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كانت تبش���ر بالدميقراطية وتدعوا إلى االحتكام على صناديق االقتراع، ها هي 
ذي تدعو إلى حماية الدميقراطية من اإلس���الميني ألن الشعوب العربية ليست 
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جتاوزت األعراف الدبلوماس���ية ودعت صراحة من تس���ميتهم بأصدقاء أمريكا 
ر اإلسالميني للمشهد السياسي! وليس لهذا تفسير إال قول  ملواجهة تداعيات تصدُّ
وَنُهْم ِفي اْلَغِيّ ُثَمّ ال ُيْقِصُروَن{ ]األعراف: ٢٠٢[ . املولى - جلَّ وعال -: }َوإْخَواُنُهْم َيُُدّ

وإليكم أمثلة من مناحات بعض الليربالين يف مصر:
كتب أحدهم في جريدة األخبار: )ينتظر األدَب والفنَّ وروَح مصر وحضارةَ 
مصر وتاريَخ مصر وآثاَر مصر فت�رةحُ ظ�الٍم ال يعرف إال الله مداها(، وكتب آخر 
في اجلمهورية املصرية: )إذا تركنا األمور م�ائعة فس���يصبح الوطن ريش���ة في 
مهب الريح؛ س���نرى مهازل ومساخر، س���نرى حكومات تتساقط كورق اخلريف 
من أجل فيلم رأى البرملان أنه إباحي، ومن أجل لوحة تش���كيلية رأى أنها بورنو، 
ومن أجل كتاب أو رواية قليلة األدب، ومن أجل نقاب أو حجاب أو حفل راقص، 
وقرارات بإلغاء اتفاقيات وطرد س���فراء. لقد كانوا يقيمون الدنيا ويقعدونها من 
أجل ذلك كله وهم خارج البرملان وخارج املنظومة السياسية كلها؛ فماذا سيفعلون 

وهم أغلبية برملانية؟ بالتأكيد سيحُقعدون الوطن وال يقيمونه أبداً(.
ويزداد الفزع خصوصاً من السلفيني؛ فأحد مفكري مصر يكتب في موقع 
قنطرة األملاني قائاًل: )خصيصة أخرى في الش���أن املصري هي البزوغ الالفت 
د أو أبسط قواعد السياسة  لقوى التيار السلفي، هذه القوى التي ال تترم التعدُّ
بها على  م���ن تقبٍُّل لآلخر، والتي هي نتاج للتربية األمنية لعصر مبارك؛ حيث درَّ
استهداف خصومه، ستدخل البرملان بعاصفة من األفكار القمعية واالستعبادية، 
وهي حالياً تلقى التدليل من املجلس العس���كري وكلِّ املسيسني، وهم كما عبروا 
جهاراً نهاراً س���يحرقون األخضر واليابس ل���و لم يحققوا رؤاهم الظالمية ضد 

املجتمع، هؤالء هم اخلطر األكبر بني قوى اإلسالم السياسي(.
إن تتبُّع هذا املناحات التي تضج بها وسائل اإلعالم العربية ستجعلنا نقف 

أمام ظاهرة صوتية مكلومة ال جتيد إال فنون التحريض واإلقصاء.
إن البالد العربية مقبلة على مرحلة إس���تراتيجية لها أثر عميق في تغيير 
البنية السياس���ية والفكرية الت���ي جعلت من بعض دولنا دوالً فاش���لة تتراجع 
إل���ى ذيل القائمة. وقد آن األوان أن يدرك اإلس���الميون أن معركتهم احلقيقية 
ليس���ت معركة انتخابية، بل إنَّ مسؤوليتهم احلقيقية إمنا هي في جتديد الهوية 
واس���تنقاذ البالد من التخلف والتردِّي، ثم إعادة البن���اء واالنطالق نحو النمو 

واالزدهار الفكري واحلضاري والتقني واالقتصادي.
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المشروع اإلسالمي... والفرصة التاريخية

] االفتتاحية [

بس��م اهلل واحلمد هلل والصاة والس��ام على نبينا حممد 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، وبعد:

فمن املعلوم من س���ن الل���ه - تعالى - في األنفس واآلفاق، 
ر أسبابه، تسريعاً ملوجباته  أن الله - تعالى - إذا أراد ش���يئاً يسَّ
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه  وتعطياًل ملوِقَفاته، كما قال - س���بحانه -: }َوالَلّ
َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢١[ والتاريخ أعطى وال يزال 

أمثلة واضحة على ذلك؛ فمثاًل:
 عندما أراد الله - تعالى - ألمة العرب املنسية قبل عصر 
النبوة احملمدية أن تتهيأ لدور قيادي ريادي على مستوى العالم، 
أخضع القوتني العحُظَمينَي آنذاك )الفرس والروم( إلى سلس���لة 
من أحداث التدافع والص���راع واحلروب في ما بينهما، لينتهي 
ذلك إلى إنه���اك كلٍّ منهما لألخرى، ف���ي مرحلة من التراجع 
وُم #!٢!#(  سجلها القرآن الكرمي في أول سورة الروم: }ُغِلَبِت الُرّ
ِه  ْن َبْعِد َغَلِبِهْم َس���َيْغِلُبوَن #!٣!#( ِفي ِبْضِع ِس���ِننَي ِلَلّ ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُهم ِمّ
اأَلْم���ُر ِمن َقْب���ُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئ���ٍذ َيْفَرُح اْل�ُمْؤِمُن���وَن{ ]الروم: ٢ - ٤[، 
وقد كان مخبوءاً في الق���در أن كياناً مغموراً في قلب اجلزيرة 
العربية سوف يس���طع جنمه في ظروف سنوات قالئل قادمة؛ 
لي���رث إمبراطورية فارس، ويقلِّص أمج���اد إمبراطورية الروم، 
وكان حدثاً مبهراً أن يتزامن الفصل األخير من صراع القطبني 
األعظمني، مع الفصل األول من سلس���لة انتصارات املس���لمني 

بدءاً من يوم الفرقان، يوم التقى اجلمعان في بدر.
 وملا تضعضع أمر املس���لمني في زمان احلمالت الصليبية 
وس���قطت بالد الشام بأيدي النصارى، وأراد الله بعدها أن يكسر 
ه���ذه املوجة العدوانية، هيأ لها من األس���باب م���ا يجعل كيانات 
أوروبا تتخالف في ما بينها بعد تالفها، وفي الوقت نفسه تشتد 
عزمية املسلمني على الثأر بسبب حماقات بعض القادة الصليبيني 
كالبارون )أرناط(، ليس���تغل صالح الدين الظرف ويضرب ضربة 

الفتح املبني في معركة حطني سنة 583ه� - 1187م.
 وكذلك ملا اس���تحكمت نكبة اجتياح الشرق اإلسالمي من 
ِقَب���ل القبائل الهمجية التتارية وأراد الل���ه - تعالى - أن يكتب 
النجاة منها، ساق األقدار لذلك؛ حيث متادى التتار في الغرور، 
وعزم قائدهم )هوالكو( على غزو مصر بعد الشام، فألقى الله 
في قلب س���يف الدين قطز نخوة وعزة وش���جاعة. فعزم على 
غزوهم في الشام قبل أن يغزو مصر، فتحقق وعد الله بالنصر 

ر العز بن عبد السالم رحمه الله، وكانت الهزمية املنكرة  كما بشَّ
للمغول في عني جالوت بفلسطني عام 685ه� - 1260م.

 وف���ي العصر احلدي���ث، بعد ما تواص���ل احتالل الدول 
األوروبية النصرانية لبلدان عربية عديدة لعقود متتابعة في كلٍّ 
من مصر والسودان وليبيا واجلزائر وتونس في الشطر الغربي 
م���ن بالد الع���رب، إضافة إلى كل من س���ورية والعراق واليمن 
وإمارات اخلليج في الش���طر الشرقي منه، شاء الله - تعالى - 
بعد هذا الظلم الطويل أن يحُجِلي تلك اجليوش الكافرة، فتوالت 
حركات االس���تقالل العربية بعد فترة متواصلة من االنتفاضات 

والثورات ضد املستعمر أجبرته على الرحيل.
 لكن العالَ���م العربي بعد الثورات - الت���ي كانت بداياتحُ 
معظمها إسالمية - دخل مرحلًة من فقدان الهوية بعد أن سرقت 
أنظمٌة َعلمانية محلية احلكم بعد رحيل اجليوش االس���تعمارية 
األجنبية؛ حيث فاقت تلك األنظمة احمللية املستبدة )في ظلمها 
وظالمه���ا( ما كانت الدول االس���تعمارية األوروبية تقوم به من 
فساد وإفساد، وانتهاك لآلدمية وقهر للحرية؛ لقد أراد الله أن 
تفق���د كلُّ تلك األفكار والنظريات - التي حكم بها الَعلمانيون - 

أرصدتها اجلماهيرية.
وإن إرادة الل���ه كانت ماضية ف���ي أن تظل هذه األمة على 
خيريتها، فلم تفلح جهود التنكيل والتكبيل أن توقف مدَّ الدعوة 
اإلسالمية الس���لمية؛ حيث كانت االجتاهات اإلسالمية بجميع 
فصائله���ا تتحايل للوصول إلى الناس، وإيص���ال الدعوة إليهم 
باملس���تطاع من القول والفعل؛ وكأن العقل اجلمعي جلميع تلك 
اجلماعات كان يتهيأ ملرحلة تتاج األمة فيها لالنتفاض لتحقيق 

إرادتها في العيش بكرامة وحرية تت املظلة اإلسالمية.
كانت جميع سبل املشاركة السياسية مغلقة أمام اإلسالميني، 
ِمح فيه لكل االجتاهات الَعلمانية - مبا فيها  في الوقت الذي سحُ
الش���يوعية املاركسية - أن تحُنِش���ئ أحزاباً وجمعيات، وتشارك 
بصورة أو أخرى في إدارة البالد، حتى األقليات غير اإلسالمية 
كان لها من الفحَُرص في األداء السياسي واالقتصادي واإلعالمي، 

ما لم يكن ملجموع االجتاهات اإلسالمية التي متثل األغلبية.
لكن أمراً رمبا فات هؤالء الَعلمانيني املتس���لطني، بل رمبا 
فات اإلسالميني أنفسهم، وهو أن دعاة اإلسالم كانوا ميارسون 
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املشروع اإلسامي... واقتناص اللحظة:
س���ارت األمور بتقدير الله - مثلم���ا رأى اجلميع - لتنقلب 
األوضاع ف���ي العديد من بلدان املنطقة رأس���اً على عقب، ليعلو 
صوت اإلس���الم مع هدي���ر اجلماهير التي رمب���ا كانت بدايات 
ثورتها لدنياها، فأبى الل���ه إال أن يتحول مجراها لتكون لدينها. 
إن )املشروع اإلسالمي( كان احلاضَر الغائَب طوال عقود عديدة 
خلت؛ فكل االجتاهات اإلس���المية كانت تعمل بوس���ائل مختلفة 
ألجل العودة إلى احلياة اإلس���المية التي اختحُص���َرت في عبارة 
)املش���روع اإلسالمي(؛ هذا املش���روع الذي رمبا لم تكتمل معامله 
الواقعية والفكرية حتى عند أكثر املتحدثني عنه، بل رمبا لم يكن 
له كبير اهتمام عند قطاعات أخرى من اإلس���الميني؛ ال لتخليهم 
عنه، ولكن الس���تطالتهم املس���افة إليه؛ فقد كان القهر الَعلماني 
محبطاً إلى حدٍّ جعل اإلس���الميني - وغير اإلسالميني - يظنون 

أن عهد التغيير بعيد املنال ال تزال دونه أجيال وأجيال.
لقد تطورت األمور بس���رعة لدرجة أن اإلس���الميني وجدوا 
أنفس���هم - على غير س���ابق انتظار - في واجهة املشهد، ثم في 
صدارة احلدث، ثم في قمة املس���ؤولية... كيف حدث هذا؟ ومتى 

حدث؟ 
عام واحد مض���ى منذ بدء الثورات، لكن تغييراته اختصرت 
عقوداً في ش���هور، ليصل اإلسالميون إلى واقع جديد لم يكن لهم 

به عهد، ولم يسبق لهم ألجله كبير استعداد.
لس���نا اآلن بصدد احلديث عن مكونات املشروع اإلسالمي 
واملعالم الواجب اس���تمرارها واس���تقرارها فيه، فذلك أمر سبق 
للمجلة أن تناولته في أعداد س���ابقة)1(؛ ولكن املقصود ما يخص 
املرحلة، من أمور يجدر بالقائمني على أمر العمل اإلس���المي أال 
تغيب عنهم في زحمة االنشغال باملنافسة، واالنهماك في خطوات 

البناء، لعل من أهمها:

))( انظر - مثاًل - مقال: )املشروع اإلسالمي... رؤية سلفية(. في عدد )250( من 
املجلة شهر جمادى اآلخرة لعام )1429هـ( املوافق شهر يونيو لعام )2008م(.

أواًل: أن ما حصل لإلسالميني من فوز ساحق في االنتخابات 
في عدد م���ن البلدان العربية، يحَُعد نوعاً من النصر وش���كاًل من 
التمكني. صحيح أنه لم تتض���ح آثاره ومعامله بَْعد، ولكنه على كل 
ح���ال نقلة كبيرة من التوفيق، اعترف بها األعداء قبل األصدقاء. 
إن التمك���ني ِمنَّة إلهية، وإس���قاط الطغي�ان نعم����ة ربانية، والله 
- تعالى - يريد ممن يش���هدون نعمه أن يذكروها فيش���كروها: 
َعَلُهُم  ًة َوَنْ َعَلُه���ْم َأِئَمّ َُنّ َعَلى اَلِّذيَن اْس���ُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْ }َوُنِري���ُد َأن َنّ
َن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم  ِكّ اْلَواِرِثنَي #!٥!#( َوُنَ
له العمل:  له ويكمِّ ا َكاُنوا َيْحَذُروَن{ ]القصص: ٥ - ٦[. والشكر يجمِّ َمّ

ُكوُر{ ]سبأ: ١٣[. ْن ِعَباِدَي الَشّ }اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمّ

ثاني��ًا: م���ع أن التمكني تكرمي وتش���ريف، لكنه قبل ذلك 
اختبار وتكليف؛ فهو نوع استخالف له مسؤوليات وعليه تبعات، 
ُكْم َوَيْس���َتْخِلَفُكْم  كما قال - تعالى -: }َعَس���ى َرُبُّكْم َأن ُيْهِلَك َعُدَوّ
ِف���ي اأَلْرِض َفَينُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن{ ]األع���راف: ١٢٩[، ولعل أبرز تلك 
املسؤوليات والتبعات: تصديقحُ القوِل العمَل، وتطابحُق املمارسات 
مع الش���عارات، وال شك في أن أحكام الشريعة هي محتوى أي 
مشروع إس���المي، وقد أظهرت األحداث أن إقامتها وتكيمها 
هي أم���ل جمهور األمة، وم���ع أن التطبيق العمل���ي قد يحتاج 
في بعض أوجهه إلى تدرُّج ومتهيد بحس���ب قواعد السياس���ة 
الش���رعية، لكن ما ال يحتمل تأجياًل أو تسويفاً أو تساهاًل، هو 
حماية جناب هذا التشريع اإللهي، من أن يعود ألعوبة في أيدي 
العابثني باسم )اللعبة( الدميقراطية، التي تشترط رضا العبيد 
عن ش���رع رب العباد؛ فواجب الوقت إع���ادة االعتبار للتحاكم 
القلبي للش���ريعة، الذي يس���بق احلكم العملي بها في األهمية، 

وهذا واجب املشتغلني بالدعوة، قبل املشتغلني بالسياسة.

ثالث��ًا: البناء، ثم البناء، ثم البناء، هو مطلب الوقت: البناء 
االعتق���ادي، والبناء التش���ريعي، والبناء االقتص���ادي، والبناء 
الترب���وي، والبناء التعليم���ي، والبناء اإلعالم���ي، وحتى البناء 

عماًل من صميم الفعل السياس���ي في صمت وخفاء، لم يفطن 
أعداؤهم إلى خطورته، هذا الفعل هو: )صناعة األنصار( التي 
تحَُعد العمود األكبر في أي عمل سياس���ي. لقد تضافرت جهود 
الدعوة - على ضعفها وتواضعها في مرحلة االستضعاف - في 
أن تشد األنصار باملاليني في سكون، وتربي العناصر باآلالف 
في هدوء، وتصنع القيادات باملئات في حركة شبه عفوية، حتى 

دنت حلظات القدر املخبوء.



العدد 294 6

العسكري... والبناء أصعب كثيراً من الهدم، لكنه أهم في البدء 
وأسرع للعطاء، والبناء في أرض جديدة ممهدة أسهل من البناء 
على أطالل مهدمة مهددة، وقد يراد استدراج أصحاب املشروع 
اإلسالمي لهدم صروح الباطل أوالً، ولكن الفطنة تدعوهم للبدء 
بالبناء. وضرورة البدء به تفرض لكل فرد من املسلمني دوراً، أّياً 
كان مكانه أو مكانته؛ ولهذا ال ينبغي أبداً أن يحُختصر املش���روع 
اإلسالمي أو يحُبتسر في أشخاص أو وأحزاب أو جماعات؛ فهو 
مش���روع نهضة ينبغي أن يتضافر اجلمي���ع الجناحه، حتى من 

خارج بالد الثورات، حتى ال تضيع الفرصة التاريخية.

رابعًا: )النموذج الناجح(؟ هذا س���ؤال املرحلة الذي يسأله 
اجلميع ويتساءل عنه ويحُساءل به. وكثير من الناشطني اإلسالميني 
وا به، ويستنسخوا جتربته.  يبحثون عن )النموذج الناجح( ليتأسَّ
لكن ينبغ���ي أن يقال لهؤالء: )كونوا أنت���م النموذج الناجح( في 
بلدكم ف���ي بيئتكم تبع���اً لظروفكم وإمكاناتك���م، ومعكم مواد 
البناء وَمدد السماء، في هذا الدس���تور اجلامع: }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه 
ِهْم إَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز  ُلَماِت إَلى الُنّوِر ِب���إْذِن َرِبّ إَلْي���َك ِلُتْخِرَج الَنّاَس ِمَن الُظّ

اْل�َحِميِد{ ]إبراهيم: ١[.

خامس��ًا: )في املشروع اإلسالمي( ثوابت وضوابط وأصول، 
ال ينبغي تخطيها أو جتاهلها؛ فمن تدث باسم نفسه، َفلْيتحدث 
مبا ش���اء وحسابه على الله. أما إذا كان يتحدث باسم اإلسالم، 
أو ظن الناس أنه ميثل اإلسالم، فال يحل له أن يتحدث إال َوْفق 
قواعد اإلسالم، ولقد رأينا عجباً ال ينتهي من تصريحات وخطب، 
ورمبا برامج وخطط، تتخطى ما هو مستقر من أحكام اإلسالم 
االعتقادية والتش���ريعية، تصدر - لألس���ف - عن )إسالميني( 
أعطاهم الن���اس ثقتهم وأصواتهم ألجل اإلس���الم، فإذا بذلك 
اإلس���الم تنتهك بعض حرماته على ألس���نة بعضهم في قضايا 
باتت من بدهيات الدين ومس���لََّمات العقي���دة: إما في مناورات 
انتخابية أو فلتات لسان لوسائل إعالمية، طمعاً رمبا في إرضاء 
ُه َوَرُسوُلُه َأَحُقّ َأن ُيْرُضوُه إن َكاُنوا ُمْؤِمِننَي{  هذا الطرف أو ذاك }َوالَلّ
]التوب���ة: ٦٢[، وإذا كان الَعلمانيون - والليب�راليون منهم خاصة - 
ال يتنازل���ون عن ثوابت ليبراليته���م التي ال تعترف بأي ثابت إال 
ثابت عدم الثبات؛ فما لبعض املتحدثني باسم املشروع اإلسالمي 
ال يأبهون بثوابت شرائعه وشعائره، وال يهتمون مبشاعر امللتفني 
حولهم واملتعاطفني معهم ألجل اإلس���الم؟ إنن���ا لو جمعنا هذه 
الشذوذات املنهجية، لوجدناها تقوض أركان املشروع نظرياً، قبل 
ٍة  أن يب���دأ تطبيقه علمياً }َوال َتُكوُنوا َكاَلِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقَوّ

َأنَكاًثا{ ]النحل: ٩٢[.

سادس��ًا: املستهَدفون بكل خير في خطاب املشروع اإلسالمي 
هم املس���لمون ابتداًء؛ فه���ؤالء هم من يج���ب إرضاؤهم وَخْطب 
ه���م والعملحُ على نفعهم قبل أي أح���د آخر؛ فالعق��ود والعه�ود  ودِّ
رحُماتهم، واألقوال واألفعال ال وزن لها  تَرم إال للحفاظ على ححُ ال تحُ
ْس���ن  إال أن تكون والًء لهم وبراًء من أعدائهم، هم أَْولى الناس بححُ
اخلطاب، ولطف اللهجة، وص���دق املوعدة، هم أَْولى بالكرامة من 
األقلي���ات التي على غير امللة، أو اجلماعات املنحرفة احملس���وبة 
على امللة؛ أولئك الذين لن يرضوا مهما اس���تحُرضوا، ولئن يحُؤمَتنوا 
مهم���ا ائتحُِمنوا، ال مانع من مدارة الكفار واملنافقني مع غربة الدين 
وضعف التمكني، ولكن املمنوع أن يكونوا مخصوصني عند البعض 
َها  باحملافظة على املش���اعر واختيار العبارات، وكيل الوعود: }َيا َأُيّ
���َن اَلِّذيَن ُأوُتوا  اَلِّذي���َن آَمُنوا ال َتَتِّخ���ُذوا اَلِّذيَن اَتَّخ���ُذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمّ
ْؤِمِننَي{ ]املائدة: ٥٧[. ُقوا الَلَّه إن ُكنُتم ُمّ اَر َأْوِلَياَء َواَتّ اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َواْلُكَفّ

س��ابعًا: إذا كانت املظاهرات والهتافات اجلماهيرية أمراً 
جعله الله س���بباً في اختصار مراحل كثيرة لوصول اإلسالميني 
للواجهة، فإن هذه التحركات نفس���ها قد تكون - ال قدر الله - 
س���بباً في عرقلة بقية املراحل أو تأخيرها؛ إذا لم ينتبه هؤالء 
اإلس���الميون ألسباب تريكها وأطراف اس���تغاللها؛ فمن ثار 
مع���ك اليوم ملا يؤمله منك، ميكن أن يث���ور عليك غداً إذا فقد 
آماله فيك. لهذا ال بد من استفراغ الوسع في اليقظة مع احلذر 
من االس���ترخاء، فلن يضيِّع األعداء فرصة تفريق اجلموع وبث 
الفرقة وإيقاظ الفنت، فاالعتصام بالله وبكتابه وس���نة رس���وله 
واالنحي���از إلى أوليائ���ه واحلذر من أعدائ���ه، ضمانات دائمة 
ِه  ُه َأْعَلُم ِبَأْعَداِئُكْم َوَكَفى ِبالَلّ للنج���اح في التغيير إلى األفضل }َوالَلّ

ِه َنِصيًرا{ ]النساء: ٤٥[. ا َوَكَفى ِبالَلّ َوِلًيّ

وأخ��رًا: فإن هذه التحوالت القدرية التاريخية الكبيرة، التي 
تعصف باملنطقة )بل بالعالم( في هذه املرحلة ال نظن إال أنها ألمر 
���بَقت تلك األحداث الكبار، بأحداث أكبر منها  يهيئه الله؛ فقد سحُ
بدأت بس���قوط االتاد السوفييتي في القرن املاضي قبل عشرين 
سنة، ثم ببدء تراجع االتاد األمريكي منذ عشر سنوات، ثم بتتابع 
الوهن ف���ي االتاد األوروبي إلى حد احلدي���ث اآلن عن احتمال 
تي الفرس والروم في  تفككه. إنها مرحلة تش���به مرحله انهيار قوَّ
فجر اإلس���الم؛ فهل نشهد فجراً جديداً؟ رجاؤنا في الله أن تكون 
َه َلَقِوٌيّ  عاقبة هذه املرحلة لنا ال علينا: }َوَلَينُصَرَنّ الَلُّه َمن َينُصُرُه إَنّ الَلّ
َكاَة َوَأَمُروا  الَة َوآَتُوا الَزّ َنّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الَصّ َكّ َعِزي���ٌز #^٤٠^#( اَلِّذيَن إن َمّ

ِه َعاِقَبُة اأُلُموِر{ ]احلج: ٤٠ - ٤١[.  ِباْل�َمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْل�ُمنَكِر َوِلَلّ
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الطغاة والطغيان في القرآن الكريم 

خ��ال��د رم��ض��ان ع��ث��م��ان أمح����د)*(

املفه�������وم:
مفهوم الطغيان يف العربية:

قال ابن فارس: »الط���اء والغني واحلرف املعتل أصل صحيح 
منقاس، وهو مجاوزة احلد في العصيان«)1(، وكلُّ شيء يجاوز احلد 
ا  فقد طغى، مثلما طغى املاء على قوم نوح. قال - سبحانه -: }إَنّ

ا َطَغا اْل�َماُء َحَمْلَناُكْم ِفي اْل�َجاِرَيِة{ ]احلاقة: ١١[.  َل�َمّ
الطغيان يف االستعمال القرآين: 

وردت كلمة )طغى( ومش���تقاتها في تسعة وثالثني موضعاً 
من القرآن الكرمي، وبصَيغ وتصريفات مختلفة: )طغى، يطغى، 
أطغى، تطغوا، طغوا، أطغيته، طغيان، طغوى، طاغية، طاغوت، 

طاغني، طاغون(.
وميكن القول بأن هذه املعاني يجمعها ش���يء واحد، وهو: 
املعن���ى اللغوي »مجاوزة احلد« لكلمة الطغيان، مع عدم إغفال 

)�( مركز تفسير للدراسات القرآنية.
))( مقاييس اللغة البن فارس: )3/ 412(.

السياق القرآني الذي يضفي معاٍن جديدًة على الكلمات أثناء 
البحث والتحقيق.

وأما استعماالت القرآن لها، فقد ذكر ابن سالَّم وغيره أنَّ 
الطغيان في القرآن الكرمي على أربعة أوجه)2(: 

اللة؛ وذلك كما في قوله - تعالى -:  • الطغيان مبعنى الضَّ
ُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن{ ]البقرة: ١٥[. }َوَيُُدّ

• الطغيان مبعنى العصيان؛ وذلك كما في قوله - تعالى -: 
ُه َطَغى{ ]طه: ٢٤[. }اْذَهْب إَلى ِفْرَعْوَن إَنّ

• الطغيان مبعنى االرتفاع والتكثُّر؛ وذلك كما قوله - تعالى -: 
ا َطَغا اْل�َماُء{ ]احلاقة: ١١[. ا َل�َمّ }إَنّ

• الطغي���ان مبعنى الظلم؛ وذلك كم���ا في قوله - تعالى -: 
}َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى{ ]النجم: ١٧[، وقوله - سبحانه -: }َأاَلّ 

َتْطَغْوا ِفي اْل�ِميَزاِن{ ]الرحمن: ٨[. 

)2( انظر: موسوعة نضرة النعيم، للشاملة.

ِعها؛ إذ قد تختلف الظروف احمليطة مبوضوع ما بحيث  متيزت معاجلة القرآن الكرمي ملوضوعاته بش���مولية التناول وتنوُّ
يكون له أثر على سير األحداث والنتائج من باب أَْوَلى.

ومن هذه املوضوعات املهمة موضوع الطغاة والطغيان الذي كان محورًا هامًا في كتاب الله يوضح مفهوم الطغاة والتعريف 
بالطاغني وأنواعهم، وصفاتهم، وبواعث الطغيان لديهم، وأساليبهم، ومصائرهم.

] العقيدة والشريعة[ 
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أما الطاغوت فقد أوردْت له كحُتحُب الوجوه والنظائر املعاني 
اآلتية:

• الطاغوت يراد به الش���يطان؛ وذلك في قوله - تعالى -: 
اُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالَلِّه{ ]البقرة: ٢٥٦[. }َفَمن َيْكُفْر ِبالَطّ

• الطاغ���وت يراد به األوثان التي تحُعَبد من دون الله؛ وذلك 
َه  ُس���واًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ ٍة َرّ ف���ي قوله - تعالى -: }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ ُأَمّ

اُغوَت{ ]النحل: ٣٦[. َواْجَتِنُبوا الَطّ
• الطاغوت يعنى به كعب بن األش���رف اليهودي؛ وذلك في 
َن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن  قوله - تعالى -: }َأَلْم َتَر إَلى اَلِّذي���َن ُأوُتوا َنِصيبًا ِمّ

اُغوِت{ ]النساء: ٥١[.  ِباْل�ِجْبِت َوالَطّ

أسباب الطغيان:
بالنظ���ر إلى تناوحُل الق���رآن ألحوال الطغاة وممارس���اتهم 
للطغيان )قدمي���اً وحديثاً(، يجد املرء أن له���ذا الداء العضال 
أس���باباً متعددة كأي مرض آخر )حس���ي أو معنوي(، وه�ذا ما 
تشير إليه الدراسات والبحوث احلديثة التي أجريت عن نفسية 

الطغاة، واألسباب التي جتعل من الطاغية وحشاً ضارياً. 
وقد أش���ار القرآن الكرمي - في مع���رض تناوحُله ألحوال 
الطغ���اة وإدانة أعماله���م - إلى تلك األس���باب التي دفعت 
بأصحابه���ا إلى ممارس���ة هذه الظاه���رة القدمية احلديثة، 
وبالتدقيق في هذه األس���باب يحُستخلَص منها أنها تنقسم إلى 
قسمني: )داخلية وخارجية(، ونعني بالداخلية: تلك اإلشكاالت 
النفسية التي غزت باطن هذا الطاغية، وأخذت مبجامع قلبه 
حتى أس���ودَّ قلبه بدخانها؛ فدبَّ إلى قلبه من سمومها وآفاتها 
ما دفعه إلى الطغيان. وأما اخلارجية فنعني بها: تلك الظروف 
ه،  واألجواء التي هيأت له املناخ املناسب ملمارسة طغيانه وعتوِّ

وساعدت في طول أمده وبقائه وسيطرته. 
ويرجع إلى هذين النوعني معظم ممارس���ات الطغاة التي 
صنع���ت الطواغيت وأوجدتهم وهي في الوقت ذاته القاس���م 

املشترك واجلامع لكل طاغية على وجه األرض.

أسباب الطغيان الداخلية أو )الباطنية(:
الكرب والعلو: 

ويكاد يكون هذا الس���بب هو اجلامع الرئيس���يُّ بني الطغاة، 
ليات أس���باب الطغيان، وأبرز الشخصيات  ويصنف على رأس أوَّ
التي متثل هذا الس���بب على اإلطالق شخصية الطاغية فرعون؛ 

الذي اجتمعت فيه كلُّ أس���باب الطغي���ان الداخلية واخلارجية، 
ومارس كل صنوف الطغيان بحق قومه. قال الله - سبحانه - عن 
فرعون: }إَنّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اأَلْرِض{ ]القصص: ٤[، وقال - تعالى -: 

{ ]القصص: ٣٩[. }َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْل�َحِقّ
العجب والغرور: 

وه���ذه آفة الطغاة ف���ي عتوهم وجتبُّرهم وع���دم َقبحُولهم 
احل���ق واالنصياع له؛ ولذلك قال الله - عز وجل - ذاكراً حال 
ا  قوم ع���اد ملا طغوا وتكبروا على ربهم، ثم عل���ى نبيهم: }َفَأَمّ
ًة َأَو َلْم َيَرْوا  َعاٌد َفاْس���َتْكَبُروا ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْل�َحِقّ َوَقاُلوا َمْن َأَش���ُدّ ِمَنّا ُقَوّ
ًة{ ]فصلت: ١٥[. ومن صور  ���َه اَلِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَش���ُدّ ِمْنُهْم ُق���َوّ َأَنّ الَلّ
مباهاة الطاغية فرعون ومفاخراته أنه جعل يستحقر اآلخرين 
ويعيبهم عجباً وغروراً فقال عن موسى - عليه السالم -: }َأْم 

ْن َهَذا اَلِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال َيَكاُد ُيِبنُي{ ]الزخرف: ٥٢[.  َأَنا َخْيٌر ِمّ
احلقد واحلسد: 

وهو الداء الذي يح���رق قلب صاحبه إذا ما رأى لله على 
غي���ره منَّة أو أس���بغ عليه نعمة، فيدفعه ذلك إلى ممارس���ة 
الطغيان، وهذا كان سبب طغيان اليهود ورفضهم قبول رسالة 
النب���ي # مع أنه مكتوب عندهم ف���ي التوراة؛ فقد أنكر الله 
عليهم حسدهم لرسوله # على الرسالة وحسدهم ألصحابه 
عل���ى اإلميان. قال الله - تعالى -: }َأْم َيْحُس���ُدوَن الَنّاَس َعَلى َما 
آَتاُه���ُم الَلُّه ِمن َفْضِله{ ]النس���اء: ٥٤[، وال ش���ك أن ذلك ناجت عن 
احلقد واحلسد لرسول الله #. قال - سبحانه -: }َوَلَيِزيَدَنّ 

ِبَّك ُطْغَيانًا َوُكْفرًا{ ]املائدة: ٦٤[. ا ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َرّ ْنُهم َمّ َكِثيرًا ِمّ

أسباب الطغيان اخلارجية: 
امللك والسلطة: 

وهي من أعظم األسباب الباعثة على الطغيان، وباألخص 
منهم طغاة احلكم والسياسة؛ ولذلك ذكر الله في القرآن امللك 
النم���رود الذي طغى وجتبَّر حتى وصل به األمر إلى أن ادَّعى 
الربوبية، وكان الباعث له على ذلك امللك والسلطة. قال - عز 
ُه اْل�ُمْلَك  ِه َأْن آَت���اُه الَلّ وج���ل -: }َأَلْم َتَر إَلى اَلِّذي َح���اَجّ إْبَراِهيَم ِفي َرِبّ
َي اَلِّذي ُيْحِي���ي َوُيِيُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت{ ]البقرة:  إْذ َقاَل إْبَراِهيُم َرِبّ
ه في األرض كما أخبر  ٢٥٨[. وهذا فرعون يبرر فج���وَره وعلوَّ
ِتي  القرآن عنه. يقول : }َأَلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأَلْنَهاُر َتِْري ِمن َتْ

َأَفال ُتْبِصُروَن{ ]الزخرف: ٥١[.
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املال والولد: 
وذلك إذا ضعف من قلب صاحب���ه اإلميان والتقوى 
وش���عوره بفقره وحاجته إلى الله. يقول - تعالى -: }َكاَلّ 
آُه اْسَتْغَنى{ ]العلق: ٦ - ٧[ . والولد  إَنّ اإلنَساَن َلَيْطَغى #!٦!#( َأن َرّ
كذلك قد يؤدي بوالديه إلى الطغيان إن كان كافراً؛ وذلك 
ا اْلُغالُم َفَكاَن َأَبَواُه  بداف���ع حبهما له. يقول - تعالى -: }َوَأَمّ
ُمْؤِمَننْيِ َفَخِش���يَنا َأن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَيان���ًا َوُكْفرًا{ ]الكهف: ٨٠[. وملا 
كان امل���ال مفضياً ملا ذكرتحُ من الطغي���ان فإن من دعاء 
َنا إَنَّك آَتْيَت  موس���ى - عليه السالم - قوله: }َوَقاَل ُموَسى َرَبّ
َنا ِلُيِضُلّوا َعن َس���ِبيِلَك  ْنَيا َرَبّ ِفْرَعْوَن َوَمأَلُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي اْل�َحَياِة الُدّ
َنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْش���ُدْد َعَل���ى ُقُلوِبِهْم َفال ُيْؤِمُنوا َحَتّى َيَرُوا  َرَبّ

اْلَعَذاَب اأَلِليَم{ ]يونس: ٨٨[.
غفلة الناس عن حقوقهم وقبوهلم الظلم:

إن الش���عوب إذا اس���تمرأت الظلم ورضيت بالهوان 
وغل���ب عليها اخلوف؛ أعطت الطاغية فرصة وش���جعته 
على االس���تمرار والزيادة في البغ���ي. لنالحظ كيف بلغ 
اخلوف بقوم موسى - عليه السالم - حيث أعطاهم الله 
امللْك، وجناهم من فرعون، وكتب الله لهم األرض املقدسة 
أنها لهم، وطلب منهم مواجهة اجلبارين فرفضوا؛ فكيف 
ُه  َسَة اَلِّتي َكَتَب الَلّ سينتصرون إذن: }َيا َقْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض اْل�ُمَقَدّ
وا َعَلى َأْدَباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن #^٢١^#( َقاُلوا َيا ُموَسى  َلُكْم َوال َتْرَتُدّ
ْدُخَلَها َحَتّى َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإن َيْخُرُجوا  ا َلن َنّ إَنّ ِفيَه���ا َقْومًا َجَبّاِريَن َوإَنّ
���ا َداِخُلوَن{ ]املائدة: ٢١ - ٢٢[ وال ش���ك أن غفلتهم  ِمْنَه���ا َفإَنّ
وس���كوتهم عن أعم�ال فرع�ون وقب�ولَهم اس�تبداده ه�و 
أه عليهم من قبل ولكنهم لم يتعظوا }َفاْسَتَخَفّ َقْوَمُه  ما جرَّ
ُهْم َكاُنوا َقْومًا َفاِس���ِقنَي{ ]الزخرف: ٥٤[، وفي الوقت  َفَأَطاُعوُه إَنّ
الذي كان موس���ى - عليه الس���الم - يحثهم على الصبر 
واالس���تعانة بالله على فرعون وجن���وده، كانوا يواجهونه 
باالستكانة واالحباط والذل والهوان: }َوَقاَل اْل�َمأُل ِمن َقْوِم 
ِفْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَس���ى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل 
ا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن #١٢٧#( َقاَل  َس���ُنَقِتُّل َأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَس���اَءُهْم َوإَنّ
ِه ُيوِرُثَها َمن َيَشاُء  ِه َواْصِبُروا إَنّ اأَلْرَض ِلَلّ ُموَسى ِلَقْوِمِه اْس���َتِعيُنوا ِبالَلّ
ِق���نَي #١٢٨#( َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمن َقْبِل َأن َتْأِتَيَنا َوِمن  ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتّ
ُكْم َوَيْس���َتْخِلَفُكْم ِفي  ُك���ْم َأن ُيْهِلَك َعُدَوّ َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل َعَس���ى َرُبّ

اأَلْرِض َفَينُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن{ ]األعراف: ١٢٧ - ١٢٩[.

صور الطغيان:
إنَّ للطغيان مناذج وصوراً متعددة، تتعدد وتتنوع بحسب الزمان 
واملكان، ونفس���ية الطاغية وعناده وتكبُّ���ره، وهيمنته االقتصادية 
م الزمن وتطور أس���اليب  ته العس���كرية، وكذلك بحس���ب تقدُّ وقوَّ
الطغيان... لذا فإن ص���ور الطغيان تختلف من طاغية آلخر؛ لكن 
يجمعهم: »انتكاس���ة الفكر، وانحراف األخ���الق، وانعدام الرحمة، 
وَفْقد اإلحس���اس، واإلمع���ان في الظلم والتعذي���ب. مع مالحظة 
اختالفهم ف���ي دقة تطبيق هذه الصور ومدى تنفيذها، وش���مول 

اَرس عليهم، فمن هذه الصور: وعموم من متحُ

ر واالستبداد: الظلم والتجبُّ
يحَُعد ظلم الناس وتهميش���هم وهضم حقوقهم وسلب مقدراتهم 
وإراداتهم م���ن أبرز صور الطغي���ان قدمياً وحديث���اً، وكم عانت 
الشعوب املس���تضعفة املقهورة من ظلم الطغاة وَجْوِرهم وجتبُّرهم: 
}َوِفْرَعْوَن ِذي اأَلْوَتاِد #^١٠^#( اَلِّذيَن َطَغْوا ِفي اْلِبالِد #^١١^#( َفَأْكَثُروا ِفيَها اْلَفَساَد 
#^١٢^#( َفَصَبّ َعَلْيِهْم َرُبَّك َسْوَط َعَذاٍب #^١٣^#( إَنّ َرَبَّك َلِباْل�ِمْرَصاِد{ ]الفجر: 
١٠ - ١٤[، وقال - سبحانه -: }َوإَذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجَبّاِريَن{ ]الشعراء: 
َبُعوا َأْمَر ُكِلّ  ِهْم َوَعَصْوا ُرُس���َلُه َواَتّ ١٣٠[ وقال: }َوِتْلَك َعاٌد َجَحُدوا ِبآَياِت َرِبّ

َجَبّاٍر َعِنيٍد{ ]هود: ٥٩[. 

القتل والتعذيب والتنكيل:
وهذا من أش���نع صور الطغيان وأقبحه، وق���د أخبر الله عن 
ا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن{  فرعون قولَه: }َقاَل َسُنَقِتُّل َأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوإَنّ
]األع���راف: ١٢٧[، وقال عنه أيضاً: }إَنّ ِفْرَعْوَن َعال ِف���ي اأَلْرِض َوَجَعَل 
ُه َكاَن ِمَن  ْنُهْم ُيَذِبُّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم إَنّ َأْهَلَها ِش���َيعًا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمّ

اْل�ُمْفِسِديَن{ ]القصص: ٤[.
وفرع���ون الذي كان يذبح األوالد خوفاً م���ن رؤيا رآها يكرس 
منوذجاً للظالم الباغي احلريص على ملكه، واملشكلة أن الطغاة في 
ر تشابحُه قلوب  كل عصر ميارس���ون صور الظلم نفسها، وهذا يفسِّ
الظامل���ني األوائل واملعاصرين؛ ففي س���بيل احلكم ميكن أن يقتل 

شعبه ويجوِّعهم ويسلط عليهم املرتزقة من شرار اخللق.
وقصَّ الله علينا - س���بحانه - ما تع���رَّض له أصحاب األخدود 
من صور القتل واإلجرام، فقال: }ُقِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد #!٤!#( الَنّاِر َذاِت 
اْلَوُق���وِد #!٥!#( إْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُع���وٌد #!٦!#( َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِباْل�ُمْؤِمِننَي ُش���ُهوٌد 

ِه اْلَعِزيِز اْل�َحِميِد{ ]البروج: ٤ - ٨[.  #!٧!#( َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم إاَلّ َأن ُيْؤِمُنوا ِبالَلّ
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فرض الرأي ومصادرة احلقوق واحلريات:
فالطغاة على مرِّ التاريخ يفرضون آراءهم وأهواءهم على 
أقوامهم، ويجعلونها عليهم قوانني إلزامية، ويقس���رونهم على 
ياتهم وحقوَقهم  قبولها واالنقياد لها قس���راً، ويص���ادرون حرِّ
فض؛ فعليهم أال يعتقدوا  املْش���روعة في االختيار والقبول والرَّ
لت له نفسه  ويعتنقوا إال ما يعتقد الطاغية ويعتنق، ومن س���وَّ
أن يخالف أو يرفض يس���تخدمون معه أبش���ع أساليب القمع 
والتنكيل. والعجيب أنهم يصورون أنفسهم على أنهم أصحاب 
احل���ق وأن غيرهم مفس���د في األرض! والح���ظ مقالة املأل 
م���ن أعوان فرعون }َوَقاَل اْل�َمأُل ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَس���ى َوَقْوَمُه 
ِلُيْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل َسُنَقِتُّل َأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم 

ا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن{ ]األعراف: ١٢٧[.  َوإَنّ
ومنطق الطاغي���ة واحد كما قال فرعون لقومه }َما ُأِريُكْم 
َها  َشاِد{ ]غافر: ٢٩[، وقال: }َيا َأُيّ إاَلّ َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم إاَلّ َسِبيَل الَرّ

ْن إَلٍه َغْيِري{ ]القصص: ٣٨[. اْل�َمأُل َما َعِلْمُت َلُكم ِمّ
وقال ملوس���ى - عليه السالم -: }َقاَل َلِئِن اَتَّخْذَت إَلهًا َغْيِري 

أَلْجَعَلَنَّك ِمَن اْل�َمْسُجوِننَي{ ]الشعراء: ٢٩[. 
وقال قوم ش���عيب له وألتباعه: }َقاَل اْل�َمأُل اَلِّذيَن اْس���َتْكَبُروا 
ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجَنَّك َيا ُش���َعْيُب َواَلِّذي�َن آَمُنوا َمَعَك ِمن َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدَنّ ِفي 

ِتَنا{ ]األعراف: ٨٨[. ِمَلّ

وسائل معاجلة القرآن للطغيان:
لقد عال���ج القرآن الكرمي جرمية الطغي���ان؛ وقدم جملًة 
من احللول التي متنع وقوعه أو تخفف أثره، واس���تقصاءحُ هذه 
احللول وتتبُّعها يفضي بنا إلى التطويل؛ لكن نش���ير إلى أهم 

الوسائل في ذلك: 

أواًل: النهي الصريح عن الطغيان: 
ه وإدانته وأهلَه؛ سواء  بكل صوره وأش���كاله، وتقبيحه وذمِّ
كان التع���دي على اآلخرين بالقتل أو م���ا دونه، أو أكل أموال 
الناس وسائر الظلم والبغي والطغيان. قال - تعالى -: }ُكُلوا 
َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوال َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحَلّ َعَلْيُكْم َغَضِبي َوَمن َيْحِلْل َعَلْيِه  ِم���ن َطِيّ
َغَضِبي َفَقْد َهَوى{ ]طه: ٨١[، وقوله: }َفاْس���َتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب 

ُه ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{ ]هود: ١١٢[. َمَعَك َوال َتْطَغْوا إَنّ

ثانيًا: األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك: 
وتحَُع���د من أقوى موانع الطغيان. ق���ال - تعالى -: }َوَلَقْد 
اُغوَت{ ]النحل:  َه َواْجَتِنُب���وا الَطّ ُس���واًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ ٍة َرّ َبَعْثَن���ا ِفي ُكِلّ ُأَمّ
لَّ اهتمام األنبياء واملرسلني  ٣٦[، فاملالحظ من هذه اآلية أن جحُ
وجهِدهم، كان منصّباً في الدرج���ة األحُولَى على بناء العقيدة، 
وغرس معانيها في النفوس؛ ألن اإلميان بالله وعبادته باملعنى 

الشامل، يؤديان إلى اجتناب الطغيان.

ثالثًا: األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أهم الوس���ائل ملنع 

ح رس���ول الله # ب���أن التفريط بهذا  الطغي���ان؛ ولذلك صرَّ

الواجب مؤدٍّ إلى ظهور الطغيان والتس���لط في املجتمع. قال: 

»لتأمرحُن باملعروف ولتنهوحُن عن املنكر أو ليس���لطن الله عليكم 

شراركم، ثم يدعو خياركم، فال يستجاب لهم«)1(.

رابعًا: احلوار واجلدال بالقول اللينِّ احلسن: 

وهذه الوسيلة من أنفع الوسائل منعاً للطغيان )إن صادفت 

محاًل من قلب الطاغية وعقله(، وقد أمر الله رسله باتخاذها 

وس���يلة ملعاجلة الطغيان؛ وإال كان���ت ملزيد إقامة احلجة على 

الطاغية وإبراء الذمة في اإلنكار عليه. قال - تعالى - مخاطباً 

نًا  ِيّ ُه َطَغى #^٤٣^#( َفُقوال َلُه َقْواًل َلّ موس���ى وهارون: }اْذَهَبا إَلى ِفْرَعْوَن إَنّ

ُر َأْو َيْخَشى{ ]طه: ٤٣ - ٤٤[.  ُه َيَتَذَكّ َلَّعَلّ

الشجاعة واملبادرة في مواجهة الطغاة:

ُه َعَلْيِهَما  قال - تعالى -: }َقاَل َرُجالِن ِمَن اَلِّذيَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم الَلّ

ُلوا إن  ِه َفَتَوَكّ اْدُخُل���وا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَذا َدَخْلُتُموُه َفإَنُّكْم َغاِلُب���وَن َوَعَلى الَلّ

ْؤِمِننَي{ ]املائدة: ٢٣[. ُكنُتم ُمّ

وهذه وصية عظيمة قالها رجالن صاحلان لقومهم، وهذا 

يؤكد َدْور أهل الدين والصالح في قيادة األمة للوقوف في وجه 

الطغاة واقتحام األبواب املغلقة من ِقبَلهم.

إنهما »رجالن من الذين يخافون الله، ينش���ئ لهما اخلوف 

من الله - سبحانه - استهانة باجلبارين، ويرزقهما شجاعة في 

))( ضعفه االلباني في ضعيف اجلامع )4650(.  
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وجه اخلطر املوهوم. وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه 

بقيمة اإلميان في ساعة الشدة وقيمة اخلوف من الله في 

مواطن اخلوف من الناس. فالله - س���بحانه - ال يجمع 

في قل���ٍب واحد بني مخافتني: مخافت���ه - جل جالله - 

ومخافة الناس. والذي يخاف الله ال يخاف أحداً بعده وال 

يخاف شيئاً س���واه }اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَذا َدَخْلُتُموُه َفإَنُّكْم 

َغاِلُب���وَن{ ]املائدة: ٢٣[؛ إنه���ا قاعدة في علم القلوب وفي 

علم احلروب؛ أقِدموا واقتِحموا؛ فمتى دخلتم على القوم 

ْقر دارهم انكس���رت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم،  في عحُ

وشعروا بالهزمية في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم«.

»وتعتبر هذه اآلية أصاًل في كسر جدار الذل والهوان 

واخلوف الذي استس���لم له كثير من الناس، وظنوا - إن 

لم يوقنوا - أنه ال سبيل للخالص مما هم فيه من تسلط 

الطغاة واجلبارين.

وهذا الش���عور ال سبيل مع وجوده إلى نصر أو عزة 

وكرام���ة، وال ميكن معه التفكير في املقاومة، فضاًل عن 

املهاجمة واملطالبة.

فال بد من كس���ر ذلك احلاجز النفسي والثورة على 

تلك النفس الراضية بالذل والهوان؛ وهو ما أرشدت إليه 

هذه الوصية احلكيمة؛ فهم لم يطلبوا من قومهم مواجهة 

اجلبارين، بل اكتفوا بأمرهم بدخول الباب عليهم؛ وهذا 

الدخول ميثل كس���ر حالة الضعف واجلنب واخلور الذي 

وصلوا إليها، كما يدل على ذلك س���ياق اآليات الكرمية؛ 

ْدُخَلَها َحَتّى  ا َل���ن َنّ فهم القائل���ون: }إَنّ ِفيَها َقْوم���ًا َجَبّاِريَن َوإَنّ

ا  ا َداِخُلوَن{ ]املائدة: ٢٢[ }إَنّ َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإَنّ

ا َهاُهَنا  ا َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب َأن���َت َوَرُبَّك َفَقاِتال إَنّ ْدُخَلَها َأَبدًا َمّ َل���ن َنّ

َقاِعُدوَن{ ]املائدة: ٢٤[.

فلن ننتصر على أعدائنا حتى ننتصر على نفوسنا، 

ولن نتجرأ عل���ى اإلنكار واالحتس���اب واإلصالح حتى 

نكسر أبواب اخلوف والذل والهوان)1(.

))( بيان: معالم قرآنية في األحداث التي متر بها األمة اإلسالمية:
 http://www.tafsir.n#t/vb/tafsir25233/

نهاية الطغاة والطغيان:
نة الله في الطاغني واحدة؛ فقد أهلك الله كثيراً من  سحُ
الطغاة وجعلهم عبرة لغيره���م كما حصل لفرعون وجنوده: 
}َأَل���ْم َتَر َكْي���َف َفَعَل َرُبَّك ِبَع���اٍد #!٦!#( إَرَم َذاِت اْلِعَم���اِد #!٧!#( اَلِّتي 
ْخَر ِباْلَواِد  َلْم ُيْخَل���ْق ِمْثُلَها ِفي اْلِب���الِد #!٨!#( َوَثُموَد اَلِّذيَن َجاُب���وا الَصّ
#!٩!#( َوِفْرَع���ْوَن ِذي اأَلْوَت���اِد #^١٠^#( اَلِّذي���َن َطَغْوا ِف���ي اْلِبالِد #^١١^#( 
َفَأْكَثُروا ِفيَها اْلَفَس���اَد #^١٢^#( َفَصَبّ َعَلْيِهْم َرُبَّك َسْوَط َعَذاٍب #^١٣^#( إَنّ 
���َك َلِباْل�ِمْرَصاِد{ ]الفج���ر: ٦ - ١٤[، ولكن الطغاة ال يعتبرون  َرَبّ
ُه َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوَلى #^٢٥^#(  مبصائ���ر الطغاة قبلهم }َفَأَخَذُه الَلّ

إَنّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلّ�َمن َيْخَشى{ ]النازعات: ٢٥ - ٢٦[.
لكن ثمة حالة متكررة يتصور بعض الناس أمامها أن 
الطاغي���ة قد يحُفِلت من العقاب مل���ا يرونه من ميتة بعض 
الطغاة ميتة طبيعية. واألمر املؤكد الذي يجب أن يستقر 
ف���ي النفوس أن الطاغية لن ينجو م���ن عقاب الله مهما 
تأخ���رت العقوبة، وقد ميس���وت الطاغية موت���اً طبيعياً 
فه���ذا ال يعني جنات���ه؛ ألن الله ب���نيَّ أن عاقبة الطاغني 
اِغنَي َلَشَرّ َمآٍب{  شر عاقبة. قال - سبحانه -: }َهَذا َوإَنّ ِللَطّ
]ص: ٥٥[. وقد ذكر الله - س���بحانه - في س���ورة البروج 
قصة أصحاب األخدود ونهايَتهم املؤسفة على يد الطغاة 
}ُقِتَل َأْصَح���اُب اأُلْخُدوِد #!٤!#( الَنّاِر َذاِت اْلَوُقوِد #!٥!#( إْذ ُهْم َعَلْيَها 
ُقُع���وٌد #!٦!#( َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِباْل�ُمْؤِمِننَي ُش���ُهوٌد #!٧!#( َوَما َنَقُموا 
ِه اْلَعِزيِز اْل�َحِمي���ِد{ ]البروج: ٤ - ٨[. في  ِمْنُه���ْم إاَلّ َأن ُيْؤِمُن���وا ِبالَلّ
حساب األرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على اإلميان. 
وال تذكر الروايات الت���ي وردت في هذا احلادث، كما ال 
تذكر النصوص القرآنية أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في 
األرض بجرميتهم البش���عة، كما أخذ قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم ش���عيب وقوم لوط وفرعون وجنوده كما 
كان يأخذ املكذبني والطغاة. ولكن اجلزاء األخير سيكون 
عنده - س���بحانه -: }إَنّ اَلِّذيَن َفَتُنوا اْل�ُمْؤِمِن���نَي َواْل�ُمْؤِمَناِت ُثَمّ 
َل���ْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َع���َذاُب َجَهَنَّم َوَلُهْم َعَذاُب اْل�َحِري���ِق #^١٠^#( إَنّ اَلِّذيَن 
ِتَها اأَلْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز  اِل�َحاِت َلُهْم َجَنّاٌت َتِْري ِمن َتْ آَمُن���وا َوَعِمُلوا الَصّ
َسَبَّ  اْلَكِبيُر{ ]البروج: ١٠ - ١١[، وقال - س���بحانه -: }َوال َتْ
ُرُهْم ِلَيْوٍم َتْش���َخُص ِفيِه اأَلْبَصاُر  َا ُيَؤِخّ اِل�ُموَن إَنّ ا َيْعَمُل الَظّ َه َغاِفاًل َعَمّ الَلّ
#^٤٢^#( ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ال َيْرَتُدّ إَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواٌء{. 
]إبراهيم: ٤٢ - ٤٣[ 
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أساليب الطغاة
في مواجهة الدعوة

املسند)*( العزيز  عبد  بن  حممد  د. 

لقد شاء الله - عز وجل - بحكمته وعدله أن يجعل ألنبيائه 
ورس���له وأتباعهم من املؤمنني أعداًء م���ن الطغاة واملجرمني، 
���َن اْل�ُمْجِرِمنَي  ا ِمّ فقال - تعال���ى -: }َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِل���ُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ
َوَكَف���ى ِبَرِبَّك َهاِدًيا َوَنِصي���ًرا{ ]الفرقان: ٣١[، ثم أوضح في موضع 
آخر حقيقة هؤالء الطغاة املجرمني، فقال: }َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ 
ا َش���َياِطنَي اإلنِس َواْل�ِجِنّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل  َنِبٍيّ َعُدًوّ
ُغ���ُروًرا...{ ]األنعام: ١١٢[، فهم شياطني من اإلنس ومن اجلن، 
يتص���ل بعضهم ببعض على وجه خف���يٍّ ملواجهة احلق املتمثِّل 
في دعوة األنبياء والرس���ل - عليهم الس���الم - وأتباعهم إلى 
يوم الدين. وملا كانت دعوة األنبياء وأتباعهم هي اخلطر الذي 
د كيان الطغاة وبنيانهم، س���لكوا في مواجهة هذه الدعوة  يهدِّ
كل سبيل يرون أنه يحفظ كيانهم ويقوِّي بنيانهم، ويقضي على 
. وقد أبان الله - عز وجل - أساليبهم في مواجهة  دعوة احلقِّ
ل في ذلك ليكون املؤمن����ون على ح�ذر، فقال  الدع���وة، وفصَّ
ُل اآلَياِت َوِلَتْسَتِبنَي َسِبيُل اْل�ُمْجِرِمنَي{  - س���بحانه -: }َوَكَذِلَك ُنَفِصّ
]األنعام: ٥٥[. وقد تتبَّعتحُ هذه األس���اليب في كتاب الله فبلغت 
قراب���ة املئتني، وقبل ذكر بعض هذه األس���اليب ال بد من ذكر 

مقدمات جتلِّي بعض احلقائق املهمة:

للقرآن  السعودية  العلمية  امللك سعود، وعضو اجلمعية  التدريس بجامعة  )�( عضو هيئة 
وعلومه.

] العقيدة والشريعة[ 
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املقدم���ة األولى: أن وج���ود هؤالء الطغاة املجرمني أمر 
ر ومقرر كوناً )ال ش���رعاً(. قال - تعال���ى -: }َوَكَذِلَك  مق���دَّ
َجَعْلَنا ِفي ُكِلّ َقْرَيٍة َأَكاِبَر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُروا ِفيَها َوَما َيُْكُروَن إاَلّ ِبَأنُفِس���ِهْم 
َوَم���ا َيْش���ُعُروَن{ ]األنعام: ١٢٣[، س���واء كانوا حكاماً أو وزراء أو 

مستشارين، أو معارضني... إلخ.

املقدم���ة الثاني���ة: أن الل���ه قدر ذل���ك حِلَكم عظيمة، 
من أهمها: التمييز والتمحي���ص، واالبتالء واالختبار، واتخاذ 
ش���هداء من املؤمنني، وحصول محبوب الله من عبودية الصبر 
ل األذى. ثمَّ بعد ذلك محق هؤالء الطغاة وإزالتهم وشفاء  وتمُّ

صدور املؤمنني منهم. 

املقدم���ة الثالث���ة: أن الله - عز وجل - قد ميلي لهؤالء 
ق حكمته الس���ابقة، كما  الطغاة وميهلهم إلى أجل، حتى تتحقَّ
جاء في احلديث الش���ريف: »إنَّ الله ليمل���ي للظالم حتَّى إذا 

أخذه لم يفلته«)1(.

املقدم���ة الرابعة: أنَّ من أس���باب جتبُّ���ر هؤالء الطغاة 
وتكبُّرهم واستبدادحُهم: إذعان الشعوب لهم رضاً وطواعية، كما 
قال الله - سبحانه - عن أكبر طاغية في التاريخ: }َفاْسَتَخَفّ 
ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي{ ]الزخرف: ٥٤[. وهذا ال يعني  َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه إَنّ
بالضرورة اخلروج عليهم ومنابذتهم بالسيف؛ فإن عدم الرضا 
والتسليم من ِقَبل الشعوب عامل حاسم في كسر شوكة هؤالء 
الطغاة والتخلُّص منهم، كما جاء في احلديث الشريف َعْن أم 
سلمة - رضي الله عنها - َعِن النَِّبي # أنه َقال: »ِإنَّهحُ يحُْستَْعَملحُ 
ْم أحَُمَراءحُ َفتَْعِرفحُوَن َوتحُنِْكرحُوَن؛ َفَمْن َكِرهَ َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن أَنَْكَر  َعلَيْكحُ
���وَل اللَِّه! أاَلَ  َفَقْد َس���ِلَم، َولَِكْن َمْن َرِضي َوتَابََع«. َقالحُوا: يَا َرسحُ

نحَُقاِتلحُهحُْم؟ َقاَل: »الَ َما َصلَّْوا«)2(.

ع ما بني أس���اليب في    أما أس���اليب هؤالء الطغاة فتتنوَّ
الكيد واملكر، وأخرى في التول���ي واإلعراض، وثالثة بالتبرير 
واختالق احلجج، ورابعة في التشكيك، وخامسة في التضييق 

واملنع، وسادسة في األذى والتنكيل... إلخ.  
  وفي ما يلي عرض سريع ومختصر لبعض هذه األساليب 

))( أخرجه اإلمام البخاري.
)2( أخرجه اإلمام مسلم.

التي جاءت في القرآن الكرمي، فمنها:
املغالط��ة وَلبْ��س احل��ق بالباطل: ق���ال - تعالى -: }ِلَم 

َتْلِبُس���وَن اْل�َحَقّ ِباْلَباِطِل{ ]آل عمران: ٧١[. ومن ذلك ما ذكره الله 
- عز وجل - عن املش���ركني أنهم }َوإَذا ِقيَل َلُهْم َأنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم 
ُه َأْطَعَمُه إْن َأنُتْم إاَلّ  ُه َقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا ِلَلِّذيَن آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن َلّْو َيَشاُء الَلّ الَلّ
ِد أس���اليب  ْ ِبنٍي{ ]يس: ٤٧[. فإذا ظهر احلقُّ ولم جتحُ ِفي َضالٍل ُمّ

املغالطة، جلؤوا إلى أسلوب آخر وهو: 
اجملادلة بالباطل لدحض احلق: قال - تعالى -: }َوَجاَدُلوا 

{ ]غافر: ٥[، ومن ذلك ما قصه الله من  ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْل�َحَقّ
محاجة منرود الطاغية إلبراهيم - عليه السالم - في ربه }إْذ 
َي اَلِّذي ُيْحِيي َوُيِيُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت{ ]البقرة: ٢٥٨[  َقاَل إْبَراِهيُم َرِبّ
فصعقه إبراهيم - عليه السالم - بردٍّ لم يجد له جواباً: }َقاَل 
���ْمِس ِمَن اْل�َمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْل�َمْغِرِب َفُبِهَت  َه َيْأِتي ِبالَشّ إْبَراِهيُم َفإَنّ الَلّ
اِل�ِمنَي{ ]البقرة: ٢٥٨[. فإن لم يحُْجد  اَلِّذي َكَفَر َوالَلُّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ

هذا األسلوب جلؤوا إلى أسلوب آخر، وهو: 
افت��راء الك��ذب على اهلل: قال - تعالى -: }َوَم���ْن َأْظَلُم ِمَِّن 

���ُه ال َيْهِدي الَقْوَم  ِه اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى إَلى اإلْس���الِم َوالَلّ اْفَت���َرى َعَل���ى الَلّ
م الله،  اِل�ِم���نَي{ ]الص���ف: ٧[، وم���ن ذلك تليلهم ما ح���رَّ الَظّ
ا يتواف���ق مع أهوائهم  وترميه���م ما أحلَّ - س���بحانه - ممَّ
ومصاحلهم. قال - تعال���ى -: }َوال َتُقوُلوا ِل�َما َتِصُف َأْلِس���َنُتُكُم 
ِه اْلَكِذَب{ ]النحل: ١١٦[.  اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَّتْفَتُروا َعَلى الَلّ
ومنها: اس���تحالل أموال اآلخرين. قال - تعالى - في اليهود: 
ِه اْلَكِذَب  نَي َس���ِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى الَلّ ِيّ ُهْم َقاُلوا َلْيَس َعَلْيَنا ِفي اأُلِمّ }َذِلَك ِبَأَنّ

َوُهْم َيْعَلُموَن{ ]آل عمران: ٧٥[. 
التاع��ب بأح��كام اهلل وتبديله��ا وتغيره��ا عن��وة حىت 

تواف��ق أهواءهم: كما كان املش���ركون يفعلون بالنس���يء وهو 

َا  تأخير الش���هر احلرام لينتهكوا حرمته: قال - تعالى -: }إَنّ
ُموَنُه َعاًما  الَنِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضُلّ ِبِه اَلِّذيَن َكَفُروا ُيِحُلّوَنُه َعاًما َوُيَحِرّ
َم الَلُّه{ ]التوبة: ٣٧[. ومن ذلك  ُه َفُيِحُلّوا َما َحَرّ َم الَلّ َة َما َحَرّ ِلُّيَواِطُئوا ِعَدّ
أيضاً ما فعله اليهود من تغيير حدِّ الزاني احملصن من الرجم 
الذي هو مذكور في التوراة وموافق لش���ريعتنا، إلى التحميم 

ج في الصحيح. )التسويد( واجللد، واحلديث مخرَّ
اإلفس��اد يف األرض: قال - س���بحانه - ذاك���راً قوله نبيُّه 

صالح - عليه السالم - لقومه: }َوال ُتِطيُعوا َأْمَر اْل�ُمْسِرِفنَي #١٥١#( 
اَلِّذيَن ُيْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َوال ُيْصِلُحوَن{ ]الشعراء: ١٥١ - ١٥٢[، وقال 
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- تعالى - عن اليهود: }َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا{ ]املائدة: ٦٤[، 
وقال - س���بحانه - عن املنافقني: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِس���ُدوا ِفي 
وَن َوَلِكن اَلّ  ُهْم ُهُم اْل�ُمْفِس���دُ َا َنْحُن ُمْصِلُحوَن #^١١^#( َأال إَنّ اأَلْرِض َقاُلوا إَنّ

َيْشُعُروَن{ ]البقرة: ١١ - ١٢[. 
تويل بعضهم بعضًا: قال - تعالى -: }َواَلِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم 

اِل�ِمنَي  َأْوِلَي���اُء َبْع���ٍض{ ]األنفال: ٧٣[، وقال - تعال���ى -: }َوإَنّ الَظّ
َبْعُضُه���ْم َأْوِلَياُء َبْعٍض{ ]اجلاثي���ة: ١٩[. فحني يكون خصمهم احلق 
يجتمعون عليه؛ ألن الكفر - كما قيل - ملة واحدة. ومن ذلك 
ة وقولهم عنهم: }َهُؤالِء َأْهَدى ِمَن اَلِّذيَن  تولِّي اليهود ملشركي مكَّ

آَمُنوا َسِبياًل{ ]النساء: ٥١[.  
عقد اللقاءات الس��رية للتآمر على الدعوة: قال - تعالى - 

واصفاً حال س���حرة فرعون واختالفهم في أمر موسى وهارون 
وا الَنّْجَوى{ ]طه:  - عليهما السالم -: }َفَتَناَزُعوا َأْمَرُهم َبْيَنُهْم َوَأَسُرّ
٦٢[. وق���ال - تعالى - عن املنافقني ولقاءاتهم مع اليهود: }َأَلْم 
َت���َر إَلى اَلِّذيَن ُنُهوا َعِن الَنّْجَوى ُثَمّ َيُعوُدوَن ِل�َم���ا ُنُهوا َعْنُه َوَيَتَناَجْوَن ِباإلْثِم 
ُسوِل{ ]املجادلة: ٨[، وقال - تعالى -: }َوإْذ  َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الَرّ
ُه  َيُْك���ُر ِبَك اَلِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيُْكُروَن َوَيُْكُر الَلّ
���ُه َخْيُر اْل�َماِكِري���َن{ ]األنفال: ٣٠[. نزلت هذه اآلية في اجتماع  َوالَلّ

املشركني في دار الندوة للتآمر على الرسول #.     
حماولة التفريق بن املؤمنن: وهذا األس���لوب من أخفى 

أس���اليب الطغاة وأكثرها دهاًء ومكراً، ومن ذلك بناء مساجد 
للض���رار. قال - تعالى -: }َواَلِّذيَن اَتَّخُذوا َمْس���ِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا 
َوَتْفِريًق���ا َبنْيَ اْل�ُمْؤِمِننَي{ ]التوبة: ١٠٧[. ومن ذلك: إثارة العصبيات 
القبلية والنعرات اجلاهلية. قال - تعالى - عن املنافقني: }َقْد 
ِقنَي ِمنُكْم َواْلَقاِئِلنَي إلْخَواِنِهْم َهُلَمّ إَلْيَنا{ ]األحزاب: ١٨[  ُه اْل�ُمَعِوّ َيْعَلُم الَلّ
يقول املنافق إلخوانه في النس���ب وقرابته: }َهُل���َمّ إَلْيَنا{؛ أي 
أقبل���وا علينا ودعوا محمداً وأصحاب���ه؛ فقد - والله - هلك 

وَمالهحُ ِقَبٌل بأعدائه، )وذلك يوم األحزاب(. 
إبرام العقود واملواثيق مث نقضها ونبذها: قال - تعالى - عن 

ْنُه����ْم َبْل َأْكَثُرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن{  َبَذُه َفِريٌق ِمّ اليه���ود: }َأَو ُكَلَّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنّ
ِه اَلِّذيَن  َواِبّ ِعنَد الَلّ ]البقرة: ١٠٠[، وقال عن املش���ركني: }إَنّ َش����َرّ الَدّ
َكَف����ُروا َفُهْم ال ُيْؤِمُنوَن #^٥٥^#( اَلِّذيَن َعاَهدَتّ ِمْنُهْم ُثَمّ َينُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفي ُكِلّ 
ٍة َوُهْم ال َيَتُّقوَن{ ]األنفال: ٥٥ - ٥٦[. فإذا خافوا على أنفس���هم أو  َمَرّ
ضعفوا، جلؤوا إلى إبرام العقود واملواثيق، حتى إذا ما أِمنوا وزال 
تهم، نقضوا تلك العهود واملواثيق.  عنهم اخلطر، وعادت إليهم قوَّ

الغ��در واخلديعة واخليان��ة: قال - تعالى -: }َوإن ُيِريُدوا 

���َه ِمن َقْبُل َفَأْمَكَن ِمْنُه���ْم{ ]األنفال: ٧١[. وقال  ِخَياَنَت���َك َفَقْد َخاُنوا الَلّ
- تعالى -: }َوإن ُيِريُدوا َأن َيْخَدُعوَك َفإَنّ َحْس���َبَك الَلُّه{ ]األنفال: 
٦٢[. وتاري���خ الدعوات حافل مبثل ه���ذه اخليانات والغدرات 

واخلديعات. 
إرضاء املؤمنن باأللسن مع إضمار العداوة هلم يف القلوب: قال 

- تعالى -: }ُيْرُضوَنُك���م ِبَأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوُبُه���ْم{ ]التوبة: ٨[. وهذا 
األسلوب يلجأ إليه الطغاة في وقت اخلوف. أما عند الظفر فإنَّهم 

ًة{ ]التوبة: ٨[. - كما قال الله -: }ال َيْرُقُبوا ِفيُكْم إاًلّ َوال ِذَمّ
التغري��ر بالعامَّ��ة وحضه��م على الكفر: ق���ال - تعالى -: 

}َوَمَكُروا َمْكًرا ُكَبّاًرا #^٢٢^#( َوَقاُلوا ال َتَذُرَنّ آِلَهَتُكْم{ ]نوح: ٢٢ - ٢٣[، 
وق����د بنيَّ الل�ه حقيق�ة ه�ذا املك�ر وأنَّ�ه دائم ال ينقط�ع فقال 
- تعالى - حاكياً قول األتباع يوم القيامة ملا قال لهم أسيادهم: 
}َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اْلُهَدى َبْعَد إْذ َجاَءُكم{ ]س���بأ: ٣٢[ قالوا - أي 
َعَل َلُه  ِه َوَنْ ْكُفَر ِبالَلّ َهاِر إْذ َتْأُمُروَنَن���ا َأن َنّ ْيِل َوالَنّ األتب���اع -: }َبْل َمْكُر الَلّ
َأنَداًدا{ ]س���بأ: ٣٣[. وقد س���لكوا في التغرير بالعامة وإلهائهم 

مسالك شتَّى، منها:
���ة، والبحث عن  صرفهم ع���ن االهتمام بالش���ؤون العامَّ
���ك مبا هم عليه من  هم على التمسُّ احلقيقة بأنفس���هم، وحضُّ
الباطل، والصبر على ذلك: قال - تعالى -: }َوانَطَلَق اْل�َمأُل ِمْنُهْم 
َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم إَنّ َهَذا َلَشْيٌء ُيَراُد{ ]ص: ٦[. فإن كان 
���ة فراغ قد يقود إلى التفكير اتَّخذ الطغاة خطوات  لدى العامَّ

عملية إللهائهم، منها: 
عات الباطلة: ق���ال - تعالى -: }َفُجِمَع  إش���غالهم بالتجمُّ
ْجَتِمُعوَن{  ْعُل���وٍم #^٣٨^#( َوِقيَل ِللَنّاِس َه���ْل َأنُتم ُمّ ���َحَرُة ِل�ِميَقاِت َيْوٍم َمّ الَسّ
]الش���عراء: ٣٨ - ٣٩[. وقال - تعالى -: }َوِمَن الَنّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو 
ِه ِبَغْيِر ِعْل���ٍم َوَيَتِّخَذَها ُهُزًوا{ ]لقمان: ٦[  اْل�َحِديِث ِلُيِضَلّ َعن َس���ِبيِل الَلّ
وهو ما يحُعَرف اليوم بالفن. أما الذين ال يس���تهويهم هذا النوع 
من اإللهاء، وال تغريهم تلك التجمعات، فقد سلك الطغاة معهم 

أسلوباً آخر، وهو:
إلقاء اخلطب احلماس���ية والكلمات الرنَّان���ة التي تلهب 
العواطف، وتش���عل احلماس في النفوس ملا تشتمل عليه من 
تلبيس وخداع وقلب للحقائق. قال - تعالى -: }َوَناَدى ِفْرَعْوُن 
ِتي  ِف���ي َقْوِمِه َقاَل َي���ا َقْوِم َأَلْيَس ِلي ُمْل���ُك ِمْصَر َوَهِذِه اأَلْنَه���اُر َتِْري ِمن َتْ
ْن َهَذا اَلّ���ِذي ُهَو َمِهنٌي َوال َيَكاُد ُيِبنُي{  َأَف���ال ُتْبِصُروَن #^٥١^#( َأْم َأَنا َخْيٌر ِمّ
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]الزخ���رف: ٥١ - ٥٢[. ف���إن كان لدى العامة ش���يء من الوعي 
واإلدراك جلأ الطغاة إلى أسلوب آخر أكثر مكراً، وهو:

الش���ورى املزيفة: قال - تعالى - عن فرعون ملا بهره نور 
احلق الس���اطع: }َقاَل ِلْلَمأِل َحْوَلُه إَنّ َهَذا َلَس���اِحٌر َعِليٌم #^٣٤^#( ُيِريُد 
ْن َأْرِضُكم ِبِس���ْحِرِه َفَماَذا َتْأُمُروَن{ ]الشعراء: ٣٤ - ٣٥[،  َأن ُيْخِرَجُكم ِمّ
فرعون الطاغية املجرم يستش���ير املأل من قومه وهم باألمس 
كانوا عبي���داً عنده، وهو يقول لهم: }َم���ا ُأِريُكْم إاَلّ َم���ا َأَرى َوَما 
َشاِد{ ]غافر: ٢٩[. فإن لم يحُْجِد هذا األسلوب  َأْهِديُكْم إاَلّ َسِبيَل الَرّ

جلؤوا إلى أسلوب آخر أكثر جدية، وهو:
إظه���ار احلياد، والتظاهر باإلنص����اف وطلب احلق: قال 
- تعال���ى - حاكياً قول فرعون وملئه للناس ملا اجتمعوا لرؤية 
َحَرَة  ِبُع الَسّ َنا َنَتّ املباراة بني موسى - عليه السالم - وقومه: }َلَعَلّ
إن َكاُنوا ُهُم اْلَغاِلِبنَي{ ]الش���عراء: ٤٠[. فإن لم يحُْجِد هذا األسلوب 

جلؤوا على أسلوب آخر غاية في املكر والدهاء وهو:
التظاهر بالورع: قال - تعالى - عن فرعون الطاغية: }َوَقاَل 
ْن إَلٍه َغْيِري َفَأْوِق���ْد ِلي َيا َهاَماُن َعَلى  َها اْل�َم���أُل َما َعِلْمُت َلُكم ِمّ ِفْرَع���ْوُن َيا َأُيّ
ُه ِمَن اْلَكاِذِبنَي{  ِلُع إَلى إَلِه ُموَس���ى َوإِنّي أَلُظُنّ نِي َفاْجَعل ِلّي َصْرًحا َلَّعِلّي َأَطّ الِطّ
]القص���ص: ٣٨[، الله أكبر! فرعون الطاغية يتورع أن يقول لقومه 
بصيغ���ة اجلزم: ليس لكم إل���ه غيري.. ويردُّ ذل���ك إلى علمه 
املتواضع }َما َعِلْمُت َلُك���م{! وكأنَّه بحث عن إله آخر فلم يجد. 
وهك���ذا كان يفعل رأس املنافقني في املدينة عبد الله بن أبيٍّ بن 
س���لول فيقوم كلَّ جمعة ليقول للناس: »أيها الناس! هذا رسول 
كم به فانصروه واس���معوا له  الله بني أظهركم، أكرمكم الله وأعزَّ
وأطيعوا« ثم يجلس، والله يعلم ما في قلبه من العداوة والبغضاء 

لرسول الله #. 
هذه بعض اخلطوات العملية إللهاء الش���عوب، فإن اشتهر 
ِد أس���اليب التغرير واإللهاء، جلأ الطغاة  ْ أمر الداعية، ولم جتحُ

إلى أسلوب آخر، وهو:
املس���اومة: قال - تعالى - محذراً نبي���ه #: }َواْحَذْرُهْم 
ُه إَلْي���َك{ ]املائ���دة: ٤٩[. وقصة  َأن َيْفِتُن���وَك َع���ْن َبْع���ِض َما َأن���َزَل الَلّ
مس���اومة مش���ركي قريش للنبي # مش���هورة معلومة. وقد 
اس���تخدم فرعون هذا األسلوب مع سحرته ليقفوا معه، وذلك 
���َحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَن َأِئ���َنّ َلَنا أَلْجًرا إن  ا َجاَء الَسّ حني قالوا ل���ه: }َفَلَمّ
ِبنَي{ ]الش���عراء:  ُكَنّا َنْحُن اْلَغاِلِبنَي #^٤١^#( َقاَل َنَعْم َوإَنُّكْم إًذا َلّ�ِمَن اْل�ُمَقَرّ
٤١ - ٤٢[. وهناك صور أخرى للمس���اومة، منها: تقدمي الهدايا 

واألعطي���ات، كما ق���ال - تعالى - عن بلقيس ملكة س���بأ ملا 
جاءها كتاب س���ليمان - عليه السالم -: }َوإِنّي ُمْرِس���َلٌة إَلْيِهم 
���ٍة َفَناِظَرٌة ِبَ َيْرِجُع اْل�ُمْرَس���ُلوَن{ ]النم���ل: ٣٥[؛ ولذا كان النبيُّ  ِبَهِدَيّ
# يقب���ل الهدية ويثيب عليها كما في الصحيح، حتى ال يكون 
أسيراً لها. فإن لم يحُْجِد هذا األسلوب جلأ الطغاة إلى أسلوب 

آخر أشدَّ قسوة، وهو: 
احلرب النفس���ية وتطيم املعنويات: وتتخذ هذه احلرب 
َن ِلَلِّذيَن َكَفُروا اْل�َحَياُة  أشكاالً عدة منها: السخرية واالستهزاء }ُزِيّ
ْنَيا َوَيْس���َخُروَن ِمَن اَلِّذيَن آَمُنوا{ ]البقرة: ٢١٢[، وقال - تعالى -:  الُدّ
ن َقْبِلَك{ ]الرعد: ٣٢[. والتشهير: }َقاُلوا  }َوَلَقِد اْس���ُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمّ
َفْأُتوا ِبِه َعَلى َأْعنُيِ الَنّاِس َلَعَلُّهْم َيْش���َهُدوَن{ ]األنبياء: ٦١[، والتخويف: 
ُفوَنَك ِباَلِّذيَن ِمن ُدوِنِه{ ]الزمر: ٣٦[. والتجويع: }ُهُم اَلِّذيَن  }َوُيَخِوّ
وا{ ]املنافقون:  ���ى َينَفُضّ ِه َحَتّ َيُقوُل���وَن ال ُتنِفُقوا َعَلى َمْن ِعنَد َرُس���وِل الَلّ
٧[. والتهديد والوعي���د: }َلِئِن اَتَّخ���ْذَت إَلًها َغْي���ِري أَلْجَعَلَنَّك ِمَن 
اْل�َمْسُجوِننَي{ ]الش���عراء: ٢٩[ وغير ذلك. فإن اشتدت اخلطوب 

وعظمت الكروب جلأ الطغاة إلى أسلوب آخر غريب، وهو:
االستنجاد بالرس���ل في كشف الكروب: قال - تعالى - عن 
ْجُز َقاُلوا َيا ُموَس���ى اْدُع َلَنا َرَبَّك ِبَا  ا َوَقَع َعَلْيِهُم الِرّ فرعون وقومه: }َوَل�َمّ
ْجَز َلُنْؤِمَنَّ َلَك َوَلُنْرِسَلَنّ َمَعَك َبِني إْسَراِئيَل{  َعِهَد ِعنَدَك َلِئن َكَش���ْفَت َعَنّا الِرّ
]األعراف: ١٣٤[. فموسى الذي كان باألمس كاذباً وضاالً ومفسداً 
ب���ل مجنوناً كما يزعمون أصبح اليوم ه���و املنقذ املخلِّص. وقد 
جلأت قري���ش إلى هذا األس���لوب مع نبينا محم���د #؛ ففي 
الصحيح���ني عن عبد الله بن مس���عود - رض���ي الله عنه - أنَّ 
قريش���اً ملا اس���تعصوا على النبيِّ # دعا عليهم بسنني كسِنيِّ 
يوسف، فأصابهم قحط وَجْهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اجلهد، 
ِبنٍي #^١٠^#(  ���َماُء ِبُدَخاٍن ُمّ فأنزل الله - تعالى -: }َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي الَسّ
َيْغَش���ى الَنّاَس َهَذا َعَذاٌب َأِليٌم{ ]الدخان: ١٠ - ١١[ قال: فأحُتي رس���ول 

# فقيل: يا رسول الله! استسق ملضر فإنَّها قد هلكت... إلخ.
هذه بعض األساليب التي يس���لكها الطغاة املجرمون في 
لة  ة أساليب أخرى ذكرتحُها مفصَّ مواجهة الدعوة وأصحابها، وثمَّ
ي  مع هذه األس���اليب في كتابي )أساليب املجرمني في التصدِّ
لدعوة املرس���لني وعاقبة ذلك في ضوء القرآن الكرمي(، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
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ع���دالن ع��ط��ي��ة  د. 

] العقيدة والشريعة[ 

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:
ال يخف���ى عل���ى أح���د أن أمتن���ا مت���رُّ مبنعط���ف كبي���ر في 
اًل هائ���اًل ف���ي مس���يرتها، وتنظ���ر إل���ى  تاريخه���ا، وتعان���ي حت���وُّ
املس���تقبل نظ���رة ملؤها األمل املش���وب باحل���ذر، وإن كان بعض 
الناس ينظر إليه نظرة معكوسة ِملؤها احلذر املشوب باألمل.
والواق���ع أننا - س���واء غلب علينا األم���ل أو احلذر – نعيش 
حتواًل ال خيار ألحد فيه، وال مناص من حتميته. وفي ما يبدو 
أن املسألة كونية قبل أن تكون شرعية، وأن التغيير الذي يضرب 
األم���ة اآلن ب���زالزل الث���ورات هو جزء من س���نة الل���ه - تعالى - 
ف���ي األمم والش���عوب واحلضارات، وهذا م���ا يجب أال نغفل عنه 
ونح���ن نتن���اول قضي���ة كه���ذه تن���اواًل ش���رعيًا؛ ألن فهم الس���ن 
اإللهي���ة ف���ي املجتمعات وفي العمران اإلنس���اني جزء ال يتجزأ 

من فهم الواقع الذي ال غنى عنه في تنزيل األحكام.
���اُم ُنَداِوُلَها َب���نْيَ الَنّاِس{ ]آل  فُس����نة الت����داول: }َوِتْلَك اأَلَيّ
���ِه الَنّاَس َبْعَضُهم  عمران: ١٤٠[، وس����نة التداف����ع: }َوَلْوال َدْفُع الَلّ
ِه الَنّاَس  ِبَبْع���ٍض َلَّفَس���َدِت اأَلْرُض{ ]البقرة: ٢٥١[ }َوَلْوال َدْف���ُع الَلّ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَس���اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها  َبْعَضُه���م ِبَبْعٍض َلُّهِدّ
���ِه َكِثيرًا{ ]احل���ج: ٤٠[، وس����نة األخ����ذ للظاملني بعد  اْس���ُم الَلّ
اإلم����الء له����م: }َوُأْمِلي َلُهْم إَنّ َكْيِدي َمِت���نٌي{ ]األعراف: ١٨٣[، 
»إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«، وغيرها من 

السن التي حتكم العمران البشري: ال يصح أال تكون مراعاة 
في النظر إلى الواقع الذي ينزل عليه احلكم الفقهي.

وم����ن املؤك����د – م����ا دام املص����در واح����دًا – أال يكون هناك 
تناف����ر ب����ني الس����ن اإللهي����ة والش����ريعة الربانية، وه����ذا أحد 

املنطلقات التي ننطلق منها إلى معاجلة املوضوع.
ولقد بل����غ الظلم والبغي واالس����تبداد والقهر حّدًا ليس 
من طبيعة األمور أن تظل الشعوب صابرة عليه وساكتة عنه 
أكثر من ذلك، وهذا هو الذي غفلت عنه األنظمة التي ركبت 
ظهور الش����عوب اإلس����المية ده����رًا طوياًل، ولع����ل غفلتها هذه 
ُه َخْيُر  ���ُه َوالَلّ م����ن مكر الل����ه - تعالى - به����ا }َوَيُْكُروَن َوَيُْكُر الَلّ
ُهْم َيِكي���ُدوَن َكْيدًا #^١٥^#( َوَأِكيُد  اْل�َماِكِري���َن{ ]األنفال: ٣٠[، }إَنّ
َكْي���دًا{ ]الطارق: ١٥ - ١٦[، فكان أْخ����ُذ الله لهم من حيث لم 
يحتس����بوا، م����ن جهة الش����عوب ال من جه����ة التنظيمات التي 

كانت الشعوب جتافيها خوفًا من بطش احلكام.
ول���م تكن الش���عوب تفهم أن الظلم الذي وق���ع عليها من نوع 
ظل���م أهل القبل���ة بعضهم بعضًا؛ وإمنا فهم���ت بفطرتها أنه ظلم 
مياَرس عليها من غير أهل ملتها؛ ولكن بأيدي أقوام من جلدتهم 
ويتحدث���ون بألس���نتهم، ولم تكن تفهم إال أنه امتداد لالس���تعمار 
عة؛ ومن هنا انطلقْت للتغيير الذي  األجنبي ولكن في صورة مقنَّ

بدا أنه أمر حتمي ال مناص منه مهما كانت التضحيات.

النوازل الفقهية في الثورات العربية
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 ه���ذا هو الواقع ال���ذي ال يختلف عليه اثن���ان في رقعتنا 
اإلسالمية املمتدة من شرق األرض إلى غربها، ما لم يكن العمى 
أو التعام���ي قد أصاب بعض الناس، وهذا البعض على أيِّ حال 
ر في حسم ما يقضي العقالء بحسمه، وإذا كان  م وال يؤخِّ ال يقدِّ
هذا هو الواقع فقد اكتسبنا منطلقاً ثانياً ذا أثر كبير في إحراز 

الصواب في هذا املوضوع.
ولقد تناول البعض هذه املس���ألة تناوالً جتاهل الواقع فيه 
وتغافل عن الس���ن اإللهية، وضم إلى ذل���ك التجاهل والتغافل 
دواهي كباراً متعلقة بأسلوب البحث العلمي وقواعده، كان منها 
النظرة اجل�زئي���ة والتناول الناقص من خ����الل إعم�ال بعض 
النص���وص وإهم�ال بعض�ها اآلخ�ر، وك�ان منه�ا التعمي�م ال�ذي 
ال يفرق بني وضع وآخر من األوضاع املتباينة واملتباعدة زماناً أو 
مكاناً أو ح���االً، وكان منها وضع النص في غير موضعه وحمله 
على غير ما يحُحَمل عليه، إضافة إلى تهمة املجاملة من بعضهم 
لبعض األنظمة دلت عليها قرائن إن اجتمعت ارتقت إلى مرتبة 
القطعيات؛ كل هذا نتج عنه فتاوى اصطدمت بش���كل مباش���ر 
وصري���ح مع بدهيات آمنت بها الش���عوب إمياناً يحَُعد من العبث 
مت الثورات  محاولة زحزحتها عنها؛ أعني تلك الفتاوى التي حرَّ

واعتبرتها من قبيل اخلروج على احلكام.
 ينبغ���ي قب���ل أن نص���در ذل���ك احلك���م املتهور ب���أن ثورات 
الشعوب هذه هي خروج على احلكام: أن نحرر مصطلحاتنا 
أواًل؛ َفَم���ن هم احلكام الذين يح���ُرم اخلروج عليهم؟ وما هو 

اخلروج الذي نهى عنه سلف هذه االمة؟
 إن احلاك���م الذي يَحرحُم اخلروج عليه وجتب له الطاعة وتتنزل 
دة لواجباته جتاه األمة وحلقوقه عليها: هو احلاكم  النصوص احملدِّ
الذي يكتسب شرعيته من مصدرين ال غنى عنهما: األول: أن يحُختار 
من األم���ة وأن يحُولَّى عليها بطريق ش���رعي، والثاني: أن يحكم في 
األمة بكتاب الله وش���ريعته، فهذان ش���رطان لشرعية احلاكم، وإذا 
كانت مصلحة جمع الكلمة وحقن الدماء تحُس���ِقط في بعض األحيان 
الش���رط األول، وتقتض���ي الكف عن احلاكم والس���مع والطاعة له 
ر بطريق التغلب، فإن ذلك مش���روط  وت���رمي اخلروج عليه إن تأمَّ
بإقامته لكتاب الله، وه���ذا واضح في حديث عبادة؛ فعن جنادة بن 
لْنَا:  َو َمِريٌض، قحُ اِمِت َوهحُ َباَدةَ بْ���ِن الصَّ أب���ي أمية قال: »َدَخلْنَا َعلَى عحُ
ْعتَهحُ ِمَن النَِّبيِّ #.  ْث ِبَحِديٍث يَنَْفعحَُك اللَّهحُ ِبِه َس���مِ أَْصلََحَك اللَّهحُ، َحدِّ
َقاَل: َدَعانَا النَِّبيُّ #، َفَبايَْعنَ���اهحُ، َفَقاَل ِفي َما أََخَذ َعلَيْنَا: أَْن بَايََعنَا 
ْسِرنَا َويحُْسِرنَا، َوأَثََرًة  اَعِة ِفي َمنَْشِطنَا َوَمْكَرِهنَا، َوعحُ ْمِع َوالطَّ َعلَى السَّ

َعلَيْنَا، َوأَْن اَل نحُنَاِزَع اأْلَْمَر أَْهلَهحُ ِإالَّ أَْن تََرْوا كحُْفراً بََواحاً ِعنَْدكحُْم ِمَن اللَِّه 
ِفيِه بحُْرَهاٌن«)1(. أما أن ينهار الشرطان فال ميكن أن ينال احلاكم ذلك 
الوضع االستثنائي؛ اللهم إال عند عدم القدرة، فعندئٍذ يسقط واجب 

التغيير ويبقى واجب اإلعداد المتالك القدرة على هذا التغير.
ومعلوم بالطبع أن هؤالء احلكام جاؤوا بطرق غير شرعية، 
م���وا - علناً - الطاغوت  م���وا كتاب الله، بل حكَّ وأنه���م لم يحكِّ
وتاكموا إليه، وجعلوا السيادة لغير منهج الله، واملرجعية لغير 
ش���ريعة الله، ووالوا كل الوالء من حاربها وعاَدوا كل العداء من 
ناصرها وطالب بها، ثم كان الوالء لألعداء سنًة ماضية وطريقة 
ردة وس���لوكاً فاق���وا فيه عبد الله بن أحُبَ���ي الذي أنزل الله  مطَّ
- تعال���ى - فيه قوله: }َأَلْم َت���َر إَلى اَلِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُل���وَن إلْخَواِنِهُم 
اَلِّذيَن َكَف���ُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجَنّ َمَعُكْم{ ]احلش���ر: 
١١[ وهذا الصنيع منهم – أعني احلكم بغير ما أنزل الله والوالء 
ألعداء الله – هو الكفر البواح الذي عند األمة فيه ألف برهان.
مه العلماء فهو اخلروج املس���لح من  أم���ا اخلروج الذي حرَّ
ِرف اخلوارج في  فئ���ة تفتات على األمة وتخرق إرادتها؛ لذلك عحُ
التاريخ اإلسالمي بهذا االس���م؛ ألنه ه�و االس�م املوافق للحال 
ال�ذي ك�انوا علي�����ه وه�و احل���رب املس����لحة على احلك�ام، 
وال ب���د - لك���ي يكون خروجاً - أن يتحق���ق فيه معنى اخلروج 
عل���ى اجلماعة؛ ألن اخلروج على احلكام هو في حقيقته خروج 
على اجلماع���ة وافتيات على إرادتها وغص���ب ألمرها قبل أن 
يك���ون خروجاً على احلكام؛ لذلك جاء في بعض األحاديث ذكر 
اجلماعة للتعبير عن الس���لطان الذي ال يص���ح اخلروج عليه، 
مثلما ورد ع���ن ابن عباٍس قال: قال النب���ي #: »َمْن َرأَى ِمْن 
َماَعَة  أَِميِرِه َش���يْئاً َفَكِرَههحُ َفلَْيْصِبْر، َفِإنَّهحُ لَيْ���َس أََحٌد يحَُفاِرقحُ اجْلَ

، ِإالَّ َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة«)2(. وتحُ ِشبْراً َفَيمحُ
فاحلاكم يس���تمد من اجلماعة س���لطانه وأحقيته باحلكم 
وبالسمع والطاعة وبالكف عن اخلروج عليه، فإذا كانت اجلماعة 
نفس���ها هي التي خرجت عليه بأي وسيلة رأتها مناسبة للحال 
ومحققة للمصلحة في املآل فال يس���مى ذل���ك خروجاً باملعنى 
الذي ورد النهي عنه؛ س���واء مارس���ت اجلماعة ذلك من خالل 
أهل احلل والعقد منها أو مارس���ته بنفسها وبسوادها األعظم 

عند غياب أهل احلل والعقد وعدم اجتماعهم.

))( صحيح: رواه البخاري، كتاب الفنت، باب قول النبي # سترون بعدي أموراً تنكرونها 
برقم »6561« )))/5305(، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في 

غير معصية برقم »3433« ) 2410/5(.
)2( صحيح: رواه البخاري، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية 

برقم »6639« )))/5353(. 
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إذن فلنناقش القضية بعيداً عن مسألة اخلروج على احلكام، 

وبعي���داً كذلك عن مس���ألة االبتداع في الدين؛ ألن الوس���ائل 

واألس���اليب واألدوات ليس���ت توقيفية؛ فالثورات واملظاهرات 

واالحتجاجات اجلماعية واالعتصامات واإلضرابات وما ش���ابه 

ذلك وسائل وأدوات للتعبير أو التغيير أو اإلنكار أو الضغط على 

املس���ؤولني لتحقيق مطالب عادلة، ولم يقل أحد بأن الوس���ائل 

واألدوات توقيفية؛ وإال لكان حاكماً بتوقف عجلة احلياة، ومحال 

أن يكون هذا الِعَوج في دين الله؛ وإمنا الوضع الصحيح لها أنها 

اجتهادية، يشتََرط جلوازها ش���رطان: األول: أال تصادم حكماً 

َقة للمصلحة في غلبة الظن. شرعيا، والثاني: أن تكون محقِّ

فهذه األمور ليس���ت من الشعائر التعبدية حتى نتوقف في 

العم���ل بها حتى يأتي ما يدل على مش���روعيتها؛ وإمنا هي من 

الع����ادات، واألص�ل ف���ي العادات االلتف�ات إل����ى ما فيها من 

معاني، فإن ك�انت موافق�ة للش���ريعة مبعن�ى أنه لي��س فيه�ا ما 

يخالفه�ا وال يضادها، وكان فيها مصلحة راجحة، فال مس���وغ 

للقول بتحرميها، وإن كانت مضادة أو مخالفة للشريعة أو كانت 

مفسدتها أرجح من مصلحتها فال تردُّد في القول بتحرميها. 

قال اإلمام الشاطبي: )وأما أن األصل في العادات االلتفات 

إلى املعاني َفأِلحُمور: 

أولها االستقراء: فإنا وجدنا الشارع قاصداً ملصالح العباد، 

نَع  واألحكام العادية تدور معه حيثما دار فترى الشيء الواحد ميحُ

ف���ي حاٍل ال تك���ون فيه مصلحة فإذا كان في���ه مصلحة جاز... 

والثاني: أن الش���ارع توس���ع في بيان العلل واحِلَكم في تشريع 

باب الع���ادات... وأكثر ما عللَّ فيها اتب���اع املعاني... والثالث: 

أن االلتف���ات إلى املعاني قد كان معلوم���اً في الفترات، واعتمد 

عليه العقالء حت���ى جرت بذلك مصاحلهم وأعملوا كلياتها على 

اجلملة فاطردت لهم... ومن هنا أقرت هذه الش���ريعة جملة من 

األحكام التي جرت في اجلاهلية كالدية، والقس���امة، واالجتماع 

يوم العروبة )وهي اجلمعة للوعظ والتذكير(، والقراض، وكسوة 

الكعبة، وأشباه ذلك مما كان عند أهل اجلاهلية محموداً وما كان 

من محاسن العوائد ومكارم األخالق التي تقبلحُها العقول...()1(. 

والتكيي���ف الصحيح للثورات هو أنها ش���كل من أش���كال 

ممارسة األمة لسلطانها في العزل والتولية واحملاسبة واملراقبة، 

))( املوافقات: )2 / 305 - 307(. 

والص���ورة املثلى التي متارس األمة بها هذا الس���لطان هو قيام 

أهل احلل والعقد مبمارس���ة ذلك نيابة عن األمة، فإذا لم يكن 

لهيئ���ة أهل احلل والعقد وجود أو لم يكن لهم اجتماع وال رابطة 

فإن األمة ال س���بيل إلى ممارستها هذا السلطان إال أن متارسه 

بنفسها بال إنابة وال متثيل؛ ألن األصيل أحق مبمارسة حقه من 

الوكيل، وألن البديل هو أال متارس هذا احلق أصاًل أو أن يتواله 

عنها من ال ميثلها، وفي كال احلالني من اخلطر والغرر والضرر 

ما يجعله فتنة يجب توقيها؛ وممارستها بنفسها تكون بسوادها 

األعظم؛ ألن اجلماعة هي الس���واد األعظم كما ورد في بعض 

روايات أحاديث االفتراق؛ وألن إجماع اخللق في بلد من البلدان 

أمر يستحيل حدوثه فيفضي تعليق احلكم عليه إلى التعطيل.

فهل لهذا السلطان أصل شرعي؟
هن���اك م���ن األدل���ة الش���رعية م���ا ي���دل عل���ى ثب���وت هذا 

األصل، من أهمها:
الدليل األول: أن رس���ول الله # قبيل وفاته كان مهموماً 
بأمر اخلالف���ة من بعده، وازداد همه وش���غله وهو في مرضه 

الذي مات فيه. يدل على ذلك حرصه الش���ديد على ائتالفهم 

واجتماعهم، وخوفه الش���ديد عليهم من فتن���ة الفرقة وحرقة 

االختالف والتش���رذم، والنص���وص النبوية الدال���ة على هذا 

احلرص وه���ذا اخلوف أكثر من أن تص���ى، ويدل على ذلك 

أيضا أنه همَّ - وهو في اللحظات األخيرة - أن يكتب كتاباً لئال 

يضلوا بعده، وهمَّ كذلك أن يكتب ألبي بكر كتاباً. 

ه الش���ديد، وبرغم توفر الدواعي  وبرغم ش���غله # وهمِّ

على الوصية: من وجوب اخلالفة - كما أس���لفنا - ومن تربص 

املنافق���ني وغيرهم، وبرغم عدم املانع، برغم ذلك كله لم يوص، 

وكبار الصحابة بني يديه، لم يوص بها وهي أولى شيء بالوصية 

إن كان اإليصاء بها هو الصواب. 

فإذا كان رسول الله # لم يوص ولم يستخلف، برغم توفر 

الدواعي واس���تفاضتها، وانتفاء املوانع واستحالتها، فهذا أكبر 

دليل وأوض���ح بيان على أن األمة هي صاحبة الس���لطان، وأن 

الله - عز وجل - أراد لها أن تكون على هذه الدرجة من الرشد 

والنض���ج، وأن رس���ول الله # أراد أن يربيه���ا على ذلك، وأن 

يتركها لتمارس سلطانها بنفسها. 
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الدلي���ل الثان���ي: جملة من األخبار الواردة عن رسول الله # 
وعن صحابته فيها التصريح بأن األمة هي صاحبة األمر، من هذه 

األخبار ما يلي: 
1 عن َعاِئَشةحُ - َرِضَي اللَّهحُ َعنَْها - مرفوعاً: »... لََقْد َهَمْمتحُ 
أَْو أََرْدتحُ أَْن أحُْرِس����َل ِإلَى أَِبي بَْكٍر َوابِْنِه َفَأْعَهَد، أَْن يَقحُوَل الَْقاِئلحُوَن أَْو 
حُْؤِمنحُوَن، أَْو يَْدَفعحُ اللَّهحُ  حُتََمنُّوَن، ثحُمَّ قحُلْت: يَْأبَى اللَّهحُ َويَْدَف����عحُ امْل يَتََمنَّ����ى امْل

حُْؤِمنحُوَن«)1(. َويَْأبَى امْل
فقوله #: يأبى الله واملؤمنون؛ أي: يأبى الله في قدره الرحيم 
ويأبى املؤمنون في تصرفهم السليم، وفي هذا تصريح بأن املؤمنني 

هم الذين ميارسون هذا احلق، وأن هذا األمر أمرهم. 
ٍل َواِحٍد  كحُْم َجِميٌع َعلَى َرجحُ 2 ق����ول النبي #: »َمْن أَتَاكحُْم َوأَْمرحُ
ْم َفاْقتحُلحُوهحُ«)2(، فاألمر أمرهم  َق َجَماَعتَكحُ قَّ َعَصاكحُْم أَْو يحَُفرِّ يحُِريدحُ أَْن يَشحُ
جميعاً، فإذا جاء من يريد أن يس����تبد باألم����ر ويذهب به بعد أن 
اجتمع����وا عليه فلهم أن يقتلوه؛ ألنه يس����تلب ما ليس له من مالكه 
بالقوة، وهذا مم����ا يدل على املكانة العظيمة والدور الكبير لألمة؛ 
وأنه يترتب على اختيارها من األحكام ما ال يترتب إذا لم تكن هي 

املختارة. 
راً  َؤمِّ ولحُ اللَِّه #: »لَْو كحُنْتحُ محُ 3 عن علي مرفوعاً َقاَل: َقاَل َرسحُ
ْرتحُ ابَْن أحُمِّ َعبٍْد«))(، وفي رواية دون مشورة  وَرٍة أَلَمَّ أََحداً ِمْن َغيِْر َمشحُ

منهم. 
����وَل اللَِّه! َمْن  4 عن علي - رضي الله عنه - َقاَل: ِقيَل: يَا َرسحُ
نَْيا  وهحُ أَِميناً َزاِهداً ِفي الدُّ دحُ رحُوا أَبَا بَْكٍر جَتِ رحُ بَْعَدَك؟ َقاَل: »ِإْن تحَُؤمِّ يحَُؤمَّ
وهحُ َقِوّياً أَِميناً ال يََخافحُ ِفي  دحُ َمَر جَتِ رحُوا عحُ َراِغب����اً ِفي اآلِخَرِة، َوِإْن تحَُؤمِّ
وهحُ َهاِدياً  دحُ رحُوا َعِلّي����اً، َوال أََراكحُْم َفاِعِلنَي، جَتِ اللَِّه لَْوَمَة الِئٍم، َوِإْن تحَُؤمِّ

حُْستَِقيَم«))(.  ِريَق امْل محُ الطَّ ذحُ ِبكحُ َمْهِدّياً يَْأخحُ
فقوله #: إن تؤمروا، بعد أن سألوه: من تؤمر؟ أوضح دليل على 

أن األمر منوط باألمة، وهي صاحبة السلطان ومصدر السلطات. 

 ،)5412/(((  »6706« برقم  االستخالف  باب  األحكام،  كتاب  البخاري،  رواه   )((
واإلمام أحمد في املسند برقم »24551« )10477/21(، وأبو نعيم في احللية برقم 
الوعد  في  جاء  ما  باب  اجلمعة،  كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي   ،)1242/3(  »2034«

برقم »6070« )4331/9(.
)2( رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو مجتمع برقم »3449« 
الثيب  قتل  املوجب  اخلبر  باب  احلدود،  كتاب  مسنده،  في  عوانة  وأبو   ،)2424/5(
الزاني... برقم »5634«)3448/7(، والبيهقي في الكبرى، كتاب النفقات، باب جماع 

أبواب كفارة القتل برقم »15352« )10979/22(. 
)3( رواه الترمذي، كتاب الدعوات أبواب املناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود - رضي 
 »554« برقم  املسند  في  أحمد  واإلمام   ،)3197/7(  »3775« برقم   - عنه  الله 

))/300(، وابن سعد في الطبقات برقم »3162«)1773/4(.
تاريخ  في  عساكر  وابن   ،)  124/((»226« برقم  الصحابة  فضائل  في  أحمد  رواه   )4(
دمشق برقم »17653« )65 /32050(، وعبد الله بن اإلمام أحمد في السنة برقم 

.)378/(( »1139«

وِل  5 أَنَّ َعليَّ بَْن أَِبي َطاِلٍب - رضي الله عنه - َخَرَج ِمْن ِعنِْد َرسحُ
: يَا أَبَا َحَس���ٍن! َكيَْف  َي ِفيِه َفَقاَل النَّاسحُ اللَِّه # ِف���ي َوَجِعِه الَِّذي تحُوحُفِّ
���ولحُ اللَِّه #؟ َفَقاَل: أَْصَبَح - ِبَحْمِد اللَِّه - بَاِرئاً. َفَأَخَذ ِبَيِدِه  أَْصَبَح َرسحُ
ِلِب َفَقاَل لَهحُ: أَنَْت - َواللَِّه - بَْعَد ثاََلٍث َعبْدحُ الَْعَصا،  حُطَّ َعبَّ���اسحُ بْنحُ َعبِْد امْل
ى ِمْن َوَجِعِه َهَذا؛ ِإنِّي  ���وَل اللَِّه # َسْوَف يحُتََوفَّ َوِإنِّي - َواللَِّه - أَلََرى َرسحُ
���وِل اللَِّه  ِلِب ِعنَْد امْلَْوِت، اْذَهْب ِبنَا ِإلَى َرسحُ حُطَّ وهَ بَِني َعبِْد امْل أَلَْع���ِرفحُ وحُجحُ
# َفلْنَْس���َألْهحُ ِفيَمْن َهَذا اأْلَْمرحُ ؟ِإْن َكاَن ِفينَ���ا َعِلْمنَا َذِلَك َوِإْن َكاَن ِفي 
وَل  : ِإنَّا - َواللَِّه - لَِئْن َسَألْنَاَها َرسحُ َغيِْرنَا َعِلْمنَاهحُ َفَأْوَصى ِبنَا َفَقاَل َعِليٌّ
لحَُها  اللَِّه # َفَمنََعنَاَها اَل يحُْعِطينَاَها النَّاسحُ بَْعَدهحُ، َوِإنِّي - َواللَِّه - اَل أَْس���أَ

وَل اللَِّه #))(.  َرسحُ
فق����ول علي - رضي الله عنه -: ال يعطيناها الناس، دال على 

أن هذا األمر للناس يعطونه من شاؤوا. 
ثَنَا ابْنحُ َعبَّاٍس - رضي  6 عن حميد بن عبد الرحمن احلميري َحدَّ
الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه - قيل له: أال تستخلف؟ َفَقال: أَيَّ 
ْم َفَقْد  َو َخيٌْر ِمنِّي؛ ِإْن أََدْع ِإلَى النَّاِس أَْمَرهحُ َذِلَك أَْفَعلحُ َفَق���ْد َفَعلَهحُ َمْن هحُ
محُ - َوِإْن أَْستَْخِلْف َفَقْد اْستَْخلََف  ���الَ اَلة َوالسَّ تََرَكهحُ نَِبيُّ اللَِّه - َعلَيِْه الصَّ
نَّة))(.  لْتحُ لَه: أَبِْشْر ِباجْلَ َو َخيٌْر ِمنِّي أَبحُو بَْكٍر - رضي الله عنه - َفقحُ َمْن هحُ
فقول����ه: إن أدع للناس أمرهم، صريح ف����ي أن األمر في فهم 
عمر كما هو في فهم علي - وهم خلفاء الرسول # ورموز النظام 

السياسي اإلسالمي - أنه للناس؛ أي لألمة الرشيدة. 
، لََقْد بَايَْعتحُ  َم����رحُ 7 عندما ق����ال أحد الناس: »لَْو َقْد َماَت عحُ
َمرحُ  ْت، َفَغِضَب عحُ فحُاَلناً، َفَواللَِّه َما َكانَْت بَيَْع����ةحُ أَِبي بَْكٍر ِإالَّ َفلْتًَة َفتَمَّ
ْم َهؤحُاَلِء  رحُهحُ َحذِّ ثحُمَّ َقاَل: ِإنِّي ِإْن َشاَء اللَّهحُ لََقاِئٌم الَْعِشيََّة ِفي النَّاِس َفمحُ
����ْم...« وخطب خطبة طويلة  وَرهحُ ْم أحُمحُ وَن أَْن يَْغِصبحُوهحُ الَِّذيَن يحُِري����دحُ
حُْس����ِلِمنَي، َفاَل  ����وَرٍة ِمَن امْل اًل َعْن َغيِْر َمشحُ ختمها بقوله: »َمْن بَايََع َرجحُ

ًة أَْن يحُْقتاََل«))(.  َو: َواَل الَِّذي بَايََعهحُ تَِغرَّ يحَُبايَعحُ هحُ
فقد صرح عمر بأن أمر املبايعة واالختيار أمرحُ املسلمني، ومن 
افت����ات عليهم فيه فقد غصبهم أمرهم، وينهى أن يبايع أحد أحداً 
م����ن غير مش����ورة، وإن وقع أال يتابعهم أحد عل����ى ذلك؛ ألنه حق 
األمة، ويحُخش����ى أن يكون هذا من املتبايعيني تغريراً بنفسيهما، قد 
يفضي إلى قتلهما مبا أحدثا من شقاٍق في الصف واستالٍب للحق 

من أصحابه. 

)5( رواه البخاري، كتاب املغازي، باب مرض النبي برقم »4119« )3226/7(.
)6( إسناده صحيح: رواه اإلمام أحمد في املسند برقم »312« ))/178(.

الزنا  من  احلبلى  رجم  باب  والردة،  الكفر  أهل  من  احملاربني  كتاب  البخاري،  رواه   )7(
 »381« برقم  املسند  في  أحمد  واإلمام   ،)5126/(((  »6358« برقم  أحصنت  إذا 
الوالدين  حق  باب  واإلحسان،  البر  كتاب  صحيحه،  في  حبان  وابن   ،)213/((

برقم«418« ))/459(. 



العدد 22294

ثوا احلكم ألبنائهم  الدلي���ل الثال���ث: أن اخللفاء الذي���ن ورَّ
كخلفاء بني أمية وبني العباس كانوا كلما أرادوا أن يعهدوا طلبوا 
م���ن األمة أن تبايع، وحملوها على ذل���ك، حتى إن معاوية قِدم 
املدين���ة وطلب البيعة ليزيد، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر: 
أهرقلية؟ كلما هل���ك قيصر خلفه قيصر؟ ورفض البيعة، وأراد 

معاوية أن يعطيه ماالً فرفض وقال: أبيع ديني بدنياي؟))(. 
فهذا يدل على أن هؤالء اخللف���اء يعلمون أن األمر لألمة، 
وإن أه���ل العلم فيها ال يغفلون ع���ن هذه احلقيقة؛ وأنهم إن لم 
يظف���روا بالبيعة بأي طريق كانت فلن يظفروا بالش���رعية لدى 

علماء األمة وعامتها. 

ة عند ش���غور  الدلي���ل الراب���ع: ما قرره العلماء من أن األمَّ
الزمان من السلطان عليها أن تنتدب من يقوموا باملهمات، »وقد 
ان كل  قال العلماء: لو خال الزمان عن الس���لطان فحق على قحُطَّ
موا من ذوي األحالم والنهي وذوي  بلدة وسكان كل قرية أن يقدِّ
العقول واحلجا من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن 
مناهيه ومزاج���ره؛ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ت���رددوا عند إملام 
املهمات وتبلدوا عند إظ���الل الواقعات، ولو انتدب جماعة في 

))( انظر: االستيعاب البن عبد البر ))/249(، واإلصابة في متييز الصحابة البن حجر 
العسقالني، دار اجليل، بيروت، ط )، 1412ه )327/4(.

قيام اإلمام للغ���زوات وأوغلوا في مواطن املخافات تعني عليهم 
بوا من يرجعون إلى رأيه؛ إذ لو لم يفعلوا ذلك تهووا في  أن ينصِّ

ورطات املخافات ولم يستمروا في شيء من احلاالت«))(. 
 وعلى هذا فإن الثورة إذا قام بها سواد الشعب في بلد من 
البلدان فهي من قبيل ممارسة األمة حلقها وسلطانها وأمرها، 
ق  ويش���ترط فقط ملش���روعية ذلك أن يغلب عل���ى الظن تقٌّ
املصلحة ولو مبفاس���َد أقل؛ ألن املصالح واملفاسد إذا تعارضت 
م الراجح منها؛ فالقاعدة أنه: »إذا تعارضت املصالح واملفاسد  قحُدِّ

م األرجح منها على املرجوح«))(.  قحُدِّ
ومن ثَمَّ فإن احلكم ال يك���ون واحداً ولكن ينَظر إلى احلال 
وإلى املآل، ويقاَرن بني احلال واملآل؛ فإن كانت الثورة س���تنقل 
األوضاع من حال س���يئ إلى مآل أسوأ لم جتز، ال إلنها خروج 
عل���ى احلكام، ولكن لكونها مصاِدمة للمصلحة التي بحُنَيت عليها 
الشريعة، وإن كان املآل راش���داً واالنتقال إليه ضروريٌّ صارت 
جائ���زة، بل وواجبة عند القدرة عليه���ا وعند أيلولة احلكم إلى 

الكفر البواح.
هذا وبالله التوفيق... وصلى الله وس���لم وبارك على سيدنا 

محمد وآله وصحبه.

)2( الغيـاثي، غياث األمـم في التيـاث الظلـم لإلمام اجلـويني حتقيـق د. مصـطـفي حلمي 
ود. فؤاد عبد املنعم أحمد )ص110(. 

)3( مجموع فتاوى ابن تيمية )269/24(. 
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سياسة على منهاج النبوة )*(

تش���هد األمة اإلس���المية منذ ش���هر يناير 2011م توالً 
سياس���ياً ومنعطفاً تاريخياً حيوياً، إثر قيام الثورات الش���عبية 
العربية الس���لمية املطاِلبة بالتغيير بإس���قاط األنظمة املستبدة 
باحلكم، تلك التي جثمت على صدور الشعوب عقوداً من الزمن 

متارس التضليل والظلم والفساد واإلجرام.
وما جرى في تونس ومصر وليبيا وال يزال يجري في سورية 
واليمن، م���ا هو إال نتاج طبيعي للسياس���ات غير العادلة وغير 
الراشدة وغير الشورية التي مارستها األنظمة البائدة. فللشعوب 
مناع���ة فطرية ضد الفناء العدمي؛ لذل���ك فهي تعود بني فينة 
وأخرى لتنتفض مجدداً اس���تعادًة إلرادته���ا وانتقاماً لكرامتها 
وحفاظ���اً على كينونته���ا ومصاحلها. ولوال انتفاضة الش���عوب 
هذه النقرضت البش���رية تت فس���اد احل���كام املهِلك للحرث 
والنس���ل. وهناك من يخلط بني ه���ذه االنتفاضة الطبيعية في 
نس���ِقها التاريخي عند كل حالة انسداد ال ميكن معها إال العودة 
إل���ى أعلى، وبني ما يطرأ على هذه االنتفاضات من انحراف أو 
اختطاف تقوم به نفوس ماكرة وفئام خبثاء من البش���ر؛ لتحيل 

ثورة هذه الشعوب إلى مركب ملآربها ومطامعها اخلاصة.
وحركة التاريخ حركة )بندولية( تتجه من األعلى إلى األسفل 
في أقصى مداها لتعود مجدداً لألعلى ولكن باجتاه جديد. فهي 
تسير في خط بياني متموج وإن اختلفت فيه املسافات والسرعات 
تناسقاً مع اإليقاع االجتماعي والظروف البيئية والوسائل املتاحة 
والثقافة الشائعة؛ لكنها في األخير تافظ على مسار تراتبي ال 

تخطئ العقول في تفسيره وفهمه والتنبؤ به.
وما ميز الثورات العربي���ة الراهنة هي حالة الوعي العميق 
الت���ي اتصفت بها بش���كل عام، والتي ال ت���زال تواكب مجريات 
املش���هد في أحوال املجتمع وقواه الفاعلة ب���ل ومجمل أفراده. 
لرمبا كان هن���اك نوع التباس بني الثورة فع���اًل اجتماعياً وبني 
احَلراك السياس���ي الذي حاول اإلفادة منه���ا في ما بعد، لكن 
هذا أمر طبيعي في ظل الفراغ الذي يحُحِدثه إسقاط هذه النظم 
الش���مولية بكل هياكلها وبحُنَاها وش���بكة العالقات التي أقامتها: 

سياسياً واقتصادياً وثقافياً وفكرياً ودينياً.
لقد جتاوزت هذه الثورات منوذج االنقالبات العسكرية التي 
تتخذ طابعاً دموياً، وتعبِّر عن الش���عب في حني هو بريء منها. 
كما جتاوزت هذه الثورات مناذج الفوضى املس���لحة التي تأخذ 
طابع مترد فئوي ينوب عن الش���عب في خطاباته، ويختزل هموم 
الناس في رؤيته ومطالبه. وجتاوزت أيضاً حالة االرتهان للتغيير 
املس���نود خارجياً أو املبذول فتاتاً على ش���كل ِمنَح عبر املس���ار 

السياسي العقيم.
رت هدفه���ا بوضوح واجتمعت عليه،  إنها ثورات ش���عبية قدَّ
وجت���اوزت كل اخلالفات والتباينات، وبذلت التضحيات الغالية، 
ودخل���ت في صراع غير متكافئ مع األنظم���ة القمعية )األمنية 
- العس���كرية( رغم كلفة ما تحُْقدم علي���ه. وهي إذ تفعل ذلك ال 
ترفع غير مطلَب مشتَرك وهدف مشتَرك وقيمة مشتَركة، جرى 
جتاهله���ا وتغييبها في ظل معارك جانبي���ة افتعلتها األنظمة أو 
نها من الهيمنة  لعبت عليها لتخلق أجواء من الصراعات التي متكِّ

في ظل انشغال الطوائف والشيع واألحزاب.

أنور بن قاسم اخلضري)**(

)�( يدعو كاتب هذا املقال مجلة البيان لطرح مساحة من النقاش واحلوار والتدارس على 
صفحاتها الورقية أو عبر املوقع حول هذا املوضوع إثراًء وسعياً في تأصيل اآلراء 

وإسعاف الساحة برؤى وأفكار تناسب الظرف واملرحلة التي متر بها األمة.
)� �( رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث.

] السياسة الشرعية [
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• ثورة املعرفة والثقافة: التي جتتاح العالم منذ قرن من 
الزمان عبر النش���اط واحَلَراك الثقافي واملعرفي الذي مارسته 
كافة القوى السياسية والفكرية والثقافية واالجتماعية والدينية. 
وبغضِّ النظر عن السلبيات التي رافقت هذه الثورة إال أن عوامل 
التالقح والتأثي���ر واالتصال والتواصل واجلدل الذي أوجده هذا 
النش���اط واحَلَراك، أوجد في ش���ق كبير منه ظواهر إيجابية ال 
عاِيش للحياة العام���ة لألمة خالل العقدين  تخطئه���ا بصيرة ال�محُ

املتأخرين.

• ث���ورة االتصال والتواصل: التي اكتسحت كافة احلواجز 
)السياسية واالجتماعية واخلاصة(: حيث أصبحت أجهزة التواصل 
بكل أش����كالها رفيق����اً دائماً ال يغيب عن محيط الفرد في َس����َكنَاته 
وتركات����ه. وهذه الث����ورة حملت للف����رد قدرة اكتش����اف محيطه 
االجتماعي واإلنس����اني ككل عبر ما تزوده اليوم من وسائط متعددة 
تنقل الكلمة والفكرة واملش����اعر واألح����داث وغير ذلك. حتى أصبح 
العالم الي����وم يعيش احلدث حيثما كان، وب����ات الكون قرية صغيرة 

ملمومة األطراف، سكانها أكثر من 6 مليار إنسان!

د النم���اذج: فاملرء اليوم وعبر ثورة املعرفة والثقافة  • تع���دُّ
لع على كافة النماذج؛ حتى بات قادراً على  واالتصال والتواصل يطَّ
االختي���ار من بني البدائل أفضِلها، في ضوء املقارنات التي يراها 

ويدركها واقعاً هنا أو هناك.

• تراك���م اخلب���رة االجتماعي���ة والفردي���ة: فالعص���ر 
متسارع في إيقاعاته وخطواته. وما كان بحاجة إلى عقود لالختبار 
والتمحيص أصبح اليوم يتكشف في سنوات بل أشهر، بفعل احلركة 
السريعة للمجتمعات والتاريخ عموماً؛ وخاصة أن اإلنسان املعاصر 

بات يفكر سريعاً، ويتعاطى سريعاً مع األحداث من حوله.

وإذا كان���ت الث���ورات التي ش���هدتها كلٌّ من فرنس���ا وبريطانيا والوالي���ات املتحدة 
األمريكية وبلدان أوروبية أخرى شكلت عامل نهوض حضاري للغرب، فإن ما يجري 
الي���وم - إذا م���ا متَّ احلف���اظ على مس���اره الصحي���ح - ال يقل أثرًا على واقع املش���رق 
العربي في املس���تقبل البعيد. فالناس اليوَم بلغت حالًة من الوعي اجلمعي الرفيع، 

بفعل عوامل عدة منها:

إن تخ���وُّف بعض الناس مما قد ينش���أ من إش���كاالت 
وتديات عل���ى األمة أمٌر مفهوٌم وله ما يب���رره منطقياً؛ إال 
أن التاري���خ ال يواَج���ه بالتمني والتخوف؛ ف���األول رأس مال 
املفاليس والث�اني نياح�ة الع�ج�زة والكس�الى. والصحي�ح ه�و 
)الفعل( و )التأثير(. فالتاريخ يحُصنَع شئنا أم أبَينا؛ فإما سبْقنا 
ِنع لنا في حال غيابنا وبحُعِدنا. وقد  وصنعناه بأنفسنا، وإما صحُ
أحُِمرنا - شرعاً - بأن نغرس فسيلة بأيدينا وإن قامت الساعة؛ 

طاملا أننا منلك أن ننجز شيئاً إيجابياً في احلياة.
وهنا ميكن الق���ول بأن ما قام به كثير من املصلحني 
من العلماء والدعاة من مشاركة حية أثناء الثورات العربية 
وبعد جناحها بتفاعل إيجابي: هو عني الصواب. فالفراغ 
الذي أحدثته الثورات سياس���ياً يتطلب مأًل قبل أن ميأله 
املاهرون بس���رقة جهود الش���عوب ورك���وب موجات املد 
الثوري. ولذلك فنحن نشهد عودة كافة القوى السياسية 
إلى إعادة الروح إلى كياناتها وجتديد أطروحاتها ونس���ج 
رها للعودة مجدداً إلى ميدان التنافس  والءاتها ومتتني أحُطحُ

السياسي رغبة في الوصول للسلطة.
إن الشعوب العربية جربت األحزاب التي استلهمت 
رؤًى وتصوراٍت وعقائَد وأفكاراً خارجة عن بيئتها وهويتها 
الثقافية واحلضارية ولفظتها في كافة صورها )القومية 
والوطنية واليسارية والليبرالية(، وهي بحاجة إلى قوى 
جديدة تنب���ع من بيئتها وهويته���ا الثقافية واحلضارية 
لتس���تنقذ البقية الباقية من وجوده���ا. وهذا ما فرض 
على اإلس���الميني دخوَل املنافسة السياسية بعد غياب 
أو تغيي���ب دام عقوداً من الزم���ن. غير أن هذا الدخول 
جاء نتيجة طفرة مفاجئة في الظروف والتحوالت، ومن 
ثَمَّ فهو بقدر ما يحمل من الفرص يتضمن من مخاطر، 
واإلقدام على املش���هد السياسي في حلظة كهذه غالباً 
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ما يوِقع في مزالق قد ينس���اق لها األفراد والتجمعات لضبابية 
د املشهد وكثرة خطوط التماس واأللغام اخلفية. الرؤية وتعقُّ

صحيح أن الرؤية التفاؤلية تشير إلى صعود املدِّ اإلسالمي 
مس���تقباًل مصداقاً خلبر الصادق املص���دوق: »ثمَّ تكون خالفة 
عل���ى منهاج النب���وة«؛ إال أن ذلك ال يعن���ي االتكالية والتعجل، 
وتغييب الس���ن واألسباب، وحرق املراحل والقفز على احلقائق 
الواقعية. فمبتدأ الطريق إلى )خالفة على منهاج النبوة( ال يكون 
إال ب� )سياس���ة على منهاج النبوة(، سياسة حكيمة راشدة أمينة 
تقوم على أس���س علمية ومبادئ موضوعية وتصوُّر شامل ورؤية 
اًل للخالفة. وهنا تبرز بعض  قومية، تبني مجتمعاً إسالمياً مؤهَّ
األطروح���ات الناضجة التي بدأت تطفو على س���طح احَلراك 
اإلسالمي السياسي من القوى اإلس���المية املختلفة في تونس 
ومصر وليبيا وسورية واليمن، لكنها ال زالت لم تأخذ حظها من 
الدراسة والتدقيق واستقرارها في العمق يقيناً إميانياً ومساراً 

أخالقياً ومسلكاً فكرياً وسلوكياً.

سياسة األنبياء واضحة ومفهومة:

ح أن  ولعلَّني هنا في هذه العجالة التي تناسب املقام أن أوضِّ
سياسة األنبياء – عليهم الصالة والسالم - ليست سياسة خفية 
معلَّل���ة بالوحي كما يتصور بعض الناس ويردد بعض الصاحلني 
كلما عجزوا عن إدراك بحُْعد مواقف األنبياء وقراراتهم، مستندين 
إلى طبيعة وظيفتهم )اإلبالغ(؛ مستدلني ببعض النصوص التي 
جاءت في مقامات معيَّنة، كما في ش���أن صلح احلديبية وإخبار 
أبي بكر الصديق لعمر بن اخلطاب – رضي الله عنهما - عندما 
أبدى اعتراضاً على الصلح)1(، فقال له: إنه رسول الله )أو قال: 
يوح���ى إليه(، منطلقني - في ظني - من محاولة لتنزيه األنبياء 
عن السياس���ة نظراً ملا حلق بهذا املصطلح من تش���وُّه وإلعادة 

املكانة للشريعة نصاً وروحاً.
ل وظيفة النبي والرس����ول في  والقول بهذا اإلطالق الذي يعطِّ
أي زم����ان ومكان على أنه قائد رباني ميتلك من نور البصيرة ومتام 
ْس����ن التصرف ما  العقل والفهم واإلدراك وبحُْعد النظر واحلكمة وححُ
يؤهله حلمل الرسالة ابتداء، ويجعل منه - شاء أو أبى قائله - مجرد 

الصلح على  نتيجة شعوره بغنب في  الصلح  بن اخلطاب على  اعتراض عمر  لقد جاء   )((
فقال:  »بلى!«،  قال:  حقاً؟«،  الله  نبي  »ألست  فقال:  الله  رسول  أتى  حتى  املسلمني، 
في  الدنية  نعطي  »فلَِم  فقال:  »بلى!«،  قال:  الباطل«،  على  وعدونا  احلق  على  »ألسنا 
الله، ولست أعصيه، وهو ناصري«. وما وقع لعمر  #: »إني رسول  ديننا؟«، فقال 
ال  جعلهم  حداً  نفوسهم  في  بالصلح  الضيق  بلغ  فقد   .# الرسول  ألصحاب  وقع 
يستجيبون ألمر الرسول لهم بالنحر واحللق، حتى شكى ذلك لزوجه أم سلمة رضي 

الله عنها، بل بلغ بهم األمر أن أوشكوا على قتل بعضهم بعضاً عند احللق من الهم.

آلة متحركة َوْفق وحي الله - تعالى - ال وعي لها وال إدراك. وهذا 
مح����ض انتقاص لألنبياء – عليهم الصالة والس����الم - فإنهم أهل 
لقيادة أتباعه����م وأممهم – إذا ما آمنوا - مبا ميتلكونه من بصيرة 
وحكم����ة، وفي ضوء ما يعلمون من م����راد الله ومقصده)2(، فإذا ما 
بوا بالوحي اإللهي. وهذا  وِّ أخطؤوا حكم الله أو مراَده في املسألة صحُ
ما قصده أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في حادثة احلديبية. 
لذلك يقول - تعالى - في شأن أنبيائه: }َوَلَقِد اْخَتْرَناُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى 
اْلَعامَلِ����نَي{ ]الدخان: ٣٢[ ، فاالختيار املشار إليه اختياٌر ألحسن اخَللِْق 
كماالً في العقل والروح والنفس واخللق والقول والعمل. لذلك جاء 
َه  األمر بطاعة الرسول # مستقلة في قوله - تعالى -: }َأِطيُعوا الَلّ

ُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم{ ]النساء: ٥٩[. َوَأِطيُعوا الَرّ
ل مهمة النبي أو الرسول في  فاملولى - س���بحانه - ال يعطِّ
أن يقوم بدوره َوْفقاً خلبرت���ه ومعرفته وإدراكه ملعطيات الواقع 
وسن الكون واالجتماع البشري، وانطالقاً من فهمه وربطه بني 
الواقع بكل أبعاده وبني الس���ن الكوني���ة واالجتماعية والوحي 
باً له؛ بحيث إذا  هاً ومرش���داً ومصوِّ قصداً وحكماً؛ بل يقف موجِّ
ه اخلطأ إذا ما اس���تمر على الشريعة  ما أخطأ لم يحمل أتباعحُ
ِقرٌّ له، أو أن ما قام به أساساً هو وحي منزل. ظناً منهم أن الله محُ
لذلك فقد أشار القرآن الكرمي إلى اتصاف أنبيائه باحلكمة 
وبالبصيرة، وبالعزم والرش���د في أكثر م���ن موضع؛ وفي ذلك 
ما يزكي أفهامهم وأفعالهم ومواقفهم جملة. وقد س���جلْت كتب 
نة والس���َير من شأن الرسول محمد # من حصافة الرأي  السُّ
ْس���ن التدبير واحلكمة قبل البعثة وبعدها ش���يئاً كثيراً؛ كما  وححُ
به فيه���ا أصحابه - رضوان  س���جلت بعَض محاوالته التي صوَّ
الله عليهم - كما في معركة بدر واألحزاب؛ عندما همَّ رس���ول 
الل���ه # على عقد صلح بينه وبني غطفان على أن يعطيهم ثلث 
ثمار املدينة، فقال سعد بن معاذ وس�عد بن عبادة – رضي الله 
عنهما - له: يا رس���ول الله! أمراً تبه فنصنعه، أم شيئاً أمرك 
الله به ال بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ فلما أخبرهم 
أنه ش���يء يصنعه لهم ملَّا رأى العرب رمته���م عن قوس واحدة 

أشاروا عليه بخالف رأيه.
فإذا كان الرس���ول # يحُصوَّب من أصحابه، ويستش���يرهم 
ابت���داء كما ف���ي كثير من األمور، فإنه بال ش���ك - وهو أعظم 
الرسل مكانة ومنزلة - إمنا يقوم بذلك من منطلَق بشري محض 
وفي إطار فهمه مل���راد الله ومعرفته بأحكامه. لذلك قال النبي 

)2( لذلك قال #: »لو كان بعدي نبي لكان عمر بن اخلطاب«. املستدَرك على الصحيحني، 
للحاكم: 92/3.
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# في صلح احلديبية: »والذي نفس���ي بيده! ال يسألوني خطة 
مون فيها حرمات الله إال أعطيتهم إياها«؛ وفي هذا إشارة  يعظِّ
إلى أن السياس���ة في واقع الصراع مبناها على أطرافها وليس 
بإمكان طرف واحد صياغتها دون الطرف اآلخر طاملا أن هناك 
تكاف���ؤاً في القوى؛ لذلك جرت صيغة الصلح تفاوضاً بينه وبني 
قريش ولم يكن نصه وحياً، ال قرآناً وال س���نًة، بل اتفاقاً خضع 

إلرادة الطرفني وإقرارهما.
وه���ذا ال ينفي أن ما يقوم به النبي أو الرس���ول من تدبير 
سياسي لقومه أو أمته، وميضي عليه دون تعقيب من الوحي أو 
���نة تشريعية تس���مح لألتباع بعده اتباعها  تراجع منه يؤصل لسحُ

عند التطابق أو االهتداء بها عند التقارب.

أخطاء اإلساميي في السياسة:

إن اإلش���كال املطروح عل���ى العمل اإلس���المي اليوم: هو 
مواجهحُته ألوضاع لم يس���بق أن مرت به���ا األمة من قبل، حتى 
مع تش���ابحُه بعض تفاصيلها بأوضاع س���ابقة. وهنا تبرز بعض 
االجته���ادات وال���رؤى اخلاطئة واملجتزأة والقاصرة املنس���وبة 
زوراً إلى الش���ريعة. كما وقع لدى بعض احلركات واجلماعات 

اإلسالمية واملرجعيات العلمية أو الدعوية أو احلركية.
أمثلة على ذلك:

أواًل: اعتم���اد بعض القوى اإلس���المية على مبدأ )القتال( 
أساساً للتغيير ووس���يلة لإلصالح، مستشهداً لذلك بالنصوص 
ْعِلَية من قيمة اجلهاد، وبتاريخ املسلمني. ناسياً  الش���رعية ال�محُ
هذا الفصيلحُ من التيار اإلس���المي أن نصوص اجلهاد جزء من 
منظوم���ة نصوص الش���رع التي يجب أن تؤخ���ذ كحُاًل ال يتجزأ، 
وأنها تقابل نصوصاً أخرى تث على الدعوة واحلوار واملجادلة 
باحلس���نى والنصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والصبر 
في س���بيل ذلك كله. كما يخطئ هذا الفصيل في اعتبار تنزيل 
هذه النصوص التي تتخاطب مع واقع إس���المي قائم تتوفر فيه 
معاني الوضوح والتمايز بني مجتمعني )مجتمع مسلم وآخر كافر 
بنيِّ الكفر( وعالق���ة العداء قائمة بينهما، مع توفر كل مقومات 
النجاح في القيام باجلهاد ألهداف مشروعة، دون أن تثار على 
مَعة سيئة أو ينالهم ضر يستأصل دعوتهم وشأفتهم.  املسلمني سحُ
وواقع اليوم يلتبس فيه اإلسالم على كثير من أبنائه؛ حيث طال 
األمد وكثرت الِفَرق وانطمس الدين لكثرة ما أحُدِخل عليه. ثمَّ هم 
غون اجلهاد من كافة املعاني  في اجلانب العملي والتطبيقي يفرِّ
األخالقية والسياسية واألدبية التي تفظ مساره كجهد مثمر، 

ويحيلون���ه إلى عنف وأعمال متَهمة وجرائم مس���تنَكرة وعبثيَّة 
تضر أكثر مما تنفع.

ثانيًا: اعتماد بعض القوى اإلسالمية خطاباً يقوم على لغة 
ومصطلحات ليست معنيَّة بزماننا، كما يفعل بعضهم مبصطلح: 
ول���ي األمر، وأمي�ر املؤمنني مثاًل. في وق�ت ه�و أقرب ما يكون 
من وصف حذيفة - رضي الله عنه -: »فإن لم يكن لهم جماعة 
وال إم���ام«. وأعجب ش���يء في هذا الفريق أن���ه يلوي نصوص 
ومفاهيم اإلسالم ألشخاص وأوضاع تعلن خروجها عن اإلسالم 
ومفاهيم���ه ومصطلحاته؛ وكأن هذا الفصيل مس���كون بعقدة 
)الس���لطان( الذي ال يصح بدونه دين! لذل���ك فإن فتاوى هذا 
الفريق متناقضة وفيها ما تأباه وتنفر عنه ِفَطر عوام املس���لمني 
فض���اًل عن خواصهم، حت���ى أنهم أضفوا عل���ى أنظمة الظلم 
والفساد واالستبداد من املدائح ما لم يكن يدعيه بنو أمية وبنو 

العباس ألنفسهم!
ثالث��ًا: بحُْعدحُ بعض القوى اإلس���المية عن السياس���ة فعاًل 
وممارس���ًة وتأثي���راً تت مبدأ االنش���غال بالدع���وة والتربية 
والتعليم، منكرين على كل م���ن يحاول الدخول في هذا املجال 
لإلصالح مب���دأ الدخول من حيث هو ال م���ن حيث النتائجحُ أو 
السلبياتحُ التي ترافق هذا الدخول. وهذا البعد نشأ عن تسلُّط 
الفس���دة والظاملني واملنحرفني عن الدين على مقاليد السلطة 
والنفوذ بش���كل غير مس���بوق. وه���ذا الطرح أقن���ع كثيراً من 
الصاحلني بالزهد في تولي املناصب وتقلُّد الوظائف ومنافسة 
أهل الفس���اد والش���ر ومدافعتهم؛ نظراً إليثاره السالمة وطلبه 
ل كثيراً م���ن املصالح وجلب كثيراً من املضار  للنقاء! وهذا عطَّ
وجعل مواقف الدعوة س���لبية وغير مؤثرة وداخل دائرة ضيقة. 
وما علم هؤالء أن هدي األنبياء واملرس���لني هو نفع عامة الناس 
مؤمنهم وكافرهم، ما لم يكن في هذا النفع إعانة على باطل أو 
ظلم أو منكر. فاألصل اإلحس���ان للخلق في دينهم وفي دنياهم 

بل وفي آخرتهم، فالشفاعة من هذا القبيل.
رابع��ًا: جلوء فريق من القوى اإلس���المية إل���ى املفاهيم 
ا يطرحه اإلسالم، والعمل في إطار مرجعيتها  الغربية بدياًل عمَّ
الفلسفية واألخالقية، ظناً منهم أن ذلك نوع من املعاصرة التي 
يأمر بها الدين! ويحاول بعض هؤالء مزاوجة كثير من املفاهيم 
املنحرفة مبفاهيم اإلسالم إلثبات صالحية اإلسالم لكل عصر 
ومصر وفئة. ولو أن هؤالء مييزون بني اإليجابي والسلبي، وبني 
النافع والضار، وبني املش���ترك اإلنس���اني البدهي واملصطنع 
الوضع���ي املوصوف باملش���ترك اإلنس���اني زوراً له���ان األمر، 
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بل لكان ذلك أدعى خلدمة اإلس���الم واملس���لمني؛ إال أن كثيراً 
م من قليلي املعرفة بالش���رع ومن  م���ن املتصدرين لهذا األمر هحُ
س���طِحيي الثقافة باملوروث املعرفي اإلسالمي. ومحاولتهم هذه 
رته أجواء االتصال  تأتي نتيجة لالنفتاح غير املس���بوق الذي وفَّ
ووس���ائل اإلعالم بني الثقافات والش���عوب، وكثرة الهجوم على 

اإلسالم بوصفه ديناً رجعياً ومنغلقاً على حد زعمهم.
واألمثلة ع���دا ما ذحُِكَر كثيرة، لك���ن القصد هو تبيني مدى 
األخط���اء التي تتولد عن بحُعد العاملني لإلس���الم عن سياس���ة 
األنبياء واملرس���لني عليهم الصالة والس���الم. وهي سياسة من 
الوض���وح والبيان والكمال والصالح ما يجعلها جديرًة باالقتداء 

والتأسي. ولعل أبرز ما مييز هذه السياسة النبوية هو:
أواًل: التعاطي مع معطيات الواقع وحقائقه:

إن السياس���ة ال تقوم بدون واقع؛ فميدان السياس���ي هو 
الواق���ع القائم، وليس التاري���خ وال اخليال وال األماني املجردة. 
وعليه فإن أهم ما يجب أن يس���تجيب له السياسي هو احلقائق 
الواقعية واملعطيات املتاحة له َقْدر اإلمكان وبحسب ما يغلب به 
الظن. لذلك فيجب على السياسي أن تتوفر له الرؤية املتكاملة 
ملف���ردات الواقع وجزئياته حتى يحُِل���م بكليَّاته وعمومياته. وهذه 
الرؤي���ة يج���ب أن تتجدد مع كل تغيُّر يط���رأ أو توُّل يتم، ألن 
من ش���أن ذلك أن يغير املعادلة أو املس���ار. واحلديث في هذا 
الباب يطول. ولو تتبعنا قصص األنبياء وس���يرة الرسول الكرمي 
# لوجدناها مليئ���ة باألدلة على قيام موقف األنبياء وأفعالهم 

وأقوالهم على معرفة بالوقع وفهم ألبعاده.
ثانيًا: استحضار السنن والتعامل معها:

فم���ن حكمة املولى - عز وجل - أن جعل حركة الكون وعجلة 
التاريخ ومسار البشرية محكومة بسن وقواننَي ثابتة ميكن إدراكها 
وتتبُّعها، وفهم العالقة بينها، وس���بر ش���روطها وعالماتها. وهي 
حق ألن منشأها احلق س���بحانه. ولله - تعالى - متى شاء وكيف 
ش���اء أن يخرقها حلكمة يراها - س���بحانه - وليبني قدرتَه وآياِته 
للناس؛ لكن ذلك حالة اس���تثنائية ال ينبغي للناس أن يتَّكلوا عليها 
أو يحُلغوا من أجلها سن الله وقوانينه الثابتة. لذا فقد سار األنبياء 
ف���ي دعوتهم وإصالحهم للمجتمعات وحركتهم في مقاومة الباطل 
وجنده مس���تلهمني الس���ن وآخذين باألس���باب قدر استطاعتهم 
وبأقصى ما ميكنهم، واإلشارات إلى هذا املعنى في القرآن الكرمي 
والس���نة املطهرة كثيرة جداً. وإنَّ من املهم اليوم قيام املتخصصني 
من أبناء اإلس���الم باس���تخالص س���ن الله في الكون )الطبيعية 
واالجتماعية(، في صيغ قانونية تهدي العاملني وتعني الس���الكني 

في محاولة ألس���لمة علوم النفس واالجتماع والتاريخ والسياس���ة 
واالقتصاد وغيرها.

ثالثًا: اعتبار مصاحل الناس ومنافعهم:

إن م���دار بقاء اجلنس البش���ري عل���ى األرض يقوم على 
أساس���ني اثنني: صالح الدين، وصالح الدني���ا، بجلب املنافع 
ما أمكن ودرء املضار ما أمك���ن. وصالح الدين يكون باإلميان، 
وصالح الدنيا يكون بالطاعة أو الدخول تت الشريعة العامة. 
ومصال���ح الناس ف���ي أي مجتمع وفي أي زمان ليس���ت أجزاء 
منفصل���ة بل هي منظومة مترابطة دين���اً ودنياً، فرداً وجماعة، 
فكراً وسلوكاً، حاضراً ومس���تقباًل، قدراً وشرعاً. فإذا ما نحُِظر 
للمصالح بهذا االعتبار كان من الضروري التعامل معها مبنطق 
االعتبار واملوازنة والترتيب والش���مول. ومدار الش���ريعة - كما 
يحُجِم���ع العلم���اء - مصلحةحُ اخللق، كما أن م���دار العقيدة بيان 
احل���ق. واملصلحة مبحث عظيم من مباحث الفقه اإلس���المي 
الذي يش���مل كل نواحي احلياة قصداً وحكماً. وإغفال مصالح 
الناس تضييع حلقوقهم وض���رر على دينهم؛ لذلك كان األنبياء 

)أنفع( اخللق للخلق، وأرشدهم )ملصاحلهم(. 
رابعًا: السعي يف تطويع الناس للشرع:

ح؛ بل هو مقصود الرسالة، والدعوة  وهذا أعظم من أن يوضَّ
وأس���اليبها، والتش���ريع وتدرُّجه، والعبادات وتنوُّعها، والعقيدة 
وأخبارها، واجلهاد وصوره، والسياسة ومداراتها. بل إن مقصود 
الله - تعال���ى - بالنعم التحبب إلى عب���اده ليطيعوه رغم غناه 
عنه���م. وهذا التطويع ال يحدث في ي���وم وليلة، وال يكون بدون 
مقدمات وش���روط، وال تغيب عنه املتابعة والترشيد، وال يقفز 
على حقيقة اإلنسان وما يحمل من طبائع وغرائز وما يتلبس به 

من خطأ ونسيان وغفلة وذنب.
إن س���عة الش���ريعة ال تتوقف عند ش���موليتها لكل جوانب 
احلياة، بل ش���موليتها لكل أحوال اإلنس���ان، وكل أصناف الناس، 
واختيارحُ األنس���ب لكل ف���رد من الفتوى والتعليم أو للحال س���نةحُ 
األنبياء واملرس���لني. ومن مقاصد االجتهاد النبيلة في اإلس���الم 
االس���تجابة لألحوال التي يقف فيها الناس حائرين بني خيارين: 
، أو  رٍّ إما الدخول تت الش���رع وإما اخلروج عليه، ملصلحة أو لضحُ
خلوف وإكراه، أو لرغبة ومحبة! ليعلم الناس أن الشرع ال يعارض 
مصلح���ة محققة يقينية، وال يتجاهل ض���رراً حقيقياً قطعياً، وال 
حالة خوف أو إكراه، وال رغبة ومحبة ال يش���وبها معصية. وبهذا 
االجتهاد حافظ علماء املس���لمني على تديُّن الناس حفاظهم على 

الشرع نصوصاً ومقاصد وأصوالً وقواعد.
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ق���ال اإلمام ابن القي���م - رحمه الله - ف���ي كتابه )إعالم 
املوقعني ع���ن رب العاملني(: »إنَّ النبي # َش���رع ألمته إيجاب 
إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعروف ما يحبه الله ورس���وله، 
ف���إذا كان إنكار املنكر يس���تلزم ما هو أنكر من���ه، وأبغض إلى 
الله ورس���وله، فإنه ال يسوغ إنكاره، وإْن كان الله يبغضه وميقت 
أهله«. ويضيف: »فإن���كار املنكر أربع درجات: األولى: أن يزول 
ويخلفه ضده. الثاني���ة: أن يقلَّ وإن لم يَزحُل بجملته. الثالثة: أن 
يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان 
األولَيان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة«، 
ثمَّ يقول: »فإذا رأيَت أهل الفجور والفس���وق يلعبون بالشطرجن 
كان إن���كارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إالَّ إذا نقلتهم منه 
إلى ما هو أحب إلى الله ورس���وله كرمي النشاب وسباق اخليل 
ونح���و ذلك؛ وإذا رأيت الفس���اق قد اجتمع���وا على لهو ولعب 
وس���ماع ومكاء وتصدية فإذا نقلتهم عنه إل���ى طاعة الله فهو 
امل���راد، وإالَّ كان تركهم على ذلك خيراً م���ن أْن تفرغهم ملا هو 
أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغاًل لهم عن ذلك، فكما إذا 
تحُب املجون ونحوها وخفَت من نقله عنها  كان الرجل مش���تغاًل ِبكحُ
انتقالَه إلى كتب البدع والضالل والس���حر فدعه وكتَبه األحُولَى، 
وهذا باب واسع«. ويستش���هد اإلمام بشيخه فيقول: »وسمعت 
ر ضريحه -  ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية - قدس الله روحه، ونوَّ
يقول: م���ررت أنا وبعض أصحابي في زم���ن التتار بقوم منهم 
يشربون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت 
م الله اخلمر ألنها تصد عن ذكر الله وعن الصالة،  ا حرَّ ل���ه: إمنَّ
وه���ؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وس���بي الذرية وأخذ 

األموال... فدعهم«.
فأي���ن مثل هذا الفق���ه عن قادة بعض القوى اإلس���المية 
الذين ينكرون على الناس اليوم ممارس���ات في السياسة تنكر 
الظلم والفساد واالستبداد وإن لم تصل بهم إلى إقامة الشريعة 
واملطالبة بها، مع كونه عاجزاً عن أن يقيمها هو ومن معه، أو أن 
ينكر من الش���ر ما أنكروا! في حني لو انصرف كثير من الناس 
ا يقومون به من مقاومة الظلم والفس���اد النش���غلوا بفساد  عمَّ

أعظم ولتمكن الفاسدون من إغوائهم ومتكني باطلهم.
أليس قرب الناس من قيم ومبادئ وأخالق اإلس���الم - وإن 
لم يدخلوا في���ه - خطوة باالجتاه الصحي���ح، ألن بني اإلميان 
والكفر مس���افة قد يقرب فيها اإلنسان تارة من الكفر وتارة من 
اإلميان؟ ال شك في ذلك. بل إن صفات اخلير والعدل والصدق 
تََدح في  تََدح في الكافر والفاس���ق كما متحُ واألمانة وغيره���ا متحُ

نة والسيرة على ذلك كثيرة. املؤمن والطائع، والشواهد من السُّ
إن حاجة الناس اليوم إلى سياس���ة راشدة تستلهم سياسة 
األنبياء مع قومهم بكل درجاته���م وفئاتهم، ومع مخالفيهم بكل 
تنوعهم ومدى بعدهم وقربهم، ومع ظروف الزمان واملكان: ماسة 
جداً. بل ال أبعد كثيراً إن قلت: إن ما كتب في مجال السياس���ة 
الش���رعية قدمياً بحاجة إل���ى التجديد واملراجع���ة واالجتهاد 
مبش���اركة كافة املتخصصني الذين يعنيهم األمر قبل أن تظهر 
على الس���طح نتوءات جديدة وآراء شاذة أو متطرفة أو قاصرة 

تعيد عجلة اإلصالح أو تعيق مسارها. 

السياسة: قدرة وعلم:

إن السياسة موقف وفعل ينطلقان من حكمة وقدرة. فمن لم 
يكن حكيماً لم يكن سياسياً، ومن كان حكيماً ولم يكن قادراً كان 
صاحب رأي وليس سياس���ة. وإذا كان األنبياء ساسة ألتباعهم 
فإنه���م يتحلَّون ابتداء بهاتني الصفت���ني: القدرة واحلكمة. قال 
- تعالى - واصفاً بعض أنبيائه: }َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوإْس���َحاَق 

َوَيْعُقوَب ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصاِر{ ]ص: ٤٥[.
وهاتان الص�فتان هما م�دار الش���خصية )الك�ارزمي�ة(، أي 
الش���خصية املؤثرة في اآلخرين تأثيراً إيجابي���اً نابعاً من قدرتها 
على اإلقناع والسيطرة. وهذه الصفة - تديداً - هي ما يحتاجه 
القائ���د؛ لذا فإن تعليل نبي الله لبني إس���رائيل بأفضلية طالوت 
لك اس���تند إلى مبدأ: }إَنّ الَلَّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم  للمحُ

ُه َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة: ٢٤٧[ . ُه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء َوالَلّ َواْل�ِجْسِم َوالَلّ
وعالم السياس���ة عبر التاريخ يبرز جناحني اثن���ني: جناح القوة 
وجناح املعرفة، فهما آلة التحليق إلى الس���لطة. لذلك فإن أي سلطة 
قام���ت على وج���ه األرض لم تغفل عدتها من هذين الس���الحني بكل 
صورهما وأش���كالهما، على تفاوت نس���بي بينها. وهذا ما أشار إليه 
يوسف – عليه الصالة والس���الم - وهو يطلب من ملك مصر موقعاً 
في السلطة: }اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض إِنّي َحِفيٌظ َعِليٌم{ ]يوسف: ٥٥[، 
وال يكون حفيظاً على شيء إال إن كان قادراً على صيانته والدفاع عنه.
فمبن���ى املوق���ف والفعل في السياس���ة إذن عل���ى القدرة 
واملعرفة، ومن هنا نفهم ملاذا جاءت التكاليف للرس���ول الكرمي 
# وأتباعه في الش���أن السياس���ي متوازية مع قدرة اجلماعة 

املسلمة ومعارفها دون أي أمر آخر.
وا  فمراع����اًة لعدم الق����درة أحُِمَر أصحاب محم����د # بأن يكفُّ
أيديه����م عن الدخول ف����ي صراع مع قريش تك����ون عواقبه كارثية 
ه أصحاب الرس����ول #  ن وحُجِّ على الدعوة. وف����ي ظل عدم التمكُّ
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لتلمُّس األمن في احلبش����ة، وهي البالد الكافرة التي يس����ود فيها 
العدل واألمن. وفي ظل غياب القوة تحُِرك ضعفاء الصحابة ملواجهة 
مصيرهم في مكة دون إحداث فتنة، وأحُِمر آخرون بالتستر بدينهم، 
وأجيز آلخرين النطق بكلمة الكفر كرهاً. ونتيجة تراجع قوة اإلميان 
املعنوية في األتباع خفف عن املس����لمني في القتال، ومع تنامي هذه 
القوة والقدرة زادت التكاليف واتسعت. واألمثلة التي ميكن رصدها 

في مكة واملدينة حول هذا الشأن كثيرة.
ومن أجل املعرفة ظلت اآليات تتنزل في األحداث لتبني سبيل 
املجرم���ني وأعداَء الدع���وة الصرحاء ووس���ائلهم املاكرة وظلمهم 
الوحش���ي، ال من منطلَق النظرية املج���ردة بل من منطق احلقيقة 

القائمة؛ وتبنيِّ آلية التعامل معهم واملوقف من أفعالهم.
ففي معرض حث القرآن الكرمي للمؤمنني على القتال يقول 
ُسوِل َوُهم  وا ِبإْخَراِج الَرّ َكُثوا َأْيَاَنُهْم َوَهُمّ - تعالى -: }َأال ُتَقاِتُلوَن َقْوًما َنّ
ْؤِمِننَي{.  ُه َأَحُقّ َأن َتْخَش���ْوُه إن ُكنُتم ُمّ ٍة َأَتْخَش���ْوَنُهْم َفالَلّ َل َمَرّ َبَدُءوُك���ْم َأَوّ
]التوبة: ١٣[
وَعِقب عرض جملة من أعمال كفار قريش في سورة األنفال: 
من مكر في سبيل س���جن الرسول أو قتله أو إخراجه، وسخرية 
منه ومن ما أنزل عليه من احلق، وصدهم عن املس���جد احلرام، 
وانحرافه���م في ش���عائر التعب���د إلى حد العبث غي���ر املفهوم، 
وإنفاقهم األموال للصد عن سبيل الله... قال - تعالى -: }ِلَيِميَز 
ِيِّب{ ]األنفال: ٣٧[ ، حاثاً املؤمنني بعد ذلك على  ُه اْل�َخِبيَث ِمَن الَطّ الَلّ
ِه َفإِن انَتَهْوا  ُه ِلَلّ يُن ُكُلّ قتالهم: }َوَقاِتُلوُهْم َحَتّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُك���وَن الِدّ

َه ِبَا َيْعَمُلوَن َبِصيٌر{ ]األنفال: ٣٩[ . َفإَنّ الَلّ
وبعد قيام املجتمع اإلسالمي وبروز ظاهرة النفاق كان ال بد 
من إيضاح الظاهرة بكل أبعادها وتتبُّع مس���اراتها في األحداث 
واملواقف ليعلم املس���لمون حقيق���ة املنافقني، من خالل صفات 
ُه َأْرَكَس���ُهم  ثابت���ة ودالئل واضحة: }َفَما َلُكْم ِفي اْل�ُمَناِفِقنَي ِفَئَتنْيِ َوالَلّ
َد َلُه  ���ُه َفَلن َتِ ِبَ���ا َكَس���ُبوا َأُتِريُدوَن َأن َتْهُدوا َم���ْن َأَضَلّ الَلُّه َوَمن ُيْضِلِل الَلّ
وا َل���ْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َس���َواًء َفال َتَتِّخُذوا  َس���ِبياًل #^٨٨^#( َوُدّ
ِه َفإن َتَوَلّ���ْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم  ِمْنُه���ْم َأْوِلَياَء َحَتّى ُيَهاِجُروا ِفي َس���ِبيِل الَلّ
ا َوال َنِصي���ًرا #^٨٩^#( إاَلّ اَلِّذيَن  ُوُه���ْم َوال َتَتِّخُذوا ِمْنُه���ْم َوِلًيّ َحْي���ُث َوَجدُتّ
يَث���اٌق َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأن  َيِصُل���وَن إَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم ِمّ
ُه َلَس���َلَّطُهْم َعَلْيُكْم َفَلَقاَتُلوُكْم َفإِن  ُيَقاِتُلوُكْم َأْو ُيَقاِتُلوا َقْوَمُهْم َوَلْو َش���اَء الَلّ
���ُه َلُكْم َعَلْيِهْم  ���َلَم َفَما َجَعَل الَلّ اْعَتَزُلوُك���ْم َفَلْم ُيَقاِتُلوُكْم َوَأْلَقْوا إَلْيُكُم الَسّ
َس���ِبياًل #^٩٠^#( َسَتِجُدوَن آَخِريَن ُيِريُدوَن َأن َيْأَمُنوُكْم َوَيْأَمُنوا َقْوَمُهْم ُكَلّ َما 
وا  َلَم َوَيُكُفّ وا إَلى اْلِفْتَنِة ُأْرِكُس���وا ِفيَها َفإن َلّْم َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقوا إَلْيُكُم الَسّ ُرُدّ

َأْيِدَيُهْم َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُه���ْم َوُأْوالِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم 
ِبيًنا{ ]النساء: ٨٨ - ٩١[. وبهذا املنهج الذي ترسمه اآليات  ُسْلَطاًنا ُمّ
يحُتَعاطى مع أصن���اف املعادين للدعوة واملناصبني لها العداء في 

ضوء معرفة وعلم وبيِّنة من األمر.
وفي ش���أن توصية املجتمع املسلم باحلفاظ على قوته يبني 
الق���رآن نوعني من األعداء: املعل���وم بصفته وعينه )وهو العدو 
الصريح(، واملعلوم بصفته ال بعينه )وهو العدو اخلفي(، وبذلك 
يصبح إعداد القوة سياس���ياً مبني على معرفة شاملة وحذرة. 
ِه اَلِّذيَن َكَفُروا َفُهْم ال ُيْؤِمُنوَن  َواِبّ ِعنَد الَلّ يقول - تعالى -: }إَنّ َشَرّ الَدّ
ٍة َوُهْم ال َيَتُّقوَن  #^٥٥^#( اَلِّذيَن َعاَهدَتّ ِمْنُهْم ُثَمّ َينُقُضوَن َعْهَدُهْم ِفي ُكِلّ َمَرّ
ُروَن  َكّ ْن َخْلَفُه���ْم َلَعَلُّهْم َيَذّ ْد ِبِهم َمّ ���ا َتْثَقَفَنُّهْم ِفي اْل�َحْرِب َفَش���ِرّ #^٥٦^#( َفإَمّ
���ا َتَخاَفَنّ ِمن َقْوٍم ِخَياَنًة َفانِبْذ إَلْيِهْم َعَلى َس���َواٍء إَنّ الَلَّه ال ُيِحُبّ  #^٥٧^#( َوإَمّ
ُهْم ال ُيْعِجُزوَن #^٥٩^#(  َّ اَلِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا إَنّ اْل�َخاِئِننَي #^٥٨^#( َوال َيْحَس���بَ
ِه  َباِط اْل�َخْي���ِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ الَلّ ٍة َوِمن ِرّ ن ُقَوّ ا اْس���َتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم َمّ َوَأِعُدّ
ُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوا ِمن َشْيٍء  ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم الَلّ َوَعُدَوّ

ِه ُيَوَفّ إَلْيُكْم َوَأنُتْم ال ُتْظَلُموَن{ ]األنفال: ٥٥ - ٦٠[ . ِفي َسِبيِل الَلّ
وهكذا جند أن متعلق السياس���ة األكبر هو طبيعة املجتمع 
والبيئ���ة احمليطة به، وطبيعة الصراع وحجم���ه. فاألحُولَى متثل 
الفرص واألخرى متثل املخاطر. وإذا قررنا س���لفاً أن السياسة 
هي تدبير يك���ون معه الناس أصلح أو أقرب للصالح، فإن هذا 
التدبير يختلف تقديراً من ش���خص آلخر بحسب قدرته وعلمه، 
وقوته ومعرفته. وكحُلَّما كان )الفاعل السياسي( أمتَّ قدرة وأكمل 

علماً كان أثره أكثر إيجابية ونفعاً.
وهكذا جند أن السياس���ة في اإلسالم تتفق في بعض معانيها 
م���ع التعريف القائل بأنها )فن املمك���ن(، لكنه ليس املمكن كيفما 
اتف���ق! بل هو املمكن من مراحل اإلصالح، املمكن املتطور منواً إذا 

ما توفرت األسباب ال املتراِجع تدهوراً طلباً لألدنى واخلسيس!
ُه  ���ُف الَلّ وإذا كان م���دار العبادة يقوم عل���ى القدرة }ال ُيَكِلّ
َنْفًس���ا إاَلّ ُوْس���َعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[، ومدار التقوى يقوم على القدرة 
َه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: ١٦[، فإن السياسة التي تتعامل  ُقوا الَلّ }َفاَتّ
م به، وغير  م���ع املتغير، واملتناقض، واملتش���ابك، وغي���ر املتحكَّ
عه، أَْولى بهذا املبدأ. فقيادة مجتمع إنس���اني تت  املمك���ن توقُّ
ضغ���وط الصراعات والتغيرات أمر يندر من يس���تطيعه ويكون 

اَل له. ف� »الناس كإبل مائة ال يجد الرجل فيها راحلة«))(. مؤهَّ

))( أخرجه مسلم.



31 العدد 294

السياسة الراشدة امتداد للسياسة النبوية:

لة  والسياس���ة الراشدة النابعة من قيادة مؤمنة ملتزمة مؤهَّ
ى الرسول  هي امتداد للهدى النبوي والس���نة النبوية، لذلك زكَّ
# سياس���ة اخللفاء الراش���دين بقوله: »عليكم بسنتي وسنة 
اخللفاء الراش���دين املهديني عضوا عليها بالنواجذ«))(. فقوله: 
»سنة اخللفاء الراشدين املهديني« فيه داللة على أمرين: التوفيق 
الرباني )املهديني(، والتأهل املكتسب )الراشدين(. فإذا ما نبعت 
ن شهدت له األمة بهاتني اخلصلتني كانت سياسته  السياسة عمَّ
نًة متبَعًة وامتداداً لسنة الرسول الكرمي #، وليس استقالالً  سحُ
لذاتها ولكن للش���هادة التي أناطها الرس���ول # بالوصفني ال 
باألس���ماء: )الراش���دين املهديني(، وفي مقدمة هؤالء: اخللفاء 
األربعة، ومنه���م: عمر بن عبدالعزيز، ومنه���م املهدي املنتظر، 
وعيس���ى بن مرمي بعد نزوله. فهؤالء جميعاً خلفاء راش���دون 
مهديون في األمة، ورمبا ش���هدت األمة لغيرهم ممن يس���تلهم 

هداهم ويقتفي أثرهم.
والسياس���ة بهذا املعنى ليس���ت ش���رعة مبتَدعة وال بدعة 
عة، بل هي جزء م���ن التجديد الذي عناه الرس���ول #  مش���رَّ
في حديث: »ِإَن اللَه يَبَْعثحُ ِلَهِذِه اأْلحُمِة َعلَى َرأِْس كحُل ِمائَِة َس���نٍَة 
َم���ْن يحَُجددحُ لََها ِدينََها«))(، وجزء من صالحية واس���تيعاب الدين 
ملستجدات احلياة ومتغيراتها، التي أنيطت مهمة تقيقها بأهل 
العلم. ف� )العلماء ورثة األنبياء( يقومون بسياسة الناس بالتدبير 
الذين يكون���ون عليه أصلح أو أقرب إل���ى الصالح في زمانهم 

وظرفهم حسب قدرتهم.
وعن هذا املعن���ى يتحدث ابن تيمية - رحم���ه الله تعالى - 
فيقول عقب كالم طويل: »وهذا باب التع�ارض باب واس����ع جداً؛ 
ال سيما في األزمنة واألمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخالفة 
النبوة، فإن هذه املس���ائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت 
هذه املس���ائل. ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمة؛ فإنه إذا 
اختلطت احلسنات بالس���يئات وقع االشتباه والتالزم، فأقوام قد 
ينظرون إلى احلسنات فيرجحون هذا اجلانب وإن تضمن سيئات 
عظيمة، وأقوام ق���د ينظرون إلى الس���يئات فيرجحون اجلانب 
اآلخر وإن ترك حس���نات عظيمة، واملتوس���طون الذين ينظرون 
األمري���ن قد ال يتبني لهم أو ألكثره���م مقدار املنفعة واملضرة، أو 
يتب���ني لهم فال يجدون َمن يعينهم على العمل باحلس���نات وترك 
السيئات، لكون األهواء قارنت اآلراء؛ ولهذا جاء في احلديث: »إن 

))( املستدرك للحاكم: )/288.
)2( رواه أبو داود في سننه )رقم: 4291(، وصححه واأللباني في السلسلة الصحيحة 

)رقم: 599(.

الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل 
عند حلول الشهوات«.

فينبغي للعاِلم أن يتدبر أنواع هذه املس���ائل، وقد يكون الواجب 
ف���ي بعضها - كما بيَّنتحُه في ما تقدم - العفو عند األمر والنهي في 
بعض األشياء، ال التحليل واإلسقاط؛ مثل أن يكون في أمره بطاعة 
فع���اًل ملعصية أكبر منها، فيترك األمر بها دفعاً لوقوع تلك املعصية؛ 
مثل أن يرفع مذنباً إلى ذي س���لطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة 
مبا يك���ون أعظم ضرراً من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض 
املنكرات تركاً ملعروف هو أعظم منفعة من ترك املنكرات، فيس���كت 
عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده 

أعظم من مجرد ترك ذلك املنكر.
فالعاِلم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن 
األمر أو النهي أو اإلباحة؛ كاألمر بالصالح اخلالص أو الراجح، 
أو النهي عن الفساد اخلالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح 
الراجح كما تقدم، بحسب اإلمكان؛ فأما إذا كان املأمور واملنهي 
ال يتقي���د باملمكن - إما جلهله وإما لظلم���ه - وال ميكن إزالة 
جهله وظلم���ه، فرمبا كان األصلح الكف واإلمس���اك عن أمره 
ونهيه، كما قيل: إن من املس���ائل مس���ائل جوابها السكوت، كما 
سكت الشارع في أول األمر عن األمر بأشياء والنهي عن أشياء 
حتى عال اإلس���الم وظهر؛ فالعاِلم في البيان والبالغ كذلك، قد 
ر الله  ��ن، كما أخَّ يؤخر البي�ان والب�الغ ألش���ياء إلى وقت التمكُّ
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ن رسول الله  - سبحانه - إنزاَل آيات وبياَن أحكام إلى وقت متكُّ
# من بيانها؛ ويبني حقيقة احلال في هذا أن الله يقول: }َوَما 
ِبنَي َحَتّى َنْبَعَث َرُس���واًل{ ]اإلسراء: ١٥[، واحلجة على العباد  ُكَنّا ُمَعِذّ

إمنا تقوم بشيئني:
بشرط التمكن من العلم مبا أنزل الله، والقدرة على العمل به؛ 
فأما العاجز عن العلم كاملجنون، أو العاجز عن العمل فال أمر عليه 
وال نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه 
كان ذلك في ح�ق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن 

العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كاملجنون مثاًل.
وهذه أوقات الفترات، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء 
أو األمراء أو مجموعهما كان بيانه ملا جاء به الرسول شيئاً فشيئاً 
مبنزلة بيان الرس���ول ملا بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول 
ال يبلِّغ إال ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأِت الش���ريعة جملة كما 

يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر مبا يستطاع.
د لدينه واحمليي لس���نته ال يبالغ إال ما أمكن علمه  فكذلك املجدِّ
ن  والعمل به، كما أن الداخل في اإلس���الم ال ميكن حني دخوله أن يلقَّ
جميع ش���رائعه ويؤَمر بها كلها، وكذلك التائ���ب من الذنوب واملتعلم 
واملسترش���د ال ميكن في أول األم���ر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 
جميع العل���م فإنه ال يطيق ذلك، وإذا لم يطقه ل���م يكن واجباً عليه 
في هذه احلال، وإذا ل���م يكن واجباً لم يكن للعالم واألمير أن يوجبه 
جميع���ه ابتداء بل يعفو عن األمر والنهي مب���ا ال ميكن علمه وعمله 
إلى وقت اإلمكان، كما عفا الرس���ول عما عف���ا عنه إلى وقت بيانه، 
وال يكون ذلك من باب إقرار احملرم���ات وترك األمر بالواجبات ألن 
الوجوب والتحرمي مش���روط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء 

هذا الشرط، فتدبر هذا األصل فإنه نافع.
ومن هنا يتبني س���قوط كثير من هذه األش���ياء، وإن كانت 
واجبة أو محرمة في األص���ل لعدم إمكان البالغ الذي تقوم به 
حج���ة الله في الوجوب أو التحرمي، فإن العجز مس���قط لألمر 
والنهي وإن كان واجباً ف���ي األصل والله أعلم. ومما يدخل في 
هذه األمور االجتهادية علماً وعماًل: أن ما قاله العالم أو األمير 
أو فعله باجتهاد أو تقليد فإذا لم يَر العالم اآلخر واألمير اآلخر 
مث���ل رأي األول فإنه ال يأمر به أو ال يأمر إال مبا يراه مصلحة، 
وال ينهى عنه إذ ليس ل���ه أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده، وال 
أن يوجب عليه اتباعه، فهذه األمور في حقه من األعمال املعفوة 
ال يأمر بها وال ينهى عنها بل هي بني اإلباحة والعفو وهذا باب 

واسع جداً فتدبره«))(.
وإذا كان العال����م أو الوالي املت�وفرة فيه ش����روط ال�والية تنزل 
س�ياس����ته مبنزلة س�ياس�ة الرسول # مع أصحابه وقومه وزمانه؛ 
إال أن ه�ذا ال يعن�ي أن يخ�رج بس�ياس�����ته عن الدين تأس�يس�����اً 
وتقييم�����اً. وغاية م����ا هناك أن يك�ون حال الن�����اس بها أصل�ح أو 
أق����رب للصالح: دين�اً ودني�اً، ف�إذا ل����م يتحقق هذا املعنى خرجت 

عن الدين.
دَّ عن احلرم في صلح احلديبية  ومن عجيب هديه # أنه ملا صحُ
قال: »إنا لم جنئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريش���اً قد 
نهكتهم احلرب وأضرت بهم، فإن ش���اؤوا ماَددتحُهم مدة ويخلُّوا بيني 
وبني الناس، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا في ما دخل فيه الناس 
فعل���وا، وإال فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفس���ي بيده ألقاتلنهم 
على أمري هذا حتى تنفرد س���الفتي ولينفذن الله أمره«. فسياسته 
# سياس���ة عقل راشد ومنطق حكيم، حتى أن عروة بن مسعود ملا 
بلغه هذا العرض من الرس���ول # على قريش - في رسالة شفهية 
حملها بحَُديل بن ورقاء اخلزاعي لهم - قال: »أْي قوم ألستم بالوالد«، 
قالوا: بلى! قال: »أََولست بالولد«. قالوا: بلى! قال: »فهل تتهموني؟«. 
قالوا: ال. قال: »ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا 
علي جئتكم بأهلي وولدي وَمن أطاعني«، قالوا: بلى! قال: »فإن هذا 
قد عرض عليكم خطة رش���د، اقبلوه���ا، ودعوني آته«، قالوا: ائته. 
فلما أتاه ورأى حاله مع أصحابه عاد ليقول لقريش: »أي قوم! والله 
لقد وفدت على امللوك، ووفدت على قيصر وكس���رى والنجاش���ي، 
والل���ه! إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محم���داً، والله! إن تنخم نخامة إال وقعت في كف رجل منهم فدلك 
بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
عل���ى وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواته���م عنده، وما يحدون إليه 
النظر تعظيم���اً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رش���ٍد فاقبلوها«. 
مبثل هذه السياس���ة قامت دولة اإلسالم للرسول # ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً، وعلى منوالها سار اخللفاء الراشدون فأقاموا 
إمبراطورية إسالمية من تخوم السند شرقاً وحتى احمليط األطلسي 
غرباً، وإنه لن تقوم لإلسالم دولة بشعارات مجردة ووعود جوفاء بل 

بسياسة على منهاج النبوة.

))( انظر: مجموع الفتاوى: 58 - 61، من كتاب: أصول الفقه، التمذهب: تعارض احلسنات 
أو السيئات أو هما جميعاً إذا اجتمعا ولم ميكن التفريق بينهما، فكالمه بطوله نفيس 

وقيم.
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ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال��ك��ام��ل��ي)*(

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

مضى عام منذ أن انقدحت شرارة الثورات في العالم العربي 
فتغيرت خريطته السياسية إلى حدٍّ لم يكن في حسبان املراقبني 
وال احملللني السياس���يني؛ وال تزال آراؤهم تت���ردد بني املباِرك 
واملشكك. في هذه األثناء كانت الساحة الغربية تشهد مواجهات 
بني بعض احلكومات وش���عوبها جراء احليف االقتصادي الذي 
أصبح���ت تعانيه ش���عوب العالم عموماً، ولعل من أش���هر هذه 
املواجهات ما يجري في الواليات املتحدة األمريكية من اعتصام 

معارضني يحُعَرفون باسم حركة »احتلوا وول ستريت!«.
وبص���رف النظر عن حقيقة هذه احلرك���ة واألقطاب التي 
هها ك� »مايكل مور« وغيره، إال أنها تحَُعد إرهاصاً ألزمة كبيرة  توجِّ
قد تنتهي إلى خريف أمريكي)1(. واحلديث هنا ليس من قبيل ما 
ائني من أن أمريكا ستنتهي في عام 2012م  يتخرصه بعض احلزَّ
بناء على عدد األحرف أو األس���طر في س�ورة ما من كتاب الل�ه 
– ع���ز وجل – وكأننا في مدراش يهود؛ بل ما أودُّ عرضه هنا هو 
مجرد قراءة للواقع األمريكي بناء على معطيات ملموس���ة، قد 

أحُصيب فيها وقد أحُخطئ.

)*( باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث 
التابع ملجلة البيان.

أمنية  أزمة  فتياًل إلشعال  تعدو كونها  »احتلوا وول ستريت« ال  أن حركة  ))( في نظري 
داخل الواليات املتحدة.

بت مؤخراً في الواليات  ���رِّ تش���ير إحدى الوثائق)2( التي سحُ
املتحدة األمريكية إلى أن شركة املقاوالت الشهيرة »كيلوج براون 
آند روت« KBR تس���عى إلى تفعيل معس���كراٍت كانت قد بحُنَيت 
لصال���ح »الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ« و »فيلق مهندس���ي 
اجليش األمريكي« في أنح���اء الواليات املتحدة. يأتي هذا بعد 
إقرار مجلس الش���يوخ للبند 1031 من »قانون ترخيص الدفاع 
 The National Defense »القومي للس���نة املالي���ة 2012م
2012م،   Authorization Act for the Fiscal Year
وال���ذي مينح احلكومة احلق في القبض على املواطن األمريكي 
وحبسه في معس���كرات اعتقال، بل وإرساله إلى »جوانتانامو« 

دون محاكمة إن استدعى األمر ذلك)3(.
وقد كانت وزارة األمن القومي بالواليات املتحدة قد تعاقدت 
عام 2006م مع ش���ركة »كيلوج براون آند روت« لبناء معسكرات 
اعتقال مختص���ة بالتعامل مع احتمال »تدفُّق طارئ للمهاجرين 
داخل الواليات املتح���دة« أو »برامج جديدة«)4( لم تفصح عنها. 

)2( اقرأ الوثيقة على الرابط التالي:
http://static.infowars.com/2011/12/i/general/kbr-doc.pdf
(3) http://www.ng.mil/ll/analysisdocs/FY2012/House%20Report%20

112-74.pdf
(4) http://www.marketwatch.com/story/kbr-awarded-homeland-security-

contract-worth-up-to-385m

والخريف األمريكي
...2012
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لكن عدداً من احملللني السياسني يرون أن السبب احلقيقي وراء 
تفعيل هذه املعسكرات هو أن أمريكا مقبلة على أزمة اقتصادية 
حقيقية قد تتحول إلى فقر مفاجئ قد يتس���بب في ثورة شعبية 
واسعة. لكن هذه الثورة ستجابَه بالقمع من ِقَبل حكومة أمريكية 
فاش���ية مرتقبة. ولعل ما يتعرض له محتجو »وول ستريت« من 
ممارس���ات قمعية تتعامى عنها وسائل اإلعالم العربية والعاملية 
)ألس���باب غير بيِّنة( مينحنا صورة مصغرة مل���ا قد تؤول إليه 

األمور في األشهر القادمة.
مما يش���هد لهذه االس���تعدادات قيام ش���رطة نيويورك 
بعق���د »تدريبات تعبئة« اس���تعداداً لعصي���ان مدني محتمل 
داخل الواليات املتح���دة، وكذلك إطالقه���ا برنامجاً جديداً 
ماً الكتشاف أي مؤش���رات مترد على شبكات التواصل  مصمَّ
االجتماعي. كما َحَش���دت وحدة الس���يطرة بشرطة نيويورك 
قواتها من كل أنحاء املدينة لتدريبهم على ردود الفعل املناسبة 
في حالة »اندالع أعمال شغب ال متكن السيطرة عليها«)1(. بل 
إن أحد األلوية من فرقة املش���اة الثالثة في اجليش األمريكي 
بالعراق قد اس���تحُدعي إلى الواليات املتحدة »للمس���اعدة في 
التصدي ألي اضطرابات مدني���ة، أو لكبح جماح اجلماهير، 
أو للتعامل مع س���يناريوهات رهيبة محتملة: كالتسمم واسع 
النطاق أو الفوضى العارمة جراء انفجار كيميائي أو بيولوجي 

أو إشعاعي أو نووي...«)2(.
وقد صرحت صحيفة »واشنطن بوست« في مقال نشر عام 
2008م ب���أن »اجليش األمريكي يتوقع بحلول عام 2011م وجود 
ٍب على  20000 جندي بزيه الرسمي داخل الواليات املتحدة، مدرَّ
مساعدة مسؤولي الدولة واملسؤولني احملليني في التصدي ألي 

هجوم إرهابي نووي أو كارثة محلية أخرى«)3(.
يضيف املقال أن انتشار اجليش في حالة الطوارئ احمللية 
يحَُعدُّ »أول مثال على اتس���اع الس���لطتني الرئاسية والعسكرية، 
وتشديد الرقابة الداخلية«؛ ولذا حذر نائب رئيس »معهد كاتو« 
Cato Institute »ج���ني هيلي« من »عس���كرٍة زاحفٍة« لألمن 

القومي في الواليات املتحدة)4(.
قريب من هذا ما نش���ره »معهد الدراسات اإلستراتيجية« 
التابع لكلية الس���الح العس���كرية بالواليات املتحدة في تقريره 

(1) http://www.metro.us/ArticlePrint/942885?language=en
(2) http://www.armytimes.com/news/2008/09/army_homeland_090708w/
(3) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/30/

AR2008113002217.html
(4) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/30/

AR2008113002217_2.html?hpid=topnews

املعن���ون »املجهوالت املعلوم���ة: »صدمات إس���تراتيجية« غير 
تقليدية لتطوير إس���تراتيجية الدفاع«)5(. يحذر التقرير من أن 
الوالي���ات املتحدة قد تتعرض الضطراب���ات مدنية خطيرة في 
أعقاب سلسلة من األزمات أس���ماها »صدمات إستراتيجية«، 
وأنه قد يلجأ إلى اجليش لقم���ع الفوضى الناجتة. يقول كاتب 

م املتقاعد »ناثان فرير«(: التقرير )املقدَّ
»س���يؤدي العنف املدني الواسع داخل الواليات املتحدة ]إذا 
ما حصل[ إلى إكراه مؤسسة الدفاع على إعادة ترتيب األوليات 
عند اللزوم في س���بيل الدفاع عن أدنى متطلبات االس���تقرار 

الداخلي واألمن البشري«.
وفي حوار أحُج���ِري مع »زبيجنيف بريجنس���كي« على قناة 
MSNBC تنبأ مستش���ار األمن القومي األس���بق باضطرابات 
ِدث تغييراً  داخل الواليات املتحدة نتيجة أزمة اقتصادية قد تحُ
جذرياً في مستوى احلياة املعيشية في الواليات املتحدة، ودرجًة 
م���ن الفقر كفيلًة بإث���ارة اضطرابات داخلية تك���ون فيها هلَكٌة 
َعرَّض بها »بريجنسكي« ولم يشأ أن يصرح. قال »بريجينسكي«:
»ال أود أن أكون نذير هالك، وال أظن أننا نقترب من هالك؛ 
لكن أظن أننا نهوي في صراعات اجتماعية محتدمة، وعداوات 
اجتماعية، وشكل من أشكال الراديكالية؛ سيكون ثمة شعور أن 

هذا املجتمع ليس مجتمعاً عادالً«)6(.
ال شك أن اضطراب االقتصاد في الواليات املتحدة ستكون 
له تداعياته في ال���دول املرتبطة بالدوالر األمريكي، وقد يؤدي 
ه���ذا إلى أن تبحث تلك الدول عن بدائل أكثر اس���تقراراً، وهو 
ما سيش���كل ضربة قاصمة القتصاد الواليات املتحدة؛ عندها 
س���تنعكس هذه التداعيات مباشرة على »إسرائيل« التي تقتات 

على الدعم األمريكي، وقد تشاطرها الفقر.
أما تول أمري���كا من دولة دميقراطية إلى دولة فاش���ية 
فهو محتمل، بل وش���يك، وقد يحدث في ظل حكومة »أوباما«؛ 
خصوص���اً إذا علمنا أن حركة »احتلوا وول س���تريت« وأمثالها 
من احل���ركات أصبحت تصنَف من ِقَبل بعض املس���ؤولني في 
الواليات املتحدة وبريطانيا على أنها »جماعات إرهابية« وليست 
تعبيراً س���لمياً عن مطالب دميقراطية. وإذا أصبح هذا قانوناً 
عندها سيكون التعامل مع الشعب املطالب بحقوقه كالتعامل مع 

اجلماعات »اإلرهابية«، وحينها تنفجر األزمة.

(5) http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/Pubs/Display.
Cfm?pubID=890 

(6) http://www.clicker.com/tv/morning-joe/how-income-disparity-can-
lead-to-unrest-1945416/
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المطلوب 
من العلماء 

والدعاة
بعد الثورة

عقدة)*( هشام  د. 

ال شك أن اندحار الباطل نعمة عظيمة تستوجب 1 
الشكر كسائر النعم، وقد سجد بعض السلف شكراً 

ملا بلغه موت احلجاج، وقد قال - تعالى -: }َوإْذ 
َن َرُبُّكْم َلِئن َشَكْرُتْ أَلِزيَدَنُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْ إَنّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{ ]إبراهيم:  َتَأَذّ
٧[، ونحن أشد ما نكون حاجة للزيادة ألن الطريق ال يزال طوياًل 
الثورة ال تزال كثيرة وشائكة؛  وشاقاً، واخلطوات نحو استكمال 
فيجب استفراغ اجلهد في الشكر باللسان والقلب واجلوارح. أما 
الوقوع في الزهو والتعالي - سواء التعالي على عموم الناس أو 
تعالي بعضنا معشَر الدعاة على بعضنا اآلخر - والوقوف عند 
والتي لم نبدأها نحن وإمنا بدأها غيرنا –  اإلعجاب بالثورة – 
فهو أمر ال تدوم معه نعمة وال تستقر معه قوة، كما قال - تعالى 
َعَلْيُكُم  َوَضاَقْت  َشْيًئا  َعنُكْم  ُتْغِن  َفَلْم  َكْثَرُتُكْم  َأْعَجَبْتُكْم  إْذ  ُحَننْيٍ  -: }َوَيْوَم 

ْدِبِريَن{ ]التوبة: ٢٥[. اأَلْرُض ِبَا َرُحَبْت ُثَمّ َوَلّْيُتم ُمّ

ومن األمور الهامة املطلوبة من العلماء والدعاة: 2 
التي  مطالبه  في  وتأييده  الشعب  مع  التاحم 
في  املظلومي  جميع  وإع��ان��ة  الشريعة  ها  تقرُّ

احلصول على حقوقهم.
ْسن التعامل مع جمهور  ومما يتحقق به التالحم املنشود ححُ
بهم ويؤثر فيه���م. أما االنقباض عنهم  الن���اس؛ فذلك مما يقرِّ
واجلفاء فهما السبيل النفضاض الناس عنا ولو كنا أتقى الناس، 
ا  وق���د قال الله - تعالى - خلير خلقه محمد # }َوَلْو ُكنَت َفًظّ
وا ِمْن َحْوِل���َك{ ]آل عمران: ١٥٩[، فلنقترب من  َغِلي���َظ اْلَقْلِب النَفُضّ
الناس، ولنقترب للجادين من شباب الثورة ليزدادوا رفعة بتعلم 
الدين وااللتزام بتعاليمه وينضم���وا لقافلة الدعاة إلى تكيم 
ش���ريعته، وحذار حذار من س���وء التعامل مع الناس في هذا 
الوقت بالذات؛ فقد يعزوه بعض العامة الرتفاع الضغط األمني 

ْسن اخللق معهم قبل الثورة كان خوفاً ال تديناً. وأن ححُ )�( عضو الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح - مصر.

] قضايا دعوية[ 



37 العدد 294

ومن حس���ن التعامل إبداء االبتسامة والبشاشة واالحترام 
للكبير والصغير والعال���م والعامي في غير موطن إقرار على 

فاحشة أو معصية أو استهزاء بالدين.
وم���ن التالحم مع الش���عب فضُّ النزاع ب���ني املتنازعني، 
وحل مش���اكل الناس، ومس���اعدة احملتاجني... إلى غير ذلك 
من اخلدمات االجتماعية التي كان النظام البائد مينعنا منها 
خوف���اً من ميل قلوب الناس ألهل الدي���ن؛ حتى وصل احلال 
العتقال ش���باب الدعاة الذين يزورون دور األيتام في األعياد، 
أو الذين حاولوا تقدمي خدمات إغاثية للمنكوبني في الزلزال.
ومن التالحم مع الش���عب االلتفاف بالنصح والعون حول 
من تظهر استقامتهم وجديتهم من املسؤولني احلكوميني قبل 

أن تؤثر فيهم بطانة السوء.

وقد 3  االنطاق الدعوي في املساجد وغيرها: 
ماً في نظام الطاغوت املخلوع،  كان ذلك مجرَّ
غياهب  في  به  زج��وا  قد  معتَقل  من  وك��م 
على  باحلسنى  إنكاره  أو  للشباب  القرآن  لتحفيظه  السجون 
أو  للناس  اإلسالم  أحكام  بتعليم  لقيامه  أو  الدين  سب  من 
إلى غير  تربوية  أحبابه وجيرانه في رحلة  لذهابه مع بعض 
ذلك من صور الطغيان في الصد عن سبيل الله. وقد صار 
كلُّ ذلك متاحاً اآلن، فال يليق بنا تضييع الفرصة أو التراخي 
في ذلك مهما كانت املشاغل الشرعية األخرى؛ فالدعاة وطلبة 
توزيع األدوار في ما  الله - وميكنهم  العلم كثيرون - بفضل 
مكان؛  كل  في  الشرعية  العلوم  ومراكز  دروس  فنرى  بينهم؛ 
حيث يتعايش أهل العلم مع طلبتهم وال نكتفي بالفضائيات أو 
التعليم عن بعد، كما يجب النشاط في دعوة األفراد وتربيتهم 
وتكثير احملاضن العلمية والتربوية، كما ينبغي أيضاً االهتمام 
إلشاعة  للخلق؛  والنصح  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر 
السنة والطاعة ومحاصرة البدع واملعاصي، كل ذلك بالرفق ما 
أمكن واحلكمة واملوعظة احلسنة والبيان الواضح الذي يقيم 
احلجة ويزيل الشبهة. هذا كله باإلضافة الستمرار التواصل 
مع الناس عبر الفضائيات واإلذاعة والصحف ومواقع التأثير 

االجتماعي وغيرها على شبكة »اإلنترنت«.

لنصرة 4  ل��ه  نحتاج  م��ا  لكل  الرسمي  الترخيص 
أو  هيئات  م��ن  ال��ن��اس  مبصالح  وال��ق��ي��ام  ال��دي��ن 
أنشطة أو صحف وقنوات، واملشاركة القوية في 
املسلمني  تأييد  ووجوب   - الشعب  ومجلس  احمللية  املجالس 
ألهل الدين املشاركني في ذلك مبنحهم أصواتهم طبقاً لفتاوى 
باز  كابن  السلف  منهج  األمة  علَّموا  الذين  العلم  أهل  كبار 
للشر  تقلياًل   - اجلميع  الله  رحم   - وغيرهما  عثيمني  وابن 
العقيدة،  حساب  على  مجامالت  دون  التشريعية  واملخالفات 
وكذلك النقابات واتادات الطالب والنوادي املهنية وغيرها 
السابق  النظام  مينعه  كان  مما  والتوجيه  التأثير  أماكن  من 
عن أهل الدين إال من شهد لهم جواسيس النظام باالستعداد 
في  الفرصة  استثمار  فيمكن  اآلن  أما  الظاملني.  ملسايرة 
الترخيص لهيئات شرعية وجمعيات دعوية وخيرية وحقوقية، 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن، ومراكز إسالمية متعددة األنشطة، 
وترخيصات  علمية،  ومعاهد  نشر،  ودور  خاصة،  وم��دارس 
خطابة، بل وتكوين أحزاب بشرطها الشرعي من عدم قول أو 
فعل الباطل ومن عدم التعصب أو عقد الوالء والبراء عليها. 
رأس  »وأما   :- الله  رحمه   - تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
حزباً(؛  تصير  )أي  تتحزب  التي  الطائفة  رأس  فإنه  احلزب 
فإن كانوا مجتمعني على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة 
وال نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن 
كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب ملن دخل في 
حزبهم باحلق والباطل، واإلعراض عمن لم يدخل في حزبهم؛ 
ذمه  الذي  ق  التفرُّ من  فهذا  والباطل.  احلق  على  كان  سواء 

الله - تعالى - ورسوله«)1(.
وال يش���غب على هذا قول البعض: إن احلزب السياس���ي 
يختلف عن هذا الش���تراط القانون عدم قيامه على أس���اس 
ديني! فإن ذلك غير مانع من استطاعتك وضع برنامج للحزب 
غير مخالف للشريعة؛ وذلك بعدم كتابة األلفاظ التي يرفضها 
قان���ون األحزاب دون أن تكتب ما ترفضه الش���ريعة؛ فالفرق 
كبي���ر بني عدم الكتابة وكتابة العدم؛ فعدم الكتابة حصل على 
يد الرس���ول # في صلح احلديبية حني أمر الكاتب أن ميحو 
»بسم الله الرحمن الرحيم« ويكتب »باسمك اللهم« وحني محا 
»محمد رس���ول الله« وأمر علياً أن يكتب »محمد بن عبد الله« 

))( مجموع الفتاوى: ))/92.
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ملا اعترض املش���ركون على املكتوب أوالً. وأما كتابة العدم فهو 
مثل كتابة أن الله ليس برحمن وال رحيم، تعالى الله عن ذلك، 
ومثل كتابة أن محمداً ليس برس���ول الله، حاشا وكال صلوات 
ربي وسالمه عليه. وأما االعتراض مبنع كثير من الباحثني من 
تكوين أحزاب سياس���ية مطلقاً - إسالمية أو غير إسالمية – 
في ظل دولة اخلالفة التي تكم بكتاب الله وشريعته ووجود 
أهل احل���ل والعقد، فذلك ليس في محل النزاع بل املناط قد 
انعك���س حيث إن كالمنا في أحزاب تعمل على نقل البالد من 
العلمانية )التي يس���مونها اآلن في مصر »الدولة املدنية«( إلى 
حكم الشريعة، ومن حياة البعد عن الدين إلى احلياة بالدين)1(. 
ونختم هذه النقطة بالتنبيه للموس���رين من املسلمني بضرورة 
دعمهم جلميع هذه املؤسسات قياماً بدورهم في نصرة الدين 

والتمكني له، واحتساباً لألجر والثواب عند الله تعالى.

ال��ت��ج��اوب ال��س��ري��ع م��ع امل��ع��ط��ي��ات اجل���دي���دة على 5 
يجيب  ج��دي��دًا  خطابًا  يقتضي  ما  وه��و  الساحة، 
عن أسئلة احلائرين ويزيل الشبهات التي متارسها 
اخلبيث،  وإعالمه  الساقط  النظام  وفلول  الَعلمانية  عصابات 
ومن ثَمَّ فنحن بحاجة لتناول أمور عديدة في هذا الوقت، لنقول 

للناس: »هذا ديننا«، أذكر منها - على سبيل املثال -:
• أن الدولة في اإلس���الم ليس���ت »ثيوقراطي���ة أو دينية 
باملفهوم الغربي« حيث يؤلَّه احلاكم الذي هو رجل الدين، والذي 
ميث���ل بذاته املرجعية واملنهج فيحل���ل ويحرم بهواه كما يحلو له 
على النحو ال�ذي علي�ه األحبار والرهبان، وليست دولة مدنية ال 
يحكمها الدين؛ وإمنا هي - تديداً - »دولة إسالمية« يحكمها 
ش���رع الله الذي يخضع له احلاكم واحملكوم معاً ويحاَكَمان إليه 
}َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِّه ُحْكًما ِلَّقْوٍم ُيوِقُنوَن{ ]املائدة: ٥٠[، }َأَو َلْم َيْكِفِهْم 
���ا َأنَزْلَن���ا َعَلْيَك اْلِكَت���اَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم إَنّ ِف���ي َذِلَك َلَرْحَم���ًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم  َأَنّ
ُيْؤِمُن���وَن{ ]العنكبوت: ٥١[،  فال وج�ود للدول�ة اإلس����المية بغير 
تك�يم ش�ريعة الله، وال يصح إميان وال توحيد مع الصدود عن 
ُسوِل َرَأْيَت  ُه َوإَلى الَرّ حكم الشريعة }َوإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا إَلى َما َأنَزَل الَلّ
وَن َعنَك ُصُدوًدا{ ]النساء: ٦١[؛ فال خيار للمسلم أن  اْل�ُمَناِفِقنَي َيُصُدّ
يكون إس���المياً أو ليبرالياً أو اش���تراكياً، وما كان في أصحاب 

))( انظر: »األحكام الشرعية للنوازل السياسية«، رسالة دكتوراة للدكتور عطية عدالن.

رس���ول الله # إس���المي وغير إس���المي، بل كان���وا يفهمون 
وميتثلون جميع���اً قول احلق - جل وعال -: }َوَما َكاَن ِل�ُمْؤِمٍن َوال 
ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص  ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى الَلّ
ِبيًن���ا{ ]األحزاب: ٣٦[، فقولوا لكل من  َه َوَرُس���وَلُه َفَقْد َضَلّ َضالاًل ُمّ الَلّ
يختارون نهجاً غير إس���المي: هل تريدون تليل ما حرم الله؟ 
فإما أن يقولوا: نع���م، فيعلنوا كفرهم وتنفضُّ عنهم األمة، وإما 
أن يقولوا: نريد اإلسالم وحكمه، فقد لزمتهم احلجة بتعريفهم 
بأحكامه، ونقول لهم: أنتم إذن إسالميون مثلنا؛ فلماذا تتمسكون 

باسم ليبرالي أو اشتراكي؟
• أن اإلس���الم دين العدل وال مجال فيه للتجاوز عن ظلم 
احلاكم للمحكوم أو ظلم األقليات غير املس���لمة؛ بل أمرنا الله 
بالبر واإلقساط إليهم ما ساملونا وجعل لهم احلق في التحاكم 
إلى ش���ريعتهم في أمورهم اخلاصة إذا ش���اؤوا. وإن التاريخ 
اإلسالمي س���جل فصل القاضي بني أمير املؤمنني بشخصه 
وآح���اد الرعية وأن احلكم رمب���ا كان لصالح فرد في الرعية 
غير مس���لم ضد أمير املؤمنني؛ ال ألن أمير املؤمنني كان ظاملاً 
وإمنا لع���دم وجود بينة عنده على دع���واه ثم تظهر احلقيقة 
باعتراف املدعي وتبرئته أمير املؤمنني وإعالنه من ثَمَّ الدخول 
في اإلس���الم. بل لم ينتزع رس���ول الله # حماره من أعرابي 
حتى جاء من يدلي بش���هادته أنه # قد اشترى هذا احلمار 

من ذلك األعرابي.
لحُق، حتى قال املصطفى #: »إمنا  • أن اإلس���الم دين اخلحُ
بعثت ألمتم صالح األخالق«)2(، وهذه هي احلضارة احلقيقية 

وذلك عندما يسود املجتمَع األخالقحُ الرفيعة.
• أن اإلس���الم دين اإليجابية الت���ي تقتضي إيصال النفع 
للناس وقضاء مصاحله���م، واالجتهاد في العمل وإتقانه، ومن 
ثَمَّ فهو دين النهضة واحلضارة فقد قال رسول الله #: »خير 
الناس أنفعهم للناس«)3(، وقال: »خير الكس���ب كسب يد العامل 
إذا نص���ح«)4(، وقال: »إن الله يح���ب إذا عمل أحدكم عماًل أن 
يتقن���ه«)5(، وقال: »ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من 
عمل يده«)6(، وحث على االس���تمرار في العمل إلى آخر حلظة 
يعيش���ها اإلنس���ان على األرض معلماً إيانا سعة مفهوم معنى 

)2( صحيح اجلامع الصغير، )2833(. 
)3( املصدر نفسه، )3298(.
)4( املصدر نفسه، )3283(.
)5( املصدر نفسه، )1880(.
)6( املصدر نفسه،  )5546(.
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العب���ادة التي يحصل بها األجر والثواب، وأن طريق املؤمن إلى 
الله طريق واحد يعمل فيه عمل الدنيا وعمل الدين فقال: »إن 
قامت الس���اعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم 
حتى يغرسها فليغرسها)1(، وقال: »أحب الناس إلى الله أنفعهم، 
وأحب األعمال إلى الله - عز وجل - سرور تدخله على مسلم، 
أو تكش���ف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً؛ 
وألن أمشي مع أخي املسلم في حاجة أحب إليَّ من أن أعتكف 
في املس���جد ش���هراً، ومن كف غضبه س���تر الله عورته، ومن 
كظم غيظاً، ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل الله قلبه رضاً يوم 
القيامة، ومن مش���ى مع أخيه املسلم في حاجة حتى يثبتها له، 
أثبت الله - تعالى - قدمه يوم تزل األق�دام، وإن س�وء اخلل�ق 

ليفسد العمل كما يفسد اخلل العسل«)2(.
• أن اإلس���الم دين الوفاء وحفظ العهود. قال - تعالى -: 
}َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد إَنّ اْلَعْهَد َكاَن َمْس���ُئواًل{ ]اإلس���راء: ٣٤[، وفي حال 
ظهور عالمات الريبة وبوادر اخليانة من العدو املعاهد وتصبح 
املصلحة في إنهاء العهد فال بأس بذلك بشرط إعالمهم بإنهاء 
عهده���م قبل قصدهم بقتال حتى ال نقع في الغدر أو اخليانة 
ا َتَخاَفَنّ ِم���ن َقْوٍم ِخَياَنًة  ولو مع كافر، كما ق���ال - تعالى -: }َوإَمّ
َفانِبْذ إَلْيِهْم َعَلى َس���َواٍء إَنّ الَلَّه ال ُيِحُبّ اْل�َخاِئِننَي{ ]األنفال: ٥٨[، وكان 
# حني يبعث باجلي���وش يوصيهم بقوله: »... وال تغدروا..«، 
وكان # ق���د عقد جواراً لبني عامر، فلما قتل عمرو بن أمية 
الضم���ري رجلني منه���م التزم # بديتهم���ا فجمعها وأداها 
لقومهما مع كونهم مشركني، وذلك للجوار الذي عقده لهم)3(.

• أن اإلس���الم دين القصد واالعتدال: وقد أنكر # على 
من يصوم وال يفطر ومن يصلي فال يرقد ومن امتنع من الزواج، 
فق���ال: »أما أنا فأصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النس���اء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني«، وقال »مه، عليكم من األعمال 
ما تطيقون، فإن الله ال ميل حتى متلوا«، وقال: »أحب األعمال 
إل���ى الله أدومها وإن قل«، وقال: »التؤدة واالقتصاد والس���مت 
احلسن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة«)4(. واالقتصاد 
- كما قال املناوي رحمه الله -: التوس���ط في األمور والتحرز 
عن طرفي اإلفراط والتفريط)5(. والسنة في هذا مبيِّنة للقرآن 

))( صحيح اجلامع، )1424(، والسلسلة الصحيحة.
)2( صحيح اجلامع، )176(.

)3( سيرة ابن هشام: 143/3.
)4( صحيح اجلامع، )3010(.

)5( فيض القدير: 277/3، حديث رقم )3389(.

تارة ومؤكدة ت���ارة؛ فالله - تعالى - يقول في كتابه: }َفاْس���َتِقْم 
َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا{ ]هود: ١١٢[، فالغلو في الدين 
بزعم االستقامة طغيان منهيٌّ عنه كما في ظالل القرآن؛ وذلك 
أن املقصود بالطغيان هنا - كما في تفسير القرطبي - مجاوزة 
احلد، وال يتصور ذلك في االس���تقامة إال على جهة الغلو، ومن 
ذلك التجبر عل���ى الكافر في قول بعض املفس����رين، وقد ذم 
ُه ال  القرآن املس���رفني على اإلط�الق، فق����ال - تع�الى -: }إَنّ
ُيِحُبّ اْل�ُمْسِرِفنَي{ ]األعراف: ٣١[، وأكد على التوسط فقال: }َوال 
ْحُسوًرا{  َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إَلى ُعُنِقَك َوال َتْبُسْطَها ُكَلّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمّ َتْ
ْر َتْبِذي���ًرا #^٢٦^#( إَنّ  ]اإلس���راء: ٢٩[، وق����ال - تعالى -: }َوال ُتَب���ِذّ
ِه َكُفوًرا{ ]اإلسراء:  ْيَطاُن ِلَرِبّ ���َياِطنِي َوَكاَن الَشّ ِريَن َكاُنوا إْخَواَن الَشّ اْل�ُمَبِذّ
٢٦ - ٢٧[ وم���ن ثَمَّ فاالقتصاد واالعتدال في اإلس���الم فوق أنه 
منه���ج لرفض اإلفراط أو الغلو ف���ي الدين كرفض التفريط أو 
التميع، فه���و منهج لبناء اقتصاد ق���وي لألمة باحملافظة على 
مقدراتها وثرواتها لكن بالتوازن مع كفاية الرعية مبا يكفل لهم 

احلياة الكرمية.
• إع���الء اإلس���الم لقيمة الف���رد: حت���ى أن الرجل من 
املس���لمني كان يجير املشرك أو يؤمنه فيحُمِضي رسول الله # 
جواره، وكان يقول: »املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناه���م...«، ومن إعالء قيمة الف���رد أنه # أجلى يهود بني 
قينقاع عن بك���رة أبيهم من أجل امرأة آذوها، وبايع الصحابة 
بيعة الرضوان من أجل رجل واحد، حتى قيل: إنه بايعهم على 
املوت حني بلغه أن مش���ركي مكة احتج���زوا عثمان - رضي 
الله عن���ه - وقتلوه)6(، ويحكي لنا التاري���خ كذلك أن اخلليفة 
املعتصم سيَّر جيش���اً عظيماً إلى الروم من أجل امرأة قالت: 
»وامعتصم���اه«، ومبثل هذا املنهج يعي���ش كل فرد من الرعية 

كرمياً عزيزاً شاعراً بحماية الدولة له وإعالئها لقيمته.
• إعالء اإلسالم لقيمة املرأة: حتى أن امرأة من املسلمني 
أجارت مش���ركاً فقال #: »قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ«، 
ماً لهن: »اس���توصوا بالنساء  وقال # موصياً بالنس���اء ومكرِّ
خي���راً«)7(، وقال أيضاً: »خيركم خيركم للنس���اء«)8(، واحلديث 

في هذا يطول.
• مراعاة اإلسالم للواقع والظروف االستثنائية: كحاالت 

)6( سيرة ابن هشام: 262/3.
)7( احلديث في الصحيحني. 

)8( صحيح اجلامع، )3316(.
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الض���رورة واإلكراه وما يوقع الن���اس في احلرج؛ فجعل لذلك 
أحكاماً تتضمن التيس���ير ورفع احل���رج وإباحة احملظور عند 
الضرورة ورفع اإلثم عن املكره، مع تفصيل في كل ذلك تذخر 
به كتب الفقه اإلس���المي العظيمة وتراثه الضخم، مبا يقطع 
األلس���نة اخلبيثة وال يحُبقي مجاالً ملتنطع يريد أن يشغب على 
املسلمني بأن هناك مسائل سيصطدم بها الفقه اإلسالمي وال 

يجد لها حاًل. 
ْس���ن املظهر والنظافة وصحة  • حرص اإلس���الم على ححُ
البدن: فالرس���ول # يقول: »إن الل���ه جميل يحب اجلمال«؛ 
وذلك ملا خش���ي أحد الصحابة أن يكون حبُّه للنعل احلس���ن 
والثوب احلس���ن من الكبر، وكان لرسولنا # حلة يتجمل بها 
للوفود وكان يحث املس���لمني على اتخ���اذ ثوب خاص للجمعة 
وعلى التنظف للجمعة باالغتسال، فضاًل عن الوضوء للصلوات 
وغسل اليد عند القيام من النوم قبل وضعها في اإلناء، وتقليم 
األظافر، وحلق ش���عر العان���ة واإلبط، وإكرام ش���عر الرأس 
بتنظيفه وتس���ويته، فقال #: »من كان له شعر فليكرمه« كل 
ذلك دون غلو أو تشبه في شكل أو هيئة باملشركني أو الفساق 
لقوله #: »من تش���به بقوم فهو منه���م«)1(. كما كان # يهتم 
بنظافة املساجد والدور بل بالطريق أيضاً فيأمر بإماطة األذى 
عنه، وينهى عن قضاء احلاجة في طريق الناس أو ظلهم وعن 
التبول في املاء الراكد، وقد اش���تد غضب���ه حني رأى نخامة 
باملس���جد... إلى غير ذلك من مظاهر احلرص على النظافة. 
كم���ا أَْولَى # الصحة والبدن عناية خاصة فثبت عنه # أنه 
مارس أنواعاً من الرياضة كاملس���ابقة في اجلري واملصارعة، 
كما أرشد ملا يحافظ به املرء على بدنه وصحته فقال: »ما مأل 
آدمي وعاء شراً من بطنه، حسب اآلدمي لقيمات يقمن صلبه؛ 
فإن غلبت اآلدمي نفس���ه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث 
للنََفس«)2(، وحث على التداوي من املرض فقال: »تداووا عباد 
الل���ه؛ فإن الله - تعال���ى - لم يضع داء إال وضع له دواء، غير 

داء واحد، الهرم«)3(.
• أن اإلس���الم دين الرحمة: الرحم���ة بالرعية، والرحمة 
باخلدم والعبيد، والرحمة باألطفال، والرحمة بالبهيمة ولو كانت 
تساق للذبح، والرحمة باحليوانات غير الفواسق التي أمر بقتلها، 

))( صحيح اجلامع، )6149(. 
)2( صحيح سنن ابن ماجة )2704(، والسلسلة الصحيحة، )2265(.

)3( صحيح اجلامع، )2930(.

فأخبرنا # عن امرأة دخلت النار في هرة حبس���تها؛ فال هي 
أطعمتها، وال هي تركتها تأكل من خش���اش األرض. كما أخبرنا 
عن بغيٍّ من بغايا بني إس���رائيل غفر الله لها بسقيها املاء لكلب 
كان يلهث الثرى من شدة العطش. ويضيق املقام عن االستطراد 
وَسوق النصوص الكثيرة في ذلك، وصدق احلق - جل وعال - إذ 

يقول: }َوَما َأْرَسْلَناَك إاَلّ َرْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[.
مما س���بق يتبني أمر هام يجب التأكي���د عليه، وهو: أن 
اإلسالم دين ش���امل للحياة، لم يدع جانباً منها إال غطاه مبا 
يكفي���ه من األحكام واآلداب، وم���ا ذكرت إال غيضاً من فيض 

بقدر عدد الصفحات املتاحة للمقال في مجلتنا الغراء.

احملافظة على أهم مكتسبات الثورة، وهو حترر 6 
وضرورة  األمنية  األجهزة  هيمنة  من  الدعاة 
إدراك خطورة انفراد بعض من بيدهم السلطة 
في هذه اآلونة من مدنيني أو عسكريني بكل فصيل من فصائل 
احلركة اإلسالمية على حدة في مجالس خاصة قد تؤدي إلى 
فصل اإلسالميني عن الشارع واحلالة الثورية من جهة، وكسب 
النظام املترنح واملرتبك لتأييدهم وتقويتهم له من جهة ثانية، 
وترويج التهم عنهم باخليانة للثورة وعقد الصفقات مع النظام 
استكمال  حساب  على  املناصب  بعض  على  للحصول  القائم 
الثورة من جهة ثالثة، وتفتيت كلمة احلركة اإلسالمية ووحدتها 
للنظام  أسيراً  ذلك  بعد  كل فصيل  يصبح  ثم  رابعة،  جهة  من 
متهرباً من إخوانه، ثم يؤول األمر في نهاية املطاف بعد استقواء 
وإقصائها  الفصائل  هذه  كل  على  للتضييق  واستقراره  النظام 
عن دائرة التأثير واتخاذ القرار وأخيراً البطش بهم والعودة إلى 

قهرهم في ظل الضعف والتشرذم الذي أرادوه ألنفسهم.
ولذل���ك فالواجب عل���ى من دعي ملثل ه���ذه املجالس أو 
اللقاءات اخلاصة أن يرجع إلخوانه ويكون للحركة اإلسالمية 
قرار موحد وترتيب متفق علي���ه ملا ينبغي أن يقال وما ينبغي 
أن يرف���ض وما ميكن أن يقبل في ه���ذه اللقاءات، مع رفض 

االستسرار بها عن سائر الشعب.
وليس عيباً باملشايخ ورموز الدعوة اإلسالمية أن يستفيدوا 
من املتخصصني األمناء في قراءة املش���هد السياسي، بل حكم 
الش���ريعة يقضي عل���ى املجتهدين بالرجوع ملستش���ارين في 
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التخصص���ات املختلفة املتعلقة بالنازلة؛ فهم فيها أهل الذكر. 
وعل���ى كل عالم أو داعية احلذر م���ن اخلطاب االرجتالي أو 
االنفعالي في هذه املرحلة، ومن األحادية في الرأي التي يتبنى 
فيها كل شيخ ما ظهر له من آراء دون اعتداد بالرجوع ألصحاب 
التخصص ومراكز األبحاث والدراسات االستراتيجية والنبهاء 
املخلصني الذين عاش���وا على األرض وخبروا مختلف الفئات 
عن ق���رب وأحاطوا علماً بخبايا رج���االت النظام وعالقاتهم 
املختلفة، بل يجب تفعيل طريقة التفكير اجلماعية والتش���اور 
مع كل هؤالء؛ فنوازل ما بعد الثورة مسألة إدراك واقع مبؤثراته 
املختلفة قبل أن تكون مسألة إملام باألحكام الفقهية يستأثر بها 
حملة الشريعة، وإذا جنحنا في ذلك فستصبح حركة املشايخ 
ف���ي التجاوب مع األحداث س���ريعة وقوية؛ بحيث يكونون في 

املقدمة والشباب وراءهم وليس العكس.
ْس���ن فهمه  ولذل���ك ال بد من دراس���ة الواقع احلالي وححُ
وكيفية التعامل األمثل معه دون خلط بني سالمة املنهج ومنهج 
السالمة، ومعرفة ماذا حققت هذه الثورة وأين مواقع أقدامها 
اآلن، وم���ن أعداؤه���ا، ومن يحاولون اس���تغاللها لصاحلهم، 
والدراس���ة الواعية لألط���راف املوجودة ف���ي حلبة الصراع 
ف���ي الداخل واخل���ارج، وما هي اخلطوات الالزمة إلفش���ال 
)الس���يناريو( األمريكي املتكرر في إجهاض الثورات من خالل 

تنصيب أحد عمالئهم؛ سواء أكان عسكرياً أو مدنياً.
بل ينبغي أيضاً من خالل دراسة الواقع على النحو السالف 
الوقوف على الفتاوى أو التوجهات التي ينبغي للعلماء والدعاة 
البت فيها في مرحلة الحقة كبناء قوة اقتصادية ضاغطة ذات 
ثقل لصالح احلركة اإلس���المية، وتديد مدى جواز انخراط 
الش���باب املتدين من عدمه في صفوف اجليش والشرطة... 

إلى غير ذلك مما تدعو نتائج دراسة الواقع إلى تناوله. 
ومما ينبغي أيضاً أن نخرج به من هذه الدراس���ة: تديد 
سلم األولويات لقضايا املرحلة القادمة على املستوى السياسي 
واإلعالمي واالجتماعي مع األخذ في االعتبار في حال ضلوع 
)اإلس���الميني( في التأثير أو الظهور في مؤسسات احلكم أن 
قبول الش���عب لهم ولكل ما يريدون تقري���ره من أمور الدين 
والش���ريعة في البالد سيكون ميس���وراً إذا جنحوا في إشعار 
الناس باألمن، وتوفير املعيش���ة الكرمية لهم مبا في ذلك رفع 
األج���ور وتوفير الوظائف، وتق���دمي اخلدمات الطبية الالئقة 

بكرامة اإلنس���ان مجان���اً ودون تراٍخ، ومن ثَ���مَّ فال غنى عن 
سياس���ة عمر بن عب���د العزيز - رحمه الل���ه - في االنتظار 
ة للناس حتى تأتي احللوة فيخرجها  رَّ والتأن���ي قبل إخراج ال�محُ
معها، وال بد أيضاً م���ن التدرج وعدم حمل الناس على احلق 
جملة فيدمغوه جملة كما قال رحمه الله؛ بل يكفيه أن يقيم في 
نة أو مييت بدعة حتى يستقيم الناس على اجلادة. كل يوم سحُ

والتواصل 7  التنسيق  جل��ان  م��ن  ب��د  ف��ا  وختامًا 
جسور  ومد  ب��ي فصائل احل��رك��ة اإلس��ام��ي��ة، 
التعاون والتفاهم بينها، ليكون لنا ثقل ومواقف 
قوية موحدة، ونعمل على إذابة االجتهادات الفردية من خالل 
هذا التواصل ومنع التعارضات، وهو ما يحقق لنا االستمرار 
ووجاهة  قوة  لنا  ويحقق  بل  الثورة،  هذه  ثمار  قطف  في 
التواصل  في  واحد  اعتباري  وكيان  واحد  موقف  كأصحاب 
من  التي أصبحت جزءاً  املختلفة  الوطنية  التيارات  مع  أيضاً 
في  والتنسيق  عليها  التأثير  من  والتمكن  السياسية  الساحة 
اتخاذ املواقف املوحدة اجلالبة للمصالح واملانعة للظاملني من 
وفي  العمالء.  وخطط  الدولية  للمؤامرات  واحملبطة  ظلمهم 
كهم كتلة  ما يتعلق مبن دخلوا مجلس الشعب فال بد من ترُّ
واحدة، وال يصح بحال أن يتحركوا كتاًل مختلفة؛ فال بد من 

الشعور باملسؤولية والعمل على جتاوز هذا التحدي الكبير.
ثم ف���ي خطوة الحقة قد نتمكن بالس���عي اجلاد املخلص من 
تطوير التواصل وجلان التنس���يق إلى هيئة جماعية قوية أو تقوية 
إح���دى الهيئات املوجودة لتكون كذلك وال تكون أقرب للش���رفية، 
وينبغي أن تضم نخبة متميزة من كافة فصائل أهل السنة - الذين 
لم يسيروا في ركاب احلكام الذين ال يحكمون بشرع الله - والذين 
يتميزون بكونهم من أهل العلم الش���رعي، أو من أصحاب النشاط 
الدع���وي، أو من أه���ل اخلبرة والفهم للواقع، وي���زداد أفراد هذه 
الهيئ���ة وتخصصاتهم وأوجه تأثيرهم ش���يئاً فش���يئاً بالتوازي مع 
حصول التآلف واستقرار التنس���يق بينهم حتى تصبح كياناً قائداً 
لألمة ذا طابع مؤسسي يكون مبثابة أهل احلل والعقد في املجتمع.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
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حدود التعاون المشروع
بين األطياف أو األحزاب المختلفة داخل البلد الواحد

ه��������ش��������ام ب�����رغ�����ش

] قضايا دعوية[ 

بدايًة، هذا املوضوع ال يقَصد به تلك األحزاب واألطياف ذات املرجعية اإلسالمية؛ التي تعددت اجتهاداتها ورؤاها 
وبرامجها لتحقيق هدف واحد وأصيل؛ وهو س���يادة الش���ريعة اإلس���المية وتدش���ني نهضة إس���المية شاملة في كافة 
مج���االت احلي���اة، كما ال يقصد ب���ه أيضًا تلك األحزاب واألطياف التي لم تتنبَّ تل���ك املرجعية في برامجها وواقعها 
غير أنها ال تعاديها وال تأخذ موقفًا مناوئًا لها ومحرضًا عليها، وهي في الوقت نفسه تسعى لتحقيق أهداف وطنية 
متَف���ق عل���ى مش���روعيتها وأهميتها في النه���وض باألمة في نواحي احلي���اة املختلفة، إضافة إل���ى دورها في محاربة 

الفساد واملفسدين، وليس لها أهداف وتوجهات خارجية مريبة ُتلِبسها لبوس الوطنية والشعارات الزائفة.
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أق���ول: ال يقصد بهذا املوضوع ه���ذه وال تلك باعتبار أن 
هذا التعاون بني ه���ؤالء وأولئك هو من بديهيات السياس���ة 
الش���رعية وحتميات املرحلة الراهن���ة، وكذلك هو من طبيعة 
فروض الكفايات التي ال يس���ع كل أح���د القيام بها جميعها؛ 
فيقوم ببعض ما يحسنه ويس���عه القيام به، ويتعاون مع غيره 

في ما ال يحسنه أو ال يسعه القيام به.
كما أنه بدون هذا التعاون وذلك التنسيق يفتح الباب على 
مصراعيه لرموز الفساد وأعداء املشروع اإلسالمي والوطني 
لتحقيق مآربهم واستنس���اخ األنظمة البائدة والفاس���دة التي 
أضاعت البالد وأفس���دت حياة العباد وعاثت في األرض بكل 

صور الفساد.
بل إن مشروعية هذه األحزاب وتلك اجلماعات واألطياف 
املختلف���ة تكون محل نظر إن لم تدرك ه���ذه احلقيقة نظرياً 
وتطبقها عملياً، وينال أصحابَها عندئٍذ نصيب وافر من قوله 
- تعالى - محذراً من التشيع والتفرق في الدين : }َوال َتُكوُنوا 
ُقوا ِديَنُهم َوَكاُنوا ِش���َيعًا ُكُلّ ِحْزٍب ِبَا  ِمَن اْل�ُمْش���ِرِكنَي #^٣١^#( ِمَن اَلِّذيَن َفَرّ

َلَدْيِهْم َفِرُحوَن{ ]الروم: ٣١ - ٣٢[.
كما أنهم يتهدده���م التحذير الوارد ف���ي قول النبي # 

حلذيفة: »َفاْعتِزْل تلَك الِفرَق كحُلََّها«)1(.
ومما ال شك فيه أن التعددية السياسية املشروعة ال تعني 
التش���رذم، بل بينها وبني التش���رذم واالحتراب السياسي بون 

شاسع. 
إذن مقصود احلديث إمنا هو عن حدود التعاون املش���روع 
بني األطي���اف صاحبة املرجعية اإلس���المية، وبني تلك التي 
ل���م تعلن صراحة قبولها بهذه املرجعية ابتداء، لكنها حس���نة 
الرأي في اإلسالم واملسلمني وال تقف موقفاً رافضاً لإلسالم 

ومحارباً له.
ومما ال ش���ك فيه أن أصول اإلسالم وقواعده وما متهد 
من هديه # القولي والعمل���ي تدل على أن األصل العام في 
ذلك أنه ال إش���كال في التعاون معهم في كل ما كان من جنس 
التعاون على البر والتقوى: من محاربة الفساد ودفعه وتقليله، 
ورفع الظلم أو تخفيفه، والتصدي ألنظمة القهر واالس���تبداد، 
ومناصرة حلقوق اإلنس���ان، والس���عي احلثيث لتحقيق العدل 

تكن  لم  إذا  األمر  كيف  باب  الفنت،  كتاب  البخاري،  أخرجه  صحيح،  حديث  من  جزء   )((
جماعة )2595/6( ح )6673(، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة 

املسلمني )1475/3( ح )1847(.

االجتماع���ي، والعمل على إحداث نهضة ش���املة في املجتمع 
في كافة املجاالت ونواحي احلياة، والتعاون في ذلك مع سائر 

القوى الوطنية.
فهذا تؤيده قواعد الش�ريعة وكالم أهل العلم؛ واألصل في 
ذلك كله ما متهد في قواعد األصول من أن مبنى الش����ريعة 
تصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، واحتمال 
املفس���دة املرجوحة تصياًل للمصلحة الراجحة، وأن امليسور 

ال يسقط باملعسور، وأنه ما ال يدرك كله ال يترك جلُّه.
بل قد قرر العلماء في سبيل تقيق املصالح الكلية أو دفع 
املفاسد الكبيرة أنه قد جتوز اإلعانة على املعصية ال من جهة 
كونها معصية؛ بل ملا تتضمنه من دفع معصية أكبر، كما ندفع 
األم���وال إلى الكفرة نفتدي بها أس���رانا من بني أيديهم، وقد 

أشار إلى هذا املعنى أئمة العلم من قبل)2(.
وال شك أن صور التعاون مع هذه األطياف كثيرة ومتعددة 
ومتفاوتة، وميكن أن يتجاوز هذا التعاون مجرد التنس���يق في 
بعض املواقف أو االس���تعانة اجلزئية إلى درجة التحالف مع 
بعض هذه القوى والكيانات تقيقاً ملصلحة أو دفعاً ملفسدة.

وقد تال���ف النبي # م���ع خزاعة واس���تعان بهم في 
ما ه���و دون القتال)3(، وهذا يعطي داللة قوية على ش���رعية 
التحالف السياسي م�ع املخالفني إذا اقتضت املص�لحة ذلك، 
دون التخل���ي عن ج�زء من ه�ذا الدين؛ فالنبي # يقبل حلف 
خزاعة دون شرط واحد؛ حيث أظهر املوقف الثابت َوْفق خط 

اإلسالم الذي ال يعني ظاملاً، وإمنا ينص�ر املظلوم.
وتظهر ش���رعية التحالف السياس���ي في هذا الصلح من 
خالل بن���ود ميثاقه، وهي من أقوى األدلة على مش���روعيته؛ 
ٍد َوَعْهِدِه  َحمَّ َل ِفي َعْقِد محُ حيث جاء فيه: »أَنَّهحُ َمْن َشاَء أَْن يَْدخحُ
َريْ���ٍش َوَعْقِدَها َدَخَل«؛  َل ِفي َعْهِد قحُ َدَخَل، َوَمْن َش���اَء أَْن يَْدخحُ
حيث دخلت خزاعة حليفة لرس���ول الله #، وكانت تمل كل 
مودة وتعاون له، وكانت خزاعة َعيبة)4( رسول الله # مسلمها 
ومش�ركها، ال يخفون عليه شيئاً ك�ان مبكة، وفي املقابل كانت 

)2( ينظر: قواعد األحكام للعز بن عبد السالم: ))/86(.
باب  الكبرى، كتاب اجلزية،  السنن  البيهقي في  أخرجه  # مع خزاعة  )3( حديث حتالفه 
ابن  حديث  من   )18859( ح   )390/9( العهـد:  بعضهم  أو  العهــــد  أهـــــل  نقض 
اجلهاد  في  الشروط  باب  الشروط،  كتاب  البخاري؛  صحيح  في  وأصله  إسحاق، 

واملصاحلة مع أهل احلرب: )193/3( ح )2731(.
)4( َعيبة الرجل: موضع سره، والذين يأمتنهم على أمره، ينظر: غريب احلديث، أبو ُعبيد 
الدكن،   - آباد  حيدر  العثمانية،  املعارف  دائرة  مطبعة   ،)138/(( ساّلم  بن  القاسم 

ط) - 1384هـ - 1964م.
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تمل كلَّ عداء لقريش)1(.
ق���ال ابن حجر: » وفيه جواز اس���تنصاح بعض املعاهدين 
وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم، وش���هدت التجربة 
بإيثارهم أهل اإلس���الم على غيرهم، ولو كانوا من أهل دينهم، 
ويس���تفاد منه جواز اس���تنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً 
عل���ى غيرهم، وال يعد ذلك من مواالة الكفار وال مواالة أعداء 
الله، بل من قبيل اس���تخدامهم وتقليل شوكة جمعهم، وإنكاء 
بعضهم لبعض، وال يلزم من ذلك جواز االس���تعانة باملشركني 

على اإلطالق «)2(.

فالتحالف السياسي مع املخالفني: من تشكيل كتلة خلوض 
االنتخابات البرملانية أو نحوها، أو تديد موقف سياسي، أو 
تش���كيل معارضة سياس���ية، أو التحالف على اإلطاحة بنظام 
ظالم مستبد، فذلك مما تشهد له أصول الش�ريعة وقواعدها، 

َوْفق ضوابط شرعية استند إليها النبي # في تالفاته.
وشرعية التحالف السياس���ي ال تقتصر على وجود دولة 
للمسلمني؛ فهو مش����روع في كل مرحلة إذا اقتضت املصلحة 
ذلك؛ س���واء كان بعد إقامة الدولة كتحالف النبي # مع يهود 
املدينة وخزاعة، أو ف���ي مرحلة الدعوة كتحالفه مع عمه أبي 

طالب، وشهوده حللف الفضول، الذي أثنى عليه بعد بعثته.
وال ش���ك أن األمر في هذا التحال���ف يحتاج إلى تفصيل 
))( ينظر: فتح الباري: )337/5(، ونيل األوطار: )188/8(، واالستيعاب، البن عبد البر: 

.)1428/3(
)2( ينظر: فتح الباري: )338/5(.

ومح���ددات وضوابط، و اعتبار واقع هذه اجلماعات، وطبيعة 
الشعوب، واختالف الظروف املعاصرة، ومن ذلك:

• أن ما كان من هذه التحالفات على تقيق أمر مش�روع، 
التقت مصلحة اجلميع في تقيقه: كإسقاط طاغية أذل البالد 
والعب���اد، أو دفع صائل، أو إخراج عدو داهم بالد املس���لمني 
فجأة؛ فاس���تباح بيضتهم أو بصدد أن يفعل ذلك، ولم يتضمن 
التزاماً على االجتاه اإلس���المي يغلُّ يده ع���ن تبليغ دعوته أو 
إقامة دين���ه، فاألصل في هذا التحالف ه���و اإلباحة. ويبقى 
النظر بعد ذلك في دراسة جدواه ومدى ما ميكن أن يحققه من 
مصلحة أو يدفعه من مفس���دة، وفي ضوء نتيجة هذه املوازنة 
تكون الفتوى لصالح هذا التحالف أو ضده؛ فهو إذن على هذا 
النحو مما يدور في فلك السياسة الش�رعية، وتتقرر شرعيته 

في ضوء املوازنة بني املصالح واملفاسد والعبرة فيه ملا غلب.
• أم���ا ما كان من ه���ذه التحالفات على أمر غير مش���روع: 
كاإلعان���ة عل���ى الظلم، أو تدعي���م نظم اجل���ور، أو إطالة أعمار 
السياس���ات غير اإلسالمية، أو إضفاء مش�روعية زائفة على نظم 
غير مش�روعة، أو إعطاء صبغة إسالمية مزورة ألعمال وممارسات 
ن التزاماً يض�ر باملسلمني أو يغل يد الدعاة  غير إسالمية، أو تضمَّ
عن الصدع باحل���ق وإقامة الدين فهذا هو التحالف املمنوع، الذي 

تظاهرت النصوص اجلزئية والقواعد الكلية على رده)3(.
كما يجب التأكيد على أال تك���ون في هذه التحالفات مع 
األحزاب الَعلمانية غير الغالية وغير املتطرفة مواالة وال تودداً 
لها، وال تكون مناصرتها من أجل إعزازها ورفع شأنها، بل من 

أجل رفع الظلم عن املسلمني فحسب)4(.
ومن نافلة القول النصُّ على عدم مش���روعية التحالف مع 
األحزاب العلمانية الغالية واملتطرفة التي ترفض اإلسالم جملة 
وتفصي���اًل وتاربه وال يحُختَلَف على كفره���ا؛ حيث إنه ال وجه 
للقول بج���دوى مثل هذا التحالف مع مثل هذه األحزاب؛ حيث 
إن هذا يتناقض ويتنافى مع ما تقرر من ش���روط االس���تعانة 
باملش����ركني، أن يكون املس���تعان به مأموناً حس���ن الرأي في 
املسلمني، فأما إذا لم يكن حسن الرأي في املسلمني، لم يحُستعن 

به؛ ألن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه)5(.

هو  اإلسالم  وهل   ،142 ص)4)-  الصاوي،  د.صالح  السياسية،  التعددية  ينظر:   )3(
احلل؟ د.محمد عمارة، ص92.

)4( ينظر: االستعانة بغير املسلمني في الفقه اإلسالمي، د. عبد الله الطريقي، ص251.
)5( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: )155/35(، واألم: )175/4(، ومختصر املزني 
ص269 - 270، و الكافي في فقه اإلمام أحمد: )472/5(، وينظر ما تقدم، ص677 

وما بعدها، وص728 -730.
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ثم ال بد عند عقد التحالفات من التأكد من كون املسلمني 
أقوي���اء يصعب احتواؤه���م أو تذويبهم، وأنه���م قادرون على 
احملافظ���ة على ذواتهم، فالتحالفات الت���ي عقدها النبي # 
كانت شوكة املسلمني فيها ظاهرة، وهيمنة اإلسالم متحققة.

ومما ينبغي اس���تحضاره واالنتباه إليه أن التحالفات التي 
عقدها النبي # مع اآلخرين كانت لتغطية منعطف كبير في 
حياة اجلماعة املس���لمة، فتحالفه مع أبي طالب كان حلماية 
الدع���وة والداعية، وحلفه مع اليهود ف���ي املدينة كان حلماية 
الدول���ة في بداية عهدها، وحلفه مع قريش في احلديبية كان 
لالعتراف بالدولة املسلمة كقوة حقيقية على مساحة اجلزيرة 
العربية، واالنطالق بالدعوة نح�و آفاق عاملية خارج اجلزيرة)1(.
وأخيراً فإن���ه ينبغي مراعاة أن حال الس�����عة واالختيار 
يختل���ف عن ح���ال الش���دة واالضطرار، وأن ح���االت القهر 
واالس���تضعاف يسع اجلماعة فيها ما اليسعها في حالة القوة 

والتمكني.
ال���ة ذات أوجه،  م���ع التأكيد عل���ى أن هذه املوازنات حمَّ
وأنها م���ن دقائق الفقه وحقائقه وأغ���واره؛ فهي مزلة أقدام 
ومدحضة أفهام، ومن ثَمَّ فقد اختص بها أهل احلل والعقد من 
العلماء الربانيني والدعاة العاملني عند غياب اإلمام الش�رعي، 
وكذل���ك يرجع فيها إلى اجتهاد أهل االجتهاد والنظر من قادة 
تلك اجلماعات واألحزاب اإلس���المية، مع األخذ في االعتبار 

مجموعة من الضوابط كما تقدم.
كما ينبغي التنبُّه إلى أن هذه من املسائل التي يتغير مناط 
))( ينظر: الفكر احلركي بني األصالة واالنحراف، مصطفى الطحان، ص38 - 39، واملشاركة 

في احلياة السياسية في ظل أنظمة احلكم املعاصرة، د.مشير املصري ص311.

احلكم فيها، ومن ثَمَّ يتغير احلكم فيها تبعاً لذلك؛ ألن حكمها 
جاء مرتبط���اً بالضرورة أو احلاجة العامة التي تنزل منزلتها، 

أو املنفعة الظاهرة املأمونة.
وعل���ى القائمني عل���ى األمر في التيار اإلس���المي ممن 
يضطلعون - بحكم مواقعهم - بهذه االجتهادات وتنتهي إليهم 
وا فيه بقرار قبل استفراغ  مس���ؤولية البت فيها؛ أال يس���تبدُّ
الوسع في الشورى وطلب النصيحة من كل قادر على إسدائها 

من أهل العلم وأهل اخلبرة.
ويجب عليهم أن يدركوا أنهم يعاجلون أمراً يحدد مستقبل 
العمل اإلس���المي ومس���تقبل األمة كلها من ورائه، ورحُبَّ قرار 
راشد يحُتَخذ في هذا املجال يقفز بالعمل اإلسالمي سنوات إلى 
األمام، وعلى النقيض من ذلك رحُبَّ قرار أهوج يجهض مسيرته 

ويرمي بها إلى الوراء بضعة عقود.
وك���م من مغِلق له���ذا الباب بالكلية، وم���ا درى أنه يعطل 
عل���ى األمة كثيراً من املصالح الش����رعية! وكم من فاحت لهذا 
الباب على مصراعيه وما درى أنه يحُدِخل في دين الله ما ليس 
منه، ومييع القضية اإلس���المية ويدخلها في عالم املزايدات 

واملساومات!
واللَه - عز وجل - نسأل أن يجمع على احلق قلوب العلماء 
والدع���اة، وأن يؤلف بني قلوب املس���لمني وأن يجنبهم الفنت 
وأسباب النزاع والشقاق والفشل؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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] معركة النص [

الربيع العربي... 
إلى )األسلمة(...
؟!أم  )اللبـرلـة(...

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��ان
Fsalehajlan@hotmail.com

بع���د عق���وٍد متوالي���ة من الس���نني، ج���اء الربي���ع العربي 
لينفض )احلقوق واحلريات( من حتت ركام الظلم والفس���اد 
واجلب���روت ال���ذي خلفته تل���ك النظم الفاس���دة، فأصبحت 
هم���وم الن���اس وأحاديثه���م ت���دور ح���ول تل���ك احلق���وق التي 
كان���ت مغيبة في م���ا مضى؛ فال حديث يعل���و في مجتمعات 

املسلمني اآلن فوق حديث احلقوق واحلريات.
ولئن اتفقت كلمة كافة الناس على مبدأ )احلقوق واحلريات( 
ف���إن ثَمَّ اختالف���اً جذرياً بيِّناً حول الفلس���فة التي تنطلق منها 
هذه احلق���وق، واإلطار الكلِّي الذي يحكمه���ا ويضع حدودها؛ 
فكل اجتاه يس���عى لتقدمي منوذجه الفكري حاكماً وموجهاً لهذه 
ه كافة الوسائل إلقناع الناس لتبني هذا النموذج  احلقوق، ويوجِّ

اخلاص.

كل املعطيات الواقعية تكشف أن إرادة جمهور الناس تبحث 
ع���ن النموذج اإلس���المي للحقوق واحلريات، ق���د تختلف في 
تديده وفي حجم تفاعلها معه لك�ن يبقى النم�وذج اإلس�المي 
- أّياً كان تفسيره - هو النموذج احملبَّب لتلك الشعوب؛ فاالنتماء 
العميق لإلس���الم في نفوس أكثر الناس غرز فيها مغناطيس���اً 

جاذباً ألي رؤية حقوقية تنطلق من أحكام اإلسالم ومبادئه.
لكن ه���ذا ال يكفي، فالفكر الليبرال���ي ميلك من املقومات 
الفكرية واحلشد اإلعالمي والسياسي واملالي والدعم اخلارجي 
ما يجعله قادراً على تغيير مفاهي���م الناس وإقناعهم بالنموذج 
الليبرال���ي؛ فحالة احلق���وق واحلريات التي أظه���رت العمق 
اإلس���المي الش���عبي ميكن أن تكون نافذة لتسلل الليبرالية في 

نفوس املسلمني.



47 العدد 294

يس��تدعي ه��ذا م��ن الدع��اة والعامل��ن لإلس��ام العناية 

بأمرين:

األول: توضيح املفهوم اإلسالمي للحقوق واحلريات وإظهاره 

بش���كل جلي وبنيِّ حتى يكون الناس عل���ى بيِّنة من أمرهم، فال 
تلتب���س عليهم املفاهي���م، فوضوح املعنى الش���رعي كاٍف ألكثر 
الناس؛ ألنهم مؤمنون باإلس���الم فيس���لِّمون بكلِّ أحكامه ديانة 
وانقياداً ألمر الله وأمر رس���وله #، وال تتاج معهم س���وى أن 
ح املفهوم الش���رعي وتكشف أيَّ لبس أو انحراف عنه؛ ألن  توضِّ
ُه َوَرُس���وُلُه َأْمًرا َأن  حاله���م }َوَم���ا َكاَن ِل�ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَن���ٍة إَذا َقَضى الَلّ
َيُك���وَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم{ ]األحزاب: ٣٦[، وابتعاد كثيرين عن 
اإلميان باملفاهيم الشرعية راجع بشكل أساسي إلى جهلهم بها 

أو التباسها عليهم.
الث��اين: إقن���اع الناس ب���أن النموذج اإلس���المي للحقوق 

واحلريات هو األقدر على حفظ حقوقهم، وعنده من الضمانات 
ق من تأثيره  ما ليس���ت عند غيره، وفيه من اخلصائص ما يعمِّ
مبا تعجز عنه بقية النماذج، وهذا اخلطاب نافع جداً لكثيٍر من 
ٌد في تبنِّي النموذج اإلسالمي  الناس الذين لديهم ش���كٌّ أو تردُّ
فيضعفون عن املطالبة باحلقوق الش���رعية لضعف قناعتهم به، 
كما أن مثل هذا اخلطاب الواقعي العقالني س���يحفظ املسلِّمني 
اء ضغط  ألحكام اإلس���الم من تس���لل املفاهيم الليبرالي���ة جرَّ

دالئلها وبراهينها.
هذان العامالن يحُختَصران في )بيان احلكم الشرعي( و )إقامة 
الدالئل والبراهني عليه(، ولئن كان علماء اإلسالم هم األقدر على 
اجلانب األول، فإن املعنى الثاني يحتاج ملش���اركة فئات أخرى من 
املتخصصني في القانون والعلوم السياس���ية والفكر واالقتصاد 
وبقية العلوم املعاصرة إلقامة منظومة علمية متكاملة من املفاهيم 
والدالئل والتجارب التي تكشف تفوُّق النموذج اإلسالمي؛ ليزول 

الغبش عمن في قلبه شيء، ويزداد الذين آمنوا إمياناً.
فمعرفة احلكم الش���رعي تختلف عن القدرة على البرهنة 
علي���ه؛ فليس أحدهم���ا مرتبطاً باآلخر؛ فقدرة اإلنس���ان على 
معرفة احلكم الشرعي ال جتعله قادراً على احملاججة في إثباته 
وإقن���اع الناس به؛ إذ هذا قد يتطلَّب مهارات وعلوماً إضافية ال 
تكون موجودة لدى العاِلم باحلكم، وهذا ما يس���تدعي ضرورة 
التكامل ب���ني املتخصصني بالش���ريعة واملتخصصني في بقية 

املجاالت ليقوم كلُّ أحٍد منهم بواجبه الشرعي.

كما أنَّ عدم اقتناع املس���لم بعقالنية حكٍم ش���رعيٍّ ما، أو 
قدرته عل���ى اإلقناع به ال يجيز له جت���اوزه وتركه ولو بدعوى 
أن األحكام الش���رعية ال تخالف العق���ل واملصلحة؛ ألنه ليس 
بالض���رورة يكون مدركاً لكل هذه املصالح في هذه اللحظة، كما 

أن فهمه وإدراكه ليس هو احلاكم على العقل واملصلحة.
ال شيء سيحفظ هذه احلقوق ويحقق ضمانات عميقة لها 
مثل إدراجها ضمن مفاهيم اإلسالم وأحكامه؛ فاملفاهيم والقيم 

احملكومة باإلسالم تتميز بخصائص عدة، هي:
أواًل: أنها تكتس���ب صفة )الثبات( و )القطع( و )الوضوح( 

فتكون مفاهيَم ش���رعيًة ربانيًة غير قابلة للنقاش؛ فال تخضع 
لتص���ورات معاصرة أو اجته���ادات الحقة؛ فالن���ص القرآني 
واحلديث النبوي قد قضى بها وال معقب حلكم الله، وهي قضية 
رمبا ال تشدُّ ذهن املسلم ألنه يراها بدهية، لكنه سيعرف قيمتها 
وفضلها حني يقرأ في مسيرة )احلقوق( التي قد عانت مخاضاً 
عس���يراً في الفكر الغرب���ي خالل تاريخ���ه الصراعي الطويل 
معه���ا، فغياب القطعيات جعل تدي���د احلقوق معضلة فكرية 
عويصة؛ فمن الذي يحدد هذه احلقوق؟ س���ؤال يجيبه املس���لم 
بكل استرخاء، لكنه يسبب إشكاالً عميقاً لدى كل من حيَّد الدين 
عن احلك���م، فجاءت نظريات )احلق���وق الطبيعية( و )القانون 
الطبيعي( التي رفعت جملة من احلق���وق فجعلتها حقوقاً غير 
قابلة للنقاش، وليس لهذه النظريات من مس���تنَد س���وى فكرة 
خيالية تقرر أن اإلنسان يولد ومعه جملة من احلقوق، وال شيء 
يثبت وجود هذه احلقوق سوى أنها يجب أن تكون موجودة! فهي 
في احلقيقة قد تبن���ت املفهوم الديني في القطع بهذه احلقوق 

لكنهم استنكفوا عن ربطها بالدين.

الثاين: أن املفهوم اإلس���المي للحقوق يجعلها حقوقاً دينية 

ذاتي���ة قبل أن تكون حقوقاً قانونية نظامية، فاملس���لم يقوم بها 

ويلتزم بها ديانة لل���ه ووقوفاً عند حدوده، وهذا يعطي احلقوق 

دعماً عميق���اً ال متلك بقية النماذج أن تقت���رب منه؛ فالنظام 

القانوني مهما كان محكماً ومتطوراً فهو عاجز عن الوصول إلى 

تلك املناطق العميقة التي يصل إليها هذا الدين، فاحلقوق بهذا 

املفهوم ترتكز على رقابة ذاتية يراقب املس���لم فيها ربه، فتكون 

مستحضرة في الظاهر والباطن، في ما يثبت عند القانون وفي 

م���ا ال يقدر القانون على إثباته، تنش���ط لها النفوس، ومتارس 

عليها دوراً رقابياً احتس���ابياً نابعاً م���ن الدين، فتجاوحُز احلقوق 
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منك���ر يجب إنكاره من اجلميع »م���ن رأى منكم منكراً 

فليغيره بيده فإن لم يس���تطع فبلسانه فإن لم يستطع 

فبقلبه؛ وذلك أضعف اإلميان«.

الثال��ث: أن املجتمعات املس���لمة ال يصلح لها إال 

املفهوم اإلس���المي للحقوق واحلري���ات؛ فلئن جنحت 

منظومة الفك���ر الليبرالي في املجتمعات الغربية فهذا 

راجع لس���ياقها الثقافي والتاريخ���ي، وأما املجتمعات 

املس���لمة فهي عميقة التدين باإلسالم ال ترضى بغير 

اإلس���الم بدياًل؛ فف�رض من����وذج مخالف له�ويتها لن 

يكون متقبَّ�اًل وس����يواَجه مبع�ارضات وإش����كاالت لن 

لَّ إال بالنم�وذج الذي ينس���جم م���ع ذاتها وهويتها  َ تحُ

وتاريخها.

ف في  الراب��ع: أن املطالبة بحكم اإلس���الم لن تتوقَّ

مجتمعات املس���لمني إال إذا حكم باإلسالم؛ فما دام أن 

احلكم في املجتمعات لغير اإلس���الم فلن تتوقَّف هذه 

املطالبات، وقد تس���لك في س���بيل ذلك وس���ائل غير 

صحيحة وتؤدي ملفاسد وأضرار، أو تتبنى رؤى مغالية 

أو مخالفة لإلسالم، وكلُّ احللول إليقاف هذه الوسائل 

ستبوء بالفشل، احلل الوحيد هو في التطبيق الصحيح 

لإلس���الم، والذي يظّن أن املجتمعات املسلمة ستحيِّد 

اإلس���الم في احلكم كما حيَّدت املجتمع���ات الغربية 

احلكم الكنس���ي فهو غارق في الوه���م ألقصى أذنيه، 

وه���و بعيد عن فهم طبيعة اإلس���الم وعن إدراك عمق 

تأثيره في نفوس املسلمني.

خامس��ًَا: أن الراية اإلسالمية هي الراية الوحيدة 

التي ميكن أن يجتمع عليها الناس وتس���تمر في ثبات 

وضمان، وأما الرايات األخرى فيمكن أن جتمع الناس 

في مرحلة زمنية معنية لكنها ال ميكن أن تستمر؛ ألنها 

باختصار راية مؤقتة يرتهن تأثيرها بعوامل مؤقتة تزول 

ب العالم  ه���ذه الراية مع زوال تلك العوام���ل، وقد جرَّ

اإلس���المي رايات كثيرة تالحقت سقوطاً، وسيتالحق 

غيرها، وأما الراية العميقة في نفوس الناس وتاريخهم 

ومستقبلهم فهي الراية املرشحة ألن تكون محل وفاق.

يبقى أن َثمَّ عاملن مُش��كَِلن قد يكونا عامل إخفاق 

وتعثُّر للنموذج اإلسامي املعاصر:

العامل األول: اخللل في التس���وية ب���ني احلالة املثالية 

والوضع االس���تثنائي: فيعاملهما الشخص على اعتبارهما 
حالة واح���دة؛ فإما يغلو فيطالب بتطبي���ق احلالة املثالية 
الش���رعية في كافة األوضاع م���ن دون مراعاة ملا تقتضيه 
احلاج���ة أو الضرورة أو اإلمكان في تلك املجتمعات، ويتهم 
العاملني هناك بالقصور وتضييع الدين، وإما يفرِّط فيجعل 
االس���تثناء هو األصل، فينفي عن الشريعة كلَّ ما ال ميكن 
تطبيق���ه من األحكام الش���رعية، ويعيد تركي���ب املفاهيم 

الشرعية على َوْفق احلاجات املعاصرة.
إنه���ا غياب الرؤي���ة الواضحة واملي���زان الصحيح في 
التفريق بني حالتي )األصل( و )االستثناء( فاملسلم مطالَب 
بتطبيق أحكام اإلس���الم بحس���ب اإلمكان واالس���تطاعة، 
ومطالب في الوقت نفس���ه أن ال يحرِّف األحكام الشرعية 
وال يقوِّل الش���ريعة ما لم تقل، وهذا اخلل���ط بارز للعيان 
بوضوح في املش���هد اإلس���المي املعاصر وهو مؤذن بتنازع 

يؤدِّي إلى الفشل.
العامل الثاين: االختالف في مفهوم النموذج اإلسالمي 

وحدوده: حيث يستغل بعض الزائغني االختالف الفكري بني 
العاملني لإلسالم من أجل ضرب النموذج اإلسالمي بكليته، 
فينفي وجود منوذج إس���المي نظراً الختالف الناس فيه، 
وهذا يتطلَّب ضرورة التأكيد على األصول الكلية والقواعد 
القطعية في النموذج اإلسالمي، وتكيم اخلالفات فيه إلى 
املنهج القطعي في التعامل م���ع اخلالفات }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي 
ُسوِل{ ]النساء: ٥٩[، وميكن وضع كثير  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ َشْيٍء َفُرُدّ
من اآلليات حلس���م مثل هذا اخلالف حني يكون الشخص 
فعاًل مؤمناً وموقناً بالنموذج اإلسالمي؛ لكنه سيكون موهناً 

للواِقعني تت ضغط آلة املفاهيم الغربية.
فاخللط بني )األصل( و )االس���تثناء( في فهم األحكام 
الشرعية تفريطاً أو إفراطاً، واخلالف في تديد النموذج 
اإلس���المي للحكم: هو من التحديات الفكرية اخلطرة التي 
قد تدث فجوة عميقة تخلخل أس���اس النموذج اإلسالمي 

في نفوس الناس.
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] عاجل إلى اإلسالميين [

أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com

احلزب السياس���ي اإلس���المي، الفتة تحُرَف���ع بكثرة في 
دت مناذجه  أغلب الدول العربية واإلس���المية هذه األيام، تعدَّ
وأطروحات���ه، وتنوع���ت إمكاناته وآثاره. كم���ا انضم لقائمة 
مؤسس���يه تيارات كانت رافضة له في يوم من األيام؛ فلم يعد 
حك���راً على تيار بعينه، بل أصبح حقاً وواقعاً ألغلب التيارات 
اإلس���المية )س���لفية كانت أَْم إخوانية(؛ بحيث إن التقسيم 
التقليدي لتلك التيارات إلى )دعوية وسياسية( لم يعد مالئماً 
للتطور احلادث في الساحة اإلس���المية؛ فالغالبية أصبحت 

»سياسية« بامتياز.
نت س���تة أحزاب إس���المية من  ف���ي مص���ر وحدها متكَّ
احلصول على ترخيص رس���مي في أشهر قليلة، وهي تشارك 
في االنتخابات البرملانية اجلارية، وهناك أحزاب أخرى ال تزال 

تت التأسيس.
لكن ليست كل مشاريع األحزاب اإلسالمية ميكن وصفها 
ب� »الناجحة« ملجرد حصولها على املوافقة الرسمية؛ فأداؤها 
يتراوح ما ب���ني القوة والضعف، وهو م���ا يجعل تليل »قوة 
احلزب اإلس���المي« مس���ألًة غاية في األهمية، وتفتقر إلى 

البحث العلمي.
وإذا كانت األحزاب اإلس���المية هي في األصل جماعات 
وتيارات دعوية تولت )أو أسست( أحزاباً، فإن تليل قوة تلك 
األحزاب لن يكون مبنأى عن دراسة قوة تلك اجلماعات نفسها، 

أو مبعنى أدق: دراسة مدى جاهزيتها لتأسيس أحزاب قوية.
السياسة والقوة:

تتعدد تعريف���ات السياس���ة ومداخل دراس���تها، وأحد 
تعريفاتها املبسطة هو: أن السياسة تبحث في شؤون السلطة 
اَرس عليه، وهن�اك تعريف آخر يجمع  ومن ميارس���ها ومن متحُ
ما بني السياس���ة وكلٍّ من السلطة والقوة، وهو: أن السياسة 
هي األخذ بالقوة واستخدام السلطة أو التهديد باستخدامها، 

فال س���لطة إال بوجود القوة، وال سياسة بدون سلطة، وهو ما 
يعني أن السياسة في أحد وجهيها هي عملية استخدام للقوة، 

وفي وجهها اآلخر هي سعي المتالكها.
ويذك���ر بعض علماء السياس���ة أن امتالك أحد أطراف 
الصراع للقوة احلاس���مة من ش���أنه أن يس���اهم في اختفاء 
الصراع، وهذا كله يدفع للتس���اؤل ع���ن معنى »القوة« وكنهها 

من الناحية السياسية.
نقتبس هن���ا تعريفني فقط: أولهما تعريف الفيلس���وف 
البريطان���ي برتراند رس���ل، وهو: القوة ه���ي تقيق النتائج 
املقصودة، فإذا كان هناك طرفان يتماثالن في رغباتهما، فإن 

األقوى هو الذي يحقق من رغباته أكثر مما يفعل اآلخر.
أم���ا عالم االجتماع ماك���س فيبر فيع���رِّف القوة بأنها: 
إمكانية فرض إرادة اإلنسان على سلوك اآلخرين، وكلما كانت 
اإلمكان���ات متاحة كلما كانت القوة كبيرة. وفي صياغة أخرى 
للتعريف: إنها قدرة الشخص أو عدة أشخاص على أن ينقلوا 
إرادتهم إلى حي���ز التنفيذ الواقعي ضد رغبة اآلخرين الذين 

يشاركون في العمل نفسه.
ثاثية القوة: 

استناداً إلى ما سبق فإن احلركات اإلسالمية التي تنبثق 
عنها أحزاب سياس���ية بحاجة إلى مراجع���ة موازين القوى 
تها وضعفها، فقدرتها  لديه���ا، وبحاجة إلى أن تعرف نقاط قوَّ
على تقي���ق النتائج املرجوة مرتهنة مبا متلكه من قوة، وكذا 
ف����إن قدرته�ا على ف�رض رؤيته�ا وتص�وراته�ا ع�ن »الدول�ة« 
و »نظام احلكم« إمنا تحُستَمد من موارد القوة التي لديها ومدى 

قدرتها على توظيفها واستخدامها في تقيق أهدافها.
ال يعق���ل وال ميكن أن تكتفي احلرك���ة بدوافعها الدينية 
ورغباته���ا املخلص���ة وأتباعها املتناثرين لكي تؤس���س لعمل 
سياس���ي ناجح، بل يجب عليها أوالً معرف���ة ما يتطلبه ذلك 

ثالثية القوة
للحزب اإلسالمي
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العم���ل من إمكانات وقوى في حدودها الدني���ا، ثم مقارنة ذلك مبا متلكه 
بالفعل، فإن كانت النتيجة سالبة فعليها - إن ظلت على الرغبة في ممارسة 
العمل السياس���ي - أن تضع لنفس���ها خطة زمنية تسعى خاللها المتالك 
م���وارد القوة الالزمة خلوض غمار السياس���ة. أما إن كانت نتيجةحُ املقارنة 

موجبًة، فال بأس أن تتهيأ وتتوكل على الله أوالً.
م���ن الصعب في مقال كهذا أن نحصر كافة موارد القوة التي تتاجها 
األحزاب السياسية اإلسالمية لكي متارس عملها بكفاءة، لكن ننتقى ثالثة 
موارد فقط، ملا لها م���ن أهمية خاصة، اثنان منها يتوفران قبل بدء العمل 

السياسي، والثالث يتوفر للحزب بعد فترة من ممارساته السياسية.

أواًل: قوة الدعوة:
بالطب���ع ال توجد أي إش���ارة ل� »الدع���وة« كأحد موارد قوة 
األحزاب السياس���ية ف���ي أي مرجع لعلم السياس���ة؛ لكنها في 
الثقافة اإلسالمية تأتي في املقام األول؛ فهي الركن الركني الذي 
تستند إليه األحزاب اإلسالمية، وبدونها تفقد أهم موارد قوتها؛ 
ولذلك يتركز الهجوم على هذا املورد من ِقَبل خصوم اإلسالميني 
تت ش���عارات متعددة متوالدة، مثل: إبعاد الدين عن السياسة، 
اس���تخدام الدعاية الدينية، اس���تخدام أماك���ن العبادة للدعاية 

االنتخابية، حظر األحزاب الدينية... إلخ.
وتتمثل قوة الدعوة في املجال السياس���ي في عدة أمور، من 

أهمها:

الباع��ث العق��دي: فالعقيدة هي احمل���رك للعمل الدعوي 
وهي احملفز له؛ فاإلس���المي يعمل ويتحرك ويدعو ويشارك في 
السياس���ة وهو موصول بحبل الله، معتمد على الله متوكل عليه، 
متَّبع لدينه ناصر له مدافع عنه؛ فهو يتحرك لله مس���تعيناً بالله 
ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي  يبتغي رضا الله }ُقْل إَنّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَاِتي ِلَلّ
#١٦٢#( ال َش���ِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت{ ]األنعام: ١٦٢ - ١٦٣[؛ لذلك فإن 
حسابات السياسي اإلسالمي تختلف كلياً عن حسابات السياسي 
الَعلماني؛ فاإلس���المي ميارس السياسة وهو يردد: »ال حول وال 
ق���وة إال بالله« ومعناها: ال توُّل للعبد من حال إلى حال وال قوة 
له على ذلك إال بالله، فهو يس���تحضر في مس���يرته السياسية 
قول���ه - تعالى -: }َوَما الَنّْصُر إاَلّ ِمْن ِعن���ِد الَلِّه{ ]آل عمران: ١٢٦[  
}َوَما َتْوِفيِقي إاَلّ ِبالَلِّه{ ]هود: ٨٨[ }ُقْل َحْس���ِبَي الَلُّه ال إَلَه إاَلّ ُهَو َعَلْيِه 
ْل���ُت{ ]التوبة: ١٢٩[، كما يس���تحضر وهو يخوض صراعاته  َتَوَكّ
السياس���ية مع خصومه قوله #: »َواْعلَ���ْم أَنَّ األمة لَْو اْجتََمَعْت 

َعلَى أَْن يَنَْفعحُوَك ِبَشْيٍء لَْم يَنَْفعحُوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتََبهحُ اللَّهحُ لََك َولَْو 
وَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتََبهحُ  رُّ وَك ِبَش���ْيٍء لَْم يَضحُ رُّ اْجتََمعحُوا َعلَى أَْن يَضحُ

اللَّهحُ َعلَيَْك«.

الباعث التطوعي: تختص احلركات اإلسالمية بأنها متتلك 
مجموعات بش���رية متنوعة وثرية، وكلها تعمل في مجال الدعوة 
تطوعاً واحتس���اباً لألجر عند الله تعالى، فهذا جيش من األتباع 
ال يتوفر ألي قوة سياسية أخرى، وهو »جيش« يتوفر له االنتشار 
اجلغرافي والتنوع املهني والتخص���ص العلمي والتعدد العمري، 
وإذا أحسنت احلركة اإلسالمية توظيف هذا »اجليش« التطوعي 
خلدمة أهداف احلزب فإن قوتها س���تتزايد أضعافاً مضاعفة، 
ولكن يبقى الس���ؤال: ما هي اإلس���تراتيجية املثلى لتوظيف هذه 
القوة البشرية الهائلة؟ قطعاً ال ميكن االسترسال في تناول هذه 
اإلس���تراتيجية في هذا املقال، ولكن يكفي اإلش���ارة إلى محاور 
رئيس���ية وهي: وضع منهج عملي لقياس وتقدير القوة البشرية 
للحركة اإلس���المية، واستخدام هذا املنهج في تريك تلك القوة 
خلدمة األهداف السياسية، واستخدام هذا املنهج في تنمية هذه 

القوة وتوسيع مجاالتها.

التواصل اجلماهري: ال تفتقر احلركات اإلسالمية إلى وسائل 
للتواصل مع اجلماهير، فهم - أصاًل - موضوع نشاطها ولبُّ عملها؛ 
فالتواصل معهم قدمي، واألواصر معهم راسخة، لكنَّ طريقة التواصل 
السياس���ي مع اجلمهور تختلف عن التواصل السياسي؛ فلكل منهما 
أدواته ووس���ائله، وإذا اس���تمرت احلركة في اس���تخدام اخلطاب 
الدعوي نفسه خلدمة العمل السياسي، فهي بذلك تهدر قدراً كبيراً 
م���ن قوتها، نعم اجلمهور متاح، والثقة موجودة، ولكن يبقى اخلطاب 

السياسي املناسب الذي ينطلق من هذه األرضية.
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ثانيًا: قوة التنظيم:
في هذا املورد يتضح الفارق الهائل بني حركة عريقة في نظامها 
وتنظيمه���ا مثل جماعة اإلخوان املس���لمني، وب���ني غالبية التيارات 

السلفية حديثة العهد بالعمل السياسي، بل والتنظيمي.
الفكرة األكثر أهمية املتعلقة به���ذا املقال، هي: خطورة أن يتم 

تأسيس نظام حزبي قوي يستند على تنظيم دعوي ضعيف.
فاحلركات الس���لفية لم تكن معنية بقوة التنظيم من قبل؛ لذلك 
تبدو هياكله���ا التنظيمية بدائية أو بس���يطة أو محدودة، بل ميكن 
القول: إنه ال توجد فلس���فة تنظيمي���ة - أصاًل - إال إذا كانت فكرة 
»الال تنظيم« ميكن اعتبارها »فلس���فة ف���ي حد ذاتها«، وذلك لدواع 

أمنية ظرفية.
عندما تقوم هذه احلركات بتأس���يس أحزاب سياسية، فستجد 
نفسها متارس عماًل غير مألوف بالنسبة لها، وهنا ميكن أن تدث 

عدة سلبيات خطيرة، مثل: 
• عجز في الكفاءات واالضطرار إلسناد مهام تنظيمية حساسة 

إلى أشخاص ليسوا على الدرجة الكافية من املوثوقية أو االنتماء.
• اللجوء إلى استنس���اخ جتارب حركات أخ���رى دون قدرة على 

النقد و »الغربلة«.
• حدوث هوة كبيرة وتناقض واضح بني احلزب املنظم واحلركة 

غير املنظمة.
• اختف���اء معايير االنتقاء والتكليف للمواق���ع املهمة داخل بنية 

احلزب التنظيمية، أو وجود املعايير دون قدرة على تطبيقها.
من العوارض الس���لبية كذلك في ما يتعلق مبورد »قوة التنظيم« 
أن بع���ض احلركات لديها خلط واضح بني معنى»احلش���د« ومعنى 
»التنظيم«، وهو خلط عملي قبل أن يكون مفاهيمي؛ فهم ميارس���ون 
التنظيم بعقلية احلشد، والفارق األساسي بني املفهومني، هو: االنتقاء 
والتربية؛ فالذي يحش���د ال ينتقي وال يربي، حتى وإن مارس احلشد 
بوسائل منظمة؛ ألن عقله مرتبط بعمل مقطوع ينتهي احلشد بنهاية 
العم���ل. أما الذي يتحرك بعقلي���ة »التنظيم« فهو ينتقي ويربي؛ ألن 

ذهنه مرتبط بعمل مستمر على مدى الزمن.
رمبا تكون بع���ض نتائج جولة اإلعادة ف���ي املرحلة األولى من 
انتخاب���ات مجلس الش���عب في مصر، ذات داللة ف���ي التفرقة بني 
احلش���د والتنظيم؛ فقد حقق حزب النور )السلفي( نتائج مبهرة في 
اجلولة األولى، لكن ف���ي جولة اإلعادة - التي عادة ما تتراجع فيها 
مه  نسبة املشاركة الش���عبية - خس���ر احلزب كثيراً من مواقع تقدُّ
لصالح اإلخوان، وأحد األسباب الرئيسية هو أن املنافسة متخضت 

عن مواجهة بني خبرة التنظيم وتنظيم احلشد.

ثالثًا: قوة اإلجناز: 
هذا املورد ال تأثير له إال بعد فترة من املمارس����ة 
السياس����ية وتولي مسؤوليات تش����ريعية أو تنفيذية، 
لك����ن عندما يحني وقته يصبح ذا تأثير عظيم )س����لباً 
وإيجاباً(؛ فقوة اإلجناز بالغة األهمية في ميدان العمل 
السياس����ي؛ حتى أن علماء السياس����ة يضعونها كأحد 
تصنيفات »الش����رعية« التي يلجأ إليها احلكام لتثبيت 
مواقعهم على رأس النظم؛ فبعض احلكام يس����تند في 
إقرار حكمه واستمراره إلى ما حققه من إجنازات إلى 
درجة يرى أنها تس����وغ له جتميد احَلراك السياس����ي 

جزئياً أو كلياً دون أن يلقى اعتراضاً من الشعب.
ولعل منوذج ح���زب العدالة التركي هو األبرز على 
صعيد األحزاب اإلسالمية التي حققت إجنازات هائلة، 
وه���ذه اإلجنازات أكس���بته قوة مضاعف���ة؛ بحيث إن 
تركيبة مؤيديه أصبحت تضم ِقطاعات من الَعلمانيني.

تفعيل هذا املورد يتطلب من احلزب اإلسالمي أن 
يضع إستراتيجية واضحة، جتيب على أسئلة مهمة:

ما هي املهام التي ميكن أن يس���عى احلزب إلى 
توليها؛ ألنه يرى قدرته على تقيق إجناز فيها؟

هل تتناسب إمكانات احلزب مع املهام التي يسعى 
إليها، وهل يتوائم ذلك مع النطاق الزمني املتاح؟

هل من األفضل أن يط���رح احلزب حزمة وعود 
ممتدة وبراقة معتمداً على ذاكرة الناخب الضعيفة؟ 
أم أن األفضل أن يحدد إجنازات محدودة تكون لديه 

قدرة أكبر على تقيقها؟
لي���س م���ن احلكم���ة أن يرفع احلزب س���قف 
طموحاته أو وعوده، ثم يفاجأ ناخبوه بعد انتهاء املدة 

االنتخابية، أن أغلب ما قيل لم ينفذ.
لذلك يقول املختصون: إن استخدام اإلجناز في 

الدعاية االنتخابية يكون على ضربني: 
األول: مختزل، ويكون في مرحلة الوعود واحلملة 

االنتخابية األولى. 
والثان���ي: مفصل، ويك���ون في ما بع���د انتهاء 
الدورات االنتخابية والبدء في حمالت دعائية تالية.
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] نص شعري [

أصـــناُم ــْت  ــم ــطِّ وُح ــغــاُة,  الــطُّ َســـَقـــَط 
ــــدًا ــــدِر الـــعـــروبـــِة واع يــســمــو عــلــى ص
ـــــمــوع قــوافــــــــٌل ـــ ــه مـــن اجلـــ ــي ــــأوي إل ت

بــعــضــًا علـى                                                   بــعــُضــهــم  يــهــنــُئ  ــــاؤوا  ج
َكتائــــٌب ُتــــداَس  أن  يــأَمــُل  ـــاَن  ك ـــْن  َم

ــاِرض                ــع ـــ ِبُ وقــيــعــٍة  ليــــوم  ُرِصـــــدت 
ـــــٌه مــــــــؤلَّ ُيـــــــــــزاَح  أْن  ــل  ــأم ي كــــاَن  ــــْن  َم
ُه ــاَء َيــُصـــــــــــدُّ ــض ــق ــكَّ يــخــتــرُق ال ــف ــا ان م
ــه ــكَّ يــســتــرعــي الــَفــســــــــــــــاَد ألنَّ ــف ــا ان   م
ــِم امُلـــــذاِع عــلــى الــــَورى ــَس ــَق ــال مــا َبــــرَّ ب
ــِع أمـــوِرهـــا ــــاَن الــعــروبــة فـــي جــمــي خ
متـــــسلٌِّط مــثــلــه  الــعــروبــة  فـــي  مـــا 
ـــوَن عــلــى الـــــعــبــاد وعــنــَدُه ي ـــدُّ ـــــَم ال َرَك
ــاِه َيــســـــوُقــهــا ــي ــشِّ ــال ـــُة ك عـــيَّ ـــــَدِت الـــرَّ َب

دْت                   ــعــدَّ ــوُن َتــعــاظــمــْت وتـــ ــج ــسُّ ــــِه ال َوِب
ِـــدوا لُيْفســـ لــلــطــغــاة  عــنــانــًا  أرخـــى 
ــــَم كــهــــــــولــٍة                    ــاريــَخ رغ ـــ ـــ ـــ ــت لـــم يــقــرأ ال
ـــها كلَّ الـــعـــروبـــَة  ـــاُه  ـــس أن ـــُح  ـــْل الـــصُّ
ــُه ــآَل لــو كــــاَن ُيــْبــِصــُر فــي الــِعــظــاِت م
ـــــه وعــــــــــــــــــــذاَبــه لـــو كــــان يــخــشــى ربَّ
دمــُعــه ــل  ــَطَّ ــه َت أو  قلــــــــــبًا  ألالن 
تغلَّقْت ــم  ــي ع ــزَّ ال أسمـــــــــاَع  ــنَّ  ــك ل
الـــورى                  أْن ســـاَد  ــوِم  ــي ب ــوُد  ــه ــي ال َفـــــِرَح 

ووســــــاُم                                                            بــــــــاهــٌر  نــصــٌر  فــــاليوَم 
اإلســــالُم                                                                                            َنْهجــُه  َبهـــــــيٍّ  ِبَغـــٍد 
ـــوِف ِزحـــاُم ح ـــزُّ ــن ال روِب م وعــلــى الــــــدُّ
األفهـــــــاُم ِبُكْنهــــِه  َتـــــــــاُر  نصــٍر, 
واإلجـــــــــــــــــراُم   التنــكيل  طبـــعها  ــي  ف
ــي ِبـــَرْكـــــــب ُنــهــوِضــه األْقـــــــــــواُم           ــض َت
َقــْســــــــرًا, وَحــــــــــــــْوَل ُحــصــوِنــِه األلــغـــــاُم                                              
وِذمــــاُم           َمــحـــــــــــاِرٌم  ــاَن  ــص ُت ال  كــــْي 
وإمــــــــاُم                                                             ــــٌم  ُمعـــلِّ للفـــاســديـــَن 
ِقـــواُم ـــــهــوض  لــلــنُّ ِمــــــْنـــُه  الَح  أْو 
ُتقــــاُم  عاِة  للـــــدُّ املــشــــــــاِنــُق  ــِه  ـــ ـــ وِب
اُم ــدَّ ـــ ـــ ـــ َهـــ ها  لـــــــــعزِّ ــُر  ــي ــب امُل ـــو  وه
اآلجـــاُم  ْضــِنه  ِلَ َتــضــيــُق  قــد  مــــــا 
ــــــــــاُم منَّ ُمــــــــــــــْعــِرٌض  قليٌل  نــــَفٌر 
ــاُم                                                                          ـــ ـــ ـــ األرق هــــــــــــــا  عـــــدَّ ــْت  ــكَّ ــش َت حــتى 
ــوا وأضــــــــامــوا  ه ــوَّ ــَش ــاة , ف ــي ــــَه ال َوْج
اآلثــــــاُم  ــهــا  َجــالِل ــــوَز  ُرم َســَحــَقـــــــــــْت 
حـــــــاخاُم ــُه  ــأنَّ ك َيصـــــــــوُل  فــغــدا 
ســـــقاُم  ـــــالُه  وابــتـــ منـــــه,  ــــاَب  الرت
إْنـــجاُم  ِبــهــا  مــا  ــٍر  ــْب َق وضغــــــــوَط 
إذمــــاُم بـــه  ــا  م شيــــــــئًا  ـــاَل  ق أو 
ـــــالُم                                                                               ـــه اإلس ــــ ــــ ــٍر زاَن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلِّ أْم ـــن ك ع
والـــحاخــــام  ــاس  ــخَّ ــن ال واســتــبــشــر 

األردن  - ش�����اور  أب����و  أح���م���د  أ. 
 Osamh12@maktoop.com 
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ــورى                                 ـــ ـــ جــنــحــوا لــســلــم خـــــادٍع عـــَن ال
ــة ــدة أم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــق وحـــ ــوا لــســلــم ش ــح ــن ج
للقائــهم مـــــــــــــــــهــرواًل  ــُم  ــي ــزع ال فــــإذا 
وعنــــــايًة ــًة   ــاي ــم ح ــوَد  ــه ــي ال َمـــَنـــَح 
اخلنا ــوق  س فــي  الشعب  حــقــوق  بيعت 
ــًا                 ـــ ـــ ع رافــضـــ ـــوِّ ـــط ـــي وفــــد ي ال بــــأس ف
ـــــهــا ـــ ال بــــأس فـــي ســفــن تـــر وفــوقـــ
تـالف                                                                                                                    يقتضيه  ــا  م ــي  ف بـــــــأس  ال 
لت             تـــبدَّ الـــُعــــبوِر  أشـــــــــــراَط  لــكــنَّ 
ــان جــرميــٌة ـــ ـــ فــــإذا الــعــــــــبــور إلـــى األمـــ

الـــذرى           بــلــغ  ِطـــــْيُبهم  بــغــزة  جــرحــى 
ــد جــرَحـــــهــم                ــمِّ ــض ــــٍح ُت ـــى رف ـــوا إل ـــِرع ُه
ــنــُشــد إخـــوة وعــروبــة والـــــجـــــــــــــــــرُح َي
تعـــــللْت عــيـــــــــــم  الــزَّ أجــهــزَة  لكــــن 
نــرى حـتى  ُهــنــا  ـــْن  ِم يعبـــُر  شـــيء  ال 
ــٍة لــثــلَّ بالبغـــــاض  ل  املــــــــــــــخــوَّ فــهــو 
ــر مـــن هــنــا حــتــى ُتـــرى ال شـــــــيَء يــعــُب

اُم لــــــــــــــوَّ نـــــــــــاقــٌد  عــنــهم  ــــــــزاَح  ـــ ـــ لــُي
ــاُم ـــ األي هــــــا  ِعزَّ ـــُد  ـــجِّ ُتَ دأبــــــــت 
استســـالُم  ــه  ـــ ـــ أنَّ لــــْو  ه  هـــــمَّ ــا  م
اآلثــــــاُم                              بــه  تـــترى  وتــــالفًا 
ــاُم ـــ ـــ ــج ــا األع ــه ــع بـــْخـــســـًا, لــيــجــنــي ري
اإلقـــــــــــــــــداُم شأنــــه  عـــقد  لبـــنود 
غمــــاُم  كــأنــهــنَّ  الســـــــــالِح  ــُل  كــت
ــد حــقــهــا اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــزُم                                                                                                                               ــق ـــود ع ـــن وب
ِمـــقـــداُم  ثـــائـــٌر  شـــــــــعٌب  هـــبَّ  ــــْذ  ُم
إرغــــــــاُم بــأرضــهــم  ــقــاء  ـــ ـــ ـــ الــبـــ وإذا 
ــراُم  ـــ ـــ ـــ ـــرت مـــن نــفــحـــــــــــه األج وتـــعـــطَّ
اُم ـــوَّ ــــ ــــم حــــ ــــه واملــــــــوُت فـــــوق رؤوس
ـــــراُم                                                                    ـــاُد ُي ـــم ـــض ـــنـــزُف يـــجـــري وال فـــال
ِــِه إيــــالُم ـــــدور أمــــــــٍر كــــْم بــــــ ـــ ـــ ـــ بــصـــ
ــدًا لــلــزعــيــــــــم يـــــقـــــــــــاُم ـــ ـــ ـــ ـــــرًا جــديـــ أم
ــا األقـــــواُم ـــ ـــ ـــ ــه ــبِّ ــيــُل ِلُ ـــ ـــ ـــ بـــــدأْت َتـــ
ــا اســتــســـــــــــالُم ــه ــلُّ ــُغ ــوخ َي ــي ــش تــلــَك ال
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حوار: جال الشايب، ومجال سامل:

] حوارات [

الدكتور جعفر عبد السالم...
في حوار ال تنقصه الصراحة:

 أرفض استمرار حكم العسكر للبالد، واإلسالميون يستطيعون قيادتها لبر األمان.

 تطبيق الشريعة ليست »فزاعة« إال للمفسدين ودعاة الفتنة.

 النموذج التركي جيد؛ ولكنه ال يصلح لمصر. وقادرون على تقديم األفضل.

 نعم، هناك شك في دستورية المجلس العسكري، ولكن وجوده ضرورة.

 كل المواثيق الدولية ملزمة ما لم تتعارض مع شريعتنا اإلسالمية.

 النظام البرلماني أوفق لمصر من الرئاسي؛ حتى ال نخلق ديكتاتوريًّا آخر.

أبرز األستاذ الدكتور جعفر عبد السالم 
)األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية( 
في حواره مع ^، أن اإلس���الميني قادرون 
عل���ى قيادة مصر في املرحلة الراهنة، وأنهم 
يس���تطيعون ذل���ك فعليًا مب���ا ميتلكونه من 
قدرات عقلية وبش���رية، ومبا يستندون عليه 
من أس���اس عقدي وشرعي. كما أشار إلى أن 
الترهي���ب من حك���م اإلس���الميني، وتطبيق 
الش���ريعة اإلس���المية - وخاص���ة م���ا يتعلق 
باحل���دود - وجعلها »فزاعة« لغير املس���لمني 
مج����رد  الدول���ي  واملجتم����ع  الداخ����ل  ف���ي 
ج لها أع���داء اإلس����الم )داخليًا  أكاذي���ب ي���روِّ

وخارجيًا(. 
أن  الس���الم:  عب���د  الدكت���ور  وأض���اف 

النم���وذج الترك���ي ال يصل���ح للتطبيق في مصر؛ حيث إن لكل مجتمع خصائصه وأسس���ه التي يقوم عليها، 
مؤكدًا على أن املصريني قادرون على تطبيق منوذج أفضل يحقق لهم مصاحلهم، وينهض ببالدهم.

وحذر الدكتور عبد الس���الم من اس���تمرار حكم العس���كر للبالد؛ ألنهم غير قادرين على ذلك، فضاًل عن 
أن ثمار تاريخهم في احلكم على مدار نصف قرن سيئة، ناهيك عن آخر عشرة أشهر؛ فهي بال شك أسوأ.
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 أرفض استمرار حكم العسكر للبالد، واإلسالميون يستطيعون قيادتها لبر األمان.

 تطبيق الشريعة ليست »فزاعة« إال للمفسدين ودعاة الفتنة.

 النموذج التركي جيد؛ ولكنه ال يصلح لمصر. وقادرون على تقديم األفضل.

 نعم، هناك شك في دستورية المجلس العسكري، ولكن وجوده ضرورة.

 كل المواثيق الدولية ملزمة ما لم تتعارض مع شريعتنا اإلسالمية.

 النظام البرلماني أوفق لمصر من الرئاسي؛ حتى ال نخلق ديكتاتوريًّا آخر.

من  يتخوفون  ال��ن��اس  بعض   :^
سواء   - احلكم  إل��ى  اإلسالميني  وص��ول 
بعض  يزعم  كما   - الرئاسة  أو  البرملان 
آخ�����رون أن��ه��م غ��ي��ر ق���ادري���ن ع��ل��ى إدراة 

املرحلة الراهنة للبالد؟
د. جعف���ر عب���د الس���الم: ألجل أن نصدر 

حكماً صحيحاً على هذه املسألة ال بد أن 
نعرف أوالً من هم اإلسالميون؟ وذلك قبل 
التشكيك في قدرتهم على قيادة البالد من 
عدمه، وتأتي جماعة اإلخوان املس���لمني 
في املقدمة، وهي تنظيم سياسي ودعوي 
موج���ود منذ ع���ام 1928م، ومؤسس���ها 
الش���يخ حس���ن البنا - رحمه الله - في 
بداية حياته أصدر ثالثة كتب أوضح فيها 
مبادئ دعوته كاملة، أشهرها: كتاب »نحو 
النور«، وهو عبارة عن رس���الة إصالحية 
إلى املل���ك تحُعبِّر عن فكر اجلماعة في ما 
يتصل بإصالح احلياة ف���ي مصر، وهي 
تعتبر رسالة متكاملة تشرح نواحي احلياة 
وكيف يصلح  والسياس���ية  االقتصادي���ة 
حال هذه األمة، ويش���رح حقيقة الدعوة 
اإلسالمية، محُستدالً بقول الله - تعالى -: 
}ُهَو اَلِّذي َأْرَسَل َرُس���وَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْل�َحِقّ 
ِه َوَلْو َكِرَه اْل�ُمْش���ِرُكوَن{  يِن ُكِلّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِدّ
]الصف: ٩[. فكانت ش���عاَرهم وعقيدتَهم 
في ما يتصل بضرورة أن يكون اإلس���الم 
هو خامت النب���وات، وأن ينتصر على من 
عاداه، وأنه في النهاية هو الذي سيسود.

كما تضمن الكت���اب الكالم عن »إلى 
أي ش���يء ندعو الن���اس؟« فبني أن ذلك 
متصل بش���رح طبيعة الدعوة، وكيف أن 
لها من األس���س ما يقي���م دولة وجماعة 
تأخ���ذ تعاليمها م���ن القرآن والس���نة، 

ومعروف ش���عارها »الله غايتنا، الرسول 
قدوتنا، القرآن دستورنا، املوت في سبيل 
الله أس���مى أمانينا« فهذه ه���ي املبادئ 
األساسية التي أقيمت عليها، وهذا هو ما 
يقيم الدولة؛ عندما تتحول هذه الشعارات 

إلى أسس وقيم ومعالم واضحة.
وأعتقد أنه من املمكن أن إقامة هذه 
الشعارات وتويلها إلى واقع دولة قوية، 
والدلي���ل على ذلك اإلس���هامات الفكرية 
الكثيرة والعظيم���ة لقيادات اإلخوان في 
ش���تى مناحي احلياة؛ وأنا كمسلم أرى أن 
هذه املبادئ هي التي يجب التمسك بها، 

وأن تكون نبراساً لنا في حياتنا. 
كما ظهر لديهم أيضا من األش����خاص 
م����ن أثبتت التجارب ف����ي حياتنا املعاصرة 
أنهم يس����تطيعون إقامة دول����ة في النواحي 
االقتصادي����ة، وظهروا ف����ي خدماتهم التي 
قدموها للناس واملستشفيات واملستوصفات 
واملراك����ز االجتماعية التي اس����تطاعت أن 
تس����د فراغاً أحدثته األنظمة احلاكمة في 
النواحي االجتماعي����ة واالقتصادية لدرجة 
جعلت الناس يحُقِبلون عليها، وال ننس����ى أن 
اإلخوان ف����ي انتخابات ع����ام 2005م كان 
ميكن أن يأخ����ذوا نصيباً كبيراً في املجلس 
التش����ريعي، لكن العتبارات سياسية وغير 
سياس����ية آثروا أال يدخلوا بق����وة في هذه 
املساجلة، وأيضاً في انتخابات عام 2010م 
امل����زورة كان من املمكن أن يكون لهم نصيب 
فيها، ولكن لم تش����أ اإلرادة السياسية التي 
انتهت - بفضل الله - أن تعطيهم شيئاً حتى 
ال يتغلب االجتاه اإلس����المي. وأنا شخصياً 
أرى أنهم ق����ادرون على حكم البالد بجدارة 
مع وقوف بقية التيارات اإلسالمية بجانبهم.

العملية  ل��َب��دء  تقييمكم  م��ا   :^
االنتخابية البرملانية؟ وتفسيركم إلقبال 

املصريني عليها بهذا الشكل؟
د. جعف���ر عبد الس���الم: هذه االنتخابات 

لم يس���بق له���ا مثيل - عل���ى األقل في 
املنظ���ور القري���ب - من حي���ث اإلقدامحُ 
الكبير من طوائف الشعب املختلفة، ومن 
اجتاهات وتيارات لم نظن أنها س���تخرج 
في هذا الي���وم، لكن ما حدث أن اإلقبال 
على الصناديق فاق ما كان متوقعاً؛ سواء 
م���ن األح���زاب اإلس���المية أو من غير 

األحزاب اإلسالمية.
وفي ما يتصل بالنتائج؛ فإن األحزاب 
اإلسالمية اكتس���حت الساحة، وهذا أمر 
طبيع���ي وليس مس���تغرباً؛ ألن املصريني 
بطبيعته���م متدينون، وكانوا يتطلعون منذ 
وقت طوي���ل إلى أن يحكمهم مس���لمون 

ملتزمون بدينهم ويحاولون تطبيقه.
وأنا شخصياً متفائل خيراً من نتائج 
هذه االنتخابات؛ ليس لنجاح اإلسالميني 
فقط، بل ألن الفئات األخرى موجودة ولم 
تستبَعد، ولها ممثلوها الذين حضروا من 
خالل الترش���ح واإلدالء بأصواتهم، فهذا 
يقيم نوعاً من الت���وازن حتى ال يقال: إن 
الس���احة قد انفرد بها اإلسالميون، وألن 
غير املسلمني أيضاً كان لهم نصيب يتفق 
مع وجودهم في احلياة املصرية، وكان لهم 

نصيبهم أيضاً في الذين انتخبوهم. 
وأرى أن االنتخاب���ات ف���ي جولته���ا 
األولى رغم ما ش���ابها من بعض القصور 
- وهذا أمر طبيعي - إال أنها جنحت في 

النهاية في تأكيد إرادة الشعب.
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^: يرى البعض أن حكم العسكر 
- على الرغم مما هم عليه - أفضل من 
حكم اإلسالميني، لدرجة أنهم يطالبون 
باستمرارهم ملنع وصول اإلسالميني إلى 

احلكم؛ فماذا تقولون؟ 
د. جعف���ر عبد الس���الم: بل على العكس 

العسكر  أفضل من  اإلس����الميون  متاماً 
بكثير؛ فلقد رأينا النتائج السلبية الرهيبة 
حلكم العس����كر على مدار ما يقرب من 
نصف قرن؛ وأعتقد أن كشف خسائرهم 
في مجتمعنا كبي����ر؛ وبناًء على ذلك فإن 
حكم اإلس����الميني أفضل بال جدال ألنه 
يعرف احل����الل واحلرام، ويحاول تطبيق 
اإلسالم، وجعلَه منهاج حياة؛ لهذا يجب 
أن نثق في����ه طاملا أنه يح����اول ويتفانى 
في إقامة املجتمع والدولة على أس����س 

إسالمية.

^: أليس من املنتظر أن يتعرض 
اإلسالميون لضغوط خارجية؛ قد تصل 
ذلك  غير  أو  املقاطعة  أو  احل��ص��ار  إل��ى 

إلفشال مشروعهم؟
د. جعف���ر عب���د الس���الم: ال يعن����ي بحُْعد 

التيارات اإلسالمية عن الساحة اخلارجية 
أنه����م فاقدوها متاماً؛ وإمنا هناك بعض 

التيارات اإلس����المية قد اكتسبت خبرة 
ال بأس به����ا في هذا املضم����ار؛ وذلك 
من طول فت����رات االضطه����اد واللجوء 
القوية،  الدولية  التجمع����ات  إلى  أحياناً 
بل احتكاكهم الدولي اقتصادياً وسياسياً 
جعلهم يعرفون كثيراً من معطيات احلياة 

السياسية التي نحياها.
بالغ����اً إذا قل����ت: إنه����م  ولس����ت محُ
يحُقيموا تعاقدات  بالفعل أن  اس����تطاعوا 
مع  والسياسية  االقتصادية  النواحي  في 
القوى الكبرى حتى مع الواليات املتحدة 

األمريكية نفسها. 
ينق����ص  ال  الدول����ي  فاالحت����كاك 
التي����ارات اإلس����المية، وكذل����ك القوة 
االقتصادي����ة ال تنقصه����م، فلديهم قوة 
اقتصادية يعتمدون عليها ولهم عالقاتهم 
العربي����ة؛ ألن معظمهم جل����أ قدمياً إلى 
الس����عودية ودول اخلليج بوجه عام، بل 
استطاعوا  االقتصادية  الناحية  إنهم من 
أن يقيموا تكت����الت اقتصادية وجتمعات 
اقتصادية جنحوا به����ا وجنحت بهم في 
أن تكون لهم قوة ف����ي املجتمع املصري، 
وكذلك نعلم أن لهم تنظيمات دولية، وهم 
موجودون في غالبية الدول العربية لهم 

كياناتهم وقدرتهم بشكل أو بآخر.

^: فضيلتكم تقصدون اإلخوان؛ 
فماذا عن السلفيني وغيرهم؟

د. جعفر عبد السالم: الكالم عن التيار 

اإلس����المي بوجه عام، فالكل وقتها كيان 
واح����د. وحت����ى إن كان اإلخوان عندهم 
من اخلبرات الكبيرة، فال ننس����ى أيضاً 
األزهر فإن ل����ه في كل الكيانات الدولية 
مكان، وهو يس����تطيع أن يق����ود مجتمعاً 
إس����المياً سياس����ياً ودعوياً، واملس����ألة 
بش����كل ع����ام تتوقف على بل����ورة الفكر 
اإلس����المي في ما يتصل به����ذه الزوايا، 
وميكنهم تق����دمي ذلك للناس على املنابر 
وتطوي����ر اخلطاب الديني، ومن ثَمَّ ميكن 
لألزهريني والس����لفيني وغيرهم مساندة 
اإلخوان في القيام بالواجب الشرعي في 

ما يتصل بإقامة مؤسسات الدولة.
ينادون؟  أنفس����هم مباذا  والسلفيون 
وماذا يريدون؟ أليس كل ما يريدونه هو 
أن يكون اإلسالم مرجعية وأساساً للبالد 
والعباد عل����ى نهج الصحاب����ة األجالء، 
والسلف الصالح، مع تطوير وسائل تلك 
الدعوة مبا يتناس����ب مع عصرنا ووقتنا؛ 
ولذلك فه����م مع اإلخوان وم����ع األزهر 
في ما يتصل بالنظام االس����المي الذي 
سيقوم، وفي تصوري أنه ليس هناك من 

يحاول االنفراد بالساحة.

^: م��ا رأي��ك��م ف��ي اجل��دل الدائر 
حول الدولة الدينية، واملدنية؟ وتخوف 
ب��ع��ض ال��ن��اس م��ن أن اإلس��الم��ي��ني لو 
دينية،  دول���ة  أق���ام���وا  للحكم  وص���ول���وا 

وتصبح القاهرة قندهارًا األخرى؟
ه����ذا  أوالً:  الس���الم:  عب���د  جعف���ر  د. 

بالَغ فيه جداً، وهناك من يعمل  التخوف محُ
على تضخيمه؛ فالرس����ول # أقام دولة 
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اإلس����الم األولى في املدين����ة، وما كانت 
دول����ة دينية، ولكنها دولة إس����المية لها 
خصائصها، وق����د ألَّفتحُ كتاباً عن »نظام 
احلكم ف����ي اإلس����الم«، وأوضحت فيه 
أن هناك مبادئ وأسس����اً لتجربة احلكم 
اإلس����المي منذ دولة املدينة األولى التي 
وضع الرسول # دستورها؛ فكانت هذه 
مبادئ وأسس أقيمت عليها دولة بالفعل، 
واس����تمدت أصول قيامها م����ن القرآن 
والسنة، وِمن عمل الرسول # والسلف 
الصالح في املدينة وبعد ذلك توس����عت 

خارج املدينة.
ولهذا علينا أن نستبش���ر خيراً بنجاح 
اإلسالميني. وأنا شخصياً سعيد أن كثيراً 
من آمالي تتحقق اآلن وأن اإلسالم بفكره 
ومببادئه وباألس���س التي وضعها للحياة 
ستبدأ - إن شاء الله - في التحقق، وأرجو 

أن يهدي الله هؤالء الناس ألن يحققوه. 

ي��ق��وم  ف����ي م����ن  رأي����ك����م  ^: م����ا 
الشريعة  تطبيق  املصريني من  بتخويف 
اإلسالمية في مصر؟ وِلَم يخافون هؤالء 

من الشريعة في نظركم؟
الش���ريعة  الس���الم:  عب���د  جعف���ر  د. 

اإلسالمية ش���ريعٌة سمحة، وإن شاء الله 
- تعالى - س���ينجح الناس في تطبيقها؛ 
وخاصة أن الفوارق في مس���ائل القانون 
املدن���ي بينها وب���ني القوان���ني األخرى 
ليس���ت كثيرة في ما عدا نصني أو ثالثة؛ 
فالقان���ون املصري نعم مأخوذ من قوانني 
مختلف���ة، ولكنه في كثير من مواده يعتمد 
على التشريع اإلسالمي، والنص اخلاص 
مببادئ الش���ريعة مثل العدالة واملساواة 
واإلخاء يعني أن كل ما يتصل باألس���س 
الشريعة،  للتشريعات موجودة في  العامة 

وال فروق أساسية بني الشريعة اإلسالمية 
وب���ني الش���رائع األخرى في م���ا يتصل 
مبجمل احلياة القانونية، ويكفي أن املادة 
التاس���عة من النظام األساس���ي حملكمة 
العدل الدولية جتعل مبادئ التش���ريعات 
األخرى الرئيس���ة مص���ادر قانون دولي، 
واختارت الشريعَة اإلسالمية مع القانون 
الالتيني واألجنل���و واجلرماني على أنها 
تش���ريعات رئيس���ة تكم العال���م اآلن، 

وتشترك في األسس العامة للتشريع.
وأنا ال أشارك أحداً من غير املسلمني 
التخوف من تطبيق اإلسالم وشريعته، مع 
العلم أن األش���ياء التي ترفضها الشريعة 
وتختلف فيها عن باقي الشرائع هي األمور 
التي تضر باإلنسان؛ فلماذا التخوف إذن؟ 
ماذا يوجد في الش���ريعة اإلسالمية وفي 
األحكام اإلسالمية يضر باآلخر؟ ال أدري 

أساساً لهذا التخوف.
حتى قضي���ة احلدود الت���ي يعلقون 
عليها كل انتقاده���م وخوفهم من تطبيق 
الشريعة؛ فهي أمور ال يخاف منها إال من 
يرتكبه���ا؛ فمن منا يريد أن يرى زانياً، أو 
سارقاً، أو غير ذلك مما وجب فيه إقامة 
حد؟ بل كيف نقيم مجتمعاً صاحلاً يفعل 
فيه هؤالء ما يفعلون من تخريب وإفساد 

ونشر للرذيلة واملنادة بها؟ 
فاحل���دود واجب���ة التطبي���ق ال تضر 
ب���ل تفيد املجتمع بحمايت���ه من اللصوص 
والفاسدين أخالقياً، ودعنا نتأمل - مثاًل - 
حد القاتل؛ فالقصاص من القاتل هو قمة 
العدل، ورغم أن التش���ريعات الدولية اآلن 
متيل إلى عدم قتل القاتل إال أنني أرى أن 
قتل القات���ل أوجب في كل املجتمعات؛ ألن 
عدم القتل يثير الضغائن ويجعل أصحاب 
الدم يحاولون أن يأخذوا بأيديهم الثأر وهو 

عادة بذيئة يرفضها اإلسالم ومع ذلك هي 
ليست حداً كما قلت.

أما حد السرقة والقذف والزنا فلهم 
ش���روط وضوابط وليست أمراً عشوائياً. 
وإني أتس���اءل: ملاذا التعاطف مع س���ارق 
أو زاٍن أو ق���اذف للمؤمن���ات احملصنات 
بالباطل؟ هل يريدونها فوضى أو أن نكون 
ممن قال الل���ه فيهم: }إَنّ اَلِّذيَن ُيِحُبّوَن َأن 
َتِشيَع اْلَفاِحَش���ُة ِفي اَلِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 
ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُموَن{  ْنَيا َواآلِخَرِة َوالَلّ ِفي الُدّ
]النور: ١٩[. واإلسالم عندما يحُقيم احلدود 
فهو إمن���ا مييل إلى تطهي���ر املجتمعات 
اإلس���المية من املوبقات والفس���اد بكل 
ص���وره، وهو م���ا تقق ف���ي كثير من 

املجتمعات التي طبقت احلدود.
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^: ماذا سيفعل اإلسالميون - إذا 
حكموا الدولة - في التشريعات واملواثيق 
��ع��ت عليها م��ص��ر في  ال��ت��ي وقَّ ال��دول��ي��ة 
السابق؛ وخاصة أن بعضها قد يتعارض 

مع الشريعة؟
د. جعف���ر عبد الس���الم: هناك مبدأ عام 

ف���ي كل االتفاقات الدولي���ة تقريباً؛ وهو 
أننا نوافق على أي ميثاق دولي بش���رط 
عدم تعارضه مع الش���ريعة، ويكاد يكون 
هذا قاسم مش���ترك في كل التشريعات 
واالتفاقيات الدولي���ة التي وافقت عليها 
مصر وحتى إذا حدث استثناء فنحن غير 
ملزمني ب���ه طاملا يتعارض مع الش���ريعة 

اإلسالمية.

بتطبيق  ي��ط��ال��ب  م���ن  ه��ن��اك   :^
من  للتقليل  مصر  على  التركي  النموذج 
املخاوف الداخلية واخلارجية؛ فما رأيكم؟

د. جعفر عبد الس���الم: أنا ش�خصياً 
ال أؤي���د النموذج الت�رك���ي وال غيره؛ ألن 
لكل دولة ظروفها، وأهدافها، ومصاحلها. 
نابع�اً  ويجب أن نطب�ق من�وذجاً إسالمياً 
م���ن إس����المنا، ولدين�ا أس���س جتعلنا 
قادري���ن عل�ى ذلك إذا وضعنا دس����توراً 
على أس�س إس���المية، واألتراك ليس�وا 
أكث�ر من���ا اجته�اداً في فه�م الدين؛ وهم 
جنح�وا بوس�ائلهم ألس�باب معينة نعرفها 

جميعاً.

^: هناك من يشكك في دستورية 
املجلس العسكري احلالي ألنه تولى بناًء 
عل���ى ق���رار الرئي���س املخل���وع؛ فه���ل هذا 

صحيح؟
د. جعفر عبد الس���الم: أنا متفق مع هذا 

ال���رأي؛ ألن املجلس العس���كري ليس له 
أي أساس دس���توري ألنه تولى بناء على 
قرار مبارك الذي مت خلعه، وهو اآلن في 
ذمة التاريخ، وعلى أي األحوال فاملجلس 
العس���كري من املف���روض أن ال ميتد به 
املقام كثي���راً عندما يخ���رج حكم مدني 
وانتخاب مجلس نيابي ورئيس، ويجب أن 
يس���لِّم السلطة، وأن يحمي الدولة من أي 
عبٍث خارجي، وأن ال يتدخل في الشؤون 
الداخلي���ة؛ ألن���ه ليس له ش���أن باحلكم 
والنظام املدني الذي يجب أن يس���ود في 
قه الله ألن يرحل  الدولة وأمتن���ى أن يوفِّ

وأن يترك احلكم بسالم.

إض����ف����اء  ال����ب����ع����ض  ح��������اول   :^
ال��دس��ت��وري��ة ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري 
ان���ط���الق���ًا م���ن م���واف���ق���ة ال��ش��ع��ب عليه 
على  االستفتاء  إل��ى  ل��دع��وت��ه  وتنفيذه 
امل��ب��ادئ ال��دس��ت��وري��ة ف��ي م���ارس امل��اض��ي، 

فكيف ترد؟ 
د. جعفر عبد الس���الم: االستفتاء لم يكن 

على وجوده أصاًل، وقد اس���تجابت الناس 
ألشياء أخرى ليس لها صلة بوجود املجلس 
العسكري؛ ولكن ميكننا أن نعطيه دستورية 

مؤقت���ة على أس���اس بع���ض النظريات 
القانونية في املوق���ف الفعلي، وأنه يقوم 
باحملافظ���ة على متاس���ك الدولة ألنه ال 
يعق���ل ترك البالد بال حاك���م، وهذا غير 
جائز َوْفَق القوانني أو الدساتير، وبصرف 
النظر عن الش���رعية ال بد أن يكون فعلياً 
هو الذي يتولى الس���لطة ويسيرها حتى 
توجد الس���لطة احلقيقية، وهنا نس���تند 
إل���ى نظرية املوظف الفعل���ي في القانون 
اإلداري، التي تس���مح بأن يتولى السلطة 
مؤقتاً ال أن يحكمنا مرة ثانية كما حكمونا 
من قبل؛ وخاصة أن مص���ر عانت كثيراً 
تت حكم عس���كري منذ ث���ورة 1952م. 
وجتربتهم في احلكم س���يئة، وفي العشرة 

أشهر األخيرة كانت أسوأ.

^: ف��ي رأي��ك��م م��ا األف��ض��ل ملصر: 
النظام البرملاني، أم الرئاسي؟ وملاذا؟

د. جعف���ر عب���د الس���الم: ف���ي تقديري أن 

األفضل ملصر في الفترة القادمة هو النظام 
البرملاني؛ حيث إن الشعب املصري ضليع في 
صناعة الدكتات���ور والفرعون، كما أن أصل 
النظام الرئاسي والقائم في أمريكا - مثاًل - 
هو ملساندة رجل الله املختار؛ فرئيس أمريكا 
هو رجل الش���عب املختار، ورجل الش���عب 

األول، ولذلك ينتخب من الشعب.
لقد جربنا هذا النظام الفاس���د من 
قب���ل، ولم يت���رك للب���الد وال العباد إال 
فرعون���اً متكبراً ومتجبراً ف���ي كل مرة، 
ة  وكانت التجربة فاش���لة؛ فاحلاجة ملحَّ
لنظ���ام برملاني، ال يكون في���ه رئيس، بل 
رئي���س وزراء، والوزارة ه���ي التي تتولى 
الش���ؤون الداخلية واخلارجي���ة بالدولة، 
وبناًء على ذلك فه���ذا النظام هو األوفق 
لوضع مصر. في تص���وري مصر تتاج 

إلى حكومة وليس إلى شخص.
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ــــاق  ــون وآف ــي ــف ــل ــس ال
السياسية  المشاركة 
)حالة مصر(    د. كمال السعيد

الثـــورات  من  الغــــرب  موقــف 
العـــربية... رؤيــة سياســــــــــية      
محمد سليمان الزواوي

ــورات  ــث انــعــكــاســات ال
في  الوضع  على  العربية 
العراق              ح�����ارث األزدي

ســـوريــــة...
بشار والجماهير

د. بشير زين العابدين

الثورة  قلب  عمرو(  )بابا 
السورية النابض

محمد امللحم

اليمن  في  التغيير  مشروع 
بين الحكمة اليمانية وحماس 
الشباب       اخلضر عبد امللك الشيباني

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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س���وف نش���ير هنا إلى »الس���لفيون« على أنهم تلك القوى 
السياس���ية التي دخلت إلى ساحة العمل السياسي املصري بعد 
ثورة 25 يناي���ر ومتايزت عن بقية القوي اإلس���المية األخرى 
باعتبارها تعبيراً عن الس���لفية، ولن يكون اإلخوان هنا معبرين 
عن التيار الس���لفي، كما لن يكون املنتس���بون للتيار اجلهادي - 
ممثلني باجلماعة اإلس���المية أو جماعة اجلهاد - داخلني في 
معنى التيار السلفي، وهما يؤسسان حلزبني سياسيني: أحدهما 
اس���مه »البناء والتنمي���ة« وقد رفضت جلنة ش���ؤون األحزاب 
تس���جيله مؤخراً، والثاني: »الس���المة والتنمية« وهو جلماعة 

اجلهاد ولم يستكمل توكيالته بعد)1(. 
وميكننا القول: إن التيار السلفي في مصر تعبر عنه املدرسة 
السلفية في مدينة اإلسكندرية الساحلية، وقد أسس حزَب النور 
ومت قبوله من جان���ب جلنة األحزاب، كما أنهم أصدروا جريدة 

باسم احلزب. 

)*( كاتب صحفي من مصر، متخصص في شؤون اجلماعات اإلسالمية.
مواجهة  في  العنف  انتهجت  التي  املصرية  اإلسالمية  للجماعة  حزب  والتنمية:  البناء   )((
مراجعات  بعمل  قامت  ثم  املاضي،  القرن  وتسعينات  ثمانينيات  في  املصرية  الدولة 
كتب  في  القدمي  اجلماعة  فقه  ومراجعة  العنف،  استخدام  عدم  إلى  فيها  انتهت  فكرية 
عديدة بلغت ثالثني كتاباً، وبعد الثورة حدث انشقاق داخل اجلماعة بني الفريق الذي 
جاءت  داخلية  انتخابات  وحدثت  له  املعارض  والفريق  السجن  داخل  املراجعات  قاد 
مبجلس شوري جديد ترأسه عصام دربالة وأسس حلزب البناء والتنمية. أما الفريق 
ولكنه  بالدعوة  سيعمل  أنه  أكد  فقد  إبراهيم  وناجح  زهدي  كرم  يقوده  والذي  اآلخر 
مؤسسيه  وكيل  اجلديد  األمة  حزب  اسمه  جديداً  حزباً  يؤسس  أنه  أعلن  ما  سرعان 

اللواء سامي حجازي. 

وهناك حزب آخر يعبر عن التيار الس���لفي واسمه »حزب 
األصالة« ويعبر عما ميكن أن نطلق عليه جتاوزاً املدرسة السلفية 
في القاهرة، ونش���ير إلى أن حزب األصالة كان انش���قاقاً عن 
حزب الفضيلة بسبب خالفات بني مؤسسيه حول طريقة إدارة 
احل���زب وطبيعة تالفاته وتركات���ه. وال يزال حزب الفضيلة 

حتى اليوم لم تكتمل أوراقه للتقدمي إلى جلنة األحزاب)2(. 
وإن تأخرت املش���اركة الس���لفية في ثورة 25 يناير لبعض 
الوقت فإنهم سرعان ما دخلوا لساحة العمل السياسي والتعاطي 
معه بسرعة، وجاوزوا املقوالت القدمية التي كانت تتحفظ على 
العمل السياسي؛ وخاصة تأسيس األحزاب السياسية والدخول 
ح لها والنضال السياسي حول االستحواذ  في البرملانات والترشُّ

على َقْدر من املقاعد البرملانية. 
وميك���ن القول: إن س���قوط نظام مبارك ق���د مثَّل فرصة 
تاريخية للحركة اإلس���المية املصرية بجميع تياراتها وفصائلها 
ونَقلَها من احلظر واملنع إلى الوجود والشرعية واملشروعية)3(. 

س���وف تلتزم هذه الورقة بالعناصر احملددة واملقترحة من 
املؤمتر ومن ثَّم فإنها ستعاِلج العنوان من خالل العناصر اآلتية: 

)2( تقارير صحفية كثيرة حتدثت عن اخلالفات بني احلزبني السلفيني، ونقد أعضاء من 
التي يدار بها احلزب مبا في ذلك سيطرة الشيخ محمد عبد  الطريقة  الفضيلة  حزب 

املقصود على احلزب من خارجه، وعدم التزام معايير الكفاءة في تقدمي القيادات. 
)3( مقال كمال حبيب: عصر جديد لإلسالميني، ومقال كمال حبيب: سلفيون وثوار وقد 

كتبه إبَّان ثورة التحرير وكالهما على الشبكة العنبكوتية. 

] المسلمون والعالم [

السلفيون
وآفاق المشاركة السياسية )حالة مصر( 

حبيب)*( السعيد  كمال  د. 
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أواًل: حدود املشاركة يف الواقع السياسي: 
يعني مفهوم املش���اركة السياس���ية: االهتمام بالشأن العام 
واالنخراَط فيه عبر املؤسس���ات السياس���ية املختلفة كاالنتماء 
لألح���زاب، كما يعني املش���اركة في التصويت وف���ي النقابات 
املهنية وفي النوادي واملشاركة في جمعياتها العمومية التي تقرر 
مس���يرتها واهتمامها وتوجهاتها، وتحَُعد املشاركة السياسية في 
تقديرنا هي التعبير املعاصر عن مفهوم »األمر باملعروف والنهي 
ع���ن املنكر«؛ خاصة لو ذهبنا إلى أن ممارس���ة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر في املفهوم املعاصر تتم من خالل املؤسس���ات 

وليس عن طريق العمل الفردي. 
وكم���ا هو معل���وم فإن الس���لفية متتعت بش���رعيتها لدى 
اجلماهي���ر في مصر والعالم العربي م���ن خالل قيامها بالعمل 
الدعوي واالحتسابي والتربوي والتزكوي، ومن ثَمَّ فإن املشاركة 
في العمل السياس���ي يجب أن تكون بالقدر الذي ال يطغى على 

العمل الدعوي والتربوي والتزكوي)1(. 
ولذا فإن املدرس���ة السلفية في اإلس���كندرية التي ميثلها 
الشيخ ياسر برهاني والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد 

إسماعيل املقدم ترى أن حزب النور هو ذراعها السياسي. 
وفي ظل التاريخ القصير نس���بياً حلزب النور فإن املدرسة 
الس���لفية تعبر عن الق���وى التي تكاد ترِّك احلزب وترس���م 
توجهاته، وهو ما يطرح إش���كالية العالق���ة بني العمل الدعوي 
والعمل السياس���ي وطبيعة كلٍّ منهما الت���ي تختلف عن اآلخر، 
فبينما يتجه العمل الدع���وي لإلفصاح عن احلق والبيان الذي 
رمبا ال يجوز تأخيره عن وقت احلاجة، فإن العمل السياسي قد 
يسلك مسالك مختلفة حول األخذ في االعتبار الواقع السياسي 
وأن���ه قد يؤخر بعض البيان، كما قد يجري عامل املصلحة التي 
هي جوهر السياسة الشرعية، وقد يذهب إلى إعمال املقاصد 
واعتبار املآالت وأخذ العرف والعادة واالستصحاب في اعتباره، 
وهن���ا أحد التحديات الكبرى، وه���ي: كيف ميكن إدارة العملية 

السياسية ومواجهة تديات الواقع؟ 
كما أن إدارة الواقع السياس���ي س���وف تعني بالضرورة أن 
يعبر الفاعلون السياسيون املنتَخبون عن عموم األمة وليس عن 
التي���ار الذي ميثلونه، ومن هنا فهناك فرق بني مفهوم اجلماعة 

))( هناك آراء في مصادر عديدة لكاتب هذه السطور تقول: إن مهمة التيار السلفي الرئيسية 
يجب أن تكون في مهام الدعوة والتربية والتزكية واالحتساب، وأن السياسة يجب أن 

تكون بالقدر الذي ال يتسع إلى حد طغيانه على وظيفة الدعوة السلفية الرئيسية. 

أو املدرس���ة وبني مفهوم احلزب السياسي الذي يعبر عن معنى 
أوسع قد يدخل ضمنه مخالفون للجماعة السلفية في العقيدة؛ 
كم���ا هو احلال في العالقة مع األقباط في مصر مثاًل. كما أن 
الفاعل���ني املنتَخبني من املفروض أنهم يعب���رون عن األمة كلها 
بدرج���ة من الدرج���ات وليس فقط عن أولئ���ك الذين ينتمون 

للجماعة السلفية وحدها)2(. 
وهذا في الواقع أحد التحديات التي تواجه التيار السلفي؛ 
فهو تيار يقوم على التماثل العقدي بينما السياس���ة تقوم على 
التعدد ورمبا التخالف في الرؤى السياس���ية، والتيار الس���لفي 
يقوم على التوحد في الرؤى بينما السياس���ة تقوم على التعدد 
والتنوع، والتيار الس���لفي يقوم على الثقة في مشايخه واتباع ما 

يرونه بينما السياسة قد تعني مناكفًة ومغاضبًة وجداالً. 
ويواجه التيار السلفي اليوم - خاصة حزب النور واملدرسة 
السلفية التي تقف خلفه - مشكلة التحالف السياسي واالنتخابي 
م���ع أحزاب َعلمانية؛ وذلك حتى ال يواجه اإلس���الميون الواقع 
وحدهم؛ وإمنا تكون هناك مظلة مش���تركة مع قوى َعلمانية قد 
تخفف الضغط عليهم في مواجهة قوى الَعلمانية الداخلية وقوى 
الضغط اخلارجية، وبينما ال يشعر التيار السلفي بالراحة لهذا 
التحالف ألسباب متصلة مبا يعتبره التيار السلفي حماية لنفسه 
من التلوث السياس���ي من ناحية، كما أن قواعده تضغط عليه 

باجتاه عدم التحالف مع تلك القوى الَعلمانية. 
وهن���ا فإن أبواب املش���اركة ق���د فحُِتَحت بينم���ا حدودها 
ومجاالته���ا وقواعدها وضوابطها ال تزال غائمة بَْعد لم تتحدد 
بالنس���بة للتيار؛ وهو ما يحَُعد أحد التحدي���ات التي تواجه هذا 

التيار بتقديرنا. 
وحت���ى اآلن فإن حزب النور يس���تنكف من املش���اركة مع 
التحالف الدميقراطي بس���بب ما يعتب���ره اجتاهات َعلمانية ال 
يجوز العم���ل معها. أما حزب األصالة فإن���ه يبدو وكأنه ليس 
لدي���ه تصورات واضحة عن طبيعة العمل السياس���ي بس���بب 
غياب املخططني ومراكز البحوث، كما أنه يفتقد للمؤسس���ات 

والعناصر التي تقوم على بناء هذه التصورات. 

)2( في الواقع يجب أن منيز بني مستوى اجلماعة ومستوى الدولة؛ ففي مستوى اجلماعة 
جند أن العقيدة الواحدة واخلطاب الواحد هو الذي يتم اعتماده أسلوباً للتربية، بينما 
َثمَّ  املسلمني، ومن  الدولة ومنهم غير  الدولة فإن هناك عقائد أخرى ضمن  في حالة 
فإدارة الشأن العام هنا تتطلب ما نطلق عليه في العلوم االجتماعية society؛ أي العقد 
القائم على املصلحة بينما اجلماعة تعبر عن الـ community. وراجع في توضيح 
مكتبة  اإلسالمية،  اخلبرة  في  والسياسة  األقليات  حبيب:  السعيد  كمال  املعاني  هذه 

مدبولي، 2002م، ط). 
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ثانيًا: العمل السياسي والفرص الضائعة: 
إح���دى أه���م الف���رص الضائع���ة بالنس���بة لدى 
اإلس���الميني في ما يتعلق بالعمل السياسي، هي موقف 
اإلسالميني من الدولة املصرية؛ فمنذ عام 1954م وعدم 
إدراك اإلخوان املس���لمني أن عبد الناصر ومن معه بعد 
أن أصبحت الدولة في أيديهم لم يعودوا أولئك الفاعلني 
ضم���ن حركات اجتماعية خارج الس���لطة، ومن هنا فإن 
ش���عور الدولة التي أصبح ميلكها عبد الناصر بالتهديد 
من اإلخوان جعله ومن معه يستخدمون إمكانيات الدولة 

في مواجهة احلركة اإلسالمية. 
وهن���ا دخلت مصر ف���ي نفق املواجهة ب���ني الدولة 
واحلركة اإلس���المية، ولذلك فإن املس���ؤولية تقع على 
الدول���ة واحلركة ممثلة في اإلخوان وقتها، كان ميكن أن 
تكون هن���اك صيغة توافقية تفتح الب���اب ملا نطلق عليه 

»اإلسالم املشارك« وليس »اإلسالم املواجه«. 
وبالطبع تطور الصراع بني الدولة املصرية واحلركة 
اإلس���المية؛ فظهر اجتاه س���يد قط���ب وتولت فكرة 
جاهلي���ة الدول���ة واملواجهة معها إلى إحدى مس���لمات 

احلركة اإلسالمية في مصر. 
حاول اإلسالميون أن يبنوا عاملاً خارج الدولة موازياً 
لها، وأصبحت الدولة رجس���اً من عمل الش���يطان يجب 
مقاومته���ا واخل���روج عليها والثورة ف���ي مواجهتها عبر 

املواجهة املسلحة التي كلفت اإلسالميني كثيراً. 
ضاعت فرص���ة أخرى من احلركة اإلس���المية في 
الس���بعينيات حني حاولت الدولة املصرية أن تفتح الباب 
حلوار مع اإلخوان وشباب اإلسالميني اجلدد ذوي التوجه 
السلفي، بَيْد أن رفض اإلخوان من ناحية وغياب مرجعية 
هادية لدى الش���باب في ذلك الوقت باإلضافة للتحوالت 
غي���ر املنطقية للدولة املصرية في سياس���تها اخلارجية 
نحو التصالح مع الع���دو التقليدي واألبدي لعالم العرب 
واملس���لمني وهو الكيان الصهيوني فت���ح الباب ملواجهة 
جدي���دة مع الدول���ة املصرية ع���ام 1981م، ثم املواجهة 
املس���لحة بني الدولة املصرية وحركات اجلهاد الس���لفية 
املصرية وهو ما حرم مصر من بناء تقاليد ملشاركة ودمج 

اإلس���الميني في الس���لطة وفرض أن يبقوا محظورين 
خارجه���ا)1(، وبعد ثورة يناير ف���إن هناك فرصة تاريخية 
للحركة اإلسالمية عامة وللتيار السلفي خاصة للتأسيس 
لإلس���الم املش���ارك الذي يصبح جزءاً من الدولة وليس 
عنص���راً خارجها أو مواجهاً لها كما هو احلال - مثاًل - 
في احلالة التركية التي ناضلت على أس���اس أن احلركة 
اإلس���المية هي جزء من الدولة وأن استئثار الَعلمانيني 
بالدول���ة لن يكون س���هاًل، ومن ثَمَّ رأين���ا ظاهرة األفرع 
اإلسالمية داخل األحزاب السياسية املعارضة للكمالية. 
وبعد ث���ورة 25 يناير فإن هن���اك فرصة كبيرة لدى 
التي���ارات الس���لفية لتصبح جزءاً م���ن الدولة املصرية، 
وهناك تديات ال بد من أخذها في احلسبان. أهم تلك 

التحديات هي: 
1 - قدرة التيارات الس���لفية على بناء خطاب جامع 
يعبِّر عن آمال املواطنني املصريني في الكرامة اإلنسانية 

وفي العدل االجتماعي وفي احلرية السياسية. 
2 - قدرة التيارات السلفية على بناء خبرتها السياسية 
اجلديدة القائمة على الرشد والعقالنية والتوفيق باعتبار 
أن السياس���ة في النهاية هي العمل في إطار املمكن من 
ناحية وأخ���ذ التناقض والتنوع في االعتبار لتحويله لقوة 

سياسية واجتماعية. 
3 - قدرة التيارات السلفية على بناء تالفاتها داخل 
املجتم���ع َوْفق برامج احلد األدن���ى التي تقق للمجتمع 

قدراً من التماسك وتخفيف االستقطاب داخله. 
4 - أخذ التيارات الس���لفية للعام���ل اخلارجي في 
حس���بانها وهي تتحرك على الساحة السياسية، ومن ثَمَّ 
فإن العام���ل الداخلي يجب النظر إلي���ه في ضوء تأثير 

العامل اخلارجي عليه. 
5 - التعامل مع السياس���ة باعتباره���ا تدبير أمور 
الناس وتسني معاشهم وأخذ إدارة أمور حياتهم اليومية 
في االعتبار؛ وأن ذلك س���يكون مدخاًل مهّماً لتعزيز ثقة 
الن���اس في التيارات الس���لفية من ناحية، كما س���يكون 

))( كمال السعيد حبيب: احلركة اإلسالمية من املواجهة إلى املراجعة، مدبولي، 
من  تاريخ  املصرية  والدولة  اإلسالمية  »احلركة  بعنوان  فصل  2002م، 

الفرص الضائعة«. 
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ثالثًا: مراعاة الواقع والضرورة:
يش���ير ابن القي���م إلى عالقة الواج���ب بالواقع وأن نعطي 
الواج���ب حقه من الواقع كما نعط���ي الواقع حقه من الواجب؛ 
فمراعاة الواقع هي الفضاء الذي يتحرك فيه الفاعلون لتطبيق 
األحكام أو يتحركون فيه من أجل تهيئته لتطبيقها نحو مزيد من 
اإلس���الم واالقتراب من الشريعة َوْفق قواعد املصالح واملفاسد 
التي تقول بدفع أعلى املفس���دتني وإن تققت أدناهما وتقول 

بتحقيق أعلى املصلحتني وإن فاتت أدناهما. 
كم���ا ال بد م���ن مراعاة الع���رف والعادة وإعم���ال مبادئ 
االستصحاب واالستصالح كمداخل رئيسية في العمل السياسي. 
وهنا ف���إن احلديث عن تطبي���ق اجلزية عل���ى النصارى 
املعاصري���ن قد يواَجه بتحديات ال ب���د من أخذها في االعتبار 
وإعمال املصلحة الش���رعية بالقول بإس���قاط اجلزية إذا التزم 
غير املسلمني باملش���اركة في اخلدمة العس���كرية، باعتبار أن 
اجلزي���ة هي بدل عن الدفاع عنهم ومن ثَمَّ فإن مش���اركتهم في 

الدفاع ومع جيش املسلمني فإنها تسقط)1(. 
كما أن القول بعودة نظام اخلالفة اإلسالمية مبعناه القدمي 
الذي كان يقوم على أس���اس وجود خليفة هو جوهر الس���لطة 
املركزية بينما تبدو السلطات األخرى غير واضحة بالنسبة له، 
ومن ثَمَّ فإن ذهاب التوجهات السياس���ية إلى نظم تقيد سلطة 
احلكام لصالح مؤسسات البرملان ومؤسسات القضاء ومؤسسات 

املجتمع األهلي قد يكون مفيداً اليوم)2(.
كما أن القول برفض األحزاب السياس���ية باعتبارها تعبيراً 
عن التجزئة والتفتت لم يعد مقبوالً اليوم، وأن هذه األحزاب هي 
أدوات للتدبير وأنها مؤسسات ال يخلو مجتمع منها ومن ثَمَّ فإنها 
تقوم بوظائف مثل التثقيف السياسي والتنشئة السياسية واحلشد 
والتعبئة، ومن ثَمَّ فال بد من القبول بالصيغ اجلديدة للمؤسسات 
التي لم تكن موجودة في االجتماع العربي القدمي وأذكر أنني كنت 
أحضر في احملكمة اإلدارية العليا تضامنا مع اجلماعة اإلسالمية 
في رد محكمة األحزاب حلزبهم )البناء والتنمية( ووجدت احملكمة 
بهيئتها وأمامها احملامون وإلى جانبها جلس مفوض الدولة فقلت 

املنظور اإلسالمي.. رؤية مقاصدية، مجلة  األقليات في  السعيد حبيب: قضايا  كمال   )((
التجديد، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، العدد الثامن والعشرون، املجلد الرابع 

عشر. 
قيادة  على  قدرته  على  تقوم  كانت  القدمية  اإلسالمية  املجتمعات  في  احلاكم  شرعية   )2(
األمة بالسيف والقتال حلماية مصالح األمة وحدودها، ومن هنا حتدث األئمة القدامى 
هو  مختلف  بشيء  تتحقق  الشرعية  فإن  اليوم  أما  بالسيف.  املتغلب  شرعية  عن 
يقوم  َثمَّ فإن نظاماً سياسياً  الثورة وشرعية اجلماهير، ومن  شرعية املشاركني في 
على املشاركة وليس على الفتح يحتاج منا إلى العمل االجتهادي لنظام مختلف يحقق 

العدل للناس بصرف النظر عن اسمه أو شكله. 

السبيل نحو رغبة الناس للتحاكم إلى الشريعة. 
6 - إرس���ال خط���اب تطم���ني للق���وى االجتماعية 
والسياس���ية في املجمتع وأخذها ف���ي االعتبار؛ وخاصة 
في حالة وج���ود أقباط في احلال���ة املصرية وفي حالة 
وجود تيارات ليبرالية وَعلمانية علينا أن نفرق داخلها بني 
األصوليني املتطرفني وب���ني الذين يحترمون الدين وأهله 

ويسعون لبناء جسور معه. 
7 - بناء مصادر القوة السياس���ية عبر التحالف مع 
اإلس���الميني اآلخرين وإن كانت هناك بعض االختالفات 
وعدم الشعور بالغرور والقوة الذاتية؛ فمصر اليوم بحاجة 
إلى تالف إس���المييها جميعاً في االنتخابات البرملانية 
القادمة؛ وأن تكون هناك رؤية إس���المية موحدة بني تلك 
الق���وى لي�س في االنتخابات فق���ط وإمنا في ما بعدها؛ 
حيث تت���اج املرحلة لوحدة الصف والرؤية اإلس���المية 
كس���باً لثقة الناس التي منحتها لإلس���الميني والسلفيني 

منهم خاصة. 
8 - التركيز على البرامج التي تل املشكل االقتصادي 
واالجتماعي ملصر من منظور إسالمي، والتركيز على العمل 
التزك���وي والدع���وي والتربوي لألخذ بيد الن���اس من ِقَبل 
الدعاة إلى اخلير متهيداً وتهيئة وحرثاً يفتح الباب واس���عاً 
لعودة الدولة اإلسالمية التي تكمها الشريعة اإلسالمية. 

9 - التحول من الرؤى البسيطة إلى الرؤى املركبة عبر 
البحث والدراسة ومن ثَمَّ فإن احلديث عن قوة لإلسالميني 
وقوة غيرهم يجب أن تكون محس���وبة على أس���س علمية 
وليس���ت وصفية وكالمية أقرب لروح االستهتار وعدم أخذ 
األم���ر بجدية؛ فسياس���ة الدول غير سياس���ة اجلماعات 
ل مسؤوليات  ل مسؤوليات املاليني من اخللق غير تمُّ وتمُّ

العشرات أو املئات املنتمني للجماعات. 
10 - األح���زاب واجلماع���ات هي وس���ائل لتحقيق 
األهداف السياس���ية وليست غاية في ذاتها؛ ومن ثَمَّ فإنه 
ال ينبغي أن يكون الوالء والبراء قائماً على أساسها؛ فهي 
أش���به بخطوط وهمية للتعريف أو التمييز دون أن تكون 
تعبيراً عن تت���رس خلفها في مواجهة مبادئ إس���المية 
حاكمة مثل اختيار األكفأ والوقوف خلف األمناء من خارج 

تلك األحزاب واجلماعات. 
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ملن يجلس إلى جواري: هذا الش���كل من احملاكم هل عرفه التاريخ 
اإلس���المي؟ فقال ل���ي: ال. وأظنه كذلك، ومن ثَمَّ فإن األش���كال 
املؤسسية اجلديدة التي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية وتنجز 
للمظلومني حقوقهم وتراقب س���لوك اإلدارة املتسلطة لتضعها في 
مكانه���ا منحازة حلق���وق األفراد واجلماعات ف���ي مواجهة دولة 
قومية متيل لالس���تبداد والعس���ف... هذه األش���كال املؤسسية 
تتوافق مع قواعد الش���ريعة اإلسالمية ومقتضيات قواعد أصول 
الفقه ومقاصد الشريعة اإلسالمية ومآالتها، ومن ثَمَّ فإنه ال معنى 
ألن يضع اإلس���الميون السلفيون أنفس���هم في خصام معها؛ ألن 
النظام السياسي اإلس���المي يقوم على املقاصد ومراعاة الواقع 
وفهم الضرورات واملآالت، كما أن قواعد السياسة الشرعية التي 
تحُعِمل مصلحة اخللق وتدبيرهم هي املفتاح احلقيقي لالجتهاد في 
هذه املس���ألة، وعلينا متابعة ما أش���ار إليه ابن قيم اجلوزية في 
كتابه القيم »الطرق احلكمية« من أن السياس���ة هي تدبير شؤون 
اخلل���ق؛ بحيث يكون أمرهم أقرب إلى الصالح منه إلى الفس���اد 
وإن لم ين���زل بذلك نص أو وحي)1(، وذكر أبو يوس���ف في كتابه 
اخلراج أب���ا حنيفة يقول: من أحيا أرضاً ميتة  فهي له إذا أجازه 
قه في الواقع ويدفع  اإلمام ، فأضاف إل���ى النص ما يضبط تقُّ
الفس���اد واالقتتال بني الناس، فهو هنا أض���اف ما يعطي للنص 
وظيفته الواقعية مبنع الفس���اد بني اخللق وضبط سلوكهم؛ بحيث 

ال يدفعهم التنافس إلى االقتتال والفوضى)2(. 
ومن ثَمَّ فإن مس���ائل التحول في املجتمعات من حالة البداءة 
األولى والفوضى والتردي التي هيأتها لهم النظم االستبدادية إلى 
املجتمع اإلسالمي سيكون أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد، ولن يكون 
هيناً، ومن ثَمَّ فإن التس���لح بفهم جيد للواقع والتزود بوعي يقدر 
الضرورة ويرعاها هو أحد أهم املفاتيح املطلوبة للتعامل مع فترة 
االنتقال في مصر نحو نظام سياس���ي مدني )غير عسكري(، ثم 
فترة االنتقال نحو نظام سياسي يتحاكم إلى الشريعة اإلسالمية. 
وهنا نس���تحضر احلوار الذي دار بني اخلليفة الراش���دي 
اخلامس عمر بن عب����د الع�زيز وابنه عبد املل�ك حني قال له: 
ما لك يا أبي تبطئ في إنفاذ األمور؟ فوالله ما أبالي أن القدور 

))( ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية في السياسة الشرعية، حيث قال باحلرف: قال ابن 
عقيل: السياسة ما كان فعاًل يكون معه الناس أقرب إلى الصالح منه إلى الفساد وإن 
لم يضعه الرسول # وال نزل به وحي، فإن أردت بقولك: إال ما وافق الشرع؛ أي لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به الشرع فخطأ. 

مخطوطة من على الشبكة العنكبوتية، ص 5. 
ص  هـ،   1396 – السلفية  املكتبة  )القاهرة:  اخلراج  إبراهيم،  بن  يعقوب  يوسف  أبو   )2(
69 - 72(، فقيل ألبي يوسف ما ينبغي ألبي حنيفة أن يقول هذا إال من شيء؛ ألن 
الشيء فرد حجته هي  لنا ذلك  له« فبني  ميتة فهي  # »من أحيا أرضاً  النبي  حديث 
قطع املنازعة، ثم قال: وليس ما قال أبو حنيفة يرد األثر؛ وإمنا ردُّ األثر أن يقول: وإن 

أحياها بإذن اإلمام فليست له. أما أن يقول فهي له فهو اتباع لألثر. 

غلت بي وبك في احلق فقال: ال تعجل يا بني فإن الله ذم اخلمر 
ف���ي القرآن مرتني وحرمها في الثالثة، وإني أخش���ى أن أحمل 
الناس عل���ى احلق جملة واحدة فيدفع���وه جملة ويكون من ذا 
فتنة، وفي موضع آخر قال: يا بني إن قومك ش���دوا هذا األمر 
عقدة عقدة وعروة ع���روة ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما 
ف���ي أيديهم لم آمن أن يفتقوا على فتقاً تكثر فيه الدماء، والله! 
ل���زوال الدنيا أهون عليَّ من أن يراق بس���ببي محجمة من دم، 
أو م���ا ترضى أال يأتيك على أبيك ي���وم من أيام الدنيا إال وهو 
مييت فيه بدعه ويحي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبني قومنا 
باحلق وه���و خير احلاكمني، وقال: إن���ي أروض الناس رياضة 
الصعب، فإن أبقاني الله مضي���ت لرأيي وإن عجلت على منية 
فق���د علم الله نيتي، إني أخاف إن بادهت الناس بالتي تقول أن 
يلجئوني إلى السيف، وال خير في خير ال يجيء إال بالسيف)3(.

وهنا نقول بوضوح: إن الدخول إلى معترك السياسة وتدبير 
ش���أن اخللق يختلف عن اعت���راك الفت���اوى والكلم واجلدال، 
فمعترك السياس���ة والتدبي���ر يحتاج إلى وع���ي املدبر وحنكة 
السياس���ي وخبرته، ومعترك الفتاوى والكلم واجلدل يستدعي 

د الفتاوى.  مزيداً من الكلم وعمق اجلدال ورمبا تشدُّ

رابعًا: تأخر التأصيل الشرعي عن مواكبة التطورات 
السياسية:

التطور السياس���ي هو تعبير عن انخراط قطاعات جديدة 
من الش���باب الغاضب في الس���وق السياسي، وهو ما يفسر لنا 
نش���وء حركات اجتماعية جديدة تطال���ب مبطالب ذات طابع 
everyday-  متصل مبا يطلق عليه تسني احلياة اليومية أو
life ث���م ظهور حركات اجتماعية جديدة تطالب برفض التمديد 
والتوري���ث كحرك���ة كفاية في مصر واحلركات الش���بابية التي 
ظهرت ف���ي مصر بعد عام 2004م وحتى ع���ام 2007م؛ حيث 
ظه���رت للوجود حرك���ة 6 أبريل، ثم حرك���ة الدفاع عن حقوق 
اإلنس���ان مثل »كلنا خالد سعيد«، ولم يكن هناك ترُّك واضح 
من التيار الس���لفي جتاه هذه احلركات على مس���توى املشاركة 
فيها أو على مستوى التأصيل الشرعي للمشاركة فيها، واكتفى 
التيار السلفي بتأصيل شرعي حول عدم االنخراط في البرملان 
باعتباره يعبِّر عن مؤسسة التشريع ومن ثَمَّ فهو يناقض العقيدة 
ل التيار السلفي لرفض األحزاب  ألن الله هو املش���رع، كما أصَّ

السياسية وظل ميارس العمل الدعوي والتربوي. 

)3( سيرة ومناقب عمر بن العزيز البن اجلوزي، وسيرة عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز 
البن رجب احلنبلي. 
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وبدت الثورة وكأنها فاجأت التيار الس���لفي الذي تأخر ف���ي إعالن انحيازه للثورة أو 
التأصيل الشرعي لها؛ حتى بدأ الس���لفيون في مصر يلتحقون بالثورة في أواخرها ورمبا 

بعد جناحها في إزاحة نظام مبارك. 
تبدو برامج األحزاب الس���لفية - ومنها حزب النور على س���بيل املثال - أقرب للكتابة 
ل للبرنامج، ومن هنا فإن السلفية  اإلنش���ائية وليس فيها عمق يعبِّر عن تصوُّر شرعي مؤصِّ
تأخرت في التأصيل الشرعي حول مقاومة فساد مبارك واخلروج عليه والدعوة إلى الثورة، 
وكان ميكن في تقديرنا لو وضعت السلفية عينها على مقاومة فساد مبارك والتأسيس لقيادة 
اخلروج عليه عن طريق العصيان املدني أو عن طريق اخلروج اجلماعي في مظاهرات عبر 

الفتاوى والتأصيل الشرعي ألمكن للثورة املصرية أن يكون لها مسار مختلف.
ل الناتو في ليبيا،  وتواجه التيارات الس���لفية اليوم أس���ئلة كثيرة حول املوقف - مثاًل - من تدخُّ
وحول التدخل الغربي في س���ورية، وحول املرأة في مصر، وحول األقباط في مصر، وحول التعامل 
مع الكيان الصهيوني، وحول الس���ياحة وحول الفنون وح���ول البنوك واالقتصاد. وحول املوقف من 
الدول الَعلمانية كتركيا والتعامل معها، وغيرها من القضايا التي تتاج لنوع من التأصيل الشرعي. 

أواًل: عوامل جناح األحزاب السلفية: 
هناك عوامل لنجاح هذه األحزاب ميكن إيجازها في اآلتي: 

أوالً: وجود قاعدة س���لفية كبيرة في الش���ارع املصري تثق بدعاة هذا 
التيار وتعتبره تي���اراً نقياً ميكن منحه الفرص���ة ليجرب حظه في عملية 

السياسة واإلصالح السياسي بعد الثورة. 
ثانياً: أن هناك وجوداً سلفياً حقيقياً شبه منظم هو نتاج اجلهد السلفي 
العلمائي والدعوي إبان فترة حكم مبارك، وأن هذا الوجود يشعر بالرغبة 
في العمل السياسي وتوظيف الفرصة التي أتاحتها الثورة لهذه األحزاب. 
ثالث���اً: دعم دعاة التيار املش���هورين لهذه األحزاب؛ فقد كان الش���يخ 
محمدحسان يدعم حزب النور ودعاة مدرسة اإلسكندرية يدعمونه، كما أن 
دعاة القاه���رة دعموا حزب الفضيلة واألصالة، ولهؤالء الدعاة تأثير كبير 
على القطاعات السلفية الشعبية، وأكبر دليل على ذلك أن األصالة استطاع 
بعد انفصاله عن الفضيلة أن يأتي بخمسة آالف توكيل في وقت قصير. 

رابع���اً: هذه األحزاب يبدو أنها متتلك قدرات مالية وتنظيمية ال بأس 
بها ومن ثَمَّ فقد اس���تطاع حزب النور في وقت قصير أن يكون له مقر في 
العاصم���ة ومقرات في العديد من احملافظات األخرى، كما اس���تطاع أن 

يخرج جريدة له هي جريدة النور. 
خامساً: اشتغال التيار السلفي بالعمل الدعوي والعلمي واخلدمي في 
املناطق احمللية لوجوده من ناحية وعدم انخراطه في العمل السياس���ي أو 
أعمال العنف التي ذهبت إليها التيارات اجلهادية حفظت له قوته وعافيته، 
كما حفظت له سمعته وهيبته في نفوس عامة املصريني، ومن ثَمَّ فإن هذا 

أحد مصادر قوة األحزاب السلفية.

خامس��ا: األح��زاب الس��لفية... عوام��ل 
النجاح واإلخفاق:

ألول مرة في تاريخ مص���ر يكون هناك حزبان 
سلفيان ضمن بنية الدولة املصرية التي لم تقبل أبداً 
مبشروعية وجود اإلسالميني ضمن مؤسساتها، وهو 
ما قاد إلى مواجهات عنيفة بني الدولة واإلسالميني 

من التيارات اجلهادية السلفية. 
وبع���د ثورة 25 يناير قبلت جلنة األحزاب حزبان 
س���لفيان، هما: )حزب النور( الذي تدعمه املدرسة 
الس���لفية في اإلس���كندرية، و )حزب األصالة( وهو 
احلزب الذي يدعمه الداعية السلفي املعروف الشيخ 
محمد عبد املقصود ويترأس احلزب أخوه الذي كان 
لواًء ف���ي وزارة الداخلية مبصلحة اجلوازات كما أنه 

كان عازفاً للموسيقا ملستويات دولية. 
وفي الواقع فإن انش���قاق ح���زب األصالة عن 
حزب سلفي آخر هو حزب الفضيلة يشير إلى أحد 
التحدي���ات الكبرى التي تواجه األحزاب الس���لفية 
وهي الق���درة على بن���اء تفاهم���ات داخلية تركز 
على املش���ترك العام أكثر من التركيز على مسائل 

اخلالفات. 
وال ي���زال في الطري���ق حزب متعثر بس���بب 
اخلالفات بينه وب���ني األصالة وهو حزب الفضيلة 
كما توجد أحزاب أخرى لم تستكمل توكيالتها، مثل 

حزب اإلصالح. 
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ثانيًا: عوامل إخفاق األحزاب السلفية: 
عوامل النجاح الس���ابقه يقابلها أيض���اً تديات قد متثِّل 

عوامل لإلخفاق نذكرها في ما يلي: 
أوالً: الشعور بالقوة الزائدة لدى األحزاب السلفية التي لم 
تختبر قوتها بعد، والشعور الزائد بالقوة في السياسة واحلرب 

قد يكون عامل خطر على من يتملكه. 
ثانياً: ضعف اخلبرة لدى األحزاب السلفية؛ فهي لم متارس 
العمل السياس���ي من قبل، ومن ثَمَّ فإن أدوات العمل السياسي 

ومرانه ومكره لم متلكها هذه األحزاب. 
ثالثاً: قلة العناصر املدربة لدى األحزاب الس���لفية؛ فأغلب 
العناص���ر القادمة إلى عالم السياس���ية غالب خبرتها هي في 

الدعوة والعمل في املساجد وفي أوساط املتدينني. 
رابعاً: تأثر الرؤية الس���لفية مبنطق العقي���دة القائم على 
التوح���د والوحدة واإلجماع بينما الرؤية السياس���ية واحلزبية 

قائمة على التنوع واالختالف ورمبا التضاد والتناقض. 
خامساً: عدم إعطاء منطق التدرُّج والتغيير مكانته في العقل 
الس���لفي؛ فالتغيير دفعة واحدة يأباه منطق التحول االجتماعي 
والسياسي، والشريعة اإلسالمية يحتاج تطبيقها أوالً إلى تغيير 
في عقل ونفس اإلنس���ان املصري وتهيئة تستدعي عماًل دعوياً 

وتربوياً كبيراً. 
سادس���اً: تركيز العقل السلفي على مناطق االختالف أكثر 
من تركيزه على مناطق التوافق واملش���تركات، وهو ما قد يحُْفِقده 
القدرة على بناء التحالفات السياسية أو االنتخابية، وهي إحدى 

املطالب الرئيسية للعمل السياسي واحلزبي. 
س���ابعاً: غياب خطة واضحه لدى األحزاب السلفية إلدارة 
ما نطلق عليه التنوع داخل احلركة اإلسالمية؛ بحيث تقوم هذه 
اخلطة عل���ى االعتراف بالتعدد والعمل عل���ى إثرائه وتوظيفه 
لصالح صدقية األحزاب الس���لفية عند جمهورها؛ وذلك بعدم 
إظهار التناقضات الداخلية لإلس���الميني عل���ى العامة وعدم 
مواجهة اإلس���الميني لبعضهم في املواقع التي يجب أن يتحدوا 

فيها مثل الترشيح في االنتخابات مثاًل. 
ثامناً: غلبة العاطفة على األحزاب السلفية، بينما السياسة 
تقوم على الصرامة والدراس���ة اجلادة للواق���ع ومن ثَمَّ تقدمي 
الكف���اءات وليس أهل الثق���ة والوالء، وقد حدث���ت انتخابات 
داخلية في بعض املناطق الس���لفية الختيار مرشحني وقف فيها 
املنتخبون خل���ف أبناء مناطقهم وقرابتهم رغ���م عدم كفاءتهم 
وتركوا الكفاءات، بل إن حش���د الناخبني مت بطريقة هي أقرب 

لط���رق احلزب الوطني، كم���ا أن طريقة االنتخاب���ات لم تراع 
املعايير املوضوعة. 

تاس���عاً: جدة العمل احلزبي في احمليط الدعوي الس���لفي 
الذي لم يتعود على انتماءات داخلية ذات طابع سياسي، ومن ثَمَّ 
فإن إعادة تديد احلدود والعالمات واالنتماءات داخل احمليط 
الس���لفي كله يحتاج إلى نوع من اجلهد؛ بحيث ال يؤدي العامل 
احلزبي إلى ارتباك داخل الساحات السلفية القائمة على فكرة 

الترابط املجاوز للعمل احلزبي. 
عاشراً: ارتباك العالقة بني العمل الدعوي واحلزبي؛ فهناك 
أح���زاب تبدو وكأنها جزء من عم���ل الدعوة كما هو احلال في 
عالقة حزب النور باملدرسة السلفية في االسكندرية، ومن ثَمَّ قد 
يضعف ذلك من قدرة احلزب على املنافسة واملنازلة السياسية 
واتخاذ ما يراه من خطوات عبر قراراته هو، ال شك أن الدعوة 
الس���لفية وقادتها أعطوا زخماً في مرحلة التأسيس لألحزاب، 
بَيْد أن املراحل التالية تفترض أن تس���تقل األحزاب عن العمل 
الدعوي بس���بب الطبيعة املختلفة لكل من املجالني من ناحية، 
وحتى ميكن بناء خبرة حزبية مس���تقلة لهذه األحزاب وحتى ال 

تتحمل الدعوة املمارسات السياسية واحلزبية. 
حادي عش���ر: عدم وضوح القيود اإلقليمي���ة والعاملية في 
التفكير الس���لفي؛ بحيث يبدو العامل الداخلي هو األكثر تأثيراً 
في تش���كيل الواقع السياسي؛ بينما في حالة دول رخوة كمصر 
فإن العامل الدولي والعام���ل اإلقليمي ال بد أن يتم أخذه بعني 
االعتبار وبقدر كبير من الصرامة واجلدية، وهذا يتطلب عقاًل 
ه اللحظة  سياس���ياً كبيراً ومحنكاً ال تأس���ره العاطف���ة وال تغرُّ
احلاضرة؛ وإمنا يفكر ويدبر للمستقبل، كما ال تستهويه الكلمات 
واخلطب الرنانة؛ وإمنا يحكمه التخطيط احملَكم والعمل املضني 

والتنفيذ الصارم. 
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التوصيات واملقترحات العملية: 
هناك فرصة جديدة للتيار السلفي خلوض غمار العمل 
السياس���ي، وهناك ظاهرة جديدة في مصر تتش���كل ألول 
مرة في تاريخها، وهي: توُّل اإلسالميني عامة والسلفيني 
خاصة إلى جزء م���ن الدولة املصرية الختبار إمكانية قدرة 
اإلس���الميني على ممارسة اإلسالم املشارك وليس اإلسالم 
املواجه وفي هذه السياق نطرح هذه التوصيات واملقترحات 

العملية: 
أوالً: تدريب العناصر السياس���ية الس���لفية عن طريق 
دورات سياس���ية جادة في املعاه���د والكليات املتخصصة 
في ذلك ككلية االقتصاد والعلوم السياس���ية ومعاهد العلوم 
السياسية؛ بحيث ميكن لهذه العناصر أن تتعرف على العالم 
املعاص���ر وأن تعرف املنطق الذي يس���يطر عليه والقوانني 

الذي تكمه للتعامل معها مبهارة واقتدار. 
ثانياً: توس���يع مش���اركة الس���لفيني مع بقي���ة القوى 
السياس���ية؛ وأن ال ميارس���وا وحدهم العمل السياسي دون 
اآلخرين؛ فكلما كانت املش���اركة عبر التحالفات في مرحلة 

االبتداء ممكنة ذهب السلفيون إليها. 
ثالثاً: الوعي داخل التيار السلفي بأن هناك تطوراً كبيراً 
يواجهه ه���ذا التيار، وهو: أنه ينتقل م���ن مرحلة اجلماعة 
إل���ى مرحلة الدولة وأن مرحلة الدولة تفترض دراية وخبرة 
ملواجهة مش���اكل مجتمعات معقدة ومن ثَمَّ فإن ذلك يتطلب 

خبرة ودراية. 
رابعاً: بناء عناصر سلفية عبر العمل من خالل املجالس 
احمللية التي تعبِّر عن فض���اء يبني القدرة على التعامل مع 
مشاكل الناس على املس���توى احمللي، واعتبار أن ذلك أهم 
بكثير من املس���تويات العليا على املستوى القومي، والتجربة 

التركية هنا مهمة. 
خامس���اً: التركيز على العمل الدع���وي واعتباره العمل 
الرئيسي للتيار، والتركيز على العمل االجتماعي واحلقوقي، 
وعدم االندفاع غير احملس���وب إلى عالم السياسية؛ وإمنا 
يكون التعامل معه بقدر من احلذر واحملاس���بة واحلساب؛ 
ألن السياسة ليست وحدها هي أداة تغيير املجتمعات بقدر 

ما يتوازى معها عمل ملجتمع قوي وطبقة وسطى واسعة. 

سادس���اً: محاول���ة تطمني القوى السياس���ية املعادية؛ 
وخاصة العلمانية والقبطية والغربية والتي تأثرت بالدعاية 
املضادة من ِقَبل أعداء اإلس���الميني في مرحلة االستبداد 

وفي مراحل علو األصولية اإلجنيلية واحملافظني اجلدد. 
سابعاً: التركيز على إدارة التنوع داخل احلالة اإلسالمية؛ 
بحي����ث يكون ذوو القربى من اإلس����الميني بينه����م تفاهماتهم 
وتالفاته����م اخلاصة الت����ي تميهم من تقلب����ات التحالفات 
خارجهم من العلمانيني وغيرهم، وجتاوز االنتقادات التي كانت 
تطلقها التيارات اإلس����المية ضد بعضهم بعضاً، والبحث عن 
مش����تركات وتفاهمات حول نقاط اخلالف؛ بحيث يتم تعريف 
العدو الرئيسي والصديق الرئيس����ي، وبحيث تبنى التحالفات 

بناء على أولويات واضحة بعيداً عن العاطفة والتخبط. 
ثامناً: خوض التج���ارب اإلعالمية؛ وذلك عن طريق بناء 
مصادر إعالمية مس���تقلة لإلس���الميني والس���لفيني؛ بحيث 
تكون هذه التجارب بعيدة عن الش���خصية واملشاريع اخلاصة 
التي تع���ود بالربح على أصحابها دون مش���روع الس���لفيني 
واإلس���الميني. وهنا ال بد أن تكون تلك املشاريع قائمة على 
التخطيط واملعرفة والعلم ومشاركة واجتذاب عناصر ميكن أن 
متثل غطاًء يحمي الفاعلني السياس���يني؛ بحيث تكون الكفاءة 

واملهنية والرقابة هي املعايير التي تؤهل للقيادة والترقي. 
تاسعاً: خوض جتارب املراكز البحثية واألكادميية التي 
تقوم على االحتراف والعمل السياس���ي احلقيقي، وليست 
تل���ك املراكز املترهلة التي ال جتمع بني املتابعة السياس���ية 
اليومية وبني التأصيل العلمي السياسي للمشاريع املتوسطة 
وطويلة األجل، وأن تكون تلك املراكز أوس���ع أفقاً ورحابة؛ 
بحيث تعبِّر عن رؤى للدولة ولإلقليم وللعالم وليس���ت رؤية 

للتيار السلفي وحده. 
عاشراً: بناء األوقاف واملشاريع االقتصادية التي ترر 
األحزاب اإلس���المية واملش���اريع الدعوية واإلعالمية من 
احلاجة إلى األموال؛ وخاص���ة أن األموال هي الرافعة في 
مثل هذه املشاريع، وأن يكون دعم هذه املشاريع غير مشروط 
متى عل���م الداعمون أنها تعمل في املس���ار الصحيح وأنها 

تبتغي رفع راية اإلسالم في صراعه الطويل مع أعدائه.

خاتمـــــة:
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بالرغم من أن الثورات العربية اندلعت لهدف واحد في معظم 
دول الربيع العربي - أال وهو حق الش���عوب في تقرير مصيرها 
وامتالك زم���ام أمورها - إال أن ال���رؤى الغربية جتاهها تباينت 
تباين���اً ح���اداً؛ فبينما كان رد الفعل س���ريعاً وواضحاً مع احلالة 
التونس���ية بضرورة تخل���ي بن علي عن الس���لطة، كان رد الفعل 
الغربي بطيئاً ومتلكئاً في حالة مبارك في البداية، وصرحت وزيرة 
خارجية الواليات املتحدة أن نظامه مستقر ولكنه يجب أن يجري 
إصالحات، وذلك قبل أن ينهار النظام بكامله وتؤيد أمريكا الثورة 
بعد ذلك. أما في احلالة الليبية فكان ردُّ الفعل حاس���ماً وسريعاً 
ل عسكري كامل، وبدعم لوجيستي، وبفرض حظر  وإيجابياً بتدخُّ
طيران وبتوفير السالح للثوار، وأما في احلالة السورية فقد ظل 
ردُّ الفعل الغربي يراوح مكان���ه وكان بطيئاً ومتلكئاً وبدا أنه غير 
عابئ بشالالت الدماء املستمرة التي يريقها نظام األسد، وبينما 
خي���م الصمت الغربي على احلالة البحريني���ة؛ إال أنه كان فاتراً 
وخافتاً في ما يتعلق باحلالة اليمنية، وظلت العالقات مع الرئيس 

اليمني متواصلة وممتدة حتى اللحظة األخيرة.

وذل���ك التباين في الرؤى الغربية جت���اه الثورات يؤكد لنا 
أن التح���ركات الغربية ال تنطلق بناء عل���ى مبادئ ولكن بناء 
على مصلحة تدور وتتغير وتتباين؛ فاملبادئ ال تتجزأ، واملبادئ 
الغربية واضحة في ما يتعلق بحقوق واإلنسان والدميقراطية 
وحقوق الش���عوب في تقرير مصيره���ا، ولكن املصلحة تتغير 
وتتباي���ن تبانياً ح���اداً من بلد إلى آخر؛ وهو ما يفس���ر ذلك 
الصعود والهبوط في التعامل مع الثورات العربية؛ فبالرغم من 
الشعارات الواضحة للغرب في ما يتعلق بتطبيق الدميقراطية 
منذ حقبة بوش االب���ن، إال أن واحداً من أكبر مفكري الغرب 
وهو نعوم تشومس���كي يؤكد على أن الغرب لم يكن يوماً يريد 
تطبيق الدميقراطي���ة في العالم العرب���ي، فيقول في إحدى 
الندوات مؤخراً: »الواليات املتحدة س���تفعل كلَّ ما في وسعها 
ملن���ع دميقراطية حقيقية في العالم العربي، والس���بب واضح 
للغاية؛ وه���و أن الغالبية العظمى من ش���عوب املنطقة تعتبر 
الواليات املتحدة مصدراً أساس���ياً لتهديد مصاحلهم، بل إن 
الغالبية معارضة لسياس���ات أمريكا اخلارجي���ة«؛ لذا تباين 

التعامل الغربي مع الثورات العربية كالتالي:

] المسلمون والعالم [

ال����زواوي)*( سليمان  حممد 
zawawy@yahoo.com

)*( باحث ماجيستير في العلوم السياسية.

موقف الغرب من الثورات العربية... 

رؤيــة سياســــــــــية
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مصر: 
يقول نعوم تشومسكي: إن نسبة املعارضة الشعبية للواليات 
املتح���دة »في مصر - وهي أهم دولة - تبلغ 80%؛ ولذلك فإن 
أمريكا وحلفاءها ال يريدون حكومات تعبِّر عن إرادة الشعوب؛ 
فلو حدث هذا فلن تخسر أمريكا فقط سيطرتها على املنطقة 
ولكنها س���تحُطَرد منها أيضاً«، ويضيف: »مصر وتونس والدول 
املثيلة لها التي ال تحَُعد مصدراً أساسياً للنفط فتوجد لها خطة 
يتم تطبيقها منطياً وال تتاج عبقرية لفهمها؛ فإذا كان لديك 
ديكتاتوراً مفضاًل يواجه مشاكل فقف بجانبه حتى آخر مدى، 
ولكن عندما يس���تحيل االستمرار في دعمه ألي سبب مثل أن 
يتوقف اجليش عن دعمه، فقم بإرساله إلى مكان ما، ثم أصدر 
تصريحات رنانة عن حبك للدميقراطية ثم حاول اإلبقاء على 
النظام القدمي رمبا بأس���ماء جديدة، وق���د حدث هذا مراراً 
وتكراراً، حدث مع سيموزا في نيكاراغوا ومع الشاه في إيران 
ومع ماركوس في الفليبني وديفيلييه في هاييتي، وزعيم كوريا 
اجلنوبية ومابوتو في الكونغو وتشاوشيسكو مفضل الغرب في 
رومانيا وس���وهارتو في إندونيسيا. إنه أمر منطي متاماً وهذا 

بعينه ما يحدث في مصر حالياً«.
فالوالي���ات املتحدة تعلم أن الثورة املصرية س���وف تخِرج 
أنظمة غي���ر ودودة جتاهها إذا ما أجريت انتخابات ش���عبية 
نزيهة؛ لذلك فإن املصلحة العلي���ا للغرب حالياً هي احلفاظ 
على ديكتاتورية عس���كرية من أجل الضغ���ط عليها بتصدير 
الس���الح وبالدعم املالي واملعونات العس���كرية، كما كانت تلك 
هي احلالة مع عدة دول حول العالم اإلسالمي من بينها مصر 
في حقبتَي الس���ادات ومبارك، وباكستان منذ استقاللها حتى 
حقبة مش���رف، وكذلك تركيا قبل احلقبة اإلردوغانية؛لذلك 
فإن اخليار األمريكي األول هو اإلبقاء على احلكم العس���كري 
املص���ري. أما إذا فش���ل ذل���ك اخليار وبع���د أن رأينا نتائج 
االنتخاب���ات املصرية ف���ي مراحلها األولى ق���د أفرزت فوزاً 
إسالمياً كاسحاً فإن الواليات املتحدة ميكن أن تسير مع مصر 

في ثالثة مسارات: 
املسار األول: دعم احلركات الليبرالية ومنظمات املجتمع املدني 
ووس����ائل اإلعالم اجلديدة والقنوات الفضائي����ة الليبرالية املعادية 
لإلسالميني، بهدف تقويض النفوذ اإلسالمي السياسي واحلد من 
تأثيره واحملافظة على أسهمها في التحكم في خيوط اللعبة داخلياً 

واإلبقاء على فرصها في تشكيل احلياة السياسية املصرية.
املس���ار الثاني: احلوار مع التيارات السياس���ية اإلسالمية 
ومحاولة الضغط عليها والتوصل إلى حلول وس���طية معقولة 
بقبول الدميقراطي���ة والتعددية وحق���وق األقليات واملواطنة 

وكافة مكونات احلضارة الغربية.
املس���ار الثال���ث: في حالة فش���ل اخليارين السابقني فإن 
الوالي���ات املتحدة س���وف تلجأ إلى قوته���ا الصلبة بأن تقوم 
بإجبار األنظمة املصرية على الس���ير في الطريق الذي تريده 
الواليات املتحدة عن طريق التضييق عليها اقتصادياً وعسكرياً 
بأن يتم منع املعونة العس���كرية والتحكم ف���ي عملية تصدير 
الس���الح إليها، وكذلك العمل من خالل املنظمات الدولية من 
أجل تقليم أظافر السياسة املصرية ونفوذها في حقبة ما بعد 
الثورة، والتعامل مع أي نظام سياس���ي إسالمي مستقل يخرج 
من العملية السياسية املصرية بصورة مؤملة اقتصادياً من أجل 
أن يدفع الش���عب املصري ثم���ن اختياراته كما كان احلال مع 
جتربة حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات الدميقراطية. 
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تونس:
األم���ر في تونس ال يختل���ف كثيراً ع���ن التعامل الغربي 
مع احلالة املصري���ة؛ إال أن قدرة النظام التونس���ي اجلديد 
وتركيبت���ه املجتمعية ميكن أن تؤديا إلى انتهاء التعامل الغربي 
معها في املرحلة الثاني���ة للتعامل الغربي مع احلالة املصرية؛ 
وذلك لتركيبة حزب النهضة اإلسالمي وكذلك تركيبة املجتمع 
التونس���ي املنفتحة بصورة أكبر على الغرب واستعداد تونس 
حكومة وش���عباً عل���ى التعاطي مع الَعلمانية وم���ع الليبرالية 
الغربية؛ فتونس ال متث���ل معضلة للغرب ألنها بلد غير نفطي 
واقتصادها يعتمد بصورة كبيرة على السياحة الغربية، وخروج 
نظام سياس���ي على النم���ط التركي لن يؤثر بص���ورة تحُذَكر 
على السياسات التونس���ية اخلارجية وال على توجه السفينة 
التونس���ية؛ إال أن الغرب سوف يس���تمر في املسار األول وهو 
دعم احلركات الليبرالية، وقناة نسمة الفضائية منوذج واضح 
لذلك عس���ى أن تصبح تونس منوذجاً للمزج ما بني الليبرالية 

والدميقراطية والسياسات اإلسالمية على النمط التركي.

ليبيا: 
تختلف ليبيا عن مصر وتونس في أنها تأوي حقوالً نفطية 
غنية وقريبة م���ن أوروبا والواليات املتح���دة؛ فالنفط الليبي 
يس���ير في مس���ارات آمنة في البحر املتوسط كما أن احمليط 
اإلقليمي ال يش���هد توترات بعكس نفط اخلليج العربي - على 
سبيل املثال - الذي مير مبشكالت سياسية في كلٍّ من العراق 
وإيران باإلضافة إلى املسارات البحرية غير اآلمنة في القرن 
اإلفريق���ي؛ لذا كان الغرب واضحاً من���ذ بداية الثورة الليبية 
ل عسكرياً ودعم الثوار بالسالح والعتاد ولم يتردد حتى  وتدخَّ
في ظل وجود إس���الميني يسيطرون على الثورة الليبية؛ فكان 
خيار اإلطاح���ة بالقذافي هو اخليار األول من أجل نزع صفة 
اجلنون عن السياسات الليبية وتذبذب ضخ النفط إلى الغرب 
ألي ع���ارض ي���راه القذافي الذي كان غي���ر مأمون اجلانب؛ 
واس���تمر الغرب في التواصل مع ليبيا بع���د الثورة في كافة 
مراحلها السياس���ية، وال يبدو أن الغرب لديه خيار آخر، كما 
أن النظام الليبي هو اآلخر يبدو أنه ليس أمامه خيار س���وى 
ربط مس���تقبله بالغرب؛ وذل���ك ألن االقتصاد الليبي اقتصاد 
غير متنوع ويعتمد بصورة كاملة على النفط، وال تتحمل الدولة 
الليبية الناش���ئة رفاهية اختيار من الدولة التي ستصدر إليها 
نفطها؛ لذلك فإن صفقة وحيدة ميكن عقدها مع الغرب، هي: 
النفط الليبي مقابل الدع���م الغربي ألي حكومة كانت، تخرج 

من رحم الثورة الليبية.

اليمن: 
تحُِط���ل اليمن على واحدة من أه���م املجاري املالحية في 
العالم )خليج عدن وب���اب املندب( الذي يعد مبثابة بوابة ما 
بني الشرق والغرب؛ فمن ميتلك ذلك املجرى املالحي ميتلك 
بوابة التجارة ويستطيع أن ميثل تهديداً للتجارة العاملية إذا ما 
حدثت فوضى في البالد أو سقط احلكم في األيادي اخلطأ. 
ل���ذا فإن الواليات املتحدة كانت متأنية للغاية في التعامل مع 
الث���ورة اليمنية برغم الدماء الكثيرة التي س���الت هناك؛ بل 
إن التواصل الغربي الس���ري واملعلن مع نظام علي عبد الله 
صالح ظل موجوداً حتى النهاية؛ فاليمن دولة فقيرة ال متتلك 
مصادر طبيعية، ولكنها متتلك موقعاً إس���تراتيجياً؛ لذا فإن 
م���ن مصلحة الواليات املتحدة أال يح���دث توُّل جذري في 
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وجهة الس���فينة اليمنية، حتى لو امتأل سطحها باالنفجارات 
والدماء واألش���الء؛ طاملا أن ذل���ك ال يتخطى حدود اليمن! 
والوالي���ات املتحدة متتلك مفتاح احلل الس���حري للمعضلة 
اليمنية بصرف النظر عن النظام السياس���ي القادم؛ فاليمن 
دولة تعتمد بصورة كبيرة على املعونات اخلارجية؛ لذا متتلك 
الواليات املتحدة رفاهية االنتظار والتوقف والتبني، فبصرف 
النظر عن مخرج���ات الثورة اليمنية فس���وف يكون النظام 
القادم بحاجة ماس���ة إلى املعونات األمريكية، وهنا تستطيع 
واش���نطن أن متلي ش���روطها، بعيداً عن الدميقراطية وعن 

املبادئ الغربية.

سورية: 
يقول األمريكي توماس فريدمان )كاتب النيويورك تاميز(: 
إن كل دول الربي���ع العربي تنفجر إلى الداخل، عدا س���ورية 
فإن انفجارها س���يكون إلى اخلارج؛ فسورية مبثابة البركان 
الذي س���تصلي حممه كافة دول اجلوار في حالة س���قوطها 
في أتون صراع مسلح )تركيا، العراق، األردن، لبنان، والكيان 
الصهيوني(، فالتدخل العسكري الغربي في سورية التي تحَُعد 
من أكبر الدول املعادي���ة للواليات املتحدة في الربيع العربي 
س���يؤدي إلى تقسيم البالد وإنشاء مالذات آمنة لألكراد في 
ل إيراني واضح لدعم نظام األسد، وسيكون  الش���رق، بتدخُّ
هاً بالضرورة إلى تركيا التي اس���تضافت اجليش  ذل���ك موجَّ
السوري احلر وقياداته، كما أن حزب الله سيحرك ميليشياته 
هو اآلخر وس���يحاول إشعال حرائق متفرقة في دول اجلوار 
من بينها تركيا انطالقاً من شمال سورية باإلضافة إلى الكيان 
الصهيوني من أجل اس���تدراجه إلى مواجهة على اجلبهتني 
)اللبنانية والس���ورية(، ومن ثَمَّ تغيير محددات اللعبة وإيقاع 
املنطقة في أتون توترات كبرى تسقط عدة دول في دوامتها؛ 
ولذلك ظل الغرب يراوح مكانه ما بني مبادئه ومصاحله في 
س���ورية، ولم يحرك ساكناً س���وى بضعة عقوبات اقتصادية 
ته في يد أنقره  على نظام األس���د، بينما ترك املوض���وع برمَّ
عضو النات���و؛ حيث إن املصلحة العليا للغرب هي إس���قاط 
نظام األس���د بالوس���ائل الس���لمية مثل العقوبات والضغط 

السياسي على النظام.

الغربي���ة  الصحاف���ة  ف���ي  التحري���ض ض���د اإلس���اميي 
)مصر منوذجًا(:

منذ اندالع الثورة املصرية نشطت املراكز البحثية األمريكية 
من أجل اس���تقصاء آراء املصريني السياسية ملعرفة اجتاهات 
الرأي العام املصري، وقد نش���رت مجلة فورين بوليسي هذا 
ي مبارك في العاشر من مارس املاضي،  االس���تقصاء فور تنحِّ
والذي يظهر مدى متس���ك املصريني باإلسالم كمصدر وحيد 

أو أحد مصادر التشريع )%87.4(. 

النساءالرجال
اإلسالم يجب أن يكون املصدر 

44.1%50.1%الوحيد للتشريع
اإلسالم يجب أن يكون مصدر 
37.7%37.3%للتشريع ولكن ليس الوحيد

الشريعة  تكون  أال  يجب 
1.4%2.1%مصدرًا للتشريع

16.4%9.7%ال أدري
فورين بوليسي بتاريخ 10 مارس)1(2011م.

ويبدو أن تلك املراكز الغربية عملت منذ ذلك الوقت على 
االستعداد للنجاح اإلس���المي املتوقع في االنتخابات، وبدأت 
الصحافة الغربية واملراكز البحثية تشن حملة ممنهجة للتفزيع 
من فوز اإلسالميني؛ فقد وجهت افتتاحية النيويورك تاميز في 
األول من ديس���مبر 2011م ثالث كلمات مبناسبة االنتخابات 
املصري���ة: األول���ى لإلخوان املس���لمني، والثاني���ة لألحزاب 
املصرية، والثالثة إلدارة أوباما؛ حيث حذرت اإلخوان املسلمني 
من أن املصريني غير مستعدين أن يستبدلوا حاكماً ديكتاتورياً 
َعلمانياً بحاكم ديكتاتوري ديني - وكأن اجلريدة تتحدث نيابة 
عن الش���عب املصري - والرس���الة األخ���رى كانت لألحزاب 
ق  الَعلماني���ة ودعتهم إلى التكتل وأن الوق���ت ليس وقت التفرُّ
لعدم تش���تيت األصوات؛ ألن النتائج ستكون كارثية. أما كلمة 
ألوباما فقالت اجلريدة: إنه ينبغي على أوباما توصيل رسائل 
واضحة ملصر أن أمريكا مع احلك���م املدني وليس مع الدولة 

الدينية)2(. 

(1) http://www.foreignpolicy.com/articles/201110/03//what_
egyptian_women_and_men_want?page=0,3
(2) http://www.nytimes.com/201102/12//opinion/egypts-vote.
html
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أما في الواشنطن بوست فكتب جاكسون ديل عن االنتخابات 
املصرية قائ���اًل: إن املصريني لم يصوت���وا للدميقراطية، وإن 

الشعب سيأخذ البالد إلى طريق غير دميقراطي)1(.
في حني طالب كلٌّ من س���تيفن كوك ومارك لينش - في 
مقال نش���ر مبجلس العالقات اخلارجية - اإلدارةَ األمريكيَة 
بأن تعيد النظر في سياستها جتاه مصر بالكامل؛ واملطلوب 
منها هو التخلي عن احلذر في التعامل مع تأييد الدميقراطية 
ف���ي مصر، وأنه ال بد أن تكون أكثر وضوحاً في تعبيرها عن 
تأييدها للحكومة املدنية. أما في معهد واش���نطن لدراسات 
الش���رق األدنى وهو الذراع البحثي للوبي اإلسرائيلي آيباك 
الذي ميثل اليمني اإلسرائيلي فكتب روبرت ساتلوف صراحة: 
أن واشنطن لم متارس دورها املطلوب، وأنها كان يجب عليها 
أن متارس مزيداً من الضغوط على املجلس العسكري احلاكم 
في مصر، وتس���اءل الكاتب قائاًل: »هل اس���تخدمت اإلدارة 
األمريكية جميع وسائل النفوذ للضغط على )املجلس األعلى 
للقوات املس���لحة( إلجراء انتخابات رئاسية قبل االنتخابات 
التشريعية؟ ملاذا صادقت اإلدارة األمريكية علناً يوم اجلمعة 
املاضي على فكرة إجراء االنتخابات َوْفق موعدها في الثامن 
والعش���رين من نوفمبر رغم وج���ود بدائل أخرى؛ مثل وقف 
التصوي���ت في القاهرة في ضوء أح���داث العنف األخيرة أو 
إعادة تنظيم اجلدول الزمني لالنتخابات بشكل كامل لتغيير 
موعد انتخابات الرئاسة إلى وقت أسبق بكثير؟ هل تواصلت 
اإلدارة األمريكية عند أية نقط���ة في العملية االنتخابية مع 
الناخب���ني املصريني بطريقة مدروس���ة وغي���ر مهددة حول 
التداعيات احملتملة الختياراتهم؟«)2(، وذلك في تدخل صارخ 
في الش���ؤون املصرية؛ بل وبتحريض لإلدارة األمريكية على 
مزيد من التدخل وممارسة ضغوطها على املجلس العسكري 
م���ن أجل أن يتم حرف االنتخاب���ات عن وجهتها لكيال يصل 
اإلس���الميون إلى البرملان بأي حال من األح���وال، واألمثلة 
كثيرة لذلك التحريض الغربي السافر ضد العملية االنتخابية 
املصرية بعد أن حقق اإلس���الميون جناحاً غير مسبوق في 
املرحلة األولى من االنتخابات البرملانية؛ لذلك فإن املستقبل 
القريب يجب أن يش���هد حذراً إس���المياً ف���ي التعاطي مع 

السياسة وخاصة اخلارجية منها.

(1) http://www.washingtonpost.com/opinions/in-egypt-a-
revolution-denied/201128/11//gIQAHEPj4N_story.html
(2) http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC05.
php?CID=3196&portal=ar

كيف يتعامل اإلساميون مع التحريض الغربي؟
من أول ما يتم تدريس���ه لطلبة العلوم السياسية: هو 
أن السياس���ة قائمة على املصلحة، وأنه ال توجد صداقة 
في العالقات ما بني الدول، وكما قال وينس���تون تشرشل 
س���ابقاً: »ال يوجد ش���يء اس���مه الصداقة الدائمة ولكن 
هناك شيء اس���مه املصلحة الدائمة«؛ لذلك فإن تقيق 
كل ط���رف ملصلحته هو األس���اس ف���ي العالقات ما بني 
الدول؛ ولذلك فإن األولولية امللحة للسياسيني اإلسالميني 
ف���ي حقبة ما بعد الثورات هي تقيق مصلحة ش���عوبهم 
ودولهم؛ باحملافظ���ة على املكتس���بات الثورية: من حرية 
وقبول بالتعددية السياس���ية وحرية ممارسة اإلسالميني 
للسياسة وللتنظيم وإلنشاء األحزاب واجلمعيات اخليرية؛ 
لذا من غي���ر املقبول أن يتم اس���تعداء الغرب في الفترة 
الراهنة التي تشهد إعادة بناء دول الربيع العربي من جديد 
وإعادة بناء املؤسس���ات الفاعلة فيها؛ لذا يجب أن يتمتع 
اإلسالميون باحلنكة لعدم استدراجهم إلى معارك جانبية 
تضيع مكتس���ابتهم، ويجب أن يتفرغوا في املقابل إلى بناء 

الداخل مع عدم استعداء اخلارج.
كما أثب���ت الغرب أنه ميكن االس���تفادة منه عندما 
تتقاطع املصلحة مثل احلال���ة الليبية؛ حيث كانت قوات 
النات���و هي احلاس���مة في وقف حمام���ات الدماء التي 
كان القذافي مس���تعداً أن يس���كبها حتى آخر قطرة من 
الش���عب الليبي، ولم يكن ليردعه شيء، وقد أبدت بعض 
املؤسس���ات الغربية نيتها التعاون مع اإلس���الميني إذا 
فازوا في االنتخابات البرملاني���ة؛ مثل االتاد األوروبي 
في تصريحات لكاثرين أش���تون املمثلة األوروبية العليا 
للسياس���ة اخلارجية واألمن)3(. فالك���رة اآلن في ملعب 
اإلس���الميني الذين يجب عليهم أن يعملوا معاً من أجل 
توحيد أجندتهم ومواقفهم لتقوية آراء احملللني الغربيني 
املؤيدين للتعامل مع اإلس���الميني، ومن أجل نزع شوكة 
الكتَّ���اب الغربي���ني املؤيدين للكي���ان الصهيوني والذين 
يريدون َوأد التجربة اإلس���المية السياسية في مهدها، 
ويرون أن السياس���ات اإلس���المية ش���ر محض يجب 

محاربته بكافة الوسائل.

(3) http://digital.ahram.org.eg/Policy.
aspx?Serial=721548



73 العدد 294

] المسلمون والعالم [

األزدي)*( ح�����ارث 

)*( كاتب ومحلل سياسي عراقي.

على الوضع
في العراق

ال شك أن تعاظم اإلرادة الشعبية املعبرة عن طموح 
الش���باب املثقف من أصحاب القضي���ة واالنتماء لهذه 
األم���ة يحدوه���م األم���ل والتصمي���م واإلص���رار العنيد 
ة  ف���ي النضال املتواصل، للوصول إل���ى أهدافهم املرجوَّ
م���ن وراء هذا احَل���راك؛ فبعد تعاُظم وتغ���ول األنظمة 
عها على صدور ش���عوبها ل���م يكن بدُّ إال  القمعي���ة وتربُّ
أن تن���زع ه���ذه اجلم���وع ثوب االس���تكانة والت���درع بدرع 
الث���ورة اجلدي���د، التي لم يكن لها س���الح س���وى صداح 
احلناج���ر بش���عارات الثورة احملبوكة بإتقان ش���ديد في 
رباعي���ات يعجز عن مواجهتها الظامل���ون، ولم يكن لها 
من دروع املواجهة سوى استقبال رصاص هذه األنظمة 
بص���دور عاري���ة ال تخش���ى على حياتها بقدر خش���يتها 
على إجهاض ثورتها، فالثورة تش���كل اليوم ميالد حياة 
ام���ة غاب���ت ع���ن مس���رح األح���داث بع���د أن اس���تحوذت 
مجموعات مس���تبدة بالس���لطة على نشاطات احَلراك 
السياس���ي؛ فلم يعد ش���يء منه معبرًا عن طموح أبناء 
األم���ة، بل واألدهى م���ن ذلك واألَمرُّ ه���ذا التزاوج غير 
الش���رعي ب���ني السياس���ة واالقتصاد فعادت املؤسس���ات 
االقتصادي���ة للدول���ة رهين���ة باحلاكم���ني وم���ن ينتمي 
���ق جعلت من ث���روات البالد  إليه���م بصل���ة قرابة أو متلُّ
غنيم���ة لهم ومن القرارات املصيرية لعبة ال يش���اركهم 

بها أحد.

انعكاسات الثورات العربية
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وإذا حاولنا قراءة ما يجري في الس���احة العربية عموماً 
في الدول التي ش���هدت هذه الثورات فس���نجد أن اإلصرار 
والتصدي بحزم لكل ما يحُطَرح من مشاريع وتسويات وتنازالت 
ال تأب���ه بها جم���وع الثائرين بل تزيد م���ن عزمها ودميومتها 
ته���ا فتزيد من َحراِكها  هاتها وقوَّ ها مؤش���راً لصدق توجُّ وتَعحُدَّ
أماًل في اإلس���راع للوصول إلى أهدافها بأقل َقْدر من الوقت 
والتضحيات. لقد أينعت ث���ورة تونس وأبدعت منهجاً جديداً 
في التصدي للظل���م، وأنارت أرجاء مصر ثورتحُها التي أبدعت 
في إنتاج منوذج التالحم املصيري في مواجهة مؤسسة حاكمة 
ألكثر من أربعني عاماً، رمبا كان بعض العادين يرى أن من غير 
كَمت  املتصور أن يح���دث تغيير في تونس، تلك الدولة التي ححُ
باحلديد والن���ار مؤتزرة باألنظمة اإللكترونية لتحصي أنفاس 
الن���اس جيئة وذهاباً، ومثل ذلك ح���دث في مصر التي كانت 
حكومتها ترتب للتوريث اجلمهوري وتس���ليم السلطة من األب 
إلى االبن لتبقى رقاب املصريني رهينًة بنظامهم الذي استحكم 
حلق���ات التضييق على الناس في السياس���ة كما التجارة فلم 
يَعحُد للشعب رأي وال يجد مساحة للتعبير عما في داخله جتاه 

املعاهدات املريبة التي تعقدها احلكومة مبعزل عن الشعب.
إن موضوع التأثُّر والتأثير بني الثورات العربية والوضع في 
العراق ال يعني أن العراق مبعزل عن الدول العربية وال الدول 
العربية ذاتها تتحرك في فلك غير فلك العراق؛ بل إن العراق 
وال���دول العربية في كال الدائرتني )التاثي���ر والتاثُّر( يقعون، 
ول���و أن منصفاً رصد احَلراك العراقي في مس���تواه امليداني 
منذ االحتالل األمريكي وإلى يومنا هذا لوجد أنه يخوض في 
بحر من األرقام املهولة في قتل وجرح جنود االحتالل وتدمير 
آليات االحتالل وإس���قاط طائراته بطياريها وتلك التي تنطلق 
من دون طيار، وهذا يعني أن بداية الرفض ملش���روع االحتالل 
األمريكي املتمثل بالشرق األوسط بتسميتَيه )اجلديد والكبير( 
إمن���ا كانت عراقية. وعلى الرغم م���ن أن االحتالل األمريكي 
استطاع بِشق األنفحُس - بالنسبة إليه لتعاظم الرفض الشعبي 
لصفحاته - أن يواصل تنفيذها باالعتماد على أدواته وعمالئه 
األذالء، غير أن اإلصرار الش���عبي العراقي أفشل جميع هذه 
الصفحات بدءاً من صفحات الش���حن الطائفي ومروراً بعدم 
م ولي�س انتهاًء مبش���روع التقسيم  االعتراف بالدس���تور امللغَّ

باستخدام آلية الفدرلة.

إن ما ح���دث في العراق من احتالل وتوالي صفحاته وما 
جرى للعراقيني ألهب مش���اعر العرب بالثورة ضد اجلالدين، 
وإن ما حدث في الس���ودان من تقس���يم وإثارة الفنت العرقية 
والطائفية وإدامة النزاعات الداخلية جعل من الشباب العربي 
ش���علة وضاءة إلعادة إنارة الطري���ق للخالص من هذا الواقع 
املؤل���م فالتأثر والتأثير متباَدل بني م���ا حدث في العراق وما 
يحدث اليوم من ثورات في الب���الد العربية؛ فمطلب الثورات 
التخلصحُ من تركة ثقيلة جثمت على صدور هذه الشعوب فما 
ع���ادت تطيق النطق بحق، فكان ال بد من ثورة ش���بابية تعيد 

لهذه الشعوب هويتها احلقيقية.
إن الع���راق على م���رِّ العصور موصوف ب���أن من يحكمه 
يحك���م اجلهات األربع؛ ملا ميتلكه من موقع إس���تراتيجي، وملا 
يتمتع به أبناؤه من حصافة الرأي. فليس غريباً عن العراقيني 
رجاحة العقل فهم املوصوفون في كتب الفقه اإلسالمي بأنهم 
أهل ال���رأي واملنطق ورجاحة العقل في إيجاد احللول ألصعب 
املسائل وأكبر املشكالت، وعلى الرغم من أن صفحات االحتالل 
األمريكي في العراق أجه���دت العراقيني وأخذت من جهدهم 
كثيراً إال أن العراق على مدى ثماني سنوات عجاف - هي عمر 
االحت���الل - يعيش حالة من االرتب���اك والتخبط والصراعات 
يها احملتل، وتعمل عل���ى إدامة صراعها  السياس���ية التي يغذِّ
دولة اإلقليم املتمددة مبخالبها الشيطانية. هذا الصراع وتلك 
األجن���دات الغريبة عن املجتمع العراقي جعلته يعيش أوضاعاً 
متده���ورة نتيجة احملاوالت املتكررة وإدام���ة الطرق على وتر 
إلغاء الطابع االنتمائي للعراق من خالل ممارس���ة السياس���ة 
اإلقصائية، وفي مقابل هذا كله كان اجلهد املناهض لالحتالل 
األمريكي حاضراً وله بصمته في ذهنية الش���ارع العراقي؛ بل 
إن ثواب���ت القوى املناهضة لالحت���الل صارت أرجوزة يرددها 
أبناء الع���راق من خالل تعبيرهم عما يجري من صراعات في 
الساحة السياسية العراقية؛ فالعملية السياسية اجلارية تت 
رعاية احملتل ومنذ تأسيس���ها على يد احلاكم املدني املعنيَّ من 
إدارة االحت���الل عقب غزو العراق )ب���ول برميير(: مرفوضة 
م الذي  بالكامل، ومرفوض من يسلك مسالكها، والدستور امللغَّ
اس���توردته إدارة االحتالل من اليهودي نوح فيلدمان مرفوض 
مهما حاولوا )عرقنت���ه( بإضافة ديباجة طائفية أو تصينات 
عرقي���ة على اعتبار أن من تول���ى صياغته وإقرار فقراته هي 
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ابي االحتالل األمريكي، ومع كل هذا اجلرم املوجود  مجموعة عرَّ
موا له ليمرروه من خالل اإلقرار  في الدس���تور احلالي فإنهم قدَّ
أن استفتاء شعبياً سيحصل عليه الدستور، وها هي اليوم جحافل 
احملتلني تخرج من العراق ولم يحدث أي استفتاء؛ بل إن األوضح 
في مشاكل الدس���تور ما عمد إلى ترديده بعض أقطاب العملية 
السياس���ية في ظل االحتالل من أن الدس���تور يحتاج إلى إعادة 
كتابة؛ فيا للعجب قبل س���نتني كان الدس���تور مقدساً ال يسمح 
َض له! فما الذي تغي���ر؟ إن الذي تغير هو أن  أحد منه���م التعرُّ
املؤسس���ات التي رعاها أذناب احملتل ص���ارت بيدهم بالكامل 
ويريدون التغيير حملاصرة كل من يعترض عليهم؛ فاألقاليم التي 
كانوا ينادون بها اليوم ليس���وا بحاجة لها إذا اس���تتب األمر لهم 
وصاروا قادرين على فرض أجندتهم على كل العراق؛ إذن العملية 
السياسية القائمة على احملاصصة بِنَسبها االحتاللية والدستور 
م مبشاِكَل طويلة األمد: تدمي الصراع في العراق ليتسنى لهم  امللغَّ

حكم الضعفاء. 
كل هذه الفقرات تدعو أبن���اء العراق الغيارى الذين تصدوا 
لالحت���الل بصفحت���ه العس���كرية ومرغوا أن���ف اإلمبراطورية 
املوهومة بالتراب العراقي، وكش���فوا زي���ف املؤامرات وما وراء 
املخططات ليرس���موا بوعيهم األفق اجلدي���د للعراق، فكان لهم 
َحراكه���م املتميز عن بقية التحركات وإن كان اس���تلهم مقومات 
الث���ورة العربية في البلدان التي حكمته���ا دكتاتوريات لعقود من 
الزمن، كيف اس���تطاعت هذه الشعوب سحب البساط من تت 
هؤالء الظاملني وجعلتهم كالريش���ة في مهب الريح؟ هذا النجاح 
في التحركات الش���عبية وهذا اإلصرار الشبابي املؤطر بالوعي 
العالي وعدم االجنرار إلى محاوالت االختراق والتمييع والتجميد 
والتس���ويف التي تسوقها األنظمة ومثيلتها في العراق )مجموعة 
أدوات االحتالل(، جعلت من الشباب العراقي يدمي َحراكه الذي 
ابتدأ في اخلامس والعش���رين من ش���هر فبراير شباط من عام 
2011م ليش���كل مبجموع أبناء العراق حركة عراقية قوية زلزلت 
األرض من تت املتدرعني بقوات االحتالل الذين يس���تخدمون 
ش���ماعة اإلرهاب وتخريب العملية السياس���ية املهترئة - أصاًل 
- متهي���داً العتقاالت باجلمل���ة وزجِّ العراقيني وحش���رهم في 
كانتونات مناطقية وأخرى طائفي���ة وثالثة عرقية ال يخرج منها 
أح���د وال يدخل إليها أحد إال عبر بواب���ات تقف عليها عناصر 
القمع احلكومي للتضييق على أي َحراك عراقي يريد أن ينتشل 

العراق من حالة االختطاف التي قامت بها زمرة العمالء 
بالتعاون واإلسناد من قوات االحتالل األمريكي.

ف���ي ظل ظروف كه���ذه كان ال ب���د للعراقيني من 
اس���تلهام الفكرة التي حررت الشعوب في املنطقة من 
ِربَقة االنصياع للحاكم الظالم، ورفع الصوت عالياً في 
س���احات البلد لتكون صرخة تدوي في أرجائه يتصدع 
منه���ا البناء املتهالك ملؤسس���ات الطائفية واملتاجرات 
العرقية التي ظنت أن مبساندتها من احملتل سيكون لها 
ما تريد من إقامة إقطاعات طائفية وعرقية وس���رقة 
قرار البلد وجتييره ملصال���ح ومنافع االحتالل وأدواته 
ودول���ة اإلقليم املتمددة بواس���طة األدوات التي رعتها 
لعقدين من الزمن قبل االحتالل وحان سداد ما بذمتها 

لهذا اإلسناد بخراب العراق ومتزيق حلمته.
لق���د ق���رأ العراقيون جت���ارب إخوتهم ف���ي البالد 
العربية الثائرة واس���تلهموا نقاط جناحهم وقوة تأثيرهم 
واستنس���خوا األس���لوب والطريقة والكيفي���ة وصاغوها 
عراقية مبا يتناسب وطبيعة الشخصية العراقية فكان لهم 
ما أرادوا؛ فسرعان ما ظهرت جتمعات وائتالفات وروابط 
جتمع العراقيني وتنس���ق حراكهم، فلم يكن من مجموعة 
األدوات إال التص���دي لهذا احَلراك بوحش���ية فاقت كلَّ 
تدابي���ر الظاملني في مناطق أخرى من بالد العرب؛ إال أن 
التحدي الذي ينفرد به العراقيون عن غيرهم في َحراكهم 

الثوري التغييري أنهم يتصدون ملنظومة ثالثية األبعاد: 
األول: االحتالل وانتهاكاته.

والثاني: هي مجموعة عمالء احملتل الذين أدركوا 
أن الش���عب بوعيه وَحراكه إمنا ميث���ل جرس اإلنذار 
األخير قبل أن تعاد صورة هروبهم كما فعل أس���يادهم 
في سايغون؛ ولذلك استنفروا كل طاقتهم في التصدي 
للعراقي���ني وحاصروا س���احاتهم التغييرية في بغداد 
واملوص���ل والرم���ادي والكوت والديواني���ة والناصرية 
والبصرة وغيرها من س���احات العراق التي جتلت فيها 
حلم���ة العراقي���ني وعصيانهم عن تنفي���ذ مخططات 

التقسيم و)الفدرلة( والتمزيق مهما اختلف منفذوها.
دات دولة اإلقلي���م التي تاول  والثالث: ه���و متدُّ
جاهدة في الس���يطرة على الق���رار العراقي من خالل 
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اعتماد األدوات نفس���ها التي اعتمدها احملتل؛ وذلك مبدهم 
بأسباب استقوائهم على الشعب.

إن الش���عب العراقي بش���تى أطياف���ه وتوجهاته أدرك متام 
اإلدراك أن محتاًل لن يبني بل���داً، وأن لصوصاً لن يأتوا له بأي 
خير، وأن دولة اإلقليم الطامعة بالعراق تاول من خالل عمالئها 
اإلبقاء على الصراع���ات الداخلية لإلفادة منها في اإلبقاء على 
قراره���ا في املنطق���ة وإقامة هاللها املوعود ف���ي ظل الرعاية 

األمريكية وإن كانت التصريحات اإلعالمية تقول غير ذلك.
د عن منهج الثورة الش���بابية؛  إن الث���ورة العراقية لم َتِ
بل إنها تس���ير َوْفق تخطي���ط وإدراك ووعي منقطع النظير؛ 
فلم تحُرَفع الفتة في الثورة الش���بابية العراقية تطالب الواليات 
املتحدة بالتدخل وإيجاد احلماية لها - وهذا مؤشر قوي على 
ل على مدى احَلراك العراقي في  استقاللية الثورة - ولم يسجَّ
ساحات التغيير العراقية فرزاً طائفياً أو عرقياً؛ بل إن أحد أيام 
الثورة العراقية كان يوم جمعة أزادي وهو اس���م كردي مبعنى 
احلرية، ولم يلتفت جموع الش���باب إل���ى محاوالت احلكومة 
االحتاللية بالتس���ويف واالنتظار ملائة ي���وم وبعدها يكون ما 
يستدعي الثورة إن ثبت فشل احلكومة؛ بل إن اإلصرار ازداد 
وصار أكثر صالبة في التصدي للفس���اد احلكومي واالرمتاء 
بحضن احملتل. ومن توفيقات احَلراك العراقي أنه لم يستمع 
إلى محاوالت التمييع التي أطلقها من يزعم أنه قائد تيار في 
املجتمع العراقي إلنقاذ احلكومة، وهذا يدل داللة قاطعة على 
أن الث���وار العراقيني لم يعودوا يأبهون بالعناوين الفارغة وأن 

الفعل احلقيقي صار في ساحات التغيير.
وال شك في أن الثوار في تونس ومصر واليمن وغيرها 
من البالد التي تش����هد حركات ثورية ش����بابية على تواصل 
مع القائمني على الثورة العراقية؛ وذلك بإرس����ال الرسائل 
وتبادل املعلومات وكتابة املقاالت والبحث في س����بل إدامة 

احَلراك وتشكيل الهيئات واالئتالفات والتنسيق بينهم.
يقول أحد الكتَّاب التونس����يني)1( عن بطولة أبناء العراق 
في التص����دي لالحتالل بالعم����ل امليدان����ي ويحثهم على 
احَلراك الثوري اجلماهيري مبقالة جعل من كلمة رس����الة 
هها إلى العراقيني يب����ارك حراكهم فيقول:  عنواناً له����ا وجَّ
)واجهتم كل ذلك بأدوات بسيطة ولكنها كانت فاعلة ومؤثرة 

العراق،  ثوار  إلى  تونس  ثوار  بعنوان: رسالة من  نت  الهيئة  مقال منشور في موقع   )((
للكاتب التونسي ناصر اخلشيني.

في ق����وة العدو؛ حتى أنه ضج من صبرك����م وقدرتكم على 
ل؛ فأصيب أكثر من نص����ف جيش الواليات املتحدة  التحمُّ
اته  بعاهات نفس����ية مستدمية قبل تدمير معظم آلياته ومعدَّ
رة عراقياً، واستهدفت أكثر ما  بفعل عبواتكم الناسفة املطوَّ
استهدفت كاس����حات ألغامه نوعاً من التحدي التكنولوجي 
لشعب علَّم كلَّ العالم الكتابة واخترع احلروف؛ فكيف لرعاة 
البقر أن يهزموا إرادته لقد برهنتم أنكم أقوى من جالديكم 
ولقنتموهم دروساً في الوطنية والفداء والثورة في كل مكان 
من العراق األش����م: من الفلوجة األس����طورة إلى الرمادي 
وتلعفر واليوسفية واللطيفية إلى تكريت واملوصل وسامراء 
والناصرية والبصرة وبغداد إل����ى كل ذرة تراب في العراق 

تكي بطوالتكم وعنفوانكم(.
هذا الفهم والوعي املتكام����ل للتجربة العراقية يعطيها 
بحُع����داً عربياً تكاملي����اً تأخذ من أخواتها الث����ورات العربية 
كما أخ����ذت أخواتها منها فالعراق اليوم وفي ظل االحتالل 
األمريك����ي وما خلَّف����ه وأنتجه من مؤسس����ات تأمِتر بأمره 
يح����وي دكتاتوريات مزدوج����ة وبأنواع مختلف����ة، أنتجتها 
الفوضى اخلالَّقة التي رعتها كونداليزا رايس فكان نتاجها 
امِلس����خ كل هذه الدكتاتوريات املمسوخة واملشوهة للمشهد 
السياس����ي في العراق؛ ففي العراق اليوم مشروع دكتاتورية 
فردية تقوم على أس����اس اس����تقواء احلزب احلاكم، تسعى 
للتخلص من املنافسني بطرق متعددة )قتل بكامت الصوت، أو 
اتهام باإلرهاب، أو ملفات فساد ملفقة وغير ملفقة(، وتوجد 
أيضاً دكتاتورية عائلية تريد تأسيس دويلة في شمال العراق 
تس����اندها أمريكا ومن خلفها الصهيوني����ة العاملية، وهناك 
دكتاتوري����ات حزبية اس����تقوائية باملناصب الس����يادية التي 
نالتها نتيجة احملاصصة احلزبية والفئوية تس����عى لتأسيس 
قوة تبقى تهدد اللحمة العراقية. ويش����مل املشهد السياسي 
في ظل االحتالل دكتاتوريات واس����تقواءات متعددة أخرى 
قها قسمة  جتمعها منافعها الفئوية والفردية واحلزبية، وتفرِّ
الغنائم واس����تالب األموال، واحَلراك العراقي الدائر على 
األرض العراقية يتصدى لكل هذه األنواع من الدكتاتوريات 
ومن يقف مسانداً لها من االحتالل األمريكي ودولة اإلقليم 

املتمددة في ظله )إيران(.
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إن العامل الرئيسي الذي يقرؤه املتابعون: أن املقاومة 
يها البطولي وكس���ر ش���وكة االحتالل  العراقي���ة بتصدِّ
األمريكي في العراق، ألهب ش���عور املجتمع العربي في 
التوجه نحو جالديه وظامليه واإلطاحة بهم؛ فالعراقيون 
بكل فخر كانوا احللقة األولى في كس���ر حاجز اخلوف 
وانق���الب اله���رم املجتمعي بتوجيه حركة الش���ارع إلى 
د لوالدته من جديد، وإذا  األهداف الرئيس���ية التي متهِّ
كان للعراقي���ني هذا الفخر فمن باب االعتراف بالفضل 
فإن شعب تونس وش���عب مصر الكنانة كان لهما السبق 
ف���ي جني ثمرة احَلراك الث���وري املجتَمعي وميالد عهد 

جديد يعيد للشعوب حياتها وتأثيرها.
إذن التأثي���ر متباَدل بني احَل���راك العراقي وباقي 
احل���راكات العربية س���واء التي أنتجت تغيي���راً أو تلك 
الت���ي ال تزال تناضل من أجل التغيير وإعادة احلياة إلى 

قرارها السياسي.
خالصة الق���ول: إن تال���ف النيت���و والصهيونية 
والواليات املتحدة األمريكية تفاج���ؤوا جميعاً بالثورات 
العربية، وهم في محاوالت متكررة وجادة من أجل خرق 
هذه الوحدة اجلماهيرية بإيجاد مناطق تأثير تس���ندها 
ه���ي وتنفذ ه���ذه املناطق أجنداتها، ه���ذه القوى تريد 
حرف البوصلة العربية عن أهدافها، وس���تحاول ابتعاث 
األقليات واملجاميع وإدامة الصراع تت عناوين مختلفة 
لتنمية الصراعات ودفعها إلى أبعد نقطة مخافة االلتقاء 
م الفوارق؛ وبذلك يس���قط مش���روعهم املشترك  وتطُّ
الذين يعملون عليه جميعاً وهو مش���روع الشرق األوسط 

الكبير واجلديد.
إن م���ا جرى في الدول العربي���ة من ثورات جنحت 
باإلطاحة بحكامها املستبدين أقلق دوائر القرار في إدارة 
احل���رب األمريكية فما كان منه���ا إال أن دفعت باجتاه 
هم بأس���باب  اعتماد عم���الء )املنطقة اخلضراء( ومدِّ
البقاء بإصدار اإلش���ارات إلى العال���م بالتغاضي عما 
يحصل في العراق؛ وإال مباذا تفسر السكوت عن خمسة 
وعش���رين ش���هيداً في تظاهرة يوم اخلامس والعشرين 
من فبراير شباط املاضي؟ وملاذا السكوت عن انتهاكات 
واعتقاالت ش���ملت الناشطني؟ وكيف نفهم إشادة ممثل 

األم���ني العام لألمم املتحدة بإجن���ازات حكومة املالكي 
مبعية ه���ذه االنته���اكات الصارخة حلقوق اإلنس���ان؟ 
ورمبا ليس من نافلة القول أن نذكر أن في ش���هر واحد 
كان تع���داد املعتقلني قد جت���اوز األلفني، ومع هذا جند 
السكوت املطِبق من منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات 
املجتمع املدني، وكيف وكي���ف...؟ وال أدري إذا أطلقتحُ 

العنان لقلمي كم يسطر من هذه الكيف؟
ومع كل م���ا يحصل في العراق ف���إن تناغم احَلراك 
املجتمع���ي بطبيعته الثورية مع الث���ورات في بالد العرب 
إيجابي وسينتج بإذن الله - تبارك وتعالى - تغييراً للوضع 
في العراق، يكون أبطاله الش���باب الثائ���رون على نظام 
احملاصصة الطائفية والعرقية، الرافضون لالحتالل وما 
نتج عنه، العامدون إلى تغيير الدستور وإعادة كتابته على 
أس���س االنتماء للبلد ال كما متلي���ه عليهم إدارة االحتالل 
ودولة اإلقليم املتمددة )إيران(. هؤالء الش���باب يستمدون 
قوته���م من الله الق���وي العزيز ثم م���ن انتمائهم لدينهم 
وتواصلهم العربي مع بقية الش���عوب، وكيف ال وهم كانوا 
طليعة من أس���قط املش���روع األمريكي في العراق؟ فليس 
من احلصافة والفهم أن يتغافل املتغافلون عمداً َحراكهم، 
بالتعامل على أساس األمر الواقع مع حكومة عميلة صنيعة 
لالحتالل، ومثلما أعادت الثورات العربية االهتمام بقضية 
فلس���طني والقدس عاصمتها، وجعلتها تعود إلى الواجهة 
فسيكون للعراقيني ش���أنهم في إعادة العراق قوياً عزيزاً 
معافًى من أدران االحتالل وجنس عمالئه التابعني األذالء.
إن مرحلة الثورات العربية س����تحُنتج فهماً جديداً وإعادة 
صحيحة لترتيب أوراق الشعوب، وستمنع - بإذن الله - ظهور 
دكتاتوريات جديدة كالتي شهدناها خالل العقود املاضية؛ إذا 
ما أحسنت هذه القوى أحكامها في تنظيم العقد االجتماعي 
الذي على أساس����ه يكون التجم����ع واالجتماع واحلركة داخل 
املجتمع الذي تنتمي إليه، وال شك إن لكل مجتمع خصائصه 
ومميزاته فعلى القائمني على هذه الثورات أن يضعوا البصمة 
الواضحة لهم لكي يتجاوزوا اختالط األوراق وضياع املفاهيم؛ 

فكما يقال: إن الذي أوله شرط آخره نور. 
ر الله لهذه األمة طريقها وجعلها على احملجة البيضاء  نوَّ

ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.
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ال ميكن احلديث عن االنتف�اضة الش����عبية في اليمن، أو 
ما اصطلح على تس���ميته )ثورة الش���باب السلمية في اليمن( 
من خالل زوايا معدودة؛ نظراً لتش���عُّب العوامل املؤثرة عليها 

واملكونات الداخلة فيها.
بينما ال يزال بعض الناس يطرح السؤال التالي:

ه���ل كان الوضع باليمن بحاجة إلى انتفاضة الش���عب أو 
ثورة الش���باب، أم أن هذا جاء تقليداً وتبعاً ملا حصل في بالد 

تونس ومصر؟
لقد حاول كثيرون اإلجابة على هذا السؤال بشكل مباشر، 
بل وبصيغة تس���طيحية مكش���وفة، مفادها: أن ما حصل في 
تها  اليمن إمنا هو مجرد أزمة سياسية مجردة، وأن القضية برمَّ
صراع بني األطراف السياسية في اليمن )سلطة ومعارضة(.

وقد حاول النظام احلاكم في اليمن استغالل هذا الوصف 
إلى آخر حلظ���ة قبيل توقيع املب���ادرة اخلليجية في الرياض 

قب���ل أكثر من أس���بوعني، وبالتحديد ف���ي 2011/11/23م، 
واس���تمر خالل األشهر التسعة التي س���بقت التوقيع محاوالً 
تميل أحزاب اللقاء املش���ترك املعاِرضة مسؤولية ما يحصل 
في البالد من الفوضى ونتائج الصراع املس���لح بجميع أشكاله 
وصوره، ولعل هذا األس���لوب املتعنت من ِقَبل احلزب احلاكم 
- وفي مقدمته الرئيس عل���ي عبد الله صالح، رئيس املؤمتر 
الش���عبي العام احلاكم - هو الذي جعل أحزاب املعارضة تعلن 
انضمامها ودعمها لثورة الش���باب بعد نحو ش���هر من إعالن 
االنتفاضة ف���ي 2 فبراير 2011م، وبذلك تكون قد تخلَّت عن 
جزء من برنامجها السياس���ي السابق للثورة، املمتد ألكثر من 

أربع سنوات لصالح ساحات التغيير الشبابية.
وق���د جاءت تطورات األحداث لتق���دم مزيداً من املؤيدين 
للس���احات، فها هي )هيئة علماء اليمن( التي يرأس�ها الشيخ 
عبد املجي���د الزنداني، والتي كانت تقوم بدور الوس���اطة بني 
الطرفني السياسيني، تتحول نتيجة محاوالت االحتواء والتوجيه 

] المسلمون والعالم [

الشيباين)*( امللك  اخلضر عبد 

)*( مدير عام مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات، ورئيس حترير مجلة املنتدى 
)اليمن (.

مشروع التغيير في اليمن
بين الحكمة اليمانية وحماس الشباب 
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مه املزاجي بشروط التفاوض،  املباش���ر من ِقَبل الرئيس وتكُّ
وه�و ما جعله�ا تق�ف في صف ش���باب الس���احات معلن�ة أنه 
ال يجوز بحال التعدي عليهم ما دامت ثورته�م س���لمية، وأن ما 
يقوم���ون به هو أداء لفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
ولم ميِض وقت طويل حتى أعلن الش���يخ صادق األحمر - شيخ 
قبيلة حاش���د، املنتخب بعد بضعة أشهر شيخاً ملشايخ اليمن - 
تأييده لثورة الشباب السلمية، وإعالنه ذلك على منصتها بعدما 

أحبط الرئيس كل محاوالت املصاحلة واملراجعة.
واكتمل املش���هد بعد )جمعة الكرامة 18 مارس 2011م( 
الت���ي قتل فيها ما يزيد عن خمس���ني ش���خصاً من ش���باب 
هة من النظام وأعوانه  الساحات على يد القوات األمنية املوجَّ
)البالطج���ة( واملجرم���ني، وهو ما حدا باللواء علي محس���ن 
األحمر )قائد الفرقة األولى مدرع وقائد املنطقة الش���مالية 
له  الغربية( أن يعلن انضمامه لثورة الش���باب الس���لمية، وتمُّ
مس���ؤولية حماية س���احة التغيير في صنعاء، التي تقع ضمن 

منطقة سيطرته العسكرية مباشرة.
وكان م���ن تداعيات جمعة الكرامة اس���تقالة عدد كبير من 
املنتمني للنظام؛ س���واء كانوا في حزب املؤمتر الشعبي احلاكم، 
ليَا في  أو احملسوبني عليه من املستقلني ممن يشغلون مناصب عحُ
الدولة، أو ميثلون احلزب في مجلس النواب والشورى، وقد شكل 
ذلك ضربة موجعة للنظام، ونتج عنه انقسام الشعب اليمني جتاه 

الثوار في ساحات احلرية والتغيير إلى ثالثة أقسام: 
القسم األول: املوالون للنظام.
القسم الثاني: املوالون للثورة.

القسم الثالث: الصامتون.
وفي املقابل كانت اإلجابة الثانية على السؤال آنف الذكر 
أكث���ر واقعية ومنطقية، فهي ال تتنكر للدور التي أحدثته ثورتا 
تون���س ومصر في نفوس الش���عوب العربي���ة قاطبة وخاصة 
الش���باب في اليمن؛ لكنها تؤكد على أن األس���باب احلقيقية 
وراء انتفاضة الش���عب اليمني كانت متوافرة بدرجة ال تخفى 
على أحد، بل إن اليمن قبل أشهر قليلة من االنتفاضة الشعبة 
وبالتحدي���د في منتصف عام 2010م كان���ت مهددة بالتدخل 
اخلارج���ي من ِقَبل الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة وحلفائها، 
نتيجة املزاعم املروجة حينئٍذ لتعاظم دور القاعدة في اليمن، 
ومحاول���ة تفجير الطائرة األمريكية )بان أمريكان( بواس���طة 

النيجيري عمر الفاروق عبد املطلب.
وكان العام الذي سبقه عام املواجهة مع دعوات االنفصال 

للمناطق اجلنوبية في اليمن؛ س���واء كانت هذه الدعوات عبر 
ما يس���مى ب� )احَلراك اجلنوبي( أو دعوات املطالبة باحلكم 

الفدرالي املستقل جسراً لالنفصال.
وأما احلرب مع احلوثيني  - التي ابتدأت باحلرب األولى 
ع���ام 2004م وصوالً احلرب السادس���ة )2009 -2010م( - 
فه���ذه مما يصعب جتاوزها أيضاً لعظ���م ما خلَّفته من اآلثار 
نتيجة التالعب السياس���ي بهذه احل���رب، وَجعِلها أحد أوراق 
تصفية احلس���ابات بني النظام وخصومه السياس���يني، بينما 
يحُظِهر اخلطاب اإلعالمي الرس���مي أن���ه حريص على وحدة 

البالد ومحاربة األفكار والعقائد املنحرفة كما كان يزعم.
وإذا كان���ت هذه القضايا الكبرى واإلس���تراتيجية كافية كلُّ 
واحدة منها الس���تفزاز الش���عب وإثارة القلق ف���ي حياته، نتيجة 
عدم القدرة على معاجلتها بشكل جذري واستمرارها في التوسع 
واالنتشار، فما بالك إذا اجتمع معها عدد من العوامل التفصيلية. 
نحاول من خالل املؤشرات التالية لفت النظر إلى بعٍض منها:

أواًل: مؤشرات ظاهرة الفقر في اليمن:
يقدر عدد س���كان اليمن في عام 2010م بحوالي )23.3( 
مليون نس���مة، كما تتميز اليمن بأدنى معدالت العمر املتوقع 
عند املي���الد 61.1%، وتدنِّي معدل اإلمل���ام بالقراءة والكتابة 
69%، وأعلى معدل للوفيات الرضع 75 مولود لكل 1000 والدة 

حي، وأعلى معدالت اخلصوبة عند النساء %6.2.
وتعتب���ر اليمن من البلدان منخفض���ة الدخل؛ حيث يقدر 
نصيب الفرد من الناجت القومي اإلجمالي عام 2009م بحوالي 

1183 دوالراً سنوياً.
كما كشف املؤش���رات اخلاصة بخدمة الطاقة الكهربائية 
عن تدنِّي حصة الفرد؛ إذ لم يتجاوز متوسط نصيب الفرد من 
الكهرباء سوى )202( )ك. و/س( عام 2007م، ويعد ذلك من 
أدنى املعدالت على مستوى املنطقة العربية والعالم؛ حيث بلغ 
نصيب الفرد من الكهرباء في األردن في العام نفس���ه حوالي 
)1956( )ك. و/س(، وفي اإلمارات )16165( )ك. و/س(. إن 
انخفاض نصيب الفرد من الكهرباء يدل على ضعف معدالت 
التنمية وانخفاض مس���توى الرفاه اإلنس���اني، ومن ثمَّ زيادة 
معاناة املوطنني ف���ي جميع املجاالت املتعلقة بخدمات الطاقة 
تعليماً وصح���ة وصناعة واقتصاداً، فضاًل عن ارتفاع تكاليف 

الطاقة البديلة.



العدد 80294

اجلان��ب  لص��احل  االخت��ال  مؤش��رات  ثالث��ًا: 
العسكري:

رغ���م أن اليمن من الدول األش���د فقراً ف���ي العالم، إال 
أنها أنفق���ت أكثر من )21( ملي���ار دوالر بني عامي 1990 - 
2009م، وقد بلغت نس���بة اإلنفاق على التسلح العسكري في 
بعض األعوام م���ا يقارب )8%( من إجمال���ي الناجت القومي، 
كما هو احلال في ع���ام 1994م، كما أن تقرير املعهد الدولي 
للدراسات اإلس���تراتيجية أشار في عام 2007م إلى أن حجم 
اإلنفاق العسكري لثالث سنوات )2004 - 2006م( بلغ حوالي 
)2( مليار و )450( مليون دوالر، وهذا الرقم يصل إلى نس���بة 
)6.3%( من إجمالي الدخل القومي، وهي نسبة كبيرة في دولة 
ترتفع فيها نس���بة الفقراء الذين يحتاجون ألساسيات احلياة 

من الغذاء والدواء.
ه���ذه إحصائية توضح الص���رف على جانب التس���ليح 

العسكري )2000 - 2009م(.

قيمة السالح )مليون دوالر(العام

2000529

2001570

2002547

20031035

2004940

20051001

2006858

2007927

20081022

20091100

إن املؤشرات السابقة وغيرها تدل على أن الشعب اليمني 
عد، وأن جتارب  كان يعاني معاناة ش���ديدة على مختل���ف الصُّ
ن يقطف الثمار  هذا الشعب مع احلروب وويالتها - فضاًل عمَّ
ف���ي كل مرة - جعلته غير حريص على تك���رار التجربة عبر 
أس���اليب العنف واملواجهة املس���لحة؛ ولذلك فقد استمر في 
متابعة السجال النكد بني السلطة واملعارضة ألكثر من خمس 
س���نوات واألطراف ما إن تتقدم خطوة حت���ى تتراجع للوراء 

ثانيًا: مؤشرات السياسة واحلكم الرشيد:
س���جل اليمن تراجعاً في جميع مكونات مؤش���رات إدارة 
احلكم الرش���يد، باستثناء مؤشر جودة التنظيم؛ حيث أظهرت 
نتائج البنك الدولي حول مؤشرات احلكم الرشيد لعام 2010م، 
التي تتناول بيانات عام 2009م، أن وضع اليمن متدهور بشكل 
كبير في جميع املؤش���رات مقارنة مع دول الش���رق األوسط 

وشمال إفريقيا)1(.
���ن أداء اليمن بش���كل ضعيف مبؤش���ر جودة  وقد تسَّ
التنظيم، الذي ارتفع ترتيبه النسبي من 24.2 نقطة في تقرير 
عام 2009م إلى 29.5 نقطة في تقرير عام 2010م، ومع ذلك 
ال يزال أقل بكثير مقارنة مع أداء دول الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا الذي بلغ 48.3 نقطة.
بينما تراجع املؤش���ر بشكل كبير جداً في مكافحة الفساد 
واحلد منه؛ حيث خسرت 11.9 نقطة في تقرير عام 2010م 
مقارن���ة مع تقرير عام 2009م، وهو يقل بحوالي 33.9 نقطة 
عن دول املنطقة، وهو ما يعني أن الفساد متفشٍّ بصورة كبيرة 

على الرغم من اجلهود احلكومية املعلنة للحد من الفساد.
أما مؤشر االستقرار السياسي، فقد واصل التدهور عامه 
الثال���ث على التوالي ليصل إلى أدن���ى معدل عند 2.4 نقطة 
لع���ام 2010م مقارنة مع 5.7 نقطة لعام 2009م، كما أنه يقل 

عن متوسط أداء دول املنطقة بأكثر من 36 نقطة.
وفي مجال سيادة القانون انخفض املؤشر من 18.7 نقطة 
في تقرير عام 2009م إلى 13.2 نقطة في تقرير 2010م، ولم 
يكن احلال أحس���ن بل كان أكثر تدهوراً في مؤش���َري فاعلية 

احلكومة والتصويت واملساءلة.
))( بحسب التقرير الدولي ملؤشرات احلكم الرشيد )WB( فإن املؤشرات العاملية إلدارة 

احلكم ستة جوانب عامة تشمل العناصر التالية: 
)- التعبير عن الرأي واملساءلة.

2- االستقرار السياسي وغياب العنف – اإلرهاب.
3- فعاليات إدارة احلكم.

4- سيادة القانون.
5- نوعية األطر التنظيمية.

6- احلد من الفساد.  
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عشراً، ألسباب متعلقة باالس���تبداد من ِقَبل احلزب احلاكم، 
ر القاعدة الش���عبية الداعم���ة للمعارضة للضغط  وعدم توفُّ

لالنتقال إلى مواجهة سياسية أكثر حزماً.
إن العوامل الس���ابقة والبيئة احمليط���ة بها كانت حاضنة 
لكل سلوكيات التضجر وامللل والنقد القاسي لسلوكيات النظام 
وأعوان���ه، وأخذت املعارضة نصيبها م���ن ذلك، لكنها لم تكن 
كافية للمغام���رة بخطوة جديدة قد جت���ر إلى حرب جديدة 
َمد عقباه���ا وتزيد من املعاناة اليومي���ة للناس، فكانت  ال تحُ
االنتفاضة السلمية غير املسلحة للشباب واملؤيدين لهم مفتاحاً 
ملرحلة جديدة أجبرت جميع األطراف املعتَبرة من عقالء اليمن 
على تأييدها، كما قدمت الشكل والقالب املقبول لرفع الصوت 

أمام النظام احلاكم وتعريف العالم مبعاناة هذا الشعب.
لكن الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه هنا بعد هذا كله: ملاذا 
طالت املدة؟ وملاذا واجهت انتفاضة الش���عب اليمني كلَّ هذه 

العراقيل واملماطالت؟
ال ميكن حصر األسباب الرئيسة وراء ذلك، لكن ميكن القول: 

إن هناك أربعة أسباب رئيسية جتيب عن هذا السؤال، هي:
أواًل: ع���دم االنس���جام ب���ني الرؤي���ة السياس���ية ألح���زاب 
املعارضة ممثلة باللقاء املشترك والرؤية الشبابية بخصوص 

احلسم الثوري:
فالقوى السياس���ية أظهرت تأييدها ملطالب الشباب في 
الس���احات وتوجيهها ألعضائها ملس���اندتهم، بل إن الراصد 
للتيارات احلزبية املوجودة في الس���احات فس���يجد أن اللقاء 
املش���ترك - وفي مقدمته )التجمع اليمني لإلصالح( - يحتل 
النصي���ب األكبر من مكونات هذه الس���احات حس���ب تقدير 
مختلف املصادر اإلعالمية والسياس���ية املطلعة. وهذه القوى 
أيدت الثورة الشبابية السلمية، لكن كان لها اجتهاداتها امليدانية 
الواضحة في ما يخص االحتكاك املباش���ر مع قوات األمن أو 
الدعوات للزحف على املؤس�س����ات واملق�رات احلكومية، وهو 
ما أبطأ من سرعة التصعيد الثوري الشبابي لصالح املناورات 

السياسية، ومن ذلك املفاوضات حول املبادرة اخلليجية.
ثاني���ًا: ع���دم اكتم���ال البنية الكافي���ة للقوى العس���كرية 

املناصرة للثورة.
ل قوات الفرقة األولى  وهذا عامل آخر مهم، لقد كان تدخُّ
مدرع حلماية املعتصمني والس���احات ف���ي العاصمة صنعاء 
وبعض احملافظات األخرى بقيادة اللواء علي محس���ن األحمر 

- الذي يوصف بأنه حاكم الظل أو الرئيس التنفيذي لليمن - 
محوراً رئيسياً في تهدئة األوضاع لصالح البعد السلمي للثورة، 
وما حصل من جتاوزات أثناء ذلك إمنا كان بقرارات من شباب 
الساحات أنفس���هم، وهي تعبير عن االستعجال نحو احلسم 
الث���وري الذي كان يدفعهم ملواجهة املوت، دون التفات لطبيعة 
العالق���ات التي تكم األطراف املتنازع���ة في البالد، وكانت 
حجة ه���ؤالء أن الثورات ال تلتزم بالضوابط واحلدود والقيود 
التي ال يس���تفيد منها سوى الطرف القوي، ويعنون به النظام 
احلاكم. وفي الس���ياق نفس���ه فإن إدراك قائد الفرقة األولى 
مدرع حجم القوة العس���كرية التي ميلكه���ا النظام، وخطورة 
اس���تعجال املواجهة دون وجود التكافؤ في امليزان العس���كري 

ساهم مساهمة فاعلة في كبح رغبات املستعجلني للحسم.
ثالث���ًا: محاول���ة جر الث���ورة إلى الصدام الش���خصي بني 

النظام وبعض القوى املؤيدة لها: 
وميثل هذا العامل بدرجة واضحة املواجهات واالعتداءات 
التي حصلت بش���كل سافر على منطقة احلصبة وصوفان في 
هة للش���يخ صادق األحمر  العاصمة صنعاء، والتي كانت موجَّ
وإخوانه؛ حيث كانت هذه االعتداءات رسائل واضحة للشعب 
اليمن���ي والعالم اخلارجي تاول إظهار األحداث اجلارية كما 
لو أنها مجرد تصفية حس���ابات بني طرفني أحدهما الرئيس 
وعائلته، والطرف اآلخر صادق األحمر وإخوانه، محاولة جلر 
املواجهة إلى الس���احات بعد ذلك وتفجير األوضاع عسكرياً، 

وهذا ما لم يحصل بحمد الله.
رابعًا: التدخل اإلقليمي والدولي:

نة للساحة الشعبية في اليمن  ال تنكر جميع األطراف املكوِّ
الت اإلقليمية والدولي���ة التي وجدت خالل هذه  م���دى التدخُّ
املرحل���ة؛ بل إن املواطن اليمني ق���د بلغ به األمر إلى القناعة 
الكاملة ب���أن هذه األطراف ال متلك من أمرها ش���يئاً، وأنها 
تس���عى لتق���دمي معادلة صعب���ة تاول م���ن خاللها تطمني 
جاراتها الكبرى اململكة العربية الس���عودية وبقية دول اخلليج، 
وتاول إرضاء الدول املهيمنة وفي مقدمتها الواليات املتحدة 
وبريطانيا، وتاول في أثناء ذلك تقدمي ش���هادة حسن سيرة 

وسلوك عن النظام القادم بعد نظام الرئيس وعائلته.
لقد ساهمت الرغبة في إيجاد هذه املعادلة شبه املستحيلة 
في قب���ول املبادرة اخلليجية م���ع كل التعديالت التي أجريت 
عليها واملماطالت التي أحاطت مبراس���م التوقيع؛ س���واء في 
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صنعاء أو الرياض أو أبو ظبي في اجلوالت األولى.
لكن انتقال املش���هد إلى الس���احة الدولية ممثلة مبجلس 
األم���ن، وتزايد الضغوط عل���ى الرئيس للتوقي���ع، والتهديد 
بالعق�وبات الش���خصية له وألس���رته وألفراد نظامه، عج�ل 
بالوص�ول إلى التوقيع في اجل�ولة األخي�رة بال�رياض وبرع�اية 
مل�ك اململك�ة العربية الس����عودية، مع رف�ض شباب الساحات 
ملبدأ احلص�انة ال�ذي تبنت�ه املبادرة، وإع�الِنهم بع�د الت�وقيع 
البقاء في الس���احات حت����ى اكتم�����ال أهداف الث�������ورة؛ 
فق���د بلغ��ت تضحياته���م من الدم��اء ح���داً ال ميكن القبول 
بنس�����يانه أو إعطاء العفو عنه مبج�����رد توقيع أو حبر على 

ورق كما يقولون.

إحصائي���ة توضح ضحايا املعتصمي س���لميًا نتيجة عنف 
النظام ضد ساحات التغيير حتى نهاية سبتمبر 2011م:

اإلصابات القتلىاحملافظة
بالرصاص

اإلصابات 
بالغازات

331623358عدن

23016806605األمانة

7313007555تعز

73357552احلديدة

435674إب

5160100البيضاء

2120123حجة

200حضرموت

015035ذمار

8522اجلوف

400مارب

368426825424املجموع

اإلصابات القتلى
بالرصاص

اإلصابات 
بالغازات

238330119396قبل 18 سبتمبر

368426825424بعد 18 سبتمبر

1309676028الفارق

إحصائي���ة توض���ح ضحاي���ا املواجه���ات ف���ي صفوف 
أنصار الثورة من املسلحي وبعض املدنيي حتى نهاية 

سبتمبر 2011م:

اجلرحىالقتلىاحملافظة

8726أبني

166435عمران

155135صنعاء

56160اجلوف

1945مأرب

10120تعز

493921املجموع

اجلرحى القتلى
بالرصاص

554781قبل 18 سبتمبر

493921بعد 18 سبتمبر

48140الفارق
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ماذا بعد املبادرة اخلليجية؟
إن توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على املبادرة 
اخلليجية ال يعني نهاية املطاف، بل بدايته كما نص على 
ذلك كثير من املراقبني، فإن االلتزام باآللية التي أقرتها 
املبادرة اخلليجية يعني اجتماع الس���لطة واملعارضة في 
حكومة وفاق وطني، واالنتقال بعدها إلى ترتيب البيت 

من الداخل عسكرياً وسياسياً... إلخ.
فهل يثبت اليمنيون أن األحداث املتسارعة في دول 
اجلوار - وبخاصة في دول ما يس���مى بالربيع العربي 
)تونس ومصر وليبيا( - س���تقودهم إل���ى البحث عن 
احلكمة اليماني���ة والفقه اليماني حلل قضيتهم وإعادة 
بناء بالدهم َوْفق األوليات املطلوبة إلعمار الدول، بدالً 
م���ن البحث عن الدعم للمزيد من األس���لحة اخلفيفة 
واملتوسطة والثقيلة، التي عادت لتحتل مساحة شاسعة 

في املشهد اليمني اليوم.
إن من أبرز األولويات التي ينبغي أن تتوجه اجلهود 

ملعاجلتها خالل املرحلة احلالية واملقبلة ما يلي:
أوالً: إعادة األمن واالستقرار إلى نفوس الناس من 

خالل:
• عودة أجهزة الدولة ملمارسة أعمالها املنوطة بها؛ 

وخاصة املدارس واجلامعات واملستشفيات... إلخ.
• توفي���ر احلماية لتنقل الناس ب���ني جميع املناطق 

واحملافظات.
د  • إيقاف إطالق النار والقصف العش���وائي املتعمَّ

على املدن واألحياء السكنية.
ثاني���اً: محاربة النزع���ات الرامية لتقس���يم البلد 

ومتزيقه وعلى رأسها:
• دعوات فك االرتباط وانفصال املناطق اجلنوبية، 
وس���رعة التواصل م���ع مكونات تل���ك املناطق ملعاجلة 

األسباب )وهي معروفة وعالجها معروف(.
• رفض االجنرار للح���رب الطائفية املذهبية التي 
تاول بعض القوى املتنفذة جر البالد إليها، من خالل 
التحريش والتحريض بني بعض اجلماعات واجلماعات 

املخالفة لها )كما ه���و حاصل حالياً من قبل احلوثيني 
ضد السلفيني في صعدة )دماج(، وغيرها من املناطق(.

• محاربة الدع���وات املناطقية والتأكيد على وحدة 
بالد اليمن أرضاً وشعباً، وأنها لبنة أساس ملشروع وحدة 

األمة بعون الله تعالى.
ثالث���اً: تقدمي رؤية واضحة لنظ���ام الدولة اليمنية 

القادمة، ويرتكز ذلك على ما يلي:
• اشتراك العقالء من جميع اجلهات املكونة للبالد 

في صياغة الرؤية وتديد أولوياتها.
• التوافق على املرش���حني للمناصب واختيارهم من 
ذوي النزاه���ة والكفاءة وع���دم التعنت في ذلك لصالح 

طرف دون طرف.
• االنتقال إلى اجلانب العمل���ي وعدم اإلغراق في 
اجلدل حول التفاصيل إال بحس���ب احلاجة؛ فاملرحلة 
مرحلة إنقاذ، والشعب ال يهمه التنظير؛ وإمنا التطبيق 

وما يشاهده واقعاً ومؤثراً على حياته اليومية. 

املؤشرات والبيانات الرقمية نقًا عن:
• تقرير املركز اليمني للدراسات اإلستراتيجية 2011م.

• تقري���ر مركز أبعد )توازن النار قراءة للحالة اليمنية(، 
ع1 أكتوبر 2011م.
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تش���هد بعض املدن الس���ورية تفش���َي ظاهرة املسيرات 
ها الصور  احلاش���دة التي تصحبه���ا األعالم الكبي���رة، وتفُّ
د فيها شعارات تبشر بحكم »األسد إلى األبد«! الضخمة، وتحُردَّ
وقد جلأ النظام إلى تس���يير ه���ذه املظاهرات مع وصول 
نبيل العربي، ولدى تعليق عضوية سورية في اجلامعة العربية، 
وم���ن ثَمَّ إعالن فرض عقوب���ات اقتصادية على رموز احلكم، 
وفي غيرها من املناس���بات التي تزامنت مع تكدس بش���ري 
ضخم في ساحة األمويني بدمشق، وساحة سعد الله اجلابري 
بحلب، وساحتي احملافظة والشيخ ظاهر بالالذقية، فضاًل عن 
ساحات أخرى في محافظتي احلسكة والسويداء التي غصت 
جميعها بالطالب الذين أغلقت مدارس���هم، واملوظفني الذين 
جهزت لهم احلافالت للمشاركة في التعبير عن »دعم البرنامج 
االصالحي للقائد اخلالد بشار األسد، والتأكيد على الوقوف 

بوجه املؤامرة العاملية ضد سورية قيادة وشعباً«.
وتأتي هذه الظاه���رة نوعاً من التنفيس عن حالة االحتقان 
التي انتابت أقطاب النظام احلاكم لدى ترسيخ عزلتهم اإلقليمية 

والدولية وإحكام احلصار االقتصادي عليهم، وبدا ذلك االحتقان 
جلّياً ف���ي مظاهر التخبط الديبلوماس���ي، والعنف التي اجتاح 
الس���فارات العربية والتركية واألوروبية، فض���اًل عن الهتافات 
الهس���تيرية التي بش���رت »القائد اخلالد« بحكم أزلي، وبشعب 
متماسك متضامن معه خلوض غمار احلروب واملوت في سبيله!
ونظراً مل���ا متر به س���ورية من مالمح مرحل���ة انتقالية 
حاس���مة، فإنه يتعني الوقوف عند ظاهرة: »مسيرات التأييد« 
واستشراف مآلها من خالل ش���واهد تاريخنا املعاصر، وكان 
الزعيم السياس���ي خالد العظم))( قد وقف عند هذه الظاهرة 
ف���ي مذكراته وقف���ات طويلة؛ تدث م���ن خاللها عن مزاج 
الش���ارع السوري، واس���تنتج أن هذه املس���يرات لم تكن في 
حقيقتها إال نذير شؤم على الزعماء الذين انخدعوا بها وركنوا 

إلى الهتافات الصاخبة. 

))( خالد العظم )1903 - 1965(: أحد أبرز السياسيني السوريني في الفترة املمتدة ما 
خمس  السورية  احلكومة  ترأس  العشرين،  القرن  من  والستينيات  الثالثينيات  بني 
مرات: أوالها عام 1940م وآخرها عام 1962م، وأسندت إليه حقائب وزارية متعددة 
في حكومات أخرى، كما رشح نفسه لرئاسة اجلمهورية مرتني منافساً في إحداها 
شكري القوتلي وفي األخرى ناظم القدسي، ثم جلأ إلى بيروت بعد انقالب البعث عام 
التي  العظم مذكراته  بها في شهر شباط 1965م، وقد دون خالد  1963م، وتوفي 

نشرتها الدار املتحدة بعد وفاته في ثالثة أجزاء.

] المسلمون والعالم [

د. بشر زين العابدين)*(

)*( أكادميي سوري.

ســوريــة... 

بشار والجماهير
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كيف تنظم مسرات التأييد؟
تع���رَّض خالد العظم في مذكراته لتفس���ير ظاهرة 
اجلماهير التي كانت تخرج في س���ورية تأييداً ملختلف 
ل في عملية تنظيمها وحش���د املشاركة  الزعامات، وفصَّ

فيها بقوله: 
»فمصيبة العرب ليس���ت من فعل أعدائهم فحسب، 
بل من فعل زعمائهم وقادتهم، ومن فعل خطأ العرب في 
الثقة العمياء التي يولونها إياهم، وكأن الهتافات الصارخة 
التي يس���تقبلونهم بها نداءات اس���تنجاد واستعطاف، 
والزعماء تؤذيهم هذه الهتافات الس���اذجة؛ ألنها تخلق 
في نفوس���هم كثيراً من الغرور واالعتزاز، وتوجد لديهم 
اعتداداً بالنفس واعتق���اداً بعبقريتهم، وهم في الواقع 
خالون منها، وكلما زادت الهتافات ازداد ظن الزعماء أن 
الشعب إمنا يهتف إظهاراً لتأييده وموافقته على اخلطة 
التي يس���يرون عليها، ويغيب عنهم أن مظاهرات الوالء 
فتََعلة في  مهما كانت صارخة جارفة؛ فه���ي محُختَلَقة ومحُ
ملَت اجلماهير على ناقالت  أكث���ر األحيان؛ فكثيراً ما ححُ
وجيء بها إلى املدينة تت ضغط أفراد الدرك، وكثيراً 
ما رأينا ش���وارع املدينة تشعش���ع بالزينات الكهربائية 
املضيئ���ة وتزدهي بأقواس النصر العدي���دة، وهذا كله 
إمن���ا أقامه أصحاب احمل���الت التجارية تت التهديد 
والقسر، فتجتمع عشرات األلوف من اخلالئق أمام مقر 
الزعيم وتظل تناديه وتس���تعطفة حت���ى يطل عليها من 
شرفة القصر، فينقلب التصفيق إلى مظهر من مظاهر 
الهس���تيريا، ويبدأ الزعيم خطاب���ه، ومتضي اجلماهير 
على التصفيق غير س���امعة وال عابئ���ة مبا يقول ألنها 
ي اإلرش���اد والتوجيه،  قدمت للفرجة و »الهيصة« ال لتلقِّ
ويس���تمر الزعيم على اخلطابة ترديداً وإطالة، وإيراداً 
جلمٍل جوفاء خالية من اللب واجلوهر، مرصوفة التعابير 
ال ندرك منها سوى: »الوطن«، »االستعمار«، »العمالء«، 
»فلسطني الشهيدة«، »الزحف املقدس«، »الثورة«، وغير 
ذلك من الكلمات املقصود بها إثارة احلماس واستمطار 

التصفيق والهتاف. 

صحي���ح أن لهذه اخلطب مثل ه���ذا املفعول، ولكن 
ليس لها في الواقع أثر في اس���ترداد فلسطني، فلو كان 
لها هذه النتيجة الباهرة لكنا حصلنا عليها بعد عشرات 

ألوف اخلطب التي ألقيت منذ عام ))9)م حتى اآلن.
وأكثر ما يزه���و به الزعيم ويس���لب لبه هو إقدام 
اجلماهير على حمله على األكتاف، وباألكثر جر عربته أو 
رفع سيارته على األعناق، والسير باملوكب في ما الزعيم 
يتهادى في سيارته على أمواج اخلالئق، والهتافات تشق 
عنان الس���ماوات، واألكف تلتهب من التصفيق، ويوقن 
الزعيم أنه وصل إلى ذروة املجد، وأن تعلق الش���عب به 

أصبح كتعلق العبد بالسيد«.
»واجلماهي���ر عندما تتدفق كالس���يل الذي يحمل 
ما يصادفه، وكالنار تلتهم كل ما تقترب ألس���نتها منه، 
هي ق���وة جارفة ورافعة تفعل فع���ل اآللة التي تركها 
اليد: تدفع وترفع، تهوي وتس���قط، م���ن غير وعي وال 
متييز، والشعب مبجموعه ساذج ينطلي عليه الكثير من 
األباطيل وتفعل فيه الدعاية فعلها، إال أنها إذا زادت عن 
احل���د املعقول وانصرفت إلى اخلداع املفضوح، كان لها 
األثر املعكوس: فالشعب مع طيب سريرته ال يخلو ممن 
ميعنون في التفكير مبا يسمعون وما يقرأون وما يرون، 
وهو يخدع في بعض األوقات؛ بحيث يبدو بس���كوته أو 
بخنوعه كأنه مصدق ملا يس���مع، ف���ي حني أنه يتربص 
وينتظ���ر الفرص إلبداء رأيه الصريح، أو هو يتمتمه في 
السر، ثم تنقلب هذه الغمغمة إلى االنتقاد العلني، ثم إلى 
االنتفاض والثورة اجلامحة عند س���نوح الفرصة ووجود 
القادة املوجهني الذين يأخ���ذون بزمام األمر في يدهم 

ويسيرون باجلموع اجلارفة«.
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هناية االحتفاء بالسياسين يف دمشق
»ولهذا يحس���ن بالذين تس���تقبلهم دمشق بحفاوة 
وروعة أن ال تأخذهم عاطفة الغرور، فيظنون أنفس���هم 
حائزين على مرتبة خاصة في نظر الدمشقيني، وليعلم 
اجلميع أن أهل دمشق يستقبلون، ويستقبلون بحفاوة كل 
من وفد إليها، عدواً كان أو صديقاً، َفلْيمتِّع القادم - أّياً 
كان مقامه - نظره مبش���اهد نهر بردى اخلالبة، ال أقل 
وال أكثر، ليسعد بحفاوة األهلني وليهنأ بها؛ ولكن حذار 
من الغرور ومن االعتقاد أنه وحده صاحب هذه احلفاوة 
والعناية، فدمش���ق تقدم لزوارها االستقباالت كما تقدم 
له���م املاء القراح والطعام الش���هي والهواء النقي، فهذه 
أمور عادية، وهي من عادات االحتفاء بالضيف وإكرامه 

انتقلْت بالتوارث من جيل إلى جيل.
وم���ن جهة أخرى؛ ال بد من التنويه بأن أكثر احلكام 
اجلدد أرادوا، زيادة في إظهار ترحيب البالد بالقادم، أن 
يحمل���وا آالف الفالحني وغيرهم من األهلني على ظهور 
السيارات حاملني أنواع »الشراطيط« هازجني مادحني، 
فيقف ه���ؤالء القوم في الصف على أرصفة الش���وارع 
التي مير بها املوكب، وذلك تت أشعة الشمس احملرقة 
صيفاً، ومزاريب األمطار شتاء، وهم يرددون العراضات 

والهتافات التي يتعلمونها من منظمي االحتفاء«.
»وقد ش���اهدتحُ اجلماهير الغفيرة تس���تقبل األمير 
فيصل وتمله فوق الرؤوس، وسمعت أنها حملت عربة 
ت  اجلنرال غورو، ثم حملت الش���هبندر م���ن بعده، وبحُحَّ
أصواته���ا بالهتاف لفوزي الغزي، وهاش���م األتاس���ي، 
وإبراهيم هنانو، وصبحي بركات، والداماد أحمد نامي، 

والشيخ تاج الدين احلس���ني، وجميل مردم، وسعد الله 
اجلابري، وش���كري القوتلي، وحس���ني الزعيم، وأديب 
الشيش���كلي، وأكرم احلوراني، وخالد بكداش، والرئيس 
عب���د الناصر، ولم تبخ���ل علي اجلماهي���ر بهتافاتها، 
خاصة في الالذقية وحماة ودمشق، فهل ظهر تعلُّق هذه 

اجلماهير واستمر؟
فامللك فيصل أخرجه الفرنسيون من دمشق فلم يرتفع 
صوت ملصلحته، واغتيل فوزي الغزي والدكتور الشهبندر، 
ومات احلسيني غير مأسوف عليه، وثار ضباط اجليش 
وقتلوا حس���ني الزعيم، ومات اجلابري وهنانو وبركات 
ونحُِس���ي ذكرهم، وهاجر جميل مردم إلى القاهرة وطمس 
اس���مه، وهرب الشيش���كلي إلى أوروبا وغضبت الناس 
عليه، وظل األتاسي يعاني مرارة ارتال معاصريه واأللم 
الناشئ عن سجن ابنه عدنان. أما أكرم احلوراني وخالد 
بكداش وأنا فقد أحُبِعدنا عن س���احة العمل السياسي فلم 
يرتفع صوت باستنكار ذلك، ولم ينته أجل واحد من قادة 
س���ورية وهو في أوج عزه، ولست أدري إذا كان ذلك من 

قبيل املصادفة املجردة أم من سوء الطالع«.

نصيحة أخيرة:

بعد اس���تعراض مطول لتقلب مزاج اجلماهير 
الس���ورية ف���ي تعامله���ا م���ع الزعماء؛ كت���ب خالد 
العظم في أيامه األخيرة مبنفاه في بيروت قائاًل: 
»ُبلهاُء هم الذي���ن تخدعهم مظاهر اجلماهير، 
ومغفل���ون هم إذا اعتم���دوا على اس���تمرار والئها، 
فه���ي كالري���ح تعص���ف مرة من الش���رق وم���رة من 

الغرب«.
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هناك على مس���افة بضعة كيلو مترات إلى اجلنوب الغربي 
من مدينة حمص العدية وقريباً من ضفاف نهر العاصي الشهير 
بني البس���اتني والسهول اخلضراء يقع حي بابا عمرو، الذي تبلغ 
مس���احته واألحياء املجاورة له قريباً من 12 كم مربع ويبلغ عدد 
س���كانه مع األحياء املجاورة له أيضاً قرابة ال� 100.000 نسمة، 
وإبان هذه الثورة املباركة أصبح اس���م بابا عمرو ال يقتصر على 
حي بابا عمرو فقط؛ بل بات يشمل إضافة إليه كاًل من حي جورة 
العرايس والسلطانية وجوبر والتوزيع اإلجباري، كلها تت مسمى 
)باب���ا عمرو(، وذلك نوع من التقس���يم اإلداري اجلديد لألحياء 
له الثوار لتسهيل إدارة شؤون الثورة وتغطيتها إعالمياً وإغاثياً  فضَّ
وغير ذلك، وحديثنا في هذا املقال سيكون عن بابا عمرو حسب 

هذا التقسيم اجلديد.
يحد حي بابا عمرو من الشمال حي اإلنشاءات، ومن الشرق 
املدينة اجلامعية ومنطقة الس���كن الشبابي وبلدة كفرعايا، وفي 
اجلنوب منطقة تل الشور، ومن الغرب متتد بساتني وحقول احلي 
م  حتى تنتهي إلى نهر العاصي. هذا ومع اتس���اع العمران وتضخُّ
املدينة أصبح حي بابا عمرو أحد أحيائها الكبرى املالصقة لها.

يش���كل التنوع العرقي في بابا عمر لوحَة فسيفساء جميلة؛ 
حي���ث يعيش في أكناف هذا احلي املبارك – بإذن الله – العرب 
والتركم���ان والكرد، وبينهم جميعاً مصاهرات وقرابات وعالقات 
وش���يجة، لم يفرق بينهم لس���ان وال ع���ادة وال قومية؛ صهرهم 
اإلس���الم في بوتقة واح���دة، وملا انطلقت ثورتن���ا املباركة وقف 

اجلميع يداً بيد في وجه نظام القمع األسدي.
أما أه���ل بابا عمرو فيتصفون مب���ا يتصف به أهل حمص 
عموماً من الطيب والس���ماحة وروح الدعابة والكرم والشجاعة 
واإلق���دام، ولم يحُعَهد عند أهل بابا عمرو أي توجهات سياس���ية 
سابقة بل الناس هناك يعيش���ون على سجيتهم وفطرتهم ويكثر 

ميلهم – بحمد الله – إلى العلم والتدين عموماً.
من معامل بابا عمرو:

على الرغ���م من ِقَدم حي باب���ا عم���رو إال أن املعالم األثرية 
فيه قليلة، منها: مس���جد بابا عمرو القدمي وفيه مقام ينس���ب إلى 
الصحابي اجلليل عمرو بن معد يكرب الزبيدي رضي الله عنه، وفي 
احلي طاحونة قدمية كان الناس يقصدونها لطحن القمح، ومن أهم 
معالم بابا عمرو كذلك )تل بابا عمرو( وهو مرتفع من األرض يتخذه 

الناس نقطة عالَّم، والبساتني واملزارع اخلضراء اخلالبة.

] المسلمون والعالم [

حم����م����د امل����ل����ح����م)*(
m . m e l h e m 7 9 @ g m a i l . c o m

)*( ناشط إسالمي.

)بابا عمرو( 
قلب الثورة السورية النابض
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إرهاصات الثورة وانطاقتها يف بابا عمرو:
أواًل: اإلرهاصات:

لقد ش���كل انتصار الثورة التونس���ية في 14 يناير 2011م نقطة 
ت���وُّل في حياة املواطن العربي عموماً، وأخرجته من حالة اإلحباط 
التي كانت تسيطر على تفكيره؛ وأنه ليس باإلمكان أبدع مما كان، وأن 
ح���ال الظلم واجلور ال ميكن احلدُّ منه فضاًل عن تطيمه والتخلص 
منه، وكذلك الث���ورة املصرية كانت رافعة لثقة املواطن العربي بقدرة 
على التغيير وإزالة تلك األنظم���ة من جذورها. وكان الناس في بابا 
عمرو - كما في س���ائر س���ورية - يراقبون ما كان يجري في تونس 
أوالً وفي مصر ثانياً بدق���ة وعناية فائقني، ويرصدون كل التفاصيل 
وخاصة ش���ريحة الش���اب منهم، فانبعث األمل في نفوسهم وازادت 
ثقته���م بربهم وأنه ناصره���م، لقد كان الناس ف���ي بابا عمرو تتوق 
نفوس���هم إلى احلرية والتخلص من حكم الطائفيني، ولكن في الوقت 
نفس���ه مينعهم من اإلقدام ما يختزنونه في ذاكرتهم - وخاصة بعض 
كبار الس���ن - من صور القمع والقهر والتعذي���ب املعهودة عن نظام 
اإلهارب الطائفي. وبني طموح الشاب وحماستهم وتوقُّدهم من جهة، 

وَوَجل الشيوخ وكبار السن من جهة أخرى كانت تتردد النفوس.
لقد كانت كل املؤشرات تدل على أن شيئاً ما رمبا يحدث في أي 
حلظة؛ وخاصة أن الشرارة كانت قد انقدحت في مركز املدينة في 
مسجد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - والنفوس ثارة وحانقة. 
وكان يالَحظ بش����كل كبير واضح ارتباك النظام ومحاوالته التودد 
إلى الناس من خالل اتخاذه بعض اإلجراءات منها: تعميم توجيهات 
على عناصر الفروع األمنية والش����رطة وغيرها أال يستفزوا الناس 
بحال من األح����وال ولو ارتكبوا أكبر املخالف����ات ما دون التعرض 
لعائلة الرئيس، فصار أولئك الوحوش بني عشية وضحاها ِحْمالناً 
وديع����ة. كما ازدادت املظاهر األمنية والعناصر املس����لحة بعتادها 
الكامل في الش����وارع وعلى مفارق الط����رق، ويظهر ارتباك الدولة 
أيضاً في محاولتها كسب وحُدِّ الناس من خالل خفض سعر املازوت 

وغيره وإقرار زيادات بخسة في رواتب املوظفني... إلخ.
وأيضاً كانت جدران املس����اجد وامل����دارس واألبنية احلكومية 
عامة تشهد معارك ملتهبة بني الشباب املتعطش للحرية وبني رجال 
األمن؛ حيث تولت اجلدران إلى س����احات للتعبير عن الس����خط 
الشعبي، فالش����باب ميلؤونها ش����عارات من مثل: )إجاك الدور يا 
دكتور – ال إله إال الله واألسد عدو الله – يسقط بشار األسد...(، 
ثم يأتي عناصر األمن والشرطة حملوها في النهار. وانتشرت أيضاً 
ظاهرة )الرجل البخاخ(، والحقت أجهزة النظام األمنية محالت بيع 

الدهان واألصبغة وأحصت عدد عبوات )البخ(.
ثانيًا: االنطاقة:

بعد األس���بوع الثالث من خروج املظاهرة األولى من مسجد 
خالد بن الوليد – رضي الله عنه – في مركز املدينة في )18 - 3 

- 2011م( اتفق مجموعة في ش���اب احلي على تفجير الثورة في 
احلي، وكانت اخلطة أن يقوم كلُّ واحد من هؤالء الشباب بإقناع 
عشرة أشخاص من الذين يثق بهم من رفاقه وأصدقائه باخلروج 
في املظ�اه���رة عل�ى أن يت�م االجتماع في مس���جد عبد القادر 
اجليالن���ي؛ بحيث يكون عدد الهاتفني يقارب مئ���ة ثائٍر، وتحُوَكل 
مهمة التصوير إلى أحدهم. طبعاً كان ذلك بالتنس���يق مع شباب 
مجموعات أخرى في مس���جد األنوار في ح���ي جورة العرايس 

ومسجد اجلوري وغيرهما من مساجد احلي.
وأََدع احلديث للش���اب )ح. م( - وهو طالب جامعي من شاب 
احلي - ليحدثنا عن تفاصيل ما حدث في مس���جد عبد القادر 

اجليالني يومها، يقول:
)ب���دأت األحداث م���ن جامع اجليالني؛ حي���ث تولى مهمة 
الصدع باحلق ثلة من الشباب من خارج احلي وبعضهم من أبناء 
احلي، وما إن انتهى اإلمام من صالة اجلمعة )8 - 4 - 2011م(، 
حتى قام بعض هؤالء الش���باب ون���ادوا بأعلى صوتهم: )فاز من 
وح���د الله... الله أكبر( كان بعضهم يضع لثاماً وبعضهم س���افر 

الوجه، من أبرزهم الشهيد عبد الوكيل البويضاني، رحمه الله.
لقد كانت حلظات ال أنساها أبداً ما حييت، لقد رأيت أناساً 
يخرجون من املسجد حفاة مسرعني ال يلوون على أحد، وأخرين 
كان���وا يرجتفون من اخلوف! وعلت أصوات كبار الس���ن بعبارت 
ملؤها اخلوف والتثبيط: »شو بدنا بها الكالم، وبال وجع راس«(. 
كانت هناك رغبة عارمة في اخلروج من أتون الظلم والذل؛ 
ولكن ذكريات املاضي األليمة واملخيفة كانت تبط الناس وتد 

من آمالهم وخاصة كبار السن منهم.
يتابع األخ )ح. م( قائاًل: )ال أستطيع أن أصف ذلك الشعور في 
تلك اللحظة الفارقة في حياة الس���ورين جميعاً، فلما كبَّر الش���باب 
انطلقتحُ إلى بيتي مس���رعاً أللبس حذائي الرياض���ي وأعود إليهم 
ألهتف معهم، يبتعد بيتي عن املسجد قرابة 100 متر فقط، ولكنني 
شعرت أن املسافة امتدت، وتطاول الزمن وأني في سباق معه، أريد 

أن أصل الساحة ألهتف مع اجلموع هناك(.
يتابع شاهدنا قائاًل: )لم يكن عددنا كبيراً وقتها فلم يحضر 
جميع الش���باب، وخرجنا إلى الش���ارع العام والناس يتحاشوننا 
وينظرون إلينا نظرات فيه���ا اخلوف، وكان منهم من يهتف معنا 
وه���و يقف مكانه بعي���داً عنا، كانت قلوبهم معنا ولكن رواس���ب 
اخلوف واجلنب في نفوس���هم لم تزل مس���يطرة. لم يكن حسم 

املوقف وقتها أمراً سهاًل(.
ث���م يتابع قائاًل: )ثم انطلقنا إل���ى مركز احلي؛ حيث التقى 

جميع من خرج هاتفاً من املساجد(.
وي���روي لن���ا األخ ) ع. م( أيضاً قصة انقداح ش���رارة الثورة في 
مسجد آخر في حي جوبر، فيقول: )بعد محاولتنا الناجحة في مسجد 
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اجليالني وبعض مس���اجد بابا عمرو اجتهنا في األسبوع التالي )15 
- 4 - 2011م( إلى مس���جد أبي بكر الصديق في جوير، وبعد انتهاء 
الصالة بدأ الش���باب بالتكبير ولكن املفاج���أة كانت في صمت الناس 
وا  وإعراضهم حتى أن أحد كبار الس���ن قال باحلرف الواحد: )ال تردُّ
عليهم هؤالء من بابا عمرو وكلنا نعرفهم(. لقد عش���نا وقتها حلظات 
صعبة ج�داً إلى أن انبرى من بينن�ا الش�هيد البط�ل طارق التركم�اني 
– رحم���ه الله – صارخاً في جم���وع الناس: مل���اذا ال تهتفون؟ ملاذا ال 
جتيبون؟ أتنتظرون أن تغتصب نساؤكم حتى تخرجوا؟ فكانت صرخته 
الصادق���ة - التي ما لبث أن استش���هد بعدها بأيام - ش���رارة الثورة 
هن���اك؛ إذ صدحت احلناجر بعدها بالتكبير والهتاف للحرية، وحصل 

مثل ذلك في مسجد قباء في حي اإلنشاءات املجاور لبابا عمرو.
كانت تلك بعض صور الوالدة العسيرة للثورة، ثم بدأ الشباب 
بتنظيم جهودهم وتقاسم األدوار؛ فهناك من يجمع املال، وهناك 
ن الغطاء اإلعالمي والتواصل  من يجهز الالفتات، وهناك من يؤمِّ
م���ع القنوات، ومنهم من يصور، وآخر يرفع املقاطع على ش���بكة 

اإلنترنت... وهكذا.
مادة الثورة وأهدافها وآلياهتا:

لقد ش���كل الش���باب بكل ش���رائحهم وفئاتهم وانتماءاتهم 
الفكري���ة مادة الثورة في بابا عمرو وأداتها الفاعلة بامتياز كبير، 
بينما كان موقف كبار الس���ن في بداية األم���ر االعتراض على 
أي���ة حركة احتجاجية غير مأمونة العواقب مهما كانت، بل ذهب 
بعضهم إلى أبعد م���ن ذلك؛ حيث قام���وا بالتعنيف على الثوار 
وطردهم من املس���اجد كما حصل في مس���جد قباء – مثاًل – 
ومسجد أبي بكر الصديق في جوبر وغيرهما، ولعل مردَّ ذلك في 
نظري إلى أن الشباب لم يعايش بطش وإجرام النظام كما عايشه 
اآلباء واجلدود؛ إذ ما زال���ت قصص وصور مجازر حماة وحلب 
وحمص وجسر الش���غور وتدمر وغيرها من املدن السورية ماثلة 
ف���ي األذهان لم تبارحها إلى حدَّ أنها قتلت كلَّ أمٍل في التخفيف 
من هذا الظلم فضاًل عن إزالته واالنقالب عليه وإس���قاطه، كان 
األمر ضرباً من املستحيل بالنسبة إليهم. أما الشباب فعلى الرغم 
من أنهم عاشوا سنوات طويلة يعانون من ممارسات الذل والقهر 
إال أن ذل���ك لم يحدَّ من أش���واقهم للحرية أو يزلزل من إميانهم 
بإمكانية التغيير؛ خاصة بعدما رأوه من جناح الثورات الش���بابية 

في تونس ومصر وغيرهما.
أم��ا بالنس��بة أله��داف الثورة: فقد ش�����هدت ح�الة من التف�اوت 

الظ�اهري؛ ففي الب�دايات كان����ت األه�داف مح�دودة؛ فأقص�ى 
ما هتف به الناس هو إسقاط احملافظ واملطالبة بإطالق معتقلي 
الرأي، ورفع املستوى املعيشي للناس، وكذلك احلد في صالحيات 
األجهزة األمنية التي أرهقت البالد والعباد، ثم ما لبثت مع ارتفاع 
وتيرة بطش النظام وقمعه للمظاهرات، وس����فكه للدماء أن ارتفع 

سقف املطالب اجلماهيرية إلى إس����قاط النظام ثم محاكمته ثم 
إعدام����ه. قد يؤوِّل بع����ض الناس ذلك بأن����ه ردة فعل على عدم 
استجابة النظام ملطالب الش����ارع القريبة! قد يكون ذلك التأويل 
صحيحاً؛ ولكن في احلقيقة لم يكن خفض س����قف املطالب بداية 
إال حركة ذكية من الثوار - وهذا يس����حب عل����ى ثوار بابا عمرو 
وحمص وس����ائر س����ورية - حتى ال يكون منهم استفزاز لرعونة 
النظ����ام القمعي بداية كما هو متوارث عنه. لذلك كانت األهداف 
تتصاعد مع ارتفاع وتي����رة اإلجرام إلى أن وصلت إلى ما وصلت 

إليه من حالة من االنفصام ما بني الشارع والغاصبني للحكم.
وأم��ا ع��ن آلي��ات الث��ورة: فقد صدق على ثورة أهلنا في س���ورية 

عموم���اً وفي حمص وبابا عمرو خصوصاً املثل القائل: )احلاجة 
أم االخت���راع(؛ إذ انطلق���ت الثورة وما في جعبة ش���باب الثورة 
إال إميانه���م بقضيتهم، لم يكن ثمة ش���يء لديهم، حتى الهتافات 
والالفتات كانت من البس���اطة مبكان، ثم م���ا لبثت أن تفجرت 
املواهب وتفتقت العقول عن أفكار وأس���اليب قاومت – على قلة 
إمكانياتها – قوة النظام األسدي اإلعالمية والعسكرية وقهرتها.
لقد اعتمد ش���باب بابا عمرو - بع���د الله - على جهودهم 
الش���خصية في تفجير الثورة واحل���ث عليها؛ فكان احلديث مع 
األصدقاء واألقارب املوثوق بهم بداية، ثم كتابة الش���عارات على 

اجلدران بكل العبارات واملعاني واأللوان.
وكان التصوير بداية باجلواالت البس���يطة الذي كان يرهق 
أعني الناظرين، وكذلك الالفتات كانت تحُصنَع من أغصان الشجر 
واألقمش���ة املتوفرة بكل األحجام واأللون واألشكال، فيها الشعار 

والهتاف واملطلب السياسي والعبارة الساخرة والصورة املعبرة. 
لق���د حرص الثوار في بابا عمرو من���ذ اللحظة األولى على 
تطيم هيبة الطاغية بش���ار األسد في النفوس فقاموا بتحطيم 
صورة وال���ده الكبيرة الت���ي كانت معلقة على جدار املؤسس���ة 
االس���تهالكية في حركة جميلة يحاكون فيها صورة ذلك الشاب 
الذي صعد على بوابة نادي الضباط في حمص وراح يركل صورة 
حافظ األسد برجله، وكذلك قاموا بحرق صور بشار األسد وأبيه 
بكثافة، وتفننوا بامتهان صور الطاغية وكل ما يرمز إليه، ورفعوا 
علم االستقالل بدالً من علم النظام للداللة على قطع كل عالقة 

بالنظام األسدي وتصرمي كل ما ميتُّ له بسبب.
ثم تطور األداء بشكل كبير بعدما ازدادت اخلبرات؛ فتشكلت 
ف���رق العمل املتخصصة، فهناك الفري���ق اإلعالمي الذي يتولى 
مس���ؤولية كتابة الالفت���ات التي تكي املوق���ف الثوري والرأي 
السياسي، وتوثيق األحداث بالكاميرا ذات الدقة العالية مع ذكر 
مكان وتاريخ احلدث بالصوت أو الكتابة، وتوثيق أسماء الشهداء 
وقصصه���م، وتوثيق أي جرمية يقترفها النظ���ام بكل تفاصيها، 
وخاصة ما يقوم به من تعذيب املعتقلني الذين أخذوهم أحياء ثم 
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ثِّل بها. تسلَّم جثثهم إلى أهلهم وقد شوهت ومحُ
وأيضاً التواصل مع القنوات الفضائي���ة )العربية والعاملية( 
م���ن خالل البث املباش���ر ذي الدقة العالية ال���ذي أذهل الناس 
جميعاً، وكذلك إدخال الصحافة العاملية إلى قلب احلي وقيامهم 
ب� )روبرتاجات( وتسجيل التقارير من أرض امليدان، كقناة سكاي 
نيوز والبي بي سي وغيرهما، وإنشاء صفحات على الفيس بوك 
لنقل أخبار احلي للعالم جميع���اً)1(. كل ذلك وغيره كان يقوم به 
فئام من ثوار احلي آلو على أنفس���هم أن يوصلوا صوت شعبهم 

إلى الدنيا جميعاً ولو كلفهم ذلك حياتهم.
وهناك الفريق اإلغاثي الذي تولى مهمة توفير املس����اعدات 
وتوزيعها على املتضررين من قمع النظام وبطش����ه. لقد بدا أداء 
هذا الفريق احترافياً؛ فبعض الثوار يقومون بتوفير قوائم بأسماء 
الش����هداء وأس����رهم، وآخرون يحصون ع����دد اجلرحى وغيرهم 
يتابعون عوائل السجناء، ثم تحُرَفع القوائم إلى فريق التوزيع ليقوم 
بتوزيع ما تيسر من مس����اعدات على أكبر شريحة من املنكوبني. 
وإلى جانب ذل����ك كله هناك فريق لتوفير امل����واد الطبية وتأمني 

املستشفيات امليدانية وغير ذلك.

االجتياحات العسكرية اليت تعرضت هلا بابا عمرو:
لقد تعرض حي بابا عم`رو إلى أكثر من سبعة اجتياحات عسكرية 
متواص����ة، مدعومة بالدباب����ات والطائرات املروحية ف����ي كل مرة، كان 
ا تنته إل����ى حلظة كتابة  أولها ف����ي جمعة التح����دي 2011/5/6م ول�مَّ
هذه الس����طور. وفي كل مرة كان اجليش يستبيح أموال الناس وبيوتهم 
ويزهق أرواحهم؛ فال تس����أل عن النهب املنظم للبيوت واس����تهداف أي 
كائن حي يتحرك من خالل نش����ر عدد كبير م����ن القناصة على املباني 
املرتفعة. تقول األخت )س . م(: )إن الساعات التي لم يسمع فيها صوت 
للرصاص منذ بداية اجتياحات احلي ال تتجاوز أصابع اليدين وإن املارَّ 

))( لعل أبرز هذه الصفحات هي صفحة بابا عمرو في عني الثورة:
https://www.facebook.com/baba.amr.eye 

ذه العجب مما يراه من الدمار والتخريب؛ فهناك  في شوراع احلي لََيأخحُ
بيوت س����ويت باألرض وبيوت نهبت بالكام����ل، وأخرى احتلتها عصابات 
األسد بعدما طردت أهلها منها. ونحن كذلك خرجنا من بيتنا في وسط 
احلي إلى بيت أق����ارب لنا في الريف البعيد، وفي االجتياح األخير بعد 
عيد األضحى املبارك دخلت عصابات الطائفيني املنزل ولم يتركوا أثاثاً 
وال أجه����زة كهربائية إال دمروها، حتى مالب����س األطفال مزقوها؛ إنهم 

يعتمدون سياسة منظمة في التخريب، حسبنا الله ونعم الوكيل(.
وجرى االعت����داء على بيوت الله بكل ج����رأة وصلف، ووضعوا في 
بعضها - كجامع احلمزة مثاًل - صوراً عاهرة وأتوا بقناة الدنيا )املوالية 
للنظام( لتصوِّر ذلك وتنسَبه زوراً وبهتاناً للمسلحني املزعومني في احلي.
يبلغ عدد احلواجز األمنية والعس���كرية ف���ي بابا عمرو 30 
حاج���زاً )2( تتوزع عل���ى أطراف احلي وفي وس���طه على مفارق 
الطرق الرئيسية، وال عمل لهذه احلواجز إال إرهاب الناس وإرباك 
حركتهم وإطالق الن�ار العش����وائي على املن�ازل، ومن أس�وأ هذه 
احل�واجز - وكلها س���يئة - حاجز املؤسس���ة االستهالكية وسط 

احلي واحلاجز املوجود على مفرق قرية كفرعايا.
ونتيج����ة لهذا اإلرهاب املنظم من الدولة جتاه أبناء هذا احلي 
دت خاللها عوائل كثيرة وتشتتوا  فقد حدثت حاالت نزوح كبيرة تشرَّ

في األرياف املجاورة خشية على أعرضهم وأرواحهم.
قد يتس����اءل إنس����ان: كيف كان أبناء احلي يواجهون كل هذا 
اجلبروت؟ لقد كان سالح الناس – وبدون أي مبالغة – هو التكبير 
والتهليل والدعاء، يقس����م أحد أبناء احلي على أن التكبير كان يقع 
على رؤوس عصابات الشبيحة وضباط اجليش األسدي وجنودهم 
كالصواع����ق إلى درجة أنهم كانوا يرجتفون عند س����ماعهم صوت 
احل����ق؛ وخاصة عندما يوافق التكبيَر آي����اٌت من آيات الله كالرعد 
والب����رق، عندها كانت تنخلع قلوبهم. إن إمي����ان الناس بربهم أوالً 
وبعدالة قضيتهم ثانياً جعلهم ينتصرون في كل منازلة لهم مع هذا 

النظام اإلرهابي رغم شدة األلم واجلراح.
وكذل���ك كان جلند كتيب���ة الفاروق والعناصر املنش���قني املنتمني 
للجيش احلر بالؤهم الكبير في التصدي لعصابات األمن والش���بيحة 
واجليش املوالي للنظام وتكبيدهم خس���ائر كبيرة في العتاد والرجال، 
ولو أن املقام مناسب لس���ردت عشرات القصص التي تكي بطوالت 

أبناء احلي اخلارقة في مواجهة هذه العصابات.

حجم املعاناة واخلراب يف احلي:
إن حجم معاناة أبناء احلي كبيرة جداً ومؤملة؛ فهناك أكثر من 300 
بيت تعرضت لالستهداف املباشر وكثير منها لم يعد صاحلاً للسكن. وال 
يوجد في احلي ال ماء وال كهرباء وال وقود للتدفئة علماً أن شتاء سورية 

)2( هذا الرابط يوضح أماكن توزع احلواجز في بابا عمرو وكل حمص:
http://www.mediafire.com/?1ty7a0a0qlnut1l
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معروف بقس����وته وش����دة البرودة والصقيع فيه، لق����د عبَّر لي أحد 
أبناء احلي عن حالهم بقوله: )إن البهائم ال تس����تطيع العيش في بابا 
عمرو( من قس����وة ما يعانون. والناس في احلي كلهم مشروع شهادة؛ 
فالقناصات منتش����رة على كل األبنية املرتفعة ف����ي احلي واألحياء 

املجاورة املطلة عليه؛ ترصد كل حركة للناس لتغتالهم.

الشهداء واجلرحى:
لم تبخل بابا عمرو بالش���هداء في سبيل اخلالص من نظام 
القمع األس���دي من بداية الثورة، بل جادت بخيرة شبابها، وكان 
أول الش���هداء نايف العمر – رحمه الله – الذي استش���هد في 
أول مظاهرة كبيرة يش���هدها احلي في جمعة الصمود 8 - 4 - 
2011م، ثم تتالت قوفل الشهداء إلى أن بلغ عددهم حتى حلظة 

كتابة هذا املقال 146 شهيداً فيهم الرجال والنساء واألطفال.
وهناك عوائل جادت بعدد من أبنائها كعائلة الغنطاوي التي 
قدمت أول شهيد لها )عبد الله الغطاوي( في جمعة التحدي 6 
- 5 - 2011م، وفي 10 رمض�ان أول مج�ازر بابا عمرو اسشهد 
)محمود رضا الغنط���اوي( وهو ابن عم عبد الله، وحلقه أخوه 

)إبراهيم رضا الغنطاوي( بتاريخ 2 - 11 - 2011م.
وكذلك عائلة البويضاني التي قدمت الش���هيد )عبد الوكيل 
البويضاني( أول من صاح ب�كلمة الله أكبر في مسجد اجليالني، 
وابن أخيه الشهيد )خالد البويضاني( وعمه الشهيد )أبا هشام 

البويضاني(.

ومن الشهداء أيضاً الشيهد طارق التركماني )مفجر الثورة 
في حي جوبر( والش����يهد محمد الش����يخ )بلبل الثورة في بابا 
عمرو(، وكثيرون غيرهم ال يتس����ع املقام لذكرهم، رحمهم الله 

جميعاً ورفع درجاتهم.

التحوالت االجتماعية والنفسية يف ظل الثورة املباركة:
إن املت�أمل في ه�����ذه الث�ورة املب�اركة ليج�د فيها مص�داق ق�وله 
ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم{ ]الرعد: ١١[،  ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِيّ - تعالى -: }إَنّ الَلَّه ال ُيَغِيّ
وهن����اك  مئات من القصص التي تكي قص����ة هذا التحول العجيب 
في حياة الناس؛ إنها معجزة ربانية حقاً؛ فالناس قبل الثورة يختلفون 
بش����كل كبير عنهم بعد الثورة، لقد اس����تحالوا خلقاً آخر، لقد ذابت 
الفوارق بني الريف واملدينة بل تالش����ت متاماً، وروح األخوة والتعاون 
بني اجلميع بات����ت واضحة للمتابع، وهذه بعض الصور واملواقف التي 

تكي بعض قصة هذا التحول:
يحدثن����ا األخ )م . ع( م����ن أبناء احلي قائاًل: مع اش����تداد وتيرة 
القص����ف على احلي لم يع����د بإمكاننا البقاء ف����ي بيتنا، فاضطررت 
إلخ����راج أهلي إلى مزرع����ة ألحد األقارب، وف����ي طريقنا إلى هناك 
فاجأني كثير من الناس بأنهم قد أعدوا أنفس����هم الستقبال النازحني 
من احلي أياً كانوا دومنا متييز بني قريب وغريب، وأنهم جهزوا املأوى 
والطعام والش����راب تطوعاً لله تعالى، لقد فاض����ت دموعي ملا رأيت 
الناس يبتدروننا كلٌّ منهم يريد أن يدخلنا بيته في إصرار عجيب، لقد 

استحييت أن أخبرهم أننا نقصد بيتاً بعينه.
ويحدثني الس���يد )م . م( من أبناء احلي املغتربني فيقول: لقد 
اتصل���ت بخالتي ألطيِّب خاطرها وأواس���يها بعدما عاثوا في بيتهم 
إفس���اداً وتخريباً، فقلت لها: ال تزنوا ي���ا خالة، فاألمر إلى خير 
ويعوضكم الله خيراً إن ش���اء الله، فإذا بها تنهرني وتقول: من قال: 

إنن���ا جزعنا؟ واهلل! إنه لش��رف لن��ا أن��ه أصابنا ما أص��اب الناس 

مجيع��ًا، مل نعد نش��عر باخلجل م��ن جراننا وأقاربن��ا املنكوبن 

بعد اليوم، واحلمد هلل على كل حال.

ويروي لنا الش���اب )ط . ن( قصة حصلت معه فيقول: كنت أس���ير 
في إحدى املظاهرات وكان إلى جانبي رجل مس���ن فقلت له: يا عم! قد 
نتعرض إلطالق النار وأنت رجل مس���ن ال تس���تطيع الركض. فنظر إليَّ 

بغض���ب وقال: من قال: إنني أريد الهرب؟ احلمد هلل أن مد يف عمري 

ألشهد هذه الثورة وأسأله - سبحانه - أن يرزقين الشهادة يف سبيله.

وأما قصص األمهات الالتي يدفعن بأبنائهن للنزول للتظاهر مع 
توصيتهم بتقوى الله وإخالص النية له - س����بحانه - فكثيرة جداً ال 

يكاد يخلو منها بيت، ولله احلمد.
هذه القصص غيض من فيض، ولعل الله - س����بحانه - ييسر في 
قادمات األيام جمعها في سفر لتعطي صورة متكاملة عن حقيقة هذا 

التحول الرباني املعجز.

إن الث��ورة عل��ى الرغم من آالمه��ا وعذاباهت��ا إال أن الناس يف 

بابا عم��رو وغرها من أحياء ومدن س��ورية يروهنا نعمة من اهلل 

ر كث��رًا من الذنوب، وأحيت فيهم  عليه��م، قربتهم من رهبم وتكفِّ

اإلنس��ان احلر الكرمي، وقتلت فيهم اخلوف واجلنب واالستخزاء؛ 

فلله احلمد من قبل ومن بعد.
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مرصد األخبار

األمريكان بين وَهْم »دعم الديمقراطية« و »المصلحة الخاصة«
نشرت صحيفة »نيويورك تاميز« أن مجموعة من األمريكيني يقودهم خبير باإلرهاب وضابط سابق في وكالة االستخبارات 
املركزية األمريكية عرضوا على القذافي مساعدته في أزمته مارَس املاضي؛ وذلك بأجر استشاري ضخم وصل إلى 10 ماليني 

دوالر غير قابلة لالسترداد. 
لية  ودخلت املجموعة بقيادة اخلبير نيل ليفينغستون في مفاوضات مع ممثلي العقيد القذافي، وكحُتب في نسخة العقد األوَّ
بني املجموعة والقذافي - بحس���ب الصحيفة - أن: »الرسوم واملدفوعات في هذا العقد هي احلد األدنى غير املستَرد، وأنها 

تشكل حافزاً للمستشارين لتولي القضية«. 
وقال ليفينغس���تون املتخصص في اإلرهاب: »إنه وضع االتفاق بعد أن س���مع أن أحد أبناء القذافي )س���يف اإلسالم( كان 
مهتماً بوضع إستراتيجية لهروب العائلة«، مضيفاً: »لكنني وشركائي ال نعمل باملجان«.   ]جريدة املدينة، نيويورك تاميز 2011/11/18م[

البرادعي )للشبان الليبراليين(: ال تيأسوا؛ 
فال زالت كرة االنتخابات في الملعب 

صرح الدكت���ور محمد البرادعي )املدير العام الس���ابق للوكالة 
الدولي���ة للطاقة الذرية( بأن الش���بان الليبراليني الذين أش���علوا 
االنتفاضة في مص���ر مت إقصاؤهم في االنتخابات، وعبَّر عن قلقه 
من صعود »عناصر دينية تدافع عن أفكار متشددة، مثل: منع النساء 

من قيادة السيارات« وأدب )جنيب محفوظ( مواٍز للدعارة.
ونقلت وكالة أسوش���يتد برس عن البرادعي عقب اإلعالن عن 
نتائج املرحلة األولى من االنتخابات: أن حصول التيارين )اإلخواني 
والس���لفي( معاً على موقَعي الصدارة في االنتخابات فاجأ اجلميع 

مبن فيهم ممثلو التيارين الفائزين أنفسهم.
وقال: »أن���ا قلق بالفعل م���ن بعض الش���خصيات القادمة من 
صفوف الس���لفيني؛ وخصوصاً عندما تس���مع منهم أن أدب جنيب 
محفوظ مواٍز للدعارة، وعندما تسمع جداالت حول ما إذا كان يحق 
للمرأة قيادة السيارة وما إذا كانت الدميقراطية مناقضة للشريعة«.
���ع البرادعي أن البرملان الق���ادم لن ميثل املجتمع املصري،  وتوقَّ
وسيكون فيه عدد قليل من النساء والشباب واألقباط، وهي األقلية 

التي متثل 10% من أصل 85 مليون مصري.
ونص���ح البرادعي - بحس���ب الصحيفة - الش���بان الليبراليني 
بعدم االستس���الم وبدء التحضير لالنتخابات التالية والتخلي عن 

خالفاتهم العقائدية وأن يعملوا معاً.   ]جريدة أخبار اليوم 2011/12/5م[

أمريكا: سنُبقي جنودًا في 
الكويت تحسُّبًا من إيران

أعلن ضباط أميركيون أن واش���نطن س���تحُبقي 
أربعة آالف جندي من الوحدات القتالية جليش���ها 
في الكويت كقوة احتياطية حتى بعد انسحابها من 
العراق، وتزامن هذا مع كش���ف مسؤولني أميركيني 
في وزارة الدف���اع أن الوالي���ات املتحدة تتفاوض 
مع الكويت لنش���ر مزيد من الق���وات القتالية على 
أراضيه���ا ملواجهة »أي تهديد إيران���ي محتَمل، أو 

تدهوٍر للوضع في العراق«.
وَوْفقا ملا كش���ف عنه قادة اللواء القتالي األول 
التابع لفرقة اخليالة األولى، فإن الوحدة س���تكمل 
الفترة الباقية من مدة انتشارها - وهي 12 شهراً، 

بدأت في منتصف يوليو املاضي - في الكويت.
واستطرد بقوله: إن هذه القوة ستكون احتياطية في 
املنطقة لتأمني »أقصى درجات املرونة ملواجهة أي طارئ، 
ومن أجل إظهار التزامنا باستقرار وأمن املنطقة، وكذلك 

العالقة القوية التي تربطنا بشركائنا اإلقليميني«.  
   ]شبكة اجلزيرة اإلخبارية 2011/11/11م[

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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شباب التحرير يغلقون الهرم األكبر أمام حفل ماسوني 
ت اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار املصرية من املجلس األعلى لآلثار قراراً بإلغاء احتفالية كبرى لليهود، املشار  تلقَّ

إليها مبنطقة األهرامات األثرية، باإلضافة إلى غلق منطقة الهرم األكبر كاملة أمام السياحة يوم 2011/11/11م.
وأعلنت عشرة ائتالفات ثورية تضامنها مع عدد من الناشطني والشخصيات العامة واحلركات الثورية، في دعوتهم ألداء 
صالة اجلمعة تت سفح الهرم وإقامة مظاهرة حاشدة احتجاجاً على موافقة املسؤولني على إقامة احتفال للماسونيني عند 

سفح األهرامات. يأتي ذلك رغم إعالن محافظة اجليزة إلغاء احلفل الذي ثار حوله جدل كبير.
وأك����دت االئتالف����ات املتضامنة في بيان لها أن اليه����ود لديهم اعتقاد أن ه����ذا اليوم لن يتكرر في العال����م؛ فهو يحمل تاريخ 
2011/11/11م، وكان فيهم من يعتقد أن العالم سينتهي في هذا اليوم، الذي يعد يوماً فاصال في حياة املاسونية واليهود، موضحني 

أن احلاضرين في احلفل سيلتفون حول الهرم في شكل جنمة داود، وسيضعون ماسة على شكل النجمة أيضاً على قمة الهرم.
     ]جريدة اليوم السابع 2011/11/10م[

بايدن: نظام األسد يشعل الفتنة الطائفية بالمنطقة 
صرح جوزيف بايدن )نائب الرئيس األمريكي باراك أوباما( بأن نظام الرئيس السوري بشار األسد ال يشكل مصدر عدم 

استقرار لسورية فقط »بل يهدد بتأجيج النزاعات الطائفية في املنطقة«.
َما حالياً مصدر عدم االستقرار في  وأضاف بايدن خالل زيارته لتركيا: »أنا مقتنع - مثل األتراك - أن األس���د ونظامه هحُ
سورية، ويشكالن خطراً كبيراً لتأجيج النزاعات الطائفية؛ ليس في سورية فقط إمنا خارجها أيضاً«. وقال بايدن: »إننا نتطلع 

إلى توسيع العقوبات الدولية كوسيلة إلحداث تغيير في سورية«.         ]القناة العبرية الثانية اإلسرائيلية 2011/10/5م[

470 ألف مصاب باإليدز في الشرق األوسط )اإلسالمي(!
أظهر التقرير اإلقليمي األول الذي أعلنه بالقاهرة برنامج األمم املتحدة املعنيُّ باإليدز بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، 
ارتفاع عدد املصابني مبرض نقص املناعة املكتس���بة اإليدز في الشرق األوس���ط وشمال إفريقيا من 320 ألف شخص عام 
2001م إلى 470 ألف شخص عام 2010م. ويرتفع العدد إلى 580 ألفاً إذا ما أحُخَذ في احلسبان أعداد املصابني في باكستان 

وأفغانستان. 
وأش���ار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابة باإليدز في الش���رق األوسط وشمال إفريقيا من 22 ألف 
ش���خص ع���ام 2001م، إلى 35 ألفاً في عام 2010م، ويرتفع العدد إلى 39 ألف ش���خص إذا م���ا أضفنا أعداد الوفيات في 

باكستان وأفغانستان. 
وأوضح تقرير األمم املتحدة أن وباء اإليدز يتركز بالدرجة األولى بني متعاِطي املخدرات عن طريق احلقن والشواذ جنسياً، 

واملساجني، والعمال املهاجرين من الذكور، ومن يقومون برسم الوشم أو من يتبادلون شفرات احلالقة. 
ولفت املس���ؤول الدولي النظر إلى أن هناك 60 مليون ش���خص في العالم تعرضوا لإلصاب���ة باإليدز خالل ال� 30 عاماً 
املاضي���ة وتوف���ي منهم 25 مليون مصاب، بينما ال يزال يوجد حالياً 34 مليون مص���اب باإليدز في العالم، و50% منهم فقط 

يتلقون العالج بالفعل. 
]جريدة األهرام املصرية 2011/12/4م[
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)س( و )ج(

مصطلح )اإلسالم السياسي( 
يتبني معنى مصطلح اإلسالم السياسي من تعريفاته: فلقد قال فيه األستاذ عطية الويشي في كتابه )حوار احلضارات(: 
إن أول من استخدم هذا املحُصطلح هو )هتلر( حني التقى بالشيخ أمني احلسيني )مفتي فلسطني آنذاك(؛ إذ قاَل له: إنني ال 

أخشى من اليهود وال من الشيوعية؛ بل أخشى من اإلسالم السياسي.
وقال األس���تاذ علي البيانوني )املراقب العام لإلخوان املسلمني في سورية(: إن شيوع هذا املصطلح ناشئ - أصاًل - عن 
اجلهل باإلس���الم الذي جاء بالعقيدة والشريعة، خالفاً للمس���يحية التي جاءت بالعقيدة فقط، ونادت بإعطاء ما لله لله وما 

لقيصر لقيصر.
وبنيَّ الدكتور جعفر ش���يخ إدريس أن عبارة )اإلسالم السياس���ي( كأختها )األصولية( صناعة غربية استوردها مستهلكو 
قبائ���ح الفك���ر الغربي إلى بالدنا وفرحوا بها، وجعلوه���ا حيلة يحتالون بها على إنكارهم للدي���ن والصد عنه؛ فما املقصود 
باإلس���الم السياسي عند الغربيني؟ كان املقصود به أوالً اجلماعات اإلسالمية التي انتشرت في العالم العربي وفي باكستان 

والهند وإندونيسيا وماليزيا وغيرها، تدعو إلى أن تكون دولتهم إسالمية تكم مبا أنزل الله تعالى. 
فالغرب يزرع في األمة من مئات السنني هذه القضية؛ وهي: أن الدين ينبغي أن يكون شأناً فردياً بني العبد وربه؛ ال مدخل 

له في احلياة العامة، وال سيما )السياسة( ألن في هذا خطراً عليهم كما يعتقدون.
]اجلزيرة اإلخبارية 2011/9/24م[

مرصد األرقام

أكد حزب االس���تقالل البريطاني أن املس���اهمة املالية 
اإلجمالية التي تقدمها اململك���ة املتحدة لالتاد األوروبي 
ارتفعت إلى 18.4 مليار جنيه إس���ترليني عام 2010م؛ أي 

مبعدل 51 مليون جنيه يومياً.
واستند احلزب إلى أرقام حصل عليها من مكتب اإلحصاء 
الوطني تفيد أيضاً بأن عائدات بريطانيا باملقابل من االتاد 
انخفض����ت إلى 8.1 مليار جنيه إس����ترليني؛ وهو ما يعني أن 
املس����اهمة الفعلية لبريطانيا ارتفعت م����ن 6.7 مليارات إلى 
10.3 مليارات، مبعدل 28 مليون جنيه إسترليني يومياً.      
 ]صحيفة ديلي تلغراف 2011/11/24م[
تعتقل إسرائيل في سجونها وزيرين و 22 نائباً فلسطينياً 
معظمهم من حركة املقاومة اإلسالمية )حماس(، كانت قد 
اعتقلتهم في حملة ش���نتها ضد النواب عقب فوز احلركة 

بانتخابات املجلس التشريعي في يونيو عام 2006م.
وعمدت إس���رائيل أيضاً إلى سحب هويات ثالثة نواب 

مقدس���يني ووزير مقدسي إثر مش���اركتهم في االنتخابات 
التش���ريعية عام 2006م؛ حيث أبعدت أحدهم وهو النائب 
محمد أبو طير ع���ن مدينة الق���دس، وتعتقل اآلن أحمد 
عط���ون، ويعتصم النائب محمد طوط���ح والوزير خالد أبو 
عرفة في مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في القدس 

منذ أكثر من 15 شهراً.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت النائب الطيراوي في أواخر 
مايو من ع���ام 2007م من منزله مبخي���م بالطة لالجئني 

الفلسطينيني شرق نابلس.
 ]بتصرف من موقع اجلزيرة 2011/10/31م[

يدخل كلَّ عام نصف مليون ش���اب مصري إلى س���وق 
العمل، ويجب أن ينمو االقتص���اد املصري مبا يتجاوز %5 
فقط لتأمني وظائف لهم، في حني أن التوقعات للنمو بالعام 

اجلاري ال تتجاوز %1. 
 ]CNN 2011/11/26م[
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مرصد األرقام

بلغت قيمة التبادل التجاري بني الصني والدول العربية 
142.6 ملي���ار دوالر، توزعت بنَس���ب مختلفة بني الدول 
العربية خالل التس���عة أش���هر األولى م���ن العام اجلاري، 

حسبما أوردته وكالة أنباء الصني »شينخوا«.
ويشار إلى أن قيمة التجارة بني الصني والدول العربية 
ارتفعت من 36.4 مليار دوالر في عام 2004م إلى 145.5 
مليار دوالر في عام 2010م، ويتوقع أن يصل إلى 190 مليار 

بنهاية العام اجلاري.     ]جريدة البيان اإلماراتية 2011/12/1م[
حقق االقتصاد الياباني قفزة منوٍّ في الربع الثالث للمرة 
األولى منذ زلزال تس���ونامي مارس املاضي، وفي األشهر 
الثالثة املنتهية حقق الناجت احمللي اإلجمالي منواً بنس���بة 

1.5% مقارنة مع األشهر الثالثة السابقة.
وجاء هذا النمو بعد ثالثة أرباع من االنكماش االقتصادي، 

ويشير إلى نسبة منوٍّ اقتصاديٍّ سنوي تقدر ب� %6. 
بينما أكدت بيانات رسمية أن االقتصاد البريطاني حقق منواً 

هو اآلخر بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2011م.
كما حقق االقتصاد األمريكي منواً قدره 2.5 % في الربع 
الثالث من العام اجلاري َوْفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة 

األمريكية؛ حيث وصل معدل النمو إلى %1.3.
وفي املقابل أعل���ن مكتب اإلحصاء الوطني الصيني أن 
اقتصاد البالد س���جل منواً معدله 9.1% في الربع الثالث 
من العام اجلاري، وهو ما يؤش���ر إلى تباطؤ عن نس���بة ال� 
9.5% التي س���جلها في الربع الذي سبقه، وهو أقل معدل 

منو يسجله االقتصاد الصيني منذ عامني.
بينما توقف منو االقتصاد الفرنس���ي في الربع الثاني 
من هذا العام، وهو ما زاد الضغوط على احلكومة خلفض 
اإلنفاق وإقناع األس���واق املالية املضطربة بأنها س���تحقق 

ين. املستويات املستهَدفة خلفض الدَّ
وذك���ر مكتب اإلحصاء الفرنس���ي أن الناجت احمللي بلغ 
صفراً في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة مع الربع األول 
من العام نفس���ه الذي بلغت فيه نس���بة النمو 0.9% وهو 

أفضل مستوى منو خالل نحو خمس سنوات.
 ]شبكة BBC 2011/11م[

س���جلت جتارة دبي املباش���رة غير النفطية مع العالم 
اخلارجي خالل النص���ف األول من العام اجلاري معدالت 
قياسية؛ حيث بلغت 345 مليار درهم، وهي أعلى من قيمتها 
حتى ما قبل األزمة املالي���ة العاملية التي تعرَّض لها العالم 
قبل 3 سنوات وألقت بظاللها على دول املنطقة. بنسبة منو 
خالل النصف األول م���ن العام احلالي بلغت 24%، مقارنة 
مع قيمة املبادالت التجارية اخلارجية لإلمارة خالل الفترة 

ذاتها من عام 2010م والبالغة 279 مليار درهم.
]العربية اإلخبارية 2011/10/17م[

اعتحُِبر تراجع نس���بة النمو االقتصادي في تونس تدياً 
كبيراً أمام حركة النهضة اإلسالمية بعد فوزها باالنتخابات؛ 
فلقد س���جل النمو نس���بة ما دون الصفر، مع ارتفاع حجم 
عدد العاطلني إلى 700 ألف حس���ب آخ���ر اإلحصائيات 

الرسمية.
وقد أشارات »الوثيقة االقتصادية« حلركة النهضة إلى 
أن منوال التنمية املقترح للفترة بني عاَمي 2012 - 2016م، 
يقترح التحكم في نسبة التضخم املالي، وهو ما سيزيد من 

تسني القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وبالنس���بة إلى كامل الفترة ب���ني 2012 - 2016م فإن 
الهدف األساس���ي يتمثل في »إحداث عم���ل ل� 590 ألف 
مواطن، والتخفيض بنسبة 8.5% من البطالة سنة 2016م«. 
ن من  ولتحقيق ذلك فإن منوال التنمية املقترح »س���يمكِّ
اجناز نسبة منو 8% في حدود عام 2016م؛ أي مبعدل منو 
سنوي قدره 7% خالل الفترة بني 2012 - 2016م كاملة«.

إضافة إلى زيادة الدخل الفردي للمواطن التونسي والوصول 
به إلى 10 آالف دينار عام 2016م مقابل 6.300 دينار اآلن.

وبحسب وثيقة البرنامج االقتصادي، تقدر حركة النهضة 
حاجياتها التمويلية إلجناز برنامجها االجتماعي واالقتصادي 
بحوال���ي 163.3 مليون دينار )نحو 115 مليون دوالر( للفترة 
بني عامي 2012 - 2016م، سيس���اهم فيها االدخار الوطني 

بنحو 67% و 6% من التمويل اخلارجي املصحوب بفائدة.
]موقع اإلسالم اليوم تواريخ مختلفة[
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األقليات اإلسامية

االسم الرسمي: جمهورية زميبابوي.
العاصمة: هراري. 

املوق���ع: دولة م���ن دول اجلنوب اإلفريقي، يحدها ش���ماالً زامبيا، 
وشرقاً موزمبيق، وغرباً بتسوانا، وجنوباً جنوب إفريقيا.

عدد السكان: 13 مليون نسمة عام )2006م(.
اجلماعات اإلثنية: الش���ونا )82 %(، األن���د بيلي: )14 %(، جماعات 
إفريقية أخرى: )2 %( املخلطون واألسيويون )1 %(، البيض أقل من )1 %(. 
األدي���ان: أصح���اب عقائد تخلط بني املس���يحية وديان���ات تقليدية 
)50%(، واملسيحيون )24 %(، معتقدات تقليدية: )24 %(، املسلمون )2 %(. 
اللغات: اإلجنليزية )لغة رسمية(، الشونا والسندبيلي )لغات قبلية(. 

املسلمون واالستعمار في زميبابوي.
تعرَّضت زميبابوي أو )روديسيا( اجلنوبية لهجمة استعمارية شرسة، 
ى وقوعها  عانى املسلمون بس���ببها ألواناً متباينة من االضطهاد؛ فقد أدَّ
زلة املسلمني، وإبعادهم عن مصادر  في براثن املستعمر اإلجنليزي إلى عحُ
ِرم املس���لمون من التعليم؛ إذ أغلق املس���تعمر ألف  العلم واملعرفة. كما ححُ
يني.. كما عانى املس���لمون  مدرس���ة حتى أصبح 97 % من املس���لمني أحُمِّ
من ويالت التفرقة العنصرية التي مارس���ها املستعمر بكل شراسة. وقد 

امتدت لتشمل املجتمع اإلفريقي كلَّه في زميبابوي. 
فضاًل عن التفرقة العنصرية، وعدم املس���اواة في احلقوق والواجبات 
د احلاكم اإلجنليزي لروديسيا  بني األفارقة واألوروبيني؛ خاصة بعد أن مترَّ
اجلنوبية على بالده وأعلن اس���تقالل هذه الدولة عن بريطانيا، وش���كل 
حكومة حلكم البالد، دون أن يس���مح لألفارقة باملشاركة فيها، وكان ذلك 
في نوفمب���ر عام 1965م. وقد أدى هذا إلى معارضٍة وغضبٍة عاملية، ولم 
يعترف املجتم���ع الدولي بهذه احلكومة. كما أص���در مجلس األمن )في 
ذلك الوقت( كثيراً من القرارات؛ بإيقاع العقوبات واملقاطعات االقتصادية 
ضد حكومة األقلية البيضاء. وقد قام املس���لمون باجلهاد للتصدي لهذه 
احلكومة غير الش���رعية، حتى حصلوا على االستقالل في 18 أبريل عام 
1980م ميالدية، وخالل الفترة االستعمارية كان »سيسل رودس« )احلاكم 

اإلجنليزي( يتسلى بقتل املسلمني ببنادق الصيد. 
جهود الدعوة اإلسالمية:

يوجد في زميبابوي مجلس علماء اإلس���الم واملجلس األعلى للش���ؤون 
اإلس���المية، ودار اإلفت���اء وجمعية مس���لمي زميبابوي، وهن���اك عدد من 
اجلمعيات اإلس���المية األخرى، التي تعمل في مجاالت نشر الوعي الديني، 
وإنشاء الكتاتيب القرآنية، واإلشراف على بناء املساجد واملدارس القرآنية، 
وأعمال البر واخلير ورعاية النشء املس���لم، وتطعيمه باآلداب والسلوكيات 

اإلسالمية القومية.
مشكالت املسلمني في زميبابوي:

ويوجد في زميبابوي ثالثون مس���جداً وعشرون مصلًى منتشرة في 
معظم املدن والقرى ، وأحلقت بهذه املساجد كتاتيب لتعليم أبناء املسلمني   
لني واملناهج  لكنها ليست كافية، وهناك مشكلة في أن املعلمني غير مؤهَّ

هزيل���ة؛ فاملدارس اإلس���المية في حاجة إلى تطوير ودعم باملدرس���ني 
لني؛ وال س���يما أنها مت���وَّل مببالغ جتَمع على هيئ���ة تبرعات من  املؤهَّ
املسلمني هناك واألمر يحتاج إلى مركز إسالمي لتدريب األئمة أو معهد 

لتخريج الدعاة .  
يوجد مجموعة من ترجمات القرآن للغات القبلية لكنها ليست كافية 

وتتاج إلى تبسيط وتتاج إلى معلمني 
أما مجال نش���ر اللغة العربيَّة ف���ي زميبابوي فهي ال تزال في املهد؛ 
فاجلهود قاصرة إلى حد كبير، بس���بب عدم وج���ود املعلمني الالزمني، 

للعمل في مجاالت التعريب.
وال ش���ك أن املدارس القرآنية املنتش���رة في كافة أنحاء البالد تقوم 
بدورها احملدود في نش���ر اللغة العربية مع جهودها اإليجابية في مجال 
تفيظ القرآن الكرمي. كما أن عدداً من علماء اإلس���الم في زميبابوي 

في حاجة ماسة إلى تعلُّم اللغة العربية.
تاول املؤسس���ات اإلس���المية في زميباب���وي العمل على نش���ر اللغة 
العربية بني املس���لمني حتى تصبح لغة تداول وتفاهم يومي بينهم. وقد بذلت 
اجلمعيات الدعوية جهوداً طيب���ة في هذا املجال؛ حيث توصلت إلى إصدار 
قرار حكومي يقضي بأن من حق كل )50( أس���رة مس���لمة أن تنشئ مدرسة 
إس���المية عربية في املنطقة التي توجد بها هذه األسر، وقد متَّ إنشاء عدد 

من املساجد واملدارس فعاًل. 
التبشير واستغالل حاجة املسلمني املادية والصحية: 

هناك نشاط تنصيري بارز في زميبابوي بني املسلمني وبني الوثنيني 
الذين يزيد عددهم على 7 ماليني نسمة، هذا العدد مستهَدف بقوة من 
ِقَبل عش���رات من منظمات التنصير املختلف���ة، وفي مقدمتها: اجلمعية 
اللندنية لنش���ر النصرانية، وجمعية رساالت املسيحية، وجماعة سفراء 
الس���الم، والتحالف املسيحي املبش���ر، فضاًل عن وجود مكثف للكنيسة 

اإلصالحية األمريكية.
وه���ي تنتهز فرصة احلاجة املادية واحلاجة إل���ى الرعاية الصحية 

للمسلمني لتقدم هذه اخلدمات مغلفة بدعوة التنصير.
وبالتزامن مع وجود حركة التنصير هذه توجد مؤسس���ات إس���المية 
تقوم بجهود جبارة في أوس���اط القبائل الوثنية للتعريف باإلسالم واللغة 

العربية. 
وتحُظِهر بعض الدراس���ات أن هؤالء املس���لمني س���كان قرية موهير 
تعود أصولهم إلى قبائل عربي���ة هاجرت من قرون، وال زالوا يحتفظون 

بالعادات والتقاليد اإلسالمية والعربية.
املراجع: 

• موقع طريق اإلميان. 
• موقع املسلم.

• بوابة األهرام. 
• د. محمد عاش���ور، دليل الدول اإلفريقي���ة، جامعة القاهرة، معهد 

البحوث والدراسات اإلفريقية، 2007م، ص651. 

المسلمون في زيمبابوي
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com



العدد 98294

] عين على العدو [

عامر)*( أب��و  عدنان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

أكدت أوساط سياسية صهيونية أن حالًة من 
التوتر والقلق الش���ديد تسود الكيان الصهيوني 
في ظل حتقيق اإلسالميني املصريني فوزًا كبيرًا 
ف���ي االنتخاب���ات البرملانية؛ حيث تعم���ل أجهزة 
األم���ن َوْف���ق »حالة طوارئ« غي���ر معَلنة، في ظل 
التقاري���ر الت���ي ترس���لها الس���فارة ف���ي القاهرة، 
عما وصفت���ه ب� »االس���تعدادات املهولة والضغط 
اإلعالمي الكبير والتنظيم اجليد إلدارة احلملة 

ذوها«. االنتخابية التي نفَّ
وقد دف���ع ذلك األجهزة األمنية الصهيونية 
ر م���ن »أي���ام س���وداء«  إلع���داد ورق���ة عم���ل حت���ذِّ
انهي���ار  احتم���ال  م���ع  »إس���رائيل«،  س���تواجهها 
معاهدة السالم مع مصر، وتطورات األوضاع في 
ش���به جزيرة س���يناء، على الرغم م���ن التأكيدات 
متها واش���نطن من اإلخ���وان باحترام  التي تس���لَّ
اتفاقية »كامب ديفيد« في حال فوزها؛ إال أن تل 

أبيب تنظر بعني الريبة والشك.
م���ن جه���ة أخ���رى أش���ار الكات���ب الصهيوني 
)ش���لومو تس���يزنا( إل���ى أن »إس���رائيل« تنتظر أن 
ت���رى أي نظ���ام سيتش���كل بع���د االنتخاب���ات في 
مصر »املمزقة«، وتس���تعد لكل س���يناريو إسالمي 
محتَم���ل. بينما أع���رب الرئيس الس���ابق للجنة 
اخلارجي���ة واألم���ن في الكنيس���ت ووزي���ر املالية 
احلالي »يوفال ش���تاينيتس« عن شعوره باخلوف 
م���ن القادم م���ن جهة مص���ر، مطالب���ًا بالتفكير 

رًا م���ن مفاج���أة ف���ي  بص���ورة مختلف���ة، ومح���ذِّ
اجلبهة اجلنوبية؛ ألنه قد ينش���أ ذات يوم تهديد 

أمني من ِقَبل مصر.
وينق���ل عم���ا يتحدثون به في غ���رف مغلقة 
داخ���ل تل أبي���ب عن »األم���د القصي���ر والبعيد«، 
ويقلقه���م األم���د البعي���د في تقدي���رات الوضع؛ 
فقد كان ممكنًا في مصر طوال س���نني مهاجمة 
»إس���رائيل« ف���ي اإلعالم والثقافة واملس���اجد وكل 
حدي���ث ع���ام، لك���ن الفرق ب���ني حماس���ة املاضي 
واحلاض���ر كما ُيبينون ف���ي تقديرات الوضع، أنه 
كان ف���ي مصر ذات م���رة َمْن حاف���ظ على ارتفاع 
له���ب التحري���ض؛ فهل تخ���رج الن���ار املنخفضة 

اللهب عن السيطرة؟ 
ولذلك يثور خوف من س���يناريو مواجهة في 
ت »إس���رائيل« أو بادرت حلرب مع  قطاع غزة إذا ُجرَّ
حم���اس؛ فهل س���تظل اجلبهة اجلنوبي���ة في هذه 
احل���ال هادئ���ة؟ وهو م���ا دف���ع بق���ادة اجليش ألن 
يس���ارعوا لتهدئ���ة النف���وس بأن جمي���ع تقديرات 
الوضع ُتس���َمع ف���ي كل نقاش، لك���ن حينما يوجد 
ارتفاع الحتمال التهديد توجد زيادة لالستعداد.
وف���ي س���ياق متص���ل، اعتب���ر مس���ؤول رفي���ع 
املس���توى في جهاز األمن الصهيون���ي أن العالقات 
مع مصر كنز إس���تراتيجي للدولتني، وهناك رغبة 
ف���ي إزالة التوتر، وقد برهنت صفقتا التبادل على 
أن العالق���ات معه���ا ذخر، ونحن في تنس���يق معهم 
بشأن س���يناء، بينما طالب احمللل السياسي البارز 

االستخبارات الصهيونية: »أيام سوداء« 
عقب فوز اإلساميي في مصر

 )*( كاتب فلسطيني.
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اع القرار الصهيوني باحلذر من اإلس���اءة ملصر  »يوئي���ل ماركوس« صنَّ
ف���ي األي���ام التالية مهما تك���ن نتائ���ج االنتخابات، وأي���ًا كان حاكمها 
الق���ادم؛ ألن للدولت���ني أس���بابًا كثيرًة لالس���تمرار في العالقة؛ س���واء 
أكان���ت ب���اردة أو متوت���رة، ناق���اًل ع���ن »ش���لومو غازي���ت« رئي���س جه���از 
االس���تخبارات العس���كرية »أم���ان« األس���بق، ال���ذي ينظ���ر بإيجابي���ة 
إل���ى إمكاني���ة أن يقوى اإلخوان املس���لمون؛ ألنه س���يكون نظامًا قويًا 
ومس���تقرًا، وهذا جيد للمصريني، وإن كان الس���الم معنا سيكون أكثر 

برودة.

صراع األيديولوجية والسياسة:
ر أن املصري���ني س���يمتنعون ع���ن مواجه���ة  وم���ع ذل���ك، ُيق���دِّ
عس���كرية مع »إسرائيل«؛ فالواقع السياس���ي سيوجب على كل من 
ُينتَخ���ب حصر اهتمامه قبل كل ش���يء بتوطي���د الوضع الداخلي 
للحفاظ على املس���اعدة األمريكية، وكل حكومة ستنشأ في مصر 
- حتى اإلس���الميني -  س���تطمح قبل كل ش���يء لتحس���ني الوضع 
االقتص���ادي، وحرك���ة الس���ياحة ومرور الس���فن في الس���ويس، وال 

يعني هذا أنهم لن ُيحرقوا أعالم »إسرائيل« هنا وهناك. 
الصهاين���ة ف���ي هذا الس���ياق يطرح���ون جملة م���ن اخلطوات 
السياس���ية العاجل���ة من ِقَبل ت���ل أبيب جتاه القاه���رة على النحو 

التالي:
• أال تتهجم على مصر مهما كان حاكمها. 

• أن ُتظِه���ر حساس���ية وح���ذرًا في ردودها؛ فليس كل ش���يء ال 
يوافق هوانا ضدنا بالضرورة. 

• علينا أن ننظر حولنا، وأن نفحص بس���بع أعني ما يحدث، 
وأن نحذر في تصريحاتنا.

ر اخلبير الصهيوني في الش���ؤون العربية، »تس���في  وله���ذا ق���دَّ
بارئي���ل« أن يفوز اإلس���الميون في مصر بنصي���ب كبير من أصوات 
الناخب���ني، وه���و م���ا يجع���ل »إس���رائيل« ُتِع���د عدته���ا لنف���ي مصر 
وإقصائه���ا؛ بزع���م أنها ستس���يطر عليها قوى إس���المية متطرفة، 
وم���ن َثمَّ فهي تفضل س���المًا ب���اردًا يحفظ له���ا مصاحلها مقابل 
التق���دم املتزاي���د لإلس���الميني ف���ي املنطقة، ب���دءًا مبص���ر ومرورًا 
بتونس، وانتهاًء باملغرب، وكل ذلك يجعل »إسرائيل« تخشى كثيرًا 
»الس���يطرة اإلس���المية« على الش���رق األوس���ط، وتخش���ى أن ينهار 

اتفاق السالم مع مصر.
وم���ن جهة أخرى وضعت املراس���لة الصحفي���ة الصهيونية في 
القاهرة »س���مدار بيري« س���ؤااًل كبيرًا يش���غل صناع الق���رار في تل 
أبي���ب عل���ى النح���و التالي: إم���ا أن يك���ون اجليش املص���ري يتآمر 
إلبق���اء املفاتي���ح في يدي���ه، أو أن احلركات اإلس���المية جنحت في 

س���رقة الثورة؛ ألنه - حقيقة - ال أحد يعرف ماذا يريد طنطاوي 
ال���ذي احت���ل مكان مب���ارك: هل يس���ير الرجل حس���ب خطة عمل 
مرتبة، أم أنه ارتكب سلسلة أخطاء إدارية؛ ال سيما أن أوراق أجهزة 
االستخبارات الغربية تتوقع أن احلركة اإلسالمية ستحصل على 
30 %؟ وحس���ب املخ���اوف في تل أبيب - الت���ي تعاظمت مع تعزز 
مكانة اإلسالميني ودورهم في املغرب - فإن هذا يعني أن احلركات 
الدينية من شأنها أن حتتل البرملان مع نصف املقاعد؛ َفُهم اجلهة 
املرتب���ة ولديهم التمويل، وحرص���وا على عدم إثارة غضب املجلس 

العسكري.
ومع ذلك فقد توقعت احملافل نفسها أن إجمالي احلركات اإلسالمية، 
س���يحظون بنحو 30 - 40% من األصوات، وإذا كان هذا التقدير س���ليمًا 
- حت���ى لو ق���ررت توحيد صفوفها - فس���يبقى اإلخوان بحاجة لش���ركاء 
ائتالفيني، وس���يتعني عليهم أن يس���اوموا عل���ى األيديولوجية في صالح 
الق���وة السياس���ية. لكن املش���كلة األساس���ية لهم ليس���ت متعلقة بحش���د 
القوة السياس���ية؛ بل في إدارة الدولة وصياغة الدس���تور، والحقًا عليهم 
أن يق���رروا مل���ن مينحوا تأييدهم كمرش���ح للرئاس���ة، رغم أنه���م أوضحوا 
ر نية لديهم تقدمي مرش���ح خاص به���م، وعلى كل األحوال فإن  ع���دم توفُّ
معدل انتصارهم في االنتخابات س���يقرر نصيبهم في احلكومة، وحجم 

املسؤولية عن حل املصاعب الهائلة التي يقفون أمامها. 
لك���ِن الكاتب���ان الصهيونيان املتخصصان في الش���ؤون اإلقليمية 
»إيلي فودة وليمور الفي« توقعا للمعسكر اإلسالمي إجنازات مدهشة 
مقابل املعس���كر الَعلماني واليس���اري املنقس���م على نفس���ه، وليس له 
قاس���م مش���تَرك، وأكث���ر أحزاب���ه ذات برامج عم���ل مدني���ة، وبال خبرة 
ومتوي���ل وقي���ادة قوية احلضور، وهو ما يعني أن يحظى اإلس���الميون 
بنصيب ال يقل عن نظرائهم في تونس، بل رمبا يكون أكبر كثيرًا، وهو 
ن هذه املرة العناصر اإلس���المية من أن تدفع لألمام برامج  ما س���يمكِّ
عمله���ا، وم���ع نهاية االنتخابات ستس���تعد القوى النتخ���اب الرئيس، 

وكل ذلك يؤكد أن الصراع على صورة مصر بعيد عن النهاية.
وأوصي���ا صناع القرار في تل أبيب بالنظر لألحداث في مصر 
باهتمام وقلق، لكن بال ذعر؛ فإلغاء اتفاق السالم ليس في برنامج 
العم���ل اآلن، وبرنام���ج عم���ل اإلس���الميني يتحدث ع���ن »نظر من 
عت عليه���ا مصر، وهذه الصياغة الغامضة  جدي���د« في اتفاقات وقَّ
ن من مداورة في املواقف بش���أن السالم مع »إسرائيل«، وهو ما  مُتكِّ
يعني أنه سيكون من الواجب على كل من يدير السلطة في مصر، 
أن يأخذ في حس���ابه مصاحله���ا السياس���ية واالقتصادية؛ فإلغاء 
الس���الم قد يج���ر فقدان املس���اعدة األمريكية التي تبل���غ أكثر من 
ملياري دوالر كل س���نة، وفقدان إيرادات الس���ياحة واالس���تثمارات 

نتيجة تدهور الوضع األمني.
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الربيع العربي
وتحديات اإلعالم
اإلســالمي الجديد

] إعالم[ 

ر موازين  ر وعَي الشعوب بأولويات األمة، ويغيِّ الربيع العربي الذي ينتشر اآلن بقوة من احمليط إلى اخلليج ليغيِّ
القوى السياس���ية واإلعالمية على امتداد ماليني البش���ر بعد أن غير موازين القوى في ُنُظم احلكم نفس���ها؛ فأزال 
دواًل وحكام���ًا وأق���ام آخرين، وم���ا زال الفضاء مفتوحًا على مزيد من التغيير. هذا الربيع كان من أبرز أس���لحته وما 
ي���زال اإلع���الُم والتغطيُة املس���تمرة، التي تنق���ل وقائع االنتفاضات العربية على الهواء مباش���رة وعلى مدار الس���اعة 
إل���ى العالم كله؛ ليكون رقيبًا وش���هيدًا ومس���ؤواًل، ولن���ا أن نتخيل أن لو كانت الثورات العربي���ة األخيرة محرومة من 
ك الضمير العاملي لنصرة  ظم املس���تبدة، أو أن حترِّ أي تغطية إعالمية مهمة، هل ُتراَها كانت س���تنجح في إحراج النُّ

هؤالء املستضعفني .
ه���ذا ال���ذي حدث لعله يكون أبلغ دليل نقدمه لش���ركائنا في الدعوة إلى الله عل���ى أهمية وخطورة اإلعالم، وأنه 

ليس مجرد واجهة للجهود الدعوية أو السياسية؛ وإمنا هو أصل ملشروعات التغيير والدعوة ونصرة املستضعفني.

جمال سلطان)*(

)�( رئيس حترير مجلة املنار اجلديد.
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لم يكن اإلعالم محُدَرجاً على سلَّم األولويات لدى حركة 
اإلحياء الديني احلديثة في العالم العربي واإلس���المي، 
ول���م يكن هن���اك أي وعي حقيقي ج���ادٍّ بقيمة اإلعالم 
وخطورته في تش���كيل احلياة في املجتمع اجلديد، ومنذ 
دخول الصحافة في نهايات القرن التاسع عشر امليالدي 
لم تظهر أي بصمة تحُذَكر للفعاليات الدينية فيها؛ حتى إنه 
ليصح القول بأنه من الصعب اإلشارة إلى عمل صحفي 
إس���المي مهمٍّ كان ل���ه حضوره الكبير ف���ي الصحافة 
العربي���ة؛ رغم أن معظم التيارات السياس���ية والفكرية 
األخرى نش���طت في هذا املجال وحققت حضوراً كبيراً 
واس���تفادت كثيراً من قيمة وتأثير اإلعالم، وهو ما حقق 
لها حضوراً اجتماعياً وسياس���ياً أكبر بكثير من حجمها 
الفعلي والعملي في ساحة الواقع السياسي واالجتماعي.
رمبا كان االس���تثناء الوحيد ال���ذي ميكن ذكره هو 
صحيفة )العروة الوثقى( للشيخني )جمال الدين األفغاني 
ومحمد عبده(، وهي الرس���الة التي صدرت في فرنس���ا 
أيام النفي، وكان لها حضورها الكبير في البلدان العربية 
املختلفة: في الش���ام ومصر وتون���س واجلزائر واملغرب 
وغيره���ا. إال أنه االس���تثناء الذي يثب���ت القاعدة كما 
يقول���ون، إضافة إلى أنه من الصع���ب أن ندرج »العروة 
الوثقى« في مقام العمل اإلعالم���ي حرفًة ومهنًة؛ وإمنا 
كانت أش���به باملنش���ورات الفكرية التي تستنهض الهمم 
وترِّك اخلواطر، ومع ذلك لم ينِب عليها أحد من بعدهم 
سوى محاوالت فكرية بحتة قام بها السيد محمد رشيد 
رضا في جتربة مجلة )املن���ار(، وهي عمل فكري علمي 
يصعب نسبته إلى الصحافة. واحلقيقة أن هذا امليل إلى 
الصحاف���ة الفكرية - إن صح التعبي���ر - أصبح ظاهرة 
مالصقة للتجربة اإلس���المية في التعام���ل مع اإلعالم 
اجلديد، فكان���ت معظم اجلهود اإلس���المية تتمثل في 
مج���الت فكرية، وحتى إذا اهتم بإص���دار صحيفة فإنه 
يصدرها مجلًة فكريًة تعتمد على املقال والرأي. لقد كان 
العقل اإلس���المي محصوراً في إدراكه لإلعالم على أنه 
مقال���ة وفكرة، دون النظر إلى األبع���اد األخرى املتنوعة 
للعمل الصحفي واإلعالمي خبراً وتقريراً وتلياًل وحواراً 

وتقيقاً وصورة وفنوناً وغير ذلك، فجاءت معظم جتارب 
اإلس���الميني اإلعالمية عبارة عن مج���الت فكرية. أما 
الصح���ف فكانت كلها - تقريباً - م���ن نصيب التيارات 
اليس���ارية أو القومية أو الليبرالية، ولم يبدأ اإلسالميون 
في االهتمام باإلعالم حرف���ةً ومهنًة وبالصحافة إال في 
ربع الق�رن األخي����ر - تقريباً - وح�ده، وأذك�ر أن أبن�اء 
جيلي وَمن س���بقوهم في مص���ر - باعتبارها من البالد 
العربي���ة الرائدة في فن الصحاف���ة - كانوا ينظرون إلى 
الصحفيني نظرة مستريبة ومستوحشة، وتعتبرهم أقرب 
إلى املاسون واجلمعيات املش���بوهة وأصحاب العالقات 
الغامضة، فلم���ا اقتحمنا املضمار فعلياً وجدنا أن معظم 
تصوراتنا واس���ِترابَاِتنا كانت س���راباً وخياالً ال صلة لها 
بالواقع، وأدركن���ا أنها حرفة وصنع���ة لها خصوصيات 
إنس���انية وسياس���ية واجتماعية عالية األثر، فلما اندفع 
اإلس���الميون فيها حققوا جناحات كبيرة ميكن اإلشارة 
إلى بعضها في هذا الس���ياق، وعندما ينظر الناظر إلى 
نقاب���ة الصحافيني املصريني - مثاًل - فس���يالحظ أن 
متوس���ط أعمار أعضائها من اإلس���الميني يتراوح بني 
ثالث���ني وأربعني عاماً؛ مبعنى أنهم اجليل اجلديد، ويندر 
- متام���اً - أن جتد َمن هم فوق هذا الس���ن، بينما يجد 
األجيال األقدم وشيوخ املهنة من تيارات فكرية وسياسية 
أخرى، وهذا مؤشر واضح إلى غياب اإلسالميني عن هذا 
القطاع اخلطير طوال تاريخهم حتى الس���نوات األخيرة 

فقط.
بدون ش���ك كانت هناك أس���باب تاريخية ونفسية 
وذاتية لغياب اإلدراك لدى اإلسالميني بخطورة اإلعالم 
وقيمته في املجتمع اجلديد، لعل أهم هذه األس���باب هو 
طبيعة احلضور اإلس���المي في املجتم���ع، الذي يعتمد 
على التماس مباش���رة مع املجتم���ع وليس احلديث إليه 
عب���ر س���تار األوراق والص���ور، كانت آلي���ات التواصل 
التاريخية لدى اإلس���الميني مرتبطة باملس���جد وخطب 
اجلمعة ودروس العلم واملواس���م املختلف���ة في األعياد 
واملناس���بات االجتماعية من زواج وجنائز وغيرها، وكلها 
كانت مساحات ضخمة من التأثير والتواصل مع املجتمع 
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كانت تحُشِبع املهتمني بالشأن اإلسالمي والدعاة، وجتعلهم 
ينظرون بش���يء من التعالي أو ع���دم االكتراث بالبدائل 
احلديثة املتمثلة في الصحافة واإلعالم اجلديد كالتلفاز، 
ويش���عرون بالغنى عنها، والغريب أن هذه املعاني نفسها 
هي التي جعلت التيارات السياس���ية األخرى تنشط في 
مجال اإلعالم وتبحر به بدياًل جديداً عن تلك املساحات 
االجتماعية املباش���رة الت���ي يحُِصر عليها اإلس���الميون 
ويلتحمون فيها باملجتمع. وعلى س���بيل املثال فقد كانت 
التيارات اليس���ارية أكث���ر اهتماماً باإلع���الم وخبراته 
ِرموا من القدرة على التواصل مع  والتفوق في���ه؛ ألنهم ححُ
املجتمع من خالل املساجد والدروس الدينية واملناسبات 
ِد  الدينية واالجتماعية املختلفة التي ش���كلت مجال متدُّ

اخلطاب اإلسالمي وتواصله مع املجتمع.
ولم يبدأ اإلعالم اإلس���المي في الظهور واحلضور في 
املش���هد اإلعالمي إال بعد أن بدأت املس���احات احلميمية 
املباشرة التي يتمتع بها اإلسالميون في االنحسار - سواء من 
خالل املساجد أو املناسبات الدينية - حيث أصبحت خاضعة 
بصورة أو أخرى للخطاب الرسمي والهيمنة الرسمية، فبدأ 
اإلس���الميون رحلة البحث عن املنابر البديلة، فكان االجتاه 

بقوة إلى املجال الصحفي ومن بعده املجال التلفزيوني.
لق���د مثَّلت التط���ورات التقنية والفني���ة املذهلة في 
مج���ال اإلعالم ميداناً خصباً لتمي���ز الصحوة اإلعالمية 
بني اإلس���الميني إن صح التعبير، وبشكل خاص الشبكة 
املعلوماتية العنكبوتية الكبيرة املعروفة بش���بكة اإلنترنت، 

وأيضاً ظهور البث الفضائي للقنوات التلفزيونية واإلذاعية. 
كان اإلنترنت حلظة تاريخي���ة فارقة في خريطة اإلعالم 
واملعلوماتي���ة في العالم كله، لس���هولة اس���تخدامه، وقلة 
تكلفة اس���تخدامه؛ خاصة في مجال الصحافة واإلعالم؛ 
ألنه يغنيك عن رحلة البحث عن تكاليف الطبع والتسويق 
والش���حن والنقل وخالفه، كما أنه يغنيك بدرجة معقولة 
عن تكاليف البنية األساس���ية للعمل م���ن أماكن ومكاتب 
وعمالة ضخمة وغير ذلك. األمر اآلخر الذي حققه ظهور 
اإلنترن���ت - وهو ال يقل خطورة وأهمية عما س���بق - هو 
جتاوزه الكبير نسبياً حلاجز الرقابة والتصاريح الرسمية 
���دة خاصة ف���ي العالم العربي من أجل اس���تصدار  املعقَّ
رخص���ة صحيفة أو مجل���ة أو إذاع���ة؛ اآلن ميكنك إذا 
قررت في الصباح أم���راً أن تول قرارك إلى واقع فعلي 
في املس���اء وترس���ل صوتك أو رأيك في اليوم نفسه إلى 
ماليني القراء أو املستمعني في أنحاء العالم كله، هذه نقله 
مدهشة ورائعة، واألكثر دهشة فيها على املستوى العربي 
أن أكثر الفئات استفادة منها كانوا هم آخر الفئات دخوالً 
إل���ى فضاء اإلع���الم )أعني اإلس���الميني(؛ فتفوقوا فيه 
وجنحوا وأصبح حضورهم هو األهم واألقوى في س���احة 
اإلعالم اجلديد عبر اإلنترنت ورمبا عبر الفضائيات كما 
س���يأتي، وهذا احلضور القوي في اإلنترنت - على سبيل 
املثال - كانت له أس���بابه املنطقية والسياس���ية؛ وذلك أن 
اإلس���الميني عندما دخلوا متأخرين إلى ساحة اإلعالم، 
كان���ت القنوات أو املنابر التقليدية في اإلعالم العربي قد 
مت إكمال حلقاته���ا واحتاللها وانغالقها على فئات بعينها 
أو متَّت مصادرتها لصالح احلكومات والنظم السياس���ية. 
فحتى الصحف الرس���مية أو القومية أو الكبيرة املستقلة 
كانت الهيمن���ة فيها ألصحاب تيارات فكرية وسياس���ية 
قدمية )يسارية أو ليبرالية أو قومية(، واملساحات املتبقية 
فيها محدودة للغاية، ولذل���ك وجد الوافدون اجلدد على 
ساحة اإلعالم - وهم اإلسالميون - ضالتهم في اإلنترنت، 
في الوقت الذي لم يشعر اآلخرون بحاجة ماسة أو ملحة 
إلى اس���تخدام اإلنترنت؛ ألن لديهم البدائل القدمية من 
الصح���ف واملج���الت والفضاء اإلعالمي الرس���مي كله، 
ولذلك كانت املالحظة واضحة بشكل كبير في أن اإلنترنت 
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العربي هو إسالمي الهوى والفكر واللغة. صحيح أن معظم 
الصحف صممت لها مواقعها على الش���بكة العنكبوتية، 
وثمة مواقع فكرية وسياس���ية أخرى، لكنها تبقى نس���بة 
محدودة للغاية باملقارن���ة باملواقع التي تعبِّر عن اخلطاب 

اإلسالمي سياسياً ودينياً وفكرياً وقيمياً وحضارياً.
على اجلان���ب اآلخر وبعد س���نوات قالئل من ظهور 
البث الفضائي، وانتش���ار القنوات التلفزيونية التي تتوسل 
هذه النقلة اجلديدة واخلطيرة، وإحساس فعاليات فكرية 
واجتماعية وسياسية كثيرة في العالم العربي بخطورة هذا 
الباب وس���عة تأثيره: حدث أن اجتهت فعاليات إسالمية 
كثيرة إلى البث الفضائي من أجل تقيق حضور مؤثر فيه 
وحجز مساحة كبيرة لها في العقل والعني واخلاطر العربي 
اجلديد، وبدأت احمل���اوالت بظهور قناة »اقرأ« الفضائية، 
ثم بعده���ا ظهرت قن���اة »املجد« ثم تقاط���رت القنوات؛ 
حيث أصبحت املجد شبكة من القنوات الفضائية بعضها 
متخصص في الطفل أو األسرة أو العلوم الشرعية، وظهرت 
قناة الرسالة وقناة الفجر وقناة هدى وانفتح الباب واسعاً، 
ثم ظهر س���يل من القنوات الفضائية العراقية في أعقاب 
التحوالت األخيرة التي انتهى فيها حكم البعث، وإن كانت 
القنوات العراقية تتس���م بروح الفوض���ى والطائفية التي 
ق من فوضاه االحتاللحُ  يتس���م بها الواقع القائم الذي عمَّ

َططحُ تفكيك العراق وشرذمته. األمريكي وخحُ
إن املش����كلة الرئيس����ية التي متثل تدياً لإلعالم 
اإلسالمي حتى اآلن، تتمثل في أن وعي القائمني عليه 
ما زال مشدوداً إلى فكرة »اإلعالم الديني« أو التبشيري 
أو الدعوي مبفهومه املباشر والضيق، ونادراً ما يحدث 
أن يتجاوز اإلعالم اإلسالمي اآلن تلك الدوائر الضيقة 
إلى فضاء املجتمع وتعقيداته السياس����ية واالقتصادية 
واألمنية والثقافية، ناهيك عن األنش����طة املتنوعة التي 
متثل حساسية زائدة عند اإلسالميني، رغم حضورها 
»اإلعالمي« الكبير عند اجلمهور الواس����ع في البلدان 
املختلفة، مثل قطاع الفن وقطاع الرياضة وقطاع ملفات 
اجلرمية واحلوادث وما شابه ذلك، وتبدو الصورة كما 
لو كان اإلس����الميون حاولوا نقل »املسجد« من مساحة 
األرض إلى أثير الفضائيات ال أكثر، وهو ما أتاح الفرصة 

لإلعالم املش����بوه أو غير امللتزم بالرؤية اإلسالمية أو 
حتى املعادي لها، أن يتمدد ويكتسب حضوراً جماهيرياً 
واس����عاً ومتابعة ضخمة؛ ألنه أكثر جرأة وجسارة على 
اقتح����ام هموم املجتمع املباش����رة واحلميمية، كما أننا 
ئ اإلعالم اإلس����المي في مجمله من  ال ميك����ن أن نبرِّ
خ����ذالن طاقات التغيير في األمة عندما كان يهرب من 
مواجهة استحقاقات سياس����ية أو يتعامل مع أي ملف 
سياسي بهلع زائد، دون أن يفكر أو يبذل اجلهد الكافي 
لاللتفاف عل����ى احلصار األمني والتضييق الرس����مي 
للتواص����ل مع اجلمهور العريض واكتس����اب مصداقية 

سياسية أيضاً.
وبدون ش���ك، فإن الثورات العربية األخيرة كسرت 
د  كثي���راً من العقبات، وأزالت كثيراً من العوائق أمام متدُّ
اإلعالم اإلس���المي، وأصبحت املسؤولية مضاعفة اآلن 
على اإلس���الميني؛ فال حجة لهم وال عذر إن لم يقدموا 
رسالة إعالمية حديثة ناضجة جذابة قادرة على اجتذاب 
وتطلعاتهم. اهتماماته���م  املواطني���ني مبختلف   ماليني 

وأتصور أن التحدي األكبر لإلسالميني في مجال اإلعالم 
سيكون في محورين اثنني:

األول: مدى قدرتهم على االس����تفادة القصوى من 
احلالة الراهن����ة املنفتحة الرحبة لتكوين عناصر فنية 
محترفة بأس����رع وقت، وتريك برام����ج تدريب على 
مستوى عاٍل يس����تعان فيها بكفاءات وقدرات مرموقة 
حتى من غير اإلس����الميني، مع ت����وُّل املتدربني إلى 
املمارس����ة املباش����رة في صحف ومجالت وفضائيات 

وإذاعات.
التحدي اآلخر: هو الق���درة على جتاوز الوالءات 
احملدودة داخل احل���زب أو اجلماعة، لصناعة إعالم 
قادر وج���ذاب واحترافي يعتمد عل���ى الكفاءة وليس 
على »الوالء«، وليكن الوالء محصوراً في اإلستراتيجية 
العامة للوس���يلة اإلعالمية، وليس في تفاصيل العمل 
ويومياته. ه���ذا التحدي برز بوض���وح في التجارب 
البسيطة التي ظهرت بالفعل اآلن في أعقاب انتصار 
الث���ورات في مصر وتونس ف���ي جتارب إعالم حزبي 

إسالمي جديد.
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أب������و دق���ة  أمح������د 

ع����اش العالَم العربي خالل العق����ود املاضية حالة من 
القمع واحلكم الفردي الش����مولي، أسقطْت من اهتمامات 
الناس كثيراً من القضايا الرئيس����ية وعلى رأسها القضية 
الفلس����طينية؛ ألن املعادلة التي فرضها الواقع هي أنه َمْن 
ده بالس����لطة فعليه أن يغض البصر  يريد احلفاظ على تفرُّ
عن هموم املسلمني، وليس ذلك فحسب بل إن بعض الناس 
- مثل الرئيس املصري الس����ابق حسني مبارك - بالغ في 
والئه لالحتالل الصهيوني، وفرض حصاراً على قطاع غزة 
اس����تمر أكثر من خمس سنوات، ولم تفلح كل الضغوط في 
إزالته س����وى الثورة املصرية املباركة، التي اندلعت مع بداية 
الع����ام احلالي 2011م. ومنذ فتح معب����ر رفح الذي اعتحُِبرا 
إجنازاً للثورة املصرية فإن طموحات الش����عب الفلسطيني 
وأََملَهم ف����ي أمتهم بدأ يتجدد وب����دأت كذلك الثورات في 
تونس وليبيا واليمن وسورية تعيد اإلنسان العربي إلى تراثه 

وأصالته وفطرته التي ولد عليها وإلى انتمائه إلسالمه. 
وجميعن���ا يعلم أن األنظمة الش���مولية التي اتخذْت 
القوميَة واالشتراكيَة والعلمانيَة شعاراٍت رنانًة الستمرارها 
في احلكم واستنزاف ثورات البالد والعباد دون إجنازات 
تزيل الفجوات التي بني الشعوب العربية وشعوب »العالم 
األول« التي س���بقتنا بآالف الس���نني الضوئية في العلم 
والتط���ور، ولم يبَق لنا س���وى ديننا الذي نش���أنا عليه 
وتخلَّقنا بأخالقه؛ فحينما عاد الثوار إلى الشارع عادت 
معهم الكرامة ألمتهم، فلم يحملوا شعارات تريد إسقاط 
احلك���م الفردي، بل حملوا أيضاً طموحاً باحلصول على 

حريتهم ونهضة بالده���م، وما أظهرته نتائج االنتخابات 
في املغرب وتونس ومصر يحُظِهر أن األمة تعود إلى دينها 
من جديد، وتتعلق بحضاراتها األصيلة وثقافتها املوروثة، 
وتنفض كافة الشرائع الوضعية التي استحُوِرَدت من عالَم 

آخر لكي تطبَّق علينا.
لم نكن نذك���ر أبياتاً أجمل من أبيات هذه القصيدة 
الت���ي كتبها الش���اعر فخري الب���ارودي، وتعلمناها في 

مدارسنا: 
ب����الدحُ ال����عحُ����رِب أوط��ان��ي 

�������اِم ل��ب��غ��داِن م����َن ال���شَّ
�������ٍن  وم����ن جن����ٍد إل����ى مَيَ

إل����ى ِم���ص�������َر ف��ت��ط��واِن
ن��ا  ف�������ال ح�������دٌّ ي��ب��اع��دحُ

ق��ن��ا ي��ف�����رِّ دي���������ٌن  وال 
يجمعحُنا  ���اِد  ال���ضَّ ل��س��ان 

���اٍن وع�������دن���اِن ب���غ�������سَّ
وها هي اليوم بعد غياب طويل تعود إلى ذاكرتنا، بعد 
أن عادت هذه األمة إلى الثورة من جديد خلف شعار واحد 
صوتت عليه في االنتخابات، وهو: أن اإلس���الم هو احلل 
جلمي���ع قضاياها. فبغضِّ النظر ع���ن التباين في مواقف 
ي روحهم هو عشقهم  اإلسالميني واختالفاتهم فإن ما يغذِّ
يبحُوا كثيراً بسبب تزوير االنتخابات  لدينهم وكرامتهم. لقد غحُ
واالعتقاالت والتهميش لكن الشعوب اختارتهم ألنها بحاجة 

إلى اإلسالم ليحكمها؛ ألن ما سلف أرهقها كثيراً. 
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قمن���ا في مجل���ة ^ بالتواصل مع عدد م���ن الضيوف 
للحديث عن فلس���طني التي أصبحت شعاراً لكل عشاق ميادين 
التحرير في العالم العربي، ف���كان اإلجماع أن املرحلة القادمة 

مرحلة ستكون نوعية في تاريخ القضية الفلسطينية.

نهضة فكرية جديدة:

الدكتور يوس���ف رزقة )مستش���ار رئيس وزراء قطاع غزة( 
يقول: إن التغيي���رات التي طرأت على العالم العربي س���تفرز 
حكومات جديدًة ومش���اعَر جديدًة اجتاه القضية الفلسطينية، 
وكذلك س���وف جند إعداَد قواعد عمل جديدة لتلك احلكومات 
انطالق���اً من معتقداٍت فكري���ة جديدة أيضاً، وهذا مكس���ب 
للقضية الفلسطينية يساعد في توحيد الشعوب العربية وإعادة 
االهتمام بقضية فلسطني َوَجْعلها القضية املركزية بالنسبة لهم.
ويرى رزقة أن العقود الس����تة املاضية تعوَّدت األمة فيها على 
موقف غربي وأمريك����ي مؤيِّد ل�� )إس����رائيل( ومداِفع عنها، وفي 
الوقت نفس����ه كانت األنظمة تعاني من حالة ضعف داخلي وعاجزًة 
عن مواجه����ة اجلانب )اإلس����رائيلي( وكذلك الضغ����وط الغربية 
واألمريكية. وخالل حديث مستش����ار إسماعيل هنية مع ^ أكد 
ش����ها  على أن املد اإلس����المي الذي تش����هده األمة جاء نتيجة تعطُّ
لتغيير لألحس����ن وللعودة إلى مرجعيتها وثقافتها، وكذلك تعويضاً 
عن س����نوات احلرمان والظلم واالضطهاد التي عاشها اإلسالميون 
تت حكم القمع والدكتاتوريات. والش����عوب العربية عاطفية متيل 
دائم����اً إلى فطرتها ودينه����ا لذلك جتد في األحزاب اإلس����المية 
ساً يعبِّر عن معتقداتها وطموحاتها، وهو األقرب إلى أفكارها  متنفَّ

بعد أن جربت االشتراكية والَعلمانية وغيرها في املاضي.
وأع���رب رزقه ال���ذي كان وزيراً للثقافة في الس���ابق عن 
كبي���ر أمله في أن التغيرات اجلارية س���تحمل اخلير للش���عب 
الفلس���طيني، وعملياً - كما يقول - فإنها: »س���تؤثر على امللف 
الداخلي الفلسطيني وستضغط على طرَفي املصاحلة، وكذلك 
كثير من العواصم ربطت مس���اعدة الفلس���طينيني بإجناز هذا 
امللف؛ لذلك جاء الربيع العربي بتغير النظام القمعي في مصر 
وهو الذي كان يعيق التوافق الفلس���طيني اس���تجابة لدعوات 
أمريكية و )إس���رائيلية(. أما اآلن فمصر تشهد سياسة جديدة 

في التعامل مع الشعب الفلسطيني«.
أما بخصوص مدى تأثُّر املقاومة املسلحة باحلالة السياسية 
الناجتة عن الربيع العربي - وخصوصاً امللف الس���وري - فقد 
أك���د رزقة بأن ذلك لم يؤثر عل���ى املقاومة كثيراً؛ ألنه ال توجد 

عالقة بني عواصم الدول اإلقليمية )مثل دمش���ق والقاهرة( في 
موضوع املقاوم���ة، بل هذا األمر له عالق���ة بالوضع الداخلي 
الفلسطيني وهو يعتمد على مقوِّمات وإمكانيات املقاومة نفسها، 
وما نشهده من مرحلة هدوء جاءت لتضميد اجلراح بعد احلرب 

التي خاضتها غزة عام 2008م.
ومن اإليجابيات - كما يرى الدكتور رزقة - أن الربيع العربي 
جعل دوالً كثي���رة تعيد تقييم عالقته���ا بحركتَي فتح وحماس، 
وخير مثال على ذلك األردن، التي اعترفت باخلطأ الذي ارتكب 
حينم���ا أغلقت مكاتب حركة حم���اس، ويقول أيضاً: »اآلن تأثر 
]األردن[ باحلالة العربية، ومل���ك األردن صحاب خبرة وحكمة 
ورثها عن والده امللك حسني لذلك هو يسعى لترتيب األوراق من 
حوله واالستجابة للمتغيرات التي تيطه به، فهو غير احلكومة 
ويس���عى إلعادة إصالح العالقة مع اإلسالميني؛ ألنه يعتبرهم 
سنداً قوياً في مواجهة مخططات األحزاب اليمينية اإلسرائيلية 
التي تريد ترس���يخ فك���رة إقامة وطن بديل للفلس���طينيني في 

األردن، وهذا ما ترفضه األحزاب اإلسالمية«.

تهديد الوجود اإلسرائيلي:

أثَّر التغير في الوطن العربي على أس���لوب التفكير، وخلق 
س���قفاً جديداً من احلريات، األمر الذي جع���ل الناس يغيِّرون 
نظرته���م جتاه بعض املصطلحات السياس���ية وكذلك س���قف 
طموحاتهم. يقول احمللل السياسي صالح النعامي: »إن التغيرات 
لها عدة تأثيرات، ومن يتابع النخب اإلس���رائيلية س���يصل إلى 
قناعة بأن هناك حالة فزع )إس���رائيلي( مما يجري في الشرق 
األوس���ط، وكذلك ما يس���مى بالربيع العربي قلص اخليارات 
أمام القوى الفلس���طينية التي متثل حالة االنقسام وأوجد أزمة 
خيارات بالنس���بة حلركتي فتح وحم���اس؛ فنالحظ أن النظام 
هات رئيس السلطة أبي مازن )وهو نظام  الذي كان يس���اند توجُّ
مبارك( قد سقط. وبالنس���بة حلركة حماس فإن األوضاع في 
س���ورية تتغير ويوجد عدم اس���تقرار وهذا هزَّ قناعات حماس 

وجعلها تدرك أن التوافق الفلسطيني هو احلل املتوفر«. 
ويتاب���ع النعامي ف���ي حديثه ل� ^: إن حال���ة الغضب في 
مصر جتاه )إس���رائيل( جعلت األخيرة تخاف على مستقبلها في 
محيط مش���تعل غضباً عليها، ومن أهم إجنازات الربيع العربي أن 
احلكومات ترَرت من التبعية للغرب واإلدارة األمريكية، وأصبحت 
أقرب إلى الش���عوب. ويعتقد أيضاً أن هناك حالة انقطاع مع عهد 
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االس���تبداد، مضيفاً أن األنظمة القادمة ستكون أكثر قرباً وتبنِّياً 
للقضية الفلسطينية، وقريبة من الرأي العام العربي؛ ألنها ستكون 
دة بالتغيير إذا ابتعدت عن رغبات الشعوب. سيتغير الدور من  مهدَّ

تآمري كما كان في املاضي إلى مساند.
 وم���ن جانب آخر فإن الثورات لن تنحصر في تأثيرها على 
اجلانب السياسي؛ بل إن أثرها سينعكس على قطاعات تنموية 
في االقتص���اد والتعليم وغيرهما م���ن جوانب احلياة األخرى، 
وبحس���ب وجهة نظره فإن هذا األمر سيؤثر في عملية تقليص 
ميزان القوى ب���ني طرفي الصراع، وهم���ا: الوطن العربي من 
جانب و )إس���رائيل( من جانب أخ���ر؛ ألن احلكومات اجلديدة 

ستكون مشغولة في إعادة بناء مجتمعاتها. 
ويستبش���ر النعامي خيراً بعملية فك احلصار عن غزة بشكل 
جزئ���ي، الذي جاء نتيجة ضغط الش���ارع املصري على احلكومة، 
ويقول: »إن هذا من ثمار الربيع العربي؛ فقد شهدنا َعلَم فلسطني 
يحُرَفع في ميادين كثي���رة، وهذا يعيد القضية إلى مكانها الصحيح 
في احمليط العربي واإلس���المي، ش���هدنا وحدة لألمة خلف هذه 
الثورات وهذا يصبُّ في وحدة املوقف اإلسالمي من القضية وقوة 

هة للقضية«. الدعم املوجَّ
ويضيف النعامي أن خياراً جديداً بدأ يظهر في الس���احة 
الفلسطينية متأثراً بالربيع العربي، وهو أن الشارع الفلسطيني 
يتحدث عن البدء مبقاومة ش���عبية والتأن���ي في خيار املقاومة 
املس���لحة ملنح الثورة العربية فرصة لكي تثمر ويتش���كل موقف 

إستراتيجي عربي واضح اجتاه القضية الفلسطينية.

إستراتيجية الهجوم:

إن احَلراك العربي يبش���ر بوحدة قريبة لألمة، وهذا يسهم 
في تغير أمور كثيرة في أنظمة احلكم احلالية، وش���هدنا حالة 
التضامن م���ع الثورات في تونس وليبي���ا واليمن ومصر؛ وكأن 
األمة بقلب واحد وصوت واحد كلها تؤيد املش���روع السياس���ي 
موٍح يعيد لها مكانتها. ويرى مدير ترير  نفس���ه؛ مش���روَع طحُ
صحيفة الس���بيل األردنية عاطف اجلوالن���ي أن هذا احَلراك 
يش���كل نقطة توُّل في تاريخ األمة اإلسالمية ويؤسس لتشكيل 
نظام إقليميي جديد سيس���هم في اإلعالء من ش���أن الشعوب 
ورس���م مالمح املس���تقبل ونقل األمة من الواقع السلبي الذي 

عاشته خالل العقود املاضية إلى اخلريطة الدولية.
ويقول اجلوالني: »أعتقد أن القضية الفلس���طينية س���تكون 

الرابح األكبر المتالك الشعوب حريتها؛ ألنها ستعبِّر عن قناعاتها 
هاتها املؤيدة للش���عب الفلسطيني والهادفة إلزالة االحتالل.  وتوجُّ
رمبا يك���ون احَلراك احلالي ق���د صرف األنظار ع���ن القضية 
الفلسطينية قلياًل لكن حينما تكتمل الثورات سيكون التغير كبيراً«.
ويشير إلى أن التغيير احلالي سيؤثر في املستوى االجتماعي 
واالقتصادي والسياس���ي، ويوفر للفلسطينيني مساندة سياسية 

عربية من ِقبَل أنظمة احلكم اجلديدة في احملافل الدولية.
ويرى كذلك أن احلكومات القادمة س���تحُجَبر على اإلصغاء 
ملطالب الش���عوب، وكذلك فإن ميادين التحرير ستضغط باجتاه 
تقدمي تسهيالت للشعب الفلسطيني واملقاومة الفلسطينية، ولن 

جند أحداً يقبل بأن يكون تآمٌر على املقاومة الفلسطينية. 
ويستذكر اجلوالني اللقاءات التي عقدها عسكريون من حماس 
م���ع قيادات في اجلي���ش املصري خالل ج���والت مفاوضات عدة، 
ويقول: »إنها أكدت تغير نظرة القادة املصريني إلى قطاع غزة، ومع 
اكتمال الثورة س���تكون النظرة إلى حركة حم���اس: أنها قادرة على 
حماية احلدود بني مصر وقطاع غزة، وستكون العالقة تعاونية بدالً 
من العدائية التي أظهرها النظام السابق، وهذا سيؤثر على عالقات 

السكان وسيعزز الترابط االجتماعي واالقتصادي بينهم«.
ويتابع: »أودُّ اإلشارة إلى نقطة مهمة في هذا املوضوع تتمثل 
في الفوز الذي يحققه اإلسالميون في االنتخابات، وهذا يبشر 
بأنه في املرحلة القادمة س���يكون على العالم بأس���ره التعامل 
معهم على أنهم قوة مؤثرة، وهذا يجعل الدولة الغربية تدرك أن 

املعادلة تغيرت في الشرق األوسط«.
ويلف����ت اجلوالن����ي االنتباه إلى نقطة مهمة س����وف تتأثر كثيراً 
- بحس����ب قوله - وهي مفهوم السالم مع )إس����رائيل(، ويقول في 
ذلك: »املالَحظ أن )إس����رائيل( تنظر بعني القل����ق اجتاه التطورات 
في املنطقة؛ ألن الثورات س����تغير مفهوم الس����الم في الفكر العربي 
اإلسالمي، وكذلك تغيِّر األنظمة من أنظمة كانت تتبنى رؤى سياسية 
تافظ على بقاء )إس����رائيل( إلى مب����ادرات وتوجهات تمل عداء 
الشعوب لها وتطالب بإزالتها. واحلديث يدور اآلن في مراكز البحث 
اإلس����رائيلية حول اخلطر احملدق بوجود )إس����رائيل( وليس فقط 

تعرُّضها للخطر«. 
ويتاب���ع: »أعتقد أنه بعد إمتام عملي���ة التحول التي بدأت 
مع بداية الثورات العربية، فإن إس���تراتيجية الس���الم التي كان 
يتبناها بعض الناس ستسقط وسيطرح بدياًل عنها إستراتيجية 

املقاومة، وإستراتيجية الهجوم بدالً من إستراتيجية الدفاع«.
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األدب
والتغـيير

ق��ّص��اب)*( ولي�����د  د.  أ. 

بدا األدب دائم���اً – وبصور مختلفة إيجابية أو س���لبية - 
سالحاً من أسلحة التحفيز والتحريض اللذين ينتهيان بالنفوس 

إلى التغيير، واتخاذ مواقف مغايرة.
 وما كانت هذه القوة لألدب إال بسبب ما ميتلكه من التأثير 
قة جميلة،  واجلاذبية؛ إذ ليس هو كلمة عادية، ولكنه كلمةحُحُ منمَّ
كلمة تشبه الس���حر. وهذا ما عبَّر عنه حديث رسول الله # 

بقوله: »إن من الشعر حلكمة، وإنَّ من البيان لسحراً«)1(.
وفي تراثنا العربي اإلس���المي كان األدب )بشعره ونثره( 

)*( أستاذ بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض.
))( رواه البخاري في األدب املفرد، ص 375.

دائماً س���الحاً في الدعوة، وخدمة اجلماع���ة، والتعبير عن 
قضاياها وهمومها.

ومنذ نش���أة الش���عر عند العرب كان له األثر الفعال في 
تفيزه���م وتريضهم: على العف���و أو الثأر، على احلرب أو 
السلم، على الشجاعة أو اجلنب. وكان صوت الشاعر مسموعاً 
. مدوياً يصوغ وجدان الناس ومشاعرهم على نسق ثقافيٍّ معنيَّ
وم���ا كان احلثُّ الدائم على حفظ���ه إال من قبيل اإلميان 
بدوره التربوي والنفسي، وبقدرته على التغيير، ونقل النفوس 

من حال إلى حال.

] أدب[ 

لعب األدب – بأجناس���ه املختلفة – منذ نش���أته عند جميع األمم والش���عوب دورًا مؤثرًا فعااًل في غرس 
القيم واألفكار واملفاهيم التي تساهم في بناء النفوس وتغييرها، أو حفزها – على األقل – التخاذ مواقف 

معينة جتاه كثير من القضايا االجتماعية أو السياسية أو الدينية أو غير ذلك.
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فهذا معاوية بن أبي س���فيان – رضي الله عنه – يش���ير 
إلى دور الش���عر، عندما يكتب إل���ى واليه زياد معاتباً؛ ألنه لم 
يَه  ه إي���اه. قال له: »ما منعك أن تحُروِّ يعلِّم ابنه الش���عر، ولم يروِّ
، وإن كان البخيل  الش���عر؛ فوالله إْن كان العاقُّ ليرويه فيب���رَّ

ليرويه فيسخو، وإن كان اجلبان ليرويه فيقاتل«)1(.
ويتحدث معاوية كذلك عن جتربته الشخصية، وما أحدثه 
الش���عر من تغيير في موقفه حتى انقلب إل���ى النقيض؛ من 

الفرار إلى الثبات.
كم، وأكثر دأبكم؛  يقول معاوية: »اجعلوا الش���عر أكبر همِّ
ل  فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفني، وقد أحُتيتحُ بفرس أغرَّ محجَّ
ة البلوى، فما  بعيد البطن من األرض، وأنا أريد الهرب من شدَّ

حملني على اإلقامة إال أبيات عمرو بن اإلطنابة:

))( العقد: 5/ 274.

أب�����ْت ل���ي ه��م��ت��ي وأب�����ى ب��الئ��ي
ب��ي��ِح وأخ����ذي احل��م��د ب��ال��ث��م��ن ال��رَّ

نفسي امل����ك����روِه  ع��ل��ى  وإق���ح���ام���ي 
وض���رب���ي ه��ام��ة ال���ب���ط���ِلِ امل��ش��ي��ِح

وق���ول���ي ك��ل��م��ا ج��ش��أت وج��اش��ت:
تستريحي أو  ���م���دي  تحُ م��ك��انَ��ك! 

 ألدف������ع ع����ن م����آث����َر ص���احل���اٍت
صحيِح)2( ع���رٍض  ع��ن  بَ��ْع��دحُ  وأح��م��ي 

نَِّدت الكلمة األدبية املؤثرة منذ انطالق  وفي اإلس���الم جحُ
دعوته، في الدعوة والتغيير، وف���ي اإلثارة والتحريض. كانت 
س���الحاً جهادياً قوياً. كان # يقول لش���عرائه املنافحني عن 

اإلسالم: »إن املؤمن ليجاهد بسيفه ولسانه«.
وكان الش���عراء واخلطباء وأرباب الكلمة املعبرة ينطلقون 
مع اجلند في ساحات املعارك، فيشجعون املجاهدين، ويبثون 
فيهم روح احلماسة والعزمية واإلميان، فينطلقون غير هيابني 

وال وجلني.
في معركة القادس���ية جمع سعد بن أبي وقاص – رضي 
الله عنه – طائفة من الشعراء واخلطباء واحلكماء والقراء، ثم 
خطبهم يحثهم على أداء وظيفتهم في هذا اليوم احلاسم. قال 
لهم: »انطلق���وا فقوموا في الناس مبا يحق عليكم، ويحق لهم 
عند مواطن اليأس. إنكم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم 
وجندتهم وسادتهم، فسيروا في الناس فذكِّروهم وحرضوهم 

على القتال«)3(.
وأشار صالح الدين األيوبي )بطل احلروب الصليبية( إلى 
دور األدب في املعركة، فتحدث عن رس���ائل القاضي الفاضل 
والعم���اد األصبهاني، التي وصفت للمس���لمني األخطار التي 
تتهدد الدين والبالد على يدي الغزاة الصليبيني، وحثتهم على 
اجلهاد، وبذل املال، واالنضباط والطاعة للس���لطان. وقد بلغ 
من تأثير هذه الرس���ائل في تغيير النفوس وحشدها أن يقول 
ص���الح الدين األيوب���ي – رضي الله عنه – إن���ه فتح البالد 

برسائل القاضي الفاضل. 

)2( تاريخ الطبري: 3/ 274.
)3( انظر: كتاب »الفن واأليديولوجيا« ف – ريانوف، ترجمة خلف اجلراد، ص7.
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تجنيد األدب:
وبس���بب قدرة األدب على التغيير، ودوره املؤثر الفعال في 
حف���ز النفوس على الثورة والعمل وتبنِّ���ي املواقف، اصطنعته 
الطوائ���ف املختلفة ف���ي القدمي واحلديث س���الحاً هاماً من 
أس���لحتها في الدعوة وصياغة األحاسيس والوجدانات؛ فكان 

واحٌدحُ مثل ستالني يقول: »األدباء مهندسو البشرية«. 
 وأشار أحد النقاد الغربيني إلى اصطناع الطوائف املختلفة: 
من سياس���ية، وفكرية، وأيديولوجية لألدب في حمل رسالتها، 
وتغيير املجتمع والناس إلى الصورة التي يريدون.      يقول ريا 
نوف: »إن التاريخ لم يعرف طبقة واحدة سيطرت في املجاالت 
السياس���ية واالقتصادية وأهملت مسألة الفن، فإن كل واحدة 
من الطبقات التي س���يطرت – اقتصادياً وسياس���ياً – سعت 
بالسبل كلها إلى االس���تفادة القصوى من ثمار ونتائج اإلبداع 
الفني، خدم���ة ملصاحلها الطبقية... إنَّ الفنَّ أصبح س���الحاً 
للسياسة واأليديولوجيا، كما أن السياسة بدورها صارت مادة 

لكثير من األعمال األدبية والفنية...«.

دور القصة في التغيير:
 وإذا كان دور الشعر في التأثير والتغيير قد تراجع كثيراً 
ا كان عليه في القدمي ألس���باب كثيرة  في العصر احلديث عمَّ
االً،  ال مجال لتفصيل القول فيها؛ فإن األدب ما يزال مؤثراً فعَّ
ولكن دوره في التغيير قد انتقل اآلن – بش���كل خاصٍّ – إلى 

ة. القصَّ
ة اليوم – بأشكالها املختلفة - هي سيِّدة الفنون    إنَّ القصَّ
ي  األدبية احلديثة، حتى حمل ذلك بعض النقاد على أن يس���مِّ

هذا العصر ب� »عصر الرواية«.
د كالم أدبيٍّ يحُقرأ بني دفتْي    إن القصة اليوم لم تعد مجرَّ
لت – مبا هيأته له���ا التقانات احلديثة - إلى  كت���اب، بل توَّ

أشكال فنية مختلفة.
  إنَّ القص���ة تدخ���ل اليوم إلى كل بي���ت؛ وذلك ألنها قد 
تول���ت إلى فيلم ومسلس���لة ومس���رحية و متثيلة، فصارت 
ش���ديدة اإلغواء واإلغراء، ومضت - بس���بب م���ا متلكه من 
���خ كثيراً  التش���ويق واإلمتاع، وم���ن اجلاذبية واإلثارة - ترسِّ
من املبادئ واألفكار والقيم: عن الدين واألس���رة والسياس���ة 

والعادات والتقاليد وما ش���اكل ذلك. وقد كان بعض تأثيرها 
ى اجلماهير، وفتح عيونهم  إيجابي���اً قاد إلى تغيير حميد، فوعَّ
على كثير من سلبيات مجتمعهم، واخللل في حياتهم السياسية 
واالجتماعي���ة، وأيقظ فيهم روح الث���ورة والتحدي، واملطالبة 
باحلرية والعدالة، مما نشهد بعضاً من ثمراته في هذا الربيع 

العربيَّ الذي نعيش خضرته.
ة لم تكن دائم���اً ذات دور في تغيير حميد،   ولك���نَّ القصَّ
ب���ل كثيراً - وكثيراً ج���داً - ما حملت القصة قيماً س���لبية، 
ت ثوابت فكرية متثِّل هوية األمة  ���ت العقيدةَ والديَن، ومسَّ مسَّ
وش���خصيتها، فصاغت وجدان كثير من طوائف املجتمع على 

. نسق ثقافيٍّ معنيَّ
د من   إنَّ األدب ف���نٌّ غير محايد، ومهما ح���اول أن يتجرَّ
انتمائه السياس���ي أو العقدي أو األيديولوجي؛ فإنه غير قادر 
على ذلك. إن���ه دائماً تعبير عن رؤية فكرية، عن تصور للكون 
اح إلى ترس���يخ مفاهيم أو  واإلنس���ان واحلياة، وهو دائما طمَّ
تغيير مفاهيم، مس���تغاًل قدراته النفسية واجلمالية إلحداث 

هذا التغيير. 
 ولكن التغيير نحو األرقى واألس���مى هو مطمح كل أدب 
عفٍّ نظيف، كاألدب اإلس���المي، الذي هو نتاج الكلمة الطيبة 
التي ذكر الله - تعالى - أن أثرها ال ينتهي، ونفعها ال ينقضي، 

وهي خالدة ما بقي الزمان. 
بٍة أْصُلها ثاِبٌت  بًة كش���جرٍة طِيّ }ألْم تر كْيف ضرب الّلُه مثاًل كِلمًة طِيّ

وفْرُعها ِفي الّسماِء{ ]إبراهيم: ٢٤[.
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���ت األنظمة الس���ابقة - الت���ي ثارت عليها الش���عوب العربية  تبنَّ
وأس���قطتها بفض���ل م���ن الل���ه وح���ده - بقوة خ���الل العق���ود الثالثة 
األخيرة، األجندَة األممية للمرأة والطفل، التي جرى ترجمتها إلى 
تعدي���الت عدة مت إقحامه���ا في املنظومة التش���ريعية في بالدنا في 
العق���ود األخيرة، وباألخص في مجال قوانني األحوال الش���خصية، 
والت���ي كان واضح���ًا أنه���ا تس���ير في خ���ط بعيد عن القي���م األصيلة 

ملجتمعنا اإلسالمي.
وب���دأ ذل���ك عق���ب التوقي���ع مباش���رة عل���ى اتفاقي���ة م���ن أخطر 
االتفاقي���ات الدولي���ة التي صدرت ع���ن هيئة األمم املتح���دة للمرأة، 
وه���ي )اتفاقي���ة القض���اء عل���ى كاف���ة أش���كال التميي���ز ض���د امل���رأة 
»س���يداو CEDAW«( الت���ي ص���درت ع���ام 1979م، وانضم���ت إليه���ا 
الدول العربية واإلسالمية حتت ضغوط عدة، منها التهديد بسالح 
املس���اعدات، ومنه���ا الضغ���وط السياس���ية التي تلت ح���رب اخلليج، 

والتي نشأ عنها انضمام دول اخلليج لتلك االتفاقية املشؤومة.
وبات���ت تل���ك االتفاقي���ات س���يفًا مس���لطًا عل���ى رقاب الش���عوب، 
ومدخاًل خطيرًا لنش���ر الفس���اد القيمي واألخالق���ي في املجتمعات 

العربية.
فف���ي املجتمع املصري - على س���بيل املث���ال - نرى أن من أخطر 
أوجه ذلك الفساد، ماطرأ على البنية التشريعية املصرية في العقود 
الثالثة األخيرة؛ حيث شهدت الساحة القانونية سياًل متالحقًا من 
تغيي���ر التش���ريعات، بل وتالُح���ق التعديالت على التش���ريع الواحد، 
وباألخص في مجال قوانني األحوال الشخصية؛ فقد أخذ املجلس 
القومي للمرأة برئاسة زوجة رئيس مصر املخلوع على عاتقه مهمة 
إدخال التعديالت املستمدة من تلك االتفاقيات الدولية، مع جتاهل 
كل االعتراض���ات الت���ي أبداها العلماء املتخصص���ون، أمثال أعضاء 
مجم���ع البح���وث باألزهر الش���ريف، وع���دد من املفكرين ومس���ؤولي 

املنظمات اإلسالمية املعنية بشؤون األسرة واملرأة والطفل.
���ى املجلس القومي لألمومة والطفول���ة، إدماج االتفاقيات  كما تولَّ
الدولي���ة املعني���ة بالطف���ل والوثائ���ق ذات الصل���ة ضم���ن قان���ون الطفل 

] بأقالمهن [

دور األنظــمة السـابقة
في إفســاد المجـتمعـات 

مهندسة كاميليا حلمي محمد)*(

)*( رئيسة اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل باملجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة.

املص���ري لع���ام 2007م، وذل���ك ف���ي امل���ادة األول���ى من���ه. وه���و أمر ش���ديد 
اخلط���ورة؛ إذ طالبت وثيقة )عالم جدير باألطفال( - باعتبارها وثيقة 
آليات وسياسات لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وهي مشمولة 
ضمن )الوثائق ذات الصلة( التي نص عليها القانون اجلديد - بضرورة 
توفير خدمات الصحة اإلجنابية لكل األفراد من كل األعمار، تلك التي 
تش���تمل عل���ى تدريب األطف���ال واملراهقني على اس���تخدام وس���ائل منع 
احلمل، وتوفير تلك الوسائل لهم، وإباحة اإلجهاض كوسيلة للتخلص 
م���ن احلم���ل غي���ر املرغ���وب في���ه، وتقييد س���لطة اآلب���اء التربوي���ة نحو 

األطفال حتت مسمى )منع العنف ضد الطفل(. 
وكان ذل���ك كل���ه يواَجه بالرفض الش���ديد م���ن مختلف طوائف 
الش���عب وخاص���ة القانونيني منهم، ولكن كما ج���رت العادة في تلك 
احلقب���ة، كان يت���م قمع ذل���ك الرفض عب���ر أغلبية احل���زب الوطني 

اجلاهزة باملوافقة في مجلس الشعب، ثم مترير كل التعديالت.
 وق���د ش���كل ذل���ك خط���رًا داهمًا لي���س عل���ى املجتم���ع املصري 
فحس���ب، ب���ل على األمة العربية واإلس���المية بأس���رها؛ وذلك ملكانة 
مص���ر الريادي���ة ف���ي العال���م العرب���ي واإلس���المي؛ إذ تتابع���ت بعده 

تعديالت مماثلة في دول مجاورة، وهو ما يتهدد األسرة بالضياع.
ون���رى أن س���قوط تلك املجالس ُيَعد من املكاس���ب الرائعة التي 
حققته���ا ث���ورات الربيع العرب���ي، وفرصًة إلعادة غربل���ة وفرز حزمة 
القوانني املشبوهة التي مت تعديلها َوْفقا لالتفاقيات الدولية املعنية 
بامل���رأة والطف���ل، في مخالفات واضحة ملبادئ الش���ريعة اإلس���المية 

التي حتتكم إليها دساتير معظم الدول العربية واإلسالمية.
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عب   خبة املثقفة واخليار الصَّ النُّ
د. أمحد بن عبد احملسن العسَّاف)*(

ahmadalassaf@gmail.com
@ahmalassaf 

���عبية في البلدان  َحَفل ع���ام 1432ه� باندالع الثَّورات الشَّ
العربية، وتالها س���قوط أربعة زعماء بأربع طرق مختلفة، وقد 
خلَّفوا تَِركة ال يش���رف به���ا وارث من العار والفس���اد يتجاوز 
مجموعها مائة وخمس���ة وعش���رين عاماً، وعاشت بالد العرب 
فرحة غير مس���بوقة حني نفضت عن كاهلها ركام هذه العقود 
عداء بعد زوال القهر والظلم، ومع هالك  العجاف، وتنفست الصُّ
أولئك اجلالدين خنس���ت أصوات ش���ياطينهم اإلنسية. بَيْد أنَّ 

اجلموع لم تنَس مواقفهم املؤيدة للباطل الساكتة عن احلق.
ه النَّشيطة،  واملثقفحُ لس���انحُ مجتمعه، وقلبحُه النَّابض، وروححُ
ووجدانحُه احل���ي، وأي اعتالل يحُبتلى به املثقفون يعود بالنَّقص 
على مجتمعاتهم وعلى ما يسود فيها من أفكار وآراء. وأصبح 
م���ن املتع���اَرف عليه أنَّ للمثق���ف رأياً في غال���ب األحداث؛ 
وينتظ���ر املتابعون قول املثقف بلهف���ة وحرص ثقة بأمانته، أو 
ره وكث���رة ظهوره. وباملقابل اعتاد املثقفون على  اغتراراً بتصدُّ
عل���وِّ أصواتهم في كل ش���أن - تقريباً - فلم تخطئ العني وال 
األذن تفاعله���م تعليق���اً على أمر أو ابت���داًء آلخر. وهذا أمر 
أن العام؛ إذ الكالم هو القاعدة،  طبيعي للمثقف املشتغل بالشَّ

كوت استثناء يكاد أن يكون مريباً. والسُّ
وف���ي خضم هذه الثَّورات كان ال بد للمثقف من موقف 
���ريحة التي تتابع���ه وتثق في رأيه  يجهر به، ويخاطب الشَّ
وتص���در عنه في مواقفها. وكان احل���دث منعَطفاً خطيراً 

للمثقفني م���ن ناحية، وللجماهير م���ن ناحية أخرى؛ فقد 
كش���فت األحداث الوج���ه احلقيقي للمثقفني، فاس���تبان 
للجمهور املعدن األصيل لبعضهم، واملعدن الصدئ لبعضهم 
اآلخر، وطالع اجلمي���ع حقيقة أنَّ املثقف يعتريه ما يعتري 
عامة النَّاس من رغبة ورهبة، وأنَّه ميكن للمجتمع االستغناء 
���ن كانت ثقافت���ه نفعية ذاتية ال تأب���ه لقيمة عالية وال  عمَّ

ملصلحة عامة.
وق���د تباينت مواقف املثقفني من الثَّ���ورة؛ فمنهم من آثر 
���المة أو انتظاراً للنَّتائج، وبعضهم خالف ما  مت طلباً للسَّ الصَّ
غاة خوفاً من س���طوتهم أو طمعاً  يقتن���ع به ولجَّ في تأييد الطُّ
ادق في التَّعبير عن رأيه وما  في مال أو منصب، وفيه���م الصَّ
يعتقده األصلَح ألمته وبالده؛ سواء انحاز للنِّظام القائم آنذاك 
نف واضحة في البناء على  عب الثَّائر. وفضيلة هذا الصِّ أو للشَّ
ما يعتقده صواباً حتى وإن كان صوابه خاطئاً ما دام اس���تفرغ 
���ؤال، وترى الصواب دون مؤثرات  وس���عه في البحث والسُّ

ظاهرة أو خفية.
وقد س���قط مع هذه األنظمة البائدة فئ���ام من املثقفني 
الذين كانت لهم تصريح���ات وأقوال ممجوجة ال يظهر عليها 
ا اللهاث خلف امللذات والوعود، وكم من كاتب  أثر اعتقاد وإمنِّ
كان يبرز للقراء عبر عمود يومي فانكس���ر العمود على رأسه، 
وكم من خطيب يعتلي املنابر تأييداً للظلم فهوى به املنبر، وكم 

)�( كاتب ويعمل في القطاع اخليري.

] الورقة األخيرة [
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من مفٍت مال مع هواه فعدل عنه املستمعون، وأما أرباب سافل 
األفعال من رقص وطرب واس���تهزاء، فقد فضحهم الله بسوء 
رأيهم وقبي���ح منطوقهم؛ حتى لم يبق لهم مكان في قلوب من 

كان يظنهم شيئاً يستحق التَّقدير.
وم���ن املالَحظ تركيز وس���ائل اإلعالم عل���ى مواقف العلماء 
ابقة دون غيرهم من فئات املثقفني، وال يوجد  املؤيدة لألنظمة السَّ
لهذا التركيز سبب وجيه فليس باقي املثقفني ِمن َسْقط املتاع حتى 
ال يعتب عليهم أحد، والكل مشتركون في تكوين ثقافة األمة ورسم 
���لفيني  معاملها. ومن التَّركيز املش���بوه ما انصبَّ على العلماء السَّ
فقط، مع أنَّ عدداً من األنظمة استعانت بفتاوى وآراء لعلماء على 
���لف، واخلطأ مرفوض ممن فاه به أّياً كان، والعدل  غير منهج السَّ
يقتض���ي التَّفريق بني رأي يعتقده صاحب���ه، وبني رأي يعلنه قائله 

اتباعاً للهوى ويطوي الصدَر على خالفه، واإلنصاف عزيز. 
وتعود أس���باب نكسة املثقفني إلى عوامل، منها: أنَّ الثَّورة 
كانت مفاجئة في اشتعالها وفي نتائجها، إضافة إلى أنَّ هؤالء 
املنتكس���ني لم يعتادوا على التَّفكير احلر املس���تقل عن تأثير 
ا يعتقدونه  ة، وما كانوا يعبِّ���رون عمَّ الواق���ع واملصالح اخلاصَّ
صواباً نتيجة لهذه اآلف���ة، وجعلوا مواهبهم خادمة في بالط 

ب  النِّظ���ام بَعَمٍه وبالهة أحيان���اً، وال ننَس أنَّ اخلذالن ملن تنكَّ
نَّة ماضية وستبقى، وآثارها محفوظة  صراط الله املستقيم سحُ

في سجل املثقفني املنحرفني عبر التَّاريخ. 
ومع أفول جن���م املثقفني املنعزلني ع���ن هموم مجتمعهم 
وثقافته احلقيقة، تبرز احلاجة إلى مثقف يعيش هموم النَّاس 
ساً لثقافة املجتمع ومرجعيته  وآالم مجتمعه وآماله، ويحيا مقدِّ
ادقني  ���رعية، وها هي الفرصة س���انحة للمثقف���ني الصَّ الشَّ
ليكونوا ف���ي طليعة املجتمعات التي اختارتهم لقيادتها ورعاية 
كر  مصاحلها وش���ؤونها، ويا لها من منَّة ونعمة تس���تحق الشُّ
وصرف اجلهود واإلمكانات حتى يهنأ املجتمع بنعمة اإلسالم 
في سياسته واقتصاده وثقافته، وذلك فضل الله يهبه ملن شاء 

من عباده.
ولو أنَّهم أدمنوا على النَّصيحة للمس���لمني لَصَفت قلوبهم 
وأبصروا نور احلق واله���دى، وال ننَس فوق ذلك أنَّ اخلذالن 
ب صراط الله املس���تقيم؛ ولم يس���أل ربَّه الهداية ِل�َما  ملن تنكَّ
اختحُلف فيه من احلق سنَّة ماضية وستبقى، وآثارها محفوظة 

في سجل املثقفني املنحرفني عبر التَّاريخ.






