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اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُطِلق عليه »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث  
/ التا�سع ع�سر  الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
والع�سرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن 
املعرفة,  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  الت�ا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي, 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ش اخل�سبة بعطاء ال�سابقني, واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا الت�ا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها, منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تط�رها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وج�د  ه�  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وه� اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات تاريخية قدمية, ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق امل�ثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك, وت�ؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�س�ي التن�يري - واإن 

مقدمة ال�ضل�ضلة



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا ه� ت�ا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة, مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تك�ين مكتبة متكاملة ومتن�عة, 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذك�َرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن, عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة, وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعل�مات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب درا�سة تقدميية اأعدها اأحد الباحثني املتميزين, وفق منهجية 
والتعريف  جهة,  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت  من�سبطة, 
بال�سياق التاريخي/ الجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الجتهادات من جهة اأخرى؛ 
مبا كان فيه من حتديات وق�سايا نه�س�ية كربى, مع التاأكيد اأ�سا�ًسا على اآراء امل�ؤلف 
الدقة,  معايري  اأعلى  ت�افر  من  وللتاأكد  الكتاب.  تركها  التي  والأ�سداء  واجتهاداته 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحث�ن قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني, وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة, وح�ارات علمية ر�سينة, ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي, �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �سارك�ا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمم�عة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�س��ش الكتب ومراجعتها مبا ي�افق الطبعة الأ�سلية للكتاب.
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اأي�ًسا - وفق ت�فر الإمكانات الفنية واملادية - اإىل  هذا, و�ست�سعى املكتبة 
اأو مقتب�سات منها اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة  ترجمة تلك املختارات 
واجلامعات  البحث  ملراكز  �ستتيحها  كما  العربية,  بغري  الناطقني  امل�سلمني  اأبناء 
وم�ؤ�س�سات �سناعة الراأي يف خمتلف اأنحاء العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك 
على تنقية �س�رة الإ�سالم من الت�س�يهات التي يل�سقها البع�ش به زوًرا وبهتانًا, 
جملتهم,  يف  امل�سلم�ن  بها  هم  ُيتَّ التي  الباطلة  التهامات  من  كثري  زيف  وبيان 

خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب.

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التن�ير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني, ل يزال بعيًدا عن الأ�س�اء, ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف م�اجهة امل�سكالت التي ت�اجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�س�ي الإ�سالمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ش 
وخارجها.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده, والأفغاين, والك�اكبي, وحممد 
ل الفا�سي,  اإقبال, وخري الدين الت�ن�سي, و�سعيد الن�ر�سي, ومالك بن نبي, وعالَّ
والطاهر ابن عا�س�ر, وم�سطفى املراغي, وحمم�د �سـلت�ت, وعلي �سريعتي, وعلي 
عزت بيج�فت�ش, واأحمد ج�دت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
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اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية, ف�ساًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 
على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ش يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ش  الأعمال,  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�س�ل عليها )ورقيًّ

والإبداع,  والتجديد,  الإحياء,  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والت�ا�سل مع الآخر. ولي�ش اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ش اجلديد ال�افد 
علينا, بل علينا اأن نتفاعل معه, ونختار منه ما ينا�سبنا, فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء, 
وال�افد,  امل�روث  بني  واجلديد,  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك,  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد,  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تن�ع اله�يات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  ه�  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها, واأن ت�ستنه�ش هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف م�اجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�س�ا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين, وتفاعل�ا مع ق�سايا اأمتهم, وبذل�ا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئ�لياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
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ويف  م�سر,  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  ت�عية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية, 
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية, وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث, خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ, الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ش �سحيًحا اأن جه�د العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد ت�قفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون, وال�سحيح ه� 
اأنهم اأ�ساف�ا اجلديد يف زمانهم, واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني ن�عية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة, 
فاإن الكتب هي اآلة ت�ارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ش عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

3535 مقدمة �ل�شل�شلة

إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

 



�لآر�ء �لو�ردة يف هذ� �لكتاب ل تعبرِّ بال�شرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة �لإ�شكندرية، �إمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



زكي امليالد
درا�ضة تقـدميية

ف�شل �هلل.. و�لنزعة �لإ�شالحية  1

)1354-1431هـ/1935- اهلل  ف�سل  ح�سني  حممد  ال�سيد  ُعرف 
الكبار  امل�سلحني  كاأحد  الع�سرين,  القرن  من  الثاين  الن�سف  2010م(, خالل 
العامل الإ�سالمي احلديث,  املعا�سر, وعلى م�ست�ى  الفكر الإ�سالمي  يف �ساحة 
وم�اقفه  خطابه  يف  كبري  ب��س�ح  جتلت  عميقة,  اإ�سالحية  نزعة  �ساحب  وكان 
و�سخ�سيته, وظهرت يف كتاباته واأحاديثه, وبقي على ط�ل اخلط متم�سًكا بهذه 

النزعة الإ�سالحية.

ال�سدر  م��سى  ال�سيد  جانب  اإىل  اهلل,  ف�سل  ال�سيد  ورث  لبنان,  يف 
)1354-1421هـ/1936-2001م(,  الدين  �سم�ش  مهدي  حممد  وال�سيخ 
حم�سن  ال�سيد  طليعتهم  يف  وياأتي  قبلهم,  كان�ا  الذين  الرواد  امل�سلحني  جيل 
الأمني )1284-1371هـ/1867-1952م(, وال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين 
)1290-1377هـ/1873-1957م(, وهما من الذين عا�سروا حقبة ال�ستعمار 
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الفرن�سي على بالد ال�سام, وما بعد هذه احلقبة, اإىل نهاية الن�سف الأول من القرن 
الع�سرين.

ومن هذه اجلهة, يعد ال�سيد ف�سل اهلل اأقرب اإىل املنهج الإ�سالحي الذي 
ولنهجه  له  امتداًدا  مثل  اإنه  الق�ل  وميكن  الأمني,  حم�سن  ال�سيد  و�سلكه  مثله 
الإ�سالحي, خا�سة يف م�قفه من اإ�سالح وتهذيب طق��ش ال�سعائر احل�سينية التي 

تقام يف ذكرى عا�س�راء.

ومن بعد هذين امل�سلحني الأمني و�سرف الدين, يعترب ال�سيد ف�سل اهلل 
اإىل جانب ال�سيد م��سى ال�سدر وال�سيخ �سم�ش الدين, هم الأكرث ح�س�ًرا وتاأثرًيا 
على ال�سعيدين الثقايف والجتماعي يف املجال ال�سيعي اللبناين ب�سكل خا�ش.

اأن  العام,  النهج  جهة  من  الثالثة  ه�ؤلء  بني  البارزة  املفارقات  ومن 
الن�ساط  غلب  اأنه  مبعنى  الثقافة,  عامل  على  احلركة  عامل  غلَّب  ال�سدر  ال�سيد 
العملي على الن�ساط الذهني املتمثل يف الكتابة والتاأليف والن�سر, يف حني غلب 
ال�سيخ �سم�ش الدين عامل الثقافة على عامل احلركة, وعرف بكتاباته وم�ؤلفاته, 
وباأطروحاته الفكرية والثقافية, واأما ال�سيد ف�سل اهلل فقد جمع بني عاملي الثقافة 
ون�ساطه  والثقافية, كما عرف بحركته  الفكرية  بكتاباته وم�ؤلفاته  واحلركة, وعرفه 

اأي�ًسا. 

ويف جانب احلركة والن�ساط, اأظهر ال�سيد ف�سل اهلل تف�ًقا كبرًيا ل يكاد 
باحلركة  عرف  فقد  اجلهة,  هذه  من  املثل  به  ي�سرب  اأن  وي�سلح  اأحد,  يجاريه 
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والن�ساط الدوؤوب وامل�ستمر الذي ل يهداأ ول يت�قف طيلة اأيام الأ�سب�ع, وعلى 
مدار ال�سنة كاملة, ويجمع يف حركته ون�ساطه بني اإعطاء الدر�ش الديني, واإلقاء 
جانب  اإىل  النا�ش,  وا�ستقبال  واجلمعة,  اجلماعة  ب�سالة  واللتزام  املحا�سرات, 
اللقاءات واحل�ارات الفكرية وال�سيا�سية, ومتابعة اأعمال امل�ؤ�س�سات واجلمعيات 

التابعة له, كل ذلك يح�سل ب�س�رة ي�مية اأو �سبه ي�مية تقريًبا.

وبف�سل هذا اجلانب من احلركة والن�ساط املمتد ملا يزيد على ن�سف قرن, 
�ساحة  يف  ا  وثقافيًّ ا  فكريًّ امل�ؤثرين  اأبرز  اأحد  ي�سبح  اأن  اهلل  ف�سل  ال�سيد  ا�ستطاع 
الفكر الإ�سالمي املعا�سر, لي�ش يف لبنان فقط, واإمنا يف خارجه اأي�ًسا, يف م�سرق 
وباك�ستان  وتركيا  اإيران  مثل  اأخرى  �ساحات  اإىل  وامتد  ومغربه,  العربي  العامل 
اأي�ًسا,  واأفغان�ستان, لي�ش على م�ست�ى النخب واإمنا على م�ست�ى اجلمه�ر العام 

ولي�ش يف النطاق ال�سيعي فح�سب, واإمنا يف النطاق ال�سني كذلك. 

الفكري  للنهج  امتداًدا  اهلل  ف�سل  ال�سيد  مثل  الفكري,  ال�سعيد  وعلى 
)1350-1400هـ/1931-1980م(,  ال�سدر  باقر  حممد  ال�سيد  �سلكه  الذي 
لكن لي�ش ب�سفته تلميًذا اأو تابًعا له, واإمنا ب�سفته زمياًل و�سديًقا مقربًا يتفق ويتناغم 
مع نهجه الفكري, ومع ا�ست�سهاد ال�سيد ال�سدر وغيابه, حاول ال�سيد ف�سل اهلل اأن 
يرث دوره, ويكمل م�سريته, ومي�سي يف نهجه, النهج الذي ظل ميتدحه, وي�س�به, 

ويلفت النظر اإليه.
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الفروقات  بع�ش  هناك  اأن  اإل  الثنني,  بني  الفكري  والتناغم  التفاق  هذا  ومع 
بينهما, والتي تتحدد يف اأمرين مهمني, هما:

اجلانب  على  ركز  ال�سدر  ال�سيد  اأن  يف  ويتحدد  منهجية,  طبيعة  له  �لأول  �لأمر 
الت�س�ر  بناء  اإىل  الفكري, والذي كان يهدف  بناء وتك�ين م�سروعه  النظري يف 
الأخرى  والأيدي�ل�جية  الفكرية  املدار�ش  بدياًل عن  ليك�ن  ال�سامل  الإ�سالمي 
ال�سيد ف�سل اهلل  بينما ركز  املغايرة, كاملارك�سية والراأ�سمالية وال�ج�دية وغريها, 

على اجلانب العملي يف بناء وتك�ين م�سروعه الفكري.

ال�سدر  فال�سيد  الفل�سفة,  امل�قف جتاه  له طبيعة معرفية, ويتحدد يف  �لأمر �لثاين 
كتب يف الفل�سفة, وله كتابه ال�سهري)فل�سفتنا(, وعرف بهذا الهتمام, ومل ُي�سجل 
اإىل  مييل  ل  الذي  اهلل  ف�سل  ال�سيد  بخالف  الفل�سفة,  وقدح  ذم  يف  م�قف  له 

الفل�سفة, ول يقرتب منها, وظل يذمها علًنا.

وعلى ال�سعيد الفقهي, مثل ال�سيد ف�سل اهلل يف املنحى العام امتداًدا 
الفقه  يف  العايل  البحث  اأ�ساتذة  اأبرز  اأحد  اخل�ئي,  القا�سم  اأبي  اأ�ستاذه  لنهج 
عند  املعا�سرين  الدين  مراجع  اأبرز  واأحد  العراقية,  النجف  ح�زة  يف  والأ�س�ل 
الفقهي, ولكنه افرتق عنه,  النهج  ال�سيد ف�سل اهلل معه يف  اتفق  الإمامية, وقد 
واختلف معه يف بع�ش الجتهادات, وهذا ما يحدث عادة بني الفقهاء, ويف �ساحة 

املجتهدين.
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حمطتان  هناك  اهلل,  ف�سل  لل�سيد  والإ�سالحية  الفكرية  التجربة  ويف 
النجف  حمطتا  وهما  منهما,  والقرتاب  عندهما,  الت�قف  من  بد  ل  بارزتان, 
وبريوت يف العراق ولبنان: يف النجف كانت الن�ساأة والتك�ين الديني والعلمي 

والفكري, ويف بريوت كانت �ساحة العمل والنه��ش والنطالق.

2 يف �لنجف.. �لن�شاأة و�لتكوين

من  ع�سر  التا�سع  يف  العراقية,  النجف  مدينة  يف  اهلل  ف�سل  ال�سيد  ولد 
�سعبان �سنة )1354هـ/ 1935م(, اإذ كان والده ال�سيد عبد الروؤوف ف�سل اهلل 
اآنذاك يف مدينة النجف لتح�سيل  )1325-1405هـ/ 1907-1984م( مقيًما 
من  والع�سرين  الثامنة  يف  وه�  1927م,  �سنة  اإليها  و�سل  التي  الدينية,  العل�م 

عمره, وبقي فيها اإىل �سنة 1955م.

ومن املعروف اأن مدينة النجف ال�اقعة جن�ب العراق, كانت وما زالت 
اأحد اأهم املراكز العلمية يف تدري�ش وحت�سيل العل�م واملعارف على مذهب اأهل 
البيت, ويق�سدها طلبة العلم والعلماء باأعداد كبرية, ومن خمتلف اأرجاء العامل, 
مرتبة  لتح�سيل  طلًبا  �سنة,  ع�سرين  اأحيانًا  تتجاوز  ط�يلة,  لفرتات  فيها  وميكث�ن 
الجتهاد يف فقه اأهل البيت, وهناك من يف�سل�ن البقاء والت�طن يف هذه املدينة 

.  اإىل نهاية العمر, رغبة يف جماورة مقام الإمام علي

بداأ  علمية,  وحا�سرة  بيئة  ويف  دينية,  اأج�اء  يف  اهلل  ف�سل  ال�سيد  ن�ساأ 
تعليمه الأويّل يف حلقة الكتاتيب لتعلم القراآن الكرمي تالوة وحفًظا, ويف العا�سرة 
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من عمره التحق مبدر�سة تابعة جلمعية منتدى الن�سر, وبعد فح�ش معل�ماته تقرر 
ترقيته اإىل ال�سف الثالث, متجاوًزا ال�سف الأول والثاين, وبقي يف املدر�سة اإىل 

ال�سف الرابع.

ال�سيد ف�سل اهلل -ح�سب ق�له- ما هي الظروف التي جعلته  ول يعلم 
باكًرا الدرا�سة الدينية, وه� يف  الرابع, ليتابع  يخرج من املدر�سة وه� يف ال�سف 

�سن احلادية ع�سرة)1(.

الدرا�سة  يف  الط�يل  م�س�اره  اهلل  ف�سل  ال�سيد  بداأ  1363هـ,  �سنة  يف 
الدينية ح�سب نظام احل�زة العلمية النجفية, وامتدت درا�سته اإىل اثنتني وع�سرين 
�سنة, وكان والده ال�سيد عبد الروؤوف ف�سل اهلل من اأبرز اأ�ساتذته يف ما يعرف يف 

نظام احل�زات العلمية, مبرحلتي املقدمات وال�سط�ح.

ويف مرحلة الدرا�سات العليا, اأو ما يعرف مبرحلة بحث اخلارج يف الفقه 
والأ�س�ل, فاإن من اأبرز اأ�ساتذته, هم:

1ـ ال�سيد حم�سن احلكيم )1306-1390هـ/1889-1970م(.
2ـ ال�سيد اأب� القا�سم اخل�ئي )1317-1413هـ/1899-1992م(.

3ـ ال�سيد ح�سني ال�ساهرودي )1301-1394هـ/1882-1974م(.
4ـ ال�سيخ ح�سني احللي )1309-1394هـ(.

ر  هلل, بريوت: د ل�سيد حممد ح�سني ف�سل  لعالمة  لقلب مع  أ�سئلة وردود من  لفقيه,  إ�سماعيل  حلل� و )1(   و�ساح 
ملالك, ط3, )1415هـ/1995م(, �ش13.
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كما ح�سر عند ال�سيخ �سدر البادك�بي در�سه الفل�سفي لكتاب الأ�سفار 
ل�سدر الدين ال�سريازي.

ب�سماتها  تركت  مهمة,  جتارب  ثالث  اإىل  الإ�سارة  ميكن  النجف  ويف 
النف�سية  التك�ينات  اهلل, من جهة  ف�سل  ال�سيد  �سخ�سية  العميقة يف  وتاأثرياتها 
وهذه  وذاكرته,  �سريته  يف  حا�سرة  وظلت  وال�سيا�سية,  والثقافية  والجتماعية 

التجارب الثالث هي: 

�أوًل: �لتجربة �لجتماعية و�لقت�شادية
واقت�سادية  النجف ظروًفا معي�سية  ال�سيد ف�سل اهلل مع عائلته يف  عا�ش 
باأهله  ي�دي  اأن  كاد  الذي  الفقر  ال�سديد,  الفقر  عليها حالة  للغاية, غلب  �سعبة 
اإىل حافة اجل�ع, واأن اأنفة والده-كما يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل- منعته من التما�ش 
الع�ن من الأغنياء لفك �سيقته, لئال يك�ن ذلك على ح�ساب كربيائه, وكرامة 

اأ�سرته.

هذه التجربة املرة, طبعت يف نف�سية ال�سيد ف�سل اهلل, وحفرت يف وجدانه 
م�ساعر واأفكار حتددت يف اجتاهني �سل�كيني, هما:

�لجتاه �لأول: ت�لد لديه نف�ر من الرثاء, وعدم الرغبة يف عي�ش الأثرياء املرتف.

�لجتاه �لثاين: ب�سبب احلرمان من مباهج احلياة التي غالًبا ما تغمر مرحلة الطف�لة, 
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ولد لديه م�ساعر الهتمام بالفقراء واملحرومني, الذين ارتبط ب�اقعهم ومعاناتهم 
ملدة ط�يلة)1(.

ثانًيا: �لتجربة �لثقافية و�لأدبية
انفتح ال�سيد ف�سل اهلل منذ وقت مبكر على الثقافة والأدب, وكانت له 
جتربة يفتخر بها, ويتذكرها باعتزاز؛ لأنها تقدم �س�رة عن نهجه املنفتح, و�سخ�سيته 
املنفتحة على الثقافة املعا�سرة والأدب احلديث, وللربهنة على اأن هذا النفتاح 
الذي ميز �سخ�سيته دائًما, مل يكن طارئًا اأو عابًرا اأو م�سطنًعا, واإمنا كانت له جذور 
بيئة ل يعرف عنها هذا  واأ�سا�سيات مبكرة, وح�سل يف ظروف غري م�اتية, ويف 
النمط من الهتمام, ويغلب عليها الطابع التقليدي, والن�سغال ال�ا�سع بالدر�ش 

الديني الذي ل يكاد يرتك جماًل لالهتمامات الأخرى الثقافية والأدبية.

لل�سحف  متابعته  املبكر,  والأدبي  الثقايف  النفتاح  هذا  �س�ر  ومن 
يطالع- بالذات, ففي �سن احلادية ع�سرة كان  منها  وامل�سرية  العربية,  واملجالت 
ح�سب ق�له- جمالت اأكرب من �سنه وثقافته, )فكنت يف ذلك ال�قت اأقراأ جملة 
الر�سالة التي ي�سدرها اأحمد ح�سن الزيات, وكنت اأ�ستمتع بقراءتها, ول اأدري 
اإذا كان هذا ا�ستمتاع الفكر ال�اعي, كما كنت اأقراأ اأي�ًسا جملة الثقافة التي ت�سدر 
يف م�سر, ويف ذلك اجل� كنت اأعي�ش النفتاح اأكرث من اأقراين, من خالل هذه 

لفكر  حل�سارة لتنمية  لتغيري, بريوت: مركز  أجل  ر من  حل� لعقالنية و هلل,  )1(   جمم�عة كتاب, حممد ح�سني ف�سل 
لإ�سالمي, 2010م, �ش27.
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القراءات التي قد ل تك�ن منظمة اأو مرتبة اأو ممنهجة, ولكنها كانت كمن يتنقل 
بني الأزهار()1(.

لل�سحف  وقراءاته  متابعاته  وتط�رت  تتابعت  ع�سرة,  اخلام�سة  �سن  ويف 
كان  التي  الكتاب(  )اأدب  ويتابع جملة  يقراأ  فكان  والأدبية,  الثقافية  واملجالت 
يف  الغ�سبان  عادل  ي�سدرها  كان  التي  )الكتاب(  وجملة  ح�سني,  طه  ي�سدرها 
اخلم�سينيات  بداية  اأديب, ويف  األبري  ين�سرها  كان  التي  )الأديب(  م�سر, وجملة 

امليالدية, اأخذ ينفتح على جملة الآداب اللبنانية.

كانت  اإنها  عنها  يق�ل  طف�لته,  ي�سف  اأن  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يريد  وحني 
طف�لة ثقافية مبكرة, قراأ فيها ترجمات كثرية, منها ترجمة اأحمد ح�سن الزيات 
لأ�سعار لمارتني, وترجمات جان جاك رو�س�, وترجمات اأنات�ل فران�ش, والتقى 
تاأثرًيا  ي�ؤثر  اأن  )ا�ستطاع  اإنه  عنه  يق�ل  الذي  باأدب طه ح�سني,  ال�قت  يف ذلك 

كبرًيا يف اأ�سل�بي, ول يزال يفر�ش نف�سه علي حتى الآن()2(.

ويت�سل بهذا املنحى النفتاحي, مبادرته اإىل اإ�سدار جملة خطية بالتعاون 
مع �سديقه وابن خالته ال�سيد مهدي احلكيم جنل املرجع الديني ال�سيد حم�سن 
احلكيم, حملت هذه املجلة ا�سم )الأدب( �سدر منها خم�سة اأعداد فقط ما بني 
�سنتي 1949 و1950م, كتب فيها ال�سيد ف�سل اهلل م��س�عني فقط, وجاء اإ�سدار 

لقلب, مرجع �سابق, �ش13. أ�سئلة وردود من  لفقيه,  إ�سماعيل  حلل� و )1(  و�ساح 
ل�سابق, �ش16. ملرجع   )2(
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ا. هذه املجلة يف فرتة كان يعي�ش فيها ال�سيد ف�سل اهلل هاج�ش اأن ي�سبح �سحفيًّ

واخلط�ة الأهم يف هذا الدرب, حني ا�سرتك ال�سيد ف�سل اهلل مع بع�ش 
مثلت  التي  اليقظ(,  الأدب  )اأ�سرة  بتاأ�سي�ش  اخلم�سينيات  اأواخر  يف  اأ�سدقائه 
فيما بعد حدًثا ي�ؤرخ له يف تاريخ تط�ر الأدب احلديث يف مدينة النجف؛ وذلك 
وظلت  احلديث,  ال�سعر  حركة  على  انفتاحها  ب�سبب  ومت�ًجا  ا  دويًّ اأحدثت  لأنها 
هذه التجربة يف ذاكرة امل�ؤ�س�سني لها, يتحدث�ن عنها باإعجاب كبري؛ لأنها قدمت 

وعربت عن جتربة حديثة, حملت معها مالمح اليقظة واحلداثة والتجديد.

وعن هذه التجربة وتاأثريها يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل: »اأعتقد اأننا مع كثري 
من اأ�سدقائنا يف النجف, �ساهمنا يف اإدخال النجف يف التجربة ال�سعرية احلديثة, 
بني  اللبنانية,  الآداب  تعي�ش يف جملة  كانت  التي  الأدبية  املعركة  كنت  عندما 
ال�سعر احلر ب�سعرائه املتن�عني كبدر �ساكر ال�سياب ونازك املالئكة وعبد ال�هاب 
اجل�اهري  �سعر  على  انفتحت  وهكذا  ال�سب�ر...  عبد  الدين  و�سالح  البياتي 
وحممد �سعيد احلب�بي وال�سيخ علي ال�سرقي وغريها من الأ�سماء التي ل تزال 

الذاكرة حتملها«)1(.

ويف بع�ش مراحل حياته ال�سعرية, �سمع ال�سيد ف�سل اهلل بع�ش النا�ش 
يتحدث�ن عن اأن الإن�سان الذي يتعاطى ال�سعر, قد ل يك�ن حمل ثقة يف علمه؛ 
لأن ال�سعر ي�سغل عن الدرا�سة والتعمق فيها, فذهب اإىل اأحد العلماء الكبار, وه� 

جلمعة 2 ي�لي� 2010م. لك�يتية,  ل�سباح  )1(  �سحيفة 
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ال�سيد عبد الهادي ال�سريازي, وقال له: »هناك من يتحدث عن ممار�ستي لل�سعر 
بطريقة �سلبية, فهل ترى اأن اأترك ال�سعر واأتفرغ للدرا�سة؟ قال: ل, اإن قيمة ال�سعر 
والأدب, ه� اأنه ي�سقل ال�سليقة, مبعنى اأنه يبل�ر الذوق الأدبي لالإن�سان, في�ستطيع 
اأن يفهم القراآن اأكرث, واحلديث اأعمق, باعتبار اأن القراآن عربي, وينطلق من خالل 
اأعلى اأ�ساليب البالغة, واحلديث اأي�ًسا, حديث النبي العربي, وبذلك كلما كان 
الإن�سان اأديًبا اأكرث كان اأقدر على ا�ستيعاب الن�س��ش اأكرث. ثم قال يل: اأنا �ساعر 

واأبي كان �ساعًرا, وبداأ يتل� علي �سعًرا من �سعره, وه� جال�ش يف دي�انه«)1(.

ل ال�سيد ف�سل اهلل اأن ي�قع ق�سائده فيما بعد, باأ�سماء رمزية  مع ذلك ف�سَّ
مثل ا�سم »اأب� علي«, و»ر�سدي ناجي«.

ويف �سنة )1380هـ/1960م( اأ�سدرت جماعة العلماء يف النجف, جملة 
عليها,  امل�سرفني  اأحد  اهلل  ف�سل  ال�سيد  وكان  )الأ�س�اء(,  با�سم  اإ�سالمية  ثقافية 
اإىل جانب ال�سيد حممد باقر ال�سدر وال�سيخ حممد مهدي �سم�ش الدين, وكان 
يكتب افتتاحيتها الثانية بعن�ان )كلمتنا(, والفتتاحية الأوىل كان يكتبها ال�سيد 

حممد باقر ال�سدر بعن�ان )ر�سالتنا(.

لقلب, مرجع �سابق, �ش25. أ�سئلة وردود من  لفقيه,  إ�سماعيل  حلل� و )1(  و�ساح 
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ثالًثا: �لتجربة �ل�شيا�شية و�حلركية

عا�سر ال�سيد ف�سل اهلل الأحداث والتط�رات ال�سيا�سية التي ح�سلت يف 
العراق واملنطقة العربية, وتفاعل معها, وتاأثر بها, ومنها حدث النكبة يف فل�سطني 
�سنة 1948م, وث�رة ال�سباط الأحرار �سنة 1952م, والعدوان الثالثي على م�سر 
�سنة 1958م, وغريها من  العراق  قا�سم يف  الكرمي  وانقالب عبد  �سنة 1956م, 

اأحداث وتط�رات اأخرى.

واحلدث املهم يف التجربة ال�سيا�سية واحلركية لل�سيد ف�سل اهلل, ه� انخراطه 
تاأ�سي�ش حزب الدع�ة الإ�سالمية يف العراق �سنة 1957م, مع جمم�عة من  يف 
العلماء الذين كان قريًبا منهم وعلى �سلة بهم, ويف طليعة ه�ؤلء العلماء: ال�سيد 
حممد باقر ال�سدر, وال�سيد مرت�سى الع�سكري, وال�سيد مهدي احلكيم, وال�سيد 
حممد باقر احلكيم, وال�سيخ حممد مهدي �سم�ش الدين, وال�سيخ عبد الهادي 

الف�سلي, اإىل جانب اآخرين علماء ومثقفني.

ويعد حزب الدع�ة, اأحد اأكرب الأحزاب ال�سيا�سية والدينية التي ظهرت 
اأهمية  اأهميتها  التجربة يف  ال�سيعي احلديث, وتعادل هذه  يف املجال الإ�سالمي 
انبعاث وتاأ�سي�ش حركة الإخ�ان امل�سلمني يف املجال الإ�سالمي ال�سني احلديث.

هذه لعلها هي اأبرز التجارب التي عا�سرها ال�سيد ف�سل اهلل يف العراق, 
والتي تركت تاأثرًيا على تك�ينه الديني والعلمي والأدبي وال�سيا�سي والجتماعي, 
وهي التجارب التي بقيت يف ذاكرته, وظلت ع�سية على الن�سيان, يرجع اإليها, 
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ويتحدث عنها, ب�س�ق وحنني, كما اأن هذه املحطة النجفية مثلت له اأهم حمطة 
يف �سريته, ويف جتربته الفكرية والإ�سالحية, ول�لها ملا اأ�سبح ال�سيد ف�سل اهلل ه� 

ال�سيد ف�سل اهلل الذي نعرفه الي�م.

يف بريوت.. �لعمل و�لنطالق 3

يف �سنة 1952م, قام ال�سيد ف�سل اهلل باأول زيارة له اإىل لبنان برفقة والده, 
وكان يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمره اآنذاك, وجاءت هذه الزيارة بق�سد روؤية العائلة 
والأقرباء يف جن�ب لبنان, ف�الده ينحدر من بلدة عيناتا, ووالدته تنحدر من بلدة 

بنت جبيل اجلن�بيتني.

هذه الزيارة بقيت يف ذاكرة ال�سيد ف�سل اهلل, وظل يتذكرها, ويتحدث 
قد  وكنت  والإعالمية,  الفكرية  واأحاديثه  ح�اراته  من  كثري  يف  با�ستمرار  عنها 

�سمعتها منه مبا�سرة يف �ستاء 1996م.

اجتماعية  زيارة  جمرد  اهلل,  ف�سل  لل�سيد  بالن�سبة  الزيارة  هذه  تكن  مل 
يف  والأقرباء  العائلة  ولقاء  روؤية  على  واقت�سرت  حتددت  الإطالق,  على  عادية 
منطقة اجلن�ب, واإمنا مثلت له منا�سبة مهمة؛ لأن يعرف ويعرف عن نف�سه لأول 
التي ظل ي�سمع عنها,  البيئة  اأخرى على هذه  مرة من جهة, ويتعرف من جهة 
ولعله كان يت�ق اإليها, ومل يَرها ويت�سل بها اإل بعد �ست ع�سرة �سنة, وهي فرتة 

غري ق�سرية يف تاريخ عمر الإن�سان.
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خالل هذه الزيارة التي دامت اأ�سهر عدة, تنقل فيها ال�سيد ف�سل اهلل بني 
مناطق اجلن�ب وبريوت, واأتاحت له فر�سة ال�سرتاك, يف العديد من احل�ارات 
واملناق�سات الفكرية والدينية مع مثقفني ومفكرين و�سيا�سيني, ينت�سب�ن لتيارات 

فكرية خمتلفة, ق�مية وليربالية ومارك�سية.

وعن اأج�اء هذه احل�ارات وروؤيته لها, يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل متذكًرا: 
ال�ساد�سة ع�سرة  �سن  مرة عام 1952, وكنت يف  لبنان لأول  اإىل  »عندما جئت 
ال�سي�عيني  مع  اللبناين  اجلن�ب  يف  ح�ارية  جل�سات  بداأت  ع�سرة,  ال�سابعة  اأو 
الدكت�ر  مثل  الفكرية  ال�سخ�سيات  ببع�ش  األتقي  وكنت  العرب.  والق�ميني 
ح�سني مروة الذي كانت تربطني به عالقة ومعرفة, وكانت هناك اأحاديث متن�عة, 
اأن  باأخرى,  اأو  بطريقة  به  اأمّل  الذي كنت  الثقايف  التن�ع  وا�ستطعت من خالل 
اأنفتح على احل�ار اأو على الآخر منذ تلك اللحظة, فلم اأكن اأتعقد من فكر الآخر 
ال�سبيل  الفكر الآخر, وما ه�  اأدير احل�ار مع  اأن  اأن علّي  اأفكر  املعار�ش, وكنت 

للتفاهم والتحاور يف هذا املجال«)1(. 

واحلدث املهم يف هذه الزيارة الذي جعلها يف الذاكرة والذاكرة التاريخية 
عن ال�سيد ف�سل اهلل, ه� م�ساركته يف منا�سبة كبرية, هي ذكرى اأربعينية امل�سلح 
الديني ال�سيد حم�سن الأمني يف بريوت, التي ح�سرها وحتدث فيها �سخ�سيات 

ن, )22 رم�سان 1424هـ/17  ر يف بريوت: زياد عيتاين وه�سام علي� حل� أجرى  ل�سع�دية,  )1(  �سحيفة عكاظ 
ن�فمرب 2003م(.
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اإ�سالمية و�سيا�سية ومعروفة, منهم كامل مروة والدكت�ر م�سطفى ال�سباعي املر�سد 
العام لالإخ�ان امل�سلمني يف �س�ريا ولبنان, يف هذه املنا�سبة األقى ال�سيد ف�سل اهلل 

ق�سيدة لفتت النتباه اإليه على �سغر �سنه, ولقيت ا�ستح�سان احلا�سرين.

ب�سحبة  ا  نهائيًّ النجف  اهلل  ف�سل  ال�سيد  غادر  1385-1966م  �سنة  يف 
والده عائًدا اإىل م�طنه لبنان, واأقام يف بريوت بدع�ة من جمعية اأ�سرة التاآخي يف 
ا يف حارة حريك. منطقة النبعة, ومن ثم انتقل اإىل ال�ساحية اجلن�بية, وا�ستقر نهائيًّ

اإذا كانت النجف بالن�سبة لل�سيد ف�سل اهلل مثلت مرحلة الك�سب والبناء 
والتك�ين, فاإن بريوت بالن�سبة له مثلت مرحلة العمل والنه��ش والنطالق, وكان 
ال�سيد ف�سل اهلل بحاجة اإىل هذه املحطة التي وجد فيها فر�سة كبرية لنطالقته, 
وقد ح�لها فعاًل اإىل فر�سة كبرية لالنطالق, جعلت منه واحًدا من اأكرث رجال 
ثم  ومن  ولبنان,  لبريوت  كبرًيا  مك�سًبا  واأ�سبح  وفاعلية,  حي�ية  لبنان  الدين يف 

مك�سًبا كبرًيا للعاملني العربي والإ�سالمي.

يف بريوت ولبنان عم�ًما, ا�ستطاع ال�سيد ف�سل اهلل اأن ي�سق طريقه بجدارة, 
من  واحدة  بعد  فيما  وعدت  بها,  ومتيز  عرف  واإ�سالحية  فكرية  بتجربة  ويتفرد 
التجارب الفكرية والإ�سالحية الرائدة لي�ش يف لبنان فح�سب, واإمنا على م�ست�ى 
العاملني العربي والإ�سالمي, وب�سكل ل ميكن التنكر لها, وعدم العرتاف بها, اأو 

التغافل عنها, و�ستظل ع�سية على املح� والن�سيان.
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والدور الذي نه�ش به ال�سيد ف�سل اهلل يف بريوت ولبنان, ميكن الق�ل اإنه 
حتدد يف ثالثة جمالت اأ�سا�سية, هي:

�أوًل: �ملجال �لديني و�لثقايف

يف هذا املجال نه�ش ال�سيد ف�سل اهلل بدور كبري وم�ؤثر, وخالل �سن�ات 
يرعاها  مت�هجة, ظل  اإ�سالمية  تنمية حالة  من  والعمل, متكن  العطاء  من  ط�يلة 
والجتماع  واملحا�سرة  الكتاب  خالل  من  والثقايف  الديني  بالت�جيه  وميدها 

والندوة, يف امل�سجد واملنزل واملعهد واحل�زة.

ويت�سل بهذا املجال, الكثري من الأن�سطة املتن�عة العامة واخلا�سة, العامة 
امل�جهة للجمه�ر العري�ش من النا�ش كال�عظ الديني والت�جيه الثقايف, واخلا�سة 
وهي  القراآين,  والتف�سري  الفقهي  كالبحث  الديني  العلم  واأهل  للطلبة  امل�جهة 

الأن�سطة التي داوم وانتظم عليها ال�سيد ف�سل اهلل �سن�ات ط�يلة.

ويت�سل بهذا املجال اأي�ًسا, املعاهد واملراكز الدينية والثقافية التي اأ�س�سها 
الثقايف,  الإ�سالمي  واملركز  الإ�سالمي,  ال�سرعي  املعهد  منها  عليها,  واأ�سرف 
جن�ب  زينب  ال�سيدة  منطقة  يف  املرت�سى  وح�زة  بريوت,  يف  احل�سنني  وجممع 

العا�سمة ال�س�رية دم�سق. 

الديني  املجال  يف  اهلل  ف�سل  ال�سيد  به  ينه�ش  الذي  الدور  هذا  وتعزز 
الب�سائر  اإذاعة  مثل  به,  املرتبطة  الإعالمية  ال��سائط  بع�ش  خالل  من  والثقايف, 
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التي ي�سل بثها اإىل كامل الأرا�سي اللبنانية, وقناة الإميان الف�سائية, ون�سرة بينات 
ا ب�س�رة ورقية, وم�قع بينات الإلكرتوين وه� امل�قع الر�سمي  التي ت�سدر اأ�سب�عيًّ

لل�سيد ف�سل اهلل.

ثانًيا: �ملجال �لجتماعي و�لتعليمي

اأوىل ال�سيد ف�سل اهلل عناية كبرية بهذا املجال الجتماعي والتعليمي, 
واملحرومة,  ال�سعيفة  وللطبقات  والفقراء,  لالأيتام  خا�ش  ب�سكل  خ�سه  والذي 
اأ�سرته يف مدينة  وذلك لك�نه عا�ش حياة الفقر والب�ؤ�ش, وتذوق هذه املرارة مع 
يف  واملحرومة  ال�سعيفة  الطبقات  ومن  الفقراء  من  قريًبا  وكان  العراقية,  النجف 
بريوت ومنطقة اجلن�ب, ونتيجة ملا �سببته احلروب الأهلية الط�يلة التي مرت على 
بلده لبنان, واأدت اإىل تزايد اأعداد اليتامى, وت�سببت باأ�سرار كبرية تاأثرت منها 

الطبقات ال�سعيفة.

اأ�س�ش ال�سيد ف�سل اهلل جمعية املربات اخلريية, التي  ويف هذا النطاق, 
ال�سكن  اأمنت هذه املربات  اللبنانية  تفرعت منها مربات عدة, ويف ظل احلرب 
الكرمي لالأيتام, ومن ثم تط�رت الرعاية بالأيتام لت�سمل خمتلف اجل�انب النف�سية 
واجل�سدية والتعليمية والدينية والجتماعية, واأ�سبحت هذه املربات تتعهد ه�ؤلء 
الأيتام بالتعليم يف املراحل كافة, من ما قبل البتدائية اإىل تاأمني فر�ش التعليم 
اجلامعي, وبعد التخرج تفتح لهم جمال العمل والت�ظيف يف هذه املربات, وتعطي 

لهم �سفة الأف�سلية والأول�ية.
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ولتاأمني التعليم له�ؤلء وغريهم, اأ�س�ست هذه املربات عدًدا من املدار�ش 
والتقنية  الفنية  املعاهد  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  والثان�ية,  واملت��سطة  البتدائية 
من  مع جمم�عة  والب�سرية,  ال�سمعية  الإعاقة  لذوي  ومعهد خا�ش  وللتمري�ش, 

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

وحتت�سن جمعية املربات ح�سب اإح�ساءاتها, اأكرث من 3300 يتيًما من 
الذك�ر والإناث م�زعني على مرباتها املختلفة.

لهذه  وخا�سة  والكبري,  ال�ا�سع  والتعليمي  الجتماعي  الن�ساط  هذا 
ال�سريحة ال�سعيفة من النا�ش, قرب ال�سيد ف�سل اهلل من النا�ش, وقرب النا�ش 
الدين  واملفكر ورجل  للعامل  مثاًل  و�سرب  النا�ش,  قلب حركة  واأ�سبح يف  اإليه, 
الذي يقرتب من النا�ش, ويقدم اخلدمة الجتماعية لهم, ول ينف�سل اأو ينعزل 

اأو يتعاىل عليهم.

ثالًثا: �ملجال �ل�شيا�شي و�لن�شايل

والجتماعي,  والثقايف  الديني  بدوره  اهلل  ف�سل  ال�سيد  عرف  ما  بقدر 
عرف اأي�ًسا بدوره ال�سيا�سي والن�سايل, فه� من ال�سخ�سيات التي كان لها وزنها 
الديني وال�سيا�سي مًعا يف لبنان والعامل العربي, فال�سيا�سة حا�سرة ب�س�رة دائمة 
وم�ستمرة يف خطاباته واأحاديثه وح�اراته, وله م�اقفه ال�سيا�سية التي ي�ستقل بها 

جتاه ما يجري من ق�سايا واأحداث يف لبنان ويف العاملني العربي والإ�سالمي.
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ا من على منرب م�سجد احل�سنني  وخطبة اجلمعة التي كان يلقيها اأ�سب�عيًّ
يف حارة حريك, واملك�نة من خطبتني, خطبة يخ�س�سها للق�سايا الدينية والثقافية, 
وخطبة اأخرى يخ�س�سها للق�سايا ال�سيا�سية التي تهم امل�سلمني كافة, وهذه اخلطبة 
يف  ا  اأ�سب�عيًّ وتن�سر  تعمم  �سيا�سية  ت�سريحات  اإىل  اإلقائها  بعد  تتح�ل  ال�سيا�سية 

ال�سحافة اللبنانية, وتذاع يف املحطات الإذاعية والتلفازية.

والق�سايا  لالأحداث  الي�مية  متابعته  اهلل  ف�سل  ال�سيد  عن  عرف  وقد 
العربي, ولديه  والعامل  لبنان  ال�سادرة يف  لل�سحافة  الي�مية  ال�سيا�سية, ومطالعته 

ا لهذا الن�ع من املتابعة واملطالعة. وقت جمدول ي�ميًّ

ال�سبه  ال�سيا�سية  وح�اراته  لقاءاته  الهتمام,  من  النمط  بهذا  ويت�سل 
الدبل�ما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  والإعالميني,  وال�سحفيني  ال�سيا�سيني  مع  الي�مية 
ال�سفراء والدبل�ما�سيني الأجانب والأوروبيني,  لبنان, مبا يف ذلك  املعتمدين يف 
الذين يق�سدونه يف بيته, ويتحاورون معه, وي�ستطلع�ن اآراءه ووجهات نظره ح�ل 
ال�سحافة  بال�س�رة  تنقله  ما  وهذا  والدينية,  الثقافية  وحتى  ال�سيا�سية  الق�سايا 

ا اأو �سبه ي�مي.                والتلفزة اللبنانية ي�ميًّ

ينف�سل  ل  اهلل,  ف�سل  ال�سيد  عند  وكيًفا  ا  كمًّ ال�سيا�سي  الهتمام  هذا 
وطبيعة لبنان البلد والكيان و�سكل النظام ال�سيا�سي, وما فيه من اإعالم و�سحافة 
واأحزاب وحريات ل تت�فر ول تقارن باأي بلد عربي اآخر, وب�سكل �سجع اللبنانيني 
على النخراط يف احلياة ال�سيا�سية, كما اأن الظروف ال�سيا�سية التي مرت على 
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يف  وم�ؤثرة  حا�سرة  ال�سيا�سة  اأر�سه جعلت  على  التي ح�سلت  واحلروب  لبنان, 
حياة اللبنانيني.

ال�سرعي  وكان لل�سيد ف�سل اهلل نهج �سيا�سي ملتزم, يغلب فيه اجلانب 
وامل�سلحة الإ�سالمية العامة والعليا, فقد عرف مب�قفه املبدئي جتاه القد�ش والق�سية 
جانب  اإىل  وا�سطف  الإ�سرائيلي,  والكيان  لل�ج�د  القاطع  ورف�سه  الفل�سطينية, 
املقاومة يف فل�سطني ولبنان, وظل مدافًعا عن هذا النهج على ط�ل اخلط, وهذا ما 

ا وثابًتا. يعرفه الفل�سطيني�ن واللبناني�ن الذين وجدوا فيه �سنًدا ق�يًّ

العادلة,  اإىل جانب ال�سع�ب دائًما يف دفاعها عن ق�ساياها  اأنه كان  كما 
ويف مطالبها املحقة يف احلرية والعدالة والكرامة, وخطبه وم�اقفه واأحاديثه ت�سهد 

له على ذلك بكل �سراحة وو�س�ح وثبات.

وب�سبب هذا النهج ال�سيا�سي امللتزم تعر�ش ال�سيد ف�سل اهلل اإىل اأكرث من 
بئر العبد �سنة 1985, وعن  اأخطرها على الإطالق حادثة  حماولة اغتيال, كان 
هذه احلادثة وعالقتها مب�اقفه ال�سيا�سية يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل: »ال�اقع اأنني كنت 
اإنني  اأزال م�ستهدًفا لأكرث من حملة خمابراتية, وعلى م�ست�ى دويل, حتى  ول 
دبرتها  التي  الغتيال  اآخرها حماولة  كانت  اغتيال,  تعر�ست لأكرث من حماولة 
املخابرات املركزية الأمريكية, كما ذكر مدير املخابرات املركزية الأمريكية وليم 
قتيل وجريح  يقارب 200 بني  ما  املحاولة ح�سدت  كاي�سي يف مذكراته, وهذه 
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ومعاق, وقد تعر�ست يف اأكرث من حالة ا�ستهدفت ت�س�يه �س�رتي, من قبل اأكرث 
يف  يقف  الذي  لأن  طبيعي؛  ذلك  اأن  اأعترب  كنت  وقد  اإعالمية,  م�ؤ�س�سة  من 
ال�ساحة لي�اجه مثل هذه التحديات, ويقدم هذه امل�اقف, ل بد اأن يدفع �سريبة 

من �س�رته اأو من حياته«)1(.

اإىل  ويف حرب مت�ز/ ي�لي� 2006م, تعر�ش منزله يف ال�ساحية اجلن�بية 
ق�سف الطريان الإ�سرائيلي املعتدي.

هذه لعلها اأهم املجالت التي تك�سف عن الدور النه�س�ي الكبري الذي 
نه�ش به ال�سيد ف�سل اهلل منذ و�س�له وا�ستقراره يف بلده لبنان �سنة 1966م.

4 ف�شل �هلل.. و�ملحنة

يف الن�سف الثاين من ت�سعينيات القرن الع�سرين, تعر�ش ال�سيد ف�سل 
اهلل اإىل حملة �سر�سة من التهام والت�س�يه والتجريح والت�سكيك طالت �سخ�سه 
بيانات, واإطالق ت�سريحات, وو�سلت  اإ�سدار  وفكره وخطابه ونهجه, ومتثلت يف 
اإىل اإ�سدار كتب ون�سرات, واإىل فتح م�اقع اإلكرتونية, ا�سرتك فيها طلبة وعلماء 
وفقهاء يف لبنان و�س�ريا واإيران والعراق وبع�ش دول اخلليج, عرفت عند ه�ؤلء يف 

وقتها بفتنة ف�سل اهلل, وحكم�ا عليه بال�سالل والنحراف.

ملالك, 2004م,  ر  لدين, بريوت: د د: جنيب ن�ر  إعد لإ�سالمية ما لها وما عليها,  حلركة  هلل,  )1(  حممد ح�سني ف�سل 
�ش443.
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وهذه كانت اأ�سر�ش حملة اتهامية وجتريحية تعر�ش لها ال�سيد ف�سل اهلل 
يف حياته, ولعلها كانت اأ�سد واأ�سر�ش واأخطر حملة اتهامية تعر�ش لها رجل دين 
خالل الن�سف الثاين من القرن الع�سرين, اأق�ل هذا الكالم لأنني يف هذه الفرتة 
كنت األتقي بال�سيد ف�سل اهلل يف در�سه وجمل�سه, ويف لقاءات ثنائية معه, و�سمعت 

ة فعله. منه وجهة نظره, وتعرفت على انطباعه, وِردَّ

اأحد, وكانت خارج  ومل تكن هذه احلملة بهذا النمط ال�سر�ش يف بال 
اأن  نف�سه, ولعله كان يرى  ال�سيد ف�سل  ت�قع  مبا يف ذلك  الت�قع على الإطالق, 
ويعطيه  له,  ي�سفع  والإ�سالحي  الفكري  وتاريخه  ال�ساحة,  يف  ومكانته  منزلته 
اإمكاناته وطاقاته وجهده  ح�سانة من البتالء بهذه املحنة, وه� الذي �سخر كل 
ووقته يف الدفاع عن الإ�سالم, والعاملني لالإ�سالم, وللق�سايا الإ�سالمية الكربى 
يف الأمة, واإذا به وبعد كل هذه ال�سن�ات الط�يلة يك�ن يف دائرة التهام والتجريح 

والت�سكيك.

والفقهية  الفكرية  الق�سايا  بع�ش  خلفية  على  احلملة  هذه  وجاءت 
والتاريخية التي اأثارها ال�سيد ف�سل اهلل, وكانت له وجهات نظر مغايرة ملا ه� �سائد 
�ساكًنا, وي�سجل م�قًفا  نقا�ًسا, ويحرك  يفتح  اأن  واأراد  الق�سايا,  وماأل�ف جتاه هذه 
النعمان  حممد  بن  حممد  ال�سيخ  بني  قبل  من  ح�سل  ما  طريقة  على  خمتلًفا, 
امللقب بال�سيخ املفيد )336-413هـ/947-1022م(, مع اأ�ستاذه ال�سيخ حممد 
ابن علي بن احل�سني بن باب�يه القمي املعروف بال�سيخ ال�سدوق )306-381هـ(, 
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ا يف الرد على اأ�ستاذه ال�سدوق, واأظهر الختالف معه,  فاملفيد األف كتابًا عقائديًّ
حمل هذا الكتاب عن�ان »ت�سحيح العتقاد اأو الرد على ابن باب�يه«.

اإدري�ش احللي )543- اأو على طريقة ما ح�سل بني ال�سيخ حممد بن   
للثاين,  نقًدا  الأول  وجه  حني  الط��سي,  احل�سن  بن  حممد  وال�سيخ  598هـ(, 
واأظهر اختالًفا معه يف بع�ش امل�سائل الفقهية والأ�س�لية, وعدت هذه اخلط�ة جراأة 
كبرية من ابن اإدري�ش, لكنها حمدت فيها بعد, وجرى اعتبارها خط�ة اأ�سهمت 

يف اإخراج الفكر الفقهي والجتهادي من رك�ده وجم�ده.

اأو على طريقة ما قام به ال�سيد حم�سن الأمني حني اعرت�ش على بع�ش 
هذه  وتنزيه  بتهذيب  وطالب  عا�س�راء,  ذكرى  تقام يف  التي  واملرا�سيم  الطق��ش 
التنزيه«,  »ر�سالة  بعن�ان  �سغرية  ر�سالة  يف  نظره  وجهة  و�سرح  الدينية,  املنا�سبة 
وال�ستنكار,  بالرف�ش  البع�ش  قابله  وقته  امل�قف يف  �سنة 1928م. هذا  �سدرت 
ا, ي�سجل ل�ساحبه وي�ؤرخ له يف تاريخ تط�ر حركة  لكنه عّد فيما بعد م�قًفا اإ�سالحيًّ

الإ�سالح الديني يف املجال الإ�سالمي ال�سيعي.

وفقهية  فكرية  ق�سايا  من  اأثاره  ما  اأن  اهلل,  ف�سل  ال�سيد  تقدير  ولعل يف 
وتاريخية, ل تخرجه عن ال�سرية التي خطها من قبل ال�سيخ املفيد ما بني القرنني 
الرابع واخلام�ش الهجريني, اأو ال�سرية التي خطها ابن اإدري�ش يف القرن ال�ساد�ش 
الهجري, اأو ال�سرية التي خطها ال�سيد الأمني يف العق�د الأوىل من القرن الع�سرين.
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والذي فاقم امل�قف, واأثار حفيظة الآخرين, اأن هذه الإثارات من ال�سيد 
الفروع  م�سائل  يف  تقليد  مرجع  ب��سفه  املرجعية  اإعالنه  مع  تزامنت  اهلل,  ف�سل 
العامل  اتباع  �سرورة  يف  الإمامية  امل�سلمني  عند  ال�سائدة  الطريقة  على  الفقهية, 
ليك�ن العمل باأحكام ال�سريعة عن علم, هذه اخلط�ة من ال�سيد ف�سل اهلل وجد 
مرجعيات  مع  والتزاحم  التناف�ش  من  حالة  اإىل  ت�ؤدي  �س�ف  اأنها  البع�ش  فيها 

اأخرى, خا�سة يف ال�ساحة اللبنانية.

اإىل جانب من وجد يف هذه اخلط�ة, اأنها ميكن اأن تعطي تلك الإثارات 
النا�ش,  والتاأثري على  المتداد  ه�ؤلء, �سفة  واملتحفظ عليها عند  للجدل  املثرية 
جانب  اإىل  بالآخرين,  يقارن  ل  النا�ش  على  تاأثري  له  الديني  املرجع  اأن  باعتبار 

ح�سابات وتخ�فات وح�سا�سيات اأخرى عند البع�ش.

ومن الن�س��ش التي �سرح فيها ال�سيد ف�سل اهلل روؤيته جتاه هذه املحنة؛ 
الن�ش  معها,  تعامل  وكيف  وراءها,  يقف  ومن  وا�ستهدافاتها,  واأبعادها  خلفياتها 
الآتي: »كانت يل اآرائي حيال بع�ش الق�سايا التاريخية والفقهية, وما اإىل ذلك مما 
ه� خارج عن املاأل�ف, اأو مما ي�سطدم ببع�ش احل�سا�سيات العاطفية لدى النا�ش, 

وقد التقى ذلك مع بع�ش العقد النف�سية لدى بع�ش الأ�سخا�ش.

ولذلك حاول�ا اأن يثريوا حربًا غ�غائية باأكرث من طريق من خالل املنا�سري, 
ا, فلم اأرد على  ومن خالل بع�ش الكتب, وقد واجهت ذلك بطريقة عقالنية جدًّ
ما ل يحتاج اإىل رد, واأرد على ما يحتاج للرد بطريقة علمية, حتى اإذا طرح ا�سمي 
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يف املرجعية ال�سيعية ومل اأخرته, لكن فر�ش علي من الكثري من الأ�سدقاء يف 
العامل, الذين كانت لهم قناعاتهم جلهة اأين اأملك بع�ش امل�ا�سفات التي ميكن 

للنا�ش اأن يرجع�ا اإيّل يف م��س�ع الفت�ى.

ا ف�ق العادة يف هذا املجال, مبحاولة الت�سريح   وهنا بداأت حملة �سر�سة جدًّ
الأ�سا�سية,  ال�سيعية  باحلق�ق  تت�سل  التي  الق�سايا  �سيما  ول  العقيدية,  بالق�سايا 
�س�اء كانت تاريخية اأو غري تاريخية, اأو بع�ش الق�سايا الفقهية اأو ما �سابه ذلك, 
وقد قام الكثريون من ه�ؤلء املعقدين باحلملة يف مدينة قم وال�سام ولبنان, ويف 
اأكرث من مكان, يف حماولة لإيجاد حرب اأع�ساب �سد كل الذين يلتزم�ن م�قفي 

اأو الذين يقف�ن على احلياد.

 وهكذا كرثت املنا�سري التي ت�زع يف اأكرث من مكان مما كان مكذوبًا علي 
بن�سبة 90% وحمرًفا فيها كالمي بن�سبة 10% وقد و�سلت حماولتهم الأخرية اإىل 
ل  ا  جدًّ رخي�سة  بلغة  تتحدث  بيانات  باإح�سار  النجف,  علماء  على  يكذب�ا  اأن 
تتنا�سب مع م�ست�ى علماء, بحيث اإن الإن�سان الذي يقروؤها يقتنع م�سبًقا باأنها ل 
ميكن اأن تك�ن �سادرة منهم؛ لأن املرجعية ل ميكن اأن تنزل بهذا امل�ست�ى من 

الكالم الرخي�ش.

اأن ين�سروا هذه املنا�سري ل �سيما يف اخلليج, ولكم املراجع   وقد حاول�ا 
كان�ا يف م�ست�ى امل�س�ؤولني فاأ�سدروا اأكرث من بيان, وحتدث�ا مع اأكرث من �سخ�ش, 
واأعلن�ا اأنها مكذوبة عليهم جملة وتف�سياًل, ولذلك فاإن امل�ساألة هي من امل�سائل 
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التي تعترب بح�سب ال��سع, و�سع التخلف الذي تعي�ش فيه بع�ش قطاعات الأمة 
ا.  وه� اأمر طبيعي جدًّ

اإنني اأود اأن اأق�ل لكل اإخ�اين اأنني اأنطلق من م�قع اإخال�سي الإ�سالمي, 
وخلط اأهل البيت - عليهم ال�سالم, ولأمتي كلها, واإن م�سكلتي هي اأنني اأقف 
اأعمل  �سد ال�ستكبار العاملي, و�سد ال�سهي�نية, و�سد التخلف واجلهل, واإنني 
من اأجل تاأ�سيل مفاهيمنا وفقهنا وق�سايانا حتى تدخل الع�سر؛ لأنني اأوؤمن باأن 
على الإن�سان اأن ميلك ح�ش املعا�سرة, دون اأن ي�سقط حتت تاأثري كلمات الع�سر 

واآرائه, ولكن اأن ندخل الإن�سان اإىل الع�سر بال�جه امل�سرق لالإ�سالم«)1(.

اأمام هذه املحنة القا�سية, ل ن�ستطيع الق�ل اإن ال�سيد ف�سل اهلل مل يتاأثر 
منها, وذلك مهما اأوتي من ق�ة و�سالبة, لأنه يف الأخري ب�سر لديه قلب وعاطفة 
واإح�سا�ش, لكنها حمنة مل تزلزله وت�سيبه بال�هن, وحتد من عزميته واإرادته, ومل 
ت�ازنه  على  حافظ  فقد  وحركته,  عمله  يف  والنكما�ش  الرتاجع  نح�  به  تدفع 

ومتا�سكه, وبقي على حي�يته وفاعليته املعتادة.

جلنازته,  الكبري  الت�سييع  واأمام  وفاته,  عند  امل�قف  �س�رة  وانقلبت 
وال�سيا�سية,  والدينية  الفكرية  وال�سخ�سيات  للعلماء  الالفت  الن�عي  واحل�س�ر 
التي ح�سرت للتعزية برحيله, ومع مرور ال�قت ذهبت املحنة, وبقي ال�سيد ف�سل 

اهلل علًما وم�سلًحا.

ل�سابق, �ش444. ملرجع    )1(
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5 مو�قف و�جتهاد�ت

بع�ش  اهلل  ف�سل  ال�سيد  عند  تبل�رت  الط�يلة,  الفكرية  جتربته  خالل 
امل�اقف والأفكار والجتهادات الفكرية والفقهية والتاريخية, التي اأف�سح عنها يف 
العلن, ومل يتكتم عليها خ�ًفا اأو احرتاًزا على نف�سه اأو منزلته, لك�نها تخالف راأي 
امل�سه�ر من العلماء, اأو ت�سادم ما ه� ماأل�ف يف عرف اجلمه�ر من النا�ش, وهي 
امل�اقف  املحنة, ومن هذه  واأوقعته يف ظروف  البع�ش,  عليه غ�سب  اأثارت  التي 

والأفكار والجتهادات:

والر�سل  الأنبياء  حتى  الب�سر,  من  لأحد  التك�ينية  بال�لية  الق�ل  نفي  �أوًل: 
يف  الت�سرف  ولية  ه�ؤلء  من  لأحد  ولي�ش  ال�سالم- جميًعا,  عليهم   - والأئمة 
الك�ن كما ي�ساوؤون, وقد �سرح ال�سيد ف�سل اهلل هذا امل�قف يف كتاب خ�س�سه 

لهذه الق�سية حمل عن�ان  »نظرة اإ�سالمية ح�ل ال�لية التك�ينية«.

القراآن الكرمي ه� املرجع يف  اأن  ال�سيد ف�سل اهلل  الكتاب اعترب  يف هذا 
احلياة,  يف  وحركتهم  ولدورهم  والأولياء,  لالأنبياء  امل�سلم  الإن�سان  نظرة  حتديد 
اأراد اهلل  الذي  الت�س�ر  الأ�سا�ش يف حتديد طبيعة  الدور  للقراآن  اأن  راأيه  وح�سب 
تعاىل لالإن�سان اأن ياأخذ به يف نظرته لالأنبياء ودورهم وحركتهم يف احلياة, وكذلك 

بالن�سبة اإىل الأولياء بالأول�ية.

ومن جانب اآخر, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن ال�لية التك�ينية لي�ست من 
اأ�س�ل الإميان ول من  ال�سيعة الإمامية, ول هي من  املعتقدات الأ�سا�سية لدى 
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والربهان  للدليل  تخ�سع  التي  النظرية,  العتقادية  الفروع  من  هي  واإمنا  اأركانه, 
اإثباًتا ونفًيا.

وحترمي  امل�ؤمنني,  واأمهات  واخللفاء  ال�سحابة  من  امل�سلمني  رم�ز  احرتام  ثانًيا: 
»اأنا  ال�ساأن م�قف فقهي ملزم, �سرحه بق�له:  ال�سب, ولل�سيد ف�سل اهلل يف هذا 
ال�سحابة  اأي �سحابي؛ لأن اهلل �سبحانه وتعاىل حتدث عن  م �سّب  اأحرِّ ا  �سخ�سيًّ

بق�له تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  
يف  راأي  لنا  كان  واإن   ,]29 ]الفتح/  ٿمث  ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  
اأما يف م�ساألة ال�سّب, فقد قلت اإن هذا يحرم على اأي  م�ساألة الإمامة واخلالفة, 
م�سلم, واأنا اأ�سجل هذا يف كل ا�ستفتاء ياأتيني, باأنه يحرم �سّب اأي �سحابي مبن 
كما  اإليهن,  والإ�ساءة  امل�ؤمنني  اأمهات  �سّب  م  نحرِّ نحن  لذلك  اخللفاء...  فيهم 

م �سب ال�سحابة, وقد اأ�سدرنا فت�ى يف ذلك انت�سرت يف العامل«)1(. نحرِّ

احل�سينية  الق�سية  اأن  اهلل  ف�سل  ال�سيد  نظر  احل�سينية, يف  ال�سعائر  اإ�سالح  ثالًثا: 
كالق�سية الإ�سالمية ل بد اأن يتزاوج فيها العقل والعاطفة, ول بد اأن يتزاوج فيها 
الإميان واحل�ش, وكما اأننا نحتاج اإىل الرباهني العلمية واإىل اجل� العلمي من اأجل 
تنمية الأفكار يف عق�لنا, نحتاج كذلك اإىل الأ�ساليب العاطفية من اأجل تعميق 
العاطفة يف اإح�سا�سنا وم�ساعرنا. ونحن ن�سّر على بقاء العاطفة يف كل ق�سية تت�سل 

ل�سع�دية, )28 �سفر 1429هـ/ 6 مار�ش 2008م(. )1(  �سحيفة عكاظ 
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باجلانب العقدي؛ لأنه ل العقل وحده ول الفكر وحده بقادرين على تخليد اأي 
مبداأ... لذلك فال بد اأن يك�ن املنرب احل�سيني واعًيا, ول بد اأن يك�ن خطيب املنرب 
ويعرف  احل�سينية جيًدا,  ال�سرية  ويعرف  الإ�سالم جيًدا,  يعرف  مثقًفا  احل�سيني 
ال�اقع الجتماعي وال�سيا�سي من ح�له جيًدا, حتى يعرف كيف يحّ�ل املنرب اإىل 

اإحياء اأمرهم يف خط ال�عي, ل اإىل اإماتة اأمرهم يف خط اجلهل والتخلف.

الأ�ساليب  متثل  اأنها  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يرى  احل�سينية  لل�سعائر  وبالن�سبة 
التعبريية عن احلزن وعن ال�لء. واأ�ساليب التعبري تختلف بني زمن وزمن, فالبكاء 
اأ�سل�ب اإن�ساين يف التعبري عن احلزن. واللطم الهادئ احلزين اأ�سل�ب اإن�ساين يف 
ا يف  التعبري عن احلزن. لكن بع�ش الأم�ر التي ت�سر اجل�سد لي�ست اأ�سل�بًا اإن�سانيًّ
له,  م�ا�ساًة  اأنف�سكم  اأقاربكم ل جترح�ن  اأحد  يجرح  فعندما  احلزن,  التعبري عن 
لأن جلد  عليه؛  ظه�ركم حزنًا  فاإنكم ل جتلدون  اأ�سدقائكم  اأحد  يجلد  وعندما 
الظهر اأو جرح اجل�سد لي�ش طريقة اإن�سانية يف التعبري عن احلزن اأو عن الحتجاج, 
بل هي عملية تعذيب للنف�ش قد ير�سى بها العدو اأكرث مما يحزن عليها؛ لأنها بدًل 
من اأن ت�جه �سيفك اإىل عدوك ت�جهه اإىل نف�سك, لقد قلت ل مانع من اأن جنرح 
اأج�سادنا وروؤو�سنا يف �سبيل احل�سني ويف خط احل�سني, واأن جنلد ظه�رنا يف �سبيل 
اأين؟ هناك يف اخلط الذي جرح احل�سني فيه, فلقد  احل�سني, ولكن هل تعرف�ن 
جرح )ع( يف خط اجلهاد, اأتعرف�ن من هم احل�سيني�ن يف عا�س�راء ويف الأربعني, 
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اإنهم الذين يقاتل�ن العدو ال�سهي�ين من اأبناء املقاومة الإ�سالمية الذين ينطلق�ن 
فيجرح�ن ويقتل�ن, هذه هي امل�ا�ساة للح�سني)1(.

هذا  ويف  القمرية,  ال�سه�ر  بدايات  اإثبات  يف  الفلكية  باحل�سابات  العمل  ر�بًعا: 
بالنظام  ال�سهر هي من امل�سائل املرب�طة  اأن م�ساألة  ال�سيد ف�سل اهلل  ال�ساأن يرى 
اأو ل يراه, واأن احل�سابات  اأن يراه �سخ�ش  الك�ين للزمن, ول عالقة لها مب�ساألة 
اأن  ا  ال�سعب جدًّ الأيام, ومن  الف�ساء مل�ث هذه  الروؤية, لأن  اأدق من  الفلكية 
حت�سل روؤية �سافية, والروؤية ال�اردة يف احلديث النب�ي: »�س�م�ا لروؤيته واأفطروا 

لروؤيته« هي و�سيلة من و�سائل املعرفة.

الذين يحاول�ن  النا�ش  اأنه »من  ال�سيد ف�سل اهلل  اآخر يرى  ومن جانب 
اأتطلع  اأنني  خالل  من  لكن  الع�سر,  عقدة  جهة  من  ل  ع�سرهم,  يعي�س�ا  اأن 
ي�ستنبطها  التي  والنظريات  العلم  تط�ر  من  تنطلق  الع�سر  يف  امل�ستجدات  اإىل 
»م�ساألة  اأن  نظره  اليقني«, ويف  منه  يح�سل  بالعلم عندما  اأثق  لأنني  املخت�س�ن؛ 

احل�سابات الفلكية مل تخطئ يف مدى مئة �سنة يف ق�سية الت�ليد«.

باإمكان  اإن  بق�له:  يحددها  اهلل  ف�سل  ال�سيد  اإليها  ينتهي  التي  والثمرة 
احل�سابات الفلكية ح�سم اخلالف الأبدي بني ال�سنة وال�سيعة ح�ل بداية �سهر 

رم�سان)2(.

لإلكرتوين. حل�سينية, م�قع بينات  ل�سعائر  هلل,  )1(  حممد ح�سني ف�سل 
أغ�سط�ش 2009م. جلمعة 21  للبنانية,  لأخبار  )2(  �سحيفة 
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خام�ًشا: حق املراأة اجلن�سي, يرى ال�سيد ف�سل اهلل مبداأ الت�ساوي يف احلق اجلن�سي 
بني املراأة والرجل, ولي�ش مبداأ التفا�سل الذي يقدم حق الرجل ويفا�سله على 
حق املراأة, وح�سب راأيه اأن »حق املراأة يف اجلن�ش بالن�سبة للرجل كحق الرجل 
بالن�سبة اإىل املراأة, خا�سة اإذا لحظنا اأن اجلانب اجلن�سي ه� الأ�سا�ش يف الزواج؛ 
لأنه ل معنى لأن تتزوج املراأة حتى جتد �سخ�ًسا ي�فر لها الطعام!. واحلا�سل اأن 
ميثل  فاإنه  هنا,  ميثل حاجة  اأنه  فكما  والرجل,  املراأة  اهلل يف  غريزة خلقها  اجلن�ش 
الرجل,  اأراد  كلما  ت�ستجيب  اأن  املراأة  على  يجب  فكما  وبالتايل  هناك,  حاجة 
اأن تك�ن هناك  اإل  املراأة,  اأرادت  ي�ستجيب كلما  اأن  الرجل  كذلك يجب على 

حالة مر�سية اأو حالة اإعياء اأو عذر �سرعي وما اإىل ذلك من العناوين«)1(. 

�شاد�ًشا: اإرث املراأة من الأرا�سي والعقارات, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن املراأة ترث 
من كل �سيء تركه الرجل, كما ه� يرثها من كل �سيء تركت حتى الأرا�سي 
واأعيان العقارات, وهذا بخالف راأي امل�سه�ر عند علماء الإمامية الذين يرون اأن 
الزوجة ترث من كل ما تركه الزوج با�ستثناء العقار, فاإنها ل ترث ل من عينه ول 

من قيمته, وترث قيمة ما ترك فيها من بناء واآلت واأ�سجار واأخ�ساب)2(.

ملالك, 1996م, ج1,  ر  هلل, بريوت, د ل�سيد حممد ح�سني ف�سل  لنكاح, تقرير بحث  ل�ساخ�ري, كتاب  )1(  جعفر 
�ش169.

لتغيري, مرجع �سابق, �ش81. أجل  ر من  حل� لعقالنية و هلل:  )2(  جمم�عة ُكتاب, حممد ح�سني ف�سل 



68 68
زكي �مليـالد

6 �مل�شروع �لفكري

العمل  يف  املبكر  وانخراطه  اهلل,  ف�سل  لل�سيد  الط�يلة  الفكرية  التجربة 
على  �ساعدته  عليها,  وا�ستمر  بها,  متيز  التي  الثقايف  النفتاح  وحالة  الإ�سالمي, 
بل�رة م�سروع فكري, ون�سجت له مالمح ومك�نات هذا امل�سروع الذي عرف ومتيز 
واحل�س�ر  التجلي  ق�ة  له  واأعطى  واأحاديثه,  كتاباته  عنه يف  وك�سف  و�سرحه  به, 

بتاأثري عامل احلركة الذي �سرب به مثاًل.

وعند النظر يف هذا امل�سروع الفكري, ميكن الق�ل اإنه يتحدد يف العالقة 
وبالفح�ش  املعا�سرة,  احلياة  اإىل  الإ�سالم  اإعادة  لأجل  واحلركة  الإ�سالم  بني 

البني�ي فاإن هذا امل�سرع ي�ستند على ثالث ركائز اأ�سا�سية, هي:

م�ست�ى  وعلى  ومكان,  زمان  كل  يف  احلياة  اإدارة  على  قادر  الإ�سالم  اإن  �أوًل: 
اجل�انب والأبعاد كافة, ومبا يحقق التقدم والزدهار؛ وذلك لأن الإ�سالم جاء اإىل 
احلياة ل ليك�ن طارئًا اأو عابًرا اأو حدًثا م�ؤقًتا, ول ليك�ن لزمان دون زمان, اأو مكان 

دون مكان, اأو حال دون حال, واإمنا ليك�ن نهًجا ثابًتا وخالًدا يف احلياة.

واختالل  وابتعاد  انقطاع  من  ح�سل  ما  بعد  احلياة,  اإىل  الإ�سالم  اإعادة  ثانًيا: 
تراجع  من  امل�سلمني  اأ�ساب  ما  نتيجة  وذلك  واحلياة,  الإ�سالم  بني  العالقة  يف 
وتخلف وجم�د, حجب عنهم ن�ر الإ�سالم واإ�سعاعه احل�ساري, و�سلبهم ال�عي 
والب�سرية, وحت�ل الدين اإىل طق��ش وعبادات فردية وحرفية و�سكلية منف�سلة عن 
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احلياة وحركتها, ال��سع الذي يجب تغيريه واإ�سالحه ليع�د الإ�سالم اإىل احلياة 
من جديد.

ثالًثا: اإن اإعادة الإ�سالم اإىل احلياة ل تتم بالن�ساط الفكري والنظري, واإمنا بالعمل 
واحلركة, وح�سب عبارة ال�سيد ف�سل اهلل: »اإن الدع�ة اإىل الإ�سالم لي�ست حركة 
يف امل�قع الفكري لالإن�سان, بل هي حركة يف امل�قع العملي, الذي يت�ىل التثقيف 

باملمار�سة, كما يت�ىل ذلك بتحريك الفكرة باخلطاب والت�جيه«)1(.

الإ�سالم  ت�سمية  الفكري  م�سروعه  على  اهلل  ف�سل  ال�سيد  اأطلق  وقد 
احلركي, ومن هذه الت�سمية جاء الربط بني الإ�سالم واحلركة, الربط الذي يعني 
اأن اإعادة الإ�سالم اإىل احلياة بحاجة اإىل حركة ولي�ش اإىل نظر, وبحاجة اإىل عمل 
يتجاوز اجلم�د وال�سك�ن, وبحاجة اإىل فعل يتخطى �سل�ك القاعدين واملتقاعدين.

ومن دلئل العالقة بني الإ�سالم واحلركة اأن الإ�سالم بطبعه ي�لد العمل 
عمل  فالإ�سالم  والنظر,  الراأي  دين  ولي�ش  واحلركة,  العمل  دين  وه�  واحلركة, 
كله, وحتى النظر ه� �سكل من اأ�سكال العمل, وينبغي األ ينف�سل عن العمل, 

اأو ينقطع عنه.

وربط  بالعمل,  العلم  ربط  على  الإ�سالم  تاأكيد  جاء  النطاق  هذا  ويف 
الإميان بالعمل, وربط العبادات بالعمل, وجعل العبادات �سل�كيات عملية, وربط 

حلالية,  �ش481. لطبعة  لإ�سالمية.. هم�م وق�سايا,  حلركة  هلل,  )1(  حممد ح�سني ف�سل 
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دون  من  تاأمل  جمرد  ولي�ش  وذكر  حركة  عمل,  هي  فال�سالة  بالعمل,  الأذكار 
حركة, وال�س�م ه� عمل, حركة وذكر ولي�ش جمرد اإم�ساك من دون حركة, واحلج 
عمل,  هي  والزكاة  حركة,  دون  من  ق�سد  جمرد  ولي�ش  وذكر  حركة  عمل,  ه� 

ولي�ش جمرد تطهر من دون حركة.

ومن دلئل العالقة بني الإ�سالم واحلركة, اأن احلركة ينبغي األ تنف�سل 
عن الإ�سالم اأو تنقطع عنه, ول اأن تتجاوزه وتتخطاه وتخرج عليه, ول اأن ت�سطدم 
به وتتعار�ش معه, ول اأن تبع�سه وجتزئه وتلفق فيه, واإمنا ت�سطبغ وتتق�م به, وت�ستند 
ا, ومرجعية �ساملة يف  وترتكز عليه, وتتخذ منه نهًجا ومنهًجا و�سبياًل, ونظاًما �سل�كيًّ

اجل�انب والأبعاد كافة, ويف الأزمنة والأمكنة عامة.

ومن دلئل العالقة بني الإ�سالم واحلركة اأي�ًسا, �سرورة اأن تت�لد حركة 
اإ�سالمية تتمثل اأ�سالة الإ�سالم و�سم�ليته, وتعمل على اإعادة الإ�سالم اإىل احلياة, 
ا يف احلياة, وتك�ن احلياة مت�سلة بالإ�سالم وم�سطبغة به, فال  ليك�ن الإ�سالم حيًّ
اأو  اأو منف�ساًل عن احلياة, ول تك�ن احلياة غريبة  اأو بعيًدا  يك�ن الإ�سالم غريًبا 

بعيدة اأو منف�سلة عن الإ�سالم.

اأن  بد  فال  اإ�سالمية,  وحركة  بدع�ة  الأول  مهده  الإ�سالم يف  بداأ  وكما 
الإ�سالم  من  تكت�سب  حركة  اإ�سالمية,  وحركة  بدع�ة  وي�ستمر  الإ�سالم  يبقى 

حي�ية وفاعلية, لت�لد يف احلياة حي�ية وفاعلية.
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اأول من متثل م�سروعه  ه�  ال�سيد ف�سل اهلل  اأن  بالإ�سارة,  وما ه� جدير 
ا يف العالقة بني الإ�سالم واحلركة, فمن جهة كان �سديد  الفكري, وكان مثاًل حيًّ
العالقة بالإ�سالم, وه� القائل: »اإين اكت�سفت اإ�سالميتي يف وقت مبكر؛ ولذلك 
بني  احلائرة  املرحلة  هي  مبا  حياتي  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  بنف�سي  اأ�سعر  مل 
الطف�لة وال�سباب, مل اأ�سعر اأين �سيء اآخر غري الإ�سالم, لذلك كنت اأحت�س�ش 
اأحت�س�ش  كنت  اآنذاك,  ثقافة  من  اأمتثله  كنت  ما  بح�سب  وجداين  يف  الإ�سالم 
الإ�سالم ك�سيء يعي�ش يف وجداين يف الال�سع�ر, ويتحرك يف حياتي يف م�اقع 

الدرا�سة«)1(.

حركة  حالة  يف  وظل  باحلركة,  العالقة  �سديد  كان  اأخرى,  جهة  ومن 
م�ستمرة, و�سرب مثاًل يف هذا اجلانب.

لل�سيد  الأ�سا�سية  امل�ؤلفات  جاءت  الفكري,  امل�سروع  هذا  نطاق  ويف 
ف�سل اهلل, ويف طليعتها كتاب »خط�ات على طريق الإ�سالم«, وكتاب »ق�سايانا 
على �س�ء الإ�سالم«, وكتاب »مع احلكمة يف خط الإ�سالم«, وكتاب »الإ�سالم 

ومنطق الق�ة«, وهكذا كتاب »احلركة الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا«. 

7 �حلو�ر.. فكرة وممار�شة

ل ميكن درا�سة التجربة الفكرية والإ�سالحية لل�سيد ف�سل اهلل, من دون 
الت�قف عند فكرة احل�ار, واللتفات لهذه الفكرة, التي مثلت اأحد املالمح البارزة 

لتغيري, مرجع �سابق, �ش187. أجل  ر من  حل� لعقالنية و هلل:  )1(  جمم�عة ُكتاب, حممد ح�سني ف�سل 
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واملمتدة يف هذه التجربة, لي�ش على م�ست�ى النظر فح�سب, واإمنا على م�ست�ى 
العمل واملمار�سة اأي�ًسا, وب�سكل ميكن اعتبار ال�سيد ف�سل اهلل اأحد رجالت الأمة 

البارزين يف جمال احل�ار.

ا منذ وقت مبكر  ويف روؤيته لنف�سه, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأنه بداأ ح�اريًّ
»كنت  ق�له:  النجف, وح�سب  الديني يف ح�زة  والتعليم  الدرا�سة  مرحلة  اأثناء 
ا, وقد كنت يف الرابعة ع�سرة اأو اخلام�سة ع�سرة من  يف بداياتي الإ�سالمية ح�اريًّ
العمر, كانت لنا ك�سباب م�سلم عالقات مع �سي�عيني وق�ميني, وكنا ندخل احل�ار 
مع ال�سباب يف مثل عمرنا بالطريقة ال�ساذجة التي نفهم بها ال�سي�عية والق�مية«)1(.

ال�سيد  جتربة  يف  وا�ستمرت  ات�سلت  احل�ار,  مع  املبكرة  البداية  هذه 
ف�سل اهلل, ومل تنقطع اأو تت�قف, وفيما بعد تنبه لهذا النمط من ال�سل�ك يف جتربته, 
وظل يتحدث عنه بن�ع من الهتمام, وي�ستعيده يف ذاكرته, وكيف اأنه بقي ملتزًما 
بهذا ال�سل�ك احل�اري مع تعاقب اأط�ار جتربته الزمنية والفكرية, ومما يتذكره يف اأول 
ا,  زيارة له اإىل بلده لبنان, ه� جل�سات احل�ار التي جمعته مع املختلفني معه فكريًّ
وعن هذه اجلل�سات يق�ل: »عندما جئت اإىل لبنان لأول مرة عام 1952, وكنت 
اجلن�ب  جل�سات ح�ارية يف  بداأت  ع�سرة,  ال�سابعة  اأو  ع�سرة  ال�ساد�سة  �سن  يف 
ال�سخ�سيات  ببع�ش  األتقي  وكنت  العرب,  والق�ميني  ال�سي�عيني  مع  اللبناين 
الفكرية مثل الدكت�ر ح�سني مروة الذي كانت تربطني به عالقة ومعرفة, وكانت 

ل�سع�دية, مرجع �سابق, )22 رم�سان 1424هـ/17 ن�فمرب 2003م(. )1(  �سحيفة عكاظ 
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هناك اأحاديث متن�عة, وا�ستطعت من خالل التن�ع الثقايف الذي كنت اأمّل به 
بطريقة اأو باأخرى, اأن اأنفتح على احل�ار اأو على الآخر منذ تلك اللحظة, فلم اأكن 
الفكر  اأدير احل�ار مع  اأن  اأن علّي   اأفكر  املعار�ش, وكنت  الآخر  اأتعقد من فكر 

الآخر وما ه� ال�سبيل للتفاهم والتحاور يف هذا املجال«)1(.  

وظلت عالقة ال�سيد ف�سل اهلل باحل�ار يف حالة تط�ر وتقدم مت�ساعد, اإىل 
اأن اأ�سبح احل�ار جزًءا من برناجمه الي�مي, ومن �سرية حياته, وو�سل به احلال لأن 
يك�ن مق�سًدا للح�ار عند الكثريين قريبني وبعيدين, متفقني وخمتلفني, مفكرين 
و�سيا�سيني, اإ�سالميني وعلمانيني, م�سلمني وم�سيحيني, فال يكاد مير عليه ي�م دون 

اأن يلتقي به اأحد يطلب التحاور معه والنقا�ش.

بهذه  ذاكرتهم  يف  يحتفظ�ن  الذين  النا�ش  ه�ؤلء  من  الكثريون  وهناك 
هذا  مع  العالقة  يف  �سريتهم  من  جزًءا  واأ�سبحت  بها,  يعتزون  التي  احل�ارات 

الرجل, رجل احل�ار والنفتاح.

وال�سيد ف�سل اهلل يف هذه احل�ارات ه� �سيا�سي مع ال�سيا�سيني, ومفكر 
الاله�تيني,  املف�سرين, وله�تي مع  الفقهاء, ومف�سر مع  املفكرين, وفقيه مع  مع 

و�ساعر مع ال�سعراء.

ال�سيا�سي�ن  ويق�سده  ال�سيا�سية,  لالأحداث  متابع  لأنه  �سيا�سي  ه� 
غري  والأجانب  والأوروبي�ن  والعرب  اللبناني�ن  وال�سفراء,  والدبل�ما�سي�ن 

ل�سابق. ملرجع    )1(
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الأوروبيني للحديث واحل�ار معه.

وه� مفكر �ساحب ثقافة وا�سعة, ولديه تاأمالته ونظراته النقدية والجتهادية 
جتاه امل�ستجدات والتط�رات الفكرية والثقافية, وما يتعلق بق�سايا الع�سر, ويق�سده 

املفكرون من كل مكان على اختالف مذاهبهم واأديانهم واجتاهاتهم.

وامل�سائل  الفقهية  الأحكام  يف  اإليه  ويرجع  باجتهاده  عرف  فقيه  وه� 
ال�سرعية, وكان له بحث فقهي يرجع اإىل �سن�ات ط�يلة, وله اأي�ًسا اأبحاث فقهية 
عن  بها  ينفرد  التي  اخلا�سة  واجتهاداته  نظراته  كذلك  وله  من�س�رة,  ا�ستدللية 

الآخرين.

وه� مف�سر �ساحب تف�سري للقراآن الكرمي, يعرف بعن�ان »من وحي القراآن 
الكرمي«, يقع يف خم�سة وع�سرين جملًدا.

وه� له�تي يتحاور معه امل�سيحي�ن على اختالف ط�ائفهم, وهم الذين 
يتقا�سم�ن املعي�سة مع امل�سلمني يف لبنان وطن العي�ش امل�سرتك, وله كتاب يف هذا 

ال�ساأن بعن�ان »اآفاق احل�ار الإ�سالمي امل�سيحي«.

وه� �ساعر يعرفه ال�سعراء, وكان ينظم ال�سعر منذ �سبابه, وله العديد من 
الدواوين ال�سعرية املن�س�رة.

لهذا فه� رجل ح�ار بامتياز, يدع� اإىل احل�ار, وي�سجع عليه, ويتم�سك به, 
ومل يتخلَّ عنه, ويك�ن فيه من�سرًحا, وه� �ساحب مق�لة: ل مقد�سات يف احل�ار.
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وقد اأخربين يف اأحد اللقاءات اأنه بات الي�م املرجع الإ�سالمي ال�حيد 
الذي يرجع اإليه امل�سلم�ن والعلماني�ن وحتى امل�سيحي�ن.

ولي�ش من املبالغة الق�ل: اإن معظم -اإن مل يكن جميع - ال�سخ�سيات 
التي �ساركت يف تعزيته وتاأبينه, على كرثتها كانت قد حتاورت معه من قبل.

تاأ�سيلية  اإ�سالمية  روؤية  ينطلق من  احل�ارات  ف�سل اهلل يف هذه  وال�سيد 
�سديدة العمق, �سرحها وك�سف عنها, وبرهن عليها يف كتابه ال�سهري »احل�ار يف 

القراآن.. ق�اعده, اأ�ساليبه, معطياته« ال�سادر �سنة 1396هـ.

ويف مقدمة الطبعة الأوىل من هذا الكتاب, اعترب ال�سيد ف�سل اهلل اأنه مل 
يجد يف املكتبة الإ�سالمية يف حدود قراءاته كتابًا يبحث يف هذا امل��س�ع ب�سكل 
متكامل, لهذا كان �سديد العتزاز بهذا الكتاب لطبيعة م��س�عه, و�سبقه اإليه, 
وطرحه له ب�سكل متكامل, ولأنه اأي�ًسا رجل ح�ار, ويرى نف�سه دائًما يف احل�ار, 

وغالًبا ما يخرج الآخرون يف احل�ار معه من�سرحني.

ويف تراثه الفكري هناك الكثري من الن�س��ش امل�سعة ح�ل فكرة ومفه�م 
احل�ار, ومن هذه الن�س��ش املبكرة, والتي تتجلى فيها ق�ة املعنى, ما جاء يف الطبعة 
الأوىل من كتاب »احل�ار يف القراآن«, اإذ يق�ل: »وكان القراآن الكرمي خامتة الكتب 
ال�سماوية, التي جاءت لتعلم الإن�سان كيف يك�ن احل�ار طريًقا للفكر والعقيدة 
والعمل, وجاء الإ�سالم من خالل القراآن الكرمي ليك�ن دين احل�ار, الذي يطلق 
للعقل اأن يفكر يف كل �سيء, ليتحدث عن كل �سيء, وليحاور الآخرين على 
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اأ�سا�ش احلجة والربهان والدليل, ليعلمهم كيف ي�سل�ن اإىل قناعاته واآفاقه بالكلمة 
احلل�ة, والأ�سل�ب الطيب, وامل�عظة احل�سنة, واجلدال بالتي هي اأح�سن, وتقدم 
الإ�سالم وتقدمت معه جتارب احل�ار, وعرف امل�سلم�ن كيف ينفتح�ن على العامل 
من خالل ذلك, وكيف ينطلق�ن اإليه يف ر�سالتهم يف اأج�اء احل�ار, التي حترتم 
الإن�سان الذي يختلف معها, لتق�ده اإىل اأفكارها من م�قع احرتام الفكر والكلمة 

وامل�قف«)1(.

8 �لتقريب و�لوحدة

ل اأظن اأن اأحًدا من امل�سلمني �سنة و�سيعة وحتى �سلفيني, يختلف�ن على 
امل�سلك التقريبي وال�حدوي يف �سخ�سية وخطاب ال�سيد ف�سل اهلل, وذلك ل�سدة 
ظه�ر هذا امل�سلك وانك�سافه وو�س�حه عند الكثريين, وخا�سة عند اأولئك الذين 
حتاوروا معه, و�سمع�ا منه, وعند اأولئك الذين تابع�ه يف كتاباته واأحاديثه, وتعرف�ا 

على اأفكاره وم�اقفه, و�سهدوا على �سدقه وثباته يف هذا امل�سلك.

ومل يكن هذا امل�سلك التقريبي وال�حدوي, عابًرا اأو طارئًا يف �سرية وجتربة 
ال�سيد ف�سل اهلل, واإمنا كان اأ�سياًل وعميًقا, رافقه و�ساحبه منذ انخراطه املبكر يف 
جتربة العمل الإ�سالمي, ومثل له هاج�ًسا كبرًيا بقي معه على ط�ل اخلط ل يحيد 

عنه, ول يغرب عن باله.

ملالك, 2001, �ش7. ر  أ�ساليبه, معطياته, بريوت, د عده,  آن: ق� لقر ر يف  حل� هلل,  )1(  حممد ح�سني ف�سل 
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امل�سلك  بهذا  اهتمامه  لبدايات  ي�ؤرخ  اأن  ال�سيد ف�سل اهلل,  يريد  وحني 
ال�حدوي, فاإنه يرجعه اإىل ما قبل منت�سف القرن الع�سرين, وح�سب ق�له نحن 
»بداأنا الدع�ة لل�حدة الإ�سالمية منذ ما يف�ق 52 �سنة, وبداأنا عملنا الإ�سالمي 
قبل اخلم�سينيات, يعني اأنني بداأت عملي الإ�سالمي يف اأول �سنة احتالل اليه�د 

لفل�سطني �سنة 1947م, وال�حدة الإ�سالمية هي هاج�سي الكبري«)1(.

اأبرز رجالت  اأحد  ال�سيد ف�سل اهلل, يعد  باأن  الق�ل  املبالغة  ولي�ش من 
ال�حدة الإ�سالمية يف الع�سر احلديث, ومثل حمطة مهمة يف تاريخ تط�ر عالقة 
الفكر الإ�سالمي املعا�سر بفكرة ال�حدة الإ�سالمية, الفكرة التي ظلت حا�سرة 
وناب�سة يف كتاباته واأحاديثه, ومتجلية يف نهجه وم�سلكه العملي, وكان وا�سًحا يف 

التعبري عنها, وثابًتا يف التم�سك بها.

وعند البحث عن عنا�سر ومك�نات روؤية ال�سيد ف�سل اهلل ح�ل التقريب 
وال�حدة, ميكن الت�قف اأمام العنا�سر واملك�نات الآتية:

�أوًل: اإّن من اأوىل عنا�سر العمل التقريبي اعتبار الإ�سالم قاعدة لل�حدة؛ لأّننا 
قد نالحظ اأّن امل�سلمني غالًبا ل يعي�س�ن ال�سفة الإ�سالمّية كفكٍر وحركة حياة؛ 
لأّنهم جعل�ا الإ�سالم يعي�ش يف زاوية �سّيقة, اأمكن لهم اأن يرتبط�ا باأّي فكر حتى 
ل� كان ي�اجه الإ�سالم وجًها ل�جه, فعلى �سبيل املثال, قد يرى امل�سلم اأّن باإمكانه 

لإ�سالمية ما لها وما عليها, مرجع �سابق, �ش332. حلركة  هلل,  )1(  حممد ح�سني ف�سل 
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ا يف اآٍن. ا على م�ست�ى فكرّي, اأو م�سلًما ووج�ديًّ اأن يك�ن م�سلًما واأن يك�ن �سي�عيًّ

ل  ال�اقع,  درا�سة  اأ�سا�ش  على  التقريبي  العمل  ينطلق  اأن  ال�سرورّي  من  ثانًيا: 
اأن ينطلق يف اآفاٍق حاملة مثالّية ترتكز على العاطفة والنفعال, مّما قد يق�دها اإىل 
الهدف,  اإىل  ال��س�ل  حركة  تعرت�ش  التي  امل�ساكل  كّل  مع  ال�ساذج  التب�سيط 
واإىل م�اجهة كّل عالمات ال�ستفهام التي يثريها الآخرون ح�ل جّدية العمل 
العدوانّية  اأو  والنهزامّية  الت�ساوؤم  األ�ان  من  ل�نًا  باعتبارها  وواقعّيته,  التقريبي 
اإثارة  على  العمل  املثايّل  النمط  هذا  خ�سائ�ش  من  نرى  قد  ولذلك  �سّدهم؛ 
اجلماهري باخلطب احلما�سّية وال�سعارات املثرية واملهرجانات ال�ساخبة, ما يجعل 
اجلماهري ت�سّفق لبالغة هذا اخلطيب, وتهتف حلما�سة ذاك القائد.. وهكذا تبقى 

الق�سّية لديهم هدًفا يبحث عن طريق, ودوًرا يبحث عن �ساحة.

لكل  لأّن  التقريبي؛  العمل  اأن حتكم حركة  ينبغي  التي  ال�اقعّية هي  اإّن  ثالًثا: 
واملكان  بالزمان  املحدودة  ظروفه  واقع  ولكّل  ال�اقع,  يف  الكافية  اأ�سبابها  ظاهرة 
الق�سايا  اإىل  النظر  ي�سّح  واآفاقه. ول  و�سائله ومراحله  والأ�سخا�ش, ولكل هدف 
الدامية,  م�ساكله  امل�سلم�ن  عا�ش  الذي  املعّقد  التاريخ  لأّن  التب�سيطي؛  باملنطق 
واأ�ساليبه املتخّلفة, وم�اقعه القلقة, ل مُيكن اإلغاوؤه بخطبة بليغة اأو حركة �سريعة؛ 
اإّن الروا�سب التي يرتكها يف الأعماق, من م�ساعر واأفكار وتعقيدات, تخلق  اإذ 
من  التفكري  منهج  ال�س�رة يف  وتنقل  الآخر,  الفريق  �سّد  مقّد�ًسا  ا  نف�سيًّ حاجًزا 
اآخر  املجال لجتهاد  يف�سح  الذي  ال�سريعة,  اأو  العقيدة  فهم  الجتهاد يف  م�قع 
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خمالف له, على اأ�سا�ش اختالف وجهات النظر يف فهم امل�ساألة ال�احدة, اإىل م�قع 
التاأكيد على نفي الإ�سالم عن الفريق الآخر؛ لأّن اخل�س��سّية حتا�سر ال�سم�لّية, 

واجلزئّيات تطّ�ق الكلمات.

ر�بًعا: اإّن م�سروع التقريب ه� بطبيعته م�سروع متعّدد اجل�انب, واأهميته تكمن يف 
النجاح يف اإيجاد اأوا�سر القربى على امل�ست�ى ال�سعبي, �س�اء يف اجلانب الفكري 
ق�ساياهم  ح�ل  املت�ّحدون  امل�سلم�ن  يتحّرك  بحيث  ال�جداين,  ال�سع�ري  اأو 
بالإثارات  والنفعال  بال�سعارات  يكتف�ن  ول  الق�سايا,  هذه  من  ب�حي  الكربى 

الطارئة هنا وهناك.

الأبراج  التقريب يف  �سيغ  من  كثري  بقاء  يف  امل�سكلة  تبدو  قد  ولذلك, 
العاجّية, وعدم نزولها اإىل ال�سارع العادي, ما ي�حي باأّن دخ�ل الأطراف يف هذه 
الأطر وال�سيغ ه� اأقرب اإىل الرتف الثقايف والفكري منه اإىل التفعيل اجلاّد ل�سيغ 
على  ينعك�ش  الذي  بالنح�  الآخر  الطرف  واقع  طرف  كّل  تعّرف  التي  احل�ار 

الق�اعد ال�سعبّية لكّل طرف.

خام�ًشا: التقريب النف�سي, عرب العمل على اإزالة احل�اجز النف�سّية التي تراكمت 
عرب التاريخ بني امل�سلمني, �س�اء عرب لقاء القيادات والنُّخب الثقافّية والفعالّيات 

اأو اللقاءات العاّمة التي تتحّرك يف الأج�اء الحتفالّية امل�سرتكة.
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الذي  النقاط  ت�سجيل  منطق  عن  بالبتعاد  وذلك  الفكرّي,  التقريب  �شاد�ًشا: 
طبع ال�سجال الثقايف بني خمتلف املذاهب الإ�سالمّية, اأو الجتزاء يف تناول اآراء 
ينفع  فيما  التدقيق  التي ل حتاول  العقلّية اجلدلّية  اأو  الطرف الآخر,  اأو ن�س��ش 
اخل�سم, بل كّل ما عندها اأن تدّقق فيما ينفع فريقها واإن مل تلتزم به, ما نتج عنه 

اأحكام متنّ�عة من التف�سيق تارة والت�سليل اأخرى, و�س�ًل اإىل التكفري ثالثة.

وقد جند يف هذا املجال اأّن علينا كعلماء ومفّكرين, اأن نبحث عن اأ�س�ش 
اخلالف وال�فاق, من خالل البحث عن امل�سادر الأ�سيلة التي ميكن اأن يعتمدها 
اأو رف�سه, لن�سل من خالل ذلك اإىل القاعدة  اأو الفرقاء يف قب�ل راأي  الفريقان 
الفكرّية امل�ّحدة التي مُيكن اأن حتكم اأ�س�ل التق�مي للم�سادر, يف �سندها ودللتها, 
ثّم نبحث يف امل�سادر التي نختلف عليها, لنعرف ما هي اأ�س�ش اعتماد هذا الفريق 
عليها دون ذاك, ولندّقق يف مدى اعتماده عليها من ناحية املبداأ والتفا�سيل, لئال 
نقع يف اخلطاأ الذي وقع فيه الكثريون, من ن�سبة ق�ل اإىل �سخ�ش مل يقله, اأو نقل 

فكر عن �سخ�ش مل يلتزم به.

اأّن م�اطن  ال�اقعّية, وهي  العلمّية  اإىل اكت�ساف احلقيقة  و�سيق�دنا ذلك 
اللقاء بني امل�سلمني ت�سل اإىل ن�سبة ثمانني يف املئة؛ لأّن اختالف الجتهاد لدى 
تنّ�ًعا يف الآراء  اإلينا  اأن يحمل  ا�ستطاع  املا�سي,  ال�سّنة يف  ال�سيعة الآن, ولدى 
لدى الفريقني, بحيث ل ترى راأًيا يف الفقه ال�سيعي اإلَّ وترى ما يقابله يف الفقه 
وقم  النجف  العلمّية يف  جامعاتنا  عا�ست  وقد  اأي�ًسا.  �سحيح  والعك�ش  ال�سّني, 
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والأزهر هذه التجربة يف الدرا�سات املقارنة من ناحية املبداأ, وينبغي العمل على 
تط�يرها يف امل�ستقبل.

ورمّبا نحتاج اإىل التاأكيد على �سرورة تاأ�سيل املفاهيم العاّمة لبع�ش الق�سايا 
املهّمة, كم�ساألة الت�حيد وال�سرك, والكفر والإميان, والهدى وال�سالل, والعدالة 
والف�سق, والتي يكرث احلديث عندها لدى امل�سلمني, فيما قد يّتهم بع�سهم بع�ًسا 
ما  خالل  من  وذلك  ثالثة,  الدين  عن  وباملروق  اأخرى,  وبالكفر  تارة,  بال�سرك 
يحمل�نه من اآراء ح�ل مفه�م الكفر وال�سرك, اأو ما يعتقدونه من معتقدات, دون 

اإف�ساح املجال لهم لي��سح�ا فكرتهم ويناق�س�ا فكرة الفريق الآخر.

اأو  املذاهب,  فيها  تتحّ�ل  التي  ال�ساحات  ال�سيا�سي, وذلك يف  التقريب  �شابًعا: 
الط�ائف اإىل كيانات م�ستقّلة يف ق�ساياها وم�ساحلها, ويف حركة احلا�سر وامل�ستقبل, 
اأو  �سعبه,  ي�سغط على  ا  ا طائفيًّ ُبعًدا مذهبيًّ الدولة  فيها  تاأخذ  التي  ال�ساحات  اأو 
�سرائح منه. وذلك اأّن هذا الت�سرذم ال�سيا�سي ي�سّكل اأر�سّية خ�سبة تعمل املحاور 
الدولّية والإقليمية على ال�ستفادة من �سلبياتها لتح�يل التنافر اإىل �سراع طائفي, 
لت�سع اأكرث من ق�سّية �سيا�سية يف نطاق ال�سراع املذهبي, يف ال�قت الذي نعلم 
فيه اأّن م��س�ع ال�سّنة وال�سيعة -مثاًل- مبدل�له الفقهي, ل دخل له يف كّل ذلك.

قد ل يك�ن من ال�اقعّي -اأمام ذلك- اأن نطلب من امل�سلمني اإلغاء كّل 
فرقة منهم خل�س��سّياتها املذهبّية, ولكّننا نثري يف اجلّ� �سرورة العمل على اإيجاد 
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حالة وحدوّية من خالل الق�سايا امل�سريية التي يعي�سها امل�سلم�ن على م�ست�ى ما 
ميّثله ال�ج�د الإ�سالمي مقابل اأّي وج�د اآخر, �س�اء فيما يتحّرك يف داخل اأّي بلد 
اأو خارجه على م�ست�ى ق�سايا املنطقة والعامل, وذلك مبحاولة ربط هذه الق�سايا 
باملبادئ والقيم الإ�سالمّية ال�سيا�سية والجتماعّية يف احلياة, لتتحّ�ل هذه احلالة 
اأ�سا�ًسا  اإ�سالمّية عميقة يف وجدان كّل م�سلم, ليك�ن ذلك  اإىل حالة  ال�حدوّية 
النف�سّية؛ لأن  احل�اجز  بعيًدا عن  عليها,  املختلف  ال�اقعّية  امل�ا�سيع  للبحث يف 
وحدة امل�قف ال�سيا�سي يف بع�ش امل�اقع, عندما متتزج باحلالة الإميانّية ال�جدانّية 
احلل�ل  من  الكثري  ت�سّهل  �س�ف  التق�ى,  اأج�اء  يف  الإ�سالم  بخّط  امللتزمة 

للم�ساكل العالقة يف ال�ساحة.

اأّن  ذلك  الثقافّية,  امل�سلمني  ذهنّية  يف  يكمن  ما  التقريب  م�سكالت  من  ثامًنا: 
ة ت�ؤّكد على ال�سخ�سّية املذهبّية يف انتماءاتها قبل التاأكيد  الرتبية العاّمة واخلا�سّ
ا يف طف�لته و�سبابه,  على ال�سخ�سية الإ�سالمّية العامة؛ فامل�سلم ال�سّني ي�لد �سّنيًّ
ويعي�ش مفردات املذهب املليئة باحل�سا�سّيات والتعقيدات املختنقة بالزوايا املغلقة 
للتاريخ الغارق يف ع�سبّياته, وبذلك ينطلق يف عالقته بامل�سلم الآخر ونظرته اإليه 
وامل�سلم  واخلا�سة.  العاّمة  الرتبية  تفر�سها  التي  ال�سلبّية  الأج�اء  هذه  كّل  من 
اإبعاد  يف  ي�ساهم  ما  وهذا  �سيعّيته.  من  انطالًقا  نف�سه  اخلّط  يف  يتحّرك  ال�سيعي 
امل�سلمني عن النفتاح على الإ�سالم يف الأفق ال�ا�سع وال�ساحة املمتّدة, �س�اء يف 
اأفكاره واأهدافه, اأو يف قيمه الأخالقّية وحركته ال�ساملة يف العامل كّله, ويف اأ�ساليبه 
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احل�ارّية ال�حدوّية.

وال�ستذكار  احلاّدة,  ال�سع�رّية  احلالة  بفعل  امل�سار  هذا  يتحّ�ل  وقد 
التاريخي الدائم للم�ساكل املتنّ�عة, واملمار�سة الي�مية لالنفعالت القا�سية, اإىل 
تراكمات عقلّية ونف�سّية وتعقيدات عملّية, ت�ؤّدي اإىل اأن يتحّ�ل املذهب اإىل دين 
ممّيز بامل�ست�ى الذي قد يعي�ش فيه املنتمي اإليه ثقل ال�سع�ر العدواين �سّد الدين/
الأديان  باأتباع  للِّقاء  العذر  وال�سع�ري  الذهني  وعيه  يف  يجد  بحيث  املذهب, 
باأتباع املذاهب الأخرى يف  للِّقاء  فيه  العذر  اللقاء مبا ل يجد  الأخرى يف م�اقع 

دائرة الإ�سالم.

من  الآخر,  املذهب  من  امل�سلمني  مع  احل�ار  يف  القراآين  املنهج  غياب  تا�شًعا: 
�ساحة  يف  امل�ساكل  وم�اجهة  واجلدال  التخاطب  يف  العاّمة  العناوين  خالل 
به  جاءت  فيما  الإ�سالمّية,  الث�ابت  �س�ء  على  اخلالفات  ومناق�سة  اخلالف, 

نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   الآيات الكرمية: 
ڑ  ک    ک   ک  ک    مث  ]الإ�سراء/ 53[,  نث ہ  ہ   ہ  ہ  
  ,]125 ]النحل/  ۓمث  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   
نث ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  مث  ]ف�سلت/ 34[, نثجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  
القراآين الذروة يف ق�له  ]الن�ساء/ 59[, وقد بلغ الأ�سل�ب احل�اري  خبمث  
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 ,]24 ]�سباأ/  مث   ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   نثڃ      تعاىل:  
لي�حي باأّن م�ساألة اخلالف الفكري بني خّط الهدى وخّط ال�سالل يفرت�ش اأن 
يبتعد عن الأحكام احلا�سمة ال�سابقة, وعن اجل�انب الذاتّية, ليتحّ�ل اإىل ح�ار 
بني فكر وفكر, من دون اأن يك�ن لل�اقع النتمائي اإىل هذا اأو ذاك دور يف احل�ار.

غري  والتهامات  وال�سّب  ال�ستم  يف  العدوانّية  بالأ�ساليب  الأخذ  جتنب  عا�شًر�: 
املدرو�سة وغري اخلا�سعة للدّقة واحل�ساب, مّما يزيد من هّ�ة اخلالف, ومينع من وج�د 

اأي ظروف ح�ارّية هادئة. وقد قال تعاىل:  نث ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋمث ]الأنعام/ 108[, فاإذا 
كانت الق�سّية املطروحة يف الآية ق�سّية خالف بني ال�سرك والت�حيد, فينبغي األ 
يك�ن ال�سباب ه� اأ�سل�ب التعبري عن الرف�ش, اأو و�سيلة امل�اجهة يف ال�سراع, بل 
اأن تنطلق الأ�ساليب يف دائرة احلّجة والرُبهان من اأجل تك�ين القناعات  بّد  ل 
على اأ�سا�ش ثابت؛ لأّن م�ساألة ال�سباب لن ت�ؤّدي اإىل اأّي نتيجة حا�سمة, بل اإّنها 
واحلروب  اخل�س�مات  من  املزيد  اأمام  املجال  يف�سح  قد  ما  تعقيًدا,  الأم�ر  تزيد 

ال�ساخنة.

�حلادي ع�شر: رف�ش منهج التكفري الذي تاأخذ به بع�ش اجلهات, ما ُيدخل م�ساألة 
ا, ولعّل هذا الأمر مّما ُي�سّكل اإحدى اأهّم املنافذ التي  اخلالف يف ُبعٍد خطري جدًّ
لتغذية عنا�سر  والدول,  امل�ستكربون, على م�ست�ى اجلهات  يتحّرك من خاللها 
ا, خ�س��ًسا يف  طائفيًّ ُبعًدا  ياأخذ  والذي  احلامي,  الدم  �سفك  طريق  الفرقة, عن 
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ظّل ال�سك�ت عنها الذي قد يراه البع�ش م�سلحة مذهبّية كرّد فعل على اأو�ساع 
مذهبّية اأخرى.

لذلك نرى اأّن من ال�سرورّي اأن يتّم الإعالن ب�سراحة وو�س�ح عن رف�ش 
امل�سلمني جميًعا لهذا املنهج يف ا�ستحالل دماء امل�سلمني, حتى يرى التكفريّي�ن 
من  وامل�سرتكة  الكربى  امل�سلمني  ق�سايا  بالتايل  وحُتمى  ا,  اإ�سالميًّ معزول�ن  اأّنهم 
احلا�سر  م�ست�ى  على  التقريب  م�ساريع  كّل  تالًيا  يحمي  ما  وعبثهم,  عدوانهم 

وامل�ستقبل.

من  الإ�سالمّية  ال�حدة  م�ساألة  ت�اجه  التي  امل�ساكل  اأهم  من  اإن  ع�شر:  �لثاين 
النُّخبة التي يقع على عاتقها حتريك  الناحية العملّية, هي اجلدلّية احلا�سلة بني 
امل�سروع  هذا  تتمّثل  اأن  املفرت�ش  من  التي  اجلماهري  وبني  ال�حدوي,  امل�سروع 
تتحّرك  القيادة  اأّن  ه�  باجلدلّية  ومق�س�دنا  والعاّمة.  ة  اخلا�سّ وحركتها  ثقافتها  يف 
ما  وفق  ال�حدوي,  امل�سروع  مفردات  �سياغة  يف  وحّتى  للقاعدة,  ت�جيهاتها  يف 
ت�ست�سيغه اجلماهري التي نعرف اأّنها تقع حتت م�ؤّثرات العاطفة والنفعال ب�سكل اأو 
باآخر, خ�س��ًسا اأّن الرتاكم التاريخي للخالف بني امل�سلمني يتكّفل باإبقاء جذوة 
األَّ تقع  هذه امل�ؤّثرات حامية, بحيث ُي�سبح املطل�ب وامللّح يف حركة النخبة ه� 
حتت تاأثري الرف�ش اجلماهريي جتاه اأطروحات ت�سطدم مع ه�اها, ما قد ُيفقد النخبة 

�سرعّيتها من حيُث امتدادها اجلماهريي.
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ولذلك قد جند اأّن النُّخبة تلجاأ اأحيانًا اإىل ن�ع من الت�س�ية يف هذه امل�ساألة, 
بحيث ُتفهم ق�اعدها ال�سعبّية اأّن امل�سروع ال�حدوي تفر�سه الظروف الآنّية, كجزء 
ال�حدة  م�ساألة  ُيدخل  ما  امل�سم�ن,  يف  منه  اأكرث  ال�حدوي  ال�سكل  حركة  من 
الإ�سالمّية يف اإطار املجامالت الجتماعّية التي تقرتب اأحيانًا من النفاق والرياء 

وما اأ�سبه ذلك.

لذلك نرى من ال�سروري اأن تقتنع النخبة مب�سروع ال�حدة الإ�سالمّية, 
مبادئ  عن  التنازل  تعني  ل  امل�سلمني,  بني  الختالف  واقع  يفر�سها  كحقيقة 
ي�سّكل احلركة  الذي  امل�سرتكة  العنا�سر  اللقاء على  تفعيل  اأطرافها, بل  اأّي من 
الإ�سالمّي  عن�انه  من  النابعة  م�ساحله  على  فريق  كّل  حمافظة  جتاه  الطبيعّية 

العري�ش امل�سرتك.

ومن هنا, فقد يبدو اأّن على النخبة األَّ تر�سخ يف قناعتها بامل�سروع له�ى 
القاعدة؛ لأّن ه�ى القاعدة ل يفرت�ش اأكرث من تن�يع اأ�ساليب الطرح, ط�ًل على 
التي  والظروف  الثقافات  بتنّ�ع  يّت�سل  فيما  وعر�ًسا  الزمنّية,  املراحل  م�ست�ى 

تعي�سها القاعدة والتي تفرت�ش تنّ�ع اأ�ساليب الطرح)1(.

ال�سيد ف�سل اهلل يف  به  اأحدث ما حتدث  والأفكار هي من  الروؤى  هذه 
جمال التقريب وال�حدة, وتك�سف عن الطرح ال�ا�سح وو�س�ح الروؤية لديه, كما 

لكلمة, بريوت,  هلل,  ل�سيد ف�سل  ر مع  لإ�سالمية يف ح� هب  ملذ لتقريب بني  ل�حدة و إدري�ش هاين, يف م�ساألة    )1(
لثامنة ع�سرة, �ستاء )2011م/1432هـ(, �ش171-165. ل�سنة  لعدد 70, 
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تك�سف عن م�ست�ى الدراية واخلربة بهذا امل��س�ع, ولالطالع ال�ا�سع ح�ل اأبعاد 
هذا امل��س�ع ميكن الرج�ع اإىل كتابني له يف هذا ال�ساأن, هما: كتاب »اأحاديث 
يف ال�حدة الإ�سالمية« ال�سادر �سنة )1409هـ/1989م(, وكتاب »اأحاديث يف 

ق�سايا الختالف وال�حدة« ال�سادر �سنة )1421هـ/2000م(.

9 �ملعرفة و�لعالقة

كانت بيني وبني ال�سيد ف�سل اهلل م�دة كبرية, وكان يظهر يل هذه امل�دة 
اأ�سمعها منه  اأول ما  اأراه واأزوره, وكلمات ال�ستياق هي  با�ستمرار, ويف كل مرة 
زمني  تباعد  اللقاءات من  يف�سل هذه  ما كان  اإىل  اإ�سارة  عليه, يف  اأ�سلم  عندما 

بع�ش ال�سيء.

وقد كنت متابًعا له يف مقالته وح�اراته وم�ؤلفاته, و�سمعت له يف ندوات 
ح�ارات  فيها  جرت  عديدة  لقاءات  يف  معه  وجل�ست  وحما�سرات,  وم�ؤمترات 
واأبحاثه  درو�سه  وبع�ش  العام,  جمل�سه  يف  وح�سرت  وثقافية,  فكرية  ونقا�سات 
كان  التي  دم�سق,  ال�س�رية  العا�سمة  جن�ب  زينب  ال�سيدة  منطقة  يف  الفقهية 
ت�قف  وبدون  ال�سنة  مدار  وعلى  اأ�سب�ع,  اجلمعة من كل  ي�م  اإليها ع�سر  ي�سل 
الإجازة  ي�ما  وهما  والأحد,  ال�سبت  ي�مي  فيها  ويبقى  و�ستاًء,  �سيًفا  انقطاع,  اأو 

والتعطيل الر�سمي يف م�طنه لبنان.

وبرناجمه يف هذين الي�مني يك�ن مزدحًما يف العادة ما بني در�ش وحما�سرة 
ولقاء, وهذا يعني اأنه كان مي�سي اأيام الأ�سب�ع بال اإجازة وبال راحة اأو ت�قف. 
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وم�ؤلفاته,  كتاباته  طريق  عن  بعد  من  بداأت  الأمر  اأول  يف  به  ومعرفتي 
املفكرين  اأحد  ب��سفه  والإ�سالمية  الفكرية  الأج�اء  يرتدد يف  ا�سمه  كان  حيث 
الإ�سالميني امل�ستغلني بق�سايا الفكر الإ�سالمي وب�س�ؤون الأمة الإ�سالمية, وكانت 
اأكرث م�ؤلفاته �سهرة اآنذاك, هي كتاب »خط�ات على طريق الإ�سالم« ال�سادر �سنة 
1978م, وكتاب »ق�سايانا على �س�ء الإ�سالم«, وكتاب »الإ�سالم ومنطق الق�ة«.

لكن متابعتي ال�سبه اجلادة له, بداأت مع مقالته الفتتاحية الالفتة يف 
بريوت,  يف  امل�سلمني  الطلبة  احتاد  ي�سدرها  كان  التي  ال�سهرية,  »املنطق«  جملة 
تتناول  وكانت  والعاملني,  العمل  م�سرية  يف  بتاأمالت  املعن�نة  املقالت  وهي 
ق�سايا فكرية بارزة وحي�ية يف �ساحة الفكر الإ�سالمي. وقد ظلت هذه املقالت 
تثري جدًل ونقا�ًسا مفيًدا يف وقتها, واكت�سبت �سهرة واهتماًما يف اأو�ساط النخب 
لطبيعة  وذلك  العربية,  واملجتمعات  البيئات  من  العديد  يف  الدينية  الفكرية 
الطرح واملعاجلة من جهة, ولطبيعة الطريقة والأ�سل�ب من جهة اأخرى, بالإ�سافة 
النفتاح  ق�سايا  عاجلت  حيث  املثارة,  وامل�سائل  الق�سايا  وح�سا�سية  حي�ية  اإىل 
والنغالق, التطرف والعتدال, ال�اقعية واملثالية, الإقليمية وال�طنية, الإ�سالمية 

واملذهبية, الأكرثية والأقلية.. وق�سايا اأخرى.

ويف وقت لحق جمعت هذه املقالت يف كتاب حمل عن�ان »احلركة 
الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا« �سدر �سنة )1410هـ/1990م(.
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اأما معرفتي املبا�سرة بال�سيد ف�سل اهلل, فقد بداأت بعد اأن تعرف ه� على 
بع�ش كتاباتي املن�س�رة ب�سكل خا�ش يف جملة الكلمة التي كانت ت�سله بانتظام, 
ويتابعها باهتمام, وقد وجد يف هذه الكتابات كما اأخربين مالمح و�سمات روح 

البحث والن�سج والنفتاح والت�ا�سل مع الع�سر.

هذا النطباع الفكري الذي تك�ن عند ال�سيد ف�سل اهلل ه� الذي جعل 
املعرفة به, والعالقة معه تتقدم ب�سرعة, وتت�طد ب�سكل وثيق, وحتافظ على بقائها 
ودمي�متها وت�ساعدها اأي�ًسا؛ لأنه كان يلتفت جيًدا اإىل اأ�سحاب امل�اهب الفكرية 
احلديث  ويجري  ومعروفة  من�س�رة  واأعمال  وم�ؤلفات  كتابات  لهم  كانت  الذين 
عنها  ن  ُيك�ِّ اأن  ويحاول  وم�ؤلفاتهم,  كتاباتهم  ويتابع  اإليه,  يقربهم  وكان  عنها, 

انطباعات وتقييمات ي�ستند عليها يف الت�ا�سل معهم.

ومن اأول لقاء معه �سعرت كما ل� اأن هذا اللقاء ه� التا�سع اأو العا�سر اأو 
اأكرث من ذلك, ولي�ش ه� اللقاء الأول, فامل�ساعر والنطباعات التي وجدتها منه, 

وحتى طبيعة احل�ار والنقا�ش, هي ما كانت ت�حي بذلك.

العا�سمة  جن�ب  منزله  يف  1996م  �سنة  ح�سل  الذي  اللقاء  هذا  ويف 
دم�سق, �سجلت معه مداخلة رائعة ن�سرت يف جملة الكلمة �ستاء 1996م, بعن�ان 
»م�ستقبل احل�ار الإ�سالمي – الإ�سالمي«. ومن بعد هذا اللقاء ت�الت اللقاءات 
بني وقت واآخر, واإن كانت متباعدة بع�ش ال�سيء, ودائًما ما كانت هذه اللقاءات 
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ثرية وحي�ية يف مناق�ساتها وح�اراتها الفكرية والثقافية, ويف اإثاراتها الذهنية, وما 
تطرحه من ت�ساوؤلت جادة تبحث عادة عن اأفق جديد.

10 كتاب �حلركة �لإ�شالمية.. �لأهمية و�ملنهجية

ميثل كتاب »احلركة الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا« واحًدا من اأهم م�ؤلفات 
ال�سيد ف�سل اهلل, واأكرثها قربًا و�سلة مب�سروعه الفكري املرتكز على العالقة بني 
اخت�سار  يعرف  والذي  املعا�سرة,  احلياة  اإىل  الإ�سالم  لإعادة  واحلركة  الإ�سالم 
بالإ�سالم احلركي, الت�سمية التي اأطلقها ال�سيد ف�سل اهلل, وحددها لتك�ن معربة 

عن م�سروعه الفكري.

م�ؤلفات, هي من  اإىل ثالثة  الإ�سارة  الإ�سالم احلركي, ميكن  نطاق  ويف 
بهذا  املت�سلة  وم�اقفه  اأفكاره  اهلل  ف�سل  ال�سيد  فيها  �سرح  التي  امل�ؤلفات  اأكرث 
النطاق, كما اأنها امل�ؤلفات التي تك�سف عن تط�رات الروؤية عند ال�سيد ف�سل اهلل 
وحت�لتها خالل العق�د الثالثة الأخرية من القرن الع�سرين, اإىل منت�سف العقد 

الأول من القرن احلادي والع�سرين.

احلركة  الإ�سالم,  طريق  على  خط�ات  هي:  الثالثة  امل�ؤلفات  وهذه 
الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا, احلركة الإ�سالمية.. ما لها وما عليها.

يف املنحى الفكري والزمني العام, ميكن الق�ل اإن هذه امل�ؤلفات الثالثة, 
عطائه  يف  باهتمام  اهلل  ف�سل  ال�سيد  واكبها  زمنية,  حقب  ثالث  اإىل  تنتمي 
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حقبة  اإىل  ينتمي  الإ�سالم«  طريق  على  »خط�ات  فكتاب  والثقايف,  الفكري 
ينتمي  الع�سرين, وكتاب »احلركة الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا«  القرن  �سبعينيات 
اإىل  ينتمي  لها وما عليها«  ما  الإ�سالمية  »احلركة  الثمانينيات, وكتاب  اإىل حقبة 
حقبة الت�سعينيات ب�س�رة اأ�سا�سية, وميتد اإىل ال�سن�ات الأوىل من القرن احلادي 

والع�سرين.

ومن جانب اآخر, تت�سل هذه امل�ؤلفات, بثالثة اأط�ار فكرية لها عالقة مبا 
قبل وما بعد حدث الث�رة الإ�سالمية يف اإيران, فكتاب اخلط�ات ينتمي اإىل ط�ر 
اإيران حني كانت احلركة الإ�سالمية يف و�سعها الهادئ  ما قبل حدث الث�رة يف 
ا, بينما ينتمي كتاب »هم�م وق�سايا« اإىل ط�ر ما بعد حدث الث�رة  وال�ساكن ن�سبيًّ
الهادئ  ال��سع  ونقلها من  الذي غري واقع احلركة الإ�سالمية,  اإيران, احلدث  يف 
واأما كتاب  واملتحرك,  الفاعل  ال��سع  اإىل  قبل,  الذي كانت عليه من  وال�ساكن 
اإىل ط�ر ما بعد الطفرة ال�سريعة التي ح�سلت يف  »ما لها وما عليها« فه� ينتمي 

م�سارات احلركة الإ�سالمية, والتداعيات التي ظهرت جراء ذلك.

اأج�اء �سعبة  بها  اأحاطت  الثالثة  امل�ؤلفات  فاإن هذه  ثالث,  ومن جانب 
و�ساخنة على ال�سعيدين الذاتي والعام, فكتاب »اخلط�ات« كتب يف ظل ظروف 
خامتة  يف  ذلك  اإىل  امل�ؤلف  واأ�سار  لبنان,  يف  الأهلية  احلرب  ظروف  هي  �سعبة, 
ا, حيث كنت  الكتاب بق�له: »كتبت اأكرث هذه الأبحاث يف ظروف �سعبة جدًّ
يف منطقة النبعة ال�اقعة يف �س�احي بريوت, عندما كانت القذائف تنهال عليها 



92 92
زكي �مليـالد

اأ�س�ات  حتت  احلالت  اأغلب  يف  الأبحاث  هذه  اأكتب  وكنت  جانب,  كل  من 
القذائف, ويف اأ�س�اء ال�سم�ع«)1(.

اأما كتاب »هم�م وق�سايا« فقد اأحاطت به ظروف �سعبة, لكن من جهة 
من  ال�جه  هذا  وعن  الإ�سالمية,  احلركة  واجهت  التي  والتح�لت  التط�رات 
ا فيما كتبت,  اأك�ن م��س�عيًّ اأن  ال�سع�بة يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل: »لقد حاولت 
بالرغم من اأن الظروف التي كتبت فيها هذه الكلمات كانت عا�سفة, تنطلق يف 

اأج�اء الرياح العاتية, والزلزل الرهيبة«)2(.

واختلف وجه ال�سع�بة اأي�ًسا مع كتاب ما لها وما عليها, فالظروف ال�سعبة 
التي اأحاطت بهذا الكتاب لها من جهة عالقة بظروف املحنة التي مر بها ال�سيد 
بالظ�اهر ال�سلبية التي ظهرت يف �ساحة  اأخرى لها عالقة  ف�سل اهلل, ومن جهة 

احلركة الإ�سالمية, وغريت من �س�رتها بع�ش ال�سيء.

ومن جانب رابع, اإىل ما قبل �سدور كتاب »هم�م وق�سايا«, كان كتاب 
»اخلط�ات« ه� الكتاب الأهم من بني م�ؤلفات ال�سيد ف�سل اهلل ب�س�رة عامة, ويف 
نطاق الإ�سالم احلركي ب�س�رة خا�سة, لكن هذه ال�س�رة تغريت مع �سدور كتاب 
»هم�م وق�سايا« الذي حل مكان الكتاب ال�سابق من ناحية الأهمية, وكذلك من 
ناحية احلداثة والتجدد على م�ست�ى التجربة واخلربة والأفكار, وبقي هذا الكتاب 

لتعارف, 1982م, �ش529. ر  لإ�سالم, بريوت: د ت على طريق  هلل, خط� )1(  حممد ح�سني ف�سل 
لإ�سالمية.. هم�م وق�سايا, مرجع �سابق, �ش11. حلركة  هلل,  )2( حممد ح�سني ف�سل 
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اأهميته وتف�قه حتى بعد �سدور الكتاب الثالث »احلركة الإ�سالمية ما لها  على 
وما عليها«, الذي مل ي�ستطع اأن ياأخذ مكان هذا الكتاب الثاين, ول اأن يحركه 
من مكانه, الأمر الذي ي�ؤكد اأن كتاب »هم�م وق�سايا« ه� الكتاب الأهم من بني 

هذه امل�ؤلفات الثالثة.

كما اأن كتاب »احلركة الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا«, يعد اأي�ًسا اأحد اأهم 
الفكرية  والق�سايا  الهم�م  ح�ل  والنقا�ش  اجلدل  اإثارة  حاولت  التي  امل�ؤلفات 
حقبة  خالل  الإ�سالمي  الفكر  �ساحة  يف  ظهرت  التي  والدع�ية  وال�سيا�سية 
ثمانينيات القرن الع�سرين, على اإثر حدث الث�رة الإ�سالمية يف اإيران, وانبعاث ما 

عرف اآنذاك يف الكتابات الإ�سالمية بحركة ال�سح�ة الإ�سالمية.

ويعد هذا الكتاب كذلك, اأحد اأهم امل�ؤلفات التي حاولت نقل اجلدل 
واحلركية  النخب�ية  الأطر  من  الإ�سالمية  احلركة  وق�سايا  هم�م  ح�ل  والنقا�ش 
اإىل الأطر العلنية والعامة واملفت�حة, وحت�يل الهتمام بالفكر  الداخلية واملغلقة, 

الإ�سالمي الدع�ي واحلركي من اهتمام اخلا�سة اإىل اهتمام العامة.

واجلانب الأهم يف ذلك اأن هذا الكتاب, يعد اأحد اأهم امل�ؤلفات املبكرة 
احلركي  الإ�سالمي  الفكر  م�ساألة جتديد وحتديث  وناق�ست  التي دعت وطرحت 
على امل�ست�ى النظري, وجتديد وحتديث احلركة الإ�سالمية على امل�ست�ى العملي.  
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اأهم  اأحد  يعد  الأهمية,  جهة  من  الكتاب  هذا  فاإن  ذلك  اإىل  ي�ساف 
امل�ؤلفات التي ك�سفت وعرفت عن طبيعة النقا�سات التي كانت جتري يف املجال 

الإ�سالمي ال�سيعي ح�ل الفكر الإ�سالمي احلركي والدع�ي.

هذا  املتبعة يف  املنهجية  جانب  عن  اأما  الكتاب,  وقيمة  اأهمية  عن  هذا 
الكتاب, فاإنها حتددت يف ال�سمات الآتية:

�أوًل: امل�ازنة يف التعامل مع الأفكار والأق�ال, والكتاب من هذه اجلهة ه� اأقرب 
املطروحة يجري  وامل��س�عات  الق�سايا  فاأمام  امل�ازنات,  بفقه  الي�م  يعرف  ما  اإىل 
عر�ش الأفكار والأق�ال والنظريات على قاعدة امل�ازنة بينها من جهات خمتلفة, 
املهم والأهم, املنافع والأ�سرار, الآنية والآجلة, القريبة والبعيدة, اخلا�سة والعامة, 

وهكذا.

الأمر الذي يعني اأن امل�ؤلف مل يعالج الق�سايا وامل��س�عات مبنطق اأحادي 
الق�ل اأو اأحادي الراأي, واإمنا مبنطق الأق�ال املتعددة والآراء املتعددة.

اإىل املنحى ال�اقعي, وهذه  ثانًيا: ال�اقعية, و�سرورة التح�ل من املنحى النظري 
واأراد من  اإليها,  النظر  وت�س�يب  تاأكيدها  امل�ؤلف  التي حاول  ال�سمات  اأكرث  من 
كتابه اأن يك�ن اأقرب اإىل فقه ال�اقع, الفقه الذي يتخذ من ال�اقع اأ�سا�ًسا يف حتديد 

الق�سايا وامل��س�عات من جهة, ويف حتديد احلل�ل واملعاجلات من جهة اأخرى.
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ويكفي للدللة على ذلك اأن امل�ؤلف حاول اأن يعرف كتابه بهذه ال�سمة, 
بق�له: »هذه كلمات مل تكتب  الكتاب  افتتح مقدمة  فقد  الأوىل,  الأ�سطر  منذ 
يف وقت واحد, ومل تنطلق من فكر جتريدي, ولكنها كتبت يف اأوقات متالحقة, 
ومن م�قع احلركية الإ�سالمية يف �سعيد ال�اقع الذي عا�سته احلركة الإ�سالمية يف 
طبيعتها الذاتية, ويف الأج�اء املحيطة بها, ويف التحديات ال�سعبة التي ت�اجهها, 

على م�ست�ى ال�سكل وامل�سم�ن.

من  الكثري  على  ينفتح�ا  مل  احلركيني  الإ�سالميني  اأن  نالحظ  فقد 
التحديات ال�سعبة من منطلق ال�اقع لي�اجه�ها بطريقة واقعية, بل انفتح�ا عليها 

من منطلق الأفكار العامة الكلية, من منطلق املثال«)1(.

الكلمات  اأكرث  اأن  ال�اقعي,  املنحى  هذا  و�سل�ك  ال�سمة  هذه  ي�ؤكد  وما 
التي تكررت وت�اترت يف الكتاب من البداية اإىل النهاية, هي كلمات )احلركة, 

ال�اقع, حركة ال�اقع, حركة الإ�سالم, حركة احلياة وغريها(.

املنحى  اإىل  العاطفي  املنحى  من  التح�ل  و�سرورة  العقالنية,  اإىل  الدع�ة  ثالًثا: 
العقالين, وذلك لتجنب حالت الت�سرع والنفعال يف انتخاب الأفكار, واختيار 
الأخطاء  يف  لل�ق�ع  امل�سببة  احلالت  وهي  الإ�سرتاتيجيات,  ور�سم  امل�اقف, 
النظر,  وق�سر  الأفق,  ب�سيق  يت�سم  العاطفي  املنحى  اأن  جانب  اإىل  والأخطار, 

ل�سابق, �ش7. ملرجع    )1(
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وعدم  الق�سايا,  مع  التعامل  يف  بالرتوي  يت�سم  الذي  العقالين  املنحى  بخالف 
الت�سرع, وجتنب النفعال.

ويت�سل بهذه ال�سمة, تاأكيد امل�ؤلف على عبارات اأن ل تاأخذنا العاطفة, 
واأن ل نك�ن حتت تاأثري العاطفة, واأن ل ياأخذنا النفعال, وغري ذلك, بق�سد تاأكيد 

املنحى العقالين.

ر�بًعا: تنقيح املناط وحترير م��س�ع البحث, وقد جتلت هذه ال�سمة ب��س�ح كبري 
يف معظم اأو كل الق�سايا وامل��س�عات التي عاجلها الكتاب, واتخذ امل�ؤلف منها 
مدخاًل يف درا�سة ومعاجلة هذه الق�سايا وامل��س�عات, فقبل اأن يعطي راأيه, ويحدد 
وجهة نظره, ويح�سم م�قفه, يبداأ ب�سرح الق�سية, ويحدد حمل النزاع اأو اخلالف 

يف هذه الق�سية, ويك�سف عن طبيعة التعدد والنق�سام يف الراأي ح�لها.

اأبحاثهم ودرا�ساتهم  العلماء يف  �سلكها  التي  العلمية  الطريقة  وهذه هي 
الفقهية والأ�س�لية والكالمية, وهي الطريقة املنهجية واملنطقية ال�سليمة يف تك�ين 

الراأي, ويف التعامل مع الآراء والأق�ال والنظريات املطروحة.

الق�سايا  اأن  يف  ال�سمة  اأهمية  وتكمن  املعاجلة,  يف  الهادئة  الطريقة  خام�ًشا: 
بها  واأحاطت  واإيقاعها,  و�سياقها  طبعها  �ساخنة يف  كانت  املطروحة  وامل��س�عات 
التي  ال�سمات  وهي  واحلما�ش,  والنفعال  الت�تر  حالت  عليها  غلبت  اأج�اء 

طبعت حقبة ثمانينيات القرن الع�سرين ب�س�رة عامة.
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كانت  �ساخنة,  كانت  كلما  وامل��س�عات  الق�سايا  اأن  تقت�سي  العلمية  والقاعدة 
بحاجة اإىل املعاجلة الهادئة, بحًثا وحترًيا ل�سروط العلمية وامل��س�عية, ونفًيا وجتنًبا 

حلالت الت�تر والنفعال واحلما�ش.

»احلركة  كتاب  ميزت  التي  املنهجية  و�سمات  مالمح  اأبرز  لعلها  هذه 
الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا«.

11 �لكتاب.. ق�شاياه ومو��شيعه

البنائية يتك�ن من مقدمة, و�سبعة وثالثني ف�ساًل,  الناحية  الكتاب من 
احلركة  وق�سايا  هم�م  اأبرز  متثل  امل�ؤلف  اعتربها  ق�سية,  وع�سرين  اأربًعا  عاجلت 
الإ�سالمية املعا�سرة, وح�سب امل�ؤلف فاإن بع�ش هذه امل��س�عات قد اأثارت الكثري 
من اجلدل والته�يل, مما اعتادته ال�ساحة الإ�سالمية يف الأفكار غري املاأل�فة التي 

تثري امل�ساعر واحل�سا�سيات النفعالية.

وجميع هذه الف�س�ل والق�سايا وامل��س�عات, ن�سرها امل�ؤلف منذ الن�سف 
الثاين من ثمانينيات القرن الع�سرين على �س�رة مقالت �سهرية متتابعة يف جملة 
ا  ا وفكريًّ املنطلق, ال�سادرة اآنذاك عن احتاد الطلبة امل�سلمني يف لبنان, القريب نف�سيًّ

من ال�سيد ف�سل اهلل, �سمن زاوية تاأمالت يف م�سرية العمل والعاملني.
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وحتددت اأبرز ف�س�ل الكتاب يف الق�سايا وامل��س�عات الآتية:

ق�شية �لتغيري يف �لأمة

عالج الكتاب هذه الق�سية يف ثمانية ف�س�ل, وحتددت يف م��س�عني: الأول 
كيف ن�اجه ق�سية التغيري يف الأمة؟ والثاين: من الذي يق�د عملية التغيري يف 

الأمة؟ حزب الأمة اأم اأمة احلزب؟

يف هذا النطاق ناق�ش امل�ؤلف الأفكار والأق�ال والنظريات املطروحة واملتداولة 
بينها, وناظًرا لها من جهة  يف �ساحة الفكر الإ�سالمي احلركي والدع�ي, م�ازنًا 
اإىل  النظر  لفت  قاعدة  وعلى  الأح�ال,  وتغاير  الأزمنة,  وتن�ع  الأمكنة,  تعدد 
ج�انب النفع وال�سرر, ال�سلب والإيجاب, وبطريقة التجاذب يف الأفكار والأق�ال 

لإثارة النقا�ش واجلدل يف �ساحة العمل والعاملني.

هذه الأفكار والأق�ال والنظريات حتددت يف امل�سائل الآتية:

�أوًل: التجاذب يف ق�سية التغيري بني الأ�سل�ب التقليدي الهادئ واملرحلي, وبني 
الأ�سل�ب الذي يت�سم بالتحدي واإثارة الت�تر, فهناك من يرى اأن ق�سية التغيري يف 
الأمة, وم�اجهة التحديات ال�سعبة, وتاأثريات الق�ى امل�سادة, ينبغي اأن يك�ن من 
خالل الأ�ساليب التقليدية املاأل�فة التي ترتكز على اأ�سا�ش �سيا�سة النف�ش الط�يل 
يف الرتبية والتثقيف الفكري الرتب�ي, ليت�سنى للعاملني تعميق املفاهيم والأفكار 
الأ�سيلة يف ذهنية الأمة, وذلك مل�اجهة التحديات من م�قع العمق والق�ة ل من 
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م�قع ال�سعف, وال�سطحية, وحتى ل تتعر�ش احلركة لالهتزاز عندما تك�ن يف ط�ر 
النم�, وعماًل بقاعدة تعاقب املراحل يف عملية التغيري, التي تقت�سي تقدم املرحلة 

الفكرية على املراحل ال�سيا�سية واجلهادية.

اإىل جانب هذا الراأي, هناك من يرى اأن ق�سية التغيري يف الأمة, ينبغي 
الق�سية,  باإمكانها حتريك  التي  التحدي وامل�اجهة  اأ�ساليب  اأن تك�ن من خالل 
واإثارة حالة الت�تر الروحي والفكري, ب�سكل يجعل الإن�سان م�سدوًدا اإىل الهدف, 
وبطريقة تتح�ل طاقاته اإىل حركة دائمة تثري فيه ال�عي واحلركة والتجدد والمتداد, 

باعتبار اأن حالة ال�سرتخاء حت�ل الإن�سان اإىل طاقة ك�س�لة وباردة.

ثانًيا: �سرورة الت�ازن بني حركة العمل يف م�قع الدع�ة من اأجل تغيري القاعدة 
القاعدة  تغيري  اأجل  من  الث�رة  م�قع  يف  العمل  حركة  وبني  لالإن�سان,  الفكرية 
عن  يختلف  قد  واأ�سل�بًا  ومنهًجا  مناًخا  منهما  واحد  كل  لأن  للحياة؛  ال�سيا�سة 

الآخر.

اإيجاد حالة الت�ازن بني هذين امل�قعني, حتى ل يح�سل ارتباك واهتزاز 
يف امل�قف, بال�سكل الذي يجعل الث�رة تتحرك من دون فكر, اأو اأن يبتعد الفكر 
عن خط الث�رة, ويف كلتا احلالتني قد يخ�سر الإ�سالم م�قعه احلقيقي الثابت يف 

حركة احلياة.

من  التغيري  يرى  من  بني  التغيري,  ق�سية  يف  التجاذب  من  اآخر  منط  هناك  ثالًثا: 
داخل النظام ال�سيا�سي, وبني من يرى التغيري من خارج النظام ال�سيا�سي.
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وح�سب الراأي الأول, فاإن التغيري من داخل النظام ب�ا�سطة النخراط يف 
عملية اللعبة ال�سيا�سية قد يك�ن ممكًنا ومتاًحا, وي�فر فر�سة لتح�سيل القدرة على 

التغيري ال�سيا�سي الذي ي�سمن حفظ الأمن وال�سالمة العامة.

اقتالع  ي�ستهدف  النظام  التغيري من خارج  فاإن  الثاين,  الراأي  وح�سب 
كل  عن  بعيًدا  اجلديدة,  الغرا�ش  فيها  يغر�ش  خالية  اأر�ًسا  يريد  لأنه  اجلذور؛ 

الع�امل امل�سادة التي متنع من حركة النم� والرتفاع.

النظام,  خارج  من  اأو  النظام  داخل  من  التغيري  بني  التجاذب  نطاق  يف  ر�بًعا: 
قد يطرح البع�ش امل�ساألة من ناحية فقهية, تتعلق بالتعاون مع الظامل, �س�اء كان 
�سخ�ًسا اأو م�ؤ�س�سة اأو نظاًما. ويف هذا ال�ساأن, هناك من يرى عدم ج�از التعاون مع 
الظامل؛ لأنه ميثل ل�نًا من األ�ان الرك�ن اإليه, وتق�ية كيانه, وتاأكيد �سلطانه, واأن 

املطل�ب �سرًعا مقاطعة هذا النظام, والتعامل معه بطريقة �سلبية.

الآية  منه  منعت  الذي  الظامل,  اإىل  الرك�ن  اأن  يرى  من  هناك  املقابل,  ويف 
الكرمية يف ق�له تعاىل: نث ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  مث ]ه�د/ 113[, 
يعني ال�ست�سالم اإليه يف عملية تاأييد وتعاطف, ويف حالة عدم ال�ست�سالم فاإن 
امل�قف يختلف, مع الأخذ بعني العتبار اأن طريقة احلكم قد تغريت ما بني املا�سي 
واحلا�سر, يف املا�سي كانت ال�سلطة بكل تفا�سيلها حتت ت�سرف �سخ�ش احلاكم, 

اأما يف احلا�سر فقد اأ�سبحت ال�سلطة متفرعة اإىل م�ؤ�س�سات عدة.
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بق�له:  يقررها  ال�ساأن,  هذا  يف  يثريها  اأن  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يريد  التي  وامل�ساألة 
من  وللمناق�سة  للتاأمل  لالإ�سالم,  العاملني  اأمام  الأفكار  هذه  نثري  اأن  نريد  »اإننا 
اأجل اأن يك�ن تفكرينا اأكرث واقعية, عندما نريد اإثارة التفكري واحل�ار يف اخلط�ط 
ال�سرعية, التي حتكم حركة التغيري لل�اقع الفا�سد؛ لأننا يف ال�قت الذي نعرب فيه 
الأ�سل�ب  هذا  لالإ�سالم على  العامل�ن  ي�سجلها  التي  للتحفظات,  احرتامنا  عن 
التغريي, الذي يتحرك داخل اللعبة ال�سيا�سية للحكم الالاإ�سالمي, نريد اأن نعرب 
عن خ�فنا, يف اأن ي�سل التفكري يف اأ�سل�ب العمل اإىل طريق م�سدود يف بع�ش 
املراحل, ويف بع�ش الأماكن, بحيث يتح�ل التخطيط الث�ري لدينا, اإىل ما ي�سبه 

القفز يف اله�اء, اأو ال�سباحة يف بحار الأحالم والأوهام«)1(.

خام�ًشا: ما ه� الإطار العملي وال�اقعي للعاملني يف خط التغيري يف الأمة؟ هناك 
من يرى اأن احلزب ه� الإطار العملي وال�اقعي لعملية التغيري, ب��سفه ميثل دور 
القيادة ال�اعية الذي ينظم طاقات الأمة, ويجعلها تتحرك بخطى ثابتة نح� حتقيق 

ما تريد, وهذا ه� النهج الذي درجت عليه احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية. 

اجل�  بعيدة عن  احلزبية حركة  اأن  يرى  هناك من  الراأي,  هذا  مقابل  يف 
الإ�سالمي, واأن الدين جاء ملخاطبة الأمة, وهي امل�ستهدفة يف عملية التغيري, ومل 

ياأت ملخاطبة �سريحة من النا�ش, حتى ل� كانت هذه ال�سريحة متثل نخبة النا�ش.

لإ�سالمية.. هم�م وق�سايا, مرجع �سابق, �ش71. حلركة  هلل,  )1(  حممد ح�سني ف�سل 
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وح�سب هذا الراأي, فاإن الذي يق�د عملية التغيري هي اأمة احلزب ولي�ش 
حزب الأمة, ويف هذا اجل� طرحت فكرة حزب اهلل, التي كان يراد منها اآنذاك اأن 
تك�ن طريقة يف التغيري بعيدة عن التنظيم احلزبي, وبديلة عنه, وت�ستند على الأمة 

ب��سفها اإطاًرا للتغيري, مبعنى اأن احلاجة هي حلركة الأمة ل اإىل حركة احلزب.

اأمام هذا التجاذب يف الراأي, قد يح�سل يف نظر ال�سيد ف�سل اهلل ن�ع من 
اللتبا�ش ما بني دور احلزب يف الأمة, ودور الأمة يف خط التغيري, ب�سكل ي�حي 
اأن  اأو  تابعة له,  ياأخذ دور الأمة, وي�سلبها فاعليتها, ويجعلها  اأن  باأن احلزب يريد 
الأمة حتاول يف حركتها اأن تلغي دور احلزب, وتعمل على ت�سفيته, واإبعاده عن 

م�قع امل�س�ؤولية!

احلزبية  فكرة  الدفاع عن  ه�  اهلل,  ف�سل  ال�سيد  اإليه  مييل  الذي  والراأي 
لأنها  بالهتمام؛  جديرة  »فكرة  هي  احلزب  اأمة  فكرة  اأن  ويرى  الإ�سالمية, 
مار�ستها  التي  الطريقة  من  حرارة,  اأكرث  بطريقة  ال�سعب  تث�ر  اأن  ا�ستطاعت 
الأحزاب, ولكنها مع ذلك تنظر اإىل الأم�ر من زواياها الظاهرة, بعيًدا عن العمق 

ال�سارب يف اجلذور«)1(.

اإليها يف خامتة احلديث عن  اأن ينتهي  واحلكمة التي يريد ال�سيد ف�سل اهلل 
اأفكاًرا وعالمات  نثري  اأن  البحث,  نريد يف هذا  »اإننا  بق�له:  يقررها  امل�ساألة,  هذه 
اأو  احلزبي,  التنظيم  فكرة  �س�اء  ال�ساحة,  يف  املطروحة  التجارب  ح�ل  ا�ستفهام 

ل�سابق, �ش153. ملرجع    )1(
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فكرة اأمة حزب اهلل, لندر�ش امل�ساألة من غري م�اقع النفعال, بل ندر�سها من م�قع 
من  قريًبا  العمل,  يف  الإ�سالمي  الأ�سل�ب  جنعل  كيف  لنعرف  والتاأمل,  الفكر 

ال�اقعية, وبعيًدا عن املثالية يف اأج�اء التفكري باملطلق«)1(.

بني �لنفتاح و�لنغالق 

يف حتريره لهذه امل�ساألة يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل: كيف ي�اجه الإ�سالم احلركي 
التيارات الفكرية وال�سيا�سية امل�ج�دة يف �ساحة الأمة؟ هناك تيارات دينية غري 
وهناك  ال�سرق,  يف  امل�سيحي  ال�ج�د  بحرية  ي�سمى  ما  اإطار  يف  تتحرك  اإ�سالمية 
تيارات غري دينية قد تقرتب من الإ�سالم يف بع�ش مالحمها وخط�طها, كما يف 
الأحزاب الق�مية العربية التي تنفتح على الإ�سالم من خالل التاريخ اأو الرتاث.

التفكري  يف  ث�رية  الفل�سفي,  تفكريها  يف  ملحدة  دينية  ل  تيارات  وهناك 
ال�سيا�سي والقت�سادي, بعيدة عن الإ�سالم من جهة الركائز الفكرية, وقد تلتقي 
املتن�عة يف  املارك�سية  الأحزاب  ال�سيا�سية,  كما يف  امل�اقع  بع�ش  مع حركته يف 

ال�اقع ال�سيا�سي العاملي.

وهناك تيارات �سيا�سية حملية واإقليمية, ل تنطلق من حالة فكرية يف العمق, 
واإمنا تنطلق من واقع حملي اأو اإقليمي يف م�ست�ى الق�سايا املحلية والإقليمية على 

خط الق�سايا احلياتية والجتماعية.

ل�سابق, �ش153. ملرجع    )1(
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اأمام هذه التيارات, اأين يقف التيار الإ�سالمي منها يف حركته ال�سيا�سية؟ 

اأن يحقق  هل يقف بعيًدا عنها وينعزل ليمار�ش خطته وحده, ويحاول 
اأهدافه مبفرده؟

يقرتب  الذي  بالتيار  فيلتقي  التيارات,  هذه  درا�سة  على  يعمل  اأن  اأو 
من بع�ش مالحمه وخط�طه, ويبتعد عمن يختلف معه يف الأ�سا�ش والتفا�سيل, 
ليحفظ للقاعدة ت�ازنها يف الأ�سا�سيات, ويت�سرف مبرونة يف الق�سايا املتفرعة عنها؟

اأو ي�اجه امل�قف بطريقة واقعية, ت�سع يف ح�سابها م�اطن اللقاء, وم�اطن 
النهائية  اأو  املرحلية  الأهداف  تدر�ش حاجة  ثم  ذاك,  اأو  التيار  هذا  مع  اخلالف 
اإىل تلك الأهداف, �س�اء  اللقاء, لتحدد اجلهة التي تلتقي معها يف الطريق  اإىل 
بامل�اجهة لتيار اآخر م�ساد م�سرتك يف الداخل, اأو بالتحرك معه, بعيًدا عن م�اجهة 
الداخل, اأو بالنطالق نح� الهدف اخلارجي املعادي, اأو بالكتفاء بالت�اجد على 
�ساحة ال�سراع ال�سيا�سي يف امل�اقف املتحركة لل�سراع, التي قد تتداخل اأو تتقاطع 
الإ�سالمي  التيار  ت�ؤكده احلاجة, من حركية  اأو  ال�اقع,  يفر�سه  ملا  تبًعا  تتباين  اأو 
م�ساريعها  يف  الأخرى,  الق�ى  بني  واقعية,  كق�ة  ال�ساحة  على  الفاعل  ووج�ده 

وخططها املتحركة نح� الأحداث؟)1(.

اأمامه  الإ�سالمي  التيار  اأن  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يرى  الق�سية,  هذه  اأمام 
خياران, هما:

ل�سابق, �ش159. ملرجع    )1(
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�أوًل: خيار �لنغالق �ل�شيا�شي

اأ�سحاب هذا اخليار, يق�ل�ن اإن امل�قف الإ�سالمي يفر�ش على العاملني 
من  �سكل  اأي  لأن  وال�سالل؛  بالكفر  امل��س�فة  التيارات  لهذه  التامة  املقاطعة 
اأ�سكال العالقة معها ميثل ل�نًا من األ�ان امل�دة وامل�الة اللتني اأكد القراآن الكرمي 

على امل�ؤمنني البتعاد عن تقدميها للكافرين وال�سالني.

اآخر, فاإن العالقة ال�سيا�سية مع هذه التيارات, متثل اعرتاًفا  ومن جانب 
ب�سرعيتها كفريق �سيا�سي يف ال�ساحة الإ�سالمية, فيما ي�حيه ذلك باأن له احلق 
بامل�ساركة يف تخطيط م�ستقبل البلد واإدارة �س�ؤونه, وهذا اأمر غري جائز �سرًعا؛ لأن 
العرتاف باخلط الكافر اأو املنحرف ل ميثل اأية �سرعية اإ�سالمية, بل ه� النقي�ش 

البديهي لذلك.           

بالإ�سافة اإىل اأن العالقة مع هذه التيارات, قد ت�سهم يف اإ�سالل اجلماعة 
امل�سلمة, نتيجة اإ�سقاط احل�اجز النف�سية التي حتجز امل�سلمني عن التاأثر بهم)1(.

ثانًيا: خيار �لنفتاح �ل�شيا�شي

اأ�سحاب هذا اخليار, يق�ل�ن اإن النفتاح ال�سيا�سي ه� اخليار الأ�س�ب, 
من خالل  ال�حدة  ت�ؤكد  التي  ال�ساملة  الإ�سالمية  للفكرة  املجال  يف�سح  الذي 
الفكر, والتفاهم من خالل احل�ار, والت�سامح من خالل النفتاح, واحلرية والعدالة 

ل�سابق, �ش161. ملرجع    )1(
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من خالل اخلطة ال�سيا�سية والجتماعية ال�ا�سعة, وهكذا جند يف النفتاح على 
احلركات ال�سيا�سية, وال�اقع ال�سيا�سي, والنفاذ اإىل عمق ال�ساحة, انطالقة اإ�سالمية 

يف �ساحة احلياة, ل تختزن من ال�سلبيات, بقدر ما تختزن من الإيجابيات.

ا مع غري امل�سلمني, فال م�قع  اأما حديث امل�ادة وامل�الة املرف��ش اإ�سالميًّ
له يف جمال اإثارة احلديث عن النفتاح عليهم؛ لأن مفه�م امل�ادة يعني العاطفة 
القلبية احلميمة العميقة, املتمثلة بالإخال�ش الروحي, النابع من اللقاء الداخلي 
يف الفكر والروح والعاطفة, كما اأن مفه�م امل�الة ميثل ال�سلة ال�اقعية املتحركة يف 
خط الطاعة والتباع والندماج بالآخر, على م�ست�ى النتماء والإخال�ش, وهذا 
اأمر ل نريد اإثارته يف �ساحة العالقات ال�اقعية ال�سيا�سية بني الإ�سالم والتيارات 
الأخرى, بل كل ما نريده ه� العمل على اإيجاد م�اقع عملية للقاء على اأهداف 

م�سرتكة, فيما يهم الإ�سالم وامل�سلمني.

والراأي الذي ينت�سر اإليه ال�سيد ف�سل اهلل بكل و�س�ح وتاأكيد ه� خيار 
على  ي�م  تنفتح يف كل  التي  احلياة  ق�سية  »ه�  اإليه  بالن�سبة  فالنفتاح  النفتاح, 
�سيء جديد, ولي�ش هناك اأية فائدة من انغالق النا�ش على بع�سهم فيما ينطلق�ن 
فيه من فكر, وفيما يثريونه يف حياتهم من خطط وم�ساريع, وفيما يتحرك�ن نح�ه 
من اأهداف؛ لأن ذلك يجمد اخلطاأ يف النف�ش, ويح�له بالتايل اإىل حالة مقد�سة, 

ومينع العقل من تط�ير الفكرة يف حركة احل�ار, وي�ؤدي بالتايل اإىل جتميد احلياة«.
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ومن جانب ثان, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن النفتاح ه� ال�سبيل ال�حيد 
لنفتاح الآخرين على اجل�انب امل�سرقة من الفكرة, وبالتايل على قناعتهم بها؛ 
لأن اإثارة اخلالفات من م�قع ال�حدة يختلف عن اإثارتها من م�قع الفرتاق, فيما 
والتعقيد  اجلم�د,  من  الكثري  تك�سر  قد  روحية,  حميمة  اأج�اء  من  ذلك  يثريه 

النف�سي يف م�اجهة الفكرة, واإدارة التفكري من ح�لها. 

ومن جانب ثالث, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اإذا كان بع�ش النا�ش يرون يف النغالق 
حماية للفكرة من النحراف, وابتعاًدا عن التاأثر والذوبان يف الأفكار الأخرى, 
اآخر  بع�ًسا  فاإن  والت�س�يه,  التل�ث  من  و�سفائها  ونقائها  اأ�سالتها  على  وحمافظة 
اأمام  ال�سعف  مظاهر  من  ومظهًرا  الآخرين,  من  اخل�ف  األ�ان  من  ل�نًا  فيه  يرى 
التحديات الفكرية التي ت�اجهه؛ لأن الإن�سان الذي ل ي�سمح لنف�سه بالنفتاح 

على الآخرين, ه� اإن�سان �سعيف احلجة يف رحاب الفكرة.

اأن حماية الفكرة ل تتحقق بالهروب من التحدي, بل تك�ن  اإننا نعلم 
بامل�اجهة الق�ية لكل ما يثريه الآخرون ح�لها من �سبهات واإ�سكالت؛ لأن ذلك 

ه� الذي ي�ؤكد نقاط الق�ة, ويبعدها عن ال�ست�سالم مل�اقع ال�سعف)1(.

»حالة  ميثل  النفتاح  اأن  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يعتقد  رابع,  جانب  ومن 
والدولة  الإ�سالمي,  واحلركي  امل�سلم,  الداعية  على  تفر�ش  اأ�سلية  اإ�سالمية, 
اإىل  ال��س�ل  اأن  ت�ؤكد  التي  الفكرية  القاعدة  من  احلياة  يف  النطالق  امل�سلمة 

ل�سابق, �ش204. ملرجع   )1(



108 108
زكي �مليـالد

�ساحات الآخرين, وقناعاتهم وم�اقفهم وتاأييدهم, يفر�ش اللقاء معهم على اأر�ش 
م�سرتكة, والنفتاح عليهم من خالل املفاهيم امل�سرتكة, اأو الآفاق امل�سرتكة التي 
وتتكلم  وي�اجه�ك,  ت�اجههم  اأن  الأ�سل  فاإن  ولذلك  الجتاهات؛  فيها  تختلف 
معهم ويتكلم�ن معك, وتتنازل لهم ويتنازل�ن لك. ولكن ب�سرط واحد, وه� اأن 
تك�ن يف م�قع الق�ة التي تتيح لك اأن تثبت اأقدامك يف م�اقعك عندما تريد اأن 

تقارن بينها وبني م�اقع الآخرين«)1(.

ومن جانب خام�ش, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن »الذين يتحدث�ن عن النغالق 
كخيار وحيد يف حركة الث�رة اأو يف جتربة احلركة, ل ينطلق�ن من قاعدة فكرية اأو 
�سيا�سية واقعية, بل ينطلق�ن من جتربتهم الذاتية التي يحكمها اخل�ف من ال�اقع 
الآخر, والهروب من م�اجهة امل�قف ب��سائل متط�رة يف جمابهة التحديات, باخلطة 
الإيجابية التي تاأخذ وتعطي, بدًل من اخلطة ال�سلبية التي جتد يف النغالق راحة 
ت�سنع للحركة دائرتها يف ال�سراع على قيا�ش اخلطة, التي ل يريد لها اخلائف�ن اأن 
تثقل اأو�ساعهم وم�اقعهم, لتدفعها اإىل امل�س�ؤوليات الكبرية على م�ست�ى الأمة, 

يف �سعيد امل�ستقبل«)2(.

بني �لتطرف و�لعتد�ل

ت�ساءل ال�سيد ف�سل اهلل: كيف نفهم احلدود الفا�سلة بني التطرف والعتدال؟ 
واتخذ من هذا الت�ساوؤل اأ�سا�ًسا ملعاجلة هذه الق�سية.

ل�سابق, �ش219. ملرجع    )1(

ل�سابق, �ش222. ملرجع    )2(
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 وعند حتريره للبحث وتنقيحه للمناط, وجد ال�سيد ف�سل اهلل اأن هناك �س�ًرا 
عدة لهذه الق�سية, من هذه ال�س�ر:

�ل�شورة �لأوىل: هناك من يفهم التطرف والعتدال على اأ�سا�ش ما يتنا�سب وما ل 
يتنا�سب مع الأو�ساع املاأل�فة للنا�ش, فيما اعتادوه من ق�سايا حياتهم واأو�ساعهم 
العامة, فيتحدد التطرف مبا يفر�ش على النا�ش من التزامات قا�سية, وقي�د �سديدة, 

وعالقات حمددة تتحرك يف دائرة �سيقة, ل جمال فيها للمرونة وال�اقعية.

ال�سامل  الطرح  دائرة  يف  والعتدال  التطرف  ي�سع  من  هناك  �لثانية:  �ل�شورة 
لالإ�سالم كخط فكري وت�سريعي ي�سمل ال�سيا�سة والقت�ساد والجتماع واحلرب 
وال�سلم, اإىل جانب العبادة والأخالق, بالإ�سافة اإىل اجل�انب الذاتية للفرد, فمن 
يق�ل بهذا الطرح ال�سامل لالإ�سالم يك�ن متطرًفا, ومن ل يق�ل به يك�ن معتدًل.

اأو  ال�اقع  اقرتاب  دائرة  يف  والعتدال  التطرف  ي�سع  من  هناك  �لثالثة:  �ل�شورة 
ابتعاده عن الإ�سالم و�سم�ليته, وذلك على خلفية انح�سار الإ�سالم عن حركة 
احلياة ال�سيا�سية والقان�نية, وتط�ر ال�اقع يف اجتاه الأفكار الأخرى, و�سيطرة الق�ى 
املغايرة على جمرى احلياة الفكرية وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية وبطريقة 

�ساملة.



110 110
زكي �مليـالد

طرح  التقدير-  هذا  -ح�سب  املمكن  غري  من  التي جعلت  ال��سعيات 
م�ساكل يف حياة  اإىل خلق  ي�ؤدي  �س�ف  لك�نه  ال�اقع,  ب�سم�ليته على  الإ�سالم 
ما  ذلك  اإىل  ي�ساف  معي�ستهم,  ويربك  العامة,  اأو�ساعهم  عليهم  ويعقد  النا�ش, 
اأحدثته التعقيدات الثقافية الغربية التي فر�ست نف�سها على الذهنية العامة لدى 
امل�سلمني, وبال�سكل الذي اأ�سهم يف ابتعاد ال�اقع عن الطرح الإ�سالمي ال�سامل.

الأديان  تن�ع  دائرة  يف  والعتدال  التطرف  ي�سع  من  هناك  الرابعة:  ال�س�رة 
مذاهبهم,  فيها  تتن�ع  اأو  النا�ش  اأديان  فيها  تتن�ع  التي  فاملجتمعات  واملذاهب, 
للتعاي�ش, ول ينبغي  اللقاء �سعًيا وحتقيًقا  يقت�سي واقع احلال البحث عن م�اقع 
باإثارة احلديث  املذاهب,  واأ�سحاب هذه  الديانات  اأ�سحاب هذه  اإثارة ح�سا�سية 

عن فكرة الإ�سالم ال�سامل.

هذه هي اأبرز ال�س�ر التي حاول ال�سيد ف�سل اهلل مناق�ستها, نافًيا وم�سكًكا 
عن  احلديث  هل  ومت�سائاًل  ال�سامل,  الإ�سالم  فكرة  عن  ومدافًعا  �سحتها,  يف 

�سم�لية الإ�سالم للحياة يف جميع جمالتها العامة ه� حديث تطرف؟ 

له  الت�س�ر لالإ�سالم الذي يحدد  اأين جاء هذا  وبطريقة اعرتا�سية, من 
الدائرة الأخالقية والعبادية, ويف�سله عن الدوائر الأخرى يف احلياة, ليك�ن التزام 

ال�سم�لية يف م�سم�نه جتاوًزا عن احلد املعق�ل, الذي ي�سعه يف دائرة التطرف؟

ويف نظر ال�سيد ف�سل اهلل, احلديث عن التطرف من جهة احلديث عن �سم�لية 
الإ�سالم للحياة, ل ي�ستند اإىل اأ�سا�ش معق�ل, ولي�ش له مع ه�ؤلء اإل اأن يدع�هم 
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اإىل الدخ�ل يف ح�ار علمي اإ�سالمي يف هذه الق�سايا املثارة)1(.

بني �لو�قعية و�ملثالية

»من  بق�له:  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يحررها  الق�سية  هذه  يف  البحث  اإ�سكالية 
املالحظ يف خط�ات كثري من العاملني لالإ�سالم, اأنهم ي�اجه�ن ال�ساحة بالأفكار 
بعيًدا عن و�سائلها  الكبرية  الفكرة  اإميانية, تطرح  قاعدة  ال�اقعية, وذلك من  غري 
الطبيعية, مما يجعل امل�سرية تتجه اإىل الهدف, فيما ي�سبه القفز يف اله�اء, وي�ؤدي 
بالتايل, اإىل اأن تبقى الق�سية يف م�قع التنظري, بعيًدا عن حركة التطبيق, وي�ساهم 
الغم��ش  من  اإطار  يف  ال�س�رة  تقدم  التي  ال�سبابية,  باملفاهيم  الأفكار  تعبئة  يف 
وواقعية  الروؤية,  و�س�ح  يف  ومرونتها,  حي�يتها  ال�ساحة  يفقد  الذي  والإبهام, 

احلركة«)2(.

اإليه ال�سيد ف�سل اهلل يف هذا ال�ساأن, ه� �سرورة التحلي بال�اقعية  وما يدع� 
من جهة, والتخلي عن املثالية من جهة اأخرى, وقد حاول التاأكيد على النزعة 

ال�اقعية من جهتني:

�أوًل: اجلهة الفكرية, من هذه اجلهة يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن »ال�اقعية هي الأقرب 
اإىل املنطق الإ�سالمي, الذي اأراد اهلل له اأن يحكم امل�سلم يف احلياة, من خالل 

ل�سابق, �ش276. ملرجع   )1(

ل�سابق, �ش363. ملرجع   )2(
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املي�س�ر  ولأن  اأتاها,  ما  اأو  و�سعها  اإل  نف�ًسا  يكلف  اهلل ل  لأن  الإن�سانية؛  القدرة 
ل ي�سقط باملع�س�ر, واأن ما ل يدرك كله ل يرتك كله, ولأن اهلل يريد بكم الي�سر 
اإل  �سيء  وما من  الدين من حرج,  عليكم يف  وما جعل  الع�سر,  بكم  يريد  ول 
وقد اأحله اهلل ملن ا�سطر اإليه, ولأن امل�سلحة الأهم تتغلب على املف�سدة التي ل 
اإليها يف الأهمية, مما يفر�ش جتميد احلكم مل�سلحة اجلانب الأهم, وهذا ما  ترقى 
نالحظه يف كثري من خط�ات ال�سرية النب�ية يف جتميد بع�ش الأم�ر املهمة مل�سلحة 
الق�سية الأهم, فاإن اهلل يريد لالإ�سالم اأن يثبت نف�سه ول� يف بع�ش امل�اقع, ويريد 
للم�سلمني العزة ول� يف بع�ش امل�اقف, لتنطلق امل�سرية نح� العزة والثبات بطريقة 

واقعية مت�ازنة«)1(.

 ثانًيا: اجلهة العملية, من هذه اجلهة يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن ال�اقعية »متثل املنهج 
يف  جماًل  لها  جتد  التي  العملية,  وال��سائل  العنا�سر  على  يعتمد  الذي  العملي 
احلركة نح� الغاية على �سعيد ال�اقع, وعلى م�ست�ى احلا�سر, يف امل�ساريع احلا�سرة, 
وعلى م�ست�ى امل�ستقبل يف امل�ساريع امل�ستقبلية, بحيث تربط النتيجة باملقدمات, 
وتتحرك الغايات من خالل ال��سائل, فال تك�ن الأهداف يف ت�س�ر امل�ؤمنني بها, 
وال�ساعني اإليها, قفزة يف املجه�ل, وحركة يف املطلق, كما يفكر املثالي�ن, الذين 
يطرح�ن الأفكار كما ل� كانت يف عامل اآخر غري عامل احل�ش واحلركة واحلياة«)2(.

ل�سابق, �ش390. ملرجع   )1(
ل�سابق, �ش391. ملرجع    )2(
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بني �لإيجابية و�ل�شلبية

يف حتريره لهذه امل�ساألة يق�ل ال�سيد ف�سل اهلل يف ال�اقع العملي هناك »اأ�سل�بان 
بالأ�سل�ب  ونعني  ال�سلبي,  والأ�سل�ب  الإيجابي  الأ�سل�ب  العاملني:  يف حركة 
الإيجابي, النهج الذي ي�اجه ال�اقع بالأفكار التي حتدد امل�قف يف كل �ساحة, 
وت�سع احلل�ل لكل م�سكلة, وتدير امل�ساألة بالطريقة التي ل ترتك فراًغا يف الت�س�ر 
اأو يف احلركة, بحيث ل ي�سعر النا�ش معها بالالم�قف. اأما الأ�سل�ب ال�سلبي, فه� 
ال�اقع, بالأفكار التي تبقى الق�سية معها جامدة يف مكانها,  النهج الذي ي�اجه 
بديلة,  اأفكاًرا  ال�ساحة  ت�سع يف  اأن  ال�اقع, من دون  املتحركة يف  لالأفكار  راف�سة 

ليك�ن اجل� للرف�ش املطلق, الذي يعمل من اأجل الهدم ل من اأجل البناء«)1(.

ولهذا يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن »الأ�سل�ب الإيجابي ه� الأ�سل�ب العملي, 
الذي ينبغي للحياة اأن تاأخذ به وتت�فر عليه, لأنه ه� الذي يرتبط باحلركة ال�اقعية 
احلركة  وتط�ًرا يف  ا  من�ًّ ومتنحها  مبا�سر,  ب�سكل  بها  وترتبط  ق�ساياها,  حتت�ي  التي 
الت�ساعدية لالأ�سياء, بينما ل يحقق الأ�سل�ب ال�سلبي لها اأي �سيء, لأن العدم 

ل يحقق وج�ًدا, والنفي ل ي�ؤكد احلياة«)2(.

فاإنها  العملي,  ال�اقع  يف  الأهمية  من  املقدار  بهذا  امل�ساألة,  هذه  كانت  واإذا 
ت�ستدعي يف نظر ال�سيد ف�سل اهلل »اأن يك�ن لنا يف كل ق�سية راأي, ويف كل �ساحة 

ل�سابق, �ش327. ملرجع   )1(

ل�سابق, �ش327. ملرجع   )2(
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م�قع, ويف كل حركة م�قف, لن�ستطيع تاأكيد وج�دنا يف �ساحة ال�سراع الفكري 
والعملي؛ لأن ذلك ه� الذي مينحنا ال�سفة احلركية الإن�سانية يف خط الزمن«)1(.

بني �ل�شرية و�لعلنية

حدد ال�سيد ف�سل اهلل م�رد البحث يف هذه الق�سية, يف اأن البع�ش قد يطرح 
للحركة  العملي  الطابع  ح�ل  الدائر  للجدل  كعن�انني  والعلنية  ال�سرية  م�ساألة 
جهة  من  ال�اقعية  النتيجة  هي  وفيما  جهة,  من  ال�سرعية  هي  فيما  الإ�سالمية, 
اأخرى, وفيما ه� الن�سجام مع العمق الديني املتمثل يف طبيعة احلركة من جهة 
وتثري  البال,  تخطر يف  التي  ال�ستفهام  بع�ش عالمات  من خالل  وذلك  ثالثة, 

اجلدل.

واحلقيقة ال�اقعية التي ينبغي الإ�سارة اإليها يف نظر ال�سيد ف�سل اهلل, واملتعلقة 
باأ�ساليب العمل ال�سري والعلني, هي »اأن اأية اإيجابيات يف اأ�سل�ب معني, تلتقي 
ب�سلبيات يف نف�ش امل�قع, لأننا ل جند اأي عمل ميلك اإيجابيات مطلقة, كما ل جند 
اأي عمل ميلك �سلبيات مطلقة, فال بد من درا�سة امل�ساألة, فيما ه� الأكرث اإيجابية, 
اأو الأكرث �سلبية, كما ل بد من مالحظة امل��س�ع يف نطاق ظروفه العامة واخلا�سة, 

يف النطاق املرحلي اأو الإ�سرتاتيجي«)2(.

ل�سابق, �ش328. ملرجع    )1(

ل�سابق, �ش251. ملرجع    )2(
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بني �لثقافة �خلا�شة و�لثقافة �لعامة

يف �ساحة احلركة الإ�سالمية, هناك نقا�ش يدور ح�ل جدل العالقة بني الثقافة 
اخلا�سة والثقافة العامة, ويتمح�ر هذا اجلدل ح�ل هل احلركة الإ�سالمية بحاجة 
اإىل ثقافة خا�سة تتقيد بها, وتلزم اأفرادها بالتفاعل معها, والدفاع عنها؟ اأم لي�ش 

هناك �سرورة ملثل هذه الثقافة اخلا�سة, وتكفي احلاجة اإىل الثقافة العامة؟

الت�س�ر  وحدة  اإىل  احلاجة  من  ينطلق�ن  اخلا�سة,  الثقافة  ب�سرورة  القائل�ن 
اأن  بقاعدة  والتزاًما  العام,  ال�سع�ر  ووحدة  امل�قف,  وحدة  يحقق  ومبا  للجماعة, 

احلاجة اإىل حركة واحدة يتطلب ثقافة واحدة يلتقي عليها اجلميع.

اأما القائل�ن بالثقافة العامة, فاإنهم ينطلق�ن من �سرورة اإعطاء الأمة حريتها يف 
اختيار الثقافة التي تنفتح عليها, وتت�ا�سل معها, كما ينطلق�ن من م�ساألة حرية 
كل اإن�سان فيما يعتقد, وفيما يلتزم من مفاهيم واأفكار, ولي�ش لأحد احلق يف اأن 

يفر�ش عليه راأيه يف فهمه لالإ�سالم وثقافته.

يف ت�جيهه لهذا النقا�ش اجلديل, يرى ال�سيد ف�سل اهلل »اأن الثقافة امل�جهة 
الفكر,  احلركة يف وحدة  تعبري عن وحدة  بل هي  الفكر,  تلغي حرية حركة  ل 
اإبقاء الن�افذ على كل الفكر الآخر الذي ير�سد اخلطاأ وال�س�اب, لي�ستطيع  مع 
تغيري القاعدة الفكرية للحركة, من خالل تغيري الذهنية التي اأدت اإىل اللتزام 

اخلا�ش, من خالل القناعة اخلا�سة«.
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الإ�سالمية,  »اإن احلركة  بق�له:  ال�سيد ف�سل اهلل, يحدده  يراه  الذي  والراأي 
تدع� اإىل النقد, كما تدع� اإىل اللتزام, وتنادي باملراقبة, كما تنادي بالن�سباط, 
يبقى  الإ�سالمي,  الفكر  فاإن  هذا,  �س�ء  وعلى  لنف�سها...,  الع�سمة  تدعي  ول 
عنا�سر  كل  خالل  من  امل��س�عية,  اأو  الجتهادية  التغريات  �ساحة  يف  متحرًكا 

التغيري, لتبقى احلركة الإ�سالمية يف حالة تقدم وتط�ر«)1(.

بني �لأكرثية و�لأقلية

والأقلية  الأكرثية  م�ساألة  والجتماعي,  ال�سيا�سي  احلقل  العامل�ن يف  يطرح 
كعن�انني للقيمة ال�سيا�سية اأو الجتماعية, وح�سب هذا الطرح, فاإن الأكرثية ترفع 

القيمة, والأقلية حتط القيمة.

به  نقي�ش  الذي  املقيا�ش  هي  الأكرثية  هل  اهلل:  ف�سل  ال�سيد  يت�ساءل  وهنا 
لي�ست  القيمة  اأن  اأم  واملف�سدة؟  وامل�سلحة  والباطل,  واحلق  واخلطاأ,  ال�س�اب 
امل�سم�ن  احلية يف طبيعة  الأ�سيلة  للعنا�سر  واإمنا  اأقلية,  اأو  اأكرثية  للعدد  خا�سعة 

ال�اقعي لالأ�سياء؟

القيمة  م�ساألة  ميلك  العدد ل  اأن  ال�ساأن,  هذا  اهلل يف  ف�سل  ال�سيد  يراه  وما 
اإيجابًا, بل ل بد من التدقيق يف العنا�سر الذاتية وامل��س�عية للم�ساألة,  اأو  �سلًبا 
اأن تك�ن  التي ميكن  والثابتة,  الأ�سيلة  الفكرية  الق�اعد  اأ�سا�ش  ومناق�ستها على 

الأ�سا�ش يف م�ساألة احلق والباطل, اأو اخلطاأ وال�س�اب.

ل�سابق, �ش324. ملرجع    )1(
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بني �لإ�شالمية و�ملذهبية

يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن م�سكلة املذهبية قد »حت�لت اإىل حالة ذهنية ع�سبية 
متحجرة بدًل من اأن تك�ن حالة فكرية منفتحة متحركة, مما جعلها ترتك تاأثريها 
العميق, على املحت�ى النف�سي لالإن�سان امل�سلم, يف نظرته اإىل امل�سلم الآخر. ورمبا 
تفاعلت يف بع�ش امل�اقع الإ�سالمية, فتح�لت لديها اإىل حالة من الغل�, التي تنظر 
اأو �سرك يف  اإىل الآخرين, كما ل� مل يك�ن�ا من امل�سلمني,  فتعتربهم حالة كفر 
داخل الإ�سالم, لتك�ن م�سكلة يف العقيدة, التي ت�سكل ن�ًعا من اخلط�رة على 
الإ�سالم نف�سه, ل م�سكلة يف ال�سريعة, اأو يف الفهم الجتهادي لتفا�سيل العقيدة.

الع�سبيات  تثري  نف�سية,  يقيم ح�اجز  املذهبي,  ال�اقع  كان  �س�ء ذلك,  ويف 
يف املجتمعات الإ�سالمية, لتف�سلها عن بع�سها, وتق�سمها اإىل جمتمعات �سنية, 
وجمتمعات �سيعية, قد تتخذ كل واحدة منهما, م�اقع م�ستقلة عن م�اقع الأخرى, 

وقد يجد بع�سها لأفراده م�سالح, تختلف عن م�سالح اأفراد الآخرين«)1(.

الإ�سالمية  اإىل  داعًيا  ورف�سه,  ونق�سه  نقده  ال�سيد ف�سل اهلل  ما حاول  وهذا 
يف م�اجهة املذهبية, معترًبا اأن من الإخال�ش لالإ�سالم اأن نفكر بجدية يف الأفق 
الإ�سالمي ال�ا�سع, الذي ي�حي بالتعاون بدًل من التناحر والتخالف والتحارب.

ل�سابق, �ش459. ملرجع    )1(
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بني �لإ�شالمية و�لوطنية

وال�سع�ري  الفكري  ال�عي  يف  »لل�طن  اأنه  اهلل  ف�سل  ال�سيد  تقدير  يف 
لالإن�سان امل�سلم خطان خمتلفان: خط �سع�ري عاطفي, يت�سل باجل�انب احلميمة 
الذاتية, اخلا�سعة لالنفعال الداخلي بالأ�سياء القريبة اإىل عاطفته املت�سلة مبكامن 
لالأر�ش  القان�ين  بامل�سم�ن  يلتقي  �سيا�سي,  كيانه. وخط  الذاتي يف  الإح�سا�ش 
يف حدودها اجلغرافية الد�ست�رية, التي تف�سلها عن الأر�ش الأخرى, التي متلك 
حدوًدا معينة فا�سلة, وينفتح على جمم�عات ب�سرية خمتلفة, يف الدين واملذهب 
والجتاه ال�سيا�سي والق�مي والل�ن والعرق, ولكنها تت�حد فيه, ويتقاطع وينف�سل 

يف عالقاته بجماعات اأخرى, اأو ببلدان اأخرى«)1(.

هذين  الإن�سان  ي�اجه  كيف  اهلل  ف�سل  ال�سيد  ت�ساءل  الق�سية,  هذه  اأمام 
اخلطني, من خالل �سفته الإ�سالمية, التي حتدد له عالقاته بالنا�ش والأ�سياء؟

يف اخلط ال�سع�ري والعاطفي, يرى ال�سيد ف�سل اهلل اأن لي�ش هناك اأي اإ�سكال 
يف ذلك؛ لأن اهلل ل مينع اأحًدا من عباده اأن ياألف بع�ش الأ�سياء التي حتيط به, 
لتتح�ل الألفة اإىل عالقة يف الذات, وبالتايل اإىل حالة عاطفية حتن� وتهف� وتنفتح 
على كل مفردات الأر�ش والنا�ش والأ�سياء؛ لأن اهلل ل يريد لالإن�سان اأن يتعقد 

يف عاطفته, ما دامت امل�ساألة مقت�سرة على جانب الإح�سا�ش العاطفي.

ل�سابق, �ش423. ملرجع   )1(
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اإىل ما ي�سميه  اأن يلفت النظر  ويف اخلط ال�سيا�سي, حاول ال�سيد ف�سل اهلل 
التحفظ الفكري على بع�ش املفردات من ناحية امل�سم�ن, وحتديًدا من جهة اأن ل 
ي�ؤثر هذا اللتزام على البتعاد عن مالحظة اخل�س��سية الإ�سالمية فيه, ب�سكل 

ل متثل امل�سلحة الإ�سالمية اأية قيمة يف حتديد امل�قف.

بني �ل�شيا�شة و�لدعوة

عالج ال�سيد ف�سل اهلل هذه الق�سية, بالإ�سارة اإىل اجتاهني متغايرين يف �ساحة 
امل�سلمني املعا�سرين, هما:

�لجتاه �لأول: ينطلق من قاعدة فكرية تنكر على الإ�سالم اأن يك�ن �سيا�سة, فه� 
دين اهلل اأنزله على ر�س�له, كما اأنزل الأديان على الر�سل الآخرين, ليق�د النا�ش 
اإىل عبادة ما فر�سه عليهم من �س�ؤون العبادة, وليتمثل�ا بقيمه الروحية والأخالقية, 
ليرتك  احلياة,  لق�سايا  الكبرية  العناوين  ال�سحيح, يف  النهج  النا�ش على  وليدل 
لهم ال��سائل التي يكت�سف�نها ويحددونها يف جت�سيد هذه العناوين يف م�قع احلرية 
اإليه, بل هناك  العملية, فلي�ش هناك نظام حكم يتخذ ال�سيا�سة �سبياًل لل��س�ل 
وفيما  ياأخذه  فيما  م�ساره  بع�ش  للفرد  وهناك, حتدد  هنا  متناثرة  فردية  ت�سريعات 

يرتكه, من اأق�ال واأفعال وعالقات اإن�سانية مع النا�ش.

�لجتاه �لثاين: ينطلق من قاعدة فكرية ت�ؤمن بال�سم�لية الإ�سالمية لق�سايا احلياة 
العدل  اأو حتقيق  ال�سرعية,  تنفيذ  على  ي�سرف  الذي  احلكم,  ق�سية  كلها, حتى 
باأن الإ�سالم عقيدة  ي�ؤمن  الكبرية, فه�  الق�سايا  للنا�ش, وحتريك احلياة يف اجتاه 
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و�سريعة ونظام ومنهج للحكم وللحياة, ولكنه يرى �سرورة الت�فر على الدع�ة اإىل 
اهلل, حتى ميكن اإيجاد القاعدة ال�ا�سعة يف الأمة يف الإميان بالإ�سالم, ثم العمل 
البناء الروحي والأخالقي, الذي ي�سنع  على الرتبية الروحية, التي ت�ؤكد على 
ال�سخ�سية الإ�سالمية الق�ية ال�اعية, املنفتحة على اهلل يف روحانيتها واأخالقيتها 
الإ�سالمي,  ال�اقع  يف  ن�سع  اأن  اأمكننا  ذلك,  ا�ستكملنا  فاإذا  اخلا�سعة.  وعبادتها 
املنهج ال�سيا�سي الذي ي�ستمر يف الإ�سالم, �سفاوؤه ونقاوؤه وحركيته وفعاليته يف 
حركة الدع�ة اإىل اهلل, واجلهاد يف �سبيله؛ لأننا بذلك ن�سمن لالإ�سالم البقاء على 
حي�يته وطهارته, ون�سمن للحركة الإ�سالمية ا�ستقامتها على اخلط, فيما متلكه من 

عنا�سر ال�ستقامة الفكرية والعملية)1(.

بني منطق �لثورة ومنطق �لدولة
يف احلقل ال�سيا�سي التغيريي يطرح البع�ش م�ساألة الث�رة كاأ�سل�ب يف العمل 
التغيريي, يف م�اجهة الدولة كاأداة لتنظيم املجتمع بطريقة مقننة, وح�سب هذا 
روحيتها  تفقد  فاإنها  الدولة,  ال�سري يف خط  اإىل  تتح�ل  عندما  الث�رة  اأن  الراأي, 
يف  البقاء  ي�جب  الذي  الأمر  ال�سعبي,  واندفاعها  وطهارتها  و�سفاءها  وث�ريتها 

�ساحة الث�رة بعيًدا عن التنظيم والتقنني.
الف��سى  اإىل  ي�ؤدي  لأنه  الطرح؛  هذا  خط�رة  يرى  من  هناك  املقابل,  يف 

ال�سيا�سية والفلتان الأمني يف حياة النا�ش.
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بني  والتكامل  التزاوج  �سرورة  اهلل  ف�سل  ال�سيد  يرى  ونقا�ش,  فح�ش  وبعد 
�سعيد  على  الدع�ة  حركة  يف  ي�سرتكان  واأنهما  الدولة,  ومنطق  الث�رة  منطق 
النظرية والتطبيق, فالدولة والث�رة هما من جهة حركة الدع�ة يف م�ساألة التطبيق, 
ومن جهة اأخرى فاإن الدع�ة هي النظرية يف خط الث�رة والدولة يف حركة الإن�سان 

على �سعيد ال�اقع.

والفرق بني الث�رة والدولة يف تقدير ال�سيد ف�سل اهلل, اأن الث�رة تعني التحرك 
نح� حتقيق ال�سروط امل��س�عية لتح�سري الأر�ش, وتنقيتها من كل الع�امل امل�سادة 
للتغيري, وتهيئة الأو�ساع املالئمة يف اجل�انب ال�سلبية والإيجابية, حلركة الدولة يف 

تنظيم الأو�ساع الإن�سانية واحلياتية, على اأ�سا�ش ال�اقع الر�سايل اجلديد.

الدولة؛  ملنطق  خمالف  منطق  عن  طبيعتها  يف  تعرب  ل  الث�رة  فاإن  ولذلك 
لأنهما ميثالن املنطق التكاملي يف حت�يل الدع�ة يف خطها النظري اإىل حركة حية 
يف ال�اقع التطبيقي, فيما هي املقدمات والنتائج, مما يجعل من الدولة قمة الث�رة, 

عندما ت�سل اإىل حتقيق براجمها الر�سالية على �سعيد ال�اقع)1(.

بني خط �لبطل وبطل �خلط
احلركات  ومنها  ال�سيا�سية,  اجلماعات  داخل  تربز يف  معينة  يف حالت 
الإ�سالمية, �سخ�سيات قيادية فكرية اأو �سيا�سية, متثل دور البطل يف داخل هذه 

ل�سابق, �ش309. ملرجع    )1(



122 122
زكي �مليـالد

اجلماعات, وي�سل احلال بهذه اجلماعات لأن تعرف بهذا البطل, وال�س�ؤال الذي 
يطرح يف هذا النطاق هل ال�سرعية وامل�سروعية يف النتماء لهذه اجلماعات خلط 

البطل اأم لبطل اخلط؟

النتيجة احلا�سمة التي ينتهي اإليها ال�سيد ف�سل اهلل هي �سرورة ارتباط 
بخط  لرتباطه  تبًعا  اأفرادها  بها  ي�ؤمن  التي  الفكرة  خالل  من  بال�سخ�ش  الأمة 
الفكرة, بحيث يبقى الرتباط به متحرًكا تبًعا حلركة الفكرة يف حياته, مع مالحظة 
اإعطاء احلرية للنقد البناء امل��س�عي يف املجالت القابلة للنقد, فاإذا انحرف عن 
اخلط, ابتعدت الأمة عنه, واإذا بقي خمل�ًسا له, ا�ستمرت �سائرة معه, وبذلك فاإن 
علينا اأن يك�ن �سعارنا يف حركتنا العملية, ه� الإخال�ش لبطل اخلط, اأو اإمامه, اأو 
قائده, من خالل بط�لته واإمامته وقيادته التي متثل حركة اخلط يف حياته, ولي�ش 

الإخال�ش خلط البطل)1(.

هذه هي اأبرز الأفكار والأق�ال والنظريات التي ناق�سها ال�سيد ف�سل اهلل 
يف هذا الكتاب, الذي ي�سرح فيه اأي�ًسا تاأمالته يف م�سرية العمل والعاملني, وياأمل 
الذي  الفكري  للمنهج  تخطط  التي  الفكرية  الإثارة  عنا�سر  فيها  يك�ن  اأن  منها 
يحاول اإبداع نهج حلركة اإ�سالمية جديدة تعمل بكل ق�ة ووعي وتدقيق من اأجل 
اأن يك�ن الإ�سالم قاعدة للفكر والعاطفة واحلياة, و�سعًيا لنه�سة الأمة نح� البناء 

والتقدم احل�ساري ال�سامل.
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 قائمة مبوؤلفاته

معظم هذه امل�ؤلفات هي يف الأ�سل حما�سرات اأو ندوات اأو اأحاديث اأو 
درو�ش �سفهية, جرى اإعدادها من اآخرين, وقليلة هي امل�ؤلفات التي خطها ال�سيد 

ف�سل اهلل بيده, وهذه هي قائمة امل�ؤلفات:

1-  اأ�سل�ب الدع�ة يف القراآن, النجف – العراق 1380هـ/1959م.

2-   احل�ار يف القراآن.. ق�اعده, اأ�ساليبه, معطياته, بريوت, 1396هـ.

3-  خط�ات على طريق الإ�سالم, بريوت, دار التعارف, 1397هـ.

4-   مع احلكمة يف خط الإ�سالم, بريوت, م�ؤ�س�سة ال�فاء, 1406هـ/1985م.

5-  املقاومة الإ�سالمية.. اآفاق وتطلعات, ط2, 1406هـ/1986م. 

الإ�سالمي,  الإعالم  منظمة  طهران,  الإ�سالمية,  ال�حدة  يف  6-   اأحاديث 
1409هـ/1989م.

7- احلركة الإ�سالمية.. هم�م وق�سايا, بريوت, دار املالك, 1410هـ/1990م.

8- تاأمالت اإ�سالمية ح�ل املراأة, بريوت, دار املالك, 1412هـ/1992م.

دار  بريوت,  احل�سني,  �سليم  اإعداد:  ال�سيعية,  للمرجعية  اجلديدة  9-  املعامل 
املالك, 1413هـ/1993م.
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10-   اأ�سئلة وردود من القلب, اإعداد: و�ساح احلل� واإ�سماعيل الفقيه, بريوت, دار 
املالك, ط3, 1415هـ/1995م.

املالك, ط2,  دار  بريوت,  اللحام,  اإعداد: خالد  معا�سرة,  اإ�سالمية  11-   ق�سايا 
1415هـ/1995م.

الدرا�سات  م�ؤ�س�سة  بريوت,  �س�يد,  حممد  اإعداد:  وفل�سطني,  الإ�سالم     -12
الفل�سطينية, 1995م.

م�ؤ�س�سة  بريوت,  القا�سي,  وعادل  اأحمد  اأحمد  اإعداد:  ال�سباب,  13-  دنيا 
العارف, 1415هـ/1995م.

دار  بريوت,  الإ�سالمي,  ال�سيا�سي  الجتماع  يف  وحقها  واقعها  بني  14-  املراأة 
الثقلني, 1415هـ/1995م.

15-   خطاب الإ�سالميني وامل�ستقبل, اإعداد: غ�سان بن جدو, بريوت, دار املالك, 
1415هـ/1995م.

املالك,  دار  بريوت,  اخل�ف,  ثقافة  على  مترد  �سروط..  بال  16-  احل�ار 
1416هـ/1996م. 

املالك,  دار  بريوت,  اهلل,  ف�سل  علي  ال�سيد  اإعداد:  اجلهاد,  17-  كتاب 
1416هـ/1996م.
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بريوت:  الثقايف,  الإ�سالمي  املركز  اإعداد:  والنذر,  والعهد  18-  اليمني 
1417هـ/1996م.

19-  كتاب النكاح, اإعداد: جعفر ال�ساخ�ري, بريوت, دار املالك, اجلزء الأول 
طبع �سنة 1417هـ/1996م, واجلزء الثاين طبع �سنة 1423هـ/2002م. 

ط2.  بريوت,  الثقايف,  الإ�سالمي  املركز  اإعداد:  وال�ستخارة,  القرعة   -20
بريوت,  امل��س�ي,  �سفيق  اإعداد:  النحراف,  م�اجهة  يف  النب�ة  حركة   -21

1417هـ/1997م.

املالك,  دار  بريوت,  الثقايف,  الإ�سالمي  املركز  اإعداد:  وم�اقف,  22-  روؤى 
1417هـ/1997م.

23-   اجلمعة منرب وحمراب, اإعداد: املركز الإ�سالمي الثقايف, بريوت, دار املالك, 
ط2, 1418هـ/ 1997م.

24- من وحي عا�س�راء, بريوت, دار املالك, ط2, 1417هـ/1997م.

25-  ال��سية: اإعداد املركز الإ�سالمي الثقايف, بريوت, 1418هـ/ 1997م.

اإعداد:  و�سيا�سية,  فكرية  مطارحات  املعا�سرة..  والتحديات  26-  الإ�سالمي�ن 
�سليم احل�سني, بريوت, دار املالك, ط2, 1417هـ/1997م.

27-  املرجعية وحركة ال�اقع, بريوت, دار املالك, 1418هـ/1997م.
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28-  الإ�سالم وامل�سيحية بني ذهنية ال�سراع وحركية اللقاء, بريوت, دار املالك, 
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هـمــوم وق�سـايـا

ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل

ت�أليف





مقدمة الطبعة الثالثة

احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى

وبعد..

ل تزال احلركة الإ�ضالمية تعي�ش ال�ضراع احل�ّد مع القوى الك�فرة وال�ض�ّلة 
العقيدة  خط  يف  احلركي  الإ�ضالم  على  املنفتحة  احلركة  ب�عتب�ره�  وامل�ضتكربة 
كل  يف  الب�حثة  والإن�ض�نية  ال�ض�مل،  واملنهج  املتحركة،  والر�ض�لية  التوحيدية، 
مرحلة عن اآف�ق الإبداع الفكري والروحي والعملي من اأجل اأن ترتفع ب�حلي�ة اإىل 
رح�ب اهلل واملواجهة املتحدية التي تطلق التحدي فكًرا وحركة وعمًق� وامتداًدا، 
وترد التحدي مبثله، فلي�ضت رد فعل حلركة الآخر، بل هي فعل يف وعي الإن�ض�ن 

ويف قلبه وروحه وحي�ته كله�.

وهكذا بداأن� نالحظ كيف اأطلق ال�ضتكب�ر يف الداخل واخل�رج الكفر الثق�يف، 
وال�ضغط الإعالمي، واحل�ض�ر ال�ضي��ضي، واحلرب القت�ض�دية من اأجل اأن يخنق 
ال�ضحوة الإ�ضالمية يف عيون امل�ضلمني، ويعطل م�ضرية الإ�ضالم احلركي مبختلف 
على  و�ضي��ضية  ثق�فية  اإ�ضالمية  مواقع  من  يح��ضره�  اأن  ا�ضتط�ع  بحيث  و�ض�ئله، 
اأ�ض��ش اإطالق املف�هيم ال�ضب�بية الغ�ئمة يف حديثه عن الرفق والعنف، والعتدال 
وارتب�ط  ب�ل�ضي��ضة  الدين  عالقة  ال�ضلبية يف  وعن  والواقعية،  واملث�لية  والتطرف، 

امل�ضجد ب�لواقع.
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احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

وبداأت احلملة العدوانية املتعددة اجلوانب والأبع�د ت�ضغط على احلركيني من 
امل�ضلمني يف اأكرث من بلد اإ�ضالمي حتت عنوان احلرب على الأ�ضولية الإ�ضالمية، 
ينطلق   � و�ضي��ضيًّ  � فكريًّ ونهًج�  والأهداف  الو�ض�ئل  يف  عنف  حركة  ب�عتب�ره� 
الع�ملي،  ال�ضتكب�ر  عنه�  يتحدث  التي  الدميقراطية  اإن  حتى  الآخر..  اإلغ�ء  من 
للح�ض�رة  وحيد  كخي�ر  الإن�ض�ن  اإن�ض�نية  يحرتم  كمنهج  املثقفون  والعلم�نيون 
والتقدم والإبداع، حتى اإن هذه الدميقراطية ل متثل لدى هوؤلء �ضيًئ� اإذا و�ضل 
الإ�ضالميون من خالله� اإىل الثقة ال�ضعبية الكبرية التي تتحرك بهم للو�ضول اإىل 
حكم الإ�ضالم، فبدوؤوا يتحدثون عن الدميقراطية التي تلغي الدميقراطية ب�عتب�ر 
اأن اخلي�ر الإ�ضالمي يرف�ش احلري�ت ويقف �ضد التعددية الفكرية وال�ضي��ضية مت�ًم� 
كم� لو ك�نت الدميقراطية م�ض�ألة اإط�ر وم�ضمون، ل جمرد اإط�ر يف�ضح املج�ل لأي 

م�ضمون ينطلق به الختي�ر ال�ضعبي.

لقد بداأت احلملة �ضد الإ�ضالم ال�ضعبي على اأ�ض��ش اأن هذا ال�ضتفت�ء ل قيمة 
له اإذا ك�نت نت�ئجه يف غري م�ضلحة امل�ضتكربين والعلم�نيني، حتى اإنن� راأين� حت�لًف� 
بني القوى امل�ضتكربة والقوى العلم�نية التقدمية التي ك�نت �ضع�راته� ال�ضي��ضية 
الع�ملي يف  ال�ضتكب�ر  مع  ب�لوقوف  الإ�ضالميني  تتهم  وك�نت  ال�ضتكب�ر،  تواجه 
حركتهم ال�ضي��ضية حتى اإذا وقف هوؤلء يف مواجهة ال�ضتكب�ر وانطلقوا يف حركة 
لأن  مواجهتهم؛  اإىل  حتولوا  الثق�يف  مفهومهم  ح�ضب  والعدالة  ب�حلرية  املط�لبة 
امل�ض�ألة اأن هوؤلء ل يريدون الإ�ضالم الرجعي- كم� ك�نوا يعتربون- ول يريدون 
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الفكرية  ب�لتعددية  يوؤمنون  لأنهم ل  والعدالة؛  احلرية  املتحرك يف خط  الإ�ضالم 
وال�ضي��ضية اإذا ك�نت نت�ئجه� الإيج�بية يف الدائرة الإ�ضالمية، ويريدونه� اإذا ك�نت 

يف دائرتهم.

اإن الواقع الذي يعي�ضه الإ�ضالم احلركي يف مواجهة القوى الع�ملية امل�ض�دة يف 
املواقع الفكرية وال�ضي��ضية والأمنية من خالل املع�رك اجلديدة املفتوحة على اأكرث 
من ج�نب، واملتحركة مع اأكرث من ع��ضفة؛ يفر�ش علين�- ك�إ�ضالميني حركيني- 
اأن نواجه ق�ض�ي� احلركة الإ�ضالمية يف ت�ضويب حركته�، وتثبيت مواقعه�، وت�أ�ضيل 
مف�هيمه� واإث�رة احلوار مع كل الذين يريدون احلوار يف الداخل واخل�رج والنف�ذ 
دللت  على  والت�أكيد  الع�ملي  ال�ضتكب�ر  جدار  يف  املفتوحة  الثغرات  كل  اإىل 
امل�ضطلح�ت يف الق�مو�ش ال�ضي��ضي الإعالمي؛ لأن بع�ش امل�ضطلح�ت تعني يف 
� كم�  � ولكنه� تعني يف امل�ضطلح الغربي مفهوًم� �ضلبيًّ اللغة العربية مفهوًم� اإيج�بيًّ
نالحظه يف كلمة الأ�ضولية التي توحي– يف اللغة العربية– احلركة التي تنطلق 
من الأ�ضول واجلذور يف منطلق�ت الفكرة، بينم� توحي يف املفهوم الغربي حركة 
احلركيني  امل�ضلمني  خط  مع  يتن��ضب  ل  مم�  الآخر،  مواجهة  يف  والإلغ�ء  العنف 
الذين ينطلقون من الكلمة ال�ضواء ويتحركون يف ال�ض�حة من اأجل الدفع ب�لتي 
اإىل  والدعوة  اأح�ضن،  هي  التي  وقول  اأح�ضن،  هي  ب�لتي  واجلدال  اأح�ضن،  هي 
احلوار حتى  مواقع  اللق�ء يف  والبحث عن  احل�ضنة  واملوعظة  ب�حلكمة  اهلل  �ضبيل 

يحولوا اأعداءهم اإىل اأ�ضدق�ء.
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حربً�  فيه�  يواجهون  التي  املرحلة  هذه  يف  يفكروا  اأن  الإ�ضالميني  على  اإن 
نقد للذات حتى  ينطلقوا يف حركة  اأن  واأمنية واقت�ض�دية  ثق�فية و�ضي��ضية  ع�ملية 
يقعوا يف خط�أ  للواقع حتى ل  اأخط�ئهم، ويف حركة وعي  ت�أثري  ي�ضقطوا حتت  ل 
ال�ضراع  �ض�حة  يف  املتحركة  ال�ضي��ضية  والق�ض�ي�  والأ�ضدق�ء  لالأعداء  احل�ض�ب�ت 
ويف عودٍة اإىل اأ�ض�لة املف�هيم الإ�ضالمية بعيًدا عن مف�هيم التخلف واجلهل التي 

علقت ب�لإ�ضالم من خالل الع�ضور املظلمة.

ويف �ضوء ذلك، رمب� كنت اأجد يف هذا الكت�ب ح�جة يف هذه املرحلة، كم� 
الإ�ضالم معه يف  ينطلق  اأن  اآماًل  اأبح�ثه  فيه�  التي كتبت  املرحلة  ك�ن ح�جًة يف 
اإث�رة فكرية  اأكرث من  اإىل  عملية فكر وحوار ونقد؛ لأن احلركة الإ�ضالمية حتت�ج 
اجت�ه�ت  له�  ويحدد  الطريق،  مع�مل  له�  يك�ضف  الذي  هو  ذلك  لأن  وعملية؛ 
الثب�ت يف ح�لت  ومينحه�  الطويلة  امل�ضرية  اأقدامه� يف  مواقع  له�  ويثبت  الريح، 

الهتزاز، ومينعه� من النحراف، ويبقى معه� يف اخلط امل�ضتقيم.

واهلل اأ�ض�أل اأن ينفعني به، ويحرك به بع�ش م� حتت�جه امل�ضرية من فكر ووعي 
وانطالق وهو ح�ضبن� ونعم الوكيل.

23 �ضوال – 1413هـ
حممد حسني فضل اهلل



وبعد..

هذه كلم�ت مل تكتب يف وقت واحد، ومل تنطلق من فكر جتريدي ولكنه� 
ُكتبت يف اأوق�ت متالحقة، ومن موقع احلركية الإ�ضالمية يف �ضعيد الواقع الذي 
ويف  به�،  املحيطة  الأجواء  ويف  الذاتية،  طبيعته�  يف  الإ�ضالمية  احلركة  ع��ضته 

التحدي�ت ال�ضعبة التي تواجهه� على م�ضتوى ال�ضكل وامل�ضمون.

وقد تكون قيمته�– فيم� تع�جله من ق�ض�ي�– اأنه� ك�نت تتحرك من خالل 
امل�ض�كل التي اأث�رته� التعقيدات الفكرية والعملية التي ع��ضت يف �ض�حة احلركة 
ال�ضراع  مواقع  املتنوعة، ويف  اجت�ه�ته�  الداخلي يف  ال�ضراع  مواقع  الإ�ضالمية يف 

اخل�رجي يف الجت�ه�ت غري الإ�ضالمية من تي�رات وقوى واأحزاب.

فقد نالحظ اأن الإ�ضالميني احلركيني مل ينفتحوا على الكثري من التحدي�ت 
ال�ضعبة من منطلق الواقع ليواجهوه� بطريقة واقعية، بل انفتحوا عليه� من منطلق 
التي  الأخالقية  املف�هيم  من  انطالًق�  املث�ل  منطلق  من  الكلية،  الع�مة  الأفك�ر 

تقدمي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل و�ضالم على عب�ده الذين ا�ضطفى
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ك�نوا يختزنونه� يف وعيهم الفكري الإ�ضالمي من دون التوقف عند التحفظ�ت 
وال�ضتثن�ءات، مم� جعل القيمة الأخالقية اأو الروحية الإ�ضالمية متثل ح�جًزا بني 
الإ�ضالم وبني النطالق بعيًدا يف مواقع ال�ضراع؛ لأنه ل ميلك الو�ضيلة ال�ض�غطة 
على تلك املواقع، املتن��ضبة مع املب�دئ الع�مة التي حتكم ذهنية امل�ضلم احلركي يف 
اأخالقي�ته وروحي�ته.. وهذا هو الذي جعل من عنوان الواقعية واملث�لية يف العمل 
� يحت�ج اإىل اإث�رة البحث حوله من اأجل حتديد اآف�ق  احلركي الإ�ضالمي عنوانً� حيًّ
احلالل واحلرام يف حركة الإن�ض�ن يف الواقع لتكون له احلرية يف مم�ر�ضة دوره يف 
به� عن خط الإ�ضالم الذي  يبتعد  التي ل  ب�لطريقة  املواجهة مع الآخرين  خط 

يلتزمه يف حركته.

وقد تتحرك امل�ض�ألة احلركية يف الإ�ضالم، يف التزام�ته� الفكرية اأو ال�ضرعية اأو 
العملية من خالل م�ضمون معني ب�لأو�ض�ع امل�ألوفة يف العرف الجتم�عي اأو يف 
املرحلة ال�ضي��ضية، مم� يجعل الط�بع الذي ت�أخذه يف ميزان التقومي ال�ضي��ضي، ميثل 
ط�بع التطرف الذي قد ل ي�ضتطيع الثب�ت يف �ضعيد الواقع؛ لأنه ل يتن��ضب مع 
الواقع  ال�ض�حة كله�، بينم� ميثل الن�ضج�م مع خ�ض�ئ�ش  الأجواء امل�ضيطرة على 
وعن��ضره الطبيعية لونً� من األوان العتدال الذي تتوازن فيه الأو�ض�ع واخلطوات 
واملواقف، ومتلك– من خالل ذلك– الكثري من فر�ش البق�ء والمتداد، وهذا 
هو الذي جعل من احلديث عن احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال حديًث� 

� يف �ضالمة املوقف يف الواقع الإ�ضالمي احلركي. مهمًّ
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اأم� احلديث عن ال�ضرية والعلنية، فهو حديث عن الظروف املو�ضوعية التي 
تفر�ش العمل ال�ضري ت�رة، كم� ت�ضمح ب�لعمل العلني اأخرى ليكون الأ�ضلوب�ن 
يف العمل احلركي من�ضجمني مع طبيعة ال�ضرعية لهذا الأ�ضلوب اأو ذاك يف اخلط 
الإ�ضالمي العملي من دون اأن متثل ال�ضرية يف ظروفه� اأية �ضلبية يف املوقف واحلركة 

واملنهج.

ويبقى للحديث عن النفت�ح والنغالق يف عالقة الإ�ضالميني بغريهم الأهمية 
الكربى يف احلركة الإ�ضالمية التي يح�ول احلديث اأن يوؤكد على النفت�ح على 
كل الآخرين يف نط�ق امل�ضلحة الإ�ضالمية العلي�، كخي�ر وحيد حليوية النطالق 
اإىل  يحوله�  بل  حركًة،  يحمي  ل  النغالق  لأن  الوا�ضع؛  الب�ب  من  احلي�ة  نحو 

�ضجن لأ�ضح�به� ولأهدافه� التي ل متلك الو�ضول اإىل مواقعه� الطبيعية.

الإ�ضالمية،  وال�ضلبية يف احلركة  الإيج�بية  ميتد احلديث يف مو�ضوع  وهكذا 
اأن الرف�ش هو الط�بع الع�م  فقد يفهم بع�ش الن��ش يف حركة الإ�ضالم يف احلي�ة 
الواقع  م�ضتوى  على  الآخرين  من  املطروحة  الق�ض�ي�  اأم�م  الإ�ضالمي  للتحرك 
على  يفر�ش  مم�  الإ�ضالم..  عن  بعيدة  لتي�رات  عن��ضره  يف  اخل��ضع  املو�ضوعي 
ب�ضكل  الإيج�بية  بطريقة جتد يف  املو�ضوع  يع�جلوا هذا  اأن  الإ�ضالميني  الب�حثني 

متحرك اأ�ضلوبً� ل يبتعد عن الإ�ضالم.

التي متثل عنوان  املذهبية  ب�مل�ضكلة  اأجل الإ�ضالم  الع�ملون من  يلتقي  وقد 
التنوع والختالف يف امل�ض�ألة الفكرية والفقهية يف الإ�ضالم فكيف تنطلق الدولة 

تقــدمي
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على �ض�كلته�؟ هل هي �ضورة هذا املذهب اأو ذاك؟ وكيف ت�ضمن حقوق اأهل 
املذاهب الأخرى اإذا ارتكزت الدولة الإ�ضالمية على ق�عدة مذهبية معينة.. وهذا 

هو املو�ضوع الذي اأث�ره عنوان »الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية«.

واإذا ك�نت الوطنية هي العنوان الكبري الذي متثله الدولة التي يختلف فيه� 
انتم�ء الن��ش الفكري والديني والقومي معه� من خالل وجهة نظر معينة ل تبتعد 
حي�ة  حتكم  التي  املتنوعة  الدوائر  يف  الإ�ضالمي  املفهوم  عن  احلية  عن��ضره�  يف 

الإن�ض�ن يف الواقع؟

وهذا م� اأث�رته م�ض�ألة الوطنية يف وجهة نظر اإ�ضالمية.

وت�أتي م�ض�ألة احلزبية والتنظيم ك�أ�ضلوب للعمل ال�ضي��ضي املرتكز على ق�عدة 
فكرية معينة يف مواجهة فكرة حزب اهلل واملرجعية.

وهن� يربز ال�ضوؤال:

كيف نع�لج الواقع الإ�ضالمي بني خط املرجعية وخط التنظيم، ومن الذي 
اأمة  بكلمة  عليه  ي�ضطلح  الذي  اهلل  اأو حزب  الأمة  التغيري حزب  عملية  يتوىل 

حزب اهلل؟

فقد ن�ض�أ هن�ك �ضراع فكري و�ضي��ضي بني هذين الأ�ضلوبني يف العمل.

اأخرى  م�ض�ئل  وهن�ك  الت�أمالت..  هذه  يف  متعددة  ف�ضول  ع�جلته  م�  وهذا 
اإىل  وم�  الع�مة،  الأخرى  العن�وين  اأم�م  الإ�ضالمي  العمل  عنوان  هو  فيم�  فرعية 
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ذلك مم� تفر�ضه طبيعة الظروف املتنوعة واملتغريات املتحركة يف العمل الإ�ضالمي 
ال�ضي��ضي يف اأ�ض�ليبه وعن�وينه واأخالقي�ته وجذوره.

التي  التطور  طبيعة  تفر�ضه�  التي  ال�ضتفه�م  من عالم�ت  الكثري  يزال  ول 
الرفق  وق�ضية  الدولة،  ومنطق  الثورة  منطق  يف  ال�ضي��ضي  العمل  فيه�  يتحرك 
اأو القت�ض�دية وغري ذلك مم� يحت�ج اإىل  والعنف، والإره�ب واملق�طعة ال�ضي��ضية 
امل�ض�ئل مل  تفكري وتنظري وبحث وتدقيق ب�ضكل تف�ضيلي؛ لأن كثرًيا من هذه 
يقع مورًدا للبحث، مم� اأدى اإىل �ضي�ع الأو�ض�ع الإ�ضالمية بني هذا املنهج اأو ذاك؛ 
بنظري�ت  الأخذ  اإىل  اأدى  الأمور،  بع�ش هذه  الإ�ضالمية يف  النظرية  فقدان  لأن 
احلرك�ت  بع�ش  انطالقة  يف  �ضبًب�  ذلك  فك�ن  واملنهج،  الأ�ضلوب  يف  الآخرين 

الإ�ضالمية ب�أ�ض�ليب ك�فرة اأو �ض�لة.

التي  الظروف  اأن  من  ب�لرغم  كتبت،  فيم�   � مو�ضوعيًّ اأكون  اأن  لقد ح�ولت 
كتبت فيه� هذه الكلم�ت ك�نت ع��ضفًة تنطلق يف اأجواء الري�ح الع�تية والزلزل 
الرهيبة، وقد اأث�رت بع�ش هذه املو�ضوع�ت الكثري من اجلدل والتهويل مم� اعت�دته 
واحل�ض��ضي�ت  امل�ض�عر  تثري  التي  امل�ألوفة  غري  الأفك�ر  يف  الإ�ضالمية  ال�ض�حة 

النفع�لية.

ونحن ل نزال نرجو من الب�حثني املزيد من النقد املو�ضوعي واملن�ق�ضة العملية 
اله�دئة؛ لأن ذلك هو ال�ضبيل اإىل بلورة هذه املو�ضوع�ت، وت�أ�ضيل هذه الأفك�ر 
التي ك�ن عنوانه� الكبري »ت�أمالت يف م�ضرية العمل والع�ملني« لتتحول يف هذا 

تقــدمي
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اإخواين  لدى  اأجد  اأن  راجًي�  وق�ض�ي�«  هموم  الإ�ضالمية..  »احلركة  اإىل  الكت�ب 
املزيد من الت�أمالت الن�قدة، والأبح�ث اجلديدة، ولعل قيمة هذه الت�أمالت اأنه� 
ت�ضلح اأن تكون عن�ضًرا من عن��ضر الإث�رة الفكرية التي تخطط للمنهج الفكري 
الذي يح�ول اإبداع نهج حلركة اإ�ضالمية جديدة تعمل بكل قوة ووعي وتدقيق من 

اأجل اأن يكون الإ�ضالم ق�عدة للفكر والع�طفة واحلي�ة.

واآخر دعوان� اأن احلمد هلل رب الع�ملني

حممد حسني فضل اهلل
بريوت

10 جم�دى الث�نية – 1410هـ



اأ�ضلوب الهدوء واملرحلية لبناء القاعدة ال�ضعبية  •
اأم اأ�ضلوب التحدي والتوتر الروحي والفكري؟

• الهدوء واملرحلية 
مرونة وحتد خمطط وحماية للق�ضية.

التحدي واإثارة التوتر   •
يوحي لالأمة بالأ�ضالة وينقلها اإىل الأمام.

الأ�ضلوب التقليدي  •
يف املواجهة: الهدوء واملرحلية.

 كيف نواجه قضية التغيري يف األمة 
يف مواجهة حتديات القوى املضادة؟ )أ(





الأ�ضلوب التقليدي يف املواجهة: الهدوء واملرحلية 

اأ�ض��ش  على  ترتكز  التي  امل�ألوفة  التقليدية  ب�لأ�ض�ليب  ذلك  يواجهون  هل 
الأفراد  لرتبية  عملية  خطوات  من  به  تتحرك  فيم�  الطويل  النف�ش  �ضي��ضة 
واجلم�ع�ت من اأجل الق�عدة ال�ضعبية ال�ضلبة يف هدوء و�ضالم ليت�ضنى للع�ملني 
تعميق املف�هيم والأفك�ر الأ�ضيلة يف ذهنية الأمة، فتواجه التحدي�ت من مواقع 
العمق والقوة، ل من مواقع ال�ضعف وال�ضطحية، وبذلك ف�إن العنف ل ي�ض�عد 
على الو�ضول اإىل النت�ئج ال�ضليمة املطلوبة؛ لأنه ي�ضغل ال�ض�حة عن عملية البن�ء 
الذاتي التغيريي، ويعطل عملية النمو فيم� يثريه من اأجواء احلم��ش والنفع�ل 

التي تعمل على اإث�رة العواطف بدًل من اإث�رة الأفك�ر... هذا اأوًل.

اأم� ث�نًي�: فالأنه يعر�ش احلركة لالهتزاز وهي ل تزال يف طور النمو، ويجعله� 
بق�ضوة  ال�ضرب  �ضتح�ول  التي  امل�ض�دة  القوى  من  تواجهه  فيم�  اخلطر  موقع  يف 
للتخل�ش من احلركة ب�ضرعة، قبل اأن ت�ضتكمل قوته�، وتتحول اإىل خطر حمقق 

 كيف نواجه ق�سية التغيري يف الأمة 
يف مواجهة حتديات القوى امل�سادة؟ )اأ(

كيف ميكن اأن يواجه العاملون لالإ�ضالم ق�ضية التغيري يف حياة الأمة؟
امل�ضادة  القوى  يف  املتمثلة  ال�ضعبة،  التحديات  اأمام  يتحركون  وكيف 

التي متار�س خمتلف ال�ضغوط املادية واملعنوية �ضد عملية التغيري؟
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على الواقع اخل��ضع لتوجيه تلك القوى، بينم� تبتعد الأ�ض�ليب اله�دئة، ب�ل�ض�حة 
عن خط املواجهة، يف عملية اإيح�ئية مرنة ب�أنه� ل متثل خطًرا كبرًيا على حركة الواقع 

امل�ض�د، مم� يبعد عنه� مواقف التحدي يف اأولوي�ت ال�ضراع لدى القوى امل�ض�دة.

رمب� يفكر بع�ش الع�ملني بذلك، وقد يعتربه� البع�ش منهم خ��ضعة لأ�ضلوب 
املرحلة  على  الفكرية  املرحلة  تقدم  من  يقرره  فيم�  التغيري..  عملية  يف  املراحل 
ب�ملنهج  تت�ضل  م�ض�ألة  اله�دئ،  التحرك  م�ض�ألة  من  يجعل  مم�  واجله�دية،  ال�ضي��ضية 
يبعد  الذي  امل�ض�مل  الجت�ه  هذا  البع�ش  ي�ضتوحي  وقد  ال�ضري،  خط  يف  العملي 
احلكم  اأجواء  يف  »التقية«،  على  توؤكد  التي  الأح�ديث  من  الأ�ضواء  عن  احلركة 
اجل�ئر، كو�ضيلة واقعية من و�ض�ئل حم�ية الفكرة و�ضالمة العمل، وقد يتطرف هوؤلء 
فيوؤكدون على حترمي اأية خطوة توؤدي اإىل اإزه�ق النفو�ش، مهم� ك�نت النت�ئج، ومهم� 
ك�نت املربرات التي تفر�ش ذلك؛ لأن ق�ضية الدم�ء مم� ينبغي لالإن�ض�ن اأن يحت�ط 
فيه�؛ لأنه� ترقى اإىل م�ضتوى الأهمية الكبرية عند اهلل.. وهكذا يح�ول هوؤلء اأن 
يبتعدوا ب�ل�ض�حة عن خط املواجهة لتظل بعيدة عن اأجواء التحدي�ت، فال تخيف 
اأحًدا ول تخ�ف من اأحد.. ليتم له� مم�ر�ضة ع�داته� بهدوء، واإلق�ء مواعظه� ب�ضالم.

اأ�ضلوب التحدي واإثارة التوتر الروحي والفكري

ولكن هن�ك وجهة نظر اأخرى توؤكد على مواجهة املوقف ب�أ�ضلوب التحدي 
الذي يحرك الق�ضية، يف هذا الجت�ه من ن�حية املبداأ، ويح�ول اأن يدخل دائًم� يف 
عملية موازنة بني الظروف املو�ضوعية املتوافرة يف ال�ض�حة، وبني النت�ئج ال�ضلبية 
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والإيج�بية للحركة يف خط املواجهة، ويرى اأ�ضح�ب هذه النظرة، يف هذا املوقف، 
الداخل  من  الن��ش  حي�ة  لالإ�ضالم، يف  البق�ء  ا�ضتمرار  عن��ضر  من   � حيًّ عن�ضًرا 
واخل�رج؛ لأنه يثري يف ال�ض�حة ح�لة التوتر الروحي والفكري التي جتعل الإن�ض�ن 
م�ضدوًدا اإىل الهدف، يف �ضعور حي ب�مل�ضوؤولية املتحركة، يف اأكرث من اجت�ه، ويف 
قلق اإيج�بي متوتر، ير�ضد خلفي�ت الواقع، بنف�ش القوة التي ير�ضد فيه� ظواهره؛ 
فيم�  يعي�ضه  كم�  الأ�ضي�ء،  خف�ي�  يف  يكمن  فيم�  ب�خلطر  الإح�ض��ش  يعي�ش  لأنه 
يواجهه من اأخط�ر حقيقية ب�رزة، وبذلك تتحول ط�ق�ته اإىل حركة دائمة تتحرك 
يف كل الجت�ه�ت لتثري فيه الوعي واحلركة والتجدد والعمق والمتداد؛ لأن ح�لة 
ال�ضرتخ�ء، حتول الإن�ض�ن اإىل ط�قة ك�ضولة ب�ردة، ل توحي له ب�ضيء، اإل ب�ملزيد 
من اجلمود، الب�حث اأبًدا عن الأعذار واملربرات، يف اآف�ق حب ال�ضالمة والبعد 
عن عوامل اخلطر، مم� يجعل الإن�ض�ن يف ح�لة موت روحي يتنف�ش ب�أنف��ش احلي�ة، 

ولكن من دون حي�ة.

احل�ضور الدائم للعقيدة كهّم يومي

وي�ضيف هوؤلء اإىل هذا الع�مل الذاتي يف م�ض�ألة بن�ء ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية 
يف �ض�حة ال�ضراع ع�ماًل اآخر، وهو الإح�ض��ش ب�حل�ضور الدائم للعقيدة يف حركة 
عالق�ته  ويف  وم�ض�عره،  اأفك�ره  يف  معه�  يعي�ش  يجعله  مم�  احلي�ة،  يف  الإن�ض�ن 
ومط�حمه، فتتحول يف داخل ذاته اإىل هم يومي متحرك يراقب الأ�ضي�ء من خالله، 
ويحدد موقفه منه� على اأ�ض��ضه، ويواجه اأخط�ره� وم�ض�كله� من مواقعه، وبذلك 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ )اأ(
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تنفذ العقيدة اإىل كي�نه من خالل كل النوافذ التي يطل منه� على واقع احلي�ة 
اأن  بدًل من  الذات  ر يف  يتجذَّ �ضيًئ�  العقيدة  الذي يجعل من  الأمر  من حوله، 
تكون جمرد �ضيء يختفي يف زاوية حمدودة من زواي� الفكر، ورمب� ن�ضتوحي ذلك 
من الكلمة امل�أثورة عن الإم�م علّي)ع(: »م� راأيت �ضيًئ� اإل وراأيت اهلل خلفه »اأو 
�ضالة  من  الإن�ض�ن  مي�ر�ضه  فيم�  العب�دية  الأجواء  اأن  البع�ش،  راأى  ورمب�  معه««، 
و�ضوم ودع�ء هي التي ميكن اأن حتقق لالإن�ض�ن امل�ضلم هذا احل�ضور الدائم للعقيدة 
يف ذاته؛ لأنه� جتعله يف ح�لة لق�ء روحي خ��ضع ب�هلل يف اأغلب الأوق�ت، وهذا م� 
يجعلن� نلم�ش الروحية ال�ض�فية لدى املتعبدين اأكرث م� نلم�ضه� لدى الع�ملني يف 

�ض�حة ال�ضراع ال�ضي��ضي واجله�دي.

الروحية الإميانية وحتريك الأمة
ولكنن� نثري اأم�م هذا الراأي مالحظة مهمة، وهي اأن الوعي الإ�ضالمي للعب�دة، 
يتمثل يف هذا ال�ضمول والمتداد يف عالقة الإن�ض�ن ب�حلي�ة، وحتويله� اإىل حركة 
ب�أن من ال�ضروري  ي�أمره به وينه�ه عنه مم� يوحي  خ�ضوع وط�عة هلل �ضبح�نه فيم� 
لالإن�ض�ن الذي يريد اأن يعي�ش الروحية الإمي�نية التي تفتح قلبه على اهلل، اأن يعي�ش 
اللق�ء ب�هلل يف مم�ر�ضة حية تتحرك فيه� املع�ن�ة والآلم يف داخل حي�ته، مم� يجعله 
يعبد اهلل يف جراحه التي تنزف، ويف اأوج�عه التي تتلوى، ويف همومه التي تت�أمل، 
ويف كل م�ض�كل ال�ضراع مع قوى ال�ضيط�ن يف �ضبيل اهلل، وبذلك تتحول الروحية 
ق احل�جة اإىل ر�ض�  اإىل روحية اإيج�بية تتحفز للت�ضحية، وت�ضتهدف ال�ضه�دة، وتعمِّ
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اأم�  � يالحق كل مواطن ر�ض�ه يف عملية تدقيق ومع�ن�ة.  اهلل لتغدو ه�ج�ًض� يوميًّ
الروحية،  من  ف�ضيجعل  ال�ضراع،  �ض�حة  عن  والنعزال  العب�دة،  على  القت�ض�ر 
روحية مري�ضة �ضلبية، ترى يف العب�دة ح�لة ذاتية جتريدية، ل تعرف من عالقته� 
امل�ضلم،  من  الإ�ضالم  يريده  ل  م�  هو  وذلك  هلل،  الذاتي  احلب  م�ض�عر  اإل  ب�هلل 
ف�إنه يريد اأن يجعل من الروحية ع�ماًل من عوامل حتريك احلي�ة بجميع اأو�ض�عه� 

وق�ض�ي�ه�، وحتويله� اإىل �ض�حة اللق�ء ب�هلل، وعب�دته يف جميع �ضوؤون خلقه.

ال�ضرتخاء حالة خطرة

وهن�ك نقطة اأخرى يثريه� هوؤلء، وهي اأن القوى امل�ض�دة ل تتع�مل مع قوى 
اأجهزة  معه� من خالل  تتع�مل  بل  الب�رزة فح�ضب،  املواقف  التغيري من خالل 
املخ�برات التي حت�ول اأن تر�ضد حركة القوى املوجودة يف ال�ض�حة، ومدى ت�أثريه� 
يف واقع الأ�ضي�ء من ال�ض�حة، ومدى ت�أثريه� يف واقع الأ�ضي�ء من حوله� لتتحرك يف 
عملية تطويق متنوعة، تتنوع تبًع� حلجم النمو والت�أثري، وبذلك فلن تكون عملية 
اأن ت�ضرب �ضربته�  رمب� حت�ول  املطلق، بل  ب�حل�ضول على الأمن  الختف�ء كفيلة 
ب�لطريقة اخلفية التي جتهز فيه� على الفري�ضة من دون اإث�رة اأية م�ض�كل من حوله�، 
مم� يجعل من ح�لة ال�ضرتخ�ء حتت ت�أثري ال�ضعور ب�لأمن، ح�لة خطرة؛ لأنه� توحي 

لالإن�ض�ن ب�ل�ضالم، يف الوقت الذي حترك فيه كل نوازع احلرب من حوله.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ )اأ(
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وقد ل يق�ضد هوؤلء من اإبق�ء ح�لة التوتر حية يف حركة العمل، اإث�رة احل�لة 
اأم�م القوى  ب�رزة  ال�ض�حة بطريقة  اأوراقه� يف  اأن تطرح  ال�ضتعرا�ضية التي حت�ول 
ل له� اأمر الطالع على كل �ضيء، بل كل م� يق�ضدونه هو  امل�ض�دة، بحيث ت�ضهِّ
الروحي الذي يجعل من  التوتر  التي تثري  التحدي  الع�ملون يف مواقع  اأن يظل 
الإن�ض�ن ط�قة حية متحركة يف كل اجت�ه فيم� يفكر به، وفيم� يتحرك نحوه، وفيم� 

يواجهه من اأخط�ر من خالل م� يطلقه من حتدي�ت نحو القوى امل�ض�دة.

التقية حماولة مرنة حلماية الق�ضية

اأم� التقية، فلي�ضت ح�لة جتميد يتجمد عنده� العمل لي�ضلِّم ال�ض�حة اإىل ح�لة 
ك�ضولة من ال�ضرتخ�ء، بل هي حتويل للتحرك من دائرة ال�ضوء اإىل دائرة غ�ئمة، ل 
توحي ب�ضيء مم� يتحرك يف الداخل من ن�ض�ط فكري و�ضي��ضي وجه�دي، وحم�ولة 
مرنة حلم�ية الق�ضية من ال�ضغوط ال�ضديدة التي قد تعطل حركته�، وت�ضل اإرادة 
التقدم عنده�، وعملية النمو يف داخله�، ويف نط�ق الأ�ض�ليب ال�ضرعية التي حتكم 
م�ضرية للع�ملني فيم� ي�أخذون به، وفيم� يدعونه من اأعم�ل اإىل تغيري ال�ضورة مت�ًم�، 
الع�ملني،  داخل  يف  اخلوف  م�ض�عر  واإث�رة  واحلركة،  الت�ضور  يف  املب�دئ  واإف�ض�د 
ب�مل�ضتوى الذي ي�ضل فيهم اإرادة املواجهة وطبيعة التحدي ليحولهم اإىل كي�ن�ت 
اأخط�ر  الإ�ضالم من  اإمن� �ضرعت حلم�ية  التقية  اأم�م ح�لت اخلطر؛ لأن  مهزومة 
اأو  التحريفية  لالأخط�ر  وتعري�ضه  لتخريبه  و�ضيلة  تكون  اأن  ميكن  فال  اخل�رج، 

التجميدية من الداخل.
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املرحلية حتدٍّ خمطط ومنظم

اأم� �ضي��ضة املراحل التي تعتمد خط النف�ش الطويل يف الو�ضول اإىل النت�ئج 
احل��ضمة، فال تعني جتميد املرحلة يف اأ�ضلوب معني، بل تعني التع�مل مع الظروف 
املو�ضوعية بطريقة واقعية لتتحرك الق�ضية يف امل�ض�ر الطبيعي لالأ�ضي�ء الذي يربط 

النت�ئج مبقدم�ته�.

ولي�ش معنى ذلك اأن تنف�ضل املرحلة الفكرية دائًم� عن املرحلة ال�ضي��ضية، 
بل قد تفر�ش ظروف ال�ض�حة على الع�ملني الدخول يف مرحلة ال�ضراع ال�ضي��ضي 
اإىل ج�نب ال�ضراع الفكري يف الأو�ض�ع التي ي�ضعر الع�ملون فيه� اأن التحدي�ت 
ال�ضي��ضية املحيطة بهم ل تف�ضح لهم املج�ل يف البعد عن �ض�حة املواجهة، وهكذا 
جند التحرك اجله�دي يتقدم ليواجه التحدي�ت ال�ضعبة التي تفر�ش املعركة على 

الع�ملني، بحيث ل يبقى لديهم اأي خي�ر يف عملية البتع�د عنه�.

بداية  تعني  بل  الفكر،  الفكري يف مرحلة  تعني ال�ضرتخ�ء  املرحلية ل  اإن 
اأن  الطريق، يف عملية تخطيط وتنظيم، كم�  التوتر يف بداية  التحدي الذي يثري 
ال�ضت�ضالم حلدود املرحلة، يبقى يف نط�ق الظروف الطبيعية التي ت�ضمح للع�ملني 
يعلن  التي  ال�ضتثن�ئية  الظروف  يف  اأم�  التحرك،  لأ�ض�ليب  اله�دئ  ب�لتخطيط 
فيه� الآخرون احلرب ال�ضي��ضية والع�ضكرية �ضد الإ�ضالم وامل�ضلمني، فالبد من 

الدخول يف املعرتك ملواجهة املوقف بقوة وثب�ت.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ )اأ(
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التحدي: مفاجاأة العدو وعدم ال�ضت�ضالم

ولكن، كيف نفهم هذا التحدي الذي يتمثل يف مواقف الع�ملني لالإ�ضالم 
يف مواجهة القوى امل�ض�دة؟

ال�ض�حة،  املوجودة يف  الط�ق�ت  يحرك كل  الذي  الثوري  العنف  يعني  هل 
بطريقة انفع�لية مثرية، حتول الأمة اإىل كتلة ملتهبة من امل�ض�عر املتوترة التي تالحق 
تلك القوى مبختلف الأ�ض�ليب العنيفة لتثري حوله� الأجواء الع��ضفة التي حتطم 
بعيًدا عن كل ح�ض�ب�ت  الفرار  اأو  اإىل ال�ضت�ضالم  قوته�، وتهزم غروره� لتقوده� 
الأرق�م  عن  يتحدث  ل  الثوري،  التفكري  لأن  غريه�؛  ويف  الأرواح  يف  اخل�ض�ئر 
ال�ضلبية يف حركة اجله�د، ل �ضيم� اإذا ك�ن اخلط هو خط الإ�ضالم الذي يوحي 
الربح  مق�بل  اخل�ض�رة، يف  معنى حل�ض�ب�ت  اأي  ترتك  التي ل  ب�ل�ضه�دة  لالإن�ض�ن 

الكبري الذي يواجه الإن�ض�ن ب�لر�ضوان الإلهي يف رح�ب اجلنة.

قد يفكر البع�ش بهذه الطريقة؛ لأنه يرى اأن الو�ض�ئل اله�دئة يف املواجهة، رمب� 
تغري العدو ب��ضتالم زم�م املب�درة يف عملية الهجوم، وتوجيه ال�ضرب�ت املتالحقة 
التي ت�ضل فين� القدرة على الوقوف، ف�ضاًل عن التقدم اإىل الأم�م، وبذلك نفقد 

كل اإمك�ن�ت الدف�ع عن النف�ش، الأمر الذي يجعلن� يف مواقع الهزمية ال�ض�حقة.

بينم� جند يف الو�ض�ئل العنيفة التي تطوقه من جميع اجله�ت، بعملية الهجوم 
على كل اأهدافه مبختلف الأ�ض�ليب خطوة متقدمة تدفعه اإىل الوقوف يف موقف 
� من خالل املف�ج�آت  الدف�ع الذي يعطل يف داخله اإرادة النت�ض�ر لتهزمه نف�ضيًّ
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التي مل يح�ضب له� اأي ح�ض�ب فيم� خطط له وفيم� ح�ول مواجهته.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، ف�إن هذا الجت�ه يف التحرك يبعد الأمة عن 
للتع�مل  ال�ضي��ضي الذي قد يح�ضل كنتيجة  ال�ضت�ضالم لبع�ش ح�لت اخلدر 
مع ق�ض�ي� ال�ضراع ب�لطرق امل�ألوفة التي ميكن لالأعداء اأن ينفذوا من خالله� اإىل 
داخل حي�ة الأمة يف مف�و�ض�ت ولق�ءات وم�ض�ورات قد توحي ب�لأمل الك�ذب 
تتك�مل  هن�ك، حتى  موحية  هن�، وحركة  م�ضجعة  كلمة  وراء  يلهث  يظل  الذي 
�ضراع  اإىل  الدافعة  القوة  فيه  ت�ضعف  اأو  كله،  الكي�ن  على  تغطي  التي  املوؤامرة 

جديد.

املع�ر�ضة،  اأو  الثورة  احتواء  يف  ال�ضتعم�ر  يعتمده�  التي  اخلطة  هي  وتلك 
بعيًدا  الف�رغ  اجلدل  يدور حوله�  التي  والتف��ضيل  اجلزئي�ت  ب�إغراقه� يف  وذلك 
عن الق�ضية الأ�ضيلة لي�ضري اإىل متييعه� وتذويبه� واإفراغه� من م�ضمونه� احلقيقي، 
مم� يوؤدي اإىل النت�ئج الك�ملة التي ت�ضتهدفه�، يف ال�ضيطرة على ال�ض�حة كله� من 

خالل رموزه الذين يختفون وراء األف قن�ع وقن�ع.

اإن اإبق�ء الأمة يف ح�لة التوتر الدائم يفوت على ال�ضتعم�ر الفر�ضة يف اللعب 
على التن�ق�ض�ت املوجودة يف داخله�؛ لأنه يجعله� يف ح�لة حذر متحركة ومراقبة 

كق�ضية..

منه�  ينفذ  التي  والأحداث  والأ�ضخ��ش  الأو�ض�ع  لكل  �ضريعة  ومالحقة 
اأكرث العوامل  اأن تطبق على  وبذلك ت�ضتطيع  اأهدافه ال�ضريرة–  العدو لتحقيق 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ )اأ(
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ال�ضلبية التي تواجه ق�ضية حركة الر�ض�لة يف الو�ضول اإىل غ�ي�ته� اخلرية، يف معركة 
احلق والب�طل على اأكرث من �ضعيد.

حالة طوارئ متحركة

ورمب� يجد هوؤلء املفكرون يف هذا الجت�ه، الو�ضيلة الف�ضلى لتجميع كل فئ�ت 
لبث  الفتنة  عن��ضر  قبل  من  حم�ولة  كل  وتطويق  الواحد،  الهدف  حول  الأمة 
�ضموم الفرقة، ب��ضتغالل الأو�ض�ع ال�ضلبية يف الأمة لتفتيت وحدته�؛ لأن هذه 
الو�ضيلة جتعل الأمة يف ح�لة طوارئ متحركة يف كل اجت�ه ملواجهة اخلطر الق�دم من 
بعيد اأو من قريب، مم� يجعله� ح�ض��ضة اأم�م كل الطروح�ت التي قد توحي ب�لعقل 
يف ظ�هره�، ولكنه� توحي ب�خلبث والتعقيد يف ب�طنه�، فت�ضيطر عليه� ب�لأ�ضلوب 
الثوري، قبل اأن تفر�ش نف�ضه� على ال�ض�حة، كعن�ضر من عن��ضر القوة امل�ض�دة، 

وبذلك قد ن�ضتطيع تفويت الفر�ضة على عوامل الهزمية من الداخل.

وعي الأمة لأعدائها

وي�ضيف هوؤلء اإىل هذه النق�ط نقطة اأخرى، وهي الت�أكيد على وعي الأمة 
للفوا�ضل التي تف�ضله� عن التي�رات الأخرى الك�فرة وال�ض�لة، وذلك من خالل 
و�ضوًح�  يزداد  الذي  الإ�ضالمي  ب�خلط  ال�ضراع،  �ض�حة  اجله�د يف  ارتب�ط حركة 
يف الداخل كلم� ا�ضتدت املعركة، وبذلك يتعمق الإح�ض��ش ب�ملعنى الذي ميثله 
والوجود،  العقيدة  ق�ضية  الآخر من خطر على  الفريق  يتبن�ه  الذي  الآخر  اخلط 
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وتتحول امل�ض�ألة من ق�ضية فكر جمرد، ين�ق�ش ويح�كم وي�ضتنتج اإىل ق�ضية وجود 
وم�ضري، يدافع ويواجه ويه�جم.. وينت�ضر.

يف  اإل  ذاته�،  حتقق  اأن  ت�ضتطيع  ل  املمتدة،  الواعية  الروح  هذه  مثل  ولعل 
اإىل  وتعيده�  ب�أهميته�،  و�ضعوره�  دوره�  لل�ضخ�ضية  تعطي  التي  احل�دة  الأجواء 
اأ�ض�لته�؛ لأن التجربة دّلت على اأن م� من �ضيء يوحي لالأمة ب�لأ�ض�لة والتم�يز 
توحي  م�  مثل  ب�لنتم�ء،  ال�ضعور  فيه�  ويعمق  �ضخ�ضيته�  له�  ويوؤكد  والو�ضوح، 
ف�إنه� تنقله�  التوتر الروحي والفكري وال�ضعوري يف �ض�حة ال�ضراع،  له� ح�لت 
خطوات �ضريعة اإىل الأم�م، وتخت�ضر له� م�ضريته�، مب� ل ت�ضتطيعه يف زمن طويل 

من اأجواء الهدوء الذي يعي�ضه الفكر يف جم�لت ال�ضرتخ�ء.

اإىل هذه  الو�ضول  اأن  اإىل  الإ�ض�رة  النقطة- من  نقرر هذه  ونحن  لن�-  ولبد 
النت�ئج الإيج�بية املثرية يفر�ش على اأويل الأمر الذين يقودون امل�ضرية اأن يت�بعوا 
التوتر لتعمق لالأمة وعيه�  اأجواء  اأن ت�ضتفيد من  املوقف بطريقة مدرو�ضة حت�ول 
الأفك�ر  خالل  من  املهمة  ب�لتف��ضيل  يربطه�  تربوي  برن�مج  يف  احلية،  ب�لق�ض�ي� 
الع�مة التي حترك انطالقته� يف اأجواء الإث�رة؛ لأن ذلك هو الذي يجعل التجربة 
نب�ض�ت  يف  متحرًك�  اجلو  يبقى  اأن  من  بدًل  الفكرة  متثله  الذي  ب�مل�ضمون  غنية 
امل�ض�عر، وخطرات الوجدان الذي ل يرتك وراءه يف ح�لت النف�ض�ل عن جو 

التوتر، اإل الذكري�ت الطيبة التي ل توحي اإل ب�ل�ضعر والأحالم.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ )اأ(





•  و�ضائل التغيري
 واأ�ضاليب الثورة حتددها قاعدة العمل الإ�ضالمي.

• لبد من التوازن 

يف حركة العمل بني الدعوة والثورة.

•  ال�ضراع العنيف حالة طارئة 
للدفاع عن احلركة وهناك اأكرث من اأ�ضلوب.

خط  يف  • التحرك 
التوتر الهادف واملخطط لتحقيق الن�ضر.

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة؟  )ب(





اخلط العملي والنقاط الواقعية

رمب� ك�ن احلديث عن مواجهة ق�ضية التغيري يف الأمة حديًث� يف املطلق؛ لأنه 
التوتر  اإبق�ء درجة  التف��ضيل فيم� يح�ول من  بعيًدا عن  ك�ن يطرح مب�دئ ع�مة 
يح��ضره� من  الذي  ب�لعنف  امل�ض�دة  القوى  ومواجهة  م�ضتمر،  ب�ضكل  الأمة  يف 
كل جهة، وتوعية الأمة ب�لفوا�ضل التي تف�ضله� يف اخلط الفكري عن الآخرين، 
ال�ضعف  اإىل  ي�ضلمه�  الذي  ال�ضي��ضي  اخلدر  ح�لة  عن  واإبع�ده�  ذلك،  اإىل  وم� 
وال�ضقوط، واخت�ض�ر املراحل يف عملية تكثيف للمرحلة بدًل من حتريكه� يف خطة 

ت�ض�عدية رتيبة.

وك�ضع�رات  لل�ض�حة،  ك�أهداف  النق�ط،  هذه  يف  املفكرون  يختلف  ل  وقد 
للعمل، ولكن ال�ضوؤال الذي يفر�ش نف�ضه على ال�ض�حة هو: كيف نحرك اخلط 
نق�ط  اأن تبقى جمرد  نق�ط واقعية متحركة بدًل من  اإىل  العملي؟ الذي يحوله� 

م�ضيئة يف بداي�ت الطريق؟

تفجري املواقع وحرية التحرك

اأن حتول ال�ض�حة اإىل مواقع متفجرة يف  ب�أن من ال�ضروري  قد يفكر البع�ش 
كل اجت�ه، ومتنعه� من ال�ضتقرار، فتثري فيه� امل�ض�كل الك�منة يف الأعم�ق لتطفو 

كيف نواجه ق�سية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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على ال�ضطح، ثم تبداأ احلركة يف ا�ضتيع�ب الأر�ش مل�ضلحتك؛ لأنك-  بذلك- 
مواجهتك  عن  بعيدة  جتعله�  التي  امل�ض�كل  بهذه  الأخرى  الفئ�ت  ت�ضغل 
وال�ضطدام بك، مم� مينحك حرية التحرك يف اأكرث من موقع، ول فرق يف ذلك 
بني ح�لة ال�ضلم وح�لة احلرب؛ لأن اإمك�ن�ت التفجري متوفرة يف كلت� احل�لتني، 
واقعية  تفر�ضه طبيعة كل منهم� من مفردات  فيم�  اأدواته� خمتلفة  واإن ك�نت 

على الأر�ش.

ولدة م�ضروع جديد

ولكن هن�ك وجهة نظر تقول: اإنك ل متلك ال�ض�حة كله�، بل هن�ك اأكرث من 
فريق يتحرك فيه� من خالل وجودة الف�عل، وبذلك ف�إنك ل متلك حرية احلركة 
يف داخله�. اأم� اإذا ا�ضتطعت اأن حت�ضل على بع�ش احلرية، فلن ت�ضتطيع احل�ضول 
اأهدافك  انفج�ره� عليك، وعلى  يرتد  النت�ئج الإيج�بية مل�ضلحتك، بل رمب�  على 
امل�ضتقبلية من خالل اإغالق الآخرين النوافذ التي ت�ضتطيع اأن تهرب من خالله� 
اإىل مواقع اأخرى بعيدة عن خط الن�ر. وقد تواجه– يف ح�لت النج�ة من ذلك– 
اأنك ل متلك الأفق الذي يحقق لك اخلطوة املتقدمة نحو اأهدافك الكبرية، اإذ ل 
يكفي اأن تدمر الآخرين، بل لبد لك اأن جتعل ذلك و�ضيلة من و�ض�ئل التغيري 
الإيج�بي للواقع على اأ�ض��ش ولدة م�ضروع جديد على اأنق��ش م�ضروع قدمي، ل 

اأن تكون امل�ض�ألة خ��ضعة ل�ضع�ر »علّي وعلى اأعدائي ي�رب..«.
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موقع الدعوة وموقع الثورة

وقد يثري البع�ش نقطة اأخرى يف املو�ضوع، وهي اأن العمل الإ�ضالمي يتحرك 
يف موقعني؛ موقع الدعوة من اأجل تغيري الق�عدة الفكرية لالإن�ض�ن، وموقع الثورة 
من اأجل تغيري الق�عدة ال�ضي��ضية للحي�ة من حوله، ولبد من اإيج�د ح�لة توازن 
بني حركة العمل يف املوقعني؛ لأن لكل واحد منهم� من�ًخ� ومنهًج� واأ�ضلوبً� قد 
يختلف عن الآخر، مم� يخلق يف بع�ش املراحل ح�لة ارتب�ك يف املوقف، ورمب� تعي�ش 
ال�ض�حة يف هذه املرحلة بع�ش الهتزاز الذي يجعل الثورة تتحرك من دون فكر، 
ويف كلت� احل�لتني، يخ�ضر الإ�ضالم  اأن يبتعد عن خط الثورة–  اأو يوحي للفكر 
فكر،  بدون  تتحرك  عندم�  الثورة  لأن  احلي�ة؛  حركة  يف  الث�بت  احلقيقي  موقعه 
ف�ضتواجه فكًرا اآخر بعيًدا عنه�، يف حم�ولة لحتوائه� وم�ض�درته� مل�ضلحة الجت�ه 
ولكنه�  الإ�ضالم،  ب��ضم  انطلقت  التي  الثورات  بع�ش  يف  نالحظه  كم�  امل�ض�د، 
اأو امل�رك�ضية يف نه�ية املط�ف؛ لأنه� مل ترتكز على  وقعت يف قب�ضة الراأ�ضم�لية، 
من  ق�عدة  على  ارتكزت  بل  الثورة،  خط  يف  احلركي  الإ�ضالمي  املنهج  اأ�ض��ش 
متيز بني  التي  املالمح احلقيقية  تعرف  فلم  التعبري–  اإن �ضح  الرهيب–  الفراغ 
احلق والب�طل يف ميزان التقومي الدقيق للحرك�ت والأ�ض�ليب، اأم� اإذا انطلق الفكر 
بعيًدا عن خط الثورة، ف�ضيقع يف قب�ضة التخلف عندم� يبداأ يف التجمد والنح�ض�ر 
عن الواقع ليتحول اإىل ح�لة جتريدية تفكر يف املطلق، اأو تتحرك يف الدائرة املغلقة، 
اأو يف احللقة املفرغة بعيًدا عن املوقع احلي املتحرك الذي يغني الفكرة من خالل 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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التجربة الغنية ب�ملزيد من حركة الواقع املتنوع احل�فل ب�ألوان الأفك�ر، وبذلك تبداأ 
التقل�ش  يبداأ يف  الذي  الإ�ضالمي  الواقع  لتفر�ش �ضيطرته� على  امل�ض�دة  القوى 
متثله  م�  اإل  �ضيًئ�  متثل  ل  التي  احلي�ة  من  مهملة  كمية  اإىل  لينتهي  والنكم��ش 

الدمى املتحركة يف مت�حف ال�ضمع.

نتائج الأ�ضاليب املطروحة

النت�ئج  درا�ضة  من  البع�ش–  هذا  يقول  فيم�  لن�–  لبد  ذلك،  �ضوء  ويف 
ال�ضلبية والإيج�بية لالأ�ض�ليب املطروحة يف ال�ض�حة على م�ضتوى الدعوة والثورة 
مًع� لنتعرف املرحلة التي ن�ضتطيع اأن نخطط له� من اأجل تربية الق�عدة ال�ضلبة من 
جم�هري الأمة، وطالئعه� الواعية التي ميكن اأن تواجه الري�ح الع��ضفة من مواقع 
الأر�ش القوية، والأقدام الث�بتة. فال تتزلزل اأم�م اأية ريح، ول تهتز اأو ت�ضعف اأم�م 
اأي حتدٍّ للموقف لتكون الفكر الذي يخطط ويحلل، والعني التي تراقب وتر�ضد، 
واليد التي مت�ضك الأر�ش وحتفظه� من الهتزاز من اأجل البدء بعملية البن�ء مت�ًم� 
كم� هي جتربة الر�ضول الأعظم )�ش( يف حركة الدعوة التي �ضبقت مرحلة حركة 
الثورة يف اجت�ه بن�ء الدولة، فقد ك�ن )�ش( يجد من م�ضلحة الإ�ضالم اأن يخطط 
للنف�ذ اإىل القلوب والأفك�ر وامل�ض�عر والأ�ض�ليب يف نهج واقعي حكيم، قبل اأن 
يخطط للنف�ذ اإىل حركة الواقع يف احلي�ة– وهكذا ا�ضتط�عت حركة الدعوة يف 
بن�ء الق�عدة، واكت�ض�ف الأر�ش، و�ضنع الأجواء اأن تقود اخلطى الث�بتة يف مواقع 
الفكر والروح اإىل اأن تنطلق بعيًدا يف خط الثورة، وقد يحت�ج الع�ملون– يف هذا 
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الجت�ه- اإىل املزيد من ال�ضرب واملع�ن�ة وحتمل الآلم من اأجل التغلب على كل 
امل�ض�عر ال�ضلبية املنطلقة اأبًدا من نزف اجلراح، واأنني الأحزان والآلم، لئال يوؤدي 

ذلك اإىل ال�ضقوط ال�ضهل اأم�م التحدي�ت.

عملية الهجوم وعملية الدفاع

اأم� اإذا فر�ضت املعركة، فالبد لن� من مواجهته� ب�لطريقة التي ل تلغي املرحلة 
يف نط�قه� املو�ضوعي، بل توؤكده� لتعطي املوقف حجمه الطبيعي يف اعتب�ر ال�ضراع 
العنيف ح�لة ط�رئة تدخل يف اأجواء الدف�ع عن حرية احلركة من اأجل الدعوة يف 
تغيري امل�ض�ر العملي لجت�ه جديد، قبل اأن يخطط املهند�ضون للطريق التي ي�ضلكه� 

الع�ملون.

اإن هن�ك فرًق� بني اأن تدخل احلرب من خالل التخطيط له� بطريقة م�ضتقلة، 
كق�عدة لالنتق�ل اإىل ع�مل جديد، واإ�ضق�ط كل الطروح�ت املوجودة يف ال�ض�حة 
املواقع  يف  املط�ف  نه�ية  حركتك  لتكون  التنفيذ  عملية  ا�ضتكم�ل  اأجل  من 
الآخرين يف حم�ولة  ملواجهة خمطط�ت  تدخله�  اأن  وبني  التغيري،  نحو  املتحركة 
التح�ضري لهزميتك يف بداية الطريق، حتى ل تفر�ش فكرك يف ال�ض�حة، ول تبني 

احلي�ة على طريقتك يف التخطيط.

املوقف  تتفق�ن يف  اللتني  الدف�ع،  الهجوم وبني عملية  الفرق بني عملية  اإنه 
فعل  كحركة  نف�ضه�  تطرح  الأوىل  ولكن  عليك،  املواجهة  يفر�ش  الذي  احل��ضم 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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متحرك من موقع اخلطة، بينم� تطرح الث�نية نف�ضه� من موقع رد الفعل لعتداءات 
الآخرين لكي متنع هوؤلء من اإيق�ف حركتك عن التقدم.

وهذا هو م� نريد اأن ندر�ضه يف حركة الإ�ضالم يف احلي�ة لنتعرف ال�ض�حة التي 
حتت�ج اإىل حركة الدعوة من اأجل اإن�ض�ج الثورة يف الداخل، وال�ض�حة التي حتت�ج 
اإىل حركة الثورة من اأجل حتويل الدعوة الن��ضجة يف الفكر والروح وال�ضعور اإىل 
واقع حي ي�ضمل كل حي�ة الإن�ض�ن يف تطلع�ته الفكرية واآف�قه الروحية، ومواقفه 

العملية.

الدقة يف اخلط ال�ضرعي والتمييز بني الذات والر�ضالة

اخلط  مالحقة  يف  الدقة  مو�ضوع  املج�ل  هذا  يف  الن��ش  بع�ش  يطرح  وقد 
ال�ضرعي للحركة، فقد ل يكفي اأن جتد الفر�ضة �ض�نحة للتقدم الواقعي للحركة يف 
هذا املوقع اأو ذاك، بل لبد لك من اأن ت�ضمن خ�ضوع الفر�ضة للحكم ال�ضرعي 
الذي يحكم املوقف، لئال ينحرف خط التحرك عن خط النهج.. وبذلك تواجه 
ح�لة ربح للفر�ضة يف مق�بل هزمية للفكرة، مم� يجعلك مهزوًم� فيم� تخطط له من 

خالل كونك منت�ضًرا فيم� و�ضلت اإليه.

وهذا هو م� نواجهه يف الكلمة امل�أثورة عن اأمري املوؤمنني علي )ع(، وفيم� روي 
عنه: »قد يرى احلّول القلَّب وجه احليلة ودونه� ح�جز من اأمر اهلل ونهيه فيدعه� 

راأي عني وينتهز فر�ضته� من ل حريجة له يف الدين«.
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فقد ك�ن الكثريون يريدون اأن يغروه ب�لفر�ش ال�ض�نحة، واحليل اجل�هزة التي 
الواقع،  �ض�حة  احلكم يف  النج�ح يف  م�ضتوى  على  الأرب�ح  من  املزيد  اإىل  تدفعه 
ولكن على ح�ض�ب النحراف عن خط اهلل فيم� ي�أمر به اأو ينهى عنه، وهذا هو 
م�ضلحة  على  الذاتية  م�ضلحته  بني  العنيف  ال�ضراع  الإن�ض�ن  فيه  يواجه  الذي 
الر�ض�لة، فيح�ولون الإيح�ء له ب�أن ذلك هو ال�ضبيل اإىل حتقيق غ�ي�ت الر�ض�لة يف 
نه�ي�ت املط�ف؛ لأن قوته اجلديدة �ضتكون قوة لر�ض�لته يف امل�ضتقبل، مم� يجعل من 
النحراف عنه� يف طريق حت�ضيل القوة الذاتية ح�لة ط�رئة ل تلبث اأن تزول اأم�م 

النت�ئج النه�ئية للحركة.

اأن الإخال�ش للذات يف  التي تقول  الواقعية  ورمب� غفل هوؤلء عن احلقيقة 
املرحلة الأوىل �ضوف يرتك ت�أثريه على خط ال�ضري يف املراحل الت�لية؛ لأن لكل 
مواقع  يف  الإن�ض�ن  فيه�  يقف  التي  والعملية  والع�طفية  الفكرية  حتدي�ته�  مرحلة 
ال�ضراع بني الذات وبني الر�ض�لة، مم� يجعل من تربير النحراف يف البداية و�ضيلة 
للحركة،  ق�عدة  منه  لتجعل  النه�ية  م�ض�رف  نحو  ال�ض�ئرة  اخلطوات  يف  لتربيره 

ووجًه� للموقف.

� ب�ملعنى ال�ضخ�ضي للذات،  وقد ل تكون امل�ض�ألة يف بع�ش املواقف �ض�أنً� ذاتيًّ
فال يكون هن� �ضخ�ش يراد جن�حه، بل يكون لدين� حزب، اأو موؤ�ض�ضة �ضي��ضية اأو 
اجتم�عية، يراد الو�ضول به� اإىل موقع متقدم يف ال�ضلَّم ال�ضي��ضي اأو الجتم�عي، 
مم� قد يفر�ش نوًع� من الأ�ض�ليب، اأو الو�ض�ئل املثرية التي قد تخلق ح�لة حم��ضية 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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اأو  بعيًدا عن م�ضلحته� احلقيقية على م�ضتوى احل��ضر  تثري اجلم�هري  انفع�لية  اأو 
امل�ضتقبل؛ لأن الغ�ية هي م�ضلحة املوؤ�ض�ضة ك�إط�ر للتحرك، ل م�ضلحة الن��ش يف 
زهو  ال�ضتعرا�ضية من  احل�لت  به  تتميز  فيم�  وذلك  امل�ضريية..  ق�ض�ي�هم  عمق 

وخيالء يف مواجهة الآخرين يف ح�لتهم ال�ضتعرا�ضية على اأكرث من �ضعيد.

ال�ضرعي  احلكم  مفردات  ال�ضرعية من خالل  اخلطة  درا�ضة  على  نوؤكد  اإنن� 
الكلية واجلزئية لن�ضتطيع اإحراز الط�عة هلل فيم� نتقدم به اأو نت�أخر.. فال ن�ضعر – يف 
الطريق، اإل مب� ي�ضعر به اجلندي يف املعركة فيم� ينفذه من اأوامر القي�دة بعيًدا عن 
مزاجه الذاتي، وم�ضلحته ال�ضخ�ضية، اأو تفكريه اخل��ش ليكون الهدف هو اهلل، ل 
ال�ضخ�ش، كم� توحي به كلمة الإم�م علي )ع( يف خم�طبته لأ�ضح�به الذين ك�نوا 
اإنني  واأمركم واحًدا  واأمري  »لي�ش  بعيًدا عن وحي اهلل:  الذات  يفكرون بوحي 

اأريدكم هلل واأنتم تريدونني لأنف�ضكم..«.

تقييم ال�ضاحة واحلذر املطلوب

ورمب� ك�ن علين� يف هذا املج�ل– كم�ضوؤولني– اأن ن�ضتعمل الدقة يف تقييمن� 
التي  والأجواء  فيه�،  نتحرك  التي  لل�ض�حة  تقييمن�  خالل  من  ال�ضرعي  للحكم 
اإىل  نب�در  فال  اإليه�،  نتطلع  التي  والآف�ق  نواجهه�،  التي  وامل�ض�كل  معه�،  نعي�ش 
ا�ضتنب�ط احلكم من خالل نظرة �ضطحية ارجت�لية تب�ضر احلكم ال�ضرعي من ح�لة 
ط�رئة �ضريعة، ل تدخل يف ح�ض�به� عمق الواقع، بل تعمل على درا�ضة احل�لة من 
ب�ل�ض�حة ككل، ويف  جميع جوانبه� يف ح�ض�ب�ت احل��ضر وامل�ضتقبل يف عالقته� 
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هو  تلك؛ لأن ذلك  اأو  ال�ض�حة  املحدودة خل�ضو�ضي�ته� يف هذه  ب�ملواقع  ات�ض�له� 
يل عن  الذي يحدد موقع احلكم ال�ضرعي الذي قد يختلف ح�له يف العنوان الأوَّ
موقعه بح�ضب العنوان الث�نوي. فقد يكون ال�ضيء حالًل يف ذاته، ولكنه يتحول 
� ب�ل�ضخ�ش اأو ب�لأمة اأو ب�خلطة الع�مة حلركة  اإىل حرام، عندم� ي�ضتلزم �ضرًرا ع�مًّ
ت�ضبح  ولكنه�  ذاته�،  يف  حمرمة  الأ�ضي�ء  بع�ش  ك�نت  ورمب�  احلي�ة،  يف  الإ�ضالم 
حالًل عندم� تفر�ش م�ضلحة الأمة القي�م به� لدفع �ضرر كبري اأو جلب نفع عظيم، 
ولبد من احلذر يف تقومي احل�لة، لئال نتج�وز حدود اهلل من حيث ل نريد، اأو من 

حيث ل ن�ضعر.

الثورية الإ�ضالمية واجلو الهادئ

الإ�ضالمي  العمل  �ض�ح�ت  بع�ش  م�ضكلته يف  نواجه  م�  هو  يكون هذا  وقد 
التي ت�أثرت ببع�ش الطروح�ت ال�ضي��ضية يف �ض�حة العمل ال�ضي��ضي على م�ضتوى 
اأو على م�ضتوى الأ�ضلوب، مم� يرتبط ب�لفكر امل�رك�ضي يف بع�ش جوانبه،  الفكرة 
� يف م�ضمون احلركة،  اأو ب�ملنهج الليربايل يف بع�ش اآخر، ولكنه يحمل لونً� اإ�ضالميًّ
ويف مدلول العمل، فيخيل للكثريين اأنه املنهج الإ�ضالمي، ولي�ش كذلك؛ لأنه 
ف�إذا  النفع�لية،  انطلق من ح�لته  بل  ال�ضرعية،  الواقع  ينطلق من ح�ض�ب�ت  مل 
طرحت احلكم ال�ضرعي يف اجته�داته املتنوعة، وط�لبت ب�لدقة يف حتديده وحتريكه، 
ك�نت امل�ضكلة عند هوؤلء، اأنهم يعتربونك بعيًدا عن خط الثورية الإ�ضالمية لأنك 
تن�ق�ش يف اجلزئي�ت، وتتوقف عند اأ�ضي�ء ه�م�ضية، ول تعي�ش رح�بة الثورة يف اآف�قه� 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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الوا�ضعة، واأبع�ده� ال�ض��ضعة التي تتج�وز خ�ضو�ضي�ت الأمور لتقف عند كلي�ته�. 
عقالين،  ه�دئ  جو  يف  ع�ضت  اإنك  عنك،  فيقولون  بك،  الظن  يح�ضنون  وقد 
يح�ضب الثوة تهوًرا ويرى يف احلركة القوية اندف�ًع�، ولذلك ف�إنك ل تفهم جيًدا 

معنى ثورية الأ�ضلوب، وثورية الهدف.

امل�ضمون الإ�ضالمي للتحرك

اأم� تعليقن� على ذلك، فهو اأن الق�عدة التي حتكم العمل الإ�ضالمي هي التي 
حتدد و�ض�ئل التغيري واأ�ض�ليب الثورة. فلي�ضت الق�ضية هي اأن تكون عقليتك ح�دة 
الإ�ضالمي  امل�ضمون  الق�ضية هي  بل  ب�رًدا،  اأو  ا  �ضعورك ح�رًّ اأن يكون  ه�دئة،  اأو 
الذي يبني عقليتك، ويحّرك �ضعورك، فالبد من درا�ضة الفكر يف م�ض�دره املوثوقة، 
ومعرفة ال�ض�حة يف اأبع�ده� الواقعية، فقد تكت�ضف اأن الثورة ترتبط ب�خلط اله�دئ 
يف بع�ش املراحل الذي يقود امل�ضرية اإىل الهدف من اأقرب طريق؛ لأنه ي�ضمن 
للخطة اأن تتحرك يف م�ض�ره� ال�ضحيح من دون تعقيدات اأو ت�ضنج�ت، كم� ترتبط 
لن  املراحل، وهكذا  بع�ش  ت�ضريع احلل يف  ي�ض�رك يف  قد  الذي  العنيف  ب�خلط 
الطريق  اأ�ضلوب يف  ب�أكرث من  نلتقي  قد  بل،  للعمل،  اأ�ضلوب واحد  لدين�  يكون 
من موقع احلكم ال�ضرعي الذي ي�ضتهدي كت�ب اهلل و�ضنة نبيه فيم� مي�ر�ض�ن من 

خطوط ع�مة، ويتتبع حركة ال�ض�حة فيم� حتققه من مفردات وتف�ضيالت.
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القتداء بالقراآن وال�ضنة

ملواجهة  متحركة  خطوط  من  يطرح  فيم�  القراآين  الأ�ضلوب  درا�ضة  ولعل 
امل�ض�كل، والتدقيق يف الأ�ضلوب النبوي فيم� تتحرك به م�ضرية الدعوة واجله�د، 
املنطلقة يف اجت�ه التغيري، يف حي�ة النبي)�ش(، يف اأقواله واأفع�له، يف ح�لت احلرب 
وال�ضلم، هذا ب�لإ�ض�فة اإىل تنوع الأ�ضلوب يف جتربة الأئمة من اأهل البيت )ع(، 
الأ�ضلوب  اأن حتكم  ينبغي  التي  املرونة  اأيدين� على طبيعة  ي�ضع  كله،  لعل ذلك 

العملي لق�ضية التغيري للواقع يف جم�لت احلكم والت�ضريع وواقع احلي�ة.

ولهذا، ف�إنن� ندعو الع�ملني اإىل اأن يدر�ضوا امل�ض�ألة من هذا املنطلق، بعيًدا عن 
ب�ضلة؛  الإ�ضالم  اإىل  متنوعة، ل متت  التي متثل خطوًط�  الطروح�ت اجل�هزة  كل 

لأنه� ولدت يف من�خ غري اإ�ضالمي، وانطلقت من ق�عدة غري اإ�ضالمية.

موقف للهدف ومواجهة للتحدي

ويف �ضوء ذلك، لن نطرح العنف ك�أ�ض��ش للحركة، كم� ل نعترب الرفق هو 
الط�بع الذي يطبع منهج ال�ضري، بل جند فيهم� اأ�ضلوبني طبيعيني فيم� تختزنه احلي�ة 
من اأ�ض�ليب لن�ضع كل واحد منهم� يف مو�ضعه، ولنتحقق من توفر �ضروطه لنندفع 
مع لهذا اأو ذاك، بكل قوة وعزمية واإخال�ش، فال نتن�زل عن موقف يحت�جه الهدف، 
بل نعطي كل واحدة منهم� موقع القوة من اأنف�ضن�، وبذلك تكون الثورية تعني 
اللت�ض�ق ب�لهدف من خالل كل الق�ض�ي� مهم� ك�نت ق�ضوة الظروف، فذلك هو 

الذي يحدد لن� خط ال�ضري.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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وتبقى التف��ضيل خ��ضعة لتطور التجربة، وطبيعة التحدي يف مواجهتن� حلركة 
الكفر، وهجمة ال�ضتعم�ر لتدر�ش اخلطة الواقعية احلكيمة التي تواجه به� خطة 
واعية  مق�رنة  احل��ضر يف  مب�ضكلة  الأ�ضلوب  هذا  ولتتعرف عالقة  اأخرى،  م�ض�دة 
لأ�ضلوب اآخر، يتعلق مب�ضكلة امل�ضتقبل لتوازن بينهم� لتخت�ر لنف�ضك الأ�ضلوب 
الأكرث ت�أثرًيا والأقرب منفعة فيم� يحقق م�ضلحة الإ�ضالم وامل�ضلمني، وتلك مهمة 
الذين يقودون ال�ض�حة، ويراقبون متغرياته� ليحددوا له� م� حتت�جه، وم� ل حتت�جه 

من هذا الأ�ضلوب اأو ذاك.

جتربة الثورة الإ�ضالمية

وقد يطرح بع�ش الن��ش �ضوؤاًل، حول التحليل الذي قدمن�ه يف احللقة ال�ض�بقة، 
اأو يف مطلع هذه احللقة يف اأ�ضلوب العمل التغيريي لالأمة، فيقول:

مل�ذا هذا التنظري والبحث عن الأ�ضلوب العملي يف نط�ق الفكر التجريدي، 
نحن نعي�ش التجربة الن�جحة الفريدة– على الأر�ش يف حركة الثورة الإ�ضالمية 

يف اإيران.

فقد انطلقت هذه الثورة يف اأ�ضلوب ق�ئده� الكبري ال�ضيد اخلميني- ر�ضوان 
اأي عمل جتريدي،  بعيًدا عن  للط�غوت  املواجهة احل��ضمة  اهلل عليه - من موقع 
للظروف  وتف�ضرًيا  حتلياًل  ال�ضفح�ت  ميالأون  الذين  املنظرون..  هوؤلء  يح�وله  مم� 
ولل�ضروط املو�ضوعية للحركة، وللمراحل الفكرية والثق�فية وال�ضي��ضية والع�ضكرية، 
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واإىل غري ذلك من الأمور يف اأ�ضلوب تربيري لكل احل�لت النهزامية التي حت�ول 
تربير الهزمية ب�لظروف ف�لأو�ض�ع والأحداث، مم� يجعل منه� ق�ض�ء احلي�ة وقدره� 

الذي ل جم�ل للخال�ش منه.

ويت�بع هوؤلء اأن التجربة متثل اجل�نب الوجداين للنت�ئج الذي يطرح امل�ض�ألة 
يبحث عن  الذي  النظري  الفكري  اجل�نب  التنظري  ميثل  بينم�  الواقع،  يف حركة 
التجربة  الفكرة من  ون�أخذ  الدرب،  فلم�ذا ل نخت�ضر  ب�لتجربة.  له  اأر�ش ت�ضمح 
بدًل من اأن نبحث للفكرة عن اأر�ش تنغر�ش فيه� لنعرف طبيعة اخلط�أ وال�ضواب، 

مم� نريد اأن نواجهه اأو ن�ضري فيه؟

درا�ضة الظروف املو�ضوعية

ولكنن� نحب اأن نثري اأم�م هوؤلء �ضوؤاًل يطرح اأم�من� اأبع�د اجلواب..

هل التجربة متثل املطلق يف اآف�قه�، اأو نت�ئجه�، اأو متثل احلدود الزم�نية واملك�نية 
والإن�ض�نية يف ذلك كله؟

نت�ئجه� ل  اأن  ف�إن ذلك يعني  التجربة حمدودة،  ب�أن  اأن جنيب  لن�  واإذا ك�ن 
تتج�وز حدوده� يف حركة الواقع، مم� يجعلن� يف موقع الدرا�ضة الدقيقة التي تبحث 
التي  والين�بيع  التي طرحت هن�ك،  البذور  فيه�، وعن  التي ع��ضت  عن الأر�ش 
تدفقت يف اأعم�قه�، وعن الإن�ض�ن الذي ع��ش هن�ك، وعن الت�ريخ الذي ك�نت 
نت�ًج� له، ثم م�ذا عن الظروف املو�ضوعية يف طبيعة احلكم الذي �ضقط اأم�م الثورة، 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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ت�أثري  ومدى  والع�مل،  واملنطقة  البلد  يحوط  ك�ن  الذي  ال�ضي��ضي  الو�ضع  ونوعية 
ذلك يف جن�ح الثورة.

هذا ب�لإ�ض�فة اإىل نوعية القي�دة من حيث ال�ضخ�ش الذي ق�د الثورة، ومن 
حيث اخللفي�ت الت�ريخية والدينية التي تكمن وراءه�، ومن حيث العمق الديني 
الذي يعمق ال�ضلة بني القي�دة والق�عدة ليجعل العالقة �ضيًئ� ي�ضبه ال�ضلة الع�ضوية 
التي يتحرك فيه� الدم الواحد لي�ضع الفكر الواحد وال�ضعور الواحد، وهكذا تت�بع 
هذه املفردات لت�ضكل الهيكلية املتك�ملة التي تعني �ضخ�ضية التجربة يف حدود 

الأ�ضب�ب وامل�ضبب�ت والأجواء والأ�ضخ��ش واملواقع.

الإن�ض�ن  اأن يتحدث  تف�ضيلية عميقة، قبل  اإىل درا�ضة  اإن ذلك كله يحت�ج 
عن الغيب يف حركة املطلق فيم� ين�ضر اهلل به عب�ده؛ لأن للن�ضر الإلهي مقوم�ت 
فيم� يعنيه اللطف الإلهي، وفيم� متثله �ضنن اهلل يف الكون، ورمب� احت�ج الدار�ش 
اإىل اأن يتوفر على معرفة الجته�دات الكلية واجلزئية يف التخطيط الكلي للثورة، 
ويف مفردات التعليم�ت اليومية التي توجه للث�ئرين، ثم يف نوعية القوى التي متثل 
قوى امل�ض�ندة، اأو قوى املع�ر�ضة، م� هو حجمه�؟ وم� هو اأ�ضلوبه�؟ وم� هي خلفي�ته� 

املحلية والإقليمية والدولية؟ ومدى ت�أثري ذلك على حركة الثورة؟

ثم.. هل نتوقف عند النت�ئج الإيج�بية، فال نت�ض�ءل عن حجم ال�ضلبي�ت؟ 
وم�ذا عن الثورة امل�ض�دة فيم� ميثله� النف�ق واملن�فقون!؟ وعن اأ�ض�ليب املواجهة، 
ذاك، يف حركة ل  اأو  هذا  وال�ضواب، يف  اخلط�أ  وعن ح�ض�ب�ت  ف�عليته�،  ومدى 
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تّدعي الع�ضمة لنف�ضه�، ول تريد لأحد اأن يدعيه� له.. لأن اّدع�ء الع�ضمة يثقل 
احلركة فيم� يفر�ضه عليه� من اأخط�ء مقد�ضة ل ت�ضتطيع الرتاجع عنه� اإىل غري ذلك 

من عالم�ت ال�ضتفه�م التي يغيب الكثري منه� يف �ضب�ب احلم��ش والنفع�ل.

ثم بعد ذلك، م� هي طبيعة هذه ال�ض�حة اأو تلك؟ وم� هي نوعية الأر�ش هن� 
اأن تنزرع فيه�؟ وتكرُّ كل عالم�ت ال�ضتفه�م  وهن�ك؟ وهل تقبل هذه الغرا�ش 
لت�ضع له� مواقع يف كل زاوية لالأر�ش وللحركة والإن�ض�ن، ولتقف يف ح�لة ت�أمل 
وتفكري لتبحث عن اجلواب يف حركة الفكر الذاتي، اأو لتطلبه من الآخرين يف 

اأجواء ا�ضتله�م فكر الآخرين.

تطوير الظروف ومتيز املواقع

اآخر، ولكنن�  لتتالءم مع موقع  املوقع  الظروف يف هذا  تطوير  من�نع يف  اإنن� ل 
ل ن�ضتطيع اأن نغم�ش اأعينن� عن التم�يز بني املواقع يف خ�ضو�ضي�ت الأ�ضي�ء، مم� 
يفو�ش علين� اأن ن�أخذ الفكرة امل�ضرتكة، ثم نواجه التف��ضيل بعمق وت�أمل وحذر 

لنعرف كيف ن�ضل اإىل النت�ئج الإيج�بية احل��ضمة ال�ض�دقة من اأقرب طريق.

لبد  ولكن  النظري،  التحليل  من  تولد  كم�  التجربة،  من  تولد  الفكرة  اإن 
نوؤطره�،  وكيف  الفكرة،  نطرح  كيف  لنعرف  و�ضمول  بعمق  التجربة  درا�ضة  من 
وكيف منتد به� اإىل اأفق اأو�ضع من �ض�حته� املحدودة، ل �ضيم� اإذا ك�نت التجربة 
خطوة متقدمة نحو التغيري، ول �ضيم� اإذا ك�نت الفكرة التي نريد اأن ن�ضتنبطه� من 

التجربة حم�ولة ج�دة من اأجل التخطيط ال�ض�مل مل�ضتقبل التغيري.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ب(
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خط التوتر والهدف

واأخرًيا، نحن مع التحرك يف ال�ض�حة ل من مواقع اإبق�ء خط التوتر الذي يطّوق 
كل القوى امل�ض�دة بكل الأفك�ر وامل�ض�عر واملواقف، ولكن نفهم من التوتر املوقف 
الذي ل ينف�ضل حلظة عن الهدف يف عملية مراقبة وحركة وتقدم وانتظ�ر، ولكنه 
يراقب من مواقع الفكر، ويتحرك من مواقع اخلطة، ويتقدم من خالل احل�ض�ب، 
وينتظر يف كل مواطن النج�ح والنت�ض�ر لي�ضتقبل الن�ضر يف ح�لة ا�ضتعداد للفرح 

الروحي الكبري.



بني قائل بأن:

•   التغيري من داخل النظام 
حمكوم باأ�ضول اللعبة وقواعد التوازن.

•  والتغيري من خارج النظام  

ميلك احلرية ول يعاين م�ضكلة التوازن.

•  وعي النظام واأ�ضاليب الثورة 
يبعدان ال�ضلبيات عن العمل.

•  العمل داخل وخارج النظام 
لتحريك خيوط التغيري وجتميع عنا�ضر الثورة.

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة؟  )ج(





1- التغيري من داخل النظـام 

الدخول يف اللعبة ال�ضيا�ضية

املوؤ�ض�ض�ت  داخل  من  و�ض�ئل  اإىل  حتت�ج  قد  الثورة  عملية  اأن  البع�ش  يرى 
التقليدية املوجودة يف الأنظمة غري الإ�ضالمية فيم� ت�ضتمل عليه من مواقع اإدارية اأو 
�ضي��ضية اأو اجتم�عية اأو ع�ضكرية، وذلك ب�لعمل على الدخول اإىل هي�كله� املتنوعة 
من اأجل الو�ضول اإىل مواقع متقدمة هن�ك لي�ضهل – من خالل ذلك- العمل على 
حتويل الجت�ه ال�ضي��ضي اإىل اجت�ه�ت جديدة تلتقي ب�لتطلع�ت الإ�ضالمية لالإن�ض�ن 
فيم� تتحرك نحوه من تغيري الواقع املحلي والإقليمي للت�أثري على الواقع الدويل يف 
املواقع يف خلق الأجواء املالئمة، ويف اإف�ض�ح املج�ل لالأجي�ل الط�لعة ب�لنمو واحلركة 
يف الجت�ه ال�ضليم، ويف اإيج�د الأر�ضية ال�ض�حلة لبذور امل�ضتقبل، ويف مواجهة القوى 
اإ�ضع�فه�، وحتجيم مواقعه�، وخلخلة توازنه� من الداخل، ويف  امل�ض�دة للعمل على 
الت�أكيد على مالحقة املتغريات الداخلية واخل�رجية للت�أثري على معطي�ته� يف اجل�نب 

الإيج�بي للق�ضية بدًل من اإهم�له� وتركه� مل�ضلحة اجل�نب ال�ضلبي للواقع.

وي�ضيف هذا البع�ش: اإن مثل هذه املعطي�ت ل ميكن اأن حتقق اإذا مل تكن 
الواقع  �ض�حة  على  نف�ضه�  تفر�ش  ب�رزة  واجهة  ال�ضي��ضية  اللعبة  داخل  هن�ك يف 

كيف نواجه ق�سية التغيري يف الأمة ؟ )ج(
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الكبرية  الفر�ضة  ميلك  ل  قد  اخل�رج  من  العمل  لأن  الواقع؛  حركة  داخل  من 
�ضوؤون  على  الق�ئمني  على  ف�إن  ولذلك  والنت�ئج،  املعطي�ت  من  كثري  لتحقيق 
العمل التغيريي من ق�عدة اإ�ضالمية اأن يدر�ضوا اأف�ضل الو�ض�ئل للح�ضول على 

تلك املواقع من اأقرب طريق.

منح ال�ضرعية للنظام

ال�ضي��ضية للحي�ة يختلف  النظرة الإ�ضالمية  اآخر من موقع  راأًي�  ولكن هن�ك 
عن هذا الراأي ويجد فيه انحراًف� عن ال�ضرعية الإ�ضالمية فيم� تريد اأن حتققه من 

عملية التغيري للواقع.

ويرى اأ�ضح�ب هذا الراأي اأن مثل هذا الجت�ه مينح الواقع الف��ضد الك�فر – اإن 
ك�نت الواجهة امل�ضيطرة على النظ�م ك�فرة ب�ضكل مب��ضر، اأو ال�ض�ل املنحرف- اإن 
مل تكن الواجهة ك�فرة بطريقة وا�ضحة – �ضرعية اإ�ضالمية ل متلكه�؛ لأن معنى 
وكق�عدة  للحكم،  ك�أ�ض��ش  وبق�عدته  به،  العرتاف  النظ�م:  هيكل  الدخول يف 
ال�ضليمة  الطليعة  عليه�  حت�ضل  التي  املتقدمة  املواقع  لأن  الن��ش؛  م�ض�كل  حلل 
يف  احلركة  ب�أن  يعني  مم�  للنظ�م،  الع�م  للخط  التف�ضيلية  املفردات  متثل  امللتزمة، 
نط�قه� �ضلًب� اأو اإيج�بً�، تدخل يف نط�ق التحرك يف التف��ضيل، مع اللتزام ب�ملبداأ، 
وبذلك تفقد الطليعة خطه� الأ�ضيل، وتخ�ضر مواقعه� احلقيقية يف مق�بل م� تربحه 

من مواقع مزيفة، قد حتتفظ له� ب�لإط�ر، ولكن على ح�ض�ب ال�ضورة.
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�ضغط النظام على احلركة

وجود  من  ي�ضتفيد  قد  املنحرف،  اأو  الك�فر  النظ�م  اأن  ذلك،  اإىل  وي�ضيفون 
هذه اجلم�ع�ت يف داخله من اأجل اأن يقّوي مواقعه يف �ض�ح�ت اأخرى يف خطة 
اإيح�ئية، مب� تقدمه من معطي�ت لق�ضية احلرية يف من�خ �ضي��ضي، تلتقي فيه الأفك�ر 

املختلفة، والتي�رات املت�ض�رعة بعيًدا عن كل عوامل القهر وال�ضغط.

ولكنه - يف الوقت نف�ضه - مي�ر�ش ال�ضغوط الق��ضية على الجت�ه الإ�ضالمي 
بو�ض�ئل متنوعة، مب� يثريه يف وجهه من م�ض�كل معّقدة من خالل اإف�ض�ح املج�ل 
للقوى امل�ض�دة اأن ت�ضغط عليه، اأو اإ�ضغ�له عن الق�ض�ي� الكبرية التي متثل ق�ض�ي� 
اأ�ضلوب �ضي��ضة املح�ور لت�ضتنزف قوته  نزاع�ت داخلية يف  اإدخ�له يف  اأو  امل�ضري، 
اأو كي�ن �ضعيف، ل يوحي  اإىل جمرد �ضبح  من الداخل، وهكذا، حتى يتحول 

ب�لحرتام ف�ضاًل عن القوة.

فقدان الثورية الإ�ضالمية

اأم� اإذا ح�ضل على بع�ش القوة والتم��ضك، ف�إنه� تبقى قوة حم��ضرة ل متلك 
اإل اأن ترفع ال�ضوت لت�ضجل موقًف�، اأو لرتبح نقطة، اأو لتثري جدًل، ويبقى للنظ�م 
اأن ي�أخذ كل �ضيء، ومينعه� من كل �ضيء، ب��ضم الق�نون والد�ضتور والدميقراطية؛ 
لأنه� مل ت�ضتطع اأن تربح اأكرثية الأ�ضوات التي ميلكه� النظ�م، اأو القوى امل�ض�دة 
�، اأو يح�ضره� يف  التي تدور يف فلكه. وبذلك ي�ضتطيع النظ�م اأن ي�ضعفه� تدريجيًّ

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ج(
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دائرة �ضيقة؛ لأنه يفر�ش عليه� ال�ضراع الدائم من اأجل الدف�ع عن مواقعه� بعيًدا 
عن اكت�ض�ف مواقع جديدة.

ويرى هوؤلء اأن مثل هذه النظرة يف العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي ُتفقد الإ�ضالم 
ثوريته، وحرارة املعركة يف داخله، وتثري فيه ال�ضت�ضالم للواقع، ب�لإيح�ء الدائم 
بروح العقل والعتدال والتوازن، وحم�ولة الو�ضول اإىل النت�ئج احل��ضمة ب�لنف�ش 
يف  العمل  اأ�ضلوب  عن  يختلف  النظ�م  داخل  العمل يف  اأ�ضلوب  لأن  الطويل؛ 
خ�رجه؛ لأن العمل من الداخل، يظل حمكوًم� ب�أ�ضول اللعبة، وقواعد التوازن؛ 
لأن و�ض�ئل النج�ح يف هذا اجلو، حمدودة بحدود خ��ضة، و�ضوابط معينة، تفر�ش 
الوف�ء ب�للتزام�ت، واملح�فظة على اجلو الع�م يف اإط�ر املح�فظة على النظ�م، برموزه 

و�ضع�راته ومب�دئه الع�مة.

2- التغيري من خارج النظام

ل م�ضكلة توازنات

نحو  وينطلق  اقتالع،  عملية  يف  اجلذور  في�ضتهدف  اخل�رج،  من  العمل  اأم� 
اجل�ضور يف عملية ن�ضٍف، ويواجه الأو�ض�ع يف حركة تغيري؛ لأنه يريد اأر�ًض� خ�لية 
يغر�ش فيه� الغرا�ش اجلديدة بعيًدا عن كل العوامل امل�ض�دة التي متنع من حركة 
النمو والرتف�ع. ولذلك، ف�إنه ميلك احلرية يف التحرك؛ لأنه ل يواجه م�ضكلة يف 
ق�ضية التوازن�ت املحلية، اأو الإقليمية، ول يحرتم اأي التزام ل يتن��ضب مع الق�ض�ي� 
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امل�ضريية، ول يجد يف النظ�م اأي �ضيء مقد�ش؛ لأنه يعمل من اأجل حتطيم هذه 
القدا�ضة، وذلك بتحطيم قواعد هذا النظ�م.

وامل�ض�عر  الأفك�ر  يف  م�ضتعلة  اجلذوة  يجعل  اأن  له  ميكن  ذلك،  �ضوء  ويف 
فال  وحركّيته،  ثوريته  لالإن�ض�ن  وتبقى  وقوته�،  حيويته�  للحركة  لتبقى  واملواقف 
ي�ضرتيح لعوامل التخدير، ول ي�ضرتخي اأم�م دعوات ال�ضرتخ�ء؛ لأن الثورة ت�أبى 
البن�ء،  اأجل  من  هدم  عن�ضر  تبقى  هي  بل  ت�ضرتيح،  اأو  ت�ضرتخي  اأو  تتخّدر  اأن 
اأ�ض��ش  على  النظ�م  اأجل  من  فو�ضى  وم�ضدر  الراحة،  اأجل  من  تعب  وع�مل 
املنطق الق�ئل، لي�ش يف الثورة �ضيء حمرتم اأو مقد�ش، اإل مب�دئ الثورة، فال قيمة 

لأي �ضيء يخ�ضع ملب�دئ الآخرين.

�ضقوط الثورة اأمام النظام

وي�ضرب هوؤلء املثل ببع�ش احلرك�ت الإ�ضالمية التي انطلقت لتكون الثورة 
الإ�ضالمية يف وجه كل الواقع الالاإ�ضالمي على م�ضتوى الع�مل كله، ولكنه� وقعت 
يف قب�ضة الأنظمة التي ا�ضتغلت نق�ط ال�ضعف فيه�، وا�ضتف�دت من دعوات التعقل 
والتزان والعتدال املنطلقة من بع�ش قي�داته�، ف�أوحت له� ب�أن ب�إمك�نه� اأن تخدم 
النظ�م  لأن  الثورة؛  ب�أ�ضلوب  اخل�رج  من  تخدمه  مم�  اأكرث  الداخل،  من  الإ�ضالم 
العالق�ت  ويف  ال�ضي��ضية،  املواقع  ويف  الرتبية،  ويف  الإعالم،  يف  اإمك�ن�ته  مينحه� 
الع�مة، مم� ل ت�ضتطيع اأن حت�ضل عليه يف جم�لت اأخرى، ف��ضت�ضلمت لهذا املنطق 
اخل�دع الذي يوحي ب�لإخال�ش خلف قن�ع من اخلبث واملكر واخلديعة، فتحولت 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ج(



52 52
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

هذه احلرك�ت، بربكة هذا املنطق اإىل جمعي�ت اإ�ضالمية ثق�فية، اأو اجتم�عية، اأو 
خريية بدًل من اأن تكون حركة اإ�ضالمية ثورية تغيريية، و�ضقطت الثورة اأم�م منطق 

النظ�م، وانطلقت اللعبة لتحتوي كل دعوات اخلروج على اأ�ضوله�.

اللمعان الثوري وتغيري الواقع

من  بع�ًض�  متلك  التي  الإ�ضالمية  ال�ضخ�ضي�ت  ببع�ش  املثل  هوؤلء  وي�ضرب 
عبقرية الفكر، وحركية الجت�ه، وف�علية املوقع، فقد بداأت هذه ال�ضخ�ضي�ت يف مواقع 
خمتلفة من اأجل التغيري من خالل الإ�ضالم، واأعطت الفكر واحلركة واملوقف، 
وع�نت الكثري الكثري يف مواجهة التحدي�ت، ثم بداأت تفكر يف التغيري من داخل 
النظ�م، وانطلقت يف حركة اإ�ضالحية يف نط�ق املوؤ�ض�ض�ت الثق�فية والجتم�عية 
واخلريية فيم� تعتربه اأ�ضلوبً� من اأ�ض�ليب احتواء الق�عدة ال�ضعبية مل�ضلحة التغيري، 
ولكنه� بداأت تغرق يف التف��ضيل، ويف التعقيدات اجلزئية، حتى اإذا بداأت العمل 
ف�أعطته�  ذكية حمكمة،  ب�نتظ�ره� يف خطة  اللعبة  ك�نت  الداخل،  من  ال�ضي��ضي 
بع�ش النطالق، وغذت ثوريته�، ب�لطريقة التي ا�ضتط�عت اأن تلهب به� ال�ض�حة 
بداأت  ثم  ال�ضي��ضي،  املوقع  يف  القمة  ي�ضبه  م�  اإىل  به�  وت�ضل  وانفع�ًل،  حم��ًض� 
جتعله� يف  اأن  ا�ضتط�عت  والط�ئفية، حتى  الداخلية  الأجواء  الحتواء يف  عملية 
اأ�ض�ليبه� وعالق�ته� وامتداداته� تتحرك يف اأجواء اللعبة مت�ًم�، مع بع�ٍش من اللمع�ن 
وال�ضكل الثوري الذي يدعو اإىل العتدال، ويح�فظ على توازن النظ�م من خالل 
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توازن اللعبة الداخلية والإقليمية يف ال�ض�حة. وهكذا ج�ءت هذه النم�ذج لتغرّي 
الواقع على اأ�ض��ش الإ�ضالم، ف��ضتط�ع الواقع اأن يغرّيه� مل�ضلحة النظ�م.

وهكذا راأين� العمل الإ�ضالمي يتجّمد، ويتجه اإىل اجلوانب الإ�ضالحية بدًل 
النظرة  التغيريية. وهذا هو الذي يوؤكد  اأن يتحرك وينطلق يف اجت�ه اجلوانب  من 
الق�ئلة ب�أن على الإ�ضالم اأن يبتعد عن الدخول يف نط�ق اللعبة ال�ضي��ضية لالأنظمة 
غري الإ�ضالمية، كو�ضيلة من و�ض�ئل العمل التغيريي؛ لأن ذلك يوؤدي اإىل عك�ش 

املطلوب.

ردود على ما �ضبق

هذه  حول  نق�ط  عدة  ي�ضجلوا  اأن  يح�ولون  الآخر  الراأي  اأ�ضح�ب  ولكن 
الق�ض�ي� املث�رة حول املو�ضوع يف نقد روؤيتهم حلركة الإ�ضالم يف ال�ض�حة.

امل�ضاركة ب�ضوابط فكرية وعملية

ل  فيه  امل�ض�ركة  خالل  من  النظ�م  على  ال�ضرعية  �ضفة  اإ�ضف�ء  م�ض�ألة  اإن 
النظ�م  املوقف من  التي حتدد  امل�ض�ركة هي  الدقيق؛ لأن طبيعة  للتقييم  تخ�ضع 
تبًع� لختالف الأ�ض�ش التي ترتكز عليه� الو�ض�ئل التي ت�ضتخدمه�، والآف�ق التي 
تتحرك فيه�، ف�إذا ك�نت اخلطة، متحركة يف �ضمن �ضوابط فكرية وعملية، خ��ضعة 
اإىل  املتطلعة  الأجواء  ظل  يف  الإ�ضالمية،  احلركة  عليه  تقوم  الذي  الع�م  للخط 
التغيري، يف ت�أكيده� على رف�ش الواقع من خالل الدعوة اإىل تغيريه ب�إظه�ر مف��ضده، 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ج(
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وحتريك م�ض�كله، والرتكيز على �ضلبي�ته، اإذا ك�نت اخلطة يف هذا النط�ق، فكيف 
ميكن اأن يكون ذلك تثبيًت� لل�ضرعية؟

اإن النظ�م ل ميثل – يف هذه احل�لة- اإل اإحدى �ض�ح�ت العمل التي متثل 
املنطلق الذي يتج�وز من اأجل اأن يغري ال�ضورة والإط�ر مًع�. وبهذا، ف�إن امل�ض�ألة 
بع�ش  ت�ضيق يف  قد  التي  ال�ض�حة  وا�ضتف�دة من ظروف  التحرك،  مرونة يف  متثل 

الظروف، وتت�ضع يف ظروف اأخرى.

املرونة ثمن احلرية 

اأم� احلديث عن الربح الذي حت�ضل عليه الأنظمة من وجود احلركة الإ�ضالمية 
يف  طبيعية  ح�لة  ذلك  نعترب  ولكنن�  �ضلبي�ته،  اإنك�ر  ن�ضتطيع  ل  فقد  داخله�،  يف 
وحتتويه،  وحت��ضره  العمل  ُت�ضقط  التي  ال�ضلبي�ت  متثل  ل  ولكنه�  العمل،  حركة 
بل متثل الثمن الذي قد تدفعه احلركة يف �ضبيل ال�ضتف�دة من حرية ال�ض�حة من 
اأجل احل�ضول على املزيد من حرية احلركة يف �ضمن الظروف اخل�نقة يف بع�ش 
�ضجًن�  الثمن  يكون  فقد  � يف كل مرحلة،  اأمًرا حتميًّ يكون ذلك  وقد  املراحل.. 

وا�ضطه�ًدا وت�ضريًدا، وقد يكون �ضيًئ� يح�ضل عليه العدو.

ولكنه على اأي ح�ل ل ميثل م�ضكلة خ�نقة، اإذا اأح�ضن الع�ملون ال�ضتف�دة 
من حم�ولة تفتيت القوة امل�ض�دة ب�لبحث عن نق�ط ال�ضعف، والتع�مل معه� مبرونة 

ودقة وذك�ء، مم� ل ي�ضتطيع اأن يح�ضل عليه يف غري هذا املوقع.
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اإن امل�ض�ألة، تتوقف على نوعية حركة العمل يف احتواء ال�ض�حة، فذلك هو 
الذي مينع من اللعب على احلركة يف عملية الحتواء، ب�لطريقة التي ي�ضتطيع اأن 

يهدم فيه امللعب على روؤو�ش الالعبني.

الن�ضر  و�ض�ئل  من  املت�ض�رعون  ميلكه  فيم�  الداخل  يف  ال�ضراع  حركة  اإن 
والهزمية هي التي حتدد نه�ية املعركة يف املدى الطويل.

الثورية داخل املعار�ضة

بعيًدا  البق�ء  تقت�ضر على  الع�ملني، ل  الثورية حّية يف وعي  اإبق�ء  ق�ضية  اإن 
به�  ت�ضمح  قد  التي  املع�ر�ضة  �ض�حة  بل ميكن حتريكه� يف  الأنظمة،  نط�ق  خ�رج 
وتكثيف  �ض�ح�ته�،  وتو�ضعة  اأدواته�،  بتطوير  وذلك  ذاك،  اأو  النظ�م،  هذا  �ض�حة 

قوته� من اأجل مم�ر�ضة ال�ضغط الذي يحقق كثرًيا من عوامل الإث�رة يف املوقف.

ولبد لن� من اأن نالحظ يف هذا املج�ل اأن وجود احلركة يف الداخل ل يعني اأن 
الداخل ميثل كل �ض�حة احلركة، فقد يكون الثقل الأكرب موجوًدا يف اخل�رج على 
اأ�ض��ش من التخطيط الدقيق الذي يتوزع فيه الع�ملون الأدوار من اأجل احتواء 
ال�ض�حة كله� ليلتقي الداخل واخل�رج يف حتريك خيوط التغيري، وجتميع عن��ضر 
الثورة. وبذلك ل ي�ضعر الع�ملون ب�حل�ض�ر امل�ضروب عليهم من قبل النظ�م؛ لأنه 
اإذا ك�ن ميلك اأن يح��ضرهم من الداخل، ف�إنهم ميلكون حم��ضرته من اخل�رج، مم� 

ميكنهم من فك احل�ض�ر من جهة، واإحك�م الطوق عليه من جهة اأخرى.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ج(
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اإن امل�ض�ألة التي تفر�ش نف�ضه� على ال�ض�حة هي اأن الق�ئمني على احلركة هل 
يغرقون يف اأحالم ال�ضرتخ�ء لينتظروا الن�ضر من اهلل ق�دًم� على اأجنحة املالئكة 
بعيًدا عن اجلهد الذاتي يف املع�ن�ة وامل�ض�برة واملرابطة واملج�هدة، اأو يتحركون من 
اأجل اأن ي�ضنعوا للن�ضر و�ض�ئله فيم� رزقهم اهلل من ط�ق�ت؟ لي�أملوا – بعد ذلك– 
الذي �ضنعوا  الن�ضر  يفي�ش عليهم من لطفه ورحمته ور�ضوانه، فيعجل لهم  اأن 
بع�ش مقدم�ته فيم� ميلكون اأمره ليمنحهم م� لميلكون الو�ضول اإليه بطريقة ذاتية.

النماذج ال�ضلبية و�ضقوط التجربة

اأم� حديث احلرك�ت الإ�ضالمية التي ع��ضت ال�ضرتخ�ء يف اأح�ض�ن الأنظمة، 
غري  اأو  الر�ضمية  مواقعه�  يف  الثورية  احلركة  حيوية  فقدت  التي  ال�ضخ�ضي�ت  اأو 
ح�لت  من  بع�ًض�  ميثل  بل  ال�ض�حة،  لكل  ال�ض�ملة  التجربة  ميثل  فال  الر�ضمية، 
ال�ضعف وال�ضقوط التي قد ت�ض�ب به� احلرك�ت، وي�ضعف اأم�مه� الع�ملون، وقد 
جند يف املق�بل من�ذج اأخرى ل تزال تعي�ش يف ح�لة مترد ومع�ر�ضة وثورة، ب�لرغم من 

اأنه� ل تبتعد عن ال�ض�حة، ولكنه� ل تخ�ضع لكل و�ض�ئله� واأو�ض�عه�.

اإن الت�أكيد على املظ�هر والنم�ذج ال�ضلبية، ل يعني �ضقوط التجربة، ولكنه 
البحث عن جذور  من جهة، وحم�ولة  اإيج�بي�ته�  عن  البحث  اإىل  احل�جة  يعني 
هذه ال�ضلبي�ت يف حركة الواقع من جهة اأخرى. فقد نكت�ضف اأن عملية ال�ضقوط 
ل متثل الوقوع يف اأح�ض�ن اله�وية، بل متثل بع�ًض� من م�ض�كل انخف��ش امل�ضتوى 
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الذي قد يرتفع من جديد، اإذا قدر له الظروف املو�ضوعية التي توحي له ب�لآف�ق 
الروحية املتطلعة اإىل الأعلى يف انطالقه� مع اهلل.

اجل�نبية،  امل�ض�كل  فخ  يف  الوقوع  نتجنب  اأن  املمكن  من  اأن  جند  وهكذا 
النظ�م،  اآف�ق  نعي  اأن  ا�ضتطعن�  اإذا  الذاتية،  والتعقيدات  الط�ئفية،  والنزاع�ت 
والتعقل والتزان يف ح�لة  ب�لوعي  نواجهه�  اأن  امل�ض�دة، وح�ولن�  الثورة  وو�ض�ئل 
احليوية  احلركة  الإن�ض�ن  يف  يبعث  الذي  الروحي  التوتر  ح�لت  من  �ض�عدة 

والندف�ع.

وبذلك ل يبقى هن�ك جم�ل لال�ضتغراق يف ال�ضب�ب، اأو الندف�ع يف الفراغ، 
اأو ال�ضرتخ�ء يف اأجواء الأحالم الوردية الغ�رقة يف اأمواج العبري.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )ج(





بني قائل:

•  باملقاطعة والرف�س 

للنظام وعدم تاأييده ودعمه.

• والتاأكيد على املرونة 

وال�ضتفادة من �ضمن �ضيغ النظام.

العمل يف �ضاحة اللعبة ال�ضيا�ضية   •
قد مينع �ضقوط الأمة.

• اخلوف من حتول
 التخطيط الثوري اإىل قفزات واأحالم.

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة؟  )د(





رف�س التعاون مع الظامل

قد يطرح بع�ش الن��ش امل�ض�ألة من ن�حية فقهية، وهي م�ض�ألة التع�ون مع 
الظ�مل، �ضواء ك�ن �ضخ�ًض� اأو موؤ�ض�ضة اأو نظ�ًم�. فقد رف�ش الفقه�ء ذلك واعتربوه 
الظ�مل يف  الدخول مع  اأن  واأكدوا على  يع�قب عليه� اهلل،  جرمية وخطيئة دينية، 
ذلك  يجعل  مم�  اإليه،  الركون  األوان  من  لونً�  ميثل  مع�هدة  اأو  م�ضروع،  اأو  ولية، 
م�ضموًل لقوله تع�ىل: نث ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱمث ]هود/ 113[؛ 
احلي�ة  ولطريقتهم يف  وال�ضت�ضالم حلكمهم،  اإليهم،  الطمئن�ن  يعني  ذلك  لأن 
مفردات  من  معهم  املتع�ملون  يعي�ضه  فيم�  الأهداف  يف  ولتطلع�تهم  والتع�مل، 
حي�تهم اليومية يف عالق�تهم ب�لأجهزة املتنوعة التي تتحرك يف جم�لت نظ�مهم 

الال�ضرعي.

ورمب� جند يف الأح�ديث امل�أثورة، الكثري من الدعوة اإىل رف�ش الرتب�ط ب�لنظ�م 
الظ�مل، اأو احل�كم اجل�ئر، حتى يف الأمور التي ل متثل حمّرًم� يف ذاته�، فقد ورد 
يف بع�ضه� عن ر�ضول اهلل )�ش( قوله: »اإذا ك�ن يوم القي�مة ن�دى من�د: اأين اأعوان 
اأو مّد لهم مدة ف�ح�ضروه معهم«.  اأو ربط لهم كي�ًض�  الظلمة ومن لق لهم دواة 
وج�ء يف احلديث عن الإم�م جعفر ال�ض�دق )ع( اأنه ق�ل: »الع�مل ب�لظلم واملعني 

له والرا�ضي به �ضرك�ء ثالثتهم«.

كيف نواجه ق�سية التغيري يف الأمة ؟ )د(
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م�ضوؤولية الأمة

وقد ن�ضتوحي من ذلك اأن املطلوب �ضرًع� مق�طعة هذا النظ�م، والوقوف منه 
�؛ لأن اأي موقف اإيج�بي ميثل لونً� من  ومن احل�كم الذي ي�ضرف عليه موقًف� �ضلبيًّ
مل�ضريته،  ودعم  به،  ر�ضى  من  ميثله  م�  ب�عتب�ر  �ضلط�نه  وت�أكيد  كي�نه،  تقوية  األوان 
اأموره�،  ترتيب  يف  اإليه  وت�ضرتيح  له،  تطمئن  الن��ش  يجعل  مم�  لأموره،  وت�ضهيل 
وق�ض�ء ح�ج�ته�، وحل م�ض�كله� بينم� نالحظ يف املق�طعة تعقيًدا لأو�ض�عه ورف�ًض� 
ل�ضلطته، وتهدميً� مل�ض�ريعه، مم� يوؤدي اإىل �ضقوطه يف النه�ية، عندم� يفتقد الأعوان 
الكلمة  عنه  م� عربت  هو  وهذا  النظ�م.  واإق�مة  الدولة،  بن�ء  على  يعينونه  الذين 
امل�أثورة عن الإم�م جعفر ال�ض�دق )ع(: »لول اأن بني اأمية وجدوا لهم من يكتب 
فقد  حقن�..«،  �ضلبون�  مل�  جم�عتهم  وي�ضهد  عنهم،  ويق�تل  الفيء،  لهم  ويجبي 
ن�ضتوحي منه اأن الأمة التي تتع�ون مع النظ�م الظ�مل م�ضوؤولة عن اإبع�د ال�ضلطة 
ال�ضرعية عن �ض�حة احلكم مبقدار م� ت�ض�هم يف تركيز ذلك النظ�م، ولو ك�ن ذلك 

يف نط�ق الأمور الع�دية يف حركة احلكم يف حي�ة الن��ش.

الرف�س النف�ضي للظامل

وقد جند يف بع�ش الكلم�ت امل�أثورة م� يوحي ب�أن التع�طف معهم من اأجل 
ج�ء  فقد  حمرم..  مرفو�ش  اأمر  لديهم  امل�ضروع  حّقه  اإىل  الإن�ض�ن  و�ضول  انتظ�ر 
)ع(  الك�ظم«  »مو�ضى  احل�ضن  اأبي  قوله: دخلت على  اجلم�ل  رواية �ضفوان  يف 
فق�ل يل: ي� �ضفوان، كل �ضيء منك ح�ضن جميل م� خال �ضيًئ� واحًدا، فقلت: 
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يعني من  الرجل،  اإكراوؤك جم�لك من هذا  ق�ل:  – ب�أي �ضيء،  فداك  جعلت 
ه�رون، قلت: واهلل م� اأكريته اأ�ضًرا ول بطًرا، ول ل�ضيد ول لهو، ولكن اأكريته لهذا 
الطريق – يعني طريق مكة، ول اأتوله بنف�ضي، ولكن اأبعث معه غلم�ين، فق�ل 
يل: ي� �ضفوان؛ اأيقع كراوؤك عليهم؟ قلت: نعم – جعلت فداك – ق�ل: اأحتب 
بق�ءهم حتى يخرج كراوؤك؟ قلت: نعم، ق�ل: من اأحب بق�ءهم فهو منهم، ومن 

ك�ن منهم ك�ن وروده اإىل الن�ر.

فقد نفهم من هذه الرواية اأن املطلوب هو الرف�ش الداخلي النف�ضي الذي ل 
ي�ضعر معه الإن�ض�ن ب�أية ح�لة ذاتية �ضعورية متع�ظمة معهم، حتى بهذا امل�ضتوى 

الطبيعي الذي يحب فيه حي�تهم من اأجل اأن يقب�ش اأجرته.

التغيري ل ال�ضت�ضالم

ولكن هن�ك وجهة نظر اأخرى تف�ضر هذه الن�ضو�ش بوجه اآخر، بحيث يبتعد 
يف  للدخول  الراف�ضني  هوؤلء  لدى  املذكورة  النت�ئج  عن  له�  احلقيقي  امل�ضمون 

حركة النظ�م من اأجل التغيري.

يعني  الآية،  منه  منعت  الذي  الظ�مل  اإىل  الركون  اأن  اأ�ض��ش  على  وذلك 
به  ارتب�طه  ت�أييد وتع�طف، �ضواء ك�ن ذلك من جهة  اإليه يف عملية  ال�ضت�ضالم 
ب�أمر دنيوي اأو من جهة اإخال�ضه له.. مم� يجعل من ح�لة الإن�ض�ن الداخلية ح�لة 
حميمة من�ضجمة معه، ويوؤدي – ب�لت�يل – اإىل املوقف الإيج�بي الذي قد يتحول 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )د(
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اإىل دعم وت�أييد، كلم� تطورت ح�ج�ت الإن�ض�ن عنده فيم� يح�ول اأن يطوره ويكرثه 
للو�ضول به اإىل الرتب�ط الع�ضوي الوثيق، كموقع من مواقع القوة التي ي�ضتفيد 
منه� لنف�ضه. اأم� اإذا ك�نت اخلطة تتحرك من موقع الرف�ش واملع�ر�ضة للنظ�م واأهله 
يف املواقع التي يعي�ش معه� الإن�ض�ن احل�جز الداخلي الذي يوحي له ب�لنف�ض�ل 
الروحي والعملي من خالل اإث�رة نق�ط التب�ين التي يفرتق به� عنه يف الو�ضيلة 
اإىل م�ض�ألة منف�ضلة  ب�لنظ�م  العملية من م�ض�ألة مرتبطة  امل�ض�ألة  والهدف، وحتويل 
عنه، ولكن بطريقة غري مب��ضرة ت�ضتهدف، فيم� ت�ضتهدف، ال�ضتف�دة من حرية 
احلركة لل�ض�حة من اأجل الو�ضول اإىل اإث�رة نق�ط ال�ضعف يف داخله لالنطالق به� 

يف عملية اإرب�ٍك لأو�ض�عه، وتثوير للعن��ضر امل�ض�دة حوله.

اأم� اإذا ك�ن الأمر كذلك، ف�إن الأمر يختلف يف ال�ضكل وامل�ضمون؛ لأن املوقع 
– يف �ضورته – هو موقع املع�ر�ضة ل املوالة؛ ولأن الفكرة التي حتكمه هي فكرة 
التغيري ل ال�ضت�ضالم لالأمر الواقع، فكيف ميكن اأن يكون ذلك ركونً� وا�ضت�ضالًم� 

واعرتاًف� ب�ضرعيته؟

اللعبة الدميقراطية وم�ضلحة الإ�ضالم

وقد يكون نظر هذا البع�ش من الفقه�ء اإىل طريقة احلكم يف الع�ضور امل��ضية 
التي ك�نت ال�ضلطة فيه� �ضلطة ال�ضخ�ش الذي يتبعه البع�ش. فيف�ضح لهم املج�ل 
يف ت�ضّلم زم�م الأمور، ويع�ر�ضه الآخرون، فيطردون ويقهرون، ول يف�ضح لهم اأي 
العمل  عن  ف�ضاًل  ال�ض�حة،  داخل  للتحرك يف  فر�ضة  اأية  على  للح�ضول  جم�ل 
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وبني  ب�حل�كم  العالقة  بني  يف�ضل  اأن  الإن�ض�ن  ي�ضتطيع  فال  وبذلك،  لتغيريه�. 
مثل هذه  والنتم�ء يف  للت�أييد  الطبيعي  املظهر  هو  بحكمه؛ لأن ذلك  الرتب�ط 

احل�لت فيم� متثله حركة العالق�ت الإن�ض�نية يف جم�لت الدعم والت�أييد.

ف�إنه� ل ترتكز على ال�ضخ�ش من  اأم� يف طريقة احلكم يف الع�ضور احلديثة، 
حيث املبداأ، بل ترتكز على املوؤ�ض�ض�ت الدميقراطية التي قد ميلك فيه� الإن�ض�ن 
احلركة  واحل�ضول على حرية  داخله�،  اإىل  الدخول  اإمك�ن�ت  اأو جهة،  ك�ن  فرًدا 
فيه� من خالل احل�ضول على اأكرب قدر ممكن من املق�عد يف املج�ل�ش الني�بية، اأو 
من املواقع ال�ضي��ضية والقت�ض�دية التي تف�ضح املج�ل للو�ضول اإىل ال�ضغط على 
– يف  يحدث  قد  كم�  له،  احتواء  عملية  عليه يف  ال�ضيطرة  اأو  واإ�ضع�فه،  احلكم 
بع�ش احل�لت – من انتق�ل احلكم من حزب اإىل حزب من املوؤ�ض�ض�ت احلزبية 
يف  تتحرك  التي  املوؤ�ض�ض�ت  لدى  حدوثه  ميكن  مم�  اللعبة،  داخل  يف  املتحركة 

مف�هيمه� وتطلع�ته� خ�رج نط�ق اللعبة ال�ضي��ضية.

الأحزاب  اجلديد يف حركة  اأ�ضلوبه�  يف  امل�رك�ضية  اإليه  و�ضلت  م�  هو  وهذا 
ال�ضيوعية يف اأوروب�، عندم� جت�وزت النظرية امل�رك�ضية التقليدية التي ك�نت تعترب 
الثورة اأ�ض��ًض� يف الو�ضول اإىل احلكم، وذلك عندم� راأت اأن مثل هذا الجت�ه لي�ش 
� يف بع�ش البلدان التي اعت�دت على طريقة معينة يف اأ�ضلوب احلكم وطريقة  واقعيًّ
التغيري، ولذلك ف�إنه� ترف�ش العنف ك�أ�ض��ش لتبديل احلكم، ف�خت�رت امل�رك�ضية 
فقد  وبذلك  احلكم،  اإىل  الو�ضول  يف  الغربي  الدميقراطي  الأ�ضلوب  الأوروبية 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )د(
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ا�ضتط�عت اأن تقرتب منه، وت�ضغط عليه يف اأكرث من بلد اأوروبي، كم� يف فرن�ض� 
واإيط�لي� وغريهم�، مم� جعل ق�ضية و�ضوله� اإىل مواقع ال�ضلطة هن�ك قريًب� من الواقع، 
اإىل  الو�ضول  ال�ضيوعية  الأحزاب  ل�ضتط�عت  امل�ض�د،  الأمريكي  ال�ضغط  ولول 

احلكم يف اأكرث من مك�ن.

ن�حية  الأ�ضلوب من  اعتم�د هذا  م�نع من  اأي  ف�إنن� ل جند  ويف �ضوء ذلك، 
املبداأ، ك�أحد الأ�ض�ليب الواقعية يف الو�ضول اإىل النتيجة املطلوبة يف الو�ضول اإىل 
مواقع احلكم، اأو القرتاب منه، اأو التقدم – يف بع�ش اخلطوات يف حركة التغيري، 
العمل،  يف  واأ�ضلوبه�  منهجه�  تعلن  التي  املع�ر�ضة  �ضفة  على  ب�لت�أكيد  وذلك 
وتطلع�ته� للتغيري، وتركيزه� على اإظه�ر �ضلبي�ت احلكم، ومواطن ال�ضعف فيه يف 
اإيج�بي�ته من خالل مواطن  الإ�ضالم يف  اإىل  الأنظ�ر عنه  لتحويل  دائمة  حم�ولة 
مواقع  من  متقدًم�  موقًع�  الدميقراطية  املوؤ�ض�ض�ت  اعتب�ر  على  والعمل  فيه،  القوة 
اأكرث  على  وال�ضي��ضية  الت�ضريعية  مواقعه  الإ�ضالم يف  مل�ضلحة  والتحرك  الإعالم 

من �ضعيد.

رف�س اللعبة الدميقراطية

هذا  على  ا�ضتفه�م  عالمة  من  اأكرث  الإ�ضالميني  املفكرين  بع�ش  يثري  وقد 
النهج،  هذا  اأن  من  ال�ض�بقة  احللقة  يف  اإليه  اأملحن�  م�  خالل  من  وذلك  النهج، 
� ب�لدميقراطية كعنوان �ضي��ضي للتحرك الإ�ضالمي يف ال�ضي��ضة  ميثل اعرتاًف� �ضرعيًّ
والت�ضريع، مم� ل ميكنن� املوافقة عليه من ن�حية املبداأ على اأ�ض��ش اخلط الإ�ضالمي 
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الذي يرتكز على اأن حق الت�ضريع هو هلل – وحده- وللر�ضول – من خالله- فال 
ميلك ال�ضعب حق الت�ضريع – من خالل ممثليه – كم� توحي الدميقراطية، وبذلك 
يتحول املوقف اإىل اأداة ت�ضليل وحتريف فيم� تتحرك به املم�ر�ضة، ويوحي به املوقع، 
غري  لأنه�  ب�لذات؛  النتخ�ب  عملية  من   � �ضلبيًّ موقًف�  الوقوف  علين�  ف�إن  ولهذا 
اإ�ضالمية، والإعالن لالأمة ب�أنن� نرف�ش الدخول يف اللعبة الدميقراطية للو�ضول اإىل 

املجل�ش الني�بي يف اأي بلد من بالد امل�ضلمني.

حق ال�ضعب يف الت�ضريع

وقد ي�ضيف هوؤلء اأن هن�ك فرًق� بني م� هو الإ�ضالم، وبني م� هي امل�رك�ضية 
يف هذا املج�ل. ف�إن امل�رك�ضية ل ترف�ش املبداأ الذي يجعل لل�ضعب حق الت�ضريع، 
يف  اجلذري  للتغيري  الوحيدة  الطريقة  هي  الثورة  اأن  تعتقد  ولكنه�  توؤكده،  بل 
تف�ضح  التي  ب�لفكرة  مفكريه�  بع�ش  ج�ء  ف�إذا  م�رك�ش،  يراه  ك�ن  فيم�  املجتمع 
املج�ل للطريقة الدميقراطية يف عملية التغيري لتكون الثورة ثورة يف امل�ضمون، ل يف 
ال�ضكل على اأ�ض��ش درا�ضة امل�ض�ألة بطريقة واقعية من خالل الظروف املو�ضوعية 
العملي  الأ�ضلوب  تف��ضيل  يف  املن�ق�ضة  يعني  قد  ذلك  ف�إن  ب�ل�ض�حة،  املحيطة 
للتغيري، ولكنه ل يحمل – يف داخله – التنكر لالأ�ض��ش الفكري الذي يوؤكد 

على اأن الت�ضريع لالإن�ض�ن، ل هلل؛ لأنه ل يوؤمن بوجود اهلل.

اأم� الإ�ضالم، ف�إنه ينكر امل�ض�ألة من خالل الأ�ض��ش الفكري، ل من خالل 
التف��ضيل.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )د(
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حتفظـات على ما �ســبق

ولكنن� نختلف مع هوؤلء من خالل عدة حتفظ�ت يف هذا املو�ضوع:

�ضرعية املوقف واملوقع

خالل  من  الدميقراطي  اخلط  ب�ضرعية  العرتاف  يف  الأ�ضك�ل  م�ض�ألة  اإن 
املم�ر�ضة فيم� متثله عملية النتخ�ب من جهة، وفيم� تعطيه �ضفة املجل�ش الت�ضريعي 
على  تعمل  التي  والتثقيفية  الإعالمية  ب�لو�ض�ئل  اأن حتل  اأخرى ميكن  من جهة 
تف�ضري ال�ضلوك العملي لالإ�ضالميني يف اتخ�ذ هذا الأ�ضلوب، ك�أداة للو�ضول اإىل 
املواقع املتقدمة يف حركة الواقع؛ من اأجل ال�ضيطرة على عن��ضر القوة فيه ليعرف 
امل�ضلمون طبيعة املوقف الذي يقفه اخلط الإ�ضالمي يف هذه ال�ض�حة، مم� ميكن لهم 

اأن يروا فيه الأ�ض�ش الفقهية الإ�ضالمية ل�ضرعية املوقف واملوقع.

اإف�ضاح املجال للت�ضريع الإ�ضالمي

اإن من املمكن لالإ�ضالميني اأن يعربوا يف داخل الندوة الني�بية عن موقفهم 
للت�ضريع  امل�ض�دة  الت�ضريع�ت  ب�لعمل على منع  الت�ضريع  الإ�ضالمي يف جم�لت 
ا�ضتعب�د  خالله�  من  يراد  التي  والط�غية  الظ�ملة  امل�ض�ريع  ومواجهة  الإ�ضالمي، 
فيم�  ذليلة  م�ضت�ضلمة  �ضعيفة  اأمة  اإىل  وحتويله�  وا�ضتعم�ره�،  وا�ضتغالله�  الأمة، 
يخطط له ممثلو احلكم الف��ضد وال�ضتكب�ر الغ��ضم، ويعربون – يف الوقت نف�ضه- 
عن مع�ر�ضتهم للت�ضريع كمبداأ فيم� ل ميلكون اأمر اخلو�ش فيه، وميكن لهم – يف 



6969

على  نف�ضه�  تفر�ش  اأن  الإ�ضالمية  للت�ضريع�ت  املج�ل  يف�ضحوا  اأن  نف�ضه  الوقت 
ال�ض�حة من خالل التحرك العملي من اأجل اإقراره� يف الق�نون بطريقة وب�أخرى، 
يف  وجوده�  �ضرعية  ب�أن  توحي  عندم�  النحراف  �ضد  كحركة  وجوده�  ويوؤكد 
لق�عدته�  العميق  العمق  يف  حتى  فيه،  ال�ضرعية  مواقع  من  منطلقة  الداخل، 
ال�ضعبية؛ لأن م�ض�ألة اللتزام الواقعي، ل يعني اللتزام من ن�حية املبداأ، بل كل 
م� هن�ك هو اأن هذه الو�ضيلة قد تكون يف بع�ش املراحل الو�ضيلة الواقعية الأقرب 

للو�ضول اإىل املواقع املتقدمة لالجت�ه الإ�ضالمي يف ال�ض�حة.

ال�ضكل الذي مي�ر�ضه الإن�ض�ن يف بع�ش احل�لت،  ولي�ضت امل�ضكلة هي يف 
بل امل�ضكلة هي يف حركة امل�ضمون يف العمق التي جتمع يف داخله� خط اللتزام 

ال�ضرعي، وطبيعة املرونة يف احلركة.

اإمكانية الثورة وواجب الإ�ضالح

اإن الإ�ضالم دين يت�ضع للفرد كم� يت�ضع للمجتمع، ويعمل على تنظيم احل�لت 
ممكًن� يف  الجتم�عية  احل�لت  تنظيم  يكون  عندم� ل  الت�ضريع،  الفردية يف خط 

حركة الواقع؛ لأنه يريد للفرد اأن يطيع اهلل، حتى يف جمتمع الكفر والع�ضي�ن.

وعلى هذا الأ�ض��ش، ف�إن التجزيئية يف حركة الإ�ضالح، ل تبتعد عن خط 
ال�ضرعية يف التحرك الإ�ضالمي على م�ضتوى املرحلة.. ف�إذا مل تكن الثورة ممكنة، 
ف�إن الإ�ضالح واجب.. واإذا ك�نت الثورة موؤّجلة، ف�إن علين� اأن نعمل على اإيج�د 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )د(
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بع�ش الأجواء، والت�ضريع�ت، والأ�ض�ليب الإ�ضالمية للفرد واملجتمع ليعي�ش الن��ش 
الإ�ضالم، ولو يف بع�ش اآف�قه، كو�ضيلة من و�ض�ئل التح�ضري للجو الكبري للثورة، اأو 

ك�أداة من اأدوات اإبع�د امل�ضلمني عن الت�أثر ب�لأجواء الك�فرة – ولو بع�ش ال�ضيء.

اأو العمل يف  ويف �ضوء هذا، رمب� يكون الدخول يف املوؤ�ض�ض�ت الدميقراطية، 
�ض�حة اللعبة ال�ضي��ضية للحكم الظ�مل م�نًع� لالأمة من ال�ضقوط يف اأح�ض�ن التي�رات 
الك�فرة ب�لك�مل، عندم� تفتقد اللون الإ�ضالمي يف حركة الواقع اليومي مفتقرة 

اأم�م الإيج�بي�ت التي ن�ضتفيده� يف النت�ئج العملية مل�ضلحة الإ�ضالم وامل�ضلمني.

�ضرعية النتخاب وال�ضورى

اإ�ضالمية هو كالم غري  اإن احلديث عن اعتب�ر ال�ضكل النتخ�بي ح�لة غري 
اللتزام  يجعل  مم�  الإ�ضالمية،  لل�ضورى  مظهًرا  اعتب�ره  املمكن  من  لأن  دقيق؛ 
به، حتى يف املجتمع الذي يرتكز على م�ضمون اآخر يف مم�ر�ضته له، ووعيه ملعن�ه، 
اإيح�ء ب�إمك�نية اعرتاف الإ�ضالم به فيم� يريد اأن يخطط له يف طريقة حكمه، ولكن 
بطريقة اأخرى وبذهنية خمتلفة، وذلك كم� لحظن�ه يف اجلمهورية الإ�ضالمية يف 
اإيران التي انطلقت يف �ضرعيته� من مبداأ »ولية الفقيه«، ولكنه� اعرتفت ب�لطريقة 
النتخ�بية يف انتخ�ب اأع�ض�ء جمل�ش ال�ضورى، ويف جمل�ش اخلرباء، ويف اختي�ر 
رئي�ش اجلمهورية، ب�عتب�ر اأن ذلك ميثل امل�ضلحة الإ�ضالمية العلي� يف نظر الفقيه، 
من خالل  وذلك  وللحكم،  للت�ضريع  الولية  نط�ق  ال�ضرعية يف  مينحه�  مم� جعله 

ال�ضورى التي تتحرك �ضمن رق�بة ورع�ية »الويل الفقيه«.
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ويبقى هن� الفرق بني جمل�ش يقوم على اأ�ض��ش الغط�ء ال�ضرعي الإ�ضالمي، 
حتى يف انتخ�ب الأمة له، وبني جمل�ش يقوم على اأ�ض��ش اللعبة الدميقراطية التي 

تخ�ضع يف �ضرعيته� لالنتخ�ب وحده.

اإنه فرق كبري، ولكن امل�ضلمني الذين مي�ر�ضونه هن� وهن�ك، لبد لهم اأن يوؤكدوا 
على الوجه ال�ضرعي للمم�ر�ضة يف هذا املوقع اأو ذاك من دون اإ�ضك�ل.

اأفكار للتاأمل واملناق�ضة

اإنن� نريد اأن نثري هذه الأفك�ر اأم�م الع�ملني لالإ�ضالم للت�أمل وللمن�ق�ضة من 
اأجل اأن يكون تفكرين� اأكرث واقعية، عندم� نريد اإث�رة التفكري واحلوار يف اخلطوط 
ال�ضرعية التي حتكم حركة التغيري للواقع الف��ضد؛ لأنن� يف الوقت الذي نعرب فيه 
الأ�ضلوب  هذا  على  لالإ�ضالم  الع�ملون  ي�ضجله�  التي  للتحفظ�ت  احرتامن�  عن 
التغيريي الذي يتحرك داخل خط اللعبة ال�ضي��ضية للحكم الالاإ�ضالمي، نريد اأن 
نعرب عن خوفن� يف اأن ي�ضل التفكري يف اأ�ضلوب العمل اإىل طريق م�ضدود يف بع�ش 
املراحل ويف بع�ش الأم�كن، بحيث يتحول التخطيط الثوري لدين� اإىل م� ي�ضبه 

القفز يف الهواء، اأو ال�ضب�حة يف بح�ر الأحالم والأوه�م.

وهن�ك نقطة اأخرية نحب اأن نثريه� وهي: اإن طريقة فهمن� وتقييمن� للن�ضو�ش 
الواردة يف هذا املو�ضوع يف م�ض�ألة اإع�نة الظ�مل، اأو الولية من قبل احل�كم اجل�ئر، 
حركة  متثله  فيم�  الدقيقة  للمح�كمة  تخ�ضع  اأن  لبد  م�ض�ئل،  من  ذلك  اإىل  وم� 
متثله  الن�ش، وفيم�  ب�حلكم، وبطريقته يف ع�ضر  التي حتيط  ال�ض�حة  الن�ضو�ش يف 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )د(
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فقد  املقبلة،  الع�ضور  يف  اأو  هذا،  ع�ضرن�  يف  فيه  الدخول  وطريقة  احلكم،  �ض�حة 
يكون املبداأ واحًدا، ولكن التف��ضيل قد تختلف هن� وهن�ك، ولعل من بديهي�ت 
الجته�د الفقهي الإ�ضالمي اأن الأحك�م تختلف وتتغري، ح�ضب اختالف وتغري 

املو�ضوع�ت.



•  على الإ�ضالميني التمييز 

بني الت�ضريح ال�ضحفي واخلطاب اجلماهريي وبني الفكر الهادف.

•  ال�ضراعات الإعالمية الإ�ضالمية 
حتركها الأنظمة كغطاء لإزالة الحتقان الثوري.

ل بد من �ضنع القوة    •

من خالل نقاط �ضعف الآخرين.

•  يجب اأن نخ�ضع التغيري خلطة متكاملة 
على �ضعيد الزمان واملكان والأ�ضخا�س والو�ضائل والأهداف.

•  الثورة هي الو�ضيلة الف�ضلى للتغيري 
متى ما توافرت الإمكانيات العملية.

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة ؟ )هـ(





التعليقات النفعالية

قد يثري بع�ش الع�ملني بع�ش عالم�ت ال�ضتفه�م حول طريقة احلديث عن 
التغيري فيم� ع�جلن�ه من حديث يف احللقة ال�ض�بقة التي اأث�رت الكثري من اجلدل، 
الفهم  هو  وفيم�  الفكرة،  هي  فيم�  ال�ضطحية  والأفك�ر  النفع�لية،  والتعليق�ت 
الدقيق للمع�جلة، مم� يوحي ب�أن الكثريين يخلطون بني اأح�ديث الفكر يف اأ�ضلوبه� 
امللتهبة يف  الع�طفة  اأح�ديث  للق�ض�ي�، وبني  املو�ضوعي  اله�دئ، وحتليله�  العميق 
حركة ال�ضع�رات يف ال�ض�حة على م�ضتوى امل�ض�عر والأح��ضي�ش.. ولذلك ف�إنهم 

مل يدققوا يف م�ضمون الفكرة، ومل ين�ق�ضوا امل�ض�ألة من ن�حية علمية.

يف هذه احللقة، بل كل م� نريده  اأن نطرح �ضيًئ� جديًدا–  واإنن� هن� ل نريد 
اأن نو�ضح بع�ًض� من مالمح الفكرة ب�مل�ضتوى الذي يبعده� عن ال�ضتغالل،  هو 

ويقرتب به� من حركة الواقع الإ�ضالمي يف ق�ضية التغيري.

التوقيت واإرباك امل�ضرية الإ�ضالمية

رمب� يتحدث البع�ش عن م�ض�ألة التوقيت يف احلديث فيقول:

اإن املرحلة التي منر به� تتميز ب�أنه� مرحلة مواجهة ح�دة ح��ضمة يف وجه قوى 
الكفر وال�ضتكب�ر، واأم�م قوى الثورة امل�ض�دة التي ت�ضتغل ال�ضع�رات الإ�ضالمية 

كيف نواجه ق�سية التغيري يف الأمة ؟ )هـ(
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الع�ملة  الثورية،  اأن تربك امل�ضرية الإ�ضالمية  اأجل  لتطرحه� بطريقة �ضطحية من 
يف خط التغيري، فت�ضتفيد من الأفك�ر اله�دئة املو�ضوعية يف املع�جلة للتنفي�ش من 

ح�لة التوتر اجله�دي مت�ًم�، كم� هي كلم�ت احلق التي يراد به� ب�طل.

رمب�  املوؤ�ض�ض�ت،  داخل  من  التغيري  اأح�ديث  اإث�رة  اأن  البع�ش  هذا  وي�ضيف 
يعطي هوؤلء بع�ًض� من الفر�ضة الفكرية، اإن �ضح التعبري يف خمطط�تهم امل�ض�دة 
ب�لإيح�ء ب�أنهم يتحركون يف اخلط ال�ضليم من خالل م� يطرحه احلديث من اأفك�ر. 

وجنيب على ذلك:

طبيعته�  يف  الزم�ين  للظرف  تخ�ضع  ل  احلديث،  يف  املطروحة  املع�جلة  اإن 
الفكرية، بل هي جزء من بحث متك�مل، لبد من اأن ُيدر�ش اأّوله لُيفهم اآخره؛ 
لأن م� اأثري يف حلق�ته ال�ض�بقة من ق�ض�ي� وعالم�ت ا�ضتفه�م، ب�لإ�ض�فة اإىل م� اأثري 
فيه من حتفظ�ت يف�ضر كثرًيا من املالحظ�ت املطروحة يف ال�ض�حة، مب� ل يدع جم�ًل 

لأي غمو�ش، ول ي�ضمح ب�أي ا�ضتغالل من اأية جهة �ضي��ضية قلقة، اأو منحرفة.

هذه  الثورة يف  م�ضرية  يربك  ل  الطرح  هذا  مثل  اأن  ذلك  اإىل  ن�ضيف  وقد 
املرحلة، لنقع يف م�ضكلة التوقيت، بل رمب� يغني جتربته� فيم� يريد اأن يثريه اأم�مه� 
� – اأم�م عوامل  من بدائل على م�ضتوى احل��ضر يف ال�ض�ح�ت املغلقة – مرحليًّ
الثورة، وعلى م�ضتوى امل�ضتقبل فيم� يتحرك فيه من م�ض�كل وحواجز ومتغريات، 
الأمر الذي مينحه� حرية احلركة فيم� هو امل�ضمون من معنى الثورة، وفيم� هو الإط�ر 
كل  تطّوق  التي  العملية  واقعية يف خططه�  اأكرث  ويجعله�  التحرك،  اأ�ضلوب  من 



7777

ثورة م�ض�دة، ب�لت�أكيد على املب�دئ الأ�ضيلة يف حركة الثورة يف الواقع، وب�ملالحقة 
الدقيقة لكل عوامل النحراف على م�ضتوى النظرية والتطبيق.

احتواء الثورة وتدجينها

األوان  من  لونً�  ال�ض�بق  البحث  يف  الفكرية  املع�جلة  من  البع�ش  يفهم  رمب� 
التطبيق العملي الذي ل يريد البحث اأن يثريه اأو يوافق عليه فيقول:

داخل  من  التغيريي  التحرك  اإىل  يدعو  الذي  الطرح  هذا  من  نفهم  اإنن� 
املوؤ�ض�ض�ت، اأنه يف�ضح املج�ل لال�ضتج�بة للرغبة الك�فرة، اأو الط�غية، اأو امل�ضتعمرة 
لهم  ُيراد  الذي  الدور  بع�ش  ليم�ر�ضوا  احلكم  يف  معهم  الإ�ضالميني  دخول  يف 
اأن مي�ر�ضوه لحتواء الثورة ال�ضعبية يف الأمة يف عملية تدجني واقعي من جهة، 
ويف حركة التف�ف على كل م�ض�عر الثورة، وو�ض�ئله� الراف�ضة للواقع الع�ملة على 

اأ�ض��ش التغيري من جهة اأخرى.

امل�ضبوه  التحرك  يف  الإ�ضالميني  بع�ش  دخول  جتربة  من  لحظن�ه  م�  وهذا 
الثورة  املخلوع تطويق  النمريي  ال�ضودان من خالل  فيه احلكم يف  الذي ح�ول 
منه  يريد  الذي  لالإ�ضالم  ال�ضطحي  ب�لطرح  الأمة،  ال�ضعبية يف عمق  الإ�ضالمية 
ا�ضتط�ع  اأنه  فقد لحظن�  للتغيري،  و�ضيلة  ل  والحتواء،  للتنفي�ش  اأداة  يكون  اأن 
احتواء الكثريين من ق�دة احلركة الإ�ضالمية لينقلب عليهم بعد ذلك، وليحّملهم 
ليكونوا  القلقة  امل�ضبوهة  التجربة  هذه  التي حدثت يف  ال�ضلبي�ت  كل  م�ضوؤولية 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )هـ(
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�ضد  احلقيقية  الثورة  مواقع  يف  يكونوا  اأن  من  بدًل  الأمة  اأم�م  الته�م  موقع  يف 
النظ�م الك�فر الظ�مل املرتبط ب�ل�ضتعم�ر يف العمق ويف ال�ضكل من خالل امل��ضي 

واحل��ضر.

جنة احلكم ونار املعار�ضة

التي ل تطرح الإ�ضالم يف م�ضمونه  املع�ر�ضة  وهذا م� قد نالحظه يف جتربة 
الفكري يف بع�ش البلدان – ومنه� لبن�ن – حيث ا�ضتط�عت اللعبة ال�ضي��ضية 
تعمل على  التي  احل��ضمة  املواجهة  به� عن خط  تنحرف  اأن  والدولية  الداخلية 
اأ�ض��ش التغيري يف العمق يف الثورة على احل�كم، وعلى احلكم الط�غي املنحرف، 
وبذلك اأمكن اإبع�ده� عن خط الثورة لتبقى ح�ئرة اخلطوات بني جنة احلكم ون�ر 
املع�ر�ضة، مم� اأفقده� قوة الندف�ع، واأربك خطواته� يف ال�ض�حة، وحول امل�ض�ألة اإىل 
التحرك يف داخل اللعبة للحف�ظ على مع�دلته� ال�ضتعم�رية بدًل من اأن تكون 

ثورة على اللعبة لتغيري املع�دلت.

ال�ضي��ضية  للخلفي�ت  الدقيق  امل�ضمون  م�ض�ألة  نن�ق�ش  اأن  نريد  ل  ونحن 
العميقة لهذه املع�ر�ضة اأو تلك لندخل يف م�ض�ألة التقومي للطبيعة اجلدية ال�ضي��ضية 
اأو يف حرك�ته� لنخرج من ذلك ب�لنتيجة التي  للطروح�ت الثورية يف �ضع�راته�، 
قد تقول ب�أنه� ك�نت تتحرك على م�ضتوى التكتيك ال�ضي��ضي الب�حث عن فر�ضة 
للو�ضول اإىل احلكم، اأو اإىل بع�ش المتي�زات الط�ئفية، اأو ال�ضخ�ضية، اأو احلزبية، 

اأو اأنه� ك�نت على م�ضتوى الإ�ضرتاتيجية يف حركة الثورة من اأجل التغيري.
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اإنن� ل نريد من�ق�ضة ذلك كله؛ لأنن� ل�ضن� يف موقع البحث يف طبيعته�، بل 
نحن يف مواقع البحث عن مدلول امل�ض�ركة يف املوؤ�ض�ض�ت من اأجل التغيري من 
خالل ال�ضع�رات املطروحة يف ال�ض�حة بعيًدا عم� هو العمق حلركة هذه ال�ضع�رات 

اأو لأ�ضح�به�.

طموحات الزعماء وح�ضابات الدوائر

وقد نالحظ ذلك يف العالق�ت التي قد حت�ضل بني ال�ضخ�ضي�ت اأو احلرك�ت 
جهة،  من  ال�ضتعم�ري  ب�خلط  املرتبطة  احلكوم�ت  بع�ش  وبني  الإ�ضالمية، 
هوؤلء  تفكري  يف  يدور  فقد  اأخرى..  جهة  من  اإ�ضالمية  واجهة  حتت  واملتحركة 
اأنهم ق�درون على اإحداث التغيري من خالل هذه العالق�ت التي تتحرك يف خط 
الدعم اأو امل�ض�ركة؛ لأنهم ينفذون بذلك اإىل داخل موؤ�ض�ض�ت هذه احلكوم�ت، 
اأو م�ض�ريعه� الثق�فية لال�ضتف�دة من ذلك يف عملية التغيري الداخلي فيم� ي�ضبه 
حركة اللتف�ت عليه�، اأو الجت�ه به� اإىل خط الإ�ضالح بعيًدا عن خط الإف�ض�د 
يعلنونه،  اأو  يريده هوؤلء  الذي  النتيجة ك�نت يف غري الجت�ه  والنحراف، ولكن 
فقد ا�ضتف�دت هذه احلكوم�ت من هذه الواجه�ت الإ�ضالمية التي ميثله� هوؤلء يف 
اإعط�ء ال�ضفة الإ�ضالمية التي تدعيه� لنف�ضه� بعًدا جديًدا يف ال�ض�حة ال�ضي��ضية 
قوًة م�ض�عفًة يف متثيله� لالإ�ضالم على م�ضتوى التحرك يف داخل الأمة من خالل 
�ضعيد يف  من  اأكرث  على  الت�أثري  متنوعة يف  واإمك�ن�ت  واحلركية،  الدينية  رموزه� 
وحل�ض�ب  زعم�ئه�،  طموح�ت  حل�ض�ب  والثق�يف  والقت�ض�دي  ال�ضي��ضي  الواقع 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )هـ(



80 80
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

ال�ضعوب  �ضد  ال�ضتكب�رية  خمطط�ته�  يف  معه�  املتح�لفة  ال�ضتعم�رية  الدوائر 
امل�ضلمة امل�ضت�ضعفة.

العملي على  التطبيق  الفكرة مل تنجح يف حركة  اأن مثل هذه  وهكذا جند 
ل  مث�لية،  فكرة  منه�  يجعل  مم�  ف��ضلة،  جتربة  من  اأكرث  من خالل  الواقع  �ضعيد 
ت�ضلح للتطبيق فيم� تريد اأن حتققه من اأهداف، بل قد تتحول اإىل اجل�نب امل�ض�د 

من الفكرة كم� لحظن�ه فيم� عر�ضن�ه من �ضواهد وتطبيق�ت.

ردود على ما �ضبق

اأو ل  ب�أن احلديث الذي ع�جلن�ه ل يت�ضع لهذه النم�ذج،  وجنيب عن ذلك 
يلتقي بكل تف��ضيله�، وذلك على اأ�ض��ش عدة نق�ط:

بني الثورة واحلركة

النقطة الأوىل: اإن امل�ض�ألة التي يطرحه� احلديث هي م�ض�ألة التغيري يف الأمة 
على اأ�ض��ش الإ�ضالم يف �ضعيد الواقع. ولعل من الطبيعي اأن تكون كل حركة يف 
هذا الجت�ه خ��ضعة لعن��ضر التغيري يف الأ�ضلوب وامل�ضمون فيم� يجب اأن يتوفر 
له� من اأجواء و�ضروط، وفيم� ميكن اأن تت�أثر به من عوامل واأحداث، وفيم� ميكن 
اأن يتحرك به� من قي�دات واأتب�ع على م�ضتوى املرحلة والهدف مًع�؛ لأنن� ندرك 
– جيًدا– اأن التغيري لبد اأن يخ�ضع خلطة متك�ملة على �ضعيد الزم�ن واملك�ن 
عملية  يف  الثورة  اأ�ضلوب  يختلف  ل  وبهذا  والأهداف.  والو�ض�ئل  والأ�ضخ��ش، 
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التغيري عن اأ�ضلوب احلركة من داخل املوؤ�ض�ض�ت يف م�ض�ألة ال�ضروط املو�ضوعية 
اخلطة  اأ�ض��ش  على  ترتكز  مل  اإذا  الثورة،  ف�إن  احلركة..  يف  تتوفر  اأن  يجب  التي 
املتك�ملة، ل ت�ضتطيع اأن حتقق النج�ح لفكرته�، اأو ال�ضتق�مة خلطه�، اأو الو�ضول 
اإىل النت�ئج احل��ضمة لأهدافه�؛ لأن امل�ض�ألة يف الثورة لي�ضت اأن تهدم واقًع� ف��ضًدا 
وينفذ  وتطلع�ته�  فكره�  يحمل  جديًدا  واقًع�  تبني  اأن  امل�ض�ألة  بل  خالله�،  من 

برن�جمه� وخمططه� العملي يف احلي�ة.

احلكم وركوب املوجة الإ�ضالمية

النقطة الث�نية: اإن التج�رب املذكورة يف هذه املالحظ�ت، ل ت�ضّجل اأية نقطة 
الفكرة–  تطرحه�  التي  املطلوبة  ال�ضروط  ت�ضتوف  لأنه� مل  الفكرة؛  �ضلبية �ضد 
الإ�ضالميني  على  املفرو�ش  من  ك�ن  ال�ضودان،  يف  الأوىل  التجربة  ففي  اخلط، 
اأية جذور  اأن مثل هذه ال�ضرعة الإعالمية الإ�ضالمية ل تتحرك من  اأن يعرفوا، 
املنحرف  الط�غي  احلكم  ح�جة  من  تنطلق  بل  التغيري،  حركة  يف  »اإ�ضالمية« 
هن�ك  املوؤمنني  الطيبني من  الب�ضط�ء  ي�ضيطر من خالله على  اإ�ضالمي  اإىل غط�ء 
ليزيل »الحتق�ن« ال�ضعبي الثوري �ضد حكمه من خالل الأزم�ت القت�ض�دية 
وال�ضي��ضية والجتم�عية التي حّطمت حي�ة الن��ش، واأثقلتهم ب�مل�ض�كل املتنوعة، 
واأرهقتهم ب�لقيود والأغالل، وليحّول امل�ض�ألة اإىل مله�ة، ت�ضغل الن��ش عن اجلذور 
العميقة للنظ�م يف مرتكزاته الال اإ�ضالمية فيم� ميثله من قواعد �ضي��ضية وفكرية، 
الأمر  ك�ن  فقد  ولهذا،  الك�فرة..  ال�ضتعم�رية  والأ�ض�ش  املف�هيم  على  مرتكزة 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )هـ(
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وا�ضًح� كل الو�ضوح منذ البداية اأن امل�ض�ألة لن تتعدى ركوب املوجة الإ�ضالمية 
الع�طفية للح�ضول على عطف �ضعبي لاللتف�ف بعده� على الإ�ضالميني ل�ضربهم، 
للحدود  ال�ضتعرا�ضي  اجلزئي  للتطبيق  ال�ضلبية  النت�ئج  م�ضوؤولية  وحتميلهم 
اأداة  ذلك  ل�ضتعم�ل  ال�ض�مل  الإ�ضالمي  احلكم  ق�عدة  عن  بعيًدا  الإ�ضالمية 

لل�ضغط على خ�ضومه الآخرين، وهذا هو م� حدث.

ظروف  اأية  اأو  �ضم�ن�ت،  اأية  يحمل  ل  احلكم  من  القرتاب  ف�إن  ولهذا، 
مو�ضوعية للخط التغيريي، بل ك�ن جمرد ا�ضتغالل رخي�ش من قبل ال�ضلطة مل 
تنتبه اإليه القوى الإ�ضالمية – فيم� يظهر، هذا اإذا مل يكن لهذه القوى هدف اآخر 
مرحلي، اأو نه�ئي من خالل ذلك فيم� ننتظر اأن تك�ضفه تطورات الأحداث التي 

بداأت تتالحق ب�ضرعة يف النقالب الأخري، هن�ك.

املعار�ضة وجماعة املنتفعني

ويف جتربة املع�ر�ضة يف لبن�ن مل يكن وارًدا– فيم� يبدو – اأية خطة للتغيري، 
بل كل م� هن�ك، اأن يف ال�ض�حة م�ض�ريع اإقليمية اأو دولية تفر�ش على الأ�ضخ��ش 
والأحزاب واحلرك�ت اأن تتحرك �ضمن دائرة �ضي��ضية واأمنية معينة لتحقق ح�لة 
اأو  ب�لط�ئفة،  اأو  ب�ل�ضخ�ش،  يتعلق  فيم�  احلكومة  ا�ضرتاكه� يف  خ��ضة من خالل 

ب�ملحور ال�ضي��ضي اخل��ش.

واجه�ت،  من  فيه  تتحرك  فيم�  بدقة  املح�ضوبة  اللعبة  حركة  من  جزء  اإنه� 
العواطف  ا�ضتعرا�ضية حل�ض�ب  اأجواء  تثريه من  وفيم�  م�ض�ريع،  تنفذه من  وفيم� 
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ال�ضعبية التي يثريه� الزهو ب�حلرك�ت النفع�لية التي توحي ب�ل�ضج�عة الكالمية 
املتفق عليه� بني الأطراف يف حروب ال�ضتعرا�ش ال�ضي��ضي الذي يراد من خالله 
تخفيف الحتق�ن الداخلي لل�ض�حة، وتنفي�ش احل�لة ال�ضعبية بعيًدا عن اأي حل 

للم�ضكلة من قريب اأو من بعيد.

ويف جتربة ال�ضخ�ضي�ت والأحزاب الإ�ضالمية مع احلكوم�ت املدعية لالإ�ضالم 
ل جند هن�ك اأي تخطيط لق�ضية التغيري على م�ضتوى �ضمولية الإ�ضالم يف واقع 
احلكم واحل�كم وال�ضي��ضة والقت�ض�د والجتم�ع، بل كل م� هن�ك اأن هوؤلء بني 
من يعي�ش معهم عقلية الب�حث عن م�ضدر لالإثراء، اأو عن موقع لل�ضلطة، وبني من 
يعي�ش معهم �ضمن مفهوم خمتلف ل يجد يف انحراف احل�كم م�ضكلة تدعو اإىل 
الثورة، وتدفع اإىل التغيري، ول يجد يف الرتب�ط ب�ل�ضتعم�ر م�ض�ألة تدين احلكم 
وتبعد به عن الإ�ضالم، ول يفكر ب�لتطبيق ال�ض�مل لالإ�ضالم، بل كل م� هن�ك اأن 
ل  تقليدية  بطريقة  لالإ�ضالم  الدعوة  وتتحرك  امل�ض�حف،  وتطبع  امل�ض�جد،  تكرث 
روح فيه� ول حي�ة؛ لأنه� ل تتحرك من مواقع الإ�ضالم الفكرية يف خط التغيري 
الفكري وال�ضي��ضي، بل تنطلق من املف�هيم الع�مة التي ل تلتقي ب�مل�ض�كل احلي�تية 
لالإن�ض�ن امل�ضلم اإل من بعيد، ب�مل�ضتوى الذي يالم�ش امل�ضكلة بحذر، ول يتع�مل 

مع العمق ال�ض�كن يف الأعم�ق.

ومن خالل ذلك نعلم اأن هوؤلء ل ميثلون حركة الإ�ضالم يف الواقع من خالل 
الذين  املنتفعني  جم�عة  ميثلون  بل  واحل�كمني،  ب�حلكم  والعالق�ت  النتم�ءات 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )هـ(
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� من دون اأن يقدم لهم وللحي�ة اأي اإ�ضالم  يريدون اأن يعطوا احلكم غط�ًء اإ�ضالميًّ
ينفتح على ق�ض�ي� الأمة وم�ض�كله� يف احلي�ة.

ويف هذا اجلو الذي ع�ضن�ه يف من�ق�ض�تن� لهذه التج�رب ن�ضتطيع اأن نخل�ش 
اإىل الفكرة التي نريد اأن نوؤكده� يف هذا املج�ل وهي اأن هذه التج�رب ل ترتبط 
ب�خلط العملي الذي تثريه مع�جلتن� لق�ضية التغيري ب�لأ�ضلوب الواقعي من قريب 

اأو من بعيد.

رف�س التحرك الع�ضوائي

على  مطروحة  لي�ضت  املع�جلة  هذه  املطروحة يف  الفكرة  اإن  الث�لثة:  النقطة 
�ضعيد بلد معني، اأو على اأ�ض��ش اأن تكون احلل الأوحد لعملية التغيري، بل هي 
مطروحة على �ضعيد ال�ض�ح�ت التي ل متلك احلركة الإ�ضالمية فيه� جم�ًل للثورة، 
اأو الأمنية التي ل  ال�ضي��ضية،  ال�ضلبي�ت  الثورة فيه� م�ضدًرا لكثري من  اأو تكون 
 � يتحمله� الواقع، ب�ضكل مطلق، اأو على م�ضتوى املرحلة، مم� يجعل الأمر �ضروريًّ
للبحث عن بدائل للتحرك يف اجت�ه اإيج�د مواقع متحركة من اأجل الو�ضول اإىل 
اإمك�ن�ت اأكرب يف حركة الإ�ضالم يف الواقع. ولكن لي�ش معنى ذلك هو التحرك 
الغرق يف  لهم  يتيح  مم�  متوازنة،  بطريقة غري  الع�ملون  فيه  يفكر  الذي  الع�ضوائي 
موج�ت الكفر وال�ضالل يف الوقت الذي يعملون فيه على الو�ضول اإىل الإ�ضالم 

يف حركته ال�ض�عدة نحو النت�ض�ر والنج�ح.
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نت�ئجه�، بل  الثورة هربً� من  اإن الق�ضية لي�ضت هي ق�ضية الهرب من فكرة 
اإىل انطالقة الإ�ضالم يف حكم احلي�ة من اأي طريق  الق�ضية هي ق�ضية الو�ضول 
للثورة  ك�نت  ف�إذا  الكبري.  الهدف  هذا  اإىل  للو�ضول  الع�ملون  ميلكه  �ضرعي، 
ال�ض�ح�ت من دون �ضلبي�ت كبرية �ض�عقة،  اأي �ض�حة من  العملية يف  اإمك�ن�ته� 
ف�إن الثورة ت�ضبح الو�ضيلة الف�ضلى للتحرك نحو الهدف، اأم� اإذا مل ميكن ذلك، اأو 
ك�نت ال�ضلبي�ت فيه اأكرث من الإيج�بي�ت، ف�إن الو�ضيلة امل�ضروعة هي التحرك يف 
طريق اآخر يخ�ضع للحكم ال�ضرعي الذي يريد اهلل للحي�ة اأن تخ�ضع له يف م�ضتوى 

الو�ضيلة ويف م�ضتوى الهدف.

الثورة واخليار الوحيد

رمب� يطرح بع�ش الن��ش يف هذا الجت�ه يف خط ال�ضري، فكرة تقول: اإن الذين 
يحر�ضون مع�دلت ال�ضتكب�ر الع�ملي يف �ضي�غة ال�ض�حة على �ضورته، ومن خالل 
م� ميلكه من مف�هيم ونظم و�ضرائع ل مينحون الفر�ضة املعقولة لأية حركة اإ�ضالمية 
اأن تنفذ اإىل داخل املع�دلة لتهّدمه� من خالل موؤ�ض�ض�تهم وم�ض�ريعهم ال�ضي��ضية 
والتنظيمية التي ميلكون مف�تيحه�، ويعرفون م�ض�ربه�، وي�ضيطرون على م�ض�دره� 
مبحتوي�ته،  تعبث  اأن  وح�ولت  الهيكل،  دخول  على  اجرتاأت  ف�إذا   .. وموارده�، 
واأن  وق�ض�ي�ه�،  مف�هيمه�  يعبثوا بكل  اأن  قوتهم، وعملوا على  اأم�مه� بكل  وقفوا 
يحتووا �ض�ح�ته� من خالل �ض�حتهم؛ ليهزموه� من حيث تريد الن�ضر، وي�ضقطوه� 
من حيث تريد النج�ح، الأمر الذي يجعل من الثورة اخلي�ر الوحيد الذي ميلكه 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )هـ(
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الإ�ضالم يف الو�ضول اإىل احلكم؛ لأنه ي�ضتطيع من خالله� اأن يح��ضر املع�دلت 
ال�ضتكب�رية ب�ضرب�ته املتالحقة التي يكت�ضف فيه� كل يوم اأ�ضلوبً� جديًدا للح�ض�ر، 

وو�ضيلة متقدمة للمواجهة، حتى ي�ضقط الهيكل على روؤو�ش اأهله وحّرا�ضه.

اإن الق�ضية هي اأن تتحرك من حيث متلك ال�ض�حة، فتعي�ش حرية احلركة من 
موقع خطتك واإرادتك ل من حيث ميلكه� الآخرون فيم� يحددون له� من حدود، 

ويخططون لل�ضري عليه� من خطوط.

م�ضوؤولية �ضنع القوة واإيجاد البدائل

اإن م�ضكلة الإ�ضالميني الع�ملني يف �ضبيل تغيري الواقع  وجنيب على ذلك: 
على اأ�ض��ش الإ�ضالم لي�ضت هي م� يفكر فيه امل�ضتكربون، وم� يعملون له، ف�إن من 
الطبيعي اأن يعملوا على تهدمي كل م� نبنيه، واحتواء كل م� نخطط له، واإ�ضق�ط 
كل م� نريد اأن نحققه، بل هي: م�ذا نريد اأن نعمل يف مواجهة م� يعملون، وم�ذا 
نريد اأن نخطط يف مق�بل م� يخططون؛ لأن ال�ض�حة يف كل اأبع�ده� مفتوحة لل�ضراع 
على اأكرث من جهة، �ضواء يف الآف�ق التي نح�ول اأن نفتحه� وننطلق به� يف حركة 
الثورة، اأو يف املج�لت التي نريد اأن نتحرك فيه� يف حركة املوؤ�ض�ض�ت الق�ئمة يف 

ال�ض�حة.

ف�إنهم  الحتواء،  اأو  للت�آمر  اأو  للعبث  موؤ�ض�ض�تهم،  �ض�حة  ميلكون  ك�نوا  واإذا 
املرتبطة بهم يف  الفر�ش والأ�ضخ��ش، واملوؤ�ض�ض�ت، وامل�ض�لح  ميلكون الكثري من 
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كم�  الثورة،  انطالق  ذلك-  خالل  -من  يهزموا  اأن  فيمكنهم  الع�مة،  �ض�ح�تن� 
ننتظر يف  اأن ل  ف�إن علين�  املوؤ�ض�ض�ت،  نط�ق  التغيري يف  يهزموا حركة  اأن  ميكنهم 
الثورة اأن يجل�ش ال�ضتعم�ر يف انتظ�ر اأن ندخل عليه الهيكل لنهدمه على راأ�ضه، 
بل �ضيعمل بكل جهده قبل انطالقة الثورة يف مواجهته� ب�أ�ض�ليبه؛ لئال تنطلق، 
ب�لثورة امل�ض�دة لكيال  – يف مواجهته�  – بعد انطالقته�  و�ضيعمل بكل و�ض�ئله 

ت�ضتمر مت�ًم� كم� هو احلل يف الأ�ضلوب الآخر للتغيري.

وقد يكون الأمر خمتلًف� بع�ش ال�ضيء يف هذا الأ�ضلوب اأو يف ذاك الأ�ضلوب، 
فال  مل�ضريتك،  تخطط  اأن  عليك  اأن  وهي:  واحدة،  م�ض�ألة  يختلف يف  ولكنه ل 
ترتكه� للري�ح الق�دمة من بعيد لتبقى يف قب�ضة التمّني�ت الغيبّية، واإذا كنت تنتظر 

الغيب، فعليك اأن تنتظره بعد ا�ضتكم�ل عملك من خالل �ضنن اهلل.

وقد يكون من م�ضوؤوليتك اأن تفكر دائًم� يف قوة الآخرين من خالل نق�ط 
�ضعفهم  نق�ط  خالل  من  قوتك  �ضنع  عملية  يف  تفكر  اأن  يجب  بل  �ضعفك، 
لتتوازن عندك امل�ض�ألة، فال تنهزم قبل الدخول يف املعركة، بل ت�ضع يف موقع كل 
نقطة �ضعف لديهم عن�ضر قوة يف املواجهة، وبذلك ميكن لك اأن تواجه قوتهم، 

بعد بن�ء قوتك الذاتية.

اإن م� نريد ت�أكيده يف كل هذا احلديث هو �ضرورة التفكري يف البدائل دائًم� يف 
اأي موقع من مواقع احلركة؛ لئال حت�ضرن� الظروف املتغرية املتنوعة يف زاوية مغلقة 
ل منلك معه� حراًك� لنظل نتحرك يف اأكرث من اجت�ه يف طريقن� نحو الهدف. وهذا 

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ )هـ(
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هو م� نفهمه من اأ�ضلوب الإ�ضالم املتحرك يف خط الرفق، ويف خط العنف، وهذا هو 
م� نالحظه يف �ضرية النبي حممد )�ش(، ويف �ضرية الأئمة وال�ضح�بة والأولي�ء )ع(، 

يف تنّوع الأ�ضلوب مع وحدة القرار احل��ضم والفكرة الث�بتة.

يجب  بل  ال�ضلبي�ت،  اأم�م  نتجّمد  ل  اأن  فعلين�  البدائل،  درا�ضة  اأردن�  واإذا 
ال�ضبيل ال�ضوي هو الذي  اأي�ًض�؛ لأن  نق�رنه� ب�لإيج�بي�ت، والعك�ش �ضحيح  اأن 

يح�ضب ح�ض�ب الق�ض�ي� من جميع اجله�ت، ل من جهة واحدة.

ورمب� ك�ن من ال�ضروري – يف هذا الجت�ه - اأن ل ندر�ش الفكرة يف املطلق 
من خالل جتربة حمدودة، يف نط�ق الزم�ن واملك�ن، بل علين� اأن ندر�ضه� من خالل 
اأكرث من جتربة واأكرث من فر�ضة؛ لأن جن�ح جتربة يف زم�ن م�، اأو مك�ن م� ل يعني 
اأن ندر�ش التجربة بطريقة علمية  اإذا ا�ضتطعن�  اإل  اأو مك�ن،  جن�حه� يف كل زم�ن 
مو�ضوعية حتقق لن� القن�عة احل��ضمة ب�أن خ�ضو�ضية الزم�ن واملك�ن ل متثل اأي ت�أثري 

يف طبيعة النت�ئج العملية يف ذلك.

مناق�ضة امل�ضادر الإ�ضالمية

واأحب يف خت�م هذا احلديث اأن اأوجه ندائي اإىل كل الع�ملني لالإ�ضالم، اأن 
يبتعدوا عن الع�طفة يف تقييم الأفك�ر، واأن ينطلقوا يف قن�ع�تهم، اأو رف�ضهم من 
خالل من�ق�ضة امل�ض�در الإ�ضالمية مل� يطرح من اأفك�ر، واأن يفرقوا دائًم�، بني م� هو 
الت�ضريح ال�ضحفي، اأو اخلط�ب اجلم�هريي، اأو ال�ضع�ر النفع�يل، وبني م� هو الفكر 
الذي ير�ضم للم�ضتقبل طريقه الطويل من اأجل اأن ي�ضتقيم بقوة ووعي نحو الهدف.



ا  •    احلزبية لي�ضت اأ�ضلوًبا اإ�ضالميًّ

م�ضجلني م�ضكلة الع�ضبية والعقلية و�ضرعية القيادة.

•   التغيري نتيجة طبيعية

 لقوة الأمة ووعيها وتنظيمها املنفتح ال�ضامل.

من الذي  يقود عملية  التغيري 
حزب األمة أو أمة احلزب؟   )أ(

القائلون بالنظرة السلبية للعمل احلزبي يعتربون أن:





دور احلزب والأمة

الإط�ر  هو  وم�  الواقع؟  يف  الإ�ضالم  حركة  يف  التغيري  خط  يتحرك  كيف 
العملي الذي يتحرك الع�ملون يف داخله؟ هل هو احلزب الذي تخ�ضع فيه احلركة 
لتعليم�ت حمددة، وتنظيم دقيق، ودرج�ت متف�وتة، وخطط مرحلية متدرجة يف 
عملية الدعوة، ويف انطالقة التغيري الواقعي ال�ضي��ضي والقت�ض�دي والجتم�عي، 
فيطبع الأفراد بط�بعه املميز، فال يتحركون اإل من خالله كم� يوؤطر �ضخ�ضية الأمة 

ب�إط�ر �ضخ�ضيته؟

حركة  خالل  من  التغيري  حلركة  الوا�ضعة  ال�ض�حة  متثل  التي  الأمة  هو  اأو 
الإ�ضالم يف وجدانه� الفكري وال�ضعوري، وذلك يف نط�ق الأمواج الب�ضرية التي 
تتدافع وتندفع لتكون التي�ر الذي يجرف اأم�مه كل التي�رات الأخرى، بكل قوته 

واندف�عه؟

وب�لت�يل هل هو حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟

هذه عالم�ت ا�ضتفه�م، بداأت تتخذ لنف�ضه� مك�نً� يف دائرة ال�ضراع، يف �ض�حة 
العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي التغيريي تبًع� لالأجوبة احل��ضمة يف هذه امل�ض�ألة.

من الذي  يقود عملية  التغيري 
حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟   )اأ(
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احلزب وقيادة الأمة

فهن�ك من يعترب احلزب هو الإط�ر العملي الواقعي لعملية التغيري، ويرى يف 
اأ�ض��ًض� للنمو والتطور  اأ�ضلوب العمل  التنظيم احلزبي اخل��ضع لهيكلية معينة يف 
والو�ضول اإىل نت�ئج ح��ضمة، فهو الذي ينظم لالأمة ط�ق�ته�، ويحدد �ضخ�ضيته�، 
الطليعية  قي�دته�  لل�ض�حة  يحقق  وبذلك  الكبري.  الهدف  اإىل  خطواته�  ويقود 

والواعية املتقدمة التي تعرف م� تريد، وتتحرك بخطى ث�بتة نحو حتقيق م� تريد.

وهذا هو النهج الذي درجت عليه احلرك�ت الإ�ضالمية ال�ضي��ضية التي عملت 
على اأ�ض��ش املنهج احلزبي يف حتركه� ال�ضي��ضي، مثل »حزب الإخوان امل�ضلمني«، 
و»حزب التحرير«، و»حزب الدعوة الإ�ضالمية«، وغريه� من الأحزاب الإ�ضالمية 

التي ت�أخذ لنف�ضه� �ضفة احلزب، وقد تخت�ر احلركة اأو املنظمة.

التنظيم واجلو الإ�ضالمي ون�ضوء »حزب اهلل«

وهن�ك من يعترب احلزبية حركة بعيدة عن اجلو الإ�ضالمي الذي يحمل �ضفة 
عب�دٍة  اإىل  فيتحول  فكره،  يف  الأمة  احتواء  على  ويعمل  �ضخ�ضيته،  يف  الدين 
مواجهة كل  �ض�مل يف  تغيري  وانطالقة  املجتمع،  اإمي�ن  الفرد، وحركٍة يف  اإمي�ن  يف 
الأو�ض�ع املنحرفة يف حي�ة الأمة، مم� يفر�ش على الع�ملني اأن يخ�طبوا الأمة ككل؛ 
لتكون الثق�فة للمجتمع ب�ضكل جم�عي، ويكون التخطيط للكل بطريقة �ض�ملة؛ 
لتنمو الفكرة الع�مة يف ذهنية الأمة من موقع عمقه� و�ضموليته�؛ فيحدث التغيري 
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من مواقع الأمة بدًل من اأن يحدث من خالل النخبة؛ لأن ذلك يعني حدوث 
الق�عدة،  هي  م�  وبني  الطليعة  هي  م�  بني  التغيريي  الوعي  عملية  يف  انف�ض�ل 
اأن  لالأمة  ويبقى  احلركة،  وو�ض�ئل  التغيري  النخبة كل خمطط�ت  تختزن  وعندم� 
تنفعل بنداء الثورة وبدعوة التغيري من دون وعي للخلفي�ت الك�منة وراء حركة 

الثورة ودعوة التغيري.

لتعترب  احلزبي  التنظيم  فكرة  اأم�م  اهلل«  »حزب  فكرة  برزت  اجلو،  هذا  ويف 
�ضلبي�ته،  بعيًدا عن كل  التنظيم  اإيج�بي�ت  يحقق كل  له، حيث  البديل  نف�ضه� 
للتغيري من خالل هذه  التجربة  وذلك من خالل جن�ح  تنظيم،  دون  ولكن من 

الفكرة، وف�ضل فكرة التنظيم فكيف نواجه امل�ض�ألة؟

العقلية احلزبية والتفاعل

م�ض�ألة  هو..  التقليدية«،  »احلزبية  فكرة  يثريه� خ�ضوم  التي  الأمور  لعل من 
»العقلية احلزبية« التي تف�ضل �ضخ�ضية احلزبي عن الأمة، وحتوله اإىل عن�ضر معزول 
عنه� فيم� يوحي به لنف�ضه من الفكر اخل��ش واجلو اخل��ش وال�ضخ�ضية املميزة، 
اإىل  يتحول  رمب�  بل  واأحالمه،  الأمة  يف  املجتمع  مع  التف�عل  ح�لة  معه  يفقد  مم� 
�ضخ�ش يعي�ش الحتق�ر ملن حوله من غري احلزبيني؛ لأنهم ل ميلكون الوعي الذي 
ميلكه، ول يحملون الفكر املميز الذي يحمله، ف�إذا ك�ن يعمل على اأ�ض��ش ا�ضمّي 
مثاًل، ف�إنه يرى يف نف�ضه »امل�ضلم الواعي«، بينم� يرى يف الإن�ض�ن الآخر »امل�ضلم 
التقليدي«، وهكذا يفقد احلزب فيم� يربي به �ضخ�ضية اأفراده اإمك�نية قي�دة الأمة 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )اأ(
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كله�  ال�ض�حة  على  املتف�عل  النفت�ح  داخله  – يف  يختزن  لأنه ل  التغيري؛  نحو 
الذي يوؤدي به اإىل اأن يفهم خلفي�ته� وامتداداته� واآف�قه� يف حركة الأمة.

اإطار الع�ضبية احلزبية

ورمب� ك�ن من بني هذه الأمور »الع�ضبية احلزبية« التي توؤكد فيه� الرتبية على 
الأخ�ش للحزب ب�لطريقة التي ل تقبل معه� اأي نقد اأو من�ق�ضة لالأفك�ر الر�ضمية 
املتبن�ة من قبل قي�دته، بحيث يتحول الأمر اإىل تع�ضب لالإط�ر بعيًدا عن حركة 
الفكرة يف العقل اأو يف الواقع، وقد ي�ضل اإىل احل�لة العدوانية فيم� ي�ضتثريه من 
اإىل املواجهة النف�ضية والعملية �ضد احلزب  احل�ض��ضي�ت امل�ض�دة التي قد توؤدي 
الع�مة  ق�ض�ي�ه�  نف�ضه� يف  منق�ضمة على  الأمة  مم� يجعل  الآخر  الفريق  اأو  الآخر 
فتبدد ط�ق�ته� يف �ضراع�ت �ضي��ضية تتعلق ب�ل�ضكل وتبتعد عن امل�ضمون. وهكذا 
ت�ض�هم الع�ضبية احلزبية يف اإبع�د احلزب عن احتواء الأمة، وتوجيهه� اإىل الأهداف 

املوحدة يف ال�ض�حة الواحدة.

�ضرعية القيادة احلزبية

النهج  �ضلبية؛ لأن  بطريقة  العمل احلزبي  البع�ش عن �ضرعية  وقد يتحدث 
الذي �ض�ر عليه النبي )�ش( والأئمة )ع( وال�ضح�بة والت�بعني يف العمل لالإ�ضالم 
ك�ن  كم�  الإ�ضالمية  ب�ملف�هيم  لالأمة  اخلط�ب  ك�ن  فقد  املنهج،  هذا  يختلف عن 
� على م�ضتوى �ضخ�ضية الق�ئد، اأو على م�ضتوى حركة العمل. وهذا  العمل علنيًّ
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الروحية  له  ويحقق  الأمة،  حي�ة  يف  امتداده  لالإ�ضالم  يحقق  الذي  النهج  هو 
ا�ضم  وعلى  اهلل  كلمة  على  الع�مة  ال�ض�حة  يف  اجلميع  فيه�  يلتقي  التي  العميقة 
ط�رئة،  �ضخ�ضي�ت  اأية  دون  ومن  معقدة،  تنظيمية  اأية حواجز  دون  الإ�ضالم من 
املوؤمنني  فيه اهلل  القراآين الذي يخ�طب  ن�ضتوحيه من الأ�ضلوب  الذي  وهذا هو 
ك�فة ك�أمة م�ضوؤولة، وهو الذي ميكن اأن يحول امل�ضلمني اإىل اأمة بدًل من اأن يكونوا 

كجم�ع�ت.

وقد يتحدث البع�ش عن ال�ضرعية من ن�حية اأخرى. وهي اأن طريقة الإ�ضالم 
يف العمل تتمثل يف القي�دة املتمثلة ب�لنبي اأو الإم�م اأو الأمري الذي يب�يعه اجلميع، 
تتحرك  وبذلك  وللق�عدة،  للق�ئد  ال�ضرعية  امل�ضوؤولي�ت  نط�ق  يف  عليه  ويلتقون 
�ضرعية العمل من خالل �ضرعية القي�دة يف اإ�ضرافه� عليه، ويف التزامه به�، عندم� 
يكون الق�ئد م�ضداًق� لأويل الأمر، �ضواًء يف ذلك على اأ�ض��ش نظرية ال�ضورى، اأو 
نظرية ولية الفقيه. وهذا م� يفتقده العمل احلزبي الذي يخ�ضع فيه نظ�م القي�دة 
ال�ضرعية  موقع  التنظيم ل من  موقع  القي�دة من  تفر�ش  التي  التنظيمية  للطريقة 

الإ�ضالمية ل�ضخ�ضية الق�ئد.

ونواٍه  اأوامر  من  ي�ضدر  فيم�  اللتزام  ق�ضية  تتحرك  ذلك،  خالل  ومن 
وتعليم�ت حمددة، فقد ل يجد العمل احلزبي اأ�ض��ًض� ملزًم� للموؤمنني الع�ملني يف 
اإط�ره اإل فيم� يلزم به الإن�ض�ن من ميني اأو عهد ونحوهم�، مم� يف�ضح املج�ل للكثري 
من اإمك�ن�ت الن�ضح�ب منه على اأ�ض��ش املربرات التف�ضيلية للخروج من اإلزام 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )اأ(
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الفقه�ء. ورمب� ي�ض�هم هذا  التي و�ضعه�  ال�ضرعية  َخ�ش  الرُّ اليمني ببع�ش و�ض�ئل 
اخلط يف اإيج�د ح�لة من الإرب�ك واخللل على م�ضتوى حركة التنظيم يف داخل 

احلزب.

ولكن هذا ل يحدث يف العمل الإ�ضالمي املنفتح على الأمة ككل يف نط�ق 
القي�دة ال�ضرعية ك�لويل الفقيه، اأو الذي تعينه ال�ضورى، اأو الذي يب�يعه امل�ضلمون، 
ف�إن الولية وال�ضورى والبيعة ونحوه� متثل حلة �ضرعية ملزمة للم�ضلمني يف تنفيذ 

كل م� يراد لهم اأن ينفذوه من تعليم�ت وخمطط�ت.

ال�ضرية احلزبية والرقابة

وقد يتحدث البع�ش عن »العمل ال�ضري« كنقطة �ضلبية يف العمل احلزبي؛ 
لأن ذلك يبعد الأمة عن الرتب�ط الوجداين بقي�دته�، ويف�ضح املج�ل للكثري من 
اأ�ض�ليب اللعبة ال�ضي��ضية من خالل الأجهزة اخلفية يف اإبع�د الكف�ءات ال�ضرعية 
اإىل  ب�خلط  لتنحرف  امل�ضبوهة  اخللفي�ت  وبتحريك  القي�دية،  امل�ضوؤولية  مركز  عن 
قد ل  التنظيم  رق�بة  لالأمة؛ لأن  ال�ض�ملة  الرق�بة  بعيًدا عن  امل�ضتقيم  الجت�ه  غري 
تكون ب�مل�ضتوى الدقيق الذي ي�ضمح ب�لطالع على خف�ي� الأمور، وقد ل يكون 
ق�دًرا على تنفيذ م� يراد تنفيذه خلدمة م�ض�ألة الإ�ضالح، وقد متلك القي�دة ال�ضرية 
– ال�ضيطرة  خالله�  – من  ت�ضتطيع  التي  الو�ض�ئل  من  الكثري  الإمك�ن�ت  من 
على كل حركة م�ض�دة من دون اأن ميلك الق�ئمون بهذه احلركة اأية اإمك�ن�ت قوية 
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يف امل�ضتوى نف�ضه، بينم� ي�ضتطيع هوؤلء يف نط�ق حركة الأمة يف مواجهة القي�دة 
العلنية املعروفة القي�م بكثري من اأو�ض�ع التغيري.

احلزبية اأ�ضلوب غربي 

وقد يتحدث البع�ش عن الطريقة احلزبية يف العمل من زاوية اأخرى، وهي 
اأ�ض�ليب  من  امل�ضلمون  يعرفه  فيم�   � اإ�ضالميًّ اأ�ضلوبً�  لي�ش  الأ�ضلوب  هذا  مثل  اأن 
العمل املفتوح الذي ل تعقيد فيه ول التواء، بل هو اأ�ضلوب غربي خ��ضع للعقلية 
�ضد  ال�ضي��ضية  الأو�ض�ع  ترتيب  يف  امليك�فيلية  ب�لطريقة  تتحرك  التي  ال�ضي��ضية 
الفريق الآخر الذي تت�ض�رع معه دائرة النفوذ، وبذلك تلتقي الأ�ض�ليب ب�لذهنية 
املعقدة الب�حثة اأبًدا عن انت�ض�ر، اأي انت�ض�ر يف حركة اللعبة ال�ضي��ضية التي ل متنح 

الأمة حرية املعرفة للواقع اإل ب�ملقدار الذي ت�ضمح به م�ضلحته� الفئوية اخل��ضة.

يف  الإ�ضالمي  العمل  م�ضلحة  اأن  املالحظة  هذه  اإىل  البع�ش  هذا  وي�ضيف 
دائرته الفكرية اأو ال�ضي��ضية اأن ينطلق يف اأ�ض�ليبه من داخل الروحية الإ�ضالمية؛ 
احلركي  النمو  ليكون  وتك�مل  توازن  عملية  يف  ب�لفكرة،  الأ�ضلوب  ليلتقي 
� متوازنً�، تتوفر فيه كل عن��ضر القوة الذاتية من  ا طبيعيًّ لل�ضخ�ضية الإ�ضالمية منوًّ
ف�إنن�  اجلو،  مثل هذا  نتحرك يف  اإذا مل  لأنن�  والأ�ضلوب؛  واملنهج  والروح  الفكرة 
نب�ت�ت  يزرع  اأو كمن  ال�ضيف،  اأجواء  ال�ضتوية يف  النب�ت�ت  يزرع  �ضنكون كمن 
اجلبل يف ال�ضهل من دون حت�ضري الأجواء املالئمة البديلة، مم� يوؤدي اإىل �ضعف 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )اأ(
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يف النمو، واإىل فقدان الكثري من اخل�ض�ئ�ش احلية، اأو اإىل انعدام النمو من حيث 
الأ�ض��ش.

منطلقات اأّمة »حزب اهلل«

وقد يعتقد هوؤلء الذين يثريون عالم�ت ال�ضتفه�م حول التنظيم احلزبي اأن 
مثل ذلك قد يكون حجة مقنعة يف ترجيح الجت�ه الآخر، وهو العمل يف نط�ق 
»حزب اهلل« الذي يتبنى الأّمة ك�إط�ر للحزب، ول يتبنى احلزب ك�إط�ر يف الأّمة، 
ف�إن النق�ط ال�ضلبية يف الجت�ه احلزبي تتحول اإىل نق�ط اإيج�بية يف الوجه الآخر يف 

حركة الأّمة.

العمل بعقل مفتوح

ف�إذا ك�ن العمل ال�ضي��ضي يتحرك يف �ض�حة الأّمة، فال ميكن اأن يكون هن�ك 
فرز داخلي يف�ضل �ضخ�ضية الع�ملني عن الأّمة؛ لأنهم يعملون يف داخله� ب�لعقل 

املفتوح الذي يحتوي كل الن��ش يف اهتم�م�ته الفكرية والروحية وال�ضي��ضية.

ظاهرة تنوع ل �ضدام

ومن الطبيعي اأن ل تكون هن�ك ع�ضبية على امل�ضتوى الفئوي ال�ضيق؛ لأن 
العمل لي�ش عمل فئة يف مق�بل فئة، بل هو عمل الأمة كله� يف مق�بل التحدي�ت 
من  النظر  وجه�ت  الختالف يف  يكون  وبذلك  الب�طل،  فريق  من  اإليه�  الآتية 
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خالل هذه الروحية اختالًف� يف الدائرة الواحدة الوا�ضعة، مم� يعطي للظ�هرة معنى 
التنوع بدًل من معنى ال�ضدام.

الوعي ال�ضرعي وال�ضيا�ضي

اأم� م�ض�ألة »ال�ضرعية«، ف�إن الأمة تتحرك يف خط القي�دة الفقهية املبدعة التقية 
هو  م�  تعرف  اأن  خالله  من  ت�ضتطيع  الذي  ال�ضرعي  الوعي  متلك  التي  الع�دلة 
الإ�ضالم يف مف�هيمه وعق�ئده واأحك�مه، فال تنحرف ب�لن��ش عن اخلط من الن�حية 
الفكرية، كم� ت�ضتفيد من ذلك يف ا�ضتق�مة اخلط من الن�حية العملية فيم� مت�ر�ضه 

من عمل قي�دي على اأ�ض��ش اإ�ضالمي.

خلفي�ته�،  يف  جيًدا  ال�ض�حة  تفهم  يجعله�  الذي  ال�ضي��ضي  الوعي  ومتلك 
فتبعد  داخله�،  تتحرك يف  التي  الأجواء  اأو�ض�عه�، ويف كل  ويف  م�ض�ريعه�،  ويف 
بذلك عن ال�ضذاجة ال�ضي��ضية التي تتيح لالآخرين اأن يلعبوا به� يف عملية اخلداع 
والت�ضليل ليقودوه� اإىل بع�ش التح�لف�ت التي ل تكون يف م�ضلحة الأمة، اأو اإىل 

بع�ش املخطط�ت التي ت�ضيء اإىل ح��ضره� وم�ضتقبله�.

اإن م�ض�ألة الوعي ال�ضي��ضي يف القي�دة ب�لإ�ض�فة اإىل الإرادة القوية، والعدالة 
يف الروح وال�ضلوك هي ال�ضم�نة لالن�ضج�م مع امل�ضلحة الع�مة لالأّمة.

علنية القيادة ورقابة الأمة

دامت  م�  مو�ضوع،  بذات  لي�ضت  ف�إنه�  لل�ضرية،  ال�ضلبية  النت�ئج  م�ض�ألة  اأم� 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )اأ(
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القي�دة تتحرك يف مواقع امل�ضوؤولية ب�ضكل علني، وم� دامت املوا�ضف�ت ال�ضرعية 
الأمة يف  م�ضوؤولية  القي�دي على م�ضتوى  ال�ضرعي  املوقع  التي متنحه  للق�ئد هي 

العمل الإ�ضالمي.

ف�إن ذلك ل ي�ضمح ب�لأ�ض�ليب امللتوية التي قد ي�ضمح به� العمل ال�ضري؛ 
اأمًرا بعيًدا  لأن فكره و�ضلوكه واأو�ض�عه الع�مة واخل��ضة، وم��ضيه وح��ضره لي�ش 
عن جتربة الأمة وعن روؤيته�، ومالحظ�ته� النقدية ورق�بته� الواعية التي تنعك�ش 
اإيج�بً� على حركة القي�دة فيم� تواجهه من م�ضوؤولية اللتزام والن�ضب�ط يف خط 
ال�ضريعة من خالل رق�بة اهلل ورق�بة الأمة. وبذلك ت�ضتطيع الأمة احل�ضول على 
واأم�نته يف  القي�دي،  العمل  واأ�ضلوبه يف  الق�ئد وحركته،  ل�ضخ�ضية  �ض�ملة  معرفة 
حفظ امل�ضوؤولية، واإخال�ضه هلل؛ لتقرر بعد ذلك فيم� اإذا ك�ن الواجب الن�ضج�م 
مع حركة قي�دته، اأو املواجهة له�، مم� ميثل ال�ضم�نة القوية حل��ضر الأمة وم�ضتقبله�.

الأمة والقرار ال�ضيا�ضي

تتحول  عندم�  الأمة  حركة  يف  والعملية  الروحية  اأجواوؤه  لالإ�ضالم  وتبقى 
كم�  والثق�يف،  واجله�دي  ال�ضي��ضي  للعمل  �ض�ح�ت  اإىل  ك�نت  كم�  امل�ض�جد 
مفتوحة،  بطريقة  ب�لأمة  لالإ�ضالم  الع�ملون  فيلتقي  العب�دي،  للعمل  �ض�حة  هي 
فيحدثونه� بكل الأحداث التي تتحرك يف ال�ض�حة، ويبلغونه� اخلطط املو�ضوعية 
التي  املنتظرة  امل�ض�كل  اأم�مه�  ويثريون  التحدي�ت،  مواجهة  يف  القي�دة  قبل  من 
حتت�ج اإىل ا�ضتعداد واإىل حلول، ويعدون له� املواقف التي يجب عليه� اأن تقف 
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فيه�، وي�ضتمعون اإىل وجه�ت نظر اأفراده�، وين�ق�ضونه� بكل م� فيه� من تف��ضيل 
فيم� تثريه من نق�ط ال�ضعف اأو من نق�ط القوة ليكون القرار احل��ضم منطلًق� من 

القن�عة الق�ئمة على الفهم الواعي يف حركة الأمة والقي�دة.

التي جتعل  الواعية  ال�ضي��ضية  الثق�فة  على  الأمة  ومن خالل ذلك، حت�ضل 
لالأ�ضي�ء،  الوا�ضحة  الروؤية  مواقع  من  ال�ضي��ضي  الواقع  على حركة  الرق�بة  لالأمة 
الف�علة يف  امل�ض�ركة  للموقف، ومن طبيعة  مم�ر�ضته�  الذاتية يف  املع�ن�ة  ومن موقع 
ولدة القرار ويف �ضن�عته، مم� يزيد القرار ال�ضي��ضي قوة وم�ضداقية وف�علية؛ لأنه ل 

يكون قرار النخبة اأو الطليعة، بل يكون قرار الأمة.

التفاعل بني الأمة والفقيه

ف�إن  لالأمة،  الع�مة  ال�ض�حة  حتكم  التي  هي  الفقيه  ولية  نظرية  ك�نت  واإذا 
القي�دة للعلم�ء الفقه�ء الواعني هي املوؤهلة لت�ضلم زم�م الأمور يف انطالقة العمل 
ال�ضي��ضي، كم� ك�نت كذلك يف العمل التبليغي والعب�دي، فال نقع يف الزدواجية 
يف �ضخ�ضية الع�مل الديني امل�ضلم بني م� هو الداعية وبني م� هو الإن�ض�ن املتحرك 
د فيه حركية الإن�ض�ن، ونحرك فيه ج�نب الدعوة فقط، بل ندر�ش �ضخ�ضيته  لنجمِّ
من خالل اإمك�ن�ته الفكرية والروحية والعملية لنعرف كيف نلتقي فيه� ب�ضخ�ضية 
موقع  من  موقعه  يف  فن�ضعه  التنفيذ،  ووعي  التخطيط  وعي  ميلك  الذي  الق�ئد 
�ضرعية الكف�ءة بعيًدا عن اأية ح�لة تقليدية للقدا�ضة والحرتام. ويف �ضوء ذلك 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )اأ(
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يتم التف�عل بني �ضخ�ضية الع�مل و�ضخ�ضية ال�ضي��ضي واملج�هد لتتك�مل لالإن�ض�ن 
�ضخ�ضيته من جميع اجلوانب.

ولن يكون ذلك كهنوًت�– على كل ح�ل - بل يكون نوًع� من اأنواع امل�ضوؤولية 
ومنهج،  و�ضريعة  فكر  من  له  تخ�ضع  اأن  للم�ضوؤولية  يراد  فيم�  للكف�ءة  اخل��ضعة 
ويبقى لالأمة دوره� الكبري، يف عملية التف�عل والتك�مل والتخطيط مع القي�دة، 

ومهمته� الكبرية يف الت�أييد والتنفيذ خلفه�.

وبهذا فلن نحت�ج اإىل تغيري �ضيغة الو�ضع الجتم�عي الع�م لالأمة، يف اأ�ضلوب 
العمل اجلم�عي، ولن نعزل الأكرثية عن ع�مل التخطيط للم�ضتقبل، بل جنعله� 
تتطور وتنمو وتتحرك وجت�هد، وتوؤيد وتع�ر�ش من �ض�ح�ته� الوا�ضعة، فتتحول اإىل 
قوة كبرية حلم�ية نف�ضه� من التحدي�ت اخل�رجية التي تتحدى عقيدته� و�ضريعته� 
ومنهجه� يف احلي�ة، كم� تتحدى حريته� وكرامته� وا�ضتقالله�، وحلم�ية امل�ضتقبل 
من القي�دة املنحرفة ال�ضعيفة؛ لأنه� تعرف خطورة دوره� يف عملية املواجهة، ويف 

عملية البن�ء، كدور اأ�ض��ضي ولي�ش على اله�م�ش.

وهكذا يتحرك التي�ر يف اندف�عه الكبري من دون ح�جة اإىل الأ�ضي�ء ال�ضغرية 
التقليدية التي تنّظم له انت�ض�به للحركة من بط�ق�ت معينة و�ضم�ت خ��ضة؛ لأن 
ذلك هو �ض�أن الزواي� ال�ضغرية ل �ض�أن ال�ض�حة الكبرية املنفتحة على كل احل��ضر 
وامل�ضتقبل، فال يحت�ج احلركي يف انتم�ئه اإىل الأمة اإل اإىل ارتب�طه بر�ض�لته�، والتزامه 
مبنهجه�، وا�ضتعداده للجه�د يف �ضبيل اهلل، وا�ضتق�مته على الطريق امل�ضتقيم فيم� 
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ميثله ذلك كله من القيم الروحية لالأمة التي اإذا انتمى اإليه� الإن�ض�ن امل�ضلم، ك�ن 
منتمًي� لالأمة واحلزب الذي ي�ضمل كل �ض�ح�ته� الفكرية وال�ضي��ضية.

التنظيم  الوعي، ومن  امل�ضتوى من  اإىل هذا  اأن ت�ضل  ا�ضتط�عت الأمة  واإذا 
املنفتح الواعي ال�ض�مل، ف�إن التغيري �ضيكون نتيجة طبيعية للقوة الك�منة يف حركة 
الأمة التي �ضتتحول اإىل تي�ر قوي ج�رف ل ت�ضتطيع املح�ور ال�ضغرية اأن تن�ل من 
قوته، اأو تخفف من اندف�عه، اأو حتول انطالقته اإىل ال�ض�طئ الذي تتك�ضر الأمواج 

عليه مل�ضلحة الطغ�ة وامل�ضتكربين.

هذه هي وجهة نظر الذين ينظرون نظرة �ضلبية اإىل التنظيم احلزبي، ويرون اأن 
عملية التغيري حتت�ج اإىل حركة الأمة ل اإىل حركة احلزب.

فهل هي النظرة الواقعية لل�ض�حة؟

هذا هو احلديث الذي �ضنح�ول اإث�رته يف ال�ضفح�ت الت�لية.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )اأ(





•  احلاجة اإىل الواقعية 
هي التي حتدد اأ�ضلوب العمل الإ�ضالمي.

•  العمل احلزبي 
كالعمل الثقايف اأو ال�ضيا�ضي يخ�ضع للحكم ال�ضرعي.

•  م�ضكلة العمل احلزبي 
هي م�ضكلة العاملني لالإ�ضالم وال�ضبب خلل يف الرتبية.

•  التنظيم يف العمل الإ�ضالمي
هو ال�ضبيل للو�ضول اإىل الأهداف الكربى.

من الذي  يقود عملية  التغيري 
حزب األمة أو أمة احلزب؟   )ب(





حتديد دائرة التحرك

قد يطرح »احلزبيون« و»دع�ة العمل التنظيمي« �ضوؤاًل يراد – من خالله– 
حتديد الدائرة التي يتحرك فيه� البحث لئال ي�ضيع احلديث يف مت�ه�ت الفرتا�ض�ت 

والته�م�ت الالم�ضوؤولة.

وقد نحت�ج اإىل تب�ضيط ال�ضوؤال! يف البداية؛ ليكون اخلطوة الأوىل يف حركة 
املعرفة ال�ضي��ضية التي تنطلق لتحدد انطالق التغيري مع القي�دة وخط ال�ضري.

هل نحن بح�جة اإىل التنظيم يف العمل ال�ضي��ضي من اأجل التغيري؟

وهل ميكن – لن� – النطالق اإىل �ض�حة العمل اجلم�هريي يف الأمة بعيًدا 
عن الأ�ضلوب العملي الذي ينظم ط�ق�ت اجلم�هري، ويحوله� اإىل ط�قة موحدة من 

اأجل حتقيق الهدف الكبري لالأمة؟

الأ�ضلوب النبوي يف مواجهة التحديات

عملي  ك�أ�ضلوب  التنظيم  اإىل  احل�جة  بت�أكيد  ب�لإيج�ب  اجلواب  يكون  رمب� 
م�ر�ضه  الذي  النبوي  الأ�ضلوب  يف  هوؤلء  يرى  قد  ولكن  التغيري،  اأجل  من 

من الذي  يقود عملية  التغيري 
حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟   )ب(
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يف  واملواجهة  املم�ر�ضة  ويف  الدعوة،  يف  الإ�ضالم  حركة  يف  )�ش(  حممد  النبي 
�ض�حة ال�ضراع الأ�ضلوب الوحيد الذي ينبغي للم�ضلمني ال�ضري عليه يف عملهم 
ال�ضي��ضي الإ�ضالمي؛ لأن ذلك هو الذي مينح العمل �ضفته الإ�ضالمية، ويبعده 
الكفر وال�ضالل، ويو�ضح  اأ�ض�ليب عملية يف حركة  ال�ض�حة من  ا�ضتحدثته  عم� 
هوؤلء اأن من واجب امل�ضلمني اللتزام ب�لإ�ضالم يف خط الو�ضيلة والهدف، وذلك 
التحرك  يجعل  اأن  خالله�  من  الإ�ضالم  يريد  التي  التك�ملية  اخلطة  خالل  من 

خ��ضًع� يف اأخالقي�ته لالأجواء الأخالقية يف كل ن�ض�ط�ته الفكرية وال�ضي��ضية.

يف  النبوي  الأ�ضلوب  يف  نالحظ  لأنن�  املالحظة؛  هذه  اأم�م  نتحفظ  ولكنن� 
الدعوة ويف احلركة اختالًف� يف ال�ضكل تبًع� لختالف املرحلة التي ك�نت حتيط 
ب�لواقع، وذلك فيم� نالحظه من اختالف الأ�ضلوب املكي عن الأ�ضلوب املدين، 
كم� جند تنوًع� يف داخل كل منهم� فيم� ك�ن تنوع ميزان القوى وطبيعة التحدي�ت.

فقد نقراأ يف بع�ش كتب ال�ضرية اأن النبي )�ش( دع� اإىل اهلل �ضبح�نه وتع�ىل 
لآلهة  يتعر�ش  واأنه مل  ذلك،  بعد  ب�ضراحة  الدعوة  اأعلن  ثم  ا،  �ضرًّ �ضنني  ثالث 
قري�ش يف البداية، بل ك�ن دوره هو دور الدعوة اإىل التوحيد يف مواجهة ال�ضرك 
العقيدي، مم� ك�ن ل ميثل املواجهة للمجتمع امل�ضرك ب�ضكل مب��ضر، ثم انطلق يف 
والتعر�ش  امل�ضركني،  اأفك�ر  ت�ضفيه  ويف  الأ�ضن�م،  عب�دة  رف�ش  التحدي يف  خط 
اإىل  واأدى  ح�د،  ب�ضكل  ال�ضراع  تواجه  الدعوة  جعل  مم�  لوجه،  وجًه�  لالأ�ضن�م 
الإعالمية  احلرب  واإعالن  امل�ضلمني،  �ضد  والجتم�عي  التمويني  احل�ض�ر 
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واجل�ضدية على النبي حممد )�ش( ب�لذات، وعلى امل�ضلمني معه، وهكذا تطورت 
اإىل خ�رج مكة، كم� يف موقفه يف الط�ئف  امل�ض�ألة، حتى بداأ النبي ينقل دعوته 

ومواجهة الآخرين له، حتى ك�نت ق�ضية الهجرة.

اخلطة العملية وم�ضلحة الر�ضالة

ف�إذا �ضح هذا العر�ش الت�ريخي الذي ذكرته كتب ال�ضرية، ف�إنن� ن�ضتوحي من 
ذلك، اأن املوقف مل يكن خ��ضًع� لتعبد �ضرعي ح��ضم تخ�ضع له امل�ضرية، بل ك�ن 
منطلًق� من الأ�ضلوب الواقعي يف مواجهة التحدي�ت، مم� يجعل نوعية التحدي، 

اأ�ض��ًض� لنوعية الرد والتحدي امل�ض�د على اأ�ض��ش اخلط الع�م للدعوة.

وبذلك ل يكون هذا الأ�ضلوب املتنوع ح�لة توقيفية �ضرعية ل جم�ل معه� حلرية 
احلركة يف الع�ضور الت�لية فيم� يريد الع�ملون اأن مي�ر�ضوه من خطوات واأ�ض�ليب، 
تبًع�  فيه� الأ�ضلوب  التي يتحرك  الع�مة  الفكرة  ي�ضتوحوا منه�  اأن  بل ميكن لهم 
لطبيعة التحدي�ت يف ال�ض�حة، وللخطة العملية التي تفر�ضه� م�ضلحة الر�ض�لة يف 

حركة الواقع.

على  ال�ضرية  �ضرعية  مثاًل،  الدعوة  يف  ال�ضري  العمل  فرتة  من  فن�ضتوحي 
اأ�ض��ش املرحلة ال�ض�غطة التي ل ت�ضمح فيه� ال�ضغوط للر�ض�لة اأن تتحرك ب�مل�ضتوى 
الواقعي ليكون العمل ال�ضري لونً� من األوان احلم�ية للبذور الأوىل التي يراد له� 
اأن تنمو يف جو طبيعي مالئم ل جم�ل فيه للعوا�ضف، وو�ضيلة من و�ض�ئل تركيز 
الق�عدة على اأ�ض��ش ث�بت معقول، وذلك من خالل العمل على بن�ء ق�عدة اأوىل 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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للعمل الإ�ضالمي من اأجل مواجهة املتغريات من موقع ث�بت قوي.

طبيعة املرحلة و�ضرعية الأ�ضلوب

اأم�م كل  اإىل بع�ش املواقف ال�ضلبة املتحدية  ثم قد ميكنن� ا�ضتيح�ء احل�جة 
الر�ض�لة  �ضبيل  املوت، كموقف �ضرعي يف  العذاب حتى  واآلم  ال�ضغط،  تهويل 
فيم� راأين�ه من موقف ال�ضح�بة يف بداية الدعوة فيم� ع��ضوه من ال�ضغوط والآلم، 
حتى ا�ضت�ضهد بع�ضهم حتت التعذيب، ك�ل�ضهيدين ي��ضر وزوجته �ضمية، وع��ش 
البع�ش اأ�ضد العذاب، كبالل من دون اأن يخ�ضع اأو ي�ضت�ضلم مل� يريدونه من النطق 
بكلم�ت الكفر، وقد جند من املوقف الآخر الذي وقفه عم�ر بن ي��ضر من النطق 
بكلمة الكفر من دون اختي�ر حتت �ضغط التعذيب وجًه� اآخر لل�ضورة يف املوقف 
الإ�ضالمي الذي ميكن فيه للم�ضلم اأن يتكلم مب� يريد له الك�فرون من كلم�ت ل 
اأو من املوت.. فال يجب عليه  به� ليتخل�ش من العذاب الذي ل يط�ق،  يوؤمن 
حتمل ذلك كله، فقد جند يف ر�ضى الر�ضول )�ش( عن املوقف الأول وعن املوقف 
من  التخل�ش  اأو  النه�ية،  حتى  للب�طل  املواجهة  اختي�ر  ل�ضرعية  اأ�ض��ًض�  الث�ين 
املوقف ال�ضعب بطريقة معينة من دون اأن يجد اأ�ضح�ب املوقفني انحراًف� عن خط 

الإ�ضالم.

وهكذا نالحظ يف حركة الر�ضول )�ش( يف الدعوة، واأ�ضلوبه يف العالق�ت، 
وطريقته يف املواجهة، وانفت�حه الروحي يف مواقف التحدي، و�ضربه اأم�م الكلم�ت 
الق��ضية املوجهة اإليه، والأ�ض�ليب التع�ضفية التي ا�ضتعملت �ضده.. فقد نالحظ 
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يف ذلك، ويف طريقته يف التحرك اخلفي، يف ان�ضح�به من �ضغط الأعداء يف عملية 
املرحلة  التحدي�ت يف  اأم�م  املتحرك  الداعية  موقف  متنوًع� يف  اأ�ضلوبً�  الهجرة..، 
ال�ض�حة  احتواء  اأجل  من  وال�ضرب  واملرونة  والنفت�ح  اللني  اإىل  حتت�ج  قد  التي 
مل�ضلحة الر�ض�لة من دون الوقوع يف امل�ض�كل ال�ضعبة التي قد ت�ضقط الواقع كله 
غري  اإىل  م�ض�دة..،  م�دية  بقوة  ذلك  مواجهة  ت�ضتطيع  التي  امل�دية  القوة  لفقدان 
الدعوة..،  الواقع من حول  لتنوع  تبًع�  تتنوع  التي  الواقعية  الأ�ض�ليب  ذلك من 
مم� يوحي اإلين� ب�أن الداعية، اأو الع�مل يف �ضبيل الإ�ضالم، يف اأي موقع من مواقع 
املالئم حلركة  املوقف  اختي�ر  اأن ميلك حرية احلركة يف  ي�ضتطيع  والعمل  الدعوة 
التحدي من حوله، ب�ضرط اأن يدر�ش طبيعة املرحلة ليحدد �ضرعية الأ�ضلوب من 

خالل ذلك.

تطوير الو�ضائل العملية

ويف �ضوء ذلك، قد ن�ضتطيع اخلروج بنتيجة ع�مة، وهي اأن الإ�ضالم مل يحدد 
اأ�ضلوبً� معيًن� للعمل الإ�ضالمي يف �ضبيل اهلل على م�ضتوى حركة الدعوة، اأو حركة 
املواجهة للتحدي�ت امل�ض�دة، بل ميكن حتديد الأ�ضلوب تبًع� للح�جة الواقعية اإىل 

ذلك.

مع�هداته  يف  الهجرة،  بعد  )�ش(  حممد  النبي  اأ�ض�ليب  درا�ضة  تكون  وقد 
الداخلية واخل�رجية، وحربه و�ضلمه، كم� قد تكون درا�ضة طريقة الأئمة من اأهل 
البيت )ع(، �ضبياًل لت�أكيد هذه الفكرة التي اأملحن� اإليه� فيم� توؤكده من اإمك�نية 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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تطوير الو�ض�ئل العملية، يف �ضبيل الو�ضول اإىل الهدف الكبري من احتواء الإ�ضالم 
من�ف�ة ذلك لالأحك�م  ب�ضرط عدم  الع�مة واخل��ضة..،  للحي�ة كله�، يف جم�لته� 

ال�ضرعية الع�مة.

احلاجة اإىل التنظيم

وعلى هذا الأ�ض��ش، ميكنن� اجلواب عن ال�ضوؤال الذي يطرح اأ�ضلوب العمل 
يف بداية الدعوة، اأو يف اأجواء م� بعد الهجرة، ك�أ�ضلوب وحيد للعمل، ف�إنن� نتع�مل 
معه على اأ�ض��ش ا�ضتيح�ء الفكرة الع�مة، املتحركة مع تطور و�ض�ئل العمل يف احلي�ة 
حمدودة  معينة  لظروف  اخل��ضع  الت�ريخي،  الوجه  عند  الوقوف  اأ�ض��ش  على  ل 

لنتجمد عنده، فال نتعداه اإىل غريه.

وبذلك ن�ضتطيع اجلواب عن احل�جة اإىل التنظيم يف العمل الإ�ضالمي على 
التغيري  خط  يف  ال�ضي��ضي  العمل  اأو  الدعوة،  خط  يف  الفكري  العمل  م�ضتوى 
الواقعي؛ لأن ذلك هو ال�ضبيل للو�ضول اإىل الأهداف الكربى بطريقة ح��ضمة 
يف  الواقعي  التخطيط  يفتقد  للتنظيم  يخ�ضع  ل  الذي  العمل  لأن  معقولة..؛ 
مواجهة الواقع، مم� يجعله خ��ضًع� للموؤثرات املعقدة والتغريات ال�ضريعة، ويحوله 
ال�ضحيقة، ويف جنون  الرم�ل املتحركة يف مت�ه�ت الأجواء  اإىل حركة �ض�ئعة يف 
الري�ح الع��ضفة، ويوؤدي ب�لنتيجة اإىل �ضيطرة التي�رات الأخرى عليه فيم� تخطط 

له من احتواء �ض�ح�ته، وبعرثة جهوده، واهتزاز خطواته.
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اخلطة الإ�ضالمية املرنة

وهذا هو م� فعله الر�ضول )�ش( يف تخطيطه الواقعي ملواجهة خطط امل�ضركني، 
اأكرث من �ضعيد يف حركة فعل من جهة  ب�خلطة الإ�ضالمية املرنة، املتحركة على 
فيم� يريد اأن ي�ضل اإىل اأهدافه ب�ضكل م�ضتقل، ويف حركة رد فعل من جهة اأخرى 
اأن نواجهه، يف  اأن يواجه به الأعداء يف خط املواجهة، وهذا م� يجب  فيم� يريد 
عملية ر�ضم اخلطة من خالل طبيعة الظروف املو�ضوعية املحيطة ب�ملرحلة، ونوعية 
الواقع، يف طريقة احلركة  ان�ضج�م مع  ال�ض�حة، يف عملية  املتحركة يف  الأ�ض�ليب 
لئال نعي�ش الغربة املوح�ضة عم� حولن�، مم� قد يوؤدي اإىل العزلة عن كل املوؤثرات 

الف�علة يف حركة التغيري.

ولي�ش معنى ذلك اأن نكون �ضدى مل� يثور حولن� من اأ�ضوات، اأو �ضورة مل� 
يتمثل يف واقعن� من م�ض�هد، اأو انعك��ًض� مل� يحدث يف ال�ض�حة من ت�أثريات لتكون 
ظالًّ لل�ضخ�ضي�ت الأخرى التي ت�ضنعه� الأفك�ر امل�ض�دة، كم� ين�دي به البع�ش، 
ممن ت�أثروا ب�لطريقة الغربية للحي�ة يف اأفك�ره� واأ�ض�ليبه�، ف�عتربوه� الوجه احل�ض�ري 
لأي ن�ض�ط اإ�ضالمي، بينم� راأوا يف الأ�ض�ليب املغ�يرة وجًه� للتخلف الذي يريد اأن 

يوقف حركة التطور يف احلي�ة.

اختالف اأ�ضاليب العمل والتعبري

بل معنى ذلك، فيم� نح�وله، اأن ل نتجمد عند اأ�ضلوب معني على اأ�ض��ش 
ح�لة ت�ريخية حمدودة، بل نعمل على الأخذ ب�لو�ض�ئل اجلديدة التي ا�ضتحدثته� 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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جت�رب الإن�ض�نية يف �ضتى جوانب احلي�ة مم� ل يختلف يف منهجه مع احلكم ال�ضرعي 
فيم� ن�ضتفيده من املنهج ال�ضرعي، الق�ئم على حرية احلركة يف العمل فيم� نخت�ره 
مم� حولن� من اأ�ض�ليب، اأو فيم� ن�ضتحدثه منه من خالل درا�ضتن� للح�ج�ت الواقعية 
للم�ض�ألة لنواكب حركة احلي�ة يف مواقعه� الطبيعية لنوؤثر فيه� من خالل التف�عل 
الواقع، يف  ب�أدوات  الواقع  تغيري  اأ�ض��ش  على  تتحرك  التي  الواقعية  املوؤثرات  مع 
اأجواء الكلمة احلكيمة التي تقول: ل ينت�ضر الهدى اإل من حيث انت�ضر ال�ضالل.

اأو احلديث امل�أثور عن النبي حممد )�ش(: اإن� مع��ضر الأنبي�ء اأمرن� اأن نكلم 
الن��ش على قدر عقولهم. فقد ن�ضتوحي منهم� اأن مالحقة ال�ضالل يف اأ�ض�ليبه، 
متثل عملية حكيمة واقعية من عملية الحتواء والتطويق، كم� اأن التحدث للن��ش 
ويف  التفكري،  يف  طريقتهم  حتكم  التي  الأ�ض�ليب  مواجهة  يعني  عقولهم،  مبقدار 
الأفك�ر  مواجهة  العقل يف  يعنيه حجم  م�  هو  ذلك  لأن  املواجهة؛  ويف  احلركة، 
الأمر  والأ�ض�ليب،  الأفك�ر  م�ضتوى  على  به  املحيطة  الأو�ض�ع  من  به  يت�أثر  فيم� 
الذي يجعل خم�طبته ب�لفكرة بعيًدا عن الأجواء الداخلية التي حتكم طريقته يف 

التفكري �ضبيًه� ب�لتخ�طب معه بلغة اأخرى ل يفهمه�.

وخال�ضة الفكرة التي نريد اإث�رته� اأن اختالف اأ�ض�ليب العمل يف التحرك، 
معني،  منوذج  عند  الوقوف  تقبل  فال  الدعوة،  يف  التعبري  اأ�ض�ليب  ك�ختالف 
احلركة  ينعك�ش على  مم�  كله،  ت�ضتحدثه من ذلك  فيم�  احلي�ة  لتطور  تخ�ضع  بل 
الداخلية واخل�رجية لالإن�ض�ن...، فالبد من الأخذ يف ذلك، مب� يتن��ضب مع ح�جة 
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الواقع من دون اللتزام بنموذج واحد، اأو من�ذج حمدودة اإل فيم� حتدده اأحك�م 
ال�ضريعة من حدود، اأو من خطوط ع�مة.

مناق�ضة التفا�ضيل
ونطرح – بعد ذلك – �ضوؤاًل ث�نًي�، هل العمل التنظيمي يف الإط�ر احلزبي، 
خم�لًف�  يكون  بحيث  املبداأ،  ن�حية  من  للعمل  الإ�ضالمي  الأ�ضلوب  مع  يتن�فى 

للحكم ال�ضرعي، اأو للجو الإ�ضالمي الذي يريد الإ�ضالم اإث�رته يف احلي�ة؟

الإ�ضالمية  امل�ضلحة  التف��ضيل من خالل  ب�ملن�ق�ضة يف  تتعلق  امل�ض�ألة  اأن  اأو 
روحية  يف  ت�أثريات  من  لل�ض�حة  يخلقه�  قد  التي  امل�ض�كل  م�ضتوى  على  العلي� 
الع�ملني، اأو يف خطواتهم العملية يف دائرة املم�ر�ضة الذاتية، اأو العالق�ت الع�مة 

واخل��ضة.

�ضرعية العمل احلزبي
يوجب  بحيث  احلزبي،  للعمل  من�فًي�   � �ضرعيًّ حكًم�  الإن�ض�ن  يجد  ل  قد 
حرمته؛ ليكون الإن�ض�ن الع�مل على هذا اخلط مرتكًب� حلرام �ضرعي اإل فيم� قد 
يحدث من تف��ضيل من اللتزام مب� ل يجوز له اللتزام به من �ضع�رات ومم�ر�ض�ت، 
مم� ي�ضدر من جهة ل متلك �ضريعة الإلزام، اأو ل متلك معرفة الأحك�م، اأو ل تعي 
طبيعة الواقع..، اأو غري ذلك من الأمور التي ل تت�ضل ب�أ�ضلوب العمل من ن�حية 
الدائرة التي فيه�، بل تت�ضل ب�جلهة امل�ضوؤولة التي ل متلك �ضرعية املوقع، اأو �ضرعية 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(



116 116
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

املجتهد  اأو  املجتهد،  غري  بفتوى  اللتزام  الع�مة،  الدائرة  يف  ت�ضبه  فهي  املعرفة، 
الف��ضق، اأو غري الأعلم، ممن ل يجوز تقليده، فهل ميكن اأن نقول ب�أن اأ�ضلوب اخلط 

الفتوائي، اأو خط التقليد ل ين�ضجم مع الإ�ضالم؟

اإن العمل احلزبي ميثل �ضكاًل معيًن� من اأ�ضك�ل العمل ال�ضي��ضي اأو الثق�يف 
الذي يخ�ضع يف مفرداته وتف��ضيله للحكم ال�ضرعي الذي ميثل احلزب الو�ضيلة 
العملية لتطبيقه يف عمل الأفراد اأو اجلم�ع�ت، اأو الأمة كله�. فمن الطبيعي اأن 
تتن��ضب  ل  التي  التف��ضيل  بع�ش  من   � �ضلبيًّ موقًف�  الإ�ضالميون  احلزبيون  يقف 
مع اخلط الإ�ضالمي ال�ضرعي مت�ًم� كم� يقف الآخرون من غري الإ�ضالميني نف�ش 
ف�إن هذا لي�ش  التي ل تتفق مع خطهم الفكري، وكذلك  املوقف من املفردات 
�ضرعية  هو  ال�ض�حة  يف  املطروح  بل  احلزبي،  العمل  �ضرعية  م�ض�ألة  يف  مطروًح� 

ال�ضكل الع�م ك�أ�ضلوب للعمل.

ا�ضتئذان الفقيه
اأي عمل على  اأن �ضرعية  اأخرى، وهي  قد يطرح البع�ش امل�ض�ألة من ن�حية 
م�ضتوى ال�ضكل وامل�ضمون لبد اأن تخ�ضع لالإذن من الفقيه الذي ميلك الولية 
اأو  �ضي��ضي  ن�ض�ط  ب�أي  يقوموا  ل  اأن  عليهم  يفر�ش  مم�  امل�ضلمني،  على  الع�مة 
العمل  مم�ر�ضة  الإذن يف  منه  ي�ضدر  ف�إذا مل  منه..  ال�ضتئذان  بعد  اإل  اجتم�عي 
احلزبي ف�إن ذلك يعني فقدان العمل ل�ضرعيته ل �ضيم� يف املج�لت التي يوؤدي 
الفقيه  �ضلطة  املتحركة حتت  الإ�ضالمية  ال�ضي��ضية  ال�ض�حة  اإنه�ك  اإىل  ذلك  فيه� 
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الويل، وبعرثة مواقعه�، واهتزاز مواقفه� فيم� ميكن اأن يحقق من التج�ذب والتن�زع 
الختالف يف اأجزاء العمل وخطواته، الأمر الذي يقف ح�ئاًل بني الإ�ضالم يف 

حركته ال�ضي��ضية، وبني الأهداف امل�ضريية التي يريد الو�ضول اإليه�.

املبداأ؛ لأنه� تت�ضل مبوقف  ن�حية  ولكن هذه امل�ضكلة ل متثل م�ضكلة- من 
املراحل على  – ولو يف بع�ش  العمل احلزبي  اأ�ضلوب  الذي قد يجد يف  الفقيه 
� فيم� ميثله من العالقة ب�مل�ضلحة الإ�ضالمية العلي�، كم� جنده  الأقل - اأ�ضلوبً� �ضرعيًّ
يف راأي بع�ش الفقه�ء الواعني الذين اأعطوا ال�ضوء الأخ�ضر لل�ضري يف هذا الجت�ه، 
اأو ق�دوا العمل يف بع�ش مواقعه، اأو وافقوا عليه، فلم يعرت�ضوا عليه، وقد يجد – 
يف بع�ش املراحل- �ضرًرا فيه على الواقع ال�ضي��ضي كنتيجة لبع�ش الأو�ض�ع، اأو 

ال�ضلبي�ت، اأو املواقف، فريى �ضرورة جتميده اأو اإلغ�ئه.

ولذلك اإن امل�ض�ألة تدخل يف �ضميم البحث الذي يت�ضل ب�ضرعية هذا اللون 
من العمل من ن�حية الداخل فيم� ي�ضتمل عليه من عن��ضر ذاتية.

حدود ولية الفقيه
يكون  ل  قد  ال�ضرعية  على  احل�ضول  يف  الفقيه  من  الإذن  مو�ضوع  اإن  ثم 
�ضواء ك�ن  الفقيه حركة وليته،  الويل  فيه�  مي�ر�ش  التي  ال�ض�حة  اإل يف   ،� �ضروريًّ
ذلك يف داخل الدولة التي ي�ضرف عليه� اأو يحكمه�، اأو يف خ�رجه�، مم� يت�ضل 
حركة  يف  متك�ملة،  خطة  نط�ق  يف  يقوده�،  التي  الع�مة  الإ�ضالمية  ب�ل�ضي��ضية 
اأو على  الواقع،  الأ�ضلوب خطًرا على  يرى يف هذا  ك�ن  اإذا  وامل�ضمون،  ال�ضكل 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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اخلطة، اأو اإذا ك�ن يوؤدي اإىل الإرب�ك يف عملية تنفيذ اخلطة، بح�ضب طبيعة الأ�ضي�ء.

اأم� اإذا مل تكن يف املج�لت التي يعمل فيه� وليته، اأو يف املواقع التي مل 
�« ب�ملنع من ذلك، فال جند هن�ك اأي اأ�ض��ش فقهي  � وليتيًّ ي�ضدر فيه� »حكًم� �ضرعيًّ
للمنع؛ لأن امل�ض�ألة هن� لي�ضت م�ض�ألة البحث عن م�ضدر ال�ضرعية، بل عن امل�نع 
اأ�ضلوبه العملي يخ�ضع لق�عدة الإب�حة فيم� ل  عنه�؛ لأن العمل الإ�ضالمي يف 
للدعوة،  الع�م  اخلط  مع  من�ضجًم�  م�دام  داخله  التحرمي يف  عن��ضر  على  ي�ضتمل 

ولعملية التغيري الواقعي.

التخطيط العام للحركة الإ�ضالمية
اإذا  الفقيه،  ولية  يف  »التعدد«  م�ض�ألة  املج�ل  هذا  – يف  البع�ش  يثري  وقد 
الث�نوي الذي قد يفر�ضه� انطالًق� من امل�ضلحة  ب�لعنوان  مل يكن الوحدة لزمة 
الإ�ضالمية العلي�، فقد ميكن للفقيه يف اأي منطقة، اأو اأي موقع، اأن يحكم ب�ضرعية 
مثل هذا الأ�ضلوب يف العمل ال�ضي��ضي؛ لأن الظروف ال�ضي��ضية تفر�ضه، اإذا مل 
ي�ضدر من الفقيه الع�م حكم اآخر ب�لتحرمي، مم� يفر�ش نظرية ولية الفقيه، اأو »نفوذ 
حكم احل�كم« الأخذ به. وقد يتحدث بع�ش اآخر اأن م�ض�ألة »ولية الفقيه« لي�ضت 
من امل�ض�ئل املجمع عليه� بني الفقه�ء ليتحدث الن��ش عن ارتب�ط ال�ضرعية لأي 
عمل ب�ن�ضج�مه� مع حركة النظرية يف الواقع، فهن�ك من ل يقول ب�لولية املطلقة، 
وهن�ك من ل يرى نفوذ حكم حل�كم يف املو�ضوع�ت، خ�رج نط�ق الق�ض�ء، اأو نط�ق 

بع�ش الأ�ضي�ء الأخرى التي تتنوع ح�ضب تنوع الجته�د.
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الإ�ضالمي  الأ�ض��ش  يف  اإ�ضالمية،  كنظرية  ال�ضورى،  البع�ش  يعترب  وقد 
العملية  املم�ر�ضة  اأو  احلكم،  م�ضتوى  على  ال�ضي��ضي  الواقع  حركة  يف  لل�ضرعية 
للحركة ال�ضي��ضية..، وبذلك تخ�ضع امل�ض�ألة للتخطيط الع�م للحركة الإ�ضالمية، 

يف اأ�ض�ليبه� واأهدافه�.

فقهي،  م�ضدر  – اأكرث من  نظرية  ن�حية  – من  للم�ض�ألة  اأن  نعرف  وبذلك 
نط�ق واحد  الأبع�د، ول يح��ضره� يف  ب�ختالف هذه  الق�ضية تختلف  مم� يجعل 
امل�ض�ألة يف دائرة امل�ضلحة  اإيج�بً�، فتدخل  اأو  ال�ضرعية دائرة مداره، �ضلًب�  ليجعل 
الإ�ضالمية العلي� التي يدر�ضه� الفقيه من خالل اأهل اخلربة فيم� ل ميلك خربته، 
اأو من خالل نظرته املو�ضوعية فيم� ميلك معرفته، اأو تدر�ضه ال�ضورى، اأو يتحرك 
بحرية من خالل الع�ملني املنفتحني على احلكم ال�ضرعي، ب�جته�د اأو تقليد فيم� 
مل يكن لل�ضورى اأو الفقيه �ضلطة الولية التنفيذية على �ضعيد الواقع، اأو فيم� مل 

مي�ر�ش دوره فيه ل�ضبب اأو اآخر.

بحث امل�ضائل

ال�ضرعية  – مع  يتن�فى من خالل هذا العر�ش  واإذا ك�ن العمل احلزبي ل 
الإ�ضالمية، يف دائرة التحفظ�ت التي اأثرن�ه� يف نط�ق هذا احلديث، فالبد لن� من 
التي حتدث  العملية  ال�ضلبي�ت  التي تدخل يف خط  امل�ض�ئل الأخرى  نواجه  اأن 
احللقة  يف  املذكورة  النق�ط  اأث�رته  فيم�  احلزبي  العمل  يف  وللم�ضلمني  لالإ�ضالم 

الأوىل من هذا احلديث.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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1 م�ضكلة الرتبية الإ�ضالمية 

النقطة الأوىل: »العقلية احلزبية« التي ت�ضع الفرد احلزبي، اأو جمتمع احلزب 
ب�لتع�يل  ت�ضعر  املجتمع، يف ذهنية  برج ع�ل مف�ضول عن  اأو يف  دائرة مغلقة،  يف 
على الآخرين، وب�لتميز عنهم يف م�ضتوى الوعي، اأو يف طريقة التفكري، مم� يبعد 
والوعي  لآلمه�،  التف�عل  وب�لت�يل عن  الأمة،  واقع  على  النفت�ح  »احلزبي« عن 

الواقعي مل�ض�كله� وق�ض�ي�ه�.

تواجه  بل  احلزبي«،  »العمل  تواجه  ل  النقطة  هذه  مثل  اأن  نعتقد،  ولكنن� 
بع�ش جت�ربه يف بع�ش عن��ضره ممن يعي�ضون التخلف يف ذهنيتهم، والبعد عن وعي 
اأ�ض��ش  املجتمع على  وينف�ضلون عن  والروحية..،  الأخالقية  الإ�ضالمية  املف�هيم 
العقلية التي تعترب امل�ضتوى الثق�يف، اأو املوقع القي�دي امتي�ًزا ل�ض�حبه فيم� يثريه يف 
داخله من زهو ال�ضخ�ضية، وغرور الذات. بينم� يوؤكد الإ�ضالم على اعتب�ر التميز 
يف امل�ضتوى م�ضوؤولية جديدة ت�ض�ف اإىل م�ضوؤولي�ت الإن�ض�ن التي يتحمله� جت�ه 
الآخرين، فيتوا�ضع لهم، وينفتح عليهم، وينظر اإليهم من موقع الإن�ض�ن امل�ضوؤول 
الذي يعي�ش القلق الروحي اأم�م امل�ضوؤولية بعيًدا عن اأي زهو ذاتي ب�ملوقع املميز.

الإن�ض�ن  له�  يخ�ضع  التي  الإ�ضالمية  ب�لرتبية  تت�ضل  التي  الأمور  من  وهذا 
امل�ضلم يف بن�ء �ضخ�ضيته على الأ�ض�ش الإ�ضالمية ال�ضحيحة يف العقيدة والأخالق 
اإىل  النظرة  واخل��ضة، ويف  الع�مة  العالق�ت  العملي يف حركة  واملنهج  والت�ضريع، 

الواقع واإىل الن��ش من حوله.
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ت�ضخم ال�ضخ�ضية م�ضكلة عامة

ول فرق يف ذلك، بني الأ�ضخ��ش الذين يعملون يف داخل العمل احلزبي، 
اأو يف خ�رجه يف الإط�ر الع�م فيم� تتمثل يف خط حزب اهلل؛ لأن امل�ض�ألة تت�ضل 
يف طبيعته� ال�ضلبية اأو الإيج�بية، ب�جل�نب الرتبوي لالإن�ض�ن، فقد راأين� يف النط�ق 
والإخال�ش  الروحية  من  الأعلى  امل�ضتوى  يف  خمل�ضة،  اإن�ض�نية  من�ذج  احلزبي، 
والتوا�ضع والنفت�ح على الن��ش من مواقع التقوى يف الدعوة واملم�ر�ضة، بحيث 
ل ي�ضعرون ب�أي عن�ضر ذاتي يف عالقتهم ب�لن��ش..، وقد راأين� يف الدائرة الع�مة – 
اإذا �ضح التعبري، من�ذج اإن�ض�نية حتمل كل العن��ضر الذاتية يف جو م�ضبع ب�لأن�نية 
روحية  اإىل ح�لة  تتحول  اأن  يحملونه�  التي  الإ�ضالمية  الثق�فة  متنع  التي  املعقدة 
على م�ضتوى ال�ضعور وال�ضلوك، فيتحولون اإىل جمرد اأ�ضخ��ش يعي�ضون »ت�ضخم 
ال�ضخ�ضية« ب�لطريقة التي ينف�ضلون فيه� عن الواقع من حولهم، فال يجدون اإل 
اأن تواجه ذلك  ذواتهم رموًزا لالإ�ضالم، وق�دة لل�ض�حة فيم� يجب على ال�ض�حة 

بكثري من األوان اخل�ضوع والحرتام.

واإذا ك�ن لالأ�ضلوب احلزبي، اأن يرتك ت�أثريه ال�ضلبي على الذات من خالل 
طبيعة الدائرة التي يتحرك فيه� الإن�ض�ن، ب�لإ�ض�فة اإىل العوامل الأخرى، ف�إن ذلك 
قد يعود اإىل طبيعة احلدود التي ميثله� هذا العمل مت�ًم� كم� هي احلدود الع�ئلية، اأو 
الإقليمية، اأو القومية التي حتمل بع�ش املميزات، يف املوقع اأو اخل�ض�ئ�ش الأخرى، 
الع�مل  لالإن�ض�ن  توحي  اأن  على  تعمل  التي  الرتبوية  اخلطة  هو يف  احلل  ولكن 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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موقًع�  الآخرين، بل متثل  يف�ضله عن  ا  ب�أنه� ل متثل حدًّ تلك  اأو  الدائرة  يف هذه 
من مواقع النفت�ح عليهم، يف نط�ق امل�ضوؤولية الثق�فية وال�ضي��ضية، ك�أي �ضخ�ش 
يحمل قوة مميزة اأم�م الآخرين الذين ل ميلكونه�، اأو يحت�جون اإليه فيه�، مم� يحوله� 
اإىل موقع للم�ضوؤولية ل للذات فيم� انطلقت به التع�ليم الإ�ضالمية التي اأكدت اأن 
مواقع ح�جة الن��ش اإلين� هي من مواقع النعم التي اأغدقه� اهلل علين� – فيم� يجب 

علين� اأن ن�ضكره عليه�.

اإن الرتبية ميكن اأن ترتك اأثره� الإيج�بي يف التخفيف من هذه احل�لة الذاتية 
ال�ضلبية يف اأي جم�ل من جم�لته� على م�ضتوى احلزبيني اأو العلم�ء اأو املفكرين 

اأو ال�ضخ�ضي�ت القي�دية يف املوقع ال�ضي��ضي اأو الجتم�عي.

2 احلالة النفعالية والتع�ضب الأعمى
اأو  للحزب،  اإىل عبد  الإن�ض�ن  حُتّول  التي  احلزبية«  »الع�ضبية  الث�نية:  النقطة 
اأداة �ضم�ء، تتحرك بطريقة اآلية تبًع� للجه�ز الذي يحركه� من دون اأن يكون له 
راأي اأو كالم اأو اعرتا�ش، كم� تدفعه اإىل التع�ضب له يف كل �ضيء، فال يقبل عليه 
اأي نقد، اأو اأي من�ق�ضة، بل رمب� يعترب الذي يختلفون معه يف الإط�ر الآخر اأعداء 
 � �ضلبيًّ ي�ضكل عن�ضًرا  مم�  العدوان عليهم،  اإىل  الأمر  به  يوؤدي  وقد  ولالإ�ضالم،  له 

�ضد الأمة.

�ضلبية على  الأوىل، ح�لة  النقطة  م� وجدن�ه يف  النقطة،  ولكنن� جند يف هذه 
م�ضتوى  على  ل  النط�ق  هذا  للع�ملني يف  الإ�ضالمية  الرتبية  اخللل يف  م�ضتوى 



123123

طبيعة اخل�ضو�ضية يف هذه الدائرة ب�لذات.

اإن النقطة تثري اأم�من� م�ضكلتني:

تعليم�ت  اأم�م  احلزبي  فيه�  يتحرك  التي  الآلية  احل�لة  م�ضكلة  هي  الأوىل: 
القي�دة، بحيث ل يجد جم�ًل لأي اعرتا�ش، بل قد يعي�ش معه� ح�لة انفع�لية 

تقدي�ضية.

التع�ضب الأعمى الذي يجعل الإن�ض�ن راف�ًض� لأية من�ق�ضة  الثانية: م�ضكلة 
للقي�دة من قبل الآخرين، ومع�دًي� لأية ح�لة اأخرى خم�لفة مل� يعي�ش فيه، اأو 

يتحرك معه.

الطاعة احلزبية والثقة بالقيادة ال�ضرعية

التي تثريه� يف وجدان  اأن احل�لة احلزبية هي  اأم� امل�ضكلة الأوىل، فال نظن 
وعيه  يف  متثل  يجعله�  الذي  ب�مل�ضتوى  ب�لقي�دة  الثقة  طبيعة  هي  بل  ال�ضخ�ش، 
اجلهة ال�ضرعية التي متنح كل اأعم�له ال�ضفة ال�ضرعية على اأ�ض��ش اأنه� تربئ ذمته 
اأم�م اهلل من عهدة التكليف، وهذا هو م� جنده، يف انفع�ل املقلدين بفتوى املجتهد 
اأو يف ال�ض�ئرين على خط »ولية الفقيه« فيم�  اإليه يف اأحك�مهم،  الذي يرجعون 
الإن�ض�ن  ف�إن  اأحك�م،  الفقيه من  الويل  به  اأو يحكم  فت�وى،  املجتهد من  ي�ضدره 
املوؤمن ل يجد جم�ًل لالعرتا�ش اأو املن�ق�ضة، اأو الرف�ش؛ لأن ذلك يعني نوًع� من 

اأنواع التمرد على ال�ضلطة ال�ضرعية.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأم اأمة احلزب؟ )ب(
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والراأي،  الفكر  التي متلك  لعن��ضره�  ت�ضمح  احلزبية  الطريقة  اأن  رمب� جند  بل 
التنظيم  اأ�ض��ش طبيعة  اأفك�ره� املع�ر�ضة بكل حرية، وذلك على  والتحدث عن 
الق�ئمة على ال�ضورى يف نط�ق عملية �ضنع القرار اأو من�ق�ضته؛ لأن م�ض�ألة الط�عة 

ل تتن�فى مع عملية املن�ق�ضة.

اإىل بع�ش التج�رب احلزبية التي قد تختزن  النظر  ولعل امل�ضكلة تكمن يف 
من  مينع  مم�  طبيعته�،  يف  اأو  قي�دته�،  يف  ال�ضعف  اأو  التخلف،  بع�ش  داخله�  يف 
اإعط�ء احلرية يف املن�ق�ضة؛ لأن ذلك قد ي�ضيء اإىل م�ضداقية القي�دة، اأو التنظيم 
يف نظر الق�عدة على اأ�ض��ش الفكرة التي تعترب اخلط�أ دلياًل على ال�ضقوط ل جمرد 
ح�لة ط�رئة يف حركة التجربة..، وجند اإىل ج�نب هذه التج�رب لونً� اآخر يتوزع فيه 
احلزب اإىل اأجنحة متعددة متثل عدة تي�رات، اأو اإىل جن�حني للي�ض�ر اأو اليمني، 
التج�رب  بع�ش  اأو يف  الغرب،  ال�ضي��ضية يف  الأحزاب  من  الكثري  كم� جنده يف 

الإ�ضالمية املحدودة.

احلالة النف�ضية املعقدة والذهنية ال�ضيقة
واأم� امل�ضكلة الث�نية، فهي – ك�لأوىل – ن��ضئة من �ضعف املوقف، اأو الثق�فة 
احلزبية اأو الفكرية التي قد ي�ضعر فيه� ب�أن املن�ق�ضة تظهر عجزه، اأو عجز التنظيم، 

اأو ت�ضيء اإىل هيبته، وت�ضقط م�ضداقيته.

وقد تكون منطلقة من ح�لة نف�ضية �ض�غطة معقدة تتعقد من اأي مالحظة، 
كم� يف الكثري من الن��ش الذي يعترب قن�ع�ته بديهي�ت وا�ضحة ل حتتمل املن�ق�ضة؛ 
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لأنه� ك�ل�ضم�ش يف رابعة النه�ر، مم� ي�ضع م�ض�ألة املن�ق�ضة اأو الرف�ش، يف دائرة التمرد 
اأو اإنك�ر الوا�ضح�ت، اأو يرى يف ذلك اإ�ض�ءة ل�ضخ�ضه فيم� يراه من اأن النقد مظهر 

عداوة، ب�عتب�ره اإظه�ًرا للعيب؛ لأن اخلط�أ ميثل لونً� من األوان العيب للذات.

ولي�ضت هذه احل�لة خمت�ضة ب�لع�ملني يف النط�ق احلزبي، بل هي موجودة لدى 
اأو بع�ش  اأو الجتم�عية،  اأو ال�ضي��ضية  الذين يخل�ضون لبع�ش القي�دات الدينية 
ويتع�ضبون  معينة،  فكرة  اأو  �ضخ�ش  اأو  تتمحور حول جهة  التي  اخل��ضة  الدوائر 
ورمب�  اته�م،  اأي ح�لة  اأو  نقد،  كلمة  اأية  اإليه�  يوجه  اأن  لأحد  ي�ضمحون  فال  له�، 
التجربة  يف  نالحظ  واإنن�  الآخرين.  �ضد  عدوانية  ح�لة  اإىل  لديهم  الأمر  يتحول 
وللطوائف  للمذاهب  الع�ضبية  يعي�ضون  الن��ش  اأن  ال�ض�حة  املوجودة يف  الواقعية 
وللعلم�ء املراجع، ولل�ضخ�ضي�ت الع�مة، بنف�ش امل�ضتوى، مم� جعل من هذه احل�لة 
ح�لة حمكومة ب�لذهنية الع�مة يف طريقة التع�مل مع النتم�ء ب�لنظرة النفع�لية ل 
ب�لنظرة املو�ضوعية، الأمر الذي يجعل املوقف خ��ضًع� للج�نب الع�طفي لل�ضخ�ضية 
بدًل من اجل�نب العقالين.. بعيًدا عن خ�ضو�ضية الإط�ر احلزبي ك�أ�ضلوب عملي 

يف الواقع ال�ضي��ضي.

الذهنية  هذه  تغيري  حم�ولة  على  املخل�ضون  يعمل  اأن  الطبيعي  من  ولعل 
ال�ضلبية ال�ضيقة لئال توؤثر على الذهنية املو�ضوعية التي يريد الإ�ضالم للن��ش اأن 
يعي�ضوه� يف اأية ح�لة انتم�ء، حتى ح�لة النتم�ء اإليه – ب�لذات؛ لأنه� ال�ضبيل 

الأف�ضل للو�ضول اإىل قن�ع�ت الن��ش املخ�لفة من اأقرب طريق.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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اأن جتربة حزب اهلل  اإىل  التي ت�ضري  الب�رزة  ب�ملالحظة  التذكري  يفوتن�  وقد ل 
الذهنية  انطالًق� من  بداأت تختزن هذه احل�لة  بدياًل عن احلزبية، قد  تعترب  التي 
كل  �ضد  ال�ضلبية،  النت�ئج  نحو  �ضعورية  ل  بطريقة  ال�ضخ�ضية  حترك  التي  الع�مة 

خم�لف للراأي، �ضخ�ًض� ك�ن اأو جهة معنوية.

3 ال�ضرية والظروف ال�ضاغطة
النقطة الث�لثة: »ال�ضرية« التي تطبع العمل احلزبي بط�بع ال�ضب�بية يف �ضخ�ضية 
القي�دة، ويف حركة التنظيم، مم� يجعل الأمة تتحرك من خالل �ضخ�ضية الأ�ضب�ح 
الذين ي�ضدرون التعليم�ت من دون اأن يعرف الن��ش �ضخ�ضيتهم وطبيعة كف�ءتهم 
ونوعية عملهم، الأمر الذي قد ينعك�ش �ضلًب� على احل�لة ال�ضعورية احلميمة التي 
تربط الأمة بقي�دته� فيم� يحققه ذلك من نت�ئج اإيج�بية على م�ضتوى العالقة بني 

الأمة والق�ئد.

ولكن قد يالحظ التنظيميون احلزبيون على هذه النقطة فيقولون: اإن ال�ضرية 
لي�ضت وليدة الطبيعة احلزبية، بل هي وليدة الظروف ال�ض�غطة ال�ضعبة التي قد 
تعمل على ال�ضغط على احل�لة الفكرية، اأو ال�ضي��ضية، يف عملية ت�ضفية ج�ضدية 
للقي�دة، اأو جتميد اأو حم��ضرة للعمل كله، بطريقة تدفع احلركة اإىل �ضلل ك�مل يف 
� يفر�ش على  � واقعيًّ اأكرث من موقع، وهذا هو الذي جعل من »التقية« اأ�ضلوبً� عمليًّ
الع�ملني الختف�ء وراء الكلم�ت التي حتمل اأكرث من معنى، اأو تتحرك يف اأكرث 
من اجت�ه، اأو ت�ضري اإىل اأكرث من موقع، اأو وراء املح�ور التي قد ت�أخذ لنف�ضه� اأكرث 
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من �ضفة، واأكرث من واجهة، اأو تختفي عن ال�ض�حة يف ح�لة من الغي�ب املوقت، اأو 
يف طريقة تف�ضح املج�ل للتحرك »ال�ضبحي« يف حركة الأ�ضب�ح اأن تواجه ال�ض�حة 

ب�أكرث من اأ�ضلوب من وراء ال�ضت�ر.

التقية قد وىل؛ لأنه رمب� ك�ن ذلك �ضحيًح�  ب�أن زمن  اأبًدا  ول جم�ل للقول 
على م�ضتوى م� يفهمه بع�ش الن��ش خط�أ ب�أنه يعني الختف�ء الدائم عن امل�ضرح، 
وجتميد التحرك على م�ضتوى الق�ضية، واخل�ضوع لعوامل اخلوف النهزامية من 
دون درا�ضة لعن��ضر القوة املوجودة يف الواقع، وال�ضت�ضالم للته�ويل التي تثريه� 
املع�دلت ال�ضي��ضية للدول الكربى، اأو للقوى امل�ضيطرة، بل اإن كل عمل ثوري 

لبد اأن يختزن التقية يف تف��ضيله، وال�ضرية يف كثري من تخطيطه.

�ضرية الإدارة ال�ضيا�ضية 
ولي�ش من ال�ضروري دائًم� اأن تكون القي�دة لالأمة �ضرية، ولكن قد يكون من 
الطبيعي اأن تكون الإدارة ال�ضي��ضية التي تدير الأمور خ��ضعة لبع�ش الأو�ض�ع 
ال�ضعبة،  ال�ضغوط  بع�ش  مواجهة  يف  الأنظ�ر  عن  مبن�أى  جتعله�  التي  الأمنية 
والتحدي�ت الكبرية التي قد حتطم كل العن��ضر احلية للحركة.. حتى اإذا انتهت 

تلك احل�لت ال�ضتثن�ئية برزت للواقع بطريقة علنية.

م�ضتوى  على  تف�ضيلية  ل�ضوابط  تخ�ضع  ل  الأمور  هذه  مثل  يف  امل�ض�ألة  اإن 
اخلطوط  م�ضتوى  على  كلية  ل�ضوابط  تخ�ضع  ولكنه�  للحركة،  اجلزئية  املفردات 
الع�مة التي توزع التف��ضيل على الظروف، تبًع� للح�جة التي تقت�ضيه� الأو�ض�ع، 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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تكون  وقد  حيًن�،  التحرك  ط�بع  العلنية هي  تكون  فقد  العمل  مراحل  وتفر�ضه� 
ال�ضرية هي الأف�ضل حيًن� اآخر، وقد يحت�ج املوقف اإىل ح�لة متوازنة متحركة بني 

اخلط ال�ضري، وبني اخلط العلني، ح�ضب احل�جة.

ولعل من الطبيعي اأن يكون حتديد نوعية الأ�ض�ليب العملية يف هذا املج�ل، 
خ��ضًع� للحكم ال�ضرعي الذي يحدد للعمل طبيعته، وللحركة خطواته� وو�ض�ئله� 

ليكون العمل من�ضجًم� مع ال�ضرعية الإ�ضالمية يف كل اأو�ض�عه وتف��ضيله.

الزوايا ال�ضيقة والأفق املفتوح

على  النفت�ح  من  الأمة  متنع  ال�ضرية  اأن  املج�ل  هذا  يف  البع�ش  يثري  ورمب� 
يف  ال�ضي��ضية  الفكرية  املواقف  يجعل  ال�ضي��ضي  العمل  لأن  الكربى؛  الق�ض�ي� 
نط�ق دائرة معينة، حتكمه� نظرية اخلالي� احلزبية التي ينقله� م�ضوؤول اإىل م�ضوؤول 
اإىل اجلو، وبذلك تفقد ق�ضية  ب�أن يت�ضرب منه� �ضيء  يف حركة �ضرية ل ت�ضمح 
الأمة حيوية امل�ض�عر اجلم�هريية واملواقف احل��ضمة التي متثل الندف�ع الكبري يف 
مواجهة الط�غوت على م�ضتوى ال�ضخ�ش، اأو النظ�م، وتتحول امل�ض�ألة اإىل عملية 
رتيبة تتحرك بهدوء يف نط�ق تقليدي ل يحقق اإل بع�ش النت�ئج الب�ضيطة التي ل 
تكتفي ب�لتغيري ال�ض�مل..، وبذلك يربز الفرق بني »العمل احلزبي« الذي يتحرك 
يف  يتحرك  الذي  امل�ضجدي  اجلم�هريي  العمل  وبني  املغلقة،  ال�ضيقة  الزواي�  يف 

الأفق املفتوح الوا�ضع.
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ًل ا منزَّ ال�ضرية لي�ضت ن�ضًّ

ولكن مثل هذه الفكرة، قد تكون ن��ضئة من جتربة حمدودة ف��ضلة ل من خالل 
لي�ضت �ضرورية  احلزبية«  »اخلالي�  نظرية  املبداأ؛ لأن  اأ�ض��ش  الفكرة على  من�ق�ضة 
وتنظيم  الأ�ضرار  ال�ضرية يف �ضبط  و�ضيلة من و�ض�ئل  العمل احلزبي، بل هي  يف 
الأ�ضلوب الذي ميكن للخطة اأن تتحرك يف �ض�حة اأمينة من �ض�ح�ت العمل، وقد 
الع�ملني يف عملية  ذهنية  الفكرة يف  تعميق  اجت�ه  ينطلق يف   � تربويًّ اأ�ضلوبً�  تكون 

التثقيف ال�ضي��ضي الذي ح�ول اأن يح�فظ على وحدة الفكر والأ�ضلوب.

وقد تفر�ش الأو�ض�ع جت�وزه�، والنتق�ل اإىل اأ�ضلوب اآخر يف املرحلة العلنية، اأو 
يف احل�لة ال�ضرية التي قد تكت�ضف فيه� اأ�ضلوبً� يغذي احل�لة اجلم�هريية واملنفتحة، 
ال�ض�حة  يف  الفكرة  حتريك  لت�ضتطيع  املثقفة  الط�ق�ت  تنظيم  خالل  من  وذلك 
� منزًل لنقف عنده� بروح تعبريية  العملية ب�ضكل منظم دقيق..؛ لأنه� لي�ضت ن�ضًّ
خ��ضعة، بل هي جمرد جتربة حملت بع�ش نت�ئج النج�ح يف بع�ش من�ذجه� الواقعية.

عقلية الطبقة وعقلية الر�ضالة
وهن�ك ج�نب اآخر لبد من درا�ضته ب�أن مثل هذا الأ�ضلوب »اأ�ضلوب اخلالي�« 
ل يعني انغالق امل�ض�ألة ال�ضي��ضية عن الأمة، بل يعني بن�ء الطليعة الواعية من 
العلم�ء واملثقفني الذين يديرون الأمور، ويفكرون فيه� بطريقة مدرو�ضة ليتعرفوا 
كيف ينفتحون على اجلمهور من موقع احلكمة والتخطيط لتكن احلركة اأو الثورة 
�ض�ئرة يف الجت�ه ال�ضحيح، عندم� يقوده� الطليعيون الذين ل يعي�ضون امتي�زات 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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يعي�ضون  بل  ذاتية،  ن�حية  من  الأمة  عن  يف�ضلهم  الذي  املميز  الطالئعي  املوقع 
وال�ض�حة  املوحد  املنظم  الفكر  اجلم�هريي  العمل  يف  ليلتقي  ذلك  م�ضوؤولية 

املفتوحة املتحركة يف اجت�ه التغيري.

اإن هن�ك فرًق� بني �ضن�عة النخبة يف عقلية الطبقة، وبني �ضن�عته� يف عقلية 
الث�نية تعي�ش  ف�إن الأوىل تعي�ش يف عزلة عن الأمة، ولكن  الر�ض�لة وامل�ضوؤولية.. 
اإىل الآف�ق الرحبة مت�ًم� كم� هي ق�ضة  يف قلب الأمة لتحركه� وتثريه�، وتوجهه� 
اإىل  ليتطلعوا  الع�جية  الأبراج  يف  ليجل�ضوا  ل  الق�دة  منه�  يتخرج  التي  املدر�ضة 
تكون  كيف  معهم  ليعي�ضوا  اجلم�هري  مق�عد  يف  ليجل�ضوا  بل  اأعلى،  من  الأمة 
التجربة حية واقعية على م�ضتوى املم�ر�ضة واملع�ن�ة، بعد اأن ع��ضته� على م�ضتوى 

الفكر والت�أمل.

احلزبية ووحدة الثقافة والفكر
وهن�ك بع�ش النق�ط التي قد يثريه� »التنظيميون«، كعالم�ت جيدة للعمل 
للنج�ح. من  العن�ضر الإيج�بي الذي يجعل منه فر�ضة كربى  احلزبي، مم� يقّوي 
لبد  التثقيف  عملية  يتولون  الذين  لأن  والفكرة؛  الثق�فة  وحدة  النق�ط  هذه 
للم�ضكلة وحتليلهم  اأن يكونوا خ��ضعني لدرا�ضة منظمة وا�ضعة، توحي ت�ضورهم 
للحل، وطريقتهم يف العمل، واأ�ضلوبهم يف التبليغ والتنفيذ، حتى ل ترتبك الأمة 
الذي قد يكون خ��ضًع�   » »الع�ملمِ التي قد يثريه� هذا  املتن�ف�ضة  الطروح�ت  اأم�م 
يواجه  قد  الذي  املثقف  يقرره� هذا  اأو  للفكرة،  اختزانه  ذاتية يف  ثق�فية  لعوامل 



131131

امل�ض�ألة ال�ضي��ضية اأو الفكرية من جتربة معينة تختلف عن جتربة الإن�ض�ن الآخر... 
وهكذا يحدث الهتزاز يف حمل الفكرة، ويف مم�ر�ض�ته�، ويف طريقة الدعوة اإليه�.

وقد يحدث يف بع�ش احل�لت اأن ل يكون هوؤلء الذين يتحملون م�ضوؤولية 
العمل على اأ�ض��ش �ضفة معينة، ممن ميلكون الثق�فة التي توؤهلهم ليكونوا يف املوقع 
املحدد يف خط امل�ضوؤولية، اأو ممن ميلكون التجربة العميقة يف ذلك كله، الأمر الذي 
يجعل احلركة غري ن��ضجة؛ لأنه� ل حتمل يف داخله� عمق التجربة وانفت�ح الثق�فة.

�ضعوبة اخرتاق العمل احلزبي

الأمني  الو�ضع  ت�ضبط  قد  التي  الأمنية«  »النقطة  النق�ط:  هذه  من  ولعل 
ب�مل�ضتوى الذي ل يجعل اخرتاق العن��ضر املع�دية اأمًرا �ضهاًل، كم� هو احل�ل – 
على العك�ش – يف احل�لة اجلم�هريية املنفتحة التي ل تخ�ضع ل�ضوابط اأمنية دقيقة 
الدخول  جتعل  احلزبية  الطريقة  لأن  احل�لة؛  هذه  مثل  يف  الوا�ضع  لالنفت�ح  نظًرا 
يف احلركة ال�ضي��ضية يف مواقعه� القي�دية والعمالنية، خ��ضعة لتنظيم دقيق ي�ضبه 
على  ي�ضعب  مم�  الكثريين،  يف  تتوافر  ل  ق��ضية  ول�ضروط  الع�ضكري،  التنظيم 
الآخرين اخرتاقه اإل يف دائرة حمدودة، الأمر الذي قد ل يلغي الخرتاق اأ�ض��ًض�، 

ولكنه يعرقل اأكرث خطواته.

اإىل  ب�حل�جة  ي�ضعرون  احلزبي  الطريق  عن  بعيًدا  يعملون  الذين  يزال  ول 
البحث عن �ضبيل عملي للو�ضول اإىل ال�ضم�ن�ت الأمنية الدقيقة، يف نط�ق هذا 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ب(
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العمل، يف احل�لت التي ل يكون فيه� العمل خ��ضًع� حلم�ية دولة، بل ك�ن ح�لة 
جم�هريية تعي�ش يف ظل دولة مع�دية، كم� يف اأكرث احل�لت املع��ضرة.

ال�ضيغة املثلى!!

هذه هي بع�ش الأفك�ر التي يثريه� دع�ة احلزبية يف اأ�ضلوب العمل ال�ضي��ضي، 
وي�ضجلون فيه� املالحظ�ت على الوجه الآخر للعمل.

فهل هي ال�ضيغة الوحيدة املثلى يف حركة التغيري؟

اأن  اأو  وهل متنع قي�م �ضيغة اأخرى منفتحة على احل�لة الإ�ضالمية اجلديدة، 
هن�ك نوًع� اآخر من العمل، يجعل لكل �ضيغة موقًع� ل تلغيه ال�ضيغة الأخرى، بل 
تنطلق ال�ضيغت�ن يف عمل اإ�ضالمي متك�مل، يحمل يف داخله اإمك�ن�ت التجديد 
لل�ضيغة  التنظيم  اإمك�ن�ت   – اأي�ًض�   – داخله  يف  يحمل  كم�  احلزبية،  لل�ضيغة 

اجلديدة التي تطرح الأمة كواجهة للتغيري؟

اأين هي ال�ضورة احلقيقية.. بني ه�تني ال�ضورتني؟



•   الأحزاب الإ�ضالمية 
�ضنعت قاعدة وقدمت الإ�ضالم كم�ضروع متكامل.

• احلزب املتطور واملنفتح 
ميثل الدور الطليعي يف حتريك الأمة.

�ضرورة تكامل املرجعية   •
مع احلزب والتقاء احلزب بالأمة.

ل بد من   •
تبلور فكرة حزب اهلل يف �ضيغة وا�ضحة ودقيقة.

من الذي  يقود عملية  التغيري 
حزب األمة أم أمة احلزب؟   )ج(





دور احلزب ودور الأمة

قد يكون احلديث عن وجود �ضيغتني �ض�ملتني متع�ر�ضتني يف حركة العمل 
الإ�ضالمي، بحيث يكون املوقف هو رف�ش اإحداهم�، وقبول الأخرى. قد يكون 
ن��ضًئ� من نوع من اللتب��ش بني مهمة احلزب يف الأمة وبني  مثل هذا احلديث 
حركة الأمة يف خط التغيري، مم� يوحي ب�أن احلزب يريد اأن ي�أخذ دور الأمة، فيح�ول 
اأن يح�ضره� يف زاويته، اأو ي�ضلبه� ف�عليته�، ويجعله� جمرد ت�بع للنخبة، اأو اأن الأمة 
يف حركته� تلغي دور احلزب، وتعمل على ت�ضفيته، واإبع�ده عن مواقع امل�ضوؤولية، 
ل �ضيم� يف اأجواء »ولية الفقيه« التي تت�ضع يف حركته� لكل �ض�ح�ت الأمة، فال 
ترتك فراًغ� لأحد، ول ت�ضمح لأي موقع ب�أن يتدخل يف حركة القي�دة ليكون بدياًل 

عنه�؛ لأنه� هي التي تعطي ال�ضرعية لل�ض�حة، فال �ضرعية لأية حركة بدونه�.

خ�ضو�ضية الإ�ضالم الدينية

اأن  تريد  التي  التي�رات الأخرى  اأم�م  املميزة  رمب� ك�ن لالإ�ضالم خ�ضو�ضيته 
تتحرك يف ال�ض�حة الع�مة كم�ضروع �ضي��ضي، يف م� يحتوي من اأفك�ر ومن�هج، يف 

م� ينطلق فيه من اأ�ض�ليب واأجواء.

من الذي  يقود عملية  التغيري 
حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟   )ج(
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وتلك هي اخل�ضو�ضية الدينية التي يعي�ش الإن�ض�ن فيه� ذاته يف اأجواء الروح، 
يف عمق املعنى الروحي حلركته� يف دائرة الإمي�ن ب�هلل والرتب�ط به واخل�ضوع له، 
ومن خالل ذلك، ف�إنه يبحث عن المتداد يف اجل�نب الفكري وال�ضعوري والعملي، 
يف عمق الفرد ويف حركة الأمة يف داخل احلكم وخ�رجه، مم� يجعله مينح لأي فرد 
�ضفة النتم�ء اإليه، ولو يف امل�ضتوى ال�ضكلي، فيكفي يف ال�ضخ�ش امل�ضلم اأن يتلفظ 

ب�ل�ضه�دتني، مع احتم�ل جديته، اأو اإمك�نية و�ضوله اإىل ح�لة اجلدية يف امل�ضتقبل.

ولذلك ك�ن هن�ك تفريق بني الإ�ضالم والإمي�ن، ف�لإ�ضالم ب�ملعنى القراآين هو 
اللتزام ب�ملعنى الظ�هري ب�لعقيدة وبفروعه�، حتى لو مل يكن ذلك منطلًق� من 
الوعي الداخلي ملع�نيه� يف التزام الفكر والروح. اأم� الإمي�ن فهو اللتزام القلبي 

والعقلي ب�لإ�ضالم ب�لإ�ض�فة اإىل اللتزام الظ�هري.

ولهذا ك�ن النبي )�ش( يقبل الذين يدخلون يف الإ�ضالم رغبة اأو رهبة كم� 
يقبل الذين يدخلون فيه عن قن�عة، بل ك�ن يفر�ش لبع�ش الن��ش ن�ضيًب� يف الزك�ة 
�ضد  ن�حية  من  م�ض�عرهم  على  ب�لت�أثري  الإ�ضالم  اإىل  ولتقريبهم  قلوبهم،  لت�أليف 

احتي�ج�تهم امل�لية.

واإدخ�لهم يف  الكفر،  اأجواء  من  الن��ش  اإخراج  ذلك  من  الهدف  ك�ن  وقد 
اأو  به،  لالقتن�ع  والروحي  الفكري  الإعداد  مبث�بة  ذلك  ليكون  الإ�ضالم  اأجواء 
حتييدهم – على الأقل – يف معركة الكفر والإ�ضالم لئال يبقوا يف املوقع امل�ض�د، 

وليقرتبوا من هذا املوقع.
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النداءات القراآنية

بكل  الإ�ضالمية،  ال�ض�حة  الن��ش يف  احتواء  الجت�ه، يف  ورمب� ك�ن مثل هذا 
الأمنية،  التحفظ�ت  عن  بعيًدا  كله  الواقع  على  الإ�ضالم  انفت�ح  �ضبًب� يف  و�ضيلة 
والفكرية يف امتداد الأمة ليلتقي اجلميع على �ضعيد واحد يف امل�ضجد، ويف غريه 
من املواقع اله�مة، يف احلرب وال�ضلم، فلي�ضت امل�ض�ألة م�ض�ألة النف�ذ اإىل العمق، بل 

هي م�ض�ألة الجتم�ع على الكلمة واملوقف.

وهذا هو الذي يجعل التوجه اإىل الأمة يف النداءات القراآنية ب�ضكل مطلق 
فئ�ته�  بكل  الأمة  يجعل  مم�  املعقدة،  التنظيمية  الأ�ض�ليب  الدخول يف  دون  من 
الكلمة  يطلق  اأن  الداعية  اأو  النبي  فعلى  تف��ضيله،  ب�لنداء، وم�ضوؤولة عن  معنية 
لي�ضمعه� اجلميع، وعلى ال�ض�معني اأن يفهموا ويلتزموا وينفذوا من موقع املالزمة 

نث ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ   العملي  بني الإمي�ن والت�ضليم 
ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ  

وئمث ]الن�ض�ء/65[.

تفاعل الأمة مع املوقف

اإن هذه اخل�ضو�ضية التي ميلكه� الإ�ضالم يف طبيعته وهي اخل�ضو�ضية الدينية، 
ال�ضي��ضية  الفكرية  التي�رات  به  تتحرك  مل�  مغ�يرة  بطريقة  يتحرك  اأن  تفر�ش عليه 
الأخرى التي تريد اأن متتد يف الأمة على اأ�ض��ش التخطيط للم�ض�ألة الجتم�عية 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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بعيًدا عن امل�ض�ألة الفردية، مم� يجعل الهتم�م مرتكًزا على حركة الأمة ل على 
يف  ال�ضي��ضي  احلركة  اأ�ضلوب  ك�ن  ولذلك  الذاتية.  الن�حية  من  الفرد  حركة 
الإ�ضالم هو الأ�ضلوب الذي يعتمد على اإف�ض�ح املج�ل للفرد اأن يدخل يف الأمة 
لي�ضتفيد من الأجواء الروحية التي حتكمه� يف العمق، ولينمو يف داخله� بعفوية 
وب�ض�طة من دون حتفظ�ت ع�مة وخ��ضة فيم� يتحرك يف رح�به� من عب�دة وحركة 

واإمي�ن.

ولهذا، فالبد اأن تكون لدين� �ض�حة مفتوحة ل حدود له� يف حركة التوعية 
الإ�ضالمية يف الدائرة الفردية ويف الدائرة الجتم�عية من اأجل الو�ضول اإىل ثق�فة 
ع�مة على جميع امل�ضتوي�ت على الطريقة التي انطلق منه� الأ�ضلوب القراآين يف 
خم�طبة املوؤمنني ك�فة، ومن النداءات املوجهة اإىل الن��ش جميًع� يف عملية توزيع 
للر�ض�لة الإ�ضالمية ليعيه� اجلميع  الفكري والروحي والعملي  �ض�مل للم�ضمون 
من دون اأن يكون هن�ك ثق�فة خ��ضة لفريق دون فريق لت�ضعر الأمة ب�مل�ض�واة بني 
امل�ضكلة،  التجربة ومواجهة  الفكرة واحت�ض�ن  يراد لهم من اختزان  اأفراده� فيم� 
املواقف  فيه، وحتى  يتفقون يف فهمه، وفيم� يختلفون  فيم�  بينهم  فيم�  والتف�عل 
ال�ضي��ضية واجله�دية لبد من اإث�رته� يف حي�ة الن��ش، واإعالنه� للجميع، وحتويله� 
اإىل فكر ع�م، يف عملية تعبوية عميقة، بحيث حتمل الأمة هموم املوقف وم�ض�كله، 
و�ضلبي�ته، واإيج�بي�ته من موقع الوعي الك�مل لكل جذوره وامتداداته، فال يكون 
اللتزام به خ��ضًع� حل�لة انقي�دية تعبدية، منفعلة بروح الط�عة للقي�دة، بل يكون 
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منطلًق� ب�لإ�ض�فة اإىل ذلك من موقع اللتزام الواعي ب�ملوقف على اأ�ض��ش القن�عة 
به، واملعرفة بكل جوانبه، ومالحمه الداخلية واخل�رجية.

يف  امل�ض�دة  ب�لتي�رات  الت�أثر  من  املن�عة  لالأمة  حت�ضل  ذلك،  خالل  ومن 
ال�ض�حة ال�ضي��ضية واجله�دية؛ لأن امل�ض�ألة هي اأن التحدي امل�ض�د ميثل التحدي 
للفكر الذي حتمله وتوؤمن به، مم� يجعل من م�ض�ألة الدف�ع عنه ح�لة ذاتية مق�ومة، 

كم� يف اأية ق�ضية تتحول اإىل راأي ع�م.

الأ�ضلوب اجلماهريي وحتريك الق�ضايا

اإنن� نوؤكد على الت�ض�ل املب��ضر بني القي�دة واجلم�هري لتحويل احل�لة الفكرية 
تي�ر  اإىل  تتحول  التي  ال�ضعبية  احل�لة  مت�ًم� كم� هي  اإىل ح�لة وجدانية  ال�ضي��ضية 
ج�رف، ت�ضعب مواجهته ب�ضكل مب��ضر، ولكن ذلك يحت�ج اإىل الكثري من املت�بعة 
والدقة والرتكيز يف احتواء اجلوانب النف�ضية والروحية، والتحرك بلب�قة يف التعرف 
وعين�  ن�ضتذكر يف  ولعلن�  ال�ضعبية،  املجموع�ت  لدى  وال�ضعف  القوة  نق�ط  على 
الإ�ضالمي، كيف ا�ضتط�عت الأفك�ر الع�مة لدى الأمة اأن ت�ضمد اأم�م خمتلف 
التي�رات امل�ض�دة زمًن� طوياًل، حتى اإنن� نالحظ بع�ضه� الذي �ضقط بفعل ال�ضغوط 

القوية، كيف ترك روا�ضبه يف العمق الداخلي لالأمة حتى الآن.

الأمة  على  ينفتح  الذي  اجلم�هريي  الأ�ضلوب  اأن  على  يدل  كله  ذلك  اإن 
ب�ضكل مب��ضر هو الأكرث ت�أثرًيا يف حتريك الق�ض�ي� الكبرية يف حي�ته� من خالل 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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املواقع  �ضيم� يف  ل  للجم�هري  الداخلي  ب�لعمق  املت�ضلة  املتنوعة،  الإث�رة  عن��ضر 
التي متلك فيه� القي�دة امتداًدا كبرًيا يف حي�ة الن��ش انطالًق� من ال�ضلة ال�ضرعية 
الع�ضوية التي تربطه� بهم، كم� نالحظه يف مركز املرجعية الر�ضيدة املتف�علة مع 
املوقف  فتحول  ال�ضرعية،  ب�مل�ض�ألة  ال�ضي��ضية  امل�ض�ألة  تلتقي  حيث  الأمة،  ق�ض�ي� 
ال�ضي��ضي اإىل ح�لة دينية مقد�ضة يف خط الط�عة هلل مت�ًم� كم� هي ال�ضالة وال�ضوم 
يف ت�أثريه� الروحي يف اأعم�ق الذات. وبذلك ل تكون الكلمة الث�ئرة اأو املوجهة اأو 
املحللة جمرد كلمة مثرية اأو منبهة، اأو مف�ضرة، بل تكون كلمة ت�أخذ �ضفة الق�نون 
وال�ضريعة يف خط الفتوى اأو احلكم، مم� يجعله� تفقد ال�ضفة ال�ضتهالكية لتتخذ 

�ضفة الكلمة املنتجة يف حركة الذات والواقع.

اأطروحة حزب اهلل 
ولعل التجربة الرائدة التي ق�م به� الإم�م اخلميني »قده«، يف ثورته الإ�ضالمية 
املرتكزة  ث�ئر من موقع الوحدة  اإىل �ضعب  امل�ضلم  ال�ضعب الإيراين  التي حولت 
على اأ�ض��ش الوعي ال�ضرعي للثورة يف اخلطوط ال�ضي��ضية امل�ضتقيمة.. لعل هذه 
من  قواه�  جتميع  الأمة يف  على  املنفتح  الأ�ضلوب  قيمة  على  دليل  اأبلغ  التجربة 
املوؤثرة يف  العوامل  وحتريك كل  امل�ض�دة،  القوى  مواجهة  بقوة يف  التحرك  اأجل 
هذا الجت�ه، يف الوقت الذي مل تنجح كل القوى الأخرى املنظمة يف الو�ضول 
اإىل بع�ش هذه النت�ئج، مهم� حتدث الق�ئمون عليه� يف عملية م�ض�ركتهم يف �ضنع 
الثورة، اأو يف حت�ضريهم الأجواء الع�مة له�، مم� يوحي ب�أن التنظيم احلزبي لي�ش هو 
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العن�ضر الأمثل يف تنوير الأمة واإ�ضق�ط الط�غوت، ال�ضخ�ش، اأو النظ�م، وتلك هي 
اأطروحة حزب اهلل، ب�ملعنى القراآين الذي يت�ضع لكل اأفراد الأمة الذين يلتزمون 

فكر الر�ض�لة الإ�ضالمية، وينفذون اأحك�مه�..

وخال�ضة الفكرة: اإن �ضفة الإ�ضالم كدين ينطلق يف حي�ة الن��ش ب�جل�نب 
الروحي والفكري والعملي، ويرتكز على حركة القي�دة املت�ضلة ب�لأمة يف عملية 
وعي وتف�عل وانفت�ح تفر�ش على الع�ملني فيه يف خط الدعوة، ويف خط احلركة، 
ب�لفكر، اخل��ضعة  املنفعلة  ليحققوا احل�لة اجلم�هريية  الواقع كله  ينفتحوا على  اأن 
ب�لروح، املتحركة ب�لثورة من دون حواجز ول قيود، بل هو القلب املفتوح الذي 
واملدر�ضة  وال�ض�رع  امل�ضجد  يف  ال�ض�ملة  ب�لكلمة  وقلوبهم  الن��ش  بعقول  يلتقي 

والن�دي يف املن��ضب�ت الع�مة واخل��ضة.

يوؤكده؟  اأو  نف�ضه: هل يلغي هذا دور احلزب،  ال�ضوؤال الذي يفر�ش  ولكن 
على  للحركة  ال�ض�مل  الإ�ضالمي  التخطيط  يف  وجد  اإن  دوره–  يكون  وكيف 

�ضعيد احلي�ة يف موقع القي�دة؟

الفكرة احلزبية واخلط القيادي

هذان هم� ال�ضوؤالن اللذان ننتظر الإج�بة عليهم� فيم� نثريه من حديث.

اأم� اجلواب عن ال�ضوؤال الأول، فهو اأن الفكرة احلزبية تعني يف مفهومه� – 
ال�ضكل التنظيمي الذي يخطط حلركة الفكرة يف عملية توزيع مدرو�ش للمفردات 
تتك�مل حركته�  بحيث  املالئم،  موقعه�  واحدة يف  لي�ضع كل  للواقع  التف�ضيلية 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(



142 142
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

البحث  اإىل  جوانبه  يف  ال�ض�مل  الإ�ضالمي  ب�لفكر  الطليعة  ويثقف  ال�ض�حة،  يف 
التغيري،  خط  اإىل  وتقوده�  التحرك،  اإىل  الأمة  تدفع  التي  العملية  الو�ض�ئل  عن 
ولكن لي�ش ب�ملعنى الذي تتحول فيه الطليعة اإىل طبقة مميزة مف�ضولة عن ال�ضعب 
بروحيته�، وتفكريه�، واأبراجه� الع�جية، وامتي�زاته� الطبقية النخبوية، بل ب�ملعنى 
الذي يجعل منه� اخلط القي�دي على م�ضتوى التوعية والتوجيه واإدارة احلركة؛ 
الآية  عنه  م� عربت  هو  وهذا  لذلك،  ب�أجمعه�  تتفرغ  اأن  ت�ضتطيع  ل  الأمة  لأن 

الكرمية يف قوله تع�ىل:  نث  ې  ى     ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

یمث        ]التوبة/122[.

مبهمة  للقي�م  الدين  يف  متفقهة  فئة  اإعداد  اإىل  الدعوة  ذلك  من  نفهم  ف�إنن� 
التفقه  يكون  اأن  ال�ضروري  من  ولي�ش  ال�ضعبي،  ال�ضعيد  على  الفقهية  التوعية 
اإدارة  ب�لطريقة التقليدية، بل قد يكون �ضبيله هو درا�ضة كل م� حتت�جه الأمة يف 
التفقه قد  ال�ضي��ضية؛ لأن  ال�ضرعية، وحركته�  الثق�فية  الع�مة يف ق�ض�ي�ه�  اأموره� 
مم�  منه،  العملي  اجل�نب  يف  يتحرك  وقد  الواقع،  من  النظري  اجل�نب  يف  يتحرك 

يفر�ش الوعي ال�ض�مل حلركة النظرية يف نط�ق التطبيق.

الإعداد يف �ضيغة معينة، بل  اأن تتجمد طريقة  املفرو�ش  وقد ل يكون من 
قد تتنوع يف اأكرث من �ضيغة تبًع� لتطور الو�ض�ئل الرتبوية والعملية. قد يكون نظ�م 
عملية ح�ض�ر  احلركة يف  على  ت�ضغط  التي  ال�ضرية  املراحل  املغلقة يف  احللق�ت 
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�ض�غط يجمد املوقف وي�ضل التقدم. وقد يكون نظ�م احللق�ت املفتوحة يف دائرة 
�ضيقة ت�رة ووا�ضعة اأخرى، ورمب� تقت�ضر على اجل�نب الفردي يف بع�ش احل�لت.

ثم تبداأ الطليعة يف التحرك نحو تو�ضيع منوذجه� يف الأمة يف املواقع املتدرجة، 
للح�ج�ت  تبًع�  وتتمدد  الق�عدة  لتت�ضع  امل�ضوؤولية  يف  والنزول  ال�ضعود  خط  يف 
الفكرية  القوة  عن��ضر  للق�ضية كل  وتكفل  وال�ضراع.  الدعوة  �ض�حة  املتطورة يف 
وال�ضي��ضية، وتوحد له� نظرته� يف روؤيته� لالأمور، فال تتب�عد امل�ض�ف�ت بني الأفك�ر، 
ول ترتبك املواقع يف من�هج الرتبية واأ�ض�ليب التحرك عندم� يتخذ فريق لنف�ضه 
موقًع� يف خط هذا املنهج، ويتخذ الفريق الآخر موقًع� اآخر يف خط منهج اآخر؛ لأن 
النج�ح يف اأية حركة لبد من اأن يخ�ضع للتك�مل بني املواقع واملواقف يف الطريق 

العملي نحو الوحدة.

خمتلف  يف  القي�دية  ب�لعن��ضر  الأمة  متوين  يف  الطليعة  دور  يتحدد  وهكذا 
مراكز امل�ضوؤولية من اأجل اإدارة اخلطة وحتريكه� يف العمق والمتداد يف مواجهة 
ق�ضية البن�ء الذي يبني لالأمة كي�نه� الإ�ضالمي، يف مالحمه� الفكرية والعملية 
ويف مواجهة ق�ضية الهدم الذي ير�ضد التحدي�ت الداخلية واخل�رجية؛ ليدر�ضه� 
بطريقة دقيقة واقعية يف خلفي�ته� ال�ضي��ضية، ويف خ�ضو�ضي�ته� الأمنية، ويف حجم 
ت�أثريه� على حركة الإ�ضالم يف احل��ضر وامل�ضتقبل من اأجل اإث�رة فكر الأمة نحو 
التع�مل معه� بقوة وتخطيط لإرب�ك خمطط�ته� وهزمية مواقعه� واإ�ضق�ط م�ض�ريعه� 
يف اإ�ضع�ف الأمة يف ق�ض�ي�ه� امل�ضريية الكبرية، وذلك بتوزيع الأدوار على �ضعيد 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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الر�ضد والتخطيط، واملواجهة ب�لتحدي، ورد التحدي مبثله، وحم�ية التحرك امل�ض�د 
يف وجه القوى التي تثري التحدي�ت.

حاجات الأمة اخلا�ضة والعامة

لالأمة،  والع�مة  اخل��ضة  احل�ج�ت  درا�ضة  من  لبد  التنظيمي  اجلو  هذا  ويف 
وطبيعة الظروف املحيطة به� ملعرفة ال�ضبيل الأف�ضل لل�ضيغة التنظيمية يف نط�ق 
وتوزيع  الواقع  اإدارة  خط  يف  احلركة  وتخطيط  الق�عدة،  وتربية  الطليعة  اإعداد 
فيه�  التي تخ�ضع  ال�ضرية  املرحلة  الأمر يف ذلك، بني  يختلف  فقد  امل�ضوؤولي�ت، 
احلركة ل�ضغوط قوية ل ميكن جت�وزه� اإل ب�لعمل ال�ضري الذي يح�ضر التنظيم يف 
دوائر �ضغرية مغلقة تركز العمل وحتمي حركته، وبني املرحلة العلنية التي تتمتع 
فيه� الأمة بظروف طبيعية ممت�زة من حيث �ض�حة العمل وحرية التحرك الثق�يف 
وال�ضي��ضي، مم� يجعل للعمل التنظيمي حرية وا�ضعة يف احلركة، يف نط�ق الدوائر 

الوا�ضعة املفتوحة التي قد ت�ضتوعب قدًرا اأكرب من الق�عدة.

وقد يطرح يف هذا املج�ل التثقيف اخل��ش الذي ل يعزل الثق�فة عن الأمة 
لتكون هن�ك ثق�فة للنخبة واأخرى لالأمة، بل يتحرك يف م�ضتوى معني من اأجل اأن 
تقوم النخبة التي ت�ضتوعبه� يف اختي�ر اأف�ضل الأ�ض�ليب لإي�ض�له� اإىل اأفراد الأمة 
بطريقة تدريجية يف نط�ق اخلطة الثق�فية الع�مة.. فهي الثق�فة التي تتجمع يف هذه 
الن��ش، وبذلك  اأكرب عدد ممكن من  الوا�ضعة لتغذي  الدائرة  لتنطلق يف  الدائرة 
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تلتقي الثق�فة اخل��ضة، ب�لفكرة التي يثريه� التفقه والإنذار يف مدلوله� العملي يف 
م�ض�ألة ال�ضتيع�ب الذاتي الذي ميتد يف حركة ا�ضتيع�ب الآخرين.

الأمنية  لل�ضرورات  درا�ضة  يف  التنظيم  يوؤكده  الذي  الأمني  الطوق  ويبقى 
ل�ض�ح�ته�  املخرتقني  ومن  للتخريب  �ضفوفه�  يف  ني  املند�ضِّ من  الأمة  حم�ية  يف 
من اأجهزة املخ�برات الك�فرة والط�غية، ثم يف اخرتاق �ضفوف الآخرين، واإرب�ك 

مواقعهم الأمنية من اأجل اإ�ضع�ف قدرتهم ال�ضي��ضية والع�ضكرية.

دور احلزب املتطور

يف  املتجدد  �ضيغته،  يف  املتطور  احلزب  اإن  ال�ضوؤال:  عن  اجلواب  وخال�ضة 
تفكريه، املتحرك اأبًدا يف خط ق�ض�ي� الأمة وح�ج�ته� ميثل الدور الطليعي الر�ض�يل 
ولإيج�د  عليه�،  النفت�ح  خالل  من  الأمة  لتثوير  التح�ضري  بعملية  يقوم  الذي 
ال�ض�حة من  الر�ض�لة ح�لة جم�هريية �ض�ملة، وحت�ضن  التي جتعل  الع�مة  الأجواء 
الأخط�ر الق�دمة اإليه� من الداخل واخل�رج.. ولذا ف�إن الدور احلزبي ل يذهب، 
بل يت�أكد من خالل احل�جة اإىل ال�ضوابط الع�مة واخل��ضة لتكون عملية النفت�ح 
على الأمة كله� خ��ضعة خلطة دقيقة وتنظيم وا�ضع. ف�إن ال�ضمولية يف الدعوة ل 
تلغي التخطيط، واإن اجلم�هريية يف العمل ل تبعد التنظيم؛ لأن البديل عن ذلك 

هو الفو�ضى يف احلركة، وال�ضي�ع يف الطريق.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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نوفق بني عمل احلزب وبني عمل امل�ضجد،  اأن  ن�ضتطيع  ومن خالل ذلك، 
فيعطي احلزب للم�ضجد العن��ضر املثقفة، اأو ي�ض�عد الذين يتحركون فيه، واللج�ن 
التي ت�ضرف عليه ب�لدرا�ض�ت وب�لأفك�ر التنظيمية للعمل، وب�لتخطيط املدرو�ش 
لكثري من ن�ض�ط�ته من دون اأن يح�ضره يف الدائرة احلزبية، ويعطي اجلو امل�ضجدي، 
والأ�ضلوب العلم�ئي للحزب، الروحيَة والنفت�َح وال�ضموليَة، والندم�َج يف جمتمع 
الأمة، ومرونة التحرك يف العالق�ت، مم� يحقق التك�مل بني الطريقتني واملنهجني.

بني احلزب وال�ضورى

اأم� اجلواب عن ال�ضوؤال الث�ين، وهو: كيف يكون دور احلزب - اإن وجد - يف 
التخطيط الإ�ضالمي ال�ض�مل للحركة على �ضعيد احلي�ة يف مواقع القي�دة؟

فقد يحت�ج اإىل مقدمة، وهي: اإن هن�ك نظريتني يف م�ض�ألة القي�دة ال�ضرعية، 
فهن�ك نظرية ال�ضورى التي ينطلق احلكم فيه� من موقع اآراء الطليعة اأو الأمة اأو 
اأو نحو ذلك، فهي التي تعطي لأي حكم ولأي  الفقه�ء، اأو اأهل احلل والعقد، 
عمل �ضرعيته. وهن�ك نظرية ولية الفقيه التي تنطلق �ضرعية الواقع كله� من راأي 

الفقيه الع�دل اجل�مع لل�ضروط ال�ضرعية.

ويف كال احل�لني، قد تفر�ش امل�ض�ألة يف الظروف التي يحكم الإ�ضالم يف دولة 
اإ�ضالمية، وقد تفر�ش يف خ�رج نط�ق احلكم الإ�ضالمي.
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ففي خط ال�ضورى، رمب� يكون احلزب بقي�دته امل�ضتملة على بع�ش اأهل الفكر، 
حقل،  من  اأكرث  يف  الع�ملة  وب�أجهزته  الفقه�ء،  بع�ش  اأو  والعقد،  احلل  اأهل  اأو 
املتحركة يف اأكرث من موقع، جزًءا من ال�ضورى، اأو يكون هو ال�ضورى عندم� تتوفر 
فيه الط�ق�ت امل�ضتوعبة لل�ض�حة ح�ضب ال�ضروط ال�ضرعية، وبذلك يكون يف موقع 
تخطط  التي  ال�ضورى  قراراته من خالل  ملزًم� يف  ويكون   ، اأو كالًّ القي�دة جزًءا 

للواقع، وتدفع املوقف اإىل خط التنفيذ يف داخل احلكم اأو خ�رجه.

بني احلزب واملرجعية

ويف خط ولية الفقيه يتحرك احلزب ليقوم ب�إعداد ال�ض�حة للفقيه من خالل 
فيم�  واخل��ضة  الع�مة  العالق�ت  يف  واأجهزته  مفكريه  قبل  من  املو�ضوعية  اخلطة 
يحت�ج اإليه من خربة ب�لواقع، ومن م�ض�عدة على تنفيذ الولية ليكون العني التي 
يب�ضر به�، والأذن التي ي�ضمع به�، والعقل الذي يفكر فيه، واليد التي ي�ضرب به� 
فيم� يتميز به احلزب من خربة ودراية ب�لفكر والتجربة، فيكون اجله�ز الذي ميلكه 
اأداة بيده فيم� يريده من اأعم�ل الولية يف �ضوؤون الن��ش، ويف توزيع امل�ضوؤولي�ت 
رع�ية احلكم  الفقيه  يريد  الدولة عندم�  �ضواء يف ذلك يف داخل  ال�ض�حة،  على 
العمل  وتنظيم  اجل�ئر،  الواقع  الن��ش �ضد  تثوير  يريد  اأو يف خ�رجه� عندم�  فيه�، 
املرحلة  الإ�ضالم. وذلك يف  اأجل  وال�ضي��ضي والجتم�عي والأمني من  الثق�يف 
التي يتحرك فيه� الفقيه يف هذا الجت�ه ممن يرى الولية الع�مة على الن��ش، اإذا مل 
تكن املرجعية موؤ�ض�ضة منظمة �ض�ملة على م�ضتوى الأمة، حتتوي كل �ضيء من 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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حوله�، وبذلك ميكن اأن تتك�مل املرجعية كجه�ز حمدود، مع احلزب كموؤ�ض�ضة 
تدير الواقع يف الأمة من اأجل تنميته وتطويره وتثويره ورع�يته، ويبقى للمرجعية 
اأ�ضلوبه� ودوره�، وحركته� التوجيهية يف حي�ة املوؤمنني يف نط�ق الواقع امل�ضجدي 
الذي يتحرك فيه العلم�ء والوع�ظ واملر�ضدين يف دائرة التثقيف الع�م اأو التثقيف 
املج�لت  الك�مل يف  ب�لتن�ضيق  املتطورة،  ب�لو�ض�ئل  اأو  التقليدية  ب�لطرق  اخل��ش 

ال�ضي��ضية مع احلزب الذي ين�ل ثقة الفقيه.

لقاء احلزب بالأمة

اإن خط »حزب اهلل« الذي يعني الأمة الوا�ضعة املتحركة يف خط الإ�ضالم لبد 
اأن يبقى هو الدائرة الوا�ضعة التي حتتوي اجلم�هري ب�إدارته� وتنظيمه� والتخطيط له� 

يف مع�ركه� و�ضراع�ته� ال�ضي��ضية والأمنية، وحم�يته� من الخرتاق�ت املع�دية.

اأن يكون لهذا اخلط جه�ز وا�ضع �ض�مل يف داخل ج�ضم الأمة  ولكن لبد 
ليم�ر�ش �ضوؤون الإدارة يف حركته�، ولي�ضتثري بخطته كل ط�ق�ته�، وليحفظ وحدته� 
الفكرية فيم� يثريه يف �ض�حته� الفكرية من فكر، وليحمي له� م�ضريته� الأمنية فيم� 

يحركه فيه� من و�ض�ئل الأمن.

ولبد من اإن�ض�ء هذا اجله�ز بطريقة منظمة تلتقي ب�لتنظيم احلزبي يف اأكرث من 
موقع وخط مم� قد يحول حزب اهلل اإىل حزب منظم ب�ملعنى امل�ضطلح، اإذا احتوى 
كل ال�ض�ح�ت، وقد يبقيه يف نط�قه الوا�ضع اإذا ك�ن يتوىل عن�ضر قي�دته يف مركز 
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التي  الوا�ضعة  الأبواب  من  اأهدافه�  اإىل  ب�لأمة  ليدفع  الأمة  من  الق�ئدة  الطليعة 
تنفتح على اجلميع.. وبذلك يلتقي احلزب ب�لأمة يف عملية قي�دة وتك�مل، فال 

تلغي الأمة دور احلزب، ول ي�أخذ احلزب مك�نه� يف حركة الواقع.

ويبقى الدين يف حركته الوا�ضعة التي تدعو اإىل النتم�ء اإليه، حتى يف املواقع 
التزام الإن�ض�ن عب�داته ومع�مالته و�ضي��ض�ته واندف�ع�ته  ال�ضكلية وال�ضطحية من 
الثورية واحلم��ضية، ويتحرك احلزب يف خط القي�دة وبربكته� من وراء ذلك كله، 
اخللل  امل�ضرية من  ولي�ضون  الأدوار،  وليوزع  التجربة،  ليحفظ  كله  اأم�م ذلك  اأو 

وال�ضقوط وال�ضي�ع.

الأحزاب والقاعدة ال�ضيا�ضية

ورمب� ك�نت امل�ض�كل التي حدثت، اأو ل تزال حتدث بني فكرة قي�دة املرجعية 
وبني قي�دة احلزب، اأن املرجعية – يف اأكرث اأدواره� ومن�ذجه� مل تتحرك يف اخلط 
ال�ضي��ضي الذي يدفع الأمة اإىل التحرك نحو ق�ض�ي�ه� امل�ضريية على اأ�ض��ش اخلطة 

الك�ملة ال�ض�ملة يف مواجهة التحدي�ت لتمالأ الفراغ يف كل املج�لت الع�مة.

ولذلك بقيت �ض�حة العمل ال�ضي��ضي ف�رغة ب�ضكل ه�ئل، بحيث ك�نت فر�ضة 
للتي�رات الك�فرة اأو ال�ض�لة اأن متالأه� لتزرع الكفر وال�ضالل يف قلب الأمة وحي�ته� 
من خالل احلركة ال�ضي��ضية فيم� ك�نت تطرحه من الفكر املتك�مل الذي يطرح 
ال�ضي��ضة من قلب الفكر الأمر الذي دع� الفئة الواعية من العلم�ء ومن املثقفني، 

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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اأن يب�دروا اإىل الأخذ ب�لتنظيم، ك�أ�ضلوب يواجه احل�جة اإىل حركة اإ�ضالمية تدخل 
ال�ضراع من اأجل اأن تكون البديل عن الآخرين من تي�رات الكفر وال�ضالل.

وهكذا دخلت الأحزاب الإ�ضالمية �ض�حة التجربة، وا�ضتط�عت اأن تنجح يف 
اإيج�د ق�عدة اإ�ضالمية يف الدائرة اجل�معية، ويف اأو�ض�ط الطالب واملثقفني يف اأكرث 
من �ضعيد، ولكنه� مل ت�ضتطع اأن متتد اإىل الأو�ض�ط العم�لية والفالحية واجلم�هري 
ال�ضعبية الع�مة ب�ضكل وا�ضع. وقد بقيت بع�ش هذه الأحزاب يف الظل، وحترك 
�ضبه  وب�ضكل  ت�رة،  املرجعية  ظل  ال�ضي��ضي يف  ال�ضراع  دائرة  الآخر يف  البع�ش 
م�ضتقل اأخرى يف اأجواء انفع�لية مل يتمكن الق�ئمون عليه� من حفظ املواقع يف 
ح�لة من التوازن يف دائرة التخطيط اله�دئ، مم� اأدى اإىل نوع من ال�ضتعج�ل، اأو 
الإعج�ل من قبل الدوائر املع�دية، الأمر الذي �ضهل حم��ضرته� واإرب�كه� و�ضرب 

قي�دته� وق�عدته� يف النه�ية.

ت�ضنع  اأن  ا�ضتط�عت  قد  الإ�ضالمية  الأحزاب  اأن  ننكر  اأن  ن�ضتطيع  ل  اإنن� 
كم�ضروع  الإ�ضالم  قدمت  التي  ال�ضي��ضية  الدائرة  يف  ممتدة  اإ�ضالمية  ق�عدة 
اإىل ج�نب الدوائر الأخرى، وذلك يف غي�ب  ال�ضي��ضي  متك�مل يختزن اجل�نب 
اآونة  بني  يحدث  ك�ن  م�  لأن  ال�ض�ملة؛  ب�لنظرة  الجت�ه  هذا  يف  املرجعية  حركة 
واأخرى من ن�ض�ط�ت �ضي��ضية اأو فورات ثورية �ضد بع�ش الأو�ض�ع اأو القوانني اأو 
الأحداث والأ�ضخ��ش، مل يكن متحرًك� من مواقع التخطيط للو�ضول اإىل احلكم 
ليكون البديل لالأنظمة الق�ئمة؛ لأن ذلك مل يكن وارًدا يف احل�ض�ب من خالل 
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الذهنية التقليدية التي ك�نت تواجه امل�ض�ألة ب�لكثري من التحفظ�ت ال�ضرعية التي 
الق�ئم على اخلط الفردي الذي يدر�ش امل�ض�ئل من ن�حية  ك�ن يثريه� الجته�د 
م�ض�ألة  اأم�مه  لتثري  وق�ض�ي�ه  اأهدافه  نحو  الفرد يف حركته  يعي�ضه�  التي  الأو�ض�ع 
اخلط الأمني الذي مينع من اإلق�ء النف�ش يف التهلكة، اأو تعري�ش ال�ض�حة لالأخط�ر 
بعيًدا عن الدائرة الوا�ضعة يف حركة الأمة نحو اأهدافه� وق�ض�ي�ه� الكبرية التي ل 

ميكن اأن تتحقق اإل ب�لت�ضحي�ت الكثرية.

احلزبية واخل�ضو�ضية الدينية

وهكذا ك�نت الأحزاب الإ�ضالمية، ل �ضيم� يف ال�ض�حة العربية، منطلق يقظة 
وحركة بن�ء وتركيز يف مواجهة الأحزاب الأخرى الك�فرة التي ك�دت اأن ت�ضيطر 
ك�ن  الذي  اله�ئل  ال�ضي��ضي  الفراغ  خالل  من  كله�  الإ�ضالمية  ال�ض�حة  على 
ي�ضيطر على الواقع الع�م ب�لرغم من التحدي�ت الكبرية الق�دمة من ال�ضتعم�ر، 

ومن الأنظمة املتح�لفة معه.

اجل�نب  خالل  من  حركته�  يف  كبرية  �ضعوبة  الأحزاب  هذه  لقت  وقد 
املع�دي املتمثل ب�حلكوم�ت والأحزاب والقوى ال�ضتعم�رية، ومن خالل اجل�نب 
املتدين، املتمثل ببع�ش خطوط املرجعية التي ترى يف حركة ال�ضي��ضة يف النط�ق 
الذي يحمله  ال�ضيق  للمفهوم  تبًع�  يتهدد الإ�ضالم وامل�ضلمني  الإ�ضالمي خطًرا 
بع�ش الق�ئمني عليه� اأو املرتبطني به�، وب�لواقع املتخلف الذي يختزن يف داخله 

م�ض�ألة الف�ضل بني الدين وال�ضي��ضة.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(
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هذا اإىل ج�نب اخلربة املحدودة التي ك�ن ميلكه� الق�ئمون على هذه الأحزاب، 
والنظرة ال�ضيقة اجل�مدة التي مل ينفتحوا – من خالله� – على التج�رب الأخرى 
ل�ضكل العمل احلزبي التي تختلف عن ال�ضكل امل�ألوف يف ال�ض�حة العربية على 
على  يعملوا  ومل  امل�رك�ضية،  الأحزاب  فيه  تعي�ش  الذي  احلزبي  ال�ضكل  خط 
تطويره يف نط�ق التطورات اجلديدة، ومل يح�ولوا التوفيق بني اخل�ضو�ضية الدينية 
التنظيمية، حتى  امل�ض�ألة  التنظيمي، ف��ضتغرقوا يف  لالإ�ضالم، وبني طبيعة العمل 
اأدى اإىل نوع من النغالق عن الأمة يف امتداداته� الوا�ضعة، ومل يدر�ضوا م�ض�ألة 
املرجعية يف عالقة التنظيم به�، اأو عالقته� به ب�ضكل ع�ضوي متك�مل، مم� جعل 

اجلو بعيًدا عن الواقعية وقريًب� اإىل التنظري املث�يل.

تبلور فكرة حزب اهلل

ف�إنن� نعتقد  الفقيه،  ب�ملرجعية يف خط ولية  اأم� فكرة حزب اهلل التي ترتبط 
اأنه� ل تزال غري متبلورة يف �ضيغة وا�ضحة حمددة املالمح واملع�مل، بل حتت�ج اإىل 
الأر�ش،  على  املوجودة  التجربة  وطبيعة  الواقع،  الفكرة يف  وا�ضعة حلركة  درا�ضة 
ومدى م� اأعطت من جن�ح يف م�ض�ألة الثورة، ويف م�ض�ألة التخطيط ال�ضي��ضي، ثم 
معرفة نوعية الأجهزة الفكرية وال�ضي��ضية والأمنية التي تتحرك يف دائرة القي�دة 
مع الويل الفقيه فيم� متلك من خربة ودراية واإخال�ش، وكيف تكون �ضلته� بحركة 
الأمة، �ضواء يف نط�ق الدولة اأو يف خ�رجه�؛ لأن جن�ح التجربة يف ظل الإمك�ن�ت 
التج�رب  بع�ش  ك�نت  واإذا  اأخرى.  ظروف  يف  جن�حه�  يعني  ل  للدولة،  اله�ئلة 
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ال�ض�بقة على الدولة، قد حققت بع�ش النج�ح اأو الكثري منه، ف�إن علين� اأن ندر�ش 
الظروف املو�ضوعية التي ك�نت حميطة ب�لتجربة لنحدد اأ�ضب�ب النج�ح يف طبيعة 

ال�ضيغة، اأو يف العن��ضر الأخرى املحيطة به�.

اأكرث  بطريقة  ال�ضعب  تثّور  اأن  ا�ضتط�عت  ب�لهتم�م؛ لأنه�  اإنه� فكرة جديرة 
حرارة من الطريقة التي م�ر�ضته� الأحزاب، ولكنه� مع ذلك تنظر اإىل الأمور من 

زواي�ه� الظ�هرة بعيًدا عن العمق ال�ض�رب يف اجلذور.

عالمات ا�ضتفهام»؟«

التج�رب  ا�ضتفه�م حول  اأفك�ًرا وعالم�ت  نثري  اأن  البحث  نريد يف هذا  اإنن� 
املطروحة يف ال�ض�حة، �ضواء فكرة التنظيم احلزبي، اأو فكرة اأمة حزب اهلل لندر�ش 
امل�ض�ألة من غري مواقع النفع�ل، بل ندر�ضه� من موقع الفكر والت�أمل لنعرف كيف 
يف  املث�لية  عن  وبعيًدا  الواقعية  من  قريًب�  العمل  يف  الإ�ضالمي  الأ�ضلوب  جنعل 

اأجواء التفكري ب�ملطلق.

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة اأو اأمة احلزب؟ )ج(





•   بني �ضيا�ضة النفتاح والنغالق: 
اأين تكمن ال�ضلبيات والإيجابيات؟

•   النغالق يوؤدي 
اإىل عزلة التيار الإ�ضالمي وا�ضتغالل الآخرين لأعماله.

•  النفتاح انطالقة اإ�ضالمية
 لإبراز اأهداف الإ�ضالم واإبعاده عن الدائرة الطائفية.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح واالنغالق   )أ(





الإ�ضالم والتيارات املختلفة

يف  املوجودة  وال�ضي��ضية  الفكرية  التي�رات  احلركي  الإ�ضالم  يواجه  كيف 
�ضعيد الواقع؟ فهن�ك تي�رات دينية غري اإ�ضالمية تتحرك يف خط �ضي��ضي من اأجل 
م� ي�ضمى بحرية الوجود امل�ضيحي يف ال�ضرق، اأو من اأجل حتول املف�هيم امل�ضيحية 
اإىل دائرة �ضي��ضية متحركة تتخذ الدميقراطية امل�ضيحية عنوانً� له�، كم� نالحظ يف 

الأحزاب الدميقراطية امل�ضيحية يف الغرب.

وهن�ك تي�رات غري دينية قد تقرتب من الإ�ضالم يف بع�ش مالحمه� وخطوطه�، 
وتختلف عنه يف الكثري من رك�ئزه� واأفك�ره�، كم� يف الأحزاب القومية العربية 
الإ�ضالم من  انفت�ح على  تختزنه من  فيم�  والدوائر  واخللفي�ت  الأ�ضم�ء  املتنوعة 
خالل الت�ريخ اأو الرتاث، وفيم� ت�ضتحدثه من نظري�ت واآراء على م�ضتوى الفكر 

وال�ضي��ضة والقت�ض�د.

التفكري  يف  ثورية  الفل�ضفي،  تفكريه�  يف  ملحدة  دينية،  ل  تي�رات  وهن�ك 
وقد  الفكرية،  الرك�ئز  حيث  من  الإ�ضالم  عن  بعيدة  والقت�ض�دي،  ال�ضي��ضي 
تلتقي مع حركته يف بع�ش املواقع ال�ضي��ضية كم� يف الأحزاب امل�رك�ضية املتنوعة 

يف دوائره� املختلفة يف الواقع ال�ضي��ضي الع�ملي.

احلركة الإ�سالمية بني النفتاح والنغالق   )اأ(
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وهن�ك تي�رات �ضي��ضية حملية واإقليمية، ل تنطلق من ح�لة فكرية يف العمق، 
بل تنطلق من واقع حملي اأو اإقليمي يف م�ضتوى الق�ض�ي� املحلية والإقليمية على 
اأو  �ضلبي  �ضي��ضي  موقع  من  تتحرك  التي  والجتم�عية  احلي�تية  الق�ض�ي�  خط 

.� � اأو فئويًّ � اأو �ضخ�ضيًّ اإيج�بي، ورمب� ت�أخذ بعًدا ط�ئفيًّ

اأ�ضئلة ل بد من الإجابة عليها

هذه هي العن�وين الع�مة للتي�رات املوجودة يف ال�ض�حة على م�ضتوى حركة 
الأ�ضيل  الإ�ضالمي  التي�ر  يقف  فكيف  الإ�ضالمي،  الع�مل  يف  ال�ضي��ضي  الواقع 

منه� يف حركته ال�ضي��ضية؟

هل يقف بعيًدا وينعزل عنه� ليم�ر�ش خطته وحده، ويح�ول اأن يحقق اأهدافه 
مبفرده؟

بع�ش  من  يقرتب  الذي  ب�لتي�ر  فيلتقي  التي�رات،  درا�ضة  على  يعمل  اأو 
ليحفظ  والتف��ضيل  الأ�ض��ش  يف  معه  يختلف  عمن  ويبتعد  وخطوطه،  مالحمه 

للق�عدة توازنه� يف الأ�ض��ضي�ت، ويت�ضرف مبرونة يف الق�ض�ي� املتفرعة عنه�؟

ومواطن  اللق�ء  مواطن  ح�ض�به�  يف  ت�ضع  واقعية،  بطريقة  املوقف  يواجه  اأو 
النه�ئية  اأو  املرحلية  الأهداف  تدر�ش ح�جة  ثم  ذاك،  اأو  التي�ر  هذا  مع  اخلالف 
�ضواء  الأهداف  تلك  اإىل  الطريق  يف  معه�  تلتقي  التي  اجلهة  لتحدد  اللق�ء  اإىل 
ب�ملواجهة لتي�ر اآخر م�ض�د م�ضرتك يف الداخل، اأو ب�لتحرك معه بعيًدا عن مواجهة 
الداخل، اأو ب�لنطالق نحو الهدف اخل�رجي املع�دي، اأو ب�لكتف�ء ب�لتواجد على 
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�ض�حة ال�ضراع ال�ضي��ضي يف املواقف املتحركة لل�ضراع التي قد تتداخل اأو تتق�طع 
الإ�ضالمي  التي�ر  حركية  من  احل�جة  توؤكده  اأو  الواقع،  يفر�ضه  مل�  تبًع�  تتب�ين  اأو 
م�ض�ريعه�  يف  الأخرى  القوى  بني  واقعية،  كقوة  ال�ض�حة  على  الف�عل  ووجوده 

وخططه� املتحركة نحو الأحداث؟

التي�رات  من  موقفه  يف  الإ�ضالمي  العمل  يواجهه�  ا�ضتفه�م  عالم�ت  هذه 
بعيًدا عن �ضفة  احلزبي  الواقع احلركي  م�ضتوى  املخ�لفة على  الف�علة  ال�ضي��ضية 

الدولة ك�إط�ر يحيط به.

و�ضع�راته�  اأفك�ره�  تختلف  التي  احلكوم�ت  �ضعيد  على  يواجهه�  وقد 
وت�ضريع�ته� وخطوطه� ال�ضي��ضية عن الإ�ضالم يف فكره و�ضريعته وخطه ال�ضي��ضي، 

كم� يلتقي بع�ضه� مع بع�ش املالمح الإ�ضالمية يف بع�ش ذلك.

الث�لث،  الع�مل  امل�ضت�ضعفة، كم� يف دول  ورمب� ك�ن بع�ضه� يف مواقع الدول 
بينم� يقف البع�ش الآخر يف مواقع الدول امل�ضتكربة، كم� يف الدول الكربى وم� 

يلحق به�.

التي�ر الإ�ضالمي كحركة، وكيف يتحرك معه� عندم�  فكيف يت�ضرف معه� 
يتحول اإىل دولة؟

هذا م� نريد اأن نبحثه وندر�ضه كدرا�ضة ت�ضتهدف تركيز التحرك الإ�ضالمي 
نهج حمدد  ث�بتة، وعلى  اإ�ضالمية  ق�عدة  والتخ�لف على  التح�لف  ال�ضي��ضي يف 

املع�مل واخلطوات والأهداف.
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خياران اأمام التيار الإ�ضالمي

اأوًل: النغالق ال�ضيا�ضي

املوقف  اأن  الإ�ضالميني  املفكرين  بع�ش  يجد  رمب�  احل��ضم:  النف�ض�ل  )اأ( 
الإ�ضالمي يفر�ش على الع�ملني املق�طعة الت�مة لهذه التي�رات الك�فرة اأو ال�ض�لة؛ 
لأن اأي �ضكل من اأ�ضك�ل العالقة ميثل لونً� من األوان »املوادة« و»املوالة« اللتني اأكد 
القراآن الكرمي على املوؤمنني البتع�د عن تقدميهم� للك�فرين وللخ�ئنني واملنحرفني 

فيم� ج�ءت به الآي�ت الكرمية كم� يف قوله: نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   

ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئمث  ]اآل عمران/28[. 

ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ  چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   مث ]املج�دلة/22[.
وقد انطلقت اأمث�ل هذه الآي�ت يف اأكرث من �ضورة لرتكز هذه الفكرة كقيمة 
اإ�ضالمية ع�مة.. فيم� يجب اأن يعي�ضه املجتمع املوؤمن من انف�ض�ل ح��ضم عن اأية 
اأو اجتم�عية من  اأو �ضي��ضية  اأو �ض�لة، فال جم�ل لأية عالقة ع�طفية  ح�لة ك�فرة 

قريب اأو من بعيد؛ لأن ذلك يعني معنى من مع�ين املودة واملوالة.
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)ب( رف�ش العرتاف: وي�ضيف هوؤلء – اإىل ذلك – اأن العالقة ال�ضي��ضية 
الإ�ضالمية  ال�ض�حة  �ضي��ضي يف  ب�ضرعيته� كفريق  التي�رات متثل اعرتاًف�  مع هذه 
واإدارة  البلد  م�ضتقبل  تخطيط  يف  امل�ض�ركة  يف  احلق  له  ب�أن  ذلك  يوحيه  فيم� 
اأو املنحرف ل  الك�فر  اأمر غري ج�ئز �ضرًع�؛ لأن العرتاف ب�خلط  �ضوؤونه.. وهذا 

ميثل اأية �ضرعية اإ�ضالمية، بل هو النقي�ش البديهي لذلك.

)ج( احل�جز النف�ضي: وقد يثري هوؤلء – فيم� يثريونه من مالحظ�ت – اأن 
مثل هذه العالق�ت، تف�ضح املج�ل للنف�ذ اإىل داخل التي�ر الإ�ضالمي يف عملية 
اخرتاق اأمني اأو �ضي��ضي، مم� يهدد حركته ب�خلطر، ويعر�ش اأ�ضراره للظهور، ومواقعه 
ال�ض�حة  على  الآخرين  انفت�ح  اإليه  يوؤدي  اأن  ميكن  مل�  طبيعية  كنتيجة  لالهتزاز، 
متثل  بينم�  عليه�..  املهيمنة  ب�حلركة  التح�لفية  عالقتهم  خالل  من  الإ�ضالمية 
� مينع من الخرتاق، وحركة  ا �ضي��ضيًّ � مينع من النفت�ح، و�ضدًّ املق�طعة ح�جًزا نف�ضيًّ
م�ض�دة تدفع اإىل املواجهة وتوؤكد التحدي وتفر�ش احلذر، ولعل هذا – فيم� يقوله 
املوؤمنني على  توعية  التي تعمل على  الكرمية  الآي�ت  اإليه  ت�ضري  م�  هو   – هوؤلء 
الواقع الداخلي الذي يتمثل فيه املن�فقون والك�فرون من اأعداء الإ�ضالم ليحذروا 
منهم وليبتعدوا عن جو ال�ضت�ضالم اإليهم، وليمتنعوا عن احل�لت ال�ضرتخ�ئية 

التي يفر�ضه� اجلو احلميم الذي يوحي ب�لطمئن�ن، كم� يف قوله تع�ىل:

نث ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ  گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )اأ(
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ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      . ں   ڱ              ڱ   ڱڱ  
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      . ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇۇ  
ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئمث  ]اآل عمران/120-118[.
قد نفهم من هذه الآية رف�ش الإ�ضالم لإق�مة العالق�ت الع�مة واخل��ضة مع غري 
امل�ضلمني ممن يختلفون معهم يف الفكر واخلط والجت�ه انطالًق� مم� يفر�ضه الختالف 
من امل�ض�عر املع�دية واخلطط امل�ض�دة، وم� توؤدي اإليه العالقة من ت�ضهيل و�ضول 

هوؤلء اإىل غ�ي�تهم امل�ضبوهة.

جتعلهم  التي  الع�طفية  ال�ضذاجة  من  امل�ضلمني  حتذير  منه�  ن�ضتوحي  وقد 
ي�ضت�ضلمون مل�ض�عر احلب ال�ض�ذجة جت�ه الذين ل يحبونهم، غري املدركني لالأخط�ر 
املرتتبة على ذلك فيم� مي�ر�ضه هوؤلء من م�ض�عر �ضلبية واأو�ض�ع �ضريرة... وك�أن 
الآي�ت تقول لهم اإن اتخ�ذهم بط�نة يف اإط�ر العالقة احلميمة يعترب عماًل خ�طًئ� 

�ض�ذًج� ل بد لهم من الرتاجع عنه.

عن  املع�ر�ضون  هوؤلء  يتحدث  وقد  امل�ضلمة:  اجلم�عة  على  اخلوف  )د( 
مربرات مع�ر�ضتهم بطريقة اأخرى.. وهي اأن العالقة مع هذه التي�رات قد ت�ض�هم 
يف اإ�ضالل اجلم�عة امل�ضلمة فيم� يفر�ضه ذلك من اإ�ضق�ط احلواجز النف�ضية التي 
حتجز امل�ضلمني عن الت�أثر بهم، واإف�ض�ح املج�ل لالأجواء احلميمة التي قد يعي�ضونه� 
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من خالل الأ�ض�ليب اخل�دعة ال�ض�حرة التي ي�ضتخدمونه� معهم، وتوجيه الأنظ�ر 
اإىل الإيج�بي�ت املثرية فيم� متثله مواقع اللق�ء بهم، مم� يوؤدي – بطريقة وب�أخرى– 
الفكري  والحتواء  الت�ضليل  عملية  جن�ح  واإىل  قن�ع�تهم  اإىل  النف�ذ  اإمك�نية  اإىل 

والعملي لأو�ض�عهم ومواقعهم اخل��ضة والع�مة.

التي�ر  مق�طعة  ب�ضرورة  الق�ئلون  يطرحه�  التي  املالحظ�ت  اأهم  هي  هذه 
الإ�ضالمي الأ�ضويل للتي�رات الأخرى غري الإ�ضالمية، واعتب�ر اأ�ضلوب النغالق 

ال�ضي��ضي هو الأ�ضلوب الأمثل.

ولكن هن�ك راأًي� اآخر ل يلتقي بهذا الراأي، بل يجد الأ�ضلوب الأف�ضل هو 
اأ�ضلوب النفت�ح ال�ضي��ضي على الآخرين، ولكن ل ب�ضكل ع�ضوائي مطلق، بل 
ب�ضكل مدرو�ش غري معقد، مم� يفر�ش علين� درا�ضة التحفظ�ت ملع�جلته�، ومواجهة 

ال�ضلبي�ت يف حم�ولة لتخفيفه�، اأو حتويله� اإىل اإيج�بي�ت.

ثانًيا: خيار النفتاح ال�ضيا�ضي

ويتحدث هذا الفريق الإيج�بي يف موقفه املنفتح عن املالحظ�ت التي اأث�ره� 
الفريق ال�ضلبي املنغلق ب�إث�رة املالحظ�ت العرتا�ضية حوله�.

)اأ( اللق�ء على اأر�ش واأهداف م�ضرتكة: اأم� حديث املوالة واملوادة املرفو�ش 
� مع غري امل�ضلمني فال موقع له يف جم�ل اإث�رة احلديث عن النفت�ح عليهم؛  اإ�ضالميًّ
ب�لإخال�ش  املتمثلة  العميقة  احلميمة  القلبية  الع�طفة  يعني  املوادة  مفهوم  لأن 

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )اأ(
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مفهوم  اأن  كم�  والع�طفة،  والروح  الفكر  يف  الداخلي  اللق�ء  من  الن�بع  الروحي 
املوالة ميثل ال�ضلة الواقعية املتحركة يف خط الط�عة والتب�ع والندم�ح ب�لآخر 
العالق�ت  �ض�حة  اإث�رته يف  نريد  اأمر ل  وهذا  والإخال�ش  النتم�ء  م�ضتوى  على 
هو  نريده  م�  كل  بل  الأخرى،  التي�رات  وبني  الإ�ضالم  بني  ال�ضي��ضية  الواقعية 
الإ�ضالم  يهم  فيم�  م�ضرتكة  اأهداف  على  للق�ء  عملية  مواقع  اإيج�د  على  العمل 
اجل�نب  يكون  بحيث  املر�ضومة،  خططهم  يف  الآخرون  ي�ضتهدفه  مم�  وامل�ضلمني 
يلتقي عليه� اجلميع من  التي  الق�عدة  العالق�ت اخل�رجية هو  العملي يف حركة 
دون اأي ت�أكيد على اأية ح�لة ع�طفية يف ال�ضعور اأو اأية ح�لة �ضي��ضية يف النتم�ء اأو 

اأي �ضكل من اأ�ضك�ل الذوب�ن والندم�ج يف احل�لة الأخرى وب�ل�ضخ�ش الآخر.

عملية  عالقة  يف  الرتب�ط  واأن  �ضيء  املوادة  اأن  نعرف  ذلك  �ضوء  وعلى 
�ضيء اآخر. كم� نفهم اأن املوالة تختلف عن معنى اللق�ء على اأر�ش م�ضرتكة يف 
بع�ش مراحل الطريق؛ لأنهم� يت�ضالن بحركة العالقة من الداخل، بينم� يتمثل 

التح�لف اأو التالقي بحركة العالقة من اخل�رج.

ب�ضرعية  العرتاف  حك�ية  اأم�  ب�ل�ضرعية:  ل  ب�لوجود  العرتاف  )ب( 
التي�رات الالاإ�ضالمية التي ل �ضرعية له� يف ح�ض�ب الفكر الإ�ضالمي و�ضرعية 
هن�ك  لأن  له�؛  معنى  ل  حك�ية  فهذه  احلي�ة،  ويف  الواقع  يف  ومنهجه  الإ�ضالم 
فرًق� بني العرتاف بوجود الفريق الآخر على الأر�ش، كفريق ف�عل يف ال�ض�حة 
فيم� تفر�ضه الظروف له من موقع مم� يفر�ش على الآخرين ال�ضراع معه يف مواقع 
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ال�ضراع، والتن�ضيق معه فيم� ل ي�ضر ب�ل�ض�حة، اأو فيم� يلتقي مع م�ضلحته� حل�ض�ب 
امل�ضلمني يف جم�لت التن�ضيق، وبني العرتاف ب�ضرعية وجوده فيم� يحمل من 

م�ضمون فكري وخط عملي وحركة ه�دفة.

اإن اللق�ء يف موقع حت�لف مرحلي، اأو تن�ضيق عملي مو�ضعي، ل يعني 
اأو ل  نحبه  مم�  الأر�ش  موجودة على  ك�أي حقيقة  ب�لوجود  العرتاف  اإل 
اأنواع  اأبًدا اأي نوع من  اأو تنف�ضل عنه، ول يعني  نحبه فيم� قد تلتقي به 
مع�هدة  اعتب�ر  ن�ضتطيع  وهل  والجت�ه،  والفكر  اخلط  ب�ضرعية  العرتاف 
الر�ضول )�ش( مع اليهود يف بداية الهجرة اعرتاًف� ب�ضرعيتهم؟ وهل ميكن 
اعرتاًف�  امل�ضركني  مع  )�ش(  الر�ضول  عقده  الذي  احلديبية  �ضلح  اعتب�ر 

ب�ضرعية ال�ضرك الذي يعتنقونه كعقيدة ومنهج حي�ة؟

الواقع  على  العالق�ت  هذه  �ضلبي�ت  اأم�  العملي:  واحلذر  النفت�ح  )ج( 
الإ�ضالمي فيم� متثله من خطر على اأ�ضراره ومواقعه وحركته، وفيم� توؤدي اإليه من 
اخرتاق من جهة، وابتع�د عن احلذر ومواجهة التحدي من جهة اأخرى، اأم� هذه 
بدرا�ضة  وذلك  العالق�ت،  اإق�مة  عند  اإليه�  النتب�ه  املفرو�ش  من  ف�إن  ال�ضلبي�ت 
التف�ق،  م�ضمون  يف  والواقعية  الفكرية  التحفظ�ت  اإث�رة  اأ�ض��ش  على  امل�ض�ألة 
وتخطيط النفت�ح على النهج الذي يلتقي ب�لواقع املو�ضوعي الذي يعرف كيف 
يغلق ال�ض�حة بح�ض�ب، وكيف يفتحه� بح�ض�ب، وكيف يوجه اللق�ء ليكون اأ�ض��ًض� 

لتثبيت ال�ض�حة وت�أكيد املواقف بدًل من العمل على اهتزازه� وزلزلة املواقف.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )اأ(
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م�ض�ألة  التف��ضيل؛ لأن  ن�حية  املبداأ، ل من  ن�حية  الق�ضية مطروحة من  اإن 
التف��ضيل تدر�ش دائًم� من زاوية الفكرة الع�مة التي اأوحت ب�ملبداأ بعيًدا عن اأية 

ح�لة ع�طفية ارجت�لية، اأو اأية حركة انفع�لية �ضريعة.

اأم� تف�ضري الآي�ت، ف�إنه يلتقي ب�ملفهوم الذي تثريه كلمة »البط�نة« التي تعني 
وتقويه وحتميه، يف  به  تلت�ضق  التي  الثوب  بط�نة  العميقة كمثل  الداخلية  احل�لة 
عملية الت�ض�ق حمكم ل انف�ض�ل فيه ول افرتاق. وهذا هو م� تفيده الآي�ت يف 
م�ض�عر احلب العميقة التي يحمله� امل�ضلمون لهوؤلء الأعداء احلقيقيني من موقع 
وا�ضت�ضالمهم  الأ�ضرار  على  اطالعهم  من  اإليه  توؤدي  فيم�  الع�طفية  ال�ضذاجة 

لالأجواء احلميمة واملظ�هر اخل�دعة والأ�ض�ليب امللتوية.

وقد يكون هذا كله مرفو�ًض� لدى الذي يتبنون �ضي��ضة النفت�ح فيم� يوؤكدونه 
يختزنه  وفيم�  املف�ج�آت  من  يرتقبه  فيم�  احلذر  ح�لة  على  الرتكيز  �ضرورة  من 
واملواقف  واملواقع  الأ�ضخ��ش  على  مالحظ�ت  من  يثريه  وفيم�  التحفظ�ت،  من 

والكلم�ت ليكون النفت�ح الواقعي مقرونً� ب�حلذر العملي.

)د( حت�ضني ال�ض�حة الداخلية: اأم� مو�ضوع اإ�ضالل امل�ضلمني فيم� قد تفتحه 
تفر�ضه  ل  مو�ضوع  فهذا  الإ�ضالمية،  اجلم�ع�ت  على  لهوؤلء  نوافذ  من  العالقة 
لأن  تطبيقه�؛  احلذر يف  وعدم  حتريكه�،  الت�ض�هل يف  يفر�ضه  بل  امل�ض�ألة،  طبيعة 
من الأمور البديهية يف العمل ال�ضي��ضي لأية حركة اإ�ضالمية اأن تقوم بتح�ضني 
ال�ض�حة الداخلية ب�لإمي�ن والوعي واملعرفة لالأ�ض�ليب اخل�دعة، واخلطط املعقدة، 
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مم�  ذلك،  اإىل  وم�  اخلطرة،  والظروف  القلقة،  وال�ضخ�ضي�ت  امل�ضبوهة،  واحلرك�ت 
الإ�ضالمية  احلركة  ا�ضتكملت  واإذا  املواقع..  واهتزاز  الت�ضليل  عملية  يف  ي�ض�هم 
ذلك كله، فال جم�ل بعده� لأي ت�ضليل اأو حتريف، اأو ل اأقل من تخفيف اخلطر 

يف حدوث ذلك كله.

�ضلبيات النغالق: عزلة التيار الإ�ضالمي وا�ضتفادة الآخرين

ال�ضلبي�ت  درا�ضة  وهي  اأخرى..  جهة  من  امل�ض�ألة  درا�ضة  اإىل  نحت�ج  وقد 
حوله،  من  ال�ضلبي�ت  ب�إث�رة  والكتف�ء  ال�ضي��ضي  الواقع  عن  ب�لنغالق  املتمثلة 
مم�  اإث�رته  الإ�ضالمي  التي�ر  يريد  فيم�  الف�علة  القوى  مع  التن�ضيق  عن  والبتع�د 
التي�ر عن  ف�إن ذلك يوجب عزلة هذا  اأهداف.  الآخرون من  يريده  م�  يتفق مع 
حركة الأحداث ب�ضكل مب��ضر، وعدم الطالع على كثري من خلفي�ته� التي قد 
اأن  كم�  الهدف،  �ضعيد  على  العملية  النت�ئج  بع�ش  اإىل  الو�ضول  عليه�  يتوقف 
الآخرين �ضوف ي�ضتفيدون من كل الن�ض�ط�ت اجله�دية وال�ضي��ضية التي تتحرك 
يف اخلط ال�ضي��ضي الذي يتحركون عليه؛ لأنهم هم الذين يحركون ال�ض�حة فيم� 
عن  بعيًدا  الإ�ضالمي  التي�ر  يبقى  بينم�  ثم�ره�،  يجنون  الذي  وهم  به،  يوحون 
اأبلى  التي  جمرى الأحداث، وهذا هو م� لحظن�ه يف بع�ش الأحداث الكبرية 
فيه� املج�هدون امل�ضلمون بالًء كبرًيا يف مواجهة القوى ال�ضتعم�رية وال�ضهيونية. 
اأخرى،  ودولية  واإقليمية  قوى حملية  ك�نت يف م�ضلحة  ال�ضي��ضية  النت�ئج  ولكن 

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )اأ(
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ح�ولت اأن تطرح ال�ضع�رات امل�ض�دة لتلك القوى، مم� جعله� تعرف كيف ت�ضتفيد 
� يف هذا الجت�ه. من جه�د املج�هدين من دون اأن تقدم �ضيًئ� ذاتيًّ

وقد يوؤدي هذا الواقع اإىل اأن يتحول التي�ر الإ�ضالمي اإىل اأداة ن�جحة للتي�رات 
الأخرى يف �ضبيل حتقيق كثري من الأهداف الع�مة من دون اأن يح�ضل على �ضيء 
كم�  مك�نه،  واقًف�  ويظل  ب�لتقدم  للجميع  يوحي  الذي  املرور  ك�ضرطي  مت�ًم�  منه� 

يقول بع�ش الظرف�ء.

اإن امل�ض�ركة يف الن�ض�ط ال�ضي��ضي هو الذي ميكن اأن يحقق الكثري من املواقع 
ال�ضي��ضية  اخلطة  لأن  م�ضرتك؛  ب�ضكل  اأو  منفرد،  ب�ضكل  ال�ض�حة  يف  املتقدمة 
املتحركة يف �ضعيد الواقع، لبد اأن تقود اإىل الكثري من النت�ئج الإيج�بية مل�ضلحة 

الإ�ضالم على اأكرث من م�ضتوى.

اإيجابيات النفتاح: اإبراز اأهداف الإ�ضالم ومعرفة الكوالي�س

وعندم� ندخل يف دائرة الإيج�بي�ت، فقد نالحظ اإمك�ن احل�ضول على الكثري 
منه� مل�ضلحة التي�ر الإ�ضالمي، ميكن اأن نلخ�ش بع�ضه� يف عدة نق�ط.

ويف  اخل�رج،  من  ل  الداخل  من  ال�ضي��ضي  الواقع  على حركة  الطالع  اأ- 
العمق ل يف ال�ضطح، ف�إن من املالحظ اأن الدخول اإىل الن�دي ال�ضي��ضي الذي 
اإمك�نية الطالع على خلفي�ت  املتنوعة، يجعل  والهيئ�ت  الأحزاب  فيه  تتحرك 
ثق�فة  للع�ملني  ويحقق  واقعية،  اأكرث  ال�ضي��ضي  العمل  واآف�ق  ال�ضي��ضية،  اللعبة 



169169

عميقة �ض�ملة؛ لأن الكثري مم� يث�ر يف داخل الكوالي�ش ل ي�ضمح ب�لإعالن عنه يف 
اخل�رج، وبذلك ميكن التحقيق لأية عملية �ضي��ضية ثورية من موقع العمق الواقعي 

للخطة، ل من مواقع ال�ضطح الظ�هر لالأ�ضي�ء.

ال�ض�ح�ت  خالل  من  الأخرى  التي�رات  عمق  اإىل  النف�ذ  اإمك�نية  ب- 
الحتواء  عملية  ي�ضهل  مم�  �ضعيد،  من  اأكرث  على  اللق�ء  يفر�ضه�  التي  املفتوحة 
لدوائره� املتحركة من جهة، اأو الت�أثري على قراراته� من جهة اأخرى، اأو التخفيف 
من م�ض�كل �ضلبي�ته� من جهة ث�لثة، وذلك من دون الدخول يف اأية معركة ح�دة 
غري م�أمونة العواقب. اإن الع�ملني يف هذا الجت�ه �ضيتحركون بعيون مفتوحة تعرف 
مواقع الثغرات، وتكت�ضف حركة الزواي�، وتتلم�ش كل مواطن اخلطر، بينم� يكون 
الجت�ه الآخر متحرًك� بعينني غ�ئمتني اأو �ضب�بيتني ل تعرف�ن كيف تلمع�ن يف اآف�ق 

النور الق�دم يف ال�ض�حة.

حركة  خالل  من  الكبرية  الإ�ضالمية  الأهداف  اإىل  الأنظ�ر  توجيه  جـ- 
� ف�عاًل يتقدم  ال�ضع�رات امل�ضرتكة يف ال�ض�حة التي جتعل من الإ�ضالم عن�ضًرا حيًّ
مم� يدفع  اأ�ضيل من موقع مميز،  فيه� كعن�ضر  اأو يتحرك  املتقدمة  ب�ضع�راته  امل�ضرية 
ب�لأمة التي يعمل الكفر وال�ضالل على اإبع�ده� عن الإ�ضالم اأن تكت�ضف حيوية 
وفيم�  �ضع�رات،  من  احلركة  حتمله  فيم�  املق�رنة  مواقع  من  الإ�ضالمية  الأهداف 
احليوية  عمق  ويف  وهن�ك،  هن�  ال�ضع�ر  حركة  طبيعة  ويف  منه�،  الآخرون  يحمله 

الثورية التي يتميز به� الإ�ضالميون يف ذلك كله.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )اأ(
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ويفوت  كله،  لذلك  املج�ل  يف�ضح  الآخرين،  مع  ال�ض�حة  يف  احل�ضور  اإن 
الفر�ضة على اخلطة التي تعمل على عزل الإ�ضالم عن ال�ض�حة.

د- اإبع�د الإ�ضالم عن الدائرة الط�ئفية التي يراد حب�ضه يف داخله�، وحتويله 
عم�  بعيًدا  ال�ضيقة  العدوانية  والأح��ضي�ش  ب�مل�ض�عر  خمتنقة  ع�ض�ئرية  ح�لة  اإىل 
واعية  بعقلية  للحي�ة  الذي يخطط  الواقعي  واملنهج  الت�ضريع  هو  الفكر، وعم�  هو 
اأن  له  الذي ميكن  املنطق  هو  الوطني  املنطق  واعتب�ر  التغيري،  اأجل  من  منفتحة 
يحقق الوحدة اجلم�هريية يف حركة الأمة نحو الوحدة، وهذا هو الذي يعمل له 
من  نوًع�  الديني  الطرح  ترى يف  التي  العلم�نية  ال�ضع�رات  من حملة  الكثريون 
اأنواع اإرب�ك م�ض�ألة الوحدة واحلرية والعدالة والنفت�ح يف املجتمع... فيم� ميثله من 

متزيق وتفريق وتع�ضب وا�ضت�ضالم للقوى امل�ضتغلة يف الع�مل.

النفتاح انطالقة، والنغالق جمود

اإن دخول الإ�ضالم اإىل ال�ض�حة التي تنفتح على الواقع ال�ضي��ضي من خالل 
اإيج�بي�ته ال�ضي��ضية، وخططه الواقعية يفوت الفر�ضة على هوؤلء، ويف�ضح املج�ل 
من  والتف�هم  الفكر،  من خالل  الوحدة  توؤكد  التي  ال�ض�ملة  الإ�ضالمية  للفكرة 
خالل احلوار، والت�ض�مح من خالل النفت�ح، واحلرية والعدالة من خالل اخلطة 
ال�ضي��ضية الجتم�عية الوا�ضعة. وهكذا جند يف النفت�ح على احلرك�ت ال�ضي��ضية 
والواقع ال�ضي��ضي، والنف�ذ اإىل عمق ال�ض�حة انطالقة اإ�ضالمية يف �ض�حة احلي�ة ل 

تختزن من ال�ضلبي�ت، بقدر م� تختزن من الإيج�بي�ت.
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يف  ال�ضورة  مالمح  هي  وم�  النفت�ح؟  م�ض�ألة  تتحرك  كيف  ال�ضوؤال  ويبقى 
ذلك كله؟ وكيف نفهم الآي�ت القراآنية احل��ضمة يف املب�ينة مع الآخرين؟ وهذا م� 

�ضنجيب عنه يف ال�ضفح�ت الت�لية.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )اأ(





•   املرونة يف التوا�ضل واللقاء 
هي الأ�ضا�س يف املجتمع املتعدد النتماءات.

العمل   •  �ضرورة 

ل�ضمان العقيدة الإ�ضالمية وحفظ الوجود.

• احلوار والعالقات 
يتّمان يف دائرة امل�ضلحة العليا لالإ�ضالم.

•   �ضرورة مواجهة دعوات الت�ضامح 
بحذر وعدم الهتزاز اأمام الأعداء.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح واالنغالق  )ب(





كيف نفهم الآيات القراآنية احلا�ضمة يف املباينة مع الآخرين؟

لقد اأ�ضرن�– فيم� تقدم من حديث– اإىل اأن الآي�ت توؤكد على رف�ش املوالة 
الهتم�م  دائرة  عن  العقيدي  الفكري  اجل�نب  فيه  يغيب  الذي  ب�ملعنى  واملوادة 
الذاتي يف حركة العالق�ت ليكون جمرد ح�لة ج�نبية يف امل�ض�ألة فتتقدم عليه بقية 
اجلوانب ليكون الأثر الب�رز له� يف الق�عدة النف�ضية للعالقة بني الإن�ض�ن امل�ضلم 
والآخرين.. مم� قد يوؤثر �ضلًب� على عمق الرتب�ط الداخلي ب�لعقيدة، ويوؤدي اإىل 
نوع من ا�ضت�ضالم للعن�ضر الع�طفي احلميم الذي يجعل الإن�ض�ن غ�فاًل عن كثري 
من الأو�ض�ع ال�ضلبية التي تدبر له يف اخلف�ء، وقد تطعنه يف ال�ضميم من حيث ل 

ي�ضعر فيم� يتعلق ب�لفرد اأو ب�لأمة.

اإثارة الفوا�ضل الفكرية: من اأجل اللقاء والوفاق ل التع�ضب والنف�ضال

ولذلك ك�نت امل�ض�ألة توؤكد على حركية العقيدة يف اإث�رة الفوا�ضل الفكرية 
جهة،  من  العقيدي  للج�نب  ب�لأهمية  لتوحي  والآخرين  امل�ضلم  بني  والنف�ضية 
وب�حلذر يف اجل�نب العملي من جهة اأخرى، بحيث ي�ضعر ب�أن هن�ك �ضخ�ضيتني 
يف ال�ض�حة هي �ضخ�ضية املوؤمن ب�لإ�ضالم و�ضخ�ضية املوؤمن بغريه، مم� مينع من اأية 
عملية اندم�ج وذوب�ن، ويثري يف الوعي نوًع� من الت�أمل والقلق فيم� ميكن اأن يقوم 

به الفريق الآخر �ضده اأو �ضد فريقه.

احلركة الإ�سالمية بني النفتاح والنغالق  )ب(
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اإث�رة جو  اأو  اأو النف�ض�ل،  اإيج�د ح�لة من التع�ضب  ولي�ضت امل�ض�ألة م�ض�ألة 
من انعدام العالقة الجتم�عية يف املجتمع املتنوع، بل هي م�ض�ألة اإيج�د ح�لة من 
الواقعية يف حتديد الفوا�ضل الفكرية، بطريقة جدية م�ضوؤولة يف مواجهة ح�لت 
التم�يز والختالف.. وذلك كي يكون اللق�ء من موقع التم�يز، ويكون الوف�ق من 
خالل عن��ضر اخلالف؛ لتنطلق العالق�ت من موقع الق�عدة يف الفكرة والعقيدة، 
ت�أثري  اإىل  يوؤدي  قد  مم�  والرهبة،  الرغبة  موقع  من  اأو  واملزاج،  الهوى  موقع  من  ل 

القوى امل�ض�دة على �ضالمة املجتمع كله. ولعل هذا هو م� اأث�رته الآية الكرمية:

ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   نث    
ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ.ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ مث   ]امل�ئدة /52-51[.

فنحن نالحظ الت�أكيد على النظرة الواقعية للم�ض�ألة من خالل درا�ضة املجتمع 
الآخر الذي قد يعي�ش التنوع يف داخله، ولكنه يعي�ش الوحدة يف مواجهة الإ�ضالم 
وجمتمعه، مم� يفر�ش على املجتمع امل�ضلم اأن يكون واعًي� ب�مل�ضتوى الذي يحتفظ 
لنف�ضه ب�مل�ض�فة التي حتميه من اإمك�ن�ت الت�آمر عليه فيم� اإذا فكروا بذلك، ل�ضيم� 
املفتوحة فيم� بني املجتمعني يف  املواجهة  التي تعي�ش ح�لة  املعقدة  الظروف  يف 
حرب معلنة اأو خفية، فيكون الواقع هو دافع الت�ضرف املت�ضل ب�لعن�ضر الأمني 

الدقيق. ولهذا يعترب املوالة خروًج� من جمتمع الإ�ضالم اإىل املجتمع الآخر.
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كم� نالحظ الت�أكيد على الفكرة التي تدفع الذين يف قلوبهم مر�ش اإىل تقدمي 
امل�ضلمني  على  اأولئك  غلبة  خوف  من  يعي�ضونه  فيم�  ال�ضع�ر  وتغيري  التن�زلت 
الإ�ضالمية،  مواقعهم  ح�ض�ب  على  ولو  الأم�ن  لأنف�ضهم  ي�أخذوا  اأن  فرييدون 

ف�أرادت الآية اأن تنذرهم بخالف م� اأ�ضروه يف اأنف�ضهم.

اأن امل�ض�ألة تع�لج اجل�نب ال�ضلبي من خالل الأو�ض�ع اخل�رجية  وهكذا جند 
التي قد حتدث نتيجة بع�ش النوازع الذاتية.

ح�ضانة الأمن العقيدي واملجتمعي اأوًل

القراآين  املوقف  اعتب�ر  يف  اإليه�  اأملحن�  التي  الفكرة  ا�ضتيح�ء  ن�ضتطيع  وقد 
منطلًق� من حم�ية العقيدة من النحراف، وحم�ية املجتمع من اخللل اأو من اخلطر، 
مم� يجعل من هذه امل�ض�ألة م�ض�ألة خ��ضعة لعن�ضر الأمن العقيدي والجتم�عي مت�ًم� 
ك�أي فكر اأو دين يريد اأن مينح فكره وجمتمعه ح�ض�نة �ضد ال�ضقوط اأو النحراف 
ال�ضخ�ضية  على  الت�أكيد  خالل  من  جمتمعهم  اأو  الآخرين  فكر  اأم�م  وال�ضي�ع 

املميزة، واملجتمع احلذر.

ويف �ضوء ذلك، ميكن للعالق�ت املتنوعة يف املجتمع املتعدد النتم�ءات اأن 
تعي�ش املرونة العملية يف التوا�ضل على اأكرث من خط، واللق�ء يف اأكرث من موقع، 
العن�ضر  حتريك  ويف  والذوب�ن  امليوعة  عن  البعيدة  احلميمة  الأجواء  اإ�ض�عة  ويف 
الأخالقي يف الرب والرحمة والعدل املنفتح على الآخرين بكل رح�بة واإخال�ش 
وذلك من خالل القيم الإن�ض�نية التي تقود الإن�ض�ن امل�ضلم اإىل التع�مل مع الن��ش 

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ب(
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كلهم من موقع اأخالقي �ض�مل منفتح على اأ�ض��ش اأن القيمة الأخالقية الإن�ض�نية، 
ل متثل حركة ط�رئة يف حي�ة امل�ضلم، بل متثل عمًق� يف حركة الإمي�ن املت�ضل ب�هلل 
تع�ىل يف رع�ية عب�ده، مم� مينع من جتزئة املواقف، ومن التمييز بني الن��ش، ولذلك 
اأراد الإ�ضالم من املوؤمنني اأن يعدلوا بني الن��ش، حتى لو ك�نوا من خ�ضومهم، اأو 
الرحمة مع  يعي�ضوا  اأن  واأراد لهم  الن��ش،  العدل حق جلميع  اأعدائهم؛ لأن  من 

اجلميع، حتى للحيوان.

واملجتمع  الإ�ضالمية  العقيدة  اأمن  �ضم�نة  وهو  واحًدا،  �ضرًط�  لذلك  ولكن 
امل�ضلم وهذا هو م� نالحظه من قوله تع�ىل:

 نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀمث   ]اآل عمران / 149[.

ويف قوله تع�ىل:
جت    يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ    ی   نث 

حت  خت  مت    ىت  يتجث  مث  ىث  يث     حج    مجمث ]امل�ئدة /57[.

�ضبط ال�ضخ�ضية والبعد عن الُعقد

وهكذا نالحظ اأنه يف الآية الأوىل، ك�ن النهي حلم�ية العقيدة يف نف�ش امل�ضلم 
من الرتداد اإىل خط الكفر من خالل ال�ضري يف خط الط�عة لأعدائه� لئال يخ�ضر 

الإن�ض�ن م�ضريه اأم�م اهلل.
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ويف الآية الث�نية، ك�ن النهي حلم�ية الدين من المته�ن والإه�نة والبتذال 
ليعي�ش امل�ضلم بكرامة دينه، فيبتعد عن الذين ميتهنونه ويحتقرونه مت�ًم� كم� يعي�ش 
اأن  جند  وهكذا  يهينونه�.  الذين  يوايل  فال  ال�ضخ�ضية،  بكرامته  الذاتي  ال�ضعور 
الختالف يف  طبيعة  موقع  من  الآخرين  جت�ه  امل�ضلم  يعقد  اأن  يريد  ل  الإ�ضالم 
مت��ضك  اأجل  من  القوية  ال�ضوابط  ذاته  داخل  يف  يجعل  اأن  يريد  بل  العقيدة، 
اأو  اأم�م ح�لت الهتزاز الداخلي  اأو يف واقعه  ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية يف داخله، 

اخل�رجي.

رف�س موالة الأعداء

الإ�ضالم  ف�إن  واملجتمعي،  العقيدي  الأمن  ق�ضية  هي  الق�ضية  ك�نت  واإذا 
يفتح للم�ضلمني املج�ل ب�ضكل وا�ضع للتع�طف والتوا�ضل مع الذين ل يتحركون 
ب�ضكل عدواين �ضد الإ�ضالم وامل�ضلمني ب�لقت�ل اأو ب�لتهجري اأو ب�لفتنة عن دينهم 

وذلك هو قوله تع�ىل:

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ       ڃ   نث 
ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  
ڻ    ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ  

ۀ  ۀ مث   ]املمتحنة / 9-8[.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ب(
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فنحن نرى يف الآيتني التحديد الدقيق لل�ضلوك الإ�ضالمي مع الذين يختلفون 
مع امل�ضلمني يف العقيدة لتكون الق�ضية هي: من هو الفريق الذي ق�تل امل�ضلمني 
لفتنتهم عن دينهم، ومنعهم من حرية الدعوة اإليه، واإخراجهم من دي�رهم بدون 
حق، ومع�ونة الآخرين على ذلك؟ ومن هو الذي مل يق�تل امل�ضلمني، ومل ين��ضر 
يق�تل  اأن  ينبغي  الذي  هو  الأول  الفريق  ف�إن  عليهم؟  العتداء  على  الآخرين 

ويق�طع ويبعد عن اأي لون من األوان التع�طف واملوالة.

امل�ضلمون  يقوم  اأن  الإ�ضالم  مي�نع  ل  الذي  فهو  امل�ض�مل،  الث�ين  الفريق  اأم� 
برع�يته وب�لرب به، وب�لعدل يف التع�مل معه يف كل �ضوؤون احلي�ة، ويف كل حركة 
العالق�ت ومن خالل ذلك ميكن قي�م عالق�ت تع�ون بني امل�ضلمني وبني هوؤلء اأو 

لق�ء على اأكرث من ق�ضية، اأو تع�هد على اأكرث من ميث�ق.

م�ضكلة ال�ضلوك املنحرف والعقلية العن�ضرية

ولعل درا�ضة الآي�ت القراآنية التي تتحدث عن عداوة املوؤمنني لليهود، وتدعو 
اإىل مق�طعتهم والبتع�د عنهم، توؤكد لن� الفكرة املطروحة يف هذا البحث، وهي 
من  الكثري  لأن  وذلك  امل�ضرتك،  املوقع  على  اللق�ء  يلغي  ل  اخلالف  جمرد  اأن 
التي  العن�ضرية  العقلية  لهوؤلء، وعلى  املنحرف  ال�ضلوك  يركز على  الآي�ت  هذه 
والأولي�ء  الأنبي�ء  العدوانية �ضد  املم�ر�ض�ت  الآخرين، وعلى  ب�لفوقية جت�ه  ت�ضعر 
وب�لكت�ب وعلى  ب�لدين  �رهم  اجتِّ الأر�ش، وعلى  اإف�ض�دهم يف  وال�ض�حلني، وعلى 
وعلى  حق،  بدون  غريهم  اأموال  ا�ضتحاللهم  وعلى  الك�ذبة،  واأم�نيهم  غرورهم 
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التي  للمواثيق  ونق�ضهم  وطغي�نهم  فيه�  يعي�ضون  التي  للمجتمع�ت  خي�نتهم 
يعطونه� على اأنف�ضهم لالآخرين، وعلى حتريفهم لكت�ب اهلل.

وعقليتهم  وجدانهم  يف  تعي�ش  التي  هي  العدوانية  الروح  ك�نت  وبذلك 
و�ضعورهم يف نظرتهم اإىل الآخرين، الأمر الذي اأراد اهلل فيه للم�ضلمني اأن ينفتحوا 
على وعي هذا الواقع من موقع امل�ضتوى الكبري من العداوة الذي يعي�ضه هوؤلء 

�ضد الذين اآمنوا وذلك هو قوله تع�ىل:
ڭ   ڭ    ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  ے   ے     نث  

ۇمث ]امل�ئدة /82[.

فلم يكن اخلالف العقيدي هو الذي اأكد العداوة الواقعية يف حركة العالق�ت، 
� �ضد املوؤمنني. بل الواقع العدواين الذي م�ر�ضوه عمليًّ

م�ضاألة قيم وق�ضية دعوة

ولعل مم� يوؤكد لن� الفكرة هو احلديث الذي اأث�رته هذه الآية يف الفقرة الت�لية 
يف احلديث عن الن�ض�رى، يف قوله تع�ىل:

نثۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  
ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ .   ٱ  ٻ  
ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  مث     ]امل�ئدة/ 83-82[.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ب(
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عليه  امل�ضيح-  ال�ضيد  به�  ج�ء  التي  الروحية  القيم  خالل  من  انطلقوا  فقد 
ت�ضوره� هلل،  لالأجواء يف  تخ�ضع  ق�ضية  بهم  اللق�ء  ق�ضية  يجعل من  مم�  ال�ضالم، 
ويف حركة العب�دة له، ب�لرغم من الختالف يف تف��ضيل ذلك كله. ولهذا ك�نت 
فلي�ضت  الذاتي.  اجل�نب  عن  بعيًدا  الروحي  اجل�نب  هذا  على  توؤكدان  الآيت�ن 
امل�ض�ألة م�ض�ألة فئة تلتقي بفئة على اأ�ض��ش النط�ق الب�ضري الذي متثله هذه اأو تلك. 
ولكن امل�ض�ألة م�ض�ألة قيم يعي�ضه� ويوؤمن به� هوؤلء ليكون اللق�ء على اأ�ض��ش ذلك. 
وقد اعتربت الآية وجود الق�ضي�ضني والرهب�ن ظ�هرة اإيج�بية يف هذا الجت�ه فيم� 
ميثله هذا اللون من الن��ش من انقط�ع للعب�دة وابته�ل هلل، وتوا�ضع للن��ش، وابتع�د 

عن ال�ضتكب�ر. 

املجتمع  فيه  يكن  مل  الذي  الوقت  يف  للق�ء  الأوىل  التجربة  عن  وحتدثت 
الن�ضراين قد ع��ش عقدة ال�ضراع �ضد الإ�ضالم وامل�ضلمني نظًرا اإىل اأن الق�ضية 
ك�نت ق�ضية الدعوة يف بداي�ته� الأوىل. فقد تلقى هوؤلء الذين ا�ضتمعوا اإىل اآي�ت 
اهلل، تلك الآي�ت بروح منفتحة واعية، تتفتح على اخلري من كلم�ت الرب، وتعي 
عمق الروح الإمي�ين من كلم�ت الإمي�ن، وتعي�ش الفرح الروحي فيم� تعي�ضه من 
روحية الوحي الإلهي فتنفعل ب�حلقيقة ال�ض�فية يف �ضف�ء الت�أمل، واإ�ضراقة الإله�م، 
الكلم�ت  اأم�م  اخل�ضوع  انفع�لت  يف  العيون  من  تفي�ش  التي  الدموع  وتن�ض�ب 
ك�لينبوع  وتتف�ي�ش  والرحمة،  ب�ملحبة  وتنطلق  ب�خل�ضوع،  توحي  التي  الإلهية 
املتفجر يف اأعم�ق النف�ش �ضالًم� وانطالقة حية تفتح على القلب اآف�ق الروح�نية 

يف رح�ب اهلل.
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وهكذا ن�ضتوحي من هذه الآي�ت اأن امل�ضكلة التي يع�نيه� اأ�ضح�ب الدي�ن�ت 
�ضحته  يف  يتن�زعون  الذي  الفكر  م�ضكلة  لي�ضت  فيه  يختلفون  فيم�  ال�ضم�وية 
هي  بل  وخطئه�،  �ضوابه�  يف  يختلفون  التي  ال�ضريعة  م�ضكلة  ولي�ضت  وف�ض�ده، 
م�ضكلة الروحية التي يواجهون به� بع�ضهم البع�ش. فقد ينطلق البع�ش من موقع 
اأ�ضلوب  كل  ويف  فكر،  كل  يف  اخل�نقة  ب�ضلبي�ته�  تدخل  اأن  حت�ول  التي  العقدة 
اإىل  الأمر  فيتحول  الفكرية.  املواجهة  ح�لة  الطبيعي يف  م�ض�ره  عن  به  لتنحرف 
حرب بني العواطف والت�ضنج�ت بدًل من اأن يكون حواًرا يف ال�ضراع بني الأفك�ر، 
وي�ضد املو�ضوع اإىل منطقة ال�ضب�ب النف�ضي الذي مينع اجلميع من و�ضوح الروؤية، 

مم� يوؤدي اإىل الت�ض�حن والتب�غ�ش واحلرب اجل�ضدية يف نه�ية املط�ف.

احلوار وال�ضداقة الفكرية 

وقد ينطلق البع�ش من موقع الفكرة التي تتطلع اإىل الو�ضوح، فتواجه الفكر 
اأو  لديه،  املجهولة  املن�طق  يكت�ضف  اأن  اأجل  من  ويح�ور  ين�ق�ش  الذي  ب�لفكر 
يك�ضف لالآخرين املن�طق املجهولة عندهم ليقف اجلميع من خالل ذلك على 
اأر�ش احلقيقة التي يلتقي عليه� الن��ش الذين يعي�ضون ال�ضوق الروحي اإىل املغفرة. 
وهذا هو م� يهدف اإليه الإ�ضالم يف اأ�ضلوبه الفكري، يف الدعوة اإىل احلوار ب�لروحية 
الب�حثة عن  الفكرة  انطالق�ت  تعي�ش  بل  العقدة،  تتحرك من خلفي�ت  ل  التي 
الو�ضوح يف رحلة البحث عن الإمي�ن، فال يتحول الختالف اإىل عداوة تتعمق 
ب�ملم�ر�ض�ت ال�ضلبية، بل يتحول اإىل جتربة حية �ض�دقة قد تفتح الطريق اإىل �ضداقة 

فكرية تت�أكد ب�لكلم�ت واملواقف الإيج�بية.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ب(
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وقد يكون من الأفك�ر التي ن�ضتوحيه� من هذه الآية اأن هذه املودة القريبة 
التي يقرره� القراآن الكرمي يف موقف الن�ض�رى من امل�ضلمني، ك�نت ب�ضبب هذه 
الروحية املتوا�ضعة املنطلقة التي يعي�ضه� الق�ضي�ضون والرهب�ن فيم� ي�ضتلهمونه من 
من  هذا  اهلل،  يدي  بني  الت�أمل  ابته�لت  من  ي�ضتوحونه  وفيم�  الإجنيل،  تع�ليم 
يواجهونه�  فال  اهلل،  اآي�ت  على  النفت�ح  اإىل  تعود  ف�إنه�  اأخرى،  ومن جهة  جهة، 

ب�لرف�ش ال�ضريع، بل ب�لت�أمل الدقيق والفكر العميق.

اللقاء يف اأجواء املعاين الروحية: ل جماملة ول هروب، بل حذر وواقعية

ويف �ضوء ذلك ن�ضتطيع اأن ن�ضري اإىل عدة نق�ط يف املو�ضوع:

1-  اإن ذلك يدفعن� اإىل اأن نف�ضح املج�ل – دائًم�– لالنطالق ب�لواقع اإىل هذا 
اجلو، فنعمل على اإث�رة املع�ين الروحية يف اأخالقي�ت الن�ضرانية امل�ضتمدة من 
الإجنيل من اأجل اكت�ض�ف مواطن اللق�ء فيم� يلتقي فيه الإ�ضالم والن�ضرانية 
من مف�هيم يف الإمي�ن واحلي�ة ليكون ذلك اأ�ض��ًض� لحتواء كل ال�ضلبي�ت التي 
تتحرك يف ال�ض�حة فتدفعه� اإىل التعقيد والرتب�ك. وبذلك ميكن للع�ملني اأن 
الوقوف  اإىل  توؤدي  التي  ال�ضلبة  الأر�ضية  لإيج�د  الإعداد  عملية  يبدوؤوا يف 

امل�ضرتك يف موقف الحت�د والتف�هم.

2-  اإن هذه الفكرة توحي لن� ب�لبتع�د عم� تع�رف عليه الن��ش من اأ�ض�ليب املج�ملة 
اخل�دعة التي حت�ول اأن تتغ�فل عن كل ال�ضلبي�ت بطريقة �ضطحية م�ئعة تواجه 



185185

امل�ضكلة يف م�ضتوى اللحظ�ت ال�ضريعة لتنطلق اإىل الدرا�ضة اله�دئة الدقيقة 
التي تعمل على التع�مل مع املوقف من خالل املعطي�ت الواقعية املوجودة 
يف ال�ض�حة فتثري الإيج�بي�ت يف بع�ش املواقع، وت�ضري اإىل ال�ضلبي�ت يف بع�ش 

اآخر، وقد تغفله� يف مواقع اأخرى لتوجه احل�لة اإىل النت�ئج الطيبة.

     اإن البتع�د عن مثل هذه الدرا�ضة الواقعية اله�دئة، وال�ضري يف خط الأ�ض�ليب 
الع�طفية، يحول املوقف اإىل موقف م�ئع ل يوحي ب�جلدية، بل يوحي ب�لهروب من 
الواقع ب�لختف�ء خلف الألف�ظ الرباقة، والعودة من جديد اإىل تعقيدات الواقع 

ال�ضعب – بعد اكت�ض�ف ال�ضراب يف حلظة الو�ضول اإىل الأفق البعيد.

3-  اإن هذا اجلو الإيج�بي يف الآي�ت الذي يوؤدي اإىل النت�ئج الإيج�بية على �ضعيد 
عليه�  نقف  التي  الأر�ضية  م�ضتوى  على  امل�ض�ألة  اكت�ض�ف  اإىل  يدفعن�  اللق�ء 
لنتعرف املالمح احلقيقية للواقع؛ لأن العوامل الت�ريخية وال�ضي��ضية املعقدة، 
قد تركت اآث�ًرا عميقة يف داخل القلوب والعقول والأفك�ر، وخلفت جروًح� 
يف الأعم�ق، مم� جعل اجلو يختلف كثرًيا عن اأجواء هذه الآية، فك�نت العقدة 
فر�ش  اأم�م  احلواجز  وارتفعت  املحبة،  مواقع  احلقد يف  وع��ش  الفكر،  مو�ضع 

اللق�ء.

ن�ضرانية يهودية يف حقده�  ال�ض�حة يف بع�ش احل�لت تتك�ضف عن      وبداأت 
وعداوته� لالإ�ضالم وامل�ضلمني، الأمر الذي يوحي ب�حلذر الذي يدفع اإىل الواقعية 
ول يدعو اإىل ال�ضلل، لئال يجرن� الت�ض�هل يف مثل هذه الأمور اإىل الوقوع يف الفخ 
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الذي  الوقت  املحبة يف  اإىل  الداعية  اخل�دعة  ال�ضع�رات  ت�أثري  لن� حتت  املن�ضوب 
تعمل فيه بكل جهد للتخطيط الدقيق لل�ضري يف خط احلقد والعداوة.

4-  اإن الت�أكيد على ا�ضتخدام �ضيغة التف�ضيل يف عداوة اليهود والذين اأ�ضركوا 
امللحدة  واجلم�ع�ت  اليهود  مع  عالقتن�  يف  املوقف  نواجه  يجعلن�  للم�ضلمني 
وامل�ضركة من خالل هذا اخلط. فنعي�ش معهم كم� يعي�ش الإن�ض�ن مع عدوه؛ 
على  للق�ض�ء  وب�لت�يل  وامل�ضلمني،  الإ�ضالم  لإ�ضع�ف  يخططون  اليهود  لأن 
وجوده ووجودهم؛ لأن امللحدين وامل�ضركني يعملون على ن�ضف كل قواعد 
�؛ لأن الذي يرى  اأمًرا طبيعيًّ العداوة  الإمي�ن يف احلي�ة، مم� يجعل من م�ض�ألة 
اأن ر�ض�لته وعقيدته يفر�ض�ن عليه الق�ض�ء على فكرك، اأو الق�ض�ء عليك، ل 
ميكنك اأن تعتربه �ضديًق�، اأو تتع�مل معه مع�ملة ال�ضديق اإل اإذا كنت �ض�ذًج� 

ل تفهم الأ�ضي�ء بو�ضوح.

املحافظة على الوجود

اإىل الت�ض�مح يف هذا  اأن نواجه الدعوات الداعية  ويف �ضوء هذا، ينبغي لن� 
وم�  التع�ضب،  ورف�ش  الديني  الت�ض�مح  �ضع�رات  نواجهه من  فيم�  بحذر  املج�ل 
اإىل ذلك من �ضع�رات ال�ض�حة، فقد يكون املق�ضود من ذلك كله، تخفيف ح�لة 
التوتر الفكري والروحي والعملي التي يعي�ضه� الإن�ض�ن املوؤمن امل�ضلم للمح�فظة 
اإف�ض�ح املج�ل لالهتزاز والتزلزل  على خط الثب�ت يف مواقعه الإ�ضالمية، وعدم 
اأم�م هجم�ت الأعداء؛ لأن الإن�ض�ن كلم� اقرتب من ح�لة ال�ضرتخ�ء يف مواقع 
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التحدي، كلم� اقرتب من الهزمية اأم�م خمطط�ت الأعداء.

التوتر  درج�ت  من  ع�لية  ن�ضبة  على  يح�فظوا  اأن  امل�ضلحة  من  يكون  رمب� 
واللتزام ب�خلط لئال ي�ضتغل العدو ح�لة ال�ضرتخ�ء التي يعمل لإيج�ده�، فيهزمن� 

ب�ل�ضربة الق��ضية.

ولكن، لي�ش معنى ذلك اأنن� نواجه املوقف ب�أ�ض�ليب النفع�ل املثرية التي متالأ 
اجلو بكل عن��ضر الإث�رة لتخلق حربً� هن�، وحربً� هن�ك، وتثري الفو�ضى واخلالف�ت 
الط�ئفية احل�قدة يف كل مك�ن؛ لأنن� ل جند يف ذلك م�ضلحة للم�ضرية الإ�ضالمية، 
بل كل معنى ذلك اأنن� نواجه املوقف ب�أ�ض�ليب الوعي التي تتحرك يف ال�ض�حة 
بطريقة واقعية تتع�مل مع املعطي�ت والظروف املو�ضوعية من موقع املح�فظة على 

الوجود اأم�م الآخرين الذين يعملون على ت�ضفية هذا الوجود اأو هزميته.

وقد يفر�ش علين� الواقع اأن ندخل مع هوؤلء يف عالق�ت ع�مة اأو خ��ضة يف 
املج�ل العلمي اأو ال�ضي��ضي اأو القت�ض�دي، فلي�ش يف ذلك اأي حرج من ن�حية 
يجد  قد  الإن�ض�ن  وامل�ضلمني؛ لأن  لالإ�ضالم  العلي�  امل�ضلحة  اإ�ضالمية، يف حدود 
اأن اخلري اأن يتع�مل مع عدوه يف ح�لت الهدنة وال�ضالم، ولكن احلذر يف جميع 
اأو  ال�ضلبي  املوقف  حركة  ويف  ال�ض�حة،  عالق�ت  يف  احل�كم  ال�ضيد  يبقى  ذلك 

الإيج�بي يف نه�ية املط�ف.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ب(
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تلك هي بع�ش مالمح ال�ضورة يف حركة النظرية يف عالقة امل�ضلمني ب�لآخرين 
ويف حركة التطبيق، وتبقى للحديث جم�لت اأخرى يف اجل�نب الواقعي احلركي 
ال�ضي��ضي  الواقع  حركة  يف  والعلم�نيني  الأدي�ن  اأهل  مع  النفت�ح  اأ�ض�ليب  يف 

والثق�يف يف امل�ضرية الإ�ضالمية يف احلي�ة.



•  العالقة مع العلمانيني 
 ملواجهة القوى ال�ضتكبارية..

•  النفتاح على اليهود 
يواجه م�ضكلة القومية العن�ضرية والطريقة العدوانية.

•   الن�ضارى موقع موؤهل 

لالنفتاح يف جمالت احلوار الفكري والق�ضايا امل�ضرتكة.

النفتاح  الطبيعي  •  من 

على امل�ضلمني مبذاهبهم وحماورهم.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح  واالنغالق   )ج(





النفتاح على اأهل الكتاب

اأهل الكت�ب من خالل �ضي��ضة النفت�ح الإ�ضالمي على  كيف نتحرك مع 
الآخرين؟ لبد لن� اأن نحدد يف اجلواب الن�ض�رى كطرف موؤهل للحوار وللتع�ون 
على �ضعيد الق�ض�ي� امل�ضرتكة؛ لأنهم هم الذين ميكن البحث عن مواطن اللق�ء 
الذين  وهم  الالدينية،  التي�رات  مواجهة  يف  الع�مة  الدينية  ال�ض�حة  يف  معهم 
يتحركون على �ضعيد التب�ضري، يف حركة الدعوة اإىل الن�ضرانية فيم� قد نلتقي فيه، 
اأو نختلف اأو نت�ض�رع تبًع� لالأجواء املختلفة يف مواقع الوف�ق واخلالف، وهم الذين 

حتدث القراآن الكرمي عنهم ب�إيج�بية.

هل ننفتح على اليهود؟

كدين  الدعوة  موقع  من  يتحركون  ل  اأنهم  عندهم  امل�ضكلة  ف�إن  اليهود  اأم� 
– ال�ضعور  داخله�  – يف  تختزن  عن�ضرية  كقومية  يتحركون  بل  للحوار،  ينفتح 
بطريقة عدوانية يف  الإ�ضالم  مواجهة  مواقعه� يف  الآخرين، وحترك  ب�لفوقية على 
املواقع الثق�فية وال�ضي��ضية والأمنية، ل�ضيم� بعد ولدة اإ�ضرائيل التي ق�مت على 
اأنق��ش ال�ضعب الفل�ضطيني، مم� جعل املواجهة بينهم وبني امل�ضلمني على م�ضتوى 
الع�مل– يف معركة الوجود والالوجود، الأمر الذي جعل احلوار اأو التع�ون يعني 
اعرتاًف� ب�ملواقع ال�ضي��ضية العدوانية، وان�ضح�ًق� حتت وط�أة املخطط�ت امل�ضتقبلية يف 

احلركة الإ�سالمية بني النفتاح  والنغالق   )ج(
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ال�ضيطرة على مواقع الإ�ضالم وامل�ضلمني على جميع الأ�ضعدة... وب�لت�يل لونً� من 
األوان النهزام اأم�م ال�ضخ�ضية اليهودية– الإ�ضرائيلية.

ولهذا مل تكن م�ض�ألة المتن�ع عن احلوار معهم يف املرحلة احل��ضرة منطلًق� 
من مبداأ �ضلبي من خالل طبيعة اليهودية كدين، اأو اليهود ك�أتب�ع لهذا الدين، 
بل ك�نت منطلقة من خالل بع�ش املف�هيم املعقدة التي يختزنه� اليهود يف نظرتهم 
اإىل الآخرين، مم� يعقد الأمور ويحول املوقف اإىل ح�لة من ال�ضتغالل بدًل من اأن 
يكون ح�لة من النفت�ح. كم� اأن امل�ض�ألة ال�ضي��ضية املتعلقة ب�لق�ضية الفل�ضطينية، 
جتعل الق�ضية يف موقع ال�ضراع ل يف موقع احلوار؛ لأن اليهود لي�ضوا م�ضتعدين 
للدخول يف حوار حول �ضرعية وجودهم هن�ك، بل كل م� هن�ك اأنهم م�ضتعدون 
دولية  ب�ضرعية  يتمتع  الذي  الواقع  الأمر  تف��ضيل  يف  املن�ورة،  بطريقة  للحديث، 
على  العدواين  ال�ضي��ضي  بوجودهم  لالعرتاف  يوؤدي  الذي  الأمر  وت�ريخية، 

ح�ض�ب حقوق امل�ضلمني.

جبهة املوؤمنني اأمام جبهة امللحدين: احلذر من ا�ضتغالل اخلط العام مل�ضلحة احلالة 
اخلا�ضة 

احلوار  لالنفت�ح يف جم�لت  املوؤهل  املوقع  هو  الن�ضراين  املوقع  جند  وهكذا 
الفكري فيم� هي الن�ضرانية، وفيم� هو الإ�ضالم فيم� يتفق�ن فيه، وفيم� يختلف�ن، يف 
درا�ضة لهوتية فكرية للو�ضول اإىل القتن�ع، اأو التف�هم املتب�دل ك�أي حوار ينتهي 
اإىل القن�عة امل�ضرتكة من خالل احلجة، اأو اإىل التف�هم من خالل تو�ضيح ال�ضورة، 
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ثم يف التخطيط للعمل امل�ضرتك يف مواجهة العدو امل�ضرتك من املوقع الفكري فيم� 
يلتقي�ن عليه من الإمي�ن ب�هلل الواحد، وب�ليوم الآخر، وب�لر�ض�لت ال�ضم�وية على 
�ضبيل الإجم�ل، وب�لغيب كعن�ضر اأ�ض��ضي يف م�ض�ألة الإمي�ن، وذلك يف مواجهة 
الإحل�د فيم� يحمله الفكر امل�دي لأي منهج فكري يلتقي ب�لروح وب�لغيب وب�لإمي�ن 
الفكرية  املواقع  امللحدين يف  مواجهة جبهة  املوؤمنني يف  هن�ك جبهة  لتكون  ب�هلل 
بعيًدا عن امل�ض�ألة ال�ضي��ضية التي قد تتخذ لل�ضراع وجًه� اآخر يبتعد به عن اجلدية 
ال�ضي��ضي  التج�ذب  مواقع  يف  ال�ضي��ضية  النق�ط  ت�ضجيل  من  ح�لة  اإىل  ليحوله 
على اأكرث من �ضعيد، كم� قد نالحظه يف ال�ضراع ال�ضي��ضي بني ال�ضرق والغرب، 
اأ�ض�ليب الإعالم الغربي، ول �ضيم� الأمريكي، ل�ضتغالل الدين  حيث تتحرك 
كعن�ضر حيوي يف مواجهة الحت�د ال�ضوفي�تي على اأ�ض��ش الق�دة الإحل�دية للنظ�م 
اأو ذاك،  البلد  ال�ضي��ضية، يف هذا  لال�ضتف�دة منه يف احل�ضول على بع�ش املواقع 
من خالل التهويل بخطورة املوقف ال�ضيوعي على العقيدة الدينية. ورمب� ينعك�ش 

ذلك �ضلًب� على بع�ش امل�ض�لح احليوية لل�ضعوب امل�ضت�ضعفة املتدينة.

اإنن� ل من�نع من ال�ضتف�دة من ذلك يف التخطيط امل�ض�د لالإحل�د يف مواجهتن� 
الفكرية والعلمية؛ لأنك ل ت�ضتطيع اأن حترم نف�ضك من اأي موقع قوة حت�ضل عليه 
يف الت�أثري على نق�ط ال�ضعف �ضد خ�ضمك. ولكن هن�ك فرًق� بني اأن ي�ضتفيد من 
ذلك عدو اآخر لك �ضد م�ض�حلك وبني اأن ت�ضتفيد منه مواقعك الإ�ضالمية خلدمة 

م�ض�حلك احليوية.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ج(



194 194
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

مواجهة  الن�ض�رى يف  مع  دينية  جبهة  اإيج�د  من  م�نع  اأي  هن�ك  جند  ل  اإنن� 
الق�ض�ي�  يف  اللق�ء  مواطن  على  يوؤكد  دقيق  فكري  تخطيط  نط�ق  يف  الإحل�د 
مواقع  عن  البحث  يف  القراآن  اأكده  الذي  هو  ذلك  لأن  والأخالقية؛  العقيدية 
اللق�ء معهم، ويف واقع التع�ي�ش بينن� وبينهم. ولكن ذلك يحت�ج اإىل وعي ك�مل 
اخلط  ا�ضتغالل  اإىل  املو�ضوع  يتحول  املواقف حتى ل  ملفردات  ودرا�ضة  للحركة 

الع�م مل�ضلحة احل�لة اخل��ضة.

اللقاء يف بع�س املواقع ل يلغي ال�ضراع يف املواقع الأخرى

واإذا كن� نوؤكد على م�ض�ألة اللق�ء يف مواجهة الإحل�د، ف�إن ذلك ل يلغي م�ض�ألة 
اأن  الإ�ضالمي  واجبه  امل�ضلم من  الداعية  يجد  فقد  الأخرى،  املواقع  ال�ضراع يف 
يدعو الن�ضراين لالإ�ضالم، كم� يعمل للدخول اإىل �ض�ح�ت الوثنيني ليدعوهم اإىل 
الإ�ضالم، وليوؤكد احلواجز اأم�م الآخرين للنف�ذ اإىل هذه ال�ض�ح�ت، كم� قد يجد 
املب�ضر الن�ضراين م�ضوؤوليته التب�ضريية اأن مي�ر�ش نف�ش الدور يف املوقع الن�ضراين. 
يركز  كي  وال�ضي��ضية  والجتم�عية  الفكرية  الأدوات  فريق  كل  ي�ضتخدم  وقد 

مواقعه يف مراكز القوة.

اإن النظرة الواقعية ملواقع الختالف والتف�ق تفر�ش التخطيط ل�ضراع ل مينع 
اللق�ء من جهة اأخرى، اأو لق�ء ل مينع من ال�ضراع يف جم�ل اآخر؛ لأن ذلك هو م� 
تقت�ضيه طبيعة الواقع، ولكن قد تكون الإيج�بي�ت التي تفر�ضه� املواقع امل�ضرتكة 
يف مواجهة العدو امل�ضرتك تخفف بع�ش ح�لت الت�ضنج والتعقيد ومتنع من حتول 
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والي�ب�ش،  الأخ�ضر  يحرق  الذي  القت�ل  م�ضتوى  على  معركة ح�دة  اإىل  ال�ضراع 
ويهدم الهيكل على روؤو�ش اجلميع.

الطائفية  الأجواء  عن  البعد  الن�ضارى؟  مع  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  نواجه  كيف 
واحلرب الع�ضائرية

وقد نلتقي ببع�ش املواقع التي يتحول فيه� املوقف اإىل �ضراع �ضي��ضي، يتخذ 
نف�ضه واجهة ط�ئفية، تتحرك فيه� الأو�ض�ع على اأكرث من �ضعيد اإقليمي اأو دويل 
على م�ضتوى ال�ضغط على الوجود الإ�ضالمي هن� وهن�ك مل�ضلحة الوجود الن�ضراين 
ال�ضي��ضي من خالل �ضع�رات حرية الوجود امل�ضيحي، اأو �ضم�ن�ت هذا الوجود 
ل القوى ال�ضتعم�رية،  التي قد تتحول اإىل امتي�زات، اأو هيمنة، اأو و�ضيلة لتدخُّ
الواقع  يعي�ضه  م�  هو  وهذا  لالأقلي�ت.  اأو  للن�ض�رى،  احلم�ية  ب��ضم  ال�ضهيونية،  اأو 
ال�ضي��ضي اللبن�ين الذي ي�أخذ فيه ال�ضراع �ضفة اخلالف الن�ضراين– الإ�ضالمي 
امل�ض�ألة  حول  ال�ضراع  دائرة  يف  وذلك  مدمرة  م�ضلحة  معركة  يف  يتحرك  الذي 
ي�ضكنه�  التي  الإ�ضالمية  املنطقة  يف  ال�ضي��ضي  الواقع  من  وموقعه�  امل�ضيحية، 

الن�ض�رى.

اإنن� نعتقد اأن مثل هذه امل�ض�ألة قد اأخلَّت ب�أبع�د �ضي��ضية على م�ضتوى الق�ض�ي� 
ال�ضي��ضية الكربى يف املنطقة فيم� يتمخ�ش عنه ال�ضراع الإقليمي والدويل من 
بعيًدا  الوا�ضعة  الدائرة  هذه  يف  تدر�ش  اأن  فالبد  ولذلك  وتعقيدات.  م�ض�كل 
الوجود  موقع  الواعي يف  التخطيط  لينطلق  الداخلية  امل�ض�ألة  ال�ضتغراق يف  عن 
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مركز  عن  الع�مل  يف  مك�ن  كل  يف  يبحث  الذي  ال�ض�مل  ال�ضي��ضي  الإ�ضالمي 
قوة يف م�ضروعه الثق�يف وال�ضي��ضي والقت�ض�دي والجتم�عي فيم� ميثله ذلك من 
م�ضلحة الإن�ض�ن، حتى الذي ل يدين ب�لإ�ضالم. ولهذا ف�إن امل�ض�ريع املطروحة يف 
دائرة احللول لهذه امل�ضكلة، لبد اأن تكون جزًءا من هذا التخطيط؛ لأن ذلك هو 
الأفق الوا�ضع الذي ميكن اأن نطل منه على كل �ض�حة من �ض�ح�ت ال�ضراع على 
م�ضتوى املرحلة، اأو على م�ضتوى الهدف الكبري النه�ئي م� قد يختلف فيه املوقف 
تبًع� للظروف املو�ضوعية املحيطة ب�مل�ضكلة فيم� تفر�ضه من �ضيغ لل�ضلم اأو للحرب، 
ب�خلطوط  تلتقي  التي  امل�ض�ئل  من  اأخرى  م�ض�ألة  ك�أية  مت�ًم�  والتع�ون  للتع�ي�ش  اأو 

الع�مة لل�ضي��ضة الإ�ضالمية ال�ض�ملة.

ورمب� ك�ن من ال�ضروري اأن نبتعد ب�مل�ض�ألة عن الأجواء الط�ئفية التي تختزن 
امل�ض�عر ال�ضلبية املعقدة، وتبتعد عن النظرة املو�ضوعية للواقع؛ لأن هن�ك فرًق� بني 
اأن تعي�ش الع�ضبية يف مواقع ال�ضراع، وبني اأن تعي�ش الفكرة العقالنية الب�حثة عن 
اإىل حرب  حق�ئق الواقع على �ضعيد املب�دئ. ف�إن املوقف الأول يحول ال�ض�حة 
ع�ض�ئرية تبحث عن عن��ضر الإث�رة بينم� ينطلق املوقف الث�ين ليتحول اإىل �ضراع 

فكري/�ضي��ضي يبحث عن حركة احلق والب�طل يف ميدان ال�ضراع.

وبذلك تنطلق م�ض�ألة النفت�ح لتوؤكد الق�ض�ي� امل�ضرتكة التي ميكن اأن يلتقي 
الق�ض�ي�  تثري  كم�  امل�ضرتكة  وال�ضي��ضية  الروحية  القيم  ميزان  يف  اجلميع  عليه� 
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املختلفة لتحدد له� مواقع ال�ضراع ال�ضي��ضي يف موقف الغ�لب واملغلوب، اأو مواقع 
احلوار الذي يح�ول اأن يبحث عن القن�ع�ت الفكرية التي تغلق اأبواب اخلالف.

التعاي�س هو القاعدة ل املواقع القتالية

اإنن� نريد اأن نثري – يف هذا املج�ل م�ض�ألة مهمة، وهي اأن موقف امل�ضلمني من 
اأهل الكت�ب ل يتحرك يف املواقع القت�لية امل�ضلحة، ويف جم�لت امل�ض�عر املعقدة 
املت�ضنجة، بل ميكن له اأن يجد اأكرث من اأفق للتع�ي�ش والتع�ون واحلوار والواقعية 
اأو  الإ�ضرتاتيجية  اإ�ضالمي على �ضعيد  تن�زًل عن موقع  يعني ذلك  اأن  من دون 

ابتع�ًدا عن موقع التخطيط ال�ض�مل للحركة الإ�ضالمية يف خط الواقع والإن�ض�ن.

اأهل الكت�ب يف دائرة  اإقرار الإ�ضالم للتع�ي�ش مع  واإنن� ن�ضتوحي ذلك من 
احلكم الإ�ضالمي للحي�ة، مم� يعني اإمك�نية حتريك هذا املبداأ خ�رج نط�ق احلكم 
حكم  عن  بعيًدا  يعي�ضوا  اأن  امل�ضلمني  على  املو�ضوعي  الواقع  يفر�ش  عندم� 

الإ�ضالم.

التي  التع�ي�ش، وكيف ن�ضع تف��ضيله، وم� هي احلدود  اأم� كيف يكون هذا 
ميكن للم�ضلمني اأن يقفوا عليه�، وم� هي اخلطوط التي يجب اأن يتج�وزوه�، فهذا 
مم� ل ميلك تقريره بطريقة تف�ضيلية؛ لأنه يخ�ضع للظروف املو�ضوعية يف عالقته� 

ب�مل�ضلحة الإ�ضالمية العلي� للواقع ولالإن�ض�ن.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ج(



198 198
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

النفتاح على العلمانيني حتدده امل�ضلحة الإ�ضالمية 

كيف ميكن لن� اأن نحدد م�ض�ألة النفت�ح مع العلم�نيني ممن ينكرون الدين يف 
فل�ضفتهم، اأو ممن ل ينكرونه من ن�حية فل�ضفية ولكنهم ل يجعلونه اأ�ض��ًض� للواقع؟

اإن اجلواب على ذلك ينطلق من درا�ضة املبداأ الع�م للم�ض�ألة وهو معرفة �ضلة 
اأية ق�ضية من ق�ض�ي� النفت�ح ب�ملب�دئ الإ�ضالمية الكبرية، اأو ب�لق�ض�ي� الإ�ضالمية 
امل�ضريية املت�ضلة ب�لواقع على �ضعيد املرحلة، اأو على �ضعيد الهدف النه�ئي؛ لأن 
الإ�ضالم يريد لكل قيمة من قيمه اأن ت�أخذ مك�نه� الطبيعي يف حي�ة الن��ش، �ضواء 
بطريقة منفردة اأو مت�ضلة ب�حلل الإ�ضالمي ال�ض�مل، بقطع النظر عن الأداة التي 
ت�ض�رك يف ذلك كم� يريد للم�ضري الإ�ضالمي اأن يقوى ويت�أكد وي�أخذ دوره الف�عل 
يف �ضنع الواقع، �ضواء ق�م به امل�ضلمون من خالل جهدهم اخل��ش، اأو �ض�ركهم به 

غريهم.

ودخوله يف  الف�ضول،  النبي )�ش( حللف  تقييم  من  ذلك  ن�ضتوحي  ولعلن� 
امل�ضلحة  خالل  من  غريهم  ومن  قري�ش،  من  امل�ضركني  مع  ومع�هدات  اتف�ق�ت 
خ�ضو�ضية  لي�ضت  امل�ض�ألة  ف�إن  املعينة،  الزمنية  املرحلة  �ضعيد  على  الإ�ضالمية 

احل�دثة، بل هي خ�ضو�ضية املبداأ الذي يحكم كل احلوادث املم�ثلة.

وعلى �ضوء هذا فقد يكون الفرق بني العلم�نيني من حيث التزامهم ب�لدين 
كفل�ضفة اأو اإنك�رهم اإي�ه �ضبًب� يف �ضعة املواقع التي ميكن اللتق�ء عليه� اأو �ضيقه�؛ 
تتع�ون  اأن  ميكن  امللحدين،  غري  العرب  ك�لقوميني  ب�لدين،  يوؤمنون  الذين  لأن 
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معهم يف بع�ش امل�ض�ئل الفكرية املت�ضلة ب�لإ�ضالم يف الأمور العقيدية اأو احل�ض�رية 
ب�لإ�ض�فة اإىل الأمور ال�ضي��ضية التي تلتقي فيه� الق�ض�ي� العربية ب�لق�ض�ي� الإ�ضالمية 

فيم� تلتقي فيه ال�ضفت�ن، اأو الأمور املت�ضلة بهذه الق�ض�ي� من بعيد اأو من قريب.

ب�لإ�ضالم،  العروبة  عالقة  درا�ضة  يف  التدقيق  �ضرورة  نرى  ف�إنن�  ولذلك 
وعدم الت�ضرع يف اتخ�ذ املوقف ال�ضلبي منه� على اأ�ض��ش النظرة ال�ضطحية التي 
تختزن النفع�ل، ول تلتقي ب�لعقل يف حركة الفكر؛ لأن البع�ش قد ل يطرحه� 
تبتعد كثرًيا عن  البع�ش الآخر ب�ضيغة ل  بطريقة من�فية لالإ�ضالم، وقد يطرحه� 
ا لالإ�ضالم يف طبيعته ويف فل�ضفته  خ�ضو�ضي�ته، كم قد جند هن� اجت�ًه� متطرًف� م�ض�دًّ

الفكرية والعملية.

اللقاء مع التيارات العلمانية مل�ضلحة الإ�ضالم
للتحدي�ت  ال�ضلبة  املواجهة  حول  اللق�ء  اأم�من�  تثري  قد  النفت�ح  م�ض�ألة  اإن 
�ضد  امل�ضتكربون  به  يتحرك  فيم�  كله  الواقع  تواجه  التي  والأمنية  ال�ضي��ضية 
اأو  ال�ضتعم�ر،  من  املوقف  م�ض�ألة  يف  كم�  وغريهم،  امل�ضلمني  من  امل�ضت�ضعفني 
ال�ضهيونية، اأو التمييز العن�ضري، اأو الظلم ال�ضي��ضي يف الداخل، مم� قد تختلف 
الأيديولوجي�ت يف تف�ضريه يف موقعه من هذه النظرية اأو تلك، ولكنه� ل تختلف 

يف طبيعة املوقف العملي منه، ولو على �ضعيد املرحلة.

كم� جند ذلك يف امل�ضكلة الفل�ضطينية ال�ضي��ضية التي قد يفهمه� البع�ش يف 
موقعه� الإقليمي من حيث هي ق�ضية ال�ضعب الفل�ضطيني، وقد يفهمه� البع�ش 
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من  حترر  ق�ضية  هي  حيث  من  اأو  العربية،  القومية  ق�ضية  هي  حيث  من  الآخر 
نراه�–  كم�  البع�ش–  يراه�  وقد  التحرير  م�ض�ئل  من  م�ض�ألة  ك�أية  ال�ضتعم�ر، 

ق�ضية اإ�ضالمية، ذات �ضلة بحركة احلرية يف دائرة الإ�ضالم وامل�ضلمني.

وقد تتعدد النظرة يف املوقف من اإ�ضرائيل بني الذين يعرتفون به� من ن�حية 
� فيم� متلكه من ال�ضرعية الدولية، مم� يجعل احلديث  املبداأ ك�أمر واقع مفرو�ش دوليًّ
عن اإزالته� من ال�ض�حة ال�ضي��ضية حديًث� عن خي�ل متطرف يف الغلو والبعد عن 
الواقعية، ولذلك ف�إن البحث يبقى يف التف��ضيل، يف حدوده�، هل هي خطوط 
التق�ضيم، اأو هي خطوط م� قبل حرب 1967م اأم م�ذا؟! وبني الذين ل يعرتفون 
به� من ن�حية املبداأ. اإن ذلك يعني اعرتاًف� ب�ضرعية الظلم الذي ل متلك ال�ضرعية 
� فيم� ميثله الكي�ن الإ�ضرائيلي من وجود على اأنق��ش  الدولية اأن متنحه غط�ء اإن�ض�نيًّ
�ضعب اآخر. اأم� م�ض�ألة التطرف والواقعية، فهي م�ض�ألة ل ترتبط ب�ملرحلة الزمنية 
له  تت�ضع  ل  مب�  احلرية،  لق�ض�ي�  يت�ضع  الذي  ب�مل�ضتقبل  مرتبطة  هي  بل  احل��ضرة، 
املرحلة احل��ضرة؛ لأن الذين يح��ضرون طموح�ت الأمة الآن، ل ميلكون حم��ضرته� 

على م�ضتوى الزمن كله.

اإن من املمكن اأن نتفق على قت�ل اإ�ضرائيل ومواجهته� يف نط�ق جبهة موحدة، 
اأو خطة واحدة على �ضعيد املرحلة التي يلتقي عليه� اجلميع، ف�إن ذلك يحقق لن� 
بعد  عن�  الآخرون  انف�ضل  لو  التحرير، حتى  �ضبيل  املتقدمة يف  اخلطوات  بع�ش 

ذلك.
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وهكذا جند يف م�ض�ألة ال�ضراع مع ال�ضتعم�ر، اأو مع بع�ش مواقعه، عن�ضر لق�ء 
مع التي�رات ال�ضي��ضية العلم�نية التي قد ت�ض�دمه يف مرحلة لتحقق بع�ش النت�ئج 
حل�ض�به�، اأو حل�ض�ب بع�ش املح�ور الإقليمية اأو الدولية املرتبطة معه� برب�ط حت�لفي، 
اأو تن�ضيقي، اأو يف املطلق، فال نعتقد هن�؛ لأن هذه اجلهة غري ح��ضمة على م�ضتوى 
المتداد، اأو لأن تلك اجلهة تتحرك �ضد جهة ا�ضتعم�رية خلدمة جهة ا�ضتعم�رية 
اأخرى، اأو لأن امل�ض�ألة ل توؤدي اإىل نت�ئج ح��ضمة على هذا ال�ضعيد اأو ذاك؛ لأن 
اأو يف هذا اجل�نب اجلزئي  الق�ضية املطروحة هي حتقيق النتيجة يف هذه املرحلة، 
اأو حتريك املبداأ للو�ضول اإىل حت�ضري الواقع لنقلة نوعية اأخرى من خالل جهدن� 
اإىل الأم�م، بقطع  اأن تتقدم خطوة يف الجت�ه ال�ضليم  وجهد الآخرين، ف�ملهم هو 

النظر عن اجلهة التي تتع�ون معه� يف الو�ضول اإىل الهدف.

ولي�ضت امل�ضكلة يف نوعية هذه العالقة، اأو يف �ضكل هذه ال�ضلة، فقد تكون 
نوًع� من التع�ون، وقد تكون ح�لة من التح�لف، وقد تتمثل يف جبهة، فالبد من 
اأو على �ضعيد  اأو تلك يف نق�ط املرحلة،  درا�ضة ح�جة الق�ضية اإىل هذه ال�ضيغة 
المتداد يف الهدف. ولكن هن�ك �ضرًط� واحًدا يحكم ال�ضيغ كله�، ويحتوي حركة 
الواقع، وهو الوعي الك�مل مل� نريد– كم�ضلمني– يف نط�ق امل�ضلحة الإ�ضالمية 
العلي�، ومل� يريده الآخرون، ودرا�ضة ال�ض�حة التي نلتقي فيه� بهم، والتي نختلف فيه� 
عنهم لنحدد مواقع اللق�ء ومواقع الفراق بطريقة دقيقة لنحمي اأهدافن� وخطواتن� 
من ال�ضتغالل فال ن�ضيء من حيث نريد اأن نح�ضن، ول ننحرف من حيث نريد 
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اأن ن�ضتقيم، بل يبقى الهدف الكبري اأم�م اأعينن� لنحدد– من خالله– م� نريد 
وم� ل نريد وكيف ن�ضتخدم و�ض�ئلن� العملية بطريقة �ضليمة.

ومواجهة  الوحدة  اأجل  من  املذاهب  اختالف  مع  امل�ضلمني  على  النفتاح 
الق�ضايا امل�ضريية

واإذا كن� نوؤكد على النفت�ح العملي يف عالقتن� ب�لآخرين الذين نختلف معهم 
ال�ضي��ضية  املواقف  بع�ش  اأو يف  التف��ضيل،  بع�ش  معهم يف  ونلتقي  العقيدة،  يف 
الوا�ضع على  ب�لنفت�ح  الكبري  الهتم�م  اأن يكون  الطبيعي  القت�ض�دية، فمن  اأو 
امل�ضلمني الذين نختلف معهم يف التف��ضيل املتعلقة مبفردات العقيدة، اأو مفردات 
الت�ضريع، اأو اأ�ض�ليب العمل، فال نغلق الأبواب بينن� ملجرد اأن هن�ك ب�بً� مغلًق� بينن� 
وبني هذا الفريق اأو ذاك على م�ضتوى املذاهب املختلفة، اأو على م�ضتوى املح�ور 
املغلقة  الأبواب  نفتح  اأن  نح�ول  بل  الإ�ضالمي،  ال�ضي��ضي  العمل  يف  املتنوعة 
بروحية الأبواب املفتوحة – لنتحرك – يف كل ذلك – يف ال�ض�حة الإ�ضالمية 
الوا�ضعة؛ لأن م� يجمع امل�ضلمني اأكرث مم� يفرقهم فيم� يجتمعون عليه من اأ�ضول 
العقيدة، وفرعي�ت ال�ضريعة؛ ولأن الق�ض�ي� امل�ضريية التي حتكم الواقع الإ�ضالمي 
ل تخت�ش يف خطورته� مبذهب دون مذهب، بل متتد لكل املواقع الإ�ضالمية على 
الروحية  تغيري  اأو  خالف�تهم،  جتميد  امل�ضلمني  على  يفر�ش  مم�  الأ�ضعدة،  جميع 
التي ينطلقون منه� يف حتريك هذه اخلالف�ت اأو تبديل الأ�ضلوب الذي يريدونه� 

به للو�ضول اإىل �ض�طئ الأم�ن.
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وعلى �ضوء ذلك، ف�إن لالنفت�ح دوًرا كبرًيا يف اإث�رة الروح الإ�ضالمية يف حي�ة 
امل�ضلمني الفكرية وال�ضعورية والعملية ليتخل�ضوا من تغليب الروح املذهبية املغلقة 
على الروح املنفتحة؛ لأن البديل عن ذلك هو تذويب ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية يف 
املتعددة  الأدي�ن  ي�ضبه  م�  اإىل  امل�ض�ألة  تتحول  بحيث  املذهبية  ال�ضخ�ضية  داخل 
التي تنت�ضب احلواجز النف�ضية بني اأتب�عه�، مم� يلغي العمق الإ�ضالمي يف احل�ش 

الداخلي.

اإنن� ل نريد اإلغ�ء املذهبية كم�ضمون فكري يف فهم الإ�ضالم ب�أ�ضوله وفروعه 
على اأ�ض��ش حركة الجته�د، بل كل م� نريده هو اأن تتحرك املذهبية يف داخل 
هو  ذلك  لأن  عنه؛  كبديل  الإ�ضالم  خ�رج  فكرية، ل يف  نظر  كوجهة  الإ�ضالم 
الذي يوؤدي بن� اإىل الوحدة الإ�ضالمة فيم� تتالقح فيه الأفك�ر وتتم�زج من خالل 

احلوار الق�ئم على العلم والإمي�ن.

النفتاح ق�ضية احلياة وك�ضر اجلمود والتعقيد النف�ضي

وخت�ًم�، اإن النفت�ح هو ق�ضية احلي�ة التي تنفتح يف كل يوم على �ضيء جديد 
ولي�ش هن�ك اأية ف�ئدة من انغالق الن��ش على بع�ضهم فيم� ينطلقون فيه من فكر، 
وفيم� يثريونه يف حي�تهم من خطط وم�ض�ريع، وفيم� يتحركون نحوه من اأهداف 
لأن ذلك يجمد اخلط�أ يف النف�ش، ويحوله ب�لت�يل اإىل ح�لة مقد�ضة، ومينع العقل 

من تطوير الفكرة يف حركة احلوار، ويوؤدي– ب�لت�يل– اإىل جتميد احلي�ة.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ج(
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النحراف  من  للفكرة  حم�ية  النغالق  يف  يرون  الن��ش  بع�ش  ك�ن  واإذا 
اأ�ض�لته� ونق�ئه�  وابتع�ًدا عن الت�أثر والذوب�ن يف الأفك�ر الأخرى، وحم�فظة على 
و�ضف�ئه� من التلوث والت�ضويه، ف�إن بع�ًض� اآخر يرى فيه لونً� من األوان اخلوف من 
الآخرين، ومظهًرا من مظ�هر ال�ضعف اأم�م التحدي�ت الفكرية التي تواجهه؛ لأن 
الإن�ض�ن الذي ل ي�ضمح لنف�ضه ب�لنفت�ح على الآخرين هو اإن�ض�ن �ضعيف احلجة 

يف رح�ب الفكرة.

تكون  بل  التحدي،  من  ب�لهروب  تتحقق  ل  الفكرة  حم�ية  اأن  نعلم  اإنن� 
ب�ملواجهة القوية لكل م� يثريه الآخرون حوله� من �ضبه�ت واإ�ضك�لت؛ لأن ذلك 

هو الذي يوؤكد نق�ط القوة، ويبعده� عن ال�ضت�ضالم ملواقع ال�ضعف.

اجلوانب  على  الآخرين  لنفت�ح  الوحيد  ال�ضبيل  هو  النفت�ح  اأن  نرى  وقد 
موقع  من  اخلالف�ت  اإث�رة  لأن  به�؛  قن�عتهم  على  وب�لت�يل  الفكرة،  من  امل�ضرقة 
الوحدة يختلف عن اإث�رته� من موقع الفرتاق فيم� يثريه ذلك من اأجواء حميمة 
روحية، قد تك�ضر الكثري من اجلمود والتعقيد النف�ضي يف مواجهة الفكرة واإدارة 

التفكري من حوله�.

النفتاح ل يلغي التحفظات

اإث�رة  من  مينعن�  ل  ذلك  ولكن  املبداأ،  ن�حية  من  امل�ض�ألة  نثري  اإنن�  واأخرًيا 
يف  وال�ضعف  القوة  طبيعة  ودرا�ضة  النفت�ح،  مواقع  يف  والتدقيق  التحفظ�ت، 
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من  الفكرة  لنحمي  ب�لواقع  املحيطة  املو�ضوعية  الظروف  ومعرفة  ال�ض�حة،  حركة 
للعب  �ضبياًل  القلقة  الأجواء  يف  يرى  قد  الذي  الآخر  اجل�نب  من  ال�ضتغالل 
وللد�ش والت�ضليل؛ لأنن� نريد النفت�ح خلدمة املوقف، فالبد من حت�ضني املوقف 
يف داخله من كل و�ض�ئل اللعبة ال�ضيط�نية التي يحركه� اأكرث من �ضيط�ن يف اأكرث 
من موقع، وبذلك نبتعد عن اأجواء ال�ضذاجة اإىل اأجواء الفكر، ونقرتب من روحية 

احلذر بعيًدا عن روحية ال�ضرتخ�ء وال�ضت�ضالم.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )ج(





•   انفتاح احلركة الإ�ضالمية  
يربك خمططات ال�ضتكبار ويحقق املكا�ضب.

•   انفتاح الدولة حاجة �ضرورية 
ول خوف من النحراف الفكري اأو ال�ضيا�ضي.

•  تقدمي التنازلت يف احلركة والدولة 
مل�ضلحة الق�ضايا الإ�ضالمية الكبرية.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح  واالنغالق   )د(





اخلط الأحمر وال�ضوء الأخ�ضر

� اأحمر اأم�م النفت�ح فيم�  رمب� يثري البع�ش م�ض�ألة النفت�ح والنغالق لي�ضع خطًّ
يت�ضل بعالق�ت الأ�ضخ��ش والأحزاب يف الدائرة الإ�ضالمية ب�جله�ت الأخرى 
غري الإ�ضالمة من دول واأحزاب و�ضخ�ضي�ت، بينم� يعطي ال�ضوء الأخ�ضر لعالقة 

الدولة الإ�ضالمية به�.

1 من �ضلبيات انفتاح احلركة الإ�ضالمية يف النطاق الواقعي: املحا�ضرة والفرتاق 
وال�ضقوط

ويعلل هذا البع�ش راأيه ب�أن احلركة الإ�ضالمية تتميز بروحية عميقة يف تكوين 
مع  التع�مل  طريقة  يف  مميز  وفهم  الواقع،  حركة  يف  ظ�هرة  واأخالقية  ال�ضخ�ضية، 
الأحداث، مم� يفر�ش عليه� يف جو نظيف ط�هر بعيد عن الإغراءات واللتواءات؛ 
اخل�رجية  ال�ضغوط  ببع�ش  احلركي  الإن�ض�ن  تطوق  قد  الأخرى  الأجواء  لأن 
�ضعورية،  ل  بطريقة  وفهمه  واأخالقيته  روحيته  عليه  تف�ضد  قد  التي  والداخلية 

فتوؤدي به اإىل النحراف يف الفكر واملوقف.

ولذلك، فقد يكون من ال�ضروري اأن جننبه خطر الوقوع يف التجربة الق��ضية 
جوه�  يف  بعيدة  بيئة  يف  والتك�مل  النمو  مرحلة  يعي�ش  واأنه  �ضيم�  ل  ال�ضعبة، 

احلركة الإ�سالمية بني النفتاح  والنغالق   )د(
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على  متر  التي  املراحل  اأ�ضعب  من  املرحلة  هذه  لأن  الإ�ضالم؛  عن  ومفهومه� 
الإن�ض�ن، يف ح�جته اإىل الثب�ت والتوازن والقوة التي حتميه من عوامل ال�ضقوط. 
ويت�بع هذا البع�ش فيطرح الفكرة يف �ضعيد الواقع الآخر الذي يتميز ب�لألعيب 
الأخالقية، والأح�بيل ال�ضي��ضية، واملخطط�ت النحرافية، والإغراءات املتنوعة مم� 
يجعل امل�ض�ألة م�ض�ألة فن متخ�ض�ش يتقن اإدارة احلركة يف الجت�ه امل�ض�د ويعرف 
كيف ي�ضتخدم و�ض�ئل الت�ضليل من خالل اأكرث من �ضع�ر للحق يختفي الب�طل 
العقل،  وت�ضليل  الروح،  ت�ضويه  يف  اإيج�بية،  بطريقة  يتدخل  قد  مم�  داخله،  يف 
واإ�ضع�ف الإرادة. وقد تتو�ضح ال�ضورة اأكرث اإذا لحظن� اأجهزة املخ�برات املتعددة 
التي تعمل من اأجل حم��ضرة احلركة الإ�ضالمية، وحم�ولة اخرتاقه� من الداخل 
من خالل �ضي��ضة النفت�ح على الدوائر غري الإ�ضالمية فيم� قد تثري من م�ض�عر 

واأفك�ر بطريقة ذكية، وفيم� حتققه من عالق�ت ومواقع ب�أ�ضلوب حميم.

ال�ضتق�مة،  خط  يكون  اأن  ي�ضبه  فيم�  ب�لنحراف  ن�ضطدم  قد  وهكذا 
يبدو ح�لة هدى. فكيف حلم�ية احل�لة الإ�ضالمية من ذلك  فيه� قد  وب�ل�ضالل 

اخلطر الداخلي، اإذا �ضمحن� له� اأن تنفتح على الأجواء املنحرفة بهذا امل�ضتوى.

ويف �ضوء ذلك يرى هذا البع�ش يف النغالق والنكم��ش �ضم�نة لال�ضتق�مة 
على اخلط الأ�ضيل. كم� اأملحن� اإىل ذلك يف الأح�ديث ال�ض�بقة.
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2 من اإيجابيات انفتاح احلركة يف نطاق الدولة: تركيز الوجود ال�ضيا�ضي 

ولكن امل�ض�ألة تختلف عنده، اإذا حتولت احلركة اإىل دولة اإ�ضالمية. فريى اأن 
من املمكن للدولة اأن تنفتح على الدولة الأخرى التي ل تدين ب�لإ�ضالم اأو تقف 
ا له، اأو تتخذ �ضي��ضة خمتلفة عن �ضي��ضته. �ضواء ب�لدخول يف عالق�ت  موقًف� م�ض�دًّ
�ض�دقة �ضي��ضية، اأو حت�لف ع�ضكري، اأو مع�هدات اقت�ض�دية وثق�فية واأمنية؛ لأن 
والع�ضكرية.  القت�ض�دية  قوته�  ويدعم  ال�ضي��ضي  وجوده�  يركز  الذي  هو  ذلك 
فيم� تفر�ضه ح�جته� اإىل تلك الدول من منتج�ته� ال�ضن�عية والزراعية واإمك�ن�ته� 
البرتولية  ثرواته�  اأو  الزراعية  منتج�ته�  ت�ضدير  اإىل  احتي�جه�  مق�بل  العملية. يف 
واملعدنية، واإدارة اأو�ض�عه� الأمنية يف نط�ق التحدي�ت الإقليمية والدولية. بينم� 
يوؤدي النغالق اإىل عزلة خ�نقة تفقد فيه� قدرته� على النمو والتحرك والمتداد 
ل  ج�مد  وجود  اإىل  وتتحول  الدويل  والقت�ض�دي  والثق�يف  ال�ضي��ضي  الأفق  يف 

جم�ل فيه لأي حركة اأو حي�ة.

وي�ضيف هذا البع�ش مو�ضًح� ال�ضورة يف اأن النفت�ح ميثل احل�جة ال�ضرورية 
فيه  وتتعقد  ال�ضي��ضية  املح�ور  فيه  تتنوع  الذي  الع�مل  هذا  يف  للدولة  احليوية 
احل�ج�ت الإن�ض�نية التي تفر�ش تعقيدات متنوعة يف العالق�ت الدولية. ول خوف 
على الدولة من النحراف الفكري وال�ضي��ضي، م�دامت متلك اأكرث من موقع للقوة 
من  متلكه  فيم�  ومواقعهم  الآخرين  ب�أفك�ر  الت�أثر  �ضد  الذاتية  املن�عة  توؤكد  التي 
عن��ضر ال�ضغط القت�ض�دي وال�ضي��ضي والأمني. مم� يجعل م�ض�ألة ال�ضراع يف اأي 

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )د(
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موقع م�ض�ألة تخ�ضع حلركة القوة املتنوعة التي جتعل ال�ض�حة متحركة يف اأكرث من 
اجت�ه لتحقق التوازن بني نق�ط ال�ضعف والقوة، ف�إذا التقت مبوقف �ضعف يف هذا 
�ضغط  ليكون  الآخر.  الفريق  مواقع  اآخر يف  �ضعف  مبوقف  تلتقي  ف�إنه�  اجل�نب، 
القوة عنده� يف مواجهته �ضبياًل للتخفيف من �ضغط القوة لدى الآخر على مواقع 

ال�ضعف عنده�.

لل�ضغوط  كنتيجة  الظروف،  بع�ش  لديه� يف  التوازن  يختل  اأن  يحدث  وقد 
ال�ضعبة التي تواجهه� وتطبق عليه� اأو حت��ضره� من اأكرث من اجت�ه، ولكن طبيعة 
القوة الذاتية يف خ�ضو�ضية وجوده�، كدولة، حتفظه� من ال�ضقوط ومتنحه� الفر�ضة 

للتم��ضك والقي�م من جديد.

وهذا هو الفرق– فيم� يقوله هذا البع�ش– بني احلركة يف نط�ق الدولة وبني 
احلركة يف نط�قه� الواقعي احلركي بعيًدا عن �ض�حة الدولة؛ لأن احلركة ل متلك 
الكثري من مواقع القوة التي حتمي ذاته� من الحتواء اأو النحراف اأو ال�ضقوط، ل 
�ضيم� اإذا ك�ن الفريق الذي تنفتح عليه دولة �ضغرية اأو كبرية؛ لأن ذلك يحوله� 
لأن  ال�ضديق؛  اأو  احلليف  موقع  يف  اأنه�  اإليه�  يخيل  فيم�  الدولة  لهذه  ت�بع  اإىل 
اإمك�ن�ت الدولة ل ت�ضمح للحركة اأن تقف على اأر�ش �ضلبة معه� اأو تتحرك يف 
ظروف متوازنة يف عالقته� به� مت�ًم� كم� هي كل ح�لة يتم فيه� التح�لف بني القوي 
وبني ال�ضعيف حيث تتحول امل�ض�ألة اإىل ح�لة ابتزاز لل�ضعيف من قبل القوي من 

خالل عوامل ال�ضغط املتعددة حتت واجهة عنوان التح�لف ال�ضي��ضي بينهم�.
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هذه هي بع�ش مالمح الفكرة التي متنح الدولة �ضرعية النفت�ح على الآخرين، 
�ضواء ك�نوا يف نط�ق الدول اأو الأحزاب، ومتنع احلركة من هذه ال�ضرعية على اأي 
م�ضتوى من التح�لف اأو التن�ضيق، اأو احلوار يف بع�ش احل�لت، فهل نوافق على 

هذا الراأي؟ وهل ميلك احلجة القوية التي تفر�ضه� على حركة الواقع؟

3 النغالق لي�س خياًرا وحيًدا ل�ضتقامة احلركة الإ�ضالمية

الواقعية فيم� هو  اأث�ره� هوؤلء ن�ضيب من  التي  رمب� ك�ن لبع�ش هذه الأمور 
الفرق بني طبيعة الدولة وبني طبيعة احلركة يف حجم القوة، ويف م�ضتوى القدرة 
على التخل�ش من ال�ضغوط التي تتحرك يف خط النحراف. ولكن ذلك ل ي�ضلح 
اأن ي�ضل بن� اإىل النتيجة احل��ضمة يف الت�أكيد على حرية الدولة يف النفت�ح، ومنع 
الكثري  وتطوره�  منوه�  مراحل  بع�ش  متلك يف  قد  احلركة  لأن  ذلك؛  من  احلركة 
التي تعمل على حتويله�  التمرد على ال�ضغوط  التي متكنه� من  القوة  من مواقع 
اإىل عن�ضر ت�بع، اأو ذيل عميل اأو خط منحرف. وذلك ب�لقفز على مواقع ال�ضغط 
يف  اأم�مه�  ت�ضعه�  التي  البدائل  خالل  من  املواقف  ومواجهة  اجت�ه  من  اأكرث  يف 
التي  الأخرى  احلرك�ت  بع�ش  مع  ب�لتوافق  �ضواء  اأكرث من خط،  التح�لف�ت يف 
مواقع  اإىل  الوف�ق  مواقع  من  ب�لتحول  اأو  تلك،  اأو  ال�ض�غطة  الدولة  هذه  تواجه 
ال�ضراع ب��ضتحداث الو�ض�ئل املتعددة التي ت�ضلح كعن�ضر �ضغط يواجه عن��ضر 

ال�ضغط.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )د(
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وقد جند اأن احلركة قد متلك من و�ض�ئل ال�ضغط يف اأجواء الثورة م� ل متلكه 
تفر�ش  التي  الدبلوم��ضية  العتب�رات  اأو  القيود  لبع�ش  تخ�ضع  قد  التي  الدولة 
�ضد  ال�ض�غطة  ب�لو�ض�ئل  الأخذ  وبني  بينه�  حتول  التي  املواقع  من  الكثري  عليه� 
الواقع ال�ضي��ضي جت�ه هذه الدولة اأو تلك. بينم� جتد احلركة نف�ضه� اأكرث حرية يف 
الكثري  وحتقق  املخطط�ت  من  الكثري  تربك  قد  التي  املتنوعة  الأ�ض�ليب  اعتم�د 
من املك��ضب وت�ض�هم يف حتقيق التوازن يف حركته� الإيج�بية اأو ال�ضلبية يف دائرة 

النفت�ح اأو النغالق.

4 النفتاح حاجة و�ضرورة للحركة الإ�ضالمية:

اأ- احلاجة اإىل التفاعل مع جتارب الآخرين:

واإذا ك�نت الدولة حتت�ج اإىل النفت�ح يف وجوده� ال�ضي��ضي والقت�ض�دي يف 
الو�ضع الدويل؛ لأن النغالق ميثل لديه� عن�ضر اختن�ق وموت و�ضقوط، ف�إن احلركة 
الب�حثة عن اإمك�ن�ت الو�ضول اإىل اأهدافه� ال�ضي��ضية والفكرية حتت�ج اإىل الآف�ق 
املنفتحة التي تطل به� على �ض�ح�ت الآخرين لت�ضتفيد من جت�ربهم وخرباتهم، 
ولتتك�مل معهم يف بع�ش الأهداف املرحلية التي ل ت�ضتطيع الو�ضول اإليه� بعيًدا 
عن ذلك، ولتنفذ اإليهم من خالل النفت�ح الذي يفتح قلوبهم وعقولهم وحي�تهم 
على اأفك�ره� وخططه� واأهدافه� من خالل م� متلكه من و�ض�ئل القوة الفكرية التي 

ت�ض�عده� على الو�ضول اإىل داخل �ضخ�ضي�تهم يف اأكرث من موقع.
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اإل  معهم  التوا�ضل  عدم  اأو  الآخرين،  مع  التكلم  عدم  يعني  النغالق  اإن 
من خالل خط املواجهة التي قد تربح جولة اأو اأكرث، ولكنه� لن تربح حربً� على 
م�ضتوى ق�ض�ي� الفكر والروح واحلي�ة؛ لأنه� حتت�ج اإىل الظروف املالئمة اأو احلميمة 
ج النت�ئج الإيج�بية يف عملية الو�ضول اإىل القن�ع�ت وت�ض�هم يف الو�ضول  التي تن�ضِّ

اإىل الأهداف بطريقة واقعية.

ب- احلاجة اإىل تاأكيد الذات:

عقول  تخ�طب  اأن  به  تريد  فيم�  الفكر  دعوة يف  تبداأ  الإ�ضالمية  احلركة  اإن 
الآخرين، فالبد له� من النفت�ح عليهم، �ضواء ك�نوا من الفريق الب�ضيط الذي ل 
يقف يف املوقف الآخر من خالل الت�ض�د بل من موقع اجلهل، اأو ك�نوا من الفريق 
املعقد الذي يتخذ موقف العن�د يف خط املواجهة وبذلك فالبد من النفت�ح عليهم 
جميًع�. ثم تتحول اإىل حركة لتوؤكد مف�هيمه� ومن�هجه� يف خط الواقع، ولتدفع 
بق�ض�ي�ه� يف �ض�حة ال�ضراع، ولتتحول من خالل ذلك اإىل قوة يف دوائر اأ�ضدق�ئه� 
واأعدائه�، ولن يتحقق ذلك اإل من خالل النفت�ح على الأعداء والأ�ضدق�ء يف 
عملية �ضراع �ضلمي يعتمد على املرونة الأكرث حركة ووعًي� يف ال�ض�حة، و�ضراع 
ع�ضكري اأو �ضي��ضي، يرتكز على طبيعة القوى املوؤيدة اأو احلليفة اأو ال�ضديقة يف 

ال�ض�حة نف�ضه�.

ثم ننطلق يف خط الثورة التي تعمل على تغيري الواقع يف عملية انقالبية حتت�ج 
ال�ضي��ضية الداخلية واخل�رجية، واإىل معرفة كل القوى  اإىل درا�ضة كل الأو�ض�ع 

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )د(



216 216
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

النت�ئج  اإىل  الو�ضول  اأجل  من  عليه�  اللتف�ت  اأو  معه�،  للق�ء  واملع�دية  املوالية 
احل��ضمة.

وبذلك، ف�إن احلركة لن ت�ضتطيع ال�ضري وحده� يف الدائرة املغلقة التي حتب�ش 
نف�ضه� يف داخله�؛ لأن ذلك يعني اأنه� تنف�ضل عن �ضنن اهلل يف الكون التي تفر�ش 
على كل حركة �ضغرية اأو كبرية اأن تكون خ��ضعة للعوامل الطبيعية املحيطة به� 

التي تتك�مل معه� يف عملية �ضنع الواقع خلًق� اأو تغيرًيا.

5 احلركة الإ�ضالمية اأمام بع�س التنازلت خلدمة املوقف الأ�ضا�ضي 

مع  تك�مله�  اأو  تن�ضيقه�  يف  احلركة–  لدى  النفت�ح–  عملية  ك�نت  واإذا 
الآخرين تفر�ش عليه� تقدمي بع�ش التن�زلت من مواقفه� التف�ضيلية خلدمة املوقف 
� يوؤدي اإىل التنكر للمفردات  الأ�ض��ضي، مم� قد يعترب لدى البع�ش موقًف� انحرافيًّ
عنه  البتع�د  �ضرورة  يرى  ف�إنه  ولذلك  معينة،  ح�لت  يف  الإ�ضالمية  ال�ضرعية 

للحف�ظ على نق�ط الفكرة وا�ضتق�مة اخلط.

احلركة  قبل  من  التن�زلت  تقدمي  اإىل  احل�جة  ق�ضة  هي  امل�ض�ألة  ك�نت  اإذا 
الإ�ضالمية حل�ض�ب احلرك�ت اأو الدول الالاإ�ضالمية، ف�إن ذلك ل يعني اأن احلركة 
اأية دولة  يف نط�ق الدولة ل ت�ضطر اإىل ذلك، بل املوقف هو نف�ش املوقف؛ لأن 
ل ميكن اأن حتقق مك�ضًب� للدولة الأخرى يف جم�لته� ال�ضي��ضية اأو القت�ض�دية اأو 
الأمنية اإل من خالل م� حت�ضل عليه من تلك الدولة – من مك��ضب مت�ًم� على 
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اأ�ض��ش عملي�ت التب�دل بني الأفراد واجلم�ع�ت؛ لأن العالق�ت الدولية ل ترتكز 
على املج�نية اأو على املب�دئ الإن�ض�نية اأو العملي�ت املج�نية، بل ترتكز على ق�نون 
التب�دل الق�ئم على ح�ض�ب�ت الربح اأو اخل�ض�رة فالبد يف اأي موقع لالأخذ من اأن 

تقدم بدًل منه موقًع� للعط�ء.

ولن يقت�ضر الأمر ب�لدولة على تقدمي التن�زلت لدولة اأخرى، بل ميتد ذلك 
اإذا ك�نت م�ض�حله� الدولية تفر�ش عليه�  اإىل تقدميه� حلركة �ضي��ضية اأخرى فيم� 

ذلك.

اإن امل�ض�ألة قد تختلف يف حجم القوة بني الدولة واحلركة، ولكنه� ل توجب 
اختالًف� يف نت�ئج النفت�ح من خالل املبداأ، بل قد توجبه من ن�حية الطبيعة الكمية 

اأو النوعية يف مفردات النت�ئج ال�ضلبية اأو الإيج�بية.

النفتاح يف موقع القوة ل ال�ضعف

وقد ينبغي اأن ل يغيب عن الفكر اأنن� نتكلم يف م�ض�ألة النفت�ح والنغالق 
يف املج�لت التي منلك فيه� القوة على اأن يحقق النفت�ح بع�ش النت�ئج الإيج�بية 
له� من جهة  تخ�ضع  التي  ال�ضلبية  النت�ئج  على ح�ض�ب  ولو  الدولة،  اأو  للحركة 
ال�ضعف  مواقف  يف  ب�لنفت�ح  نفكر  اأن  املقبول،  اأو  املعقول،  من  ولي�ش  اأخرى. 
التي لن تقودن� اإل اإىل ال�ضقوط والتوقيع على العبودية اأو الن�ضح�ق حتت اإرادة 

الآخرين.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )د(



218 218
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

ويف �ضوء ذلك، لبد لن� من اأن نفكر يف الق�عدة ال�ضرعية الإ�ضالمية التي 
ليكون  الكبرية  الإ�ضالمية  الق�ض�ي�  مل�ضلحة  لالآخرين  التن�زلت  تقدمي  لن�  تربر 
اإذا  الإ�ضالم  نبتعد عن  ولعلن� ل  ال�ضتق�مة.  � يف خط  �ضرعيًّ نقفه  الذي  املوقف 
مل�ض�لح  ت�بعة  الأحك�م  »اإن  توؤكد  التي  الكالمية  الأ�ضولية  الق�عدة  من  انطلقن� 
ومف��ضد يف متعلق�ته�« اأو »يف اأنف�ضه�« مم� يجعلن� ننطلق من املوقف الذي تتحرك 
فيه الأحك�م من موقع الأهمية يف امل�ضلحة ويف املف�ضدة. ف�إذا ك�نت هن�ك م�ضلحة 
من جهة، وم�ضلحة من جهة اأخرى، ومل نتمكن من احل�ضول على امل�ضلحتني 
الأكرث  نقدم  اأن  من  لبد  ف�إنن�  بذلك،  ت�ضمح  ل  املو�ضوعية  الظروف  لأن  مًع�؛ 
اأهمية؛ لأن ذلك هو احلكم  الأقل  بدًل من  اأهمية لنجعل احلكم على �ضورته 

العقلي القطعي فيم� يكت�ضفه– بطريقته اخل��ضة– من اأحك�م ال�ضرع.

ويف �ضوء ذلك، ميلك اخلط ال�ضي��ضي الإ�ضالمي املرونة يف احلركة يف ح�ل 
واملف��ضد  امل�ض�لح  تزاحم  اأو يف ح�ل  وامل�ضلمني  الع�مة لالإ�ضالم  امل�ض�لح  تزاحم 
عندم� ميلك الفقيه اخلبري ب�لإ�ضالم وب�لواقع و�ضوح الروؤية يف فهم امل�ض�ألة العملية 
من جميع جوانبه� ليخت�ر موقًف� يف هذه املرحلة، قد يخت�ر املوقف امل�ض�د له يف 

مرحلة اأخرى.

النفتاح حالة اأ�ضيلة

اإنن� جند النفت�ح ح�لة اإ�ضالمية اأ�ضيلة تفر�ش على الداعية امل�ضلم، واحلركي 
الإ�ضالمي، والدولة امل�ضلمة النطالق يف احلي�ة من الق�عدة الفكرية التي توؤكد 
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اأن الو�ضول اإىل �ض�ح�ت الآخرين، وقن�ع�تهم ومواقفهم وت�أييدهم، يفر�ش اللق�ء 
اأو  امل�ضرتكة،  املف�هيم  خالل  من  عليهم  والنفت�ح  م�ضرتكة،  اأر�ش  على  معهم 
الآف�ق امل�ضرتكة التي تختلف فيه� الجت�ه�ت، ولذلك ف�إن الأ�ضل اأن تواجههم 
ويتن�زلون لك. ولكن  لهم  وتتن�زل  ويتكلمون معك،  وتتكلم معهم  ويواجهوك، 
ب�ضرط واحد، وهو اأن تكون يف موقع القوة التي تتيح لك اأن تثبت اأقدامك يف 
مواقعك عندم� تريد اأن تق�رن بينه� وبني مواقع الآخرين، اأن تفكر كيف تقودهم 
اإىل الوقوف معك يف مواقعك من منطق احلوار اأو منطق القوة، اأو منطق الواقع 
املتحرك الذي يجمع لك احلي�ة بني احلوار، وبني القوة، وذلك هو خط الإ�ضالم 
الذي اأراد لالإن�ض�ن اأن ينطلق اإىل الإن�ض�ن، واإىل حركة احلي�ة من حوله ليحرك 
الفكر الذي يدعو اإىل احلوار ويقوده يف يٍد، وحرك القوة التي تعمل على اأن تربح 
وبني  الإن�ض�ين،  الفكر  مواقع  بني  التوازن  لتحقق  اأخرى  يد  يف  ال�ضراع  �ض�حة 
مواقع القوة يف حركة الإن�ض�ن من اأجل حتقيق الفكر كقوٍة ق�ئدٍة للحي�ة يف مواجهة 

القوة التي تقود احلي�ة نحو املوت وال�ضقوط وال�ضي�ع.

6 التجربة الإ�ضالمية الرائدة يف نطاق احلركة والدولة

وقد نالحظ يف هذه امل�ض�ألة اأن اأم�من� يف الواقع املع��ضر جتربة حية رائدة يف حركة 
النفت�ح يف احلركة الإ�ضالمية يف نط�ق احلركة والثورة، ويف نط�ق الدولة، وذلك 
يف التجربة الإ�ضالمية يف الثورة التي حتركت كحركة اإ�ضالمية وا�ضعة يف مواجهة 
احلكم الإيراين املنحرف املتمثل بنظ�م ال�ض�ه، فقد انفتحت الثورة الإ�ضالمية على 

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )د(
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الكثري من الأنظمة والأحزاب واحلرك�ت التي مل تتخذ من الإ�ضالم عنوانً� له�، 
ولكنه� تلتقي معه� يف املع�ر�ضة لذلك النظ�م، �ضواء يف ذلك املح�ور التي ك�نت 
يف داخل اإيران من اأحزاب وطنية اأو ي�ض�رية، ومن �ضخ�ضي�ت �ضي��ضية ف�علة، اأو 
ا�ضتف�دت  وقد  واملنظم�ت يف خ�رجه�،  والأحزاب  الدول  ال�ضي��ضية من  املح�ور 
من عالقته� ال�ضي��ضية به� وانفت�حه� عليه� وتع�ونه� معه�، حتى ا�ضتط�عت اإ�ضق�ط 
ذلك النظ�م لتحقق اإ�ضرتاتيجيته� يف احلكومة الإ�ضالمية التي مل ت�ضت�ضلم لتلك 
العالق�ت ال�ض�بقة لتقدم تن�زلت متنوعة له�، بل واجهت املوقف اإزاءه� من موقع 
اأو�ض�ًع� جديدة تبًع� حل�جة الدولة  امل�ضلحة الإ�ضالمية، مم� جعل عالق�ته� تتخذ 

الإ�ضالمية، يف حركة ال�ضراع ال�ضي��ضي والأمني والثق�يف.

ثم انطلقت الدولة لتنفتح على دوٍل ل تلتقي معه� يف اخلط الإ�ضالمي، ورمب� 
اأو الدول  اأو اليمينية،  تختلف معه� يف خطه� ال�ضي��ضي، فهن�ك الدولة الي�ض�رية 

� يف هذا الجت�ه اأو ذاك. التي متتلك لونً� م�ديًّ

التي  الأحزاب  اأو  املنظم�ت  بع�ش  على  لتنفتح  نف�ضه  الوقت  يف  وحتركت 
تتبنى حركة التحرر يف مواجهة القوى ال�ضتعم�رية يف الع�مل، واأعلنت يف هذا 
مع  حربه�  يف  جديدة  كقوة  الأر�ش  يف  امل�ضت�ضعفني  جبهة  اإىل  الدعوة  املج�ل 

ال�ضتعم�ر يف هذا الجت�ه اأو ذاك.

اأو  الدول  بينه� وبني هذه  ق�عدٍة �ضي��ضيٍة مرحليٍة  اأكرث من  وذلك من جهة وجود 
املنظم�ت، يف بع�ش ح�ج�ته� الذاتية، اأو حركته� يف �ض�حة ال�ضراع الإقليمي اأو الدويل.
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ورمب� امتدت جتربة النفت�ح اإىل تعقيد عالقة الدولة الإ�ضالمية ببع�ش احلرك�ت 
الإ�ضالمية ال�ضي��ضية انطالًق� من طبيعة الأولوي�ت يف مواجهة الق�ض�ي� الإ�ضالمية 
امل�ضريية على م�ضتوى التحدي�ت اخل��ضة للدولة، اأو على �ضعيد التحدي�ت الع�مة 

لالأمة الإ�ضالمية يف ق�ض�ي� امل�ضري.

النفتاح اأثبت جناحه وواجه العزلة

وم� زالت �ضي��ضية النفت�ح تتحرك على الأ�ض�ش الفكرية الإ�ضالمية يف �ضي��ضة 
الدولة اخل�رجية يف عالقته� مع الآخرين من خالل العمق احلركي لالإ�ضرتاتيجية 
الإ�ضالمية يف ت�أكيد الوجود الإ�ضالمي يف الواقع ال�ضي��ضي الإقليمي والدويل يف 
الع�مل يف مواجهة عملية العزلة التي يح�ول الفريق ال�ضتكب�ري اأن يح��ضر به� 
التي�ر الإ�ضالمي املتمثل ب�لدولة الإ�ضالمية الوليدة، وب�حلركة الإ�ضالمية اجلديدة 

يف ال�ض�حة الإ�ضالمية.

ومل يح�ضل من هذا النفت�ح يف �ضعيد حركة الثورة وحركة الدولة، اأي و�ضع 
وال�ضي��ضي؛  والروحي  الفكري  ال�ضقوط  اإىل  يوؤدي  اأن  فيم� ميكن  �ضلبي �ض�غط 
اأو النبه�ر  لأن حركة القوة التي حتمي الثورة، مل تواجه املوقف بطريقة اخلوف 
بعقالنية  القوة  مفردات  اإدارة كل  بل عملت على  النفع�ل،  بطريقة  ومل حتركه 

وانفت�ح وتركيز.

احلركة الإ�ضالمية بني النفتاح والنغـالق  )د(
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و�ضول  ال�ضي��ضي، يف  جن�حه�  املج�لني  النفت�ح يف كال  �ضي��ضة  اأثبتت  وقد 
الثورة اإىل واقع الدولة ويف ثب�ت الدولة اأم�م احل�ض�ر ال�ض�مل الذي تفر�ضه قوي 
ال�ضتكب�ر الع�ملي حوله�، وم� زالت التجربة ت�ضنع النظرية يف حركة الواقع، يف 

اأكرث من اأ�ضلوب، ويف اأكرث من موقع.

واأخرًيا: اإن الذين يتحدثون عن النغالق كخي�ر وحيد يف حركة الثورة اأو 
يف جتربة احلركة، ل ينطلقون من ق�عدة فكرية اأو �ضي��ضية واقعية، بل ينطلقون من 
مواجهة  من  والهروب  الآخر،  الواقع  من  اخلوف  يحكمه�  التي  الذاتية  جتربتهم 
املوقف بو�ض�ئل متطورة يف جم�بهة التحدي�ت ب�خلطة الإيج�بية التي ت�أخذ وتعطي 
يف  دائرته�  للحركة  ت�ضنع  راحة  النغالق  يف  جتد  التي  ال�ضلبية  اخلطة  من  بدًل 
ال�ضراع على قي��ش اخلطة التي ل يريد له� اخل�ئفون اأن تثقل اأو�ض�عهم ومواقعهم 

لتدفعه� اإىل امل�ضوؤولي�ت الكبرية على م�ضتوى الأمة يف �ضعيد امل�ضتقبل.



• ال�ضرية تفقد الثقة باحلركة  
وتهدد بخرقها فكريًّا واأمنيًّا.

• والعلنية حتمل خط 

الطموحات ال�ضخ�ضية والعقليات املتخلفة.

• قوة القاعدة الإ�ضالمية  
هي التي حتدد اأ�ضلوب العمل.

احلركة اإلسالمية بني  السرية  والعلنية  )أ(
بني قائل بأن :





�ضبهات مطروحة

قد يطرح البع�ش م�ض�ألة ال�ضرية والعلنية كعنوانني للجدل الدائر حول الط�بع 
العملي للحركة الإ�ضالمية فيم� هي ال�ضرعية من جهة، وفيم� هي النتيجة الواقعية 
من جهة اأخرى، وفيم� هو الن�ضج�م مع العمق الديني املتمثل يف طبيعة احلركة 
من جهة ث�لثة، وذلك من خالل بع�ش عالم�ت ال�ضتفه�م التي تخطر يف الب�ل 
وتثري اجلدل على اأ�ض��ش م� قد يثريه الغمو�ش من م�ض�كل، وم� قد يثريه الو�ضوح 

من ق�ض�ي� يف عدة نق�ط:

1 فقدان الثقة 

جتعله�  لأنه�  وب�حلركة؛  وب�خلط  ب�لفكرة،  الثقة  فقدان  اإىل  تدفع  ال�ضرية  اإن 
تتحرك يف جو غريب من الغمو�ش الذي يحيط به�، مم� تفقد معه الفكرة مالحمه� 
وت�ضت�ضلم  املجهول،  من  اخلوف  احتم�لت  اأم�م  اخلط  ويهتز  الوعي،  دائرة  يف 
احلركة للم�ض�عر القلقة، والأفك�ر احل�ئرة.. لأن الع�ملني ل ميلكون الأ�ض��ش الذي 
يوحي ب�لثقة، ل �ضيم� يف الدائرة التي ل يعرفون فيه� الأ�ضخ��ش الذين يقودون 

امل�ضرية، اأو يحركون املواقف.

احلركة الإ�سالمية بني  ال�سرية  والعلنية  )اأ(
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2 عزل احلركة

اإن طبيعة العمل ال�ضري تفر�ش وجود الدوائر ال�ضغرية ال�ضيقة التي يتحرك 
مم� يجعل من احلركة ح�لة معزولة عن  املحدودة  نط�ق اخلالي�  الع�ملون يف  فيه� 
ال�ض�ح�ت  اإىل  ب�لنف�ذ  اأو�ض�عه�  له�  ت�ضمح  فال  الأمة،  حي�ة  يف  الوا�ضعة  الدائرة 
الكبرية، واملجتمع�ت املنفتحة، فيوؤدي ذلك اإىل عدم الت�أثري على الأجواء الع�مة، 
وتتحرك  احلركة،  تك�ضبهم  الذين  املعنيني  الأ�ضخ��ش  على  ت�أثريه�  يقت�ضر  بل 
يف نط�قهم املحدود.. وعلى �ضوء ذلك، ف�إن مف�هيمه� لن تدخل يف وعي الأمة 
ب�ضكل ع�م، ولن تتحرك ب�ضكل ف�عل يف عقليته� الوا�ضعة واأو�ض�عه� املتنوعة، بل 
تبقى اأفك�ًرا تتف�عل يف ال�ضخ�ضية الإن�ض�نية بهدوء، وتتحرك يف خطواته� العملية 

بهدوء بعيًدا عن حركة الثورة يف خط التغري الكبري.

3 فقدان التفاعل مع القيادة

اإن العمل ال�ضري يفقد التف�عل احلي بني القي�دة وبني الق�عدة؛ لأن الن��ش 
ل تتحرك مع �ضخ�ضية البطل الق�ئد الذي يتحرك فكره يف حي�تهم ليكون الفكر 
الق�ئد  ال�ضخ�ش  بقيمة  ال�ضعور  خالل  من  وم�ضداقيته  بقيمته  ي�ضعرون  الذي 
التي  لتكون خطواته  عيونهم  اأم�م  وتنطلق حركته  اإمي�نهم،  مواقع  وم�ضداقيته يف 
تتحرك اأم�مهم مو�ضع مالحظة دقيقة ومالحقة دائمة لتتحرك خطواتهم معه يف 

مواقع الثقة والو�ضوح.. فيم� يعرفون من طبيعة خط ال�ضري، و�ضخ�ضية القي�دة.
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وقد نالحظ يف هذا املج�ل اأن العن�ضر الع�طفي الذي يكمن يف عمق احل�لة 
العالقة  طبيعة  على  كبرًيا  ت�أثرًيا  يوؤثر  ال�ضعبية  والق�عدة  الق�ئد  بني  ال�ضعورية 
احلركية املت�ضلة ب�لعالقة الروحية فيم� ميثله ذلك من الأجواء احلميمة وامل�ض�عر 
ب�لإيح�ءات  واحلركة  الكلمة  مع  املتف�علة  ال�ضعورية  الوحدة  توؤكد  التي  املحببة 

الذاتية الن�ب�ضة ب�لإح�ض��ش.

ب�ل�ضورة  تت�أثر  التي  ال�ضخ�ضية  املعرفة  خالل  من  اإل  ذلك  يتحقق  ل  وقد 
يف  وحركته  ال�ضخ�ش  مالمح  يف  والفكري  ال�ضي��ضي  اخلط�ب  وحركة  والنظر 

املع�ن�ة اليومية والعالق�ت املب��ضرة.

4 فراغ امل�ضوؤولية 

اأو  الإم�مة  اأو  النبوة  هي  فيم�  العقيدي  ب�خلط  املت�ضل  الت�ريخي  اخلط  اإن 
 � اخلالفة، يفر�ش على ال�ض�حة اأن يكون الق�ئد معلوًم� لدى الأمة �ضواء اأك�ن نبيًّ

اأو اإم�ًم�، اأو خليفة.

وقد ن�ضتفيد ذلك من احلديث امل�ضهور »من م�ت ومل يعرف اإم�م زم�نه م�ت 
ميتة ج�هلية« مم� يعني اأن معرفة الإم�م التي هي ال�ضرط يف الرتب�ط به والعمل 
ب�أوامره ونواهيه متثل اخلط الف��ضل بني موقع اجل�هلية ل�ضخ�ش وبني موقع الإ�ضالم.

فيه�  يعرف  مل  الإ�ضالمي  الت�ريخ  يف  زمنية  فرتة  اأية  هن�ك  تكن  مل  ولهذا 
امل�ضلمون اإم�مهم اأو خليفتهم الذي يلتزمون »�ضرعيته« ويتحركون معه. فقد ك�نوا 
يب�درون اإىل الفح�ش عن الإم�م اأو اخلليفة فور وف�ة �ضلفه من دون اأن تكون هن�ك 
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�ضرية  امل�ض�ألة  ببق�ء  ي�ضمحون  ول  الأمة،  وعي  امل�ضوؤولية يف  مركز  فراغ يف  ح�لة 
الأ�ضلوب  هي  لي�ضت  ال�ضرية  ب�أن  يوحي  مم�  العملي،  اأو  العقيدي  التزامهم  يف 

الإ�ضالمي يف حركة املواقع ال�ضي��ضية يف الأمة.

5 الخرتاقات الفكرية والأمنية

اإن ال�ضرية قد تف�ضح املج�ل للكثري من الخرتاق�ت الفكرية امل�ضبوهة، عندم� 
يدخل بع�ش الأ�ضخ��ش املنحرفني يف احلركة ال�ضرية من خالل الأو�ض�ع املالئمة 
التي ميلكون حرية النف�ذ من خالله� اإىل داخل احلركة بفعل اخلطوط التنظيمية 
والعالق�ت ال�ضخ�ضية، فيتخذون لأنف�ضهم مواقع متقدمة تتيح لهم ال�ضيطرة على 
اخلط الفكري، واملوقف ال�ضي��ضي حل�ض�ب تي�رات فكرية اأو �ضي��ضية منحرفة من 
اأو يف  اإىل احلركة،  اأفك�رهم  اإدخ�ل  الرق�بة على طريقتهم يف  اأن متلك الأمة  دون 

اإدارة حركته� يف احلي�ة الع�مة.

تنفذ  التي  الأمنية  الخرتاق�ت  لبع�ش  املج�ل  تف�ضح  قد  ال�ضرية  اأن  كم� 
منه� اأجهزة املخ�برات اإىل الداخل بعيًدا عن الفر�ش الوا�ضعة التي تكفل لالأمة 

احلم�ية من ذلك.

هذه هي بع�ش النق�ط التي قد يثريه� الراف�ضون للعمل ال�ضري يف احلركة 
التحرك  يف  العلني  للخط  الراف�ضون  يثريه�  قد  مم�ثلة  نق�ط  وهن�ك  الإ�ضالمية 

ال�ضي��ضي الإ�ضالمي.
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1 العلنية والعبث القاتل

غي�ب  يف  الأمة  به�  متر  التي  الطبيعية  الظروف  يف  تتحرك  قد  العلنية«  »اإن 
اأو متلك  اأو خ��ضة من قبل القوى امل�ض�دة التي متلك ال�ضلطة،  اأية �ضغوط ع�مة 
مواقع القوة يف داخل ال�ض�حة، وقد تتحرك يف الظروف ال�ضعبة القلقة التي تطبق 
فيه� القوى الك�فرة وال�ض�لة على الأمة، فتمنعه� من احلرية الفكرية اأو ال�ضي��ضية 
ب�مل�ضتوى الذي ل متلك فيه تقدمي الطروح�ت الإ�ضالمية يف حركة الواقع الثق�يف 
اأو ال�ضي��ضي، مم� يجعل من الإعالن عن اأية حركة اإ�ضالمية فر�ضة للقوى امل�ض�دة 
اأن تدمره� وت�ضحقه� منذ البداية من دون اأن متلك هي الفر�ضة للدف�ع عن نف�ضه� 

وعن مواقعه�.

ولعل من الطبيعي اأن ل تكون الطريقة العلنية ح�لة واقعية، اأو عقالنية يف 
ت�أثري  حتت  بدايته�،  يف  احلركة  �ضقوط  الطبيعية  نت�ئجه�  لأن  ال�ضلبية؛  الظروف 
بل  البدائية،  النمو  مرحلة  يف  تتحمله�  اأن  ت�ضتطيع  ل  التي  الق��ضية  ال�ضغوط 
يف  الفر�ضة  الآخرين  اإعط�ء  اأنواع  من  نوًع�  اأو  العبث،  األوان  من  لونً�  تكون  قد 
ال�ضيطرة على الن��ش يف ظروف �ضي��ضية مالئمة لهم من دون ف�ئدة، بينم� تكون 
ال�ضرية فر�ضة للحم�ية، ولرتبية القوة بطريقة واقعية خ�لية من ال�ضغوط ال�ضعبة.. 
لاللتف�ف على القوى امل�ض�دة من مواقع اأخرى يف عملية اإرب�ك مل�ض�ريعه�، وتعقيد 
يف  دائم  متنوع  اهتزاز  ح�لة  اإيج�د  اأجل  من  �ضعفه�  لنق�ط  وحتريك  لأو�ض�عه�، 

حركته� الع�مة يف اأكرث من موقع.
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2 التخريب الداخلي

التي  املعقدة  الأمنية  الأو�ض�ع  مع  تتن��ضب  ل  املفتوحة  العلنية  الطريقة  اإن 
لبع�ش  الت�بعة  الدولية  اأو  الإقليمية  اأو  املحلية  اأجهزة ال�ضتخب�رات  فيه�  تتحرك 
الدول اأو الأحزاب املن�ه�ضة لالإ�ضالم يف اخلط الفكري اأو ال�ضي��ضي، اأو املع�دية 
للم�ضلمني يف مواقعهم وم�ض�حلهم ال�ضي��ضية والقت�ض�دية، وتطلع�تهم امل�ضتقبلية 
يف احلي�ة. وذلك من خالل قدرته� على التعرف على خ�ض�ئ�ش امل�ض�ريع املطروحة 
والو�ض�ئل املتنوعة، وال�ضع�رات املعلنة، والعالق�ت املختلفة التي تتحرك يف الهواء 
هذه  على  ي�ضهل  مم�  والأبواب،  والنوافذ  املفتوحة  الغرف  داخل  يف  اأو  الطلق 
اإىل الداخل يف عملية احتواء  اأو النف�ذ  اأو الإرب�ك،  اإمك�ن�ت التخريب  الأجهزة 

وحتريك.

من  داخله�  ويف  حوله�،  امل�ض�كل  اإث�رة  – من  الوقت  نف�ش  – يف  وميكنه� 
خالل م� يربز عنده� من نق�ط ال�ضعف املتنوعة التي تتحكم يف العالق�ت الع�مة 
واخل��ضة، بينم� تتكفل طريقة العمل ال�ضري ب�إغالق كثري من املن�فذ التي تطل 
اأكرث من  الأمنية من  ال�ضلبي�ت  الإ�ضالمي حلم�يته من كل  العمل  �ض�حة  على 

ج�نب.

3 الطموحات ال�ضخ�ضية 

الن��ش  لبع�ش  املج�ل  تف�ضح  قد  الإ�ضالمي  العمل  يف  العلنية  الطريقة  اإن 
الذي  ب�مل�ضتوى  ال�ضعبي،  الت�أثري  دائرة  يف  ذاتية  خ�ض�ئ�ش  ميلكون  الذين 
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ي�ضتطيعون فيه اأن يح�ضلوا على املواقع املميزة ب�لو�ضول اإىل مراكز القي�دة بعيًدا 
عن ال�ضوابط الإ�ضالمية يف خط العقيدة والتقوى، وذلك فيم� يتميزون به من 
اأ�ض�ليب الإث�رة والنفع�ل، يف الكلمة واحلركة والعالقة ب�لآخرين.. مم� يجعل اخلط 
العملي م�ضدوًدا اإليهم، ومربوًط� بخطوطهم، وخ��ضًع� لطموح�تهم التي قد تكون 
طموح�ت �ضخ�ضية، ل اإ�ضالمية، بينم� تعمل الطريقة ال�ضرية على تربية القي�دات 
لل�ضغط  الدائمة  الر�ض�يل، وحتريكه� يف هذا الجت�ه، واملح�ولة  اأ�ض��ش اخلط  على 
عليه� لإبع�ده� عن خط النحراف، يف دائرة ال�ضوابط الأخالقية واحلركية التي 
تعمل على اإدخ�ل القي�دة يف داخل الظل، اإذا ح�ولت الأ�ضواء التي تت�ضلط عليه 

اأن تبهر روحه، وجتذب عقله بعيًدا عن اخلط امل�ضتقيم.

4 العقليات املتخلفة

اإن الطريقة العلنية قد جتعل ال�ض�حة خ��ضعة للموؤثرات الع�مة التي جتتذب 
اجلم�هري، يف الدائرة املذهبية اأو الط�ئفية التي توؤكد ثوابته� النفع�لية، حتت ت�أثري 
اخل�طئة،  مف�هيمه�  ين�ق�ش  املع�دية لكل طرح فكري  املجنونة  الع�طفية  ال�ضغوط 
وخطوطه� املنحرفة، واأ�ض�ليبه� املتخلفة فيم� ع��ضته من مراحل التخلف الفكري 
والروحي، وال�ضقوط ال�ضي��ضي، بحيث ل ميلك امل�ضلحون اأن ين�ق�ضوه� اأو يتحدثوا 
انفع�لته�  من  انطالًق�  عليهم  تثور  الع�مة  لأن  يرف�ضوه�؛  اأو  �ضلبية  بطريقة  عنه� 
وعقلي�ته� املتخلفة، اأو ت�أثًرا ببع�ش القوى التي تريد ا�ضتغالل مواقع الرف�ش لهذه 
اإ�ضالحية؛  اأفك�ر  من  يطرحونه  م�  وعلى  امل�ضلحني  هوؤلء  على  للحملة  الأمور 
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فتبقى هذه الأمور يف الدائرة البعيدة عن مواقع التغيري مم� ميكنه� من ال�ضتمرار 
يف ت�أثريه� على عقلية الأمة يف مدى الزمن، بينم� متلك طريقة العمل ال�ضري اأن 
ت�أخذ حريته� يف املن�ق�ضة العملية التي تدير احلوار حوله� لتهذبه� اإذا ك�نت حتت�ج 
اإىل تهذيب، ولرتف�ضه� اإذا ك�نت يف مواقع الرف�ش، اأو لتثبته� اإذا ك�نت يف مواقع 
الإثب�ت؛ لأن ال�ضرية تكفل للفكر الهدوء، وللحوار العمق وال�ضمول، وللمفكر 

الرتكيز من جهة، واحلم�ية من جهة اأخرى.

5 الرياح املتقلبة

ب�لنتم�ء  اللتزام  تعميق  م�ض�ألة  على  �ضلًب�  توؤثر  قد  العلنية  الطريقة  اإن 
الإ�ضالمي؛ لأن طبيعة الرتبية الع�مة للن��ش ل ت�ضمح لهم ب�لأخذ ب�لق�ض�ي� بطريقة 
فكرية عميقة، واأ�ضلوب مركز، بل تهيئ لهم الأخذ به� بطريقة �ضطحية خفيفة على 
اأ�ض��ش الأجواء املتحركة بني خط النفع�ل وخط الفكر، والأ�ض�ليب التي تع�لج 
الأمور بطريقة ع�مة، ل جم�ل فيه� للتدقيق، وللرتكيز على جوانبه� اخلفية وجذوره� 
العميقة مم� يوؤدي اإىل �ضرعة البتع�د عن اخلط والنتق�ل اإىل خط اآخر تبًع� لالأجواء 

املتحركة التي قد تنتقل فيه� الري�ح من اأفق اإىل اآخر.. اأو ب�ضكل وب�آخر.

هذه هي بع�ش النق�ط ال�ضلبية التي يثريه� الراف�ضون هن�، والراف�ضون هن�ك، 
ف�أين موقع احلقيقة من هذين؟

هذا م� نح�ول اأن نراه يف هذا احلديث.
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العمل يف الظروف ال�ضاغطة

اإن احلديث  ا وهي:  نقطة مهمة جدًّ نوؤكد على  اأن  ال�ضروري  قد يكون من 
ل يدور حول املبداأ يف املطلق، فلي�ش هن�ك فريق يع�لج امل�ض�ألة يف نط�ق العمل 
ال�ضري ك�أ�ض��ش للعمل يف جميع الظروف، ولي�ش هن�ك فريق يع�جله� يف النط�ق 
العلني على ذلك الأ�ض��ش، بل احلديث يدور حول العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي 
يف الدائرة التنظيمية التي تعتمد على ال�ضرية يف بع�ش الظروف ال�ض�غطة على 
�ضعيد مواقع احلكم الظ�مل اأو الك�فر يف نط�ق البالد الإ�ضالمية فيثبت البع�ش 
�ضرعيته وينفيه� الآخر من خالل النق�ط ال�ض�بقة، مع التزام هذا ب�ضرعيته ال�ضرية 

يف بع�ش مواقع التف��ضيل، والتزام ذلك ب�ضرعيته العلنية يف بع�ش املواقع.

ورمب� نحت�ج اإىل اأن نثري �ضوؤاًل ح��ضًم� يف امل�ض�ألة ليكون اجلواب النه�ئي هو 
الذي يحدد النت�ئج حول املو�ضوع.

كيف يفعل الع�ملون، اإذا ك�نت هن�ك ظروف �ضعبة حتيط ب�لعمل وبهم من 
كل اجله�ت، اأو ك�ن هن�ك حكم ظ�مل يرت�ضد مواقعهم، ويالحق خطواتهم، يف 
وت�ضفية كل  لتدمريهم  و�ض�ئله–  بكل  يعمل–  بحيث  الع�مة..  املج�لت  كل 

مواقعهم؟

هل يواجهونه ب�ضراحة يف مواقع ال�ضوء التي ت�ضلطه على كل �ضخ�ش منهم، 
اأو كل مك�ن يف اأمكنتهم، اأو كل خطة من خططهم، وكل م�ضروع من م�ض�ريعهم، 
اأو يعملون يف مواقع الظل اأو الظلمة، لالختف�ء هن� والختب�ء هن�ك، والت�ضرت خلف 

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )اأ(



234 234
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

بع�ش الأمور التي ل حقيقة له�، اأو اإخف�ء بع�ش احلق�ئق، واإبع�ده� عن ال�ضوء؟

العمل  من  الهدف  هو  م�  وهو:  اآخر،  �ضوؤاًل  ال�ضوؤال  هذا  اإىل  ن�ضيف  ثم 
الإ�ضالمي؟ هل هو الت�أكيد على �ضج�عة املوقف الإ�ضالمي و�ضالبته يف مواجهة 
التحدي�ت، بقطع النظر عن النت�ئج الإيج�بية اأو ال�ضلبية يف الو�ضول اإىل الهدف، 
الأ�ض��ضية يف  اأو  املرحلية  الغ�ي�ت  وحتقيق  الأ�ض��ش،  الهدف  اإىل  الو�ضول  اأو يف 

امل�ض�ألة الإ�ضالمية؟

دوائر  اأو يف  ال�ضرعي؟  احلكم  دوائر  نتحرك يف  هل  الق�ضية؟  نواجه  وكيف 
النفع�ل ال�ضي��ضي الع�م؟

املعطيات الفكرية ال�ضرعية لل�ضرية والعلنية

بني ال�ضرية والعلنية: قوة القاعدة الإ�ضالمية هي الأ�ضا�س

هذه  مثل  يف  ال�ضرية  اختي�ر  هو  املج�ل  هذا  يف  احل��ضم  اجلواب  يكون  قد 
الظروف يف مواقع النطالق، وحتريك بع�ش مواقع ال�ض�حة نحو العلنية من خالل 
اأجل  ال�ضوء من  التي تطل على مواقع  الواقعية  الفر�ش  بع�ش  ذلك، ومالحقة 
حتقيق النت�ئج الإيج�بية مل�ضلحة الإ�ضالم يف دعوته وحركته، عندم� تفر�ش املرحلة 
ج�نب  يكون  بحيث  ال�ضه�دة،  �ض�ح�ت  يف  لتحدي�ته  ب�لت�ضدي  الواقع  مواجهة 
اأن يحققه من القوة للق�عدة  الت�ضحية اأكرث ف�ئدة من ج�نب ال�ضالم فيم� ميكن 

الإ�ضالمية يف العمق وال�ضمول.
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اأم� كيف ن�ضتخل�ش ذلك من املعطي�ت الفكرية ال�ضرعية الإ�ضالمية، فهذا م� 
نح�ول اأن نثريه يف عدة نق�ط:

1 ال�ضرية »حتريك البطولة ل البطل«

اإن حركة الر�ض�لة يف الدعوة واملوقف ل تريد تقدمي الإن�ض�ن البطل يف نط�ق 
النم�ذج  معر�ش  يف  الإن�ض�ين  النموذج  تقدمي  اأ�ض��ش  على  الإن�ض�نية  التجربة 
وتوجيه  الر�ض�لة،  ق�ضية  اأجل  الذات من  البطولة يف  تريد حتريك  بل  الإن�ض�نية، 
اأن  اأجل  يتحرك يف هذا الجت�ه من  اأن  الإن�ض�ن على  وتربية  اأهدافه�،  اإىل  احلي�ة 

تكون بطولته يف خدمة ر�ض�لته.

واإذا ك�نت الق�ضية كذلك، ف�إن من البديهي اأن ندر�ش م�ضلحة الر�ض�لة يف 
املوقف ل م�ضلحة القيمة البطولية يف الذات، وذلك من خالل م� يعمق ت�أثريه� 

يف حركة الواقع، ويحفظ وجوده� يف احلي�ة على م�ضتوى احل��ضر وامل�ضتقبل.

2 ال�ضرية »تقية �ضرعية«

يف  الرخ�ضة  حيث  من  ال�ضرعية  متلك  املبداأ،  حيث  من  »ال�ضرية«  اإن 
اإخف�ء الإمي�ن فيم� حتدث به القراآن عن موؤمن اآل فرعون الذي »يكتم اإمي�نه«، 
اأو النطق بكلمة الكفر يف ح�لة الإكراه، كم� يف ق�ضة عم�ر بن ي��ضر الذي 
ت�أثري التعذيب ال�ضديد يف  اآية، عندم� نطق بكلمة الكفر حتت  اأنزل اهلل فيه 

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   نث  تع�ىل:   قوله 

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )اأ(
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حيث  من  اأولي�ء  الك�فرين  اتخ�ذ  يف  اأو  ]النحل/106[،  مث  ڈ  ڎ  
الظ�هر وال�ضكل، حتت ت�أثري ال�ضغوط الق��ضية التي قد توؤدي اإىل اإزه�ق الروح اأو 

احلرج ال�ضديد، اأو ال�ضرر الكبري وذلك قوله تع�ىل: نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  

ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ    مث  ]اآل عمران/28[.

بع�ش  يف  املوالة–  واإعالن  الكفر،  واإظه�ر  الإمي�ن  اإخف�ء  ب�أن  يوحي  مم� 
توحي  التي  ال�ضعبة  ال�ض�غطة  الظروف  يف  �ضرًع�  ج�ئز  للك�فرين  احل�لت– 
ال�ضي��ضي  ال�ضرية يف الإمي�ن، ويف املوقع  ب�لرخ�ضة يف  ب�خلطر، الأمر الذي يلتقي 
للفرد واملجتمع وقد نلتقي ب�لأح�ديث الكثرية املتواترة عن اأئمة اأهل البيت )ع(، 
يف وجوب التقية يف بع�ش املوارد، و�ضرعيته� على �ضبيل الرخ�ضة يف اأخرى. وهذه 
من�ذج منه�: »التقية يف كل �ضرورة«، و»التقية يف كل �ضيء ي�ضطر اإليه ابن اآدم فقد 
اأحله اهلل له«، و»التقية يف كل �ضرورة و�ض�حبه� اأعلم به� حني تنزل به«، و»ل دين 
ملن ل تقية له«. اأم� حدود التقية، وموارده� التف�ضيلية وعالقته� ب�لأ�ضلوب ال�ضري 
اإىل بحث طويل قد نع�جله  ب�ملرونة العملية، فقد يحت�ج  اأو  يف العمل ال�ضي��ضي، 

ب�ضكل م�ضتقل اإن �ض�ء اهلل.

3 التقية بني املوؤيد واملعار�س: اتفاق يف املبداأ واختالف يف التفا�ضيل

اإن اجل�نب التطبيقي للخط ال�ضرعي الع�م قد تختلف فيه الجته�دات تبًع� 
لختالف النظرة اإىل مدى الأهمية يف الأهداف املرحلية، اأو النه�ئية الأ�ض��ضية 
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فيم� هي امل�ضلحة الإ�ضالمية، ومق�رنته� ب�حلدود ال�ضرعية يف دائرة النت�ئج ال�ضلبية 
يف مواجهة اخلطر الذي يوؤدي ب�لإن�ض�ن اإىل الهالك، اأو يعّر�ش احلركة الإ�ضالمية 
للخطر يف النط�ق املرحلي. فقد يذهب بع�ش املجتهدين اإىل اأن ال�ضعي اإىل اإق�مة 
الإ�ضالم  لقوة  الأ�ض��ش  ب�عتب�ره  امل�ضلمني،  على  واجب  فر�ش  اإ�ضالمي،  حكم 
يف �ض�حة ال�ضراع بينه وبني تي�رات الكفر، ولإ�ضق�ط الظلم على �ضعيد احلكم 
واملم�ر�ضة الع�مة؛ ولأنه ال�ضبيل الوحيد لتطبيق حكم اهلل على الن��ش يف احلي�ة.. 
ف�إن  ذلك،  �ضوء  ويف  فيه.  دخل  الذي  ال�ضراع  لكل  الأخري  الهدف  هو  بل 
الو�ض�ئل التي تتحرك به� القي�دة الإ�ضالمية املرجعية يف مواجهة احلكم الظ�مل، 
ويف التح�ضري لإق�مة حكم اإ�ضالمي على اأنق��ضه ل تتوقف اأم�م احتم�ل اخلطر، اأو 
�ضخ�مة الت�ضحي�ت، اأو �ضدة ال�ضغوط الق��ضية على �ضعيد واقع الفرد واملجتمع. 
وقد ي�ضيف اأ�ضح�ب الراأي اإىل ذلك اأن احلروب التي خ��ضه� امل�ضلمون يف عهد 
يثريه�  التي  احلروب  من  اأهمية  اأكرث  تكن  مل  بعده  وفيم�  )�ش(  حممد  النبي 
من  الك�فر  الظ�مل  ب�ل�ضتعم�ر  املرتبط  الف��ضد  احلكم  �ضد  املج�هدون  امل�ضلمون 

اأجل اإف�ض�ح املج�ل لالإ�ضالم لي�أخذ دوره يف تقرير امل�ضري الإ�ضالمي لالأمة.

قد يرى بع�ش املجتهدين اأن ال�ضعي اإىل حكم الإ�ضالم على �ضعيد ال�ضلطة 
من  هو  بل  مطلق،  ب�ضكل  به�  القي�م  يجب  التي  املطلقة  الواجب�ت  من  لي�ش 
الواجب�ت امل�ضروطة ب�لقدرات املحددة بحدود �ضرعية ل ت�ضطدم ببع�ش املحرم�ت 
اخل��ضة والع�مة، ك�إلق�ء النف�ش يف التهلكة، وقتل الآخرين الذين يع�ر�ضون هذا 

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )اأ(
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الهدف من احلك�م امل�ضلمني اأو من اأتب�عهم.. ولهذا فقد يتوقف هوؤلء الذين يرون 
هذا الراأي اأم�م كثري من امل�ض�كل التي قد حتدث للعمل الإ�ضالمي ال�ضي��ضي مم� 
العلني يف  الأ�ضلوب  اأخط�ر، يف دائرة  به من  اأمور، وم� تهدد  تثريه الأجهزة من 
احلركة، الأمر الذي يجعل لل�ضرية اله�دئة املتوازنة دوره� الكبري يف حم�ية العمل 
التي  املالئمة  الظروف  ينتظر  بل  �ضريع،  ب�ضكل  الأهداف  نحو  يتحرك  الذي ل 
ي�ضنع كثرًيا من مقدم�ته�، ويهيئ بع�ش مواقعه� واأو�ض�عه�، ويف �ضوء ذلك قد 
ال�ضي��ضي يف اخلط الإ�ضالمي، بني  للعمل  الواقعية  النظرة  الع�ملون يف  يختلف 
راأي ل يرى للتقية دوًرا يف حركة الع�ملني؛ لأن الظروف التي تتحرك يف الواقع 
املن�طق  تتمثل يف  التي  والو�ض�ئل  املم�ر�ض�ت  بع�ش  ب�لختف�ء خلف  ت�ضمح  ل 
اخللفية، بل لبد من التحدي الذي ي�ضدم الواقع هن�، والواقع هن�ك، مهم� كلف 
ذلك من ت�ضحي�ت وم�ض�كل؛ لأن هذا هو ال�ضبيل اإىل اأن يكون لالإ�ضالم موقع 
متقدم يف جم�لت التحدي، واأن يكون له دور كبري يف عملية التغيري، وبني راأي 
� يف العمل احلركي فيم� متثله املرونة الواقعية التي تدر�ش  � ع�مًّ يرى يف التقية خطًّ
املحدقة  الأخط�ر  تف�دي  اأ�ض��ش  على  وتعمل  ب�عتدال،  وتع�جله�  ب�تزان،  الأمور 
وليرتكز  الطبيعية،  حركته�  يف  احلي�ة  لت�ضتمر  ب�ل�ض�حة  اأو  ب�لعمل  اأو  ب�ل�ضخ�ش 
ال�ضدم�ت؛  اأ�ضلوب  عن  البتع�د  من  فالبد  ولهذا  ال�ض�حة،  ولتتوازن  العمل، 
تلتقي  اأن  له�  يقدر  مل  اإذا  النج�ح،  يعني  ل  املثرية  النت�ئج  على  احل�ضول  لأن 
ب�ل�ضم�ن�ت ال�ضرورية لال�ضتمرار والبق�ء، ويرى هوؤلء يف �ضلوك الأئمة من اأهل 

البيت - عليهم ال�ضالم- اأ�ض��ًض� ل�ضعرية هذا الجت�ه.
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ولكن اختالف النظرة اإىل اخلط احلركي يف الواقع ل مينع من اللتق�ء حول 
يكن  اإذا مل  والتف��ضيل،  املبداأ  الإ�ضالمي، يف  العمل  ال�ضري يف  النهج  �ضرعية 
هن�ك ظروف مالئمة يف النهج العلني فيم� قد يواجه املوقف من الأخط�ر التي قد 
تتج�وز احلدود الطبيعية للخطر الذي تفر�ضه امل�ض�ألة الع�مة للتحرك.. مم� يعني اأن 

هن�ك اتف�ًق� يف املبداأ، واختالًف� يف التف��ضيل.

ويبقى للحديث عن النق�ط ال�ضلبية التي اأث�ره� هذا الفريق �ضد ذاك اأو ذاك 
الفريق �ضد هذا، جم�ل اآخر يف ال�ضفح�ت الت�لية.

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )اأ(





• ل �ضرية مطلقة 
 بل �ضرية منفتحة على الواقع.

ال�ضرية والعلنية    •
تتحددان يف اإطار املرحلة الإ�ضرتاتيجية.

احلركة اإلسالمية بني  السرية  والعلنية  )ب(





كيف نع�لج ال�ضلبي�ت التي اأث�ره� احلديث يف احللقة ال�ض�بقة حول ال�ضرية 
يف العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي؟

1 ال�ضرية: غمو�س الأجهزة ل احلركة

هل يوحي الغمو�ش الذي تثريه ال�ضرية يف النف�ش، ويف اأجواء العمل بفقدان 
الثقة، ب�لفكرة، وب�خلط واحلركة؟

اجلواب: اإنن� ل جند هن�ك عالقة دائمة بني الأمرين؛ لأن م�ض�ألة الثقة لي�ضت 
تت�ضل  و�ضيلة  من  لأكرث  بل هي خ��ضعة  معينة،  بو�ض�ئل  املحدودة  امل�ض�ئل  من 
ب�لواقع يف حركة الأ�ضي�ء، فقد نالحظ يف هذا الجت�ه اأن معرفة الأ�ضخ��ش الذين 
يقودون احلركة لي�ضت هي الأ�ض��ش الوحيد للثقة، فقد يكون البديل عن ذلك 
مراقبة احلركة يف مواقعه� وطروح�ته� املتحركة يف ال�ض�حة، ويف مواقعه� ال�ضي��ضية 
يف الدائرة التي حتكمه� حركة احلرية، اأو يف الدائرة التي حتكمه� حركة ال�ضتعب�د، 
ويف طبيعة ال�ضطه�د الذي تواجهه من قوى ال�ضر والظالم؛ لأن ال�ضرية ل تعني 
التي  الأجهزة  تعني غمو�ش  بل  الع�مة،  م�ضريته� وخطوطه�  احلركة يف  غمو�ش 

حتركه� وتتحرك يف داخله�.

احلركة الإ�سالمية بني  ال�سرية  والعلنية  )ب(
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ويف �ضوء ذلك، ل جند اأي موقع للحديث عن اهتزاز اخلط اأم�م احتم�لت 
يوحي  الذي  الأ�ض��ش  ميلكون  ل  الع�ملني  اأن  اعتب�ر  على  املجهول  من  اخلوف 
ب�لثقة ل �ضيم� مع عدم معرفة الأ�ضخ��ش الذين يقودون امل�ضرية؛ لأن امل�ض�ألة ل 
تتحرك يف اأجواء املجهول، بل يف اأجواء الواقع املتحرك من خالل الأحداث التي 
تواجهه�، والعتق�دات التي تقوم به� ال�ضلطة يف اأو�ض�طه�.. كم� اأن الرموز الب�رزة 
يف بع�ش ال�ض�ح�ت، ميكن اأن تعطي للع�ملني انطب�ًع� ب�ل�ضخ�ضي�ت القي�دية التي 

ميثله� هوؤلء.

اأم� الفكرة، ف�إن مالحمه� تظل متحركة يف اأكرث من موقع للو�ضوح على اأ�ض��ش 
�ضعيد يف مالحمه�  من  اأكرث  على  املطلة  ال�ضرية  الأدوار  يف  املطروحة  املفردات 
نتحدث  �ضرية مطلقة، بل  نتحدث عن  ب�ضكل علني.. لأنن� ل  املطروحة  الع�مة 
عن �ضرية متحركة منفتحة على الواقع، كم� هو امل�ضمون احلي للعمل ال�ضي��ضي 

ال�ضري يف العمل الإ�ضالمي.

من  كثري  يف  الإ�ضالمية  ب�حلركة  للثقة  الواقعية  التجربة  درا�ضة  تكون  وقد 
متقدمة  مواقع  من  الأمة  �ضعيد  على  متلكه  فيم�  الإ�ضالمي  الع�مل  يف  مواقعه� 
دلياًل على �ضدق الفكرة التي نع�جله�، ف�إن مثل هذه الدرا�ضة قد تلغي كثرًيا من 

عالم�ت ال�ضتفه�م التي يثريه� البع�ش يف الفكر التجريدي.
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2 ال�ضرية: انطالقة من اخلاليا اإىل الأمة

نظ�م  ويحدده�  يفر�ضه�  التي  ال�ضغرية  دوائره  يف  ال�ضري  العمل  ميثل  هل 
اخلالي� ال�ضيقة، ح�لة معزولة عن الأمة، فال متتد اإىل ال�ض�ح�ت الكبرية، بل تظل 
حم�ضورة يف اأ�ضخ��ش معينني، فال تدخل يف وعي الأمة ب�ضكل ف�عل.. ول يوؤدي 

ب�لنتيجة اإىل الت�أثري يف حركة التغيري؟

الكبرية، وهي  الدائرة  تبقى معزولة عن  ال�ضغرية لن  الدوائر  اإن  واجلواب: 
الأمة يف امتداده� الإن�ض�ين الوا�ضع، بل اإنه� تتو�ضع يف نط�ق هذه الدوائر لتكون 
�ض�ح�ته� املحدودة مدخاًل لل�ض�حة الع�مة مت�ًم� كم� هي الدعوة عندم� تتحرك مع 
الواحد والثنني والثالثة لت�ضل بعد ذلك اإىل و�ضع جم�هريي كبري يف�ضح له� 

املج�ل للو�ضول اإىل الأ�ضلوب العلني ال�ض�رخ.

واإذا ك�نت اأفك�ره� ل متتد بفعل الأ�ضخ��ش املحدودين الذين ينتمون اإليه�، 
اأ�ضلوب،  من  واأكرث  موقع،  من  اأكرث  يف  الع�مة  ال�ض�حة  اإىل  النف�ذ  ت�ضتطيع  ف�إنه� 
املنفتحة  ب�ل�ضخ�ضي�ت  ات�ض�له�  خالل  من  اأهدافه�  اإىل  اجلم�هري  تندفع  بحيث 
على ال�ض�حة، كم� اأنه� متلك اأكرث من ن�فذة تطل على الأو�ض�ع الإ�ضالمية الع�مة 

لتطلق فكره� يف اآف�قه، مم� يف�ضح املج�ل للنف�ذ اإىل عقلية اجلم�هري.

العمل  يف  الإ�ضالمية  غري  ال�ضي��ضية  احلرك�ت  ع��ضته�  التي  التجربة  ولعل 
ال�ضري فيم� و�ضلت اإليه من نت�ئج اإيج�بية كبرية على م�ضتوى انت�ض�ر الثورة يف 

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )ب(
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التي يثريه�  ال�ضلبية  اأبلغ دليل على عدم دقة الأطروحة  ال�ض�ح�ت اجلم�هريية، 
ال�ضوؤال املطروح.

وقد ل نحت�ج اإىل الت�أكيد على اأن امل�ض�ألة ل تختلف بني احلركة الإ�ضالمية 
وغري الإ�ضالمية؛ لأنن� نتحدث عن الأ�ضلوب، ول نتحدث عن امل�ضمون.

3 ال�ضرية: ربط امل�ضلمني بالفكرة ل بال�ضخ�س

هل يكون الغمو�ش الذي يفر�ضه العمل ال�ضري على �ضخ�ضية الق�ئد �ضبًب� 
يف فقدان التف�عل بني القي�دة والق�عدة، مم� تفقد معه احلركة اجلو احلميم الذي 
ي�ضيع يف اأجوائه� ليوؤكد الوحدة ال�ضعورية املتف�علة مع احلركة والكلمة ب�لإيح�ءات 
الذاتية الن�ب�ضة ب�لإح�ض��ش؛ لأن الفكر الذي ل يتحول اإىل مع�ن�ة روحية حقيقية 
ن�ب�ضة  للفكرة،  م�ضرقة  ك�ضورة  اجلم�هري،  وعي  يف  ليتحرك  الق�ئد  �ضخ�ضية  يف 

ب�لروحية واحلي�ة ل ميكن اأن يفر�ش نف�ضه على الواقع.

اإىل  وتدفعهم  للفكرة،  اجلم�هري  التي جتتذب  القوة  البطل هي  �ضخ�ضية  اإن 
ويفر�ش  التغيري،  م�ض�ألة  من  العمق  يف  يجعله�  مم�  الثورة،  اإىل  وتقودهم  احلركة 
� يف  ح�ضوره� يف الذهنية الع�مة، ويف ال�ضعور الع�م، مم� يجعل من جتهيله اأمًرا �ضلبيًّ

خط التحرك الكبري لالأمة؟

الأمور  من  الأمة  حركة  يف  البطل  ل�ضخ�ضية  العميق  الت�أثري  اإن  واجلواب: 
الوا�ضحة التي ل ينكره� اأحد، ولذا راأين� الإ�ضالم يربط الن��ش ب�لر�ضول )�ش( 
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وب�لإم�م )ع( وب�لفقيه، اأو اخلليفة – ح�ضب اختالف الراأي الإ�ضالمي يف م�ض�ألة 
اأن امل�ض�ألة تتوقف على ذلك بحيث ل جم�ل  – ولكن ذلك ل يعني  احل�كم 
لأية عملية تغيريية بعيًدا عن ذلك من ن�حية واقعية، بل قد ن�ضتوحي من الآية 

الكرمية: نث ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   
ک   ڑڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ  
ک  ک  مث   ]اآل عمران/144[ بع�ش مالمح الفكرة التي اأملحن� اإليه�، 
ف�إنه� توحي ب�أن غي�ب القي�دة التي هي يف م�ضتوى النبي )�ش( ل يعني البتع�د 
عن ال�ضتمرار مع الفكرة وحتريكه� يف الواقع، بقطع النظر عن ال�ضخ�ش الذي 

ي�أتي بعده.

اإن الإ�ضالم يريد اأن يربط امل�ضلمني ب�لفكرة الإ�ضالمية ب�ضكل جذري ليكون 
الرتب�ط ب�ل�ضخ�ش من خالل الرتب�ط ب�لفكرة فيم� ميثله من عالقة به� من ر�ض�لة 
اأو اإم�مة اأو ولية ونحو ذلك، مم� يعني اأن الر�ض�لة هي الأ�ض��ش يف امل�ض�ألة، حتى 

لو ك�ن الإمي�ن ب�ل�ضخ�ش جزًءا من اجل�نب الفكري للر�ض�لة ك�لر�ضول والإم�م.

وعلى �ضوء ذلك، ف�إن من املمكن ارتب�ط الأمة ب�لعمل الإ�ضالمي ال�ضري 
ب�عتب�ره�  الإ�ضالمية  العقيدة  �ضلب  يف  الب�رزة  الرموز  موقع  من  يتحرك  الذي 
القي�دة ال�ضرعية فيم� تخطط له من اأ�ض�ليب العمل وم�ض�مينه ليكون منطلًق� من 
الفقهية  ال�ضرعية  الأ�ض�ش  ارتك�زه على  والأ�ضلوب، مع مالحظة  الفكرة  �ضرعية 

للقي�دة ال�ضرية احل��ضرة.

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )ب(
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العمل  ت�ضيب  فقد  والق�عدة،  القي�دة  بني  الع�طفي  التف�عل  م�ض�ألة  اأم� 
بديلة  حميمة  اأجواء  اإيج�د  ميكن  ولكن  احلميم،  ال�ضعوري  اجلف�ف  ببع�ش 
)�ش(  الر�ضول  م�ضتوى  على  الت�ريخية  الروحية  ب�لقي�دات  الق�عدة  ربط  يف 
اأو النفت�ح على بع�ش القي�دات الفقهية  اأو ال�ضح�بة )ر�ش(،  والأئمة )ع(، 
التي تقف يف خط املرجعية فيم� تلتقي به مع خط العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي، 
مم�  ال�ضي��ضي،  العمل  يف  امل�أ�ض�وية  الع�طفية  اجلوانب  بع�ش  على  الت�أكيد  يف  اأو 
التجربة  الفكري، ولعل  اإىل الرتب�ط  ب�لإ�ض�فة   ،� يجعل الرتب�ط ب�حلركة ع�طفيًّ
ب�ملوؤ�ض�ضة ل  ال�ضي��ضي  العمل  ارتب�ط  الع�مل يف  �ضعوب  من  كثري  تعي�ضه�  التي 
ب�ل�ضخ�ش تدل على اإمك�نية جن�ح العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي الذي يربط الأمة 
امل�ض�ألة حتت�ج  اأن  ال�ضخ�ش.. مع مالحظة مهمة، وهي  النظر عن  بقطع  ب�لفكرة، 
اإىل مزيد من الرتبية الإ�ضالمية يف البالد ال�ضرقية التي ل تزال �ضخ�ضية البطل 
فيه� ط�غية على �ضخ�ضية الفكرة، مم� يحول امل�ض�ريع اإىل م�ض�ريع اأ�ضخ��ش ل اإىل 

م�ض�ريع موؤ�ض�ض�ت.

وقد نالحظ يف هذا املج�ل اأن الأئمة من اأهل البيت )ع( ك�نوا يعملون يف 
اإل  ا�ضم الإم�م وا�ضًح� لدى الكثريين  فيه�  املراحل بطريقة �ضرية ل جتد  بع�ش 

ب�ضكل خ��ش، تبًع� مل� تقت�ضيه امل�ضلحة الع�مة.

الإم�مية  ال�ضيعة  يعتقده�  التي  )ع(  ع�ضر  الث�ين  الإم�م  غيبة  م�ض�ألة  ولعل 
تطل ببع�ش ال�ضيء عن املعنى غري ال�ضلبي للم�ض�ألة، اإذ ل فرق بني اجلهل ب�لق�ئد 
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�، مع وجود رموز تتحرك من  ب�ل�ضم، وبني معرفته ب�ل�ضم مع عدم ح�ضوره كليًّ
خالل متثيله ب�ضكل ع�م.

4 الخرتاق الأمني والفكري: اأمر م�ضرتك بني العمل ال�ضري والعلني

واأخرًيا، هل يعترب العمل ال�ضري فر�ضة لالخرتاق�ت الفكرية امل�ضبوهة من 
خالل الأ�ضخ��ش الذين ينفذون اإىل احلركة ال�ضرية من خالل التدرج التنظيمي، 
الق�درة  امل�ض�دة  الإمك�ن�ت  املخ�براتية من خالل غي�ب  الأمنية  اأو لالخرتاق�ت 

على اكت�ض�فه� بطريقة ح��ضمة؟

واجلواب: اإن الخرتاق�ت الفكرية والأمنية اأمر م�ضرتك بني العمل ال�ضري 
غي�ب  خالل  من  لذلك  تعر�ًض�  اأكرث  العلني  العمل  يكون  رمب�  بل  والعلني، 
بعيًدا عن  العمل  اإذا ك�ن هذا  �ضيم�  ال�ضبط، ل  الق�درة على  الدقيقة  الأجهزة 
ال�ضيغة التنظيمية التي مت�ر�ش نوًع� من الرق�بة على الفكر واحلركة والأ�ضخ��ش.. 
ول نزال ن�ض�هد الكثريين من الذين ينتمون اإىل التفكري املنحرف اأو امل�ض�د يف 
متقدًم�،   � اجتم�عيًّ اأو   � ثق�فيًّ موقًع�  نف�ضه  الوقت  يف  وميلكون  الإ�ضالمية،  الدائرة 
في�ضتغلون ذلك النف�ذ اإىل فكر اجلم�هري لل�ضيطرة عليه يف عملية انحراف وت�ضليل 
من دون اأن ي�ضتطيع الآخرون الوقوف �ضدهم اإل بجهد كبري.. كم� اأن الخرتاق 

الأمني مي�ر�ش حريته الوا�ضعة يف الدخول اإىل الأمة من الب�ب الوا�ضع.

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )ب(
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اإنن� ل ننكر اإمك�نية �ضيطرة بع�ش الأجهزة امل�ض�دة على بع�ش املواقع القي�دية 
التنظيمية،  الأو�ض�ع  بع�ش  ل�ضتغالل  كنتيجة  ال�ضري،  الإ�ضالمي  العمل  يف 
ولكنن� نعتقد اأن امل�ض�ألة ل تن�ض�أ من �ضرية العمل، بل تن�ض�أ من العوامل الذاتية، 

والعن��ضر املعقدة يف ال�ض�حة الع�مة.

ال�ضرية واملرحلة ال�ضعبة

وخال�ضة الفكرة، اإن كثرًيا من هذه ال�ضلبي�ت تنطلق من النظرة اإىل امل�ض�ألة 
بطريقة جتريدية مطلقة، ل بطريقة واقعية خ��ضعة للظروف املحيطة ب�مل�ض�ألة التي 
قد تختلف من جتربة اإىل اأخرى، ومن بلد اإىل اآخر، ومن قي�دة اإىل قي�دة ث�نية، كم� 
اأن البع�ش يتحدث عن العمل ال�ضري املطلق الذي ميثل الط�بع الدائم امل�ضتمر 
له، ل عن العمل املرحلي الذي تفر�ضه �ضرورات املرحلة ال�ضعبة التي ت�ضيطر 
�ضي��ضته�، ول  بعيًدا عن  يتحرك  اأن  ت�ضمح لأحد  التي ل  الط�غية  القوى  عليه� 
تف�ضح املج�ل يف نوع من احلرية ال�ضي��ضية الف�علة التي تنمو فيه� املواقف الثورية 
اأو الإ�ضالحية، مم� يفر�ش البحث عن �ض�حة �ضي��ضية بعيدة عن مواقع ال�ضغط، 
�ضواء ك�ن ذلك ب�لختف�ء خلف بع�ش املواقع اخلفية، اأو ب�لنتق�ل اإىل مك�ن اآخر 

كم� ج�ء يف قوله تع�ىل عن امل�ضت�ضعفني:  نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں مث  ]الن�ض�ء/ 97[، 
فقد ن�ضتفيد منه� اأن ال�ضغط يف موقع يفر�ش على امل�ضت�ضعفني ال�ضت�ضالم يدفع 
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املوقف اإىل النطالق بعيًدا عن هذا املوقع اإىل اأر�ش اأخرى ب�عتب�ر اأنه� الو�ضيلة 
تتف�دى  اأخرى  و�ضيلة  ا�ضتعم�ل  مينع  ل  ذلك  ولكن  لديهم،  اجل�هزة  املوجودة 

اخل�ضوع لل�ضغط يف موقع اآخر يف ال�ضوارع اخللفية للواقع.

درا�ضة الظروف واملرحلة

ب�ضوره  العلني  ال�ضي��ضي  العمل  ال�ضلبية يف  النق�ط  ورمب� ك�ن احلديث عن 
اأو  التج�رب  بع�ش  من  انطالقه  يف  ال�ضري  العمل  عن  احلديث  ي�ضبه  املتعددة 
الأمور من  اإىل  تنظر  التي  بع�ش املالحظ�ت  اأو  الظروف،  بع�ش  اأو  املواقع  بع�ش 

زاوية واحدة معينة.

ولذلك، فال جند هن�ك كبري ف�ئدة يف الوقوف عنده� يف �ض�حة املن�ق�ضة؛ لأنه� 
املعينة  الأو�ض�ع  بع�ش  بلح�ظ  بطريقة جزئية حمدودة  ولكن  تكون حقيقية،  قد 
اخل��ضة، وينبغي اأن ن�ضري اإىل حقيقة واقعية يف اأ�ض�ليب العمل ال�ضري والعلني، 
وهي اأن اأية اإيج�بي�ت يف اأ�ضلوب معني تلتقي ب�ضلبي�ت يف نف�ش املوقع؛ لأنن� ل جند 
اأي عمل ميلك اإيج�بي�ت مطلقة، كم� ل جند اأي عمل ميلك �ضلبي�ت مطلقة، فالبد 
من درا�ضة امل�ض�ألة فيم� هو الأكرث اإيج�بية، اأو الأكرث �ضلبية، كم� لبد من مالحظة 

املو�ضوع يف نط�ق ظروفه الع�مة واخل��ضة، يف النط�ق املرحلي اأو الإ�ضرتاتيجي.

ورمب� ك�نت م�ض�ألة اإث�رة هذه الأمور يف بع�ش الأو�ض�ط الإ�ضالمية املتحركة يف 
�ضعيد العمل ال�ضي��ضي، ن�جتة عن بع�ش التعقيدات اخل��ضة يف �ض�حة ال�ضراع، اأو 

احلركة الإ�ضالمية بني ال�ضرية والعلنية  )ب(
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عن بع�ش احل�ض�ب�ت الذاتية اأو الفئوية التي ل تعتمد املو�ضوعية يف درا�ضة طبيعة 
العمل واأ�ضلوبه، ول تتوقف اأم�م احلقيقة الواقعية املمتدة يف الزمن كله ب�أن هن�ك 
ظروًف� �ضعبة تفر�ش العمل ال�ضري؛ لأن العمل العلني ل ميلك اأية فر�ضة حقيقية، 
حتى على م�ضتوى املواجهة النتح�رية، كم� اأن هن�ك ظروًف� ت�ضمح ب�لعمل يف مثل 
هذه الأجواء اإىل ج�نب الظروف الطبيعية التي حتمل بع�ش ال�ضعوب�ت املعقولة 

التي ميكن اأن يعي�ضه� الأ�ضلوب العلني يف العمل ال�ضي��ضي.



الطرح ال�ضامل لالإ�ضالم     •
 يف�ضره الآخرون تطرًفا.

•  اللجوء اإىل القوة
 والعمليات ال�ضت�ضهادية يعتربه الغرب اإرهاًبا.

�ضعار »ل �ضرقية ول غربية«    •
غري واقعي بالن�ضبة للعامل.

•  »العتدال« يعني التحرك  
�ضمن املعادلت الدولية والإقليمية املر�ضومة؟!

احلركة اإلسالمية بني  التطرف واالعتدال  )أ(





�ضجة قوية

يف الو�ضط الثق�يف والجتم�عي وال�ضي��ضي �ضجة قوية حول احلركة الإ�ضالمية 
يف م�ضمونه� الفكري واأ�ضلوبه� العملي وطروح�ته� ال�ضي��ضية فيم� يثريه البع�ش 
من حديث عن التطرف الذي يطبع كل حمتواه� يف جمرى احلي�ة الع�مة، مم� قد 
ل يتوافق مع خط العتدال املعروف عن الإ�ضالم يف انفت�حه وت�ض�حمه ومرونته 

وواقعيته وقد يوؤدي اإىل ابتع�د الن��ش عنه وخ�ض�رته جلم�هريه يف نه�ية املط�ف.

فهل هو كذلك؟ وكيف نفهم احلدود الف��ضلة بني التطرف والعتدال؟ هذا 
م� نح�ول اأن نثريه يف هذا احلديث.

1 التطرف مرونة وواقعية اأم غلو وانحراف؟!

هل هو اخلط الذي ل يتن��ضب مع الأو�ض�ع امل�ألوفة للن��ش فيم� اعت�دوه من 
ق�ض�ي� حي�تهم واأو�ض�عهم واأ�ض�ليبهم العملية، مب� يفر�ضه عليهم من التزام�ت ق��ضية، 
يف  تتحرك  حمددة  وعالق�ت  متوترة،  و�ضع�رات  �ضديدة،  وقيود  ح�دة،  ومواقف 
دائرة �ضيقة ل جم�ل فيه� للمرونة والواقعية، اللتني ترتكزان على تقدمي التن�زلت 
العملية مل�ضلحة اللق�ء على ق�عدة م�ضرتكة توفر للجميع التوا�ضل والتف�هم؟ اأو 
اأنه اخلط الذي يلتقي ب�لتج�وز عن احلدود املر�ضومة للعقيدة والت�ضريع يف دائرة 

احلركة الإ�سالمية بني  التطرف والعتدال  )اأ(
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الغلو والنحراف، بحيث يبتعد عن التوازن الطبيعي يف النظر اإىل الأ�ضخ��ش اأو 
الأحك�م يف ع�ملي النظرية والتطبيق؟

رمب� جند بع�ش الكلم�ت التي تتحدث عن املفهوم يف اخلط الأول كم� جند 
حركته�  يف  ن�ضبية  امل�ض�ألة  دامت  وم�  الث�ين،  اخلط  عن  يتحدث  الذي  البع�ش 
يف الواقع فقد جند من يخت�رهم� مًع� على اأ�ض��ش اأن كالًّ منهم� يقف يف الطرف 
الأق�ضى لالأ�ضي�ء مم� يجعل اجلو متواتًرا اأم�م ح�فة ال�ضقوط يف الوادي ال�ضحيق من 
اأخط�ر النت�ئج الق��ضية املرتتبة عليه ويوؤدي اإىل اأن يبقى الن��ش يف ح�لة �ضعبة من 
القلق واحلرية والتوتر الذي يثري الأع�ض�ب ويبعد ال�ض�حة عن التوازن والهدوء، 

فكيف نواجه املوقف على ال�ضعيد الواقعي للم�ض�ألة؟

�ضمولية الإ�ضالم والآراء املختلفة حول التطرف

فكري  لالإ�ضالم كخط  ال�ض�مل  الطرح  دائرة  امل�ضكلة يف  البع�ش  يطرح  قد 
والجتم�ع  والقت�ض�د  لل�ضي��ضة  ال�ضمول  مالمح  خطوطه  يف  يحمل  وت�ضريعي 
واحلرب وال�ضلم اإىل ج�نب العب�دة والأخالق واجلوانب الذاتية للفرد، وذلك يف 
مواجهة التي�رات الفكرية ال�ضي��ضية الع�مة التي حت�ول احتواء احلي�ة كله� مبف�هيمه� 
الع�مة واخل��ضة يف دائرة اللون الواحد من الن��ش حيث يتحرك الطرح الإ�ضالمي 
ليمتد يف كل مواقع التحرك الإن�ض�ين، فال ي�ضمح لأي تي�ر اأن يدخل اإىل ال�ض�حة 
والقت�ض�دية  وال�ضي��ضية  والجتم�عية  الثق�فية  الت�ضوي�ت  موقع  من  الإ�ضالمية 
التي تعطي بع�ش املج�لت لالإ�ضالم يف دائرة معينة ليتن�زل للتي�رات الأخرى 
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يف جم�لت اأخرى يف دائرة اأخرى من خالل حركة التطور التي قد ل تلتقي مع 
بع�ش املف�هيم الإ�ضالمية يف ق�ض�ي� احلي�ة يف تف�ضيالته� املعقدة املتنوعة، مم� يف�ضح 
املج�ل للتع�ي�ش بينه� وبني الإ�ضالم ليبقى لالإ�ضالم دوره العب�دي والأخالقي، 

وت�أخذ التي�رات الأخرى الدور ال�ضي��ضي والجتم�عي والقت�ض�دي.

املغالة يف تف�ضري الن�ضو�س

وقد جند البع�ش الذي يرى هذا الطرح لالإ�ضالم متطرًف� يف املج�ل الفكري 
ينطلق من الذهنية التي حت�ضر الإ�ضالم يف املج�ل الديني العب�دي والت�ضريعي 
املفردات  بعيًدا عن  اخل��ضة  مفردات حي�ته  الإن�ض�ن يف  يخ�طب  الذي  الفردي 
م�ضروع  لديه  يكون  اأن  الإ�ضالمي  الفكر  فينكر على  الع�مة،  احلي�ة  املتحركة يف 
ك�مل يف الواجهة العملية، اأو م�ضروع اقت�ض�دي متك�مل يف اإط�ر مذهب اقت�ض�دي 
ف�إنه يرى يف الطرح ال�ض�مل لالإ�ضالم نوًع� من املغ�لة يف تف�ضري  مميز... ولذلك 
ا يف حركة الإ�ضالم على �ضعيد  الن�ضو�ش وفهم القواعد الت�ضريعية وتطرًف� ح�دًّ

الواقع.

2 ابتعاد الواقع عن الطرح الإ�ضالمي

وقد يطرح البع�ش م�ض�ألة يف هذا الجت�ه على �ضعيد اآخر، فهو ل ينكر على 
الإ�ضالم �ضموليته جلميع جوانب احلي�ة يف خطه الفكري والت�ضريعي ولكنه يجد 
ابتع�د الواقع عن هذا الطرح؛ لأن انح�ض�ر الإ�ضالم عن حركة احلي�ة ال�ضي��ضية 
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امل�ض�دة  القوى  و�ضيطرة  الأخرى،  الأفك�ر  اجت�ه  يف  الواقع  وتطور  والق�نونية، 
بطريقة  والقت�ض�دي  والجتم�عي  وال�ضي��ضي  الفكري  املجرى  على  لالإ�ضالم 

�ض�ملة �ض�حقة.

اإن هذه الأمور قد جتعل من طرح الإ�ضالم بهذا ال�ضمول ق�ضية خ��ضرة على 
وجتلب  الن��ش  حي�ة  يف  م�ضكلة  من  اأكرث  خلق  اإىل  توؤدي  كم�  الواقع،  م�ضتوى 
الكثري من الأخط�ر اإىل م�ض�حلهم، ومتنع ال�ضتقرار والهدوء عندهم، وتعقد اأو�ض�ع 
ال�ض�حة ب�ضكل غري معقول، وتفر�ش عليه� الهتزاز الدائم الذي قد يف�ضح املج�ل 
لالأعداء الذين يرتب�ضون الدوائر ب�مل�ضلمني لل�ضيطرة على مقدراتهم، وال�ضتيالء 
على مواقعهم، ثم لن ت�ضل ب�حلركة الإ�ضالمية اإىل م� تريده من الهدف الأ�ضيل 
يف اإق�مة حكم الإ�ضالم على الأر�ش وحتويله اإىل نظ�م �ض�مل للحي�ة لأن للقوى 

واملع�دلت الدولية مرتكزات واأ�ض�ش فكرية معينة قد توحي ب�لقوة.

حواجز ومواجهة
التعقيدات  اإن  وهي:  اأخرى،  مالحظة  ذلك  اإىل  البع�ش  هذا  ي�ضيف  وقد 
الثق�فية الغربية التي فر�ضت نف�ضه� على الذهنية الع�مة لدى امل�ضلمني قد اأعطت 
� عن الدولة الدينية والجت�ه الديني يف امل�ض�ألة ال�ضي��ضية واأف�ضحت  مفهوًم� �ضلبيًّ
املج�ل للمفهوم احلديث الق�ئل ب�لف�ضل بني الدين والدولة وابتع�ده عن ال�ضي��ضة، 
وب�لت�ض�د بني نت�ئج العلم ونت�ئج الدين يف ح�ض�ب�ت الفكر والبحث، الأمر الذي 
 � خلق عقدة مت�أ�ضلة �ضد حركة الدين يف اجت�ه تف��ضيل احلي�ة والواقع، ورف�ًض� ذاتيًّ



259259

للم�ض�ألة الدينية على ال�ضعيد ال�ضي��ضي، مم� يوؤدي اإىل وجود حواجز كبرية �ضد 
الطرح ال�ض�مل لالإ�ضالم؛ لأنه يحت�ج اإىل نزع اجليل املع��ضر اأوًل، ثم املواجهة بني 
القوة الدينية الوليدة من جهة وبني القوى العلم�نية امل�ضيطرة على الواقع من جهة 
اأخرى.. ولن يكون الربح لالإ�ضالم يف نه�ية املط�ف لأنه �ضيبقى يف دائرة حم��ضرة 
�ض�غطة بني ح�ض�ر الذهنية املعقدة �ضد الدين وبني ح�ض�ر القوة املهيمنة �ضده.

3 الإ�ضالم يف الدائرة الثقافية
عن  بعيد  لأنه  التطرف؛  دائرة  يف  الطرح  هذا  و�ضع  ميكن  هذا  �ضوء  وعلى 
الواقع وقريب اإىل املث�لية واخلي�لية، مم� يفر�ش على الإ�ضالميني اإبق�ء الإ�ضالم يف 
� يف هذا اجل�نب من ال�ضخ�ضية الإن�ض�نية. وحتريكه يف  الدائرة الثق�فية ليبقى حيًّ
واأخالقيته،  الإ�ضالم  روحية  من  �ضيًئ�  للواقع  ليعطي  الأخالقية  العب�دية  الدائرة 
وتبقى احلي�ة يف اأجواء الروح ويف اآف�ق اهلل مت�ًم� كم� هي امل�ضيحية التي ا�ضتط�عت 
اأن تعقد �ضلًح� بينه� وبني الواقع العلم�ين فرتكت م� هلل هلل وم� لقي�ضر لقي�ضر، 
واأبقت الن�ض�ط الديني يف مواقع الإمي�ن ويف مراكز الثق�فة، واأعطت احلق لالآخرين 
لكي يدبروا احلي�ة بطريقتهم اخل��ضة بعيًدا عن الدين، ومل تتدخل يف �ضوؤونهم 

اإل من بعيد.

دائرة تنوع الأديان
البلدان  معينة يف  مواقع  ولكن يف  اآخر،  اجت�ه  امل�ض�ألة يف  البع�ش  يطرح  وقد 
التي يتنوع فيه� الن��ش يف اأدي�نهم، اأو تتنوع فيه� الطوائف يف نط�ق الدين الواحد 
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فيبحث الن��ش فيه� عن موقع اللق�ء التي يلتقي فيه� اجلميع على ق�عدة واحدة 
متعددة  مذاهب  التي حتتوي  الإ�ضالمية  املجتمع�ت  احل�ل يف  هو  كم�  للتع�ي�ش 
هن�ك  يجعل  مم�  الن�ضرانية..  الدائرة  يف  متنوعة  وطوائف  الإ�ضالمية  الدائرة  يف 
عقدة لأي فريق جت�ه طروح�ت الفريق الآخر يف خ�ضو�ضي�ته الفكرية والت�ضريعية 
ال�ضراع،  �ض�حة  يف  الدينية  امل�ض�عر  ح�ض��ضية  لحظن�  اإذا  �ضيم�  ل  وال�ضي��ضية، 

وتعقيد املواقع ال�ضي��ضية يف هذه الدائرة.

4 امل�ضروع الإ�ضالمي واإلغاء الآخرين

يتطلع  �ض�مل  �ضي��ضي  الإ�ضالم كم�ضروع  ليطرحوا  الإ�ضالميون  ينطلق  فقد 
اإىل احلكم الإ�ضالمي امللتزم على م�ضتوى فكرة اخلالفة، اأو فكرة الإم�مة املمتدة 
بع�ش  الفكرتني يف  تتق�طع مع  قد  التي  ال�ضورى  اأو فكرة  الفقيه،  يف خط ولية 
املراحل ويعملون على الدعوة اإىل اأن يكون الت�ضريع الإ�ضالمي هو الق�نون الذي 
اأن  واإىل  فيه�،  للنق��ش  اإلهية مقد�ضة ل جم�ل  النظ�م ك�ضيغة  يتحرك يف داخل 
– دون غريهم، مم� يجعل  – وحدهم  تكون املواقع القي�دية الكربى للم�ضلمني 
�، ويوؤدي ب�لت�يل اإىل التم�يز يف املواطنية واإىل  وجود غري امل�ضلمني وجوًدا ه�م�ضيًّ
تعدد املواطنني – على اأ�ض��ش الفوا�ضل الدينية التي يوؤكده� النظ�م – يف داخل 
الوطن الواحد، ويقود اإىل نوع من اأنواع التعددية التي متنع من الندم�ج، وتفتح 

اأكرث من ثغرة للخالف�ت التي تهدد الكي�ن كله، وت�ضيء اإىل ال�ضتقرار الع�م.
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مواقع  من  ينطلق  ل  لأنه  حدوده؛  اأق�ضى  يف  التطرف  ميثل  الطرح  هذا  اإن 
التوازن يف م�ض�ألة احلكم الذي ل ميكن اأن يعي�ش اإل يف نط�ق توافق الإرادات 
ال�ضعبية على �ضيغة معينة.. ففي املجتمع املوحد النتم�ء، ميكن احلديث عن فكر 
واحد يف خ�ضو�ضي�ته ودوائره املحددة ذات اللون الواحد، ويف املجتمع املتعدد 
القوا�ضم  الطروح�ت يف  فيه  تتوازن  توافقي  التحدث عن فكر  النتم�ء لبد من 
يف  ب�خل�ضو�ضي�ت  العرتاف  فيه�  ويتوازن  اجلميع  عليه�  يلتقي  التي  امل�ضرتكة 
له عندم�  ليخل�ش اجلميع  التوزيع  اأو متق�ربة يف عملية  �ضمن ح�ض�ش مت�ض�وية 
يرى كل واحد فيه� املالمح الع�مة يف �ضورته ويرى �ضورة الآخر يف مراآة واحدة 

اإىل ج�نب �ضورته.

خالفات دموية اأو تق�ضيم للح�ض�س

وقد ي�ضتدعي هذا الطرح املتطرف طرًح� اآخر من اجل�نب الآخر الذي يجد 
يف ت�أكيد امل�ضلمني على خ�ضو�ضيتهم التي ل يتن�زلون عن �ضيء منه� من القمة 
اإىل الق�عدة فر�ضة يف الدعوة اإىل ذاتيته وخ�ضو�ضيته يف �ضيغة تختزن كل مف�هيم 
احلكم املميز والت�ضريع اخل��ش لديه. وتبداأ م�ض�ألة التج�ذب فيم� هو الطرح من 
هن�، والطرح امل�ض�د من هن�ك، وتكون النتيجة اأن يعي�ش البلد يف خالف�ت دموية 

خطرية ل تقف عند حد؛ لأنه� ل متلك ق�عدة م�ضرتكة يلتقي عليه� اجلميع.

ويف �ضوء هذا تبتعد امل�ض�ألة – يف هذا الطرح – عن الواقعية على �ضعيد 
حركة التطبيق – وبذلك تفر�ش على الإ�ضالميني اأن يق�رنوا بني الواقع الذي 
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ل يح�ضلون منه على �ضيء اأو يخ�ضرون فيه اأكرث مم� يربحون، وبني الواقع الذي 
يح�ضلون منه على بع�ش التوازن يف حقوقهم، اأو يف م�ض�حلهم الب�ضرية، اأو يف بع�ش 
مواقعهم ال�ضرعية مم� تكفله �ضي��ضة التوزيع الط�ئفي يف عملية تق�ضيم احل�ض�ش، اأو 
تفر�ضه ال�ضيغة املوحدة التي تتج�وز كل خ�ضو�ضي�ت ال�ض�حة لتجعل الق�ضية يف 

دائرة اجلميع.

الأ�ضولية والإرهاب وح�ضر الآخرين

وقد يكون من العقل اأو من احلكمة، اأن يخت�روا احلل الث�ين الذي يف�ضح 
لهم املج�ل لال�ضتقرار والطم�أنينة والهدوء، واحل�ضول على ح�ضة ال�ضريك بدًل 

من واقع الالح�ضة والالا�ضتقرار.

نحو  الإ�ضالميون  يحركه�  التي  الو�ض�ئل  يف  امل�ض�ألة  البع�ش  يطرح  وقد 
الأهداف فقد متيزت احلركة الإ�ضالمية املع��ضرة فيم� يطلق عليه� الغربيون ا�ضم 
»احلركة الأ�ضولية« ب�للجوء اإىل العنف يف و�ض�ئله� ال�ضي��ضية، فهي تعتمد الطريقة 
الطريق  يف  املتقدمة  املواقع  اإىل  الو�ضول  ويف  خ�ضومه�،  مواجهة  يف  الع�ضكرية 
ب�لق�ضوة  تتميز  اإره�بية  اإىل حركة  احل�لت  بع�ش  تتحول يف  بحيث  اأهدافه�  اإىل 
الأبري�ء،  فيه�  ي�ضقط  التي  ب�لعملي�ت  القي�م  وال�ضرا�ضة، وتعمل على  والوح�ضية 
ك�خلطف والتفجري والغتي�ل، وحتويل اأتب�عه� اإىل قن�بل ب�ضرية متفجرة يف مواقع 
اأهدافه� الب�ضرية وغري الب�ضرية يف اأ�ضلوب »العملي�ت النتح�رية« كم� يعرب عنه� 

البع�ش، اأو »العملي�ت ال�ضت�ضه�دية« كم� يعرب عنه� اأ�ضح�به�.
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وبذلك تتحول احلركة الإ�ضالمية يف هذا اجلو العنيف الإره�بي اإىل عن�ضر 
اللعبة  ب�إدارة  اأو  الأنف��ش،  ب�لتق�ط  ت�ضمح  ل  التي  ب�لطريقة  الواقع  على  �ض�غط 
الن��ش  يخنق حرية  فكري  اإره�ب  اإىل  املوقف  وحتول  متوازن،  ب�ضكل  ال�ضي��ضية 
يف اختي�ر قرارهم، ويح��ضر امل�ض�ألة الثق�فية يف دائرة احلرية، ويبقي له� وحده� – 

الهيمنة على ال�ض�حة من موقع القتن�ع. 

ب�أ�ضلوب ال�ضدم�ت الكهرب�ئية التي ل  اإن احلركة الإ�ضالمية تدخل الواقع 
ترتك جم�ًل للتوازن يف املوقف، والهدوء يف املالحظة، بل تظل يف مواقع الهتزاز 
العنيف، مم� يجعله� تفقد عن�ضر العقالنية واملو�ضوعية والواقعية يف موقع الإن�ض�ن 
يف حركة احلي�ة، وتبقى جمرد ح�لة ط�رئة �ضريعة يف قب�ضة الظروف الط�رئة التي 
لن تتعمق التجربة يف داخله�، بل متر به� مروًرا �ضريًع� قد ي�ضيع يف غمرة التطورات 
واملتغريات؛ لأنه� ت�ضغط على اجل�ضد فتقهر مق�ومته يف حلظ�ت �ضعفه، ول متلك 
وانفت�حه  ب�حلرية..  اإمي�نه  بقدر  ال�ضغط  يرف�ش  الفكر يف مواقع قوته؛ لأنه  احتواء 

على احرتام اإن�ض�نية الإن�ض�ن يف عقلنة القرار.

اإن هذا الجت�ه ميثل التطرف ب�أعلى مراحله؛ لأنه لن يرتك فر�ضة لالآخرين 
ليخت�روا اللق�ء به اأو الفرتاق عنه لأنه يح�ضرهم يف الزاوية عندم� يح��ضرهم فيه�، 
فال ميلكون اإل اأن يخ�ضعوا له، ل اأن يخت�روه؛ ولذلك ف�إنه ل ي�ضتطيع النفت�ح 
وتعقيد  �ضده،  اخل�ضوم  جتميع  املعقدة–  بطريقته  �ضيوا�ضل–  بل  الواقع،  على 
املوقف حوله. وقد يوؤدي به هذا الأ�ضلوب الق�ئم على العنف والتدمري والإره�ب 
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اإىل النحراف عن مب�دئه، والوقوع يف خم�لفة القواعد ال�ضرعية الإن�ض�نية التي ل 
تلتقي ببع�ش اأ�ض�ليبه العملية، ولن تكون ال�ض�حة له يف نه�ية املط�ف؛ لأن اإن�ض�نية 
الإن�ض�ن قد تخ�ضع للعنف بع�ش ال�ضيء، ولكنه� ل ترت�ح له، ول تتع�طف معه، 

ولذلك ف�إنه� �ضوف تثور عليه لتدفعه بعيًدا عن املواقع املتقدمة للحي�ة.

العنف  تنبذ  اأن  الإ�ضالمية  للحركة  امل�ضلحة  يكون من  قد  ويف �ضوء ذلك 
ك�أ�ضلوب وحيد يف العمل، وتتحرك يف اأ�ضلوب الرفق على الطريقة الواقعية التي 
الو�ضول،  يوؤخر حلظة  قد  ذلك  ف�إن  الأهداف،  اإىل  الو�ضول  الن��ش يف  يعتمده� 

ولكنه ي�ضمن �ضالمته� يف نه�ية املط�ف.

5 واقعية الطرح وحدته يف املعادلت ال�ضيا�ضية 

وقد يطرح البع�ش م�ض�ألة التطرف يف نط�ق الطروح�ت ال�ضي��ضية املتحركة يف 
�ضع�رات احلركة الإ�ضالمية بعيًدا عن احلديث عن احلل ال�ض�مل يف نط�ق النظ�م 
الإ�ضالمي، اأو الدولة الإ�ضالمية اأو م� اإىل ذلك، بل يف طبيعة املواقف احل��ضمة 

�ضد الواقع ال�ضي��ضي يف املواقع الإقليمية، اأو يف املواقع الدولية.

فقد اأ�ضبح من املعروف اأن هن�ك �ضيًئ� مطروًح� يف ال�ض�حة ال�ضي��ضية يطلق 
عليه ا�ضم املع�دلت الث�بتة يف اللعبة الإقليمية اأو الدولية التي يلتقي اجلميع على 
حم�يته� ورع�يته� واحلف�ظ عليه�؛ لأنه� متثل ق�عدة التوازن يف امل�ض�لح الدولية، 
حيث يجدون يف اهتزازه� نوًع� من اهتزاز ال�ضتقرار الدويل ال�ض�مل الذي يجعلهم 

يواجهون خطر الهالك املحقق.
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وقد جند يف حركة القوة املتنوعة املتن�مية نوًع� من الثب�ت والتوازن فيم� هي 
موازين  ال�ض�غطة على  الكربى  القوة  وفيم� هي طبيعة  الع�مل،  القوى يف  مراكز 
اإدارة احل�ض�ب�ت  والعمل على  له�  يفر�ش اخل�ضوع  مم�  اأكرث من موقع،  القوى يف 
ميلكه�  التي  املتوا�ضعة  ب�لقوى  ومواجهته�  جم�بهته�  لأن  خالله�؛  من  املتحركة 
املع�ر�ضون له�، ي�ضبه جم�بهة ال�ضخرة الكبرية ال�ضلبة التي تك�ضر كل الروؤو�ش 
وال�ضعف يف  القوة  م�ض�ألة  واحدة؛ لأن  ذرة  منه�  تتفتت  اأن  دون  تن�طحه�  التي 
طبيعة الأ�ضي�ء ل يخ�ضع للطموح�ت الذاتية، بقدر م� يخ�ضع للموازين الطبيعية 

يف تقدير الأمور يف م�ض�دره� وموارده� وعالق�ته� الطبيعية يف �ضعيد الواقع.

النظرة  من  تنطلق  ل  الإ�ضالمية  احلركة  اأن  امللحوظ  ف�إن  هذا،  �ضوء  وعلى 
الواقعة اإىل الأمور فيم� هي امل�ض�ألة ال�ضي��ضية اأم�م املع�دلت الإقليمية والدولية 
وفيم� هي القوة الأمنية والع�ضكرية اأم�م القوى الكبرية ال�ض�غطة على الواقع، بل 
تنطلق من طموح�ت خ��ضة تتحرك يف املطلق من دون خطة مدرو�ضة ك�ملة، وفيم� 

هو املوقف املتوازن من املع�ضكرات الدولية.

الوجود  من  الإ�ضالمية  احلركة  تتخذه  الذي  الإقليمي  املوقف  فهن�ك 
الإ�ضرائيلي فيم� تلتزمه من رف�ش امل�ض�ألة الإ�ضرائيلية ب�ملطلق، ودعوته� اإىل دعوة 
اإىل  الأر�ش  اأق��ضي  من  الذين ج�وؤوا  اليهود  وعودة  فل�ضطني،  اإىل  الفل�ضطينيني 
خالل  من  امل�ضلمون  يحكمه   � اإ�ضالميًّ بلًدا  فل�ضطني  لتبقى  الأ�ضلية  بلدانهم 

الإ�ضالم.

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )اأ(
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� يف الوقت الذي جند فيه اإ�ضرائيل  فكيف ميكن اأن يكون هذا املوقف واقعيًّ
متلك القوة الع�ضكرية التي ت�ضتطيع من خالله� ال�ضيطرة على اأي بلد يف املنطقة، 
والقوة الأمنية التي تتحرك خم�براته� لتتدخل يف اأكرث من موقع �ضي��ضي واأمني 
لتحركه كم� ت�ض�ء يف خدمة م�ض�حله� الأمنية وال�ضي��ضية، والقوة ال�ضي��ضية التي 
اأن تدير  الدولية والإقليمية، وت�ضتطيع من خالله�  املح�ور  اإىل كل  متتد جذوره� 
لعبة ال�ضراع يف كثري من مف��ضل الواقع الدويل، ل �ضيم� فيم� يت�ضل ب�لتح�لف 
الإ�ضرتاتيجي بينه� وبني اأمريك�، والتوا�ضل ال�ضي��ضي مع اأوروب�. هذا م�ض�ًف� اإىل 
هذا  خ�رجه�،  املنظمة يف  واملتحركة  اإ�ضرائيل،  داخل  املتن�مية يف  الب�ضرية  القوة 
الع�مل.  دول  يف  والعلمية  القت�ض�دية  لالإمك�ن�ت  املتقدمة  املواقع  اإىل  ب�لإ�ض�فة 
والع�ضكرية  ال�ضي��ضية  احلم�ية  من  و�ضور  �ضور  ب�ألف  يجعله� حم�طة  الذي  الأمر 
والأمنية والقت�ض�دية والعلمية، مم� ل ميلك الإ�ضالميون اأية قدرة كبرية و�ضغرية يف 
ذلك كله، بل ميكن اأن نقول اأن نق�ط ال�ضعف حت��ضرهم يف وجودهم احلركي من 
كل جهة فيم� يحيط بهم من حتدي�ت وفيم� يواجههم من عقب�ت، وفيم� يعرت�ش 

وجودهم الداخلي من م�ض�كل.

وكيف ي�ضتطيعون حتقيق هذا الهدف الكبري املمكن وهو اإزالة اإ�ضرائيل من 
الوجود، وحترير القد�ش؟

� من الولي�ت  وقد جند يف املحور الدويل اأن الإ�ضالميني يقفون موقًف� عدوانيًّ
املتحدة الأمريكية، والحت�د ال�ضوفي�تي، ودول اأوروب� الغربية وال�ضرقية وكل مواقع 
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ال�ضتكب�ر الع�ملي، حتت �ضع�ر املوت للظ�ملني، وللم�ضتكربين، ولأمريك� ولرو�ضي�، 
�ضد  ا  ح�دًّ موقًف�  تقف  الوليدة  الإ�ضالمية  القوة  ب�أن  يوحي  مم�  ذلك..  اإىل  وم� 
اأن�ض�ف احللول،  قوى الع�مل كله، بطريقة عنيفة متوترة، وبعقلية �ضي��ضية ترف�ش 
العالق�ت  اإق�مة  ب�أن  ممثليه�  بع�ش  ويرى  الت�ضوي�ت.  طروح�ت  كل  من  وتتعقد 
وال�ضقوط  واخلي�نة  النحراف  ميثل  معه�  والقت�ض�دية  والدبلوم��ضية  ال�ضي��ضية 
يف فخ ال�ضتكب�ر وامل�ضتكربين. ويبقى �ضع�ر »ل �ضرقية ول غربية« الذي يرف�ش 
يتمثل  التي  احل�دة  ال�ضي��ضية  الذهنية  ميثل  مًع�  ويق�ومهم�  مًع�،  والغرب  ال�ضرق 

فيه� ال�ضلوك ال�ضي��ضي الإ�ضالمي يف �ضيغته الأ�ضولية احل��ضرة.

اأكرث  اأن حت��ضر وجودن� كله من  التي ميكن  ال�ضغوط الكبرية  نواجه  فكيف 
من جهة يف مواقعه� الإ�ضرتاتيجية، ويف اإمك�ن�ته� الع�ضكرية والأمنية والقت�ض�دية 

والعلمية؟

وم�ذا منلك من ذلك كله؟ وهل ن�ضتطيع اإدارة ثرواتن� الطبيعية وت�ضويقه� يف 
الع�مل، بعيًدا عنه�؟ وهل منلك القدرة على الو�ضول اإىل �ضي��ضة الكتف�ء الذاتي 
من دون م�ض�عدته�؟ وكيف ن�ضتطيع حم�ربة واحدة منه� من دون التح�لف مع 

الأخرى؟

�؟ وم� هي الإمك�ن�ت احلقيقية التي تتيح  اأن يكون املوقف واقعيًّ هل ميكن 
اإبع�د  ن�ضتطيع  وهل  الت�ضور؟  هذا  املطروحة من خالل  اأهدافن�  بع�ش  لن� حتقيق 
بع�ش  تكون  اأن  ميكن  وهل  التفكري؟  هذا  مثل  عن  والالواقعية  التطرف  �ضفة 

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )اأ(
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النت�ض�رات �ضد هذا املع�ضكر يف بع�ش املواقع اأو �ضد ذاك املع�ضكر يف بع�ش اآخر 
اأ�ض��ًض� للحديث عن العمق الواقعي لهذا الت�ضور يف الوقت الذي جند فيه مثل 
هذه النت�ض�رات جزًءا من اللعبة الدولية التي تف�ضح املج�ل لذلك التحرك فيم� 

حتركه من مفردات ال�ضراع يف �ض�حة التج�ذب الدويل.

وهكذا ميتد املوقف الالواقعي يف ال�ضلوك ال�ضي��ضي احل�د يف داخل الأنظمة 
الالاإ�ضالمية يف بالد امل�ضلمني يف الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة على حم��ضرة 
اإمك�ن�ت  الإ�ضالميون  ميلك  ل  التي  القمعية  و�ض�ئله  بكل  الإ�ضالمي  الن�ض�ط 

املواجهة احلقيقية له� حتى يف املواقع ال�ضغرية.

التحرك يف دائرة املعادلت الدولية

رمب� يجد »الواقعيون« و»املعتدلون« �ضرورة لإع�دة النظر يف مثل هذه النظرة، 
الأمر  التع�مل مع  نط�ق  امل�ض�ألة يف  ب�لرتكيز على درا�ضة  ال�ضلوك،  ويف مثل هذا 
بع�ش  مع  يتالءم  قد  مب�  الأو�ض�ع  ترتيب  اأ�ض��ش  على  توافقية  �ضي��ضة  يف  الواقع 
امل�ض�لح الإ�ضالمية يف ظل هذا الواقع، اأو ب�لتحرك يف دائرة املع�دلت الدولية اأو 
الإقليمية التي تت�ضع لبع�ش اإمك�ن�ت التغيري يف حركة ال�ض�حة للنف�ذ اإىل بع�ش 
املواقع ال�ضعبة، يف عملية مواجهة وتغيري، وللح�ضول على اإمك�ن�ت الدخول يف 
مفردات ال�ضراع يف داخل املع�دلة ب�ل�ضتف�دة من بع�ش الفر�ش املت�حة لالآخرين 

يف اإدارة اللعبة يف مواجهة ذاك الفريق اأو هذا يف دائرة اخلطوط املر�ضومة.
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املب�دئ  ي�ضقط  الواقعي ل يعطل احلركة، ول  املعتدل  الت�ضور  اإن مثل هذا 
� يف املج�لت العملية املتن��ضبة مع �ضنن اهلل يف الكون،  ولكنه مينحه� بعًدا واقعيًّ

ويف الأو�ض�ع الجتم�عية اخل��ضعة للقوانني الإن�ض�نية يف حركة الإن�ض�ن.

اإن ذلك اأف�ضل بكثري من ال�ضقوط حتت ت�أثري الأفك�ر اخلي�لية التي ت�ضدم 
الإن�ض�ن عندم� يواجه الواقع من دون نت�ئج اإيج�بية مل�ضلحة امل�ضتقبل.

هل هذه الت�ضورات �ضحيحة؟

وهل ميثل الطرح الإ�ضالمي، يف مثل هذه املفردات ح�لة تطرف؟

وهل يعترب التطرف ح�لة يف اخلي�ل، اأو ح�لة يف الواقع؟

وهل املقي��ش يف التطرف والعتدال، الظروف احل��ضرة التي حت��ضره� اللحظة 
يف ح�ض�ب�ت الزمن، اأو الظروف املتغرية يف اآف�ق امل�ضتقبل؟ وكيف نت�ضور الغيب 

يف حركة الإ�ضالم يف احلي�ة ويف الإن�ض�ن؟

هذه  الإ�ضالمي؟  التحرك  مواقع  بع�ش  يف  ح�ض�به  نح�ضب  اأن  ميكن  وهل 
عالم�ت ال�ضتفه�م التي جنيب عنه� فيم� ن�ضتقبل من حديث.

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )اأ(





الإ�ضالم يطرح م�ضروعه    •
الفكري وال�ضيا�ضي بالو�ضائل احل�ضارية.

•   خمابرات الدول الكربى 
تلجاأ لالإرهاب، والإ�ضالميون يفر�س عليهم ا�ضتعماله.

ال�ضاحة لالأقوى    •
والفكر ي�ضارع الفكر والقوة.

ل بد من هجمة م�ضادة    •
للحرب النف�ضية �ضد القوى امل�ضتكربة.

التمييز بني املعتدلني واملتطرفني    •
لتحييد ال�ضخ�ضيات الإ�ضالمية.

احلركة اإلسالمية بني  التطرف واالعتدال  )ب(





1 �ضمولية الإ�ضالم والتطرف

هل احلديث عن �ضمولية الإ�ضالم للحي�ة يف جميع جم�لته� الع�مة حديث 
تطرف؟

هذا م� نح�ول الإج�بة عليه ب�ضوؤال اآخر وهو: من اأين هذا الت�ضور لالإ�ضالم 
الذي يحدد له الدائرة الأخالقية العب�دية، ويف�ضله عن الدوائر الأخرى يف احلي�ة 
ليكون التزام ال�ضمولية يف م�ضمونه جت�وًزا عن احلد املعقول الذي ي�ضعه يف دائرة 

التطرف؟

لو در�ضن� الإ�ضالم يف امتداده الفقهي لراأين� اأنه يختزن يف داخله العب�دات 
اإىل  امل�ضلمني،  مع غري  الع�مة  والعالق�ت  واجلزئية  اجلن�ئية  والقوانني  واملع�مالت 
غري ذلك، مم� ل يرتك يف الواقع الإن�ض�ين الفردي والجتم�عي دائرة اإل واحتواه� 
يعي�ش  امل�ضلم  مم� جعل  فيه�،  الإن�ض�ن  وحركة  له� حركته�  يحدد  �ضرعي  بحكم 
حتت ت�أثري الإح�ض��ش ال�ض�مل ب�أن لالإ�ضالم حكًم� يف كل واقعة من وق�ئع حي�ته 
� اإىل ال�ضوؤال عن تكليفه ال�ضرعي يف كل ق�ضية  اخل��ضة والع�مة، بحيث يب�در تلق�ئيًّ
من الق�ض�ي� التي تعر�ش له يف يومي�ته املتكررة على جميع امل�ضتوي�ت، �ضواء يف 
ذلك الإن�ض�ن الذي يحمل الإ�ضالم يف وعيه من خالل النظرة التقليدية التي ل 
حتمل ال�ضمول يف فهم الواقع احلركي يف ق�ضية الإ�ضالم يف مواقع حركة احلكم 

احلركة الإ�سالمية بني  التطرف والعتدال  )ب(
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يف �ض�حة ال�ضراع، اأو الإن�ض�ن الذي ي�ضتوعب الإ�ضالم يف ذهنه يف نظرة �ض�ملة 
للحي�ة كله�.

لهذا نرى الإن�ض�ن التقليدي ي�ض�أل دائًم� عن �ضرعية عالق�ته ب�حلكم الق�ئم 
يف بلده، وكيف ميكن له اأن يوافق بني التزامه الإ�ضالمي والتزامه الق�نوين، وكيف 
ب�لإ�ضالم  يلتزم  ل  الذي  امل�ضلم  احل�كم  اأو  امل�ضلم  احل�كم غري  من  موقفه  يكون 
يف حركة حكمه، كم� ي�ض�أل عن �ضرعية النتخ�ب�ت الني�بية وعن طبيعة املوقف 
ال�ضي��ضي هن� مت�ًم� كم� ي�ض�أل عن اأحك�م ال�ضالة وال�ضوم بعيًدا عن كل ال�ضراع 
الق�ئم يف وجود نظرية اإ�ضالمية خ��ضة للحكم يف الإ�ضالم اأو عدم وجود مثل هذه 
النظرية؛ لأن امل�ض�ألة عنده هي اأن الإ�ضالم يفر�ش عليه حتديد موقفه من احلكم 

� ك�ن ليح�ضل على براءة الذمة اأم�م اهلل يف عمله. واحل�كم اأيًّ

واإذا ك�ن لالإ�ضالم هذا ال�ضمول يف اأحك�مه يف الفقه الإ�ضالمي، فم� الذي 
يجعل من التزام �ضخ�ش م�، اأو جهة م�، بح�جة الت�ضريع ال�ض�مل اإىل حكم ينظم 
له مواقعه وينفذ له خططه، ويحدد له اجت�ه�ت احلركة يف الواقع كح�جة طبيعية 
لأية �ضريعة، اأو اأي ق�نون تطرًف� وذلك من خالل الفكرة الق�ئلة ب�أن وجود الق�نون 
ال�ض�مل يختزن يف داخله فكرة الدولة التي حتمل يف عنوانه� نظرية احلكم التي 

لبد من ا�ضتنب�طه� من طبيعة الق�نون اإذا مل يكن فيه� ن�ش معني؟

الجتهاد وخط العتدال
على  واإ�ضالمي�ته  الإ�ضالمي  الفقه  دينية  يف  ين�ق�ش  الن��ش  بع�ش  جند  وقد 
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فال  الر�ضول،  وكالم  اهلل  وحي  ولي�ش  الرج�ل،  وراأي  الفقه�ء  فكر  اأنه  اأ�ض��ش 
ميكن اأن نحمله لالإ�ضالم كدين فيم� يلتزم به الن��ش من الدين؛ لأن املجتهدين 

يخطئون، والوحي ل يخطئ وكالم الر�ضول يف التبليغ ل يقرتب من اخلط�أ.

ليتحقق  ال�ضريعة  ونرف�ش  الدين  نتقبل  اأن  املعقول  من  يكون  فقد  ولذلك 
لن� من ذلك خط العتدال الذي يلتزم فيه الإن�ض�ن ب�حلقيقة الإلهية املع�ضومة، 

ويتحفظ يف اللتزام ب�ل�ضريعة الجته�دية املتحركة بني اخلط�أ وال�ضواب.

وقد ي�ضيف هوؤلء اأن الجته�د الفقهي مل يكن دائًم� وليد ن�ضو�ش يجتهد 
الذاتية،  والآراء  الأفك�ر  بع�ش  ذلك  يف  الأ�ض��ش  ك�ن  رمب�  بل  املجتهدون،  فيه� 
وال�ضتح�ض�ن�ت والقي��ض�ت العقلية التي تخ�ضع لق�عدة اإ�ضالمية قطعية، مم� يجعل 

.� من الجته�د قن�عة �ضخ�ضية ل راأًي� اإ�ضالميًّ

قطعية  تعني  ل  ودينيته  الفقه  اإ�ضالمية  اأن  الراأي  هذا  على  نالحظ  ولكنن� 
ب�لطريقة التي متثل حركة احلقيقة يف الوجدان الإ�ضالمي،  اإىل الإ�ضالم  الن�ضبة 
 � اإ�ضالميًّ الجته�دية  الفقهية  النت�ئج  يف  امل�ضدر  يكون  اأن  ذلك  معنى  اإن  بل 
الق�عدة  اأو من خالل  والكذب،  الو�ضع  ال�ض�مل من  الث�بت،  الن�ش  من خالل 
الإ�ضالمية امل�ضتمدة من الن�ش على �ضوء القواعد العلمية يف فهم الن�ضو�ش يف 
اللغة العربية، اأو القواعد العقلية يف ا�ضتنت�ج احلكم ال�ضرعي يف املوارد التي يكون 

فيه� للعقل طريق للمعرفة.
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احلوار مع القائلني بالتطرف 

ومل ينطلق املجتهدون يف اجته�داتهم، حتى يف موارد ال�ضتح�ض�ن والقي��ش 
ولي�ضت  ال�ضرعية،  الن�ضو�ش  انطلقوا من مواقع  بل  ذاتية جمردة،  من منطلق�ت 
ق�ضية  هي  اإليه  ينتمون  اأو  به،  يرتبطون  الذي  اخلط  الن��ش يف  الق�ضية يف عمل 
اإثب�ت  يف  املقنعة  الجته�دية  النت�ئج  ق�ضية  هي  الق�ضية  بل  القطعية،  النت�ئج 
احلق�ئق، بحيث تكون حجة يف دائرة ال�ضواب، وعذًرا يف دائرة اخلط�أ، ولو ك�نت 
امل�ض�ألة تقت�ضر على القطع يف و�ض�ئل الإثب�ت، ويف النت�ئج لتجمدت حركة العلم 

فيم� مل يكن للقطع اإليه �ضبيل مب� ك�ن لالجته�د فيه جم�ل.

�ضمول  عن  احلديث  يف  التطرف  عن  احلديث  ف�إن  كله،  ذلك  �ضوء  وعلى 
الإ�ضالم للحي�ة ل ي�ضتند اإىل اأ�ض��ش معقول ولي�ش لن� مع هوؤلء اإل اأن ندعوهم 

اإىل الدخول يف حوار علمي اإ�ضالمي يف الق�ض�ي� املث�رة يف هذا املج�ل.

2 الواقعية وتطرف الفكر التغيريي وانطالقة امل�ضتقبل

واإذا ك�ن التطرف ل يلتقي مع احلديث عن �ضمولية الإ�ضالم لق�ض�ي� احلي�ة، 
فالبد لن� اأن نواجه امل�ض�ألة التي تتحدث عن ل واقعية حتريك الإ�ضالم يف ال�ض�حة 
املع��ضرة التي ازدحمت فيه� املف�هيم احلديثة البعيدة عن الإ�ضالم على م�ضتوى 
لدخول  الراف�ضة  الذهنية  اإىل  ب�لإ�ض�فة  هذا  واحلي�ة،  واملنهج  وال�ضريعة  العقيدة 
الدين اإىل واقع احلي�ة من خالل فكرة الف�ضل بني الدين والدولة، اأو بني الدين 
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والق�نون فيم� هو الفكر العلم�ين، اأو امل�دي، مم� يجعل من الطرح الإ�ضالمي ح�لة 
غريبة عن حركة الإن�ض�ن يف احلي�ة، ويحمل الكثري من التعقيدات للع�ملني يف 
هذا الجت�ه، ويعطل احلركة يف الو�ضول اإىل الهدف، وينعك�ش �ضلًب� على اللتزام 

الثق�يف والروحي لالإ�ضالم، هذا هو التطرف الذي تبتعد فيه احلركة عن الواقع.

يف  املبداأ  حيث  من  الواقعية  عن  الطرح  ابتع�د  يعني  كله  هذا  هل  ولكن 
املطلق، اأو يعني احل�جة اإىل و�ض�ئل جديدة متحركة يف اأكرث من اجت�ه، واإىل فرتة 
زمنية طويلة، واإىل ظروف ثق�فية و�ضي��ضية واجتم�عية حمددة ليمكن للفكرة اأن 
جتت�ز العقب�ت التي تقف يف وجهه�، وحتل امل�ض�كل املعقدة التي حتيط به�، وتغري 
الذهني�ت امل�دية اإىل ذهني�ت روحية، ولتحتوي الفكر العلم�ين ب�لفكر الإ�ضالمي، 
ولتحرك الأمة يف وجدانه� ال�ضي��ضي نحو الإ�ضالم يف م�ضروعه ال�ضي��ضي املمتد يف 

حي�ة الإن�ض�ن الع�مة؟

تغيريية،  فكرة  لأية  ال�ضقوط  معنى  داخله  يف  يحمل  التفكري  هذا  مثل  اإن 
والإحب�ط لن�ض�ط اأي م�ضلح يف �ضبيل التغيري؛ لأن الواقع لن يكون يف م�ضلحة 
وال�ضرب  والتحرك  التخطيط  من  فالبد  امل�ضلح،  اختي�ر  يف  يكون  ولن  الفكرة، 
واملع�ن�ة وحتديد املراحل وانتظ�ر الزمن الذي ي�ضنعه الع�ملون يف دوائره احلركية، 
وتن�ضجم معه الظروف والأو�ض�ع يف خ�ضو�ضي�ته� الواقعية. ف�إذا ك�نت العقب�ت 
حتيط ب�لهدف يف حدود احل��ضر، ف�إن كثرًيا من احلواجز واحلدود قد ت�ضقط اأم�م 

انطالق�ت امل�ضتقبل.
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اآف�ق  ير�ضدون  الذين  امل�ضتقبليني  خطوات  اإىل  الأهداف  حتت�ج  وهكذا 
امل�ضتقبل يف مط�لع ال�ضروق، ل اإىل خطوات الع�جزين الذين يراوحون اأقدامهم 

يف زواي� احل��ضر.

الواقعية يف الو�ضائل ل الطروحات

واإذا ك�ن الإ�ضالم قد انت�ضر على كل الذهني�ت املتخلفة واملعقدة، وعلى كل 
الأفك�ر امل�ض�دة يف امل��ضي حتى �ض�د وحتدى كل قوى الكفر وال�ضرك وال�ضتكب�ر، 
حتى اأ�ضبح قوة ع�ملية من مواقع املع�ن�ة والآلم والت�ضحي�ت يف حركة التحدي 
بعيدة  تكون حركته  اأن  دون  من  اأخرى  من جهة  التحدي  ومواجهة  من جهة، 
عن الواقع؛ لأن واقعية احلركة لي�ضت يف ان�ضج�مه� مع الطروح�ت املتحركة يف 
التي  املو�ضوعية  والظروف  املتعددة  واملراحل  العملية  الو�ض�ئل  يف  بل  ال�ض�حة، 
تتك�مل ب�أجمعه� من اأجل الو�ضول اإىل الهدف الذي يحمل يف داخله عوامل 

التغيري.

واإن  املواجهة،  عن��ضر  ا�ضتكملت  اإذا  ت�ضرعه�  وقد  القوة  ت�ض�دم  القوة  اإن 
الفكر ي�ض�رع الفكر وقد يتغلب عليه عندم� ميلك الو�ض�ئل الفكرية التي ت�ضقط 
اأخرى  واإن الذهني�ت امل�ض�دة قد تغريه� ذهني�ت  اأطروح�ته وتهزم قواعده،  كل 

على م�ضتوى العوامل التي متلك مواقع التغيري يف دائرة العقل وال�ضعور.

التطرف من  ف�أين  ال�ض�حة لالأقوى ولالأ�ضد �ضرًبا وثب�ًت� وحتماًل لالآلم.  اإن 
هذا كله؟
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واإذا كن� نتحدث عن التجربة يف ميزان الواقعية والتطرف، ف�إن جن�ح الثورة 
الإ�ضالمية يف اإيران، يعطي الأمثولة احلية على م� يحمله الإ�ضالم من اإمك�ن�ت 
ن�حية  هن�ك  ثم  الإ�ضالمي،  اجله�د  حركة  �ضعيد  على  الواقع  حركة  يف  التغيري 
داخله  يف  يحمل  الإ�ضالمي  الواقع  اأن  وهي  ال�ضعيد،  هذا  على  مهمة  اأخرى 
يعي�ضون  لأنهم  امل�ضلمني؛  حي�ة  يف  الإ�ضالمية  احلركة  لنطالقة  احلية  العن��ضر 
ب�أحك�مه  الدين ومف�هيمه، ويتحركون يف عب�داته وتق�ليده، ويلتزمون  اأفك�ر هذا 
و�ضرائعه، ويتنف�ضون الهواء الطلق يف م��ضيه وح��ضره، مم� يجعل من دعوتهم اإىل 
العودة اإىل مواقع احلكم يف �ض�حته واإىل اإحي�ء مع�مله وفتوح�ته دعوة ل تبتعد عم� 

يعي�ضونه من اأجواء، وم� يفكرون فيه من مف�هيم، وم� يتطلعون اإليه من اأهداف.

قلوبهم  بنب�ض�ته� يف  الن��ش  التي يتح�ض�ش  ال�ضعورية  اإن الإ�ضالم هو احل�لة 
وعواطفهم، وهو احل�لة الفكرية ال�ضب�بية التي يتحرك فيه� فكر الن��ش من ن�حية 
الراقدة يف  لل�ضخ�ضية الإ�ضالمية الإن�ض�نية  الداخلي  العمق  اإجم�لية ع�مة، وهو 
روا�ضبهم وخلفي�تهم الت�ريخية. ولذلك ف�إن اإمك�ن�ت الإث�رة ال�ضي��ضية والفكرية 
اأية دائرة اأخرى فيم� يختلف الن��ش فيه من مواقع الفكر  يف دائرته تختلف عن 

وال�ضي��ضة. ف�أين احلديث عن التطرف يف ذلك كله؟

3 تنوع الأديان والتطرف: الإ�ضالم يدعو للحوار بعقل بارد وقلب مفتوح

اإذا ك�ن لن� اأن نن�ق�ش التطرف يف طرح الإ�ضالم كحل �ض�مل يف البالد التي 
يف  امل�ض�ألة  نواجه  فكيف  الواحد،  الإ�ضالمي  اللون  الب�ضري  ط�بعه�  على  يغلب 
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البالد التي تتنوع فيه� الأدي�ن يف طوائفه� املختلفة ومواهبه� املتعددة، مم� ل يف�ضح 
املج�ل لأي طرح اإ�ضالمي �ض�مل يف البلد كله؛ لأنهم ل ميكن اأن يتفقوا معه اأو 

يلتقوا عليه؟

التنوع م�نًع� من طرح  ولكن هل تطرح امل�ضكلة بهذه الطريقة؟ وهل يكون 
الفكرة املخ�لفة؟ وهل اأن مهمة الفكرة اأن تتن��ضب مع امليول الع�مة للن��ش، فال 
ت�ضدم اأي ج�نب من جوانب قن�ع�تهم؟ وهل ن�ضتطيع اأن نقدم فكرة يف العمق 

من ق�ض�ي� احلي�ة من دون اأن ت�ضطدم ببع�ش التن�ق�ض�ت؟

ف�إنه  الآراء،  املتعددة  ال�ض�حة  نف�ضه يف  يطرح  الإ�ضالم عندم�  اإن  واجلواب: 
يريد اأن ينقل النتم�ء من موقع الع�ضبية اإىل موقع الفكر، ويحرك الدين من زاوية 
الع�ض�ئرية الط�ئفية التي ل تختزن اإل احلقد والتخلف اإىل اأفق احل�لة الفكرية التي 
تثري التفكري، وتطرح امل�ضروع، وتدعو اإىل احلوار ب�حلكمة واملوعظة احل�ضنة واجلدال 
ب�لتي هي اأح�ضن، ويحرك امل�ضروع ال�ضي��ضي من خالل النظرة الإ�ضالمية لتحل 
م�ضكلة امل�ضلمني وغريهم يف نط�ق حركة احلي�ة من حولهم لتحل م�ضكلة التعددية 
الغ�رقة يف �ضب�ب اجلهل ب�لفكر الواحد الذي يدعو اجلميع اإىل القتن�ع به من 

خالل العلم الب�حث عن احلقيقة.

وال�ضي��ضي  الفكري  للم�ضروع  تقدميه  يف  الإ�ضالمي  الطرح  ك�ن  واإذا 
غري  لدى  الط�ئفية  احل�ض��ضي�ت  يثري  املتك�مل،  والقت�ض�دي  والجتم�عي 
امل�ضلمني، ف�إن اخلطة املو�ضوعة لدى الإ�ضالميني اأن يتع�ملوا مع هذه احل�ض��ضي�ت 
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املفتوح وال�ضرب  والقلب  الب�رد  العقل  اأ�ض��ش  يتع�مل معه� على  ب�أ�ضلوب ه�دئ، 
اللق�ء  مواقع  من  امل�ض�ألة  ولتنطلق  الع�طفة،  حمل  العقل  ليحل  ال�ضلبي�ت  على 
عقل  وعلى  احلق  على  املنفتحة  الروح  خالل  من  الفرتاق  مواقع  اإىل  ولت�ضل 

الآخرين.

ا الن�ضرانية ل حتمل منهًجا �ضيا�ضيًّ

واإذا ك�نت امل�ضكلة هي م�ضكلة الدين الآخر ك�لن�ضرانية مثاًل، ف�إن الق�ضية 
ا للم�ضروع الإ�ضالمي الت�ضريعي وال�ضي��ضي؛ لأن  هي اأنه� ل متثل م�ضروًع� م�ض�دًّ
الن�ضرانية اأو امل�ضيحية يف وعي اأتب�عه� ومفكريه� ل حتمل يف داخله� خط ال�ضريعة 
وبني  بينه�  �ضراع  �ض�حة  هن�ك  فلي�ضت  اإمي�ن.  فعل  هي  بل  ال�ضي��ضة،  نهج  ول 
الإ�ضالم يف هذا املج�ل، بل كل م� هن�ك تف��ضيل فكرية يف م�ض�ئل الالهوت، 
�ض�حته  فيه يف  احلرية  الإ�ضالم  يكفل  مم�  العب�دة،  وطريقة  الأخالق  م�ض�ئل  ويف 
ال�ضي��ضية فيم� و�ضعه من تنظيم احلي�ة على اأ�ض��ش التع�ي�ش مع اأهل الكت�ب هذا 
من جهة، ومن جهة اأخرى ف�إن الن�ض�رى يجدون يف حكم الإ�ضالم بع�ش القيود 
ا لطموح�تهم يف الو�ضول اإىل مواقع  التي قد يرون فيه� امته�نً� لإن�ض�نيتهم، وحدًّ
احلكم الأوىل يف اأي حكم اآخر غري الإ�ضالم لأن الإ�ضالم ل ي�ضمح للذين ل 

يوؤمنون به اأن يكونوا يف مواقع القي�دة التي ت�ضنع القرار.
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بني الع�ضبية والعقالنية

يف  ب�لدخول  وذلك  املن�ق�ضة،  يف  التعمق  اإىل  حتت�ج  قد  النقطة  هذه  ولكن 
املق�رنة بني الإ�ضالم عندم� يحكم وبني الفكر امل�دي العلم�ين امللتزم بخط معني 
عندم� يت�ضلم احلكم، ف�إن هذا الفكر ل مينح الن��ش الذين ل يلتزمونه من موقع 
النتم�ء اأن ينطلقوا اإىل مراكز القي�دة وم� دونه�، بينم� ميكن لالإ�ضالم اأن مينحهم 
ذلك  لأن  ب�إن�ض�نيتهم؛  الحتف�ظ  مع  الث�نية،  الدرجة  يف  املتقدمة  املواقع  بع�ش 
الفكرة يف خط  ب�ضالمة حركة  الحتف�ظ  ميثل  بل  لإن�ض�نيتهم،  امته�نً�  يعني  ل 
القي�دة، وهذا اأمر يلتقي به الإ�ضالم مع كل الأفك�ر الأخرى ك�مل�رك�ضية ونحوه� 

من الأفك�ر التي ل تلتقي ب�لدين من قريب اأو من بعيد.

ا للخروج من ن�ضرانيته اإىل امل�رك�ضية من خالل  واإذا ك�ن الن�ضراين م�ضتعدًّ
اأ�ض��ًض�، ف�إن  ب�أفك�ره� فيم� يفر�ش عليه ذلك حتى اخلروج من الن�ضرانية  قن�عته 
يخرج  ل  الإ�ضالم  لأن  ذلك؛  من  �ضهولة  اأكرث  يكون  قد  الإ�ضالم  اإىل  خروجه 

الن�ضراين من كثري من تع�ليمه واأجوائه.

اإن امل�ض�ألة هي م�ض�ألة النظرة اإىل الإ�ضالم من موقع الع�ضبية اإىل موقع العقالنية، 
واعتب�ر �ض�حته �ض�حة �ضراع للفكر الق�ئم على العقل ليقتنع به الآخرون فينتموا 
اإليه اأو ل يقتنعوا به ليفهموه ويتعرفوا مواقع اللق�ء ومواقع اخلالف، وليكون احلكم 
لالأقوى على ال�ض�حة فيمن ميلك النتم�ء الأكرث واحل�ضول على ت�أييد يف حي�ة 

الأمة اأكرث.
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الأخرى  الطروح�ت  لكل  كبديل  نف�ضه  يطرح  اأن  الإ�ضالم  حق  من  اإن 
اأن  من حقهم  الآخرون  يجد  كم�  مت�ًم�  و�ضي��ضية  فكرية  من  احل�ض�رية  ب�لو�ض�ئل 
يطرحوا فكرهم بطريقتهم اخل��ضة. واإذا ك�ن البع�ش يجد فرًق� بني م� هو الدين 
الذي يوحي ب�لفروق مع الآخرين، وبني م� هو الفكر العلم�ين الذي ميثل ق��ضًم� 
م�ضرتًك� بني كل الفئ�ت الوطنية يف البالد، ف�إنن� جند مثل هذا احلديث ينطلق من 
اعتب�ر العلم�نية فكًرا يلتقي النتم�ء عليه من خالل اأنه احلل ال�ض�مل لل�ض�حة. 
ا لالإ�ضالم فيم� هو الفكر وفيم�  ولكنن� ل نوافق على ذلك، بل نرى العلم�نية �ضدًّ
هو املنهج، اأو فيم� هي ال�ضريعة، وفيم� هي النظرة الع�مة لالإن�ض�ن واحلي�ة، مم� يجعل 
الفكري  م�ضروعه  يطرح  الإ�ضالم  ف�إن  ولذا  موحًدا..  فكًرا  ل  ا  م�ض�دًّ فكًرا  منه 
وال�ضي��ضي ب�لو�ض�ئل احل�ض�رية من فكرية و�ضي��ضية يف مواجهة اأي فكر اآخر واحًدا 
اأو متعدًدا من دون اأن يجد يف ذلك اأية ب�درة تطرف يف ال�ضكل وامل�ضمون، ويرى 

اأن حريته يف ال�ض�حة هي جزء من حرية الآخرين.

4 التطرف الإ�ضالمي يدعو اإىل الرفق ل العنف

اأم� احلديث عن العنف، كوجه من وجوه احلركة الإ�ضالمية فيم� تعتمده من 
اأ�ضلوب ال�ضدم�ت القوية يف تع�مله� مع الأ�ضخ��ش والأحداث، ومن العملي�ت 
لأن  دقيق؛  غري  حديث  فهو  وال�ضي��ضي،  الأمني  ال�ضراع  مواجهة  يف  الإره�بية 
الإ�ضالميني ل يرون اأن العنف هو الأ�ضلوب الوحيد لل�ضراع، بل يرون – بدًل 
ويروون  اجت�ه احلل،  امل�ض�كل يف  مواجهة  الأ�ضل يف  هو  الرفق  – اأن  عن ذلك 

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )ب(
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يعطي  م� ل  الرفق  الرفق، ويعطي على  رفيق يحب  »اإن اهلل  ال�ضريف:  احلديث 
على العنف«.

ويعتربون الأ�ضلوب العملي الن�جح يف العمل ال�ضي��ضي هو الأ�ضلوب الذي يحول 
الأعداء اإىل اأ�ضدق�ء، وذلك من خالل الآية ال�ضريفة  نث ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   
ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  .  ڱ  ں   ں    
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  مث ]ف�ضلت/ 34-35[. ولكنهم يرون اأن 
العنف اأ�ضلوب طبيعي تفر�ضه طبيعة احلي�ة يف �ضراع�ته� وحتدي�ته� التي تلقي 
اأو ي�ض�در  اأو ي�ضقط ق�ضيتك  ب�مل�ضتوى الذي قد يلغي وجودك  بثقله�  عليك 
حريتك من دون اأن يف�ضح لك املج�ل يف التم��ضك لتفكر، اأو التوازن لتن�ق�ش 
ولتهز  و�ضعه،  لرتبك  وق�ئية  بعملية  تقوم  اأن  اإل  اأم�مك  يبقى  فال  لتح�ور،  اأو 
مواقعه، وت�ضقط خططه، اأو عملية دف�عية حتفظ به� موقعك وموقفك، ومتلك به� 
قرارك. وهذا اأمر ل يخت�ش ب�لإ�ضالميني، بل يوؤمن به كل الن��ش الذين ميلكون 

بع�ش مواقع القوة يف احلي�ة.

فلي�ضت  والط�ئرات،  الأ�ضخ��ش  ك�لتفجري وخطف  الإره�بية،  العملي�ت  اأم� 
ولكنه� من  ال�ضي��ضي،  الإ�ضالمية يف طريقة عمله�  للحركة  املتنب�ة  الو�ض�ئل  من 
الو�ض�ئل التي قد تعتمده� بع�ش املنظم�ت الإ�ضالمية الأمنية، وت�ضجعه� بع�ش 
املح�ور ال�ضي��ضية وتتع�طف معه� اأو مع بع�ضه�، بع�ش التنظيم�ت اأو ال�ضخ�ضي�ت 
الإ�ضالمية مع التحفظ على بع�ش التف��ضيل هن� اأو هن�ك، وذلك يف نط�ق ظروف 
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حتركه�  التي  لالأجهزة  اأو  الأمور  هذه  على  للق�ئمني  تربر  قد  �ض�غطة،  �ضي��ضية 
الدول  ت�ضقط حتت �ضغط  التي قد  الع�مة  الق�ض�ي�  انطالًق� من  الأمور  مثل هذه 
امل�ضتكربة اأو القوى الغ��ضمة امل�ضيطرة اإذا مل ت�ضعر هذه الدول اأو القوى ب�ل�ضغط 
ال�ضي��ضية والقت�ض�دية. وبذلك ك�نت هذه الأمور  اأمنه� وم�ض�حله�  امل�ض�د على 
خ��ضعة للظروف الق��ضية ال�ضعبة التي تعي�ضه� بع�ش املواقع اأو الدول اأو املح�ور 

ال�ضي��ضية الإ�ضالمية يف مواجهة الدول الكربى اأو القوى العظمى.

الإرهاب دعاية عاملية �ضد الإ�ضالم

الدول  اأكرث  اأن  على  هذا  - يف حديثن�  اأكدن�  اإذا  احلقيقة  نتج�وز  ل  ولعلن� 
ر�ضمية  بطريقة  الو�ض�ئل  تعتمد مثل هذه  الكربى -  الدول  �ضيم�  الع�مل، ل  يف 
اأو بطريقة غري ر�ضمية من خالل  اأمنية معينة،  يف بع�ش احل�لت حتت �ضع�رات 
الن�ض�ط�ت اخلفية التي تقوم به� اأجهزة املخ�برات الت�بعة لتلك الدول، ولذلك 
ف�إن اجلميع يعتربون هذه امل�ض�ئل من قبيل ال�ضتثن�ء للق�عدة الع�مة يف العمل 
ال�ضي��ضي والأمني نظًرا للح�جة امللحة التي تفر�ضه� امل�ضلحة العلي� حلم�ية الأمور 
وامل�ض�ريع التي يراد حم�يته�؛ لأنه� ترقى اإىل امل�ضتوى الكبري من الأهمية التي 

يت�ض�ءل اأم�مه� اأي �ضيء اآخر.

التي ترتتب  ال�ضلبية  النت�ئج  الكثري من  اأن احلروب تختزن  وي�ضيف هوؤلء 
على هذه »الأعم�ل الإره�بية«، مم� يوحي ب�أن املبداأ معرتف به مع الختالف يف 

التف��ضيل.

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )ب(
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ول�ضن� هن� لندخل يف تقييم �ضرعي حول هذه امل�ض�ئل والأعم�ل فيم� ميكن اأن 
يكون عن�ضًرا مربًرا اأو خمفًف�، اأو يكون عن�ضًرا متحفًظ�، انطالًق� من درا�ضة طبيعته� 
اأو من  امل�أ�ض�وية على م�ضتوى احل�لت الفردية الإن�ض�نية،  يف خ�ض�ئ�ضه� الذاتية 
درا�ضة عن��ضره� على م�ضتوى احل�لت الع�مة التي حتيط به� الظروف احليوية فيم� 
متنحه� من عن�وين يف دائرة »العن�وين الأولية« التي تختزن الأحك�م الأ�ضلية، اأو 

دائرة »العن�وين الث�نوية« التي تختزن الأحك�م الط�رئة.

احلركة  مييز  الذي  املميز  التطرف  موقع  عن  نت�ض�ءل  اأن  ن�ضتطيع  وبذلك 
الإ�ضالمية عن غريه� من احلرك�ت يف الع�مل ليكون اجلواب اأن ذلك جمرد و�ضيلة 

من و�ض�ئل الدع�ية امل�ض�دة التي ل تعتمد على اأ�ض��ش.

5 املعادلت الدولية والتطرف

ونقف يف نه�ية املط�ف اأم�م املوقف احل��ضم الذي تقفه احلركة الإ�ضالمية من 
املع�دلت الإقليمية والدولية ليكون موقعه� يف املوقع امل�ض�د واملواجه لكل الدول 
واملع�ضكرات واملح�ور ال�ضي��ضية يف الع�مل، مم� يجعل التطرف �ضفة متوا�ضعة يف 
هذا الجت�ه، حتى ل مننحه� �ضفة اجلنون والالعقلية، ولكنن� نالحظ على الأمور 
التي اأثريت يف هذه النقطة اخل�م�ضة الأخرية وذلك من خالل بع�ش املالحظ�ت.

املالحظة الأوىل: الطرح احل��ضم: اإن احلركة الإ�ضالمية تعمل على ت�أ�ضيل 
الفرد امل�ضتقل يف نط�ق ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية يف حي�ة الأمة، وتربية امل�ضلمني على 
اأ�ض��ش الإ�ضالم بكل عمق ال�ضف�ء يف فكره وروحه من فكرية و�ضي��ضية، بحيث 
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تربز الفوا�ضل الفكرية والعملية بني الإ�ضالم وبني التي�رات الأخرى، فال ت�ضمح 
ب�أي انحراف اأو تداخل اأو �ضالل.

ولبد يف مثل هذا اخلط من الدقة يف تخطيط اخلطوط، وتعميق الأفك�ر، حتى 
والإ�ضك�لت  ال�ضبه�ت  اأم�م  لالإ�ضالم  الع�مة  املالمح  وت�ضيع  الأمور،  تختلط  ل 
والأ�ض�ليب  دقيقة،  لتكون  الكلم�ت  مالحقة  يفر�ش  مم�  امل�ض�دة،  والحتم�لت 
املف�هيم  �ضي�ع  بني  فرًق�  هن�ك  لأن  حمددة؛  لتكون  واملف�هيم  وا�ضحة،  لتكون 
وانحرافه� وبني ارتب�ك اخلطى يف الطريق ب�عتب�ر اأن انحراف اخلطوة اأقل خطورة 
من انحراف الفكرة؛ لأن الث�ين يخ�ضع للو�ضوح يف الروؤية وعدمه، بينم� يخ�ضع 

الأول للخط�أ يف التطبيق.

وعلى �ضوء هذا فالبد اأن يكون الطرح ح��ضًم� دقيًق� اأم�م كل هذه ال�ضو�ض�ء 
الفكرية التي ت�ضيع معه� كل املالمح الدقيقة للفكر الإ�ضالمي يف �ضف�ته ونق�ئه.

حركته  يف  يخ�ضع  ال�ضي��ضي  الواقع  اإن  طوارئ:  ح�لة  الث�نية:  املالحظة 
احللول  اأن�ض�ف  اأ�ض��ش  على  للم�ض�كل  والت�ضوية  للق�ض�ي�،  التمييع  لأ�ض�ليب 
الأخالقي  النهج  من  يجعل  مم�  ال�ضعبة،  الأو�ض�ع  مواجهة  والدوران يف  واللف 
حركة  يف  واملداراة  ال�ضلوك،  يف  الواقعية  عنوان  حتت  لالنحراف  خ��ضًع�  نهًج� 
العالق�ت، والتقية يف مع�جلة التحدي�ت، وم� اإىل ذلك من املف�هيم القلقة التي قد 
متلك بع�ش ال�ضرعية يف املبداأ، ولكنه� ل متلك الكثري منه� يف التف��ضيل من حيث 

الظروف واملواقع والو�ض�ئل اخل��ضة.

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )ب(
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وعلى �ضوء ذلك، ف�إن املرونة العملية يف البداية قد ت�ضل ب�ملوقف اإىل م�ضتوى 
املوقف  اأو يف  التطرف،  بينم� جند يف  الواقع،  عليه  ي�ضغط  اأن  ميكن  فيم�  امليوعة 
احل�د، حركة يف اجت�ه املرونة عندم� ت�ضل الق�ضية اإىل م�ضتوى التطبيق، وذلك يف 

اجلو الذي ي�ضع املبداأ يف مك�نه الطبيعي ويحميه من النحراف.

ولهذا ك�نت املراقبة واملح��ضبة ومالحقة ال�ض�حة ب�أ�ض�ليب الإيح�ء ب�لته�م 
والفكري،  ال�ضي��ضي  التوازن  منهج  يف  احل��ضم  لالن�ضب�ط  العلمية  الو�ض�ئل  من 
ح�لة  كل  الإ�ضالمي  اخلط  يف  وال�ض�ئرون  الأمر،  على  الق�ئمون  يالحق  بحيث 
توحي ب�لنحراف اأو ب�خلي�نة مالحقة دقيقة حتيط ب�لدوائر ال�ضعبية الع�مة بطريقة 

توحي الرق�بة، ولكنه� ل تعقد املوقف.

اإن عوامل الإغراء وعن��ضر التخويف التي حتيط ب�لأو�ض�ع الإ�ضالمية الع�مة، 
وتخ�طب ال�ضخ�ضي�ت املتنوعة يف مركز القي�دة، اأو يف موقع الق�عدة من الن�حية 
اإمك�ن�ت  كل  ملواجهة  الدقيق  الدائم  الحتي�ط  علين�  تفر�ش  واملعنوية،  امل�دية 
ح�لة  ي�ضبه  فيم�  نعي�ش  يجعلن�  مم�  كله،  ذلك  ت�أثري  حتت  واحتم�لته  النحراف 

الطوارئ للحف�ظ على �ضالمة خط ال�ضري للحركة الإ�ضالمية.

التحرك يف  الواقعية يف  اإن  وامل�ضلحة:  املرحلي  التخطيط  الث�لثة:  املالحظة 
خالل  من  وذلك  الإ�ضالم،  عن  بعيدة  لي�ضت  ال�ضي��ضية  الإ�ضالمية  الق�ض�ي� 
ومن  الأهداف،  اإىل  للو�ضول  املرحلي  التخطيط  يف  املتمثلة  املرحلية  الطبيعة 
خالل الظروف املو�ضوعية التي قد جتمد بع�ش املخطط�ت ملخطط�ت اأكرب، وحترك 
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� مل�ضلحة عالق�ت اإيج�بية اأقوى، مم�  بع�ش العالق�ت التي ك�نت حتمل معنى �ضلبيًّ
يحقق نوًع� من املرونة التي ل تبتعد فيه� الو�ض�ئل عن ال�ضرعية عندم� تقرتب من 
الواقعية. لأن الق�عدة ال�ضرعية العقلية يف م�ض�ألة التزاحم بني امل�ض�لح واملف��ضد 
حيث  من  الأقل  هي  التي  امل�ضلحة  على  اأهمية  الأكرث  امل�ضلحة  تقدمي  تفر�ش 
الأهمية، وهكذا ت�ضقط املف�ضدة التي توحي بحرمة متعلقه� اأم�م امل�ضلحة الكربى 
التي جتمد احلرام لتحوله اإىل حالل يف النط�ق العملي الذي تنظف فيه الغ�ية 

قذارة الو�ضيلة.

الإن�ض�ن  حركة  الواقعية يف  احلقيقة  ت�أكيد  ن�ضتطيع  ف�إنن�  ذلك،  �ضوء  وعلى 
ال�ضي��ضي يف �ض�حة ال�ضراع التي تتج�ذبه� التي�رات املختلفة وحتيط به� الأجواء 
الع��ضفة، مم� مينحه حرية احلركة يف املواقع املتنوعة فيم� يلتقيه من م�ض�كل وحم�ور 
اأم�مه ال�ض�حة الوا�ضعة  وحواجز، فال ي�ضعر ب�أن الزواي� ال�ضيقة حت��ضره، بل يجد 
التي ميلك فيه� ال�ضري يف اأكرث من طريق، ويف مواجهة الزمن امل�ضتقبلي اإذا ك�ن 

احل��ضر يح��ضر احلركة الآن.

املالحظة الرابعة: اخرتاق اجلدار الدويل: اإن هن�ك اأولوي�ت يف طبيعة عالق�ت 
يف  ب�لآخرين،  احلركة  م�ضتوى  على  اأو  الدولة  م�ضتوى  على  الإ�ضالمية  احلركة 
اأن هن�ك  اأو التحريك، كم�  اأجواء التجميد  اأو يف  التب�عد،  اأو  التق�رب  جم�لت 
امل�ض�لح،  �ضراع  اخرتاقه يف  ميكن  الذي  الدويل  اجلدار  هذا  متعددة يف  ثغرات 
اأو يف جت�ذب ال�ضي��ض�ت، مم� ميكن لالإ�ضالم اأن ينفذ منه اإىل حيث ي�ضتطيع معه 

الت�أمني على م�ض�حله ومواقعه.

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )ب(
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امل�ض�لح  يف  اللق�ء  عملية  يف  الدول  بني  تق�طع  من  اأكرث  هن�ك  جند  وقد 
القت�ض�دية وال�ضي��ضية، مم� قد ن�ضتطيع النف�ذ منه اإىل كثري من م�ض�حلن� ومواقعن�، 

فيمكنن� احل�ضول على بع�ش التن�زلت هن�، وعلى بع�ش الأرب�ح هن�ك.

وهكذا يبقى لالإ�ضالم اأن يح�فظ على خطه امل�ضتقيم يف الوقت الذي ميلك 
فيه الواقعية يف اأكرث من موقع ليكون دوره منفتًح� على الواقع، ومن�ضجًم� مع خط 

الر�ض�لة.

منطق الر�ضالة بني اللني والعنف 

بهذه  يت�ضف  ال�ضي��ضية  الإ�ضالمية  للحركة  الإ�ضالمي  ال�ضلوك  وهكذا جند 
للحلول على  ت�ضوره  فيحدد  وعالق�ته،  ومن�هجه  واأهدافه  اأ�ض�ليبه  اخل�ض�ئ�ش يف 
تت�ضع  حتى  النظرة  هذه  �ضمولية  ويوؤكد  للم�ضكلة،  الواقعية  النظرة  من  اأ�ض��ش 
الر�ض�لة والواقعية، فيلني حيث  جلميع جوانب احلي�ة، ويركز و�ض�ئله على منطق 
تلم�ش احل�جة اإىل اللني، ويعنف حيث تقت�ضي احل�لة العنف، ويقيم عالق�ته �ضلًب� 
اأو اإيج�بً� على اأ�ض��ش امل�ضلحة الإ�ضالمية العلي� يف حركة الإن�ض�ن يف الواقع من 
اأو ي�ضل على �ضوء احلدود  اأن يقطع  التي تفر�ش عليه  الدقيقة  الدرا�ضة  خالل 
واملراوحة  احل�ضم  بني  م�  امل�ض�ألة  ويثري  يتج�وزه�،  اأو  عنده�  الوقوف  ينبغي  التي 
واملرونة، واحلدة، تبًع� للظروف املو�ضوعية التي حتيط به فيم� هي طبيعة الأ�ضخ��ش 

والأزمنة والأمكنة.
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احلمالت الإعالمية وحرب الأع�ضاب

يف  وال�ضي��ضية  الفكرية  احلرك�ت  من  بدًع�  الإ�ضالمية  احلركة  تكن  ومل 
اأخرى، مع بع�ش  اأية حركة �ضي��ضية  الع�مل، بل هي يف طبيعته� ل تختلف عن 
اخل�ضو�ضي�ت التي تختلف فيه� احلرك�ت يف عن��ضره� الذاتية فيم� هي اجلوانب 
الروحية وامل�دية، وفيم� هي الو�ض�ئل والأهداف واملن�هج مم� يوجب تنوًع� يف املواقع، 

ولكنه ل مينع الت�ض�به يف الأجواء الع�مة.

ولكن الإعالم الك�فر امل�ضتكرب يعمل على اأن ي�ضوه �ضورة هذه احلركة يف 
وجدان الراأي الع�م الإ�ضالمي من جهة، ويف ذهنية الراأي الع�م الدويل من جهة 
ببع�ش  توحي  اأو  ال�ضلبي�ت  بع�ش  حتمل  التي  املفردات  ب�لتق�ط  وذلك  اأخرى، 
النحراف�ت، اأو تثري بع�ش امل�ض�عر الع�طفية الإن�ض�نية امل�ض�دة، وذلك يف �ضمن 
حتى  واأهله،  الإ�ضالم  على  املفرو�ضة  احلرب  اأجزاء  من  كجزء  مدرو�ضة،  خطة 
للع�مل،  الواقع اجلديد  لي�ضنع  نحو احلي�ة  اندف�عه  الإ�ضالمي يف  التي�ر  ينطلق  ل 
الدولية كبديل  ال�ضي��ضة  وليجعل الإ�ضالم يف حركته مع�دلة جديدة يف حركة 

عن ال�ضي��ضتني الع�مليتني من امل�رك�ضية والراأ�ضم�لية.

التمييز بني املعتدلني واملتطرفني لتحييد ال�ضخ�ضيات الإ�ضالمية

الإعالمية  احلمالت  هذه  اأم�م  ن�ضعف  اأو  ن�ضقط  ل  اأن  علين�  ف�إن  ولذلك 
مواجهته�  يف  نثبت  اأن  من  لن�  لبد  بل  الأع�ض�ب،  حرب  من  جزء  هي  التي 

احلركة الإ�ضالمية بني التطرف والعتدال  )ب(
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بقوة و�ضمود، ثم نعمل على مالحقته� مب� منلك من اأ�ض�ليب املالحقة واملواجهة 
اإث�رته� يف مواقعن�،  والتطويق لنتف�دى الأو�ض�ع ال�ضلبية القلقة التي تعمل على 
ل �ضيم� فيم� حت�ول اأن متيز فيه بني املعتدلني واملتطرفني لتوحي للمعتدلني ب�أنهم 
من  ب�لتخويف  تت�بعهم  ثم  عقالنيته�،  وميثلون  ال�ض�حة  م�ضوؤولية  يحملون  الذين 
هذا املوقف احل�د يف هذه الق�ضية املعينة؛ لأن فيه� نوًع� من التطرف، اأو من هذه 
اإث�رة احل�ض��ضي�ت. وهكذا  لونً� من  الثق�فية؛ لأنه� متثل  امل�ض�ألة  النظرة املعينة يف 
يف  فيحب�ضوه  واأ�ض�ليبهم،  وثوابتهم  وقواعدهم  بحدودهم  التزامه  ي�ضمنوا  حتى 
دائرة �ضيقة ل يخرج منه� اإىل اأية �ض�حة لالنطالق بعيًدا عنهم. ف�إذا خرج عنه� 
يف وقت م� حتت ت�أثري بع�ش الظروف احل�دة، اأع�دوه اإىل قواعدهم خ��ضًع�؛ لأن 

الق�ضة عندهم اأن يبقى معتدًل ول يو�ضع يف دائرة التطرف.

ويف هذا اجلو، ا�ضتط�عوا حتييد عدد كبري من ال�ضخ�ضي�ت الإ�ضالمية الف�علة 
الدعوة  الإ�ضالمي يف خط  العمل  يف  كبري  بدور  القي�م  على  ق�درة  ك�نت  التي 
واجله�د، انطالًق� من الإيح�ءات التي ك�نوا يثريونه� بني وقت واآخر يف وعي هوؤلء 

وحي�تهم.

وقد نحت�ج اإىل التخطيط للقي�م بدور كبري يف مواجهة هذه الهجمة الإعالمية، 
ب�لقي�م بهجمة م�ض�دة يف داخل الو�ضط الإ�ضالمي وخ�رجه للبحث عن كلم�ت 
مثرية للوقوف يف وجه احلرب النف�ضية من جهة، وللدخول يف حرب نف�ضية �ضد 

القوى امل�ضتكربة من جهة اأخرى لإبط�ل مفعوله� يف الفكر واحلي�ة ويف الن��ش.



•  الدولة والثورة م�ضطلحان  
غريبان عن الأجواء الإ�ضالمية.

الثورة تتكامل     •

مع منطق الدولة ول تختلف معه.

•  الدولة والثورة  
ميثالن حركة الدعوة نحو الواقع.

•  قاعدة التزاحم يف امل�ضلحة 
حتكم التحرك بني الدولة والثورة.

•  الدولة حتقق مواقع 
قوة للثورة وتخفف من �ضعابها.

الدولة قمة الثورة   •

 يف براجمها الر�ضالية ول يتغري اإل النفعال

احلركة اإلسالمية بني  منطق الثورة ومنطق الدولة





اأ�ضاليب العمل احلركي

قد يطرح الكثريون من الع�ملني يف احلقل ال�ضي��ضي التغيريي م�ض�ألة الثورة 
بطريقة  املجتمع  لتنظيم  ك�أداة  الدولة  مواجهة  يف  احلركي  العمل  يف  ك�أ�ضلوب 
مقننة، ويثريون احلديث عن هذه امل�ض�ألة، كم�ضكلة �ضعبة يف حركة التغيري، عندم� 
تتحول الثورة اإىل ال�ضري يف خط الدولة، فتفقد روحيته� وعنفه� و�ضف�ءه� وطه�رته� 
واندف�عه� ال�ضعبي. ولذلك فقد يطرح البع�ش البق�ء يف �ض�حة الثورة بعيًدا عن 
التنظيم والتقنني. وقد يخ�لفه بع�ش اآخر، فيتحدث عن خطورة هذا الطرح؛ لأنه 
يوؤدي اإىل الفو�ضى ال�ضي��ضية والأمنية يف حي�ة املجتمع، فكيف نواجه امل�ض�ألة يف 

املنظور الإ�ضالمي؟

رمب� يثري البع�ش امل�ض�ألة يف الفكر الإ�ضالمي ب�أن الإ�ضالم قد ج�ء من اأجل 
تغيري الفكر واحلي�ة من اخلط اجل�هلي اإىل اخلط الإمي�ين ليتحرك التغيري يف داخل 
حتركه  التي  القوة  اأنه  ب�عتب�ر  الواقع،  يف  التغيري  ي�ضنع  الذي  هو  لأنه  الإن�ض�ن؛ 
وتديره وتدفعه يف هذا الجت�ه اأو ذاك، �ضواء يف ذلك الجت�ه الإيج�بي اأو الجت�ه 

ال�ضلبي.

احلركة الإ�سالمية بني  منطق الثورة ومنطق الدولة
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القلق والأ�ضلوب القراآين

وقد ل نحت�ج اإىل الت�أكيد على اخلط الثوري الذي يحيط ب�لإن�ض�ن من الداخل 
عمل،  من  يخطط  وفيم�  حركة،  من  يثري  وفيم�  فكر،  من  يحمل  فيم�  واخل�رج 
كعن�ضر حيوي لنطالقة التغيري التي حتت�ج اإىل العنف واحلركية والندف�ع؛ لأن 
امل�ض�ألة تعني انقالبً� يف الذات مل�ضلحة الر�ض�لة على الذات يف خط النحراف، مم� 
يفر�ش الكثري من عوامل الهتزاز التي تهز الأفك�ر القدمية لتخرجه� من داخل 
الثب�ت املتحجر، كم� يفر�ش لونً� من األوان اإث�رة القلق الفكري والروحي الذي 
يدفع الإن�ض�ن اإىل البحث عن الفكر اجلديد واخلط اجلديد و�ضوًل اإىل اإدارة احلوار 
بينه وبني الفكر القدمي ليلتقي ب�لنتيجة احل��ضمة يف قراره اجلديد مل�ضلحة التغيري.

اإن هذا القلق املتحرك يف اأكرث من دائرة هو الذي يبدع لالإن�ض�ن حركة الثورة 
يف حي�ته، وهو الذي ينف�ش عنه كل الغب�ر املرتاكم على روحه وعقله وحي�ته من 

اأو�ض�ع التخلف يف الت�ريخ ال�ضحيق.

يحمله�  التي  املتحجرة  الأفك�ر  مواجهة  يف  القراآين  الأ�ضلوب  راأين�  ولهذا 
الكف�ر وامل�ضركون يعمل على اإث�رة القلق الروحي يف م�ض�ألة العقيدة يف خمتلف 
الأ�ض�ليب، فرناه يواجه الذين يلتزمون عقيدة الآب�ء والأجداد يف اإنك�رهم هلل اأو 
قوله  بهوؤلء، كم� يف  للثقة  الذاتي  امل�ضمون  مبن�ق�ضة  اإليهم،  ب�لتوجه  لوحدانيته، 
]البقرة/  ٹمث  ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     تع�ىل:نثٺ  
الفكرية  الأ�ض�ش  يف  النظر  ب�إع�دة  يبداأ  الذي  الت�أمل  جو  يف  ليدخلهم   ]170
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والنف�ضية التي ارتكزت عليه� هذه الثقة، اأو ب�إث�رة الفكر الآخر اأم�م الفكر الذي 
 ]24 ]الزخرف/  مث  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ     نث   يحملونه  
ليعي�ضوا معه كم� ع��ضوا مع م� قبله من موقع ال�ضدمة الق��ضية ب�أنه اأهدى منه، اأو 
ب�لطريقة اله�دئة التي تطرح الفكرتني مًع� على �ضعيد واحد، ولالإيح�ء ب�أن الذي 
يطرح الفكرة م�ضتعد ملن�ق�ضته� حتت احتم�لت انتق�له اإىل الفكرة الأخرى من 
موقع ال�ضك الذي يقدمه الأ�ضلوب اأم�م احلوار. وهكذا ك�ن الأ�ضلوب القراآين 
املتنوع، حركة علمية من اأجل اإث�رة القلق الذي يوحي ب�أكرث من احتم�ل للثورة 
وللرف�ش  للتمرد  الأ�ض��ش  ال�ضرط  الإن�ض�ن؛ لأنه  التقليدي يف حي�ة  الواقع  على 

لالأمر الواقع.

الأمة والثورة املتحركة

واإذا ك�نت امل�ض�ألة على هذا امل�ضتوى يف احل�لة الفردية يف ثورة الإن�ض�ن على 
موروث�ته الفكرية التقليدية التي جتدد فيه نظرته اإىل احلي�ة واإىل الفكر الذي يتبن�ه، 
التي  الثورية  اجلم�عية  احل�لة  يف  الإث�رة  من  اأو�ضع  دائرة  اإىل  حتت�ج  امل�ض�ألة  ف�إن 
تريد اأن تهدم نظ�ًم� لتوؤ�ض�ش نظ�ًم� اآخر على اأنق��ضه ليثور الإن�ض�ن على التخلف 
ال�ضي��ضي يف تفكريه، كو�ضيلة اأولية للو�ضول اإىل الثورة على النحراف ال�ضي��ضي 
يف الأمة على م�ضتوى القي�دة والق�عدة يف مواجهة التحدي�ت ال�ضتعم�رية فيم� 
حت�وله الدول الكربى من ال�ضيطرة على مقدرات ال�ضعوب امل�ضت�ضعفة الفقرية، 
على  امل�ضيطرة  اجل�ئرة  الأنظمة  حت�وله  فيم�  اأو  وال�ضي��ضية،  والثق�فية  القت�ض�دية 

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
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بالد امل�ضلمني بفعل الإ�ضراف ال�ضتكب�ري على رموزه� اأو حركته� يف خط الواقع 
ال�ضي��ضي. اإنن� نحت�ج اإىل اأن نحرك هذا الإن�ض�ن يف عملية توا�ضل مع انفج�رات 
وثورة هن�ك  هن�،  ثورة  ونحرك  اإىل معركة،  لنخرج من معركة  الواقع ومع حتدي�ته 
من اأجل اأن يظل هذا القلق الث�ئر يف نف�ضه، الب�حث عن احلرية يف حركة حي�ته 
وحي�ة الآخرين، ليتحول اإىل حركة ث�ئرة تهدم.. وتهدم.. وتهدم، حتى ل يبقى 
يف ال�ض�حة اأي اأثر لقوة ال�ضتكب�ر يف الع�مل فيم� تقوم به الثورة من ت�ضويه ال�ضورة 
يف  الرعب  اإث�رة  من  اأو  الواقع،  يف  ال�ضتقرار  قواعد  خلخلة  من  اأو  الأمة،  اأم�م 
داخل النظ�م ليهتز بفعل اخلوف املدمر من الداخل لت�ضتطيع ال�ضرب�ت الق�دمة 
من اخل�رج اأن تعمل على اإ�ضق�طه يف نه�ية املط�ف. اإن الو�ضول اإىل هذا الهدف 
يحت�ج اإىل اأن تعي�ش الأمة يف ثورة متحركة م�ضتمرة، وت�ضل اإىل اأعلى درج�ت 
التوتر النف�ضي الذي ي�ضع الواقع يف قب�ضة النفج�ر الكبري، ويدفعه اإىل الو�ضول 

اإىل الأهداف الكبرية لالإن�ض�ن.

بني الثورة والدولة

ويف �ضوء ذلك، قد يجد هوؤلء الذين يتنبون هذه الفكرة اأن من ال�ضروري 
اأن ل تتحول الثورة اإىل دولة منظمة يف قوانينه� وعالق�ته� مع الآخرين؛ لأن ذلك 
يعني ال�ضت�ضالم بروحية النظ�م، وطبيعة ال�ضتقرار التي يفر�ضه�، وواقعية احللول 
اخلطوط  من  كثري  على  املح�فظة  اإىل  يوؤدي  مم�  للم�ض�كل،  ي�ضعه�  التي  اله�دئة 
اله�دئة، مع هذا الفريق اأو ذاك، واإىل التدقيق يف نظ�م العالق�ت التي قد ت�ضيء 
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اإىل الدولة، اأو قد حت�ضن اإليه�، مم� رمب� ل ين�ضجم مع املب�دئ الثورية التي انطلقت 
منه� ر�ض�لته� التغيريية؛ لأن للدولة حقوًق� وخطوًط� و�ضروًط� لبد من رع�يته� فيم� 
ويت�بع هوؤلء  الواقع.  نف�ضه� على  وتفر�ش  وتقوى  وتثبت  تعي�ش  اأن  له�  اأريد  اإذا 
الذين يفكرون بهذه الطريقة فيقولون: اإن م�ضوؤولية الثورة قد تت�ض�عف، اإذا ك�نت 
اآف�قه� متتد يف حجم الع�مل، اأو يف حجم الدائرة الوا�ضعة التي قد تت�ضع لأكرث من 
�ض�حة، مم� يجعل القيود التي تخ�ضع له� الدولة �ضبًب� يف �ضقوط كثري من املواقع 
ال�ضي��ضية يف غري منطقة الدولة حتت ت�أثري هذه القيود، كم� يف الثورة الإ�ضالمية 
التي تتحرك من اأجل تثوير الع�مل الإ�ضالمي كله �ضد الأنظمة الك�فرة التي تلتزم 
بغري الإ�ضالم من اأجل اإخ�ض�عه� للحكم الإ�ضالمي، وحتريك الع�مل امل�ضت�ضعف 
حتى غري الإ�ضالمي منه من اأجل مواجهة قوى ال�ضتكب�ر الع�ملي فيم� تفر�ضه 
ال�ضعوب  مل�ضلحة  م�ض�دة  واأمنية  واقت�ض�دية  واإ�ضرتاتيجية  �ضي��ضية  م�ض�ريع  من 
امل�ضت�ضعفة. قد ل يكون من امل�ألوف اأن تتحرك الدولة لتتبنى كل هذه الأهداف 
له�  لبد  بل  الع�مة،  وم�ض�حله�  الدولية،  عالق�ته�  على  حم�فظته�  مع  واخلطوط، 
الدولة يف حدوده�  م�ضلحة  هو  م�  بني  ال�ضعب  الختي�ر  دائرة  الدخول يف  من 

الق�نونية، وبني م� هو م�ضلحة الثورة يف الدائرة الوا�ضعة يف حركة امل�ضت�ضعفني.

وقد يالحظ هوؤلء اأنن� نرى بع�ش الدول التي قد تتبنى امل�رك�ضية يف نظ�مه� 
الد�ضتوري، وت�ضعه واجهة لتحركه� الأيديولوجي يف الوقت الذي قد تدخل يف 
توؤثر  بحيث  عنده�  امل�رك�ضية  احلركة  �ضد  تقف  التي  الدول  بع�ش  مع  عالق�ت 

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
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اإىل ح�لة من  امل�ض�ألة بطريقة وب�أخرى  � على تلك احلركة، وقد تتطور  ت�أثرًيا �ضلبيًّ
ال�ضكوت على ا�ضطه�ده� من قبل تلك الدولة، بل قد يتحول املوقف اإىل ح�لة 
تتبنى  قد  التي  الدول  بع�ش  ذلك  يف  تقع  رمب�  كم�  املب��ضر،  غري  الت�ضجيع  من 
هوؤلء  يعدم  ل  وقد  الد�ضتوري،  ونظ�مه�  والعلمي  الفكري  خطه�  يف  الإ�ضالم 
تربيًرا لهذا املوقف ب�أن امل�ض�ألة هي م�ض�ألة امل�ضلحة العلي� للم�رك�ضية اأو الإ�ضالم، 
مم� قد يتقدم على بع�ش الأ�ضرار التي قد ت�ضيب احلركة امل�رك�ضية اأو الإ�ضالمية 

يف بع�ش مواقفه�، ويعود – ب�لت�يل – ب�لنفع على هذه احلركة من موقع اآخر.

واقعية الثورة ومنطق الدولة

اآخر،  ب�أ�ضلوب  امل�ض�ألة  الدولة  منطق  يربرون  الذين  الآخر  البع�ش  يثري  وقد 
مم� رمب� يعني البتع�د عن منطق الثورة، ولكنه يعطيه� بعًدا اآخر يف حركة النظ�م 

الإن�ض�ين يف الواقع.

تخطيط  يف  والت�ضريع  العقيدة  يف  الأ�ض��ش  هو  التغيري  ب�أن  هوؤلء  فيوؤكد 
ال�ضروري خلق  اأن من  الثوريني- على  الإ�ضالم لالإن�ض�ن وللحي�ة، ويوافقون– 
الفكري  الداخل  يف  الثورة  وتعمق  التوتر،  درجة  ت�ضعد  التي  املالئمة  الأجواء 
والروحي وال�ضعوري، كق�عدة للتغيري يف اخل�رج. ولكنهم يطرحون امل�ض�ألة على 
اأ�ض��ش �ضوؤال ح��ضم يف العمق الفكري للثورة؛ ليتحدد م�ض�ره� يف اخلط امل�ضتقيم 

الذي يربطه� ب�لهدف من ن�حية واقعية.
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هل الثورة حركة يف املطلق، اأو هي حركة يف الواقع الذي حتكمه احلدود والقيود؟

ال�ضروط  �ضمن  تتحرك يف  التي  الأر�ش  الإن�ض�ن يف  اإنه� حركة  واجلواب: 
الطبيعية فيم� حتيط به� من ظروف مو�ضوعية، اأو فيم� تنت�ضب اأم�مه� من حواجز 
طبيعية، اأو فيم� حت��ضره� من حدود الزم�ن واملك�ن، اأو فيم� ي�ض�دمه� من حرك�ت 
م�ض�دة، مم� يفر�ش على الق�ئمني عليه� اأن يواجهوا ذلك كله ب�لدرا�ضة والتفكري، 
بطريقة  كله�  الأمور  هذه  مع  تتع�مل  التي  الواقعية  الدقيقة  اخلطط  ي�ضعوا  واأن 
عملية، فت�ضنع ظروًف� مالئمة يف مواجهة الظروف امل�ض�دة، وتهدم هذه احلواجز 
املنت�ضبة يف الطريق لتقيم حواجز اأخرى اأم�م احلرك�ت الأخرى، وهكذا تتوا�ضل 
فترتاجع يف خطواته�  الطريق،  يف  الهزائم  ببع�ش  لتلتقي  ال�ضري  احلركة يف خط 
قلياًل اأو كثرًيا، اأو لتتجمد يف مك�نه� بفعل �ضغط التحدي�ت ال�ضعبة، اأو احل�ض�ر 
ال�ضديد املفرو�ش عليه�، اأو لتلتقي ببع�ش النت�ض�رات التي تدفعه� خطوات اإىل 
الأم�م، فالبد له� من اأن ت�ضع ذلك يف ح�ض�به�، انطالًق� من حركة ال�ضنن الكونية 
الواقع  منطق  من  تخطيطه�  يف  لتتحرك  الإن�ض�ن؛  وجود  ويف  الكون  طبيعة  يف 
الذي يتغري بح�ض�ب، ويتجمد بح�ض�ب، مم� يفر�ش عليه� التوا�ضع يف طموح�ته�، 

والواقعية يف بع�ش خمطط�ته�.

ال�ضنن الإلهية والعناية الغيبية

اأو  الإلهية،  الإمدادات  عن  اجلواب  هذا  من�ق�ضة  يف  البع�ش  يتحدث  وقد 
العن�ية الغيبية التي قد تخرق الكثري من القوانني الطبيعية التي يخ�ضع له� الواقع، 

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
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وذلك فيم� يوحي به التوكل على اهلل اأو »ن�ضر اهلل لعب�ده املوؤمنني«، وم� اإىل ذلك 
من املف�هيم الروحية التي تختزنه� العقيدة ب�هلل الواحد، ول يح�ش به� اإل الذين 

انفتحوا على اهلل من خالل املع�ن�ة الروحية واجله�د الإمي�ين.

وقد نالحظ على هذه املن�ق�ضة، اأنن� ل ننكر م�ض�ألة الإمي�ن ب�لغيب، كق�عدة 
ث�بتة من قواعد الإمي�ن، بل نوؤكد على م�ضتوى النظرية واملم�ر�ضة فيم� حدثن� اهلل 
ويف  بدر،  معركة  معه يف  واملوؤمنني  النبي  على  الغيبية  األط�فه  فيو�ض�ت  من  عنه 
غريه� من املواقف التي ن�ضر اهلل به� نبيه حممد )�ش( يف ليلة الهجرة حيث اأنزل 
اهلل �ضكينته عليه واأيده بجنود مل تروه�، واأعد له كل الأجواء التي تولت حم�يته 
من الأعداء وفيم� وعد به عب�ده املتقني ب�أن يرزقهم من حيث ل يحت�ضبون فيم� 
ورد يف القراآن الكرمي من ذلك اأو ب�أن يحر�ضهم من حيث ل يحرت�ضون فيم� ورد 
اأو  معن�،  الآخرين  الن��ش  ويف  اأنف�ضن�  يف  راأين�ه  وفيم�  ذلك،  ونحو  الدع�ء...  به 
قبلن� يف املواقع الفردية اأو اجلم�عية من تدخل الأ�ضرار الغيبية يف الن�ضر والنج�ح 
� ب�ملعنى املحدود للج�نب امل�دي يف  والإنق�ذ، مم� ل ميلك الإن�ض�ن له تف�ضرًيا م�ديًّ

حركة الواقع.

للق�نون  الع�مة  الق�عدة  م�ضتوى  يف  ذلك  نعترب  ل  ولكنن�  ذلك،  نوؤكد  اإنن� 
الإلهي لالإن�ض�ن، بل اإنن� نعرف من خالل القراآن الكرمي ومن �ضنة الر�ضول، يف 
كالمه يف فعله، اأن اخلط الع�م الذي ك�ن يحكم امل�ضرية هو الأخذ ب�ل�ضنن الإلهية 
يف الإعداد وال�ضتعداد، ودرا�ضة كل ال�ضروط والظروف وال�ض�ح�ت والأ�ضخ��ش 
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ل�ضتله�م  ذلك  بعد  والنطالق  للدف�ع،  اأو  للهجوم  تهيئ  التي  اخلطة  و�ضع  يف 
املف�ج�آت غري  من  الكثري  يحمل  قد  الذي  املجهول  اآف�ق  نحو  والندف�ع  القوة، 

املنتظرة.

على  لالنفت�ح  الإن�ض�ن  تدفع  التي  العميقة  الروحية  هو  الغيب  ك�ن  لقد 
امل�ضتقبل من اأو�ضع الآف�ق، فهو ل يتجمد اأم�م احلدود املنت�ضبة اأم�مه ك�حلواجز 
التي تقيد خطواته، وتربك م�ضريته، بل ميتد مع الآف�ق الغيبية التي ل تطوف مع 
فيعطي  ال�ضبيل،  �ضواء  يهديه  الذي  اهلل  مع  بل  يهتدي طريقه،  الذي ل  اخلي�ل 

احلي�ة يف عقله ويف روحه ويف حركته قوة وحيوية واندف�ًع� اإىل الأم�م.

وهذا هو الذي ينبغي للتوعية الإ�ضالمية اأن تثريه يف وجدان الإن�ض�ن امل�ضلم 
لتوؤكده، كحقيقة اإمي�نية حتلق به يف رح�ب اهلل املمتدة يف اأعم�ق الغيب الك�من يف 
اأ�ضرار علمه، ولكنه� ل تلغي ال�ضنن التي اأودعه� اهلل يف حركة الإن�ض�ن والكون 

من حوله ليتوازن الفكر يف داخله ك�ضرط لتوازن اخلطوات يف م�ضريته.

الثورة الواقعية واخليالية

ف�إن من  الواقع، ل حركة املطلق،  الثورة حركة الإن�ض�ن يف خط  واإذا ك�نت 
اأن يتحرك  التي ميكن  ال�ض�ح�ت  الثوري، كل  الث�ئر بح�ضه  يتلم�ش  اأن  الطبيعي 
اأو يعمل على تو�ضيعه� ليكفل له� ذلك، بعيًدا عن احلواجز التي  فيه� بواقعية، 
جتمد حركته، اأو جتعل من التقدم ح�لة م�ضتحيلة يف نط�ق الظروف املو�ضوعية، 

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة



304 304
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

الواقعية، ل  الثورة  ال�ض�حة �ض�حة  مم� يجعل  املرحلة احل��ضرة،  ولو على م�ضتوى 
�ض�حة الثورة اخلي�لية اأو املث�لية الب�حثة عن الأفك�ر املزروعة يف املطلق.

يف �ضوء ذلك يربز اأم�نن� �ضوؤال اآخر وهو: اإذا ك�نت الثورة حركة يف الواقع، 
معنى  اأن  اأو  الالنه�ئية؟  اإىل خط  منطلقة  تبقى جمرد حركة  اأن  يعني هذا  فهل 
مع�نيه�،  يختزن كل  نظ�م معني  دائرة  مف�هيمه� وخططه� يف  ت�ضتقر  اأن  هو  ذلك 
املتج�ضدة  ال�ضورة  يكون  حتى  براجمه�،  كل  وي�ضتوعب  اأفك�ره�،  كل  ويحمل 

لكل �ضع�راته� وواجه�ته�، والمتداد العملي لكل خطه� امل�ضتقيم؟

اإن من الطبيعي اأن يكون اجلواب هو اختي�ر ال�ضق الث�ين من ال�ضوؤال؛ لأن 
تبني  اأن  اأجل  الف��ضد من  الواقع  الث�ئر على  التمرد  لتكون  لالإن�ض�ن  الثورة هي 
واقًع� جديًدا على اأنق��ضه ليتمكن الإن�ض�ن من ال�ضتقرار يف ظل نظ�م ث�بت على 
م�ضتوى  ق�نونية على  اإىل مفردات  منه  يتحول  فيم�  الثورة  فكر  ق�عدة �ضلبة من 
الو�ضيلة والهدف يف نط�ق العقيدة وال�ضريعة.. واإل ف�إنه يبقى مع الفراغ الب�حث 

عن اأر�ش ينغرز فيه�، اأو يقف عليه�.

ولهذا، ف�إن النظ�م يف خط الثورة هو النتيجة الطبيعية حلركة الإن�ض�ن فيه�، مم� 
يجعل منه الهدف لكل م�ض�ريعه� وخطوطه� وخطواته�؛ لأن اهلل يريد للحي�ة اأن 
تعي�ش يف ظل النظ�م بعيًدا عن كل اأو�ض�ع الفو�ضى العملية ليتك�مل الإن�ض�ن 

ىب    مب   خب   نث  ب�حلق   والأر�ش  ال�ضم�وات  فيه  اهلل  خلق  الذي  الكون  مع 
يبمث   ]الدخ�ن/ 39[ الذي هو تعبري حي عن النظ�م املتوازن احلكيم الذي 
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ترتكزان عليه كم� يرتكز عليه واقع الإن�ض�ن.

حركة الثورة نحو الدولة: ال�ضلبيات والإيجابيات

اأن تقف الثورة فتكف عن العط�ء وعن احلركة يف  ولكن، هل معنى ذلك 
اجت�ه التغيري؟ واجلواب: اإن الذين يحركون الثورة يف اجت�ه الدولة، يتحركون يف 

خطني:

احلرية يف الثورة والدولة

اإبق�ء الروح الثورية يف عمق التقنني الذي تخ�ضع له الدولة،  اخلط الأول: 
الروح عن  تبتعد  الإن�ض�ن، حتى ل  املتحركة يف حي�ة  املواقع  اإىل كل  واإدخ�له� 

اجل�ضد، اأو تنف�ضل النه�ية عن روحية البداية.

التي حتكم  الروحية  منه؛ لأن  التطبيقي  اجل�نب  يكون ذلك �ضعًب� يف  وقد 
حركة الثورة، ك�نت متلك احلرية يف ال�ض�حة الوا�ضعة التي قد ل متلكه� يف �ض�حة 
الدولة التي ت�ضيق كثرًيا فيم� يفر�ضه التقنني من حدود وقيود؛ لأن طبيعة التقنني 
تفر�ش احلدود التنظيمية لأية فكرة، وتدفع ب�لعالق�ت اإىل �ضوابط معينة يف نط�ق 
العالقة  هذه  حل�ض�ب  التزامه�  من  التن�زلت  بع�ش  تقدم  فقد  الدولة،  م�ضلحة 
اأو  القت�ض�دية  امل�ض�لح  اأو  ال�ضي��ضية  املواقف  توازن�ت  من  تفر�ضه  فيم�  تلك  اأو 

الأو�ض�ع الأمنية.

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
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املتحم�ضني يف  زهو  تر�ضي  قد ل  اأجواء جديدة،  امل�ض�ألة يف  تدخل  وهكذا 
الثورة، اأو ال�ض�ئرين يف اخلط الثوري املتحرك يف امتداد الري�ح الع��ضفة.

اإن هن�ك فرًق� يف حرية الفكرة يف حركة الثورة، ويف حريته� يف حركة الدولة، 
وهو اختالف امل�ض�حة التي تتحرك فيه� الفكرة يف دائرة الثورة التي متلك اأر�ًض� 
وا�ضعة تقل فيه� احلواجز، .. اأم� يف دائرة الدولة، فهن�ك اأر�ش خ��ضعة لأكرث من 
هند�ضة مدنية و�ضي��ضية واقت�ض�دية ل ميكن التحرك فيه� اإل �ضمن خطوط اخلريطة 

املو�ضوعة.

وبهذا ميكن لن� القول اأن هن�ك ثورة يف الروح يف كال املج�لني من اأجل حتقيق 
الهدف، ولكن امل�ض�ألة هي اأن الثورة- يف الثورة هي: احلركة التي تنطلق من اأجل 
التح�ضري للهدف، بينم� هي يف الدولة: النتيجة الطبيعية لذلك. اإنه الفرق بني 

املطلق واملقيد.

الدولة قاعدة للثورة

الدولة،  اأر�ش  عن  البعيدة  الأخرى  املواقع  يف  الثورة  حتريك  الث�ين:  اخلط 
انت�ض�رات جديدة  لتحقيق  الدولة  القوة يف حركة  مواقع  ب�ل�ضتف�دة من  وذلك 
على  تعمل  التي  الدولة  وجود  فوائد  من  هو  ذلك  لأن  املواقع؛  تلك  للثورة يف 
تغذية الكثري من الن�ض�ط�ت الثورية يف الع�مل، وبهذا تكون الدولة يف موقع ق�عدة 

للثورة يف موقع اآخر.
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ب�حل�ضول  وذلك  تلك،  حركته�  يف  كربى  ب�إيج�بي�ت  الدولة  تلتقي  ل  وقد 
على مواقع قوة مزدوجة، فهي يف الوقت الذي حتقق فيه امتداًدا وا�ضًع� للثورة يف 
خط الر�ض�لة اأو الق�ضية، ف�إنه� قد متنح الدولة بع�ش مواقع القوة حل�ض�ب وجوده� 
اأو التزام�ته�، اأو ال�ضروط القوية التي تفر�ضه� على دولة اأخرى، اأو قد حتقق له� 
بع�ش التخل�ش من ال�ضغوط املفرو�ضة عليه� من خالل بع�ش القوى الدولية اأو 
قد  ف�إنه�  وبذلك  به�،  حتيط  التي  ال�ضعبة  الأو�ض�ع  من  التخفيف  اأو  الإقليمية، 
تو�ضع �ض�حته� يف حتقيق م�ض�ريعه� الثورية يف الداخل من خالل الثورة يف مك�ن 

اآخر من اخل�رج.

تتحرك  التي  الأخرى  القوى  تكت�ضف  عندم�  ال�ضلبي�ت  بع�ش  تلتقي  وقد 
الثورة يف �ض�حته� اأن دولة الثورة متثل القوة الك�ملة خلف ذلك كله، مم� يوجب 
اأو  �ضي��ضية  ن�حية  به� من  املت�ضلة  اأو�ض�عه�  اإرب�ك  اأو يف  به�،  تعقيًدا يف عالق�ته� 
اقت�ض�دية اأو اأمنية، اأو يف تعري�ش وجوده� للخطر من خالل املوؤامرات التي تدبر 
له� يف اخلف�ء من خالل اكت�ض�ف الدور القوي الذي تختفي خلفه مبختلف الأقنعة 

والأغطية التي ت�ضف عم� حتته�.

العالقات بني الثورة والدولة

وعلى �ضوء هذا، ف�إن امل�ض�ألة قد تختلف يف بعده� احلركي، يف عالقة الدولة 
ب�لقوى امل�ض�دة للثورة، بفعل النعك��ض�ت الإيج�بية اأو ال�ضلبية للنت�ئج احل�دة على 
اأن تنكم�ش يف بع�ش امتداداته� للمح�فظة  اإىل  ب�لثورة  الواقع، كم� تدفع  �ضعيد 

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
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اأو يف م�ض�حله� الع�مة، مم� يجعل من الثورة خ�دمة  على توازن الدولة يف جوده� 
من  متلكه  م�  بفعل  كبرية،  ت�ضهيالت  من  متنحه�  فيم�  املواقف  بع�ش  يف  للدولة 
امتي�زات وا�ضعة لت�ضريع حركته� وتقوية مواقعه�، ورمب� تتحول اإىل م�ضكلة له� يف 
اأو تثور عليه� للحف�ظ على امل�ض�لح احليوية  مواقف اأخرى، عندم� ت�ضغط عليه� 

لوجوده�.

هذان هم� الوجه�ن الب�رزان للم�ض�ألة، يف ح�ض�ب�ت الع�ملني يف هذا الجت�ه اأو 
ذاك، فكيف يكون موقفن� احل��ضم اأم�مه�؟

وهل نخت�ر منطق الثورة؟

اأو نخت�ر منطق الدولة؟

غرابة امل�ضطلح

الع�مة  الإ�ضالمية  الأجواء  عن  غريب�ن  امل�ضطلحني  هذين  اأن  نالحظ  اإنن� 
�ضعيد  على  الدعوة  حركة  يف  الإ�ضالمي  اخلط  هو  مل�  الفكري  العمق  بح�ضب 
التطبيق،  م�ض�ألة  يف  الدعوة  حركة  هم�  والثورة  الدولة  ف�إن  التطبيق،  اأو  النظرية 
كم� اأن الدعوة هي النظرية يف خط الثورة والدولة يف حركة الإن�ض�ن يف الواقع، 
ال�ضروط  حتقيق  نحو  التحرك  تعني  الثورة  اأن  والثورة  الدولة  بني  الفرق  ويبقى 
وتهيئة  للتغيري،  امل�ض�دة  العوامل  من كل  وتنقيته�  الأر�ش،  لتح�ضري  املو�ضوعية 
الأو�ض�ع املالئمة يف اجلوانب ال�ضلبية والإيج�بية حلركة الدولة يف تنظيم الأو�ض�ع 

الإن�ض�نية واحلي�تية على اأ�ض��ش الواقع الر�ض�يل اجلديد.
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الدول؛  ملنطق  خم�لف  منطق  عن  طبيعته�  يف  تعرب  ل  الثورة  ف�إن  ولذلك 
حركة  اإىل  النظري  خطه�  يف  الدعوة  حتويل  يف  التك�ملي  املنطق  ميثالن  لأنهم� 
الدولة قمة  مم� يجعل من  والنت�ئج،  املقدم�ت  فيم� هي  التطبيقي  الواقع  حية يف 
الواقع، مم� ل يبقي  الر�ض�لية على �ضعيد  اإىل حتقيق براجمه�  الثورة عندم� ت�ضل 
يف ال�ض�حة فراًغ� لأي هدف اآخر يف نط�ق املرحلة اأو يف نط�ق الهدف الكبري، بل 
كل م� هن�ك اأن الأجواء املتحركة املتوترة املت�ض�عدة فيم� ي�ضبه النفع�ل واحلم��ش 

التي يعي�ضه� الإن�ض�ن يف اأجواء الدولة، كم� هو معلوم.

وقد يخطر يف الب�ل اأن الذين يتحدثون عن �ضراع بني املنطقني قد يريدون 
بذلك منطق الدولة يف املوقع الذي يتحرك فيه الق�نون الذي يحدد الت�ضريع�ت 
والعالق�ت فيم� ينعك�ش �ضلًب� على املوقع الآخر الذي يبحث عن حركة الثورة 
يف داخله، فيوؤدي به منطق الدولة اإىل �ضيل من التحفظ�ت التي قد ت�ض�در حرية 
الثورة يف حركته� املتحدية التي قد ت�ضقط الكثري من م�ض�ريع الدول التي ترتبط 
لإ�ضق�ط  اأ�ض��ًض�  الدولة  على  احلف�ظ  ليكون  من عالقة  ب�أكرث  املعنية،  الدولة  به� 
م�ض�لح الثورة يف املن�طق الأخرى، فيح�ولون يف كالمهم هذا اأن يتحدثوا للدولة 
ب�أن ل تبتعد عن روح الثورة لتكون الأهمية عنده� هي احلف�ظ على م�ض�حله� على 

ح�ض�ب الثورة مل�ضلحة امل�ضت�ضعفني الآخرين.

وقد نالحظ على هذا الطرح اأن امل�ض�ألة ل تع�لج بهذه الطريقة، بل قد يكون 
الأوىل بن� اأن ندر�ش ق�ضية الأهمية يف مق�م التزاحم بني الطرفني على اأ�ض��ش م� 

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
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هو الأف�ضل اأو الأقرب للم�ضلحة الإ�ضالمية العلي� التي تخ�ضع له� كل امل�ض�ريع 
العملية �ضلًب� اأو اإيج�بً� لتكون عملية الختي�ر منطلقة من النت�ئج احل��ضمة احل��ضلة 
من  وحم�يته�  مرحلة  يف  الدولة  ثب�ت  يكون  فقد  الوا�ضحة،  املق�رنة  عملية  من 
الهتزاز هو الأوىل ب�ملالحظة؛ لأن �ضقوطه� يعني �ضقوط الق�عدة التي ميكن اأن 
ت�ضتند اإليه� الثورة يف مرحلة اأخرى فتكون الت�ضحية ببع�ش مك��ضب الثورة الآن 
موجًب� لتحقيق بع�ش املك��ضب له� يف �ضعيد اآخر، اأو يف مرحلة اأخرى، وبذلك 

فلن تكون هن�ك خ�ض�رة مطلقة يف هذا الجت�ه.

واإذا ك�ن ذلك يعني تقدمي التن�زلت حل�ض�ب القوى امل�ض�دة، ف�إنه� ح��ضلة 
على كل ح�ل �ضواء على ح�ض�ب �ضقوط الدولة مل�ضلحة الثورة، اأو �ضقوط الثورة 
الظروف  التخفيف منه� من خالل  الدولة، الأمر الذي يوحي ب�ضرورة  مل�ضلحة 
املالئمة وامل�ض�دة يف كال الجت�هني؛ لأن اإبق�ء الدولة على ح�ض�ب اإ�ضق�ط بع�ش 
مواقع الثورة يف بع�ش املراحل، قد يهيئ مل�ضتقبل ثوري يحقق دولة جديدة من 

خالل الثورة امل�ضتمرة.

اإن درا�ضتن� للمرحلة الرائدة الق�ئدة التي مثلت حركة الر�ض�لة يف خط الدعوة 
النبوية يف مرحلة م� قبل الهجرة، وم� بعده�، ويف التف��ضيل ال�ضغرية يف داخل 
يف  يالحظ  ك�ن  )�ش(  النبي  ب�أن  اإلين�  توحي  التي  الفكرة  تعطين�  منهم�،  كل 
حركته يف الواقع م� هو الأوفق مب�ضلحة الإ�ضالم وامل�ضلمني بعيًدا عن هذا املنطق 

اأو ذاك يف الق�ض�ي� الكبرية وال�ضغرية.



311311

وهذا هو م� نتنب�ه، كحركة اإ�ضالمية تعمل لتحقيق الإ�ضالم على اأر�ش الواقع 
من اأجل الو�ضول اإىل الأهداف الكربى ليتوازن فيه� خط التحرك على �ضعيد 
الدعوة يف خط الدولة والثورة مًع� عندم� يلتقي�ن، اأو يف اخلط الأقرب للم�ضلحة 
� ليكون  � ل نه�ئيًّ الإ�ضالمية العلي� عندم� يفرتق�ن، ولن يكون الفرتاق اإل مرحليًّ
كل واحد منهم� يف مرحلة انفراده عن الآخر حركة يف طريق الو�ضول اإىل الآخر، 

ل حركة من اأجل منع وجوده يف الواقع.. ويف حركة الإن�ض�ن يف احلي�ة.

احلركة الإ�ضالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة





الثقافة املوجهة     •
تعرب عن وحدة احلركة يف وحدة الفكر.

•   احلركة الإ�ضالمية  
تدعو للنقد واللتزام وتنادي باملراقبة والن�ضباط.

اللتزام بالثقافة اخلا�ضة    •
ل يعني قمع حرية الفكر.

احلركة اإلسالمية بني الثقافة اخلاصة والثقافة العامة





جدل حول الثقافة

الثق�فة  هن�ك حديث يدور اجلدل حوله يف داخل احلركة الإ�ضالمية حول 
امللتزمة التي تقدمه� احلركة للملتزمني بخطه� الفكري والعملي ليطرح ال�ضوؤال 
الت�يل: هل من ال�ضروري، اأو من املن��ضب اأن تكون هن�ك ثق�فة خ��ضة يف الروؤية 
واحلركة،  الدعوة  احلركية يف  والأ�ض�ليب  وللمن�هج  الع�مة،  للمف�هيم  الإ�ضالمية 
بحيث تفر�ش على اأتب�عه�، اأن يلتزموا الدقة يف ذلك على اأ�ض��ش اأن للحركة فكًرا 
التزامه مبفردات هذا  � يحدد لالإن�ض�ن �ضرعية النتم�ء من خالل  � خ��ضًّ اإ�ضالميًّ
الفكر ليكون ال�ضخ�ش الذي يبتعد عن اخلطوط الع�مة اأو التف�ضيلية بعيًدا عن 
اأو اأن امل�ض�ألة تفر�ش اإعط�ء املنتمني حرية  خط ال�ضتق�مة والإخال�ش للحركة؟ 
النفت�ح على الثق�فة الإ�ضالمية من ب�به� الوا�ضع الذي ينطلق فيه الإن�ض�ن امل�ضلم 
ليطلع على كل م� ي�ضتطيع الو�ضول اإليه من النت�ج العلمي للفكر الإ�ضالمي يف 
قواعده ومتفرع�ته ومن�هجه التعليمية ليخت�ر لنف�ضه م� يقتنع به من ذلك، ولي�ضنع 
�ضخ�ضيته الإ�ضالمية على هذا الأ�ض��ش، حتى يكون انتم�وؤه للحركة منطلًق� من 
التي  ب�لأفك�ر  تقيد  دون  من  وقي�دته�  واأو�ض�عه�  لأبع�ده�  الثق�فية  روؤيته  خالل 
يلتزمه� الق�ئمون عليه�؛ لأنهم ل ميثلون اأية �ضلطة على فر�ش التزام�تهم الفكرية 

على الن��ش من حولهم.

احلركة الإ�سالمية بني الثقافة اخلا�سة والثقافة العامة
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العقلية احلزبية واملنفتحة

وهذا هو الفرق بني العقلية احلزبية التي تريد اأن ت�ضع الن��ش يف ق�لب فكري 
ج�مد ل ي�ضمح لهم بحرية التفكري امل�ضتقل، وبني العقلية املنفتحة على الإ�ضالم 
كله التي تتحرك يف الهواء الطلق الذي يتيح له� احلرية يف اختي�ر اخلط الإ�ضالمي 
الذي تقتنع به من خالل ت�أمالته� الفكرية على امل�ضتوى الذاتي واملو�ضوعي اأم�م 
التنوع الجته�دي الذي يتمثل يف اختالف املفكرين الإ�ضالميني يف اجته�داتهم 

املتنوعة يف فهم الن�ضو�ش والقواعد الإ�ضالمية.

ولعل هذا هو الذي ميثل حركة ال�ضراع بني اأ�ضلوب العمل احلزبي يف الو�ضول 
اإىل الأهداف الإ�ضالمية، وبني العمل احلزبي الذي قد يطرح نف�ضه بعنوان »حزب 
الوا�ضعة يف جم�هريه�  اأنه ميثل حركة الأمة  اأ�ض��ش  نف�ضه على  الذي يقدم  اهلل« 
املمتدة بدًل من الدوران يف الدائرة ال�ضيقة التي يفر�ضه� التنظيم احلزبي الذي 

ينفتح على مواقعه التنظيمية اأكرث مم� ينفتح على الأمة كله�.

هذا هو ال�ضوؤال املطروح يف حركة اخلط الإ�ضالمي الذي ينفتح على ال�ض�حة 
ال�ضي��ضية الوا�ضعة من اأجل تركيز الإ�ضالم على �ضعيد الواقع كقوة فكرية �ضي��ضية 

ق�ئدة ليكون احلكم لالإ�ضالم من خالل احلركة الإ�ضالمية.

فكيف نواجه املوقف اأم�مه؟

هل نخت�ر اأحد اخلي�رين، اأو اأن هن�ك خي�ًرا اآخر للع�ملني فيم� بينهم�؟
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الثقافة اخلا�ضة ووحدة الأمة 

الإ�ضالمي  العمل  حركة  يف  املوجهة  اخل��ضة  ب�لثق�فة  الق�ئمون  يوؤكد  رمب� 
ال�ضي��ضي، ب�ملالحظة الت�لية:

اإن احل�جة اإىل الثق�فة اخل��ضة تنطلق من احل�جة اإىل وحدة الت�ضور للجم�عة 
التي تلتزم بوحدة احلركة الإ�ضالمية ب�عتب�ره� الق�عدة التي تتحرك من خالله� 
نحو الهدف مم� يجعل من اأفراده� جمتمًع� موحًدا من�ضجًم� يف عالق�ته ومف�هيمه 
الثق�فة  وحدة  من خالل  وذلك  ومنهجه،  من�ضجًم� يف حركته  ليكون  واأو�ض�عه 
التي متثل يف اخلط احلركي وحدة املوقف، ووحدة ال�ضعور الع�م. وبذلك ميكن 
توزيع الأدوار يف ال�ض�حة العملية على اأ�ض��ش اخلطة الع�مة التي يتوحدون فيه�، 
ويف اللتزام به�. كم� ميكن مواجهة التحدي�ت امل�ض�دة يف اخلط الفكري ب�خلط 
الواحد الذي مينحه كل فرد قوة جديدة من خالل دوره لتتك�مل الأدوار على 

هذا الأ�ض��ش.

يف  الختالف  ي�ضتتبع  الذي  الثق�فية  الذهنية  يف  الختالف  ميثل  بينم� 
األوان  من  لونً�  والهدف  والأ�ضلوب  واخلطة  اخلط  م�ضتوى  على  الجته�دات 
�ضعيد  على  م�ضكلة  من  لأكرث  املج�ل  ويف�ضح  ب�لهتزاز،  يوحي  الذي  ال�ضي�ع 
الواقع احلركي الذي تتنوع مفرداته تبًع� لتنوع الآراء املتحركة يف داخله، ويقود 

الأو�ض�ع نحو التن�فر والتج�ذب والرتب�ك.

احلركة الإ�ضالمية بني الثقافة اخلا�ضة والثقافة العامة
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ويت�بع هوؤلء القول ب�أن احل�جة اإىل احلركة الإ�ضالمية من اأجل تغيري الواقع، 
�ضورة  جت�ضد  التي  العملية  اأو  الفكرية  لل�ضيغة  موّحدة  روؤية  اإىل  احل�جة  تفر�ش 
الواقع البديل، كم� تفر�ش تك�مل املجتمع حوله� لي�أخذ كل واحد دوره يف هذا 
يتحرك  الفو�ضى عندم�  هو  البديل عن ذلك  ال�ضورة؛ لأن  ذاك من  اأو  اجل�نب 
فريق يف ج�نب اليمني؛ لأن ثق�فته الذاتية توؤكد له �ضالح ذلك، ويتحرك فريق 
اآخر يف ج�نب ال�ضم�ل؛ لأنه يرى يف هذا اخلري للمجتمع، مع انطالق كليهم� من 

مفهومه الإ�ضالمي للنظرية اأو للتطبيق.

اأدت  وهذا هو م� يواجهه امل�ضلمون يف اختالف الجته�دات الفقهية التي 
اإىل انق�ض�م الأمة الإ�ضالمية اإىل مذاهب، واإىل مرجعي�ت فقهية متن�فرة يف فهمه� 
لالأحك�م ال�ضرعية، مم� اأربك الواقع الإ�ضالمي، ومنع الو�ضول اإىل املجتمع الواحد 

يف �ضورة املفهوم الواحد والأ�ضلوب امل�ضرتك، ولأحك�م املوحدة.

اإن امل�ض�ألة املطروحة هي هل نحن بح�جة اإىل حركة واحدة فال بد من ثق�فة 
واحدة يلتقي عليه� اجلميع، واإذا كن� نلتزم حرية احلركة يف قن�ع�ته الثق�فية، ويف 
اأو�ض�عه احلركية املتفرعة من ذلك، فالبد اأن نطلق للمجتمع اأو لالأفراد، احلرية يف 
التعددية على م�ضتوى املواقف واحلرك�ت، مم� يوحي ب�أن لكل فرد احلق يف اختي�ر 

اأ�ضلوبه الذي يختلف عن اأ�ض�ليب الآخرين.

الثقافة العامة وحماية الأمة

اأم� الق�ئلون ب�ضرورة اإعط�ء الأمة حريته� يف اختي�ر الثق�فة التي تنفتح عليه� 
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وتلتزمه�، فيثريون م�ض�ألة حرية كل اإن�ض�ن فيم� يعتقد وفيم� يقراأ، وفيم� يلتزم من 
وعيه  ويف  لالإ�ضالم،  فهمه  يف  راأيه  عليه  يفر�ش  اأن  احلق  لأحد  ولي�ش  مف�هيم، 
هي  امل�ض�ألة  لأن  اجله�د؛  اأو  الدعوة،  حركة  يف  لنف�ضه  يرت�ضيه  الذي  لالأ�ضلوب 
م�ض�ألة قن�عته التي يرى فيه� طريق اخلال�ش، �ضواء ك�نت قن�عة يقينية ن�بعة من 
املعطي�ت الذاتية التي ميلكه�، اأو ك�نت قن�عة تقليدية من خالل احلجة التي ميلكه� 
على تقليد هذا املجتهد اأو ذاك، فكيف ت�ضتطيع احلركة الإ�ضالمية اأن توجب عليه 
املفهوم  تف�ضري هذا  عليه  تفر�ش  اأو  راأيه،  ذاك على خالف  اأو  الراأي  التزام هذا 
الإ�ضالمي، بهذه الطريقة اأو تلك، اأو جتربه على ال�ضري يف الطريق الذي يختلف 
اأو غري ذلك، ومن هو الذي  عن الطريق الذي يراه م�ضروًع� يف قن�ع�ته الفقهية 

اأعط�ه� الولية الثق�فية اأو الفقهية على امل�ضلمني؟

للفكر  جتميد  ح�لة  متثل  املغلقة،  احلزبية  الثق�فة  اإن  القول:  هوؤلء  ويت�بع 
الإ�ضالمي يف الإن�ض�ن؛ لأنه� تدخل يف نط�ق علبة مقفلة ل ت�ضمح للنور اأن ينفذ 
اإليه�، ول للهواء اأن يتحرك فيه�، فتقول له: اإن عليك اأن ل تفكر لنف�ضك؛ لأن 
احلركة تفكر لك، واإن عليك اأن تبتعد عن اخلروج عن الثق�فة اخل��ضة التي يلتزمه� 
التنظيم احلزبي؛ لأن ذلك ميثل النحراف عن اخلط ال�ضليم، ومترًدا عن اللتزام 
احلزبي فيم� األزمت به نف�ضك من خالل النتم�ء ال�ضي��ضي، مم� قد ي�ضل ب�ملوقف 
اإىل م�ضتوى اخلي�نة عندم� تتعر�ش �ضالمة احلركة للخطر من خالل الهتزاز الذي 

يربك ال�ض�حة من اأكرث من ج�نب.

احلركة الإ�ضالمية بني الثقافة اخلا�ضة والثقافة العامة
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اإن هذا الأ�ضلوب يف التع�طي مع املح�زبني يوحي اإليهم ب�لق�ضور الفكري، 
وب�حل�ض�ر الروحي، وب�لي�أ�ش من الو�ضول اإىل ح�لة اإبداعية يف اكت�ض�ف اجلديد، اأو 
يف تغيري املف�هيم ال�ض�ئدة؛ لأن الطليعة – وحده� – هي املوؤهلة للتفكري وللتخطيط 
وللتجديد، وبذلك تتحول العقلية احلزبية يف دائرة الثق�فة اخل�رجية املوجهة اإىل 
ببغ�وات تقلد القي�دة يف كلمته� من دون اأن تتحرك ل�ضتيح�ء امل�ضمون يف فكر 

جديد.

وي�ضيف هوؤلء القول: اإن الت�أكيد على فتح ب�ب الجته�د يف فهم العقيدة 
الطريق  يخت�روا  اأن  يف  احلق  للم�ضلمني  ب�أن  يوحي  الذي  هو  واملنهج  وال�ضريعة 
التي  الفكرية  الو�ض�ئل  موقع  من  واأحك�مه  مف�هيمه  يف  الإ�ضالم  اإىل  للو�ضول 
النت�ئج  قراءاتهم، ويف احل�ضول على  من�ق�ضة  اإدراك�تهم، ويف  ميلكونه� يف حتريك 
نتحدث عن  ف�إنن� ل  الثق�فة،  نتحدث عن حرية  احل��ضمة يف ذلك؛ لأنن� عندم� 
ثق�فة ل ميلك اأ�ضح�به� الأ�ض�ش الفكرية لتكوينه� وتركيزه� من خالل املعطي�ت 
احلقيقية املتوفرة للمثقفني؛ لأن امل�ض�ألة لي�ضت م�ض�ألة الواجه�ت الثق�فية، بل هي 

م�ض�ألة العمق الثق�يف للفكر امللتزم، يف خط الإ�ضالم.

وهذا هو الذي يحمي الأمة من الختن�ق يف �ضجن الأفك�ر الر�ضمية املعلبة 
على  تفر�ضه  فيم�  الفكري  الإره�ب  مت�ر�ش  �ضلطة  اإىل  القي�دة  فيه  تتحول  التي 

الفكر من قيود ق��ضية بفعل الو�ض�ئل ال�ض�غطة على تفكري الن��ش.
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مالحظات ومواقف

مل  اأنه  املنطق  هذا  على  يالحظون  قد  املوجهة  اخل��ضة  الثق�فة  دع�ة  ولكن 
اإىل  املنتمي  الإن�ض�ن  حرية  على  يحجروا  لأنهم مل  واأم�نة؛  بدقة  الفكرة  ين�ق�ش 
مواقعه�  تتحرك من  بثق�فة ج�مدة ل  يلتزموا  تفكريه، ومل  الإ�ضالمية يف  احلركة 
الفكرية اإىل الآف�ق املنطلقة يف اأجواء التغيري؛ لأن احلركة التي تعمل على تغيري 
بع�ش  تغيري  ترف�ش  امل�ضوهة ل  الق�ئمة  ال�ضورة  مواجهة  �ضورته� يف  على  الواقع 
اأو ظالًم� فيم� يكت�ضفه الفكر العميق  اإذا اكت�ضفت فيه� ت�ضويًه�  مالمح ال�ضورة 
التزام  يف  التغيري  معنى  عمق  على  التمرد  يعني  الرف�ش  لأن  الدقيق؛  والنظر 

امل�ضوؤولية يف الإخال�ش حلي�ة الإن�ض�ن.

املنتمي على  يلتزمه  فيم�  اأ�ض��ش معنى النتم�ء  امل�ض�ألة على  اإنهم يطرحون 
وب�لمتدادات  للحركة،  الفكرية  ب�لق�عدة  قن�ع�ته  يف  وحركة  موقف  من  نف�ضه 
احلركية يف خطه� العري�ش، ويف تف��ضيله� املتفرعة عن ذلك؛ لأن الإمي�ن ب�لأ�ضول 
يفر�ش الإمي�ن ب�لفروع ب�ضكل تلق�ئي، مم� يجعل للحركة احلق يف حم��ضبته على 
مواقفه من خالل مط�لبته بتعهده ب�للتزام الفكري والعملي بخطه� على م� هي 
الق�عدة املعروفة »الزموهم مب� األزموا به اأنف�ضهم..« مم� يجعل الق�ضية ق�ضية �ضفته 
به  يلتزم  للحركة   � خطًّ هن�ك  اأن  اأ�ض��ش  على  وب�لقي�دة  ب�خلط  اإمي�نه  يف  احلركية 

� للقي�دة ي�ضري عليه اجلميع. اجلميع، وخطًّ

احلركة الإ�ضالمية بني الثقافة اخلا�ضة والثقافة العامة
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الثقافة املوجهة والعامة

وقد ل يعني ذلك اأن الذين يحركون الثق�فة املوجهة يف واقع احلركة مينعون 
الن��ش احلركيني من الأخذ ب�لثق�فة الع�مة الوا�ضعة فيم� يقراأون وفيم� ي�ضمعون 
الفكرية  الق�ض�ي�  يف  وحوار  �ضراع  من  فيه  يدخلون  وفيم�  ي�ض�هدون،  وفيم� 
وال�ضي��ضية، فهم قد يدفعونهم اإىل ال�ضتزادة من ذلك؛ لأنه يعترب اإغن�ًء للتجربة 
تلتزم  التي  الإ�ضالمية  لل�ضخ�ضية  وت�أ�ضياًل  للوعي،  وتعميًق�  للثق�فة  وتو�ضيًع� 
بقن�ع�ته� من موقع الفكر املق�رن، والعقل املق�رن، مم� يدفع به� اإىل مواقع القي�دة 
فيه من  تتحرك  الذي  الوا�ضع  الأفق  الإ�ضالم من خالل  الأمينة على م�ضتقبل 
الإ�ضالم يف احلي�ة على  وا�ضعة حلركة  اآف�ق  اأن يكون ذلك و�ضيلة لإيج�د  اأجل 

م�ضتوى الع�مل بدًل من جتميده يف احلدود ال�ضيقة يف الواقع.

الثقافة بني الإن�ضان واحلركة

واإذا ك�نت هذه الثق�فة موجبة لتغيري ذهنية الإن�ض�ن احلركي اإىل م� يخ�لف 
اإخراج هذا  اإىل  يوؤدي  ف�إن ذلك ل  الفكر احلركي،  يقوم عليه�  التي  املرتكزات 
َبل قي�داته� مت�ًم�، كم� لو ك�ن قد ق�م بجرمية  الإن�ض�ن من احلركة، اأو ا�ضطه�ده من قمِ
ٍد على اخلط، اأو انحراف عن اللتزام، بل اإن الق�ضية تطرح يف دائرة ال�ضعيد  مترُّ
احلركي على اأ�ض��ش اأن راأيه ل يلزم احلركة، ول يفر�ش عليه� تغيري م�ض�ره�، كم� 
ل يفر�ش على احلركيني الآخرين ذلك، فلي�ش له اأن يلزمه� مب� ل تلتزم به؛ لأنه� 
مل تقتنع به، بل كل م� هن�ك اأن يتحرك نحو اإقن�ع الآخرين براأيه، ف�إذا اقتنعوا به 
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فقد و�ضل اإىل م� يريده عندم� يتحول اخلط، واإذا مل يقتنعوا به، ف�إن عليه اأن يبقى 
يف خط املع�ر�ضة لت�أكيد فكره ب�لو�ض�ئل ال�ضرعية يف املنهج القراآين الذي و�ضعه 
من  الإ�ضالمية  للحركة  الع�م  ب�خلط  التزامه  مع  الفكري،  اخلالف  حلرك�ت  اهلل 
األوان الإث�رة النفع�لية التي تثري الفو�ضى وتوؤدي اإىل الإرب�ك  دون اأي لون من 
والهتزاز. اإن احلركة الإ�ضالمية التي تلتزم بثق�فة خ��ضة تثري الق�ضية من خالل 
الفكرة التي تقول: اإن الق�عدة الفكرية يف خطوطه� الع�مة والتف�ضيلية قد انطلقت 
من قن�ع�ت يف فهم الإ�ضالم، واتبعه� الن��ش امللتزمون به� من خالل اقتن�عهم به� 
وثقتهم بقي�دته� بعيًدا عن اأية ح�لة قمعية �ض�غطة، وهي م�ضتمرة يف خطه� املمتد 
يف احلي�ة م�دامت معتقدة ب�أنه ميثل اخلط امل�ضتقيم املتحرك على اأ�ض��ش احلقيقة، 
يف  اخللل  من  يكت�ضفونه  فيم�  ذلك  يف  اخلط�أ  يكت�ضفوا  اأن  الن��ش  ا�ضتط�ع  ف�إذا 
طبيعته، اأو يف تف��ضيله، ف�إن احلركة الإ�ضالمية املخل�ضة هلل ولالإ�ضالم لبد اأن تغري 
مفهومه� القدمي اخل�طئ اإىل مفهومه� اجلديد امل�ضيب مت�ًم� كم� هو املجتهد الذي 
يكت�ضف خط�أ اجته�ده الذي اتبعه عليه مقلدوه، فريجع عنه، ويتبعه املقلدون يف 

ذلك من دون اأي حرج اأو م�ضكلة.

بني الدليل واحلجة ال�ضرعية

ول نريد اأن جنعل املنتمني اإىل احلركة مقلدين له� ليتحدث بع�ش الن��ش يف 
الدليل ال�ضرعي على حجة هذا املقلد، بل اإنن� نريد اأن نتحدث عن القن�عة التي 
ميتلكه� املنتمون فيم� ميلكونه من حجة �ضرعية على هذا النتم�ء، �ضواء ك�نت ح�لة 
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اجته�دية فيم� يتو�ضلون اإليه من اجته�د جزئي يف �ضرعية احلركة فيم� ي�ضلون اإليه 
من اخلطوط الع�مة، اأو ك�نت ح�لة تقليدية فيم� ي�أخذون به من راأي املجتهد املقلد 
م�ضتوى  يف  اجته�دية  قي�دة  من  ل  احلركة  فيه  تتحرك  فيم�  اأو  النتم�ء  هذا  يف 

املرجعية التي يرجع الن��ش فيه� اإليه� يف حركتهم الإ�ضالمية.

دور احلركة الإ�ضالمية

وحدة  عن  تعبري  هي  بل  الفكر،  حركة  حرية  تلغي  ل  املوجهة  الثق�فة  اإن 
احلركة يف وحدة الفكر، مع اإبق�ء النوافذ على كل الفكر الآخر الذي ير�ضد اخلط�أ 
وال�ضواب لي�ضتطيع تعبري الق�عدة الفكرية للحركة من خالل تغيري الذهنية التي 

اأدت اإىل اللتزام اخل��ش من خالل القن�عة اخل��ضة.

اإن احلركة الإ�ضالمية تدعو اإىل النقد كم� تدعو اإىل اللتزام، وتن�دي ب�ملراقبة 
كم� تن�دي ب�لن�ضب�ط، ول تدعي الع�ضمة لنف�ضه� اإذا مل تكن قي�دته� مع�ضومة 
»ول ع�ضمة لأحد يف كل قي�دات احلركة الإ�ضالمية املع��ضرة«. وعلى �ضوء هذا، 
ف�إن الفكر الإ�ضالمي يبقى متحرًك� يف �ض�حة التغريات الجته�دية اأو املو�ضوعية 
من خالل كل عن��ضر التغيري لتبقى احلركة الإ�ضالمية يف ح�لة تقدم وتطور يف 
البحث عن احلقيقة التي قد يلفه� ال�ضب�ب لت�ضرق عليه� ال�ضم�ش بعد ذلك، ويف 

خط الإخال�ش هلل ولر�ضوله الذي يفر�ش الإخال�ش لالإن�ض�ن وللحي�ة.



•  الأو�ضاع ال�ضيا�ضية يف العامل 
حتتاج اإىل ال�ضلبية لتاأكيد الطريقة الإ�ضالمية.

•  التجربة الإيرانية اأغنت ال�ضاحة 
مبفردات العمل ال�ضيا�ضي ال�ضلبي والإيجابي.

•  الجتهاد الإ�ضالمي ميلك املرونة  
لتحويل ال�ضلبية اإىل اإيجابية حل�ضاب الهدف.

•  الأ�ضلوب الإيجابي 
هو الأ�ضلوب العملي الذي يرتبط بحركة الواقع.

•   من ال�ضروري اأن يكون لنا  
يف كل ق�ضية راأي ويف كل �ضاحة موقع.

احلركة اإلسالمية بني اإلجيابية والسلبية





اأ�ضاليب العمل

الإيج�بي  الأ�ضلوب  الع�ملني:  حركة  يف  اأ�ضلوب�ن  العملي  الواقع  يف  هن�ك 
الواقع  يواجه  الذي  النهج  الإيج�بي  ب�لأ�ضلوب  ونعني  ال�ضلبي،  والأ�ضلوب 
وتدير  م�ضكلة،  لكل  احللول  وت�ضع  �ض�حة،  كل  يف  املوقف  حتدد  التي  ب�لأفك�ر 
ي�ضعر  ل  بحيث  احلركة،  اأو يف  الت�ضور  يف  فراًغ�  ترتك  ل  التي  ب�لطريقة  امل�ض�ألة 
يواجه  الذي  النهج  فهو  ال�ضلبي،  الأ�ضلوب  اأم�  – ب�لالموقف.  – معه�  الن��ش 
الواقع ب�لأفك�ر التي تبقى الق�ضية معه� ج�مدة يف مك�نه� راف�ضة لالأفك�ر املتحركة 
اأفك�ًرا بديلة ليكون اجلو للرف�ش املطلق  اأن ت�ضع يف ال�ض�حة  يف الواقع من دون 

الذي يعمل من اأجل الهدم ل من اأجل البن�ء.

وقد يكون من الطبيعي اأن يكون الأ�ضلوب الإيج�بي هو الأ�ضلوب العملي 
الذي ينبغي للحي�ة اأن ت�أخذ به وتتوفر عليه؛ لأنه هو الذي يرتبط ب�حلركة الواقعية 
احلركة  وتطوًرا يف  ا  منوًّ ومتنحه�  مب��ضر،  ب�ضكل  به�  وترتبط  ق�ض�ي�ه�،  حتتوي  التي 
الت�ض�عدية لالأ�ضي�ء، بينم� ل يحقق الأ�ضلوب ال�ضلبي له� اأي �ضيء؛ لأن العدم 

ل يحقق وجوًدا، والنفي ل يوؤكد احلي�ة.

واإذا ك�ن املو�ضوع بهذا املقدار من الأهمية يف الواقع العملي، فقد يكون من 
ال�ضروري اأن يكون لن� يف كل ق�ضية راأي، ويف كل �ض�حة موقع، ويف كل حركة 
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موقف لن�ضتطيع ت�أكيد وجودن� يف �ض�حة ال�ضراع الفكري والعملي؛ لأن ذلك هو 
الذي مينحن� ال�ضفة احلركية الإن�ض�نية يف خط الزمن.

الإ�ضالميون وال�ضلبية

ال�ضي��ضية  حركتهم  يف  الإ�ضالميني  اأن  املج�ل  هذا  يف  البع�ش  يثري  وقد 
يرتبطون ب�ل�ضلبية بدًل من الإيج�بية؛ لأنهم يقفون اأم�م الأهداف البعيدة املدى 
الواقع  اآخر الطريق، مم� يجعله� تواجه ق�ض�ي�  التي متثل الإ�ضرتاتيجية املبدئية يف 
العملي فيم� ي�ضبه الفراغ الذي يوؤدي اإىل الالموقف يف �ض�حة مواقف الآخرين، 
واإىل الالمب�لة يف مواقع اهتم�م�ت احلي�ة التف�ضيلية يف مفردات الواقع يف الوقت 
�ضن�عة  تتقن  التي  الراف�ضة  ب�لجت�ه�ت  ال�ض�حة  اإرب�ك  عملية  فيه  يتقنون  الذي 

الهدم ب�ضكل ح��ضم ف�عل.

ورمب� ك�ن الهدف الذي ي�ضعونه يف دائرة ال�ضع�ر قريًب� من الفكر امل�ضتحيل 
التي  العملية  املراحل  يف  ب�ل�ض�حة  املحيطة  املو�ضوعية  الظروف  م�ضتوى  على 
اأم�مهم،  تتحرك يف امل�ضتقبل املنظور، مم� يجعل الن��ش يتطلعون اإىل الأفق امل�ئل 
الواقعية التي  اأمل فيم� يفكرون فيه يف مواجهة الفر�ش  ب�رقة  فال يجدون هن�ك 

تنتظر م�ض�ريع الآخرين، الأمر الذي يوؤدي اإىل اأن يتحولوا اإىل اخلط الآخر.

ولعل ذلك الذي يغري التي�رات الفكرية اأو ال�ضي��ضية امل�ض�دة اأن توحي ب�أن 
الثب�ت املتجذرة يف الواقع، ول جتد الو�ض�ئل  احلركة الإ�ضالمية ل متلك عن��ضر 
العملية التي متنحه� اإمك�نية الو�ضول اإىل النت�ئج الواقعية احل��ضمة، بل تبقى يف 
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اأو الأحالم اجلميلة،  املوؤثرة  امل�ض�عر  الن��ش كثرًيا من  يثري يف  الذي  املث�ل  دائرة 
اأن  اأنه� حركة ط�رئة، ل تلبث  ف�إنهم يعتربون  ولكنه ل يغني عنهم �ضيًئ�، ولهذا 
تتبخر وتذوب اأم�م حركة التطور ال�ض�عدة، وذلك يف الأجواء الإعالمية امل�ض�دة.

هل هذه هي احلقيقة؟
وكيف نواجه امل�ض�ألة يف �ض�حة التحدي؟

التقليديون بني الغيب والتقية ال�ضلبية 

رمب� جند يف بع�ش الأفك�ر املوجودة يف ال�ض�حة الإ�ضالمية �ضيًئ� من هذا القبيل 
يف دائرتني:

الدائرة الأوىل التي يتحرك فيه� التقليديون الذين ميثلون املحور الفكري الذي 
يرى يف كل الواقع ال�ضي��ضي والت�ضريعي الذي تتحرك به احلي�ة يف دني� الن��ش واقًع� 
بعيًدا عن ال�ضرعية الإ�ضالمية، ولكنه ل يجد فر�ضة ملواجهته بو�ض�ئل التغيري؛ لأنه 
ل يجد �ضرعية احلركة امل�ض�دة التي توؤدي اإىل هالك الأنف�ش والأموال ب�مل�ضتوى 
الذي ل ت�ض�عد عليه القواعد ال�ضرعية؛ لأن الو�ضول اإىل حكم الإ�ضالم كبديل 
عن حكم الكفر، يتوقف على مقدم�ت ل يجب على الن��ش حت�ضيله�؛ لأنه� من 
قد يحرم  بل  الواجب،  �ضرائط  الأ�ضوليون ل من  يقول  الوجوب« كم�  »�ضرائط 
عليهم ال�ضعي اإليه�؛ لأنه� تلتقي ببع�ش املحرم�ت، ولذلك ف�إن هوؤلء ينتظرون 
الغيب الإلهي يف الو�ضول اإىل الأهداف يف اآخر الزم�ن، ويعتمدون على بع�ش 
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الأح�ديث امل�أثورة التي تتحدث عن ل �ضرعية كل حركة للو�ضول اإىل احلكم فيم� 
قبل ذلك، ولذلك ف�إنهم يتحركون يف خط »التقية املطلقة« التي تتجمد يف خط 
احلذر ال�ضديد املغرق يف ا�ضتث�رة عوامل اخلوف يف ال�ض�حة للت�أكيد الدائم على 
العن��ضر الالواقعية يف التحرك ال�ضي��ضي لينطلق الآخرون يف م�ض�ريعهم الع�مة 
يواجهوا  اأن  دون  من  الإ�ضالمي  الواقع  يف  ال�ض�ل  اأو  الك�فر  وجودهم  ليوؤكدوا 

ا. � م�ض�دًّ م�ضروًع� اإ�ضالميًّ

امل�ض�دة  الفكرة  رف�ش  يتحركون يف  قد  الفكر  الإ�ضالميني يف  هوؤلء  ولكن 
من الأ�ض��ش يف تثقيف الن��ش �ضد التي�ر امل�رك�ضي اأو التي�ر القومي اأو الوطني 
اأو العلم�ين يف حركة ثق�فية تبقي امل�ضلمني يف خط املواجهة الفكرية لالآخرين، 
الدائرة  التف�ضيلية يف  امل�ض�ريع  لبع�ش  راف�ضة  �ضي��ضية  ينطلقون يف خطوات  وقد 
ال�ضي��ضية يف �ض�حة الآخرين ليكونوا القوة التي تثري اجلو لإ�ضق�ط حكم معني، 
ليعود  اإ�ضالمي  غري  اآخر  حكم  مل�ضلحة  بل  الإ�ضالم،  حكم  مل�ضلحة  ل  ولكن 
املع�ر�ضون الإ�ضالميون اإىل دائرتهم الثق�فية الإ�ضالمية ليع�ر�ضوا فكر هذا احلكم 

اأو ذاك من دون م�ضروع عملي.

وقد نالحظ يف هذه الدائرة فريًق� من الن��ش الذين يدعون اإىل ال�ضت�ضالم 
املطلق الذي ل يعمل على حتريك الرف�ش للواقع، بل قد يدعو اإىل التع�مل معه 
مع  املن�ضجمة  العملية  ب�لإيج�بية  الراف�ضة  الفكرية  ال�ضلبية  فيه�  تختلط  بواقعية 
اأو  الكبري،  الإ�ضالمي  الهدف  حركة  اأم�م  �ضلبيني  يجعلهم  مم�  الع�مة،  امل�ض�ريع 
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الهدف املرحلي يف ق�ض�ي� الإن�ض�ن، ولكنهم اإيج�بيون يف النفت�ح على النحراف 
من ن�حية عملية.

الإ�ضالميون يف دائرة التنظري

الدائرة الث�نية وهي دائرة الإ�ضالميني الذين يعملون على الو�ضول اإىل حكم 
العقيدة  الإ�ضالمية يف ج�نب  الثق�فة  يحتوي  الذي  التنظيمي  ب�لعمل  اإ�ضالمي 
يتحركون  بحيث  الإ�ضالمي،  الواقع  ال�ضي��ضية يف  احلركة  �ض�حة  ويف  وال�ضريعة، 
احلركة  واملتحركة يف خط   ،� �ضي��ضيًّ املنفتحة  امل�ضلمة  ال�ضخ�ضية  �ضنع  عملية  يف 
ال�ضي��ضية التنظيمية، ويعملون على نقد الواقع والنف�ض�ل عنه يف �ض�حة املواقف 
امل�ض�ألة  هذه  الإ�ضالمي يف  املوقف  هو  م�  بني  الف��ضل  للخط  احل��ضم  ب�لتحديد 
اأو تلك، وبني م� هو املوقف املرتكز على الفكر الك�فر، ولكنهم يظلون يف دائرة 
التنظري الذي ل يعمل على ال�ضغط على الواقع بقوة، كم� اأنه ل يحرك اأي م�ضروع 
�ضي��ضي مرحلي على م�ضتوى الق�ض�ي� املرحلية التي يعي�ضه� الن��ش؛ لأن امل�ض�ألة 
عندهم هي اأن تكون امل�ض�ريع ال�ضي��ضية يف نط�ق الدائرة الإ�ضالمية العملية، وقد 
يرون اأن ذلك لن يتحقق اإل يف احل�لة التي ت�ضل فيه� الأمة اإىل الن�ضج الفكري 

ال�ضي��ضي الذي يجعله� يف مرحلة ا�ضتالم احلكم ليقوم حكم الإ�ضالم.

ويف �ضوء ذلك، ف�إنهم يرف�ضون الواقع، ويعملون على تهدمي قواعده، ويتطلعون 
اأم�م  �ضلبيني  يجعلهم  مم�  عنه،  البديلة  امل�ض�ريع  لي�ضعوا  البعيد  امل�ضتقبل  اإىل 
ال�ض�حة، فال ير�ضمون له� حلوًل مرحلية متالأ الفراغ، بل ينطلقون اإىل التحدي به�، 

احلركة الإ�ضالمية بني الإيجابية وال�ضلبية
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لكت�ض�ف �ضلبي�ت الآخرين لت�ضجيل النق�ط ال�ضلبية عليهم يف �ض�حة ال�ضراع 
الفكري وال�ضي��ضي.

املوقف الرمادي

هذه هي بع�ش املالمح الب�رزة يف ال�ض�حة الإ�ضالمية، ولكن هن�ك دائرة ث�لثة 
تتحرك يف �ض�حة اأو�ضع من الدائرتني املذكورتني، وهي دائرة الإ�ضالميني الذين 
امل�ض�ريع الالاإ�ضالمية يف م�ض�ألة احلكم ليكون احلكم الإ�ضالمي هو  يقفون �ضد 
اأم�م  الهدف الكبري يف حركة ال�ضراع، ولكنهم ل يظلون يف مك�نهم ليتجمدوا 
الهدف، بل يعملون على التخطيط للو�ضول اإىل الهدف من خالل خطط مرحلية 
م�ضتوى  على  وف�علية  مبرونة  املتحرك  ب�لأ�ضلوب  الإ�ضرتاتيجية  امل�ض�ألة  تواجه 
الطروح�ت العملية التي تزيل بع�ش احلواجز، وتقرب امل�ض�ف�ت البعيدة، وحترك 
بع�ش امل�ض�ريع العملية، وتعمل– يف بع�ش احل�لت– على حتريك العالق�ت مع 
الآخرين والنفت�ح عليهم من اأجل الو�ضول اإىل بع�ش الأهداف املرحلية امل�ضرتكة 
يف مواقع اللق�ء مم� يجعل من حركتهم ال�ضي��ضية حركة اإيج�بية يف اإ�ضق�ط بع�ش 

امل�ض�ريع، وبن�ء م�ض�ريع اأخرى.

وقد يثري البع�ش يف هذا املج�ل اأن ذلك يعني الدخول يف اإ�ضك�لت �ضرعية 
من خالل احت�ض�ن بع�ش اخلطط العملية التي قد ل يكون له� اأ�ض��ش �ضرعي، بل 
قد يكون له� يف بع�ش العن�وين عنوان �ضرعي م�ض�د، فنحن ل ن�ضتطيع اأن ندخل 
يف م�ض�ألة الت�ضريع لأحك�م مل ي�ضرعه� اهلل، مم� قد يوؤدي اإىل الوقوف ج�مدين يف 
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مواقعن�، ف�إم� احل�ضول على الإ�ضالم كله، واإم� البتع�د عن كل مواقع الالاإ�ضالم 
يف ال�ض�حة، مم� يجعل املوقف دائًرا بني اللون الأبي�ش والأ�ضود، فال جم�ل للون 

الرم�دي، بحيث تكون ال�ضلبية هي العنوان الطبيعي لكل عنوان.

ولكنن� نالحظ على ذلك اأن امل�ض�ألة لي�ضت بهذه املث�بة من ال�ضيق، فهن�ك 
اأكرث من فر�ضة للحركة يف اجت�ه حتريك امل�ض�ألة ال�ضي��ضية لإ�ضق�ط بع�ش املواقع اأو 
الرموز الك�فرة والط�غية، اأو امل�ض�ريع اخل��ضة امل�ض�دة، لالنتق�ل اإىل مرحلة متقدمة 
ل  احل�لة،  هذه  يف  لأنن�  �ضرعي؛  اإ�ضك�ل  يف  الوقوع  دون  من  الإ�ضالم  خط  يف 
نتبنى عنوانً� غري اإ�ضالمي من عن�وين التي�رات ال�ضي��ضية الأخرى، بل قد نف�ضح 
املج�ل اأم�مه� من دون مع�ر�ضة، ب�عتب�ره� قريبة من الهدف، مم� قد مينحه� بع�ش 
� يف نط�ق امل�ض�لح واملف��ضد الط�رئة التي  ال�ضرعية املرحلية، لكت�ض�به� بعًدا اإ�ضالميًّ
قد تخ�ضع له� الأحك�م ال�ضرعية يف تقدم بع�ضه� على البع�ش الأخرى يف دائرة 
التزاحم بني مالك�ت الأحك�م ال�ضرعية. ولكن التربير ال�ضرعي ملثل هذه الأمور 
لبد من اأن يخ�ضع يف امل�ض�ألة الإعالمية للعن�وين ال�ضرعية املتحركة ل املحدودة 
بحدوده� الواقعة يف تلك الدائرة، ول العن�وين املطلقة التي قد ت�ضيء اإىل الت�ضور 
تتج�وز  الإ�ضالمية  احلركة  ب�أن  يوحي  قد  مم�  ال�ضرعية،  ال�ض�حة  يف  الإ�ضالمي 
على  الت�أكيد  من  لبد  ذلك،  �ضوء  وعلى  الآخرين.  �ضع�رات  لتتبنى  �ضع�راته� 
العن�وين الث�نوية التي تخ�ضع له� احلركة ال�ضي��ضية الإ�ضالمية يف خط املع�ر�ضة 

للواقع.

احلركة الإ�ضالمية بني الإيجابية وال�ضلبية
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الجتهاد ال�ضيا�ضي والعناوين الثانوية

اإنن� نريد اأن نثري يف هذا املج�ل اأن الجته�د الإ�ضالمي ميلك الكثري من املرونة 
الفكرية واحلركية التي ميكن له� اأن حترك اإيج�بي�ت ال�ض�حة يف دائرة الطروح�ت 
العملية التي ل ترتك هن�ك اأي �ضلل يف التحرك واأي فراغ يف الواقع، مم� يوؤدي اإىل 
اأن جتتذب احلركة ال�ضلبية حركة اإيج�بية مق�رنة له� حل�ض�ب الهدف الكبري، فال 
يكون الإ�ضالميون يف املوقع الذي يتحركون فيه خلدمة الآخرين، بل يعملون على 
اأم�مهم احللول  اإث�رة احلركة حل�ض�ب الإ�ضالم؛ لأنهم ميلكون الأ�ض�ش التي تثري 
العملية للم�ض�كل الط�رئة يف نط�ق القواعد الإ�ضالمية الع�مة يف دائرة العن�وين 
التزاحم  دائرة  ويف  جديًدا.   � �ضرعيًّ بعًدا  العملية  املو�ضوع�ت  متنح  التي  الث�نوية 
� معيًن� مل�ضلحة حكم  بني امل�ض�لح واملف��ضد الواقعية التي قد جتمد حكًم� اإ�ضالميًّ
اإ�ضالمي اآخر، يف ح�ض�ب الأهمية يف املالك، وهكذا ينطلق الجته�د ال�ضرعي يف 
درا�ضة الواقع املتحرك ليلتقط منه املفردات ال�ضرعية التي يتحرك فيه� الجته�د 

ال�ضي��ضي يف نط�ق التخطيط للحركة الإ�ضالمية يف �ض�حة الواقع.

ولن نطلق امل�ض�ألة يف دائرة النظرية التي قد تدخلن� يف مت�ه�ت الفر�ضي�ت 
والحتم�لت، بل اإنن� ن�ضتطيع الإ�ض�رة اإىل التجربة الإ�ضالمية الرائدة يف حركة 
اإدارة امل�ض�ألة الإ�ضالمية الثورية يف  اإيران التي انت�ضرت يف  الثورة الإ�ضالمية يف 
خط املع�ر�ضة للحكم الالاإ�ضالمي، كم� انت�ضرت يف ت�أ�ضي�ش احلكومة الإ�ضالمية 
على اأ�ض��ش اخلطوط ال�ضرعية املرحلية يف التخطيط للحركة، ويف اللق�ء ب�لآخرين، 
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ويف حتريك املواقع املختلفة يف ال�ض�حة. وقد متكنت من اإغن�ء ال�ض�حة الإ�ضالمية يف 
مفردات العمل ال�ضي��ضي يف نط�قه� ال�ضلبي والإيج�بي، مم� ترك للحركة الإ�ضالمية 
يف املواقع الأخرى، اأو يف م�ضتقبله� العملي الكثري من التج�رب واملواقف واملواقع 

التي ن�ضتطيع الإف�دة منه� يف احلركة ال�ضي��ضية.

وقد ك�ن البع�ش ممن يتهمون العمل الإ�ضالمي الآن ب�ل�ضلبية يواجهون تلك 
الثورة بنف�ش التهمة؛ لأنهم مل يتعودوا على ال�ضلبية احل��ضمة التي تنتظر اإيج�بي�ت 
ينتظر  الذي  اخل�ئف  الأ�ضلوب  على  معت�دين  ك�نوا  بل  امل�ضتوى،  بنف�ش  كبرية 

النتيجة ب�ضكل �ضريع، بحيث لو ت�أخرت قلياًل خ�فوا على املوقف من النهي�ر.

اإن كثرًيا من الأو�ض�ع ال�ضي��ضية يف الع�مل على �ضعيد الأو�ض�ع والأ�ضخ��ش 
لتوؤكد   � نف�ضيًّ تهزمه�  التي  ال�ضلبية  املواقف  من  الكثري  اإىل  يحت�ج  قد  واملواقع 
الأ�ضلوب اجلديد البعيد عن الأ�ض�ليب امل�ألوفة اخل��ضعة للطريقة الغربية يف العمل 

ال�ضي��ضي، ولتوؤكد الطريقة الإ�ضالمية يف الواقع الإ�ضالمي ال�ضي��ضي.

احلركة الإ�ضالمية بني الإيجابية وال�ضلبية





املرجعية وخط  التنظيم  خط  • بني 

•  العاملون لالإ�ضالم
 اأمام �ضيغ احلزبية واملرجعية وال�ضورى.

•  الهدف من ال�ضيغ  
الو�ضول اإىل خدمة الإ�ضالم ل ت�ضكيل اإطار خا�س.

التنظيم امل�ضبع    •
بالروح الإ�ضالمية موقع مهم للعمل.

احلركة اإلسالمية وصيغ العمل 





الراأي الأول: التنظيم مف�ضدة وتع�ضب

ل يزال اجلدل يدور بني الع�ملني لالإ�ضالم يف حتديد ال�ضيغة التي يتحرك 
فيه� العمل. فهن�ك من يعترب التنظيم ال�ضي��ضي مف�ضًدا لعمل، وخمرًج� له عن 
الذي يرتك لالإن�ض�ن  الروحي  تتمثل يف اخلط الإ�ضالمي  التي  طبيعته الأ�ضيلة 
من حيث حتديد  �ضيق  اإط�ر  يحب�ضه يف  فال  العمل،  النطالق يف  امل�ضلم حرية 
امل�ضوؤولي�ت التنظيمية التي تربطه ب�أجهزة وخالي� وقي�دات ل متلك من اأمر القرار 
ال�ضرعي �ضيًئ�.. كم� هو �ض�أن ال�ضيغة احلزبية للتنظيم، وبذلك يرى هوؤلء.. اأن هذا 
الأ�ضلوب غريب عن ثق�فتن� ومف�هيمن� واأ�ض�ليبن� الإ�ضالمية يف العمل، ومل نعهد 
يف خطوات ر�ضول اهلل )�ش( الذي هو هدان� يف النظرية والتطبيق اأن ق�م مبثل هذا 
الأ�ضلوب يف عمله يف الوقت الذي ك�نت الر�ض�لة تواجه اأخطر م�ض�كل الوجود، 
ويطرح هوؤلء خط املرجعية التي ت�ضتوعب كل الن�ض�ط�ت العملية للموؤمنني يف 
�ضيغة اإدارية تنظم لهم عالق�تهم ب�لقمة، يف اأو�ض�عهم امل�لية والعملية واحلركية، 
والتوجيه�ت  ال�ضرعية  الفت�وى  خالل  من  املتحرك  العمل  خط  لهم  وتو�ضح 
العملية، من موقع القي�دة الإ�ضالمية ال�ضرعية التي ت�ضلح اأن تكون عذًرا للموؤمن 
اأم�م اهلل. ورمب� يثري البع�ش �ضيًئ� غري املرجعية فيم� يت�ضورون من اأ�ض�ليب الرتب�ط 
بني الق�عدة املوؤمنة والقمة امل�ضروعة فيم� يثريونه من فكرة »ال�ضورى« التي يرونه� 

احلركة الإ�سالمية و�سيغ العمل
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بدياًل عن فكرة »ولية الفقيه«. ويف جميع الأحوال، ل جم�ل للحزبية يف التحرك؛ 
لأنه� اأ�ضلوب غربي ل يلتقي مع القواعد الفكرية التي نوؤمن به� ون�ضري عليه�.

وقد ي�ضيف البع�ش اإىل �ضلبي�ت هذا الأ�ضلوب التنظيمي يف العمل �ضلبي�ت 
يف تكوين ال�ضخ�ضية الداخلية لالإن�ض�ن احلزبي، ف�إنه يثري يف داخل هذا الإن�ض�ن 
النتم�ء  بعيًدا عن  التع�ضب  والإط�ر، حتى  ال�ضيغة  اإىل  ب�لنتم�ء  �ضعوًرا عميًق� 
احلي اإىل الإ�ضالم والإمي�ن، بحيث ي�ضعر ب�لنف�ض�ل عن املوؤمنني الآخرين الذين 
ل يلتقون معه ب�لنتم�ء اخل��ش، ب�مل�ضتوى الذي ي�ضل اإىل العداوة، اأو م� يقرب 
من العداوة مت�ًم� كم� هي احلدود التي تف�ضل بني دين ودين. ورمب� ك�ن من مظ�هر 
ب�مل�ضلمني  املوؤمنني  من  غريهم  عن  هوؤلء  لدى  املتع�رف  التعبري  ال�ضلبية  هذه 
اأو الذين ل يفهمون الإ�ضالم جيًدا. ورمب� تت�ض�عد  اأو غري الواعني،  التقليديني، 
حمى هذه النظرة فيتحول احلديث عن هوؤلء ب�أنهم غري م�ضلمني لبتع�دهم عن 
اأو  اخلط الأ�ضيل لالإ�ضالم، واملفهوم احلقيقي له، بينم� يتحرك خط »املرجعية«، 
املتمثلة  وال�ضريعة  العقيدة  اإىل  ب�لنتم�ء  ال�ضعور  اإىل  امل�ضلمني  فيقود  »ال�ضورى« 
ال�ضخ�ش  اإىل  ل  واملم�ر�ضة،  النظرية  خالل  من  الفتوى  متثله  الذي  اهلل  بحكم 
واجلهة، ولذا ف�إنه ل يعي�ش ال�ضعور ال�ضلبي جت�ه املوؤمنني الآخرين يف حجم احلدود 
الذاتية لل�ضخ�ضية، بل قد يح�ش اإح�ض��ًض� خفيًف� بخطئهم يف التحرك، اأو يف النظرة، 
مم� ل يحقق اأي انف�ض�ل عنهم يف م�ض�عره وعواطفه، وبذلك ل يدخل يف دائرة 
�؛ لأنه ي�ضعر ب�أنه يلتقي معه� يف هذا النطالق  التع�ضب الذاتي املرفو�ش اإ�ضالميًّ
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الإ�ضالمي يف خط العب�دة واملع�ملة واجله�د، فال اإط�ر اإل الإط�ر الإ�ضالمي الذي 
يتحرك اجلميع فيه، فهو �ضر ال�ضخ�ضية، وهو حده� الأ�ضيل الف��ضل.

دائرة  عن  ب�خلروج  يوحي  م�  التنظيمي  الأ�ضلوب  هذا  يف  هوؤلء  يجد  وقد 
الأحك�م ال�ضرعية؛ لأن اهتم�م�تهم ترتكز على اإط�عة الأوامر املب��ضرة من قي�داتهم 
امل�ضوؤولة يف نط�ق التنظيم، الأمر الذي يجعلهم يبتعدون يف عمق ال�ضخ�ضية عن 
الأوامر  لهذه  موافقته  اأو ذاك من حيث  املوقف  ال�ضرعي يف هذا  مراع�ة احلكم 

وعدم موافقته.

الراأي املقابل: التنظيم تركيز للخطوات و�ضنع للقيادات

وهن�ك راأي مق�بل لهذا الراأي يعر�ش الق�ضية يف وجهة نظر خمتلفة عن وجهة 
النظر هذه، فريى هذا الفريق اأن الأ�ضلوب التنظيمي يف الإط�ر احلزبي ل ي�ضكل 
انحراًف� عن خطه  ي�ضكل  فكرية، كم� ل  ن�حية  من  العمل  �ضالمة  على  خطورة 
لالإ�ضالم  – ي�ضمن  العك�ش من ذلك  بل هو على  ن�حية عملية،  الأ�ضيل من 
الرتكيز يف خطواته املرحلية نحو الو�ضول اإىل الهدف؛ لأن من اأ�ضول التنظيم، 
اأن يحدد للعمل مراحله من خالل الظروف املو�ضوعية املطروحة يف ال�ض�حة التي 
قد تفر�ش ال�ضرية ت�رة، وقد تفر�ش العلنية اأخرى.. وقد تثري البعد عن الدخول يف 
ال�ضراع ال�ضي��ضي يف وقت لتكتفي ب�لدعوة اإىل اهلل يف جم�لته� الع�مة واخل��ضة، 
وتربية الق�عدة على اأ�ض��ش املف�هيم الإ�ضالمية الأ�ضيلة التي حتفظ له� التوازن يف 
�ضخ�ضيته� الإ�ضالمية من اأجل اأن تعرف كيف تطلق التفكري على اأ�ض��ش الفكر 

احلركة الإ�ضالمية و�ضيغ العمل
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الإ�ضالمي فيم� يطرحه الواقع الفكري من ق�ض�ي� وم�ض�كل ومف�هيم وحتدي�ت، ف�إن 
الرتبية الع�مة التي تقوم على املواعظ والن�ض�ئح والو�ض�ي� والتوجيه�ت، واملف�هيم 
الع�مة الغ�ئمة التي تظل تعي�ش يف بعد عن الواقع ل ميكنه� اأن حتفظ لل�ضخ�ضية 
اأ�ض�لته� الفكرية، بينم� تتحرك الرتبية اخل��ضة املنظمة لت�ضوغ ال�ضخ�ضية �ضي�غة 
هذا  الإن�ض�ن يف  لينطلق  الواقع  وق�ض�ي�  الفكر  ق�ض�ي�  بني  منتقلة  منهجية،  ه�دئة 
الجت�ه مع الفكر يف حركة الواقع، ومع الواقع يف منطلق�ت الفكر فال يبقى ح�ئًرا 
بني م� يفكر به وبني م� يعي�ضه من ق�ض�ي�، ف�إذا انتقلت احلركة اإىل املج�ل ال�ضي��ضي 
من  يخططونه  وفيم�  �ضي��ض�ت،  من  يطلقونه  فيم�  الآخرين  مع  ال�ضراع  لتخو�ش 
ال�ضحيحة  الإ�ضالمية  ال�ضيغة  للتحرك يف  ال�ض�حة ج�هزة  ك�نت  للعمل،  من�هج 
الإ�ضالمية  املف�هيم  حركة  عن  تنحرف  ول  الواقع،  خطوط  عن  ت�ضيع  ل  التي 
احلقيقية، فال يختلف اخلط ال�ضي��ضي عن اخلط الفكري؛ لأن الرتبية ال�ضي��ضية 
يف املج�ل الثق�يف، ك�نت �ض�بقة للتحرك ال�ضي��ضي، مم� يجعله بعيًدا عن التحرك 
اأن ي�ضتوحي الفكر من خالل التجربة، ول يحرك  الفراغ، كم� لو ك�ن يريد  يف 
التجربة يف خط الفكر ليوجهه� يف هذا الجت�ه وهكذا تبداأ املم�ر�ضة يف املرحلة 
ال�ضي��ضية لرتبي اجليل والق�دة على التقدم يف خطوات ه�دئة منظمة من اأجل 
م�ضوؤولية امل�ضتقبل يف حي�ة الن��ش، وهكذا يتحرك اخلط ال�ضي��ضي ليحدد لالأمة 
اأعداء اهلل، ورمب� تقت�ضي الظروف املحيطة  اخلط الع�ضكري يف �ضراعه� املرير مع 
ب�لأمة اأن تتداخل املراحل مع بع�ضه� عندم� تعي�ش الهجمة ال�ضتعم�رية الك�فرة 
حتمي  متقدمة  مرحلة  يف  الدخول  اإىل  ذلك  في�ضطرهم  واملوؤمنني؛  الإمي�ن  على 
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له� مواقعه�، وحتفظ له� خطوطه� مت�ًم� كم� هي احل�لت الط�رئة التي متر ب�لأمة يف 
اأو�ض�عه� ال�ضي��ضية والقت�ض�دية والع�ضكرية.

ويف جميع احل�لت، نلتقي ب�لعن��ضر القي�دية املتنوعة التي اأمكن للتنظيم اأن 
ي�ضنع منه� القي�دات التي ت�ضتطيع اأن تقود التحرك يف خط الإ�ضالم احلق بعيًدا 
عن ال�ضغوط اخل�نقة التي تفر�ضه� الأو�ض�ع والظروف ال�ض�ذة، فال نحت�ج– عند 
جن�ح احلركة– اإىل اأن ن�ضتعري قي�دات من هن� وهن�ك ممن لي�ش لهم �ض�بقة يف دين، 
ول تقدم يف يقني، الأمر الذي يوجب انحراف احلركة عن هدفه� وفكره� واأ�ضلوبه� 

العملي الواعي، والدخول يف مت�ه�ت روحية ل يعرف اأوله� من اآخره�.

التنظيم باإ�ضراف املرجعية

اأم� ق�ضية ال�ضرعية يف خطة القي�دة ومقرراته� وتعليم�ته�، ف�إنه� ل متثل م�ضكلة 
اأو جمل�ش  اأن ي�ضرف على ذلك كله فقيه كفوؤ،  �ضعبة غري ق�بلة للحل، فيمكن 
فقه�ء، ممن تقوم به اأو بهم احلجة على الن��ش، ل �ضيم� اإذا ك�نت اأغلب الق�ض�ي� 
اأهل اخلربة حتى  اإىل  فيه�  يرجع  التي  املو�ضوع�ت  ال�ض�حة من  تعر�ش يف  التي 
من قبل الفقيه، ولي�ضت من الأحك�م التي يرجع فيه� اإىل الفقيه، وهي على كل 
اأي خط من اخلطوط،  ح�ل، �ضرورة �ضرعية، لبد لكل من يعمل لالإ�ضالم يف 
وب�أي اأ�ضلوب من الأ�ض�ليب من اأن يعمل على اإحراز تكليفه ال�ضرعي، اأو تكليف 

الآخرين الذين يعملون ويتع�ونون معه.

احلركة الإ�ضالمية و�ضيغ العمل
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يف  )�ش(  النبي حممد  واأ�ض�ليب  الإ�ضالم،  اأ�ض�ليب  عن  الغربة  فكرة  واأم� 
لأن  غرابة؛  من  تخلو  ل  فكرة  فهي  اهلل،  �ضبيل  يف  العمل  ويف  اهلل،  اإىل  دعوته 
الإ�ضالم مل يفر�ش على املوؤمنني اأ�ضلوبً� معيًن�، وطريقة حمددة يف طريق الدعوة 
اإىل اهلل، بحيث يحت�ج الع�ملون اإىل ن�ش خ��ش يف كل اأ�ضلوب، ويف كل طريقة، 
بل و�ضع لهم املنهج الع�م يف الدعوة ب�أن تكون ب�حلكمة واملواعظ احل�ضنة، واجلدال 
ب�لتي هي اأح�ضن، ويف العمل ب�أن اأراد لهم اأن تكون اخلطوات خ��ضعة لالأحك�م 
الأو�ض�ع  ك�نت  مهم�  �ضرعي،  حكم  عن  خط  ينحرف  فال  الع�مة،  ال�ضرعية 
والظروف اإل يف احل�لت ال�ضعبة التي تفر�ش فيه� ق�عدة التزاحم بني املالك�ت 
اأن يتجمد احلكم ال�ضرعي يف هذه الواقعة اأو تلك اأم�م الهدف الأهم الذي يفوق 
املالك الذي يتحرك فيه احلكم ال�ضرعي، الأمر الذي يرتك للع�ملني الداعني اإىل 
اهلل حرية اختي�ر الأ�ضلوب الذي يريدونه يف �ضبيل الو�ضول اإىل الهدف الكبري يف 

دائرة الأحك�م ال�ضرعية.

املرجعية لي�ضت بدياًل عن التنظيم

اأم� املرجعية يف خطه� وحركته�، ف�إنه� لن تكون بدياًل عن التنظيم، ولكنه� 
من  وتتحرك  الإ�ضالمي  الفكر  من خالل  عليه  ت�ضرف  عندم�  وتقويه  به  تتقوى 
اأجل اأن تفتح له الأبواب املغلقة، وتنظم له بع�ش خطواته وطريقة م�ض�ره، وتوجهه 

يف الجت�ه ال�ضليم اإذا انحرفت به الأو�ض�ع يف غري الجت�ه ال�ضحيح.
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اإن املرجعية قد ت�ضتطيع اأن تدفع التحرك بعيًدا يف عملية اإث�رة الأمة، وحتريك 
امل�ض�عر نحو مواجهة ال�ضلطة الغ��ضمة فيم� توحيه للموؤمنني من تك�ليف �ضرعية 
تفر�ش عليهم هذا الأمر اأو ذاك، وت�ضمن لهم من خالل ذلك ال�ضعور ب�لر�ض�، 
والأمن من عق�ب اهلل فيم� يتحركون فيه؛ لأن املرجعية، حترز لهم �ضالمة التكليف 
ال�ضرعي يف هذا املوقف اأو ذاك. اإنه� قد ت�ضتطيع ذلك يف بع�ش املراحل الن��ضجة 
�، ولكنه� قد تالقي جهًدا كبرًيا وو�ضًع� �ضعًب� يف احل�لت التي مل تن�ضج  �ضي��ضيًّ
فيه� التجربة، مم� يقت�ضيه� تنظيم اأو�ض�عه� وخطواته�، وحتريك مراحله� من اأجل 
تن�ضيج الواقع من حوله� من اأجل اأن ي�ضل اإىل هذه املرحلة التي تقوده اإىل الواقع 

الأ�ضيل، مم� مل يح�ضل له� اإل يف الإط�ر التنظيمي امل�ضوؤول.

هذا  جند  ل  الآخرين،  املوؤمنني  �ضد  ب�لتع�ضب  الإح�ض��ش  مو�ضوع  ويف 
قد  بل  العملي،  الأ�ضلوب  بهذا  ترتبط  التي  الظ�هرة  حجم  اإىل  ي�ضل  املو�ضوع 

تتمثل يف بع�ش الظواهر املت�ضلة بهذا ال�ضعور.

احلزبية موقع لتنظيم العمل

ونحن اأم�م وجهتي النظر ه�تني نتحفظ يف هذا ال�ضتقط�ب الذي يعر�ش فيه 
كل فريق وجهة نظره؛ لأنن� عندم� نثري هذا اللون من الأ�ضلوب اأو ذاك، ل نريد 
اأن نتجمد اأم�م ال�ضيغة املطروحة كم� هي، �ضواء يف ذلك خط املرجعية، اأو خط 

التنظيم، بل نعمل على اإ�ضالحه� فيم� ت�ضتمل عليه من انحراف�ت اأو �ضلبي�ت.

احلركة الإ�ضالمية و�ضيغ العمل
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لالإن�ض�ن  الإيح�ء  على  وتعمل  التع�ضب،  اإىل  تقود  احلزبية  ك�نت  ف�إذا 
التي  الإ�ضالمية  الروح  فيه�  ندخل  اأن  علين�  ف�إن  ال�ضريعة،  ب�لنحراف عن خط 
قيمة يف  اأية  اأن يكون لالإط�ر  العمل من دون  جتعل منه� جمرد موقع من مواقع 
ال�ضخ�ضية  على  توؤكد  التي  التعليم�ت  من  ب�ملزيد  وذلك  ال�ضخ�ضية،  تكوين 
الإ�ضالمية للع�ملني ب�لإيح�ء الدائم لهم ب�أن الختالف يف اأ�ض�ليب العمل، ويف 
وعي ح�ج�ت ال�ض�حة، ويف حركة الع�ملني، ل يعني اإلغ�ء ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية، 
للع�ملني  املوؤمنني، وبذلك تبقى  الروحية بني  واإنك�ر دوره� يف تعميق ال�ضالت 
م�ض�عرهم الإ�ضالمية العميقة املتع�طفة مع كل موؤمن وم�ضلم، مهم� ك�نت طريقة 
فهمه لالإ�ضالم، وذلك من موقع احل�جة اإىل اإ�ضالحهم ب�ملحبة، وهدايتهم ب�لفكر 
والرحمة. اأم� النحراف عن ال�ضريعة، فالبد لن� من اأن نقف اأم�مه وقفة اإيج�بية 
تر�ضد الظ�هرة يف مفرداته� اجلزئية ال�ضغرية والكبرية، ثم تعمل على مواجهته� 
ب�لثق�فة ال�ضرعية ك�أ�ض��ش من اأ�ض�ش الثق�فة التنظيمية، والعمل على تربية اخلوف 
من اهلل، وحمبته، ومراقبته يف نف�ش كل ع�مل، والت�أكيد على اأن الإ�ضالم ل يعني 
قيمة  ل  لأنه  والكلية؛  اجلزئية  الأ�ضي�ء  يف  ال�ضرعي  اللتزام  نط�ق  خ�رج  �ضيًئ� 
للدعوة لالإ�ضالم لدى الدع�ة اإىل اهلل اإذا مل يعي�ضوا اللتزام فكًرا وع�طفة وعماًل 
وحركة حي�ة. اإن فقدان اللتزام مينع العمل من التجذر يف نفو�ش الآخرين الذين 
ندعوهم. وخال�ضة الفكرة: اإن التنظيم لأي عمل هو روح العمل كمبداأ ل يعني 
اإهم�ل التف��ضيل، بل يعني الت�أكيد على طبيعته� وخ�ضو�ضي�ته� من اأجل احلف�ظ 

على �ضالمة املبداأ يف حركته وانطالقته.
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ان�ضجام احلزبية مع املرجعية

واإذا ك�نت املرجعية ل ت�ضتوعب اجلم�هري يف حركة تنظيمية ف�علة، ول تعمل 
العمل  املمكن  من  ف�إن  للمجتمع،  والقت�ض�دية  ال�ضي��ضية  القي�دات  تربية  على 
الن�ضج�م  ب�إيج�د  وذلك  حركته�،  يف  الأ�ض��ضي  الدور  هذا  على  الت�أكيد  على 
بينه� وبني ال�ضيغ الأخرى املطروحة يف ال�ض�حة، بحيث متنحه� الرع�ية والتوجيه 

والعن�ية التي تخفف الكثري من �ضلبي�ته�، وحتقق له� الكثري من الإيج�بي�ت.

للدخول يف عملية  مطروحة  اجلوانب  اأي ج�نب من  العملية يف  ال�ضيغ  اإن 
تغيري متطورة متجددة تبًع� لالأخط�ء التي تربز يف حركة العمل، �ضواء يف ذلك 
املرجعية التي متثل ولية الفقيه، اأو ال�ضورى، اأو التنظيم؛ لأن الق�ضية، كل الق�ضية 
هي الو�ضول اإىل خدمة الإ�ضالم، وقوته يف الع�مل، وحركته املت�ض�عدة يف �ضبيل 

الو�ضول اإىل اأهدافه الكبرية يف احلي�ة.

اإزاء بع�ضهم البع�ش  ويف �ضوء ذلك، نحب للع�ملني اأن ل يعي�ضوا الت�ضنج 
الرتا�ضق  حد  اإىل  ي�ضل  الذي  ب�مل�ضتوى  العمل  �ضيغ  من  فيه  يختلفون  فيم� 
والته�م�ت واإث�رة عالم�ت ال�ضتفه�م، وال�ضك من دون اأ�ض��ش اأو مربر، واإغالق 
ب�ب احلوار يف تف��ضيل الق�ض�ي� املختلف عليه�. ف�إن مثل هذه الروح ل تعرب عن 
روح اإ�ضالمية؛ لأن معنى اأن يكون الإن�ض�ن م�ضلًم� اأن يعي�ش اأخالقية الإ�ضالم 

يف العمل، ويف اأ�ضلوبه، ويف عالق�ته واأو�ض�عه اجلزئية والكلية.

احلركة الإ�ضالمية و�ضيغ العمل
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الفكر  احلق يف  الإ�ضالمي  امل�ضتوى  اإىل  ن�ضل  اأن  ميكن  فقط–  وبذلك– 
واملم�ر�ضة واحلركة، وذلك بتعميق ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية املنطلقة من خوف اهلل 

وتقواه، ف�إن ذلك هو ال�ضبيل للن�ضر وللنج�ح، وللو�ضول اإىل الهدف الكبري.



•   الختباء وراء العنوان غري الإ�ضالمي 
يبعد الإ�ضالميني عن �ضاحة ال�ضراع ويهم�س دورهم.

•   البقاء خارج اإطار ال�ضلطة الر�ضمي 

اأف�ضل من التحرك يف داخله.

معركة ف�ضل الدين عن احلياة    •

وال�ضيا�ضة ل تزال مفتوحة.

احلزب لي�س حركة بديلة    •
عن الأمة بل لتحريك الأمة.

احلركة اإلسالمية وإجازة السلطات





حديث يف الو�ضط ال�ضيا�ضي 

يدور حديث منذ مدة – يف الو�ضط ال�ضي��ضي الر�ضمي- يف بع�ش البلدان 
احلركي  ال�ضي��ضي  الإ�ضالمي  الن�ض�ط  اإج�زة  م�ض�ألة  حول  الإ�ضالمية،  العربية 
فيه  مي�نع  الذي ل  الوقت  الإ�ضالمية، يف  احلركة  اأو  الإ�ضالمي،  ب�حلزب  املتمثل 
الق�ئمون على هذه البلدان من اإج�زة بع�ش الأحزاب ال�ضيوعية وال�ضرتاكية اأو 

الوطنية اأو القومية.

امل�ضمون،  منحرفة  ال�ضكل،  اإ�ضالمية  حجة  املوقف  هذا  اأم�م  ويقدمون 
وخال�ضته�: اإن احلزب– اأي حزب – ميثل جمموعة من الأمة اأو ال�ضعب ممن 
اإليه، وبذلك ينق�ضم الن��ش–  ينت�ضبون اإليه، تق�بله� جمموعة اأخرى ل تنت�ضب 
من خالله– اإىل ق�ضمني، وهذا ل ميثل اأية م�ضكلة يف دائرة غري الإ�ضالميني؛ لأن 
انق�ض�م ال�ضعب اإىل �ضيوعي وغري �ضيوعي، اأو ا�ضرتاكي وغري ا�ضرتاكي ل يثري اأية 
ح�ض��ضية اأو عقدة؛ لأن من امل�ألوف لدى الن��ش الختالف يف النتم�ء ال�ضي��ضي 

الذي قد يحبذه فريق ويرف�ضه فريق.

احلزب الإ�ضالمي وموقف ال�ضلطة

اأم� احلزب الإ�ضالمي، ف�إنه يختزن يف مفهومه اإخراج الذين ل ينتمون اإليه 

احلركة الإ�سالمية واإجازة ال�سلطات
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من الإ�ضالم عندم� ينق�ضم ال�ضعب عليه بني اإ�ضالميني وغري اإ�ضالميني، مم� يوؤثر 
التن�زع  اإىل  توؤدي  قد  التي  احل�ض��ضي�ت  ويثري  الع�م،  ال�ضعبي  الواقع  على  �ضلًب� 
اإىل  ينتمي  ل  الذي  الع�دي  امل�ضلم  الإن�ض�ن  على  ال�ضعب  من  لأن  والتق�تل؛ 
يف  لالنخراط  رف�ضه  ملجرد  اإ�ضالمي  غري  اأنه  عنه  يق�ل  اأن  الإ�ضالمي  احلزب 
التجمع�ت ال�ضي��ضية، مع العلم، اأن الإ�ضالم يحتوي يف خط النتم�ء اإليه كل من 
�ضهد ال�ضه�دتني، حتى اإذا ك�ن غري موؤمن يف عقيدته، كم� يف الأ�ضخ��ش الذين 
دخلوا يف الإ�ضالم رغبة اأو رهبة، ممن جعل الت�ضريع الإ�ضالمي لهم �ضهم املوؤلفة 
قلوبهم يف فري�ضة الزك�ة، اأو اإذا ك�ن غري ملتزم ب�لأحك�م الإ�ضالمية. فكيف ننفي 
اإج�زة  ف�إن  اإىل احلزب؟ وعلى �ضوء ذلك،  ينتمي  ال�ضفة الإ�ضالمية عن من ل 
ويخل  الع�مة،  الذهنية  اإىل  ي�ضيء  الإ�ضالمي،  النتم�ء  يقوم على  الذي  احلزب 
ب�لنظ�م الع�م، ويوؤدي اإىل كثري من امل�ض�كل الجتم�عية وال�ضي��ضية التي قد تقود 

اإىل التح�قد والتق�تل بطريقة مب��ضرة اأو غري مب��ضرة.

حركة النه�ضة يف تون�س

وقد ك�ن من نت�ئج هذا املنطق ال�ضي��ضي الر�ضمي الذي حتول اإىل قرار ح��ضم 
ب�ملنع من اإج�زة احلزب الذي يقوم تفكريه على اأ�ض��ش الإ�ضالم اأن ح�ولت بع�ش 
الأحزاب الإ�ضالمية ك�لجت�ه الإ�ضالمي يف تون�ش اأن تقدم طلًب� ب�لرتخي�ش له� 
ب�لعمل ال�ضي��ضي ب��ضم حركة »النه�ضة« التي ل توحي ب�لإ�ضالم فيم� هو العنوان 
الع�م، وفيم� هي اخلطوط ال�ضي��ضية العري�ضة، كو�ضيلة من و�ض�ئل اللتف�ف على 
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هذا املنع، ب�لبتع�د عن العن�وين املثرية للح�ض��ضي�ت يف الدائرة ال�ضعبية، ح�ضب 
مبنع  تت�ضل  امل�ض�ألة يف عمقه�  لأن  �ضيًئ�؛  يجدهم  ولكن ذلك مل  ال�ضلطة،  زعم 

الن�ض�ط الإ�ضالمي ال�ضي��ضي على اأ�ض��ش اخلطة املر�ضومة.

جلوؤوا  قد  املنطق  بهذا  تتحدث  التي  م�ضر  الإ�ضالميني يف  بع�ش  راأين�  وقد 
لهم  يكون  اأن  اأجل  من  العلم�نية  ال�ضفة  يحمل  حزب  �ضفوف  يف  العمل  اإىل 
حرية العمل ال�ضي��ضي الإ�ضالمي، ولكن بعن�وين غري اإ�ضالمية، بعد اأن ا�ضتنفدوا 

اجلهد يف احل�ضول على رخ�ضة بعنوانهم الإ�ضالمي احلركي.

�ضلبية ترك العنوان الإ�ضالمي 

العنوان  من  الن�ضح�ب  يف  الأ�ضلوب  هذا  مثل  اأن  الوا�ضح،  من  ولعل 
حركة  على  ال�ضلبية  ت�أثرياته  يرتك  قد  احلزبي  ال�ضي��ضي  العمل  يف  الإ�ضالمي 
الإ�ضالميني يف امل�ضتقبل من خالل الأجي�ل املقبلة التي قد تن�ضجم مع العنوان 
الكثري  الرتداد  بفعل  ال�ضي��ضي  وعيه�  يف  �ضع�راته  فتختزن   ،� تدريجيًّ اجلديد 
لكلم�ته�، وبوا�ضطة املوقع ال�ضي��ضي الذي قد يدفعهم اإىل مواقف معينة يف الإط�ر 
الع�م، وبذلك تفقد احلركة الإ�ضالمية حيويته� وعمقه� وامتداده� يف الأمة عندم� 
الإ�ضالم  الأمة  فتن�ضى  اآخر،  بعنوان  الر�ضمية  �ضفته�  الأمة يف  اإىل  نف�ضه�  تقدم 

احلركي يف ذلك كله.

احلركة الإ�ضالمية واإجازة ال�ضلطات
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اخلطة ال�ضتكبارية

احل�كمة،  ال�ضي��ضية  اجله�ت  لدى  املر�ضومة  اخلطة  بع�ش  هو  هذا  ك�ن  ورمب� 
حركة  عن  الإ�ضالم  اإبع�د  يف  الك�فرة  ال�ضتكب�رية  ب�خلطة  اخلفية  ارتب�ط�ته�  يف 
الع�م؛  الوعي  يف  والأخالقي  العب�دي  اجل�نب  على  دوره  يف  والقت�ض�ر  احلي�ة، 
الوقوف يف  ب�لإ�ضالميني عن  يبتعد  الإ�ضالمية  العن�وين غري  وراء  لأن الختب�ء 
قلب ال�ض�حة الكبرية لل�ضراع، ويقف بهم على ه�م�ضه� الفكري وال�ضي��ضي، فال 
يكون الإ�ضالم يف مواجهة امل�رك�ضية وال�ضرتاكية اأو القومية يف اأبع�ده املتنوعة، 
يف  الفكرية  الطروح�ت  تلك  مع  تن�ضجم  قد  التي  الن�ئمة  العن�وين  تكون  بل 
التي�رات ال�ضي��ضية، واإذا ك�ن الإ�ضالميون يقولون: اإن العمق يف الداخل �ضوف 
� يف الثق�فة واملنهج والتخطيط والتطلع�ت، ف�إنن� نت�ضور اأن ذلك كله  يكون اإ�ضالميًّ
لالإن�ض�ن  والروحي  الفكري  الوعي  الإ�ضالم يف  تعميق  القوة على  له  يكون  لن 
امل�ضلم، م�دامت التحفظ�ت حتيط به من كل ج�نب حذًرا من اكت�ض�ف ال�ضلطة 
ال�ضفة الدينية يف احلركة، فتب�در اإىل اإلغ�ء احلزب بفعل ابتع�ده عن الق�نون الع�م 

لالأحزاب، وحتوله اإىل حزب ديني اإ�ضالمي.

بني العمل ال�ضري والتحرك غري املعنون

اإنن� ل نريد اأن نثري ال�ضلبي�ت اأم�م هذه امل�ض�ألة لنوحي ب�أن التحرك الإ�ضالمي 
املج�ل  اإف�ض�ح  من  تنطلق  التي  الإيج�بي�ت  من  الكثري  يختزن  ل  اخلط  هذا  يف 
ينجذبون  ب�لإ�ضالم  املوؤمنني  الن��ش  يجعل  مم�  بحرية،  يتحركوا  اأن  لالإ�ضالميني 
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اإليهم بفعل معرفتهم ب�لق�دة و�ضفتهم الإ�ضالمية احلركية، الأمر الذي قد يدفع 
ب�حلزب اإىل مواقع القوة الكبرية التي تكفل له احل�ضول على اإمك�ن�ت ال�ضغط 
على الدولة يف اإعط�ء الإج�زة الر�ضمية ب��ضم احلزب الإ�ضالمي، ورمب� ك�ن ذلك 
اأجهزة  لدى  ينك�ضف  م�  �ضرع�ن  الذي  ال�ضري  العمل  اإىل  اللجوء  من  اأف�ضل 
ي�ضعف  الذي  القمع  اأ�ضلوب  اإىل  الدولة  فتب�در  واخل�رجية،  الداخلية  املخ�برات 
احلركة ويقيد حركته� وميزق جم�هريه� التي قد ل متلك القوة على التحمل، اأو 

التي تخ�ف من النتم�ء اإىل احلزب املط�رد من قبل ال�ضلطة.

املراكز  اأم�م  تو�ضع  التي  الالفتة  يف  لي�ضت  العربة  ب�أن  هوؤلء  يتحدث  وقد 
وتتحرك من خالله  يلتزمه احلركيون،  الذي  امل�ضمون  العربة هو يف  بل  احلزبية، 
جم�هريهم، وهو النهج الذي يوؤكدونه يف خططهم وو�ض�ئلهم الفكرية والروحية. 
ولكنن� مع ذلك كله، نعتقد ب�أن الق�ضية ل تنح�ضر يف دائرة معينة اأو ح�لة ط�رئة 
نهًج�  متثل  الق�ضية  بل  اأخرى،  ح�لة  اإىل  لتنتقل  اأو  اأخرى،  �ض�حة  يف  لتنفتح 
بحيث  ر�ضمي،  ب�ضكل  ال�ضي��ضية  احلركة  مواقع  عن  الإ�ضالم  اإبع�د  يف   � �ضي��ضيًّ
ميتد يف ال�ض�حة الإ�ضالمية كله� مع اإقرار لذلك من قبل الإ�ضالميني يف التزامهم 

بتحفظ�ت الدولة، ويف ان�ضح�بهم من �ضع�راتهم الكبرية.

موقع التقية يف التحرك

اإنن� قد ل من�نع يف اللجوء اإىل بع�ش هذه الأ�ض�ليب يف بع�ش املراحل والظروف 
ال�ضعبة التي قد يدور الأمر فيه� بني التجميد ب�ضكل كبري اأو نه�ئي، وبني التحرك 

احلركة الإ�ضالمية واإجازة ال�ضلطات
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بهذه الطريقة، حيث يبدو الأمر �ضبيًه� ب�لعمل ال�ضري حتت لفتة علنية بعنوان 
بع�ش  يلتزمه  الذي  التقية  مبداأ  ي�ضبه  قد  فيم�  وذلك  الداخل،  مب� يف  يوحي  ل 
امل�ضلمني انطالًق� من الن�ضو�ش ال�ضرعية التي تبيح ذلك يف ح�لت ال�ضغط يف 

نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   تع�ىل:   قوله  وذلك يف  الك�فرين،  دائرة 
ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئمث ]اآل عمران/ 28[.

ويرون اأن ذلك ل يقت�ضر على تع�مل املوؤمنني مع الك�فرين، بل ميتد اإىل تع�مل 
ذهنيتهم،  ميثلون  اأو  الك�فرين  خطط  يف  يتحركون  الذين  امل�ضلمني  مع  املوؤمنني 
فيم�ر�ضون ال�ضغط على اأهل احلق مل�ضلحة الب�طل، بحيث يتعر�ش هوؤلء للخطر 

على حي�تهم، اأو على اخلط الذي يلتزمونه.

اأين يكمن اخلوف؟

ويف �ضوء ذلك، ميكنهم اأن يلج�أوا اإىل عن�وين اأخرى قد توحي ب�لب�طل، اأو ل 
توحي ب�حلق ليتخل�ضوا من ال�ضغوط الق��ضية ال�ضعبة، ريثم� تبتعد الظروف التي 
متلي مثل هذا ال�ضلوك، اأو ترتفع تلك ال�ضغوط، فتكون التقية اأ�ضلوبً� للمرونة العملية 
التي حتفظ احلق واأهله، فتمنعهم من ال�ضقوط اأو ال�ضالل يف املدى البعيد. اإنن� ل 
من�نع يف ذلك، ولكنن� نخ�ضى اأن تتحول الق�ضية اإىل خط ع�م يف املن�هج ال�ضي��ضية 
امل�ضلمني،  اإىل ذهنية ع�مة لدى  الق�نون  بفعل  الذهنية  تتحول  الر�ضمية، بحيث 
امل�ضلمون  ي�ضتنكر  بحيث   ،� ر�ضميًّ له  الإ�ضالميني  خ�ضوع  بفعل  املفهوم  فتوؤكد 
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الع�ديون التحرك يف اخلط ال�ضي��ضي بعنوان الإ�ضالم مت�ًم� كم� حدث يف العقلية 
ال�ضعبية الع�مة التي زحفت اإىل اأذه�ن بع�ش علم�ء الدين واملثقفني امل�ضلمني يف 
ال�ضلبية  ت�أثرياته�  اأن ترتك  ا�ضتط�عت  ال�ضي��ضة، بحيث  الدين عن  م�ض�ألة ف�ضل 
على اخلط الثق�يف الع�م، حتى ب�ت التقييم الروحي لل�ضخ�ضي�ت الإ�ضالمية يف 
نظر الع�مة من الن��ش منطلًق� من دائرة ابتع�ده� عن ال�ضي��ضة واقرتابه� منه� �ضلًب� اأو 

اإيج�بً�، فكلم� اقرتب الع�مل الديني من ال�ضي��ضة كلم� ك�ن اأقرب اإىل اهلل!!

وهكذا يتحول ال�ضلوك اإىل ت�أكيد املفهوم املنحرف الذي يح��ضر الإ�ضالميني 
يف امل�ضتقبل ليكون عونً� للك�فرين عليهم ب��ضم الإ�ضالم.

املوقف املطلوب واملعركة املفتوحة

من  اأف�ضل  لل�ضلطة  الر�ضمي  الإط�ر  خ�رج  البق�ء  اأن  نت�ضور  ف�إنن�  ولذلك 
� �ضلًب� يف خط  التحرك يف داخله بهذه الطريقة؛ لأن ذلك �ضوف يبقي املوقف قويًّ
يزيد  مم�  الأمة،  نظر  اإىل حركة م�ضطهدة يف  الإ�ضالمية  احلركة  ويحول  املواجهة، 
يف التع�طف ال�ضعوري معه�، ويوؤكد النهج ال�ضي��ضي الإ�ضالمي يف وعي الن��ش 
ب�ضكل تدريجي من خالل حوادث العتق�ل والت�ضريد وال�ضطه�د والتعذيب 
والقتل ونحو ذلك، بحيث يتجذر ذلك يف عمق الواقع ال�ضي��ضي للن��ش، ويجعل 
غري الإ�ضالميني يف دائرة الإحراج ال�ضي��ضي يف ان�ضج�مهم مع ال�ضلطة، ل �ضيم� 

اإذا ا�ضتخدمتهم ال�ضلطة يف اإزع�ج الإ�ضالميني اأو يف ا�ضطه�دهم. 

احلركة الإ�ضالمية واإجازة ال�ضلطات
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اأن املعركة التي ل  هي  يف هذا احلديث–  اإث�رته�–  اإن الق�ضية التي نريد 
وعن  ال�ضي��ضة  عن  الدين  ف�ضل  ق�ضية  هي  العلم�نيني  وبني  بينن�  مفتوحة  تزال 
احلي�ة، ولذلك فالبد لن� من مواجهة هذا املفهوم بكل الو�ض�ئل من اأجل اإ�ضق�طه 
هذا  اختزنت  التي  ال�ضعبية  الذهنية  وتبديل  الفكري،  ال�ضراع  �ض�حة  � يف  فكريًّ
مواقع  لكل  �ض�ماًل  الإ�ضالم  جتد  ذهنية،  اإىل  ال�ضتعم�رية  اخلطة  بفعل  املفهوم 
احلي�ة، بحيث يت�ضور الإن�ض�ن امل�ضلم ق�ضية ال�ضي��ضة يف واقعه، كم� يت�ضور ق�ضية 
فيه�  تتحرك  �ض�حة  اإىل  الإ�ضالمية  ال�ض�حة  لتتحول  الديني،  التزامه  يف  العب�دة 
العب�دة يف خط الدعوة، كم� تتحرك فيه� ال�ضي��ضة يف هذا اخلط، وليتحرك� مًع� يف 
النفت�ح على اهلل يف حركة احلي�ة، ويف اللتزام ب�حلي�ة من خالل النفت�ح على 

اهلل.

مغالطة وا�ضحة

تعقد  التي  ال�ضعبية  للح�ض��ضي�ت  الإ�ضالمية  احلزبية  اإث�رة  عن  احلديث  اأم� 
ب�أنهم  الأمة عندم� يتهم احلزبيون الإ�ضالميون الأ�ضخ��ش اخل�رجني عن احلزب 
�ضوؤون  كل  يف  و�ضمول  امتداد  من  الإ�ضالم  ميثله  فيم�  الإ�ضالم  عن  خ�رجون 
احلي�ة؛ لأن الإ�ضالم التقليدي لي�ش اإ�ضالًم� اأ�ضياًل على كل ح�ل، بل هو �ضورة 

اإ�ضالم يف ثوب التخلف الذي يحمل من مف�هيم الكفر ال�ضيء الكثري.

الإث�رة؛ لأن  اإل  منه�  يق�ضد  وا�ضحة ل  فهو مغ�لطة  اأم� احلديث عن ذلك 
احلزب لي�ش احلركة البديلة عن الأمة، ولي�ش اخلط الف��ضل بني م� هو امل�ضلم وم� 
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هو غري امل�ضلم، بل هو حركة �ضي��ضية من اأجل حتريك الأمة امل�ضلمة نحو اإع�دة 
يف  املتحركة  الواعية  الطليعة  قي�دته�  تكون  اأن  اأ�ض��ش  على  احلي�ة  اإىل  الإ�ضالم 

داخل الأمة من اأجل اإع�نة الأمة على النطالق بعيًدا يف هذا الجت�ه.

بني الإميان والإ�ضالم 

وبذلك ل يكون اخل�رجون عن احلزب خ�رجني عن الإ�ضالم؛ لأن الإ�ضالم– 
يف املفهوم ال�ضرعي– يتمثل يف اللتزام ب�ل�ضه�دتني والنطق بهم�، وال�ضتعداد 
اأن  هن�لك  م�  كل  بل  الإ�ضالمي،  النتم�ء  موقع  من  الع�مة  احلي�ة  يف  للتحرك 
احلزبيني قد يرون �ضورة الآلم يف وعيهم الفكري ال�ضي��ضي اأكرث عمًق� وامتداًدا 
الذين قد يحملون  ب�ضوؤون احلي�ة بخالف غريهم  املت�ضلة  الكثرية  التف��ضيل  يف 
اأو يغفلون عن بع�ش املواقع الأ�ضيلة للفكر الإ�ضالمي،  بع�ش املف�هيم املنحرفة، 
اإىل ذلك، مم�  اأو م�  ال�ضرعي،  ال�ضرعية للحكم الإ�ضالمي  اأو عن بع�ش اخلطوط 
اجت�ه  يف  والتحرك  واملم�ر�ضة،  ب�لوعي  النق�ش،  هذا  اإكم�ل  اإىل  بح�جة  يجعلهم 
اخلط امل�ضتقيم، وقد حتدث الإ�ضالم بهذه الطريقة عندم� ف�ضل بني امل�ضلمني وبني 

نث  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ   تع�ىل:   قوله  وذلك يف  املوؤمنني 
مل  م�ضلمون  فهن�ك   .]14 ]احلجرات/  ڱمث  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
يدخل الإمي�ن يف قلوبهم، وهن�ك م�ضلمون يعي�ضون هذا الإمي�ن يف داخل كي�نهم، 
وقد ن�ضتطيع – يف هذا املنهج – اأن نتحدث عن امل�ضلمني الذين تك�مل الوعي 
الإمي�ين يف وجدانهم، وجت�ضد يف حي�تهم الع�مة واخل��ضة، وعن امل�ضلمني الذين مل 

احلركة الإ�ضالمية واإجازة ال�ضلطات
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يبلغوا هذه الدرجة لنق�ش يف العلم اأو ل�ضعف يف الإرادة، اأو لنحراف يف عن��ضر 
وهذا،  والعملية.  الفكرية  التزام�تهم  يف  وكفًرا  اإمي�نً�  يخلطون  فك�نوا  ال�ضخ�ضية، 
من الأمور ال�ض�ئدة يف املجتمع الإ�ضالمي الذي يتحدث فيه عن امل�ضلم الع�مل، 
اأن يت�ضمن  اأو املنحرف وامل�ضتقيم من دون  اأو التقي وال�ضقي،  وامل�ضلم اجل�هل، 
ذلك تكفرًيا، اأو يثري ح�ض��ضية اأو عقدة، اإل م� يثريه احلديث الذي يختلف فيه 

التقييم بني �ضخ�ش واآخر ب�ضكل طبيعي.

دور احلركة الإ�ضالمية

الفكر  موقع  من  عليه�  تطل  التي  اجلم�هري  يف  ترى  الإ�ضالمية  احلركة  اإن 
لتثري  داخله�  يف  تعمل  التي  الوا�ضطة  الق�عدة  ال�ضي��ضي،  والن�ض�ط  الإ�ضالمي 
م�ض�عره� واأفك�ره� ومواقفه�، نحو الو�ضول اإىل الأهداف الكبرية، فال ميكن له� اأن 

تقوم بعملية تكفري له�، اأو اإبع�د ملواقفه� عن مواقع الإ�ضالم.

واإذا ك�نت بع�ش التي�رات الفكرية الإ�ضالمية، تعمل على تكفري امل�ضلمني 
ممن ل يرى راأيه�، اأو ممن يقوم ببع�ش املم�ر�ض�ت التي ترى فيه� نوًع� من ال�ضرك اأو 
الكفر، مع خم�لفة الأخرى يف ذلك، ف�إن ذلك لي�ش �ض�أن الإ�ضالميني احلركيني 
الذين يرون يف هذا الأ�ضلوب، اأ�ضلوب تخلف ذهني ل يخدم الإ�ضالم، بل يعمل 

على تعقيد الذهنية من حوله.



•  التحديد الواقعي لالأ�ضاليب والأدوات 
يحقق التقدم وال�ضتقامة لالأمة.

•  امل�ضالح املت�ضابكة يف العالقات ال�ضيا�ضية 

 حتتم تخفيف النتماء مهما اأمكن.

• التهور وال�ضياع  
نتاج النظرة املثالية لالأو�ضاع.

الواقعية واملثالية يف األسلوب العملي   )أ(





املفاهيم ال�ضبابية واحللول غري الواقعية

من املالحظ يف خطوات كثري من الع�ملني لالإ�ضالم اأنهم يواجهون ال�ض�حة 
بعيًدا عن  الكبرية  الفكرة  تطرح  اإمي�نية  ق�عدة  الواقعية، وذلك من  ب�لأفك�ر غري 
و�ض�ئله� الطبيعية، مم� يجعل امل�ضرية تتجه اإىل الهدف فيم� ي�ضبه القفز يف الهواء، 

ويوؤدي ب�لت�يل اإىل اأن تبقى الق�ضية يف موقع التنظري بعيًدا عن حركة التطبيق.

التي  ال�ضب�بية  ب�ملف�هيم  الأفك�ر  تعبئة  يف  اأكرث من جم�ل–  يف  وي�ض�هم– 
تقدم ال�ضورة يف اإط�ر من الغمو�ش والإبه�م الذي يفقد ال�ض�حة حيويته� ومرونته�، 

يف و�ضوح الروؤية وواقعية احلركة.

الإ�ضالمية  احللول  عن  البع�ش  يطرحه�  التي  الأفك�ر  ذلك،  على  وكمث�ل 
ال�ضي��ضي فيم� يتحدث به  الواقع  للم�ض�كل الكربى كق�ضية فل�ضطني يف حركة 
اأن يحرره� على يد املوؤمنني الواعني  اأن الإ�ضالم هو الذي ميكن  املتحدثون من 
الذين يخل�ضون هلل يف كل خطوة من خطواتهم العملية، فهم الذين يقفون املواقف 
ال�ضعبة يف مواجهة التحدي�ت الكبرية الك�فرة، وهم الذين ل ي�ضرتون ب�آي�ت اهلل 

ثمًن� قلياًل، وهم الذين ينطلقون اإىل ال�ضه�دة بروح قوية موؤمنة، وهم وهم... اإلخ.

الواقعية واملثالية يف الأ�سلوب العملي   )اأ(
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حتيط  التي  ال�ضعبة  ال�ضي��ضية  املع�دلت  ظل  يف  ذلك  يتحقق  كيف  اأم� 
والإط�رات  ال�ضهيونية،  واخلطط  ال�ضتعم�رية،  التحدي�ت  خالل  من  ب�لق�ضية 
العربية  الأنظمة  قبل  من  ال�ض�حة  على  املوجودة  النته�زية  والألعيب  القومية، 
الجت�ه  يتحول  اأن  ميكن  التي  الأجواء  يف  ذلك  يتحقق  كيف  اأم�  والإ�ضالمية؟ 
الإ�ضالمي يف يد �ضي�طني ال�ضي��ضة اإىل عن�ضر من عن��ضر اإرب�ك الق�ضية ب�للعب 
على اجل�نب الع�طفي منه فيم� حت�ول اللعبة اجلهنمية اأن ت�ضتغل العن�ضر النفع�يل 
اأداة تفجري  اإىل  لدى الأمة، والنته�زي لدى احل�كمني املنحرفني لتحول الواقع 
ن�ض�هده  رمب�  كم�  الف�عل،  الإيج�بي�ت  خط  عن  بعيًدا  الق�ضية  �ضد  لل�ضلبي�ت 
القوة  الط�لعة لإنه�ك  ب�لقوى  القوة  املعركة من حم�ولة �ضرب  يف بع�ش جوانب 
اجلديدة من جهة، وجتميد املعركة الكربى من جهة اأخرى؟ اأم� كيف ذلك، فهذا 

مم� ل جند له جم�ًل وا�ضًع� يف اخلطوات العملية للحل الإ�ضالمي للق�ضية.

التعامل مع الواقع وال�ضرعية

القوى  كل  اإ�ضع�ف  اأو  ت�ضفية،  �ضرورة  املج�ل  هذا  يف  البع�ش  يطرح  وقد 
الأخرى قبل الإعداد للمعركة، وهكذا تظل الق�ضية تعي�ش يف هذه الأجواء يف 

اأ�ضلوب رد الفعل الذي يفتح يف كل يوم معركة جديدة يف �ض�حة جديدة.

الق�ضية يف  يدخل  اأن  للق�ضية  الطرح  اأ�ض�ليب  من  اللون  هذا  ا�ضتط�ع  وقد 
اأجواء ال�ضي�ع يف ج�نب الت�ضور واحلركة،. حيث ل جم�ل اإل لل�ضلبي�ت املثرية 
الق�ضية، وهو  الطرح يحقق ج�نًب� واحًدا من  اإن مثل هذا  يف كل وقت ومك�ن، 
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الإخال�ش، ولكنه يغفل اجلوانب الأخرى التي تعني على و�ضوح الروؤية و�ضالمة 
احلركة.

وقد ن�ضتطيع اأن نثري اأم�من� الق�ضية يف اأجوائه� الطبيعية لتثري الفكرة يف الجت�ه 
الآخر، وهو اأن نتحرك مع اخلط الآخر الذي ت�ضري فيه الق�ضية لنكون فريًق� يدخل 
ال�ض�حة مع الفرق�ء الآخرين للخط الذي نوؤمن به ب�ضرط اأن يكون ذلك من موقع 
حركة ال�ض�حة، ل من موقع �ضكونه� يف ح�لت ال�ضرتخ�ء، ويف �ضوء ذلك يكون 
الطرح للحل الإ�ضالمي يف قلب الواقع املتحرك، ل يف �ضعيد امل�ضتقبل املجهول 

الذي نتطلع اإليه على اأنق��ش الواقع.

اإن ت�أكيدن� على اإث�رة الفكرة يف هذا الجت�ه ينطلق من درا�ضة الواقع املو�ضوعي 
الذي نريد اأن ندفعه يف الجت�ه ال�ضليم من خالل مواكبتن� له من دون اأن مننحه 
ال�ضرعية الر�ض�لية، بل تكون الق�ضية كل الق�ضية هي اأن ل تفقد ال�ض�حة عن�ضًرا 

من عن��ضر الت�أثري ب�لهدف الكبري يف النط�ق املرحلي للتحرك.

اأن  نريده هو  – اأفك�ًرا ح��ضمة، بل كل م�  – يف هذا املج�ل  اإنن� ل نطرح 
عن��ضر  من  كعن�ضر  الق�ضية،  هذه  يف  للتفكري  الواقعي  الجت�ه  عن  فكرة  نعطي 
التفكري اأو احلوار، لئال ت�ضيع الق�ضية يف املت�ه�ت التحليلية البعيدة عن الواقع، 
وقد نلتقي– يف الطريق– ب�لكثري من اأمث�ل هذه الأفك�ر التي تتحرك يف الجت�ه 
اأن  احلل  اإ�ضالمية  يكفي يف  فقد  الأف�ضل،  الإ�ضالمي  للحل  الواقعي  الإيج�بي 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )اأ(
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�، ولو ب�لتع�ون مع الفرق�ء الآخرين، من  ينطلق يف حل امل�ضكلة الإ�ضالمية مرحليًّ
دون �ضرورة اإىل انفراده ب�حلركة.

لن�  يخلق  قد  واأ�ض�ليبه  واأدواته  ظروفه  يف  الواقع  مع  التع�مل  اأن  نعتقد  اإنن� 
�ضي��ضة  من  اخلروج  يف   � مو�ضوعيًّ تفكر  التي  التغيري  طريق  يف  الواقعية  الذهنية 

الأمر الواقع.

�ضعار »ل �ضرقية ول غربية« �ضالح ذو حدين

�ضع�ر  ال�ض�حة  فقد جند يف  مث�ل جديد،  الفكرة يف  تب�ضيط  اإىل  نحت�ج  وقد 
اإث�رة احلم��ش ال�ضتقاليل يف داخل  »ل �ضرقية ول غربية«، كعن�ضر من عن��ضر 
مفهومة  غري  الواقع  �ضعيد  على  ال�ضع�ر  هذا  حركة  ولكن  امل�ضلمة،  ال�ضخ�ضية 
عن��ضر  كل  عن  بعيًدا  ال�ضب�ب  يف  تظل  ف�إنه�  ولذلك  الأقل،  – على   � مرحليًّ
جم�لني،  ال�ضع�ر  لهذا  اإن  الت�يل:  الت�ضور  �ضمن  وذلك  والو�ضوح،  الإ�ضراق 
فقد يتحقق يف نط�ق تفريغ ال�ضخ�ضية امل�ضلمة من ال�ضعور ب�لنتم�ء اإىل اأي من 
املع�ضكرين الع�مليني املوجودين يف ال�ض�حة ال�ضي��ضية، كو�ضيلة من و�ض�ئل البدء 
يف التحرك الطويل نحو الهدف البعيد، يف اإيج�د القوة الث�لثة البديلة على اأ�ض��ش 
الإ�ضالم ال�ضي��ضي ال�ض�مل الذي ميثل قوة امل�ضت�ضعفني يف الأر�ش، ويف هذا اجلو 
لبد من تعميق ال�ضعور ب�لذاتية الإ�ضالمية يف داخل امل�ضلمني، وتوجيه الثق�فة 
احلي�تية  اجلوانب  �ضتى  يف  الك�مل  ال�ضتقالل  نحو  ال�ضي��ضية  واحلركة  والرتبية 

الع�مة لين�ض�أ اجليل امل�ضلم على اأ�ض��ش الهدف الكبري البعيد.
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وقد يتحقق هذا ال�ضع�ر يف نط�ق املرحلة احل��ضرة على اأ�ض��ش الفكرة التي 
املوجودة يف  والعالق�ت  والتح�لف�ت  الأو�ض�ع  بعيًدا عن  للتحرك  املج�ل  تف�ضح 
الق�ضية  فتكون  والثق�يف،  والقت�ض�دي  والع�ضكري  ال�ضي��ضي  الواقع  ال�ض�حة يف 
املطروحة اأم�من� هي اأن ترف�ش اأية عالقة ع�ضوية مع اأي من املع�ضكرين، وذلك 
املواقف  يف  وال�ضتقالل  والتخطيط،  احلركة  يف  الجت�ه  �ضالمة  على  للح�ضول 
واملم�ر�ض�ت، ويف هذا اجلو لبد من البحث عن �ض�حة م�ضتقلة يف �ضعيد الواقع، 
مواجهة  ليمكنن�  املت�ض�رعة  القوى  قبل  من  كربى  �ضيطرة  لأية  فيه�  جم�ل  ل 

املوقف املنطلق لال�ضتقالل من خالله�.

القفز على خطوط التوازن ال�ضيا�ضية 

اإنن� نعتقد �ضعوبة احل�ضول على مثل ذلك فيم� منلك من ظروف ومعطي�ت 
لل�ض�ح�ت املوجودة اأم�من�؛ لأن طبيعة امل�ض�لح املت�ض�بكة يف العالق�ت ال�ضي��ضية 
والقت�ض�دية والثق�فية ل ت�ضمح ب�لعزلة، ول تف�ضح املج�ل لال�ضتقالل، حتى على 
اأ�ض��ش التع�مل يف نط�ق امل�ض�لح املتب�دلة من موقع م�ضتقل ل يخ�ضع لل�ضغوط؛ 
يف  الق�ضية  ي�ضع  الذي  الدقيق  ب�مليزان  املوقف  تواجه  ل  الع�ملية،  القوى  لأن 
للطرفني، بل حت�ول  به�  املعرتف  ال�ضي�دة  اأ�ض��ش  امل�ض�لح على  التب�دل يف  نط�ق 
اأن ت�ضتغل ح�جة الآخرين ال�ضغ�ر اإليه� لت�أكيد قوته� ب�مل�ضتوى الذي يحقق له� 
حم�ية م�ض�حله� احل��ضرة وامل�ضتقبلة ب�ضكل مميز �ض�غط، ونحن نعرف اأن الأقوي�ء 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )اأ(
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ميلكون بو�ض�ئلهم اخل��ضة اأن يحققوا لأنف�ضهم املزيد من الأرب�ح واملواقع يف اأ�ضلوب 
تع�ملهم مع ال�ضعف�ء؛ لأن ذلك هو معنى تع�ون القوي مع ال�ضعيف.

تقليل  اأو  النتم�ء،  تخفيف  التفكري يف  اإىل  ب�حل�جة  ن�ضعر  املج�ل،  هذا  ويف 
�ضلبي�ته، اأو اإ�ضع�ف عوامل ال�ضغط فيه، مهم� اأمكن، وذلك ب�لقفز على خطوط 
التوازن والتع�دل يف املواقف ال�ضي��ضية اخل��ضعة لظروف ال�ضراع بني املع�ضكرين 
اأنهم� يلتقي�ن من خالل م�ض�حلهم� ال�ضتعم�رية  الكبريين، مع الأخذ ب�لعتب�ر 
اإيق�ف ال�ضراع على خطوط حمراء ل يتج�وزانه� من اأجل عدم  امل�ضرتكة على 
بينهم�،  عليه�  املتفق  ال�ضي��ضية  املع�دلت  تخريب  يف  ال�ضغرية  للقوى  ال�ضم�ح 
مت�ًم� كم� يق�ل يف ق�ضة ال�ضراع يف الداخل، حول الق�ض�ي� املتن�زع عليه�، وال�ضري 

ب�ضي��ضة الوف�ق فيم� يتفق�ن عليه من م�ض�حلهم� امل�ضرتكة اأم�م العدو امل�ضرتك.

ميثل  الكربى  الع�ملية  القوى  العالق�ت بني  واقع  ب�أن  ندعي  اأن  نريد  وقد ل 
القدر املحتوم الذي ل ميكن الهروب منه اأو اخلروج عليه ليكون هذا املنطق الذي 
ق�عدة  القوة من  تواجه  التي  العملية  اأو  الروحية،  النهزامية  األوان  لونً� من  نريد 
الرعب الداخلي والهتزاز اخل�رجي،  بل كل م� نريد اأن ندعيه هو الت�أكيد على 
النظرة الواقعية لل�ض�حة وللقوى وللظروف من اأجل اتخ�ذ املواقف املدرو�ضة على 
اأ�ض��ش م�ض�لح الإ�ضالم وامل�ضلمني؛ لنتمكن من خالل ذلك– التمييز بني م� 
ن�ضتطيع التخل�ش منه، وبني م� ل ن�ضتطيع يف احل��ضر اأو يف امل�ضتقبل املنظور؛ لأن 
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ويفقدن�  وال�ضي�ع،  التهور  خط  يف  يوقعن�  قد  لالأ�ضي�ء،  املو�ضوعية  النظرة  فقدان 
الكثري من الفر�ش املت�حة من اأجل التقدم خطوة اإىل الأم�م يف عملية التغيري.

احلياد الإيجابي والالعبون الكبار

ورمب� يكون من املفيد لن� اأن ندر�ش جتربة احلي�د الإيج�بي، اأو عدم النحي�ز، 
�ضع�راته� وخطواته� حتى  متييع  تعمل على  اأن  الع�ملية  القوى  ا�ضتط�عت  وكيف 
اإىل هذه اجلبهة،  اإىل نوع من �ض�ح�ت التج�ذب بني القوى التي تنتمي  حتولت 
بحجة اأنه� متثل املوقف املتوازن يف م�ضلحة ال�ضعوب، وبني القوى التي تنتمي اإىل 
اجلهة الأخرى بحجة اأن احلي�د الإيج�بي ل يفر�ش ال�ضلبية يف املوقف، بل يفر�ش 
الإيج�بية يف دعم املع�ضكر الذي ي�ض�دقن� ويف مواجهة املع�ضكر الذي يع�دين�، مم� 
يقت�ضين� الرتب�ط بهذه اجلهة اأو تلك يف املواقف من موقع فكرة احلي�د؛ لأنه� ل 
تعني العزلة، بل تعني الهرب من ال�ضغوط يف اتخ�ذ املواقف، وهكذا راأين� كيف 
حتولت التجربة اإىل م� ي�ضبه اللعبة ال�ضي��ضية التي احتواه� الالعبون الكب�ر ب��ضم 

املب�دئ التي يوؤمن به� الالعبون ال�ضغ�ر.

بع�ش  ب�لتحرك  ت�ضمح  التي  احلية  التجربة  قيمة  ال�ضع�ر  هذا  يف  جند  اإنن� 
ال�ضيء، يف احل�ضول على املزيد من احلرية الداخلية لالأمة يف تطلع�ته� امل�ضتقبلية، 
من  ال�ضتف�دة  ويف  الكربى،  الع�ملية  القوى  من  احلر  املوقف  طبيعة  اإىل  ونظرته� 
ح�لت ال�ضراع، يف ت�أكيد بع�ش املواقع، اأو يف التقدم خطوة اإىل الأم�م، يف بع�ش 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )اأ(
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ويف  البع�ش.  بع�ضه�  مع  ال�ضغرية  القوى  �ضراع�ت  يف  ال�ضتقاللية،  املج�لت 
� على اأ�ض��ش طرح املف�هيم  التخطيط البعيد املدى لولدة القوة اجلديدة م�ضتقبليًّ
الإ�ضالمية اجلديدة، يف غم�ر الطروح�ت املختلفة التي حتفل به� �ض�ح�ت ال�ضراع 

الفكري وال�ضي��ضي.

التعاون مع الآخرين وامل�ضلحة الإ�ضالمية 

للم�ضلحة  �ض�ملة  بدرا�ضة عميقة  القي�م  املحلية، فالبد من  الواقع  اأم� حركة 
الذي  الأكرب  ال�ضغط  من  للخروج  اجلهة  هذه  مع  التع�ون  العلي�، يف  الإ�ضالمية 
املك��ضب  بع�ش  لتح�ضيل  اأو  املواقع،  بع�ش  يف  الأخرى،  اجلهة  من  له  نتعر�ش 
لالأمة، مم� تختلف القوى يف طبيعة التع�مل فيه، وقد نحت�ج اإىل اأن نقرر يف هذا 
املج�ل اأن اخلط الدقيق الف��ضل بني اخل�ضوع املطلق للقوى على ح�ض�ب الفكرة 
الأ�ضيلة، وبني التع�ون معه� على اأ�ض��ش تقدمي بع�ش التن�زلت مل�ضلحة الق�ض�ي� 
الكربى ل ميكن اأن نحدده على م�ضتوى النظرية الع�مة، بل لبد لن� من حتديده 
على اأ�ض��ش حركة الواقع الذي تر�ضد القي�دات الواعية طبيعته، وامتداده، ونت�ئجه 

احل��ضرة وامل�ضتقبلية، وخلفي�ته ال�ضلبية والإيج�بية على م�ضتوى العالق�ت.

التحرك والتوقف بح�ضاب

اإن كل م� نريد اإث�رته يف هذا املج�ل يف حديثن� عن الجت�ه الواقعي اأو املث�يل 
اأن عن�ضر التحديد  اأن نوؤكد على  يف مواجهة ق�ض�ي� الواقع العملي وم�ض�كله هو 
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يف  تقدًم�  لالأمة  يحقق  ال�ض�حة،  تتحرك يف  التي  والأدوات  لالأ�ض�ليب  الواقعي 
طريقة تفكريه� ور�ضده� لالأمور، فال تبقى يف اأ�ضر العمومي�ت، بل حت�ول اأن تتحرك 
من موقع اخل�ضو�ضي�ت الدقيقة... مم� يجعل لالأحك�م ال�ض�درة عن قي�داته� �ضفة 
اخلطى،  �ضالمة يف  نف�ضه–  الوقت  يف  له�–  ويحقق  والواقعية.  والرتكيز  الدقة 
اإىل املوقع القي�دي الواعي  وا�ضتق�مة يف الق�ضد و�ضموًل يف الدرا�ضة... ويقوده� 
يقف...  اأن  يريد  عندم�  بح�ض�ب  ويقف  يتحرك،  عندم�  بح�ض�ب  يتحرك  الذي 
لالأ�ضب�ب  يعطي  حيث  الأمور  اإىل  الواقعية  نظرته  يف  الإ�ضالم  ق�ضة  هي  وتلك 
الطبيعية دوًرا كبرًيا، ول يغفل يف الوقت ذاته الأ�ضب�ب غري الطبيعية املتحركة من 

خالل ق�نون الغيب املودع عند اهلل �ضبح�نه وتع�ىل.

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )اأ(





•   الو�ضول اإىل الأهداف الكبرية  

ل يتم بالقفز على الواقع اأو باملغامرات.

•  العالقات مع الآخرين  

اأمر واقعي حتدده الظروف وال�ضاحة والأ�ضخا�س.

•  على الإ�ضالميني التطلع اإىل امل�ضتقبل  

بعيون مفتوحة على الواقع يف نطاق املبادئ.

الواقعية واملثالية يف األسلوب العملي   )ب(





العاملون لالإ�ضالم و�ضعار مقاومة الظلم

قد يطرح الع�ملون يف �ض�حة العمل مق�ومة الظ�ملني، ومق�طعتهم، والبتع�د 
عن الأجواء التي ت�ض�هم يف حت�ضني �ضورتهم لدى الن��ش، وقد يت�ضور البع�ش من 
هوؤلء يف ن�ض�ط�تهم العملية والفكرية وال�ضي��ضية ب�مل�ضتوى الذي ميثل البعد الكلي 
عنهم، حتى يف الزي�رات ال�ضخ�ضية واللق�ءات املحدودة. ورمب� يوؤدي هذا الت�ضور 
تفر�ش  قد  الذين  الع�ملني  بع�ش  على  النفع�لية  ال�ضريعة  الأحك�م  اإطالق  اإىل 
املتواجدة يف  املنحرفة  القوى  ببع�ش مراكز  يلتقوا  اأن  املو�ضوعية  الظروف  عليهم 
ال�ض�حة الجتم�عية وال�ضي��ضية، مم� يوؤثر – يف نه�ية املط�ف – على موقع هوؤلء 

الع�ملني يف اأو�ض�طهم الإ�ضالمية الع�مة.

احلكمة واملرونة ونهج الأئمة )ع(

وفيم�  يعنيه  فيم�  املطروح  ال�ضع�ر  هذا  اأم�م  للوقوف  حم�ولة  يف  هن�  ونحن 
عليه،  الت�أكيد  ال�ضروري  من  جند  فقد  حدود،  من  عنده  يقف  وفيم�  ي�ضتهدفه، 
كحقيقة اإ�ضالمية اأ�ضيلة فيم� يفر�ضه الإ�ضالم على امل�ضلم من العمل على حتريك 
املواقف العملية يف اجت�ه املب�دئ الع�مة يف ال�ضي��ضة والجتم�ع على اأ�ض��ش خط 

العدالة امل�ضتقيم.

الواقعية واملثالية يف الأ�سلوب العملي   )ب(
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ولكن ذلك ل يعني ال�ضلبية املطلقة يف التحرك يف جميع مراحل الهدف، بل 
قد يفر�ش املوقف املرحلي اأن يدخل الإن�ض�ن مع هوؤلء املنحرفني يف عالقة جيدة 
اأو من جهة تغطية  اأخرى،  التقدم من جهة  اأجل احلف�ظ على بع�ش مواقع  من 
احلكمة  دائرة  يف  يدخل  الذي  الأمر  ث�لثة.  جهة  من  املتقدمة  العملية  املواقف 
الكبري،  الهدف  اإىل  ي�ضيء  اأن  دون  من  والفكرة  الأ�ضلوب  حركة  يف  واملرونة 

م�دامت املراحل تفر�ش مثل هذه املرونة الواقعية.

وهذا م� نلم�ضه يف خط ال�ضري لأئمة اأهل البيت )ع( يف عالقتهم بخلف�ء زم�نهم 
الذين ك�نوا ل ميلكون �ضرعية اخلالفة فيم� يعتقده مذهب اأهل البيت )ع( فقد ك�نوا 
اأكرث من جم�ل من اأجل بع�ش امل�ض�لح الإ�ضالمية التي ترتتب  يلتقون بهم يف 
على ذلك... م�دام ذلك ل ميثل اعرتاًف� ب�ضرعية اخلالفة، ول ت�أييًدا للموقع الذي 

ميثلونه.

وبذلك ي�ضتطيع الع�ملون الذين يقفون يف مركز امل�ضوؤولية، اأن ميلكوا حرية 
يف  املوجودة  القوى  مبراكز  عالق�ت  اإيج�د  من  حتت�جه  فيم�  ال�ض�حة  يف  احلركة 
ال�ض�حة الإ�ضالمية �ضواء ك�ن ذلك على م�ضتوى التح�لف يف بع�ش الق�ض�ي� التي 

متثل اإحدى نق�ط التف�ق.

التدقيق يف الطروحات

ولكن ذلك ل يعني اإلغ�ء التحفظ�ت عن مثل هذا النوع من املم�ر�ضة من 
حيث طبيعة الظروف التي تفر�ش مثل هذا اللق�ء، اأو الأ�ضخ��ش الذين يعقدون 
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مثل هذه ال�ضالت، اأو يخططون ملثل هذه العالق�ت.. اأو ال�ض�حة التي يتم فيه� 
مثل ذلك؛ لأن بع�ش الظروف قد تخدم مواقع الفرق�ء الآخرين اأكرث مم� تخدم 
موقع الفريق الإ�ضالمي فتتحول الق�ضية اإىل عملية ا�ضتغالل منهم لن� يف �ضيغة 

ق�نونية م�ضروعة..

والطروح�ت  الأ�ض�ليب  بع�ش  اأم�م  ي�ضعفون  قد  الأ�ضخ��ش،  بع�ش  اأن  كم� 
والأطم�ع والأجواء الع�طفية، مم� قد يوؤدي بهم اإىل ال�ضقوط يف التجربة ال�ضعبة، 
والبعد عن اخلط امل�ضتقيم حتت ت�أثري اجل�نب الع�طفي ال�ضديد.. اأم� ال�ض�حة فقد 
مرحلة  يف  له  تت�ضع  وقد  مرحلة  يف  عوامله  اأو  اللق�ء  اأ�ض�ليب  بع�ش  عن  ت�ضيق 

اأخرى.

ويف هذا اجلو، لبد من التدقيق يف كل الطروح�ت التي تطرح علين� للق�ء، اأو 
تدعون� اإىل الوف�ق، اأو تدفعن� اإىل اإيج�د �ضيغ توحيدية اأو تع�قدية للعمل امل�ضرتك 
الجت�ه،  هذا  ويف  اإليه�  الإح�ض�ن  على  نعمل  التي  الع�مة  الفكرة  اإىل  ن�ضيء  لئال 
لبد لن� من مراقبة املم�ر�ض�ت العملية التي قد حت�ضل من بع�ش الأ�ضح��ش الذين 
يقفون يف اأحد مراكز امل�ضوؤولية، وذلك ب�لتدقيق يف طبيعة هذه املم�ر�ضة يف اللق�ء 
ببع�ش مراكز القوى، اأو التج�وب مع بع�ش طروح�تهم، اأو الجنذاب اإىل م�ض�ريعهم 
قد  هوؤلء  مثل  لأن  كله؛  ذلك  �ضالمة  نعرف  اأن  اأجل  من  وذلك  وخمطط�تهم؛ 
ي�ضتغلون بع�ش ال�ضع�رات الواقعية للعمل لالختف�ء وراءه� يف تغطية م� يريدون من 

اأو�ض�ع �ضلبية، اأو فيم� يدبرون من خطة لتمييع الفكرة احلقيقة احل��ضمة.

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ب(
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ال�ضلة اأو اللقاء لي�س انتماًء اأو ارتباًطا

اأن  هي  احلديث  هذا  يف  نثريه  الذي  الطرح  هذا  يف  الأ�ض��ش  الق�ضية  اإن 
راأ�ًض�،  العملي  الواقع  ب�لقفز على مراحل  يتم  الكبرية ل  اإىل الأهداف  الو�ضول 
تقت�ضي مه�دنة  التي  املتدرجة  املراحل  التخطيط لذلك يف �ضمن  بل لبد من 
الواقع وم�ض�ملته يف بع�ش املواقع، مم� يفر�ش م�ض�ملة رموزه واأبط�له وق�ض�ي�ه يف عملية 
واقعية، تفتح لالإ�ضالم طريًق� جديًدا للعمل وللع�ملني؛ لأن اإعالن الثورة على كل 
الواقع الذي من حولك ي�ض�هم يف اإث�رته �ضدك قبل اأن تعد العدة ملواجهته بقوة 
ال�ضلمي مهمة دفع اخلطط  العملي  الأ�ضلوب  ي�ضهل لك  بينم�  وت�ضميم وعزم، 
اأن ل ن�ضتث�ر  احلكيمة الواعية لل�ضري يف هذا الجت�ه ال�ضليم.. ولهذا فينبغي لن� 
بهذه اجلهة  اأو  اأو ذاك،  ال�ضخ�ش  بهذا  يت�ضلون  الذين  ال�ضخ��ش  اأم�م كثري من 
الع�ضوي...  الرتب�ط  يعني  ل  واللق�ء  النتم�ء،  تعني  ل  ال�ضلة  لأن  تلك؛  اأو 
والتع�هد والتح�لف العملي ل يعني – اأي�ًض� – النتم�ء لكل م� ميثله من رموز 

للب�طل واأ�ضك�له.

منح ال�ضرعية واملوقف احلا�ضم

�ضد  احل��ضمة  الوقفة  نقف  اأن  املراحل  بع�ش  يف  علين�  املوقف  يفر�ش  وقد 
بع�ش الأ�ضخ��ش اأو بع�ش القوى؛ لأن امل�ض�ملة معهم متنحهم �ضرعية اإ�ضالمية ل 
ميلكونه�، فيوؤدي ذلك اإىل امتدادهم يف اخلط املنحرف من خالل هذه الثقة التي 
قوة  ميثلونه من  مل�  تقوية خط النحراف من خاللهم  مم� يوجب  يح�ضلون عليه�، 
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تبلغ حد اخلطورة على ال�ض�حة. وهذا م� نفهمه من املوقف ال�ضلب الذي وقفه 
الإم�م علي )ع( من مع�وية، عندم� رف�ش اإقراره على ولية ال�ض�م، ومل ي�ضتجب 
لآراء »الن��ضحني« الذين ك�نوا ي�ضريون عليه بذلك؛ لأنهم انطلقوا من فكرة دعم 
احلكم وتقويته على اأ�ض��ش الأمر الواقع الذي يخ�ضع ملراكز القوى املوجودة يف 
وجت�وز  احللول،  واأن�ض�ف  للت�ضوي�ت  املطلوب خ��ضًع�  املوقف  يجعل  مم�  ال�ض�حة، 
الآراء  انطلقوا يطرحون  ولهذا،  اأهدافه...  نحو  الأ�ضلية يف حركة احلكم  املب�دئ 
قلوبهم،  وت�أليف  املجتمع،  ووجه�ء  الع�ض�ئر  روؤ�ض�ء  مبع�ملة  يتعلق  فيم�  املم�ثلة 
ب�لإغداق عليهم ب�لعط�ي� من بيت امل�ل؛ لأن ذلك هو ال�ضبيل لوقوفهم مع احلكم 
اأم� الإم�م  الو�ضيلة للح�ضول على الأطم�ع والمتي�زات واملواقع..  ب�عتب�ره ميثل 
علي )ع( فقد ك�ن يفكر يف اجت�ه اآخر، فلي�ضت الق�ضية عنده هي ق�ضية �ضلط�ن 
ذاتي يريد له اأن يرتكز ويقوى، بل الق�ضية عنده ق�ضية ر�ض�لة يعمل على اأن تت�أكد 
مف�هيمه�، يف �ضعيد الواقع، كم� ت�أكدت يف الفكر، وق�ضية حكم يراد له اأن يكون 
النموذج الأمثل يف حركة الإ�ضالم يف احلي�ة بعيًدا عن كل التواء وانحراف يف 
�ضورة احل�كم ويف اأ�ضلوب العمل من اأجل اأن يبعد عن الإ�ضالم ال�ضورة املث�لية 
البعيدة عن الواقع التي اأراد البع�ش اأن ي�ضوره به� مت�ًم� كم� هي »املدن الف��ضلة« 
يف الأفك�ر التجريدية للفال�ضفة.. ويعطي من خالل املع�ن�ة ال�ضورة الواقعية التي 
بع�ش  يف  احلكم  �ضالمة  ح�ض�ب  على  حتى  ال�ضلبة  احل�كم  مواقف  يف  تتمثل 
املج�لت، ويف اأ�ض�ليب احلكم الق�ئمة على متثل املب�دئ يف وعي الق�ئمني عليه�. 
وهذا م� عرب عنه يف كلم�ته التي يحدد فيه� نوعية احل�كم الذي يقيم اأمر اهلل يف 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ب(
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عب�ده وبالده »ل يقيم اأمر اهلل اإل من ل ي�ض�نع ول ي�ض�رع ول يتبع املط�مع لي�ش 
اأمري واأمركم واحًدا اإنني اأريدكم هلل واأنتم تريدونني لأنف�ضكم«.

»لول ح�ضور احل��ضر وقي�م احلجة بوجود الن��ضر وم� اأخذ اهلل على العلم�ء اأن 
ل يق�روا على كظة ظ�مل ول �ضغب مظلوم لألفيت دني�كم هذه عندي اأهون من 
عفطة عنز اأت�أمروين اأن اأطلب الن�ضر ب�جلور واهلل م� اأطور به �ضمر �ضمري وم� اأم جنم 

يف ال�ضم�ء جنًم�«.

الر�ضالة يف الفكر والأ�ضلوب وال�ضخ�س

وهكذا جند احل�جة اإىل جت�ضيد الر�ض�لة يف الفكرة والأ�ضلوب وال�ضخ�ش، قد 
فر�ضت املوقف ال�ضعب احل��ضم يف حدة املع�جلة و�ضرامة الأ�ضلوب مع توفر كل 
املتنوعة،  واحليل  امللتوية،  لالأ�ض�ليب  الوا�ضحة  الروؤية  من  الذاتية  املرونة  عن��ضر 
فلي�ضت الق�ضية اختالًف� يف روؤية الواقع وفهمه، بل هي ق�ضية اختالف يف طبيعة 
الهدف ور�ض�ليته، وهذا م� عرب عنه )ع( بقوله: »قد يرى احلّول والقلب وجه احليلة 
ودونه� ح�جز من اأمر اهلل ونهيه فيدعه� راأي عني وينتهز فر�ضته� من ل حريجة له 

يف الدين«.

ومل  الر�ض�لة،  معنى  يف  )ع(   � عليًّ تنتظر  ك�نت  ال�ض�حة  اأن  هي  م�أ�ض�ته  اإن 
� )ع( ليكون يف موقع ال�ضلطة – الذات؛ لأن الر�ض�لة ك�نت بح�جة اإىل  تنتظر عليًّ
التج�ضد يف حركة الواقع، ل اإىل القفز اإىل مواقع احلكم بعيًدا عن مواقع املب�دئ 

الع�مة للحي�ة.
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وهذا هو �ضر امتن�عه عن قبول احلكم عندم� عر�ش عليه �ضرط التقيد ب�ضرية 
ال�ضيخني بعيًدا عن اجته�ده ال�ضخ�ضي يف فهمه لق�ضية التطبيق العملي للر�ض�لة 

يف احلي�ة.

ولكن ذلك مل مينع الإم�م احل�ضن )ع( اأن ي�ض�لح مع�وية اأو ي�ض�مله انطالًق� من 
الظروف املو�ضوعية التي ك�نت تفر�ش ال�ضلح كحل وحيد للم�ضكلة، وكمنفذ ل 
بديل له لبق�ء المتداد الر�ض�يل للمع�ر�ضة الإ�ضالمية احلقيقة التي ك�نت معر�ضة 
طبيعة  يف  اختالفهم�  مع  الر�ض�لة  خط  يف  مًع�  املوقف�ن  ويلتقي  والت�ضفية  للفن�ء 
اخلط  اإىل  العتب�ر  لإع�دة  حم�ولة  الأول  املوقف  ك�ن  فقد  وامل�ضمون..  ال�ضكل 
الر�ض�يل يف حركة احلي�ة ليوؤكد واقعيته وجّديته واأ�ض�لته. اأم� املوقف الث�ين فقد 
اأن  للواقع  اأرادت  التي  الرك�ئز  اأن تذهب بكل  التي ك�دت  للم�ضكلة  ك�ن حالًّ 
يعي�ش معه� يف خط المتداد للم�ضتقبل، وبذلك اأعطت للر�ض�لة الإ�ض�رة اإىل اأن 
ت�ضرتيح قلياًل يف عملية ال�ضتعداد لدفعة جديدة لالأم�م؛ لتك�ضف الواقع املزيف 
لالنحراف من جهة؛ ولتقوي املواقف اجلديدة للثورة الرائدة التي حتركت يف اجت�ه 

ثورة احل�ضني )ع( يف نه�ية املط�ف.

وبهذه الروح، نفهم الأ�ض�ليب العملية لالأئمة من اأهل البيت )ع( من حيث 
القفز  بدًل من  املرحلة  الهدف يف ق�ضة  تلتقي عند مواجهة  هي و�ض�ئل متنوعة 
نوًع� من الده�ضة والإعج�ب، ولكنه لن  الفراغ الذي قد يعطي املوقف  اإليه يف 
التي  املغ�مرات  م�ضري  تنتظر  التي  هي  اله�وية  لأن  وعمًق�..  وامتداًدا  قوة  مينحه 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ب(
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تبحث عن �ضيح�ت الده�ضة يف طريق امل�ضتقبل الطويل.. ولي�ش ذلك هو �ض�أن 
منطق  من  الواقع  على  مفتوحة  بعيون  امل�ضتقبل  اإىل  يتطلعون  الذين  الر�ض�ليني 

التفكري الواقعي للحي�ة، يف نط�ق املب�دئ الأ�ضيلة الب�حثة عن اهلل.



• الواقعية اأقرب اإىل املنطق الإ�ضالمي.

• ال�ضت�ضالم لالأمر الواقع مرفو�س.

�ضروري. اأمر  الواقعي  • التخطيط 

بالغيب يخفف حدة الواقع. • التفكري 

الواقعية واملثالية يف األسلوب العملي   )ج(





التفكري بني الواقع واملطلق

كيف ينبغي للم�ضلم اأن يفكر يف منهجه ال�ضي��ضي الذي يتحرك من خالله 
يف حركته التغيريية يف الواقع؟

املو�ضوعية  ظروفه�  الفكرة جمردة عن  تطرح  التي  املطلق  بطريقة  يفكر  هل 
لتكون اخلطة هي اأن الواقع على اأ�ض��ش الفكرة بن�ضبة م�ئة يف امل�ئة، فال تخ�ضع 
امل�ض�ألة لأية تن�زلت يف اأي ظرف من الظروف، بل تتجمد اأم�م احلواجز املو�ضوعة 
اأم�مه�، ف�أم� اأن تزيله� ب�لو�ض�ئل املتنوعة التي متلكه�، واأم� اأن تظل واقفة عند مواقعه� 
تدر�ش  بحيث  واقعية  بطريقة  تفكر  اأو  الأم�م؟  اإىل  اأية خطوة  تخطو  فال  املبدئية 
حركة الفكرة يف الواقع من خالل الظروف الطبيعية اأو الط�رئة املحيطة به� لتحدد 
عليه�  يح�ضل  اأن  ميكن  التي  الإمك�ن�ت  لتتعرف  ذلك...  اأ�ض��ش  على  املوقف 
اإذا مل يتمكن من احل�ضول  مل�ضلحة الفكرة الر�ض�لية... فيكتفي ببع�ش النت�ئج 
عليه� جميًع�، ويقدم بع�ش التن�زلت املحدودة مل�ضلحة املوقف الأهم فيم� تفر�ضه 

عليه الأو�ض�ع ذلك؛ لأنه لن يح�ضل على �ضيء لو مل يفعل ذلك؟

الإ�ضالم اأو ل �ضيء

ن�أخذ  اأن  يريد من�  ب�لطريقة الأوىل؛ لأن اهلل  امل�ض�ألة  الن��ش  رمب� يطرح بع�ش 

الواقعية واملثالية يف الأ�سلوب العملي   )ج(
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الدين كله، فال يجوز لن� اأن ن�أخذ بع�ش الكت�ب ونهمل بع�ًض�، ب�عتب�ر اأن ذلك 
ميثل لونً� من األوان التجزئة اأو النحراف، مم� ي�ضيء اإىل خط التوازن العقيدي يف 
خط املعركة، واإىل الطه�رة الفكرية الإ�ضالمية التي تدفع امل�ضلم اإىل عدم الأخذ 
ال�ض�غطة  للموؤثرات اخل�رجية  اأو اخل�ضوع  اأنواع املج�ملة لالآخرين،  ب�أي نوع من 
على املوقف، ل �ضيم� اإذا ك�نت تتمثل يف النفت�ح على الك�فرين اأو امل�ضتكربين، 
اأو توثيق العالق�ت معهم يف الدائرة ال�ضي��ضية اأو القت�ض�دية اأو الثق�فية؛ لأنه ميثل 
عنوانً� للموادة واملوالة املرفو�ضتني من اهلل يف عالقة املوؤمنني ب�لك�فرين.. مم� يوؤدي 
قوله  يف  ج�ء  م�  وهذا  والعملية....  الفكرية  ال�ضتق�مة  خط  عن  النحراف  اإىل 

نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې   تع�ىل: 
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  

ىئمث   ]البقرة/ 28[.

وقوله تع�ىل:

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     . ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   نثے  
ى   ې   ې     . ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۈٴۇ   ۈ  
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  
حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ    ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ  

خب  مبمث    ]الن�ض�ء/140-138[.
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وقوله تع�ىل:

ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ  چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ مث   ]املج�دلة / 22[.
ولعل هذه الآي�ت، توؤكد لن� �ضرورة املب�ينة واملق�طعة للفئ�ت غري الإ�ضالمية 
اأية عالقة معهم،  اإق�مة  ب�أن  ال�ضر والعلن، وتوحي  التي تكيد لالإ�ضالم واأهله يف 
اأية  اأو من اأجل حتقيق  اأو تقدمي اأي تن�زل لهم من اأجل احل�ضول على ر�ض�هم، 
اإيج�بي�ت �ضي��ضية اأو اقت�ض�دية ميثل لونً� من األوان النف�ق ويوؤدي اإىل الدخول اإىل 

الن�ر.

وي�ضيف هذا البع�ش ب�أن الآي�ت ل تت�ض�مح يف البق�ء يف املجل�ش الذي يذكر 
فيه هوؤلء الك�فرين اآي�ت اهلل ب�لكفر وال�ضتهزاء، فالبد من الن�ضح�ب منه حتى 
فيه،  املج�ملة  يجوز  فيم� ل  املج�ملة  يعني  يخو�ضوا يف حديث غريه؛ لأن ذلك 
اإىل  ذلك  اأدى  لو  حتى  املجل�ش  من  ب�لن�ضح�ب  الحتج�ج  اإعالن  من  فالبد 

نفورهم منه.

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ج(
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� لبد للم�ضلم من التزامه يف  وعلى �ضوء ذلك، ف�إن امل�ض�ألة متثل حكًم� �ضرعيًّ
حي�ته بعيًدا عن النت�ئج ال�ضلبية على م�ضتوى العالق�ت الع�مة اأو اخل��ضة.

�ض�حة  الإ�ضالميني عن  ابتع�د  اإىل  اأداء ذلك  م�ضكلة يف  اأية  هن�ك  ولي�ضت 
الواقع ال�ضي��ضي، والبق�ء يف عزلة �ضي��ضية، اأو اإىل فقدان الإ�ضالم لبع�ش املواقع 
اأخرى  مواقع  يف  التن�زلت  بع�ش  تقدمي  خالل  من  اإل  عليه�  يح�ضل  لن  التي 
بتجميد حركة مع�ر�ضة، اأو فقدان الإ�ضالم لل�ض�حة ال�ضي��ضية كله�، رمب� يف ذلك 
خ�ض�رته للحكم يف املج�لت التي ميلك فيه� املوقع، اأو التي يتحرك فيه� من اأجل 
اأن  اإم�  اإليه؛ لأن تفكري هوؤلء ينطلق من �ضمن مع�دلة ح��ضمة، وهي  الو�ضول 
اأي  هن�ك  يكون  اأن ل  واإم�  ال�ضرعية،  املفردات  بكل  �ضيء  لالإ�ضالم كل  يكون 

�ضيء.

بني التقية والواقعية 

وقد يفكر بع�ش الن��ش يف امل�ض�ألة، ب�لطريقة الث�نية على اأ�ض��ش اأن الواقعية 
اإىل  املوقف  يوؤدي  بحيث  م�ض�د  �ضرعي  بحكم  اللتزام  تعني  ل  الإ�ضالمية 
تتن�ول  التي  امل�ضريية  الق�ض�ي�  التن�زل عن  يعني  ال�ضرعي، كم� ل  تغيري احلكم 
ي�ضتعبدون  الذين  مواجهة  خ��ش يف  ب�ضكل  وللم�ضلمني  للن��ش،  احلرية  م�ض�ألة 
الأر�ش والإن�ض�ن، بل كل م� هن�ك اأن تقدم التن�زلت ال�ضغرية مل�ضلحة الق�ض�ي� 
الكبرية، واأن جتمد بع�ش اخلالف�ت ال�ضغرى مل�ضلحة حل اخلالف�ت الكربى، واإن 
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النت�ئج الإيج�بية املهمة... وبكلمة معربة  اإىل  العملية للو�ضول  الو�ض�ئل  تنوعت 
هي اأن امل�ض�ألة لي�ضت م�ض�ألة موالة للك�فرين، اأو موادة للمح�دين هلل ولر�ضوله، 

وئ   وئ   نثەئ      الكرمية   الفقرة  اإليه�  اأ�ض�رت  التي  التقية  م�ض�ألة  هي  بل 
ۇئ   ۇئمث  ]اآل عمران/ 28[، وهي ل متثل ح�لة اخلوف الذاتي ب�ملعنى 
ال�ضعوري يف حركة ال�ضخ�ش، بل ت�ضمل يف روحية املعنى الذي تختزنه، ح�لة 
اخلوف العملي يف حركة الأمة يف الق�ضية الكبرية التي حتكم الإن�ض�ن، والر�ض�لة 
الق�ضية، حتى ل  على  احلف�ظ  يقت�ضيه�  التي  املواقف  بع�ش  يفر�ش  مم�  واحلي�ة، 
اأم�م ال�ضغط الكبري، وذلك يف نط�ق الظرف الط�رئ الذي قد تكون له  ت�ضقط 
اأجل  للع�ملني من  اآخر مينح احلرية  اأم�م ظرف  تنتهي  التي قد  مرحليته اخل��ضة 

التغلب على امل�ض�كل من دون تقدمي تن�زلت.

اإن م�ض�ألة اتخ�ذ الك�فرين اأولي�ء ل يعني التع�مل يف بع�ش الق�ض�ي� امل�ضرتكة، 
بل يعني الجنذاب الروحي والعملي، بحيث يفقد الإن�ض�ن اأ�ض�لته الإ�ضالمية يف 
اأو الأمنية م�ضدودة اإىل ذلك  نظرته اإىل الواقع والن��ش، فتكون احلرية ال�ضي��ضية 
اجلو الداخلي لاللتزام الذاتي، وهذا هو الأمر املرفو�ش يف احل�ش الإ�ضالمي يف 

طريقة التع�مل احلركي يف احلي�ة.

التزاحم بني املهم والأهم؟

م� هو احلق يف ه�تني الطريقتني؟ اإنن� نالحظ اأن الطريقة الث�نية هي الواقعية 
هي الأقرب اإىل املنطق الإ�ضالمي الذي اأراد اهلل له اأن يحكم امل�ضلم يف احلي�ة 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ج(
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من خالل القدرة الإن�ض�نية؛ لأن اهلل ل يكلف نف�ًض� اإل و�ضعه� اأو م� اأت�ه�؛ ولأن 
املي�ضور ل ي�ضقط ب�ملع�ضور، واأن م� ل يدرك كله ل يرتك كله؛ ولأن اهلل يريد بكم 
الي�ضر ول يريد بكم الع�ضر، م� جعل عليكم يف الدين من حرج. وم� من �ضيء 
اإل وقد اأحله اهلل ملن ا�ضطر اإليه، ولأن امل�ضلحة الأهم تتغلب على املف�ضدة التي 
ل ترقى اإليه� يف الأهمية، مم� يفر�ش جتميد احلكم مل�ضلحة اجل�نب الأهم.. وهذا 
املهمة  الأمور  بع�ش  جتميد  يف  النبوية  ال�ضرية  خطوات  من  كثري  يف  نالحظه  م� 
بع�ش  يف  ولو  نف�ضه  يثبت  اأن  لالإ�ضالم  يريد  اهلل  ف�إن  الأهم...  الق�ضية  مل�ضلحة 
املواقع، ويريد للم�ضلمني العزة ولو يف بع�ش املواقف... لتنطلق امل�ضرية نحو العزة 

والثب�ت بطريقة واقعية متوازنة.

الواقعية و�ضيا�ضة الأمر الواقع 

رمب� يخلط الن��ش بني الواقعية يف العمل ال�ضي��ضي وبني اخل�ضوع لالأمر الواقع، 
فيخيل اإليهم اأنهم� تقرتب�ن يف املفهوم ويف النتيجة... وبذلك قد يرون يف العمل 
الثوري ابتع�ًدا عن الواقعية، واقرتابً� من املث�لية، ويعتربون الع�ملني يف هذا الجت�ه 
فتثبت  الواقع،  حتكم  قد  التي  املو�ضوعية  الظروف  يتج�وزون  لأنهم  متطرفني؛ 
احلواجز اأم�م كثري من النطالق�ت ال�ضي��ضية يف عملية التغيري، مم� قد يطلق عليه 
ال�ضخرة  الأر�ش، كم� هي  التي تتجذر يف  الإقليمية  اأو  الدولية  املع�دلت  ا�ضم 
الكبرية ال�ض�ربة يف عمق الأعم�ق، فال حتركه� العوا�ضف ول تزيله� القوا�ضف، 

مم� يفر�ش على الواقعيني ال�ضت�ضالم لهذه الثوابت ال�ضي��ضية.
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ولكن احلقيقة هي اأن هن�ك فرًق� بينهم�... ف�لواقعية متثل املنهج العملي الذي 
يعتمد على العن��ضر والو�ض�ئل العملية التي جتد له� جم�ًل يف احلركة نحو الغ�ية 
على �ضعيد الواقع، وعلى م�ضتوى احل��ضر، يف امل�ض�ريع احل��ضرة، وعلى م�ضتوى 
امل�ضتقبل يف امل�ض�ريع امل�ضتقبلة، بحيث تربط النتيجة ب�ملقدم�ت، وتتحرك الغ�ي�ت 
اإليه�  وال�ض�عني  به�  املوؤمنني  الأهداف يف ت�ضور  الو�ض�ئل، فال تكون  من خالل 
قفزة يف املجهول، وحركة يف املطلق، كم� يفكر املث�ليون الذين يطرحون الأفك�ر 

كم� لو ك�نت يف ع�مل اآخر غري ع�مل احل�ش واحلركة واحلي�ة.

اأم� الأمر الواقع ف�إنه ميثل الأر�ش واحلدود والأ�ضخ��ش واحلواجز واللحظ�ت 
يح��ضر  قد  الذي  للواقع  عن��ضر  من  املجتمعة  الأ�ضي�ء  هذه  متثله  فيم�  الزمنية 
امل�ضروع اأو يقيد احلركة، اأو ي�ضقط ال�ضخ�ش... مم� ل ميكن لالإن�ض�ن جت�وزه، اأو مم� 
ي�ضعب عليه القفز عليه، وذلك من خالل احل�لة املغلقة امل�ضدودة اإىل اأكرث من 
احل��ضر؛  له يف  ال�ضت�ضالم  الع�ملني  على  يفر�ش  الذي  الأمر  ب�ب حديدي... 
� يف  لأنه لن ي�ضتطيع اأن يفعل �ضيًئ� غري ذلك؛ لأن التفكري بذلك لن يكون واقعيًّ

هذه الدائرة.

ولكنن� اإذا فكرن� يف امل�ضتقبل الذي قد يحمل الكثري من الفر�ش، ويحطم 
جديد  طريق  نحو  ب�خلطوات  ويدفع  الآف�ق،  بع�ش  ويفتح  احلواجز،  من  الكثري 
طريق  نحو  ب�خلطوات  العمق  يختزنه  فيم�  قد حتدث  التي  املتغريات  من خالل 
جديد من اإمك�ن�ت التطور، فيتحول امل�ضتحيل يف امل��ضي اخل��ضع للحدود الث�بتة 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ج(
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الع�مل اجلديد  اأم�م احلواجز يف رح�بة  اإىل املمكن، ول يتجمد  املغلقة  واحلواجز 
املرتامي الأطراف.

والتحرك  التغيري،  م�ض�ألة  للم�ضتقبل يف  التخطيط  يكون  ويف �ضوء ذلك ل 
الدائرة  م�ضتوى  فيه على  املتحركة  املواقع  بع�ش  اختي�ر  اأ�ض��ش  على  احل��ضر  يف 
املحدودة، اأمًرا غري واقعي.. لأن واقعيته تتحرك يف نط�ق الإمك�ن�ت التي قد ل 
ف�علة يف  تنفتح على حركة  ولكنه�  اللحظة،  � يف حجم  واقًع� حيًّ ف�عليته�  تكون 
الزمن الق�دم املنظور لتحول الفكرة اإىل واقع حي متحرك ف�عل، بعد اأن جت�وزت 
كل احلدود. وهذا هو الذي يجعل الثورة حركة يف الواقع على �ضعيد امل�ضتقبل، 
ل حركة يف املث�ل احل�ئر للم�ضمون الواقعي للحدود التي حتيط به�، فقد ل يكون 
ا ميثل اخلط الف��ضل، بل قد يكون ح�لة ط�رئة ق�بلة للزوال  ال�ضيء الذي تراه حدًّ
يف اأي وقت، ورمب� يخيل اإليك، اأن م� تراه قوة مطلقة، قد يحمل يف داخله الكثري 
ال�ض�حقة  القوة  على  تنفتح  ثغرة  اأية  يف  تتحرك  قد  التي  ال�ضعف  عن��ضر  من 
النظرة وواقعية  ال�ضراع، وقد يكون اخلط�أ يف �ضالمة  لتهزمه� يف �ض�حة  املتحدية 
التقييم هو الذي يجعل الفكر خ��ضًع� للت�ضور اخلط�أ الذي يجعل الواقع �ضيًئ� يف 

املث�ل، اأو �ضيًئ� يف الواقع.

واقعية امل�ضروع الإ�ضالمي

ويف �ضوء ذلك، كيف ينظر الإ�ضالميون اإىل م�ضروعهم يف اإع�دة الإ�ضالم اإىل 
احلي�ة، يف ع�مل يتنكر للدين من حيث املبداأ؛ لأن العلم يف زعمه قد حل حمله، 
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واأبعد الت�ضور الإ�ضالمي عن تكوين قن�ع�ته مل�ضلحته، ويف �ض�حة ميلك فيه� الكفر 
قوة كبرية، كم� ي�ضيطر فيه امل�ضتكربون على كل و�ض�ئل القوة والدم�ر يف الوقت 
الذي ل ميلك فيه الإ�ضالميون القدرة على حتريك قوتهم يف خط اأهدافهم؛ لأن 
ال�ضعف امل�دي والعلمي والعملي قد فر�ش نف�ضه على كل �ض�ح�تهم، ف�أ�ضبحوا 
العلم، ويف احل�ضول  ب�أ�ضب�ب  الك�فر يف الأخذ  الع�ملي  اإىل ال�ضتكب�ر  يحت�جون 
�، وم�  على و�ض�ئل القوة من ال�ضالح ونحوه.. فهل يكون امل�ضروع الإ�ضالمي واقعيًّ

هي الو�ض�ئل التي ميلكه� الإ�ضالميون للت�أثري على الواقع كمقدمة لتغيريه؟

املذكورة  العن��ضر  هذه  يف  نرى  ل  اأنن�  فهو  ال�ضوؤال،  هذا  على  تعليقن�  اأم� 
يف ال�ضوؤال م�نًع� كبرًيا يجعل امل�ض�ألة يف حجم احل��ضر على �ضعيد الع�مل كله، 
نط�ق  ويف  املحدودة  املنطقة  يف  الواقعية  احلركة  عن  بعيدة  ح�لة  ميثل  ل  ولكن 
امل�ضتقبل.. فقد جند بع�ش عن��ضر القوة يف بع�ش ال�ض�ح�ت الإ�ضالمية التي متلك 
الإ�ضالم  واقع جديد مل�ضلحة  واإيج�د  امل�ضتكرب،  الواقع  اإ�ضق�ط  التحرك يف  حرية 
ل  اأو  كبرية،  اإمك�ن�ت  فيه  ال�ضتكب�ر  ميلك  ل  مم�  وامل�ضت�ضعفني..  وامل�ضلمني 
كنتيجة  الع�مل،  يف  املنطقة  هذه  اأو يف  الزمنية  املرحلة  هذه  حتريكه� يف  ي�ضتطيع 
لبع�ش التوازن�ت ال�ضي��ضية اأو الأمنية يف الواقع الدويل... وهذا هو م� لحظن�ه 
يف جن�ح الثورة الإ�ضالمية يف اإيران التي ا�ضتط�عت قي�دته� اأن جتمع عن��ضر القوة 
والنج�ح، وحتركه� بقوة ومرونة وذك�ء، حتى اأ�ضقطت عر�ش الط�وو�ش، ومل ت�ضمح 
ث�بتة  زالت  وم�  الإ�ضالمية..  التي�رات  مل�ضلحة  الثورة  ت�ض�در  اأن  امل�ض�دة  للقوى 

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ج(
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تخطيطه�  يف  واقعية  حركة  اعتب�ره�  ن�ضتطيع  ف�إنن�  وبذلك  القوية...  مواقعه�  يف 
فيه،  ال�ضعف  عن��ضر  ب�كت�ض�ف  الواقع  الأمر  جت�وز  اأمكنه�  بحيث  امل�ضتقبلي، 
وب�ملح�ولة اجل�دة الن�جحة مله�جمته� بكل قوة، حتى ا�ضتط�عت اإ�ضق�ط هذا الأمر 

الواقع مل�ضلحة اأمر واقع جديد.

واإذا ك�نت قد لقت بع�ش ال�ضعوب�ت، اأو بع�ش النك�ض�ت، يف م�ضريته� يف 
تتج�وزه�  اأن  ا�ضتط�عت  قد  ف�إنه�   ... ال�ضتكب�رية،  التحدي�ت  لبع�ش  مواجهته� 
مبرونة وواقعية لتجمد بع�ش م�ض�ريعه� يف انتظ�ر جت�وز الظروف املو�ضوعية ال�ض�غطة 
بدرا�ضته�  متكنت  كم�  احل��ضر،  الوقت  تغيريه� يف  اأو  عليه�  ال�ضيطرة  متلك  التي 
الواعية ملراكز القوى الكربى اأن تتج�وز املحنة الق��ضية بوعي وثب�ت، واإن تتف�دى 
اخلطط ال�ضتكب�رية الدولية التي ك�نت تتحرك من اأجل اإ�ضق�ط الثورة الإ�ضالمية 

من الأ�ض��ش.

التخطيط الواقعي

اإن امل�ض�ألة التي حتكم احلركة ال�ضي��ضية لالإ�ضالميني هي اإمي�نهم ب�أن جن�ح جتربة 
اإ�ضق�ط مع�دلة  قدرتهم على  واإن  اآخر،  اإمك�ن�ت جن�حه� يف موقع  يعني  اإ�ضالمية 
اإ�ضق�طه� يف  الدليل على قدرتهم على  الواقع يف مرحلة يحمل يف داخله  الأمر 
اإىل  الدائمة  ب�حل�جة  اإليهم  يوحي  ومم�  واقعية حركتهم،  يعني  مم�  اأخرى،  مرحلة 
تنمية قوتهم وجتديد و�ض�ئلهم العملية، ومراقبة الواقع من حولهم لكت�ض�ف نق�ط 
�ضعفه، وب�لنحن�ء موؤقًت� للع��ضفة املجنونة ريثم� متر ليوا�ضلوا ال�ضري من جديد يف 
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املو�ضوعية  للظروف  املحكوم  الواقع  لالأمر  ال�ضت�ضالم  �ضد  اإنن�  ال�ضليم.  الجت�ه 
الط�رئة التي ل متلك القدرة على الثب�ت يف عمق احلي�ة.. فالبد لن� اأن نعمل على 
تدمريه وتغيريه مل�ضلحة الق�ض�ي� الإ�ضالمية الكربى من احلرية والعزة والعدالة، 
ومل�ضلحة حكم الإ�ضالم نف�ضه، ... وذلك يف تخطيط واقعي دقيق متحرك، ي�ضع 
يف ح�ض�ب�ته ا لهزائم املرحلية كم� ي�ضع يف ح�ض�ب�ته النت�ض�رات... ويفكر دائًم� 
الق�عدة التي حتكم حركة الإن�ض�ن، ولكنه قد يطل على  ب�لغيب الذي ل ميثل 
الواقع امل�ضغوط ليخفف من حدته، وي�ضعف من قوته، ولين�ضرن اهلل من ين�ضره 

اإن اهلل قوي عزيز.

الواقعية واملثالية يف الأ�ضلوب العملي )ج(





•  اللقاء مع الآخرين 
يتطلب درا�ضة الظروف املو�ضوعية وطبيعة املرحلة.

الآخرين   مع  التعاي�س  •  �ضيغة 

بدل التوافق هي الف�ضلى.

امل�ضاركة  القوة  �ضناعة  من  •  لبد 

يف القرار وطرح الإ�ضالم ب�ضراحة وو�ضوح.

الواقعية يف العالقات السياسية





العمل يف ظل الأنظمة غري الإ�ضالمية

رمب� يواجه الع�ملون لالإ�ضالم يف حركة الواقع ال�ضي��ضي بع�ش الأنظمة غري 
الإ�ضالمية التي قد يعي�ش امل�ضلمون يف ظله�، فريتبطون بعالق�تهم معه� يف اأكرث 
من ج�نب، وي�ضطرون اإىل ذلك فيم� تفر�ضه عليهم احل�ج�ت من هذه الروابط، 

تبًع� لرتب�طه� بتلك الأنظمة، فكيف يواجهون هذا املوقف؟

1 الرف�س واملقاطعة

قد يطرح البع�ش ال�ضلبية املطلقة كموقف اإ�ضالمي ح��ضم؛ لأن الإ�ضالم ل 
يعرتف ب�أن�ض�ف احللول، ول يخ�ضع للمواقف املت�أرجحة امل�ئعة التي توؤمن ب�حلق 
من جهة، وتعطي للب�طل وجًه� من جهة اأخرى، فالبد من رف�ش هذا النظ�م اأو 
ذاك، اأو مق�طعته، واإل ف�إن املوقف يتمثل يف الركون اإىل الظلم والكفر وال�ضالل. 
وقد يرى البع�ش يف ذلك لونً� من األوان الثب�ت على احلق، واللتزام به يف اخلط 

امل�ضتقيم..

2 التعاي�س ل التوافق والتاأييد

وقد يجد بع�ش اآخر وجًه� اآخر للق�ضية، وخال�ضته: اإن هذه ال�ضلبية املطلقة 
الق�ض�ي�  مراع�ة  من  الإ�ضالمية  امل�ضلحة  تفر�ضه  فيم�  متوازنً�  موقًف�  تعترب  ل 

الواقعية يف العالقات ال�سيا�سية
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فقد  اأو�ض�ع.  من  مي�ر�ضونه  وفيم�  حي�ة،  من  يعي�ضونه  فيم�  للم�ضلمني  الأ�ض��ضية 
ب�ملق�طعة، م�  ب�إ�ضدار الأوامر احل��ضمة  له�، والكتف�ء  اإهم�له�، والتنكر  يكون يف 
يدفع بهم اإىل الوقوع يف احلرج ال�ضديد، والن�ضح�ق اأم�م وط�أة امل�ض�كل ال�ضعبة، 
فيوؤدي ذلك اإىل الرتاجع عن اخلط الأ�ضيل، كنتيجة طبيعية لل�ضعوبة ال�ضديدة 
اأن الواقع ل يتحمل الفراغ مهم� ك�نت  اإىل  يف الوقوف معه، واللتزام به، نظًرا 
�، فالبد من موقف اإيج�بي مق�رن له  الظروف، ف�إذا اأطلقت يف ال�ض�حة موقًف� �ضلبيًّ

يدعمه، ويحوله اإىل موقف واقعي، ل يتنكر للحي�ة يف ح�ج�ته� وتطلع�ته�.

ويف �ضوء ذلك، قد يطرح هذا البع�ش املوقف يف �ضيغة جديدة تقف يف خط 
التوازن بني املوقف الذي يرف�ش اإعط�ء ال�ضرعية لالنحراف، وبني املوقف الذي 
يعمل على تلبية احل�ج�ت الواقعية لالإن�ض�ن امل�ضلم، وذلك ب�لت�أكيد على �ضيغة 
� ف��ضاًل بني م� هو احلق  التع�ي�ش بدًل من �ضيغة التوافق والت�أييد، مم� يجعل خطًّ
وم� هو الب�طل، فال يختلط اأحدهم� ب�لآخر يف طبيعة املواقف... ف�إن معنى التوافق 
الداخل  يعنيه من حدود يف  فيم�  اأ�ض��ش التف�ق عليه  اللق�ء يف اخلط على  هو 
وفوا�ضل يف اخل�رج، بينم� ميثل التع�ي�ش، اللق�ء يف الواقع على اأر�ش ت�ضرتك يف 
ففي  وال�ضي��ضية،  الفكرية  بحدوده�  التزام  دون  من  احلي�تية  واأو�ض�عه�  ح�ج�ته� 
خط التوافق للخطوط التف�ضيلية والإجم�لية، ويف خط التع�ي�ش، التق�ء يف �ضعيد 
فيه من ق�ض�ي�، وفيم�  اإليه، وفيم� يطرح  النظر  اأ�ض��ش الختالف يف  الواقع على 
ترتتب عليه من نت�ئج، مم� يجعل من ال�ض�حة، �ض�حة ق�بلة لالأخذ والرد، يف حرية 

التحرك يف ال�ضراع ال�ضي��ضي، يف حدود واقعية ح��ضمة.
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احلي�ة.  يف  ال�ضراع  حركة  يف  اللق�ء،  اأ�ض�ش  عن  البحث  معنى  هو  وذلك 
تلك  خالل  من  التع�ي�ش  اإمك�نية  فكرة  يطرح  امل�ضرتكة،  الأر�ش  اكت�ض�ف  ف�إن 
الأر�ش، ولو لفرتة قريبة، يف نط�ق امل�ض�حة التي توفره� ح�لة اللق�ء العملي، وقد 
وخ�ضوم�ت  خالف�ت  من  ن�ضتقبل  فيم�  اله�دئ  ب�جلو  الأخذ  اإىل  ذلك  يقودن� 
�ض�حة  على  ي�ضيطر  الذي  والفكري  الروحي  الهدوء  لأن  وال�ضي��ضة؛  الفكر  يف 
فيه،  نختلف  وفيم�  عليه،  نلتقي  اأن  ميكن  فيم�  للتدقيق  املج�ل  يف�ضح  اخلالف، 
وي�ضهل الو�ضول اإىل القن�ع�ت امل�ضرتكة، اأو اللق�ءات امل�ضرتكة، بينم� يتحول اجلو 
الإن�ض�ن  عن  التي حتجب  اخل�نقة  ال�ضب�بية  الأجواء  ال�ضتغراق يف  اإىل  العنيف 
و�ضوح الروؤية، وحتوله اإىل ح�لة معقدة من التوتر النف�ضي الذي يرف�ش كل لون 
من األوان التف�هم واللق�ء. اإن الفكرة احل��ضمة هي اأن اخلالف يف كثري من النق�ط 
ل مينع من اللق�ء يف النق�ط الأخرى التي تفر�ش فيه� امل�ضلحة الإ�ضالمية علين� 
�ضرورة اللق�ء، وهذا هو م� ينبغي للع�ملني اأن يواجهوا �ضمن �ضروط حمددة هي:

1-  الدرا�ضة الواعية للظروف املو�ضوعية املحيطة ب�ل�ض�حة اأو ب�لق�ضية لنتعرف من 
خالله� حجم النت�ئج الإيج�بية لعملية اللق�ء مع اجل�نب الآخر مق�رنة ب�لنت�ئج 
ال�ضلبية املرتتبة عليه�، فرمب� يكون املوقف خ��ضًع� لبع�ش الأو�ض�ع ال�ضي��ضية 
اأو الجتم�عية املتقدمة لدى العدو، فيدفعه ذلك اإىل ا�ضتغالل فر�ضة اللق�ء 
ال�ض�حة  ا�ضرتخ�ء  بفعل   � اجتم�عيًّ اأو   � �ضي��ضيًّ متقدمة  مواقع  على  للح�ضول 

الواقعية يف العالقات ال�ضيا�ضية
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اأم�م حتدي�ته، اأو انفت�حه� النف�ضي على طروح�ته، ورمب� يكون املوقف – على 
الآخرين،  �ض�ح�ت  يف  لالمتداد  ح�جتن�  مع  من�ضجًم�  ذلك،  من  العك�ش 
وذلك ب�لتخل�ش من �ضغوط�تهم التي متنعن� من حرية احلركة، وب�ل�ضتف�دة من 
ال�ضع�رات امل�ضرتكة فيم� ميكنن� النف�ذ من خالله اإىل �ضع�راتن� الع�مة واخل��ضة.

نة وال�ضيعة اأمام الكفر  ال�ضُّ

فال  امل�ضرتك،  العدو  يوجهه�  التي  ال�ضعبة  للتحدي�ت  ال�ض�حة  تخ�ضع  ورمب� 
جند جم�ًل ملواجهة هذا اخلطر، اإل ب�ل�ضرتاك يف خطة موحدة، اأو من�ضجمة، بينن� 
وبني الفرق�ء الآخرين؛ لأن اللتزام ب�ملواقف املنفردة املتم�يزة، يعطل علين� فر�ضة 
احل�ضول على الن�ضر، اأو على اإمك�ن�ته، ف�إذا ك�ن اخلطر متمثاًل ب�لكفر يف العقيدة 
واحلي�ة، �ضد الإ�ضالم يف عقيدته و�ضريعته، ف�إن من املفرو�ش العمل على وحدة 
املوقف الإ�ضالمي بعيًدا عن كل خالف�ت ال�ضنة وال�ضيعة، اإذ ل جم�ل للتحرك 
فيه  يتعر�ش  الذي  الوقت  واملذهبية، يف  الط�ئفية  بخ�ضو�ضي�تهم�   � �ضيعيًّ اأو   � �ضنيًّ

الإ�ضالم للخطر.

اللقاء مع اأهل الكتاب وغري الإ�ضالميني ملواجهة اخلطر على اأر�س الإ�ضالم

اأم� اإذا ك�نت العقيدة ب�هلل مو�ضع اخلطورة، ف�إن اللق�ء مع كل اأهل الكت�ب 
اأر�ش  الوقوف على  يريد من خالله  الذي  القراآين  الطرح  هو  به  يوؤمنون  الذين 

م�ضرتكة ميكنن� اأن نعبد اهلل عليه�، ول نعبد غريه كم� ج�ء يف قوله تع�ىل:
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ڎ  ڎ  ڈ      ڈمث  ]اآل عمران/64[.
ول تتوقف الق�ضية عند هذا احلد ف�إذا ك�ن هن�ك خطر على الأر�ش الإ�ضالمية 
من هجوم مب�غت من العدو، ف�إن امل�ض�ألة قد تفر�ش علين� التع�ون، اأو اللق�ء، مع 
الفئ�ت التي تعمل يف هذا الجت�ه من موقع غري اإ�ضالمي وغري اإن�ض�ين.. وذلك من 
اأجل املح�فظة على اأر�ش الإ�ضالم وامل�ضلمني من ال�ضي�ع وال�ضت�ضالم ل�ضيطرة 

العدو الغ��ضم.

اخلطة  لالإ�ضالم يف �ضمن  للع�ملني  ال�ضروري  قد جند من  ويف �ضوء ذلك، 
بدقة حتى يح�ضلوا  ال�ضي��ضية  واملتغريات  الظروف  اأن يالحقوا  الواعية  املحددة 
فيه�،  يقفون  التي  املواقع  حتديد  خالله�  من  ميلكون  التي  الوا�ضحة  الروؤية  على 
وينطلقون منه� يف حركتهم العملية ال�ض�عدة، نحو الأهداف الإ�ضالمية العلي�، يف 

حقل ال�ضي��ضية والجتم�ع.

الأخرى  الفئ�ت  وبني  بينن�  وال�ضي��ضية  الفكرية  الفروق  طبيعة  2-  الت�أكيد على 
من اأجل اإبق�ء اخلطوط الأ�ض��ضية للعقيدة، بعيدة عن الرتب�ك وال�ضطراب 
والتمييع، بفعل الت�ض�بك يف املواقف التوحيدية واجلبهوية، مع مراع�ة ج�نب 
احلكمة يف اأ�ضلوب عر�ش تلك الفروق لئال ي�ضيء ذلك اإىل طبيعة املرحلة. 
ولعل ت�أكيدن� هذا ينطلق من مالحظتن� لبع�ش الأو�ض�ع ال�ضلبية التي تتمثل 

الواقعية يف العالقات ال�ضيا�ضية
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مم�  الفكري،  ال�ضرتخ�ء  من  املزيد  على  فتبعث  امل�ضرتك،  العمل  �ضيغ  يف 
يدفع اإىل بع�ش التن�زلت يف الأفك�ر واملواقف، حتت ت�أثري احلر�ش على عدم 
الإ�ض�ءة مل�ض�عر الفرق�ء الآخرين، وهكذا يتحول ال�ضغط ال�ضعوري اإىل عن�ضر 
ابتزاز فكري و�ضي��ضي مل�ضلحة الجت�ه�ت امل�ض�دة، وقد يكون من الإخال�ش 
فيم�  للتحرك  الع�مة  اخلطوط  اإىل  ب�لإ�ض�فة  للتفكري،  الدقيقة  للتف��ضيل 
نلتقي به مع الآخرين، اأن نعمل على ا�ضتيح�ء الإ�ضالم يف حتليلن� للمواقف 
املنف�ضلة  املواقف  اإبراز عملية ال�ضتيح�ء هذه يف  امل�ضرتكة، كم� نعمل على 
لئال تت�أثر عملية ال�ضرتاك يف املوقف، ب�لرتكيز على جوانب النفراد، فتبقى 
حركة ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية، من�ضجمة مع خطوط العمل يف كل اجت�ه، فال 
يعي�ش الإن�ض�ن امل�ضلم الغربة يف التع�ون مع الآخرين على اأ�ض��ش غربته عن 
يف  بهم  تلتقي  قد  التي  الأ�ضيلة  مف�هيمه  مع  يعي�ش  ب�أنه  ي�ضعر  بل  مف�هيم، 

بع�ش املج�لت، وقد تختلف عنهم يف بع�ش اآخر.

العمل  عن  املرحلي  العمل  ليتميز  العمل  يف  املرحلية  طبيعة  على  3-  الرتكيز 
احل��ضم النه�ئي ليبقى الإن�ض�ن امل�ضلم م�ضدوًدا اإىل الهدف البعيد، يف تع�مله 
� لالأجواء  نف�ضيًّ مم� يجعله غري خ��ضع  التع�ون،  واأ�ض�ليب  اللق�ء،  مع مفردات 
الآخرون  يخططه  فيم�  فيه�  وم�ض�عره  اأفك�ره  فت�ضيع  للمرحلة،  املحدودة 
انتهت  ف�إذا  والجتم�عي،  وال�ضي��ضي  والفكري  الروحي  التيه  عملي�ت  من 
املرحلة مل يكن انتق�له عنه� اإىل غريه� يف ظل ظروف انف�ض�لية جديدة بعيًدا 
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امتد  بل  فيه�،  ليغيب  املرحلة  يف  ي�ضتغرق  مل  لأنه  للهدف؛  اإخال�ضه  عن 
اإىل اأعم�قه� ليفهم – من خالل ذلك – كيف ميكن له اأن يدخل املرحلة 
اجلديدة من دون اأن ترتك خ�ضو�ضي�ت املرحلة ال�ض�بقة، اأي ت�أثري على م�ض�ر 

املرحلة الالحقة يف حركته نحو الهدف.

الواقعية ال�ضيا�ضية ل امليوعة

عليك  تفر�ش  التي  ال�ضي��ضية  الواقعية  بني  فرًق�  هن�ك  اإن  اأخرية،  وبكلمة 
امل�ض�ركة يف حركة الواقع من حولك، مع الذين يحركونه يف الجت�ه�ت املختلفة، 
ال�ض�حة،  يف  الع�ملة  للقوى  خ�ضوعك  يف  تتمثل  التي  ال�ضي��ضية  امليوعة  وبني 
ف�إن الجت�ه الأول  والواقعية،  املرونة  ب��ضم  ب�ضرعية النحراف والكفر،  واعرتافك 
يجعل منك عن�ضًرا ف�عاًل يف ال�ض�حة، م� دامت ال�ض�حة ح�فلة ب�لكثري الكثري، مم� 
يرتبط ب�لهدف الكبري يف بع�ش خطواته ال�ض�عدة اإليه بقوة، فال يجوز اأن تكون 
منعزًل عم� يتحرك فيه� من تي�رات واجت�ه�ت لئال تفقد ف�عليتك امل�ضتقبلية يف 
�ضنع الق�ض�ي� الكبرية لالإن�ض�ن، فت�أتي اإليه� بعد اأن يحتويه� الآخرون من جميع 
ت�أثري  م�ضحوقة حتت  �ضعيفة  اإرادة  منك  يجعل  ف�إنه  الث�ين،  الجت�ه  اأم�  جوانبه�. 
والقي�دة واحلركة لترتك لك والآخرين  التخطيط  التي متلك  الأخرى  الإرادات 
مهمة اخلي�ر الواحد يف القبول بكل �ضيء يفر�ش عليك، ولكن يف اإط�ر واجهة 
اإرادتك امل�ضتقلة  ب�أن ذلك هو �ضنع  اإليك  اأو دينية توحي  اأو اجتم�عية  �ضي��ضية 

لرت�ضي فيك كربي�ء العزة وال�ضتقالل.

الواقعية يف العالقات ال�ضيا�ضية
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القوة و�ضناعة القرار 

ويف هذا اجلو لبد من عملية �ضنع القوة يف كل املج�لت التي تتحرك يف 
ال�ض�حة لتكون يف م�ضتواه� من اأجل اأن يكون لك امل�ض�ركة يف �ضنع القرارات 
ب�لهدف الكبري من هذا املوقع... وذلك من خالل فر�ش العرتاف مب�  املتعلقة 
متثله من فكر واجت�ه وقوة على الآخرين ليتع�ملوا معك يف اإط�ر مف�هيمك التي قد 
تلتقي مبف�هيمهم يف نط�ق املرحلة، وقد تختلف معه� يف حركة املراحل الأخرى، 
فال يجوز لك يف هذه احل�لة اأن تختفي وراء قن�ع اآخر، يوحي ب�أنك تخجل من 
يفعله  كم�  ال�ض�حة،  يف  ال�ضي��ضية  طروح�ته�  �ضلبي�ت  من  تخ�ف  اأو  حقيقتك، 
البع�ش يف بع�ش املي�دين ال�ضي��ضية، فيخ�ضى اأن يطرح الإ�ضالم، كواجهة فكرية 
و�ضي��ضية وتنظيمية فيم� يطرحه الآخرون من واجه�ت الكفر وال�ضالل، وذلك 
على  ال�ضتعم�ر  اأو  الكفر  يفر�ضه  الذي  الفكري  الإره�ب  �ضغط  اأ�ض��ش  على 
يحملون  الذين  �ضد  يروجه�  التي  والرجعية  الط�ئفية  بتهمة  التلويح  يف  الواقع، 
الإ�ضالم فكًرا اأو �ضريعة ونظ�ًم� للحي�ة ليدفعهم اإىل النهزام اأم�مه بهزمية �ضع�راتهم 
احلقيقية التي متثل الواجهة الأ�ضيلة ل�ضخ�ضيتهم وحركتهم، فيلج�أوا اإىل �ضع�رات 
اأخرى، ل تربح من الآخرين �ضيًئ� جديًدا يف احلجم الب�ضري وال�ضي��ضي، ولكنه� 
نف�ضه  الوقت  يف  وتوؤكد  وقوته�،  الإ�ضالمية  ال�ضخ�ضية  عمق  داخلهم  يف  تلغي 
الفكرية، وهي  يفر�ضه� على الجت�ه�ت  اأن  الكفر وال�ضتعم�ر  يريد  التي  الفكرة 
اأن الإط�ر الإ�ضالمي لي�ش اإط�ًرا للفكر ولل�ضي��ضة ولالجتم�ع، ولكنه اإط�ر للعب�دة 
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والنعزال وامل�ض�عر والأحق�د لتظل اللعبة الط�ئفية متحركة يف حي�ة الن��ش بعيًدا 
عن كل م�ضمون حّي ف�عل ممتد لي�ضهل عليه عزل الن��ش عن م�ضمون القيم، 
فيكتفوا ب�ضكله� اململوء ب�مل�ض�حيق امللونة الع�بقة ب�لعطورة، فيتحقق له يف ذلك 

الكثري الكثري من خطواته ال�ضي��ضية �ضد م�ضلحة ال�ضعوب.

الطرح احلقيقي والطرح املائع

ورمب� يندفع هذا الجت�ه يف حم�ربة الواجهة الإ�ضالمية احلقيقية التي تفر�ش 
الروؤية،  و�ضوح  من  الكثري  متلك  اأ�ضيلة  اإ�ضالمية  �ضيغة  يف  احلي�ة  على  نف�ضه� 
واأ�ض�لة الفكر، و�ضالمة الهدف ليحقق من خالل ذلك هدفني: الأول: اأن يثبت 
لالآخرين اإخال�ضه لل�ضيغة »غري الط�ئفية« التي يخ�ف من الت�ض�قه� به يف دعواتهم 
خ�رجه  ويف  نط�قه،  داخل  يف  امللتزمة  العن��ضر  على  ب�ل�ضغط  وذلك  ومواقفهم، 
الث�ين:  ال�ضحيح.  امل�ض�ر  نحو  الجت�ه  ت�ضحيح  يف  الف�عل،  الت�أثري  عن  ليبعدهم 
تطرح  التي  العميقة  ال�ضع�رات غري  تف�ضح  اإ�ضالمية حقيقية  قوة  امتداد  مينع  اأن 
يف الجت�ه�ت الأخرى ال�ضطحية، ف�إن الطروح�ت احلقيقية يف ال�ض�حة لأي اجت�ه 
حترج الطروح�ت امل�ئعة املتحركة فيه�.. مم� يخلق �ضراًع� عنيًف� بني فرق�ء ال�ضع�ر 

الواحد، ل يرقى اإليه اأي �ضراع اآخر.

تعميق ال�ضعارات واإثارة الوعي

ورمب� ك�ن من املفيد لالجت�ه الأ�ضيل اأن يواجه هذا التحرك ب�ملزيد من املرونة 
والواقعية وامل�ضوؤولية، وذلك بتفويت الفر�ضة على العن��ضر القلقة التي تعمل على 

الواقعية يف العالقات ال�ضيا�ضية
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تفجري ال�ضراع بطريقة غري م�ضوؤولة، مم� يخلق يف الداخل �ضلبي�ت على م�ضتوى 
اإىل  يهدف  مدرو�ش،  ب�أ�ضلوب  الواقع  احتواء  وحم�ولة  كله،  الإ�ضالمي  العمل 
تعميق ال�ضع�رات املطروحة يف داخل نفو�ش الأمة، واإث�رة الوعي املنفتح، البعيد 
عن الت�ضنج والتقوقع يف زنزان�ت املح�ور ال�ضيقة املظلمة ليعطي لنف�ضه الظروف 

الطبيعية املو�ضوعية التي متنحه حرية احلركة يف كل جوانب ال�ض�حة.

يعي�ضون خلف  الذين  الإ�ضالميني  ب�لفرق�ء  العمل  ن�حية عالق�ت  من  هذا 
للو�ضوح  اإل  جم�ل  فال  امل�ضريية،  الق�ض�ي�  م�ضتوى  يف  اأم�  املتنوعة،  الأقنعة 
قد  مزالق  اإىل  اخلطوات  يجر  ال�ضع�رات،  اللعب على  والرتكيز؛ لأن  وال�ضراحة 
اأو  اختن�ق،  اأو  ابتزاز،  ال�ضي��ضية يف عملية  الوحول  اإىل  الكربى  ب�لق�ضية  تنتهي 
ت�ضمح  فال  املتلزم،  الإ�ضالمي  التفكري  اإط�ر  يف  ال�ضي��ضية،  الواقعية  لتبقى  متييع 
اأخرى؛  اإط�رات  والتحرك �ضمن  الإط�ر،  القفز فوق  يفر�ضوا عليه�  اأن  لالآخرين 
لأن معنى ذلك اأن يفقد العمل الإ�ضالمي نف�ضه عندم� يفقد الق�عدة التي ينطلق 
منه�، والإط�ر الذي يتحرك فيه، والهدف الذي يتجه نحوه.. وذلك هو اخل�ضران 

املبني.



•  الإقليمية ظاهرة مر�ضية  
يف العمل الإ�ضالمي.

ال�ضتعمارية  •   اللعبة 

�ضنعت احل�س الإقليمي بذكاء فكانت التجزئة.

الأخطار  •  اأ�ضد 

يف وجود حركات اإ�ضالمية تختنق يف الق�ضايا ال�ضغرية.

اإلقليمية يف العمل اإلسالمي





ظاهرة ال�ضخ�ضية الإقليمية

معقدة  م�ض�كل  الداخلية  حركته  يف  ال�ضي��ضي  الإ�ضالمي  العمل  يواجه 
فيم� يواجه من م�ض�كل المتداد والوجود، مم� يوحي ب�أن الأو�ض�ع ال�ضلبية التي 
�ضيطرت على امل�ضلمني يف الع�ضور املظلمة قد حتركت يف وعي الإن�ض�ن امل�ضلم 
فلكل  الآخرين،  امل�ضلمني  عن  تف�ضله  التي  الط�رئة  احلواجز  داخله  يف  لتخلق 
اأو�ض�عه�  ا�ضتقالله� يف  ط�ئفة  ولكل  وم�ض�حله،  وق�ض�ي�ه  وط�بعه  �ضخ�ضيته  اإقليم 
وم�ض�كله� وحلوله� وتطلع�ته� اخل��ضة يف احلي�ة، ورمب� ك�ن هذا هو اأحد الأ�ضب�ب 
ال�ض�حة  يف  امل�ض�دة  الجت�ه�ت  َبل  قمِ من  وتطويقه  الإ�ضالمي،  العمل  حتجيم  يف 
اإىل ال�ضلل يف مواقع العمل..  بن�  اأن ينتهي  اأو�ضك الو�ضع،  الإ�ضالمية... حتى 
هذه  درا�ضة  اأجل  من  ه�دئة  ت�أملية  وقفة  نقف  اأن  لن�  ال�ضروري  من  ف�إن  ولهذا، 

الظ�هرة، وحم�ولة البحث له� عن عالج معقول.

فنلتقي– يف البداية– بظ�هرة ال�ضخ�ضية الإقليمية يف املجتمع الإ�ضالمي 
فيم� نالحظه من النوازع وامل�ض�عر اخل��ضة التي تعي�ش يف داخل الأفراد الذين 
يجتمعون يف منطقة واحدة، ذات خ�ض�ئ�ش جغرافية وت�ريخية واجتم�عية معينة، 
مم� قد يرتك يف تكوين ال�ضخ�ضية اأثًرا عميًق� يف حركة العالق�ت الإن�ض�نية، ويتحول 
املوقف اإىل نت�ئج اإيج�بية فيم� ين�ضجم مع هذه اخل�ض�ئ�ش، واإىل نت�ئج �ضلبية فيم� 

ل ين�ضجم معه�.

الإقليمية يف العمل الإ�سالمي
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ويتعمق الأثر الإيج�بي اأو ال�ضلبي اإىل م� ي�ضبه العقدة املت�أ�ضلة التي توحي 
عن خ�ض�ئ�ش  يف طبيعته�–  اأ�ض��ش هذه اخل�ض�ئ�ش املتميزة–  ب�لفوا�ضل على 
اأخرى.. لتكون العقدة امل�ض�دة هي املظهر املميز للتن�فر الطبيعي بني اخل�ض�ئ�ش 
يف  الأ�ضل  ليكون  ال�ضخ�ضية؛  يف  التب�ين  ي�ضبه  م�  اإىل  امل�ض�ألة  ومتتد  املتنوعة.. 
العالق�ت التق�طع، م� مل يحدث هن�ك م� ي�ضل فيم� بينه� من الأو�ض�ع الط�رئة 

التي تفر�ش التوا�ضل على اأ�ض��ش ط�رئ.

ال�ضتعمار والكيانية ال�ضيا�ضية
وقد ج�ء الع�مل ال�ضي��ضي الذي �ضنعه ال�ضتعم�ر الك�فر؛ ليعمق الفوا�ضل 
بطريقة ح��ضمة... وذلك من خالل الكي�نية ال�ضي��ضية التي جتعل من هذا الإقليم 
كي�نً� م�ضتقالًّ على اأ�ض��ش القومية اأو اللون، اأو الأر�ش.. فتزداد اخل�ض�ئ�ش عمًق� 
وتنوًع�، فتنعك�ش على ال�ض�حة، مزيًدا من ال�ضعور ب�لنف�ض�ل اإزاء الواقع الآخر 

على اأ�ض��ش اللعبة ال�ضتعم�رية املتحركة يف ال�ض�حة الع�مة.
وبذلك بداأت عالق�ت العمل الإ�ضالمي املنطلق من وحي التغيري لتلتقي 
الأو�ض�ع  بع�ش  خالل  من  اجلو  يف  تطغى  التي  احل�ض��ضي�ت  يف  الظ�هرة  بهذه 
القلقة هن� وهن�ك، فتت�أثر امل�ض�عر، وتثور النفع�لت، نتيجة ت�ض�دم هذا العمل يف 
هذا البلد بخ�ضو�ضي�ت العمل يف البلد الآخر.. وقد ت�ضعر القي�دة هن� ب��ضتقالله� 
عن القي�دة هن�ك.. ف�إذا امتدت اإحدى القي�دتني اإىل مواقع الأخرى؛ ا�ضطدمت 
لالأو�ض�ع بطريقة غري متوازنة من اأجل الوقوف �ضد هذا المتداد بحجة اأن مثل 
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عندم�  امل�ضتقلة،  الدول  هي  كم�  مت�ًم�  الداخلية  الق�ض�ي�  يف  تدخاًل  يعترب  هذا 
تتدخل اإحداه� يف �ضوؤون الأخرى فيم� يتحدث به ال�ضي��ضيون من رف�ش التدخل 

يف الق�ض�ي� الداخلية.

حمدودة  و�ضيغ  موؤ�ض�ض�ت  اإىل  الإ�ضالمية  الأعم�ل  تتحول  اجلو،  هذا  ويف 
توؤكد على الفوا�ضل، ول تقرتب من خط الوحدة... واإذا حتقق الن�ضر لأحده� 
الن�ضر  قي�دته خلطوات  م�نعة عن  الإقليمية، ك�نت احل�ض��ضية اخل��ضة  يف مواقعه 
واآف�ق..  حدود  من  للعمل  الإقليمية  ال�ضخ�ضية  تر�ضمه  فيم�  لالآخر  امل�ضتقبلية 

وهكذا تبداأ عملية التجزئة للتحرك على اأ�ض��ش ذلك كله.

تلك هي بع�ش مالمح امل�ضكلة يف هذا اجل�نب من العمل الإ�ضالمي، فكيف 
نواجه م�ض�ألة احلل؟

الإقليمية عن�ضر اإ�ضعاف واإثارة تناق�ضات
واللق�ء  واخل�ضو�ضي�ت،  الفوارق  اإلغ�ء  �ضع�ر  ال�ض�حة  يف  البع�ش  يطرح  رمب� 
عند الق�ضية الإ�ضالمية الواحدة، واحتواء النوازع الذاتية ب�مل�ض�عر الكلية ال�ض�ملة 

التي تتج�وز احلدود يف عملية امتداد و�ضمول.

ولكنن� نعتقد اأن مثل هذا الطرح ال�ضهل للم�ضكلة واحلل، يعترب تب�ضيًط� ل 
يالم�ش الواقع، ول يقرتب من اجلذور؛ لأن اخل�ضو�ضي�ت الف��ضلة لي�ضت حديًث� 
ط�رئً� خ�رج نط�ق الذات، بل هي من الأ�ضي�ء الن�بعة من حركة الواقع اليومي 

الإقليمية يف العمل الإ�ضالمي
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الذي يلتقي فيه الإن�ض�ن بخ�ضو�ضيته الذاتية.. فال ميكن لن� اإهم�له� مت�ًم� يف خطة 
.� � عمليًّ العمل، بل ينبغي اأن ن�ضل اإليه من نت�ئج م�ضتقبلية ليكون الطرح واقعيًّ

ن�ضتفيد من اخل�ض�ئ�ش  اأن  الواقع العملي  ويف �ضوء ذلك، قد يفر�ش علين� 
الذاتية، يف حتريك احللول الواقعية الإ�ضالمية نحو امل�ض�كل الع�مة واخل��ضة التي 
اليومية،  م�ض�كله  عر�ش  ف�إذا  واآم�له..  اآلمه  فيه�  ليلتقي  امل�ضلم  الإن�ض�ن  تواجه 
ب�لطريقة التي ي�ضتطيع به� اأن يتفهمه� ويعي�ضه� يف حركة الواقع، اأمكنه اأن يتحرك 
نحوه� بطريقة عملية؛ لأن اللتق�ء ب�خل�ضو�ضي�ت يربط الإن�ض�ن ب�مل�ض�عر احلقيقية 
للواقع، مم� يجعل من عملية التف�عل عن�ضًرا ب�رًزا يف حتقيق النت�ئج العملية ب�ضكل 

اأكرب واأعمق.

الكبري  ب�خلط  ب�لتق�ء هذه اخل�ضو�ضي�ت  الإيح�ء  املح�ولة اجل�دة يف  تبداأ  ثم 
بينه�  الف�ضل  مبداأ  من  يجعل  مم�  الآخرين،  املمتد يف حي�ة  وب�لعمق  للم�ضكلة، 
وبينه م�ض�ألة تبتعد عن القوة وتوحي ب�لعنف؛ لأن احللول ال�ضغرية للم�ضكلة من 
موقع الأفق ال�ضيق املحدود، ل حتل امل�ضكلة بل تخدره� لتعود من جديد، فتثري 

الآلم القدمية – اجلديدة يف ال�ض�حة.

وعلى هذا الأ�ض��ش، تتحول الإقليمية اإىل عن�ضر اإ�ضع�ف للتحرك بدًل من 
اأن تكون عن�ضر تقوية؛ لأن الذين يخططون ل�ضنع الهزمية يف الأمة، �ضوف يجعلون 
من عملية الف�ضل هذه فر�ضة لإث�رة التن�ق�ض�ت الداخلية لالأق�ليم املختلفة من 
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اأجل املزيد من اللعب عليه�، واإث�رة امل�ض�كل حوله�، واإفق�ده� فر�ضة املب�درة للق�ء 
على الق�عدة امل�ضرتكة لالنطالق.

بني الوطنية و »الإ�ضالمية« امل�ضكلة تربوية

فيتعمق ال�ضعور ب�لوطنية بدًل من ال�ضعور بـ »الإ�ضالمية« ليعود جمرد ع�مل 
الذي  الوطن  ال�ض�حة  يف  الأ�ضيل  الواقعي  الإط�ر  وي�ضبح  احلركة..  يف  ث�نوي 
يبحث عن العقيدة والنظ�م يف داخل حدوده ليرتك لالآخرين اأن يبحثوا عنهم� 
امل�ضلم،  للفرد  الإ�ضالمية  الرتبية  على   � �ضلبيًّ ت�أثرًيا  يرتك  مم�  اأخرى...  اأوط�ن  يف 
�، اإل ب�ملقدار الذي  واملجتمع امل�ضلم التي ل جتعل من احلدود امل�ضطنعة واقًع� ق�نونيًّ

تفر�ضه امل�ضلحة الإ�ضالمية من ن�حية مرحلية لُي�ض�ر اإىل اإلغ�ئه� يف نه�ية املط�ف.

الواقع  الإ�ضالمية يف  احلركة  تواجهه�  التي  الأخط�ر  اأ�ضد  من  اأن  ن�ضعر  اإنن� 
امل�ض�لح  توازن�ت  فر�ضته  الذي  الواقع  لالأمر  ال�ضت�ضالم  هذا  هو  املع��ضر 
ال�ضتعم�رية الك�فرة؛ لأن ذلك يوؤدي اإىل خلق حرك�ت اإ�ضالمية حمدودة �ضيقة، 
ال�ضغرية  الق�ض�ي�  يف  تختنق  بل  الكبرية،  الآف�ق  يف  الإ�ضالم  امتداد  تعي�ش  ل 

املليئة ب�للتواءات والتن�ق�ض�ت النف�ضية والعملية.

وحدة امل�ضالح العامة للم�ضلمني

ولعل من ال�ضروري اأن يتنبه الع�ملون اإىل احلقيقة الإ�ضالمية الفكرية التي 
له�  فتجعل  واقعية،  نظرة  والقومية  الإقليمية  امل�ضلمني  خ�ضو�ضي�ت  اإىل  تنظر 

الإقليمية يف العمل الإ�ضالمي
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� يف امل�ض�عر الذاتية لالإن�ض�ن، فال متنعه من التعبري عن ذلك ب�لفعل  متنف�ًض� طبيعيًّ
اأو ب�لقول تلبية حل�جته اخل��ضة، ول تعترب ذلك �ضيًئ� بعيًدا عن م�ضداقيته الإمي�نية 
الوثيقة  العالقة  اأخرى-  ن�حية  من  توؤكد–  النظرة  هذه  مثل  ولكن  كم�ضلم، 
العميقة بني امل�ضلمني يف عالق�تهم وم�ض�حلهم واآلمهم واآم�لهم ومواقفهم العملية 
يف اللتزام ب�لق�ض�ي� الإ�ضالمية الكبرية، والدف�ع عنه�، والت�ضحية يف �ضبيله�، ولو 
ك�ن ذلك على ح�ض�ب التزام�تهم املحدودة يف امل�ض�لح ال�ضيقة. ليكون املوقف 
بعيًدا  الع�مل  للم�ضلمني يف  الع�مة  امل�ض�لح  والعملي، متمثاًل يف وحدة  الفكري 
عن كل الآف�ق املحدودة املهيمنة على الواقع، وهذا م� نتمثله يف الآية الكرمية يف 

ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   نثک   تع�ىل:  قوله 
ڳ  ڱ  ڱمث ]التوبة/71[. ويف احلديث امل�أثور عن النبي حممد )�ش(: 

»مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم كمثل اجل�ضد الواحد اإذا ا�ضتكى منه ع�ضو 
»من  )�ش(:  عنه  امل�أثور  واحلديث  واحلمى..«  ب�ل�ضهر  الأع�ض�ء  �ض�ئر  له  تداعى 
�ضمع رجاًل ين�دي ي� للم�ضلمني فلم يجبه فلي�ش مب�ضلم«، وقوله )�ش(: »من مل 
يهتم ب�أمور امل�ضلمني فلي�ش مب�ضلم«، وغريه� من الن�ضو�ش الإ�ضالمية التي توؤكد 

اجل�نب ال�ضعوري، واجل�نب العملي يف عالق�ت امل�ضلمني ببع�ضهم البع�ش.

الإقليمية وامل�ضلحة العامة لالأمة

تتحرك يف  التي  ال�ضلبية  الأو�ض�ع  اإىل  اللتف�ت  املج�ل، لبد من  ويف هذا 
اأجواء هذه العالق�ت لتعمق الإح�ض��ش ب�لفوا�ضل، يف عملية مواجهة عنيفة فيم� 
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مل�ضلحة  التحرك  يكون  فقد  ذاك...  اأو  الإقليم  لهذا  املتنوعة  امل�ض�لح  فيه  تتن�فر 
كم�  اأخرى،  اإ�ضالمية  منطقة  يف  الو�ضع  لإرب�ك  �ضبًب�  منطقة  يف  اإ�ضالمية  ق�ضية 
نعي�ضه الآن يف حركة الق�ضية الفل�ضطينية التي تركت اآث�ًرا �ضلبية على امل�ضتوى 
التي  املعقدة  الأو�ض�ع  بفعل  اإ�ضالمي  بلد  اأكرث من  والع�ضكري على  ال�ضي��ضي 
تواجهه� حركة الثورة يف العالق�ت ال�ضي��ضية الإقليمية والدولية، مم� اأف�ضح املج�ل 
بني  الق�ضية،  هذه  من  املوقف  اإزاء  امل�ضلمني  لدى  الإ�ضالمي  الت�ضور  لرتب�ك 
ت�ضور �ضلبي يطرح فكرة تقدمي امل�ضلحة الإقليمية يف بلده على م�ضلحة الق�ضية، 
اأو يح�ول ت�ضوير املو�ضوع، كم� لو ك�ن ن��ضًئ� من اإ�ض�ءة الأ�ضلوب املتبع يف مع�جلة 
امل�ض�كل  وتخلق  الطبيعي،  م�ض�ره�  عن  تنحرف  جعله�  الذي  الأمر  الق�ضية، 
املن�زع�ت  من  املزيد  اإىل  ب�لت�يل  وتوؤدي  مق�بل،  دون  من  الآخرين  للم�ضلمني 
واخلالف�ت التي تعمل على تدمري الق�ضية من الأ�ض��ش بتدمري ق�عدته� ال�ضعبية 
ارتب�ط  اإيج�بي يطرح فكرة  التي متنحه� قوة المتداد وال�ضتمرار... وبني ت�ضور 
امل�ضلحة الإقليمية ب�لق�ضية الع�مة تبًع� للت�ضور املنفتح للخطر الإ�ضرائيلي الذي 
يتخذ لنف�ضه �ضفة التدرج يف الو�ضول اإىل اأهدافه من خالل اللعب على الأو�ض�ع 

ال�ضي��ضية والإقليمية يف املنطقة.

الإقليمية وق�ضية فل�ضطني 

على  كثورة  الفل�ضطينية  الق�ضية  متثله  م�ض�ألة خطر  امل�ض�ألة  تكون  وبذلك ل 
اإ�ضرائيل يف تطلع�ته� ال�ضي��ضية  اأو ذاك، بل امل�ض�ألة م�ض�ألة خطر متثله  هذا البلد، 

الإقليمية يف العمل الإ�ضالمي
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الإح�ض��ش  اأن  جند  وهكذا  ع�م،  ب�ضكل  املنطقة  على  امل�ضتقبلة  ال�ضتعم�رية 
ت�ضتبعد  بطريقة  والرد  لالأخذ  جم�ل  اإىل  يتحول  املو�ضوع  جعل  قد  ب�لإقليمية 
يتع�مل  وجتعله  امل�ضلم،  لالإن�ض�ن  ال�ضي��ضية  الذهنية  من  للخطر  ال�ض�مل  الت�ضور 
مع الأ�ضي�ء والوق�ئع من موقع ال�ضذاجة التي توحي له ب�لتهوين من خطورة �ض�أن 
العدو، بحجة اأن امل�ضكلة لي�ضت معه يف بلد، اإل بقدر م� تت�ضل مب�ضكلة العدو مع 
الآخرين، ف�إذا حترك الآخرون بعيًدا عن مواقعه مل يعد هن�ك م�ضكلة بينه وبني 
مل�ضلحة   � واإيج�بيًّ الق�ضية،  م�ضلحة  �ضد   � �ضلبيًّ تتف�عل  امل�ضكلة  تزال  ول  العدو، 
ج�نب  اإىل  ومه�رة  بذك�ء  الإقليمي  احل�ش  على  يلعب  اأن  ا�ضتط�ع  الذي  العدو 
خططه�  يف  العدو  مع  امللتقية  الإ�ضالمية،  للق�ض�ي�  امل�ض�دة  ال�ضي��ضية  الجت�ه�ت 

الإقليمية.

وقد يطرح بع�ش الن��ش يف هذه املج�لت ق�ضة الأو�ض�ع ال�ضلبية التي تعي�ضه� 
الثورة الفل�ضطينية، اأو املت�ه�ت ال�ضي��ضية املتنوعة التي تغرق فيه�، اأو التج�وزات 
الظ�ملة الفردية اأو الفئوية التي تتحرك منه�، ولكن هن�ك فرًق� بني اأن تع�لج هذه 
الأمور كنقطة اته�م تريد اأن ت�ضجله� على الآخرين، وبني اأن تثريه� كنقطة �ضعف 

حت�ول اأن تع�جله� وحتوله� اإىل نقطة قوة للق�ضية.

اإن هن�ك فرًق� بني اأن تع�لج اخلط�أ من داخل م�ضلحة الق�ضية ال�ض�ملة، وبني 
اأن تع�جله من موقع الهجوم عليه� مل�ضلحة الأو�ض�ع ال�ضي��ضية القلقة التي تعي�ش 

يف خطوات اخلط ال�ضتعم�ري يف املنطقة والع�مل.
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الإقليمية يف ل �ضعور العاملني

وقد نلتقي ببع�ش مالمح الإقليمية فيم� نواجهه من ا�ضتغراق بع�ش احلرك�ت 
الإ�ضالمية يف م�ض�كل قطر اإ�ضالمي معني؛ لأن الأكرثية يف داخل هذه احلرك�ت 
م�ض�كل  م�ضتغرقة يف  احلركة  ن�ض�ط�ت  يجعل  مم�  ذاك،  اأو  القطر  هذا  اإىل  تنتمي 
هذا القطر يف الوقت الذي تعي�ش فيه الأقط�ر الإ�ضالمية الأخرى م�ض�كل �ضعبة 
اإىل  ب�جلن�ضية  املنتمني  املوؤمنني  لدى  عقدة  يخلق  قد  ومم�  م�ض�كله،  عن  تقل  ل 
تلك الأقط�ر من خالل اإهم�ل ق�ض�ي�هم التي يعي�ضون م�ض�كله� بعمق و�ضعوبة، 
ورمب� ينكر بع�ش الن��ش ال�ضفة الإقليمية لهذا النوع من ال�ضتغراق، فريجعونه� 
للن�ض�ط الإ�ضالمي، ورمب� يكون  املراكز احليوية  اأو ذاك من  البلد  اعتب�ر هذا  اإىل 
هذا التخريج معقوًل بع�ش ال�ضيء، ولكنن� ل ن�ضتطيع ا�ضتبع�د النزعة الإقليمية 
الكثري عن  ن�ضيف  الع�ملني. وقد  الكثريين من  الال�ضعور لدى  املختبئة داخل 
و�ضوح الروؤية اإذا ك�نت امل�ض�كل الإقليمية مرتبطة ببع�ضه� البع�ش، بحيث ك�نت 

.� امل�ض�كل يف هذا البلد، مثاًل تنعك�ش على م�ض�كل البلد الآخر �ضلًب� اأو اإيج�بيًّ

اإنن� نح�ول– من هذا احلديث- اأن نثري التفكري حول هذه الظ�هرة املََر�ضية 
للعمل الإ�ضالمي من اأجل اأن يفكر فيه� الع�ملون من موقع البحث عن اجلذور 
توحي يف  قد  التي  ال�ض�ذجة  الظواهر  من  كثري  وراء  الك�منة  لالأ�ضب�ب  العميقة 
مدلوله� الظ�هري ب�ضيء، ولكنه� حتمل يف داخله� الكثري من التعقيدات املثقلة 
ب�لقلق والرتب�ك، ولي�ش لهذا احلديث دور التنظري املطلق للفكرة، بل هو حم�ولة 

الإقليمية يف العمل الإ�ضالمي
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لو�ضع اخلطوط الأوىل للبحث، يف اجت�ه تركيز العمل الإ�ضالمي على ق�عدة �ضلبة 
من الوعي والفكر وامل�ضوؤولية والتخطيط بعيًدا عن ال�ضرعة والنفع�ل والرجت�ل.



•  الرتبية قد جتعل 
من الوطنية حالة وثنية.

طارئة  حالة  •  الوطنية 

ولي�ضت ذاتية يف الفكر وال�ضعور.

الإ�ضالمية  •  اخل�ضو�ضية 

ل متنع قيام جبهة وطنية.

بوعي  التحرك  الإ�ضالميني  •   على 

وانفتاح لأن العزلة ل حتقق ربًحا.

الوطنية من وجهة نظر إسالمية





امل�ضلم والوطن

�ن خمتلف�ن: خط  للوطن يف الوعي الفكري وال�ضعوري لالإن�ض�ن امل�ضلم خطَّ
الداخلي  لالنفع�ل  اخل��ضعة  الذاتية  احلميمة  ب�جلوانب  يت�ضل  ع�طفي  �ضعوري 

ب�لأ�ضي�ء القريبة اإىل ع�طفته املت�ضلة مبك�من الإح�ض��ش الذاتي يف كي�نه.

اجلغرافية  حدوده�  يف  لالأر�ش  الق�نوين  ب�مل�ضمون  يلتقي  �ضي��ضي  وخط 
ف��ضلة،  التي متلك حدوًدا معينة  الأخرى  الأر�ش  تف�ضله� عن  التي  الد�ضتورية 
ال�ضي��ضي  والجت�ه  واملذهب  الدين  يف  خمتلفة  ب�ضرية  جمموع�ت  على  وينفتح 
عالق�ته  يف  وينف�ضل  ويتق�طع  فيه،  تتوحد  ولكنه�  والعرق،  واللون  والقومي 

بجم�ع�ت اأخرى اأو ببلدان اأخرى.

فكيف يواجه الإن�ض�ن هذين اخلطني من خالل �ضفته الإ�ضالمية التي حتدد 
له عالق�ته ب�لن��ش وب�لأ�ضي�ء؟ �ضنع�لج هذه امل�ض�ألة بعد بلورة النق�ط الت�لية:

اأوًل: اخلط ال�ضعوري العاطفي

لي�ش هن�ك اأي اإ�ضك�ل يف اخلط الأول؛ لأن اهلل ل مينع اأحًدا من عب�ده اأن 
ي�ألف بع�ش الأ�ضي�ء التي حتيط به لتتحول الإلفة اإىل عالقة يف الذات، وب�لت�يل 
والن��ش  الأر�ش  مفردات  كل  على  وتنفتح  وترق  وتهفو  حتنو  ع�طفية  ح�لة  اإىل 

الوطنية من وجهة نظر اإ�سالمية
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والأ�ضي�ء؛ لأن اهلل ل يريد لالإن�ض�ن اأن يتعقد يف ع�طفته، م�دامت امل�ض�ألة مقت�ضرة 
اإىل  لتنتقل  اقرتبت من مواقع النحراف  ف�إذا  الع�طفي،  الإح�ض��ش  على ج�نب 
الت�أثري على اخلط العملي يف احلي�ة رده� الإ�ضالم اإىل اخلط امل�ضتقيم ب�لعمل على 
بعيًدا عن خط  الإ�ضالمية  الدائرة  حتريكه� يف  وب�لت�يل  و�ضبطه�،  الع�طفة  عقلنة 

ال�ضالل والنحراف.

اآي�ته تقر ب�جل�نب الع�طفي،  اأن الكثري من  واإذا ا�ضتنطقن� القراآن الكرمي جند 
»الذين  عن  فيتحدث  يقطنه�،  التي  والأر�ش  الإن�ض�ن  بني  الرتب�ط  عن  الن�جت 
لفتة  يف  اإخراجكم«  على  ظ�هروا  »الذين  وعن  حق«  بغري  دي�رهم  من  اأخرجوا 
اإيح�ئية اإىل اجل�نب العميق من الع�طفة التي ت�ضد الإن�ض�ن اإىل داره بحيث يكون 
الإخراج منه، اأو املن��ضرة عليه م�ضكلة كبرية قد تربر احلرب اأو املق�طعة اأو م� اأ�ضبه 

ذلك.

ويف هذا اجلو قد ن�ضتطيع ا�ضتيح�ء اخلط الفكري يف هذه الدائرة، ذلك اأن 
الإ�ضالم ل يبتعد ب�لإن�ض�ن عن خ�ضو�ضي�ته الذاتية والع�طفية يف م�ض�عره الإن�ض�نية 
فيم� يحب اأو فيم� يكره، بل كل م� هن�لك اأنه يعمل على تهذيبه� ب�لطريقة التي 
واإذا ثبت  التوحيدي لالأمور.  الفهم  اإط�ر  تركزه� وتثبته� يف خط الإمي�ن و�ضمن 
�ضدق احلديث امل�ضهور امل�أثور »حب الوطن من الإمي�ن«، ف�إن ذلك يوؤكد عالقة 
الع�طفة املت�ضلة بوطن الإن�ض�ن ب�إمي�نه، كذلك الأح�ديث الأخرى مثل »عمرت 
البلدان بحب الأوط�ن« و«من كرم املرء بك�وؤه على م� م�ضى من زم�نه وحنينه اإىل 
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اأوط�نه«، كذلك م� ق�له الر�ضول )�ش( عن مكة وحبه له�، كل هذه تقر مب�ضروعية 
هذه الع�طفة وب�عتب�ره� م�ض�ألة طبيعية.

ثانًيا: اخلط ال�ضيا�ضي 

اأم�من� التحفظ الفكري على بع�ش املفردات من  ويف اخلط الآخر، قد يربز 
ن�حية امل�ضمون، فهل يعني اللتزام بهذا اخلط، اأي اخلط الفكري الذي ل يبعد 
الإن�ض�ن عن خ�ضو�ضي�ته البتع�د عن مالحظة اخل�ضو�ضية الإ�ضالمية فيه، بحيث 
ل متثل امل�ضلحة الإ�ضالمية اأية قيمة يف حتديد املوقف، اأو حتريك الق�ض�ي� يف �ض�حة 
العالق�ت، اأو اأنه يعني درا�ضة امل�ض�ألة من الن�حية الإ�ضالمية الع�مة التي تالحظ 
كل خ�ضو�ضي�ت ال�ض�حة، وترعى كل املواقع بكل دقة وحكمة وواقعية، بحيث 

ل تلغي حقوق كل الن��ش يف ق�ض�ي�هم املتنوعة املرتبطة ب�خلطوط الع�مة؟

ق�ض�ي�  يف  الإ�ضالمية  ب�مل�ض�ألة  الهتم�م  املج�ل،  هذا  يف  البع�ش  يطرح  قد 
امل�ضلمني فال متثل ق�ض�ي� غريهم اإل ح�لة ه�م�ضية يف املوقف، ل تثري الكثري من 
يهتم  اأنه  امل�ضلم،  لدى  امل�ض�ألة  لأن  التحرك؛  من  املزيد  اإىل  تدفع  ول  الهتم�م، 
� ب�أمور غريهم، ل �ضيم� اإذا ك�نت هن�ك خالف�ت يف  ب�أمور امل�ضلمني، فلي�ش معنيًّ
املواقف ال�ضي��ضية اأو الجتم�عية اأو اجله�دية، وقد يطرح بع�ش اآخر امل�ض�ألة يف اجت�ه 
اآخر، وهو اأن من ال�ضعب يف النط�ق الوطني الذي يخ�ضع للتنوع يف اجت�ه�ته، اأن 
اأو تفرق بني م�ضلحة امل�ضلمني وغري  اآخر،  تف�ضل ج�نًب� من امل�ضكلة عن ج�نب 
امل�ضلمني؛ لأن طبيعة التعقيد ال�ضي��ضي والتداخل الجتم�عي يجعل اجلوانب 

الوطنية من وجهة نظر اإ�ضالمية
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� يف امل�ض�ألة  متداخلة وامل�ض�لح مت�ض�بكة، وبذلك ي�ضبح البعد الوطني بعًدا اإ�ضالميًّ
ال�ضي��ضية اأو يف امل�ض�ألة الجتم�عية اأو غريهم�.

فم� هو املوقف بني هذين الجت�هني؟

الوطن يف امل�ضطلح ال�ضيا�ضي

قد نحت�ج يف اجلواب اإىل درا�ضة امل�ض�ألة اأوًل من ن�حية النظرة اإىل الوطن يف 
امل�ضطلح ال�ضي��ضي يف نظرة الإ�ضالميني اإليه.

التي  الأر�ش  يف  ال�ضيق  اللغوي  معن�ه  جت�وز  قد  الوطن  اأن  نالحظ  فقد 
م�ض�حة  ي�ضمل  الذي  الواقعي  ب�ملعنى  دائًم�  ا  مقرًّ ويتخذه�  الإن�ض�ن،  ي�ضتوطنه� 
معينة من الأر�ش، خ��ضعة لعنوان البلدة التي ت�ضم بيته وبيوت الن��ش الآخرين، 
وهذا هو املعنى الذي يخ�ضع لبع�ش الأحك�م الفقهية يف ال�ضالة وال�ضي�م، فقد 
حتول اإىل معنى �ضي��ضي، يت�ضع مل� تت�ضع اإليه كلمة الدولة التي ت�ضم عدة بلدان 
وم�ض�ح�ت جغرافية وا�ضعة اأو �ضيقة، مم� تع�رف عليه الن��ش يف تق�ضيم الأر�ش اإىل 
دول من خالل اختالف احلكم اأو النظ�م اأو القومية اأو العرق اأو نحو ذلك، الأمر 

الذي يفر�ش حدوًدا لالأر�ش وللعالق�ت الع�مة.

وقد تطور اجل�نب ال�ضي��ضي يف معنى الوطن يف نط�ق الدولة ليتحرك يف ت�أثريه 
اإىل اجل�نب ال�ضعوري الذي يربي الع�طفة الإن�ض�نية لدى املواطنني ليكون احل�ش 
عالق�ته  طبيعة  له  وحتدد  اأح��ضي�ضه،  كل  متلك  وجدانية،  �ضعورية  ح�لة  الوطني 
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دمه  لبذل  ا  م�ضتعدًّ فيكون  فيه�،  وخ�ضو�ضي�ته  ذاته  تذوب  بحيث  واأو�ض�عه، 
والت�ضحية بذاته يف �ضبيل وطنه.

وقد تتحرك الرتبية لتجعل من الوطنية ح�لة وثنية، يعبد من خالله� الإن�ض�ن 
الأر�ش ويخل�ش له� مت�ًم� كم� يتعبد هلل ويخل�ش له بعيًدا عن كل الق�ض�ي� املبدئية، 
بل قد تتطور هذه احل�لة لتفر�ش �ضرورة ان�ضج�م املبداأ مع م�ضلحة الوطن، ف�إذا 
تع�ر�ضت حركة امل�ضلحة الوطنية مع امل�ضلحة الر�ض�لية، ف�إن الوطن يتقدم على 
من  ح�لة  اإيج�د  اإىل  ي�ض�ر  اأو  الوطن،  على  الر�ض�لة  تتقدم  اأن  من  بدًل  الر�ض�لة 

التوازن الواقعي العملي بينهم�.

عنا�ضر مكونات الوطن

اأو للمجتمع، بحيث يتم�يز  اإىل عنوان للفرد  ويف �ضوء ذلك يتحول الوطن 
الن��ش ب�أوط�نهم بدًل من اأن يتم�يزوا ب�لعن��ضر الفكرية اأو الأخالقية اأو غريه�.

اأم� العن��ضر التي على اأ�ض��ضه� يطلق على اأر�ش معينة، يقطنه� �ضعب معني، 
ا�ضم الوطن فهي:

وكي�ن  وطن  بلورة  يف  مدخلية  العن�ضر  هذا  يكون  فقد  القومي:  العن�ضر 
اأو  الب�ضري  حجمه  ي�أخذه�  التي  احلدود  ح�ضب  اأر�ًض�  لهم�  فيحدد  �ضي��ضي، 

القت�ض�دي اأو ال�ضي��ضي.

وقد يكون العن�ضر ال�ضي��ضي فيم� تتفق عليه بع�ش القوى اأو الدول الكربى، 

الوطنية من وجهة نظر اإ�ضالمية
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يف تق�ضيم الأر�ش اإىل دول متعددة من خالل م�ض�حله� الإ�ضرتاتيجية اأو القت�ض�دية 
املتنوعة التي تفر�ش وجود من�طق نفوذ متفق بينهم. وقد تكون الطبيعة اجلغرافية 

هي التي حتدد ذلك تبًع� للحواجز الطبيعية املوجودة على الأر�ش.

�ضي��ضي  نظ�م  عنه  ينبثق  الذي  ال�ضعوب  لدى  املعتقد  لوحدة  يكون  قد 
الواحد،  املنهج  اإط�ر  يف  واملواقع،  املواقف  خاللهم�  من  تتحدد  واجتم�عي، 
ك�لعقيدة الإ�ضالمية التي تعترب العنوان الذي يوحد امل�ضلمني يف وطن واحد، يف 
اإط�ر اخل�ض�ئ�ش الواقعية التي تفر�ضه� اأو�ض�ع البالد، وت�ضتوعب غري امل�ضلمني، 
والعدالة يف  لهم احل�ضول على احلرية  ث�بتة، تكفل  �ضمن خطوط ع�مة وقواعد 

نط�ق امل�ضلحة الع�مة. وقد تكون هن�ك عن��ضر اأخرى غري هذه الأمور.

هذا كله يف الإط�ر النظري لكن الواقع قد يح�ضر هذه العن��ضر يف بع�ضه� تبًع� 
ملع�دلت القوى والدول التي تبقى له� الكلمة الأخرية؛ لأنه� هي التي تك�ضبه� 
ب�لدرجة الأوىل  له  الع�م الذي يبقى  الراأي  القي�م وال�ضتمرار، وكذلك  �ضرعية 

اخلي�ر يف حتديد �ضكل الكي�ن ال�ضي��ضي الذي يخت�ره.

النظرة الإ�ضالمية ملفهوم الوطن

� يف اللتزام بهذه احلدود الوطنية  ولكن الإ�ضالميني ل يجدون اأ�ض��ًض� فكريًّ
التي تغلق على امل�ضلمني الب�ب فيم� وراء احلدود. ف�إن النظرة الإ�ضالمية جتد يف 
الأر�ش مت�ضًع� لالإن�ض�ن يف الإق�مة والتحرك يف اأي مك�ن فيه� من دون اأن يخت�ش 

بحدود معينة، وميكن ا�ضتيح�ء هذا املعنى من مدلولت الآي�ت الت�لية:
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 نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ   نث   تع�ىل:  وقوله  ]امللك/15[،  مث  ڄ   ڦ  
چ مث ] العنكبوت/56[، وقوله تع�ىل:  نثک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳمث   ]97/4[. وقد ا�ضتوحى ذلك الإم�م علي )ع( يف بع�ش 
كلم�ته امل�أثورة املروية عنه يف نهج البالغة: »لي�ش بلد اأوىل بك من بلد 

خري البالد م� حملك«.

قيام وطن اإ�ضالمي حمدود 

ولكن ذلك ل مينع من وجود م�ضلحة اإ�ضالمية علي� يف التخطيط لوطن حمدود 
على  الرتكيز  تقت�ضي  قد  التي  الظروف  خالل  من  موؤقتة  ب�ضورة  معينة  بحدود 
م�ض�حة معينة من دون فرق بني اأن يكون امل�ضلمون– وحدهم– هم املتواجدين 
ال�ضرعية منطلقة من  امل�ضلمني وغريهم، بحيث تكون  اأو تكون خليًط� من  فيه�، 
طبيعة الظروف ل من طبيعة الأر�ش، فيلتقي امل�ضلمون على اللتزام به، والدف�ع 
عنه، والتحرك يف خطوطه ال�ضي��ضية، ورع�ية اأو�ض�عه القت�ض�دية، اأو نحو ذلك يف 
العالق�ت التي ت�ضدهم اإىل الأوط�ن الأخرى من خالل حركة امل�ضلحة يف واقع 
اآخر، فيعمل على التك�مل  اإن�ض�ن  الإن�ض�ن امل�ضلم الذي قد يكون مرتبًط� بواقع 

معه، والتع�ون معه يف هذه احلدود اخل��ضة.

ويف �ضوء ذلك، ف�إن الوطنية مهم� بلغت من القيمة املرحلية، ف�إنه� ل تتحول 
خ��ضعة  ط�رئة  ح�لة  تبقى  بل  وال�ضعورية،  الفكرية  الن�حية  يف  ذاتية  ح�لة  اإىل 

الوطنية من وجهة نظر اإ�ضالمية
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للظروف من حيث العمق والمتداد.

الفهم املحدود للوطن

املحدود  الواقعي  الفهم  هذا  يف  الن��ش  من  بدًع�  الإ�ضالميون  يكن  ومل 
فيه يف  يعي�ضون  الذي  الوطن  يفهمون  الذين  القوميون  فهن�ك  الوطنية،  للم�ض�ألة 
من  موقع  ميتد يف كل  الذي  الكبري  القومي  الوطن  من  جزًءا  الإقليمية  احلدود 
مواقع الأمة، مم� يجعل تع�ملهم مع الوطن خ��ضًع� للحركة ال�ضي��ضية يف الو�ضول 

اإىل ال�ض�حة الوا�ضعة.

تفكريهم  عمق  يف  والقومية  الوطنية  يتج�وزون  الذين  امل�رك�ضيون  وهن�ك 
يجعل  مم�  الع�ملة،  الطبقة  حركة  يف  الأممي  اخلط  ق�عدة  على  املرتكز  ال�ضي��ضي 

احلدود الوطنية متحركة يف البعد الأممي الكبري.

واإذا ك�نت امل�ض�ألة تتحرك يف دائرة الظرف، فقد ن�ضتطيع اأن نقرر عدم وجود 
اخلط  نط�ق  يف  متحركة  ح�لة  هي  بل  الواقع،  يف  املفهوم  حركة  يف  ث�بتة  ح�لة 
الإ�ضالمي الإ�ضرتاتيجي يف عالقة الداخل ب�خل�رج ويف امتداد احلدود اإىل اأبعد 

من الو�ضع الذي يحيط به� من الن�حية ال�ضي��ضية الع�مة.

جبهة وطنية

بكل  لنلتقي  الواقعي  ال�ضعيد  على  املو�ضوع  نحرك  اأن  الآن  ن�ضتطيع  وقد 
� يف امل�ض�ألة الوطنية على اأ�ض��ش ق�ضية احلرية  الق�ض�ي� التي ميكن اأن تث�ر �ضي��ضيًّ
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احتالل  م�ض�ألة  مثاًل  امل�ض�ألة  تكون  فعندم�  واخل�رجية.  الداخلية  فروعه�  بكل 
ب�ملعنى   � وطنيًّ نتحرك  اأن  الواقع  علين�  يفر�ش  فقد  ظ�ملة،  هيمنة  م�ض�ألة  اأو  مع�د، 
الواقعي، لكن يف اإط�ر اخلط الإ�ضالمي، خدمة مل�ض�لح امل�ضلمني اأو امل�ضت�ضعفني 
من غري امل�ضلمني، وقد ميلي علين� هذا التحرك الدخول يف جبهة وطنية مع القوى 
�، ولكن ب�ضروطن� الإ�ضالمية الفكرية  ال�ضي��ضية الأخرى التي ل تلتقي معن� فكريًّ
وال�ضي��ضية التي ل تتع�ر�ش مع الآخرين، فن�ضرتك يف حترير هذا البلد، كمرحلة 

من حترير املنطقة، اأو يف هدم النظ�م اجل�ئر الذي ي�ضغط على حي�ة الن��ش.

اخل�ضو�ضية الإ�ضالمية

واإذا ك�ن البع�ش يجد يف اخل�ضو�ضية الإ�ضالمية ح�جًزا يقف بني امل�ضلمني 
وبني غريهم يف املجتمع املتنوع، مم� ي�ضكل فر�ضة للتن�حر والتق�تل والختالف، مم� 
يف�ضح يف املج�ل لكثري من الخرتاق�ت املع�دية، اأو يوؤدي اإىل الفو�ضى والرتب�ك، 
ف�إنن� ل نرى امل�ض�ألة كذلك؛ لأن هن�ك اأكرث من ق�عدة للتوافق والتع�ون اأو التوحد 
يف املوقف، خالل الق�ض�ي� امل�ضرتكة التي تفر�ضه� طبيعة الو�ضع ال�ضي��ضي الذي 
تعي�ضه العالق�ت الدولية اأو املحلية املتحركة يف �ضعيد الوطن كله، كم� اأن امل�ضكلة 
مم�  املتنوع،  ال�ضي��ضي  اأو  الفكري  اخلالف  مواقع  كل  يف  جذوره�  يف  تعي�ش  قد 
يجعل الق�ضية يف مو�ضع اخلطورة اأو القلق بعيًدا عن طبيعة اخل�ضو�ضية الإ�ضالمية 

وغريه�.

الوطنية من وجهة نظر اإ�ضالمية



432 432
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

واإيج�د  املع�ر�ضة،  وحتريك  اخلالف�ت  اإدارة  طريقة  يف  يكمن  احلل  ولكن 
الفكري  وال�ضراع  للحوار،  مواقع  اإىل  اخلالف�ت  بتحويل  الكفيلة،  الو�ض�ئل 

وال�ضي��ضي بطريقة ح�ض�رية بعيًدا عن كل اأ�ض�ليب العنف والتهويل.

ورمب� ك�نت الأجواء الدينية التي تتحرك يف داخله� ال�ضراع�ت ال�ضي��ضية مثرية 
للح�ض��ضي�ت امللتهبة وامل�ض�عر املتوترة، ولكن هذه امل�ضكلة لي�ضت من امل�ض�كل 
الب�لغة التعقيد اإذا ا�ضتطعن� التع�مل معه� بطريقة مو�ضوعية على ال�ضعيد الفكري 
اأو ال�ضي��ضي، بحيث تبتعد امل�ض�ألة عن موقع الإح�ض��ش اإىل منطقة العقل، وحتريك 
اخلالف�ت الدينية يف الدوائر الفكرية بدًل من حتريكه� يف الدوائر الط�ئفية، واإذا 
من جهة  التطبيق  �ض�حة  ذلك يف  تعرت�ش  التي  ال�ضعوب�ت  بع�ش  هن�ك  ك�نت 
طبيعة الذهني�ت ال�ضيقة يف جم�لت اخلالف التي تخ�ضع له� ذهني�ت املتدينني 
اأو ذاك، ف�إنه� لي�ضت ب�مل�ضتوى التي ت�ضل فيه اإىل امل�ضتحيل الذي  بهذا الدين 
ل ميكن مع�جلته، بل قد جند يف ال�ض�ح�ت ال�ضي��ضية الأخرى بع�ش مالمح هذه 

امل�ض�كل.

امل�ضاألة الوطنية حتت املجهر

اإىل خط فكري، ينظر  املنغلق الذي تتحول فيه  ال�ضيق  ب�ملعنى  الوطنية  اإن 
املنفتح  ب�ملعنى  يلتقي  ل  الأخرى  التي�رات  نحو  الرف�ش  اأو  الالمب�لة  ب�أ�ضلوب 
الذي تتحرك فيه اخلطوط الفكرية يف البعد القومي اأو الإن�ض�ين اأو الديني، ول 
�ضيم� الإ�ضالمي؛ لأن طبيعة هذه ال�ض�ح�ت الوا�ضعة تلغي احلدود املو�ضوعة هن� 
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اأو هن�ك.. ولكنه� ل تتنكر للخ�ضو�ضي�ت الوطنية، ب�مل�ضتوى الذي يثري الهتم�م 
املواقع  كل  عن  الدف�ع  على  ويعمل  الدائرة،  هذه  يف  املطروحة  الع�مة  ب�لق�ض�ي� 
التي يفر�ضه� الواقع، ويتك�مل مع القوى الأخرى املتحركة فيه� يف كل الأ�ضعدة 

ال�ضي��ضية والأمنية.

اإن الحت�ض�ن الإ�ضالمي للم�ض�ألة الوطنية ينطلق يف نط�ق الواقع، ل يف نط�ق 
املفهوم، ويتحرك من املواقع الإ�ضالمية التي هي الأ�ض��ش من اجل�نب النظري يف 
اأو الفرتاق عنه�؛ لأنه ل معنى لأن تتحرك ك�إ�ضالمي  ب�ملواقع الأخرى،  اللق�ء 

بعيًداعن املف�هيم الإ�ضالمية الع�مة.

دور الإ�ضالميني 

على  والنفت�ح  واملرونة  الوعي  من  ب�لكثري  التحرك  من  لالإ�ضالميني  لبد 
كل ال�ض�حة لدرا�ضة كل مواقع اللق�ء واخلالف مق�رنة بدرا�ضة املفهوم الإ�ضالمي 
للق�ض�ي� الع�مة يف داخل ال�ض�حة الإ�ضالمية وخ�رجه�؛ لأن الأفق ال�ضيق والعزلة 
عن الواقع، ل ي�ضتطيع�ن اأن يحقق� اأي ربح للحركة الإ�ضالمية يف اأي جم�ل، بل 
ي�ضهالن لالآخرين عزله� عن مواقع الت�أثري وم�ض�در القرار.. واإذا ك�ن البع�ش يرى 
امل�ضلم حتى ل  الفكرية لالإن�ض�ن  الذهنية  نق�ء  املح�فظة على  ال�ضروري  ب�أن من 
تختلط عنده املف�هيم لتدخل عليه� مف�هيم النحراف، ف�إنن� نوؤكد ذلك، ولكنن� 
مع  الأ�ض�لة،  على  للحف�ظ  اأ�ضلوب  من  اأكرث  هن�ك  اأن  ذلك،  ج�نب  اإىل  نوؤكد 
التحرك يف خط املرونة لالإيح�ء ب�لواقعية احلركية لالإ�ضالم، وب�لنفت�ح على املواقع 

الوطنية من وجهة نظر اإ�ضالمية
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مل�ضلحة  ال�ضي��ضية  اإيج�بي�ته�  من  كثري  على  للح�ضول  الإ�ضالمية  غري  الأخرى 
الواقع الإ�ضالمي، وللتحرك نحو النف�ذ اإىل عمقه� الذي �ضوف يجد يف الإ�ضالم 
ل  مم�  خالله�،  من  ال�ضورة  ت�ضويه  على  الأعداء  يعمل  التي  الأمور  من  الكثري 

اأ�ض��ش له يف حركة الواقع.

الإ�ضالمية،  النظرة  الوطنية يف  الع�مة للحديث عن  هذه هي بع�ش املالمح 
ورمب� مت�ش احل�جة اإىل الدخول يف بع�ش التف��ضيل الأخرى التي قد نحت�ج اإليه� 
يف تو�ضيع الفكرة من خالل مالحظ�ت املفكرين الإ�ضالميني التي نرجو اأن جند 
ت�أ�ضيل املفهوم الإ�ضالمي يف دائرة  فيه� بع�ش الأفك�ر الن�قدة التي تعينن� على 

املف�هيم الع�مة.



االنفعالية يف خطوات العمل

•   النفعالية تربك �ضيا�ضة املراحل 

وت�ضحق التما�ضك والن�ضباط.

الإ�ضالم  يحّول  • النفعال 

اإىل اإطار طائفي ل عقائدي.

اأ�ضباب  اأحد  • النفعال 
اختالط احل�ضابات لدى العاملني.





النفعالية ظاهرة �ضبابية

اأبرز الظواهر التي تطبع �ضخ�ضية الكثريين من الع�ملني لالإ�ضالم  لعل من 
يف هذه الظروف ظ�هرة النفع�لية يف الأ�ضلوب العملي، ويف خطوات العمل ويف 
العالق�ت الع�مة. مم� اأدى اإىل اأن ي�أخذ العمل نف�ضه هذا الط�بع. ومن الطبيعي اأن 
توؤثر هذه الظ�هرة على نوعية الروؤية للواقع ولالأ�ضي�ء ولالأ�ضخ��ش، فيفقد الع�ملون 
و�ضوح الروؤية. فتختلط ال�ضورة احلقيقية يف العيون، وترتبك اخلطوات يف الطريق؛ 
لأن النفع�ل يغرق ال�ضخ�ضية يف اأجواء �ضب�بية، غ�رقة ب�ل�ضحر والإغراء يف ج�نب 
مع  غ�لًب�–  يتع�مل-  ول  والع�طفة،  وال�ضعور  الإح�ض��ش  مع  يتع�مل  لأنه  اآخر؛ 
وفيم�  حكم،  من  ي�ضدره  فيم�  الكبري  دوره�  لل�ضرعة  يجعل  مم�  والعقل،  الفكر 
حيثي�ته  احلكم  يفقد  وبذلك  غ�ي�ت..  من  اإليه  يتجه  وفيم�  انطب�ع،  من  يخلقه 
اله�دئة املتزنة. ويغيب الرتكيز عن النطب�ع يف غم�ر ال�ضب�ب.. وتلك هي بع�ش 
مالمح النفع�ل الع�مة يف �ضورته العملية.. فم�ذا عنه يف خطوات الواقع العملي 

يف الت�ضور امليداين لالأ�ضي�ء؟

رمب� ا�ضتطعن� اأن نحدد بع�ش مالحمه يف ال�ضلبي�ت املتحركة يف الطريق فيم� 
يتعلق بعالق�ت العمل وب�لرتب�ط ب�لأ�ضخ��ش وب�لتع�مل مع الأ�ضي�ء، وذلك يف 

�ضمن النقطة الت�لية.

النفعالية يف خطوات العمل
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النفعال جتاوز للمرحلة

يف عالق�ت العمل: اإنن� نعرف من خالل الفكر والتجربة – ح�جة العمل 
على  الواقع  مع  الع�ملون  فيه�  يتع�مل  التي  الطويلة  املراحل  اإىل  التغيريي 
اأ�ض��ش العن��ضر املتوافرة لديه، يف نط�ق الظروف املو�ضوعية التي حتكم الأ�ضي�ء 
والأ�ضخ��ش.. فلكل مرحلة دوره� الكبري املميز الذي يتطلب الكثري من الإعداد 
واملع�ن�ة والرتكيز من اأجل اأن تولد املرحلة اجلديدة، ويف ظروف طبيعية مالئمة على 
اأر�ش �ضلبة ث�بتة؛ لأن املرحلة الث�نية، تعترب جنيًن� يف املرحلة الأوىل.. ويف �ضوء 
ذلك، يتحدث املتحدثون عن ح�جة العمل ال�ضي��ضي اإىل مرحلة ثق�فية، تركز فيه� 
ال�ضخ�ضية ال�ضي��ضية على اأ�ض��ش الفكر العملي والنظري، والذي يطرح املف�هيم 
ويعمقه� وينميه� يف داخل الإن�ض�ن من خالل التجربة الواعية.. والتفكري العميق 
ليكون التحرك منطلًق� من اخلط امل�ضتقيم، ل متخّبًط� يف اخلطوط ال�ض�ئعة يف الرم�ل 
املتحركة يف اأكرث من اجت�ه.. ويرون اأن املرحلة ال�ضي��ضية التي ل ت�ضبقه� املرحلة 
الثق�فية �ضوف تخ�ضع لل�ضطحية والرجت�ل وال�ضي�ع مع اخلطوط الق�ئمة الق�دمة 
من هن� وهن�ك التي يختلط فيه احلق ب�لب�طل والهدى ب�ل�ضالل... ورمب� يختلفون 
يف حتديد حمتوى املرحلة الثق�فية، هل يقت�ضر على الفكر العقيدي املتحرك مع 
املف�هيم وامل�ضطلح�ت، اأو يت�ضع للفكر ال�ضي��ضي الذي يحت�ج اإىل بع�ش التجربة 
واملع�ن�ة ب�مل�ضتوى الذي يعطي اخلطوات بع�ش احلرية، ولكنه ل يطلقه� بعيًدا نحو 
نه�ي�ت الطريق ولكنن� ل�ضن� ب�ضدد ذلك فيم� نخو�ش من حديث، بل نحن هن� 
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من اأجل الإ�ض�رة اإىل دور النفع�ل يف اإرب�ك �ضي��ضية املراحل وتداخله�، فقد يدفع 
النفع�ل الع�ملني اإىل جت�وز املرحلة، اأو اخت�ض�ره�، اأو القفز عنه�، كنتيجة ملت�بعة 
اأو مالحقة خطوات الآخرين الذين قد يكونون متج�وزين للمرحلة التي بداأن�ه� 
اأو  تراجًع�  اأو  انهزاًم�  يعترب  املرحلة،  حدود  عند  الوقوف  اأن  اإلين�  فيخيل  الآن.. 
تخ�ذًل، وم� اأ�ضبه ذلك من املف�هيم التي ت�ضحق فين� اإرادة التم��ضك والن�ضب�ط، 
ل �ضيم� يف احل�لت التي قد نح�ضل على مقدار من النج�ح يف عملية ال�ضراع 
القوة وهم يف موقع  اأنن� يف موقع  لن� ذلك،  التي نخو�ضه� �ضد الآخرين فيوحي 
ال�ضعف، واأن ذلك يوجب علين� اأن نقفز اإىل مواقع جديدة من ق�ض�ي� ال�ضراع، 
مم� يبعد عن� كثرًيا من العن��ضر املفقودة التي لبد اأن توجد، اأو كثرًيا من احلواجز 

املوجودة التي ل بد اأن تزول.

النفعال وهم كبري وحما�س

التي  الأفك�ر  ت�ضيبه�  التي  النج�ح  ح�لت  بع�ش  ذلك،  اإىل  يدفعن�  وقد 
اأو  معني،  زم�ن  يف  الأمة  حي�ة  من  مواقع  يف  به�  نوؤمن  التي  املب�دئ  اأو  نحمله�، 
ت�أييًدا  الأخرى  الأمكنة  الأمة، يف  لدى جم�هري  احلم��ش  فينطلق  معني،  مك�ن 
وتع�طًف� ودعًم� لهذا النج�ح... فيخيل اإلين�، اأن ال�ض�حة التي نتحرك عليه� متلك 
م� ميلكونه من قوى وظروف واأو�ض�ع، وت�ضتعد للخطوات التي �ض�روا فيه�؛ لأن 
ال�ضرخ�ت التي تنطلق يف الهواء تتحول اإىل م� ي�ضبه الهدير الذي يهز اجلب�ل؛ 
مب�  املوقف  يواجهون  الثورة، ترتكهم  الأعداء هذه  به�  يق�بل  التي  ال�ضدمة  ولأن 

النفعالية يف خطوات العمل
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من خالله�  وجت�وزن�ه�  قطعن�ه�  التي  امل�ض�فة  ولأن  والهلع؛  والقلق  اخلوف  ي�ضبه 
موقفن� قد بلغت جم�ًل بعيًدا يقرب من مواقع الهدف الكبري.. ويتع�ظم النفع�ل، 
اإىل هذه  ق�دن�  الذي  الكبري هو  الوهم  اأن  بعد ذلك  ويكرب احلم��ش.. ونكت�ضف 
الروؤية ال�ضب�بية للواقع؛ لأن طبيعة العوامل املحيطة ب�ل�ض�حة، والعن��ضر الك�منة 
فيه� ل تتع�مل مع الهزاهز ال�ضريعة التي متر يف اجلو ب�ضرعة ليعود كل �ضيء اإىل 

مك�نه الطبيعي.

الثورة الإ�ضالمية وانفعال اجلماهري: م�ضكلة تخلف فكري و�ضيا�ضي 

ولعل هذا هو م� ع�ضن�ه اأم�م الثورة الإ�ضالمية املب�ركة يف اإيران، فقد ا�ضتط�عت 
م�ض�عره  عليه  وتقتحم  امل�ضلم،  الإن�ض�ن  اأعم�ق  فتهز  حوله�،  من  الع�مل  تهز  اأن 
فيم� ي�ضبه الطوف�ن، وتفتح عينيه على احللم الكبري، يف عودة الإ�ضالم للحي�ة من 
جديد، وب�ضكل اأقوى.. حتول الأمر اإىل م� ي�ضبه التي�ر، وخيل اإىل كثري من البلدان 
الإ�ضالمية اأن اليقظة الإ�ضالمية قد حولت اجلم�هري اإىل قوة ه�ئلة تكت�ضح اأم�مه� 
كل م� ي�ض�دفه� من عقب�ت، وم� يعرت�ضه� من قوى، كم� حتولت القوى امل�ض�دة 

اإىل اأقزام ل تك�د تبني على ال�ض�حة لفرط �ضعفه� وان�ضح�قه�.

ويف هذا اجلو، ك�نت كلم�ت الثورة الإ�ضالمية يف هذا البلد اأو يف ذاك هي 
الغ�لبة على الت�ضور الع�م للتحرك... وك�ن ال�ضعور ب�لن�ضر القريب هو م� يداعب 
م�ض�عر الكثريين.. بفعل الروحية الع�لية الدالة على ذلك.. ولكن احل�ض�ب�ت مل 
ا، وهو اأن بع�ش املواقع الث�ئرة ك�نت تفتقر اإىل  تتفق مع امل�ض�عر ل�ضبب ب�ضيط جدًّ
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بداي�ت الأجواء الدافعة اإىل احلركة نحو الهدف الكبري البعيد ف�ضاًل عن الثورة؛ 
الذي ل  ب�مل�ضتوى  وال�ضي��ضي،  الفكري  التخلف  تعي�ش يف �ضب�ب  لأنه� ك�نت 
ت�ضتطيع فيه اأن تفهم املعنى الذي يعنيه الإ�ضالم من حيث هو برن�مج حي�ة ود�ضتور 
اأمة، مم� يجعل من ق�ضية العمل الإ�ضالمي من اأجل التغيري اأمًرا يرتبط ب�لق�ض�ي� 
ا على القوى امل�ض�دة اأن  اجلزئية، ل ب�لق�ض�ي� الكلية.. ولذا، ف�إن من ال�ضهل جدًّ
ت�ضتعني بعن��ضر التخلف الغ�لبة على �ضحق التحرك الوليد الغريب، وذلك من 
خالل الإيح�ء له� ب�أن مثل هذا التحرك يهدم القواعد التي ق�م عليه� كي�ن الأمة، 
ويدفع ب�مل�ضتقبل اإىل اأح�ض�ن ال�ضي�ع، ورمب� ك�ن البع�ش من هذه املواقع متقدًم� 
يف خطوات العمل ومراحله ب�مل�ضتوى الذي حتول فيه الوعي الإ�ضالمي اإىل تي�ر 
فكري عظيم يفر�ش نف�ضه على جمرى الأحداث يف ال�ض�حة... ولكنه يف الوقت 
نف�ضه ل ميلك الإمك�ن�ت الفع�لة التي تتيح له حتويل الوعي من تي�ر فكري اإىل 
تي�ر �ضي��ضي �ض�غط، يواجه التي�رات ال�ضي��ضية املهيمنة على الأو�ض�ع الع�مة من 
موقع القوة والتنظيم وال�ضمود. فقد نالحظ يف بع�ش املن�طق الإ�ضالمية الث�ئرة اأن 
الوعي ال�ضي��ضي يف املدار�ش واجل�مع�ت، اأم� الطبق�ت ال�ضعبية الأخرى، ك�لعم�ل 
الوعي،  امل�ضتوى من  والفالحني والفئ�ت الأخرى من الأمة، فلم تكن يف هذا 
التي ل  ب�لع�طفة اخلجولة  منه  تكتفي  اأو  الوعي،  تعمل �ضد هذا  رمب� ك�نت  بل 
تكلفه� �ضيًئ� من الت�ضحي�ت واخل�ض�ئر.. الأمر الذي تفقد معه احلركة الإ�ضالمية 
قوته� يف ال�ض�رع، ويف ال�ضوق، ويف احلقل، واملعمل..، وب�لت�يل تفقد قوة ال�ضغط 
على احلكم الط�غي املوجود يف البلد، فتتحول الت�ضحي�ت اإىل ت�ضحي�ت �ضلبية، 

النفعالية يف خطوات العمل
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مي�ر�ش فيه� الطغي�ن دور ال�ضتفراد ب�ملج�هدين من دون اأية ردة فعل �ض�غطة.. فقد 
نالحظ– ولو من بعيد، اأن التحرك اجلدي ال�ضريع ك�ن بح�جة اإىل ظروف اأو�ضع، 
واأكرب، واأ�ضمل من اأجل تو�ضيع الق�عدة ال�ضعبية املمتدة التي متثل التي�ر القوي 
� يف ال�ض�حة الإ�ضالمية يف البلد... ورمب� ك�ن  � وكميًّ املندفع الذي يخلق ثقاًل نوعيًّ
التحرك يوحي ب�رتب�ك يف مواجهة املرحلة، اأو يف حتديد م�ض�ره�، يف نط�ق العوامل 
اأجواء  الإ�ضالمية، يف  الثورة  اإىل  امل�ضدود  النفع�ل  يكون  وقد  واملك�نية،  الزمنية 
الده�ضة واملف�ج�أة م�ضوؤوًل عن اختالط احل�ض�ب�ت لدى الع�ملني، ل �ضيم� الذين 
�، ميكن له اأن يحقق الثورة  ك�نوا ل يرون يف احلركة الإ�ضالمية يف اإيران عن�ضًرا قويًّ
يف الظروف املو�ضوعية التي حتققت فيه�.. اأو الذين مل ي�ضعروا ب�أنه� متثل امل�ضتوى 
الع�يل من الوعي الإ�ضالمي يف نط�ق املف�هيم ال�ضي��ضية املطروحة يف ال�ض�حة.. 
بل ك�نوا يرون اأنه� تنطلق يف خطوات غري حمددة، وغري مركزة فيم� ك�ن يبدو من 
انطالقه� من �ضع�رات اإ�ضالحية ل �ضع�رات ثورية.. فك�نت الفكرة اأن النج�ح هن�ك 
يف اإيران، يفر�ش النج�ح هن� ب�ضكل اأقوى واأ�ضرع من دون اللتف�ت اإىل العن��ضر 
الق�عدة  طبيعة  ومن  املرجعية،  قي�دة  من  اإيران  يف  الإ�ضالمية  الثورة  يف  املتوفرة 
ال�ضعبية، ومن الظروف ال�ضي��ضية الع�ملية، ومن املوقع الإ�ضرتاتيجي املميز... مم� مل 
يكن متوافًرا يف ال�ض�حة الأخرى.. وهكذا ك�ن النفع�ل م�ضوؤوًل عن جت�وز املرحلة 
وعن اخت�ض�ر النظرة اإىل الواقع، مم� اأبعدن� عن روؤية كثري من احلواجز امل�ثلة اأم�م 
خطوات التقدم واندف�ع، وقد ل ن�ضتطيع اإعط�ء احلكم ب�مل�ضوؤولية املطلقة لالنفع�ل 
اأ�ض�بت العمل الإ�ضالمي والع�ملني يف  عن كثري من اخل�ض�ئر والنك�ض�ت التي 
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بع�ش البلدان الإ�ضالمية..، فقد تكون هن�ك عوامل �ض�غطة مل ت�ضمح للع�ملني 
املعركة  اأن  ي�ضعرون  هن�ك عوامل خ��ضة، جعلتهم  تكون  وقد  اأنف��ضهم،  ب�لتق�ط 
ق�موا... ولكن ذلك ل مينعن� من  اأو  مفرو�ضة عليهم يف كل ح�ل، �ضواء قعدوا 
ك�نت  لو  اأقل،  يكون  اأن  املمكن  من  ك�ن  للخ�ض�ئر،  الكبري  احلجم  ب�أن  التقدير 
الأمور تخطئ مبزيد من عملي�ت احل�ض�ب لالأخط�ء الكثرية على م�ضتوى القمة 

والق�عدة.

ال�ضاحة اللبنانية وطابع ال�ضتعجال

وقد تكون ال�ض�حة اللبن�نية ح�فلة ب�لكثري الكثري من هذه النم�ذج التي تدعو 
اإىل الهتزاز وال�ضرعة، يف تقومي الواقع، ويف حتريكه، ل �ضيم� يف هذه الظروف القلقة 
التي يرزح حتت ثقله� هذا البلد، مم� جعل الكثريين يفكرون يف اأ�ضلوب املح�ك�ة 
والتقليد لالآخرين، بفعل احلمى ال�ضي��ضية والع�ضكرية، وي�ضعرون ب�أن عليهم اأن 
يخو�ضوا املعركة، حتت املظلة ال�ضي��ضية والع�ضكرية بعيًدا عن اأية خطوات ثق�فية 
فكرية.. الأمر الذي اأوقعهم يف �ضغوط ال�ضي��ض�ت املحلية امل�ألوفة التي تدور يف 
هو  ال�ضتعج�ل  ط�بع  ولعل  والنحراف،  الكفر  قب�ضة  الواقعية يف  املفرغة  احللقة 
الذي يغلب على كل عمل من الأعم�ل الإ�ضالمية، مم� يجعلك تلتقي ب�ل�ضوؤال 
قبل  طوياًل  التوقف  وعن  الثق�فية،  املرحلة  عن  تتحدث  عندم�  الدائم،  الطويل 
يف  الآخرين،  مع  تتحرك  عندم�  اأو  الهدف،  نحو  املتحرك  الطريق  يف  الندف�ع 
والكت�ب،  وال�ضحيفة  والندوة  املح��ضرة  خالل  من  والتثقيف  التوعية  خطوات 

النفعالية يف خطوات العمل
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م� جدوى ذلك، وم�ذا ا�ضتفدن� منه؟ وقد يعقبون على املو�ضوع، مب� ي�ضبه التنّدر، 
لقد �ضبعن� ثق�فة اإ�ضالمية فلم نح�ضل على �ضيء.. وتت�بع الدعوات يف النطالق 

بعيًدا عن ذلك كله...

يثري  �ضع�ر  جمرد  ليبقى  والتزام�تن�  واأفك�رن�  عقولن�  عن  الإ�ضالم  ويبتعد 
اأن  بدًل من  اإط�ر ط�ئفي  اإىل  فيتحول  والنفع�ل، ولكن دون م�ضمون.  احلم��ش 
يعي�ش يف اإط�ره العقيدي الفكري والروحي الذي يتحرك نحو الإط�ر ال�ضي��ضي 

على عجلة من الفكر والوعي والإمي�ن.



•   ل وجود لنظرية اإ�ضالمية 

يف احلكم الواحد �ضوى النموذج النبوي.

ال�ضرعية  •    الن�ضو�س 

ل متنع تعدد القيادات اأو الدول الإ�ضالمية.

الوحدة    م�ضاألة  درا�ضة  الباحثني  •  على 

اأو التعدد على الأ�ضا�س ال�ضرعي والإمكانات العملية.

املو�ضوع لأجل النقا�س العلمي  •  اإثارة 

واحلوار البعيد عن النفعال الإعالمي.

عالمات استفهام أمام وحدة القيادة وتعددها





بني الوحدة والتعدد

كيف نت�ضور »القي�دة الإ�ضالمية« يف م�ض�ألة الوحدة والتعدد، وكيف نتمثل 
اأو على �ضعيد الواقع  اأمور امل�ضلمني يف ق�ضية احلكم على �ضعيد الدولة،  ولية 

الذي ل يتحرك يف نط�ق الدولة؟

هل يجب اأن يكون للم�ضلمني دولة اإ�ضالمية ع�ملية واحدة حتت ولية ح�كم 
منه�  تتفرع  واحدة،  قي�دة  حتت  دولة  من  اأكرث  هن�ك  يكون  اأن  ميكن  اأو  واحد، 
قي�دات فرعية، اأو حتت قي�دات متعددة؟ هذه اأ�ضئلة تدور يف ذهن الع�ملني يف خط 
الإ�ضالم، يف املرحلة املع��ضرة التي بداأوا فيه� يفكرون يف م�ض�ألة القي�دة والدولة، 
الإ�ضالمية  الدولة  م�ضروع  حتقيق  الإ�ضالمية يف  الثورة  جن�ح  بعد   ،� واقعيًّ تفكرًيا 

على اأ�ض��ش نظرية »ولية الفقيه« يف داخل اإيران، ولبد له� من جواب.

اخلليفة الواحد والدولة الواحدة

متثل  )�ش(،  ب�لنبي  املتمثلة  القي�دة  اأن  امل�ضلمني  بني  خالف  هن�ك  لي�ش 
اأنه  الق�ئد من موقع  فهو وحده  الع�مل،  الإن�ض�ن يف  ال�ض�ملة لكل مواقع  الوحدة 
وحده هو النبي، فال جم�ل لأي �ضخ�ش اأن يكون �ضريًك� له..، بل لبد اأن يخ�ضع 

اجلميع لقي�دته يف اأي مك�ن، فال �ضرعية لأحد اإل من خالله.

عالمات ا�ستفهام اأمام وحدة القيادة وتعددها
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القي�دة  وحدة  )�ش(، يف  النبي  بعد  ب�لإم�مة  الق�ئلني  لدى  جند خالًف�  ول 
لالإم�م يف زم�نه، فال ي�ض�ركه اأحد يف اإم�مته، ول ميلك اأحد ال�ضرعية يف تويل اأية 

م�ضوؤولية، اإل من خالله لأنه الويل الوحيد للم�ضلمني.

ويلتقي جمهور امل�ضلمني امللتزمني مب�ض�ألة اخلالفة بوحدة اخلليفة؛ اإل بع�ش 
اأن يكون  من �ضذ منهم، كم� يذكره امل�وردي يف الأحك�م ال�ضلط�نية، فال يجوز 
�ضرعية  �ض�بطة  اإيج�د  على  العمل  من  لبد  بل  واحد،  موقع  يف  خليفت�ن  هن�ك 
التعدد  فر�ش  يف  الآخر،  على  اأحدهم�  لتقدمي  اأو  لالآخر،  اأحدهم�  لن�ضح�ب 

املنطلق من ال�ضرعية يف بع�ش احل�لت.

وقد جرى امل�ضلمون يف �ضريتهم العملية يف م�ض�ألة احلكم على هذا الأ�ض��ش، 
من  ن��ضًئ�  الط�رئ  التعدد  وك�ن  اخلالفة،  ع�ضور  كل  يف  واحًدا  اخلليفة  فك�ن 
اأ�ض��ش  امل�ضلمني، ل على  املواقع مل�ضلحة �ضرعية  اإنك�ر �ضرعية اخلليفة يف بع�ش 
الطريقة،  بهذه  يفكرون  امل�ضلمني  من  الكثريون  يزال  ول  ذلك،  يف  ا�ضرتاكهم� 
ويعتقدون بوحدة الدولة الإ�ضالمية يف الع�مل، مم� يفر�ش وحدة احل�كم اأو الويل؛ 
ي�ضتقل كل  بحيث  واحدة،  لدولة  هن�ك ح�كم�ن  يكون  اأن  اجل�ئز  من غري  لأنه 
واحد منهم� يف احلكم، يف نط�ق هذه الدولة، فيوؤدي ذلك اإىل الفو�ضى يف احلكم 

والإدارة، مم� يخلق ارتب�ًك� �ض�ماًل يف كل الواقع الإ�ضالمي.
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تعدد القيادة بني ال�ضرع والفقه
الإ�ضالمي لدى  نف�ضه على اخلط  ليفر�ش  الذهن  يبقى يف  الت�ض�وؤل  ولكن 
الذين ل يعتربون اخلالفة اأ�ض��ًض� للحكم الإ�ضالمي من حيث العنوان وال�ضكل؛ 
لأنهم ل يرونه� ال�ضيغة ال�ضرعية الوحيدة، بل يرون فيه� جتربة اإ�ضالمية يف مرحلة 
ث�نية، تن�ضجم مع التطور الكبري الذي يعي�ضه الإن�ض�ن يف هذا اجل�نب يف حي�ته 
يلتزم بوحدة الدولة؟ ل  القي�دة؟ وهل  فيت�ض�ءلون: هل يفر�ش الإ�ضالم وحدة 
الإ�ضالمي  الع�مل  متنع خ�ضوع  قد  التي  ال�ض�غطة  املو�ضوعية  الظروف  �ضيم� يف 
التي  الكثرية  للتعقيدات  طبيعية  كنتيجة  واحدة،  لقي�دة  اأو  واحدة،  لدولة 
ال�ضغوط  خالل  من  وذلك  �ضديد،  جهد  اأو  كبري  وقت  اإىل  جت�وزه�  يحت�ج  رمب� 
الداخلية اأو اخل�رجية؟ فهل تتجمد امل�ض�ألة الإ�ضالمية يف ق�ضية احلكم، وهل يفقد 
احلكم الإ�ضالمي �ضرعيته، اأو م�ضداقيته، عندم� تتنوع مواقعه وتتعدد قي�داته؟ مع 
التزامه� ب�ل�ضريعة الإ�ضالمية مع الختالف يف بع�ش اخل�ضو�ضي�ت التي تتعدد 
فيه� مو�ضوع�ت الأحك�م ال�ضرعية، ل �ضيم� اإذا ك�ن احل�كم امل�ضلم يف هذا البلد، 
والعقد مع كونه  اأهل احلل  اختي�ر  اأو على  بيعتهم،  اأو  امل�ضلمني  ثقة  ح�ئًزا على 

ج�مًع� لل�ضروط ال�ضرعية املعتربة يف ال�ضفة واملوقع؟

اإذا ك�نت امل�ضلحة  اإن هوؤلء الإ�ضالميني ل يرون م�نًع� من اللتزام بذلك 
الإ�ضالمية الواقعة تفر�ش ذلك، واإذا ك�نت الظروف املو�ضوعية التي حت��ضر اخلي�ر 
ذلك،  من  متنع  ل  ال�ضرعية  الن�ضو�ش  لأن  ال�ضيقة؛  الدائرة  هذه  الإ�ضالمي يف 

عالمات ا�ضتفهام اأمام وحدة القيادة وتعددها
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كم� اأن القواعد الفقهية ل ترف�ش ذلك، مع الت�أكيد على مالحظة مهمة وهي اأن 
�ضوى  الواحد،  م�ض�ألة احلكم  دقيقة يف  اإ�ضالمية  نظرية  العثور على  ال�ضعب  من 
النموذج النبوي الذي ميلك خ�ضو�ضية النبوة امل�نعة من التعدد، مم� ل يجعل اأي 

منوذج اآخر يف املراحل الت�لية مم�ثاًل له.

نظرية الإمامة وولية الفقيه

وهن�ك الإ�ضالميون الذين يلتزمون نظرية الإم�مة، ويرون ولية الفقيه يف زم�ن 
غيبة الإم�م اأ�ض��ًض� ل�ضرعية احلكم الإ�ضالمي، وحلركية الإن�ض�ن امل�ضلم، يف ق�ض�ي�ه 
الع�مة حتى يف املواقع التي ل تلتقي ب�حلكم، كم� يف احل�لت التي ت�ضبق قي�م 
الدولة يف حركة امل�ضلمني نحو اإق�مته� اأو يف احل�لت التي يحت�ج فيه� امل�ضلمون 
اإىل تنظيم اأمورهم يف النط�ق الع�م، عندم� يعي�ضون بوحدة الويل انطالًق� من اأن 
الفقيه هو ن�ئب الإم�م يف كل مواقعه، مم� يفر�ش ال�ضمولية التي تتن�فى مع التعدد 
اإىل م� ي�ضبه الفو�ضى يف م�ض�ألة احلكم والإدارة واخلدم�ت،  الذي يحول الواقع 
عندم� ينطلق فقيه�ن ليديرا الواقع الإ�ضالمي ب�ضكل م�ضتقل، بحيث يدير كل 

واحد منهم� ظهره لالآخر.

ومن اأن وحدة الأم�م يف �ضرعية احلكم الإ�ضالمي املنطلقة من وحدة النبي 
يف ذلك، قد تقدم النموذج الوحيد لطريقة احلكم الإ�ضالمي، مم� ل يدع جم�ًل 

لنموذج اآخر؛ لأنه يفقد املث�ل كم� يفقد املعطي�ت ال�ضرعية التي تربره.
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واإذا ك�نت امل�ض�ألة تتحرك يف هذه الدائرة على م�ضتوى احلكم الإ�ضالمي، 
فالبد له� من اأن تكون حركته على هذا ال�ضعيد، يف م�ضتوى الولية الع�مة لأمور 
البعيدة عن احلكم يف  الدائرة  الفردية والجتم�عية، يف  ق�ض�ي�هم  امل�ضلمني، يف 

هذا املوقع اأو ذاك.

التعددية يف احلكم والفو�ضى

ولكن هن�ك راأًي� اآخر يوؤمن ب�أن التعددية يف احلكم يف زم�ن الغيبة ل تبتعد 
عن خط النظرية؛ لأن الن�ش الذي يتحدث عن ولية الفقيه، مل يتحدث عن 
اجل�نب الوحداين ال�ضمويل يف الولية، بل حتدث عن العنوان الع�م الذي ميكن 
انطب�قه على الكثريين من الفقه�ء الذين تتوافر فيهم هذه املوا�ضف�ت ليكون كل 
م�  هو  وهذا  احل�كمية،  مركز  قبله يف  الإم�م، وجمعوًل من  ن�ئًب� عن  منهم  واحد 

نتمثله يف مقولة عمر بن حنظلة عن الإم�م جعفر ال�ض�دق- عليه ال�ضالم:

حاللن�  يف  ونظر  اأحك�من�  وعرف  حديثن�  روى  قد  منكم  رجل  اإىل  »انظروا 
وحرامن� ف�ر�ضوا به حكًم� ف�إين قد جعلته عليكم ح�كًم�«.

على  بلد  امل�ضلمون يف  اتفق  اإذا  م�  على  ينطبق  اأن  ي�ضلح  الن�ش  هذا  لعل 
الوقت  الع�مة، يف  اأمورهم  به حكًم� يف  فر�ضوا  املوا�ضف�ت،  لهذه  �ضخ�ش ج�مع 
اآخر ج�مع لهذه املوا�ضف�ت  اآخر على �ضخ�ش  الذي اتفق فيه امل�ضلمون يف بلد 

فر�ضوا به حكم� يف ق�ض�ي�هم.

عالمات ا�ضتفهام اأمام وحدة القيادة وتعددها
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ف�إنه  الواحد،  البلد  يف  الع�م  والف�ض�د  الفو�ضى  اإىل  يوؤدي  التعدد  ك�ن  واإذا 
اخلوف  م�ض�ألة  هي  امل�ض�ألة  ك�نت  واإذا  املتعددة،  البلدان  يف  ذلك  اإىل  يوؤدي  ل 
على فو�ضى حركة التقنني لل�ضريعة الإ�ضالمية بني هذا البلد اأو ذاك انطالًق� من 
اختالف الجته�د بني هذا الفقيه اأو ذاك، اأو تنوع اخل�ضو�ضي�ت هن� وهن�ك، مم� 
يوجب تنوًع� يف الأحك�م تبًع� لتعدد املو�ضوع�ت؛ ف�إن ذلك ل ميثل م�ضكلة يف 

الواقع الإ�ضالمي الذي اعت�د على اختالف الجته�دات واملو�ضوع�ت.

واإذا ك�ن اخلوف من الفو�ضى هو الذي يجعل البع�ش يقرر �ضرورة الوحدة 
يف  احل�كم  هذا  حرية  لتقييد  �ضبًب�  ذلك  يكون  اأن  املمكن  من  ف�إن  احل�كم،  يف 
فال  التوازن  اإىل  ذلك  ليوؤدي  اآخر  ح�كم  يقوده  الذي  البلد  �ضوؤون  التدخل يف 
 � تكون املنطلق�ت ك�فية يف تقرير الوحدة، ل �ضيم� اإذا لحظن� اأن هن�ك راأًي� فقهيًّ
ي�ضتفيد من هذه الرواية واأمث�له�، ووروده� يف ب�ب الق�ض�ء ليكون مف�ده� الرجوع 
اإىل الق�ض�ة الذين ميكن تعددهم ح�ضب تعدد البلدان، فال يجوز لق��ش اأن يتدخل 

يف ق�ضية يع�جله� ق��ش اآخر.

الوحدة والو�ضوح

ويالحظ هوؤلء اأن عنوان الني�بة عن الإم�م الذي تختزنه نظرية ولية الفقيه 
عن  الني�بة  ميثلون  الفقه�ء  ب�أن  يوحي  امل�ضلمني  يف  الإم�مية  ال�ضيعة  فقه�ء  لدى 
مم� يجعل اجلميع  ب�ملعنى اخل��ش،  الني�بة عنه  مت�ًم� كم� هي  الع�م  ب�ملعنى  الإم�م 
يف  الع�مة  املهم�ت  توزع  عليهم  يفر�ش  مم�  التعدد،  دائرة  يف  واحد  �ضعيد  على 
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الدوائر املتعددة التي حتت�ج اإىل وليتهم ورع�يتهم، ب�ضكل ل ي�ضيء اإىل النظ�م 
الع�م لالأمة، كم� لو ك�ن الإم�م ح��ضًرا، وم�ر�ش بنف�ضه تنظيم الأمور حتت وليته 
الأمور  توزيع  موؤ�ضًرا على  الولية،  �ضرعية  الإم�م يف  الع�مة، بل قد يكون وجود 
الأ�ضيل يف  الويل  اإىل  النظرة  لتبقى  احل�ل يف ح�ل ح�ضوره  هو  كم�  غيبته،  يف 
ال�ضمول،  بهذا  اآخر  �ضخ�ش  اإىل  الأنظ�ر  توجه  للبعد عن  موجبة  الوحدة،  دائرة 
وي�ضري هوؤلء اإىل اأن بع�ش هذه املالحظ�ت قد ل ت�ضلح دلياًل على امل�ض�ألة ب�ضكل 
م�ضتقل، ولكنه� ت�ضلح لالإيح�ء ب�أن م�ض�ألة الوحدة لي�ضت من الأمور الوا�ضحة 

التي متثل العنوان الوحيد مل�ض�ألة الولية الع�مة للفقيه يف زم�ن الغيبة.

الأعلمية وولية الفقيه

وقد يثري البع�ش يف نط�ق نظرية »ولية الفقيه« م�ض�ألة ا�ضرتاط الأعلمية يف 
الويل مت�ًم� كم� هو كذلك يف املقلد، مم� يجعل الوحدة يف القي�دة اأمًرا مفرو�ًض�.

اأن الق�ئلني ب�لولية ل يلتزمون بذلك كنظرية م�ضلمة،  ونالحظ على ذلك 
بل الظ�هر، اإن الق�ئلني ب�لولية ل يلتزمون بذلك كنظرية م�ضلمة، بل الظ�هر اأن 
الق�ئلني بعدم اعتب�ر هذا ال�ضرط هو الأغلب، مع مالحظة مهمة وهي اأن الأعلم 
من  واحدة  مرتبة  اأ�ضخ��ش يف  عدة  اأو  �ضخ�ض�ن  هن�ك  ك�ن  اإذا  كم�  يتعدد،  قد 
العلم، وهن�ك نقطة �ضعف يف هذه امل�ض�ألة، وهي اأن من ال�ضعب اتف�ق الأمة على 
اأو يف الدائرة اخل��ضة  حتديد الأعلم، مم� يجعل الق�ضية تتحرك يف الدائرة الع�مة 

عالمات ا�ضتفهام اأمام وحدة القيادة وتعددها
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يجعل  الولية، كم�  الإ�ضالمية يف  الفقهية  ال�ضرعية  ميثل  الذي  اأنه  اأ�ض��ش  على 
الفريق الآخر الذي يلتزم اأعلمية �ضخ�ش اآخر ملتزًم� ب�لولية يف و�ضع اآخر.

الولية واأ�ضبقية الإ�ضراف 
اإىل  ي�ضبق  الذي  اأن  وهو  اآخر.  اجت�ه  يف  امل�ض�ألة  عن  البع�ش  يتحدث  وقد 
يجعله  مم�  الع�مة،  للولية  يتعني  الذي  الولية هو  دائرة  الأمة يف  الإ�ضراف على 
م�ضداًق� لويل الأمر الذي جتب ط�عته، اأو ي�ضعه يف نط�ق امل�ضلحة الإ�ضالمية العلي� 
التي تفر�ش الن�ضج�م معه، وال�ضري وراءه؛ لأن البتع�د عنه اأو التمرد عليه، يوؤدي 
اإىل �ضق ع�ض� امل�ضلمني، واإ�ضع�ف قوتهم، واإذلل عزتهم، الأمر الذي يثري م�ض�ألة 
الط�عة يف دائرة الق�ض�ي� امل�ضريية لالإ�ضالم وامل�ضلمني، وهكذا تتحرك امل�ض�ألة يف 

نط�ق العن�وين الث�نوية، ب�لإ�ض�فة اإىل العن�وين الأولية املنطقية عليه�.

ولكن قد يالحظ البع�ش على ذلك اأن هذه الق�ض�ي� قد ل تعي�ش يف دائرة 
املطلق، فرمب� تكون هن�ك عن�وين معينة واأو�ض�ع خ��ضة، كم� اأن ال�ضبق ل ي�ضمل 
جميع الأم�كن، بل ينطلق يف مك�ن معني، الأمر الذي يجعل الآخر ال�ض�بق اإىل 
مك�ن اآخر م�ضداًق� لويل الأمر من الن�حية الن�ضبية، ويجعل التمرد عليه يف نط�قه 

مورًدا للعن�وين ال�ضلبية امل�نعة من التحرك �ضده من الن�حية ال�ضرعية.

الأمة بني وحدة الويل واحلكومة وامل�ضلحة
اإن الق�ضية التي لبد من مواجهته� يف م�ض�ألة الوحدة والتعدد ل تخلو من 

اأحد اأمور:
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ت�أ�ضي�ش  للم�ضلمني  يجوز  ل  بحيث  الع�مل،  يف  الإ�ضالمية  احلكومة  1-   وحدة 
ذلك،  املو�ضوعية  الظروف  فر�ضت  لو  حتى  متعددة،  اإ�ضالمية  حكوم�ت 
املنظور،  امل�ضتقبل  يف  واقعي  غري  اأمًرا  الإ�ضالمية  احلكومة  ك�نت  بحيث 

وبذلك تكون القي�دات املتعددة يف احلكوم�ت املتعددة غري �ضرعية.

الع�م يف نط�ق  املن�ضب  ا�ضتيح�ء طبيعة  الويل للم�ضلمني من خالل  2-   وحدة 
له  اأريد  فيم�  للمن�ضب  الوحدة لزمة  مم� يجعل  الإم�م،  نط�ق  اأو يف  النبي، 
اأو  النبي،  يف  النبوة  خل�ضو�ضية  تكون  ل  بحيث  حتتله،  التي  القي�دة  وحدة 

الإم�مة يف الأم�م مدخلية يف ذلك.

بحيث  احلكومة،  اأو  القي�دة  وحدة  تفر�ش  علي�  اإ�ضالمية  م�ضلحة  3-   وجود 
يكون التعدد �ضد م�ضلحة امل�ضلمني، اأو موجًب� للمف�ضدة يف موقع الإ�ضالم 
ببع�ش  يتميز  فقيًه�  �ضخ�ًض�  هن�ك  اأن  خالل  من  وذلك  احلي�ة،  حركة  يف 
املوا�ضف�ت املهمة التي ل تتوفر يف غريه، مم� يجعل من وليته الع�مة �ضرورة 
اإ�ضالمية، بينم� تكون ولية غريه يف بع�ش املواقع اخل��ضة �ضرًرا على الإ�ضالم 

وامل�ضلمني، اأو من خالل اأن هن�ك اأو�ض�ًع� �ض�غطة تفر�ش ذلك.

درا�ضة نظريات احلكم 

اإن على الب�حثني اأن يتوفروا على درا�ضة هذه الأمور ليوؤكدوا م�ض�ألة الوحدة 
نظرية »ولية  اأو  ال�ضورى  نظرية  نط�ق  ال�ضرعية يف  الأدلة  اأ�ض��ش  التعدد على  اأو 

عالمات ا�ضتفهام اأمام وحدة القيادة وتعددها
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على  العملية  الإمك�ن�ت  هي  فيم�  واقعية  ن�حية  من  امل�ض�ألة  ليدر�ضوا  الفقيه« 
�ضعيد املرحلة، اأو على �ضعيد الإ�ضرتاتيجية لتكون امل�ض�ألة ال�ضرعية من�ضجمة مع 
ال�ضروط املو�ضوعية، ونحن ل جند فيم� ب�أيدين� من املعطي�ت الفقهية اأي م�نع مينع 
من تعدد الدولة، وتعدد القي�دة من حيث العنوان الأويل �ضوى م� يذكره البع�ش 
من م�ض�ألة الإجم�ع على نفي التعدد، ولكن نالحظ على ذلك اأنه– على تقدير 
ال�ضرعية، ولي�ش فيه حديث عن  القي�دة  فيه  ب�ملوقع الذي متلك  ثبوته- خمت�ش 
امل�ض�ألة  يجعل  قد  مم�  �ضالحي�ته�،  فيه�  مت�ر�ش  التي  ال�ضيقة  اأو  الوا�ضعة  الدائرة 

تتحرك يف نط�ق املوقع اخل��ش، ل يف نط�ق املطلق.

فيه�  ع��ش  التي  املع��ضرة  التطورات  اأن  املج�ل-  هذا  يف  نالحظ–  ورمب� 
ذي  غري  اأمًرا  الع�ملية  الواحدة  الدولة  فيه  اأ�ضبحت  الذي  ب�مل�ضتوى  امل�ضلمون 
مو�ضوع من حيث الإمك�ن�ت الواقعية مل تكن موجودة يف ال�ض�بق لتقع مو�ضًع� 
العلم�ء  انتب�ه  عدم  نوؤكد  يجعلن�  الذي  الأمر  العلمي،  النط�ق  يف  والرد  لالأخذ 

لذلك، فكيف ُيّدعى الإجم�ع على م� ي�ضمل ذلك.

فيه  احلوار  اإدارة  ميكن  حتى  العلمي  للنق��ش  املو�ضوع  هذا  اإث�رة  نريد  اإنن� 
ب�ضكل دقيق بعيًدا عن ال�ضتهالك النفع�يل الإعالمي.

ومل يكن هدفن� يف هذا احلديث اإل اإث�رة عالم�ت ال�ضتفه�م حوله، مع بع�ش 
امل�ض�ألة  البحث يف هذه  مواقع  بع�ش  لالإطاللة على  ال�ضريعة  الفقهية  الإ�ض�رات 

املهمة الدقيقة.



•   اجلو الإ�ضالمي الوحدوي 
ي�ضمح باحلوار ويحرر النا�س من العقد.

•   الدولة الإ�ضالمية متثل 
عزة املوؤمنني وقوة الدعوة وفر�ضة لتطبيق الأحكام ال�ضرعية.

تقدمي  الإ�ضالمية  احلركة  •  على 

الدعم الكامل لأية دولة اإ�ضالمية.

الإ�ضالمية  الدولة  مع  الوقوف  من  •  البديل 

هو خذلن الإ�ضالم و�ضيطرة الكفر.

الدولة اإلسالمية بني اإلسالمية واملذهبية





الع�ضبية وامل�ضكلة املذهبية

رمب� ك�ن من امل�ض�كل العميقة التي تواجه الثورة الإ�ضالمية يف حركيته� يف 
املجتمع الإ�ضالمي م�ضكلة املذهبية التي حتولت اإىل ح�لة ذهنية ع�ضبية متحجرة 
بدًل من اأن تكون ح�لة فكرية منفتحة متحركة، مم� جعله� ترتك ت�أثريه� العميق 
على املحتوى النف�ضي لالإن�ض�ن امل�ضلم يف نظرته اإىل امل�ضلم الآخر. ورمب� تف�علت 
اإىل  تنظر  التي  الغلو  من  ح�لة  اإىل  لديه�  فتحولت  الإ�ضالمية،  املواقع  بع�ش  يف 
الآخرين، كم� لو مل يكونوا من امل�ضلمني فتعتربهم ح�لة كفر اأو �ضرك يف داخل 
الإ�ضالم لتكون م�ضكلة يف العقيدة التي ت�ضكل نوًع� من اخلطورة على الإ�ضالم 

نف�ضه، ل م�ضكلة يف ال�ضريعة، اأو يف الفهم الجته�دي لتف��ضيل العقيدة.

الع�ضبي�ت  تثري  نف�ضية  حواجز  يقيم  املذهبي  الواقع  ك�ن  ذلك،  �ضوء  ويف 
�ضنية،  اإىل جمتمع�ت  وتق�ضمه�  بع�ضه�،  لتف�ضله� عن  الإ�ضالمية  املجتمع�ت  يف 
وجمتمع�ت �ضيعية، قد تتخذ كل واحدة منهم�، مواقع م�ضتقلة عن مواقع الأخرى، 

وقد يجد بع�ضه� لأفراده� م�ض�لح تختلف عن م�ض�لح اأفراد الآخرين.

م�ضكلة املوقع الوحدوي الإ�ضالمي

التغيري  نظرية  يف  اأو  الإ�ضالمية،  الثورة  حركة  يف  امل�ضكلة  ن�ض�أت  هن�  ومن 

الدولة الإ�سالمية بني الإ�سالمية واملذهبية
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الإ�ضالمية، فكيف ميكن اأن تنطلق الثورة من موقع وحدوي اإ�ضالمي يف مثل هذا 
اإذا ك�نت تنطلق من  اجلو النف�ضي الذي تتحرك فيه احلواجز الع�ضبية الكبرية، 

موقع مذهبي معني مرفو�ش من املوقع املذهبي الآخر؟

ول تقت�ضر امل�ض�ألة على املفردات النف�ضية يف ال�ض�حة الإ�ضالمية، بل متتد اإىل 
الو�ضع ال�ضي��ضي الذي ت�ضتغله املح�ور والتي�رات الك�فرة يف املوقع الدويل الذي 
يعمل على اإجه��ش اأية ثورة اإ�ضالمية تغيريية، �ضد اجت�ه�ته الفكرية وال�ضي��ضية 
وم�ض�حله ال�ضتكب�رية، وذلك من خالل تعميق احل�لة النف�ضية املذهبية التي متنع 
التوا�ضل بني امل�ضلمني يف التحرك ال�ضي��ضي املوحد مم� ت�ضمح له ب�لنف�ذ اإىل بع�ش 

املواقع الثورية؛ لإث�رته� �ضد املواقع الأخرى، بطريقة وب�أخرى.

وتتك�ثر عالم�ت ال�ضتفه�م يف هذه الأجواء لتثري املزيد من التفكري الذي 
اإيج�د احللول العملية للم�ض�كل الإ�ضالمية  اأن يحركوه يف اجت�ه  ينبغي للع�ملني 

التي تقف يف وجهة حركة الثورة الإ�ضالمية.

هل ميكن اأن تكون هن�ك نظرية اإ�ضالمية موحدة يف حركة الثورة يف م�ض�ألة 
اختلفت  لو  حتى  العملي،  اجل�نب  يف  عليه�  امل�ضلمون  يلتقي  بحيث  احلكم، 
املفردات التف�ضيلية فيه� يف اجل�نب النظري، فال جتد فيه� هذا اجل�نب ح�لة غري 

�ضرعية، اأو يرى الآخر ح�لة غري ملزمة؟
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نظرية الإمامة واخلالفة

قد يثري البع�ش يف هذا املج�ل اأن هن�ك نظريتني يف الفكر الإ�ضالمي، هم� 
نظرية الإم�مة ونظرية اخلالفة اللت�ن تختلف�ن يف اخلطوط، وتختلف�ن يف الأ�ضم�ء، 
مم� مينع من اللق�ء بينهم� على خط واحد، اأو يحركهم� يف اأ�ضلوب واحد، فال يجد 
� يربطهم بنهج الإم�مة، ول يجد  � اإ�ضالميًّ امللتزمون ب�ملذهب ال�ضني، اأ�ض��ًض� فكريًّ
� يربطهم بنهج اخلالفة، وبذلك  � اإ�ضالميًّ امللتزمون ب�ملذهب ال�ضيعي، اأ�ض��ًض� فكريًّ
يفقد كل وحد منهم� الأ�ض��ش الذي يلتقي فيه ب�لآخر ليتحد معه، اأو ليتك�مل 

معه، فكيف نواجه امل�ض�ألة؟

اإنن� ل نرى هن�ك م�ضكلة كبرية يف اجل�نب العملي؛ لأن امل�ض�ألة املطروحة هي 
كيف ميكن للم�ضلمني اأن يعي�ضوا يف داخل املجتمع الإ�ضالمي الذي يحكمه اأو 
يتحرك فيه فريق مذهبي اإ�ضالمي معني فيم� هي احلركية، وفيم� هو اخلط العملي؟

1 جتربة اخللفاء الرا�ضدين 
الواقع  وهي  رائدة،  اإ�ضالمية  جتربة  هن�ك  اإن  اأوًل:  ذلك،  عن  واجلواب 
الإ�ضالمي الذي ع��ضه امل�ضلمون يف مرحلة اخللف�ء الرا�ضدين، فقد ك�نت امل�ض�ألة 
عليه من  الذي مل يح�ضل  الإم�م علي )ع( هي حقه يف اخلالفة  واجهه�  التي 
خالل طبيعة التطورات التي ع��ضته� م�ض�ألة احلكم يف تلك الفرتة، مم� قد تطرح يف 
املوقف ق�ضية ال�ضرعية وعدم ال�ضرعية للحكم اآنذاك التي قد ي�ضتتبعه� التفكري 

يف التحرك ال�ضلبي امل�ض�د، اأو الوقوف بعيًدا عن �ض�حة امل�ضوؤولية.

الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية
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يف  فيقول  للموقف  ك�أ�ض��ش  العملي  اخلط  يطرح  )ع(  الإم�م  راأين�  ولكنن� 
بع�ش كلم�ته امل�أثورة عنه: »لأ�ضلمن م� �ضلمت اأمور امل�ضلمني..« ليعطي الق�عدة 
الإ�ضالمية التي توؤكد على اأن النظرة يف مثل هذه الأمور ينبغي اأن ترتكز على اخلط 
الع�م لل�ضالمة الع�مة للواقع الإ�ضالمي يف احلكم الإ�ضالمي، ل على املفردات 
التف�ضيلية التي تتحرك يف داخل احلكم وخ�رجه، فلي�ضت الق�ضية املطروحة هي 
يف املوافقة على هذا العمل اأو ذاك، اأو على هذا الفهم للحكم ال�ضرعي اأو ذاك، 
الع�مة  الإ�ضالمية  ال�ضالمة  على  احلف�ظ  ميكن  كيف  هي  املطروحة  الق�ضية  بل 
للوجود ال�ضي��ضي الإ�ضالمي وجنده )ع( يتحدث يف حديث اآخر، كم� ورد يف نهج 

البالغة فيقول:

يب�يعونه  بكر–  اأب�  ويق�ضد  فالن–  على  الن��ش  انثي�ل  اإل  راعني  »فم� 
يريدون  الإ�ضالم  الن��ش قد رجعت عن  راجعة  راأيت  اإذا  ف�أم�ضكت يدي حتى 
حمق دين حممد )�ش( فخ�ضيت اإن اأن� مل اأن�ضر الإ�ضالم واأهله اأن اأرى فيه ثلًم� 
اأو هدًم� تكون امل�ضيبة به عليَّ اأعظم من فوت وليتكم هذه التي اإمن� هي مت�ع اأي�م 
قالئل يزول منه� م� زال كم� يزول ال�ضرب اأو كم� ينق�ضع ال�ضح�ب، فنه�ضت يف 

هذه الأحداث وتلك حتى زاح الب�طل وزهق واطم�أن الدين وتنهنه«.

الإمام علي )ع( املعلم واملعاون

ف�إنن� نالحظ اأن ال�ضلبية املتمثلة ب�ملق�طعة ك�نت هي الأ�ضلوب العلمي الأول 
لالإم�م يف هذه امل�ض�ألة، ولكنه� حتولت اإىل اإيج�بية واقعية بعد ذلك عندم� لحظ اأن 
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هن�ك خطًرا كبرًيا من خالل م�ض�ألة الردة التي بداأت تفر�ش نف�ضه� على املجتمع 
الإ�ضالمي اآنذاك، واأن هن�ك اإمك�نية حدوث م�ض�كل فكرية وعملية تن�ق�ش فكر 
الإم�م علي )ع(، وحركته الف�علة يف بن�ء القوة الإ�ضالمية ومنع عن��ضر الهدم من 
اأن تفر�ش نف�ضه� على الواقع هن�ك. وهكذا دار الأمر لديه بني اأن يجمد املوقف 
املتحرك يف هذا املج�ل لين�ضرف اإىل مع�جلة الأمور اخلطرية الط�رئة التي قد تتحول 
اأم�م  الإ�ضالم  �ضقوط  م�ض�ألة  هي  امل�ضيبة  لتكون  نف�ضه  الإ�ضالم  على  اإىل خطر 
التحدي�ت الداخلية واخل�رجية، ل م�ض�ألة البتع�د عن احلكم من الن�حية الذاتية؛ 
لأن مثل هذه النفع�لت ال�ضخ�ضية لي�ضت واردة يف ح�ض�ب الر�ض�ليني. وهكذا 
ك�ن علي )ع( يف موقفه الإ�ضالمي م�ضرًيا ومعلًم� ومع�ونً� ون�قًدا ون��ضًح� من دون 
اأن ت�أخذه يف اهلل لومة لئم، وهكذا ك�ن املرتبطون بعلي )ع( يف مواقفهم العملية 
لذلك مل نر هن�ك اأية م�ضكلة معقدة يف كل تلك املدة، حتى يف ق�ضة الثورة على 
عثم�ن، ك�ن موقف علي )ع( هو املوقف الذي ح�ول اأن اأخذ فيه دور الو�ضيط بني 
الث�ئرين وبني اخلليفة، ثم دور الذي ير�ضل ولديه للدف�ع عنه، مع كل م� يحمله يف 

فكره من نقد حقيقي ل�ضلوكه يف اخلالفة.

النموذج الوحدوي املنفتح

اإنن� نقدم هذا النموذج الوحدوي يف املوقف املنفتح على الفريق الآخر يف 
ال�ضورة الرائعة التي ين�ضجم فيه الرمز الأول للمع�ر�ضة، ب�عتب�ره الإن�ض�ن الذي 
ميلك احلق يف اخلالفة فيم� يراه، وفيم� يعتقد الكثريون اأنه احلقيقة لتجري امل�ضرية 

الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية
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الإ�ضالمية يف اخلط الع�م، حيث ل خطورة على م�ضتوى الق�ض�ي� الع�مة، ب�لرغم 
من التحفظ�ت على كثري من املفردات والتف��ضيل؛ لأن ال�ضلبية قد متنع الإ�ضالم 
الذي يواجه التحدي�ت من كل موقع حوله، ويعي�ش الأخط�ر يف الداخل واخل�رج 
اأن حتمي الكثري من املواقع، وتركز الكثري من املواقف،  من قوة كبرية، ت�ضتطيع 

وت�ضيء ب�لت�يل اإىل �ضالمته على اأكرث من �ضعيد.

مذهب  فيه  ميلك  قد  التي  املذهبية  امل�ضكلة  درا�ضة  ميكنن�  ذلك،  �ضوء  ويف 
بع�ش  على  ال�ضيطرة  يف  جن�حه  خالل  من  متقدًم�   � قي�ديًّ موقًع�  معني  اإ�ضالمي 
دولة  قي�م  يتمثل يف  �ض�مل،  ب�ضكل  اأو   ،� فكريًّ اأو   � �ضي��ضيًّ الإ�ضالمية  ال�ض�ح�ت 
� مميًزا، وحركة ثورية  على �ضورته، مم� يعطي لالإ�ضالم دولة جديدة، وحموًرا �ضي��ضيًّ
على  القدرة  بع�ش  اأخرى  �ضي��ضية  اإ�ضالمية  حركة  اأية  مينح  الذي  الأمر  ف�علة، 
جتربة جديدة يف مواقع اأخرى لتكون الدولة الإ�ضالمية الث�نية، واملوقع الإ�ضالمي 
بع�ش  من  عليه  حت�ضل  فيم�  – حركية  قوة  الأقل،  على  له�  يحقق  اأو  اجلديد، 
واأ�ضد قوة وعلى  ف�علية،  اأكرث  الدعوة لالإ�ضالم ب�ضكل  انفت�ًح� على  اأو  الفر�ش، 
كل ح�ل، ف�إن الإخال�ش لالإ�ضالم، يفر�ش على احلركة الإ�ضالمية اأو تلك، اأن 
الإ�ضالمية  التجربة  �ضقوط  لأن  والقت�ض�دي؛  وال�ضي��ضي  الفكري  الدعم  تقدم 
للدولة الوليدة حتت ت�أثري قوة الكفر فيم� يعي�ضه من ال�ضعور ب�خلطر على مواقعه 
وامتي�زاته من خالله�، يعني �ضعوبة اأو ا�ضتح�لة قي�م دولة اأخرى يف ظروف ق�دمة؛ 
لأن الأعداء �ضوف مينعون ذلك، عندم� ي�ضتعدون للمواجهة قبل حتقق النت�ض�ر؛ 
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اأخرى،  الع�ضبية املذهبية، �ضوف تتمثل يف ع�ضبية  الق�ئمة على  املع�ر�ضة  ولأن 
تتحرك يف مواقع الهدم ل يف مواقع البن�ء.

بني النهج الإ�ضالمي والكافر 

اأن نفكر بجدية يف  اأن من الإخال�ش لالإ�ضالم  اإنن� نالحظ يف هذه الدائرة 
الأفق الإ�ضالمي الوا�ضع الذي يوحي ب�لتع�ون يف امل�ض�ألة من ن�حية املبداأ بدًل 
من التن�حر والتخ�لف والتح�رب؛ لأن الأمر قد يدور يف ال�ض�حة الع�مة بني اأن 
اأو يف  العقيدية،  الأفك�ر  بع�ش  معه يف  تختلف  قد  اإ�ضالمي  لنهج  احلكم  يكون 
بع�ش الجته�دات ال�ضرعية، اأو يف ب�ضع املواقف ال�ضي��ضية، وبني اأن يكون احلكم 
للنهج الك�فر، املتمثل ب�خلط العلم�ين الذي يت�ضع لالأفك�ر امللحدة، اأو ال�ض�لة يف 

غري الجت�ه الديني.

اإن امل�ض�ألة املطروحة هي: هل نح�فظ على املبداأ مع جت�وز بع�ش التف��ضيل، اأو 
نثري امل�ضكلة يف املبداأ والتف��ضيل لنن�ضف الواقع الذي يقوم على حركة املبداأ؟

وقد ل نحت�ج اإىل الكثري من اجلهد لنقرر: اإن اإ�ضالًم� ل نر�ضى عن بع�ش 
الواقعي  يكون من  ولن  �ضيء..  اأي  معه يف  نلتقي  اأف�ضل من كفر ل  تف��ضيله، 
ومن الإخال�ش لالإ�ضالم اأن نتحدث كم� يتحدث بع�ش الن��ش ب�أن الكفر اأقرب 
النحراف  ببع�ش  اأو  ال�ضرك،  ببع�ش  اأو  الكفر،  ببع�ش  اإ�ضالم خملوط  من  اإلين� 
فيم� تت�ضوره اجته�داتن� الكالمية، اأو الفقهية، اأو اأنه يت�ض�وى معه؛ لأن مثل هذا 

الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية
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الكالم يوحي ب�لتع�ضب الذي يريد اأن يدمر خ�ضمه حتى لو ك�ن يف ذلك تدمري 
نف�ضه.

الع�ضبية لل�ضخ�س واحلركة

وقد ل يقت�ضر هذا النوع من التفكري ال�ضلبي على اجل�نب املذهبي، بل قد 
ميتد اإىل املواقع احلركية ذات التفكري املتعدد يف وعي العمل الإ�ضالمي، حيث 
تف�ضل حركة اإ�ضالمية، اأن تبقى ال�ض�حة يف �ضيطرة الكفر العقيدي اأو ال�ضي��ضي 
بدًل من �ضيطرة احلركة الإ�ضالمية الأخرى، وقد ميتد اإىل بع�ش املواقع املرجعية 
يف دائرة الزع�م�ت الإ�ضالمية التي قد يجد اتب�ع هذا ال�ضخ�ش اأو ذاك يف انت�ض�ر 
زعيم اإ�ضالمي معني م�ضكلة كبرية، قد يف�ضلون معه� اأن ي�ضقط حكمه الإ�ضالمي 
على يد الكفر والنحراف على امتداده يف حي�ة الأمة ب�مل�ضتوى الذي يوؤثر فيه 
بع�ش  التق�ط  يح�ولون  وقد  يتبعونه،  الذي  ال�ضخ�ش  مك�نة  على   � �ضلبيًّ ت�أثرًيا 
الأخط�ء، اأو بع�ش النحراف�ت اأو بع�ش املواقف غري ال�ضرعية للت�أكيد للن��ش ب�أن 
هذا احلكم غري اإ�ضالمي، اأو اأنه خطر على الإ�ضالم اأكرث من خطورة احلكم املبنى 
خالل  من  وذلك  للغرب،  اأو  لل�ضرق  ت�بًع�  يكون  مم�  اإ�ضالمية،  غري  ق�عدة  على 

الع�ضبية لل�ضخ�ش، اأو للحركة اأو لغري ذلك.

2 الجتهاد وامل�ضائل الفكرية 

وث�نًي�: اإن امل�ض�ألة ل حتمل اأية م�ضكلة معقدة م�ضتع�ضية؛ لأن التحفظ الذي 
قد ي�ضجله اتب�ع الراأي الآخر على الدولة الإ�ضالمية التي تتبع مذهًب� اآخر، رمب� 
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ينطلق من بع�ش تف��ضيل العقيدة، كم� قد يحركه فريق من امل�ضلمني حول فريق 
اأئمة  من  القي�دية  ال�ضخ�ضي�ت  بع�ش  يف  العلو  من  اإليهم  ين�ضبونه  قد  فيم�  اآخر 
امل�ضلمني، اأو من النحراف يف بع�ش تف��ضيل التوحيد، مم� قد يخرجونهم به عن 
الإ�ضالم، اأو يحركه فريق اآخر، حول بع�ش ال�ضخ�ضي�ت القي�دية لدى فريق اآخر 
من امل�ضلمني، مم� قد ين�ضب اإليهم، بع�ش النحراف�ت الكبرية عن خط الإ�ضالم. 
 � ولكن امل�ض�ألة مهم� ك�نت مهمة وخطرية يف نظر اأ�ضح�به�، ف�إنه� ل توؤثر ت�أثرًيا �ضلبيًّ
كبرًيا على م�ضتوى حركة احلكم الإ�ضالمي؛ لأن بع�ش الأ�ضي�ء تت�ضل ب�لت�ريخ 
ول تت�ضل ب�حل��ضر، مم� يجعل امل�ض�ألة فيه�، م�ض�ألة الت�ضور الذي ل يغري كثرًيا من 
امل�ض�ر العملي يف الواقع، كم� اأن اخلالف يف حدود التوحيد فيم� يثريه هوؤلء اأو 
اأولئك، ل يقت�ضر على فريق دون فريق؛ لأنه� لي�ضت من امل�ض�ئل املذهبية التي 
قد  التي  الكالمية  امل�ض�ئل  من  هي  بل  امل�ضلمني،  بني  الر�ضمي  النق�ض�م  متثل 
يلتقي فيه� جمهور ال�ضنة وال�ضيعة، مع حتفظ بع�ش الن��ش يف ذلك، وبذلك تتحول 
امل�ض�ألة اإىل م�ض�ألة فكرية، ميكن اأن يتوفر عليه� الب�حثون ب�لطريقة العلمية لي�ضلوا 
لل�ضخ�ضي�ت  التقييم  م�ض�ألة  اأن  اأن نالحظ،  وب�آخر، كم� ميكن  ب�ضكل  اإىل حله� 
التقييم، ل متثل م�ضكلة م�ضتحيلة  ب�لغلو يف  اأو م�ض�ألة م� ي�ضمى  اإيج�بً�،  اأو  �ضلًب� 
اأو  الألوهية،  ب�لإن�ض�ن من درجة  الفكرية، م�دامت ل تقرتب  الن�حية  احلل من 
�، مم� يعني اأن الجته�د قد ي�ضل به� اإىل حل  من درجة النبوة، فيمن مل يكن نبيًّ

معقول، اأو نتيجة ح��ضمة.

الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية
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جو امل�ضوؤولية

وهكذا نرى اأن هذه امل�ض�ألة هم� ك�نت خطرية، ف�إن خطورته� لي�ضت دائمة، 
م�دام اجلو الإ�ضالمي الوحدوي يف نط�ق الدولة الإ�ضالمية، ي�ضمح ب�حلوار حوله� 
مواقع  عن  يختلف   ،� نف�ضيًّ ا  جوًّ للمتح�ورين  تتيح  التي  اللق�ء  مواقع  داخل  من 
النزاع واخلالف، مع مالحظة مهمة، وهي اأن جو الدولة قد يف�ضح املج�ل للكثري 
من النفت�ح، يف كثري من الق�ض�ي� املختلف عليه�، مم� ي�ض�عد على حله� بطريقة 
�ضريعة؛ لأن جو امل�ضوؤولية املنفتحة قد يحرر الن��ش من كثري من الُعَقد ال�ضعبة 

التي يوؤكده� اجلو الع�دي البعيد عن طبيعة امل�ضوؤولية.

بني املذهب والقانون 

التي  ال�ضرعية  الق�ض�ي�  بع�ش  يف  اخلالف  خالل  من  التحفظ  ينطلق  وقد 
فيه�  يرى  فقد  وال�ضيعة  ال�ضنة  مذاهب  يف  املذهبية  الجته�دات  فيه�  تختلف 
قوانني  الع�مة واخل��ضة عن  قوانينه�  فيه  فيم� قد تختلف  للدولة  البع�ش م�ضكلة 
هذا املذهب اأو ذاك، مم� قد يثري لدى امل�ضلمني الذين يختلفون مع مذهب الدولة 
املذهب  هو  م�  بني  فقهية عملية  وازدواجية  م�ض�كل حي�تية كثرية،  الجته�دي، 

وبني م� هو الق�نون.

وال�ضيعة  ال�ضنة  م�ضكلة  لي�ضت  الع�مة  �ضورته�  يف  امل�ضكلة،  هذه  ولكن 
اأهل  امل�ضلمني من  املتعددة يف دائرة  الفقهية  املذاهب  فح�ضب، بل هي م�ضكلة 



469469

ال�ضنة، كم� هي م�ضكلة الجته�دات الفقهية املتنوعة يف دائرة امل�ضلمني ال�ضيعة، 
اآخر،  اآخرون جمتهًدا  اأن��ش  التقليد، ويتبع  الن��ش جمتهًدا يف  يتبع بع�ش  عندم� 
احلكم  جتربة  دوائر  من  دائرة  اأية  يف  ح�ل،  اأي  على  مع�جلته�  من  لبد  ولذلك 

الإ�ضالمي.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، ف�إن اخلالف�ت بني ال�ضنة وال�ضيعة، اأو بني 
لي�ضت  الواحد  املذهب  داخل  يف  املتنوعة  الجته�دات  اأو  الفرعية،  املذاهب 
مع  يتفق  ل   ،� فقهيًّ مذهًب�  اأن جتد  قل  لأنه  كبرية؛  م�ضكلة  يثري  الذي  ب�مل�ضتوى 
ي�ضيق  مم�  ذلك،  ونحو  ال�ضخ�ضية،  والأحوال  املع�مالت  ق�ض�ي�  يف  اآخر  مذهب 
اخل��ضة  مذاهبهم  اختي�ر  اأمر  للن��ش  الدولة  اأطلقت  اإذا  �ضيم�  ول  اخلالف،  هوة 
فيم�  العب�دية  ال�ضوؤون  تتدخل يف  اأنه� ل  ال�ضخ�ضية، ومع مالحظة  الأحوال  يف 

يختلف فيه امل�ضلمون يف �ضروط العب�دات.

وقد نثري مالحظة اأخرى يف املو�ضوع، وهي اأن الختالف بني امل�ضلمني يف 
مذاهبهم، لن يكون ب�أكرث من اختالف امل�ضلمني مع العلم�نيني، اإذا ك�نت الدولة 
علم�نية يف قوانينه� الو�ضعية، فكيف ي�ضرب فريق من امل�ضلمني اأو حركة اإ�ضالمية 
على العي�ش حتت �ضلطة غري امل�ضلمني، ول ي�ضربون على الختالف�ت اجلزئية يف 

ظل دولة اإ�ضالمية فيم� ي�ضتمل عليه ق�نونه� الإ�ضالمي من اأحك�م.

الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية
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التحديات وتاأييد الدولة الإ�ضالمية 

عقيدته،  يف  الإ�ضالمي  الع�مل  تواجه  التي  اخلطرية  التحدي�ت  اإن  وث�لًث�: 
و�ضريعته، وثورته و�ضي��ضته، واقت�ض�ده وثق�فته، واأمنه تفر�ش على امل�ضلمني التطلع 
اإىل اإق�مة دولة، اأية دولة، تلتزم مواجهة هذه التحدي�ت من موقع الفكر الإ�ضالمي 
ق�عدة و�ضريعة وحركة، بحيث يكون النهج الإ�ضالمي يف ا�ضتنت�ج الفكر هو املتبع 
املوقع،  هذا  من  ال�ضي��ضية  حركته�  يف  تنطلق  اأن  ب�ضرط  الفكري،  الجته�د  يف 
� للمح�ور الدولية ال�ضتكب�رية فيم� تخططه من خطط،  ل اأن تكون ت�بًع� ه�م�ضيًّ
وفيم� حتركه من م�ض�ريع، وفيم� تثريه من اأهداف، ومن هن� ف�إن املفرو�ش اأن يفكر 
الإ�ضالميون على م�ضتوى مراجع التقليد، اأو على م�ضتوى احلرك�ت الإ�ضالمية 
ب�أن الوقوف مع هذه الدولة الإ�ضالمية، ميثل الوقوف مع حركة الدعوة الإ�ضالمية 
ق�عدة  لالإ�ضالم، حركية ع�ملية من  الدعوة  تعطي  الدولة  من موقع متقدم؛ لأن 
القراآن  اأراده�  التي  وعزتهم  املوؤمنني  مع حرية  الوقوف  ميثل  كم�  الكبرية،  القوة 
الكرمي، كقيمة اأ�ض��ضية من قيم الإ�ضالم يف الإن�ض�ن، كم� متثل الفر�ضة الكبرية 
يف  معه  يختلفون  قد  اإ�ضالمي،  اجته�د  من  املنطلقة  ال�ضرعية  الأحك�م  لتطبيق 
بع�ش نت�ئجه، اأو يف بع�ش تطبيق�ته ولكنهم لن يختلفوا يف الإقرار ب�أنه ينطلق من 

القواعد الإ�ضالمية املقررة.

اإن البديل من الوقوف مع الدولة الإ�ضالمية هو البتع�د عن �ض�حة ال�ضراع 
على اأ�ض��ش خذلن الإ�ضالم فيم� يحت�ج اإليه من القوة، واخل�ضوع ل�ضيطرة الظلم 
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الك�فر الذي ميتد ظلمه لالإ�ضالم كله، وللم�ضلمني كلهم، اأو التن�ضيق مع حرك�ت 
الدولة، ل  املحلي؛ لإ�ضق�ط هذه  اأو  الإقليمي،  اأو  الع�ملي،  ال�ضتكب�ر  الكفر يف 
ليكونوا البديل لتكون حجتهم اأنهم يعملون لالإ�ضالم النقي ال�ضحيح، بل ليكون 
الكفر هو البديل يف احلكم والق�نون وال�ضيطرة ال�ض�ملة، وهذا م� ل يتفق مع اأي 

منطق اإ�ضالمي، يف اأي اجته�د ويف اأي مذهب.

الدولة الإ�ضالمية بني الإ�ضالمية واملذهبية





•  �ضرورة اإخراج الدين 
من املفهوم العبادي ال�ضيق اإىل احلياتي الوا�ضع.

العاملني التحدث ب�ضراحة  •   على 

وفتح القلوب على الإ�ضالم باأ�ضالته وكليته.

•  م�ضاألة الدعوة العاملية 
هي �ضدم الواقع لفر�س نف�ضها على ال�ضاحة.

•   لبد من و�ضع الإ�ضالم يف الواجهة
 يف كل م�ضاريعه العامة واخلا�ضة.

املشروع السياسي بني العنوان 
اإلسالمي والعناوين األخرى





قد يثور اجلدل بني الع�ملني يف الدائرة الإ�ضالمية، حول الأ�ضلوب الأف�ضل 
للعمل الإ�ضالمي يف مع�جلة الق�ض�ي� الع�مة التي تتحرك يف البالد الإ�ضالمية، اأو 
الق�ض�ي�،  �ضواء ك�نت هذه  ب�ضكل ع�م،  امل�ضت�ضعفني،  الإن�ض�ين يف حي�ة  الواقع 
متحركة يف اجل�نب املحلي لهذا البلد اأو ذاك، اأو يف اجل�نب اخل�رجي، يف نط�ق 

املنطقة، اأو يف نط�ق الع�مل.

التيار الإ�ضالمي ولونه الفاقع

الذي  هو  ليكون  الق�ض�ي�  اإث�رة  طريقة  حول  فيدور  اجلدل،  هذا  حمور  اأم� 
يحكم احلركة، وي�ضع اخلطوط ويحدد الهدف، ويثري الأجواء الإ�ضالمية يف طبيعة 
التخطيط  له�  يخ�ضع  التي  الفكرية  الق�عدة  ويف  الطرح،  اأ�ضلوب  ويف  املفردات، 
واحلوار، فتكون امل�ض�ألة يف طبيعته�، اأن التي�ر الإ�ضالمي هو الذي يدخل �ض�حة 
مالحمه�  متلك  التي  الأخرى  التي�رات  مواجهة  يف  املميز  الف�قع  بلونه  ال�ضراع 
الوا�ضحة يف نف�ش ال�ض�حة من موقع الو�ضوح والتحديد؟ اأو اأن ن�ضل اإىل عمق 
� بعيًدا عن العن�وين  هذه الق�ض�ي� يف م�ضداقيته� الواقعية لتتحقق يف املجتمع ميدانيًّ
ال�ضي��ضية الب�رزة التي قد تثري الكثري من احل�ض��ضي�ت، وتعقد الكثري من احللول. 
ولي�ضت ق�ضية الإ�ضالم يف الواقع، اأن يوؤكد ا�ضمه و�ضعره، بل هي اأن يوؤكد وجود 

امل�سروع ال�سيا�سي بني العنوان الإ�سالمي والعناوين الأخرى
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الظلم، فال م�ضكلة مع  العدل وهدم  اإق�مة  اأجل  حلوله يف احلي�ة؛ لأنه ج�ء من 
الو�ضول اإىل الهدف من اإغف�ل الواجهة واإ�ضق�ط العنوان.

فكيف نثري امل�ض�ألة يف حديثن� فيم� يثريه هوؤلء من معطي�ت فكرية وعملية، 
اأم�م وجهة نظرهم، يف حركة الت�ض�وؤل؟

الطرح العام والأجواء املحمومة

الإ�ضالمية  الق�ض�ي�  يف  ال�ضي��ضية  امل�ض�ألة  طرح  يتبنى  الذي  الفريق  يقول  قد 
بطريقة ع�مة اأن الق�ض�ي� امل�ضريية الإ�ضالمية من حملية وخ�رجية، ت�ضطدم يف م�ض�كله� 
الكثرية املعقدة ب�لواقع ال�ضي��ضي املحلي اأو الإقليمي اأو الدويل الذي يحمل اأكرث من 
لون، اأو اأكرث من واجهة، كم� تلتقي ب�لواقع الفكري املتنوع الذي يحت�ضن الإ�ضالم 
يف بع�ش دوائره، وي�ضطدم به يف بع�ش اآخر، ويقف بعيًدا عنه يف دائرة ث�لثة، ويواجه 
واملذهبية  الط�ئفية  وامل�ض�عر  احل�ض��ضي�ت  تثري  التي  ال�ضعبة  التحدي�ت  من  كثرًيا 

والقومية واحلزبية املعقدة وتخلق الكثري من الأجواء املحمومة العنيفة.

على  يعملون  وللم�ضلمني،  لالإ�ضالم  املخل�ضني  الع�ملني  ف�إن  �ضوء،  وعلى 
وب�أ�ضرع وقت لالبتع�د  اأقرب طريق  نت�ئج واقعية علمية من  اإىل  الو�ضول  اأ�ض��ش 

ب�لواقع عن �ضلبي�ت امل�ضكلة، ونت�ئجه� املوؤملة يف حي�ة الن��ش.

اأكرث  فيه� عن  يتحركون  التي  الأر�ش  اإبع�د  �ضبيل ذلك من  لهم يف  ولبد 
العوامل املوجودة اإث�رة ليلتقي الكثريون يف ال�ض�حة امل�ضرتكة التي ل تبتعد عن 
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اأ�ض��ًض�  ليكون ذلك  مواقعه�  ب�لكثري من  تت�ضل  بل  لالإ�ضالم،  الوا�ضعة  ال�ض�حة 
احلل  ميثل  الذي  للم�ضروع  ال�ضعبي  الت�أييد  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  للح�ضول 

الأمثل للم�ض�كل ال�ضعبة التي يعي�ضه� امل�ضلمون.

ولن يكون ذلك اإل ب�إبع�د الإ�ضالم عن الواجهة؛ لأن احلديث عن الإ�ضالم 
يف العنوان الب�رز للم�ضروع يبعد الكثريين الذين ل يرت�حون لالنتم�ء الإ�ضالمي 
عنه كم� ي�ضرف الذين يقفون �ضده، اأو الذين ل يلتقون به، ول يريدون اأن يقحموا 
اأنف�ضهم يف امل�ض�ريع التي يكون م�ضرًف� عليه�، وبذلك يفقد امل�ضروع ف�عليته وت�أثريه، 
العنوان،  يربحون  الع�ملني  يجعل  مم�  الن��ش  لدى  الكبرية  �ضعبيته  يفقد  عندم� 

ويخ�ضرون املعنون، ويح�ضلون على ال�ضع�ر، ويفقدون الواق.

وقد تكون امل�ض�ألة اأكرث اأهمية، اإذا ك�ن البلد الذي يتحرك فيه امل�ضروع متنوًع� 
يف اجت�ه�ته الدينية، بحيث يعي�ش التعددية يف طوائفه ومذاهبه على النحو الذي 
لتخلق  الدينية  العن�وين  وت�أتي  متنوعة.  ط�ئفية  األوانً�  ال�ضي��ضي  اخلط  فيه  ي�أخذ 
تعقيًدا لأي حل للم�ضكلة؛ لأن العنوان هو الذي يحكم الت�ضور والتحرك، ويثري 
ا  احلم��ش والندف�ع، ولي�ش الواقع؛ لأن اجلو الط�ئفي املحموم قد يكون م�ضتعدًّ
لإجه��ش اأف�ضل امل�ض�ريع واقعية مل�ضلحة النتم�ء الط�ئفي الذي يحمله؛ لأنه ل 

يتن��ضب معه.

ولهذا، ف�إن الأ�ضلوب العملي هو النطالق يف احللول من ن�حية ع�مة لتتحرك 
يف الواقع من دون تعقيدات، حتى ل نبقى نتحرك يف الدوامة التي ل تنتهي اإىل 

اأي �ضيء على �ضعيد احلل.

امل�ضروع ال�ضيا�ضي بني العنوان الإ�ضالمي والعناوين الأخرى
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الطرح العام وك�ضف الأوراق

ويت�بع هذا الفريق احلديث عن راأيه فيقول: اإن الذين يتحدثون عن الو�ضوح 
ال�ضي��ضية  اللعبة  لقواعد  ال�ضي��ضي  الفهم  ال�ضي��ضية �ض�ذجون يف  الطروح�ت  يف 
التي يديره� الكب�ر ويتحرك يف دائرته� ال�ضغ�ر، وتنطلق من خالل خلط الأوراق 
يف كل وقت، ومواجهة الواقع على اأ�ض��ش �ضي��ضة اللف والدوران، واللعب على 
احلب�ل، مم� يجعل الإن�ض�ن الذي يعي�ش يف داخله� حمكوًم� بقواعده�، وخ��ضًع� 
لو�ض�ئله�، ومبتعًدا عن ك�ضف م� عنده من الأوراق على الأقل حتى ل يخ�ضر 
ويعمل على ك�ضف  اللعبة،  اأ�ضول  يفهم  الذي ل  الطريق؛ لأن  اأول  الره�ن يف 
اأوراقه، �ضوف يغري الآخرين ب�قتح�م كل نق�ط الأمن لديه، وب�إ�ضع�ف كل فر�ش 

الربح عنده.

اأم� احلديث عن الإ�ضالم يف تقوية مواقعه، وت�أكيد مف�هيمه، وتعميق وجوده 
ا، ولكن يف دوائر  يف عقول الن��ش وقلوبهم وم�ض�عرهم، فهو اأمر حيوي ومهم جدًّ
اأخرى هي دائرة الدعوة الفكرية التي تثري امل�ض�ئل الإ�ضالمية يف الوعي الفكري 
الع�م، يف كل جوانبه� الفل�ضفية والت�ضريعية وال�ضي��ضية والجتم�عية والقت�ض�دية، 
ودائرة املم�ر�ضة العب�دية، يف انفت�ح الإن�ض�ن على اهلل، ودائرة ال�ضلوك الأخالقي 
مالم�ضة  اأية  يف  الدخول  دون  من  وذلك  للن��ش،  العملية  ب�حلي�ة  يت�ضل  الذي 
على  النتم�ء  منطق  يف  يتحرك  الذي  الإ�ضالمي  بعنوانه�  ال�ضي��ضية  للم�ض�ألة 

�ضعيد الواقع.
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وبذلك ن�ضمن اإبق�ء الإ�ضالم يف حركة الوعي الفكري لالإن�ض�ن، كم� ن�ضمن 
جن�ح امل�ضروع ال�ضي��ضي يف الق�ض�ي� الع�مة للم�ضلمني من دون اأية م�ضكلة اأو اأي 

تعقيد.

وقد يتحدث بع�ش هوؤلء عن املرحلية يف بع�ش هذه امل�ض�ريع فيم� ميكن اأن 
تكون خطوة متقدمة نحو الهدف الإ�ضالمي الكبري، يف ق�ضية احلكم الإ�ضالمي 
يف نه�ية املط�ف، مع الأخذ يف العتب�ر، اأن ال�ضرية يف التخطيط واحلركة والعنوان، 

متثل ال�ضبيل الأف�ضل نحو الو�ضول اإىل الأهداف بدون تعقيدات كبرية.

الدين وامل�ضاألة ال�ضيا�ضية

اأن  ال�ضي��ضي  للعمل  الإ�ضالمي  العنوان  يوؤكد  الذي  الث�ين  الفريق  ويرى 
الطبيعي  املج�ل لالإ�ضالم ليربز يف دوره  اإف�ض�ح  املرحلة احل��ضرة هي  امل�ض�ألة يف 
كدين يحمل يف داخله الفكر وال�ضريعة واحلركة واملنهج يف الأ�ضلوب والهدف؛ 
الن��ش  فكر  يعمق يف  اأن  ا�ضتط�ع  قد  الديني،  املفهوم  الفكري يف  التخلف  لأن 
الذات،  يف  حركة  هو  بل  احلي�ة،  يف  حركة  لي�ش  الدين  اأن  واأتب�ع  قي�ديني  من 
يف  يدخل  ل  والقت�ض�دية  والجتم�عية  ال�ضي��ضية  بف�ضوله  املدين،  ال�ض�أن  واأن 
عمق التخطيط الديني، بل يدخل يف ال�ض�أن الأخالقي الذي قد يطل على هذه 

اجلوانب من بعيد.

امل�ضروع ال�ضيا�ضي بني العنوان الإ�ضالمي والعناوين الأخرى
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�ض�أنً�  ليبقى  ال�ضي��ضي  ال�ضراع  دائرة  الدين من  ويف �ضوء ذلك، فقد خرج 
تختزن  التي  الق�ئمة  الروحية  العن�وين  خالل  من  حوله  الن��ش  يجمع   ،� ط�ئفيًّ
امل�ض�عر ال�ضلبية لت�ضع احلدود الف��ضلة بينهم، يف اأجواء الأحق�د املرتاكمة التي 

تعمل على اإبع�د العن�ضر الإن�ض�ين يف قيمه الروحية عن العالق�ت الإن�ض�نية.

ال�ضي��ضي  العمل  �ض�حة  يف  ف�عل  دور  الدين  لعلم�ء  ول  للدين،  يعد  ومل 
جمرد  اأ�ضبح  بل  الع�مة،  الن��ش  حي�ة  يف  احلركة  يثري  الذي  الإ�ضالمي  ب�ملعنى 
الدينية  اأو لإعط�ء الآخرين بع�ش الربكة  الع�مة،  اأو للتوجيه�ت  ه�م�ش لالإث�رة، 

للم�ض�ريع املتنوعة، اأو لالأ�ضخ��ش الب�رزين.

وهكذا بداأت امل�ض�ألة ال�ضي��ضية حتت�ضن التي�رات امل�رك�ضية والقومية والوطنية 
للتخطيط  العملية  م�ض�ريعه�  ويف  الف�علة،  �ضخ�ضي�ته�  ويف  الفكرية  مواقعه�  يف 

للحي�ة يف اأهدافه� الكبرية، ويف نظ�مه� املتحرك.

واجتم�عية، ل  مواقع وجتمع�ت خريية  الدينية جمرد  املوؤ�ض�ض�ت  واأ�ضبحت 
متلك اإل اأن ت�ضيف للواقع ال�ضي��ضي بع�ش امل�ض�حيق التجميلية، وللجو الديني 

بع�ش جم�لت الروح.

�ضمولية  ينكر  ل  الأول  الفريق  اإن  الأفك�ر:  هذه  اإىل  الفريق  هذا  وي�ضيف 
اأمور  اإدارة  اإىل  الو�ضول  وا�ضتهدافه  احلكم،  حركة  يف  ودوره  للحي�ة،  الإ�ضالم 
لكل  ومواجهته  الع�مة،  اجلوانب  لكل  ال�ض�ملة  �ضريعته  يف  خالله،  من  الن��ش 
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التي�رات العق�ئدية يف ج�نبه� الفكري والعملي ليكون الدين كله هلل ولي�ضتوعب 
الدين كل ال�ض�حة.

اإىل ذلك يف نط�ق الأجواء  الو�ضول  واإذا ك�ن الأمر كذلك، فكيف ميكنن� 
واملم�ر�ضة  الدعوة  من خالل  الدين  �ض�ح�ت  الأعداء يف  يثريه�  التي  التقليدية 
ومن خالل الروا�ضب العميقة التي حتمله� الأمة عن امل�ض�حة ال�ضيقة التي ميلكه� 
الدين يف حركته مع الن��ش، مم� مينعه من التحرك بحرية يف ال�ض�حة الوا�ضعة بفعل 

مع�ر�ضة الأمة يف الداخل قبل مع�ر�ضة الأعداء يف اخل�رج.

تغيري الوجدان احلركي

اإن امل�ض�ألة املطروحة لي�ضت هي التثقيف الفكري الذي ميالأ الفكر ب�ملعنى 
املنهج  احتوائه  يف  احلركي،  الوجدان  تغيري  هي  امل�ض�ألة  بل  للدين،  ال�ض�مل 
من  انطالًق�  عنه  تبعده  التي  الأوه�م  عن  بعيًدا  الواقع،  يف  به  وانفع�له  الديني، 
ت�ضخيم امل�ضكلة يف وعيه، وحتجيم الدين يف مفهومه، ولن يكون ذلك، اإل ب�لعمل 
ال�ضي��ضي املب��ضر الذي ي�ضع اجلميع وجًه� لوجه، اأم�م العنوان الذي يحدد وجهة 

ال�ضري من موقع البداية من حيث ينطلق الآخرون اأو يتحركون.

الفكري لالإن�ض�ن، بل هي  املوقع  لي�ضت حركة يف  الإ�ضالم  اإىل  الدعوة  اإن 
حركة يف املوقع العملي الذي يتوىل التثقيف ب�ملم�ر�ضة، كم� يتوىل ذلك بتحريك 
الفكرة ب�خلط�ب والتوجيه، وقد يكون من ال�ضروري اأن تتحرك مفردات العمل 
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الإ�ضالمي،  م�ضمونه�  لت�أخذ  والقت�ض�دي  وال�ضي��ضي  الجتم�عي  الإ�ضالمي، 
و�ضفته� الإ�ضالمية ليكون هن�ك منو متطور لل�ضخ�ضية الإ�ضالمية التي تفتح عقله 
وروحه وحركته على الإ�ضالم، كدين يحتوي كل احلي�ة من حوله، وليحدث يف 
�ض�حة الواقع اقتن�ع ب�أن الإ�ضالم يطرح فكره يف كل ق�ضية، وحله يف كل م�ضكلة، 
الت�ضوري  اجل�نب  تعبئة  اأ�ض�ليب  من  ك�أ�ضلوب  �ضراع،  كل  يف  احل��ضم  وموقفه 
الإ�ضالم  من  بدًل  واحلي�ة  واملنهج  واحلركة،  الفكر  ب�لإ�ضالم،  الع�مة  للذهنية 
الب�حثة عن  املث�لية  والأخالقي�ت  الق�ئمة،  الغيبية  والأفك�ر  والتق�ليد،  الطقو�ش 

ق�عدة يف الواقع.

عملية جتديد �ضاملة

اإن هذا الجت�ه يف الطرح الإ�ضالمي هو الذي ميكن اأن يقوم بعملية التجديد 
به�  يواجه  التي  للذهنية  اأو  الإ�ضالم،  امل�ضلمون  به�  مي�ر�ش  التي  للطريقة  ال�ض�ملة 
الآخرون �ضورة الإ�ضالم يف حي�ة الن��ش، وليكون الإ�ضالم هو العقيد التي تت�ضع 
فال  الغربي،  املفهوم  والديني يف  والعب�دي  املدين  اجل�نب  الإن�ض�ن، يف  لتحريك 
يبقى للعلم�نية معنى يف توحيد املجتمع يف مواجهة التي�رات الدينية؛ لأن الدين 
بحركته املدرو�ضة، ل يرتك هن�ك اأي فراغ من ن�حية احللول الواقعية مل�ض�كل الواقع، 
ول ينطلق يف حلوله من النظر الغيبية، اأو املث�لية؛ لأنه ل يكفي اجل�نب النظري يف 
الإ�ضالم ليكون ح�جًزا مينع العلم�نيني لي�ضتوعبوا ال�ض�حة، بل لبد من اأن تتحول 

النظرية اإىل حركة ممتدة وا�ضعة، واإىل تي�ر ج�رف يف كل جم�ري ال�ضيول.
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اأنه لبد  تلك هي النظرة املع�دية التي تخت�ضر امل�ض�ألة بكلمة واحدة، وهي 
ال�ضيق  الأخالقي  العب�دي  املفهوم  دائرة  من  الدين  ب�إخراج  الواقع  ن�ضدم  اأن 
اإىل املفهوم احلي�تي الوا�ضع ال�ض�مل، ب�لت�أكيد على �ضفته يف ق�عدة الفكرة، ويف 
اأن  للم�ضلم  ي�ضمح  ل  حتى  فيه�،  احلركة  مواقع  كل  ويف  التف�ضيلية،  مفرداته� 
يعي�ش اأي فراغ واقعي، يبحث من خالله عم� ميلوؤه من مفردات املب�دئ الأخرى، 
ك�لدميقراطية، وال�ضرتاكية، والليربالية، وامل�رك�ضية لتكون واجهة اإعالمية يتحرك 
الإ�ضالم ب��ضمه� يف ال�ض�حة؛ لأن ذلك يعني خدمة هذه الواجه�ت من خالل 

حتريكه� يف �ضعيد الإ�ضالم، ل خدمة الإ�ضالم نف�ضه.

وقد ن�ضعر ب�أنن� يف ع�ضر دعوة، حت�ول اأن تفتح القلوب على الإ�ضالم ب�أ�ض�لته 
علين�  يفر�ش  مم�  وال�ضي�ع،  والتجزئة  التخلف  عوامل  كل  عن  بعيًدا  وبكليته 
ال�ضراحة يف كل �ضيء اأم� احليثي�ت التربيرية التي يقدم الفريق الآخر نف�ضه من 

خالله�، فقد ن�ضتطيع اأن نقدم اأم�مه� بع�ش املالحظ�ت.

مالحظات على مقولة الفريق الأول

1 ال�ضفة الإ�ضالمية والإيجابية 
احللول  فتدمر  الإ�ضالم،  �ضد  تقف  التي  امل�ض�دة  الفئ�ت  عن  احلديث  اإن 
�؛ لأن امل�ض�ئل التي يثريه� هذا الفريق اأو ذاك، يف  التي تقدم ب��ضمه لي�ش واقعيًّ
التي  امل�ض�ئل  من  بدًع�  لي�ضت  املنطقة  اأو  البلد  مل�ض�كل  الواقعية  احللول  �ض�حة 
من  اأكرث  مع  ان�ضج�مه�،  نالحظ  اإنن�  بل  امل�ض�كل،  مواجهة  الع�ملون يف  يطرحه� 

امل�ضروع ال�ضيا�ضي بني العنوان الإ�ضالمي والعناوين الأخرى



484 484
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

موقع �ضي��ضي وطني، اأو قومي، اأو م�رك�ضي، اأو اإقليمي، اأو دويل، مم� ل يجعل من 
طرح ال�ضفة الإ�ضالمية م�ضكلة كبرية للم�ضروع؛ لأنه� تلتقي ب�أكرث من طرح اآخر 
مينح نف�ضه �ضفته ال�ضي��ضية املميزة، الأمر الذي يجعل الق�ضية ال�ضلبية م�ضرتكة 

بني الإ�ضالم وبني الآخرين.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، ف�إن مثل هذا امل�ضروع، ل يواجه امل�ض�كل من 
خالل ال�ضفة الإ�ضالمية، بل يواجهه� من خالل طبيعته التي ت�ضطدم ب�مل�ض�لح 
املتنوعة للقوى امل�ض�دة بعيًدا عن الواجهة والعنوان، ولذلك ف�إن امل�ض�ألة املطروحة 
هي: م� اإذا ك�نت القوى التي توؤمن ب�مل�ضروع، ب�مل�ضتوى الذي متلك فيه القدرة 

على الدف�ع عنه، اأو ال�ضتمرار به يف موقع ال�ضراع؟

اأو  املميزة،  ب�ضفتهم  الواجهة  لو ك�نوا وحدهم يف  الإ�ضالميني  ف�إن  وبذلك، 
قبل  من  املع�ر�ضة  يف  �ضيء  يتغري  فلن  غريهم،  مع  اأو  الغ�م�ضة،  ب�ضفتهم  ك�نوا 
الآخرين، اإل فيم� ميكن اأن تثريه ال�ضفة لدى بع�ش اجله�ت من م�ض�كل ج�نبية، 

ل تقدم ول توؤخر على م�ضتوى النت�ئج احل��ضمة.

واإذا ك�ن الأمر بهذا القدر من الدقة والواقعية، فقد تكون �ضفة الإ�ضالمية 
� لدى الأطراف املوافقة؛ لأنه� تكفل له� جمهوًرا كبرًيا يف الإث�رة  عن�ضًرا اإيج�بيًّ
نوًع�  ومتنحه�  املنتمني،  ج�نب  من  امل�ضروع  مل�ضلحة  والعملية  والفكرية  الروحية 
امل�ضروع  مع  ان�ضج�مه�  يالحظ  عندم�  اجلمهور،  هذا  لدى  ال�ضرعية  مالمح  من 

الإ�ضالمي الذي يعني اأن هن�ك توافًق� يف املواقف بينه� وبني الإ�ضالم.
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2 قناع ال�ضفة العامة

اإن احلديث عن البلد املتعدد والطوائف واملذاهب، قد يثري اأكرث من م�ضكلة 
اأم�م امل�ضلمني يف طروح�تهم العقيدية والجتم�عية مت�ًم� كم� يثري مثل ذلك اأم�م 
طروح�تهم ال�ضي��ضية؛ لأن العقلية الط�ئفية واملذهبية تخلف احل�ض��ضي�ت املرهفة، 
وامل�ض�عر املتوترة من خالل التعقيدات النف�ضية، والأو�ض�ع الذاتية الق�ئمة على 
الع�ضبية، ومم� يجعل كل ط�ئفة تدر�ش م�ض�حله� بح�ض��ضية دقيقة ت�ضتثري ال�ضك 
يف كل م�ضروع من الحتم�لت البعيدة يف مواده التف�ضيلية انطالًق� من اخلوف 
الك�من يف الأعم�ق الذي يحت�ط لنف�ضه يف كل �ضيء حتى يف املوارد التي ل 

توحي ب�خلطر.

العملية، ويف خلفي�ته  معطي�ته  امل�ضروع يف  طبيعة  ف�إن  الأ�ض��ش،  هذا  وعلى 
فيه� من  اإ�ضالمية ل خطوط  واجهة  ب�عتب�ره  فيه  ال�ضك  تثري  �ضوف  الإ�ضالمية، 
ن�حية تف�ضيلية، ولكنه� تختزن ال�ضفة اخل��ضة يف نت�ئجه� حتت قن�ع ال�ضفة الع�مة، 
مم� يجعل املوقف امل�ض�د اأكرث قوة يف املع�ر�ضة؛ لأن الأ�ضلوب يف راأي هوؤلء يعني 

اللتف�ف عليهم ل�ضتغف�لهم بوحي اخلديعة.

لهم  تكون  اأن  على  الن�ض�رى  فيه  يعمل  الذي  لبن�ن  يف  نالحظه  م�  وهذا 
المتي�زات الكربى على �ضعيد احلكم والإدارة، وكل مقدرات الواقع ال�ضي��ضي 
ك�ضم�نة  لبن�ن،  يف  والع�ضكري  والرتبوي  والأمني  والقت�ض�دي  والجتم�عي 
الإ�ضالمي،  املحيط  يف  الذوب�ن  من  لهم  وكحم�ية  املنطقة،  يف  املميز  لوجودهم 
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وذلك يف ظل النظ�م الط�ئفي الذي ل يتحرك يف مواقعه من الأكرثية العددية، 
بل من التوازن الط�ئفي يف ح�ض�ب�ت ال�ضم�ن�ت الق�ئمة على اإلغ�ء عن�ضر اخلوف 

لدى الن�ض�رى من ن�حية واقعية.

فقد طرحت م�ض�ألة الأكرثية العددية واإلغ�ء الط�ئفية ال�ضي��ضية، ونحوه� من 
ب�ضفتهم  الن��ش  ليكون  للنظ�م  املميز  اللون  اإلغ�ء  على  تعمل  التي  الطروح�ت 
الإن�ض�نية واملواطنية هم الوجه الب�رز له، وليواجه احلديث عن جمهورية اأو دولة 
الإ�ضرتاتيحية،  اأو  املبدئية،  طروح�تهم  يف  الإ�ضالميون  به  يتحرك  فيم�  اإ�ضالمية 

بطريقة ح�دة اأو ب�أ�ضلوب مو�ضوعي واقعي.

ال�ضفة العامة وال�ضلبيات

ولكن الط�ئفيني، اعتربوا هذه الطروح�ت وجًه� من وجوه احلكم الإ�ضالمي؛ 
لأن الأكرثية العددية يف لبن�ن هي ل�ض�لح امل�ضلمني، ل ل�ض�لح الن�ض�رى. ولهذا 
ال�ضفة  خالل  من  حت�ضل  التي  ال�ضلبي�ت  تخفيف  يف  الع�مة،  ال�ضفة  تنفع  فلم 

اخل��ضة.

اإخراج الإ�ضالم من اجلو  ويف �ضوء ذلك، قد يجد الإ�ضالميون �ضرورة يف 
الن�ضب يف  يعتمد على  الذي  الع�ض�ئري  اجلو  يقرتب من  الذي  املعقد  الط�ئفي 
ال�ضدمة،  ي�ضبه  فيم�  لينطلق  الدم  الق�ئمة على عالقة  الت�ريخية  ال�ضالت  نط�ق 
� اإىل ج�نب املواقع احلي�تية الأخرى يف �ضريعته، واملواقع  � و�ضي��ضيًّ فيكون نهًج� فكريًّ
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العب�دية يف روحيته لي�ضتثري الن�ضرانية لتتحرك من مواقع الفكر والروح، ل من 
مواقع الط�ئفية وبذلك يتحول ال�ضراع اإىل �ضراع فكري بدًل من اأن يكون �ضراًع� 
� يتغذى من الأحق�د، ويتحرك من خالل احل�ض��ضي�ت، وتلتقي ال�ضي��ضة  غرائزيًّ

فيه ب�ملفهوم العقالين بدًل من اأن تلتقي ب�ملفهوم النفع�يل.

ومن خالل ذلك، يطل الإ�ضالم على التي�رات الأخرى ليدعوه� اإىل احلوار 
على اأ�ض��ش م� ميثله من روؤية �ض�ملة لل�ض�حة يف مواجهة م� متثله من روؤية �ض�ملة، 
الأمة  روحية  الإ�ضالم يف  يدخل  وبذلك  الجت�ه،  هذا  ال�ضراع يف  اإىل  وليدفعه� 
الع�مة، فال  وعقله�، كم� يتقدم نحو �ضي��ضة حي�ة، وم�ض�ريعه� املتنوعة يف املواقع 
يبقى على ه�م�ش الواقع فيم� يريده الآخرون اأن يكون كذلك، وفيم� يرغبه ممثلوه 

اأن يكون كذلك فيم� ي�ضرتيحون له من مواقع وامتي�زات واأو�ض�ع ا�ضرتخ�ئية.

وقد يالحظ الإ�ضالميون– يف هذا املج�ل– اأن اإبع�د الإ�ضالم عن �ضفته 
للم�ض�ريع  الع�مة  ال�ضفة  واعتم�د  الق�ض�ي�،  مع�جلة  يف  الإ�ضرتاتيجية  ال�ضي��ضية 
ال�ضي��ضية التي يطرحه� الع�ملون لالإ�ضالم، اأو املمثلون الر�ضميون له يوحي ب�أن 
�ضقوط النظ�م الط�ئفي، يفر�ش طرده من ال�ض�حة يف مواقع احلكم، وعدم ال�ضم�ح 
له ب�لتدخل يف �ضوؤونه مت�ًم� كم� يفر�ش طرد اجله�ت الأخرى الط�ئفية، ب�عتب�ره 
ح�لة ط�ئفية تعقد الواقع كم� تعقده احل�لت الأخرى مم� يعني اأن ال�ض�حة ينبغي 
الع�مة من  احلي�ة  �ضعيد  على  املطروحة  العلم�نية  للتي�رات  للخ�ضوع  ت�ضتعد  اأن 

امل�ضروع ال�ضيا�ضي بني العنوان الإ�ضالمي والعناوين الأخرى
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دون اأن يكون له اأمل يف اأن يعي�ش على ه�م�ضه� ف�ضاًل عن الفكرة التي تريده اأن 
يكون بدياًل عنه�.

الوقت  يف  الإ�ضالم  عن  بعيًدا  ال�ضي��ضي  العمل  عن  يتحدثون  الذين  اإن 
الذي ي�ضرون فيه على �ضفتهم الإ�ضالمية يف الواقع، ل يلتفتون اإىل طبيعة النت�ئج 
ال�ضلبية التي توؤدي اإليه� اأ�ض�ليبهم، اأو ل يتحم�ضون للنت�ئج الإيج�بية يف الجت�ه 

الآخر.

3 العنوان املحّدد وال�ضذاجة

اأوراقهم  ال�ضذاجة لدى الإ�ضالميني؛ لأنهم يك�ضفون كل  اإن احلديث عن 
اأم�م الآخرين، مم� يجعل م�ض�ألة خ�ض�رتهم حم�ضومة �ضلًف� هو حديث غري دقيق؛ 
اأوراقك واأن تكف  اأن تك�ضف  لأن ال�ضفة الإ�ضالمية للخط ال�ضي��ضي ل تعني 
عن املن�ورة، وتبتعد عن فهم اللعبة ال�ضي��ضية، بل اإنه� تعني اأن تنطلق يف حركة 
اللعبة يف �ض�حة ال�ضراع من مواقعك احلقيقية الوا�ضحة فيم� تلتزمه من خط على 
م�ضتوى الو�ضيلة والغ�ية، يف الوقت الذي تخطط فيه للموقف كيف حتركه وتركزه 
وتطوره وتثريه، وتدر�ش فيه الأر�ش والأ�ضخ��ش والظروف والو�ض�ئل املتنوعة التي 
متلك فيه� حرية احلركة واملن�ورة من خالل الأحك�م ال�ضرعية التي ينطلق فيه� 

التحليل والتحرمي من مواقع امل�ضلحة الإ�ضالمية العلي�.

اأن تكون يف الدائرة الإ�ضالمية، كي ينطلق  اأن احلركة لبد  اإن امل�ض�ألة هي 
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الآخرون يف حركتهم من دوائرهم اخل��ضة، ولكن م� هي خطة التحرك يف زواي� 
الدائرة وخب�ي�ه� وخف�ي�ه�؟.. وكيف هي عن��ضر الإث�رة هن� وهن�ك؟ اإن التخطيط 

الدقيق لذلك كله هو الذي يحدد م�ض�ألة الربح اأو اخل�ض�رة يف مواقع ال�ضراع.

اأم� م� يطرحه هذا الفريق، فهو اأن حت�ضل على مقدار من الربح يف التف��ضيل، 
ولكن على اأ�ض��ش خ�ض�رة املبداأ كله يف م�ضتوى الق�عدة.

ورمب� ك�نت م�ض�ألة ال�ضذاجة هي �ضفة الذين يتحدثون مبنطق الذك�ء والواقعية 
عن اأ�ضلوبهم؛ لأن طريقتهم التي ل تخ�ضع لعنوان حمدد، �ضوف ت�ضمح لالآخرين 
ب�بتزازهم، مع اكت�ض�فهم خللفي�تهم التي تتحرك بحرية من خالل نق�ط ال�ضعف، 

فيفقدون ب�لت�يل ثقة جم�هريهم، وثقة الآخرين.

4 املرحلية ووعي الهدف

اأم� املرحلية، ف�إنه� ل تعني اأن يتحرك املوقف يف الفراغ ليكون جمرد �ضدفة 
�ض�ئعة يف املحيط، وهي تبحث عن م�ضتقره� يف اأعم�ق ال�ضي�ع.

بل تعني اأن تخطط املراحل من خالل ح�جة الهدف اإىل اخلطوات املتوازنة 
مرحلة  وجه كل  هو  الهدف  يكون  اأن  من  كله  ذلك  ولكن لبد يف  املتالحقة، 

ليعرف ال�ض�ئرون يف الطريق، كيف يحركون خطواتهم نحو الهدف بقوة واتزان.

به،  لالرتب�ط  الأ�ض��ضي  ال�ضرط  هو  ال�ض�ئرين  ذهنية  يف  الهدف  وعي  اإن 
اأو  اأو �ضرية  املو�ضوعية لكل م� حتت�جه من دقة  للمرحلة يف ظروفه�  ولالإخال�ش 

امل�ضروع ال�ضيا�ضي بني العنوان الإ�ضالمي والعناوين الأخرى
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تخطيط؛ لأن ذلك كله ل يتن�فى مع ال�ضفة الإ�ضالمية يف الواجهة يف مواقعه� 
الأمنية الأ�ضيلة.

هل نحت�ج بعد ذلك اإىل اأن نقول: اإنن� نتبنى راأي الفريق الذي ي�ضع الإ�ضالم 
م�ض�ألة  هي  الإ�ضالم  م�ض�ألة  لأن  واخل��ضة؛  الع�مة  م�ض�ريعه  كل  يف  الواجهة  يف 

الدعوة الع�ملية التي لبد اأن ت�ضدم الواقع لتفر�ش نف�ضه� على ال�ض�حة.

نزع اخلوف

وقد نالحظ اأن التي�ر الإ�ضالمي الأ�ضيل الذي انطلق من خالل احلرك�ت 
الإ�ضالمية يف الع�مل، واأخذ حجمه الكبري، وقوة موقعه واندف�عه من خالل الثورة 
كخط  املع��ضر،  التفكري  على  نف�ضه  يفر�ش  اأن  ا�ضتط�ع  قد  اإيران  يف  الإ�ضالمية 
�ضي��ضي يلتقي بكل الواقع الإن�ض�ين يف خططه املتوازنة الوا�ضحة، وخطه اجله�دي 
القوي، وقد ا�ضتط�ع اأن يقتحم على الذين ين�ه�ضونه كثرًيا من مف�هيمه الأ�ضيلة 

ب�ضكل ل �ضعوري.

اإن امل�ض�ألة هي اأن ننزع ع�مل اخلوف من نفو�ضن�، واأن نثري التفكري، يف القوانني 
ولكنه  للخ�ئفني،  املج�ل  يف�ضح  ل  الذي  الواقع  يف  الأفك�ر،  حركة  حتكم  التي 
ب�للطم�ت  حي�تهم  ميالأ  اأن  بعد  رحب،  �ضدر  بكل  املقتحمني  الأقوي�ء  ي�ضتقبل 
والكدم�ت واجلراح�ت وال�ضدم�ت التي قد تثري الآلم يف م�ض�عرهم، ولكنه� لن 
ت�ضقطهم، بل متنحهم لونً� من األوان املع�ن�ة التي تتحول اإىل جتربة حية للم�ضتقبل 

الذي يختزن يف داخله الكثري من التج�رب التي ت�ضري اإىل مواقع الن�ضر.



احلركة الإ�ضالمية تعمل    •
 لتكون الأكرثية على حق.

•   على احلركة الإ�ضالمية اأن تخطط للنفاذ 
اإىل قلب الأمة ب�ضكل تدريجي.

•   احتواء الراأي العام  
قد يواجه انتكا�ضات كثرية، وعلى الإ�ضالميني اأن ل ي�ضت�ضلموا.

العدد ل ميثل عن�ضر الن�ضر    •
والأمل للقلة املوؤمنة.

•   القلة قد متثل احلق 
وكذلك الكرثة، وعلى الإ�ضالميني درا�ضة الأمور بدقة.

•   على الإ�ضالميني �ضناعة القوة
والثقة باهلل ل اخلوف من الآخرين. 

األكثرية واألقلية يف املفهـــوم اإلسالمي





الأكرثية والأقلية

يطرح الع�ملون يف احلقل ال�ضي��ضي اأو الجتم�عي م�ض�ألة الأكرثية والأقلية، 
للفكر  اأو  للجهة  اأو  لل�ضخ�ش  املميزة  الجتم�عية  اأو  ال�ضي��ضية  للقيمة  كعنوانني 
ل  للذين  املنحطة  اأو  املنخف�ضة  للقيمة  اأو  اإليه،  الأكرثية  ب�نتم�ء  يحظى  الذي 
يح�ضلون عليه�، بل تبقى مواقعهم يف دائرة الأقلية... وهذا هو اخلط الذي درجت 
عليه الدميقراطية التي حتت�ضن احلكم الذي يحظى بثقة الأكرثية، وترف�ضه اإذا مل 

يح�ضل عليه�.

فكيف تواجه احلركة الإ�ضالمية املوقف؟

هل توافق على ذلك كله يف تقوميه� للم�ض�ألة الب�قية فيم� هو القرار، وفيم� هو 
احلكم، وفيم� هي احلركة لتكون الأكرثية هي املقي��ش الذي تقي�ش به ال�ضواب 
اأو امل�ضلحة واملف�ضدة، بحيث يكون امل�ضمون متحرًك�  اأو احلق والب�طل،  واخلط�أ، 
مع طبيعة النت�ئج العددية يف الأكرثية اأو الأقلية؟ اأو اأنه� تتحفظ حول املو�ضوع 
لرتى يف الأكرثية �ضد القيمة، ويف الأقلية م�ضمون القيمة، اأو اأنه� ل جتد القيمة 
خ��ضعة للعدد، بل للعن��ضر الأ�ضيلة احلية يف طبيعة امل�ضمون الواقعي لالأ�ضي�ء؟

الأكرثية والأقلية يف املفهـــوم الإ�سالمي
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الأكرثية والأقلية يف القراآن

ميثل  اأنه  ويرى  الأكرثية،  راأي  يرف�ش  الإ�ضالم  اأن  الن��ش  بع�ش  يطرح  رمب� 
القيمة  موقع  يف  ليكون  الإيج�بية  القيمة  مو�ضوع  عن  بعيًدا  يجعله  مم�  الب�طل، 

ال�ضلبية.

ويعتمد هوؤلء على الآي�ت القراآنية التي اأكدت على املعنى ال�ضلبي للواقع 
الت�ريخي الذي حتركت فيه الأكرثية يف مواجهة دعوات الأنبي�ء ور�ض�لت اخلري 
وال�ضالح.. ب�مل�ضتوى الذي قد يوؤدي اإىل حتقيق النطب�ع الذي قد يتحول فيه اإىل 
النظرة التي جتعل منه ح�لة اإن�ض�نية �ضلبية، بحيث اأن الظ�هرة الإن�ض�نية الغ�لبة هي 
الظ�هرة املنحرفة ل امل�ضتقيمة، وال�ضريرة ل اخلرية لتكون الق�عدة هي النحراف، 

فتكون ال�ضتق�مة ا�ضتثن�ء وهذا م� ن�ضتوحيه من الآي�ت الت�لية:

نث  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئمث ]يو�ضف/ 21[.

 نثحئ  مئ  ىئ  يئمث   ]العنكبوت/ 63[.

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پمث    ]الفرق�ن/ 44[.

نث ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉمث  ]الأنع�م/ 116[.

 نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث    ]هود/ 17[.

 نث ڃ  چ  چ   چ     چمث   ]الإ�ضراء/ 89[.



495495

 نثېئ  ىئ       ىئ  ىئ  یمث   ]امل�ئدة/ 49[.

نث ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇمث        ]البقرة/ 243[.

 نث ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  مث     ]الزخرف/ 78[.

اأن الأكرثية تتحرك يف دائرة اجلهل،  القراآن يوؤكد على  اأن  وهكذا نالحظ، 
ل يف دائرة العلم، ويف دائرة الالعقل، ل يف اأجواء العقل، واأنه� ل متلك ال�ضمع 
� مع  اإيج�بيًّ تتع�طف  ال�ضلوكية، ول  الأخالقية  والعدالة  العميق  والإمي�ن  الواعي 
احلق، بل وتتحرك مع الب�طل يف ع�طفته�، ول ت�ضكر املنعم على نعمته، وتندفع يف 
طريقة ال�ضالل لت�ضل الن��ش بغري علم، مم� قد يوحي اإلين� ب�لتحفظ من كل اأكرثية 

يف اأي موقف من املواقف الفكرية.

املنفتحة على  ف�إنن� جند الإيج�بية  القراآنية،  النظرة  الأقلية يف  اأم�م  ف�إذا وقفن� 
احلقيقة املتمثلة يف مواقفه�، وهذا م� نالحظه يف الآي�ت الت�لية:

 نث ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئمث    ]�ضب�أ/ 13[.

 نثڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژمث     ]هود/ 40[.
نث ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺمث     ]الن�ض�ء/ 66[.

 نث  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋمث      ]�ش/ 38[.

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي
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اآي�ت  لأن  الأقلية؛  عن  املتحدثة  الآي�ت  عن  احلديث  اإىل  نحت�ج  ل  وقد 
الأكرثية توحي ب�جل�نب الإيج�بي لواقع الأقلية؛ ويف حديثه� عن اجل�نب ال�ضلبي 
لواقع الأكرثية.. ويف �ضوء هذا ميكنن� اأن نخل�ش اإىل النتيجة القراآنية الب�رزة، وهي 
اأنن� جند التعقل والهدى وال�ضلم والإمي�ن يف كل اأقلية، كم� جند اجلهل وال�ضالل 

والكفر يف كل اأكرثية.

ول�ضن� الآن ب�ضدد حتليل العمق الفكري الواقعي لهذه النتيجة فيم� يتحدث 
املعنوي  اجل�نب  دون  امل�دي،  احل�ضي  ب�جل�نب  الإن�ض�ن  ارتب�ط  عن  البع�ش  به 
دون  وب�ل�ضطح  الطويل،  امل�ضتقبل  دون  احل��ضرة  الزمنية  وب�للحظة  الروحي، 
الكبرية؛ لأن  الق�ض�ي�  ال�ضغرية دون  وب�لق�ض�ي�  الأريحية،  وب�ملنفعة دون  العمق، 
ذلك يحت�ج اإىل حتليل مف�ضل وبحث طويل ل يتفق مع طبيعة الت�أمالت احلركية 

فيم� هي طبيعته الظ�هرة يف المتداد ل يف اخللفي�ت.

حكمة املوقف القراآين

ولن� مالحظة:

اإىل  متتد  قد  التي  الت�ريخية  الظ�هرة  عن  يتحدث  ك�ن  الكرمي  القراآن  اإن 
الواقع يف كل  الإن�ض�ن يف  املتوفرة يف حركة  العن��ضر  بفعل  وامل�ضتقبل،  احل��ضر 
زم�ن ومك�ن، ولكنه ل يتحدث عن الظ�هرة الإن�ض�نية فيم� هي اخل�ض�ئ�ش الذاتية 
لالإن�ض�ن، بحيث يكون النحراف ح�لة طبيعية يف �ضخ�ضيته، ل لتكون ال�ضتق�مة 
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ا�ضتثن�ء لأن الإن�ض�ن قد يختزن يف طبيعته نق�ط ال�ضعف التي تقوده اإىل الأ�ضفل، 
ال�ضتق�مة  عن  وتبعده  النحراف،  اإىل  وتدفعه  الأعلى،  اإىل  الرتف�ع  من  ومتنعه 
فيم� حدثن� به القراآن عن �ضعفه وعجلته ونحوه�، ولكنه يختزن اإىل ج�نب ذلك 
نق�ط القوة التي تتيح له الثب�ت يف املوقف املتوازن، والتحرك يف خط ال�ضتق�مة، 
ك�لعقل والإرادة ونحوهم�، الأمر الذي يجعله واقًع� بني خطني: خط الهدى وخط 
ال�ضالل يف م�ض�فة مت�ض�وية، وبذلك تكون امل�ض�ألة هي م�ض�ألة العن��ضر اخل�رجية 
التي قد يغلب ج�نًب� على ج�نب من خالل املوؤثرات الإيج�بية اأو ال�ضلبية التي 

تلتقي بعن��ضر القوة وال�ضعف ويف الداخل بطريقة خمتلفة.

وعلى �ضوء هذا، ف�إن احلديث القراآين عن �ضلبية الأكرثية واإيج�بية الأقلية، 
فح��ضرت  الإن�ض�نية،  امل�ضرية  واجهت  التي  امل�ض�دة  الظروف  عن  حديًث�  ك�ن 
�ضعيد  على  الر�ض�يل  التحرك  يف  حمدودة  قدرات  ميلكون  ك�نوا  الذين  الأنبي�ء 
ترتك  التي  املو�ضوعية  الواقعية  واملوؤثرات  املعنوية،  الروحية  ال�ضغوط  حتريك 
التي  ال�ضعبة  املوانع  لوجود  الر�ض�لة  مل�ضلحة  ذهني�ت جمتمع�تهم  ت�أثرياته� على 
حتت�ج اإىل وقت طويل وجهد كبري، مم� اأدى يل هذه النت�ئج ال�ضلبية على �ضعيد 

كمية عدد املوؤمنني.

اإذا ك�ن الأمر كم� ذكرن�، ف�إن الهدف من اإث�رة احلديث عن الأكرثية بهذه 
الطريقة ال�ضلبية التي ك�دت اأن تكون مطلقة يف ال�ضكل التعبريي هو الإيح�ء ب�أن 

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي
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الأكرثية ل متثل احلقيقة، كم� اأن الأقلية ل متثل الب�طل فيم� ميكن اأن يتعر�ش فيه 
ال�ضعور الإن�ض�ين لل�ضغط ال�ضديد، عندم� يقف مبهوًرا اأم�م القوة العددية، فيخيل 
اإليه اأن مت�ثل الآراء واملواقف مبثل هذا احلجم من ال�ضخ�مة، لبد اأن يتق�رب من 
احلق ب�ضكل اأقوى يف الطريق الآخر الذي ل ميثل مثل هذه القوة من الن��ش على 
اأ�ض��ش اأن األف فكر يتفق على راأي واحد، لبد اأن مينح القوة لالحتم�ل، اأو يحقق 
املقدار الك�يف من القن�عة اأكرث مم� ميثله اتف�ق م�ئة فكر على راأي اآخر، يف درجة 
تك�ضف  قد  ب�ملوقف،  التي حتدق  الكرثة  لأن  القن�عة؛  تكوين  اأو يف  الحتم�ل 
كثرًيا من العن��ضر التي ل ت�ضتطيع اأن تك�ضفه� القلة فيه؛ لأن طبيعة العدد الزائد 
الذي يكرر النظر يف املو�ضوع، مينح الفكر امتداًدا وانفت�ًح� على جوانبه بدرجة 

اأعلى واأكرب.

ولهذا، ف�إن القراآن يريد اأن يخفف من ت�أثري هذه النظرة ال�ضطحية على الذهنية 
الإن�ض�نية فيم� تنفعل به من مواقف اأو قن�ع�ت من هذه اجلهة ليوحي لن� ب�أن هذا 
بحيث  املو�ضوع،  اإىل  النظرة  تعميق  الكمية يف  ت�أثري  نحمله عن  الذي  النطب�ع 
الكبرية، قد ت�ضطدم  الكمية  اأن  اإذا لحظن�  يتغري  اإىل احلقيقة، قد  اأقرب  يكون 
يف داخله� ب�لنوعية القليلة التي ميلكه� هذا العدد الكبري من الن��ش، مم� ل يجعل 
لنظرتهم قيمة موؤثرة يف الو�ضول اإىل احلق، كم� قد جند لدى القلة العددية نوعية 
مميزة قد متلك من عمق النظرة وانفت�ح العقل و�ضعة الأفق امل�ضتوى الذي يلتقي 

ب�حلق من اأقرب طريق.
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العدد والقيمة واملقيا�س 

ولهذا، ف�إن العدد ل ميلك م�ض�ألة القيمة �ضلًب� اأو اإيج�بً�، بل لبد من التدقيق 
يف العن��ضر الذاتية واملو�ضوعية للم�ض�ألة املطروحة ملن�ق�ضته� على اأ�ض��ش القواعد 
الفكرية الأ�ضيلة الث�بتة التي ميكن اأن تكون الأ�ض��ش يف م�ض�ألة احلق والب�طل، اأو 

اخلط�أ وال�ضواب.

وهذا م� ن�ضتوحيه من الكالم املروي عن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي ط�لب )ع( 
عندم� ق�ل له احل�رث بن حوط – كم� ورد يف نهج البالغة:

»اأتراين اأظن اأن اأ�ضح�ب اجلمل ك�نوا على �ضاللة واأن� على حق«، وك�أنه ك�ن 
م�ضدوًدا اإىل كرثة اأ�ضح�ب اجلمل يف مق�بل اأ�ضح�ب علي، فق�ل له الإم�م )ع(:

»ي� هذا، اإنك نظرت اإىل حتتك ومل تنظر اإىل فوقك فحرت، اإنك مل تعرف 
احلق فتعرف من اأت�ه، ومل تعرف الب�طل فتعرف من اأت�ه«.

وخال�ضة الفكرة يف هذا الكالم: اإن الإم�م يوجه هذا الرجل اإىل اخلط�أ الذي 
اأ�ض��ًض� للحكم على اأهل اجلمل ب�أنهم على حق، اأو  وقع فيه، وهو اعتب�ر الكرثة 
اأن  هي  ال�ضحيحة  الق�عدة  اأن  له  ليوؤكد  الب�طل  اأهل  من  يكونوا  اأن  ل�ضتبع�د 
يتعرف على املقي��ش الذي يقي�ش فيه املوقف لهوؤلء من خالل امل�ض�در الأ�ضيلة 
للحق والب�طل، حتى يعرف الرج�ل ب�ن�ضج�مهم مع اخلط ال�ضحيح الذي يلتقي 

ب�حلق، اأو اخلط املنحرف الذي يلتقي ب�لب�طل.

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي
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وقد ورد يف كالم اآخر م� م�ضمونه اأن احلق ل يعرف ب�لرج�ل، ولكن الرج�ل 
هم الذين يعرفون ب�حلق، مم� يعني اأن من ال�ضروري، اأن يتوفر الع�ملون على درا�ضة 
احلق والب�طل يف عن��ضرهم� الأ�ضيلة ليتعرفوا اإىل طبيعة الأمور، فقد يجدون احلق 
مع الأقلية، وقد يجدونه– يف موقف اآخر– مع الأكرثية، تبًع� للعن��ضر الواقعية 

املتوفرة يف املوقف هن� وهن�ك.

وقد نالحظ– يف هذا املج�ل– اأن اهلل �ضبح�نه عندم� اأر�ضل الر�ضل بر�ض�لته 
يف هذا العدد الكبري منهم، يف الأزمنة املختلفة، ف�إنه ك�ن يريد اأن يهيئ– الظروف 
املالئمة للن��ش ليلتزموا ب�خلط من خالل ذلك لتكون الأكرثية منهم اإىل ج�نب 
احلق، وهذا هو م� تعمل احلركة الإ�ضالمية للو�ضول اإليه، يف عمله� الفكري الق�ئم 
على ت�أكيد الدعوة اإىل اهلل لإدخ�ل الن��ش اإىل الإ�ضالم، وتعميق م�ضمونه العقيدي 
وال�ضرعي واملنهجي يف حي�ة امل�ضلمني، وعلى حتريك الط�ق�ت املتنوعة من اأجل 
اإع�دة الإ�ضالم اإىل احلي�ة ليحركه� يف �ضعيد الواقع على م�ضتوى احلكم والق�نون، 
وبذلك يكون العمل ال�ضي��ضي و�ضيلة من و�ض�ئل ربط الن��ش ب�لإ�ضالم، ب�عتب�ر 
يعي�ضون  فال  مل�ضتواهم،  ورفع  مل�ض�كلهم،  ال�ضي��ضية من حل  مف�هيمه  ميثله يف  م� 
الفراغ يف حي�تهم ال�ضي��ضية، عندم� يتحركون يف الدائرة الإ�ضالمية على ال�ضعيد 

الديني؛ لأن ال�ضي��ضة جزء من الدين، وح�لة حركية يف امتداده يف احلي�ة.
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النفاذ اإىل قلب الأمة 

 ،� واإذا ك�ن الو�ضول اإىل قن�ع�ت الن��ش ك�فة، اأو الأكرثية منهم هدًف� اإ�ضالميًّ
الع�مة  الذهنية  اإىل داخل  للنف�ذ  اأن تخطط احلركة الإ�ضالمية  الطبيعي  ف�إن من 
وحتريك  مل�ض�كلهم،  الكبري  العنوان  متثل  التي  الق�ض�ي�  اإث�رة  خالل  من  للن��ش 
التي  الع�طفية  ب�لطريقة  ذلك،  ك�ن  �ضواء  م�ض�عرهم،  تالم�ش  التي  ال�ضع�رات 
تثري ال�ضعور، اأو ب�لطريقة العقالنية التي حترك العقول، اأو ب�لأ�ض�ليب التي ميتزج 
فيه� اجل�نب العقلي ب�جل�نب الع�طفي.. وهكذا تبقى احلركة الإ�ضالمية يف ح�لة 
ا�ضتنف�ر فكري وعملي لكت�ض�ف الآف�ق، ومالحقة الظروف ودرا�ضة الإمك�ن�ت 
املتنوعة لتحريك الراأي الع�م نحو الأهداف الكبرية، مع مالحظة م� يرتتب على 
ذلك من الدخول يف �ضراع�ت مريرة مع القوى التي تعمل على اأن تقود الراأي 

الع�م، يف الطريق املنحرف الذي تتحرك فيه للو�ضول اإىل اأهدافه� ال�ض�لة.

ودرا�ضة  لالأمة،  ال�ضعبي  الوجدان  عمق  اإىل  النف�ذ  ذلك  علين�  يفر�ش  وقد 
املوؤثرات الع�طفية التي توؤثر يف تكوين قن�ع�ته� وربح عواطفه� ومواقفه�، والعمل 
و�ضع  اإىل  ذلك  من  بدًل  والنطالق  �ضريع،  دفعي  ب�ضكل  النه�ئية  اإبع�ده�  على 
م�ضروع متحرك تدريجي على اأ�ض��ش املراحل لتهيئة الظروف النف�ضية التي متنحن� 
حرية احلركة يف مواقع الواقع ال�ضعبي؛ لأن الأمة قد ل تتحمل النت�ئج ال�ضعبة 
فقدان  من  ب�لكثري  له�  يوحي  قد  الذي  الإ�ضرتاتيجي  ب�ملوقف  املتمثلة  الكبرية 
الأمن وال�ضتقرار على م�ضتوى احل��ضر وامل�ضتقبل، مم� قد يف�ضح املج�ل لالأعداء 

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي
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الإ�ضالمية ل  احلركة  ب�أن  اإليه�  والإيح�ء  احل�ض��ضة،  م�ض�عره�  دائرة  اإىل  للدخول 
متلك واقعية يف طروح�ته� ال�ضي��ضية؛ لأن النظرة اإىل الأهداف ب�لطريقة املب��ضرة 
اأن  ب�عتب�ر  الواقع،  عن  بعيدة  اخلطة  يجعل  املراحل  �ضي��ضة  على  ترتكز  التي 
اأن حتقق تلك  التي ت�ضتطيع من خالله�  الك�فية  القوة  الظروف احل�لية ل متلك 
الأهداف.. بينم� ميكن لالأ�ضلوب املتحرك مبرونة اأن يهيئ الذهنية الع�مة للقبول 
ب�لإ�ضرتاتيجية بطريقة التعبئة الروحية التي تثري امل�ض�عر من جهة، ب�لإ�ض�فة اإىل 
به  الن��ش  يربط   � دفعة هدًف� مرحليًّ الهدف على دفع�ت، بحيث متثل كل  تقدمي 
ليندفعوا اإليه بحم��ش واإخال�ش، فيمثل الو�ضول اإليه ال�ضرط املو�ضوعي للهدف 
اجلديد، وهكذا حتى ن�ضل اإىل الهدف النه�ئي على اأ�ض��ش من احلكمة واملرونة 

والواقعية.

الراأي العام والزلزال

وقد نحت�ج اإىل الت�أكيد على نقطة مهمة يف هذا املج�ل وهي: اإن الو�ضول اإىل 
النك�ض�ت  ب�لكثري من  يلتقي  الع�م مل�ضلحة احل�لة الإ�ضالمية، قد  الراأي  احتواء 
ال�ض�حة  على  الآخرون  يتغلب  بحيث  والإعالمية،  والجتم�عية  ال�ضي��ضية 
علين�،  لل�ضغط  منه�  ي�ضتفيدون  التي  ال�ضي��ضية  الظروف  خالل  من  اجلم�هريية 
املج�ل  فتف�ضح  الإ�ضالمية،  احلركة  فيه�  تقع  التي  الأخط�ء  بع�ش  من خالل  اأو 
للقوى امل�ض�دة ل�ضتغالله� ملح��ضرة الإ�ضالميني واحتواء بع�ش �ض�ح�تهم، واإبع�د 
الع�ملني  للبع�ش من  الالاإن�ض�نية حتى يخيل  الو�ض�ئل  اجلم�هري عنهم، مبختلف 
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يف دائرة الإ�ضالم اأن الفر�ضة قد �ض�عت منهم، واأن الهزمية قد حلقت بهم واأنهم 
ي�ضريون اإىل م�ضتوى النهي�ر وال�ضقوط الكبري.

وهذا هو الزلزال الذي حتدث عنه القراآن الكرمي فيم� حتدث عن البالء الذي 
حل ب�ملوؤمنني من اأ�ضح�ب الر�ض�لت كم� يف قوله تع�ىل:

ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   نث 
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   

وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئمث   ]البقرة/ 214[.

فقد نالحظ يف هذه الآية اأن الر�ضول واملوؤمنني قد و�ضلوا اإىل درجة الختن�ق 
النف�ضي الذي حتول اإىل زلزال يف املوقف، بحيث ك�دوا اأن ي�ضلوا اإىل درجة الي�أ�ش 
من الن�ضر فيم� ك�نوا يواجهونه من التحدي�ت ال�ضعبة التي ح��ضرت كل قواهم 
من جميع اجله�ت، ولكن اهلل ب�ضرهم ب�لن�ضر القريب الذي ينفتح على حي�تهم 
يف موقع املع�ن�ة ال�ضديدة التي ك�نوا يعي�ضونه� يف وعيهم للم�أ�ض�ة وللبالء الذي 

حل بهم من كل ج�نب.

وهذا هو الزلزال الذي حدث للم�ضلمن يف واقعة الأحزاب فيم� حدثن� اهلل 
يف قوله:

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   نث   

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي
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ک  ک   گ  گ  گ  .  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  
ڱ  مث       ]الأحزاب/ 10- 11[.

اأم�م  النف�ضي  الزلزال  امل�ضلمون  فيه�  واجه  �ضعبة،  ح�لة  هن�ك  ك�نت  فقد 
احل�ض�ر املحيط من قبل امل�ضركني وحلف�ئهم من اأهل الكت�ب، حتى بداأ احلديث 
اإيح�ءات  عن  النحراف  �ضكاًل خطرًيا يف  يتخذ  اآنذاك،  الإ�ضالمي  املجتمع  يف 
العقيدة الإ�ضالمية يف الثقة ب�هلل ور�ضوله، ولول اأن اهلل رد الذين كفروا بغيظهم 

فلم ين�لوا �ضيًئ� مم� يريدون لأمكن للو�ضع اأن يزداد �ضوًءا.

الإ�ضالميون والهزمية 

اإن م� نريد الت�أكيد عليه هو البتع�د عن ال�ضت�ضالم حل�لة الإحب�ط التي ميكن 
اأن حتل ب�لع�ملني يف احلركة الإ�ضالمية من خالل حتولهم اإىل اأقلية، وذلك ب�بتع�د 
الأكرثية عنهم ليعي�ضوا يف املجتمع فيم� ي�ضبه ح�لة العزلة ال�ضي��ضية والجتم�عية 

لي�ضري اإليهم البع�ش من الن��ش كم� لو ك�نوا جم�عة منبوذة يف احلي�ة.

العوامل  طبيعة  هوؤلء  يدر�ش  اأن  فهو  عليه،  الت�أكيد  نريد  فيم�  الأ�ض��ش  اأم� 
الدرا�ضة  خالل  من   – لريوا  اأقلية  اإىل  حولتهم  التي  ال�ضعبية  للعزلة  الواقعية 
الفكري  امل�ضمون  يف  ذاتي  �ضعف  من  منطلًق�  يكن  مل  ال�ضبب  – اأن  املعمقة 
الذي يحملونه، ويف اخلط الإ�ضالمي الذي ينتمون اإليه ومن عدم قدرتهم على 
حتمله  فيم�  اخل�رجية  الظروف  بع�ش  من  منطلًق�  ك�ن  بل  والمتداد،  النطالق 
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احلي�ة من متغريات على موازين القوة وال�ضعف التي ل متلك ثب�ًت� يف اأي موقع 
�، وقد يتحول القوي اإىل �ضعيف على هدى  من املواقع، فقد ي�ضري ال�ضعيف قويًّ

ال�ضنة الإلهية التي عرب اهلل عنه� يف قوله تع�ىل:

نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث     ]اآل عمران/ 140[.

� يف نط�ق النظرة الواقعية،  وعلى �ضوء ذلك، ف�إنهم يعتربون امل�ض�ألة اأمًرا طبيعيًّ
غري البعيدة عن النظرية الر�ض�لية، فال ت�ضقطهم الهزمية، ول حتبط عزائمهم الأو�ض�ع 
القلقة، بل يب�درون اإىل تنمية عوامل القوة يف كي�نهم، واكت�ض�ف عوامل ال�ضعف 
يف مواقع عدوهم، ومت�بعة املتغريات فيم� تتغري فيه الري�ح ال�ضي��ضية والجتم�عية، 
تر�ضد  التي  الواقعية  ب�لطريقة  معه�  ليتع�ملوا  اجلديدة  الظروف  فيه  تتنوع  وفيم� 
ذلك كله لتوظفه يف اإيج�د واقع جديد، يحول الأقلية اإىل اأكرثية، عندم� يدخل 
توؤكد على  التي  الروحية  اأفواًج�، وقد نلمح هذه الإيح�ءات  الن��ش يف دين اهلل 
ا�ضتيح�ء القوة دائًم� اأم�م الأكرثية ال�ض�حقة التي قد ل ترتك للموؤمنني يف ب�دئ 
الأمر اأية قدرة على الأخذ ب�ملوقف املتوازن املتم��ضك، عند ال�ضتغراق يف النظرة 
التي  املطلقة  ب�لقوة  الواعي  ال�ضعور  النفت�ح على اهلل يف  ليكون  لالأ�ضي�ء  امل�دية 
تتمثل يف الألوهية ال�ض�ملة ليتحول الن��ش كلهم يف نظر املوؤمن اإىل لون من القوة 
التي ل متلك الثب�ت اأم�م قوة اهلل الذي ل يحت�ج املوؤمن معه اإىل ال�ضتن�د اإىل اأية 

قوة اأخرى، وذلك هو قوله تع�ىل:

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي
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 نثېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ      . حب   جب   يئ   ىئ   مئ  
پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  .  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ مث      ]اآل عمران/ 173- 174[.

وقد جند يف عمق هذا الإيح�ء، اأن القراآن يوؤكد – يف عملية �ضنع القوة - اأن 
ب�لثقة  بينم� ميثل منطق الإيح�ء  ال�ضيط�ن،  ب�لآخرين هو منطق  التخويف  منطق 

ب�هلل، منطق الإمي�ن والوحي الإلهي.

كم� اأن القراآن يوؤكد الق�عدة الروحية من موقع التجربة الواقعية، يف انت�ض�ر 
يجعل  مم�  الإ�ضالم،  مع�رك  اإحدى  يف  ه�جموهم  الذين  الن��ش  على  امل�ضلمني 

امل�ض�ألة ل تخ�ضع للفكر املطلق، بل تخ�ضع للتجربة الن�جحة.

القلة املوؤمنة والأمل

الن�فذة  تفتح  التي  احلقيقة  هذه  ت�أكيد  يف  القراآين  الأ�ضلوب  ويتنوع 
الوا�ضعة لالأمل الكبري للقلة املوؤمنة يف اأ�ضد احل�لت �ضعوبة، وذلك يف قوله 
تع�ىل:  نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿمث   ]اآل عمران/ 123[ فيم� توحي به 
كلمة الذل ب�لقلة يف العدد والعدة، ب�عتب�ر اأنه� ت�ضع اجلم�عة يف املوقع ال�ضعيف 

الذي ل ي�ضتطيعون معه اأن يوؤملوا ب�أي لون من األوان الغلبة يف �ض�حة املعركة.
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ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   نث   تع�ىل:  قوله  ويف 
ڑمث    لالإيح�ء ب�أن العدد ل ميثل دائًم� العن�ضر الكبري احل��ضم يف النت�ض�ر، فقد 
تكون هن�ك بع�ش العوامل الأخرى يف الداخل واخل�رج، الكفيلة بتغيري موازين 
القوة مل�ضلحة القلة يف مواجهة الكرثة، ولي�ضت امل�ض�ألة من الق�ض�ي� الن�درة التي 
ل تقع اإل �ضدفة، بل قد تتج�ضد امل�ض�ألة يف اأكرث من ح�لة يف احلي�ة على �ضعيد 

امل��ضي يف دائرة حك�ي�ت الت�ريخ، وعلى م�ضتوى احل��ضر وامل�ضتقبل.

الأكرثية والأقلية يف املفهوم الإ�ضالمي





ال�ضيا�ضة جزء   •
من الدعوة والرتبية الإ�ضالمية

العمل ال�ضيا�ضي  •
 يعمق جتربة امل�ضلمني ويجتذب غري امللتزمني.

•  الواقع ال�ضيا�ضي قد يدفع النا�س 
نحو احلركات غري الإ�ضالمية حلل م�ضاكلها.

•  الفراغ ال�ضيا�ضي يف العمل الإ�ضالمي 
ميلوؤه العمل ال�ضيا�ضي امل�ضاد.

السياسة والدعوة يف العمل





ل يزال احلديث دائًرا لدى الكثريين من الن��ش من علم�ء امل�ضلمني وغريهم، 
وذلك يف  �ضلبية  بطريقة  الإ�ضالم،  ال�ضي��ضي يف  والعمل  ال�ضي��ضة  م�ض�ألة  حول 

�ضمن خطني:

ل �ضيا�ضة، بل ت�ضريعات

اخلط الأول: الذي ينطلق من ق�عدة فكرية تنكر على الإ�ضالم؛ لأن يكون 
دين �ضي��ضة، فهو دين اهلل الذي اأنزله على ر�ضوله، كم� اأنزل الأدي�ن على الر�ضل 
وليتمثلوا  العب�دة،  �ضوؤون  من  عليهم  فر�ضه  م�  عب�دة  اإىل  الن��ش  ليقود  الآخرين 
العن�وين  يف  ال�ضحيح،  النهج  على  الن��ش  وليدل  والأخالقية،  الروحية  بقيمه 
الكبرية لق�ض�ي� احلي�ة ليرتك لهم الو�ض�ئل التي يكت�ضفونه� ويحددونه� يف جت�ضيد 
ال�ضي��ضة  يتخذ  نظ�م حكم  هن�ك  فلي�ش  العملية،  احلرية  موقع  العن�وين يف  هذه 
للفرد  وهن�ك، حتدد  هن�  متن�ثرة  فردية  ت�ضريع�ت  هن�ك  بل  اإليه،  للو�ضول  �ضبياًل 
مع  اإن�ض�نية  وعالق�ت  واأفع�ل  اأقوال  من  يرتكه  وفيم�  ي�أخذه  فيم�  م�ض�ره  بع�ش 

الن��ش.

�ضمولية الإ�ضالم

اخلط الث�ين الذي ينطلق من ق�عدة فكرية توؤمن ب�ل�ضمولية الإ�ضالمية لق�ض�ي� 

ال�سيا�سة والدعوة يف العمل
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احلي�ة كله�، حتى ق�ضية احلكم الذي ي�ضرف على تنفيذ ال�ضرعية، اأو حتقيق العدل 
ب�أن الإ�ضالم عقيدة  يوؤمن  الكبرية، فهو  الق�ض�ي�  للن��ش، وحتريك احلي�ة يف اجت�ه 
و�ضريعة ونظ�م ومنهج للحكم وللحي�ة، ولكنه يرى �ضرورة التوفر على الدعوة اإىل 
اهلل، حتى ميكن اإيج�د الق�عدة الوا�ضعة يف الأمة يف الإمي�ن ب�لإ�ضالم، ثم العمل 
ي�ضنع  الذي  والأخالقي  الروحي  البن�ء  على  توؤكد  التي  الروحية  الرتبية  على 
ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية القوية الواعية املنفتحة على اهلل يف روح�نيته� واأخالقيته� 
الإ�ضالمي،  الواقع  يف  ن�ضع  اأن  اأمكنن�  ذلك،  ا�ضتكملن�  ف�إذا  اخل��ضعة.  وعب�دته� 
وفع�ليته يف  وحركيته  ونق�وؤه  �ضف�وؤه  الإ�ضالم  ي�ضتمر يف  الذي  ال�ضي��ضي  املنهج 
حركة الدعوة اإىل اهلل واجله�د يف �ضبيله؛ لأنن� بذلك ن�ضمن لالإ�ضالم البق�ء على 
حيويته وطه�رته، ون�ضمن للحركة الإ�ضالمية ا�ضتق�مته� على اخلط فيم� متلكه من 

عن��ضر ال�ضتق�مة الفكرية والعملية.

مرحلية العمل 

الذي  املرحلي  التفكري  يف  تتحرك  اأخرى  دائرة  يف  اخلط،  هذا  يتمثل  وقد 
اأ�ض��ش  على  الأمة  ببن�ء  املتمثلة  املتدرجة  املراحل  الإ�ضالمي  للعمل  يحدد 
املف�هيم الإ�ضالمية يف العقيدة واحلركة واحلي�ة، ثم تليه� املرحلة ال�ضي��ضية املتمثلة 
بحركة الأمة الواعية يف طليعته� الوا�ضعة املمتدة يف ال�ض�حة من اأجل العمل نحو 
الو�ضول اإىل احلكم، ثم ت�أتي املرحلة اجله�دية املتمثلة يف حمل احلركة الإ�ضالمية 
يف  احلركي  الإ�ضالم  قواعد  تثبيت  اأجل  من  لتح�ربه  العدو  وجه  يف  ال�ضالح 
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مواجهة التحدي�ت، وقد تتداخل احلركة اجله�دية ب�حلركة ال�ضي��ضية يف بع�ش 
الظروف الط�رئة 

�ضلبية مطلقة 

املطلقة، وذلك يف  ال�ضلبية  اأخرى مغرقة يف  ورمب� جند هذا اخلط يف �ضورة 
ع�ضر  على  مق�ضوًرا  �ضرعيته  يف  الإ�ضالمي  احلكم  يرون  الذين  الن��ش  تفكري 
النبي )�ش( والأئمة )ع(، فال جم�ل لأي عمل اإ�ضالمي �ضي��ضي يف غيبة الإم�م، 
ول �ضرعية لأي حركة اإ�ضالمية �ضي��ضية يف �ضبيل الو�ضول اإىل احلكم، ف�إن ذلك 
ل يزيد الواقع اإل تعقيًدا، ول يزيد امل�ضلمني اإل متزًق� وتفرًق�، ول يحقق لهم اأية 
نت�ئج اإيج�بية، فالبد من التوفر على رع�ية �ضوؤون امل�ضلمني احلي�تية، والجت�ه اإىل 
والبعد  والجتم�عية،  الفردية  املج�لت  والفقهية يف  والفكرية  الروحية  الرتبية 
اأمر  لترتك  والتخ��ضم  القت�ل  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  احل�د  ال�ضراع  �ض�ح�ت  عن 
املع�ضوم يجر  للمع�ضوم؛ لأن غري  اإل  الظهور؛ لأنه ل حكم  اإىل ع�ضر  احلكم 

الأمة اإىل النحراف.

مناق�ضة اخلطني

 � �ضلبيًّ موقًف�  تتخذ  التي  الإ�ضالمي  الواقع  يف  املتحركة  الأجواء  هي  هذه 
اأو احلركة يف ع�ضر  املرحلة  اأو  املبداأ  ن�حية  الإ�ضالمي من  ال�ضي��ضي  العمل  من 

الغيبة.... فكيف نواجه املوقف الإ�ضالمي يف هذه الأجواء؟

ال�ضيا�ضة والدعوة يف العمل
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ل نريد من�ق�ضة هذا اخلط اأو ذاك اخلط من الن�حية الفكرية التف�ضيلية؛ لأن املج�ل 
ل يت�ضع لذلك..، ولكنن� نريد اأن نوؤكد للخط الأول اأن عنوان العدل الذي جعله 
اهلل عنوانً� للهدف الذي حتركت فيه الر�ض�لة، ل ميكن اأن يتحقق بدون عمل �ضي��ضي 

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   امل�ضتوي�ت، وذلك قوله تع�ىل:   �ض�مل على جميع 
]احلديد/25[.  ڀمث  ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ  
كم� اأن ال�ضريعة الإ�ضالمية ال�ض�ملة، يف الدائرة الفقهية التي تت�ضع للج�نب الفردي 
والجتم�عي، وتتحرك يف دائرة احلرب وال�ضلم، ل ميكن اأن تن�ل التطبيق احلي اإل 

من خالل العمل ال�ضي��ضي الذي ي�ضع احلكم يف واجهته.

يف  واحلي�ة  والع�طفة  للفكر  كق�عدة  ب�لإ�ضالم  يوؤمن  الذي  الث�ين  اخلط  اأم� 
الرتبية  ج�نب  على  يركز  الذي  الأول  النهج  على  فنالحظ  الفكري،  النط�ق 

الفكرية والروحية، قبل الدخول يف العمل ال�ضي��ضي.

ممن  يكونون  قد  ال�ضي��ضية،  ال�ض�حة  على  ي�ضيطرون  الذين  الآخرين  اإن  اأوًل: 
الإ�ضالم  عن  الن��ش  لإبع�د  يخططون  يجعلهم  مم�  اإ�ضالمية،  غري  اأفك�ًرا  يحملون 
�، حتى على �ضعيد الرتبية الروحية والأخالقية، وذلك ب�إف�ض�ح املج�ل للنهج  فكريًّ
امل�ض�د لالإ�ضالم؛ ليج�د ق�عدة �ضعبية م�ض�دة لالإ�ضالم، وللت�أكيد على اجل�نب 
الذي يجمد كل عمل  الأمر  الإ�ضالمي،  للعمل  الذاتي كخي�ر وحيد  العب�دي 
اإ�ضالمي تربوي وفكري، اأو يلغيه مت�ًم�، ب�لو�ض�ئل املتنوعة التي ميلكه� فيم� ميلكه 
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من القوة الط�غية، مم� يف�ضح املج�ل حلركة التخلف الفكري وال�ضي��ضي اأن تفر�ش 
نف�ضه� على الذهنية الإ�ضالمية.

الرتبية؛  حركة  ومن  الدعوة،  عمل  من  جزًءا  ميثل  ال�ضي��ضي  العمل  اإن  وث�نًي�: 
لأن الواقع ال�ضي��ضي الذي يفر�ش نف�ضه على الن��ش جميًع� يف �ض�حة التحدي�ت 
امل�ضريية فيم� هي ق�ض�ي� احلرية والعدالة قد يدفع الن��ش اإىل الندف�ع نحو احلرك�ت 
ال�ضي��ضية غري الإ�ضالمية من اأجل التع�ون معه� حلل امل�ضكلة الع�مة للو�ضول اإىل 
النت�ئج الكبرية يف حي�تهم، مم� يوؤدي اإىل تربية م�ض�دة بطبيعة الرتب�ط بني العمل 
الرتبوي الفكري والروحي والعمل ال�ضي��ضي فيم� تتحرك به احلرك�ت ال�ضي��ضية 

الأخرى، املرتكزة على قواعد فكرية م�ض�دة.

ال�ضيا�ضية والق�ضايا امل�ضريية 

امل�ضرية،  الق�ض�ي�  ال�ضعبة، ل �ضيم� يف  الذين يعي�ضون م�ض�كلهم  الن��ش  اإن 
هن�ك  ك�ن  ف�إذا  ال�ضي��ضية،  ح�ج�تهم  ت�ضتوعب  حركة  اإىل  ب�حل�جة  ي�ضعرون  قد 
فراغ �ضي��ضي يف العمل الإ�ضالمي، فالبد اأن ي�أتي عمل فكري �ضي��ضي اآخر ميالأ 
فراغ الواقع يف ال�ض�حة ال�ضي��ضية ليحتوي الذهنية كله�، اأو ليخلق ازدواجية يف 
ال�ضخ�ضية ال�ضي��ضية املنفتحة على الكفر وال�ضالل يف الت�ضور ال�ضي��ضي، وعلى 
الإمي�ن يف الت�ضور العقيدي والعب�دي، مم� يعقد الإن�ض�ن امل�ضلم، ويرتكه حتت رحمة 

التي�رات الفكرية الأخرى.

ال�ضيا�ضة والدعوة يف العمل
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ال�ضي��ضي يعترب جزًءا من العمل يف الدعوة  العمل  ف�إن  وعلى �ضوء ذلك، 
اإىل الإ�ضالم، اأو يف الرتبية الإ�ضالمية؛ لأنه هو الذي يعمق لالإن�ض�ن امل�ضلم جتربته 
الإ�ضالمية احلية يف امل�ض�ألة الفكرية والروحية، عندم� يعي�ش فكره ال�ضي��ضي يف 
حركته، كم� يعي�ش فكره العقيدي يف عب�دته، وهو الذي يجتذب الكثريين من 
نحو   � قويًّ دافًع�  ال�ضي��ضي  العمل  يف  يجدون  قد  الذين  امللتزمني  غري  امل�ضلمني 
الرجوع اإىل خط اللتزام الإ�ضالمي ب�عتب�ره الق�عدة الفكرية اأو ال�ضرعية للحركة 

الإ�ضالمية.

ال�ضحوة الإ�ضالمية

العقيدة  الأمة، يف خط  حي�ة  الإ�ضالمي يف  المتداد  م� لحظن�ه يف  وهذا 
يف  الإ�ضالمية  الثورة  خط  يف  �ضواء  الإ�ضالمية،  ال�ضحوة  خالل  من  واللتزام 
اأو يف احلرك�ت الإ�ضالمية املنطلقة يف خط املع�ر�ضة ال�ضي��ضية يف الع�مل  اإيران، 
الإ�ضالمي، وبذلك تكون ال�ضي��ضة لونً� من األوان العمل يف الدعوة الإ�ضالمية، 

والرتبية الإ�ضالمية، ل جمرد عمل م�ضتقل عن ذلك.



املرحلة املكية    •
مرحلة ولدة دعوة ل مرحلة حركية.

الواقع  درا�ضة  الإ�ضالميني  •  على 

ملعرفة م�ضاحة احلركة وحريتها.

الذهنية الثقافية     •
قد تقف حاجًزا اأمام الذهنية ال�ضيا�ضية.

اجلهاد وال�ضيا�ضة    •
يخدمان الدعوة وين�ضرانها.

املرحلية يف العمل





بني الثقافة وال�ضيا�ضة

قد يفكر بع�ش الع�ملني احلركيني لالإ�ضالم ب�أن العمل الإ�ضالمي ال�ضي��ضي، 
الثق�يف  العمل  م�ض�ألة  على  ب�لت�أكيد  وذلك  املرحلية،  دائرة  يف  ينطلق  اأن  لبد 
اأن الأمة  اأجل  ث�نية، وذلك من  ال�ضي��ضي كمرحلة  اأوىل ت�ضبق العمل  كمرحلة 
واحلكم  احلركة  م�ضتوى  على  ال�ضي��ضي  الكي�ن  اإق�مة  اإىل  النطالق  تريد  التي 
�، وذلك فيم� يرتكز عليه الوعي ال�ضي��ضي  لبد اأن تنطلق من ق�عدة واعية �ضي��ضيًّ
الإ�ضالمي من اأ�ض��ش فكري وروحي وحركي، حتى ل ت�ض�ب بنك�ض�ت انحرافية 
فكرية اأو �ضي��ضية، فالبد من مرحلة اأوىل تنطلق يف البن�ء الثق�يف احلركي الذي 
على  امل�ضلم  الإن�ض�ن  فيه�  يتعرف  التي  الإ�ضالمية  الفكرية  التعبئة  على  يوؤكد 
يف  احلركية  والو�ض�ئل  الإ�ضالمية،  احلي�تية  واملف�هيم  العقيدية  الفكرية  القواعد 
امل�ضلم  الإن�ض�ن  اإعداد  على  املتوا�ضل  والتدريب  الإ�ضالمي،  ال�ضي��ضي  املنهج 
اإن�ض�ن العقيدة والعب�دة وال�ضي��ضية  اإيج�د  لالنتم�ء احلركي الإ�ضالمي من اأجل 

والثق�فة الذي ميثل اإن�ض�ن الإ�ضالم القوي يف مواقع ال�ضراع.

التجربة النبوية

وقد ي�ضتوحي هوؤلء الع�ملون هذه اخلطة املرحلية من ال�ضرية النبوية ال�ضريفة 

املرحلية يف العمل



520 520
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

يف حركة الإ�ضالم يف الدعوة ويف ال�ضي��ضة ويف اجله�د، فقد راأين� اأن العهد املكي 
فيه  ي�أذن  ومل  ب�لقت�ل،  للم�ضلمني  )�ش(  النبي  فيه  ي�ضمح  دعوة، مل  عهد  ك�ن 
متمح�ًض� يف  العمل كله  بل ك�ن  الدولة،  اجت�ه  �ضي��ضي يف  و�ضع  ب�لعمل لإق�مة 
املواقع  يف  الثق�فية  الأجواء  اإث�رة  يف  اأو  فيه،  ليدخلوا  لالإ�ضالم  الأفراد  ك�ضب 
الع�مة من اأجل احتواء الذهنية اجل�هلية يف اإث�رة املفردات الإ�ضالمية التي تطرح 
الإمي�ن  ق�ض�ي�  يف  اإليه  يدعو  النبي  ك�ن  فيم�  الفكر  لتحرك  ال�ضتفه�م  عالم�ت 
والعقيدة، كم� اأنن� ن�ضتوحي م�ض�ألة املرحلية التي تعني التدرج يف تكوين الواقع 
الكي�ن  الوحي وت�ضريع الأحك�م لإق�مة  نزول  التدرج يف  الإ�ضالمي من خالل 
الإ�ضالمي لل�ضخ�ضية التي تتن�مى ب�ضكل تدريجي يف حركة عن��ضره� الذاتية يف 

الداخل واخل�رج.

وهكذا راأين� حركة هذه املرحلة تنتهي يف مكة لتبداأ مرحلة التكوين اجلديد 
للمجتمع الإ�ضالمي يف اخلط ال�ضي��ضي واجله�دي، وذلك بعد الهجرة اإىل املدينة 
التي �ضبقه� التح�ضري الدقيق لذلك يف اللق�ءات التي ك�ن يعقده� النبي )�ش( 

مع فع�لي�ت املدينة يف مكة.

ولكنن� نالحظ على ذلك اأن احل�جة اإىل مرحلة الدعوة يف اأول البعثة، ك�نت 
نتيجة طبيعية للواقع الذي ع��ش فيه النبي يف بداية الر�ض�لة؛ لأن الإ�ضالم ك�ن 
طرًح� جديًدا يف املجتمع، فلم يكن لأحد معرفة به، ف�ضاًل عن اأن يكون هن�ك من 
يوؤمن، مم� يجعل من م�ض�ألة ال�ضتغراق يف الدعوة، وعدم اإف�ض�ح املج�ل لأي عمل 
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اآخر، مم� ميكن اأن يدخله� يف مت�ه�ت كثرية، ويخ�ضعه� لأخط�ر �ضديدة، ويفوت 
اأمًرا  املحدودة،  قدرته�  حتتمله�  ل  ل�ضغوط  ويعر�ضه�  الفر�ش،  من  الكثري  عليه� 
� لبداية الدعوة و�ضالمته� وحركته� من اأجل اجتذاب الن��ش اإىل فكره�..  حيويًّ
اإث�رة  يف  امل�ضت�ضعفون  املوؤمنون  فيه  يعي�ش  الذي  ال�ضحية  دور  من  وال�ضتف�دة 

الع�طفة نحوه�.

اإىل  الطريق  �ضق  مرحلة  ك�نت  املكي  العهد  يف  هن�ك  املطروحة  امل�ض�ألة  اإن 
الإمي�ن يف اأر�ش ل ميلك الإمي�ن فيه� اأية ثغرة للنف�ذ اإىل الأفق الوا�ضع، ولذلك فلم 
تكن امل�ض�ألة مرحلة حركية ب�ملعنى امل�ضطلح، بل ك�نت امل�ض�ألة م�ض�ألة ولدة لدعوة 
لتعي�ش طفولته� يف اأو�ض�ع طبيعية، حتى ي�ضتد عوده� ويقوى موقعه� لتنطلق يف 
حركة �ضنع القوة يف مرحلة ال�ضب�ب من ق�عدة ث�بتة، مع مالحظة مهمة وهي اأن 
العمل  له  يت�ضع  اأي �ضعيد �ضي��ضي فيم�  اآخر على  ب�أي حترك  الظرف ل ي�ضمح 
ال�ضي��ضي اآنذاك، اأو اأي �ضعيد جه�دي يف مواجهة الك�فرين، مم� يعني ب�أن الق�ضية 

ل تتحمل اأية حركة اأخرى غري الدعوة اإىل اهلل ب�حلكمة واملوعظة احل�ضنة.

احلركة والواقع ال�ضيا�ضي

الإ�ضالمي  العمل  يعي�ضه  الذي  الواقع  درا�ضة  من  لبد  ذلك،  �ضوء  ويف 
للتعرف  وذلك  املرحلة،  هي  وفيم�  الرد،  هو  وفيم�  احلركة،  هي  فيم�  ال�ضي��ضي 
على امل�ض�حة احلرة التي ميلك فيه� اخلط الإ�ضالمي احلركي حرية احلركة فيه�. 
والعب�دة  للثق�فة  اإل  فيه�  جم�ل  ل  الذي  امل�ضتوى  �ضيقة  امل�ض�حة  تكون  فقد 

املرحلية يف العمل
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والرتبية. ويف هذا احل�ل، ل بد من توفري كل الو�ض�ئل الثق�فية والروحية والرتبوية، 
وال�ضتغراق فيه� من اأجل تكوين ق�عدة اإ�ضالمية قوية من حيث الوعي الفكري 
وال�ضف�ء الروحي والتوازن الرتبوي للبدء بعد ذلك مبرحلة جديدة لالنطالق يف 
العمل ال�ضي��ضي بعد ا�ضتكم�ل �ضروطه املو�ضوعية فيم� ميكن اأن يكون حقيقة يف 

تو�ضيع الق�عدة، وحترير ال�ض�حة يف حدوده� ال�ضيقة.

الع�مة منفتحة على الأجواء  اأن الأجواء  ب�عتب�ر  وا�ضعة  ال�ض�حة  وقد تكون 
الإ�ضالمية؛ لأن املجتمع ينتمي اإىل الإ�ضالم على �ضعيد النتم�ء الديني، ومي�ر�ش 
طقو�ضه على ال�ضعيد العب�دي، ويعي�ش اأخالقي�ته يف اجل�نب الفردي والجتم�عي، 
مع بع�ش النحراف اأو التخلف يف الوعي واملم�ر�ضة، ويف طريقة النتم�ء، فلي�ضت 
هن�ك اأية �ضرورة للقي�م بعملية البن�ء الفكري من جديد...، ولكن رمب� يكون هن�ك 
فيه  يعي�ش  الذي  املعقد  ال�ضي��ضي  املفهوم  هو  فيم�  ال�ضي��ضي  الوعي  اإىل  ح�جة 
الن��ش منطلًق� لتحريك الوعي فيم� يثري من م�ض�عر وق�ض�ي� واأو�ض�ع متنوعة، مم� يوفر 
الكثري من اجلهد النظري على الع�ملني يف اإقن�ع الن��ش ب�ضرورة التحرك، بحيث 
اآي�ت اجله�د وعن�وين العزة  يكون التحرك ال�ضي��ضي العفوي، املنطلق يف اأجواء 
واحلرية والعدالة، مدخاًل للتثقيف ال�ضي��ضي من خالل مفردات الواقع املتحرك 
ولالنتم�ء الإ�ضالمي احلركي من موقع احل�جة اإىل اخلروج من امل�ضكلة، والبتع�د 
تفر�ضه كل  الذي  العمل اجله�دي  نحو احلل على �ضعيد  والندف�ع  امل�أزق  عن 
الأغالل التي تقيد حرية الن��ش، وكل التحدي�ت التي ت�ضقط اأ�ض�لتهم و�ضقوتهم 

وحركتهم يف الجت�ه ال�ضليم.
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ال�ضيا�ضة واجلهاد والثقافة 

ويف �ضوء ذلك، فقد تنطلق املرحلة لتحرك العمل ال�ضي��ضي واجله�دي اإىل 
ج�نب العمل الثق�يف وب�عتب�ر اأن حركية الواقع املتنوعة تفر�ش ذلك كله وتغني 
ذهنيته  يف  امل�ضلم  لالإن�ض�ن  ال�ضخ�ضية  وحدة  يف  احلركة  وت�ضم  كله�،  التجربة 
الثق�فية واجله�دية وال�ضي��ضية؛ لأن الإ�ضالم ي�ضم ذلك كله يف وحدته الفكرية 
وال�ضرعية، فال يعي�ش انف�ض�م ال�ضخ�ضية، عندم� يلتقي ب�لإن�ض�ن الثق�يف يف وقت، 
الذاتي من جتربة  ينطلق يف تكوينه  اآخر؛ لأنه مل  ال�ضي��ضي يف وقت  وب�لإن�ض�ن 

واحدة، بل من جتربتني خمتلفتني متب�عدتني.

وقد نالحظ يف هذا الجت�ه اأن بع�ش احلرك�ت الإ�ضالمية التي ع��ضت جتربة 
املرحلية يف اجل�نب الثق�يف املح�ش، ويف اجل�نب ال�ضي��ضي الذي يتحرك يف البعد 
املطلقة،  املف�هيم  �ضبط  يف  الغ�رقة  الثق�فية  ب�ل�ضخ�ضية  ا�ضطدمت  قد  الثق�يف، 
اإىل املرحلة ال�ضي��ضية يف العمل؛ لأن طبيعة  فوجدت �ضعوبة كبرية يف التحول 
الفكرية  للخطوط  اخل��ضعة  الرتبية  ولأن  النظرية...  طبيعة  تختلف عن  التطبيق 
الع�مة، ل تتفق مع اخلطوط التف�ضيلية املتعرجة التي تتحرك مييًن� و�ضم�ًل، وحتت�ج 
املتغريات،  كل  احتواء  ت�ضتطيع  بحيث  اجت�ه،  من  اأكرث  يف  متحركة  ذهنية  اإىل 
ومواجهة كل اللتواءات يف حركة الواقع.. وبذلك بقيت الذهنية الثق�فية ح�جًزا 
اأدى اإىل الكثري من اخللل يف طريقة  اأم�م الذهنية ال�ضي��ضية، الأمر الذي  كبرًيا 

العمل، ويف طبيعة التكفري.

املرحلية يف العمل
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ولعلن� جند يف التحرك الإ�ضالمي يف العهد املدين ظ�هرة حركية ميتزج فيه� 
راأين�  بل  اهلل،  �ضبيل  يف  الدعوة  حركة  ج�نب  اإىل  وال�ضي��ضي  اجله�دي  العمل 
النت�ض�رات  من  الكثري  للدعوة  يقدم�  اأن  ا�ضتط�ع�  قد  وال�ضي��ضة،  اجله�د  اأن 
الآف�ق  خالل  من  املتحركة  الواعية  التجربة  يف  الكبري  والغنى  والفتوح�ت، 

الوا�ضعة التي انفتحت على حي�ة الن��ش.

دور املرحلية

احلركية،  قيمته�  الإ�ضالمي  العمل  يف  املرحلية  على  ننكر  ل  اأن  نريد  اإنن� 
ولكنن� نريد اأن نوؤكد حقيقة واقعية يف هذا املج�ل، وهي اأن امل�ض�ألة ل ت�أخذ دور 
احلقيقة املو�ضوعية املطلقة التي متثل الق�نون الطبيعي للخطة الإ�ضالمية للعمل؛ 
لأن الأو�ض�ع قد تختلف يف طبيعته� ويف ظروفه�، كم� اأن ال�ض�ح�ت قد تختلف 
يف نوعية ذلك كله قبل حتديد املراحل، اأو اإلغ�ئه�؛ لأن لذلك اأثًرا كبرًيا يف جدية 

العمل و�ضالمته على كل �ضعيد.



•  رف�س �ضنمية ال�ضخ�س 
وعبادة الذات.

الإخال�س لبطل اخلط    •
واإمامه ل خلط البطل اأو الإمام.

احلركة التي تنتمي للبطل    •
ل متثل قاعدة متكاملة.

•  الهتاف لل�ضخ�س 
قد يتقدم الهتاف للفكرة.

ل وجود خلط منت�ضر    •
بدون بطل يحمل الفكر.

خط البطل وبطل اخلط





ظاهرة القيادات والتحرك الفعال

رمب� ك�ن من الظواهر التي تطبع املرحلة احل��ضرة التي مير به� امل�ضلمون بروز 
ظ�هرة القي�دات الروحية اأو ال�ضي��ضية التي تتقدم حركة الأمة يف جه�ده� الكبري 
يف مواجهة قوى ال�ضتعم�ر، اأو يف انطالقته� الوا�ضعة يف حترير واقعه� من الهيمنة 
الداخلية الط�غية، ويف ت�أكيد وجوده� على اأ�ض��ش اإث�رة عن��ضر القوة الك�منة يف 

داخله� يف مواجهة نق�ط ال�ضعف.

وقد ا�ضتط�عت هذه القي�دات حتقيق بع�ش النت�ض�ر على م�ضتوى داخلي، 
اأو اإقليمي، ف�أث�رت التحدي�ت يف وجه قوى ال�ضتكب�ر يف الداخل ب�إ�ضق�ط رموزه� 
الفكري  امل�ض�ر  جتديد  اأجل  من  وحتركت  وجهه�،  يف  الغب�ر  ب�إث�رة  اأو  املحلية، 
والجتم�عي وال�ضي��ضي فيم� ميثل الثورة يف بع�ش املن�طق، اأو فيم� ي�ضبه الثورة، 
اأو يحمل روحه� يف املن�طق الأخرى... فنجحت يف بع�ش التج�رب وف�ضلت يف 
جت�رب اأخرى، وم�زالت تقف بني النج�ح والف�ضل يف جم�لت اأخرى... وهكذا 
ك�نت حركتهم� يف م�ض�ح�ته� ال�ضي��ضية، نقطة حتول فكرية اأو روحية اأو اجتم�عية 
اأو �ضي��ضية لدى الن��ش الذين ميثلون الق�عدة الوا�ضعة حلركة الثورة، اأو النتف��ضة 
مم� اأدى اإىل ح�لة انفع�لية حم��ضية ه�ئجة فيم� تعي�ضه جم�هريه� من عواطف وفيم� 
اأهداف.. بحيث ك�نت التظ�هرات  اأجواء وفيم� تتحرك نحوه من  يحيط به� من 

خط البطل وبطل اخلط
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واملهرج�ن�ت هي الأ�ض�ليب التي حتكم املرحلة، فتعمق الإح�ض��ش ب�لفرح وت�ضد 
امل�ض�عر ب�لتحدي وتقوي املوقف ب�ملواجهة وتدفع الق�ضية نحو اأجواء التوتر يف خط 

ت�ض�عدي متحرك.

قيادة ال�ضخ�س: �ضحر وعبادة 

واآف�قه  ولق�ءاته..  وتطلع�ته  خط�ب�ته  يف  �ضيء،  كل  هو  ال�ضخ�ش  ويبقى 
احلميم  ب�جلو  يوحي  الذي  ال�ضحر  ي�ضبه  في�  معه  الن��ش  ليتحرك  املتنوعة... 
اخل��ضع الذي يتن�مى يف حركة امل�ض�عر والعواطف لي�ضل به� اإىل م� ي�ضبه العب�دة 
ال�ضعورية يف عالقة الن��ش به.. مم� ينقل اجلو من م�ض�ريعه العملية اإىل �ضخ�ضه يف 
�ضكله.. ويف خ�ض�ئ�ضه الذاتية.. ويف اأولده.. وع�ئلته... وهكذا يت�أكد الرتب�ط 
ب�ل�ضخ�ش.. ليكون هو الق�عدة التي يجتمع الن��ش حوله�، فريتبطون ببع�ضهم من 
خالله�.. ويت�ض�بقون اإىل التعبري عن اإخال�ضهم له�، والكلم�ت التي حتمل الكثري 
يف  النج�ح  اإىل  جهة  يف  النج�ح  وحتويل  التف�ضيل،  و�ضيغ  املب�لغة،  كلم�ت  من 
جميع اجله�ت، حتى ليخيل اإليك اأنك تقف يف �ض�حة الكم�ل املطلق الذي ل 
يقرتب اإليه النق�ش من اأية جهة من اجله�ت.. وتبداأ عملية ال�ضور التي تعلق يف 
البيوت، ويف ال�ضدور ويف كل مك�ن.. للتدليل على امل�ض�حة الوا�ضعة التي ميلكه� 
هذا الإن�ض�ن اأو ذاك يف حي�ة الن��ش، ويف حركة امل�ضري.. وقد تتطور الق�ضية لدى 
البع�ش في�ضنعون له التم�ثيل التي تن�ضب يف ال�ض�ح�ت الع�مة... ك�أ�ضلوب من 

اأ�ض�ليب التعظيم والتقدي�ش.
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الع�ضبية لل�ضخ�س: عملية انتماء ل ولء

عالم�ت  تثري  اأن  حت�ول  م�ض�دة  حركة  من  الظ�هرة..  هذه  تخلو  ل  وقد 
اإليه�  فيم� تثريه حوله� من �ضوك، وفيم� توجهه  القي�دات  ال�ضتفه�م حول هذه 
من اته�م�ت، وفيم� توحي به من خلفي�ت غري نظيفة.. ورمب� ك�ن من�ض�أ ذلك كله 
ح�ضًدا من هن�، وعداوًة من هن�، واختالًف� يف الراأي من هن�ك، وتنوًع� يف التقييم 

من جهة اأخرى.

اأن تثري الأ�ض�ليب التي ل تتن��ضب مع الحرتام الذي  ولعل من الطبيعي 
يحمله الن��ش لهذه القي�دات بع�ًض� من ال�ضلبي�ت يف ال�ض�حة ل ت�ضرتيح للنقد، 
ول تتف�عل معه؛ لأنه� ل تعتربه مظهر تقومي لل�ضخ�ش، اأو حم�ولة لت�ضحيح اخلط�أ، 
بل تعتربه مظهر عداوة فيم� يعتقده الن��ش من الفكرة التي توحي ب�لعالقة بني 

املحبة والتعظيم، وبني العداوة والنقد.

ويف مثل هذا اجلو الذي يدور احلديث فيه بني �ضخ�ضية الع�ضمة يف امل�ضتوى 
الواقعي فيم� ي�ضري عليه الن��ش، واإن مل يكن له� ذلك يف م�ضتوى عقيدتهم وبني 
لتوؤكد  الفعل  ردود  تتحرك  وي�ضيب،  يخطئ  الذي  الطبيعي  الإن�ض�ن  �ضخ�ضية 
الع�ضبية ولتعمقه�.. فيم� تفر�ضه� املم�ر�ضة يف حركة ال�ضراع بني الفريقني.. من 
اأحدهم� التحرك من مواقع الهجوم.. ويقوم الآخر ب�لنطالق يف  مواجهة يتوىل 
مواقع الدف�ع.. فيكون لهذا جم�عته، ولالآخر جم�عته... ومتتد امل�ض�ألة لتتحول اإىل 

اجت�ه اآخر يدفع به� اإىل �ض�حة اأخرى.... من �ض�ح�ت ال�ضراع.

خط البطل وبطل اخلط
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تطوير  حم�ولة  يف  انطلقت  التي  اجلم�عة  لهذه  �ضفة  ال�ضخ�ش  اأ�ضبح  فقد 
م�ض�ألة الولء اإىل عملية انتم�ء... ورمب� ك�ن النتم�ء- يف بع�ش احل�لت – منطلًق� 
لهذا  النت�ض�ب  �ضفة  اجلم�عة  بهذه  يل�ضق  اأن  يح�ول  الذي  الآخر  الطرف  من 
ال�ضخ�ش ك�أ�ضلوب من اأ�ض�ليب ال�ضغط عليهم اأو لإبع�د ال�ضفة احلقيقية عنهم؛ 
لأنه� ت�ضكل نقطة التحدي له. وقد ي�ضرتيح هوؤلء لذلك؛ لأنهم يرون فيه� �ضرًف� 

فيم� يوحي ال�ضخ�ش من عظمة وقوة.

فكر ال�ضخ�س: حمور لال�ضتنباط والجتهاد

ف�إن  امل�ضتوى، ول تقف عند هذا احلد،  تقت�ضر على هذا  الق�ضية ل  ولكن 
ال�ضفة تبداأ يف اللتف�ف حول اجلم�عة لتطوق كل اهتم�م�تهم، فتقف به� عند 
ال�ضخ�ش. ف�إذا ك�ن ينطلق من ق�عدة فكرية معينة، ف�إن الفكرة ل ميكن اأن تتمثل 
يف غريه، اإل من خالله.. واإذا ك�ن يتحرك يف خط معني، ف�إنه هو الذي يج�ضد هذا 
� ل مثيل له.. وهكذا يبداأ البحث لديهم عن اخل�ضو�ضية التي  اخلط جت�ضيًدا حيًّ
تف�ضلهم عن الآخرين ب�ملقدار الذي ينف�ضل به فكر هذا ال�ضخ�ش عن الآخرين.

وقد يزداد ال�ضتغراق يف هذه اخل�ضو�ضية... حتى يتحول الأمر اإىل اإغف�ل 
�ضيًئ�  لو ك�ن  وللفكر اخل��ش، كم�  للخط اخل��ش...  وت�أكيد  الأ�ضيلة...  للق�عدة 
من  والجته�د  ال�ضتنب�ط  عملية  »املخل�ضون« يف  ويبداأ  اجلذور...  عن  منف�ضاًل 

هذه اخلطبة..
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ومن هذا الت�ضريح.. اللذين قد يكون�ن منطلقني من ح�لة انفع�لية طبيعية ل 
توحي ب�لكثري من الفكر.. ليفل�ضفوا هذه الكلمة... وهذه الوقفة فيثريوا حوله� 
الكثري من التحليالت والت�أويالت التي تتمثل فيه� ق�عدة �ضي��ضية هن�... وق�عدة 
الق�ئد من  واملتفل�ضفني... ول ميثل فكر  املحللني  قد ميثل فكر  مم�  فكرية هن�ك.. 

قريب اأو من بعيد.

اًل ل تعرف  وهكذا يتن�مى الجته�د والتحليل.. حتى جند لدين� د�ضتوًرا مف�ضّ
مدى �ضرعية ن�ضبته اإىل هذا ال�ضخ�ش اأو ن�ضبته اإىل الفكر الذي انطلق ال�ضخ�ش 

منه يف منطلق�ت التحرك.

بني ال�ضخ�س واخلط �ضاع الإن�ضان

هذه �ضورة عن الواقع الذي يتمثل يف اأكرث من موقع من مواقعن� ال�ضي��ضية 
فنحن واجدون يف احلرك�ت الب�رزة يف جمتمع�تن� اأ�ضم�ء وعن�وين تتخذ من ا�ضم 
ال�ضخ�ش  اأن  فيه  نعرف  الذي  الوقت  يف  والنتم�ء  احلركة  يف  حموًرا  ال�ضخ�ش 

ينتمي اإىل فكر ممتد يف حركة الدين اأو يف حركة الفكر الآخر.

اأكرث من حركة من  »الن��ضرية« يف  بــ  التعبري  وكمث�ل على ذلك، نالحظ 
الن��ضر  عبد  اإىل جم�ل  النتم�ء  من  ذلك  ميثله  فيم�  العربية«  »القومية  حرك�ت 
الذي ل ميلك– فيم� نالحظه– فكًرا متك�ماًل على م�ضتوى النظرية– بل كل 
اأو يحركه�  ال�ض�حة التي يحكمه�  اأنه ميلك حركة �ضي��ضية من موقع  م� هن�ك– 

خط البطل وبطل اخلط
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يف نط�ق الظروف املو�ضوعية التي حتيط به يف النت�ئج الإيج�بية اأو ال�ضلبية... ويف 
ق�عدة  ا�ضمه ل متثل  اإىل  ت�أخذ �ضفة النتم�ء  التي  �ضوء ذلك، ك�نت احلرك�ت 
فكرية �ضي��ضية متك�ملة وا�ضحة بعيًدا عن ال�ضع�رات الق�ئمة التي ت�ضتمده� من 

خطبه وت�ضريح�ته.

»ب�ل�ضدريني«  التعبري  نالحظ  الإ�ضالمي،  اللبن�ين  الواقع  اإىل  انطلقن�  واإذا 
ال�ضدر  مو�ضى  ال�ضيد  اإىل  النتم�ء  من  ذلك  ميثله  فيم�  الكلم�ت  بع�ش  يف 
فيم�  الإ�ضالم  ا�ضتله�م  على  يعملون  الذين  امل�ضلمني  علم�ء  من  يعترب  الذي 
اخل��ضة  الروؤية  خالل  من  ومواقف  وحترك�ت  واأو�ض�ع  عالق�ت  من  به  ينطلقون 
ال�ضي��ضي  اإ�ضالحي يف النط�ق  اإىل عمل  للمف�هيم الإ�ضالمية... ليحولوا ذلك 
فيم�  ذاك  اأو  املج�ل  يتحرك يف هذا   � تعبرًيا خ��ضًّ هن�ك  وقد جند  والجتم�عي.. 
يح�ول البع�ش تقييم هذا ال�ضخ�ش اأو ذاك.. فهذا ي�ضري على »خط الإم�م« وذاك 
ل ي�ضري عليه... وقد نالحظ ذلك يف الو�ضط الإ�ضالمي العراقي الذي ينطلق يف 
ي�أخذ بع�ش  ب�قر ال�ضدر الذي  اإىل ال�ضيد ال�ضهيد ال�ضيد حممد  اأجواء النتم�ء 

الع�ملني ا�ضمه كعنوان لهم فنجد هن�ك ا�ضم »ال�ضدريني«.

»خط الإمام« عنوان للم�ضرية وفرز للمجتمع

وهكذا جند ال�ض�حة الإ�ضالمية الثورية حتت�ضن ا�ضم »اخلمينيني« الذي ميثل 
ال�ض�ئرين يف خطهم ال�ضي��ضي على خط الثورة الإ�ضالمية الإيرانية، .. ورمب� ك�نت 
الإ�ضالمية  اإبع�د احلركة  الذين يح�ولون  اأعداء الإ�ضالم  ال�ضفة من خالل  هذه 
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عن الرتب�ط ب�لإ�ضالم لالإيح�ء ب�رتب�طه� ب�ل�ضخ�ش.. ولكن مثل ذلك قد يلقى 
هوى يف نفو�ش الكثريين من املتحم�ضني فريت�حون لهذه ال�ضفة ويعتربونه� عنوانً� 

لهم.

واإذا ك�ن هذا ال�ضم غريًب� عن طبيعة ال�ض�حة فيم� تريده من �ضفة اأو عنوان؛ 
لأنه� تعمل على اأن يكون الإ�ضالم هو عنوانه� الأ�ض��ضي فيم� تتحرك به، اأو تنطلق 
من خالله... ف�إنن� نالحظ اأن كلمة »خط الإم�م« اعتربت عنوانً� للم�ضرية، فهوؤلء 
لي�ضوا  اأنهم  اأو  كذلك..  العلم�ء  وهوؤلء  الإم�م  خط  على  ال�ض�ئرون  هم  الطلبة 
كذلك.. وذلك يف عملية فرز للمجتمع على اأ�ض��ش التزامه ب�خلط وعدم التزامه 

به.

وهكذا وجدن� حركة ال�ض�حة تنطلق من وحي الإخال�ش لل�ضخ�ش الكبري 
والعظيم والق�ئد لتجعل ال�ضخ�ش عنوانً� للفكرة بدًل من اأن تكون الفكرة عنوانً� 
له.. فكيف يكون موقفن� منه� وم� هي اإيج�بي�ته� و�ضلبي�ته� يف طبيعة العمل على 

م�ضتوى ق�ضية الأمة يف املج�ل الفكري وال�ضي��ضي والجتم�عي؟

الوجه الإيجابي للم�ضاألة: 

وجود القائد القدوة دون الغمو�س والقلق 

فكرة  اأية  الفكرة  اأن  فيعترب  للم�ض�ألة،  الإيج�بي  الوجه  البع�ش  يطرح  رمب� 
املواقع  من  ب�لأ�ضي�ء  الرتب�ط  على  مطبوع  الإن�ض�ن  لأن  الفراغ؛  من  تنطلق  ل 

خط البطل وبطل اخلط
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القدوة،  ق�ضية  ك�نت  هن�  ومن  العملية،  حي�ته  يف  يعي�ضه�  التي  املح�ضو�ضة 
يعطيه�  الذي  احلي�ة؛ لأن ذلك هو  اأية حركة عملية يف  �ضرًط� يف جن�ح  والقي�دة 
معنى التج�ضيد احلي الذي يحقق للحركة م�ضداقيته� الواقعية... فيجد الن��ش 
يف ال�ضخ�ش الق�ئد القدوة، �ضخ�ضية الفكرة والر�ض�لة كم� ي�ضتوحون اآف�قه� من 
خالل اآف�قه ون�ض�ط�ته.. اأم� اإذا فقدن� ال�ضخ�ش يف الفكرة ف�إنن� نواجه غمو�ًض� يف 
الروؤية، و�ضب�بً� يف الأفق، وقلًق� يف املوقف وارتب�ًك� يف ال�ضتنت�ج مم� يجعل الن��ش 
احلم��ضة  فقدان  اإىل  ب�لت�يل  ويوؤدي  املتنوعة...  الحتم�لت  من  تيٍه  يف  تعي�ش 
الذاتية لأن الأجواء احلميمة هي التي تثري احلم��ش للفكرة من خالل ال�ضخ�ش، 

ولي�ش العك�ش هو الفر�ش ال�ضحيح..

وبذلك يكون انتم�ء اخلط اإىل البطل، اأو الق�ئد، اأو الإم�م الذي عرفه الن��ش، 
دفع  وقوة  وجدانهم،  يف  حيويًة  للخط  يحقق  وانت�ض�ره،  وعبقريته،  اإخال�ضه،  يف 
يف حي�تهم، مم� ل يتحقق يف ح�لة النتم�ء اإىل اخلط الذي ينتمي اإليه ال�ضخ�ش 
فيم�  نف�ضه�  الفكرة  الإم�م مل�ضلحة  النتيجة يف الإخال�ش خلط  الكبري و�ضتكون 

ت�أخذه من حيوية الت�أييد اجلم�هريي للق�ئد.

وقد ي�ضيف هوؤلء �ضوؤاًل حمدًدا، وهو: مل�ذا تخ�فون من فكرة اعتب�ر ال�ضخ�ش 
عب�دة  اإىل  امل�ض�ألة  وحتول  ال�ضخ�ش  �ضنمية  من  اخلوف  هو  هل  للفكرة؟  عنوانً� 
للذات، وابتع�د عن الفكرة؟ هل هذا هو م� تخ�فونه؟ ف�إذا ك�ن الأمر هو ذلك.. 
ف�إنن� جنيب عليه.. ب�أن املطروح يف ال�ض�حة هو �ض�حب الر�ض�لة، واحلركة... والثورة، 
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يف  الن��ش  وعي  اإىل  يدخل  وبذلك  املميزة،  الذاتية  �ضف�ته  ال�ضخ�ش يف  ولي�ش 
الفكرة، ل من خالل  به من خالل  الرتب�ط  ب�أن  لهم  يوحي  مم�  الفكرة،  نط�ق 

الذات.. لتكون هي املنطلقة يف وعي الوجدان يف الأمة، ل هو ب�لذات.

الوجه ال�ضلبي للم�ضاألة: 

الهتاف لل�ضخ�س يتقدم الهتاف للفكرة

1-   اإن الرتب�ط ب�لفكرة يف نط�ق الرتب�ط ب�ل�ضخ�ش، يجعل من الفكرة ح�لة 
ذاتية له... فنحن نحبه� لأنه� فكرته.. مت�ًم� كم� نحب بع�ش الن��ش القريبني 
اإليه لأنهم ع�ئلته اأو اإخوانه اأو اأ�ضح�به؛ لأن ال�ضخ�ش هو الق�عدة يف النتم�ء 
فيم� ميثله من زهو ب�لق�ئد املنت�ضر، اأو الرجل القوي مم� يحول الفكرة اإىل اأن 
تكون اإحدى ميزاته، وبع�ش ف�ض�ئله وهذا مم� يوؤدي اإىل اأن نبتعد عنه� كلم� 
اقرتبن� من ال�ضخ�ش وذلك من خالل الت�ضور الوجداين حلركة الفكرة يف 
الفكر والعمل؛ لأن �ضورته �ضتكون هي املنطلق يف املرتبة الأوىل من الوعي، 
اأم� �ضورة الفكرة، فتقف يف املرتبة الث�نية التي يغلب عليه� �ضورة ال�ضبح.. 

ولهذا جند اأن الهت�ف لل�ضخ�ش يتقدم كثرًيا عن الهت�ف للفكرة.

نقد الفكرة اإ�ضاءة لل�ضخ�س 

2-   اإن الفكرة ل تفقد ق�بليته� للحوار من خالل هذا الأ�ضلوب؛ لأن من�ق�ضته�، اأو 
نقده�، ف�ضاًل عن اإثب�ت خطئه�، يعترب اإ�ض�ءة لل�ضخ�ش؛ لأن معنى ذلك اأنه 

خط البطل وبطل اخلط
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ل يبتعد عن مواقع اخلط�أ يف فكره... وهذا م� ل يتقبله املخل�ضون املتحم�ضون 
�، ولكنهم مي�ر�ضون عملية الإمي�ن بذلك  الذين قد ل يوؤمنون بع�ضمته فكريًّ

من ن�حية عملية.

وقد ل نحت�ج يف اإثب�ت ذلك اإىل جهد كبري.. فقد يكفين� مالحظة الواقع الذي 
يعي�ضون  الذي  الن��ش  بع�ش  يح�ول  عندم�  ذاك،  اأو  الق�ئد  هذا  تعي�ضه جم�هري 
حرية الفكر اأن ي�ضجلوا عالمة ا�ضتفه�م حوله يف هذا اخلط اأو ذاك... اإن رد الفعل 
هو املزيد من الته�م�ت وال�ضغوط النف�ضية وامل�دية التي توجه للن�قد ب�مل�ضتوى 
 – الوقوف  اأو  املج�ملة  اأو  »التقية«  يخ�ضع لأجواء  اأن  عليه  اأن  معه  ي�ضعر  الذي 
للق�ئد  – موقف العرتاف ب�خلط�أ الذي اقرتفه يف حق اخلط املع�ضوم  بخ�ضوع 
الرموز  مواجهة  الجتم�عي يف  النف�ق  لعملية  املج�ل  يف�ضح  مم�  املع�ضوم...  غري 

الكبري لالأمة.

اإن مثل هذا الواقع العملي يربطن� ب�مل�ض�ألة التي اأملحن� اإليه� وهي الربط بني عظمة 
ال�ضخ�ش وعظمة الفكرة الذي يقت�ضي الربط بني نقد الفكرة وبني الإ�ض�ءة اإىل 

ال�ضخ�ش.

الن�ضداد لل�ضخ�س بدل الفكر

اإهم�ل  اإىل  يوؤدي  له   � الفكرة خطًّ ال�ضخ�ش الذي يجعل  3-   اإن ال�ضتغراق يف 
ال�ضخ�ش  ف�إذا ك�ن هذا  الن��ش، ولو بعد حني،  الفكرة الأ�ض��ش يف وجدان 
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ال�ضري  اعتب�ر خط  ف�إن  اأ�ضلوبه...  ويف  ويف حركته،  فكره،  الإ�ضالم يف  ميثل 
� له.. يبعد الإ�ضالم عن الدخول يف عمق الفكر، والوجدان، وال�ضعور...  خطًّ
للن��ش؛ لأنهم يظلون م�ضدودين اإىل ال�ضخ�ش، واإىل فكره، فهو الذي يفكر، 
ف�إنه  نط�قه  الإ�ضالم يف  اإذا ذكر  ينت�ضر... حتى  الذي  يقرر، وهو  الذي  وهو 
يعرب عن الإ�ضالم الذي يفهمه، ل الذي يفهمه الآخرون... وبذلك ي�أخذ 
اته�ًم�  اإ�ضالم الآخرين.. مم� قد ي�ضكل  الإ�ضالم خ�ضو�ضيته التي متيزه عن 

لهم يف �ضدق النتم�ء، اأو يف �ضوء الفهم.

منه�،  الن��ش  ينطلق  التي  الق�عدة  هو  الإ�ضالم..  وهو  اخلط...  ك�ن  اإذا  اأم� 
ف�إن امل�ض�ألة تختلف؛ لأن البطل ميثل نت�ج الإ�ضالم يف حركته.. ليكون دوره دور 
الذي ا�ضتلهم الر�ض�لة لتكون عظمته من خالله� وانت�ض�ره على اأ�ض��ش اأفك�ره� 
الإ�ضالم.. ول يدخل  الوجدان من خالل  اإىل  الن�ضر.. فيدخل  اإىل  تقود  التي 

الإ�ضالم من خالله.

ف�إذا اأخط�أ يف الفكر والأ�ضلوب، ك�ن اخلط�أ خط�أه، واإذا اأ�ض�ب ك�ن الإ�ضالم 
هو الذي هداه اإىل طريق ال�ضواب... وبذلك يكون الإ�ضالم هو امليزان يف تقومي 
اأعم�له.. وهو الفكر الذي يعي�ش يف وجدان الأمة ليدخل اجلميع اإىل اأعم�قه� من 

خالله.

خط البطل وبطل اخلط



538 538
احلركة الإ�ضالمية.. هموم وق�ضايا

املزايدة وعدم و�ضوح الروؤية

4-   اإن فكرة خط الإم�م، اأو خط الق�ئد.. رمب� تكون معقولة اإذا ك�نت متلك اأ�ض��ًض� 
من الو�ضوح فيم� يخططه للفكر ولل�ضري يف منه�ج حمدد يف ت�ضوراته الفكرية، 
منهجية  متك�ملة  فكرة  طرح  معر�ش  يف  ك�ن  لو  كم�  العملية،  اأ�ض�ليبه  ويف 
للجمهور.. ولكن الواقع التطبيقي للم�ض�ألة يختلف عن ذلك.. فنحن نواجه 
يف ال�ض�حة اأفك�ًرا متفرقة تتحرك يف مواقف خط�بية، اأو لق�ءات �ضي��ضية اأو 
ق�بلة  م�دة  منه�  يجعل  مم�  ط�رئة  وح�لت  معينة،  ظروف  حتكمه�  اجتم�عية 
لال�ضتنت�ج�ت املختلفة التي يح�ول كل فريق اأن يفهمه� على طريقته اخل��ضة، 
اأو على مزاجه اخل��ش ورمب� يح�ول البع�ش اأن يوجهه� طبًق� مل�ض�حله اخل��ضة.. 
هذا م� نالحظه يف اأ�ضلوب املزايدات الذي يحكم ال�ض�حة فيم� تتحرك به من 
اته�م�ت متب�دلة يف اخلروج عن اخلط هن� اأو هن�ك؛ لأن الق�ضية ل تنطلق يف 
و�ضوح من الروؤية.. ورمب� تطور الأمر اإىل الكثري من الت�أويل والتكلف يف ت�أويل 
ب�أنه �ض�ئر على خط الذي  اأو تف�ضري هذا العمل.. ليثبت زيد  هذه الكلمة، 

توحي به الكلمة اأو العمل، اأو ليثبت عمرة خالف ذلك.

نقد الفكرة وال�ضخ�س

اأن تكون  الفكر يف وعي الأمة.. فال ميكن  ب�لتجريد يف حركة  نوؤمن  5-   اإنن� ل 
هن�ك ر�ض�لة ن�جحة بدون ر�ضول حكيم يف فكره واأ�ضلوبه، ول ميكن اأن تكون 
عن  يبحثون  الن��ش  لأن  خمل�ضة؛  واعية  قي�دة  بدون  منت�ضرة  حركة  هن�ك 
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جت�ضيد الفكرة يف حركة ال�ضخ�ش يف �ضعيد الواقع كم� يبحثون عن الفكرة 
يف نط�ق املع�دلت الفكرية يف حركة الفكر. ولكن... لي�ش معنى ذلك اأن 
ال�ضخ�ش هو ر�ضول  اأن يكون  ال�ضخ�ش، بل معن�ه  الفكرة هي فكرة  تكون 
الفكرة ومبلغه� وق�ئد حركته� يف احلي�ة... ف�إذا ك�ن مع�ضوًم�؛ ك�نت الع�ضمة 
هي الأ�ض��ش يف احلكم على �ضالمة اأ�ضلوبه يف التبليغ واملم�ر�ضة.... واإذا مل 
يكن مع�ضوًم� ك�نت الفكرة يف م�ض�دره� الوا�ضحة؛ هي الق�عدة يف احلكم 
على طبيعة حتركه فيم� اإذا ك�نت الفكرة مع�ضومة... اأم� اإذا مل تكن كذلك 
نقد  يكن  كم�  وتفكريه،  تطبيقه  �ضالمة  يف  ال�ضخ�ش  نقد  املمكن  من  ف�إن 

الفكرة يف �ضالمة حلوله� مل�ض�كل الواقع.

املطلوب اإعطاء احلرية للنقد املو�ضوعي

ذكرهم يف  ورد  الذين  لالأ�ضخ��ش  تقييم  عملية  الدخول يف  نح�ول  6-   اإنن� مل 
احلديث »لأنن� ل�ضن� يف �ضدد البحث عن هذا اجل�نب من امل�ض�ألة« فيم� ميثله 
هوؤلء اأو غريهم من قيمة فكرية اأو روحية اأو �ضي��ضية، اأو قي�دية، بل كن� يف 
معر�ش احلديث عن طبيعة حركة املب�دئ الفكرية وال�ضي��ضية والجتم�عية 
يف حي�تن�.. لنخل�ش اإىل النتيجة احل��ضمة التي نوؤمن به� وهي �ضرورة ارتب�ط 
الأمة ب�ل�ضخ�ش من خالل الفكرة التي يوؤمن به� اأفراده� تبًع� لرتب�طه� بخط 
الفكرة... بحيث يبقى الرتب�ط به متحرًك� تبًع� حلركة الفكرة يف حي�ته.. مع 
مالحظة اإعط�ء احلرية للنقد البن�ء املو�ضوعي يف املج�لت الق�بلة للنقد.. ف�إذا 

خط البطل وبطل اخلط
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انحرف عن اخلط، ابتعدت الأمة عنه، واإذا بقي خمل�ًض� له.. ا�ضتمرت �ض�ئرة 
معه.. وبذلك ف�إن علين� اأن يكون �ضع�رن� يف حركتن� العملية... هو الإخال�ش 
لبطل اخلط، اأو اإم�مه، اأو ق�ئده من خالل بطولته واإم�مته وقي�دته التي متثل 
حركة اخلط يف حي�ته... ولي�ش الإخال�ش خلط البطل، اأو الإم�م، اأو الق�ئد.

وقد يعترب بع�ش الن��ش م�ض�ألة �ضكلية فيم� ميثله اختالف التعبري من �ضكلي�ت 
امل�ض�ألة  )اأن  البع�ش  فيقرر  هذا  مع  نختلف  ولكنن�  امل�ضمون...  على  توؤثر  ل 
من  اإليه  يوؤدي  وفيم�  ال�ضخ�ش(  عب�دة  من  يوحيه  فيم�  مدلوله�  »م�ضمونية« يف 
خ�ضوع الرتبية لالأ�ضلوب الذي يجعل ال�ضخ�ضية واقعة حتت ت�أثري الأ�ضخ��ش من 
ن�حية ذاتية، مم� يجعله� تبتعد عن وعي الفكرة يف �ضلبي�ته� واإيج�بي�ته� املتحركة، 

م�دام هو الذي يحدد يف وعي الأمة له، حركة ال�ضلبي�ت والإيج�بي�ت.

هذه وجهة نظر يف حركة ال�ضخ�ش، وحركة الفكرة يف ال�ض�حة، فهل هن�ك 
وجهة نظر اأخرى؟

اإن املو�ضوع مفتوح للحوار.



•  ر�ضد خطوات الأعمال الإ�ضالمية  
اأمر �ضروري.

الأ�ضلوب ال�ضرعي �ضرط ل�ضتقامة     •
امل�ضرية و�ضالمة العمل.

تقييم الآخرين    •
 يتم عرب املقيا�س ال�ضرعي.

امل�ضكلة تربوية    •
وتت�ضل بتكوين ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية.

شرعية األسلوب واستقامة اخلط





العمل الإ�ضالمي والأ�ضلوب ال�ضرعي

رمب� يجد املراقب الذي ير�ضد العمل الإ�ضالمي وهو يتحرك يف اندف�ع كبري اأن 
من ال�ضروري للع�ملني اأن يلتقطوا اأنف��ضهم ليقفوا وقفة ت�أمل وتفكري ي�ضتعيدون 
امل�ضرية؛ لأن  فيه�  وتتحرك  العمل،  فيه�  يتمثل  التي  ال�ضورة  اأنف�ضهم  اأم�م  فيه� 
الطبيعة النفع�لية للموقف، قد حتجب الكثري من جوانب ال�ضورة، وقد تغري بع�ش 
املالمح الق�ئمة اإىل مالمح م�ضرقة، وب�لعك�ش، مم� ي�ض�عد يف طم�ش مع�مل احلقيقة، 
وب�لت�يل يدفع العمل بجملته اإىل كثري من املخ�طر وامل�ض�عب، ورمب� ينتهي به اإىل 

ح�فة اله�وية.

وقد يكون من ال�ضروط الأ�ض��ضية ل�ضالمة العمل، وا�ضتق�مة خط امل�ضرية، اأن 
ينتبه الع�ملون اإىل �ضرعية الأ�ضلوب الذي تتحرك فيه املم�ر�ضة يف الكلمة التي 
اأ�ض�ليبه  تق�ل واجلو الذي يث�ر، والطريقة التي تتمثل فيه احلركة؛ لأن لالإ�ضالم 
الأخرى  والتي�رات  املب�دئ  متلك  كم�  مت�ًم�  غ�ي�ته  اإىل  به�  ي�ضل  التي  اخل��ضة 

اأ�ض�ليبه�، امل�ضتمدة من نظرته� اإىل احلي�ة.

اأم� ال�ضبب يف ت�أكيدن� على هذه النقطة فهو اأن اجلو الع�م للتحرك الفكري 
وال�ضي��ضي قد يخلق بع�ش الت�أثريات ال�ضلبية على ذهنية الإن�ض�ن امل�ضلم، وطريقة 

�سرعية الأ�سلوب وا�ستقامة اخلط
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فهمه لالأ�ضي�ء ومم�ر�ضته له�، وطبيعة العالق�ت التي تربطه ب�لأ�ضخ��ش، واأ�ضلوب 
تع�مله معهم فيم� يختلف فيه من ق�ض�ي�، وفيم� يخو�ضه من اأمور ال�ضراع، وتكون 
يف  ال�ضرعية  الأدوات  عن  بعيًدا  الإ�ضالمية  امل�ضرية  يف  النطالق  هي  النتيجة 
ال�ضراع، وعن الروحية الإ�ضالمية يف التحرك، مم� يطبع العمل بط�بع غري اإ�ضالمي 

يف ال�ضكل وال�ضورة، وي�ضيء اإىل �ضالمته يف الواقع وامل�ضمون.

واإذا كن� نتحدث عن العمل الإ�ضالمي والع�ملني يف هذا ال�ضبيل، ف�إنن� ل 
نتحدث عن ح�لة معينة، اأو حمور معني، اأو اأ�ضخ��ش يعي�ضون يف اإحدى املواقع 
اخل��ضة يف العمل. بل اإنن� نريد ال�ضمول لكل ح�لت العمل واأ�ضخ��ضه، �ضواء 
يف ذلك، الأعم�ل الإ�ضالمية التي تتحرك يف النط�ق التقليدي، يف ق�ض�ي� الوعظ 
النط�ق اجلديد، يف  التي تتحرك يف  اأو الأعم�ل  والتدري�ش،  والتوجيه  والإر�ض�د 
جم�ل املوؤ�ض�ض�ت واملجتمع�ت، اأو يف جم�ل الأحزاب والتنظيم�ت.. ف�إن ال�ضفة 
يكون  اأن  تفر�ش  واأتب�عه�،  قي�داته�  يف  اأو  واجه�ته�،  يف  حتمله�  التي  الإ�ضالمية 
لهذه ال�ضفة معنى العمق يف الت�ضور والأ�ضلوب والهدف... وحركة الفكرة يف 
ال�ضكل وامل�ضمون، بحيث تتحول ال�ضفة اإىل اإ�ض�رة مميزة وعالمة ف�رقة، بينه� وبني 

التي�رات الأخرى يف ذلك كله.

وهذا م� نريد اأن نخو�ش فيه يف حم�ولة لر�ضد اخلطوات العملية التي تتحرك 
يف هذا املج�ل، يف نق�ط عديدة واأم�م عالم�ت ا�ضتفه�م حمددة.
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التقييم على اأ�ضا�س احلقيقة والعدالة 

م� هي الأ�ض�ش التي ترتكز عليه� القن�ع�ت الذاتية جت�ه ت�ضرف�ت الآخرين يف 
جم�لت احلكم والتقييم واملح��ضبة؟

يف ال�ض�حة عدة ح�لت فهن�ك الحتم�ل الذي ميثل ح�لة ال�ضك يف �ضدور 
الفعل املعني، اأو وجود الق�ضد اخل��ش ال�ضيئ من دون اأي عن�ضر مرجح، اأو الظن 
اأو  الق�ضية،  من جوانب  ترجيح ج�نب  الن��ضئ عن  احلد�ش  �ضفة  يحمل  الذي 

اليقني الذي ل جم�ل معه لالحتم�ل امل�ض�د.

اأ�ض��ش  على  يت�ضرف  الذي  الجت�ه  جند  للق�ضية  الإ�ضالمي  غري  املوقف  يف 
ال�ضك، ويحكم على اأ�ض��ش الظن من دون انتظ�ر للو�ضول اإىل ح�لة اليقني. فقد 
اجتم�عية  اأو  �ضي��ضية  ق�ضية  م�، يف  �ضخ�ش  لديهم يف احلكم على خي�نة  يكفي 
احلكم  معطي�ت  يف  تدخل  وقد  معني.  ب�ضخ�ش  يت�ضل  اأو  م�،  مك�نً�  يدخل  اأن 
واملواجهة ال�ضلبية، طبيعة العالق�ت امل�ض�دة التي تربطن� بهذا ال�ضخ�ش، اأو طبيعة 
الأهمية للق�ضية يف ح�ض�ب�ت ال�ضراع؛ لأن املهم هو حتطيم ال�ضخ�ش اإي�ه، اأو اإجن�ح 
هن�ك  يكون  اأن  املهم  من  ولي�ش  ال�ضراع،  حوله�  يدور  التي  الق�ضية  اإ�ضق�ط  اأو 
احتم�ل للرباءة اأو اأن توجد يف ال�ض�حة بع�ش النق�ط اخلفية التي ميكن اأن تخلق 
اأم� املوقف الإ�ضالمي  اآخر، غري الوجه الذي تظهر الأو�ض�ع فيه.  للق�ضية وجًه� 
ف�إنه يرتكز على ا�ضتبع�د اأي �ضفة مقربة اأو مبعدة من ن�حية ال�ضف�ت الذاتية التي 
املهم يف  فلي�ش من  العالقة...  فيه�  تتمثل  اأو  املو�ضوع،  اأو  ال�ضخ�ش  به�  يت�ضف 

�ضرعية الأ�ضلوب وا�ضتقامة اخلط
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تكوين القن�ع�ت، اأو يف اإ�ضدار الأحك�م، اأو يف حتريك املم�ر�ض�ت، م� هو املو�ضوع 
ذلك  يف  العدالة  طبيعة  ومع  احلقيقة  على  الوقوف  املهم  بل  ال�ضخ�ش،  هو  من 

كله... ليكون الت�ض�وؤل مرتكًزا على النحو الت�يل:

م� هي املعطي�ت الواقعية التي متنحن� و�ضوح الروؤية لالأ�ضي�ء وم� هي املعطي�ت 
التي ميكن اأن يقدمه� الراأي املع�ر�ش، اأو ال�ضخ�ش املتهم يف مق�م الدف�ع عن وجهة 
النظر الأخرى لتتم املق�رنة بينهم� بهدوء على اأ�ض��ش من تقوى اهلل وحمبته، عرب 
ال�ضرعية التي تالحق الحتم�لت الأخرى، حتى ولو ك�نت �ضعيفة  املق�يي�ش 

لتنفيه� اأو تثبته� وذلك هو م� نفهمه من قوله تع�ىل:  نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  یمث  ]الإ�ضراء/36[.

ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   

ڀمث       ]احلجرات/ 12[. ذلك هو اخلط العري�ش للق�ضية.. ل جم�ل 
لالحتم�ل، ول للظن ك�أ�ض��ش للحكم اأو لتكوين القن�ع�ت، اأو لتحريك 

املم�ر�ضة، بل الق�عدة هي العلم واليقني.

اأم� ا�ضتبع�د الظروف املقربة اأو املبعدة لذلك فهو م� ي�ضري اإليه قوله تع�ىل: 
نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث]الأنع�م/152[..

ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   نثۓ  
ٴۇمث    ]امل�ئدة/8[..
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ويف �ضوء ذلك، لبد من الوقوف عند املوقف الذي يريدن� اهلل اأن نقف فيه، 
اإمك�ن�ت  اأن نالحق  من  لن�  بل لبد  اأم�مه،  فنتجمد  ن�ضت�ضلم لالحتم�ل  اأن  ل 
احلق فيه. ف�لق�ضية كل الق�ضية هي اأن ل نحكم على اأ�ض��ش الحتم�ل، ولي�ضت 
هي اأن نحذر، فنتخذ احتي�ط�ت ال�ضالمة، ولو اإىل حني. ذلك هو اخلط، فم�ذا عن 

الواقع؟

العاملون والعلماء وفو�ضى الأحكام

يف  �ضواء  الإ�ضالمي،  العمل  داخل  يف  الع�ملني  �ضراع�ت  يف  نواجه  اإنن� 
الق�ض�ي� التي تتعلق ب�لأ�ضخ��ش عندم� تكون الق�ضية اأن يتقدم �ضخ�ش اأو يت�أخر 
ب�ملوؤ�ض�ض�ت،  تتعلق  التي  الق�ض�ي�  اأو يف  وامل�ضوؤولي�ت.  القي�دات  اآخر، يف �ضراع 
مريرة يف  فو�ضى  ال�ضراع�ت  نواجه يف هذه  اإنن�  العملية،  يف خلفي�ته� وخطواته� 
الأحك�م غري املدرو�ضة، فهذا ف��ضق؛ لأنه فعل الفعلة الفالنية مع احتم�ل كونه 
معذوًرا فيه�. وهذا خ�ئن؛ لأنه اأكل امل�ل املعني مع اإمك�ن وجود املربرات ال�ضرعية 
فيه من فتوى اأو �ضبهة اأو غري ذلك. وهذا عميل لال�ضتعم�ر وخ�ئن لالأمة؛ لأنه 
ق�م بحركة �ضي��ضية معينة، اأو ب�ت�ض�لت خ��ضة مع بع�ش الفرق�ء الذين يرتبطون 
بهذا املع�ضكر اأو ذاك مع وجود بع�ش الأو�ض�ع والظروف اخل��ضة التي قد تخلق 
�. وهذه املوؤ�ض�ضة جمعية ك�نت اأو حزبً� اأو جلنة خ�ئنة اأو عميلة اأو  له مربًرا �ضرعيًّ
لهذه  تخ�ضع  ال�ض�حة  على  املوجودة  النم�ذج  بع�ش  يف  مثيالته�  لأن  م�ضبوهة؛ 
املوازين، مع عدم وجود فكرة �ض�ملة عن طبيعة املوؤ�ض�ضة، وعن قي�دته�، وعالق�ته� 

�ضرعية الأ�ضلوب وا�ضتقامة اخلط
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ق�ل  فالنً�  اأن  هن�ك  م�  بل كل  والعلنية،  اخلفية  وحترك�ته�  وب�لأو�ض�ع،  ب�لآخرين 
احلد�ش  طبيعة  عن  يخرج  ل  مم�  كذا...  على  تدل  املعينة  الأو�ض�ع  اأن  اأو  كذا، 

والتخمني.

القن�ع�ت،  ال�ضلبية وامل�ض�دة، وتتكون  الت�ضرف�ت  وت�ضدر الأحك�م، وتتنوع 
على  الت�أكيد  �ضبيل  يف  وغريهم�،  واإذاعة  �ضح�فة  من  الإعالم  اأجهزة  وتتحرك 

اعتب�ر الق�ضية حقيقة ملمو�ضة يف واقع حي�ة الن��ش ال�ضي��ضية والجتم�عية.

اإ�ضدار  اإىل مزيد من التثبت والتفح�ش قبل  ورمب� جند الإن�ض�ن الذي يدعو 
الأحك�م اأو تكوين القن�ع�ت؛ لأن احلجة مل تكتمل؛ ولأن املعطي�ت املطروحة 
ق�بلة للمن�ق�ضة، فنق�بله ب�ل�ضخرية وال�ضتهزاء والته�م ب�ل�ضذاجة والب�ض�طة التي 
جتعله ل يعرف طبيعة الأ�ضي�ء، فينكم�ش على نف�ضه ويرتاجع خوًف� من اأن ين�ضب 

اإىل اجلنون يف نه�ية املط�ف.

علم�ء  من  املوؤمنني  ب�مل�ضلمني  ف�إذا  الجت�ه،  هذا  يف  بعيًدا  امل�ضرية  وتنطلق 
وال�ضبهة  للظن  كنتيجة  علم،  بغري  والقول  بغري حجة،  احلكم  مي�ر�ضون  وع�ملني، 
مت�ًم� كم� يفعل غري امل�ضلمني يف �ضراع�تهم ال�ضي��ضية وال�ضخ�ضية والجتم�عية.. 
من اأجل اأن يحطموا �ضمعة خ�ضومهم، اأو يدمروا ق�عدة املوؤ�ض�ض�ت املن�ف�ضة لهم، 

وقد يت�ض�ءل املت�ض�ئلون مل�ذا هذا كله؟
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م�ضكلة تربية 

هذا  يف  تنطلق  مل  الإ�ضالمية  الرتبية  اإن  املج�ل:  هذا  يف  اجلواب  ويكون 
يتحرك   ،� نظريًّ بعًدا  اإليه�  امل�ض�ر  الق�ضية  اإعط�ء  يف  حتركت  بل  العملي،  الجت�ه 
النظري�ت  وبني  الإ�ضالم  بني  املق�رن�ت  جم�ل  يف  للتفكري  النظرية  اخلطوط  يف 
الأخرى.. اأم� اجل�نب العملي الذي يتمثل يف ر�ضد املم�ر�ض�ت لالإن�ض�ن امل�ضلم، 
يف طفولته ون�ض�أته يف البيت واملدر�ضة، ويف التوجيه�ت العملية التي ت�ضدر من 
هذه املوؤ�ض�ض�ت التي تتحرك يف ن�حية النظرية والتطبيق، فت�ضجل على النحراف 
بع�ش املوؤاخذات اأو العقوب�ت الت�أديبية، مم� يعطي اإح�ض��ًض� بخطورة هذا اللون من 

النحراف عن اخلط الإ�ضالمي يف حي�ة الع�ملني ويف م�ض�ر العمل.

ونظًرا لعدم الهتم�م بهذا اجل�نب، يت�ضرف الع�ملون بوحي الواقع املنحرف 
الذي يعي�ضه الو�ضع الجتم�عي، اخل��ضع يف اأ�ض�ليبه للتوجيه�ت غري الإ�ضالمية 
يف نط�قه� ال�ضلبي والإيج�بي.. اإنن� نثري اللتف�ت اإىل هذه النقطة؛ لأنن� نعتقد اأنه� 
تت�ضل بتكوين ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية من جهة، وب�ضالمة العمل من جهة اأخرى 
ويف النظرة الواقعية اجلدية التي تتكون لدى الآخرين من خالل ر�ضدهم للعمل 

وللع�ملني.

�ضرعية الأ�ضلوب وا�ضتقامة اخلط





ال�ضعار يوؤكد     •
مالمح ال�ضخ�ضية ويغذي ال�ضعور.

مواجهة الأفكار الأخرى وحتديها     •
تتمثل بال�ضعار.

�ضرورة التخطيط    •
لثقافة اإ�ضالمية حتمي ال�ضعار.

حركة الشعار يف واقعنا





دور ال�ضعار يف حركة الواقع

يف اخلط العري�ش–  لل�ضع�ر يف حي�تن� دور العنوان الذي يحمل الفكرة– 
عملية  يف  ث�نية  مرحلة  التف��ضيل  لتكون  الوا�ضع  الب�ب  من  الفكر  اإىل  لتدخل 
تنطلق من  اأن  اجلزئي�ت لبد  لالإن�ض�ن؛ لأن  الذاتي  للوعي  الداخلي  الختزان 
خالل الكلي�ت التي متثل املب�دئ الع�مة التي توجهه اإىل ال�ض�ح�ت الكبرية يف 
احلي�ة فيم� يتميز به فكر عن فكر، اأو موقع عن موقع، ثم تبداأ عملية احلركة نحو 

الدوائر ال�ضغرية املتفرعة عنه�.

معرفة احلدود الفكرية 

التوحيد  �ضع�ر  طرحت  التي  الإلهية  الر�ض�لت  يف  لحظن�ه  م�  هو  وهذا 
ليعرف  وال�ضريعة  للعقيدة  كواجهة  الر�ض�لة  �ضع�ر  وطرحت  للر�ض�لة،  كواجهة 
الإن�ض�ن احلدود الفكرية التي متيزه عن الآخرين فيم� يريد اأن يوؤكده من مالمح 

ال�ضخ�ضية املميزة يف وجوده.

وهذا هو الدور الإيج�بي لل�ضع�ر يف بن�ء الإن�ض�ن، يف ت�أثريه على دائرة الت�ضور 
العري�ضة  فيه� اخلطوط  الإن�ض�ن  الع�مة، حيث ميلك  للق�ض�ي�  الفكرية  املالمح  يف 
مل� يحمله من فكر ومل� يتحرك فيه من خط ال�ضري.. فال يواجه احلرية يف ت�ضوراته 

حركة ال�سعار يف واقعنا
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كم� يواجهه� اأولئك الذين يتحركون يف احلي�ة من خالل التف��ضيل الغ�رقة يف 
اجلزئي�ت الكثرية البعيدة عن الكلي�ت، بل يعرف كيف يحدد لنف�ضه خط ال�ضري 
من خالل م� ميلكه من عن�وين ع�مة، كم� ي�ضتطيع حتديد �ضورته لنف�ضه ولالآخرين 

بكل و�ضوح، وحتريك خطواته يف هذا الطريق اأو ذاك.

واإذا ك�ن لل�ضع�ر دور العنوان الذي يحدد وجه الفكرة، ف�إن له دوًرا مهم� اآخر، 
وهو تغذية اجل�نب ال�ضعوري ب�مل�ض�عر املتنوعة التي تختلف �ضلًب� واإيج�بً� ح�ضب 
يف  يثري  ب�ضع�ر  تلتقي  فقد  تلك،  اأو  الفكرة  لهذه  النف�ضية  الإيح�ءات  اختالف 
داخلك امل�ض�عر الرقيقة احل�نية التي تدفعك اإىل النفت�ح على الآخرين واللتق�ء 
بهم، وقد تلتقي ب�ضع�ر اآخر يثري يف داخلك امل�ض�عر الق��ضية التي تتطلب وتتحدى 

وته�جم وتدفعك اإىل النغالق على الن��ش والنف�ض�ل عنهم.

ال�ضعار يف القراآن: تكوين امل�ضاعر الإن�ضانية حرًبا و�ضلًما

ولن�ضرب لذلك مثاًل: يف �ضع�ر امل�ضلم الذي حتمله الآية الكرمية:

 نث ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ...  مث ]البقرة/ 208[.

اإنك �ضتقف اأم�م هذا النداء ال�ضع�ر لت�ضعر ب�لأجواء احلميمة التي تقتحم كل 
فكرك ووجدانك وع�طفتك اإزاء هوؤلء الذين يواجهونك وتواجههم يف �ض�ح�ت 
التي حتتويك وحتتويهم، يف  املالئمة  املن�خ�ت  توفري كل  و�ضتعمل على  ال�ضراع 
حب ورحمة وحن�ن لرتبط بينك وبينهم يف عملية توثيق العالقة فيم� تثريه كلمة 
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للجميع ل  �ض�حة مفتوحة  توحيه من وجود  وفيم�  واأجواء،  »ال�ضلم« من م�ض�عر 
تف�ضله� احلواجز ول تعقده� اخلالف�ت، بل رمب� تثري يف داخلك الإرادة احلرة يف 
ك�ضر كل ح�جز ينت�ضب يف ال�ض�حة، ويف تذويب كل خالف يطل براأ�ضه ليخرب 

ال�ضالم، وذلك من اأجل اأن ي�أخذ ال�ضع�ر مك�نه الطبيعي يف حي�ة الإن�ض�ن.

و»املحبة«  ال�ضعوب«  بني  »ال�ضداقة  �ضع�ر  يف  الأجواء  بهذه  نلتقي  وهكذا 
و«الرحمة« وغري ذلك.

ونقف يف الجت�ه املق�بل اأم�م �ضع�رات احلرب واجله�د ونحوهم�، كم� يف قوله 
تع�ىل:  نث ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎمث، نث ۅ  

ۉ  ۉ  ې    ې  ېمث  ]التحرمي/ 9[.

ف�إنك �ضت�ضعر بوجود اأجواء ح�دة تتداخل فيه� ال�ضرخ�ت احل�دة ب�لكلم�ت 
املثرية وامل�ض�عر املتوترة التي جتعل منك اإن�ض�نً� مف�ضوًل عن الآخرين وعن حي�تهم 
اأن يكت�ضح كل �ضيء يف منطقة النفع�ل ويف  لتتحول اإىل عن�ضر مدمر، يح�ول 

منطقة الواقع.

وبذلك تفقد الكلمة احللوة معن�ه� يف هذه الأجواء، وتعود البت�ض�مة حركة 
�ض�ذة ل تتن��ضب مع م� حتت�جه ال�ض�حة من عبو�ش واإث�رة. وبذلك ل يجد الإن�ض�ن 

اأم�مه اإل املزيد من العنف والدم�ء وال�ضراخ يف �ض�حة ال�ضراع.

حركة ال�ضعار يف واقعنا
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اأو  الإيج�بية  امل�ض�عر  تقييم  يف  ندخل  اأن  ال�ضع�رين  هذين  اأم�م  نريد  ول 
ال�ضلبية التي تكون نتيجة طبيعية لهذا ال�ضع�ر اأو ذاك لنتحدث عن حدود امل�ض�عر 
املالئمة اأو امل�ض�دة، لئال تفقد احلرب معن�ه� الإن�ض�ين الذي يحفظ للحي�ة توازنه�، 
اأو يفقد ال�ضلم معن�ه الواقعي الذي يحفظ للواقع قوته، فلذلك جم�ل اآخر، بل 
كل م� نريده هو اإعط�ء الفكرة عن اجل�نب ال�ضعوري ك�ل�ضع�ر الذي يتدخل يف 
اأو ل �ضعورية، مم� يقودن� يف  امل�ض�عر الإن�ض�نية لل�ضخ�ضية بطريقة �ضعورية  تكوين 
حركته داخل الذات، ب�لإ�ض�فة اإىل حركته خ�رجه� وذلك من اأجل ر�ضد النت�ئج 

املتنوعة يف �ض�حة الواقع.

ال�ضعار يف �ضروطه: كلمة للعقل والعاطفة 

واإذا ك�ن لل�ضع�ر هذا الدور يف احل�لة الفكرية والوجدانية لالإن�ض�ن، فقد ينبغي 
لن� اأن ندقق جيًدا يف نوعية الكلم�ت التي يحمله�، ويف طبيعة الوجه الذي ميثله 
يهيمن عليه؛ لأن لذلك مدخاًل كبرًيا  الذي  والأ�ضلوب  يثريه�  التي  والأجواء 
يف اجل�نب الإيج�بي اأو ال�ضلبي يف حركة ال�ضع�ر يف داخل الإن�ض�ن الذي يحمله 
يف ال�ض�حة التي يتحرك فيه� ويف خدمة الفكرة التي يريد اأن يوجه الن��ش اإليه� 

والغ�ية التي يعمل على اإي�ض�لهم اإليه�.

ورمب� ك�ن من ال�ضروري يف هذا املج�ل اأن ندر�ش ال�ضروط املو�ضوعية الفكرية 
التي ت�ضمح لل�ضع�ر اأن يدخل عقل الن��ش و�ضعورهم؛ لأن هن�ك اأفك�ًرا ل ت�ضتطيع 



557557

اأن تتقدم يف ال�ض�حة اإل اإذا �ضبقته� اأفك�ر اأخرى. ف�إذا مل نالحظ هذه الن�حية فقد 
جند هذه الفكرة اأو تلك غريبة عن الواقع، مم� يجعل منه� عن�ضًرا مرفو�ًض� فيه؛ لأنه 
ي�ضطدم ببع�ش القن�ع�ت اخل�طئة التي حتت�ج اإىل اإعداد م�ضبق من اأجل اإبع�ده� 

عن وعي الن��ش.

اإنن� نريد اأن نقرر– يف هذه املالحظة– مبداأ الت�ضل�ضل الطبيعي حلركة الفكر 
الفراغ فيم� يحت�ج  امل�ض�ألة قفزة يف  اأن ل تكون  اأجل  الواقع من  يف الذهن ويف 
التحدي�ت  مواجهة  بذلك اخلوف من  نريد  ول  الفكرة.  عليه�  ترتكز  ق�عدة  اإىل 
الدخول  من  غريه�  فتمنع  ال�ض�حة،  على  نف�ضه�  تفر�ش  التي  الأخرى  الفكرية 
اإليه�؛ لأن ذلك من الأمور الطبيعية يف �ض�حة ال�ضراع، بل كل م� نريده هو اأن ل 
يفقد ال�ضع�ر بع�ًض� من عن��ضره الذاتية يف عملية اإقن�ع الآخرين به يف دائرة الوعي 

الوجداين للفكرة.

ال�ضعار والواقع: الأر�س ال�ضالة واحلواجز 

ب�لت�أمل واملالحظة، وهي  اأخرى جديرة  نقطة  يف هذا الجت�ه–  وقد جند– 
م�ض�ألة حركة ال�ضع�ر على �ضعيد الواقع. فرمب� ك�ن بح�جة اإىل اأر�ش �ض�حلة تنمو 
اإىل �ضده� كنتيجة  تتحول احلركة  ب�ضكل طبيعي معقول بحيث ل  البذور  فيه� 
مل� يثريه الطرح ال�ضريع الذي ل ينتظر تك�مل عن��ضر النج�ح من اأو�ض�ع م�ض�دة 

ت�ضنع لل�ضع�ر األف ح�جز وح�جز يف الطريق.

حركة ال�ضعار يف واقعنا
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حتدث  التي  امل�ض�كل  على  امل�ض�ألة–  هذه  يف  ال�ضلبي�ت–  تقت�ضر  ل  وقد 
اإىل  الن��ش–  وعي  يتحول يف  اأن  اإىل  تتعداه  قد  بل  واقعية،  ن�حية  من  لل�ضع�ر 
ك�ن  اإذا  �ضيم�  ل  النج�ح،  لإمك�ن�ت  معقولة  فر�ضة  اأية  مث�لية، ل حتمل  واجهة 
الع�ملون معه  الغ�ية، ل ميلك  اإىل  للو�ضول   � ال�ضريع يت�ضمن حتديًدا زمنيًّ الطرح 
اأية اإمك�نية لتحريك الفكرة ف�ضاًل عن الو�ضول اإليه�، وقد يوؤدي ذلك اإىل الي�أ�ش 

الذي يدفع اإىل الهزمية والرتاجع على اأكرث من �ضعيد.

ال�ضعار يف مرحلة الدعوة: �ضدم الفكر القدمي 

وقد يطرح بع�ش الن��ش �ضوؤاًل– يف هذا املج�ل– وهو:

م�ذا تعني ب�لأر�ش ال�ض�حلة لنمو البذور للفكرة؟

�ضعيد  يف  الأخرى  الأفك�ر  من  خ�لية  الأر�ش  تكون  اأن  بذلك  تريد  هل 
م�ضغولة  اأر�ش  ك�أية  طبيعية  بطريقة  البذور  توزيع  عملية  مينع  ذلك  لأن  الواقع؛ 

ببذور معينة بغرا�ش خ��ضة؟

ولكن، اإذا ك�ن املراد ذلك، ف�إن معن�ه اأن يبقى امل�ضروع جمرد فكرة يف ذهن 
�ض�حبه؛ لأن اأية فكرة جديدة لبد اأن تكون م�ضبوقة بفكرة اأخرى متجذرة يف 
يهزم كل  الذي  العنيف  ال�ضراع  الكثري من  يفر�ش  مم�  وال�ضعور،  والواقع  الفكر 

عن��ضره�، ويزيل كل اآث�ره� من اأجل ولدة امل�ضروع اجلديد؟

اإن م�ضوؤولية الفكر اجلديد اأن ي�ضدم الفكر القدمي بقوة، واإن مهمة امل�ض�ريع 
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اجلديدة اأن تواجه امل�ض�ريع القدمية ب�أكرث من عملية اقتح�م وعنف؟

ب�إ�ضالح الأر�ش، ولي�ش  التي تقوم  الفكرة اجلديدة هي  اأن  اإن ذلك يعني 
من املفرو�ش اأن جتري عملية تنقية الأر�ش من ال�ضوائب بعيًدا عن حركة الفكرة 

يف الواقع.

من  اأثرن�ه  فيم�  الفكرة  جو  من  يقرتب  ل  ال�ضوؤال  اأن  ذلك  على  وجنيب 
مالحظة ف�إن هن�ك فرًق� كبرًيا بني اأن يطرح امل�ضروع اجلديد يف املرحلة التي تريد 
اأن تثري الوعي اجلديد فيه� ليعي�ش الفكر يف الوجدان يف م�ضتوى احلقيقة الفكرية 
والعملية للم�ضتقبل، وبني اأن تطرحه ليتحرك يف ال�ض�حة يف املرحلة التي تريد له 

اأن يدخل دائرة التنفيذ.

اإنن� يف املرحلة الأوىل نوؤكد على �ضرورة املواجهة احل��ضمة لالأفك�ر الأخرى 
ب�لطريقة التي جتعل من الفكرة اجلديدة قوة كبرية تقف يف خط التحدي لت�ض�رع 
وتقتتل وتن�ق�ش وتدفع الآخرين اإىل احلوار ب�أية و�ضيلة ممكنة، وهذا هو خط الأنبي�ء 
وال�ضالل،  وال�ضرك  الكفر  ومواجهة  الن��ش،  على  اهلل  كلمة  اإعالن  يف  والر�ضل 
بكل ح�ضم و�ضراحة، مم� اأدى اإىل اأن يخو�ضوا ال�ضراع ب�أقوى اأ�ضك�له، ويتحملوا 

العذاب ب�أ�ضد األوانه.

اأن  اإنن� نوؤكد على ذلك؛ لأن هذا هو ال�ضبيل الوحيد الذي ميكن للر�ض�لة 
تدخل يف �ض�حة الواقع من خالل ال�ضراع احل��ضم، ف�إن الآخرين ل ي�ضمحون له� 

ب�لدخول اإىل احلي�ة ب�ضهولة.

حركة ال�ضعار يف واقعنا
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ال�ضعار يف مرحلة الدولة: املرونة ل لالإلغاء والتجميد

ولكن هن�ك مرحلة اأخرى قد حتت�ج اإىل اإعداد كبري، وهي مرحلة حتول الدعوة 
اإىل حكم يفر�ش نف�ضه على الن��ش.

اإن مثل هذه املرحلة، قد ت�أتي يف فرتة قلقة ي�ضت�ضلم فيه� الن��ش لأنواع اأخرى 
اأفراده  من �ضكل احلكم وم�ضمونه، وقد تكون يف �ض�حة يتنوع فيه� املجتمع يف 
اأ�ضك�ًل واألوانً�، يف اأفك�ره ومن�هج حي�ته، وقد تواجه ظروًف� مو�ضوعية �ض�غطة يف 
اأكرث من و�ضع �ضي��ضي اأو اقت�ض�دي اأو ع�ضكري قلق، مم� يرتك ت�أثريه ال�ضلبي على 
حركة ال�ضع�ر يف الواقع، بحيث يكون حتريكه على �ضعيد مب��ضر �ضبًب� يف تطويقه 
وتقييده وحم��ضرته واإخ�ض�عه ل�ضغوط مبكرة ل ميلك اأم�مه� القدرة الواقعية على 

املواجهة حل�جته اإىل تنمية القدرة ب�ضكل تدريجي.

تعني  ولكنه�  وجتميده،  اإلغ�ءه  تعني  ال�ضع�ر ل  اإطالق  املرونة يف  م�ض�ألة  اإن 
الفكرية  ب�لو�ض�ئل  وتنميته�  وحتريكه�  الفكرة  عر�ش  يف  واقعية  بطريقة  التحرك 
وال�ضي��ضية التي تعمل على تو�ضيع الق�عدة وتقويته� ب�مل�ضتوى الذي ت�ضتطيع فيه 
اأن حتمي م�ضتقبل ال�ضع�ر لتحمله اإىل �ضعيد الواقع عندم� حتني الفر�ضة املن��ضبة.

والأو�ض�ع  والع�ضكرية،  ال�ضي��ضية  للتحدي�ت  املو�ضوعية  الدرا�ضة  ولعل 
الط�ئفية والعرقية واأمث�له�، تعرفن� طبيعة هذا التحفظ الذي نطلقه يف ق�ضية اإث�رة 

احلكم الإ�ضالمي يف بع�ش املراحل يف بع�ش البلدان.
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خطورة ال�ضعار يف دائرة املطلق

وقد نحت�ج اإىل الت�أكيد على نقطة معينة دقيقة يف حركة ال�ضع�ر على �ضعيد 
الواقع العملي يف الدعوة واملم�ر�ضة.

فقد نالحظ اأن ال�ضع�ر قد يتحرك يف اأجواء املطلق يف الدائرة التي يتحرك 
ورمب�  و�ضيلة..  من  اأكرث  ويف  اأفق  من  اأكرث  يف  معه  يطوف  الفكر  يجعل  مم�  فيه�، 
على  املم�ر�ضة  طريقة  يف  اخلطى  تنحرف  ورمب�  ال�ضع�ر،  اآف�ق  فهم  يف  اخلط�أ  يقع 
م�ضتوى الو�ض�ئل؛ لأن التوجيه مل يربط النظرية ب�لتطبيق، والغ�ية ب�لو�ضيلة، مم� 
ترك لالإن�ض�ن حريته يف الأخذ ب�لو�ض�ئل كم� ي�ض�ء، ويف التع�مل مع التطبيق مب� 
يحلو له، كم� اأن امل�ضللني من اأ�ضح�ب الأفك�ر امل�ض�دة، ا�ضتط�عوا ا�ضتغالل هذه 
امل�ض�فة الف��ضلة بني النظرية والتطبيق، وبني الو�ضيلة والغ�ية يف وعي الإن�ض�ن من 
اأجل فر�ش و�ض�ئلهم وتطبيق�تهم على فكره ووجدانه وحي�ته من خالل الإيح�ء له 

ب�أن ذلك هو الذي يحقق له اخلط العري�ش يف منهجه يف الفكر ويف احلي�ة.

و«امل�ض�واة«  و«احلرية«  »العدل«  �ضع�رات  مثل  يف  حظن�ه  ل  م�  هو  وهذا 
وغري  الدينية  املب�دئ  كل  عنده�  تلتقي  كلم�ت  من  ذلك  اإىل  وم�  و«الوحدة«، 
الدينية من خالل »العنوان«، ولكنه� تختلف يف الو�ض�ئل ويف التطبيق�ت واملواقع 

والأجواء.

ت�ضتفيد  اأن  الإ�ضالمي  املجتمع  امل�ض�دة يف داخل  التي�رات  ا�ضتط�عت  فقد 
من غمو�ش اخلطوط التف�ضيلية لهذه العن�وين يف ذهن الإن�ض�ن امل�ضلم لتفر�ش 

حركة ال�ضعار يف واقعنا
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عليه طريقته� يف مم�ر�ضته� على اأ�ض��ش الأهداف امل�ضبوهة التي ت�ضتهدفه� مل�ض�حله� 
اخل��ضة يف اإ�ضع�ف الإ�ضالم وامل�ضلمني.

وقد �ض�هم يف ت�ضهيل �ضيطرة ال�ضتكب�ر الع�ملي على مقدرات امل�ضلمني يف 
ا�ضتغالله لهذه ال�ضذاجة الفكرية التي ل تنجذب اإىل ال�ضع�ر من موقع العمق، 
بل تتحرك معه من مواقع ال�ضطح، ول نزال نع�ين الكثري منه على اأكرث من �ضعيد.

اإنن� نريد اأن نوؤكد على هذه النقطة لنبداأ يف التخطيط لثق�فة اإ�ضالمية عقيدية 
و�ضي��ضية واجتم�عية، حترك النظرية يف خطوات التطبيق، حتى تعود النظرية حركة 
يف الواقع ل يف املث�ل، وتطرح الغ�ية من خالل الو�ضيلة، حتى ل ت�ضيع الن��ش يف 
مت�ه�ت الو�ض�ئل غري امل�ضروعة وغري املحدودة لن�ضتطيع الوقوف على اأر�ش ث�بتة، 
والتحرك يف طريق ل يهتز حتت اأقدامن� لتكون لن� �ضخ�ضيتن� الإ�ضالمية املتوازنة 

يف حركة الواقع كم� هي يف حركة الفكر.



.   ك�تب وب�حث يف الفكر الإ�ضالمي والإ�ضالمي�ت املع��ضرة.

.   رئي�ش حترير جملة الكلمة  ف�ضلية فكرية ت�ضدر من بريوت.
.   ع�ضو فــي عـدد من املوؤ�ض�ض�ت والهيئــ�ت العلمية والفكرية العربية والإ�ضالمية.
.   ع�ضو يف الهيئــة ال�ضت�ضـ�رية لعـدد من املجـالت والدوري�ت الفكرية العربية.

العربية  والأك�دميية  والفكرية  الدرا�ضية  واحللق�ت  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  يف  .    �ض�رك 
والدولية، التي عقدت يف العديد من العوا�ضم واملدن العربية والإ�ضالمية والغربية ويف عدد 

من اجل�مع�ت العربية واملع�هد الأك�دميية، والتي تزيد على اأربعني ندوة.
.   �ض�رك يف العديد من الكتب امل�ضرتكة.

وجملة  دورية  بني   50 من  اأكرث  يف  من�ضورة  ـ  ومق�لت  درا�ض�ت  ـ  الكت�ب�ت  من  العديد  .   له 
و�ضحيفة؛ ف�ضلية و�ضهرية واأ�ضبوعية ويومية. 

.   له مق�لة اأ�ضبوعية ين�ضره� يف �ضحيفة عك�ظ ال�ضعودية.

له عدة موؤلفات من�سورة منها:
. الفكر الإ�ضالمي بني الت�أ�ضيل والتجديد، بريوت 1994م.

. م�لك بن نبي وم�ضكالت احل�ض�رة، دم�ضق 1998م.
. امل�ض�ألة احل�ض�رية: كيف نبتكر م�ضتقبلن� يف ع�مل متغري؟ بريوت 1999م.

. الفكر الإ�ضالمي قراءات ومراجع�ت، بريوت 1999م.
. الفكر الإ�ضالمي: تطوراته وم�ض�راته املع��ضرة، بريوت 2001م. 

.  جتديد التفكري الديني يف م�ض�ألة املراأة، بريوت 2001م.
.  من الرتاث اإىل الجته�د.. الفكر الإ�ضالمي وق�ض�ي� الإ�ضالح والتجديد، بريوت 2004م.

. امل�ض�ألة الثق�فية.. من اأجل بن�ء نظرية للثق�فة، بريوت 2005م.
. نحن والع�مل.. من اأجل جتديد روؤيتن� اإىل الع�مل، الري��ش 2005م.

. تع�رف احل�ض�رات، دم�ضق 2006م.

زكي امليالد

معد الدرا�سة التقدميية يف �سطور
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�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �ضريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�ضالم، ت�أليف حممد م�ضطفى حلمي.

د. حلد لط�هر  امراأتنا يف ال�ضـريعة واملجتمــع، ت�أليف 
لعزيز ج�وي�ش. الإ�ضالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف عبد 

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف نبوية مو�ضى.
زق. لر متهيد لتاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية، ت�أليف م�ضطفى عبد 

لف��ضي. دفـــاع عـن ال�ضـريعـة، ت�أليف عالل 
بن ع��ضور. لط�هر  مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية، ت�أليف 

إقب�ل، ترجمة حممد يو�ضف عد�ش. جتديد الفكر الديني يف الإ�ضالم، ت�أليف حممد 
كبي. لكو لرحمن  طبائع ال�ضتبداد وم�ضارع ال�ضتعباد، ت�أليف عبد 

ل�ضدر. املدر�ضــة الإ�ضـالمية، ت�أليف حممد ب�قر 
زق. لر الإ�ضالم واأ�ضول احلكم، ت�أليف علي عبد 

لتون�ضّي. لدين  اأقوم امل�ضالك يف معرفة اأحوال املمالك، ت�أليف خري 
ل�ضعيدّي. ملتع�ل  احلرية الدينية يف الإ�ضالم، ت�أليف عبد 

جل�ضر. الر�ضالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�ضالمية وحقية ال�ضريعة املحمدية، ت�أليف ح�ضني 
يّل. لغز ال�ضنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد 

القراآن والفل�ضفة، ت�أليف حممد يو�ضف ُمو�ضى.
ل�ضدي�ق.  أحمد ف�ر�ش  ا عن فنون اأوربا، ت�أليف  ك�ضف املخبَّ

لطهط�وي. املر�ضد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة 
�ضروط النه�ضة، ت�أليف م�لك بن نبّي.

لطهط�وّي. مناهج الألباب امل�ضرية يف مباهج الآداب الع�ضرية، ت�أليف رف�عة 
نه�ضة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.

لعظم. البيان يف التمدن واأ�ضباب العمران، ت�أليف رفيق 
أمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب.  حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��ضم 

آل جنف.  لكرمي  آل جنف، حتقيق عبد  ملح�ضن  لن�ئيني، تعريب عبد  تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�ضني 
ملخزومي. خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�ضيني، ت�أليف حممد ب��ض� 

لغالييني. لدين، ونظرات يف كتاب ال�ضفور واحلجاب، ت�أليف م�ضطفى  ال�ضفور واحلجاب، ت�أليف نظرية زين 
لدين. يف الجتماع ال�ضيا�ضي الإ�ضالمي، ت�أليف حممد مهدي �ضم�ش 

أر�ضالن. لأمري �ضكيب  ملاذا تاأخر امل�ضلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف 
لأرن�وؤوط. �ضري، ترجمة حممد م  لدين �ض�مي فر املدنية الإ�ضالمية، ت�أليف �ضم�ش 

املدنيـــة والإ�ضالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ضـــئلة ال�ضرقية، ت�أليف م�ضطفى ك�مل.

ل�ضبور �ض�هني. وجهة العامل الإ�ضالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد 
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ل�ض�ملي.  هلل بن حميد  لدين عبد  طلعة ال�ضم�س �ضرح �ضم�س الأ�ضول، ت�أليف نور 
ل�ضوك�ين. اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي 

لإلوري. هلل  آدم عبد  الإ�ضالم يف نيجرييا وال�ضيخ عثمان بن فوديو الفالين، ت�أليف 
كبي(. لكو لرحمن  تي )عبد  لفر ل�ضيد  اأم القرى، ت�أليف 

حَلْجوي. حل�ضن  جتديد الفقه ون�ضو�س اأخرى، ت�أليف حممد بن 
أحمد زكي. احل�ضارة الإ�ضالمية، ت�أليف 

م. لرحمن عز الر�ضالة اخلالدة، ت�أليف عبد 
لب�قي. هلل عبد  د، ترجمة م�ضب�ح  آز لكالم  أبي  م�ضاألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف 

ز. هلل در النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد 
هلل.  ل�ضيد حممد ح�ضني ف�ضل  احلركة الإ�ضالمية .. هموم وق�ضايا، ت�أليف 

لرحيم ي�قدي. الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�س البو�ضنوي، ت�أليف حممد خ�جنيت�ش، ترجمة عبد 
زق. لر الدين والوحي والإ�ضالم، ت�أليف م�ضطفى عبد 
لب�دية(. الن�ضائيات، ت�أليف ملك حفني ن��ضف )ب�حثة 

هيم مدكور.  إبر يف الفل�ضفة الإ�ضالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الأول(، ت�أليف 
هيم مدكور.  إبر يف الفل�ضفة الإ�ضالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(، ت�أليف 
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