم فأولئك الله
أنهم يزعمون الذين إلى تر (ألم المنافقين

قبلك من أنزل وبما إليك أنزل بما آمنوا
ًئا  انظر)(1 "نظرات مذكرةا في الرجل هذا انحرافات من شي

ٍر في شرعية البِحث، هذا الرابعة- لمعد منحرف" –المجموعة فك
أيًضا: النترنت. وانظر شبِكة الفوائد" على "صيد موقع في منشورةا

القوانين ل اللهية الله-: "الشريعة حفظه –الشقر عمر الشيخ رسإالة
الله- يلقب رحمه –الدوسإري عبِدالرحمن الشيخ كان الجاهلية". وقد

بـ"الطاغوت" ! السنهوري
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أأمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن
ًدا ضللاً ). بعي

من هذا يصدر أن والحيرةا العجب يزيد ومما
يقول كما –قامت إسإلمية جماعة إلى ينتسب رجل

المسلمين! ديار إلى بالسإلما الحكم أصحابها- لتعيد
التناقض.  هذا فتأمل

باز ابن الشيخ سإماحة فتوى أذكر أن هنا ويحسن
أو الوضعية القوانين بدراسإة يقوما الله- فيمن رحمه–

المر هذا في يتهاون لمن مبِصرةا تكون لعلها تدريسها
الخطير. 

القوانين يدرس فيمن باز ابن الشيخ فتوى
: الوضعية

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبِد بن العزيز عبِد من
زاده غنيم بن ناصر بن أحمد الشيخ فضيلة المكرما

. آمين كان أينما مبِاركا وجعله واليمان العلم من الله
 وبركاته الله ورحمة عليكم سإلما

 /5 / 3 المؤرخأ الكريم كتابكم وصلني : فقد بعد أما
اطلعي الله يقدر ولم بهداه الله وصلكم  هـ1397

ما فهمت وقد ، سإتة أو أياما خإمسة منذ إل عليه
القوانين درس من حكم عن السؤال من تضمنه

يفسق؟ أو بذلك يكفر هل تدريسها تولى أو الوضعية
 خإلفه؟ الصلةا تصح وهل

عبِاده على أوجب سإبِحانه الله أن ريب : ل والجواب
التحاكم من وحذر ، إليها والتحاكم بشريعته الحكم

أخإبِر كما ، المنافقين صفة من أنه وأخإبِر ، غيرها إلى
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حكم من فهو سإبِحانه حكمه سإوى حكم كل أن
، حكمه من أحسن ل أنه وجل عز وبين ، الجاهلية
يحكموا حتى يؤمنون ل العبِاد أن وجل عز وأقسم
ل ثم بينهم شجر فيما وسإلم عليه الله صلى رسإوله
له يسلموا بل حكمه من حرجا أنفسهم في يجدوا

أن المائدةا سإورةا في سإبِحانه أخإبِر كما ، تسليما
هذه كل ، وفسق وظلم كفر أنزل ما بغير الحكم
كتابه في أدلتها الله أوضح قد ذكرنا التي المور
بتدريسها والقائمون للقوانين الدارسإون أما ، الكريم

:  أقساما فهم
ليعرف تدريسها تولى أو درسإها ) من الول ( القسم
أو عليها الشريعة أحكاما فضل ليعرف أو حقيقتها
ليفيد أو المطهر الشرع يخالف ل فيما منها ليستفيد

من لي يظهر فيما عليه حرج ل فهذا ذلك في غيره
بيان أراد إذا ومشكورا مأجورا يكون قد بل ، الشرع
والصلةا ، عليها الشريعة أحكاما فضل وإظهار عيوبها
هذا وأصحاب ، صحتها في شك ل القسم هذا خإلف

وأنواع الربا أحكاما درس من حكم حكمهم القسم
أو ، الفاسإدةا كالعقائد ونحوها القمار وأنواع الخمر
ويفيد فيها الله حكم ويعرف ليعرفها تدريسها تولى
السابق القسم كإيمان بتحريمها إيمانه مع ، غيره

الله لشرع المخالفة الوضعية بالقوانين الحكم بتحريم
علمه أو السحر تعلم من حكم حكمه وليس وجل عز

.  غيره
وعبِادةا الشرك من فيه لما لذاته محرما السحر لن

ل غيره يعلمه أو يتعلمه فالذي الله دون من الجن
يتعلم من بخلف بالشرك أي بذلك إل إليه يتوصل

حلها باعتقاد ول بها للحكم ل غيره ويعلمها القوانين
.  تقدما كما شرعي أو مبِاح لغرض ولكن
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يتولى أو القوانين يدرس ) من الثاني ( القسم
إيمانه مع ذلك على غيره ليعين أو بها ليحكم تدريسها
الهوى حمله ولكن ، الله أنزل ما بغير الحكم بتحريم

شك ل القسم هذا فأصحاب ذلك على المال حب أو
أصغر كفر لكنه وفسق وظلم كفر وفيهم فساق
دائرةا من به يخرجون ل أصغر وفسق أصغر وظلم

العلم أهل بين المعروف هو القول وهذا ، السإلما
وجمع ومجاهد وعطاء وطاووس عبِاس ابن قول وهو
كثير ابن الحافظ ذكر كما والخلف السلف من

ابن العلمة معناه وذكر ، وغيرهم والقرطبِي والبِغوي
عبِد ) وللشيخ ( الصلةا كتاب في الله رحمه القيم

رسإالة الله رحمه حسن بن الرحمن عبِد بن اللطيف
الثالث المجلد في مطبِوعة المسألة هذه في جيدةا

 ) ، الولى ( الرسإائل مجموعة من

عظيم خإطر على القسم هذا أصحاب أن شك ول
صحة أما ، الردةا في الوقوع من عليهم ويخشى
خإلف ففيها الفساق من وأمثالهم خإلفهم الصلةا

خإلف صحتها الشرعية الدلة من والظهر ، مشهور
الكفر حد إلى فسقهم يصل لم الذين الفساق جميع
واخإتيار العلم أهل من غفير جم قول وهو ، الكبِر
 تيمية ابن السإلما شيخ

يشبِهون لها والمتعلمون الوضعية للنظم والمعلمون
أو والقمار الخمر وأنواع الربا أنواع يتعلمون من

في لطمع أو أنفسهم في لشهوةا غيرهم يعلمونها
أن يعلمون بل ، ذلك يستحلون ل أنهم مع المال

شرب أن يعلمون كما ، حراما كلها الربوية المعاملت
لضعف ولكن ، حراما والمقامرةا حراما المسكر
يمنعهم لم المال في الطمع أو الهوى وغلبِة إيمانهم

وهم المنكرات هذه مبِاشرةا من التحريم اعتقادهم
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داموا ما ذكر ما بتعاطيهم يكفرون . ل السنة أهل عند
. ذلك بيان سإبِق كما ذلك يستحلون ل

يتولى أو القوانين يدرس ) من الثالث ( القسم
الشريعة أن اعتقد سإواء بها للحكم مستحل تدريسها

بإجماع كافر القسم فهذا ذلك يعتقد لم أما أفضل
بالقوانين الحكم باسإتحلله . لنه أكبِر كفرا المسلمين

لما مستحل يكون الله لشريعة المخالفة الوضعية
حكم في فيكون محرما أنه لضرورةا بل الدين من علم
بهذا ولنه ، ونحوهما والخمر الزنا اسإتحل من

الكتاب وعاند ورسإوله الله كذب قد يكون السإتحلل
من كفر على السإلما علماء أجمع وقد ، والسنة
هو مما الله أحله ما حرما أو الله حرمه ما اسإتحل
العلماء كلما تأمل ومن بالضرورةا الدين من معلوما

اتضح المرتد حكم باب في الربعة المذاهب جميع في
.  ذكرنا ما له
القوانين بعض يدرسإون الذين الطلبِة أن شك ول

في أو القضاء معهد في إليها المدخإل أو الوضعية
خإالف بما يحكموا أن بذلك يقصدون ل الدارةا معهد
يعرفوها أن منهم أريد أو أرادوا وإنما ، منها الله شرع

ليعرفوا السإلمية الشريعة أحكاما وبين بينها ويقارنوا
القوانين أحكاما على الشريعة أحكاما فضل بذلك

فوائد الدراسإة هذه من يستفيدون وقد ، الوضعية
الشريعة في التفقه من المزيد على تعينهم أخإرى

 ، عدالتها إلى والطمئنان
بتعلمها يقصد من بينهم من يوجد قد أنه فرضنا ولو

ذلك ويستبِيح السإلمية الشريعة من بدل بها الحكم
الله لن بحكمه؟ البِاقين على يحكم أن يجز لم

أر َولا(:  يقول سإبِحانه ٌة َتِز أأخْإَرىِوْزَر)َ َواِزَر ويقول  
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على إل جان يجني ل: " وسإلم عليه الله صلى النبِي
نفسه".

إمامة في القدح أن لفضيلتكم يتضح ذكرنا وبما
خإلفهم الصلةا صحة بعدما والحكم المذكورين الطلبِة

له وليس ، العلم أهل يقره ول ، الشريعة تقره ل أمر
لما مزيل ذكرته ما يكون أن وأرجو ، إليه يرجع أصل
الطلبِة أمر في الشك من فضيلتكم نفس في وقع

أو تفسيقهم أو ، الول القسم في المذكورين
، فسقهم في شك ل فإنه الثاني القسم أما ، تكفيرهم

وعدما أهله كفر في شك ل فإنه الثالث القسم وأما
.  خإلفهم الصلةا صحة

أن العلى وصفاته الحسنى بأسإمائه الله وأسإأل
والثبِات دينه في الفقه إخإواننا وسإائر وإياكم يمنحني

وسإيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا وأن ، عليه
، قريب سإميع إنه الفتن مضلت ومن ، أعمالنا

من  انتهى .) وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
 )331 – 325 / 2(  باز ابن الشيخ فتاوى مجموع
 . باخإتصار

مع التقارب يمكن : هل الولى الِعبرة
؟!  العلمانيين
باسإتطاعته أن يظن عندما الدعاةا بعض يخطئ

ًفا يقيم أن ًكا حل والتيار السإلما أهل بين مشتر
ٍو "المنافق" ضد العلماني لجل مشترك! ويقدما عد

لعله دينه تثلم التي المتتالية التنازلت من كثيًرا ذلك
الشاعر:  قول فيه سإلول. فيصدق ابن أحفاد يرضي

حتـى والزاد      رحله يخفف كي الصحيفة ألقى
! ألقـاها نعـله
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الخامس الطابور أن المر نهاية في يكتشف ثم
إلى للوصول شعبِية وواجهة ومطية سإلًما اتخذه قد

اليهود "من الكفر دول مع بالتعاون أغراضه
قلب مبِتغاه إلى المنافق وصل إذا والنصارى" حتى

قوس عن ورماهم السإلما، لهل وتنكر المجن ظهر
أين ولكن لهذا، شاهدةا الكثيرةا والتجارب واحدةا،

المعتبِر؟!
بأمر بالهم السإلما أهل يشغل ل والحل: أن

يواصلون بل معهم، التعاون أو علمان بني إرضاء
أبعدهم إذ بعد تقريبِهم وعدما منهم، والنفير فضحهم

المسلمين، عامة بين الدعوةا نشر مواصلة مع الله،
ًعا وأشد بأسًإا أنكى فهذا المنافقة. الطائفة على وق

جاهد النبي أيها (يا تعالى قوله شعارهم جاعلين
 وقولهعليهم)َ واغلظ والمنافقين الكفار
 حذرينالجحيم)َ أصحاب عن أتسُأل (ولا سإبِحانه

(لا تعالى بقوله منه الله حذر فيما يقعوا أن من
تدهن لو (ودوا  وقولهبالباطل)َ الحق تلبسُوا

كدت لقد ثبتناك أن ولولا( ) وقولهفيدهنون
ًا إليهم تركن ضعف لذقناك إذا قليل شيئ
علينا لك تجد لا ثم الممات وضعف الحياة
) نصيرا

مـمـن ـكـان ـبـأنه يـعـترف الشاوي توفيق والدكتور
نـصـح رـغـم العلمـنـة أـهـل من التقارب بفكرةا انخدعوا

ـحين! إل ـه الناـص ـتمر أـن ـي اسـإ ـذا ـف ـق ـه ـم الطرـي وـل
ـف ـأه يكتـش ـورته خإـط ـأخإًرا إل وخإـط ـل مـت ـي ! فلـع ـف
أول ـفـي زاـلـوا ل مـمـن لغـيـره عبِرةا يكون ما اعترافه

المظلم.  الطريق هذا خإطى
ـذه ): "خإلل6-5(ص الـشـاوي يقول التـجـارب ـه

ًا كثيرةا أخإطاء لحظت الطويلة نـقـدها ـمـن لـبـد وعيوب
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تقصــير أو خإطأ من فيه وقعت بما العتراف في وأبدأ
اـلـذي إخـإـواني مـن لكـثير فأعتـذر… نتـائجه ـلـه كانت
ـر يعتبِرونهم كانوا من مع التعاون علّي عابوا طالما غـي

للسـإـلما ولءـهـم وأن أوليتـهـالهم، التي بالثقة جديرين
فيـمـن الثـقـة ـهـذه من يحذرونني وكانوا فيه، مشكوك
أن نفســي أقنع وكنت إسإلمية، غير شعارات يرفعون
الكـفـاح سـإـاحة ـفـي بـهـم تجمعني لكي تكفي الوطنية

كمــا ليست وطنيتهم بأن يردون كانوا لكنهم الوطني،
كفاحها مراحل من مرحلة مجرد تعتبِرها شعوبنا كانت
ـي ـل، التحــرر سإــبِيل ـف الشــاملة" و"الوحــدةا الكاـم

منهم كثيرين وأن بها، نعتز السإلمية" التي و"الصالة
والـشـتراكية والقومـيـة الوطنـيـة ـشـعارات يعـتـبِر إنما

أو السـإـلمي النتـمـاء ـعـن ـبـديل مجرد والديمقراطية
ًا والصــالة العقيــدةا التزامــات مــن للتنصــل مــبِرر

عـنـد كـلـه ذـلـك مـعـاداةا ـمـن تمكنـهـم وأنـهـا السإلمية،
لم أنه أو أوانه، فات قد التجاه هذا أن بحجة القتضاء

الجنبِـيـة الـقـوي يغـضـب أـنـه أو الزمان لهذا يصلح يعد
ـــتي المســــيطرةا ـــا نســــتجدي اـل ـــروض منـه الـق

والمساعدات. 
ـكـان إـلـّي وـجـه اـلـذي النقد هذا أن اكتشفت الن
ًا، ًا وأن صحيح أو فيهم وثقت الذين الوطنيين من كثير
يكوـنـوا لم السإتقلل أجل من معهم وتعاونت عاونتهم
طرـيـق ـفـي الـسـير قبِـلـوا لنـهـم الثـقـة؛ بهذه جديرين
ـداء ـر الـع ـدةا السـإـلمي للفـك ـاملة والوـح ـع الـش لجمـي
أـعـرف لم أسإف بكل ولكنني الكامل وتحررها شعوبنا

ًا إل ذلك المواقــف من كثير عنه كشفت بعدما تدريجي
مـمـن ـكـثير ـلـدى وخإاـصـة السـإـتقلل، بـعـد والحوادث

ـمـا ـكـل بـعـد لحتكارها وسإعوا السلطة، على اسإتولوا
ـا ـه قمـن قــدمه ومــا الشــامل التعــاون أجــل مــن ـب
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ـفـي ـنـرى كـمـا تـضـحيات، من السإلميون المجاهدون
اـلـوطنيين الحـكـاما ـمـن كثير تبِنى حيث بلدنا من كثير

وـتـاريخه، وفـكـره، للسـإـلما، وـعـداء خإـصـومة سإياسإة
ـا نشكو التي الفتن يثير مما له، يعملون ومن ـفـي منـه
بلدنا.  من كثير

أو عاـصـرتها، اـلـتي الـحـداث أسـإـترجع ـبـدأت لقد
ـا شــاركت ـع فيـه ـن ـم ـت ـم ـي وثـق ـم ـف ـن وطنيتـه ـم
وصل من أن لي بينت التي الدلئل لكشف أصدقائي،

الفـكـر أـعـداء ـصـفوف إـلـى انحاز قد منهم الحكم إلى
ـار ـل الصــيل، السإــلمي والتـي ـم ـب ـاروا إنـه ـذا اخإـت ـه

ً ومارسإوه السإلوب فوات بعد إل ألحظه أن دون فعل
الوان. 

ـهـذه خإلل تجـاربي أـعـرض أن قررت فإني لذلك
ًا الخمسين ـهـذه أسـإـبِاب لسإتكـشـف حـيـاتي ـمـن عام

ـة ـة النهاـي ـتي الحزيـن ـا تقاسإــيها اـل ـة جماهيرـن المؤمـن
السـإـتقلل بـعـد للسـإـلما العاملون ويواجهها بأصالتها،
ـا سإبِيله؛ في تضحيات من قدمناه ما رغم الوطني لنـن
جهادـهـا ـشـعوبنا تواصل لكي ضرورية خإطوةا اعتبِرناه
الشاملة.  والوحدةا الكامل للتحرر

ًا كـتـابي القراء يعتبِر أل آمل إنني مـجـرد أو تاريـخـ
اـلـتي للخإـطـاء إحـصـاء ول ـشـهدتها، لـحـداث تـسـجيل

ـهـو وإنـمـا مرارـتـه، نقاسإي الذي الفشل هذا إلى أدت
ـل ـل قبـِ ـيء ـك ـبِر دروس ـش ـتها وـع ـدمها اسإتخلـص لـق

يـسـتفيدون لعلـهـم بـعـدنا ـيـأتون وـمـن الناشئ، للجيل
أمتـنـا تـسـتطيع ـحـتى شعوبنا؛ مسيرةا تصحيح في منها

النصـر تحقـق أن الصـيلة العريقـة السإـلمية العربية
الصالحين". عبِاده وجل عز الله به وعد الذي

: يعععرددون الثانيعععة: الطعععواغيت الععععبرة
براقش" ! جنت نفسُها "على

12



أـهـل بـحـق الـعـرب الـطـواغيت ـمـن ـكـثير أـجـرما
والتضــييق بهم والتنكيل حربهم على وعملوا السإلما،
ًنا هذا كل دعوتهم، وتشويه عليهم، لدول يقدمونه قربا
على حكاًما نصبِهم في وسإاعدت سإاهمت التي الكفر

ـاب ـلمين؛ رـق ـؤلء أن إل المـس ـاما ـه ـن الحـك المجرمـي
بلدـهـم أيـضـعفون ـهـذا المـشـين بفعلـهـم أنـهـم جهـلـوا

ًدا ويجعلونها ً صي خإيراتـهـا لنـهـب السـإـتكبِار لدول سإهل
اـلـدول تـلـك تنقـلـب ـمـا سإرعان شخصيتها. ثم ومسخ

تتـعـارض أو أوراقـهـم تـحـترق عـنـدما عليـهـم الـكـافرةا
الواـقـع أرض على المر هذا بدأ وقد الفريقين، مصالح

لـهـؤلء يـحـق العراق. عندها حرب في اليوما نراه فيما
أأكلت أن الحكاما البيض.  الثور أأكل يوما يرددوا: 

ـو ـؤلء أن وـل ـاما ـه ـه السإــلما نصــروا الحـك وأهـل
الـعـداء أولـئـك وـجـد لـمـا الـعـداء، ضد معهم وتواثقوا
ـتيت ـمـن يمكنهم السإلما ديار في لهم قدما موطئ تـف
قبـِـل ـمـن الـمـر لـلـه ولكن خإيراته، اسإتغلل أو وحدته

السـإـلما أـهـل مع الحكاما يتصالح أن وعسى بعد، ومن
ًعا ويقوموا الله أعداء ضد كلمته وإعلء دينه بنصر جمي

بعزيز.  الله على ذلك وما سإيئاتهم، عن فيكفروا
أخإطر أن لي تبِين ): "لقد8-7(ص الشاوي يقول

بـعـض اسإتخدمتها التي العاجلة الوقتية المكاسإب هذه
ـهـو الـقـوميين أو الوطنيين بعض لغراء الكبِرى الدول

مظاهرات في به وننادي له، نهتف كنا الذي السإتقلل
ًا كـنـا حـيـن وـفـي الجـمـاهير، ومـسـيرات الطلب ـشـبِاب

وأـنـه أوطانـنـا، لجمـيـع شامل أنه على السإتقلل نفهم
دوـلـة وإيـجـاد اسـإـتثناء، بل ـشـعوبنا لجمـيـع كامل تحرر
الـغـذاء فـي اـلـذاتي الكتـفـاء ـمـن تمكنـنـا ـكـبِرى وأـمـة

يغنينا كبِير اقتصاد وإيجاد والعسكري، المدني والنتاج
يعادوننا. ممن والمالي العسكري العون اسإتجداء عن
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ـشـعارات يرفـعـون مـمـن طائـفـة أن الن لـنـا تبِين لقد
مقاعد على التربع إل السإتقلل من يهمهم ل الوطنية
مـحـدود ـضـعيف فقـيـر وبـلـد صغير، قطر في السلطة

اـلـدول معاوـنـة ـبـدون يعيش أن يستطيع ل المكانيات
المـسـيطرون الوطنـيـون هؤلء يستجديه وما الجنبِية،

تقدم لا التي الطامعة الكبِرى الدول بعض من عليه
ًا تمليه لما يخضع لمن إلا مسُاعدات ولا قروض

 المبريالية. وخططها حكوماتها عليه
يواـصـل زال ـمـا اـلـوطنيين ـمـن الـصـنف ـهـذا إن

خإـطـط لـهـا اـلـتي الجنبِـيـة الـقـوى لتوجيـهـات الخضوع
تفرـيـغ نظرها في تستلزما أنها يعلم وهو المدى، بعيدةا

الثقــافي محتــواه مــن الصــغيرةا الــدول اسإــتقلل
والسياسـإـي والعـسـكري بل والجتماعي، والقتصادي

ًا وبقائه كـل يعـزل ضـيق، قطـري نطـاق في محصور
أو الـشــقيقة الـشــعوب ـعــن ـشــعوبنا ـمــن ـشــعب

ـل المجــاورةا، ـدخإله ـب ـي وـي ـارك أو خإصــومات ـف مـع
وـبـذلك تنتهي، ل وجيرانه أشقائه مع داخإلية أو إقليمية
ـعـن لنفـصـاله وسـإـيلة إـلـى قـطـر كل اسإتقلل يتحول

وـحـدتها وـعـن والسـإـلمية، العربية الكبِرى المة كيان
أن ـمـن ومكنتـهـا طويـلـة، قروـنـا منطقتـنـا سإادت التي
الزاهرةا.  السإلما عهود في حضارةا أعظم تبِني

الـقـوى رسـإـمته فيـمـا الـسـير تقبـِـل النـظـم ـهـذه
كـيـان ـمـن ذاـتـه السـإـلما لسـإـتبِعاد خإطط من الجنبِية
بعــض مقابل الصيلة، وقيمه وثقافته وذاتيته، الشعب

يؤدي التي والنصائح والسإلحة والقروض المساعدات
على المهيمنة الكبِرى بالقوى تربطها التي التبِعية إلى

على سإيطرتها لفرض وسإيلة وتتخذه العالمي، النظاما
ـتـارةا الوسـإـط والـشـرق ـتـارةا، العولـمـة بحجة شعوبنا
أخإرى. 
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القـوى أمـوال يسـتغلون أنهـم يظنـون هـؤلء إن
هي أنها وينسون السلطة، في للبِقاء ونفوذها الجنبِية

ـا وـقـد وتـخـدعهم، تـسـتغلهم اـلـتي اسـإـتغل كـيـف رأيـن
"لــورنس" لهم قدمه ما الكبِرى العربية الثورةا زعماء

ـتقللهم بدعم كاذبة وعود ومن بريطانيا، ذهب من اسـإ
عنـهـا، انفـصـالهم بـعـد الـعـرب ووـحـدةا ـبـل تركـيـا، عن

ـبِين ـا أن وـت واسـإـتغلتهم؛ خـإـدعتهم اـلـتي ـهـي بريطانـي
وتـسـتولي العثمانـيـة الدول على وحلفاؤها هي لتنتصر

وحدتها.  وتمزق العربية القطار على
ـاعدات يستغلون أنهم يظنون والذين ـدول مـس اـل

الفـكـر ـجـذور لقتلع به يقومون ما أن ينسون الكبِرى
ـهـدف ـهـو السـإـلمي؛ التـيـار على والقضاء السإلمي،

مخـطـط تنفـيـذ لـهـم يـسـهل لـنـه لعدائنا؛ اسإتراتيجي
ـمـن ـشـعوبنا فـيـه يحرـمـون الـمـدى طويل اسإتراتيجي

ـدةا ـتى الوـح ـتغل ـح ـتعمار يـس ـبِي السـإ ـا، الجـن ثرواتـه
ممكنة".  فترةا أطول دولها على سإيطرته ويفرض

ـاح أن ): "الحقيـقـة72(ص ويقول ـوطني الكـف اـل
ًا بدأ مرحلة في السإلمي الجهاد صور من صورةا دائم

ـبِي العسكري الحتلل على للقضاء معينة ـذي الجـن اـل
ــن ــداء يمـك ــلما أـع ــن السـإ ــذ ـم مخططـــاتهم تنفـي

أـقـاليم ـفـي أـجـانب مـسـتوطنين لـغـرس السـإـتيطانية
وفلسطين الجزائر في المر كان كما وإسإلمية عربية
مـصـر فـي عميـلـة مـسـتغربة طبِـقـات تكوين أو وليبِيا،

الـقـوى مخطـطـات تنفـيـذ تـتـولى القـطـار من وغيرها
القتـصــادية التبِعـيــة ـفــرض إـلــى الرامـيــة الجنبِـيــة
بواسـإـطة أمتـنـا على والعسكرية والسياسإية والثقافية
ـهـذه ـظـل ـفـي إل البِـقـاء تـسـتطيع ل وطنية حكومات
ـة، ـا وتـفـرض التبِعـي ـة تـمـارس أن عليـه ـتي العلمانـي اـل
السـإـلمي، الـشـعبِي التـيـار عن النفصال نحو تسوقها
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القـمـع ـطـرق ـفـي الـسـير ـفـي تورطـهـا إـلـى وـتـؤدي
الفكريــة وقيــاداته التيــار هــذا لرمــوز والضــطهاد

ـات ـات والهيـئ ـتي والمنظـم ـبِر اـل ـن تـع ـذا ـع ـار ـه التـي
الشعبِي. 

القـطـار بـعـض ـفـي ـتـم عندما تغير قد الوضع إن
ـزاب تصــالح ـات الـح ـة والحكوـم ـع الوطنـي ـوى ـم الـق

ـة، ـى التـصـالح ووـصـل الجنبِـي ـة إـل ـاما درـج ـها قـي بعـض
ـذ في ومساعدتها الجنبِية القوى تلك مع بالتعاون تنفـي

اـلـدول ـهـذه بعض جعل بل السإتقلل، بعد مخططاتها
الكتفاء أسإبِاب توفير عن عاجزةا وحكوماتها القطرية

وجعلـهـا والدفاعـيـة، القتـصـادية الـنـواحي ـفـي الذاتي
أن مقابل الجنبِية القوى من والسلح المال تستجدي

التنـكـر ـمـن عليـهـا فرـضـته ـمـا وتقبِل ركابها في تسير
ومقاوـمـة ووـحـدتها وعقيدتها وأصالتها المة لمقومات

ـشـعارات رفع أو الدولة عن الدين فصل بحجة دعاتها،
السياسإة.  في دين ل أنه تزعم دينية ل علمانية
ـعـن النفـصـال ـفـي السـإـلمية الحرـكـة بدأت هنا

الــتي الدكتاتوريــة أو الحزبيــة الوطنيــة الحكومــات
ـتي الشاملة السإلمية الهداف عن انحرفت ـؤمن اـل ـت

ـذين الحكاما وعارضت الشعبِية، القاعدةا بها ـاروا اـل سـإ
المـسـتوردةا الـشـعارات لفرض الدكتاتورية طريق في

العنصرية، القومية أو العلمانية أو اللدينية والتجاهات
ـهـي وـهـذه نهـجـه عـلـى سـإـار وـمـن أـتـاتورك فعل كما

ـوطني الحكم بين النفصال مرحلة الثانية، المرحلة اـل
السـإـلمي والتـيـار القطرـيـة، العلمانية نحو يتجه الذي
التاريخـيـة السـإـلمية والوحدةا الصالة عن يدافع الذي

الشاملة". 
ـت ما1956 مارس ): "في267(ص ويقول خإرـج

ًا، سإنتين بعد القاهرةا في المعتقل من فيها كانت تقريبِ
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ًا المسلمين الخإوان حركة الضطهاد وسإائل لكل هدف
عـلـى الضطهاد يقتصر ولم وتشريد، وتعذيب قتل من

إسـإـلمي نـشـاط ـلـه ـمـن كل إلى امتد ولكنه أعضائها،
أـنـه بحـجـة السـإـلمي؛ الـعـالم بـقـاع ـمـن بقعة كل في

الياما.  من يوما في يؤيدها سإوف أنه أو للخإوان مؤيد
ـل العسيرةا، والياما المظلمة، الليالي تلك خإلل ـب

يـشـغلنا اـلـذي الـسـؤال ـكـان السجن من خإروجنا وبعد
ًا ـ والـسـجن والتـعـذيب الـضـطهاد أن ـهـو: كـيـف دائـم

ـمـن ضـبِاط أيـدي عـلـى تـم ـلـه تعرـضـنا اـلـذي والقتل
الخـإـوان ـمـع تـحـالفت المبِاركة!! اـلـتي الجيش حركة

للسإــلما الــولء عـلــى قادتهــا وأقـســم المســلمين
هــدفها أن ما1952 عاما بدايتها في وأعلنت وشريعته،

وـفـرض والفـسـاد الطغـيـان ـمـن الـشـعب تحرـيـر ـهـو
ـة الدسـإـتور اـحـتراما وـضـمان الـصـحيحة والديمقراطـي
والفراد.  للشعب الكاملة الحريات
مـسـتبِدين عسكريين حكاما إلى هؤلء تحول كيف

ـذبون يضــطهدون ـون ويـع ـن ويقتـل ـدافعون ـم ـن ـي ـع
ــات، الدسـإــتور ـحــرةا بانتخاـبــات ويـطــالبِون والحرـي

للسـإـتئثار السإاليب أحط يستخدمون نظيفة؟! ولماذا
يخـشـون ـمـن ـكـل عـلـى والقضاء واحتكارها بالسلطة

علــى محاسإــبِتهم أو الحكــم فــي مشــاركتهم منــه
؟!  تصرفاتهم
لـكـن التـسـاؤلت، ـهـذه على للرد مجال هنا ليس

يحـقـق ـكـان السـإـلوب ـهـذا أن أؤـكـد أن واـجـبِي ـمـن
ًا وإسـإـرائيل الـصـهيونية وخإاـصـة الجنبِـيـة للـقـوى ـهـدف
ًا جمـيـع اسـإـتبِعاد إـلـى تـهـدف التي خإططها في أسإاسإي

المقاوـمـة مواـصـلة إلى تصر التي والحزاب القيادات
وـهـي ذاـتـه، إسـإـرائيل ولوـجـود ـبـل لنفوذـهـا الـشـعبِية

ـاوما وترفـضـه النفوذ هذا تكره الشعوب أن تعرف وتـق
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ـمـن ـشـعوبنا حرـمـان أـهـدافها من فإن ولذلك وجودها
ـة وتعطـيـل السـإـتقرار ـا حرـي ـابع وتجفـيـف اخإتيارـه مـن

ـقـدرتها منـهـا تـسـتمد التي والمبِادئ والصول العقيدةا
يعتـقـدون واـلـتي التـحـرر، ـفـي وإرادتها المقاومة على

السإلما".  هو والتاريخي العقيدي مصدرها أن
المخـطـط ـهـذا أن ): "لحـظـت476(ص ويـقـول

ـتي الصهيونية والخطط الدعاية له تعمل ـرف اـل أن تـع
الجـهـاد لحرـكـات الول المنبـِـع ـهـي السإلمية العقيدةا

ـفـي والتوسـإـعية السـإـتيطانية مخططاتها تعارض التي
ـفـي نفوذـهـا تـسـتغل وأنـهـا والسإلمي، العربي العالم

ـالمي العلما ـا الـع ـدفع السياسإــي وتأثيرـه فرنســا لـت
فــي الخإرى الجنبِية الدول وبعض وأمريكا، وبريطانيا

الطريق.  هذا
ًا فإن العربي، العالم في أما ـات من كثير الحكوـم

ـة ـورط المحلـي ـه تـت ـداف فـي ـة لـه ـة أو حزبـي دون وقتـي
ـا ترمي التي السياسإة لهذه البِعيدةا للهداف إدراك لـه
دولـنـا عـلـى فرـضـها عـلـى تـصـر اـلـتي الجنبِـيـة القوى
ًا، تعـلـن اـلـتي ـشـعوبها جـمـاهير عن عزلها بقصد جميع
بدعاته".  وثقتها للسإلما ولءها

عقيدة إلى الحزبيين الثالثة: حاجة العبرة
والبراءا":  "الولاءا

ـا حاجًزا البِغيضة الحزبية زالت ل ًـق ـار ومعو لنتـش
بهــا تلبِس لمن وصارفة الناس، بين السإلمية الدعوةا

أصبِحت بل والتقوى، البِر على إخإوانه مع التعاون عن
ًبِا ـضـد بعضهم وعمل السإلما أهل تفرق في رئيًسا سإبِ

السـإـلما أـعـداء مع التآزر إلى ذلك بهم أدى ولو بعض؛
اـلـدعوةا أبـنـاء حاـجـة يؤـكـد ـمـا ! وـهـذا إخـإـوانهم ـضـد

التي الصافية السإلمية العقيدةا تشرب إلى السإلمية
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ـضـيق ـمـن وتنقلـهـم واـلـبِراء، اـلـولء مبِدأ على تربيهم
السإلما.  سإعة إلى الحزاب
ـلـه ـمـرةا تجرـبـة ـعـن الشاوي الدكتور تحدث وقد

"جماـعـة بـيـن التوفـيـق محاولة وهي المجال؛ هذا في
ـوان ـي الخـإ ـلمين" ـف ـر المـس ـادةا الجزاـئ ـها بقـي رئيـس
أن إل النـقـاذ، الـلـه- وجبِـهـة -ـهـداه    نحـنـاح محـفـوظ

النـفـوس، ـفـي الحزبـيـات تـجـذر بسبِب فشلت جهوده
ـحـب بـمـرض السـإـلما أـهـل بـعـض إـصـابة إـلـى إضافة

سـإـبِق- زـهـد كـمـا –كـلـه ـهـذا وقبـِـل والتصدر، الرئاسإة
العقـيـدةا "الحركـيـة" ـفـي الشخـصـيات ـهـذه ـمـن كثير

ضابط ل الشرع، بضابط حركتهم تضبِط التي السلفية
والتنافس.  المصلحة

ًئا وإليك :  أقواله من شي
ـــول ـــاوي -يـق ـــا469(ص الـش ـــيخ ): "أـم الـش

ـر أنه منه فهمت (محفوظ) فقد ـادرةا مـسـتعد غـي للمبـِ
يئـسـت -عـنـدما  ـلـه فقـلـت الجبِهة، قيادةا مع بالتصال

جبِـهـة ـمـع تنـسـق أن ـمـن عـنـدي ـمـانع إقـنـاعه- ل من
مــع التعاون تستطيع ل كنت إذا معها وتتعاون التحرير
ـه أرسـإـل قد بيل بن لي: إن قال بأن فاكتفى النقاذ، ـل

يعـلـم لـنـه رأـيـي؛ مـنـي وطـلـب لمـقـابلته، ـيـدعوه من
ـلـي رأي ل ـلـه: إنـنـي قـلـت ولكني بيل، بن مع علقتي

ـمـع التنـسـيق ـهـو أرـيـده ـمـا لن الموـضـوع؛ ـهـذا ـفـي
التحرير.  جبِهة مع أو النقاذ

ًا الجزائر وغادرت لقـنـاعه محاوـلـة أي ـمـن يائـسـ
التنسيق".  بهذا

ـاع ) :"حاولت492-491(ص -ويقول الـشـيخ إقـن
غـيـر ـكـانت التي تصريحاته أو تصرفاته بوقف محفوظ
بمظـهـر تظـهـره لنـهـا الحـيـان ـمـن ـكـثير ـفـي موفـقـة
ـوغر النقاذ، أنصار وتثير للجبِهة المعادي ـصـدورهم وـت
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ـه ـى علـي ـاعته وعـل ـان جـم والعناصــر المتســللون وـك
وسـإـيلة والنـفـاق التـطـرف تتـخـذ اـلـتي ـهـي المخرـبـة

الجميع.  بين الشقاق لحداث المسئولين على للتأثير
ـهـو والرياسـإـة الزعاـمـة حب أن فيه شك ل ومما

والـعـرب ـبـل اـلـوطنيين ـمـن ـكـثير ـلـدى ـشـائع ـمـرض
ًا، والسإلميين منـهـم ـكـل يـقـدمها اـلـتي والحـجـج أيـضـ

ـثير ـفـي تكون معه العاملين أو خإصومته لتبِرير ـمـن ـك
ًا الحيان أو للزعامة والتطلع الظهور حب يخفي سإتار

الـسـلطة، أو الرياسـإـة أو بالزعاـمـة للنـفـراد طـمـوحه
الهيئة.  أو الحزب أو الحكومة داخإل سإواء

يـوجب السإـلمي والسـلوك السإـلما أن والصل
ًا، الـعـرب ـلـدى الموروث المرض هذا معالجة خإصوـصـ

يـقـض ـلـم الن إـلـى أـنـه إل المسلمين، من كثير ولدى
المتـكــررةا الخلف الـظــاهرةا: ـظــاهرةا ـهــذه عـلــى

اـلـتي والمـسـلمين، الـعـرب ـصـفوف ـفـي والمتزاـيـدةا
والـمـة، الدوـلـة كـيـان تزـعـزع اـلـتي الفـتـن إـلـى تؤدي
بالخلـفـات ـشـغلهم إلى الحيان بعض في تصل والتي

ـداوات المؤامرات مواجهة عن الداخإلية ـة والـع الجنبِـي
جميعا".  ومستقبِلهم وشعوبهم بلدهم تهدد التي

ًا ): "كنت494(ص ويقول ـات لقادةا معارض الهيـئ
ـزاب ـرى والـح ـة الخـإ ـن وخإاـص ـون ـم ـعارات يرفـع ـش

يتخـلـون نحـنـاح) لنـهـم (محـفـوظ الشيخ مثل إسإلمية
ًا الـشـعبِية، النتفاضـة ـهـذه فـي المشاركة عن تدريجي

الدولــة علــى المســيطرةا العناصــر ويعــاونون بــل
الـثــورةا ـهــذه تـقــود اـلــتي النـقــاذ عـلــى المـتــآمرةا

السإلمية". 

وبقععاءا العععداءا الرابعععة: خععروج العععبرة
:  العملءا
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ًفا كان لقد ًا "السإتقلل" ـهـد أـهـل يجـمـع مـشـترك
"اـلـوطنيين" و"العلـمـانيين" ـفـي من وغيرهم السإلما
"السـإـتعمار" يسمى ما تحت الواقعة السإلمية الدول
بلد ـمـن خإروجـهـا أن المـسـتعمرةا اـلـدول أيقـنـت فلما

البِلد أـهـل قبـِـول ـعـدما بـسـبِب محالة ل قادما السإلما
ّبـِـار المـكـر مـكـرت المر توجهاتهم" لهذا "بمختلف أك ال

لصحاب رحيلها بعد السلطة مقاليد تسلم أن وقررت
اـلـذي والعلـمـانيين اـلـوطنيين ـمـن السياسإي الطموح

خإارجة رحلها تشد فلم تريد، ما لتنفيذ انقيادهم يسهل
ليقوموا منهم العهود أخإذت أن بعد إل السإلما بلد من

سـإـيجدون عـنـدها قـيـاما؛ خإـيـر وأهـلـه السـإـلما بـحـرب
ـن ـش التمكـي ـد والعـي ـان الرغـي ـا ! فـك ـك لـه ـاما ذـل وـق

ـم ليحق لهم؛ الموكولة بمهمتهم الطواغيت ـوله فيـه ـق
والكععافرين المنععافقين جععامع اللععه (إن تـعـالى

جميعا)َ. جهنم في
لبورقيبـِـة زـيـارته ) ـعـن194(ص الـشـاوي يقول

للسـإـتعمار: مـحـاربته بـسـبِب فرنـسـا في اعتقاله أثناء
ـه، وتغديت فعلً، بورقيبِة الرئيس "وزرت ـنا مـع وجلـس

إل معنا يكن ولم الحديث، أطراف نتجاذب طويلة مدةا
ـلـم العربـيـة! وـلـذلك تـعـرف ل اـلـتي الفرنسية زوجته

معـنـا تـشـترك أل آـثـرت ـبـل الحديث، في معنا تشترك
ل اـلـتي بالعربـيـة نتـحـادث أن نستطيع لكي الغداء في

ًا، منها تعرف تـخـدمنا ـكـانت كـيـف أذـكـر زـلـت ول شيئ
أي أو خإـادما وـجـود ألحـظ وـلـم وـحـدها، الطـعـاما أثناء

وتشعب".  الحديث طال لذلك آخإر، شخص
وصل أن ) -بعد318-317(ص الشاوي يقول ثم

ـضـمنت اـلـتي فرنسا من بدعم السلطة إلى رقيبِة أبو
وأهـلـه-: "لـقـد السـإـلما تجاه مخططاتها لجميع تنفيذه

ًا كنت ـمـا أـعـرف لنـنـي لـتـونس؛ اـلـذهاب فـي ـمـتردد
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ـفـي السـإـلميين أـثـارت اتجاـهـات ـمـن بورقيبـِـة أعلنه
ـة جامعة إلغاء وخإاصة وغيرها، تونس ـدار الزيتوـن وإـص

وـمـا البِورقيبِـيـة، الشخـصـية الـحـوال مدوـنـة سإماه ما
حزبه أعضاء ودعوته الصياما، لفريضة إنكاره عن يقال

لذلك.  الجميع دعا كما للفطار
ـا ـس ورأيـن ـة الرئـي ـبِر يصــعد بورقيبـِ ـي المـن ويلـق

ـن "عقبِة منبِر من فيها أعلن التي المشهورةا خإطبِته ـب
تونس أن وقرر اجتهد قد المر ولي باعتبِاره نافع" أنه

رمـضـان وـصـوما وطني، اقتصاد لبِناء جهاد مرحلة في
البِـنـاء أـجـل ـمـن العـمـل عـلـى الـنـاس ـقـدرةا يـضـعف

الـصـوما، وـجـوب ـعـدما رأى ـفـإنه "القتصادي" ولذلك
ل "التقلـيـديين" اـلـذي العلـمـاء بـعـض يـقـوله ـمـا رـغـم

الجديد".  العهد وظروف مقتضيات بمراعاةا يهتمون
سـإـار الذي بيل بن أحمد الجزائري الزعيم عن أما

أـهـل ضد الفرنسيين مع التعاون في بورقيبِة نهج على
سـإـعدت ): "لـقـد275(ص الـشـاوي فيـقـول السـإـلما

ـثيرون سإعد كما السجن، من وإخإوانه بيل بن بخروج ـك
ـاه لــذلك، ًا واعتبِرـن ـر نصــر ـة للجزاـئ لمرحلــة وبداـي

فيـمـا ـبـالبِحث نفـسـي أـشـغل ولم الوطني، السإتقلل
ومقاـبـل الـفـراج ـهـذا مقاـبـل الفرنـسـيون عليه حصل

أنـهـم بـعـد فيـمـا لي وظهر الجزائر باسإتقلل العتراف
مقابل!  دون العتراف هذا يعطوا لم

ـى يهدف الذي الشتراكي التحول هو والمقابل إـل
العـمــل سـإــاحة ـمــن ل السـإــلمي، التـجــاه إقـصــاء

ـبـل والثقاـفـة، الفـكـر مـجـال ـمـن بل فقط، السياسإي
ـا تـحـالف اـلـتي الماركـسـية لن ذاتـهـا؛ والعقـيـدةا معـه

تســتطيع ل أنها تخفي تكن لم وأصدقاؤهم الناصريون
ول مـصـر ـفـي ول الجزاـئـر في السإلما مع تتعايش أن
العربي.  العالم في
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بيل بن فيه زرت الذي المكان أن إلى أشرت لقد
ًا كان فرنسا وسإط في زرت اـلـذي المـكـان ـمـن قريبـِـ
باي" و"بورقيبـِـة" ـمـن حاج" و"المنصف "مصالي فيه

المعتقــل في باي" بقيا والمنصف "مصالي لكن قبِل،
ـمـن خإرـجـا فـقـد بيل وـبـن بورقيبـِـة أـمـا الـمـوت، ـحـتى

والحكم السلطة مقاعد إلى منهما كل ليصل المعتقل
ـفـي ونجـحـوا اعتقـلـوهم مـمـن وضمنية علنية بمبِاركة
معهم.  التفاهم

هـذا "بيل" و"بورقيبِـة" أن بيـن الفرق أن وأعتقد
ـا مع والتفاهم المساومة طريق في سإار الخإير فرنـس
ًا أعتـقـد بيل" ـفـإنني "بين أما شخصية، ولهداف تلقائي

ـكـانت اـلـتي الناصرية بالسلطات كبِير حد إلى تأثر أنه
ـا الشتراكي التحول طريق تسميه ما اخإتارت قد وأنـه
الجزائرـيـة الـثـورةا بيل" وعـلـى "ـبـن عـلـى فرـضـته قد

ًا ليكون ًا السـإـلميين لقـصـاء ـمـبِرر و"الخـإـوان جميـعـ
وـمـن الجزائرـيـة، التحرـيـر ـصـفوف المـسـلمين" ـمـن

والنفوذ".  السلطة مواقع جميع
ـمـا إـلـى قبِل من أشرت ): "لقد430(ص ويقول

الذي النهج في السير بيل" إلى "بن اتجاه من لحظته
الـشــتراكيون وأـصــدقاؤه مستـشــاروه ـلــه رسـإــمه

ــون ــيون الجزائرـي ــذين والفرنـس ــبِروا اـل ــة اعـت اللـغ
ًا مع والتعاون "بل الفرنسية ًا فرنـسـا" ـشـرط ـضـروري

ـكـثير ـلـدى يعـنـي كان الذي الشتراكي المنهج لتعميق
ـمـع المتـنـاقض الماركـسـي اللـحـاد نـحـو الـسـير منهم
ً ومبِادئه، السإلما عقائد النتـمـاء يعـنـي أـنـه ـعـن فضل
ـى ـة إـل ـاد الشــتراكية الكتـل ً والبتـع ـن عمل ـرةا ـع فـك

ومـعـاداته، السـإـلمي الفـكـر وـعـن السـإـلمية الوحدةا
السـإـلما عقاـئـد تشويه تعمد إلى المر بهم وصل حتى

إـلـى اـضـطرني مما وشريعته ومبِادئه بقيمه والتشهير
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ـصـديقي وترـكـت الجزائر، في بقائي فائدةا من اليأس
اـلـذي الـشـتراكي نهجـهـا ـفـي تـسـير وحكومته بلل بن

ي ومصـر فرنسـا في الشتراكيين يرضي كان عهـد ف
كذلك".  الناصر عبِد

):407(ص الشاوي عنه فيقول عرفات ياسإر أما
ـفـي ذـلـك بـعـد عرـفـات ياسـإـر لقـيـت أن تصادف "لقد

قلـتـه ـمـا ـتـذكر أل له وقلت ذلك في فعاتبِته السعودية
ـمـن كنتـم أنكـم ـمـن ما1965 عـاما المغـرب فـي لـي

أـلـم السإلما؟ باسإم تعملون وأنكم المسلمين الخإوان
نعاونكم إننا لك وقال فيصل الملك مع التقينا أننا تذكر
وأـنـك لـنـا، ـقـدموكم الذين هم المسلمين الخإوان لن

ًا: لي قال المسلمين، الخإوان من له: إنك قلت معتذر
فـصـائل عـنـدنا أنـنـا تـعـرف أـنـت ولـكـن ذـلـك أذكر نعم

جميع بين التعاون على نحافظ أن واجبِنا ومن متعددةا
ـهـذا إن ـلـي وـقـال أـحـدها، يـشـذ ل حتى الفصائل هذه

ًا علينا يفرض الوضع تـعـرف وأـنـت التـنـازلت من كثير
كـنـا الوـلـى السنة وفي العاصفة، بيانات نصدر كنا أننا

إنشـاء بعـد الرحيـم" لكـن الرحمن الله نبِدأها: "بسم
على احتجت الفصائل بعض أن وجدنا التحرير منظمة
ـك، ـع ذـل ـذي المجـلـس واجتـم ـة التنفـي ودرس للمنظـم

الـلـه ذـكـر: "بـسـم عـلـى المنظـمـة أعـضـاء احتجاجات
ــم" ـفــي الرحـمــن ــات الرحـي ولـقــد العاـصــفة، بياـن
بـحـذف وتعـهـدنا ذـلـك ـفـي أـجـاريهم أن أـنـا اضطررت

مـنـذ العاـصـفة بيانات الرحيم" من الرحمن الله "بسم
ًا خإطـنـا يـكـون أن عليـنـا التارـيـخ! وفرـضـوا ذـلـك خإـطـ
ًا ًا وطني بذلك.  والتزمنا إسإلمي طابع أي له ليس بحت

تكونوا أن على وافقتم أنكم ذلك : معنى له قلت
؟! علمانيين
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دولــة إنشــاء مــن يمكننــا هــذا كــان قــال: إذا
ـة غير أو علمانية فلسطينية مـسـتعدون فنـحـن علمانـي

دوـلـة إنشاء نريد بأننا العالم نقنع أن نريد ونحن لذلك،
أن يمـكـن ول سـإـواء، ـحـد عـلـى والـعـرب اليـهـود تضم
وـلـذلك إسـإـلمية؛ دوـلـة نظرهم في الدولة هذه تكون
(!) إسإلمية شعارات نرفع أن نريد ل فنحن

(الخإوان أدعو أن مني طلبِت أنك له: أتذكر قلت
ـاون ـلمين) للتـع ـم المـس ـأمروا وأن معـك ـاءهم ـي أعـض

ًا بذلت وأنني فتح، منظمة إطار في بالعمل ًا جهد كبِير
ًا منععي أبعععد كععانوا ولكنهم بذلك، لقناعهم نظععر

بمنهععج تلععتزمون لا أنكععم يؤكدون كانوا لنهم
يكععون أن يجب السلمي العمل وأن إسلمي

تلعععتزم لا العععتي المنظمعععات ععععن مسُعععتقلً
بأهدافه". 

25


