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  :مقدمة الكتاب 

  ..احلمد هللا وحده، وصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده، وبعد 

 م،20/9/2010، وهي عشر مقاالت، كان أوهلا بتاريخ )سي راشدحنو وعي سيا(فهذه سلسلة 

، وقد حاولت م2011/ 9/1املوافق  هـ4/2/1432ومت الفراغ من هذه الرسائل فجر األحد 

فيها معاجلة مشكالت الواقع السياسي، من خالل النظر إىل أصول اخلطاب القرآين والنبوي 

والراشدي، واالجتهاد وفق فقه املقاربات، لسد الفجوة واهلوة بني اخلطاب السياسي الراشدي 

اخللل يف أداء العمل السياسي  املأمول، والواقع وإشكاالته، وهي اجتهادات حتاول كشف

اإلسالمي املعاصر، واستعادة هويته العقائدية كأساس ملشروعه السياسي، والفصل بني الواقعية 

حتقيق األهداف املرحلية، دون ختل عن األهداف السياسية ومقتضياا، واملثالية ومبادئها، وكيفية 

  اخل..العتراف بشرعيتها الدينيةالنهائية، وكيفية التعامل مع األنظمة القائمة، دون ا

بعد أشهر من  وقد توقعت يف هذه الرسائل حدوث التغيري، واية الدولة العربية الوظيفية، فجاءت

اخل ..الثورة يف تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن واملغرب والسعودية واجلزائر هذه الرسائل

فتح الطريق لألمة من جديد لتؤكد صحة ما ذكرته من حدوث التغيري وضرورته، وهو ما ي

والدول الوظيفية اليت أقامها على ) سايكس بيكو(بعد عقود من سيطرة مشروع  ،لتتلمس طريقها

  !أنقاض آخر خالفة إسالمية

ال عداء ألحد، بل إشفاقا  -وحنن جزء منه  -كما تعرضت بالنقد لألداء السياسي اإلسالمي 

ورسالته يف خضم االضطرابات اليت تعصف باألمة وحرصا على العمل اإلسالمي الذي فقد هويته 

ادات ، وقد كان هلذا النقد البناء الوارد يف هذه الرسائل أثره اإلجيايب على كثري من قيمنذ عقود

هذه الكتابات وغريها من الكتب اليت ألفتها يف هذا الباب،  العمل اإلسالمي، الذين تفاعلوا مع

بأن ما ذكرته هو فعال أزمة احلركة اإلسالمية اليوم، وقد وقد تواصل كثري منهم معي، واعترفوا 

، ولعل ما جرى بعد )العقيدة السياسية(استشهد الشيخ ااهد راشد الغنوشي ببعض ما ذكرته يف 

ذلك من تطور كبري على أداء احلركة أثناء الثورة يف تونس ومصر ومواكبة حركة الثورة الشعبية 

  !من آثار هذا النقد



اإلحاطة يف مشكالت الواقع، وال اإلحاطة باحللول السياسية الشرعية، إال إن يف  ولست أدعي

هذه السلسلة من القواعد واألصول والتطبيقات ما جيعل السياسي املؤمن باإلسالم ووجوب 

عودته من جديد ليسود العامل بالعدل والرمحة كما بشر به النيب صلى اهللا عليه وسلم، قادرا على 

ياسة حبكمة شرعية، وبصرية فقهية، وقبل ذلك كله توفيق اهللا وتسديده ملن خوض غمار الس

            ...أخلص النية وأحسن العمل، وما توفيقي إال باهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  حنو وعي سياسي راشد

)1(  

  )ضرورا وخطورا العقيدة السياسية(

  حاكم املطريي. بقلم د

  م20/9/2010

  

  ..م على النيب املصطفى وبعد احلمد هللا وكفى وصل الله

  ؟على اختالف ألوان طيفها سؤال يتكرر طرحه دائما أين تكمن أزمة احلركات اإلسالمية

  وأين اخللل يف أدائها؟  

  وملاذا مل حتقق مشروعها بعد مثانني سنة من وجودها؟

  وما سبب حدوث املراجعات اجلذرية املتكررة يف أفكارها وتصوراا يف كل مرحلة؟  

ستحاول هذه الورقة اإلجابة عن هذه األسئلة املشروعة باختصار، وكشف اللثام عن هذه و

األزمة، مع التقدير الكامل لكل ما قامت به هذه احلركات من تضحيات وإصالحات على 

املستوى الروحي واالجتماعي والثقايف لربط األمة باإلسالم، إذ النقد مقصور على عجزها عن 

ي وهو استئناف احلياة اإلسالمية من جديد، واستعادة اخلالفة، وإقامة أحكام حتقيق هدفها السياس

  :اإلسالم

  :مقدمة بني يدي املوضوع  



كان ظهور احلركات اإلسالمية التقليدية استجابة طبيعية، وردة فعل لسقوط اخلالفة اإلسالمية 

عشرين، فجاءت هذه العثمانية، وسيطرة االستعمار الغريب على أقاليمها، يف مطلع القرن ال

احلركات لتمأل بعض الفراغ، ولتقوم جبزء من فروض الكفايات اليت كانت تقوم ا اخلالفة يف 

اإلسالم، إال أا وبعد عقود من العمل الدعوي أصبحت جزءا من الواقع الذي جاءت لتغيريه، 

صارت يف نظر بعض  ومتاهت معه، أو اعتزلته فصارت تتأثر به وال يتأثر ا، ووصل احلال ا أن

املفكرين عبئا ثقيال، وعائقا أمام اإلصالح املنشود، وأنه جيب حلها، كما دعا إىل ذلك الدكتور 

  !عبد اهللا النفيسي

وهي ذا شبيهة إىل حد كبري بظهور املذاهب الفقهية، اليت ظهرت استجابة لتطور اتمع 

اء الذين يتولون شئون القضاء، مث ما لبثت اإلسالمي على املستوى املعريف والعلمي، وحاجته للفقه

أن حتولت هذه املذاهب إىل عبئ كبري على وحدة اتمع اإلسالمي، حيث أصبحت سببا من 

أسباب ظهور التقليد الذي أدى إىل اجلمود الفقهي، كما صارت سببا من أسباب تشرذم اتمع، 

العصبية، وكان وراء ذلك وحدوث ما حدث من صراع مذهيب يف عصور الضعف واالحنطاط و

األوقاف اليت كان يوقفها األمراء واألغنياء على املذاهب، وهو ما جعلها تتصارع وتشتغل يف 

  !احملافظة على هذه املكاسب لتعزيز نفوذها وانتشارها، ومواجهة املخالفني هلا

ت، ثقيلة مبا لديها من ثروات ومكتسبا وهكذا حال احلركات واجلماعات اليوم فقد صارت

وعاجزة عن التخلي عن هذه اإلجنازات لصاحل التغيري الذي حيتاج إىل تضحيات قد تفقد بسببه 

  !نفوذها ومكتسباا

ومن ينظر إىل واقع البلدان العربية خاصة، جيد الشواهد على صحة هذا الرأي، ففي أكرب بلد 

وان الطيف، بينما جند عريب نرى الشارع املصري يدفع باجتاه التغيري واإلصالح السياسي بكل أل

الطيف السلفي يرفض املشاركة ذا احلراك ضد ويل األمر ديانة، والطيف احلركي يرفضونه 

  !سياسة

وال حيتاج النظام لتحييدها أثناء الصراع إال إىل عقد صفقة مع هذه احلركة أو تلك كترخيص  

  !بعض أعماهلا أو منحها حق احلصول على مقاعد يف الربملان



ادعاء أن توريث احلكم هو حق لويل  مبصر احلال ببعض قيادات العمل اإلسالميوقد وصل 

  !األمر، وأن هذا له شبه بوالية العهد املشروعة عند أهل السنة؟

بينما يتحفظ الطيف احلركي عن املشاركة يف حركة االحتجاج الشعبية، وال يرى مشكلة يف أزمة 

لرئيس يف الترشيح، ليمسك هذا الطيف العصا التوريث، ألن الدستور املصري يكفل حق ابن ا

  !من الوسط

  !ويقف الطيف الصويف كله تقريبا خلف احلزب الوطين احلاكم

فإذا الشعب املصري يواجه حقيقة سياسية هي أن التيار اإلسالمي بكل ألوان الطيف، ومبا له من 

حنو اإلصالح والتغيري، وأنه رصيد شعيب قد أصبح سلبيا جتاه التغيري، بل أصبح عائقا أمام تطلعاته 

  !يقف أمام إرادة الشارع سواء وقف هذه املواقف سياسة أو ديانة

وكذا الشأن يف العراق وأفغانستان حيث شاركت بعض احلركات اإلسالمية التارخيية يف 

حكومات االحتالل، ووقفت معها، وعززت نفوذها، ووقفت ضد قوى املقاومة املشروعة 

  !ب العامل، ومل خترج تلك احلركات اإلسالمية عن دائرة التيار اإلسالمي؟لالحتالل عند كل شعو

وكذا احلال يف اجلزائر فقد وقفت حركات إسالمية مع النظام العسكري القمعي ضد خيار 

الشعب اجلزائري الذي انتخب جبهة اإلنقاذ، فإذا قياداا تقف مع النظام العسكري وقمعه ضد 

  !ئر يف نفق مظلم جمهول منذ ذلك اليوم إىل اآلنالشعب وحريته، لتدخل اجلزا

كما وقفت احلركات ذاا يف اخلليج مع حكوماا اليت تورطت يف حرب احتالل العراق، حىت 

  !خرج من يقول بأن حرب أمريكا على العراق هي حرب حترير ال حرب احتالل؟

ي شركات لقيادات وكانت أكرب الشركات اليت قدمت الدعم اللوجسيت جليوش االحتالل، ه 

  !يف هذه احلركات، الذين أثروا ثراء فاحشا جراء العقود مع اجليش األمريكي

وباإلمكان مالحظة كل هذه املمارسات يف كل بلد، فهي ال جتد حرجا يف الوقوف مع احلكومات 

والتحالف معها، مهما كانت فاسدة أو مستبدة، على حساب مصاحل الشعوب وحقوقها وحريتها 

  !ودينها، وال جتد حرجا يف الوقوف مع االحتالل حيثما احتل بلدا عربيا أو إسالميا؟ وهويتها



وهذه احلركات وبتناغم ذكي مع األنظمة القائمة ال تظهر مبظهر احلليف للنظام حىت ال ختسر 

شعبيتها ورصيدها من الشارع، بل تظهر مبظهر املعارضة، وقد تتعرض للتضييق من النظام، 

فظة على ثقة الشارع، إال إا تظل معارضة حمافظة ال تسعى لتغيري جذري للنظام، كعربون  للمحا

بل تسعى لإلصالح اجلزئي، وهلذا ما إن تضطرب األوضاع السياسية حىت تقف خلف النظام 

  !وتدعمه يف وجه حركات التغيري وبكل قوة

ا باسم اإلسالم، يف كال مث ال تعجز هذه احلركات عن تربير كل ممارساا وتسويغها، بل وشرعنته

  !احلالني املتناقضني، فإن وقفت ضد النظام فألنه كافر طاغوت، وإن حتالفت معه فألنه ويل أمر

وإن قاومت االحتالل فألنه جهاد واجب وفرض عني، وإن حتالفت معه وتعاملت معه، فألن 

  !نللضرورة أحكامها، وللمصلحة قواعدها الشرعية اليت ال يفقهها إال العاملو

أي أن القيمة األخالقية باتت مفقودة متاما يف خطاا وممارساا هذه، وطغت عليها القيمة 

املصلحية، وكأنه ال حقيقة أخالقية مطلقة، بل هناك معيار نسيب للقيم، فاخليانة عند كل شعوب 

ذه العامل على اختالف أدياا كالوقوف مع االحتالل والعمل معه وحتت ظله، تصبح لدى بعض ه

احلركات قضية نسبية اجتهادية، فقد تكون اخليانة نفسها عمال نبيال بل واجبا دينيا جيب ممارسته، 

  !وقد تكون ردة وكفرا

وكذا الوقوف مع الظلم والطغيان، ليس له معيار قيمي ثابت، بل هو معيار نسيب، تتحول فيه 

  !اخل..القيم وتتبدل حبسب املصاحل والضرورات

وال تركنوا {حيسم القرآن هذه القضية بشكل قطعي حدي فبالنسبة للظلم  هذا يف الوقت الذي

  !}ومن يتوهلم منكم فإنه منهم{، وخبصوص التعامل مع العدو }إىل الذين ظلموا فتمسكم النار

وهذه التناقضات تقع من هذه احلركات بال وعي وال قصد، بل قد يكون عنصر اإلخالص 

ارسات والسلوكيات خللل يف وعيها لذاا وملشروعها موجودا، وإمنا تصدر منها هذه املم

وأهدافها، فهي تتصور أن ما تقوم به هو ما يفرضه عليها اإلسالم يف كال احلالني، ويف كال 

  !املوقفني املتناقضني



وهذه الظاهرة السياسية اليت تعيشها احلركات اإلسالمية حتتاج إىل حبث يف جذور األزمة وحتليلها، 

الذي جيعل احلركة اإلسالمية تقف املوقف ونقيضه، دون أن جتد مشكلة، ودون  ومعرفة السبب

أن خيرجها ذلك من كوا حركة إسالمية، يف الوقت الذي ال حيدث ذلك لدى القوميني أو 

الشيوعيني أو الليرباليني إال حني يتخلون عن توجهام، فيصبح الشيوعي مثال ليرباليا أو قوميا، 

الفكرة إىل نقيضها ويبقى يف املنظومة السياسية نفسها يتمتع بكامل االنتماء إليها، أما أن ينتقل من 

فهذا ال يكاد يوجد على املستوى السياسي إال عند احلركات اإلسالمية، فهي تبقى إسالمية مهما 

  !حدث عندها من حتوالت فكرية، أو تناقضات يف املواقف السياسية

ماء والدعاة اإلصالحيني غري احلركيني، فهم ينتقلون من وهذا ما يالحظ أيضا يف خطاب العل

الرأي إىل النقيض، دون وجود حمددات متنع من مثل هذه التحوالت اليت قد تكون أحيانا جذرية، 

  !فالدين يقبل التأويل لينتقل الداعية من النقيض إىل النقيض

  :ويعود السبب الرئيس يف حدوث مثل هذه التناقضات إىل 

  :ان احلركات اإلسالمية للعقيدة السياسية فقد: أوال 

على أسس  - اليت حتكم اتمعات اإلنسانية والدول  -حيث تقوم النظريات والنظم السياسية 

فلسلفية أو عقائدية تعد هي الروح هلذه النظريات والنظم السياسية، وحجر الزاوية اليت تبين عليه 

توجب التضحية من أجلها، ومتنحها البعد مشروعية وجودها، وهي اليت تربر استمرارها، و

األخالقي الذي خيضع األفراد هلا، وهذه العقائد أسبق وجودا يف عامل الفكر من النظم السياسية 

ذاا، اليت تأيت للواقع السياسي وتقوم بتشكيله مبا يتوافق مع تلك العقائد، وهلذا فالواقع السياسي 

ار، فالفكرة اليت تفرض نفسها بقوة املؤمنني ا، وبقوة املشهود ما هو إال انعكاس لصراع األفك

إميام ا، وقدرم على التضحية من أجلها، هي اليت حتكم، وخلطورة العقيدة وضرورا لكل 

، }الذين آمنوا وعملوا الصاحلات{عمل وفعل إنساين جند القرآن يكرر أكثر من مخسني مرة 

له، بل كل سلوك إنساين يعرب عن عقيدة يستبطنها فاإلميان بالشيء يسبق العمل به ومن أج

  !اإلنسان سواء أدركها أو مل يدركها



فالصراع الفكري من أجل احلرية وحقوق الشعب وحقوق اإلنسان يف فرنسا أمثر نظام  

اجلمهورية الفرنسية الدميقراطية، الذي جاء انعكاسا للفكرة اليت أهلبت مشاعر اجلماهري الفرنسية، 

  .م1789ى التضحية من أجلها يف ثورة ومحلتها عل

وكذا الصراع الفكري من أجل احلرية واالستقالل يف أمريكا أمثر النظام األمريكي الليربايل  

  .الرأمسايل بعد الثورة األمريكية

وكذا الشيوعية املاركسية كانت أسبق وجودا يف عامل الفكر من النظام املاركسي اللينيين الذي  

م، الذي جاء ليشكل واقع روسيا القيصرية وفق 1917ثورة البلشفية سنة حكم روسيا بعد ال

فلسفته العقائدية اجلديدة، اليت تؤمن حبكم الربولتاريا، وسلطة الطبقة العمالية، وباالشتراكية 

االقتصادية، وتأميم وسائل اإلنتاج واملال العام، لكوا ترى بأن النظم السياسية األخرى، سواء 

طاعية اليت حيكمها النبالء، أو الرأمسالية الربجوازية اليت حيكمها التجار والرأمساليون، امللكية اإلق

ليست سوى مرحلة من مراحل تطور اتمعات اإلنسانية يف صراعها املادي، حيث ينتهي الصراع 

بانتهاء أسبابه املادية، من خالل حتقق العدالة االجتماعية، وزوال الطبقية، بتحقق املشاعية 

االقتصادية، بناء على أساس فلسفي يؤمن باملادية اجلدلية، وبأن الوجود كله مادي، وليس وراءه 

شيء، فال روح وال إله وال دين وال قدر، وأن هذا الوجود ومظاهره حتركه املادة نفسها من 

ل، خالل جدليتها وتناقضها، فالثلوج تذوب من احلالة اجلامدة حبرارة الشمس لتتحول إىل ماء سائ

واملاء يتبخر فيتحول إىل حالة غازية، والبخار يتكثف بالربودة فيصبح ماء، وهكذا املادة اليت جاء 

اإلنسان منها من خالل اخللية البدائية احلية، حيث بلغت احلياة املادية أوجها بتطور احلياة إىل أن 

ى العقل وأدرك وجد اإلنسان، ووجد الدماغ الذي هو العقل ذاته الذي هو شيء مادي، مث وع

املادة من حوله، فوجدت الفكرة كمظهر من مظاهر جتليات املادة نفسها، واليت هي يف حال 

تناقض دائم، واكتشف العقل قوانينها اجلدلية، مبا يف ذلك اجلدلية التارخيية يف تطور اتمع 

ك  اإلنسان األرض، اإلنساين، الذي كان مشاعيا، يسعد اإلنسان فيه باحلياة الطبيعية، مث بدأ ميتل

مث بدأ يستخدم املالك أفرادا آخرين ال أرض هلم، كعبيد عنده يف أرضه مقابل إطعامهم، فوجد 

بسبب تلك احلاجة املادية طبقة اإلقطاع واإلقطاعيني وطبقة الرقيق والعبيد، مث احتاجوا لكثرة 

فنشأت التجارة الفائض من إنتاج األرض الذي هو جهد العبيد وكدحهم إىل بيعه لغريهم، 



بالتبادل للفائض، وظهرت الطبقة الربجوازية الوسيط بني صاحب األرض من جهة، واحملتاج لنتاج 

األرض من جهة أخرى، مث من خالل الصراع بني الطبقة اإلقطاعية اليت متتلك األرض، 

عاملة، والربجوازية اليت متتلك وسائل اإلنتاج وحتتكر التجارة، واحتياج كل منهم إىل اليد ال

خاصة بعد الثورة الصناعية يف بريطانيا، بدأت الدعوة إىل حترير العبيد من قبضة اإلقطاع، 

بعد  - ليتحولوا إىل عمال لدى الطبقة الربجوازية اليت حتتاجهم يف مصانعها، مث أدرك العمال 

اج أمهيتهم وأن املال هو نت -ازدياد أعدادهم وتشكلهم كطبقة جمتمعية كادحة بدل العبيد 

عملهم وجهدهم، وأن هناك فائض لقيمة عملهم يستحوذ عليه أرباب العمل دون أن يأخذوا هم 

عليه أجورهم، فبدأت تظهر الطبقة العمالية كقوة اقتصادية وسياسية من خالل النقابات العمالية، 

ومن خالل نضاهلا، وجدت أن الدين ما هو إال وسيلة لتدجني العمال والشعوب، وتصبريهم على 

املعاناة اليت يعيشوا، ليستغل الرأمساليون جهدهم، وهلذا جيد الدين دعمه ومتويل كنائسه من 

رجال املال الذين يتحالف معهم لتخدير الشعوب لتحيا يف واقعها حياة البؤس واجلحيم، مكتفية 

دين بتفسري حبلم اجلنة بعد املوت، لينعم رجال السلطة والثروة بنعيم احلياة الدنيا، وهلذا يقوم ال

كل ما جيري حوهلم بأنه قضاء السماء وجيب الصرب عليه، مع أن اإلنسان يف الواقع هو الذي 

يصنع هذا الواقع، ويعيش أمل أعماله وكسله، فإذا ما أراد تغيريه فسينجح من خالل الثورة على 

واقعهم ما مل  هذا الواقع، وليس االستسالم له، واملصاحلة معه، وأنه ال ميكن للعمال أن يغريوا

  !ينظموا أنفسهم ويتحدوا، ليصبح احلزب الشيوعي، هو وسيلتهم حنو الثورة والتغيري

وقد وجدت الطبقة العمالية صحة هذه النظرية الفلسفية على أرض الواقع السياسي، حيث إنه ما 

بقة اليت إن آمن ا العمال يف كل بلد حىت أسقطوا النظم اإلقطاعية والربجوازية، وصاروا هم الط

حتكم ألا الطبقة اليت تعمل وتنتج، فحكموا روسيا والصني وأوربا الشرقية إىل أمريكا 

اخل، ووجدوا أن اإلنسان هو الذي يصنع قدره ويغريه ال كما يصوره هلم رجال الدين ..الالتينية

  !املتحالفني مع الربجوازيني والرأمساليني

ضا تقوم على أسس عقائدية وفلسفية، تؤمن بأن وكذا النظم السياسية الدميقراطية، فهي أي

اإلنسان يولد حرا، وأن احلاجة إىل االجتماع جعلت األفراد يف حاجة لتنظيم شئوم، فتنازلوا عن 

بعض حريتهم وحقوقهم للسلطة اليت خيتاروا بإرادم، وفق عقد اجتماعي، حدث يف أول جمتمع 



ا مفسدة مستبدة بطبيعتها، أخذت تنتزع حقوق إنساين كانت فيه سلطة، غري أن السلطة لكو

األفراد شيئا فشيئا بدعوى مصلحة اجلماعة، حىت أقامت السجون، وأراقت الدماء، ونصبت 

املشانق واملقاصل للمعارضني الستبدادها، حىت حتولت السلطة إىل عدو ووحش كاسر جيب 

ياسية واالقتصادية واالجتماعية ترويضه، وإعادته إىل وظيفته، ومن مث فاحلرية اإلنسانية الس

والفكرية والدينية هي األساس، وما السلطة سوى جهة متثل األفراد، وتشرف على تنظيم 

شئوم، حىت ال تتعارض حريام ومصاحلهم، وقد تستند الليربالية املثالية غري املادية إىل أسس 

  !دينية، كما يف املسيحية الربتستانتية كحركة حترر ديين

ستطاعت أن حتدث هذه الفلسفة الليربالية الدميقراطية ثورة كربى يف فرنسا وأوربا كلها، وقد ا

لتقيم مكان األنظمة امللكية أنظمة سياسية دميقراطية، واقتصادية رأمسالية، تؤمن للفرد حريته 

  ! ليحقق ذاته، ويستمتع يف حياته

جذري للمجتمعات اجلاهلية، وقد كان اإلسالم كنظام سياسي عقائدي أسبق يف إحداث تغيري 

وقد سبق قيام الدولة يف املدينة ظهور العقيدة السياسية اليت بشر ا اخلطاب القرآين والنبوي، 

وهي جزء من مشولية رسالة اإلسالم حيث جاء بنظرة للوجود واحلياة واإلنسان واتمع والعمل 

ث سقطت أمامه كل اإلمرباطوريات واملال والسلطة والدين غريت وجه التاريخ اإلنساين كله، حي

آنذاك، وحرر شعوا، وحقق العدل بينها، وأقام نظام سياسي يعرب عن عقيدته السياسية أصدق 

  :تعبري يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة، وعليه

اليت  -دينية كانت أو فلسفية  - فإن العقيدة السياسية هي جمموعة األفكار واملبادئ والقيم   

ف من الواقع السياسي، وحتكم له أو عليه، وتقدم تصورا عاما للنظام السياسي الذي حتدد املوق

  .  جيب أن حيكم الدولة، وطريقة سياسته للمجتمع، وعالقة السلطة باألفراد وحقوقهم وحريام

وكما أن العقيدة السياسية قد تأيت بالسلطة وتقيم نظام حكم يعرب عن فلسفتها وأهدافها، فإن 

ترتبط عالقة (سبيال  . يضا قد ختتلق عقيدة سياسية ختدم وجودها وبقائها كما يقول دالسلطة أ

سياسية وهي مسألة  بالسلطة باملسألة احليوية واألساسية بالنسبة لكل سلطة االيدولوجيا

السلطة الراغبة يف الدوام ويف  فاهلم األساسي لكل سلطة هو اكتساب املشروعية، ألن ،املشروعية



بأن السلطة القادرة على  أساس مكني تشعر ـ بنوع من احلدس الطبيعي ـالبحث عن 

وانتزاع االعتراف، بل هي السلطة  االستمرار هي السلطة اليت ال تقوم فقط على القوة والعنف

مصادقتها عليها وقبوهلا ا حبيث ال تكون مبثابة  القادرة على جعل الذوات السياسية تنتج تلقائياً

وال جند من عبر عن مفارقة  ،واملوافقة اوالقسر بل على الرض ائمة على القهرمؤسسة خارجية ق

ليس لألقوى ما ": حيث يقول )العقد االجتماعي(جاك روسو يف  السلطة هاته أكثر من جان

  1").بدائماً هو السيد إن مل حيول قوته إىل حق، وطاعته إىل واج يكفي من القوة ليكون

ة للوصول إىل السلطة لتقيم مشروعها ونظامها الذي تؤمن به، فكما تسعى العقيدة السياسي

فكذلك السلطة حتتاج إىل عقيدة سياسية تربر مشروعية وجودها، وتضفي الشرعية على 

  .ممارساا، سواء كانت عقيدة سياسية دينية أو أخالقية أو قانونية

  :وكل احلركات اإلسالمية تؤمن إميانا دينيا عميقا مبا يلي 
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فهذه كلها عقائد دينية تؤمن ا احلركات اإلسالمية التقليدية، وتريب أفرادها عليها، إال أن 

املشكلة ليست هنا، بل املشكلة تكمن يف عدم حتول هذه العقائد الدينية لدى هذه احلركات إىل 

صول الدينية، عقائد سياسية حتكم على الواقع من خالهلا،  وحتدد موقفها منه بناء على هذه األ

  !وهلذا تقف كل احلركات اإلسالمية التقليدية موقفا متناقضا يف حكمها على الواقع السياسي؟

فأكثر احلركات ال ترى بطالن األنظمة السياسية اليت ال تعترف باحلاكمية والسيادة هللا وحده، 

األنظمة، وال ترى وجوب تغيري هذه األنظمة، بل تصل حد التناقض حني تعترف بشرعية هذا 

فصار إمياا بأن امللك واحلاكمية والتشريع هللا وحده والطاعة هللا وحده، أمرا دينيا غيبيا، ترجو 

ثوابه يف اآلخرة، دون أن حتكم على الواقع السياسي، أو حتدد منه موقفا، بل قد تعترف بشرعيته 

رعيا جتب طاعته وجوبا ومشروعيته، وليصبح النظام السياسي الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا نظاما ش

  ! دينيا وطاعته من طاعة اهللا

وكذلك ال حيكم أكثر احلركات اإلسالمية ببطالن النظم السياسية اليت ختالف نظام اخلالفة يف 

اإلسالم، ويصل املوقف إىل حد التناقض حني تعترف بكل األنظمة السياسية امللكية والعسكرية 

عارضا بني العقيدة الدينية اليت توجب إقامة اخلالفة واجلمهورية، دون أن جتد تلك احلركات ت

  !كضرورة شرعية بإمجاع األمة، واملوقف السياسي من تلك األنظمة

وهلذا مل تستطع هذه احلركات فهم ملاذا جاء اإلسالم باخلالفة كنظام سياسي؟ وملاذا مل يأت 

ريا عن عقيدة اإلسالم بامللك؟ ومل تع أن اخلالفة بأصوهلا وفق اخلطاب الراشدي، جاءت تعب

السياسية، ابتداء من كون امللك والربوبية واحلاكمية هللا وحده، وأن املؤمنني مجيعا أخوة، وأمرهم 

  !اخل....وإمامتهم شورى بينهم

هذا يف الوقت الذي ال ميكن للشيوعي أن يعترف بشرعية أي نظام آخر، وال يرضى به، بل 

حتكمه النظرية السياسية الشيوعية، وتسوس شئونه الطبقة  ويعمل جاهدا من أجل تغيريه، ما دام مل

  !العمالية، وتتحقق فيه العدالة االجتماعية

وكذا ال ميكن لليربايل أن يعترف بشرعية أي نظام سياسي ال تتحقق فيه احلرية، وتسوس شئونه 

  !األكثرية، وحتكمه الدميقراطية، وحتترم فيه التعددية السياسية



الواقعية السياسية لدى الشيوعي أو الليربايل الذي قد ميارس العمل السياسي  وهذا ال يتناقض مع

  !وفق النظام القائم دون أن يعترف بشرعيته

وهذا خبالف احلركات اإلسالمية اليت قد يبلغ األمر ا أن تتربع بإضفاء الشرعية على تلك 

أدواة ترسيخ الواقع الذي  األنظمة لتصبح هذه احلركات نفسها اليت جاءت للتغيري هي أحد أهم

  !جاءت لتغيريه

وما ! إذ ما دامت اعترفت بشرعية النظام القائم، وأن له والية شرعية، فما هو الداعي لوجودها؟

  هي القضية اليت تناضل من أجلها؟ وما هي أدوات هذا النضال؟

وهي  -ها فهذه احلركات اليت قامت أساسا الستعادة اخلالفة كنظام سياسي إسالمي بعد سقوط

تتخلى من حيث ال تشعر عن املهمة الرئيسة اليت قامت من أجلها، وذلك  -قضية سياسية 

باعترافها مبشروعية النظم السياسية القائمة على أنقاض اخلالفة، وال تقتصر على ختليها عن اهلدف 

  !اليت قامت من أجله، بل تذهب أبعد من ذلك لتقف دون عودته وحتققه بالفعل املادي

ا ال جيد أكثر احلركات اإلسالمية التقليدية مشكلة يف القطرية وتعدد الدول واألقطار يف العامل كم

اإلسالمي، وال يترتب على ذلك بطالن شرعيتها، يف الوقت الذي تؤمن تلك احلركات إميانا دينيا 

  !سياسيبوجوب االعتصام وعدم التفرق، دون أن تالحظ التناقض بني اعتقادها الديين وموقفها ال

هذا يف الوقت الذي ال تعترف احلركة القومية ذا الواقع وتراه يتناقض مع عقيدا السياسية اليت 

  ! تؤمن بوحدة األمة العربية وضرورة توحيدها

أي مل تستطع احلركات اإلسالمية أن تفهم عقيدة التوحيد بشموليتها مبا يف ذلك التوحيد 

نقاض اجلاهلية وتشرذمها، وهلذا رفض أبو بكر الصديق السياسي الذي جاء به اإلسالم، على أ

انفراط عقد الوحدة الذي نظمه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقاتل كل من خرج عن وحدة األمة 

إن اهللا يرضى لكم (والدولة، إذ اإلسالم ال يرضى الشرك وفرقته، وهلذا جاء يف احلديث الصحيح 

، فربط بني توحيد اهللا، )تصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقواأن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تع

  !وتوحيد األمة



وكذا ال يضر أي نظام سياسي غياب الشورى والعدل يف نظر أكثر احلركات اإلسالمية التقليدية، 

فاألنظمة االستبدادية والظاملة تبقى أنظمة شرعية جيب هلا السمع والطاعة، حىت لو ختلت عن 

وجاءت بالقوة والقهر، ومارست كل أشكال الظلم، وانتهت كل حقوق الشورى والعدل، 

  !اإلنسان الذي كرمه اهللا وفضله

فاإلميان بأن العدل والشورى وحفظ كرامة اإلنسان وحقوقه من أصول النظام السياسي اإلسالمي 

 هو عقيدة دينية، ال يترتب عليه عند هذه احلركات أي موقف سياسي من األنظمة االستبدادية

  !الطاغوتية اإلجرامية

وكذا مقاومة االحتالل وجهاده قد ال يكون واجبا يف نظر كثري من احلركات اإلسالمية، بل 

  !يسوغ التفاهم مع االحتالل األجنيب والعمل حتت ظله

ومن يرى وجوب جهاده مطلقا قد ال يرى مشكلة يف األنظمة اليت تعمل مع االحتالل، وال 

ها، لدى فريق واسع من هذه احلركات، وإن كانت العقيدة الدينية يفقدها التحالف معه شرعيت

حتكم بأن ذلك ردة وكفر، إال أنه ال أثر هلذه العقيدة الدينية يف الواقع السياسي، وال يف احلكم 

  !على من يتجاوزها بسبب غياب العقيدة السياسية

ية، وأنه حرب على اهللا ورسوله، وكذا املوقف من الربا فمع اإلميان الديين بأنه من احملرمات القطع

وأن من استحله كفر، إال إن هذه احلركات اإلسالمية ال حتكم على األنظمة القائمة عليه حبكم 

  !!!سياسي، وال يسقط قيام اقتصاد الدول عليه مشروعية هذه األنظمة يف نظر هذه احلركات؟

إلسالم، وماهية نظام أي ليس لدى هذه احلركات أصال تصور صحيح عن ماهية الدولة يف ا

  !احلكم اإلسالمي، وهلذا تعترف بشرعية كل هذه النظم اليت يعج ا العامل العريب واإلسالمي

ومن ال يعترف ا، ال يرى مشروعية تغيريها، ومن يرى مشروعية تغيريها ال ميارس اجلهاد 

ياسي، ومن السياسي لتحقيق هدفه، ومن ميارس جهادا سياسيا ال يعرف أدوات الصراع الس

  !!يعرف أدواته ال حيسن استخدامها؟



ومما يؤكد أبعاد األزمة وعمقها حالة الشعور بالرضا واالطمئنان لدى قطاع واسع من احلركات 

ودعاا، فهم مطمئنون على حفظ اهللا لإلسالم والقرآن، لكوم ينظرون إليه من زاوية العقيدة 

ن، ومل ينظروا إليه من العقيدة السياسية اليت تعىن الدينية اليت أكدت حفظ اهللا هلذا الدين كدي

  !بإصالح واقع املسلمني

إن هذا الرضا الزائف يفقد هذه احلركات احلرارة الروحية اليت تبعث على التغيري للواقع 

السياسي وفق أحكام الدين، وهو الذي شل حركة هذه اجلماعات اليت جاء سيد قطب رمحه اهللا 

  )!دعاة ال قضاة(فكان الرد عليه ) معامل على الطريق(والتغيري يف كتابه  لينفخ فيها روح الثورة

لقد مت الفصل بني اإلسالم كدين وشرع مساوي، واإلسالم كحكم وواقع حيقق اإلصالح يف 

األرض للفرد واتمع، فصارت احلركات تم بالدفاع عن الدين، وتتصوره ككيان مستقل تبكي 

أن تدرك بأنه ال وجود للدين إال بالطاعة واحلكم يف الواقع من أجله، وتدافع عنه، دون 

  ! }حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا{السياسي، وهلذا أمر اهللا بالقتال

  :شروط العقيدة السياسية 

  :ويشترط للعقيدة السياسية لتحقق التغيري املنشود أن متتاز بأمور منها 

احملددة، وأن تكون حقائقها يقينية عند من يؤمن ا، فال  أن تكون هلا خياراا السياسية: أوال 

تقبل العقيدة السياسية التبديل والتغيري والتطوير، بل متتاز بالثبوت واالستقرار، وهي عدل وحق 

عند املؤمنني ا جيب حتقيقها ونصرا، وما عداها باطل، جيب تغيريه وإزالته، فهي لتكون عقيدة 

باطل، ال يف دائرة الصواب واخلطأ، وهذا خبالف النظم السياسية وممارساا، تقع يف دائرة احلق وال

اليت جتتهد يف املقاربة من العقيدة السياسية، وهي اجتهاد يف التطبيق، قد يقع فيه اخلطأ، ومن هنا 

يوجد اخلالف بني النظم السياسية ذات العقيدة الواحدة، كما هي الشيوعية يف روسيا اللينينية، 

  .ني املاوية، بسبب اخلالف بني هذه النظم احلاكمة يف املقاربة للعقيدة السياسية املاركسيةوالص

حلق } {إنه حلق مثلما أنكم تنطقون{وهذه اليقينية تتجلى يف اخلطاب القرآين بشكل جلي 

  .}قل جاء احلق وزهق الباطل{، }اليقني



ة، بل فقد اجلزء يعادل فقد الكل، سواء كوا حدية قطعية، ال تقبل املساومة وال املفاوض: ثانيا 

فال وربك {بسواء، وهلذا جند القرآن قطعي حدي يف كل ما يدعو املؤمنني إليه كما يف قوله تعاىل 

ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 

اء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جز{، }تسليما

  .}احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب

  )!إن هذا الدين ال يصلح إال من أحاطه من مجيع جوانبه(وتتجلى احلدية يف حديث 

واهللا لو (كما تتجلى احلدية يف العقيدة السياسية يف موقف أيب بكر الصديق يوم الردة حني قال  

كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه واهللا ألقاتلن بني من فرق بني الصالة والزكاة  منعوين عقاال

  )!فإن الزكاة حق املال

  )!ال واهللا حىت يشهدوا أن قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار(وحني جاءه أهل الردة تائبني قال 

ه هلم كان حقا ال صوابا فقط، إنه يرفض رفضا قاطعا أن يتوبوا قبل أن يعترفوا بردم، وأن جهاد

  !وأن موقفهم كان باطال وكفرا وردة ال خطأ يف االجتهاد

إنه مل يؤمن بأن الزكاة واجبة جيب قتال من منعها حبكم اهللا الديين فقط، بل حدد موقفه من الواقع 

أو  السياسي بناء على هذه العقيدة السياسية اإلميانية، فقاتل مانعي الزكاة دون حترج أو تأمث

  !تأويل

أا تستحق التضحية والفداء بكل ما ميلك املؤمنون ا من نفس ومال وجهد، يصل إىل : ثالثا 

حد املوت يف سبيلها، وهلذا شهد العامل ثورات شعبية شيوعية وليربالية ضحت باآلالف من أجل 

  ! إقامة نظمها السياسية اليت تعرب عن عقائدها السياسية

إن اهللا { عليه وسلم يبايع أصحابه على اجلهاد يف سبيل اهللا كما قال تعاىل وقد كان النيب صلى اهللا

  .}اشترى من املؤمنني أمواهلم وأنفسهم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون

الشمولية واإلحكام، فيشترط لقوة النظم والنظريات السياسية قوة األساس العقائدي : رابعا 

ه، من حيث إحكامه وقدرته على تربير مشروعه ونظامه السياسي الذي يبشر به، الذي تقوم علي



ومن حيث قدرته على نقض كل فكرة مضادة له، واإلجابة عن كل سؤال يواجهه، ومن حيث 

مشوليته ملعاجلة كل جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والفكرية، دون 

نظرته وحتليله وحلوله للمشكالت، بني ما يؤمن به من عقيدة  وقوع تناقض واضطراب يف

سياسية، وما يدعو إليه من مشروع سياسي، وهلذا كان القرآن يترتل للرد على كل املخالفني 

ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه {، }وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا{

إن هذا القرآن يهدي لليت {داياته وأحكامه لكل شئون احلياة ، كما يؤكد مشولية ه}اختالفا كثريا

  اخل..} هي أقوم

  إخل...قيامها على أساس أخالقي أو ديين، كالعدل واحلق واإلنسانية وإرادة اهللا : خامسا 

ذلكم {وهلذا جاء القرآن ليؤكد بأن ما يدعو إليه هو حكم اهللا والعدل واهلدى واخلري والرمحة  

لقد أرسلنا {، }قل أمر ريب بالقسط{، }وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{، }بينكمحكم اهللا حيكم 

قل فأتوا {، }هدى للمتقني{، }رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط

  اخل....}بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقني

ري خلفها، بتحقيقها أحالمهم حنو واقع أفضل، وهو ما بشر به قدرا على حتريك اجلماه: سادسا 

، وقد }وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض{اخلطاب القرآين 

  !كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يطلب من قريش أن خيلوا بينه وبني الناس

. إذا جاء نصر اهللا والفتح{ية ومشروع فالشعوب هي اليت تغري الواقع إذا آمنت بعقيدة وقض 

  !} فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كانا تواب. ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا

إن كل ما سبق ذكره عن العقيدة السياسية هو الغائب الذي ميثل أحد أبرز عناصر الضعف لدى 

 ركات عن تغيري واقع جمتمعاا،احلركات اإلسالمية التقليدية، بل هو السبب الرئيسي يف عجز احل

وهو مرتبط إىل حد كبري بالتخلف يف الوعي السياسي الذي تعيشه هذه احلركات، حيث مل 

تستطع حىت اآلن أن تدرك الفرق بني العقيدة الدينية اليت تؤمن ا هذه احلركات، والعقيدة 

  !تغيري الواقع السياسي؟السياسية اليت تفتقدها، وظنت أنه بالعقيدة الدينية وحدها تستطيع 



إن كل تلك العقائد الدينية لدى احلركات اإلسالمية تفتقد للحدية والقطعية السياسية، الذي 

حيدد موقفها من الواقع السياسي، وهنا يسقط املشروع السياسي اإلسالمي لدى هذه احلركات 

ة أنظمة حكم شرعية جيب اإلسالمية ما دامت كل األنظمة اليت ال تقيم وزنا لتلك العقائد الديني

السمع والطاعة هلا، لتبقى احلركات اإلسالمية حركات دينية، بال عقيدة سياسية، ولتحمل بذور 

فنائها يف أحشائها كقوى سياسية، فهي متارس السياسة بال عقيدة وال فكر، بل بشكل عبثي 

ل وقد تتفاهم معه، فوضوي ارجتايل، فقد تعارض االستبداد وقد تتحالف معه، وقد تقاوم االحتال

  !وقد تثور على الطاغوت الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا وقد تواليه ليصبح ويل أمر جتب طاعته

ومن هنا ال نتفاجأ باملراجعات واالنقالبات الفكرية اليت حتصل يف ساحة احلركات اإلسالمية 

  !وقيادا فهي تعيش أزمة عميقة مل تعرف احلركات أسباا بعد

ض احلركات اإلسالمية اليت قد يكون لديها رؤية أو عقيدة سياسية، إال أا تعاين من إن هناك بع

  :الضعف، إما 

لكون عقيدا السياسية غري مشولية، وغري حمكمة البنيان الفكري، بل هي عقيدة جزئية   - 1

قد تعاجل املوقف من السلطة القائمة وقد ترتع عنها الشرعية، إال أا ال تطرح عقيدة 

ية تعاجل كل قضايا امتع من منظورها العقائدي، ومن مث ال تستطيع أن تكون سياس

 .بديال عن الواقع السياسي

أو قد يكون لديها عقيدة سياسية مشولية، إال أا بال عمل وبال تضحية سياسية، فهي  - 2

 .حركة دينية أو فكرية ال متارس عمال سياسيا جديرا بإحداث التغيري

 . قدرة على االنفتاح على اجلماهري بكل قطاعااأو متارس عملها بال  - 3

  :فقدان األداة السياسية لتحقيق التغيري: ثانيا 

فاحلركات اإلسالمية هي يف األصل والواقع مجاعات دينية، ترى رسالتها الرئيسية يف ربط اإلنسان 

سي يف الدنيا، باهللا واالستعداد لليوم اآلخر، وليست تنظيمات سياسية تسعى لتغري الواقع السيا

ومن خالل أدوات تغيري هذا الواقع، كما فعل النيب صلى اله عليه وسلم يف مكة واملدينة حيث 

أقام الدولة النبوية، وإمنا تتعامل هذه احلركات مع السياسة كجزء من دعوا العامة لإلصالح، 



د تكون لديها وهلذا قد تتخلى عنه إذا اقتضت الظروف، واالقتصار على العمل الدعوي، أو ق

رؤية سياسية إال أا ال متارس نضاهلا وجهادها يف دائرة العمل السياسي، بل يف دائرة اال 

الفكري أو االجتماعي، فهي تقاتل يف جبهة أخرى غري اجلبهة اليت جيب أن تقاتل عليها، فالعقائد 

الشعوب معها لتغيري الواقع  السياسية واألفكار اإلصالحية ما مل تعبئ اجلماهري خلفها، وما مل حترك

السياسي، فلن تستطيع حتقيق أهدافها، فإذا كانت الساحة الفكرية واالجتماعية واتمعية تعج 

وتضج بكل ألوان الطيف اليت تتصارع وتتعايش كما حيلو هلا، وهو ما ال ميكن معه عادة التأثري 

ة واالجتماعية واتمعية لينشغل على الواقع السياسي، الذي قد يعزز من تلك الصراعات الفكري

ا اجلميع عن السلطة، فإن الساحة السياسية ختتلف متاما فهي ال يوجد فيها إال طرف واحد 

مسيطر وهو السلطة، اليت ال تسمح للقوى اإلصالحية بتجاوز خطوطها احلمراء، وهلذا فمن ميلك 

 !لواقع السياسيالعقيدة السياسية جيب أن يقف على اجلبهة الصحيحة لتغيري ا

كما قد يوجد بعض احلركات اليت تناضل على اجلبهة السياسية، إال أا تفتقد ألدوات التغيري، 

فهي ال تستطيع الوصول إىل اجلماهري والتفاعل معها، وقيادا حنو إحداث اإلصالح، وهلذا جنحت 

ائرة املتدينني، أو السلطة مبحاصرا، وقطع الطريق عليها، لتظل حبيسة نطاق دوائر ضيقة كد

  ! دائرة املفكرين، دون الوصول إىل كل قطاعات الشعب

وقد تنبه ابن خلدون هلذه األزمة عند رجال الدين املصلحني حني خيوضون فيما ال حيسنون، 

 ويظنون أم يصلحون، أو يظنون أم يغريون أوضاع الدول وواقعها السياسي بغري أدواته، إذ

ال وفق سنن اجتماعية جارية ومن ذلك وجود العصبية اليت تتم ا املغالبة تغيري الواقع ال يتم إ

واملدافعة فكل حركة تغيريية ال تتخذ من تأسيس العصبية السياسية الدينية أو الفكرية وسيلة 

إلحداث التغيري وحصول التمكني الكلي أو اجلزئي هي حركة عبثية فوضوية كما قال ابن 

وال الثوار القائمني بتغيري املنكر من العامة والفقهاء فإن كثريا من ومن هذا الباب أح(خلدون 

داعني إىل  ،املنتحلني للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلور من األمراء

فيكثر أتباعهم واملتلثلثون  ،رجاء يف الثواب عليه من اهللا ،تغيري املنكر والنهي عنه واألمر باملعروف

وأكثرهم يهلكون يف هذا  ،ويعرضون أنفسهم يف ذلك للمهالك ،الغوغاء والدمهاء م من

وأحوال امللوك والدول راسخة قوية ال يزحزحها و يهدم بناءها إال املطالبة القوية اليت من  ،السبيل



وهكذا كان حال األنبياء عليهم الصالة والسالم يف  ،ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه

لكنه إمنا أجرى  ،وهم املؤيدون من اهللا بالكون كله لو شاء ،وم إىل اهللا بالعشائر و العصائبدع

  2).األمور على مستقر العادة واهللا حكيم عليم

وقد أصبحت األحزاب السياسية اليوم البديل عن العصبيات القبيلة بعد ذوبان القبيلة يف 

وم أهم أدوات تغيري الواقع السياسي يف الدول اتمعات املعاصرة، فاألحزاب والتنظيمات الي

املعاصرة، سواء كانت أحزاب أو تنظيمات ثورية أو سلمية، وسواء كانت جبهات حترير ضد 

االستعمار اخلارجي كحزب املؤمتر يف اهلند، وجبهة حترير اجلزائر، أو جبهات حترر من االستبداد 

  اخل...أفريقيا كحركة التضامن يف بولندا، وحزب املؤمتر يف جنوب

  !غياب املشروع والنظام السياسي الذي يعرب عن تلك العقيدة الغائبة: ثالثا 

فإذا كانت العقيدة السياسية متثل روح أي نظام سياسي، والتنظيم واحلزب ميثل الوسيلة واألداة 

حتيا به  اليت ينتقل ا من املعارضة إىل السلطة، فإن املشرع السياسي ميثل اجلسد والبنيان الذي

هذه الروح، وهو الذي يعرب عنها، وجيليها يف عامل الوجود، بعد أن كانت مبادئ وقيم يف عامل 

الفكر، وقد عربت املاركسية عن نفسها من خالل االشتراكية يف اال االقتصادي، والدميقراطية 

االجتماعية، فكان  الشعبية وحكم احلزب الواحد يف اال السياسي، ألا ترتع إىل حتقيق العدالة

  .النظام واملشروع السياسي معربا عن العقيدة وأهدافها

كما عربت الليربالية عن نفسها بالرأمسالية وحرية السوق يف اال االقتصادي، والدميقراطية  

الربملانية والتعددية والتداول السلمي بني األحزاب يف اال السياسي، ألا ترتع إىل حتقيق احلرية 

  .نسانية، فكان نظامها ومشروعها السياسي معربا عنها وعن أهدافهااإل

فما هو املشروع والنظام السياسي الذي يعرب عن عقيدة احلركات اإلسالمية السياسية على فرض 

  !وجود تلك العقيدة؟ وما مدى تعبري ذلك املشروع عن تلك العقيدة؟
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يه أنه مشروع نظام سياسي، يعرب عن واجلواب هو أنه ال يوجد لدى هذه احلركات ما يصدق عل

بل أقصى ما يوجد هو رؤية ضبابية ال تستطيع إقناع اجلماهري ! العقيدة السياسية يف اإلسالم؟

  !مبشروعيتها وضرورا؟

وقد عرب عن هذه األزمة خالد حميي الدين عضو تنظيم الضباط األحرار، حني شخص أزمة احلركة 

عد الثورة بينها وبني الضباط األحرار الذين كان بعضهم اإلسالمية يف مصر، وسبب اخلالف ب

جزءا منها، وأن املشكلة تكمن يف عدم معرفة ما الذي تريده هذه احلركة فهل هي مع إعادة 

توزيع الثروة واألرض كما يتطلع إىل ذلك الفقراء الذين ميثلون غالبية الشعب املصري؟ أم ضد 

  رجال اإلقطاع؟إعادة توزيع األرض كما يريد البشوات و

وتكمن األزمة يف طبيعة هذه احلركة وهو كوا حركة دينية تستقطب كل شرائح اتمع روحيا 

ودينيا لتربطهم باهللا واليوم اآلخر، وهو ما ال خيتلف فيه األتباع عادة على اختالف شرائحهم 

ت شرائح اتمع أثرياء كانوا أو فقراء، خبالف احلركات السياسية اليت تعرب عادة عن احتياجا

الدنيوية، وعن تطلعهم لواقع سياسي أفضل، وهو ما جيعل لكل طبقة اجتماعية توجهاا، فقد 

كانت الشيوعية تعرب عن تطلعات الطبقة العمالية، فاستطاعت حشدهم خلفها لتغيري واقعهم 

صني السياسي مبا حيقق هلم حياة أفضل وأكثر عدالة اجتماعية، وهو ما حصل يف روسيا وال

اإلقطاعيتني، كما كانت احلركة اجلمهورية يف فرنسا تعرب عن تطلعات الطبقة الربجوازية ومجاهري 

  !الشعب ضد امللكيني والنبالء، حنو نظام حكم أكثر حرية سياسية

وهذا خبالف احلركة اإلسالمية اليت تدعو اجلميع لالنضمام إليها، دون طرح خيارات سياسية 

ها أتباعها، فهي تدعو إىل إسالم عام مشويل فضفاض، يرضي اجلميع الغين حمددة، حىت ال ينفض عن

  !والفقري واألمري واخلفري

وبسبب ذلك ترتع هذه احلركات للمحافظ على الواقع وتكريسه أكثر من نزوعها للتغيري،  

حل لكون قياداا وداعميها عادة ما يكونون من الطبقة املمولة ألنشطتها، فيكون تعبريها عن مصا

تلك الطبقة اليت تستفيد من الضغط على النظام القائم لتحقيق بعض مكتسباا، دون الدفع باجتاه 

  ! التغيري اجلذري خوفا على ذهاب مصاحلها



وهلذا فالتجربة العربية الوحيدة اليوم يف السودان ال يوجد ما مييزها عن أي جتربة نظام حكم يف 

  !دق عليه أنه مشروع سياسي يعرب عن عقيدة سياسية إسالميةالعامل العريب، وال يوجد لديها ما يص

وليس فيما تطرحه احلركة اإلسالمية املعاصرة يف مصر أو املغرب أو يف اليمن أو األردن أو اخلليج 

  !أو موريتانيا ما يتميز عما تطرحه أي حركات إصالحية غري إسالمية

سيب بالتجربة اإليرانية أيديولوجيا، وال تعرب وال ميكن قياس التجربة التركية اليوم مع جناحها الن

تلك التجربة عن عقيدة سياسية بقدر تعبريها عن عقيدة دينية ترتع إىل احملافظة على اهلوية 

اإلسالمية للشعب التركي، وحتقيق احلياة الكرمية له، وهو ما جنحت فيه التجربة التركية بشكل 

إلسالمية اليت تصوغ حياة اتمع والدولة كلها بصياغة قياسي، إال إا تفتقد للعقيدة السياسية ا

جديدة تعرب عن اإلسالم عقيدة وشريعة وقيما أخالقية ومشروعا حضاريا إنسانيا بديال عن النظم 

  ! الشيوعية الشمولية والنظم الرأمسالية الليربالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  حنو وعي سياسي راشد
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  الفطرة السياسية

  ةواالحنرافات الديني

  حاكم املطريي. بقلم د

  م20/10/2011

  

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على املبعوث رمحة للخلق أمجعني لريدهم إىل الفطرة والدين 

  ..القومي وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد 

فقد شرفت بدعوة كرمية من الس األعلى للدعوة التابع لوزارة اإلرشاد واألوقاف يف السودان 

م وقد قدم 2010/ 10/ 15 – 13بتاريخ ) اآلفاق املستقبلية للدعوة اإلسالمية(ر مؤمتر حلضو

اخلطاب (للمؤمتر حنو مخس وعشرين ورقة يف قضايا الدعوة اإلسالمية، وقد جاءت ورقيت 

العقيدة (يف اجللسة األوىل، وهي يف األصل مقاليت ) السياسي اإلسالمي املعاصر وإشكاالته

، وحني جاء دوري فاجأ عريف الندوة )وخطورا وفقد احلركة اإلسالمية هلا السياسية ضرورا

  ..)!واآلن مع ورقة الدكتور حاكم املطريي وانتبهوا لكل كلمة فيها فهي خطرية (احلضور بقوله 

  :وقد افتتحت الكلمة بتنبيهات بني يدي املوضوع وهي  

سي املعاصر، وليس يف باقي ااالت أن موضوع الورقة هو يف إشكاليات اخلطاب السيا: أوال 

اليت جنحت الدعوة اإلسالمية املعاصرة فيها كاال الدعوي والعلمي والتربوي واخلريي واإلغاثي 

واجلهادي، حيث أن احلركات اإلسالمية السياسية جاءت هلدف سياسي وهو استعادة اخلالفة 



درس أسباب إخفاق احلركة السياسية يف واستئناف احلياة اإلسالمية من جديد، ومن هنا فالورقة ت

  .حتقيق هذا اهلدف أو املقاربة إليه

أن الورقة تقتصر على احلركات اإلسالمية السياسية وال تتعرض للجماعات الدعوية : ثانيا 

  .اخل..والعلمية واخلريية 

واحدة،  كما إن الورقة تنظر للحركة السياسية اإلسالمية على اختالف ألوان طيفها نظرة: ثالثا 

إذ األمة واحدة، واهلدف واحد وهو استعادة اخلالفة من جديد، وهذه احلركات متثل تيارا سياسيا 

  .واحدا، وإن اختلفت مدارسه واجتهاداته

إن الورقة جاءت لتثري أسئلة واستشكاالت أكثر من تقدمي حلول وإجابات، فمن أراد : رابعا 

) حترير اإلنسان(و) احلرية أو الطوفان(وع إىل كتايب معرفة احللول يف نظر الكاتب فبإمكانه الرج

  ).أهل السنة واجلماعة اإلشكالية العقائدية واألزمة السياسية(و) الفرقان(و

مث طرحت أسئلة حول أزمة احلركة اإلسالمية السياسية املعاصرة؟ وملاذا تراجع خطاا السياسي 

ة على اختالف مستويات هذا االعتراف حىت صارت تعترف بالقطرية والوطنية واألنظمة احلاكم

  بعد أن كانت تطمح الستعادة اخلالفة الواحدة واألمة الواحدة؟

وكيف وصل احلال ا أن تورط بعضها وحتالف مع االحتالل األجنيب كما يف العراق وأفغانستان  

حىت شاركت يف حكومات االحتالل اليت حتاصر جيوشه املدن املقاومة، ليدكها على رؤوس 

أهلها، دون أن خيرجها مثل هذا التحالف من دائرة احلركة اإلسالمية ودون أن يصطدم بأصل من 

  أصول عقيدا؟  

وكيف صارت احلكومات العربية اليت يوظفها العدو احملتل يف مشروعه االستعماري حكومات 

ي يقرر بأن شرعية أو هلا والية شرعية مع أن أصول اخلطاب العقائدي وكذا احلكم الفرعي الفقه

  !مثل هذا الفعل ردة وكفر

مث شرعت يف اختصار الورقة حبسب الوقت املتاح، وبصراحة األعرايب اليت فطرت عليها، فأنا 

  بطبعي ال أحب ااملة على حساب احلق، وال املداهنة على حساب الدين، 



حقيقة الدين  فنحن إمنا حضرنا لنصدق قومنا القول، وخنلصهم النصح، ومنحض هلم الرأي، وهذه

  )!هللا ولكتابه ولرسوله وأئمة املسلمني وعامتهم.. الدين النصيحة (كما يف الصحيح 

  :وهذا كله يف حدود األدب واخللق الكرمي كما قال األول 

  ! ولوثة أعرابييت ألديب..... وإين على ما كان من عنجهية

نا يف الرأي، إذ مل يترك احلق لنا الذي فرق بيننا وبني قوم -وإمنا حيملنا على هذا األمر العظيم 

احلب هللا ولرسوله ولدينه ولألمة اليت تواجه ما توجهه من حتديات غري مسبوقة، واحلب  -صديقا 

للحركة اإلسالمية اليت أضاعت طريقها بعد أن قدمت خالل قرن من الزمن آالف الشهداء 

حيث املراجعات تلو املراجعات حىت واألبطال فإذا النتيجة هذا الواقع املعاصر للحركة اإلسالمية 

  ! مل يبق من أهدافها إال أن تعيش

وإال هذا التحالف مع االحتالل أو مع حلفاء االحتالل يف كل قطر، لريضى عنها الطاغوت وما 

  !هو عنها براض

  :وقد حتدثت عن أزمة احلركة اإلسالمية السياسية وأا تتمثل يف 

اليت هي أساس أي مشروع سياسي أو نظام حكم  )العقيدة السياسية(غياب أو ضبابية  - 1

 .سياسي

الذي يفترض أن يقوم على الكتاب والسنة حيث صار ) املشروع السياسي(عدم وضوح  - 2

ما يقدمه اإلسالميون ال خيتلف عما يدعو إليه اإلصالحيون السياسيون الوطنيون 

 )!اإلسالم هو احلل(والليرباليون اللهم إال بشعارات 

ة العمل التنظيمي السياسي حيث ما زالت احلركة اإلسالمية تتنازع يف عدم تطوير آلي - 3

مشروعية تأسيس األحزاب السياسية فضال عن تطويرها لتواكب تطور العصر 

ووسائله اليت باتت فيه األحزاب السياسية أهم أدوات التغيري السياسي يف الدول 

  !املعاصرة



ب على الورقة والذي مل يقرأ الورقة إال يف تلك مث ملا فرغت من الورقة جاء دور األستاذ املعق

مع ! اللحظة كما يبدو، حيث استخف ا بتعامل فج وزعم بأن الورقة مل تعرف العقيدة السياسية

  !أن الورقة عرفت العقيدة السياسية مرتني

  ! مصطلح خمترع) العقيدة السياسية(كما زعم بأن 

اإلعالم (و) االقتصاد اإلسالمي(و) السياسي اإلسالميالنظام (مع أنه ال مشاحة يف االصطالح إذ 

اخل كلها مصطلحات خمترعة عصرية إال إن مضموا ومعناها صحيح، وكذلك )..اإلسالمي

هي من أصول اإلميان وأصول الدين إال أننا استخدمنا هذا املصطلح لتقريب ) العقيدة السياسية(

دية اليت هلا حكم وارتباط بالواقع السياسي كاعتقاد املعىن إىل األذهان للتفريق بني األصول العقائ

وجوب التحاكم إىل الكتاب والسنة، واألصول اإلميانية اليت ال ارتباط هلا بالواقع السياسي 

  .  كاإلميان باليوم اآلخر

، )األخوان املسلمون(مث أخذت املعقب محية اجلاهلية واختزل القضية كلها يف الدفاع عن  

  ! قصدهم ذه الورقةوامين بأنين أ

مع أن الورقة بدأت بنقد أداء احلركة السلفية والصوفية السياسي يف مصر، قبل نقد احلركة 

  ! السياسية اإلسالمية

وتاريخ نضاهلم، بدال من مناقشة ) األخوان املسلمون(مث أخذ األستاذ املعقب يتحدث عن مآثر 

  !الورقة وما جاء فيها

يل كثري من أهل العلم والفضل من كل ألوان الطيف الدعوي السلفي مث بعد انتهاء اجللسة جاء إ

والصويف واحلركي يؤكدون موافقتهم على ما جاء يف الورقة، وأا كشفت أزمة احلركة السياسية 

عما بدر من األستاذ ) األخوان املسلمون(اإلسالمية، وشخصت عللها، واعتذر يل كثري من 

  !فه الذي جتاوز حدود األدب يف احملاورة واملناقشةاملعقب وأم ال يقرونه على تصر

وقد قمت بعد املؤمتر بزيارة الشيخ العالمة احلرب يوسف مراقب األخوان يف السودان وجتاذبنا  

أال تعلم يا دكتور حاكم (أطراف احلديث حول الورقة وما دار حوهلا من جدل فضحك وقال 



خاصة يف ) األخوان املسلمون(فهم منه إال إذا أطلق ال ي) احلركة اإلسالمية(بأن مصطلح 

  !؟)السودان

وقد جتادل الناس يف الورقة يف جنبات املؤمتر ووصلين من أخبارها ما وصلين مما كشف يل عن 

  )!الفطرة السياسية(بل جتاوزها إىل ) العقيدة السياسية(وجه آخر لألزمة فلم يكن اخللل فقط يف 

  :والشيخ الفاضل حممد احلرب وقد دار جدل بني املعقب على الورقة

  ما هو موقف احلركة اإلسالمية يف العراق؟: قال الشيخ حممد للمعقب  

انقسمت إىل ثالثة أقسام قسم تعامل مع االحتالل وقسم قاومه وقسم اعتزل : فقال املعقب 

  !ولكل اجتهاده

خطرية مثل هذه باهللا عليك حركة واحدة تنقسم إىل ثالثة طوائف يف قضية : فقال الشيخ حممد 

القضية الواضحة اجللية أال يدل ذلك على أزمة لدى احلركة اإلسالمية السياسية كما جاء يف 

  !ورقة الدكتور حاكم؟

كما دار جدل بني قاض عادل وعامل فاضل يف شأن الورقة وهذا فحوى ما دار بينهما حبسب ما 

  :بلغين باملعىن ال بالنص

  إليه الدكتور حاكم يف كتبه؟ما رأيك فيما يدعو : فقال القاضي 

لقد بالغ الدكتور حاكم يف موضوع سنن اخللفاء الراشدين مع أا ال تعدو أن تكون : فقال العامل 

  !اجتهادات هلم قد تناسب عصرهم وال تناسب عصرنا ومل يقل أحد حبجيتها

  يبدو أنك مل تقرأ كتب الدكتور؟: فقال القاضي 

  !قرأت شيئا منها : فقال العامل 

عليكم بسنيت وسنن اخللفاء ( املقصود بالسنن كما أفهم وكما يف حديث: فقال القاضي 

هي األصول اليت يقوم عليها النظام السياسي اإلسالمي واليت أمجع عليها اخللفاء ) الراشدين



وقامت عليها األدلة من الكتاب والسنة كاخلالفة ووحدة األمة وحق األمة يف اختيار السلطة 

  اخل ..لشورى بالرضا وا

مث ما هو األصل عندك الذي ميكن أن نقول بأنه األساس ! وليس املقصود اجتهادام الفرعية

  !للنظام السياسي اإلسالمي الذي إذا فقد زال عن النظام وصف كونه نظاما إسالميا؟

نظام بأن اإلسالم جاء مببادئ عامة وترك الباب مفتوحا لكل زمان ومكان وال يوجد : فقال العامل 

  !حمدد

إذن ما ذكره الدكتور حاكم صحيح يف أنه ال يوجد لدينا عقيدة سياسية حمددة : فقال القاضي 

  وهلذا صرنا نعترف باألنظمة احلاكمة على اختالف صورها؟

ال توجد حركة إسالمية يف العامل كله تعترف باألنظمة احلاكمة املوجودة كما يزعم : فقال العامل 

  !!الدكتور 

وما تسمي دخوهلا يف هذه احلكومات واعترافها بشرعيتها ووصم كل من خرج : اضي فقال الق

  عليها بأنه خارجي أليس يف ذلك اعتراف هلا بقدر من املشروعية؟

مث أال ترى بأن الدخول يف حتالف مع حكومة احتالل والقتال معها ضد األمة اليت جتاهد هذا  

  !االحتالل ردة وكفر؟

  !هذا الفعل يف حد ذاته كفرا وردة ال ليس: فقال العامل 

  ومىت تكون مظاهرة الكافر احملتل والقتال معه يف نظرك كفرا وردة؟: فقال القاضي 

  !إذا قصد املسلم بقتاله معهم ظهور دينهم على دين املسلمني: فقال العامل 

فهذا  وهل يتصور أن يقصد مسلم بقتاله معهم ظهور دينهم على دين املسلمني؟: فقال القاضي 

القصد وحده خيرجه عن دائرة اإلسالم حىت لو مل يقاتل معهم فبقيت مظاهرته هلم وقتاله معهم 

  !دون حكم



  !املظاهرة هلم مظهر للكفر ال كفر حبد ذاته فال بد من معرفة القصد: قال العامل 

ه دع عنا احلكم الشرعي أليس العقول تقضي بأن من يقف مع العدو يف اعتدائ: فقال القاضي 

  !على أمة من األمم يكون يف نظر تلك األمة عدوا مثله وله احلكم نفسه؟

أليس من يقف من أفراد تلك األمة مع العدو احملتل خائنا يستحق القتل خليانته يف نظر كل شعوب 

  األرض؟

  !ال دخل للعقول يف هذا احلكم بل احلكم للشرع: فقال العامل 

إىل احلال اليت ذكرها الدكتور يف ورقته حيث مل يعد هناك  أال ترى بأننا قد وصلنا: فقال القاضي 

  !لدى احلركة اإلسالمية السياسية أية قضية تستحق التضحية وال اجلهاد يف سبيلها؟

  !التضحية من أجل الدين ال تقتضي القتال: فقال العامل 

  اذكر يل قضية واحدة إذن تستحق يف نظرك القتال يف سبيلها؟: فقال القاضي 

طع العامل الفاضل عن احلديث ومل تنقطع القضية بعد بل جتلت أزمة كربى تعيشها احلركة فانق

  !اإلسالمية املعاصرة بدعاا وعلمائها ومفكريها وسياسييها إال من رحم اهللا منهم

لقد كشفت هذه احملاورة بني القاضي العادل والعامل الفاضل أزمة األمة يف عقلها قبل دينها وكما 

  )!ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل( يف احلديث

  )!الفطرة اإلنسانية(كما كشفت عن خطورة التصورات الدينية حني احنرافها على  

لقد قرر املتكلمون واألصوليون من األشاعرة بأنه ال حسن وال قبح إال ما حسنه الشرع أو قبحه 

ذين قالوا بأن العقل يدرك احلسن والقبح وكان ذلك ردا على املعتزلة ال! وأنه ال حكم للعقل

  !وهلذا ال عذر ملن كفر باهللا إذ توحيد اهللا واجب عقال



وقد رد على الطائفتني شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن هذا القول ال يعرف عن سلف األمة بل هو 

 ،قول حمدث فالعقل هو مناط التكليف ولوال إدراك العقول حسن ما جاء به الشرع ملا آمنت به

  !الشرع لزم الدور وهو باطل فإذا قيل بأن العقول ال تدرك إال ما حسنه

كما قرر شيخ اإلسالم بأن الصواب الذي دل عليه الكتاب هو أن العقول تدرك احلسن والقبح  

إال أنه ال } أفال تعقلون{مبا فطرها اهللا عليه وهلذا نعى القرآن على املشركني تعطيلهم لعقوهلم

  .}وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{ال بعد ورود الشرع ثواب وال عقاب إ

ومن هنا ندرك خطورة اخلطأ يف الفتوى واخلطأ يف احلكم الشرعي عند من يقررون قاعدة 

فتنتكس الفطرة  ،األشعرية إذ يصبح احلسن قبيحا والقبيح حسنا بدعوى أن هذا هو حكم الشرع

  !نوره باسم الدين اإلنسانية ويرتكس العقل يف وهدة غيبته وانطماس

فإذا كان اإلنسان مدنيا واجتماعيا بطبعه حيب من الناس حوله أن يأتوه مبثل الذي يأتيهم منه كما 

وكما يف احلديث اآلخر حني جاء رجل يستأذن  -وهذا معيار موضوعي  - يف احلديث النبوي 

: قال ! ضاه ألمك؟ قال القال أتر! أترضاه لبنتك؟ قال ال (النيب صلى اهللا عليه وسلم بالزنا فقال 

  )!كذلك الناس ال يرضونه لبنام وال ألمهام

وكما أن اإلنسان مدين واجتماعي بطبعه وفطرته فهو سياسي أيضا بطبعه وفطرته فهو حيب العدل 

  .اخل..ويستحسنه ويبغض الظلم ويستقبحه وكذلك يستحسن احلرية ويستقبح العبودية 

خري أمرائكم الذين حتبوم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون (وهلذا جاء يف احلديث الصحيح  

  )!عليكم، وشر أمرائكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم

فهذا دليل واضح على أن العقل اجلمعي واحلس اجلماعي يتوافق يف أحكامه السياسية جتاه  

نسان سياسيا بطبعه وفطرته فهو السلطة وله معيار موضوعي يزن به ممارسات السلطة لكون اإل

إذ  ،يدرك عدل السلطة وجورها وإحساا وإساءا وهلذا جاء املدح والذم لألمراء ال للناس

ومن أبغضوه  ،فمن أحبوه ودعوا له من أمرائهم فهو من األخيار ،أحكام عامة الناس صحيحة



حلكم والرقيب على وال يلحق األمة من تبعات ذلك شيء إذ هي ا ،ولعنوه فهو من األشرار

  !األمراء وليس العكس

إذ فيه ) اإلمث ما حاك يف صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس(وهذا ما يؤكده احلديث اآلخر 

  !  دليل على أن للناس معيارا مييزون ويفرقون به بني الرب واإلمث واخلري والشر

فإنه  ،وطبيعته قبح بفطرتهخلري والشر واحلسن والفإذا كان األمر كذلك وهو أن اإلنسان يدرك ا

ال خيرج عن ذلك الطبع الغريزي والفطرة الطبيعية إال إذا طرأ عليه تصور ديين ممسوخ أو حتلل 

خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم (خلقي ينحرف باإلنسان عن طبيعته كما يف احلديث الصحيح 

والذين كفروا { سواء شياطني اجلن أو شياطني اإلنس وطواغيتهم كما قال تعاىل) الشياطني

  !}أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات

فإذا كان اإلنسان الطبيعي يرفض بغريزته وفطرته اإلنسانية عدوان أحد على نفسه أو ماله أو 

وكذا جيد دافعا طبيعيا  ،عرضه أو أرضه ووطنه وجيد دافعا يدفعه للقتال والدفاع عن حقوقه

فإنه إذا طرأ عليه اعتقاد ديين حيسن له الرضوخ للظلم والعدوان  ،الرفض ظلم السلطة وعدوا

كأن  ،فإنه يرتكس وينتكس ويصبح القبيح عنده حسنا ،ويستقبح الدفع عن األرض والعرض

  !يعتقد بأن اهللا قضى وقدر ذلك عليه وليس له أن يرفض قضاء اهللا وقدره

  !وجيب الرضا بتطهري اهللا هلم أو يعتقد بأن هذه عقوبة من اهللا بسبب ظلمه وظلم قومه

أو يعتقد بأن اهللا مل خيلقهم كي ميوتوا من أجل األرض واحلدود أو املوت من أجل الدنيا وزخرفها 

  !بل خلقهم لعبادته وتوحيده

أو يعتقد بأنه حيرم عليه القتال إذ قد يقع فتنة وميوت أبرياء بسبب املقاومة ومن مث جيب الكف 

  !عن القتال

  اخل..نه حيرم القتال واملقاومة إال بوجود خليفة شرعي لألمة أو خبروج املهدي املنتظرأو يعتقد بأ

أو يعتقد بأن العدو احملتل دخل بشبهة عقد وإذن من احلكومات فتصبح لوجوده حرمة متنع من 

  !مقاومته



ته إال أو يعتقد بأن احلكومات اليت تقع حتت نفوذ العدو وسيطرته هلا والية شرعية فال حيل مقاوم

  !بإذا

فكل هذه العقائد وغريها تفضي مبن يعتقدها إىل القابلية للرضوخ لالحتالل األجنيب والطغيان 

واالستبداد الداخلي بل والرضا والتعايش مع هذا الواقع الذي ال تتقبله الفطر السليمة والعقول 

  !الصحيحة حىت وإن كان أهلها وثنيني

من السلطة اجلائرة فإنه قد يستحسن ترك املقاومة هلا تدينا  ومثل ذلك إذا وقع عليه ظلم وطغيان

كأن يعتقد بأن رفضه للجور خيرجه من دائرة املؤمنني أو من دائرة الدين أو من  ،وتقربا إىل اهللا

  !دائرة الفرقة الناجية

وقد يتصور بأنه حيرم عليه حىت بغض اجلائر فيستحسن حبه والثناء عليه والدعاء له فيخرج بذلك 

  !عن الفطرة اإلنسانية السوية اليت تبغض بالفطرة من ظلمها أو اعتدى عليها

  !وقد يبلغ به احلال أن يبغض كل من أبغض اجلائر بل وحيرض على قتل وقتال من يبغض اجلائر

  !وكل هذا االحنراف عن الفطرة الطبيعية بسبب االحنراف يف فهم الدين

ع بالفطرة الطبيعية وترفض بالغريزة اإلنسانية ما وهلذا صارت األمم على اختالف أدياا تدف

  !يسوغه املسلمون اليوم باسم الدين

كاخليانة ! وصارت كل جرمية أخالقية عند األمم الوثنية والالدينية أمرا مباحا عند املسلمني

من غري (والتحالف مع العدو احملتل أو أكل أموال الشعوب بدعوى أا هدايا األمراء جاءت 

  اخل ..أو سجن عشرات اآلالف بال مة وال جريرة) وال سؤال استشراف

فكل هذه صارت أمورا سائغة باسم الدين عند كثري من املسلمني بينما هي جرائم أخالقية باسم 

  !العقل والفطرة عند الكافرين

 فصار ما تنبذه األمم من سيء األخالق بفطرا وعقوهلا قد يستسيغه كثري من املسلمني بدعوى أن

  !ذلك ما يأمر به الدين



  !وهلذا أخربت األحاديث النبوية بأنه سيأيت زمان يكون املعروف منكرا واملنكر معروفا

لقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يدركون بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة ما ال يدركه 

فات احلسنة املتأخرون املمسوخون باسم الدين والسنة كما يف احلديث الصحيح عن الروم والص

  )!وخامسة حسنة مجيلة وأمنعهم من ظلم امللوك(فيهم وقول عمرو بن العاص عنهم 

وكذا إذا طرأ على اإلنسان تصورات وأوهام عقلية ممسوخة فإا قد خترجه عن الفطرة السياسية 

سة واالجتماعية الطبيعية كأن يتصور بأن االستسالم للعدو احملتل والتعاون معه مما تقتضيه السيا

  !وتسوغه احلكمة

  !أو يعتقد بأن من يقاومونه يفسدون أكثر مما يصلحون

  !أو يتصور أن احلكمة تقتضي االستفادة من االحتالل حىت تقوى األمة وتنهض

لتصبح اخليانة لألوطان عند كل شعوب األرض سياسة عند املسلمني وحركام اإلسالمية 

شيء إال لشيوع مثل هذا اهلوس واجلنون السياسي ودعام وعلمائهم إال من عصم اهللا منهم ال ل

الذي ميارسونه منذ مئة عام بدعوى ضعف األمة وعجزها عن مواجهة عدوها مع أن دوهلم 

وأصبحت تصنع األسلحة املتطورة كما يف إيران  ،حازت على القنبلة النووية كما يف الباكستان

غاز كما يف دول اجلزيرة العربية وليبيا وصارت أكثر أمم األرض ماال وثراء بالنفط وال ،وتركيا

وبلغ تعدادهم مليار ونصف ومع هذا كله ما زال هؤالء املهزومون نفسيا  ،والعراق واجلزائر

املوسوسون عقليا يتصورون أن األمة ال تستطيع هزمية العدو االستعماري الغريب وهم يرون كيف 

ف النيتو بكل قواته وجيوشه ومن استطاع أضعف شعب إسالمي يف أفغانستان وحده هزمية حل

فكيف لو تداعت األمة معه ودعمت جهاده املشروع بكل الشرائع السماوية واملواثيق  ،وراءه

  !الدولية

بل لقد استطاعة املقاومة يف العراق أن زم وحدها جيوش االحتالل حىت صرح العدو عن هزميته 

م هلا وصدور فتاوى املفتني املفتونني لوال خيانة العرب والعجم للمقاومة وحماصر 2007سنة 

  !الدينية وصدور خترصات املهووسني السياسية اليت فعلت باملقاومة أشد مما فعلته جيوش االحتالل



فلم تؤت األمة من قلة عدد وعتاد وإمنا أوتيت من فساد حكوماا وخيانة علمائها وسياسييها 

األكلة على قصعتها قالوا أمن قلة حنن يومئذ تتداعى عليكم األمم كما تتداعى (كما يف احلديث 

يا رسول اهللا؟ قال ال بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليرتعن اهللا املهابة من 

  )!صدور أعدائكم وليقذفن يف قلوبكم الوهن حب احلياة وكراهية املوت

ة الذين أكثرهم أصح ال أقصد العام -عند كثري من املسلمني ) الفطرة السياسية(لقد فسدت 

عقوال وأزكى نفوسا بل اخلاصة الذين رتعوا مع حكومام بأموال األمة وثرواا وباعوها للعدو 

فصارت كثري من احلركات اإلسالمية ) العقيدة السياسية(قبل أن تفسد  -بأخبس مثن وأخسه 

ا وبيال على األمة السياسية نفسها كما هو حال كثري من علماء األمة ودعاا عبئا ثقيال وشر

ودينها وعلى حريتها واستقالهلا بعد أن صار استرضاء الغرب االستعماري غاية حتاول احلركة 

بينما يتحدث } وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا{حتقيقها واهللا يقول

تواصل احلضاري املهووسون واملوسوسون عن ضرورة تربئة اإلسالم من مة اإلرهاب وضرورة ال

ومد اجلسور مع الغرب االستعماري قبل أن خترج جيوشه اليت تدك قرى أفغانستان على رؤوس 

وقبل اخلروج من العراق الذي ذهب بسبب عدوان اجليوش الصليبية عليه  ،النساء واألطفال

مخس سكانه بني قتيل وجريح ومهجر وقبل أن تتحرر فلسطني اليت يسوم العدو شعبها سوء 

  !ذاب بدعم أمريكي أوريب منذ ستني سنةالع

لقد وصل احلال من شؤم كثري من احلركات السياسية اإلسالمية على األمة ما عرب عنه الشيخ 

هل ناقشتم أوضاع :الفاضل حممد قطب حني سأل أحد قادة احلركة اإلسالمية بعد اجتماع هلم 

  األمة؟ 

  !ال : فقال القيادي اإلسالمي 

  !إذن األمة خبري: ب فقال الشيخ حممد قط

   

  



  حنو وعي سياسي راشد

)3(  

  احلركات اإلصالحية اخلليجية

  بني احلالة الثورية واحملاولة السلمية

  

 حاكم املطريي. بقلم د 

  هـ 1431/ 26/11األربعاء          

       م3/11/2010 

  

قوده خنب سياسية يشهد اخلليج العريب حراكا سياسيا وفكريا كبريا منذ عقدين من الزمن تقريبا ت

وجتمعات حركية إسالمية ووطنية إصالحية سلمية أو ثورية ترى أن الوقت قد حان لتغيري الواقع 

وحال التشرذم القطري  ،السياسي وضرورة جتاوز احلال العشائرية األسرية يف احلكم من جهة

ريب على املنطقة تلك احلالتان اللتان فرضهما االستعمار الغ ،لدول اخلليج العريب من جهة أخرى

م 1916م إىل اتفاقية سايكس بيكو سنة  1900منذ ما قبل احلرب العاملية األوىل يف حدود سنة 

م متت وفق مصاحل الغرب االستعماري على حساب مصلحة 1920مث ما تالها من ترتيبات سنة 

ه ودينه بقوميته وهويته ولغت -شعب اجلزيرة واخلليج العريب حيث ما زال هذا الشعب الواحد 

يدفع مثن تلك الترتيبات إىل اليوم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا  -وثقافته وتارخيه وجغرافيته 

واجتماعيا بعد أن كان إقليما واحدا منذ وحد النيب صلى اهللا عليه وسلم جزيرة العرب باإلسالم 

العباسية مث أهم واليات والتوحيد مث قاعدة للخالفة الراشدة مث أهم أقاليم اخلالفة األموية مث 

اخلالفة العثمانية حيث كانت احلاميات العسكرية العثمانية حتيط باجلزيرة العربية من اإلحساء إىل 



مكة وجدة والطائف وعسري واليمن مدة مخسة قرون تقريبا حىت سقطت يف آخر احلرب العاملية 

  !ات ذلك السقوطم وما تزال إىل اليوم وهي تعيش تداعي1918الصليبية األوىل سنة 

فعلى الصعيد العسكري ما تزال القواعد العسكرية االستعمارية األمريكية والربيطانية والفرنسية  

تنتشر يف اخلليج من مشاله إىل جنوبه ومن شرقه إىل غربه باسم االتفاقيات األمنية وهي االسم 

ن املاضي إىل اليوم حيث ال اجلديد التفاقيات احلماية واالحتالل األجنيب للمنطقة منذ مطلع القر

سيادة حلكوماته وال استقالل لدوله وال إرادة لشعوبه فيما جيري فيها وحوهلا من أحداث كربى 

  !وحروب استعمارية تدفع املنطقة فاتورا دون أن حتقق هلا األمن واالستقرار الدائم

 اليوم ومل يتغري شيء سوى أن فقد بقي احلال يف املنطقة كما هو عليه منذ احلرب العاملية األوىل إىل

بريطانيا عجزت عن محاية مستعمراا فورثتها الواليات املتحدة واستبدلت االتفاقيات األمنية 

  !األمريكية مبعاهدات احلماية الربيطانية للمحافظة على وجود مصاحلهما باحلفاظ على حلفائهما

نية على املنطقة وكما يقول الكاتب الفرنسي جان برييب عن السيطرة الربيطا

ونتيجة لتعهداا القدمية اليت تفرض عليها محاية عالقاا وامتيازاا، ترى (

ا نفسها مضطرة حلماية استقالل إمارات ومشيخات رجعية التركيب، يف  ي ن بريطا

الوقت الذي يتطور فيه رعاياها بسرعة مذهلة ويفتحون عيوم على ما جيري 

ساندة الربيطانية معناه ايار نظام قائم على حوهلم، وأي ضعف أو اون يف امل

بضعة أشخاص خملصني للصداقة الربيطانية، ولالحتفاظ ببترول اخلليج واألرباح 

ا نفسها ملزمة أكثر فأكثر يف وجوب تقدمي  ي ن الطائلة اليت يدرها، جتد بريطا

مساندة مسلحة لكل أصدقائها يف اخلليج، مهما كانت نوعية تلك الدواعي، لقد 

ا أن تربط ا مصري مجيع اإلمارات واملشيخات العربية الواقعة  ي ئ عزمت وقررت ا

على اخلليج العريب، دون أن تأخذ بعني االعتبار كرب هذه الكيانات أو صغرها، 

  3).وإنتاجها النفطي، وإمكاناا احلياتية، يف هذه املنطقة اليت ال حدود هلا فاصلة
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شعور باألمن يف كل دول اخلليج العريب حىت صارت األخطار وعلى الصعيد األمين ال يوجد أي 

تتهددها من كل جانب وأصبح اخلليجيون يف مهب الريح يترقبون املصري اهول هلم بعد أن رأوا 

ما جرى يف العراق من جمازر وحشية ذهب ضحيتها على يد قوات االحتالل الصليبية وفرق 

وهو ما يستدعي يف  ،يقارب مليون قتيل وماليني املهجريناملوت الطائفية وامليليشيات الصفوية ما 

الذاكرة األحداث التارخيية حلروب التتار والشواهد اليوم أكثر من أن حتصى على خطورة ما 

خيطط له الصليبيون الصهيونيون والعلقميون الطائفيون بتحالفهم املشبوه اليوم يف العراق وما 

ملشرعهم الطائفي على حساب العرب خاصة واألمة حيضر له الصفويون من وراء الكواليس 

  !عامة

وهلذا صارت املنطقة كلها اليوم ضحية تقاطع املصاحل الغربية اإليرانية وأسرية التفاهم األمريكي 

اإليراين كما جرى يف العراق وأفغانستان وهو ما جيري اليوم يف اخلليج العريب أيضا الذي قد 

  !م2003يتعرض ملا تعرض له العراق سنة 

حيث كانت وما تزال  - وعلى الصعيد االجتماعي تعيش القبائل العربية املمتدة يف اخلليج العريب 

أزمة هوية تارخيية حيث تدفع القبيلة واألسرة العربية  -على أرضها وأرض آبائها وأجدادها 

ضريبة مشروع  -املقسمة لشعوب ودول قطرية وطنية ومهية  -الواحدة املمتدة جغرافيا 

الستعمار الربيطاين للمنطقة منذ احلرب العاملية األوىل وهي حال اجتماعية غري طبيعية وال ميكن ا

  .هلا أن تدوم وال حل هلا إال بالوحدة بني شعب اخلليج واجلزيرة الواحد

وعلى الصعيد االقتصادي باتت ثروات املنطقة كلها تقريبا ملكا خاصا للمتنفذين يف السلطة  

ا للدول والشعوب حيث يقدر ما مت إيداعه يف البنوك الغربية بأمسائهم وحاشيتهم ال ملك

الشخصية حنو ترليون دوالر أي ألف مليار دوالر وهو ما يساوي ميزانية دول املنطقة كلها ملائة 

  !عام قادمة وهي أكرب سرقة عرفها التاريخ البشري

إنتاجية وتوطني الصناعة ملواجهة  كما فشلت احلكومات يف استثمار الثروة يف إجياد قاعدة صناعية

عصر ما بعد النفط يف الوقت الذي استطاعت ماليزيا أن تقطع شوطا كبريا يف هذا اال يف زمن 

قياسي بينما بددت حكومات اخلليج ثروا دون حتقق تنمية اقتصادية حقيقية وقد صارت صاالت 



اف ثروات املنطقة على أيدي السفهاء القمار واون يف العواصم الغربية أحد أهم مصادر استرت

  !من األمراء واألثرياء الطارئني

لقد دفعت املنطقة مثنا فادحا خلطأ تارخيي وخمطط استعماري جعل حق منح امتياز النفط للشيوخ 

الذين حتالفوا معه قبل قيام الدول اخلليجية نفسها إذ مت توقيع االتفاقيات السرية معهم 

لسيادة العثمانية للمنطقة وهو ما جيعلها اتفاقيات باطلة حسب كمشيخات موانئ حتت ظل ا

ليزبيث ستيفرت القانون الدويل  تفاقيات االمتياز هو (وكما تقول ا واجلانب املثري يف ا

أنه مت توقيعها باسم الشيوخ ال باسم الدول اليت حيكموا، ويرى بعض احملللني أن 

لئك الشيوخ جعلت موارد النفط شركات النفط بتوقيعها تلك االتفاقيات مع أو

  4).وكأا ملك شخصي هلم

ا واقعا إقطاعيا كما يقول  ي لقد خلقت تلك االتفاقيات السرية غري القانونية دول

مازال يدير البالد سيد، ويتصرف (برييب عن الوضع يف اجلزيرة العربية 

   5).باملمتلكات والسكان كأنه يتصرف بأمالكه اخلاصة

سي تكاد احلكومات اخلليجية تتشكل حصرا من املشيخات احلاكمة ومن وعلى الصعيد السيا

يواليها من األسر حيث يشكل الوزراء من هذه األسر حنو نصف الوزراء يف هذه احلكومات فهي 

حكومات أسرية أكثر من كوا حكومات وطنية وهي حالة عشائرية ال توجد يف أي دولة يف 

  !العامل كله إال يف اخلليج العريب

  !كما أصبحت كل وسائل اإلعالم وتوجيه الرأي العام بأيدي أفراد من املتنفذين يف السلطة

سواء  - ويف املقابل تواجه احلكومات متلمل الشارع الشعيب يف اخلليج العريب الرافض هلذا الواقع 

من يرفض االستبداد السياسي أو الفساد االقتصادي أو التخلف التنموي أو االحتالل األجنيب 
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إما بالتضييق على احلريات أو  - وسواء كان الرفض بسبب دوافع دينية أو قومية أو ليربالية 

باالعتقاالت حىت صارت السجون متتلئ باآلالف من سجناء الرأي حيث يقدر جمموع ما يف 

سجون دول اخلليج العريب حنو مخسة عشر ألف سجني رأي يتم اعتقاهلم وسجنهم بدعوى احملافظة 

الوطين بإيعاز من االحتالل األجنيب الذي مل يعد يستخدم اجلزر لنفي كل من يرفض على األمن 

وجوده ولو بالكلمة كما كان يفعل يف القرن املاضي بل أصبحت احلكومات نفسها تفتح 

  !السجون الواسعة لسجن كل من يرفض هذا الواقع االستعماري اجلديد ولو بشكل سلمي

ألزمات الداخلية تلو األزمات تارة طائفية وتارة فئوية وأحيانا أو تواجه احلكومات ذلك بإثارة ا

حبروب حدودية مؤقتة ليظل الشارع السياسي الداخلي على صفيح ساخن حىت ال يقر 

  ! للمجتمعات قرار فال تفكر إال باألمن واالستقرار ال باإلصالح واالزدهار

 - بإشراف بريطاين  -ومنذ تأسيسها   ويزداد املشهد السياسي تعقيدا بعد قيام املشيخات األسرية

بإحداث تغيري دميغرايف سكاين على سواحل اخلليج العريب ملواجهة أي تغيري سياسي حملي وقد كان 

م وما قبلها وما بعدها من جري قبيلة الدواسر العربية اليت 1920لربيطانيا يد فيما جرى سنة 

اين يف البحرين وفتحها يف املقابل الباب هلجرة كانت تقف مع اخلالفة العثمانية ضد الوجود الربيط

وكذا ما جرى يف نفس الفترة يف الكويت لترسيخ حكم املشيخات  ،اإليرانيني الشيعة إىل البحرين

وهذا ما جرى بعد ذلك يف  ،بعنصر أجنيب يرتبط ا ويكون حاشية هلا أكثر من ارتباطه باألرض

ليواجه العرب يف جزيرة العرب ! لسيخي واهلندوسياإلمارات بتوطني العنصر اهلندي البوذي وا

أخطر حتد قومي يف تارخيهم حيث ظلت اجلزيرة العربية مهدا للقبائل العربية منذ فجر التاريخ ومل 

تشهد يف تارخيها مثل هذا التحول الدميغرايف اخلطري بوجود جتمعات سكانية غري عربية حتتفظ 

  !ب ولإلسالممبخزون قومي وطائفي وثقايف عدائي للعر

وتزداد اخلطورة حني يتم العبث بالوحدة الوطنية واالستقرار االجتماعي باالستقواء ذه الفئات 

االجتماعية على شعوب املنطقة للحيلولة دون اإلصالح السياسي الذي يطمح إليه شعب اخلليج 

كئ على بعض واجلزيرة العربية ملعاجلة آثار سايكس بيكو حيث بات جليا أن بعض احلكومات تت

هذه الفئات االجتماعية للحيلولة دون الدفع باجتاه الوحدة اخلليجية ودون تعزيز احلريات 



وهلذا تعالت أصوات هذه الفئات ضد أي دعوة  ،السياسية للوصول إىل احلكومات املنتخبة

كما جرى يف الكويت مؤخرا حني مت طرح موضوع الوحدة بني دول  -لإلصالح السياسي 

ني مت طرح موضوع العملة النقدية اخلليجية املوحدة وكذا حني طرح موضوع احلكومة اخلليج وح

إذ ترى هذه الفئة املستوطنة بأن مصلحتها الطائفية الفئوية ليست يف الوحدة اخلليجية  -املنتخبة 

بل مع مشروع التجزئة الذي مت توطينها يف املنطقة لترسيخه خشية أن  ،وال مع إرادة األكثرية

الوحدة اخلليجية على وجودها وتأثريها ونفوذها الذي يقوم على االرتباط باألقلية احلاكمة  تؤثر

  ! ال مع الشعوب واألكثرية الرافضة هلذا الواقع االستعماري

إن هذا املشهد املعقد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حيث يتداخل النفوذ االستعماري اخلارجي 

استراتيجيا حيويا له مع الرتوع لالستبداد الداخلي الذي يستمد الذي يرى أن املنطقة متثل عمقا 

  !قوته ومشروعية وجوده من حتالفه مع األجنيب

وحيث تتداخل مصاحل شركات النفط العاملية مع مصاحل وكالئها من املشيخات احلاكمة وطبقة  

  !ريالتجار وأصحاب رؤوس األموال الذين أثروا يف ظل هذا الواقع السياسي االستعما

وتتداخل مصاحل الفئات االجتماعية املهاجرة مع مصاحل األقلية احلاكمة اليت تستقوي ا على  

  !شعب املنطقة

كل ذلك جيعل من مهمة احلركة اإلصالحية يف اخلليج العريب أكثر تعقيدا وصعوبة مما يتراءى هلا 

  !على اختالف توجهاا الثورية والسلمية

ر حركات احتجاج واسعة إسالمية ووطنية وقومية وهي تتفاوت لقد أدى كل ما سبق إىل ظهو 

يف رفضها هلذا الواقع بني حالة ثورية تؤمن بضرورة التغيري بالقوة املسلحة ومواجهة االحتالل 

ه وحالة أخرى سلمية ترى بأن اإلصالح جيب أن يتم دون اللجوء إىل تغيري ،باجلهاد يف سبيل الل

معها والضغط عليها بالوسائل السلمية للوصول إىل حكومات  احلكومات بل من خالل التفاهم

وهو ما  ،وإاء الوجود العسكري األجنيب بشكل سلمي ،شعبية منتخبة يف ظل األنظمة احلاكمة

يدعو إليه اإلصالحيون الدستوريون حفاظا على املكتسبات الوطنية دون اللجوء للعنف الذي قد 

اجلهادية والدستورية تتوسط حالة إصالحية ثالثة ترى بأن احلل يعصف باملنطقة كلها وبني احلالتني 



هو يف تغيري احلكومات بالتحضري لثورة شعبية سلمية بعيدا عن العنف املسلح كما تدعو إليه 

  اخل..احلركة اإلصالحية اإلسالمية

ياسي إن هذا التباين بني هذه احلركات اإلصالحية على اختالف توجهاا هو نتيجة لالختناق الس

الذي تعيشه منطقة اخلليج واجلزيرة العربية وهو شبيه إىل حد ما باحلالة اإليرانية قبل الثورة حيث 

كان الشارع اإليراين ميوج بكل ألوان الطيف السياسي من حزب توده الشيوعي اليساري إىل 

  !حزب املاليل

حتديات وحقائق ال ميكن  إن أمام احلركات اإلصالحية يف اخلليج واجلزيرة على اختالف توجهاا

  :القفز عليها وال بد من الوقوف أمامها وهي

أن النفوذ االستعماري الدويل كان وما زال املؤثر الرئيس يف واقع املنطقة السياسي وهو : أوال 

الذي كان وما زال وراء وجود هذه احلالة العشائرية وترسيخها ومحايتها واحليلولة أمام كل 

فقد كانت  -نطقة منذ احتالله هلا يف احلرب العاملية األوىل إىل هذا اليوم  حركات التغيري يف امل

وهو  -  1938و 1937بريطانيا وراء ضرب حركة جملس الشورى يف البحرين والكويت سنة 

الذي وراء جتميد النخب احلاكمة ومحايتها وفق اتفاقيات سرية مشبوهة ضمن هلا فيه ولذريتها 

وحق منح امتياز النفط من جهة أخرى وهو ما مل حتتج بعده احلكومات بقاءها يف احلكم من جهة 

إىل التفاهم مع شعوا حول حقوق املواطنة واملشاركة يف السلطة والثروة فقامت العالقة بني 

احلكومات وشعوا على أساس الرعوية حىت يف أخص حقوق املواطنة وهي اجلنسية اليت صارت 

ممثلة بوزير الداخلية ال بني املواطن والدولة بسلطاا الثالث عالقة بني املواطن واحلكومة 

  !   التشريعية والتنفيذية والقضائية

كما أصبحت كل دول اخلليج اليوم عضوا يف حلف النيتو وازدادت تبعيتها للغرب االستعماري 

 أكثر فأكثر بعد ضعف مصر واحتالل العراق وأصبح احللف يعقد مؤمتراته العسكرية السرية

والعلنية يف دول اخلليج العريب وهذا النفوذ االستعماري لن يتزحزح قيد أمنلة عن تكريس ومحاية 

هذا الواقع السياسي االستبدادي إال إذ أدرك خطورة احلالة الثورية على وجوده وأنه ليس من 

  .مصلحته الوقوف خلف االستبداد على حساب حريات الشعوب وحقوقها واستقالهلا وسيادا



وجود احلالة الثورية سببه هو تنامي نفوذ االستعمار الذي يسيطر على املنطقة ويتحكم ا يف  إن

اليت قد يتفهم بعضها  -ظل عجز احلركات السلمية عن حتقيق أهدافها وعجز حكومات املنطقة 

عن حتقيق األمن والوحدة وليس من صاحلها أمام هذا النفوذ االستعماري  - طموحات شعوا 

ود حالة شعبية ثورية تكبح مجاح هذه القوى االستعمارية اليت كشفت عن أقبح عدم وج

املمارسات اإلجرامية اليت ميكن ختيلها كما جرى على يد قواا يف العراق وأفغانستان وما زالت 

فضائحها تتوىل مما جيعل احلديث عن اإلرهاب أمام جرائم جيوش االحتالل وميليشياته العميلة 

  !ضرب من الترف

إنه ومع ضرورة الدفع باجتاه اإلصالح السياسي السلمي خطوة خطوة للمحافظة على : ثانيا 

من  -املكتسبات اليت مت حتقيقها يف ظل الدول احلديثة واحملافظة على السلم األهلي واالجتماعي 

 خالل تطمني كل فئات اتمع مبا فيها الفئات املهاجرة بأن مشروع الوحدة اخلليجية ومشروع

املشاركة الشعبية يف اختيار السلطة والرقابة على أدائها من قبل شعوب املنطقة سيكون لصاحل 

وأن حقوق املواطنة ستكون حمفوظة للجميع بال استثناء  ،اجلميع على اختالف فئام االجتماعية

ته إذ حتاول القوى االستعمارية وبعض احلكومات يف املنطقة استغالل تناقضات اتمع ومكونا

لصاحل ترسيخ وجودها وختويف كل فئة من الفئات األخرى وهو ما زادت وتريته يف هذه املرحلة 

ليتمسك اجلميع بالواقع ) ختويف احلضر من البدو والسنة من الشيعة(يف بعض الدول اخلليجية 

فإنه ال مناص أمام احلركة اإلصالحية من تعزيز الروح  -السياسي احلايل خوفا من اهول  

لوحدوية من جهة وعدم الدخول يف صراع مع احلالة الثورية من جهة أخرى على املستوى ا

النظري والفكري إذ كل جتارب األمم تؤكد أن اإلصالح السياسي السلمي مل يتحقق أصال إال 

ومل  ،يف ظل تنامي حالة ثورية رديفة أو يف ظل أنظمة حكم تعددية ختتار الشعوب فيها حكوماا

يخ السياسي أن حركة إصالحية سياسية جنحت سلميا بتغيري واقع سياسي استبدادي يعرف التار

فهذا ضرب من اخليال وطلب  ،دون اللجوء للشارع ولو من خالل املظاهرات واالعتصامات

وهو أحد أسباب إخفاق احلركة اإلصالحية اخلليجية اليت حاولت النأي عن االصطدام  ،للمحال

  !كلمة والرأي والفكر فتخلفت كثريا عن حتقيق أهدافهابالسلطة حىت على مستوى ال



 - وشرعنتها سياسيا وفكريا وثقافيا  -وهلذا فوجود التيار الثوري واحلالة السياسية الثورية 

سيكون يف ظل هذه األوضاع الدولية يف صاحل احلركة اإلصالحية السلمية ومشروعها ملواجهة 

كومات الوطنية أمام تنامي النفوذ األجنيب من جهة االستبداد الداخلي من جهة، كما سيخدم احل

أخرى، ولن يكون من صاحل اجلميع التخندق مع احلكومات أو مع االحتالل ضد احلالة الثورية 

إذ وجود هذه احلالة كان ردة فعل طبيعية لواقع سياسي بلغ أوجه من  ،مهما كان املوقف منها

ب ثروة املنطقة على حنو غري مسبوق يف العامل الفساد والتخلف وفقد السيادة واالستقالل و

  !كله

مل تستطع احلركات السياسية السلمية اخلليجية ولن أن حتقق جناحا ملشروعها يف ظل : ثالثا 

وهذا  ،تشرذمها وانقسامها وهو ما حيول دون ترشيحها لتكون البديل عن الواقع السياسي احلايل

م من خالل جبهة سياسية عريضة تتجاوز القطرية يفرض عليها أن تتداعى ملشروع إصالحي عا

لتضم كل احلركات اإلصالحية ذات  ،من جهة واحلزبية الفكرية والتنظيمية من جهة أخرى

فال ميكن حل مشكالت دول اخلليج العريب حال جذريا من خالل  ،األهداف املشتركة يف املنطقة

سايكس بيكو وتداعياته وحيتاج إىل إذ هي مشكالت تارخيية نتجت عن مشروع  ،احللول القطرية

فلن تستقل املنطقة ولن تتحرر عن النفوذ  ،حلول على مستوى اخلليج واجلزيرة العربية كلها

ولن تنعم الشعوب باحلرية السياسية يف  ،األجنيب يف ظل وجود قواعد عسكرية يف أي بلد خليجي

صالحية حىت لو وصلت للسلطة ولن تستطيع احلركات اإل ،ظل فقد أوطاا حلريتها واستقالهلا

سلميا أن حتافظ على ثروات شعوا يف ظل نفوذ استعماري أجنيب استطاع من خالل وصايته 

وهو ما يشكل حتد خطري أمام كل  ،على حكومات املنطقة أن يستحوذ على ثروات دوهلا

ليجية لصاحل ولعل يف تسييل الصناديق السيادية اخل ،حركات اإلصالح السياسي يف اخلليج العريب

مليار دوالر من أموال شعوب  500حل األزمة االقتصادية الغربية اليت ذهب فيها ما يعادل 

اخلليج العريب يف خالل سنة واحدة ما يؤكد مدى اهليمنة على املنطقة اليت تتزاحم فيها القواعد 

املنطقة باحتالل  األمريكية العسكرية مع القواعد الربيطانية والفرنسية اليت توجت سيطرا على

  !العراق بشكل مباشر للسيطرة على ثرواته النفطية



مل تستطع احلركة الثورية مع ما وجدته من تعاطف شعيب وجداين إقناع شعوب اخلليج : رابعا 

إذ حاجة الشعوب إىل األمن  ،بقدرا على أن تكون البديل لعدم وضوح مشروعها السياسي

وحاجتها لالطمئنان على مستقبلها أشد من ! ا للحريةواالستقرار قد تكون أشد من حاجته

ومن هنا مل تتجاوز الشعوب اخلليجية يف تعاطفها مع احلالة الثورية حد  ،حاجتها لتغيري واقعها

فواقع الشعوب السياسي  ،تأييدها يف مواجهة االحتالل دون قبوهلا لطرح نفسها كبديل للحكم

ن يتصدى له الثوريون رد إميام وإخالصهم واالجتماعي واالقتصادي أشد تعقيدا من أ

فإذا كانت املعارضة ال حتتاج من السياسة إال إىل فن صناعة  ،وتضحيتهم لقضيتهم وقضية أمتهم

 ،األكثرية للوصول للحكم من خالل القدرة على استثارة اجلماهري وإهلاب مشاعرهم وعواطفهم

وهو ما  ،السياسة ومهاراا إلدارة شئون احلكمفإا بعد الوصول للسلطة يف حاجة إىل كل فنون 

جيعل احلالة الثورية تضطر يف كل جمتمع للتحالف مع املعارضة السلمية األقدر لظروفها على مأل 

وهو ما حصل يف الثورة اإليرانية حيث استعانت مبهدي بازركان  ،الفراغ السياسي حال حدوثه

  ! ضني لنظام الشاه يف إيرانوالتكنوقراط من رجال السياسة واحلكم املعار

من اخلطأ حتميل الشعوب اخلليجية فشل احلركات اإلصالحية بدعوى ختلف الشعوب : خامسا 

بل على احلركات حتمل مسئولية عجزها عن اكتشاف أدوات حتريك  ،أو ضعفها أو تبعيتها

ديناميكية فقد يكون فقد احلركات اإلصالحية السياسية السلمية لل ،الشعوب وتفجري طاقاا

أحد أهم  ،وفقدها للطاقات والقيادات التارخيية ،وفقدها لعنصر املبادرة واملغامرة ،السياسية

إذ يأت للمنطقة فرص تارخيية كربى كان أمام احلركات اإلصالحية  ،أسباب تأخر مشروعها

ثالث وأمام احلركات اخلليجية  ،فرص الستثمارها غري أا تقاعست وفوتت الفرصة على نفسها

جتارب ميكنها دراستها واالستفادة منها للتشابه بني ظروف كل منها واحلالة اخلليجية من جهة أو 

أخرى فهناك التجربة املاليزية اليت حققت التغيري مع احملافظة على الشكل حيث جنحت احلركة 

املاليزي حيث يرأس االحتاد  ،الوطنية فيها بعد االستقالل من إقامة نظام ملكي دستوري منتخب

بينما ينتخب الشعب  ،سلطان كل مخس سنوات يتم انتخابه من قبل سالطني ماليزيا التسعة

وهناك التجربة اإليرانية الثورية  ،السلطة التشريعية واحلكومة اليت تشرف على إدارة شئون الدولة

 وأسقطت نظام الشاه وأقامت اجلمهورية ،اليت جنحت يف إحداث التغيري بشكل ثوري جذري



وهناك التجربة التركية وحتوالا السلمية التدرجيية بعد صراع ونضال سياسي شعيب مع  ،اإليرانية

  !املؤسسة العسكرية احلاكمة

كما على احلركات اإلصالحية أن تدرك ضرورة استثارة احلس القومي العريب املخزون : سادسا 

إذ كان هذا احلس القومي العريب  ،بطاقة نفسية ووجدانية تارخيية خالقة لصاحل مشروعها السياسي

 -مع كونه أحد أهم مرتكزات اهلوية والوحدة  -وليس العصبية القومية اجلاهلية    -النبيل 

كما كان وراء حركة التحرر يف نصف القرن  ،وراء ضة العرب باإلسالم بعد البعثة النبوية

 ،الوطين الذي ال جذور له تارخيية وهو ما ال يستطيع القيام به احلس ،املاضي ضد الوجود األجنيب

املسئول قد حتدث دكسون و ،وال شعور باالنتماء إليه ،وال مشروعية سياسية لوجوده

واملؤسف يف (عن أثر املد القومي على شعوب املنطقة فقالالربيطاين يف اخلليج 

ذلك كله أنه يف الوقت الذي يتزايد فيه شعور الشبان املتطرفني القوميني ضد 

ن عرب الصحراء القدامى وكبار جتار إنب وضد الربيطانيني بصورة خاصة فاألجا

لنافذين الذين مازالوا حيبون وحيترمون اإلجنليز بدءوا يتحولون ببطء ضد  املدينة ا

لتأثري الغريب وهم مؤمنون متدينون فهؤالء  الغربيني ألسباب ختتلف متاما، يرون يف ا

انتهممباديته خطرا يهدد عادام وأخالقهم و وهكذا جند أن .... تقاليدهم ودي

الذي ينتمي للمدرسة القدمية أصبح ضد األجنيب على الرغم من أن ! العريب املرح

ناء اجليل  األسباب املوجبة هلذا الشعور ليست مماثلة لألسباب الدافعة ألب

  6.!)اجلديد؟

ا خيشى فقط على وإمن ،فالتدين اخلليجي بطبيعته باعتراف دكسون ال يرفض االحتالل األجنيب

وهذا ما يفسر القابلية لدى  ،عاداته وتقاليد آبائه أكثر من خشيته على وطنه وسيادته واستقالله

وتذمره فقط من  ،اخلطاب الديين الرمسي والشعيب اليوم لوجود االستعمار األمريكي للمنطقة

  !مظاهر التغريب اليت جاءت معه دون رفض وجود االستعمار ذاته

                                                            
ا 6 را وجا لكويت    . )2/273 ( ا
  



س القومي الوحدوي املدفوع اجس اخلوف على ذاته وهويته أقدر على حتريك ومن هنا فاحل

 ،وهو ما يؤكده التاريخ العريب القدمي واحلديث ،الشعوب اخلليجية العربية حنو الوحدة والنهضة

مع وقوف  -ولعل جتاوب شعوب املنطقة العفوي مع مجال عبد الناصر وخطابه القومي العريب 

أوضح دليل على هذا املخزون النفسي  - ضده بإيعاز أمريكي بريطاين احلكومات اخلليجية 

وهو ما جيب على احلركات اإلصالحية السياسية التنبه إليه  ،والوجداين الفطري لدى العرب

  !واستثماره لصاحل مشروعها الوحدوي والتحرري

ربة القومية وهو ما يفرض على احلركات اإلصالحية ذات التوجه اإلسالمي االستفادة من التج

كما يفرض على احلركة القومية العربية جتاوز حالة القطيعة  ،وقدرا على حتريك الشارع العريب

فقد أثبتت األحداث أن اإلسالم هو قدر هذه األمة كما قال امللهم عمر بن اخلطاب  ،مع اإلسالم

  !)حنن قوم أذلة أعزنا اهللا باإلسالم فإن ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهللا(

كما على احلركات اإلصالحية اخلليجية أن تدرس بعمق جذور األزمة الطائفية اليت جاءت يف ظل 

وجيب إدراك حقيقة أن العرب بفطرم وطبيعتهم يرتعون  ،تنامي وجود االستعمار وحلفائه

 وهلذا وقف الشارع العريب بعفويته ونزعته العربية ،للقومية أكثر من نزوعهم للشعوبية والطائفية

ومل تأثر به كل الفتاوى اليت  ،القومية الفطرية مع املقاومة اللبنانية دون نظر إىل هويتها الطائفية

كما مل يستطع التشيع الشعويب أن جيد له بينهم موطئ قدم إال  ،خرجت لصرفه عن موقفه العفوي

ب وتارخيهم منذ إذ التشيع الغايل حيمل يف طياته بذور الشعوبية وانتقاص العر ،يف مناطق األطراف

وال يرى يف تاريخ العرب  ،عهد اخلالفة الراشدة واخلالفة األموية والعباسية إىل العصر احلديث

اإلسالمي العظيم وإجنازاته التارخيية وفتوحاته وبطوالته إال الظلم والظلمات والتخلف واهلمجية 

دائي تارخيي قومي للعرب بينما حقيقته استبطان إرث ع -حتت ذريعة مظلومية آل البيت النبوي  

وال يرى يف أبطاله وعظمائه منذ أيب بكر الصديق وعمر الفاروق تارخيا يستحق احلفظ يف  -

 ،وال يرى وجود لإلسالم إال يف الدولة الصفوية اإليرانية والثورة اخلمينية ،ذاكرة األمة اجلماعي

ل من جاء مع الغزو التتاري ويف املقابل يرى يف ابن العلقمي ونصري الدين الطوسي واحللي وك

وقد تأكد ذلك يف هذا العصر حيث جعل الشعوبيون الطائفيون  !املغويل ووقف معه رموزا تارخيية

كما وقفوا مع احملتل جنبا إىل ! يوم سقوط بغداد حتت االحتالل األمريكي عيدا وطنيا للعراق



وهم يعملون اليوم ! ء العربيتنيجنب حياصرون املدن العراقية املقاومة مبا يف ذلك النجف وكربال

جاهدين على طمس تاريخ العرب اإلسالمي من مناهج التربية والتعليم العراقية يف عاصمة هارون 

  ! الرشيد

وهو ما جيعل بني التشيع الشعويب وبني العرب كأمة سدا منيعا ال يستطيع اختراقهم إال يف ظل 

مث  ،اإليراين الصفوي يف القرون املتأخرة كما حصل مع التتار سابقا مث املد ،احتالل أجنيب

وهلذا السبب ذاته مل يتجاوز عدد الشيعة يف العامل العريب الذي يبلغ سكانه حنو  ،األمريكان الحقا

مما يؤكد أن ! أربعمائة مليون إال مخسة باملئة أي عشرين مليون تقريبا نصفهم من أصول غري عربية

غايل املشحون باحلقد والضغينة على العرب املسلمني الذين الطبيعة العربية ال تتقبل التشيع ال

  !فتحوا العامل ونشروا اإلسالم وأقاموا حضارة إنسانية مل يعرف التاريخ اإلنساين هلا مثيال إىل اليوم

كما صار التشيع ذه الصبغة الشعوبية والطبعة الصفوية مشكلة يف حد ذاته بني الشيعة العرب  

العامل اإلسالمي السين بينهم وبني و ،إنه مشكلة بني اإليرانيني والعرب خاصة كما نوأمتهم العربية

وال حل لألوىل إال بتعزيز احلس القومي لدى العرب الشيعة الذين جيدون يف عروبتهم  ،عامة

وهو  ،جامعا هلم مع أمتهم حيث يعيش أكثرهم حالة اغتراب نفسي وفكري مع التشيع الشعويب

هلم للخروج من هذه الشرنقة اليت  ومشروعه القومي يف العراق أمال ثما جعل من حزب البع

وضرورة استلهام جتربة  ،فرضها عليهم املذهب الصفوي الذي بسط نفوذه على العراق منذ قرون

  !العبقري امللهم عمر الفاروق يف مراعاته هلذا اجلانب القومي مع نصارى العرب يف الشام

بني العرب واإليرانيني ومواجهة املد الصفوي الشعويب من قبل  كما يف تعزيز األخوة اإلسالمية

اجلميع حال جذريا لعودة إيران إىل العامل اإلسالمي بعد أربعة قرون من االنقطاع واالنعزال عن 

  !األمة بسبب التشيع الصفوي وهوسه الديين الذي جتلى يف أبشع صوره بعد احتالل العراق

وحركات اإلصالح اإليرانية  ،صالح السياسي العربية اخلليجيةومن هنا فالتواصل بني حركات اإل

أمر يف غاية األمهية للتفاهم املشترك وختطي اإلرث الثقايف العدائي الذي شكله املذهب الصفوي 

 - وال شك بأن يف كتابات مفكري إيران وعلماء الشيعة املعتدلني  ،مدة أربعة قرون باسم التشيع

ربقعي وأمحد الكاتب وموسى املوسوي وعلي األمني وحممد حسني فضل كعلي شريعيت وآية اهللا ال



ما يسهم يف ردم الفجوة وقطع الطريق على املشروع االستعماري الذي يستغل  -اهللا وغريهم 

  .  هذا اإلرث العدائي لتوظيف اجلميع خلدمة مصاحله على حساب استقرار املنطقة ومصاحل شعوا

صالحية اخلليجية احلذر من الوقوع يف الشرك السياسي الذي جيب على احلركات اإل: سابعا 

وأن  ،يسوق له اإلعالم الغريب وصداه العريب بأن العامل اليوم يعيش عصر ما وراء األيديولوجيا

 ،مهمة القوى اإلصالحية هو فقط يف حتقيق واقع معاشي أفضل لشعوا بعيدا عن األيديولوجيا

مبا يف ذلك الربغماتية النفعية اليت  ،يش صراع أديان وأفكار وقيمفهذه خديعة كربى فالعامل كله يع

ولعل آخر تصريح  ،وكل الشواهد السياسية تؤكد ذلك ،أصبحت اليوم دين العصر وفلسفته

لرئيسة وزراء أملانيا مريكل من أن أملانيا هلا هويتها املسيحية اليهودية للرد على من أرادوا 

يكشف جانبا من هذه احلقيقة باإلضافة إىل ما ثبت من  ، يف أملانيااالعتراف باإلسالم كمكون ثقايف

سيطرة املسيحية الصهيونية على مراكز القوى يف الواليات املتحدة واليت جاءت ببوش ليقود حربا 

وما تزال رحى هذه احلرب دائرة إىل اليوم يف  ،استعمارية على العامل اإلسالمي باسم الصليب

ث يتداخل العامل الديين بالسياسي واالقتصادي وراء شن هذه احلروب أفغانستان والعراق حي

ولن تستطيع شعوب املنطقة مواجهة هذه التحديات إال باستعادة اهلوية العقائدية  ،اهلمجية الدموية

ووجود حالة ثورية حتقق توازن الرعب وحالة الردع املطلوبة لشعوب معزولة  ،والثقافية من جهة

ويف حالة اران  ،وحكومات مشلولة فاقدة اإلرادة واملشروعية ،ر وحدهاباتت تواجه األخطا

  !للعدو ومشروعه االستعماري

كما على احلركات اإلصالحية اخلليجية أن ال تقع ضحية تضليل اإلعالم الغريب وشعاراته : ثامنا 

الغرب اخل فإن التجارب التارخيية تؤكد أن ..كشعار مكافحة اإلرهاب ومواجهة قوى التطرف 

وهو ما اضطر بريطانيا للجلوس على طاولة التفاوض مع  ،االستعماري ال يفهم إال لغة القوة

اجلناح السياسي للجيش السري األيرلندي الذي كان يصنف كمنظمة إرهابية وكانت عملياته 

العسكرية تضرب قلب العاصمة الربيطانية دفاعا عن حقوقه املشروعة حىت انتزع حقوقه من بني 

  !اب األسودأني



إن على احلركات اإلصالحية أن تدرك بأن مشكلتها هي مع احلكومات على وجه : تاسعا 

اخلصوص وليس كما حياول البعض تشخيصه باملشكلة الثقافية أو الفكرية حىت وإن كان ذلك 

إذ مهمة مواجهة االحنرافات والتشوهات الثقافية تقع على عاتق رجال العلم والفكر  ،صحيحا

ومن هنا فالدخول يف صراع داخلي فكري مع  ،ال على احلركات اإلصالحية السياسية ،والقلم

فيجب جتاوز حالة  ،وهو ما تراهن عليه احلكومات ،احلركات احملافظة يعيق مشروعها اإلصالحي

التجاذب فيما بني احلركات اإلصالحية واحلركات احملافظة وخماطبة اجلماهري مباشرة من خالل 

جيعل من اإلسالم كمرجعية  ،ملتاحة وبلورة مشروع تتجاوب معه شعوب املنطقةكل القنوات ا

إذ  ،عقائدية وتشريعية ومن العروبة كهوية ومرجعية ثقافية أساسا ملشروعها السياسي اإلصالحي

وكل مشروع سياسي فيها يتجاوز هاتني  ،هذا اجلزيرة كانت وستظل مهد العرب ومهبط اإلسالم

 ،شروعا قطريا وطنيا ليرباليا أو مشروعا أمميا عامليا شيوعيا فمصريه الفشلاهلويتني سواء كان م

وقد أدركت احلكومات واالحتالل األجنيب من ورائها هذه احلقيقة فكانوا أكثر وعيا ومراعاة 

للحس الشعيب من بعض احلركات اإلصالحية اليت أهدرت وقتها يف نشر ثقافة دخيلة على 

 ،اعل معه الشعوب واتمعات مهما كانت هذه الثقافة صاحلة ومفيدةوهو ما ال تتف ،اتمعات

  !كما الثقافة األصيلة اليت قد يصل احلال بالشعوب املوت من أجلها

إن على احلركة اإلصالحية السياسية يف اخلليج أن تبلور رؤى سياسية حلل املشكالت : عاشرا 

 ،سلمي يف املشاركة يف حكومات منتخبةاليت قد تواجهها يف املستقبل بعد جناحها ولو بشكل 

ولعل من أعقد تلك املشكالت وأشدها خطورة ملف اإلثراء غري املشروع من املال العام ومن 

ثروات املنطقة حيث ذهب ما يعادل نصف ثروة شعوب اخلليج من واردات النفط والغاز 

دم يف البنوك الغربية وباتت يف أرص واملفسدين، والثروات الطبيعية األخرى حلساب املتنفذين

وأي حديث عن إصالح سياسي ال يطرح تصورا حلل هذه الكارثة االقتصادية التارخيية لن يكون 

وهناك جتارب ميكن االستفادة منها كما حصل يف إيران بعد  ،جديرا بقيادة املنطقة يف املستقبل

  .الثورة وكيف أمكن معاجلة هذه املشكلة لديهم

ية أن تدرك ضرورة وجود حركات إصالحية سلمية مهما اختلفت معها يف كما على احلركة الثور

إذ احلركة اإلصالحية السلمية هي األقدر على مأل الفراغ السياسي حال حدوثه  ،وجهة نظرها



ومن هنا تتطلع اتمعات إىل احلركات السلمية  ،وهي األقدر على قيادة اتمعات بعد التغيري

ل السلم واالستقرار أكثر من ميلها إىل احلركات الثورية اليت ال حتتاجها إال ومتيل إىل قيادا يف حا

يف الظروف االستثنائية لتحقيق التغيري سواء كان يف مواجهة احتالل أجنيب حىت خيرج أو يف 

وما مل  ،وما مل تتناغم احلركات السلمية مع احلالة الثورية ،مواجهة استبداد داخلي حىت يسقط

فسيبقى  ،وعان الثوري والسلمي ويستثمر الثاين جناحات األول على األرضيتواكب املشر

  !االستعمار واالستبداد وسيبقى اخلليجيون عبيد بال أصفاد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )حنو وعي سياسي راشد(

)4(  

  اية الدولة الوظيفية

  يف املنطقة العربية

  حاكم املطريي. بقلم د

24/11 /2010  

) العقيدة السياسية(اليت تنتظم يف عقدها ) حنو وعي سياسي راشد(لسلة هذه احللقة الرابعة من س

وما ) احلركات اإلصالحية اخلليجية بني احلالة الثورية واحملاولة السلمية(و) الفطرة السياسية(و

سيأيت من مقاالت يف هذا الباب لإلسهام يف ترشيد الوعي السياسي يف العامل العريب الذي يعيش 

السياسية، وهي نذر حتوالت كربى وإرهاصات تغيري جذري يترقب اجلميع  حالة من الفوضى

حدوثه هنا أو هناك، فاملنطقة تعيش خماضا لن يطول كثريا، وهو يشبه احلال اليت كان عليها العامل 

العريب بعد قيام دولة إسرائيل، وقد كان سقوط بغداد حتت االحتالل إذانا وإعالنا عن اية الدول 

 املنطقة العربية وهو ما يوجب على احلركات والقوى السياسية والنخب الفكرية الوظيفية يف

  7!بلورة رؤية مشتركة ملشروع عريب جديد قبل فوات األوان

  :أقسام املشاريع السياسية 

حبسب أسباب   -على اختالف توجهاا  - تنقسم القوى اإلصالحية ومشاريعها السياسية  

  :أقسام ظهورها وأهدافها إىل ثالثة 

فقط، فأسباب وجودها وظهورها هو فساد ) مشروع سلطة(قوى سياسية حتمل : القسم األول 

السلطة أو عجزها عن حتقيق أهداف الدولة وتطلعات اتمع، فهي تطرح نفسها كبديل عن 

السلطة القائمة، دون تعرض للدولة ونظامها السياسي، وهو ما جيري يف الدول املستقرة سياسيا 

                                                            
 !كان هذا املقال قبل حدوث الثورة التونسية بأقل من شهر   7



 أوربا والواليات املتحدة حيث تتنافس القوى السياسية على برامج سياسية وجتعل من كما يف

  .ضعف أداء احلكومة وفسادها سببا مشروعا لتغيريها

قطب الرحى يف موقفها  -) املشروعية السياسية(وليس  -) الفاعلية السياسية(فهذه القوى جتعل 

عدم شرعية احلكومة اليت ينتخبها الشعب، بل من السلطة، وال حتتاج يف دعوا للتغيري إثبات 

وعجزها عن إدارة شئون الدولة، وعادة ما يكون ) عدم فاعليتها السياسية(تقتصر على إثبات 

النظام السياسي يف هذه الدول هو الذي ينظم عملية التداول السلمي للسلطة وفق النظام العام، 

  .تلك الدولةالذي عادة ما يعرب عن اإلرادة العامة للشعب يف 

وهذا نفسه ما جرى مع اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حني أراد منه بعض أهل 

العراق ومصر أن يترك اخلالفة، ال ألنه مل يكن خليفة شرعيا، بل ألم رأوا عجزه يف آخر حياته 

الدعوة لتغيري عن إدارة شئون الدولة على الوجه املطلوب، ففقدان الفاعلية السياسية كاف يف 

السلطة، حىت لو كانت خالفة شرعية صحيحة، إذ املقصود من انتخاب السلطة إدارة شئون األمة 

والدولة على أحسن وجه وأكمله، فإذا اختل ذلك فلألمة احلق يف تغيريها، دون تغيري النظام العام 

  !للدولة، ودون اجلدل يف شرعيتها وعدم شرعيتها، وكفرها أو إسالمها

حبيث تتجاوز املشكلة عندها أداء السلطة ) مشروع دولة(قوى سياسية حتمل : الثاين  القسم

القائمة وقصور فاعليتها السياسية، إىل مشكلة وجود الدولة ذاا وطبيعة نظامها السياسي 

وأهدافه اإلستراتيجية، وهو ما حيدث عادة يف الدول اليت مل تستقر سياسيا، واليت ال ميثل النظام 

فيها إرادة األمة اليت حيكمها أو إرادة األكثرية فيها، واليت ما زالت تبحث عن ذاا وهويتها  العام

وأهدافها كما جيري يف روسيا وتركيا وإيران وغريها من الدول اليت تعيش إرهاصات حتوالت 

ات تارخيية فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية تتشكل معه ومن خالله رؤى جديدة هلذه اتمع

اليت تعرب عن تلك  -وما تتطلع إليه داخليا وخارجيا، مما جيعل الصراع فيما بني قواها السياسية 

يصل إىل كل مؤسسات الدولة وطبيعة نظامها السياسي  -الرؤى وعن توجهات مكونات اتمع 

احلرب  وأهدافه، ولعل أبرز األمثلة ما حيدث يف تركيا بني التيار العلماين الذي ورث تركيا بعد

العاملية األوىل مبفاهيمه القومية الغربية وقبضته العسكرية االستبدادية، والتيار اإلسالمي مبفاهيمه 



الدينية وقيمه التارخيية وشرعيته الشعبية اليت عادت من جديد، ال لتقف عند استبدال حكومة 

هات استجابة لتوجه حبكومة، بل لتعيد صياغة الدولة التركية على كل املستويات ويف كل االجتا

الشعب التركي وتطلعاته، وحبثه عن ذاته وهويته وأهدافه، كما عرب عن ذلك مهندس السياسة 

احلراك الفكري (107حيث يقول ص ) العمق االستراتيجي(اخلارجية احلالية داود أوغلو يف كتبه 

رمبا متر تركيا يف يف تركيا ناتج عن حبث تركيا عن أساس جديد هلويتها اإلستراتيجية والفكرية و

 !)أكثر املراحل جدية يف تارخيها احلديث من جهة مواجهتها لذاا وإعادة حتليل نفسها من جديد

ويتحدث عن خطورة أزمة اهلوية اليت عاشها الشعب التركي بعد حالة االغتراب اليت عاشتها 

بلد أهم عنصر رابط ما تعترب اهلوية واملرجعية ألي ( 42النخب السياسية العلمانية، فيقول يف ص 

إن اتمعات اليت متتلك هوية قوية وحسا مرجعيا نابعني من .. بني املعطيات الثابتة واملتغرية للدولة

فهم مشترك، ومتتلك ثقافة تستطيع من خالهلا حتريك العناصر النفسية واالجتماعية والسياسية 

خبالف اتمعات اليت متر حبالة أزمة  واالقتصادية، ميكنها أن حتقق انفتاحات إستراتيجية متجددة

هوية، واليت جتعل من هذه األزمة مشكلة ثقافية يف بؤرة متوجات نفسية واجتماعية وسياسية 

  ).واقتصادية تقع يف حفرة من االنغالق االستراتيجي

ها وما ذكره أوغلو هي األزمة ذاا وبكل أبعادها اليت تعيشها األمة العربية من خليجها إىل حميط

احلرية وأزمة اهلوية يف اخلليج ... عبيد بال أغالل (واليت حاولت تسليط الضوء عليها يف كتايب 

  )!واجلزيرة العربية

حبيث تتجاوز تطلعاا حدود الدولة اليت تعيش فيها ) مشروع أمة(قوى سياسية حتمل : ثالثا 

و فكرية، فتتصدى دولة رئيسية لتحقق أهدافا أممية تشترك فيها أمم عدة لروابط دينية أو قومية أ

حلمل مسئولية حتقيق طموحات تلك األمم كما حدث يف مصر إبان عهد مجال عبد الناصر 

ومشروعه القومي العريب الذي جتاوز حدود مصر ليظلل العامل العريب كله بظالله من احمليط إىل 

لعامل، وكما جيري من اخلليج، وكما جرى من االحتاد السوفييت سابقا جتاه نشر الشيوعية يف ا

طرف الواليات املتحدة اليت تقوم مبسئولية أممية لصاحل شعوب أوربا املسيحية من خالل حلف 

النيتو، وكما حتاول إيران اليوم أن جتعل هلا مشروعا أمميا يتجاوز حدود إيران إىل ساحة خارجية 



) صرة املستضعفني يف العاملن(وتارة مشروعا عامليا ) األمة الشيعية(أرحب تارة مشروعا طائفيا 

  اخل..بغض النظر عن مدى قدرا على حتقيق ذلك أو مدى صدقيتها يف طرح املشروع

فهذه هي املشاريع اليت تستهدفها أي قوة سياسية طاحمة للتغيري يف وطنها، ال تكاد خترج عن 

  :واحدة من هذه الثالثة أهداف

 .إما تغيري السلطة احلاكمة بشخوصها وأفرادها  - 1

 .أو تغيري طبيعة الدولة ذاا وتغيري نظامها السياسي والدستوري ورسالتها وأهدافها  - 2

أو تغيري واقع أمم أخرى فيما وراء الدولة وحدودها القانونية ترتبط معها برباط قومي   - 3

 .أو ديين أو فكري

اإلرادات  إن الفرق شاسع والبون واسع بني هذه املشاريع الثالثة، ففي احلال األوىل يكون صراع

عادة بني األحزاب والقوى السياسية املتنافسة للوصول إىل احلكم وإدارة الدولة، بينما احلال 

الثانية يكون الصراع وتنازع اإلرادات عادة بني الشعب والسلطة، لتغيري طبيعة نظام الدولة ذاته 

م احلزب الواحد كالتحول من امللكية إىل اجلمهورية، أو التحول من الشيوعية والشمولية وحك

  اخل..إىل الدميقراطية والتعددية، أو من نظام علماين إىل نظام إسالمي

بينما احلال الثالثة متثل صراعا وتنازع إرادات بني األمم والدول ذاا لتحقيق أهداف كربى 

والعقائدي  يومصاحل إستراتيجية لشعوا، وهو ما يدفع القوى السياسية ذات الطابع اإليديولوج

  .  العمل للوصول للسلطة، لتحقيق تطلعات تتجاوز حدود الدولة اجلغرافيةإىل

 - على اختالف توجهاا   -وال شك بأن القوى الساعية للتغيري يف عاملنا العريب واإلسالمي 

تواجه حتديات كربى يف حتديد أي هذه األهداف تريد حتقيقها؟ وذلك بناء على تصورها لطبيعة 

  . دوهلا من جهة واحللول اليت تطرحها حللها من جهة أخرى املشكلة اليت تعيشها

فهل مشاكل الدول العربية قطرية فقط، ومن مث ال حتتاج القوى اإلصالحية أكثر من تغيري 

احلكومات، وتطوير طريقة إدارة دوهلا بشكل أفضل، ومن مث لن تواجه بعد ذلك مشكلة توظيفها 



وجدت الدولة حبدودها القطرية، ولن تصطدم ا يف حال من قبل القوى االستعمارية نفسها اليت أ

  سعت لتغيري احلكومات املدعومة من قبل هذه القوى االستعمارية؟

أم إن مشاكلها تتجاوز تغيري السلطة يف بلداا، إىل تغيري طبيعة نظمها السياسية والدستورية اليت  

ديدة، دون أن تتجاوز حدودها حتتاج إىل إعادة صياغتها وبناء دوهلا من جديد على أسس ج

  اجلغرافية؟

أم تتجاوز ذلك كله لتصل إىل إعادة النظر يف وجود دوهلا القطرية ذاا، اليت قد ال تعرب عن  

هوية شعوب املنطقة القومية والدينية، وال حتقق طموحها ورسالتها يف احلياة، ومن مث تنتظر فرصة 

صياغتها من جديد، بل تغيري خريطة املنطقة كلها لصاحل تارخيية ساحنة تعيد فيها ال بناء الدولة و

  مشروع قومي أو إسالمي أو أممي؟

إن اإلجابة عن هذه األسئلة هو املدخل الضروري الذي جيب على القوى اإلصالحية يف العامل 

العريب الوقوف أمامه ملعرفة إىل أين تسري؟ وهل ستحقق تضحياا أهدافها؟ وهل مشكلتها حقا 

 ارتباط هلا باملنظومة العربية كلها، وال بالترتيبات اليت متت منذ سايكس بيكو وأكد قطرية ال

  بريجنسكي يف كتابه رقعة الشطرنج ضرورة احملافظة عليها؟ 

لقد أثبتت األيام واألحداث والوقائع أن مشاكل العامل العريب واحدة ومتشابكة ال انفصام بينها، 

ور الوامهون ذلك، فالنفوذ األجنيب يف أي قطر عريب ميثل وال ميكن حلها حال قطريا مهما تص

ديدا مباشرا وحقيقيا لسيادة األقطار األخرى ااورة له على فرض استقالهلا، فقد مت احتالل 

العراق من عمقه العريب اإلستراتيجي، ما أدى إىل استثارة العامل العريب كله من أقصاه إىل أقصاه، 

قومية أو وطنية أكثر إدراكا للمشكلة وأبعادها، بعد أن رأت خطورة وصارت القوى اإلصالحية 

سقوط أي بلد عريب حتت االحتالل األجنيب، وخطورة قواعده العسكرية يف أي دولة عربية، 

وأدركت أن مشاريعها القطرية ستكون كلها يف مهب الريح أمام مثل هذه األخطار اخلارجية مما 

ة القطرية ذاا يف املنطقة العربية كلها، بعد أن أثبتت األحداث يستدعي النظر يف مشروعية الدول

عجز الدولة القطرية يف العامل العريب عن محاية وجودها كما جرى يف العراق، وعجزها عن القيام 



مبسئولياا القومية كما جرى يف مصر حيث عجزت السلطة فيها عن فتح معرب حدودي لظرف 

  ! ى قطاع غزة احملاصرإنساين يف ظل حرب عدوانية عل

وكذا ثبت أن مشكلة اختالل األمن يف بلد عريب قد خيلخل أمن العامل العريب كله كما جيرى يف 

  !اليمن

وكذلك االستبداد السياسي يف بلد مركزي يلقي بظالله على األقطار ااورة له حبسب ثقل هذا 

ك األقطار املختلفة، تدرك ضرورة القطر احملكوم باالستبداد، مما جيعل القوى اإلصالحية يف تل

إحداث التغيري يف ذلك البلد املركزي، وقد صار العامل العريب يتطلع إىل حدوث اإلصالح والتغيري 

اإلجيايب يف مراكز الثقل فيه كالقاهرة ودمشق وبغداد والرياض واجلزائر والرباط وصنعاء 

املراكز من حتوالت سياسية قد تؤثر واخلرطوم، وأدركت القوى السياسية أن ما قد حيدث يف هذه 

  ! يف حميطها العريب كله

لقد كشف احتالل العراق عن عمق املشكالت اليت تعاين منها الدول العربية حيث تبني أا كلها 

وبال استثناء دول وظيفية ال مشروع لألنظمة فيها إال مشروع السلطة والبقاء فيها مهما كان 

  !بناء دولة فضال عن مشروع بناء أمةالثمن فادحا، فليس هلا مشروع 

فاهلدف االستراتيجي هلا هو احملافظة على احلكم، وهلذا السبب ولغياب مشروع الدولة وغياب  

مشروع األمة حتولت الدول العربية املعاصرة إىل دول وظيفية تقوم خبدمة مشاريع الدول 

  !األخرى

فراغ سياسي حيدث يف أي منطقة يستدعي  إنه ال وجود يف العامل اليوم للفراغ السياسي، بل كل

تلقائيا القوى ااورة لسده، فالدول اليت ال مشروع لديها كالعامل العاطل الذي يتم استخدامه 

وتوظيفه واستئجاره من طرف من لديهم أعمال ومشاريع إقليمية أو دولية، خبالف الدول اليت هلا 

  !لديها للعمل لدى اآلخرينمشروعها فإا مشغولة بتحقيق أهدافها وال وقت 

كما كشفت األحداث أيضا عن عدم وجود أي أهداف إستراتيجية للدول املركزية يف العامل 

العريب، وأثبتت األحداث اليت عصفت باملنطقة أنه ليس لألنظمة فيها رسالة وهدف أبعد من 



مصاحل شعوا، مما استمرارها يف السلطة، وال تتطلع إىل دور إقليمي فضال عن دور عاملي خلدمة 

كرس دورها الوظيفي لصاحل املشاريع اليت تتصارع يف املنطقة كاملشروع الغريب الصلييب 

ميتدون على مساحة جغرافية  - ليتحول حنو أربعمائة مليون عريب واملشروع اإليراين الطائفي، 

أهم البحار  تصل إىل حنو عشرة ماليني كيلو مربع، متثل أغىن بقعة على وجه األرض، وتقع على

اخلليج العريب، البحر األبيض، حبر العرب، واحمليط األطلسي، واحمليط (اإلستراتيجية يف العامل كله 

إىل أمة تعيش  -) مز ، باب املندب ، قناة السويسمضيق هر(وعلى أهم املضايق البحرية ) اهلندي

اريع القوى االستعمارية، على هامش التاريخ، ال هم حلكوماا إال البقاء يف السلطة وتنفيذ مش

  !وال هم لقواها السياسية إال السعي من أجل تغيري حكوماا فقط، وليس وراء ذلك شيء آخر

لقد سقطت كثري من القوى السياسية يف العامل العريب يف الشرك الذي صنعه هلا العدو اخلارجي 

خارج املشكلة بل يف الذي شكل هذا الواقع السياسي بكل تفاصيله، فصارت تبحث عن احلل ال 

فغاية ما تصبو إليه أن تصل إىل السلطة لتقوم بالدور الوظيفي الذي كانت تقوم به ! املشكلة ذاا

احلكومات احلالية، دون مراجعات عميقة للبحث يف مشروعية الدولة القطرية اليت هي يف حد 

تعرب عن األمة ورسالتها يف ذاته املشكلة الرئيسة، ودون مراجعات لتحديد اهلوية واملرجعية اليت 

احلياة، ودون حبث عن كيفية بعث الروح من جديد لإلنسان العريب الذي غاب عن الشهود 

احلضاري منذ قرون، حىت مل يعد له رسالة يف احلياة إال العمل لتوفري لقمة العيش من أجل البقاء 

يرم حيملون رسالة اهللا إىل بعد أن كان العرب خيرجون من جز! والتكاثر، ومأل األسواق واملقابر

العاملني، لتحرير اإلنسانية كلها من العبودية للملوك والطغاة، ولنشر العدل والرمحة والعلم 

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر {واهلداية كما وصفهم القرآن

  !}وتؤمنون باهللا

لعامل العريب اليوم، ال يعاجل باملشاريع السياسية إن هذا املوت احلضاري والروحي الذي يعيشه ا

اجلزئية القطرية كدخول برملان هنا أو هناك للمشاركة يف صالون سياسي يف دولة وظيفية حتت 

بل هو يف حاجة حللول جذرية سياسية وفكرية تبدأ من البحث يف اهلوية ! نفوذ أجنيب استعماري

اإلنسان العريب وحيملها على عاتقه ويناضل من أجلها  واملرجعية والرسالة اليت جيب أن يؤمن ا



للمشاركة يف الشهود احلضاري للبشرية، وتنتهي بالدولة العربية الواحدة اجلديدة وأسسها 

  ! وحدودها، والسلطة ونظامها السياسي وأهدافه، واتمع ودوره، واإلنسان ومهمته

ن دوهلا القطرية ليست سوى دول وظيفية مت لقد بات جليا للقوى اإلصالحية يف العامل العريب بأ

ترتيب أوضاعها على هذا النحو لتقوم بدور حمدد هلا يف خدمة مشروع غريب استعماري منذ 

سايكس بيكو إىل اليوم فمنها ما هو جمرد قواعد عسكرية لالستعمار، ومنها ما هو أطواق حلماية 

لنفطية واملعادن، ومنها ما هو أسواق وجود إسرائيل، ومنها ما هو شركات الستخراج الثروات ا

  اخل ...الستهالك إنتاج مصانع الغرب 

لقد كان حصار العراق مدة عقد من الزمن، وقبله حصار ليبيا، وحصار غزة، وحصار السودان، 

وقيام الدول العربية نفسها بتنفيذ احلصار واحتالل العراق من العمق العريب نفسه وباستخدام 

وحبرا وجوا وبدعم لوجسيت عريب لتحتل أمريكا وجيوش احللفاء العراق لتجعله الدول العربية برا 

ليقيم بوش بعده احتفال نصره ليس يف واشنطن بل يف عواصم اخلليج العريب  -أثرا بعد عني 

وجزيرة العرب حيث مت إقامة حفالت الرقص بني يدي هرقل الروم وهو يبتهج برؤية حرائر 

أوضح شاهد على طبيعة الدولة العربية الوظيفية فليست  -مامه العرب وهن يلفحن بشعورهن أ

إسرائيل وحدها دولة وظيفية يف املنطقة للمشروع االستعماري الغريب، بل كل دويالت املنطقة 

  !اليت أقامها االستعمار هي دول وظيفية ختدم مشروعه وتقوم بتنفيذه وتكريس محايته

حية يف العامل العريب أمام حتديات تارخيية يف حتديد إن إدراك هذه احلقائق جيعل القوى اإلصال

أهدافها والعمل على أساس هذه األهداف بشكل قومي يتجاوز احلالة القطرية، اليت ارنت هلا 

منذ ما قبل كامب ديفيد إىل اليوم لتتفاجأ ذا الواقع السياسي العريب املتخلف فال أمن وال 

ام وال سيادة وال استقالل وال منو وال ضة، بل عصابات استقرار وال حرية وال قانون وال نظ

إجرامية حتكم هنا وهناك وتقوم بدور وظيفي يف مشاريع الغري حىت انقسم العرب ودوهلم إىل 

فريقني األول يصطف خلف املشروع األممي األمريكي الغريب االستعماري يف املنطقة ويتخندق يف 

  !لسطينية يف رام اهللاخندق إسرائيل مبا يف ذلك السلطة الف



والفريق الثاين يصطف خلف املشروع اإليراين اإلقليمي الطائفي الذي يتمدد ويوظف قوى  

املقاومة العربية لتحقيق مشروعه، لتتخندق خلفه مشروعه، ولو على حساب األمة ومصاحلها 

 غزة لعقد اإلستراتيجية وليستخدمها كورقة للمساومة واملفاوضة مبا يف ذلك قوى املقاومة يف

  ! صفقاته املشبوهة مع القوى االستعمارية يف العراق وأفغانستان

وهلذا مل جيد أمحدي جناد غضاضة يف زيارة بغداد حتت االحتالل األمريكي وحتت محاية اجليش 

ليقوم حلفاؤه الطائفيون وميليشيام ! األمريكي لإلعالن من بغداد عن ضرورة خروج االحتالل

ة كل من يقاوم االحتالل بدعوى مكافحة اإلرهاب ولتمتلئ شوارع بغداد اإلجرامية مبواجه

بآالف اجلثث املغدورة واألعناق املنحورة، وسجوا بآالف املعتقلني واملظلومني، لتخرج بعدها 

مسريات اجلنون واهلوس الديين حتت محاية اجليش األمريكي احملتل وهم يضربون أجسادهم بكاء 

  !!على احلسني املظلوم

لقد بات العامل العريب يعيش اليوم أزمة هوية كربى بعد اإلعالن عن اية عصر الدويالت   

القطرية الوظيفية، وبعد التيه السياسي والفكري لقواه السياسية، واملوت لقيمه اإلنسانية 

ا والثورة بكل جتليا!  فيه لبعث األمة من جديد، إال الثورةمل يعد أمام املصلحنيواحلضارية، و

  8!وجماالا واجتاهاا ليصنع املخلصون هلا من املوت واللحد احلياة واد
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  )حنو وعي سياسي راشد(    
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  احلركات اإلصالحية

  بني

  املثالية والواقعية

  حاكم املطريي. بقلم د

  م29/11/2010

إشكالية املواءمة بني  –مما تواجهه من إشكاليات  -تواجه احلركات اإلصالحية يف عاملنا العريب 

وهي اإلشكالية اليت أدت إىل سقوط دول وحكومات فضال عن ! املثالية والواقعية السياسية؟

  !أحزاب وحركات

بأا نظرة فلسفية للفعل السياسي الفردي أو اجلماعي، ترى ) املثالية السياسية(وميكن تعريف 

لتحقيق اخلري والعدل لإلنسانية، سواء كان ضرورة أن يكون حمكوما بالقيم واملثل واملبادئ العليا، 

  .الدين أو العقل أو الفطرة الطبيعية: مصدر تلك القيم واملثل

بأا نظرة فلسفية للفعل السياسي الفردي أو اجلماعي، ) الواقعية السياسية(كما ميكن تعريف 

أو حزب، أو ترى ضرورة أن يكون حمكوما باملصلحة واملنفعة، اليت تعود على السياسي، كفرد 

  .على حكومة يف سياستها الداخلية، أو على دولة يف سياساا اخلارجية



فهذا هو التعريف للمثالية السياسية والواقعية السياسية، وقد تطلق صفة املثايل على اخليايل احلامل 

  !الذي يستحيل حتقق أحالمه، وتطلق صفة الواقعي على الذي ال تتجاوز طموحاته حدود قدراته

) األمري(هو دستور السياسيني املثاليني املسيحيني يف أوربا، فإن كتاب ) اإلجنيل(يه فإذا كان وعل

  !مليكافلي هو دستور الواقعيني السياسيني الغربيني

وقد عربت الربغماتية كفلسفة سياسية عن الواقعية السياسية بأسوأ صورها حيث جعلت من 

ي الذي حيدد مشروعية الفعل السياسي، ومن هنا أصبح املصلحة واملنفعة الذاتية املعيار األخالق

املعيار نسبيا فما حيقق ضررا ويشكل خطرا حىت ولو على اإلنسانية كلها، يكون مشروعا عند من 

حيقق هلم ذلك الفعل السياسي مصلحة ومنفعة، وهو ما يفسر ملاذا تقدم الواليات املتحدة على 

  ! لة أخالقيةجرائم حبق اإلنسانية دون أن جتد أي مشك

إنه الصراع الدائم بني عامل املثل والقيم، الذي يتوق ويرتع إليه القادة املصلحون والقديسون 

والربانيون والفدائيون الذين يضحون بأنفسهم من أجل حتقيق السعادة لشعوم وأممهم، وعامل 

تعماريون اإلمربياليون املادة والواقع الذي ينجذب إليه السياسيون واإلداريون والرأمساليون واالس

فالسؤال عن املرحبة واملصلحة والفائدة أهم ! الذين حتكمهم النتائج أكثر مما مهم املقدمات

  !عندهم من السؤال عن املشروعية واملسئولية األخالقية

إا إحدى جتليات تشظي النفس البشرية وتنازعها بني عامل الروح الذي جاءت منه، واجلنة اليت 

دة إليها، حيث احلب واخلري والسعادة اليت ال تكدرها األحقاد والشرور، من جهة، تطمح للعو

ونزوعها من جهة أخرى إىل اخللود إىل األرض والرضوخ لقوانينها الطبيعية وتناقضاا، والصراع 

  !فيها، والتفاعل معها بواقعية لالستفادة منها حسب قدرة اإلنسان وذكائه

الثورة عناصرها (مريكي كرين برنتون من هذه اإلشكالية يف كتابه وقد شكى املؤرخ واملفكر األ

وقد الحظنا أن حماوالت قد بذلت يف مجيع ثوراتنا (حيث يقول  335 -  334يف ص ) ونتائجها

ويف احلقيقة كان على مجيع ثوراتنا أن جتد .. لسد الثغرة على هذه األرض بني املثل األعلى والواقع

ثلها العليا، وأن حتيل الكلمات العذبة إىل شعائر، وقد انتهت احلرية حلوال وسطا فيما يتصل مب

  ..)!واملساواة واإلخاء أخريا إىل نقوش على األبنية العامة



إن ما عجزت عن حتقيقه الثورة الفرنسية واإلجنليزية واألمريكية والروسية يف التوفيق بني املثل 

يقه، فكانت األخوة واحلرية والعدل واملساواة والواقع، جنح النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حتق

والرمحة حقيقة يعيشها املسلمون يف عهد النبوة يف أوضح صورها، وكان الواقع انعكاسا صادقا 

ليكونا هداية ) باملثالية الواقعية(للمثل والقيم اليت جاء ا ودعا إليها،  فقد جاء القرآن واإلسالم 

كتاب {، }إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{لعمل السياسي لإلنسانية يف كل شئوا، ومنها ا

، ففي الوقت الذي جعل اهللا }أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم

وكذلك } {كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف{للمؤمنني رسالة إنسانية عاملية مثالية 

وأمرهم باجلهاد والفداء } وقولوا للناس حسنا{، }ى الناسجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عل

فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة {والتضحية من أجل حترير املستضعفني 

، فهي دعوة }وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان...

خرة، يف سبيل املستضعفني ورفع الظلم عنهم، وهي الغاية للموت يف الدنيا، والفوز يف اآل

من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف {القصوى يف املثالية السياسية واإلميان باملثل العليا للخري 

، جند القرآن يف املقابل يشرع }األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا

اهدين يف االستمتاع مبا غنموه، مراعاة للفطرة الطبيعية لإلنسان، اليت إباحة الغنائم وحق ا

ما كان لنيب أن يكون له {فطرت على حب التملك، وحب الظفر والفوز واد املادي واملعنوي 

لوال كتاب . أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم

فكلوا مما غنمتم حلال طيبا واتقوا اهللا إن اهللا غفور . فيما أخذمت عذاب عظيم من اهللا سبق ملسكم

  !}رحيم

فهذه اآليات اليت جاء أوهلا باملثالية السياسية، حتث على املُثل وعدم أخذ الفداء من األسرى،  

، ومع ذلك جاء }عرض الدنيا{وهي خري لكم من } واهللا يريد اآلخرة{وتذكر باألجر األخروي 

فكلوا مما {ها بالواقعية السياسية، ليحلل اهللا هلم الغنائم والفداء الذي أخذوه من األسرى آخر

  !}غنتم حالال طيبا

إن هذه اإلشكالية هي من أشد التحديات تعقيدا اليت تواجهها احلركات اإلصالحية واملعارضة 

بني املثالية النظرية اليت السياسية العقائدية يف أي جمتمع تريد تغيريه، وهي قدرا على املواءمة 



تؤمن ا، والواقعية العملية اليت متارسها، أي بني ما تبشر به وتناضل من أجله وتسعى لتحقيقه يف 

صورته النهائية، وما متارسه من فعل سياسي تفرضه عليها الواقعية السياسية، والظروف 

صارها االستراتيجيني املثاليني، أثناء املوضوعية، أثناء نضاهلا وجناحاا املرحلية، حبيث ال ختسر أن

صراعها املرحلي، وما حتققه من نتائج قد ترضي أنصارها العمليني، وهم عادة عامة اجلماهري، اليت 

  !قد متل الصراع وتستعجل حتقيق جناحات مرحلية

ني لقد خسرت الواليات املتحدة كل شعاراا اليت رفعتها من أجل عامل تسوده احلرية والعدالة، ح

رأى العامل كيف يدك طرياا وبكل وحشية بيوت الطني يف أفغانستان على رؤوس النساء 

  !واألطفال لتتطاير األشالء يف كل مكان حبجة حتريرهم من طالبان

كما جنحت طالبان يف املقابل بااللتزام باملثل والقيم اليت تؤمن ا، ورفضت أي جتاوز على 

حىت وإن أدى ذلك إىل حرب مع قوة استعمارية كربى، وفضلت سيادا، وأي خمالفة لشريعتها، 

طالبان عودا إىل اجلبال من جديد لتقود حركة حترير أفغانستان، من أن تكون حكومة صورية 

  !بيد األمريكان

بينما تتحول باكستان كلها جبيوشها وقنبلتها الذرية وتعدادها الذي يصل حنو مائة ومخسني 

اسية اإلسالمية والعلمانية، إىل جمرد أداة يف يد االستخبارات األمريكية مليون، ومجاعاا السي

لتسهيل احتالل أفغانستان مث السيطرة على باكستان نفسها، وضرب شعبها يف وادي سوات 

ملصلحة االحتالل األمريكي، مقابل مليار دوالر سنوي تشتري ا الواليات املتحدة أكرب دولة 

  !إسالمية نووية

م الذي دفع مثن رفضه املوافقة على وجود قواعد عسكرية 2003جرى للعراق سنة وهذا ما 

يف الوقت ذاته تنازلت ! لالحتالل األمريكي على أرضه، مقابل ضمان بقاء حكومته يف السلطة

احلكومات العربية األخرى باسم الواقعية السياسية عن كل معاين السيادة واالستقالل، لتتحول 

رطة، وسجون كبرية لشعوا، ومعابر لقوات االحتالل األجنيب للمنطقة، دوهلا إىل خمافر ش

  !ومواخري دعارة لتقدمي كل ما حتتاجه جيوش االحتالل من خدمات ترفيهية يف الصحراء العربية



وكذا واجهت مجهورية إيران الثورة اليت طرحت مشروعا أمميا تناقضا فاضحا بني املثالية واملبدئية 

مل مع أمريكا باعتبارها الشيطان العاملي، والواقعية السياسية اليت جتعلها تنسق اليت ترفض التعا

املواقف مع هذا الشيطان يف العراق وأفغانستان، ففقدت بسبب هذا املوقف املتناقض تعاطف 

شعوب العامل العريب اليت كانت تؤيد إيران وشعاراا السياسية ضد االستكبار العاملي، حىت 

 اختبار العراق، حيث حلفاؤها يف العراق هم عمالء االحتالل وأدواته خسرت كل ذلك يف

فإذا حزب الدعوة والس األعلى وفيلق بدر الذين كانوا يرفعون شعارات ! وأعوانه ورجاله

هم من يضعون الزهور على قرب اجلندي األمريكي اهول يف ) املوت ألمريكا(املرشد األعلى 

هم ويقتل شعبهم، ، وبينما العامل كله وجلان حقوق اإلنسان فيه تدعو العراق الذي جاء حيتل أرض

إىل حماكمة قادة اجليش األمريكي كمجرمي حرب، يقلد رئيس احلكومة الطائفية يف بغداد ضباط 

اجليش األمريكي احملتل األومسة تكرميا هلم على جرائمهم يف العراق، يف مشهد هزيل مل ير العامل 

  !لضمري اإلنساين، وموت كل القيم األخالقية اإلنسانية والوطنيةكمثله، يف انعدام ا

إنه أوضح مثل ميكن ضربه يف بيان خطورة التناقض بني املثالية والواقعية، وضرورة حتقيق املواءمة 

بينهما، وكيف تتجنب حركات اإلصالح الوقوع يف األخطاء اليت قد تنشأ بسبب هذه 

  !اإلشكالية

ة حني تتناقض املثل والقيم نفسها، فما تراه طالبان حمرما وجرمية دينية وتزداد خطورة اإلشكالي

وأخالقية ال ميكن هلا أن تقوم ا نزوال عند رغبة بوش ومحلته الصليبية، حىت وإن خرجت طالبان 

) احلشاشون اجلدد(من احلكم وعادت للجبال واحلرب من جديد، يراه أتباع إيران يف العراق 

من حياصرون املدن العراقية املقاومة لالحتالل، وهم من يقتلون كل من يقاوم عمال مشروعا، فهم 

االحتالل، ويسلموم للجيش األمريكي، حىت العرب الذين ذهبوا يقاتلون دفاعا عن الشعب 

ليخرج السياسيون الطائفيون لينفوا أن يكون هناك أصال مقاومة عراقية ضد االحتالل !! العراقي

  !األمريكي

ترفض تسليم رجل واحد حىت لو فقدت السلطة وخاضت حربا مع محلة صليبية كربى  فطالبان

لكون ذلك يتناىف مع قيمها ومبادئها، بينما احلشاشون اجلدد يأتون مع االحتالل األجنيب، وخلف 



جيوشه، ويقتلون مليون عراقي من شعبهم، ويهجرون أربعة ماليني، باسم الوطنية والدميقراطية 

  !البيتومظلومية آل 

لقد خسرت طالبان السلطة إميانا باملثل والقيم، ورحبت القضية واملوقف، وهذه املثالية هي السبب 

ذاته الذي جعلها اليوم الرقم الصعب يف املعادلة السياسية يف أفغانستان بل يف املنطقة كلها، وهو 

جتد من  الذي سيعيدها للسلطة أشد ما كانت قوة، حىت صارت غاية جيوش االحتالل أن

  !يفاوضها من طالبان للتفاهم حول خروجها بأمان

لقد ظنت الواليات املتحدة وحلف النيتو أم كسبوا احلرب، وأن هذا النصر يغفر كل جرائمهم  

اليت فعلوها يف الشعب األفغاين، وكل ما فعلوه من جرائم مع األسرى الذين قتلوهم أو محلوهم يف 

ا كل حقوق اإلنسان اليت نصت عليها االتفاقيات الدولية حلقوق األقفاص إىل غوانتنامو لينتهكو

فإذا هذه ! األسرى واملعتقلني، وليحطموا كل القيم واملبادئ والشعارات اليت طاملا بشروا ا العامل

الواقعية ذاا هي السبب يف هزميتهم وفرار جنودهم وانتحارهم وإعالن قادم أم قد خسروا 

مع أم مل خيسروا احلرب فقط بل خسروا القضية والرسالة اليت محلوها ! احلرب يف أفغانستان

  !للعامل باسم احلضارة الغربية

ومن هنا يتأرجح السياسيون بني املثالية والواقعية، إذ يكتشف الواقعيون أم خيسرون مصاحلهم 

لفداء، كما بسبب واقعيتهم نفسها، حيث يتسلح خصومهم مبثاليتهم اليت حتملهم على املوت وا

خيسرون تعاطف شعوم وشعوب العامل كله حني يظهرون كوحوش تفتقد أدىن قيم اإلنسانية، 

وهو ما يدفع اجلنود لالنتحار والفرار، حني يشعرون بتأنيب وتعذيب الضمري الذي يذكر اإلنسان 

 بسبب إميام بإنسانيته، ويؤنبه على خطيئته، مما يضطر معه الواقعيون إىل اللجوء للقيم واملثل ال

  !ا، بل لكون الواقعية السياسية تفرض عليهم ضرورة مراعاا من أجل حتقيق املصلحة ذاا

ومن هنا تواجه احلركة اإلصالحية واملعارضة السياسية، يف العامل العريب، حتديات كبرية، وعقبات 

لنموذج الذي تطمح إىل حتقيقه، كثرية، أثناء مسرية نضاهلا من أجل التغيري، يف املقاربة بني املثل وا

والواقع الذي تطمح إىل تغيريه، وتتفاوت شدة تلك التحديات حبسب اهلدف الذي تسعى 

  :لتحقيقه



 - كاحلركة القومية العربية واإلسالمية األممية  -) مشروع أمة(فاملعارضة اليت تستهدف  •

ضة السودانية كاملعار-) مشروع دولة(أشد حاال وأعقد مهمة من اليت تستهدف جمرد 

وهذه أشد حاال من اليت   -مثال اليت تريد تغيري النظام القائم والدستور الذي وضعه 

كأكثر القوى املعارضة يف العامل العريب اليوم كاملعارضة  - ) مشروع سلطة(حتمل جمرد 

اخل، إذا افترضناها فعال قوى معارضة وليست جزءا ..املصرية واملغربية واليمنية واألردنية 

إال إا كلها  -من النظام القائم ال يتجاوز دورها مناكفته دون طرح نفسها كبديل عنه 

ال تستطيع حتقيق أهدافها إال عرب الوصول إىل احلكم أو املشاركة فيه، فهو اهلدف األول 

  .لكل قوى املعارضة السياسية

يف حركة نضاهلا من أجل وإذا كانت املعارضة السياسية اليت تطمح لتغيري السلطة فقط ال حتتاج  

للسلطة القائمة، فإن املعارضة السياسية اليت تطمح ) عدم الفاعلية السياسية(التغيري إال إىل إثبات 

عدم املشروعية (لتغيري نظام الدولة وطبيعته يف حاجة إىل ما هو أبعد من ذلك أال وهو إثبات 

  :ها للنظام كله أصال، وهذا حيملها أعباء ثقيلة وأمه) السياسية

ضرورة األيديولوجيا السياسية، وتسلحها بالعقيدة والفكر يف صراعها مع النظام القائم،  - 1

إذ لن تقتصر ساحة الصراع على الساحة السياسية فحسب، ولن جيدي هذه القوى 

املعارضة جمرد فضح عجز السلطة، وفسادها، وعدم فاعليتها، وضعف قدرا على 

د ساحة الصراع إىل ما هو أبعد من ذلك وأشد إدارة شئون الدولة فقط، بل ستمت

خطرا وهو الساحة الفكرية والثقافية، وما حتتاجه من جهد كبري يف تشكيل خطاب 

سياسي فكري قادر على إقناع اجلماهري واستقطام من أجل التغيري، وما يستتبع 

ة، ذلك من استدعاء اخلطاب الديين عادة من قبل األنظمة اليت حتكم شعوبا حمافظ

وهو ما يضطر حركات املعارضة إما إىل استخدام اخلطاب الديين الثوري نفسه 

ملواجهة اخلطاب الديين السلطوي، أو مواجهة الدين ذاته والعمل على إبطاله، إذا 

كان االستبداد ال يسقط إال بسقوط الدين، وهو ما جلأت له األحزاب الشيوعية يف 

تاجته األحزاب الليربالية يف مواجهتها للنظم نضاهلا ضد النظم الرأمسالية، وكذا اح

الشمولية، حيث استدعت اخلطاب املسيحي يف صراعها مع الشيوعية، وهذا الذي 



حيث دخلت الكنائس يف الصراع ضد  - يفسر سهولة سقوط الشيوعية يف روسيا 

 !واستمرارها يف الصني - الشيوعية 

وهو توظيف الطاغية للدين يف سيطرته  وقد أكد القرآن هذه احلقيقة االجتماعية السياسية

إين أخاف أن يبدل دينكم ...ذروين أقتل موسى {على اتمعات، كما يف قول فرعون لقومه 

وانطلق املأل منهم أن مشوا {، وكذا يف قول املأل من قريش }أو أن يظهر يف األرض الفساد

اهللا عليه وسلم وبينهم وفق ، فكان الصراع يف البداية بني النيب صلى }واصربوا على آهلتكم

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين {، حىت انتهى إىل }لكم دينكم ويل دين{قاعدة 

  !}هللا

فالدين أحد أهم حمركات الصراع السياسي، فإما أن يكون لصاحل املصلحني ومشروعهم، إذا 

احل الطاغوت الذي أحسنوا فهمه وفهم حقائقه وقوة أثره يف النفس البشرية، أو يكون يف ص

 !يوظفه يف خدمة تكريس واقعه، ويف مواجهته ملعارضيه

ضرورة الطهورية السياسية للقادة والزعماء يف جهادهم ونضاهلم السياسي، فهو الذي  - 2

وهو ما تفتقده عامة القوى املعارضة اليوم يف عاملنا العريب ) الرمزية التارخيية(حيقق 

و وطنية، وهو أحد أسباب عجزها عن أحداث سواء كانت قوى إسالمية أو قومية أ

التغيري يف الواقع السياسي، إذ ال يكاد ميضي وقت على املعارضة السياسية حىت تكل 

ومتل وتقفز من صفوف املعارضة إىل سفينة احلكومة، لتشاركها يف املصاحل واجلرائم، 

 !السقوطوتعينها على التجديف معها يف السري بالدولة واتمع حنو اهلاوية و

ضرورة التنظيم واستقطاب اجلماهري، وإقناعها مبشروعية تغيري النظام القائم، وحتريكها   - 3

  . حللبة الصراع، وهو ما حيتاج جهد وجهاد كبري، وعمل تراكمي، ومهارات قيادية

تتجاوز ) مشروع أمة(أما حني تسعى املعارضة السياسية للوصول إىل السلطة من أجل  •

ة، فهنا ال تقتصر املواجهة على النظام القائم الذي تسعى املعارضة حدود الدولة القطري

لتغيريه، بل ستكون املواجهة مع القوى الدولية اليت تتحكم يف العامل وتسيطر عليه، مما 

جيعل املهمة أشد خطرا وأبلغ أثرا، وقد رأينا كيف حتول السودان من مشروع إسالمي 



ناطقي مشايل يف ايته، فأقصى أمانيه اليوم أن أممي يف بدايات شعاراته، إىل مشروع م

 !ينفصل اجلنوب بال حروب

  :السرية النبوية بني املثالية والواقعية 
وإذا نظرنا للسرية النبوية وهي التطبيق العملي للسياسة القرآنية واليت جاءت مبشروع أمة عاملية 

جندها أروع منوذج } ملعروفكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون با{لتحرير اإلنسانية كلها 

  !}لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{حيتذى به يف هذا الباب 

لقد كان العرب قبل اإلسالم يف جاهلية وظلم وتشرذم وبؤس، فال دولة، وال أمة، وال دين، وال 

آبائهم  رسالة يف احلياة، بل ال شأن هلم إال التنازع والتقاتل على الشاة والبعري، والتفاخر مبآثر

  :وأجدادهم، كما قال شاعرهم 

  وأحيانا على بكر أخينا  

  إذا ما مل جند إال أخانا                   

  :وقال اآلخر 

  أهلى بين تغلب عن كل مكرمة 

  قصيدة قاهلا عمرو بن كلثومِ                      

، والروم يف الغرب، بينما العامل من حوهلم يف صراع دائم للسيطرة عليهم، ففارس يف الشرق 

وأقصى أماين سادة العرب أن يدخل أحدهم على كسرى الفرس أو هرقل الروم فيخرج منه حبلة 

وحتفة ودراهم، وكان العرب وملوكهم الغساسنة يف الشام حتت نفوذ الروم، وكان العرب 

يمن حتت وملوكهم املناذرة يف العراق حتت نفوذ الفرس، وكان العرب وخماليفهم وأقياهلم يف ال

نفوذ احلبشة، وكان أهل احلجاز وجند يف حروب قبلية دائمة ال تنطفئ هلم نار، وال يقر هلم قرار، 

فكان أول وعي للعرب بقوميتهم وهويتهم ما جرى هلم يوم ذي قار مع كسرى، وهي أول حرب 

تماع، جتمعهم يف مواجهة خطر خارجي، حيث تداعت هلا قبائل عربية شىت مل يكن من عادا االج

وكان سيف بن ذي يزن قد جنح قبل ذلك يف حترير اليمن من نفوذ احلبشة وسطوا، فجاءته 



وفود العرب من كل مكان نئه، فكانت تلك األحداث أول إرهاصات يئ العرب واستعداهم 

  !ليكون هلم شأن على مسرح الصراع الدويل

هم إىل التوحيد بشموليته، إىل دين فبعث اهللا هلم آخر رسله حممدا صلى اهللا عليه وسلم فدعا

واحد، وأمة واحدة، ودولة واحدة، وبشرهم بالعدل والشورى واألمن والغىن، ووعدهم بالسيادة 

أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم ا العرب وتبذل لكم العجم (العاملية، فقال هلم وهو مبكة 

قيصر فال قيصر بعده، واهللا  إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك(وقال هلم ) اجلزية

  )!لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا

قل } {وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{لقد كان مشروع اإلسالم مشروعا أمميا عامليا منذ أول يوم   

، إال أنه لن يتحقق إال }يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السموات واألرض

عية السياسية يف أسباب قيام الدول واألمم وظهورها، فكانت األهداف وفق السنن االجتما

املرحلية والنهائية اليت سعى النيب صلى اهللا عليه وسلم لتحقيقها موافقة لكل سنن التغيري السياسي 

  :االجتماعي ومن ذلك

، وكان )خلوا بيين وبني الناس(التبشري بدعوته لكل الناس، خبطاب عام، فكان يقول   - 1

حىت أبلغ  من يؤويين(اهللا عليه وسلم يقول وهو يعرض نفسه على العرب صلى 

، لعلمه صلى اهللا عليه وسلم أن من سيحدث التغيري هم الناس أنفسهم )رسالة ريب

إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت {حني تتغري تصورام وآماهلم وطموحام، كما قال تعاىل 

 !}يغريوا ما بأنفسهم

اهللا عليه وسلم يعلم بأن اهللا لن خيرق له نواميس الكون وسننه لتحقيق  لقد كان النيب صلى 

هذه املهمة بل ستجري عليه وعلى املؤمنني معه ما جرى على األنبياء من قبله من البالء 

، وهلذا }ولقد فتنا الذين من قبلهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون{

إذا جاء { دخل العرب يف دين اهللا أفواجا وكان ذلك هو النصر حدث التغيري التارخيي حني

، إذ بعده خرج العرب ليفتحوا }ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا. نصر اهللا والفتح

 !العامل وليخرجوا العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد



هي التغيري، أمر يف  فاستهداف عامة الناس باخلطاب، والوصول إىل اجلماهري لتحدث
 .  غاية األمهية لكل احلركات اإلصالحية، بل هو قطب الرحى لتحقيق التغيري املنشود

تكوين اجلماعة والعصابة املؤمنة باإلسالم، وتنظيم شئوا، وإجياد احملضن يف دار ابن  - 2

األرقم، يف فترة الدعوة السرية مدة ثالث سنني، ولزوم العمل السلمي بعد اإلعالن 

ن الدعوة مدة عشر سنني، مع تعرضه وأصحابه لكل صنوف االضطهاد واإليذاء ع

 .واحلصار واحلرب اإلعالمية والتشهري به صلى اهللا عليه وسلم

ومع أن اإلسالم كان ينتشر شيئا فشيئا، وبني قبائل العرب، حىت أنه رمبا جاءه 
إىل اإلسالم  بعضهم مسلما، فيقول ارجع إىل قومك حىت يأتيك خربي، فيعود يدعو

يف قومه، إال أن دار ابن األرقم كانت حمضنا خاصا ملن يستطيع من املؤمنني جتاوز 
العوائق والعقبات االجتماعية ليكون جزءا من اجلماعة والتنظيم الذي كان يلزم النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ويأخذ عنه، ويتأهل لقيادة اتمع والدولة حني تقوم، فكان 

 .لعامة، أوسع من إطار اجلماعة والتنظيم يف دار ابن األرقمإطار الدعوة ا
ومع كونه ممنوعا من القتال يف هذه املرحلة إال إنه حني اشتد بغي قريش وعدوام عليه وعلى 

ما (ففجعهم ذلك حىت قالوا ) واهللا لقد جئتكم بالذبح(أصحابه أخذ يتوعدهم حىت قال هلم يوما 

  )!عهدناك يا حممد جهوال

ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميارس عمال سياسيا من حيث التكوين للجماعة والتنظيم لقد ك

واإلعداد والدعوة واإلرهاب النفسي للعدو الذي ال يفهم إال لغة القوة مع كونه مل يؤذن له 

  !جبهادهم، إال إنه كان يف حاجة ملمارسة اإلرهاب النفسي للمأل واجلبابرة منهم

سلطة اليت ستحمل هذا املشروع األممي العاملي، حىت عرض نفسه البحث عن النصرة وال - 3

على كل قبائل العرب الرئيسة، وذهب للطائف يبحث عن النصرة ليقيم الدولة، 

على (فكان األنصار وأهل املدينة هم أسعد الناس به، فبايعوه وهو يف مكة طريدا 

 )!السمع والطاعة

النصرة عند من يستطيعوا من قبائل العرب  لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبحث عن

كبين بكر بن وائل، وبين عامر بن صعصعة، وكان يسأل عن القبيلة وعن عددها ومنعتها، 



وكذلك شأنه مع املدن حيث ذهب للطائف وهي من أهم مدن احلجاز، وكذلك يثرب، إذ ال 

ال يصلح له إال من  خيفى على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن املشروع الذي يريد إقامته

يستطيع أن حيوطه من مجيع جوانبه، وحتمل تبعاته كافة، كما قال لبين شيبان حني عرضوا 

عليه النصرة بشرط أن ال يتجاوزوا حدود جزيرة العرب لعهدهم مع كسرى، فرد عليهم 

  )!إن هذا األمر ال يصلح إال من أحاطه من مجيع جوانبه(

هللا عليه وسلم إىل املدينة فأقام فيها السلطة، وكتب مث اهلجرة، حيث خرج النيب صلى ا - 4

صحيفة املدينة ودستورها وحدد فيها املرجعية السياسية والتشريعية، واحلقوق 

واحلريات الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، ونظم عالقات مكونات 

 ).لسلطةمشروع ا(اتمع، ففرغ بذلك من حتقيق اهلدف األول واملرحلة األوىل 

مث مل ميض عليه عشر سنني بعد تأسيس السلطة يف املدينة، حىت فتح جزيرة العرب كلها،  - 5

ووحدها، وأرسل الوالة والقضاة واجلباة لكل أقاليمها، ومل ميت صلى اهللا عليه وسلم 

، حيث يأت )مشروع الدولة(حىت فرغ من اهلدف الثاين واملرحلة الثانية وهو 

، حيث سيخرج العرب من )مشروع األمة العاملية(ة الثالثة الظروف لتحقيق املرحل

جزيرم أمة واحدة، ودولة واحدة، برسالة مساوية، ليفتحوا العامل وحيرروا األمم 

  .ويقيموا العدل وينشروا الرمحة

لقد بدأ النيب صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة يف مكة، مث أقام السلطة يف املدينة، مث استكمل بناء  

ة على جزيرة العرب كلها، لتحمل هذه الدولة بعد وفاته مشروع األمة العاملية، اليت الدول

  .ستخرج األمم من الظلمات إىل النور، ومن الظلم واجلور إىل العدل واخلري

لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدرك حجم مشروعه وأبعاده ومراحله، كما يف قوله 

لتسرين الظعينة من (وهو يف مكة  -طهاد املشركني حني اشتكى بعضهم من اض - ألصحابه 

، فلما أقام السلطة يف املدينة ودخل عامة العرب يف )صنعاء اليمن إىل هذا البيت ال ختاف إال اهللا

لئن (جزيرم يف اإلسالم، وجاءه عدي بن حامت الطائي وكان قومه يف أطراف العراق، قال له 



: ، فقال له عدي)ري من احلرية إىل البيت ال ختاف إال اهللاطال بك عمر يا عدي لترين الظعينة تس

  !وأين دعار طيء يارسول اهللا؟

يد جزيرة العرب، وأما املرحلة الثانية فتوحيد أرض العرب كلها، اليت تشمل فاملرحلة األوىل توح

العراق كله وهي أرض املناذرة، والشام كله وفيها الغساسنة، وأما املرحلة الثالثة فاالمتداد خارج 

أرض العرب، ملواجهة كسرى وقيصر وحترير األمم من طغياما، كما أخرب عن ذلك يف 

  )! األرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن ملك أميت سيبلغ ما زوي يل منها إن اهللا زوى يل(حديث

لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدرك أنه لن يستطيع أن يقيم أمة عاملية، قبل أن يقيم دولة  

يف جزيرة العرب كلها تستطيع محل أعباء هذا املشروع األممي، ولن يقيم دولة حتكم جزيرة 

لطة يف املدينة، ولن يقيم سلطة ما مل جيد أنصارا وأتباعا وأرضا تؤويهم، وكل العرب ما مل يقم س

، قبل أن يصل إىل السلطة، ويف دولة مركزية قادرة على )مشروع أمة(من يروم اليوم استعادة 

  !محل أعباء هذا املشروع، فقد رام مستحيال، وخالف سنن اهللا يف قيام الدول وظهورها

د على املؤمنني إال بعد اهلجرة وقيام الدولة، لكون اجلهاد وسيلة حلماية دار إن اهللا مل يفرض اجلها

اإلسالم ودولته وأهله، كما إنه وسيلة لفتح األرض وتوسيع دار اإلسالم وبسط سلطان الدولة 

فيها، ولوال أن اجلهاد اليوم جهاد دفع للعدوان عن املسلمني، وهو فرض عني كما قال تعاىل 

لكان االشتغال به اشتغال بالوسائل عن الغايات، إذ ال } ل اهللا الذين يقاتلونكموقاتلوا يف سبي{

توجد دولة لإلسالم اليوم جيب القتال دوا، وإمنا املوجود األمة فقط وقد شرع اجلهاد دفاعا عنها 

وعن أرضها، غري أن اإلشكالية هي يف أن األمة اليوم حيكمها الطواغيت على اختالف أشكاهلم 

  !م، فهي تقاتل العدو اخلارجي، ليعبث ا العدو الداخليوصوره

فليس كل بلد أو أرض تصلح حلمل هذا األمر العظيم، واحلركات السياسية اليت ال تدرك حجم 

مشروعها وهل هو مشروع سلطة أم مشروع دولة أو مشروع أمة؟ واحلاجة إىل حتضري األرضية 

املنشود، ويف إرهاصات البعثة النبوية وما هيأه اهللا من القادرة على حتمل أثقاله، لن حتقق التغيري 

الظروف بني يديها ما يؤكد هذه احلقيقة، فقد كان العرب قد يئوا حلمل الرسالة مبا صنعه اهللا 

هلم كيوم ذي قار، وطرد احلبشة من اليمن على يد سيف بن ذي يزن، وهو ما جيعل من الضرورة 



حية الدفع حنو كل ما من شأنه حتضري املشهد السياسي لقيام اليوم على القوى السياسية اإلصال

مشروع األمة يف املستقبل، وتأييد كل خطوة على طريق الوحدة بني شعوا ودوهلا، وكل خطوة 

على طريق احلرية والنهضة واإلصالح ولو على يد احلكومات القائمة، حىت إذا ضت األمة من 

  !هي تقف على أرض راسخة ال زها الزالزلعثرا، وغريت واقعها بيدها، فإذا 

ومن تأمل كيف ورثت احلركة اإلصالحية واملعارضة السياسية يف تركيا اليوم دولة فيها كل 

مقومات النهضة والقوة، حيث مل حتتج احلكومة اجلديدة إال إىل عشر سنوات فقط من اإلصالح 

دولية، أدرك احلكمة من قيام الدولة الداخلي، لتعود تركيا من جديد كقوة مؤثرة يف الساحة ال

النبوية يف املدينة دون غريها، وهذا النجاح ال تستطيع حتقيقه املعارضة املصرية مثال لو وصلت 

للسلطة باملدة نفسها اليت احتاجتها املعارضة التركية حني وصلت، إذ سترث املعارضة املصرية 

  ! فضال عن القيام بغريهادولة آيلة للسقوط، ال تستطيع تأمني اخلبز لشعبها 

وهلذا أمكن للمشروع اإليراين أن يتمدد بعد وصوله للسلطة بعد عقدين من الزمن فقط، حيث 

ورث دولة قادرة على محل املشروع على مستوى اإلقليم، مبا توفر هلا من إمكانات جاهزة منذ 

  !عصر الشاه

ة السياسية، يف مراحل جهاده لقد واءم النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املثالية والواقعي •

كله، دون أن حتول املثالية بينه وبني التعامل مع الواقع والتفاعل معه بإجيابية تامة، ودون 

أن تؤدي به الواقعية إىل التخلي عن املثالية واملبدئية اليت دعا هلا، ففي الوقت الذي كان 

لمحال، كان يعقد يبشر أصحابه بفتح فارس والروم، وكأنه ضرب من اخليال وطلب ل

صلح احلديبية مع قريش بكل واقعية سياسية ويرتل على شروطهم، ويرسل إىل كسرى 

  ! بكل مثالية سياسية وإميان جازم) أسلم تسلم(وقيصر 

لقد جتلت هذه املواءمة يف مواقف كثرية ففي مرحلة الدعوة يف مكة ومع صدعه بدعوة التوحيد 

الرحم وحيمل الكل ويعني على نوائب الدهر ويغيث والتنديد بالوثنية والشرك، كان يصل 

امللهوف، حىت أنه دخل حني رجع من الطائف يف جوار املطعم بن عدي وكان مشركا، وحىت قال 



لو كان املطعم بن عدي حيا مث سألين هؤالء النتىن لوهبتهم (بعد ذلك حني أسر نفرا من املشركني 

  !ردا جلميله وحفظا ملعروفه) له

) يف بيت عبد اهللا بن جدعان حلف الفضول لو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت شهدت(وقال 

  !وكان احللف على نصرة املظلوم واألخذ على يد الظامل

وكانوا يودعون عنده أمواهلم وأمانام ثقة به وبأمانته، حىت إذا عزم على اهلجرة كلف عليا بردها 

  !على أهلها

اليت بينه وبينهم، من اإلحسان إليهم وصلة الرحم هلم، فلم مينعه شرك قومه وكفرهم والعداوة 

  .والتفاعل اإلجيايب معهم، دون مداهنة أو حماباة أو ختل عن شيء من عقيدته ودينه ومبادئه

ويف مرحلة الدولة سامل يهود يف املدينة وعاهدهم، ورعى ذمامهم وحرمتهم، حىت إذا خان بنو 

عليه وسلم، اعترضه ابن أيب سلول رأس املنافقني،  قينقاع ونقضوا العهد، وحاصرهم صلى اهللا

وقال واهللا ال أدعك حىت بهم يل فإم حلفائي، فوهبهم له وتركهم خيرجون من املدينة بأمواهلم، 

وكذا فعل مع بين النضري، فلما خانت بنو قريظة يوم اخلندق ووقفوا مع األحزاب اليت حاصروا 

كم سعد بن معاذ، وكان حليفهم يف اجلاهلية، فحكم بقتل من املدينة، وهزمهم اهللا، نزلوا على ح

، )حكمت فيهم حبكم السماء(مل يسلم منهم، فنفذ النيب صلى اهللا عليه وسلم حكمه فيهم وقال 

  !}رمحة للعاملني{ومل يتعارض ذلك مع كونه 

ان يف كال فترك حلفاء رأس املنافقني ابن أيب سلول، وقتل حلفاء سيد املؤمنني سعد بن معاذ، وك

الفعلني مثاليا واقعيا، يسعى لتحقيق العدل الذي جاء لقيمه يف األرض، دون أن يتجاوز حدود 

نيب القيم واملثل ونيب اجلهاد ) نيب الرمحة وامللحمة(الرمحة اليت جاء لينشرها يف العاملني، فكان حقا 

  ! والعمل

، وجتلى )ا الرحم إال أجبتهم إليهاواهللا ال تسألين قريش خطة يصلون (ويف صلح احلديبية قال 

ذلك حني اعترض سهيل بن عمرو على صيغة املعاهدة حيث كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 



فلو كنت أعلم أنك ) حممد بن عبد اهللا(، فقال سهيل اكتب )هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا(

  !كما أراد سهيل بن عمرو فمحاها النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتبها! رسول اهللا ما قاتلتك

كما رضي مبا اشترطه املشركون من شروط ظاهرها اإلجحاف حبق املسلمني وباطنها الفتح،  

حىت اشترطوا رجوع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عامهم ذلك ال يطوفون بالبيت، وأن 

عترض عمر رضي من جاءه مسلما من مكة يرده إليهم، فوافق النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت ا

، وكيف يصاحلون !)أليسوا املشركني وحنن املسلمون فلم نعط الدنية يف ديننا؟(اهللا عنه وقال 

  !املشركني واهللا وعدهم فتح مكة نفسها كما يف الرؤيا اليت رآها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واملثالية من جهة، وما  لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يواءم يف ذلك كله بني املبادئ العقائدية

تفرضه الواقعية السياسية من جهة أخرى، فكان حتقيق األهداف املرحلية أمرا ضروريا طبيعيا مهما 

كان ظاهرها خمالفا للمثالية، ولذا مساه اهللا فتحا كما يف سورة الفتح، فخري للدولة اجلديدة يف 

وسلم وبني مشركي مكة عشر سنني كما  املدينة وأنفع هلا أن تقف احلرب بني النيب صلى اهللا عليه

جاء يف صلح احلديبية، حىت يتفرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم لدعوة سائر العرب وسائر األمم، 

وليتصدى لليهود يف خيرب يف مشال جزيرة العرب، حىت وإن ترك مكة بيد املشركني فترة، مع 

  !علمه صلى اهللا عليه وسلم أنه سيفتحها اهللا عليه

امل النيب صلى اهللا عليه وسلم بواقعية سياسية مع كسرى وقيصر والنجاشي ومقوقس وكذا تع

، مع إنه )إىل كسر عظيم الفرس(وخاطب كسرى) إىل هرقل عظيم الروم(مصر، فأرسل إىل قيصر 

 عليه اهللا صلى النيب قال وهلذا(قال النووي مل يعترف هلم مبلك، ألن امللك كله هللا، ولذا 

، وال لغريه، إال له ملك ال ألنه الروم ملك يقل ومل) الروم ظيمع هرقل إىل( وسلم

  )9().حبكم دين اإلسالم

فوفق النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املثالية واملبدئية اليت ال تعترف بأي ملك إال هللا وحده، وراعى 

الروم، الواقعية السياسية وما تفرضه من االعتراف بالواقع وحقائقه، إذ كان قيصر فعال عظيم 
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وكان كسرى كذلك عظيم الفرس، وإن كانا طاغيتني ظاملني، قد بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  !بزوال ملكهما وذهاب أمرمها

وكذا جند النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة يواءم بني املثالية املبدئية والواقعية العملية، 

، فمع كون )ر أيب سفيان فهو آمندخل داره فهو آمن، ومن دخل دا(فيخاطب الناس من 

اإلسالم دين املساواة بني الناس مجيعا، ومع كون أهل مكة مشركني حني دخلها النيب صلى اهللا 

عليه وسلم، إال أن الواقعية السياسية تقتضي االعتراف مبكانة أيب سفيان السياسية واالجتماعية، 

يشعر اجلميع أن النيب صلى اهللا عليه وما سيكون هلا من أثر إجيايب على أهل مكة كلهم، حني 

وسلم ودينه الذي جاء به وهداياته وسننه يف سياسة اخللق، ليس كامللوك الذين جاء وصفهم يف 

إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك {القرآن على لسان بلقيس 

وعدله، بل الذليل يف حكم  ، بل اإلسالم على خالف ذلك، فال ذليل حتت حكمه}يفعلون

  !اإلسالم يعود عزيزا آمنا، والعزيز يزداد عزا وأمنا

وقد سار اخللفاء الراشدون على هدي النبوة يف سياسة األمة، واملواءمة بني املثالية والواقعية 

السياسية، ومن أوضح األمثلة وضع عمر رضي اهللا عنه اجلزية عن نصارى تغلب حني أبوا أن 

  !جزية، وقالوا حنن عرب خذ منا كما تأخذ الزكاة من العرب، فرضي عمر بذلكتفرض عليهم 

لقد كان عمر يف هذا املوقف يوفق بني املثالية واملبدئية، والواقعية السياسية، أو بني النص من 

  !جهة، واحلكمة من تشريعه من جهة أخرى، أو بني األحكام واملقاصد

أن   -لسياسية والثورية يف عاملنا العريب واإلسالمي ا -إن على القوى اإلصالحية اإلسالمية 

تدرك بأن عدم اإلحاطة بالعقيدة السياسية وااللتزام ا وتصورها بكل أبعادها، وأن التفصي من 

املثالية واملبدئية، سيفضي ا إىل امليكافلية وعدم املصداقية وفقدان املوثوقية، إن مل يصل األمر ا 

اإلسالم نفسه بارتكاب احملظورات القطعية كموالة أعداء األمة والدخول إىل اخلروج عن دائرة 

  !حتت طاعتهم والقتال معهم، ومواالة الطاغوت وتثبيت حكمه وحترمي اخلروج عن طاعته

كما إن عدم الواقعية السياسية والتعامل اإلجيايب ومراعاة الظرف الزماين واملكاين، والظرف 

املثالية واملبدئية إىل العزلة، والشلل والعجز عن تغيري الواقع  االجتماعي، قد يفضي باحلركات



السياسي لصاحلها، لتخرج من دائرة القوى السياسية إىل دائرة التجمعات الدينية اليت تعيش 

  !عاملها االفتراضي بعيدا عن الواقع وسنن التدافع

ئفتني، طائفة محلهم الورع وقد أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل هذه اإلشكالية حيث نعى على طا

والتقوى على ترك اجلهاد وترك األمر باملعروف خشية الفنت والدماء، فاعتزلوا الواقع حفاظا على 

  !املثالية فرارا بدينهم بزعمهم، ففرطوا بالقيام مبا أوجب اهللا عليهم

يف ومشايعة وطائفة أخرى من الفقهاء وأهل اإلرجاء اقتحموا أبواب احملظورات بالتأويل والتحر 

  !أهواء امللوك فركنوا إىل الذين ظلموا، ففقدوا الطهورية واملبدئية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )حنو وعي سياسي راشد(    



)6(  

  من احلكومات الراشدة

  إىل

  اخلالفة الراشدة

  حاكم املطريي. بقلم د

  م9/12/2010

ة الليربالية منذ بداية متثل التجربة الدميقراطية اليونانية يف أثينا النموذج الذي يراود خيال دعا

عصر النهضة يف أوربا إىل اليوم، وما زالت سهام النقد توجه للدميقراطية احلديثة، لكوا مل تصل 

يف اليونان، ومع ) الدولة املدينة(إىل ذلك النموذج الذي كان قبل ألفي سنة، ومل يتجاوز حدود 

رجال األحرار، ومل تتجاوز مدا يف كون حقوق املواطنة وحقوق املشاركة السياسية تقتصر على ال

  !أفضل عصورها نصف قرن

وتعد تلك التجربة هي النموذج، حيث كان الشعب يف أثينا ميارس احلكم من خالل الدميقراطية 

كأثينا، جيتمعون يف ) الدولة املدينة(املباشرة، ال الدميقراطية الربملانية، فكان مجيع الشعب يف 

اياهم ويتخذوا قرارام باألغلبية، وقد نعى روجيه جارودي على الساحة العامة ليناقشوا قض

الدميقراطية املعاصرة، اليت ال متثل إال أصحاب رؤوس األموال الذين يستطيعون بأمواهلم خوض 

كل نيابة هي تضليل فالدميقراطية تكون مباشرة أو ال (االنتخابات، وشراء األصوات، فقال 

  )!تكون

حيتذى به،  - طية والليربالية من جعل الدميقراطية اليونانية منوذجا ومعيارا فلم مينع دعاة الدميقرا

قصر مدا اليت ال تتجاوز نصف قرن، وال قدم عهدها إذ مل تشهد أوربا منذ ألفي  –ويتطلع إليه 

سنة إال تلك التجربة، اليت جاءت بعدها الدولة الرومانية العسكرية، فقضت عليها، وال صغر 

رافية، حيث مل تتجاوز تلك التجربة حدود بعض املدن اليونانية، اليت كان يسهل مساحتها اجلغ

  !فيها مجع السكان يف مكان واحد للتشاور والتصويت على القرارات فيها



فقد ظلت التجربة اليونانية الدميقراطية مع كل هذه العيوب النموذج واملعيار الذي تقاس عليه 

  !أوربا، مع تطورها مبا يتناسب وظروف العصر التجارب الدميقراطية املعاصرة يف

كما حاولت الشيوعية أن جتعل من اتمع اإلنساين األول حيث املشاعية واملساواة هو النموذج 

  !اليت كانت تطمح إىل عودته حيث تزول امللكية والطبقية والصراع بني اإلنسان واإلنسان

والليربالية والنقد الذي يوجه هلما من أن تصبحا  ومل مينع اإلشكاليات اليت تتعرض هلا الدميقراطية

واقعا سياسيا، وما زال مفكرو أوربا إىل اليوم مل جييبوا عن أشد إشكال يواجه الدميقراطية 

والليربالية، وهو كيف يكون النظام السياسي دميقراطيا تتجلى فيه إرادة األكثرية، وحيكم فيه 

ذاته تتجلى فيه حرية الفرد، دون أي قيود نفرضها عليه الشعب نفسه بنفسه، وليرباليا يف الوقت 

  !األكثرية، حىت قيل بأن دكتاتورية اجلماعة أشد خطرا من دكتاتورية الفرد

وما زالت أوربا إىل اليوم تتأرجح بني حكم الشعب واحترام إرادة األكثرية كما تقتضيه 

ضيه الليربالية، وهلذا مت مصادرة حق الدميقراطية، وحماولة احترام حرية الفرد وخصوصيتها كما تقت

الطالبة املسلمة يف ارتداء حجاا يف فرنسا وبقرار من األكثرية يف الربملان، دون احترام لليربالية 

  !اليت حتمي خصوصية الفرد الشخصية، فضال عن حريته الدينية

أثاروا الشك كما مت حماكمة روجيه جارودي وغريه من مفكري أوربا يف باريس ولندن، لكوم 

يف األرقام املبالغ فيها عن حمارق اليهود يف عصر هتلر، وخالفوا قوانني  منع العداء للسامية، ومل 

تشفع حرية الرأي وحرية البحث العلمي، هلؤالء املؤرخني واملفكرين يف بلدان احلرية والليربالية، 

  !من تطبيق القوانني اليت تسنها األكثرية يف الربملان

مة األشد تعقيدا يف حل اجلدلية بني حرية الفرد وحقوقه، وحرية اجلماعة وحقوقها، وأيهما إا األز

يقدم على اآلخر عند التعارض، فكلما كان النظام أكثر ليربالية كان أشد محاية ونزوعا لتعزيز 

أن حرية الفرد وحقوقه، وكلما كان دميقراطيا كان أشد نزوعا الحترام إرادة األكثرية، وال ميكن 

يكون النظام السياسي دميقراطيا ليرباليا يف آن واحد، إال عند من ال يعرف الدميقراطية، وال 

  !يعرف الليربالية



فإذا ما مت إضافة اإلشكاالت األخرى ازداد األمر تعقيدا، كتحديد طبيعة النظام السياسي 

انيا وغريها من امللكيات الدميقراطي، وهل امللكية الدستورية يف بريطانيا والنرويج وهولندا وأسب

يف أوربا متثل أنظمة حكم دميقراطية؟ حيث ال دستور يف بريطانيا، وحيث متلك امللكة دون وجه 

حق أرض إجنلترا وتوابعها، ومتتاز األسرة امللكية وأفرادها حبقوق مالية وأدبية وامتيازات دون 

و ما يتصادم مع مبدأ العدل وجه حق مبا ال يتمتع به غريهم من أفراد الشعب الربيطاين، وه

  !واملساواة بني أفراد الشعب

؟ ةوملاذا يكون ملك بريطانيا وحسب النظام السياسي فيها هو حامي وراعي الكنيسة الربوتستانتي

وأين هي القيم الليربالية اليت تساوي بني مجيع األديان واملذاهب لكوا كلها تدخل يف إطار احلرية 

  !الدينية لألفراد؟

  ! يعقل أن تعيش بريطانيا وأيرلندا صراعا دينيا وإىل اليوم بني الكاثوليك والربوتستانت وكيف

وملاذا يتم تصنيف فرنسا وهي أول مجهورية دميقراطية كدولة كاثوليكية تربطها عالقات خاصة 

صربيا ، ودون روسيا وبأملانيا وإيطاليا وأسبانيا، دون بريطانيا والواليات املتحدة الربوتستانتيتني

  !والدول السالفية األرثوذكسية

إن كل هذه اإلشكاالت مل متنع من قيام أنظمة حكم يف أوربا تتمتع شعوا باحلرية والعدل 

واحترام القانون، ومل ينتظر السياسيون حىت حيل املفكرون واملتفلسفون هذه اإلشكاليات 

لعلمانية والدينية من جهة أخرى، ألنه والتناقضات الفكرية بني الدميقراطية والليربالية من جهة، وا

أصال ال ميكن حلها، وما تزال أوربا منذ ضتها تتأرجح بني توجهات الرأي العام من جهة، 

والقوى السياسية واالجتماعية املؤثرة من جهة أخرى، واألزمات الداخلية واألخطار الدولية من 

للرتوع حنو النظم العسكرية، كما أدت جهة ثالثة، فقد اضطرت احلرب العاملية أوربا وشعوا 

الظروف االقتصادية إىل الثورات الشيوعية، والرتوع حنو النظم االشتراكية االجتماعية، كما أدت 

سبتمرب إىل نزوع حكومة الواليات املتحدة حنو االستبداد وتقليص هامش احلرية  11أحداث 

  اخل...الفردية لتحقيق األمن الداخلي



لتدرك القوى اإلصالحية يف العامل العريب واإلسالمي عدم الوقوف عند  هذه مقدمة ضرورية

املشاغبات اليت يثريوها أعداء اإلصالح وأعداء املشروع اإلصالحي، واألسئلة السفسطائية اليت 

يريدون من القوى اإلصالحية اإلجابة عنها قبل أن تصل إىل السلطة يف عاملنا العريب، فال يشترط 

إذ برامج العمل ! إلصالحية برامج عمل سياسية يف ظل أنظمة غري شرعيةأن يكون للقوى ا

السياسي إمنا تقدمها قوى املعارضة يف ظل نظام سياسي تعددي يفتح الطريق للمعارضة أن تطرح 

براجمها وتصل من خالل الشعب وإرادته للوصول إىل السلطة، أما يف ظل أنظمة غري دستورية أو 

  !دة تطرح تصورا عاما لإلصالح، ال برناجما تفصيلياغري شرعية فاملعارضة عا

كما ال ينشغل اإلصالحيون الراشدون بالشبه الذي يثريها املنهزمون واملوسوسون الذين يظنون 

أن التاريخ توقف، فإن وعد اهللا حق، وسيعود اإلسالم كما بدأ حىت حيكم األرض وتفتح روما 

صى، وكل ذلك على يد األمة نفسها بأبطاهلا كما فتحت القسطنطينية، وسيعود املسجد األق

ورجاهلا، فهم من صنع التاريخ منذ أيب بكر وعمر وصالح الدين وحممد الفاتح، وما زالوا 

يصنعونه إىل اليوم، واألمة هي املخاطبة بذلك، ولن تنتظر األمة حىت يأيت املهدي قبل قيام الساعة 

  !يف عهد نزول املسيح

اهلوس الذي يثريه الفارغون للجدل حول اخلالفة وكيف يتم اختيار كما ال ينبغي االشتغال ب

اخل فإن األمة اليت سادت العامل ألف وثالمثائة سنة باخلالفة ..اخلليفة؟ وهل تشترط له القرشية؟ 

ونظامها السياسي، وواكبت كل التطورات والتغريات والتحديات، حىت عرفت كل أشكال 

يف العهد األموي، واخلالفة والسلطنة غري املركزية يف  ية املركزيةستورية كاخلالفة العربالنظم الد

العهد العباسي، واخلالفة والوزارة، واخلالفة غري العربية والصدارة والربملان يف العهد العثماين، لن 

تعجز حني تتحرر إرادا من االحتالل األجنيب، وعميله االستبداد الداخلي، أن تعيد النظام 

  !المي من جديد حبسب ما يناسب العصر وتطورهالسياسي اإلس

  : إن على القوى اإلصالحية الراشدة يف عاملنا العريب أن تويل أمهية قصوى ملا يلي 

  :أوال حتديد اهلوية واملرجعية السياسية للمشروع السياسي اإلصالحي 



من جهة، فإن قوة أي مشروع سياسي تكمن يف وضوح هويته السياسية، وقوة أساسه العقائدي  

ومدى حاجة األمة له من جهة أخرى، وال شك بأن األمة ومنذ سقوط اخلالفة العثمانية، وهي 

تعيش أزمة هوية ومرجعية سياسية، إذ قام االستعمار واالحتالل األجنيب بتشكيل هذا الواقع 

 السياسي، وخلق هوية وطنية مصطنعة، وقد وصلت األمة بعد عقود من التيه إىل طريق مسدود يف

كل بلد، بعد أن جربت األمة كل األنظمة السياسية املستوردة الليربالية والقومية والشيوعية 

واالشتراكية، ومن هنا كان ال بد من استدعاء اخلطاب السياسي اإلسالمي الراشدي لتمتعه بكل 

  :أسباب القوة والصالحية وذلك للتايل 

كنتم خري أمة {ما يف قوله تعاىل كونه النموذج واملعيار الشرعي للحكم اإلسالمي، ك  -1

واملخاطب به ابتداء وأصال هم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، } أخرجت للناس

} وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض{وقوله تعاىل 

قل هذه {وقد حتقق االستخالف للصحابة رضي اهللا عنهم كما وعدهم اهللا، وقوله 

، واملقصود م أصحابه ابتداء، وكما }أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين سبيلي

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها (يف احلديث الصحيح 

بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل 

، )بالذين من بعدي أيب بكر وعمر اقتدوا(، وللحديث الصحيح )ضاللة يف النار

خالفة النبوة بعدي ثالثون (، وحديث )إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا(وحديث 

تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا هلا أن تكون مث يرفعها اهللا، مث تكون (، وحديث )سنة

وهو  -، ولوضوح هذا األصل العقائدي السياسي ..)خالفة على منهاج النبوة

سنن اخللفاء الراشدين يف احلكم وسياسة شئون األمة إذ هي التطبيق  وجوب لزوم

اشترط الصحابة رضي اهللا  -البشري احملض للخطاب السياسي القرآين والنبوي 

عنهم على عثمان وعلي حني تنافسا يف اخلالفة االلتزام بسنن اخلليفتني الراشدين أيب 

ثمان كما يف صحيح البخاري بكر وعمر يف سياسة شئون األمة، فبايع الصحابة ع

 )!على الكتاب والسنة وسنة الشيخني أيب بكر وعمر(



كما إن هذا النموذج حمل إمجاع الفقهاء واملصلحني على اختالف عصورهم، فال خالف  -2

بني طوائف األمة ومذاهبها وأئمتها يف كون اخلالفة الراشدة هي النموذج األكمل 

ت السياسية سواء القدمية اليت رفضها الصحابة الذي جيب االقتداء به، خبالف احملدثا

أنفسهم، مث رفضها من جاء بعدهم من األئمة وعلماء األمة، أو اجلديدة سواء كانت 

 .اخل..بثوب إسالمي كوالية الفقيه، أو مستوردة كالدميقراطية والليربالية واالشتراكية

ة األمة، فما يزال أن النموذج الراشدي له بريق وصدى يف املخيال الشعيب عند عام -3

وما زالت األمة تتوق لعدل اخللفاء الراشدين ! العدل يذكر إال ويذكر عمر الفاروق

وسريم وسننهم يف سياسة األمة، وهو ما جيعل النموذج الراشدي أقرب ملخاطبة 

وجدان الرأي العام اإلسالمي من أي منوذج آخر، هذا يف الوقت الذي مل جيد 

ثيين أي صدى يف املخيال الشعيب األوريب، بل ظل حمصورا يف النموذج الدميقراطي األ

 !دائرة املفكرين والسياسيني يف عصر النهضة األوربية

امتدت يف عهد  -كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حكم على دولة قارية   -4

 اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، من جزيرة العرب إىل حدود اهلند يف آسيا

ليسوس أمما وحضارات  - شرقا، ومنها إىل حدود املغرب األقصى يف أفريقيا غربا 

وشعوبا على اختالف قومياا وأدياا وثقافاا ولغاا، بينما مل تتجاوز دميقراطية أثينا 

 ! حدود أسوارها

مث إن النموذج الراشدي ظل هو املعيار طوال عصور اخلالفة اإلسالمية، األموية   -5

ية والعثمانية، ومل يستطع أحد أن يتجاوزه كأمنوذج للحكم اإلسالمي، وهلذا والعباس

تكرر يف كثري من العصور، كما يف عهد عمر بن عبد العزيز، وعهد املعتضد العباسي 

الذي كان يعد من اخللفاء الراشدين، وعهد املستضيء العباسي وابنه الناصر، وكانوا 

ويب هو السلطان يف عصرمها، وكما يف عهد خلفاء صاحلني، وكان صالح الدين األي

نور الدين زنكي، وكما يف عهد يوسف بن تاشفني املرابطي، وحممد الفاتح العثماين، 

وغريهم من اخللفاء واألمراء، ممن حاولوا االقتداء باخللفاء الراشدين وسننهم يف 



ها منذ سقوط سياسة األمة، واشتهروا بالعدل والشورى، بينما مل تعرف أوربا يف تارخي

 !أثينا، وقيام اإلمرباطورية الرومانية إال الطغيان السياسي مدة ألفي عام تقريبا

كما إن االحنراف السياسي يف عصور اخلالفة اإلسالمية العامة، مل يتجاوز كل األصول   -6

القطعية للخطاب الراشدي، وإن تراجع عن بعضها كالشورى ورقابة األمة على 

اخللفاء واألمراء يلتزمون باملرجعية القضائية والتشريعية للنظام األموال، إذ ظل عامة 

السياسي اإلسالمي، وهو أحد أسباب شيوع العدل يف عامة العصور، حيث حد 

القضاء من طغيان السلطة، اليت كانت حترص على شرعيتها من خالل احترام 

يضتها، ووحدا، القضاء، كما مل يفرط اخللفاء يف سيادة األمة واستقالهلا ومحاية ب

واملهمة لألمة والدولة واخلالفة وهو إعالء كلمة اهللا ) الرسالة(وحافظوا على 

 !والدعوة إىل اإلسالم واجلهاد يف سبيله، حىت يف أضعف عصور اخلالفة

أن حاجة األمة إىل بعث اخلطاب الراشدي وأصوله أشد ما تكون يف هذا العصر، حيث   -7

إىل ضعفها وسقوطها على حنو غري مسبوق، وقد تعيش األمة أزمات سياسية أدت 

استطاعت شعوب العامل من حوهلا أن تستلهم جتارا التارخيية لتعيد بناء نفسها من 

الدميقراطية (جديد، حىت أعادت أوربا اليوم تشكيل واقعها السياسي على أساس 

فجاء االحتاد ، )القيم الدينية املسيحية(، و)القوة والوحدة الرومانية(، و)اليونانية

األوريب اليوم ليستعيد وحدة أوربا اليت وحدا اإلمرباطورية الرومانية، واشترط 

بينما ! لوحدته أن يقوم على أسس الدميقراطية اليونانية، وأن تظل أوربا ناديا مسيحيا

ال تزال األمة اإلسالمية اليوم تبحث عن هويتها وذاا، مما جيعل اخلطاب الراشدي 

 !شروع سياسي جديدهو احلل مل

فاملشروع السياسي اإلسالمي العقائدي جيب أن يقوم على هذا األصل الشرعي، وهو اإلميان 

اليت كانت التطبيق البشري احملض للخطاب السياسي  -بضرورة  سنن اخللفاء الراشدين 

فها واختاذها النموذج واملعيار للحكم اإلسالمي الراشد، ونبذ كل ما خال -القرآين والنبوي 

من سنن القياصرة واألكاسرة، واحملدثات السياسية على اختالف ألواا وأشكاهلا، سواء 



كانت دخيلة على األمة، أو مما أحدثته األمة نفسها وابتليت به من حمدثات واحنرافات يف 

  .عصورها املختلفة

بادئ واألحكام وليس املقصود بسنن اخللفاء الراشدين هنا اجتهادام، بل املقصود األصول وامل

اليت أمجعوا عليها، وأمجع الصحابة معهم عليها، فيما خيص سياسة شئون األمة والدولة، ومن ذلك 

  :إمجاعهم على

أن نظام احلكم يف اإلسالم خالفة راشدة، وإمارة للمؤمنني واحدة، نيابة عن النيب صلى  -1

جربوت، وال كسروية  اهللا عليه وسلم يف أمته، فال توارث فيها، وال ملك وال ملوك، وال

 .وال قيصرية

إمنا {وأن دار اإلسالم واحدة، واألمة واحدة، واإلمارة واخلالفة واحدة، كما قال تعاىل   -2

، وكما قال صلى اهللا عليه وسلم }واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا{، }املؤمنون أخوة

 .اخل)..إذا بويع خلليفتني فاقتلوا الثاين منهما{يف احلديث الصحيح 

وأن اخلالفة واإلمارة شورى بني املسلمني، وأنه ال تنازع فيها وال اغتصاب، كما قال   -3

، )وأن ال ننازع األمر أهله(، ويف حديث البيعة املتواتر }وأمرهم شورى بينهم{تعاىل 

اإلمارة شورى بني املسلمني، من بايع رجال (وكما قال عمر يف خطبته مبحضر الصحابة 

، فال شرعية لكل بيعة )ني، فال بيعة له وال الذي بايعه، تغرة أن يقتالدون شورى املسلم

 !صورية، أو بيعة على اإلكراه واخلوف، أو بيعة بالقوة والسيف

وأن األمة رقيب على اإلمام بعد اختياره بالرضا والشورى، فال يقطع أمرا يف شئوا   -4

كما قال صلى اهللا عليه وسلم دون إذا، وال يتصرف يف أمواهلا ومصاحلها دون رضاها، 

أيها الناس إال ال ندري من رضي منكم ممن مل يرض فارجعوا حىت يرفع إلينا (يف الصحيح 

واهللا ليس يل من هذا املال وال هذه الوبرة، إال اخلمس، (، وقال )عرفاؤكم أمركم

، فاألمة فوق اإلمام تراقبه وحتاسبه، كما يف حديث البيعة )واخلمس مردود عليكم

 ).وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم(املتواتر



وأن لألمة االشتراط على اإلمام وتقييد صالحياته مبا شاءت من الشروط الصحيحة،   -5

كما اشترطوا على عثمان عند البيعة فرضي بذلك، وكما اشترط من أنكر عليه من أهل 

وشرطوا عليه شروطا فرضي، وكان ذلك  العراق ومصر وكتبوا بينهم وبينه عقدا،

 .مبحضر كبار الصحابة

وأن األمة هي اليت تفرض لإلمام من بيت املال قدر حاجته، وأنه ليس له أن يشتغل   -6

 .بالتجارة، وال أن يستخدم السلطة لإلثراء له أو ألهل بيته

ا أنزل اهللا وأن أهم واجبات السلطة وأعظمها إقامة الدين وأحكامه، واحلكم بني الناس مب  -7

من العدل والقسط، وأن تكون كلمة اهللا هي العليا، فيقضي القضاة حبكم اهللا بالعدل ال 

وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا {سلطان ألحد عليهم، إال سلطان اهللا وكتابه 

 . }بالعدل

وحفظ البيضة ومحاية الدولة ووحدا الداخلية، والدفاع عنها ومحايتها من األخطار   -8

ولن جيعل اهللا {ارجية، وأن تكون الشوكة يف دار اإلسالم لألمة ظاهرة عزيزة منيعة اخل

 .}للكافرين على املؤمنني سبيال

خذ من {وأن تقسم األموال بالسوية، وتؤخذ الزكاة من األغنياء وترد إىل الفقراء   -9

ى حد ، وتوفر الدولة للجميع عل}كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم} {أمواهلم صدقة

 .اخل..سواء الفرص لالستثمار، وإحياء املوات، واستخراج املعادن

وأن تصان احلقوق واحلريات الدينية والسياسية والفكرية واالقتصادية العامة  - 10

واخلاصة، لألفراد واجلماعات، فال إكراه يف الدين، وال إجبار يف الرأي، وال يؤخذ مال 

 .اخل ..إال عن طيب نفس من صاحبه

صول واملبادئ للحكم وغريها من األصول واألحكام، مبا يف ذلك األحكام التفصيلية فهذه األ

اجلزئية كمشروعية التصويت على اآلراء عند االختالف، والترشح والترشيح لإلمارة 

واخلالفة، وحصر الترشيح بعدد، والترجيح باألصوات، واألخذ برأي األكثرية، وحتديد مدة 



وحتديد مدة الوالية على املناطق بأربع سنني، واالستفادة من النظم فراغ السلطة بثالثة أيام، 

اخل كل ذلك مما ثبت عن اخللفاء الراشدين ثبوتا قطعيا كما ..والوسائل لدى األمم األخرى

، )أهل السنة واجلماعة واألزمة السياسية(، و)حترير اإلنسان(و) احلرية أو الطوفان(فصلته يف 

أصول قطعية بإمجاع اخللفاء واألمة معهم، فيجب لزومها وحيرم ، فمنها ما هي )الفرقان(و

اخلروج عنها، كحق األمة يف اختيار اإلمام بال إجبار وال إكراه، وحترمي التوريث يف 

اخل ومنها ما هو اجتهادات من بعضهم فجائز ومشروع األخذ ا، وسننهم فيها خري ..السلطة

  .من سنن من جاء بعدهم

السنن السياسية إال واألمة اليوم يف حاجة إليها بعد فساد أحواهلا فسادا  وما من سنة من هذه

ال حل له إال بنبذ احملدثات، وتغيري هذا الواقع، وإقامة أنظمة حكم راشدة قائمة على هذه 

  !األصول السياسية، واألحكام الشرعية

إقامتها  وكل ما سبق ذكره هي حقوق سياسية لألمة، هلا أحكامها الشرعية، اليت جيب

واحملافظة عليها سواء وجدت اخلالفة أم مل توجد، وسواء أمكن حتقيقها كلها أو بعضها، أما 

آليات حتقيق ذلك ووسائله، فهو حبسب كل عصر وتطوره، وباإلمكان االستفادة من جتارب 

األمم األخرى، كما استفاد عمر الدواوين والنظم اإلدارية من فارس والروم عمال بقول النيب 

  ).   أنتم أعلم بأمور دنياكم(صلى اهللا عليه وسلم 

  :حتديد الرؤية السياسية لتحقيق املشروع اإلصالحي : ثانيا 

وإذا كان حتديد اهلوية واملرجعية السياسية والعقائدية ملشروع احلركة اإلصالحية أمرا يف غاية 

صالحي وضرورته، لتتفاعل األمهية، إلقناع األمة باملشروعية الدينية واألخالقية للمشروع اإل

وتتجاوب معه، من أجل حتقيق التغيري املنشود، فإن حتديد الرؤية السياسية التنفيذية ال تقل أمهية 

إقامة أمة (وخطورة، إذ ال بد من املواءمة بني املثالية واألهداف النهائية من جهة اليت تتمثل يف 

اليوم تقع حتت نفوذ االحتالل األجنيب،  ، والواقعية السياسية حيث األمة)واحدة وخالفة راشدة

الذي قسمها إىل مخسني دولة وشعب، مما يصبح معه حتقيق الشعار واهلدف النهائي ضربا من 

اخليال، ما مل حتدد احلركة اإلصالحية أهدافا مرحلية للمشروع ميكن حتقيقها من جهة، وحتقق 



من (املشروع على أساس نظرية اهلدف النهائي يف آخر املطاف من جهة أخرى، فيجب جتزئة 

فالواجب قيام احلركة اإلصالحية يف كل بلد بالعمل ، )احلكومات الراشدة إىل اخلالفة الراشدة

للوصول إىل السلطة من أجل إقامة احلكومة الراشدة فيها، ويكون املعيار للحكم عليها بأا 

  :ومن ذلك حكومة راشدة هو مدى التزامها بأصول اخلطاب السياسي الراشدي، 

أن متثل احلكومة خيار األمة يف ذلك البلد، وأن تقيم نظامها السياسي على أساس حق   -1

األمة يف اختيار السلطة اليت حتكمها وتسوس شئوا بالرضا واالختيار، بال إكراه وال 

 .إجبار، وأن تكون خيارا حقيقيا لألمة، ال خيارا صوريا

ية للدولة هي الشريعة كتابا وسنة، وتطبيقها وفق أن تكون املرجعية الدستورية والتشريع  -2

أصول اخلطاب الراشدي، فال تعطل النصوص، وال در املقاصد، فالغاية حتقيق 

العدل والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجه، ورعاية حقوق اإلنسان، 

 .وصيانة حريته وكرامته

قالهلا عن أي نفوذ أجنيب، وتعزيز احملافظة يف ذلك البلد على سيادة األمة والدولة واست  -3

قدراا االقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياا على مستوى األمة حسب 

 .إمكاناا

تعزيز التكامل والوحدة واالحتاد مع الدول اإلسالمية ااورة، للوصول إىل توحيد   -4

  ).أمة واحدة وخالفة راشدة(األمة، وحتقيق اهلدف النهائي 

والنهضة الشاملة يف مجيع ااالت على مستوى الفرد واألسرة واتمع  حتقيق التنمية  -5

 .والدولة، وأن تثبت فاعلية سياسية متميزة، وأداء سياسيا ناجحا

، )اخلالفة الراشدة(، والفرق بينها وبني )حكومة راشدة(فكل حكومة حتقق هذه الشروط هي 

ه، بينما اخلالفة الراشدة عامة تشترك هو أن احلكومة الراشدة خاصة يف القطر الذي تقوم في

األمة كلها أو أكثر دوهلا يف إقامتها، بعد أن تتحرر أقطارها، وتصل إىل السلطة فيها 

حكومات راشدة، أو إىل الدول الرئيسة املؤثرة فيها، حبيث تكون قادرة على توحيد األمة 



شعوا وبإرادة حكوماا ومحايتها، كما توحدت أوربا اليوم يف االحتاد األوريب باختيار 

املنتخبة، حىت استطاعت بعد حربني عامليتني بينها مل ميض عليها نصف قرن أن توحد عملتها 

  ! وبرملاا ودستورها

وحني تقوم احلكومات الراشدة اليت متثل خيار األمة يف كل األقطار، أو يف أكثرها، أو يف 

اإلعالن عن احتادها ووحدا، واختيار  الدول الرئيسة املركزية فيها، فستكون قادرة على

جملس رئاسة لدوهلا، خيتار رئيسه بشكل دائم أو دوري، حبسب ما حيقق حكم الشارع 

، اليت تشترك )اخلالفة الراشدة(ومصلحة األمة، ويكون هذا الس الرئاسي هو مؤسسة 

لسياسية من جديد يف األمة من خالل حكوماا املنتخبة يف اختيارها، لتستأنف األمة حياا ا

مث تعود (، كما بشر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال )مؤسسة اخلالفة الراشدة(ظل 

الذي تغيب فيه اخلالفة وهو  -، حيث سيأيت بعد عصر الطواغيت )خالفة على ج النبوة

يف  عصر جديد تعود فيه األمة من جديد لوحدا وقوا وشريعتها وخالفتها - هذا العصر 

  !األرض

إن هذه التجزئة للمشروع مع كوا متوائمة مع الواقعية السياسية اليت تفرضها الظروف 

ما أمرتكم به (املوضوعية، فإا متوافقة مع األحكام الشرعية كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

 ، فعدم}إن أريد إال اإلصالح ما استطعت{، وكما قال النيب شعيب )فأتوا منه ما استطعتم

قدرة األمة اليوم على إقامة اخلالفة الراشدة، ال يسقط وجوب إقامة احلكومة الراشدة يف كل 

بلد تستطيع األمة فيه إقامتها، كما إن عدم قدرا على إقامة حكومة راشدة هنا أو هناك، ال 

يسقط وجوب إصالح األوضاع السياسية احلالية، وتقومي أود احلكومات القائمة اآلن، إذ 

ب شرعا اإلصالح حسب اإلمكان يف كل حال، وال تتعطل الواجبات الشرعية، الواج

  !والفروض الكفائية بدعوى عدم وجود اخلالفة الراشدة، أو عدم وجود حكومة راشدة

كما إن من الواقعية السياسية معرفة مكامن القوة يف األمة ومكامن الضعف، وميثل العامل 

ب األمة، حيث التشرذم بني دوله العشرين، وحيث العريب احللقة األضعف يف منظومة شعو

النفوذ االستعماري الذي يسيطر عليه ويتحكم يف شئونه، وحيث الفساد واالستبداد الذي ال 



يوجد مثله يف أي بلد إسالمي آخر، كما إن العامل العريب ويف الوقت ذاته ميثل احللقة األهم 

  :واألشد خطرا، فهو ميتاز مبا يلي 

العرب أكرب قومية يف العامل اإلسالمي، حيث يقدر عددهم يف العامل العريب ويف  ميثل: أوال 

اخل حنو ..أطرافه احمليطة به كما يف تركيا وإيران وإرترييا وتشاد ومايل والنيجر ونيجرييا

  .أربعمائة ومخسني مليون نسمة تقريبا، وهو ما يعادل ثلث العامل اإلسالمي تقريبا

فيا على مساحة عشرة ماليني ميل مربع، أو أربعة عشر مليون كيلو متر كما ميتد جغرا: ثانيا 

مربع تقريبا، متتد من اخلليج العريب شرقا، إىل احمليط األطلسي غربا، ومن البحر األبيض 

املتوسط مشاال، إىل احمليط اهلندي واحمليط اهلادي جنوبا حيث جزر القمر، كما يقع البحر 

دوده اجلغرافية، ويسيطر على مضيق هرمز، وباب املندب، األمحر، والبحر امليت ضمن ح

  .وقناة السويس

ميثل العامل العريب حلقة الوصل بني العامل اإلسالمي، فهو الرابط بني دول مسلمي آسيا، : ثالثا 

ودول مسلمي أفريقيا، كما إنه نقطة عبور بني الشرق والغرب، فال ميكن حتقق وحدة أو 

  .عامل العريباحتاد إسالمي عام دون ال

كما ميثل العامل العريب روح العامل اإلسالمي، حيث مكة واملدينة والقدس، وحيث : رابعا 

أماكن احلج والزيارة، وحيث متثل لغة القرآن وهي اللغة العربية وعلومها وآداا، الرابط 

م تقديرا الثقايف املشترك بني شعوب العامل اإلسالمي، كما يكن املسلمون على اختالف قوميا

  .للعرب ملكانتهم يف اإلسالم، كما ميثل تاريخ العرب اإلسالمي تارخيا لكل املسلمني

يعد العامل العريب األكثر ثراء مبوارده الطبيعية ومعادنه ونفطه، وهو ما يؤهله لدور : خامسا 

  .عاملي يف حال حدوث التغيري السياسي فيه

 العريب أوىل األولويات للحركة اإلصالحية إن كل هذه الظروف جتعل من التركيز على العامل

الراشدة، كما إن يف العامل العريب دوال رئيسة مركزية يف املشرق واملغرب، هي أكثر أمهية، مث 

تأيت الدول الثانوية، مث الدول اهلامشية، وكلها جيب العمل على حتقيق اإلصالح السياسي 



، بينما )مشروع أمة(لرئيسة جيب أن يكون فيها، إال أن املشروع اإلصالحي بالنسبة للدول ا

فقط، حىت ال حتمل هذه الدول ) مشروع دولة(املشروع اإلصالحي للدول الثانوية هو 

وشعوا الصغرية ما ال تطيق محله من أعباء ال يستطيع القيام ا وحتقيقها إال دول مركزية 

، حبيث تكون احلركة )طةمشروع سل(رئيسية، كما ميكن االقتصار يف الدول اهلامشية على 

  .اإلصالحية فيها مشاركة أو مؤثرة يف السلطة وتوجهاا مبا خيدم مشروع األمة النهائي

وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يراعي هذه السياسة يف دعوته قبل فتح مكة، حيث كان 

أهل  يقبل من بعض القبائل الدخول يف اإلسالم، دون أي تكليف آخر، بينما كان حيمل

املدينة ومن حوهلا من املسئوليات ويقيم هلم من الشرائع واألحكام ما هم له أهل، مراعاة 

  !لقدرة كل قبيلة وبلد، إىل أن مت الفتح ودخل العرب يف دين اهللا أفواجا

ومن هنا جيب على احلركة اإلصالحية أن تعمل من خالل تنظيم سياسي أممي راشد، يكرس 

سالمي، من أجل الوصول للسلطة وفق رؤية راشدة، ليقيم وجوده يف كل قطر عريب وإ

أمة واحدة (حكومات راشدة، تعيدها من جديد كما أمر وكما بشر صلى اهللا عليه وسلم 

  )! وخالفة راشدة

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )حنو وعي سياسي راشد(

)7(  

  )طريق األنبياء.. االبتالء (

  حاكم املطريي. بقلم د

  م15/12/2010

أحسب {وة إىل اإلصالح والسري يف طريق األنبياء، يكون بال ابتالء، جاهل من يظن أن الدع

  !}الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون

وأشد منه جهال من يظن أن اد واخللود يف ذاكرة التاريخ وضمري األمم يتحقق دون تضحية 

  !وفداء

اد والبطولة والتاريخ إال أفراد  فاألمم ال تقاس إال بتارخيها وبطوالا وأجمادها، وال يصنع

  !م وفدائهمياالرجال، وأفذاذ األبطال، فاألمم إذن برجاهلا، والرجال بتضح

  !كيف سيكون وضع تركيا لوال رجال كأربكان وأردوغان وغول وأوغلو الذين قادوا صحوا؟

  !وكيف ستكون حال ماليزيا لوال مهاتري حممد الذي قاد ضتها؟

  !ال البوسنة لوال علي عزت الذي قاد استقالهلا؟وكيف سيكون ح

  !وكيف ستكون إيران لوال علي شريعيت واخلميين اللذان قادا ثورا؟

  !وكيف سيكون تاريخ جنوب أفريقيا لوال مانديال الذي قاد حركة حتررها؟

  !اخل؟..وكيف سيكون حال اهلند لوال غاندي ورو 



فراد بأممهم، حني ينفخون فيها من أرواحهم، وبهم من إا جتليات األمم بأفرادها، وجتلي األ

  !روحها، لتحيا هي م، وميوتوا هم من أجلها، ليخلدوا يف ضمريها وذاكرا وسفر خلودها؟

إم أفراد عاشوا حياة طبيعية كغريهم، حىت إذا آمنوا بقضايا أممهم وعاشوا آماهلا وآالمها، 

تهجري والسجن والفقر، فإذا العاقبة تكون هلم يف حيام وحتملوا يف سبيلها صنوف التعذيب وال

وبعد موم، وإذا آيات اهللا تظهر على أيديهم، وتتجلى قدرته سبحانه فيقصم اجلبارين واملتكربين 

، ليعلم اخللق أن اهللا }من بغي عليه لينصرنه اهللا{على يد املظلومني املستضعفني، كما وعد سبحانه 

وأن نواصي اخللق كلهم بيده، وأن امللك له وحده، وأنه ال يرضى الظلم هو القاهر فوق عباده، 

، وأنه يقصم الظامل ولو )يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا(

، فإذا عروش امللوك الزائفة تتهاوى، وإذا )إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته(بعد حني 

ونريد {رى، وإذا املستضعفون يف سجوم يصبحون أئمة وسادة، ورؤساء وقادة، جيوشهم تتوا

، وليتحقق وعد اهللا الذي ال خيلف وعده }أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة

  )!وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني(للمظلوم 

ة يف يوغسالفيا ومعتقالم لقد خرج علي عزت بعد مثانية عشر عاما قضاها يف سجون الشيوعي

مظلوما مقهورا، فإذا هو يصنع على عني اهللا طول هذه املدة، ويدخره اهللا يف السجن، وحيفظه من 

كيد أعدائه الذين كادوا يعدمونه، ليقود بعدها شعب البوسنة حنو احلرية والعودة إىل اهلوية، 

  !ذاكرا وليصبح أول رئيس للبوسنة بعد استقالهلا، وبطلها اخلالد يف

وقاد اخلميين نضال عشرين سنة ضد الشاه، وبعد سجنه، وطرده من بلده، ونفيه مخسة عشر 

عاما، عاد إىل إيران عزيزا منيعا، قائدا للثورة ومرشدا للجمهورية، وإذا الشاه خيرج منها ذليال 

ة هم الذين وإذا املستضعفون يف سجون الشاه مدة أربعني سن! يبحث عن مكان يلجأ إليه فال جيده

يسودون ويسوسون الشعب اإليراين، بعد أن كانت استخبارات الشاه السافاك جترعهم صنوف 

العذاب، وإذا رافسنجاين وخامنئي اللذان قضيا زهرة شباما يف السجون، يقضيان بقية عمرمها 

  !يف العروش والصروح



نه حيفر الصخور، وخرج مانديال من السجن بعد سبع وعشرين سنة، قضاها بني جدران سج 

ويسام سوء العذاب، فيدخره اهللا وحيفظه من القتل واالغتيال يف السجن، ليخرج منه، وليحرر 

  !شعبه ويرفع عنه التمييز العنصري وليكون أول رئيس جلنوب أفريقيا من السود

ما  إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا{إا سنن اهللا اليت ال تتخلف أبدا، وال حتايب أحدا، 

  !}بأنفسهم

إا قصة موسى واملستضعفني من بين إسرائيل، يف موجهة فرعون واملأل من قوم فرعون، جعلها 

تلك آيات {اهللا آية للعاملني، تتكرر يف كل زمان ومكان عربة وعظة للمؤمنني من أهل احلق

يف األرض  عالإن فرعون  .لقوم يؤمنوننتلوا عليك باحلق من نبأ موسى وفرعون . الكتاب املبني

. املفسدينطائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من  يستضعفوجعل أهلها شيعا 

هلم ونري  ومنكن. الوارثنيوجنعلهم  أئمةيف األرض وجنعلهم  استضعفواونريد أن منن على الذين 

  !}فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون

قته أمه يف اليم خوفا عليه من فرعون، ورباه يف قصر فرعون مع لقد جنا اهللا موسى الصيب الذي أل

شدة حذر فرعون على ملكه، فكانت ايته على يديه، ليعلم العامل أن لألرض ملك حق عدل هو 

  !اهللا

إن من يعرف حقيقة احلياة وغايتها يعلم أن السعادة حمرمة فيها على اجلبناء، وأن من طلب املوت 

وأن اإلنسان حيث يضع نفسه، فمن أراد اد كتب له اد، ومن أرد  فيها وهبت له احلياة،

  )!إن اهللا حيب معايل األمور ويكره سفاسفها(اخلمول وجده 

  وكما قال العالمة الزبريي اليمين 

  خرجنا من السجن شم األنوف     كما خترج األسد من غاا

  ـامنر على شفرات السيوف           ونأيت املنية من باـ

إن احلياة متاع غرور، وشيء حقري، ال تستحق أن يعيشها اإلنسان ليموت ويفىن، بل ميوت فيها 

  !ليحىي ويبقى، وخيلد خلودا أبديا دنيويا وأخرويا؟



لقد ولد عمر املختار ساعة شنقه ليحيا حياة أبدية يف ضمري األمة، كما ولد سيد قطب وخلد 

، حني مات املاليني يف عصرمها ومن بعدمها، ملا عاشوا خلودا أبديا يف ضمري األمة ساعة إعدامه

  !ألنفسهم وأسرهم فال حس وال خرب

  !ملا سلكنا الدرب كنا نعلم      أن املشانق للعقائد سلم

  !قف دن رأيك يف احلياة جماهدا     إن احلياة عقيدة وجهاد

ا أرسل رسله وأنزل كتبه إن الدعوة لإلصالح يف األرض هي وظيفة الرسل واألنبياء، فإن اهللا إمن 

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت {لإلصالح وحتقيق العدل والقسط،كما قال تعاىل عن شعيب 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان {، وكما قال تعاىل }وما توفيقي إال باهللا

أم حسبتم أن تدخلوا {تالء ، وجعل لذلك مثنه من الشدة واخلوف واالب}ليقوم الناس بالقسط

اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول 

وهلذا كان األنبياء أشد الناس بالء كما يف } والذين معه مىت نصر اهللا أال إن نصر اهللا قريب

، وإمنا كانوا )لرجل على قدر دينهأشد الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى ا(احلديث 

كذلك ألم جاءوا إلصالح أحوال أممهم، وتغيري أوضاعها، وما يستتبع ذلك من تصدي املأل 

واملفسدين يف األرض هلم، وإيذائهم بكل صنوف األذى ابتداء بالسب والطعن والسخرية، 

أو {أحبارهم واملأل منهم وانتهاء بالسجن والقتل، كما قال تعاىل يف شأن املفسدين من اليهود و

، وقال تعاىل يف }كلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربمت ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون {شأم أيضا 

  !}بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم

مثال ملن بعدهم من األمم، يف حال ضعفهم حني جناهم اهللا من فرعون لقد جعل اهللا بين إسرائيل 

وملئه، ويف حال قوم وبغيهم بعد ذلك حني جعلهم ملوكا، فمع زعمهم أم أهل اهللا وأبناؤه 

وأحباؤه وشعبه الذي اختاره واصطفاه، إال أم وباسم اهللا ودينه يقتلون األنبياء ويقتلون الذين 

وقد بلغ م عصيام وطغيام أن سعوا بقتل ! لقسط من الصاحلني والربانينييأمروم بالعدل وا

  !النيب حيىي وعيسى، وحرضوا الرومان عليهما



لقد قص اهللا على نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم قصص األنبياء من قبله عربة وسلوة، وعظة 

لذين هدى اهللا فبهداهم أولئك ا{، وقال } لقد كان يف قصصهم عربة{وقدوة، كما قال تعاىل 

كلما مر عليه مأل من قومه {، فمنهم من ابتاله اهللا بقومه وسخريتهم وإذائهم له كنوح }اقتده

، }قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم{، ومنهم من ابتاله اهللا باإلحراق بالنار كإبراهيم }سخروا منه

ا آل لوط من قريتكم إم أخرجو{ومنهم من كاده قومه وتآمروا على جريه وإخراجه من أرضه 

قال رب {، ومنهم من ابتاله اهللا بالسجن كيوسف الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي }أناس يتطهرون

  !}ولبث يف السجن بضع سنني} {السجن أحب إيل مما يدعونين إليه

إن كل هذه احملن اليت تعرض هلا أشرف اخللق وأكرمهم وأحبهم عند اهللا تعاىل إمنا هي دليل على 

أن طريق األنبياء حمفوف باالبتالء، إذ إصالح اإلنسان لشئون نفسه وأهل بيته أمر يف غاية املشقة، 

  !فكيف بإصالح حال أمة من األمم، وتغيري أحوال اتمع كله؟

ومن هنا جاءت سورة العصر لترسم طريق النجاة يف الدنيا واآلخرة، بعد أن حكم اهللا على 

، فمنذ والدة اإلنسان وبداية }والعصر إن اإلنسان لفي خسر{رة اإلنسان فردا ومجاعة باخلسا

وهو يف نقص وخسارة إىل وفاته، وكذا كل أهل عصر هم يف نقص حىت  –أي عمره  -عصره 

يردون إىل أرذل أعمارهم مث يفنيهم اهللا، فتحقق أن اجلميع فردا ومجاعة يف خسارة ونقص إال من 

باهللا وبالغيب واليوم اآلخر واجلزاء واحلساب، وأن } إال الذين آمنوا{اتصفوا بأربع صفات 

كما أمرهم اهللا عز وجل وذلك } وعملوا الصاحلات{أعمارهم حمدودة وأيامهم معدودة، 

بصدعهم وقيامهم به، كما يف } وتواصوا باحلق{بصالحهم وإصالحهم يف األرض وعدم إفسادها، 

، إذ القيام باحلق أشد من عمل الصاحلات اليت )وأن نقوم باحلق ال خناف يف اهللا لومة الئم(احلديث 

قد يقوم ا كل إنسان صاحل سواء كان قويا أو ضعيفا، خبالف القيام باحلق ونصرة احلق 

والتصدي للباطل، فهي درجة أمسى ال يسمو إليها إال املؤمنون باحلق، ااهدون يف احلق، 

  !مشقة وتضحية وفداء على قيامهم باحلق وما يكون فيه من} وتواصوا بالصرب{

ال تزال طائفة من أميت (إن هؤالء هم الذين جاءت فيهم البشارات النبوية فهم الطائفة املنصورة 

  )!ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك



بدأ اإلسالم غريبا ( وهم الغرباء املصلحون يف األرض الذين قال عنهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الذين يصلحون ما أفسد (قيل من هم يا رسول اهللا قال ) وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء

  )!الناس

إن اهللا يبعث على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه (وهم اددون يف كل عصر كما يف احلديث 

وأحيوا معامله جتديدا جزئيا، أو  ، سواء كان فردا أو مجاعة، وسواء جددوا الدين)األمة أمر دينها

  !كليا

  )!سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله(وهم سادة الشهداء 

إن اهللا يغرس هلذا (وهم الغرس الذين يغرسهم اهللا يف كل زمان يستعملهم يف طاعته ونصرة دينه 

  )!الدين غرسا يستعملهم يف طاعته

من الطائفة املنصورة يف كل عصر، وهنيئا ملن كان من املصلحني والغرباء فهنيئا للقائمني باحلق 

  !الذين يصلحون ما أفسد الناس يف كل عصر، وهنيئا للمجددين للدين ومعامله يف كل عصر
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، واملراد بالفقه يف الدين )من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين(جاء يف احلديث الصحيح 

هنا ليس املعىن العريف االصطالحي الشائع وهو معرفة األحكام الفرعية، بل املقصود به 
النيب صلى اهللا عليه وسلم مرادمها يف كل ما جاء عنهما سواء يف هنا الفهم عن اهللا وعن 

أصول الدين وكلياته، أو فروعه وجزئياته، والقدرة على حتري احلق والصواب فيما 
، وإمنا ضل }ومن يؤتى احلكمة فقد أويت خريا كثريا{أشكل من النوازل، كما قال تعاىل

آن وهداياته، يف كل باب، وعن من ضل من هذه األمة بسبب اإلعراض عن تدبر القر
اإلعراض عن السنة وتدبرها، والعمل ا يف كل شئون احلياة، ومن ذلك معرفة الغايات 

  !الكلية للخطاب السياسي القرآين والنبوي، ومراعاة املقاصد يف هذا الباب
هذا وإن للدعوة لإلصالح عامة، واإلصالح السياسي خاصة، أصوال وقواعد جيب على 

إلصالح مراعاا ومعرفة أحكامها، حىت يؤتوا احلكمة فيها، ويوفقوا للصواب الدعاة ل
  :فيما أشكل منها، ومن ذلك

  :أن يعرف املصلح السياسي تفاصيل ما يلي: أوال
 .واقع اتمع الذي يعيش فيه وإشكاالته ونوازله وكيفية عالجها  - 1

واحملرمات واحلكم الشرعي على هذا الواقع مبعرفة الواجبات ودرجاا،   - 2

 . ودركاا، وما جيب عند تزامحها



واحلال اليت يريد املصلح أن يصل باتمع إليها، وحقيقة اإلصالح املنشود  - 3

 .وصوره وأقسامه

 .واملقدور له من ذلك حبسب ظرف املكان والزمان - 4

  
وال شك ملن عرف اجلاهلية وأحواهلا، وعرف واقع األمة املعاصر، أدرك بأا اليوم تعيش 

  :لية ثانية، سواء كانتجاه
جاهلية العقائد والتصورات والظنون عن اهللا وحقيقة الوجود وغاياته، كما قال  •

، حىت عبد الطاغوت من دون اهللا }ظن اجلاهليةيظنون باهللا غري احلق {تعاىل 

وحىت عبدت ! باسم ويل األمر وطاعته، فحرموا ما أحل اهللا، وأحلوا ما حرمه

 !  ملادية، وشاعت العدمية والالأدرية واإلباحيةالشهوات، وطغت العقائد ا

جاهلية احلكم والتشريع بقيام أنظمة حكم ال حتكم باإلسالم، وال حتتكم إليه،  •

 أفحكم اجلاهلية{فرضها االستعمار الغريب على األمة بال رضاها وال اختيارها 

  .}يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

مؤسسات الربا وشيوعها، حىت صار حجر األساس  أو جاهلية اقتصادية بقيام •

كل أمر اجلاهلية (لالقتصاد يف كل بلد هو الربا، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

 ).موضوع، قضى اهللا أن ال ربا ربا اجلاهليةموضوع حتت قدمي، وكل 

أو جاهلية اجتماعية كالعصبية القومية والوطنية والفئوية وكل أشكال العصبيات  •

رق بني املؤمنني، بل بني اإلنسان وأخيه اإلنسان بال حق، كما قال اليت تف

، وقال النيب صلى }محية اجلاهليةإذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية {تعاىل

امرؤ أعريته بأمه إنك ! (اهللا عليه وسلم أليب ذر حني قال خلادمه يا ابن السوداء

اتمعات يف العامل  ، وقد أصبحت هذه اجلاهلية تسود واقع)فيك جاهلية

اإلسالمي وتتحكم يف العالقات بني فئات اتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 

 !على حنو غري مسبوق

تربج وال تربجن {أو جاهلية السلوك واحنالل القيم األخالقية كما قال تعاىل •

  ! ، وشيوع حالة من التحلل األخالقي والفراغ الروحي}األوىلاجلاهلية 



بدأ (اإلسالم اليوم غريبا بني أهله كما بدأ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم  وقد عاد  
  ).  ما أفسد الناس الذين يصلحوناإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوىب للغرباء 

ومع ذلك كله فهذه األحوال اجلاهلية اليت تعيشها األمة اليوم سياسيا واقتصاديا 
ال خترج هذه اتمعات عن كوا شعوبا إسالمية،  وتشريعيا وأخالقيا واجتماعيا،

وجمتمعات مسلمة، وال عن كون أهلها مسلمني مستضعفني، تتحكم فيهم اجلاهلية العاملية 
وتؤثر م، وتسوس شئوم، بسبب ضعفهم وسيطرة العدو األجنيب على شئوم من 

كن وصف جهة، وعجزهم عن تدبر هدايات الكتاب والسنة من جهة أخرى، وال مي
دوهلم وحكومام بأا إسالمية إال على سبيل ااز ال على احلقيقة، أي حبسب ما كانت 
عليه، أو حبسب ما جيب أن تكون عليه، أو لكوا حتكم شعوبا إسالمية، وكل ذلك جماز 
ال حقيقة، إذ احلكومة اإلسالمية هي اليت تكون الشوكة فيها لألمة وللمؤمنني، فال نفوذ 

  .ادة وال شوكة للعدو اخلارجي عليها، ويكون احلكم فيها لإلسالم وشرائعهوال سي
وإمنا جيب على املصلحني معرفة مثل هذه األحوال، ومعرفة احلكم الشرعي فيها، ليعرفوا 

ولتستبني {اخللل، وكيفية عالجه، واحلال اليت يريدون نقل األمة إليه، وكما قال تعاىل 
  اخل ..}وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار{، وقال تعاىل }سبيل ارمني

فمن مل يعرف اجلاهلية املعاصرة، وسبيل ارمني، وأحوال الطغاة والظاملني، كان أعجز 
  !من أن يعرف السبيل للخروج باألمة من حالتها اجلاهلية إىل واقع إسالمي

واهلدف النهائي أن تعود وقد ال يكون بني املصلحني اإلسالميني كبري خالف يف أن الغاية 
كما يف ) أمة واحدة وخالفة راشدة(األمة كما بشر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وإمنا اخلالف بينهم يف احلكم على الواقع، )مث تعود خالفة على منهاج النبوة(احلديث
وا، واحلكم على األنظمة احلاكمة اليوم، وكيفية العودة باألمة إىل اإلسالم، وإصالح شئ

  :فأصبحوا طائفتني
طائفة ترى بأن الواقع احلايل مع احنرافه إال أنه واقع مشروع من حيث االعتراف  •

بالدولة الوطنية والقطرية، واالعتراف باألنظمة احلاكمة، أو بأكثرها أو بعضها، 

دون وجود معيار يفرقون به بني ما يعترفون بشرعيته وما ال يعترفون بشرعيته 

 ! ةمن هذه األنظم

كما ترى هذه الطائفة أو بعضا مشروعية املشاركة بالواقع السياسي، حىت 
تورطت فيه، وأصبحت جزءا منه، وحىت قال بعضهم وهو نائب إسالمي يف بلد 



يف كل شئوننا والباقي نعمل %  99حنن حنتكم إىل الشريعة بنسبة (خليجي 
  )!على استكماله

طبيعة النظام السياسي اإلسالمي كما وإمنا أتيت هذه الطائفة من جهة جهلها يف 
جاء يف الكتاب والسنة، وكما قام به اخللفاء الراشدون، إذ هذا املوضوع خارج 
دائرة الفقه التقليدية والفروع الفقهية اليت يعىن ا الفقهاء التقليديون، فتغيب 
عنهم معرفة مثل هذه األصول والكليات، وحتار فيهم عقوهلم، لعدم إحاطتهم 

واقتصارهم على اجلزئيات الفرعية، وانشغاهلم ا، ظنا منهم أن هذا هو  ا،
  !الفقه

وطوائف أخرى لديها تصور عام عن النظام السياسي اإلسالمي، وعن ضرورة  •

اخلالفة، إال إا ترى عدم شرعية هذا الواقع وحترم كل مشاركة فيه، وتدعو إىل 

قاطعة، حىت ذهب بعضهم إىل مقاطعته، وتتفاوت فيما بينها يف حدود هذه امل

القول بأن املقاطعة تشمل حىت العمل يف الوظائف احلكومية وكل قطاعات 

اخل بدعوى أن احلكومات غري شرعية، دون وجود معيار حتتكم إليه ..الدولة

هذه الطائفة يف معرفة ما حيل من ذلك وما حيرم، وبلغ احلال ببعضها أن اعتزلت 

شعورية، حىت باتت غريبة عن واقع شعوا، مع  الواقع السياسي، وعاشت عزلة

  !  أا تتأثر بالواقع وال تأثر به

وقد ظلت اخلالفة أو الدولة اإلسالمية عند هذا الفريق حلما ينتظرون إقامته على األرض 
  !دون األخذ بسنن املدافعة واملغالبة اليت هي الشرط لقيام أي مشروع أو نظام سياسي

هو يف معرفة حقيقة  -مع إخالصها وتضحياا   -دى هذه الطائفة واإلشكالية الثانية ل
اخلالفة الراشدة، وأصوهلا وقواعدها، وغاياا، وكيفية إعادا، فصار غاية بعضهم إقامة 
دولة مستبدة ال توحيد خالصا فيها هللا جل جالله، وال حرية فيها لإلنسان، وال شورى 

  ! فيها لألمة
كيف السبيل إىل بعث اخلالفة من جديد، وحتويلها من فكرة  بل وال تعرف هذه الطائفة

  !إىل واقع سياسي
وزاد األمر تعقيدا حني خاض كثري من املصلحني املخلصني فيما ال حيسنون فهمه من 

  مشكالت العصر ونوازله، فهم يتحدثون عن حاكمية اهللا، وال يعرفون حقيقتها؟ 
  وعن الطاغوت وال يعرفون كيف يواجهونه؟



  ن الدولة وال يعرفون مشكالا وأوجه اخللل فيها وكيف معاجلته؟وع 
  وعن الدستور والقانون وهم ال يعرفون الفرق بينهما؟

وال يعرفون الفرق بني إرادة التحاكم إىل غري حكم اهللا، واحلكم بغري ما أنزل اهللا، 
  واإلكراه على التحاكم إىل غري حكم اهللا؟

  فات السلطة غري الشرعية وما ال يصح؟ وال يفرقون بني ما يصح من تصر 
وال يعرفون كيف يوجبون جهاد الدفع عن بلدان املسلمني اليوم مع أن احلكومات فيها 

  اخل؟ ...غري شرعية أو طاغوتية
وال كيف حيافظون على ثروات األمة وأرضها ومصاحلها حتت ظل حكومات غري 

  !شرعية؟
ت فيها أحالمهم، رأوا اعتزال الواقع فلما حارت يف هذه النوازل أفهامهم، واضطرب

وعدم التورط فيه ويف إشكاالته أسلم لدينهم وآخرم، غري أم أرادوا من األمة 
االعتزال معهم، والوقوف حيث وقفوا، دون أن يدركوا بأن احلياة واتمعات ال تتوقف، 

  )!زومن عز فيها ب(وال تنتظر من توقف، بل هي يف حركة دائبة، وهي ملن غلب 
وسيطرت على بعضهم أوهام ظنوها حلوال ناجعة، فقيدوا ا أنفسهم وأتباعهم، 
وأصبحوا أسرى األوهام، فلم حتقق هلم تلك األوهام وال لألمة بعد سبعني سنة شيئا، 

  :وصدق فيهم قول شوقي 
  وهم يقيد بعضهم بعضا به   

                        وقيود هذا العامل األوهام  
يستطيعوا حىت فهم كالم فقهاء األمة وأعالمها املعاصرين هلذه النوازل، ومل بل ومل 

يستفيدوا من رأيهم واجتهادهم، مع أم أول من شهد سقوط اخلالفة، وعاصر قيام هذه 
  !الدويالت وأنظمتها وقوانينها

  :أمحد شاكر واملوقف من النظام الربملاين الدستوري 
حمقق  -واحملدث اتهد الشيخ أمحد بن حممد شاكر  لقد كان العالمة القاضي الشرعي 

من أوائل فقهاء األمة  - مسند اإلمام أمحد وسنن الترمذي وتفسري ابن جرير الطربي 
الذين أدركوا الفرق بني الدستور والقانون، وأجاز العمل السياسي الربملاين لتحقيق 

القضاء يف (الشريعة  اإلصالح، حيث يقول عن القوانني الوضعية اليت تصادم أحكام



األعراض واألموال والدماء بقانون خيالف شريعة اإلسالم، وإلزام أهل اإلسالم باالحتكام 
   10)!إىل غري حكم اهللا، هذا كفر ال يشك فيه أحد من أهل القبلة

اليت  - ) الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر التشريع يف مصر(بينما يقول يف رسالته  
 -ضرات ألقاها على رجال القانون يف مصر قبل سبعني سنة كانت يف األصل حما

، أن نبث يف لسبيل الدستوري السلميسيكون السبيل إىل ما نبغي من نصر الشريعة ا(
مث نصاولكم عليها يف االنتخاب، وحنتكم فيها إىل األمة دعوتنا، وجناهد فيها وجناهر ا، 

واختارت أن حتكم بشريعتها، طاعة األمة، فإذا وثقت األمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، 
لرا، وأرسلت منا نواا للربملان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن ترضوا مبا يقضي به 

، مث نفي لقومنا مبا وعدناهم الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد احلكم كما تفعل كل األحزاب
  11..).به من جعل القوانني كلها مستمدة من الكتاب والسنة

حاكم إىل القوانني كفر بواح وردة جاحمة عند الشيخ أمحد شاكر، وقد فكيف يكون الت
نص على ذلك يف كثري من مؤلفاته، وهو أشهر علماء األمة الذين مل يترددوا يف احلكم 
بالكفر على من حيكم بغري ما أنزل اهللا، وعلى كفر من يلزم األمة بالتحاكم إىل غري حكم 

كم إىل الدستور املصري، والعمل السياسي السلمي اهللا، بينما هو يدعو هنا إىل التحا
  !الدستوري من خالل االنتخابات، ودخول الربملانات؟

وما ذكره الشيخ أمحد هنا يكاد يوافقه عليه كافة علماء عصره ودعام كالشيخ حسن 
  !البنا وقبلهما رشيد رضا وشيخ اإلسالم مصطفى صربي وغريهم من املصلحني؟

  ور والقوانني عند هؤالء األئمة؟فما الفرق بني الدست
وكيف أجازوا العمل السياسي احلزيب، وخوض االنتخابات، والوصول للربملانات، 

  والتحاكم إىل الدستور اليت صارت عند بعض املتأخرين من الشرك باهللا؟ 
  وملاذا أصبح األمر مشكال عند املتأخرين فيما كان واضحا جليا عند املتقدمني؟ 

لوعي الشرعي وامللكة الفقهية والوعي السياسي عند جيل الصحوة وملاذا تراجع ا
  !ومجاعام؟

إن معرفة كل هذه املسائل وأحكامها الشرعية، هي يف غاية األمهية ملن أراد اخلوض يف 
  ! الدعوة لإلصالح السياسي الشرعي
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إن الشيخ أمحد شاكر فقيه جمتهد وقاض شرعي يعرف الفرق الشاسع بني القوانني 
عية اليت هي أحكام، يقضي ا القضاء، ويلتزم ا احملكوم عليهم، بينما الدستور هو الوض

وثيقة سياسية وعقد ينظم شئون الدولة، فتجري عليه أحكام العقود وما يصح منها وما 
يبطل، وما يصح منها دون الشرط الفاسد فيها، ومن هنا صار من خيالف القانون يتعرض 

الدستور ونصوصه ال يتعرض لعقاب بل تبطل تصرفاته، وهلذا مل للعقاب، بينما من خيالف 
يشكل ال على أمحد شاكر وال على حسن البنا وال على أهل ذلك العصر الفرق بني 
القوانني اليت هي أحكام قد تضاد حكم اهللا ورسوله، وبني الدستور الذي هو عقد بني 

يلزم األمة منها إال ما وافق السلطة والشعب، يتضمن مبادئ عامة، وشروطا سياسية، ال 
  !الشرع، ويبطل ما خالفه

الشريعة املصدر الرئيس (، و)دين الدولة اإلسالم(فلما رأوا أن الدساتري تنص على أن 
، مث رأوا أن باقي املبادئ والشروط يف الدساتري مما ال يتعارض مع الشريعة )للتشريع

ذا وجد إرادة قوية تقف خلفه عموما، مل يروا يف ذلك مشكلة، إذ مثل هذا العقد إ
لتنفيذه، فلن يكون هناك عائق أمام أسلمة قوانني الدولة كلها، خاصة وأن خرباء 

كاف وحده يف إلزام السلطة بعدم خمالفة ) دين الدولة اإلسالم(الدستور يؤكدون أن نص 
  اخل ..دين الدولة يف شيء من ممارساا

رين كالشيخ بن باز وابن عثيمني على القول وهذا السبب ذاته الذي محل الفقهاء املتأخ
جبواز دخول الربملان، واملشاركة السياسية، واإلصالح من خالهلما لتعديل القوانني اليت 

  !ختالف حكم الشريعة
لقد كان املسلمون وقبل سقوط اخلالفة العثمانية ميارسون العمل السياسي، ويعرفون 

ثان وهو الربملان، يف كل واليات الدولة األحزاب السياسية، وينتخبون أعضاء املبعو
العثمانية، كما عرفوا املشروطية وهو الدستور، ومل يقل أحد من علماء األمة آنذاك، بأن 
هذا العمل حمرم، أو أن دخول الربملان يف حد ذاته شرك وكفر، أو أنه حيرم على األمة أن 

  !يما ال نص فيهتشرع األنظمة والقوانني اليت حتقق املصاحل العامة هلا، ف
إال أن املشكلة ليست يف هذا كله، فليست هي يف الدساتري، وال حىت يف القوانني 
الوضعية املصادمة للشريعة مع كوا كفرا، بل املشكلة وراء ذلك كله فهي يف تنازع 
اإلرادات، ويف نفوذ إرادة الطاغية واملستبد على األمة كلها، حىت استطاع أن يكرهها 

لغري حكم اهللا، وعجز األمة يف املقابل عن فرض إرادا، فرأى هؤالء  على التحاكم
املصلحون أن العمل السياسي السلمي الدستوري هو أسلم طريق حيقق اإلصالح، دون 



أن يفضي إىل قتال ودماء، ومل يدركوا بأن الدستور والربملان واالنتخابات ما مل تكن 
يف يد الطاغية يفرض من خالهلا إرادته على  وراءها إرادة أمة نافذة، وإال صارت أدوات

  !األمة بامسها
إن هذا هو السبب ذاته الذي جعل فقهاء األمة قدميا يعرفون دار اإلسالم بتعريف واحد، 

، كما هو احلال يف املدينة حني هاجر هلا النيب )أن تكون الشوكة فيها للمسلمني(وهو 
أصال أن تكون الشوكة والقوة للمسلمني  صلى اهللا عليه وسلم، ألن الفقهاء مل يتصوروا

يف أرضهم، وال يتحاكمون للكتاب والسنة، ألم خيرجون بذلك من دائرة اإلسالم، 
وتكون (وهلذا صار بعض الفقهاء يزيد يف تعريف دار اإلسالم قيدا آخر إضافيا وهو 

  )! األحكام فيها أحكام اإلسالم
  ).حترير اإلنسان(ويف ) املسائل النازلة األجوبة الفاصلة يف(وقد فصلت ذلك يف رسالة

لقد انشغل املصلحون السياسيون يف موضوع تعديل الدستور أو تعديل القوانني، ودخلوا 
يف صراع عقيم مع السلطة، دون أن يدركوا بأن املشكلة ليست يف الدستور وال 

ناط وصف القوانني، بل املشكلة يف غياب الشوكة والقوة لألمة يف أرضها، واليت هي م
  ! الدار باإلسالم

إن فقد األمة لإلرادة احلرة هو سبب األزمة، فالواجب تقدمي استرجاع هذه اإلرادة، 
واستعادة الشوكة والقوة لألمة، وحترير األمة وإرادا، على االنشغال بتعديل نصوص من 

  !حرب على ورق
الشريعة، دون أن كما انشغل السياسيون اإلسالميون يف الربملانات يف موضوع تطبيق 

يدركوا شيئا مما متنوه، ألن الشوكة والقوة واليد ليست هلم وال لألمة معهم، بل هي 
  ! للسلطة املدعومة من الغرب، واليت ال تسمح بتحقيق ذلك

لقد كان الفقهاء يدركون هذه احلقيقة، إال أم رأوا بأن حترير األمة بالقوة قد يفضي إىل 
شيخ أمحد شاكر يف رسالته هذه مبوقفه من العنف حيث العنف والفنت، وقد صرح ال

لست رجال خياليا، ولست داعيا إىل ثورة جاحمة على القوانني، وأنا أعتقد أن ضرر (يقول
  )!العنف اليوم أكثر من نفعه

إال أن خوف الشيخ شاكر ورفضه للثورة وأد حلمه باإلصالح، يف ظل عملية سياسية 
  !احلقيقية لألمة) نفوذ اإلرادة(وهو صورية، تفتقد للعنصر األساسي 

لقد جاء سيد قطب ورأى املشهد السياسي بكل أبعاده، فإذا الدستور والربملان 
واالنتخابات يف مصر كلها وسيلة لفرض إرادة الطاغوت باسم الشعب، فثار ضد هذا 



ا الزيف، وكفر به كله، ودعا إىل اعتزال هذا الواقع، والثورة عليه، إال إنه سرعان م
وأدت اجلماعة روح الثورة القطبية، وتأثر خطاه أقوام مل يفهموه، فاعتزلوا اتمع فلم 
يعودوا إليه، ودخلوا عزلة شعورية فلم خيرجوا منها، ومل يستطيعوا حتريك الشعب 

  !وإحداث التغيري الذي كان يرنوا إليه سيد قطب
ة ضد الشاه، ما مل يتحقق لقد حتقق للخميين والشعب اإليراين من خالل الثورة الشعبي

  ! للشعوب السنية باحملاوالت السلمية مع الطغاة
واملقصود من ذلك كله فهم موقف علماء األمة من اإلصالح السياسي السلمي، حيث 
كانوا يرون جوازه، ويدعون إليه، طمعا يف حتقيق اإلصالح التدرجيي، من خالل تأسيس 

لوصول إىل الربملان، فإن حازوا على األغلبية األحزاب السياسية، ودخول االنتخابات، وا
من األمة ساسوها وفق حكم اإلسالم وشريعته، وغريوا القوانني واألحكام اليت تعارض 
حكم اهللا، وإن كانوا أقلية أمروا نواب األمة وممثليها باملعروف ووها عن املنكر، وبينوا 

  .اخل..حكم اهللا فيما يعرض عليهم من القضايا
ر ببال أولئك العلماء اتهدين والدعاة املصلحني ما طرأ على من بعدهم بأن ومل خيط 

  ! دخول الربملان شرك وكفر واعتراف بالطاغوت
إال أن الذي حال دون حتقيق اإلصالح كما كان يرجو املصلحون يف القرن املاضي، هو 

أجنيب، وأنظمة أن العملية السياسية كانت وما تزال صورية، ألا حتت ظل نفوذ احتالل 
حكم حتت سيطرته، فال ميكن أن تكون العملية السياسية السلمية وحدها هي وسيلة 

  !اإلصالح، ما مل تفضي إىل حترير إرادة األمة وإطالق يدها، ونفوذ إرادا
ومما يؤكد هذه احلقيقة ما جرى يف تركيا من حتوالت سياسية جزئية، لتحرر إرادة األمة 

لسلطة العسكرية جزئيا، فتأتى لألحزاب القوية اليت حازت على ثقة وأكثريتها من قبضة ا
الشعب، أن حتقق بعض اإلصالحات اليت يطمح إليها الشعب التركي، فتحرير اإلرادة 
للشعب، وحصول الشوكة لألمة يف أرضها أهم مما سوامها، ألن الشريعة ال تقيمها إال 

مسلوبة اإلرادة، مغلولة اليد، مكسورة  األمة، وال حتميها إال األمة، فإذا كانت األمة
الشوكة، تسلط عليها عدوها اخلارجي أو الداخلي، فعطل شريعتها، واستعبدها، وضيع 

ليس أوجب بعد اإلميان باهللا من (حقوقها ومصاحلها وأرضها، وهلذا قال شيخ اإلسالم 
  )!دفع العدو الكافر عن أرض اإلسالم، فإنه ببقائه ال يبقى دين وال دنيا

مث تأيت القضية الرابعة اليت جيب على املصلح معرفتها وتقديرها حق قدرها أال وهي  
معرفة حدود املقدور له فردا كان أو مجاعة حبسب املتاح له زمانا ومكانا وإمكانات، فهنا 



: جيب حتديد األهداف والوسائل، وهي يف جمال اإلصالح السياسي على ثالث درجات
مة، أو إصالح كلي على مستوى قطر من األقطار، أو إصالح كلي على مستوى األ

  :إصالح جزئي، وهي على النحو التايل
، وهذه ال )أمة واحدة وخالفة راشدة(الغاية املثلى واهلدف األقصى أن تعود  - 1

ميكن بداهة أن تكون هدفا لفرد، وال جلماعة قطرية، إذ هو هدف يشترك فيه 

 يتصور أن يتحقق إال باألمة كلها، املسلمون كلهم، على اختالف بلدام، وال

أو كثرها، من خالل حكوماا اليت متثلها، كلها أو أكثرها، فكل من يعيش حلم 

عودة اخلالفة دون وجود الوسيلة واألداة السياسية لتحقيق هذا اهلدف، وهو 

وصوله للسلطة يف أكثر األقطار فهو واهم، وكذلك ال ميكن حتقيق هذا اهلدف 

 :تتوفر الشروط املوضوعية له وهي األقصى ما مل

حترر األمة وأقطارها كلها أو أكثرها، من االحتالل والنفوذ األجنيب،  •

فلن تقوم خالفة يف ظل احتالل العدو لألرض، ووجود قواعده 

 !العسكرية يف كل بلد

حترر إرادة األمة من االستبداد الداخلي، وإقامتها حلكوماا اإلسالمية،  •

ارها، وتعرب عن إرادا، فال يتصور أن تقوم احلكومات اليت متثلها وختت

اليت أوجدها االستعمار الغريب على أنقاض اخلالفة بإعادا، أو أن تقوم 

 !حكومات علمانية ال تؤمن باإلسالم بتحقيق هذا اهلدف

توحيد األمة وأقطارها، كلها أو أكثرها، سواء باختيار شعوا عند   •

ركزية حمليطها، لتكون األساس القادر على حتررها، أو بتوحيد دولة م

 .النهوض باخلالفة العامة وأعبائها

فقبل حتقق هذه األهداف املرحلية ال ميكن احلديث عن اهلدف النهائي، إال من باب بيان 
احلكم الشرعي، ودعوة األمة للعمل من أجل حتقيقه، فلن تقوم اخلالفة يف اهلواء الطلق، 

ستقوم على األرض، ويف دار اإلسالم، بشرط حترر دوهلا من  وال يف الفضاء الرحب، بل
  !أي احتالل خارجي أجنيب، وحترر إرادة شعوا من كل طاغوت داخلي



، يف كل بلد )حكومة راشدة(الغاية الوسطى واهلدف املرحلي، وهو أن تقوم  - 2

ميكن إقامتها فيه، وهذا هدف مقدور لكل حزب سياسي قطري قادر على 

يف بلد يتمتع بسيادة واستقالل، أو ميكن أن يتمتع ا يف حال  الوصول للسلطة

تغري السلطة القائمة، وقيام سلطة راشدة تقيم حكومة راشدة، وال حيتاج حتقيق 

هذا اهلدف ما حيتاجه اهلدف األول من عمل مشترك وتنظيم سياسي على 

 .مستوى األمة

إصالح ما ميكن إصالحه الغاية الدنيا واهلدف القريب، وهو اإلصالح اجلزئي، ب - 3

يف أي بلد إسالمي، وحتقيق ما ميكن حتقيقه من العدل، ورفع ما ميكن دفعه من 

الظلم فيه عن الشعب، إذ كل ضة يف أي بلد من بلدان املسلمني وتطويره 

وإصالح أحوله، يصب يف النهاية يف مصلحة األمة وقوا، وتسهيل مهمة عودا 

 .وعودة خالفتها

قدرات التنظيم السياسي اإلصالحي يف هذا البلد أو ذاك، ليكون  وكذا تعزيز 
رديفا قادرا على مأل الفراغ السياسي عند حدوثه، أو أحداث التغيري عند وجود 

 .الفرصة لتحقيقه
واملقصود بأن املصلحني أفرادا كانوا أو مجاعات عليهم أن حيددوا هدفهم السياسي 

م، فالبلدان املركزية يف العامل اإلسالمي، ختتلف حبسب ظروف بلدام وقدرام يف أوطا
عن البلدان الثانوية أو اهلامشية، اليت ال ميكن بداهة أن تكون أساسا لقيام مشروع 

، )احلكومة الراشدة(، فيتم االقتصار فيها على العمل من أجل مشروع )اخلالفة الراشدة(
، فإن كانت الظروف ال )تطعتمما أمرتكم به فأتوا منه ما اس(عمال باحلديث الصحيح 

تساعد حىت على حتقيق هذا اهلدف يف ذلك القطر، فال يتعطل املصلحون عن الدعوة فيه 
إىل حتقيق ما ميكن من اإلصالح السياسي اجلزئي، بتحقيق ما ميكن من العدل، وصيانة 

أو احلرية، ودفع الظلم، ومحاية مصاحل شعوم وحقوقها، حىت لو كانوا خارج السلطة، 
يف ظل حكومة غري شرعية، من خالل الوسائل املتاحة إن كان باإلمكان اإلصالح من 
خالهلا، كالعمل السياسي السلمي، ودخول جمالس الشعب، والوصول إىل األمة من 

  اخل،..خالل كل الوسائل، كالنقابات العمالية واملهنية لدعوا وحتريكها



الشعبية العامة إن كان ذلك ممكنا، لبسط أو من خالل حتضري األمة وإعدادها للثورة  
  .يدها، ونفوذ إرادا

أو من خالل إعداد العدة والشوكة والعصبية القادرة على التغيري بالقوة، ورفع الظلم 
والطغيان عن األمة حال عجزها وضعفها، ورد األمر إليها، وإعدادها لتحكم نفسها 

  .  ينفسها
التغيري املشروعة، وال حيجروا على األمة واسعا،  واملقصود أن ال حيصر املصلحون وسائل

ما دامت النصوص الشرعية قد جاءت بذلك كله، وتركت األمر للمكلفني بفعل املقدور 
، )إال أن تروا كفرا بواحا(، وحديث )أال ننابذهم السيف(هلم من ذلك، كما يف حديث 

، وحديث )نمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤم(وحديث 
من رأى منكم منكرا (، وحديث )لتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا(

  اخل)..فليغريه
، والواجب على )أمة واحدة وخالفة راشدة(فالواجب على األمة كلها أن تعمل لعودا 

، وإىل أن يتحقق شيء من ذلك، فال )حكومة راشدة(أهل كل بلد العمل من أجل إقامة 
صلحون عن اإلصالح حسب اإلمكان واملتاح، فاألنظمة الدميقراطية خري لألمة يتوقف امل

من األنظمة الدكتاتورية وأخف ضررا، واألنظمة اجلمهورية الليربالية خري من األنظمة 
  !العسكرية الشمولية وأهون شرا

ف أن يعمل املصلحون، وأن ميارسوا العمل السياسي، وفق املتاح هلم حبسب الظر:  ثانيا 
  :املكاين والزماين، على أساس معرفة األحكام الشرعية السياسية التايل

أن بلدان العامل اإلسالمي، هي يف األصل دار إسالم، وأهلها مسلمون، وأن  - 1

الوالية الشرعية فيها لألمة، ال تسقط حبال من األحوال، حىت لو كانت أحواهلا 

وليكم اهللا ورسوله والذين  إمنا{جاهلية، وحكوماا غري شرعية، كما قال تعاىل

، وقد أخرب النيب }واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض{، وقال تعاىل }آمنوا

صلى اهللا عليه وسلم عن األحوال اليت تطرأ على األمة بعده، والفنت اليت تتعرض 

مث يكون (ويف رواية ) مث يكون ملكا عضوضا، مث ملكا جربيا(هلا، كما يف حديث 

ال هجرة بعد الفتح (، وقال )مث تعود خالفة على منهاج النبوة( ،)الطواغيت

لتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه (، وقال )ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا

، وكل ذلك خطاب لألمة إىل قيام الساعة، حىت يف حال )على احلق أطرا



جهاد السيف استضعافها، فواليتها ووجوب اجلهاد عليها سواء جهاد الكلمة أو 

اجلهاد ماض (قائمان إىل قيام الساعة، وهذا معىن قول أهل السنة واجلماعة بأنه 

يكون أمراء (، وكما يف احلديث الصحيح )إىل يوم القيامة ال يبطله جور جائر

يقولون ما ال يفعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو 

ال تزال (وقال يف احلديث الصحيح  ،)مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

طائفة من أميت ظاهرين على احلق يقاتلون ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم 

، وكل ذلك يؤكد أن والية األمة على نفسها ال )حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك

تسقط بوجود حاكم جائر أو كافر، بل الواجب عليها حبكم هذه الوالية اليت هلا 

تقوم بعزله أو قتاله واخلروج عليه، فإن عجزت فال يسقط حقها  على نفسها أن

يف تغيريه، إىل أن تقوى على القيام بالواجب، كما تؤكد هذه النصوص أن 

جهادها الداخلي بالكلمة أو باليد والقوة، وكذا جهادها للعدو اخلارجي 

بالسيف، كل ذلك ال يسقط بأي حال من األحوال، وهو فرع عن ثبوت والية 

 .ألمة العامة على نفسهاا

كما إن يف هذه األحاديث األمر باإلصالح يف كل األحوال، يف حال القوة باليد، 
ويف حال الضعف بالكلمة، ويف أسوأ األحوال رفض الفساد واعتقاد بطالنه ولو 

  !بالقلب
كل ما يصدق عليه أنه من القوة كالضغط ) التغيري باليد(ويدخل يف مفهوم  

البة السلمية للسلطة اجلائرة، وحتريك الشعب لتحقيق اإلصالح السياسي، واملغ
 .ورفع الظلم

واملقصود أن األمة اليوم هي كما كانت باألمس على أرضها، ويف دارها، ويف 
أوطاا وبلداا، واحلق والوالية هلا، حىت وإن كانت إرادا مغلولة، ويدها 

على األمة بسط إرادا، مشلولة، بوجود حكومات جائرة أو كافرة، فالواجب 
وإطالق يدها، واألخذ على يد الظامل وأطره على احلق أطرا، ورفع يده ويد 

  .الكافر عن واليتها اليت جعل اهللا هلا
وقد كان من أشد األخطاء تصورا اعتقاد أن كفر احلاكم يف بلد إسالمي، ويف 

ضها ودوهلا، دار اإلسالم، يفضي إىل فقد األمة لواليتها على نفسها، وعلى أر



حبيث تترتب األحكام كلها بالنظر إىل احلاكم وطروء الكفر عليه، بينما الصحيح 
أن كفره ال يبطل والية األمة، وال حيرم عليها شيئا مما ثبت هلا من احلقوق 
والواليات، بل العكس هو الصحيح حيث أن واليته هي اليت تسقط بكفره 

ت حقها يف عزله واخلروج عليه بل وردته، ومما يؤكد ثبوت والية األمة ثبو
  .وقتاله

أن كل والية اليوم غري والية األمة على نفسها، وغري الوالية الشرعية اليت شرع  - 2

اهللا هلا، هي والية باطلة، وال شرعية هلا، وليس لإلسالم نظام سياسي شرعي إال 

 من مات وليس يف عنقه(اخلالفة على أصوهلا، كما قال اإلمام أمحد عن حديث 

أتدري من ذاك؟ ذاك الذي جيمع املسلمون (، فقال أمحد )بيعة مات ميتة جاهلية

، فليس يف زمن الفتنة والفرقة العامة، حني تغيب )عليه كلهم يقول هذا هو اإلمام

اخلالفة اجلامعة كما يف هذا العصر، بيعة شرعية ألحد، كما جاء يف احلديث 

، فدل على أنه ال )ألول فاألوليكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة ا(الصحيح 

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا الثاين (بيعة إال خلليفة واحد لألمة، وجاء يف الصحيح 

واهللا ال أبذل (، وهلذا اعتزل أكثر الصحابة يف الفتنة حىت قال ابن عمر )منهما

فإن مل يكن هلم (، ويؤكده احلديث الصحيح )بيعيت يف فرقة وال أمنعها يف مجاعة

إن كان هللا يف (، ويف رواية )عة وال إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلهامجا

 )!األرض خليفة فالزمه

فكل دويالت الطوائف اليوم، والدول القومية، والوطنية القطرية يف العامل 
اإلسالمي، ال شرعية دينية هلا، وال بيعة شرعية هلا واجبة على األمة وال على 

على األمة رفضها وإصالح خللها، وهذا ال ينفي بعضها، بل هي فرقة عامة جيب 
كون حكوماا هلا سلطة حبكم األمر الواقع، فينفذ من أحكامها ما وافق احلق 
والعدل وحقق املصلحة، وإمنا إذا قامت حكومة إسالمية يف بلد من بلدان 
املسلمني، باختيار أهل ذلك البلد وشوكتهم، فواليتها عليهم والية قاصرة على 

ذلك البلد ومستمدة منهم، وهي والية عرفية أو سياسية تعاقدية، وهي أشبه أهل 
، فيجب على )إذا كنتم يف سفر فأمروا أحدكم(بإمارة السفر كما يف احلديث 

أهل ذلك البلد إعانتها على القيام بالواجبات الشرعية، واملصاحل السياسية، 



وال تعد تلك احلكومة خالفة  والوفاء هلا مبا ولوها من والية، وطاعتها باملعروف،
شرعية، يف حال عجزها عن حترير وتوحيد األمة كلها أو أكثرها، ويف حال 
عجزها عن نفوذ إرادا على األمة أو أكثرها، ألن اخلالفة شأن عام لألمة كلها 
أو أكثرها، ال يفتأت عليها فيه أحد، إال من استطاع حتريرها وتوحيدها، أو من 

  . أكثرها على إمامته السياسية ونفوذ واليته عليهابايعته األمة أو 
وأنه ال تالزم بني عدم شرعية األنظمة اليت حتكم العامل اإلسالمي، وكفرها أو  - 3

عدم كفرها، وهو الشرك الذي وقعت فيه بعض احلركات اإلصالحية، فانشغلت 

يف موضوع احلكم على األنظمة بالكفر أو عدمه، وأضاعت وقتها يف جدل 

، دون أن تغري من واقعها السياسي شيئا، مع أن مقصود الشارع أصال هو عقيم

تغيري املنكر، وحتقيق اإلصالح، سواء وصمت هذه األنظمة بالكفر أو عدمه، 

 .فالواجب إزالة املنكر واجلور واجلائر سواء قيل بأنه مسلم أو كافر

سالم وقد أفضى جدل بعض احلركات حول هذه القضية، أن صار من حيكم بإ 
هذه األنظمة يشاركها فيما هي فيه، ويرى بأن هلا والية شرعية ليس عليه وحده 
فحسب، بل على كل مسلم حتت سلطتها، حىت اتسع اخلرق على الراقع، 
واقتحموا باب ردة جاحمة، فصدقوا الطغاة بكذم، وأعانوهم على باطلهم 

 !وظلمهم، وركنوا إليهم، فصاروا زبانيتهم وأعوام
من حكم عليهم بالكفر إىل اعتزال الواقع، واحلكم على األمة إما بالكفر وذهب 

معهم، أو بأا يف العهد املكي، وال جيب على األمة أن تقوم بشيء من واجباا 
  !وفروض كفاياا، قبل إسقاط الطواغيت، وإقامة اخلالفة

 وكال الرأيني جمانب للصواب، خمالف للنصوص، فاألمة منذ أن نزل قوله
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم {تعاىل
وهي يف حال استخالف يف األرض إىل يوم القيامة، حىت وهي يف حال } دينا

االستضعاف، وهي خماطبة بكل األحكام الشرعية، فال يتعطل املقدور منها 
  .      وامليسور هلا، بتعذر املعسور عليها

اسع، وهو منوط بالقدرة واالستطاعة، كما يف قوله تعاىل وأن اإلصالح باب و - 4

، وقد قال }إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا{عن شعيب 

، فهو )الذين يصلحون ما أفسد الناس(النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الغرباء 



 من رأى منكم(عام يف كل من يصلح ما أفسده املفسدون، وكما يف الصحيح 

وهذا عام يف كل منكر، ويف كل عصر، إال أن اإلصالح درجات، ) منكر فليغريه

أفضل (وبعضها أشرف وأجل وأعظم درجة عند اهللا من بعض، كما يف احلديث 

سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام (، و)اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر

صالح الشامل لكل ، إذ يف إصالح السلطة حتقيق اإل)جائر فأمره واه فقتله

شئون األمة والدولة، ويف فسادها فساد كل شئوا، كما يف احلديث الصحيح 

أخوف ما أخاف على أميت (، وقال )أخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلون(

، ألن يف جوره وطغيانه واحنرافه احنراف )جور السلطان(، ويف رواية )جور األئمة

 !لوكهااألمة معه، إذ األمم على دين م

من أحيا سنيت عند فساد أميت (ولشرف اإلصالح يف هذا الباب جاء يف احلديث 
، واملراد بسنته هنا سنته يف باب اإلمامة وسياسة )كان له أجر سبعني شهيدا

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي (شئون األمة اليت قال عنها 
أول من يغري (، وهي املراد بقوله )عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور

، فإذا كان سيد الشهداء وأفضل ااهدين من تصدى )سنيت رجل من بين أمية
لإلمام اجلائر، فكيف مبن أزال اإلمام اجلائر، وأبطل اجلور، وأحيا سنن العدل 

  !وأقام سنن النبوة يف األمة أال يكون له أجر سبعني شهيدا؟
يه وسلم بلزوم سنته وسنن اخللفاء الراشدين من وهلذا أمر النيب صلى اهللا عل

، أي سننهم يف باب )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي(بعده فقال 
سياسة األمة بإقامة أحكام الدين والعدل والقسط، وبشر بعودا بعد وقوع 

ويف  -مث يكون ملكا عضوضا، مث ملكا جربيا (احملدثات اليت حذر منها فقال 
، فدل على أن )مث تعود خالفة على منهاج النبوة -ة مث يكون الطواغيت رواي

أعظم ما يكون من اإلصالح يف األرض بعد عهد النبوة هو اخلالفة الراشدة، مث 
أعظم ما يكون من اإلصالح يف األرض بعد حدوث احملدثات وامللك العضوض 

  !ديدوامللك اجلربي وامللك الطاغويت عودة اخلالفة الراشدة من ج
مث ال يتوقف اإلصالح عند هذا األمر العظيم، بل كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

، فيجب القيام بكل )ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما يتكم عنه فانتهوا(



ما ميكن من املأمور به شرعا حبسب استطاعة األمة وأفرادها ومجاعاا، كما يف 
  ).له كل ميسر ملا خلق(احلديث الصحيح 

فإن استطاعت أي حركة إصالحية يف أي بلد إسالمي الوصول إىل السلطة،  
وحترير إرادة األمة، وإقامة حكم اهللا بالعدل والقسط، واجتهدت حسب قدرا 
واستطاعتها باإلصالح، فهي داخلة يف عموم البشارة يف الذين يصلحون ما أفسد 

ال يكلف اهللا {ما قال تعاىلالناس، وقد أدت ما عليها من الواجب الكفائي، ك
  .}ما جعل عليكم يف الدين من حرج{، وقال تعاىل }نفسا إال وسعها

مث دون ذلك من اإلصالح كل إصالح يقوم به املصلحون يف بلدام أفرادا 
كانوا أو حركات سياسية، وإن مل تكن أنظمة احلكم فيها شرعية وال إسالمية، إذ 

ا، ال يعطل وجوب األمر باملعروف، والنهي عدم شرعية األنظمة وعدم إسالميته
  :عن املنكر، والدعوة إىل اإلصالح واخلري وذلك من وجوه

أن هذا هو الواجب الشرعي يف كل حال، على كل مسلم، فردا كان : األول 
أو مجاعة، سواء كانوا حتت حكومة مسلمة أو غري مسلمة، وهلذا كان خطاب 

ودعوته هلم بالعدل وإقامة القسط  القرآن عاما، كما يف خطابه للمشركني
ويل {والرمحة باليتيم والضعيف، وهلذا توعدهم على ظلمهم كما قال تعاىل 

وإذا كالوهم أو وزنوهم . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. للمطففني
أرأيت الذي {، وقال تعاىل}أال يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم. خيسرون

، وكقوله }وال حيض على طعام املسكني. لذي يدع اليتيمفذلك ا. يكذب بالدين
، وقال }ومل نك نطعم املسكني. قالوا مل نك من املصلني. ما سلككم يف سقر{

وزنوا بالقسطاس . أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين{شعيب لقومه 
  اخل..}وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين. املستقيم
حني نزل خاطب اإلنسانية كلها، والنيب صلى اهللا عليه وسلم كما  فالقرآن

كلهم، وقد دعاهم إىل كل حق وخري وعدل } رمحة للعاملني{وصفه القرآن
هل (ورمحة، واهم عن كل باطل وظلم وشر، وهلذا اختلف األصوليون يف
) ؟الكفار خماطبون بفروع الشريعة أم ال؟ وهل حياسبون عليها يوم القيامة أم ال

والصحيح أم خماطبون ا، وجيازون عليها، وال يقبل ذلك منهم لدخول اجلنة 
إال بالشهادتني، لعموم نصوص القرآن اليت خاطبتهم يف مكة كما يف قوله تعاىل 

قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال {



وال تقتلوا ... احش ما ظهر منها وما بطنوال تقربوا الفو... تقتلوا أوالدكم
وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت ... النفس اليت حرم اهللا إال باحلق

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب .. يبلغ أشده وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط
فتفرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل .. وبعهد اهللا أوفوا
  .اخل..}بكم عن سبيله

  :موقف الشيخ عبد الرمحن السعدي من األنظمة اجلمهورية 
وهلذا فالواجب اإلصالح السياسي حىت يف غري دار اإلسالم، كما قال الشيخ 

أن (السعدي يف تفسريه لقصة شعيب يف سورة هود، والفوائد اليت تستفاد منها 
 فكذلك بشرائعه وفروعه، ألن  , المالكفار، كما يعاقبون، وخياطبون، بأصل اإلس

شعيبا دعا قومه إىل التوحيد، وإىل إيفاء املكيال وامليزان، وجعل الوعيد، مرتبا 
  .. جمموع ذلك على
 أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم، إرادة اإلصالح حبسب القدرة  : ومنها

منها، واإلمكان، فيأتون بتحصيل املصاحل وتكميلها، أو بتحصيل ما يقدر عليه 
    . املفاسد وتقليلها، ويراعون املصاحل العامة على املصاحل اخلاصة وبدفع

الدينية  وحقيقة املصلحة، هي اليت تصلح ا أحوال العباد، وتستقيم ا أمورهم
    . والدنيوية
مذموما يف عدم  أن من قام مبا يقدر عليه من اإلصالح، مل يكن ملوما وال  : ومنها

غريه، ما  عليه، فعلى العبد أن يقيم من اإلصالح يف نفسه، ويففعله ما ال يقدر 
 .انتهى كالم السعدي) هيقدر علي

وهلذا مل يتوقف النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضي اهللا عنهم وهم يف مكة عن 
وكان  -كما يف السرية  - الدعوة إىل كل عدل وخري وبر، ومن ذلك قصة األراشي 

كان له عند أيب جهل حق، وقد رفض أبو جهل أن يرد عليه حقه، رجال غريبا عن مكة، و
فجاء يشتكي لقريش فأشاروا عليه أن يذهب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما جاءه 

) فرعون هذه األمة(مشى معه صلى اهللا عليه وسلم حىت ضرب باب دار أيب جهل وهو 
  !جهل ودفع إليه حقهفارتعد منه أبو ! كما يف احلديث، وقال له أعط الرجل حقه

فلم يتوقف النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدفاع عن املظلوم وإقامة العدل، بدعوى أنه 
يف مكة، وال شوكة له فيها، أو أنه ال بد من حكومة إسالمية، أو أن الطاغية ال يؤمر 

  !بإصالح، وال ينهى عن فساد حىت يسلم



وكان على  -د اهللا بن جدعان حلفا شهدت يف بيت عب(وكذا قال صلى اهللا عليه وسلم 
  )!لو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت -نصرة املظلوم 

وهذا يؤكد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ظل على التزامه ذا احللف وهو يف مكة قبل 
  .قيام الدولة اإلسالمية، وكذا يف املدينة بعد قيامها

ل، ويف كل بلد، حسب استطاعتها، واملقصود أن األمة ال تتعطل عن اإلصالح يف كل جما
فتدعو إىل العدل، وتأخذ على يد الظامل، وتسعى لتحقيق املساواة، وإصالح شئون 

  .اخل..حياا
يف األمة ) اخلالفة الراشدة(فأعظم اإلصالح وأفضل املصلحني من عمل من أجل إقامة  

ان املسلمني، مث يف أي بلد من بلد) احلكومة الراشدة(كلها، مث من عمل من أجل إقامة 
من تصدى لتحقيق أي إصالح ولو جزئي، يف أي بلد إسالمي بأي وسيلة مشروعة حتقق 
  .اإلصالح سلمية كانت أو ثورية، دستورية كانت أو مجاهريية، حبسب الظرف احمليط به

وال يقتصر ذلك اإلصالح على األمة يف دار اإلسالم، بل حىت يف غري دار اإلسالم، 
بلد، أن يدعوا إىل اإلصالح والعدل واخلري والرب، واالستعانة بأقوامهم  فللمسلمني يف كل

وعصائبهم وجتمعام على حتقيق اإلصالح، كما قال العالمة عبد الرمحن السعدي يف 
وأنه جيوز للمسلمني يف دار الكفر أن يؤيدوا قومهم } ولوال رهطك لرمجناك{تفسري قوله 

يتحقق هلم فيها من عدل وصالح، خبالف أنظمة ا يف إقامة أنظمة احلكم اجلمهورية، مل
  !احلكم املستبدة

 أن اهللا يدفع عن املؤمنني بأسباب كثرية، قد يعلمون  : ومنها(قال السعدي يف تفسريه 
 وقد ال يعلمون شيئا منها، ورمبا دفع عنهم، بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم  , بعضها

سبب رهطه، وأن هذه الروابط اليت حيصل الكفار، كما دفع اهللا عن شعيب رجم قومه ب
 الدفع عن اإلسالم واملسلمني، ال بأس بالسعي فيها، بل رمبا تعني ذلك، ألن اإلصالح ا

فعلى هذا لو ساعد املسلمون الذين حتت والية  ، مطلوب على حسب القدرة واإلمكان
ب من حقوقهم فيها األفراد والشعو مجهورية يتمكنل الوالية الكفار، وعملوا على جع

تقضي على حقوقهم الدينية  الدينية والدنيوية، لكان أوىل، من استسالمهم لدولة
    . هلم والدنيوية، وحترص على إبادا، وجعلهم عملَةً وخدما

ولكن لعدم إمكان  نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمني، وهم احلكام، فهو املتعني،
 .انتهى كالم السعدي )دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة هذه املرتبة، فاملرتبة اليت فيها



وهذا هو السبب يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه باهلجرة للحبشة ملا فيها 
  !من عدل

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث {والضابط يف هذا كله قوله تعاىل
  .اون مع املشركني على العدل واخلري والربوهذه اآلية نزلت يف شأن التع} والعدوان
أنه ال يسوغ عقال وال شرعا القول بوجوب ترك املسلمني يف كل بلد لشئون : والثاين 

حيام ومصاحلهم يف أرضهم وبلدام ودوهلم وواليتهم اليت جعل اهللا هلم، بدعوى عدم 
فرعون وهو إمام شرعية السلطة، أو بدعوى أا سلطة طاغوت، فإن اهللا أرسل موسى ل

، وقال }فقل هل لك إىل أن تزكى. اذهب إىل فرعون إنه طغى{الطواغيت فقال له 
، وقال موسى }لعله يتذكر أو خيشى. فقوال له قوال لينا. اذهبا إىل فرعون إنه طغى{تعاىل

، فبعد أن يئس من }أرسل معي بين إسرائيل وال تعذم{له بعد أن أىب فرعون وطغى 
ه رفع الظلم عن قومه، فإذا كان باستطاعة األمة رفع يد الطاغوت عنها هدايته طلب من

فذلك الواجب عليها، فإن عجزت عن ذلك، فلها أن تدعوه إىل اإلسالم واإلميان، فإن 
  !رفض فال أقل من دعوته إىل كف ظلمه عن املظلومني

شعاب ألن االعتزال اليوم يف ظل الدولة احلديثة مستحيل، فليس هناك : والثالث 
وصحراء يلجأ إليها اإلنسان، حىت يأمن فيها من تدخل الدولة يف شئون حياته، منذ 
والدته إىل وفاته، فهو حيمل جنسيتها وجواز سفرها وبطاقتها، ويدرس يف مدارسها، 

  !اخل فمن مل يؤثر ا أثرت به شاء أم أىب..ويعمل يف وظائفها
إذا رأيت (يلة لذلك، كما يف احلديث مث إن الشارع أمر الفرد باالعتزال إذا وجد وس

شحا مطاعا، وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك خباصة نفسك، ودع 
، أما األمة )فاعتزل تلك الفرق كلها(، وقال عند غياب اخلالفة )عنك أمر العامة

واجلماعة فهي خماطبة مبجموعها بإقامة الواجبات الشرعية، حبسب قدرا وطاقتها، كما 
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك اهللا أن (قال صلى اهللا عليه وسلم 

ولتأخذن على يد الظامل، (، )لتأمرون باملعروف، ولتنهون عن املنكر(، وقال )يعمهم بعقابه
  اخل)..ولتأطرنه على احلق أطرا

ماعة اليت ال فلإلنسان الذي خياف على دينه وجيد وسيلة لالعتزال أن يعتزل، وللج
تستطيع مواجهة هذا الواقع أن تعتزله إذا استطاعت حتقيق ذلك فعال، إال أنه ال يعقل أن 
يدعو إنسان أو مجاعة األمة كلها بشعوا اليت تبلغ مليار ونصف، أن تعتزل الواقع، وأن 
ال متارس حياا، وأال تعمل يف دوهلا وأوطاا، وأال تدافع عن حقوقها وحرياا 



احلها، ومحاية أرضها من العدوان، بدعوى أن حكوماا غري شرعية، أو أا أنظمة ومص
حكم طاغوتية، أو أنه ال جيوز للشعوب أن تدعو هذه احلكومات إىل رفع الظلم، أو 
حتقيق العدل، أو حتقيق الوحدة بني شعوب األمة وبلداا اليت فرقها االستعمار، أو ال حيق 

ات للدفاع عن الشعب الفلسطيين، أو رفع احلصار عن غزة، للشعوب دعوة هذه احلكوم
أو دعم الشعب العراقي، أو إنقاذ الشعوب املنكوبة بالفيضانات وااعات يف بلدان العامل 

  !اخل بدعوى أا حكومات طاغوتية ال حتكم مبا أنزل اهللا..اإلسالمي
قفت عنها وماتت إن األمة لن تتوقف عن احلياة ولن متوت، ألن بعض اجلماعات تو

ولن تنتظر األمة وشعوا حىت يبلور اإلسالميون نظريام عن اخلالفة واحلكومة ! سياسيا
اإلسالمية، وهم خارج دائرة التأثري يف واقعها السياسي، ولن تنتظر األمة املهدي املنتظر، 
بل ستعيش األمة حياا، وستحافظ على ما ميكن هلا أن حتافظ عليه من مصاحلها، 

ستدافع عن حقوقها بفطرا الطبيعية، وستدافع عن لقمة عيشها بغريزا الفطرية، إىل و
أن تتحرر إرادا، من قبضة عدوها اخلارجي وعميله الداخلي، وستقف األمة مع من 
يشاركها مهومها وآالمها وآماهلا، وستمضي مع من يضحي من أجلها ال من أجل نظرياته 

األمة يف إسالمها وإمياا، ألن هذه اجلماعة أو تلك هلا  وأفكاره اخلاصة به، ولن تشك
موقف من هذا النظام أو ذاك، فمن يستطيع تغيري هذا الواقع فليفعل بالعمل السلمي أو 
الثوري، وإال فال يطالب األمة فوق طاقتها، إذ ال يقود الشعوب حنو التغيري واحلرية 

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر  واخلالص إال القادة التارخييون وعصائبهم، كما
، مع أن املسلمني الذين مل حيضروا أكثر )اللهم إن لك هذه العصابة ال تعبد يف األرض(

  !ممن شهد بدرا
فإذا تأخر ظهور القادة التارخييني وعصائبهم، فال يكلف العامة مبا ال يستطيعون، وهلذا 

احلق، وبالغرباء الذين يصلحون ما أفسد جاءت البشارة بالطائفة املنصورة الظاهرة ب
الناس، فاإلصالح هو مهمة النخبة من األمة، الذين جياهدون يف اهللا حق جهاده، فإن 
جنحوا يف مهمتهم وقامت األمة معهم، وإال فقد أدوا الذي عليهم، وكان لألمة عذرها يف 

و لعجز عدم قيامها معهم، سواء لعجزها وضعفها ووقوعها حتت حكم الطاغوت، أ
  !   املصلحني عن إقناعها وعجزهم عن حتريكها حنو اإلصالح

  
  
  



  )حنو وعي سياسي راشد(

)9(  

  التنظيم الراشدي

  وشروط النصر

  حاكم املطريي . بقلم د

  م5/1/2011

إذا كان من شرط استعادة اخلالفة الراشدة قيام حكومات راشدة، حتمل على عاتقها حتقيق هذا 

توى األمة، فإن إقامة حكومات راشدة يف كل قطر يشترط أن يسبقه املهمة التارخيية على مس

وجود تنظيمات سياسية راشدة، تسعى لتحقيق هذه املهمة يف كل بلد إسالمي، وهو ما يقتضي أن 

يتنادى املصلحون الراشدون إليها، وأن يتداعوا عليها، ليكملوا النقص، ويسدوا اخللل، 

ة األخرى، على أساس التكامل والتعاون معها يف حتقيق ويتداركوا ما فات احلركات اإلصالحي

  .مشروع ضة األمة

وهنا ال بد أن يتوفر هلذه التنظيمات السياسية الراشدة شروط ومواصفات يف قياداا وأنصارها 

  . وأحزاا ومشروعها السياسي لتحقيق النصر املنشود

ولكن اهللا {الرشد، فقال تعاىل عنهموقد صف القرآن اجليل األول من الصحابة رضي اهللا عنهم ب

ألئك هم حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب {، وجعل الرشد غاية اإلميان ومثرة االستجابة فقال تعاىل }الراشدون

بلزوم هديهم لريشدوا مثلهم، ، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من جاء بعدهم }لعلهم يرشدون

عليكم بسنيت وسنة (، وقال )يرشدواإن يطيعوا أبا بكر وعمر (فقال كما يف احلديث الصحيح 

  )!من بعدي عضوا عليها بالنواجذاخللفاء الراشدين 



فكان الرشد أشرف صفات أهل اإلميان، وهو غاية طاعتهم وعبادم واستجابتهم هللا ولرسوله،  

م الرشد وهو االهتداء واالستقامة، وبلوغهم درجة الكمال روحا وعقال، وذلك بأن يتحقق هل

وصالح أحواهلم قوال وفعال، فال يتحرون إال احلق، وال يفعلون إال الصواب، وال يريدون إال 

  .اخلري، وال حيبون إال العدل

أمة واحدة (وهلذا كان على اجليل الراشدي اجلديد الذي حيمل على عاتقه مهمة إعادا من جديد 

، أن يترسم خطاهم فيما هو بسبيله، إذ لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به )وخالفة راشدة

، فاالقتداء )اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر(أوهلا، وهذا معىن االقتداء م كما يف احلديث

  !يشمل حىت التشبه م وبأحواهلم وأفعاهلم وهديهم، وهو أعم من اتباع سننهم

إن معرفة ذلك كله، ومعرفة أسباب النصر وشروطه اليت حتقق هلم ا التمكني واالستخالف يف  

األرض، كل ذلك شرط لتحقق النصر للراشدين واملصلحني اجلدد، فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه 

أ، بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بد(وسلم عن غربة ثانية، وعودة لإلسالم ثانية فقال 

  )!فطوىب للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس

وهناك شروط وصفات جيب أن تتوفر لقيادات العمل الراشدي اليوم لتكون أهال للنصر، كما 

  :جيب أن تتوفر يف أنصارهم وأشياعهم صفات الرشد اليت جتعلهم أهال للقيام باملهمة 

  : صفات القيادة الراشدة: أوال 

ات العامة اليت حتققت يف أهل اإلميان كما فصل فيها القرآن كاإلميان وليس املقصود هنا الصف

والتقوى والصالح، وإمنا املراد الصفات اخلاصة اليت توفرت يف اخللفاء الراشدين قبل أن يصبحوا 

خلفاء، واليت أهلتهم لالستخالف يف األرض، تلك الصفات اليت حتلوا ا قبل أن يكونوا خلفاء، 

ا منذ آمنوا وأسلموا، إذ كانوا مجيعا قادة الدعوة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واليت واشتهروا 

يف مكة، إىل أن أقاموا الدولة يف املدينة، مث أقاموا اخلالفة بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم، ومن 

  :ينظر يف أبرز صفات اخللفاء الراشدين جيدها تتمثل يف



طرأ عليها شك، وال خيالطها ريب، وال يعيقها تردد، اليت ال ي صديقية أيب بكر وعقائديته - 1

وهو إميانه املطلق بأن اهللا حق، والرسول حق، وأن ما جاء عنهما هو احلق، ووعدمها 

احلق، وهي الصفة اليت شهرت أبا بكر حىت لقب بالصديق، كما وصفه القرآن 

التالية ، ومرتلة الصديقية هي }والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون{

مع النبيني والصديقني {ملرتلة النبوة من حيث حتقق اإلميان واليقني كما قال تعاىل 

 .}والشهداء والصاحلني

لقد كان أبو بكر قبل خالفته وبعدها النموذج يف عقائديته، فكان أول من آمن بالنيب 
صلى اهللا عليه وسلم من الرجال، وأول من صدق حادثة اإلسراء واملعراج، حني 

ذب ا من كذب، وشك من شك، حىت إذا هرعت قريش أليب بكر تسأله فإذا ك
وحيكم أنا أصدق حممدا خبرب السماء يرتل عليه صباح (جوابه جواب الصديقني 

  )!مساء، فكيف ال أصدقه باإلسراء
إنه اإلميان املطلق بالغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من األحداث، وعما 

  !اها رأي العنييستقبل منها كأنه ير
لقد ضعفت عرى اإلميان لدى أكثر املسلمني ودعام وعلمائهم اليوم حىت أصبح 

فهم يف شك من دينهم، ويف شك من كمال ) دين بال يقني(كثري منهم على 
شريعتهم، ويف شك من سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه يف سياسة األمة، ويف 

صالحيتها لعصرهم، ويف شك من بطالن هذه شك من وجوب اتباعها، ويف شك من 
اجلاهلية اليت حتكمهم وتسوس شئوم، ويف شك من وعد اهللا هلم بالنصر إن هم 
نصروه، ويف شك من عودا خالفة راشدة كما أخرب بذلك صلى اهللا عليه وسلم، 

  ! وكذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله
درجة  -اليت ثبطتهم عن القيام هللا بالقسط واحلق  -ففقدوا ذه الشكوك املتراكمة  

  !الصديقية
لقد جتلى إميان أيب بكر العميق الراسخ رسوخ اجلبال يف مواقف تارخيية كربى، وكان 
أوهلا حني دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته وهو على سريره، فقبله 

كتبها اهللا عليك فقد ذقتها، مث لن  أما املوتة اليت! طبت حيا وميتا يا رسول اهللا(وقال
، وخرج على الناس وهم يف املسجد وقد أصام هول املصيبة حىت )متوت بعدها أبدا



واهللا ما مات رسول اهللا وإمنا ذهب يناجي ربه : طاشت عقوهلم، وعمر يهذي ويقول
  ! كما ذهب موسى

ب الناس فجاء أبو بكر ميشي حىت وقف يف املكان الذي حق له الوقوف به وخط
أيها الناس من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد (بكلماته اخلالدة 

وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن {اهللا فإن اهللا حي ال ميوت، وقرأ 
  )!}مات أو قتل انقلبت على أعقابكم

م، وأدركوا لقد وقف أبو بكر موقف الصديقني املوقنني، فثاب املسلمون إىل رشده
أن الواجب عليهم يف هذه اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم بعد وفاته كنصره يف حياته، وذلك بنصر دينه، ومحل رسالته، ومحاية دولته، 
وإكمال مهمته، فبادروا إىل السقيفة يف اليوم ذاته ليتشاوروا يف أمر اخلالفة واختيار 

ئون األمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما اجتمعوا السلطة، ومن يسوس ش
يف سقيفة بين ساعدة، اختلفوا واضطربوا حىت كادوا أن يقتتلوا، فإذا الصديقية 
تتجلى من جديد يف أعظم حادثة متر على األمة ويف أشد أيامها، فانربى هلم أبو بكر 

من فضل فأنتم له أهل، إال أن  أما ما ذكرمت(بثباته وإميانه وخاطبهم بقوله لألنصار
العرب ال ترضى إال ذا احلي من قريش، فاختاروا أي الرجلني ترون عمر أو أبا 

  ؟)عبيدة بن اجلراح
فتتابع املهاجرون مث األنصار على بيعته، كأن مل خيتلفوا ! بل أنت يا أبا بكر: فقالوا  

  !فيها قبل قليل حىت كادوا أن يتفرقوا
أيها (لغد خطبته التارخيية ليبني هلم سنن اإلمامة واخلالفة الراشدة مث خطب فيهم من ا 

الناس إين وليت عليكم ولست خبريكم فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت 
  )!أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله فيكم، فإن عصيتهما فال طاعة يل عليكم... فقوموين

لق قضية أهل الردة، فقد مث كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإميانه املط
اضطرب الصحابة يف حكم من بقوا منهم على إسالمهم ومنعوا أداء الزكاة للدولة 

كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن ال إله إال :واخلليفة بعد رسول اهللا، حىت قال عمر 
  !اهللا

انوا واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، واهللا لو منعوين عقاال ك(فقال أبو بكر 
  )!يؤدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه



واهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح (فما كان من الفاروق وهو الفاروق إال أن قال 
  )!   صدر أيب بكر هلذا القول حىت عرفت أنه احلق

إنه التسليم من عمر ال عن تقليد أليب بكر، بل عن اعتراف له بالصديقية اليت ثبتت 
بشهادة رسول اهللا له، وباألمر النبوي بلزوم هدي أيب بكر، فكان له بنص القرآن و

عمر مع رفضه لقتال مانعي الزكاة وجمادلته أبا بكر فيهم، أول من رجع عن رأيه 
لقد كدنا : لرأي أيب بكر، حىت أمجع الصحابة على قتاهلم، حىت قال ابن مسعود 

عرب، قلنا نعبد اهللا وال لك بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني ارتدت ال
نقاتل على حقة وابن لبون، حىت هدانا اهللا بأيب بكر، فقال واهللا ألقاتلنهم، فواهللا ما 

  !قبل منهم إال احلرب الية، أو اخلطة املخزية
فلما جاء املرتدون تائبني، أىب أبو بكر حىت يشهدوا على أن قتالهم يف النار، وقتلى 

  ! الصحابة يف اجلنة
ن أبو بكر رجال عقائديا إميانيا ال يقبل أن يطرأ على دين احلق شك وريب، لقد كا

وال أن خيالط اإلميان شبهة رأي، فأراد منهم قبل كل شيء، وقبل أن يعودوا إىل 
صفوف املؤمنني، أن جيددوا إميام باهللا ورسوله وبدينه، حىت ال تتكرر ردة باسم 

  !ال يزعم زاعم أنه قاتلهم اجتهادااإلسالم، وال خيتلط احلق بالباطل، وحىت 
مث كانت احلادثة الثالثة يف األيام األوىل من وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، واليت 
واجهها أبو بكر بإميان وطمأنينة، إنفاذ جيش أسامة بن زيد، وكان النيب صلى اهللا 

ه وسلم قبل عليه وسلم قد أمر اجليش باالستعداد للتوجه للشام، فتويف صلى اهللا علي
أن خيرج اجليش، فأشار بعض الصحابة على أيب بكر أن يؤجل خروج اجليش، حىت 
حيمي املدينة من أهل الردة الذين حياصروا، فما كان من الصديق إال أن وقف 

واهللا ال أحل عقدة عقدها رسول اهللا، (املوقف الذي يقتضيه مقام الصديقية، فقال 
اجليش إىل وجهته للشام، وترك املدينة بال محاية، إميانا ، وأمضى )حىت لو ختطفتنا الطري

منه بأن أمر رسول اهللا نافذ على اجلميع يف حياته وبعد موته صلى اهللا عليه وسلم، 
  !}وإن تطيعوه تدوا{وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق واهلداية 

حياته، إا فكانت طاعته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته، كما هي يف 
تسليم مطلق، وانقياد تام، فهو النيب واإلمام والقائد العام، حيا وميتا صلى اهللا عليه 

  !وسلم



مث كان املوقف التارخيي اآلخر للصديق حني رجع العرب إىل اإلسالم، بعد حرب 
داخلية استمرت سنة كاملة، جيش هلا الصديق أحد عشر جيشا ملواجهة الردة 

ر الصحابة يف جهاد هرقل الروم أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ، وأهلها، وأخذ يشاو
وكان كال الفريقني يتربص باملسلمني ودولتهم الفتية الدوائر، فقال بعضهم دع 
الناس حىت يستجموا ويستعيدوا عافيتهم بعد حروب الردة، وقال آخرون بل نبدأ 

قة باهللا ووعده ونصره بالفرس، وقال بعضهم بل نبدأ بالروم، فأجام أبو بكر بكل ث
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين {استجابة لألمر اإلهلي ) بل نبدأ بالطائفتني معا(

  !}يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
ليبدأ الصديق عصر الفتوح اليت غريت وجه التاريخ اإلنساين إىل اليوم، وليتحقق  

 الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات وعد اهللا{موعود اهللا لعباده املؤمنني الراشدين 
  !}..ليستخلفنهم يف األرض

فبدأ أبو بكر مهمة الفتح التارخيي، ورحل بعد سنتني من استخالفه، ليصنع يف تينك  
السنتني تاريخ اإلسالم وخالفته ووحدته وفتوحاته كلها، فإذا كل املاليني من 

 اليوم هم من حسنات أيب بكر املسلمني على اختالف قوميام منذ ذلك التاريخ إىل
وزنت يف كفة واألمة يف كفة (ويف ميزان أعماله يوم القيامة، كما جاء يف احلديث 

، كل )فرجحت، ووزن أبو بكر يف كفة واألمة يف كفة ومل أكن فيها، فرجح أبو بكر
ما فضلهم : ذلك بسبب صديقيته وإميانه ويقينه، حىت قال عنه بكر بن عبد اهللا املزين 

  !بو بكر الصديق وال سبقهم بكثرة صوم وال صالة، بل بشيء وقر يف قلبهأ
اليت اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  العبقرية العمرية - 2

، واإلهلام والتحديث كما قال عنه النيب صلى )فلم أر عبقريا يفري فريه(الصحيح 

 )! فإن يكن يف أميت فعمركان فيما مضى حمدثون (اهللا عليه وسلم 

فإذا كانت إقامة اخلالفة، ومواجهة الردة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبدأ 
الفتوحات، مواقف تارخيية حتتاج إىل قائد عقائدي ال يتزعزع كأيب بكر الصديق، فإن 
اتساع دولة اإلسالم لتضم إمرباطورية كسرى يف الشرق، وقيصر يف الغرب، وما 

عليه من حضارة ونظم، وما تعانيه شعوما من قهر وظلم، حتتاج إىل قائد كانتا 
عبقري فذ كعمر رضي اهللا عنه، ليسوس شئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة، ليبسط 
األمن وحيقق العدل للجميع، فكانت نتيجة تلك العبقرية فهم غايات ومقاصد 

أن تقسم على الفاحتني،  اإلسالم يف إقامة األحكام، فأوقف األرض املغنومة ورفض



دولة بني {وجعلها وقفا على الدولة واألمة كلها، ليمنع أن تكون األموال واألرض 
أنتم أعلم (، ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عمال حبديث }األغنياء

، وحني رفض نصارى تغلب أن يدفعوا اجلزية وقالوا حنن عرب ندفع )بأمور دنياكم
، قال افرضوا عليهم الصدقة، وأمر أن يفرض من بيت مال كما يدفع العرب

املسلمني للمحتاجني، من املسلمني وغري املسلمني، وأن يفرض لألطفال الرضع 
وأمهام ما يغنيهم، وسن لألمة سنن اهلدى يف باب سياسة األمة، حىت ضرب به املثل 

م بعد اإلميان يف العدل، كل ذلك بذكاء وعبقرية هي أهم ما حتتاجه سياسة األم
  !والصالح والتقوى، فكان عمر إمام الراشدين يف هذا الباب

حبلمها وحيائها ورمحتها وسخائها، واليت جتلت يف أوضح صورها باخلليفة  القديسية - 3

الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، فكان منذ أن آمن وهو حيوط الدعوة مباله 

 سبيل اهللا واإلسالم أحوج ما يكون ونفسه وأهله، فهاجر اهلجرتني، وبذل ماله يف

للبذل واإلنفاق، حىت اشترى اجلنة مباله مرتني، حني اشترى بئر رومة وأوقفها على 

املسلمني، بعد أن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول من يشتريها وله اجلنة، وحني 

 جهز جيش العسرة يف غزوة تبوك وهو أكرب جيش خرج فيه النيب صلى اهللا عليه

وسلم، وبلغ عدده حنو أربعني ألف، وكان املسلمون يف حال عسرة وحاجة وشدة، 

فجاء باألموال فصبها بني يدي رسول اهللا صبا طاعة هللا ولرسوله ونصرة لدينه، حىت 

 !).ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم! ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم(قال رسول اهللا 

د حياء من البكر يف خدرها، وبلغ من حيائه أن كما اشتهر عثمان باحلياء، فكان أش
أال أستحي من رجل تستحي منه (النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستحي منه ويقول 

  )!املالئكة
فجمع هذا القديس الطاهر بني السخاء واحلياء، كما اشتهر بالرمحة وهي صفة ال 

حي بنفسه وال تنفك عن صفة السخاء واحلياء، حىت بلغ به احلال أن آثر أن يض
يسفك بسببه قطرة دم، فأىب أن جيابه املعارضة بالقوة حني جاءته تنكر على بعض 
والته جتاوزام، ورفض أن يضرم أو يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصاحلهم 
والتزم هلم مبا شرطوا عليه، فلما رجعوا وحاصروه أقسم على كل من كان حيرس 

ولزم داره يقرأ القرآن الذي حفظه صدرا وسطرا،  داره أن يتركوه وال يقاتلوا دونه،
حىت قتل شهيدا، وهو خليفة املسلمني الذي كانت جيوشه قد وصلت أطراف اهلند، 



وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على خمالفيه ومعارضيه، إال أن قديسيته 
عيته وسخاء نفسه وخلقه وحيائه ومشائله الكرمية أبت عليه إال أن يكف يده عن ر

  !حىت لو ذهبت نفسه
وكان النموذج فيها اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب رضي  الفدائية والطهورية - 4

اهللا عنه، فكان فدائي اإلسالم األول، حني نام يف فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ليلة اهلجرة، وقد أحاط املشركون بالدار، وقد عزموا على قتل النيب صلى اهللا عليه 

وسلم على فراشه، وحني خرج يوم اخلندق لعمرو بن ود وهو فارس العرب، حني 

دعا رسول اهللا ملبارزته فخرج له الليث الغالب وقد باع نفسه هللا ولرسوله، وحني 

محل الراية يوم خيرب وهو مريض يوعك طاعة هللا ورسوله، فال يدعوه رسول اهللا 

لحمة إال كفاه، فكان اجلندي الفدائي، حىت صلى اهللا عليه وسلم لنائبة إال أتاه، وال مل

إذا وقعت الفتنة واحتاجته األمة لسياسة شئوا، فإذا الطهورية تتجلى يف أى 

صورها فإذا هو اخلليفة الزاهد العادل الذي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن 

مامة قسم األبزار بني الناس بالسوية، ورفض أن يداهن أحدا على شيء يف أمور اإل

والسلطة وكان أحوج ما يكون إىل تأليفهم، فحملته طهوريته على رفض كل 

 !مساومة حىت وإن كان على حساب سلطانه ونفوذ أمره وطاعته

 
لقد كانت هذه الصفات توفرت يف اخللفاء األربعة مجيعا، إال أن كل واحد منهم كان أشهر 

قيادة الدعوة يف مكة، ومن قيادة ببعضها من بعض، كما كان أبو عبيدة بن اجلراح وهو من 

الدولة يف املدينة، ومن العشرة املبشرين، قد اشتهر بصفة األمانة حىت قال فيه النيب صلى اهللا عليه 

 )!أمني هذه األمة أبو عبيدة(وسلم حني أراد أن يبعثه إىل اليمن 

بة رضي اهللا عنهم إن هذه الصفات اليت اشتهر ا اخللفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحا

هي أهم صفات القيادة  -العقائدية والعبقرية والقديسية والفدائية والطهورية واألمانة   -

  :الراشدة اجلديدة، فإذا اجتمع للقيادات الراشدة 

 .إميان القلوب وصفاؤها - 1



 .وعبقرية العقول وذكاؤها  - 2

 .وطهورية االرواح وزكاؤها  - 3

 .ها وحياؤهاوكرم النفوس وشجاعتها ورمحتها وسخاؤ  - 4

فقد استجمعت كل ما حتتاجه من شروط النجاح وحتقق النصر واالستخالف يف 
  !األرض

فاألمة اليوم أحوج ما تكون إىل قيادات راشدة، جتمع بني العلم والفهم، واحللم 
واحلزم، واألمانة والزهد، حىت إذا ما مكن اهللا هلا يف األرض كانت رمحة للعاملني، 

لق، وتسوسهم بإميان أيب بكر وصديقيته، وكفاءة عمر تنصر احلق، وترحم اخل
وعبقريته، ورمحة عثمان وقديسيته، وزهادة علي وطهوريته، وصيانة أيب عبيدة 

  !وأمانته
إن األمة اليوم تتطلع إىل قيادات سياسية تعف عن أمواهلا، وتكف عن دمائها، وتلم 

تها، بعد أن أترعت شعثها، وتوحد كلمتها، وحتسن سياستها، وحتررها من عبودي
الدماء على أيدي الطغاة، وأهدرت األموال، وانتهكت األعراض، وامتألت السجون 
باملظلومني، ببغي ارمني، فإذا كانت قيادات احلركات السياسية اإلصالحية مل تعد 
نفسها إعدادا روحيا وأخالقيا للتصدي ملهمة اإلصالح، فإن تأخر النصر خري هلا 

  ! اذب، وبرق خلبولألمة من فجر ك
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  حاكم املطريي. بقلم د

   م9/1/2011

  :صفات األعضاء واألنصار: ثانيا 

فكما للقيادة الراشدة صفاا اليت جيب أن تتمتع ا، ولو باحلد األدىن منها، فإن لألنصار وأعضاء 

  :ظيم اإلصالحي الراشدي صفام اليت جيب أن يتصفوا ا ليكونوا أهال للنصر، ومن أمهها التن

، وكما قال }نصر املؤمننيوكان حقا علينا {، علما وعمال كما قال تعاىل اإلميان باهللا - 1

، والفالح هو الفوز والنجاح يف الدنيا واآلخرة، واملراد }..أفلح املؤمنونقد {تعاىل 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات {إلميان الذي يورث العمل الصاحل باإلميان هو ا

، ويدخل يف الصاحلات القيام بالواجبات واملندوبات، وترك }لندخلنهم يف الصاحلني

 .اخل..احملرمات

وقد جعل اهللا اإلميان به، واليقني بآياته ووعده، والصرب عليه، سببا من أسباب  
منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا  وجعلنا{االستخالف يف األرض فقال 

 ..}بآياتنا يوقنون
، والصرب عليه، وجتنب الطغيان، وعدم الركون االستقامة على احلق واإلصالح يف األرض - 2

للظاملني، أو امليل للمجرمني واملترفني، وقد أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلميان 

قل آمنت باهللا ( -كما يف صحيح مسلم  – واالستقامة على احلق، فقال ملن استوصاه



وال  ..وال تطغواكما أمرت ومن تاب معك  فاستقم{، وكما قال تعاىل )مث استقم

.. فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني واصرب.. مث ال تنصرون.. إىل الذين ظلموا تركنوا

ليال ممن إال قينهون عن الفساد يف األرض فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 

وما كان ربك ليهلك . وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمنيأجنينا منهم 

 .}وأهلها مصلحونالقرى بظلم 

فأمر اهللا نبيه واملؤمنني معه باالستقامة ولزوم سبيل الرشاد واإلصالح يف األرض، 
لعدل والثبات والصرب عليه مهما لقوا من الشدة، وحذرهم من الطغيان وجتاوز ا

والقسط، واهم عن الركون للذين ظلموا، إذ هو من أعظم موانع النصر والفالح 
، وأمرهم يف مقابل }مث ال تنصرون..وال تركنوا إىل الذين ظلموا {يف الدنيا واآلخرة 

ذلك باإلصالح والنهي عن الفساد يف األرض إذ هو سبيل النجاة، وهو خالف سبيل 
ن يركنون إليهم، وخالف سبيل املترفني منهم، الذين ظلموا، وخالف سبيل الذي

  !وخالف سبيل ارمني
فمىت ركن املؤمنون أو مالوا للظاملني أو املترفني أو ارمني فقد أصام شؤم الظلم  

والترف واإلجرام، فحرموا النصر والفالح، إذ للمظلومني من ضحايا املأل ارمني 
باالنتقام والعقوبة ممن ظلمها وأجرم حبقها،  دعوات تضج ا السماء، قد وعدها اهللا

وإذا أردنا أن {فإذا نزلت إىل األرض سهامها أصابت الظاملني وكل من ركن إليهم 
، وأول ما }لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا

يف نظرهم ما هم يصيب الصاحلني من شؤم الركون إىل الظاملني خمالطتهم هلم، فيهون 
فيه أو عليه من الفساد أو الطغيان أو الترف، فيطمس اهللا على قلوم، فتستحسن 

  !القبيح، وتستقبح احلسن، وتشمئز ممن يأمرهم مبعروف، أو ينهاهم عن منكر
إن اهللا ال {وهلذا كان اإلصالح واالستقامة تتناىف مع الظلم واإلفساد يف األرض 

اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع {موسى هلارون  ، وقال}يصلح عمل املفسدين
الذين يفسدون يف األرض وال . وال تطيعوا أمر املسرفني{، }سبيل املفسدين

  ..}يصلحون
فاالستقامة هي السري على اهلدى، والثبات على احلق، والصرب عليه، وعدم الطغيان 

ركون للظاملني يف يف حال القوة، وعدم جتاوز العدل والقسط، وعدم امليل عنه أو ال
حال الضعف، مهما اشتدت امللمات، أو تراكمت املدهلمات، أو تعاظمت الشهوات، 



فإن املصلحني يرضيهم يف هذه احلياة أن تتحقق هلم السعادة واحلياة الطيبة اليت 
من عمل صاحلا من ذكر أو {جيدوا باإلميان وصالح نفوسهم ورضاهم عن ذوام، 

يف الدنيا واآلخرة، واحلياة الطيبة الراضية هو ما } ه حياة طيبةفلنحيينأنثى وهو مؤمن 
جيده الصاحلون من رضا نفوسهم، وسعادة أرواحهم، وطيب عيشهم، وهذا يغنيهم 

  !عن متاع الدنيا وغرورها، وأكدارها وأوزارها
 - كما يف الصحيحني  -وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حقيقة الغىن فقال 

  ). عن كثرة العرض وإمنا الغىن غىن النفسليس الغىن(
فإذا استغنت النفوس مبا كتب اهللا هلا من الدنيا عظمت مهتها، وشرفت غايتها، 
وعرفت حقيقة وجودها، وغاية انتهائها، وأقبلت على معايل األمور وتركت 

إن اهللا جود حيب (- عند الطرباين واحلاكم وصححه  -سفاسفها، كما يف احلديث 
، وإمنا يصنع اد من يبذل )حيب معايل األمور وأشرافها، ويكره سفاسفهااجلود، و

  !املال ال من جيمعه، ومن يركب اخلطر ال من حياذره
  :وكما قال الشاعر 

  ومن ينفق األوقات يف مجع ماله 
  !خمافة فقر فالذي يفعل الفقر 

، وقال )يت يف املالفتنة أم(وإن فتنة هذه األمة هو يف املال وعبادته كما يف الصحيحني 
فكم فنت املال من عامل )! تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة(

وداعية، وكم أهلى من حركات وأحزاب، فدخلوا األسواق لنصر الدعوة، فنصروا 
  !األسواق وتركوا الدعوة

متعنا به  وال متدن عينيك إىل ما{وقد حذر اهللا نبيه من فتنة الدنيا وزينتها فقال له 
  !}أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى

وإمنا تتعطل الدعوات عن سريها يف طريق التغيري واإلصالح باالنشغال يف املال 
ومجعه، واالستمتاع بفتنة الدنيا وزخرفها، وإمنا يقود حركة التغيري املؤمنون 

  !  ، فهم أتباع الرسل وأنصارهماملخلصون، وينصرها املعدمون املستضعفون
، ابتداء جبهاد النفس على الطاعة وفعل اخلري وترك اجلهاد يف سبيل اهللا مبفهومه الشامل - 3

، أو جهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر }من جاهد فإمنا جياهد لنفسه{الشر، 

 - اجلور   ، أو جهاد الكلمة أمام أئمة}جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم{

، )أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر(-كما يف السنن األربعة بإسناد صحيح 



أو اجلهاد باألموال واألنفس لنصر دين اهللا وإعالء كلمته يف األرض، وجهاد أعدائه 

، فكل ما سبق من صور اجلهاد تدخل }وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا{

 ..}جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسننيوالذين {يف عموم قوله تعاىل

وقد وعد اهللا املؤمنني ووعده احلق وقوله الصدق أن ينصر من نصره منهم، فقال 
، }ولينصرن اهللا من ينصره{، وقال}ويثبت أقدامكم إن تنصروا اهللا ينصركم{تعاىل

لذي ينصركم من إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا ا{وقال تعاىل 
 ..}بعده وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

من األعضاء واألنصار، اليت تقوم على احلب والتعاطف والتراحم،  األخوة بني املؤمنني - 4

هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني وألف بني قلوم لو أنفقت ما يف {كما قال تعاىل 

ر كما تؤكد هذه اآلية إمنا ، فالنص}األرض ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم

حتقق باملؤمنني باألمرين معا كوم مؤمنني، وكوم متحابني متآلفني، وكما يف صحيح 

مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى (مسلم 

 ).منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

تاحه، فإذا حتققتا بني املؤمنني واملصلحني الراشدين فاألخوة واحملبة هي سر النصر ومف
فقد انتصروا، إذ حاجة النفوس الكرمية الشريفة إىل احملبة أشد من حاجتها إىل ما 
سواها من حظوظ النفس وشهواا، فهي حتيا باحلب، وتقاتل باحلب، ومتوت باحلب، 

حيبهم فسيأيت اهللا بقوم {وهلذا كانت أشرف مراتب العبودية هللا احملبة كما قال تعاىل 
أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة  وحيبونه
  .كما عند أمحد بإسناد حسن) أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا(، كما إن }الئم

لن ( -كما يف صحيح مسلم  -وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإشاعة احلب 
نة حىت تؤمنوا، ولن تؤمنوا حىت حتابوا، أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدخلوا اجل

، وكذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتعبري عن )حتاببتم أفشوا السالم بينكم
كما عند أيب داود والترمذي وأمحد وصححه ابن  –مشاعر احلب جتاه اآلخرين فقال 

، ملا يف إشاعة احلب من )خربه أنه حيبهإذا أحب أحدكم أخاه فلي( -حبان واحلاكم 
تأليف القلوب، وذيب النفوس، وسعادة األرواح، وحلاجة اجلماعة لروح التضحية 
من أجل الدعوة اليت تؤمن ا، وال تتحقق التضحية إال حني تتآلف القلوب، وتتحاب 
ا، األرواح قبل األشباح، فريى العضو سعادته يف سعادة اجلماعة، وحياته يف حيا



وفوزه يف فوزها، فتبذل األرواح واألموال رخيصة من أجلها، أخوة وحمبة ومودة 
  !  وتضحية وإيثارا

وليس املقصود باألخوة ما يتظاهر به املظاهرون من ترابط وقلوم متنافرة، ومن 
تعانق وأرواحهم متباغضة، بل األخوة خلة شريفة كرمية نبيلة أساسها احلب والود 

  !واا االحترام والتكرمي والتوقري، وسقفها التضحية واإليثار والفداءواإلخالص، وعن
، كما قال تعاىل عن سبب إرسال رسوله حممد الرمحة بالعاملني واإلحسان إىل اخللق أمجعني - 5

ورمحة للذين آمنوا {عامة، } وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{صلى اهللا عليه وسلم 

تباعه رمحة للعاملني، وقد وصف القرآن أهل خاصة، وكذلك جيب أن يكون أ} منكم

 .}رمحاء بينهم{اإلميان بأخص صفام وأشرفها كما بشر ا يف التوراة واإلجنيل 

الرامحون ( -كما عند أيب داود والترمذي وصححه  -وقال صلى اهللا عليه وسلم  
من (، ويف الصحيحني )يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء

 –، وقال رجل يا رسول اهللا إين أرحم الشاة أن أذحبها فقال له )ال يرحم ال يرحم
  )!والشاة إن رمحتها رمحك اهللا( -كما عند احلاكم وصححه 

اتقوا اهللا الذي تساءلون به {وقد أوصى اهللا باألرحام اليت يتراحم به العاملون فقال  
هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف{، وجعل قطعها كاإلفساد يف األرض }واألرحام

كما يف  –، وقد أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم }يف األرض وتقطعوا أرحامكم
، أي لكون هاجر )فإن هلم رمحا(بأهل مصر خريا، وعلل ذلك بقوله  -صحيح مسلم 

 أم إمساعيل جد العرب منهم؟ 
قناكم من ذكر خل{فدل على أن األرحام مهما بعدت جيب تعظيمها، كما قال تعاىل 

  ..}وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
، }إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان{وهلذا أمر القرآن باإلحسان إىل اخللق كافة 

وقل لعبادي يقولوا اليت {، }وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني{، }وقولوا للناس حسنا{
إذا الذي بينك وبينه ادفع باليت هي أحسن ف{، }هي أحسن إن الشيطان يرتغ بينهم

  ..}وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم. عداوة كأنه ويل محيم
إمنا . ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا{وقال عن رمحة أهل اإلميان 

  ..}نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاءا وال شكورا



كما يف  –سباب بعثته صلى اهللا عليه وسلم بل إن حسن اخللق وإكمال مكارمه من أ
، وإمنا )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق( -األدب للبخاري وأمحد وصححه احلاكم 

يتحقق حسن اخللق اتني اخللتني الرمحة واإلحسان إىل بين اإلنسان، على اختالف 
ال تعاىل أجناسهم وأديام، وقد جعل القرآن حقيقة الدين اإلحسان إىل اخللق كما ق

فذلك الذي يدع اليتيم وال حيض على طعام . أرأيت الذي يكذب بالدين{
، فجعل حقيقة التكذيب بالدين، وباحلساب واجلزاء يوم }ومينعون املاعون... املسكني

القيامة، طرد اليتيم، وحرمان املساكني، ومنع العون للمحتاجني، إذ ال يتصور أن 
  !لدين واجلزاء، وخيشى احلساب والعقابتصدر هذه األفعال ممن يؤمن بيوم ا

اإلميان باهللا، واجلهاد يف سبيل اهللا، واالستقامة على دين  -إن هذه الصفات واخلالل 
هي أهم  -اهللا، واألخوة بني املؤمنني يف اهللا، والرمحة واإلحسان إىل اخللق لوجه اهللا 
ها، ليتأهلوا ما جيب على املصلحني الراشدين التحلي ا، وجماهدة النفس علي

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا {لالستخالف يف األرض كما وعدهم اهللا 
  .  }الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض

وليس املقصود مما ذكر يف صفات القيادة واألعضاء أنه ال يقع منهم خطأ وقصور، أو 
عند  -  ذنب أو فجور،  بل كل ذلك يقع منهم، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

، وإمنا )كل ابن آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون( -الترمذي وأمحد بإسناد حسن 
الواجب توافر احلد األدىن من هذه الصفات يف اجلميع واموع، لتحقيق اهلدف 

فليس مشروع استعادة اخلالفة الراشدة، وإقامة احلكومات الراشدة  وجناح املشروع،
أيضا حركة إحياء روحية وأخالقية واجتماعية وفكرية مشروعا سياسيا فقط، بل هو 

تعيد لإلنسان املؤمن شهوده احلضاري من جديد، وتبعث احلياة يف اتمع اإلسالمي 
بعد أن فسدت التصورات والسلوكيات حىت بني كثري من دعاة من جديد، 

ا املسرفني اإلصالح، فانغمسوا يف الدنيا، وركنوا للظاملني، وداهنوا ارمني، وخالطو
واملترفني، وعبدوا الدينار والدرهم، وافتتنوا فيها وفتنوا اآلخرين، حىت يئس 
املسلمون من إصالح األحوال إذا كان هذا حال كثري من علمائهم ودعام 

  !  وحركام الدينية
  :شروط جناح التنظيم الراشدي : ثالثا 



نصار صفام، فإن للتنظيم شروطا وإذا كان للقيادات الراشدة مواصفام، ولألعضاء واأل

  :ضرورية لنجاحه ومن أهم ما جيب مراعاته

أن يعرف التنظيم الراشدي حق املعرفة ماذا يريد، وكيف يصل إىل ما يريد، فيعرف  - 1

عقيدته السياسية بأدلتها الشرعية، ومشروعه السياسي، وما حيتاجه من زمن وجهد، 

ت، ويعرف أهدافه النهائية واملرحلية، وما يعترضه من عوائق، وما لديه من إمكانا

 .والفرص القريبة والبعيدة، وكيف يتم حتضري املشهد السياسي هلا

وأن يعلم بأن مهمته هي من األمة وباألمة وإىل األمة، فليس اهلدف أن يصل التنظيم  - 2

للسلطة، بل أن تصل األمة إىل السلطة، وأن يتحقق اإلصالح الشامل، لتتحرر من 

ولتسوس شئوا بنفسها، كما أراد اهللا هلا، وإمنا سيشاركها التنظيم يف كل عبودية، 

املضي معها حنو حتقيق هذا اهلدف، ومن هنا جيب عليه أن يدرك بأنه سيكون جزءا 

من مشروع النهضة يتكامل مع كل القوى اإلصالحية اليت تسعى إىل اإلصالح 

ياسي، وهو ما يقتضي أن التعليمي والتربوي واألخالقي واخلريي واجلهادي والس

يكون التنظيم مفتوحا لكل من يريد اإلصالح، وقادرا على التعاون مع اجلميع بال 

 ..ءاستثنا

وأن يكون التنظيم النموذج يف إدارة شئونه بالشورى، وهو ما يقتضي أن يكون تنظيما  - 3

بل أفقيا يتساوى فيه اجلميع، وتتجلى فيه الشورى عند اختاذ القرار، وتتحقق فيه ق

احلزم والعزم، األخوة واحملبة، فال أغلبية تفرض رأيها على أقلية، وال كبري يفرض 

وجهة نظره على صغري، بل كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل وأيب 

كما عند ابن ماجه وأمحد بإسناد صحيح  -موسى األشعري حني بعثهما إىل اليمن  

 )!عسرا، وتطاوعا وال ختتلفابشرا وال تنفرا، ويسرا وال ت( -

لقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم خيتلفون يف الرأي، فما يزالون يتحاورون حىت 
يتفقوا على رأي واحد، ويتطاوعوا عليه، ويترك بعضهم رأيه لبعض، ليخرج الرأي 

عند أيب داود وأمحد  –باتفاق منهم مجيعا، ويلني بعضهم لبعض، كما يف احلديث 
  )..وسدوا اخللل لينوا بأيدي إخوانكم،( -بإسناد صحيح 



لقد كان من أسباب جناح الدعوة النبوية حتقق األخوة بني اجليل األول بتعزيز 
أواصرها باحملبة من جهة، وحتقق املساواة بينهم من جهة أخرى، حىت أن القادم إليهم 

ء من ال يعرف من هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بينهم، وكذا كان اخللفا
بعده، فال شارات، وال ترتيبات، متيز بني أعضاء التنظيم، إال ما كان من توقري 

ليس منا ( -كما يف حديث الترمذي وأمحد والطرباين بإسناد حسن  -وتقدير ورمحة 
  )!من مل يرحم صغرينا، ويوقر كبرينا، ويعرف لعاملنا قدره

ال النيب صلى اهللا عليه فال يتحدث صغري يف السن حبضور كبري إال بإذنه، كما ق
) كبر كبر( -كما يف الصحيحني  –وسلم حمليصة األنصاري ومعه أخوه أكرب منه سنا 

أي اترك احلديث لألكرب منك سنا، وال يتحدث غري خمتص يف العلم أو الفن حبضور 
  .املختصني والعلماء فيه

ب رجاله من أبطاهلا وأن يتألف التنظيم األمة على مشروعه، ويبث فيها دعاته، ويستقط - 4

وأفذاذها وأذكيائها، ويستميل قلوم وعقوهلم، وأن يسع دعاته الناس بأخالقهم، 

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ( -عند أيب يعلى بإسناد حسن  –كما 

، فلن تنجح دعوة اختذت من اجلدل سبيال، )يسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق

ليال، وإمنا تنجح الدعوة حني جتعل احملبة حبلها املمدود وال من الطعن يف اآلخرين د

بينها وبني اآلخرين، وحني تتخذ من الدليل حجة هلا على املخالفني، وحني تعرف 

األمة منها صدق الدعوة، وإخالص القصد، وأا إمنا تناضل من أجلها، ويف سبيل 

لطة، والفساد فيها، أو دينها وحريتها وكرامتها، ال للعلو يف األرض للوصول إىل الس

 !االستئثار ا عليها

وأن يكون الدعاة يف التنظيم الراشدي يف تغلغلهم يف اتمع وبني فئاته كاملاء يف يرتل من  - 5

السماء، وجيري يف األرض، وينبع منها، فيصل لكل أرض، ويشرب منه كل ظمآن، 

ال تصده السدود، وال ال يستطيع أن يوقفه أحد، وال أن حيول بينه وبني األمة أحد، ف

حتد من حركته احلدود، حىت يروي كل سهل وجبل، مث يبارك اهللا نباته وزرعه حيث 

 !شاء اهللا ظهوره

وعلى التنظيم يف كل قطر أن خيتار ما يناسبه من األساليب، فقد يكون التنظيم احلزيب أو  - 6

وقت  التنظيم االفتراضي أنسب لبلد دون بلد، وقد يكون العمل السري أفضل يف



التنظيم االفتراضي، حيث ال رابط بني دون آخر، وقد عرفت الدعوة النبوية يف مكة 

، فكان كل من يسلم يكون جزءا من األعضاء إال إميام بالدين، واألخوة فيما بينهم

الدعوة وأهلها، ورمبا أسلم الرجل فيخرج إىل قبيلته وبلده يدعو إىل اإلسالم واتباع 

وسلم، فتنتشر الدعوة، دون أي ارتباط تنظيمي بني من كانوا النيب صلى اهللا عليه 

يسلمون يف كل مكان قبل أن يروا النيب صلى اهللا عليه وسلم أو يبايعوه، كما عرفت 

، مث ملا بايع التنظيم احلزيب حيث البيعة ودار ابن األرقم واجلماعةالدعوة النبوية 

ين عشر نقيبا عليهم، ميثلون من األنصار النيب صلى اهللا عليه وسلم اختار منهم اث

وراءهم من قومهم من األوس واخلزرج، فالتنظيم احلزيب هم العصابة الذين قال النيب 

، وهم )اللهم إن لك هذه العصابة ال تعبد أبدا(صلى اهللا عليه وسلم عنهم يوم بدر 

ن أال إأولئك حزب اهللا رضي اهللا عنهم ورضوا عنه {الذين نزل فيهم قوله تعاىل 

ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن {، وقوله تعاىل }حزب اهللا هم املفلحون

 .}حزب اهللا هم الغالبون

وقد فرق القرآن يف األحكام بني املؤمنني املهاجرين واألنصار ومن جياهد معهم يف 
سبيل اإلسالم، واملسلمني الذين مل يهاجروا ومل جياهدوا، فليسوا سواء يف اجلهاد وال 

ال يستوي منكم من أنفق { اإلنفاق، فلم يكونوا سواء يف الوالية ويف االستحقاق يف
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد 

 !}اهللا احلسىن
كما دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني سرا حىت قويت الدعوة، واشتد 

يها حقيقة رسالتهم ودعوم اليت سيحملوا للعاملني، قبل عودها، وعرف املؤمنون ف
  !أن خيرجوا للدعوة ومواجهة اجلاهلية العاملية وطواغيتها

وأن يدرك التنظيم يف كل بلد أنه قد يتعرض لفتنة وشدة، وأنه قد يضيق عليه وحيارب،  - 7

و احملتل وقد حيال بينه وبني الوصول لألمة يف مساجدها وحمافلها، وهو ما فرضه العد

على األمة من خالل حكوماته اليت أقامها منذ سيطرته على شئوا قبل قرن، إال إن 

ذلك كله هو سنة اهللا اليت ال تتخلف وال تتبدل مع كل دعوة لإلصالح والتغيري، 

ولقد فتنا . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون{كما قال تعاىل 



، بل إن الدعوات }اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني الذين من قبلهم فليعلمن

أحوج إىل الشدة لتمحيص صفوفها منها إىل الرخاء حيث يكثر الطامعون واملتسلقون 

ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من {والوصوليون 

 !}الطيب

ص األولني وتضحيام وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يثبت أصحابه بقص 
وصربهم، كما فعل حني جاءه الصحابة يف مكة يشتكون شدة ما يلقون من العذاب 

لقد كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع املنشار ( - كما يف الصحيحني  –
على رأسه فينشر من مفرق رأسه حىت أمخص قدمه، ال يصرفه ذلك عن دينه، والذي 

األمر، حىت تسري الضعينة من صنعاء إىل حضرموت ال نفسي بيده ليتمن اهللا هذا 
  )!ختاف إال اهللا، ولكنكم قوم تستعجلون

كما قد تتعرض الدعوة لفنت الترغيب أشد من فنت الترهيب، فتتعرض لفتنة املشاركة 
يف السلطة والثروة على حساب أهدافها الرئيسة، كما عرضت قريش على النيب 

حىت ال يقطعوا أمرا دونه على أن يتركهم وشأم صلى اهللا عليه وسلم أن يسودوه 
  !وظلمهم وطواغيتهم

وقد سقطت كثري من الدعوات يف هذه الفتنة حىت ختلت عن دينها ودعوا  
  !وقضيتها، فصارت عونا للظاملني، بل ونصريا للمحتلني، وظهريا للمجرمني
 يوقنون، أو وقد حذر القرآن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أن يستخفه الذين ال

فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين {يستفزه الذين ال يؤمنون، فقال تعاىل 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا {وقال تعاىل } ال يوقنون

وإن ... ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال. غريه وإذا الختذوك خليال
سنة . من األرض ليخرجوا منها وإذا ال يلبثون خلفك إال قليال كادوا ليستفزونك

  !}من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال جتد لسنتنا حتويال
فثبات الدعوة على عقيدا وقضيتها، وعدم استعجاهلا للوصول إىل أهدافها، على 
حساب مبادئها، وعدم سهولة استفزازها من قبل أعدائها لقطع الطريق عليها، كل 

  .ك من أهم أسباب قوا ونصرهاذل
كما  -ورمبا ارتد عن الدعوة من يرتد، وقد يبيع بعضهم دينه بعرض من الدنيا قليل  

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنا ( -يف صحيح مسلم 



، وقد ارتد )وميسي كافرا، وميسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا
الدعوة يف مكة واملدينة وبعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر ممن ثبت على عن 

  !اإلميان، فما زاد اإلسالم إال قوة، وال زاد املؤمنني إال عزمية
وال خيش الدعاة إىل هذا املشروع الراشدي عدوهم وبأسه،  فقد وعدهم اهللا بالنصر 

حظوظ نفوسهم، وتنافسهم على عليه، بل عليهم أن خيشوا من فساد ذات بينهم، و
 -كما يف الصحيحني  –الدنيا وزخرفها، وقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته 

واهللا ما الفقر أخشى عليكم، وإمنا أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما (
  )!بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم

الراشدي أال يبخس املصلحني اآلخرين حقهم، وال جيحد سابقة  كما على التنظيم - 8

جهادهم، وأن يتعاون معهم، فإن يف األمة طوائف ال تزال على احلق حىت يف حال 

 :االستضعاف واالغتراب وشيوع اجلاهلية العاملية وهم 

ال تزال طائفة من أميت على ( -كما يف الصحيح  - ااهدون يف سبيل اهللا: أوال 
حىت يأيت أمر اهللا  -ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم  -ق ظاهرين يقاتلون احل

  )!وهم كذلك
إن اهللا يبعث ( -كما يف سنن أيب داود وصححه احلاكم  - اددون لدين اهللا: ثانيا 

، ويدخل يف ذلك كل من )على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه األمة أمر دينها
لماء اددين، والدعاة املصلحني، أفرادا كانوا أو أسهم يف جتديد الدين من الع

  ..مجاعات
إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا ( - كما يف صحيح مسلم  -  املصلحون: ثالثا 

الذين يصلحون ما أفسد ( -وزاد الترمذي وحسنه  -، )كما بدأ فطوىب للغرباء
صالحي يعمل ، فيدخل يف عمومهم كل مصلح سياسي، أو زعيم إ)من سنيت الناس

  .من أجل إصالح حال األمة وعودا لقوا وعزا ودينها
العابدون والزاهدون واألبدال الصاحلون وأهل الطاعة واخلري الذين يذكرون : رابعا 

ال يزال اهللا يغرس يف هذا الدين ( -كما يف صحيح ابن حبان -األمة برا ودينها 
  )..غرسا يستعملهم يف طاعته

تنظيم الراشدي أن يكون هلؤالء مجيعا ردءا وظهريا، ومؤيدا هلم فالواجب على ال
وتعاونوا على الرب {، }واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا{ونصريا، كما قال تعاىل 

  .. }والتقوى



عقيدة ودينا ) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(أن جيعل التنظيم من مشروع  - 9

، ويتثقف فيها، ويدعو إليها، وحييا عليها، وأن ومنهجا ودعوة يؤمن ا كل عضو فيه

توضع له املقررات والدورات لتدارس سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف إقامة 

الدولة، وسرية خلفائه الراشدين، ودراسة سننهم يف إقامة اخلالفة، وباب سياسة 

رعية، وتاريخ األمة، ومعرفة هديهم ومستهم لالقتداء م، وتدارس أحكام اخلالفة الش

اخلالفة ومراحلها، وما طرأ عليها من تراجعات، وما جرى هلا من تطورات، وما 

) أمة واحدة وخالفة راشدة(أصاب األمة بعد سقوطها، حىت يتحول مشروع حنو 

مشروعا لألحرار يف األمة كلها، حتشد له الطاقات، وتوظف له اخلربات، وتوقف 

 ال ميضي عقد أو عقدين من السنني إال وقد عليه األموال، وينظم له الرجال، حىت

 )..اخلالفة الراشدة(، تكون قاعدة ملشروع )حكومة أو حكومات راشدة(قامت 

أن يكون التنظيم على مستوى املسئولية التارخيية اليت تصدى هلا، فيجمع وال يفرق،  -10

ويبشر وال ينفر، وييسر وال يعسر، وأن حييط علما بالعصر وتطوره، وكيفية 

اكبته، واستيعاب حضارته وتقدمه سياسيا واقتصاديا ومعرفيا، وأن خيتار للقيادة مو

أفذاذ الرجال، علما وخلقا وعزما وذكاء، وأن ينتقيهم كما ينتقى التمر، وخيتربهم 

كما خيترب الذهب، فإمنا أويت العمل اإلسالمي من بعض قياداته، فسقطت وسقط معها 

السياسي خطورة تداخل العامل االجتماعي مشروعها، وإن أشد ما يف اإلصالح 

بالسياسي، فللمجتمعات ونظمها االجتماعية قواعدها وأصوهلا اليت تستعصي على 

من أراد جتاهلها، فليس كل فئة تستطيع قيادة اتمع، أو يتقبل اتمع قيادا مهما 

يح اجتمع هلا من الصفات، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وكما يف الصح

جتدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف (

  )!اإلسالم إذا فقهوا

وأكرم معادن العرب آل البيت النبوي الشريف وبنو هاشم وقريش، مث العرب على 
معادم ففي كل قبيلة معادا من الذهب والفضة، ويف كل األمم من غري العرب 

ضة، ولبعض الفئات من القبول ما ليس لغريهم، ويف بعضهم معادا من الذهب والف
من القوة واحلمية واألنفة ما ليس يف غريهم، ورمبا وجد هذا التفاوت يف القبيلة 



الواحدة، ويف األسرة الواحدة، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، كما فاضل اهللا بينهم 
عاة ذلك كله، فإن يف األرزاق فاضل بينهم يف األخالق واألعراق، فيجب مرا

اإلنسان يرجع إىل معدنه وطبعه، ورمبا ثبت اإلنسان على موقفه مروءة وحفاظا على 
شرفه أكثر مما يقفه طاعة وحفاظا على دينه، فقد جيد يف الدين رخصة عند اإلكراه 

  !رمحة وختفيفا وتيسريا، وال جيدها يف قاموس الشرف وناموس اد
والعزمية على الرشد، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد  فنسأل اهللا الثبات على األمر،

  .وآله وصحبه
  م         2011/ 9/1املوافق  هـ4/2/1432ومت الفراغ من هذه الرسائل فجر األحد 

 

  

  

 

    
  
 

 

  
  
  
 


