
مشاريع اإلصالح.. رؤية تقوميية ¿
 د. عبد الرحيم بن 
صمايل السلمي

الثورات العربية وأحزاب العدالة اإلسالمية ¿
د.أمحد حممود

قواعد املمارسة السياسية: التأصيل والواقع ¿
د.خالد سعيد



مشاريع اإلصالح.. رؤية تقوميية

13

ملخص الدراسة

اإلصالح مفردة قرآنية ذات داللة عظيمة، وقد جاءت في القرآن والس���نة بصيغ متعددة، واإلصالح مهمة 
ووظيفة األنبياء عليهم الس���الم، وعندما تغيب املرجعية الربانية عن اإلصالح يصبح ش���عاًرا أجوف ال قيمة 
له، فال يس���مى العمل إصالًحا إال مبرجعية الشريعة القائمة على السنة واالتباع؛ ألن البدع واألهواء ليست 

إسالًما حتى لو صدرت من املسلمني.

وقد اش���تهر هذا املصطلح كثيًرا قبيل س���قوط الدولة العثمانية وبعدها؛ لوضوح أثر االنهيار في البالد 
اإلس���المية، فقامت مش���اريع فكرية، وسياس���ية تدعو إلى اإلصالح، وتنتس���ب إليه، ثم استمرت املطالبة 

باإلصالح، وتعددت مشاربها، واجتاهاتها، واختلفت رؤاها وأفكارها ومناهجها وأولوياتها إلى اليوم.

وفي هذه الورقة نظرات عاجلة ملش���اريع اإلصالح، ومحاولة لتقدمي »خالصات واستنتاجات« من جتارب 
احملاوالت اإلصالحية في التاريخ احلديث، وس���وف تكون هذه الورقة البحثية محددة باملشاريع اإلصالحية 
التي قام بها اإلسالميون، ولن أحتدث عن املشاريع احلداثية العلمانية؛ ألنها ال تعنينا في هذا التقرير بحسب 
ظن���ي، وحتى يكون الكالم مركًزا فإني اعتني���ت باجلانب املنهجي واملرجعيات الفكرية أكثر من احلديث عن 
احلركات اإلصالحية؛ لكثرتها وتش���عبها ووجود الدراسات الكثيرة حولها، ورمبا أُشير في الهوامش لبعض 

هذه الدراسات.

 كما أن احلديث س���يكون عن اإلس���الميني املنتسبني إلى أهل الس���نة، ولن تكون الورقة معنية بالتيارات 
الشيعية، أو الصوفية، ونحوها.

واملقصود باملشاريع ليس األنشطة واألوعية التي تستعمل في اإلصالح، بل هي األطر املنهجية التي جتمع 
بني الناس، وجتعل توجههم واحًدا، فاملشروع بهذا االعتبار يساوي االجتاه، واملنطلقات احملددة، وهو يستعمل 

بهذا املعنى كثيًرا في املجال الفكري.

تعددت رؤى املش���اريع اإلصالحية في وصف الداء، وتوصيف الدواء حلال األمة اإلس���المية املعاصرة مع 
اتفاقها على ضرورة اإلصالح والتغيير بسبب احلالة املتردية التي أصابتها، وهذا التعدد يعود إلى االختالف 
املنهجي بني هذه املش���اريع في األولويات، والقضايا التي حتتاج إل���ى إصالح وتغيير، واالختالف في املنبع 

املؤسس الذي أنتج هذه الرؤى، وهو املصادر واملرجعية الفكرية لهذا املشروع أو ذاك.

 د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي

مدير مركز التأصيل للدراسات والبحوث - السعودية
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مقدمة:

اإلص���الح مفردة قرآنية ذات داللة عظيمة، وقد جاءت في القرآن والس���نة بصي���غ متعددة، واإلصالح مهمة 
ېئ  ىئ  ىئ   ووظيفة األنبياء عليهم السالم كما قال تعالى عن شعيب عليه السالم: چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ
ی  ی  ی  جئ  حئ  چهود: 88، وقد حاول املفس���دون اختطاف هذا الشعار العظيم، ومنهم فرعون؛ حيث  ىئ  ی

اتهم املصلحني بإظهار الفس���اد إش���ارة إلى تبنيه لإلصالح فقال:  چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چغاف���ر: 26، وادعاه املنافقون كما قال تعالى: چ ک  گ  گ   گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀچ البقرة:11، 12، واملعيار الذي مييز 
بني صاحب احلق، أو مدعي اإلصالح بالباطل هو صاحب األمر والتش���ريع، وهو الله جل جالله، فهو وحده من 

چالبقرة:220، ويقول سبحانه: چڭ  ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ يحدد املصلح واملفسد، كما قال جل شأنه: چ
ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇچ األعراف:56.

وعندما تغيب املرجعية الربانية عن اإلصالح يصبح ش���عاًرا أجوف ال قيمة له، فال يس���مى العمل إصالًحا إال 
مبرجعية الش���ريعة القائمة على السنة واالتباع؛ ألن البدع واألهواء ليست إسالًما حتى لو صدرت من املسلمني، 
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وس���لم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« رواه البخاري 

ومسلم، وال يسمى ما ردته الشريعة إصالًحا بأي وجه من الوجوه.

وقد اشتهر هذا املصطلح كثيًرا قبيل سقوط الدولة العثمانية وبعدها؛ لوضوح أثر االنهيار في البالد اإلسالمية، 
فقامت مش���اريع فكرية، وسياسية تدعو إلى اإلصالح، وتنتس���ب إليه، ثم استمرت املطالبة باإلصالح، وتعددت 

مشاربها، واجتاهاتها، واختلفت رؤاها وأفكارها ومناهجها وأولوياتها إلى اليوم.

وفي هذه الورقة نظرات عاجلة ملش���اريع اإلص���الح، ومحاولة لتقدمي »خالصات واس���تنتاجات« من جتارب 
احملاوالت اإلصالحية في التاريخ احلديث.

وال يخفى على القارئ الكرمي أنه يس���تحيل احلديث التفصيلي عن مشاريع اإلصالح كلها، فقد ُكتب عن بعض 
هذه املش���اريع كتٌب كثيرة، فكيف ميكن اإلحاطة بكل تلك املش���اريع وتقوميها في ورقة مختصرة، ووقت وجيز، 
وتقرير متخم باملوضوعات املهمة. ولهذا س���أكتفي ببعض اإلشارات، وأحاول التركيز على القضايا املنهجية، ثم 

أختم ببعض اخلالصات والتوصيات.

 د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي

مشاريع اإلصالح.. 
رؤية تقوميية

مدير مركز التأصيل للدراسات والبحوث - السعودية
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حمددات الورقة:

س���وف تكون هذه الورقة البحثية محددة باملشاريع 
اإلصالحية التي قام بها اإلسالميون، ولن أحتدث عن 
املش���اريع احلداثية العلمانية؛ ألنها ال تعنينا في هذا 
التقرير بحسب ظني، وحتى يكون الكالم مركًزا فإني 
اعتنيت باجلانب املنهجي واملرجعيات الفكرية أكثر من 
احلديث عن احلركات اإلصالحية؛ لكثرتها وتش���عبها 
ووجود الدراس���ات الكثيرة حولها، ورمبا أُش���ير في 

الهوامش لبعض هذه الدراسات.

 كما أن احلديث س���يكون عن 
اإلس���الميني املنتسبني إلى أهل 
الس���نة، ولن تكون الورقة معنية 
بالتيارات الشيعية، أو الصوفية، 

ونحوها.

ليس  باملش���اريع  واملقص���ود 
األنشطة واألوعية التي تستعمل 

في اإلصالح، بل ه���ي األطر املنهجية التي جتمع بني 
الناس، وجتعل توجههم واحًدا، فاملشروع بهذا االعتبار 
يس���اوي االجتاه، واملنطلقات احملددة، وهو يس���تعمل 

بهذا املعنى كثيًرا في املجال الفكري.

املدخل املنهجي للورقة:

ال ش���ك أن اإلصالح أمر محمود مصطلًحا ومعنى، 
وليس من احلكمة والكياس���ة أن يظهر العلماء وطلبة 
العلم ضد اإلصالح، مهما حاول املنحرفون التزين به، 
فقد تسمت بعض احلركات والتيارات واملدارس الفكرية 
بهذا االس���م مع انحرافهم العق���دي، وحاولت مترير 
املخالفات الشرعية من خالله، وفي مثل هذه األحوال، 
فإن من ال���ذكاء والفطنة في إدارة املعركة الفكرية أن 
ال يتم الهجوم على األسماء احملمودة كاإلصالح، ولكن 
يجب الفصل بني االسم اجلميل، واالستعمال اخلاطئ، 
واألفكار املنحرفة، وفي هذه الورقة سوف نسمي بعض 
هذه التيارات باس���م »التيار اإلصالحي«، و »املدرسة 
اإلصالحية«، و »اإلصالحيون« من الناحية اإلجرائية؛ 

ألنهم ليسوا مصلحني على احلقيقة، وألنهم ُعرفوا في 
الواقع بهذا االسم، وإن كانوا من أبعد الناس عنه في 
احلقيق���ة، وهذا املعنى يتكرر في مثل مصطلح العقل، 
واحلرية، والعدالة، والتجديد، والتيس���ير وغيرها من 
املعان���ي احملمودة قبل إلباس���ها وش���اًحا ال يعّبر عن 
حقيقتها، ف���ال ينبغي أن تكون الص���ورة االنطباعية 
عن الس���لفيني أنهم ضد العق���ل واإلصالح، واحلرية 
والعدالة، والتجديد والتيس���ير، ونحوها، وخاصة أنه 
مت تشويه الس���لفيني في العالم بأساليب قذرة، وهذا 
أحد ه���ذه األس���اليب، ورمبا 
كانت هناك بعض األخطاء في 
خطابانا العلم���ي والفكري لم 
تراِع اللغة املدروسة، فساهمت 
ف���ي تكري���س ه���ذه الصورة 

االنطباعية الظاملة.

وله���ذا فإن مل���ف اإلصالح 
من امللف���ات املهمة لدى التيار 
السلفي، وهو أحد التحديات الكبرى أمامه، واستحقاق 
مفروض في الساحة، ولهذا ال يصلح أن يكون مدخاًل 
للنق���د، وأفضل الطرق في مواجهة التيارات املنحرفة 
املتسترة باإلصالح هو االنتقال إلى املرجعيات الفكرية 
والعقدية واملنهجية التي يتم من خاللها طرح العقائد، 
واألفكار واملناهج، وتسمى إصالًحا، فاملرجعية الفكرية 
هي التي تقف خلف املناهج واألفكار وتنتجها، وإذا مت 
فحصها ونقدها، فإن املناهج الباطلة تسقط بسقوط 
مرجعيتها، ويتم ذلك مع نزع املسميات اجلميلة عنها، 
كما فعل الس���لف الصالح في تسمية تأويل أهل البدع 
حتريًف���ا، مع أنهم يس���تعملون لف���ظ املؤولة بطريقة 

إجرائية ليتبني الفئة املعنية بالنقد.

وله���ذا رأي���ت أن أدخل في كالمي حول مش���اريع 
اإلصالح من هذا املدخ���ل، وقد حتصل لي أن هناك 
مرجعيتني فكريتني ينتج من خاللهما املناهج واألفكار، 
وقد أثرت ف���ي كافة التيارات واحل���ركات واملدارس 
اإلصالحي���ة، وق���د كان تأثيرها بدرج���ات متفاوتة، 

ال ينبغ��ي أن تك��ون الص��ورة االنطباعية عن 
الس��لفيين أنه��م ض��د العق��ل واإلص��اح، 
والحري��ة والعدال��ة، والتجدي��د والتيس��ير، 
ونحوها، وخاصة أنه تم تش��ويه الس��لفيين 
في العالم بأساليب قذرة، وربما كانت هناك 
بعض األخطاء في خطابانا العلمي والفكري 
ل��م ت��راِع اللغة المدروس��ة، فس��اهمت في 

تكريس هذه الصورة االنطباعية الظالمة
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ومقادير مختلفة، وهي املرجعية الس���لفية، واملرجعية 
التوفيقية التنويرية.

وســـوف يكون احلديـــث يف هـــذا املوضوع من خـــالل جانبني 
مهمني، وهما:

 األول: أولويات املش���اريع اإلصالحية، وهي البوابة 
واملدخل املنهجي الذي من خالله ينطلق في رؤيته في 
اإلصالح. والثاني: املقارن���ة بني مرجعيتني لإلصالح 

املرجعية السلفية، واملرجعية التنويرية.

أواًل: أولويات املشاريع اإلصالحية:

تعددت رؤى املش���اريع اإلصالحية في وصف الداء، 
وتوصيف الدواء حلال األمة اإلس���المية املعاصرة مع 
اتفاقها على ضرورة اإلصالح والتغيير بس���بب احلالة 
املتردية التي أصابتها، وهذا التعدد يعود إلى االختالف 
املنهجي بني هذه املش���اريع في األولويات، والقضايا 
الت���ي حتتاج إلى إصالح وتغيير، واالختالف في املنبع 
املؤسس الذي أنتج هذه الرؤى، وهو املصادر واملرجعية 

الفكرية لهذا املشروع أو ذاك.

وفقه األولويات له جانبان مهمان:

 أحدهمـــا: األولوي���ات املطلقة، وهي القضايا األولية 
من حيث قيمتها ومكانتها في سلم اإلصالح في حياة 
األمة ف���ي كل زمان ومكان، وحتديد ه���ذا النوع يعد 
مس���ألة من املسائل الشرعية؛ ألن مراتب األحكام من 
املسائل الشرعية التي يجب الرجوع فيها إلى النصوص، 
فمثاًل التوحيد أولى م���ن الصالة، والواجب أولى من 
املس���تحب، فكافة املسائل الشرعية ميكن معرفة ُسلم 

األولويات فيها سواء في مجال األمر أو النهي.

والثاني: األولويات املقيدة، وهي القضايا التي تختلف 
أوليتها بحسب البالد واألفراد، واالعتبارات واألحوال 
الزمانية، واملكانية واملرحلية، وهذه لها قواعد تضبط 
إطارها العام، وهي محل اجتهاد في حتقيق مناطاتها 

التفصيلية.

وبعض هذه األولويات اجته���ادي إذا كان من النوع 
الثاني، والتزم قواعد السياس���ة الش���رعية، وبعضها 
ليس مج���االً لالجته���اد، وذلك إذا تضم���ن مخالفة 
ش���رعية، كمن يقدم احلرية على التوحيد، ويحتج بأن 
األمة تعيش حتت االستبداد، ولو حتررت الستطاعت 
النهوض، وحّققت دينه���ا دون ضغوط وال مصادرات؛ 

ألن النصوص صريحة في التقدمي املطلق للتوحيد.

اإلصالح الديين:

أبرز املش���اريع اإلصالحي���ة التي جعل���ت األولية 
لإلصالح الديني كمدخل منهجي لكافة فروع اإلصالح 

األخرى هي:

1- دعوة الش���يخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعال���ى، وقد اتخ���ذت من التوحيد والس���نة منطلًقا، 
وناقشت قضايا الشرك في العبادة، وتصحيح العقائد 
من البدع واحملدث���ات، وجعلت ذلك مدخاًل لإلصالح 
السياس���ي واحلضاري العام، وقد تكونت دولة كجزء 
من املش���روع، ومت توظيفها خلدمة اإلصالح العقدي، 

ونشر الدعوة إلى التوحيد والسنة.

ويعتم���د هذا املش���روع في تأسيس���ه العلمي على 
النصوص الش���رعية، ومنهج الس���لف في االستدالل 
والتلقي، وطريقة أهل السنة واجلماعة في االعتقاد، 
والتزكية، واألخالق، وغير ذلك من املنهجيات السنية.

أما ف���ي مجال اإلصالح السياس���ي فق���د تعامل 
الش���يخ بواقعية كبيرة، وبُعد نظ���ر للواقع الذي يعمل 
فيه، ولهذا ركز عل���ى الغايات واألهداف العليا، وهي 
إقامة الدين، ونش���ر العقيدة، واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، والعدل، والتحاكم إلى الش���ريعة، ولم يقف 
عند الوسائل اإلجرائية في اختيار احلاكم، ورمبا كان 
اهتمامه األكبر منصّبًا على ترسيخ التوحيد، والتحاكم 
إلى الش���ريعة، والقيم العليا للحك���م، والتعامل بفقه 

السلف في اإلمامة، واألحكام السلطانية.

 وعدم وجود األسئلة املوضوعية لقضية االستبداد 
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هو التفس���ير املناس���ب لعدم اهتمام الشيخ بقضايا 
العمل السياس���ي اإلجرائي، فالغايات الكبرى للحكم 
أولى ش���رعّيًا وواقعّيًا من الكالم في طريقة انتخاب 
احلاكم، وتداول الس���لطة، وغيرها من املفاهيم التي 

طرحتها الدميقراطية املعاصرة.

2- املدرس���ة اإلصالحية للش���يخ محم���د عبده، 
والهدف األساسي في مشروع محمد عبده هو نهضة 
األمة املنكسرة أمام تطور الغرب املادي، ومدخل هذه 
النهضة يتم من خ���الل اإلصالح الديني؛ ألن التخلف 
احلاصل في األمة جاء بس���بب ترسب مفاهيم دينية 
خاطئة، وال يتم اخل���روج منه إال بحركة إصالح ديني 
تش���به حركة اإلصالح الديني البروتستانتية التي قام 
به���ا مارتن لوثر، وكانت هي املخ���رج ألوروبا احلديثة 
من خرافات الكنيس���ة، وهي البواب���ة لزوال التخلف 
عنها)1( وهو بهذا االعتبار يدخل في اإلصالح الديني، 
ولكن نهاية مشروعه يُعنَى باجلانب املدني، فهو يتذرع 
باإلص���الح الديني للوصول لغاي���ة اإلصالح املطلوب 

لديه، وهو املدنية احلضارية.

وهذا ما يفس���ر موقف محمد عبده املتش���دد ضد 
الصوفي���ة، والتقليد املذهبي، وأس���لوب تدريس علم 
الكالم، ونحوها من القضايا. وقد انطلق محمد عبده 
في إصالحه الديني من إعالء املنهج العقلي)2(، واملنهج 

التوفيقي بني اإلسالم واحلضارة الغربية. ))(

وقد جعل الشيخ محمد عبده اإلصالح الديني املدخل 
بالتجربة  ويستش���هد  واملدني،  السياس���ي  لإلصالح 
األوربية، ويرى أن األمة مبا تعانيه من أمراض وجهل، 

حضور حركة اإلصالح الديني ملارتن لوثر في فكر املدرسة اإلصالحية،   )1(
وتأثرها به واضح بصورة كبيرة، انظر: املجموعة الكاملة حملمد عبده 
1/ 159، والفكر العربي ف���ي عصر النهضة – ألبرت حوراني – ص 
1)1، وانظر مقالة رش���يد رضا »مارتن لوثر وابن تيمية« املنار مجلد 

15، جزء 7، ص: 542.
)2(  انظ���ر تطبيقات عقالنية محمد عبده في التفس���ير كحقل منوذجي 
لذل���ك، كتاب: منهج املدرس���ة العقلية ف���ي التفس���ير للدكتور فهد 

الرومي.
))(  يراج���ع مناذج لهذا املنهج في كتاب ألبرت حوراني الس���ابق، وكتاب 

اإلسالم واحلضارة الغربية للدكتور محمد محمد حسني.

وتخلف ليس���ت مؤهلة للعمل السياس���ي، فاإلصالح 
الدين���ي هو املقدمة للعمل السياس���ي، ولهذا يرى أن 

املستبد العادل أفضل لألمة من الدميقراطية. 

اإلصالح الفكري:

جاء االهتمام والعناية باملجال الفكري مع االشتباك 
الثقافي مع الغرب، وبروز مس���ائل جديدة في املجتمع 
اإلس���المي مثل: س���ؤال الهوية، والعالقة بني القدمي 
واجلدي���د، والتراث واحلداث���ة، واألصالة واملعاصرة، 
والثقافات  والتخلف،  والتق���دم  والتجديد واإلصالح، 
الواف���دة، والتنمية، والص���راع الدولي وغيرها، وهذه 
اإلش���كاالت واألس���ئلة املعاصرة يوجد في املنهجية 
السلفية إجابات عليها، ولكن إهمال هذه القضايا في 
اخلطاب الس���لفي املعاصر، وإهمال تقدمي اإلجابات 
الناضجة املنطلقة من النصوص الشرعية أحدث فراًغا 
كبيًرا جعل التيارات األخ���رى تدخل فيه مبنهجياتها 

املنحرفة.

ومتث���ل جتربة مش���روع »املعه���د العامل���ي للفكر 
اإلس���المي« أوضح النماذج ألولي���ة اإلصالح الفكري 
على غيره من املجاالت، واعتبارها املنطلق املبدئي في 
عالج مش���كالت األمة ونهضتها، وخروجها من التيه، 
يقول طه العلواني: »إن األزمة التي نعانيها أزمة فكرية 
باألس���اس، تندرج حتتها س���ائر األزمات السياس���ية 
التجربة  وترى  وغيرها«)4(،  واالجتماعية  واالقتصادية 
الفكرية للمعهد أن أزم���ة األمة لم تبدأ من االفتراق، 
وظهور البدع والعقائد املنحرفة عن السنة واجلماعة، 
وإمنا كانت باالنفصام بني السلطة السياسية والعلماء 
واملفكرين الذين اضطروا لالنعزال عن احلياة والتأثير، 
وه���ذا ما أوصل األمة للتخلف الفكري، وتقدم غيرها 
من األمم عليها، فقد تعطل العقل املس���لم عن وظيفة 

اإلنتاج واإلبداع ومواجهة التحديات)5(.

)4(  إسالمية املعرفة: املبادئ العامة- اخلطة- اإلجنازات، ص 1)، وهذا 
الكتاب خالصة لتجربة املعهد الفكرية.

)5(  املصدر السابق ص 9) وما بعدها.
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وي���رى أصحاب هذا املش���روع أن للع���الج الفكري 
زاويتني: األولى إصالح الفكر اإلس���المي مما أصابه 
من نضوب اإلبداع والتط���ور. والثاني: تقدمي املعرفة 
اإلسالمية في العلوم اإلنس���انية من خالل مشروعه 
الشهير »إسالمية املعرفة« لتكون بدياًل مؤصاًل للفكر 

العلماني العربي الذي يرّوج لألفكار 
واملناهج واملفاهيم الغربية العلمانية 
من خالل العلوم اإلنسانية بنسختها 

الغربية.
وعند فحص هذه املشروع جند أن 
إهماله ملنهج أهل السنة واجلماعة، 
وضعف التصور العقدي الش���رعي 
القائ���م على الدليل له أثر بنّي على 

مش���روعه، يبتدئ من اخلطأ في حتديد الداء، وسبب 
البالء من خالل إغف���ال دور االفتراق والبدع، وكذلك 
بناؤه إصالح الفكر اإلسالمي على منهج توفيقي متأثر 
واملدرس���ة اإلصالحية  العقالنية،  الكالمي���ة  بالفرق 

حملمد عبده، وبعض املناهج الشاذة في االستدالل.)1(
ولكن ف���ي مجال مدافعة الفك���ر العلماني كان لهم 
دور بارز في تأس���يس املفاهيم واملناهج على العقيدة 
اإلس���المية العام���ة، ورفض التبعي���ة الفكرية، ونقد 
التي���ارات العلماني���ة مبنهج علمي ق���وي، وإن كانت 
محاوالت أسلمة العلوم اإلنسانية تُعنَى بتنظيف العلوم 
اإلنسانية من األفكار املنهجية الالدينية، وهي معطى 
إنس���اني يحتاج إلى اختبار وعدم تس���ليم بقطعياته، 
ومحاولة بناء منهجية تنتج فكًرا جديًدا أكثر من ترميم 

األفكار واملناهج العلمانية لتتوافق مع اإلسالم)2(.

)1(  ميك���ن رصد هذه اجلوانب من خالل إص���دارات املعهد مثل كتابات 
ط���ه العلواني الذي ينكر الس���نة، وح���د الردة، والدع���وة إلى حرية 
لت  االعتقاد للح���ق والباطل، وكذلك مجلة املس���لم املعاصر التي أصَّ
لقواعد أصولية وفقهية أضعفت من التسليم للنص الشرعي من خالل 
املصلح���ة واملقاصد، وفقه الضرورة واحلاج���ة، واالحتجاج باخلالف 

على اإلباحة، وترويج الفتاوى الشاذة من خالل فقه التيسير.
)2( جتدر اإلش���ارة إلى الثن���اء العاطر على بعض كتاب���ات الدكتور نصر 
عارف في منهجية بناء املفاهيم، والفكر السياس���ي اإلسالمي ففيها 
فوائد نفيس���ة.. ومثله كتاب الدكتور محمد أمزيان في مناهج البحث 

االجتماعي وغيرها.

وهو مش���روع يذك���ر بعلم الكالم ال���ذي وقف ضد 
الفلسفة واألديان الضالة مع وجود كثير من البدع في 
أصول االعتقاد، فإذا جئت إلى جهود األش���اعرة في 
نقد املعتزلة واملالح���دة والباطنية والنصارى، وجدت 
أم���ًرا يدعو لإلعجاب مع وجود دخن بس���بب املناهج 
املبتدعة في املسائل والدالئل، وإذا 
جئت إلى تقري���ر االعتقاد وجدت 
ضالالً وبدًعا ومناهج تفس���د على 
بصفاء  وتذه���ب  أديانهم  الن���اس 

العقيدة واملنهج.

وهن���اك جترب���ة مش���روع آخر 
جعل ما يس���ميه »التنوير الثقافي« 
بوابة اإلصالح، وهو جتمع منش���ق عن حزب النهضة 
التونسي سموا أنفس���هم »اإلسالميون التقدميون«))(، 
وهو مش���روع مجموع من الفكر اليساري، واالعتزال، 
وإعالء من ش���أن الدميقراطية، ومفاهيمها السياسية 
متطابق مع العلمانية، م���ع أن أصحاب هذا الفكر ال 

يزالون يتمسحون بإسالمية مشروعهم.

ومثله اخلطاب اإلس���المي اجلدي���د ملجموعة من 
املثقف���ني اإلس���الميني املصريني)4( ال���ذي ظهر في 
عقد الثمانينيات امليالدي���ة، وهو خطاب منفتح على 
العلماني���ني، وغير املس���لمني، ومت تدش���ينه في عام 
1991م  من خالل كتاب »رؤية إس���المية معاصرة – 
إعالن مب���ادئ« تقدمي د. أحمد كم���ال أبو املجد)5(، 
وتضمن أهم مالمح اخلطاب اجلديد)6(،  وهو محاولة 

))( انظ���ر تعريًفا به���ذا االجتاه في: اإلس���الميون التقدميون في تونس، 
صالح الدين اجلورشي، تقدمي أحميدة النيفر، ورضوان السيد، مركز 
القاهرة لدراس���ات حقوق اإلنسان ، 2000م، ولهم مجلة باسم »مجلة 
الفكر اإلس���المي املستقل« صدر منها 22 عدًدا، واإلسالم السياسي: 
صوت اجلنوب، فرانسوا بورجا، ترجمة لورين فوزي زكري، دار العالم 

الثالث 2001م.
)4( منهم: د. أحمد كمال أبو املجد، وطارق البش���ري، ود. فهمي هويدي، 

والشيخ القرضاوي، ومحمد سليم العوا.
)5(  مطبوع في دار الشروق عام 1991م.

)6(  وكان من أوائل من تنبه لهذا التيار ونقده الش���يخ س���فر احلوالي في 
محاضرة »العلمانية في طورها اجلديد«.

كان لمنه��ج اإلص��اح الفك��ري ف��ي 
الفك��ر العلمان��ي  مج��ال مدافع��ة 
دور ب��ارز ف��ي تأس��يس المفاهي��م 
والمناهج على العقيدة اإلس��امية 
العام��ة، ورف��ض التبعي��ة الفكرية، 
ونق��د التي��ارات العلماني��ة بمنهج 

علمي قوي
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لتجديد اخلطاب اإلصالحي حملمد عبده ومدرسته)1(، 
وقد جعل حزب الوس���ط اجلديد من كتاباتهم مرجًعا 

للحزب.)2(

اإلصالح السياسي:

شاركت احلركات اإلصالحية 
اإلس���المية كافة ف���ي العمل 
السياس���ي م���ن وق���ت مبكر 
أثن���اء وبعد س���قوط اخلالفة 
العثماني���ة، وقد ظهرت أولوية 
اإلص���الح السياس���ي))( ف���ي 
املعاصرة  اإلس���المية  الدعوة 

مع التح���ول العميق ف���ي حركة اإلخوان املس���لمني 
واملجموعات املرتبطة بها م���ن الناحية الفكرية)4( من 
العناية بالهوي���ة، ومحاربة التغريب، واملطالبة بتحكيم 
الش���ريعة إلى الدعوة للحرية والدميقراطية وحقوق 
اإلنس���ان، والتعددية، واالعتراف باآلخر وغيرها من 

املفاهيم ذات الصلة بالدميقراطية الغربية.

وأصبحت الدعوة إل���ى احلرية واالنتخابات مقدمة 
على الدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية، فاحلرية 
لها أولوية قصوى على كافة مجاالت اإلصالح، وطالب 

)1(  كتب الباح���ث األمريكي رميوند بيكر كتاًبا حول ه���ذا التيار بعنوان 
»إسالم بال خوف : مصر واإلسالميون اجلدد« ترجمة منار الشوربجي، 

املركز العلمي للدراسات السياسية، عام 2008م.
)2(  انظر كتاب »رؤية الوس���ط في السياسة واملجتمع« أبو العال ماضي، 

مكتبة الشروق الدولية عام 2005م.
))(  هناك فرق جوهري بني املش���اركة السياس���ية، وبني أولوية اإلصالح 
السياسي، فاملشاركة متت من كافة املشاريع اإلصالحية، ولكن أولوية 
اإلصالح السياس���ي وتقدميه على كافة املجاالت األخرى لم تظهر إال 

في فترة متأخرة.
)4(  مث���ل حركة النهضة التونس���ية، والعدالة والتنمي���ة املغربية، وحزب 
العدالة التركي، وجماعة اإلخوان املس���لمني في األردن وغيرها، وهذا 
التغي���ر اجلديد ظهر مع بداية األلفية اجلدي���دة من خالل مجموعة 
م���ن الوثائق لإلخوان في مصر واألردن وغيرها. ينظر كتاب اإلصالح 

السياسي، محمد أبو رمان، ط الشبكة العربية لألبحاث والنشر.

البعض بتأجيل كافة القضايا الش���رعية حتى تتحقق 
احلرية والدميقراطية، وارتبط بهذه القضية احملورية 
ف���ي اخلطاب اإلصالحي املعاصر عدد من املس���ائل 

واملواقف املنهجية.

وهذا االجت���اه اجلديد لدى 
اإلخ���وان لي���س موافًقا ملنهج 
الشيخ حسن البنا اإلصالحي، 
وه���و تغير منهج���ي، وحتول 
فك���ري من تكري���س املنهجية 
املدني  العم���ل  إلى  الديني���ة 
منزوع الصلة بالدين والعقيدة.

وق���د يكون هذا التح���ول موقًفا نفعّيً���ا برجماتّيًا؛ 
بسبب الضغوط الداخلية من احلكومات، واخلارجية 
من الغرب، ولكنه���ا بالتأكيد أصبح لها أثر عميق في 
عدد كبير من كوادرهم، أو املنش���قني واملختلفني معهم 

اختالًفا حركّيًا وحزبّيًا.

وقد ظهر عدد من الش���باب في أكثر من بلد عربي 
فارق االجتاهات السلفية واإلخوانية، وأصبح له سمته 
اخلاص���ة، وقد جع���ل من الدميقراطي���ة ومفاهيمها 
منهًجا يوالي ويعادي عليه، وتبدو مش���كلة هذا التيار 
بصياغ���ة خطاب ف���ي املجال السياس���ي يتخلى عن 
القضايا الش���رعية في اإلصالح السياسي، واالهتمام 
بالدميقراطي���ة واملدنية إلى حد ع���دم وجود الفوارق 

بينه وبني التيارات العلمانية املطالبة بالدميقراطية.

اإلصالح احلضاري:

ينبثق مشروع اإلصالح احلضاري من حتديد أصل 
األزم���ة في األمة، وهو »التخلف«، ويحدد عالجها في 
ل  »النهضة«، ورائد هذا املش���روع مالك بن نبي، وتُشكِّ
املسألة احلضارية حجر الزاوية في مشروعه، ويؤكد ذلك 
النظرة التاريخية للحظة إشراق احلضارة اإلسالمية، 
وخمول احلضارة الغربية في الس���ابق، ووجود احلالة 
املفارقة والتغير في الواقع املعاصر بصعود احلضارة 

ش��اركت الح��ركات اإلصاحية اإلس��امية كافة 
ف��ي العمل السياس��ي م��ن وقت مبك��ر أثناء 
وبعد س��قوط الخاف��ة العثمانية، وقد ظهرت 
أولوية اإلصاح السياسي في الدعوة اإلسامية 
المعاص��رة م��ع التح��ول العمي��ق ف��ي حرك��ة 
اإلخوان المسلمين والمجموعات المرتبطة بها 

من الناحية الفكرية
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الغربية، وخمول احلضارة اإلسالمية، وهذا يدل على 
أن احلض���ارة هي املؤثر الذي ينتج األش���ياء، ويحدد 
طبيعة العالقات االجتماعية، ومستوى التقدم العلمي 

والصناعي.)1(

ويرب���ط مالك بن نبي كافة قضاي���ا اإلصالح نقًدا 
وتأصياًل باملسألة احلضارية التي تبدأ دورتها بالتفاعل 
بني أركانها األساسية، وهي اإلنسان والوقت والتراب، 
ويؤدي الدين فيها دوًرا محورّيًا؛ حيث تبدأ دورة الروح 
فتنتقل إلى مرحلة اإلنتاج والعمل واإلجناز التي متثل 
جوهرة الفك���رة الدينية)2(، ويلحظ ف���ي فكرة مالك 
بن نبي أن الدين مج���رد عامل في البنية احلضارية، 
كم���ا يظهر البعد امل���ادي، والتعامل املادي في تصوره 

النهضوي للحضارة واإلنسان.

اإلصالح بني دعوى الالعنف واجلهاد القتالي:

ظهر في الواقع اإلس���المي مشروعان متقابالن من 
حي���ث طريقة التغيير للواق���ع وأولويته في اإلصالح، 
أحدهم���ا دعوى التغيير الس���لمي التي تبناها جودت 
سعيد وتلميذه خالص جلبي، والثانية: التغيير القتالي 
من خالل اجلهاد في سبيل الله، وهناك فرق كبير بني 
هذين االجتاهني من حيث املنطلقات العقدية، والتأثير 

الواقعي في املجتمع. 

فتيار الالعنف ضعيف م���ن حيث الوجود الواقعي، 
ومتأثر بالغاندية، ولديه منطلقات مادية - في تقدير 
أهمي���ة العم���ل- كان لها أثر في موقف���ه من اجلهاد 
والقدر، وغيرها من القضايا الش���رعية، ومع تعظيمه 
لشأن العمل، وأنه أساس النهضة والتغيير إال أنه يعتمد 

على فكر مسالم إرجائي مناٍف للطبيعة البشرية.

أما التيار اجلهادي فهو ذو منطلقات سلفية إميانية 
صارمة، ولديه بح���ث تفصيلي للمس���ائل والقضايا 
الشرعية، وله حضور واسع في واقع األمة، ولكن ترجع 

)1(  انظر: فكرة اإلفريقية اآلس���يوية في ضوء مؤمتر باندوجن، مالك بن 
نبي، ص 75-)8.

)2(  شروط النهضة 64-52.

إش���كاليته إلى بعض مظاهر الغلو في مسائل التكفير 
واحلك���م على الن���اس، وتطبيقات العم���ل اجلهادي، 

واالضطراب في أولويات العمل اإلسالمي.

ثانًيـــا: اإلصـــالح بـــني التيـــار الســـلفي والتيـــار 
التنويري:

اخللفية الفكرية للمشاريع اإلصالحية هي احملرك 
الفعلي ل���آراء واألف���كار واملواقف، وخط���ة العمل 
واستراتيجياته، ومن خالل تتبع أبرز مشاريع اإلصالح 
املعاصر منذ مرحلة االستعمار وسقوط اخلالفة، جند 
أنها تعود إلى تيارين كبيرين يتم من خاللهما تش���كل 
العقل اإلصالحي ومناهج التغيير، وقد يوجد في بعض 
احلركات واجلماعات الكبي���رة من تأثرت بهذا التيار 
أو ذاك، ولهذا س���يكون احلديث عن اخللفية الفكرية 
لآراء واألفكار بغض النظر عن أسماء اجلماعات التي 
قد يجتمع في بعضها خلفية س���لفية، وخلفية تنويرية 

عصرانية، وقد تتمحض بعضها ملرجعية معينة.

التنويـــري  والتيـــار  الســـلفي،  التيـــار  التيـــاران همـــا:  هـــذان 
العصراني.

التيار السلفي:

والتيار الس���لفي مع اتفاقه عل���ى أصول االعتقاد، 
ومنهجية االس���تدالل، إال أنه مختلف األقوال، ومتعدد 
اآلراء في مجال اإلصالح السياسي، وهذا االختالف 
لي���س اختالًفا جزئّيًا، بل هو اخت���الف منهجي؛ وإن 
كان���ت اللُّْحَمة العامة، والس���واد األعظم للس���لفيني 
على منهجية متوافق���ة، وإن اختلفت الرؤى في بعض 

االجتهادات اجلزئية مع االتفاق املنهجي.

فالسلفيون يف جمال اإلصالح السياسي طرفان ووسط:

الطـــرف األول من يرى التغيي���ر باجلهاد القتالي هو 
فريضة الوقت، وهو ما يس���مى في اإلعالم »السلفية 
اجلهادية«، ويرى أن حكومات البالد اإلسالمية عميلة 
لالستعمار، ومرتدة؛ ألنها حتكم بغير الشريعة، وتطبق 
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القوانني الوضعية، وتوالي أعداء الله، وحتارب أولياء 
الله، ومش���روعهم اجلهادي يقوم على ثالث مراحل: 
»النكاية«، و »التوح���ش«، و »التمكني«.)1(، وفيه غالة 

ومعتدلون.

والطرف الثاني: من يرى في حكومات البالد اإلسالمية 
حكومات شرعية يجب الس���مع والطاعة لوالتها، وال 
يجوز اخلروج عليها، ويوّس���عون مفهوم اخلروج حتى 
يشمل االحتس���اب العلني على املنكرات العلنية التي 
ميارس���ها احلاك���م، ويبّدعون من خالفه���م في ذلك، 
ويعتبرونهم من اخلوارج، وينزلون عليهم كالم السلف 

في أهل البدع، وكذلك في هؤالء غالة ومعتدلون.

أما أغلب السلفيني فهم يرون أن احلكومات احلالية 
ال حتكم بالش���ريعة، ومستبدة متغلبة بالقوة، وال تُعنَى 
بنشر املنهج اإلسالمي، وهي نتيجة االستعمار، والتآمر 
الغربي على املنطقة )س���ايكس بيكو(، أما التغيير في 
هذه احلكومات فيكون بالتغيير الس���لمي بالدعوة إلى 
التوحيد والسنة، وإصالح كافة املجاالت االجتماعية، 
وي���رون في االحتس���اب العلني على احلاكم مس���ألة 
اجتهادية ترجع إلى حتقيق املصالح، ودرء املفاسد، وال 
يرون القتال في بالد املس���لمني؛ ملا جتره من مفاسد 

عظيمة على الدعوة واملجتمع.

وسوف تكون املقارنة بني هذا املفهوم الوسطي للتيار السلفي، 
والتيار التنويري.

التيار التنويري العصراني:

التيـــار التنويـــري: وه���و تيار جديد نش���أ في أواخر 
الدولة العثمانية، وفي زمن االس���تعمار، وال يزال إلى 
اليوم، ويس���مى أحياًنا »التيار العصراني«، أو »التيار 
اإلصالح���ي«، أو »التي���ار العقالني«، وق���د تكونت 

)1(  يراجع للشرح التفصيلي لهذه املراحل: اجلهاد واالجتهاد – أبو قتادة 
الفلس���طيني-، وإدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها األمة – أبو 
بكر ناجي -، ويعد موقع التوحيد واجلهاد www.tawhed.ws جامًعا 
ألب���رز أدبيات احلرك���ة اجلهادية، وهو مرجع مه���م ملعرفة أفكارهم 

وأدلتها، ويوجد به كتب كثيرة.

مرجعيته من التوفيق بني احلضارة الغربية ومنتجاتها 
الفكرية، واملنهج اإلسالمي، وبعض آراء الفرق الكالمية 
القدمية، خصوًصا العقلية كاملعتزلة واألشاعرة، وبعض 

اآلراء الشاذة في أصول الفقه.

وه����ذه املرجعية الفكرية أثَّرت في طيف واس����ع من 
اإلس����الميني، فمنهم غالة يتوافقون مع العلمانيني في 
فصل الدي����ن عن الدولة، ومفه����وم الوطنية، واحلرية، 
والتعددية، وحاكمية الش����عب، واملطالبة بالدميقراطية 
منهًجا وآليات، فما تنتجه الدميقراطية يجب القبول به 
على أساس الرضا، ويرون ذلك موافًقا لإلسالم ولو كان 

بتولي حزب علماني أو صعود كافر ليحكم املسلمني.

ا؛ حي���ث تؤثر فيه هذه املرجعية في  وبعضهـــم أقل غلوًّ
محاولة أس���لمة الوطنية، والقومي���ة، والدميقراطية، 
والتماس التأويالت الش���رعية لذل���ك، وإنكار حجية 
اإلجماع، وأخبار اآلحاد في القضايا الكبرى، وما تعم 
به البلوى، وبعض اآلراء الش���اذة في األصول كتقدمي 
املصلح���ة على الن���ص، واالحتج���اج باخلالف على 
اإلباح���ة، والترخص الفقهي إل���ى درجة حتليل الربا، 
واالختالط، والتبرج، والغن���اء، وترك االلتزام بالهدي 

الظاهر، وغيرها من املسائل.

وهذه األطياف موج���ودة كتيار عريض في اإلخوان 
املس���لمني، وحركة العدالة والتنمية التركية واملغربية، 
واإلص���الح اليمني، وحزب الوس���ط املصري، وحركة 
النهضة التونس���ية، ومشروع النهضة جلاسم سلطان، 

والتنويريني اجلدد في السعودية. )2(

وهناك ف���روق منهجية عميقة ف���ي معاجلة التيار 
الس���لفي مللف اإلصالح، وأولويات���ه، وقضاياه، وبني 

املعاجلة التنويرية بكل أطيافها املختلفة.

)2(  تراج���ع أفكار التي���ار التنويري في بعض الكت���ب واملقاالت، وميثلهم 
قدمًيا: مدرس���ة محمد عبده، وحديًثا: كتابات طارق البشري، وسليم 
العوا، ومحمد كمال أبو املجد، ومش���روع إسالم أون الين وبديله أون 
إسالم، وكتاب »فقه الدين والسياس���ة متييز ال انفصال« سعد الدين 
العثمان���ي وهو دع���وة للعلمانية حتت غطاء أصول���ي، وكتابات بعض 

الشباب في مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك وتويتر.
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املنطقات واملرجعيات:

املنهج الس���لفي منهج عقدي متدين يتعبد لله تعالى 
باإلص���الح، ويرى أن األرض الصلب���ة لإلصالح هي 
التوحيد والس���نة، وأن التجدي���د الديني يكون بإقامة 
الدين، وإزالة الركام الفاسد من التصورات والعقائد، 
واملناه���ج واألفكار، واألعمال الذي أفس���دت عقائد 
املجتمع وأعمالهم، فاملنطلق عقدي تعبدي، واملرجعية 
هي لإلس���الم بفهم الس���لف الصالح ومناهجهم في 

االستدالل واالعتقاد.

أما التي���ار التنوي���ري فينطلق من الرؤي���ة املدنية 
والدنيوي���ة، وهو متأثر في ذلك بالفكر الغربي املادي، 
وعندم���ا يطالب بالدول���ة املدنية ال يقص���د الدولة 
املتحضرة ف���ي العمران وأدوات االتصال، وأش���كال 
التقنية املعاصرة، س���واء في الطب أو الهندس���ة، أو 
االختراع���ات احلديثة بكاف���ة مجاالتها، مبا في ذلك 
اإلدارة والتطوي���ر ونحوها؛ ألن ه���ذا القدر ال يوجد 
فيه خالف، ولكن املقصود بالدولة املدنية هي الدولة 

التي ال تنطلق في قوانينها املدنية ومواقفها السياسية 
من أبعاد دينية عقدية، وهذا ما يفسر تبرير أردوغان 
عندما دعا املصريني للقب���ول بالعلمانية، ويقول: إنه 
رئيس غير علماني يحكم دولة نظامها علماني، وهذا 
النظام هو ما دعا إليه الدكتور عبد الوهاب املس���يري 
وس���ماه »العلمانية اجلزئية«، وق���د أصبح هذا التيار 
من دعاة العلمانية اجلزئية الناعمة، سواء صرح بهذا 
املصطلح للمس���يري أو لم يصرح، وال يخفى أن هذا 
قب���ول بحكم الطاغوت، وهو داخل في احلكم بغير ما 

أنزل الله.

ولهذا لم يعد عند هذا التيار أي اهتمام أو رفع لشعار 
حتكيم الشريعة اإلسالمية، واستبدلوا بها الدعوة إلى 
احلرية والدميقراطية، وأصبحت هي شعار اإلصالح، 
وبعضهم يرفض فلسفة الدميقراطية وجواز التشريع 
الوضعي، ويعتبر الدميقراطية آليات عمل، ولكنه يقع 
في أزمة التصويت على الدستور الذي يجعل مرجعية 
القوانني للشريعة، والقبول بالشريعة فرض الزم، وليس 
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مجال اختيار وتصوي���ت، وأتباع هذا التيار يصرحون 
بوج���وب القب���ول بنتائج التصويت، ول���و كانت بجعل 
مرجعية الدس���تور يهودية)1(، ومن آليات الدميقراطية 
القبول بحريات مخالفة للش���ريعة كحرية أهل الباطل 

ف���ي التعبير، ودع���وى اجتماع 
طوائف وأديان البلد حتت شعار 
الوطنية، وه���ي ال حتمل موقًفا 
لعقي���دة محددة؛ ألنها تش���مل 
وهي  واألديان،  الطوائف  جميع 

بهذا الشكل وطنية علمانية)2(.

وبه���ذا مت���ت الدع���وة إلى 
األقليات،  العلمانية حتت غطاء 
املختلفة،  واألدي���ان  والطوائف 

وأنه���م مواطنون له���م حق العيش املش���ترك، فكيف 
يف���رض عليهم أحكام دين لي���س دينهم، وهي احلجة 
ذاتها الت���ي يحتج بها العلمانيون في ك���ون العلمانية 
هي احلل من االختن���اق، والصراع الطائفي والديني، 
ثم يقومون بإلصاق ذلك في الدين، وجمع الش���بهات 
واآلراء الشاذة والتأصيالت املنحرفة لتسويغ ذلك، وقد 
أصبحت الهوية الوطنية بدياًل عن الهوية اإلسالمية؛ 
ألن األولى عامة، وتخدم كافة املجتمع، والثانية خاصة 

وقاصرة على فئة من الوطن دون أخرى.

ولغلب���ة الروح املدنية الدنيوي���ة على هذا اخلطاب 

)1(  وهم يراهنون على أن املجتمع اإلس���المي س���يختار اإلسالم قطًعا، 
ولكن اإلش���كال هو ف���ي القبول النظري واملنهج���ي ألن يكون املرجع 
والفاصل في اخلصومات التصويت، ولو كان مخالًفا ألحكام الشريعة، 
وهذه املنهجية ال تتوافق مع أصل اإلس���الم، وهو االستسالم واالنقياد 
والرضا والتس���ليم بحكم الله ورس���وله، وعدم جع���ل أمر من األمور 
حاكًما عليه، فهو املهيمن واحلاكم على كل شيء، وقد فتح النبي صلى 
الله عليه وس���لم خيبر، وكلها يهود وش���رع فيها أحكام اإلسالم، ولم 
يجعل التصويت معياًرا لألح���كام، ولو جعله كذلك الختاروا اليهودية، 
ولم يدفعوا اجلزية، وهذا القول فيه إلغاء للجهاد، واحلس���بة، وقتال 
املرتدين، وجتويز للحكم بغير الشريعة، وجعل الشعب صاحب السيادة 

والشرعية، سواء أقر الشريعة أو رفضها.
)2(  انظر كنموذج لهذا: مشروع اجلماعة الوطنية عند طارق البشري من 
خالل كتابه »املس���لمون واألقباط في إطار اجلماعة الوطنية«، ط دار 

الشروق 2004م.

ضعف���ت ال���روح التعبدية واإلمياني���ة، وأصبح بعض 
لوا ش���يًئا  الش���باب الذين حفظ���وا كتاب الله، وحصَّ
من العلوم الش���رعية يعكفون على األفالم األمريكية، 
واألغاني املاجن���ة والعالقات احملرمة م���ع الفتيات، 
ويف���ّوت الواجب���ات الش���رعية 
كالصالة جماعة، وخاصة صالة 
الفجر واألم���ر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وطلب العلم الشرعي، 
الثقافة  كت���ب  البديل  وأصب���ح 
العلماني���ة، والفك���ر اليس���اري 
والرواي���ات األجنبية، وأصبحوا 
يتزينون بِحَك���م وأقوال مالحدة 
ِحَكم  الغربي، ونس���وا  التنوي���ر 

وأقوال العلماء والعباد املسلمني.

وكان من نتيجة هذا التحول الفكري رفض أن يكون 
هناك تغريب يهدد الهوية اإلسالمية، وإمنا هو تواصل 
حضاري مع اآلخر، وإن���كار لوجود التيارات العلمانية 
والليبرالي���ة، وال تعدو املس���ألة أن تكون رؤى لبعض 

املثقفني ال أكثر.

بني األصل واالستثناء:

من املش���كالت املنهجية التي تواجه حركة اإلصالح 
عدم القدرة على فهم ثنائية األصل واالستثناء، فاألصل 
ف���ي مجال اإلصالح السياس���ي الدع���وة إلى حتكيم 
الشريعة، وإقامة الدين، والعدل، ونشر العلم والدعوة، 
واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، واجلهاد في سبيل 
الل���ه لتكون كلمة الله هي العلي���ا، وتعبيد الناس لرب 
العاملني، وإقامة العدل وقيم اإلسالم األخالقية، ولكن 
عند التعامل مع الواقع ال يس���تطيع املصلحون تطبيق 
هذا األصل؛ ألنهم فئة مس���تضعفة، وليس لهم سلطة 
أو قدرة على تطبي���ق هذا األمر؛ ولهذا يقومون بعمل 
املمك���ن واملقدور عليه لتحقيق أعل���ى املصالح، ودرء 
أسوأ املفاس���د، وقد يقتضي هذا املشاركة في العمل 
السياس���ي بأُُطره املوجودة دون رأي مسبق، وفي مثل 

م��ن آلي��ات الديمقراطية القب��ول بحريات 
مخالفة للشريعة كحرية أهل الباطل في 
التعبير، ودع��وى اجتماع طوائ��ف وأديان 
البلد تحت ش��عار الوطنية، وهي ال تحمل 
موقًف��ا لعقي��دة مح��ددة؛ ألنه��ا تش��مل 
جمي��ع الطوائ��ف واألدي��ان، وه��ي به��ذا 

الشكل وطنية علمانية.
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هذه احلال���ة يجب على املصلحني االنتباه إلى خطورة 
حتول هذه املش���اركات اجلزئية إل���ى غايات ومناهج 
وأصول، وأنه إذا اس���تطاع اإلسالميون حتقيق أغلبية 
في البرمل���ان، فقد حتققت غايات املنهج اإلس���المي 
في اإلصالح، واحلقيقة أن غايات املنهج اإلس���المي 
أكبر وأش���مل وأعلى من أُُطر مصنوعة مسبًقا ومليئة 
باألخطاء والتج���اوزات، وهي في النهاية ال حتقق إال 

هدف منشئها.

ورمبا تكون هذه الصورة واضحة في البداية، ولكن 
مع الدخول ف���ي املعترك، والتج���اذب مع املخالفني، 
والغوص في اللعبة السياس���ية، ينسى البعض الغايات 
الكلي���ة، ورمب���ا تغيرت م���ع الزمن نظرت���ه ملفاهيم 
اإلصالح، واالنحراف يبدأ صغيًرا، ثم يكبر مع الزمن 

حتى يصعب مَلْلََمتُه.

يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: »إن املصلحني 
يهتمون بإصالح جيلهم احلاضر، وال يهملون تأس���يس 
أسس إصالح األجيال اآلتية؛ إذ األجيال كلها سواء في 
نظره���م اإلصالحي، وقد انتزع عمر بن اخلطاب من 

قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ     )احلش���ر:10( 
دلياًل على إبقاء أرض س���واد العراق غير مقس���ومة 
بني اجليش الذي فتح العراق، وجعلها خراًجا ألهلها؛ 
قصًدا لدوام الرزق منها ملن سيجيء من املسلمني«)1(.

واحملافظة على نقاء املنهج أولى من أي مكسب آخر؛ 
ألن االنتصار إمنا يكون بق���وة االلتزام باحلق، وليس 
بحش���د األتباع، واملعجبون، وال يخفى علينا أن النبي 
يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والرجالن، ويأتي النبي 

ليس معه أحد.

وأرى هناك حماسة شديدة للمشاركة السياسية لدى 
كثير من دعاة املنهج الس���لفي بعد الثورات؛ لإلصالح 
ومحاولة للتبرؤ من الرأي القدمي املانع من املش���اركة؛ 
مل���ا فيها من املفاس���د العظيمة، ولعل في املش���اركة 

)1(  التحرير والتنوير 199/29.

لتقليل الشر خيًرا بإذن الله تعالى، ولكن يجب االنتباه 
للمحاذير في العمل السياسي وعدم تضييع نشر العلم 
والتربية، والعمل االجتماعي، وتربية األمة على املنهج، 
واالنتباه إلى خطورة االندفاع للمطالبة بالدميقراطية 
كح���ل منقذ لألمة، وبعبارة أخرى يجب أن يتم ش���رح 
أهداف وغايات املشاركة السياسية للناس، وأنه مجرد 
تخفي���ف للفس���اد، وليس هو خيار األم���ة احلقيقي، 
لو كانت مس���تقلة دون ضغوط، كم���ا أن الرأي املانع 
للمش���اركة السياس���ية ال يجوز إهماله واحتقاره في 
حالة احلماس���ة الشديدة، بل هو رأي علمي قائم على 
أصول ش���رعية متينة ال يجوز هجره أو انتقاصه بأي 

وجه من الوجوه.

خالصات وتوصيات:

أواًل: إن أعظ���م ما يجب التواصي ب���ه بني الدعاة 
والعلم���اء هو ترس���يخ منهج أهل الس���نة واجلماعة، 
ومنطلقات���ه العقدية، وبّث الروح اإلميانية في املجتمع 
وتربية األمة عليها، وهذه القضية تعد قضية مفصلية 

ألنها تواجه تيارين مؤثرين في األمة:

1- التيـــار العلمانـــي الدنيـــوي)2(، وم���ن تأثر به من جهة 
املنطلق���ات العقدية، وأن الدنيا ليس���ت غاية بل هي 
وسيلة لآخرة ومزرعة لها، وكلما كانت الدعوة مرتبطة 
بالتوحيد، وااللتزام بالسنة، والدعوة إلى اآلخرة فهي 
دعوة راشدة، وهذا ما يرفضه الفكر العلماني مبنهجية 
واعية، وميارس���ه التيار التنويري والعصراني بصورة 

عملية.

2- التيـــار البدعـــي املخالـــف ملنهـــج أهـــل الســـنة يف التلقـــي 
واالستدالل وغيرها من األبواب من خالل أدوات عقلية، 

)2(  العلمانية Secularism كاش���تقاق ومفهوم ليس لها ارتباط بالعلم، 
وهي بهذا تكون ترجمة خاطئة، وحقيقتها املعجمية في اللسان الغربي 
ترجع إلى معنى عدمي وهو الالدينية، أو معنى وجودي وهو الدنيوية، 
واملعني���ان وجهان حلقيقة واح���دة، وتعدد مفاهيمه���ا من بلد آلخر 
كالعلمانية الفرنس���ية واإلجنليزية واألملانية وغيره هو من التنوع الذي 
يدخ���ل في إطار عام، وقد تنقص بعض األفراد وتزيد بحس���ب البلد 

ومجاالت االهتمام.
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أو كشفية تلغي مدلوالت النصوص والتسليم بها.

ولهذا يجب أن يتواصى العلماء وطلبة العلم بحراسة 
منهج أهل السنة واجلماعة، وتقدميه للناس -وبخاصة 
الش���باب واألجيال اجلديدة- بط���رق مقنعة نظيفة، 
وقدوة مؤثرة، وتربية ملتزمة، واستعالء إمياني، وعناية 

بتطبيق السنة في الظاهر والباطن.

وإن املس���اومة على املنهج، ورمادية الفكر، وتقدمي 
التنازالت املنهجي���ة، وتذويب الفروق العقدية، وتبرير 
أخطاء املجتمعات، واعتماد التأويل، وتلمس الش���واذ 
م���ن اآلراء والفتاوى، والتذاك���ي باحليادية في معركة 
كس���ر العظم مع املوجات العلماني���ة والبدعية: تفقد 
الداعية أهم عناصر قوته، فيخس���ر التأثير احلقيقي 
في املجتمع، وااللتزام الصحيح بالوحي، وأقرب مثال 
على ذلك املدرسة اإلصالحية حملمد عبده التي انتهت 
مبوته كمدرس���ة، كما يتفق على ذل���ك كافة املؤرخني 

للفكر العربي املعاصر.

ثانًيا: اإلصالح الش���امل لقضاي���ا األمة القائم على 
أس���اس اإلصالح العقدي واإلمياني كأولوية مطلقة، 
ومنطل���ق مرجعي، فاألمة حتتاج إل���ى إصالح ديني، 
وسياس���ي، واجتماعي، وفك���ري، وغيرها، وإمنا وقع 
اإلش���كال في املش���اريع اإلصالحية من جهة تقدمي 
ن���وع من اإلصالح كأولية على اإلص���الح العقدي، أو 
بناء اإلصالح على منهج مخالف للسنة واجلماعة في 
املنطلقات أو القضاي���ا واملفاهيم، فال يعتبر إصالًحا 

إذا جتاوز الشريعة وأحكامها.

وإذا ق���ام اإلصالح على أس���اس اإلصالح العقدي 
واإلميان���ي، وعلى منهج أهل الس���نة واجلماعة، فإن 
االش���تغال ب���أي نوع من أن���واع اإلص���الح يكون من 
التخص���ص احملمود، والتنوع املطلوب، والتعدد املفيد، 
فاألمة حتتاج لكل جهد مفيد داخل إطار تعظيم النص 

الشرعي، وااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية. 

ثالًثا: أن اإلصالح السياسي يجب أن يراعي الغايات 
الكبرى، وهي حتكيم الشريعة، وإقامة الدين، وأن تكون 

الوس���ائل اإلجرائية متوافقة م���ع الغايات املقاصدية 
لإلس���الم، هذا على املستوى املنهجي، أما التعامل مع 
الواقع فهو راجع إلى حتقيق املصالح ودرء املفاسد، وال 
يجوز أن تتحول احلاالت االستثنائية التي يتم التعامل 
فيها مع واقع مختل إلى رضا باحلال املنحرف، وإلباسه 
رداًءا إسالمّيًا كما في حالة الدميقراطية ومفاهيمها 

الليبرالية.

رابعـــا: األصل ف���ي اإلصالح أنه موّج���ه للمجتمع، 
والعمل السياس���ي وس���يلة لدرء املفس���دة، وحتقيق 
املصلح���ة، وليس غاية بذاته، ف���إذا مت إهمال األصل 
مع دعوة املجتمع لالنش���غال بالعمل السياسي وجمع 
االنتخابية واإلعالمية، واالنهماك  واملعارك  األصوات 
في صرف األم���وال على احلم���الت االنتخابية بدل 
صرفها على املؤسس���ات العلمية والدعوية التي تبني 
الكوادر الدعوية واالحتسابية، فهذا مؤشر على فقدان 
الدعوة للبوصلة، ومعبر على وجود خلل منهجي يحتاج 

إلى تصحيح ضروري.

 وال ينبغي أن يؤثر العمل السياس���ي على الش���باب 
الدعاة، فيش���غلهم عن العلم والتربية والعمل اخليري، 
وبناء املؤسس���ات، وتوس���يع هداية الناس، وإصالح 
مشكالتهم، فهذه األمور هي األصل والعمل السياسي 
جاء لس���د حاج���ة، وحلماية الدعوة، ف���ال ينبغي أن 
تتحول االس���تثناءات إلى قواعد نس���ير عليها، وكثير 
من احلركات اإلسالمية حتولت بسبب ذلك من حركة 
إس���المية لتعليم الناس، وتربية املجتم���ع، ومدافعة 
التغريب، وترس���يخ الهوي���ة إلى حرك���ة دميقراطية 
وسياسية، تسعى إلى إحراز مقاعد انتخابية، وترسخ 
ملفاهيم احلرية واملواطنة والتعددية، واملوقف من اآلخر 

على أساس مدني دنيوي.

خامًســـا: تعود انحرافات املش���اريع اإلصالحية إلى 
جملة من األس���باب التي يجب أن ننتبه لها في دعوتنا 
وعملن���ا حتى ال تتكرر ه���ذه االنحرافات في االجتاه 
الس���لفي املعاصر، ومنها: ضعف التأصيل الشرعي، 
وقصور التربية السلوكية والتعبدية، واالنبهار بالتيارات 
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العلمانية وطرائقها في التفكير، وأس���اليب الصياغة 
املنهجية لألفكار، وفقدان البدائل واملشاريع املنافسة، 
وتواض���ع آليات العم���ل، واختالط مص���ادر التلقي، 
واالنفتاح غير الراش���د، وغيرها من األسباب، وهذا 
يس���تدعي ضرورة العناية بالتأصيل العلمي، والتربية 
التعبدية، واالعتزاز باملنهج، وإيجاد البدائل املنافسة، 

التي  واملؤسس���ات  واملش���اريع 
حتتوي الشباب، وترشدهم.

مفاهيم  إبراز  ضرورة  سادًســـا: 
السياسة الشرعية، وتعليم الناس 
وحدودها،  الش����رعية  احلريات 
وتأصي����ل املفاهي����م اجلدي����دة 
ف����ي الفك����ر السياس����ي، وبيان 
ما يوافق الش����رع وم����ا يخالفه، 

ونقد أطروحات اإلس����الميني املتأثرين بالعلمانية، فقد 
استطاعت الثوراث العربية إسقاط األنظمة التي دعمت 
العلماني����ة املتطرف����ة، مثل النظام التونس����ي، والليبي، 
واملصري، وبقيت العلمانية الناعمة، واللينة التي حتاول 
مترير املفاهيم واألفكار العلمانية دون صدام صريح مع 
الدين؛ وخاصة التيار التنوي����ري الذي يصبغ على هذه 
العلمانية الناعمة غطاًء شرعّيًا، وشعار العلمانية الناعمة 
في هذا الوقت هو الدميقراطية، واحلريات والتعددية، 
والوطنية، والتعايش والتس����امح الدين����ي، وغيرها من 
املفاهيم، وستارها تقدمي املصلحة على النص، وإسقاط 
عمر رضي الله عنه حد السرقة عام الرمادة، ومقاصد 
الشاطبي، واالحتجاج باخلالف الفقهي ولو كان خالًفا 

ا، وتنزيله في غير مناطه، ونحو ذلك. شاّذً

ســـابًعا: العناية الشمولية بإصالح احتياجات املجتمع 
اإلس���المي، وعدم التركيز على جانب معني بطريقة 
منطي���ة، وع���دم حصر الدع���وة الس���لفية في ركن 
ضي���ق، فهناك مج���االت وآفاق جديدة م���ن املهم أن 
يوجد للتيار الس���لفي مواطن أقدام فيها، مثل قضايا 
الفكر املعاص���ر، وقضايا الثقافة، والتنمية، واحلقوق، 
والسياسة، واالقتصاد والعلوم اإلنسانية، وغيرها من 

املجاالت التي يجب أن يعرف الناس منهج السلف في 
اإلجابة على أس���ئلتها، فاالحت���كاك مع الغرب فرض 
أس���ئلة فكرية حتتاج إلى إجابات مبنية على املنهجية 
الس���لفية، وهذا ما ال يستطيعه طالب العلم الشرعي 

غير اخلبير بهذه العلوم، ونشأتها وكيفية بنائها.

ولهذا فنحن بحاجة إلى وجود 
حلفظ  ش���رعية  علمية  قاعدة 
الشبابية،  املجتمعات  في  املنهج 
ثم توجيهها إلى الدراسات العليا 
كفاءات  لنا  ليخرج  املتخصصة؛ 
عالية اجل���ودة وذات منطلقات 
سلفية قوية، وهذا ما يحتاج إلى 
جهد وصبر وعمل دءوب، ورؤية 

مستقبلية ناضجة.

وقد زرت عدًدا من البالد العربية فوجدت أن هناك 
انزواًء للشيوخ، وطالب العلم السلفيني، وأصبحت لهم 
منطية معين���ة ال تتجاوز مصطلح احلديث والتخريج، 
وهذه علوم ش���ريفة في غاية األهمية، ولكن ليس من 
املصلحة والوعي واحلكمة أن يهمل بقية شباب الدعوة 
السلفيني في التخصصات األخرى، وقد أهمل الكثير 
من الش���باب تخصصاتهم املختلفة، ولم يوظفوها في 
خدمة املنهج بسبب عدم ش���عورهم بالرؤية التكاملية 
في احتياج���ات األمة، وظنوا أن���ه ال ميكن توجيهها 
خلدم���ة الدعوة واملنهج، وهذا خلل في التفكير يحتاج 

إلى مراجعة.

وأصبح املتصدرون لتوجيه الشباب اجلدد مجموعات 
من املثقفني الذين ال ميلكون تأصياًل ش���رعّيًا متيًنا، 
فأصبحوا يخبطون خبط عش���واء، وكانوا س���بًبا في 
ظهور تيارات تناوئ املنهج الس���لفي، وتتهمه بأبش���ع 
التهم، بعضها من الظلم والعدوان، وبعضها وجدوا لها 
ما يس���ندهم من الشواهد واألمثلة لبعض شبابنا غير 

الناضج مع كل أسف.

نح��ن بحاج��ة إل��ى وج��ود قاع��دة علمي��ة 
ش��رعية لحف��ظ المنه��ج ف��ي المجتمعات 
الش��بابية، ث��م توجيهها إلى الدراس��ات 
العلي��ا المتخصص��ة؛ ليخ��رج لن��ا كفاءات 
عالي��ة الج��ودة وذات منطلق��ات س��لفية 
قوي��ة، وه��ذا م��ا يحت��اج إلى جه��د وصبر 

وعمل دءوب، ورؤية مستقبلية ناضجة
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معلومات إضافية

اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

امسه ونسبه ومولده:

هو شيخ اإلسالم، اإلمام أبو احلسني محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد 
الوهيبي التميمي، نسبه معروف إلى قبيلة متيم الشهيرة، ولد -رحمه الله- سنة 1115ه� في العيينة، وهي بلدة 

قريبة من مدينة الرياض.

نشأته وطلبه للعلم وذكر شيوخه:

نش���أ في حجر والده الش���يخ عبد الوهاب، وكان فقيًها، قاضًيا، فتعلم من والده بعض العلوم الشرعية، حفظ 
القرآن الكرمي، وملّا يبلغ العاشرة من عمره، وقدمه أبوه للصالة بالناس جماعة، وهو في الثانية عشرة من عمره، 
وتزوج في تلك السنة، وكان مثابًرا على طلب العلم، فدرس على والده في الفقه احلنبلي وفي التفسير واحلديث 

والعقيدة.

وكان الش���يخ محمد بن عبد الوهاب ش���غوًفا بكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن القيم -رحمهما الله-، 
ثم حمله الشوق إلى حج بيت الله احلرام ألداء فريضة احلج، والنهل من علوم علماء احلرمني الشريفني، فذهب 
في بداية رحلته إلى مكة، وحج بيت الله احلرام، والتقى بعلماء مكة واملدينة، فكان ممن لقيهم الش���يخ عبد الله 
بن إبراهيم آل س���يف، والشيخ احملدث محمد حياة الس���ندي، والتقى بغيرهما في احلرمني، ثم رجع إلى بلده، 
ثم ش���دَّ الرحال لطلب العلم، فرحل إلى العراق، وكان غالب استفادته في البصرة؛ حيث نزل عند الشيخ محمد 
املجموعي، وذكر حفيده الش���يخ عبد الرحمن بن حس���ن أن جده ألف كتاب التوحيد في البصرة؛ جمعه من كتب 

احلديث التي في مدارس البصرة.

ثم بعد ذلك أراد التوجه إلى الشام، فلم يستطع إكمال رحلته، فرجع إلى جند، وفي طريق عودته إلى جند مر 
باألحساء فنهل من علوم علمائها، ثم رجع إلى جند.

دعوته وجهاده يف سبيل اهلل:

ملا رجع من رحلته في طلب العلم، وانتقل والده وأسرته إلى حرميالء -وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض- أخذ 
قه الله إليه من علوم أخذها في احلرمني والعراق واألحساء. ينشر علمه، ويعلّم الناس ما وفَّ

وكان رحمه الله ذكّيًا فطًنا مثابًرا في طلب العلم، والدعوة إلى الله، جريًئا وشجاًعا في قول احلق ورد الباطل، 
وقد استفاد من بعض العلماء الذين تعلم منهم محبة العقيدة وِعظم شأنها، وكان احلاصل على قصب السبق في 
ذلك من ش���يوخه: الشيخ محمد السندي، والش���يخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف؛ حيث التقى بهما في املدينة، 

هاه نحو العقيدة السلفية. ووجَّ

ف���كان رحمه الله يُنكر البدع بش���دة، وقد ظهرت جرأته في إنكار البدع ملّا دخ���ل البصرة لطلب العلم، فأنكر 
مظاهر الش���رك بالقبور وباملوتى، وعبادة األش���جار واألحجار؛ ألن البصرة يغلب عليه���ا الرافضة، فأُوذي من 
ر له رجاًل من أهل  الرافضة وأشباههم من َعَبدة القبور، فخرج منها بعد أن كاد يهلك، لوال أن الله عز وجل- يسَّ



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب األول : النظرية والفكر

30

الزبير، فحمله وسقاه، وأطعمه، ثم أوصله إلى حيث يريد.

وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان ناصًحا لله، ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم.

ويَُعّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهّم من انتقل بالتجديد اإلسالمي، في العصر احلديث، من إطار التجديد 
الفردي واملشروع الفكري إلى إطار »الدعوة« التي اتخذت لها دولة حتميها، وتقاتل في سبيل نشرها، األمر الذي 

جعل لدعوته التأثير واالستمرارية، ما لم حتَظ بهما دعوات جتديدية أخرى.

ولقد كان جتديد الش���يخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختياًرا في إطار املذهب احلنبلي، واس���تدعاء لنصوص 
ومقوالت أعالمه -وخاصة منهم، مؤسس املذهب اإلمام أحمد بن حنبل )164 – 241ه� =780 - 855م(، وشيخ 
اإلس���الم ابن تيمية )661 – 728ه���� = )126 -28)1م(. وكان اجتهاد اختيارات في إطار املذهب، اس���تدعى 
النصوص واملقوالت التي تنقي عقيدة التوحيد مما ران عليها، وش���ابها من مظاهر الش���رك والبدع واخلرافات، 

على النحو الذي ناسب بيئة جند ومشكالتها في ذلك التاريخ.

وليس حملمد بن عبد الوهاب دعوة خاصة، بل هي دعوة اإلس���الم احلق، ومنهجه هو منهج اإلس���الم. يقول: 
»إني – ولله احلمد – متبع ولس���ت مببتدع، عقيدتي وديني الذي أدين به هو مذهب أهل السنة واجلماعة الذي 

عليه أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة«.

مؤلفاته:

ترك الش���يخ محمد بن عبد الوهاب العديد من الكتب والرس���ائل التي عالج فيها املشكالت التي اهتمت بها 
دعوته التجديدية اإلصالحية، منها:

 )كتاب التوحيد( و)كش���ف الشبهات(، و)تفسير س���ورة الفاحتة(، و)أصول اإلميان( و)تفسير شهادة أن ال إله 
إال الله(، و)معرفة العبد ربه ودينه ونبيه( و)املس���ائل التي خالف فيها رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم أهل 
اجلاهلية( � وفيها أكثر من مائة مسألة � و)فضل اإلسالم( و)نصيحة املسلمني( و)معنى الكلمة الطيبة( و)األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر( و)مجموعة خطب( و)مفيد املستفيد( و)رسالة في أن التقليد جائز ال واجب( و)كتاب 

الكبائر(.

وفاته:

توفي الشيخ � رحمه الله � أواخر سنة 1206ه�، وعمره 91 عاًما، بعدما رأى ما يَُسّره من انتشار التوحيد، ونبذ 
اخلرافة والشرك، وكثرة الطالب والعلماء الذين نهلوا منه، وأصلح الله قلوبهم، وأصلح أعمالهم، فانتشرت هذه 

الدعوة في جميع بالد العالم، ولقيت القبول والثناء من أهل الصالح والصدق واإلخالص.

املصدر:

التقرير االستراتيجي السابع ملجلة البيان، 1)14ه�.

موقع صيد الفوائد، على الرابط: 
http://www.saaid.net/monawein/t/9.htm
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الثورات العربية 
وأحزاب العدالة اإلسالمية

ملخص الدراسة
ظهرت أحزاب العدالة في العالم اإلس���المي، في فترة ما قب���ل الثورات العربية وبعدها، وصارت ظاهرة 
سياسية تس���تحق الدراسة؛ لتشابه ظروف إنشائها، واالتفاق حول أهدافها الكلية، وارتباطها بفكرة العدالة 
مبا لها من وجاهة من قبل السياسات الغربية من ناحية، والعدالة في معناها اإلسالمي من ناحية أخرى. 

فقد تبنت احلركات اإلس���المية في العالم العربي واإلس���المي في تاريخها مع العمل السياسي شعارات 
تطبيق الش���ريعة، واحلاكمية اإللهية، وإس���المية الدولة، وجعلتها على رأس برامجها السياس���ية، ورموزها 
التنظيمية حتى في ظل القيود القانونية التي كانت تفرضها األنظمة احلاكمة من أجل مجابهة هذه احلركات 
وإقصائها، مما اضطرها إلى رفع ش���عار العدالة أو العدل على إطالقه تلميًحا دون تصريًحا لعهد العدالة 
اإلس���المية التي حتتوي ضمًنا على مبدأ تطبيق الش���ريعة، والعودة إلى منوذج الدولة اإلسالمية في القرون 

الفاضلة. 

وتهدف الدراس���ة إلى فهم مدى ارتباط التيارات اإلس���المية بهذه األحزاب، ومدى تأثرها بالغزو الفكري 
الغربي، ومدى توافقها مع ما يريده الغرب من اإلطار السياسي الذي يتوافق مع رؤاهم ومصاحلهم. خصوًصا 
بعد تش���كلها في اإلطار الثوري عقب ربيع الثورات العربية ف���ي كل من تونس ومصر، وارتباطها باحلركات 

اإلسالمية التي تشارك في العملية السياسية بحرية عقب سقوط األنظمة الديكتاتورية.

 تناقش الدراس���ة واق���ع تلك األحزاب، وتقارن بينها قب���ل وبعد املرحلة الثورية م���ع محاولة تقييم هذه 
التجارب احلزبية لدى حزب العدالة واملساواة في تونس وحزب احلرية والعدالة في مصر، وتسعى الدراسة 
الستش���راف مستقبل هذه األحزاب بعد جناح ثورات الش���عوب العربية من خالل عدة سيناريوهات توضح 

العوامل التي ميكن من خاللها أن تنجح وتنتشر هذه األحزاب، أو يكون مصيرها التراجع واالنحسار.

الس���يناريو األول هو النجاح الكبير واالنتشار والهيمنة، وهو توقع قائم على الرصيد الكبير لألحزاب التي 
خرجت من بطن جماعة دعوية، والس���يناريو الثاني جناح متوسط مبش���ر بالتقدم والتفوق التدريجي، وهو 
مبني على احتماالت التراجع النسبي في االختيارات الشعبية، تبًعا لدرجات التخوف من التيارات اإلسالمية 
وأحزابها، أما السيناريو األخير وهو التراجع واالنحسار خاصة إذا ركزت تلك األحزاب على مشاريع التنمية 

فقط في شكلها الغربي التقليدي، وبنفس آليات احلقب السابقة. 

د. أمحد حممود السيد

مدير وحدة العالم اإلسالمي باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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الثورات العربية 
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 مقدمة:

تشكل أحزاب العدالة املنتشرة في العالم اإلسالمي، ما قبل الثورات العربية وبعدها، ظاهرة سياسية تستحق 
الدراسة؛ لتشابه ظروف إنشائها، واالتفاق حول أهدافها الكلية، وارتباطها بفكرة العدالة مبا لها من وجاهة من 

قبل السياسات الغربية من ناحية، والعدالة في معناها اإلسالمي من ناحية أخرى. 

تهدف هذه الدراس���ة إلى اكتشاف العالقة بني اإلس���الميني وأحزاب العدالة، ومدى التأثر بالفكر السياسي 
الغرب���ي في مفهوم العدالة، إلى جانب رصد هذه الظاه���رة بعد الثورات العربية، واملقارنة بينها وبني مرحلة ما 

قبل الثورات العربية. 

فقد تبنت احلركات اإلس���المية في العالم العربي واإلسالمي في تاريخها مع العمل السياسي شعارات تطبيق 
الش���ريعة، واحلاكمية اإللهية، وإسالمية الدولة، وجعلتها على رأس برامجها السياسية، ورموزها التنظيمية حتى 
ف���ي ظل القيود القانونية التي كانت تفرضها األنظم���ة احلاكمة من أجل مجابهة هذه احلركات وإقصائها، مما 
اضطرها إلى رفع شعار العدالة أو العدل على إطالقه تلميًحا دون تصريًحا لعهد العدالة اإلسالمية التي حتتوي 

ضمًنا على مبدأ تطبيق الشريعة، والعودة إلى منوذج الدولة اإلسالمية بشكلها الكالسيكي الصارم. 

لذلك ترجع أهمية هذه الدراسة إلى فهم مدى ارتباط التيارات اإلسالمية بهذه األحزاب، ومدى تأثرها بالغزو 
الفك���ري الغربي، ومدى توافقها مع ما يريده الغرب من اإلطار السياس���ي الذي يتوافق مع رؤاهم ومصاحلهم. 
خصوًصا بعد تشكلها في اإلطار الثوري عقب ربيع الثورات العربية في كل من تونس ومصر، وارتباطها باحلركات 

اإلسالمية التي تشارك في العملية السياسية بحرية عقب سقوط األنظمة الديكتاتورية.

 تناقش هذه الدراسة واقع تلك األحزاب، وتقارن بينها قبل وبعد املرحلة الثورية، وتستشرف مستقبلها اعتماًدا 
على منهج دراسة احلالة؛ باعتبار أن هذه األحزاب متثل حالة خاصة في اإلطار السياسي في العالم اإلسالمي، 
ومنهج السيناريوهات الستكشاف وتوقع مستقبلها بعد جناح ثورات الشعوب العربية في العقد الثاني من األلفية 
الثالثة، مع االس���تعانة ببعض س���مات املنهج الوصفي واملنهج التحليلي لتقييم هذه التجارب احلزبية لدى حزب 

العدالة واملساواة في تونس وحزب احلرية والعدالة في مصر.

ينطلق البحث من جمموعة أسئلة حبثية، من أهمها: 

ما سر ارتباط التيارات اإلسالمية بأحزاب العدالة؟ 

د. أمحد حممود السيد

الثورات العربية 
وأحزاب العدالة اإلسالمية

مدير وحدة العالم اإلسالمي باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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كيف نقارن بني أحزاب العدالة قبل الثورات العربية 
وبعدها؟ 

ما عوامل ظهور أحزاب العدالة في العالم اإلسالمي 
قبل الثورات؟ 

هل يعتبر جن���اح التجربة التركية حل���زب العدالة 
إش���عاًعا دفع بقية األحزاب إلى انتهاج نهجه بش���كل 

أو بآخر؟ 
ما مستقبل أحزاب العدالة في مرحلة الثورات وما 

بعدها؟ 
هل هناك ارتباط بني املؤثرات الفكرية والسياس���ية 
الغربي���ة وبني إنش���اء أح���زاب العدال���ة في عصر 

الثورات؟

تتكون هذه الدراس���ة من مقدم���ة، وأربعة محاور، 
وخامتة على النحو التالي: 

املقدمة: وفيها ش���رح للهدف من الدراس���ة، ومنهج 
البحث، ومحاور الدراسة. 

احملـــور األول: مفاهي���م العدال���ة: العدال���ة لغ���ة 
واصطالًحا سياسّيًا وفلسفّيًا وإسالمّيًا، والعدالة في 

اللغة اإلجنليزية. 

احملـــور الثانـــي: أح���زاب العدال���ة عص���ر ما قبل 
الثورات: 

أ- النماذج األولى ألحزاب العدالة. 
ب- سمات أحزاب العدالة قبل الثورات. 

ج- التفسير السياسي واالجتماعي لظهورها.

احملور الثالث: أحزاب العدالة في عصر الثورات: 
أ– الس���مات العامة ألحزاب العدال���ة في املرحلة 

الثورية.
ب– تقييم النموذج التونسي والنموذج املصري. 

احملور الرابع: مستقبل أحزاب العدالة: السيناريوهات 
املتوقعة:

أ– السيناريو األول: النجاح الكبير واالنتشار الواسع.

ب- السيناريو الثاني: جناح متوسط مبشر بالتقدم 
والتفوق التدريجي. 

ج– السيناريو الثالث: التراجع واالنحسار. 

خامت���ة البحث، وفيه���ا ملخص الدراس���ة، وأهم 
النتائج: 

أ– أهم النتائج.
ب– عالمات على طريق أحزاب العدالة وأنصارها. 

احملور األول 
 مفاهيم العدالة 

أ- العدالة لغة:  

عدل عدالً وعدوالً: استقام.. عدل في حكمه: حكم 
بالعدل.. عدل الش���يء عدالً: أقامه وس���واه.. عدل 
الشيء بالشيء س���واه به، وجعله مثله قائًما مقامه.. 
ويقال عدل بربه عدالً وعدوالً: أشرك وسوَّى به غيره.. 
وف���ي التنزي���ل } ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ{ 
)األنعام:1(، وعدل فالن بفالن: س���وى بينهما.. عادل 
بني الش���يئني: وازن بينهما.. عادل األمر: توقف فيه 
ولم ميضه، اعتدل: توس���ط بني حالني في كّم أو كيف 
أو تناس���ب، يقال: ماء معتدل: بني احل���ار والبارد.. 
وجو معتدل: بني احلرارة والبرودة، وجسم معتدل بني 

الطول والقصر أو بني البدانة والنحافة. 

اعت���دل: اس���تقام.. ويقال: هي حس���نة االعتدال: 
القوام. 

االعتدال: الوقت يتساوى فيه الليل والنهار في أرجاء 
العال���م جميعه، وهو ربيعي، ويك���ون في أول يوم من 
فصل الربيع، وخريف���ي ويكون في أول يوم من فصل 

اخلريف. 

العـــدل: اإلنص���اف: وهو إعطاء امل���رء ما له وأخذ 
ما عليه.. والعدل: املث���ل والنظير... والعدل: اجلزاء 

والفداء)1(.  

Just: عادل –  منصف – مستحق – مساٍو. 

املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،   )1(
ط 4، 1425 هجرية، 2004م، مادة عدل، ص 588. 
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justic: عدل- إنصاف – عدالة )قضية( أو موقف – 

حق – ينصف أو يقدر الشيء حق قدره. 

 Justification: احلكم بالعدل - التبرئة – البراءة )1(.  

ب- العدالة اصطالًحا: 

 1- فلســـفيًّا: العدالة في الفلسفة: إحدى الفضائل 
األربع التي س���لم بها الفالس���فة من ق���دمي، وهي: 
احلكمة، والش���جاعة، والعف���ة، والعدالة... ويعتبرها 
الفالس���فة ملََكة في النفس متنعها عن الرذائل، وهي 
املبدأ املثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي يحدد معنى 

احلق، فإذا كان تعلقها بالشيء 
املطابق للحق دلت على املساواة، 
بالفعل كانت  وإذا كانت متعلقة 
العدالة  وف���ي  الفضائل،  م���ن 
الفضائ���ل. والعدالة  تتمثل كل 
ه���ي التوس���ط ب���ني اإلفراط 
والتفريط، وأساس���ها املساواة، 

وجوهرها االعتدال والتوازن.)2(

 2- سياســـيًّا: العدالة في معناها السياس���ي العام 
يُقصد بها املساواة بني املواطنني أمام القانون، وإتاحة 
فرص التعليم والعالج واإلسكان والتقاضي والتوظيف 
للجميع، وضمان حقوقهم في احلريات على اختالف 

أنواعها))(. 

يعرف رولز في كتابه نظرية العدالة)4( مفهوم العدالة 
السياس���ية من وجهة النظر الليبرالي���ة بأنها: عملية 
تنظي���م للعدالة واألمن والتضامن باس���تلهام احلقوق 
مني���ر بعلبكي، املورد قام���وس إجنليزي عرب���ي، دار العلم للماليني،   )1(

.) just( ،497 بيروت، ط 1985م، ص
)2( د. عبد املنعم احلنفي، املعجم الش���امل ملصطلحات الفلس���فة، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، ط)، عام 2000م، ص 522، )52. 
))( عب���د الوهاب الكيالي وكامل زهيري وآخرون، موس���وعة السياس���ة، 
املؤسس���ة العربية للدراسات والنش���ر، بيروت، ط )199م ط2، ج )، 

مادة عدل، ص 457. 
)4( جون رولز، العدالة كإنصاف، ترجمة د. حيدر حاج إسماعيل، املنظمة 
العربي���ة للترجمة، بي���روت، 1997م، توزيع مركز دراس���ات الوحدة 

العربية، ص )8. 

االجتماعية أو الديون االجتماعية )الضرائب(، وهذا 
معناه أن األعض���اء املكونني ملجتمع م���ن املجتمعات 
يصبحون بشكل من األش���كال مبثابة دائنني لدولتهم، 
ا  وأن هذه الدولة تصير ملزمة بأن تقدم ملشتركيها حّدً
ا وكيًفا، أي  معيًنا من اخلدمات املس���ماة اجتماعية كّمً
أن تضمن لكل واحد منهم قاعدة أساس���ية في مجال 

الصحة والدخل والتعليم. 

وتشتمل العدالة السياسية على نوعني من احلقوق: 

أواًل: احلقـــوق االجتماعيـــة: مث���ل حري���ة التعبي���ر، 
حرية االنتماء للجمعيات، حرية إنش���اء املؤسس���ات، 
وإياًبا،  حرية احلرك���ة ذهاًب���ا 
حري���ة الش���خص وحمايته من 
ومن  النفس���ية،  الضغوط���ات 
حق  اجلس���دية،  االعت���داءات 
امللكية الشخصية، حق احلماية 
من التوقيف واالعتقال التعسفي، 
احلق في التأمينات االجتماعية، 
احلق في العم���ل، واحلق في احلصول على حد أدنى 

من الدخل املضمون. 

ثانًيا: احلقوق السياسية: 

وتنحص���ر فيما ُس���مي حقوق املش���اركة أو حقوق 
املواطنة؛ حيث يتس���ع مفهوم املواطنة ليش���مل احلق 
في املش���اركة الفّعالة في صياغة القرارات التي تنظم 
احلياة اجلماعية، واحلق ف���ي االنتخاب؛ ألن العدالة 
السياس���ية تس���عى ألن تضمن لكل املواطنني، الذين 
ا مساوًيا لتلك الصيغة  يقدر بأنهم »مؤهلون« مدنّيًا حّقً
غير املباشرة للمش���اركة السياسية، أال وهي االقتراع 
االنتخابي. بناء على ذلك فإن هدف العدالة السياسية 
ضمان احلرية في أفق حقوق���ي ينظم توافقية عامة 

جامعة لكل احلريات الفردية. 

 وينضم له���ذه املفاهيم مفهوم العدال���ة االنتقالية 
الذي تتبناه احلركات السياس���ية في املراحل الثورية 

االنتقالية، وخاصة مرحلة ربيع الثورات العربية. 

العدال��ة ف��ي معناه��ا السياس��ي الع��ام 
ُيقصد بها المس��اواة بي��ن المواطنين أمام 
القان��ون، وإتاح��ة ف��رص التعلي��م والعاج 
واإلس��كان والتقاضي والتوظي��ف للجميع، 
وضمان حقوقهم في الحريات على اختاف 

أنواعها. 
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املقصـــود بالعدالـــة االنتقاليـــة: مجموعة األس���اليب 
واآلليات التي يس���تخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة 
في فترة انتقالية في تاريخه، تنش���أ هذه الفترة غالًبا 
بعد اندالع ثورة أو انتهاء ح���رب، يترتب عليها انتهاء 
حقب���ة من احلكم الس���لطوي القمع���ي داخل البالد، 
وامل���رور مبرحلة انتقالية نحو حتول دميقراطي؛ حيث 
تواجه املجتمع ف���ي هذه الفترة االنتقالية إش���كالية 
ا، وه���ي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق  مهمة جّدً
اإلنس���ان، س���واء كانت حقوًقا سياسية أو جسدية أو 

اقتصادية.)1(

ج- العدالة إسالميًّا: 

 العدالـــة واملعادلـــة: لف���ظ يقتضي معنى املس���اواة، 
والعدل بفتح العني والعدل بكسر العني يتقاربان، لكن 
األول يُستعمل فيما يُدرك بالبصيرة كاألحكام، والثاني 
فيما يدرك باحلاسة كاملوزونات واملعدودات واملكيالت، 
فالعدل هو القس���ط مع املس���اواة، وعل���ى هذا روي 
»بالعدل قامت الس���ماوات واألرض« تنبيًها على أنه لو 
كان رك���ن من األركان األربعة )االجتاهات األربعة( في 
العالم زائدة عل���ى اآلخر أو ناقًصا عنه على مقتضى 

احلكمة لم يكن العالم منتظًما. 

والعدل ضربان: عدل مطلق: يقتضي العقل حس���نه، 
وال يكون في ش���يء من األزمنة منسوًخا، وال يُوصف 
باالعتداء بوجه: نحو اإلحس���ان إلى من أحسن إليك، 

وكّف األذية عمن كفَّ أذاه عنك. 

وعـــدل: يعرف بكونـــه عـــداًل بالشـــرع: وميكن أن يكون 
منس���وًخا في بعض األزمنة، كبعض أحكام القصاص، 

ولذلك ق���ال تعال���ى: } ک ک ک ک  گ 
گ گ گ ڳ { ]البقرة: 194[، وقال سبحانه: 
} ھ ھ ے ے{ ]الش���ورى: 40[، فس���مي 
اعتداء وسيئة، وهذا املعنى هو املقصود في قوله جل 
وعال: }چ چ چ ڇ ڇ { ]النحل: 90[، 

د. السيد عبد احلليم الزيات، التنمية السياسية، دراسة في علم االجتماع   )1(
السياسي، ج2، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ص )5، 54. 

فإن العدل هو املس���اواة في املكاف���أة إن خيًرا فخير، 
ا فشر، واإلحسان أن يُقابَل اخلير بأكثر منه،  وإن ش���ّرً

والشر بأقل منه.)2( 

يقسم الكفوي))( العدالة يف الشريعة إىل نوعني: ظاهرة 
وباطنة: ويعرفها بأنها االستقامة على الطريق باحلق 
باالختي���ار عما هو محظور ديًنا، وهي نوعان: ظاهرة: 
وهي ما ثبت بظاهر الدي���ن والعقل؛ ألنهما يحمالنه 

على االستقامة، ويزجرانه عن غيرها ظاهًرا. 

وباطنة: وهي ال يدرك مداها؛ ألنها تتفاوت، فاعتبر 
في ذلك ما ال يؤدي إلى احلرج واملشقة، وتضييع حدود 
الش���رع، وهو ما ظهر بالتجربة رجح���ان جهة الدين 
والعقل على الهوى والش���هوة باالجتناب عن الكبائر، 

وترك اإلصرار على الصغائر. 

وعند أهل الشـــرع: العدل نع���ت من العدالة، واحلكم 
العدل به تُقام احلدود، وتُرفع املظالم، والظلم نقيض 
العدل، والظلم ش���ر ومفس���دة ورذيل���ة، والعدل خير 
وصالح، وهو من أس���ماء الله احلس���نى، وهو العادل 
والعدل، واملقس���ط والقائم بالقس���ط، وهو سبحانه 
وتعالى يحب املقس���طني أي أهل العدل، والعدل تنزيه 

الباري عن فعل القبيح واإلخالل بالواجب. 

العدالة يف نظام القيم السياسية اإلسالمية: 

العدالة في التصور اإلسالمي)4( تعني االعتدال وعدم 
جت���اوز احلد في العالقة بني كل من الراعي والرعية، 
وفي س���لوك كل منهما جتاه نفسه وجتاه اآلخرين من 

غير الرعية. 

الراغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، حتقيق   )2(
صفوان عدنان داودي، ط1، 1412 هجرية، 1992م، مادة )عدل(، ص 

 .552 ،551
أبو البقاء الكفوي، الكليات، معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة   )((

الرسالة، بيروت، ط2، 1419هجرية، 1998م، ص 9)6، 640، ))7. 
د. خلي���ل مرعي، العدالة في نظام القيم اإلس���المية، مكتبة اآلداب،   )4(

القاهرة، 2011م، ص )17. 



37التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الثورات العربية 
وأحزاب العدالة اإلسالمية

 احملور الثاني
أحزاب العدالة يف عصر ما قبل الثورات

أ- النماذج األوىل ألحزاب العدالة: 
 ظهرت أحزاب العدالة اإلسالمية منذ أكثر من عقد 
من الزمان تقريًبا، وارتبطت في مس���ماها بالتنمية؛ 
حي���ث احتلت قضايا العدالة والتنمي���ة مكاًنا مركزّيًا 
ف���ي رؤاها وخطابه���ا، كان الهدف من وراء تش���كلها 
في هذا اإلط���ار تخفيف حدة االقتص���ار على دعوة 
تطبيق الشريعة وحاكمية اإلسالم، وتصورات الهيمنة 
اإلس���المية للدولة؛ لتكون أكثر توافًق���ا مع األنظمة 
العلماني���ة احلاكمة، وحتقيق تقارب يعطي مس���احة 
م���ن االطمئنان للقوى الغربية؛ مبا يس���مح لكوادرها 

باملمارسة السياسية والتوصل 
إلى ص���ورة -ولو جزئية– من 
ورفع  اإلس���المية،  العدال���ة 
املستوى املعيشي ملواطنيهم.)1( 

أس���س  إندونيس���يا  ف���ي 
اإلس���الميون ح���زب العدالة 
ماليزيا  وف���ي   ،)2( والرفاهية 
الزعيم  إبراهيم  أنور  أس���س 
السابق حلركة الشباب املسلم، 

حزًبا جديًدا سماه حزب »العدالة« ))(، وفي موريتانيا 
أُس���س حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية تأثًرا 
بحزب العدالة والتنمية الذي أسس���ه اإلس���الميون 

املغاربة.)4( 

حسام متام، ظاهرة أحزاب العدالة والتنمية اإلسالمية، على الرابط التالي:   )1(
 http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/observatory/
106970-2008-06-04%2000-00-00.html
انظر احلوار مع رئيس حزب العدالة اإلندونيسي حول تغيير القضايا   )2(

اإلسالمية إلى قضايا إنسانية على الرابط التالي: 
 http://www.amlalommah.net/new/index.php-mod=article&id
 =13423

انظر حزب العدالة في ماليزيا على الرابط التالي:   )((
 http://anaouard.canalblog.com/archives/2008/08/16/10253828.html
عن حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية موريتانيا، طالع الرابط التالي:   )4(
http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file
 =article&sid=2541

وميك���ن اعتبار النموذجان املغرب���ي والتركي األكثر 
رواًج���ا وإش���عاًعا على مس���توى العالم اإلس���المي 

والعربي. 

تأسس حزب العدالة والتنمية املغربي عام 1997م، 
ومنه امتدت ظاهرة أحزاب العدالة إلى أنحاء متفرقة 
من العال���م العربي واإلس���المي)5(، وقد انطلـــق حزب 
العدالـــة والتنميـــة املغربي مـــن حماور ســـبعة ذكرها يف 

برناجمه الـتأسيسي، وهي: 
 - تعزيز الدميقراطية احمللية. 

 - تخليق الشأن احمللي. 
 - التواصل واحلوار مع الشركاء واملتدخلني. 

 - حتسني اخلدمات املقدمة إلى املواطن. 
 - تدعيم مرتكزات املواطنة 

النشيطة. 
 - تفعيل التنمية اجلهوية. 

 وقد عرف ح���زب العدالة 
والتنمية املغربي نفس���ه بأنه: 
وطن���ي،  سياس���ي  »ح���زب 
يس���عى انطالًقا من املرجعية 
اإلس���المية، وفي إطار امللكية 
الدس���تورية القائم���ة عل���ى 
إمارة املؤمنني، إلى اإلس���هام في بن���اء مغرب حديث 
ودميقراطي، ومزدهر ومتكافل. مغرب معتز بأصالته 
التاريخي���ة ومس���هم إيجابّيًا في مس���يرة احلضارة 

اإلنسانية«.)6( 

خاض حزب العدالة والتنمية معارك عديدة أشهرها 
معركته ضد ما ُس���مي آنذاك باخلطة الوطنية إلدماج 
امل���رأة في التنمي���ة، والتي تصدى له���ا بقوة وحزم؛ 
منطلًق���ا من مرجعيته اإلس���المية الت���ي تدافع عن 
القيم اإلس���المية في املجتم���ع املغربي، فوقف حجر 

)5(  د. عبد احلكيم أبو اللوز، املش���اركة السياسية لإلسالميني املغاربة، 
ضمن املؤلف اجلماعي، اإلسالميون واحلكم في البالد العربية وتركيا 

)الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، 2006م(، ص 104-87. 

املرجع السابق.  )6(

ظه��رت أح��زاب العدال��ة اإلس��امية من��ذ 
أكثر م��ن عقد من الزم��ان تقريًب��ا، وارتبطت 
في مس��ماها بالتنمية؛ حي��ث احتلت قضايا 
��ا في رؤاها  العدال��ة والتنمي��ة مكاًنا مركزّيً
وخطابها، كان الهدف من وراء تشكلها في 
هذا اإلطار تخفيف ح��دة االقتصار على دعوة 
تطبيق الشريعة وحاكمية اإلسام، وتصورات 
الهيمن��ة اإلس��امية للدول��ة؛ لتك��ون أكث��ر 

توافًقا مع األنظمة العلمانية الحاكمة.
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عثرة أمام مح���اوالت التغريب اآلتي���ة من مؤمترات 
الس���كان، واجلمعيات الغربية لتحرير املرأة، فتمثلت 
أقوى حلظاته في مش���اركته الواس���عة في مس���يرة 
املليونني بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002م، مما 
جعل احلكومة تس���حب خطتها، وتدخل امللك محمد 
ل جلنة وطنية من العلماء  السادس على إثرها، وش���كَّ
والقضاة واملفكرين أعدت مدونة األسرة التي عرضت 

ألول مرة على البرملان. )1(

وفي تركيا أسس جيل الوسط في احلركة اإلسالمية 
حزًبا يحمل اس���م العدالة والتنمية عام 2001م، خرج 
من رحم حزب الرفاه اإلسالمي، ولكنه خرج مناقًضا له 
شكاًل وموضوًعا، متبنًيا نهج العدالة في شكلها القانوني 
العلماني، ومطبًقا مشاريع التنمية الواقعية التي تنهض 
باملواطن التركي، وتنقذ االقتصاد التركي الذي تدنى إلى 
أقصى درجاته، وتأخذ بيده إلى مصاف دول الرفاهية، 
بعيًدا عن النهج والشكل اإلسالمي لالقتصاد، ومؤكًدا 
على الش���فافية، والقضاء على الفس���اد، وجعل الوطن 
نصب أعينهم كهدف أس���مى لالرتفاع به بشكل مادي 

ملموس يعلو على ما دونه من أهداف.)2( 
 http://www.pjd.ma :موقع حزب العدال���ة والتنمية املغرب���ي  )1(

بتاريخ )6/1/ 2011م. 
حسام متام، ظاهرة أحزاب العدالة والتنمية اإلسالمية، مرجع سابق.  )2(

قها احلزب أثر كبير  وقد كان لإلجنازات الت���ي حقَّ
ف���ي اتباع بقية أحزاب العدالة للكثير من نهجها، تلك 

اإلجنازات التي ميكن تركيزها في اآلتي))(: 

  - االزده���ار االقتصادي الذي ش���هدته البالد في 
عهده، فاالقتصاد التركي أصبح في املرتبة اخلامس���ة 
عش���رة عاملّيًا واخلامسة أوروبّيًا، وشهدت البالد منّوًا 
على الطريقة الصينية وصلت نس���بته في عام 2010م 
إلى 9%، وتضاعف معدل دخ���ل األتراك ثالث مرات 
خالل حكم احلزب، وتقلص معدل البطالة من 14% إلى 
10%، بع���د أن أخرج البالد من أزمة اقتصادية خانقة 
كانت تعيشها على وقع وصفات صندوق النقد الدولي، 
وحقق نهضة اقتصادية خفضت من معدالت التضخم 
يْن والبطالة، مقابل زيادة في الدخل والنمو، وهو  والدَّ
م���ا جعل الكثير من مؤيدي العلمانية تقليدّيًا يتحولون 

لتأييد احلزب. 

قها حزب العدالة   - اإلجنازات السياس���ية التي حقَّ
محلّيًا، فقد حّقق احلزب سلس���لة إصالحات داخلية 
مهمة، كان من أبرزها التعديالت الدس���تورية التي مت 
إقرارها في سبتمبر 2010م، والتي أعطت دفعة قوية 

بش���ير عبد الفتاح، تركيا.. اس���تمرار جمهورية حزب العدالة، مجلة   )((
الدميقراطية، العدد )4، يوليو 2011م، ص 147.
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للحياة السياسية في البالد. 

- حّق���ق احل���زب حالة من التعايش بني اإلس���الم 
السياس���ي والعلمانية بعد عقود م���ن الصراع األمني 

والدموي بينهما. 

- حّققت السياسة اخلارجية للحزب قفزة هائلة جتاه 
مختلف الدوائ���ر اجلغرافية احمليطة بتركيا والقضايا 
املثارة، فمن نظرية صفر املشكالت إلى التطور الكبير 
في العالقات مع ال���دول، العربية واإلفريقية وإيران، 
وروسيا والصني، وأرمينيا واليونان، وصوالً إلى تعزيز 
مكانة تركيا االستراتيجية أمام السياستني األمريكية 

واألوروبية، وتعظيم دورها اإلقليمي والعاملي. 

- متيزت برامج حزب العدالة بالواقعية، ومالمسة 
طموحات اجلماهير، فضاًل ع���ن طرح رؤية متكاملة 
لتحقيق تنمية سياسية، واقتصادية، وثقافية واجتماعية 
لتركيا غير مرهونة بفترة بقاء احلزب في الس���لطة؛ 
حيث عرضت مش���روعات طموحة ستصل مداها في 
عام )202م موعد الذكرى األولى ملرور مائة عام على 
تأس���يس اجلمهورية التركية، فق���د تعهد احلزب في 
هذا البرنامج الطموح بأن تصبح تركيا ضمن العشرة 
الكبار على مس���توى العالم اقتصادّيًا، وخفض معدل 
البطال���ة إلى ما دون 5% ورفع حجم االقتصاد من 75 
مليار دوالر إل���ى تريليوني دوالر، ووصول معدل دخل 
الفرد إلى 25 ألف دوالر في السنة، ومنح راتب شهري 
لكل عائلة فقيرة، هذا فضاًل عن إعداد دستور جديد، 
وتس���وية كل املشاكل السياس���ية خالل االثنتي عشرة 
س���نة التالية، وفي مقدمتها قضية األكراد، والعلويني، 
وتعزي���ز الدور اإلقليمي لتركيا، وتفاعلها اإليجابي مع 
قضاي���ا املنطقة، وإعطاء األولوي���ة لدول اجلوار وفق 

متطلبات األمن القومي التركي. 

 ب – مسات أحزاب العدالة قبل الثورات: 

 اشتركت أحزاب العدالة التي تشكلت قبل الثورات 
العربية بعدة سمات، من أهمها: 

1– قبول ش����روط اللعبة السياسية، ومحاولة التكيف 
معها قدر اإلمكان كالقبول بالدميقراطية والعمل بها. )1( 

2– ع���دم التصريح املباش���ر بالهوية اإلس���المية، 
واالنزواء خلف مس���مى العدالة مبعناها املطلق الذي 

يحمل تلميًحا بعصر العدالة اإلسالمية.)2( 

)– التركيز على األه���داف االقتصادية والتنموية، 
وحل مشكلة الفقر والبطالة كأساس لها.))(

4– البع���د ع���ن الطائفي���ة السياس���ية والدينية، 
واالنصهار خلف مب���دأ املواطنة مبفهومه في العدالة 

واملساواة بني مختلف طوائف الشعب.)4( 

5– اعتب����ار الش����ريعة مرجعي����ة أخالقي����ة عامة 
ألحزابه����م، والبعد عن هدف ض����رورة تطبيقها في 

الوقت احلالي. )5( 

6– االعتم���اد على اجتهادات ش���رعية وفكرية في 
ميدان املش���اركة السياس���ية احلزبية من قبل شيوخ 

وقيادات اجلماعات الدعوية لتلك األحزاب.)6( 

أحـــزاب  لظهـــور  واالجتماعـــي  السياســـي  التفســـري  ج- 
العدالة: 

يفسر احملللون ظاهرة أحزاب العدالة بعدة أسباب: 

1– مواكبة حتوالت املجتمعات الغربية التي أسست 

انظ���ر مبادئ حزب العدال���ة والتنمية املغربي، عل���ى الرابط التالي:   )1(
http://www.pjd.ma

انظر مبادئ حزب العدالة في ماليزيا على الرابط التالي:   )2(
 http://anaouard.canalblog.com/archives/2008/08/16/
10253828.html

انظر مبادئ حزب العدالة التركي، موقع املعرفة:   )((
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17DB5CE9-300C-4140-
B235-B1B2BFD8594E.htm

)4( املرجع السابق.   
املرجع السابق.  )5(

)6( انظر تقييم د. عبد احلكيم أبو اللوز، للمشاركة السياسية لإلسالميني 
املغارب���ة، ضمن املؤلف اجلماعي، اإلس���الميون واحلك���م في البالد 
العربية وتركيا )الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، 2006م(، ص 

.104-87
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ملا يعرف بنهاية األيديولوجي���ا أو انزوائها. مما جعل 
أولوية الشق االجتماعي في ارتباطه بالتنمية وقوانني 
العدالة واحلري���ات األكثر بزوًغ���ا، وأكثر قدرة على 

متكني اإلسالميني من املمارسة السياسية.)1(

2– التأثر مبرحل���ة املراجعات الفكرية التي حدثت 
داخل بعض فصائل التيار اإلسالمي، والتي طورت إلى 
حد كبير من التصور اإلسالمي التقليدي ملفهوم الدولة 
اإلس���المية والتي تبلورت من خ���الل النقد العلماني 

حلركات اإلسالم السياسي.)2( 

)– تدش���ني أمريكا ملا يعرف ب� )اإلسالم املعتدل( 
الذي تتحدد في���ه مواصفات االعتدال بقدر بُعده عن 
الشأن السياسي واقترابه من االجتماعي والتنموي.))(

4– التحول في التش���كيل الطبقي لبعض احلركات 
اإلسالمية مما مثَّل صعوًدا اجتماعّيًا من ناحية، وقرًبا 

حسام متام ظاهرة أحزاب العدالة والتنمية، مرجع سابق.  )1(
اجلماعة اإلس���المية املصرية.. قراءة في النش���أة واملراجعات، مركز   )2(

السكينة للحوار: 
http://www.assakina.com/center/parties/6401.html
))( د. باس���م خفاجي، اس���تراتيجيات غربية الحتواء اإلسالم.. قراءة في 
تقرير مؤسس���ة »راند« املركز العربي للدراس���ات اإلنسانية القاهرة، 

2007م. 

من الن���اس واهتماماتهم ومصاحلهم اآلنية من ناحية 
أخ���رى، مما جعله���ا تبتعد بش���كل أو بآخر عن نقاء 
األهداف، وع���ن الدعوة الواضحة والصريحة لتطبيق 
الش���ريعة، وعن إفساح الس���احة ملجاالت اجتماعية 

أخرى.)4( 

5– االستجابة لدعوات »أسلمة احلداثة« و»حتديث 
اإلس���الم«، والتي ميكن قراءتها من خالل املقارنة بني 
النموذجني املغرب���ي والتركي؛ فقد جلأ حزب العدالة 
املغربي إل���ى التمييز بني الدعوي والسياس���ي، لكي 
يغطي انسحابه من رفع ش���عار الشريعة، تارًكا إياها 
حلركة دعوية مس���تقلة عنه، ومتفرًغا لقضايا التدبير 
والتس���ييس معنوًنا ه���ذه املرحلة مبرحلة »أس���لمة 

احلداثة«.)5( 

أما حزب العدال���ة التركي فقد قدم نفس���ه حزًبا 
سياس���ّيًا، ال يعبأ بقضية الشريعة وتطبيقها، ومركًزا 
عل���ى اإلجماع الترك���ي الذي لم يخ���رج عن اإلطار 
العلماني الكمالي ش���كاًل وموضوًعا، فضال عن إذكاء 

)4(  حسام متام، ظاهرة أحزاب العدالة، مرجع سابق.
د. عبد الس���الم ياسني، اإلسالم واحلداثة، دار اآلفاق، الطبعة األولى   )5(

2000م، ص 208.

 

 
 

البعد عن الطائفوة السوادوة والدونوة،  –4

واالنصهار خلف مبدأ املوارنة مبفهومه يف 

 .  العدالة واملساواة بني خمتلف روائف الشعب

اعتبار الشروعة مرجعوة أخالقوة عامة  –5

ألحزابهم، والبعد عن هدف ضرورة تطبوقها 

 .  يف الوقت احلالي

االعتماد على اجتهادات ذرعوة وفكروة يف  –6

مودان املشاركة السوادوة احلزبوة من قبل ذووخ 

 . وقوادات اجلماعات الدعووة لتلك األحزاب

قبول ذروط اللعبة السوادوة، وحماولة  –1

التكوف معها قدر اإلمكان كالقبول 

 . بالدميقراروة والعمل بها

عدم التصروح املباذر باهلووة اإلدالموة،  –2

واالنزواء خلف مسمى العدالة مبعناها املطلق  

 .  الذي حيمل تلموًحا بعصر العدالة اإلدالموة

الرتكوز على األهداف االقتصادوة  –3

والتنمووة، وحل مشكلة الفقر والبطالة كأداس 

 . هلا
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الروح القومية التي تتوافق مع ذلك اإلطار.)1( 

احملور الثالث
أحزاب العدالة يف عصر الثورات

أ- السمات العامة ألحزاب العدالة يف املرحلة الثورية 

اتس���مت أحزاب العدالة في عصر الثورات العربية 
مبجموعة سمات مميزة، من أهمها: 

1- طغي���ان العدالة - في ش���كلها األممي )حقوق 
اإلنس���ان( وغيرها- على اإلطار اإلسالمي احلصري 

للعدالة.)2( 

 2– االس���تفادة من قواع���د الدميقراطية - )حكم 
األغلبية، حاكمية الش���عب(- في مشاركة اإلسالميني 
في العملية السياس���ية، وكذلك في حتقيق األهداف 
العليا للحزب، وهي املرجعية اإلس���المية املتمثلة في 
دس���تورية اإلس���الم؛ باعتباره الدين الرسمي للدولة، 

واعتبار الشريعة املصدر األساسي للتشريع.))( 

)– اتباع برامج تنموية حتقق املطالب الشعبية، وال 
تتعارض مع اإلطار الغربي للتنمية وال تقاطعه. 

4- ربط مصطلح »اإلس���المي« مبصطلح املرجعية 
احلضارية لإلس���الم، وتفس���يره في إطار عموميات 

القيم اإلنسانية في العدل واملساواة واحلرية.)4( 

5– اعتبار تثبيت دولة العدالة والقانون واحلريات 
هدًفا ابتدائّيً���ا كمرحلة أولية متهي���ًدا للدعوة إلى 

انظر برنامج حزب العدالة والتنمية التركي، مرجع سابق.   )1(
)2( مقابلة مع محمد صالح احلدري رئيس حزب العدالة والتنمية التونسي، 

على الرابط التالي:
 http://fr-fr.facebook.com/ouhibouki
يتضح هذا في تصريحات حزب احلرية والعدالة، مثل ما صرح به د.   )((
محمد البلتاجي حول الدولة املدنية والنظام الدميقراطي: »البلتاجي: 
نؤمن بالدميقراطية والدولة املدنية ونرفض مس���خ الهوية اإلسالمية« 
http://www.drbeltagy.com/detail.aspx?id=8943
)4(  انظ���ر برنامج ح���زب العدالة والتنمية التونس���ي على موقع املنظار: 
http://www.almindhar.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1592%3A2011-04-06-00-46-26&c
atid=139&Itemid=590&limitstart=40

تطبيق الشريعة.)5( 

6– الربط بني الدميقراطي���ة والعدالة االجتماعية 
من خ���الل منظومة سياس���ية واجتماعية واقتصادية 

متكاملة.)6(

ب- تقييم النموذج التونسي والنموذج املصري: 

أواًل: حزب احلرية والعدالة املصري: 

 ترجع فكرة إنش���اء حزب احلرية والعدالة إلى عام 
2007م، حينما قررت جماعة اإلخوان املسلمني وضع 
برنامج متكامل لتأس���يس حزب سياس���ي يختلف في 
طبيعة عمله عن اجلماعة، فيك���ون معنّيًا بكل األمور 
اخلاصة باملش���اركة السياسية، واالنتخابات البرملانية 
والرئاس���ية وغيرها، على أن ينفصل احلزب كلية عن 
اجلماعة الدعوية، وقد واكب هذا فترة ازدهار سياسي 
بعد انتخابات 2005م التي حصلت حركة اإلخوان فيها 
على 88 مقعًدا في مجلس الش���عب، وأصبحت قائدة 
للمعارضة في ظل نظام مب���ارك املخلوع الذي الحق 
احلركة وأنصارها س���جًنا وتعذيًبا وحظ���ًرا قانونّيًا 
لها، واالستيالء على ش���ركات ورءوس أموال قيادات 
احلركة. في نفس الوقت الذي س���محت فيه حكومة 
املخلوع ألفراد احلركة بالترشح لالنتخاب بشكل فردي 

ومستقل. 

ولكن مش���روع احلزب ُرفض وظل في انتظار عصر 
التحوالت والتغيرات الكب���رى، فقد كان لإلخوان دور 
كبي���ر في قيام ثورة 25 يناير، جنًبا إلى جنب مع بقية 
التيارات واحلركات واجلموع الش���عبية التي أسقطت 
نظ���ام الطاغية، في أثناء الث���ورة وقبل تخلي مبارك 
عرضت حكومة شفيق على اإلخوان وأحزاب املعارضة 
التقليدية املش���اركة في العملية السياسية، وكان هذا 

انظر التأكيد على تثبيت دولة العدالة والقانون كمقدمة للدعوة لتطبيق   )5(
الشريعة لدى حزب احلرية والعدالة: 

http://www.almasryalyoum.com/node/388060
انظر فلس���فة الربط بني الدميقراطية لدى ح���زب العدالة والتنمية   )6(

التونسي، مرجع سابق.
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بداي���ة االعتراف باحلركة قانونّيًا وسياس���ّيًا، وكذلك 
االعتراف بقوتها ودورها على الس���احة السياس���ية 

واالجتماعية. 

بعد س���قوط مبارك وتولي املجلس العسكري حكم 
املرحلة االنتقالية، بدأت الدعوة حلرية تكوين األحزاب 
تش���مل كل احلركات والتيارات الت���ي كانت محظورة 
وممنوعة من هذه املمارسة. تقدم اإلخوان في 18 مايو 
2011م للجنة شئون األحزاب بإخطار لتأسيس حزب 
احلرية والعدالة، وقررت اللجنة قبول اإلخطار، ومتتع 
احلزب بالش���خصية االعتبارية، وحقه في مباش���رة 
النشاط السياسي اعتباًرا من 6 يوليو 2011م، وبذلك 
يعد احلزب ثاني حزب سياسي يتم إشهاره بعد قبول 

حزب الوسط.)1( 

ميكـــن تلخيـــص أهـــم مـــواد برنامـــج)2( حـــزب احلريـــة 
والعدالة  يف النقاط اآلتية: 

- مبادئ الشريعة اإلس���المية هي املصدر الرئيس 

)1( انظر موقع اإلخوان املسلمني: 
http://www.ikhwanonline.com/new/Default.aspx

)2( موقع حزب احلرية والعدالة املصري. انظر برنامج احلزب: 
http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx

للتش���ريع، ولغير املس���لمني حقهم ف���ي التحاكم إلى 
شرائعهم، فيما يتعلق باألحوال الشخصية.

- الش���ورى هي جوهر الدميقراطية، وهي السبيل 
لتحقيق مصالح الوطن. 

- احلرية والعدالة واملساواة ِمنَح من الله لإلنسان، 
لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير متييز بس���بب 

املعتقد أو اجلنس أو اللون. 
- كفال���ة كافة حقوق املواطن ف���ي الصحة والعمل، 

والتعليم والسكن، وحرية الرأي واالعتقاد.
- حرية تكوين األحزاب ومؤسسات املجتمع املدني، 
وإقرار مبدأ تداول السلطة طبًقا للدستور الذي يقره 

الشعب بحرية وشفافية.
- اعتبار األمة مصدر الس���لطات، والشعب صاحب 

احلق األصيل في اختيار حاكمه ونوابه. 
- النهوض باالقتصاد املصري بإحداث عملية تنمية 

اقتصادية متوازنة ومستدامة. 
- حل مشكالت الشباب، وإكسابه اخلبرة، وتوظيف 
طاقاته التوظيف األمثل، وإش���راكه في إدارة ش���ئون 

الدولة.
- بناء نس���ٍق من العالقات الدولية يُحقق التواصل 

 

 
 
 

مبصطؾح املرجعقة « اإلدالؿي»ربط ؿصطؾح  -4

احلضارقة ؾإلدالم، وتػسريه يف إرار عؿوؿقات 

 .اؾؼقم اإلـساـقة يف اؾعدل واملساواة واحلرقة

اعتبار تثبقت دوؾة اؾعداؾة واؾؼاـون  –5

واحلرقات فدًػا ابتدائقًّا ؽؿرحؾة أوؾقة متفقًدا 

 .ؾؾدعوة إىل تطبقق اؾشرقعة

اؾربط بني اؾدميؼرارقة واؾعداؾة االجتؿاعقة  –6

ؿن خالل ؿـظوؿة دقادقة واجتؿاعقة اؼتصادقة 

 .ؿتؽاؿؾة

 

حؼوق )يف ذؽؾفا األممي  -رغقان اؾعداؾة  -1

عؾى اإلرار اإلدالؿي  -وغريفا( اإلـسان

 .احلصري ؾؾعداؾة

االدتػادة ؿن ؼواعد اؾدميؼرارقة يف ؿشارؽة 2-

اإلدالؿقني يف اؾعؿؾقة اؾسقادقة، وؽذؾك يف 

حتؼقق األفداف اؾعؾقا ؾؾحزب، وفي املرجعقة 

 .اإلدالؿقة املتؿثؾة يف ددتورقة اإلدالم

اتباع براؿج تـؿوقة حتؼق املطاؾب اؾشعبقة،  –3

وال تتعارض ؿع اإلرار اؾغربي ؾؾتـؿقة وال 

. تؼارعه  
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اإلنساني بني الشعوب، بعيًدا عن كل أشكال الهيمنة.

ثانًيا: حزب العدل والتنمية التونسي: 

تأجج���ت الث���ورات العربية حاملة معها ش���عارات 
ومنطلقات إنسانية عامة أهمها )خبز – حرية – عدالة 
اجتماعية(، واملطالبة بإس���قاط النظم االس���تبدادية 
احلاكم���ة، والتحول إلى النظ���م الدميقراطية وعصر 

احلريات. 

بعد جناح الش���عوب في إس���قاط تلك األنظمة في 
تون���س ومصر، أصبح الطريق ممه���ًدا حلرية تكوين 
األحزاب السياسية مبا فيها التيارات اإلسالمية التي 
ُوصفت باملعتدلة، أو حتى الت���ي ُوصفت باملتطرفة.. 
ل���م تتوقف ظاهرة أحزاب العدالة في هذا اإلطار، بل 

ازدحمت بها الساحة السياسية. 

وقد ظهرت خمس���ة أحزاب في تونس بعد ثورة 14 
يناير، ميكن تصنيفها على أنها إس���المية هي )حركة 
النهضة – ح���زب العدل والتنمي���ة – حزب الكرامة 
حزب اللق���اء اإلصالحي الدميقراطي –  والتنمية – 

حزب العدالة واملساواة(.)1( 

نذكر منها )ح���زب العدل والتنمية( الذي أسس���ه 
محمد صالح احلدري، وقد اخرتنا هذا احلزب لسببني: 

- مسمى العدل واألس���اس الفكري للحزب القائم 
على فلس���فة العدل، وإس���المية برامج���ه، واعتباره 
احلزب الثاني م���ن األحزاب اإلس���المية بعد حزب 
ص له في  النهضة- التابع لإلخوان املسلمني- الذي ُرخِّ
18 مارس 2011م، فقد حرص احلزب على أن يتضمن 
الدستور اجلديد للبالد بنًدا ينص على أن تونس دينها 

اإلسالم، ولغتها العربية، وهويتها إسالمية. 

 تنطلق رؤية احلزب الّسياسّية)2( من فلسفة العالمة 

األحزاب اإلس���المية في تونس بعد الثورة، على موقع وكالة ش���هاب   )1(
 http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=3997 :لألنباء

انظر فلس���فة الربط بني الدميقراطية لدى ح���زب العدالة والتنمية   )2(
التونسي، مرجع سابق.

ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر امليالدي، 
وال���ذي يُعتبر أب السوس���يولوجيا احلديثة، وخاّصة 

سوسيولوجيا الّدول. 

والفكرة األساسية في هذه الفلسفة هي أّن العدل هو 
أس���اس العمران، فمن غير عدٍل ال دميومَة ألّي دولة. 
ومن ه���ذا املنطلِق وضع ابن خلدون دائرةَ العدل التي 
تتمثل في ما يلي: ال سلطاَن )أي السلطة السياسية وال 
امللك( بدون شوكة )وهي اجليش أو قوات األمن(، وال 
شوكَة بدون مال، وال ماَل بدون شعب، وال شعَب بدون 
عدل، وال عدَل بدون سلطان.. وهكذا تدور الدائرة. 

السياس���ة االقتصادية للحزب ترتكز على الليبرالية 
املقيدة بالعدل، والتي ترمي إلى تشجيع املبادرة احلّرة، 
واالستثمار اخلاّص؛ لتس���هيِل وتنميِة خلِق الثروِة إلى 
أقص���ى حّد ممكن، مع توّخي الع���دل في توزيع هذه 
الثروة. كم���ا يحرص احلزب على تقليص الفوارق في 
مستوى العيش بني طبقات املجتمع، وتشجيع التضامن 

التلقائّي واحلّر بني أفراد وفئات الشعب. 

1- النمو السياسي: 

ويعني العمل على بع���ث دميقراطية حقيقّية ترتكز 
على: 

- املمارس���ة املطلقة لسيادة الش���عب على السلطة 
السياسية. 

- التفريق احلقيقي بني السلطات الثالث: التنفيذية 
والتشريعية والقضائية. 

- التوازن احلقيقي بني الس���لطات الثالث املذكورة 
أعاله. 

- العمل على ضمان الكرامة واحلرية للمواطنني. 
- تدعيم السلطة الرابعة، وحماية استقاللها من أّي 
تبعية للسلطة السياسية أو لرءوس األموال املستثَمرة 
في املؤسسات اإلعالمية، وتشجيع صحافة االستقصاء 

املوضوعي، وما شابه ذلك.
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2- النمّو االقتصادي: 

يعتمد في ذل���ك الليبرالية املقّي���دة بالعدل في كّل 
مجاالت االقتصاد وفي اجلباية، والتوزيع العادل للثروة. 

- التقليص م���ن الفوارق في مس���توى العيش بني 
طبقات املجتمع. 

- تنمي���ة املعرفة وامله���ارات والبحث العلمي بصفة 
متناغمة مع املب���ادرة االقتصادية، مع احملافظة على 
اخلدمة العامة التي تقدمها الدولة للمواطنني، والقادرة 

على توفير عيش كرمي للطبقات الضعيفة. 

- ضرورة انتهاج االقتصاد اإلس���المي ملا أثبته من 
جناعة، مع التأكيد على أن جناح الليبرالية يبقى رهني 

ضمان العدل في توزيع الثروات. 

3- النمّو االجتماعي: 

يعتمد الّنمو االجتماعّي على التطور السليم للعائلة 
التي هي ركيزة املجتم���ع، كما يعتمد حترير املرأة من 

الّصورة الدنيئة التي ُحِبسْت فيها، والتي تتمثَل في: 

- استغالل املرأة كبضاعة جنسية. 

- اس���تعمالها َكَيٍد عاملٍة رخيصٍة وطائعة ومستَغلة 
استغالالً بِشًعا. 

- توظيف عورات املرأة اجلسديِة في سبيل اإلشهار 
لترويج البضائع واخِلْدمات. 

ولزاًما علينا إرجاُع الكرامة واالحتراِم للمرأة لتدعيم 
دورها ويَا لَُه من دور شريف في صلب العائلة، واحلياة 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية!!

وال جناَح ألي من���و اجتماعي بدون تربية س���ليمة 
لألطفال داخل العائل���ة، وبدون تعليم عصري يضمن 
تثبيت ُهويتنا العربية اإلسالمية، وبدون إصغاٍء إيجابي 

لتطلعات الشباب. 

4- بناء دول���ة عصرية ودميقراطية ونامية ال تتنّكر 
لهويته���ا العربية اإلس���المية، ومتفّتحة على محيطها 

اخلارجي، وغنية بقدراتها الفكرية، وضامنة ملواطنيها 
العّزة والكرامة واحلّرّية، وُمؤّمنة لغٍد أفضل ألجيالها 

الّصاعدة. 

االستقراء السياسي لربامج احلزبني: 

باستقراء البرنامج السياسي حلزب العدالة واملساواة 
التونسي ميكن إدراك أنه حزب يتوافق، في الكثير من 
منطلقاته، م���ع األحزاب الليبرالية والعلمانية املختلفة 
املوجودة في الس���احة التونسية، س���واء قبل الثورة أو 
بعدها، ويختلف عنها في تأكيده على الهوية واملرجعية 
اإلسالمية، وأنه يتوافق مع الدولة املدنية، وال يتعارض 
م���ع مبادئها وآلياتها، وهو حينما يتكلم عن مس���احة 
اإلس���المي في برنامجه يرجعه إل���ى األصول العامة 
التي تقر بدين الدولة اإلسالم، وعربية لغتها، وإنسانية 

حضارتها. )1(

- أما ح���زب احلرية والعدالة املص���ري املعبر عن 
حركة اإلخوان املس���لمني؛ فإنه أّكد في برنامجه على 
أن���ه حزب مدني بامتياز، وأن���ه ال تعارض بني املدنية 
واإلطار اإلس���المي للدولة عب���ر التاريخ، وأن عالقة 
احلزب بالش���ريعة هي عالقة ترتبط باملادتني األولى 
والثانية في الدس���تور املصري السابق، ويؤكد احلزب 
على أنهما لن تتغيرا في مشروع الدستور اجلديد بعد 
ثورة 25 يناير، والتي اس���تُفتي الشعب على تعديالت 
بعض مواد الدستور الس���ابق مبا فيه هاتني املادتني؛ 
ليكون حاكًما للمرحل���ة االنتقالية إلى حني انتخابات 

مجلس الشعب والرئاسة.)2( 

- وقد وافق حزب احلرية والعدالة على الوثيقة التي 
أصدرها األزهر مبوافقة اجلهات الليبرالية والعلمانية 
املختلف���ة، والتي تؤكد على مدني���ة الدولة، ونظامها 
الدميقراطي، ومرجعية مبادئ الش���ريعة اإلسالمية، 

)1( مقابلة مع محمد صالح احلدري رئيس حزب العدالة والتنمية التونسي، 
 http://fr-fr.facebook.com/ouhibouki       :على الرابط التالي
)2( د. محمد البلتاجي، »نؤمن بالدميقراطية والدولة املدنية ونرفض مسخ 

الهوية اإلسالمية« 
http://www.drbeltagy.com/detail.aspx?id=8943
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ولم تطالب صراحة في أي من بنودها بتطبيق الشريعة 
اإلس���المية. وإمنا طالبت بإطار إسالمي عام مستمد 

من منطلقات مبادئ الشريعة.)1( 

 احملور الرابع 
مستقبل أحزاب العدالة

- السيناريوهات املتوقعة: 

ميكن تصور ثالثة س���يناريوهات ألح���زاب العدالة 
تستشرف املستقبل: 

السيناريو األول: النجاح الكبري واالنتشار واهليمنة: 

وه���و توقع قائم على الرصيد الكبير لألحزاب التي 
خرجت من بطن جماعة دعوية 
)حزب احلرية والعدالة( مثل 
جماعة اإلخوان املسلمني في 
الش���عبي  األثر  حيث  مصر؛ 
ال���ذي خلَّفت���ه  والعاطف���ي 
دعوتهم منذ أربعينيات القرن 
املاض���ي، وتراثهم في الدفاع 
عن الدي���ن، والدعوة لتحكيم 

الش���ريعة، فضاًل ع���ن صمودهم، ومش���اركتهم في 
برملانات النظام الديكتاتوري السابق، وحتّمل كوادرهم 
للبطش والس���جن، والتضييق والتعذي���ب، واملصادرة 
ألموالهم وش���ركاتهم طوال الفترة التي سبقت الثورة 

املصرية في 25 يناير. 

 ه���ذا التوقع ينس���حب أيًضا على ح���زب العدل 
والتنمية التونس���ي؛ باعتبار أن قيادته كانت حُتس���ب 
في وقت من األوقات عل���ى تيار حركة النهضة التابع 
لإلخ���وان املس���لمني، ومع أنه ال ينتم���ي لتيار دعوي 
وجماعة منظمة إال أنه من املمكن أن ينجح وينتش���ر 
إذا اس���تطاع أن يحّول من اجتاهاته للجمع بني ثوابت 

)1(  انظر موقع أون إسالم:
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-
pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/133948-
2011-08-17-20-51-00.html

املرجعية اإلسالمية احلقيقية، وليست الشكلية، وبني 
التصور الليبرالي ال���ذي خرج به، ولو مرحلّيًا، فضاًل 
عن االس���تفادة من التنسيق مع حزب النهضة لالتفاق 

في املنطلقات اإلسالمية العامة. 

ب- الســـيناريو الثانـــي: جناح متوســـط مبشـــر بالتقدم 
والتفوق التدرجيي: 

 وه���و توقع مبني على احتماالت التراجع النس���بي 
في االختيارات الش���عبية، تبًعا لدرجات التخوف من 
التيارات اإلسالمية وأحزابها، مما يؤثر على مؤشرات 
النج���اح، فتخ���رج في ص���ورة متوس���طة أو أقل من 
املتوسطة، لكنها تخرج في أطر أكثر إيجابية، وحتقق 
تساعد  هادئة  تدريجية  نتائج 
في بناء هرم االنتش���ار بشكل 
يس���مح بالربط ب���ني األقوال 
واألفع���ال، وب���ني الواقعي���ة 
واخليال، فيبش���ر مبس���تقبل 
واع���د للس���نوات القادم���ة، 
البناء،  تكمل  إجنازات  ويحقق 
اإلسالمية  للمنظومة  وتؤسس 

للحزب بخطوات وئيدة. 

ج- السيناريو الثالث: الرتاجع واالحنسار: 

إذا ركزت تلك األحزاب على مش���اريع التنمية فقط 
في ش���كلها الغربي التقلي���دي، وبنفس آليات احلقب 
الس���ابقة، )االعتماد عل���ى قروض البن���ك الدولي، 
وصندوق النقد الدولي، واتباع توجيهاتهما(، واملعونات 
الدولية األخرى- على حس���اب احللول اإلس���المية 
االقتصادي���ة- التي تعتمد على القدرات اإلس���المية 
التطوعي���ة، والتي تعلي من ش���أن القضايا اإلميانية 
الكبرى واملسلَّمات اإلس���المية-، فإن ذلك سيفقدها 
مصداقيته���ا الش���عبية؛ ألنه لن يحق���ق املأمول منه 
مادّيًا حس���ب التجارب الس���ابقة، فضاًل عن انحسار 
التوجه���ات بعيًدا عن الصبغة اإلس���المية التي نادت 
بها ابت���داًء، باإلضافة إلى التخبط والدوران في فلك 

تقتض��ي  )الثوري��ة(  المرحل��ة  كان��ت  إذا 
االنفتاح والحوار والتفاوض مع كل الفصائل 
المخالفة، فإن ه��ذا أدعى لفتح هذا الحوار 
مع بقية الفصائل اإلسامية، وتكوين ائتاف 
أو جبه��ة تجم��ع تل��ك األح��زاب والح��ركات 
والهيئات، على الحد األدنى من األهداف، أال 

وهو إسامية الدولة ومرجعية الشريعة. 



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب األول : النظرية والفكر

46

احلزبية الطبقية، والدخول في صراعات مع األحزاب 
األخرى علمانية كانت أو إسالمية. 

خامتة البحث 
أ- نتائج البحث: 

ميكن تركيز أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتية: 
 إن ظاه���رة أحزاب العدالة التي ظهرت في مرحلة 
م���ا قبل الثورات العربية في إطار معني، ثم جتلت في 
عصر الثورات العربية، هي ظاهرة سياس���ية إيجابية، 
ميكن أن تنجح وتنتش���ر، وميكن أن تتراجع وتنحسر؛ 

وذلك مبني على عدة عوامل، من أهمها: 

 1– حل معادلة االنتصار للش���رع دون مصادمة مع 
التيارات العلمانية والتوجهات الغربية السائدة. 

 2– تبني فلس���فة التدرج في تطبيق الشريعة، من 
خالل مرحلة انتقالية كبيرة متّهد لها، وتنطلق من فقه 

أولويات املرحلة. 

)– حتقيق الرضا الشعبي عن طريق إجنازات حقيقية، 
وطرح تصورات واقعية وحلول ناجعة ملشاكل الشعوب.

4– اجلمع بني اإليجابية والندية، واملرونة في القضايا 
الكبرى، ومراعاة متطلبات الظرف التاريخي واللحظة 

الزمنية، مثل قضية التعامل مع العدو اإلسرائيلي. 

5– االستفادة من التجارب الناجحة ألحزاب العدالة 
بشكل يتوافق مع اخلصوصيات االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية الثقافية والتاريخية لكل شعب. 

ب– عالمات على طريق أحزاب العدالة وأنصارها: 

هذه بعض التوصيات والنصائح املوجهة ألحزاب العدالة 
لتحقيق النجاح مستقباًل:

1– من الضرورة املزج املرن بني الدعوي والسياسي، 
بحي����ث ال يؤدي إلى اخللط ب����ني االثنني، وبالطريقة 
التي تسمح بحرية احلركة للكوادر السياسية فيما هو 
دنيوي بح����ت ومتغير، كذلك مبا ال يؤدي إلى القضاء 

على احلركة أو التيار برمته في حال اخلالفات احلادة 
مع األنظمة احلاكمة. 

2– إدارة العمل الدعوي في شكل مؤسسي ال يرتبط 
باألشخاص، وال يرتبط باحلكومات واألنظمة، وتسيير 
الهيئة الدعوية بش���كل منتظم وقواعد موارد داخلية؛ 

تضمن عدم التعثر حتت أي ظرف من الظروف. 

)– رب���ط برامج التنمي���ة التي تتبناه���ا األحزاب 
بالقواع���د اإلس���المية، خصوًصا ما يرتبط بالش���ق 
االقتصادي واملالي، كالقروض احلس���نة، وغيرها من 

املعامالت اإلسالمية كاملرابحة. 

4– أن تتضمن أهداف احلزب متهيد املجتمع لتطبيق 
الشريعة، واألخذ باملبادئ اإلس���المية استناًدا للمادة 
األولى والثانية من الدستور املعدل والدستور املرتقب 
)كما في الوضع الدستوري املصري(، على اعتبار أنها 
أهداف متثل رغبة األغلبية الشعبية، وتستند للدستور 

الذي سيقره الشعب ونوابه. 

5– إذا كان���ت املرحلة )الثوري���ة( تقتضي االنفتاح 
واحلوار والتفاوض مع كل الفصائل املخالفة، فإن هذا 
أدعى لفتح هذا احلوار مع بقية الفصائل اإلسالمية، 
وتكوين ائتالف أو جبهة جتمع تلك األحزاب واحلركات 
والهيئ���ات، على احلد األدنى م���ن األهداف، أال وهو 

إسالمية الدولة ومرجعية الشريعة. 

6– ممارسة العمل السياسي بشكل احترافي؛ يعتمد 
على مراكز الدراس���ات وخبرات السياسيني القدامى 
واملعاصرين، مع تقييم مرحلي علمي لألداء احلزبي. 

7– التنب���ه إل���ى احلذر من الوقوع ف���ي فخ علمنة 
اإلس���الم، وطرح النموذج السياس���ي اإلسالمي في 
إطار أوسع منه، وأكثر عمومية -املرجعية احلضارية- 
بقصد إبعاده عن الدعوة للش���ريعة، وإبعاده عن اتخاذ 

اخلطوات اإليجابية لتطبيقها. 
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معلومات إضافية

حزب العدالة والرفاهية اإلندونيسي:

يعّد حزب العدالة والرفاهية اإلندونيسي من أكبر األحزاب الفاعلة على الساحة السياسية في إندونيسيا، 
واس���تطاع في فترة وجيزة منذ تأسيس���ه في العام 1998م أن يخطو خطوات كبيرة ليحتل املركز الرابع بني 
األح���زاب الكبيرة، محقًقا في آخ���ر انتخابات في العام 2009م إجناًزا كبيًرا م���ن خالل الفوز ب�57 مقعًدا، 

واملشاركة في احلكومة احلالية بأربع حقائب وزارية.

تأسس حزب العدالة والرفاهية على أيدي الشباب الدعاة في عام 1998م مع سقوط عهد الرئيس سوهارتو 
الذي ظل يحكم إندونيسيا طوال 2) سنة.

شارك احلزب في االنتخابات التشريعية ثالث مرات منذ نشأته: األولى في العام 1999م، وفاز فيها بسبعة 
مقاعد، والثانية عام 2004م، واس���تطاع احلزب احلصول عل���ى 45 مقعًدا في البرملان، وفي املرة الثالثة في 

انتخابات 2009م متّكن احلزب من حصد 57 مقعًدا.

منذ بداية املشاركة السياسية للحزب كانت له وزارة واحدة في حكومة 1999م، ثم حصل على ثالث حقائب 
وزارية في حكومة عام 2004م، وحالًيا له أربع وزارات، هي: وزارة اإلعالم ووزارة الزراعة، ووزارة التكنولوجيا، 

ووزارة الشؤون االجتماعية.

يشغل األمني العام للحزب »محمد أنيس مّتى«، منصب نائب رئيس البرملان اإلندونيسي.

يعتبر حزب العدالة والرفاهية اآلن أكبر حزب إس���المي في البلد، ورابع أكبر حزب في إندونيس���يا، وهو 
-بحس���ب أمينه العام- »حزب يحمل رسالة اإلسالم في إندونيس���يا، ويتبنى سمة الوسطية، ويحمل التوجه 
السياس���ي الوس���طي، ويتجه نحو االنفتاح والتحالفات السياس���ية بني الوطنيني والعلمانيني في إندونيسيا، 

ويعتبر رائد القوة اإلصالحية في البلد«.

يتميز احلزب بقياداته الش���ابة؛ حيث إن معظم قيادات احلزب كانوا في أواخر العش���رينيات من العمر، أو 
في بداية الثالثينيات عند تأسيسه.

أبرز العوامل اليت حققت النجاح السريع والكبري للحزب:

يعتب���ر األمني العام للحزب أن أبرز عوامل جناح احل���زب كانت »اجلدية في التعلم«؛ حيث إن احلزب عند 
تأسيسه لم يكن ميتلك من الكوادر إال نحو 0) ألف كادر، ال ميتلكون خبرة سياسية سابقة، ولكن مع املمارسة 
ومع الرغبة في التعلم الس���ريع حتقق التحسن املستمر في األداء السياسي، والفهم السريع للقضايا، والقدرة 

على التكيف مع الظروف السياسية اجلديدة.

صار احلزب ميلك اآلن ما يقارب مليون كادر، وله فروع في جميع البلديات ومعظم قرى إندونيسيا.
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أبرز امللفات اليت تصدى هلا احلزب:

تعديل الدستور، ومشل:

تعديل التعددية السياسية واحلكم الذاتي للمناطق، أي أنه ال مركزية في إدارة احلكومة.

صرف 20% من ميزانية الدولة إلى التعليم.

صرف حوالي 5)% من املوازنة العامة إلى املناطق النائية.

إضافة حرية اإلعالم ضمن بنود الدستور املعدل؛ حيث أصبح باستطاعة كل شخص ما عدا مالكي القنوات 
التلفزيونية أن يؤس���س جريدة أو مجلة، ومواقع اإلنترنت ال حتتاج إلى أية رخصة، بينما في السابق كان كل 

شيء بحاجة إلى رخصة، كما أن الدولة لم تعد متارس رقابة على وسائل اإلعالم.

فصل الس���لطة القضائية عن الس���لطة التنفيذية؛ بحيث أصبحت الس���لطة القضائية مستقلة، ومت إنشاء 
جلنة احملكمة الدستورية، وجلنة محاربة الفساد املالي، وجلنة احلقوق البشرية، وجلنة الرعاية على األطفال 

والنساء.

املصدر:

حوار مع األمني العام حلزب العدالة والرفاهية اإلندونيسي، انظر الرابط: 
 http://www.amlalommah.net/new/index.php?mod=article&id=13423

التجمع الوطين لإلصالح والتنمية )تواصل(:

تأسس حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية )تواصل( في موريتانيا في الثالث من أغسطس عام 2007م 
بعد عشرين عاًما من حظر األحزاب اإلسالمية في موريتانيا.

وقد تأسس احلزب على يد املجموعة التي خاضت االنتخابات التشريعية لعام 2007م باسم »اإلصالحيون 
الوسطيون«، والتي تستقي منوذجها من جماعة اإلخوان املسلمني.

ترأس احلزب »محمد جميل منصور« الذي خاض االستحقاقات الرئاسية بعد انقالب 2008م، وحصل على 
نس���بة 4,59%، ويعد منصور أبرز قادة التيار اإلسالمي )مدرسة اإلخوان املسلمني( في موريتانيا، وهو يتمتع 
بعالقات متميزة في الداخل واخلارج، دخل العمل النقابي والسياس���ي مطلع الثمانينيات، وتقدم فيه مناضاًل 
داخل صفوف الطلبة.. مثَّل اإلسالميني في عدة حتالفات سياسية، كما تولى قيادة تنظيمات إسالمية عديدة 
أهمها »مبادرة اإلصالحيني الوس���طيني«، إلى أن انتُخب رئيًس���ا لتواصل خ���الل مؤمتره األول واألخير منذ 

تأسيسه سنة 2007م بأغلبية كاسحة المست حدود التزكية بني صفوف احلزب.

يؤكد احلزب على طابعه املدني ذو املرجعية اإلسالمية، وتشغل املرأة نسبة 0)% من املقاعد التي حصدها 
احلزب في االنتخابات التش���ريعية في 2007م، كما يدير احلزب عش���ر بلديات، وله أكثر من 150 مستشاًرا 
بلدّيً���ا موزعون على كافة واليات موريتانيا. وفي ماي���و 2008م انضم اثنان من أعضاء احلزب إلى احلكومة 

التي شّكلها الرئيس املخلوع ولد الشيخ عبد الله قبل أشهر من االنقالب.
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يؤك���د احلزب في برنامج���ه على أنه »ينش���د اإلصالح والتغيير نحو األفضل؛ مس���تجيًبا ملتطلبات احلاضر 
وحتدي���ات املستقبل، على ه���دى من عقيدة اإلسالم وِشريعته. ال يقبل تفريًطا في األصول والكليات، وال يداهن 

في الثوابت واملبادئ، يعتمد االجتهاد سبياًل للتجديد، ويؤمن بالتدرج واملرحلية«.

معامل الرؤية الفكرية للحزب:

مرجعيته: اإلسالم، منهجه: الوسطي، أساس احلكم: الشورى، هدفه: اإلصالح، غاية اقتصاده: التنمية املتوازنة، 
مبدأه: احلرية، أساس هويته: اإلسالم، عمقه: األمة اإلسالمية، معياره: التقوى، شعاره: احملبة.

املصدر:

السيد علي أبو فرحة، حتوالت اخلريطة السياسية في موريتانيا.. أبعادها –أطرافها- مآالتها، املركز العربي 
للدراسات اإلنسانية، القاهرة، الطبعة األولى، 2010م.

علي عبد العال، »إسالميو موريتانيا: مشروع نهضوي شامل للرئاسة«، انظر الرابط:
 http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&preview=No&ArticleID=12473

http://www.tewassoul.org/ :)املوقع اإللكتروني حلزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية )تواصل
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ملخص الدراسة
تعي���ش كثير من البلدان العربية اليوم حال���ة من الثورة، وما يليها عادة من فورة في احلريات، وانفتاح في 
العمل السياس���ي؛ وبينما يركز كثير من النظار والباحثني على أهمية قضية »فقه الواقع« ملواكبة املتغيرات؛ 
فقد يغفل فريق من الناس عن مس���ألة االنضباط الش���رعي، وتوجيه مس���يرة العمل السياسي من خاللها؛ 
ة في  باعتباره���ا »الضمير احلي« الذي ال ينبغي أن تعتريه الغفلة، أو يدركه الفتور، كما تبقى س���ؤاالت ُمِلحَّ

عقول كثير من اإلسالميني عن مدى مشروعية مثل هذه املمارسات.
حتاول هذه الدراس���ة إرساء قواعد املمارسات السياس���ية مؤصلة من مصادرها العلمية، وتقدمي منوذج 
عملي تطبيقي تُبرز فيه هذه القضية من خالل توضيح مفهوم قواعد اللعبة السياسية، ومن يضعها، وكيفية 

تشكلها، إضافة إلى الضوابط الشرعية التي حتكم اللعبة السياسية. 
وتتناول الدراس���ة قواعد اللعبة السياس���ية، فتجملها في ثماني قواعد: أولها أن السياسة هي حرب بلغة 
أخرى، وثانيها أن املمارس���ة السياس���ية هي إدارة األوضاع املعقدة، فيما ترك���ز القاعدة الثالثة على ضبط 
األهداف دقة وتركيًزا وترتيًبا، أما القاعدة الرابعة فهي واقعية الرؤية للخريطة السياسية، والقاعدة اخلامسة 

هي فهم املواقف واملمارسات في سياقاتها املنطقية.
وتعتبر القاعدة السادسة أن ممارسة فن املمكن هو الطريق إلى غير املمكن، بينما تتناول القاعدة السابعة 
املكتس���بات وعقدة الصراع، فيما تؤكد القاعدة الثامنة على ضرورة تنوع اخلطاب السياسي بحسب املرحلة 

واملخاطب.
وتسعى الدراسة إلى تأصيل الضوابط الشرعية التي حتكم اللعبة السياسية؛ حيث يكثر اللغط في قضية 
املمارس���ة السياسية بني اإلسالميني، ويظهر التضاد العنيف في اآلراء؛ بسبب اإلغراق في النظر للجزئيات 

على حساب التناول األصولي؛ والذي حتكم فيه املقاصد الكلية على ممارسة اجلزئيات. 

 وتتناول الدراسة بعض الضوابط الشرعية املهمة، والتي تسهم في جتلية هذه القضية، مثل عدم مناقضة 
املمارس���ات ألصل حاكمية الش���ريعة، وأن الشرعية تُستَمد من الش���ريعة وليس من املمارسة، كما أن عدم 
ش���رعية األوضاع ال يستلزم عدم شرعية املمارسات، واستيفاء شرعية املمارسة بأثرها على األمة، وااللتقاء 
مع املخالفني على مصالح مشروعة، وأن جزئية املمارسة ال تنافي شمول االعتقاد؛ إضافة إلى أن احلاجيات 
العامة تتنزل منزلة الضرورة، والتفريق بني الس���كوت عن بعض احلق وبني قول الباطل، وأن وس���ائل الفعل 

السياسي غير توقيفية، ولها حكم مقاصدها. 

د. خالد سعيد

باحث سياسي، واملتحدث باسم اجلبهة السلفية مبصر.
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تعيش كثير من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة، وما يليها عادة من فورة في احلريات، وانفتاح في العمل 
السياس���ي؛ وبينما يركز كثير من النظار والباحثني على أهمية قضية »فقه الواقع« ملواكبة املتغيرات؛ فقد يغفل 
فريق من الناس عن مسألة االنضباط الشرعي، وتوجيه مسيرة العمل السياسي من خاللها؛ باعتبارها »الضمير 
ة في عقول كثير من اإلسالميني  احلي« الذي ال ينبغي أن تعتريه الغفلة، أو يدركه الفتور، كما تبقى سؤاالت ُمِلحَّ
عن مدى مش���روعية مثل هذه املمارسات؛ وسنحاول إرس���اء قواعدها السياسية مؤصلة من مصادرها العلمية؛ 

وسنعمد بعدها إلى منوذج عملي تطبيقي نبرز فيه هذه القضية من خالل هذين احملورين.

أواًل: مفهوم قواعد اللعبة السياسية.. من يضعها وكيفية تشكلها: 

يعتمد تش���كيل اللعبة السياس���ية على كيفية توزيع القوى على أطرافها، ومدى تأثيره على العالقات بينها؛ لذا 
فمن املهم معرفة أنواع القوة املختلفة، وأش���كال املمارس���ات السياس���ية املبنية على توزيعها؛ ومدى أهمية هذه 

العناصر، وتأثيرها على استقرار أو اضطراب الدول. 

أ- أنواع القوة:

الق���وة مصطلح مركزي في العلوم السياس���ة كأحد أه���م العلوم االجتماعية، كم���ا أن البحث عن القوة مييز 
السياس���ة عن سائر أنواع النشاط اإلنساني، حتى أن الزويل ينص على: »أننا عندما نتحدث عن علم السياسة، 

فإننا نتحدث عن علم القوة أو القدرة«)1(.

ويقسم بعض العلماء القوة من حيث الشرعية إىل:
1- قوة قانونية السلطة: وتتمثل في رؤساء الدول واحلكومات، وما يتبعها من مؤسسات كاجليش والشرطة.

2- قوة معنوية النفوذ: وهي رغم تأثيرها اخلطير، إال أنها غير رسمية، وال تكتسب صفة قانونية كرجال الدين، 
وشيوخ العشائر، ورجال األعمال، وغيرهم.

أما أنواع القوة من حيث طبيعتها فهي:

1- القوة الناعمة: وتهدف إلى كس���ب القلوب والعقول، عن طريق اإلقناع والدبلوماس���ية؛ كاإلعالم، والدعاية 
السياس���ية، والتعامل املباشر أو غير املباشر، وهي األهم بني أشكال القوة املختلفة؛ إذ تعني القدرة على اإللهام، 

(1) Lasswell, H, & N.Listes, Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics, George W. Stewart Publisher Inc. N. Y. 1949.

د. خالد سعيد
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وغرس الوالء إلنش���اء االلتزام باحل���ب، ودفع الناس 
للتضحية بأنفسهم، أو مصاحلهم في سبيل قناعة ما؛ 
كالدين أو القومية. وتقوم املؤسسات الدينية كاملسجد 

أو االجتماعية كاألسرة بدور بارز في هذا املضمار. 

2- القـــوة املتشـــددة: وتهدف إلخضاع العدو، وكس���ر 
إرادت���ه بالعن���ف أو »العصا«، ومتثل هيمن���ة الدولة 
كاجليش والش���رطة، وتُعد حاًل أخيًرا في السياس���ة 
املدنية العادي���ة، إال أن وجودها يظل داعًما لعدد من 
العالقات السياس���ية، والعصا الت���ي تبقى قابعة في 

اخلزانة هي أكبر العصي املوجودة.

ويدخ���ل فيها العقوبات الس���لبية كاملنع أو احلصار 
لدول���ة أجنبي���ة أو ملواطني الدولة - ول���و ضمنّيًا - 
باحلرمان من بعض حرياتهم، إذا لم ينحازوا للنظام أو 

ينفذوا تعليماته.

)- القـــوة الذكيـــة: وتقوم على توق���ع الفائدة، عن 
طريق املغريات كاملقايض���ة)1( باملال واملناصب، واملنح 
واملعونات، والتس���هيالت املختلفة، وهي أكثر شيوًعا 

)1( تعتبر املقايضة أس���اس العالقات االقتصادية، لكنها مع ذلك في غاية 
األهمية سياسّيًا.

وكفاءة من قوة »العصا«.

 ب- املمارسات السياسية املبنية على توزيع القوى:

يُعد املدلول النمطي مليزان القوى السياس���ية أكثر 
املدلوالت اس���تخداًما وتطبيًقا م���ن أطراف الصراع 
السياسي املختلفة، ويرتبط بتحقيق هدف معني - مبا 
يج���ب أن يكون - وليس مبا هو قائم فعاًل، وذلك على 

صعيد التصور واإلعداد االستراتيجي ال املمارسة.

وتتنوع سياسات ووســـائل حتقيق ميزان القوى يف حالة 
الدول والكتل اإلقليمية كاآلتي:

- املؤمترات: لتسوية املنازعات، واالتفاق على مبادئ 
جديدة لتوزيع القوة في إطار من الشرعية.

ق تُس���د: بالعمل على إضعاف طرف  - سياس���ة فرِّ
آخر؛ بالتفريق بينه وبني حلفائه، أو منع مجموعة من 
الكيان���ات الضعيفة من التحالف، أو عرقلة قيام قوى 

كبرى أو تفتيتها.

- التحالف���ات: جتمع قوتني أو أكث���ر ملواجهة قوة 
أخرى، وتتس���م التحالفات عند تعدد القطبية باملرونة 

والتبدل.
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ا  - رمانة امليزان: ويُقصد بها انحياز طرف قوي جّدً
- غير منحاز - إلى أحد احملاور املتصارعة؛ لتعرضه 

للتهديد، أو لإلبقاء على توازن القوى.

- التدخ���ل: دفاعّيًا، أو هجومّيًا، بش���كل ظاهر أو 
مستتر حلماية املصالح.

- ع���دم التدخل: وتعني احلياد للحفاظ على ميزان 
الق���وة كما هو، أو حصر الص���راع في نطاق ضيق أو 

حماية حقوق احملايدين.

- اإلثناء: وتتبع هذه الطريقة عندما يس���عى طرٌف 
ما لإلخالل مبيزان القوة القائم، فتحاول بعض القوى 
الكبرى إثناءه عن طريق الدبلوماسية »اإلقناع«، أو عن 

طريق العنف »اإلكراه«.

- التعويضات اإلقليمية: وتكون بني الدول بعد احلروب، 
ويدخل فيها اقتسام القوى الكبرى ملناطق النفوذ.

- املناطق الفاصلة العازلة: بزرع كيانات ضعيفة ومحايدة 
بني الدول القوية؛ لتقليل احتماالت الصدام املباشر.

- التسلح ونزع السالح والرقابة على التسلح.

- احلرب: إذا ما فش���لت كل أو بعض السياس���ات 
الس���ابقة في حتقيق توازن القوى؛ فالقوة العسكرية 

تكون هي املالذ األخير.

أم���ا في حالة اجلماعات واألحزاب والقوى احمللية، 
وعند اختالل ميزان القوة، ووجود طرف ضعيف وآخر 

قوي؛ فإن أساليب املمارسة السياسية تتنوع كالتالي:

أواًل: من جهة الطرف الضعيف، تتبع السياسات التالية:
- اإلذعان: ويكون نتيجة للضغوط.

 - التن���ازالت: وهي إما جزئي���ة أو كلية، وقد تكون 
متبادلة، أو من طرف واحد، واألس���ئلة املهمة هي: ما 
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الذي يتم التنازل عنه؟ ومتى يكون؟ وكيف؟
- التجنب: ويعني الهروب من املنافس���ة، فضاًل عن 
املواجهة، وذلك في حالة تيقن اخلسارة، بنقل النشاط 

إلى ساحة أخرى.
- املواجهة: وتكون مباش���رة أو غير مباشرة، ولذلك 

حتتاج إلى حتديد الهدف بوضوح، والنصر باحليلة.
- املعاجلة: وذلك بتقوية نقاط الضعف.

وغالًبا ما يكون هناك دمج بني أكثر من أسلوب.

ثانًيا أما الطرف القوي فيتبع ما يلي:

- اإلزاحة: استئصال اخلصم عضوّيًا في حالة القوة 
املفرطة.

- االستيعاب: تقدمي مكاسب مهمة للخصم خلفض 
سقف أهدافه.

- التحال���ف: مع طرٍف ملواجهة طرف آخر مرحلّيًا، 
حتى لو اختلفت أهدافهما النهائية.

- املهادنة: لعدم وجود مصلحة حالية في الصدام.
- املشاغلة: جعل الطرف األضعف في حالة إنهاك 

لكي ال يقوى.
- التجنب: كتجنب الدولة ل� »أصحاب النفوذ« كعلماء 

الدين، أو رجال القبائل.
- توظي���ف الطرف اآلخر: باس���تخدامه إلى حني؛ 

لعدم التشتت، ثم التفرغ له.

أم���ا في حالة تعادل الق���وى أو تكافؤ الفرص، فإن 
القوى املتعددة غالًبا ما تلجأ للتفاوض القائم على فن 
املساومة، والذي يهدف إلى حتصيل أعظم املكاسب، 

وتقدمي أقل التنازالت.

ج- قواعد اللعبة السياسية:
القاعدة األوىل: السياسة هي حرب بلغة أخرى:

السياسة مبنية أصاًل على الصراع أو التدافع)1(، حتى 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  يب  تعال���ى:  ق���ال   )1(

ۇىب  ]البقرة:251[، وقال عز م���ن قائل: يب ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ ىب ]احلج:40[.

ميكننا القول بأن: »السياسة هي حرب بلغة أخرى«؛ إذ 
رين السياس���يني والعسكريني يعّرفون احلرب  إن املنظِّ
بأنها مظهر من مظاهر السياس���ة، أو هي كما يقول 

كالوزفيتز)2(: »استمرار للسياسة بوسائل أخرى«.

فالسياس���ة حلبة صراع حول ماهية األهداف التي 
ينبغي حتقيقه���ا بالقوة - على اختالف أنواعها - من 
خ���الل مقدمتني: »ما الرؤية التي س���تنتصر؟« و»من 
يدي���ر الدف���ة؟«، ويتبنى هذه الرؤي���ة كثير من علماء 
اجليوبولتيكا، فيُع���رف روبرت دال القوة بأنها: »قدرة 
احلكوم���ة على حتقيق املراد ف���ي مواجهة املعارضة، 
وتتمث���ل في دفع الن���اس إلى القيام بعمل أش���ياء لم 

يكونوا ليقوموا بها مبحض إرادتهم«))(. 

أما س���بيكمان فينص على أنها: »القدرة على فرض 
إرادة الش���خص على اآلخرين، واملق���درة أيًضا على 
إم���الء هذه اإلرادة عل���ى أولئك الذي���ن ال قوة لهم، 
وإمكاني���ة إجبار اآلخرين ذوي القوة األقل على تقدمي 

تنازالت«.)4( 

والصراع نوعان:

1- وجودي صفري أو حرب���ي: وال يعني بالضرورة 
القضاء على العدو بنيوًيا ومؤسس���ًيا، ولكن يكفي أن 
يتخلى عن أهداف���ه ومبادئه وعقيدته التي انعقد من 

أجلها الصراع.

 2- تنافسي سياسي: وتُستخدم فيه القوى الناعمة، 
أو الصلبة في مستوياتها الدنيا.

وميكن طرح الصراع العربي اإلس���رائيلي كمثل مهم 
لفه���م نوعي الص���راع، فقد عمد النظ���ام في مصر 
ما قب���ل ثورة 25 يناير إلى تخويف الش���عب املصري 

)2( كارل فون كالوزفيتز : فيلسوف ومنظر عسكري أملاني.
Dahl, Robert A., The Concept of Power, Behavioral Sci- )((
 ence, 2:3 1957:July كم���ا يرى راتزل أن: »الدولة كائن حي يحتاج 

إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوة«.
جوليان اليدر، حول طبيعة احلرب، مركز الدراسات العسكرية، ط 1،   )4(

دمشق ، 1981م ، ص 75.
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واحملي���ط العربي بتصوير الص���راع على أنه صفري 
أو وجودي فقط!! وتس���تعمل فيه الق���وة الصلبة في 
أش���د صورها؛ مبعنى أن أي رد فعل على االنتهاكات 
اإلسرائيلية يساوي حالة احلرب!! وذلك لتبرير ومترير 
مبدأ اإلذع���ان للعدو وعدم الرد مطلًقا. وال يخفى ما 
في هذا الطرح من تغافل متعمد للصراع السياس���ي 

والذي تستعمل فيه  التنافسي،  أو 
الق���وة الناعم���ة أو »الصلبة في 
مستوياتها الدنيا« مبعنى أن يكون 
االنتهاكات هو ممارسة  الرد على 

ضغوط مقابلة.

وتَُعّد نظرية الص���راع من أهم 
النظريات ف���ي العالقات الدولية، 

ورمبا في املمارس���ات السياس���ية ككل، وتتنوع أدوات 
الصراع؛ كالتهدي���د، والتفاوض، والضغط، واالحتواء، 
وغيره���ا، وتتغير طبًق���ا ملتغيرات املوق���ف، وتتعدد 
أسباب الصراع ما بني سياس���ية، أو سيكولوجية، أو 

جيوسياسية، أو دميوجرافية، وأهمها:
- العقائدية أو األيديولوجية: وهي األخطر.

- واملادية بهدف السيطرة على املوارد والثروات.

القاعـــدة الثانية: املمارســـة السياســـية هي إدارة 
األوضاع املعقدة:

املمارسة السياس���ية تتعامل باألصالة مع مجموعة 
من األوضاع املعق���دة واملتداخلة، وللتحكم في خيوط 
اللعبة السياس���ية ينبغي أن يع���رف من ميارس العمل 
السياس���ي نوع الصراع احملت���دم بينه وبني خصومه، 
ورؤية الطرف اآلخر له بدقة، واالبتعاد عن األمنيات؛ 

فطبيعة التدافع تقوم على عاملني:

أواًل: وضوح الرؤية:

وتعني يقظة السياسي لنوعية وماهية الصراع؛ فال 
يصلح أن يتصور أنه تنافس���ي، بينما هو صفري عند 
الط���رف اآلخر أو العكس، كم���ا يجب أن يعرف كيف 

يس���تغل اختالل ميزان القوى ب���ني األطراف املختلفة 
إلنهاء الص���راع لصاحله؛ فالقوة الت���ي ال تتمكن من 

فرض إرادتها هي قوة وهمية.

وال يرتبط مفهوم القوة وقدرتها على حتقيق املصالح 
بالسوء والفساد بالضرورة، فالعامل احملدد ألخالقية 
القوة هو مدى اس���تخدامها في اخلير واإلعمار، دون 

إحلاق الضرر مبصالح اآلخرين.

السياس���ة هي: »فن  وذلك ألن 
الق���وة، وتوزيعه���ا بالتحيي���د أو 
اإلضعاف أو الكسر«، أو هي: »فن 
إدارة الدولة عن طريق إعادة توزيع 
القوى بني كاف���ة األطراف داخلّيًا 
وخارجّيًا«)1(. ولذلك فأهم وظائف 

هذا العلم هي اإلجابة على ما يلي:

أ - م���ا مقدار القوة التي يتمت���ع بها كل طرف من 
أطراف اللعبة.

ب - من ميارس تلك القوة؟ أي كيفية توزيعها. 

 وعلى س���بيل املثال: لم يكن مجدًيا إبان فترة حكم 
جورباتشوف مناقش���ة »توزيع القوى« في موسكو بني 
اإلصالحيني واحملافظني، بينما يتم التغافل عن مناقشة 
»مقدار قوة روسيا« في الس���يطرة على اجلمهوريات 

التابعة لها، مبا يعني انهيار السلطة املركزية!!

ج- ما أهداف كل طرف في هذا الصراع؟

د - ما ش���روط عمل القوى)2( التي تش���ّكل اللعبة 
السياسية؟ مثل مدى ش���رعيتها، وإمكانية حتجيمها 

والسيطرة عليها.

)1( يراجع: جاس���م سلطان ، قواعد في املمارس���ة السياسية، املنصورة، 
مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، 2008م ، ص)4.

(2) Leiserson, Avery. Parties and Politics: An Institutional and 
Behavioroal Approach. 1st ed. New York: Knopf, 1958.

ال يرتب��ط مفهوم الق��وة وقدرتها 
عل��ى تحقي��ق المصال��ح بالس��وء 
فالعام��ل  بالض��رورة،  والفس��اد 
المح��دد ألخاقية الق��وة هو مدى 
اس��تخدامها ف��ي الخي��ر واإلعمار، 

دون إلحاق الضرر بمصالح اآلخرين
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ثانًيا: إدارة موازين القوى:

يقول رميون أورن: »إن ميزان القوى ليس من طبيعة 
واحدة، وال يخض���ع دائًما لعدد األطراف املكونة لهذا 
التوازن، بل يخضع أيًض���ا لطبيعة الدول، واألهداف 
التي يلت���زم بتحقيقها أولئك الذين يس���يطرون على 
الس���لطة«)1(. وعل���ى هذا فدهاء الالعب السياس���ي 
وحنكت���ه يعد أحد أهم أركان ميزان القوة؛ حيث يعمل 
على زيادة نقاط قوت���ه؛ ملواجهة التهديدات والضغط 
على نقاط ضعف اخلص���م، وحتويلها إلى فرص، ثم 

العمل على حتويل كل ذلك إلى نتائج.

ويب���دو أن الفكرة املركزية لتوازن القوى هي »كيفية 
توزعه���ا بني األطرف املختلف���ة«؛ إال أنها قد تزيد أو 
تنقص، ولذل���ك فليس لهذا امليزان ص���ورة ثابتة؛ إذ 
تتعدد صوره بحس���ب عدد أطراف اللعبة، وما متتلكه 

من أدوات ومصادر للقوة، كالتالي:

أ- توازن القوى املتعدد األقطاب املعقد:

قد يصل عدد قليل م���ن أطراف الصراع إلى حالة 
من التعادل النس���بي في القوة، فيتشكل بينهم توازن 
للقوى، يعتمد عل���ى تعدد األقطاب الدولية أو احمللية 

بحسب نطاقه. 

ويش���ترط »مورجانتو« أال تقل األطراف عن ثالثة، 
فالثنائي بس���يط، وأن يترتب عليه اس���تقرار وحفظ 
اس���تقالل كل األطراف، مهم���ا كان أحدها ضعيًفا. 
فطبيعة هذه الصورة أنها تنافسية ويغلب عليها الطابع 

الدبلوماسي.

ب- التوازن الثنائي البسيط:

    ويق���وم على بروز كتلتني سياس���يتني أو دولتني 
متعارضتني في حالة من التعادل النس���بي، وغالًبا ما 
يكون إقليمّيًا، وتب���دو خطوط العالقات أكثر وضوًحا 
بالنس���بة لألطراف األخرى؛ فالدبلوماس���ية فيه أقل 

(1) http://www.moqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/Ta-
wazonKiw/index.htm

فاعلي���ة، وميثل فترة اس���تقرار قلق���ة، ومضطربة، 
وقصيرة األمد؛ متّهد ملرحلة احلرب؛ ألن طبيعته هي 

املعارضة املباشرة والتنافس السافر.

القاعدة الثالثة: ضبـــط األهداف دقة وتركيًزا 
وترتيًبا )2(:

لتحقيق األهداف املنش���ودة في أي صراع سياسي، 
وجتن���ب ردود الفع���ل والتصرفات العفوي���ة نحتاج 

للتخطيط العلمي، والذي يتطلب:

التحديد الدقيق لألهداف ووضوحها:
- بحي���ث تك���ون واقعية ميك���ن اختيار الوس���ائل 

واألساليب املناسبة لها. 
- حتقيق عملي���ة الترابط واالنس���جام بينها وبني 

اإلمكانات والقدرات املتاحة. 
- وضع خطط واضحة املعال���م، لها برنامج مؤقت 
بزمن، ذو مراحل وخطوات محددة ومدروس���ة حتقق 

االرتباط والتفاعل.  
- التحديد الدقيق ألبعاد وحدود أية مشكلة، ومدى 

عالقتها بتعويق األهداف.

ترتيب األهداف:

أي وضع أولويات لهذه األهداف، ومراحل تطبيقها؛ 
مبا يوص���ل لله���دف النهائي عبر أه���داف مرحلية 

تكتيكية، وتقسم األهداف إلى:

- مباش���رة: ميكن حتقيقها باملوارد املتيس���رة، وال 
حتتاج إلى أبحاث أو تكنولوجيا جديدة سنة واحدة.

- منتظ���رة: حتتاج إلى إمكان���ات إضافية، وموارد 
جديدة، وبحوث وتكنولوجيا ومتتد من  ): 5 سنوات.

- مس���تقبلية بعيدة: الوضع املثالي املأمول للجميع 
مستقبلّيًا، وحتتاج ألبحاث مستمرة لدراسة إمكانيات 
حتقيقه���ا، وال ترتبط هذه األهداف بخطة رئيس���ة 

مباشرة، ولكنها إجماالً من 15 -20 سنة. 
)2( عدة مصادر بتصرف شديد. 
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حصر وتركيز األهداف:

أي من غير تش���تت بني أهداف كثي���رة، ومختلفة، 
ومتفاوتة، ورمبا تكون الطاولة السياس���ية ال تتحملها 

جميًعا في وقت واحد.

حتليل األهداف:

عب���ر حتلي���ل كل ه���دف، ومالئمت���ه لإلمكانيات 
الوضع  مع  املتاحة،  والقدرات 
املس���تقبليات  االعتب���ار  في 
والتنبؤات التي متت صياغتها، 

وذلك في اخلطوات التالية: 
- توضيح الهدف. 

الق���درات  حتدي���د   -
واإلمكان���ات الالزمة لتحقيق 

الهدف. 
- حتديد املوارد التي يجب 

توفيرها لتحقيق الهدف. 
- إج���راء مقارنة دقيق���ة لإلمكانيات والقدرات مع 

االحتياجات الالزمة. 
- إج���راء دراس���ة تقييمية ملس���ألة حتقيق الهدف 

بالقدرات واإلمكانات املتاحة.  

حتديد السياسات اليديلة:

ويتم فيها بناء السياس���ات املس���تقبلية التي حتقق 
األهداف بأعلى قدر من الكفاءة، مع أخذ عامل الزمن 
بعني االعتب���ار أقصر مدة، وعام���ل اإلمكانيات أقل 
تكاليف، وحتليل الوسائل البديلة االحتماالت، واملقارنة 

بينها الختيار األفضل.  

القاعـــدة الرابعـــة: واقعيـــة الرؤيـــة للخريطـــة 
السياسية:

يعتبر »نيكوال ميكافيلي« أول من ميَّز بني األمور كما 
 the« واألمور كم���ا يجب أن تكون ،»the is« ه���ي كائنة

out« في السياس���ة)1(. ومن املهم التفريق بني املبدئية 

األيديولوجية أو العقائدية، وبني املرونة السياس���ية، 
فبينما تتعامل األيديولوجيا أساًسا مع اخليار الواحد 
فإنه م���ن املعلوم أن السياس���ة تتعامل مع النس���بية 

واخليارات املتعددة. 

ولكي تصبح عملية املمارس���ة السياس���ية مغامرة 
محسوبة املخاطر بصورة علمية، وقابلة للنجاح ينبغي 
أال تغيب عن السياسي حيازة 
أدواتها املعرفي���ة، وإجراءاتها 
التأمينية احملس���وبة؛ حتى ال 
تتح���ول إلى مج���رد مقامرة 
محس���وبة  غي���ر  اتكالي���ة 
العواقب، وللوصول إلى مرحلة 
اتخاذ القرار ينبغي مراعاة ما 

يلي)2(:
- توصيف األزمة بوضوح.

- حتديد أهم مالمح املشكلة بدقة.
- معرفة أسبابها.

- وضع جميع االستراتيجيات املمكنة للحل، وحتديد 
أفضلها.

- وض���ع خطة عم���ل واضح���ة وآلي���ات للتنفيذ 
واملتابعة.

فمن املمكن أن تدشن فئة سياسية في بلد ما مظاهرة 
حاش���دة باملاليني؛ لالحتجاج على أمر ما، وفي إطار 
جو ثوري، ولكن من اخلطير أن تتأخر تلك الدعوة ملدة 
طويلة عن احلدث، مما يرس���ل رس���الة بالتراخي، أو 
تأتي الشعارات واملطالب مشوشة على الهدف األصلي 
للمظاهرة، وبس���قف قد ال ميكن الوص���ول إليه في 
الوق���ت احلالي، أو تنفض اجلموع دون احلصول على 

أية ضمانات لتحقيق مطالبها))(.

)1( باختصار من كتاب القوة والسياسة.
)2( بتصرف: جاسم سلطان ، قواعد في املمارسة السياسية، مرجع سابق، ص87.  
))( وقد حدث مثل ذلك في مصر عام 1954م، ومت بعدها التنكيل بجماعة 

اإلخوان.

من الممكن أن تدشن فئة سياسية في بلد 
ما مظاهرة حاش��دة بالمايي��ن؛ لاحتجاج 
على أمر ما، وفي إطار جو ثوري، ولكن من 
الخطير أن تتأخر تلك الدعوة لمدة طويلة 
عن الحدث، مما يرسل رسالة بالتراخي، أو 
تأتي الش��عارات والمطالب مشوشة على 
الهدف األصلي للمظاهرة، وبس��قف قد ال 

يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي
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القاعدة اخلامســـة: فهم املواقف واملمارســـات يف 
سياقاتها املنطقية:

ينبغ���ي لرجل السياس���ة معرفة اخلص���وم جيًدا، 
ومعرفة أهدافهم، وكذلك ممارس���اتهم أو حتركاتهم، 
وال يكف���ي في هذا املقام النظر إلى املواقف فقط، بل 

يجب االهتمام بفهم الطبائع والدوافع أيًضا!!

فقد يك���ون املوقف جيًدا، ولك���ن املنطلق قد يكون 
خطيًرا في نفس الوقت، ومع وضع كل العوامل السابقة 
في سياقاتها الظرفية والطبيعية ميكن تقدير العواقب 
أو امل���آالت، أي مقدار وكيفية تأثي���ر تلك التحركات 

عليه، وعلى جماعته السياسية.

وعلى هذا األساس ميكنه التخطيط للتحرك املناسب 
واملقابل، وحتديد أهداف وآليات ذلك التحرك احتواء 
أو إقص���اًء، باالقتراب من خصم���ه أو محاولة تغيير 

أفكاره ليقترب هو منه)1(.

القاعـــدة السادســـة: ممارســـة فـــن املمكـــن هـــو 
الطريق إىل غري املمكن:

تعرف السياسة بأنها فن املمكن؛ وتعني التعامل مع 
الواق���ع كما هو، ال كما نريد أو نتمنى؛ وقد يكون هذا 
ظلًما للسياسة؛ ألن عمل املمكن ليس فّنًا، وإال استطاع 

كل الناس ممارستها.

فحرك���ة احلياة لها ثالث���ة أبعاد: الزم���ان واملكان 
واإلنسان، وكل واقع سياسي له خصوصياته، والتي ال 
بد للسياسة من التعامل معها في ضوء عالقة املمكن 
واملس���تحيل بالظروف الوقتية، والواقعي���ة، أو املناخ 
السائد، وفي إطار يجمع بني حقائق الواقع، وقدر من 
اخليال واألحالم املمكنة التطبيق التي تس���اعد على 

تغييره في إطار من املمكن.

)1( السابق، ص98.

فن السياسة بني املمكن واملستحيل)2(:

في العادة فإن األوض���اع القائمة هي التي تتصالح 
وتتفق مع الثقافة املتعارف عليها، أما السياس���ة فهي 
التي تتعامل مع الوضع القائم بهدف تثبيته واحملافظة 
عليه )السياسة املتسقة(، أو بهدمه وتدميره )السياسة 

الثائرة(؛ وهناك ثالثة أنواع من السياسة: 

- سياس���ة فن املمكن في الزم���ن املمكن: وتتعامل 
مع الواقع، وتدور في إطاره، فهي مصنوعة وليس���ت 
مبدعة؛ ألنها مجردة عن الصراع وهو جوهر السياسة، 
فهي تبغي االستقرار واالستمرار، ومتيل إلى التنازالت 

واحللول الوسط.

- سياسة فن املستحيل في الزمن املستحيل: وتهدف 
إلى تغيير األوضاع القائمة وتدميرها، ولكنها ال تفهم 
ثقافة عصرها وما فيه من حتميات بشرية في الوضع 
القائم، وفى املناخ السائد، فتفشل وتخرج من الصراع 
خاس���رة. وميكن التمثي���ل لها بكثير م���ن احلركات 
اإلسالمية الثورية - خاصة املسلحة منها - التي أراد 
بعضها جتاهل حقائق الواق���ع والقفز على معطياته، 

لكنها انهزمت واضطرت للتراجع في النهاية.

- سياس���ة فن املمكن في الزمن املس���تحيل أو فن 
املستحيل في الزمن املمكن: ولها نفس الهدف السابق، 
ولكنها تس���تخدم املمكن هنا أو هناك ضد املستحيل 
هنا أو هناك ، فتنجح في التغيير لتصنع واقًعا ومناًخا 

وثقافة جديدة، وغالًبا ما تنتصر في الصراع.

ويندرج في الن���وع األخير جميع احلركات التغييرية 
والرموز التاريخي���ة؛ وميكن أن نضرب له مثاًل حديًثا 
بالتجربة التركية؛ حيث جن���ح حزب العدالة والتنمية 
في الوصول للسلطة س���لمّيًا، وفي ظرف عقود قليلة 
م���ن الزمان وفي ظل أوضاع عاملي���ة ومحلية رافضة 
- ب���ل ومعادية - للتجرب���ة وأيديولوجيتها، وكيف أنه 
كان يطمح لتطبيق منوذج إسالمي، ولكن إذا كان ذلك 

)2( أحمد صبحي منصور، بتصرف: مقالة بعنوان: فن السياسة بني املمكن 
واملستحيل، جريدة األهالي بتاريخ 6/1/ 1994م.
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ا نعطل ما ميكن أداؤه اآلن؟ هدًفا بعيد املنال فلمَّ

القاعدة السابعة: املكتسبات وعقدة الصراع:

تنبغي اإلشارة إلى أن القدرة على االنتشار والتمدد 
ال تعن���ي بالض���رورة القدرة على التماس���ك وحماية 
املكتس���بات إذا لم يتم التخطيط لذلك مسبًقا)1(. كما 
أن النجاح التكتيكي ال يغني عن الفشل االستراتيجي؛ 
مبعنى أن اكتس���اب جولة واحدة ق���د يكون مؤقًتا، بل 

البعيدة  للخط���ة  ومؤخ���ًرا 
األمد واملستهدفة أصاًل.

وق���د ال تبدو خط���وة ما 
جناًح���ا أو رمب���ا يعتبره���ا 
البعض خط���وة إلى اخللف، 
كم���ا لو عم���ل السياس���ي 
على تقلي���ل أطراف الصراع 
املعادية له ع���ن طريق عقد 
التمس  أو  التحالفات،  بعض 

السبل لالقتراب من بعض خصومه، أو دفعهم لتغيير 
تصوراتهم عنه بخطاب ميي���ل إلى اللني أو غير ذلك 
من األس���اليب، بينما األمر في حقيقته بخالف ذلك؛ 
فمن املهم لرجل السياسة أن يعمل على تغيير موازين 

القوى ملصلحته.

وعلى السياس���ي في إدارته للص���راع التركيز على 
أن تكون املكتس���بات - باعتباره���ا النتيجة املرجوة - 

باملعايير التالية:
- أن تتواف���ق املكتس���بات احملتملة م���ع األهداف 

املخطط لها، وهذا هو معيار النجاح احلقيقي.
- التأكيد على أن املكاسب تُنتَزع وال مُتنَح، فالسماء 
ال متط���ر ذهًبا وال فضة، واخلص���وم ال يعطون املنح 

املجانية.
- أن يستطيع احلفاظ عليها في النهاية.

فاملكتسبات الهشة: »هي تلك التي مينحها لك العدو 
لتحيد عن هدفك، ثم يس���حبها منك بعد أن يُس���ِقط 

)1( كما حدث مع جماعة اإلخوان مثاًل أبان ثورة يوليو1952م.

مصداقيتك«، وكخير من���وذج يعبر عنها هو ما حدث 
في أزمة »حركة احملرومني« السود في أمريكا)2(.

القاعدة الثامنة: تنوع اخلطاب السياسي حبسب 
املرحلة واملخاطب:

اخلطاب السياس���ي علم من علوم »ف���ن الكالم«))( 
تكم���ن أهميته ف���ي التركيز على اله���دف والقضية 
اجلوهري���ة امل���راد وصوله���ا 
للمتلق���ي بوضوح ووعي كامل، 
وهو حق���ل للتعبير عن اآلراء، 
واقتراح األفكار واملواقف حول 
القضايا السياس���ية من قبيل 
شكل احلكم، واقتسام السلطة، 

والفصل بني أنواعها.

فهو خط���اب إقناعي، يهدف 
إل���ى حم���ل املخاط���ب على 
القب���ول، والتس���ليم مبصداقية الدع���وى عن طريق 

توظيف احلجج والبراهني.

وخطاب رجل السياس���ة أو »الدبلوماسي األول« كما 
ميكن أن نس���ميه؛ عادًة ما يعبر عن السياسة الداخلية 
أو اخلارجية، فمن الواجب أن يكون مدروًسا بعناية، وله 
مردودات إيجابية ومتفهًما للشعور اجلماهيري، ومراعًيا 
للعالقات مع الدول أو الكتل السياس���ية األخرى، ال أن 

يصرح الساسة بأهوائهم أو حسب مصاحلهم.

 Aforce More Powerful 2000. York Zimmerman Inc.  )2(
.WETA Washington, D.C. David, Min., USA: YZI ، وقواعد 
املمارسة، مرجع سابق، ص)10. عرضت الدولة األمريكية على السود 
الثائرين تلبية كل مطالبهم، ولكن من خالل املش���اركة السياس���ية في 
النظام نفسه؛ فإما أن يقبل قادتهم؛ فيفقدوا شرعيتهم أمام أتباعهم، 
خاصة أن املكاسب قد تكون هشة!!، وإما أن يرفضوا فيُتهموا بتفويت 

الفرصة واخلروج عن الشرعية!!
))( قال في اللسان: »واخلطابة واملخاطبة : مراجعة الكالم«، وقال: »كالم 
ع���ادي أو مزخرف، له أول وله آخ���ر، وهو يتم بني متخاطبني أو أكثر 
يدخ���الن أو يدخلون في تفاعل بينهما أو بينهم«. لس���ان العرب، ابن 
منظ���ور اإلفريقي، م���ج 5، دار صادر، بي���روت، ط )، 2004م، مادة 
]خطب[، ص97-98. ويالحظ أنه لم يغفل خاصية التفاعل فيه، وقال 

بنحوه الفيروزبادي في القاموس احمليط.

الق��درة عل��ى االنتش��ار والتم��دد ال تعني 
بالض��رورة الق��درة على التماس��ك وحماية 
المكتس��بات؛ إذا لم يت��م التخطيط لذلك 
ال  التكتيك��ي  النج��اح  أن  كم��ا  مس��بًقا، 
يغن��ي عن الفش��ل االس��تراتيجي؛ بمعنى 
يك��ون  ق��د  واح��دة  جول��ة  اكتس��اب  أن 
مؤقًتا، ب��ل ومؤخًرا للخط��ة البعيدة األمد 

والمستهدفة أصًا.
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وبهذا نس���تطيع القول بأنه عبارة عن نتاج جماعي 
متكامل يصدر عن وعي، وإرادة، وللمتحدث السياسي 
قدر من احلرية تتجلى في استخدامه أنساًقا للتعبير 
عن فكره الشخصي، ورؤيته الواعية للقضية التي يلقي 

خطابه بشأنها.

والدرس األول في اللعبة السياسية هو القدرة على 
مخاطبة مشاعر الناس، وحتريك الشارع وفق أجندات 
محددة، وبالتأكيد ليس ذلك باس���تخدام القوة، ولكن 

بغسل األدمغة، والقدرة على احلشد اجلمعي. 

كما أن اخلطاب السياس���ي؛ س���واء كان مباشًرا أو 
غير مباشر، ال يشترط أن يعبر بالضرورة عن العقيدة 
أو التوجه أو األيديولوجيا السياس���ية املبرمجة، بقدر 
ما يعبر عن هدف يرغب السياس���ي في الوصول إليه 
مبا يناسب املرحلة، فاملتحدثون يطلقون التصريحات 
ألهداف مختلفة، كالتأثير في املس���تمعني، وترس���يخ 
قناع���ة ما، أو تبليغ رس���الة، أو جس نبض اخلصوم، 
أو تصعي���د حدة اخلطاب، أو إث���ارة الرأي العام، إلى 

غير ذلك. 

وكلم���ا امتلكت اجلماعة السياس���ية عدًدا أكبر من 
املصرحني، واملتحدثني الرس���ميني أو غير الرسميني 
الذين لديهم إمكانية التخاطب، والتالس���ن اإلعالمي، 
كلما أصبح���ت مهيب���ة اجلانب في دائ���رة الصراع 

السياسي.

ويجب االنتباه إلى أن ماليني الناس قد ال يهتمون - 
مثاًل- باالحتجاج من أجل معاناتهم الشخصية، لكنهم 

ال يترددون في تلبية نداءات سياسية أو دينية.

مصداقية اخلطاب السياسي:

ولك���ن ينبغ���ي أن نتفه���م أن اللعب���ة السياس���ية 
بطبيعته���ا، ومب���ا حتمله من تضارب ف���ي القناعات 
وال���رؤى والتصورات تنتج نوًعا م���ن الصراع الفكري 
أو املنازع���ات واخلصومات، ولذلك يجب التمييز بني 
التصريحات الش���خصية وبني اخلطاب السياس���ي، 

فالتصريح���ات في حد ذاتها حق مش���روع للجميع - 
مادامت تعبر عن رأي أصحابها الشخصي - إذ تصنع 
حالة من الشفافية والتواصل، ولكن ينبغي أن تنضبط 

تصريحات السياسي بالضوابط التالية:

- يش���ترط أال تتهجم أو تتهم من دون دالئل قانونية 
أو شرعية. 

- لي���س عيًبا أن تكون ملصلحة ش���خصية مادامت 
مشروعة، بشرط أال تتقاطع مع املصالح العامة.

- جتنب االدعاءات الكاذب���ة على اآلخرين لتحقيق 
مآرب شخصية أو حزبية.

- ال يجب أن تعتمد الكتل السياس���ية على إسقاط 
خصومها لتلميع صورتها، أو حتقيق أهدافها، بدالً من 
طرح برامجها حلل األزمات السياسية، واالستراتيجية، 

ومعاجلة األوضاع واخلدمات.

- ال يصلح أن يكون اخلطاب السياس���ي متأرجًحا 
بني املنفعة الش���خصية وحب الظهور، ومداعبة عقول 

األنصار واملساندين.

- يجب أال تكون التصريحات ال مركزية تعكس حالة 
الصراع السياسي للكتل املتحالفة واملتخالفة. 

- ال يصل���ح أن تأخ���ذ التصريح���ات واخلطابات 
السياسية الصبغة االنفعالية؛ إال إذا كان االنفعال هو 

نفسه تكتيًكا مقصوًدا لسبب مرحلي.

- يفض���ل أن تركز التصريحات عل���ى التقاطعات 
الواضحة في الرؤى املستقبلية جلميع الكتل.

اخلطاب السياسي عندما يكون سيًئا:

وأس���وأ تعبير عن فئة سياس���ية ما ه���و تضارب 
التصريحات، فال يصلح أن تصدر التصريحات بقبول 
أمر ما، ورفضه ف���ي آٍن واحد، كما ال يصح أن يطلق 
مس���ئول حكومي مثاًل تصريحات نارية ضد بلد معني 
ف���ي أثناء إجراء املفاوضات مع���ه، فلهذا األمر أبعاد 
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خطيرة؛ تنس���حب على الش���ارع السياسي، وقد توّلد 
تشنًجا، وتؤدي لالحتقانات وفقدان للثقة في القائمني 

على العملية السياسية برمتها؛ وذلك ألنه دليل على:
- قلة خبرة في مجال العمل السياسي.

- ضعف ف���ي إيجاد مخارج للُعقد واملش���اكل التي 
تعرض في العملية السياسية.

- ضعف متاسك املؤسسات السياسية.
- التخبط في إدارة األزمات.

- عدم  وجود رؤية واضحة للقضايا االس���تراتيجية 
املس���تقبلية داخ���ل الكت���ل 

السياسية.
- قد يدل على التداخل بني 
والتشريعي  التنفيذي  العمل 

وبني الرقابي.

السياســـية  اللعبة  ثانًيا: 
وضوابطها الشرعية:

يكث���ر اللغط ف���ي قضية 
بني  السياس���ية  املمارس���ة 

اإلس���الميني، وخاصة منها ما يتعلق بدخول املجالس 
التشريعية؛ فمنهم من يعدها قبوالً بالتحاكم لغير الله 
تعالى، ومقارفة حمل���رم بغير ضرورة؛ ومنهم من يظن 
أنها طريق لتطبيق الشريعة وسبيل لنصرة الدين؛ وال 
يكون هذا التضاد العنيف إال بسبب اإلغراق في النظر 
للجزئيات على حساب التناول األصولي؛ والذي حتكم 

فيه املقاصد الكلية على ممارسة اجلزئيات. 

وفيما يلي نتناول بعض الضوابط الش���رعية املهمة، 
والتي تسهم في جتلية هذه القضية.

1- عدم مناقضة املمارسات ألصل حاكمية الشريعة:

إن عالج هذه القضية يتراءى من طريقني:

األول؛ التأصيل:

فقد وضع الش���ارع احلكيم ش���ريعته، وحملها بكل 

عناصر بقائه���ا وذودها عن حياضه���ا؛ خلصوصية 
احلف���ظ الرباني، وحقيقة االس���تخالف اإلنس���اني، 
وكذل���ك جلمعها بني أدلة الوح���ي من جهة واملقاصد 
الكلي���ة واجلزئية، س���واء كانت قطعي���ة أو ظنية من 
جهة أخ���رى. ف�»تكاليف الش���ريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها«)1(، و»املقاصد ه���ي املصالح«)2( كما يقول 
الشاطبي، وأعظمها الضرورات؛ وقد حصرها العلماء 
في خمس وه���ي: »حفظ الدين، والنف���س، والعقل، 
والنسل، واملال«))( ، وأولها وأهمها »حفظ الدين«، وهو 
مقدم على غيره، وأصل الدين 

هو اإلميان والتوحيد.

في  اإلمي���ان  أن  ومعل���وم 
حقيقت���ه وماهيته هو اليقني 
بال ري���ب، واالنقياد بالطاعة 
جمل���ة وعل���ى الغي���ب: قال 

ېئ  ېئ  ۈئ  يب  تعال���ى: 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی 
الطاعة  وه���ذه  ]النس���اء:59[،  يئ جب     حب خب ىب 
ليس���ت انتقائية في أمر دون آخر، وإمنا باتخاذ الله 
ورس���وله حكًما واجب الطاعة ف���ي كل أمر، فهذا هو 

محك اإلميان ومعقد اإلسالم؛ قال تعالى: يبۈ ٴۇ 
ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ 
ىب  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې    

]النساء:65[. 

والثاني؛ التهديف:

إن األهداف املرومة من وراء املمارس���ة السياسية 
واضح���ة عند كثير من العاملني لإلس���الم ممن قبلوا 

بهذا املنحى، وتكاد تتلخص فيما يلي)4(:

)1( املوافقات ص8.
)2( نظرية املقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني.

))( املرجع السابق.
)4(  د.صالح الصاوي، بتصرف يسير، مدخل إلى ترشيد العمل اإلسالمي 

ط2 ، اآلفاق الدولية لإلعالم 1994م، ص6)1.

يكثر اللغط في قضية الممارسة السياسية 
بي��ن اإلس��اميين، وخاصة منها م��ا يتعلق 
بدخول المجالس التش��ريعية؛ فمنهم من 
يعده��ا قب��والً بالتحاكم لغي��ر اهلل تعالى، 
ومقارف��ة لمحرم بغير ض��رورة؛ ومنهم من 
يظن أنها طريق لتطبيق الش��ريعة وسبيل 
لنصرة الدين؛ وال يكون هذا التضاد العنيف 
إال بس��بب اإلغراق في النظر للجزئيات على 

حساب التناول األصولي
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- إقامة احلجة وإشاعة البالغ.
- وإقامة ما ميكن من أحكام الشريعة املضيعة.

- واألمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر، ومحاربة 
الفساد واملفسدين بحسب االستطاعة.

- وحتصيل املصالح الش���رعية املعتب���رة، ودرء ما 
يضادها من املفاسد، ودفع املظالم.

- واكتس���اب رداء احلصان���ة السياس���ية للتواجد، 
وحرية الدعوة، ومنع االستئصال.

- وإعداد الكوادر السياسية املؤهلة للتصدر لقيادة 
األمة في حال التمكني.

إن األصل ف���ي الوجود في 
ونحوها  التش���ريعية  املجالس 
مم���ا يرتضي الس���يادة لغير 
الله، أو التحاكم إلى س���واه أو 
التشريع من دونه هو احلرمة. 
وإذا كان الهدف من املش���اركة 
يعطيها  وال���ذي  السياس���ية 
الشرعية  زيادة  هو  املشروعية 

- كما تقدم - ولي���س هدمها أو نقضها، فيجب عدم 
احليدة عن هذه األهداف. 

ومعلوم أن مجرد االقتراب من املمارس���ة البرملانية 
فيه من هذه الش���بهة ما فيه؛ فيجب السعي في زيادة 
االنفكاك بني األصل واالستثناء، كما ال ينبغي التسويغ 

للباطل، أو محاولة إسباغ املشروعية عليه.

2- الشـــرعية ُتســـَتمد من الشـــريعة وليست من 
املمارسة:

عند مناقش���ة القضايا الش���رعية احلساسة ينبغي 
علينا أن نحرص على توصيف األش���ياء مبا يناسبها، 
فاملمارسات السياس���ية املختلف عليها كاملشاركة في 
البرملانات هي حالة اس���تثنائية أوجبته���ا ضرورة)1( 

)1( ف���ي نقاش مع أحد أهل العلم؛ اعترض على كون املش���اركة البرملانية 
ضرورة بأن: االستمرار ينفي الضرورة، وكان الرد: أن االستمرار يزول 

إذا زالت أسبابه. 

ملجئة، أو حاجة أنزلت منزلتها كما س���يتبني بعُد، وال 
تعني إضفاء الش���رعية على ما ليس بش���رعي أصاًل 

كالدميقراطية مثاًل، وهنا مسائل مهمة:

أ- يجب أن يُعلم أن ش���رعية األحكام االس���تثنائية 
كالرخصة هي في املمارس���ة وليس���ت األصل، وهذا 
الضابط هو ما يحف���ظ دين الله من التحريف؛ »فقد 
تبيح الضرورة الش���يء، ولك���ن ال تثبت حكًما كلّيًا في 
اجلنس، بل يعتبر حتققها في كل شخص، كأكل امليتة 
وطع���ام الغير«)2(. لذلك ينص اب���ن تيمية على وجوب 
الس���عي في رفع الضرورة، بل 
هو ما يق���رره كاف���ة الفقهاء: 
احملظور،  تبي���ح  »فالض���رورة 
وتس���قط الواجب، ول���ذا فإنها 
بقدرها،  وتق���ّدر  مؤقتة،  تكون 

وتزول بزوال سببها«))(. 

ب- وعلى هذا تنبغي مباشرة 
املمارس���ة البرملاني���ة على أنها 
عمل محرم أص���اًل، وقد تقرر 
عند الفقهاء أن مباش���رة احلرام للتخلص منه جائز؛ 
وهو اختيار شيخ اإلسالم؛ قال ابن عثيمني: »ومباشرةُ 
املمنوع للتَّخلص منه ليست محظورًة بل مطلوبة«، وقال 
أيًضا: »فمباشرة الشيء املمنوع للتَّخلُّص منه ال ميكن 
أن يأثم اإلنسان به؛ ألن هذا من تكليف ما ال يُطاق«)4(. 

وف���ي تفصيله يقول الش���يخ الس���عيدان: »اعلم أن 
احلرام نوعان: إما محرم حلق الله تعالى، وإما محرم 
حلق املخلوقني، وكالهما ال جتوز مباشرتهما بأي أنواع 
املباشرة، لكن استثنى العلماء من ذلك مباشرة واحدة 
فقط، وهي املباش���رة من أج���ل التخلص من احلرام؛ 

توبًة لله تعالى«)5(.
)2( اجلويني، البرهان، ص 942.

))( عدة مراجع مذكورة في املوسوعة الفقهية الكويتية: 261/16.
)4( الش���يخ محمد بن صالح العثيمني، الش���رح املمتع على زاد املستقنع، 

اجلزء األول، باب االستنجاء، ص110.
)5( الشيخ وليد بن راش���د السعيدان، تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد 

الفقهية، القاعدة الثانية واألربعون.

المجال��س  ف��ي  الوج��ود  ف��ي  األص��ل 
يرتض��ي  مم��ا  ونحوه��ا  التش��ريعية 
السيادة لغير اهلل، أو التحاكم إلى سواه 
أو التش��ريع م��ن دونه ه��و الحرمة. وإذا 
كان اله��دف من المش��اركة السياس��ية 
والذي يعطيها المش��روعية ه��و زيادة 
الش��رعية، ولي��س هدمه��ا أو نقضها، 

فيجب عدم الحيدة عن هذه األهداف.
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ج� - إل���زام اخلصم مبا يلتزم به ليس التزاًما منك 
به؛ مثل القواعد الدستورية، ورأي الشعب أو األغلبية، 
وغيره���ا. كما يُلَزم اليه���ودي أو النصراني مبا يعتقد 

حجيته، وال يعد هذا اعتقاًدا مني به.

د- ممارساتنا ليس���ت تشريًعا، وحتتاج كل ممارسة 
جزئية لدليل منفص���ل؛ وهذا ضمان ضروري لضبط 
بوصلة كل من الفهم واحلركة مًعا، وليعتبر بالتحريف 
الذي آل���ت إليه النصرانية من خالل سلس���لة طويلة 

شرعت فيها املمارسات واملفاهيم الباطلة. 

3- عدم شرعية األوضاع ال يستلزم عدم شرعية 
املمارسات: 

إن كمال الشريعة اإلس���المية يقوم على أساس أن 
اإلس���الم نظام متالئم مع النظ���ام الكوني والفطري 
ا عنه، وذلك لتحقيق  والسنني والسببي، وليس ش���اّذً
العب���ادة والعم���ارة واخلالفة. فأما قضايا اإلنس���ان 
على مس���توى الفرد فتنضبط بالنص���وص اجلزئية، 
وأم���ا القضايا العامة - خاصة منها املعاصرة كالعمل 
السياس���ي وغي���ره - فخير ما يعاجلها ه���و التناول 

املقاصدي.

فأما مقاصد الشريعة فسماتها األساسية هي:
- اجلماعية في األمور كلها، وللناس كافة.

- التوسط بني مصلحتي النفس والدين)1(.

- اليس���ر ال مبعنى التسيب، وإمنا بتوسط املقاصد 
بني النص ومجال عمله.

- الت���درج ال مبعنى حتليل احل���رام، وإمنا مبراعاة 
واقع الناس)2(. 

وأمـــا القضايـــا املعاصـــرة؛ فتحتـــاج إىل االجتهـــاد على 
وجهني:

)1( تقدم النف���س أحياًنا ألجل حياة الدين في حال اجلهاد مثاًل، والعكس 
في حال النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن باإلميان.

)2( كما قال خامس الراش���دين لولده: »أخشى أن أحمل الناس على احلق 
جملة فيدعوه جملة فتكون من ذا فتنة«.

- استنباط وصياغة املقاصد.

- فهم الواقع وحسن تنزيل تلكم املقاصد وفق التدرج 
واليسر والتوسط والواقعية.

فمثالية الشرع ليست في حتقيق ما نتمناه »كإقامة 
ش���رع الله كاماًل غير منقوص«، وإمنا هي في واقعيته 
أي بتحقي���ق أمثل ما ميكن ف���ي واقعه املعاش؛ أي ما 
نق���در على إقامته وإنفاذه مبصلحة راجحة. يقول ابن 
تيمية: »ليس املعتبر في الشرع القدرة التي ميكن وجود 
الفعل به���ا على أي وجه كان، بل ال بد أن تكون املُْكنُة 

خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافئة«))(.

 كما يش���ترط مالئمة الواقع ل���ه وقبوله، وقد ذكر 
ابن القي���م أن الفقيه ليس هو الذي يلقي العداوة بني 

الشرع والواقع. 

ومن أمثلة ذلك من سيرة سيد املتقني صلى الله عليه 
وس���لم قبوله جلوار املطعم بن عدي؛ فهذه ممارس���ة 

شرعية في وضع جاهلي. 

4- استيفاء شرعية املمارسة بأثرها على األمة:

أصل الش���رعية ألمٍر ما يثبت بالدليل، واس���تيفاء 
الشرعية يأتي مبدى تقبل األمة، وتفهمها واستعدادها 
ل���ه، وكذلك باألثر العام عليها. ف���ال يجب أن نكتفي 
فقط بأصل الدليل على وجوب ش���يء ما أو حترميه، 
وإمنا ينبغي الوصول ملرحلة القبول لدى عامة األمة. 

فحاكمية الش���ريعة أصل ال مرية فيه، وبطالن كثير 
من األوضاع والقوانني حق ال جدال فيه، بل قد يكون 
م���ن املعلوم من دين الله بالضرورة)4(، ولكننا نحتاج أن 
تصل هذه الرؤى والقناعات إلى عموم املسلمني؛ لكي 
ال ندخل في خصومة مع األمة نفسها، ال مع أعدائها، 
فل���م يقتل النبي صلى الله عليه وس���لم عدو الله ابن 

سلول حني قال: زبژ ڑ ڑ   ک ک 

))( الفتاوى 2/10)7.
)4( تتسع دائرة املعلوم من الدين بالضرورة، وتضيق بحسب الزمان واملكان 

ومدى انتشار العلم أو ضده. 
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ک         ک گرب   ]املنافقون:8[؛ لكي ال يتحدث الناس 
أن محمًدا -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه، كما 
ل���م يُعد الكعبة إلى ما كانت عليه؛ ألن الناس يعّظمون 
الكعب���ة وهم حديثو عهد بجاهلية؛ فعن  أمنا عائش���ة 
-رض���ي الله عنها-   أنها قالت:  س���معت رس���ول الله 
 صلى الله عليه وس���لم   يقول:  » ل���وال أن قومك حديثو 
عهد بجاهلي���ة،   أو قال: بكفر،  ألنفقت كنز   الكعبة  في 
س���بيل الله وجلعلت بابها باألرض وألدخلت فيها من 

 احلجر«)1(.

5- االلتقاء مع املخالفني على مصاحل مشروعة:

ال خ���الف بني أهل العلم على مش���روعية املعاهدة 
والتعاق���د على املس���اعدة، والتعاض���د على اخلير، 
ب���ل والتزام رأي القائمني علي���ه في غير معصية الله 
ورس���وله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقيقته هو 
مفهوم »احللف«، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حلف الفضول: »لَقد ش���هدت في داِر عبد الله بن 
جدعان حلًفا ما أُحب أن لي به حمر النعِم، ولو أدعى 
به في اإلس���الِم ألجبت«)2(، وللحلف الشرعي شروط 

أهمها:

- أال يك���ون حتالًفا على باطل، أو حتزًبا على أصل 
بدعي يخالف أصول أهل السنة واجلماعة؛ فهو أصل 
نش���وء الفرق الضالة؛ يقول الشاطبي: »إن هذه الِفَرق 
إمنا تصير ِفَرًقا بخالفها للفرقة الناجية في معنى كلّي 
في الدين، أو قاعدة من قواعد الش���ريعة«، ثم يقول: 

»ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة اجلزئيات«))(.

- أال يكون حلًفا ضد السلطان الشرعي املقيم للحق، 
فيكون من منازعة األمر أهله.

- أال يعقد عليه الوالء والبراء والتعصب املذموم.

 - أال يترتب عليه أمر من أمور اجلاهلية التي نسخها 
)1( صحيح مسلم،  احلج، نقض الكعبة وبنائها، رقم احلديث 69)2.

)2( ابن هشام : 1/))1، وهو صلى الله عليه وسلم يقصد حلف الفضول، 
ويسمى باملطيبني؛ ألن أغلب من فيه كانوا في حلف املطيبني أصاًل .

))( االعتصام للشاطبي: 200/2 � 201. 

اإلسالم كاإلرث وغيره؛ قال النووي: »وأما املؤاخاة في 
اإلس���الم، واحملالفة على طاعة الل���ه، والتناصر في 
الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة احلق، فهذا 
باٍق لم يُنَْس���خ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
في هذه األحاديث: »وأميا حلف كان في اجلاهلية، لم 
يزده اإلسالم إال شدة« ]مسلم:2529[. وأما قوله صلى 
الله عليه وس���لم: »ال حلف في اإلس���الم«، فاملراد به 

حلف التوارث، واحللف على ما منع الشرع منه«)4(.

6- جزئية املمارسة ال تنايف مشول االعتقاد:

 فينبغ���ي أن يكون م���ن ميارس العمل السياس���ي 
مؤمًنا بالكتاب كله، ومبرجعية الشريعة كلها: مبادئها، 

وأحكامها الكلي���ة واجلزئية؛ قال تعالى: يب ڃ 
ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ 
گىب   گ  گ   گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 
]البقرة:85[، فال ينبغ���ي أن يتبعض اإلميان عنده أو 
يتجزأ في أصله، فهذا قد س���ماه الل���ه كفًرا، وتوعد 

أصحابه.

ولك���ن هناك فرًق���ا بني تبعيض اإلمي���ان وتبعيض 
املمارس���ة؛ مبعن���ى أن من ميارس العمل السياس���ي 
كض���رورة ملجئ���ة بغية حتقي���ق املصالح الش���رعية 
الراجحة، ودفع غائلة الكفر والعلمانية واالنحالل عن 
األمة، مع إميانه التام بالكتاب كله، وأنه ال حكم إال لله؛ 
فإن مثل هذا إمنا هو مجته���د بني األجر واألجرين؛ 

فهذه جتزئة عملية ال اعتقادية.

 وقد يعترض على هذا بأن الكفر عملي أيًضا، فترك 
بعض العمل قد يكون كفًرا، فيرد عليه بأن هناك فرًقا 
بني م���ن يترك بعض العمل لع���دم قدرته عليه، فهذا 
مع���ذور، ومن يتركه مع متام القدرة؛ فهذا من نواقص 
إن لم يكن من نواقض اإلمي���ان، وأصحابه هم الذين 

عناهم الله؛ ألنهم لم يكونوا معذورين فيما قاموا به.

)4( صحيح مسلم بشرح النووي: 81/16 � 82.
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كما أن الواجب الش���رعي منوط بالقدرة وهي كاملة 
في باب االعتقاد القلبي الذي ال س���لطان ألحد عليه، 
ولكنها محدودة في باب املمارسة وعمل اجلوارح؛ بدليل 
حديث األمر والنهي؛ قال صلى الله عليه وس���لم: »من 
رأى منكم منكًرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، 
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان)1( فأجاز 
ترك بعض العمل؛ لعدم القدرة في اليد واللسان، ولم 

يجزه في القلب)2(.

7- احلاجيات العامة تتنزل منزلة الضرورة:
كثير من األم���ور يُعتَرض عليها بأنها ارتكاب حلرام 

م���ن غي���ر ض���رورة ظاهرة؛ 
وكم���ا هو مقرر ف���ي األصول 
ل  ف���إن: »احلاجة العام���ة تُنَزَّ
منزل���ة الضرورة في حق آحاد 
الناس«))(؛ فاألمة اليوم - وفي 
 - الغراء  الشريعة  تضييع  ظل 
متوج بحاجات عامة ماسة تعم 
كل شئون احلياة، وتعسر على 
عليهم  وتفسد  حياتهم،  الناس 

ما تبقى من دينه���م؛ وعلى هذا فهي مبثابة ضرورات 
قد تلجئ إلى بعض املمارس���ات السياسية - املتعلقة 
بالتشريع وسن القوانني - رغم كونها ممنوعة من حيث 

األصل؛ فعلى سبيل املثال:
- ف���ي جانب التعلي���م: قوانني من���ع املنتقبات من 

الدراسة.
- وفي اجلانب االجتماعي: قوانني رفع سن الزواج، 

وسفر املرأة بدون محرم.

- وف���ي اجلانب االقتصادي: مثل إجلاء الناس للربا 

)1( صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر من 
اإلميان، حديث رقم:49.

)2( يراجع ش���رح احلديث الرابع والثالثني من األربعني النووية، للش���يخ 
محمد بن صالح العثيمني رحمه الله.

))( الغياث���ي للجويني ص478، البرهان للجوين���ي 606/2، وانظر أيًضا: 
موسوعة القواعد الفقهية ص59، لفضيلة الدكتور عطية عدالن.

مبنع البنوك اإلس���المية في بعض البل���دان، أو منع 
املضاربة الش���رعية وتوظيف األموال باحلق. إلى غير 

ذلك من الشئون العامة.

- ب���ل إن هناك بعض األم���ور املتعلقة بالضرورات 
األصلية - التصالها بحفظ الدين نفس���ه - كمحاولة 

تزييف الهوية، وإلغاء أي ذكر للشريعة اإلسالمية.

وإذا كانت السياسة الشرعية هي: إدارة لشئون عامة 
الن���اس فاخللل فيها عام، قال ابن عقيل في تعريفها: 
»السياس���ة ما كان فعاًل يكون مع���ه الناس أقرب إلى 
الصالِح، وأبعد عن الفس���اد، وإن لم يضعه الرس���ول 
صلى الله عليه وسلم، وال نزل 

به وحي«)4(.

وعرفها اب���ن جنيم احلنفي 
بأنها: »فعل ش���يء من احلاكم 
ملصلح���ة يراه���ا، وإن لم يرد 
بذل���ك الفعل دلي���ل جزئي«؛ 
قلت: وهذا يعم احلاكم وغيره؛ 
فالسياسة الشرعية بشكل عام 
هي تطبيق ألحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة 

املصالح ودرء املفاسد فيما ليس فيه نص. 

8- التفريق بني الســـكوت عن بعض احلق وبني 
قول الباطل:

إنه ملن الواجب التأكيد على أن املؤمن يسعه السكوت 
عن بعض احلق؛ ولكنه ال يسعه بحال أن يقول الباطل 
إال في حال اإلك���راه املعتبر بضوابطه؛ فالقاعدة أنه: 
»ال يُنَْس���ب لس���اكٍت قوٌل، ولكن السكوت في معرض 
احلاج���ة بياٌن«، وما يزال املرء ف���ي مندوحة من دينه 
ما س���كت عن قول احلرام، أو األلفاظ املش���تبهة في 
معرض اخلطاب السياس���ي؛ منًعا للتلبيس على األمة 

والترويج للباطل.

)4( تراجع: »األحكام الس���لطانية« و«السلوك في سياسة امللوك« و«تسهيل 
النظر وتعجيل الظفر«، للماوردي.

إنه لمن الواجب التأكيد على أن المؤمن يسعه 
السكوت عن بعض الحق؛ ولكنه ال يسعه بحال 
أن يق��ول الباط��ل إال في حال اإلك��راه المعتبر 
بضوابط��ه؛ فالقاعدة أنه: »ال ُيْنَس��ب لس��اكٍت 
قوٌل، ولكن السكوت في معرض الحاجة بياٌن«، 
وما يزال المرء في مندوحة من دينه ما س��كت 

عن قول الحرام

67
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أما كون الس���كوت في معرض احلاجة بياًنا؛ فهذا 
مقّيد بش���رط عدم املفسدة الظاهرة الراجحة أو في 
حال���ة عدم اإلكراه، فقد اعتبرهما الش���رع وعفا عن 
أصحابهما؛ خاصة إذا ُوجد في األمة من يقوم بواجب 
البيان، ولذا يفض���ل عدم مش���اركة الدعاة واملربني 
واملتصدرين للفتوى والتوجيه بأنفس���هم في مثل هذه 
املمارس���ات - وإن كانت تتوج���ب رقابتهم لها - كما 
ينبغي أن تتوجه جهود من يقبلون هذه املمارسات، ومن 
يرفضونها على الس���واء إلى ذم املناهج غير الشرعية 
في أصلها كالدميقراطية وغيرها، وليس ذم املشاركني 

فيها لضرورة ومصالح عامة راجحة.

ويس���تدل لهذا أن الله تب���ارك وتعالى أمر املؤمنني 
بالسكوت عن ذم الباطل ملصلحة راجحة؛ قال تعالى: 

يب ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ   ۇ ىب ]األنع���ام: 108[، ولكن���ه أمرهم أيًضا أال 
يقولوا الباطل أو يركنوا إليه ما اس���تطاعوا إلى ذلك 

تعالى:يب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  قال  س���بياًل؛ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ىب]سورة الكافرون[.

9- وســـائل الفعـــل السياســـي غـــري توقيفية وهلا 
حكم مقاصدها:

وسائل الفعل السياسي ليست منحصرة في املشاركة 
التش���ريعية، لكنها تشمل ما هو أوس���ع من ذلك من 
أعمال طالبية ونقابية، ومحليات، وممارسات شعبية 
عامة، أو القيام مبظاهرات واعتصامات وما يشابهها؛ 

وذلك لثالث مقدمات تقررت في علم األصول:

- الفعل السياسي من جنس العادات، ال العبادات.

- األصل في العادات اإلباحة، ال التحرمي.

- املب���اح من حي���ث األصل، يتغير حكمه بحس���ب 

مقصوده وما يُفضي إليه.

فيترتب على ذلك أنه ال يُطلب في الفعل السياس���ي 
دلي���ل اإلباحة، بل عل���ى احلاظر أن يأت���ي بالدليل، 
وإال فاألصل ما ذكرنا. ومعلوم أن الوس���ائل لها حكم 
مقاصدها، وهي تبٌع لها؛ قال الشاطبي: »وقد تقرر أن 
الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة ألنفسها، 

وإمنا هي تبع للمقاصد«.)1(

وشروط اعتبار الوسائل: 

- النظر في الوس���يلة ذاتها: فيُشترط أن تكون في 
ذاتها مشروعة.

- النظ���ر ف���ي املقصد ال���ذي تُفض���ي إليه هذه 
الوسيلة.

- النظ���ر في درجة اإلفضاء: فإن تبني عدم إفضاء 
الوسيلة إلى املقصد، فإن الوسيلة يسقط اعتبارها)2( 

ويشترط أن يكون مقطوًعا به، أو غالًبا))(.

- النظ���ر في املآل: فال يترتب على هذه الوس���يلة 
مفسدة تزيد على مصلحة هذا املقصد أو متاثلها)4(.

وعل���ى هذا فق���د يعترض على بعض الوس���ائل أو 
املمارس���ات غير املشروعة؛ كاملش���اركة في املجالس 
التشريعية بأنها محرمة، حتى ولو أفضت إلى مقاصد 
مشروعة، فال تدخل في هذه القاعدة؛ واجلواب أنها 
ملا جازت للضرورة صارت ف���ي حكم الرخصة؛ وهي 
وإن كانت ال جتيز األصل، فقد صارت مش���روعة في 

هذا احلال كما تقدم.

)1( املوافقات 212/2. 
)2( القواعد للمقري ، 242/1.

))( إعالم املوقعني ، )/279 ، واملوافقات ، 58/2).
القواعد واألصول اجلامعة ، ص 10 ، شرح تنقيح الفصول ، ص 449.  )4(
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معلومات إضافية

تعريف السياسة: 

ل بكثير من الدالالت  السياس���ة لغة: القيام على الش���يء مبا يصلحه، و»لفظ )السياس���ة( في لغة العرب محمَّ
واإلرش���ادات واملضامني في خير املجتمعات وفالحها، فهي إصالح واس���تصالح، بوس���ائل متعددة من اإلرش���اد 
والتوجيه والتهذيب والتأديب واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو الرئاس���ة. وما جاء في 

معاجم اللغة يدل على ما تقدم«.

ِعيََّة ِسَياَسًة، بالَكْس���ِر: أََمْرتَُها ونََهيْتَُها، وساَس األَْمَر   فقد جاء في تاج العروس في مادة س���وس: »ُسْس���ُت الرَّ
َر َعليه،  ر وأُمِّ َب، وفي الّصحاِح: أَي أُمِّ َب، وأُدِّ ٌب، قد ساَس وِسيَس َعليْه، أَي أَدَّ ِسَياَس���ًة: قاَم به، ويقال: ُفالٌن ُمَجرَّ

َياَسُة : الِقياُم على الْشيِء مبا يُْصِلُحه«.  والسِّ

ُسوه، وأساسوه، وُسوَِّس أمر بني  ياَس���ُة، وإذا َرأَُّسوه قيل َسوَّ ْوُس: الرِّ وفي لس���ان العرب في املادة نفسها: »والسَّ
فالن: أي ُكلف سياس���تهم، وُسوِّس الرجل على ما لم يس���م فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس األمر سياسة: قام به، 
والسياس���ة: القيام على الش���يء مبا يصلحه، والسياسة: فعل السائس يقال: هو يس���وس الدواب إذا قام عليها 

وراضها، والوالي يسوس رعيته« .

 وعرف النسفي السياسة بقوله: »السياسة حياطة الرعية مبا يصلحها لطًفا وعنًفا«، ويشير بقوله: لطًفا وعنًفا 
إلى الوسائل التي تتحقق بها أهداف السياسة.

 السياسة يف اصطالح الفقهاء: 

وقد عرفت السياسة بتعاريف عدة، والفقهاء هلم اجتاهان يف بيان ذلك:
 االجتاه األول: اجتاه يوّسع من مجال السياسة؛ حتى يدخلها في كل فعل يقّرب من الصالح، ويبعد عن الفساد، 
وميثله قول أبي الوفاء بن عقيل احلنبلي: »السياس���ة ما كان م���ن األفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصالح 

وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وال نزل به وحي«.
وأجاب على من قال: »ال سياس���ة إال ما وافق الشرع«، فقال: »إن أردت بقولك: )ال سياسة إال ما وافق الشرع(، 
أي: لم يخالف ما نطق به الش���رع فصحيٌح، وإن أردت ما نطق به الش���رع فغلط وتغليط للصحابة«. فقّيده بعدم 

مخالفته للشرع.
واالجتاه الثاني: اجتاه يضّيق مجال السياس���ة، ويحصرها في باب اجلناي���ات أو العقوبات املغلظة، وقد جُتعل 
أحياًنا مرادفة للتعزير، وهذا االجتاه غالب على الفقه احلنفي في نظرته للسياس���ة، قال عالء الدين الطرابلسي 

احلنفي: »السياسة شرٌع مغلّظ« .
وق���د ذكر العالمة ابن عابدين احلنفي: أن السياس���ة جتوز في كل جناية، وال���رأي فيها إلى اإلمام على ما في 
الكافي، كقتل مبتدٍع يُتوهم منه انتش���ار بدعته، وإن لم يُحكم بكفره كما في التمهيد... ولذا عّرفها بعضهم بأنها 
تغليط جناية لها حكم ش���رعي؛ حسًما ملادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة حتت قاعدة الشرع، 

وإن لم ينص عليها بخصوصه .
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ومراد الفقهاء هنا بالسياسة في كال االجتاهني هو ما يُطلق عليه السياسة الشرعية، والسياسة احلقة ليست 
في حاجة إلى هذا القيد؛ ألن السياسة تعني اإلصالح واالستصالح، وذلك يكون على أقصى درجات الكمال حني 
التقيد بالش���ريعة، فال حتتاج السياس���ة من املنظور اإلسالمي لذلك التقييد، لكن ملا ُوجد من الوالة من ال يفهم 
ذلك، وظن أن السياس���ة أن يفعل ما يراه جالًبا ملصلحة، أو يدرأ مفس���دة من خالل تقديره الشخصي للموقف 

ونظرته لألمور، احتيج لتقييد ذلك بالشريعة؛ دفًعا لذلك التوهم الفاسد.
وق���د رّكز جانب من هذه التعريفات أو اقتصر على جزء مما تعاجله السياس���ة الش���رعية، س���واء من حيث 

التصرف، فقد حصرتها في األفعال دون غيرها، أو من حيث القائم بها فقد حصرتها في احلاكم دون غيره.
  وبالنظر إلى أن اإلنس���ان عضو في مجتمع من اآلدميني أمثاله، وهو ال يس���تطيع العيش منفرًدا، وال ميكنه 
القيام بكل ما يحتاج إليه من الش���ئون إال باملس���اعدة واملعونة من اآلخرين، وفي ذلك عالقات متشابكة ومصالح 
متداخل���ة بني الناس مبا حتتمله من تواف���ق اآلراء والطباع أو تخالفها، ومن تعارض املصالح وتنوع االحتياجات، 
وحينئذ فإن حياتهم ال تستقيم إال بوجود نظام يشمل كل العالقات املتشابكة، واملصالح املتداخلة؛ يقيمها ويديرها 

على أساس من العدل والصالح.
 وإدارة العالقات املتشابكة بني الناس مبا يجلب املصالح ويدرأ املفاسد في جميع املجاالت، مبا ميكن أن يحّقق 
التطلعات املشروعة للجميع بحسب اإلمكان في ظل نظام يكفل حتقيق ذلك مع احملافظة على الصالح والعدالة، 
وااللتزام باألحكام الشرعية، هو ما ميكن أن يطلق عليه سياسة، والسياسة بهذا الفهم مجالها واسع ميتد ليشمل 

مجاالت احلياة كلها.
 والسياس���ة أيًضا ليست مساوية لنظام احلكم كما يعّرفها القانونيون والكاتبون في مجال السياسة الوضعية، 
فنظام احلكم أو النظام السياس���ي ليس إال جزًءا من السياسة مبعناها الواسع الذي يشمل أمور احلياة كلها من 

سياسة )مبعناها الضيق(، واقتصاد ومعامالت وقضاء، وعالقات دولية، ونحو ذلك.
وفيما نظن أنه تعريف أكثر ش���موالً للسياسة )الش���رعية( نقول: إنها قيادة وإدارة املجتمع في جميع النواحي 
الداخلي���ة واخلارجية، وأمور الدين والدنيا؛ جللب املصالح، ودفع املفاس���د املتعلق���ة بالفرد أو املجموع، بالعدل 
واحلق، رغًبا ورهًبا، لتحقيق الغاية التي خلق الله اإلنس���ان من أجلها، مبا يوافق كليات الش���ريعة وجزئياتها، وال 

يتعارض معها، وما ينبني على ذلك من نظم وترتيبات ميكن بها حتقيق ما تقدم.
والسياس���ة إذا كانت تنطلق من الش���ريعة، وتتقيد بنصوصها وأحكامها؛ كانت سياسة شرعية، وإما إن كانت 
تنطلق مما يرى العقل صوابه من خالل تصوراته وجتاربه من غير تقيُّد بالش���رع؛ فهذه سياسة عقلية أو مدنية، 

وهي مباينة للسياسة الشرعية من حيث األصول، وإن كان هذا ال مينع من االلتقاء معها في بعض الفروع.
والسياس���ة الش���رعية تواكب التطورات الداخلة على تصرفات الناس وأوضاعهم، وال تقف عند حد ما رسمه 
الفقهاء الس���ابقون من السياسات التفصيلية اجلزئية السابقة الثابتة باالجتهاد، بل تتجاوزها إذا لم تكن محققة 
ألحكام الش���ريعة ومقاصدها، إلى سياسات مناسبة للتطور الداخل على حياة األفراد واألمم في ظل احملافظة 

على أحكام الشريعة وعدم اإلخالل مبقاصدها.
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