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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن

32

�إ�سماعيل �سراج الدين

32

مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب درا�سة تقدميية �أعدها �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،و�ست�سعى املكتبة �أي�ضً ا  -وفق توفر الإمكانات الفنية واملادية � -إىل
ترجمة تلك املختارات �أو مقتب�سات منها �إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة
�أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما �ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات
وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك
على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا،
وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم،
خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
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اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
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الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

درا�سة تقـدميية

زكي امليالد

 1ف�ضل اهلل ..والنزعة الإ�صالحية

ُعرف ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل (1431-1354هـ-1935/
2010م) ،خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،ك�أحد امل�صلحني الكبار
يف �ساحة الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،وعلى م�ستوى العامل الإ�سالمي احلديث،
وكان �صاحب نزعة �إ�صالحية عميقة ،جتلت بو�ضوح كبري يف خطابه ومواقفه
ً
متم�سكا بهذه
و�شخ�صيته ،وظهرت يف كتاباته و�أحاديثه ،وبقي على طول اخلط
النزعة الإ�صالحية.
يف لبنان ،ورث ال�سيد ف�ضل اهلل� ،إىل جانب ال�سيد مو�سى ال�صدر
وال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين (1421-1354هـ2001-1936/م)،
جيل امل�صلحني الرواد الذين كانوا قبلهم ،وي�أتي يف طليعتهم ال�سيد حم�سن
الأمني (1371-1284هـ1952-1867/م) ،وال�سيد عبد احل�سني �شرف الدين
(1377-1290هـ1957-1873/م) ،وهما من الذين عا�صروا حقبة اال�ستعمار
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الفرن�سي على بالد ال�شام ،وما بعد هذه احلقبة� ،إىل نهاية الن�صف الأول من القرن
الع�شرين.
ومن هذه اجلهة ،يعد ال�سيد ف�ضل اهلل �أقرب �إىل املنهج الإ�صالحي الذي
مثله و�سلكه ال�سيد حم�سن الأمني ،وميكن القول �إنه مثل امتدا ًدا له ولنهجه
الإ�صالحي ،خا�صة يف موقفه من �إ�صالح وتهذيب طقو�س ال�شعائر احل�سينية التي
تقام يف ذكرى عا�شوراء.
ومن بعد هذين امل�صلحني الأمني و�شرف الدين ،يعترب ال�سيد ف�ضل اهلل
�إىل جانب ال�سيد مو�سى ال�صدر وال�شيخ �شم�س الدين ،هم الأكرث ح�ضو ًرا وت�أث ًريا
على ال�صعيدين الثقايف واالجتماعي يف املجال ال�شيعي اللبناين ب�شكل خا�ص.
ومن املفارقات البارزة بني ه�ؤالء الثالثة من جهة النهج العام� ،أن
ال�سيد ال�صدر غ َّلب عامل احلركة على عامل الثقافة ،مبعنى �أنه غلب الن�شاط
العملي على الن�شاط الذهني املتمثل يف الكتابة والت�أليف والن�شر ،يف حني غلب
ال�شيخ �شم�س الدين عامل الثقافة على عامل احلركة ،وعرف بكتاباته وم�ؤلفاته،
وب�أطروحاته الفكرية والثقافية ،و�أما ال�سيد ف�ضل اهلل فقد جمع بني عاملي الثقافة
واحلركة ،وعرفه بكتاباته وم�ؤلفاته الفكرية والثقافية ،كما عرف بحركته ون�شاطه
�أي�ضً ا.
ويف جانب احلركة والن�شاط� ،أظهر ال�سيد ف�ضل اهلل تفوقًا كب ًريا ال يكاد
يجاريه �أحد ،وي�صلح �أن ي�ضرب به املثل من هذه اجلهة ،فقد عرف باحلركة
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والن�شاط الد�ؤوب وامل�ستمر الذي ال يهد�أ وال يتوقف طيلة �أيام الأ�سبوع ،وعلى
مدار ال�سنة كاملة ،ويجمع يف حركته ون�شاطه بني �إعطاء الدر�س الديني ،و�إلقاء
املحا�ضرات ،وااللتزام ب�صالة اجلماعة واجلمعة ،وا�ستقبال النا�س� ،إىل جانب
اللقاءات واحلوارات الفكرية وال�سيا�سية ،ومتابعة �أعمال امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
التابعة له ،كل ذلك يح�صل ب�صورة يومية �أو �شبه يومية تقري ًبا.
وبف�ضل هذا اجلانب من احلركة والن�شاط املمتد ملا يزيد على ن�صف قرن،
ا�ستطاع ال�سيد ف�ضل اهلل �أن ي�صبح �أحد �أبرز امل�ؤثرين فكر ًّيا وثقاف ًّيا يف �ساحة
الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،لي�س يف لبنان فقط ،و�إمنا يف خارجه �أي�ضً ا ،يف م�شرق
العامل العربي ومغربه ،وامتد �إىل �ساحات �أخرى مثل �إيران وتركيا وباك�ستان
و�أفغان�ستان ،لي�س على م�ستوى النخب و�إمنا على م�ستوى اجلمهور العام �أي�ضً ا،
ولي�س يف النطاق ال�شيعي فح�سب ،و�إمنا يف النطاق ال�سني كذلك.
وعلى ال�صعيد الفكري ،مثل ال�سيد ف�ضل اهلل امتدا ًدا للنهج الفكري
الذي �سلكه ال�سيد حممد باقر ال�صدر (1400-1350هـ1980-1931/م)،
لكن لي�س ب�صفته تلمي ًذا �أو تاب ًعا له ،و�إمنا ب�صفته زمي ًال و�صديقًا مقربًا يتفق ويتناغم
مع نهجه الفكري ،ومع ا�ست�شهاد ال�سيد ال�صدر وغيابه ،حاول ال�سيد ف�ضل اهلل �أن
يرث دوره ،ويكمل م�سريته ،ومي�ضي يف نهجه ،النهج الذي ظل ميتدحه ،وي�صوبه،
ويلفت النظر �إليه.
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ومع هذا االتفاق والتناغم الفكري بني االثنني� ،إال �أن هناك بع�ض الفروقات
بينهما ،والتي تتحدد يف �أمرين مهمني ،هما:
الأمر الأول له طبيعة منهجية ،ويتحدد يف �أن ال�سيد ال�صدر ركز على اجلانب
النظري يف بناء وتكوين م�شروعه الفكري ،والذي كان يهدف �إىل بناء الت�صور
الإ�سالمي ال�شامل ليكون بدي ًال عن املدار�س الفكرية والأيديولوجية الأخرى
املغايرة ،كاملارك�سية والر�أ�سمالية والوجودية وغريها ،بينما ركز ال�سيد ف�ضل اهلل
على اجلانب العملي يف بناء وتكوين م�شروعه الفكري.
الأمر الثاين له طبيعة معرفية ،ويتحدد يف املوقف جتاه الفل�سفة ،فال�سيد ال�صدر
كتب يف الفل�سفة ،وله كتابه ال�شهري(فل�سفتنا) ،وعرف بهذا االهتمام ،ومل ُي�سجل
له موقف يف ذم وقدح الفل�سفة ،بخالف ال�سيد ف�ضل اهلل الذي ال مييل �إىل
الفل�سفة ،وال يقرتب منها ،وظل يذمها عل ًنا.
وعلى ال�صعيد الفقهي ،مثل ال�سيد ف�ضل اهلل يف املنحى العام امتدا ًدا
لنهج �أ�ستاذه �أبي القا�سم اخلوئي� ،أحد �أبرز �أ�ساتذة البحث العايل يف الفقه
والأ�صول يف حوزة النجف العراقية ،و�أحد �أبرز مراجع الدين املعا�صرين عند
الإمامية ،وقد اتفق ال�سيد ف�ضل اهلل معه يف النهج الفقهي ،ولكنه افرتق عنه،
واختلف معه يف بع�ض االجتهادات ،وهذا ما يحدث عادة بني الفقهاء ،ويف �ساحة
املجتهدين.
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ويف التجربة الفكرية والإ�صالحية لل�سيد ف�ضل اهلل ،هناك حمطتان
بارزتان ،ال بد من التوقف عندهما ،واالقرتاب منهما ،وهما حمطتا النجف
وبريوت يف العراق ولبنان :يف النجف كانت الن�ش�أة والتكوين الديني والعلمي
والفكري ،ويف بريوت كانت �ساحة العمل والنهو�ض واالنطالق.
 2يف النجف ..الن�ش�أة والتكوين

ولد ال�سيد ف�ضل اهلل يف مدينة النجف العراقية ،يف التا�سع ع�شر من
�شعبان �سنة (1354هـ1935 /م)� ،إذ كان والده ال�سيد عبد الر�ؤوف ف�ضل اهلل
(1405-1325هـ1984-1907 /م) مقي ًما �آنذاك يف مدينة النجف لتح�صيل
العلوم الدينية ،التي و�صل �إليها �سنة 1927م ،وهو يف الثامنة والع�شرين من
عمره ،وبقي فيها �إىل �سنة 1955م.
ومن املعروف �أن مدينة النجف الواقعة جنوب العراق ،كانت وما زالت
�أحد �أهم املراكز العلمية يف تدري�س وحت�صيل العلوم واملعارف على مذهب �أهل
البيت ،ويق�صدها طلبة العلم والعلماء ب�أعداد كبرية ،ومن خمتلف �أرجاء العامل،
وميكثون فيها لفرتات طويلة ،تتجاوز �أحيانًا ع�شرين �سنة ،طل ًبا لتح�صيل مرتبة
االجتهاد يف فقه �أهل البيت ،وهناك من يف�ضلون البقاء والتوطن يف هذه املدينة
�إىل نهاية العمر ،رغبة يف جماورة مقام الإمام علي .
ن�ش�أ ال�سيد ف�ضل اهلل يف �أجواء دينية ،ويف بيئة وحا�ضرة علمية ،بد�أ
تعليمه الأو ّيل يف حلقة الكتاتيب لتعلم القر�آن الكرمي تالوة وحف ًظا ،ويف العا�شرة
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من عمره التحق مبدر�سة تابعة جلمعية منتدى الن�شر ،وبعد فح�ص معلوماته تقرر
ترقيته �إىل ال�صف الثالث ،متجاو ًزا ال�صف الأول والثاين ،وبقي يف املدر�سة �إىل
ال�صف الرابع.
وال يعلم ال�سيد ف�ضل اهلل -ح�سب قوله -ما هي الظروف التي جعلته
يخرج من املدر�سة وهو يف ال�صف الرابع ،ليتابع باك ًرا الدرا�سة الدينية ،وهو يف
�سن احلادية ع�شرة(((.
يف �سنة 1363هـ ،بد أ� ال�سيد ف�ضل اهلل م�شواره الطويل يف الدرا�سة
الدينية ح�سب نظام احلوزة العلمية النجفية ،وامتدت درا�سته �إىل اثنتني وع�شرين
�سنة ،وكان والده ال�سيد عبد الر�ؤوف ف�ضل اهلل من �أبرز �أ�ساتذته يف ما يعرف يف
نظام احلوزات العلمية ،مبرحلتي املقدمات وال�سطوح.
ويف مرحلة الدرا�سات العليا� ،أو ما يعرف مبرحلة بحث اخلارج يف الفقه
والأ�صول ،ف�إن من �أبرز �أ�ساتذته ،هم:
1ـ ال�سيد حم�سن احلكيم (1390-1306هـ1970-1889/م).
2ـ ال�سيد �أبو القا�سم اخلوئي (1413-1317هـ1992-1899/م).
3ـ ال�سيد ح�سني ال�شاهرودي (1394-1301هـ1974-1882/م).
4ـ ال�شيخ ح�سني احللي (1394-1309هـ).
((( و�ضاح حللو و إ�سماعيل لفقيه ،أ�سئلة وردود من لقلب مع لعالمة ل�سيد حممد ح�سني ف�ضل هلل ،بريوت :د ر
ملالك ،ط1415( ،3هـ1995/م)� ،ص.13
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كما ح�ضر عند ال�شيخ �صدر البادكوبي در�سه الفل�سفي لكتاب الأ�سفار
ل�صدر الدين ال�شريازي.
ويف النجف ميكن الإ�شارة �إىل ثالث جتارب مهمة ،تركت ب�صماتها
وت�أثرياتها العميقة يف �شخ�صية ال�سيد ف�ضل اهلل ،من جهة التكوينات النف�سية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ،وظلت حا�ضرة يف �سريته وذاكرته ،وهذه
التجارب الثالث هي:
�أو ًال :التجربة االجتماعية واالقت�صادية

عا�ش ال�سيد ف�ضل اهلل مع عائلته يف النجف ظرو ًفا معي�شية واقت�صادية
�صعبة للغاية ،غلب عليها حالة الفقر ال�شديد ،الفقر الذي كاد �أن يودي ب�أهله
�إىل حافة اجلوع ،و�أن �أنفة والده-كما يقول ال�سيد ف�ضل اهلل -منعته من التما�س
العون من الأغنياء لفك �ضيقته ،لئال يكون ذلك على ح�ساب كربيائه ،وكرامة
�أ�سرته.
هذه التجربة املرة ،طبعت يف نف�سية ال�سيد ف�ضل اهلل ،وحفرت يف وجدانه
م�شاعر و�أفكار حتددت يف اجتاهني �سلوكيني ،هما:
االجتاه الأول :تولد لديه نفور من الرثاء ،وعدم الرغبة يف عي�ش الأثرياء املرتف.
االجتاه الثاين :ب�سبب احلرمان من مباهج احلياة التي غال ًبا ما تغمر مرحلة الطفولة،
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ولد لديه م�شاعر االهتمام بالفقراء واملحرومني ،الذين ارتبط بواقعهم ومعاناتهم
ملدة طويلة(((.
ثان ًيا :التجربة الثقافية والأدبية

انفتح ال�سيد ف�ضل اهلل منذ وقت مبكر على الثقافة والأدب ،وكانت له
جتربة يفتخر بها ،ويتذكرها باعتزاز؛ لأنها تقدم �صورة عن نهجه املنفتح ،و�شخ�صيته
املنفتحة على الثقافة املعا�صرة والأدب احلديث ،وللربهنة على �أن هذا االنفتاح
الذي ميز �شخ�صيته دائ ًما ،مل يكن طارئًا �أو عاب ًرا �أو م�صطن ًعا ،و�إمنا كانت له جذور
و�أ�سا�سيات مبكرة ،وح�صل يف ظروف غري مواتية ،ويف بيئة ال يعرف عنها هذا
النمط من االهتمام ،ويغلب عليها الطابع التقليدي ،واالن�شغال الوا�سع بالدر�س
الديني الذي ال يكاد يرتك جما ًال لالهتمامات الأخرى الثقافية والأدبية.
ومن �صور هذا االنفتاح الثقايف والأدبي املبكر ،متابعته لل�صحف
واملجالت العربية ،وامل�صرية منها بالذات ،ففي �سن احلادية ع�شرة كان يطالع-
ح�سب قوله -جمالت �أكرب من �سنه وثقافته( ،فكنت يف ذلك الوقت �أقر�أ جملة
الر�سالة التي ي�صدرها �أحمد ح�سن الزيات ،وكنت �أ�ستمتع بقراءتها ،وال �أدري
�إذا كان هذا ا�ستمتاع الفكر الواعي ،كما كنت �أقر أ� �أي�ضً ا جملة الثقافة التي ت�صدر
يف م�صر ،ويف ذلك اجلو كنت �أعي�ش االنفتاح �أكرث من �أقراين ،من خالل هذه
((( جمموعة كتاب ،حممد ح�سني ف�ضل هلل ،لعقالنية و حلو ر من أجل لتغيري ،بريوت :مركز حل�ضارة لتنمية لفكر
لإ�سالمي2010 ،م� ،ص.27
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القراءات التي قد ال تكون منظمة �أو مرتبة �أو ممنهجة ،ولكنها كانت كمن يتنقل
بني الأزهار)(((.
ويف �سن اخلام�سة ع�شرة ،تتابعت وتطورت متابعاته وقراءاته لل�صحف
واملجالت الثقافية والأدبية ،فكان يقر�أ ويتابع جملة (�أدب الكتاب) التي كان
ي�صدرها طه ح�سني ،وجملة (الكتاب) التي كان ي�صدرها عادل الغ�ضبان يف
م�صر ،وجملة (الأديب) التي كان ين�شرها �ألبري �أديب ،ويف بداية اخلم�سينيات
امليالدية� ،أخذ ينفتح على جملة الآداب اللبنانية.
وحني يريد ال�سيد ف�ضل اهلل �أن ي�صف طفولته ،يقول عنها �إنها كانت
طفولة ثقافية مبكرة ،قر�أ فيها ترجمات كثرية ،منها ترجمة �أحمد ح�سن الزيات
لأ�شعار المارتني ،وترجمات جان جاك رو�سو ،وترجمات �أناتول فران�س ،والتقى
يف ذلك الوقت ب�أدب طه ح�سني ،الذي يقول عنه �إنه (ا�ستطاع �أن ي�ؤثر ت�أث ًريا
كب ًريا يف �أ�سلوبي ،وال يزال يفر�ض نف�سه علي حتى الآن)(((.
ويت�صل بهذا املنحى االنفتاحي ،مبادرته �إىل �إ�صدار جملة خطية بالتعاون
مع �صديقه وابن خالته ال�سيد مهدي احلكيم جنل املرجع الديني ال�سيد حم�سن
احلكيم ،حملت هذه املجلة ا�سم (الأدب) �صدر منها خم�سة �أعداد فقط ما بني
�سنتي  1949و1950م ،كتب فيها ال�سيد ف�ضل اهلل مو�ضوعني فقط ،وجاء �إ�صدار
((( و�ضاح حللو و إ�سماعيل لفقيه ،أ�سئلة وردود من لقلب ،مرجع �سابق� ،ص.13
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.16
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هذه املجلة يف فرتة كان يعي�ش فيها ال�سيد ف�ضل اهلل هاج�س �أن ي�صبح �صحف ًّيا.
واخلطوة الأهم يف هذا الدرب ،حني ا�شرتك ال�سيد ف�ضل اهلل مع بع�ض
�أ�صدقائه يف �أواخر اخلم�سينيات بت�أ�سي�س (�أ�سرة الأدب اليقظ) ،التي مثلت
فيما بعد حدثًا ي�ؤرخ له يف تاريخ تطور الأدب احلديث يف مدينة النجف؛ وذلك
ومتوجا ب�سبب انفتاحها على حركة ال�شعر احلديث ،وظلت
لأنها �أحدثت دو ًّيا ً
هذه التجربة يف ذاكرة امل�ؤ�س�سني لها ،يتحدثون عنها ب�إعجاب كبري؛ لأنها قدمت
وعربت عن جتربة حديثة ،حملت معها مالمح اليقظة واحلداثة والتجديد.
وعن هذه التجربة وت�أثريها يقول ال�سيد ف�ضل اهلل�« :أعتقد �أننا مع كثري
من �أ�صدقائنا يف النجف� ،ساهمنا يف �إدخال النجف يف التجربة ال�شعرية احلديثة،
عندما كنت املعركة الأدبية التي كانت تعي�ش يف جملة الآداب اللبنانية ،بني
ال�شعر احلر ب�شعرائه املتنوعني كبدر �شاكر ال�سياب ونازك املالئكة وعبد الوهاب
البياتي و�صالح الدين عبد ال�صبور ...وهكذا انفتحت على �شعر اجلواهري
وحممد �سعيد احلبوبي وال�شيخ علي ال�شرقي وغريها من الأ�سماء التي ال تزال
الذاكرة حتملها»(((.
ويف بع�ض مراحل حياته ال�شعرية� ،سمع ال�سيد ف�ضل اهلل بع�ض النا�س
يتحدثون عن �أن الإن�سان الذي يتعاطى ال�شعر ،قد ال يكون حمل ثقة يف علمه؛
لأن ال�شعر ي�شغل عن الدرا�سة والتعمق فيها ،فذهب �إىل �أحد العلماء الكبار ،وهو
((( �صحيفة ل�صباح لكويتية ،جلمعة  2يوليو 2010م.
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ال�سيد عبد الهادي ال�شريازي ،وقال له« :هناك من يتحدث عن ممار�ستي لل�شعر
بطريقة �سلبية ،فهل ترى �أن �أترك ال�شعر و�أتفرغ للدرا�سة؟ قال :ال� ،إن قيمة ال�شعر
والأدب ،هو �أنه ي�صقل ال�سليقة ،مبعنى �أنه يبلور الذوق الأدبي للإن�سان ،في�ستطيع
�أن يفهم القر�آن �أكرث ،واحلديث �أعمق ،باعتبار �أن القر�آن عربي ،وينطلق من خالل
�أعلى �أ�ساليب البالغة ،واحلديث �أي�ضً ا ،حديث النبي العربي ،وبذلك كلما كان
الإن�سان �أدي ًبا �أكرث كان �أقدر على ا�ستيعاب الن�صو�ص �أكرث .ثم قال يل� :أنا �شاعر
و�أبي كان �شاع ًرا ،وبد�أ يتلو علي �شع ًرا من �شعره ،وهو جال�س يف ديوانه»(((.
ف�ضل ال�سيد ف�ضل اهلل �أن يوقع ق�صائده فيما بعد ،ب�أ�سماء رمزية
مع ذلك َّ
مثل ا�سم «�أبو علي» ،و«ر�شدي ناجي».
ويف �سنة (1380هـ1960/م) �أ�صدرت جماعة العلماء يف النجف ،جملة
ثقافية �إ�سالمية با�سم (الأ�ضواء) ،وكان ال�سيد ف�ضل اهلل �أحد امل�شرفني عليها،
�إىل جانب ال�سيد حممد باقر ال�صدر وال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين ،وكان
يكتب افتتاحيتها الثانية بعنوان (كلمتنا) ،واالفتتاحية الأوىل كان يكتبها ال�سيد
حممد باقر ال�صدر بعنوان (ر�سالتنا).

((( و�ضاح حللو و إ�سماعيل لفقيه ،أ�سئلة وردود من لقلب ،مرجع �سابق� ،ص.25
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ثالثًا :التجربة ال�سيا�سية واحلركية

عا�صر ال�سيد ف�ضل اهلل الأحداث والتطورات ال�سيا�سية التي ح�صلت يف
العراق واملنطقة العربية ،وتفاعل معها ،وت�أثر بها ،ومنها حدث النكبة يف فل�سطني
�سنة 1948م ،وثورة ال�ضباط الأحرار �سنة 1952م ،والعدوان الثالثي على م�صر
�سنة 1956م ،وانقالب عبد الكرمي قا�سم يف العراق �سنة 1958م ،وغريها من
�أحداث وتطورات �أخرى.
واحلدث املهم يف التجربة ال�سيا�سية واحلركية لل�سيد ف�ضل اهلل ،هو انخراطه
يف ت�أ�سي�س حزب الدعوة الإ�سالمية يف العراق �سنة 1957م ،مع جمموعة من
العلماء الذين كان قري ًبا منهم وعلى �صلة بهم ،ويف طليعة ه�ؤالء العلماء :ال�سيد
حممد باقر ال�صدر ،وال�سيد مرت�ضى الع�سكري ،وال�سيد مهدي احلكيم ،وال�سيد
حممد باقر احلكيم ،وال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين ،وال�شيخ عبد الهادي
الف�ضلي� ،إىل جانب �آخرين علماء ومثقفني.
ويعد حزب الدعوة� ،أحد �أكرب الأحزاب ال�سيا�سية والدينية التي ظهرت
يف املجال الإ�سالمي ال�شيعي احلديث ،وتعادل هذه التجربة يف �أهميتها �أهمية
انبعاث وت�أ�سي�س حركة الإخوان امل�سلمني يف املجال الإ�سالمي ال�سني احلديث.
هذه لعلها هي �أبرز التجارب التي عا�صرها ال�سيد ف�ضل اهلل يف العراق،
والتي تركت ت�أث ًريا على تكوينه الديني والعلمي والأدبي وال�سيا�سي واالجتماعي،
وهي التجارب التي بقيت يف ذاكرته ،وظلت ع�صية على الن�سيان ،يرجع �إليها،
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ويتحدث عنها ،ب�شوق وحنني ،كما �أن هذه املحطة النجفية مثلت له �أهم حمطة
يف �سريته ،ويف جتربته الفكرية والإ�صالحية ،ولوالها ملا �أ�صبح ال�سيد ف�ضل اهلل هو
ال�سيد ف�ضل اهلل الذي نعرفه اليوم.
 3يف بريوت ..العمل واالنطالق

يف �سنة 1952م ،قام ال�سيد ف�ضل اهلل ب�أول زيارة له �إىل لبنان برفقة والده،
وكان يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمره �آنذاك ،وجاءت هذه الزيارة بق�صد ر�ؤية العائلة
والأقرباء يف جنوب لبنان ،فوالده ينحدر من بلدة عيناتا ،ووالدته تنحدر من بلدة
بنت جبيل اجلنوبيتني.
هذه الزيارة بقيت يف ذاكرة ال�سيد ف�ضل اهلل ،وظل يتذكرها ،ويتحدث
عنها با�ستمرار يف كثري من حواراته و�أحاديثه الفكرية والإعالمية ،وكنت قد
�سمعتها منه مبا�شرة يف �شتاء 1996م.
مل تكن هذه الزيارة بالن�سبة لل�سيد ف�ضل اهلل ،جمرد زيارة اجتماعية
عادية على الإطالق ،حتددت واقت�صرت على ر�ؤية ولقاء العائلة والأقرباء يف
منطقة اجلنوب ،و�إمنا مثلت له منا�سبة مهمة؛ لأن يعرف ويعرف عن نف�سه لأول
مرة من جهة ،ويتعرف من جهة �أخرى على هذه البيئة التي ظل ي�سمع عنها،
ولعله كان يتوق �إليها ،ومل ي َرها ويت�صل بها �إال بعد �ست ع�شرة �سنة ،وهي فرتة
غري ق�صرية يف تاريخ عمر الإن�سان.
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خالل هذه الزيارة التي دامت �أ�شهر عدة ،تنقل فيها ال�سيد ف�ضل اهلل بني
مناطق اجلنوب وبريوت ،و�أتاحت له فر�صة اال�شرتاك ،يف العديد من احلوارات
واملناق�شات الفكرية والدينية مع مثقفني ومفكرين و�سيا�سيني ،ينت�سبون لتيارات
فكرية خمتلفة ،قومية وليربالية ومارك�سية.
وعن �أجواء هذه احلوارات ور�ؤيته لها ،يقول ال�سيد ف�ضل اهلل متذك ًرا:
«عندما جئت �إىل لبنان لأول مرة عام  ،1952وكنت يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة
�أو ال�سابعة ع�شرة ،بد�أت جل�سات حوارية يف اجلنوب اللبناين مع ال�شيوعيني
والقوميني العرب .وكنت �ألتقي ببع�ض ال�شخ�صيات الفكرية مثل الدكتور
ح�سني مروة الذي كانت تربطني به عالقة ومعرفة ،وكانت هناك �أحاديث متنوعة،
وا�ستطعت من خالل التنوع الثقايف الذي كنت �أ ّمل به بطريقة �أو ب�أخرى� ،أن
�أنفتح على احلوار �أو على الآخر منذ تلك اللحظة ،فلم �أكن �أتعقد من فكر الآخر
علي �أن �أدير احلوار مع الفكر الآخر ،وما هو ال�سبيل
املعار�ض ،وكنت �أفكر �أن ّ
للتفاهم والتحاور يف هذا املجال»(((.
واحلدث املهم يف هذه الزيارة الذي جعلها يف الذاكرة والذاكرة التاريخية
عن ال�سيد ف�ضل اهلل ،هو م�شاركته يف منا�سبة كبرية ،هي ذكرى �أربعينية امل�صلح
الديني ال�سيد حم�سن الأمني يف بريوت ،التي ح�ضرها وحتدث فيها �شخ�صيات
((( �صحيفة عكاظ ل�سعودية ،أجرى حلو ر يف بريوت :زياد عيتاين وه�شام عليو ن 22( ،رم�ضان 1424هـ17/
نوفمرب 2003م).
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�إ�سالمية و�سيا�سية ومعروفة ،منهم كامل مروة والدكتور م�صطفى ال�سباعي املر�شد
العام للإخوان امل�سلمني يف �سوريا ولبنان ،يف هذه املنا�سبة �ألقى ال�سيد ف�ضل اهلل
ق�صيدة لفتت االنتباه �إليه على �صغر �سنه ،ولقيت ا�ستح�سان احلا�ضرين.
يف �سنة 1966-1385م غادر ال�سيد ف�ضل اهلل النجف نهائ ًّيا ب�صحبة
والده عائ ًدا �إىل موطنه لبنان ،و�أقام يف بريوت بدعوة من جمعية �أ�سرة الت�آخي يف
منطقة النبعة ،ومن ثم انتقل �إىل ال�ضاحية اجلنوبية ،وا�ستقر نهائ ًّيا يف حارة حريك.
�إذا كانت النجف بالن�سبة لل�سيد ف�ضل اهلل مثلت مرحلة الك�سب والبناء
والتكوين ،ف�إن بريوت بالن�سبة له مثلت مرحلة العمل والنهو�ض واالنطالق ،وكان
ال�سيد ف�ضل اهلل بحاجة �إىل هذه املحطة التي وجد فيها فر�صة كبرية النطالقته،
وقد حولها فع ًال �إىل فر�صة كبرية لالنطالق ،جعلت منه واح ًدا من �أكرث رجال
الدين يف لبنان حيوية وفاعلية ،و�أ�صبح مك�س ًبا كب ًريا لبريوت ولبنان ،ومن ثم
مك�س ًبا كب ًريا للعاملني العربي والإ�سالمي.
يف بريوت ولبنان عمو ًما ،ا�ستطاع ال�سيد ف�ضل اهلل �أن ي�شق طريقه بجدارة،
ويتفرد بتجربة فكرية و�إ�صالحية عرف ومتيز بها ،وعدت فيما بعد واحدة من
التجارب الفكرية والإ�صالحية الرائدة لي�س يف لبنان فح�سب ،و�إمنا على م�ستوى
العاملني العربي والإ�سالمي ،وب�شكل ال ميكن التنكر لها ،وعدم االعرتاف بها� ،أو
التغافل عنها ،و�ستظل ع�صية على املحو والن�سيان.
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والدور الذي نه�ض به ال�سيد ف�ضل اهلل يف بريوت ولبنان ،ميكن القول �إنه
حتدد يف ثالثة جماالت �أ�سا�سية ،هي:
�أو ًال :املجال الديني والثقايف

يف هذا املجال نه�ض ال�سيد ف�ضل اهلل بدور كبري وم�ؤثر ،وخالل �سنوات
طويلة من العطاء والعمل ،متكن من تنمية حالة �إ�سالمية متوهجة ،ظل يرعاها
وميدها بالتوجيه الديني والثقايف من خالل الكتاب واملحا�ضرة واالجتماع
والندوة ،يف امل�سجد واملنزل واملعهد واحلوزة.
ويت�صل بهذا املجال ،الكثري من الأن�شطة املتنوعة العامة واخلا�صة ،العامة
املوجهة للجمهور العري�ض من النا�س كالوعظ الديني والتوجيه الثقايف ،واخلا�صة
املوجهة للطلبة و�أهل العلم الديني كالبحث الفقهي والتف�سري القر�آين ،وهي
الأن�شطة التي داوم وانتظم عليها ال�سيد ف�ضل اهلل �سنوات طويلة.
ويت�صل بهذا املجال �أي�ضً ا ،املعاهد واملراكز الدينية والثقافية التي �أ�س�سها
و�أ�شرف عليها ،منها املعهد ال�شرعي الإ�سالمي ،واملركز الإ�سالمي الثقايف،
وجممع احل�سنني يف بريوت ،وحوزة املرت�ضى يف منطقة ال�سيدة زينب جنوب
العا�صمة ال�سورية دم�شق.
وتعزز هذا الدور الذي ينه�ض به ال�سيد ف�ضل اهلل يف املجال الديني
والثقايف ،من خالل بع�ض الو�سائط الإعالمية املرتبطة به ،مثل �إذاعة الب�شائر
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التي ي�صل بثها �إىل كامل الأرا�ضي اللبنانية ،وقناة الإميان الف�ضائية ،ون�شرة بينات
التي ت�صدر �أ�سبوع ًّيا ب�صورة ورقية ،وموقع بينات الإلكرتوين وهو املوقع الر�سمي
لل�سيد ف�ضل اهلل.
ثان ًيا :املجال االجتماعي والتعليمي

�أوىل ال�سيد ف�ضل اهلل عناية كبرية بهذا املجال االجتماعي والتعليمي،
والذي خ�صه ب�شكل خا�ص للأيتام والفقراء ،وللطبقات ال�ضعيفة واملحرومة،
وذلك لكونه عا�ش حياة الفقر والب�ؤ�س ،وتذوق هذه املرارة مع �أ�سرته يف مدينة
النجف العراقية ،وكان قري ًبا من الفقراء ومن الطبقات ال�ضعيفة واملحرومة يف
بريوت ومنطقة اجلنوب ،ونتيجة ملا �سببته احلروب الأهلية الطويلة التي مرت على
بلده لبنان ،و�أدت �إىل تزايد �أعداد اليتامى ،وت�سببت ب�أ�ضرار كبرية ت�أثرت منها
الطبقات ال�ضعيفة.
ويف هذا النطاق� ،أ�س�س ال�سيد ف�ضل اهلل جمعية املربات اخلريية ،التي
تفرعت منها مربات عدة ،ويف ظل احلرب اللبنانية �أمنت هذه املربات ال�سكن
الكرمي للأيتام ،ومن ثم تطورت الرعاية بالأيتام لت�شمل خمتلف اجلوانب النف�سية
واجل�سدية والتعليمية والدينية واالجتماعية ،و�أ�صبحت هذه املربات تتعهد ه�ؤالء
الأيتام بالتعليم يف املراحل كافة ،من ما قبل االبتدائية �إىل ت�أمني فر�ص التعليم
اجلامعي ،وبعد التخرج تفتح لهم جمال العمل والتوظيف يف هذه املربات ،وتعطي
لهم �صفة الأف�ضلية والأولوية.
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ولت�أمني التعليم له�ؤالء وغريهم� ،أ�س�ست هذه املربات عد ًدا من املدار�س
االبتدائية واملتو�سطة والثانوية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املعاهد الفنية والتقنية
وللتمري�ض ،ومعهد خا�ص لذوي الإعاقة ال�سمعية والب�صرية ،مع جمموعة من
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
وحتت�ضن جمعية املربات ح�سب �إح�صاءاتها� ،أكرث من  3300يتي ًما من
الذكور والإناث موزعني على مرباتها املختلفة.
هذا الن�شاط االجتماعي والتعليمي الوا�سع والكبري ،وخا�صة لهذه
ال�شريحة ال�ضعيفة من النا�س ،قرب ال�سيد ف�ضل اهلل من النا�س ،وقرب النا�س
�إليه ،و�أ�صبح يف قلب حركة النا�س ،و�ضرب مث ًال للعامل واملفكر ورجل الدين
الذي يقرتب من النا�س ،ويقدم اخلدمة االجتماعية لهم ،وال ينف�صل �أو ينعزل
�أو يتعاىل عليهم.
ثالثًا :املجال ال�سيا�سي والن�ضايل

بقدر ما عرف ال�سيد ف�ضل اهلل بدوره الديني والثقايف واالجتماعي،
عرف �أي�ضً ا بدوره ال�سيا�سي والن�ضايل ،فهو من ال�شخ�صيات التي كان لها وزنها
الديني وال�سيا�سي م ًعا يف لبنان والعامل العربي ،فال�سيا�سة حا�ضرة ب�صورة دائمة
وم�ستمرة يف خطاباته و�أحاديثه وحواراته ،وله مواقفه ال�سيا�سية التي ي�ستقل بها
جتاه ما يجري من ق�ضايا و�أحداث يف لبنان ويف العاملني العربي والإ�سالمي.
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وخطبة اجلمعة التي كان يلقيها �أ�سبوع ًّيا من على منرب م�سجد احل�سنني
يف حارة حريك ،واملكونة من خطبتني ،خطبة يخ�ص�صها للق�ضايا الدينية والثقافية،
وخطبة �أخرى يخ�ص�صها للق�ضايا ال�سيا�سية التي تهم امل�سلمني كافة ،وهذه اخلطبة
ال�سيا�سية تتحول بعد �إلقائها �إىل ت�صريحات �سيا�سية تعمم وتن�شر �أ�سبوع ًّيا يف
ال�صحافة اللبنانية ،وتذاع يف املحطات الإذاعية والتلفازية.
وقد عرف عن ال�سيد ف�ضل اهلل متابعته اليومية للأحداث والق�ضايا
ال�سيا�سية ،ومطالعته اليومية لل�صحافة ال�صادرة يف لبنان والعامل العربي ،ولديه
وقت جمدول يوم ًّيا لهذا النوع من املتابعة واملطالعة.
ويت�صل بهذا النمط من االهتمام ،لقاءاته وحواراته ال�سيا�سية ال�شبه
اليومية مع ال�سيا�سيني وال�صحفيني والإعالميني ،و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي
املعتمدين يف لبنان ،مبا يف ذلك ال�سفراء والدبلوما�سيني الأجانب والأوروبيني،
الذين يق�صدونه يف بيته ،ويتحاورون معه ،وي�ستطلعون �آراءه ووجهات نظره حول
الق�ضايا ال�سيا�سية وحتى الثقافية والدينية ،وهذا ما تنقله بال�صورة ال�صحافة
والتلفزة اللبنانية يوم ًّيا �أو �شبه يومي.
كما وكيفًا عند ال�سيد ف�ضل اهلل ،ال ينف�صل
هذا االهتمام ال�سيا�سي ًّ
وطبيعة لبنان البلد والكيان و�شكل النظام ال�سيا�سي ،وما فيه من �إعالم و�صحافة
و�أحزاب وحريات ال تتوفر وال تقارن ب�أي بلد عربي �آخر ،وب�شكل �شجع اللبنانيني
على االنخراط يف احلياة ال�سيا�سية ،كما �أن الظروف ال�سيا�سية التي مرت على
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لبنان ،واحلروب التي ح�صلت على �أر�ضه جعلت ال�سيا�سة حا�ضرة وم�ؤثرة يف
حياة اللبنانيني.
وكان لل�سيد ف�ضل اهلل نهج �سيا�سي ملتزم ،يغلب فيه اجلانب ال�شرعي
وامل�صلحة الإ�سالمية العامة والعليا ،فقد عرف مبوقفه املبدئي جتاه القد�س والق�ضية
الفل�سطينية ،ورف�ضه القاطع للوجود والكيان الإ�سرائيلي ،وا�صطف �إىل جانب
املقاومة يف فل�سطني ولبنان ،وظل مداف ًعا عن هذا النهج على طول اخلط ،وهذا ما
يعرفه الفل�سطينيون واللبنانيون الذين وجدوا فيه �سن ًدا قو ًّيا وثاب ًتا.
كما �أنه كان �إىل جانب ال�شعوب دائ ًما يف دفاعها عن ق�ضاياها العادلة،
ويف مطالبها املحقة يف احلرية والعدالة والكرامة ،وخطبه ومواقفه و�أحاديثه ت�شهد
له على ذلك بكل �صراحة وو�ضوح وثبات.
وب�سبب هذا النهج ال�سيا�سي امللتزم تعر�ض ال�سيد ف�ضل اهلل �إىل �أكرث من
حماولة اغتيال ،كان �أخطرها على الإطالق حادثة بئر العبد �سنة  ،1985وعن
هذه احلادثة وعالقتها مبواقفه ال�سيا�سية يقول ال�سيد ف�ضل اهلل« :الواقع �أنني كنت
وال �أزال م�ستهد ًفا لأكرث من حملة خمابراتية ،وعلى م�ستوى دويل ،حتى �إنني
تعر�ضت لأكرث من حماولة اغتيال ،كانت �آخرها حماولة االغتيال التي دبرتها
املخابرات املركزية الأمريكية ،كما ذكر مدير املخابرات املركزية الأمريكية وليم
كاي�سي يف مذكراته ،وهذه املحاولة ح�صدت ما يقارب  200بني قتيل وجريح
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ومعاق ،وقد تعر�ضت يف �أكرث من حالة ا�ستهدفت ت�شويه �صورتي ،من قبل �أكرث
من م�ؤ�س�سة �إعالمية ،وقد كنت �أعترب �أن ذلك طبيعي؛ لأن الذي يقف يف
ال�ساحة ليواجه مثل هذه التحديات ،ويقدم هذه املواقف ،ال بد �أن يدفع �ضريبة
من �صورته �أو من حياته»(((.
ويف حرب متوز /يوليو 2006م ،تعر�ض منزله يف ال�ضاحية اجلنوبية �إىل
ق�صف الطريان الإ�سرائيلي املعتدي.
هذه لعلها �أهم املجاالت التي تك�شف عن الدور النه�ضوي الكبري الذي
نه�ض به ال�سيد ف�ضل اهلل منذ و�صوله وا�ستقراره يف بلده لبنان �سنة 1966م.
 4ف�ضل اهلل ..واملحنة

يف الن�صف الثاين من ت�سعينيات القرن الع�شرين ،تعر�ض ال�سيد ف�ضل
اهلل �إىل حملة �شر�سة من االتهام والت�شويه والتجريح والت�شكيك طالت �شخ�صه
وفكره وخطابه ونهجه ،ومتثلت يف �إ�صدار بيانات ،و�إطالق ت�صريحات ،وو�صلت
�إىل �إ�صدار كتب ون�شرات ،و�إىل فتح مواقع �إلكرتونية ،ا�شرتك فيها طلبة وعلماء
وفقهاء يف لبنان و�سوريا و�إيران والعراق وبع�ض دول اخلليج ،عرفت عند ه�ؤالء يف
وقتها بفتنة ف�ضل اهلل ،وحكموا عليه بال�ضالل واالنحراف.
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،حلركة لإ�سالمية ما لها وما عليها ،إعد د :جنيب نور لدين ،بريوت :د ر ملالك2004 ،م،
�ص.443
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وهذه كانت �أ�شر�س حملة اتهامية وجتريحية تعر�ض لها ال�سيد ف�ضل اهلل
يف حياته ،ولعلها كانت �أ�شد و�أ�شر�س و�أخطر حملة اتهامية تعر�ض لها رجل دين
خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين� ،أقول هذا الكالم لأنني يف هذه الفرتة
كنت �ألتقي بال�سيد ف�ضل اهلل يف در�سه وجمل�سه ،ويف لقاءات ثنائية معه ،و�سمعت
منه وجهة نظره ،وتعرفت على انطباعه ،و ِر َّدة فعله.
ومل تكن هذه احلملة بهذا النمط ال�شر�س يف بال �أحد ،وكانت خارج
التوقع على الإطالق ،مبا يف ذلك توقع ال�سيد ف�ضل نف�سه ،ولعله كان يرى �أن
منزلته ومكانته يف ال�ساحة ،وتاريخه الفكري والإ�صالحي ي�شفع له ،ويعطيه
ح�صانة من االبتالء بهذه املحنة ،وهو الذي �سخر كل �إمكاناته وطاقاته وجهده
ووقته يف الدفاع عن الإ�سالم ،والعاملني للإ�سالم ،وللق�ضايا الإ�سالمية الكربى
يف الأمة ،و�إذا به وبعد كل هذه ال�سنوات الطويلة يكون يف دائرة االتهام والتجريح
والت�شكيك.
وجاءت هذه احلملة على خلفية بع�ض الق�ضايا الفكرية والفقهية
والتاريخية التي �أثارها ال�سيد ف�ضل اهلل ،وكانت له وجهات نظر مغايرة ملا هو �سائد
وم�ألوف جتاه هذه الق�ضايا ،و�أراد �أن يفتح نقا�شً ا ،ويحرك �ساك ًنا ،وي�سجل موقفًا
خمتلفًا ،على طريقة ما ح�صل من قبل بني ال�شيخ حممد بن حممد النعمان
امللقب بال�شيخ املفيد (413-336هـ1022-947/م) ،مع �أ�ستاذه ال�شيخ حممد
ابن علي بن احل�سني بن بابويه القمي املعروف بال�شيخ ال�صدوق (381-306هـ)،
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فاملفيد �ألف كتابًا عقائد ًّيا يف الرد على �أ�ستاذه ال�صدوق ،و�أظهر االختالف معه،
حمل هذا الكتاب عنوان «ت�صحيح االعتقاد �أو الرد على ابن بابويه».
�أو على طريقة ما ح�صل بني ال�شيخ حممد بن �إدري�س احللي (-543
598هـ) ،وال�شيخ حممد بن احل�سن الطو�سي ،حني وجه الأول نق ًدا للثاين،
و�أظهر اختال ًفا معه يف بع�ض امل�سائل الفقهية والأ�صولية ،وعدت هذه اخلطوة جر�أة
كبرية من ابن �إدري�س ،لكنها حمدت فيها بعد ،وجرى اعتبارها خطوة �أ�سهمت
يف �إخراج الفكر الفقهي واالجتهادي من ركوده وجموده.
�أو على طريقة ما قام به ال�سيد حم�سن الأمني حني اعرت�ض على بع�ض
الطقو�س واملرا�سيم التي تقام يف ذكرى عا�شوراء ،وطالب بتهذيب وتنزيه هذه
املنا�سبة الدينية ،و�شرح وجهة نظره يف ر�سالة �صغرية بعنوان «ر�سالة التنزيه»،
�صدرت �سنة 1928م .هذا املوقف يف وقته قابله البع�ض بالرف�ض واال�ستنكار،
عد فيما بعد موقفًا �إ�صالح ًّيا ،ي�سجل ل�صاحبه وي�ؤرخ له يف تاريخ تطور حركة
لكنه ّ
الإ�صالح الديني يف املجال الإ�سالمي ال�شيعي.
ولعل يف تقدير ال�سيد ف�ضل اهلل� ،أن ما �أثاره من ق�ضايا فكرية وفقهية
وتاريخية ،ال تخرجه عن ال�سرية التي خطها من قبل ال�شيخ املفيد ما بني القرنني
الرابع واخلام�س الهجريني� ،أو ال�سرية التي خطها ابن �إدري�س يف القرن ال�ساد�س
الهجري� ،أو ال�سرية التي خطها ال�سيد الأمني يف العقود الأوىل من القرن الع�شرين.
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والذي فاقم املوقف ،و�أثار حفيظة الآخرين� ،أن هذه الإثارات من ال�سيد
ف�ضل اهلل ،تزامنت مع �إعالنه املرجعية بو�صفه مرجع تقليد يف م�سائل الفروع
الفقهية ،على الطريقة ال�سائدة عند امل�سلمني الإمامية يف �ضرورة اتباع العامل
ليكون العمل ب�أحكام ال�شريعة عن علم ،هذه اخلطوة من ال�سيد ف�ضل اهلل وجد
فيها البع�ض �أنها �سوف ت�ؤدي �إىل حالة من التناف�س والتزاحم مع مرجعيات
�أخرى ،خا�صة يف ال�ساحة اللبنانية.
�إىل جانب من وجد يف هذه اخلطوة� ،أنها ميكن �أن تعطي تلك الإثارات
املثرية للجدل واملتحفظ عليها عند ه�ؤالء� ،صفة االمتداد والت�أثري على النا�س،
باعتبار �أن املرجع الديني له ت�أثري على النا�س ال يقارن بالآخرين� ،إىل جانب
ح�سابات وتخوفات وح�سا�سيات �أخرى عند البع�ض.
ومن الن�صو�ص التي �شرح فيها ال�سيد ف�ضل اهلل ر�ؤيته جتاه هذه املحنة؛
خلفياتها و�أبعادها وا�ستهدافاتها ،ومن يقف وراءها ،وكيف تعامل معها ،الن�ص
الآتي« :كانت يل �آرائي حيال بع�ض الق�ضايا التاريخية والفقهية ،وما �إىل ذلك مما
هو خارج عن امل�ألوف� ،أو مما ي�صطدم ببع�ض احل�سا�سيات العاطفية لدى النا�س،
وقد التقى ذلك مع بع�ض العقد النف�سية لدى بع�ض الأ�شخا�ص.
ولذلك حاولوا �أن يثريوا حربًا غوغائية ب�أكرث من طريق من خالل املنا�شري،
جدا ،فلم �أرد على
ومن خالل بع�ض الكتب ،وقد واجهت ذلك بطريقة عقالنية ًّ
ما ال يحتاج �إىل رد ،و�أرد على ما يحتاج للرد بطريقة علمية ،حتى �إذا طرح ا�سمي
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يف املرجعية ال�شيعية ومل �أخرته ،لكن فر�ض علي من الكثري من الأ�صدقاء يف
العامل ،الذين كانت لهم قناعاتهم جلهة �أين �أملك بع�ض املوا�صفات التي ميكن
للنا�س �أن يرجعوا �إ ّيل يف مو�ضوع الفتوى.
جدا فوق العادة يف هذا املجال ،مبحاولة الت�صريح
وهنا بد�أت حملة �شر�سة ًّ
بالق�ضايا العقيدية ،وال �سيما الق�ضايا التي تت�صل باحلقوق ال�شيعية الأ�سا�سية،
�سواء كانت تاريخية �أو غري تاريخية� ،أو بع�ض الق�ضايا الفقهية �أو ما �شابه ذلك،
وقد قام الكثريون من ه�ؤالء املعقدين باحلملة يف مدينة قم وال�شام ولبنان ،ويف
�أكرث من مكان ،يف حماولة لإيجاد حرب �أع�صاب �ضد كل الذين يلتزمون موقفي
�أو الذين يقفون على احلياد.
وهكذا كرثت املنا�شري التي توزع يف �أكرث من مكان مما كان مكذوبًا علي
بن�سبة  %90وحمر ًفا فيها كالمي بن�سبة  %10وقد و�صلت حماولتهم الأخرية �إىل
جدا ال
�أن يكذبوا على علماء النجف ،ب�إح�ضار بيانات تتحدث بلغة رخي�صة ًّ
تتنا�سب مع م�ستوى علماء ،بحيث �إن الإن�سان الذي يقر�ؤها يقتنع م�سبقًا ب�أنها ال
ميكن �أن تكون �صادرة منهم؛ لأن املرجعية ال ميكن �أن تنزل بهذا امل�ستوى من
الكالم الرخي�ص.
وقد حاولوا �أن ين�شروا هذه املنا�شري ال �سيما يف اخلليج ،ولكم املراجع
كانوا يف م�ستوى امل�س�ؤولني ف�أ�صدروا �أكرث من بيان ،وحتدثوا مع �أكرث من �شخ�ص،
و�أعلنوا �أنها مكذوبة عليهم جملة وتف�صي ًال ،ولذلك ف�إن امل�س�ألة هي من امل�سائل

62

زكي امليـالد

62

التي تعترب بح�سب الو�ضع ،و�ضع التخلف الذي تعي�ش فيه بع�ض قطاعات الأمة
جدا.
وهو �أمر طبيعي ًّ
�إنني �أود �أن �أقول لكل �إخواين �أنني �أنطلق من موقع �إخال�صي الإ�سالمي،
وخلط �أهل البيت  -عليهم ال�سالم ،ولأمتي كلها ،و�إن م�شكلتي هي �أنني �أقف
�ضد اال�ستكبار العاملي ،و�ضد ال�صهيونية ،و�ضد التخلف واجلهل ،و�إنني �أعمل
من �أجل ت�أ�صيل مفاهيمنا وفقهنا وق�ضايانا حتى تدخل الع�صر؛ لأنني �أ�ؤمن ب�أن
على الإن�سان �أن ميلك ح�س املعا�صرة ،دون �أن ي�سقط حتت ت�أثري كلمات الع�صر
و�آرائه ،ولكن �أن ندخل الإن�سان �إىل الع�صر بالوجه امل�شرق للإ�سالم»(((.
�أمام هذه املحنة القا�سية ،ال ن�ستطيع القول �إن ال�سيد ف�ضل اهلل مل يت�أثر
منها ،وذلك مهما �أوتي من قوة و�صالبة ،لأنه يف الأخري ب�شر لديه قلب وعاطفة
و�إح�سا�س ،لكنها حمنة مل تزلزله وت�صيبه بالوهن ،وحتد من عزميته و�إرادته ،ومل
تدفع به نحو الرتاجع واالنكما�ش يف عمله وحركته ،فقد حافظ على توازنه
ومتا�سكه ،وبقي على حيويته وفاعليته املعتادة.
وانقلبت �صورة املوقف عند وفاته ،و�أمام الت�شييع الكبري جلنازته،
واحل�ضور النوعي الالفت للعلماء وال�شخ�صيات الفكرية والدينية وال�سيا�سية،
التي ح�ضرت للتعزية برحيله ،ومع مرور الوقت ذهبت املحنة ،وبقي ال�سيد ف�ضل
وم�صلحا.
اهلل عل ًما
ً
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.444
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 5مواقف واجتهادات

خالل جتربته الفكرية الطويلة ،تبلورت عند ال�سيد ف�ضل اهلل بع�ض
املواقف والأفكار واالجتهادات الفكرية والفقهية والتاريخية ،التي �أف�صح عنها يف
العلن ،ومل يتكتم عليها خو ًفا �أو احرتا ًزا على نف�سه �أو منزلته ،لكونها تخالف ر�أي
امل�شهور من العلماء� ،أو ت�صادم ما هو م�ألوف يف عرف اجلمهور من النا�س ،وهي
التي �أثارت عليه غ�ضب البع�ض ،و�أوقعته يف ظروف املحنة ،ومن هذه املواقف
والأفكار واالجتهادات:
�أو ًال :نفي القول بالوالية التكوينية لأحد من الب�شر ،حتى الأنبياء والر�سل
والأئمة  -عليهم ال�سالم -جمي ًعا ،ولي�س لأحد من ه�ؤالء والية الت�صرف يف
الكون كما ي�شا�ؤون ،وقد �شرح ال�سيد ف�ضل اهلل هذا املوقف يف كتاب خ�ص�صه
لهذه الق�ضية حمل عنوان «نظرة �إ�سالمية حول الوالية التكوينية».
يف هذا الكتاب اعترب ال�سيد ف�ضل اهلل �أن القر�آن الكرمي هو املرجع يف
حتديد نظرة الإن�سان امل�سلم للأنبياء والأولياء ،ولدورهم وحركتهم يف احلياة،
وح�سب ر�أيه �أن للقر�آن الدور الأ�سا�س يف حتديد طبيعة الت�صور الذي �أراد اهلل
تعاىل للإن�سان �أن ي�أخذ به يف نظرته للأنبياء ودورهم وحركتهم يف احلياة ،وكذلك
بالن�سبة �إىل الأولياء بالأولوية.
ومن جانب �آخر ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن الوالية التكوينية لي�ست من
املعتقدات الأ�سا�سية لدى ال�شيعة الإمامية ،وال هي من �أ�صول الإميان وال من
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�أركانه ،و�إمنا هي من الفروع االعتقادية النظرية ،التي تخ�ضع للدليل والربهان
�إثبا ًتا ونف ًيا.
ثان ًيا :احرتام رموز امل�سلمني من ال�صحابة واخللفاء و�أمهات امل�ؤمنني ،وحترمي
ال�سب ،ولل�سيد ف�ضل اهلل يف هذا ال�ش�أن موقف فقهي ملزم� ،شرحه بقوله�« :أنا
�سب �أي �صحابي؛ لأن اهلل �سبحانه وتعاىل حتدث عن ال�صحابة
�شخ�ص ًّيا �أح ِّرم ّ
بقوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ [الفتح ،]29 /و�إن كان لنا ر�أي يف
ال�سب ،فقد قلت �إن هذا يحرم على �أي
م�س�ألة الإمامة واخلالفة� ،أما يف م�س�ألة ّ
�سب �أي �صحابي مبن
م�سلم ،و�أنا �أ�سجل هذا يف كل ا�ستفتاء ي�أتيني ،ب�أنه يحرم ّ
�سب �أمهات امل�ؤمنني والإ�ساءة �إليهن ،كما
فيهم اخللفاء ...لذلك نحن نح ِّرم ّ
نح ِّرم �سب ال�صحابة ،وقد �أ�صدرنا فتوى يف ذلك انت�شرت يف العامل»(((.
ثالثًا� :إ�صالح ال�شعائر احل�سينية ،يف نظر ال�سيد ف�ضل اهلل �أن الق�ضية احل�سينية
كالق�ضية الإ�سالمية ال بد �أن يتزاوج فيها العقل والعاطفة ،وال بد �أن يتزاوج فيها
الإميان واحل�س ،وكما �أننا نحتاج �إىل الرباهني العلمية و�إىل اجلو العلمي من �أجل
تنمية الأفكار يف عقولنا ،نحتاج كذلك �إىل الأ�ساليب العاطفية من �أجل تعميق
العاطفة يف �إح�سا�سنا وم�شاعرنا .ونحن ن�ص ّر على بقاء العاطفة يف كل ق�ضية تت�صل
((( �صحيفة عكاظ ل�سعودية� 28( ،صفر 1429هـ 6 /مار�س 2008م).
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باجلانب العقدي؛ لأنه ال العقل وحده وال الفكر وحده بقادرين على تخليد �أي
مبد�أ ...لذلك فال بد �أن يكون املنرب احل�سيني واع ًيا ،وال بد �أن يكون خطيب املنرب
احل�سيني مثقفًا يعرف الإ�سالم جي ًدا ،ويعرف ال�سرية احل�سينية جي ًدا ،ويعرف
الواقع االجتماعي وال�سيا�سي من حوله جي ًدا ،حتى يعرف كيف يح ّول املنرب �إىل
�إحياء �أمرهم يف خط الوعي ،ال �إىل �إماتة �أمرهم يف خط اجلهل والتخلف.
وبالن�سبة لل�شعائر احل�سينية يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أنها متثل الأ�ساليب
التعبريية عن احلزن وعن الوالء .و�أ�ساليب التعبري تختلف بني زمن وزمن ،فالبكاء
�أ�سلوب �إن�ساين يف التعبري عن احلزن .واللطم الهادئ احلزين �أ�سلوب �إن�ساين يف
التعبري عن احلزن .لكن بع�ض الأمور التي ت�ضر اجل�سد لي�ست �أ�سلوبًا �إن�سان ًّيا يف
التعبري عن احلزن ،فعندما يجرح �أحد �أقاربكم ال جترحون �أنف�سكم موا�سا ًة له،
وعندما يجلد �أحد �أ�صدقائكم ف�إنكم ال جتلدون ظهوركم حزنًا عليه؛ لأن جلد
الظهر �أو جرح اجل�سد لي�س طريقة �إن�سانية يف التعبري عن احلزن �أو عن االحتجاج،
بل هي عملية تعذيب للنف�س قد ير�ضى بها العدو �أكرث مما يحزن عليها؛ لأنها بد ًال
من �أن توجه �سيفك �إىل عدوك توجهه �إىل نف�سك ،لقد قلت ال مانع من �أن جنرح
�أج�سادنا ور�ؤو�سنا يف �سبيل احل�سني ويف خط احل�سني ،و�أن جنلد ظهورنا يف �سبيل
احل�سني ،ولكن هل تعرفون �أين؟ هناك يف اخلط الذي جرح احل�سني فيه ،فلقد
جرح (ع) يف خط اجلهاد� ،أتعرفون من هم احل�سينيون يف عا�شوراء ويف الأربعني،
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�إنهم الذين يقاتلون العدو ال�صهيوين من �أبناء املقاومة الإ�سالمية الذين ينطلقون
فيجرحون ويقتلون ،هذه هي املوا�ساة للح�سني(((.
راب ًعا :العمل باحل�سابات الفلكية يف �إثبات بدايات ال�شهور القمرية ،ويف هذا
ال�ش�أن يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن م�س�ألة ال�شهر هي من امل�سائل املربوطة بالنظام
الكوين للزمن ،وال عالقة لها مب�س�ألة �أن يراه �شخ�ص �أو ال يراه ،و�أن احل�سابات
جدا �أن
الفلكية �أدق من الر�ؤية ،لأن الف�ضاء ملوث هذه الأيام ،ومن ال�صعب ًّ
حت�صل ر�ؤية �صافية ،والر�ؤية الواردة يف احلديث النبوي�« :صوموا لر�ؤيته و�أفطروا
لر�ؤيته» هي و�سيلة من و�سائل املعرفة.
ومن جانب �آخر يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أنه «من النا�س الذين يحاولون
�أن يعي�شوا ع�صرهم ،ال من جهة عقدة الع�صر ،لكن من خالل �أنني �أتطلع
�إىل امل�ستجدات يف الع�صر تنطلق من تطور العلم والنظريات التي ي�ستنبطها
املخت�صون؛ لأنني �أثق بالعلم عندما يح�صل منه اليقني» ،ويف نظره �أن «م�س�ألة
احل�سابات الفلكية مل تخطئ يف مدى مئة �سنة يف ق�ضية التوليد».
والثمرة التي ينتهي �إليها ال�سيد ف�ضل اهلل يحددها بقوله� :إن ب�إمكان
احل�سابات الفلكية ح�سم اخلالف الأبدي بني ال�سنة وال�شيعة حول بداية �شهر
رم�ضان(((.
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،ل�شعائر حل�سينية ،موقع بينات لإلكرتوين.
((( �صحيفة لأخبار للبنانية ،جلمعة  21أغ�سط�س 2009م.
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خام�سا :حق املر�أة اجلن�سي ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل مبد أ� الت�ساوي يف احلق اجلن�سي
ً
بني املر�أة والرجل ،ولي�س مبد أ� التفا�ضل الذي يقدم حق الرجل ويفا�ضله على
حق املر�أة ،وح�سب ر�أيه �أن «حق املر�أة يف اجلن�س بالن�سبة للرجل كحق الرجل
بالن�سبة �إىل املر�أة ،خا�صة �إذا الحظنا �أن اجلانب اجلن�سي هو الأ�سا�س يف الزواج؛
�شخ�صا يوفر لها الطعام! .واحلا�صل �أن
لأنه ال معنى لأن تتزوج املر�أة حتى جتد ً
اجلن�س غريزة خلقها اهلل يف املر�أة والرجل ،فكما �أنه ميثل حاجة هنا ،ف�إنه ميثل
حاجة هناك ،وبالتايل فكما يجب على املر�أة �أن ت�ستجيب كلما �أراد الرجل،
كذلك يجب على الرجل �أن ي�ستجيب كلما �أرادت املر�أة� ،إال �أن تكون هناك
حالة مر�ضية �أو حالة �إعياء �أو عذر �شرعي وما �إىل ذلك من العناوين»(((.
�ساد�سا� :إرث املر�أة من الأرا�ضي والعقارات ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن املر�أة ترث
ً
من كل �شيء تركه الرجل ،كما هو يرثها من كل �شيء تركت حتى الأرا�ضي
و�أعيان العقارات ،وهذا بخالف ر�أي امل�شهور عند علماء الإمامية الذين يرون �أن
الزوجة ترث من كل ما تركه الزوج با�ستثناء العقار ،ف�إنها ال ترث ال من عينه وال
من قيمته ،وترث قيمة ما ترك فيها من بناء و�آالت و�أ�شجار و�أخ�شاب(((.

((( جعفر ل�شاخوري ،كتاب لنكاح ،تقرير بحث ل�سيد حممد ح�سني ف�ضل هلل ،بريوت ،د ر ملالك1996 ،م ،ج،1
�ص.169
((( جمموعة ُكتاب ،حممد ح�سني ف�ضل هلل :لعقالنية و حلو ر من أجل لتغيري ،مرجع �سابق� ،ص.81
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 6امل�شروع الفكري

التجربة الفكرية الطويلة لل�سيد ف�ضل اهلل ،وانخراطه املبكر يف العمل
الإ�سالمي ،وحالة االنفتاح الثقايف التي متيز بها ،وا�ستمر عليها� ،ساعدته على
بلورة م�شروع فكري ،ون�ضجت له مالمح ومكونات هذا امل�شروع الذي عرف ومتيز
به ،و�شرحه وك�شف عنه يف كتاباته و�أحاديثه ،و�أعطى له قوة التجلي واحل�ضور
بت�أثري عامل احلركة الذي �ضرب به مث ًال.
وعند النظر يف هذا امل�شروع الفكري ،ميكن القول �إنه يتحدد يف العالقة
بني الإ�سالم واحلركة لأجل �إعادة الإ�سالم �إىل احلياة املعا�صرة ،وبالفح�ص
البنيوي ف�إن هذا امل�شرع ي�ستند على ثالث ركائز �أ�سا�سية ،هي:
�أو ًال� :إن الإ�سالم قادر على �إدارة احلياة يف كل زمان ومكان ،وعلى م�ستوى
اجلوانب والأبعاد كافة ،ومبا يحقق التقدم واالزدهار؛ وذلك لأن الإ�سالم جاء �إىل
احلياة ال ليكون طارئًا �أو عاب ًرا �أو حدثًا م�ؤق ًتا ،وال ليكون لزمان دون زمان� ،أو مكان
نهجا ثاب ًتا وخال ًدا يف احلياة.
دون مكان� ،أو حال دون حال ،و�إمنا ليكون ً
ثان ًيا� :إعادة الإ�سالم �إىل احلياة ،بعد ما ح�صل من انقطاع وابتعاد واختالل
يف العالقة بني الإ�سالم واحلياة ،وذلك نتيجة ما �أ�صاب امل�سلمني من تراجع
وتخلف وجمود ،حجب عنهم نور الإ�سالم و�إ�شعاعه احل�ضاري ،و�سلبهم الوعي
والب�صرية ،وحتول الدين �إىل طقو�س وعبادات فردية وحرفية و�شكلية منف�صلة عن
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احلياة وحركتها ،الو�ضع الذي يجب تغيريه و�إ�صالحه ليعود الإ�سالم �إىل احلياة
من جديد.
ثالثًا� :إن �إعادة الإ�سالم �إىل احلياة ال تتم بالن�شاط الفكري والنظري ،و�إمنا بالعمل
واحلركة ،وح�سب عبارة ال�سيد ف�ضل اهلل�« :إن الدعوة �إىل الإ�سالم لي�ست حركة
يف املوقع الفكري للإن�سان ،بل هي حركة يف املوقع العملي ،الذي يتوىل التثقيف
باملمار�سة ،كما يتوىل ذلك بتحريك الفكرة باخلطاب والتوجيه»(((.
وقد �أطلق ال�سيد ف�ضل اهلل على م�شروعه الفكري ت�سمية الإ�سالم
احلركي ،ومن هذه الت�سمية جاء الربط بني الإ�سالم واحلركة ،الربط الذي يعني
�أن �إعادة الإ�سالم �إىل احلياة بحاجة �إىل حركة ولي�س �إىل نظر ،وبحاجة �إىل عمل
يتجاوز اجلمود وال�سكون ،وبحاجة �إىل فعل يتخطى �سلوك القاعدين واملتقاعدين.
ومن دالئل العالقة بني الإ�سالم واحلركة �أن الإ�سالم بطبعه يولد العمل
واحلركة ،وهو دين العمل واحلركة ،ولي�س دين الر�أي والنظر ،فالإ�سالم عمل
كله ،وحتى النظر هو �شكل من �أ�شكال العمل ،وينبغي �أال ينف�صل عن العمل،
�أو ينقطع عنه.
ويف هذا النطاق جاء ت�أكيد الإ�سالم على ربط العلم بالعمل ،وربط
الإميان بالعمل ،وربط العبادات بالعمل ،وجعل العبادات �سلوكيات عملية ،وربط
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،حلركة لإ�سالمية ..هموم وق�ضايا ،لطبعة حلالية� ،ص.481
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الأذكار بالعمل ،فال�صالة هي عمل ،حركة وذكر ولي�س جمرد ت�أمل من دون
حركة ،وال�صوم هو عمل ،حركة وذكر ولي�س جمرد �إم�ساك من دون حركة ،واحلج
هو عمل ،حركة وذكر ولي�س جمرد ق�صد من دون حركة ،والزكاة هي عمل،
ولي�س جمرد تطهر من دون حركة.
ومن دالئل العالقة بني الإ�سالم واحلركة� ،أن احلركة ينبغي �أال تنف�صل
عن الإ�سالم �أو تنقطع عنه ،وال �أن تتجاوزه وتتخطاه وتخرج عليه ،وال �أن ت�صطدم
به وتتعار�ض معه ،وال �أن تبع�ضه وجتزئه وتلفق فيه ،و�إمنا ت�صطبغ وتتقوم به ،وت�ستند
ومنهجا و�سبي ًال ،ونظا ًما �سلوك ًّيا ،ومرجعية �شاملة يف
نهجا ً
وترتكز عليه ،وتتخذ منه ً
اجلوانب والأبعاد كافة ،ويف الأزمنة والأمكنة عامة.
ومن دالئل العالقة بني الإ�سالم واحلركة �أي�ضً ا� ،ضرورة �أن تتولد حركة
�إ�سالمية تتمثل �أ�صالة الإ�سالم و�شموليته ،وتعمل على �إعادة الإ�سالم �إىل احلياة،
ليكون الإ�سالم ح ًّيا يف احلياة ،وتكون احلياة مت�صلة بالإ�سالم وم�صطبغة به ،فال
يكون الإ�سالم غري ًبا �أو بعي ًدا �أو منف�ص ًال عن احلياة ،وال تكون احلياة غريبة �أو
بعيدة �أو منف�صلة عن الإ�سالم.
وكما بد�أ الإ�سالم يف مهده الأول بدعوة وحركة �إ�سالمية ،فال بد �أن
يبقى الإ�سالم وي�ستمر بدعوة وحركة �إ�سالمية ،حركة تكت�سب من الإ�سالم
حيوية وفاعلية ،لتولد يف احلياة حيوية وفاعلية.
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وما هو جدير بالإ�شارة� ،أن ال�سيد ف�ضل اهلل هو �أول من متثل م�شروعه
الفكري ،وكان مثا ًال ح ًّيا يف العالقة بني الإ�سالم واحلركة ،فمن جهة كان �شديد
العالقة بالإ�سالم ،وهو القائل�« :إين اكت�شفت �إ�سالميتي يف وقت مبكر؛ ولذلك
مل �أ�شعر بنف�سي يف �أي مرحلة من مراحل حياتي مبا هي املرحلة احلائرة بني
الطفولة وال�شباب ،مل �أ�شعر �أين �شيء �آخر غري الإ�سالم ،لذلك كنت �أحت�س�س
الإ�سالم يف وجداين بح�سب ما كنت �أمتثله من ثقافة �آنذاك ،كنت �أحت�س�س
الإ�سالم ك�شيء يعي�ش يف وجداين يف الال�شعور ،ويتحرك يف حياتي يف مواقع
الدرا�سة»(((.
ومن جهة �أخرى ،كان �شديد العالقة باحلركة ،وظل يف حالة حركة
م�ستمرة ،و�ضرب مث ًال يف هذا اجلانب.
ويف نطاق هذا امل�شروع الفكري ،جاءت امل�ؤلفات الأ�سا�سية لل�سيد
ف�ضل اهلل ،ويف طليعتها كتاب «خطوات على طريق الإ�سالم» ،وكتاب «ق�ضايانا
على �ضوء الإ�سالم» ،وكتاب «مع احلكمة يف خط الإ�سالم» ،وكتاب «الإ�سالم
ومنطق القوة» ،وهكذا كتاب «احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا».
 7احلوار ..فكرة وممار�سة

ال ميكن درا�سة التجربة الفكرية والإ�صالحية لل�سيد ف�ضل اهلل ،من دون
التوقف عند فكرة احلوار ،وااللتفات لهذه الفكرة ،التي مثلت �أحد املالمح البارزة
((( جمموعة ُكتاب ،حممد ح�سني ف�ضل هلل :لعقالنية و حلو ر من أجل لتغيري ،مرجع �سابق� ،ص.187
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واملمتدة يف هذه التجربة ،لي�س على م�ستوى النظر فح�سب ،و�إمنا على م�ستوى
العمل واملمار�سة �أي�ضً ا ،وب�شكل ميكن اعتبار ال�سيد ف�ضل اهلل �أحد رجاالت الأمة
البارزين يف جمال احلوار.
ويف ر�ؤيته لنف�سه ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أنه بد�أ حوار ًّيا منذ وقت مبكر
�أثناء مرحلة الدرا�سة والتعليم الديني يف حوزة النجف ،وح�سب قوله« :كنت
يف بداياتي الإ�سالمية حوار ًّيا ،وقد كنت يف الرابعة ع�شرة �أو اخلام�سة ع�شرة من
العمر ،كانت لنا ك�شباب م�سلم عالقات مع �شيوعيني وقوميني ،وكنا ندخل احلوار
مع ال�شباب يف مثل عمرنا بالطريقة ال�ساذجة التي نفهم بها ال�شيوعية والقومية»(((.
هذه البداية املبكرة مع احلوار ،ات�صلت وا�ستمرت يف جتربة ال�سيد
ف�ضل اهلل ،ومل تنقطع �أو تتوقف ،وفيما بعد تنبه لهذا النمط من ال�سلوك يف جتربته،
وظل يتحدث عنه بنوع من االهتمام ،وي�ستعيده يف ذاكرته ،وكيف �أنه بقي ملتز ًما
بهذا ال�سلوك احلواري مع تعاقب �أطوار جتربته الزمنية والفكرية ،ومما يتذكره يف �أول
زيارة له �إىل بلده لبنان ،هو جل�سات احلوار التي جمعته مع املختلفني معه فكر ًّيا،
وعن هذه اجلل�سات يقول« :عندما جئت �إىل لبنان لأول مرة عام  ،1952وكنت
يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة �أو ال�سابعة ع�شرة ،بد�أت جل�سات حوارية يف اجلنوب
اللبناين مع ال�شيوعيني والقوميني العرب ،وكنت �ألتقي ببع�ض ال�شخ�صيات
الفكرية مثل الدكتور ح�سني مروة الذي كانت تربطني به عالقة ومعرفة ،وكانت
((( �صحيفة عكاظ ل�سعودية ،مرجع �سابق 22( ،رم�ضان 1424هـ 17/نوفمرب 2003م).
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هناك �أحاديث متنوعة ،وا�ستطعت من خالل التنوع الثقايف الذي كنت �أ ّمل به
بطريقة �أو ب�أخرى� ،أن �أنفتح على احلوار �أو على الآخر منذ تلك اللحظة ،فلم �أكن
علي �أن �أدير احلوار مع الفكر
�أتعقد من فكر الآخر املعار�ض ،وكنت �أفكر �أن ّ
الآخر وما هو ال�سبيل للتفاهم والتحاور يف هذا املجال»(((.
وظلت عالقة ال�سيد ف�ضل اهلل باحلوار يف حالة تطور وتقدم مت�صاعد� ،إىل
�أن �أ�صبح احلوار جز ًءا من برناجمه اليومي ،ومن �سرية حياته ،وو�صل به احلال لأن
يكون مق�ص ًدا للحوار عند الكثريين قريبني وبعيدين ،متفقني وخمتلفني ،مفكرين
و�سيا�سيني� ،إ�سالميني وعلمانيني ،م�سلمني وم�سيحيني ،فال يكاد مير عليه يوم دون
�أن يلتقي به �أحد يطلب التحاور معه والنقا�ش.
وهناك الكثريون من ه�ؤالء النا�س الذين يحتفظون يف ذاكرتهم بهذه
احلوارات التي يعتزون بها ،و�أ�صبحت جز ًءا من �سريتهم يف العالقة مع هذا
الرجل ،رجل احلوار واالنفتاح.
وال�سيد ف�ضل اهلل يف هذه احلوارات هو �سيا�سي مع ال�سيا�سيني ،ومفكر
مع املفكرين ،وفقيه مع الفقهاء ،ومف�سر مع املف�سرين ،والهوتي مع الالهوتيني،
و�شاعر مع ال�شعراء.
هو �سيا�سي لأنه متابع للأحداث ال�سيا�سية ،ويق�صده ال�سيا�سيون
والدبلوما�سيون وال�سفراء ،اللبنانيون والعرب والأوروبيون والأجانب غري
((( ملرجع ل�سابق.
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الأوروبيني للحديث واحلوار معه.
وهو مفكر �صاحب ثقافة وا�سعة ،ولديه ت�أمالته ونظراته النقدية واالجتهادية
جتاه امل�ستجدات والتطورات الفكرية والثقافية ،وما يتعلق بق�ضايا الع�صر ،ويق�صده
املفكرون من كل مكان على اختالف مذاهبهم و�أديانهم واجتاهاتهم.
وهو فقيه عرف باجتهاده ويرجع �إليه يف الأحكام الفقهية وامل�سائل
ال�شرعية ،وكان له بحث فقهي يرجع �إىل �سنوات طويلة ،وله �أي�ضً ا �أبحاث فقهية
ا�ستداللية من�شورة ،وله كذلك نظراته واجتهاداته اخلا�صة التي ينفرد بها عن
الآخرين.
وهو مف�سر �صاحب تف�سري للقر�آن الكرمي ،يعرف بعنوان «من وحي القر�آن
الكرمي» ،يقع يف خم�سة وع�شرين جمل ًدا.
وهو الهوتي يتحاور معه امل�سيحيون على اختالف طوائفهم ،وهم الذين
يتقا�سمون املعي�شة مع امل�سلمني يف لبنان وطن العي�ش امل�شرتك ،وله كتاب يف هذا
ال�ش�أن بعنوان «�آفاق احلوار الإ�سالمي امل�سيحي».
وهو �شاعر يعرفه ال�شعراء ،وكان ينظم ال�شعر منذ �شبابه ،وله العديد من
الدواوين ال�شعرية املن�شورة.
لهذا فهو رجل حوار بامتياز ،يدعو �إىل احلوار ،وي�شجع عليه ،ويتم�سك به،
ومل َّ
من�شرحا ،وهو �صاحب مقولة :ال مقد�سات يف احلوار.
يتخل عنه ،ويكون فيه
ً
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وقد �أخربين يف �أحد اللقاءات �أنه بات اليوم املرجع الإ�سالمي الوحيد
الذي يرجع �إليه امل�سلمون والعلمانيون وحتى امل�سيحيون.
ولي�س من املبالغة القول� :إن معظم �-إن مل يكن جميع  -ال�شخ�صيات
التي �شاركت يف تعزيته وت�أبينه ،على كرثتها كانت قد حتاورت معه من قبل.
وال�سيد ف�ضل اهلل يف هذه احلوارات ينطلق من ر�ؤية �إ�سالمية ت�أ�صيلية
�شديدة العمق� ،شرحها وك�شف عنها ،وبرهن عليها يف كتابه ال�شهري «احلوار يف
القر�آن ..قواعده� ،أ�ساليبه ،معطياته» ال�صادر �سنة 1396هـ.
ويف مقدمة الطبعة الأوىل من هذا الكتاب ،اعترب ال�سيد ف�ضل اهلل �أنه مل
يجد يف املكتبة الإ�سالمية يف حدود قراءاته كتابًا يبحث يف هذا املو�ضوع ب�شكل
متكامل ،لهذا كان �شديد االعتزاز بهذا الكتاب لطبيعة مو�ضوعه ،و�سبقه �إليه،
وطرحه له ب�شكل متكامل ،ولأنه �أي�ضً ا رجل حوار ،ويرى نف�سه دائ ًما يف احلوار،
وغال ًبا ما يخرج الآخرون يف احلوار معه من�شرحني.
ويف تراثه الفكري هناك الكثري من الن�صو�ص امل�شعة حول فكرة ومفهوم
احلوار ،ومن هذه الن�صو�ص املبكرة ،والتي تتجلى فيها قوة املعنى ،ما جاء يف الطبعة
الأوىل من كتاب «احلوار يف القر�آن»� ،إذ يقول« :وكان القر�آن الكرمي خامتة الكتب
ال�سماوية ،التي جاءت لتعلم الإن�سان كيف يكون احلوار طريقًا للفكر والعقيدة
والعمل ،وجاء الإ�سالم من خالل القر�آن الكرمي ليكون دين احلوار ،الذي يطلق
للعقل �أن يفكر يف كل �شيء ،ليتحدث عن كل �شيء ،وليحاور الآخرين على
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�أ�سا�س احلجة والربهان والدليل ،ليعلمهم كيف ي�صلون �إىل قناعاته و�آفاقه بالكلمة
احللوة ،والأ�سلوب الطيب ،واملوعظة احل�سنة ،واجلدال بالتي هي �أح�سن ،وتقدم
الإ�سالم وتقدمت معه جتارب احلوار ،وعرف امل�سلمون كيف ينفتحون على العامل
من خالل ذلك ،وكيف ينطلقون �إليه يف ر�سالتهم يف �أجواء احلوار ،التي حترتم
الإن�سان الذي يختلف معها ،لتقوده �إىل �أفكارها من موقع احرتام الفكر والكلمة
واملوقف»(((.
 8التقريب والوحدة

ال �أظن �أن �أح ًدا من امل�سلمني �سنة و�شيعة وحتى �سلفيني ،يختلفون على
امل�سلك التقريبي والوحدوي يف �شخ�صية وخطاب ال�سيد ف�ضل اهلل ،وذلك ل�شدة
ظهور هذا امل�سلك وانك�شافه وو�ضوحه عند الكثريين ،وخا�صة عند �أولئك الذين
حتاوروا معه ،و�سمعوا منه ،وعند �أولئك الذين تابعوه يف كتاباته و�أحاديثه ،وتعرفوا
على �أفكاره ومواقفه ،و�شهدوا على �صدقه وثباته يف هذا امل�سلك.
ومل يكن هذا امل�سلك التقريبي والوحدوي ،عاب ًرا �أو طارئًا يف �سرية وجتربة
ال�سيد ف�ضل اهلل ،و�إمنا كان �أ�صي ًال وعميقًا ،رافقه و�صاحبه منذ انخراطه املبكر يف
هاج�سا كب ًريا بقي معه على طول اخلط ال يحيد
جتربة العمل الإ�سالمي ،ومثل له ً
عنه ،وال يغرب عن باله.
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،حلو ر يف لقر آن :قو عده ،أ�ساليبه ،معطياته ،بريوت ،د ر ملالك� ،2001 ،ص.7
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وحني يريد ال�سيد ف�ضل اهلل� ،أن ي�ؤرخ لبدايات اهتمامه بهذا امل�سلك
الوحدوي ،ف�إنه يرجعه �إىل ما قبل منت�صف القرن الع�شرين ،وح�سب قوله نحن
«بد�أنا الدعوة للوحدة الإ�سالمية منذ ما يفوق � 52سنة ،وبد�أنا عملنا الإ�سالمي
قبل اخلم�سينيات ،يعني �أنني بد�أت عملي الإ�سالمي يف �أول �سنة احتالل اليهود
لفل�سطني �سنة 1947م ،والوحدة الإ�سالمية هي هاج�سي الكبري»(((.
ولي�س من املبالغة القول ب�أن ال�سيد ف�ضل اهلل ،يعد �أحد �أبرز رجاالت
الوحدة الإ�سالمية يف الع�صر احلديث ،ومثل حمطة مهمة يف تاريخ تطور عالقة
الفكر الإ�سالمي املعا�صر بفكرة الوحدة الإ�سالمية ،الفكرة التي ظلت حا�ضرة
وا�ضحا يف
وناب�ضة يف كتاباته و�أحاديثه ،ومتجلية يف نهجه وم�سلكه العملي ،وكان ً
التعبري عنها ،وثاب ًتا يف التم�سك بها.
وعند البحث عن عنا�صر ومكونات ر�ؤية ال�سيد ف�ضل اهلل حول التقريب
والوحدة ،ميكن التوقف �أمام العنا�صر واملكونات الآتية:
�أو ًال� :إنّ من �أوىل عنا�صر العمل التقريبي اعتبار الإ�سالم قاعدة للوحدة؛ لأ ّننا
قد نالحظ �أنّ امل�سلمني غال ًبا ال يعي�شون ال�صفة الإ�سالم ّية كفك ٍر وحركة حياة؛
لأ ّنهم جعلوا الإ�سالم يعي�ش يف زاوية �ض ّيقة� ،أمكن لهم �أن يرتبطوا ب� ّأي فكر حتى
لو كان يواجه الإ�سالم وج ًها لوجه ،فعلى �سبيل املثال ،قد يرى امل�سلم �أنّ ب�إمكانه
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،حلركة لإ�سالمية ما لها وما عليها ،مرجع �سابق� ،ص.332
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فكري� ،أو م�سل ًما ووجود ًّيا يف �آنٍ .
�أن يكون م�سل ًما و�أن يكون �شيوع ًّيا على م�ستوى ّ
ال�ضروري �أن ينطلق العمل التقريبي على �أ�سا�س درا�سة الواقع ،ال
ثان ًيا :من
ّ
�أن ينطلق يف �آفاقٍ حاملة مثال ّية ترتكز على العاطفة واالنفعالّ ،مما قد يقودها �إىل
التب�سيط ال�ساذج مع ّ
كل امل�شاكل التي تعرت�ض حركة الو�صول �إىل الهدف،
و�إىل مواجهة ّ
جدية العمل
كل عالمات اال�ستفهام التي يثريها الآخرون حول ّ
التقريبي وواقع ّيته ،باعتبارها لونًا من �ألوان الت�شا�ؤم واالنهزام ّية �أو العدوان ّية
�ضدهم؛ ولذلك قد نرى من خ�صائ�ص هذا النمط املثا ّيل العمل على �إثارة
ّ
اجلماهري باخلطب احلما�س ّية وال�شعارات املثرية واملهرجانات ال�صاخبة ،ما يجعل
اجلماهري ت�صفّق لبالغة هذا اخلطيب ،وتهتف حلما�سة ذاك القائد ..وهكذا تبقى
الق�ض ّية لديهم هد ًفا يبحث عن طريق ،ودو ًرا يبحث عن �ساحة.
ثالثًا� :إنّ الواقع ّية هي التي ينبغي �أن حتكم حركة العمل التقريبي؛ لأنّ لكل
ظاهرة �أ�سبابها الكافية يف الواقعّ ،
ولكل واقع ظروفه املحدودة بالزمان واملكان
ي�صح النظر �إىل الق�ضايا
والأ�شخا�ص ،ولكل هدف و�سائله ومراحله و�آفاقه .وال ّ
باملنطق التب�سيطي؛ لأنّ التاريخ املعقّد الذي عا�ش امل�سلمون م�شاكله الدامية،
و�أ�ساليبه املتخ ّلفة ،ومواقعه القلقة ،ال يمُ كن �إلغا�ؤه بخطبة بليغة �أو حركة �سريعة؛
�إذ �إنّ الروا�سب التي يرتكها يف الأعماق ،من م�شاعر و�أفكار وتعقيدات ،تخلق
�ضد الفريق الآخر ،وتنقل ال�صورة يف منهج التفكري من
مقد ً�سا ّ
حاج ًزا نف�س ًّيا ّ
موقع االجتهاد يف فهم العقيدة �أو ال�شريعة ،الذي يف�سح املجال الجتهاد �آخر

79

درا�سة تقديـميــة

79

خمالف له ،على �أ�سا�س اختالف وجهات النظر يف فهم امل�س�ألة الواحدة� ،إىل موقع
الت�أكيد على نفي الإ�سالم عن الفريق الآخر؛ لأنّ اخل�صو�ص ّية حتا�صر ال�شمول ّية،
واجلزئ ّيات تط ّوق الكلمات.
متعدد اجلوانب ،و�أهميته تكمن يف
راب ًعا� :إنّ م�شروع التقريب هو بطبيعته م�شروع ّ
النجاح يف �إيجاد �أوا�صر القربى على امل�ستوى ال�شعبي� ،سواء يف اجلانب الفكري
املتوحدون حول ق�ضاياهم
�أو ال�شعوري الوجداين ،بحيث يتح ّرك امل�سلمون ّ
الكربى بوحي من هذه الق�ضايا ،وال يكتفون بال�شعارات واالنفعال بالإثارات
الطارئة هنا وهناك.
ولذلك ،قد تبدو امل�شكلة يف بقاء كثري من �صيغ التقريب يف الأبراج
العاج ّية ،وعدم نزولها �إىل ال�شارع العادي ،ما يوحي ب�أنّ دخول الأطراف يف هذه
الأطر وال�صيغ هو �أقرب �إىل الرتف الثقايف والفكري منه �إىل التفعيل اجلا ّد ل�صيغ
احلوار التي تع ّرف ّ
كل طرف واقع الطرف الآخر بالنحو الذي ينعك�س على
القواعد ال�شعب ّية ّ
لكل طرف.
خام�سا :التقريب النف�سي ،عرب العمل على �إزالة احلواجز النف�س ّية التي تراكمت
ً
عرب التاريخ بني امل�سلمني� ،سواء عرب لقاء القيادات وال ُّنخب الثقاف ّية والفعال ّيات
�أو اللقاءات العا ّمة التي تتح ّرك يف الأجواء االحتفال ّية امل�شرتكة.
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الفكري ،وذلك باالبتعاد عن منطق ت�سجيل النقاط الذي
�ساد�سا :التقريب
ّ
ً
طبع ال�سجال الثقايف بني خمتلف املذاهب الإ�سالم ّية� ،أو االجتزاء يف تناول �آراء
�أو ن�صو�ص الطرف الآخر� ،أو العقل ّية اجلدل ّية التي ال حتاول التدقيق فيما ينفع
اخل�صم ،بل ّ
كل ما عندها �أن تدقّق فيما ينفع فريقها و�إن مل تلتزم به ،ما نتج عنه
�أحكام متن ّوعة من التف�سيق تارة والت�ضليل �أخرى ،و� ً
صوال �إىل التكفري ثالثة.
وقد جند يف هذا املجال �أنّ علينا كعلماء ّ
ومفكرين� ،أن نبحث عن �أ�س�س
اخلالف والوفاق ،من خالل البحث عن امل�صادر الأ�صيلة التي ميكن �أن يعتمدها
الفريقان �أو الفرقاء يف قبول ر�أي �أو رف�ضه ،لن�صل من خالل ذلك �إىل القاعدة
املوحدة التي يمُ كن �أن حتكم �أ�صول التقومي للم�صادر ،يف �سندها وداللتها،
الفكر ّية ّ
ّثم نبحث يف امل�صادر التي نختلف عليها ،لنعرف ما هي �أ�س�س اعتماد هذا الفريق
عليها دون ذاك ،ولندقّق يف مدى اعتماده عليها من ناحية املبد�أ والتفا�صيل ،لئال
نقع يف اخلط�أ الذي وقع فيه الكثريون ،من ن�سبة قول �إىل �شخ�ص مل يقله� ،أو نقل
فكر عن �شخ�ص مل يلتزم به.
و�سيقودنا ذلك �إىل اكت�شاف احلقيقة العلم ّية الواقع ّية ،وهي �أنّ مواطن
اللقاء بني امل�سلمني ت�صل �إىل ن�سبة ثمانني يف املئة؛ لأنّ اختالف االجتهاد لدى
ال�شيعة الآن ،ولدى ال�س ّنة يف املا�ضي ،ا�ستطاع �أن يحمل �إلينا تن ّو ًعا يف الآراء
لدى الفريقني ،بحيث ال ترى ر�أ ًيا يف الفقه ال�شيعي � اَّإل وترى ما يقابله يف الفقه
ال�س ّني ،والعك�س �صحيح �أي�ضً ا .وقد عا�شت جامعاتنا العلم ّية يف النجف وقم
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والأزهر هذه التجربة يف الدرا�سات املقارنة من ناحية املبد�أ ،وينبغي العمل على
تطويرها يف امل�ستقبل.
وربمّ ا نحتاج �إىل الت�أكيد على �ضرورة ت�أ�صيل املفاهيم العا ّمة لبع�ض الق�ضايا
املهمة ،كم�س�ألة التوحيد وال�شرك ،والكفر والإميان ،والهدى وال�ضالل ،والعدالة
ّ
والف�سق ،والتي يكرث احلديث عندها لدى امل�سلمني ،فيما قد ي ّتهم بع�ضهم بع�ضً ا
بال�شرك تارة ،وبالكفر �أخرى ،وباملروق عن الدين ثالثة ،وذلك من خالل ما
يحملونه من �آراء حول مفهوم الكفر وال�شرك� ،أو ما يعتقدونه من معتقدات ،دون
�إف�ساح املجال لهم ليو�ضحوا فكرتهم ويناق�شوا فكرة الفريق الآخر.
�ساب ًعا :التقريب ال�سيا�سي ،وذلك يف ال�ساحات التي تتح ّول فيها املذاهب� ،أو
الطوائف �إىل كيانات م�ستق ّلة يف ق�ضاياها وم�صاحلها ،ويف حركة احلا�ضر وامل�ستقبل،
�أو ال�ساحات التي ت�أخذ فيها الدولة ُبع ًدا مذهب ًّيا طائف ًّيا ي�ضغط على �شعبه� ،أو
�شرائح منه .وذلك �أنّ هذا الت�شرذم ال�سيا�سي ّ
ي�شكل �أر�ض ّية خ�صبة تعمل املحاور
الدول ّية والإقليمية على اال�ستفادة من �سلبياتها لتحويل التنافر �إىل �صراع طائفي،
لت�ضع �أكرث من ق�ض ّية �سيا�سية يف نطاق ال�صراع املذهبي ،يف الوقت الذي نعلم
فيه �أنّ مو�ضوع ال�س ّنة وال�شيعة -مث ًال -مبدلوله الفقهي ،ال دخل له يف ّ
كل ذلك.
الواقعي �-أمام ذلك� -أن نطلب من امل�سلمني �إلغاء ّ
كل
قد ال يكون من
ّ
فرقة منهم خل�صو�ص ّياتها املذهب ّية ،ولك ّننا نثري يف اجل ّو �ضرورة العمل على �إيجاد
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حالة وحدو ّية من خالل الق�ضايا امل�صريية التي يعي�شها امل�سلمون على م�ستوى ما
ميثّله الوجود الإ�سالمي مقابل � ّأي وجود �آخر� ،سواء فيما يتح ّرك يف داخل � ّأي بلد
�أو خارجه على م�ستوى ق�ضايا املنطقة والعامل ،وذلك مبحاولة ربط هذه الق�ضايا
باملبادئ والقيم الإ�سالم ّية ال�سيا�سية واالجتماع ّية يف احلياة ،لتتح ّول هذه احلالة
الوحدو ّية �إىل حالة �إ�سالم ّية عميقة يف وجدان ّ
أ�سا�سا
كل م�سلم ،ليكون ذلك � ً
للبحث يف املوا�ضيع الواقع ّية املختلف عليها ،بعي ًدا عن احلواجز النف�س ّية؛ لأن
وحدة املوقف ال�سيا�سي يف بع�ض املواقع ،عندما متتزج باحلالة الإميان ّية الوجدان ّية
امللتزمة ّ
بخط الإ�سالم يف �أجواء التقوى� ،سوف ت�س ّهل الكثري من احللول
للم�شاكل العالقة يف ال�ساحة.
ثام ًنا :من م�شكالت التقريب ما يكمن يف ذهن ّية امل�سلمني الثقاف ّية ،ذلك �أنّ
واخلا�صة ت� ّؤكد على ال�شخ�ص ّية املذهب ّية يف انتماءاتها قبل الت�أكيد
الرتبية العا ّمة
ّ
على ال�شخ�صية الإ�سالم ّية العامة؛ فامل�سلم ال�س ّني يولد �س ّن ًّيا يف طفولته و�شبابه،
ويعي�ش مفردات املذهب املليئة باحل�سا�س ّيات والتعقيدات املختنقة بالزوايا املغلقة
للتاريخ الغارق يف ع�صب ّياته ،وبذلك ينطلق يف عالقته بامل�سلم الآخر ونظرته �إليه
من ّ
كل هذه الأجواء ال�سلب ّية التي تفر�ضها الرتبية العا ّمة واخلا�صة .وامل�سلم
ال�شيعي يتح ّرك يف ّ
اخلط نف�سه انطالقًا من �شيع ّيته .وهذا ما ي�ساهم يف �إبعاد
املمتدة� ،سواء يف
امل�سلمني عن االنفتاح على الإ�سالم يف الأفق الوا�سع وال�ساحة ّ
�أفكاره و�أهدافه� ،أو يف قيمه الأخالق ّية وحركته ال�شاملة يف العامل ك ّله ،ويف �أ�ساليبه
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احلوار ّية الوحدو ّية.
وقد يتح ّول هذا امل�سار بفعل احلالة ال�شعور ّية احلا ّدة ،واال�ستذكار
التاريخي الدائم للم�شاكل املتن ّوعة ،واملمار�سة اليومية لالنفعاالت القا�سية� ،إىل
تراكمات عقل ّية ونف�س ّية وتعقيدات عمل ّية ،ت�ؤ ّدي �إىل �أن يتح ّول املذهب �إىل دين
�ضد الدين/
مم ّيز بامل�ستوى الذي قد يعي�ش فيه املنتمي �إليه ثقل ال�شعور العدواين ّ
املذهب ،بحيث يجد يف وعيه الذهني وال�شعوري العذر ل ِّلقاء ب�أتباع الأديان
الأخرى يف مواقع اللقاء مبا ال يجد العذر فيه ل ِّلقاء ب�أتباع املذاهب الأخرى يف
دائرة الإ�سالم.
تا�س ًعا :غياب املنهج القر�آين يف احلوار مع امل�سلمني من املذهب الآخر ،من
خالل العناوين العا ّمة يف التخاطب واجلدال ومواجهة امل�شاكل يف �ساحة
اخلالف ،ومناق�شة اخلالفات على �ضوء الثوابت الإ�سالم ّية ،فيما جاءت به
الآيات الكرمية :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ [الإ�سراء ،]53 /ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [النحل،]125 /

ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱸ [ف�صلت ،]34 /ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﱸ [الن�ساء ،]59 /وقد بلغ الأ�سلوب احلواري القر�آين الذروة يف قوله
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تعاىل :ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱸ [�سب�أ،]24 /
خط الهدى ّ
ليوحي ب�أنّ م�س�ألة اخلالف الفكري بني ّ
وخط ال�ضالل يفرت�ض �أن
يبتعد عن الأحكام احلا�سمة ال�سابقة ،وعن اجلوانب الذات ّية ،ليتح ّول �إىل حوار
بني فكر وفكر ،من دون �أن يكون للواقع االنتمائي �إىل هذا �أو ذاك دور يف احلوار.
وال�سب واالتهامات غري
عا�ش ًرا :جتنب الأخذ بالأ�ساليب العدوان ّية يف ال�شتم
ّ
املدرو�سة وغري اخلا�ضعة للدقّة واحل�سابّ ،مما يزيد من ه ّوة اخلالف ،ومينع من وجود
�أي ظروف حوار ّية هادئة .وقد قال تعاىل :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [الأنعام ،]108 /ف�إذا
كانت الق�ض ّية املطروحة يف الآية ق�ض ّية خالف بني ال�شرك والتوحيد ،فينبغي �أال
يكون ال�سباب هو �أ�سلوب التعبري عن الرف�ض� ،أو و�سيلة املواجهة يف ال�صراع ،بل
احلجة والبرُ هان من �أجل تكوين القناعات
ال ّبد �أن تنطلق الأ�ساليب يف دائرة ّ
على �أ�سا�س ثابت؛ لأنّ م�س�ألة ال�سباب لن ت�ؤ ّدي �إىل � ّأي نتيجة حا�سمة ،بل �إ ّنها
تزيد الأمور تعقي ًدا ،ما قد يف�سح املجال �أمام املزيد من اخل�صومات واحلروب
ال�ساخنة.
احلادي ع�شر :رف�ض منهج التكفري الذي ت�أخذ به بع�ض اجلهات ،ما ُيدخل م�س�ألة
ولعل هذا الأمر ّمما ُي ّ
جداّ ،
أهم املنافذ التي
اخلالف يف ُب ٍعد خطري ًّ
�شكل �إحدى � ّ
يتح ّرك من خاللها امل�ستكربون ،على م�ستوى اجلهات والدول ،لتغذية عنا�صر
خ�صو�صا يف
الفرقة ،عن طريق �سفك الدم احلامي ،والذي ي�أخذ ُبع ًدا طائف ًّيا،
ً
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ّ
ظل ال�سكوت عنها الذي قد يراه البع�ض م�صلحة مذهب ّية كر ّد فعل على �أو�ضاع
مذهب ّية �أخرى.
يتم الإعالن ب�صراحة وو�ضوح عن رف�ض
لذلك نرى �أنّ من
ّ
ال�ضروري �أن ّ
امل�سلمني جمي ًعا لهذا املنهج يف ا�ستحالل دماء امل�سلمني ،حتى يرى التكفري ّيون
�أ ّنهم معزولون �إ�سالم ًّيا ،وتحُ مى بالتايل ق�ضايا امل�سلمني الكربى وامل�شرتكة من
عدوانهم وعبثهم ،ما يحمي تال ًيا ّ
كل م�شاريع التقريب على م�ستوى احلا�ضر
وامل�ستقبل.
الثاين ع�شر� :إن من �أهم امل�شاكل التي تواجه م�س�ألة الوحدة الإ�سالم ّية من
الناحية العمل ّية ،هي اجلدل ّية احلا�صلة بني ال ُّنخبة التي يقع على عاتقها حتريك
امل�شروع الوحدوي ،وبني اجلماهري التي من املفرت�ض �أن تتمثّل هذا امل�شروع
اخلا�صة والعا ّمة .ومق�صودنا باجلدل ّية هو �أنّ القيادة تتح ّرك
يف ثقافتها وحركتها ّ
يف توجيهاتها للقاعدة ،وح ّتى يف �صياغة مفردات امل�شروع الوحدوي ،وفق ما
ت�ست�سيغه اجلماهري التي نعرف �أ ّنها تقع حتت م�ؤثّرات العاطفة واالنفعال ب�شكل �أو
خ�صو�صا �أنّ الرتاكم التاريخي للخالف بني امل�سلمني يتكفّل ب�إبقاء جذوة
ب�آخر،
ً
وامللح يف حركة النخبة هو � اَّأل تقع
هذه امل�ؤثّرات حامية ،بحيث ُي�صبح املطلوب ّ
حتت ت�أثري الرف�ض اجلماهريي جتاه �أطروحات ت�صطدم مع هواها ،ما قد ُيفقد النخبة
حيث امتدادها اجلماهريي.
�شرع ّيتها من ُ
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ولذلك قد جند �أنّ ال ُّنخبة تلج�أ �أحيانًا �إىل نوع من الت�سوية يف هذه امل�س�ألة،
بحيث ُتفهم قواعدها ال�شعب ّية �أنّ امل�شروع الوحدوي تفر�ضه الظروف الآن ّية ،كجزء
من حركة ال�شكل الوحدوي �أكرث منه يف امل�ضمون ،ما ُيدخل م�س�ألة الوحدة
الإ�سالم ّية يف �إطار املجامالت االجتماع ّية التي تقرتب �أحيانًا من النفاق والرياء
وما �أ�شبه ذلك.
لذلك نرى من ال�ضروري �أن تقتنع النخبة مب�شروع الوحدة الإ�سالم ّية،
كحقيقة يفر�ضها واقع االختالف بني امل�سلمني ،ال تعني التنازل عن مبادئ
� ّأي من �أطرافها ،بل تفعيل اللقاء على العنا�صر امل�شرتكة الذي ّ
ي�شكل احلركة
الطبيع ّية جتاه حمافظة ّ
إ�سالمي
كل فريق على م�صاحله النابعة من عنوانه ال ّ
العري�ض امل�شرتك.
ومن هنا ،فقد يبدو �أنّ على النخبة � اَّأل تر�ضخ يف قناعتها بامل�شروع لهوى
القاعدة؛ لأنّ هوى القاعدة ال يفرت�ض �أكرث من تنويع �أ�ساليب الطرح ،ط ً
وال على
م�ستوى املراحل الزمن ّية ،وعر�ضً ا فيما ي ّت�صل بتن ّوع الثقافات والظروف التي
تعي�شها القاعدة والتي تفرت�ض تن ّوع �أ�ساليب الطرح(((.
هذه الر�ؤى والأفكار هي من �أحدث ما حتدث به ال�سيد ف�ضل اهلل يف
جمال التقريب والوحدة ،وتك�شف عن الطرح الوا�ضح وو�ضوح الر�ؤية لديه ،كما
((( إدري�س هاين ،يف م�س�ألة لوحدة و لتقريب بني ملذ هب لإ�سالمية يف حو ر مع ل�سيد ف�ضل هلل ،لكلمة ،بريوت،
لعدد  ،70ل�سنة لثامنة ع�شرة� ،شتاء (2011م1432/هـ)� ،ص.171-165
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تك�شف عن م�ستوى الدراية واخلربة بهذا املو�ضوع ،ولالطالع الوا�سع حول �أبعاد
هذا املو�ضوع ميكن الرجوع �إىل كتابني له يف هذا ال�ش�أن ،هما :كتاب «�أحاديث
يف الوحدة الإ�سالمية» ال�صادر �سنة (1409هـ1989/م) ،وكتاب «�أحاديث يف
ق�ضايا االختالف والوحدة» ال�صادر �سنة (1421هـ2000/م).
 9املعرفة والعالقة

كانت بيني وبني ال�سيد ف�ضل اهلل مودة كبرية ،وكان يظهر يل هذه املودة
با�ستمرار ،ويف كل مرة �أراه و�أزوره ،وكلمات اال�شتياق هي �أول ما �أ�سمعها منه
عندما �أ�سلم عليه ،يف �إ�شارة �إىل ما كان يف�صل هذه اللقاءات من تباعد زمني
بع�ض ال�شيء.
وقد كنت متاب ًعا له يف مقاالته وحواراته وم�ؤلفاته ،و�سمعت له يف ندوات
وم�ؤمترات وحما�ضرات ،وجل�ست معه يف لقاءات عديدة جرت فيها حوارات
ونقا�شات فكرية وثقافية ،وح�ضرت يف جمل�سه العام ،وبع�ض درو�سه و�أبحاثه
الفقهية يف منطقة ال�سيدة زينب جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،التي كان
ي�صل �إليها ع�صر يوم اجلمعة من كل �أ�سبوع ،وعلى مدار ال�سنة وبدون توقف
�أو انقطاع� ،صيفًا و�شتا ًء ،ويبقى فيها يومي ال�سبت والأحد ،وهما يوما الإجازة
والتعطيل الر�سمي يف موطنه لبنان.
وبرناجمه يف هذين اليومني يكون مزدح ًما يف العادة ما بني در�س وحما�ضرة
ولقاء ،وهذا يعني �أنه كان مي�ضي �أيام الأ�سبوع بال �إجازة وبال راحة �أو توقف.
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ومعرفتي به يف �أول الأمر بد�أت من بعد عن طريق كتاباته وم�ؤلفاته،
حيث كان ا�سمه يرتدد يف الأجواء الفكرية والإ�سالمية بو�صفه �أحد املفكرين
الإ�سالميني امل�شتغلني بق�ضايا الفكر الإ�سالمي وب�ش�ؤون الأمة الإ�سالمية ،وكانت
�أكرث م�ؤلفاته �شهرة �آنذاك ،هي كتاب «خطوات على طريق الإ�سالم» ال�صادر �سنة
1978م ،وكتاب «ق�ضايانا على �ضوء الإ�سالم» ،وكتاب «الإ�سالم ومنطق القوة».
لكن متابعتي ال�شبه اجلادة له ،بد�أت مع مقاالته االفتتاحية الالفتة يف
جملة «املنطق» ال�شهرية ،التي كان ي�صدرها احتاد الطلبة امل�سلمني يف بريوت،
وهي املقاالت املعنونة بت�أمالت يف م�سرية العمل والعاملني ،وكانت تتناول
ق�ضايا فكرية بارزة وحيوية يف �ساحة الفكر الإ�سالمي .وقد ظلت هذه املقاالت
تثري جد ًال ونقا�شً ا مفي ًدا يف وقتها ،واكت�سبت �شهرة واهتما ًما يف �أو�ساط النخب
الفكرية الدينية يف العديد من البيئات واملجتمعات العربية ،وذلك لطبيعة
الطرح واملعاجلة من جهة ،ولطبيعة الطريقة والأ�سلوب من جهة �أخرى ،بالإ�ضافة
�إىل حيوية وح�سا�سية الق�ضايا وامل�سائل املثارة ،حيث عاجلت ق�ضايا االنفتاح
واالنغالق ،التطرف واالعتدال ،الواقعية واملثالية ،الإقليمية والوطنية ،الإ�سالمية
واملذهبية ،الأكرثية والأقلية ..وق�ضايا �أخرى.
ويف وقت الحق جمعت هذه املقاالت يف كتاب حمل عنوان «احلركة
الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا» �صدر �سنة (1410هـ1990/م).
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�أما معرفتي املبا�شرة بال�سيد ف�ضل اهلل ،فقد بد�أت بعد �أن تعرف هو على
بع�ض كتاباتي املن�شورة ب�شكل خا�ص يف جملة الكلمة التي كانت ت�صله بانتظام،
ويتابعها باهتمام ،وقد وجد يف هذه الكتابات كما �أخربين مالمح و�سمات روح
البحث والن�ضج واالنفتاح والتوا�صل مع الع�صر.
هذا االنطباع الفكري الذي تكون عند ال�سيد ف�ضل اهلل هو الذي جعل
املعرفة به ،والعالقة معه تتقدم ب�سرعة ،وتتوطد ب�شكل وثيق ،وحتافظ على بقائها
ودميومتها وت�صاعدها �أي�ضً ا؛ لأنه كان يلتفت جي ًدا �إىل �أ�صحاب املواهب الفكرية
الذين كانت لهم كتابات وم�ؤلفات و�أعمال من�شورة ومعروفة ويجري احلديث
عنها ،وكان يقربهم �إليه ،ويتابع كتاباتهم وم�ؤلفاتهم ،ويحاول �أن ُيك ِّون عنها
انطباعات وتقييمات ي�ستند عليها يف التوا�صل معهم.
ومن �أول لقاء معه �شعرت كما لو �أن هذا اللقاء هو التا�سع �أو العا�شر �أو
�أكرث من ذلك ،ولي�س هو اللقاء الأول ،فامل�شاعر واالنطباعات التي وجدتها منه،
وحتى طبيعة احلوار والنقا�ش ،هي ما كانت توحي بذلك.
ويف هذا اللقاء الذي ح�صل �سنة 1996م يف منزله جنوب العا�صمة
دم�شق� ،سجلت معه مداخلة رائعة ن�شرت يف جملة الكلمة �شتاء 1996م ،بعنوان
«م�ستقبل احلوار الإ�سالمي – الإ�سالمي» .ومن بعد هذا اللقاء توالت اللقاءات
بني وقت و�آخر ،و�إن كانت متباعدة بع�ض ال�شيء ،ودائ ًما ما كانت هذه اللقاءات
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ثرية وحيوية يف مناق�شاتها وحواراتها الفكرية والثقافية ،ويف �إثاراتها الذهنية ،وما
تطرحه من ت�سا�ؤالت جادة تبحث عادة عن �أفق جديد.
 10كتاب احلركة الإ�سالمية ..الأهمية واملنهجية

ميثل كتاب «احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا» واح ًدا من �أهم م�ؤلفات
ال�سيد ف�ضل اهلل ،و�أكرثها قربًا و�صلة مب�شروعه الفكري املرتكز على العالقة بني
الإ�سالم واحلركة لإعادة الإ�سالم �إىل احلياة املعا�صرة ،والذي يعرف اخت�صار
بالإ�سالم احلركي ،الت�سمية التي �أطلقها ال�سيد ف�ضل اهلل ،وحددها لتكون معربة
عن م�شروعه الفكري.
ويف نطاق الإ�سالم احلركي ،ميكن الإ�شارة �إىل ثالثة م�ؤلفات ،هي من
�أكرث امل�ؤلفات التي �شرح فيها ال�سيد ف�ضل اهلل �أفكاره ومواقفه املت�صلة بهذا
النطاق ،كما �أنها امل�ؤلفات التي تك�شف عن تطورات الر�ؤية عند ال�سيد ف�ضل اهلل
وحتوالتها خالل العقود الثالثة الأخرية من القرن الع�شرين� ،إىل منت�صف العقد
الأول من القرن احلادي والع�شرين.
وهذه امل�ؤلفات الثالثة هي :خطوات على طريق الإ�سالم ،احلركة
الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا ،احلركة الإ�سالمية ..ما لها وما عليها.
يف املنحى الفكري والزمني العام ،ميكن القول �إن هذه امل�ؤلفات الثالثة،
تنتمي �إىل ثالث حقب زمنية ،واكبها ال�سيد ف�ضل اهلل باهتمام يف عطائه
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الفكري والثقايف ،فكتاب «خطوات على طريق الإ�سالم» ينتمي �إىل حقبة
�سبعينيات القرن الع�شرين ،وكتاب «احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا» ينتمي
�إىل حقبة الثمانينيات ،وكتاب «احلركة الإ�سالمية ما لها وما عليها» ينتمي �إىل
حقبة الت�سعينيات ب�صورة �أ�سا�سية ،وميتد �إىل ال�سنوات الأوىل من القرن احلادي
والع�شرين.
ومن جانب �آخر ،تت�صل هذه امل�ؤلفات ،بثالثة �أطوار فكرية لها عالقة مبا
قبل وما بعد حدث الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،فكتاب اخلطوات ينتمي �إىل طور
ما قبل حدث الثورة يف �إيران حني كانت احلركة الإ�سالمية يف و�ضعها الهادئ
وال�ساكن ن�سب ًّيا ،بينما ينتمي كتاب «هموم وق�ضايا» �إىل طور ما بعد حدث الثورة
يف �إيران ،احلدث الذي غري واقع احلركة الإ�سالمية ،ونقلها من الو�ضع الهادئ
وال�ساكن الذي كانت عليه من قبل� ،إىل الو�ضع الفاعل واملتحرك ،و�أما كتاب
«ما لها وما عليها» فهو ينتمي �إىل طور ما بعد الطفرة ال�سريعة التي ح�صلت يف
م�سارات احلركة الإ�سالمية ،والتداعيات التي ظهرت جراء ذلك.
ومن جانب ثالث ،ف�إن هذه امل�ؤلفات الثالثة �أحاطت بها �أجواء �صعبة
و�ساخنة على ال�صعيدين الذاتي والعام ،فكتاب «اخلطوات» كتب يف ظل ظروف
�صعبة ،هي ظروف احلرب الأهلية يف لبنان ،و�أ�شار امل�ؤلف �إىل ذلك يف خامتة
جدا ،حيث كنت
الكتاب بقوله« :كتبت �أكرث هذه الأبحاث يف ظروف �صعبة ًّ
يف منطقة النبعة الواقعة يف �ضواحي بريوت ،عندما كانت القذائف تنهال عليها
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من كل جانب ،وكنت �أكتب هذه الأبحاث يف �أغلب احلاالت حتت �أ�صوات
القذائف ،ويف �أ�ضواء ال�شموع»(((.
�أما كتاب «هموم وق�ضايا» فقد �أحاطت به ظروف �صعبة ،لكن من جهة
التطورات والتحوالت التي واجهت احلركة الإ�سالمية ،وعن هذا الوجه من
ال�صعوبة يقول ال�سيد ف�ضل اهلل« :لقد حاولت �أن �أكون مو�ضوع ًّيا فيما كتبت،
بالرغم من �أن الظروف التي كتبت فيها هذه الكلمات كانت عا�صفة ،تنطلق يف
�أجواء الرياح العاتية ،والزالزل الرهيبة»(((.
واختلف وجه ال�صعوبة �أي�ضً ا مع كتاب ما لها وما عليها ،فالظروف ال�صعبة
التي �أحاطت بهذا الكتاب لها من جهة عالقة بظروف املحنة التي مر بها ال�سيد
ف�ضل اهلل ،ومن جهة �أخرى لها عالقة بالظواهر ال�سلبية التي ظهرت يف �ساحة
احلركة الإ�سالمية ،وغريت من �صورتها بع�ض ال�شيء.
ومن جانب رابع� ،إىل ما قبل �صدور كتاب «هموم وق�ضايا» ،كان كتاب
«اخلطوات» هو الكتاب الأهم من بني م�ؤلفات ال�سيد ف�ضل اهلل ب�صورة عامة ،ويف
نطاق الإ�سالم احلركي ب�صورة خا�صة ،لكن هذه ال�صورة تغريت مع �صدور كتاب
«هموم وق�ضايا» الذي حل مكان الكتاب ال�سابق من ناحية الأهمية ،وكذلك من
ناحية احلداثة والتجدد على م�ستوى التجربة واخلربة والأفكار ،وبقي هذا الكتاب
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،خطو ت على طريق لإ�سالم ،بريوت :د ر لتعارف1982 ،م� ،ص.529
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،حلركة لإ�سالمية ..هموم وق�ضايا ،مرجع �سابق� ،ص.11
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على �أهميته وتفوقه حتى بعد �صدور الكتاب الثالث «احلركة الإ�سالمية ما لها
وما عليها» ،الذي مل ي�ستطع �أن ي�أخذ مكان هذا الكتاب الثاين ،وال �أن يحركه
من مكانه ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن كتاب «هموم وق�ضايا» هو الكتاب الأهم من بني
هذه امل�ؤلفات الثالثة.
كما �أن كتاب «احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا» ،يعد �أي�ضً ا �أحد �أهم
امل�ؤلفات التي حاولت �إثارة اجلدل والنقا�ش حول الهموم والق�ضايا الفكرية
وال�سيا�سية والدعوية التي ظهرت يف �ساحة الفكر الإ�سالمي خالل حقبة
ثمانينيات القرن الع�شرين ،على �إثر حدث الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،وانبعاث ما
عرف �آنذاك يف الكتابات الإ�سالمية بحركة ال�صحوة الإ�سالمية.
ويعد هذا الكتاب كذلك� ،أحد �أهم امل�ؤلفات التي حاولت نقل اجلدل
والنقا�ش حول هموم وق�ضايا احلركة الإ�سالمية من الأطر النخبوية واحلركية
الداخلية واملغلقة� ،إىل الأطر العلنية والعامة واملفتوحة ،وحتويل االهتمام بالفكر
الإ�سالمي الدعوي واحلركي من اهتمام اخلا�صة �إىل اهتمام العامة.
واجلانب الأهم يف ذلك �أن هذا الكتاب ،يعد �أحد �أهم امل�ؤلفات املبكرة
التي دعت وطرحت وناق�شت م�س�ألة جتديد وحتديث الفكر الإ�سالمي احلركي
على امل�ستوى النظري ،وجتديد وحتديث احلركة الإ�سالمية على امل�ستوى العملي.
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ي�ضاف �إىل ذلك ف�إن هذا الكتاب من جهة الأهمية ،يعد �أحد �أهم
امل�ؤلفات التي ك�شفت وعرفت عن طبيعة النقا�شات التي كانت جتري يف املجال
الإ�سالمي ال�شيعي حول الفكر الإ�سالمي احلركي والدعوي.
هذا عن �أهمية وقيمة الكتاب� ،أما عن جانب املنهجية املتبعة يف هذا
الكتاب ،ف�إنها حتددت يف ال�سمات الآتية:
�أو ًال :املوازنة يف التعامل مع الأفكار والأقوال ،والكتاب من هذه اجلهة هو �أقرب
�إىل ما يعرف اليوم بفقه املوازنات ،ف�أمام الق�ضايا واملو�ضوعات املطروحة يجري
عر�ض الأفكار والأقوال والنظريات على قاعدة املوازنة بينها من جهات خمتلفة،
املهم والأهم ،املنافع والأ�ضرار ،الآنية والآجلة ،القريبة والبعيدة ،اخلا�صة والعامة،
وهكذا.
الأمر الذي يعني �أن امل�ؤلف مل يعالج الق�ضايا واملو�ضوعات مبنطق �أحادي
القول �أو �أحادي الر�أي ،و�إمنا مبنطق الأقوال املتعددة والآراء املتعددة.
ثان ًيا :الواقعية ،و�ضرورة التحول من املنحى النظري �إىل املنحى الواقعي ،وهذه
من �أكرث ال�سمات التي حاول امل�ؤلف ت�أكيدها وت�صويب النظر �إليها ،و�أراد من
أ�سا�سا يف حتديد
كتابه �أن يكون �أقرب �إىل فقه الواقع ،الفقه الذي يتخذ من الواقع � ً
الق�ضايا واملو�ضوعات من جهة ،ويف حتديد احللول واملعاجلات من جهة �أخرى.
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ويكفي للداللة على ذلك �أن امل�ؤلف حاول �أن يعرف كتابه بهذه ال�سمة،
منذ الأ�سطر الأوىل ،فقد افتتح مقدمة الكتاب بقوله« :هذه كلمات مل تكتب
يف وقت واحد ،ومل تنطلق من فكر جتريدي ،ولكنها كتبت يف �أوقات متالحقة،
ومن موقع احلركية الإ�سالمية يف �صعيد الواقع الذي عا�شته احلركة الإ�سالمية يف
طبيعتها الذاتية ،ويف الأجواء املحيطة بها ،ويف التحديات ال�صعبة التي تواجهها،
على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون.
فقد نالحظ �أن الإ�سالميني احلركيني مل ينفتحوا على الكثري من
التحديات ال�صعبة من منطلق الواقع ليواجهوها بطريقة واقعية ،بل انفتحوا عليها
من منطلق الأفكار العامة الكلية ،من منطلق املثال»(((.
وما ي�ؤكد هذه ال�سمة و�سلوك هذا املنحى الواقعي� ،أن �أكرث الكلمات
التي تكررت وتواترت يف الكتاب من البداية �إىل النهاية ،هي كلمات (احلركة،
الواقع ،حركة الواقع ،حركة الإ�سالم ،حركة احلياة وغريها).
ثالثًا :الدعوة �إىل العقالنية ،و�ضرورة التحول من املنحى العاطفي �إىل املنحى
العقالين ،وذلك لتجنب حاالت الت�سرع واالنفعال يف انتخاب الأفكار ،واختيار
املواقف ،ور�سم الإ�سرتاتيجيات ،وهي احلاالت امل�سببة للوقوع يف الأخطاء
والأخطار� ،إىل جانب �أن املنحى العاطفي يت�سم ب�ضيق الأفق ،وق�صر النظر،
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.7
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بخالف املنحى العقالين الذي يت�سم بالرتوي يف التعامل مع الق�ضايا ،وعدم
الت�سرع ،وجتنب االنفعال.
ويت�صل بهذه ال�سمة ،ت�أكيد امل�ؤلف على عبارات �أن ال ت�أخذنا العاطفة،
و�أن ال نكون حتت ت�أثري العاطفة ،و�أن ال ي�أخذنا االنفعال ،وغري ذلك ،بق�صد ت�أكيد
املنحى العقالين.
راب ًعا :تنقيح املناط وحترير مو�ضوع البحث ،وقد جتلت هذه ال�سمة بو�ضوح كبري
يف معظم �أو كل الق�ضايا واملو�ضوعات التي عاجلها الكتاب ،واتخذ امل�ؤلف منها
مدخ ًال يف درا�سة ومعاجلة هذه الق�ضايا واملو�ضوعات ،فقبل �أن يعطي ر�أيه ،ويحدد
وجهة نظره ،ويح�سم موقفه ،يبد�أ ب�شرح الق�ضية ،ويحدد حمل النزاع �أو اخلالف
يف هذه الق�ضية ،ويك�شف عن طبيعة التعدد واالنق�سام يف الر�أي حولها.
وهذه هي الطريقة العلمية التي �سلكها العلماء يف �أبحاثهم ودرا�ساتهم
الفقهية والأ�صولية والكالمية ،وهي الطريقة املنهجية واملنطقية ال�سليمة يف تكوين
الر�أي ،ويف التعامل مع الآراء والأقوال والنظريات املطروحة.
خام�سا :الطريقة الهادئة يف املعاجلة ،وتكمن �أهمية ال�سمة يف �أن الق�ضايا
ً
واملو�ضوعات املطروحة كانت �ساخنة يف طبعها و�سياقها و�إيقاعها ،و�أحاطت بها
�أجواء غلبت عليها حاالت التوتر واالنفعال واحلما�س ،وهي ال�سمات التي
طبعت حقبة ثمانينيات القرن الع�شرين ب�صورة عامة.
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والقاعدة العلمية تقت�ضي �أن الق�ضايا واملو�ضوعات كلما كانت �ساخنة ،كانت
بحاجة �إىل املعاجلة الهادئة ،بحثًا وحتر ًيا ل�شروط العلمية واملو�ضوعية ،ونف ًيا وجتن ًبا
حلاالت التوتر واالنفعال واحلما�س.
هذه لعلها �أبرز مالمح و�سمات املنهجية التي ميزت كتاب «احلركة
الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا».
 11الكتاب ..ق�ضاياه وموا�ضيعه

الكتاب من الناحية البنائية يتكون من مقدمة ،و�سبعة وثالثني ف�ص ًال،
عاجلت �أرب ًعا وع�شرين ق�ضية ،اعتربها امل�ؤلف متثل �أبرز هموم وق�ضايا احلركة
الإ�سالمية املعا�صرة ،وح�سب امل�ؤلف ف�إن بع�ض هذه املو�ضوعات قد �أثارت الكثري
من اجلدل والتهويل ،مما اعتادته ال�ساحة الإ�سالمية يف الأفكار غري امل�ألوفة التي
تثري امل�شاعر واحل�سا�سيات االنفعالية.
وجميع هذه الف�صول والق�ضايا واملو�ضوعات ،ن�شرها امل�ؤلف منذ الن�صف
الثاين من ثمانينيات القرن الع�شرين على �صورة مقاالت �شهرية متتابعة يف جملة
املنطلق ،ال�صادرة �آنذاك عن احتاد الطلبة امل�سلمني يف لبنان ،القريب نف�س ًّيا وفكر ًّيا
من ال�سيد ف�ضل اهلل� ،ضمن زاوية ت�أمالت يف م�سرية العمل والعاملني.
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وحتددت �أبرز ف�صول الكتاب يف الق�ضايا واملو�ضوعات الآتية:
ق�ضية التغيري يف الأمة

عالج الكتاب هذه الق�ضية يف ثمانية ف�صول ،وحتددت يف مو�ضوعني :الأول
كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ والثاين :من الذي يقود عملية التغيري يف
الأمة؟ حزب الأمة �أم �أمة احلزب؟
يف هذا النطاق ناق�ش امل�ؤلف الأفكار والأقوال والنظريات املطروحة واملتداولة
يف �ساحة الفكر الإ�سالمي احلركي والدعوي ،موازنًا بينها ،وناظ ًرا لها من جهة
تعدد الأمكنة ،وتنوع الأزمنة ،وتغاير الأحوال ،وعلى قاعدة لفت النظر �إىل
جوانب النفع وال�ضرر ،ال�سلب والإيجاب ،وبطريقة التجاذب يف الأفكار والأقوال
لإثارة النقا�ش واجلدل يف �ساحة العمل والعاملني.
هذه الأفكار والأقوال والنظريات حتددت يف امل�سائل الآتية:
�أو ًال :التجاذب يف ق�ضية التغيري بني الأ�سلوب التقليدي الهادئ واملرحلي ،وبني
الأ�سلوب الذي يت�سم بالتحدي و�إثارة التوتر ،فهناك من يرى �أن ق�ضية التغيري يف
الأمة ،ومواجهة التحديات ال�صعبة ،وت�أثريات القوى امل�ضادة ،ينبغي �أن يكون من
خالل الأ�ساليب التقليدية امل�ألوفة التي ترتكز على �أ�سا�س �سيا�سة النف�س الطويل
يف الرتبية والتثقيف الفكري الرتبوي ،ليت�سنى للعاملني تعميق املفاهيم والأفكار
الأ�صيلة يف ذهنية الأمة ،وذلك ملواجهة التحديات من موقع العمق والقوة ال من
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موقع ال�ضعف ،وال�سطحية ،وحتى ال تتعر�ض احلركة لالهتزاز عندما تكون يف طور
النمو ،وعم ًال بقاعدة تعاقب املراحل يف عملية التغيري ،التي تقت�ضي تقدم املرحلة
الفكرية على املراحل ال�سيا�سية واجلهادية.
�إىل جانب هذا الر�أي ،هناك من يرى �أن ق�ضية التغيري يف الأمة ،ينبغي
�أن تكون من خالل �أ�ساليب التحدي واملواجهة التي ب�إمكانها حتريك الق�ضية،
و�إثارة حالة التوتر الروحي والفكري ،ب�شكل يجعل الإن�سان م�شدو ًدا �إىل الهدف،
وبطريقة تتحول طاقاته �إىل حركة دائمة تثري فيه الوعي واحلركة والتجدد واالمتداد،
باعتبار �أن حالة اال�سرتخاء حتول الإن�سان �إىل طاقة ك�سولة وباردة.
ثان ًيا� :ضرورة التوازن بني حركة العمل يف موقع الدعوة من �أجل تغيري القاعدة
الفكرية للإن�سان ،وبني حركة العمل يف موقع الثورة من �أجل تغيري القاعدة
ومنهجا و�أ�سلوبًا قد يختلف عن
ال�سيا�سة للحياة؛ لأن كل واحد منهما ً
مناخا ً
الآخر.
�إيجاد حالة التوازن بني هذين املوقعني ،حتى ال يح�صل ارتباك واهتزاز
يف املوقف ،بال�شكل الذي يجعل الثورة تتحرك من دون فكر� ،أو �أن يبتعد الفكر
عن خط الثورة ،ويف كلتا احلالتني قد يخ�سر الإ�سالم موقعه احلقيقي الثابت يف
حركة احلياة.
ثالثًا :هناك منط �آخر من التجاذب يف ق�ضية التغيري ،بني من يرى التغيري من
داخل النظام ال�سيا�سي ،وبني من يرى التغيري من خارج النظام ال�سيا�سي.

100

زكي امليـالد

100

وح�سب الر�أي الأول ،ف�إن التغيري من داخل النظام بوا�سطة االنخراط يف
ومتاحا ،ويوفر فر�صة لتح�صيل القدرة على
عملية اللعبة ال�سيا�سية قد يكون ممك ًنا ً
التغيري ال�سيا�سي الذي ي�ضمن حفظ الأمن وال�سالمة العامة.
وح�سب الر�أي الثاين ،ف�إن التغيري من خارج النظام ي�ستهدف اقتالع
اجلذور؛ لأنه يريد �أر�ضً ا خالية يغر�س فيها الغرا�س اجلديدة ،بعي ًدا عن كل
العوامل امل�ضادة التي متنع من حركة النمو واالرتفاع.
راب ًعا :يف نطاق التجاذب بني التغيري من داخل النظام �أو من خارج النظام،
قد يطرح البع�ض امل�س�ألة من ناحية فقهية ،تتعلق بالتعاون مع الظامل� ،سواء كان
�شخ�صا �أو م�ؤ�س�سة �أو نظا ًما .ويف هذا ال�ش�أن ،هناك من يرى عدم جواز التعاون مع
ً
الظامل؛ لأنه ميثل لونًا من �ألوان الركون �إليه ،وتقوية كيانه ،وت�أكيد �سلطانه ،و�أن
املطلوب �شر ًعا مقاطعة هذا النظام ،والتعامل معه بطريقة �سلبية.
ويف املقابل ،هناك من يرى �أن الركون �إىل الظامل ،الذي منعت منه الآية
الكرمية يف قوله تعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ [هود،]113 /
يعني اال�ست�سالم �إليه يف عملية ت�أييد وتعاطف ،ويف حالة عدم اال�ست�سالم ف�إن
املوقف يختلف ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن طريقة احلكم قد تغريت ما بني املا�ضي
واحلا�ضر ،يف املا�ضي كانت ال�سلطة بكل تفا�صيلها حتت ت�صرف �شخ�ص احلاكم،
�أما يف احلا�ضر فقد �أ�صبحت ال�سلطة متفرعة �إىل م�ؤ�س�سات عدة.
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وامل�س�ألة التي يريد ال�سيد ف�ضل اهلل �أن يثريها يف هذا ال�ش�أن ،يقررها بقوله:
«�إننا نريد �أن نثري هذه الأفكار �أمام العاملني للإ�سالم ،للت�أمل وللمناق�شة من
�أجل �أن يكون تفكرينا �أكرث واقعية ،عندما نريد �إثارة التفكري واحلوار يف اخلطوط
ال�شرعية ،التي حتكم حركة التغيري للواقع الفا�سد؛ لأننا يف الوقت الذي نعرب فيه
عن احرتامنا للتحفظات ،التي ي�سجلها العاملون للإ�سالم على هذا الأ�سلوب
التغريي ،الذي يتحرك داخل اللعبة ال�سيا�سية للحكم الال�إ�سالمي ،نريد �أن نعرب
عن خوفنا ،يف �أن ي�صل التفكري يف �أ�سلوب العمل �إىل طريق م�سدود يف بع�ض
املراحل ،ويف بع�ض الأماكن ،بحيث يتحول التخطيط الثوري لدينا� ،إىل ما ي�شبه
القفز يف الهواء� ،أو ال�سباحة يف بحار الأحالم والأوهام»(((.
خام�سا :ما هو الإطار العملي والواقعي للعاملني يف خط التغيري يف الأمة؟ هناك
ً
من يرى �أن احلزب هو الإطار العملي والواقعي لعملية التغيري ،بو�صفه ميثل دور
القيادة الواعية الذي ينظم طاقات الأمة ،ويجعلها تتحرك بخطى ثابتة نحو حتقيق
ما تريد ،وهذا هو النهج الذي درجت عليه احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية.
يف مقابل هذا الر�أي ،هناك من يرى �أن احلزبية حركة بعيدة عن اجلو
الإ�سالمي ،و�أن الدين جاء ملخاطبة الأمة ،وهي امل�ستهدفة يف عملية التغيري ،ومل
ي�أت ملخاطبة �شريحة من النا�س ،حتى لو كانت هذه ال�شريحة متثل نخبة النا�س.
((( حممد ح�سني ف�ضل هلل ،حلركة لإ�سالمية ..هموم وق�ضايا ،مرجع �سابق� ،ص.71
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وح�سب هذا الر�أي ،ف�إن الذي يقود عملية التغيري هي �أمة احلزب ولي�س
حزب الأمة ،ويف هذا اجلو طرحت فكرة حزب اهلل ،التي كان يراد منها �آنذاك �أن
تكون طريقة يف التغيري بعيدة عن التنظيم احلزبي ،وبديلة عنه ،وت�ستند على الأمة
بو�صفها �إطا ًرا للتغيري ،مبعنى �أن احلاجة هي حلركة الأمة ال �إىل حركة احلزب.
�أمام هذا التجاذب يف الر�أي ،قد يح�صل يف نظر ال�سيد ف�ضل اهلل نوع من
االلتبا�س ما بني دور احلزب يف الأمة ،ودور الأمة يف خط التغيري ،ب�شكل يوحي
ب�أن احلزب يريد �أن ي�أخذ دور الأمة ،وي�سلبها فاعليتها ،ويجعلها تابعة له� ،أو �أن
الأمة حتاول يف حركتها �أن تلغي دور احلزب ،وتعمل على ت�صفيته ،و�إبعاده عن
موقع امل�س�ؤولية!
والر�أي الذي مييل �إليه ال�سيد ف�ضل اهلل ،هو الدفاع عن فكرة احلزبية
الإ�سالمية ،ويرى �أن فكرة �أمة احلزب هي «فكرة جديرة باالهتمام؛ لأنها
ا�ستطاعت �أن تثور ال�شعب بطريقة �أكرث حرارة ،من الطريقة التي مار�ستها
الأحزاب ،ولكنها مع ذلك تنظر �إىل الأمور من زواياها الظاهرة ،بعي ًدا عن العمق
ال�ضارب يف اجلذور»(((.
واحلكمة التي يريد ال�سيد ف�ضل اهلل �أن ينتهي �إليها يف خامتة احلديث عن
هذه امل�س�ألة ،يقررها بقوله�« :إننا نريد يف هذا البحث� ،أن نثري �أفكا ًرا وعالمات
ا�ستفهام حول التجارب املطروحة يف ال�ساحة� ،سواء فكرة التنظيم احلزبي� ،أو
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.153
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فكرة �أمة حزب اهلل ،لندر�س امل�س�ألة من غري مواقع االنفعال ،بل ندر�سها من موقع
الفكر والت�أمل ،لنعرف كيف جنعل الأ�سلوب الإ�سالمي يف العمل ،قري ًبا من
الواقعية ،وبعي ًدا عن املثالية يف �أجواء التفكري باملطلق»(((.
بني االنفتاح واالنغالق

يف حتريره لهذه امل�س�ألة يقول ال�سيد ف�ضل اهلل :كيف يواجه الإ�سالم احلركي
التيارات الفكرية وال�سيا�سية املوجودة يف �ساحة الأمة؟ هناك تيارات دينية غري
�إ�سالمية تتحرك يف �إطار ما ي�سمى بحرية الوجود امل�سيحي يف ال�شرق ،وهناك
تيارات غري دينية قد تقرتب من الإ�سالم يف بع�ض مالحمها وخطوطها ،كما يف
الأحزاب القومية العربية التي تنفتح على الإ�سالم من خالل التاريخ �أو الرتاث.
وهناك تيارات ال دينية ملحدة يف تفكريها الفل�سفي ،ثورية يف التفكري
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،بعيدة عن الإ�سالم من جهة الركائز الفكرية ،وقد تلتقي
مع حركته يف بع�ض املواقع ال�سيا�سية ،كما يف الأحزاب املارك�سية املتنوعة يف
الواقع ال�سيا�سي العاملي.
وهناك تيارات �سيا�سية حملية و�إقليمية ،ال تنطلق من حالة فكرية يف العمق،
و�إمنا تنطلق من واقع حملي �أو �إقليمي يف م�ستوى الق�ضايا املحلية والإقليمية على
خط الق�ضايا احلياتية واالجتماعية.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.153
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�أمام هذه التيارات� ،أين يقف التيار الإ�سالمي منها يف حركته ال�سيا�سية؟
هل يقف بعي ًدا عنها وينعزل ليمار�س خطته وحده ،ويحاول �أن يحقق
�أهدافه مبفرده؟
�أو �أن يعمل على درا�سة هذه التيارات ،فيلتقي بالتيار الذي يقرتب
من بع�ض مالحمه وخطوطه ،ويبتعد عمن يختلف معه يف الأ�سا�س والتفا�صيل،
ليحفظ للقاعدة توازنها يف الأ�سا�سيات ،ويت�صرف مبرونة يف الق�ضايا املتفرعة عنها؟
�أو يواجه املوقف بطريقة واقعية ،ت�ضع يف ح�سابها مواطن اللقاء ،ومواطن
اخلالف مع هذا التيار �أو ذاك ،ثم تدر�س حاجة الأهداف املرحلية �أو النهائية
�إىل اللقاء ،لتحدد اجلهة التي تلتقي معها يف الطريق �إىل تلك الأهداف� ،سواء
باملواجهة لتيار �آخر م�ضاد م�شرتك يف الداخل� ،أو بالتحرك معه ،بعي ًدا عن مواجهة
الداخل� ،أو باالنطالق نحو الهدف اخلارجي املعادي� ،أو باالكتفاء بالتواجد على
�ساحة ال�صراع ال�سيا�سي يف املواقف املتحركة لل�صراع ،التي قد تتداخل �أو تتقاطع
�أو تتباين تب ًعا ملا يفر�ضه الواقع� ،أو ت�ؤكده احلاجة ،من حركية التيار الإ�سالمي
ووجوده الفاعل على ال�ساحة كقوة واقعية ،بني القوى الأخرى ،يف م�شاريعها
وخططها املتحركة نحو الأحداث؟(((.
�أمام هذه الق�ضية ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن التيار الإ�سالمي �أمامه
خياران ،هما:
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.159
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�أو ًال :خيار االنغالق ال�سيا�سي

�أ�صحاب هذا اخليار ،يقولون �إن املوقف الإ�سالمي يفر�ض على العاملني
املقاطعة التامة لهذه التيارات املو�صوفة بالكفر وال�ضالل؛ لأن �أي �شكل من
�أ�شكال العالقة معها ميثل لونًا من �ألوان املودة واملواالة اللتني �أكد القر�آن الكرمي
على امل�ؤمنني االبتعاد عن تقدميها للكافرين وال�ضالني.
ومن جانب �آخر ،ف�إن العالقة ال�سيا�سية مع هذه التيارات ،متثل اعرتا ًفا
ب�شرعيتها كفريق �سيا�سي يف ال�ساحة الإ�سالمية ،فيما يوحيه ذلك ب�أن له احلق
بامل�شاركة يف تخطيط م�ستقبل البلد و�إدارة �ش�ؤونه ،وهذا �أمر غري جائز �شر ًعا؛ لأن
االعرتاف باخلط الكافر �أو املنحرف ال ميثل �أية �شرعية �إ�سالمية ،بل هو النقي�ض
البديهي لذلك.
بالإ�ضافة �إىل �أن العالقة مع هذه التيارات ،قد ت�سهم يف �إ�ضالل اجلماعة
امل�سلمة ،نتيجة �إ�سقاط احلواجز النف�سية التي حتجز امل�سلمني عن الت�أثر بهم(((.
ثان ًيا :خيار االنفتاح ال�سيا�سي

�أ�صحاب هذا اخليار ،يقولون �إن االنفتاح ال�سيا�سي هو اخليار الأ�صوب،
الذي يف�سح املجال للفكرة الإ�سالمية ال�شاملة التي ت�ؤكد الوحدة من خالل
الفكر ،والتفاهم من خالل احلوار ،والت�سامح من خالل االنفتاح ،واحلرية والعدالة
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.161
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من خالل اخلطة ال�سيا�سية واالجتماعية الوا�سعة ،وهكذا جند يف االنفتاح على
احلركات ال�سيا�سية ،والواقع ال�سيا�سي ،والنفاذ �إىل عمق ال�ساحة ،انطالقة �إ�سالمية
يف �ساحة احلياة ،ال تختزن من ال�سلبيات ،بقدر ما تختزن من الإيجابيات.
�أما حديث املوادة واملواالة املرفو�ض �إ�سالم ًّيا مع غري امل�سلمني ،فال موقع
له يف جمال �إثارة احلديث عن االنفتاح عليهم؛ لأن مفهوم املوادة يعني العاطفة
القلبية احلميمة العميقة ،املتمثلة بالإخال�ص الروحي ،النابع من اللقاء الداخلي
يف الفكر والروح والعاطفة ،كما �أن مفهوم املواالة ميثل ال�صلة الواقعية املتحركة يف
خط الطاعة واالتباع واالندماج بالآخر ،على م�ستوى االنتماء والإخال�ص ،وهذا
�أمر ال نريد �إثارته يف �ساحة العالقات الواقعية ال�سيا�سية بني الإ�سالم والتيارات
الأخرى ،بل كل ما نريده هو العمل على �إيجاد مواقع عملية للقاء على �أهداف
م�شرتكة ،فيما يهم الإ�سالم وامل�سلمني.
والر�أي الذي ينت�صر �إليه ال�سيد ف�ضل اهلل بكل و�ضوح وت�أكيد هو خيار
االنفتاح ،فاالنفتاح بالن�سبة �إليه «هو ق�ضية احلياة التي تنفتح يف كل يوم على
�شيء جديد ،ولي�س هناك �أية فائدة من انغالق النا�س على بع�ضهم فيما ينطلقون
فيه من فكر ،وفيما يثريونه يف حياتهم من خطط وم�شاريع ،وفيما يتحركون نحوه
من �أهداف؛ لأن ذلك يجمد اخلط�أ يف النف�س ،ويحوله بالتايل �إىل حالة مقد�سة،
ومينع العقل من تطوير الفكرة يف حركة احلوار ،وي�ؤدي بالتايل �إىل جتميد احلياة».
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ومن جانب ثان ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن االنفتاح هو ال�سبيل الوحيد
النفتاح الآخرين على اجلوانب امل�شرقة من الفكرة ،وبالتايل على قناعتهم بها؛
لأن �إثارة اخلالفات من موقع الوحدة يختلف عن �إثارتها من موقع االفرتاق ،فيما
يثريه ذلك من �أجواء حميمة روحية ،قد تك�سر الكثري من اجلمود ،والتعقيد
النف�سي يف مواجهة الفكرة ،و�إدارة التفكري من حولها.
ومن جانب ثالث ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �إذا كان بع�ض النا�س يرون يف االنغالق
حماية للفكرة من االنحراف ،وابتعا ًدا عن الت�أثر والذوبان يف الأفكار الأخرى،
وحمافظة على �أ�صالتها ونقائها و�صفائها من التلوث والت�شويه ،ف�إن بع�ضً ا �آخر
يرى فيه لونًا من �ألوان اخلوف من الآخرين ،ومظه ًرا من مظاهر ال�ضعف �أمام
التحديات الفكرية التي تواجهه؛ لأن الإن�سان الذي ال ي�سمح لنف�سه باالنفتاح
على الآخرين ،هو �إن�سان �ضعيف احلجة يف رحاب الفكرة.
�إننا نعلم �أن حماية الفكرة ال تتحقق بالهروب من التحدي ،بل تكون
باملواجهة القوية لكل ما يثريه الآخرون حولها من �شبهات و�إ�شكاالت؛ لأن ذلك
هو الذي ي�ؤكد نقاط القوة ،ويبعدها عن اال�ست�سالم ملواقع ال�ضعف(((.
ومن جانب رابع ،يعتقد ال�سيد ف�ضل اهلل �أن االنفتاح ميثل «حالة
�إ�سالمية� ،أ�صلية تفر�ض على الداعية امل�سلم ،واحلركي الإ�سالمي ،والدولة
امل�سلمة االنطالق يف احلياة من القاعدة الفكرية التي ت�ؤكد �أن الو�صول �إىل
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.204
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�ساحات الآخرين ،وقناعاتهم ومواقفهم وت�أييدهم ،يفر�ض اللقاء معهم على �أر�ض
م�شرتكة ،واالنفتاح عليهم من خالل املفاهيم امل�شرتكة� ،أو الآفاق امل�شرتكة التي
تختلف فيها االجتاهات؛ ولذلك ف�إن الأ�صل �أن تواجههم ويواجهوك ،وتتكلم
معهم ويتكلمون معك ،وتتنازل لهم ويتنازلون لك .ولكن ب�شرط واحد ،وهو �أن
تكون يف موقع القوة التي تتيح لك �أن تثبت �أقدامك يف مواقعك عندما تريد �أن
تقارن بينها وبني مواقع الآخرين»(((.
ومن جانب خام�س ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن «الذين يتحدثون عن االنغالق
كخيار وحيد يف حركة الثورة �أو يف جتربة احلركة ،ال ينطلقون من قاعدة فكرية �أو
�سيا�سية واقعية ،بل ينطلقون من جتربتهم الذاتية التي يحكمها اخلوف من الواقع
الآخر ،والهروب من مواجهة املوقف بو�سائل متطورة يف جمابهة التحديات ،باخلطة
الإيجابية التي ت�أخذ وتعطي ،بد ًال من اخلطة ال�سلبية التي جتد يف االنغالق راحة
ت�صنع للحركة دائرتها يف ال�صراع على قيا�س اخلطة ،التي ال يريد لها اخلائفون �أن
تثقل �أو�ضاعهم ومواقعهم ،لتدفعها �إىل امل�س�ؤوليات الكبرية على م�ستوى الأمة،
يف �صعيد امل�ستقبل»(((.
بني التطرف واالعتدال

ت�ساءل ال�سيد ف�ضل اهلل :كيف نفهم احلدود الفا�صلة بني التطرف واالعتدال؟
أ�سا�سا ملعاجلة هذه الق�ضية.
واتخذ من هذا الت�سا�ؤل � ً
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.219
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.222
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وعند حتريره للبحث وتنقيحه للمناط ،وجد ال�سيد ف�ضل اهلل �أن هناك �صو ًرا
عدة لهذه الق�ضية ،من هذه ال�صور:
ال�صورة الأوىل :هناك من يفهم التطرف واالعتدال على �أ�سا�س ما يتنا�سب وما ال
يتنا�سب مع الأو�ضاع امل�ألوفة للنا�س ،فيما اعتادوه من ق�ضايا حياتهم و�أو�ضاعهم
العامة ،فيتحدد التطرف مبا يفر�ض على النا�س من التزامات قا�سية ،وقيود �شديدة،
وعالقات حمددة تتحرك يف دائرة �ضيقة ،ال جمال فيها للمرونة والواقعية.
ال�صورة الثانية :هناك من ي�ضع التطرف واالعتدال يف دائرة الطرح ال�شامل
للإ�سالم كخط فكري وت�شريعي ي�شمل ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع واحلرب
وال�سلم� ،إىل جانب العبادة والأخالق ،بالإ�ضافة �إىل اجلوانب الذاتية للفرد ،فمن
يقول بهذا الطرح ال�شامل للإ�سالم يكون متطر ًفا ،ومن ال يقول به يكون معتد ًال.
ال�صورة الثالثة :هناك من ي�ضع التطرف واالعتدال يف دائرة اقرتاب الواقع �أو
ابتعاده عن الإ�سالم و�شموليته ،وذلك على خلفية انح�سار الإ�سالم عن حركة
احلياة ال�سيا�سية والقانونية ،وتطور الواقع يف اجتاه الأفكار الأخرى ،و�سيطرة القوى
املغايرة على جمرى احلياة الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وبطريقة
�شاملة.
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الو�ضعيات التي جعلت من غري املمكن -ح�سب هذا التقدير -طرح
الإ�سالم ب�شموليته على الواقع ،لكونه �سوف ي�ؤدي �إىل خلق م�شاكل يف حياة
النا�س ،ويعقد عليهم �أو�ضاعهم العامة ،ويربك معي�شتهم ،ي�ضاف �إىل ذلك ما
�أحدثته التعقيدات الثقافية الغربية التي فر�ضت نف�سها على الذهنية العامة لدى
امل�سلمني ،وبال�شكل الذي �أ�سهم يف ابتعاد الواقع عن الطرح الإ�سالمي ال�شامل.
ال�صورة الرابعة :هناك من ي�ضع التطرف واالعتدال يف دائرة تنوع الأديان
واملذاهب ،فاملجتمعات التي تتنوع فيها �أديان النا�س �أو تتنوع فيها مذاهبهم،
يقت�ضي واقع احلال البحث عن مواقع اللقاء �سع ًيا وحتقيقًا للتعاي�ش ،وال ينبغي
�إثارة ح�سا�سية �أ�صحاب هذه الديانات و�أ�صحاب هذه املذاهب ،ب�إثارة احلديث
عن فكرة الإ�سالم ال�شامل.
ً
وم�شككا
هذه هي �أبرز ال�صور التي حاول ال�سيد ف�ضل اهلل مناق�شتها ،ناف ًيا
يف �صحتها ،ومداف ًعا عن فكرة الإ�سالم ال�شامل ،ومت�سائ ًال هل احلديث عن
�شمولية الإ�سالم للحياة يف جميع جماالتها العامة هو حديث تطرف؟
وبطريقة اعرتا�ضية ،من �أين جاء هذا الت�صور للإ�سالم الذي يحدد له
الدائرة الأخالقية والعبادية ،ويف�صله عن الدوائر الأخرى يف احلياة ،ليكون التزام
ال�شمولية يف م�ضمونه جتاو ًزا عن احلد املعقول ،الذي ي�ضعه يف دائرة التطرف؟
ويف نظر ال�سيد ف�ضل اهلل ،احلديث عن التطرف من جهة احلديث عن �شمولية
الإ�سالم للحياة ،ال ي�ستند �إىل �أ�سا�س معقول ،ولي�س له مع ه�ؤالء �إال �أن يدعوهم
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�إىل الدخول يف حوار علمي �إ�سالمي يف هذه الق�ضايا املثارة(((.
بني الواقعية واملثالية

�إ�شكالية البحث يف هذه الق�ضية يحررها ال�سيد ف�ضل اهلل بقوله« :من
املالحظ يف خطوات كثري من العاملني للإ�سالم� ،أنهم يواجهون ال�ساحة بالأفكار
غري الواقعية ،وذلك من قاعدة �إميانية ،تطرح الفكرة الكبرية بعي ًدا عن و�سائلها
الطبيعية ،مما يجعل امل�سرية تتجه �إىل الهدف ،فيما ي�شبه القفز يف الهواء ،وي�ؤدي
بالتايل� ،إىل �أن تبقى الق�ضية يف موقع التنظري ،بعي ًدا عن حركة التطبيق ،وي�ساهم
يف تعبئة الأفكار باملفاهيم ال�ضبابية ،التي تقدم ال�صورة يف �إطار من الغمو�ض
والإبهام ،الذي يفقد ال�ساحة حيويتها ومرونتها ،يف و�ضوح الر�ؤية ،وواقعية
احلركة»(((.
وما يدعو �إليه ال�سيد ف�ضل اهلل يف هذا ال�ش�أن ،هو �ضرورة التحلي بالواقعية
من جهة ،والتخلي عن املثالية من جهة �أخرى ،وقد حاول الت�أكيد على النزعة
الواقعية من جهتني:
�أو ًال :اجلهة الفكرية ،من هذه اجلهة يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن «الواقعية هي الأقرب
�إىل املنطق الإ�سالمي ،الذي �أراد اهلل له �أن يحكم امل�سلم يف احلياة ،من خالل
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.276
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.363
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نف�سا �إال و�سعها �أو ما �أتاها ،ولأن املي�سور
القدرة الإن�سانية؛ لأن اهلل ال يكلف ً
ال ي�سقط باملع�سور ،و�أن ما ال يدرك كله ال يرتك كله ،ولأن اهلل يريد بكم الي�سر
وال يريد بكم الع�سر ،وما جعل عليكم يف الدين من حرج ،وما من �شيء �إال
وقد �أحله اهلل ملن ا�ضطر �إليه ،ولأن امل�صلحة الأهم تتغلب على املف�سدة التي ال
ترقى �إليها يف الأهمية ،مما يفر�ض جتميد احلكم مل�صلحة اجلانب الأهم ،وهذا ما
نالحظه يف كثري من خطوات ال�سرية النبوية يف جتميد بع�ض الأمور املهمة مل�صلحة
الق�ضية الأهم ،ف�إن اهلل يريد للإ�سالم �أن يثبت نف�سه ولو يف بع�ض املواقع ،ويريد
للم�سلمني العزة ولو يف بع�ض املواقف ،لتنطلق امل�سرية نحو العزة والثبات بطريقة
واقعية متوازنة»(((.
ثان ًيا :اجلهة العملية ،من هذه اجلهة يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن الواقعية «متثل املنهج
العملي الذي يعتمد على العنا�صر والو�سائل العملية ،التي جتد لها جما ًال يف
احلركة نحو الغاية على �صعيد الواقع ،وعلى م�ستوى احلا�ضر ،يف امل�شاريع احلا�ضرة،
وعلى م�ستوى امل�ستقبل يف امل�شاريع امل�ستقبلية ،بحيث تربط النتيجة باملقدمات،
وتتحرك الغايات من خالل الو�سائل ،فال تكون الأهداف يف ت�صور امل�ؤمنني بها،
وال�ساعني �إليها ،قفزة يف املجهول ،وحركة يف املطلق ،كما يفكر املثاليون ،الذين
يطرحون الأفكار كما لو كانت يف عامل �آخر غري عامل احل�س واحلركة واحلياة»(((.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.390
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.391
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بني الإيجابية وال�سلبية

يف حتريره لهذه امل�س�ألة يقول ال�سيد ف�ضل اهلل يف الواقع العملي هناك «�أ�سلوبان
يف حركة العاملني :الأ�سلوب الإيجابي والأ�سلوب ال�سلبي ،ونعني بالأ�سلوب
الإيجابي ،النهج الذي يواجه الواقع بالأفكار التي حتدد املوقف يف كل �ساحة،
وت�ضع احللول لكل م�شكلة ،وتدير امل�س�ألة بالطريقة التي ال ترتك فرا ًغا يف الت�صور
�أو يف احلركة ،بحيث ال ي�شعر النا�س معها بالالموقف� .أما الأ�سلوب ال�سلبي ،فهو
النهج الذي يواجه الواقع ،بالأفكار التي تبقى الق�ضية معها جامدة يف مكانها،
راف�ضة للأفكار املتحركة يف الواقع ،من دون �أن ت�ضع يف ال�ساحة �أفكا ًرا بديلة،
ليكون اجلو للرف�ض املطلق ،الذي يعمل من �أجل الهدم ال من �أجل البناء»(((.
ولهذا يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن «الأ�سلوب الإيجابي هو الأ�سلوب العملي،
الذي ينبغي للحياة �أن ت�أخذ به وتتوفر عليه ،لأنه هو الذي يرتبط باحلركة الواقعية
التي حتتوي ق�ضاياها ،وترتبط بها ب�شكل مبا�شر ،ومتنحها من ًّوا وتطو ًرا يف احلركة
الت�صاعدية للأ�شياء ،بينما ال يحقق الأ�سلوب ال�سلبي لها �أي �شيء ،لأن العدم
ال يحقق وجو ًدا ،والنفي ال ي�ؤكد احلياة»(((.
و�إذا كانت هذه امل�س�ألة ،بهذا املقدار من الأهمية يف الواقع العملي ،ف�إنها
ت�ستدعي يف نظر ال�سيد ف�ضل اهلل «�أن يكون لنا يف كل ق�ضية ر�أي ،ويف كل �ساحة
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.327
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.327
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موقع ،ويف كل حركة موقف ،لن�ستطيع ت�أكيد وجودنا يف �ساحة ال�صراع الفكري
والعملي؛ لأن ذلك هو الذي مينحنا ال�صفة احلركية الإن�سانية يف خط الزمن»(((.
بني ال�سرية والعلنية

حدد ال�سيد ف�ضل اهلل مورد البحث يف هذه الق�ضية ،يف �أن البع�ض قد يطرح
م�س�ألة ال�سرية والعلنية كعنوانني للجدل الدائر حول الطابع العملي للحركة
الإ�سالمية ،فيما هي ال�شرعية من جهة ،وفيما هي النتيجة الواقعية من جهة
�أخرى ،وفيما هو االن�سجام مع العمق الديني املتمثل يف طبيعة احلركة من جهة
ثالثة ،وذلك من خالل بع�ض عالمات اال�ستفهام التي تخطر يف البال ،وتثري
اجلدل.
واحلقيقة الواقعية التي ينبغي الإ�شارة �إليها يف نظر ال�سيد ف�ضل اهلل ،واملتعلقة
ب�أ�ساليب العمل ال�سري والعلني ،هي «�أن �أية �إيجابيات يف �أ�سلوب معني ،تلتقي
ب�سلبيات يف نف�س املوقع ،لأننا ال جند �أي عمل ميلك �إيجابيات مطلقة ،كما ال جند
�أي عمل ميلك �سلبيات مطلقة ،فال بد من درا�سة امل�س�ألة ،فيما هو الأكرث �إيجابية،
�أو الأكرث �سلبية ،كما ال بد من مالحظة املو�ضوع يف نطاق ظروفه العامة واخلا�صة،
يف النطاق املرحلي �أو الإ�سرتاتيجي»(((.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.328
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.251
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بني الثقافة اخلا�صة والثقافة العامة

يف �ساحة احلركة الإ�سالمية ،هناك نقا�ش يدور حول جدل العالقة بني الثقافة
اخلا�صة والثقافة العامة ،ويتمحور هذا اجلدل حول هل احلركة الإ�سالمية بحاجة
�إىل ثقافة خا�صة تتقيد بها ،وتلزم �أفرادها بالتفاعل معها ،والدفاع عنها؟ �أم لي�س
هناك �ضرورة ملثل هذه الثقافة اخلا�صة ،وتكفي احلاجة �إىل الثقافة العامة؟
القائلون ب�ضرورة الثقافة اخلا�صة ،ينطلقون من احلاجة �إىل وحدة الت�صور
للجماعة ،ومبا يحقق وحدة املوقف ،ووحدة ال�شعور العام ،والتزا ًما بقاعدة �أن
احلاجة �إىل حركة واحدة يتطلب ثقافة واحدة يلتقي عليها اجلميع.
�أما القائلون بالثقافة العامة ،ف�إنهم ينطلقون من �ضرورة �إعطاء الأمة حريتها يف
اختيار الثقافة التي تنفتح عليها ،وتتوا�صل معها ،كما ينطلقون من م�س�ألة حرية
كل �إن�سان فيما يعتقد ،وفيما يلتزم من مفاهيم و�أفكار ،ولي�س لأحد احلق يف �أن
يفر�ض عليه ر�أيه يف فهمه للإ�سالم وثقافته.
يف توجيهه لهذا النقا�ش اجلديل ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل «�أن الثقافة املوجهة
ال تلغي حرية حركة الفكر ،بل هي تعبري عن وحدة احلركة يف وحدة الفكر،
مع �إبقاء النوافذ على كل الفكر الآخر الذي ير�صد اخلط�أ وال�صواب ،لي�ستطيع
تغيري القاعدة الفكرية للحركة ،من خالل تغيري الذهنية التي �أدت �إىل االلتزام
اخلا�ص ،من خالل القناعة اخلا�صة».
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والر�أي الذي يراه ال�سيد ف�ضل اهلل ،يحدده بقوله�« :إن احلركة الإ�سالمية،
تدعو �إىل النقد ،كما تدعو �إىل االلتزام ،وتنادي باملراقبة ،كما تنادي باالن�ضباط،
وال تدعي الع�صمة لنف�سها ،...وعلى �ضوء هذا ،ف�إن الفكر الإ�سالمي ،يبقى
متحر ًكا يف �ساحة التغريات االجتهادية �أو املو�ضوعية ،من خالل كل عنا�صر
التغيري ،لتبقى احلركة الإ�سالمية يف حالة تقدم وتطور»(((.
بني الأكرثية والأقلية

يطرح العاملون يف احلقل ال�سيا�سي واالجتماعي ،م�س�ألة الأكرثية والأقلية
كعنوانني للقيمة ال�سيا�سية �أو االجتماعية ،وح�سب هذا الطرح ،ف�إن الأكرثية ترفع
القيمة ،والأقلية حتط القيمة.
وهنا يت�ساءل ال�سيد ف�ضل اهلل :هل الأكرثية هي املقيا�س الذي نقي�س به
ال�صواب واخلط�أ ،واحلق والباطل ،وامل�صلحة واملف�سدة؟ �أم �أن القيمة لي�ست
خا�ضعة للعدد �أكرثية �أو �أقلية ،و�إمنا للعنا�صر الأ�صيلة احلية يف طبيعة امل�ضمون
الواقعي للأ�شياء؟
وما يراه ال�سيد ف�ضل اهلل يف هذا ال�ش�أن� ،أن العدد ال ميلك م�س�ألة القيمة
�سل ًبا �أو �إيجابًا ،بل ال بد من التدقيق يف العنا�صر الذاتية واملو�ضوعية للم�س�ألة،
ومناق�شتها على �أ�سا�س القواعد الفكرية الأ�صيلة والثابتة ،التي ميكن �أن تكون
الأ�سا�س يف م�س�ألة احلق والباطل� ،أو اخلط�أ وال�صواب.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.324
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بني الإ�سالمية واملذهبية

يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن م�شكلة املذهبية قد «حتولت �إىل حالة ذهنية ع�صبية
متحجرة بد ًال من �أن تكون حالة فكرية منفتحة متحركة ،مما جعلها ترتك ت�أثريها
العميق ،على املحتوى النف�سي للإن�سان امل�سلم ،يف نظرته �إىل امل�سلم الآخر .ورمبا
تفاعلت يف بع�ض املواقع الإ�سالمية ،فتحولت لديها �إىل حالة من الغلو ،التي تنظر
�إىل الآخرين ،كما لو مل يكونوا من امل�سلمني ،فتعتربهم حالة كفر �أو �شرك يف
داخل الإ�سالم ،لتكون م�شكلة يف العقيدة ،التي ت�شكل نو ًعا من اخلطورة على
الإ�سالم نف�سه ،ال م�شكلة يف ال�شريعة� ،أو يف الفهم االجتهادي لتفا�صيل العقيدة.
ويف �ضوء ذلك ،كان الواقع املذهبي ،يقيم حواجز نف�سية ،تثري الع�صبيات
يف املجتمعات الإ�سالمية ،لتف�صلها عن بع�ضها ،وتق�سمها �إىل جمتمعات �سنية،
وجمتمعات �شيعية ،قد تتخذ كل واحدة منهما ،مواقع م�ستقلة عن مواقع الأخرى،
وقد يجد بع�ضها لأفراده م�صالح ،تختلف عن م�صالح �أفراد الآخرين»(((.
وهذا ما حاول ال�سيد ف�ضل اهلل نقده ونق�ضه ورف�ضه ،داع ًيا �إىل الإ�سالمية
يف مواجهة املذهبية ،معت ًربا �أن من الإخال�ص للإ�سالم �أن نفكر بجدية يف الأفق
الإ�سالمي الوا�سع ،الذي يوحي بالتعاون بد ًال من التناحر والتخالف والتحارب.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.459
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بني الإ�سالمية والوطنية

يف تقدير ال�سيد ف�ضل اهلل �أنه «للوطن يف الوعي الفكري وال�شعوري
للإن�سان امل�سلم خطان خمتلفان :خط �شعوري عاطفي ،يت�صل باجلوانب احلميمة
الذاتية ،اخلا�ضعة لالنفعال الداخلي بالأ�شياء القريبة �إىل عاطفته املت�صلة مبكامن
الإح�سا�س الذاتي يف كيانه .وخط �سيا�سي ،يلتقي بامل�ضمون القانوين للأر�ض
يف حدودها اجلغرافية الد�ستورية ،التي تف�صلها عن الأر�ض الأخرى ،التي متلك
حدو ًدا معينة فا�صلة ،وينفتح على جمموعات ب�شرية خمتلفة ،يف الدين واملذهب
واالجتاه ال�سيا�سي والقومي واللون والعرق ،ولكنها تتوحد فيه ،ويتقاطع وينف�صل
يف عالقاته بجماعات �أخرى� ،أو ببلدان �أخرى»(((.
�أمام هذه الق�ضية ،ت�ساءل ال�سيد ف�ضل اهلل كيف يواجه الإن�سان هذين
اخلطني ،من خالل �صفته الإ�سالمية ،التي حتدد له عالقاته بالنا�س والأ�شياء؟
يف اخلط ال�شعوري والعاطفي ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �أن لي�س هناك �أي �إ�شكال
يف ذلك؛ لأن اهلل ال مينع �أح ًدا من عباده �أن ي�ألف بع�ض الأ�شياء التي حتيط به،
لتتحول الألفة �إىل عالقة يف الذات ،وبالتايل �إىل حالة عاطفية حتنو وتهفو وتنفتح
على كل مفردات الأر�ض والنا�س والأ�شياء؛ لأن اهلل ال يريد للإن�سان �أن يتعقد
يف عاطفته ،ما دامت امل�س�ألة مقت�صرة على جانب الإح�سا�س العاطفي.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.423
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ويف اخلط ال�سيا�سي ،حاول ال�سيد ف�ضل اهلل �أن يلفت النظر �إىل ما ي�سميه
التحفظ الفكري على بع�ض املفردات من ناحية امل�ضمون ،وحتدي ًدا من جهة �أن ال
ي�ؤثر هذا االلتزام على االبتعاد عن مالحظة اخل�صو�صية الإ�سالمية فيه ،ب�شكل
ال متثل امل�صلحة الإ�سالمية �أية قيمة يف حتديد املوقف.
بني ال�سيا�سة والدعوة

عالج ال�سيد ف�ضل اهلل هذه الق�ضية ،بالإ�شارة �إىل اجتاهني متغايرين يف �ساحة
امل�سلمني املعا�صرين ،هما:
االجتاه الأول :ينطلق من قاعدة فكرية تنكر على الإ�سالم �أن يكون �سيا�سة ،فهو
دين اهلل �أنزله على ر�سوله ،كما �أنزل الأديان على الر�سل الآخرين ،ليقود النا�س
�إىل عبادة ما فر�ضه عليهم من �ش�ؤون العبادة ،وليتمثلوا بقيمه الروحية والأخالقية،
وليدل النا�س على النهج ال�صحيح ،يف العناوين الكبرية لق�ضايا احلياة ،ليرتك
لهم الو�سائل التي يكت�شفونها ويحددونها يف جت�سيد هذه العناوين يف موقع احلرية
العملية ،فلي�س هناك نظام حكم يتخذ ال�سيا�سة �سبي ًال للو�صول �إليه ،بل هناك
ت�شريعات فردية متناثرة هنا وهناك ،حتدد للفرد بع�ض م�ساره فيما ي�أخذه وفيما
يرتكه ،من �أقوال و�أفعال وعالقات �إن�سانية مع النا�س.
االجتاه الثاين :ينطلق من قاعدة فكرية ت�ؤمن بال�شمولية الإ�سالمية لق�ضايا احلياة
كلها ،حتى ق�ضية احلكم ،الذي ي�شرف على تنفيذ ال�شرعية� ،أو حتقيق العدل
للنا�س ،وحتريك احلياة يف اجتاه الق�ضايا الكبرية ،فهو ي�ؤمن ب�أن الإ�سالم عقيدة
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و�شريعة ونظام ومنهج للحكم وللحياة ،ولكنه يرى �ضرورة التوفر على الدعوة �إىل
اهلل ،حتى ميكن �إيجاد القاعدة الوا�سعة يف الأمة يف الإميان بالإ�سالم ،ثم العمل
على الرتبية الروحية ،التي ت�ؤكد على البناء الروحي والأخالقي ،الذي ي�صنع
ال�شخ�صية الإ�سالمية القوية الواعية ،املنفتحة على اهلل يف روحانيتها و�أخالقيتها
وعبادتها اخلا�شعة .ف�إذا ا�ستكملنا ذلك� ،أمكننا �أن ن�ضع يف الواقع الإ�سالمي،
املنهج ال�سيا�سي الذي ي�ستمر يف الإ�سالم� ،صفا�ؤه ونقا�ؤه وحركيته وفعاليته يف
حركة الدعوة �إىل اهلل ،واجلهاد يف �سبيله؛ لأننا بذلك ن�ضمن للإ�سالم البقاء على
حيويته وطهارته ،ون�ضمن للحركة الإ�سالمية ا�ستقامتها على اخلط ،فيما متلكه من
عنا�صر اال�ستقامة الفكرية والعملية(((.
بني منطق الثورة ومنطق الدولة

يف احلقل ال�سيا�سي التغيريي يطرح البع�ض م�س�ألة الثورة ك�أ�سلوب يف العمل
التغيريي ،يف مواجهة الدولة ك�أداة لتنظيم املجتمع بطريقة مقننة ،وح�سب هذا
الر�أي� ،أن الثورة عندما تتحول �إىل ال�سري يف خط الدولة ،ف�إنها تفقد روحيتها
وثوريتها و�صفاءها وطهارتها واندفاعها ال�شعبي ،الأمر الذي يوجب البقاء يف
�ساحة الثورة بعي ًدا عن التنظيم والتقنني.
يف املقابل ،هناك من يرى خطورة هذا الطرح؛ لأنه ي�ؤدي �إىل الفو�ضى
ال�سيا�سية والفلتان الأمني يف حياة النا�س.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.512
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وبعد فح�ص ونقا�ش ،يرى ال�سيد ف�ضل اهلل �ضرورة التزاوج والتكامل بني
منطق الثورة ومنطق الدولة ،و�أنهما ي�شرتكان يف حركة الدعوة على �صعيد
النظرية والتطبيق ،فالدولة والثورة هما من جهة حركة الدعوة يف م�س�ألة التطبيق،
ومن جهة �أخرى ف�إن الدعوة هي النظرية يف خط الثورة والدولة يف حركة الإن�سان
على �صعيد الواقع.
والفرق بني الثورة والدولة يف تقدير ال�سيد ف�ضل اهلل� ،أن الثورة تعني التحرك
نحو حتقيق ال�شروط املو�ضوعية لتح�ضري الأر�ض ،وتنقيتها من كل العوامل امل�ضادة
للتغيري ،وتهيئة الأو�ضاع املالئمة يف اجلوانب ال�سلبية والإيجابية ،حلركة الدولة يف
تنظيم الأو�ضاع الإن�سانية واحلياتية ،على �أ�سا�س الواقع الر�سايل اجلديد.
ولذلك ف�إن الثورة ال تعرب يف طبيعتها عن منطق خمالف ملنطق الدولة؛
لأنهما ميثالن املنطق التكاملي يف حتويل الدعوة يف خطها النظري �إىل حركة حية
يف الواقع التطبيقي ،فيما هي املقدمات والنتائج ،مما يجعل من الدولة قمة الثورة،
عندما ت�صل �إىل حتقيق براجمها الر�سالية على �صعيد الواقع(((.
بني خط البطل وبطل اخلط

يف حاالت معينة تربز يف داخل اجلماعات ال�سيا�سية ،ومنها احلركات
الإ�سالمية� ،شخ�صيات قيادية فكرية �أو �سيا�سية ،متثل دور البطل يف داخل هذه
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.309
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اجلماعات ،وي�صل احلال بهذه اجلماعات لأن تعرف بهذا البطل ،وال�س�ؤال الذي
يطرح يف هذا النطاق هل ال�شرعية وامل�شروعية يف االنتماء لهذه اجلماعات خلط
البطل �أم لبطل اخلط؟
النتيجة احلا�سمة التي ينتهي �إليها ال�سيد ف�ضل اهلل هي �ضرورة ارتباط
الأمة بال�شخ�ص من خالل الفكرة التي ي�ؤمن بها �أفرادها تب ًعا الرتباطه بخط
الفكرة ،بحيث يبقى االرتباط به متحر ًكا تب ًعا حلركة الفكرة يف حياته ،مع مالحظة
�إعطاء احلرية للنقد البناء املو�ضوعي يف املجاالت القابلة للنقد ،ف�إذا انحرف عن
خمل�صا له ،ا�ستمرت �سائرة معه ،وبذلك ف�إن
اخلط ،ابتعدت الأمة عنه ،و�إذا بقي ً
علينا �أن يكون �شعارنا يف حركتنا العملية ،هو الإخال�ص لبطل اخلط� ،أو �إمامه� ،أو
قائده ،من خالل بطولته و�إمامته وقيادته التي متثل حركة اخلط يف حياته ،ولي�س
الإخال�ص خلط البطل(((.
هذه هي �أبرز الأفكار والأقوال والنظريات التي ناق�شها ال�سيد ف�ضل اهلل
يف هذا الكتاب ،الذي ي�شرح فيه �أي�ضً ا ت�أمالته يف م�سرية العمل والعاملني ،وي�أمل
منها �أن يكون فيها عنا�صر الإثارة الفكرية التي تخطط للمنهج الفكري الذي
يحاول �إبداع نهج حلركة �إ�سالمية جديدة تعمل بكل قوة ووعي وتدقيق من �أجل
�أن يكون الإ�سالم قاعدة للفكر والعاطفة واحلياة ،و�سع ًيا لنه�ضة الأمة نحو البناء
والتقدم احل�ضاري ال�شامل.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.540
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قائمة مب�ؤلفاته

معظم هذه امل�ؤلفات هي يف الأ�صل حما�ضرات �أو ندوات �أو �أحاديث �أو
درو�س �شفهية ،جرى �إعدادها من �آخرين ،وقليلة هي امل�ؤلفات التي خطها ال�سيد
ف�ضل اهلل بيده ،وهذه هي قائمة امل�ؤلفات:
� -1أ�سلوب الدعوة يف القر�آن ،النجف – العراق 1380هـ1959/م.
 -2احلوار يف القر�آن ..قواعده� ،أ�ساليبه ،معطياته ،بريوت1396 ،هـ.
 -3خطوات على طريق الإ�سالم ،بريوت ،دار التعارف1397 ،هـ.
 -4مع احلكمة يف خط الإ�سالم ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الوفاء1406 ،هـ1985/م.
 -5املقاومة الإ�سالمية� ..آفاق وتطلعات ،ط1406 ،2هـ1986/م.
� -6أحاديث يف الوحدة الإ�سالمية ،طهران ،منظمة الإعالم الإ�سالمي،
1409هـ1989/م.
 -7احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا ،بريوت ،دار املالك1410 ،هـ1990/م.
 -8ت�أمالت �إ�سالمية حول املر�أة ،بريوت ،دار املالك1412 ،هـ1992/م.
-9املعامل اجلديدة للمرجعية ال�شيعية� ،إعداد� :سليم احل�سني ،بريوت ،دار
املالك1413 ،هـ1993/م.
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� -10أ�سئلة وردود من القلب� ،إعداد :و�ضاح احللو و�إ�سماعيل الفقيه ،بريوت ،دار
املالك ،ط1415 ،3هـ1995/م.
 -11ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة� ،إعداد :خالد اللحام ،بريوت ،دار املالك ،ط،2
1415هـ1995/م.
 -12الإ�سالم وفل�سطني� ،إعداد :حممد �سويد ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية1995 ،م.
-13دنيا ال�شباب� ،إعداد� :أحمد �أحمد وعادل القا�ضي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة
العارف1415 ،هـ1995/م.
-14املر�أة بني واقعها وحقها يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،بريوت ،دار
الثقلني1415 ،هـ1995/م.
 -15خطاب الإ�سالميني وامل�ستقبل� ،إعداد :غ�سان بن جدو ،بريوت ،دار املالك،
1415هـ1995/م.
-16احلوار بال �شروط ..مترد على ثقافة اخلوف ،بريوت ،دار املالك،
1416هـ1996/م.
-17كتاب اجلهاد� ،إعداد :ال�سيد علي ف�ضل اهلل ،بريوت ،دار املالك،
1416هـ1996/م.
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-18اليمني والعهد والنذر� ،إعداد :املركز الإ�سالمي الثقايف ،بريوت:
1417هـ1996/م.
-19كتاب النكاح� ،إعداد :جعفر ال�شاخوري ،بريوت ،دار املالك ،اجلزء الأول
طبع �سنة 1417هـ1996/م ،واجلزء الثاين طبع �سنة 1423هـ2002/م.
 -20القرعة واال�ستخارة� ،إعداد :املركز الإ�سالمي الثقايف ،بريوت ،ط.2
 -21حركة النبوة يف مواجهة االنحراف� ،إعداد� :شفيق املو�سوي ،بريوت،
1417هـ1997/م.
-22ر�ؤى ومواقف� ،إعداد :املركز الإ�سالمي الثقايف ،بريوت ،دار املالك،
1417هـ1997/م.
 -23اجلمعة منرب وحمراب� ،إعداد :املركز الإ�سالمي الثقايف ،بريوت ،دار املالك،
ط1418 ،2هـ1997 /م.
 -24من وحي عا�شوراء ،بريوت ،دار املالك ،ط1417 ،2هـ1997/م.
 -25الو�صية� :إعداد املركز الإ�سالمي الثقايف ،بريوت1418 ،هـ1997 /م.
-26الإ�سالميون والتحديات املعا�صرة ..مطارحات فكرية و�سيا�سية� ،إعداد:
�سليم احل�سني ،بريوت ،دار املالك ،ط1417 ،2هـ1997/م.
 -27املرجعية وحركة الواقع ،بريوت ،دار املالك1418 ،هـ1997/م.
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-28الإ�سالم وامل�سيحية بني ذهنية ال�صراع وحركية اللقاء ،بريوت ،دار املالك،
1418هـ1997 /م.
 -29الفتاوى الوا�ضحة ،بريوت ،دار املالك ،ط1418 ،2هـ1998 /م.
 -30فقه الإجارة� ،إعداد :حممد احل�سيني ،بريوت ،دار املالك1418 ،هـ1998/م.
 -31الندوة� ،إعداد :عادل القا�ضي 19 ،جزءا ،بريوت ،دار املالك� ،صدر من
�سنة 1418هـ1998/م �إىل �سنة 1429هـ2008/م.
-32حديث عا�شوراء� ،إعداد :جعفر ف�ضل اهلل ،بريوت ،دار املالك ،ط،2
1418هـ1998/م.
-33الزهراء املع�صومة� ..أمنوذج املر�أة العاملية ،بريوت ،دار املالك ،ط،2
1418هـ1998/م.
-34الفتاوى الوا�ضحة ،بريوت ،دار املالك ،ط1418 ،2هـ1998/م.
-35من عرفان القر�آن� ،إعداد� :شفيق املو�سوي ،بريوت ،دار املالك ،ط،2
1419هـ1998/م.
 -36ال�صيد والذباحة يف �شرح العروة الوثقى� ،إعداد :املركز الإ�سالمي الثقايف،
بريوت ،دار املالك1419 ،هـ1998 /م.
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-37تف�سري من وحي القر�آن ،بريوت ،دار املالك� ،أربعة وع�شرون جمل ًدا،
1419هـ1998 /م.
� -38صالة اجلمعة الكلمة واملوقف� ،إعداد� :شفيق املو�سوي ،بريوت ،دار املالك،
1419هـ1998/م.
-39حتديات الإ�سالم بني احلداثة واملعا�صرة ،بريوت ،دار املالك،
1419هـ1999/م.
-40الإ�سالم وقدرته على التناف�س احل�ضاري ،بريوت ،دار املالك،
1420هـ1999/م.
 -41بينات حوارات فكرية يف �ش�ؤون الدين والإن�سان واحلياة� ،إعداد� :شفيق
املو�سوي ،بريوت ،دار املالك ،جز�آن1420 ،هـ1999/م.
-42يا ظالل الإ�سالم� ،شعر ،بريوت ،دار املالك ،ط1420 ،3هـ2000/م.
� -43آفاق الروح يف �أدعية ال�صحيفة ال�سجادية ،بريوت ،دار املالك ،جز�آن،
1420هـ2000/م.
 -44فقه املواريث والفرائ�ض ..بحث فقهي مقارن� ،إعداد :خنجر حمية ،بريوت،
دار املالك ،جز�آن1421 ،هـ2000/م.
 -45قاعدة ال �ضرر وال �ضرار� ،إعداد :حممد �أديب قبي�سي ،بريوت ،دار املالك،
1421هـ2000/م.
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-46حتديات املهجر بني الأ�صالة واملعا�صرة� ،إعداد :م�صطفى ال�شوكي ،بريوت،
دار املالك1421 ،هـ2000/م.
� -47أحاديث يف ق�ضايا االختالف والوحدة� ،إعداد :جنيب نور الدين ،بريوت،
دار املالك1421 ،هـ2000/م.
 -48ق�صائد للإ�سالم واحلياة ،بريوت ،دار املالك ،ط1421 ،2هـ2001/م.
-49للإن�سان واحلياة� ،إعداد� :شفيق املو�سوي ،بريوت ،دار املالك ،ط،3
1421هـ2001/م.
 -50م�سائل عقائدية ،بريوت ،دار املالك ،ط1422 ،2هـ2001/م.
�-51أمراء وقبائل ..خفايا وحقائق لبنانية� ،إعداد :جنيب نور الدين ،بريوت،
ريا�ض الري�س2001 ،م.
-52حما�ضرات حول ال�صداقة وال�صديق من خالل القر�آن الكرمي وال�سنة
ال�شريفة ،بريوت ،دار املالك ،ط1422 ،2هـ2001/م.
-53حوارات يف الفكر وال�سيا�سة واالجتماع� ،إعداد :جنيب نور الدين ،بريوت،
دار املالك ،ط1422 ،2هـ2001/م.
-54مفاهيم �إ�سالمية عامة ،بريوت ،دار املالك ،ط1422 ،3هـ2001/م.
 -55يف رحاب دعاء مكارم الأخالق ،بريوت ،دار املالك1422 ،هـ2002/م.
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 -56فقه ال�شركة� ،إعداد :حممد احل�سيني ،بريوت ،دار املالك1423 ،هـ2002/م.
�-57شهر رم�ضان رحلة الإن�سان �إىل اهلل ،بريوت ،دار املالك1423 ،هـ2002/م.
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احلركة الإ�سالمية
هـمــوم وق�ضـايـا
ت�أليف
ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل

ُطبِع لأول مرة يف عام (1410هـ1990 /م)

مقدمة الطبعة الثالثة
احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى

وبعد..
ال تزال احلركة الإ�سالمية تعي�ش ال�صراع احلا ّد مع القوى الكافرة وال�ضا ّلة
وامل�ستكربة باعتبارها احلركة املنفتحة على الإ�سالم احلركي يف خط العقيدة
التوحيدية ،والر�سالية املتحركة ،واملنهج ال�شامل ،والإن�سانية الباحثة يف كل
مرحلة عن �آفاق الإبداع الفكري والروحي والعملي من �أجل �أن ترتفع باحلياة �إىل
رحاب اهلل واملواجهة املتحدية التي تطلق التحدي فك ًرا وحركة وعمقًا وامتدا ًدا،
وترد التحدي مبثله ،فلي�ست رد فعل حلركة الآخر ،بل هي فعل يف وعي الإن�سان
ويف قلبه وروحه وحياته كلها.
وهكذا بد�أنا نالحظ كيف �أطلق اال�ستكبار يف الداخل واخلارج الكفر الثقايف،
وال�ضغط الإعالمي ،واحل�صار ال�سيا�سي ،واحلرب االقت�صادية من �أجل �أن يخنق
ال�صحوة الإ�سالمية يف عيون امل�سلمني ،ويعطل م�سرية الإ�سالم احلركي مبختلف
و�سائله ،بحيث ا�ستطاع �أن يحا�صرها من مواقع �إ�سالمية ثقافية و�سيا�سية على
�أ�سا�س �إطالق املفاهيم ال�ضبابية الغائمة يف حديثه عن الرفق والعنف ،واالعتدال
والتطرف ،واملثالية والواقعية ،وعن ال�سلبية يف عالقة الدين بال�سيا�سة وارتباط
امل�سجد بالواقع.
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وبد�أت احلملة العدوانية املتعددة اجلوانب والأبعاد ت�ضغط على احلركيني من
امل�سلمني يف �أكرث من بلد �إ�سالمي حتت عنوان احلرب على الأ�صولية الإ�سالمية،
ونهجا فكر ًّيا و�سيا�س ًّيا ينطلق
باعتبارها حركة عنف يف الو�سائل والأهداف ً
من �إلغاء الآخر ..حتى �إن الدميقراطية التي يتحدث عنها اال�ستكبار العاملي،
والعلمانيون املثقفون كمنهج يحرتم �إن�سانية الإن�سان كخيار وحيد للح�ضارة
والتقدم والإبداع ،حتى �إن هذه الدميقراطية ال متثل لدى ه�ؤالء �شي ًئا �إذا و�صل
الإ�سالميون من خاللها �إىل الثقة ال�شعبية الكبرية التي تتحرك بهم للو�صول �إىل
حكم الإ�سالم ،فبد�ؤوا يتحدثون عن الدميقراطية التي تلغي الدميقراطية باعتبار
�أن اخليار الإ�سالمي يرف�ض احلريات ويقف �ضد التعددية الفكرية وال�سيا�سية متا ًما
كما لو كانت الدميقراطية م�س�ألة �إطار وم�ضمون ،ال جمرد �إطار يف�سح املجال لأي
م�ضمون ينطلق به االختيار ال�شعبي.
لقد بد�أت احلملة �ضد الإ�سالم ال�شعبي على �أ�سا�س �أن هذا اال�ستفتاء ال قيمة
له �إذا كانت نتائجه يف غري م�صلحة امل�ستكربين والعلمانيني ،حتى �إننا ر�أينا حتالفًا
بني القوى امل�ستكربة والقوى العلمانية التقدمية التي كانت �شعاراتها ال�سيا�سية
تواجه اال�ستكبار ،وكانت تتهم الإ�سالميني بالوقوف مع اال�ستكبار العاملي يف
حركتهم ال�سيا�سية حتى �إذا وقف ه�ؤالء يف مواجهة اال�ستكبار وانطلقوا يف حركة
املطالبة باحلرية والعدالة ح�سب مفهومهم الثقايف حتولوا �إىل مواجهتهم؛ لأن
امل�س�ألة �أن ه�ؤالء ال يريدون الإ�سالم الرجعي -كما كانوا يعتربون -وال يريدون
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الإ�سالم املتحرك يف خط احلرية والعدالة؛ لأنهم ال ي�ؤمنون بالتعددية الفكرية
وال�سيا�سية �إذا كانت نتائجها الإيجابية يف الدائرة الإ�سالمية ،ويريدونها �إذا كانت
يف دائرتهم.
�إن الواقع الذي يعي�شه الإ�سالم احلركي يف مواجهة القوى العاملية امل�ضادة يف
املواقع الفكرية وال�سيا�سية والأمنية من خالل املعارك اجلديدة املفتوحة على �أكرث
من جانب ،واملتحركة مع �أكرث من عا�صفة؛ يفر�ض علينا -ك�إ�سالميني حركيني-
�أن نواجه ق�ضايا احلركة الإ�سالمية يف ت�صويب حركتها ،وتثبيت مواقعها ،وت�أ�صيل
مفاهيمها و�إثارة احلوار مع كل الذين يريدون احلوار يف الداخل واخلارج والنفاذ
�إىل كل الثغرات املفتوحة يف جدار اال�ستكبار العاملي والت�أكيد على دالالت
امل�صطلحات يف القامو�س ال�سيا�سي الإعالمي؛ لأن بع�ض امل�صطلحات تعني يف
اللغة العربية مفهو ًما �إيجاب ًّيا ولكنها تعني يف امل�صطلح الغربي مفهو ًما �سلب ًّيا كما
نالحظه يف كلمة الأ�صولية التي توحي– يف اللغة العربية– احلركة التي تنطلق
من الأ�صول واجلذور يف منطلقات الفكرة ،بينما توحي يف املفهوم الغربي حركة
العنف والإلغاء يف مواجهة الآخر ،مما ال يتنا�سب مع خط امل�سلمني احلركيني
الذين ينطلقون من الكلمة ال�سواء ويتحركون يف ال�ساحة من �أجل الدفع بالتي
هي �أح�سن ،واجلدال بالتي هي �أح�سن ،وقول التي هي �أح�سن ،والدعوة �إىل
�سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة والبحث عن اللقاء يف مواقع احلوار حتى
يحولوا �أعداءهم �إىل �أ�صدقاء.
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�إن على الإ�سالميني �أن يفكروا يف هذه املرحلة التي يواجهون فيها حربًا
عاملية ثقافية و�سيا�سية و�أمنية واقت�صادية �أن ينطلقوا يف حركة نقد للذات حتى
ال ي�سقطوا حتت ت�أثري �أخطائهم ،ويف حركة وعي للواقع حتى ال يقعوا يف خط�أ
احل�سابات للأعداء والأ�صدقاء والق�ضايا ال�سيا�سية املتحركة يف �ساحة ال�صراع
ويف عود ٍة �إىل �أ�صالة املفاهيم الإ�سالمية بعي ًدا عن مفاهيم التخلف واجلهل التي
علقت بالإ�سالم من خالل الع�صور املظلمة.
ويف �ضوء ذلك ،رمبا كنت �أجد يف هذا الكتاب حاجة يف هذه املرحلة ،كما
كان حاج ًة يف املرحلة التي كتبت فيها �أبحاثه �آم ًال �أن ينطلق الإ�سالم معه يف
عملية فكر وحوار ونقد؛ لأن احلركة الإ�سالمية حتتاج �إىل �أكرث من �إثارة فكرية
وعملية؛ لأن ذلك هو الذي يك�شف لها معامل الطريق ،ويحدد لها اجتاهات
الريح ،ويثبت لها مواقع �أقدامها يف امل�سرية الطويلة ومينحها الثبات يف حاالت
االهتزاز ،ومينعها من االنحراف ،ويبقى معها يف اخلط امل�ستقيم.
واهلل �أ�س�أل �أن ينفعني به ،ويحرك به بع�ض ما حتتاجه امل�سرية من فكر ووعي
وانطالق وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.
� 23شوال – 1413هـ
حممد حسني فضل اهلل

تقدمي
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل و�سالم على عباده الذين ا�صطفى
وبعد..
هذه كلمات مل تكتب يف وقت واحد ،ومل تنطلق من فكر جتريدي ولكنها
ُكتبت يف �أوقات متالحقة ،ومن موقع احلركية الإ�سالمية يف �صعيد الواقع الذي
عا�شته احلركة الإ�سالمية يف طبيعتها الذاتية ،ويف الأجواء املحيطة بها ،ويف
التحديات ال�صعبة التي تواجهها على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون.
وقد تكون قيمتها– فيما تعاجله من ق�ضايا– �أنها كانت تتحرك من خالل
امل�شاكل التي �أثارتها التعقيدات الفكرية والعملية التي عا�شت يف �ساحة احلركة
الإ�سالمية يف مواقع ال�صراع الداخلي يف اجتاهاتها املتنوعة ،ويف مواقع ال�صراع
اخلارجي يف االجتاهات غري الإ�سالمية من تيارات وقوى و�أحزاب.
فقد نالحظ �أن الإ�سالميني احلركيني مل ينفتحوا على الكثري من التحديات
ال�صعبة من منطلق الواقع ليواجهوها بطريقة واقعية ،بل انفتحوا عليها من منطلق
الأفكار العامة الكلية ،من منطلق املثال انطالقًا من املفاهيم الأخالقية التي
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كانوا يختزنونها يف وعيهم الفكري الإ�سالمي من دون التوقف عند التحفظات
واال�ستثناءات ،مما جعل القيمة الأخالقية �أو الروحية الإ�سالمية متثل حاج ًزا بني
الإ�سالم وبني االنطالق بعي ًدا يف مواقع ال�صراع؛ لأنه ال ميلك الو�سيلة ال�ضاغطة
على تلك املواقع ،املتنا�سبة مع املبادئ العامة التي حتكم ذهنية امل�سلم احلركي يف
�أخالقياته وروحياته ..وهذا هو الذي جعل من عنوان الواقعية واملثالية يف العمل
احلركي الإ�سالمي عنوانًا ح ًّيا يحتاج �إىل �إثارة البحث حوله من �أجل حتديد �آفاق
احلالل واحلرام يف حركة الإن�سان يف الواقع لتكون له احلرية يف ممار�سة دوره يف
خط املواجهة مع الآخرين بالطريقة التي ال يبتعد بها عن خط الإ�سالم الذي
يلتزمه يف حركته.
وقد تتحرك امل�س�ألة احلركية يف الإ�سالم ،يف التزاماتها الفكرية �أو ال�شرعية �أو
العملية من خالل م�ضمون معني بالأو�ضاع امل�ألوفة يف العرف االجتماعي �أو يف
املرحلة ال�سيا�سية ،مما يجعل الطابع الذي ت�أخذه يف ميزان التقومي ال�سيا�سي ،ميثل
طابع التطرف الذي قد ال ي�ستطيع الثبات يف �صعيد الواقع؛ لأنه ال يتنا�سب مع
الأجواء امل�سيطرة على ال�ساحة كلها ،بينما ميثل االن�سجام مع خ�صائ�ص الواقع
وعنا�صره الطبيعية لونًا من �ألوان االعتدال الذي تتوازن فيه الأو�ضاع واخلطوات
واملواقف ،ومتلك– من خالل ذلك– الكثري من فر�ص البقاء واالمتداد ،وهذا
هو الذي جعل من احلديث عن احلركة الإ�سالمية بني التطرف واالعتدال حديثًا
مهما يف �سالمة املوقف يف الواقع الإ�سالمي احلركي.
ًّ
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�أما احلديث عن ال�سرية والعلنية ،فهو حديث عن الظروف املو�ضوعية التي
تفر�ض العمل ال�سري تارة ،كما ت�سمح بالعمل العلني �أخرى ليكون الأ�سلوبان
يف العمل احلركي من�سجمني مع طبيعة ال�شرعية لهذا الأ�سلوب �أو ذاك يف اخلط
الإ�سالمي العملي من دون �أن متثل ال�سرية يف ظروفها �أية �سلبية يف املوقف واحلركة
واملنهج.
ويبقى للحديث عن االنفتاح واالنغالق يف عالقة الإ�سالميني بغريهم الأهمية
الكربى يف احلركة الإ�سالمية التي يحاول احلديث �أن ي�ؤكد على االنفتاح على
كل الآخرين يف نطاق امل�صلحة الإ�سالمية العليا ،كخيار وحيد حليوية االنطالق
نحو احلياة من الباب الوا�سع؛ لأن االنغالق ال يحمي حركةً ،بل يحولها �إىل
�سجن لأ�صحابها ولأهدافها التي ال متلك الو�صول �إىل مواقعها الطبيعية.
وهكذا ميتد احلديث يف مو�ضوع الإيجابية وال�سلبية يف احلركة الإ�سالمية،
فقد يفهم بع�ض النا�س يف حركة الإ�سالم يف احلياة �أن الرف�ض هو الطابع العام
للتحرك الإ�سالمي �أمام الق�ضايا املطروحة من الآخرين على م�ستوى الواقع
املو�ضوعي اخلا�ضع يف عنا�صره لتيارات بعيدة عن الإ�سالم ..مما يفر�ض على
الباحثني الإ�سالميني �أن يعاجلوا هذا املو�ضوع بطريقة جتد يف الإيجابية ب�شكل
متحرك �أ�سلوبًا ال يبتعد عن الإ�سالم.
وقد يلتقي العاملون من �أجل الإ�سالم بامل�شكلة املذهبية التي متثل عنوان
التنوع واالختالف يف امل�س�ألة الفكرية والفقهية يف الإ�سالم فكيف تنطلق الدولة
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على �شاكلتها؟ هل هي �صورة هذا املذهب �أو ذاك؟ وكيف ت�ضمن حقوق �أهل
املذاهب الأخرى �إذا ارتكزت الدولة الإ�سالمية على قاعدة مذهبية معينة ..وهذا
هو املو�ضوع الذي �أثاره عنوان «الدولة الإ�سالمية بني الإ�سالمية واملذهبية».
و�إذا كانت الوطنية هي العنوان الكبري الذي متثله الدولة التي يختلف فيها
انتماء النا�س الفكري والديني والقومي معها من خالل وجهة نظر معينة ال تبتعد
يف عنا�صرها احلية عن املفهوم الإ�سالمي يف الدوائر املتنوعة التي حتكم حياة
الإن�سان يف الواقع؟
وهذا ما �أثارته م�س�ألة الوطنية يف وجهة نظر �إ�سالمية.
وت�أتي م�س�ألة احلزبية والتنظيم ك�أ�سلوب للعمل ال�سيا�سي املرتكز على قاعدة
فكرية معينة يف مواجهة فكرة حزب اهلل واملرجعية.
وهنا يربز ال�س�ؤال:
كيف نعالج الواقع الإ�سالمي بني خط املرجعية وخط التنظيم ،ومن الذي
يتوىل عملية التغيري حزب الأمة �أو حزب اهلل الذي ي�صطلح عليه بكلمة �أمة
حزب اهلل؟
فقد ن�ش�أ هناك �صراع فكري و�سيا�سي بني هذين الأ�سلوبني يف العمل.
وهذا ما عاجلته ف�صول متعددة يف هذه الت�أمالت ..وهناك م�سائل �أخرى
فرعية فيما هو عنوان العمل الإ�سالمي �أمام العناوين الأخرى العامة ،وما �إىل
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ذلك مما تفر�ضه طبيعة الظروف املتنوعة واملتغريات املتحركة يف العمل الإ�سالمي
ال�سيا�سي يف �أ�ساليبه وعناوينه و�أخالقياته وجذوره.
وال يزال الكثري من عالمات اال�ستفهام التي تفر�ضها طبيعة التطور التي
يتحرك فيها العمل ال�سيا�سي يف منطق الثورة ومنطق الدولة ،وق�ضية الرفق
والعنف ،والإرهاب واملقاطعة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية وغري ذلك مما يحتاج �إىل
تفكري وتنظري وبحث وتدقيق ب�شكل تف�صيلي؛ لأن كث ًريا من هذه امل�سائل مل
يقع مور ًدا للبحث ،مما �أدى �إىل �ضياع الأو�ضاع الإ�سالمية بني هذا املنهج �أو ذاك؛
لأن فقدان النظرية الإ�سالمية يف بع�ض هذه الأمور� ،أدى �إىل الأخذ بنظريات
الآخرين يف الأ�سلوب واملنهج ،فكان ذلك �سب ًبا يف انطالقة بع�ض احلركات
الإ�سالمية ب�أ�ساليب كافرة �أو �ضالة.
لقد حاولت �أن �أكون مو�ضوع ًّيا فيما كتبت ،بالرغم من �أن الظروف التي
كتبت فيها هذه الكلمات كانت عا�صف ًة تنطلق يف �أجواء الرياح العاتية والزالزل
الرهيبة ،وقد �أثارت بع�ض هذه املو�ضوعات الكثري من اجلدل والتهويل مما اعتادته
ال�ساحة الإ�سالمية يف الأفكار غري امل�ألوفة التي تثري امل�شاعر واحل�سا�سيات
االنفعالية.
ونحن ال نزال نرجو من الباحثني املزيد من النقد املو�ضوعي واملناق�شة العملية
الهادئة؛ لأن ذلك هو ال�سبيل �إىل بلورة هذه املو�ضوعات ،وت�أ�صيل هذه الأفكار
التي كان عنوانها الكبري «ت�أمالت يف م�سرية العمل والعاملني» لتتحول يف هذا
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الكتاب �إىل «احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا» راج ًيا �أن �أجد لدى �إخواين
املزيد من الت�أمالت الناقدة ،والأبحاث اجلديدة ،ولعل قيمة هذه الت�أمالت �أنها
ت�صلح �أن تكون عن�ص ًرا من عنا�صر الإثارة الفكرية التي تخطط للمنهج الفكري
الذي يحاول �إبداع نهج حلركة �إ�سالمية جديدة تعمل بكل قوة ووعي وتدقيق من
�أجل �أن يكون الإ�سالم قاعدة للفكر والعاطفة واحلياة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
حممد حسني فضل اهلل

بريوت
 10جمادى الثانية – 1410هـ

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة
يف مواجهة حتديات القوى املضادة؟ (أ)
• �أ�سلوب الهدوء واملرحلية لبناء القاعدة ال�شعبية
�أم �أ�سلوب التحدي والتوتر الروحي والفكري؟
• الهدوء واملرحلية
مرونة وحتد خمطط وحماية للق�ضية.
• التحدي و�إثارة التوتر
يوحي للأمة بالأ�صالة وينقلها �إىل الأمام.
• الأ�سلوب التقليدي
يف املواجهة :الهدوء واملرحلية.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة
يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ (�أ)
كيف ميكن �أن يواجه العاملون للإ�سالم ق�ضية التغيري يف حياة الأمة؟
وكيف يتحركون �أمام التحديات ال�صعبة ،املتمثلة يف القوى امل�ضادة
التي متار�س خمتلف ال�ضغوط املادية واملعنوية �ضد عملية التغيري؟

الأ�سلوب التقليدي يف املواجهة :الهدوء واملرحلية

هل يواجهون ذلك بالأ�ساليب التقليدية امل�ألوفة التي ترتكز على �أ�سا�س
�سيا�سة النف�س الطويل فيما تتحرك به من خطوات عملية لرتبية الأفراد
واجلماعات من �أجل القاعدة ال�شعبية ال�صلبة يف هدوء و�سالم ليت�سنى للعاملني
تعميق املفاهيم والأفكار الأ�صيلة يف ذهنية الأمة ،فتواجه التحديات من مواقع
العمق والقوة ،ال من مواقع ال�ضعف وال�سطحية ،وبذلك ف�إن العنف ال ي�ساعد
على الو�صول �إىل النتائج ال�سليمة املطلوبة؛ لأنه ي�شغل ال�ساحة عن عملية البناء
الذاتي التغيريي ،ويعطل عملية النمو فيما يثريه من �أجواء احلما�س واالنفعال
التي تعمل على �إثارة العواطف بد ًال من �إثارة الأفكار ...هذا �أو ًال.
�أما ثان ًيا :فلأنه يعر�ض احلركة لالهتزاز وهي ال تزال يف طور النمو ،ويجعلها
يف موقع اخلطر فيما تواجهه من القوى امل�ضادة التي �ستحاول ال�ضرب بق�سوة
للتخل�ص من احلركة ب�سرعة ،قبل �أن ت�ستكمل قوتها ،وتتحول �إىل خطر حمقق
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على الواقع اخلا�ضع لتوجيه تلك القوى ،بينما تبتعد الأ�ساليب الهادئة ،بال�ساحة
عن خط املواجهة ،يف عملية �إيحائية مرنة ب�أنها ال متثل خط ًرا كب ًريا على حركة الواقع
امل�ضاد ،مما يبعد عنها مواقف التحدي يف �أولويات ال�صراع لدى القوى امل�ضادة.
رمبا يفكر بع�ض العاملني بذلك ،وقد يعتربها البع�ض منهم خا�ضعة لأ�سلوب
املراحل يف عملية التغيري ..فيما يقرره من تقدم املرحلة الفكرية على املرحلة
ال�سيا�سية واجلهادية ،مما يجعل من م�س�ألة التحرك الهادئ ،م�س�ألة تت�صل باملنهج
العملي يف خط ال�سري ،وقد ي�ستوحي البع�ض هذا االجتاه امل�سامل الذي يبعد
احلركة عن الأ�ضواء من الأحاديث التي ت�ؤكد على «التقية» ،يف �أجواء احلكم
اجلائر ،كو�سيلة واقعية من و�سائل حماية الفكرة و�سالمة العمل ،وقد يتطرف ه�ؤالء
في�ؤكدون على حترمي �أية خطوة ت�ؤدي �إىل �إزهاق النفو�س ،مهما كانت النتائج ،ومهما
كانت املربرات التي تفر�ض ذلك؛ لأن ق�ضية الدماء مما ينبغي للإن�سان �أن يحتاط
فيها؛ لأنها ترقى �إىل م�ستوى الأهمية الكبرية عند اهلل ..وهكذا يحاول ه�ؤالء �أن
يبتعدوا بال�ساحة عن خط املواجهة لتظل بعيدة عن �أجواء التحديات ،فال تخيف
�أح ًدا وال تخاف من �أحد ..ليتم لها ممار�سة عاداتها بهدوء ،و�إلقاء مواعظها ب�سالم.
�أ�سلوب التحدي و�إثارة التوتر الروحي والفكري

ولكن هناك وجهة نظر �أخرى ت�ؤكد على مواجهة املوقف ب�أ�سلوب التحدي
الذي يحرك الق�ضية ،يف هذا االجتاه من ناحية املبد�أ ،ويحاول �أن يدخل دائ ًما يف
عملية موازنة بني الظروف املو�ضوعية املتوافرة يف ال�ساحة ،وبني النتائج ال�سلبية
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كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة يف مواجهة حتديات القوى امل�ضادة؟ (�أ)

والإيجابية للحركة يف خط املواجهة ،ويرى �أ�صحاب هذه النظرة ،يف هذا املوقف،
عن�ص ًرا ح ًّيا من عنا�صر ا�ستمرار البقاء للإ�سالم ،يف حياة النا�س من الداخل
واخلارج؛ لأنه يثري يف ال�ساحة حالة التوتر الروحي والفكري التي جتعل الإن�سان
م�شدو ًدا �إىل الهدف ،يف �شعور حي بامل�س�ؤولية املتحركة ،يف �أكرث من اجتاه ،ويف
قلق �إيجابي متوتر ،ير�صد خلفيات الواقع ،بنف�س القوة التي ير�صد فيها ظواهره؛
لأنه يعي�ش الإح�سا�س باخلطر فيما يكمن يف خفايا الأ�شياء ،كما يعي�شه فيما
يواجهه من �أخطار حقيقية بارزة ،وبذلك تتحول طاقاته �إىل حركة دائمة تتحرك
يف كل االجتاهات لتثري فيه الوعي واحلركة والتجدد والعمق واالمتداد؛ لأن حالة
اال�سرتخاء ،حتول الإن�سان �إىل طاقة ك�سولة باردة ،ال توحي له ب�شيء� ،إال باملزيد
من اجلمود ،الباحث �أب ًدا عن الأعذار واملربرات ،يف �آفاق حب ال�سالمة والبعد
عن عوامل اخلطر ،مما يجعل الإن�سان يف حالة موت روحي يتنف�س ب�أنفا�س احلياة،
ولكن من دون حياة.
كهم يومي
احل�ضور الدائم للعقيدة ّ

وي�ضيف ه�ؤالء �إىل هذا العامل الذاتي يف م�س�ألة بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية
يف �ساحة ال�صراع عام ًال �آخر ،وهو الإح�سا�س باحل�ضور الدائم للعقيدة يف حركة
الإن�سان يف احلياة ،مما يجعله يعي�ش معها يف �أفكاره وم�شاعره ،ويف عالقاته
ومطاحمه ،فتتحول يف داخل ذاته �إىل هم يومي متحرك يراقب الأ�شياء من خالله،
ويحدد موقفه منها على �أ�سا�سه ،ويواجه �أخطارها وم�شاكلها من مواقعه ،وبذلك
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تنفذ العقيدة �إىل كيانه من خالل كل النوافذ التي يطل منها على واقع احلياة
من حوله ،الأمر الذي يجعل من العقيدة �شي ًئا َّ
يتجذر يف الذات بد ًال من �أن
تكون جمرد �شيء يختفي يف زاوية حمدودة من زوايا الفكر ،ورمبا ن�ستوحي ذلك
علي(ع)« :ما ر�أيت �شي ًئا �إال ور�أيت اهلل خلفه «�أو
من الكلمة امل�أثورة عن الإمام ّ
معه»» ،ورمبا ر�أى البع�ض� ،أن الأجواء العبادية فيما ميار�سه الإن�سان من �صالة
و�صوم ودعاء هي التي ميكن �أن حتقق للإن�سان امل�سلم هذا احل�ضور الدائم للعقيدة
يف ذاته؛ لأنها جتعله يف حالة لقاء روحي خا�شع باهلل يف �أغلب الأوقات ،وهذا ما
يجعلنا نلم�س الروحية ال�صافية لدى املتعبدين �أكرث ما نلم�سها لدى العاملني يف
�ساحة ال�صراع ال�سيا�سي واجلهادي.
الروحية الإميانية وحتريك الأمة

ولكننا نثري �أمام هذا الر�أي مالحظة مهمة ،وهي �أن الوعي الإ�سالمي للعبادة،
يتمثل يف هذا ال�شمول واالمتداد يف عالقة الإن�سان باحلياة ،وحتويلها �إىل حركة
خ�ضوع وطاعة هلل �سبحانه فيما ي�أمره به وينهاه عنه مما يوحي ب�أن من ال�ضروري
للإن�سان الذي يريد �أن يعي�ش الروحية الإميانية التي تفتح قلبه على اهلل� ،أن يعي�ش
اللقاء باهلل يف ممار�سة حية تتحرك فيها املعاناة والآالم يف داخل حياته ،مما يجعله
يعبد اهلل يف جراحه التي تنزف ،ويف �أوجاعه التي تتلوى ،ويف همومه التي تت�أمل،
ويف كل م�شاكل ال�صراع مع قوى ال�شيطان يف �سبيل اهلل ،وبذلك تتحول الروحية
وتعمق احلاجة �إىل ر�ضا
�إىل روحية �إيجابية تتحفز للت�ضحية ،وت�ستهدف ال�شهادةِّ ،
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هاج�سا يوم ًّيا يالحق كل مواطن ر�ضاه يف عملية تدقيق ومعاناة� .أما
اهلل لتغدو ً
االقت�صار على العبادة ،واالنعزال عن �ساحة ال�صراع ،ف�سيجعل من الروحية،
روحية مري�ضة �سلبية ،ترى يف العبادة حالة ذاتية جتريدية ،ال تعرف من عالقتها
باهلل �إال م�شاعر احلب الذاتي هلل ،وذلك هو ما ال يريده الإ�سالم من امل�سلم،
ف�إنه يريد �أن يجعل من الروحية عام ًال من عوامل حتريك احلياة بجميع �أو�ضاعها
وق�ضاياها ،وحتويلها �إىل �ساحة اللقاء باهلل ،وعبادته يف جميع �ش�ؤون خلقه.
اال�سرتخاء حالة خطرة

وهناك نقطة �أخرى يثريها ه�ؤالء ،وهي �أن القوى امل�ضادة ال تتعامل مع قوى
التغيري من خالل املواقف البارزة فح�سب ،بل تتعامل معها من خالل �أجهزة
املخابرات التي حتاول �أن تر�صد حركة القوى املوجودة يف ال�ساحة ،ومدى ت�أثريها
يف واقع الأ�شياء من ال�ساحة ،ومدى ت�أثريها يف واقع الأ�شياء من حولها لتتحرك يف
عملية تطويق متنوعة ،تتنوع تب ًعا حلجم النمو والت�أثري ،وبذلك فلن تكون عملية
االختفاء كفيلة باحل�صول على الأمن املطلق ،بل رمبا حتاول �أن ت�ضرب �ضربتها
بالطريقة اخلفية التي جتهز فيها على الفري�سة من دون �إثارة �أية م�شاكل من حولها،
مما يجعل من حالة اال�سرتخاء حتت ت�أثري ال�شعور بالأمن ،حالة خطرة؛ لأنها توحي
للإن�سان بال�سالم ،يف الوقت الذي حترك فيه كل نوازع احلرب من حوله.
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وقد ال يق�صد ه�ؤالء من �إبقاء حالة التوتر حية يف حركة العمل� ،إثارة احلالة
اال�ستعرا�ضية التي حتاول �أن تطرح �أوراقها يف ال�ساحة بطريقة بارزة �أمام القوى
امل�ضادة ،بحيث ت�س ِّهل لها �أمر االطالع على كل �شيء ،بل كل ما يق�صدونه هو
�أن يظل العاملون يف مواقع التحدي التي تثري التوتر الروحي الذي يجعل من
الإن�سان طاقة حية متحركة يف كل اجتاه فيما يفكر به ،وفيما يتحرك نحوه ،وفيما
يواجهه من �أخطار من خالل ما يطلقه من حتديات نحو القوى امل�ضادة.
التقية حماولة مرنة حلماية الق�ضية

�أما التقية ،فلي�ست حالة جتميد يتجمد عندها العمل لي�س ِّلم ال�ساحة �إىل حالة
ك�سولة من اال�سرتخاء ،بل هي حتويل للتحرك من دائرة ال�ضوء �إىل دائرة غائمة ،ال
توحي ب�شيء مما يتحرك يف الداخل من ن�شاط فكري و�سيا�سي وجهادي ،وحماولة
مرنة حلماية الق�ضية من ال�ضغوط ال�شديدة التي قد تعطل حركتها ،وت�شل �إرادة
التقدم عندها ،وعملية النمو يف داخلها ،ويف نطاق الأ�ساليب ال�شرعية التي حتكم
م�سرية للعاملني فيما ي�أخذون به ،وفيما يدعونه من �أعمال �إىل تغيري ال�صورة متا ًما،
و�إف�ساد املبادئ يف الت�صور واحلركة ،و�إثارة م�شاعر اخلوف يف داخل العاملني،
بامل�ستوى الذي ي�شل فيهم �إرادة املواجهة وطبيعة التحدي ليحولهم �إىل كيانات
مهزومة �أمام حاالت اخلطر؛ لأن التقية �إمنا �شرعت حلماية الإ�سالم من �أخطار
اخلارج ،فال ميكن �أن تكون و�سيلة لتخريبه وتعري�ضه للأخطار التحريفية �أو
التجميدية من الداخل.
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املرحلية حتدٍّ خمطط ومنظم

�أما �سيا�سة املراحل التي تعتمد خط النف�س الطويل يف الو�صول �إىل النتائج
احلا�سمة ،فال تعني جتميد املرحلة يف �أ�سلوب معني ،بل تعني التعامل مع الظروف
املو�ضوعية بطريقة واقعية لتتحرك الق�ضية يف امل�سار الطبيعي للأ�شياء الذي يربط
النتائج مبقدماتها.
ولي�س معنى ذلك �أن تنف�صل املرحلة الفكرية دائ ًما عن املرحلة ال�سيا�سية،
بل قد تفر�ض ظروف ال�ساحة على العاملني الدخول يف مرحلة ال�صراع ال�سيا�سي
�إىل جانب ال�صراع الفكري يف الأو�ضاع التي ي�شعر العاملون فيها �أن التحديات
ال�سيا�سية املحيطة بهم ال تف�سح لهم املجال يف البعد عن �ساحة املواجهة ،وهكذا
جند التحرك اجلهادي يتقدم ليواجه التحديات ال�صعبة التي تفر�ض املعركة على
العاملني ،بحيث ال يبقى لديهم �أي خيار يف عملية االبتعاد عنها.
�إن املرحلية ال تعني اال�سرتخاء الفكري يف مرحلة الفكر ،بل تعني بداية
التحدي الذي يثري التوتر يف بداية الطريق ،يف عملية تخطيط وتنظيم ،كما �أن
اال�ست�سالم حلدود املرحلة ،يبقى يف نطاق الظروف الطبيعية التي ت�سمح للعاملني
بالتخطيط الهادئ لأ�ساليب التحرك� ،أما يف الظروف اال�ستثنائية التي يعلن
فيها الآخرون احلرب ال�سيا�سية والع�سكرية �ضد الإ�سالم وامل�سلمني ،فالبد من
الدخول يف املعرتك ملواجهة املوقف بقوة وثبات.
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التحدي :مفاج�أة العدو وعدم اال�ست�سالم

ولكن ،كيف نفهم هذا التحدي الذي يتمثل يف مواقف العاملني للإ�سالم
يف مواجهة القوى امل�ضادة؟
هل يعني العنف الثوري الذي يحرك كل الطاقات املوجودة يف ال�ساحة،
بطريقة انفعالية مثرية ،حتول الأمة �إىل كتلة ملتهبة من امل�شاعر املتوترة التي تالحق
تلك القوى مبختلف الأ�ساليب العنيفة لتثري حولها الأجواء العا�صفة التي حتطم
قوتها ،وتهزم غرورها لتقودها �إىل اال�ست�سالم �أو الفرار بعي ًدا عن كل ح�سابات
اخل�سائر يف الأرواح ويف غريها؛ لأن التفكري الثوري ،ال يتحدث عن الأرقام
ال�سلبية يف حركة اجلهاد ،ال �سيما �إذا كان اخلط هو خط الإ�سالم الذي يوحي
للإن�سان بال�شهادة التي ال ترتك �أي معنى حل�سابات اخل�سارة ،يف مقابل الربح
الكبري الذي يواجه الإن�سان بالر�ضوان الإلهي يف رحاب اجلنة.
قد يفكر البع�ض بهذه الطريقة؛ لأنه يرى �أن الو�سائل الهادئة يف املواجهة ،رمبا
تغري العدو با�ستالم زمام املبادرة يف عملية الهجوم ،وتوجيه ال�ضربات املتالحقة
التي ت�شل فينا القدرة على الوقوف ،ف�ض ًال عن التقدم �إىل الأمام ،وبذلك نفقد
كل �إمكانات الدفاع عن النف�س ،الأمر الذي يجعلنا يف مواقع الهزمية ال�ساحقة.
بينما جند يف الو�سائل العنيفة التي تطوقه من جميع اجلهات ،بعملية الهجوم
على كل �أهدافه مبختلف الأ�ساليب خطوة متقدمة تدفعه �إىل الوقوف يف موقف
الدفاع الذي يعطل يف داخله �إرادة االنت�صار لتهزمه نف�س ًّيا من خالل املفاج�آت
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التي مل يح�سب لها �أي ح�ساب فيما خطط له وفيما حاول مواجهته.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذا االجتاه يف التحرك يبعد الأمة عن
اال�ست�سالم لبع�ض حاالت اخلدر ال�سيا�سي الذي قد يح�صل كنتيجة للتعامل
مع ق�ضايا ال�صراع بالطرق امل�ألوفة التي ميكن للأعداء �أن ينفذوا من خاللها �إىل
داخل حياة الأمة يف مفاو�ضات ولقاءات وم�شاورات قد توحي بالأمل الكاذب
الذي يظل يلهث وراء كلمة م�شجعة هنا ،وحركة موحية هناك ،حتى تتكامل
امل�ؤامرة التي تغطي على الكيان كله� ،أو ت�ضعف فيه القوة الدافعة �إىل �صراع
جديد.
وتلك هي اخلطة التي يعتمدها اال�ستعمار يف احتواء الثورة �أو املعار�ضة،
وذلك ب�إغراقها يف اجلزئيات والتفا�صيل التي يدور حولها اجلدل الفارغ بعي ًدا
عن الق�ضية الأ�صيلة لي�صري �إىل متييعها وتذويبها و�إفراغها من م�ضمونها احلقيقي،
مما ي�ؤدي �إىل النتائج الكاملة التي ت�ستهدفها ،يف ال�سيطرة على ال�ساحة كلها من
خالل رموزه الذين يختفون وراء �ألف قناع وقناع.
�إن �إبقاء الأمة يف حالة التوتر الدائم يفوت على اال�ستعمار الفر�صة يف اللعب
على التناق�ضات املوجودة يف داخلها؛ لأنه يجعلها يف حالة حذر متحركة ومراقبة
كق�ضية..
ومالحقة �سريعة لكل الأو�ضاع والأ�شخا�ص والأحداث التي ينفذ منها
العدو لتحقيق �أهدافه ال�شريرة– وبذلك ت�ستطيع �أن تطبق على �أكرث العوامل
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ال�سلبية التي تواجه ق�ضية حركة الر�سالة يف الو�صول �إىل غاياتها اخلرية ،يف معركة
احلق والباطل على �أكرث من �صعيد.
حالة طوارئ متحركة

ورمبا يجد ه�ؤالء املفكرون يف هذا االجتاه ،الو�سيلة الف�ضلى لتجميع كل فئات
الأمة حول الهدف الواحد ،وتطويق كل حماولة من قبل عنا�صر الفتنة لبث
�سموم الفرقة ،با�ستغالل الأو�ضاع ال�سلبية يف الأمة لتفتيت وحدتها؛ لأن هذه
الو�سيلة جتعل الأمة يف حالة طوارئ متحركة يف كل اجتاه ملواجهة اخلطر القادم من
بعيد �أو من قريب ،مما يجعلها ح�سا�سة �أمام كل الطروحات التي قد توحي بالعقل
يف ظاهرها ،ولكنها توحي باخلبث والتعقيد يف باطنها ،فت�سيطر عليها بالأ�سلوب
الثوري ،قبل �أن تفر�ض نف�سها على ال�ساحة ،كعن�صر من عنا�صر القوة امل�ضادة،
وبذلك قد ن�ستطيع تفويت الفر�صة على عوامل الهزمية من الداخل.
وعي الأمة لأعدائها

وي�ضيف ه�ؤالء �إىل هذه النقاط نقطة �أخرى ،وهي الت�أكيد على وعي الأمة
للفوا�صل التي تف�صلها عن التيارات الأخرى الكافرة وال�ضالة ،وذلك من خالل
و�ضوحا
ارتباط حركة اجلهاد يف �ساحة ال�صراع ،باخلط الإ�سالمي الذي يزداد
ً
يف الداخل كلما ا�شتدت املعركة ،وبذلك يتعمق الإح�سا�س باملعنى الذي ميثله
اخلط الآخر الذي يتبناه الفريق الآخر من خطر على ق�ضية العقيدة والوجود،
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وتتحول امل�س�ألة من ق�ضية فكر جمرد ،يناق�ش ويحاكم وي�ستنتج �إىل ق�ضية وجود
وم�صري ،يدافع ويواجه ويهاجم ..وينت�صر.
ولعل مثل هذه الروح الواعية املمتدة ،ال ت�ستطيع �أن حتقق ذاتها� ،إال يف
الأجواء احلادة التي تعطي لل�شخ�صية دورها و�شعورها ب�أهميتها ،وتعيدها �إىل
�أ�صالتها؛ لأن التجربة د ّلت على �أن ما من �شيء يوحي للأمة بالأ�صالة والتمايز
والو�ضوح ،وي�ؤكد لها �شخ�صيتها ويعمق فيها ال�شعور باالنتماء ،مثل ما توحي
لها حاالت التوتر الروحي والفكري وال�شعوري يف �ساحة ال�صراع ،ف�إنها تنقلها
خطوات �سريعة �إىل الأمام ،وتخت�صر لها م�سريتها ،مبا ال ت�ستطيعه يف زمن طويل
من �أجواء الهدوء الذي يعي�شه الفكر يف جماالت اال�سرتخاء.
والبد لنا -ونحن نقرر هذه النقطة -من الإ�شارة �إىل �أن الو�صول �إىل هذه
النتائج الإيجابية املثرية يفر�ض على �أويل الأمر الذين يقودون امل�سرية �أن يتابعوا
املوقف بطريقة مدرو�سة حتاول �أن ت�ستفيد من �أجواء التوتر لتعمق للأمة وعيها
بالق�ضايا احلية ،يف برنامج تربوي يربطها بالتفا�صيل املهمة من خالل الأفكار
العامة التي حترك انطالقتها يف �أجواء الإثارة؛ لأن ذلك هو الذي يجعل التجربة
غنية بامل�ضمون الذي متثله الفكرة بد ًال من �أن يبقى اجلو متحر ًكا يف نب�ضات
امل�شاعر ،وخطرات الوجدان الذي ال يرتك وراءه يف حاالت االنف�صال عن جو
التوتر� ،إال الذكريات الطيبة التي ال توحي �إال بال�شعر والأحالم.
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كيف نواجه قضية التغيري يف األمة؟ (ب)
• و�سائل التغيري
و�أ�ساليب الثورة حتددها قاعدة العمل الإ�سالمي.
• البد من التوازن
يف حركة العمل بني الدعوة والثورة.
• ال�صراع العنيف حالة طارئة
للدفاع عن احلركة وهناك �أكرث من �أ�سلوب.
• التحرك يف خط
التوتر الهادف واملخطط لتحقيق الن�صر.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة؟ (ب)
اخلط العملي والنقاط الواقعية

رمبا كان احلديث عن مواجهة ق�ضية التغيري يف الأمة حديثًا يف املطلق؛ لأنه
كان يطرح مبادئ عامة بعي ًدا عن التفا�صيل فيما يحاول من �إبقاء درجة التوتر
يف الأمة ب�شكل م�ستمر ،ومواجهة القوى امل�ضادة بالعنف الذي يحا�صرها من
كل جهة ،وتوعية الأمة بالفوا�صل التي تف�صلها يف اخلط الفكري عن الآخرين،
وما �إىل ذلك ،و�إبعادها عن حالة اخلدر ال�سيا�سي الذي ي�سلمها �إىل ال�ضعف
وال�سقوط ،واخت�صار املراحل يف عملية تكثيف للمرحلة بد ًال من حتريكها يف خطة
ت�صاعدية رتيبة.
وقد ال يختلف املفكرون يف هذه النقاط ،ك�أهداف لل�ساحة ،وك�شعارات
للعمل ،ولكن ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه على ال�ساحة هو :كيف نحرك اخلط
العملي؟ الذي يحولها �إىل نقاط واقعية متحركة بد ًال من �أن تبقى جمرد نقاط
م�ضيئة يف بدايات الطريق؟
تفجري املواقع وحرية التحرك

قد يفكر البع�ض ب�أن من ال�ضروري �أن حتول ال�ساحة �إىل مواقع متفجرة يف
كل اجتاه ،ومتنعها من اال�ستقرار ،فتثري فيها امل�شاكل الكامنة يف الأعماق لتطفو
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على ال�سطح ،ثم تبد�أ احلركة يف ا�ستيعاب الأر�ض مل�صلحتك؛ لأنك -بذلك-
ت�شغل الفئات الأخرى بهذه امل�شاكل التي جتعلها بعيدة عن مواجهتك
واال�صطدام بك ،مما مينحك حرية التحرك يف �أكرث من موقع ،وال فرق يف ذلك
بني حالة ال�سلم وحالة احلرب؛ لأن �إمكانات التفجري متوفرة يف كلتا احلالتني،
و�إن كانت �أدواتها خمتلفة فيما تفر�ضه طبيعة كل منهما من مفردات واقعية
على الأر�ض.
والدة م�شروع جديد

ولكن هناك وجهة نظر تقول� :إنك ال متلك ال�ساحة كلها ،بل هناك �أكرث من
فريق يتحرك فيها من خالل وجودة الفاعل ،وبذلك ف�إنك ال متلك حرية احلركة
يف داخلها� .أما �إذا ا�ستطعت �أن حت�صل على بع�ض احلرية ،فلن ت�ستطيع احل�صول
على النتائج الإيجابية مل�صلحتك ،بل رمبا يرتد انفجارها عليك ،وعلى �أهدافك
امل�ستقبلية من خالل �إغالق الآخرين النوافذ التي ت�ستطيع �أن تهرب من خاللها
�إىل مواقع �أخرى بعيدة عن خط النار .وقد تواجه– يف حاالت النجاة من ذلك–
�أنك ال متلك الأفق الذي يحقق لك اخلطوة املتقدمة نحو �أهدافك الكبرية� ،إذ ال
يكفي �أن تدمر الآخرين ،بل البد لك �أن جتعل ذلك و�سيلة من و�سائل التغيري
الإيجابي للواقع على �أ�سا�س والدة م�شروع جديد على �أنقا�ض م�شروع قدمي ،ال
«علي وعلى �أعدائي يارب.»..
�أن تكون امل�س�ألة خا�ضعة ل�شعار ّ
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موقع الدعوة وموقع الثورة

وقد يثري البع�ض نقطة �أخرى يف املو�ضوع ،وهي �أن العمل الإ�سالمي يتحرك
يف موقعني؛ موقع الدعوة من �أجل تغيري القاعدة الفكرية للإن�سان ،وموقع الثورة
من �أجل تغيري القاعدة ال�سيا�سية للحياة من حوله ،والبد من �إيجاد حالة توازن
ومنهجا و�أ�سلوبًا قد
بني حركة العمل يف املوقعني؛ لأن لكل واحد منهما ً
مناخا ً
يختلف عن الآخر ،مما يخلق يف بع�ض املراحل حالة ارتباك يف املوقف ،ورمبا تعي�ش
ال�ساحة يف هذه املرحلة بع�ض االهتزاز الذي يجعل الثورة تتحرك من دون فكر،
�أو يوحي للفكر �أن يبتعد عن خط الثورة– ويف كلتا احلالتني ،يخ�سر الإ�سالم
موقعه احلقيقي الثابت يف حركة احلياة؛ لأن الثورة عندما تتحرك بدون فكر،
ف�ستواجه فك ًرا �آخر بعي ًدا عنها ،يف حماولة الحتوائها وم�صادرتها مل�صلحة االجتاه
امل�ضاد ،كما نالحظه يف بع�ض الثورات التي انطلقت با�سم الإ�سالم ،ولكنها
وقعت يف قب�ضة الر�أ�سمالية� ،أو املارك�سية يف نهاية املطاف؛ لأنها مل ترتكز على
�أ�سا�س املنهج الإ�سالمي احلركي يف خط الثورة ،بل ارتكزت على قاعدة من
الفراغ الرهيب– �إن �صح التعبري– فلم تعرف املالمح احلقيقية التي متيز بني
احلق والباطل يف ميزان التقومي الدقيق للحركات والأ�ساليب� ،أما �إذا انطلق الفكر
بعي ًدا عن خط الثورة ،ف�سيقع يف قب�ضة التخلف عندما يبد�أ يف التجمد واالنح�سار
عن الواقع ليتحول �إىل حالة جتريدية تفكر يف املطلق� ،أو تتحرك يف الدائرة املغلقة،
�أو يف احللقة املفرغة بعي ًدا عن املوقع احلي املتحرك الذي يغني الفكرة من خالل
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التجربة الغنية باملزيد من حركة الواقع املتنوع احلافل ب�ألوان الأفكار ،وبذلك تبد�أ
القوى امل�ضادة لتفر�ض �سيطرتها على الواقع الإ�سالمي الذي يبد�أ يف التقل�ص
واالنكما�ش لينتهي �إىل كمية مهملة من احلياة التي ال متثل �شي ًئا �إال ما متثله
الدمى املتحركة يف متاحف ال�شمع.
نتائج الأ�ساليب املطروحة

ويف �ضوء ذلك ،البد لنا– فيما يقول هذا البع�ض– من درا�سة النتائج
ال�سلبية والإيجابية للأ�ساليب املطروحة يف ال�ساحة على م�ستوى الدعوة والثورة
م ًعا لنتعرف املرحلة التي ن�ستطيع �أن نخطط لها من �أجل تربية القاعدة ال�صلبة من
جماهري الأمة ،وطالئعها الواعية التي ميكن �أن تواجه الرياح العا�صفة من مواقع
الأر�ض القوية ،والأقدام الثابتة .فال تتزلزل �أمام �أية ريح ،وال تهتز �أو ت�ضعف �أمام
حتد للموقف لتكون الفكر الذي يخطط ويحلل ،والعني التي تراقب وتر�صد،
�أي ٍّ
واليد التي مت�سك الأر�ض وحتفظها من االهتزاز من �أجل البدء بعملية البناء متا ًما
كما هي جتربة الر�سول الأعظم (�ص) يف حركة الدعوة التي �سبقت مرحلة حركة
الثورة يف اجتاه بناء الدولة ،فقد كان (�ص) يجد من م�صلحة الإ�سالم �أن يخطط
للنفاذ �إىل القلوب والأفكار وامل�شاعر والأ�ساليب يف نهج واقعي حكيم ،قبل �أن
يخطط للنفاذ �إىل حركة الواقع يف احلياة– وهكذا ا�ستطاعت حركة الدعوة يف
بناء القاعدة ،واكت�شاف الأر�ض ،و�صنع الأجواء �أن تقود اخلطى الثابتة يف مواقع
الفكر والروح �إىل �أن تنطلق بعي ًدا يف خط الثورة ،وقد يحتاج العاملون– يف هذا
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االجتاه� -إىل املزيد من ال�صرب واملعاناة وحتمل الآالم من �أجل التغلب على كل
امل�شاعر ال�سلبية املنطلقة �أب ًدا من نزف اجلراح ،و�أنني الأحزان والآالم ،لئال ي�ؤدي
ذلك �إىل ال�سقوط ال�سهل �أمام التحديات.
عملية الهجوم وعملية الدفاع

�أما �إذا فر�ضت املعركة ،فالبد لنا من مواجهتها بالطريقة التي ال تلغي املرحلة
يف نطاقها املو�ضوعي ،بل ت�ؤكدها لتعطي املوقف حجمه الطبيعي يف اعتبار ال�صراع
العنيف حالة طارئة تدخل يف �أجواء الدفاع عن حرية احلركة من �أجل الدعوة يف
تغيري امل�سار العملي الجتاه جديد ،قبل �أن يخطط املهند�سون للطريق التي ي�سلكها
العاملون.
�إن هناك فرقًا بني �أن تدخل احلرب من خالل التخطيط لها بطريقة م�ستقلة،
كقاعدة لالنتقال �إىل عامل جديد ،و�إ�سقاط كل الطروحات املوجودة يف ال�ساحة
من �أجل ا�ستكمال عملية التنفيذ لتكون حركتك نهاية املطاف يف املواقع
املتحركة نحو التغيري ،وبني �أن تدخلها ملواجهة خمططات الآخرين يف حماولة
التح�ضري لهزميتك يف بداية الطريق ،حتى ال تفر�ض فكرك يف ال�ساحة ،وال تبني
احلياة على طريقتك يف التخطيط.
�إنه الفرق بني عملية الهجوم وبني عملية الدفاع ،اللتني تتفقان يف املوقف
احلا�سم الذي يفر�ض املواجهة عليك ،ولكن الأوىل تطرح نف�سها كحركة فعل
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متحرك من موقع اخلطة ،بينما تطرح الثانية نف�سها من موقع رد الفعل العتداءات
الآخرين لكي متنع ه�ؤالء من �إيقاف حركتك عن التقدم.
وهذا هو ما نريد �أن ندر�سه يف حركة الإ�سالم يف احلياة لنتعرف ال�ساحة التي
حتتاج �إىل حركة الدعوة من �أجل �إن�ضاج الثورة يف الداخل ،وال�ساحة التي حتتاج
�إىل حركة الثورة من �أجل حتويل الدعوة النا�ضجة يف الفكر والروح وال�شعور �إىل
واقع حي ي�شمل كل حياة الإن�سان يف تطلعاته الفكرية و�آفاقه الروحية ،ومواقفه
العملية.
الدقة يف اخلط ال�شرعي والتمييز بني الذات والر�سالة

وقد يطرح بع�ض النا�س يف هذا املجال مو�ضوع الدقة يف مالحقة اخلط
ال�شرعي للحركة ،فقد ال يكفي �أن جتد الفر�صة �سانحة للتقدم الواقعي للحركة يف
هذا املوقع �أو ذاك ،بل البد لك من �أن ت�ضمن خ�ضوع الفر�صة للحكم ال�شرعي
الذي يحكم املوقف ،لئال ينحرف خط التحرك عن خط النهج ..وبذلك تواجه
حالة ربح للفر�صة يف مقابل هزمية للفكرة ،مما يجعلك مهزو ًما فيما تخطط له من
خالل كونك منت�ص ًرا فيما و�صلت �إليه.
وهذا هو ما نواجهه يف الكلمة امل�أثورة عن �أمري امل�ؤمنني علي (ع) ،وفيما روي
عنه« :قد يرى احل ّول الق َّلب وجه احليلة ودونها حاجز من �أمر اهلل ونهيه فيدعها
ر�أي عني وينتهز فر�صتها من ال حريجة له يف الدين».
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فقد كان الكثريون يريدون �أن يغروه بالفر�ص ال�سانحة ،واحليل اجلاهزة التي
تدفعه �إىل املزيد من الأرباح على م�ستوى النجاح يف احلكم يف �ساحة الواقع،
ولكن على ح�ساب االنحراف عن خط اهلل فيما ي�أمر به �أو ينهى عنه ،وهذا هو
الذي يواجه فيه الإن�سان ال�صراع العنيف بني م�صلحته الذاتية على م�صلحة
الر�سالة ،فيحاولون الإيحاء له ب�أن ذلك هو ال�سبيل �إىل حتقيق غايات الر�سالة يف
نهايات املطاف؛ لأن قوته اجلديدة �ستكون قوة لر�سالته يف امل�ستقبل ،مما يجعل من
االنحراف عنها يف طريق حت�صيل القوة الذاتية حالة طارئة ال تلبث �أن تزول �أمام
النتائج النهائية للحركة.
ورمبا غفل ه�ؤالء عن احلقيقة الواقعية التي تقول �أن الإخال�ص للذات يف
املرحلة الأوىل �سوف يرتك ت�أثريه على خط ال�سري يف املراحل التالية؛ لأن لكل
مرحلة حتدياتها الفكرية والعاطفية والعملية التي يقف فيها الإن�سان يف مواقع
ال�صراع بني الذات وبني الر�سالة ،مما يجعل من تربير االنحراف يف البداية و�سيلة
لتربيره يف اخلطوات ال�سائرة نحو م�شارف النهاية لتجعل منه قاعدة للحركة،
ووج ًها للموقف.
وقد ال تكون امل�س�ألة يف بع�ض املواقف �ش�أنًا ذات ًّيا باملعنى ال�شخ�صي للذات،
فال يكون هنا �شخ�ص يراد جناحه ،بل يكون لدينا حزب� ،أو م�ؤ�س�سة �سيا�سية �أو
اجتماعية ،يراد الو�صول بها �إىل موقع متقدم يف ال�س َّلم ال�سيا�سي �أو االجتماعي،
مما قد يفر�ض نو ًعا من الأ�ساليب� ،أو الو�سائل املثرية التي قد تخلق حالة حما�سية
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�أو انفعالية تثري اجلماهري بعي ًدا عن م�صلحتها احلقيقية على م�ستوى احلا�ضر �أو
امل�ستقبل؛ لأن الغاية هي م�صلحة امل�ؤ�س�سة ك�إطار للتحرك ،ال م�صلحة النا�س يف
عمق ق�ضاياهم امل�صريية ..وذلك فيما تتميز به احلاالت اال�ستعرا�ضية من زهو
وخيالء يف مواجهة الآخرين يف حاالتهم اال�ستعرا�ضية على �أكرث من �صعيد.
�إننا ن�ؤكد على درا�سة اخلطة ال�شرعية من خالل مفردات احلكم ال�شرعي
الكلية واجلزئية لن�ستطيع �إحراز الطاعة هلل فيما نتقدم به �أو نت�أخر ..فال ن�شعر – يف
الطريق� ،إال مبا ي�شعر به اجلندي يف املعركة فيما ينفذه من �أوامر القيادة بعي ًدا عن
مزاجه الذاتي ،وم�صلحته ال�شخ�صية� ،أو تفكريه اخلا�ص ليكون الهدف هو اهلل ،ال
ال�شخ�ص ،كما توحي به كلمة الإمام علي (ع) يف خماطبته لأ�صحابه الذين كانوا
يفكرون بوحي الذات بعي ًدا عن وحي اهلل« :لي�س و�أمري و�أمركم واح ًدا �إنني
�أريدكم هلل و�أنتم تريدونني لأنف�سكم.»..
تقييم ال�ساحة واحلذر املطلوب

ورمبا كان علينا يف هذا املجال– كم�س�ؤولني– �أن ن�ستعمل الدقة يف تقييمنا
للحكم ال�شرعي من خالل تقييمنا لل�ساحة التي نتحرك فيها ،والأجواء التي
نعي�ش معها ،وامل�شاكل التي نواجهها ،والآفاق التي نتطلع �إليها ،فال نبادر �إىل
ا�ستنباط احلكم من خالل نظرة �سطحية ارجتالية تب�صر احلكم ال�شرعي من حالة
طارئة �سريعة ،ال تدخل يف ح�سابها عمق الواقع ،بل تعمل على درا�سة احلالة من
جميع جوانبها يف ح�سابات احلا�ضر وامل�ستقبل يف عالقتها بال�ساحة ككل ،ويف
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ات�صالها باملواقع املحدودة خل�صو�صياتها يف هذه ال�ساحة �أو تلك؛ لأن ذلك هو
الذي يحدد موقع احلكم ال�شرعي الذي قد يختلف حاله يف العنوان الأ َّويل عن
موقعه بح�سب العنوان الثانوي .فقد يكون ال�شيء حال ًال يف ذاته ،ولكنه يتحول
�إىل حرام ،عندما ي�ستلزم �ضر ًرا عا ًّما بال�شخ�ص �أو بالأمة �أو باخلطة العامة حلركة
الإ�سالم يف احلياة ،ورمبا كانت بع�ض الأ�شياء حمرمة يف ذاتها ،ولكنها ت�صبح
حال ًال عندما تفر�ض م�صلحة الأمة القيام بها لدفع �ضرر كبري �أو جلب نفع عظيم،
والبد من احلذر يف تقومي احلالة ،لئال نتجاوز حدود اهلل من حيث ال نريد� ،أو من
حيث ال ن�شعر.
الثورية الإ�سالمية واجلو الهادئ

وقد يكون هذا هو ما نواجه م�شكلته يف بع�ض �ساحات العمل الإ�سالمي
التي ت�أثرت ببع�ض الطروحات ال�سيا�سية يف �ساحة العمل ال�سيا�سي على م�ستوى
الفكرة �أو على م�ستوى الأ�سلوب ،مما يرتبط بالفكر املارك�سي يف بع�ض جوانبه،
�أو باملنهج الليربايل يف بع�ض �آخر ،ولكنه يحمل لونًا �إ�سالم ًّيا يف م�ضمون احلركة،
ويف مدلول العمل ،فيخيل للكثريين �أنه املنهج الإ�سالمي ،ولي�س كذلك؛ لأنه
مل ينطلق من ح�سابات الواقع ال�شرعية ،بل انطلق من حاالته االنفعالية ،ف�إذا
طرحت احلكم ال�شرعي يف اجتهاداته املتنوعة ،وطالبت بالدقة يف حتديده وحتريكه،
كانت امل�شكلة عند ه�ؤالء� ،أنهم يعتربونك بعي ًدا عن خط الثورية الإ�سالمية لأنك
تناق�ش يف اجلزئيات ،وتتوقف عند �أ�شياء هام�شية ،وال تعي�ش رحابة الثورة يف �آفاقها
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الوا�سعة ،و�أبعادها ال�شا�سعة التي تتجاوز خ�صو�صيات الأمور لتقف عند كلياتها.
وقد يح�سنون الظن بك ،فيقولون عنك� ،إنك ع�شت يف جو هادئ عقالين،
يح�سب الثوة تهو ًرا ويرى يف احلركة القوية اندفا ًعا ،ولذلك ف�إنك ال تفهم جي ًدا
معنى ثورية الأ�سلوب ،وثورية الهدف.
امل�ضمون الإ�سالمي للتحرك

�أما تعليقنا على ذلك ،فهو �أن القاعدة التي حتكم العمل الإ�سالمي هي التي
حتدد و�سائل التغيري و�أ�ساليب الثورة .فلي�ست الق�ضية هي �أن تكون عقليتك حادة
�أو هادئة� ،أن يكون �شعورك حا ًّرا �أو بار ًدا ،بل الق�ضية هي امل�ضمون الإ�سالمي
الذي يبني عقليتك ،ويح ّرك �شعورك ،فالبد من درا�سة الفكر يف م�صادره املوثوقة،
ومعرفة ال�ساحة يف �أبعادها الواقعية ،فقد تكت�شف �أن الثورة ترتبط باخلط الهادئ
يف بع�ض املراحل الذي يقود امل�سرية �إىل الهدف من �أقرب طريق؛ لأنه ي�ضمن
للخطة �أن تتحرك يف م�سارها ال�صحيح من دون تعقيدات �أو ت�شنجات ،كما ترتبط
باخلط العنيف الذي قد ي�شارك يف ت�سريع احلل يف بع�ض املراحل ،وهكذا لن
يكون لدينا �أ�سلوب واحد للعمل ،بل ،قد نلتقي ب�أكرث من �أ�سلوب يف الطريق
من موقع احلكم ال�شرعي الذي ي�ستهدي كتاب اهلل و�سنة نبيه فيما ميار�سان من
خطوط عامة ،ويتتبع حركة ال�ساحة فيما حتققه من مفردات وتف�صيالت.
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االقتداء بالقر�آن وال�سنة

ولعل درا�سة الأ�سلوب القر�آين فيما يطرح من خطوط متحركة ملواجهة
امل�شاكل ،والتدقيق يف الأ�سلوب النبوي فيما تتحرك به م�سرية الدعوة واجلهاد،
املنطلقة يف اجتاه التغيري ،يف حياة النبي(�ص) ،يف �أقواله و�أفعاله ،يف حاالت احلرب
وال�سلم ،هذا بالإ�ضافة �إىل تنوع الأ�سلوب يف جتربة الأئمة من �أهل البيت (ع)،
لعل ذلك كله ،ي�ضع �أيدينا على طبيعة املرونة التي ينبغي �أن حتكم الأ�سلوب
العملي لق�ضية التغيري للواقع يف جماالت احلكم والت�شريع وواقع احلياة.
ولهذا ،ف�إننا ندعو العاملني �إىل �أن يدر�سوا امل�س�ألة من هذا املنطلق ،بعي ًدا عن
كل الطروحات اجلاهزة التي متثل خطو ًطا متنوعة ،ال متت �إىل الإ�سالم ب�صلة؛
لأنها ولدت يف مناخ غري �إ�سالمي ،وانطلقت من قاعدة غري �إ�سالمية.
موقف للهدف ومواجهة للتحدي

ويف �ضوء ذلك ،لن نطرح العنف ك�أ�سا�س للحركة ،كما ال نعترب الرفق هو
الطابع الذي يطبع منهج ال�سري ،بل جند فيهما �أ�سلوبني طبيعيني فيما تختزنه احلياة
من �أ�ساليب لن�ضع كل واحد منهما يف مو�ضعه ،ولنتحقق من توفر �شروطه لنندفع
مع لهذا �أو ذاك ،بكل قوة وعزمية و�إخال�ص ،فال نتنازل عن موقف يحتاجه الهدف،
بل نعطي كل واحدة منهما موقع القوة من �أنف�سنا ،وبذلك تكون الثورية تعني
االلت�صاق بالهدف من خالل كل الق�ضايا مهما كانت ق�سوة الظروف ،فذلك هو
الذي يحدد لنا خط ال�سري.
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وتبقى التفا�صيل خا�ضعة لتطور التجربة ،وطبيعة التحدي يف مواجهتنا حلركة
الكفر ،وهجمة اال�ستعمار لتدر�س اخلطة الواقعية احلكيمة التي تواجه بها خطة
م�ضادة �أخرى ،ولتتعرف عالقة هذا الأ�سلوب مب�شكلة احلا�ضر يف مقارنة واعية
لأ�سلوب �آخر ،يتعلق مب�شكلة امل�ستقبل لتوازن بينهما لتختار لنف�سك الأ�سلوب
الأكرث ت�أث ًريا والأقرب منفعة فيما يحقق م�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني ،وتلك مهمة
الذين يقودون ال�ساحة ،ويراقبون متغرياتها ليحددوا لها ما حتتاجه ،وما ال حتتاجه
من هذا الأ�سلوب �أو ذاك.
جتربة الثورة الإ�سالمية

وقد يطرح بع�ض النا�س �س�ؤا ًال ،حول التحليل الذي قدمناه يف احللقة ال�سابقة،
�أو يف مطلع هذه احللقة يف �أ�سلوب العمل التغيريي للأمة ،فيقول:
ملاذا هذا التنظري والبحث عن الأ�سلوب العملي يف نطاق الفكر التجريدي،
نحن نعي�ش التجربة الناجحة الفريدة– على الأر�ض يف حركة الثورة الإ�سالمية
يف �إيران.
فقد انطلقت هذه الثورة يف �أ�سلوب قائدها الكبري ال�سيد اخلميني -ر�ضوان
اهلل عليه  -من موقع املواجهة احلا�سمة للطاغوت بعي ًدا عن �أي عمل جتريدي،
مما يحاوله ه�ؤالء املنظرون ..الذين ميلأون ال�صفحات حتلي ًال وتف�س ًريا للظروف
ولل�شروط املو�ضوعية للحركة ،وللمراحل الفكرية والثقافية وال�سيا�سية والع�سكرية،
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و�إىل غري ذلك من الأمور يف �أ�سلوب تربيري لكل احلاالت االنهزامية التي حتاول
تربير الهزمية بالظروف فالأو�ضاع والأحداث ،مما يجعل منها ق�ضاء احلياة وقدرها
الذي ال جمال للخال�ص منه.
ويتابع ه�ؤالء �أن التجربة متثل اجلانب الوجداين للنتائج الذي يطرح امل�س�ألة
يف حركة الواقع ،بينما ميثل التنظري اجلانب الفكري النظري الذي يبحث عن
�أر�ض ت�سمح له بالتجربة .فلماذا ال نخت�صر الدرب ،ون�أخذ الفكرة من التجربة
بد ًال من �أن نبحث للفكرة عن �أر�ض تنغر�س فيها لنعرف طبيعة اخلط�أ وال�صواب،
مما نريد �أن نواجهه �أو ن�سري فيه؟
درا�سة الظروف املو�ضوعية

ولكننا نحب �أن نثري �أمام ه�ؤالء �س�ؤا ًال يطرح �أمامنا �أبعاد اجلواب..
هل التجربة متثل املطلق يف �آفاقها� ،أو نتائجها� ،أو متثل احلدود الزمانية واملكانية
والإن�سانية يف ذلك كله؟
و�إذا كان لنا �أن جنيب ب�أن التجربة حمدودة ،ف�إن ذلك يعني �أن نتائجها ال
تتجاوز حدودها يف حركة الواقع ،مما يجعلنا يف موقع الدرا�سة الدقيقة التي تبحث
عن الأر�ض التي عا�شت فيها ،وعن البذور التي طرحت هناك ،والينابيع التي
تدفقت يف �أعماقها ،وعن الإن�سان الذي عا�ش هناك ،وعن التاريخ الذي كانت
نتاجا له ،ثم ماذا عن الظروف املو�ضوعية يف طبيعة احلكم الذي �سقط �أمام الثورة،
ً
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ونوعية الو�ضع ال�سيا�سي الذي كان يحوط البلد واملنطقة والعامل ،ومدى ت�أثري
ذلك يف جناح الثورة.
هذا بالإ�ضافة �إىل نوعية القيادة من حيث ال�شخ�ص الذي قاد الثورة ،ومن
حيث اخللفيات التاريخية والدينية التي تكمن وراءها ،ومن حيث العمق الديني
الذي يعمق ال�صلة بني القيادة والقاعدة ليجعل العالقة �شي ًئا ي�شبه ال�صلة الع�ضوية
التي يتحرك فيها الدم الواحد لي�ضع الفكر الواحد وال�شعور الواحد ،وهكذا تتابع
هذه املفردات لت�شكل الهيكلية املتكاملة التي تعني �شخ�صية التجربة يف حدود
الأ�سباب وامل�سببات والأجواء والأ�شخا�ص واملواقع.
�إن ذلك كله يحتاج �إىل درا�سة تف�صيلية عميقة ،قبل �أن يتحدث الإن�سان
عن الغيب يف حركة املطلق فيما ين�صر اهلل به عباده؛ لأن للن�صر الإلهي مقومات
فيما يعنيه اللطف الإلهي ،وفيما متثله �سنن اهلل يف الكون ،ورمبا احتاج الدار�س
�إىل �أن يتوفر على معرفة االجتهادات الكلية واجلزئية يف التخطيط الكلي للثورة،
ويف مفردات التعليمات اليومية التي توجه للثائرين ،ثم يف نوعية القوى التي متثل
قوى امل�ساندة� ،أو قوى املعار�ضة ،ما هو حجمها؟ وما هو �أ�سلوبها؟ وما هي خلفياتها
املحلية والإقليمية والدولية؟ ومدى ت�أثري ذلك على حركة الثورة؟
ثم ..هل نتوقف عند النتائج الإيجابية ،فال نت�ساءل عن حجم ال�سلبيات؟
وماذا عن الثورة امل�ضادة فيما ميثلها النفاق واملنافقون!؟ وعن �أ�ساليب املواجهة،
ومدى فاعليتها ،وعن ح�سابات اخلط�أ وال�صواب ،يف هذا �أو ذاك ،يف حركة ال
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ّتدعي الع�صمة لنف�سها ،وال تريد لأحد �أن يدعيها له ..لأن ا ّدعاء الع�صمة يثقل
احلركة فيما يفر�ضه عليها من �أخطاء مقد�سة ال ت�ستطيع الرتاجع عنها �إىل غري ذلك
من عالمات اال�ستفهام التي يغيب الكثري منها يف �ضباب احلما�س واالنفعال.
ثم بعد ذلك ،ما هي طبيعة هذه ال�ساحة �أو تلك؟ وما هي نوعية الأر�ض هنا
وهناك؟ وهل تقبل هذه الغرا�س �أن تنزرع فيها؟ وتك ُّر كل عالمات اال�ستفهام
لت�ضع لها مواقع يف كل زاوية للأر�ض وللحركة والإن�سان ،ولتقف يف حالة ت�أمل
وتفكري لتبحث عن اجلواب يف حركة الفكر الذاتي� ،أو لتطلبه من الآخرين يف
�أجواء ا�ستلهام فكر الآخرين.
تطوير الظروف ومتيز املواقع

�إننا ال منانع يف تطوير الظروف يف هذا املوقع لتتالءم مع موقع �آخر ،ولكننا
ال ن�ستطيع �أن نغم�ض �أعيننا عن التمايز بني املواقع يف خ�صو�صيات الأ�شياء ،مما
يفو�ض علينا �أن ن�أخذ الفكرة امل�شرتكة ،ثم نواجه التفا�صيل بعمق وت�أمل وحذر
لنعرف كيف ن�صل �إىل النتائج الإيجابية احلا�سمة ال�صادقة من �أقرب طريق.
�إن الفكرة تولد من التجربة ،كما تولد من التحليل النظري ،ولكن البد
من درا�سة التجربة بعمق و�شمول لنعرف كيف نطرح الفكرة ،وكيف ن�ؤطرها،
وكيف منتد بها �إىل �أفق �أو�سع من �ساحتها املحدودة ،ال �سيما �إذا كانت التجربة
خطوة متقدمة نحو التغيري ،وال �سيما �إذا كانت الفكرة التي نريد �أن ن�ستنبطها من
التجربة حماولة جادة من �أجل التخطيط ال�شامل مل�ستقبل التغيري.
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خط التوتر والهدف

و�أخ ًريا ،نحن مع التحرك يف ال�ساحة ال من مواقع �إبقاء خط التوتر الذي يط ّوق
كل القوى امل�ضادة بكل الأفكار وامل�شاعر واملواقف ،ولكن نفهم من التوتر املوقف
الذي ال ينف�صل حلظة عن الهدف يف عملية مراقبة وحركة وتقدم وانتظار ،ولكنه
يراقب من مواقع الفكر ،ويتحرك من مواقع اخلطة ،ويتقدم من خالل احل�ساب،
وينتظر يف كل مواطن النجاح واالنت�صار لي�ستقبل الن�صر يف حالة ا�ستعداد للفرح
الروحي الكبري.

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة؟ (ج)
بني قائل بأن:
• التغيري من داخل النظام
حمكوم ب�أ�صول اللعبة وقواعد التوازن.
•والتغيري من خارج النظام
ميلك احلرية وال يعاين م�شكلة التوازن.
• وعي النظام و�أ�ساليب الثورة
يبعدان ال�سلبيات عن العمل.
• العمل داخل وخارج النظام
لتحريك خيوط التغيري وجتميع عنا�صر الثورة.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة ؟ (ج)
 -1التغيري من داخل النظـام

الدخول يف اللعبة ال�سيا�سية

يرى البع�ض �أن عملية الثورة قد حتتاج �إىل و�سائل من داخل امل�ؤ�س�سات
التقليدية املوجودة يف الأنظمة غري الإ�سالمية فيما ت�شتمل عليه من مواقع �إدارية �أو
�سيا�سية �أو اجتماعية �أو ع�سكرية ،وذلك بالعمل على الدخول �إىل هياكلها املتنوعة
من �أجل الو�صول �إىل مواقع متقدمة هناك لي�سهل – من خالل ذلك -العمل على
حتويل االجتاه ال�سيا�سي �إىل اجتاهات جديدة تلتقي بالتطلعات الإ�سالمية للإن�سان
فيما تتحرك نحوه من تغيري الواقع املحلي والإقليمي للت�أثري على الواقع الدويل يف
املواقع يف خلق الأجواء املالئمة ،ويف �إف�ساح املجال للأجيال الطالعة بالنمو واحلركة
يف االجتاه ال�سليم ،ويف �إيجاد الأر�ضية ال�صاحلة لبذور امل�ستقبل ،ويف مواجهة القوى
امل�ضادة للعمل على �إ�ضعافها ،وحتجيم مواقعها ،وخلخلة توازنها من الداخل ،ويف
الت�أكيد على مالحقة املتغريات الداخلية واخلارجية للت�أثري على معطياتها يف اجلانب
الإيجابي للق�ضية بد ًال من �إهمالها وتركها مل�صلحة اجلانب ال�سلبي للواقع.
وي�ضيف هذا البع�ض� :إن مثل هذه املعطيات ال ميكن �أن حتقق �إذا مل تكن
هناك يف داخل اللعبة ال�سيا�سية واجهة بارزة تفر�ض نف�سها على �ساحة الواقع
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من داخل حركة الواقع؛ لأن العمل من اخلارج قد ال ميلك الفر�صة الكبرية
لتحقيق كثري من املعطيات والنتائج ،ولذلك ف�إن على القائمني على �ش�ؤون
العمل التغيريي من قاعدة �إ�سالمية �أن يدر�سوا �أف�ضل الو�سائل للح�صول على
تلك املواقع من �أقرب طريق.
منح ال�شرعية للنظام

ولكن هناك ر�أ ًيا �آخر من موقع النظرة الإ�سالمية ال�سيا�سية للحياة يختلف
عن هذا الر�أي ويجد فيه انحرا ًفا عن ال�شرعية الإ�سالمية فيما تريد �أن حتققه من
عملية التغيري للواقع.
ويرى �أ�صحاب هذا الر�أي �أن مثل هذا االجتاه مينح الواقع الفا�سد الكافر – �إن
كانت الواجهة امل�سيطرة على النظام كافرة ب�شكل مبا�شر� ،أو ال�ضال املنحرف� -إن
مل تكن الواجهة كافرة بطريقة وا�ضحة – �شرعية �إ�سالمية ال متلكها؛ لأن معنى
الدخول يف هيكل النظام :االعرتاف به ،وبقاعدته ك�أ�سا�س للحكم ،وكقاعدة
حلل م�شاكل النا�س؛ لأن املواقع املتقدمة التي حت�صل عليها الطليعة ال�سليمة
امللتزمة ،متثل املفردات التف�صيلية للخط العام للنظام ،مما يعني ب�أن احلركة يف
نطاقها �سل ًبا �أو �إيجابًا ،تدخل يف نطاق التحرك يف التفا�صيل ،مع االلتزام باملبد�أ،
وبذلك تفقد الطليعة خطها الأ�صيل ،وتخ�سر مواقعها احلقيقية يف مقابل ما تربحه
من مواقع مزيفة ،قد حتتفظ لها بالإطار ،ولكن على ح�ساب ال�صورة.
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�ضغط النظام على احلركة

وي�ضيفون �إىل ذلك� ،أن النظام الكافر �أو املنحرف ،قد ي�ستفيد من وجود
هذه اجلماعات يف داخله من �أجل �أن يق ّوي مواقعه يف �ساحات �أخرى يف خطة
�إيحائية ،مبا تقدمه من معطيات لق�ضية احلرية يف مناخ �سيا�سي ،تلتقي فيه الأفكار
املختلفة ،والتيارات املت�صارعة بعي ًدا عن كل عوامل القهر وال�ضغط.
ولكنه  -يف الوقت نف�سه  -ميار�س ال�ضغوط القا�سية على االجتاه الإ�سالمي
بو�سائل متنوعة ،مبا يثريه يف وجهه من م�شاكل معقّدة من خالل �إف�ساح املجال
للقوى امل�ضادة �أن ت�ضغط عليه� ،أو �إ�شغاله عن الق�ضايا الكبرية التي متثل ق�ضايا
امل�صري� ،أو �إدخاله يف نزاعات داخلية يف �أ�سلوب �سيا�سة املحاور لت�ستنزف قوته
من الداخل ،وهكذا ،حتى يتحول �إىل جمرد �شبح �أو كيان �ضعيف ،ال يوحي
باالحرتام ف�ض ًال عن القوة.
فقدان الثورية الإ�سالمية

�أما �إذا ح�صل على بع�ض القوة والتما�سك ،ف�إنها تبقى قوة حما�صرة ال متلك
�إال �أن ترفع ال�صوت لت�سجل موقفًا� ،أو لرتبح نقطة� ،أو لتثري جد ًال ،ويبقى للنظام
�أن ي�أخذ كل �شيء ،ومينعها من كل �شيء ،با�سم القانون والد�ستور والدميقراطية؛
لأنها مل ت�ستطع �أن تربح �أكرثية الأ�صوات التي ميلكها النظام� ،أو القوى امل�ضادة
التي تدور يف فلكه .وبذلك ي�ستطيع النظام �أن ي�ضعفها تدريج ًّيا� ،أو يح�صرها يف
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دائرة �ضيقة؛ لأنه يفر�ض عليها ال�صراع الدائم من �أجل الدفاع عن مواقعها بعي ًدا
عن اكت�شاف مواقع جديدة.
ويرى ه�ؤالء �أن مثل هذه النظرة يف العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي ُتفقد الإ�سالم
ثوريته ،وحرارة املعركة يف داخله ،وتثري فيه اال�ست�سالم للواقع ،بالإيحاء الدائم
بروح العقل واالعتدال والتوازن ،وحماولة الو�صول �إىل النتائج احلا�سمة بالنف�س
الطويل؛ لأن �أ�سلوب العمل يف داخل النظام يختلف عن �أ�سلوب العمل يف
خارجه؛ لأن العمل من الداخل ،يظل حمكو ًما ب�أ�صول اللعبة ،وقواعد التوازن؛
لأن و�سائل النجاح يف هذا اجلو ،حمدودة بحدود خا�صة ،و�ضوابط معينة ،تفر�ض
الوفاء بااللتزامات ،واملحافظة على اجلو العام يف �إطار املحافظة على النظام ،برموزه
و�شعاراته ومبادئه العامة.
 -2التغيري من خارج النظام

ال م�شكلة توازنات

�أما العمل من اخلارج ،في�ستهدف اجلذور يف عملية اقتالع ،وينطلق نحو
اجل�سور يف عملية ٍ
ن�سف ،ويواجه الأو�ضاع يف حركة تغيري؛ لأنه يريد �أر�ضً ا خالية
يغر�س فيها الغرا�س اجلديدة بعي ًدا عن كل العوامل امل�ضادة التي متنع من حركة
النمو واالرتفاع .ولذلك ،ف�إنه ميلك احلرية يف التحرك؛ لأنه ال يواجه م�شكلة يف
ق�ضية التوازنات املحلية� ،أو الإقليمية ،وال يحرتم �أي التزام ال يتنا�سب مع الق�ضايا
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امل�صريية ،وال يجد يف النظام �أي �شيء مقد�س؛ لأنه يعمل من �أجل حتطيم هذه
القدا�سة ،وذلك بتحطيم قواعد هذا النظام.
ويف �ضوء ذلك ،ميكن له �أن يجعل اجلذوة م�شتعلة يف الأفكار وامل�شاعر
واملواقف لتبقى للحركة حيويتها وقوتها ،وتبقى للإن�سان ثوريته وحرك ّيته ،فال
ي�سرتيح لعوامل التخدير ،وال ي�سرتخي �أمام دعوات اال�سرتخاء؛ لأن الثورة ت�أبى
تتخدر �أو ت�سرتخي �أو ت�سرتيح ،بل هي تبقى عن�صر هدم من �أجل البناء،
�أن ّ
وعامل تعب من �أجل الراحة ،وم�صدر فو�ضى من �أجل النظام على �أ�سا�س
املنطق القائل ،لي�س يف الثورة �شيء حمرتم �أو مقد�س� ،إال مبادئ الثورة ،فال قيمة
لأي �شيء يخ�ضع ملبادئ الآخرين.
�سقوط الثورة �أمام النظام

وي�ضرب ه�ؤالء املثل ببع�ض احلركات الإ�سالمية التي انطلقت لتكون الثورة
الإ�سالمية يف وجه كل الواقع الال�إ�سالمي على م�ستوى العامل كله ،ولكنها وقعت
يف قب�ضة الأنظمة التي ا�ستغلت نقاط ال�ضعف فيها ،وا�ستفادت من دعوات التعقل
واالتزان واالعتدال املنطلقة من بع�ض قياداتها ،ف�أوحت لها ب�أن ب�إمكانها �أن تخدم
الإ�سالم من الداخل� ،أكرث مما تخدمه من اخلارج ب�أ�سلوب الثورة؛ لأن النظام
مينحها �إمكاناته يف الإعالم ،ويف الرتبية ،ويف املواقع ال�سيا�سية ،ويف العالقات
العامة ،مما ال ت�ستطيع �أن حت�صل عليه يف جماالت �أخرى ،فا�ست�سلمت لهذا املنطق
اخلادع الذي يوحي بالإخال�ص خلف قناع من اخلبث واملكر واخلديعة ،فتحولت
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هذه احلركات ،بربكة هذا املنطق �إىل جمعيات �إ�سالمية ثقافية� ،أو اجتماعية� ،أو
خريية بد ًال من �أن تكون حركة �إ�سالمية ثورية تغيريية ،و�سقطت الثورة �أمام منطق
النظام ،وانطلقت اللعبة لتحتوي كل دعوات اخلروج على �أ�صولها.
اللمعان الثوري وتغيري الواقع

وي�ضرب ه�ؤالء املثل ببع�ض ال�شخ�صيات الإ�سالمية التي متلك بع�ضً ا من
عبقرية الفكر ،وحركية االجتاه ،وفاعلية املوقع ،فقد بد�أت هذه ال�شخ�صيات يف مواقع
خمتلفة من �أجل التغيري من خالل الإ�سالم ،و�أعطت الفكر واحلركة واملوقف،
وعانت الكثري الكثري يف مواجهة التحديات ،ثم بد�أت تفكر يف التغيري من داخل
النظام ،وانطلقت يف حركة �إ�صالحية يف نطاق امل�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية
واخلريية فيما تعتربه �أ�سلوبًا من �أ�ساليب احتواء القاعدة ال�شعبية مل�صلحة التغيري،
ولكنها بد�أت تغرق يف التفا�صيل ،ويف التعقيدات اجلزئية ،حتى �إذا بد�أت العمل
ال�سيا�سي من الداخل ،كانت اللعبة بانتظارها يف خطة ذكية حمكمة ،ف�أعطتها
بع�ض االنطالق ،وغذت ثوريتها ،بالطريقة التي ا�ستطاعت �أن تلهب بها ال�ساحة
حما�سا وانفع ً
اال ،وت�صل بها �إىل ما ي�شبه القمة يف املوقع ال�سيا�سي ،ثم بد�أت
ً
عملية االحتواء يف الأجواء الداخلية والطائفية ،حتى ا�ستطاعت �أن جتعلها يف
بع�ض من اللمعان
�أ�ساليبها وعالقاتها وامتداداتها تتحرك يف �أجواء اللعبة متا ًما ،مع ٍ
وال�شكل الثوري الذي يدعو �إىل االعتدال ،ويحافظ على توازن النظام من خالل
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توازن اللعبة الداخلية والإقليمية يف ال�ساحة .وهكذا جاءت هذه النماذج لتغيرّ
الواقع على �أ�سا�س الإ�سالم ،فا�ستطاع الواقع �أن يغيرّ ها مل�صلحة النظام.
يتجمد ،ويتجه �إىل اجلوانب الإ�صالحية بد ًال
وهكذا ر�أينا العمل الإ�سالمي ّ
من �أن يتحرك وينطلق يف اجتاه اجلوانب التغيريية .وهذا هو الذي ي�ؤكد النظرة
القائلة ب�أن على الإ�سالم �أن يبتعد عن الدخول يف نطاق اللعبة ال�سيا�سية للأنظمة
غري الإ�سالمية ،كو�سيلة من و�سائل العمل التغيريي؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل عك�س
املطلوب.
ردود على ما �سبق

ولكن �أ�صحاب الر�أي الآخر يحاولون �أن ي�سجلوا عدة نقاط حول هذه
الق�ضايا املثارة حول املو�ضوع يف نقد ر�ؤيتهم حلركة الإ�سالم يف ال�ساحة.
امل�شاركة ب�ضوابط فكرية وعملية

�إن م�س�ألة �إ�ضفاء �صفة ال�شرعية على النظام من خالل امل�شاركة فيه ال
تخ�ضع للتقييم الدقيق؛ لأن طبيعة امل�شاركة هي التي حتدد املوقف من النظام
تب ًعا الختالف الأ�س�س التي ترتكز عليها الو�سائل التي ت�ستخدمها ،والآفاق التي
تتحرك فيها ،ف�إذا كانت اخلطة ،متحركة يف �ضمن �ضوابط فكرية وعملية ،خا�ضعة
للخط العام الذي تقوم عليه احلركة الإ�سالمية ،يف ظل الأجواء املتطلعة �إىل
التغيري ،يف ت�أكيدها على رف�ض الواقع من خالل الدعوة �إىل تغيريه ب�إظهار مفا�سده،
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وحتريك م�شاكله ،والرتكيز على �سلبياته� ،إذا كانت اخلطة يف هذا النطاق ،فكيف
ميكن �أن يكون ذلك تثبي ًتا لل�شرعية؟
�إن النظام ال ميثل – يف هذه احلالة� -إال �إحدى �ساحات العمل التي متثل
املنطلق الذي يتجاوز من �أجل �أن يغري ال�صورة والإطار م ًعا .وبهذا ،ف�إن امل�س�ألة
متثل مرونة يف التحرك ،وا�ستفادة من ظروف ال�ساحة التي قد ت�ضيق يف بع�ض
الظروف ،وتت�سع يف ظروف �أخرى.
املرونة ثمن احلرية

�أما احلديث عن الربح الذي حت�صل عليه الأنظمة من وجود احلركة الإ�سالمية
يف داخلها ،فقد ال ن�ستطيع �إنكار �سلبياته ،ولكننا نعترب ذلك حالة طبيعية يف
حركة العمل ،ولكنها ال متثل ال�سلبيات التي ُت�سقط العمل وحتا�صره وحتتويه،
بل متثل الثمن الذي قد تدفعه احلركة يف �سبيل اال�ستفادة من حرية ال�ساحة من
�أجل احل�صول على املزيد من حرية احلركة يف �ضمن الظروف اخلانقة يف بع�ض
املراحل ..وقد يكون ذلك �أم ًرا حتم ًّيا يف كل مرحلة ،فقد يكون الثمن �سج ًنا
وا�ضطها ًدا وت�شري ًدا ،وقد يكون �شي ًئا يح�صل عليه العدو.
ولكنه على �أي حال ال ميثل م�شكلة خانقة� ،إذا �أح�سن العاملون اال�ستفادة
من حماولة تفتيت القوة امل�ضادة بالبحث عن نقاط ال�ضعف ،والتعامل معها مبرونة
ودقة وذكاء ،مما ال ي�ستطيع �أن يح�صل عليه يف غري هذا املوقع.
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�إن امل�س�ألة ،تتوقف على نوعية حركة العمل يف احتواء ال�ساحة ،فذلك هو
الذي مينع من اللعب على احلركة يف عملية االحتواء ،بالطريقة التي ي�ستطيع �أن
يهدم فيه امللعب على ر�ؤو�س الالعبني.
�إن حركة ال�صراع يف الداخل فيما ميلكه املت�صارعون من و�سائل الن�صر
والهزمية هي التي حتدد نهاية املعركة يف املدى الطويل.
الثورية داخل املعار�ضة

�إن ق�ضية �إبقاء الثورية ح ّية يف وعي العاملني ،ال تقت�صر على البقاء بعي ًدا
خارج نطاق الأنظمة ،بل ميكن حتريكها يف �ساحة املعار�ضة التي قد ت�سمح بها
�ساحة هذا النظام� ،أو ذاك ،وذلك بتطوير �أدواتها ،وتو�سعة �ساحاتها ،وتكثيف
قوتها من �أجل ممار�سة ال�ضغط الذي يحقق كث ًريا من عوامل الإثارة يف املوقف.
والبد لنا من �أن نالحظ يف هذا املجال �أن وجود احلركة يف الداخل ال يعني �أن
الداخل ميثل كل �ساحة احلركة ،فقد يكون الثقل الأكرب موجو ًدا يف اخلارج على
�أ�سا�س من التخطيط الدقيق الذي يتوزع فيه العاملون الأدوار من �أجل احتواء
ال�ساحة كلها ليلتقي الداخل واخلارج يف حتريك خيوط التغيري ،وجتميع عنا�صر
الثورة .وبذلك ال ي�شعر العاملون باحل�صار امل�ضروب عليهم من قبل النظام؛ لأنه
�إذا كان ميلك �أن يحا�صرهم من الداخل ،ف�إنهم ميلكون حما�صرته من اخلارج ،مما
ميكنهم من فك احل�صار من جهة ،و�إحكام الطوق عليه من جهة �أخرى.
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�إن امل�س�ألة التي تفر�ض نف�سها على ال�ساحة هي �أن القائمني على احلركة هل
يغرقون يف �أحالم اال�سرتخاء لينتظروا الن�صر من اهلل قاد ًما على �أجنحة املالئكة
بعي ًدا عن اجلهد الذاتي يف املعاناة وامل�صابرة واملرابطة واملجاهدة� ،أو يتحركون من
�أجل �أن ي�صنعوا للن�صر و�سائله فيما رزقهم اهلل من طاقات؟ لي�أملوا – بعد ذلك–
�أن يفي�ض عليهم من لطفه ورحمته ور�ضوانه ،فيعجل لهم الن�صر الذي �صنعوا
بع�ض مقدماته فيما ميلكون �أمره ليمنحهم ما الميلكون الو�صول �إليه بطريقة ذاتية.
النماذج ال�سلبية و�سقوط التجربة

�أما حديث احلركات الإ�سالمية التي عا�شت اال�سرتخاء يف �أح�ضان الأنظمة،
�أو ال�شخ�صيات التي فقدت حيوية احلركة الثورية يف مواقعها الر�سمية �أو غري
الر�سمية ،فال ميثل التجربة ال�شاملة لكل ال�ساحة ،بل ميثل بع�ضً ا من حاالت
ال�ضعف وال�سقوط التي قد ت�صاب بها احلركات ،وي�ضعف �أمامها العاملون ،وقد
جند يف املقابل مناذج �أخرى ال تزال تعي�ش يف حالة مترد ومعار�ضة وثورة ،بالرغم من
�أنها ال تبتعد عن ال�ساحة ،ولكنها ال تخ�ضع لكل و�سائلها و�أو�ضاعها.
�إن الت�أكيد على املظاهر والنماذج ال�سلبية ،ال يعني �سقوط التجربة ،ولكنه
يعني احلاجة �إىل البحث عن �إيجابياتها من جهة ،وحماولة البحث عن جذور
هذه ال�سلبيات يف حركة الواقع من جهة �أخرى .فقد نكت�شف �أن عملية ال�سقوط
ال متثل الوقوع يف �أح�ضان الهاوية ،بل متثل بع�ضً ا من م�شاكل انخفا�ض امل�ستوى
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الذي قد يرتفع من جديد� ،إذا قدر له الظروف املو�ضوعية التي توحي له بالآفاق
الروحية املتطلعة �إىل الأعلى يف انطالقها مع اهلل.
وهكذا جند �أن من املمكن �أن نتجنب الوقوع يف فخ امل�شاكل اجلانبية،
والنزاعات الطائفية ،والتعقيدات الذاتية� ،إذا ا�ستطعنا �أن نعي �آفاق النظام،
وو�سائل الثورة امل�ضادة ،وحاولنا �أن نواجهها بالوعي والتعقل واالتزان يف حالة
�صاعدة من حاالت التوتر الروحي الذي يبعث يف الإن�سان احلركة احليوية
واالندفاع.
وبذلك ال يبقى هناك جمال لال�ستغراق يف ال�ضباب� ،أو االندفاع يف الفراغ،
�أو اال�سرتخاء يف �أجواء الأحالم الوردية الغارقة يف �أمواج العبري.
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بني قائل:
• باملقاطعة والرف�ض
للنظام وعدم ت�أييده ودعمه.
• والت�أكيد على املرونة
واال�ستفادة من �ضمن �صيغ النظام.
• العمل يف �ساحة اللعبة ال�سيا�سية
قد مينع �سقوط الأمة.
• اخلوف من حتول
التخطيط الثوري �إىل قفزات و�أحالم.

كيف نواجه ق�ضية التغيري يف الأمة ؟ (د)
رف�ض التعاون مع الظامل

قد يطرح بع�ض النا�س امل�س�ألة من ناحية فقهية ،وهي م�س�ألة التعاون مع
�شخ�صا �أو م�ؤ�س�سة �أو نظا ًما .فقد رف�ض الفقهاء ذلك واعتربوه
الظامل� ،سواء كان ً
جرمية وخطيئة دينية ،يعاقب عليها اهلل ،و�أكدوا على �أن الدخول مع الظامل يف
والية� ،أو م�شروع� ،أو معاهدة ميثل لونًا من �ألوان الركون �إليه ،مما يجعل ذلك
م�شمو ًال لقوله تعاىل :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [هود]113 /؛
لأن ذلك يعني االطمئنان �إليهم ،واال�ست�سالم حلكمهم ،ولطريقتهم يف احلياة
والتعامل ،ولتطلعاتهم يف الأهداف فيما يعي�شه املتعاملون معهم من مفردات
حياتهم اليومية يف عالقاتهم بالأجهزة املتنوعة التي تتحرك يف جماالت نظامهم
الال�شرعي.
ورمبا جند يف الأحاديث امل�أثورة ،الكثري من الدعوة �إىل رف�ض االرتباط بالنظام
الظامل� ،أو احلاكم اجلائر ،حتى يف الأمور التي ال متثل حم ّر ًما يف ذاتها ،فقد ورد
يف بع�ضها عن ر�سول اهلل (�ص) قوله�« :إذا كان يوم القيامة نادى مناد� :أين �أعوان
كي�سا �أو ّمد لهم مدة فاح�شروه معهم».
الظلمة ومن الق لهم دواة �أو ربط لهم ً
وجاء يف احلديث عن الإمام جعفر ال�صادق (ع) �أنه قال« :العامل بالظلم واملعني
له والرا�ضي به �شركاء ثالثتهم».
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م�س�ؤولية الأمة

وقد ن�ستوحي من ذلك �أن املطلوب �شر ًعا مقاطعة هذا النظام ،والوقوف منه
ومن احلاكم الذي ي�شرف عليه موقفًا �سلب ًّيا؛ لأن �أي موقف �إيجابي ميثل لونًا من
�ألوان تقوية كيانه ،وت�أكيد �سلطانه باعتبار ما ميثله من ر�ضى به ،ودعم مل�سريته،
وت�سهيل لأموره ،مما يجعل النا�س تطمئن له ،وت�سرتيح �إليه يف ترتيب �أمورها،
وق�ضاء حاجاتها ،وحل م�شاكلها بينما نالحظ يف املقاطعة تعقي ًدا لأو�ضاعه ورف�ضً ا
ل�سلطته ،وتهدميًا مل�شاريعه ،مما ي�ؤدي �إىل �سقوطه يف النهاية ،عندما يفتقد الأعوان
الذين يعينونه على بناء الدولة ،و�إقامة النظام .وهذا هو ما عربت عنه الكلمة
امل�أثورة عن الإمام جعفر ال�صادق (ع)« :لوال �أن بني �أمية وجدوا لهم من يكتب
ويجبي لهم الفيء ،ويقاتل عنهم ،وي�شهد جماعتهم ملا �سلبونا حقنا ،»..فقد
ن�ستوحي منه �أن الأمة التي تتعاون مع النظام الظامل م�س�ؤولة عن �إبعاد ال�سلطة
ال�شرعية عن �ساحة احلكم مبقدار ما ت�ساهم يف تركيز ذلك النظام ،ولو كان ذلك
يف نطاق الأمور العادية يف حركة احلكم يف حياة النا�س.
الرف�ض النف�سي للظامل

وقد جند يف بع�ض الكلمات امل�أثورة ما يوحي ب�أن التعاطف معهم من �أجل
انتظار و�صول الإن�سان �إىل حقّه امل�شروع لديهم �أمر مرفو�ض حمرم ..فقد جاء
يف رواية �صفوان اجلمال قوله :دخلت على �أبي احل�سن «مو�سى الكاظم» (ع)
فقال يل :يا �صفوان ،كل �شيء منك ح�سن جميل ما خال �شي ًئا واح ًدا ،فقلت:
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جعلت فداك – ب�أي �شيء ،قال� :إكرا�ؤك جمالك من هذا الرجل ،يعني من
هارون ،قلت :واهلل ما �أكريته �أ�ش ًرا وال بط ًرا ،وال ل�صيد وال لهو ،ولكن �أكريته لهذا
الطريق – يعني طريق مكة ،وال �أتواله بنف�سي ،ولكن �أبعث معه غلماين ،فقال
يل :يا �صفوان؛ �أيقع كرا�ؤك عليهم؟ قلت :نعم – جعلت فداك – قال� :أحتب
بقاءهم حتى يخرج كرا�ؤك؟ قلت :نعم ،قال :من �أحب بقاءهم فهو منهم ،ومن
كان منهم كان وروده �إىل النار.
فقد نفهم من هذه الرواية �أن املطلوب هو الرف�ض الداخلي النف�سي الذي ال
ي�شعر معه الإن�سان ب�أية حالة ذاتية �شعورية متعاظمة معهم ،حتى بهذا امل�ستوى
الطبيعي الذي يحب فيه حياتهم من �أجل �أن يقب�ض �أجرته.
التغيري ال اال�ست�سالم

ولكن هناك وجهة نظر �أخرى تف�سر هذه الن�صو�ص بوجه �آخر ،بحيث يبتعد
امل�ضمون احلقيقي لها عن النتائج املذكورة لدى ه�ؤالء الراف�ضني للدخول يف
حركة النظام من �أجل التغيري.
وذلك على �أ�سا�س �أن الركون �إىل الظامل الذي منعت منه الآية ،يعني
اال�ست�سالم �إليه يف عملية ت�أييد وتعاطف� ،سواء كان ذلك من جهة ارتباطه به
ب�أمر دنيوي �أو من جهة �إخال�صه له ..مما يجعل من حالة الإن�سان الداخلية حالة
حميمة من�سجمة معه ،وي�ؤدي – بالتايل – �إىل املوقف الإيجابي الذي قد يتحول
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�إىل دعم وت�أييد ،كلما تطورت حاجات الإن�سان عنده فيما يحاول �أن يطوره ويكرثه
للو�صول به �إىل االرتباط الع�ضوي الوثيق ،كموقع من مواقع القوة التي ي�ستفيد
منها لنف�سه� .أما �إذا كانت اخلطة تتحرك من موقع الرف�ض واملعار�ضة للنظام و�أهله
يف املواقع التي يعي�ش معها الإن�سان احلاجز الداخلي الذي يوحي له باالنف�صال
الروحي والعملي من خالل �إثارة نقاط التباين التي يفرتق بها عنه يف الو�سيلة
والهدف ،وحتويل امل�س�ألة العملية من م�س�ألة مرتبطة بالنظام �إىل م�س�ألة منف�صلة
عنه ،ولكن بطريقة غري مبا�شرة ت�ستهدف ،فيما ت�ستهدف ،اال�ستفادة من حرية
احلركة لل�ساحة من �أجل الو�صول �إىل �إثارة نقاط ال�ضعف يف داخله لالنطالق بها
يف عملية � ٍ
إرباك لأو�ضاعه ،وتثوير للعنا�صر امل�ضادة حوله.
�أما �إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن الأمر يختلف يف ال�شكل وامل�ضمون؛ لأن املوقع
– يف �صورته – هو موقع املعار�ضة ال املواالة؛ ولأن الفكرة التي حتكمه هي فكرة
التغيري ال اال�ست�سالم للأمر الواقع ،فكيف ميكن �أن يكون ذلك ركونًا وا�ست�سال ًما
واعرتا ًفا ب�شرعيته؟
اللعبة الدميقراطية وم�صلحة الإ�سالم

وقد يكون نظر هذا البع�ض من الفقهاء �إىل طريقة احلكم يف الع�صور املا�ضية
التي كانت ال�سلطة فيها �سلطة ال�شخ�ص الذي يتبعه البع�ض .فيف�سح لهم املجال
يف ت�س ّلم زمام الأمور ،ويعار�ضه الآخرون ،فيطردون ويقهرون ،وال يف�سح لهم �أي
جمال للح�صول على �أية فر�صة للتحرك يف داخل ال�ساحة ،ف�ض ًال عن العمل
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لتغيريها .وبذلك ،فال ي�ستطيع الإن�سان �أن يف�صل بني العالقة باحلاكم وبني
االرتباط بحكمه؛ لأن ذلك هو املظهر الطبيعي للت�أييد واالنتماء يف مثل هذه
احلاالت فيما متثله حركة العالقات الإن�سانية يف جماالت الدعم والت�أييد.
�أما يف طريقة احلكم يف الع�صور احلديثة ،ف�إنها ال ترتكز على ال�شخ�ص من
حيث املبد�أ ،بل ترتكز على امل�ؤ�س�سات الدميقراطية التي قد ميلك فيها الإن�سان
فر ًدا كان �أو جهة� ،إمكانات الدخول �إىل داخلها ،واحل�صول على حرية احلركة
فيها من خالل احل�صول على �أكرب قدر ممكن من املقاعد يف املجال�س النيابية� ،أو
من املواقع ال�سيا�سية واالقت�صادية التي تف�سح املجال للو�صول �إىل ال�ضغط على
احلكم و�إ�ضعافه� ،أو ال�سيطرة عليه يف عملية احتواء له ،كما قد يحدث – يف
بع�ض احلاالت – من انتقال احلكم من حزب �إىل حزب من امل�ؤ�س�سات احلزبية
املتحركة يف داخل اللعبة ،مما ميكن حدوثه لدى امل�ؤ�س�سات التي تتحرك يف
مفاهيمها وتطلعاتها خارج نطاق اللعبة ال�سيا�سية.
وهذا هو ما و�صلت �إليه املارك�سية يف �أ�سلوبها اجلديد يف حركة الأحزاب
ال�شيوعية يف �أوروبا ،عندما جتاوزت النظرية املارك�سية التقليدية التي كانت تعترب
أ�سا�سا يف الو�صول �إىل احلكم ،وذلك عندما ر�أت �أن مثل هذا االجتاه لي�س
الثورة � ً
واقع ًّيا يف بع�ض البلدان التي اعتادت على طريقة معينة يف �أ�سلوب احلكم وطريقة
التغيري ،ولذلك ف�إنها ترف�ض العنف ك�أ�سا�س لتبديل احلكم ،فاختارت املارك�سية
الأوروبية الأ�سلوب الدميقراطي الغربي يف الو�صول �إىل احلكم ،وبذلك فقد

65

66

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

66

ا�ستطاعت �أن تقرتب منه ،وت�ضغط عليه يف �أكرث من بلد �أوروبي ،كما يف فرن�سا
و�إيطاليا وغريهما ،مما جعل ق�ضية و�صولها �إىل مواقع ال�سلطة هناك قري ًبا من الواقع،
ولوال ال�ضغط الأمريكي امل�ضاد ،ال�ستطاعت الأحزاب ال�شيوعية الو�صول �إىل
احلكم يف �أكرث من مكان.
ويف �ضوء ذلك ،ف�إننا ال جند �أي مانع من اعتماد هذا الأ�سلوب من ناحية
املبد�أ ،ك�أحد الأ�ساليب الواقعية يف الو�صول �إىل النتيجة املطلوبة يف الو�صول �إىل
مواقع احلكم� ،أو االقرتاب منه� ،أو التقدم – يف بع�ض اخلطوات يف حركة التغيري،
وذلك بالت�أكيد على �صفة املعار�ضة التي تعلن منهجها و�أ�سلوبها يف العمل،
وتطلعاتها للتغيري ،وتركيزها على �إظهار �سلبيات احلكم ،ومواطن ال�ضعف فيه يف
حماولة دائمة لتحويل الأنظار عنه �إىل الإ�سالم يف �إيجابياته من خالل مواطن
القوة فيه ،والعمل على اعتبار امل�ؤ�س�سات الدميقراطية موق ًعا متقد ًما من مواقع
الإعالم والتحرك مل�صلحة الإ�سالم يف مواقعه الت�شريعية وال�سيا�سية على �أكرث
من �صعيد.
رف�ض اللعبة الدميقراطية

وقد يثري بع�ض املفكرين الإ�سالميني �أكرث من عالمة ا�ستفهام على هذا
النهج ،وذلك من خالل ما �أملحنا �إليه يف احللقة ال�سابقة من �أن هذا النهج،
ميثل اعرتا ًفا �شرع ًّيا بالدميقراطية كعنوان �سيا�سي للتحرك الإ�سالمي يف ال�سيا�سة
والت�شريع ،مما ال ميكننا املوافقة عليه من ناحية املبد�أ على �أ�سا�س اخلط الإ�سالمي
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الذي يرتكز على �أن حق الت�شريع هو هلل – وحده -وللر�سول – من خالله -فال
ميلك ال�شعب حق الت�شريع – من خالل ممثليه – كما توحي الدميقراطية ،وبذلك
يتحول املوقف �إىل �أداة ت�ضليل وحتريف فيما تتحرك به املمار�سة ،ويوحي به املوقع،
ولهذا ف�إن علينا الوقوف موقفًا �سلب ًّيا من عملية االنتخاب بالذات؛ لأنها غري
�إ�سالمية ،والإعالن للأمة ب�أننا نرف�ض الدخول يف اللعبة الدميقراطية للو�صول �إىل
املجل�س النيابي يف �أي بلد من بالد امل�سلمني.
حق ال�شعب يف الت�شريع

وقد ي�ضيف ه�ؤالء �أن هناك فرقًا بني ما هو الإ�سالم ،وبني ما هي املارك�سية
يف هذا املجال .ف�إن املارك�سية ال ترف�ض املبد�أ الذي يجعل لل�شعب حق الت�شريع،
بل ت�ؤكده ،ولكنها تعتقد �أن الثورة هي الطريقة الوحيدة للتغيري اجلذري يف
املجتمع فيما كان يراه مارك�س ،ف�إذا جاء بع�ض مفكريها بالفكرة التي تف�سح
املجال للطريقة الدميقراطية يف عملية التغيري لتكون الثورة ثورة يف امل�ضمون ،ال يف
ال�شكل على �أ�سا�س درا�سة امل�س�ألة بطريقة واقعية من خالل الظروف املو�ضوعية
املحيطة بال�ساحة ،ف�إن ذلك قد يعني املناق�شة يف تفا�صيل الأ�سلوب العملي
للتغيري ،ولكنه ال يحمل – يف داخله – التنكر للأ�سا�س الفكري الذي ي�ؤكد
على �أن الت�شريع للإن�سان ،ال هلل؛ لأنه ال ي�ؤمن بوجود اهلل.
�أما الإ�سالم ،ف�إنه ينكر امل�س�ألة من خالل الأ�سا�س الفكري ،ال من خالل
التفا�صيل.
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حتفظـات على ما �ســبق

ولكننا نختلف مع ه�ؤالء من خالل عدة حتفظات يف هذا املو�ضوع:
�شرعية املوقف واملوقع

�إن م�س�ألة الأ�شكال يف االعرتاف ب�شرعية اخلط الدميقراطي من خالل
املمار�سة فيما متثله عملية االنتخاب من جهة ،وفيما تعطيه �صفة املجل�س الت�شريعي
من جهة �أخرى ميكن �أن حتل بالو�سائل الإعالمية والتثقيفية التي تعمل على
تف�سري ال�سلوك العملي للإ�سالميني يف اتخاذ هذا الأ�سلوب ،ك�أداة للو�صول �إىل
املواقع املتقدمة يف حركة الواقع؛ من �أجل ال�سيطرة على عنا�صر القوة فيه ليعرف
امل�سلمون طبيعة املوقف الذي يقفه اخلط الإ�سالمي يف هذه ال�ساحة ،مما ميكن لهم
�أن يروا فيه الأ�س�س الفقهية الإ�سالمية ل�شرعية املوقف واملوقع.
�إف�ساح املجال للت�شريع الإ�سالمي

�إن من املمكن للإ�سالميني �أن يعربوا يف داخل الندوة النيابية عن موقفهم
الإ�سالمي يف جماالت الت�شريع بالعمل على منع الت�شريعات امل�ضادة للت�شريع
الإ�سالمي ،ومواجهة امل�شاريع الظاملة والطاغية التي يراد من خاللها ا�ستعباد
الأمة ،وا�ستغاللها وا�ستعمارها ،وحتويلها �إىل �أمة �ضعيفة م�ست�سلمة ذليلة فيما
يخطط له ممثلو احلكم الفا�سد واال�ستكبار الغا�شم ،ويعربون – يف الوقت نف�سه-
عن معار�ضتهم للت�شريع كمبد�أ فيما ال ميلكون �أمر اخلو�ض فيه ،وميكن لهم – يف
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الوقت نف�سه �أن يف�سحوا املجال للت�شريعات الإ�سالمية �أن تفر�ض نف�سها على
ال�ساحة من خالل التحرك العملي من �أجل �إقرارها يف القانون بطريقة وب�أخرى،
وي�ؤكد وجودها كحركة �ضد االنحراف عندما توحي ب�أن �شرعية وجودها يف
الداخل ،منطلقة من مواقع ال�شرعية فيه ،حتى يف العمق العميق لقاعدتها
ال�شعبية؛ لأن م�س�ألة االلتزام الواقعي ،ال يعني االلتزام من ناحية املبد�أ ،بل كل
ما هناك هو �أن هذه الو�سيلة قد تكون يف بع�ض املراحل الو�سيلة الواقعية الأقرب
للو�صول �إىل املواقع املتقدمة لالجتاه الإ�سالمي يف ال�ساحة.
ولي�ست امل�شكلة هي يف ال�شكل الذي ميار�سه الإن�سان يف بع�ض احلاالت،
بل امل�شكلة هي يف حركة امل�ضمون يف العمق التي جتمع يف داخلها خط االلتزام
ال�شرعي ،وطبيعة املرونة يف احلركة.
�إمكانية الثورة وواجب الإ�صالح

�إن الإ�سالم دين يت�سع للفرد كما يت�سع للمجتمع ،ويعمل على تنظيم احلاالت
الفردية يف خط الت�شريع ،عندما ال يكون تنظيم احلاالت االجتماعية ممك ًنا يف
حركة الواقع؛ لأنه يريد للفرد �أن يطيع اهلل ،حتى يف جمتمع الكفر والع�صيان.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن التجزيئية يف حركة الإ�صالح ،ال تبتعد عن خط
ال�شرعية يف التحرك الإ�سالمي على م�ستوى املرحلة ..ف�إذا مل تكن الثورة ممكنة،
ف�إن الإ�صالح واجب ..و�إذا كانت الثورة م� ّؤجلة ،ف�إن علينا �أن نعمل على �إيجاد
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بع�ض الأجواء ،والت�شريعات ،والأ�ساليب الإ�سالمية للفرد واملجتمع ليعي�ش النا�س
الإ�سالم ،ولو يف بع�ض �آفاقه ،كو�سيلة من و�سائل التح�ضري للجو الكبري للثورة� ،أو
ك�أداة من �أدوات �إبعاد امل�سلمني عن الت�أثر بالأجواء الكافرة – ولو بع�ض ال�شيء.
ويف �ضوء هذا ،رمبا يكون الدخول يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية� ،أو العمل يف
�ساحة اللعبة ال�سيا�سية للحكم الظامل مان ًعا للأمة من ال�سقوط يف �أح�ضان التيارات
الكافرة بالكامل ،عندما تفتقد اللون الإ�سالمي يف حركة الواقع اليومي مفتقرة
�أمام الإيجابيات التي ن�ستفيدها يف النتائج العملية مل�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني.
�شرعية االنتخاب وال�شورى

�إن احلديث عن اعتبار ال�شكل االنتخابي حالة غري �إ�سالمية هو كالم غري
دقيق؛ لأن من املمكن اعتباره مظه ًرا لل�شورى الإ�سالمية ،مما يجعل االلتزام
به ،حتى يف املجتمع الذي يرتكز على م�ضمون �آخر يف ممار�سته له ،ووعيه ملعناه،
�إيحاء ب�إمكانية اعرتاف الإ�سالم به فيما يريد �أن يخطط له يف طريقة حكمه ،ولكن
بطريقة �أخرى وبذهنية خمتلفة ،وذلك كما الحظناه يف اجلمهورية الإ�سالمية يف
�إيران التي انطلقت يف �شرعيتها من مبد�أ «والية الفقيه» ،ولكنها اعرتفت بالطريقة
االنتخابية يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،ويف جمل�س اخلرباء ،ويف اختيار
رئي�س اجلمهورية ،باعتبار �أن ذلك ميثل امل�صلحة الإ�سالمية العليا يف نظر الفقيه،
مما جعله مينحها ال�شرعية يف نطاق الوالية للت�شريع وللحكم ،وذلك من خالل
ال�شورى التي تتحرك �ضمن رقابة ورعاية «الويل الفقيه».
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ويبقى هنا الفرق بني جمل�س يقوم على �أ�سا�س الغطاء ال�شرعي الإ�سالمي،
حتى يف انتخاب الأمة له ،وبني جمل�س يقوم على �أ�سا�س اللعبة الدميقراطية التي
تخ�ضع يف �شرعيتها لالنتخاب وحده.
�إنه فرق كبري ،ولكن امل�سلمني الذين ميار�سونه هنا وهناك ،البد لهم �أن ي�ؤكدوا
على الوجه ال�شرعي للممار�سة يف هذا املوقع �أو ذاك من دون �إ�شكال.
�أفكار للت�أمل واملناق�شة

�إننا نريد �أن نثري هذه الأفكار �أمام العاملني للإ�سالم للت�أمل وللمناق�شة من
�أجل �أن يكون تفكرينا �أكرث واقعية ،عندما نريد �إثارة التفكري واحلوار يف اخلطوط
ال�شرعية التي حتكم حركة التغيري للواقع الفا�سد؛ لأننا يف الوقت الذي نعرب فيه
عن احرتامنا للتحفظات التي ي�سجلها العاملون للإ�سالم على هذا الأ�سلوب
التغيريي الذي يتحرك داخل خط اللعبة ال�سيا�سية للحكم الال�إ�سالمي ،نريد �أن
نعرب عن خوفنا يف �أن ي�صل التفكري يف �أ�سلوب العمل �إىل طريق م�سدود يف بع�ض
املراحل ويف بع�ض الأماكن ،بحيث يتحول التخطيط الثوري لدينا �إىل ما ي�شبه
القفز يف الهواء� ،أو ال�سباحة يف بحار الأحالم والأوهام.
وهناك نقطة �أخرية نحب �أن نثريها وهي� :إن طريقة فهمنا وتقييمنا للن�صو�ص
الواردة يف هذا املو�ضوع يف م�س�ألة �إعانة الظامل� ،أو الوالية من قبل احلاكم اجلائر،
وما �إىل ذلك من م�سائل ،البد �أن تخ�ضع للمحاكمة الدقيقة فيما متثله حركة
الن�صو�ص يف ال�ساحة التي حتيط باحلكم ،وبطريقته يف ع�صر الن�ص ،وفيما متثله
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�ساحة احلكم ،وطريقة الدخول فيه يف ع�صرنا هذا� ،أو يف الع�صور املقبلة ،فقد
يكون املبد�أ واح ًدا ،ولكن التفا�صيل قد تختلف هنا وهناك ،ولعل من بديهيات
االجتهاد الفقهي الإ�سالمي �أن الأحكام تختلف وتتغري ،ح�سب اختالف وتغري
املو�ضوعات.

كيف نواجه قضية التغيري يف األمة ؟ (هـ)
•على الإ�سالميني التمييز
بني الت�صريح ال�صحفي واخلطاب اجلماهريي وبني الفكر الهادف.
•ال�صراعات الإعالمية الإ�سالمية
حتركها الأنظمة كغطاء لإزالة االحتقان الثوري.
• ال بد من �صنع القوة
من خالل نقاط �ضعف الآخرين.
•يجب �أن نخ�ضع التغيري خلطة متكاملة
على �صعيد الزمان واملكان والأ�شخا�ص والو�سائل والأهداف.
• الثورة هي الو�سيلة الف�ضلى للتغيري
متى ما توافرت الإمكانيات العملية.

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

قد يثري بع�ض العاملني بع�ض عالمات اال�ستفهام حول طريقة احلديث عن
التغيري فيما عاجلناه من حديث يف احللقة ال�سابقة التي �أثارت الكثري من اجلدل،
والتعليقات االنفعالية ،والأفكار ال�سطحية فيما هي الفكرة ،وفيما هو الفهم
الدقيق للمعاجلة ،مما يوحي ب�أن الكثريين يخلطون بني �أحاديث الفكر يف �أ�سلوبها
العميق الهادئ ،وحتليلها املو�ضوعي للق�ضايا ،وبني �أحاديث العاطفة امللتهبة يف
حركة ال�شعارات يف ال�ساحة على م�ستوى امل�شاعر والأحا�سي�س ..ولذلك ف�إنهم
مل يدققوا يف م�ضمون الفكرة ،ومل يناق�شوا امل�س�ألة من ناحية علمية.
و�إننا هنا ال نريد �أن نطرح �شي ًئا جدي ًدا– يف هذه احللقة ،بل كل ما نريده
هو �أن نو�ضح بع�ضً ا من مالمح الفكرة بامل�ستوى الذي يبعدها عن اال�ستغالل،
ويقرتب بها من حركة الواقع الإ�سالمي يف ق�ضية التغيري.
التوقيت و�إرباك امل�سرية الإ�سالمية

رمبا يتحدث البع�ض عن م�س�ألة التوقيت يف احلديث فيقول:
�إن املرحلة التي منر بها تتميز ب�أنها مرحلة مواجهة حادة حا�سمة يف وجه قوى
الكفر واال�ستكبار ،و�أمام قوى الثورة امل�ضادة التي ت�ستغل ال�شعارات الإ�سالمية
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لتطرحها بطريقة �سطحية من �أجل �أن تربك امل�سرية الإ�سالمية الثورية ،العاملة
يف خط التغيري ،فت�ستفيد من الأفكار الهادئة املو�ضوعية يف املعاجلة للتنفي�س من
حالة التوتر اجلهادي متا ًما ،كما هي كلمات احلق التي يراد بها باطل.
وي�ضيف هذا البع�ض �أن �إثارة �أحاديث التغيري من داخل امل�ؤ�س�سات ،رمبا
يعطي ه�ؤالء بع�ضً ا من الفر�صة الفكرية� ،إن �صح التعبري يف خمططاتهم امل�ضادة
بالإيحاء ب�أنهم يتحركون يف اخلط ال�سليم من خالل ما يطرحه احلديث من �أفكار.
وجنيب على ذلك:
�إن املعاجلة املطروحة يف احلديث ،ال تخ�ضع للظرف الزماين يف طبيعتها
الفكرية ،بل هي جزء من بحث متكامل ،البد من �أن ُيدر�س �أ ّوله ل ُيفهم �آخره؛
لأن ما �أثري يف حلقاته ال�سابقة من ق�ضايا وعالمات ا�ستفهام ،بالإ�ضافة �إىل ما �أثري
فيه من حتفظات يف�سر كث ًريا من املالحظات املطروحة يف ال�ساحة ،مبا ال يدع جم ً
اال
لأي غمو�ض ،وال ي�سمح ب�أي ا�ستغالل من �أية جهة �سيا�سية قلقة� ،أو منحرفة.
وقد ن�ضيف �إىل ذلك �أن مثل هذا الطرح ال يربك م�سرية الثورة يف هذه
املرحلة ،لنقع يف م�شكلة التوقيت ،بل رمبا يغني جتربتها فيما يريد �أن يثريه �أمامها
من بدائل على م�ستوى احلا�ضر يف ال�ساحات املغلقة – مرحل ًّيا – �أمام عوامل
الثورة ،وعلى م�ستوى امل�ستقبل فيما يتحرك فيه من م�شاكل وحواجز ومتغريات،
الأمر الذي مينحها حرية احلركة فيما هو امل�ضمون من معنى الثورة ،وفيما هو الإطار
من �أ�سلوب التحرك ،ويجعلها �أكرث واقعية يف خططها العملية التي تط ّوق كل
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ثورة م�ضادة ،بالت�أكيد على املبادئ الأ�صيلة يف حركة الثورة يف الواقع ،وباملالحقة
الدقيقة لكل عوامل االنحراف على م�ستوى النظرية والتطبيق.
احتواء الثورة وتدجينها

رمبا يفهم البع�ض من املعاجلة الفكرية يف البحث ال�سابق لونًا من �ألوان
التطبيق العملي الذي ال يريد البحث �أن يثريه �أو يوافق عليه فيقول:
�إننا نفهم من هذا الطرح الذي يدعو �إىل التحرك التغيريي من داخل
امل�ؤ�س�سات� ،أنه يف�سح املجال لال�ستجابة للرغبة الكافرة� ،أو الطاغية� ،أو امل�ستعمرة
يف دخول الإ�سالميني معهم يف احلكم ليمار�سوا بع�ض الدور الذي ُيراد لهم
�أن ميار�سوه الحتواء الثورة ال�شعبية يف الأمة يف عملية تدجني واقعي من جهة،
ويف حركة التفاف على كل م�شاعر الثورة ،وو�سائلها الراف�ضة للواقع العاملة على
�أ�سا�س التغيري من جهة �أخرى.
وهذا ما الحظناه من جتربة دخول بع�ض الإ�سالميني يف التحرك امل�شبوه
الذي حاول فيه احلكم يف ال�سودان من خالل النمريي املخلوع تطويق الثورة
الإ�سالمية ال�شعبية يف عمق الأمة ،بالطرح ال�سطحي للإ�سالم الذي يريد منه
�أن يكون �أداة للتنفي�س واالحتواء ،ال و�سيلة للتغيري ،فقد الحظنا �أنه ا�ستطاع
وليحملهم
احتواء الكثريين من قادة احلركة الإ�سالمية لينقلب عليهم بعد ذلكّ ،
م�س�ؤولية كل ال�سلبيات التي حدثت يف هذه التجربة امل�شبوهة القلقة ليكونوا

77

78

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

78

يف موقع االتهام �أمام الأمة بد ًال من �أن يكونوا يف مواقع الثورة احلقيقية �ضد
النظام الكافر الظامل املرتبط باال�ستعمار يف العمق ويف ال�شكل من خالل املا�ضي
واحلا�ضر.
جنة احلكم ونار املعار�ضة

وهذا ما قد نالحظه يف جتربة املعار�ضة التي ال تطرح الإ�سالم يف م�ضمونه
الفكري يف بع�ض البلدان – ومنها لبنان – حيث ا�ستطاعت اللعبة ال�سيا�سية
الداخلية والدولية �أن تنحرف بها عن خط املواجهة احلا�سمة التي تعمل على
�أ�سا�س التغيري يف العمق يف الثورة على احلاكم ،وعلى احلكم الطاغي املنحرف،
وبذلك �أمكن �إبعادها عن خط الثورة لتبقى حائرة اخلطوات بني جنة احلكم ونار
املعار�ضة ،مما �أفقدها قوة االندفاع ،و�أربك خطواتها يف ال�ساحة ،وحول امل�س�ألة �إىل
التحرك يف داخل اللعبة للحفاظ على معادالتها اال�ستعمارية بد ًال من �أن تكون
ثورة على اللعبة لتغيري املعادالت.
ونحن ال نريد �أن نناق�ش م�س�ألة امل�ضمون الدقيق للخلفيات ال�سيا�سية
العميقة لهذه املعار�ضة �أو تلك لندخل يف م�س�ألة التقومي للطبيعة اجلدية ال�سيا�سية
للطروحات الثورية يف �شعاراتها� ،أو يف حركاتها لنخرج من ذلك بالنتيجة التي
قد تقول ب�أنها كانت تتحرك على م�ستوى التكتيك ال�سيا�سي الباحث عن فر�صة
للو�صول �إىل احلكم� ،أو �إىل بع�ض االمتيازات الطائفية� ،أو ال�شخ�صية� ،أو احلزبية،
�أو �أنها كانت على م�ستوى الإ�سرتاتيجية يف حركة الثورة من �أجل التغيري.

79

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

�إننا ال نريد مناق�شة ذلك كله؛ لأننا ل�سنا يف موقع البحث يف طبيعتها ،بل
نحن يف مواقع البحث عن مدلول امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات من �أجل التغيري من
خالل ال�شعارات املطروحة يف ال�ساحة بعي ًدا عما هو العمق حلركة هذه ال�شعارات
�أو لأ�صحابها.
طموحات الزعماء وح�سابات الدوائر

وقد نالحظ ذلك يف العالقات التي قد حت�صل بني ال�شخ�صيات �أو احلركات
الإ�سالمية ،وبني بع�ض احلكومات املرتبطة باخلط اال�ستعماري من جهة،
واملتحركة حتت واجهة �إ�سالمية من جهة �أخرى ..فقد يدور يف تفكري ه�ؤالء
�أنهم قادرون على �إحداث التغيري من خالل هذه العالقات التي تتحرك يف خط
الدعم �أو امل�شاركة؛ لأنهم ينفذون بذلك �إىل داخل م�ؤ�س�سات هذه احلكومات،
�أو م�شاريعها الثقافية لال�ستفادة من ذلك يف عملية التغيري الداخلي فيما ي�شبه
حركة االلتفات عليها� ،أو االجتاه بها �إىل خط الإ�صالح بعي ًدا عن خط الإف�ساد
واالنحراف ،ولكن النتيجة كانت يف غري االجتاه الذي يريده ه�ؤالء �أو يعلنونه،
فقد ا�ستفادت هذه احلكومات من هذه الواجهات الإ�سالمية التي ميثلها ه�ؤالء يف
�إعطاء ال�صفة الإ�سالمية التي تدعيها لنف�سها بع ًدا جدي ًدا يف ال�ساحة ال�سيا�سية
قو ًة م�ضاعف ًة يف متثيلها للإ�سالم على م�ستوى التحرك يف داخل الأمة من خالل
رموزها الدينية واحلركية ،و�إمكانات متنوعة يف الت�أثري على �أكرث من �صعيد يف
الواقع ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف حل�ساب طموحات زعمائها ،وحل�ساب
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الدوائر اال�ستعمارية املتحالفة معها يف خمططاتها اال�ستكبارية �ضد ال�شعوب
امل�سلمة امل�ست�ضعفة.
وهكذا جند �أن مثل هذه الفكرة مل تنجح يف حركة التطبيق العملي على
�صعيد الواقع من خالل �أكرث من جتربة فا�شلة ،مما يجعل منها فكرة مثالية ،ال
ت�صلح للتطبيق فيما تريد �أن حتققه من �أهداف ،بل قد تتحول �إىل اجلانب امل�ضاد
من الفكرة كما الحظناه فيما عر�ضناه من �شواهد وتطبيقات.
ردود على ما �سبق

وجنيب عن ذلك ب�أن احلديث الذي عاجلناه ال يت�سع لهذه النماذج� ،أو ال
يلتقي بكل تفا�صيلها ،وذلك على �أ�سا�س عدة نقاط:
بني الثورة واحلركة

النقطة الأوىل� :إن امل�س�ألة التي يطرحها احلديث هي م�س�ألة التغيري يف الأمة
على �أ�سا�س الإ�سالم يف �صعيد الواقع .ولعل من الطبيعي �أن تكون كل حركة يف
هذا االجتاه خا�ضعة لعنا�صر التغيري يف الأ�سلوب وامل�ضمون فيما يجب �أن يتوفر
لها من �أجواء و�شروط ،وفيما ميكن �أن تت�أثر به من عوامل و�أحداث ،وفيما ميكن
�أن يتحرك بها من قيادات و�أتباع على م�ستوى املرحلة والهدف م ًعا؛ لأننا ندرك
– جي ًدا– �أن التغيري البد �أن يخ�ضع خلطة متكاملة على �صعيد الزمان واملكان
والأ�شخا�ص ،والو�سائل والأهداف .وبهذا ال يختلف �أ�سلوب الثورة يف عملية
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التغيري عن �أ�سلوب احلركة من داخل امل�ؤ�س�سات يف م�س�ألة ال�شروط املو�ضوعية
التي يجب �أن تتوفر يف احلركة ..ف�إن الثورة� ،إذا مل ترتكز على �أ�سا�س اخلطة
املتكاملة ،ال ت�ستطيع �أن حتقق النجاح لفكرتها� ،أو اال�ستقامة خلطها� ،أو الو�صول
�إىل النتائج احلا�سمة لأهدافها؛ لأن امل�س�ألة يف الثورة لي�ست �أن تهدم واق ًعا فا�س ًدا
من خاللها ،بل امل�س�ألة �أن تبني واق ًعا جدي ًدا يحمل فكرها وتطلعاتها وينفذ
برناجمها وخمططها العملي يف احلياة.
احلكم وركوب املوجة الإ�سالمية

ت�سجل �أية نقطة
النقطة الثانية� :إن التجارب املذكورة يف هذه املالحظات ،ال ّ
�سلبية �ضد الفكرة؛ لأنها مل ت�ستوف ال�شروط املطلوبة التي تطرحها الفكرة–
اخلط ،ففي التجربة الأوىل يف ال�سودان ،كان من املفرو�ض على الإ�سالميني
�أن يعرفوا� ،أن مثل هذه ال�صرعة الإعالمية الإ�سالمية ال تتحرك من �أية جذور
«�إ�سالمية» يف حركة التغيري ،بل تنطلق من حاجة احلكم الطاغي املنحرف
�إىل غطاء �إ�سالمي ي�سيطر من خالله على الب�سطاء الطيبني من امل�ؤمنني هناك
ليزيل «االحتقان» ال�شعبي الثوري �ضد حكمه من خالل الأزمات االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية التي ّ
حطمت حياة النا�س ،و�أثقلتهم بامل�شاكل املتنوعة،
و�أرهقتهم بالقيود والأغالل ،وليح ّول امل�س�ألة �إىل ملهاة ،ت�شغل النا�س عن اجلذور
العميقة للنظام يف مرتكزاته الال �إ�سالمية فيما ميثله من قواعد �سيا�سية وفكرية،
مرتكزة على املفاهيم والأ�س�س اال�ستعمارية الكافرة ..ولهذا ،فقد كان الأمر
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وا�ضحا كل الو�ضوح منذ البداية �أن امل�س�ألة لن تتعدى ركوب املوجة الإ�سالمية
ً
العاطفية للح�صول على عطف �شعبي لاللتفاف بعدها على الإ�سالميني ل�ضربهم،
وحتميلهم م�س�ؤولية النتائج ال�سلبية للتطبيق اجلزئي اال�ستعرا�ضي للحدود
الإ�سالمية بعي ًدا عن قاعدة احلكم الإ�سالمي ال�شامل ال�ستعمال ذلك �أداة
لل�ضغط على خ�صومه الآخرين ،وهذا هو ما حدث.
ولهذا ،ف�إن االقرتاب من احلكم ال يحمل �أية �ضمانات� ،أو �أية ظروف
مو�ضوعية للخط التغيريي ،بل كان جمرد ا�ستغالل رخي�ص من قبل ال�سلطة مل
تنتبه �إليه القوى الإ�سالمية – فيما يظهر ،هذا �إذا مل يكن لهذه القوى هدف �آخر
مرحلي� ،أو نهائي من خالل ذلك فيما ننتظر �أن تك�شفه تطورات الأحداث التي
بد�أت تتالحق ب�سرعة يف االنقالب الأخري ،هناك.
املعار�ضة وجماعة املنتفعني

ويف جتربة املعار�ضة يف لبنان مل يكن وار ًدا– فيما يبدو – �أية خطة للتغيري،
بل كل ما هناك� ،أن يف ال�ساحة م�شاريع �إقليمية �أو دولية تفر�ض على الأ�شخا�ص
والأحزاب واحلركات �أن تتحرك �ضمن دائرة �سيا�سية و�أمنية معينة لتحقق حالة
خا�صة من خالل ا�شرتاكها يف احلكومة فيما يتعلق بال�شخ�ص� ،أو بالطائفة� ،أو
باملحور ال�سيا�سي اخلا�ص.
�إنها جزء من حركة اللعبة املح�سوبة بدقة فيما تتحرك فيه من واجهات،
وفيما تنفذه من م�شاريع ،وفيما تثريه من �أجواء ا�ستعرا�ضية حل�ساب العواطف
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ال�شعبية التي يثريها الزهو باحلركات االنفعالية التي توحي بال�شجاعة الكالمية
املتفق عليها بني الأطراف يف حروب اال�ستعرا�ض ال�سيا�سي الذي يراد من خالله
تخفيف االحتقان الداخلي لل�ساحة ،وتنفي�س احلالة ال�شعبية بعي ًدا عن �أي حل
للم�شكلة من قريب �أو من بعيد.
ويف جتربة ال�شخ�صيات والأحزاب الإ�سالمية مع احلكومات املدعية للإ�سالم
ال جند هناك �أي تخطيط لق�ضية التغيري على م�ستوى �شمولية الإ�سالم يف واقع
احلكم واحلاكم وال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع ،بل كل ما هناك �أن ه�ؤالء بني
من يعي�ش معهم عقلية الباحث عن م�صدر للإثراء� ،أو عن موقع لل�سلطة ،وبني من
يعي�ش معهم �ضمن مفهوم خمتلف ال يجد يف انحراف احلاكم م�شكلة تدعو �إىل
الثورة ،وتدفع �إىل التغيري ،وال يجد يف االرتباط باال�ستعمار م�س�ألة تدين احلكم
وتبعد به عن الإ�سالم ،وال يفكر بالتطبيق ال�شامل للإ�سالم ،بل كل ما هناك �أن
تكرث امل�ساجد ،وتطبع امل�صاحف ،وتتحرك الدعوة للإ�سالم بطريقة تقليدية ال
روح فيها وال حياة؛ لأنها ال تتحرك من مواقع الإ�سالم الفكرية يف خط التغيري
الفكري وال�سيا�سي ،بل تنطلق من املفاهيم العامة التي ال تلتقي بامل�شاكل احلياتية
للإن�سان امل�سلم �إال من بعيد ،بامل�ستوى الذي يالم�س امل�شكلة بحذر ،وال يتعامل
مع العمق ال�ساكن يف الأعماق.
ومن خالل ذلك نعلم �أن ه�ؤالء ال ميثلون حركة الإ�سالم يف الواقع من خالل
االنتماءات والعالقات باحلكم واحلاكمني ،بل ميثلون جماعة املنتفعني الذين
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يريدون �أن يعطوا احلكم غطا ًء �إ�سالم ًّيا من دون �أن يقدم لهم وللحياة �أي �إ�سالم
ينفتح على ق�ضايا الأمة وم�شاكلها يف احلياة.
ويف هذا اجلو الذي ع�شناه يف مناق�شاتنا لهذه التجارب ن�ستطيع �أن نخل�ص
�إىل الفكرة التي نريد �أن ن�ؤكدها يف هذا املجال وهي �أن هذه التجارب ال ترتبط
باخلط العملي الذي تثريه معاجلتنا لق�ضية التغيري بالأ�سلوب الواقعي من قريب
�أو من بعيد.
رف�ض التحرك الع�شوائي

النقطة الثالثة� :إن الفكرة املطروحة يف هذه املعاجلة لي�ست مطروحة على
�صعيد بلد معني� ،أو على �أ�سا�س �أن تكون احلل الأوحد لعملية التغيري ،بل هي
مطروحة على �صعيد ال�ساحات التي ال متلك احلركة الإ�سالمية فيها جم ً
اال للثورة،
�أو تكون الثورة فيها م�صد ًرا لكثري من ال�سلبيات ال�سيا�سية� ،أو الأمنية التي ال
يتحملها الواقع ،ب�شكل مطلق� ،أو على م�ستوى املرحلة ،مما يجعل الأمر �ضرور ًّيا
للبحث عن بدائل للتحرك يف اجتاه �إيجاد مواقع متحركة من �أجل الو�صول �إىل
�إمكانات �أكرب يف حركة الإ�سالم يف الواقع .ولكن لي�س معنى ذلك هو التحرك
الع�شوائي الذي يفكر فيه العاملون بطريقة غري متوازنة ،مما يتيح لهم الغرق يف
موجات الكفر وال�ضالل يف الوقت الذي يعملون فيه على الو�صول �إىل الإ�سالم
يف حركته ال�صاعدة نحو االنت�صار والنجاح.
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�إن الق�ضية لي�ست هي ق�ضية الهرب من فكرة الثورة هربًا من نتائجها ،بل
الق�ضية هي ق�ضية الو�صول �إىل انطالقة الإ�سالم يف حكم احلياة من �أي طريق
�شرعي ،ميلكه العاملون للو�صول �إىل هذا الهدف الكبري .ف�إذا كانت للثورة
�إمكاناتها العملية يف �أي �ساحة من ال�ساحات من دون �سلبيات كبرية �صاعقة،
ف�إن الثورة ت�صبح الو�سيلة الف�ضلى للتحرك نحو الهدف� ،أما �إذا مل ميكن ذلك� ،أو
كانت ال�سلبيات فيه �أكرث من الإيجابيات ،ف�إن الو�سيلة امل�شروعة هي التحرك يف
طريق �آخر يخ�ضع للحكم ال�شرعي الذي يريد اهلل للحياة �أن تخ�ضع له يف م�ستوى
الو�سيلة ويف م�ستوى الهدف.
الثورة واخليار الوحيد

رمبا يطرح بع�ض النا�س يف هذا االجتاه يف خط ال�سري ،فكرة تقول� :إن الذين
يحر�سون معادالت اال�ستكبار العاملي يف �صياغة ال�ساحة على �صورته ،ومن خالل
ما ميلكه من مفاهيم ونظم و�شرائع ال مينحون الفر�صة املعقولة لأية حركة �إ�سالمية
لتهدمها من خالل م�ؤ�س�ساتهم وم�شاريعهم ال�سيا�سية
�أن تنفذ �إىل داخل املعادلة ّ
والتنظيمية التي ميلكون مفاتيحها ،ويعرفون م�ساربها ،وي�سيطرون على م�صادرها
ومواردها .. ،ف�إذا اجرت�أت على دخول الهيكل ،وحاولت �أن تعبث مبحتوياته،
وقفوا �أمامها بكل قوتهم ،وعملوا على �أن يعبثوا بكل مفاهيمها وق�ضاياها ،و�أن
يحتووا �ساحاتها من خالل �ساحتهم؛ ليهزموها من حيث تريد الن�صر ،وي�سقطوها
من حيث تريد النجاح ،الأمر الذي يجعل من الثورة اخليار الوحيد الذي ميلكه
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الإ�سالم يف الو�صول �إىل احلكم؛ لأنه ي�ستطيع من خاللها �أن يحا�صر املعادالت
اال�ستكبارية ب�ضرباته املتالحقة التي يكت�شف فيها كل يوم �أ�سلوبًا جدي ًدا للح�صار،
وو�سيلة متقدمة للمواجهة ،حتى ي�سقط الهيكل على ر�ؤو�س �أهله وح ّرا�سه.
�إن الق�ضية هي �أن تتحرك من حيث متلك ال�ساحة ،فتعي�ش حرية احلركة من
موقع خطتك و�إرادتك ال من حيث ميلكها الآخرون فيما يحددون لها من حدود،
ويخططون لل�سري عليها من خطوط.
م�س�ؤولية �صنع القوة و�إيجاد البدائل

وجنيب على ذلك� :إن م�شكلة الإ�سالميني العاملني يف �سبيل تغيري الواقع
على �أ�سا�س الإ�سالم لي�ست هي ما يفكر فيه امل�ستكربون ،وما يعملون له ،ف�إن من
الطبيعي �أن يعملوا على تهدمي كل ما نبنيه ،واحتواء كل ما نخطط له ،و�إ�سقاط
كل ما نريد �أن نحققه ،بل هي :ماذا نريد �أن نعمل يف مواجهة ما يعملون ،وماذا
نريد �أن نخطط يف مقابل ما يخططون؛ لأن ال�ساحة يف كل �أبعادها مفتوحة لل�صراع
على �أكرث من جهة� ،سواء يف الآفاق التي نحاول �أن نفتحها وننطلق بها يف حركة
الثورة� ،أو يف املجاالت التي نريد �أن نتحرك فيها يف حركة امل�ؤ�س�سات القائمة يف
ال�ساحة.
و�إذا كانوا ميلكون �ساحة م�ؤ�س�ساتهم ،للعبث �أو للت�آمر �أو االحتواء ،ف�إنهم
ميلكون الكثري من الفر�ص والأ�شخا�ص ،وامل�ؤ�س�سات ،وامل�صالح املرتبطة بهم يف
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�ساحاتنا العامة ،فيمكنهم �أن يهزموا -من خالل ذلك -انطالق الثورة ،كما
ميكنهم �أن يهزموا حركة التغيري يف نطاق امل�ؤ�س�سات ،ف�إن علينا �أن ال ننتظر يف
الثورة �أن يجل�س اال�ستعمار يف انتظار �أن ندخل عليه الهيكل لنهدمه على ر�أ�سه،
بل �سيعمل بكل جهده قبل انطالقة الثورة يف مواجهتها ب�أ�ساليبه؛ لئال تنطلق،
و�سيعمل بكل و�سائله – بعد انطالقتها – يف مواجهتها بالثورة امل�ضادة لكيال
ت�ستمر متا ًما كما هو احلل يف الأ�سلوب الآخر للتغيري.
وقد يكون الأمر خمتلفًا بع�ض ال�شيء يف هذا الأ�سلوب �أو يف ذاك الأ�سلوب،
ولكنه ال يختلف يف م�س�ألة واحدة ،وهي� :أن عليك �أن تخطط مل�سريتك ،فال
ترتكها للرياح القادمة من بعيد لتبقى يف قب�ضة التم ّنيات الغيب ّية ،و�إذا كنت تنتظر
الغيب ،فعليك �أن تنتظره بعد ا�ستكمال عملك من خالل �سنن اهلل.
وقد يكون من م�س�ؤوليتك �أن تفكر دائ ًما يف قوة الآخرين من خالل نقاط
�ضعفك ،بل يجب �أن تفكر يف عملية �صنع قوتك من خالل نقاط �ضعفهم
لتتوازن عندك امل�س�ألة ،فال تنهزم قبل الدخول يف املعركة ،بل ت�ضع يف موقع كل
نقطة �ضعف لديهم عن�صر قوة يف املواجهة ،وبذلك ميكن لك �أن تواجه قوتهم،
بعد بناء قوتك الذاتية.
�إن ما نريد ت�أكيده يف كل هذا احلديث هو �ضرورة التفكري يف البدائل دائ ًما يف
�أي موقع من مواقع احلركة؛ لئال حت�شرنا الظروف املتغرية املتنوعة يف زاوية مغلقة
ال منلك معها حرا ًكا لنظل نتحرك يف �أكرث من اجتاه يف طريقنا نحو الهدف .وهذا
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هو ما نفهمه من �أ�سلوب الإ�سالم املتحرك يف خط الرفق ،ويف خط العنف ،وهذا هو
ما نالحظه يف �سرية النبي حممد (�ص) ،ويف �سرية الأئمة وال�صحابة والأولياء (ع)،
يف تن ّوع الأ�سلوب مع وحدة القرار احلا�سم والفكرة الثابتة.
نتجمد �أمام ال�سلبيات ،بل يجب
و�إذا �أردنا درا�سة البدائل ،فعلينا �أن ال ّ
�أن نقارنها بالإيجابيات ،والعك�س �صحيح �أي�ضً ا؛ لأن ال�سبيل ال�سوي هو الذي
يح�سب ح�ساب الق�ضايا من جميع اجلهات ،ال من جهة واحدة.
ورمبا كان من ال�ضروري – يف هذا االجتاه � -أن ال ندر�س الفكرة يف املطلق
من خالل جتربة حمدودة ،يف نطاق الزمان واملكان ،بل علينا �أن ندر�سها من خالل
�أكرث من جتربة و�أكرث من فر�صة؛ لأن جناح جتربة يف زمان ما� ،أو مكان ما ال يعني
جناحها يف كل زمان �أو مكان� ،إال �إذا ا�ستطعنا �أن ندر�س التجربة بطريقة علمية
مو�ضوعية حتقق لنا القناعة احلا�سمة ب�أن خ�صو�صية الزمان واملكان ال متثل �أي ت�أثري
يف طبيعة النتائج العملية يف ذلك.
مناق�شة امل�صادر الإ�سالمية

و�أحب يف ختام هذا احلديث �أن �أوجه ندائي �إىل كل العاملني للإ�سالم� ،أن
يبتعدوا عن العاطفة يف تقييم الأفكار ،و�أن ينطلقوا يف قناعاتهم� ،أو رف�ضهم من
خالل مناق�شة امل�صادر الإ�سالمية ملا يطرح من �أفكار ،و�أن يفرقوا دائ ًما ،بني ما هو
الت�صريح ال�صحفي� ،أو اخلطاب اجلماهريي� ،أو ال�شعار االنفعايل ،وبني ما هو الفكر
الذي ير�سم للم�ستقبل طريقه الطويل من �أجل �أن ي�ستقيم بقوة ووعي نحو الهدف.

من الذي يقود عملية التغيري
حزب األمة أو أمة احلزب؟ (أ)
القائلون بالنظرة السلبية للعمل احلزبي يعتربون أن:
• احلزبية لي�ست �أ�سلو ًبا �إ�سالم ًّيا
م�سجلني م�شكلة الع�صبية والعقلية و�شرعية القيادة.
• التغيري نتيجة طبيعية
لقوة الأمة ووعيها وتنظيمها املنفتح ال�شامل.

من الذي يقود عملية التغيري

حزب الأمة �أو �أمة احلزب؟ (�أ)
دور احلزب والأمة

كيف يتحرك خط التغيري يف حركة الإ�سالم يف الواقع؟ وما هو الإطار
العملي الذي يتحرك العاملون يف داخله؟ هل هو احلزب الذي تخ�ضع فيه احلركة
لتعليمات حمددة ،وتنظيم دقيق ،ودرجات متفاوتة ،وخطط مرحلية متدرجة يف
عملية الدعوة ،ويف انطالقة التغيري الواقعي ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي،
فيطبع الأفراد بطابعه املميز ،فال يتحركون �إال من خالله كما ي�ؤطر �شخ�صية الأمة
ب�إطار �شخ�صيته؟
�أو هو الأمة التي متثل ال�ساحة الوا�سعة حلركة التغيري من خالل حركة
الإ�سالم يف وجدانها الفكري وال�شعوري ،وذلك يف نطاق الأمواج الب�شرية التي
تتدافع وتندفع لتكون التيار الذي يجرف �أمامه كل التيارات الأخرى ،بكل قوته
واندفاعه؟
وبالتايل هل هو حزب الأمة �أو �أمة احلزب؟
هذه عالمات ا�ستفهام ،بد�أت تتخذ لنف�سها مكانًا يف دائرة ال�صراع ،يف �ساحة
العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي التغيريي تب ًعا للأجوبة احلا�سمة يف هذه امل�س�ألة.
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احلزب وقيادة الأمة

فهناك من يعترب احلزب هو الإطار العملي الواقعي لعملية التغيري ،ويرى يف
أ�سا�سا للنمو والتطور
التنظيم احلزبي اخلا�ضع لهيكلية معينة يف �أ�سلوب العمل � ً
والو�صول �إىل نتائج حا�سمة ،فهو الذي ينظم للأمة طاقاتها ،ويحدد �شخ�صيتها،
ويقود خطواتها �إىل الهدف الكبري .وبذلك يحقق لل�ساحة قيادتها الطليعية
والواعية املتقدمة التي تعرف ما تريد ،وتتحرك بخطى ثابتة نحو حتقيق ما تريد.
وهذا هو النهج الذي درجت عليه احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية التي عملت
على �أ�سا�س املنهج احلزبي يف حتركها ال�سيا�سي ،مثل «حزب الإخوان امل�سلمني»،
و«حزب التحرير» ،و«حزب الدعوة الإ�سالمية» ،وغريها من الأحزاب الإ�سالمية
التي ت�أخذ لنف�سها �صفة احلزب ،وقد تختار احلركة �أو املنظمة.
التنظيم واجلو الإ�سالمي ون�شوء «حزب اهلل»
وهناك من يعترب احلزبية حركة بعيدة عن اجلو الإ�سالمي الذي يحمل �صفة
الدين يف �شخ�صيته ،ويعمل على احتواء الأمة يف فكره ،فيتحول �إىل عباد ٍة
يف �إميان الفرد ،وحرك ٍة يف �إميان املجتمع ،وانطالقة تغيري �شامل يف مواجهة كل
الأو�ضاع املنحرفة يف حياة الأمة ،مما يفر�ض على العاملني �أن يخاطبوا الأمة ككل؛
لتكون الثقافة للمجتمع ب�شكل جماعي ،ويكون التخطيط للكل بطريقة �شاملة؛
لتنمو الفكرة العامة يف ذهنية الأمة من موقع عمقها و�شموليتها؛ فيحدث التغيري
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من مواقع الأمة بد ًال من �أن يحدث من خالل النخبة؛ لأن ذلك يعني حدوث
انف�صال يف عملية الوعي التغيريي بني ما هي الطليعة وبني ما هي القاعدة،
وعندما تختزن النخبة كل خمططات التغيري وو�سائل احلركة ،ويبقى للأمة �أن
تنفعل بنداء الثورة وبدعوة التغيري من دون وعي للخلفيات الكامنة وراء حركة
الثورة ودعوة التغيري.
ويف هذا اجلو ،برزت فكرة «حزب اهلل» �أمام فكرة التنظيم احلزبي لتعترب
نف�سها البديل له ،حيث يحقق كل �إيجابيات التنظيم بعي ًدا عن كل �سلبياته،
ولكن من دون تنظيم ،وذلك من خالل جناح التجربة للتغيري من خالل هذه
الفكرة ،وف�شل فكرة التنظيم فكيف نواجه امل�س�ألة؟
العقلية احلزبية والتفاعل

لعل من الأمور التي يثريها خ�صوم فكرة «احلزبية التقليدية» ،هو ..م�س�ألة
«العقلية احلزبية» التي تف�صل �شخ�صية احلزبي عن الأمة ،وحتوله �إىل عن�صر معزول
عنها فيما يوحي به لنف�سه من الفكر اخلا�ص واجلو اخلا�ص وال�شخ�صية املميزة،
مما يفقد معه حالة التفاعل مع املجتمع يف الأمة و�أحالمه ،بل رمبا يتحول �إىل
�شخ�ص يعي�ش االحتقار ملن حوله من غري احلزبيني؛ لأنهم ال ميلكون الوعي الذي
ا�سمي
ميلكه ،وال يحملون الفكر املميز الذي يحمله ،ف�إذا كان يعمل على �أ�سا�س ّ
مث ًال ،ف�إنه يرى يف نف�سه «امل�سلم الواعي» ،بينما يرى يف الإن�سان الآخر «امل�سلم
التقليدي» ،وهكذا يفقد احلزب فيما يربي به �شخ�صية �أفراده �إمكانية قيادة الأمة
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نحو التغيري؛ لأنه ال يختزن – يف داخله االنفتاح املتفاعل على ال�ساحة كلها
الذي ي�ؤدي به �إىل �أن يفهم خلفياتها وامتداداتها و�آفاقها يف حركة الأمة.
�إطار الع�صبية احلزبية

ورمبا كان من بني هذه الأمور «الع�صبية احلزبية» التي ت�ؤكد فيها الرتبية على
الأخ�ص للحزب بالطريقة التي ال تقبل معها �أي نقد �أو مناق�شة للأفكار الر�سمية
املتبناة من قبل قيادته ،بحيث يتحول الأمر �إىل تع�صب للإطار بعي ًدا عن حركة
الفكرة يف العقل �أو يف الواقع ،وقد ي�صل �إىل احلالة العدوانية فيما ي�ستثريه من
احل�سا�سيات امل�ضادة التي قد ت�ؤدي �إىل املواجهة النف�سية والعملية �ضد احلزب
الآخر �أو الفريق الآخر مما يجعل الأمة منق�سمة على نف�سها يف ق�ضاياها العامة
فتبدد طاقاتها يف �صراعات �سيا�سية تتعلق بال�شكل وتبتعد عن امل�ضمون .وهكذا
ت�ساهم الع�صبية احلزبية يف �إبعاد احلزب عن احتواء الأمة ،وتوجيهها �إىل الأهداف
املوحدة يف ال�ساحة الواحدة.
�شرعية القيادة احلزبية

وقد يتحدث البع�ض عن �شرعية العمل احلزبي بطريقة �سلبية؛ لأن النهج
الذي �سار عليه النبي (�ص) والأئمة (ع) وال�صحابة والتابعني يف العمل للإ�سالم
يختلف عن هذا املنهج ،فقد كان اخلطاب للأمة باملفاهيم الإ�سالمية كما كان
العمل علن ًّيا على م�ستوى �شخ�صية القائد� ،أو على م�ستوى حركة العمل .وهذا
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هو النهج الذي يحقق للإ�سالم امتداده يف حياة الأمة ،ويحقق له الروحية
العميقة التي يلتقي فيها اجلميع يف ال�ساحة العامة على كلمة اهلل وعلى ا�سم
الإ�سالم من دون �أية حواجز تنظيمية معقدة ،ومن دون �أية �شخ�صيات طارئة،
وهذا هو الذي ن�ستوحيه من الأ�سلوب القر�آين الذي يخاطب فيه اهلل امل�ؤمنني
كافة ك�أمة م�س�ؤولة ،وهو الذي ميكن �أن يحول امل�سلمني �إىل �أمة بد ًال من �أن يكونوا
كجماعات.
وقد يتحدث البع�ض عن ال�شرعية من ناحية �أخرى .وهي �أن طريقة الإ�سالم
يف العمل تتمثل يف القيادة املتمثلة بالنبي �أو الإمام �أو الأمري الذي يبايعه اجلميع،
ويلتقون عليه يف نطاق امل�س�ؤوليات ال�شرعية للقائد وللقاعدة ،وبذلك تتحرك
�شرعية العمل من خالل �شرعية القيادة يف �إ�شرافها عليه ،ويف التزامه بها ،عندما
يكون القائد م�صداقًا لأويل الأمر� ،سوا ًء يف ذلك على �أ�سا�س نظرية ال�شورى� ،أو
نظرية والية الفقيه .وهذا ما يفتقده العمل احلزبي الذي يخ�ضع فيه نظام القيادة
للطريقة التنظيمية التي تفر�ض القيادة من موقع التنظيم ال من موقع ال�شرعية
الإ�سالمية ل�شخ�صية القائد.
ومن خالل ذلك ،تتحرك ق�ضية االلتزام فيما ي�صدر من �أوامر ونوا ٍه
أ�سا�سا ملز ًما للم�ؤمنني العاملني يف
وتعليمات حمددة ،فقد ال يجد العمل احلزبي � ً
�إطاره �إال فيما يلزم به الإن�سان من ميني �أو عهد ونحوهما ،مما يف�سح املجال للكثري
من �إمكانات االن�سحاب منه على �أ�سا�س املربرات التف�صيلية للخروج من �إلزام
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اليمني ببع�ض و�سائل ال ُّر َخ�ص ال�شرعية التي و�ضعها الفقهاء .ورمبا ي�ساهم هذا
اخلط يف �إيجاد حالة من الإرباك واخللل على م�ستوى حركة التنظيم يف داخل
احلزب.
ولكن هذا ال يحدث يف العمل الإ�سالمي املنفتح على الأمة ككل يف نطاق
القيادة ال�شرعية كالويل الفقيه� ،أو الذي تعينه ال�شورى� ،أو الذي يبايعه امل�سلمون،
ف�إن الوالية وال�شورى والبيعة ونحوها متثل حلة �شرعية ملزمة للم�سلمني يف تنفيذ
كل ما يراد لهم �أن ينفذوه من تعليمات وخمططات.
ال�سرية احلزبية والرقابة

وقد يتحدث البع�ض عن «العمل ال�سري» كنقطة �سلبية يف العمل احلزبي؛
لأن ذلك يبعد الأمة عن االرتباط الوجداين بقيادتها ،ويف�سح املجال للكثري من
�أ�ساليب اللعبة ال�سيا�سية من خالل الأجهزة اخلفية يف �إبعاد الكفاءات ال�شرعية
عن مركز امل�س�ؤولية القيادية ،وبتحريك اخللفيات امل�شبوهة لتنحرف باخلط �إىل
غري االجتاه امل�ستقيم بعي ًدا عن الرقابة ال�شاملة للأمة؛ لأن رقابة التنظيم قد ال
تكون بامل�ستوى الدقيق الذي ي�سمح باالطالع على خفايا الأمور ،وقد ال يكون
قاد ًرا على تنفيذ ما يراد تنفيذه خلدمة م�س�ألة الإ�صالح ،وقد متلك القيادة ال�سرية
من الإمكانات الكثري من الو�سائل التي ت�ستطيع – من خاللها – ال�سيطرة
على كل حركة م�ضادة من دون �أن ميلك القائمون بهذه احلركة �أية �إمكانات قوية
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يف امل�ستوى نف�سه ،بينما ي�ستطيع ه�ؤالء يف نطاق حركة الأمة يف مواجهة القيادة
العلنية املعروفة القيام بكثري من �أو�ضاع التغيري.
احلزبية �أ�سلوب غربي

وقد يتحدث البع�ض عن الطريقة احلزبية يف العمل من زاوية �أخرى ،وهي
�أن مثل هذا الأ�سلوب لي�س �أ�سلوبًا �إ�سالم ًّيا فيما يعرفه امل�سلمون من �أ�ساليب
العمل املفتوح الذي ال تعقيد فيه وال التواء ،بل هو �أ�سلوب غربي خا�ضع للعقلية
ال�سيا�سية التي تتحرك بالطريقة امليكافيلية يف ترتيب الأو�ضاع ال�سيا�سية �ضد
الفريق الآخر الذي تت�صارع معه دائرة النفوذ ،وبذلك تلتقي الأ�ساليب بالذهنية
املعقدة الباحثة �أب ًدا عن انت�صار� ،أي انت�صار يف حركة اللعبة ال�سيا�سية التي ال متنح
الأمة حرية املعرفة للواقع �إال باملقدار الذي ت�سمح به م�صلحتها الفئوية اخلا�صة.
وي�ضيف هذا البع�ض �إىل هذه املالحظة �أن م�صلحة العمل الإ�سالمي يف
دائرته الفكرية �أو ال�سيا�سية �أن ينطلق يف �أ�ساليبه من داخل الروحية الإ�سالمية؛
ليلتقي الأ�سلوب بالفكرة ،يف عملية توازن وتكامل ليكون النمو احلركي
لل�شخ�صية الإ�سالمية من ًّوا طبيع ًّيا متوازنًا ،تتوفر فيه كل عنا�صر القوة الذاتية من
الفكرة والروح واملنهج والأ�سلوب؛ لأننا �إذا مل نتحرك يف مثل هذا اجلو ،ف�إننا
�سنكون كمن يزرع النباتات ال�شتوية يف �أجواء ال�صيف� ،أو كمن يزرع نباتات
اجلبل يف ال�سهل من دون حت�ضري الأجواء املالئمة البديلة ،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف
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يف النمو ،و�إىل فقدان الكثري من اخل�صائ�ص احلية� ،أو �إىل انعدام النمو من حيث
الأ�سا�س.
منطلقات �أ ّمة «حزب اهلل»
وقد يعتقد ه�ؤالء الذين يثريون عالمات اال�ستفهام حول التنظيم احلزبي �أن
مثل ذلك قد يكون حجة مقنعة يف ترجيح االجتاه الآخر ،وهو العمل يف نطاق
«حزب اهلل» الذي يتبنى الأ ّمة ك�إطار للحزب ،وال يتبنى احلزب ك�إطار يف الأ ّمة،
ف�إن النقاط ال�سلبية يف االجتاه احلزبي تتحول �إىل نقاط �إيجابية يف الوجه الآخر يف
حركة الأ ّمة.
العمل بعقل مفتوح

ف�إذا كان العمل ال�سيا�سي يتحرك يف �ساحة الأ ّمة ،فال ميكن �أن يكون هناك
فرز داخلي يف�صل �شخ�صية العاملني عن الأ ّمة؛ لأنهم يعملون يف داخلها بالعقل
املفتوح الذي يحتوي كل النا�س يف اهتماماته الفكرية والروحية وال�سيا�سية.
ظاهرة تنوع ال �صدام

ومن الطبيعي �أن ال تكون هناك ع�صبية على امل�ستوى الفئوي ال�ضيق؛ لأن
العمل لي�س عمل فئة يف مقابل فئة ،بل هو عمل الأمة كلها يف مقابل التحديات
الآتية �إليها من فريق الباطل ،وبذلك يكون االختالف يف وجهات النظر من
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خالل هذه الروحية اختال ًفا يف الدائرة الواحدة الوا�سعة ،مما يعطي للظاهرة معنى
التنوع بد ًال من معنى ال�صدام.
الوعي ال�شرعي وال�سيا�سي

�أما م�س�ألة «ال�شرعية» ،ف�إن الأمة تتحرك يف خط القيادة الفقهية املبدعة التقية
العادلة التي متلك الوعي ال�شرعي الذي ت�ستطيع من خالله �أن تعرف ما هو
الإ�سالم يف مفاهيمه وعقائده و�أحكامه ،فال تنحرف بالنا�س عن اخلط من الناحية
الفكرية ،كما ت�ستفيد من ذلك يف ا�ستقامة اخلط من الناحية العملية فيما متار�سه
من عمل قيادي على �أ�سا�س �إ�سالمي.
ومتلك الوعي ال�سيا�سي الذي يجعلها تفهم ال�ساحة جي ًدا يف خلفياتها،
ويف م�شاريعها ،ويف �أو�ضاعها ،ويف كل الأجواء التي تتحرك يف داخلها ،فتبعد
بذلك عن ال�سذاجة ال�سيا�سية التي تتيح للآخرين �أن يلعبوا بها يف عملية اخلداع
والت�ضليل ليقودوها �إىل بع�ض التحالفات التي ال تكون يف م�صلحة الأمة� ،أو �إىل
بع�ض املخططات التي ت�سيء �إىل حا�ضرها وم�ستقبلها.
�إن م�س�ألة الوعي ال�سيا�سي يف القيادة بالإ�ضافة �إىل الإرادة القوية ،والعدالة
يف الروح وال�سلوك هي ال�ضمانة لالن�سجام مع امل�صلحة العامة للأ ّمة.
علنية القيادة ورقابة الأمة

�أما م�س�ألة النتائج ال�سلبية لل�سرية ،ف�إنها لي�ست بذات مو�ضوع ،ما دامت
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القيادة تتحرك يف مواقع امل�س�ؤولية ب�شكل علني ،وما دامت املوا�صفات ال�شرعية
للقائد هي التي متنحه املوقع ال�شرعي القيادي على م�ستوى م�س�ؤولية الأمة يف
العمل الإ�سالمي.
ف�إن ذلك ال ي�سمح بالأ�ساليب امللتوية التي قد ي�سمح بها العمل ال�سري؛
لأن فكره و�سلوكه و�أو�ضاعه العامة واخلا�صة ،وما�ضيه وحا�ضره لي�س �أم ًرا بعي ًدا
عن جتربة الأمة وعن ر�ؤيتها ،ومالحظاتها النقدية ورقابتها الواعية التي تنعك�س
�إيجابًا على حركة القيادة فيما تواجهه من م�س�ؤولية االلتزام واالن�ضباط يف خط
ال�شريعة من خالل رقابة اهلل ورقابة الأمة .وبذلك ت�ستطيع الأمة احل�صول على
معرفة �شاملة ل�شخ�صية القائد وحركته ،و�أ�سلوبه يف العمل القيادي ،و�أمانته يف
حفظ امل�س�ؤولية ،و�إخال�صه هلل؛ لتقرر بعد ذلك فيما �إذا كان الواجب االن�سجام
مع حركة قيادته� ،أو املواجهة لها ،مما ميثل ال�ضمانة القوية حلا�ضر الأمة وم�ستقبلها.
الأمة والقرار ال�سيا�سي

وتبقى للإ�سالم �أجوا�ؤه الروحية والعملية يف حركة الأمة عندما تتحول
امل�ساجد كما كانت �إىل �ساحات للعمل ال�سيا�سي واجلهادي والثقايف ،كما
هي �ساحة للعمل العبادي ،فيلتقي العاملون للإ�سالم بالأمة بطريقة مفتوحة،
فيحدثونها بكل الأحداث التي تتحرك يف ال�ساحة ،ويبلغونها اخلطط املو�ضوعية
من قبل القيادة يف مواجهة التحديات ،ويثريون �أمامها امل�شاكل املنتظرة التي
حتتاج �إىل ا�ستعداد و�إىل حلول ،ويعدون لها املواقف التي يجب عليها �أن تقف
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فيها ،وي�ستمعون �إىل وجهات نظر �أفرادها ،ويناق�شونها بكل ما فيها من تفا�صيل
فيما تثريه من نقاط ال�ضعف �أو من نقاط القوة ليكون القرار احلا�سم منطلقًا من
القناعة القائمة على الفهم الواعي يف حركة الأمة والقيادة.
ومن خالل ذلك ،حت�صل الأمة على الثقافة ال�سيا�سية الواعية التي جتعل
للأمة الرقابة على حركة الواقع ال�سيا�سي من مواقع الر�ؤية الوا�ضحة للأ�شياء،
ومن موقع املعاناة الذاتية يف ممار�ستها للموقف ،ومن طبيعة امل�شاركة الفاعلة يف
والدة القرار ويف �صناعته ،مما يزيد القرار ال�سيا�سي قوة وم�صداقية وفاعلية؛ لأنه ال
يكون قرار النخبة �أو الطليعة ،بل يكون قرار الأمة.
التفاعل بني الأمة والفقيه

و�إذا كانت نظرية والية الفقيه هي التي حتكم ال�ساحة العامة للأمة ،ف�إن
القيادة للعلماء الفقهاء الواعني هي امل�ؤهلة لت�سلم زمام الأمور يف انطالقة العمل
ال�سيا�سي ،كما كانت كذلك يف العمل التبليغي والعبادي ،فال نقع يف االزدواجية
يف �شخ�صية العامل الديني امل�سلم بني ما هو الداعية وبني ما هو الإن�سان املتحرك
لنجمد فيه حركية الإن�سان ،ونحرك فيه جانب الدعوة فقط ،بل ندر�س �شخ�صيته
ِّ
من خالل �إمكاناته الفكرية والروحية والعملية لنعرف كيف نلتقي فيها ب�شخ�صية
القائد الذي ميلك وعي التخطيط ووعي التنفيذ ،فن�ضعه يف موقعه من موقع
�شرعية الكفاءة بعي ًدا عن �أية حالة تقليدية للقدا�سة واالحرتام .ويف �ضوء ذلك
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يتم التفاعل بني �شخ�صية العامل و�شخ�صية ال�سيا�سي واملجاهد لتتكامل للإن�سان
�شخ�صيته من جميع اجلوانب.
ولن يكون ذلك كهنو ًتا– على كل حال  -بل يكون نو ًعا من �أنواع امل�س�ؤولية
اخلا�ضعة للكفاءة فيما يراد للم�س�ؤولية �أن تخ�ضع له من فكر و�شريعة ومنهج،
ويبقى للأمة دورها الكبري ،يف عملية التفاعل والتكامل والتخطيط مع القيادة،
ومهمتها الكبرية يف الت�أييد والتنفيذ خلفها.
وبهذا فلن نحتاج �إىل تغيري �صيغة الو�ضع االجتماعي العام للأمة ،يف �أ�سلوب
العمل اجلماعي ،ولن نعزل الأكرثية عن عامل التخطيط للم�ستقبل ،بل جنعلها
تتطور وتنمو وتتحرك وجتاهد ،وت�ؤيد وتعار�ض من �ساحاتها الوا�سعة ،فتتحول �إىل
قوة كبرية حلماية نف�سها من التحديات اخلارجية التي تتحدى عقيدتها و�شريعتها
ومنهجها يف احلياة ،كما تتحدى حريتها وكرامتها وا�ستقاللها ،وحلماية امل�ستقبل
من القيادة املنحرفة ال�ضعيفة؛ لأنها تعرف خطورة دورها يف عملية املواجهة ،ويف
عملية البناء ،كدور �أ�سا�سي ولي�س على الهام�ش.
وهكذا يتحرك التيار يف اندفاعه الكبري من دون حاجة �إىل الأ�شياء ال�صغرية
التقليدية التي ّ
تنظم له انت�سابه للحركة من بطاقات معينة و�سمات خا�صة؛ لأن
ذلك هو �ش�أن الزوايا ال�صغرية ال �ش�أن ال�ساحة الكبرية املنفتحة على كل احلا�ضر
وامل�ستقبل ،فال يحتاج احلركي يف انتمائه �إىل الأمة �إال �إىل ارتباطه بر�سالتها ،والتزامه
مبنهجها ،وا�ستعداده للجهاد يف �سبيل اهلل ،وا�ستقامته على الطريق امل�ستقيم فيما
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ميثله ذلك كله من القيم الروحية للأمة التي �إذا انتمى �إليها الإن�سان امل�سلم ،كان
منتم ًيا للأمة واحلزب الذي ي�شمل كل �ساحاتها الفكرية وال�سيا�سية.
و�إذا ا�ستطاعت الأمة �أن ت�صل �إىل هذا امل�ستوى من الوعي ،ومن التنظيم
املنفتح الواعي ال�شامل ،ف�إن التغيري �سيكون نتيجة طبيعية للقوة الكامنة يف حركة
الأمة التي �ستتحول �إىل تيار قوي جارف ال ت�ستطيع املحاور ال�صغرية �أن تنال من
قوته� ،أو تخفف من اندفاعه� ،أو حتول انطالقته �إىل ال�شاطئ الذي تتك�سر الأمواج
عليه مل�صلحة الطغاة وامل�ستكربين.
هذه هي وجهة نظر الذين ينظرون نظرة �سلبية �إىل التنظيم احلزبي ،ويرون �أن
عملية التغيري حتتاج �إىل حركة الأمة ال �إىل حركة احلزب.
فهل هي النظرة الواقعية لل�ساحة؟
هذا هو احلديث الذي �سنحاول �إثارته يف ال�صفحات التالية.

من الذي يقود عملية التغيري
حزب األمة أو أمة احلزب؟ (ب)
• احلاجة �إىل الواقعية
هي التي حتدد �أ�سلوب العمل الإ�سالمي.
• العمل احلزبي
كالعمل الثقايف �أو ال�سيا�سي يخ�ضع للحكم ال�شرعي.
• م�شكلة العمل احلزبي
هي م�شكلة العاملني للإ�سالم وال�سبب خلل يف الرتبية.
• التنظيم يف العمل الإ�سالمي
هو ال�سبيل للو�صول �إىل الأهداف الكربى.

من الذي يقود عملية التغيري

حزب الأمة �أو �أمة احلزب؟ (ب)
حتديد دائرة التحرك

قد يطرح «احلزبيون» و«دعاة العمل التنظيمي» �س�ؤا ًال يراد – من خالله–
حتديد الدائرة التي يتحرك فيها البحث لئال ي�ضيع احلديث يف متاهات االفرتا�ضات
واالتهامات الالم�س�ؤولة.
وقد نحتاج �إىل تب�سيط ال�س�ؤال! يف البداية؛ ليكون اخلطوة الأوىل يف حركة
املعرفة ال�سيا�سية التي تنطلق لتحدد انطالق التغيري مع القيادة وخط ال�سري.
هل نحن بحاجة �إىل التنظيم يف العمل ال�سيا�سي من �أجل التغيري؟
وهل ميكن – لنا – االنطالق �إىل �ساحة العمل اجلماهريي يف الأمة بعي ًدا
عن الأ�سلوب العملي الذي ينظم طاقات اجلماهري ،ويحولها �إىل طاقة موحدة من
�أجل حتقيق الهدف الكبري للأمة؟
الأ�سلوب النبوي يف مواجهة التحديات

رمبا يكون اجلواب بالإيجاب بت�أكيد احلاجة �إىل التنظيم ك�أ�سلوب عملي
من �أجل التغيري ،ولكن قد يرى ه�ؤالء يف الأ�سلوب النبوي الذي مار�سه
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النبي حممد (�ص) يف حركة الإ�سالم يف الدعوة ،ويف املمار�سة واملواجهة يف
�ساحة ال�صراع الأ�سلوب الوحيد الذي ينبغي للم�سلمني ال�سري عليه يف عملهم
ال�سيا�سي الإ�سالمي؛ لأن ذلك هو الذي مينح العمل �صفته الإ�سالمية ،ويبعده
عما ا�ستحدثته ال�ساحة من �أ�ساليب عملية يف حركة الكفر وال�ضالل ،ويو�ضح
ه�ؤالء �أن من واجب امل�سلمني االلتزام بالإ�سالم يف خط الو�سيلة والهدف ،وذلك
من خالل اخلطة التكاملية التي يريد الإ�سالم من خاللها �أن يجعل التحرك
خا�ض ًعا يف �أخالقياته للأجواء الأخالقية يف كل ن�شاطاته الفكرية وال�سيا�سية.
ولكننا نتحفظ �أمام هذه املالحظة؛ لأننا نالحظ يف الأ�سلوب النبوي يف
الدعوة ويف احلركة اختال ًفا يف ال�شكل تب ًعا الختالف املرحلة التي كانت حتيط
بالواقع ،وذلك فيما نالحظه من اختالف الأ�سلوب املكي عن الأ�سلوب املدين،
كما جند تنو ًعا يف داخل كل منهما فيما كان تنوع ميزان القوى وطبيعة التحديات.
فقد نقر�أ يف بع�ض كتب ال�سرية �أن النبي (�ص) دعا �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل
ثالث �سنني �س ًّرا ،ثم �أعلن الدعوة ب�صراحة بعد ذلك ،و�أنه مل يتعر�ض لآلهة
قري�ش يف البداية ،بل كان دوره هو دور الدعوة �إىل التوحيد يف مواجهة ال�شرك
العقيدي ،مما كان ال ميثل املواجهة للمجتمع امل�شرك ب�شكل مبا�شر ،ثم انطلق يف
خط التحدي يف رف�ض عبادة الأ�صنام ،ويف ت�سفيه �أفكار امل�شركني ،والتعر�ض
للأ�صنام وج ًها لوجه ،مما جعل الدعوة تواجه ال�صراع ب�شكل حاد ،و�أدى �إىل
احل�صار التمويني واالجتماعي �ضد امل�سلمني ،و�إعالن احلرب الإعالمية
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واجل�سدية على النبي حممد (�ص) بالذات ،وعلى امل�سلمني معه ،وهكذا تطورت
امل�س�ألة ،حتى بد�أ النبي ينقل دعوته �إىل خارج مكة ،كما يف موقفه يف الطائف
ومواجهة الآخرين له ،حتى كانت ق�ضية الهجرة.
اخلطة العملية وم�صلحة الر�سالة

ف�إذا �صح هذا العر�ض التاريخي الذي ذكرته كتب ال�سرية ،ف�إننا ن�ستوحي من
ذلك� ،أن املوقف مل يكن خا�ض ًعا لتعبد �شرعي حا�سم تخ�ضع له امل�سرية ،بل كان
منطلقًا من الأ�سلوب الواقعي يف مواجهة التحديات ،مما يجعل نوعية التحدي،
أ�سا�سا لنوعية الرد والتحدي امل�ضاد على �أ�سا�س اخلط العام للدعوة.
� ً
وبذلك ال يكون هذا الأ�سلوب املتنوع حالة توقيفية �شرعية ال جمال معها حلرية
احلركة يف الع�صور التالية فيما يريد العاملون �أن ميار�سوه من خطوات و�أ�ساليب،
بل ميكن لهم �أن ي�ستوحوا منها الفكرة العامة التي يتحرك فيها الأ�سلوب تب ًعا
لطبيعة التحديات يف ال�ساحة ،وللخطة العملية التي تفر�ضها م�صلحة الر�سالة يف
حركة الواقع.
فن�ستوحي من فرتة العمل ال�سري يف الدعوة مث ًال� ،شرعية ال�سرية على
�أ�سا�س املرحلة ال�ضاغطة التي ال ت�سمح فيها ال�ضغوط للر�سالة �أن تتحرك بامل�ستوى
الواقعي ليكون العمل ال�سري لونًا من �ألوان احلماية للبذور الأوىل التي يراد لها
�أن تنمو يف جو طبيعي مالئم ال جمال فيه للعوا�صف ،وو�سيلة من و�سائل تركيز
القاعدة على �أ�سا�س ثابت معقول ،وذلك من خالل العمل على بناء قاعدة �أوىل
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للعمل الإ�سالمي من �أجل مواجهة املتغريات من موقع ثابت قوي.
طبيعة املرحلة و�شرعية الأ�سلوب

ثم قد ميكننا ا�ستيحاء احلاجة �إىل بع�ض املواقف ال�صلبة املتحدية �أمام كل
تهويل ال�ضغط ،و�آالم العذاب حتى املوت ،كموقف �شرعي يف �سبيل الر�سالة
فيما ر�أيناه من موقف ال�صحابة يف بداية الدعوة فيما عا�شوه من ال�ضغوط والآالم،
حتى ا�ست�شهد بع�ضهم حتت التعذيب ،كال�شهيدين يا�سر وزوجته �سمية ،وعا�ش
البع�ض �أ�شد العذاب ،كبالل من دون �أن يخ�ضع �أو ي�ست�سلم ملا يريدونه من النطق
بكلمات الكفر ،وقد جند من املوقف الآخر الذي وقفه عمار بن يا�سر من النطق
بكلمة الكفر من دون اختيار حتت �ضغط التعذيب وج ًها �آخر لل�صورة يف املوقف
الإ�سالمي الذي ميكن فيه للم�سلم �أن يتكلم مبا يريد له الكافرون من كلمات ال
ي�ؤمن بها ليتخل�ص من العذاب الذي ال يطاق� ،أو من املوت ..فال يجب عليه
حتمل ذلك كله ،فقد جند يف ر�ضى الر�سول (�ص) عن املوقف الأول وعن املوقف
أ�سا�سا ل�شرعية اختيار املواجهة للباطل حتى النهاية� ،أو التخل�ص من
الثاين � ً
املوقف ال�صعب بطريقة معينة من دون �أن يجد �أ�صحاب املوقفني انحرا ًفا عن خط
الإ�سالم.
وهكذا نالحظ يف حركة الر�سول (�ص) يف الدعوة ،و�أ�سلوبه يف العالقات،
وطريقته يف املواجهة ،وانفتاحه الروحي يف مواقف التحدي ،و�صربه �أمام الكلمات
القا�سية املوجهة �إليه ،والأ�ساليب التع�سفية التي ا�ستعملت �ضده ..فقد نالحظ
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يف ذلك ،ويف طريقته يف التحرك اخلفي ،يف ان�سحابه من �ضغط الأعداء يف عملية
الهجرة� ،..أ�سلوبًا متنو ًعا يف موقف الداعية املتحرك �أمام التحديات يف املرحلة
التي قد حتتاج �إىل اللني واالنفتاح واملرونة وال�صرب من �أجل احتواء ال�ساحة
مل�صلحة الر�سالة من دون الوقوع يف امل�شاكل ال�صعبة التي قد ت�سقط الواقع كله
لفقدان القوة املادية التي ت�ستطيع مواجهة ذلك بقوة مادية م�ضادة� ،..إىل غري
ذلك من الأ�ساليب الواقعية التي تتنوع تب ًعا لتنوع الواقع من حول الدعوة،..
مما يوحي �إلينا ب�أن الداعية� ،أو العامل يف �سبيل الإ�سالم ،يف �أي موقع من مواقع
الدعوة والعمل ي�ستطيع �أن ميلك حرية احلركة يف اختيار املوقف املالئم حلركة
التحدي من حوله ،ب�شرط �أن يدر�س طبيعة املرحلة ليحدد �شرعية الأ�سلوب من
خالل ذلك.
تطوير الو�سائل العملية

ويف �ضوء ذلك ،قد ن�ستطيع اخلروج بنتيجة عامة ،وهي �أن الإ�سالم مل يحدد
�أ�سلوبًا معي ًنا للعمل الإ�سالمي يف �سبيل اهلل على م�ستوى حركة الدعوة� ،أو حركة
املواجهة للتحديات امل�ضادة ،بل ميكن حتديد الأ�سلوب تب ًعا للحاجة الواقعية �إىل
ذلك.
وقد تكون درا�سة �أ�ساليب النبي حممد (�ص) بعد الهجرة ،يف معاهداته
الداخلية واخلارجية ،وحربه و�سلمه ،كما قد تكون درا�سة طريقة الأئمة من �أهل
البيت (ع)� ،سبي ًال لت�أكيد هذه الفكرة التي �أملحنا �إليها فيما ت�ؤكده من �إمكانية
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تطوير الو�سائل العملية ،يف �سبيل الو�صول �إىل الهدف الكبري من احتواء الإ�سالم
للحياة كلها ،يف جماالتها العامة واخلا�صة ،..ب�شرط عدم منافاة ذلك للأحكام
ال�شرعية العامة.
احلاجة �إىل التنظيم

وعلى هذا الأ�سا�س ،ميكننا اجلواب عن ال�س�ؤال الذي يطرح �أ�سلوب العمل
يف بداية الدعوة� ،أو يف �أجواء ما بعد الهجرة ،ك�أ�سلوب وحيد للعمل ،ف�إننا نتعامل
معه على �أ�سا�س ا�ستيحاء الفكرة العامة ،املتحركة مع تطور و�سائل العمل يف احلياة
ال على �أ�سا�س الوقوف عند الوجه التاريخي ،اخلا�ضع لظروف معينة حمدودة
لنتجمد عنده ،فال نتعداه �إىل غريه.
وبذلك ن�ستطيع اجلواب عن احلاجة �إىل التنظيم يف العمل الإ�سالمي على
م�ستوى العمل الفكري يف خط الدعوة� ،أو العمل ال�سيا�سي يف خط التغيري
الواقعي؛ لأن ذلك هو ال�سبيل للو�صول �إىل الأهداف الكربى بطريقة حا�سمة
معقولة..؛ لأن العمل الذي ال يخ�ضع للتنظيم يفتقد التخطيط الواقعي يف
مواجهة الواقع ،مما يجعله خا�ض ًعا للم�ؤثرات املعقدة والتغريات ال�سريعة ،ويحوله
�إىل حركة �ضائعة يف الرمال املتحركة يف متاهات الأجواء ال�سحيقة ،ويف جنون
الرياح العا�صفة ،وي�ؤدي بالنتيجة �إىل �سيطرة التيارات الأخرى عليه فيما تخطط
له من احتواء �ساحاته ،وبعرثة جهوده ،واهتزاز خطواته.
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اخلطة الإ�سالمية املرنة

وهذا هو ما فعله الر�سول (�ص) يف تخطيطه الواقعي ملواجهة خطط امل�شركني،
باخلطة الإ�سالمية املرنة ،املتحركة على �أكرث من �صعيد يف حركة فعل من جهة
فيما يريد �أن ي�صل �إىل �أهدافه ب�شكل م�ستقل ،ويف حركة رد فعل من جهة �أخرى
فيما يريد �أن يواجه به الأعداء يف خط املواجهة ،وهذا ما يجب �أن نواجهه ،يف
عملية ر�سم اخلطة من خالل طبيعة الظروف املو�ضوعية املحيطة باملرحلة ،ونوعية
الأ�ساليب املتحركة يف ال�ساحة ،يف عملية ان�سجام مع الواقع ،يف طريقة احلركة
لئال نعي�ش الغربة املوح�شة عما حولنا ،مما قد ي�ؤدي �إىل العزلة عن كل امل�ؤثرات
الفاعلة يف حركة التغيري.
ولي�س معنى ذلك �أن نكون �صدى ملا يثور حولنا من �أ�صوات� ،أو �صورة ملا
انعكا�سا ملا يحدث يف ال�ساحة من ت�أثريات لتكون
يتمثل يف واقعنا من م�شاهد� ،أو
ً
ظ ًّال لل�شخ�صيات الأخرى التي ت�صنعها الأفكار امل�ضادة ،كما ينادي به البع�ض،
ممن ت�أثروا بالطريقة الغربية للحياة يف �أفكارها و�أ�ساليبها ،فاعتربوها الوجه احل�ضاري
لأي ن�شاط �إ�سالمي ،بينما ر�أوا يف الأ�ساليب املغايرة وج ًها للتخلف الذي يريد �أن
يوقف حركة التطور يف احلياة.
اختالف �أ�ساليب العمل والتعبري

بل معنى ذلك ،فيما نحاوله� ،أن ال نتجمد عند �أ�سلوب معني على �أ�سا�س
حالة تاريخية حمدودة ،بل نعمل على الأخذ بالو�سائل اجلديدة التي ا�ستحدثتها
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جتارب الإن�سانية يف �شتى جوانب احلياة مما ال يختلف يف منهجه مع احلكم ال�شرعي
فيما ن�ستفيده من املنهج ال�شرعي ،القائم على حرية احلركة يف العمل فيما نختاره
مما حولنا من �أ�ساليب� ،أو فيما ن�ستحدثه منه من خالل درا�ستنا للحاجات الواقعية
للم�س�ألة لنواكب حركة احلياة يف مواقعها الطبيعية لن�ؤثر فيها من خالل التفاعل
مع امل�ؤثرات الواقعية التي تتحرك على �أ�سا�س تغيري الواقع ب�أدوات الواقع ،يف
�أجواء الكلمة احلكيمة التي تقول :ال ينت�شر الهدى �إال من حيث انت�شر ال�ضالل.
�أو احلديث امل�أثور عن النبي حممد (�ص)� :إنا معا�شر الأنبياء �أمرنا �أن نكلم
النا�س على قدر عقولهم .فقد ن�ستوحي منهما �أن مالحقة ال�ضالل يف �أ�ساليبه،
متثل عملية حكيمة واقعية من عملية االحتواء والتطويق ،كما �أن التحدث للنا�س
مبقدار عقولهم ،يعني مواجهة الأ�ساليب التي حتكم طريقتهم يف التفكري ،ويف
احلركة ،ويف املواجهة؛ لأن ذلك هو ما يعنيه حجم العقل يف مواجهة الأفكار
فيما يت�أثر به من الأو�ضاع املحيطة به على م�ستوى الأفكار والأ�ساليب ،الأمر
الذي يجعل خماطبته بالفكرة بعي ًدا عن الأجواء الداخلية التي حتكم طريقته يف
التفكري �شبي ًها بالتخاطب معه بلغة �أخرى ال يفهمها.
وخال�صة الفكرة التي نريد �إثارتها �أن اختالف �أ�ساليب العمل يف التحرك،
كاختالف �أ�ساليب التعبري يف الدعوة ،فال تقبل الوقوف عند منوذج معني،
بل تخ�ضع لتطور احلياة فيما ت�ستحدثه من ذلك كله ،مما ينعك�س على احلركة
الداخلية واخلارجية للإن�سان ،...فالبد من الأخذ يف ذلك ،مبا يتنا�سب مع حاجة
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الواقع من دون االلتزام بنموذج واحد� ،أو مناذج حمدودة �إال فيما حتدده �أحكام
ال�شريعة من حدود� ،أو من خطوط عامة.
مناق�شة التفا�صيل

ونطرح – بعد ذلك – �س�ؤا ًال ثان ًيا ،هل العمل التنظيمي يف الإطار احلزبي،
يتنافى مع الأ�سلوب الإ�سالمي للعمل من ناحية املبد�أ ،بحيث يكون خمالفًا
للحكم ال�شرعي� ،أو للجو الإ�سالمي الذي يريد الإ�سالم �إثارته يف احلياة؟
�أو �أن امل�س�ألة تتعلق باملناق�شة يف التفا�صيل من خالل امل�صلحة الإ�سالمية
العليا على م�ستوى امل�شاكل التي قد يخلقها لل�ساحة من ت�أثريات يف روحية
العاملني� ،أو يف خطواتهم العملية يف دائرة املمار�سة الذاتية� ،أو العالقات العامة
واخلا�صة.
�شرعية العمل احلزبي

قد ال يجد الإن�سان حك ًما �شرع ًّيا مناف ًيا للعمل احلزبي ،بحيث يوجب
حرمته؛ ليكون الإن�سان العامل على هذا اخلط مرتك ًبا حلرام �شرعي �إال فيما قد
يحدث من تفا�صيل من االلتزام مبا ال يجوز له االلتزام به من �شعارات وممار�سات،
مما ي�صدر من جهة ال متلك �شريعة الإلزام� ،أو ال متلك معرفة الأحكام� ،أو ال تعي
طبيعة الواقع� ،..أو غري ذلك من الأمور التي ال تت�صل ب�أ�سلوب العمل من ناحية
الدائرة التي فيها ،بل تت�صل باجلهة امل�س�ؤولة التي ال متلك �شرعية املوقع� ،أو �شرعية
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املعرفة ،فهي ت�شبه يف الدائرة العامة ،االلتزام بفتوى غري املجتهد� ،أو املجتهد
الفا�سق� ،أو غري الأعلم ،ممن ال يجوز تقليده ،فهل ميكن �أن نقول ب�أن �أ�سلوب اخلط
الفتوائي� ،أو خط التقليد ال ين�سجم مع الإ�سالم؟
�إن العمل احلزبي ميثل �شك ًال معي ًنا من �أ�شكال العمل ال�سيا�سي �أو الثقايف
الذي يخ�ضع يف مفرداته وتفا�صيله للحكم ال�شرعي الذي ميثل احلزب الو�سيلة
العملية لتطبيقه يف عمل الأفراد �أو اجلماعات� ،أو الأمة كلها .فمن الطبيعي �أن
يقف احلزبيون الإ�سالميون موقفًا �سلب ًّيا من بع�ض التفا�صيل التي ال تتنا�سب
مع اخلط الإ�سالمي ال�شرعي متا ًما كما يقف الآخرون من غري الإ�سالميني نف�س
املوقف من املفردات التي ال تتفق مع خطهم الفكري ،وكذلك ف�إن هذا لي�س
مطروحا يف م�س�ألة �شرعية العمل احلزبي ،بل املطروح يف ال�ساحة هو �شرعية
ً
ال�شكل العام ك�أ�سلوب للعمل.
ا�ستئذان الفقيه

قد يطرح البع�ض امل�س�ألة من ناحية �أخرى ،وهي �أن �شرعية �أي عمل على
م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون البد �أن تخ�ضع للإذن من الفقيه الذي ميلك الوالية
العامة على امل�سلمني ،مما يفر�ض عليهم �أن ال يقوموا ب�أي ن�شاط �سيا�سي �أو
اجتماعي �إال بعد اال�ستئذان منه ..ف�إذا مل ي�صدر منه الإذن يف ممار�سة العمل
احلزبي ف�إن ذلك يعني فقدان العمل ل�شرعيته ال �سيما يف املجاالت التي ي�ؤدي
فيها ذلك �إىل �إنهاك ال�ساحة ال�سيا�سية الإ�سالمية املتحركة حتت �سلطة الفقيه
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الويل ،وبعرثة مواقعها ،واهتزاز مواقفها فيما ميكن �أن يحقق من التجاذب والتنازع
االختالف يف �أجزاء العمل وخطواته ،الأمر الذي يقف حائ ًال بني الإ�سالم يف
حركته ال�سيا�سية ،وبني الأهداف امل�صريية التي يريد الو�صول �إليها.
ولكن هذه امل�شكلة ال متثل م�شكلة -من ناحية املبد�أ؛ لأنها تت�صل مبوقف
الفقيه الذي قد يجد يف �أ�سلوب العمل احلزبي – ولو يف بع�ض املراحل على
الأقل � -أ�سلوبًا �شرع ًّيا فيما ميثله من العالقة بامل�صلحة الإ�سالمية العليا ،كما جنده
يف ر�أي بع�ض الفقهاء الواعني الذين �أعطوا ال�ضوء الأخ�ضر لل�سري يف هذا االجتاه،
�أو قادوا العمل يف بع�ض مواقعه� ،أو وافقوا عليه ،فلم يعرت�ضوا عليه ،وقد يجد –
يف بع�ض املراحل� -ضر ًرا فيه على الواقع ال�سيا�سي كنتيجة لبع�ض الأو�ضاع� ،أو
ال�سلبيات� ،أو املواقف ،فريى �ضرورة جتميده �أو �إلغائه.
ولذلك �إن امل�س�ألة تدخل يف �صميم البحث الذي يت�صل ب�شرعية هذا اللون
من العمل من ناحية الداخل فيما ي�شتمل عليه من عنا�صر ذاتية.
حدود والية الفقيه

ثم �إن مو�ضوع الإذن من الفقيه يف احل�صول على ال�شرعية قد ال يكون
�ضرور ًّيا� ،إال يف ال�ساحة التي ميار�س فيها الويل الفقيه حركة واليته� ،سواء كان
ذلك يف داخل الدولة التي ي�شرف عليها �أو يحكمها� ،أو يف خارجها ،مما يت�صل
بال�سيا�سية الإ�سالمية العامة التي يقودها ،يف نطاق خطة متكاملة ،يف حركة
ال�شكل وامل�ضمون� ،إذا كان يرى يف هذا الأ�سلوب خط ًرا على الواقع� ،أو على
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اخلطة� ،أو �إذا كان ي�ؤدي �إىل الإرباك يف عملية تنفيذ اخلطة ،بح�سب طبيعة الأ�شياء.
�أما �إذا مل تكن يف املجاالت التي يعمل فيها واليته� ،أو يف املواقع التي مل
ي�صدر فيها «حك ًما �شرع ًّيا واليت ًّيا» باملنع من ذلك ،فال جند هناك �أي �أ�سا�س فقهي
للمنع؛ لأن امل�س�ألة هنا لي�ست م�س�ألة البحث عن م�صدر ال�شرعية ،بل عن املانع
عنها؛ لأن العمل الإ�سالمي يف �أ�سلوبه العملي يخ�ضع لقاعدة الإباحة فيما ال
ي�شتمل على عنا�صر التحرمي يف داخله مادام من�سج ًما مع اخلط العام للدعوة،
ولعملية التغيري الواقعي.
التخطيط العام للحركة الإ�سالمية

وقد يثري البع�ض – يف هذا املجال م�س�ألة «التعدد» يف والية الفقيه� ،إذا
مل يكن الوحدة الزمة بالعنوان الثانوي الذي قد يفر�ضها انطالقًا من امل�صلحة
الإ�سالمية العليا ،فقد ميكن للفقيه يف �أي منطقة� ،أو �أي موقع� ،أن يحكم ب�شرعية
مثل هذا الأ�سلوب يف العمل ال�سيا�سي؛ لأن الظروف ال�سيا�سية تفر�ضه� ،إذا مل
ي�صدر من الفقيه العام حكم �آخر بالتحرمي ،مما يفر�ض نظرية والية الفقيه� ،أو «نفوذ
حكم احلاكم» الأخذ به .وقد يتحدث بع�ض �آخر �أن م�س�ألة «والية الفقيه» لي�ست
من امل�سائل املجمع عليها بني الفقهاء ليتحدث النا�س عن ارتباط ال�شرعية لأي
عمل بان�سجامها مع حركة النظرية يف الواقع ،فهناك من ال يقول بالوالية املطلقة،
وهناك من ال يرى نفوذ حكم حلاكم يف املو�ضوعات ،خارج نطاق الق�ضاء� ،أو نطاق
بع�ض الأ�شياء الأخرى التي تتنوع ح�سب تنوع االجتهاد.
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وقد يعترب البع�ض ال�شورى ،كنظرية �إ�سالمية ،يف الأ�سا�س الإ�سالمي
لل�شرعية يف حركة الواقع ال�سيا�سي على م�ستوى احلكم� ،أو املمار�سة العملية
للحركة ال�سيا�سية ،..وبذلك تخ�ضع امل�س�ألة للتخطيط العام للحركة الإ�سالمية،
يف �أ�ساليبها و�أهدافها.
وبذلك نعرف �أن للم�س�ألة – من ناحية نظرية – �أكرث من م�صدر فقهي،
مما يجعل الق�ضية تختلف باختالف هذه الأبعاد ،وال يحا�صرها يف نطاق واحد
ليجعل ال�شرعية دائرة مداره� ،سل ًبا �أو �إيجابًا ،فتدخل امل�س�ألة يف دائرة امل�صلحة
الإ�سالمية العليا التي يدر�سها الفقيه من خالل �أهل اخلربة فيما ال ميلك خربته،
�أو من خالل نظرته املو�ضوعية فيما ميلك معرفته� ،أو تدر�سه ال�شورى� ،أو يتحرك
بحرية من خالل العاملني املنفتحني على احلكم ال�شرعي ،باجتهاد �أو تقليد فيما
مل يكن لل�شورى �أو الفقيه �سلطة الوالية التنفيذية على �صعيد الواقع� ،أو فيما مل
ميار�س دوره فيه ل�سبب �أو �آخر.
بحث امل�سائل

و�إذا كان العمل احلزبي ال يتنافى من خالل هذا العر�ض – مع ال�شرعية
الإ�سالمية ،يف دائرة التحفظات التي �أثرناها يف نطاق هذا احلديث ،فالبد لنا من
�أن نواجه امل�سائل الأخرى التي تدخل يف خط ال�سلبيات العملية التي حتدث
للإ�سالم وللم�سلمني يف العمل احلزبي فيما �أثارته النقاط املذكورة يف احللقة
الأوىل من هذا احلديث.
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 1م�شكلة الرتبية الإ�سالمية

النقطة الأوىل« :العقلية احلزبية» التي ت�ضع الفرد احلزبي� ،أو جمتمع احلزب
يف دائرة مغلقة� ،أو يف برج عال مف�صول عن املجتمع ،يف ذهنية ت�شعر بالتعايل
على الآخرين ،وبالتميز عنهم يف م�ستوى الوعي� ،أو يف طريقة التفكري ،مما يبعد
«احلزبي» عن االنفتاح على واقع الأمة ،وبالتايل عن التفاعل لآالمها ،والوعي
الواقعي مل�شاكلها وق�ضاياها.
ولكننا نعتقد� ،أن مثل هذه النقطة ال تواجه «العمل احلزبي» ،بل تواجه
بع�ض جتاربه يف بع�ض عنا�صره ممن يعي�شون التخلف يف ذهنيتهم ،والبعد عن وعي
املفاهيم الإ�سالمية الأخالقية والروحية ،..وينف�صلون عن املجتمع على �أ�سا�س
العقلية التي تعترب امل�ستوى الثقايف� ،أو املوقع القيادي امتيا ًزا ل�صاحبه فيما يثريه يف
داخله من زهو ال�شخ�صية ،وغرور الذات .بينما ي�ؤكد الإ�سالم على اعتبار التميز
يف امل�ستوى م�س�ؤولية جديدة ت�ضاف �إىل م�س�ؤوليات الإن�سان التي يتحملها جتاه
الآخرين ،فيتوا�ضع لهم ،وينفتح عليهم ،وينظر �إليهم من موقع الإن�سان امل�س�ؤول
الذي يعي�ش القلق الروحي �أمام امل�س�ؤولية بعي ًدا عن �أي زهو ذاتي باملوقع املميز.
وهذا من الأمور التي تت�صل بالرتبية الإ�سالمية التي يخ�ضع لها الإن�سان
امل�سلم يف بناء �شخ�صيته على الأ�س�س الإ�سالمية ال�صحيحة يف العقيدة والأخالق
والت�شريع ،واملنهج العملي يف حركة العالقات العامة واخلا�صة ،ويف النظرة �إىل
الواقع و�إىل النا�س من حوله.
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ت�ضخم ال�شخ�صية م�شكلة عامة

وال فرق يف ذلك ،بني الأ�شخا�ص الذين يعملون يف داخل العمل احلزبي،
�أو يف خارجه يف الإطار العام فيما تتمثل يف خط حزب اهلل؛ لأن امل�س�ألة تت�صل
يف طبيعتها ال�سلبية �أو الإيجابية ،باجلانب الرتبوي للإن�سان ،فقد ر�أينا يف النطاق
احلزبي ،مناذج �إن�سانية خمل�صة ،يف امل�ستوى الأعلى من الروحية والإخال�ص
والتوا�ضع واالنفتاح على النا�س من مواقع التقوى يف الدعوة واملمار�سة ،بحيث
ال ي�شعرون ب�أي عن�صر ذاتي يف عالقتهم بالنا�س ،..وقد ر�أينا يف الدائرة العامة –
�إذا �صح التعبري ،مناذج �إن�سانية حتمل كل العنا�صر الذاتية يف جو م�شبع بالأنانية
املعقدة التي متنع الثقافة الإ�سالمية التي يحملونها �أن تتحول �إىل حالة روحية
على م�ستوى ال�شعور وال�سلوك ،فيتحولون �إىل جمرد �أ�شخا�ص يعي�شون «ت�ضخم
ال�شخ�صية» بالطريقة التي ينف�صلون فيها عن الواقع من حولهم ،فال يجدون �إال
ذواتهم رمو ًزا للإ�سالم ،وقادة لل�ساحة فيما يجب على ال�ساحة �أن تواجه ذلك
بكثري من �ألوان اخل�ضوع واالحرتام.
و�إذا كان للأ�سلوب احلزبي� ،أن يرتك ت�أثريه ال�سلبي على الذات من خالل
طبيعة الدائرة التي يتحرك فيها الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل العوامل الأخرى ،ف�إن ذلك
قد يعود �إىل طبيعة احلدود التي ميثلها هذا العمل متا ًما كما هي احلدود العائلية� ،أو
الإقليمية� ،أو القومية التي حتمل بع�ض املميزات ،يف املوقع �أو اخل�صائ�ص الأخرى،
ولكن احلل هو يف اخلطة الرتبوية التي تعمل على �أن توحي للإن�سان العامل
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حدا يف�صله عن الآخرين ،بل متثل موق ًعا
يف هذه الدائرة �أو تلك ب�أنها ال متثل ًّ
من مواقع االنفتاح عليهم ،يف نطاق امل�س�ؤولية الثقافية وال�سيا�سية ،ك�أي �شخ�ص
يحمل قوة مميزة �أمام الآخرين الذين ال ميلكونها� ،أو يحتاجون �إليه فيها ،مما يحولها
�إىل موقع للم�س�ؤولية ال للذات فيما انطلقت به التعاليم الإ�سالمية التي �أكدت �أن
مواقع حاجة النا�س �إلينا هي من مواقع النعم التي �أغدقها اهلل علينا – فيما يجب
علينا �أن ن�شكره عليها.
�إن الرتبية ميكن �أن ترتك �أثرها الإيجابي يف التخفيف من هذه احلالة الذاتية
ال�سلبية يف �أي جمال من جماالتها على م�ستوى احلزبيني �أو العلماء �أو املفكرين
�أو ال�شخ�صيات القيادية يف املوقع ال�سيا�سي �أو االجتماعي.
 2احلالة االنفعالية والتع�صب الأعمى

النقطة الثانية« :الع�صبية احلزبية» التي تحُ ّول الإن�سان �إىل عبد للحزب� ،أو
�أداة �صماء ،تتحرك بطريقة �آلية تب ًعا للجهاز الذي يحركها من دون �أن يكون له
ر�أي �أو كالم �أو اعرتا�ض ،كما تدفعه �إىل التع�صب له يف كل �شيء ،فال يقبل عليه
�أي نقد� ،أو �أي مناق�ضة ،بل رمبا يعترب الذي يختلفون معه يف الإطار الآخر �أعداء
له وللإ�سالم ،وقد ي�ؤدي به الأمر �إىل العدوان عليهم ،مما ي�شكل عن�ص ًرا �سلب ًّيا
�ضد الأمة.
ولكننا جند يف هذه النقطة ،ما وجدناه يف النقطة الأوىل ،حالة �سلبية على
م�ستوى اخللل يف الرتبية الإ�سالمية للعاملني يف هذا النطاق ال على م�ستوى
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طبيعة اخل�صو�صية يف هذه الدائرة بالذات.
�إن النقطة تثري �أمامنا م�شكلتني:
الأوىل :هي م�شكلة احلالة الآلية التي يتحرك فيها احلزبي �أمام تعليمات
القيادة ،بحيث ال يجد جم ً
اال لأي اعرتا�ض ،بل قد يعي�ش معها حالة انفعالية
تقدي�سية.
الثانية :م�شكلة التع�صب الأعمى الذي يجعل الإن�سان راف�ضً ا لأية مناق�شة
للقيادة من قبل الآخرين ،ومعاد ًيا لأية حالة �أخرى خمالفة ملا يعي�ش فيه� ،أو
يتحرك معه.
الطاعة احلزبية والثقة بالقيادة ال�شرعية

�أما امل�شكلة الأوىل ،فال نظن �أن احلالة احلزبية هي التي تثريها يف وجدان
ال�شخ�ص ،بل هي طبيعة الثقة بالقيادة بامل�ستوى الذي يجعلها متثل يف وعيه
اجلهة ال�شرعية التي متنح كل �أعماله ال�صفة ال�شرعية على �أ�سا�س �أنها تربئ ذمته
�أمام اهلل من عهدة التكليف ،وهذا هو ما جنده ،يف انفعال املقلدين بفتوى املجتهد
الذي يرجعون �إليه يف �أحكامهم� ،أو يف ال�سائرين على خط «والية الفقيه» فيما
ي�صدره املجتهد من فتاوى� ،أو يحكم به الويل الفقيه من �أحكام ،ف�إن الإن�سان
امل�ؤمن ال يجد جم ً
اال لالعرتا�ض �أو املناق�شة� ،أو الرف�ض؛ لأن ذلك يعني نو ًعا من
�أنواع التمرد على ال�سلطة ال�شرعية.
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بل رمبا جند �أن الطريقة احلزبية ت�سمح لعنا�صرها التي متلك الفكر والر�أي،
والتحدث عن �أفكارها املعار�ضة بكل حرية ،وذلك على �أ�سا�س طبيعة التنظيم
القائمة على ال�شورى يف نطاق عملية �صنع القرار �أو مناق�شته؛ لأن م�س�ألة الطاعة
ال تتنافى مع عملية املناق�شة.
ولعل امل�شكلة تكمن يف النظر �إىل بع�ض التجارب احلزبية التي قد تختزن
يف داخلها بع�ض التخلف� ،أو ال�ضعف يف قيادتها� ،أو يف طبيعتها ،مما مينع من
�إعطاء احلرية يف املناق�شة؛ لأن ذلك قد ي�سيء �إىل م�صداقية القيادة� ،أو التنظيم
يف نظر القاعدة على �أ�سا�س الفكرة التي تعترب اخلط�أ دلي ًال على ال�سقوط ال جمرد
حالة طارئة يف حركة التجربة ،..وجند �إىل جانب هذه التجارب لونًا �آخر يتوزع فيه
احلزب �إىل �أجنحة متعددة متثل عدة تيارات� ،أو �إىل جناحني للي�سار �أو اليمني،
كما جنده يف الكثري من الأحزاب ال�سيا�سية يف الغرب� ،أو يف بع�ض التجارب
الإ�سالمية املحدودة.
احلالة النف�سية املعقدة والذهنية ال�ضيقة

و�أما امل�شكلة الثانية ،فهي – كالأوىل – نا�شئة من �ضعف املوقف� ،أو الثقافة
احلزبية �أو الفكرية التي قد ي�شعر فيها ب�أن املناق�شة تظهر عجزه� ،أو عجز التنظيم،
�أو ت�سيء �إىل هيبته ،وت�سقط م�صداقيته.
وقد تكون منطلقة من حالة نف�سية �ضاغطة معقدة تتعقد من �أي مالحظة،
كما يف الكثري من النا�س الذي يعترب قناعاته بديهيات وا�ضحة ال حتتمل املناق�شة؛
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لأنها كال�شم�س يف رابعة النهار ،مما ي�ضع م�س�ألة املناق�شة �أو الرف�ض ،يف دائرة التمرد
�أو �إنكار الوا�ضحات� ،أو يرى يف ذلك �إ�ساءة ل�شخ�صه فيما يراه من �أن النقد مظهر
عداوة ،باعتباره �إظها ًرا للعيب؛ لأن اخلط�أ ميثل لونًا من �ألوان العيب للذات.
ولي�ست هذه احلالة خمت�صة بالعاملني يف النطاق احلزبي ،بل هي موجودة لدى
الذين يخل�صون لبع�ض القيادات الدينية �أو ال�سيا�سية �أو االجتماعية� ،أو بع�ض
الدوائر اخلا�صة التي تتمحور حول جهة �أو �شخ�ص �أو فكرة معينة ،ويتع�صبون
لها ،فال ي�سمحون لأحد �أن يوجه �إليها �أية كلمة نقد� ،أو �أي حالة اتهام ،ورمبا
يتحول الأمر لديهم �إىل حالة عدوانية �ضد الآخرين .و�إننا نالحظ يف التجربة
الواقعية املوجودة يف ال�ساحة �أن النا�س يعي�شون الع�صبية للمذاهب وللطوائف
وللعلماء املراجع ،ولل�شخ�صيات العامة ،بنف�س امل�ستوى ،مما جعل من هذه احلالة
حالة حمكومة بالذهنية العامة يف طريقة التعامل مع االنتماء بالنظرة االنفعالية ال
بالنظرة املو�ضوعية ،الأمر الذي يجعل املوقف خا�ض ًعا للجانب العاطفي لل�شخ�صية
بد ًال من اجلانب العقالين ..بعي ًدا عن خ�صو�صية الإطار احلزبي ك�أ�سلوب عملي
يف الواقع ال�سيا�سي.
ولعل من الطبيعي �أن يعمل املخل�صون على حماولة تغيري هذه الذهنية
ال�سلبية ال�ضيقة لئال ت�ؤثر على الذهنية املو�ضوعية التي يريد الإ�سالم للنا�س �أن
يعي�شوها يف �أية حالة انتماء ،حتى حالة االنتماء �إليه – بالذات؛ لأنها ال�سبيل
الأف�ضل للو�صول �إىل قناعات النا�س املخالفة من �أقرب طريق.
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وقد ال يفوتنا التذكري باملالحظة البارزة التي ت�شري �إىل �أن جتربة حزب اهلل
التي تعترب بدي ًال عن احلزبية ،قد بد�أت تختزن هذه احلالة انطالقًا من الذهنية
العامة التي حترك ال�شخ�صية بطريقة ال �شعورية نحو النتائج ال�سلبية� ،ضد كل
�شخ�صا كان �أو جهة معنوية.
خمالف للر�أيً ،
 3ال�سرية والظروف ال�ضاغطة

النقطة الثالثة« :ال�سرية» التي تطبع العمل احلزبي بطابع ال�ضبابية يف �شخ�صية
القيادة ،ويف حركة التنظيم ،مما يجعل الأمة تتحرك من خالل �شخ�صية الأ�شباح
الذين ي�صدرون التعليمات من دون �أن يعرف النا�س �شخ�صيتهم وطبيعة كفاءتهم
ونوعية عملهم ،الأمر الذي قد ينعك�س �سل ًبا على احلالة ال�شعورية احلميمة التي
تربط الأمة بقيادتها فيما يحققه ذلك من نتائج �إيجابية على م�ستوى العالقة بني
الأمة والقائد.
ولكن قد يالحظ التنظيميون احلزبيون على هذه النقطة فيقولون� :إن ال�سرية
لي�ست وليدة الطبيعة احلزبية ،بل هي وليدة الظروف ال�ضاغطة ال�صعبة التي قد
تعمل على ال�ضغط على احلالة الفكرية� ،أو ال�سيا�سية ،يف عملية ت�صفية ج�سدية
للقيادة� ،أو جتميد �أو حما�صرة للعمل كله ،بطريقة تدفع احلركة �إىل �شلل كامل يف
�أكرث من موقع ،وهذا هو الذي جعل من «التقية» �أ�سلوبًا عمل ًّيا واقع ًّيا يفر�ض على
العاملني االختفاء وراء الكلمات التي حتمل �أكرث من معنى� ،أو تتحرك يف �أكرث
من اجتاه� ،أو ت�شري �إىل �أكرث من موقع� ،أو وراء املحاور التي قد ت�أخذ لنف�سها �أكرث
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من �صفة ،و�أكرث من واجهة� ،أو تختفي عن ال�ساحة يف حالة من الغياب املوقت� ،أو
يف طريقة تف�سح املجال للتحرك «ال�شبحي» يف حركة الأ�شباح �أن تواجه ال�ساحة
ب�أكرث من �أ�سلوب من وراء ال�ستار.
�صحيحا
وال جمال للقول �أب ًدا ب�أن زمن التقية قد وىل؛ لأنه رمبا كان ذلك
ً
على م�ستوى ما يفهمه بع�ض النا�س خط�أ ب�أنه يعني االختفاء الدائم عن امل�سرح،
وجتميد التحرك على م�ستوى الق�ضية ،واخل�ضوع لعوامل اخلوف االنهزامية من
دون درا�سة لعنا�صر القوة املوجودة يف الواقع ،واال�ست�سالم للتهاويل التي تثريها
املعادالت ال�سيا�سية للدول الكربى� ،أو للقوى امل�سيطرة ،بل �إن كل عمل ثوري
البد �أن يختزن التقية يف تفا�صيله ،وال�سرية يف كثري من تخطيطه.
�سرية الإدارة ال�سيا�سية

ولي�س من ال�ضروري دائ ًما �أن تكون القيادة للأمة �سرية ،ولكن قد يكون من
الطبيعي �أن تكون الإدارة ال�سيا�سية التي تدير الأمور خا�ضعة لبع�ض الأو�ضاع
الأمنية التي جتعلها مبن�أى عن الأنظار يف مواجهة بع�ض ال�ضغوط ال�صعبة،
والتحديات الكبرية التي قد حتطم كل العنا�صر احلية للحركة ..حتى �إذا انتهت
تلك احلاالت اال�ستثنائية برزت للواقع بطريقة علنية.
�إن امل�س�ألة يف مثل هذه الأمور ال تخ�ضع ل�ضوابط تف�صيلية على م�ستوى
املفردات اجلزئية للحركة ،ولكنها تخ�ضع ل�ضوابط كلية على م�ستوى اخلطوط
العامة التي توزع التفا�صيل على الظروف ،تب ًعا للحاجة التي تقت�ضيها الأو�ضاع،
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وتفر�ضها مراحل العمل فقد تكون العلنية هي طابع التحرك حي ًنا ،وقد تكون
ال�سرية هي الأف�ضل حي ًنا �آخر ،وقد يحتاج املوقف �إىل حالة متوازنة متحركة بني
اخلط ال�سري ،وبني اخلط العلني ،ح�سب احلاجة.
ولعل من الطبيعي �أن يكون حتديد نوعية الأ�ساليب العملية يف هذا املجال،
خا�ض ًعا للحكم ال�شرعي الذي يحدد للعمل طبيعته ،وللحركة خطواتها وو�سائلها
ليكون العمل من�سج ًما مع ال�شرعية الإ�سالمية يف كل �أو�ضاعه وتفا�صيله.
الزوايا ال�ضيقة والأفق املفتوح

ورمبا يثري البع�ض يف هذا املجال �أن ال�سرية متنع الأمة من االنفتاح على
الق�ضايا الكربى؛ لأن العمل ال�سيا�سي يجعل املواقف الفكرية ال�سيا�سية يف
نطاق دائرة معينة ،حتكمها نظرية اخلاليا احلزبية التي ينقلها م�س�ؤول �إىل م�س�ؤول
يف حركة �سرية ال ت�سمح ب�أن يت�سرب منها �شيء �إىل اجلو ،وبذلك تفقد ق�ضية
الأمة حيوية امل�شاعر اجلماهريية واملواقف احلا�سمة التي متثل االندفاع الكبري يف
مواجهة الطاغوت على م�ستوى ال�شخ�ص� ،أو النظام ،وتتحول امل�س�ألة �إىل عملية
رتيبة تتحرك بهدوء يف نطاق تقليدي ال يحقق �إال بع�ض النتائج الب�سيطة التي ال
تكتفي بالتغيري ال�شامل ،..وبذلك يربز الفرق بني «العمل احلزبي» الذي يتحرك
يف الزوايا ال�ضيقة املغلقة ،وبني العمل اجلماهريي امل�سجدي الذي يتحرك يف
الأفق املفتوح الوا�سع.
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ن�صا من َّز ًال
ال�سرية لي�ست ًّ

ولكن مثل هذه الفكرة ،قد تكون نا�شئة من جتربة حمدودة فا�شلة ال من خالل
مناق�شة الفكرة على �أ�سا�س املبد�أ؛ لأن نظرية «اخلاليا احلزبية» لي�ست �ضرورية
يف العمل احلزبي ،بل هي و�سيلة من و�سائل ال�سرية يف �ضبط الأ�سرار وتنظيم
الأ�سلوب الذي ميكن للخطة �أن تتحرك يف �ساحة �أمينة من �ساحات العمل ،وقد
تكون �أ�سلوبًا تربو ًّيا ينطلق يف اجتاه تعميق الفكرة يف ذهنية العاملني يف عملية
التثقيف ال�سيا�سي الذي حاول �أن يحافظ على وحدة الفكر والأ�سلوب.
وقد تفر�ض الأو�ضاع جتاوزها ،واالنتقال �إىل �أ�سلوب �آخر يف املرحلة العلنية� ،أو
يف احلالة ال�سرية التي قد تكت�شف فيها �أ�سلوبًا يغذي احلالة اجلماهريية واملنفتحة،
وذلك من خالل تنظيم الطاقات املثقفة لت�ستطيع حتريك الفكرة يف ال�ساحة
العملية ب�شكل منظم دقيق..؛ لأنها لي�ست ًّن�صا منز ًال لنقف عندها بروح تعبريية
خا�ضعة ،بل هي جمرد جتربة حملت بع�ض نتائج النجاح يف بع�ض مناذجها الواقعية.
عقلية الطبقة وعقلية الر�سالة

وهناك جانب �آخر البد من درا�سته ب�أن مثل هذا الأ�سلوب «�أ�سلوب اخلاليا»
ال يعني انغالق امل�س�ألة ال�سيا�سية عن الأمة ،بل يعني بناء الطليعة الواعية من
العلماء واملثقفني الذين يديرون الأمور ،ويفكرون فيها بطريقة مدرو�سة ليتعرفوا
كيف ينفتحون على اجلمهور من موقع احلكمة والتخطيط لتكن احلركة �أو الثورة
�سائرة يف االجتاه ال�صحيح ،عندما يقودها الطليعيون الذين ال يعي�شون امتيازات
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املوقع الطالئعي املميز الذي يف�صلهم عن الأمة من ناحية ذاتية ،بل يعي�شون
م�س�ؤولية ذلك ليلتقي يف العمل اجلماهريي الفكر املنظم املوحد وال�ساحة
املفتوحة املتحركة يف اجتاه التغيري.
�إن هناك فرقًا بني �صناعة النخبة يف عقلية الطبقة ،وبني �صناعتها يف عقلية
الر�سالة وامل�س�ؤولية ..ف�إن الأوىل تعي�ش يف عزلة عن الأمة ،ولكن الثانية تعي�ش
يف قلب الأمة لتحركها وتثريها ،وتوجهها �إىل الآفاق الرحبة متا ًما كما هي ق�صة
املدر�سة التي يتخرج منها القادة ال ليجل�سوا يف الأبراج العاجية ليتطلعوا �إىل
الأمة من �أعلى ،بل ليجل�سوا يف مقاعد اجلماهري ليعي�شوا معهم كيف تكون
التجربة حية واقعية على م�ستوى املمار�سة واملعاناة ،بعد �أن عا�شتها على م�ستوى
الفكر والت�أمل.
احلزبية ووحدة الثقافة والفكر

وهناك بع�ض النقاط التي قد يثريها «التنظيميون» ،كعالمات جيدة للعمل
احلزبي ،مما يق ّوي العن�صر الإيجابي الذي يجعل منه فر�صة كربى للنجاح .من
هذه النقاط وحدة الثقافة والفكرة؛ لأن الذين يتولون عملية التثقيف البد
�أن يكونوا خا�ضعني لدرا�سة منظمة وا�سعة ،توحي ت�صورهم للم�شكلة وحتليلهم
للحل ،وطريقتهم يف العمل ،و�أ�سلوبهم يف التبليغ والتنفيذ ،حتى ال ترتبك الأمة
«العال» الذي قد يكون خا�ض ًعا
�أمام الطروحات املتناف�سة التي قد يثريها هذا مِ
لعوامل ثقافية ذاتية يف اختزانه للفكرة� ،أو يقررها هذا املثقف الذي قد يواجه
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امل�س�ألة ال�سيا�سية �أو الفكرية من جتربة معينة تختلف عن جتربة الإن�سان الآخر...
وهكذا يحدث االهتزاز يف حمل الفكرة ،ويف ممار�ساتها ،ويف طريقة الدعوة �إليها.
وقد يحدث يف بع�ض احلاالت �أن ال يكون ه�ؤالء الذين يتحملون م�س�ؤولية
العمل على �أ�سا�س �صفة معينة ،ممن ميلكون الثقافة التي ت�ؤهلهم ليكونوا يف املوقع
املحدد يف خط امل�س�ؤولية� ،أو ممن ميلكون التجربة العميقة يف ذلك كله ،الأمر الذي
يجعل احلركة غري نا�ضجة؛ لأنها ال حتمل يف داخلها عمق التجربة وانفتاح الثقافة.
�صعوبة اخرتاق العمل احلزبي

ولعل من هذه النقاط« :النقطة الأمنية» التي قد ت�ضبط الو�ضع الأمني
بامل�ستوى الذي ال يجعل اخرتاق العنا�صر املعادية �أم ًرا �سه ًال ،كما هو احلال –
على العك�س – يف احلالة اجلماهريية املنفتحة التي ال تخ�ضع ل�ضوابط �أمنية دقيقة
نظ ًرا لالنفتاح الوا�سع يف مثل هذه احلالة؛ لأن الطريقة احلزبية جتعل الدخول
يف احلركة ال�سيا�سية يف مواقعها القيادية والعمالنية ،خا�ضعة لتنظيم دقيق ي�شبه
التنظيم الع�سكري ،ول�شروط قا�سية ال تتوافر يف الكثريين ،مما ي�صعب على
أ�سا�سا،
الآخرين اخرتاقه �إال يف دائرة حمدودة ،الأمر الذي قد ال يلغي االخرتاق � ً
ولكنه يعرقل �أكرث خطواته.
وال يزال الذين يعملون بعي ًدا عن الطريق احلزبي ي�شعرون باحلاجة �إىل
البحث عن �سبيل عملي للو�صول �إىل ال�ضمانات الأمنية الدقيقة ،يف نطاق هذا

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

132

132

العمل ،يف احلاالت التي ال يكون فيها العمل خا�ض ًعا حلماية دولة ،بل كان حالة
جماهريية تعي�ش يف ظل دولة معادية ،كما يف �أكرث احلاالت املعا�صرة.
ال�صيغة املثلى!!

هذه هي بع�ض الأفكار التي يثريها دعاة احلزبية يف �أ�سلوب العمل ال�سيا�سي،
وي�سجلون فيها املالحظات على الوجه الآخر للعمل.
فهل هي ال�صيغة الوحيدة املثلى يف حركة التغيري؟
وهل متنع قيام �صيغة �أخرى منفتحة على احلالة الإ�سالمية اجلديدة� ،أو �أن
هناك نو ًعا �آخر من العمل ،يجعل لكل �صيغة موق ًعا ال تلغيه ال�صيغة الأخرى ،بل
تنطلق ال�صيغتان يف عمل �إ�سالمي متكامل ،يحمل يف داخله �إمكانات التجديد
لل�صيغة احلزبية ،كما يحمل يف داخله – �أي�ضً ا – �إمكانات التنظيم لل�صيغة
اجلديدة التي تطرح الأمة كواجهة للتغيري؟
�أين هي ال�صورة احلقيقية ..بني هاتني ال�صورتني؟

من الذي يقود عملية التغيري
حزب األمة أم أمة احلزب؟ (ج)
• الأحزاب الإ�سالمية
�صنعت قاعدة وقدمت الإ�سالم كم�شروع متكامل.
• احلزب املتطور واملنفتح
ميثل الدور الطليعي يف حتريك الأمة.
• �ضرورة تكامل املرجعية
مع احلزب والتقاء احلزب بالأمة.
• ال بد من
تبلور فكرة حزب اهلل يف �صيغة وا�ضحة ودقيقة.

من الذي يقود عملية التغيري

حزب الأمة �أو �أمة احلزب؟ (ج)
دور احلزب ودور الأمة

قد يكون احلديث عن وجود �صيغتني �شاملتني متعار�ضتني يف حركة العمل
الإ�سالمي ،بحيث يكون املوقف هو رف�ض �إحداهما ،وقبول الأخرى .قد يكون
مثل هذا احلديث نا�ش ًئا من نوع من االلتبا�س بني مهمة احلزب يف الأمة وبني
حركة الأمة يف خط التغيري ،مما يوحي ب�أن احلزب يريد �أن ي�أخذ دور الأمة ،فيحاول
�أن يح�شرها يف زاويته� ،أو ي�سلبها فاعليتها ،ويجعلها جمرد تابع للنخبة� ،أو �أن الأمة
يف حركتها تلغي دور احلزب ،وتعمل على ت�صفيته ،و�إبعاده عن مواقع امل�س�ؤولية،
ال �سيما يف �أجواء «والية الفقيه» التي تت�سع يف حركتها لكل �ساحات الأمة ،فال
ترتك فرا ًغا لأحد ،وال ت�سمح لأي موقع ب�أن يتدخل يف حركة القيادة ليكون بدي ًال
عنها؛ لأنها هي التي تعطي ال�شرعية لل�ساحة ،فال �شرعية لأية حركة بدونها.
خ�صو�صية الإ�سالم الدينية

رمبا كان للإ�سالم خ�صو�صيته املميزة �أمام التيارات الأخرى التي تريد �أن
تتحرك يف ال�ساحة العامة كم�شروع �سيا�سي ،يف ما يحتوي من �أفكار ومناهج ،يف
ما ينطلق فيه من �أ�ساليب و�أجواء.
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وتلك هي اخل�صو�صية الدينية التي يعي�ش الإن�سان فيها ذاته يف �أجواء الروح،
يف عمق املعنى الروحي حلركتها يف دائرة الإميان باهلل واالرتباط به واخل�ضوع له،
ومن خالل ذلك ،ف�إنه يبحث عن االمتداد يف اجلانب الفكري وال�شعوري والعملي،
يف عمق الفرد ويف حركة الأمة يف داخل احلكم وخارجه ،مما يجعله مينح لأي فرد
�صفة االنتماء �إليه ،ولو يف امل�ستوى ال�شكلي ،فيكفي يف ال�شخ�ص امل�سلم �أن يتلفظ
بال�شهادتني ،مع احتمال جديته� ،أو �إمكانية و�صوله �إىل حالة اجلدية يف امل�ستقبل.
ولذلك كان هناك تفريق بني الإ�سالم والإميان ،فالإ�سالم باملعنى القر�آين هو
االلتزام باملعنى الظاهري بالعقيدة وبفروعها ،حتى لو مل يكن ذلك منطلقًا من
الوعي الداخلي ملعانيها يف التزام الفكر والروح� .أما الإميان فهو االلتزام القلبي
والعقلي بالإ�سالم بالإ�ضافة �إىل االلتزام الظاهري.
ولهذا كان النبي (�ص) يقبل الذين يدخلون يف الإ�سالم رغبة �أو رهبة كما
يقبل الذين يدخلون فيه عن قناعة ،بل كان يفر�ض لبع�ض النا�س ن�صي ًبا يف الزكاة
لت�أليف قلوبهم ،ولتقريبهم �إىل الإ�سالم بالت�أثري على م�شاعرهم من ناحية �سد
احتياجاتهم املالية.
وقد كان الهدف من ذلك �إخراج النا�س من �أجواء الكفر ،و�إدخالهم يف
�أجواء الإ�سالم ليكون ذلك مبثابة الإعداد الفكري والروحي لالقتناع به� ،أو
حتييدهم – على الأقل – يف معركة الكفر والإ�سالم لئال يبقوا يف املوقع امل�ضاد،
وليقرتبوا من هذا املوقع.
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النداءات القر�آنية

ورمبا كان مثل هذا االجتاه ،يف احتواء النا�س يف ال�ساحة الإ�سالمية ،بكل
و�سيلة �سب ًبا يف انفتاح الإ�سالم على الواقع كله بعي ًدا عن التحفظات الأمنية،
والفكرية يف امتداد الأمة ليلتقي اجلميع على �صعيد واحد يف امل�سجد ،ويف غريه
من املواقع الهامة ،يف احلرب وال�سلم ،فلي�ست امل�س�ألة م�س�ألة النفاذ �إىل العمق ،بل
هي م�س�ألة االجتماع على الكلمة واملوقف.
وهذا هو الذي يجعل التوجه �إىل الأمة يف النداءات القر�آنية ب�شكل مطلق
من دون الدخول يف الأ�ساليب التنظيمية املعقدة ،مما يجعل الأمة بكل فئاتها
معنية بالنداء ،وم�س�ؤولة عن تفا�صيله ،فعلى النبي �أو الداعية �أن يطلق الكلمة
لي�سمعها اجلميع ،وعلى ال�سامعني �أن يفهموا ويلتزموا وينفذوا من موقع املالزمة
بني الإميان والت�سليم العملي ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮﱸ [الن�ساء.]65/
تفاعل الأمة مع املوقف

�إن هذه اخل�صو�صية التي ميلكها الإ�سالم يف طبيعته وهي اخل�صو�صية الدينية،
تفر�ض عليه �أن يتحرك بطريقة مغايرة ملا تتحرك به التيارات الفكرية ال�سيا�سية
الأخرى التي تريد �أن متتد يف الأمة على �أ�سا�س التخطيط للم�س�ألة االجتماعية

138

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

138

بعي ًدا عن امل�س�ألة الفردية ،مما يجعل االهتمام مرتك ًزا على حركة الأمة ال على
حركة الفرد من الناحية الذاتية .ولذلك كان �أ�سلوب احلركة ال�سيا�سي يف
الإ�سالم هو الأ�سلوب الذي يعتمد على �إف�ساح املجال للفرد �أن يدخل يف الأمة
لي�ستفيد من الأجواء الروحية التي حتكمها يف العمق ،ولينمو يف داخلها بعفوية
وب�ساطة من دون حتفظات عامة وخا�صة فيما يتحرك يف رحابها من عبادة وحركة
و�إميان.
ولهذا ،فالبد �أن تكون لدينا �ساحة مفتوحة ال حدود لها يف حركة التوعية
الإ�سالمية يف الدائرة الفردية ويف الدائرة االجتماعية من �أجل الو�صول �إىل ثقافة
عامة على جميع امل�ستويات على الطريقة التي انطلق منها الأ�سلوب القر�آين يف
خماطبة امل�ؤمنني كافة ،ومن النداءات املوجهة �إىل النا�س جمي ًعا يف عملية توزيع
�شامل للم�ضمون الفكري والروحي والعملي للر�سالة الإ�سالمية ليعيها اجلميع
من دون �أن يكون هناك ثقافة خا�صة لفريق دون فريق لت�شعر الأمة بامل�ساواة بني
�أفرادها فيما يراد لهم من اختزان الفكرة واحت�ضان التجربة ومواجهة امل�شكلة،
والتفاعل فيما بينهم فيما يتفقون يف فهمه ،وفيما يختلفون فيه ،وحتى املواقف
ال�سيا�سية واجلهادية البد من �إثارتها يف حياة النا�س ،و�إعالنها للجميع ،وحتويلها
�إىل فكر عام ،يف عملية تعبوية عميقة ،بحيث حتمل الأمة هموم املوقف وم�شاكله،
و�سلبياته ،و�إيجابياته من موقع الوعي الكامل لكل جذوره وامتداداته ،فال يكون
االلتزام به خا�ض ًعا حلالة انقيادية تعبدية ،منفعلة بروح الطاعة للقيادة ،بل يكون
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منطلقًا بالإ�ضافة �إىل ذلك من موقع االلتزام الواعي باملوقف على �أ�سا�س القناعة
به ،واملعرفة بكل جوانبه ،ومالحمه الداخلية واخلارجية.
ومن خالل ذلك ،حت�صل للأمة املناعة من الت�أثر بالتيارات امل�ضادة يف
ال�ساحة ال�سيا�سية واجلهادية؛ لأن امل�س�ألة هي �أن التحدي امل�ضاد ميثل التحدي
للفكر الذي حتمله وت�ؤمن به ،مما يجعل من م�س�ألة الدفاع عنه حالة ذاتية مقاومة،
كما يف �أية ق�ضية تتحول �إىل ر�أي عام.
الأ�سلوب اجلماهريي وحتريك الق�ضايا

�إننا ن�ؤكد على االت�صال املبا�شر بني القيادة واجلماهري لتحويل احلالة الفكرية
ال�سيا�سية �إىل حالة وجدانية متا ًما كما هي احلالة ال�شعبية التي تتحول �إىل تيار
جارف ،ت�صعب مواجهته ب�شكل مبا�شر ،ولكن ذلك يحتاج �إىل الكثري من املتابعة
والدقة والرتكيز يف احتواء اجلوانب النف�سية والروحية ،والتحرك بلباقة يف التعرف
على نقاط القوة وال�ضعف لدى املجموعات ال�شعبية ،ولعلنا ن�ستذكر يف وعينا
الإ�سالمي ،كيف ا�ستطاعت الأفكار العامة لدى الأمة �أن ت�صمد �أمام خمتلف
التيارات امل�ضادة زم ًنا طوي ًال ،حتى �إننا نالحظ بع�ضها الذي �سقط بفعل ال�ضغوط
القوية ،كيف ترك روا�سبه يف العمق الداخلي للأمة حتى الآن.
�إن ذلك كله يدل على �أن الأ�سلوب اجلماهريي الذي ينفتح على الأمة
ب�شكل مبا�شر هو الأكرث ت�أث ًريا يف حتريك الق�ضايا الكبرية يف حياتها من خالل
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عنا�صر الإثارة املتنوعة ،املت�صلة بالعمق الداخلي للجماهري ال �سيما يف املواقع
التي متلك فيها القيادة امتدا ًدا كب ًريا يف حياة النا�س انطالقًا من ال�صلة ال�شرعية
الع�ضوية التي تربطها بهم ،كما نالحظه يف مركز املرجعية الر�شيدة املتفاعلة مع
ق�ضايا الأمة ،حيث تلتقي امل�س�ألة ال�سيا�سية بامل�س�ألة ال�شرعية ،فتحول املوقف
ال�سيا�سي �إىل حالة دينية مقد�سة يف خط الطاعة هلل متا ًما كما هي ال�صالة وال�صوم
يف ت�أثريها الروحي يف �أعماق الذات .وبذلك ال تكون الكلمة الثائرة �أو املوجهة �أو
املحللة جمرد كلمة مثرية �أو منبهة� ،أو مف�سرة ،بل تكون كلمة ت�أخذ �صفة القانون
وال�شريعة يف خط الفتوى �أو احلكم ،مما يجعلها تفقد ال�صفة اال�ستهالكية لتتخذ
�صفة الكلمة املنتجة يف حركة الذات والواقع.
�أطروحة حزب اهلل

ولعل التجربة الرائدة التي قام بها الإمام اخلميني «قده» ،يف ثورته الإ�سالمية
التي حولت ال�شعب الإيراين امل�سلم �إىل �شعب ثائر من موقع الوحدة املرتكزة
على �أ�سا�س الوعي ال�شرعي للثورة يف اخلطوط ال�سيا�سية امل�ستقيمة ..لعل هذه
التجربة �أبلغ دليل على قيمة الأ�سلوب املنفتح على الأمة يف جتميع قواها من
�أجل التحرك بقوة يف مواجهة القوى امل�ضادة ،وحتريك كل العوامل امل�ؤثرة يف
هذا االجتاه ،يف الوقت الذي مل تنجح كل القوى الأخرى املنظمة يف الو�صول
�إىل بع�ض هذه النتائج ،مهما حتدث القائمون عليها يف عملية م�شاركتهم يف �صنع
الثورة� ،أو يف حت�ضريهم الأجواء العامة لها ،مما يوحي ب�أن التنظيم احلزبي لي�س هو
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العن�صر الأمثل يف تنوير الأمة و�إ�سقاط الطاغوت ،ال�شخ�ص� ،أو النظام ،وتلك هي
�أطروحة حزب اهلل ،باملعنى القر�آين الذي يت�سع لكل �أفراد الأمة الذين يلتزمون
فكر الر�سالة الإ�سالمية ،وينفذون �أحكامها..
وخال�صة الفكرة� :إن �صفة الإ�سالم كدين ينطلق يف حياة النا�س باجلانب
الروحي والفكري والعملي ،ويرتكز على حركة القيادة املت�صلة بالأمة يف عملية
وعي وتفاعل وانفتاح تفر�ض على العاملني فيه يف خط الدعوة ،ويف خط احلركة،
�أن ينفتحوا على الواقع كله ليحققوا احلالة اجلماهريية املنفعلة بالفكر ،اخلا�شعة
بالروح ،املتحركة بالثورة من دون حواجز وال قيود ،بل هو القلب املفتوح الذي
يلتقي بعقول النا�س وقلوبهم بالكلمة ال�شاملة يف امل�سجد وال�شارع واملدر�سة
والنادي يف املنا�سبات العامة واخلا�صة.
ولكن ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه :هل يلغي هذا دور احلزب� ،أو ي�ؤكده؟
وكيف يكون دوره– �إن وجد يف التخطيط الإ�سالمي ال�شامل للحركة على
�صعيد احلياة يف موقع القيادة؟
الفكرة احلزبية واخلط القيادي

هذان هما ال�س�ؤاالن اللذان ننتظر الإجابة عليهما فيما نثريه من حديث.
�أما اجلواب عن ال�س�ؤال الأول ،فهو �أن الفكرة احلزبية تعني يف مفهومها –
ال�شكل التنظيمي الذي يخطط حلركة الفكرة يف عملية توزيع مدرو�س للمفردات
التف�صيلية للواقع لي�ضع كل واحدة يف موقعها املالئم ،بحيث تتكامل حركتها
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يف ال�ساحة ،ويثقف الطليعة بالفكر الإ�سالمي ال�شامل يف جوانبه �إىل البحث
عن الو�سائل العملية التي تدفع الأمة �إىل التحرك ،وتقودها �إىل خط التغيري،
ولكن لي�س باملعنى الذي تتحول فيه الطليعة �إىل طبقة مميزة مف�صولة عن ال�شعب
بروحيتها ،وتفكريها ،و�أبراجها العاجية ،وامتيازاتها الطبقية النخبوية ،بل باملعنى
الذي يجعل منها اخلط القيادي على م�ستوى التوعية والتوجيه و�إدارة احلركة؛
لأن الأمة ال ت�ستطيع �أن تتفرغ ب�أجمعها لذلك ،وهذا هو ما عربت عنه الآية
الكرمية يف قوله تعاىل :ﱹ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ

ﯽﱸ [التوبة.]122/
ف�إننا نفهم من ذلك الدعوة �إىل �إعداد فئة متفقهة يف الدين للقيام مبهمة
التوعية الفقهية على ال�صعيد ال�شعبي ،ولي�س من ال�ضروري �أن يكون التفقه
بالطريقة التقليدية ،بل قد يكون �سبيله هو درا�سة كل ما حتتاجه الأمة يف �إدارة
�أمورها العامة يف ق�ضاياها الثقافية ال�شرعية ،وحركتها ال�سيا�سية؛ لأن التفقه قد
يتحرك يف اجلانب النظري من الواقع ،وقد يتحرك يف اجلانب العملي منه ،مما
يفر�ض الوعي ال�شامل حلركة النظرية يف نطاق التطبيق.
وقد ال يكون من املفرو�ض �أن تتجمد طريقة الإعداد يف �صيغة معينة ،بل
قد تتنوع يف �أكرث من �صيغة تب ًعا لتطور الو�سائل الرتبوية والعملية .قد يكون نظام
احللقات املغلقة يف املراحل ال�سرية التي ت�ضغط على احلركة يف عملية ح�صار

143

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة �أو �أمة احلزب؟ (ج)

143

�ضاغط يجمد املوقف وي�شل التقدم .وقد يكون نظام احللقات املفتوحة يف دائرة
�ضيقة تارة ووا�سعة �أخرى ،ورمبا تقت�صر على اجلانب الفردي يف بع�ض احلاالت.
ثم تبد�أ الطليعة يف التحرك نحو تو�سيع منوذجها يف الأمة يف املواقع املتدرجة،
يف خط ال�صعود والنزول يف امل�س�ؤولية لتت�سع القاعدة وتتمدد تب ًعا للحاجات
املتطورة يف �ساحة الدعوة وال�صراع .وتكفل للق�ضية كل عنا�صر القوة الفكرية
وال�سيا�سية ،وتوحد لها نظرتها يف ر�ؤيتها للأمور ،فال تتباعد امل�سافات بني الأفكار،
وال ترتبك املواقع يف مناهج الرتبية و�أ�ساليب التحرك عندما يتخذ فريق لنف�سه
موق ًعا يف خط هذا املنهج ،ويتخذ الفريق الآخر موق ًعا �آخر يف خط منهج �آخر؛ لأن
النجاح يف �أية حركة البد من �أن يخ�ضع للتكامل بني املواقع واملواقف يف الطريق
العملي نحو الوحدة.
وهكذا يتحدد دور الطليعة يف متوين الأمة بالعنا�صر القيادية يف خمتلف
مراكز امل�س�ؤولية من �أجل �إدارة اخلطة وحتريكها يف العمق واالمتداد يف مواجهة
ق�ضية البناء الذي يبني للأمة كيانها الإ�سالمي ،يف مالحمها الفكرية والعملية
ويف مواجهة ق�ضية الهدم الذي ير�صد التحديات الداخلية واخلارجية؛ ليدر�سها
بطريقة دقيقة واقعية يف خلفياتها ال�سيا�سية ،ويف خ�صو�صياتها الأمنية ،ويف حجم
ت�أثريها على حركة الإ�سالم يف احلا�ضر وامل�ستقبل من �أجل �إثارة فكر الأمة نحو
التعامل معها بقوة وتخطيط لإرباك خمططاتها وهزمية مواقعها و�إ�سقاط م�شاريعها
يف �إ�ضعاف الأمة يف ق�ضاياها امل�صريية الكبرية ،وذلك بتوزيع الأدوار على �صعيد
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الر�صد والتخطيط ،واملواجهة بالتحدي ،ورد التحدي مبثله ،وحماية التحرك امل�ضاد
يف وجه القوى التي تثري التحديات.
حاجات الأمة اخلا�صة والعامة

ويف هذا اجلو التنظيمي البد من درا�سة احلاجات اخلا�صة والعامة للأمة،
وطبيعة الظروف املحيطة بها ملعرفة ال�سبيل الأف�ضل لل�صيغة التنظيمية يف نطاق
�إعداد الطليعة وتربية القاعدة ،وتخطيط احلركة يف خط �إدارة الواقع وتوزيع
امل�س�ؤوليات ،فقد يختلف الأمر يف ذلك ،بني املرحلة ال�سرية التي تخ�ضع فيها
احلركة ل�ضغوط قوية ال ميكن جتاوزها �إال بالعمل ال�سري الذي يح�صر التنظيم يف
دوائر �صغرية مغلقة تركز العمل وحتمي حركته ،وبني املرحلة العلنية التي تتمتع
فيها الأمة بظروف طبيعية ممتازة من حيث �ساحة العمل وحرية التحرك الثقايف
وال�سيا�سي ،مما يجعل للعمل التنظيمي حرية وا�سعة يف احلركة ،يف نطاق الدوائر
الوا�سعة املفتوحة التي قد ت�ستوعب قد ًرا �أكرب من القاعدة.
وقد يطرح يف هذا املجال التثقيف اخلا�ص الذي ال يعزل الثقافة عن الأمة
لتكون هناك ثقافة للنخبة و�أخرى للأمة ،بل يتحرك يف م�ستوى معني من �أجل �أن
تقوم النخبة التي ت�ستوعبها يف اختيار �أف�ضل الأ�ساليب لإي�صالها �إىل �أفراد الأمة
بطريقة تدريجية يف نطاق اخلطة الثقافية العامة ..فهي الثقافة التي تتجمع يف هذه
الدائرة لتنطلق يف الدائرة الوا�سعة لتغذي �أكرب عدد ممكن من النا�س ،وبذلك
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تلتقي الثقافة اخلا�صة ،بالفكرة التي يثريها التفقه والإنذار يف مدلولها العملي يف
م�س�ألة اال�ستيعاب الذاتي الذي ميتد يف حركة ا�ستيعاب الآخرين.
ويبقى الطوق الأمني الذي ي�ؤكده التنظيم يف درا�سة لل�ضرورات الأمنية
املند�سني يف �صفوفها للتخريب ومن املخرتقني ل�ساحاتها
يف حماية الأمة من ِّ
من �أجهزة املخابرات الكافرة والطاغية ،ثم يف اخرتاق �صفوف الآخرين ،و�إرباك
مواقعهم الأمنية من �أجل �إ�ضعاف قدرتهم ال�سيا�سية والع�سكرية.
دور احلزب املتطور

وخال�صة اجلواب عن ال�س�ؤال� :إن احلزب املتطور يف �صيغته ،املتجدد يف
تفكريه ،املتحرك �أب ًدا يف خط ق�ضايا الأمة وحاجاتها ميثل الدور الطليعي الر�سايل
الذي يقوم بعملية التح�ضري لتثوير الأمة من خالل االنفتاح عليها ،ولإيجاد
الأجواء العامة التي جتعل الر�سالة حالة جماهريية �شاملة ،وحت�صن ال�ساحة من
الأخطار القادمة �إليها من الداخل واخلارج ..ولذا ف�إن الدور احلزبي ال يذهب،
بل يت�أكد من خالل احلاجة �إىل ال�ضوابط العامة واخلا�صة لتكون عملية االنفتاح
على الأمة كلها خا�ضعة خلطة دقيقة وتنظيم وا�سع .ف�إن ال�شمولية يف الدعوة ال
تلغي التخطيط ،و�إن اجلماهريية يف العمل ال تبعد التنظيم؛ لأن البديل عن ذلك
هو الفو�ضى يف احلركة ،وال�ضياع يف الطريق.
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ومن خالل ذلك ،ن�ستطيع �أن نوفق بني عمل احلزب وبني عمل امل�سجد،
فيعطي احلزب للم�سجد العنا�صر املثقفة� ،أو ي�ساعد الذين يتحركون فيه ،واللجان
التي ت�شرف عليه بالدرا�سات وبالأفكار التنظيمية للعمل ،وبالتخطيط املدرو�س
لكثري من ن�شاطاته من دون �أن يح�صره يف الدائرة احلزبية ،ويعطي اجلو امل�سجدي،
واالندماج يف جمتمع
واالنفتاح وال�شموليةَ،
والأ�سلوب العلمائي للحزب ،الروحي َة
َ
َ
الأمة ،ومرونة التحرك يف العالقات ،مما يحقق التكامل بني الطريقتني واملنهجني.
بني احلزب وال�شورى

�أما اجلواب عن ال�س�ؤال الثاين ،وهو :كيف يكون دور احلزب � -إن وجد  -يف
التخطيط الإ�سالمي ال�شامل للحركة على �صعيد احلياة يف مواقع القيادة؟
فقد يحتاج �إىل مقدمة ،وهي� :إن هناك نظريتني يف م�س�ألة القيادة ال�شرعية،
فهناك نظرية ال�شورى التي ينطلق احلكم فيها من موقع �آراء الطليعة �أو الأمة �أو
الفقهاء� ،أو �أهل احلل والعقد� ،أو نحو ذلك ،فهي التي تعطي لأي حكم ولأي
عمل �شرعيته .وهناك نظرية والية الفقيه التي تنطلق �شرعية الواقع كلها من ر�أي
الفقيه العادل اجلامع لل�شروط ال�شرعية.
ويف كال احلالني ،قد تفر�ض امل�س�ألة يف الظروف التي يحكم الإ�سالم يف دولة
�إ�سالمية ،وقد تفر�ض يف خارج نطاق احلكم الإ�سالمي.
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ففي خط ال�شورى ،رمبا يكون احلزب بقيادته امل�شتملة على بع�ض �أهل الفكر،
�أو �أهل احلل والعقد� ،أو بع�ض الفقهاء ،وب�أجهزته العاملة يف �أكرث من حقل،
املتحركة يف �أكرث من موقع ،جز ًءا من ال�شورى� ،أو يكون هو ال�شورى عندما تتوفر
فيه الطاقات امل�ستوعبة لل�ساحة ح�سب ال�شروط ال�شرعية ،وبذلك يكون يف موقع
القيادة جز ًءا �أو ك ًّال ،ويكون ملز ًما يف قراراته من خالل ال�شورى التي تخطط
للواقع ،وتدفع املوقف �إىل خط التنفيذ يف داخل احلكم �أو خارجه.
بني احلزب واملرجعية

ويف خط والية الفقيه يتحرك احلزب ليقوم ب�إعداد ال�ساحة للفقيه من خالل
اخلطة املو�ضوعية من قبل مفكريه و�أجهزته يف العالقات العامة واخلا�صة فيما
يحتاج �إليه من خربة بالواقع ،ومن م�ساعدة على تنفيذ الوالية ليكون العني التي
يب�صر بها ،والأذن التي ي�سمع بها ،والعقل الذي يفكر فيه ،واليد التي ي�ضرب بها
فيما يتميز به احلزب من خربة ودراية بالفكر والتجربة ،فيكون اجلهاز الذي ميلكه
�أداة بيده فيما يريده من �أعمال الوالية يف �ش�ؤون النا�س ،ويف توزيع امل�س�ؤوليات
على ال�ساحة� ،سواء يف ذلك يف داخل الدولة عندما يريد الفقيه رعاية احلكم
فيها� ،أو يف خارجها عندما يريد تثوير النا�س �ضد الواقع اجلائر ،وتنظيم العمل
الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي والأمني من �أجل الإ�سالم .وذلك يف املرحلة
التي يتحرك فيها الفقيه يف هذا االجتاه ممن يرى الوالية العامة على النا�س� ،إذا مل
تكن املرجعية م�ؤ�س�سة منظمة �شاملة على م�ستوى الأمة ،حتتوي كل �شيء من
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حولها ،وبذلك ميكن �أن تتكامل املرجعية كجهاز حمدود ،مع احلزب كم�ؤ�س�سة
تدير الواقع يف الأمة من �أجل تنميته وتطويره وتثويره ورعايته ،ويبقى للمرجعية
�أ�سلوبها ودورها ،وحركتها التوجيهية يف حياة امل�ؤمنني يف نطاق الواقع امل�سجدي
الذي يتحرك فيه العلماء والوعاظ واملر�شدين يف دائرة التثقيف العام �أو التثقيف
اخلا�ص بالطرق التقليدية �أو بالو�سائل املتطورة ،بالتن�سيق الكامل يف املجاالت
ال�سيا�سية مع احلزب الذي ينال ثقة الفقيه.
لقاء احلزب بالأمة

�إن خط «حزب اهلل» الذي يعني الأمة الوا�سعة املتحركة يف خط الإ�سالم البد
�أن يبقى هو الدائرة الوا�سعة التي حتتوي اجلماهري ب�إدارتها وتنظيمها والتخطيط لها
يف معاركها و�صراعاتها ال�سيا�سية والأمنية ،وحمايتها من االخرتاقات املعادية.
ولكن البد �أن يكون لهذا اخلط جهاز وا�سع �شامل يف داخل ج�سم الأمة
ليمار�س �ش�ؤون الإدارة يف حركتها ،ولي�ستثري بخطته كل طاقاتها ،وليحفظ وحدتها
الفكرية فيما يثريه يف �ساحتها الفكرية من فكر ،وليحمي لها م�سريتها الأمنية فيما
يحركه فيها من و�سائل الأمن.
والبد من �إن�شاء هذا اجلهاز بطريقة منظمة تلتقي بالتنظيم احلزبي يف �أكرث من
موقع وخط مما قد يحول حزب اهلل �إىل حزب منظم باملعنى امل�صطلح� ،إذا احتوى
كل ال�ساحات ،وقد يبقيه يف نطاقه الوا�سع �إذا كان يتوىل عن�صر قيادته يف مركز
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الطليعة القائدة من الأمة ليدفع بالأمة �إىل �أهدافها من الأبواب الوا�سعة التي
تنفتح على اجلميع ..وبذلك يلتقي احلزب بالأمة يف عملية قيادة وتكامل ،فال
تلغي الأمة دور احلزب ،وال ي�أخذ احلزب مكانها يف حركة الواقع.
ويبقى الدين يف حركته الوا�سعة التي تدعو �إىل االنتماء �إليه ،حتى يف املواقع
ال�شكلية وال�سطحية من التزام الإن�سان عباداته ومعامالته و�سيا�ساته واندفاعاته
الثورية واحلما�سية ،ويتحرك احلزب يف خط القيادة وبربكتها من وراء ذلك كله،
�أو �أمام ذلك كله ليحفظ التجربة ،وليوزع الأدوار ،ولي�صون امل�سرية من اخللل
وال�سقوط وال�ضياع.
الأحزاب والقاعدة ال�سيا�سية

ورمبا كانت امل�شاكل التي حدثت� ،أو ال تزال حتدث بني فكرة قيادة املرجعية
وبني قيادة احلزب� ،أن املرجعية – يف �أكرث �أدوارها ومناذجها مل تتحرك يف اخلط
ال�سيا�سي الذي يدفع الأمة �إىل التحرك نحو ق�ضاياها امل�صريية على �أ�سا�س اخلطة
الكاملة ال�شاملة يف مواجهة التحديات لتملأ الفراغ يف كل املجاالت العامة.
ولذلك بقيت �ساحة العمل ال�سيا�سي فارغة ب�شكل هائل ،بحيث كانت فر�صة
للتيارات الكافرة �أو ال�ضالة �أن متلأها لتزرع الكفر وال�ضالل يف قلب الأمة وحياتها
من خالل احلركة ال�سيا�سية فيما كانت تطرحه من الفكر املتكامل الذي يطرح
ال�سيا�سة من قلب الفكر الأمر الذي دعا الفئة الواعية من العلماء ومن املثقفني،
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�أن يبادروا �إىل الأخذ بالتنظيم ،ك�أ�سلوب يواجه احلاجة �إىل حركة �إ�سالمية تدخل
ال�صراع من �أجل �أن تكون البديل عن الآخرين من تيارات الكفر وال�ضالل.
وهكذا دخلت الأحزاب الإ�سالمية �ساحة التجربة ،وا�ستطاعت �أن تنجح يف
�إيجاد قاعدة �إ�سالمية يف الدائرة اجلامعية ،ويف �أو�ساط الطالب واملثقفني يف �أكرث
من �صعيد ،ولكنها مل ت�ستطع �أن متتد �إىل الأو�ساط العمالية والفالحية واجلماهري
ال�شعبية العامة ب�شكل وا�سع .وقد بقيت بع�ض هذه الأحزاب يف الظل ،وحترك
البع�ض الآخر يف دائرة ال�صراع ال�سيا�سي يف ظل املرجعية تارة ،وب�شكل �شبه
م�ستقل �أخرى يف �أجواء انفعالية مل يتمكن القائمون عليها من حفظ املواقع يف
حالة من التوازن يف دائرة التخطيط الهادئ ،مما �أدى �إىل نوع من اال�ستعجال� ،أو
الإعجال من قبل الدوائر املعادية ،الأمر الذي �سهل حما�صرتها و�إرباكها و�ضرب
قيادتها وقاعدتها يف النهاية.
�إننا ال ن�ستطيع �أن ننكر �أن الأحزاب الإ�سالمية قد ا�ستطاعت �أن ت�صنع
قاعدة �إ�سالمية ممتدة يف الدائرة ال�سيا�سية التي قدمت الإ�سالم كم�شروع
متكامل يختزن اجلانب ال�سيا�سي �إىل جانب الدوائر الأخرى ،وذلك يف غياب
حركة املرجعية يف هذا االجتاه بالنظرة ال�شاملة؛ لأن ما كان يحدث بني �آونة
و�أخرى من ن�شاطات �سيا�سية �أو فورات ثورية �ضد بع�ض الأو�ضاع �أو القوانني �أو
الأحداث والأ�شخا�ص ،مل يكن متحر ًكا من مواقع التخطيط للو�صول �إىل احلكم
ليكون البديل للأنظمة القائمة؛ لأن ذلك مل يكن وار ًدا يف احل�ساب من خالل
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الذهنية التقليدية التي كانت تواجه امل�س�ألة بالكثري من التحفظات ال�شرعية التي
كان يثريها االجتهاد القائم على اخلط الفردي الذي يدر�س امل�سائل من ناحية
الأو�ضاع التي يعي�شها الفرد يف حركته نحو �أهدافه وق�ضاياه لتثري �أمامه م�س�ألة
اخلط الأمني الذي مينع من �إلقاء النف�س يف التهلكة� ،أو تعري�ض ال�ساحة للأخطار
بعي ًدا عن الدائرة الوا�سعة يف حركة الأمة نحو �أهدافها وق�ضاياها الكبرية التي ال
ميكن �أن تتحقق �إال بالت�ضحيات الكثرية.
احلزبية واخل�صو�صية الدينية

وهكذا كانت الأحزاب الإ�سالمية ،ال �سيما يف ال�ساحة العربية ،منطلق يقظة
وحركة بناء وتركيز يف مواجهة الأحزاب الأخرى الكافرة التي كادت �أن ت�سيطر
على ال�ساحة الإ�سالمية كلها من خالل الفراغ ال�سيا�سي الهائل الذي كان
ي�سيطر على الواقع العام بالرغم من التحديات الكبرية القادمة من اال�ستعمار،
ومن الأنظمة املتحالفة معه.
وقد القت هذه الأحزاب �صعوبة كبرية يف حركتها من خالل اجلانب
املعادي املتمثل باحلكومات والأحزاب والقوى اال�ستعمارية ،ومن خالل اجلانب
املتدين ،املتمثل ببع�ض خطوط املرجعية التي ترى يف حركة ال�سيا�سة يف النطاق
الإ�سالمي خط ًرا يتهدد الإ�سالم وامل�سلمني تب ًعا للمفهوم ال�ضيق الذي يحمله
بع�ض القائمني عليها �أو املرتبطني بها ،وبالواقع املتخلف الذي يختزن يف داخله
م�س�ألة الف�صل بني الدين وال�سيا�سة.
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هذا �إىل جانب اخلربة املحدودة التي كان ميلكها القائمون على هذه الأحزاب،
والنظرة ال�ضيقة اجلامدة التي مل ينفتحوا – من خاللها – على التجارب الأخرى
ل�شكل العمل احلزبي التي تختلف عن ال�شكل امل�ألوف يف ال�ساحة العربية على
خط ال�شكل احلزبي الذي تعي�ش فيه الأحزاب املارك�سية ،ومل يعملوا على
تطويره يف نطاق التطورات اجلديدة ،ومل يحاولوا التوفيق بني اخل�صو�صية الدينية
للإ�سالم ،وبني طبيعة العمل التنظيمي ،فا�ستغرقوا يف امل�س�ألة التنظيمية ،حتى
�أدى �إىل نوع من االنغالق عن الأمة يف امتداداتها الوا�سعة ،ومل يدر�سوا م�س�ألة
املرجعية يف عالقة التنظيم بها� ،أو عالقتها به ب�شكل ع�ضوي متكامل ،مما جعل
اجلو بعي ًدا عن الواقعية وقري ًبا �إىل التنظري املثايل.
تبلور فكرة حزب اهلل

�أما فكرة حزب اهلل التي ترتبط باملرجعية يف خط والية الفقيه ،ف�إننا نعتقد
�أنها ال تزال غري متبلورة يف �صيغة وا�ضحة حمددة املالمح واملعامل ،بل حتتاج �إىل
درا�سة وا�سعة حلركة الفكرة يف الواقع ،وطبيعة التجربة املوجودة على الأر�ض،
ومدى ما �أعطت من جناح يف م�س�ألة الثورة ،ويف م�س�ألة التخطيط ال�سيا�سي ،ثم
معرفة نوعية الأجهزة الفكرية وال�سيا�سية والأمنية التي تتحرك يف دائرة القيادة
مع الويل الفقيه فيما متلك من خربة ودراية و�إخال�ص ،وكيف تكون �صلتها بحركة
الأمة� ،سواء يف نطاق الدولة �أو يف خارجها؛ لأن جناح التجربة يف ظل الإمكانات
الهائلة للدولة ،ال يعني جناحها يف ظروف �أخرى .و�إذا كانت بع�ض التجارب

153

من الذي يقود عملية التغيري حزب الأمة �أو �أمة احلزب؟ (ج)

153

ال�سابقة على الدولة ،قد حققت بع�ض النجاح �أو الكثري منه ،ف�إن علينا �أن ندر�س
الظروف املو�ضوعية التي كانت حميطة بالتجربة لنحدد �أ�سباب النجاح يف طبيعة
ال�صيغة� ،أو يف العنا�صر الأخرى املحيطة بها.
�إنها فكرة جديرة باالهتمام؛ لأنها ا�ستطاعت �أن تث ّور ال�شعب بطريقة �أكرث
حرارة من الطريقة التي مار�ستها الأحزاب ،ولكنها مع ذلك تنظر �إىل الأمور من
زواياها الظاهرة بعي ًدا عن العمق ال�ضارب يف اجلذور.
عالمات ا�ستفهام«؟»

�إننا نريد يف هذا البحث �أن نثري �أفكا ًرا وعالمات ا�ستفهام حول التجارب
املطروحة يف ال�ساحة� ،سواء فكرة التنظيم احلزبي� ،أو فكرة �أمة حزب اهلل لندر�س
امل�س�ألة من غري مواقع االنفعال ،بل ندر�سها من موقع الفكر والت�أمل لنعرف كيف
جنعل الأ�سلوب الإ�سالمي يف العمل قري ًبا من الواقعية وبعي ًدا عن املثالية يف
�أجواء التفكري باملطلق.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح واالنغالق (أ)
• بني �سيا�سة االنفتاح واالنغالق:
�أين تكمن ال�سلبيات والإيجابيات؟
• االنغالق ي�ؤدي
�إىل عزلة التيار الإ�سالمي وا�ستغالل الآخرين لأعماله.
• االنفتاح انطالقة �إ�سالمية
لإبراز �أهداف الإ�سالم و�إبعاده عن الدائرة الطائفية.

احلركة الإ�سالمية بني االنفتاح واالنغالق (�أ)
الإ�سالم والتيارات املختلفة

كيف يواجه الإ�سالم احلركي التيارات الفكرية وال�سيا�سية املوجودة يف
�صعيد الواقع؟ فهناك تيارات دينية غري �إ�سالمية تتحرك يف خط �سيا�سي من �أجل
ما ي�سمى بحرية الوجود امل�سيحي يف ال�شرق� ،أو من �أجل حتول املفاهيم امل�سيحية
�إىل دائرة �سيا�سية متحركة تتخذ الدميقراطية امل�سيحية عنوانًا لها ،كما نالحظ يف
الأحزاب الدميقراطية امل�سيحية يف الغرب.
وهناك تيارات غري دينية قد تقرتب من الإ�سالم يف بع�ض مالحمها وخطوطها،
وتختلف عنه يف الكثري من ركائزها و�أفكارها ،كما يف الأحزاب القومية العربية
املتنوعة الأ�سماء واخللفيات والدوائر فيما تختزنه من انفتاح على الإ�سالم من
خالل التاريخ �أو الرتاث ،وفيما ت�ستحدثه من نظريات و�آراء على م�ستوى الفكر
وال�سيا�سة واالقت�صاد.
وهناك تيارات ال دينية ،ملحدة يف تفكريها الفل�سفي ،ثورية يف التفكري
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،بعيدة عن الإ�سالم من حيث الركائز الفكرية ،وقد
تلتقي مع حركته يف بع�ض املواقع ال�سيا�سية كما يف الأحزاب املارك�سية املتنوعة
يف دوائرها املختلفة يف الواقع ال�سيا�سي العاملي.
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وهناك تيارات �سيا�سية حملية و�إقليمية ،ال تنطلق من حالة فكرية يف العمق،
بل تنطلق من واقع حملي �أو �إقليمي يف م�ستوى الق�ضايا املحلية والإقليمية على
خط الق�ضايا احلياتية واالجتماعية التي تتحرك من موقع �سيا�سي �سلبي �أو
�إيجابي ،ورمبا ت�أخذ بع ًدا طائف ًّيا �أو �شخ�ص ًّيا �أو فئو ًّيا.
�أ�سئلة ال بد من الإجابة عليها

هذه هي العناوين العامة للتيارات املوجودة يف ال�ساحة على م�ستوى حركة
الواقع ال�سيا�سي يف العامل الإ�سالمي ،فكيف يقف التيار الإ�سالمي الأ�صيل
منها يف حركته ال�سيا�سية؟
هل يقف بعي ًدا وينعزل عنها ليمار�س خطته وحده ،ويحاول �أن يحقق �أهدافه
مبفرده؟
�أو يعمل على درا�سة التيارات ،فيلتقي بالتيار الذي يقرتب من بع�ض
مالحمه وخطوطه ،ويبتعد عمن يختلف معه يف الأ�سا�س والتفا�صيل ليحفظ
للقاعدة توازنها يف الأ�سا�سيات ،ويت�صرف مبرونة يف الق�ضايا املتفرعة عنها؟
�أو يواجه املوقف بطريقة واقعية ،ت�ضع يف ح�سابها مواطن اللقاء ومواطن
اخلالف مع هذا التيار �أو ذاك ،ثم تدر�س حاجة الأهداف املرحلية �أو النهائية
�إىل اللقاء لتحدد اجلهة التي تلتقي معها يف الطريق �إىل تلك الأهداف �سواء
باملواجهة لتيار �آخر م�ضاد م�شرتك يف الداخل� ،أو بالتحرك معه بعي ًدا عن مواجهة
الداخل� ،أو باالنطالق نحو الهدف اخلارجي املعادي� ،أو باالكتفاء بالتواجد على
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�ساحة ال�صراع ال�سيا�سي يف املواقف املتحركة لل�صراع التي قد تتداخل �أو تتقاطع
�أو تتباين تب ًعا ملا يفر�ضه الواقع� ،أو ت�ؤكده احلاجة من حركية التيار الإ�سالمي
ووجوده الفاعل على ال�ساحة كقوة واقعية ،بني القوى الأخرى يف م�شاريعها
وخططها املتحركة نحو الأحداث؟
هذه عالمات ا�ستفهام يواجهها العمل الإ�سالمي يف موقفه من التيارات
ال�سيا�سية الفاعلة املخالفة على م�ستوى الواقع احلركي احلزبي بعي ًدا عن �صفة
الدولة ك�إطار يحيط به.
وقد يواجهها على �صعيد احلكومات التي تختلف �أفكارها و�شعاراتها
وت�شريعاتها وخطوطها ال�سيا�سية عن الإ�سالم يف فكره و�شريعته وخطه ال�سيا�سي،
كما يلتقي بع�ضها مع بع�ض املالمح الإ�سالمية يف بع�ض ذلك.
ورمبا كان بع�ضها يف مواقع الدول امل�ست�ضعفة ،كما يف دول العامل الثالث،
بينما يقف البع�ض الآخر يف مواقع الدول امل�ستكربة ،كما يف الدول الكربى وما
يلحق بها.
فكيف يت�صرف معها التيار الإ�سالمي كحركة ،وكيف يتحرك معها عندما
يتحول �إىل دولة؟
هذا ما نريد �أن نبحثه وندر�سه كدرا�سة ت�ستهدف تركيز التحرك الإ�سالمي
ال�سيا�سي يف التحالف والتخالف على قاعدة �إ�سالمية ثابتة ،وعلى نهج حمدد
املعامل واخلطوات والأهداف.
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خياران �أمام التيار الإ�سالمي
�أو ًال :االنغالق ال�سيا�سي

(�أ) االنف�صال احلا�سم :رمبا يجد بع�ض املفكرين الإ�سالميني �أن املوقف
الإ�سالمي يفر�ض على العاملني املقاطعة التامة لهذه التيارات الكافرة �أو ال�ضالة؛
لأن �أي �شكل من �أ�شكال العالقة ميثل لونًا من �ألوان «املوادة» و«املواالة» اللتني �أكد
القر�آن الكرمي على امل�ؤمنني االبتعاد عن تقدميهما للكافرين وللخائنني واملنحرفني
فيما جاءت به الآيات الكرمية كما يف قوله :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [�آل عمران.]28/
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ [املجادلة.]22/

وقد انطلقت �أمثال هذه الآيات يف �أكرث من �سورة لرتكز هذه الفكرة كقيمة
�إ�سالمية عامة ..فيما يجب �أن يعي�شه املجتمع امل�ؤمن من انف�صال حا�سم عن �أية
حالة كافرة �أو �ضالة ،فال جمال لأية عالقة عاطفية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية من
قريب �أو من بعيد؛ لأن ذلك يعني معنى من معاين املودة واملواالة.
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(ب) رف�ض االعرتاف :وي�ضيف ه�ؤالء – �إىل ذلك – �أن العالقة ال�سيا�سية
مع هذه التيارات متثل اعرتا ًفا ب�شرعيتها كفريق �سيا�سي يف ال�ساحة الإ�سالمية
فيما يوحيه ذلك ب�أن له احلق يف امل�شاركة يف تخطيط م�ستقبل البلد و�إدارة
�ش�ؤونه ..وهذا �أمر غري جائز �شر ًعا؛ لأن االعرتاف باخلط الكافر �أو املنحرف ال
ميثل �أية �شرعية �إ�سالمية ،بل هو النقي�ض البديهي لذلك.
(ج) احلاجز النف�سي :وقد يثري ه�ؤالء – فيما يثريونه من مالحظات – �أن
مثل هذه العالقات ،تف�سح املجال للنفاذ �إىل داخل التيار الإ�سالمي يف عملية
اخرتاق �أمني �أو �سيا�سي ،مما يهدد حركته باخلطر ،ويعر�ض �أ�سراره للظهور ،ومواقعه
لالهتزاز ،كنتيجة طبيعية ملا ميكن �أن ي�ؤدي �إليه انفتاح الآخرين على ال�ساحة
الإ�سالمية من خالل عالقتهم التحالفية باحلركة املهيمنة عليها ..بينما متثل
و�سدا �سيا�س ًّيا مينع من االخرتاق ،وحركة
املقاطعة حاج ًزا نف�س ًّيا مينع من االنفتاحًّ ،
م�ضادة تدفع �إىل املواجهة وت�ؤكد التحدي وتفر�ض احلذر ،ولعل هذا – فيما يقوله
ه�ؤالء – هو ما ت�شري �إليه الآيات الكرمية التي تعمل على توعية امل�ؤمنني على
الواقع الداخلي الذي يتمثل فيه املنافقون والكافرون من �أعداء الإ�سالم ليحذروا
منهم وليبتعدوا عن جو اال�ست�سالم �إليهم ،وليمتنعوا عن احلاالت اال�سرتخائية
التي يفر�ضها اجلو احلميم الذي يوحي باالطمئنان ،كما يف قوله تعاىل:
ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
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ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  .ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  .ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﱸ [�آل عمران.]120-118/

قد نفهم من هذه الآية رف�ض الإ�سالم لإقامة العالقات العامة واخلا�صة مع غري
امل�سلمني ممن يختلفون معهم يف الفكر واخلط واالجتاه انطالقًا مما يفر�ضه االختالف
من امل�شاعر املعادية واخلطط امل�ضادة ،وما ت�ؤدي �إليه العالقة من ت�سهيل و�صول
ه�ؤالء �إىل غاياتهم امل�شبوهة.
وقد ن�ستوحي منها حتذير امل�سلمني من ال�سذاجة العاطفية التي جتعلهم
ي�ست�سلمون مل�شاعر احلب ال�ساذجة جتاه الذين ال يحبونهم ،غري املدركني للأخطار
املرتتبة على ذلك فيما ميار�سه ه�ؤالء من م�شاعر �سلبية و�أو�ضاع �شريرة ...وك�أن
الآيات تقول لهم �إن اتخاذهم بطانة يف �إطار العالقة احلميمة يعترب عم ًال خاط ًئا
�ساذجا ال بد لهم من الرتاجع عنه.
ً
(د) اخلوف على اجلماعة امل�سلمة :وقد يتحدث ه�ؤالء املعار�ضون عن
مربرات معار�ضتهم بطريقة �أخرى ..وهي �أن العالقة مع هذه التيارات قد ت�ساهم
يف �إ�ضالل اجلماعة امل�سلمة فيما يفر�ضه ذلك من �إ�سقاط احلواجز النف�سية التي
حتجز امل�سلمني عن الت�أثر بهم ،و�إف�ساح املجال للأجواء احلميمة التي قد يعي�شونها
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من خالل الأ�ساليب اخلادعة ال�ساحرة التي ي�ستخدمونها معهم ،وتوجيه الأنظار
�إىل الإيجابيات املثرية فيما متثله مواقع اللقاء بهم ،مما ي�ؤدي – بطريقة وب�أخرى–
�إىل �إمكانية النفاذ �إىل قناعاتهم و�إىل جناح عملية الت�ضليل واالحتواء الفكري
والعملي لأو�ضاعهم ومواقعهم اخلا�صة والعامة.
هذه هي �أهم املالحظات التي يطرحها القائلون ب�ضرورة مقاطعة التيار
الإ�سالمي الأ�صويل للتيارات الأخرى غري الإ�سالمية ،واعتبار �أ�سلوب االنغالق
ال�سيا�سي هو الأ�سلوب الأمثل.
ولكن هناك ر�أ ًيا �آخر ال يلتقي بهذا الر�أي ،بل يجد الأ�سلوب الأف�ضل هو
�أ�سلوب االنفتاح ال�سيا�سي على الآخرين ،ولكن ال ب�شكل ع�شوائي مطلق ،بل
ب�شكل مدرو�س غري معقد ،مما يفر�ض علينا درا�سة التحفظات ملعاجلتها ،ومواجهة
ال�سلبيات يف حماولة لتخفيفها� ،أو حتويلها �إىل �إيجابيات.
ثان ًيا :خيار االنفتاح ال�سيا�سي

ويتحدث هذا الفريق الإيجابي يف موقفه املنفتح عن املالحظات التي �أثارها
الفريق ال�سلبي املنغلق ب�إثارة املالحظات االعرتا�ضية حولها.
(�أ) اللقاء على �أر�ض و�أهداف م�شرتكة� :أما حديث املواالة واملوادة املرفو�ض
�إ�سالم ًّيا مع غري امل�سلمني فال موقع له يف جمال �إثارة احلديث عن االنفتاح عليهم؛
لأن مفهوم املوادة يعني العاطفة القلبية احلميمة العميقة املتمثلة بالإخال�ص
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الروحي النابع من اللقاء الداخلي يف الفكر والروح والعاطفة ،كما �أن مفهوم
املواالة ميثل ال�صلة الواقعية املتحركة يف خط الطاعة واالتباع واالندماح بالآخر
على م�ستوى االنتماء والإخال�ص وهذا �أمر ال نريد �إثارته يف �ساحة العالقات
الواقعية ال�سيا�سية بني الإ�سالم وبني التيارات الأخرى ،بل كل ما نريده هو
العمل على �إيجاد مواقع عملية للقاء على �أهداف م�شرتكة فيما يهم الإ�سالم
وامل�سلمني مما ي�ستهدفه الآخرون يف خططهم املر�سومة ،بحيث يكون اجلانب
العملي يف حركة العالقات اخلارجية هو القاعدة التي يلتقي عليها اجلميع من
دون �أي ت�أكيد على �أية حالة عاطفية يف ال�شعور �أو �أية حالة �سيا�سية يف االنتماء �أو
�أي �شكل من �أ�شكال الذوبان واالندماج يف احلالة الأخرى وبال�شخ�ص الآخر.
وعلى �ضوء ذلك نعرف �أن املوادة �شيء و�أن االرتباط يف عالقة عملية
�شيء �آخر .كما نفهم �أن املواالة تختلف عن معنى اللقاء على �أر�ض م�شرتكة يف
بع�ض مراحل الطريق؛ لأنهما يت�صالن بحركة العالقة من الداخل ،بينما يتمثل
التحالف �أو التالقي بحركة العالقة من اخلارج.
(ب) االعرتاف بالوجود ال بال�شرعية� :أما حكاية االعرتاف ب�شرعية
التيارات الال�إ�سالمية التي ال �شرعية لها يف ح�ساب الفكر الإ�سالمي و�شرعية
الإ�سالم ومنهجه يف الواقع ويف احلياة ،فهذه حكاية ال معنى لها؛ لأن هناك
فرقًا بني االعرتاف بوجود الفريق الآخر على الأر�ض ،كفريق فاعل يف ال�ساحة
فيما تفر�ضه الظروف له من موقع مما يفر�ض على الآخرين ال�صراع معه يف مواقع
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ال�صراع ،والتن�سيق معه فيما ال ي�ضر بال�ساحة� ،أو فيما يلتقي مع م�صلحتها حل�ساب
امل�سلمني يف جماالت التن�سيق ،وبني االعرتاف ب�شرعية وجوده فيما يحمل من
م�ضمون فكري وخط عملي وحركة هادفة.
�إن اللقاء يف موقع حتالف مرحلي� ،أو تن�سيق عملي مو�ضعي ،ال يعني
�إال االعرتاف بالوجود ك�أي حقيقة موجودة على الأر�ض مما نحبه �أو ال
نحبه فيما قد تلتقي به �أو تنف�صل عنه ،وال يعني � ًأبدا �أي نوع من �أنواع
االعرتاف ب�شرعية اخلط والفكر واالجتاه ،وهل ن�ستطيع اعتبار معاهدة
الر�سول (�ص) مع اليهود يف بداية الهجرة اعرتافًا ب�شرعيتهم؟ وهل ميكن
اعتبار �صلح احلديبية الذي عقده الر�سول (�ص) مع امل�شركني اعرتافًا
ب�شرعية ال�شرك الذي يعتنقونه كعقيدة ومنهج حياة؟
(ج) االنفتاح واحلذر العملي� :أما �سلبيات هذه العالقات على الواقع
الإ�سالمي فيما متثله من خطر على �أ�سراره ومواقعه وحركته ،وفيما ت�ؤدي �إليه من
اخرتاق من جهة ،وابتعاد عن احلذر ومواجهة التحدي من جهة �أخرى� ،أما هذه
ال�سلبيات ف�إن من املفرو�ض االنتباه �إليها عند �إقامة العالقات ،وذلك بدرا�سة
امل�س�ألة على �أ�سا�س �إثارة التحفظات الفكرية والواقعية يف م�ضمون االتفاق،
وتخطيط االنفتاح على النهج الذي يلتقي بالواقع املو�ضوعي الذي يعرف كيف
أ�سا�سا
يغلق ال�ساحة بح�ساب ،وكيف يفتحها بح�ساب ،وكيف يوجه اللقاء ليكون � ً
لتثبيت ال�ساحة وت�أكيد املواقف بد ًال من العمل على اهتزازها وزلزلة املواقف.
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�إن الق�ضية مطروحة من ناحية املبد�أ ،ال من ناحية التفا�صيل؛ لأن م�س�ألة
التفا�صيل تدر�س دائ ًما من زاوية الفكرة العامة التي �أوحت باملبد�أ بعي ًدا عن �أية
حالة عاطفية ارجتالية� ،أو �أية حركة انفعالية �سريعة.
�أما تف�سري الآيات ،ف�إنه يلتقي باملفهوم الذي تثريه كلمة «البطانة» التي تعني
احلالة الداخلية العميقة كمثل بطانة الثوب التي تلت�صق به وتقويه وحتميه ،يف
عملية الت�صاق حمكم ال انف�صال فيه وال افرتاق .وهذا هو ما تفيده الآيات يف
م�شاعر احلب العميقة التي يحملها امل�سلمون له�ؤالء الأعداء احلقيقيني من موقع
ال�سذاجة العاطفية فيما ت�ؤدي �إليه من اطالعهم على الأ�سرار وا�ست�سالمهم
للأجواء احلميمة واملظاهر اخلادعة والأ�ساليب امللتوية.
وقد يكون هذا كله مرفو�ضً ا لدى الذي يتبنون �سيا�سة االنفتاح فيما ي�ؤكدونه
من �ضرورة الرتكيز على حالة احلذر فيما يرتقبه من املفاج�آت وفيما يختزنه
من التحفظات ،وفيما يثريه من مالحظات على الأ�شخا�ص واملواقع واملواقف
والكلمات ليكون االنفتاح الواقعي مقرونًا باحلذر العملي.
(د) حت�صني ال�ساحة الداخلية� :أما مو�ضوع �إ�ضالل امل�سلمني فيما قد تفتحه
العالقة من نوافذ له�ؤالء على اجلماعات الإ�سالمية ،فهذا مو�ضوع ال تفر�ضه
طبيعة امل�س�ألة ،بل يفر�ضه الت�ساهل يف حتريكها ،وعدم احلذر يف تطبيقها؛ لأن
من الأمور البديهية يف العمل ال�سيا�سي لأية حركة �إ�سالمية �أن تقوم بتح�صني
ال�ساحة الداخلية بالإميان والوعي واملعرفة للأ�ساليب اخلادعة ،واخلطط املعقدة،
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واحلركات امل�شبوهة ،وال�شخ�صيات القلقة ،والظروف اخلطرة ،وما �إىل ذلك ،مما
ي�ساهم يف عملية الت�ضليل واهتزاز املواقع ..و�إذا ا�ستكملت احلركة الإ�سالمية
ذلك كله ،فال جمال بعدها لأي ت�ضليل �أو حتريف� ،أو ال �أقل من تخفيف اخلطر
يف حدوث ذلك كله.
�سلبيات االنغالق :عزلة التيار الإ�سالمي وا�ستفادة الآخرين

وقد نحتاج �إىل درا�سة امل�س�ألة من جهة �أخرى ..وهي درا�سة ال�سلبيات
املتمثلة باالنغالق عن الواقع ال�سيا�سي واالكتفاء ب�إثارة ال�سلبيات من حوله،
واالبتعاد عن التن�سيق مع القوى الفاعلة فيما يريد التيار الإ�سالمي �إثارته مما
يتفق مع ما يريده الآخرون من �أهداف .ف�إن ذلك يوجب عزلة هذا التيار عن
حركة الأحداث ب�شكل مبا�شر ،وعدم االطالع على كثري من خلفياتها التي قد
يتوقف عليها الو�صول �إىل بع�ض النتائج العملية على �صعيد الهدف ،كما �أن
الآخرين �سوف ي�ستفيدون من كل الن�شاطات اجلهادية وال�سيا�سية التي تتحرك
يف اخلط ال�سيا�سي الذي يتحركون عليه؛ لأنهم هم الذين يحركون ال�ساحة فيما
يوحون به ،وهم الذي يجنون ثمارها ،بينما يبقى التيار الإ�سالمي بعي ًدا عن
جمرى الأحداث ،وهذا هو ما الحظناه يف بع�ض الأحداث الكبرية التي �أبلى
فيها املجاهدون امل�سلمون بال ًء كب ًريا يف مواجهة القوى اال�ستعمارية وال�صهيونية.
ولكن النتائج ال�سيا�سية كانت يف م�صلحة قوى حملية و�إقليمية ودولية �أخرى،
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حاولت �أن تطرح ال�شعارات امل�ضادة لتلك القوى ،مما جعلها تعرف كيف ت�ستفيد
من جهاد املجاهدين من دون �أن تقدم �شي ًئا ذات ًّيا يف هذا االجتاه.
وقد ي�ؤدي هذا الواقع �إىل �أن يتحول التيار الإ�سالمي �إىل �أداة ناجحة للتيارات
الأخرى يف �سبيل حتقيق كثري من الأهداف العامة من دون �أن يح�صل على �شيء
منها متا ًما ك�شرطي املرور الذي يوحي للجميع بالتقدم ويظل واقفًا مكانه ،كما
يقول بع�ض الظرفاء.
�إن امل�شاركة يف الن�شاط ال�سيا�سي هو الذي ميكن �أن يحقق الكثري من املواقع
املتقدمة يف ال�ساحة ب�شكل منفرد� ،أو ب�شكل م�شرتك؛ لأن اخلطة ال�سيا�سية
املتحركة يف �صعيد الواقع ،البد �أن تقود �إىل الكثري من النتائج الإيجابية مل�صلحة
الإ�سالم على �أكرث من م�ستوى.
�إيجابيات االنفتاح� :إبراز �أهداف الإ�سالم ومعرفة الكوالي�س

وعندما ندخل يف دائرة الإيجابيات ،فقد نالحظ �إمكان احل�صول على الكثري
منها مل�صلحة التيار الإ�سالمي ،ميكن �أن نلخ�ص بع�ضها يف عدة نقاط.
�أ -االطالع على حركة الواقع ال�سيا�سي من الداخل ال من اخلارج ،ويف
العمق ال يف ال�سطح ،ف�إن من املالحظ �أن الدخول �إىل النادي ال�سيا�سي الذي
تتحرك فيه الأحزاب والهيئات املتنوعة ،يجعل �إمكانية االطالع على خلفيات
اللعبة ال�سيا�سية ،و�آفاق العمل ال�سيا�سي �أكرث واقعية ،ويحقق للعاملني ثقافة
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عميقة �شاملة؛ لأن الكثري مما يثار يف داخل الكوالي�س ال ي�سمح بالإعالن عنه يف
اخلارج ،وبذلك ميكن التحقيق لأية عملية �سيا�سية ثورية من موقع العمق الواقعي
للخطة ،ال من مواقع ال�سطح الظاهر للأ�شياء.
ب� -إمكانية النفاذ �إىل عمق التيارات الأخرى من خالل ال�ساحات
املفتوحة التي يفر�ضها اللقاء على �أكرث من �صعيد ،مما ي�سهل عملية االحتواء
لدوائرها املتحركة من جهة� ،أو الت�أثري على قراراتها من جهة �أخرى� ،أو التخفيف
من م�شاكل �سلبياتها من جهة ثالثة ،وذلك من دون الدخول يف �أية معركة حادة
غري م�أمونة العواقب� .إن العاملني يف هذا االجتاه �سيتحركون بعيون مفتوحة تعرف
مواقع الثغرات ،وتكت�شف حركة الزوايا ،وتتلم�س كل مواطن اخلطر ،بينما يكون
االجتاه الآخر متحر ًكا بعينني غائمتني �أو �ضبابيتني ال تعرفان كيف تلمعان يف �آفاق
النور القادم يف ال�ساحة.
جـ -توجيه الأنظار �إىل الأهداف الإ�سالمية الكبرية من خالل حركة
ال�شعارات امل�شرتكة يف ال�ساحة التي جتعل من الإ�سالم عن�ص ًرا ح ًّيا فاع ًال يتقدم
امل�سرية ب�شعاراته املتقدمة �أو يتحرك فيها كعن�صر �أ�صيل من موقع مميز ،مما يدفع
بالأمة التي يعمل الكفر وال�ضالل على �إبعادها عن الإ�سالم �أن تكت�شف حيوية
الأهداف الإ�سالمية من مواقع املقارنة فيما حتمله احلركة من �شعارات ،وفيما
يحمله الآخرون منها ،ويف طبيعة حركة ال�شعار هنا وهناك ،ويف عمق احليوية
الثورية التي يتميز بها الإ�سالميون يف ذلك كله.

170

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

170

�إن احل�ضور يف ال�ساحة مع الآخرين ،يف�سح املجال لذلك كله ،ويفوت
الفر�صة على اخلطة التي تعمل على عزل الإ�سالم عن ال�ساحة.
د� -إبعاد الإ�سالم عن الدائرة الطائفية التي يراد حب�سه يف داخلها ،وحتويله
�إىل حالة ع�شائرية خمتنقة بامل�شاعر والأحا�سي�س العدوانية ال�ضيقة بعي ًدا عما
هو الفكر ،وعما هو الت�شريع واملنهج الواقعي الذي يخطط للحياة بعقلية واعية
منفتحة من �أجل التغيري ،واعتبار املنطق الوطني هو املنطق الذي ميكن له �أن
يحقق الوحدة اجلماهريية يف حركة الأمة نحو الوحدة ،وهذا هو الذي يعمل له
الكثريون من حملة ال�شعارات العلمانية التي ترى يف الطرح الديني نو ًعا من
�أنواع �إرباك م�س�ألة الوحدة واحلرية والعدالة واالنفتاح يف املجتمع ...فيما ميثله من
متزيق وتفريق وتع�صب وا�ست�سالم للقوى امل�ستغلة يف العامل.
االنفتاح انطالقة ،واالنغالق جمود

�إن دخول الإ�سالم �إىل ال�ساحة التي تنفتح على الواقع ال�سيا�سي من خالل
�إيجابياته ال�سيا�سية ،وخططه الواقعية يفوت الفر�صة على ه�ؤالء ،ويف�سح املجال
للفكرة الإ�سالمية ال�شاملة التي ت�ؤكد الوحدة من خالل الفكر ،والتفاهم من
خالل احلوار ،والت�سامح من خالل االنفتاح ،واحلرية والعدالة من خالل اخلطة
ال�سيا�سية االجتماعية الوا�سعة .وهكذا جند يف االنفتاح على احلركات ال�سيا�سية
والواقع ال�سيا�سي ،والنفاذ �إىل عمق ال�ساحة انطالقة �إ�سالمية يف �ساحة احلياة ال
تختزن من ال�سلبيات ،بقدر ما تختزن من الإيجابيات.
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ويبقى ال�س�ؤال كيف تتحرك م�س�ألة االنفتاح؟ وما هي مالمح ال�صورة يف
ذلك كله؟ وكيف نفهم الآيات القر�آنية احلا�سمة يف املباينة مع الآخرين؟ وهذا ما
�سنجيب عنه يف ال�صفحات التالية.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح واالنغالق (ب)
• املرونة يف التوا�صل واللقاء
هي الأ�سا�س يف املجتمع املتعدد االنتماءات.
• �ضرورة العمل
ل�ضمان العقيدة الإ�سالمية وحفظ الوجود.
• احلوار والعالقات
يتمان يف دائرة امل�صلحة العليا للإ�سالم.
ّ
• �ضرورة مواجهة دعوات الت�سامح
بحذر وعدم االهتزاز �أمام الأعداء.

احلركة الإ�سالمية بني االنفتاح واالنغالق (ب)
كيف نفهم الآيات القر�آنية احلا�سمة يف املباينة مع الآخرين؟

لقد �أ�شرنا– فيما تقدم من حديث– �إىل �أن الآيات ت�ؤكد على رف�ض املواالة
واملوادة باملعنى الذي يغيب فيه اجلانب الفكري العقيدي عن دائرة االهتمام
الذاتي يف حركة العالقات ليكون جمرد حالة جانبية يف امل�س�ألة فتتقدم عليه بقية
اجلوانب ليكون الأثر البارز لها يف القاعدة النف�سية للعالقة بني الإن�سان امل�سلم
والآخرين ..مما قد ي�ؤثر �سل ًبا على عمق االرتباط الداخلي بالعقيدة ،وي�ؤدي �إىل
نوع من ا�ست�سالم للعن�صر العاطفي احلميم الذي يجعل الإن�سان غاف ًال عن كثري
من الأو�ضاع ال�سلبية التي تدبر له يف اخلفاء ،وقد تطعنه يف ال�صميم من حيث ال
ي�شعر فيما يتعلق بالفرد �أو بالأمة.
�إثارة الفوا�صل الفكرية :من �أجل اللقاء والوفاق ال التع�صب واالنف�صال

ولذلك كانت امل�س�ألة ت�ؤكد على حركية العقيدة يف �إثارة الفوا�صل الفكرية
والنف�سية بني امل�سلم والآخرين لتوحي بالأهمية للجانب العقيدي من جهة،
وباحلذر يف اجلانب العملي من جهة �أخرى ،بحيث ي�شعر ب�أن هناك �شخ�صيتني
يف ال�ساحة هي �شخ�صية امل�ؤمن بالإ�سالم و�شخ�صية امل�ؤمن بغريه ،مما مينع من �أية
عملية اندماج وذوبان ،ويثري يف الوعي نو ًعا من الت�أمل والقلق فيما ميكن �أن يقوم
به الفريق الآخر �ضده �أو �ضد فريقه.
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ولي�ست امل�س�ألة م�س�ألة �إيجاد حالة من التع�صب �أو االنف�صال� ،أو �إثارة جو
من انعدام العالقة االجتماعية يف املجتمع املتنوع ،بل هي م�س�ألة �إيجاد حالة من
الواقعية يف حتديد الفوا�صل الفكرية ،بطريقة جدية م�س�ؤولة يف مواجهة حاالت
التمايز واالختالف ..وذلك كي يكون اللقاء من موقع التمايز ،ويكون الوفاق من
خالل عنا�صر اخلالف؛ لتنطلق العالقات من موقع القاعدة يف الفكرة والعقيدة،
ال من موقع الهوى واملزاج� ،أو من موقع الرغبة والرهبة ،مما قد ي�ؤدي �إىل ت�أثري
القوى امل�ضادة على �سالمة املجتمع كله .ولعل هذا هو ما �أثارته الآية الكرمية:
ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ.ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ [املائدة .]52-51/
فنحن نالحظ الت�أكيد على النظرة الواقعية للم�س�ألة من خالل درا�سة املجتمع
الآخر الذي قد يعي�ش التنوع يف داخله ،ولكنه يعي�ش الوحدة يف مواجهة الإ�سالم
وجمتمعه ،مما يفر�ض على املجتمع امل�سلم �أن يكون واع ًيا بامل�ستوى الذي يحتفظ
لنف�سه بامل�سافة التي حتميه من �إمكانات الت�آمر عليه فيما �إذا فكروا بذلك ،ال�سيما
يف الظروف املعقدة التي تعي�ش حالة املواجهة املفتوحة فيما بني املجتمعني يف
حرب معلنة �أو خفية ،فيكون الواقع هو دافع الت�صرف املت�صل بالعن�صر الأمني
خروجا من جمتمع الإ�سالم �إىل املجتمع الآخر.
الدقيق .ولهذا يعترب املواالة ً
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كما نالحظ الت�أكيد على الفكرة التي تدفع الذين يف قلوبهم مر�ض �إىل تقدمي
التنازالت وتغيري ال�شعار فيما يعي�شونه من خوف غلبة �أولئك على امل�سلمني
فرييدون �أن ي�أخذوا لأنف�سهم الأمان ولو على ح�ساب مواقعهم الإ�سالمية،
ف�أرادت الآية �أن تنذرهم بخالف ما �أ�سروه يف �أنف�سهم.
وهكذا جند �أن امل�س�ألة تعالج اجلانب ال�سلبي من خالل الأو�ضاع اخلارجية
التي قد حتدث نتيجة بع�ض النوازع الذاتية.
ح�صانة الأمن العقيدي واملجتمعي �أو ًال

وقد ن�ستطيع ا�ستيحاء الفكرة التي �أملحنا �إليها يف اعتبار املوقف القر�آين
منطلقًا من حماية العقيدة من االنحراف ،وحماية املجتمع من اخللل �أو من اخلطر،
مما يجعل من هذه امل�س�ألة م�س�ألة خا�ضعة لعن�صر الأمن العقيدي واالجتماعي متا ًما
ك�أي فكر �أو دين يريد �أن مينح فكره وجمتمعه ح�صانة �ضد ال�سقوط �أو االنحراف
وال�ضياع �أمام فكر الآخرين �أو جمتمعهم من خالل الت�أكيد على ال�شخ�صية
املميزة ،واملجتمع احلذر.
ويف �ضوء ذلك ،ميكن للعالقات املتنوعة يف املجتمع املتعدد االنتماءات �أن
تعي�ش املرونة العملية يف التوا�صل على �أكرث من خط ،واللقاء يف �أكرث من موقع،
ويف �إ�شاعة الأجواء احلميمة البعيدة عن امليوعة والذوبان ويف حتريك العن�صر
الأخالقي يف الرب والرحمة والعدل املنفتح على الآخرين بكل رحابة و�إخال�ص
وذلك من خالل القيم الإن�سانية التي تقود الإن�سان امل�سلم �إىل التعامل مع النا�س
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كلهم من موقع �أخالقي �شامل منفتح على �أ�سا�س �أن القيمة الأخالقية الإن�سانية،
ال متثل حركة طارئة يف حياة امل�سلم ،بل متثل عمقًا يف حركة الإميان املت�صل باهلل
تعاىل يف رعاية عباده ،مما مينع من جتزئة املواقف ،ومن التمييز بني النا�س ،ولذلك
�أراد الإ�سالم من امل�ؤمنني �أن يعدلوا بني النا�س ،حتى لو كانوا من خ�صومهم� ،أو
من �أعدائهم؛ لأن العدل حق جلميع النا�س ،و�أراد لهم �أن يعي�شوا الرحمة مع
اجلميع ،حتى للحيوان.
ولكن لذلك �شر ًطا واح ًدا ،وهو �ضمانة �أمن العقيدة الإ�سالمية واملجتمع
امل�سلم وهذا هو ما نالحظه من قوله تعاىل:
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﱸ [�آل عمران .]149 /
ويف قوله تعاىل:

ﱹﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﱸ [املائدة .]57/
�ضبط ال�شخ�صية والبعد عن ال ُعقد

وهكذا نالحظ �أنه يف الآية الأوىل ،كان النهي حلماية العقيدة يف نف�س امل�سلم
من االرتداد �إىل خط الكفر من خالل ال�سري يف خط الطاعة لأعدائها لئال يخ�سر
الإن�سان م�صريه �أمام اهلل.
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ويف الآية الثانية ،كان النهي حلماية الدين من االمتهان والإهانة واالبتذال
ليعي�ش امل�سلم بكرامة دينه ،فيبتعد عن الذين ميتهنونه ويحتقرونه متا ًما كما يعي�ش
ال�شعور الذاتي بكرامته ال�شخ�صية ،فال يوايل الذين يهينونها .وهكذا جند �أن
الإ�سالم ال يريد �أن يعقد امل�سلم جتاه الآخرين من موقع طبيعة االختالف يف
العقيدة ،بل يريد �أن يجعل يف داخل ذاته ال�ضوابط القوية من �أجل متا�سك
ال�شخ�صية الإ�سالمية يف داخله� ،أو يف واقعه �أمام حاالت االهتزاز الداخلي �أو
اخلارجي.
رف�ض مواالة الأعداء

و�إذا كانت الق�ضية هي ق�ضية الأمن العقيدي واملجتمعي ،ف�إن الإ�سالم
يفتح للم�سلمني املجال ب�شكل وا�سع للتعاطف والتوا�صل مع الذين ال يتحركون
ب�شكل عدواين �ضد الإ�سالم وامل�سلمني بالقتال �أو بالتهجري �أو بالفتنة عن دينهم
وذلك هو قوله تعاىل:
ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﱸ [املمتحنة .]9-8 /
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فنحن نرى يف الآيتني التحديد الدقيق لل�سلوك الإ�سالمي مع الذين يختلفون
مع امل�سلمني يف العقيدة لتكون الق�ضية هي :من هو الفريق الذي قاتل امل�سلمني
لفتنتهم عن دينهم ،ومنعهم من حرية الدعوة �إليه ،و�إخراجهم من ديارهم بدون
حق ،ومعاونة الآخرين على ذلك؟ ومن هو الذي مل يقاتل امل�سلمني ،ومل ينا�صر
الآخرين على االعتداء عليهم؟ ف�إن الفريق الأول هو الذي ينبغي �أن يقاتل
ويقاطع ويبعد عن �أي لون من �ألوان التعاطف واملواالة.
�أما الفريق الثاين امل�سامل ،فهو الذي ال ميانع الإ�سالم �أن يقوم امل�سلمون
برعايته وبالرب به ،وبالعدل يف التعامل معه يف كل �ش�ؤون احلياة ،ويف كل حركة
العالقات ومن خالل ذلك ميكن قيام عالقات تعاون بني امل�سلمني وبني ه�ؤالء �أو
لقاء على �أكرث من ق�ضية� ،أو تعاهد على �أكرث من ميثاق.
م�شكلة ال�سلوك املنحرف والعقلية العن�صرية

ولعل درا�سة الآيات القر�آنية التي تتحدث عن عداوة امل�ؤمنني لليهود ،وتدعو
�إىل مقاطعتهم واالبتعاد عنهم ،ت�ؤكد لنا الفكرة املطروحة يف هذا البحث ،وهي
�أن جمرد اخلالف ال يلغي اللقاء على املوقع امل�شرتك ،وذلك لأن الكثري من
هذه الآيات يركز على ال�سلوك املنحرف له�ؤالء ،وعلى العقلية العن�صرية التي
ت�شعر بالفوقية جتاه الآخرين ،وعلى املمار�سات العدوانية �ضد الأنبياء والأولياء
وال�صاحلني ،وعلى �إف�سادهم يف الأر�ض ،وعلى اتجِّارهم بالدين وبالكتاب وعلى
غرورهم و�أمانيهم الكاذبة ،وعلى ا�ستحاللهم �أموال غريهم بدون حق ،وعلى
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خيانتهم للمجتمعات التي يعي�شون فيها وطغيانهم ونق�ضهم للمواثيق التي
يعطونها على �أنف�سهم للآخرين ،وعلى حتريفهم لكتاب اهلل.
وبذلك كانت الروح العدوانية هي التي تعي�ش يف وجدانهم وعقليتهم
و�شعورهم يف نظرتهم �إىل الآخرين ،الأمر الذي �أراد اهلل فيه للم�سلمني �أن ينفتحوا
على وعي هذا الواقع من موقع امل�ستوى الكبري من العداوة الذي يعي�شه ه�ؤالء
�ضد الذين �آمنوا وذلك هو قوله تعاىل:
ﱹ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﱸ [املائدة .]82/
فلم يكن اخلالف العقيدي هو الذي �أكد العداوة الواقعية يف حركة العالقات،
بل الواقع العدواين الذي مار�سوه عمل ًّيا �ضد امل�ؤمنني.
م�س�ألة قيم وق�ضية دعوة

ولعل مما ي�ؤكد لنا الفكرة هو احلديث الذي �أثارته هذه الآية يف الفقرة التالية
يف احلديث عن الن�صارى ،يف قوله تعاىل:
ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ .ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱸ [املائدة.]83-82 /
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فقد انطلقوا من خالل القيم الروحية التي جاء بها ال�سيد امل�سيح -عليه
ال�سالم ،مما يجعل من ق�ضية اللقاء بهم ق�ضية تخ�ضع للأجواء يف ت�صورها هلل،
ويف حركة العبادة له ،بالرغم من االختالف يف تفا�صيل ذلك كله .ولهذا كانت
الآيتان ت�ؤكدان على هذا اجلانب الروحي بعي ًدا عن اجلانب الذاتي .فلي�ست
امل�س�ألة م�س�ألة فئة تلتقي بفئة على �أ�سا�س النطاق الب�شري الذي متثله هذه �أو تلك.
ولكن امل�س�ألة م�س�ألة قيم يعي�شها وي�ؤمن بها ه�ؤالء ليكون اللقاء على �أ�سا�س ذلك.
وقد اعتربت الآية وجود الق�سي�سني والرهبان ظاهرة �إيجابية يف هذا االجتاه فيما
ميثله هذا اللون من النا�س من انقطاع للعبادة وابتهال هلل ،وتوا�ضع للنا�س ،وابتعاد
عن اال�ستكبار.
وحتدثت عن التجربة الأوىل للقاء يف الوقت الذي مل يكن فيه املجتمع
الن�صراين قد عا�ش عقدة ال�صراع �ضد الإ�سالم وامل�سلمني نظ ًرا �إىل �أن الق�ضية
كانت ق�ضية الدعوة يف بداياتها الأوىل .فقد تلقى ه�ؤالء الذين ا�ستمعوا �إىل �آيات
اهلل ،تلك الآيات بروح منفتحة واعية ،تتفتح على اخلري من كلمات الرب ،وتعي
عمق الروح الإمياين من كلمات الإميان ،وتعي�ش الفرح الروحي فيما تعي�شه من
روحية الوحي الإلهي فتنفعل باحلقيقة ال�صافية يف �صفاء الت�أمل ،و�إ�شراقة الإلهام،
وتن�ساب الدموع التي تفي�ض من العيون يف انفعاالت اخل�شوع �أمام الكلمات
الإلهية التي توحي باخل�شوع ،وتنطلق باملحبة والرحمة ،وتتفاي�ض كالينبوع
املتفجر يف �أعماق النف�س �سال ًما وانطالقة حية تفتح على القلب �آفاق الروحانية
يف رحاب اهلل.
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وهكذا ن�ستوحي من هذه الآيات �أن امل�شكلة التي يعانيها �أ�صحاب الديانات
ال�سماوية فيما يختلفون فيه لي�ست م�شكلة الفكر الذي يتنازعون يف �صحته
وف�ساده ،ولي�ست م�شكلة ال�شريعة التي يختلفون يف �صوابها وخطئها ،بل هي
م�شكلة الروحية التي يواجهون بها بع�ضهم البع�ض .فقد ينطلق البع�ض من موقع
العقدة التي حتاول �أن تدخل ب�سلبياتها اخلانقة يف كل فكر ،ويف كل �أ�سلوب
لتنحرف به عن م�ساره الطبيعي يف حالة املواجهة الفكرية .فيتحول الأمر �إىل
حرب بني العواطف والت�شنجات بد ًال من �أن يكون حوا ًرا يف ال�صراع بني الأفكار،
وي�شد املو�ضوع �إىل منطقة ال�ضباب النف�سي الذي مينع اجلميع من و�ضوح الر�ؤية،
مما ي�ؤدي �إىل الت�شاحن والتباغ�ض واحلرب اجل�سدية يف نهاية املطاف.
احلوار وال�صداقة الفكرية

وقد ينطلق البع�ض من موقع الفكرة التي تتطلع �إىل الو�ضوح ،فتواجه الفكر
بالفكر الذي يناق�ش ويحاور من �أجل �أن يكت�شف املناطق املجهولة لديه� ،أو
يك�شف للآخرين املناطق املجهولة عندهم ليقف اجلميع من خالل ذلك على
�أر�ض احلقيقة التي يلتقي عليها النا�س الذين يعي�شون ال�شوق الروحي �إىل املغفرة.
وهذا هو ما يهدف �إليه الإ�سالم يف �أ�سلوبه الفكري ،يف الدعوة �إىل احلوار بالروحية
التي ال تتحرك من خلفيات العقدة ،بل تعي�ش انطالقات الفكرة الباحثة عن
الو�ضوح يف رحلة البحث عن الإميان ،فال يتحول االختالف �إىل عداوة تتعمق
باملمار�سات ال�سلبية ،بل يتحول �إىل جتربة حية �صادقة قد تفتح الطريق �إىل �صداقة
فكرية تت�أكد بالكلمات واملواقف الإيجابية.
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وقد يكون من الأفكار التي ن�ستوحيها من هذه الآية �أن هذه املودة القريبة
التي يقررها القر�آن الكرمي يف موقف الن�صارى من امل�سلمني ،كانت ب�سبب هذه
الروحية املتوا�ضعة املنطلقة التي يعي�شها الق�سي�سون والرهبان فيما ي�ستلهمونه من
تعاليم الإجنيل ،وفيما ي�ستوحونه من ابتهاالت الت�أمل بني يدي اهلل ،هذا من
جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إنها تعود �إىل االنفتاح على �آيات اهلل ،فال يواجهونها
بالرف�ض ال�سريع ،بل بالت�أمل الدقيق والفكر العميق.
اللقاء يف �أجواء املعاين الروحية :ال جماملة وال هروب ،بل حذر وواقعية

ويف �ضوء ذلك ن�ستطيع �أن ن�شري �إىل عدة نقاط يف املو�ضوع:
�-1إن ذلك يدفعنا �إىل �أن نف�سح املجال – دائ ًما– لالنطالق بالواقع �إىل هذا
اجلو ،فنعمل على �إثارة املعاين الروحية يف �أخالقيات الن�صرانية امل�ستمدة من
الإجنيل من �أجل اكت�شاف مواطن اللقاء فيما يلتقي فيه الإ�سالم والن�صرانية
أ�سا�سا الحتواء كل ال�سلبيات التي
من مفاهيم يف الإميان واحلياة ليكون ذلك � ً
تتحرك يف ال�ساحة فتدفعها �إىل التعقيد واالرتباك .وبذلك ميكن للعاملني �أن
يبد�ؤوا يف عملية الإعداد لإيجاد الأر�ضية ال�صلبة التي ت�ؤدي �إىل الوقوف
امل�شرتك يف موقف االحتاد والتفاهم.
�-2إن هذه الفكرة توحي لنا باالبتعاد عما تعارف عليه النا�س من �أ�ساليب املجاملة
اخلادعة التي حتاول �أن تتغافل عن كل ال�سلبيات بطريقة �سطحية مائعة تواجه

185

احلركة الإ�سالمية بني االنفتاح واالنغـالق (ب)

185

امل�شكلة يف م�ستوى اللحظات ال�سريعة لتنطلق �إىل الدرا�سة الهادئة الدقيقة
التي تعمل على التعامل مع املوقف من خالل املعطيات الواقعية املوجودة
يف ال�ساحة فتثري الإيجابيات يف بع�ض املواقع ،وت�شري �إىل ال�سلبيات يف بع�ض
�آخر ،وقد تغفلها يف مواقع �أخرى لتوجه احلالة �إىل النتائج الطيبة.
�إن االبتعاد عن مثل هذه الدرا�سة الواقعية الهادئة ،وال�سري يف خط الأ�ساليب
العاطفية ،يحول املوقف �إىل موقف مائع ال يوحي باجلدية ،بل يوحي بالهروب من
الواقع باالختفاء خلف الألفاظ الرباقة ،والعودة من جديد �إىل تعقيدات الواقع
ال�صعب – بعد اكت�شاف ال�سراب يف حلظة الو�صول �إىل الأفق البعيد.
�-3إن هذا اجلو الإيجابي يف الآيات الذي ي�ؤدي �إىل النتائج الإيجابية على �صعيد
اللقاء يدفعنا �إىل اكت�شاف امل�س�ألة على م�ستوى الأر�ضية التي نقف عليها
لنتعرف املالمح احلقيقية للواقع؛ لأن العوامل التاريخية وال�سيا�سية املعقدة،
جروحا
قد تركت �آثا ًرا عميقة يف داخل القلوب والعقول والأفكار ،وخلفت ً
يف الأعماق ،مما جعل اجلو يختلف كث ًريا عن �أجواء هذه الآية ،فكانت العقدة
مو�ضع الفكر ،وعا�ش احلقد يف مواقع املحبة ،وارتفعت احلواجز �أمام فر�ص
اللقاء.
وبد�أت ال�ساحة يف بع�ض احلاالت تتك�شف عن ن�صرانية يهودية يف حقدها
وعداوتها للإ�سالم وامل�سلمني ،الأمر الذي يوحي باحلذر الذي يدفع �إىل الواقعية
وال يدعو �إىل ال�شلل ،لئال يجرنا الت�ساهل يف مثل هذه الأمور �إىل الوقوع يف الفخ
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املن�صوب لنا حتت ت�أثري ال�شعارات اخلادعة الداعية �إىل املحبة يف الوقت الذي
تعمل فيه بكل جهد للتخطيط الدقيق لل�سري يف خط احلقد والعداوة.
�-4إن الت�أكيد على ا�ستخدام �صيغة التف�ضيل يف عداوة اليهود والذين �أ�شركوا
للم�سلمني يجعلنا نواجه املوقف يف عالقتنا مع اليهود واجلماعات امللحدة
وامل�شركة من خالل هذا اخلط .فنعي�ش معهم كما يعي�ش الإن�سان مع عدوه؛
لأن اليهود يخططون لإ�ضعاف الإ�سالم وامل�سلمني ،وبالتايل للق�ضاء على
وجوده ووجودهم؛ لأن امللحدين وامل�شركني يعملون على ن�سف كل قواعد
الإميان يف احلياة ،مما يجعل من م�س�ألة العداوة �أم ًرا طبيع ًّيا؛ لأن الذي يرى
�أن ر�سالته وعقيدته يفر�ضان عليه الق�ضاء على فكرك� ،أو الق�ضاء عليك ،ال
�ساذجا
ميكنك �أن تعتربه �صديقًا� ،أو تتعامل معه معاملة ال�صديق �إال �إذا كنت ً
ال تفهم الأ�شياء بو�ضوح.
املحافظة على الوجود

ويف �ضوء هذا ،ينبغي لنا �أن نواجه الدعوات الداعية �إىل الت�سامح يف هذا
املجال بحذر فيما نواجهه من �شعارات الت�سامح الديني ورف�ض التع�صب ،وما
�إىل ذلك من �شعارات ال�ساحة ،فقد يكون املق�صود من ذلك كله ،تخفيف حالة
التوتر الفكري والروحي والعملي التي يعي�شها الإن�سان امل�ؤمن امل�سلم للمحافظة
على خط الثبات يف مواقعه الإ�سالمية ،وعدم �إف�ساح املجال لالهتزاز والتزلزل
�أمام هجمات الأعداء؛ لأن الإن�سان كلما اقرتب من حالة اال�سرتخاء يف مواقع
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التحدي ،كلما اقرتب من الهزمية �أمام خمططات الأعداء.
رمبا يكون من امل�صلحة �أن يحافظوا على ن�سبة عالية من درجات التوتر
وااللتزام باخلط لئال ي�ستغل العدو حالة اال�سرتخاء التي يعمل لإيجادها ،فيهزمنا
بال�ضربة القا�ضية.
ولكن ،لي�س معنى ذلك �أننا نواجه املوقف ب�أ�ساليب االنفعال املثرية التي متلأ
اجلو بكل عنا�صر الإثارة لتخلق حربًا هنا ،وحربًا هناك ،وتثري الفو�ضى واخلالفات
الطائفية احلاقدة يف كل مكان؛ لأننا ال جند يف ذلك م�صلحة للم�سرية الإ�سالمية،
بل كل معنى ذلك �أننا نواجه املوقف ب�أ�ساليب الوعي التي تتحرك يف ال�ساحة
بطريقة واقعية تتعامل مع املعطيات والظروف املو�ضوعية من موقع املحافظة على
الوجود �أمام الآخرين الذين يعملون على ت�صفية هذا الوجود �أو هزميته.
وقد يفر�ض علينا الواقع �أن ندخل مع ه�ؤالء يف عالقات عامة �أو خا�صة يف
املجال العلمي �أو ال�سيا�سي �أو االقت�صادي ،فلي�س يف ذلك �أي حرج من ناحية
�إ�سالمية ،يف حدود امل�صلحة العليا للإ�سالم وامل�سلمني؛ لأن الإن�سان قد يجد
�أن اخلري �أن يتعامل مع عدوه يف حاالت الهدنة وال�سالم ،ولكن احلذر يف جميع
ذلك يبقى ال�سيد احلاكم يف عالقات ال�ساحة ،ويف حركة املوقف ال�سلبي �أو
الإيجابي يف نهاية املطاف.
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تلك هي بع�ض مالمح ال�صورة يف حركة النظرية يف عالقة امل�سلمني بالآخرين
ويف حركة التطبيق ،وتبقى للحديث جماالت �أخرى يف اجلانب الواقعي احلركي
يف �أ�ساليب االنفتاح مع �أهل الأديان والعلمانيني يف حركة الواقع ال�سيا�سي
والثقايف يف امل�سرية الإ�سالمية يف احلياة.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح واالنغالق (ج)
• العالقة مع العلمانيني
ملواجهة القوى اال�ستكبارية..
•االنفتاح على اليهود
يواجه م�شكلة القومية العن�صرية والطريقة العدوانية.
• الن�صارى موقع م�ؤهل
لالنفتاح يف جماالت احلوار الفكري والق�ضايا امل�شرتكة.
• من الطبيعي االنفتاح
على امل�سلمني مبذاهبهم وحماورهم.

احلركة الإ�سالمية بني االنفتاح واالنغالق (ج)
االنفتاح على �أهل الكتاب

كيف نتحرك مع �أهل الكتاب من خالل �سيا�سة االنفتاح الإ�سالمي على
الآخرين؟ البد لنا �أن نحدد يف اجلواب الن�صارى كطرف م�ؤهل للحوار وللتعاون
على �صعيد الق�ضايا امل�شرتكة؛ لأنهم هم الذين ميكن البحث عن مواطن اللقاء
معهم يف ال�ساحة الدينية العامة يف مواجهة التيارات الالدينية ،وهم الذين
يتحركون على �صعيد التب�شري ،يف حركة الدعوة �إىل الن�صرانية فيما قد نلتقي فيه،
�أو نختلف �أو نت�صارع تب ًعا للأجواء املختلفة يف مواقع الوفاق واخلالف ،وهم الذين
حتدث القر�آن الكرمي عنهم ب�إيجابية.
هل ننفتح على اليهود؟

�أما اليهود ف�إن امل�شكلة عندهم �أنهم ال يتحركون من موقع الدعوة كدين
ينفتح للحوار ،بل يتحركون كقومية عن�صرية تختزن – يف داخلها – ال�شعور
بالفوقية على الآخرين ،وحترك مواقعها يف مواجهة الإ�سالم بطريقة عدوانية يف
املواقع الثقافية وال�سيا�سية والأمنية ،ال�سيما بعد والدة �إ�سرائيل التي قامت على
�أنقا�ض ال�شعب الفل�سطيني ،مما جعل املواجهة بينهم وبني امل�سلمني على م�ستوى
العامل– يف معركة الوجود والالوجود ،الأمر الذي جعل احلوار �أو التعاون يعني
اعرتا ًفا باملواقع ال�سيا�سية العدوانية ،وان�سحاقًا حتت وط�أة املخططات امل�ستقبلية يف
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ال�سيطرة على مواقع الإ�سالم وامل�سلمني على جميع الأ�صعدة ...وبالتايل لونًا من
�ألوان االنهزام �أمام ال�شخ�صية اليهودية– الإ�سرائيلية.
ولهذا مل تكن م�س�ألة االمتناع عن احلوار معهم يف املرحلة احلا�ضرة منطلقًا
من مبد�أ �سلبي من خالل طبيعة اليهودية كدين� ،أو اليهود ك�أتباع لهذا الدين،
بل كانت منطلقة من خالل بع�ض املفاهيم املعقدة التي يختزنها اليهود يف نظرتهم
�إىل الآخرين ،مما يعقد الأمور ويحول املوقف �إىل حالة من اال�ستغالل بد ًال من �أن
يكون حالة من االنفتاح .كما �أن امل�س�ألة ال�سيا�سية املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية،
جتعل الق�ضية يف موقع ال�صراع ال يف موقع احلوار؛ لأن اليهود لي�سوا م�ستعدين
للدخول يف حوار حول �شرعية وجودهم هناك ،بل كل ما هناك �أنهم م�ستعدون
للحديث ،بطريقة املناورة ،يف تفا�صيل الأمر الواقع الذي يتمتع ب�شرعية دولية
وتاريخية ،الأمر الذي ي�ؤدي لالعرتاف بوجودهم ال�سيا�سي العدواين على
ح�ساب حقوق امل�سلمني.
جبهة امل�ؤمنني �أمام جبهة امللحدين :احلذر من ا�ستغالل اخلط العام مل�صلحة احلالة
اخلا�صة

وهكذا جند املوقع الن�صراين هو املوقع امل�ؤهل لالنفتاح يف جماالت احلوار
الفكري فيما هي الن�صرانية ،وفيما هو الإ�سالم فيما يتفقان فيه ،وفيما يختلفان ،يف
درا�سة الهوتية فكرية للو�صول �إىل االقتناع� ،أو التفاهم املتبادل ك�أي حوار ينتهي
�إىل القناعة امل�شرتكة من خالل احلجة� ،أو �إىل التفاهم من خالل تو�ضيح ال�صورة،
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ثم يف التخطيط للعمل امل�شرتك يف مواجهة العدو امل�شرتك من املوقع الفكري فيما
يلتقيان عليه من الإميان باهلل الواحد ،وباليوم الآخر ،وبالر�ساالت ال�سماوية على
�سبيل الإجمال ،وبالغيب كعن�صر �أ�سا�سي يف م�س�ألة الإميان ،وذلك يف مواجهة
الإحلاد فيما يحمله الفكر املادي لأي منهج فكري يلتقي بالروح وبالغيب وبالإميان
باهلل لتكون هناك جبهة امل�ؤمنني يف مواجهة جبهة امللحدين يف املواقع الفكرية
بعي ًدا عن امل�س�ألة ال�سيا�سية التي قد تتخذ لل�صراع وج ًها �آخر يبتعد به عن اجلدية
ليحوله �إىل حالة من ت�سجيل النقاط ال�سيا�سية يف مواقع التجاذب ال�سيا�سي
على �أكرث من �صعيد ،كما قد نالحظه يف ال�صراع ال�سيا�سي بني ال�شرق والغرب،
حيث تتحرك �أ�ساليب الإعالم الغربي ،وال �سيما الأمريكي ،ال�ستغالل الدين
كعن�صر حيوي يف مواجهة االحتاد ال�سوفياتي على �أ�سا�س القادة الإحلادية للنظام
لال�ستفادة منه يف احل�صول على بع�ض املواقع ال�سيا�سية ،يف هذا البلد �أو ذاك،
من خالل التهويل بخطورة املوقف ال�شيوعي على العقيدة الدينية .ورمبا ينعك�س
ذلك �سل ًبا على بع�ض امل�صالح احليوية لل�شعوب امل�ست�ضعفة املتدينة.
�إننا ال منانع من اال�ستفادة من ذلك يف التخطيط امل�ضاد للإحلاد يف مواجهتنا
الفكرية والعلمية؛ لأنك ال ت�ستطيع �أن حترم نف�سك من �أي موقع قوة حت�صل عليه
يف الت�أثري على نقاط ال�ضعف �ضد خ�صمك .ولكن هناك فرقًا بني �أن ي�ستفيد من
ذلك عدو �آخر لك �ضد م�صاحلك وبني �أن ت�ستفيد منه مواقعك الإ�سالمية خلدمة
م�صاحلك احليوية.
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�إننا ال جند هناك �أي مانع من �إيجاد جبهة دينية مع الن�صارى يف مواجهة
الإحلاد يف نطاق تخطيط فكري دقيق ي�ؤكد على مواطن اللقاء يف الق�ضايا
العقيدية والأخالقية؛ لأن ذلك هو الذي �أكده القر�آن يف البحث عن مواقع
اللقاء معهم ،ويف واقع التعاي�ش بيننا وبينهم .ولكن ذلك يحتاج �إىل وعي كامل
للحركة ودرا�سة ملفردات املواقف حتى ال يتحول املو�ضوع �إىل ا�ستغالل اخلط
العام مل�صلحة احلالة اخلا�صة.
اللقاء يف بع�ض املواقع ال يلغي ال�صراع يف املواقع الأخرى

و�إذا كنا ن�ؤكد على م�س�ألة اللقاء يف مواجهة الإحلاد ،ف�إن ذلك ال يلغي م�س�ألة
ال�صراع يف املواقع الأخرى ،فقد يجد الداعية امل�سلم من واجبه الإ�سالمي �أن
يدعو الن�صراين للإ�سالم ،كما يعمل للدخول �إىل �ساحات الوثنيني ليدعوهم �إىل
الإ�سالم ،ولي�ؤكد احلواجز �أمام الآخرين للنفاذ �إىل هذه ال�ساحات ،كما قد يجد
املب�شر الن�صراين م�س�ؤوليته التب�شريية �أن ميار�س نف�س الدور يف املوقع الن�صراين.
وقد ي�ستخدم كل فريق الأدوات الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية كي يركز
مواقعه يف مراكز القوة.
�إن النظرة الواقعية ملواقع االختالف واالتفاق تفر�ض التخطيط ل�صراع ال مينع
اللقاء من جهة �أخرى� ،أو لقاء ال مينع من ال�صراع يف جمال �آخر؛ لأن ذلك هو ما
تقت�ضيه طبيعة الواقع ،ولكن قد تكون الإيجابيات التي تفر�ضها املواقع امل�شرتكة
يف مواجهة العدو امل�شرتك تخفف بع�ض حاالت الت�شنج والتعقيد ومتنع من حتول
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ال�صراع �إىل معركة حادة على م�ستوى القتال الذي يحرق الأخ�ضر والياب�س،
ويهدم الهيكل على ر�ؤو�س اجلميع.
كيف نواجه ال�صراع ال�سيا�سي مع الن�صارى؟ البعد عن الأجواء الطائفية
واحلرب الع�شائرية

وقد نلتقي ببع�ض املواقع التي يتحول فيها املوقف �إىل �صراع �سيا�سي ،يتخذ
نف�سه واجهة طائفية ،تتحرك فيها الأو�ضاع على �أكرث من �صعيد �إقليمي �أو دويل
على م�ستوى ال�ضغط على الوجود الإ�سالمي هنا وهناك مل�صلحة الوجود الن�صراين
ال�سيا�سي من خالل �شعارات حرية الوجود امل�سيحي� ،أو �ضمانات هذا الوجود
لتدخل القوى اال�ستعمارية،
التي قد تتحول �إىل امتيازات� ،أو هيمنة� ،أو و�سيلة ُّ
�أو ال�صهيونية ،با�سم احلماية للن�صارى� ،أو للأقليات .وهذا هو ما يعي�شه الواقع
ال�سيا�سي اللبناين الذي ي�أخذ فيه ال�صراع �صفة اخلالف الن�صراين– الإ�سالمي
الذي يتحرك يف معركة م�سلحة مدمرة وذلك يف دائرة ال�صراع حول امل�س�ألة
امل�سيحية ،وموقعها من الواقع ال�سيا�سي يف املنطقة الإ�سالمية التي ي�سكنها
الن�صارى.
�إننا نعتقد �أن مثل هذه امل�س�ألة قد �أخ َّلت ب�أبعاد �سيا�سية على م�ستوى الق�ضايا
ال�سيا�سية الكربى يف املنطقة فيما يتمخ�ض عنه ال�صراع الإقليمي والدويل من
م�شاكل وتعقيدات .ولذلك فالبد �أن تدر�س يف هذه الدائرة الوا�سعة بعي ًدا
عن اال�ستغراق يف امل�س�ألة الداخلية لينطلق التخطيط الواعي يف موقع الوجود
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الإ�سالمي ال�سيا�سي ال�شامل الذي يبحث يف كل مكان يف العامل عن مركز
قوة يف م�شروعه الثقايف وال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي فيما ميثله ذلك من
م�صلحة الإن�سان ،حتى الذي ال يدين بالإ�سالم .ولهذا ف�إن امل�شاريع املطروحة يف
دائرة احللول لهذه امل�شكلة ،البد �أن تكون جز ًءا من هذا التخطيط؛ لأن ذلك هو
الأفق الوا�سع الذي ميكن �أن نطل منه على كل �ساحة من �ساحات ال�صراع على
م�ستوى املرحلة� ،أو على م�ستوى الهدف الكبري النهائي ما قد يختلف فيه املوقف
تب ًعا للظروف املو�ضوعية املحيطة بامل�شكلة فيما تفر�ضه من �صيغ لل�سلم �أو للحرب،
�أو للتعاي�ش والتعاون متا ًما ك�أية م�س�ألة �أخرى من امل�سائل التي تلتقي باخلطوط
العامة لل�سيا�سة الإ�سالمية ال�شاملة.
ورمبا كان من ال�ضروري �أن نبتعد بامل�س�ألة عن الأجواء الطائفية التي تختزن
امل�شاعر ال�سلبية املعقدة ،وتبتعد عن النظرة املو�ضوعية للواقع؛ لأن هناك فرقًا بني
�أن تعي�ش الع�صبية يف مواقع ال�صراع ،وبني �أن تعي�ش الفكرة العقالنية الباحثة عن
حقائق الواقع على �صعيد املبادئ .ف�إن املوقف الأول يحول ال�ساحة �إىل حرب
ع�شائرية تبحث عن عنا�صر الإثارة بينما ينطلق املوقف الثاين ليتحول �إىل �صراع
فكري�/سيا�سي يبحث عن حركة احلق والباطل يف ميدان ال�صراع.
وبذلك تنطلق م�س�ألة االنفتاح لت�ؤكد الق�ضايا امل�شرتكة التي ميكن �أن يلتقي
عليها اجلميع يف ميزان القيم الروحية وال�سيا�سية امل�شرتكة كما تثري الق�ضايا
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املختلفة لتحدد لها مواقع ال�صراع ال�سيا�سي يف موقف الغالب واملغلوب� ،أو مواقع
احلوار الذي يحاول �أن يبحث عن القناعات الفكرية التي تغلق �أبواب اخلالف.
التعاي�ش هو القاعدة ال املواقع القتالية

�إننا نريد �أن نثري – يف هذا املجال م�س�ألة مهمة ،وهي �أن موقف امل�سلمني من
�أهل الكتاب ال يتحرك يف املواقع القتالية امل�سلحة ،ويف جماالت امل�شاعر املعقدة
املت�شنجة ،بل ميكن له �أن يجد �أكرث من �أفق للتعاي�ش والتعاون واحلوار والواقعية
من دون �أن يعني ذلك تناز ًال عن موقع �إ�سالمي على �صعيد الإ�سرتاتيجية �أو
ابتعا ًدا عن موقع التخطيط ال�شامل للحركة الإ�سالمية يف خط الواقع والإن�سان.
و�إننا ن�ستوحي ذلك من �إقرار الإ�سالم للتعاي�ش مع �أهل الكتاب يف دائرة
احلكم الإ�سالمي للحياة ،مما يعني �إمكانية حتريك هذا املبد�أ خارج نطاق احلكم
عندما يفر�ض الواقع املو�ضوعي على امل�سلمني �أن يعي�شوا بعي ًدا عن حكم
الإ�سالم.
�أما كيف يكون هذا التعاي�ش ،وكيف ن�ضع تفا�صيله ،وما هي احلدود التي
ميكن للم�سلمني �أن يقفوا عليها ،وما هي اخلطوط التي يجب �أن يتجاوزوها ،فهذا
مما ال ميلك تقريره بطريقة تف�صيلية؛ لأنه يخ�ضع للظروف املو�ضوعية يف عالقتها
بامل�صلحة الإ�سالمية العليا للواقع وللإن�سان.
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االنفتاح على العلمانيني حتدده امل�صلحة الإ�سالمية

كيف ميكن لنا �أن نحدد م�س�ألة االنفتاح مع العلمانيني ممن ينكرون الدين يف
أ�سا�سا للواقع؟
فل�سفتهم� ،أو ممن ال ينكرونه من ناحية فل�سفية ولكنهم ال يجعلونه � ً
�إن اجلواب على ذلك ينطلق من درا�سة املبد�أ العام للم�س�ألة وهو معرفة �صلة
�أية ق�ضية من ق�ضايا االنفتاح باملبادئ الإ�سالمية الكبرية� ،أو بالق�ضايا الإ�سالمية
امل�صريية املت�صلة بالواقع على �صعيد املرحلة� ،أو على �صعيد الهدف النهائي؛ لأن
الإ�سالم يريد لكل قيمة من قيمه �أن ت�أخذ مكانها الطبيعي يف حياة النا�س� ،سواء
بطريقة منفردة �أو مت�صلة باحلل الإ�سالمي ال�شامل ،بقطع النظر عن الأداة التي
ت�شارك يف ذلك كما يريد للم�صري الإ�سالمي �أن يقوى ويت�أكد وي�أخذ دوره الفاعل
يف �صنع الواقع� ،سواء قام به امل�سلمون من خالل جهدهم اخلا�ص� ،أو �شاركهم به
غريهم.
ولعلنا ن�ستوحي ذلك من تقييم النبي (�ص) حللف الف�ضول ،ودخوله يف
اتفاقات ومعاهدات مع امل�شركني من قري�ش ،ومن غريهم من خالل امل�صلحة
الإ�سالمية على �صعيد املرحلة الزمنية املعينة ،ف�إن امل�س�ألة لي�ست خ�صو�صية
احلادثة ،بل هي خ�صو�صية املبد�أ الذي يحكم كل احلوادث املماثلة.
وعلى �ضوء هذا فقد يكون الفرق بني العلمانيني من حيث التزامهم بالدين
كفل�سفة �أو �إنكارهم �إياه �سب ًبا يف �سعة املواقع التي ميكن االلتقاء عليها �أو �ضيقها؛
لأن الذين ي�ؤمنون بالدين ،كالقوميني العرب غري امللحدين ،ميكن �أن تتعاون
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معهم يف بع�ض امل�سائل الفكرية املت�صلة بالإ�سالم يف الأمور العقيدية �أو احل�ضارية
بالإ�ضافة �إىل الأمور ال�سيا�سية التي تلتقي فيها الق�ضايا العربية بالق�ضايا الإ�سالمية
فيما تلتقي فيه ال�صفتان� ،أو الأمور املت�صلة بهذه الق�ضايا من بعيد �أو من قريب.
ولذلك ف�إننا نرى �ضرورة التدقيق يف درا�سة عالقة العروبة بالإ�سالم،
وعدم الت�سرع يف اتخاذ املوقف ال�سلبي منها على �أ�سا�س النظرة ال�سطحية التي
تختزن االنفعال ،وال تلتقي بالعقل يف حركة الفكر؛ لأن البع�ض قد ال يطرحها
بطريقة منافية للإ�سالم ،وقد يطرحها البع�ض الآخر ب�صيغة ال تبتعد كث ًريا عن
خ�صو�صياته ،كم قد جند هنا اجتا ًها متطر ًفا م�ضا ًّدا للإ�سالم يف طبيعته ويف فل�سفته
الفكرية والعملية.
اللقاء مع التيارات العلمانية مل�صلحة الإ�سالم

�إن م�س�ألة االنفتاح قد تثري �أمامنا اللقاء حول املواجهة ال�صلبة للتحديات
ال�سيا�سية والأمنية التي تواجه الواقع كله فيما يتحرك به امل�ستكربون �ضد
امل�ست�ضعفني من امل�سلمني وغريهم ،كما يف م�س�ألة املوقف من اال�ستعمار� ،أو
ال�صهيونية� ،أو التمييز العن�صري� ،أو الظلم ال�سيا�سي يف الداخل ،مما قد تختلف
الأيديولوجيات يف تف�سريه يف موقعه من هذه النظرية �أو تلك ،ولكنها ال تختلف
يف طبيعة املوقف العملي منه ،ولو على �صعيد املرحلة.
كما جند ذلك يف امل�شكلة الفل�سطينية ال�سيا�سية التي قد يفهمها البع�ض يف
موقعها الإقليمي من حيث هي ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ،وقد يفهمها البع�ض
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الآخر من حيث هي ق�ضية القومية العربية� ،أو من حيث هي ق�ضية حترر من
اال�ستعمار ،ك�أية م�س�ألة من م�سائل التحرير وقد يراها البع�ض– كما نراها–
ق�ضية �إ�سالمية ،ذات �صلة بحركة احلرية يف دائرة الإ�سالم وامل�سلمني.
وقد تتعدد النظرة يف املوقف من �إ�سرائيل بني الذين يعرتفون بها من ناحية
املبد�أ ك�أمر واقع مفرو�ض دول ًّيا فيما متلكه من ال�شرعية الدولية ،مما يجعل احلديث
عن �إزالتها من ال�ساحة ال�سيا�سية حديثًا عن خيال متطرف يف الغلو والبعد عن
الواقعية ،ولذلك ف�إن البحث يبقى يف التفا�صيل ،يف حدودها ،هل هي خطوط
التق�سيم� ،أو هي خطوط ما قبل حرب 1967م �أم ماذا؟! وبني الذين ال يعرتفون
بها من ناحية املبد�أ� .إن ذلك يعني اعرتا ًفا ب�شرعية الظلم الذي ال متلك ال�شرعية
الدولية �أن متنحه غطاء �إن�سان ًّيا فيما ميثله الكيان الإ�سرائيلي من وجود على �أنقا�ض
�شعب �آخر� .أما م�س�ألة التطرف والواقعية ،فهي م�س�ألة ال ترتبط باملرحلة الزمنية
احلا�ضرة ،بل هي مرتبطة بامل�ستقبل الذي يت�سع لق�ضايا احلرية ،مبا ال تت�سع له
املرحلة احلا�ضرة؛ لأن الذين يحا�صرون طموحات الأمة الآن ،ال ميلكون حما�صرتها
على م�ستوى الزمن كله.
�إن من املمكن �أن نتفق على قتال �إ�سرائيل ومواجهتها يف نطاق جبهة موحدة،
�أو خطة واحدة على �صعيد املرحلة التي يلتقي عليها اجلميع ،ف�إن ذلك يحقق لنا
بع�ض اخلطوات املتقدمة يف �سبيل التحرير ،حتى لو انف�صل الآخرون عنا بعد
ذلك.
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وهكذا جند يف م�س�ألة ال�صراع مع اال�ستعمار� ،أو مع بع�ض مواقعه ،عن�صر لقاء
مع التيارات ال�سيا�سية العلمانية التي قد ت�صادمه يف مرحلة لتحقق بع�ض النتائج
حل�سابها� ،أو حل�ساب بع�ض املحاور الإقليمية �أو الدولية املرتبطة معها برباط حتالفي،
�أو تن�سيقي� ،أو يف املطلق ،فال نعتقد هنا؛ لأن هذه اجلهة غري حا�سمة على م�ستوى
االمتداد� ،أو لأن تلك اجلهة تتحرك �ضد جهة ا�ستعمارية خلدمة جهة ا�ستعمارية
�أخرى� ،أو لأن امل�س�ألة ال ت�ؤدي �إىل نتائج حا�سمة على هذا ال�صعيد �أو ذاك؛ لأن
الق�ضية املطروحة هي حتقيق النتيجة يف هذه املرحلة� ،أو يف هذا اجلانب اجلزئي
�أو حتريك املبد�أ للو�صول �إىل حت�ضري الواقع لنقلة نوعية �أخرى من خالل جهدنا
وجهد الآخرين ،فاملهم هو �أن تتقدم خطوة يف االجتاه ال�سليم �إىل الأمام ،بقطع
النظر عن اجلهة التي تتعاون معها يف الو�صول �إىل الهدف.
ولي�ست امل�شكلة يف نوعية هذه العالقة� ،أو يف �شكل هذه ال�صلة ،فقد تكون
نو ًعا من التعاون ،وقد تكون حالة من التحالف ،وقد تتمثل يف جبهة ،فالبد من
درا�سة حاجة الق�ضية �إىل هذه ال�صيغة �أو تلك يف نقاط املرحلة� ،أو على �صعيد
االمتداد يف الهدف .ولكن هناك �شر ًطا واح ًدا يحكم ال�صيغ كلها ،ويحتوي حركة
الواقع ،وهو الوعي الكامل ملا نريد– كم�سلمني– يف نطاق امل�صلحة الإ�سالمية
العليا ،وملا يريده الآخرون ،ودرا�سة ال�ساحة التي نلتقي فيها بهم ،والتي نختلف فيها
عنهم لنحدد مواقع اللقاء ومواقع الفراق بطريقة دقيقة لنحمي �أهدافنا وخطواتنا
من اال�ستغالل فال ن�سيء من حيث نريد �أن نح�سن ،وال ننحرف من حيث نريد
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�أن ن�ستقيم ،بل يبقى الهدف الكبري �أمام �أعيننا لنحدد– من خالله– ما نريد
وما ال نريد وكيف ن�ستخدم و�سائلنا العملية بطريقة �سليمة.
االنفتاح على امل�سلمني مع اختالف املذاهب من �أجل الوحدة ومواجهة
الق�ضايا امل�صريية

و�إذا كنا ن�ؤكد على االنفتاح العملي يف عالقتنا بالآخرين الذين نختلف معهم
يف العقيدة ،ونلتقي معهم يف بع�ض التفا�صيل� ،أو يف بع�ض املواقف ال�سيا�سية
�أو االقت�صادية ،فمن الطبيعي �أن يكون االهتمام الكبري باالنفتاح الوا�سع على
امل�سلمني الذين نختلف معهم يف التفا�صيل املتعلقة مبفردات العقيدة� ،أو مفردات
الت�شريع� ،أو �أ�ساليب العمل ،فال نغلق الأبواب بيننا ملجرد �أن هناك بابًا مغلقًا بيننا
وبني هذا الفريق �أو ذاك على م�ستوى املذاهب املختلفة� ،أو على م�ستوى املحاور
املتنوعة يف العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي ،بل نحاول �أن نفتح الأبواب املغلقة
بروحية الأبواب املفتوحة – لنتحرك – يف كل ذلك – يف ال�ساحة الإ�سالمية
الوا�سعة؛ لأن ما يجمع امل�سلمني �أكرث مما يفرقهم فيما يجتمعون عليه من �أ�صول
العقيدة ،وفرعيات ال�شريعة؛ ولأن الق�ضايا امل�صريية التي حتكم الواقع الإ�سالمي
ال تخت�ص يف خطورتها مبذهب دون مذهب ،بل متتد لكل املواقع الإ�سالمية على
جميع الأ�صعدة ،مما يفر�ض على امل�سلمني جتميد خالفاتهم� ،أو تغيري الروحية
التي ينطلقون منها يف حتريك هذه اخلالفات �أو تبديل الأ�سلوب الذي يريدونها
به للو�صول �إىل �شاطئ الأمان.
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وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن لالنفتاح دو ًرا كب ًريا يف �إثارة الروح الإ�سالمية يف حياة
امل�سلمني الفكرية وال�شعورية والعملية ليتخل�صوا من تغليب الروح املذهبية املغلقة
على الروح املنفتحة؛ لأن البديل عن ذلك هو تذويب ال�شخ�صية الإ�سالمية يف
داخل ال�شخ�صية املذهبية بحيث تتحول امل�س�ألة �إىل ما ي�شبه الأديان املتعددة
التي تنت�صب احلواجز النف�سية بني �أتباعها ،مما يلغي العمق الإ�سالمي يف احل�س
الداخلي.
�إننا ال نريد �إلغاء املذهبية كم�ضمون فكري يف فهم الإ�سالم ب�أ�صوله وفروعه
على �أ�سا�س حركة االجتهاد ،بل كل ما نريده هو �أن تتحرك املذهبية يف داخل
الإ�سالم كوجهة نظر فكرية ،ال يف خارج الإ�سالم كبديل عنه؛ لأن ذلك هو
الذي ي�ؤدي بنا �إىل الوحدة الإ�سالمة فيما تتالقح فيه الأفكار وتتمازج من خالل
احلوار القائم على العلم والإميان.
االنفتاح ق�ضية احلياة وك�سر اجلمود والتعقيد النف�سي

وختا ًما� ،إن االنفتاح هو ق�ضية احلياة التي تنفتح يف كل يوم على �شيء جديد
ولي�س هناك �أية فائدة من انغالق النا�س على بع�ضهم فيما ينطلقون فيه من فكر،
وفيما يثريونه يف حياتهم من خطط وم�شاريع ،وفيما يتحركون نحوه من �أهداف
لأن ذلك يجمد اخلط�أ يف النف�س ،ويحوله بالتايل �إىل حالة مقد�سة ،ومينع العقل
من تطوير الفكرة يف حركة احلوار ،وي�ؤدي– بالتايل– �إىل جتميد احلياة.
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و�إذا كان بع�ض النا�س يرون يف االنغالق حماية للفكرة من االنحراف
وابتعا ًدا عن الت�أثر والذوبان يف الأفكار الأخرى ،وحمافظة على �أ�صالتها ونقائها
و�صفائها من التلوث والت�شويه ،ف�إن بع�ضً ا �آخر يرى فيه لونًا من �ألوان اخلوف من
الآخرين ،ومظه ًرا من مظاهر ال�ضعف �أمام التحديات الفكرية التي تواجهه؛ لأن
الإن�سان الذي ال ي�سمح لنف�سه باالنفتاح على الآخرين هو �إن�سان �ضعيف احلجة
يف رحاب الفكرة.
�إننا نعلم �أن حماية الفكرة ال تتحقق بالهروب من التحدي ،بل تكون
باملواجهة القوية لكل ما يثريه الآخرون حولها من �شبهات و�إ�شكاالت؛ لأن ذلك
هو الذي ي�ؤكد نقاط القوة ،ويبعدها عن اال�ست�سالم ملواقع ال�ضعف.
وقد نرى �أن االنفتاح هو ال�سبيل الوحيد النفتاح الآخرين على اجلوانب
امل�شرقة من الفكرة ،وبالتايل على قناعتهم بها؛ لأن �إثارة اخلالفات من موقع
الوحدة يختلف عن �إثارتها من موقع االفرتاق فيما يثريه ذلك من �أجواء حميمة
روحية ،قد تك�سر الكثري من اجلمود والتعقيد النف�سي يف مواجهة الفكرة و�إدارة
التفكري من حولها.
االنفتاح ال يلغي التحفظات

و�أخ ًريا �إننا نثري امل�س�ألة من ناحية املبد�أ ،ولكن ذلك ال مينعنا من �إثارة
التحفظات ،والتدقيق يف مواقع االنفتاح ،ودرا�سة طبيعة القوة وال�ضعف يف
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حركة ال�ساحة ،ومعرفة الظروف املو�ضوعية املحيطة بالواقع لنحمي الفكرة من
اال�ستغالل من اجلانب الآخر الذي قد يرى يف الأجواء القلقة �سبي ًال للعب
وللد�س والت�ضليل؛ لأننا نريد االنفتاح خلدمة املوقف ،فالبد من حت�صني املوقف
يف داخله من كل و�سائل اللعبة ال�شيطانية التي يحركها �أكرث من �شيطان يف �أكرث
من موقع ،وبذلك نبتعد عن �أجواء ال�سذاجة �إىل �أجواء الفكر ،ونقرتب من روحية
احلذر بعي ًدا عن روحية اال�سرتخاء واال�ست�سالم.

احلركة اإلسالمية بني االنفتاح واالنغالق (د)
• انفتاح احلركة الإ�سالمية
يربك خمططات اال�ستكبار ويحقق املكا�سب.
• انفتاح الدولة حاجة �ضرورية
وال خوف من االنحراف الفكري �أو ال�سيا�سي.
• تقدمي التنازالت يف احلركة والدولة
مل�صلحة الق�ضايا الإ�سالمية الكبرية.

احلركة الإ�سالمية بني االنفتاح واالنغالق (د)
اخلط الأحمر وال�ضوء الأخ�ضر

رمبا يثري البع�ض م�س�ألة االنفتاح واالنغالق لي�ضع ًّ
خطا �أحمر �أمام االنفتاح فيما
يت�صل بعالقات الأ�شخا�ص والأحزاب يف الدائرة الإ�سالمية باجلهات الأخرى
غري الإ�سالمة من دول و�أحزاب و�شخ�صيات ،بينما يعطي ال�ضوء الأخ�ضر لعالقة
الدولة الإ�سالمية بها.
 1من �سلبيات انفتاح احلركة الإ�سالمية يف النطاق الواقعي :املحا�صرة واالفرتاق
وال�سقوط

ويعلل هذا البع�ض ر�أيه ب�أن احلركة الإ�سالمية تتميز بروحية عميقة يف تكوين
ال�شخ�صية ،و�أخالقية ظاهرة يف حركة الواقع ،وفهم مميز يف طريقة التعامل مع
الأحداث ،مما يفر�ض عليها يف جو نظيف طاهر بعيد عن الإغراءات وااللتواءات؛
لأن الأجواء الأخرى قد تطوق الإن�سان احلركي ببع�ض ال�ضغوط اخلارجية
والداخلية التي قد تف�سد عليه روحيته و�أخالقيته وفهمه بطريقة ال �شعورية،
فت�ؤدي به �إىل االنحراف يف الفكر واملوقف.
ولذلك ،فقد يكون من ال�ضروري �أن جننبه خطر الوقوع يف التجربة القا�سية
ال�صعبة ،ال �سيما و�أنه يعي�ش مرحلة النمو والتكامل يف بيئة بعيدة يف جوها
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ومفهومها عن الإ�سالم؛ لأن هذه املرحلة من �أ�صعب املراحل التي متر على
الإن�سان ،يف حاجته �إىل الثبات والتوازن والقوة التي حتميه من عوامل ال�سقوط.
ويتابع هذا البع�ض فيطرح الفكرة يف �صعيد الواقع الآخر الذي يتميز بالأالعيب
الأخالقية ،والأحابيل ال�سيا�سية ،واملخططات االنحرافية ،والإغراءات املتنوعة مما
يجعل امل�س�ألة م�س�ألة فن متخ�ص�ص يتقن �إدارة احلركة يف االجتاه امل�ضاد ويعرف
كيف ي�ستخدم و�سائل الت�ضليل من خالل �أكرث من �شعار للحق يختفي الباطل
يف داخله ،مما قد يتدخل بطريقة �إيجابية ،يف ت�شويه الروح ،وت�ضليل العقل،
و�إ�ضعاف الإرادة .وقد تتو�ضح ال�صورة �أكرث �إذا الحظنا �أجهزة املخابرات املتعددة
التي تعمل من �أجل حما�صرة احلركة الإ�سالمية ،وحماولة اخرتاقها من الداخل
من خالل �سيا�سة االنفتاح على الدوائر غري الإ�سالمية فيما قد تثري من م�شاعر
و�أفكار بطريقة ذكية ،وفيما حتققه من عالقات ومواقع ب�أ�سلوب حميم.
وهكذا قد ن�صطدم باالنحراف فيما ي�شبه �أن يكون خط اال�ستقامة،
وبال�ضالل فيها قد يبدو حالة هدى .فكيف حلماية احلالة الإ�سالمية من ذلك
اخلطر الداخلي� ،إذا �سمحنا لها �أن تنفتح على الأجواء املنحرفة بهذا امل�ستوى.
ويف �ضوء ذلك يرى هذا البع�ض يف االنغالق واالنكما�ش �ضمانة لال�ستقامة
على اخلط الأ�صيل .كما �أملحنا �إىل ذلك يف الأحاديث ال�سابقة.
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 2من �إيجابيات انفتاح احلركة يف نطاق الدولة :تركيز الوجود ال�سيا�سي

ولكن امل�س�ألة تختلف عنده� ،إذا حتولت احلركة �إىل دولة �إ�سالمية .فريى �أن
من املمكن للدولة �أن تنفتح على الدولة الأخرى التي ال تدين بالإ�سالم �أو تقف
موقفًا م�ضا ًّدا له� ،أو تتخذ �سيا�سة خمتلفة عن �سيا�سته� .سواء بالدخول يف عالقات
�صادقة �سيا�سية� ،أو حتالف ع�سكري� ،أو معاهدات اقت�صادية وثقافية و�أمنية؛ لأن
ذلك هو الذي يركز وجودها ال�سيا�سي ويدعم قوتها االقت�صادية والع�سكرية.
فيما تفر�ضه حاجتها �إىل تلك الدول من منتجاتها ال�صناعية والزراعية و�إمكاناتها
العملية .يف مقابل احتياجها �إىل ت�صدير منتجاتها الزراعية �أو ثرواتها البرتولية
واملعدنية ،و�إدارة �أو�ضاعها الأمنية يف نطاق التحديات الإقليمية والدولية .بينما
ي�ؤدي االنغالق �إىل عزلة خانقة تفقد فيها قدرتها على النمو والتحرك واالمتداد
يف الأفق ال�سيا�سي والثقايف واالقت�صادي الدويل وتتحول �إىل وجود جامد ال
جمال فيه لأي حركة �أو حياة.
مو�ضحا ال�صورة يف �أن االنفتاح ميثل احلاجة ال�ضرورية
وي�ضيف هذا البع�ض ً
احليوية للدولة يف هذا العامل الذي تتنوع فيه املحاور ال�سيا�سية وتتعقد فيه
احلاجات الإن�سانية التي تفر�ض تعقيدات متنوعة يف العالقات الدولية .وال خوف
على الدولة من االنحراف الفكري وال�سيا�سي ،مادامت متلك �أكرث من موقع للقوة
التي ت�ؤكد املناعة الذاتية �ضد الت�أثر ب�أفكار الآخرين ومواقعهم فيما متلكه من
عنا�صر ال�ضغط االقت�صادي وال�سيا�سي والأمني .مما يجعل م�س�ألة ال�صراع يف �أي
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موقع م�س�ألة تخ�ضع حلركة القوة املتنوعة التي جتعل ال�ساحة متحركة يف �أكرث من
اجتاه لتحقق التوازن بني نقاط ال�ضعف والقوة ،ف�إذا التقت مبوقف �ضعف يف هذا
اجلانب ،ف�إنها تلتقي مبوقف �ضعف �آخر يف مواقع الفريق الآخر .ليكون �ضغط
القوة عندها يف مواجهته �سبي ًال للتخفيف من �ضغط القوة لدى الآخر على مواقع
ال�ضعف عندها.
وقد يحدث �أن يختل التوازن لديها يف بع�ض الظروف ،كنتيجة لل�ضغوط
ال�صعبة التي تواجهها وتطبق عليها �أو حتا�صرها من �أكرث من اجتاه ،ولكن طبيعة
القوة الذاتية يف خ�صو�صية وجودها ،كدولة ،حتفظها من ال�سقوط ومتنحها الفر�صة
للتما�سك والقيام من جديد.
وهذا هو الفرق– فيما يقوله هذا البع�ض– بني احلركة يف نطاق الدولة وبني
احلركة يف نطاقها الواقعي احلركي بعي ًدا عن �ساحة الدولة؛ لأن احلركة ال متلك
الكثري من مواقع القوة التي حتمي ذاتها من االحتواء �أو االنحراف �أو ال�سقوط ،ال
�سيما �إذا كان الفريق الذي تنفتح عليه دولة �صغرية �أو كبرية؛ لأن ذلك يحولها
�إىل تابع لهذه الدولة فيما يخيل �إليها �أنها يف موقع احلليف �أو ال�صديق؛ لأن
�إمكانات الدولة ال ت�سمح للحركة �أن تقف على �أر�ض �صلبة معها �أو تتحرك يف
ظروف متوازنة يف عالقتها بها متا ًما كما هي كل حالة يتم فيها التحالف بني القوي
وبني ال�ضعيف حيث تتحول امل�س�ألة �إىل حالة ابتزاز لل�ضعيف من قبل القوي من
خالل عوامل ال�ضغط املتعددة حتت واجهة عنوان التحالف ال�سيا�سي بينهما.
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هذه هي بع�ض مالمح الفكرة التي متنح الدولة �شرعية االنفتاح على الآخرين،
�سواء كانوا يف نطاق الدول �أو الأحزاب ،ومتنع احلركة من هذه ال�شرعية على �أي
م�ستوى من التحالف �أو التن�سيق� ،أو احلوار يف بع�ض احلاالت ،فهل نوافق على
هذا الر�أي؟ وهل ميلك احلجة القوية التي تفر�ضها على حركة الواقع؟
 3االنغالق لي�س خيا ًرا وحيدً ا ال�ستقامة احلركة الإ�سالمية

رمبا كان لبع�ض هذه الأمور التي �أثارها ه�ؤالء ن�صيب من الواقعية فيما هو
الفرق بني طبيعة الدولة وبني طبيعة احلركة يف حجم القوة ،ويف م�ستوى القدرة
على التخل�ص من ال�ضغوط التي تتحرك يف خط االنحراف .ولكن ذلك ال ي�صلح
�أن ي�صل بنا �إىل النتيجة احلا�سمة يف الت�أكيد على حرية الدولة يف االنفتاح ،ومنع
احلركة من ذلك؛ لأن احلركة قد متلك يف بع�ض مراحل منوها وتطورها الكثري
من مواقع القوة التي متكنها من التمرد على ال�ضغوط التي تعمل على حتويلها
�إىل عن�صر تابع� ،أو ذيل عميل �أو خط منحرف .وذلك بالقفز على مواقع ال�ضغط
يف �أكرث من اجتاه ومواجهة املواقف من خالل البدائل التي ت�ضعها �أمامها يف
التحالفات يف �أكرث من خط� ،سواء بالتوافق مع بع�ض احلركات الأخرى التي
تواجه هذه الدولة ال�ضاغطة �أو تلك� ،أو بالتحول من مواقع الوفاق �إىل مواقع
ال�صراع با�ستحداث الو�سائل املتعددة التي ت�صلح كعن�صر �ضغط يواجه عنا�صر
ال�ضغط.
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وقد جند �أن احلركة قد متلك من و�سائل ال�ضغط يف �أجواء الثورة ما ال متلكه
الدولة التي قد تخ�ضع لبع�ض القيود �أو االعتبارات الدبلوما�سية التي تفر�ض
عليها الكثري من املواقع التي حتول بينها وبني الأخذ بالو�سائل ال�ضاغطة �ضد
الواقع ال�سيا�سي جتاه هذه الدولة �أو تلك .بينما جتد احلركة نف�سها �أكرث حرية يف
اعتماد الأ�ساليب املتنوعة التي قد تربك الكثري من املخططات وحتقق الكثري
من املكا�سب وت�ساهم يف حتقيق التوازن يف حركتها الإيجابية �أو ال�سلبية يف دائرة
االنفتاح �أو االنغالق.
 4االنفتاح حاجة و�ضرورة للحركة الإ�سالمية:
�أ -احلاجة �إىل التفاعل مع جتارب الآخرين:

و�إذا كانت الدولة حتتاج �إىل االنفتاح يف وجودها ال�سيا�سي واالقت�صادي يف
الو�ضع الدويل؛ لأن االنغالق ميثل لديها عن�صر اختناق وموت و�سقوط ،ف�إن احلركة
الباحثة عن �إمكانات الو�صول �إىل �أهدافها ال�سيا�سية والفكرية حتتاج �إىل الآفاق
املنفتحة التي تطل بها على �ساحات الآخرين لت�ستفيد من جتاربهم وخرباتهم،
ولتتكامل معهم يف بع�ض الأهداف املرحلية التي ال ت�ستطيع الو�صول �إليها بعي ًدا
عن ذلك ،ولتنفذ �إليهم من خالل االنفتاح الذي يفتح قلوبهم وعقولهم وحياتهم
على �أفكارها وخططها و�أهدافها من خالل ما متلكه من و�سائل القوة الفكرية التي
ت�ساعدها على الو�صول �إىل داخل �شخ�صياتهم يف �أكرث من موقع.

215

احلركة الإ�سالمية بني االنفتاح واالنغـالق (د)

215

�إن االنغالق يعني عدم التكلم مع الآخرين� ،أو عدم التوا�صل معهم �إال
من خالل خط املواجهة التي قد تربح جولة �أو �أكرث ،ولكنها لن تربح حربًا على
م�ستوى ق�ضايا الفكر والروح واحلياة؛ لأنها حتتاج �إىل الظروف املالئمة �أو احلميمة
التي ِّ
تن�ضج النتائج الإيجابية يف عملية الو�صول �إىل القناعات وت�ساهم يف الو�صول
�إىل الأهداف بطريقة واقعية.
ب -احلاجة �إىل ت�أكيد الذات:

�إن احلركة الإ�سالمية تبد�أ دعوة يف الفكر فيما تريد به �أن تخاطب عقول
الآخرين ،فالبد لها من االنفتاح عليهم� ،سواء كانوا من الفريق الب�سيط الذي ال
يقف يف املوقف الآخر من خالل الت�ضاد بل من موقع اجلهل� ،أو كانوا من الفريق
املعقد الذي يتخذ موقف العناد يف خط املواجهة وبذلك فالبد من االنفتاح عليهم
جمي ًعا .ثم تتحول �إىل حركة لت�ؤكد مفاهيمها ومناهجها يف خط الواقع ،ولتدفع
بق�ضاياها يف �ساحة ال�صراع ،ولتتحول من خالل ذلك �إىل قوة يف دوائر �أ�صدقائها
و�أعدائها ،ولن يتحقق ذلك �إال من خالل االنفتاح على الأعداء والأ�صدقاء يف
عملية �صراع �سلمي يعتمد على املرونة الأكرث حركة ووع ًيا يف ال�ساحة ،و�صراع
ع�سكري �أو �سيا�سي ،يرتكز على طبيعة القوى امل�ؤيدة �أو احلليفة �أو ال�صديقة يف
ال�ساحة نف�سها.
ثم ننطلق يف خط الثورة التي تعمل على تغيري الواقع يف عملية انقالبية حتتاج
�إىل درا�سة كل الأو�ضاع ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية ،و�إىل معرفة كل القوى
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املوالية واملعادية للقاء معها� ،أو االلتفات عليها من �أجل الو�صول �إىل النتائج
احلا�سمة.
وبذلك ،ف�إن احلركة لن ت�ستطيع ال�سري وحدها يف الدائرة املغلقة التي حتب�س
نف�سها يف داخلها؛ لأن ذلك يعني �أنها تنف�صل عن �سنن اهلل يف الكون التي تفر�ض
على كل حركة �صغرية �أو كبرية �أن تكون خا�ضعة للعوامل الطبيعية املحيطة بها
التي تتكامل معها يف عملية �صنع الواقع خلقًا �أو تغي ًريا.
 5احلركة الإ�سالمية �أمام بع�ض التنازالت خلدمة املوقف الأ�سا�سي

و�إذا كانت عملية االنفتاح– لدى احلركة– يف تن�سيقها �أو تكاملها مع
الآخرين تفر�ض عليها تقدمي بع�ض التنازالت من مواقفها التف�صيلية خلدمة املوقف
الأ�سا�سي ،مما قد يعترب لدى البع�ض موقفًا انحراف ًّيا ي�ؤدي �إىل التنكر للمفردات
ال�شرعية الإ�سالمية يف حاالت معينة ،ولذلك ف�إنه يرى �ضرورة االبتعاد عنه
للحفاظ على نقاط الفكرة وا�ستقامة اخلط.
�إذا كانت امل�س�ألة هي ق�صة احلاجة �إىل تقدمي التنازالت من قبل احلركة
الإ�سالمية حل�ساب احلركات �أو الدول الال�إ�سالمية ،ف�إن ذلك ال يعني �أن احلركة
يف نطاق الدولة ال ت�ضطر �إىل ذلك ،بل املوقف هو نف�س املوقف؛ لأن �أية دولة
ال ميكن �أن حتقق مك�س ًبا للدولة الأخرى يف جماالتها ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو
الأمنية �إال من خالل ما حت�صل عليه من تلك الدولة – من مكا�سب متا ًما على
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�أ�سا�س عمليات التبادل بني الأفراد واجلماعات؛ لأن العالقات الدولية ال ترتكز
على املجانية �أو على املبادئ الإن�سانية �أو العمليات املجانية ،بل ترتكز على قانون
التبادل القائم على ح�سابات الربح �أو اخل�سارة فالبد يف �أي موقع للأخذ من �أن
تقدم بد ًال منه موق ًعا للعطاء.
ولن يقت�صر الأمر بالدولة على تقدمي التنازالت لدولة �أخرى ،بل ميتد ذلك
�إىل تقدميها حلركة �سيا�سية �أخرى فيما �إذا كانت م�صاحلها الدولية تفر�ض عليها
ذلك.
�إن امل�س�ألة قد تختلف يف حجم القوة بني الدولة واحلركة ،ولكنها ال توجب
اختال ًفا يف نتائج االنفتاح من خالل املبد�أ ،بل قد توجبه من ناحية الطبيعة الكمية
�أو النوعية يف مفردات النتائج ال�سلبية �أو الإيجابية.
االنفتاح يف موقع القوة ال ال�ضعف

وقد ينبغي �أن ال يغيب عن الفكر �أننا نتكلم يف م�س�ألة االنفتاح واالنغالق
يف املجاالت التي منلك فيها القوة على �أن يحقق االنفتاح بع�ض النتائج الإيجابية
للحركة �أو الدولة ،ولو على ح�ساب النتائج ال�سلبية التي تخ�ضع لها من جهة
�أخرى .ولي�س من املعقول� ،أو املقبول� ،أن نفكر باالنفتاح يف مواقف ال�ضعف
التي لن تقودنا �إال �إىل ال�سقوط والتوقيع على العبودية �أو االن�سحاق حتت �إرادة
الآخرين.
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ويف �ضوء ذلك ،البد لنا من �أن نفكر يف القاعدة ال�شرعية الإ�سالمية التي
تربر لنا تقدمي التنازالت للآخرين مل�صلحة الق�ضايا الإ�سالمية الكبرية ليكون
املوقف الذي نقفه �شرع ًّيا يف خط اال�ستقامة .ولعلنا ال نبتعد عن الإ�سالم �إذا
انطلقنا من القاعدة الأ�صولية الكالمية التي ت�ؤكد «�إن الأحكام تابعة مل�صالح
ومفا�سد يف متعلقاتها» �أو «يف �أنف�سها» مما يجعلنا ننطلق من املوقف الذي تتحرك
فيه الأحكام من موقع الأهمية يف امل�صلحة ويف املف�سدة .ف�إذا كانت هناك م�صلحة
من جهة ،وم�صلحة من جهة �أخرى ،ومل نتمكن من احل�صول على امل�صلحتني
م ًعا؛ لأن الظروف املو�ضوعية ال ت�سمح بذلك ،ف�إننا البد من �أن نقدم الأكرث
�أهمية لنجعل احلكم على �صورته بد ًال من الأقل �أهمية؛ لأن ذلك هو احلكم
العقلي القطعي فيما يكت�شفه– بطريقته اخلا�صة– من �أحكام ال�شرع.
ويف �ضوء ذلك ،ميلك اخلط ال�سيا�سي الإ�سالمي املرونة يف احلركة يف حال
تزاحم امل�صالح العامة للإ�سالم وامل�سلمني �أو يف حال تزاحم امل�صالح واملفا�سد
عندما ميلك الفقيه اخلبري بالإ�سالم وبالواقع و�ضوح الر�ؤية يف فهم امل�س�ألة العملية
من جميع جوانبها ليختار موقفًا يف هذه املرحلة ،قد يختار املوقف امل�ضاد له يف
مرحلة �أخرى.
االنفتاح حالة �أ�صيلة

�إننا جند االنفتاح حالة �إ�سالمية �أ�صيلة تفر�ض على الداعية امل�سلم ،واحلركي
الإ�سالمي ،والدولة امل�سلمة االنطالق يف احلياة من القاعدة الفكرية التي ت�ؤكد
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�أن الو�صول �إىل �ساحات الآخرين ،وقناعاتهم ومواقفهم وت�أييدهم ،يفر�ض اللقاء
معهم على �أر�ض م�شرتكة ،واالنفتاح عليهم من خالل املفاهيم امل�شرتكة� ،أو
الآفاق امل�شرتكة التي تختلف فيها االجتاهات ،ولذلك ف�إن الأ�صل �أن تواجههم
ويواجهوك ،وتتكلم معهم ويتكلمون معك ،وتتنازل لهم ويتنازلون لك .ولكن
ب�شرط واحد ،وهو �أن تكون يف موقع القوة التي تتيح لك �أن تثبت �أقدامك يف
مواقعك عندما تريد �أن تقارن بينها وبني مواقع الآخرين� ،أن تفكر كيف تقودهم
�إىل الوقوف معك يف مواقعك من منطق احلوار �أو منطق القوة� ،أو منطق الواقع
املتحرك الذي يجمع لك احلياة بني احلوار ،وبني القوة ،وذلك هو خط الإ�سالم
الذي �أراد للإن�سان �أن ينطلق �إىل الإن�سان ،و�إىل حركة احلياة من حوله ليحرك
الفكر الذي يدعو �إىل احلوار ويقوده يف ٍيد ،وحرك القوة التي تعمل على �أن تربح
�ساحة ال�صراع يف يد �أخرى لتحقق التوازن بني مواقع الفكر الإن�ساين ،وبني
مواقع القوة يف حركة الإن�سان من �أجل حتقيق الفكر كقو ٍة قائد ٍة للحياة يف مواجهة
القوة التي تقود احلياة نحو املوت وال�سقوط وال�ضياع.
 6التجربة الإ�سالمية الرائدة يف نطاق احلركة والدولة

وقد نالحظ يف هذه امل�س�ألة �أن �أمامنا يف الواقع املعا�صر جتربة حية رائدة يف حركة
االنفتاح يف احلركة الإ�سالمية يف نطاق احلركة والثورة ،ويف نطاق الدولة ،وذلك
يف التجربة الإ�سالمية يف الثورة التي حتركت كحركة �إ�سالمية وا�سعة يف مواجهة
احلكم الإيراين املنحرف املتمثل بنظام ال�شاه ،فقد انفتحت الثورة الإ�سالمية على
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الكثري من الأنظمة والأحزاب واحلركات التي مل تتخذ من الإ�سالم عنوانًا لها،
ولكنها تلتقي معها يف املعار�ضة لذلك النظام� ،سواء يف ذلك املحاور التي كانت
يف داخل �إيران من �أحزاب وطنية �أو ي�سارية ،ومن �شخ�صيات �سيا�سية فاعلة� ،أو
املحاور ال�سيا�سية من الدول والأحزاب واملنظمات يف خارجها ،وقد ا�ستفادت
من عالقتها ال�سيا�سية بها وانفتاحها عليها وتعاونها معها ،حتى ا�ستطاعت �إ�سقاط
ذلك النظام لتحقق �إ�سرتاتيجيتها يف احلكومة الإ�سالمية التي مل ت�ست�سلم لتلك
العالقات ال�سابقة لتقدم تنازالت متنوعة لها ،بل واجهت املوقف �إزاءها من موقع
امل�صلحة الإ�سالمية ،مما جعل عالقاتها تتخذ �أو�ضا ًعا جديدة تب ًعا حلاجة الدولة
الإ�سالمية ،يف حركة ال�صراع ال�سيا�سي والأمني والثقايف.
ثم انطلقت الدولة لتنفتح على دولٍ ال تلتقي معها يف اخلط الإ�سالمي ،ورمبا
تختلف معها يف خطها ال�سيا�سي ،فهناك الدولة الي�سارية �أو اليمينية� ،أو الدول
التي متتلك لونًا ماد ًّيا يف هذا االجتاه �أو ذاك.
وحتركت يف الوقت نف�سه لتنفتح على بع�ض املنظمات �أو الأحزاب التي
تتبنى حركة التحرر يف مواجهة القوى اال�ستعمارية يف العامل ،و�أعلنت يف هذا
املجال الدعوة �إىل جبهة امل�ست�ضعفني يف الأر�ض كقوة جديدة يف حربها مع
اال�ستعمار يف هذا االجتاه �أو ذاك.
وذلك من جهة وجود �أكرث من قاعد ٍة �سيا�سي ٍة مرحلي ٍة بينها وبني هذه الدول �أو
املنظمات ،يف بع�ض حاجاتها الذاتية� ،أو حركتها يف �ساحة ال�صراع الإقليمي �أو الدويل.
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ورمبا امتدت جتربة االنفتاح �إىل تعقيد عالقة الدولة الإ�سالمية ببع�ض احلركات
الإ�سالمية ال�سيا�سية انطالقًا من طبيعة الأولويات يف مواجهة الق�ضايا الإ�سالمية
امل�صريية على م�ستوى التحديات اخلا�صة للدولة� ،أو على �صعيد التحديات العامة
للأمة الإ�سالمية يف ق�ضايا امل�صري.
االنفتاح �أثبت جناحه وواجه العزلة

وما زالت �سيا�سية االنفتاح تتحرك على الأ�س�س الفكرية الإ�سالمية يف �سيا�سة
الدولة اخلارجية يف عالقتها مع الآخرين من خالل العمق احلركي للإ�سرتاتيجية
الإ�سالمية يف ت�أكيد الوجود الإ�سالمي يف الواقع ال�سيا�سي الإقليمي والدويل يف
العامل يف مواجهة عملية العزلة التي يحاول الفريق اال�ستكباري �أن يحا�صر بها
التيار الإ�سالمي املتمثل بالدولة الإ�سالمية الوليدة ،وباحلركة الإ�سالمية اجلديدة
يف ال�ساحة الإ�سالمية.
ومل يح�صل من هذا االنفتاح يف �صعيد حركة الثورة وحركة الدولة� ،أي و�ضع
�سلبي �ضاغط فيما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ال�سقوط الفكري والروحي وال�سيا�سي؛
لأن حركة القوة التي حتمي الثورة ،مل تواجه املوقف بطريقة اخلوف �أو االنبهار
ومل حتركه بطريقة االنفعال ،بل عملت على �إدارة كل مفردات القوة بعقالنية
وانفتاح وتركيز.
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وقد �أثبتت �سيا�سة االنفتاح يف كال املجالني جناحها ال�سيا�سي ،يف و�صول
الثورة �إىل واقع الدولة ويف ثبات الدولة �أمام احل�صار ال�شامل الذي تفر�ضه قوي
اال�ستكبار العاملي حولها ،وما زالت التجربة ت�صنع النظرية يف حركة الواقع ،يف
�أكرث من �أ�سلوب ،ويف �أكرث من موقع.
و�أخ ًريا� :إن الذين يتحدثون عن االنغالق كخيار وحيد يف حركة الثورة �أو
يف جتربة احلركة ،ال ينطلقون من قاعدة فكرية �أو �سيا�سية واقعية ،بل ينطلقون من
جتربتهم الذاتية التي يحكمها اخلوف من الواقع الآخر ،والهروب من مواجهة
املوقف بو�سائل متطورة يف جمابهة التحديات باخلطة الإيجابية التي ت�أخذ وتعطي
بد ًال من اخلطة ال�سلبية التي جتد يف االنغالق راحة ت�صنع للحركة دائرتها يف
ال�صراع على قيا�س اخلطة التي ال يريد لها اخلائفون �أن تثقل �أو�ضاعهم ومواقعهم
لتدفعها �إىل امل�س�ؤوليات الكبرية على م�ستوى الأمة يف �صعيد امل�ستقبل.

احلركة اإلسالمية بني السرية والعلنية (أ)
بني قائل بأن :

• ال�سرية تفقد الثقة باحلركة
أمنيا.
وتهدد بخرقها فكر ًّيا و� ًّ
• والعلنية حتمل خط
الطموحات ال�شخ�صية والعقليات املتخلفة.
• قوة القاعدة الإ�سالمية
هي التي حتدد �أ�سلوب العمل.

احلركة الإ�سالمية بني ال�سرية والعلنية (�أ)
�شبهات مطروحة

قد يطرح البع�ض م�س�ألة ال�سرية والعلنية كعنوانني للجدل الدائر حول الطابع
العملي للحركة الإ�سالمية فيما هي ال�شرعية من جهة ،وفيما هي النتيجة الواقعية
من جهة �أخرى ،وفيما هو االن�سجام مع العمق الديني املتمثل يف طبيعة احلركة
من جهة ثالثة ،وذلك من خالل بع�ض عالمات اال�ستفهام التي تخطر يف البال
وتثري اجلدل على �أ�سا�س ما قد يثريه الغمو�ض من م�شاكل ،وما قد يثريه الو�ضوح
من ق�ضايا يف عدة نقاط:
 1فقدان الثقة

�إن ال�سرية تدفع �إىل فقدان الثقة بالفكرة ،وباخلط وباحلركة؛ لأنها جتعلها
تتحرك يف جو غريب من الغمو�ض الذي يحيط بها ،مما تفقد معه الفكرة مالحمها
يف دائرة الوعي ،ويهتز اخلط �أمام احتماالت اخلوف من املجهول ،وت�ست�سلم
احلركة للم�شاعر القلقة ،والأفكار احلائرة ..لأن العاملني ال ميلكون الأ�سا�س الذي
يوحي بالثقة ،ال �سيما يف الدائرة التي ال يعرفون فيها الأ�شخا�ص الذين يقودون
امل�سرية� ،أو يحركون املواقف.
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 2عزل احلركة

�إن طبيعة العمل ال�سري تفر�ض وجود الدوائر ال�صغرية ال�ضيقة التي يتحرك
فيها العاملون يف نطاق اخلاليا املحدودة مما يجعل من احلركة حالة معزولة عن
الدائرة الوا�سعة يف حياة الأمة ،فال ت�سمح لها �أو�ضاعها بالنفاذ �إىل ال�ساحات
الكبرية ،واملجتمعات املنفتحة ،في�ؤدي ذلك �إىل عدم الت�أثري على الأجواء العامة،
بل يقت�صر ت�أثريها على الأ�شخا�ص املعنيني الذين تك�سبهم احلركة ،وتتحرك
يف نطاقهم املحدود ..وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن مفاهيمها لن تدخل يف وعي الأمة
ب�شكل عام ،ولن تتحرك ب�شكل فاعل يف عقليتها الوا�سعة و�أو�ضاعها املتنوعة ،بل
تبقى �أفكا ًرا تتفاعل يف ال�شخ�صية الإن�سانية بهدوء ،وتتحرك يف خطواتها العملية
بهدوء بعي ًدا عن حركة الثورة يف خط التغري الكبري.
 3فقدان التفاعل مع القيادة

�إن العمل ال�سري يفقد التفاعل احلي بني القيادة وبني القاعدة؛ لأن النا�س
ال تتحرك مع �شخ�صية البطل القائد الذي يتحرك فكره يف حياتهم ليكون الفكر
الذي ي�شعرون بقيمته وم�صداقيته من خالل ال�شعور بقيمة ال�شخ�ص القائد
وم�صداقيته يف مواقع �إميانهم ،وتنطلق حركته �أمام عيونهم لتكون خطواته التي
تتحرك �أمامهم مو�ضع مالحظة دقيقة ومالحقة دائمة لتتحرك خطواتهم معه يف
مواقع الثقة والو�ضوح ..فيما يعرفون من طبيعة خط ال�سري ،و�شخ�صية القيادة.

227

احلركة الإ�سالمية بني ال�سرية والعلنية (�أ)

227

وقد نالحظ يف هذا املجال �أن العن�صر العاطفي الذي يكمن يف عمق احلالة
ال�شعورية بني القائد والقاعدة ال�شعبية ي�ؤثر ت�أث ًريا كب ًريا على طبيعة العالقة
احلركية املت�صلة بالعالقة الروحية فيما ميثله ذلك من الأجواء احلميمة وامل�شاعر
املحببة التي ت�ؤكد الوحدة ال�شعورية املتفاعلة مع الكلمة واحلركة بالإيحاءات
الذاتية الناب�ضة بالإح�سا�س.
وقد ال يتحقق ذلك �إال من خالل املعرفة ال�شخ�صية التي تت�أثر بال�صورة
والنظر وحركة اخلطاب ال�سيا�سي والفكري يف مالمح ال�شخ�ص وحركته يف
املعاناة اليومية والعالقات املبا�شرة.
 4فراغ امل�س�ؤولية

�إن اخلط التاريخي املت�صل باخلط العقيدي فيما هي النبوة �أو الإمامة �أو
اخلالفة ،يفر�ض على ال�ساحة �أن يكون القائد معلو ًما لدى الأمة �سواء �أكان نب ًّيا
�أو �إما ًما� ،أو خليفة.
وقد ن�ستفيد ذلك من احلديث امل�شهور «من مات ومل يعرف �إمام زمانه مات
ميتة جاهلية» مما يعني �أن معرفة الإمام التي هي ال�شرط يف االرتباط به والعمل
ب�أوامره ونواهيه متثل اخلط الفا�صل بني موقع اجلاهلية ل�شخ�ص وبني موقع الإ�سالم.
ولهذا مل تكن هناك �أية فرتة زمنية يف التاريخ الإ�سالمي مل يعرف فيها
امل�سلمون �إمامهم �أو خليفتهم الذي يلتزمون «�شرعيته» ويتحركون معه .فقد كانوا
يبادرون �إىل الفح�ص عن الإمام �أو اخلليفة فور وفاة �سلفه من دون �أن تكون هناك
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حالة فراغ يف مركز امل�س�ؤولية يف وعي الأمة ،وال ي�سمحون ببقاء امل�س�ألة �سرية
يف التزامهم العقيدي �أو العملي ،مما يوحي ب�أن ال�سرية لي�ست هي الأ�سلوب
الإ�سالمي يف حركة املواقع ال�سيا�سية يف الأمة.
 5االخرتاقات الفكرية والأمنية

�إن ال�سرية قد تف�سح املجال للكثري من االخرتاقات الفكرية امل�شبوهة ،عندما
يدخل بع�ض الأ�شخا�ص املنحرفني يف احلركة ال�سرية من خالل الأو�ضاع املالئمة
التي ميلكون حرية النفاذ من خاللها �إىل داخل احلركة بفعل اخلطوط التنظيمية
والعالقات ال�شخ�صية ،فيتخذون لأنف�سهم مواقع متقدمة تتيح لهم ال�سيطرة على
اخلط الفكري ،واملوقف ال�سيا�سي حل�ساب تيارات فكرية �أو �سيا�سية منحرفة من
دون �أن متلك الأمة الرقابة على طريقتهم يف �إدخال �أفكارهم �إىل احلركة� ،أو يف
�إدارة حركتها يف احلياة العامة.
كما �أن ال�سرية قد تف�سح املجال لبع�ض االخرتاقات الأمنية التي تنفذ
منها �أجهزة املخابرات �إىل الداخل بعي ًدا عن الفر�ص الوا�سعة التي تكفل للأمة
احلماية من ذلك.
هذه هي بع�ض النقاط التي قد يثريها الراف�ضون للعمل ال�سري يف احلركة
الإ�سالمية وهناك نقاط مماثلة قد يثريها الراف�ضون للخط العلني يف التحرك
ال�سيا�سي الإ�سالمي.
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 1العلنية والعبث القاتل

«�إن العلنية» قد تتحرك يف الظروف الطبيعية التي متر بها الأمة يف غياب
�أية �ضغوط عامة �أو خا�صة من قبل القوى امل�ضادة التي متلك ال�سلطة� ،أو متلك
مواقع القوة يف داخل ال�ساحة ،وقد تتحرك يف الظروف ال�صعبة القلقة التي تطبق
فيها القوى الكافرة وال�ضالة على الأمة ،فتمنعها من احلرية الفكرية �أو ال�سيا�سية
بامل�ستوى الذي ال متلك فيه تقدمي الطروحات الإ�سالمية يف حركة الواقع الثقايف
�أو ال�سيا�سي ،مما يجعل من الإعالن عن �أية حركة �إ�سالمية فر�صة للقوى امل�ضادة
�أن تدمرها وت�سحقها منذ البداية من دون �أن متلك هي الفر�صة للدفاع عن نف�سها
وعن مواقعها.
ولعل من الطبيعي �أن ال تكون الطريقة العلنية حالة واقعية� ،أو عقالنية يف
الظروف ال�سلبية؛ لأن نتائجها الطبيعية �سقوط احلركة يف بدايتها ،حتت ت�أثري
ال�ضغوط القا�سية التي ال ت�ستطيع �أن تتحملها يف مرحلة النمو البدائية ،بل
قد تكون لونًا من �ألوان العبث� ،أو نو ًعا من �أنواع �إعطاء الآخرين الفر�صة يف
ال�سيطرة على النا�س يف ظروف �سيا�سية مالئمة لهم من دون فائدة ،بينما تكون
ال�سرية فر�صة للحماية ،ولرتبية القوة بطريقة واقعية خالية من ال�ضغوط ال�صعبة..
لاللتفاف على القوى امل�ضادة من مواقع �أخرى يف عملية �إرباك مل�شاريعها ،وتعقيد
لأو�ضاعها ،وحتريك لنقاط �ضعفها من �أجل �إيجاد حالة اهتزاز متنوع دائم يف
حركتها العامة يف �أكرث من موقع.
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 2التخريب الداخلي

�إن الطريقة العلنية املفتوحة ال تتنا�سب مع الأو�ضاع الأمنية املعقدة التي
تتحرك فيها �أجهزة اال�ستخبارات املحلية �أو الإقليمية �أو الدولية التابعة لبع�ض
الدول �أو الأحزاب املناه�ضة للإ�سالم يف اخلط الفكري �أو ال�سيا�سي� ،أو املعادية
للم�سلمني يف مواقعهم وم�صاحلهم ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وتطلعاتهم امل�ستقبلية
يف احلياة .وذلك من خالل قدرتها على التعرف على خ�صائ�ص امل�شاريع املطروحة
والو�سائل املتنوعة ،وال�شعارات املعلنة ،والعالقات املختلفة التي تتحرك يف الهواء
الطلق �أو يف داخل الغرف املفتوحة والنوافذ والأبواب ،مما ي�سهل على هذه
الأجهزة �إمكانات التخريب �أو الإرباك� ،أو النفاذ �إىل الداخل يف عملية احتواء
وحتريك.
وميكنها – يف نف�س الوقت – من �إثارة امل�شاكل حولها ،ويف داخلها من
خالل ما يربز عندها من نقاط ال�ضعف املتنوعة التي تتحكم يف العالقات العامة
واخلا�صة ،بينما تتكفل طريقة العمل ال�سري ب�إغالق كثري من املنافذ التي تطل
على �ساحة العمل الإ�سالمي حلمايته من كل ال�سلبيات الأمنية من �أكرث من
جانب.
 3الطموحات ال�شخ�صية

�إن الطريقة العلنية يف العمل الإ�سالمي قد تف�سح املجال لبع�ض النا�س
الذين ميلكون خ�صائ�ص ذاتية يف دائرة الت�أثري ال�شعبي ،بامل�ستوى الذي
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ي�ستطيعون فيه �أن يح�صلوا على املواقع املميزة بالو�صول �إىل مراكز القيادة بعي ًدا
عن ال�ضوابط الإ�سالمية يف خط العقيدة والتقوى ،وذلك فيما يتميزون به من
�أ�ساليب الإثارة واالنفعال ،يف الكلمة واحلركة والعالقة بالآخرين ..مما يجعل اخلط
العملي م�شدو ًدا �إليهم ،ومربو ًطا بخطوطهم ،وخا�ض ًعا لطموحاتهم التي قد تكون
طموحات �شخ�صية ،ال �إ�سالمية ،بينما تعمل الطريقة ال�سرية على تربية القيادات
على �أ�سا�س اخلط الر�سايل ،وحتريكها يف هذا االجتاه ،واملحاولة الدائمة لل�ضغط
عليها لإبعادها عن خط االنحراف ،يف دائرة ال�ضوابط الأخالقية واحلركية التي
تعمل على �إدخال القيادة يف داخل الظل� ،إذا حاولت الأ�ضواء التي تت�سلط عليه
�أن تبهر روحه ،وجتذب عقله بعي ًدا عن اخلط امل�ستقيم.
 4العقليات املتخلفة

�إن الطريقة العلنية قد جتعل ال�ساحة خا�ضعة للم�ؤثرات العامة التي جتتذب
اجلماهري ،يف الدائرة املذهبية �أو الطائفية التي ت�ؤكد ثوابتها االنفعالية ،حتت ت�أثري
ال�ضغوط العاطفية املجنونة املعادية لكل طرح فكري يناق�ش مفاهيمها اخلاطئة،
وخطوطها املنحرفة ،و�أ�ساليبها املتخلفة فيما عا�شته من مراحل التخلف الفكري
والروحي ،وال�سقوط ال�سيا�سي ،بحيث ال ميلك امل�صلحون �أن يناق�شوها �أو يتحدثوا
عنها بطريقة �سلبية �أو يرف�ضوها؛ لأن العامة تثور عليهم انطالقًا من انفعاالتها
وعقلياتها املتخلفة� ،أو ت�أث ًرا ببع�ض القوى التي تريد ا�ستغالل مواقع الرف�ض لهذه
الأمور للحملة على ه�ؤالء امل�صلحني وعلى ما يطرحونه من �أفكار �إ�صالحية؛
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فتبقى هذه الأمور يف الدائرة البعيدة عن مواقع التغيري مما ميكنها من اال�ستمرار
يف ت�أثريها على عقلية الأمة يف مدى الزمن ،بينما متلك طريقة العمل ال�سري �أن
ت�أخذ حريتها يف املناق�شة العملية التي تدير احلوار حولها لتهذبها �إذا كانت حتتاج
�إىل تهذيب ،ولرتف�ضها �إذا كانت يف مواقع الرف�ض� ،أو لتثبتها �إذا كانت يف مواقع
الإثبات؛ لأن ال�سرية تكفل للفكر الهدوء ،وللحوار العمق وال�شمول ،وللمفكر
الرتكيز من جهة ،واحلماية من جهة �أخرى.
 5الرياح املتقلبة

�إن الطريقة العلنية قد ت�ؤثر �سل ًبا على م�س�ألة تعميق االلتزام باالنتماء
الإ�سالمي؛ لأن طبيعة الرتبية العامة للنا�س ال ت�سمح لهم بالأخذ بالق�ضايا بطريقة
فكرية عميقة ،و�أ�سلوب مركز ،بل تهيئ لهم الأخذ بها بطريقة �سطحية خفيفة على
�أ�سا�س الأجواء املتحركة بني خط االنفعال وخط الفكر ،والأ�ساليب التي تعالج
الأمور بطريقة عامة ،ال جمال فيها للتدقيق ،وللرتكيز على جوانبها اخلفية وجذورها
العميقة مما ي�ؤدي �إىل �سرعة االبتعاد عن اخلط واالنتقال �إىل خط �آخر تب ًعا للأجواء
املتحركة التي قد تنتقل فيها الرياح من �أفق �إىل �آخر� ..أو ب�شكل وب�آخر.
هذه هي بع�ض النقاط ال�سلبية التي يثريها الراف�ضون هنا ،والراف�ضون هناك،
ف�أين موقع احلقيقة من هذين؟
هذا ما نحاول �أن نراه يف هذا احلديث.
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العمل يف الظروف ال�ضاغطة

جدا وهي� :إن احلديث
قد يكون من ال�ضروري �أن ن�ؤكد على نقطة مهمة ًّ
ال يدور حول املبد�أ يف املطلق ،فلي�س هناك فريق يعالج امل�س�ألة يف نطاق العمل
ال�سري ك�أ�سا�س للعمل يف جميع الظروف ،ولي�س هناك فريق يعاجلها يف النطاق
العلني على ذلك الأ�سا�س ،بل احلديث يدور حول العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي
يف الدائرة التنظيمية التي تعتمد على ال�سرية يف بع�ض الظروف ال�ضاغطة على
�صعيد مواقع احلكم الظامل �أو الكافر يف نطاق البالد الإ�سالمية فيثبت البع�ض
�شرعيته وينفيها الآخر من خالل النقاط ال�سابقة ،مع التزام هذا ب�شرعيته ال�سرية
يف بع�ض مواقع التفا�صيل ،والتزام ذلك ب�شرعيته العلنية يف بع�ض املواقع.
ورمبا نحتاج �إىل �أن نثري �س�ؤا ًال حا�س ًما يف امل�س�ألة ليكون اجلواب النهائي هو
الذي يحدد النتائج حول املو�ضوع.
كيف يفعل العاملون� ،إذا كانت هناك ظروف �صعبة حتيط بالعمل وبهم من
كل اجلهات� ،أو كان هناك حكم ظامل يرت�صد مواقعهم ،ويالحق خطواتهم ،يف
كل املجاالت العامة ..بحيث يعمل– بكل و�سائله– لتدمريهم وت�صفية كل
مواقعهم؟
هل يواجهونه ب�صراحة يف مواقع ال�ضوء التي ت�سلطه على كل �شخ�ص منهم،
�أو كل مكان يف �أمكنتهم� ،أو كل خطة من خططهم ،وكل م�شروع من م�شاريعهم،
�أو يعملون يف مواقع الظل �أو الظلمة ،لالختفاء هنا واالختباء هناك ،والت�سرت خلف
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بع�ض الأمور التي ال حقيقة لها� ،أو �إخفاء بع�ض احلقائق ،و�إبعادها عن ال�ضوء؟
ثم ن�ضيف �إىل هذا ال�س�ؤال �س�ؤا ًال �آخر ،وهو :ما هو الهدف من العمل
الإ�سالمي؟ هل هو الت�أكيد على �شجاعة املوقف الإ�سالمي و�صالبته يف مواجهة
التحديات ،بقطع النظر عن النتائج الإيجابية �أو ال�سلبية يف الو�صول �إىل الهدف،
�أو يف الو�صول �إىل الهدف الأ�سا�س ،وحتقيق الغايات املرحلية �أو الأ�سا�سية يف
امل�س�ألة الإ�سالمية؟
وكيف نواجه الق�ضية؟ هل نتحرك يف دوائر احلكم ال�شرعي؟ �أو يف دوائر
االنفعال ال�سيا�سي العام؟
املعطيات الفكرية ال�شرعية لل�سرية والعلنية
بني ال�سرية والعلنية :قوة القاعدة الإ�سالمية هي الأ�سا�س

قد يكون اجلواب احلا�سم يف هذا املجال هو اختيار ال�سرية يف مثل هذه
الظروف يف مواقع االنطالق ،وحتريك بع�ض مواقع ال�ساحة نحو العلنية من خالل
ذلك ،ومالحقة بع�ض الفر�ص الواقعية التي تطل على مواقع ال�ضوء من �أجل
حتقيق النتائج الإيجابية مل�صلحة الإ�سالم يف دعوته وحركته ،عندما تفر�ض املرحلة
مواجهة الواقع بالت�صدي لتحدياته يف �ساحات ال�شهادة ،بحيث يكون جانب
الت�ضحية �أكرث فائدة من جانب ال�سالم فيما ميكن �أن يحققه من القوة للقاعدة
الإ�سالمية يف العمق وال�شمول.
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�أما كيف ن�ستخل�ص ذلك من املعطيات الفكرية ال�شرعية الإ�سالمية ،فهذا ما
نحاول �أن نثريه يف عدة نقاط:
 1ال�سرية «حتريك البطولة ال البطل»

�إن حركة الر�سالة يف الدعوة واملوقف ال تريد تقدمي الإن�سان البطل يف نطاق
التجربة الإن�سانية على �أ�سا�س تقدمي النموذج الإن�ساين يف معر�ض النماذج
الإن�سانية ،بل تريد حتريك البطولة يف الذات من �أجل ق�ضية الر�سالة ،وتوجيه
احلياة �إىل �أهدافها ،وتربية الإن�سان على �أن يتحرك يف هذا االجتاه من �أجل �أن
تكون بطولته يف خدمة ر�سالته.
و�إذا كانت الق�ضية كذلك ،ف�إن من البديهي �أن ندر�س م�صلحة الر�سالة يف
املوقف ال م�صلحة القيمة البطولية يف الذات ،وذلك من خالل ما يعمق ت�أثريها
يف حركة الواقع ،ويحفظ وجودها يف احلياة على م�ستوى احلا�ضر وامل�ستقبل.
 2ال�سرية «تقية �شرعية»

�إن «ال�سرية» من حيث املبد�أ ،متلك ال�شرعية من حيث الرخ�صة يف
�إخفاء الإميان فيما حتدث به القر�آن عن م�ؤمن �آل فرعون الذي «يكتم �إميانه»،
�أو النطق بكلمة الكفر يف حالة الإكراه ،كما يف ق�صة عمار بن يا�سر الذي
�أنزل اهلل فيه �آية ،عندما نطق بكلمة الكفر حتت ت�أثري التعذيب ال�شديد يف
قوله تعاىل :ﱹ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
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ﮇ ﮈ ﱸ [النحل� ،]106/أو يف اتخاذ الكافرين �أولياء من حيث
الظاهر وال�شكل ،حتت ت�أثري ال�ضغوط القا�سية التي قد ت�ؤدي �إىل �إزهاق الروح �أو
احلرج ال�شديد� ،أو ال�ضرر الكبري وذلك قوله تعاىل :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱸ [�آل عمران.]28/
مما يوحي ب�أن �إخفاء الإميان و�إظهار الكفر ،و�إعالن املواالة– يف بع�ض
احلاالت– للكافرين جائز �شر ًعا يف الظروف ال�ضاغطة ال�صعبة التي توحي
باخلطر ،الأمر الذي يلتقي بالرخ�صة يف ال�سرية يف الإميان ،ويف املوقع ال�سيا�سي
للفرد واملجتمع وقد نلتقي بالأحاديث الكثرية املتواترة عن �أئمة �أهل البيت (ع)،
يف وجوب التقية يف بع�ض املوارد ،و�شرعيتها على �سبيل الرخ�صة يف �أخرى .وهذه
مناذج منها« :التقية يف كل �ضرورة» ،و«التقية يف كل �شيء ي�ضطر �إليه ابن �آدم فقد
�أحله اهلل له» ،و«التقية يف كل �ضرورة و�صاحبها �أعلم بها حني تنزل به» ،و«ال دين
ملن ال تقية له»� .أما حدود التقية ،ومواردها التف�صيلية وعالقتها بالأ�سلوب ال�سري
يف العمل ال�سيا�سي� ،أو باملرونة العملية ،فقد يحتاج �إىل بحث طويل قد نعاجله
ب�شكل م�ستقل �إن �شاء اهلل.
 3التقية بني امل�ؤيد واملعار�ض :اتفاق يف املبد أ� واختالف يف التفا�صيل

�إن اجلانب التطبيقي للخط ال�شرعي العام قد تختلف فيه االجتهادات تب ًعا
الختالف النظرة �إىل مدى الأهمية يف الأهداف املرحلية� ،أو النهائية الأ�سا�سية
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فيما هي امل�صلحة الإ�سالمية ،ومقارنتها باحلدود ال�شرعية يف دائرة النتائج ال�سلبية
يف مواجهة اخلطر الذي ي�ؤدي بالإن�سان �إىل الهالك� ،أو يع ّر�ض احلركة الإ�سالمية
للخطر يف النطاق املرحلي .فقد يذهب بع�ض املجتهدين �إىل �أن ال�سعي �إىل �إقامة
حكم �إ�سالمي ،فر�ض واجب على امل�سلمني ،باعتباره الأ�سا�س لقوة الإ�سالم
يف �ساحة ال�صراع بينه وبني تيارات الكفر ،ولإ�سقاط الظلم على �صعيد احلكم
واملمار�سة العامة؛ ولأنه ال�سبيل الوحيد لتطبيق حكم اهلل على النا�س يف احلياة..
بل هو الهدف الأخري لكل ال�صراع الذي دخل فيه .ويف �ضوء ذلك ،ف�إن
الو�سائل التي تتحرك بها القيادة الإ�سالمية املرجعية يف مواجهة احلكم الظامل،
ويف التح�ضري لإقامة حكم �إ�سالمي على �أنقا�ضه ال تتوقف �أمام احتمال اخلطر� ،أو
�ضخامة الت�ضحيات� ،أو �شدة ال�ضغوط القا�سية على �صعيد واقع الفرد واملجتمع.
وقد ي�ضيف �أ�صحاب الر�أي �إىل ذلك �أن احلروب التي خا�ضها امل�سلمون يف عهد
النبي حممد (�ص) وفيما بعده مل تكن �أكرث �أهمية من احلروب التي يثريها
امل�سلمون املجاهدون �ضد احلكم الفا�سد املرتبط باال�ستعمار الظامل الكافر من
�أجل �إف�ساح املجال للإ�سالم لي�أخذ دوره يف تقرير امل�صري الإ�سالمي للأمة.
قد يرى بع�ض املجتهدين �أن ال�سعي �إىل حكم الإ�سالم على �صعيد ال�سلطة
لي�س من الواجبات املطلقة التي يجب القيام بها ب�شكل مطلق ،بل هو من
الواجبات امل�شروطة بالقدرات املحددة بحدود �شرعية ال ت�صطدم ببع�ض املحرمات
اخلا�صة والعامة ،ك�إلقاء النف�س يف التهلكة ،وقتل الآخرين الذين يعار�ضون هذا
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الهدف من احلكام امل�سلمني �أو من �أتباعهم ..ولهذا فقد يتوقف ه�ؤالء الذين يرون
هذا الر�أي �أمام كثري من امل�شاكل التي قد حتدث للعمل الإ�سالمي ال�سيا�سي مما
تثريه الأجهزة من �أمور ،وما تهدد به من �أخطار ،يف دائرة الأ�سلوب العلني يف
احلركة ،الأمر الذي يجعل لل�سرية الهادئة املتوازنة دورها الكبري يف حماية العمل
الذي ال يتحرك نحو الأهداف ب�شكل �سريع ،بل ينتظر الظروف املالئمة التي
ي�صنع كث ًريا من مقدماتها ،ويهيئ بع�ض مواقعها و�أو�ضاعها ،ويف �ضوء ذلك قد
يختلف العاملون يف النظرة الواقعية للعمل ال�سيا�سي يف اخلط الإ�سالمي ،بني
ر�أي ال يرى للتقية دو ًرا يف حركة العاملني؛ لأن الظروف التي تتحرك يف الواقع
ال ت�سمح باالختفاء خلف بع�ض املمار�سات والو�سائل التي تتمثل يف املناطق
اخللفية ،بل البد من التحدي الذي ي�صدم الواقع هنا ،والواقع هناك ،مهما كلف
ذلك من ت�ضحيات وم�شاكل؛ لأن هذا هو ال�سبيل �إىل �أن يكون للإ�سالم موقع
متقدم يف جماالت التحدي ،و�أن يكون له دور كبري يف عملية التغيري ،وبني ر�أي
يرى يف التقية ًّ
خطا عا ًّما يف العمل احلركي فيما متثله املرونة الواقعية التي تدر�س
الأمور باتزان ،وتعاجلها باعتدال ،وتعمل على �أ�سا�س تفادي الأخطار املحدقة
بال�شخ�ص �أو بالعمل �أو بال�ساحة لت�ستمر احلياة يف حركتها الطبيعية ،وليرتكز
العمل ،ولتتوازن ال�ساحة ،ولهذا فالبد من االبتعاد عن �أ�سلوب ال�صدمات؛
لأن احل�صول على النتائج املثرية ال يعني النجاح� ،إذا مل يقدر لها �أن تلتقي
بال�ضمانات ال�ضرورية لال�ستمرار والبقاء ،ويرى ه�ؤالء يف �سلوك الأئمة من �أهل
أ�سا�سا ل�شعرية هذا االجتاه.
البيت  -عليهم ال�سالمً � -
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ولكن اختالف النظرة �إىل اخلط احلركي يف الواقع ال مينع من االلتقاء حول
�شرعية النهج ال�سري يف العمل الإ�سالمي ،يف املبد�أ والتفا�صيل� ،إذا مل يكن
هناك ظروف مالئمة يف النهج العلني فيما قد يواجه املوقف من الأخطار التي قد
تتجاوز احلدود الطبيعية للخطر الذي تفر�ضه امل�س�ألة العامة للتحرك ..مما يعني �أن
هناك اتفاقًا يف املبد�أ ،واختال ًفا يف التفا�صيل.
ويبقى للحديث عن النقاط ال�سلبية التي �أثارها هذا الفريق �ضد ذاك �أو ذاك
الفريق �ضد هذا ،جمال �آخر يف ال�صفحات التالية.

احلركة اإلسالمية بني السرية والعلنية (ب)
• ال �سرية مطلقة
بل �سرية منفتحة على الواقع.
• ال�سرية والعلنية
تتحددان يف �إطار املرحلة الإ�سرتاتيجية.

احلركة الإ�سالمية بني ال�سرية والعلنية (ب)

كيف نعالج ال�سلبيات التي �أثارها احلديث يف احللقة ال�سابقة حول ال�سرية
يف العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي؟
 1ال�سرية :غمو�ض الأجهزة ال احلركة

هل يوحي الغمو�ض الذي تثريه ال�سرية يف النف�س ،ويف �أجواء العمل بفقدان
الثقة ،بالفكرة ،وباخلط واحلركة؟
اجلواب� :إننا ال جند هناك عالقة دائمة بني الأمرين؛ لأن م�س�ألة الثقة لي�ست
من امل�سائل املحدودة بو�سائل معينة ،بل هي خا�ضعة لأكرث من و�سيلة تت�صل
بالواقع يف حركة الأ�شياء ،فقد نالحظ يف هذا االجتاه �أن معرفة الأ�شخا�ص الذين
يقودون احلركة لي�ست هي الأ�سا�س الوحيد للثقة ،فقد يكون البديل عن ذلك
مراقبة احلركة يف مواقعها وطروحاتها املتحركة يف ال�ساحة ،ويف مواقعها ال�سيا�سية
يف الدائرة التي حتكمها حركة احلرية� ،أو يف الدائرة التي حتكمها حركة اال�ستعباد،
ويف طبيعة اال�ضطهاد الذي تواجهه من قوى ال�شر والظالم؛ لأن ال�سرية ال تعني
غمو�ض احلركة يف م�سريتها وخطوطها العامة ،بل تعني غمو�ض الأجهزة التي
حتركها وتتحرك يف داخلها.
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ويف �ضوء ذلك ،ال جند �أي موقع للحديث عن اهتزاز اخلط �أمام احتماالت
اخلوف من املجهول على اعتبار �أن العاملني ال ميلكون الأ�سا�س الذي يوحي
بالثقة ال �سيما مع عدم معرفة الأ�شخا�ص الذين يقودون امل�سرية؛ لأن امل�س�ألة ال
تتحرك يف �أجواء املجهول ،بل يف �أجواء الواقع املتحرك من خالل الأحداث التي
تواجهها ،واالعتقادات التي تقوم بها ال�سلطة يف �أو�ساطها ..كما �أن الرموز البارزة
يف بع�ض ال�ساحات ،ميكن �أن تعطي للعاملني انطبا ًعا بال�شخ�صيات القيادية التي
ميثلها ه�ؤالء.
�أما الفكرة ،ف�إن مالحمها تظل متحركة يف �أكرث من موقع للو�ضوح على �أ�سا�س
املفردات املطروحة يف الأدوار ال�سرية املطلة على �أكرث من �صعيد يف مالحمها
العامة املطروحة ب�شكل علني ..لأننا ال نتحدث عن �سرية مطلقة ،بل نتحدث
عن �سرية متحركة منفتحة على الواقع ،كما هو امل�ضمون احلي للعمل ال�سيا�سي
ال�سري يف العمل الإ�سالمي.
وقد تكون درا�سة التجربة الواقعية للثقة باحلركة الإ�سالمية يف كثري من
مواقعها يف العامل الإ�سالمي فيما متلكه على �صعيد الأمة من مواقع متقدمة
دلي ًال على �صدق الفكرة التي نعاجلها ،ف�إن مثل هذه الدرا�سة قد تلغي كث ًريا من
عالمات اال�ستفهام التي يثريها البع�ض يف الفكر التجريدي.
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 2ال�سرية :انطالقة من اخلاليا �إىل الأمة

هل ميثل العمل ال�سري يف دوائره ال�صغرية التي يفر�ضها ويحددها نظام
اخلاليا ال�ضيقة ،حالة معزولة عن الأمة ،فال متتد �إىل ال�ساحات الكبرية ،بل تظل
حم�صورة يف �أ�شخا�ص معينني ،فال تدخل يف وعي الأمة ب�شكل فاعل ..وال ي�ؤدي
بالنتيجة �إىل الت�أثري يف حركة التغيري؟
واجلواب� :إن الدوائر ال�صغرية لن تبقى معزولة عن الدائرة الكبرية ،وهي
الأمة يف امتدادها الإن�ساين الوا�سع ،بل �إنها تتو�سع يف نطاق هذه الدوائر لتكون
�ساحاتها املحدودة مدخ ًال لل�ساحة العامة متا ًما كما هي الدعوة عندما تتحرك مع
الواحد واالثنني والثالثة لت�صل بعد ذلك �إىل و�ضع جماهريي كبري يف�سح لها
املجال للو�صول �إىل الأ�سلوب العلني ال�صارخ.
و�إذا كانت �أفكارها ال متتد بفعل الأ�شخا�ص املحدودين الذين ينتمون �إليها،
ف�إنها ت�ستطيع النفاذ �إىل ال�ساحة العامة يف �أكرث من موقع ،و�أكرث من �أ�سلوب،
بحيث تندفع اجلماهري �إىل �أهدافها من خالل ات�صالها بال�شخ�صيات املنفتحة
على ال�ساحة ،كما �أنها متلك �أكرث من نافذة تطل على الأو�ضاع الإ�سالمية العامة
لتطلق فكرها يف �آفاقه ،مما يف�سح املجال للنفاذ �إىل عقلية اجلماهري.
ولعل التجربة التي عا�شتها احلركات ال�سيا�سية غري الإ�سالمية يف العمل
ال�سري فيما و�صلت �إليه من نتائج �إيجابية كبرية على م�ستوى انت�صار الثورة يف
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ال�ساحات اجلماهريية� ،أبلغ دليل على عدم دقة الأطروحة ال�سلبية التي يثريها
ال�س�ؤال املطروح.
وقد ال نحتاج �إىل الت�أكيد على �أن امل�س�ألة ال تختلف بني احلركة الإ�سالمية
وغري الإ�سالمية؛ لأننا نتحدث عن الأ�سلوب ،وال نتحدث عن امل�ضمون.
 3ال�سرية :ربط امل�سلمني بالفكرة ال بال�شخ�ص

هل يكون الغمو�ض الذي يفر�ضه العمل ال�سري على �شخ�صية القائد �سب ًبا
يف فقدان التفاعل بني القيادة والقاعدة ،مما تفقد معه احلركة اجلو احلميم الذي
ي�شيع يف �أجوائها لي�ؤكد الوحدة ال�شعورية املتفاعلة مع احلركة والكلمة بالإيحاءات
الذاتية الناب�ضة بالإح�سا�س؛ لأن الفكر الذي ال يتحول �إىل معاناة روحية حقيقية
يف �شخ�صية القائد ليتحرك يف وعي اجلماهري ،ك�صورة م�شرقة للفكرة ،ناب�ضة
بالروحية واحلياة ال ميكن �أن يفر�ض نف�سه على الواقع.
�إن �شخ�صية البطل هي القوة التي جتتذب اجلماهري للفكرة ،وتدفعهم �إىل
احلركة وتقودهم �إىل الثورة ،مما يجعلها يف العمق من م�س�ألة التغيري ،ويفر�ض
ح�ضورها يف الذهنية العامة ،ويف ال�شعور العام ،مما يجعل من جتهيله �أم ًرا �سلب ًّيا يف
خط التحرك الكبري للأمة؟
واجلواب� :إن الت�أثري العميق ل�شخ�صية البطل يف حركة الأمة من الأمور
الوا�ضحة التي ال ينكرها �أحد ،ولذا ر�أينا الإ�سالم يربط النا�س بالر�سول (�ص)
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وبالإمام (ع) وبالفقيه� ،أو اخلليفة – ح�سب اختالف الر�أي الإ�سالمي يف م�س�ألة
احلاكم – ولكن ذلك ال يعني �أن امل�س�ألة تتوقف على ذلك بحيث ال جمال
لأية عملية تغيريية بعي ًدا عن ذلك من ناحية واقعية ،بل قد ن�ستوحي من الآية
الكرمية :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﱸ [�آل عمران ]144/بع�ض مالمح الفكرة التي �أملحنا �إليها،
ف�إنها توحي ب�أن غياب القيادة التي هي يف م�ستوى النبي (�ص) ال يعني االبتعاد
عن اال�ستمرار مع الفكرة وحتريكها يف الواقع ،بقطع النظر عن ال�شخ�ص الذي
ي�أتي بعده.
�إن الإ�سالم يريد �أن يربط امل�سلمني بالفكرة الإ�سالمية ب�شكل جذري ليكون
االرتباط بال�شخ�ص من خالل االرتباط بالفكرة فيما ميثله من عالقة بها من ر�سالة
�أو �إمامة �أو والية ونحو ذلك ،مما يعني �أن الر�سالة هي الأ�سا�س يف امل�س�ألة ،حتى
لو كان الإميان بال�شخ�ص جز ًءا من اجلانب الفكري للر�سالة كالر�سول والإمام.
وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن من املمكن ارتباط الأمة بالعمل الإ�سالمي ال�سري
الذي يتحرك من موقع الرموز البارزة يف �صلب العقيدة الإ�سالمية باعتبارها
القيادة ال�شرعية فيما تخطط له من �أ�ساليب العمل وم�ضامينه ليكون منطلقًا من
�شرعية الفكرة والأ�سلوب ،مع مالحظة ارتكازه على الأ�س�س ال�شرعية الفقهية
للقيادة ال�سرية احلا�ضرة.
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�أما م�س�ألة التفاعل العاطفي بني القيادة والقاعدة ،فقد ت�صيب العمل
ببع�ض اجلفاف ال�شعوري احلميم ،ولكن ميكن �إيجاد �أجواء حميمة بديلة
يف ربط القاعدة بالقيادات الروحية التاريخية على م�ستوى الر�سول (�ص)
والأئمة (ع)� ،أو ال�صحابة (ر�ض)� ،أو االنفتاح على بع�ض القيادات الفقهية
التي تقف يف خط املرجعية فيما تلتقي به مع خط العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي،
�أو يف الت�أكيد على بع�ض اجلوانب العاطفية امل�أ�ساوية يف العمل ال�سيا�سي ،مما
يجعل االرتباط باحلركة عاطف ًّيا ،بالإ�ضافة �إىل االرتباط الفكري ،ولعل التجربة
التي تعي�شها كثري من �شعوب العامل يف ارتباط العمل ال�سيا�سي بامل�ؤ�س�سة ال
بال�شخ�ص تدل على �إمكانية جناح العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي الذي يربط الأمة
بالفكرة ،بقطع النظر عن ال�شخ�ص ..مع مالحظة مهمة ،وهي �أن امل�س�ألة حتتاج
�إىل مزيد من الرتبية الإ�سالمية يف البالد ال�شرقية التي ال تزال �شخ�صية البطل
فيها طاغية على �شخ�صية الفكرة ،مما يحول امل�شاريع �إىل م�شاريع �أ�شخا�ص ال �إىل
م�شاريع م�ؤ�س�سات.
وقد نالحظ يف هذا املجال �أن الأئمة من �أهل البيت (ع) كانوا يعملون يف
وا�ضحا لدى الكثريين �إال
بع�ض املراحل بطريقة �سرية ال جتد فيها ا�سم الإمام ً
ب�شكل خا�ص ،تب ًعا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ولعل م�س�ألة غيبة الإمام الثاين ع�شر (ع) التي يعتقدها ال�شيعة الإمامية
تطل ببع�ض ال�شيء عن املعنى غري ال�سلبي للم�س�ألة� ،إذ ال فرق بني اجلهل بالقائد
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باال�سم ،وبني معرفته باال�سم مع عدم ح�ضوره كل ًّيا ،مع وجود رموز تتحرك من
خالل متثيله ب�شكل عام.
 4االخرتاق الأمني والفكري� :أمر م�شرتك بني العمل ال�سري والعلني

و�أخ ًريا ،هل يعترب العمل ال�سري فر�صة لالخرتاقات الفكرية امل�شبوهة من
خالل الأ�شخا�ص الذين ينفذون �إىل احلركة ال�سرية من خالل التدرج التنظيمي،
�أو لالخرتاقات الأمنية املخابراتية من خالل غياب الإمكانات امل�ضادة القادرة
على اكت�شافها بطريقة حا�سمة؟
واجلواب� :إن االخرتاقات الفكرية والأمنية �أمر م�شرتك بني العمل ال�سري
والعلني ،بل رمبا يكون العمل العلني �أكرث تعر�ضً ا لذلك من خالل غياب
الأجهزة الدقيقة القادرة على ال�ضبط ،ال �سيما �إذا كان هذا العمل بعي ًدا عن
ال�صيغة التنظيمية التي متار�س نو ًعا من الرقابة على الفكر واحلركة والأ�شخا�ص..
وال نزال ن�شاهد الكثريين من الذين ينتمون �إىل التفكري املنحرف �أو امل�ضاد يف
الدائرة الإ�سالمية ،وميلكون يف الوقت نف�سه موق ًعا ثقاف ًّيا �أو اجتماع ًّيا متقد ًما،
في�ستغلون ذلك النفاذ �إىل فكر اجلماهري لل�سيطرة عليه يف عملية انحراف وت�ضليل
من دون �أن ي�ستطيع الآخرون الوقوف �ضدهم �إال بجهد كبري ..كما �أن االخرتاق
الأمني ميار�س حريته الوا�سعة يف الدخول �إىل الأمة من الباب الوا�سع.
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�إننا ال ننكر �إمكانية �سيطرة بع�ض الأجهزة امل�ضادة على بع�ض املواقع القيادية
يف العمل الإ�سالمي ال�سري ،كنتيجة ال�ستغالل بع�ض الأو�ضاع التنظيمية،
ولكننا نعتقد �أن امل�س�ألة ال تن�ش�أ من �سرية العمل ،بل تن�ش�أ من العوامل الذاتية،
والعنا�صر املعقدة يف ال�ساحة العامة.
ال�سرية واملرحلة ال�صعبة

وخال�صة الفكرة� ،إن كث ًريا من هذه ال�سلبيات تنطلق من النظرة �إىل امل�س�ألة
بطريقة جتريدية مطلقة ،ال بطريقة واقعية خا�ضعة للظروف املحيطة بامل�س�ألة التي
قد تختلف من جتربة �إىل �أخرى ،ومن بلد �إىل �آخر ،ومن قيادة �إىل قيادة ثانية ،كما
�أن البع�ض يتحدث عن العمل ال�سري املطلق الذي ميثل الطابع الدائم امل�ستمر
له ،ال عن العمل املرحلي الذي تفر�ضه �ضرورات املرحلة ال�صعبة التي ت�سيطر
عليها القوى الطاغية التي ال ت�سمح لأحد �أن يتحرك بعي ًدا عن �سيا�ستها ،وال
تف�سح املجال يف نوع من احلرية ال�سيا�سية الفاعلة التي تنمو فيها املواقف الثورية
�أو الإ�صالحية ،مما يفر�ض البحث عن �ساحة �سيا�سية بعيدة عن مواقع ال�ضغط،
�سواء كان ذلك باالختفاء خلف بع�ض املواقع اخلفية� ،أو باالنتقال �إىل مكان �آخر
كما جاء يف قوله تعاىل عن امل�ست�ضعفني :ﱹ 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 ﱸ [الن�ساء،]97 /

فقد ن�ستفيد منها �أن ال�ضغط يف موقع يفر�ض على امل�ست�ضعفني اال�ست�سالم يدفع
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املوقف �إىل االنطالق بعي ًدا عن هذا املوقع �إىل �أر�ض �أخرى باعتبار �أنها الو�سيلة
املوجودة اجلاهزة لديهم ،ولكن ذلك ال مينع ا�ستعمال و�سيلة �أخرى تتفادى
اخل�ضوع لل�ضغط يف موقع �آخر يف ال�شوارع اخللفية للواقع.
درا�سة الظروف واملرحلة

ورمبا كان احلديث عن النقاط ال�سلبية يف العمل ال�سيا�سي العلني ب�صوره
املتعددة ي�شبه احلديث عن العمل ال�سري يف انطالقه من بع�ض التجارب �أو
بع�ض املواقع �أو بع�ض الظروف� ،أو بع�ض املالحظات التي تنظر �إىل الأمور من
زاوية واحدة معينة.
ولذلك ،فال جند هناك كبري فائدة يف الوقوف عندها يف �ساحة املناق�شة؛ لأنها
قد تكون حقيقية ،ولكن بطريقة جزئية حمدودة بلحاظ بع�ض الأو�ضاع املعينة
اخلا�صة ،وينبغي �أن ن�شري �إىل حقيقة واقعية يف �أ�ساليب العمل ال�سري والعلني،
وهي �أن �أية �إيجابيات يف �أ�سلوب معني تلتقي ب�سلبيات يف نف�س املوقع؛ لأننا ال جند
�أي عمل ميلك �إيجابيات مطلقة ،كما ال جند �أي عمل ميلك �سلبيات مطلقة ،فالبد
من درا�سة امل�س�ألة فيما هو الأكرث �إيجابية� ،أو الأكرث �سلبية ،كما البد من مالحظة
املو�ضوع يف نطاق ظروفه العامة واخلا�صة ،يف النطاق املرحلي �أو الإ�سرتاتيجي.
ورمبا كانت م�س�ألة �إثارة هذه الأمور يف بع�ض الأو�ساط الإ�سالمية املتحركة يف
�صعيد العمل ال�سيا�سي ،ناجتة عن بع�ض التعقيدات اخلا�صة يف �ساحة ال�صراع� ،أو
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عن بع�ض احل�سابات الذاتية �أو الفئوية التي ال تعتمد املو�ضوعية يف درا�سة طبيعة
العمل و�أ�سلوبه ،وال تتوقف �أمام احلقيقة الواقعية املمتدة يف الزمن كله ب�أن هناك
ظرو ًفا �صعبة تفر�ض العمل ال�سري؛ لأن العمل العلني ال ميلك �أية فر�صة حقيقية،
حتى على م�ستوى املواجهة االنتحارية ،كما �أن هناك ظرو ًفا ت�سمح بالعمل يف مثل
هذه الأجواء �إىل جانب الظروف الطبيعية التي حتمل بع�ض ال�صعوبات املعقولة
التي ميكن �أن يعي�شها الأ�سلوب العلني يف العمل ال�سيا�سي.

احلركة اإلسالمية بني التطرف واالعتدال (أ)
• الطرح ال�شامل للإ�سالم
يف�سره الآخرون تطر ًفا.
• اللجوء �إىل القوة
والعمليات اال�ست�شهادية يعتربه الغرب �إرها ًبا.
• �شعار «ال �شرقية وال غربية»
غري واقعي بالن�سبة للعامل.
•«االعتدال» يعني التحرك
�ضمن املعادالت الدولية والإقليمية املر�سومة؟!

احلركة الإ�سالمية بني التطرف واالعتدال (�أ)
�ضجة قوية

يف الو�سط الثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي �ضجة قوية حول احلركة الإ�سالمية
يف م�ضمونها الفكري و�أ�سلوبها العملي وطروحاتها ال�سيا�سية فيما يثريه البع�ض
من حديث عن التطرف الذي يطبع كل حمتواها يف جمرى احلياة العامة ،مما قد
ال يتوافق مع خط االعتدال املعروف عن الإ�سالم يف انفتاحه وت�ساحمه ومرونته
وواقعيته وقد ي�ؤدي �إىل ابتعاد النا�س عنه وخ�سارته جلماهريه يف نهاية املطاف.
فهل هو كذلك؟ وكيف نفهم احلدود الفا�صلة بني التطرف واالعتدال؟ هذا
ما نحاول �أن نثريه يف هذا احلديث.
 1التطرف مرونة وواقعية �أم غلو وانحراف؟!

هل هو اخلط الذي ال يتنا�سب مع الأو�ضاع امل�ألوفة للنا�س فيما اعتادوه من
ق�ضايا حياتهم و�أو�ضاعهم و�أ�ساليبهم العملية ،مبا يفر�ضه عليهم من التزامات قا�سية،
ومواقف حادة ،وقيود �شديدة ،و�شعارات متوترة ،وعالقات حمددة تتحرك يف
دائرة �ضيقة ال جمال فيها للمرونة والواقعية ،اللتني ترتكزان على تقدمي التنازالت
العملية مل�صلحة اللقاء على قاعدة م�شرتكة توفر للجميع التوا�صل والتفاهم؟ �أو
�أنه اخلط الذي يلتقي بالتجاوز عن احلدود املر�سومة للعقيدة والت�شريع يف دائرة
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الغلو واالنحراف ،بحيث يبتعد عن التوازن الطبيعي يف النظر �إىل الأ�شخا�ص �أو
الأحكام يف عاملي النظرية والتطبيق؟
رمبا جند بع�ض الكلمات التي تتحدث عن املفهوم يف اخلط الأول كما جند
البع�ض الذي يتحدث عن اخلط الثاين ،وما دامت امل�س�ألة ن�سبية يف حركتها
يف الواقع فقد جند من يختارهما م ًعا على �أ�سا�س �أن ك ًّال منهما يقف يف الطرف
الأق�صى للأ�شياء مما يجعل اجلو متوات ًرا �أمام حافة ال�سقوط يف الوادي ال�سحيق من
�أخطار النتائج القا�سية املرتتبة عليه وي�ؤدي �إىل �أن يبقى النا�س يف حالة �صعبة من
القلق واحلرية والتوتر الذي يثري الأع�صاب ويبعد ال�ساحة عن التوازن والهدوء،
فكيف نواجه املوقف على ال�صعيد الواقعي للم�س�ألة؟
�شمولية الإ�سالم والآراء املختلفة حول التطرف

قد يطرح البع�ض امل�شكلة يف دائرة الطرح ال�شامل للإ�سالم كخط فكري
وت�شريعي يحمل يف خطوطه مالمح ال�شمول لل�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع
واحلرب وال�سلم �إىل جانب العبادة والأخالق واجلوانب الذاتية للفرد ،وذلك يف
مواجهة التيارات الفكرية ال�سيا�سية العامة التي حتاول احتواء احلياة كلها مبفاهيمها
العامة واخلا�صة يف دائرة اللون الواحد من النا�س حيث يتحرك الطرح الإ�سالمي
ليمتد يف كل مواقع التحرك الإن�ساين ،فال ي�سمح لأي تيار �أن يدخل �إىل ال�ساحة
الإ�سالمية من موقع الت�سويات الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
التي تعطي بع�ض املجاالت للإ�سالم يف دائرة معينة ليتنازل للتيارات الأخرى
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يف جماالت �أخرى يف دائرة �أخرى من خالل حركة التطور التي قد ال تلتقي مع
بع�ض املفاهيم الإ�سالمية يف ق�ضايا احلياة يف تف�صيالتها املعقدة املتنوعة ،مما يف�سح
املجال للتعاي�ش بينها وبني الإ�سالم ليبقى للإ�سالم دوره العبادي والأخالقي،
وت�أخذ التيارات الأخرى الدور ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي.
املغاالة يف تف�سري الن�صو�ص

وقد جند البع�ض الذي يرى هذا الطرح للإ�سالم متطر ًفا يف املجال الفكري
ينطلق من الذهنية التي حت�صر الإ�سالم يف املجال الديني العبادي والت�شريعي
الفردي الذي يخاطب الإن�سان يف مفردات حياته اخلا�صة بعي ًدا عن املفردات
املتحركة يف احلياة العامة ،فينكر على الفكر الإ�سالمي �أن يكون لديه م�شروع
كامل يف الواجهة العملية� ،أو م�شروع اقت�صادي متكامل يف �إطار مذهب اقت�صادي
مميز ...ولذلك ف�إنه يرى يف الطرح ال�شامل للإ�سالم نو ًعا من املغاالة يف تف�سري
الن�صو�ص وفهم القواعد الت�شريعية وتطر ًفا حا ًّدا يف حركة الإ�سالم على �صعيد
الواقع.
 2ابتعاد الواقع عن الطرح الإ�سالمي

وقد يطرح البع�ض م�س�ألة يف هذا االجتاه على �صعيد �آخر ،فهو ال ينكر على
الإ�سالم �شموليته جلميع جوانب احلياة يف خطه الفكري والت�شريعي ولكنه يجد
ابتعاد الواقع عن هذا الطرح؛ لأن انح�سار الإ�سالم عن حركة احلياة ال�سيا�سية
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والقانونية ،وتطور الواقع يف اجتاه الأفكار الأخرى ،و�سيطرة القوى امل�ضادة
للإ�سالم على املجرى الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي بطريقة
�شاملة �ساحقة.
�إن هذه الأمور قد جتعل من طرح الإ�سالم بهذا ال�شمول ق�ضية خا�سرة على
م�ستوى الواقع ،كما ت�ؤدي �إىل خلق �أكرث من م�شكلة يف حياة النا�س وجتلب
الكثري من الأخطار �إىل م�صاحلهم ،ومتنع اال�ستقرار والهدوء عندهم ،وتعقد �أو�ضاع
ال�ساحة ب�شكل غري معقول ،وتفر�ض عليها االهتزاز الدائم الذي قد يف�سح املجال
للأعداء الذين يرتب�صون الدوائر بامل�سلمني لل�سيطرة على مقدراتهم ،واال�ستيالء
على مواقعهم ،ثم لن ت�صل باحلركة الإ�سالمية �إىل ما تريده من الهدف الأ�صيل
يف �إقامة حكم الإ�سالم على الأر�ض وحتويله �إىل نظام �شامل للحياة لأن للقوى
واملعادالت الدولية مرتكزات و�أ�س�س فكرية معينة قد توحي بالقوة.
حواجز ومواجهة

وقد ي�ضيف هذا البع�ض �إىل ذلك مالحظة �أخرى ،وهي� :إن التعقيدات
الثقافية الغربية التي فر�ضت نف�سها على الذهنية العامة لدى امل�سلمني قد �أعطت
مفهو ًما �سلب ًّيا عن الدولة الدينية واالجتاه الديني يف امل�س�ألة ال�سيا�سية و�أف�سحت
املجال للمفهوم احلديث القائل بالف�صل بني الدين والدولة وابتعاده عن ال�سيا�سة،
وبالت�ضاد بني نتائج العلم ونتائج الدين يف ح�سابات الفكر والبحث ،الأمر الذي
خلق عقدة مت�أ�صلة �ضد حركة الدين يف اجتاه تفا�صيل احلياة والواقع ،ورف�ضً ا ذات ًّيا
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للم�س�ألة الدينية على ال�صعيد ال�سيا�سي ،مما ي�ؤدي �إىل وجود حواجز كبرية �ضد
الطرح ال�شامل للإ�سالم؛ لأنه يحتاج �إىل نزع اجليل املعا�صر �أو ًال ،ثم املواجهة بني
القوة الدينية الوليدة من جهة وبني القوى العلمانية امل�سيطرة على الواقع من جهة
�أخرى ..ولن يكون الربح للإ�سالم يف نهاية املطاف لأنه �سيبقى يف دائرة حما�صرة
�ضاغطة بني ح�صار الذهنية املعقدة �ضد الدين وبني ح�صار القوة املهيمنة �ضده.
 3الإ�سالم يف الدائرة الثقافية

وعلى �ضوء هذا ميكن و�ضع هذا الطرح يف دائرة التطرف؛ لأنه بعيد عن
الواقع وقريب �إىل املثالية واخليالية ،مما يفر�ض على الإ�سالميني �إبقاء الإ�سالم يف
الدائرة الثقافية ليبقى ح ًّيا يف هذا اجلانب من ال�شخ�صية الإن�سانية .وحتريكه يف
الدائرة العبادية الأخالقية ليعطي للواقع �شي ًئا من روحية الإ�سالم و�أخالقيته،
وتبقى احلياة يف �أجواء الروح ويف �آفاق اهلل متا ًما كما هي امل�سيحية التي ا�ستطاعت
�صلحا بينها وبني الواقع العلماين فرتكت ما هلل هلل وما لقي�صر لقي�صر،
�أن تعقد ً
و�أبقت الن�شاط الديني يف مواقع الإميان ويف مراكز الثقافة ،و�أعطت احلق للآخرين
لكي يدبروا احلياة بطريقتهم اخلا�صة بعي ًدا عن الدين ،ومل تتدخل يف �ش�ؤونهم
�إال من بعيد.
دائرة تنوع الأديان

وقد يطرح البع�ض امل�س�ألة يف اجتاه �آخر ،ولكن يف مواقع معينة يف البلدان
التي يتنوع فيها النا�س يف �أديانهم� ،أو تتنوع فيها الطوائف يف نطاق الدين الواحد
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فيبحث النا�س فيها عن موقع اللقاء التي يلتقي فيها اجلميع على قاعدة واحدة
للتعاي�ش كما هو احلال يف املجتمعات الإ�سالمية التي حتتوي مذاهب متعددة
يف الدائرة الإ�سالمية وطوائف متنوعة يف الدائرة الن�صرانية ..مما يجعل هناك
عقدة لأي فريق جتاه طروحات الفريق الآخر يف خ�صو�صياته الفكرية والت�شريعية
وال�سيا�سية ،ال �سيما �إذا الحظنا ح�سا�سية امل�شاعر الدينية يف �ساحة ال�صراع،
وتعقيد املواقع ال�سيا�سية يف هذه الدائرة.
 4امل�شروع الإ�سالمي و�إلغاء الآخرين

فقد ينطلق الإ�سالميون ليطرحوا الإ�سالم كم�شروع �سيا�سي �شامل يتطلع
�إىل احلكم الإ�سالمي امللتزم على م�ستوى فكرة اخلالفة� ،أو فكرة الإمامة املمتدة
يف خط والية الفقيه� ،أو فكرة ال�شورى التي قد تتقاطع مع الفكرتني يف بع�ض
املراحل ويعملون على الدعوة �إىل �أن يكون الت�شريع الإ�سالمي هو القانون الذي
يتحرك يف داخل النظام ك�صيغة �إلهية مقد�سة ال جمال للنقا�ش فيها ،و�إىل �أن
تكون املواقع القيادية الكربى للم�سلمني – وحدهم – دون غريهم ،مما يجعل
وجود غري امل�سلمني وجو ًدا هام�ش ًّيا ،وي�ؤدي بالتايل �إىل التمايز يف املواطنية و�إىل
تعدد املواطنني – على �أ�سا�س الفوا�صل الدينية التي ي�ؤكدها النظام – يف داخل
الوطن الواحد ،ويقود �إىل نوع من �أنواع التعددية التي متنع من االندماج ،وتفتح
�أكرث من ثغرة للخالفات التي تهدد الكيان كله ،وت�سيء �إىل اال�ستقرار العام.
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�إن هذا الطرح ميثل التطرف يف �أق�صى حدوده؛ لأنه ال ينطلق من مواقع
التوازن يف م�س�ألة احلكم الذي ال ميكن �أن يعي�ش �إال يف نطاق توافق الإرادات
ال�شعبية على �صيغة معينة ..ففي املجتمع املوحد االنتماء ،ميكن احلديث عن فكر
واحد يف خ�صو�صياته ودوائره املحددة ذات اللون الواحد ،ويف املجتمع املتعدد
االنتماء البد من التحدث عن فكر توافقي تتوازن فيه الطروحات يف القوا�سم
امل�شرتكة التي يلتقي عليها اجلميع ويتوازن فيها االعرتاف باخل�صو�صيات يف
�ضمن ح�ص�ص مت�ساوية �أو متقاربة يف عملية التوزيع ليخل�ص اجلميع له عندما
يرى كل واحد فيها املالمح العامة يف �صورته ويرى �صورة الآخر يف مر�آة واحدة
�إىل جانب �صورته.
خالفات دموية �أو تق�سيم للح�ص�ص

طرحا �آخر من اجلانب الآخر الذي يجد
وقد ي�ستدعي هذا الطرح املتطرف ً
يف ت�أكيد امل�سلمني على خ�صو�صيتهم التي ال يتنازلون عن �شيء منها من القمة
�إىل القاعدة فر�صة يف الدعوة �إىل ذاتيته وخ�صو�صيته يف �صيغة تختزن كل مفاهيم
احلكم املميز والت�شريع اخلا�ص لديه .وتبد�أ م�س�ألة التجاذب فيما هو الطرح من
هنا ،والطرح امل�ضاد من هناك ،وتكون النتيجة �أن يعي�ش البلد يف خالفات دموية
خطرية ال تقف عند حد؛ لأنها ال متلك قاعدة م�شرتكة يلتقي عليها اجلميع.
ويف �ضوء هذا تبتعد امل�س�ألة – يف هذا الطرح – عن الواقعية على �صعيد
حركة التطبيق – وبذلك تفر�ض على الإ�سالميني �أن يقارنوا بني الواقع الذي
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ال يح�صلون منه على �شيء �أو يخ�سرون فيه �أكرث مما يربحون ،وبني الواقع الذي
يح�صلون منه على بع�ض التوازن يف حقوقهم� ،أو يف م�صاحلهم الب�شرية� ،أو يف بع�ض
مواقعهم ال�شرعية مما تكفله �سيا�سة التوزيع الطائفي يف عملية تق�سيم احل�ص�ص� ،أو
تفر�ضه ال�صيغة املوحدة التي تتجاوز كل خ�صو�صيات ال�ساحة لتجعل الق�ضية يف
دائرة اجلميع.
الأ�صولية والإرهاب وح�شر الآخرين

وقد يكون من العقل �أو من احلكمة� ،أن يختاروا احلل الثاين الذي يف�سح
لهم املجال لال�ستقرار والطم�أنينة والهدوء ،واحل�صول على ح�صة ال�شريك بد ًال
من واقع الالح�صة والالا�ستقرار.
وقد يطرح البع�ض امل�س�ألة يف الو�سائل التي يحركها الإ�سالميون نحو
الأهداف فقد متيزت احلركة الإ�سالمية املعا�صرة فيما يطلق عليها الغربيون ا�سم
«احلركة الأ�صولية» باللجوء �إىل العنف يف و�سائلها ال�سيا�سية ،فهي تعتمد الطريقة
الع�سكرية يف مواجهة خ�صومها ،ويف الو�صول �إىل املواقع املتقدمة يف الطريق
�إىل �أهدافها بحيث تتحول يف بع�ض احلاالت �إىل حركة �إرهابية تتميز بالق�سوة
والوح�شية وال�شرا�سة ،وتعمل على القيام بالعمليات التي ي�سقط فيها الأبرياء،
كاخلطف والتفجري واالغتيال ،وحتويل �أتباعها �إىل قنابل ب�شرية متفجرة يف مواقع
�أهدافها الب�شرية وغري الب�شرية يف �أ�سلوب «العمليات االنتحارية» كما يعرب عنها
البع�ض� ،أو «العمليات اال�ست�شهادية» كما يعرب عنها �أ�صحابها.
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وبذلك تتحول احلركة الإ�سالمية يف هذا اجلو العنيف الإرهابي �إىل عن�صر
�ضاغط على الواقع بالطريقة التي ال ت�سمح بالتقاط الأنفا�س� ،أو ب�إدارة اللعبة
ال�سيا�سية ب�شكل متوازن ،وحتول املوقف �إىل �إرهاب فكري يخنق حرية النا�س
يف اختيار قرارهم ،ويحا�صر امل�س�ألة الثقافية يف دائرة احلرية ،ويبقي لها وحدها –
الهيمنة على ال�ساحة من موقع االقتناع.
�إن احلركة الإ�سالمية تدخل الواقع ب�أ�سلوب ال�صدمات الكهربائية التي ال
ترتك جم ً
اال للتوازن يف املوقف ،والهدوء يف املالحظة ،بل تظل يف مواقع االهتزاز
العنيف ،مما يجعلها تفقد عن�صر العقالنية واملو�ضوعية والواقعية يف موقع الإن�سان
يف حركة احلياة ،وتبقى جمرد حالة طارئة �سريعة يف قب�ضة الظروف الطارئة التي
لن تتعمق التجربة يف داخلها ،بل متر بها مرو ًرا �سري ًعا قد ي�ضيع يف غمرة التطورات
واملتغريات؛ لأنها ت�ضغط على اجل�سد فتقهر مقاومته يف حلظات �ضعفه ،وال متلك
احتواء الفكر يف مواقع قوته؛ لأنه يرف�ض ال�ضغط بقدر �إميانه باحلرية ..وانفتاحه
على احرتام �إن�سانية الإن�سان يف عقلنة القرار.
�إن هذا االجتاه ميثل التطرف ب�أعلى مراحله؛ لأنه لن يرتك فر�صة للآخرين
ليختاروا اللقاء به �أو االفرتاق عنه لأنه يح�شرهم يف الزاوية عندما يحا�صرهم فيها،
فال ميلكون �إال �أن يخ�ضعوا له ،ال �أن يختاروه؛ ولذلك ف�إنه ال ي�ستطيع االنفتاح
على الواقع ،بل �سيوا�صل– بطريقته املعقدة– جتميع اخل�صوم �ضده ،وتعقيد
املوقف حوله .وقد ي�ؤدي به هذا الأ�سلوب القائم على العنف والتدمري والإرهاب
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�إىل االنحراف عن مبادئه ،والوقوع يف خمالفة القواعد ال�شرعية الإن�سانية التي ال
تلتقي ببع�ض �أ�ساليبه العملية ،ولن تكون ال�ساحة له يف نهاية املطاف؛ لأن �إن�سانية
الإن�سان قد تخ�ضع للعنف بع�ض ال�شيء ،ولكنها ال ترتاح له ،وال تتعاطف معه،
ولذلك ف�إنها �سوف تثور عليه لتدفعه بعي ًدا عن املواقع املتقدمة للحياة.
ويف �ضوء ذلك قد يكون من امل�صلحة للحركة الإ�سالمية �أن تنبذ العنف
ك�أ�سلوب وحيد يف العمل ،وتتحرك يف �أ�سلوب الرفق على الطريقة الواقعية التي
يعتمدها النا�س يف الو�صول �إىل الأهداف ،ف�إن ذلك قد ي�ؤخر حلظة الو�صول،
ولكنه ي�ضمن �سالمتها يف نهاية املطاف.
 5واقعية الطرح وحدته يف املعادالت ال�سيا�سية

وقد يطرح البع�ض م�س�ألة التطرف يف نطاق الطروحات ال�سيا�سية املتحركة يف
�شعارات احلركة الإ�سالمية بعي ًدا عن احلديث عن احلل ال�شامل يف نطاق النظام
الإ�سالمي� ،أو الدولة الإ�سالمية �أو ما �إىل ذلك ،بل يف طبيعة املواقف احلا�سمة
�ضد الواقع ال�سيا�سي يف املواقع الإقليمية� ،أو يف املواقع الدولية.
مطروحا يف ال�ساحة ال�سيا�سية يطلق
فقد �أ�صبح من املعروف �أن هناك �شي ًئا
ً
عليه ا�سم املعادالت الثابتة يف اللعبة الإقليمية �أو الدولية التي يلتقي اجلميع على
حمايتها ورعايتها واحلفاظ عليها؛ لأنها متثل قاعدة التوازن يف امل�صالح الدولية،
حيث يجدون يف اهتزازها نو ًعا من اهتزاز اال�ستقرار الدويل ال�شامل الذي يجعلهم
يواجهون خطر الهالك املحقق.
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وقد جند يف حركة القوة املتنوعة املتنامية نو ًعا من الثبات والتوازن فيما هي
مراكز القوى يف العامل ،وفيما هي طبيعة القوة الكربى ال�ضاغطة على موازين
القوى يف �أكرث من موقع ،مما يفر�ض اخل�ضوع لها والعمل على �إدارة احل�سابات
املتحركة من خاللها؛ لأن جمابهتها ومواجهتها بالقوى املتوا�ضعة التي ميلكها
املعار�ضون لها ،ي�شبه جمابهة ال�صخرة الكبرية ال�صلبة التي تك�سر كل الر�ؤو�س
التي تناطحها دون �أن تتفتت منها ذرة واحدة؛ لأن م�س�ألة القوة وال�ضعف يف
طبيعة الأ�شياء ال يخ�ضع للطموحات الذاتية ،بقدر ما يخ�ضع للموازين الطبيعية
يف تقدير الأمور يف م�صادرها ومواردها وعالقاتها الطبيعية يف �صعيد الواقع.
وعلى �ضوء هذا ،ف�إن امللحوظ �أن احلركة الإ�سالمية ال تنطلق من النظرة
الواقعة �إىل الأمور فيما هي امل�س�ألة ال�سيا�سية �أمام املعادالت الإقليمية والدولية
وفيما هي القوة الأمنية والع�سكرية �أمام القوى الكبرية ال�ضاغطة على الواقع ،بل
تنطلق من طموحات خا�صة تتحرك يف املطلق من دون خطة مدرو�سة كاملة ،وفيما
هو املوقف املتوازن من املع�سكرات الدولية.
فهناك املوقف الإقليمي الذي تتخذه احلركة الإ�سالمية من الوجود
الإ�سرائيلي فيما تلتزمه من رف�ض امل�س�ألة الإ�سرائيلية باملطلق ،ودعوتها �إىل دعوة
الفل�سطينيني �إىل فل�سطني ،وعودة اليهود الذين جا�ؤوا من �أقا�صي الأر�ض �إىل
بلدانهم الأ�صلية لتبقى فل�سطني بل ًدا �إ�سالم ًّيا يحكمه امل�سلمون من خالل
الإ�سالم.
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فكيف ميكن �أن يكون هذا املوقف واقع ًّيا يف الوقت الذي جند فيه �إ�سرائيل
متلك القوة الع�سكرية التي ت�ستطيع من خاللها ال�سيطرة على �أي بلد يف املنطقة،
والقوة الأمنية التي تتحرك خمابراتها لتتدخل يف �أكرث من موقع �سيا�سي و�أمني
لتحركه كما ت�شاء يف خدمة م�صاحلها الأمنية وال�سيا�سية ،والقوة ال�سيا�سية التي
متتد جذورها �إىل كل املحاور الدولية والإقليمية ،وت�ستطيع من خاللها �أن تدير
لعبة ال�صراع يف كثري من مفا�صل الواقع الدويل ،ال �سيما فيما يت�صل بالتحالف
الإ�سرتاتيجي بينها وبني �أمريكا ،والتوا�صل ال�سيا�سي مع �أوروبا .هذا م�ضا ًفا �إىل
القوة الب�شرية املتنامية يف داخل �إ�سرائيل ،واملتحركة املنظمة يف خارجها ،هذا
بالإ�ضافة �إىل املواقع املتقدمة للإمكانات االقت�صادية والعلمية يف دول العامل.
الأمر الذي يجعلها حماطة ب�ألف �سور و�سور من احلماية ال�سيا�سية والع�سكرية
والأمنية واالقت�صادية والعلمية ،مما ال ميلك الإ�سالميون �أية قدرة كبرية و�صغرية يف
ذلك كله ،بل ميكن �أن نقول �أن نقاط ال�ضعف حتا�صرهم يف وجودهم احلركي من
كل جهة فيما يحيط بهم من حتديات وفيما يواجههم من عقبات ،وفيما يعرت�ض
وجودهم الداخلي من م�شاكل.
وكيف ي�ستطيعون حتقيق هذا الهدف الكبري املمكن وهو �إزالة �إ�سرائيل من
الوجود ،وحترير القد�س؟
وقد جند يف املحور الدويل �أن الإ�سالميني يقفون موقفًا عدوان ًّيا من الواليات
املتحدة الأمريكية ،واالحتاد ال�سوفياتي ،ودول �أوروبا الغربية وال�شرقية وكل مواقع
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اال�ستكبار العاملي ،حتت �شعار املوت للظاملني ،وللم�ستكربين ،ولأمريكا ولرو�سيا،
وما �إىل ذلك ..مما يوحي ب�أن القوة الإ�سالمية الوليدة تقف موقفًا حا ًّدا �ضد
قوى العامل كله ،بطريقة عنيفة متوترة ،وبعقلية �سيا�سية ترف�ض �أن�صاف احللول،
وتتعقد من كل طروحات الت�سويات .ويرى بع�ض ممثليها ب�أن �إقامة العالقات
ال�سيا�سية والدبلوما�سية واالقت�صادية معها ميثل االنحراف واخليانة وال�سقوط
يف فخ اال�ستكبار وامل�ستكربين .ويبقى �شعار «ال �شرقية وال غربية» الذي يرف�ض
ال�شرق والغرب م ًعا ،ويقاومهما م ًعا ميثل الذهنية ال�سيا�سية احلادة التي يتمثل
فيها ال�سلوك ال�سيا�سي الإ�سالمي يف �صيغته الأ�صولية احلا�ضرة.
فكيف نواجه ال�ضغوط الكبرية التي ميكن �أن حتا�صر وجودنا كله من �أكرث
من جهة يف مواقعها الإ�سرتاتيجية ،ويف �إمكاناتها الع�سكرية والأمنية واالقت�صادية
والعلمية؟
وماذا منلك من ذلك كله؟ وهل ن�ستطيع �إدارة ثرواتنا الطبيعية وت�سويقها يف
العامل ،بعي ًدا عنها؟ وهل منلك القدرة على الو�صول �إىل �سيا�سة االكتفاء الذاتي
من دون م�ساعدتها؟ وكيف ن�ستطيع حماربة واحدة منها من دون التحالف مع
الأخرى؟
هل ميكن �أن يكون املوقف واقع ًّيا؟ وما هي الإمكانات احلقيقية التي تتيح
لنا حتقيق بع�ض �أهدافنا املطروحة من خالل هذا الت�صور؟ وهل ن�ستطيع �إبعاد
�صفة التطرف والالواقعية عن مثل هذا التفكري؟ وهل ميكن �أن تكون بع�ض
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االنت�صارات �ضد هذا املع�سكر يف بع�ض املواقع �أو �ضد ذاك املع�سكر يف بع�ض �آخر
أ�سا�سا للحديث عن العمق الواقعي لهذا الت�صور يف الوقت الذي جند فيه مثل
� ً
هذه االنت�صارات جز ًءا من اللعبة الدولية التي تف�سح املجال لذلك التحرك فيما
حتركه من مفردات ال�صراع يف �ساحة التجاذب الدويل.
وهكذا ميتد املوقف الالواقعي يف ال�سلوك ال�سيا�سي احلاد يف داخل الأنظمة
الال�إ�سالمية يف بالد امل�سلمني يف الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة على حما�صرة
الن�شاط الإ�سالمي بكل و�سائله القمعية التي ال ميلك الإ�سالميون �إمكانات
املواجهة احلقيقية لها حتى يف املواقع ال�صغرية.
التحرك يف دائرة املعادالت الدولية

رمبا يجد «الواقعيون» و«املعتدلون» �ضرورة لإعادة النظر يف مثل هذه النظرة،
ويف مثل هذا ال�سلوك ،بالرتكيز على درا�سة امل�س�ألة يف نطاق التعامل مع الأمر
الواقع يف �سيا�سة توافقية على �أ�سا�س ترتيب الأو�ضاع مبا قد يتالءم مع بع�ض
امل�صالح الإ�سالمية يف ظل هذا الواقع� ،أو بالتحرك يف دائرة املعادالت الدولية �أو
الإقليمية التي تت�سع لبع�ض �إمكانات التغيري يف حركة ال�ساحة للنفاذ �إىل بع�ض
املواقع ال�صعبة ،يف عملية مواجهة وتغيري ،وللح�صول على �إمكانات الدخول يف
مفردات ال�صراع يف داخل املعادلة باال�ستفادة من بع�ض الفر�ص املتاحة للآخرين
يف �إدارة اللعبة يف مواجهة ذاك الفريق �أو هذا يف دائرة اخلطوط املر�سومة.
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�إن مثل هذا الت�صور املعتدل الواقعي ال يعطل احلركة ،وال ي�سقط املبادئ
ولكنه مينحها بع ًدا واقع ًّيا يف املجاالت العملية املتنا�سبة مع �سنن اهلل يف الكون،
ويف الأو�ضاع االجتماعية اخلا�ضعة للقوانني الإن�سانية يف حركة الإن�سان.
�إن ذلك �أف�ضل بكثري من ال�سقوط حتت ت�أثري الأفكار اخليالية التي ت�صدم
الإن�سان عندما يواجه الواقع من دون نتائج �إيجابية مل�صلحة امل�ستقبل.
هل هذه الت�صورات �صحيحة؟
وهل ميثل الطرح الإ�سالمي ،يف مثل هذه املفردات حالة تطرف؟
وهل يعترب التطرف حالة يف اخليال� ،أو حالة يف الواقع؟
وهل املقيا�س يف التطرف واالعتدال ،الظروف احلا�ضرة التي حتا�صرها اللحظة
يف ح�سابات الزمن� ،أو الظروف املتغرية يف �آفاق امل�ستقبل؟ وكيف نت�صور الغيب
يف حركة الإ�سالم يف احلياة ويف الإن�سان؟
وهل ميكن �أن نح�سب ح�سابه يف بع�ض مواقع التحرك الإ�سالمي؟ هذه
عالمات اال�ستفهام التي جنيب عنها فيما ن�ستقبل من حديث.

احلركة اإلسالمية بني التطرف واالعتدال (ب)
• الإ�سالم يطرح م�شروعه
الفكري وال�سيا�سي بالو�سائل احل�ضارية.
• خمابرات الدول الكربى
تلج�أ للإرهاب ،والإ�سالميون يفر�ض عليهم ا�ستعماله.
• ال�ساحة للأقوى
والفكر ي�صارع الفكر والقوة.
• ال بد من هجمة م�ضادة
للحرب النف�سية �ضد القوى امل�ستكربة.
• التمييز بني املعتدلني واملتطرفني
لتحييد ال�شخ�صيات الإ�سالمية.

احلركة الإ�سالمية بني التطرف واالعتدال (ب)
� 1شمولية الإ�سالم والتطرف

هل احلديث عن �شمولية الإ�سالم للحياة يف جميع جماالتها العامة حديث
تطرف؟
هذا ما نحاول الإجابة عليه ب�س�ؤال �آخر وهو :من �أين هذا الت�صور للإ�سالم
الذي يحدد له الدائرة الأخالقية العبادية ،ويف�صله عن الدوائر الأخرى يف احلياة
ليكون التزام ال�شمولية يف م�ضمونه جتاو ًزا عن احلد املعقول الذي ي�ضعه يف دائرة
التطرف؟
لو در�سنا الإ�سالم يف امتداده الفقهي لر�أينا �أنه يختزن يف داخله العبادات
واملعامالت والقوانني اجلنائية واجلزئية والعالقات العامة مع غري امل�سلمني� ،إىل
غري ذلك ،مما ال يرتك يف الواقع الإن�ساين الفردي واالجتماعي دائرة �إال واحتواها
بحكم �شرعي يحدد لها حركتها وحركة الإن�سان فيها ،مما جعل امل�سلم يعي�ش
حتت ت�أثري الإح�سا�س ال�شامل ب�أن للإ�سالم حك ًما يف كل واقعة من وقائع حياته
اخلا�صة والعامة ،بحيث يبادر تلقائ ًّيا �إىل ال�س�ؤال عن تكليفه ال�شرعي يف كل ق�ضية
من الق�ضايا التي تعر�ض له يف يومياته املتكررة على جميع امل�ستويات� ،سواء يف
ذلك الإن�سان الذي يحمل الإ�سالم يف وعيه من خالل النظرة التقليدية التي ال
حتمل ال�شمول يف فهم الواقع احلركي يف ق�ضية الإ�سالم يف مواقع حركة احلكم

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

274

274

يف �ساحة ال�صراع� ،أو الإن�سان الذي ي�ستوعب الإ�سالم يف ذهنه يف نظرة �شاملة
للحياة كلها.
لهذا نرى الإن�سان التقليدي ي�س�أل دائ ًما عن �شرعية عالقاته باحلكم القائم
يف بلده ،وكيف ميكن له �أن يوافق بني التزامه الإ�سالمي والتزامه القانوين ،وكيف
يكون موقفه من احلاكم غري امل�سلم �أو احلاكم امل�سلم الذي ال يلتزم بالإ�سالم
يف حركة حكمه ،كما ي�س�أل عن �شرعية االنتخابات النيابية وعن طبيعة املوقف
ال�سيا�سي هنا متا ًما كما ي�س�أل عن �أحكام ال�صالة وال�صوم بعي ًدا عن كل ال�صراع
القائم يف وجود نظرية �إ�سالمية خا�صة للحكم يف الإ�سالم �أو عدم وجود مثل هذه
النظرية؛ لأن امل�س�ألة عنده هي �أن الإ�سالم يفر�ض عليه حتديد موقفه من احلكم
واحلاكم �أ ًّيا كان ليح�صل على براءة الذمة �أمام اهلل يف عمله.
و�إذا كان للإ�سالم هذا ال�شمول يف �أحكامه يف الفقه الإ�سالمي ،فما الذي
يجعل من التزام �شخ�ص ما� ،أو جهة ما ،بحاجة الت�شريع ال�شامل �إىل حكم ينظم
له مواقعه وينفذ له خططه ،ويحدد له اجتاهات احلركة يف الواقع كحاجة طبيعية
لأية �شريعة� ،أو �أي قانون تطر ًفا وذلك من خالل الفكرة القائلة ب�أن وجود القانون
ال�شامل يختزن يف داخله فكرة الدولة التي حتمل يف عنوانها نظرية احلكم التي
البد من ا�ستنباطها من طبيعة القانون �إذا مل يكن فيها ن�ص معني؟
االجتهاد وخط االعتدال

وقد جند بع�ض النا�س يناق�ش يف دينية الفقه الإ�سالمي و�إ�سالمياته على
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�أ�سا�س �أنه فكر الفقهاء ور�أي الرجال ،ولي�س وحي اهلل وكالم الر�سول ،فال
ميكن �أن نحمله للإ�سالم كدين فيما يلتزم به النا�س من الدين؛ لأن املجتهدين
يخطئون ،والوحي ال يخطئ وكالم الر�سول يف التبليغ ال يقرتب من اخلط�أ.
ولذلك فقد يكون من املعقول �أن نتقبل الدين ونرف�ض ال�شريعة ليتحقق
لنا من ذلك خط االعتدال الذي يلتزم فيه الإن�سان باحلقيقة الإلهية املع�صومة،
ويتحفظ يف االلتزام بال�شريعة االجتهادية املتحركة بني اخلط�أ وال�صواب.
وقد ي�ضيف ه�ؤالء �أن االجتهاد الفقهي مل يكن دائ ًما وليد ن�صو�ص يجتهد
فيها املجتهدون ،بل رمبا كان الأ�سا�س يف ذلك بع�ض الأفكار والآراء الذاتية،
واال�ستح�سانات والقيا�سات العقلية التي تخ�ضع لقاعدة �إ�سالمية قطعية ،مما يجعل
من االجتهاد قناعة �شخ�صية ال ر�أ ًيا �إ�سالم ًّيا.
ولكننا نالحظ على هذا الر�أي �أن �إ�سالمية الفقه ودينيته ال تعني قطعية
الن�سبة �إىل الإ�سالم بالطريقة التي متثل حركة احلقيقة يف الوجدان الإ�سالمي،
بل �إن معنى ذلك �أن يكون امل�صدر يف النتائج الفقهية االجتهادية �إ�سالم ًّيا
من خالل الن�ص الثابت ،ال�سامل من الو�ضع والكذب� ،أو من خالل القاعدة
الإ�سالمية امل�ستمدة من الن�ص على �ضوء القواعد العلمية يف فهم الن�صو�ص يف
اللغة العربية� ،أو القواعد العقلية يف ا�ستنتاج احلكم ال�شرعي يف املوارد التي يكون
فيها للعقل طريق للمعرفة.
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احلوار مع القائلني بالتطرف

ومل ينطلق املجتهدون يف اجتهاداتهم ،حتى يف موارد اال�ستح�سان والقيا�س
من منطلقات ذاتية جمردة ،بل انطلقوا من مواقع الن�صو�ص ال�شرعية ،ولي�ست
الق�ضية يف عمل النا�س يف اخلط الذي يرتبطون به� ،أو ينتمون �إليه هي ق�ضية
النتائج القطعية ،بل الق�ضية هي ق�ضية النتائج االجتهادية املقنعة يف �إثبات
احلقائق ،بحيث تكون حجة يف دائرة ال�صواب ،وعذ ًرا يف دائرة اخلط�أ ،ولو كانت
امل�س�ألة تقت�صر على القطع يف و�سائل الإثبات ،ويف النتائج لتجمدت حركة العلم
فيما مل يكن للقطع �إليه �سبيل مبا كان لالجتهاد فيه جمال.
وعلى �ضوء ذلك كله ،ف�إن احلديث عن التطرف يف احلديث عن �شمول
الإ�سالم للحياة ال ي�ستند �إىل �أ�سا�س معقول ولي�س لنا مع ه�ؤالء �إال �أن ندعوهم
�إىل الدخول يف حوار علمي �إ�سالمي يف الق�ضايا املثارة يف هذا املجال.
 2الواقعية وتطرف الفكر التغيريي وانطالقة امل�ستقبل

و�إذا كان التطرف ال يلتقي مع احلديث عن �شمولية الإ�سالم لق�ضايا احلياة،
فالبد لنا �أن نواجه امل�س�ألة التي تتحدث عن ال واقعية حتريك الإ�سالم يف ال�ساحة
املعا�صرة التي ازدحمت فيها املفاهيم احلديثة البعيدة عن الإ�سالم على م�ستوى
العقيدة وال�شريعة واملنهج واحلياة ،هذا بالإ�ضافة �إىل الذهنية الراف�ضة لدخول
الدين �إىل واقع احلياة من خالل فكرة الف�صل بني الدين والدولة� ،أو بني الدين
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والقانون فيما هو الفكر العلماين� ،أو املادي ،مما يجعل من الطرح الإ�سالمي حالة
غريبة عن حركة الإن�سان يف احلياة ،ويحمل الكثري من التعقيدات للعاملني يف
هذا االجتاه ،ويعطل احلركة يف الو�صول �إىل الهدف ،وينعك�س �سل ًبا على االلتزام
الثقايف والروحي للإ�سالم ،هذا هو التطرف الذي تبتعد فيه احلركة عن الواقع.
ولكن هل هذا كله يعني ابتعاد الطرح عن الواقعية من حيث املبد�أ يف
املطلق� ،أو يعني احلاجة �إىل و�سائل جديدة متحركة يف �أكرث من اجتاه ،و�إىل فرتة
زمنية طويلة ،و�إىل ظروف ثقافية و�سيا�سية واجتماعية حمددة ليمكن للفكرة �أن
جتتاز العقبات التي تقف يف وجهها ،وحتل امل�شاكل املعقدة التي حتيط بها ،وتغري
الذهنيات املادية �إىل ذهنيات روحية ،ولتحتوي الفكر العلماين بالفكر الإ�سالمي،
ولتحرك الأمة يف وجدانها ال�سيا�سي نحو الإ�سالم يف م�شروعه ال�سيا�سي املمتد يف
حياة الإن�سان العامة؟
�إن مثل هذا التفكري يحمل يف داخله معنى ال�سقوط لأية فكرة تغيريية،
والإحباط لن�شاط �أي م�صلح يف �سبيل التغيري؛ لأن الواقع لن يكون يف م�صلحة
الفكرة ،ولن يكون يف اختيار امل�صلح ،فالبد من التخطيط والتحرك وال�صرب
واملعاناة وحتديد املراحل وانتظار الزمن الذي ي�صنعه العاملون يف دوائره احلركية،
وتن�سجم معه الظروف والأو�ضاع يف خ�صو�صياتها الواقعية .ف�إذا كانت العقبات
حتيط بالهدف يف حدود احلا�ضر ،ف�إن كث ًريا من احلواجز واحلدود قد ت�سقط �أمام
انطالقات امل�ستقبل.
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وهكذا حتتاج الأهداف �إىل خطوات امل�ستقبليني الذين ير�صدون �آفاق
امل�ستقبل يف مطالع ال�شروق ،ال �إىل خطوات العاجزين الذين يراوحون �أقدامهم
يف زوايا احلا�ضر.
الواقعية يف الو�سائل ال الطروحات

و�إذا كان الإ�سالم قد انت�صر على كل الذهنيات املتخلفة واملعقدة ،وعلى كل
الأفكار امل�ضادة يف املا�ضي حتى �ساد وحتدى كل قوى الكفر وال�شرك واال�ستكبار،
حتى �أ�صبح قوة عاملية من مواقع املعاناة والآالم والت�ضحيات يف حركة التحدي
من جهة ،ومواجهة التحدي من جهة �أخرى من دون �أن تكون حركته بعيدة
عن الواقع؛ لأن واقعية احلركة لي�ست يف ان�سجامها مع الطروحات املتحركة يف
ال�ساحة ،بل يف الو�سائل العملية واملراحل املتعددة والظروف املو�ضوعية التي
تتكامل ب�أجمعها من �أجل الو�صول �إىل الهدف الذي يحمل يف داخله عوامل
التغيري.
�إن القوة ت�صادم القوة وقد ت�صرعها �إذا ا�ستكملت عنا�صر املواجهة ،و�إن
الفكر ي�صارع الفكر وقد يتغلب عليه عندما ميلك الو�سائل الفكرية التي ت�سقط
كل �أطروحاته وتهزم قواعده ،و�إن الذهنيات امل�ضادة قد تغريها ذهنيات �أخرى
على م�ستوى العوامل التي متلك مواقع التغيري يف دائرة العقل وال�شعور.
�إن ال�ساحة للأقوى وللأ�شد �ص ًربا وثبا ًتا وحتم ًال للآالم .ف�أين التطرف من
هذا كله؟
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و�إذا كنا نتحدث عن التجربة يف ميزان الواقعية والتطرف ،ف�إن جناح الثورة
الإ�سالمية يف �إيران ،يعطي الأمثولة احلية على ما يحمله الإ�سالم من �إمكانات
التغيري يف حركة الواقع على �صعيد حركة اجلهاد الإ�سالمي ،ثم هناك ناحية
�أخرى مهمة على هذا ال�صعيد ،وهي �أن الواقع الإ�سالمي يحمل يف داخله
العنا�صر احلية النطالقة احلركة الإ�سالمية يف حياة امل�سلمني؛ لأنهم يعي�شون
�أفكار هذا الدين ومفاهيمه ،ويتحركون يف عباداته وتقاليده ،ويلتزمون ب�أحكامه
و�شرائعه ،ويتنف�سون الهواء الطلق يف ما�ضيه وحا�ضره ،مما يجعل من دعوتهم �إىل
العودة �إىل مواقع احلكم يف �ساحته و�إىل �إحياء معامله وفتوحاته دعوة ال تبتعد عما
يعي�شونه من �أجواء ،وما يفكرون فيه من مفاهيم ،وما يتطلعون �إليه من �أهداف.
�إن الإ�سالم هو احلالة ال�شعورية التي يتح�س�س النا�س بنب�ضاتها يف قلوبهم
وعواطفهم ،وهو احلالة الفكرية ال�ضبابية التي يتحرك فيها فكر النا�س من ناحية
�إجمالية عامة ،وهو العمق الداخلي لل�شخ�صية الإ�سالمية الإن�سانية الراقدة يف
روا�سبهم وخلفياتهم التاريخية .ولذلك ف�إن �إمكانات الإثارة ال�سيا�سية والفكرية
يف دائرته تختلف عن �أية دائرة �أخرى فيما يختلف النا�س فيه من مواقع الفكر
وال�سيا�سة .ف�أين احلديث عن التطرف يف ذلك كله؟
 3تنوع الأديان والتطرف :الإ�سالم يدعو للحوار بعقل بارد وقلب مفتوح

�إذا كان لنا �أن نناق�ش التطرف يف طرح الإ�سالم كحل �شامل يف البالد التي
يغلب على طابعها الب�شري اللون الإ�سالمي الواحد ،فكيف نواجه امل�س�ألة يف
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البالد التي تتنوع فيها الأديان يف طوائفها املختلفة ومواهبها املتعددة ،مما ال يف�سح
املجال لأي طرح �إ�سالمي �شامل يف البلد كله؛ لأنهم ال ميكن �أن يتفقوا معه �أو
يلتقوا عليه؟
ولكن هل تطرح امل�شكلة بهذه الطريقة؟ وهل يكون التنوع مان ًعا من طرح
الفكرة املخالفة؟ وهل �أن مهمة الفكرة �أن تتنا�سب مع امليول العامة للنا�س ،فال
ت�صدم �أي جانب من جوانب قناعاتهم؟ وهل ن�ستطيع �أن نقدم فكرة يف العمق
من ق�ضايا احلياة من دون �أن ت�صطدم ببع�ض التناق�ضات؟
واجلواب� :إن الإ�سالم عندما يطرح نف�سه يف ال�ساحة املتعددة الآراء ،ف�إنه
يريد �أن ينقل االنتماء من موقع الع�صبية �إىل موقع الفكر ،ويحرك الدين من زاوية
الع�شائرية الطائفية التي ال تختزن �إال احلقد والتخلف �إىل �أفق احلالة الفكرية التي
تثري التفكري ،وتطرح امل�شروع ،وتدعو �إىل احلوار باحلكمة واملوعظة احل�سنة واجلدال
بالتي هي �أح�سن ،ويحرك امل�شروع ال�سيا�سي من خالل النظرة الإ�سالمية لتحل
م�شكلة امل�سلمني وغريهم يف نطاق حركة احلياة من حولهم لتحل م�شكلة التعددية
الغارقة يف �ضباب اجلهل بالفكر الواحد الذي يدعو اجلميع �إىل االقتناع به من
خالل العلم الباحث عن احلقيقة.
و�إذا كان الطرح الإ�سالمي يف تقدميه للم�شروع الفكري وال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي املتكامل ،يثري احل�سا�سيات الطائفية لدى غري
امل�سلمني ،ف�إن اخلطة املو�ضوعة لدى الإ�سالميني �أن يتعاملوا مع هذه احل�سا�سيات
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ب�أ�سلوب هادئ ،يتعامل معها على �أ�سا�س العقل البارد والقلب املفتوح وال�صرب
على ال�سلبيات ليحل العقل حمل العاطفة ،ولتنطلق امل�س�ألة من مواقع اللقاء
ولت�صل �إىل مواقع االفرتاق من خالل الروح املنفتحة على احلق وعلى عقل
الآخرين.
�سيا�سيا
منهجا
الن�صرانية ال حتمل ً
ًّ

و�إذا كانت امل�شكلة هي م�شكلة الدين الآخر كالن�صرانية مث ًال ،ف�إن الق�ضية
هي �أنها ال متثل م�شرو ًعا م�ضا ًّدا للم�شروع الإ�سالمي الت�شريعي وال�سيا�سي؛ لأن
الن�صرانية �أو امل�سيحية يف وعي �أتباعها ومفكريها ال حتمل يف داخلها خط ال�شريعة
وال نهج ال�سيا�سة ،بل هي فعل �إميان .فلي�ست هناك �ساحة �صراع بينها وبني
الإ�سالم يف هذا املجال ،بل كل ما هناك تفا�صيل فكرية يف م�سائل الالهوت،
ويف م�سائل الأخالق وطريقة العبادة ،مما يكفل الإ�سالم احلرية فيه يف �ساحته
ال�سيا�سية فيما و�ضعه من تنظيم احلياة على �أ�سا�س التعاي�ش مع �أهل الكتاب هذا
من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن الن�صارى يجدون يف حكم الإ�سالم بع�ض القيود
وحدا لطموحاتهم يف الو�صول �إىل مواقع
التي قد يرون فيها امتهانًا لإن�سانيتهمًّ ،
احلكم الأوىل يف �أي حكم �آخر غري الإ�سالم لأن الإ�سالم ال ي�سمح للذين ال
ي�ؤمنون به �أن يكونوا يف مواقع القيادة التي ت�صنع القرار.
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بني الع�صبية والعقالنية

ولكن هذه النقطة قد حتتاج �إىل التعمق يف املناق�شة ،وذلك بالدخول يف
املقارنة بني الإ�سالم عندما يحكم وبني الفكر املادي العلماين امللتزم بخط معني
عندما يت�سلم احلكم ،ف�إن هذا الفكر ال مينح النا�س الذين ال يلتزمونه من موقع
االنتماء �أن ينطلقوا �إىل مراكز القيادة وما دونها ،بينما ميكن للإ�سالم �أن مينحهم
بع�ض املواقع املتقدمة يف الدرجة الثانية ،مع االحتفاظ ب�إن�سانيتهم؛ لأن ذلك
ال يعني امتهانًا لإن�سانيتهم ،بل ميثل االحتفاظ ب�سالمة حركة الفكرة يف خط
القيادة ،وهذا �أمر يلتقي به الإ�سالم مع كل الأفكار الأخرى كاملارك�سية ونحوها
من الأفكار التي ال تلتقي بالدين من قريب �أو من بعيد.
م�ستعدا للخروج من ن�صرانيته �إىل املارك�سية من خالل
و�إذا كان الن�صراين
ًّ
أ�سا�سا ،ف�إن
قناعته ب�أفكارها فيما يفر�ض عليه ذلك حتى اخلروج من الن�صرانية � ً
خروجه �إىل الإ�سالم قد يكون �أكرث �سهولة من ذلك؛ لأن الإ�سالم ال يخرج
الن�صراين من كثري من تعاليمه و�أجوائه.
�إن امل�س�ألة هي م�س�ألة النظرة �إىل الإ�سالم من موقع الع�صبية �إىل موقع العقالنية،
واعتبار �ساحته �ساحة �صراع للفكر القائم على العقل ليقتنع به الآخرون فينتموا
�إليه �أو ال يقتنعوا به ليفهموه ويتعرفوا مواقع اللقاء ومواقع اخلالف ،وليكون احلكم
للأقوى على ال�ساحة فيمن ميلك االنتماء الأكرث واحل�صول على ت�أييد يف حياة
الأمة �أكرث.
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�إن من حق الإ�سالم �أن يطرح نف�سه كبديل لكل الطروحات الأخرى
بالو�سائل احل�ضارية من فكرية و�سيا�سية متا ًما كما يجد الآخرون من حقهم �أن
يطرحوا فكرهم بطريقتهم اخلا�صة .و�إذا كان البع�ض يجد فرقًا بني ما هو الدين
الذي يوحي بالفروق مع الآخرين ،وبني ما هو الفكر العلماين الذي ميثل قا�س ًما
م�شرت ًكا بني كل الفئات الوطنية يف البالد ،ف�إننا جند مثل هذا احلديث ينطلق من
اعتبار العلمانية فك ًرا يلتقي االنتماء عليه من خالل �أنه احلل ال�شامل لل�ساحة.
�ضدا للإ�سالم فيما هو الفكر وفيما
ولكننا ال نوافق على ذلك ،بل نرى العلمانية ًّ
هو املنهج� ،أو فيما هي ال�شريعة ،وفيما هي النظرة العامة للإن�سان واحلياة ،مما يجعل
منه فك ًرا م�ضا ًّدا ال فك ًرا موح ًدا ..ولذا ف�إن الإ�سالم يطرح م�شروعه الفكري
وال�سيا�سي بالو�سائل احل�ضارية من فكرية و�سيا�سية يف مواجهة �أي فكر �آخر واح ًدا
�أو متعد ًدا من دون �أن يجد يف ذلك �أية بادرة تطرف يف ال�شكل وامل�ضمون ،ويرى
�أن حريته يف ال�ساحة هي جزء من حرية الآخرين.
 4التطرف الإ�سالمي يدعو �إىل الرفق ال العنف

�أما احلديث عن العنف ،كوجه من وجوه احلركة الإ�سالمية فيما تعتمده من
�أ�سلوب ال�صدمات القوية يف تعاملها مع الأ�شخا�ص والأحداث ،ومن العمليات
الإرهابية يف مواجهة ال�صراع الأمني وال�سيا�سي ،فهو حديث غري دقيق؛ لأن
الإ�سالميني ال يرون �أن العنف هو الأ�سلوب الوحيد لل�صراع ،بل يرون – بد ًال
عن ذلك – �أن الرفق هو الأ�صل يف مواجهة امل�شاكل يف اجتاه احلل ،ويروون
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احلديث ال�شريف�« :إن اهلل رفيق يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي
على العنف».
ويعتربون الأ�سلوب العملي الناجح يف العمل ال�سيا�سي هو الأ�سلوب الذي يحول
الأعداء �إىل �أ�صدقاء ،وذلك من خالل الآية ال�شريفة ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ.ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ [ف�صلت .]35-34 /ولكنهم يرون �أن
العنف �أ�سلوب طبيعي تفر�ضه طبيعة احلياة يف �صراعاتها وحتدياتها التي تلقي
عليك بثقلها بامل�ستوى الذي قد يلغي وجودك �أو ي�سقط ق�ضيتك �أو ي�صادر
حريتك من دون �أن يف�سح لك املجال يف التما�سك لتفكر� ،أو التوازن لتناق�ش
�أو لتحاور ،فال يبقى �أمامك �إال �أن تقوم بعملية وقائية لرتبك و�ضعه ،ولتهز
مواقعه ،وت�سقط خططه� ،أو عملية دفاعية حتفظ بها موقعك وموقفك ،ومتلك بها
قرارك .وهذا �أمر ال يخت�ص بالإ�سالميني ،بل ي�ؤمن به كل النا�س الذين ميلكون
بع�ض مواقع القوة يف احلياة.
�أما العمليات الإرهابية ،كالتفجري وخطف الأ�شخا�ص والطائرات ،فلي�ست
من الو�سائل املتنباة للحركة الإ�سالمية يف طريقة عملها ال�سيا�سي ،ولكنها من
الو�سائل التي قد تعتمدها بع�ض املنظمات الإ�سالمية الأمنية ،وت�شجعها بع�ض
املحاور ال�سيا�سية وتتعاطف معها �أو مع بع�ضها ،بع�ض التنظيمات �أو ال�شخ�صيات
الإ�سالمية مع التحفظ على بع�ض التفا�صيل هنا �أو هناك ،وذلك يف نطاق ظروف
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�سيا�سية �ضاغطة ،قد تربر للقائمني على هذه الأمور �أو للأجهزة التي حتركها
مثل هذه الأمور انطالقًا من الق�ضايا العامة التي قد ت�سقط حتت �ضغط الدول
امل�ستكربة �أو القوى الغا�شمة امل�سيطرة �إذا مل ت�شعر هذه الدول �أو القوى بال�ضغط
امل�ضاد على �أمنها وم�صاحلها ال�سيا�سية واالقت�صادية .وبذلك كانت هذه الأمور
خا�ضعة للظروف القا�سية ال�صعبة التي تعي�شها بع�ض املواقع �أو الدول �أو املحاور
ال�سيا�سية الإ�سالمية يف مواجهة الدول الكربى �أو القوى العظمى.
الإرهاب دعاية عاملية �ضد الإ�سالم

ولعلنا ال نتجاوز احلقيقة �إذا �أكدنا  -يف حديثنا هذا على �أن �أكرث الدول
يف العامل ،ال �سيما الدول الكربى  -تعتمد مثل هذه الو�سائل بطريقة ر�سمية
يف بع�ض احلاالت حتت �شعارات �أمنية معينة� ،أو بطريقة غري ر�سمية من خالل
الن�شاطات اخلفية التي تقوم بها �أجهزة املخابرات التابعة لتلك الدول ،ولذلك
ف�إن اجلميع يعتربون هذه امل�سائل من قبيل اال�ستثناء للقاعدة العامة يف العمل
ال�سيا�سي والأمني نظ ًرا للحاجة امللحة التي تفر�ضها امل�صلحة العليا حلماية الأمور
وامل�شاريع التي يراد حمايتها؛ لأنها ترقى �إىل امل�ستوى الكبري من الأهمية التي
يت�ضاءل �أمامها �أي �شيء �آخر.
وي�ضيف ه�ؤالء �أن احلروب تختزن الكثري من النتائج ال�سلبية التي ترتتب
على هذه «الأعمال الإرهابية» ،مما يوحي ب�أن املبد�أ معرتف به مع االختالف يف
التفا�صيل.
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ول�سنا هنا لندخل يف تقييم �شرعي حول هذه امل�سائل والأعمال فيما ميكن �أن
يكون عن�ص ًرا مرب ًرا �أو خمففًا� ،أو يكون عن�ص ًرا متحف ًظا ،انطالقًا من درا�سة طبيعتها
يف خ�صائ�صها الذاتية امل�أ�ساوية على م�ستوى احلاالت الفردية الإن�سانية� ،أو من
درا�سة عنا�صرها على م�ستوى احلاالت العامة التي حتيط بها الظروف احليوية فيما
متنحها من عناوين يف دائرة «العناوين الأولية» التي تختزن الأحكام الأ�صلية� ،أو
دائرة «العناوين الثانوية» التي تختزن الأحكام الطارئة.
وبذلك ن�ستطيع �أن نت�ساءل عن موقع التطرف املميز الذي مييز احلركة
الإ�سالمية عن غريها من احلركات يف العامل ليكون اجلواب �أن ذلك جمرد و�سيلة
من و�سائل الدعاية امل�ضادة التي ال تعتمد على �أ�سا�س.
 5املعادالت الدولية والتطرف

ونقف يف نهاية املطاف �أمام املوقف احلا�سم الذي تقفه احلركة الإ�سالمية من
املعادالت الإقليمية والدولية ليكون موقعها يف املوقع امل�ضاد واملواجه لكل الدول
واملع�سكرات واملحاور ال�سيا�سية يف العامل ،مما يجعل التطرف �صفة متوا�ضعة يف
هذا االجتاه ،حتى ال مننحها �صفة اجلنون والالعقلية ،ولكننا نالحظ على الأمور
التي �أثريت يف هذه النقطة اخلام�سة الأخرية وذلك من خالل بع�ض املالحظات.
املالحظة الأوىل :الطرح احلا�سم� :إن احلركة الإ�سالمية تعمل على ت�أ�صيل
الفرد امل�ستقل يف نطاق ال�شخ�صية الإ�سالمية يف حياة الأمة ،وتربية امل�سلمني على
�أ�سا�س الإ�سالم بكل عمق ال�صفاء يف فكره وروحه من فكرية و�سيا�سية ،بحيث
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تربز الفوا�صل الفكرية والعملية بني الإ�سالم وبني التيارات الأخرى ،فال ت�سمح
ب�أي انحراف �أو تداخل �أو �ضالل.
والبد يف مثل هذا اخلط من الدقة يف تخطيط اخلطوط ،وتعميق الأفكار ،حتى
ال تختلط الأمور ،وت�ضيع املالمح العامة للإ�سالم �أمام ال�شبهات والإ�شكاالت
واالحتماالت امل�ضادة ،مما يفر�ض مالحقة الكلمات لتكون دقيقة ،والأ�ساليب
لتكون وا�ضحة ،واملفاهيم لتكون حمددة؛ لأن هناك فرقًا بني �ضياع املفاهيم
وانحرافها وبني ارتباك اخلطى يف الطريق باعتبار �أن انحراف اخلطوة �أقل خطورة
من انحراف الفكرة؛ لأن الثاين يخ�ضع للو�ضوح يف الر�ؤية وعدمه ،بينما يخ�ضع
الأول للخط�أ يف التطبيق.
وعلى �ضوء هذا فالبد �أن يكون الطرح حا�س ًما دقيقًا �أمام كل هذه ال�ضو�ضاء
الفكرية التي ت�ضيع معها كل املالمح الدقيقة للفكر الإ�سالمي يف �صفاته ونقائه.
املالحظة الثانية :حالة طوارئ� :إن الواقع ال�سيا�سي يخ�ضع يف حركته
لأ�ساليب التمييع للق�ضايا ،والت�سوية للم�شاكل على �أ�سا�س �أن�صاف احللول
واللف والدوران يف مواجهة الأو�ضاع ال�صعبة ،مما يجعل من النهج الأخالقي
نهجا خا�ض ًعا لالنحراف حتت عنوان الواقعية يف ال�سلوك ،واملداراة يف حركة
ً
العالقات ،والتقية يف معاجلة التحديات ،وما �إىل ذلك من املفاهيم القلقة التي قد
متلك بع�ض ال�شرعية يف املبد�أ ،ولكنها ال متلك الكثري منها يف التفا�صيل من حيث
الظروف واملواقع والو�سائل اخلا�صة.
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وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن املرونة العملية يف البداية قد ت�صل باملوقف �إىل م�ستوى
امليوعة فيما ميكن �أن ي�ضغط عليه الواقع ،بينما جند يف التطرف� ،أو يف املوقف
احلاد ،حركة يف اجتاه املرونة عندما ت�صل الق�ضية �إىل م�ستوى التطبيق ،وذلك يف
اجلو الذي ي�ضع املبد�أ يف مكانه الطبيعي ويحميه من االنحراف.
ولهذا كانت املراقبة واملحا�سبة ومالحقة ال�ساحة ب�أ�ساليب الإيحاء باالتهام
من الو�سائل العلمية لالن�ضباط احلا�سم يف منهج التوازن ال�سيا�سي والفكري،
بحيث يالحق القائمون على الأمر ،وال�سائرون يف اخلط الإ�سالمي كل حالة
توحي باالنحراف �أو باخليانة مالحقة دقيقة حتيط بالدوائر ال�شعبية العامة بطريقة
توحي الرقابة ،ولكنها ال تعقد املوقف.
�إن عوامل الإغراء وعنا�صر التخويف التي حتيط بالأو�ضاع الإ�سالمية العامة،
وتخاطب ال�شخ�صيات املتنوعة يف مركز القيادة� ،أو يف موقع القاعدة من الناحية
املادية واملعنوية ،تفر�ض علينا االحتياط الدائم الدقيق ملواجهة كل �إمكانات
االنحراف واحتماالته حتت ت�أثري ذلك كله ،مما يجعلنا نعي�ش فيما ي�شبه حالة
الطوارئ للحفاظ على �سالمة خط ال�سري للحركة الإ�سالمية.
املالحظة الثالثة :التخطيط املرحلي وامل�صلحة� :إن الواقعية يف التحرك يف
الق�ضايا الإ�سالمية ال�سيا�سية لي�ست بعيدة عن الإ�سالم ،وذلك من خالل
الطبيعة املرحلية املتمثلة يف التخطيط املرحلي للو�صول �إىل الأهداف ،ومن
خالل الظروف املو�ضوعية التي قد جتمد بع�ض املخططات ملخططات �أكرب ،وحترك
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بع�ض العالقات التي كانت حتمل معنى �سلب ًّيا مل�صلحة عالقات �إيجابية �أقوى ،مما
يحقق نو ًعا من املرونة التي ال تبتعد فيها الو�سائل عن ال�شرعية عندما تقرتب من
الواقعية .لأن القاعدة ال�شرعية العقلية يف م�س�ألة التزاحم بني امل�صالح واملفا�سد
تفر�ض تقدمي امل�صلحة الأكرث �أهمية على امل�صلحة التي هي الأقل من حيث
الأهمية ،وهكذا ت�سقط املف�سدة التي توحي بحرمة متعلقها �أمام امل�صلحة الكربى
التي جتمد احلرام لتحوله �إىل حالل يف النطاق العملي الذي تنظف فيه الغاية
قذارة الو�سيلة.
وعلى �ضوء ذلك ،ف�إننا ن�ستطيع ت�أكيد احلقيقة الواقعية يف حركة الإن�سان
ال�سيا�سي يف �ساحة ال�صراع التي تتجاذبها التيارات املختلفة وحتيط بها الأجواء
العا�صفة ،مما مينحه حرية احلركة يف املواقع املتنوعة فيما يلتقيه من م�شاكل وحماور
وحواجز ،فال ي�شعر ب�أن الزوايا ال�ضيقة حتا�صره ،بل يجد �أمامه ال�ساحة الوا�سعة
التي ميلك فيها ال�سري يف �أكرث من طريق ،ويف مواجهة الزمن امل�ستقبلي �إذا كان
احلا�ضر يحا�صر احلركة الآن.
املالحظة الرابعة :اخرتاق اجلدار الدويل� :إن هناك �أولويات يف طبيعة عالقات
احلركة الإ�سالمية على م�ستوى الدولة �أو على م�ستوى احلركة بالآخرين ،يف
جماالت التقارب �أو التباعد� ،أو يف �أجواء التجميد �أو التحريك ،كما �أن هناك
ثغرات متعددة يف هذا اجلدار الدويل الذي ميكن اخرتاقه يف �صراع امل�صالح،
�أو يف جتاذب ال�سيا�سات ،مما ميكن للإ�سالم �أن ينفذ منه �إىل حيث ي�ستطيع معه
الت�أمني على م�صاحله ومواقعه.
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وقد جند هناك �أكرث من تقاطع بني الدول يف عملية اللقاء يف امل�صالح
االقت�صادية وال�سيا�سية ،مما قد ن�ستطيع النفاذ منه �إىل كثري من م�صاحلنا ومواقعنا،
فيمكننا احل�صول على بع�ض التنازالت هنا ،وعلى بع�ض الأرباح هناك.
وهكذا يبقى للإ�سالم �أن يحافظ على خطه امل�ستقيم يف الوقت الذي ميلك
منفتحا على الواقع ،ومن�سج ًما مع خط
فيه الواقعية يف �أكرث من موقع ليكون دوره ً
الر�سالة.
منطق الر�سالة بني اللني والعنف

وهكذا جند ال�سلوك الإ�سالمي للحركة الإ�سالمية ال�سيا�سية يت�صف بهذه
اخل�صائ�ص يف �أ�ساليبه و�أهدافه ومناهجه وعالقاته ،فيحدد ت�صوره للحلول على
�أ�سا�س من النظرة الواقعية للم�شكلة ،وي�ؤكد �شمولية هذه النظرة حتى تت�سع
جلميع جوانب احلياة ،ويركز و�سائله على منطق الر�سالة والواقعية ،فيلني حيث
تلم�س احلاجة �إىل اللني ،ويعنف حيث تقت�ضي احلالة العنف ،ويقيم عالقاته �سل ًبا
�أو �إيجابًا على �أ�سا�س امل�صلحة الإ�سالمية العليا يف حركة الإن�سان يف الواقع من
خالل الدرا�سة الدقيقة التي تفر�ض عليه �أن يقطع �أو ي�صل على �ضوء احلدود
التي ينبغي الوقوف عندها �أو يتجاوزها ،ويثري امل�س�ألة ما بني احل�سم واملراوحة
واملرونة ،واحلدة ،تب ًعا للظروف املو�ضوعية التي حتيط به فيما هي طبيعة الأ�شخا�ص
والأزمنة والأمكنة.
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احلمالت الإعالمية وحرب الأع�صاب

ومل تكن احلركة الإ�سالمية بد ًعا من احلركات الفكرية وال�سيا�سية يف
العامل ،بل هي يف طبيعتها ال تختلف عن �أية حركة �سيا�سية �أخرى ،مع بع�ض
اخل�صو�صيات التي تختلف فيها احلركات يف عنا�صرها الذاتية فيما هي اجلوانب
الروحية واملادية ،وفيما هي الو�سائل والأهداف واملناهج مما يوجب تنو ًعا يف املواقع،
ولكنه ال مينع الت�شابه يف الأجواء العامة.
ولكن الإعالم الكافر امل�ستكرب يعمل على �أن ي�شوه �صورة هذه احلركة يف
وجدان الر�أي العام الإ�سالمي من جهة ،ويف ذهنية الر�أي العام الدويل من جهة
�أخرى ،وذلك بالتقاط املفردات التي حتمل بع�ض ال�سلبيات �أو توحي ببع�ض
االنحرافات� ،أو تثري بع�ض امل�شاعر العاطفية الإن�سانية امل�ضادة ،وذلك يف �ضمن
خطة مدرو�سة ،كجزء من �أجزاء احلرب املفرو�ضة على الإ�سالم و�أهله ،حتى
ال ينطلق التيار الإ�سالمي يف اندفاعه نحو احلياة لي�صنع الواقع اجلديد للعامل،
وليجعل الإ�سالم يف حركته معادلة جديدة يف حركة ال�سيا�سة الدولية كبديل
عن ال�سيا�ستني العامليتني من املارك�سية والر�أ�سمالية.
التمييز بني املعتدلني واملتطرفني لتحييد ال�شخ�صيات الإ�سالمية

ولذلك ف�إن علينا �أن ال ن�سقط �أو ن�ضعف �أمام هذه احلمالت الإعالمية
التي هي جزء من حرب الأع�صاب ،بل البد لنا من �أن نثبت يف مواجهتها
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بقوة و�صمود ،ثم نعمل على مالحقتها مبا منلك من �أ�ساليب املالحقة واملواجهة
والتطويق لنتفادى الأو�ضاع ال�سلبية القلقة التي تعمل على �إثارتها يف مواقعنا،
ال �سيما فيما حتاول �أن متيز فيه بني املعتدلني واملتطرفني لتوحي للمعتدلني ب�أنهم
الذين يحملون م�س�ؤولية ال�ساحة وميثلون عقالنيتها ،ثم تتابعهم بالتخويف من
هذا املوقف احلاد يف هذه الق�ضية املعينة؛ لأن فيها نو ًعا من التطرف� ،أو من هذه
النظرة املعينة يف امل�س�ألة الثقافية؛ لأنها متثل لونًا من �إثارة احل�سا�سيات .وهكذا
حتى ي�ضمنوا التزامه بحدودهم وقواعدهم وثوابتهم و�أ�ساليبهم ،فيحب�سوه يف
دائرة �ضيقة ال يخرج منها �إىل �أية �ساحة لالنطالق بعي ًدا عنهم .ف�إذا خرج عنها
يف وقت ما حتت ت�أثري بع�ض الظروف احلادة� ،أعادوه �إىل قواعدهم خا�ض ًعا؛ لأن
الق�صة عندهم �أن يبقى معتد ًال وال يو�ضع يف دائرة التطرف.
ويف هذا اجلو ،ا�ستطاعوا حتييد عدد كبري من ال�شخ�صيات الإ�سالمية الفاعلة
التي كانت قادرة على القيام بدور كبري يف العمل الإ�سالمي يف خط الدعوة
واجلهاد ،انطالقًا من الإيحاءات التي كانوا يثريونها بني وقت و�آخر يف وعي ه�ؤالء
وحياتهم.
وقد نحتاج �إىل التخطيط للقيام بدور كبري يف مواجهة هذه الهجمة الإعالمية،
بالقيام بهجمة م�ضادة يف داخل الو�سط الإ�سالمي وخارجه للبحث عن كلمات
مثرية للوقوف يف وجه احلرب النف�سية من جهة ،وللدخول يف حرب نف�سية �ضد
القوى امل�ستكربة من جهة �أخرى لإبطال مفعولها يف الفكر واحلياة ويف النا�س.

احلركة اإلسالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
• الدولة والثورة م�صطلحان
غريبان عن الأجواء الإ�سالمية.
• الثورة تتكامل
مع منطق الدولة وال تختلف معه.
• الدولة والثورة
ميثالن حركة الدعوة نحو الواقع.
• قاعدة التزاحم يف امل�صلحة
حتكم التحرك بني الدولة والثورة.
• الدولة حتقق مواقع
قوة للثورة وتخفف من �صعابها.
• الدولة قمة الثورة
يف براجمها الر�سالية وال يتغري �إال االنفعال

احلركة الإ�سالمية بني منطق الثورة ومنطق الدولة
�أ�ساليب العمل احلركي

قد يطرح الكثريون من العاملني يف احلقل ال�سيا�سي التغيريي م�س�ألة الثورة
ك�أ�سلوب يف العمل احلركي يف مواجهة الدولة ك�أداة لتنظيم املجتمع بطريقة
مقننة ،ويثريون احلديث عن هذه امل�س�ألة ،كم�شكلة �صعبة يف حركة التغيري ،عندما
تتحول الثورة �إىل ال�سري يف خط الدولة ،فتفقد روحيتها وعنفها و�صفاءها وطهارتها
واندفاعها ال�شعبي .ولذلك فقد يطرح البع�ض البقاء يف �ساحة الثورة بعي ًدا عن
التنظيم والتقنني .وقد يخالفه بع�ض �آخر ،فيتحدث عن خطورة هذا الطرح؛ لأنه
ي�ؤدي �إىل الفو�ضى ال�سيا�سية والأمنية يف حياة املجتمع ،فكيف نواجه امل�س�ألة يف
املنظور الإ�سالمي؟
رمبا يثري البع�ض امل�س�ألة يف الفكر الإ�سالمي ب�أن الإ�سالم قد جاء من �أجل
تغيري الفكر واحلياة من اخلط اجلاهلي �إىل اخلط الإمياين ليتحرك التغيري يف داخل
الإن�سان؛ لأنه هو الذي ي�صنع التغيري يف الواقع ،باعتبار �أنه القوة التي حتركه
وتديره وتدفعه يف هذا االجتاه �أو ذاك� ،سواء يف ذلك االجتاه الإيجابي �أو االجتاه
ال�سلبي.
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القلق والأ�سلوب القر�آين

وقد ال نحتاج �إىل الت�أكيد على اخلط الثوري الذي يحيط بالإن�سان من الداخل
واخلارج فيما يحمل من فكر ،وفيما يثري من حركة ،وفيما يخطط من عمل،
كعن�صر حيوي النطالقة التغيري التي حتتاج �إىل العنف واحلركية واالندفاع؛ لأن
امل�س�ألة تعني انقالبًا يف الذات مل�صلحة الر�سالة على الذات يف خط االنحراف ،مما
يفر�ض الكثري من عوامل االهتزاز التي تهز الأفكار القدمية لتخرجها من داخل
الثبات املتحجر ،كما يفر�ض لونًا من �ألوان �إثارة القلق الفكري والروحي الذي
يدفع الإن�سان �إىل البحث عن الفكر اجلديد واخلط اجلديد و�صو ًال �إىل �إدارة احلوار
بينه وبني الفكر القدمي ليلتقي بالنتيجة احلا�سمة يف قراره اجلديد مل�صلحة التغيري.
�إن هذا القلق املتحرك يف �أكرث من دائرة هو الذي يبدع للإن�سان حركة الثورة
يف حياته ،وهو الذي ينف�ض عنه كل الغبار املرتاكم على روحه وعقله وحياته من
�أو�ضاع التخلف يف التاريخ ال�سحيق.
ولهذا ر�أينا الأ�سلوب القر�آين يف مواجهة الأفكار املتحجرة التي يحملها
الكفار وامل�شركون يعمل على �إثارة القلق الروحي يف م�س�ألة العقيدة يف خمتلف
الأ�ساليب ،فرناه يواجه الذين يلتزمون عقيدة الآباء والأجداد يف �إنكارهم هلل �أو
لوحدانيته ،بالتوجه �إليهم ،مبناق�شة امل�ضمون الذاتي للثقة به�ؤالء ،كما يف قوله
تعاىل:ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [البقرة/
 ]170ليدخلهم يف جو الت�أمل الذي يبد�أ ب�إعادة النظر يف الأ�س�س الفكرية
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والنف�سية التي ارتكزت عليها هذه الثقة� ،أو ب�إثارة الفكر الآخر �أمام الفكر الذي
يحملونه ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱸ [الزخرف]24 /
ليعي�شوا معه كما عا�شوا مع ما قبله من موقع ال�صدمة القا�سية ب�أنه �أهدى منه� ،أو
بالطريقة الهادئة التي تطرح الفكرتني م ًعا على �صعيد واحد ،وللإيحاء ب�أن الذي
يطرح الفكرة م�ستعد ملناق�شتها حتت احتماالت انتقاله �إىل الفكرة الأخرى من
موقع ال�شك الذي يقدمه الأ�سلوب �أمام احلوار .وهكذا كان الأ�سلوب القر�آين
املتنوع ،حركة علمية من �أجل �إثارة القلق الذي يوحي ب�أكرث من احتمال للثورة
على الواقع التقليدي يف حياة الإن�سان؛ لأنه ال�شرط الأ�سا�س للتمرد وللرف�ض
للأمر الواقع.
الأمة والثورة املتحركة

و�إذا كانت امل�س�ألة على هذا امل�ستوى يف احلالة الفردية يف ثورة الإن�سان على
موروثاته الفكرية التقليدية التي جتدد فيه نظرته �إىل احلياة و�إىل الفكر الذي يتبناه،
ف�إن امل�س�ألة حتتاج �إىل دائرة �أو�سع من الإثارة يف احلالة اجلماعية الثورية التي
تريد �أن تهدم نظا ًما لت�ؤ�س�س نظا ًما �آخر على �أنقا�ضه ليثور الإن�سان على التخلف
ال�سيا�سي يف تفكريه ،كو�سيلة �أولية للو�صول �إىل الثورة على االنحراف ال�سيا�سي
يف الأمة على م�ستوى القيادة والقاعدة يف مواجهة التحديات اال�ستعمارية فيما
حتاوله الدول الكربى من ال�سيطرة على مقدرات ال�شعوب امل�ست�ضعفة الفقرية،
االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية� ،أو فيما حتاوله الأنظمة اجلائرة امل�سيطرة على
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بالد امل�سلمني بفعل الإ�شراف اال�ستكباري على رموزها �أو حركتها يف خط الواقع
ال�سيا�سي� .إننا نحتاج �إىل �أن نحرك هذا الإن�سان يف عملية توا�صل مع انفجارات
الواقع ومع حتدياته لنخرج من معركة �إىل معركة ،ونحرك ثورة هنا ،وثورة هناك
من �أجل �أن يظل هذا القلق الثائر يف نف�سه ،الباحث عن احلرية يف حركة حياته
وحياة الآخرين ،ليتحول �إىل حركة ثائرة تهدم ..وتهدم ..وتهدم ،حتى ال يبقى
يف ال�ساحة �أي �أثر لقوة اال�ستكبار يف العامل فيما تقوم به الثورة من ت�شويه ال�صورة
�أمام الأمة� ،أو من خلخلة قواعد اال�ستقرار يف الواقع� ،أو من �إثارة الرعب يف
داخل النظام ليهتز بفعل اخلوف املدمر من الداخل لت�ستطيع ال�ضربات القادمة
من اخلارج �أن تعمل على �إ�سقاطه يف نهاية املطاف� .إن الو�صول �إىل هذا الهدف
يحتاج �إىل �أن تعي�ش الأمة يف ثورة متحركة م�ستمرة ،وت�صل �إىل �أعلى درجات
التوتر النف�سي الذي ي�ضع الواقع يف قب�ضة االنفجار الكبري ،ويدفعه �إىل الو�صول
�إىل الأهداف الكبرية للإن�سان.
بني الثورة والدولة

ويف �ضوء ذلك ،قد يجد ه�ؤالء الذين يتنبون هذه الفكرة �أن من ال�ضروري
�أن ال تتحول الثورة �إىل دولة منظمة يف قوانينها وعالقاتها مع الآخرين؛ لأن ذلك
يعني اال�ست�سالم بروحية النظام ،وطبيعة اال�ستقرار التي يفر�ضها ،وواقعية احللول
الهادئة التي ي�ضعها للم�شاكل ،مما ي�ؤدي �إىل املحافظة على كثري من اخلطوط
الهادئة ،مع هذا الفريق �أو ذاك ،و�إىل التدقيق يف نظام العالقات التي قد ت�سيء
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�إىل الدولة� ،أو قد حت�سن �إليها ،مما رمبا ال ين�سجم مع املبادئ الثورية التي انطلقت
منها ر�سالتها التغيريية؛ لأن للدولة حقوقًا وخطو ًطا و�شرو ًطا البد من رعايتها فيما
�إذا �أريد لها �أن تعي�ش وتثبت وتقوى وتفر�ض نف�سها على الواقع .ويتابع ه�ؤالء
الذين يفكرون بهذه الطريقة فيقولون� :إن م�س�ؤولية الثورة قد تت�ضاعف� ،إذا كانت
�آفاقها متتد يف حجم العامل� ،أو يف حجم الدائرة الوا�سعة التي قد تت�سع لأكرث من
�ساحة ،مما يجعل القيود التي تخ�ضع لها الدولة �سب ًبا يف �سقوط كثري من املواقع
ال�سيا�سية يف غري منطقة الدولة حتت ت�أثري هذه القيود ،كما يف الثورة الإ�سالمية
التي تتحرك من �أجل تثوير العامل الإ�سالمي كله �ضد الأنظمة الكافرة التي تلتزم
بغري الإ�سالم من �أجل �إخ�ضاعها للحكم الإ�سالمي ،وحتريك العامل امل�ست�ضعف
حتى غري الإ�سالمي منه من �أجل مواجهة قوى اال�ستكبار العاملي فيما تفر�ضه
من م�شاريع �سيا�سية و�إ�سرتاتيجية واقت�صادية و�أمنية م�ضادة مل�صلحة ال�شعوب
امل�ست�ضعفة .قد ال يكون من امل�ألوف �أن تتحرك الدولة لتتبنى كل هذه الأهداف
واخلطوط ،مع حمافظتها على عالقاتها الدولية ،وم�صاحلها العامة ،بل البد لها
من الدخول يف دائرة االختيار ال�صعب بني ما هو م�صلحة الدولة يف حدودها
القانونية ،وبني ما هو م�صلحة الثورة يف الدائرة الوا�سعة يف حركة امل�ست�ضعفني.
وقد يالحظ ه�ؤالء �أننا نرى بع�ض الدول التي قد تتبنى املارك�سية يف نظامها
الد�ستوري ،وت�ضعه واجهة لتحركها الأيديولوجي يف الوقت الذي قد تدخل يف
عالقات مع بع�ض الدول التي تقف �ضد احلركة املارك�سية عندها بحيث ت�ؤثر
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ت�أث ًريا �سلب ًّيا على تلك احلركة ،وقد تتطور امل�س�ألة بطريقة وب�أخرى �إىل حالة من
ال�سكوت على ا�ضطهادها من قبل تلك الدولة ،بل قد يتحول املوقف �إىل حالة
من الت�شجيع غري املبا�شر ،كما رمبا تقع يف ذلك بع�ض الدول التي قد تتبنى
الإ�سالم يف خطها الفكري والعلمي ونظامها الد�ستوري ،وقد ال يعدم ه�ؤالء
تربي ًرا لهذا املوقف ب�أن امل�س�ألة هي م�س�ألة امل�صلحة العليا للمارك�سية �أو الإ�سالم،
مما قد يتقدم على بع�ض الأ�ضرار التي قد ت�صيب احلركة املارك�سية �أو الإ�سالمية
يف بع�ض مواقفها ،ويعود – بالتايل – بالنفع على هذه احلركة من موقع �آخر.
واقعية الثورة ومنطق الدولة

وقد يثري البع�ض الآخر الذين يربرون منطق الدولة امل�س�ألة ب�أ�سلوب �آخر،
مما رمبا يعني االبتعاد عن منطق الثورة ،ولكنه يعطيها بع ًدا �آخر يف حركة النظام
الإن�ساين يف الواقع.
في�ؤكد ه�ؤالء ب�أن التغيري هو الأ�سا�س يف العقيدة والت�شريع يف تخطيط
الإ�سالم للإن�سان وللحياة ،ويوافقون– الثوريني -على �أن من ال�ضروري خلق
الأجواء املالئمة التي ت�صعد درجة التوتر ،وتعمق الثورة يف الداخل الفكري
والروحي وال�شعوري ،كقاعدة للتغيري يف اخلارج .ولكنهم يطرحون امل�س�ألة على
�أ�سا�س �س�ؤال حا�سم يف العمق الفكري للثورة؛ ليتحدد م�سارها يف اخلط امل�ستقيم
الذي يربطها بالهدف من ناحية واقعية.
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هل الثورة حركة يف املطلق� ،أو هي حركة يف الواقع الذي حتكمه احلدود والقيود؟

واجلواب� :إنها حركة الإن�سان يف الأر�ض التي تتحرك يف �ضمن ال�شروط
الطبيعية فيما حتيط بها من ظروف مو�ضوعية� ،أو فيما تنت�صب �أمامها من حواجز
طبيعية� ،أو فيما حتا�صرها من حدود الزمان واملكان� ،أو فيما ي�صادمها من حركات
م�ضادة ،مما يفر�ض على القائمني عليها �أن يواجهوا ذلك كله بالدرا�سة والتفكري،
و�أن ي�ضعوا اخلطط الدقيقة الواقعية التي تتعامل مع هذه الأمور كلها بطريقة
عملية ،فت�صنع ظرو ًفا مالئمة يف مواجهة الظروف امل�ضادة ،وتهدم هذه احلواجز
املنت�صبة يف الطريق لتقيم حواجز �أخرى �أمام احلركات الأخرى ،وهكذا تتوا�صل
احلركة يف خط ال�سري لتلتقي ببع�ض الهزائم يف الطريق ،فترتاجع يف خطواتها
قلي ًال �أو كث ًريا� ،أو لتتجمد يف مكانها بفعل �ضغط التحديات ال�صعبة� ،أو احل�صار
ال�شديد املفرو�ض عليها� ،أو لتلتقي ببع�ض االنت�صارات التي تدفعها خطوات �إىل
الأمام ،فالبد لها من �أن ت�ضع ذلك يف ح�سابها ،انطالقًا من حركة ال�سنن الكونية
يف طبيعة الكون ويف وجود الإن�سان؛ لتتحرك يف تخطيطها من منطق الواقع
الذي يتغري بح�ساب ،ويتجمد بح�ساب ،مما يفر�ض عليها التوا�ضع يف طموحاتها،
والواقعية يف بع�ض خمططاتها.
ال�سنن الإلهية والعناية الغيبية

وقد يتحدث البع�ض يف مناق�شة هذا اجلواب عن الإمدادات الإلهية� ،أو
العناية الغيبية التي قد تخرق الكثري من القوانني الطبيعية التي يخ�ضع لها الواقع،
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وذلك فيما يوحي به التوكل على اهلل �أو «ن�صر اهلل لعباده امل�ؤمنني» ،وما �إىل ذلك
من املفاهيم الروحية التي تختزنها العقيدة باهلل الواحد ،وال يح�س بها �إال الذين
انفتحوا على اهلل من خالل املعاناة الروحية واجلهاد الإمياين.
وقد نالحظ على هذه املناق�شة� ،أننا ال ننكر م�س�ألة الإميان بالغيب ،كقاعدة
ثابتة من قواعد الإميان ،بل ن�ؤكد على م�ستوى النظرية واملمار�سة فيما حدثنا اهلل
عنه من فيو�ضات �ألطافه الغيبية على النبي وامل�ؤمنني معه يف معركة بدر ،ويف
غريها من املواقف التي ن�صر اهلل بها نبيه حممد (�ص) يف ليلة الهجرة حيث �أنزل
اهلل �سكينته عليه و�أيده بجنود مل تروها ،و�أعد له كل الأجواء التي تولت حمايته
من الأعداء وفيما وعد به عباده املتقني ب�أن يرزقهم من حيث ال يحت�سبون فيما
ورد يف القر�آن الكرمي من ذلك �أو ب�أن يحر�سهم من حيث ال يحرت�سون فيما ورد
به الدعاء ...ونحو ذلك ،وفيما ر�أيناه يف �أنف�سنا ويف النا�س الآخرين معنا� ،أو
قبلنا يف املواقع الفردية �أو اجلماعية من تدخل الأ�سرار الغيبية يف الن�صر والنجاح
والإنقاذ ،مما ال ميلك الإن�سان له تف�س ًريا ماد ًّيا باملعنى املحدود للجانب املادي يف
حركة الواقع.
�إننا ن�ؤكد ذلك ،ولكننا ال نعترب ذلك يف م�ستوى القاعدة العامة للقانون
الإلهي للإن�سان ،بل �إننا نعرف من خالل القر�آن الكرمي ومن �سنة الر�سول ،يف
كالمه يف فعله� ،أن اخلط العام الذي كان يحكم امل�سرية هو الأخذ بال�سنن الإلهية
يف الإعداد واال�ستعداد ،ودرا�سة كل ال�شروط والظروف وال�ساحات والأ�شخا�ص
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يف و�ضع اخلطة التي تهيئ للهجوم �أو للدفاع ،واالنطالق بعد ذلك ال�ستلهام
القوة ،واالندفاع نحو �آفاق املجهول الذي قد يحمل الكثري من املفاج�آت غري
املنتظرة.
لقد كان الغيب هو الروحية العميقة التي تدفع الإن�سان لالنفتاح على
امل�ستقبل من �أو�سع الآفاق ،فهو ال يتجمد �أمام احلدود املنت�صبة �أمامه كاحلواجز
التي تقيد خطواته ،وتربك م�سريته ،بل ميتد مع الآفاق الغيبية التي ال تطوف مع
اخليال الذي ال يهتدي طريقه ،بل مع اهلل الذي يهديه �سواء ال�سبيل ،فيعطي
احلياة يف عقله ويف روحه ويف حركته قوة وحيوية واندفا ًعا �إىل الأمام.
وهذا هو الذي ينبغي للتوعية الإ�سالمية �أن تثريه يف وجدان الإن�سان امل�سلم
لت�ؤكده ،كحقيقة �إميانية حتلق به يف رحاب اهلل املمتدة يف �أعماق الغيب الكامن يف
�أ�سرار علمه ،ولكنها ال تلغي ال�سنن التي �أودعها اهلل يف حركة الإن�سان والكون
من حوله ليتوازن الفكر يف داخله ك�شرط لتوازن اخلطوات يف م�سريته.
الثورة الواقعية واخليالية

و�إذا كانت الثورة حركة الإن�سان يف خط الواقع ،ال حركة املطلق ،ف�إن من
الطبيعي �أن يتلم�س الثائر بح�سه الثوري ،كل ال�ساحات التي ميكن �أن يتحرك
فيها بواقعية� ،أو يعمل على تو�سيعها ليكفل لها ذلك ،بعي ًدا عن احلواجز التي
جتمد حركته� ،أو جتعل من التقدم حالة م�ستحيلة يف نطاق الظروف املو�ضوعية،
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ولو على م�ستوى املرحلة احلا�ضرة ،مما يجعل ال�ساحة �ساحة الثورة الواقعية ،ال
�ساحة الثورة اخليالية �أو املثالية الباحثة عن الأفكار املزروعة يف املطلق.
يف �ضوء ذلك يربز �أماننا �س�ؤال �آخر وهو� :إذا كانت الثورة حركة يف الواقع،
فهل يعني هذا �أن تبقى جمرد حركة منطلقة �إىل خط الالنهائية؟ �أو �أن معنى
ذلك هو �أن ت�ستقر مفاهيمها وخططها يف دائرة نظام معني يختزن كل معانيها،
ويحمل كل �أفكارها ،وي�ستوعب كل براجمها ،حتى يكون ال�صورة املتج�سدة
لكل �شعاراتها وواجهاتها ،واالمتداد العملي لكل خطها امل�ستقيم؟
�إن من الطبيعي �أن يكون اجلواب هو اختيار ال�شق الثاين من ال�س�ؤال؛ لأن
الثورة هي للإن�سان لتكون التمرد الثائر على الواقع الفا�سد من �أجل �أن تبني
واق ًعا جدي ًدا على �أنقا�ضه ليتمكن الإن�سان من اال�ستقرار يف ظل نظام ثابت على
قاعدة �صلبة من فكر الثورة فيما يتحول منه �إىل مفردات قانونية على م�ستوى
الو�سيلة والهدف يف نطاق العقيدة وال�شريعة ..و�إال ف�إنه يبقى مع الفراغ الباحث
عن �أر�ض ينغرز فيها� ،أو يقف عليها.
ولهذا ،ف�إن النظام يف خط الثورة هو النتيجة الطبيعية حلركة الإن�سان فيها ،مما
يجعل منه الهدف لكل م�شاريعها وخطوطها وخطواتها؛ لأن اهلل يريد للحياة �أن
تعي�ش يف ظل النظام بعي ًدا عن كل �أو�ضاع الفو�ضى العملية ليتكامل الإن�سان
مع الكون الذي خلق اهلل فيه ال�سماوات والأر�ض باحلق ﱹ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﱸ [الدخان ]39 /الذي هو تعبري حي عن النظام املتوازن احلكيم الذي
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ترتكزان عليه كما يرتكز عليه واقع الإن�سان.
حركة الثورة نحو الدولة :ال�سلبيات والإيجابيات

ولكن ،هل معنى ذلك �أن تقف الثورة فتكف عن العطاء وعن احلركة يف
اجتاه التغيري؟ واجلواب� :إن الذين يحركون الثورة يف اجتاه الدولة ،يتحركون يف
خطني:
احلرية يف الثورة والدولة

اخلط الأول� :إبقاء الروح الثورية يف عمق التقنني الذي تخ�ضع له الدولة،
و�إدخالها �إىل كل املواقع املتحركة يف حياة الإن�سان ،حتى ال تبتعد الروح عن
اجل�سد� ،أو تنف�صل النهاية عن روحية البداية.
وقد يكون ذلك �صع ًبا يف اجلانب التطبيقي منه؛ لأن الروحية التي حتكم
حركة الثورة ،كانت متلك احلرية يف ال�ساحة الوا�سعة التي قد ال متلكها يف �ساحة
الدولة التي ت�ضيق كث ًريا فيما يفر�ضه التقنني من حدود وقيود؛ لأن طبيعة التقنني
تفر�ض احلدود التنظيمية لأية فكرة ،وتدفع بالعالقات �إىل �ضوابط معينة يف نطاق
م�صلحة الدولة ،فقد تقدم بع�ض التنازالت من التزامها حل�ساب هذه العالقة
�أو تلك فيما تفر�ضه من توازنات املواقف ال�سيا�سية �أو امل�صالح االقت�صادية �أو
الأو�ضاع الأمنية.
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وهكذا تدخل امل�س�ألة يف �أجواء جديدة ،قد ال تر�ضي زهو املتحم�سني يف
الثورة� ،أو ال�سائرين يف اخلط الثوري املتحرك يف امتداد الرياح العا�صفة.
�إن هناك فرقًا يف حرية الفكرة يف حركة الثورة ،ويف حريتها يف حركة الدولة،
وهو اختالف امل�ساحة التي تتحرك فيها الفكرة يف دائرة الثورة التي متلك �أر�ضً ا
وا�سعة تقل فيها احلواجز� .. ،أما يف دائرة الدولة ،فهناك �أر�ض خا�ضعة لأكرث من
هند�سة مدنية و�سيا�سية واقت�صادية ال ميكن التحرك فيها �إال �ضمن خطوط اخلريطة
املو�ضوعة.
وبهذا ميكن لنا القول �أن هناك ثورة يف الروح يف كال املجالني من �أجل حتقيق
الهدف ،ولكن امل�س�ألة هي �أن الثورة -يف الثورة هي :احلركة التي تنطلق من �أجل
التح�ضري للهدف ،بينما هي يف الدولة :النتيجة الطبيعية لذلك� .إنه الفرق بني
املطلق واملقيد.
الدولة قاعدة للثورة

اخلط الثاين :حتريك الثورة يف املواقع الأخرى البعيدة عن �أر�ض الدولة،
وذلك باال�ستفادة من مواقع القوة يف حركة الدولة لتحقيق انت�صارات جديدة
للثورة يف تلك املواقع؛ لأن ذلك هو من فوائد وجود الدولة التي تعمل على
تغذية الكثري من الن�شاطات الثورية يف العامل ،وبهذا تكون الدولة يف موقع قاعدة
للثورة يف موقع �آخر.
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وقد ال تلتقي الدولة ب�إيجابيات كربى يف حركتها تلك ،وذلك باحل�صول
على مواقع قوة مزدوجة ،فهي يف الوقت الذي حتقق فيه امتدا ًدا وا�س ًعا للثورة يف
خط الر�سالة �أو الق�ضية ،ف�إنها قد متنح الدولة بع�ض مواقع القوة حل�ساب وجودها
�أو التزاماتها� ،أو ال�شروط القوية التي تفر�ضها على دولة �أخرى� ،أو قد حتقق لها
بع�ض التخل�ص من ال�ضغوط املفرو�ضة عليها من خالل بع�ض القوى الدولية �أو
الإقليمية� ،أو التخفيف من الأو�ضاع ال�صعبة التي حتيط بها ،وبذلك ف�إنها قد
تو�سع �ساحتها يف حتقيق م�شاريعها الثورية يف الداخل من خالل الثورة يف مكان
�آخر من اخلارج.
وقد تلتقي بع�ض ال�سلبيات عندما تكت�شف القوى الأخرى التي تتحرك
الثورة يف �ساحتها �أن دولة الثورة متثل القوة الكاملة خلف ذلك كله ،مما يوجب
تعقي ًدا يف عالقاتها بها� ،أو يف �إرباك �أو�ضاعها املت�صلة بها من ناحية �سيا�سية �أو
اقت�صادية �أو �أمنية� ،أو يف تعري�ض وجودها للخطر من خالل امل�ؤامرات التي تدبر
لها يف اخلفاء من خالل اكت�شاف الدور القوي الذي تختفي خلفه مبختلف الأقنعة
والأغطية التي ت�شف عما حتتها.
العالقات بني الثورة والدولة

وعلى �ضوء هذا ،ف�إن امل�س�ألة قد تختلف يف بعدها احلركي ،يف عالقة الدولة
بالقوى امل�ضادة للثورة ،بفعل االنعكا�سات الإيجابية �أو ال�سلبية للنتائج احلادة على
�صعيد الواقع ،كما تدفع بالثورة �إىل �أن تنكم�ش يف بع�ض امتداداتها للمحافظة
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على توازن الدولة يف جودها �أو يف م�صاحلها العامة ،مما يجعل من الثورة خادمة
للدولة يف بع�ض املواقف فيما متنحها من ت�سهيالت كبرية ،بفعل ما متلكه من
امتيازات وا�سعة لت�سريع حركتها وتقوية مواقعها ،ورمبا تتحول �إىل م�شكلة لها يف
مواقف �أخرى ،عندما ت�ضغط عليها �أو تثور عليها للحفاظ على امل�صالح احليوية
لوجودها.
هذان هما الوجهان البارزان للم�س�ألة ،يف ح�سابات العاملني يف هذا االجتاه �أو
ذاك ،فكيف يكون موقفنا احلا�سم �أمامها؟
وهل نختار منطق الثورة؟
�أو نختار منطق الدولة؟
غرابة امل�صطلح

�إننا نالحظ �أن هذين امل�صطلحني غريبان عن الأجواء الإ�سالمية العامة
بح�سب العمق الفكري ملا هو اخلط الإ�سالمي يف حركة الدعوة على �صعيد
النظرية �أو التطبيق ،ف�إن الدولة والثورة هما حركة الدعوة يف م�س�ألة التطبيق،
كما �أن الدعوة هي النظرية يف خط الثورة والدولة يف حركة الإن�سان يف الواقع،
ويبقى الفرق بني الدولة والثورة �أن الثورة تعني التحرك نحو حتقيق ال�شروط
املو�ضوعية لتح�ضري الأر�ض ،وتنقيتها من كل العوامل امل�ضادة للتغيري ،وتهيئة
الأو�ضاع املالئمة يف اجلوانب ال�سلبية والإيجابية حلركة الدولة يف تنظيم الأو�ضاع
الإن�سانية واحلياتية على �أ�سا�س الواقع الر�سايل اجلديد.
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ولذلك ف�إن الثورة ال تعرب يف طبيعتها عن منطق خمالف ملنطق الدول؛
لأنهما ميثالن املنطق التكاملي يف حتويل الدعوة يف خطها النظري �إىل حركة
حية يف الواقع التطبيقي فيما هي املقدمات والنتائج ،مما يجعل من الدولة قمة
الثورة عندما ت�صل �إىل حتقيق براجمها الر�سالية على �صعيد الواقع ،مما ال يبقي
يف ال�ساحة فرا ًغا لأي هدف �آخر يف نطاق املرحلة �أو يف نطاق الهدف الكبري ،بل
كل ما هناك �أن الأجواء املتحركة املتوترة املت�صاعدة فيما ي�شبه االنفعال واحلما�س
التي يعي�شها الإن�سان يف �أجواء الدولة ،كما هو معلوم.
وقد يخطر يف البال �أن الذين يتحدثون عن �صراع بني املنطقني قد يريدون
بذلك منطق الدولة يف املوقع الذي يتحرك فيه القانون الذي يحدد الت�شريعات
والعالقات فيما ينعك�س �سل ًبا على املوقع الآخر الذي يبحث عن حركة الثورة
يف داخله ،في�ؤدي به منطق الدولة �إىل �سيل من التحفظات التي قد ت�صادر حرية
الثورة يف حركتها املتحدية التي قد ت�سقط الكثري من م�شاريع الدول التي ترتبط
أ�سا�سا لإ�سقاط
بها الدولة املعنية ،ب�أكرث من عالقة ليكون احلفاظ على الدولة � ً
م�صالح الثورة يف املناطق الأخرى ،فيحاولون يف كالمهم هذا �أن يتحدثوا للدولة
ب�أن ال تبتعد عن روح الثورة لتكون الأهمية عندها هي احلفاظ على م�صاحلها على
ح�ساب الثورة مل�صلحة امل�ست�ضعفني الآخرين.
وقد نالحظ على هذا الطرح �أن امل�س�ألة ال تعالج بهذه الطريقة ،بل قد يكون
الأوىل بنا �أن ندر�س ق�ضية الأهمية يف مقام التزاحم بني الطرفني على �أ�سا�س ما
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هو الأف�ضل �أو الأقرب للم�صلحة الإ�سالمية العليا التي تخ�ضع لها كل امل�شاريع
العملية �سل ًبا �أو �إيجابًا لتكون عملية االختيار منطلقة من النتائج احلا�سمة احلا�صلة
من عملية املقارنة الوا�ضحة ،فقد يكون ثبات الدولة يف مرحلة وحمايتها من
االهتزاز هو الأوىل باملالحظة؛ لأن �سقوطها يعني �سقوط القاعدة التي ميكن �أن
ت�ستند �إليها الثورة يف مرحلة �أخرى فتكون الت�ضحية ببع�ض مكا�سب الثورة الآن
موج ًبا لتحقيق بع�ض املكا�سب لها يف �صعيد �آخر� ،أو يف مرحلة �أخرى ،وبذلك
فلن تكون هناك خ�سارة مطلقة يف هذا االجتاه.
و�إذا كان ذلك يعني تقدمي التنازالت حل�ساب القوى امل�ضادة ،ف�إنها حا�صلة
على كل حال �سواء على ح�ساب �سقوط الدولة مل�صلحة الثورة� ،أو �سقوط الثورة
مل�صلحة الدولة ،الأمر الذي يوحي ب�ضرورة التخفيف منها من خالل الظروف
املالئمة وامل�ضادة يف كال االجتاهني؛ لأن �إبقاء الدولة على ح�ساب �إ�سقاط بع�ض
مواقع الثورة يف بع�ض املراحل ،قد يهيئ مل�ستقبل ثوري يحقق دولة جديدة من
خالل الثورة امل�ستمرة.
�إن درا�ستنا للمرحلة الرائدة القائدة التي مثلت حركة الر�سالة يف خط الدعوة
النبوية يف مرحلة ما قبل الهجرة ،وما بعدها ،ويف التفا�صيل ال�صغرية يف داخل
كل منهما ،تعطينا الفكرة التي توحي �إلينا ب�أن النبي (�ص) كان يالحظ يف
حركته يف الواقع ما هو الأوفق مب�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني بعي ًدا عن هذا املنطق
�أو ذاك يف الق�ضايا الكبرية وال�صغرية.
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وهذا هو ما نتنباه ،كحركة �إ�سالمية تعمل لتحقيق الإ�سالم على �أر�ض الواقع
من �أجل الو�صول �إىل الأهداف الكربى ليتوازن فيها خط التحرك على �صعيد
الدعوة يف خط الدولة والثورة م ًعا عندما يلتقيان� ،أو يف اخلط الأقرب للم�صلحة
الإ�سالمية العليا عندما يفرتقان ،ولن يكون االفرتاق �إال مرحل ًّيا ال نهائ ًّيا ليكون
كل واحد منهما يف مرحلة انفراده عن الآخر حركة يف طريق الو�صول �إىل الآخر،
ال حركة من �أجل منع وجوده يف الواقع ..ويف حركة الإن�سان يف احلياة.

احلركة اإلسالمية بني الثقافة اخلاصة والثقافة العامة
• الثقافة املوجهة
تعرب عن وحدة احلركة يف وحدة الفكر.
• احلركة الإ�سالمية
تدعو للنقد وااللتزام وتنادي باملراقبة واالن�ضباط.
• االلتزام بالثقافة اخلا�صة
ال يعني قمع حرية الفكر.

احلركة الإ�سالمية بني الثقافة اخلا�صة والثقافة العامة
جدل حول الثقافة

هناك حديث يدور اجلدل حوله يف داخل احلركة الإ�سالمية حول الثقافة
امللتزمة التي تقدمها احلركة للملتزمني بخطها الفكري والعملي ليطرح ال�س�ؤال
التايل :هل من ال�ضروري� ،أو من املنا�سب �أن تكون هناك ثقافة خا�صة يف الر�ؤية
الإ�سالمية للمفاهيم العامة ،وللمناهج والأ�ساليب احلركية يف الدعوة واحلركة،
بحيث تفر�ض على �أتباعها� ،أن يلتزموا الدقة يف ذلك على �أ�سا�س �أن للحركة فك ًرا
خا�صا يحدد للإن�سان �شرعية االنتماء من خالل التزامه مبفردات هذا
�إ�سالم ًّيا ًّ
الفكر ليكون ال�شخ�ص الذي يبتعد عن اخلطوط العامة �أو التف�صيلية بعي ًدا عن
خط اال�ستقامة والإخال�ص للحركة؟ �أو �أن امل�س�ألة تفر�ض �إعطاء املنتمني حرية
االنفتاح على الثقافة الإ�سالمية من بابها الوا�سع الذي ينطلق فيه الإن�سان امل�سلم
ليطلع على كل ما ي�ستطيع الو�صول �إليه من النتاج العلمي للفكر الإ�سالمي يف
قواعده ومتفرعاته ومناهجه التعليمية ليختار لنف�سه ما يقتنع به من ذلك ،ولي�صنع
�شخ�صيته الإ�سالمية على هذا الأ�سا�س ،حتى يكون انتما�ؤه للحركة منطلقًا من
خالل ر�ؤيته الثقافية لأبعادها و�أو�ضاعها وقيادتها من دون تقيد بالأفكار التي
يلتزمها القائمون عليها؛ لأنهم ال ميثلون �أية �سلطة على فر�ض التزاماتهم الفكرية
على النا�س من حولهم.
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العقلية احلزبية واملنفتحة

وهذا هو الفرق بني العقلية احلزبية التي تريد �أن ت�ضع النا�س يف قالب فكري
جامد ال ي�سمح لهم بحرية التفكري امل�ستقل ،وبني العقلية املنفتحة على الإ�سالم
كله التي تتحرك يف الهواء الطلق الذي يتيح لها احلرية يف اختيار اخلط الإ�سالمي
الذي تقتنع به من خالل ت�أمالتها الفكرية على امل�ستوى الذاتي واملو�ضوعي �أمام
التنوع االجتهادي الذي يتمثل يف اختالف املفكرين الإ�سالميني يف اجتهاداتهم
املتنوعة يف فهم الن�صو�ص والقواعد الإ�سالمية.
ولعل هذا هو الذي ميثل حركة ال�صراع بني �أ�سلوب العمل احلزبي يف الو�صول
�إىل الأهداف الإ�سالمية ،وبني العمل احلزبي الذي قد يطرح نف�سه بعنوان «حزب
اهلل» الذي يقدم نف�سه على �أ�سا�س �أنه ميثل حركة الأمة الوا�سعة يف جماهريها
املمتدة بد ًال من الدوران يف الدائرة ال�ضيقة التي يفر�ضها التنظيم احلزبي الذي
ينفتح على مواقعه التنظيمية �أكرث مما ينفتح على الأمة كلها.
هذا هو ال�س�ؤال املطروح يف حركة اخلط الإ�سالمي الذي ينفتح على ال�ساحة
ال�سيا�سية الوا�سعة من �أجل تركيز الإ�سالم على �صعيد الواقع كقوة فكرية �سيا�سية
قائدة ليكون احلكم للإ�سالم من خالل احلركة الإ�سالمية.
فكيف نواجه املوقف �أمامه؟
هل نختار �أحد اخليارين� ،أو �أن هناك خيا ًرا �آخر للعاملني فيما بينهما؟
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الثقافة اخلا�صة ووحدة الأمة

رمبا ي�ؤكد القائمون بالثقافة اخلا�صة املوجهة يف حركة العمل الإ�سالمي
ال�سيا�سي ،باملالحظة التالية:
�إن احلاجة �إىل الثقافة اخلا�صة تنطلق من احلاجة �إىل وحدة الت�صور للجماعة
التي تلتزم بوحدة احلركة الإ�سالمية باعتبارها القاعدة التي تتحرك من خاللها
نحو الهدف مما يجعل من �أفرادها جمتم ًعا موح ًدا من�سج ًما يف عالقاته ومفاهيمه
و�أو�ضاعه ليكون من�سج ًما يف حركته ومنهجه ،وذلك من خالل وحدة الثقافة
التي متثل يف اخلط احلركي وحدة املوقف ،ووحدة ال�شعور العام .وبذلك ميكن
توزيع الأدوار يف ال�ساحة العملية على �أ�سا�س اخلطة العامة التي يتوحدون فيها،
ويف االلتزام بها .كما ميكن مواجهة التحديات امل�ضادة يف اخلط الفكري باخلط
الواحد الذي مينحه كل فرد قوة جديدة من خالل دوره لتتكامل الأدوار على
هذا الأ�سا�س.
بينما ميثل االختالف يف الذهنية الثقافية الذي ي�ستتبع االختالف يف
االجتهادات على م�ستوى اخلط واخلطة والأ�سلوب والهدف لونًا من �ألوان
ال�ضياع الذي يوحي باالهتزاز ،ويف�سح املجال لأكرث من م�شكلة على �صعيد
الواقع احلركي الذي تتنوع مفرداته تب ًعا لتنوع الآراء املتحركة يف داخله ،ويقود
الأو�ضاع نحو التنافر والتجاذب واالرتباك.
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ويتابع ه�ؤالء القول ب�أن احلاجة �إىل احلركة الإ�سالمية من �أجل تغيري الواقع،
موحدة لل�صيغة الفكرية �أو العملية التي جت�سد �صورة
تفر�ض احلاجة �إىل ر�ؤية ّ
الواقع البديل ،كما تفر�ض تكامل املجتمع حولها لي�أخذ كل واحد دوره يف هذا
اجلانب �أو ذاك من ال�صورة؛ لأن البديل عن ذلك هو الفو�ضى عندما يتحرك
فريق يف جانب اليمني؛ لأن ثقافته الذاتية ت�ؤكد له �صالح ذلك ،ويتحرك فريق
�آخر يف جانب ال�شمال؛ لأنه يرى يف هذا اخلري للمجتمع ،مع انطالق كليهما من
مفهومه الإ�سالمي للنظرية �أو للتطبيق.
وهذا هو ما يواجهه امل�سلمون يف اختالف االجتهادات الفقهية التي �أدت
�إىل انق�سام الأمة الإ�سالمية �إىل مذاهب ،و�إىل مرجعيات فقهية متنافرة يف فهمها
للأحكام ال�شرعية ،مما �أربك الواقع الإ�سالمي ،ومنع الو�صول �إىل املجتمع الواحد
يف �صورة املفهوم الواحد والأ�سلوب امل�شرتك ،ولأحكام املوحدة.
�إن امل�س�ألة املطروحة هي هل نحن بحاجة �إىل حركة واحدة فال بد من ثقافة
واحدة يلتقي عليها اجلميع ،و�إذا كنا نلتزم حرية احلركة يف قناعاته الثقافية ،ويف
�أو�ضاعه احلركية املتفرعة من ذلك ،فالبد �أن نطلق للمجتمع �أو للأفراد ،احلرية يف
التعددية على م�ستوى املواقف واحلركات ،مما يوحي ب�أن لكل فرد احلق يف اختيار
�أ�سلوبه الذي يختلف عن �أ�ساليب الآخرين.
الثقافة العامة وحماية الأمة

�أما القائلون ب�ضرورة �إعطاء الأمة حريتها يف اختيار الثقافة التي تنفتح عليها
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وتلتزمها ،فيثريون م�س�ألة حرية كل �إن�سان فيما يعتقد وفيما يقر�أ ،وفيما يلتزم من
مفاهيم ،ولي�س لأحد احلق �أن يفر�ض عليه ر�أيه يف فهمه للإ�سالم ،ويف وعيه
للأ�سلوب الذي يرت�ضيه لنف�سه يف حركة الدعوة� ،أو اجلهاد؛ لأن امل�س�ألة هي
م�س�ألة قناعته التي يرى فيها طريق اخلال�ص� ،سواء كانت قناعة يقينية نابعة من
املعطيات الذاتية التي ميلكها� ،أو كانت قناعة تقليدية من خالل احلجة التي ميلكها
على تقليد هذا املجتهد �أو ذاك ،فكيف ت�ستطيع احلركة الإ�سالمية �أن توجب عليه
التزام هذا الر�أي �أو ذاك على خالف ر�أيه� ،أو تفر�ض عليه تف�سري هذا املفهوم
الإ�سالمي ،بهذه الطريقة �أو تلك� ،أو جتربه على ال�سري يف الطريق الذي يختلف
عن الطريق الذي يراه م�شرو ًعا يف قناعاته الفقهية �أو غري ذلك ،ومن هو الذي
�أعطاها الوالية الثقافية �أو الفقهية على امل�سلمني؟
ويتابع ه�ؤالء القول� :إن الثقافة احلزبية املغلقة ،متثل حالة جتميد للفكر
الإ�سالمي يف الإن�سان؛ لأنها تدخل يف نطاق علبة مقفلة ال ت�سمح للنور �أن ينفذ
�إليها ،وال للهواء �أن يتحرك فيها ،فتقول له� :إن عليك �أن ال تفكر لنف�سك؛ لأن
احلركة تفكر لك ،و�إن عليك �أن تبتعد عن اخلروج عن الثقافة اخلا�صة التي يلتزمها
التنظيم احلزبي؛ لأن ذلك ميثل االنحراف عن اخلط ال�سليم ،ومتر ًدا عن االلتزام
احلزبي فيما �ألزمت به نف�سك من خالل االنتماء ال�سيا�سي ،مما قد ي�صل باملوقف
�إىل م�ستوى اخليانة عندما تتعر�ض �سالمة احلركة للخطر من خالل االهتزاز الذي
يربك ال�ساحة من �أكرث من جانب.
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�إن هذا الأ�سلوب يف التعاطي مع املحازبني يوحي �إليهم بالق�صور الفكري،
وباحل�صار الروحي ،وبالي�أ�س من الو�صول �إىل حالة �إبداعية يف اكت�شاف اجلديد� ،أو
يف تغيري املفاهيم ال�سائدة؛ لأن الطليعة – وحدها – هي امل�ؤهلة للتفكري وللتخطيط
وللتجديد ،وبذلك تتحول العقلية احلزبية يف دائرة الثقافة اخلارجية املوجهة �إىل
ببغاوات تقلد القيادة يف كلمتها من دون �أن تتحرك ال�ستيحاء امل�ضمون يف فكر
جديد.
وي�ضيف ه�ؤالء القول� :إن الت�أكيد على فتح باب االجتهاد يف فهم العقيدة
وال�شريعة واملنهج هو الذي يوحي ب�أن للم�سلمني احلق يف �أن يختاروا الطريق
للو�صول �إىل الإ�سالم يف مفاهيمه و�أحكامه من موقع الو�سائل الفكرية التي
ميلكونها يف حتريك �إدراكاتهم ،ويف مناق�شة قراءاتهم ،ويف احل�صول على النتائج
احلا�سمة يف ذلك؛ لأننا عندما نتحدث عن حرية الثقافة ،ف�إننا ال نتحدث عن
ثقافة ال ميلك �أ�صحابها الأ�س�س الفكرية لتكوينها وتركيزها من خالل املعطيات
احلقيقية املتوفرة للمثقفني؛ لأن امل�س�ألة لي�ست م�س�ألة الواجهات الثقافية ،بل هي
م�س�ألة العمق الثقايف للفكر امللتزم ،يف خط الإ�سالم.
وهذا هو الذي يحمي الأمة من االختناق يف �سجن الأفكار الر�سمية املعلبة
التي تتحول فيه القيادة �إىل �سلطة متار�س الإرهاب الفكري فيما تفر�ضه على
الفكر من قيود قا�سية بفعل الو�سائل ال�ضاغطة على تفكري النا�س.
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مالحظات ومواقف

ولكن دعاة الثقافة اخلا�صة املوجهة قد يالحظون على هذا املنطق �أنه مل
يناق�ش الفكرة بدقة و�أمانة؛ لأنهم مل يحجروا على حرية الإن�سان املنتمي �إىل
احلركة الإ�سالمية يف تفكريه ،ومل يلتزموا بثقافة جامدة ال تتحرك من مواقعها
الفكرية �إىل الآفاق املنطلقة يف �أجواء التغيري؛ لأن احلركة التي تعمل على تغيري
الواقع على �صورتها يف مواجهة ال�صورة القائمة امل�شوهة ال ترف�ض تغيري بع�ض
مالمح ال�صورة �إذا اكت�شفت فيها ت�شوي ًها �أو ظال ًما فيما يكت�شفه الفكر العميق
والنظر الدقيق؛ لأن الرف�ض يعني التمرد على عمق معنى التغيري يف التزام
امل�س�ؤولية يف الإخال�ص حلياة الإن�سان.
�إنهم يطرحون امل�س�ألة على �أ�سا�س معنى االنتماء فيما يلتزمه املنتمي على
نف�سه من موقف وحركة يف قناعاته بالقاعدة الفكرية للحركة ،وباالمتدادات
احلركية يف خطها العري�ض ،ويف تفا�صيلها املتفرعة عن ذلك؛ لأن الإميان بالأ�صول
يفر�ض الإميان بالفروع ب�شكل تلقائي ،مما يجعل للحركة احلق يف حما�سبته على
مواقفه من خالل مطالبته بتعهده بااللتزام الفكري والعملي بخطها على ما هي
القاعدة املعروفة «الزموهم مبا �ألزموا به �أنف�سهم »..مما يجعل الق�ضية ق�ضية �صفته
احلركية يف �إميانه باخلط وبالقيادة على �أ�سا�س �أن هناك ًّ
خطا للحركة يلتزم به
اجلميعًّ ،
وخطا للقيادة ي�سري عليه اجلميع.
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الثقافة املوجهة والعامة

وقد ال يعني ذلك �أن الذين يحركون الثقافة املوجهة يف واقع احلركة مينعون
النا�س احلركيني من الأخذ بالثقافة العامة الوا�سعة فيما يقر�أون وفيما ي�سمعون
وفيما ي�شاهدون ،وفيما يدخلون فيه من �صراع وحوار يف الق�ضايا الفكرية
وال�سيا�سية ،فهم قد يدفعونهم �إىل اال�ستزادة من ذلك؛ لأنه يعترب �إغنا ًء للتجربة
وتو�سي ًعا للثقافة وتعميقًا للوعي ،وت�أ�صي ًال لل�شخ�صية الإ�سالمية التي تلتزم
بقناعاتها من موقع الفكر املقارن ،والعقل املقارن ،مما يدفع بها �إىل مواقع القيادة
الأمينة على م�ستقبل الإ�سالم من خالل الأفق الوا�سع الذي تتحرك فيه من
�أجل �أن يكون ذلك و�سيلة لإيجاد �آفاق وا�سعة حلركة الإ�سالم يف احلياة على
م�ستوى العامل بد ًال من جتميده يف احلدود ال�ضيقة يف الواقع.
الثقافة بني الإن�سان واحلركة

و�إذا كانت هذه الثقافة موجبة لتغيري ذهنية الإن�سان احلركي �إىل ما يخالف
املرتكزات التي يقوم عليها الفكر احلركي ،ف�إن ذلك ال ي�ؤدي �إىل �إخراج هذا
الإن�سان من احلركة� ،أو ا�ضطهاده من ِق َبل قياداتها متا ًما ،كما لو كان قد قام بجرمية
مت ُّر ٍد على اخلط� ،أو انحراف عن االلتزام ،بل �إن الق�ضية تطرح يف دائرة ال�صعيد
احلركي على �أ�سا�س �أن ر�أيه ال يلزم احلركة ،وال يفر�ض عليها تغيري م�سارها ،كما
ال يفر�ض على احلركيني الآخرين ذلك ،فلي�س له �أن يلزمها مبا ال تلتزم به؛ لأنها
مل تقتنع به ،بل كل ما هناك �أن يتحرك نحو �إقناع الآخرين بر�أيه ،ف�إذا اقتنعوا به

323

احلركة الإ�سالمية بني الثقافة اخلا�صة والثقافة العامة

323

فقد و�صل �إىل ما يريده عندما يتحول اخلط ،و�إذا مل يقتنعوا به ،ف�إن عليه �أن يبقى
يف خط املعار�ضة لت�أكيد فكره بالو�سائل ال�شرعية يف املنهج القر�آين الذي و�ضعه
اهلل حلركات اخلالف الفكري ،مع التزامه باخلط العام للحركة الإ�سالمية من
دون �أي لون من �ألوان الإثارة االنفعالية التي تثري الفو�ضى وت�ؤدي �إىل الإرباك
واالهتزاز� .إن احلركة الإ�سالمية التي تلتزم بثقافة خا�صة تثري الق�ضية من خالل
الفكرة التي تقول� :إن القاعدة الفكرية يف خطوطها العامة والتف�صيلية قد انطلقت
من قناعات يف فهم الإ�سالم ،واتبعها النا�س امللتزمون بها من خالل اقتناعهم بها
وثقتهم بقيادتها بعي ًدا عن �أية حالة قمعية �ضاغطة ،وهي م�ستمرة يف خطها املمتد
يف احلياة مادامت معتقدة ب�أنه ميثل اخلط امل�ستقيم املتحرك على �أ�سا�س احلقيقة،
ف�إذا ا�ستطاع النا�س �أن يكت�شفوا اخلط�أ يف ذلك فيما يكت�شفونه من اخللل يف
طبيعته� ،أو يف تفا�صيله ،ف�إن احلركة الإ�سالمية املخل�صة هلل وللإ�سالم البد �أن تغري
مفهومها القدمي اخلاطئ �إىل مفهومها اجلديد امل�صيب متا ًما كما هو املجتهد الذي
يكت�شف خط�أ اجتهاده الذي اتبعه عليه مقلدوه ،فريجع عنه ،ويتبعه املقلدون يف
ذلك من دون �أي حرج �أو م�شكلة.
بني الدليل واحلجة ال�شرعية

وال نريد �أن جنعل املنتمني �إىل احلركة مقلدين لها ليتحدث بع�ض النا�س يف
الدليل ال�شرعي على حجة هذا املقلد ،بل �إننا نريد �أن نتحدث عن القناعة التي
ميتلكها املنتمون فيما ميلكونه من حجة �شرعية على هذا االنتماء� ،سواء كانت حالة
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اجتهادية فيما يتو�صلون �إليه من اجتهاد جزئي يف �شرعية احلركة فيما ي�صلون �إليه
من اخلطوط العامة� ،أو كانت حالة تقليدية فيما ي�أخذون به من ر�أي املجتهد املقلد
يف هذا االنتماء �أو فيما تتحرك فيه احلركة ال من قيادة اجتهادية يف م�ستوى
املرجعية التي يرجع النا�س فيها �إليها يف حركتهم الإ�سالمية.
دور احلركة الإ�سالمية

�إن الثقافة املوجهة ال تلغي حرية حركة الفكر ،بل هي تعبري عن وحدة
احلركة يف وحدة الفكر ،مع �إبقاء النوافذ على كل الفكر الآخر الذي ير�صد اخلط�أ
وال�صواب لي�ستطيع تعبري القاعدة الفكرية للحركة من خالل تغيري الذهنية التي
�أدت �إىل االلتزام اخلا�ص من خالل القناعة اخلا�صة.
�إن احلركة الإ�سالمية تدعو �إىل النقد كما تدعو �إىل االلتزام ،وتنادي باملراقبة
كما تنادي باالن�ضباط ،وال تدعي الع�صمة لنف�سها �إذا مل تكن قيادتها مع�صومة
«وال ع�صمة لأحد يف كل قيادات احلركة الإ�سالمية املعا�صرة» .وعلى �ضوء هذا،
ف�إن الفكر الإ�سالمي يبقى متحر ًكا يف �ساحة التغريات االجتهادية �أو املو�ضوعية
من خالل كل عنا�صر التغيري لتبقى احلركة الإ�سالمية يف حالة تقدم وتطور يف
البحث عن احلقيقة التي قد يلفها ال�ضباب لت�شرق عليها ال�شم�س بعد ذلك ،ويف
خط الإخال�ص هلل ولر�سوله الذي يفر�ض الإخال�ص للإن�سان وللحياة.

احلركة اإلسالمية بني اإلجيابية والسلبية
• الأو�ضاع ال�سيا�سية يف العامل
حتتاج �إىل ال�سلبية لت�أكيد الطريقة الإ�سالمية.
• التجربة الإيرانية �أغنت ال�ساحة
مبفردات العمل ال�سيا�سي ال�سلبي والإيجابي.
• االجتهاد الإ�سالمي ميلك املرونة
لتحويل ال�سلبية �إىل �إيجابية حل�ساب الهدف.
• الأ�سلوب الإيجابي
هو الأ�سلوب العملي الذي يرتبط بحركة الواقع.
• من ال�ضروري �أن يكون لنا
يف كل ق�ضية ر�أي ويف كل �ساحة موقع.

احلركة الإ�سالمية بني الإيجابية وال�سلبية
�أ�ساليب العمل

هناك يف الواقع العملي �أ�سلوبان يف حركة العاملني :الأ�سلوب الإيجابي
والأ�سلوب ال�سلبي ،ونعني بالأ�سلوب الإيجابي النهج الذي يواجه الواقع
بالأفكار التي حتدد املوقف يف كل �ساحة ،وت�ضع احللول لكل م�شكلة ،وتدير
امل�س�ألة بالطريقة التي ال ترتك فرا ًغا يف الت�صور �أو يف احلركة ،بحيث ال ي�شعر
النا�س – معها – بالالموقف� .أما الأ�سلوب ال�سلبي ،فهو النهج الذي يواجه
الواقع بالأفكار التي تبقى الق�ضية معها جامدة يف مكانها راف�ضة للأفكار املتحركة
يف الواقع من دون �أن ت�ضع يف ال�ساحة �أفكا ًرا بديلة ليكون اجلو للرف�ض املطلق
الذي يعمل من �أجل الهدم ال من �أجل البناء.
وقد يكون من الطبيعي �أن يكون الأ�سلوب الإيجابي هو الأ�سلوب العملي
الذي ينبغي للحياة �أن ت�أخذ به وتتوفر عليه؛ لأنه هو الذي يرتبط باحلركة الواقعية
التي حتتوي ق�ضاياها ،وترتبط بها ب�شكل مبا�شر ،ومتنحها من ًّوا وتطو ًرا يف احلركة
الت�صاعدية للأ�شياء ،بينما ال يحقق الأ�سلوب ال�سلبي لها �أي �شيء؛ لأن العدم
ال يحقق وجو ًدا ،والنفي ال ي�ؤكد احلياة.
و�إذا كان املو�ضوع بهذا املقدار من الأهمية يف الواقع العملي ،فقد يكون من
ال�ضروري �أن يكون لنا يف كل ق�ضية ر�أي ،ويف كل �ساحة موقع ،ويف كل حركة
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موقف لن�ستطيع ت�أكيد وجودنا يف �ساحة ال�صراع الفكري والعملي؛ لأن ذلك هو
الذي مينحنا ال�صفة احلركية الإن�سانية يف خط الزمن.
الإ�سالميون وال�سلبية

وقد يثري البع�ض يف هذا املجال �أن الإ�سالميني يف حركتهم ال�سيا�سية
يرتبطون بال�سلبية بد ًال من الإيجابية؛ لأنهم يقفون �أمام الأهداف البعيدة املدى
التي متثل الإ�سرتاتيجية املبدئية يف �آخر الطريق ،مما يجعلها تواجه ق�ضايا الواقع
العملي فيما ي�شبه الفراغ الذي ي�ؤدي �إىل الالموقف يف �ساحة مواقف الآخرين،
و�إىل الالمباالة يف مواقع اهتمامات احلياة التف�صيلية يف مفردات الواقع يف الوقت
الذي يتقنون فيه عملية �إرباك ال�ساحة باالجتاهات الراف�ضة التي تتقن �صناعة
الهدم ب�شكل حا�سم فاعل.
ورمبا كان الهدف الذي ي�ضعونه يف دائرة ال�شعار قري ًبا من الفكر امل�ستحيل
على م�ستوى الظروف املو�ضوعية املحيطة بال�ساحة يف املراحل العملية التي
تتحرك يف امل�ستقبل املنظور ،مما يجعل النا�س يتطلعون �إىل الأفق املائل �أمامهم،
فال يجدون هناك بارقة �أمل فيما يفكرون فيه يف مواجهة الفر�ص الواقعية التي
تنتظر م�شاريع الآخرين ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �أن يتحولوا �إىل اخلط الآخر.
ولعل ذلك الذي يغري التيارات الفكرية �أو ال�سيا�سية امل�ضادة �أن توحي ب�أن
احلركة الإ�سالمية ال متلك عنا�صر الثبات املتجذرة يف الواقع ،وال جتد الو�سائل
العملية التي متنحها �إمكانية الو�صول �إىل النتائج الواقعية احلا�سمة ،بل تبقى يف
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دائرة املثال الذي يثري يف النا�س كث ًريا من امل�شاعر امل�ؤثرة �أو الأحالم اجلميلة،
ولكنه ال يغني عنهم �شي ًئا ،ولهذا ف�إنهم يعتربون �أنها حركة طارئة ،ال تلبث �أن
تتبخر وتذوب �أمام حركة التطور ال�صاعدة ،وذلك يف الأجواء الإعالمية امل�ضادة.
هل هذه هي احلقيقة؟
وكيف نواجه امل�س�ألة يف �ساحة التحدي؟
التقليديون بني الغيب والتقية ال�سلبية

رمبا جند يف بع�ض الأفكار املوجودة يف ال�ساحة الإ�سالمية �شي ًئا من هذا القبيل
يف دائرتني:
الدائرة الأوىل التي يتحرك فيها التقليديون الذين ميثلون املحور الفكري الذي
يرى يف كل الواقع ال�سيا�سي والت�شريعي الذي تتحرك به احلياة يف دنيا النا�س واق ًعا
بعي ًدا عن ال�شرعية الإ�سالمية ،ولكنه ال يجد فر�صة ملواجهته بو�سائل التغيري؛ لأنه
ال يجد �شرعية احلركة امل�ضادة التي ت�ؤدي �إىل هالك الأنف�س والأموال بامل�ستوى
الذي ال ت�ساعد عليه القواعد ال�شرعية؛ لأن الو�صول �إىل حكم الإ�سالم كبديل
عن حكم الكفر ،يتوقف على مقدمات ال يجب على النا�س حت�صيلها؛ لأنها من
«�شرائط الوجوب» كما يقول الأ�صوليون ال من �شرائط الواجب ،بل قد يحرم
عليهم ال�سعي �إليها؛ لأنها تلتقي ببع�ض املحرمات ،ولذلك ف�إن ه�ؤالء ينتظرون
الغيب الإلهي يف الو�صول �إىل الأهداف يف �آخر الزمان ،ويعتمدون على بع�ض
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الأحاديث امل�أثورة التي تتحدث عن ال �شرعية كل حركة للو�صول �إىل احلكم فيما
قبل ذلك ،ولذلك ف�إنهم يتحركون يف خط «التقية املطلقة» التي تتجمد يف خط
احلذر ال�شديد املغرق يف ا�ستثارة عوامل اخلوف يف ال�ساحة للت�أكيد الدائم على
العنا�صر الالواقعية يف التحرك ال�سيا�سي لينطلق الآخرون يف م�شاريعهم العامة
لي�ؤكدوا وجودهم الكافر �أو ال�ضال يف الواقع الإ�سالمي من دون �أن يواجهوا
م�شرو ًعا �إ�سالم ًّيا م�ضا ًّدا.
ولكن ه�ؤالء الإ�سالميني يف الفكر قد يتحركون يف رف�ض الفكرة امل�ضادة
من الأ�سا�س يف تثقيف النا�س �ضد التيار املارك�سي �أو التيار القومي �أو الوطني
�أو العلماين يف حركة ثقافية تبقي امل�سلمني يف خط املواجهة الفكرية للآخرين،
وقد ينطلقون يف خطوات �سيا�سية راف�ضة لبع�ض امل�شاريع التف�صيلية يف الدائرة
ال�سيا�سية يف �ساحة الآخرين ليكونوا القوة التي تثري اجلو لإ�سقاط حكم معني،
ولكن ال مل�صلحة حكم الإ�سالم ،بل مل�صلحة حكم �آخر غري �إ�سالمي ليعود
املعار�ضون الإ�سالميون �إىل دائرتهم الثقافية الإ�سالمية ليعار�ضوا فكر هذا احلكم
�أو ذاك من دون م�شروع عملي.
وقد نالحظ يف هذه الدائرة فريقًا من النا�س الذين يدعون �إىل اال�ست�سالم
املطلق الذي ال يعمل على حتريك الرف�ض للواقع ،بل قد يدعو �إىل التعامل معه
بواقعية تختلط فيها ال�سلبية الفكرية الراف�ضة بالإيجابية العملية املن�سجمة مع
امل�شاريع العامة ،مما يجعلهم �سلبيني �أمام حركة الهدف الإ�سالمي الكبري� ،أو
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الهدف املرحلي يف ق�ضايا الإن�سان ،ولكنهم �إيجابيون يف االنفتاح على االنحراف
من ناحية عملية.
الإ�سالميون يف دائرة التنظري

الدائرة الثانية وهي دائرة الإ�سالميني الذين يعملون على الو�صول �إىل حكم
�إ�سالمي بالعمل التنظيمي الذي يحتوي الثقافة الإ�سالمية يف جانب العقيدة
وال�شريعة ،ويف �ساحة احلركة ال�سيا�سية يف الواقع الإ�سالمي ،بحيث يتحركون
يف عملية �صنع ال�شخ�صية امل�سلمة املنفتحة �سيا�س ًّيا ،واملتحركة يف خط احلركة
ال�سيا�سية التنظيمية ،ويعملون على نقد الواقع واالنف�صال عنه يف �ساحة املواقف
بالتحديد احلا�سم للخط الفا�صل بني ما هو املوقف الإ�سالمي يف هذه امل�س�ألة
�أو تلك ،وبني ما هو املوقف املرتكز على الفكر الكافر ،ولكنهم يظلون يف دائرة
التنظري الذي ال يعمل على ال�ضغط على الواقع بقوة ،كما �أنه ال يحرك �أي م�شروع
�سيا�سي مرحلي على م�ستوى الق�ضايا املرحلية التي يعي�شها النا�س؛ لأن امل�س�ألة
عندهم هي �أن تكون امل�شاريع ال�سيا�سية يف نطاق الدائرة الإ�سالمية العملية ،وقد
يرون �أن ذلك لن يتحقق �إال يف احلالة التي ت�صل فيها الأمة �إىل الن�ضج الفكري
ال�سيا�سي الذي يجعلها يف مرحلة ا�ستالم احلكم ليقوم حكم الإ�سالم.
ويف �ضوء ذلك ،ف�إنهم يرف�ضون الواقع ،ويعملون على تهدمي قواعده ،ويتطلعون
�إىل امل�ستقبل البعيد لي�ضعوا امل�شاريع البديلة عنه ،مما يجعلهم �سلبيني �أمام
ال�ساحة ،فال ير�سمون لها حلو ًال مرحلية متلأ الفراغ ،بل ينطلقون �إىل التحدي بها،
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الكت�شاف �سلبيات الآخرين لت�سجيل النقاط ال�سلبية عليهم يف �ساحة ال�صراع
الفكري وال�سيا�سي.
املوقف الرمادي

هذه هي بع�ض املالمح البارزة يف ال�ساحة الإ�سالمية ،ولكن هناك دائرة ثالثة
تتحرك يف �ساحة �أو�سع من الدائرتني املذكورتني ،وهي دائرة الإ�سالميني الذين
يقفون �ضد امل�شاريع الال�إ�سالمية يف م�س�ألة احلكم ليكون احلكم الإ�سالمي هو
الهدف الكبري يف حركة ال�صراع ،ولكنهم ال يظلون يف مكانهم ليتجمدوا �أمام
الهدف ،بل يعملون على التخطيط للو�صول �إىل الهدف من خالل خطط مرحلية
تواجه امل�س�ألة الإ�سرتاتيجية بالأ�سلوب املتحرك مبرونة وفاعلية على م�ستوى
الطروحات العملية التي تزيل بع�ض احلواجز ،وتقرب امل�سافات البعيدة ،وحترك
بع�ض امل�شاريع العملية ،وتعمل– يف بع�ض احلاالت– على حتريك العالقات مع
الآخرين واالنفتاح عليهم من �أجل الو�صول �إىل بع�ض الأهداف املرحلية امل�شرتكة
يف مواقع اللقاء مما يجعل من حركتهم ال�سيا�سية حركة �إيجابية يف �إ�سقاط بع�ض
امل�شاريع ،وبناء م�شاريع �أخرى.
وقد يثري البع�ض يف هذا املجال �أن ذلك يعني الدخول يف �إ�شكاالت �شرعية
من خالل احت�ضان بع�ض اخلطط العملية التي قد ال يكون لها �أ�سا�س �شرعي ،بل
قد يكون لها يف بع�ض العناوين عنوان �شرعي م�ضاد ،فنحن ال ن�ستطيع �أن ندخل
يف م�س�ألة الت�شريع لأحكام مل ي�شرعها اهلل ،مما قد ي�ؤدي �إىل الوقوف جامدين يف
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مواقعنا ،ف�إما احل�صول على الإ�سالم كله ،و�إما االبتعاد عن كل مواقع الال�إ�سالم
يف ال�ساحة ،مما يجعل املوقف دائ ًرا بني اللون الأبي�ض والأ�سود ،فال جمال للون
الرمادي ،بحيث تكون ال�سلبية هي العنوان الطبيعي لكل عنوان.
ولكننا نالحظ على ذلك �أن امل�س�ألة لي�ست بهذه املثابة من ال�ضيق ،فهناك
�أكرث من فر�صة للحركة يف اجتاه حتريك امل�س�ألة ال�سيا�سية لإ�سقاط بع�ض املواقع �أو
الرموز الكافرة والطاغية� ،أو امل�شاريع اخلا�صة امل�ضادة ،لالنتقال �إىل مرحلة متقدمة
يف خط الإ�سالم من دون الوقوع يف �إ�شكال �شرعي؛ لأننا يف هذه احلالة ،ال
نتبنى عنوانًا غري �إ�سالمي من عناوين التيارات ال�سيا�سية الأخرى ،بل قد نف�سح
املجال �أمامها من دون معار�ضة ،باعتبارها قريبة من الهدف ،مما قد مينحها بع�ض
ال�شرعية املرحلية ،الكت�سابها بع ًدا �إ�سالم ًّيا يف نطاق امل�صالح واملفا�سد الطارئة التي
قد تخ�ضع لها الأحكام ال�شرعية يف تقدم بع�ضها على البع�ض الأخرى يف دائرة
التزاحم بني مالكات الأحكام ال�شرعية .ولكن التربير ال�شرعي ملثل هذه الأمور
البد من �أن يخ�ضع يف امل�س�ألة الإعالمية للعناوين ال�شرعية املتحركة ال املحدودة
بحدودها الواقعة يف تلك الدائرة ،وال العناوين املطلقة التي قد ت�سيء �إىل الت�صور
الإ�سالمي يف ال�ساحة ال�شرعية ،مما قد يوحي ب�أن احلركة الإ�سالمية تتجاوز
�شعاراتها لتتبنى �شعارات الآخرين .وعلى �ضوء ذلك ،البد من الت�أكيد على
العناوين الثانوية التي تخ�ضع لها احلركة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف خط املعار�ضة
للواقع.
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االجتهاد ال�سيا�سي والعناوين الثانوية

�إننا نريد �أن نثري يف هذا املجال �أن االجتهاد الإ�سالمي ميلك الكثري من املرونة
الفكرية واحلركية التي ميكن لها �أن حترك �إيجابيات ال�ساحة يف دائرة الطروحات
العملية التي ال ترتك هناك �أي �شلل يف التحرك و�أي فراغ يف الواقع ،مما ي�ؤدي �إىل
�أن جتتذب احلركة ال�سلبية حركة �إيجابية مقارنة لها حل�ساب الهدف الكبري ،فال
يكون الإ�سالميون يف املوقع الذي يتحركون فيه خلدمة الآخرين ،بل يعملون على
�إثارة احلركة حل�ساب الإ�سالم؛ لأنهم ميلكون الأ�س�س التي تثري �أمامهم احللول
العملية للم�شاكل الطارئة يف نطاق القواعد الإ�سالمية العامة يف دائرة العناوين
الثانوية التي متنح املو�ضوعات العملية بع ًدا �شرع ًّيا جدي ًدا .ويف دائرة التزاحم
بني امل�صالح واملفا�سد الواقعية التي قد جتمد حك ًما �إ�سالم ًّيا معي ًنا مل�صلحة حكم
�إ�سالمي �آخر ،يف ح�ساب الأهمية يف املالك ،وهكذا ينطلق االجتهاد ال�شرعي يف
درا�سة الواقع املتحرك ليلتقط منه املفردات ال�شرعية التي يتحرك فيها االجتهاد
ال�سيا�سي يف نطاق التخطيط للحركة الإ�سالمية يف �ساحة الواقع.
ولن نطلق امل�س�ألة يف دائرة النظرية التي قد تدخلنا يف متاهات الفر�ضيات
واالحتماالت ،بل �إننا ن�ستطيع الإ�شارة �إىل التجربة الإ�سالمية الرائدة يف حركة
الثورة الإ�سالمية يف �إيران التي انت�صرت يف �إدارة امل�س�ألة الإ�سالمية الثورية يف
خط املعار�ضة للحكم الال�إ�سالمي ،كما انت�صرت يف ت�أ�سي�س احلكومة الإ�سالمية
على �أ�سا�س اخلطوط ال�شرعية املرحلية يف التخطيط للحركة ،ويف اللقاء بالآخرين،
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ويف حتريك املواقع املختلفة يف ال�ساحة .وقد متكنت من �إغناء ال�ساحة الإ�سالمية يف
مفردات العمل ال�سيا�سي يف نطاقها ال�سلبي والإيجابي ،مما ترك للحركة الإ�سالمية
يف املواقع الأخرى� ،أو يف م�ستقبلها العملي الكثري من التجارب واملواقف واملواقع
التي ن�ستطيع الإفادة منها يف احلركة ال�سيا�سية.
وقد كان البع�ض ممن يتهمون العمل الإ�سالمي الآن بال�سلبية يواجهون تلك
الثورة بنف�س التهمة؛ لأنهم مل يتعودوا على ال�سلبية احلا�سمة التي تنتظر �إيجابيات
كبرية بنف�س امل�ستوى ،بل كانوا معتادين على الأ�سلوب اخلائف الذي ينتظر
النتيجة ب�شكل �سريع ،بحيث لو ت�أخرت قلي ًال خافوا على املوقف من االنهيار.
�إن كث ًريا من الأو�ضاع ال�سيا�سية يف العامل على �صعيد الأو�ضاع والأ�شخا�ص
واملواقع قد يحتاج �إىل الكثري من املواقف ال�سلبية التي تهزمها نف�س ًّيا لت�ؤكد
الأ�سلوب اجلديد البعيد عن الأ�ساليب امل�ألوفة اخلا�ضعة للطريقة الغربية يف العمل
ال�سيا�سي ،ولت�ؤكد الطريقة الإ�سالمية يف الواقع الإ�سالمي ال�سيا�سي.

احلركة اإلسالمية وصيغ العمل
• بني خط التنظيم وخط املرجعية
• العاملون للإ�سالم
�أمام �صيغ احلزبية واملرجعية وال�شورى.
• الهدف من ال�صيغ
الو�صول �إىل خدمة الإ�سالم ال ت�شكيل �إطار خا�ص.
• التنظيم امل�شبع
بالروح الإ�سالمية موقع مهم للعمل.

احلركة الإ�سالمية و�صيغ العمل
الر�أي الأول :التنظيم مف�سدة وتع�صب

ال يزال اجلدل يدور بني العاملني للإ�سالم يف حتديد ال�صيغة التي يتحرك
وخمرجا له عن
فيها العمل .فهناك من يعترب التنظيم ال�سيا�سي مف�س ًدا لعمل،
ً
طبيعته الأ�صيلة التي تتمثل يف اخلط الإ�سالمي الروحي الذي يرتك للإن�سان
امل�سلم حرية االنطالق يف العمل ،فال يحب�سه يف �إطار �ضيق من حيث حتديد
امل�س�ؤوليات التنظيمية التي تربطه ب�أجهزة وخاليا وقيادات ال متلك من �أمر القرار
ال�شرعي �شي ًئا ..كما هو �ش�أن ال�صيغة احلزبية للتنظيم ،وبذلك يرى ه�ؤالء� ..أن هذا
الأ�سلوب غريب عن ثقافتنا ومفاهيمنا و�أ�ساليبنا الإ�سالمية يف العمل ،ومل نعهد
يف خطوات ر�سول اهلل (�ص) الذي هو هدانا يف النظرية والتطبيق �أن قام مبثل هذا
الأ�سلوب يف عمله يف الوقت الذي كانت الر�سالة تواجه �أخطر م�شاكل الوجود،
ويطرح ه�ؤالء خط املرجعية التي ت�ستوعب كل الن�شاطات العملية للم�ؤمنني يف
�صيغة �إدارية تنظم لهم عالقاتهم بالقمة ،يف �أو�ضاعهم املالية والعملية واحلركية،
وتو�ضح لهم خط العمل املتحرك من خالل الفتاوى ال�شرعية والتوجيهات
العملية ،من موقع القيادة الإ�سالمية ال�شرعية التي ت�صلح �أن تكون عذ ًرا للم�ؤمن
�أمام اهلل .ورمبا يثري البع�ض �شي ًئا غري املرجعية فيما يت�صورون من �أ�ساليب االرتباط
بني القاعدة امل�ؤمنة والقمة امل�شروعة فيما يثريونه من فكرة «ال�شورى» التي يرونها
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بدي ًال عن فكرة «والية الفقيه» .ويف جميع الأحوال ،ال جمال للحزبية يف التحرك؛
لأنها �أ�سلوب غربي ال يلتقي مع القواعد الفكرية التي ن�ؤمن بها ون�سري عليها.
وقد ي�ضيف البع�ض �إىل �سلبيات هذا الأ�سلوب التنظيمي يف العمل �سلبيات
يف تكوين ال�شخ�صية الداخلية للإن�سان احلزبي ،ف�إنه يثري يف داخل هذا الإن�سان
�شعو ًرا عميقًا باالنتماء �إىل ال�صيغة والإطار ،حتى التع�صب بعي ًدا عن االنتماء
احلي �إىل الإ�سالم والإميان ،بحيث ي�شعر باالنف�صال عن امل�ؤمنني الآخرين الذين
ال يلتقون معه باالنتماء اخلا�ص ،بامل�ستوى الذي ي�صل �إىل العداوة� ،أو ما يقرب
من العداوة متا ًما كما هي احلدود التي تف�صل بني دين ودين .ورمبا كان من مظاهر
هذه ال�سلبية التعبري املتعارف لدى ه�ؤالء عن غريهم من امل�ؤمنني بامل�سلمني
التقليديني� ،أو غري الواعني� ،أو الذين ال يفهمون الإ�سالم جي ًدا .ورمبا تت�صاعد
حمى هذه النظرة فيتحول احلديث عن ه�ؤالء ب�أنهم غري م�سلمني البتعادهم عن
اخلط الأ�صيل للإ�سالم ،واملفهوم احلقيقي له ،بينما يتحرك خط «املرجعية»� ،أو
«ال�شورى» فيقود امل�سلمني �إىل ال�شعور باالنتماء �إىل العقيدة وال�شريعة املتمثلة
بحكم اهلل الذي متثله الفتوى من خالل النظرية واملمار�سة ،ال �إىل ال�شخ�ص
واجلهة ،ولذا ف�إنه ال يعي�ش ال�شعور ال�سلبي جتاه امل�ؤمنني الآخرين يف حجم احلدود
إح�سا�سا خفيفًا بخطئهم يف التحرك� ،أو يف النظرة،
الذاتية لل�شخ�صية ،بل قد يح�س � ً
مما ال يحقق �أي انف�صال عنهم يف م�شاعره وعواطفه ،وبذلك ال يدخل يف دائرة
التع�صب الذاتي املرفو�ض �إ�سالم ًّيا؛ لأنه ي�شعر ب�أنه يلتقي معها يف هذا االنطالق
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الإ�سالمي يف خط العبادة واملعاملة واجلهاد ،فال �إطار �إال الإطار الإ�سالمي الذي
يتحرك اجلميع فيه ،فهو �سر ال�شخ�صية ،وهو حدها الأ�صيل الفا�صل.
وقد يجد ه�ؤالء يف هذا الأ�سلوب التنظيمي ما يوحي باخلروج عن دائرة
الأحكام ال�شرعية؛ لأن اهتماماتهم ترتكز على �إطاعة الأوامر املبا�شرة من قياداتهم
امل�س�ؤولة يف نطاق التنظيم ،الأمر الذي يجعلهم يبتعدون يف عمق ال�شخ�صية عن
مراعاة احلكم ال�شرعي يف هذا املوقف �أو ذاك من حيث موافقته لهذه الأوامر
وعدم موافقته.
الر�أي املقابل :التنظيم تركيز للخطوات و�صنع للقيادات

وهناك ر�أي مقابل لهذا الر�أي يعر�ض الق�ضية يف وجهة نظر خمتلفة عن وجهة
النظر هذه ،فريى هذا الفريق �أن الأ�سلوب التنظيمي يف الإطار احلزبي ال ي�شكل
خطورة على �سالمة العمل من ناحية فكرية ،كما ال ي�شكل انحرا ًفا عن خطه
الأ�صيل من ناحية عملية ،بل هو على العك�س من ذلك – ي�ضمن للإ�سالم
الرتكيز يف خطواته املرحلية نحو الو�صول �إىل الهدف؛ لأن من �أ�صول التنظيم،
�أن يحدد للعمل مراحله من خالل الظروف املو�ضوعية املطروحة يف ال�ساحة التي
قد تفر�ض ال�سرية تارة ،وقد تفر�ض العلنية �أخرى ..وقد تثري البعد عن الدخول يف
ال�صراع ال�سيا�سي يف وقت لتكتفي بالدعوة �إىل اهلل يف جماالتها العامة واخلا�صة،
وتربية القاعدة على �أ�سا�س املفاهيم الإ�سالمية الأ�صيلة التي حتفظ لها التوازن يف
�شخ�صيتها الإ�سالمية من �أجل �أن تعرف كيف تطلق التفكري على �أ�سا�س الفكر
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الإ�سالمي فيما يطرحه الواقع الفكري من ق�ضايا وم�شاكل ومفاهيم وحتديات ،ف�إن
الرتبية العامة التي تقوم على املواعظ والن�صائح والو�صايا والتوجيهات ،واملفاهيم
العامة الغائمة التي تظل تعي�ش يف بعد عن الواقع ال ميكنها �أن حتفظ لل�شخ�صية
�أ�صالتها الفكرية ،بينما تتحرك الرتبية اخلا�صة املنظمة لت�صوغ ال�شخ�صية �صياغة
هادئة منهجية ،منتقلة بني ق�ضايا الفكر وق�ضايا الواقع لينطلق الإن�سان يف هذا
االجتاه مع الفكر يف حركة الواقع ،ومع الواقع يف منطلقات الفكر فال يبقى حائ ًرا
بني ما يفكر به وبني ما يعي�شه من ق�ضايا ،ف�إذا انتقلت احلركة �إىل املجال ال�سيا�سي
لتخو�ض ال�صراع مع الآخرين فيما يطلقونه من �سيا�سات ،وفيما يخططونه من
مناهج للعمل ،كانت ال�ساحة جاهزة للتحرك يف ال�صيغة الإ�سالمية ال�صحيحة
التي ال ت�ضيع عن خطوط الواقع ،وال تنحرف عن حركة املفاهيم الإ�سالمية
احلقيقية ،فال يختلف اخلط ال�سيا�سي عن اخلط الفكري؛ لأن الرتبية ال�سيا�سية
يف املجال الثقايف ،كانت �سابقة للتحرك ال�سيا�سي ،مما يجعله بعي ًدا عن التحرك
يف الفراغ ،كما لو كان يريد �أن ي�ستوحي الفكر من خالل التجربة ،وال يحرك
التجربة يف خط الفكر ليوجهها يف هذا االجتاه وهكذا تبد�أ املمار�سة يف املرحلة
ال�سيا�سية لرتبي اجليل والقادة على التقدم يف خطوات هادئة منظمة من �أجل
م�س�ؤولية امل�ستقبل يف حياة النا�س ،وهكذا يتحرك اخلط ال�سيا�سي ليحدد للأمة
اخلط الع�سكري يف �صراعها املرير مع �أعداء اهلل ،ورمبا تقت�ضي الظروف املحيطة
بالأمة �أن تتداخل املراحل مع بع�ضها عندما تعي�ش الهجمة اال�ستعمارية الكافرة
على الإميان وامل�ؤمنني؛ في�ضطرهم ذلك �إىل الدخول يف مرحلة متقدمة حتمي
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لها مواقعها ،وحتفظ لها خطوطها متا ًما كما هي احلاالت الطارئة التي متر بالأمة يف
�أو�ضاعها ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية.
ويف جميع احلاالت ،نلتقي بالعنا�صر القيادية املتنوعة التي �أمكن للتنظيم �أن
ي�صنع منها القيادات التي ت�ستطيع �أن تقود التحرك يف خط الإ�سالم احلق بعي ًدا
عن ال�ضغوط اخلانقة التي تفر�ضها الأو�ضاع والظروف ال�شاذة ،فال نحتاج– عند
جناح احلركة– �إىل �أن ن�ستعري قيادات من هنا وهناك ممن لي�س لهم �سابقة يف دين،
وال تقدم يف يقني ،الأمر الذي يوجب انحراف احلركة عن هدفها وفكرها و�أ�سلوبها
العملي الواعي ،والدخول يف متاهات روحية ال يعرف �أولها من �آخرها.
التنظيم ب�إ�شراف املرجعية

�أما ق�ضية ال�شرعية يف خطة القيادة ومقرراتها وتعليماتها ،ف�إنها ال متثل م�شكلة
�صعبة غري قابلة للحل ،فيمكن �أن ي�شرف على ذلك كله فقيه كف�ؤ� ،أو جمل�س
فقهاء ،ممن تقوم به �أو بهم احلجة على النا�س ،ال �سيما �إذا كانت �أغلب الق�ضايا
التي تعر�ض يف ال�ساحة من املو�ضوعات التي يرجع فيها �إىل �أهل اخلربة حتى
من قبل الفقيه ،ولي�ست من الأحكام التي يرجع فيها �إىل الفقيه ،وهي على كل
حال� ،ضرورة �شرعية ،البد لكل من يعمل للإ�سالم يف �أي خط من اخلطوط،
وب�أي �أ�سلوب من الأ�ساليب من �أن يعمل على �إحراز تكليفه ال�شرعي� ،أو تكليف
الآخرين الذين يعملون ويتعاونون معه.
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و�أما فكرة الغربة عن �أ�ساليب الإ�سالم ،و�أ�ساليب النبي حممد (�ص) يف
دعوته �إىل اهلل ،ويف العمل يف �سبيل اهلل ،فهي فكرة ال تخلو من غرابة؛ لأن
الإ�سالم مل يفر�ض على امل�ؤمنني �أ�سلوبًا معي ًنا ،وطريقة حمددة يف طريق الدعوة
�إىل اهلل ،بحيث يحتاج العاملون �إىل ن�ص خا�ص يف كل �أ�سلوب ،ويف كل طريقة،
بل و�ضع لهم املنهج العام يف الدعوة ب�أن تكون باحلكمة واملواعظ احل�سنة ،واجلدال
بالتي هي �أح�سن ،ويف العمل ب�أن �أراد لهم �أن تكون اخلطوات خا�ضعة للأحكام
ال�شرعية العامة ،فال ينحرف خط عن حكم �شرعي ،مهما كانت الأو�ضاع
والظروف �إال يف احلاالت ال�صعبة التي تفر�ض فيها قاعدة التزاحم بني املالكات
�أن يتجمد احلكم ال�شرعي يف هذه الواقعة �أو تلك �أمام الهدف الأهم الذي يفوق
املالك الذي يتحرك فيه احلكم ال�شرعي ،الأمر الذي يرتك للعاملني الداعني �إىل
اهلل حرية اختيار الأ�سلوب الذي يريدونه يف �سبيل الو�صول �إىل الهدف الكبري يف
دائرة الأحكام ال�شرعية.
املرجعية لي�ست بدي ً
ال عن التنظيم

�أما املرجعية يف خطها وحركتها ،ف�إنها لن تكون بدي ًال عن التنظيم ،ولكنها
تتقوى به وتقويه عندما ت�شرف عليه من خالل الفكر الإ�سالمي وتتحرك من
�أجل �أن تفتح له الأبواب املغلقة ،وتنظم له بع�ض خطواته وطريقة م�ساره ،وتوجهه
يف االجتاه ال�سليم �إذا انحرفت به الأو�ضاع يف غري االجتاه ال�صحيح.
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�إن املرجعية قد ت�ستطيع �أن تدفع التحرك بعي ًدا يف عملية �إثارة الأمة ،وحتريك
امل�شاعر نحو مواجهة ال�سلطة الغا�شمة فيما توحيه للم�ؤمنني من تكاليف �شرعية
تفر�ض عليهم هذا الأمر �أو ذاك ،وت�ضمن لهم من خالل ذلك ال�شعور بالر�ضا،
والأمن من عقاب اهلل فيما يتحركون فيه؛ لأن املرجعية ،حترز لهم �سالمة التكليف
ال�شرعي يف هذا املوقف �أو ذاك� .إنها قد ت�ستطيع ذلك يف بع�ض املراحل النا�ضجة
�سيا�س ًّيا ،ولكنها قد تالقي جه ًدا كب ًريا وو�ض ًعا �صع ًبا يف احلاالت التي مل تن�ضج
فيها التجربة ،مما يقت�ضيها تنظيم �أو�ضاعها وخطواتها ،وحتريك مراحلها من �أجل
تن�ضيج الواقع من حولها من �أجل �أن ي�صل �إىل هذه املرحلة التي تقوده �إىل الواقع
الأ�صيل ،مما مل يح�صل لها �إال يف الإطار التنظيمي امل�س�ؤول.
ويف مو�ضوع الإح�سا�س بالتع�صب �ضد امل�ؤمنني الآخرين ،ال جند هذا
املو�ضوع ي�صل �إىل حجم الظاهرة التي ترتبط بهذا الأ�سلوب العملي ،بل قد
تتمثل يف بع�ض الظواهر املت�صلة بهذا ال�شعور.
احلزبية موقع لتنظيم العمل

ونحن �أمام وجهتي النظر هاتني نتحفظ يف هذا اال�ستقطاب الذي يعر�ض فيه
كل فريق وجهة نظره؛ لأننا عندما نثري هذا اللون من الأ�سلوب �أو ذاك ،ال نريد
�أن نتجمد �أمام ال�صيغة املطروحة كما هي� ،سواء يف ذلك خط املرجعية� ،أو خط
التنظيم ،بل نعمل على �إ�صالحها فيما ت�شتمل عليه من انحرافات �أو �سلبيات.
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ف�إذا كانت احلزبية تقود �إىل التع�صب ،وتعمل على الإيحاء للإن�سان
باالنحراف عن خط ال�شريعة ،ف�إن علينا �أن ندخل فيها الروح الإ�سالمية التي
جتعل منها جمرد موقع من مواقع العمل من دون �أن يكون للإطار �أية قيمة يف
تكوين ال�شخ�صية ،وذلك باملزيد من التعليمات التي ت�ؤكد على ال�شخ�صية
الإ�سالمية للعاملني بالإيحاء الدائم لهم ب�أن االختالف يف �أ�ساليب العمل ،ويف
وعي حاجات ال�ساحة ،ويف حركة العاملني ،ال يعني �إلغاء ال�شخ�صية الإ�سالمية،
و�إنكار دورها يف تعميق ال�صالت الروحية بني امل�ؤمنني ،وبذلك تبقى للعاملني
م�شاعرهم الإ�سالمية العميقة املتعاطفة مع كل م�ؤمن وم�سلم ،مهما كانت طريقة
فهمه للإ�سالم ،وذلك من موقع احلاجة �إىل �إ�صالحهم باملحبة ،وهدايتهم بالفكر
والرحمة� .أما االنحراف عن ال�شريعة ،فالبد لنا من �أن نقف �أمامه وقفة �إيجابية
تر�صد الظاهرة يف مفرداتها اجلزئية ال�صغرية والكبرية ،ثم تعمل على مواجهتها
بالثقافة ال�شرعية ك�أ�سا�س من �أ�س�س الثقافة التنظيمية ،والعمل على تربية اخلوف
من اهلل ،وحمبته ،ومراقبته يف نف�س كل عامل ،والت�أكيد على �أن الإ�سالم ال يعني
�شي ًئا خارج نطاق االلتزام ال�شرعي يف الأ�شياء اجلزئية والكلية؛ لأنه ال قيمة
للدعوة للإ�سالم لدى الدعاة �إىل اهلل �إذا مل يعي�شوا االلتزام فك ًرا وعاطفة وعم ًال
وحركة حياة� .إن فقدان االلتزام مينع العمل من التجذر يف نفو�س الآخرين الذين
ندعوهم .وخال�صة الفكرة� :إن التنظيم لأي عمل هو روح العمل كمبد�أ ال يعني
�إهمال التفا�صيل ،بل يعني الت�أكيد على طبيعتها وخ�صو�صياتها من �أجل احلفاظ
على �سالمة املبد�أ يف حركته وانطالقته.
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ان�سجام احلزبية مع املرجعية

و�إذا كانت املرجعية ال ت�ستوعب اجلماهري يف حركة تنظيمية فاعلة ،وال تعمل
على تربية القيادات ال�سيا�سية واالقت�صادية للمجتمع ،ف�إن من املمكن العمل
على الت�أكيد على هذا الدور الأ�سا�سي يف حركتها ،وذلك ب�إيجاد االن�سجام
بينها وبني ال�صيغ الأخرى املطروحة يف ال�ساحة ،بحيث متنحها الرعاية والتوجيه
والعناية التي تخفف الكثري من �سلبياتها ،وحتقق لها الكثري من الإيجابيات.
�إن ال�صيغ العملية يف �أي جانب من اجلوانب مطروحة للدخول يف عملية
تغيري متطورة متجددة تب ًعا للأخطاء التي تربز يف حركة العمل� ،سواء يف ذلك
املرجعية التي متثل والية الفقيه� ،أو ال�شورى� ،أو التنظيم؛ لأن الق�ضية ،كل الق�ضية
هي الو�صول �إىل خدمة الإ�سالم ،وقوته يف العامل ،وحركته املت�صاعدة يف �سبيل
الو�صول �إىل �أهدافه الكبرية يف احلياة.
ويف �ضوء ذلك ،نحب للعاملني �أن ال يعي�شوا الت�شنج �إزاء بع�ضهم البع�ض
فيما يختلفون فيه من �صيغ العمل بامل�ستوى الذي ي�صل �إىل حد الرتا�شق
واالتهامات و�إثارة عالمات اال�ستفهام ،وال�شك من دون �أ�سا�س �أو مربر ،و�إغالق
باب احلوار يف تفا�صيل الق�ضايا املختلف عليها .ف�إن مثل هذه الروح ال تعرب عن
روح �إ�سالمية؛ لأن معنى �أن يكون الإن�سان م�سل ًما �أن يعي�ش �أخالقية الإ�سالم
يف العمل ،ويف �أ�سلوبه ،ويف عالقاته و�أو�ضاعه اجلزئية والكلية.
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وبذلك– فقط– ميكن �أن ن�صل �إىل امل�ستوى الإ�سالمي احلق يف الفكر
واملمار�سة واحلركة ،وذلك بتعميق ال�شخ�صية الإ�سالمية املنطلقة من خوف اهلل
وتقواه ،ف�إن ذلك هو ال�سبيل للن�صر وللنجاح ،وللو�صول �إىل الهدف الكبري.

احلركة اإلسالمية وإجازة السلطات
• االختباء وراء العنوان غري الإ�سالمي
يبعد الإ�سالميني عن �ساحة ال�صراع ويهم�ش دورهم.
• البقاء خارج �إطار ال�سلطة الر�سمي
�أف�ضل من التحرك يف داخله.
• معركة ف�صل الدين عن احلياة
وال�سيا�سة ال تزال مفتوحة.
• احلزب لي�س حركة بديلة
عن الأمة بل لتحريك الأمة.

احلركة الإ�سالمية و�إجازة ال�سلطات
حديث يف الو�سط ال�سيا�سي

يدور حديث منذ مدة – يف الو�سط ال�سيا�سي الر�سمي -يف بع�ض البلدان
العربية الإ�سالمية ،حول م�س�ألة �إجازة الن�شاط الإ�سالمي ال�سيا�سي احلركي
املتمثل باحلزب الإ�سالمي� ،أو احلركة الإ�سالمية ،يف الوقت الذي ال ميانع فيه
القائمون على هذه البلدان من �إجازة بع�ض الأحزاب ال�شيوعية واال�شرتاكية �أو
الوطنية �أو القومية.
ويقدمون �أمام هذا املوقف حجة �إ�سالمية ال�شكل ،منحرفة امل�ضمون،
وخال�صتها� :إن احلزب– �أي حزب – ميثل جمموعة من الأمة �أو ال�شعب ممن
ينت�سبون �إليه ،تقابلها جمموعة �أخرى ال تنت�سب �إليه ،وبذلك ينق�سم النا�س–
من خالله– �إىل ق�سمني ،وهذا ال ميثل �أية م�شكلة يف دائرة غري الإ�سالميني؛ لأن
انق�سام ال�شعب �إىل �شيوعي وغري �شيوعي� ،أو ا�شرتاكي وغري ا�شرتاكي ال يثري �أية
ح�سا�سية �أو عقدة؛ لأن من امل�ألوف لدى النا�س االختالف يف االنتماء ال�سيا�سي
الذي قد يحبذه فريق ويرف�ضه فريق.
احلزب الإ�سالمي وموقف ال�سلطة

�أما احلزب الإ�سالمي ،ف�إنه يختزن يف مفهومه �إخراج الذين ال ينتمون �إليه
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من الإ�سالم عندما ينق�سم ال�شعب عليه بني �إ�سالميني وغري �إ�سالميني ،مما ي�ؤثر
�سل ًبا على الواقع ال�شعبي العام ،ويثري احل�سا�سيات التي قد ت�ؤدي �إىل التنازع
والتقاتل؛ لأن من ال�صعب على الإن�سان امل�سلم العادي الذي ال ينتمي �إىل
احلزب الإ�سالمي �أن يقال عنه �أنه غري �إ�سالمي ملجرد رف�ضه لالنخراط يف
التجمعات ال�سيا�سية ،مع العلم� ،أن الإ�سالم يحتوي يف خط االنتماء �إليه كل من
�شهد ال�شهادتني ،حتى �إذا كان غري م�ؤمن يف عقيدته ،كما يف الأ�شخا�ص الذين
دخلوا يف الإ�سالم رغبة �أو رهبة ،ممن جعل الت�شريع الإ�سالمي لهم �سهم امل�ؤلفة
قلوبهم يف فري�ضة الزكاة� ،أو �إذا كان غري ملتزم بالأحكام الإ�سالمية .فكيف ننفي
ال�صفة الإ�سالمية عن من ال ينتمي �إىل احلزب؟ وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن �إجازة
احلزب الذي يقوم على االنتماء الإ�سالمي ،ي�سيء �إىل الذهنية العامة ،ويخل
بالنظام العام ،وي�ؤدي �إىل كثري من امل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية التي قد تقود
�إىل التحاقد والتقاتل بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
حركة النه�ضة يف تون�س

وقد كان من نتائج هذا املنطق ال�سيا�سي الر�سمي الذي حتول �إىل قرار حا�سم
باملنع من �إجازة احلزب الذي يقوم تفكريه على �أ�سا�س الإ�سالم �أن حاولت بع�ض
الأحزاب الإ�سالمية كاالجتاه الإ�سالمي يف تون�س �أن تقدم طل ًبا بالرتخي�ص لها
بالعمل ال�سيا�سي با�سم حركة «النه�ضة» التي ال توحي بالإ�سالم فيما هو العنوان
العام ،وفيما هي اخلطوط ال�سيا�سية العري�ضة ،كو�سيلة من و�سائل االلتفاف على
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هذا املنع ،باالبتعاد عن العناوين املثرية للح�سا�سيات يف الدائرة ال�شعبية ،ح�سب
زعم ال�سلطة ،ولكن ذلك مل يجدهم �شي ًئا؛ لأن امل�س�ألة يف عمقها تت�صل مبنع
الن�شاط الإ�سالمي ال�سيا�سي على �أ�سا�س اخلطة املر�سومة.
وقد ر�أينا بع�ض الإ�سالميني يف م�صر التي تتحدث بهذا املنطق قد جل�ؤوا
�إىل العمل يف �صفوف حزب يحمل ال�صفة العلمانية من �أجل �أن يكون لهم
حرية العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ولكن بعناوين غري �إ�سالمية ،بعد �أن ا�ستنفدوا
اجلهد يف احل�صول على رخ�صة بعنوانهم الإ�سالمي احلركي.
�سلبية ترك العنوان الإ�سالمي

ولعل من الوا�ضح� ،أن مثل هذا الأ�سلوب يف االن�سحاب من العنوان
الإ�سالمي يف العمل ال�سيا�سي احلزبي قد يرتك ت�أثرياته ال�سلبية على حركة
الإ�سالميني يف امل�ستقبل من خالل الأجيال املقبلة التي قد تن�سجم مع العنوان
اجلديد تدريج ًّيا ،فتختزن �شعاراته يف وعيها ال�سيا�سي بفعل الرتداد الكثري
لكلماتها ،وبوا�سطة املوقع ال�سيا�سي الذي قد يدفعهم �إىل مواقف معينة يف الإطار
العام ،وبذلك تفقد احلركة الإ�سالمية حيويتها وعمقها وامتدادها يف الأمة عندما
تقدم نف�سها �إىل الأمة يف �صفتها الر�سمية بعنوان �آخر ،فتن�سى الأمة الإ�سالم
احلركي يف ذلك كله.
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اخلطة اال�ستكبارية

ورمبا كان هذا هو بع�ض اخلطة املر�سومة لدى اجلهات ال�سيا�سية احلاكمة،
يف ارتباطاتها اخلفية باخلطة اال�ستكبارية الكافرة يف �إبعاد الإ�سالم عن حركة
احلياة ،واالقت�صار يف دوره على اجلانب العبادي والأخالقي يف الوعي العام؛
لأن االختباء وراء العناوين غري الإ�سالمية يبتعد بالإ�سالميني عن الوقوف يف
قلب ال�ساحة الكبرية لل�صراع ،ويقف بهم على هام�شها الفكري وال�سيا�سي ،فال
يكون الإ�سالم يف مواجهة املارك�سية واال�شرتاكية �أو القومية يف �أبعاده املتنوعة،
بل تكون العناوين النائمة التي قد تن�سجم مع تلك الطروحات الفكرية يف
التيارات ال�سيا�سية ،و�إذا كان الإ�سالميون يقولون� :إن العمق يف الداخل �سوف
يكون �إ�سالم ًّيا يف الثقافة واملنهج والتخطيط والتطلعات ،ف�إننا نت�صور �أن ذلك كله
لن يكون له القوة على تعميق الإ�سالم يف الوعي الفكري والروحي للإن�سان
امل�سلم ،مادامت التحفظات حتيط به من كل جانب حذ ًرا من اكت�شاف ال�سلطة
ال�صفة الدينية يف احلركة ،فتبادر �إىل �إلغاء احلزب بفعل ابتعاده عن القانون العام
للأحزاب ،وحتوله �إىل حزب ديني �إ�سالمي.
بني العمل ال�سري والتحرك غري املعنون

�إننا ال نريد �أن نثري ال�سلبيات �أمام هذه امل�س�ألة لنوحي ب�أن التحرك الإ�سالمي
يف هذا اخلط ال يختزن الكثري من الإيجابيات التي تنطلق من �إف�ساح املجال
للإ�سالميني �أن يتحركوا بحرية ،مما يجعل النا�س امل�ؤمنني بالإ�سالم ينجذبون
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�إليهم بفعل معرفتهم بالقادة و�صفتهم الإ�سالمية احلركية ،الأمر الذي قد يدفع
باحلزب �إىل مواقع القوة الكبرية التي تكفل له احل�صول على �إمكانات ال�ضغط
على الدولة يف �إعطاء الإجازة الر�سمية با�سم احلزب الإ�سالمي ،ورمبا كان ذلك
�أف�ضل من اللجوء �إىل العمل ال�سري الذي �سرعان ما ينك�شف لدى �أجهزة
املخابرات الداخلية واخلارجية ،فتبادر الدولة �إىل �أ�سلوب القمع الذي ي�ضعف
احلركة ويقيد حركتها وميزق جماهريها التي قد ال متلك القوة على التحمل� ،أو
التي تخاف من االنتماء �إىل احلزب املطارد من قبل ال�سلطة.
وقد يتحدث ه�ؤالء ب�أن العربة لي�ست يف الالفتة التي تو�ضع �أمام املراكز
احلزبية ،بل العربة هو يف امل�ضمون الذي يلتزمه احلركيون ،وتتحرك من خالله
جماهريهم ،وهو النهج الذي ي�ؤكدونه يف خططهم وو�سائلهم الفكرية والروحية.
ولكننا مع ذلك كله ،نعتقد ب�أن الق�ضية ال تنح�صر يف دائرة معينة �أو حالة طارئة
نهجا
لتنفتح يف �ساحة �أخرى� ،أو لتنتقل �إىل حالة �أخرى ،بل الق�ضية متثل ً
�سيا�س ًّيا يف �إبعاد الإ�سالم عن مواقع احلركة ال�سيا�سية ب�شكل ر�سمي ،بحيث
ميتد يف ال�ساحة الإ�سالمية كلها مع �إقرار لذلك من قبل الإ�سالميني يف التزامهم
بتحفظات الدولة ،ويف ان�سحابهم من �شعاراتهم الكبرية.
موقع التقية يف التحرك

�إننا قد ال منانع يف اللجوء �إىل بع�ض هذه الأ�ساليب يف بع�ض املراحل والظروف
ال�صعبة التي قد يدور الأمر فيها بني التجميد ب�شكل كبري �أو نهائي ،وبني التحرك
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بهذه الطريقة ،حيث يبدو الأمر �شبي ًها بالعمل ال�سري حتت الفتة علنية بعنوان
ال يوحي مبا يف الداخل ،وذلك فيما قد ي�شبه مبد�أ التقية الذي يلتزمه بع�ض
امل�سلمني انطالقًا من الن�صو�ص ال�شرعية التي تبيح ذلك يف حاالت ال�ضغط يف
دائرة الكافرين ،وذلك يف قوله تعاىل :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [�آل عمران.]28 /
ويرون �أن ذلك ال يقت�صر على تعامل امل�ؤمنني مع الكافرين ،بل ميتد �إىل تعامل
امل�ؤمنني مع امل�سلمني الذين يتحركون يف خطط الكافرين �أو ميثلون ذهنيتهم،
فيمار�سون ال�ضغط على �أهل احلق مل�صلحة الباطل ،بحيث يتعر�ض ه�ؤالء للخطر
على حياتهم� ،أو على اخلط الذي يلتزمونه.
�أين يكمن اخلوف؟

ويف �ضوء ذلك ،ميكنهم �أن يلج�أوا �إىل عناوين �أخرى قد توحي بالباطل� ،أو ال
توحي باحلق ليتخل�صوا من ال�ضغوط القا�سية ال�صعبة ،ريثما تبتعد الظروف التي
متلي مثل هذا ال�سلوك� ،أو ترتفع تلك ال�ضغوط ،فتكون التقية �أ�سلوبًا للمرونة العملية
التي حتفظ احلق و�أهله ،فتمنعهم من ال�سقوط �أو ال�ضالل يف املدى البعيد� .إننا ال
منانع يف ذلك ،ولكننا نخ�شى �أن تتحول الق�ضية �إىل خط عام يف املناهج ال�سيا�سية
الر�سمية ،بحيث تتحول الذهنية بفعل القانون �إىل ذهنية عامة لدى امل�سلمني،
فت�ؤكد املفهوم بفعل خ�ضوع الإ�سالميني له ر�سم ًّيا ،بحيث ي�ستنكر امل�سلمون
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العاديون التحرك يف اخلط ال�سيا�سي بعنوان الإ�سالم متا ًما كما حدث يف العقلية
ال�شعبية العامة التي زحفت �إىل �أذهان بع�ض علماء الدين واملثقفني امل�سلمني يف
م�س�ألة ف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،بحيث ا�ستطاعت �أن ترتك ت�أثرياتها ال�سلبية
على اخلط الثقايف العام ،حتى بات التقييم الروحي لل�شخ�صيات الإ�سالمية يف
نظر العامة من النا�س منطلقًا من دائرة ابتعادها عن ال�سيا�سة واقرتابها منها �سل ًبا �أو
�إيجابًا ،فكلما اقرتب العامل الديني من ال�سيا�سة كلما كان �أقرب �إىل اهلل!!
وهكذا يتحول ال�سلوك �إىل ت�أكيد املفهوم املنحرف الذي يحا�صر الإ�سالميني
يف امل�ستقبل ليكون عونًا للكافرين عليهم با�سم الإ�سالم.
املوقف املطلوب واملعركة املفتوحة

ولذلك ف�إننا نت�صور �أن البقاء خارج الإطار الر�سمي لل�سلطة �أف�ضل من
التحرك يف داخله بهذه الطريقة؛ لأن ذلك �سوف يبقي املوقف قو ًّيا �صل ًبا يف خط
املواجهة ،ويحول احلركة الإ�سالمية �إىل حركة م�ضطهدة يف نظر الأمة ،مما يزيد
يف التعاطف ال�شعوري معها ،وي�ؤكد النهج ال�سيا�سي الإ�سالمي يف وعي النا�س
ب�شكل تدريجي من خالل حوادث االعتقال والت�شريد واال�ضطهاد والتعذيب
والقتل ونحو ذلك ،بحيث يتجذر ذلك يف عمق الواقع ال�سيا�سي للنا�س ،ويجعل
غري الإ�سالميني يف دائرة الإحراج ال�سيا�سي يف ان�سجامهم مع ال�سلطة ،ال �سيما
�إذا ا�ستخدمتهم ال�سلطة يف �إزعاج الإ�سالميني �أو يف ا�ضطهادهم.
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�إن الق�ضية التي نريد �إثارتها– يف هذا احلديث– هي �أن املعركة التي ال
تزال مفتوحة بيننا وبني العلمانيني هي ق�ضية ف�صل الدين عن ال�سيا�سة وعن
احلياة ،ولذلك فالبد لنا من مواجهة هذا املفهوم بكل الو�سائل من �أجل �إ�سقاطه
فكر ًّيا يف �ساحة ال�صراع الفكري ،وتبديل الذهنية ال�شعبية التي اختزنت هذا
املفهوم بفعل اخلطة اال�ستعمارية �إىل ذهنية ،جتد الإ�سالم �شام ًال لكل مواقع
احلياة ،بحيث يت�صور الإن�سان امل�سلم ق�ضية ال�سيا�سة يف واقعه ،كما يت�صور ق�ضية
العبادة يف التزامه الديني ،لتتحول ال�ساحة الإ�سالمية �إىل �ساحة تتحرك فيها
العبادة يف خط الدعوة ،كما تتحرك فيها ال�سيا�سة يف هذا اخلط ،وليتحركا م ًعا يف
االنفتاح على اهلل يف حركة احلياة ،ويف االلتزام باحلياة من خالل االنفتاح على
اهلل.
مغالطة وا�ضحة

�أما احلديث عن �إثارة احلزبية الإ�سالمية للح�سا�سيات ال�شعبية التي تعقد
الأمة عندما يتهم احلزبيون الإ�سالميون الأ�شخا�ص اخلارجني عن احلزب ب�أنهم
خارجون عن الإ�سالم فيما ميثله الإ�سالم من امتداد و�شمول يف كل �ش�ؤون
احلياة؛ لأن الإ�سالم التقليدي لي�س �إ�سال ًما �أ�صي ًال على كل حال ،بل هو �صورة
�إ�سالم يف ثوب التخلف الذي يحمل من مفاهيم الكفر ال�شيء الكثري.
�أما احلديث عن ذلك فهو مغالطة وا�ضحة ال يق�صد منها �إال الإثارة؛ لأن
احلزب لي�س احلركة البديلة عن الأمة ،ولي�س اخلط الفا�صل بني ما هو امل�سلم وما
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هو غري امل�سلم ،بل هو حركة �سيا�سية من �أجل حتريك الأمة امل�سلمة نحو �إعادة
الإ�سالم �إىل احلياة على �أ�سا�س �أن تكون قيادتها الطليعة الواعية املتحركة يف
داخل الأمة من �أجل �إعانة الأمة على االنطالق بعي ًدا يف هذا االجتاه.
بني الإميان والإ�سالم

وبذلك ال يكون اخلارجون عن احلزب خارجني عن الإ�سالم؛ لأن الإ�سالم–
يف املفهوم ال�شرعي– يتمثل يف االلتزام بال�شهادتني والنطق بهما ،واال�ستعداد
للتحرك يف احلياة العامة من موقع االنتماء الإ�سالمي ،بل كل ما هنالك �أن
احلزبيني قد يرون �صورة الآالم يف وعيهم الفكري ال�سيا�سي �أكرث عمقًا وامتدا ًدا
يف التفا�صيل الكثرية املت�صلة ب�ش�ؤون احلياة بخالف غريهم الذين قد يحملون
بع�ض املفاهيم املنحرفة� ،أو يغفلون عن بع�ض املواقع الأ�صيلة للفكر الإ�سالمي،
�أو عن بع�ض اخلطوط ال�شرعية للحكم الإ�سالمي ال�شرعي� ،أو ما �إىل ذلك ،مما
يجعلهم بحاجة �إىل �إكمال هذا النق�ص ،بالوعي واملمار�سة ،والتحرك يف اجتاه
اخلط امل�ستقيم ،وقد حتدث الإ�سالم بهذه الطريقة عندما ف�صل بني امل�سلمني وبني
امل�ؤمنني وذلك يف قوله تعاىل :ﱹ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [احلجرات .]14 /فهناك م�سلمون مل
يدخل الإميان يف قلوبهم ،وهناك م�سلمون يعي�شون هذا الإميان يف داخل كيانهم،
وقد ن�ستطيع – يف هذا املنهج – �أن نتحدث عن امل�سلمني الذين تكامل الوعي
الإمياين يف وجدانهم ،وجت�سد يف حياتهم العامة واخلا�صة ،وعن امل�سلمني الذين مل
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يبلغوا هذه الدرجة لنق�ص يف العلم �أو ل�ضعف يف الإرادة� ،أو النحراف يف عنا�صر
ال�شخ�صية ،فكانوا يخلطون �إميانًا وكف ًرا يف التزاماتهم الفكرية والعملية .وهذا،
من الأمور ال�سائدة يف املجتمع الإ�سالمي الذي يتحدث فيه عن امل�سلم العامل،
وامل�سلم اجلاهل� ،أو التقي وال�شقي� ،أو املنحرف وامل�ستقيم من دون �أن يت�ضمن
ذلك تكف ًريا� ،أو يثري ح�سا�سية �أو عقدة� ،إال ما يثريه احلديث الذي يختلف فيه
التقييم بني �شخ�ص و�آخر ب�شكل طبيعي.
دور احلركة الإ�سالمية

�إن احلركة الإ�سالمية ترى يف اجلماهري التي تطل عليها من موقع الفكر
الإ�سالمي والن�شاط ال�سيا�سي ،القاعدة الوا�سطة التي تعمل يف داخلها لتثري
م�شاعرها و�أفكارها ومواقفها ،نحو الو�صول �إىل الأهداف الكبرية ،فال ميكن لها �أن
تقوم بعملية تكفري لها� ،أو �إبعاد ملواقفها عن مواقع الإ�سالم.
و�إذا كانت بع�ض التيارات الفكرية الإ�سالمية ،تعمل على تكفري امل�سلمني
ممن ال يرى ر�أيها� ،أو ممن يقوم ببع�ض املمار�سات التي ترى فيها نو ًعا من ال�شرك �أو
الكفر ،مع خمالفة الأخرى يف ذلك ،ف�إن ذلك لي�س �ش�أن الإ�سالميني احلركيني
الذين يرون يف هذا الأ�سلوب� ،أ�سلوب تخلف ذهني ال يخدم الإ�سالم ،بل يعمل
على تعقيد الذهنية من حوله.

الواقعية واملثالية يف األسلوب العملي (أ)
•التحديد الواقعي للأ�ساليب والأدوات
يحقق التقدم واال�ستقامة للأمة.
•امل�صالح املت�شابكة يف العالقات ال�سيا�سية
حتتم تخفيف االنتماء مهما �أمكن.
• التهور وال�ضياع
نتاج النظرة املثالية للأو�ضاع.

الواقعية واملثالية يف الأ�سلوب العملي (�أ)
املفاهيم ال�ضبابية واحللول غري الواقعية

من املالحظ يف خطوات كثري من العاملني للإ�سالم �أنهم يواجهون ال�ساحة
بالأفكار غري الواقعية ،وذلك من قاعدة �إميانية تطرح الفكرة الكبرية بعي ًدا عن
و�سائلها الطبيعية ،مما يجعل امل�سرية تتجه �إىل الهدف فيما ي�شبه القفز يف الهواء،
وي�ؤدي بالتايل �إىل �أن تبقى الق�ضية يف موقع التنظري بعي ًدا عن حركة التطبيق.
وي�ساهم– يف �أكرث من جمال– يف تعبئة الأفكار باملفاهيم ال�ضبابية التي
تقدم ال�صورة يف �إطار من الغمو�ض والإبهام الذي يفقد ال�ساحة حيويتها ومرونتها،
يف و�ضوح الر�ؤية وواقعية احلركة.
وكمثال على ذلك ،الأفكار التي يطرحها البع�ض عن احللول الإ�سالمية
للم�شاكل الكربى كق�ضية فل�سطني يف حركة الواقع ال�سيا�سي فيما يتحدث به
املتحدثون من �أن الإ�سالم هو الذي ميكن �أن يحررها على يد امل�ؤمنني الواعني
الذين يخل�صون هلل يف كل خطوة من خطواتهم العملية ،فهم الذين يقفون املواقف
ال�صعبة يف مواجهة التحديات الكبرية الكافرة ،وهم الذين ال ي�شرتون ب�آيات اهلل
ثم ًنا قلي ًال ،وهم الذين ينطلقون �إىل ال�شهادة بروح قوية م�ؤمنة ،وهم وهم� ...إلخ.
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�أما كيف يتحقق ذلك يف ظل املعادالت ال�سيا�سية ال�صعبة التي حتيط
بالق�ضية من خالل التحديات اال�ستعمارية ،واخلطط ال�صهيونية ،والإطارات
القومية ،والأالعيب االنتهازية املوجودة على ال�ساحة من قبل الأنظمة العربية
والإ�سالمية؟ �أما كيف يتحقق ذلك يف الأجواء التي ميكن �أن يتحول االجتاه
الإ�سالمي يف يد �شياطني ال�سيا�سة �إىل عن�صر من عنا�صر �إرباك الق�ضية باللعب
على اجلانب العاطفي منه فيما حتاول اللعبة اجلهنمية �أن ت�ستغل العن�صر االنفعايل
لدى الأمة ،واالنتهازي لدى احلاكمني املنحرفني لتحول الواقع �إىل �أداة تفجري
لل�سلبيات �ضد الق�ضية بعي ًدا عن خط الإيجابيات الفاعل ،كما رمبا ن�شاهده
يف بع�ض جوانب املعركة من حماولة �ضرب القوة بالقوى الطالعة لإنهاك القوة
اجلديدة من جهة ،وجتميد املعركة الكربى من جهة �أخرى؟ �أما كيف ذلك ،فهذا
مما ال جند له جم ً
اال وا�س ًعا يف اخلطوات العملية للحل الإ�سالمي للق�ضية.
التعامل مع الواقع وال�شرعية

وقد يطرح البع�ض يف هذا املجال �ضرورة ت�صفية� ،أو �إ�ضعاف كل القوى
الأخرى قبل الإعداد للمعركة ،وهكذا تظل الق�ضية تعي�ش يف هذه الأجواء يف
�أ�سلوب رد الفعل الذي يفتح يف كل يوم معركة جديدة يف �ساحة جديدة.
وقد ا�ستطاع هذا اللون من �أ�ساليب الطرح للق�ضية �أن يدخل الق�ضية يف
�أجواء ال�ضياع يف جانب الت�صور واحلركة .،حيث ال جمال �إال لل�سلبيات املثرية
يف كل وقت ومكان� ،إن مثل هذا الطرح يحقق جان ًبا واح ًدا من الق�ضية ،وهو
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الإخال�ص ،ولكنه يغفل اجلوانب الأخرى التي تعني على و�ضوح الر�ؤية و�سالمة
احلركة.
وقد ن�ستطيع �أن نثري �أمامنا الق�ضية يف �أجوائها الطبيعية لتثري الفكرة يف االجتاه
الآخر ،وهو �أن نتحرك مع اخلط الآخر الذي ت�سري فيه الق�ضية لنكون فريقًا يدخل
ال�ساحة مع الفرقاء الآخرين للخط الذي ن�ؤمن به ب�شرط �أن يكون ذلك من موقع
حركة ال�ساحة ،ال من موقع �سكونها يف حاالت اال�سرتخاء ،ويف �ضوء ذلك يكون
الطرح للحل الإ�سالمي يف قلب الواقع املتحرك ،ال يف �صعيد امل�ستقبل املجهول
الذي نتطلع �إليه على �أنقا�ض الواقع.
�إن ت�أكيدنا على �إثارة الفكرة يف هذا االجتاه ينطلق من درا�سة الواقع املو�ضوعي
الذي نريد �أن ندفعه يف االجتاه ال�سليم من خالل مواكبتنا له من دون �أن مننحه
ال�شرعية الر�سالية ،بل تكون الق�ضية كل الق�ضية هي �أن ال تفقد ال�ساحة عن�ص ًرا
من عنا�صر الت�أثري بالهدف الكبري يف النطاق املرحلي للتحرك.
�إننا ال نطرح – يف هذا املجال – �أفكا ًرا حا�سمة ،بل كل ما نريده هو �أن
نعطي فكرة عن االجتاه الواقعي للتفكري يف هذه الق�ضية ،كعن�صر من عنا�صر
التفكري �أو احلوار ،لئال ت�ضيع الق�ضية يف املتاهات التحليلية البعيدة عن الواقع،
وقد نلتقي– يف الطريق– بالكثري من �أمثال هذه الأفكار التي تتحرك يف االجتاه
الإيجابي الواقعي للحل الإ�سالمي الأف�ضل ،فقد يكفي يف �إ�سالمية احلل �أن
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ينطلق يف حل امل�شكلة الإ�سالمية مرحل ًّيا ،ولو بالتعاون مع الفرقاء الآخرين ،من
دون �ضرورة �إىل انفراده باحلركة.
�إننا نعتقد �أن التعامل مع الواقع يف ظروفه و�أدواته و�أ�ساليبه قد يخلق لنا
الذهنية الواقعية يف طريق التغيري التي تفكر مو�ضوع ًّيا يف اخلروج من �سيا�سة
الأمر الواقع.
�شعار «ال �شرقية وال غربية» �سالح ذو حدين

وقد نحتاج �إىل تب�سيط الفكرة يف مثال جديد ،فقد جند يف ال�ساحة �شعار
«ال �شرقية وال غربية» ،كعن�صر من عنا�صر �إثارة احلما�س اال�ستقاليل يف داخل
ال�شخ�صية امل�سلمة ،ولكن حركة هذا ال�شعار على �صعيد الواقع غري مفهومة
مرحل ًّيا – على الأقل ،ولذلك ف�إنها تظل يف ال�ضباب بعي ًدا عن كل عنا�صر
الإ�شراق والو�ضوح ،وذلك �ضمن الت�صور التايل� :إن لهذا ال�شعار جمالني،
فقد يتحقق يف نطاق تفريغ ال�شخ�صية امل�سلمة من ال�شعور باالنتماء �إىل �أي من
املع�سكرين العامليني املوجودين يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،كو�سيلة من و�سائل البدء
يف التحرك الطويل نحو الهدف البعيد ،يف �إيجاد القوة الثالثة البديلة على �أ�سا�س
الإ�سالم ال�سيا�سي ال�شامل الذي ميثل قوة امل�ست�ضعفني يف الأر�ض ،ويف هذا اجلو
البد من تعميق ال�شعور بالذاتية الإ�سالمية يف داخل امل�سلمني ،وتوجيه الثقافة
والرتبية واحلركة ال�سيا�سية نحو اال�ستقالل الكامل يف �شتى اجلوانب احلياتية
العامة لين�ش�أ اجليل امل�سلم على �أ�سا�س الهدف الكبري البعيد.
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وقد يتحقق هذا ال�شعار يف نطاق املرحلة احلا�ضرة على �أ�سا�س الفكرة التي
تف�سح املجال للتحرك بعي ًدا عن الأو�ضاع والتحالفات والعالقات املوجودة يف
ال�ساحة يف الواقع ال�سيا�سي والع�سكري واالقت�صادي والثقايف ،فتكون الق�ضية
املطروحة �أمامنا هي �أن ترف�ض �أية عالقة ع�ضوية مع �أي من املع�سكرين ،وذلك
للح�صول على �سالمة االجتاه يف احلركة والتخطيط ،واال�ستقالل يف املواقف
واملمار�سات ،ويف هذا اجلو البد من البحث عن �ساحة م�ستقلة يف �صعيد الواقع،
ال جمال فيها لأية �سيطرة كربى من قبل القوى املت�صارعة ليمكننا مواجهة
املوقف املنطلق لال�ستقالل من خاللها.
القفز على خطوط التوازن ال�سيا�سية

�إننا نعتقد �صعوبة احل�صول على مثل ذلك فيما منلك من ظروف ومعطيات
لل�ساحات املوجودة �أمامنا؛ لأن طبيعة امل�صالح املت�شابكة يف العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية ال ت�سمح بالعزلة ،وال تف�سح املجال لال�ستقالل ،حتى على
�أ�سا�س التعامل يف نطاق امل�صالح املتبادلة من موقع م�ستقل ال يخ�ضع لل�ضغوط؛
لأن القوى العاملية ،ال تواجه املوقف بامليزان الدقيق الذي ي�ضع الق�ضية يف
نطاق التبادل يف امل�صالح على �أ�سا�س ال�سيادة املعرتف بها للطرفني ،بل حتاول
�أن ت�ستغل حاجة الآخرين ال�صغار �إليها لت�أكيد قوتها بامل�ستوى الذي يحقق لها
حماية م�صاحلها احلا�ضرة وامل�ستقبلة ب�شكل مميز �ضاغط ،ونحن نعرف �أن الأقوياء
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ميلكون بو�سائلهم اخلا�صة �أن يحققوا لأنف�سهم املزيد من الأرباح واملواقع يف �أ�سلوب
تعاملهم مع ال�ضعفاء؛ لأن ذلك هو معنى تعاون القوي مع ال�ضعيف.
ويف هذا املجال ،ن�شعر باحلاجة �إىل التفكري يف تخفيف االنتماء� ،أو تقليل
�سلبياته� ،أو �إ�ضعاف عوامل ال�ضغط فيه ،مهما �أمكن ،وذلك بالقفز على خطوط
التوازن والتعادل يف املواقف ال�سيا�سية اخلا�ضعة لظروف ال�صراع بني املع�سكرين
الكبريين ،مع الأخذ باالعتبار �أنهما يلتقيان من خالل م�صاحلهما اال�ستعمارية
امل�شرتكة على �إيقاف ال�صراع على خطوط حمراء ال يتجاوزانها من �أجل عدم
ال�سماح للقوى ال�صغرية يف تخريب املعادالت ال�سيا�سية املتفق عليها بينهما،
متا ًما كما يقال يف ق�صة ال�صراع يف الداخل ،حول الق�ضايا املتنازع عليها ،وال�سري
ب�سيا�سة الوفاق فيما يتفقان عليه من م�صاحلهما امل�شرتكة �أمام العدو امل�شرتك.
وقد ال نريد �أن ندعي ب�أن واقع العالقات بني القوى العاملية الكربى ميثل
القدر املحتوم الذي ال ميكن الهروب منه �أو اخلروج عليه ليكون هذا املنطق الذي
نريد لونًا من �ألوان االنهزامية الروحية� ،أو العملية التي تواجه القوة من قاعدة
الرعب الداخلي واالهتزاز اخلارجي ،بل كل ما نريد �أن ندعيه هو الت�أكيد على
النظرة الواقعية لل�ساحة وللقوى وللظروف من �أجل اتخاذ املواقف املدرو�سة على
�أ�سا�س م�صالح الإ�سالم وامل�سلمني؛ لنتمكن من خالل ذلك– التمييز بني ما
ن�ستطيع التخل�ص منه ،وبني ما ال ن�ستطيع يف احلا�ضر �أو يف امل�ستقبل املنظور؛ لأن
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فقدان النظرة املو�ضوعية للأ�شياء ،قد يوقعنا يف خط التهور وال�ضياع ،ويفقدنا
الكثري من الفر�ص املتاحة من �أجل التقدم خطوة �إىل الأمام يف عملية التغيري.
احلياد الإيجابي والالعبون الكبار

ورمبا يكون من املفيد لنا �أن ندر�س جتربة احلياد الإيجابي� ،أو عدم االنحياز،
وكيف ا�ستطاعت القوى العاملية �أن تعمل على متييع �شعاراتها وخطواتها حتى
حتولت �إىل نوع من �ساحات التجاذب بني القوى التي تنتمي �إىل هذه اجلبهة،
بحجة �أنها متثل املوقف املتوازن يف م�صلحة ال�شعوب ،وبني القوى التي تنتمي �إىل
اجلهة الأخرى بحجة �أن احلياد الإيجابي ال يفر�ض ال�سلبية يف املوقف ،بل يفر�ض
الإيجابية يف دعم املع�سكر الذي ي�صادقنا ويف مواجهة املع�سكر الذي يعادينا ،مما
يقت�ضينا االرتباط بهذه اجلهة �أو تلك يف املواقف من موقع فكرة احلياد؛ لأنها ال
تعني العزلة ،بل تعني الهرب من ال�ضغوط يف اتخاذ املواقف ،وهكذا ر�أينا كيف
حتولت التجربة �إىل ما ي�شبه اللعبة ال�سيا�سية التي احتواها الالعبون الكبار با�سم
املبادئ التي ي�ؤمن بها الالعبون ال�صغار.
�إننا جند يف هذا ال�شعار قيمة التجربة احلية التي ت�سمح بالتحرك بع�ض
ال�شيء ،يف احل�صول على املزيد من احلرية الداخلية للأمة يف تطلعاتها امل�ستقبلية،
ونظرتها �إىل طبيعة املوقف احلر من القوى العاملية الكربى ،ويف اال�ستفادة من
حاالت ال�صراع ،يف ت�أكيد بع�ض املواقع� ،أو يف التقدم خطوة �إىل الأمام ،يف بع�ض
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املجاالت اال�ستقاللية ،يف �صراعات القوى ال�صغرية مع بع�ضها البع�ض .ويف
التخطيط البعيد املدى لوالدة القوة اجلديدة م�ستقبل ًّيا على �أ�سا�س طرح املفاهيم
الإ�سالمية اجلديدة ،يف غمار الطروحات املختلفة التي حتفل بها �ساحات ال�صراع
الفكري وال�سيا�سي.
التعاون مع الآخرين وامل�صلحة الإ�سالمية

�أما حركة الواقع املحلية ،فالبد من القيام بدرا�سة عميقة �شاملة للم�صلحة
الإ�سالمية العليا ،يف التعاون مع هذه اجلهة للخروج من ال�ضغط الأكرب الذي
نتعر�ض له من اجلهة الأخرى ،يف بع�ض املواقع� ،أو لتح�صيل بع�ض املكا�سب
للأمة ،مما تختلف القوى يف طبيعة التعامل فيه ،وقد نحتاج �إىل �أن نقرر يف هذا
املجال �أن اخلط الدقيق الفا�صل بني اخل�ضوع املطلق للقوى على ح�ساب الفكرة
الأ�صيلة ،وبني التعاون معها على �أ�سا�س تقدمي بع�ض التنازالت مل�صلحة الق�ضايا
الكربى ال ميكن �أن نحدده على م�ستوى النظرية العامة ،بل البد لنا من حتديده
على �أ�سا�س حركة الواقع الذي تر�صد القيادات الواعية طبيعته ،وامتداده ،ونتائجه
احلا�ضرة وامل�ستقبلية ،وخلفياته ال�سلبية والإيجابية على م�ستوى العالقات.
التحرك والتوقف بح�ساب

�إن كل ما نريد �إثارته يف هذا املجال يف حديثنا عن االجتاه الواقعي �أو املثايل
يف مواجهة ق�ضايا الواقع العملي وم�شاكله هو �أن ن�ؤكد على �أن عن�صر التحديد
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الواقعي للأ�ساليب والأدوات التي تتحرك يف ال�ساحة ،يحقق للأمة تقد ًما يف
طريقة تفكريها ور�صدها للأمور ،فال تبقى يف �أ�سر العموميات ،بل حتاول �أن تتحرك
من موقع اخل�صو�صيات الدقيقة ...مما يجعل للأحكام ال�صادرة عن قياداتها �صفة
الدقة والرتكيز والواقعية .ويحقق لها– يف الوقت نف�سه– �سالمة يف اخلطى،
وا�ستقامة يف الق�صد و�شمو ًال يف الدرا�سة ...ويقودها �إىل املوقع القيادي الواعي
الذي يتحرك بح�ساب عندما يتحرك ،ويقف بح�ساب عندما يريد �أن يقف...
وتلك هي ق�صة الإ�سالم يف نظرته الواقعية �إىل الأمور حيث يعطي للأ�سباب
الطبيعية دو ًرا كب ًريا ،وال يغفل يف الوقت ذاته الأ�سباب غري الطبيعية املتحركة من
خالل قانون الغيب املودع عند اهلل �سبحانه وتعاىل.

الواقعية واملثالية يف األسلوب العملي (ب)
• الو�صول �إىل الأهداف الكبرية

ال يتم بالقفز على الواقع �أو باملغامرات.
•العالقات مع الآخرين

�أمر واقعي حتدده الظروف وال�ساحة والأ�شخا�ص.
•على الإ�سالميني التطلع �إىل امل�ستقبل

بعيون مفتوحة على الواقع يف نطاق املبادئ.

الواقعية واملثالية يف الأ�سلوب العملي (ب)
العاملون للإ�سالم و�شعار مقاومة الظلم

قد يطرح العاملون يف �ساحة العمل مقاومة الظاملني ،ومقاطعتهم ،واالبتعاد
عن الأجواء التي ت�ساهم يف حت�سني �صورتهم لدى النا�س ،وقد يت�صور البع�ض من
ه�ؤالء يف ن�شاطاتهم العملية والفكرية وال�سيا�سية بامل�ستوى الذي ميثل البعد الكلي
عنهم ،حتى يف الزيارات ال�شخ�صية واللقاءات املحدودة .ورمبا ي�ؤدي هذا الت�صور
�إىل �إطالق الأحكام ال�سريعة االنفعالية على بع�ض العاملني الذين قد تفر�ض
عليهم الظروف املو�ضوعية �أن يلتقوا ببع�ض مراكز القوى املنحرفة املتواجدة يف
ال�ساحة االجتماعية وال�سيا�سية ،مما ي�ؤثر – يف نهاية املطاف – على موقع ه�ؤالء
العاملني يف �أو�ساطهم الإ�سالمية العامة.
احلكمة واملرونة ونهج الأئمة (ع)

ونحن هنا يف حماولة للوقوف �أمام هذا ال�شعار املطروح فيما يعنيه وفيما
ي�ستهدفه ،وفيما يقف عنده من حدود ،فقد جند من ال�ضروري الت�أكيد عليه،
كحقيقة �إ�سالمية �أ�صيلة فيما يفر�ضه الإ�سالم على امل�سلم من العمل على حتريك
املواقف العملية يف اجتاه املبادئ العامة يف ال�سيا�سة واالجتماع على �أ�سا�س خط
العدالة امل�ستقيم.
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ولكن ذلك ال يعني ال�سلبية املطلقة يف التحرك يف جميع مراحل الهدف ،بل
قد يفر�ض املوقف املرحلي �أن يدخل الإن�سان مع ه�ؤالء املنحرفني يف عالقة جيدة
من �أجل احلفاظ على بع�ض مواقع التقدم من جهة �أخرى� ،أو من جهة تغطية
املواقف العملية املتقدمة من جهة ثالثة .الأمر الذي يدخل يف دائرة احلكمة
واملرونة يف حركة الأ�سلوب والفكرة من دون �أن ي�سيء �إىل الهدف الكبري،
مادامت املراحل تفر�ض مثل هذه املرونة الواقعية.
وهذا ما نلم�سه يف خط ال�سري لأئمة �أهل البيت (ع) يف عالقتهم بخلفاء زمانهم
الذين كانوا ال ميلكون �شرعية اخلالفة فيما يعتقده مذهب �أهل البيت (ع) فقد كانوا
يلتقون بهم يف �أكرث من جمال من �أجل بع�ض امل�صالح الإ�سالمية التي ترتتب
على ذلك ...مادام ذلك ال ميثل اعرتا ًفا ب�شرعية اخلالفة ،وال ت�أيي ًدا للموقع الذي
ميثلونه.
وبذلك ي�ستطيع العاملون الذين يقفون يف مركز امل�س�ؤولية� ،أن ميلكوا حرية
احلركة يف ال�ساحة فيما حتتاجه من �إيجاد عالقات مبراكز القوى املوجودة يف
ال�ساحة الإ�سالمية �سواء كان ذلك على م�ستوى التحالف يف بع�ض الق�ضايا التي
متثل �إحدى نقاط االتفاق.
التدقيق يف الطروحات

ولكن ذلك ال يعني �إلغاء التحفظات عن مثل هذا النوع من املمار�سة من
حيث طبيعة الظروف التي تفر�ض مثل هذا اللقاء� ،أو الأ�شخا�ص الذين يعقدون
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مثل هذه ال�صالت� ،أو يخططون ملثل هذه العالقات� ..أو ال�ساحة التي يتم فيها
مثل ذلك؛ لأن بع�ض الظروف قد تخدم مواقع الفرقاء الآخرين �أكرث مما تخدم
موقع الفريق الإ�سالمي فتتحول الق�ضية �إىل عملية ا�ستغالل منهم لنا يف �صيغة
قانونية م�شروعة..
كما �أن بع�ض الأ�شخا�ص ،قد ي�ضعفون �أمام بع�ض الأ�ساليب والطروحات
والأطماع والأجواء العاطفية ،مما قد ي�ؤدي بهم �إىل ال�سقوط يف التجربة ال�صعبة،
والبعد عن اخلط امل�ستقيم حتت ت�أثري اجلانب العاطفي ال�شديد� ..أما ال�ساحة فقد
ت�ضيق عن بع�ض �أ�ساليب اللقاء �أو عوامله يف مرحلة وقد تت�سع له يف مرحلة
�أخرى.
ويف هذا اجلو ،البد من التدقيق يف كل الطروحات التي تطرح علينا للقاء� ،أو
تدعونا �إىل الوفاق� ،أو تدفعنا �إىل �إيجاد �صيغ توحيدية �أو تعاقدية للعمل امل�شرتك
لئال ن�سيء �إىل الفكرة العامة التي نعمل على الإح�سان �إليها ويف هذا االجتاه،
البد لنا من مراقبة املمار�سات العملية التي قد حت�صل من بع�ض الأ�شحا�ص الذين
يقفون يف �أحد مراكز امل�س�ؤولية ،وذلك بالتدقيق يف طبيعة هذه املمار�سة يف اللقاء
ببع�ض مراكز القوى� ،أو التجاوب مع بع�ض طروحاتهم� ،أو االجنذاب �إىل م�شاريعهم
وخمططاتهم؛ وذلك من �أجل �أن نعرف �سالمة ذلك كله؛ لأن مثل ه�ؤالء قد
ي�ستغلون بع�ض ال�شعارات الواقعية للعمل لالختفاء وراءها يف تغطية ما يريدون من
�أو�ضاع �سلبية� ،أو فيما يدبرون من خطة لتمييع الفكرة احلقيقة احلا�سمة.
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ً
ارتباطا
ال�صلة �أو اللقاء لي�س انتما ًء �أو

�إن الق�ضية الأ�سا�س يف هذا الطرح الذي نثريه يف هذا احلديث هي �أن
الو�صول �إىل الأهداف الكبرية ال يتم بالقفز على مراحل الواقع العملي ر� ًأ�سا،
بل البد من التخطيط لذلك يف �ضمن املراحل املتدرجة التي تقت�ضي مهادنة
الواقع وم�ساملته يف بع�ض املواقع ،مما يفر�ض م�ساملة رموزه و�أبطاله وق�ضاياه يف عملية
واقعية ،تفتح للإ�سالم طريقًا جدي ًدا للعمل وللعاملني؛ لأن �إعالن الثورة على كل
الواقع الذي من حولك ي�ساهم يف �إثارته �ضدك قبل �أن تعد العدة ملواجهته بقوة
وت�صميم وعزم ،بينما ي�سهل لك الأ�سلوب العملي ال�سلمي مهمة دفع اخلطط
احلكيمة الواعية لل�سري يف هذا االجتاه ال�سليم ..ولهذا فينبغي لنا �أن ال ن�ستثار
�أمام كثري من ال�شخا�ص الذين يت�صلون بهذا ال�شخ�ص �أو ذاك� ،أو بهذه اجلهة
�أو تلك؛ لأن ال�صلة ال تعني االنتماء ،واللقاء ال يعني االرتباط الع�ضوي...
والتعاهد والتحالف العملي ال يعني – �أي�ضً ا – االنتماء لكل ما ميثله من رموز
للباطل و�أ�شكاله.
منح ال�شرعية واملوقف احلا�سم

وقد يفر�ض املوقف علينا يف بع�ض املراحل �أن نقف الوقفة احلا�سمة �ضد
بع�ض الأ�شخا�ص �أو بع�ض القوى؛ لأن امل�ساملة معهم متنحهم �شرعية �إ�سالمية ال
ميلكونها ،في�ؤدي ذلك �إىل امتدادهم يف اخلط املنحرف من خالل هذه الثقة التي
يح�صلون عليها ،مما يوجب تقوية خط االنحراف من خاللهم ملا ميثلونه من قوة
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تبلغ حد اخلطورة على ال�ساحة .وهذا ما نفهمه من املوقف ال�صلب الذي وقفه
الإمام علي (ع) من معاوية ،عندما رف�ض �إقراره على والية ال�شام ،ومل ي�ستجب
لآراء «النا�صحني» الذين كانوا ي�شريون عليه بذلك؛ لأنهم انطلقوا من فكرة دعم
احلكم وتقويته على �أ�سا�س الأمر الواقع الذي يخ�ضع ملراكز القوى املوجودة يف
ال�ساحة ،مما يجعل املوقف املطلوب خا�ض ًعا للت�سويات و�أن�صاف احللول ،وجتاوز
املبادئ الأ�صلية يف حركة احلكم نحو �أهدافه ...ولهذا ،انطلقوا يطرحون الآراء
املماثلة فيما يتعلق مبعاملة ر�ؤ�ساء الع�شائر ووجهاء املجتمع ،وت�أليف قلوبهم،
بالإغداق عليهم بالعطايا من بيت املال؛ لأن ذلك هو ال�سبيل لوقوفهم مع احلكم
باعتباره ميثل الو�سيلة للح�صول على الأطماع واالمتيازات واملواقع� ..أما الإمام
علي (ع) فقد كان يفكر يف اجتاه �آخر ،فلي�ست الق�ضية عنده هي ق�ضية �سلطان
ذاتي يريد له �أن يرتكز ويقوى ،بل الق�ضية عنده ق�ضية ر�سالة يعمل على �أن تت�أكد
مفاهيمها ،يف �صعيد الواقع ،كما ت�أكدت يف الفكر ،وق�ضية حكم يراد له �أن يكون
النموذج الأمثل يف حركة الإ�سالم يف احلياة بعي ًدا عن كل التواء وانحراف يف
�صورة احلاكم ويف �أ�سلوب العمل من �أجل �أن يبعد عن الإ�سالم ال�صورة املثالية
البعيدة عن الواقع التي �أراد البع�ض �أن ي�صوره بها متا ًما كما هي «املدن الفا�ضلة»
يف الأفكار التجريدية للفال�سفة ..ويعطي من خالل املعاناة ال�صورة الواقعية التي
تتمثل يف مواقف احلاكم ال�صلبة حتى على ح�ساب �سالمة احلكم يف بع�ض
املجاالت ،ويف �أ�ساليب احلكم القائمة على متثل املبادئ يف وعي القائمني عليها.
وهذا ما عرب عنه يف كلماته التي يحدد فيها نوعية احلاكم الذي يقيم �أمر اهلل يف
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عباده وبالده «ال يقيم �أمر اهلل �إال من ال ي�صانع وال ي�ضارع وال يتبع املطامع لي�س
�أمري و�أمركم واح ًدا �إنني �أريدكم هلل و�أنتم تريدونني لأنف�سكم».
«لوال ح�ضور احلا�ضر وقيام احلجة بوجود النا�صر وما �أخذ اهلل على العلماء �أن
ال يقاروا على كظة ظامل وال �سغب مظلوم لألفيت دنياكم هذه عندي �أهون من
عفطة عنز �أت�أمروين �أن �أطلب الن�صر باجلور واهلل ما �أطور به �سمر �سمري وما �أم جنم
يف ال�سماء جن ًما».
الر�سالة يف الفكر والأ�سلوب وال�شخ�ص

وهكذا جند احلاجة �إىل جت�سيد الر�سالة يف الفكرة والأ�سلوب وال�شخ�ص ،قد
فر�ضت املوقف ال�صعب احلا�سم يف حدة املعاجلة و�صرامة الأ�سلوب مع توفر كل
عنا�صر املرونة الذاتية من الر�ؤية الوا�ضحة للأ�ساليب امللتوية ،واحليل املتنوعة،
فلي�ست الق�ضية اختال ًفا يف ر�ؤية الواقع وفهمه ،بل هي ق�ضية اختالف يف طبيعة
الهدف ور�ساليته ،وهذا ما عرب عنه (ع) بقوله« :قد يرى احل ّول والقلب وجه احليلة
ودونها حاجز من �أمر اهلل ونهيه فيدعها ر�أي عني وينتهز فر�صتها من ال حريجة له
يف الدين».
�إن م�أ�ساته هي �أن ال�ساحة كانت تنتظر عل ًّيا (ع) يف معنى الر�سالة ،ومل
تنتظر عل ًّيا (ع) ليكون يف موقع ال�سلطة – الذات؛ لأن الر�سالة كانت بحاجة �إىل
التج�سد يف حركة الواقع ،ال �إىل القفز �إىل مواقع احلكم بعي ًدا عن مواقع املبادئ
العامة للحياة.
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وهذا هو �سر امتناعه عن قبول احلكم عندما عر�ض عليه �شرط التقيد ب�سرية
ال�شيخني بعي ًدا عن اجتهاده ال�شخ�صي يف فهمه لق�ضية التطبيق العملي للر�سالة
يف احلياة.
ولكن ذلك مل مينع الإمام احل�سن (ع) �أن ي�صالح معاوية �أو ي�سامله انطالقًا من
الظروف املو�ضوعية التي كانت تفر�ض ال�صلح كحل وحيد للم�شكلة ،وكمنفذ ال
بديل له لبقاء االمتداد الر�سايل للمعار�ضة الإ�سالمية احلقيقة التي كانت معر�ضة
للفناء والت�صفية ويلتقي املوقفان م ًعا يف خط الر�سالة مع اختالفهما يف طبيعة
ال�شكل وامل�ضمون ..فقد كان املوقف الأول حماولة لإعادة االعتبار �إىل اخلط
وجديته و�أ�صالته� .أما املوقف الثاين فقد
الر�سايل يف حركة احلياة لي�ؤكد واقعيته ّ
كان ح ًّال للم�شكلة التي كادت �أن تذهب بكل الركائز التي �أرادت للواقع �أن
يعي�ش معها يف خط االمتداد للم�ستقبل ،وبذلك �أعطت للر�سالة الإ�شارة �إىل �أن
ت�سرتيح قلي ًال يف عملية اال�ستعداد لدفعة جديدة للأمام؛ لتك�شف الواقع املزيف
لالنحراف من جهة؛ ولتقوي املواقف اجلديدة للثورة الرائدة التي حتركت يف اجتاه
ثورة احل�سني (ع) يف نهاية املطاف.
وبهذه الروح ،نفهم الأ�ساليب العملية للأئمة من �أهل البيت (ع) من حيث
هي و�سائل متنوعة تلتقي عند مواجهة الهدف يف ق�صة املرحلة بد ًال من القفز
�إليه يف الفراغ الذي قد يعطي املوقف نو ًعا من الده�شة والإعجاب ،ولكنه لن
مينحه قوة وامتدا ًدا وعمقًا ..لأن الهاوية هي التي تنتظر م�صري املغامرات التي
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تبحث عن �صيحات الده�شة يف طريق امل�ستقبل الطويل ..ولي�س ذلك هو �ش�أن
الر�ساليني الذين يتطلعون �إىل امل�ستقبل بعيون مفتوحة على الواقع من منطق
التفكري الواقعي للحياة ،يف نطاق املبادئ الأ�صيلة الباحثة عن اهلل.

الواقعية واملثالية يف األسلوب العملي (ج)
• الواقعية �أقرب �إىل املنطق الإ�سالمي.
• اال�ست�سالم للأمر الواقع مرفو�ض.
• التخطيط الواقعي �أمر �ضروري.
• التفكري بالغيب يخفف حدة الواقع.

الواقعية واملثالية يف الأ�سلوب العملي (ج)
التفكري بني الواقع واملطلق

كيف ينبغي للم�سلم �أن يفكر يف منهجه ال�سيا�سي الذي يتحرك من خالله
يف حركته التغيريية يف الواقع؟
هل يفكر بطريقة املطلق التي تطرح الفكرة جمردة عن ظروفها املو�ضوعية
لتكون اخلطة هي �أن الواقع على �أ�سا�س الفكرة بن�سبة مائة يف املائة ،فال تخ�ضع
امل�س�ألة لأية تنازالت يف �أي ظرف من الظروف ،بل تتجمد �أمام احلواجز املو�ضوعة
�أمامها ،ف�أما �أن تزيلها بالو�سائل املتنوعة التي متلكها ،و�أما �أن تظل واقفة عند مواقعها
املبدئية فال تخطو �أية خطوة �إىل الأمام؟ �أو تفكر بطريقة واقعية بحيث تدر�س
حركة الفكرة يف الواقع من خالل الظروف الطبيعية �أو الطارئة املحيطة بها لتحدد
املوقف على �أ�سا�س ذلك ...لتتعرف الإمكانات التي ميكن �أن يح�صل عليها
مل�صلحة الفكرة الر�سالية ...فيكتفي ببع�ض النتائج �إذا مل يتمكن من احل�صول
عليها جمي ًعا ،ويقدم بع�ض التنازالت املحدودة مل�صلحة املوقف الأهم فيما تفر�ضه
عليه الأو�ضاع ذلك؛ لأنه لن يح�صل على �شيء لو مل يفعل ذلك؟
الإ�سالم �أو ال �شيء

رمبا يطرح بع�ض النا�س امل�س�ألة بالطريقة الأوىل؛ لأن اهلل يريد منا �أن ن�أخذ
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الدين كله ،فال يجوز لنا �أن ن�أخذ بع�ض الكتاب ونهمل بع�ضً ا ،باعتبار �أن ذلك
ميثل لونًا من �ألوان التجزئة �أو االنحراف ،مما ي�سيء �إىل خط التوازن العقيدي يف
خط املعركة ،و�إىل الطهارة الفكرية الإ�سالمية التي تدفع امل�سلم �إىل عدم الأخذ
ب�أي نوع من �أنواع املجاملة للآخرين� ،أو اخل�ضوع للم�ؤثرات اخلارجية ال�ضاغطة
على املوقف ،ال �سيما �إذا كانت تتمثل يف االنفتاح على الكافرين �أو امل�ستكربين،
�أو توثيق العالقات معهم يف الدائرة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الثقافية؛ لأنه ميثل
عنوانًا للموادة واملواالة املرفو�ضتني من اهلل يف عالقة امل�ؤمنني بالكافرين ..مما ي�ؤدي
�إىل االنحراف عن خط اال�ستقامة الفكرية والعملية ....وهذا ما جاء يف قوله
تعاىل :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﱸ [البقرة.]28 /
وقوله تعاىل:
ﱹﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  .ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  .ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﱸ [الن�ساء.]140-138/
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وقوله تعاىل:
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ [املجادلة .]22 /
ولعل هذه الآيات ،ت�ؤكد لنا �ضرورة املباينة واملقاطعة للفئات غري الإ�سالمية
التي تكيد للإ�سالم و�أهله يف ال�سر والعلن ،وتوحي ب�أن �إقامة �أية عالقة معهم،
�أو تقدمي �أي تنازل لهم من �أجل احل�صول على ر�ضاهم� ،أو من �أجل حتقيق �أية
�إيجابيات �سيا�سية �أو اقت�صادية ميثل لونًا من �ألوان النفاق وي�ؤدي �إىل الدخول �إىل
النار.
وي�ضيف هذا البع�ض ب�أن الآيات ال تت�سامح يف البقاء يف املجل�س الذي يذكر
فيه ه�ؤالء الكافرين �آيات اهلل بالكفر واال�ستهزاء ،فالبد من االن�سحاب منه حتى
يخو�ضوا يف حديث غريه؛ لأن ذلك يعني املجاملة فيما ال يجوز املجاملة فيه،
فالبد من �إعالن االحتجاج باالن�سحاب من املجل�س حتى لو �أدى ذلك �إىل
نفورهم منه.
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وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن امل�س�ألة متثل حك ًما �شرع ًّيا البد للم�سلم من التزامه يف
حياته بعي ًدا عن النتائج ال�سلبية على م�ستوى العالقات العامة �أو اخلا�صة.
ولي�ست هناك �أية م�شكلة يف �أداء ذلك �إىل ابتعاد الإ�سالميني عن �ساحة
الواقع ال�سيا�سي ،والبقاء يف عزلة �سيا�سية� ،أو �إىل فقدان الإ�سالم لبع�ض املواقع
التي لن يح�صل عليها �إال من خالل تقدمي بع�ض التنازالت يف مواقع �أخرى
بتجميد حركة معار�ضة� ،أو فقدان الإ�سالم لل�ساحة ال�سيا�سية كلها ،رمبا يف ذلك
خ�سارته للحكم يف املجاالت التي ميلك فيها املوقع� ،أو التي يتحرك فيها من �أجل
الو�صول �إليه؛ لأن تفكري ه�ؤالء ينطلق من �ضمن معادلة حا�سمة ،وهي �إما �أن
يكون للإ�سالم كل �شيء بكل املفردات ال�شرعية ،و�إما �أن ال يكون هناك �أي
�شيء.
بني التقية والواقعية

وقد يفكر بع�ض النا�س يف امل�س�ألة ،بالطريقة الثانية على �أ�سا�س �أن الواقعية
الإ�سالمية ال تعني االلتزام بحكم �شرعي م�ضاد بحيث ي�ؤدي املوقف �إىل
تغيري احلكم ال�شرعي ،كما ال يعني التنازل عن الق�ضايا امل�صريية التي تتناول
م�س�ألة احلرية للنا�س ،وللم�سلمني ب�شكل خا�ص يف مواجهة الذين ي�ستعبدون
الأر�ض والإن�سان ،بل كل ما هناك �أن تقدم التنازالت ال�صغرية مل�صلحة الق�ضايا
الكبرية ،و�أن جتمد بع�ض اخلالفات ال�صغرى مل�صلحة حل اخلالفات الكربى ،و�إن
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تنوعت الو�سائل العملية للو�صول �إىل النتائج الإيجابية املهمة ...وبكلمة معربة
هي �أن امل�س�ألة لي�ست م�س�ألة مواالة للكافرين� ،أو موادة للمحادين هلل ولر�سوله،
بل هي م�س�ألة التقية التي �أ�شارت �إليها الفقرة الكرمية ﱹﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﱸ [�آل عمران ،]28 /وهي ال متثل حالة اخلوف الذاتي باملعنى
ال�شعوري يف حركة ال�شخ�ص ،بل ت�شمل يف روحية املعنى الذي تختزنه ،حالة
اخلوف العملي يف حركة الأمة يف الق�ضية الكبرية التي حتكم الإن�سان ،والر�سالة
واحلياة ،مما يفر�ض بع�ض املواقف التي يقت�ضيها احلفاظ على الق�ضية ،حتى ال
ت�سقط �أمام ال�ضغط الكبري ،وذلك يف نطاق الظرف الطارئ الذي قد تكون له
مرحليته اخلا�صة التي قد تنتهي �أمام ظرف �آخر مينح احلرية للعاملني من �أجل
التغلب على امل�شاكل من دون تقدمي تنازالت.
�إن م�س�ألة اتخاذ الكافرين �أولياء ال يعني التعامل يف بع�ض الق�ضايا امل�شرتكة،
بل يعني االجنذاب الروحي والعملي ،بحيث يفقد الإن�سان �أ�صالته الإ�سالمية يف
نظرته �إىل الواقع والنا�س ،فتكون احلرية ال�سيا�سية �أو الأمنية م�شدودة �إىل ذلك
اجلو الداخلي لاللتزام الذاتي ،وهذا هو الأمر املرفو�ض يف احل�س الإ�سالمي يف
طريقة التعامل احلركي يف احلياة.
التزاحم بني املهم والأهم؟

ما هو احلق يف هاتني الطريقتني؟ �إننا نالحظ �أن الطريقة الثانية هي الواقعية
هي الأقرب �إىل املنطق الإ�سالمي الذي �أراد اهلل له �أن يحكم امل�سلم يف احلياة

390

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

390

نف�سا �إال و�سعها �أو ما �أتاها؛ ولأن
من خالل القدرة الإن�سانية؛ لأن اهلل ال يكلف ً
املي�سور ال ي�سقط باملع�سور ،و�أن ما ال يدرك كله ال يرتك كله؛ ولأن اهلل يريد بكم
الي�سر وال يريد بكم الع�سر ،ما جعل عليكم يف الدين من حرج .وما من �شيء
�إال وقد �أحله اهلل ملن ا�ضطر �إليه ،ولأن امل�صلحة الأهم تتغلب على املف�سدة التي
ال ترقى �إليها يف الأهمية ،مما يفر�ض جتميد احلكم مل�صلحة اجلانب الأهم ..وهذا
ما نالحظه يف كثري من خطوات ال�سرية النبوية يف جتميد بع�ض الأمور املهمة
مل�صلحة الق�ضية الأهم ...ف�إن اهلل يريد للإ�سالم �أن يثبت نف�سه ولو يف بع�ض
املواقع ،ويريد للم�سلمني العزة ولو يف بع�ض املواقف ...لتنطلق امل�سرية نحو العزة
والثبات بطريقة واقعية متوازنة.
الواقعية و�سيا�سة الأمر الواقع

رمبا يخلط النا�س بني الواقعية يف العمل ال�سيا�سي وبني اخل�ضوع للأمر الواقع،
فيخيل �إليهم �أنهما تقرتبان يف املفهوم ويف النتيجة ...وبذلك قد يرون يف العمل
الثوري ابتعا ًدا عن الواقعية ،واقرتابًا من املثالية ،ويعتربون العاملني يف هذا االجتاه
متطرفني؛ لأنهم يتجاوزون الظروف املو�ضوعية التي قد حتكم الواقع ،فتثبت
احلواجز �أمام كثري من االنطالقات ال�سيا�سية يف عملية التغيري ،مما قد يطلق عليه
ا�سم املعادالت الدولية �أو الإقليمية التي تتجذر يف الأر�ض ،كما هي ال�صخرة
الكبرية ال�ضاربة يف عمق الأعماق ،فال حتركها العوا�صف وال تزيلها القوا�صف،
مما يفر�ض على الواقعيني اال�ست�سالم لهذه الثوابت ال�سيا�سية.
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ولكن احلقيقة هي �أن هناك فرقًا بينهما ...فالواقعية متثل املنهج العملي الذي
يعتمد على العنا�صر والو�سائل العملية التي جتد لها جم ً
اال يف احلركة نحو الغاية
على �صعيد الواقع ،وعلى م�ستوى احلا�ضر ،يف امل�شاريع احلا�ضرة ،وعلى م�ستوى
امل�ستقبل يف امل�شاريع امل�ستقبلة ،بحيث تربط النتيجة باملقدمات ،وتتحرك الغايات
من خالل الو�سائل ،فال تكون الأهداف يف ت�صور امل�ؤمنني بها وال�ساعني �إليها
قفزة يف املجهول ،وحركة يف املطلق ،كما يفكر املثاليون الذين يطرحون الأفكار
كما لو كانت يف عامل �آخر غري عامل احل�س واحلركة واحلياة.
�أما الأمر الواقع ف�إنه ميثل الأر�ض واحلدود والأ�شخا�ص واحلواجز واللحظات
الزمنية فيما متثله هذه الأ�شياء املجتمعة من عنا�صر للواقع الذي قد يحا�صر
امل�شروع �أو يقيد احلركة� ،أو ي�سقط ال�شخ�ص ...مما ال ميكن للإن�سان جتاوزه� ،أو مما
ي�صعب عليه القفز عليه ،وذلك من خالل احلالة املغلقة امل�شدودة �إىل �أكرث من
باب حديدي ...الأمر الذي يفر�ض على العاملني اال�ست�سالم له يف احلا�ضر؛
لأنه لن ي�ستطيع �أن يفعل �شي ًئا غري ذلك؛ لأن التفكري بذلك لن يكون واقع ًّيا يف
هذه الدائرة.
ولكننا �إذا فكرنا يف امل�ستقبل الذي قد يحمل الكثري من الفر�ص ،ويحطم
الكثري من احلواجز ،ويفتح بع�ض الآفاق ،ويدفع باخلطوات نحو طريق جديد
من خالل املتغريات التي قد حتدث فيما يختزنه العمق باخلطوات نحو طريق
جديد من �إمكانات التطور ،فيتحول امل�ستحيل يف املا�ضي اخلا�ضع للحدود الثابتة
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واحلواجز املغلقة �إىل املمكن ،وال يتجمد �أمام احلواجز يف رحابة العامل اجلديد
املرتامي الأطراف.
ويف �ضوء ذلك ال يكون التخطيط للم�ستقبل يف م�س�ألة التغيري ،والتحرك
يف احلا�ضر على �أ�سا�س اختيار بع�ض املواقع املتحركة فيه على م�ستوى الدائرة
املحدودة� ،أم ًرا غري واقعي ..لأن واقعيته تتحرك يف نطاق الإمكانات التي قد ال
تكون فاعليتها واق ًعا ح ًّيا يف حجم اللحظة ،ولكنها تنفتح على حركة فاعلة يف
الزمن القادم املنظور لتحول الفكرة �إىل واقع حي متحرك فاعل ،بعد �أن جتاوزت
كل احلدود .وهذا هو الذي يجعل الثورة حركة يف الواقع على �صعيد امل�ستقبل،
ال حركة يف املثال احلائر للم�ضمون الواقعي للحدود التي حتيط بها ،فقد ال يكون
حدا ميثل اخلط الفا�صل ،بل قد يكون حالة طارئة قابلة للزوال
ال�شيء الذي تراه ًّ
يف �أي وقت ،ورمبا يخيل �إليك� ،أن ما تراه قوة مطلقة ،قد يحمل يف داخله الكثري
من عنا�صر ال�ضعف التي قد تتحرك يف �أية ثغرة تنفتح على القوة ال�ساحقة
املتحدية لتهزمها يف �ساحة ال�صراع ،وقد يكون اخلط�أ يف �سالمة النظرة وواقعية
التقييم هو الذي يجعل الفكر خا�ض ًعا للت�صور اخلط�أ الذي يجعل الواقع �شي ًئا يف
املثال� ،أو �شي ًئا يف الواقع.
واقعية امل�شروع الإ�سالمي

ويف �ضوء ذلك ،كيف ينظر الإ�سالميون �إىل م�شروعهم يف �إعادة الإ�سالم �إىل
احلياة ،يف عامل يتنكر للدين من حيث املبد�أ؛ لأن العلم يف زعمه قد حل حمله،
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و�أبعد الت�صور الإ�سالمي عن تكوين قناعاته مل�صلحته ،ويف �ساحة ميلك فيها الكفر
قوة كبرية ،كما ي�سيطر فيه امل�ستكربون على كل و�سائل القوة والدمار يف الوقت
الذي ال ميلك فيه الإ�سالميون القدرة على حتريك قوتهم يف خط �أهدافهم؛ لأن
ال�ضعف املادي والعلمي والعملي قد فر�ض نف�سه على كل �ساحاتهم ،ف�أ�صبحوا
يحتاجون �إىل اال�ستكبار العاملي الكافر يف الأخذ ب�أ�سباب العلم ،ويف احل�صول
على و�سائل القوة من ال�سالح ونحوه ..فهل يكون امل�شروع الإ�سالمي واقع ًّيا ،وما
هي الو�سائل التي ميلكها الإ�سالميون للت�أثري على الواقع كمقدمة لتغيريه؟
�أما تعليقنا على هذا ال�س�ؤال ،فهو �أننا ال نرى يف هذه العنا�صر املذكورة
يف ال�س�ؤال مان ًعا كب ًريا يجعل امل�س�ألة يف حجم احلا�ضر على �صعيد العامل كله،
ولكن ال ميثل حالة بعيدة عن احلركة الواقعية يف املنطقة املحدودة ويف نطاق
امل�ستقبل ..فقد جند بع�ض عنا�صر القوة يف بع�ض ال�ساحات الإ�سالمية التي متلك
حرية التحرك يف �إ�سقاط الواقع امل�ستكرب ،و�إيجاد واقع جديد مل�صلحة الإ�سالم
وامل�سلمني وامل�ست�ضعفني ..مما ال ميلك اال�ستكبار فيه �إمكانات كبرية� ،أو ال
ي�ستطيع حتريكها يف هذه املرحلة الزمنية �أو يف هذه املنطقة يف العامل ،كنتيجة
لبع�ض التوازنات ال�سيا�سية �أو الأمنية يف الواقع الدويل ...وهذا هو ما الحظناه
يف جناح الثورة الإ�سالمية يف �إيران التي ا�ستطاعت قيادتها �أن جتمع عنا�صر القوة
والنجاح ،وحتركها بقوة ومرونة وذكاء ،حتى �أ�سقطت عر�ش الطاوو�س ،ومل ت�سمح
للقوى امل�ضادة �أن ت�صادر الثورة مل�صلحة التيارات الإ�سالمية ..وما زالت ثابتة
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يف مواقعها القوية ...وبذلك ف�إننا ن�ستطيع اعتبارها حركة واقعية يف تخطيطها
امل�ستقبلي ،بحيث �أمكنها جتاوز الأمر الواقع باكت�شاف عنا�صر ال�ضعف فيه،
وباملحاولة اجلادة الناجحة ملهاجمتها بكل قوة ،حتى ا�ستطاعت �إ�سقاط هذا الأمر
الواقع مل�صلحة �أمر واقع جديد.
و�إذا كانت قد القت بع�ض ال�صعوبات� ،أو بع�ض النك�سات ،يف م�سريتها يف
مواجهتها لبع�ض التحديات اال�ستكبارية ... ،ف�إنها قد ا�ستطاعت �أن تتجاوزها
مبرونة وواقعية لتجمد بع�ض م�شاريعها يف انتظار جتاوز الظروف املو�ضوعية ال�ضاغطة
التي متلك ال�سيطرة عليها �أو تغيريها يف الوقت احلا�ضر ،كما متكنت بدرا�ستها
الواعية ملراكز القوى الكربى �أن تتجاوز املحنة القا�سية بوعي وثبات ،و�إن تتفادى
اخلطط اال�ستكبارية الدولية التي كانت تتحرك من �أجل �إ�سقاط الثورة الإ�سالمية
من الأ�سا�س.
التخطيط الواقعي

�إن امل�س�ألة التي حتكم احلركة ال�سيا�سية للإ�سالميني هي �إميانهم ب�أن جناح جتربة
�إ�سالمية يعني �إمكانات جناحها يف موقع �آخر ،و�إن قدرتهم على �إ�سقاط معادلة
الأمر الواقع يف مرحلة يحمل يف داخله الدليل على قدرتهم على �إ�سقاطها يف
مرحلة �أخرى ،مما يعني واقعية حركتهم ،ومما يوحي �إليهم باحلاجة الدائمة �إىل
تنمية قوتهم وجتديد و�سائلهم العملية ،ومراقبة الواقع من حولهم الكت�شاف نقاط
�ضعفه ،وباالنحناء م�ؤق ًتا للعا�صفة املجنونة ريثما متر ليوا�صلوا ال�سري من جديد يف
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االجتاه ال�سليم� .إننا �ضد اال�ست�سالم للأمر الواقع املحكوم للظروف املو�ضوعية
الطارئة التي ال متلك القدرة على الثبات يف عمق احلياة ..فالبد لنا �أن نعمل على
تدمريه وتغيريه مل�صلحة الق�ضايا الإ�سالمية الكربى من احلرية والعزة والعدالة،
ومل�صلحة حكم الإ�سالم نف�سه ... ،وذلك يف تخطيط واقعي دقيق متحرك ،ي�ضع
يف ح�ساباته ا لهزائم املرحلية كما ي�ضع يف ح�ساباته االنت�صارات ...ويفكر دائ ًما
بالغيب الذي ال ميثل القاعدة التي حتكم حركة الإن�سان ،ولكنه قد يطل على
الواقع امل�ضغوط ليخفف من حدته ،وي�ضعف من قوته ،ولين�صرن اهلل من ين�صره
�إن اهلل قوي عزيز.

الواقعية يف العالقات السياسية
•اللقاء مع الآخرين
يتطلب درا�سة الظروف املو�ضوعية وطبيعة املرحلة.
•�صيغة التعاي�ش مع الآخرين
بدل التوافق هي الف�ضلى.
•البد من �صناعة القوة امل�شاركة
يف القرار وطرح الإ�سالم ب�صراحة وو�ضوح.

الواقعية يف العالقات ال�سيا�سية
العمل يف ظل الأنظمة غري الإ�سالمية

رمبا يواجه العاملون للإ�سالم يف حركة الواقع ال�سيا�سي بع�ض الأنظمة غري
الإ�سالمية التي قد يعي�ش امل�سلمون يف ظلها ،فريتبطون بعالقاتهم معها يف �أكرث
من جانب ،وي�ضطرون �إىل ذلك فيما تفر�ضه عليهم احلاجات من هذه الروابط،
تب ًعا الرتباطها بتلك الأنظمة ،فكيف يواجهون هذا املوقف؟
 1الرف�ض واملقاطعة

قد يطرح البع�ض ال�سلبية املطلقة كموقف �إ�سالمي حا�سم؛ لأن الإ�سالم ال
يعرتف ب�أن�صاف احللول ،وال يخ�ضع للمواقف املت�أرجحة املائعة التي ت�ؤمن باحلق
من جهة ،وتعطي للباطل وج ًها من جهة �أخرى ،فالبد من رف�ض هذا النظام �أو
ذاك� ،أو مقاطعته ،و�إال ف�إن املوقف يتمثل يف الركون �إىل الظلم والكفر وال�ضالل.
وقد يرى البع�ض يف ذلك لونًا من �ألوان الثبات على احلق ،وااللتزام به يف اخلط
امل�ستقيم..
 2التعاي�ش ال التوافق والت�أييد

وقد يجد بع�ض �آخر وج ًها �آخر للق�ضية ،وخال�صته� :إن هذه ال�سلبية املطلقة
ال تعترب موقفًا متوازنًا فيما تفر�ضه امل�صلحة الإ�سالمية من مراعاة الق�ضايا
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الأ�سا�سية للم�سلمني فيما يعي�شونه من حياة ،وفيما ميار�سونه من �أو�ضاع .فقد
يكون يف �إهمالها ،والتنكر لها ،واالكتفاء ب�إ�صدار الأوامر احلا�سمة باملقاطعة ،ما
يدفع بهم �إىل الوقوع يف احلرج ال�شديد ،واالن�سحاق �أمام وط�أة امل�شاكل ال�صعبة،
في�ؤدي ذلك �إىل الرتاجع عن اخلط الأ�صيل ،كنتيجة طبيعية لل�صعوبة ال�شديدة
يف الوقوف معه ،وااللتزام به ،نظ ًرا �إىل �أن الواقع ال يتحمل الفراغ مهما كانت
الظروف ،ف�إذا �أطلقت يف ال�ساحة موقفًا �سلب ًّيا ،فالبد من موقف �إيجابي مقارن له
يدعمه ،ويحوله �إىل موقف واقعي ،ال يتنكر للحياة يف حاجاتها وتطلعاتها.
ويف �ضوء ذلك ،قد يطرح هذا البع�ض املوقف يف �صيغة جديدة تقف يف خط
التوازن بني املوقف الذي يرف�ض �إعطاء ال�شرعية لالنحراف ،وبني املوقف الذي
يعمل على تلبية احلاجات الواقعية للإن�سان امل�سلم ،وذلك بالت�أكيد على �صيغة
التعاي�ش بد ًال من �صيغة التوافق والت�أييد ،مما يجعل ًّ
خطا فا�ص ًال بني ما هو احلق
وما هو الباطل ،فال يختلط �أحدهما بالآخر يف طبيعة املواقف ...ف�إن معنى التوافق
هو اللقاء يف اخلط على �أ�سا�س االتفاق عليه فيما يعنيه من حدود يف الداخل
وفوا�صل يف اخلارج ،بينما ميثل التعاي�ش ،اللقاء يف الواقع على �أر�ض ت�شرتك يف
حاجاتها و�أو�ضاعها احلياتية من دون التزام بحدودها الفكرية وال�سيا�سية ،ففي
خط التوافق للخطوط التف�صيلية والإجمالية ،ويف خط التعاي�ش ،التقاء يف �صعيد
الواقع على �أ�سا�س االختالف يف النظر �إليه ،وفيما يطرح فيه من ق�ضايا ،وفيما
ترتتب عليه من نتائج ،مما يجعل من ال�ساحة� ،ساحة قابلة للأخذ والرد ،يف حرية
التحرك يف ال�صراع ال�سيا�سي ،يف حدود واقعية حا�سمة.
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اكت�شاف الأر�ض واجلو الهادئ

وذلك هو معنى البحث عن �أ�س�س اللقاء ،يف حركة ال�صراع يف احلياة.
ف�إن اكت�شاف الأر�ض امل�شرتكة ،يطرح فكرة �إمكانية التعاي�ش من خالل تلك
الأر�ض ،ولو لفرتة قريبة ،يف نطاق امل�ساحة التي توفرها حالة اللقاء العملي ،وقد
يقودنا ذلك �إىل الأخذ باجلو الهادئ فيما ن�ستقبل من خالفات وخ�صومات
يف الفكر وال�سيا�سة؛ لأن الهدوء الروحي والفكري الذي ي�سيطر على �ساحة
اخلالف ،يف�سح املجال للتدقيق فيما ميكن �أن نلتقي عليه ،وفيما نختلف فيه،
وي�سهل الو�صول �إىل القناعات امل�شرتكة� ،أو اللقاءات امل�شرتكة ،بينما يتحول اجلو
العنيف �إىل اال�ستغراق يف الأجواء ال�ضبابية اخلانقة التي حتجب عن الإن�سان
و�ضوح الر�ؤية ،وحتوله �إىل حالة معقدة من التوتر النف�سي الذي يرف�ض كل لون
من �ألوان التفاهم واللقاء� .إن الفكرة احلا�سمة هي �أن اخلالف يف كثري من النقاط
ال مينع من اللقاء يف النقاط الأخرى التي تفر�ض فيها امل�صلحة الإ�سالمية علينا
�ضرورة اللقاء ،وهذا هو ما ينبغي للعاملني �أن يواجهوا �ضمن �شروط حمددة هي:
-1الدرا�سة الواعية للظروف املو�ضوعية املحيطة بال�ساحة �أو بالق�ضية لنتعرف من
خاللها حجم النتائج الإيجابية لعملية اللقاء مع اجلانب الآخر مقارنة بالنتائج
ال�سلبية املرتتبة عليها ،فرمبا يكون املوقف خا�ض ًعا لبع�ض الأو�ضاع ال�سيا�سية
�أو االجتماعية املتقدمة لدى العدو ،فيدفعه ذلك �إىل ا�ستغالل فر�صة اللقاء
للح�صول على مواقع متقدمة �سيا�س ًّيا �أو اجتماع ًّيا بفعل ا�سرتخاء ال�ساحة
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�أمام حتدياته� ،أو انفتاحها النف�سي على طروحاته ،ورمبا يكون املوقف – على
العك�س من ذلك ،من�سج ًما مع حاجتنا لالمتداد يف �ساحات الآخرين،
وذلك بالتخل�ص من �ضغوطاتهم التي متنعنا من حرية احلركة ،وباال�ستفادة من
ال�شعارات امل�شرتكة فيما ميكننا النفاذ من خالله �إىل �شعاراتنا العامة واخلا�صة.
ال�سنة وال�شيعة �أمام الكفر
ُّ

ورمبا تخ�ضع ال�ساحة للتحديات ال�صعبة التي يوجهها العدو امل�شرتك ،فال
جند جم ً
اال ملواجهة هذا اخلطر� ،إال باال�شرتاك يف خطة موحدة� ،أو من�سجمة ،بيننا
وبني الفرقاء الآخرين؛ لأن االلتزام باملواقف املنفردة املتمايزة ،يعطل علينا فر�صة
احل�صول على الن�صر� ،أو على �إمكاناته ،ف�إذا كان اخلطر متمث ًال بالكفر يف العقيدة
واحلياة� ،ضد الإ�سالم يف عقيدته و�شريعته ،ف�إن من املفرو�ض العمل على وحدة
املوقف الإ�سالمي بعي ًدا عن كل خالفات ال�سنة وال�شيعة� ،إذ ال جمال للتحرك
�سن ًّيا �أو �شيع ًّيا بخ�صو�صياتهما الطائفية واملذهبية ،يف الوقت الذي يتعر�ض فيه
الإ�سالم للخطر.
اللقاء مع �أهل الكتاب وغري الإ�سالميني ملواجهة اخلطر على �أر�ض الإ�سالم

�أما �إذا كانت العقيدة باهلل مو�ضع اخلطورة ،ف�إن اللقاء مع كل �أهل الكتاب
الذين ي�ؤمنون به هو الطرح القر�آين الذي يريد من خالله الوقوف على �أر�ض
م�شرتكة ميكننا �أن نعبد اهلل عليها ،وال نعبد غريه كما جاء يف قوله تعاىل:
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وال تتوقف الق�ضية عند هذا احلد ف�إذا كان هناك خطر على الأر�ض الإ�سالمية
من هجوم مباغت من العدو ،ف�إن امل�س�ألة قد تفر�ض علينا التعاون� ،أو اللقاء ،مع
الفئات التي تعمل يف هذا االجتاه من موقع غري �إ�سالمي وغري �إن�ساين ..وذلك من
�أجل املحافظة على �أر�ض الإ�سالم وامل�سلمني من ال�ضياع واال�ست�سالم ل�سيطرة
العدو الغا�شم.
ويف �ضوء ذلك ،قد جند من ال�ضروري للعاملني للإ�سالم يف �ضمن اخلطة
املحددة الواعية �أن يالحقوا الظروف واملتغريات ال�سيا�سية بدقة حتى يح�صلوا
على الر�ؤية الوا�ضحة التي ميلكون من خاللها حتديد املواقع التي يقفون فيها،
وينطلقون منها يف حركتهم العملية ال�صاعدة ،نحو الأهداف الإ�سالمية العليا ،يف
حقل ال�سيا�سية واالجتماع.
-2الت�أكيد على طبيعة الفروق الفكرية وال�سيا�سية بيننا وبني الفئات الأخرى
من �أجل �إبقاء اخلطوط الأ�سا�سية للعقيدة ،بعيدة عن االرتباك واال�ضطراب
والتمييع ،بفعل الت�شابك يف املواقف التوحيدية واجلبهوية ،مع مراعاة جانب
احلكمة يف �أ�سلوب عر�ض تلك الفروق لئال ي�سيء ذلك �إىل طبيعة املرحلة.
ولعل ت�أكيدنا هذا ينطلق من مالحظتنا لبع�ض الأو�ضاع ال�سلبية التي تتمثل
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يف �صيغ العمل امل�شرتك ،فتبعث على املزيد من اال�سرتخاء الفكري ،مما
يدفع �إىل بع�ض التنازالت يف الأفكار واملواقف ،حتت ت�أثري احلر�ص على عدم
الإ�ساءة مل�شاعر الفرقاء الآخرين ،وهكذا يتحول ال�ضغط ال�شعوري �إىل عن�صر
ابتزاز فكري و�سيا�سي مل�صلحة االجتاهات امل�ضادة ،وقد يكون من الإخال�ص
للتفا�صيل الدقيقة للتفكري ،بالإ�ضافة �إىل اخلطوط العامة للتحرك فيما
نلتقي به مع الآخرين� ،أن نعمل على ا�ستيحاء الإ�سالم يف حتليلنا للمواقف
امل�شرتكة ،كما نعمل على �إبراز عملية اال�ستيحاء هذه يف املواقف املنف�صلة
لئال تت�أثر عملية اال�شرتاك يف املوقف ،بالرتكيز على جوانب االنفراد ،فتبقى
حركة ال�شخ�صية الإ�سالمية ،من�سجمة مع خطوط العمل يف كل اجتاه ،فال
يعي�ش الإن�سان امل�سلم الغربة يف التعاون مع الآخرين على �أ�سا�س غربته عن
مفاهيم ،بل ي�شعر ب�أنه يعي�ش مع مفاهيمه الأ�صيلة التي قد تلتقي بهم يف
بع�ض املجاالت ،وقد تختلف عنهم يف بع�ض �آخر.
-3الرتكيز على طبيعة املرحلية يف العمل ليتميز العمل املرحلي عن العمل
احلا�سم النهائي ليبقى الإن�سان امل�سلم م�شدو ًدا �إىل الهدف البعيد ،يف تعامله
مع مفردات اللقاء ،و�أ�ساليب التعاون ،مما يجعله غري خا�ضع نف�س ًّيا للأجواء
املحدودة للمرحلة ،فت�ضيع �أفكاره وم�شاعره فيها فيما يخططه الآخرون
من عمليات التيه الروحي والفكري وال�سيا�سي واالجتماعي ،ف�إذا انتهت
املرحلة مل يكن انتقاله عنها �إىل غريها يف ظل ظروف انف�صالية جديدة بعي ًدا
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عن �إخال�صه للهدف؛ لأنه مل ي�ستغرق يف املرحلة ليغيب فيها ،بل امتد
�إىل �أعماقها ليفهم – من خالل ذلك – كيف ميكن له �أن يدخل املرحلة
اجلديدة من دون �أن ترتك خ�صو�صيات املرحلة ال�سابقة� ،أي ت�أثري على م�سار
املرحلة الالحقة يف حركته نحو الهدف.
الواقعية ال�سيا�سية ال امليوعة

وبكلمة �أخرية� ،إن هناك فرقًا بني الواقعية ال�سيا�سية التي تفر�ض عليك
امل�شاركة يف حركة الواقع من حولك ،مع الذين يحركونه يف االجتاهات املختلفة،
وبني امليوعة ال�سيا�سية التي تتمثل يف خ�ضوعك للقوى العاملة يف ال�ساحة،
واعرتافك ب�شرعية االنحراف والكفر ،با�سم املرونة والواقعية ،ف�إن االجتاه الأول
يجعل منك عن�ص ًرا فاع ًال يف ال�ساحة ،ما دامت ال�ساحة حافلة بالكثري الكثري ،مما
يرتبط بالهدف الكبري يف بع�ض خطواته ال�صاعدة �إليه بقوة ،فال يجوز �أن تكون
منعز ًال عما يتحرك فيها من تيارات واجتاهات لئال تفقد فاعليتك امل�ستقبلية يف
�صنع الق�ضايا الكبرية للإن�سان ،فت�أتي �إليها بعد �أن يحتويها الآخرون من جميع
جوانبها� .أما االجتاه الثاين ،ف�إنه يجعل منك �إرادة �ضعيفة م�سحوقة حتت ت�أثري
الإرادات الأخرى التي متلك التخطيط والقيادة واحلركة لترتك لك والآخرين
مهمة اخليار الواحد يف القبول بكل �شيء يفر�ض عليك ،ولكن يف �إطار واجهة
�سيا�سية �أو اجتماعية �أو دينية توحي �إليك ب�أن ذلك هو �صنع �إرادتك امل�ستقلة
لرت�ضي فيك كربياء العزة واال�ستقالل.
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القوة و�صناعة القرار

ويف هذا اجلو البد من عملية �صنع القوة يف كل املجاالت التي تتحرك يف
ال�ساحة لتكون يف م�ستواها من �أجل �أن يكون لك امل�شاركة يف �صنع القرارات
املتعلقة بالهدف الكبري من هذا املوقع ...وذلك من خالل فر�ض االعرتاف مبا
متثله من فكر واجتاه وقوة على الآخرين ليتعاملوا معك يف �إطار مفاهيمك التي قد
تلتقي مبفاهيمهم يف نطاق املرحلة ،وقد تختلف معها يف حركة املراحل الأخرى،
فال يجوز لك يف هذه احلالة �أن تختفي وراء قناع �آخر ،يوحي ب�أنك تخجل من
حقيقتك� ،أو تخاف من �سلبيات طروحاتها ال�سيا�سية يف ال�ساحة ،كما يفعله
البع�ض يف بع�ض امليادين ال�سيا�سية ،فيخ�شى �أن يطرح الإ�سالم ،كواجهة فكرية
و�سيا�سية وتنظيمية فيما يطرحه الآخرون من واجهات الكفر وال�ضالل ،وذلك
على �أ�سا�س �ضغط الإرهاب الفكري الذي يفر�ضه الكفر �أو اال�ستعمار على
الواقع ،يف التلويح بتهمة الطائفية والرجعية التي يروجها �ضد الذين يحملون
الإ�سالم فك ًرا �أو �شريعة ونظا ًما للحياة ليدفعهم �إىل االنهزام �أمامه بهزمية �شعاراتهم
احلقيقية التي متثل الواجهة الأ�صيلة ل�شخ�صيتهم وحركتهم ،فيلج�أوا �إىل �شعارات
�أخرى ،ال تربح من الآخرين �شي ًئا جدي ًدا يف احلجم الب�شري وال�سيا�سي ،ولكنها
تلغي يف داخلهم عمق ال�شخ�صية الإ�سالمية وقوتها ،وت�ؤكد يف الوقت نف�سه
الفكرة التي يريد الكفر واال�ستعمار �أن يفر�ضها على االجتاهات الفكرية ،وهي
�أن الإطار الإ�سالمي لي�س �إطا ًرا للفكر ولل�سيا�سة ولالجتماع ،ولكنه �إطار للعبادة
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واالنعزال وامل�شاعر والأحقاد لتظل اللعبة الطائفية متحركة يف حياة النا�س بعي ًدا
حي فاعل ممتد لي�سهل عليه عزل النا�س عن م�ضمون القيم،
عن كل م�ضمون ّ
فيكتفوا ب�شكلها اململوء بامل�ساحيق امللونة العابقة بالعطورة ،فيتحقق له يف ذلك
الكثري الكثري من خطواته ال�سيا�سية �ضد م�صلحة ال�شعوب.
الطرح احلقيقي والطرح املائع

ورمبا يندفع هذا االجتاه يف حماربة الواجهة الإ�سالمية احلقيقية التي تفر�ض
نف�سها على احلياة يف �صيغة �إ�سالمية �أ�صيلة متلك الكثري من و�ضوح الر�ؤية،
و�أ�صالة الفكر ،و�سالمة الهدف ليحقق من خالل ذلك هدفني :الأول� :أن يثبت
للآخرين �إخال�صه لل�صيغة «غري الطائفية» التي يخاف من الت�صاقها به يف دعواتهم
ومواقفهم ،وذلك بال�ضغط على العنا�صر امللتزمة يف داخل نطاقه ،ويف خارجه
ليبعدهم عن الت�أثري الفاعل ،يف ت�صحيح االجتاه نحو امل�سار ال�صحيح .الثاين:
�أن مينع امتداد قوة �إ�سالمية حقيقية تف�ضح ال�شعارات غري العميقة التي تطرح
يف االجتاهات الأخرى ال�سطحية ،ف�إن الطروحات احلقيقية يف ال�ساحة لأي اجتاه
حترج الطروحات املائعة املتحركة فيها ..مما يخلق �صرا ًعا عنيفًا بني فرقاء ال�شعار
الواحد ،ال يرقى �إليه �أي �صراع �آخر.
تعميق ال�شعارات و�إثارة الوعي

ورمبا كان من املفيد لالجتاه الأ�صيل �أن يواجه هذا التحرك باملزيد من املرونة
والواقعية وامل�س�ؤولية ،وذلك بتفويت الفر�صة على العنا�صر القلقة التي تعمل على

408

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

408

تفجري ال�صراع بطريقة غري م�س�ؤولة ،مما يخلق يف الداخل �سلبيات على م�ستوى
العمل الإ�سالمي كله ،وحماولة احتواء الواقع ب�أ�سلوب مدرو�س ،يهدف �إىل
تعميق ال�شعارات املطروحة يف داخل نفو�س الأمة ،و�إثارة الوعي املنفتح ،البعيد
عن الت�شنج والتقوقع يف زنزانات املحاور ال�ضيقة املظلمة ليعطي لنف�سه الظروف
الطبيعية املو�ضوعية التي متنحه حرية احلركة يف كل جوانب ال�ساحة.
هذا من ناحية عالقات العمل بالفرقاء الإ�سالميني الذين يعي�شون خلف
الأقنعة املتنوعة� ،أما يف م�ستوى الق�ضايا امل�صريية ،فال جمال �إال للو�ضوح
وال�صراحة والرتكيز؛ لأن اللعب على ال�شعارات ،يجر اخلطوات �إىل مزالق قد
تنتهي بالق�ضية الكربى �إىل الوحول ال�سيا�سية يف عملية ابتزاز� ،أو اختناق� ،أو
متييع لتبقى الواقعية ال�سيا�سية ،يف �إطار التفكري الإ�سالمي املتلزم ،فال ت�سمح
للآخرين �أن يفر�ضوا عليها القفز فوق الإطار ،والتحرك �ضمن �إطارات �أخرى؛
لأن معنى ذلك �أن يفقد العمل الإ�سالمي نف�سه عندما يفقد القاعدة التي ينطلق
منها ،والإطار الذي يتحرك فيه ،والهدف الذي يتجه نحوه ..وذلك هو اخل�سران
املبني.

اإلقليمية يف العمل اإلسالمي
• الإقليمية ظاهرة مر�ضية
يف العمل الإ�سالمي.
• اللعبة اال�ستعمارية
�صنعت احل�س الإقليمي بذكاء فكانت التجزئة.
•�أ�شد الأخطار
يف وجود حركات �إ�سالمية تختنق يف الق�ضايا ال�صغرية.

الإقليمية يف العمل الإ�سالمي
ظاهرة ال�شخ�صية الإقليمية

يواجه العمل الإ�سالمي ال�سيا�سي يف حركته الداخلية م�شاكل معقدة
فيما يواجه من م�شاكل االمتداد والوجود ،مما يوحي ب�أن الأو�ضاع ال�سلبية التي
�سيطرت على امل�سلمني يف الع�صور املظلمة قد حتركت يف وعي الإن�سان امل�سلم
لتخلق يف داخله احلواجز الطارئة التي تف�صله عن امل�سلمني الآخرين ،فلكل
�إقليم �شخ�صيته وطابعه وق�ضاياه وم�صاحله ،ولكل طائفة ا�ستقاللها يف �أو�ضاعها
وم�شاكلها وحلولها وتطلعاتها اخلا�صة يف احلياة ،ورمبا كان هذا هو �أحد الأ�سباب
يف حتجيم العمل الإ�سالمي ،وتطويقه من ِق َبل االجتاهات امل�ضادة يف ال�ساحة
الإ�سالمية ...حتى �أو�شك الو�ضع� ،أن ينتهي بنا �إىل ال�شلل يف مواقع العمل..
ولهذا ،ف�إن من ال�ضروري لنا �أن نقف وقفة ت�أملية هادئة من �أجل درا�سة هذه
الظاهرة ،وحماولة البحث لها عن عالج معقول.
فنلتقي– يف البداية– بظاهرة ال�شخ�صية الإقليمية يف املجتمع الإ�سالمي
فيما نالحظه من النوازع وامل�شاعر اخلا�صة التي تعي�ش يف داخل الأفراد الذين
يجتمعون يف منطقة واحدة ،ذات خ�صائ�ص جغرافية وتاريخية واجتماعية معينة،
مما قد يرتك يف تكوين ال�شخ�صية �أث ًرا عميقًا يف حركة العالقات الإن�سانية ،ويتحول
املوقف �إىل نتائج �إيجابية فيما ين�سجم مع هذه اخل�صائ�ص ،و�إىل نتائج �سلبية فيما
ال ين�سجم معها.
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ويتعمق الأثر الإيجابي �أو ال�سلبي �إىل ما ي�شبه العقدة املت�أ�صلة التي توحي
بالفوا�صل على �أ�سا�س هذه اخل�صائ�ص املتميزة– يف طبيعتها– عن خ�صائ�ص
�أخرى ..لتكون العقدة امل�ضادة هي املظهر املميز للتنافر الطبيعي بني اخل�صائ�ص
املتنوعة ..ومتتد امل�س�ألة �إىل ما ي�شبه التباين يف ال�شخ�صية؛ ليكون الأ�صل يف
العالقات التقاطع ،ما مل يحدث هناك ما ي�صل فيما بينها من الأو�ضاع الطارئة
التي تفر�ض التوا�صل على �أ�سا�س طارئ.
اال�ستعمار والكيانية ال�سيا�سية

وقد جاء العامل ال�سيا�سي الذي �صنعه اال�ستعمار الكافر؛ ليعمق الفوا�صل
بطريقة حا�سمة ...وذلك من خالل الكيانية ال�سيا�سية التي جتعل من هذا الإقليم
كيانًا م�ستق ًّال على �أ�سا�س القومية �أو اللون� ،أو الأر�ض ..فتزداد اخل�صائ�ص عمقًا
وتنو ًعا ،فتنعك�س على ال�ساحة ،مزي ًدا من ال�شعور باالنف�صال �إزاء الواقع الآخر
على �أ�سا�س اللعبة اال�ستعمارية املتحركة يف ال�ساحة العامة.
وبذلك بد�أت عالقات العمل الإ�سالمي املنطلق من وحي التغيري لتلتقي
بهذه الظاهرة يف احل�سا�سيات التي تطغى يف اجلو من خالل بع�ض الأو�ضاع
القلقة هنا وهناك ،فتت�أثر امل�شاعر ،وتثور االنفعاالت ،نتيجة ت�صادم هذا العمل يف
هذا البلد بخ�صو�صيات العمل يف البلد الآخر ..وقد ت�شعر القيادة هنا با�ستقاللها
عن القيادة هناك ..ف�إذا امتدت �إحدى القيادتني �إىل مواقع الأخرى؛ ا�صطدمت
للأو�ضاع بطريقة غري متوازنة من �أجل الوقوف �ضد هذا االمتداد بحجة �أن مثل
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هذا يعترب تدخ ًال يف الق�ضايا الداخلية متا ًما كما هي الدول امل�ستقلة ،عندما
تتدخل �إحداها يف �ش�ؤون الأخرى فيما يتحدث به ال�سيا�سيون من رف�ض التدخل
يف الق�ضايا الداخلية.
ويف هذا اجلو ،تتحول الأعمال الإ�سالمية �إىل م�ؤ�س�سات و�صيغ حمدودة
ت�ؤكد على الفوا�صل ،وال تقرتب من خط الوحدة ...و�إذا حتقق الن�صر لأحدها
يف مواقعه الإقليمية ،كانت احل�سا�سية اخلا�صة مانعة عن قيادته خلطوات الن�صر
امل�ستقبلية للآخر فيما تر�سمه ال�شخ�صية الإقليمية للعمل من حدود و�آفاق..
وهكذا تبد�أ عملية التجزئة للتحرك على �أ�سا�س ذلك كله.
تلك هي بع�ض مالمح امل�شكلة يف هذا اجلانب من العمل الإ�سالمي ،فكيف
نواجه م�س�ألة احلل؟
الإقليمية عن�صر �إ�ضعاف و�إثارة تناق�ضات

رمبا يطرح البع�ض يف ال�ساحة �شعار �إلغاء الفوارق واخل�صو�صيات ،واللقاء
عند الق�ضية الإ�سالمية الواحدة ،واحتواء النوازع الذاتية بامل�شاعر الكلية ال�شاملة
التي تتجاوز احلدود يف عملية امتداد و�شمول.
ولكننا نعتقد �أن مثل هذا الطرح ال�سهل للم�شكلة واحلل ،يعترب تب�سي ًطا ال
يالم�س الواقع ،وال يقرتب من اجلذور؛ لأن اخل�صو�صيات الفا�صلة لي�ست حديثًا
طارئًا خارج نطاق الذات ،بل هي من الأ�شياء النابعة من حركة الواقع اليومي
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الذي يلتقي فيه الإن�سان بخ�صو�صيته الذاتية ..فال ميكن لنا �إهمالها متا ًما يف خطة
العمل ،بل ينبغي �أن ن�صل �إليه من نتائج م�ستقبلية ليكون الطرح واقع ًّيا عمل ًّيا.
ويف �ضوء ذلك ،قد يفر�ض علينا الواقع العملي �أن ن�ستفيد من اخل�صائ�ص
الذاتية ،يف حتريك احللول الواقعية الإ�سالمية نحو امل�شاكل العامة واخلا�صة التي
تواجه الإن�سان امل�سلم ليلتقي فيها �آالمه و�آماله ..ف�إذا عر�ض م�شاكله اليومية،
بالطريقة التي ي�ستطيع بها �أن يتفهمها ويعي�شها يف حركة الواقع� ،أمكنه �أن يتحرك
نحوها بطريقة عملية؛ لأن االلتقاء باخل�صو�صيات يربط الإن�سان بامل�شاعر احلقيقية
للواقع ،مما يجعل من عملية التفاعل عن�ص ًرا بار ًزا يف حتقيق النتائج العملية ب�شكل
�أكرب و�أعمق.
ثم تبد�أ املحاولة اجلادة يف الإيحاء بالتقاء هذه اخل�صو�صيات باخلط الكبري
للم�شكلة ،وبالعمق املمتد يف حياة الآخرين ،مما يجعل من مبد�أ الف�صل بينها
وبينه م�س�ألة تبتعد عن القوة وتوحي بالعنف؛ لأن احللول ال�صغرية للم�شكلة من
موقع الأفق ال�ضيق املحدود ،ال حتل امل�شكلة بل تخدرها لتعود من جديد ،فتثري
الآالم القدمية – اجلديدة يف ال�ساحة.
وعلى هذا الأ�سا�س ،تتحول الإقليمية �إىل عن�صر �إ�ضعاف للتحرك بد ًال من
�أن تكون عن�صر تقوية؛ لأن الذين يخططون ل�صنع الهزمية يف الأمة� ،سوف يجعلون
من عملية الف�صل هذه فر�صة لإثارة التناق�ضات الداخلية للأقاليم املختلفة من
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�أجل املزيد من اللعب عليها ،و�إثارة امل�شاكل حولها ،و�إفقادها فر�صة املبادرة للقاء
على القاعدة امل�شرتكة لالنطالق.
بني الوطنية و «الإ�سالمية» امل�شكلة تربوية

فيتعمق ال�شعور بالوطنية بد ًال من ال�شعور بـ «الإ�سالمية» ليعود جمرد عامل
ثانوي يف احلركة ..وي�صبح الإطار الواقعي الأ�صيل يف ال�ساحة الوطن الذي
يبحث عن العقيدة والنظام يف داخل حدوده ليرتك للآخرين �أن يبحثوا عنهما
يف �أوطان �أخرى ...مما يرتك ت�أث ًريا �سلب ًّيا على الرتبية الإ�سالمية للفرد امل�سلم،
واملجتمع امل�سلم التي ال جتعل من احلدود امل�صطنعة واق ًعا قانون ًّيا� ،إال باملقدار الذي
تفر�ضه امل�صلحة الإ�سالمية من ناحية مرحلية ل ُي�صار �إىل �إلغائها يف نهاية املطاف.
�إننا ن�شعر �أن من �أ�شد الأخطار التي تواجهها احلركة الإ�سالمية يف الواقع
املعا�صر هو هذا اال�ست�سالم للأمر الواقع الذي فر�ضته توازنات امل�صالح
اال�ستعمارية الكافرة؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل خلق حركات �إ�سالمية حمدودة �ضيقة،
ال تعي�ش امتداد الإ�سالم يف الآفاق الكبرية ،بل تختنق يف الق�ضايا ال�صغرية
املليئة بااللتواءات والتناق�ضات النف�سية والعملية.
وحدة امل�صالح العامة للم�سلمني

ولعل من ال�ضروري �أن يتنبه العاملون �إىل احلقيقة الإ�سالمية الفكرية التي
تنظر �إىل خ�صو�صيات امل�سلمني الإقليمية والقومية نظرة واقعية ،فتجعل لها
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متنف�سا طبيع ًّيا يف امل�شاعر الذاتية للإن�سان ،فال متنعه من التعبري عن ذلك بالفعل
ً
�أو بالقول تلبية حلاجته اخلا�صة ،وال تعترب ذلك �شي ًئا بعي ًدا عن م�صداقيته الإميانية
كم�سلم ،ولكن مثل هذه النظرة ت�ؤكد– من ناحية �أخرى -العالقة الوثيقة
العميقة بني امل�سلمني يف عالقاتهم وم�صاحلهم و�آالمهم و�آمالهم ومواقفهم العملية
يف االلتزام بالق�ضايا الإ�سالمية الكبرية ،والدفاع عنها ،والت�ضحية يف �سبيلها ،ولو
كان ذلك على ح�ساب التزاماتهم املحدودة يف امل�صالح ال�ضيقة .ليكون املوقف
الفكري والعملي ،متمث ًال يف وحدة امل�صالح العامة للم�سلمني يف العامل بعي ًدا
عن كل الآفاق املحدودة املهيمنة على الواقع ،وهذا ما نتمثله يف الآية الكرمية يف
قوله تعاىل :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﱸ [التوبة .]71/ويف احلديث امل�أثور عن النبي حممد (�ص):
«مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم كمثل اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو
تداعى له �سائر الأع�ضاء بال�سهر واحلمى »..واحلديث امل�أثور عنه (�ص)« :من
�سمع رج ًال ينادي يا للم�سلمني فلم يجبه فلي�س مب�سلم» ،وقوله (�ص)« :من مل
يهتم ب�أمور امل�سلمني فلي�س مب�سلم» ،وغريها من الن�صو�ص الإ�سالمية التي ت�ؤكد
اجلانب ال�شعوري ،واجلانب العملي يف عالقات امل�سلمني ببع�ضهم البع�ض.
الإقليمية وامل�صلحة العامة للأمة

ويف هذا املجال ،البد من االلتفات �إىل الأو�ضاع ال�سلبية التي تتحرك يف
�أجواء هذه العالقات لتعمق الإح�سا�س بالفوا�صل ،يف عملية مواجهة عنيفة فيما
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تتنافر فيه امل�صالح املتنوعة لهذا الإقليم �أو ذاك ...فقد يكون التحرك مل�صلحة
ق�ضية �إ�سالمية يف منطقة �سب ًبا لإرباك الو�ضع يف منطقة �إ�سالمية �أخرى ،كما
نعي�شه الآن يف حركة الق�ضية الفل�سطينية التي تركت �آثا ًرا �سلبية على امل�ستوى
ال�سيا�سي والع�سكري على �أكرث من بلد �إ�سالمي بفعل الأو�ضاع املعقدة التي
تواجهها حركة الثورة يف العالقات ال�سيا�سية الإقليمية والدولية ،مما �أف�سح املجال
الرتباك الت�صور الإ�سالمي لدى امل�سلمني �إزاء املوقف من هذه الق�ضية ،بني
ت�صور �سلبي يطرح فكرة تقدمي امل�صلحة الإقليمية يف بلده على م�صلحة الق�ضية،
�أو يحاول ت�صوير املو�ضوع ،كما لو كان نا�ش ًئا من �إ�ساءة الأ�سلوب املتبع يف معاجلة
الق�ضية ،الأمر الذي جعلها تنحرف عن م�سارها الطبيعي ،وتخلق امل�شاكل
للم�سلمني الآخرين من دون مقابل ،وت�ؤدي بالتايل �إىل املزيد من املنازعات
واخلالفات التي تعمل على تدمري الق�ضية من الأ�سا�س بتدمري قاعدتها ال�شعبية
التي متنحها قوة االمتداد واال�ستمرار ...وبني ت�صور �إيجابي يطرح فكرة ارتباط
امل�صلحة الإقليمية بالق�ضية العامة تب ًعا للت�صور املنفتح للخطر الإ�سرائيلي الذي
يتخذ لنف�سه �صفة التدرج يف الو�صول �إىل �أهدافه من خالل اللعب على الأو�ضاع
ال�سيا�سية والإقليمية يف املنطقة.
الإقليمية وق�ضية فل�سطني

وبذلك ال تكون امل�س�ألة م�س�ألة خطر متثله الق�ضية الفل�سطينية كثورة على
هذا البلد� ،أو ذاك ،بل امل�س�ألة م�س�ألة خطر متثله �إ�سرائيل يف تطلعاتها ال�سيا�سية
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اال�ستعمارية امل�ستقبلة على املنطقة ب�شكل عام ،وهكذا جند �أن الإح�سا�س
بالإقليمية قد جعل املو�ضوع يتحول �إىل جمال للأخذ والرد بطريقة ت�ستبعد
الت�صور ال�شامل للخطر من الذهنية ال�سيا�سية للإن�سان امل�سلم ،وجتعله يتعامل
مع الأ�شياء والوقائع من موقع ال�سذاجة التي توحي له بالتهوين من خطورة �ش�أن
العدو ،بحجة �أن امل�شكلة لي�ست معه يف بلد� ،إال بقدر ما تت�صل مب�شكلة العدو مع
الآخرين ،ف�إذا حترك الآخرون بعي ًدا عن مواقعه مل يعد هناك م�شكلة بينه وبني
العدو ،وال تزال امل�شكلة تتفاعل �سلب ًّيا �ضد م�صلحة الق�ضية ،و�إيجاب ًّيا مل�صلحة
العدو الذي ا�ستطاع �أن يلعب على احل�س الإقليمي بذكاء ومهارة �إىل جانب
االجتاهات ال�سيا�سية امل�ضادة للق�ضايا الإ�سالمية ،امللتقية مع العدو يف خططها
الإقليمية.
وقد يطرح بع�ض النا�س يف هذه املجاالت ق�صة الأو�ضاع ال�سلبية التي تعي�شها
الثورة الفل�سطينية� ،أو املتاهات ال�سيا�سية املتنوعة التي تغرق فيها� ،أو التجاوزات
الظاملة الفردية �أو الفئوية التي تتحرك منها ،ولكن هناك فرقًا بني �أن تعالج هذه
الأمور كنقطة اتهام تريد �أن ت�سجلها على الآخرين ،وبني �أن تثريها كنقطة �ضعف
حتاول �أن تعاجلها وحتولها �إىل نقطة قوة للق�ضية.
�إن هناك فرقًا بني �أن تعالج اخلط�أ من داخل م�صلحة الق�ضية ال�شاملة ،وبني
�أن تعاجله من موقع الهجوم عليها مل�صلحة الأو�ضاع ال�سيا�سية القلقة التي تعي�ش
يف خطوات اخلط اال�ستعماري يف املنطقة والعامل.
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الإقليمية يف ال �شعور العاملني

وقد نلتقي ببع�ض مالمح الإقليمية فيما نواجهه من ا�ستغراق بع�ض احلركات
الإ�سالمية يف م�شاكل قطر �إ�سالمي معني؛ لأن الأكرثية يف داخل هذه احلركات
تنتمي �إىل هذا القطر �أو ذاك ،مما يجعل ن�شاطات احلركة م�ستغرقة يف م�شاكل
هذا القطر يف الوقت الذي تعي�ش فيه الأقطار الإ�سالمية الأخرى م�شاكل �صعبة
ال تقل عن م�شاكله ،ومما قد يخلق عقدة لدى امل�ؤمنني املنتمني باجلن�سية �إىل
تلك الأقطار من خالل �إهمال ق�ضاياهم التي يعي�شون م�شاكلها بعمق و�صعوبة،
ورمبا ينكر بع�ض النا�س ال�صفة الإقليمية لهذا النوع من اال�ستغراق ،فريجعونها
�إىل اعتبار هذا البلد �أو ذاك من املراكز احليوية للن�شاط الإ�سالمي ،ورمبا يكون
هذا التخريج معقو ًال بع�ض ال�شيء ،ولكننا ال ن�ستطيع ا�ستبعاد النزعة الإقليمية
املختبئة داخل الال�شعور لدى الكثريين من العاملني .وقد ن�ضيف الكثري عن
و�ضوح الر�ؤية �إذا كانت امل�شاكل الإقليمية مرتبطة ببع�ضها البع�ض ،بحيث كانت
امل�شاكل يف هذا البلد ،مث ًال تنعك�س على م�شاكل البلد الآخر �سل ًبا �أو �إيجاب ًّيا.
�إننا نحاول– من هذا احلديث� -أن نثري التفكري حول هذه الظاهرة املَ َر�ضية
للعمل الإ�سالمي من �أجل �أن يفكر فيها العاملون من موقع البحث عن اجلذور
العميقة للأ�سباب الكامنة وراء كثري من الظواهر ال�ساذجة التي قد توحي يف
مدلولها الظاهري ب�شيء ،ولكنها حتمل يف داخلها الكثري من التعقيدات املثقلة
بالقلق واالرتباك ،ولي�س لهذا احلديث دور التنظري املطلق للفكرة ،بل هو حماولة
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لو�ضع اخلطوط الأوىل للبحث ،يف اجتاه تركيز العمل الإ�سالمي على قاعدة �صلبة
من الوعي والفكر وامل�س�ؤولية والتخطيط بعي ًدا عن ال�سرعة واالنفعال واالرجتال.

الوطنية من وجهة نظر إسالمية
• الرتبية قد جتعل
من الوطنية حالة وثنية.
• الوطنية حالة طارئة
ولي�ست ذاتية يف الفكر وال�شعور.
• اخل�صو�صية الإ�سالمية
ال متنع قيام جبهة وطنية.
• على الإ�سالميني التحرك بوعي
ربحا.
وانفتاح لأن العزلة ال حتقق ً

الوطنية من وجهة نظر �إ�سالمية
امل�سلم والوطن

للوطن يف الوعي الفكري وال�شعوري للإن�سان امل�سلم َّ
خطان خمتلفان :خط
�شعوري عاطفي يت�صل باجلوانب احلميمة الذاتية اخلا�ضعة لالنفعال الداخلي
بالأ�شياء القريبة �إىل عاطفته املت�صلة مبكامن الإح�سا�س الذاتي يف كيانه.
وخط �سيا�سي يلتقي بامل�ضمون القانوين للأر�ض يف حدودها اجلغرافية
الد�ستورية التي تف�صلها عن الأر�ض الأخرى التي متلك حدو ًدا معينة فا�صلة،
وينفتح على جمموعات ب�شرية خمتلفة يف الدين واملذهب واالجتاه ال�سيا�سي
والقومي واللون والعرق ،ولكنها تتوحد فيه ،ويتقاطع وينف�صل يف عالقاته
بجماعات �أخرى �أو ببلدان �أخرى.
فكيف يواجه الإن�سان هذين اخلطني من خالل �صفته الإ�سالمية التي حتدد
له عالقاته بالنا�س وبالأ�شياء؟ �سنعالج هذه امل�س�ألة بعد بلورة النقاط التالية:
�أو ًال :اخلط ال�شعوري العاطفي

لي�س هناك �أي �إ�شكال يف اخلط الأول؛ لأن اهلل ال مينع �أح ًدا من عباده �أن
ي�ألف بع�ض الأ�شياء التي حتيط به لتتحول الإلفة �إىل عالقة يف الذات ،وبالتايل
�إىل حالة عاطفية حتنو وتهفو وترق وتنفتح على كل مفردات الأر�ض والنا�س
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والأ�شياء؛ لأن اهلل ال يريد للإن�سان �أن يتعقد يف عاطفته ،مادامت امل�س�ألة مقت�صرة
على جانب الإح�سا�س العاطفي ،ف�إذا اقرتبت من مواقع االنحراف لتنتقل �إىل
الت�أثري على اخلط العملي يف احلياة ردها الإ�سالم �إىل اخلط امل�ستقيم بالعمل على
عقلنة العاطفة و�ضبطها ،وبالتايل حتريكها يف الدائرة الإ�سالمية بعي ًدا عن خط
ال�ضالل واالنحراف.
و�إذا ا�ستنطقنا القر�آن الكرمي جند �أن الكثري من �آياته تقر باجلانب العاطفي،
الناجت عن االرتباط بني الإن�سان والأر�ض التي يقطنها ،فيتحدث عن «الذين
�أخرجوا من ديارهم بغري حق» وعن «الذين ظاهروا على �إخراجكم» يف لفتة
�إيحائية �إىل اجلانب العميق من العاطفة التي ت�شد الإن�سان �إىل داره بحيث يكون
الإخراج منه� ،أو املنا�صرة عليه م�شكلة كبرية قد تربر احلرب �أو املقاطعة �أو ما �أ�شبه
ذلك.
ويف هذا اجلو قد ن�ستطيع ا�ستيحاء اخلط الفكري يف هذه الدائرة ،ذلك �أن
الإ�سالم ال يبتعد بالإن�سان عن خ�صو�صياته الذاتية والعاطفية يف م�شاعره الإن�سانية
فيما يحب �أو فيما يكره ،بل كل ما هنالك �أنه يعمل على تهذيبها بالطريقة التي
تركزها وتثبتها يف خط الإميان و�ضمن �إطار الفهم التوحيدي للأمور .و�إذا ثبت
�صدق احلديث امل�شهور امل�أثور «حب الوطن من الإميان» ،ف�إن ذلك ي�ؤكد عالقة
العاطفة املت�صلة بوطن الإن�سان ب�إميانه ،كذلك الأحاديث الأخرى مثل «عمرت
البلدان بحب الأوطان» و»من كرم املرء بكا�ؤه على ما م�ضى من زمانه وحنينه �إىل
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�أوطانه» ،كذلك ما قاله الر�سول (�ص) عن مكة وحبه لها ،كل هذه تقر مب�شروعية
هذه العاطفة وباعتبارها م�س�ألة طبيعية.
ثان ًيا :اخلط ال�سيا�سي

ويف اخلط الآخر ،قد يربز �أمامنا التحفظ الفكري على بع�ض املفردات من
ناحية امل�ضمون ،فهل يعني االلتزام بهذا اخلط� ،أي اخلط الفكري الذي ال يبعد
الإن�سان عن خ�صو�صياته االبتعاد عن مالحظة اخل�صو�صية الإ�سالمية فيه ،بحيث
ال متثل امل�صلحة الإ�سالمية �أية قيمة يف حتديد املوقف� ،أو حتريك الق�ضايا يف �ساحة
العالقات� ،أو �أنه يعني درا�سة امل�س�ألة من الناحية الإ�سالمية العامة التي تالحظ
كل خ�صو�صيات ال�ساحة ،وترعى كل املواقع بكل دقة وحكمة وواقعية ،بحيث
ال تلغي حقوق كل النا�س يف ق�ضاياهم املتنوعة املرتبطة باخلطوط العامة؟
قد يطرح البع�ض يف هذا املجال ،االهتمام بامل�س�ألة الإ�سالمية يف ق�ضايا
امل�سلمني فال متثل ق�ضايا غريهم �إال حالة هام�شية يف املوقف ،ال تثري الكثري من
االهتمام ،وال تدفع �إىل املزيد من التحرك؛ لأن امل�س�ألة لدى امل�سلم� ،أنه يهتم
ب�أمور امل�سلمني ،فلي�س معن ًّيا ب�أمور غريهم ،ال �سيما �إذا كانت هناك خالفات يف
املواقف ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو اجلهادية ،وقد يطرح بع�ض �آخر امل�س�ألة يف اجتاه
�آخر ،وهو �أن من ال�صعب يف النطاق الوطني الذي يخ�ضع للتنوع يف اجتاهاته� ،أن
تف�صل جان ًبا من امل�شكلة عن جانب �آخر� ،أو تفرق بني م�صلحة امل�سلمني وغري
امل�سلمني؛ لأن طبيعة التعقيد ال�سيا�سي والتداخل االجتماعي يجعل اجلوانب
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متداخلة وامل�صالح مت�شابكة ،وبذلك ي�صبح البعد الوطني بع ًدا �إ�سالم ًّيا يف امل�س�ألة
ال�سيا�سية �أو يف امل�س�ألة االجتماعية �أو غريهما.
فما هو املوقف بني هذين االجتاهني؟
الوطن يف امل�صطلح ال�سيا�سي

قد نحتاج يف اجلواب �إىل درا�سة امل�س�ألة �أو ًال من ناحية النظرة �إىل الوطن يف
امل�صطلح ال�سيا�سي يف نظرة الإ�سالميني �إليه.
فقد نالحظ �أن الوطن قد جتاوز معناه اللغوي ال�ضيق يف الأر�ض التي
ي�ستوطنها الإن�سان ،ويتخذها مق ًّرا دائ ًما باملعنى الواقعي الذي ي�شمل م�ساحة
معينة من الأر�ض ،خا�ضعة لعنوان البلدة التي ت�ضم بيته وبيوت النا�س الآخرين،
وهذا هو املعنى الذي يخ�ضع لبع�ض الأحكام الفقهية يف ال�صالة وال�صيام ،فقد
حتول �إىل معنى �سيا�سي ،يت�سع ملا تت�سع �إليه كلمة الدولة التي ت�ضم عدة بلدان
وم�ساحات جغرافية وا�سعة �أو �ضيقة ،مما تعارف عليه النا�س يف تق�سيم الأر�ض �إىل
دول من خالل اختالف احلكم �أو النظام �أو القومية �أو العرق �أو نحو ذلك ،الأمر
الذي يفر�ض حدو ًدا للأر�ض وللعالقات العامة.
وقد تطور اجلانب ال�سيا�سي يف معنى الوطن يف نطاق الدولة ليتحرك يف ت�أثريه
�إىل اجلانب ال�شعوري الذي يربي العاطفة الإن�سانية لدى املواطنني ليكون احل�س
الوطني حالة �شعورية وجدانية ،متلك كل �أحا�سي�سه ،وحتدد له طبيعة عالقاته
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م�ستعدا لبذل دمه
و�أو�ضاعه ،بحيث تذوب ذاته وخ�صو�صياته فيها ،فيكون
ًّ
والت�ضحية بذاته يف �سبيل وطنه.
وقد تتحرك الرتبية لتجعل من الوطنية حالة وثنية ،يعبد من خاللها الإن�سان
الأر�ض ويخل�ص لها متا ًما كما يتعبد هلل ويخل�ص له بعي ًدا عن كل الق�ضايا املبدئية،
بل قد تتطور هذه احلالة لتفر�ض �ضرورة ان�سجام املبد�أ مع م�صلحة الوطن ،ف�إذا
تعار�ضت حركة امل�صلحة الوطنية مع امل�صلحة الر�سالية ،ف�إن الوطن يتقدم على
الر�سالة بد ًال من �أن تتقدم الر�سالة على الوطن� ،أو ي�صار �إىل �إيجاد حالة من
التوازن الواقعي العملي بينهما.
عنا�صر مكونات الوطن

ويف �ضوء ذلك يتحول الوطن �إىل عنوان للفرد �أو للمجتمع ،بحيث يتمايز
النا�س ب�أوطانهم بد ًال من �أن يتمايزوا بالعنا�صر الفكرية �أو الأخالقية �أو غريها.
�أما العنا�صر التي على �أ�سا�سها يطلق على �أر�ض معينة ،يقطنها �شعب معني،
ا�سم الوطن فهي:
العن�صر القومي :فقد يكون هذا العن�صر مدخلية يف بلورة وطن وكيان
�سيا�سي ،فيحدد لهما �أر�ضً ا ح�سب احلدود التي ي�أخذها حجمه الب�شري �أو
االقت�صادي �أو ال�سيا�سي.
وقد يكون العن�صر ال�سيا�سي فيما تتفق عليه بع�ض القوى �أو الدول الكربى،
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يف تق�سيم الأر�ض �إىل دول متعددة من خالل م�صاحلها الإ�سرتاتيجية �أو االقت�صادية
املتنوعة التي تفر�ض وجود مناطق نفوذ متفق بينهم .وقد تكون الطبيعة اجلغرافية
هي التي حتدد ذلك تب ًعا للحواجز الطبيعية املوجودة على الأر�ض.
قد يكون لوحدة املعتقد لدى ال�شعوب الذي ينبثق عنه نظام �سيا�سي
واجتماعي ،تتحدد من خاللهما املواقف واملواقع ،يف �إطار املنهج الواحد،
كالعقيدة الإ�سالمية التي تعترب العنوان الذي يوحد امل�سلمني يف وطن واحد ،يف
�إطار اخل�صائ�ص الواقعية التي تفر�ضها �أو�ضاع البالد ،وت�ستوعب غري امل�سلمني،
�ضمن خطوط عامة وقواعد ثابتة ،تكفل لهم احل�صول على احلرية والعدالة يف
نطاق امل�صلحة العامة .وقد تكون هناك عنا�صر �أخرى غري هذه الأمور.
هذا كله يف الإطار النظري لكن الواقع قد يح�صر هذه العنا�صر يف بع�ضها تب ًعا
ملعادالت القوى والدول التي تبقى لها الكلمة الأخرية؛ لأنها هي التي تك�سبها
�شرعية القيام واال�ستمرار ،وكذلك الر�أي العام الذي يبقى له بالدرجة الأوىل
اخليار يف حتديد �شكل الكيان ال�سيا�سي الذي يختاره.
النظرة الإ�سالمية ملفهوم الوطن

أ�سا�سا فكر ًّيا يف االلتزام بهذه احلدود الوطنية
ولكن الإ�سالميني ال يجدون � ً
التي تغلق على امل�سلمني الباب فيما وراء احلدود .ف�إن النظرة الإ�سالمية جتد يف
الأر�ض مت�س ًعا للإن�سان يف الإقامة والتحرك يف �أي مكان فيها من دون �أن يخت�ص
بحدود معينة ،وميكن ا�ستيحاء هذا املعنى من مدلوالت الآيات التالية:
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ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﱸ [امللك ،]15/وقوله تعاىل:
ﭻ ﱸ [ العنكبوت ،]56/وقوله تعاىل :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﱸ [ .]97/4وقد ا�ستوحى ذلك الإمام علي (ع) يف بع�ض
كلماته امل�أثورة املروية عنه يف نهج البالغة« :لي�س بلد �أوىل بك من بلد
خري البالد ما حملك».
ﱹﭷﭸﭹﭺ

قيام وطن �إ�سالمي حمدود

ولكن ذلك ال مينع من وجود م�صلحة �إ�سالمية عليا يف التخطيط لوطن حمدود
بحدود معينة ب�صورة م�ؤقتة من خالل الظروف التي قد تقت�ضي الرتكيز على
م�ساحة معينة من دون فرق بني �أن يكون امل�سلمون– وحدهم– هم املتواجدين
فيها� ،أو تكون خلي ًطا من امل�سلمني وغريهم ،بحيث تكون ال�شرعية منطلقة من
طبيعة الظروف ال من طبيعة الأر�ض ،فيلتقي امل�سلمون على االلتزام به ،والدفاع
عنه ،والتحرك يف خطوطه ال�سيا�سية ،ورعاية �أو�ضاعه االقت�صادية� ،أو نحو ذلك يف
العالقات التي ت�شدهم �إىل الأوطان الأخرى من خالل حركة امل�صلحة يف واقع
الإن�سان امل�سلم الذي قد يكون مرتب ًطا بواقع �إن�سان �آخر ،فيعمل على التكامل
معه ،والتعاون معه يف هذه احلدود اخلا�صة.
ويف �ضوء ذلك ،ف�إن الوطنية مهما بلغت من القيمة املرحلية ،ف�إنها ال تتحول
�إىل حالة ذاتية يف الناحية الفكرية وال�شعورية ،بل تبقى حالة طارئة خا�ضعة
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للظروف من حيث العمق واالمتداد.
الفهم املحدود للوطن

ومل يكن الإ�سالميون بد ًعا من النا�س يف هذا الفهم الواقعي املحدود
للم�س�ألة الوطنية ،فهناك القوميون الذين يفهمون الوطن الذي يعي�شون فيه يف
احلدود الإقليمية جز ًءا من الوطن القومي الكبري الذي ميتد يف كل موقع من
مواقع الأمة ،مما يجعل تعاملهم مع الوطن خا�ض ًعا للحركة ال�سيا�سية يف الو�صول
�إىل ال�ساحة الوا�سعة.
وهناك املارك�سيون الذين يتجاوزون الوطنية والقومية يف عمق تفكريهم
ال�سيا�سي املرتكز على قاعدة اخلط الأممي يف حركة الطبقة العاملة ،مما يجعل
احلدود الوطنية متحركة يف البعد الأممي الكبري.
و�إذا كانت امل�س�ألة تتحرك يف دائرة الظرف ،فقد ن�ستطيع �أن نقرر عدم وجود
حالة ثابتة يف حركة املفهوم يف الواقع ،بل هي حالة متحركة يف نطاق اخلط
الإ�سالمي الإ�سرتاتيجي يف عالقة الداخل باخلارج ويف امتداد احلدود �إىل �أبعد
من الو�ضع الذي يحيط بها من الناحية ال�سيا�سية العامة.
جبهة وطنية

وقد ن�ستطيع الآن �أن نحرك املو�ضوع على ال�صعيد الواقعي لنلتقي بكل
الق�ضايا التي ميكن �أن تثار �سيا�س ًّيا يف امل�س�ألة الوطنية على �أ�سا�س ق�ضية احلرية
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بكل فروعها الداخلية واخلارجية .فعندما تكون امل�س�ألة مث ًال م�س�ألة احتالل
معاد� ،أو م�س�ألة هيمنة ظاملة ،فقد يفر�ض علينا الواقع �أن نتحرك وطن ًّيا باملعنى
الواقعي ،لكن يف �إطار اخلط الإ�سالمي ،خدمة مل�صالح امل�سلمني �أو امل�ست�ضعفني
من غري امل�سلمني ،وقد ميلي علينا هذا التحرك الدخول يف جبهة وطنية مع القوى
ال�سيا�سية الأخرى التي ال تلتقي معنا فكر ًّيا ،ولكن ب�شروطنا الإ�سالمية الفكرية
وال�سيا�سية التي ال تتعار�ض مع الآخرين ،فن�شرتك يف حترير هذا البلد ،كمرحلة
من حترير املنطقة� ،أو يف هدم النظام اجلائر الذي ي�ضغط على حياة النا�س.
اخل�صو�صية الإ�سالمية

و�إذا كان البع�ض يجد يف اخل�صو�صية الإ�سالمية حاج ًزا يقف بني امل�سلمني
وبني غريهم يف املجتمع املتنوع ،مما ي�شكل فر�صة للتناحر والتقاتل واالختالف ،مما
يف�سح يف املجال لكثري من االخرتاقات املعادية� ،أو ي�ؤدي �إىل الفو�ضى واالرتباك،
ف�إننا ال نرى امل�س�ألة كذلك؛ لأن هناك �أكرث من قاعدة للتوافق والتعاون �أو التوحد
يف املوقف ،خالل الق�ضايا امل�شرتكة التي تفر�ضها طبيعة الو�ضع ال�سيا�سي الذي
تعي�شه العالقات الدولية �أو املحلية املتحركة يف �صعيد الوطن كله ،كما �أن امل�شكلة
قد تعي�ش يف جذورها يف كل مواقع اخلالف الفكري �أو ال�سيا�سي املتنوع ،مما
يجعل الق�ضية يف مو�ضع اخلطورة �أو القلق بعي ًدا عن طبيعة اخل�صو�صية الإ�سالمية
وغريها.
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ولكن احلل يكمن يف طريقة �إدارة اخلالفات وحتريك املعار�ضة ،و�إيجاد
الو�سائل الكفيلة ،بتحويل اخلالفات �إىل مواقع للحوار ،وال�صراع الفكري
وال�سيا�سي بطريقة ح�ضارية بعي ًدا عن كل �أ�ساليب العنف والتهويل.
ورمبا كانت الأجواء الدينية التي تتحرك يف داخلها ال�صراعات ال�سيا�سية مثرية
للح�سا�سيات امللتهبة وامل�شاعر املتوترة ،ولكن هذه امل�شكلة لي�ست من امل�شاكل
البالغة التعقيد �إذا ا�ستطعنا التعامل معها بطريقة مو�ضوعية على ال�صعيد الفكري
�أو ال�سيا�سي ،بحيث تبتعد امل�س�ألة عن موقع الإح�سا�س �إىل منطقة العقل ،وحتريك
اخلالفات الدينية يف الدوائر الفكرية بد ًال من حتريكها يف الدوائر الطائفية ،و�إذا
كانت هناك بع�ض ال�صعوبات التي تعرت�ض ذلك يف �ساحة التطبيق من جهة
طبيعة الذهنيات ال�ضيقة يف جماالت اخلالف التي تخ�ضع لها ذهنيات املتدينني
بهذا الدين �أو ذاك ،ف�إنها لي�ست بامل�ستوى التي ت�صل فيه �إىل امل�ستحيل الذي
ال ميكن معاجلته ،بل قد جند يف ال�ساحات ال�سيا�سية الأخرى بع�ض مالمح هذه
امل�شاكل.
امل�س�ألة الوطنية حتت املجهر

�إن الوطنية باملعنى ال�ضيق املنغلق الذي تتحول فيه �إىل خط فكري ،ينظر
ب�أ�سلوب الالمباالة �أو الرف�ض نحو التيارات الأخرى ال يلتقي باملعنى املنفتح
الذي تتحرك فيه اخلطوط الفكرية يف البعد القومي �أو الإن�ساين �أو الديني ،وال
�سيما الإ�سالمي؛ لأن طبيعة هذه ال�ساحات الوا�سعة تلغي احلدود املو�ضوعة هنا
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�أو هناك ..ولكنها ال تتنكر للخ�صو�صيات الوطنية ،بامل�ستوى الذي يثري االهتمام
بالق�ضايا العامة املطروحة يف هذه الدائرة ،ويعمل على الدفاع عن كل املواقع
التي يفر�ضها الواقع ،ويتكامل مع القوى الأخرى املتحركة فيها يف كل الأ�صعدة
ال�سيا�سية والأمنية.
�إن االحت�ضان الإ�سالمي للم�س�ألة الوطنية ينطلق يف نطاق الواقع ،ال يف نطاق
املفهوم ،ويتحرك من املواقع الإ�سالمية التي هي الأ�سا�س من اجلانب النظري يف
اللقاء باملواقع الأخرى� ،أو االفرتاق عنها؛ لأنه ال معنى لأن تتحرك ك�إ�سالمي
بعي ًداعن املفاهيم الإ�سالمية العامة.
دور الإ�سالميني

البد للإ�سالميني من التحرك بالكثري من الوعي واملرونة واالنفتاح على
كل ال�ساحة لدرا�سة كل مواقع اللقاء واخلالف مقارنة بدرا�سة املفهوم الإ�سالمي
للق�ضايا العامة يف داخل ال�ساحة الإ�سالمية وخارجها؛ لأن الأفق ال�ضيق والعزلة
عن الواقع ،ال ي�ستطيعان �أن يحققا �أي ربح للحركة الإ�سالمية يف �أي جمال ،بل
ي�سهالن للآخرين عزلها عن مواقع الت�أثري وم�صادر القرار ..و�إذا كان البع�ض يرى
ب�أن من ال�ضروري املحافظة على نقاء الذهنية الفكرية للإن�سان امل�سلم حتى ال
تختلط عنده املفاهيم لتدخل عليها مفاهيم االنحراف ،ف�إننا ن�ؤكد ذلك ،ولكننا
ن�ؤكد �إىل جانب ذلك� ،أن هناك �أكرث من �أ�سلوب للحفاظ على الأ�صالة ،مع
التحرك يف خط املرونة للإيحاء بالواقعية احلركية للإ�سالم ،وباالنفتاح على املواقع
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الأخرى غري الإ�سالمية للح�صول على كثري من �إيجابياتها ال�سيا�سية مل�صلحة
الواقع الإ�سالمي ،وللتحرك نحو النفاذ �إىل عمقها الذي �سوف يجد يف الإ�سالم
الكثري من الأمور التي يعمل الأعداء على ت�شويه ال�صورة من خاللها ،مما ال
�أ�سا�س له يف حركة الواقع.
هذه هي بع�ض املالمح العامة للحديث عن الوطنية يف النظرة الإ�سالمية،
ورمبا مت�س احلاجة �إىل الدخول يف بع�ض التفا�صيل الأخرى التي قد نحتاج �إليها
يف تو�سيع الفكرة من خالل مالحظات املفكرين الإ�سالميني التي نرجو �أن جند
فيها بع�ض الأفكار الناقدة التي تعيننا على ت�أ�صيل املفهوم الإ�سالمي يف دائرة
املفاهيم العامة.

االنفعالية يف خطوات العمل
• االنفعالية تربك �سيا�سة املراحل
وت�سحق التما�سك واالن�ضباط.
• االنفعال يح ّول الإ�سالم
�إىل �إطار طائفي ال عقائدي.
• االنفعال �أحد �أ�سباب
اختالط احل�سابات لدى العاملني.

االنفعالية يف خطوات العمل
االنفعالية ظاهرة �ضبابية

لعل من �أبرز الظواهر التي تطبع �شخ�صية الكثريين من العاملني للإ�سالم
يف هذه الظروف ظاهرة االنفعالية يف الأ�سلوب العملي ،ويف خطوات العمل ويف
العالقات العامة .مما �أدى �إىل �أن ي�أخذ العمل نف�سه هذا الطابع .ومن الطبيعي �أن
ت�ؤثر هذه الظاهرة على نوعية الر�ؤية للواقع وللأ�شياء وللأ�شخا�ص ،فيفقد العاملون
و�ضوح الر�ؤية .فتختلط ال�صورة احلقيقية يف العيون ،وترتبك اخلطوات يف الطريق؛
لأن االنفعال يغرق ال�شخ�صية يف �أجواء �ضبابية ،غارقة بال�سحر والإغراء يف جانب
�آخر؛ لأنه يتعامل مع الإح�سا�س وال�شعور والعاطفة ،وال يتعامل -غال ًبا– مع
الفكر والعقل ،مما يجعل لل�سرعة دورها الكبري فيما ي�صدره من حكم ،وفيما
يخلقه من انطباع ،وفيما يتجه �إليه من غايات ..وبذلك يفقد احلكم حيثياته
الهادئة املتزنة .ويغيب الرتكيز عن االنطباع يف غمار ال�ضباب ..وتلك هي بع�ض
مالمح االنفعال العامة يف �صورته العملية ..فماذا عنه يف خطوات الواقع العملي
يف الت�صور امليداين للأ�شياء؟
رمبا ا�ستطعنا �أن نحدد بع�ض مالحمه يف ال�سلبيات املتحركة يف الطريق فيما
يتعلق بعالقات العمل وباالرتباط بالأ�شخا�ص وبالتعامل مع الأ�شياء ،وذلك يف
�ضمن النقطة التالية.
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االنفعال جتاوز للمرحلة

يف عالقات العمل� :إننا نعرف من خالل الفكر والتجربة – حاجة العمل
التغيريي �إىل املراحل الطويلة التي يتعامل فيها العاملون مع الواقع على
�أ�سا�س العنا�صر املتوافرة لديه ،يف نطاق الظروف املو�ضوعية التي حتكم الأ�شياء
والأ�شخا�ص ..فلكل مرحلة دورها الكبري املميز الذي يتطلب الكثري من الإعداد
واملعاناة والرتكيز من �أجل �أن تولد املرحلة اجلديدة ،ويف ظروف طبيعية مالئمة على
�أر�ض �صلبة ثابتة؛ لأن املرحلة الثانية ،تعترب جني ًنا يف املرحلة الأوىل ..ويف �ضوء
ذلك ،يتحدث املتحدثون عن حاجة العمل ال�سيا�سي �إىل مرحلة ثقافية ،تركز فيها
ال�شخ�صية ال�سيا�سية على �أ�سا�س الفكر العملي والنظري ،والذي يطرح املفاهيم
ويعمقها وينميها يف داخل الإن�سان من خالل التجربة الواعية ..والتفكري العميق
ليكون التحرك منطلقًا من اخلط امل�ستقيم ،ال متخ ّب ًطا يف اخلطوط ال�ضائعة يف الرمال
املتحركة يف �أكرث من اجتاه ..ويرون �أن املرحلة ال�سيا�سية التي ال ت�سبقها املرحلة
الثقافية �سوف تخ�ضع لل�سطحية واالرجتال وال�ضياع مع اخلطوط القائمة القادمة
من هنا وهناك التي يختلط فيه احلق بالباطل والهدى بال�ضالل ...ورمبا يختلفون
يف حتديد حمتوى املرحلة الثقافية ،هل يقت�صر على الفكر العقيدي املتحرك مع
املفاهيم وامل�صطلحات� ،أو يت�سع للفكر ال�سيا�سي الذي يحتاج �إىل بع�ض التجربة
واملعاناة بامل�ستوى الذي يعطي اخلطوات بع�ض احلرية ،ولكنه ال يطلقها بعي ًدا نحو
نهايات الطريق ولكننا ل�سنا ب�صدد ذلك فيما نخو�ض من حديث ،بل نحن هنا
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من �أجل الإ�شارة �إىل دور االنفعال يف �إرباك �سيا�سية املراحل وتداخلها ،فقد يدفع
االنفعال العاملني �إىل جتاوز املرحلة� ،أو اخت�صارها� ،أو القفز عنها ،كنتيجة ملتابعة
�أو مالحقة خطوات الآخرين الذين قد يكونون متجاوزين للمرحلة التي بد�أناها
الآن ..فيخيل �إلينا �أن الوقوف عند حدود املرحلة ،يعترب انهزا ًما �أو تراج ًعا �أو
تخاذ ًال ،وما �أ�شبه ذلك من املفاهيم التي ت�سحق فينا �إرادة التما�سك واالن�ضباط،
ال �سيما يف احلاالت التي قد نح�صل على مقدار من النجاح يف عملية ال�صراع
التي نخو�ضها �ضد الآخرين فيوحي لنا ذلك� ،أننا يف موقع القوة وهم يف موقع
ال�ضعف ،و�أن ذلك يوجب علينا �أن نقفز �إىل مواقع جديدة من ق�ضايا ال�صراع،
مما يبعد عنا كث ًريا من العنا�صر املفقودة التي البد �أن توجد� ،أو كث ًريا من احلواجز
املوجودة التي ال بد �أن تزول.
االنفعال وهم كبري وحما�س

وقد يدفعنا �إىل ذلك ،بع�ض حاالت النجاح التي ت�صيبها الأفكار التي
نحملها� ،أو املبادئ التي ن�ؤمن بها يف مواقع من حياة الأمة يف زمان معني� ،أو
مكان معني ،فينطلق احلما�س لدى جماهري الأمة ،يف الأمكنة الأخرى ت�أيي ًدا
وتعاطفًا ودع ًما لهذا النجاح ...فيخيل �إلينا� ،أن ال�ساحة التي نتحرك عليها متلك
ما ميلكونه من قوى وظروف و�أو�ضاع ،وت�ستعد للخطوات التي �ساروا فيها؛ لأن
ال�صرخات التي تنطلق يف الهواء تتحول �إىل ما ي�شبه الهدير الذي يهز اجلبال؛
ولأن ال�صدمة التي يقابل بها الأعداء هذه الثورة ،ترتكهم يواجهون املوقف مبا
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ي�شبه اخلوف والقلق والهلع؛ ولأن امل�سافة التي قطعناها وجتاوزناها من خاللها
موقفنا قد بلغت جم ً
اال بعي ًدا يقرب من مواقع الهدف الكبري ..ويتعاظم االنفعال،
ويكرب احلما�س ..ونكت�شف بعد ذلك �أن الوهم الكبري هو الذي قادنا �إىل هذه
الر�ؤية ال�ضبابية للواقع؛ لأن طبيعة العوامل املحيطة بال�ساحة ،والعنا�صر الكامنة
فيها ال تتعامل مع الهزاهز ال�سريعة التي متر يف اجلو ب�سرعة ليعود كل �شيء �إىل
مكانه الطبيعي.
الثورة الإ�سالمية وانفعال اجلماهري :م�شكلة تخلف فكري و�سيا�سي

ولعل هذا هو ما ع�شناه �أمام الثورة الإ�سالمية املباركة يف �إيران ،فقد ا�ستطاعت
�أن تهز العامل من حولها ،فتهز �أعماق الإن�سان امل�سلم ،وتقتحم عليه م�شاعره
فيما ي�شبه الطوفان ،وتفتح عينيه على احللم الكبري ،يف عودة الإ�سالم للحياة من
جديد ،وب�شكل �أقوى ..حتول الأمر �إىل ما ي�شبه التيار ،وخيل �إىل كثري من البلدان
الإ�سالمية �أن اليقظة الإ�سالمية قد حولت اجلماهري �إىل قوة هائلة تكت�سح �أمامها
كل ما ي�صادفها من عقبات ،وما يعرت�ضها من قوى ،كما حتولت القوى امل�ضادة
�إىل �أقزام ال تكاد تبني على ال�ساحة لفرط �ضعفها وان�سحاقها.
ويف هذا اجلو ،كانت كلمات الثورة الإ�سالمية يف هذا البلد �أو يف ذاك هي
الغالبة على الت�صور العام للتحرك ...وكان ال�شعور بالن�صر القريب هو ما يداعب
م�شاعر الكثريين ..بفعل الروحية العالية الدالة على ذلك ..ولكن احل�سابات مل
جدا ،وهو �أن بع�ض املواقع الثائرة كانت تفتقر �إىل
تتفق مع امل�شاعر ل�سبب ب�سيط ًّ
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بدايات الأجواء الدافعة �إىل احلركة نحو الهدف الكبري البعيد ف�ض ًال عن الثورة؛
لأنها كانت تعي�ش يف �ضباب التخلف الفكري وال�سيا�سي ،بامل�ستوى الذي ال
ت�ستطيع فيه �أن تفهم املعنى الذي يعنيه الإ�سالم من حيث هو برنامج حياة ود�ستور
�أمة ،مما يجعل من ق�ضية العمل الإ�سالمي من �أجل التغيري �أم ًرا يرتبط بالق�ضايا
جدا على القوى امل�ضادة �أن
اجلزئية ،ال بالق�ضايا الكلية ..ولذا ،ف�إن من ال�سهل ًّ
ت�ستعني بعنا�صر التخلف الغالبة على �سحق التحرك الوليد الغريب ،وذلك من
خالل الإيحاء لها ب�أن مثل هذا التحرك يهدم القواعد التي قام عليها كيان الأمة،
ويدفع بامل�ستقبل �إىل �أح�ضان ال�ضياع ،ورمبا كان البع�ض من هذه املواقع متقد ًما
يف خطوات العمل ومراحله بامل�ستوى الذي حتول فيه الوعي الإ�سالمي �إىل تيار
فكري عظيم يفر�ض نف�سه على جمرى الأحداث يف ال�ساحة ...ولكنه يف الوقت
نف�سه ال ميلك الإمكانات الفعالة التي تتيح له حتويل الوعي من تيار فكري �إىل
تيار �سيا�سي �ضاغط ،يواجه التيارات ال�سيا�سية املهيمنة على الأو�ضاع العامة من
موقع القوة والتنظيم وال�صمود .فقد نالحظ يف بع�ض املناطق الإ�سالمية الثائرة �أن
الوعي ال�سيا�سي يف املدار�س واجلامعات� ،أما الطبقات ال�شعبية الأخرى ،كالعمال
والفالحني والفئات الأخرى من الأمة ،فلم تكن يف هذا امل�ستوى من الوعي،
بل رمبا كانت تعمل �ضد هذا الوعي� ،أو تكتفي منه بالعاطفة اخلجولة التي ال
تكلفها �شي ًئا من الت�ضحيات واخل�سائر ..الأمر الذي تفقد معه احلركة الإ�سالمية
قوتها يف ال�شارع ،ويف ال�سوق ،ويف احلقل ،واملعمل ،..وبالتايل تفقد قوة ال�ضغط
على احلكم الطاغي املوجود يف البلد ،فتتحول الت�ضحيات �إىل ت�ضحيات �سلبية،
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ميار�س فيها الطغيان دور اال�ستفراد باملجاهدين من دون �أية ردة فعل �ضاغطة ..فقد
نالحظ– ولو من بعيد� ،أن التحرك اجلدي ال�سريع كان بحاجة �إىل ظروف �أو�سع،
و�أكرب ،و�أ�شمل من �أجل تو�سيع القاعدة ال�شعبية املمتدة التي متثل التيار القوي
املندفع الذي يخلق ثق ًال نوع ًّيا وكم ًّيا يف ال�ساحة الإ�سالمية يف البلد ...ورمبا كان
التحرك يوحي بارتباك يف مواجهة املرحلة� ،أو يف حتديد م�سارها ،يف نطاق العوامل
الزمنية واملكانية ،وقد يكون االنفعال امل�شدود �إىل الثورة الإ�سالمية ،يف �أجواء
الده�شة واملفاج�أة م�س�ؤو ًال عن اختالط احل�سابات لدى العاملني ،ال �سيما الذين
كانوا ال يرون يف احلركة الإ�سالمية يف �إيران عن�ص ًرا قو ًّيا ،ميكن له �أن يحقق الثورة
يف الظروف املو�ضوعية التي حتققت فيها� ..أو الذين مل ي�شعروا ب�أنها متثل امل�ستوى
العايل من الوعي الإ�سالمي يف نطاق املفاهيم ال�سيا�سية املطروحة يف ال�ساحة..
بل كانوا يرون �أنها تنطلق يف خطوات غري حمددة ،وغري مركزة فيما كان يبدو من
انطالقها من �شعارات �إ�صالحية ال �شعارات ثورية ..فكانت الفكرة �أن النجاح هناك
يف �إيران ،يفر�ض النجاح هنا ب�شكل �أقوى و�أ�سرع من دون االلتفات �إىل العنا�صر
املتوفرة يف الثورة الإ�سالمية يف �إيران من قيادة املرجعية ،ومن طبيعة القاعدة
ال�شعبية ،ومن الظروف ال�سيا�سية العاملية ،ومن املوقع الإ�سرتاتيجي املميز ...مما مل
يكن متواف ًرا يف ال�ساحة الأخرى ..وهكذا كان االنفعال م�س�ؤو ًال عن جتاوز املرحلة
وعن اخت�صار النظرة �إىل الواقع ،مما �أبعدنا عن ر�ؤية كثري من احلواجز املاثلة �أمام
خطوات التقدم واندفاع ،وقد ال ن�ستطيع �إعطاء احلكم بامل�س�ؤولية املطلقة لالنفعال
عن كثري من اخل�سائر والنك�سات التي �أ�صابت العمل الإ�سالمي والعاملني يف
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بع�ض البلدان الإ�سالمية ،..فقد تكون هناك عوامل �ضاغطة مل ت�سمح للعاملني
بالتقاط �أنفا�سهم ،وقد تكون هناك عوامل خا�صة ،جعلتهم ي�شعرون �أن املعركة
مفرو�ضة عليهم يف كل حال� ،سواء قعدوا �أو قاموا ...ولكن ذلك ال مينعنا من
التقدير ب�أن احلجم الكبري للخ�سائر ،كان من املمكن �أن يكون �أقل ،لو كانت
الأمور تخطئ مبزيد من عمليات احل�ساب للأخطاء الكثرية على م�ستوى القمة
والقاعدة.
ال�ساحة اللبنانية وطابع اال�ستعجال

وقد تكون ال�ساحة اللبنانية حافلة بالكثري الكثري من هذه النماذج التي تدعو
�إىل االهتزاز وال�سرعة ،يف تقومي الواقع ،ويف حتريكه ،ال �سيما يف هذه الظروف القلقة
التي يرزح حتت ثقلها هذا البلد ،مما جعل الكثريين يفكرون يف �أ�سلوب املحاكاة
والتقليد للآخرين ،بفعل احلمى ال�سيا�سية والع�سكرية ،وي�شعرون ب�أن عليهم �أن
يخو�ضوا املعركة ،حتت املظلة ال�سيا�سية والع�سكرية بعي ًدا عن �أية خطوات ثقافية
فكرية ..الأمر الذي �أوقعهم يف �ضغوط ال�سيا�سات املحلية امل�ألوفة التي تدور يف
احللقة املفرغة الواقعية يف قب�ضة الكفر واالنحراف ،ولعل طابع اال�ستعجال هو
الذي يغلب على كل عمل من الأعمال الإ�سالمية ،مما يجعلك تلتقي بال�س�ؤال
الطويل الدائم ،عندما تتحدث عن املرحلة الثقافية ،وعن التوقف طوي ًال قبل
االندفاع يف الطريق املتحرك نحو الهدف� ،أو عندما تتحرك مع الآخرين ،يف
خطوات التوعية والتثقيف من خالل املحا�ضرة والندوة وال�صحيفة والكتاب،
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التندر،
ما جدوى ذلك ،وماذا ا�ستفدنا منه؟ وقد يعقبون على املو�ضوع ،مبا ي�شبه ّ
لقد �شبعنا ثقافة �إ�سالمية فلم نح�صل على �شيء ..وتتابع الدعوات يف االنطالق
بعي ًدا عن ذلك كله...
ويبتعد الإ�سالم عن عقولنا و�أفكارنا والتزاماتنا ليبقى جمرد �شعار يثري
احلما�س واالنفعال ،ولكن دون م�ضمون .فيتحول �إىل �إطار طائفي بد ًال من �أن
يعي�ش يف �إطاره العقيدي الفكري والروحي الذي يتحرك نحو الإطار ال�سيا�سي
على عجلة من الفكر والوعي والإميان.

عالمات استفهام أمام وحدة القيادة وتعددها
• ال وجود لنظرية �إ�سالمية
يف احلكم الواحد �سوى النموذج النبوي.
•الن�صو�ص ال�شرعية
ال متنع تعدد القيادات �أو الدول الإ�سالمية.
•على الباحثني درا�سة م�س�ألة الوحدة
�أو التعدد على الأ�سا�س ال�شرعي والإمكانات العملية.
•�إثارة املو�ضوع لأجل النقا�ش العلمي
واحلوار البعيد عن االنفعال الإعالمي.

عالمات ا�ستفهام �أمام وحدة القيادة وتعددها
بني الوحدة والتعدد

كيف نت�صور «القيادة الإ�سالمية» يف م�س�ألة الوحدة والتعدد ،وكيف نتمثل
والية �أمور امل�سلمني يف ق�ضية احلكم على �صعيد الدولة� ،أو على �صعيد الواقع
الذي ال يتحرك يف نطاق الدولة؟
هل يجب �أن يكون للم�سلمني دولة �إ�سالمية عاملية واحدة حتت والية حاكم
واحد� ،أو ميكن �أن يكون هناك �أكرث من دولة حتت قيادة واحدة ،تتفرع منها
قيادات فرعية� ،أو حتت قيادات متعددة؟ هذه �أ�سئلة تدور يف ذهن العاملني يف خط
الإ�سالم ،يف املرحلة املعا�صرة التي بد�أوا فيها يفكرون يف م�س�ألة القيادة والدولة،
تفك ًريا واقع ًّيا ،بعد جناح الثورة الإ�سالمية يف حتقيق م�شروع الدولة الإ�سالمية
على �أ�سا�س نظرية «والية الفقيه» يف داخل �إيران ،والبد لها من جواب.
اخلليفة الواحد والدولة الواحدة

لي�س هناك خالف بني امل�سلمني �أن القيادة املتمثلة بالنبي (�ص) ،متثل
الوحدة ال�شاملة لكل مواقع الإن�سان يف العامل ،فهو وحده القائد من موقع �أنه
وحده هو النبي ،فال جمال لأي �شخ�ص �أن يكون ً
�شريكا له ،..بل البد �أن يخ�ضع
اجلميع لقيادته يف �أي مكان ،فال �شرعية لأحد �إال من خالله.

448

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

448

وال جند خال ًفا لدى القائلني بالإمامة بعد النبي (�ص) ،يف وحدة القيادة
للإمام يف زمانه ،فال ي�شاركه �أحد يف �إمامته ،وال ميلك �أحد ال�شرعية يف تويل �أية
م�س�ؤولية� ،إال من خالله لأنه الويل الوحيد للم�سلمني.
ويلتقي جمهور امل�سلمني امللتزمني مب�س�ألة اخلالفة بوحدة اخلليفة؛ �إال بع�ض
من �شذ منهم ،كما يذكره املاوردي يف الأحكام ال�سلطانية ،فال يجوز �أن يكون
هناك خليفتان يف موقع واحد ،بل البد من العمل على �إيجاد �ضابطة �شرعية
الن�سحاب �أحدهما للآخر� ،أو لتقدمي �أحدهما على الآخر ،يف فر�ض التعدد
املنطلق من ال�شرعية يف بع�ض احلاالت.
وقد جرى امل�سلمون يف �سريتهم العملية يف م�س�ألة احلكم على هذا الأ�سا�س،
فكان اخلليفة واح ًدا يف كل ع�صور اخلالفة ،وكان التعدد الطارئ نا�ش ًئا من
�إنكار �شرعية اخلليفة يف بع�ض املواقع مل�صلحة �شرعية امل�سلمني ،ال على �أ�سا�س
ا�شرتاكهما يف ذلك ،وال يزال الكثريون من امل�سلمني يفكرون بهذه الطريقة،
ويعتقدون بوحدة الدولة الإ�سالمية يف العامل ،مما يفر�ض وحدة احلاكم �أو الويل؛
لأنه من غري اجلائز �أن يكون هناك حاكمان لدولة واحدة ،بحيث ي�ستقل كل
واحد منهما يف احلكم ،يف نطاق هذه الدولة ،في�ؤدي ذلك �إىل الفو�ضى يف احلكم
والإدارة ،مما يخلق ارتبا ًكا �شام ًال يف كل الواقع الإ�سالمي.
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تعدد القيادة بني ال�شرع والفقه

ولكن الت�سا�ؤل يبقى يف الذهن ليفر�ض نف�سه على اخلط الإ�سالمي لدى
أ�سا�سا للحكم الإ�سالمي من حيث العنوان وال�شكل؛
الذين ال يعتربون اخلالفة � ً
لأنهم ال يرونها ال�صيغة ال�شرعية الوحيدة ،بل يرون فيها جتربة �إ�سالمية يف مرحلة
ثانية ،تن�سجم مع التطور الكبري الذي يعي�شه الإن�سان يف هذا اجلانب يف حياته
فيت�ساءلون :هل يفر�ض الإ�سالم وحدة القيادة؟ وهل يلتزم بوحدة الدولة؟ ال
�سيما يف الظروف املو�ضوعية ال�ضاغطة التي قد متنع خ�ضوع العامل الإ�سالمي
لدولة واحدة� ،أو لقيادة واحدة ،كنتيجة طبيعية للتعقيدات الكثرية التي
رمبا يحتاج جتاوزها �إىل وقت كبري �أو جهد �شديد ،وذلك من خالل ال�ضغوط
الداخلية �أو اخلارجية؟ فهل تتجمد امل�س�ألة الإ�سالمية يف ق�ضية احلكم ،وهل يفقد
احلكم الإ�سالمي �شرعيته� ،أو م�صداقيته ،عندما تتنوع مواقعه وتتعدد قياداته؟ مع
التزامها بال�شريعة الإ�سالمية مع االختالف يف بع�ض اخل�صو�صيات التي تتعدد
فيها مو�ضوعات الأحكام ال�شرعية ،ال �سيما �إذا كان احلاكم امل�سلم يف هذا البلد،
حائ ًزا على ثقة امل�سلمني �أو بيعتهم� ،أو على اختيار �أهل احلل والعقد مع كونه
جام ًعا لل�شروط ال�شرعية املعتربة يف ال�صفة واملوقع؟
�إن ه�ؤالء الإ�سالميني ال يرون مان ًعا من االلتزام بذلك �إذا كانت امل�صلحة
الإ�سالمية الواقعة تفر�ض ذلك ،و�إذا كانت الظروف املو�ضوعية التي حتا�صر اخليار
الإ�سالمي يف هذه الدائرة ال�ضيقة؛ لأن الن�صو�ص ال�شرعية ال متنع من ذلك،
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كما �أن القواعد الفقهية ال ترف�ض ذلك ،مع الت�أكيد على مالحظة مهمة وهي �أن
من ال�صعب العثور على نظرية �إ�سالمية دقيقة يف م�س�ألة احلكم الواحد� ،سوى
النموذج النبوي الذي ميلك خ�صو�صية النبوة املانعة من التعدد ،مما ال يجعل �أي
منوذج �آخر يف املراحل التالية مماث ًال له.
نظرية الإمامة ووالية الفقيه

وهناك الإ�سالميون الذين يلتزمون نظرية الإمامة ،ويرون والية الفقيه يف زمان
أ�سا�سا ل�شرعية احلكم الإ�سالمي ،وحلركية الإن�سان امل�سلم ،يف ق�ضاياه
غيبة الإمام � ً
العامة حتى يف املواقع التي ال تلتقي باحلكم ،كما يف احلاالت التي ت�سبق قيام
الدولة يف حركة امل�سلمني نحو �إقامتها �أو يف احلاالت التي يحتاج فيها امل�سلمون
�إىل تنظيم �أمورهم يف النطاق العام ،عندما يعي�شون بوحدة الويل انطالقًا من �أن
الفقيه هو نائب الإمام يف كل مواقعه ،مما يفر�ض ال�شمولية التي تتنافى مع التعدد
الذي يحول الواقع �إىل ما ي�شبه الفو�ضى يف م�س�ألة احلكم والإدارة واخلدمات،
عندما ينطلق فقيهان ليديرا الواقع الإ�سالمي ب�شكل م�ستقل ،بحيث يدير كل
واحد منهما ظهره للآخر.
ومن �أن وحدة الأمام يف �شرعية احلكم الإ�سالمي املنطلقة من وحدة النبي
يف ذلك ،قد تقدم النموذج الوحيد لطريقة احلكم الإ�سالمي ،مما ال يدع جم ً
اال
لنموذج �آخر؛ لأنه يفقد املثال كما يفقد املعطيات ال�شرعية التي تربره.
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و�إذا كانت امل�س�ألة تتحرك يف هذه الدائرة على م�ستوى احلكم الإ�سالمي،
فالبد لها من �أن تكون حركته على هذا ال�صعيد ،يف م�ستوى الوالية العامة لأمور
امل�سلمني ،يف ق�ضاياهم الفردية واالجتماعية ،يف الدائرة البعيدة عن احلكم يف
هذا املوقع �أو ذاك.
التعددية يف احلكم والفو�ضى

ولكن هناك ر�أ ًيا �آخر ي�ؤمن ب�أن التعددية يف احلكم يف زمان الغيبة ال تبتعد
عن خط النظرية؛ لأن الن�ص الذي يتحدث عن والية الفقيه ،مل يتحدث عن
اجلانب الوحداين ال�شمويل يف الوالية ،بل حتدث عن العنوان العام الذي ميكن
انطباقه على الكثريين من الفقهاء الذين تتوافر فيهم هذه املوا�صفات ليكون كل
واحد منهم نائ ًبا عن الإمام ،وجمعو ًال من قبله يف مركز احلاكمية ،وهذا هو ما
نتمثله يف مقولة عمر بن حنظلة عن الإمام جعفر ال�صادق -عليه ال�سالم:
«انظروا �إىل رجل منكم قد روى حديثنا وعرف �أحكامنا ونظر يف حاللنا
وحرامنا فار�ضوا به حك ًما ف�إين قد جعلته عليكم حاك ًما».
لعل هذا الن�ص ي�صلح �أن ينطبق على ما �إذا اتفق امل�سلمون يف بلد على
�شخ�ص جامع لهذه املوا�صفات ،فر�ضوا به حك ًما يف �أمورهم العامة ،يف الوقت
الذي اتفق فيه امل�سلمون يف بلد �آخر على �شخ�ص �آخر جامع لهذه املوا�صفات
فر�ضوا به حكما يف ق�ضاياهم.
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و�إذا كان التعدد ي�ؤدي �إىل الفو�ضى والف�ساد العام يف البلد الواحد ،ف�إنه
ال ي�ؤدي �إىل ذلك يف البلدان املتعددة ،و�إذا كانت امل�س�ألة هي م�س�ألة اخلوف
على فو�ضى حركة التقنني لل�شريعة الإ�سالمية بني هذا البلد �أو ذاك انطالقًا من
اختالف االجتهاد بني هذا الفقيه �أو ذاك� ،أو تنوع اخل�صو�صيات هنا وهناك ،مما
يوجب تنو ًعا يف الأحكام تب ًعا لتعدد املو�ضوعات؛ ف�إن ذلك ال ميثل م�شكلة يف
الواقع الإ�سالمي الذي اعتاد على اختالف االجتهادات واملو�ضوعات.
و�إذا كان اخلوف من الفو�ضى هو الذي يجعل البع�ض يقرر �ضرورة الوحدة
يف احلاكم ،ف�إن من املمكن �أن يكون ذلك �سب ًبا لتقييد حرية هذا احلاكم يف
التدخل يف �ش�ؤون البلد الذي يقوده حاكم �آخر لي�ؤدي ذلك �إىل التوازن فال
تكون املنطلقات كافية يف تقرير الوحدة ،ال �سيما �إذا الحظنا �أن هناك ر�أ ًيا فقه ًّيا
ي�ستفيد من هذه الرواية و�أمثالها ،وورودها يف باب الق�ضاء ليكون مفادها الرجوع
�إىل الق�ضاة الذين ميكن تعددهم ح�سب تعدد البلدان ،فال يجوز لقا�ض �أن يتدخل
يف ق�ضية يعاجلها قا�ض �آخر.
الوحدة والو�ضوح

ويالحظ ه�ؤالء �أن عنوان النيابة عن الإمام الذي تختزنه نظرية والية الفقيه
لدى فقهاء ال�شيعة الإمامية يف امل�سلمني يوحي ب�أن الفقهاء ميثلون النيابة عن
الإمام باملعنى العام متا ًما كما هي النيابة عنه باملعنى اخلا�ص ،مما يجعل اجلميع
على �صعيد واحد يف دائرة التعدد ،مما يفر�ض عليهم توزع املهمات العامة يف
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الدوائر املتعددة التي حتتاج �إىل واليتهم ورعايتهم ،ب�شكل ال ي�سيء �إىل النظام
العام للأمة ،كما لو كان الإمام حا�ض ًرا ،ومار�س بنف�سه تنظيم الأمور حتت واليته
العامة ،بل قد يكون وجود الإمام يف �شرعية الوالية ،م�ؤ�ش ًرا على توزيع الأمور
يف غيبته ،كما هو احلال يف حال ح�ضوره لتبقى النظرة �إىل الويل الأ�صيل يف
دائرة الوحدة ،موجبة للبعد عن توجه الأنظار �إىل �شخ�ص �آخر بهذا ال�شمول،
وي�شري ه�ؤالء �إىل �أن بع�ض هذه املالحظات قد ال ت�صلح دلي ًال على امل�س�ألة ب�شكل
م�ستقل ،ولكنها ت�صلح للإيحاء ب�أن م�س�ألة الوحدة لي�ست من الأمور الوا�ضحة
التي متثل العنوان الوحيد مل�س�ألة الوالية العامة للفقيه يف زمان الغيبة.
الأعلمية ووالية الفقيه

وقد يثري البع�ض يف نطاق نظرية «والية الفقيه» م�س�ألة ا�شرتاط الأعلمية يف
الويل متا ًما كما هو كذلك يف املقلد ،مما يجعل الوحدة يف القيادة �أم ًرا مفرو�ضً ا.
ونالحظ على ذلك �أن القائلني بالوالية ال يلتزمون بذلك كنظرية م�سلمة،
بل الظاهر� ،إن القائلني بالوالية ال يلتزمون بذلك كنظرية م�سلمة ،بل الظاهر �أن
القائلني بعدم اعتبار هذا ال�شرط هو الأغلب ،مع مالحظة مهمة وهي �أن الأعلم
قد يتعدد ،كما �إذا كان هناك �شخ�صان �أو عدة �أ�شخا�ص يف مرتبة واحدة من
العلم ،وهناك نقطة �ضعف يف هذه امل�س�ألة ،وهي �أن من ال�صعب اتفاق الأمة على
حتديد الأعلم ،مما يجعل الق�ضية تتحرك يف الدائرة العامة �أو يف الدائرة اخلا�صة
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على �أ�سا�س �أنه الذي ميثل ال�شرعية الفقهية الإ�سالمية يف الوالية ،كما يجعل
الفريق الآخر الذي يلتزم �أعلمية �شخ�ص �آخر ملتز ًما بالوالية يف و�ضع �آخر.
الوالية و�أ�سبقية الإ�شراف

وقد يتحدث البع�ض عن امل�س�ألة يف اجتاه �آخر .وهو �أن الذي ي�سبق �إىل
الإ�شراف على الأمة يف دائرة الوالية هو الذي يتعني للوالية العامة ،مما يجعله
م�صداقًا لويل الأمر الذي جتب طاعته� ،أو ي�ضعه يف نطاق امل�صلحة الإ�سالمية العليا
التي تفر�ض االن�سجام معه ،وال�سري وراءه؛ لأن االبتعاد عنه �أو التمرد عليه ،ي�ؤدي
�إىل �شق ع�صا امل�سلمني ،و�إ�ضعاف قوتهم ،و�إذالل عزتهم ،الأمر الذي يثري م�س�ألة
الطاعة يف دائرة الق�ضايا امل�صريية للإ�سالم وامل�سلمني ،وهكذا تتحرك امل�س�ألة يف
نطاق العناوين الثانوية ،بالإ�ضافة �إىل العناوين الأولية املنطقية عليها.
ولكن قد يالحظ البع�ض على ذلك �أن هذه الق�ضايا قد ال تعي�ش يف دائرة
املطلق ،فرمبا تكون هناك عناوين معينة و�أو�ضاع خا�صة ،كما �أن ال�سبق ال ي�شمل
جميع الأماكن ،بل ينطلق يف مكان معني ،الأمر الذي يجعل الآخر ال�سابق �إىل
مكان �آخر م�صداقًا لويل الأمر من الناحية الن�سبية ،ويجعل التمرد عليه يف نطاقه
مور ًدا للعناوين ال�سلبية املانعة من التحرك �ضده من الناحية ال�شرعية.
الأمة بني وحدة الويل واحلكومة وامل�صلحة

�إن الق�ضية التي البد من مواجهتها يف م�س�ألة الوحدة والتعدد ال تخلو من
�أحد �أمور:
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 -1وحدة احلكومة الإ�سالمية يف العامل ،بحيث ال يجوز للم�سلمني ت�أ�سي�س
حكومات �إ�سالمية متعددة ،حتى لو فر�ضت الظروف املو�ضوعية ذلك،
بحيث كانت احلكومة الإ�سالمية �أم ًرا غري واقعي يف امل�ستقبل املنظور،
وبذلك تكون القيادات املتعددة يف احلكومات املتعددة غري �شرعية.
 -2وحدة الويل للم�سلمني من خالل ا�ستيحاء طبيعة املن�صب العام يف نطاق
النبي� ،أو يف نطاق الإمام ،مما يجعل الوحدة الزمة للمن�صب فيما �أريد له
وحدة القيادة التي حتتله ،بحيث ال تكون خل�صو�صية النبوة يف النبي� ،أو
الإمامة يف الأمام مدخلية يف ذلك.
 -3وجود م�صلحة �إ�سالمية عليا تفر�ض وحدة القيادة �أو احلكومة ،بحيث
يكون التعدد �ضد م�صلحة امل�سلمني� ،أو موج ًبا للمف�سدة يف موقع الإ�سالم
�شخ�صا فقي ًها يتميز ببع�ض
يف حركة احلياة ،وذلك من خالل �أن هناك ً
املوا�صفات املهمة التي ال تتوفر يف غريه ،مما يجعل من واليته العامة �ضرورة
�إ�سالمية ،بينما تكون والية غريه يف بع�ض املواقع اخلا�صة �ضر ًرا على الإ�سالم
وامل�سلمني� ،أو من خالل �أن هناك �أو�ضا ًعا �ضاغطة تفر�ض ذلك.
درا�سة نظريات احلكم

�إن على الباحثني �أن يتوفروا على درا�سة هذه الأمور لي�ؤكدوا م�س�ألة الوحدة
�أو التعدد على �أ�سا�س الأدلة ال�شرعية يف نطاق نظرية ال�شورى �أو نظرية «والية
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الفقيه» ليدر�سوا امل�س�ألة من ناحية واقعية فيما هي الإمكانات العملية على
�صعيد املرحلة� ،أو على �صعيد الإ�سرتاتيجية لتكون امل�س�ألة ال�شرعية من�سجمة مع
ال�شروط املو�ضوعية ،ونحن ال جند فيما ب�أيدينا من املعطيات الفقهية �أي مانع مينع
من تعدد الدولة ،وتعدد القيادة من حيث العنوان الأويل �سوى ما يذكره البع�ض
من م�س�ألة الإجماع على نفي التعدد ،ولكن نالحظ على ذلك �أنه– على تقدير
ثبوته -خمت�ص باملوقع الذي متلك فيه القيادة ال�شرعية ،ولي�س فيه حديث عن
الدائرة الوا�سعة �أو ال�ضيقة التي متار�س فيها �صالحياتها ،مما قد يجعل امل�س�ألة
تتحرك يف نطاق املوقع اخلا�ص ،ال يف نطاق املطلق.
ورمبا نالحظ– يف هذا املجال� -أن التطورات املعا�صرة التي عا�ش فيها
امل�سلمون بامل�ستوى الذي �أ�صبحت فيه الدولة الواحدة العاملية �أم ًرا غري ذي
مو�ضوع من حيث الإمكانات الواقعية مل تكن موجودة يف ال�سابق لتقع مو�ض ًعا
للأخذ والرد يف النطاق العلمي ،الأمر الذي يجعلنا ن�ؤكد عدم انتباه العلماء
لذلك ،فكيف ُي ّدعى الإجماع على ما ي�شمل ذلك.
�إننا نريد �إثارة هذا املو�ضوع للنقا�ش العلمي حتى ميكن �إدارة احلوار فيه
ب�شكل دقيق بعي ًدا عن اال�ستهالك االنفعايل الإعالمي.
ومل يكن هدفنا يف هذا احلديث �إال �إثارة عالمات اال�ستفهام حوله ،مع بع�ض
الإ�شارات الفقهية ال�سريعة للإطاللة على بع�ض مواقع البحث يف هذه امل�س�ألة
املهمة الدقيقة.

الدولة اإلسالمية بني اإلسالمية واملذهبية
• اجلو الإ�سالمي الوحدوي
ي�سمح باحلوار ويحرر النا�س من العقد.
• الدولة الإ�سالمية متثل
عزة امل�ؤمنني وقوة الدعوة وفر�صة لتطبيق الأحكام ال�شرعية.
•على احلركة الإ�سالمية تقدمي
الدعم الكامل لأية دولة �إ�سالمية.
•البديل من الوقوف مع الدولة الإ�سالمية
هو خذالن الإ�سالم و�سيطرة الكفر.

الدولة الإ�سالمية بني الإ�سالمية واملذهبية
الع�صبية وامل�شكلة املذهبية

رمبا كان من امل�شاكل العميقة التي تواجه الثورة الإ�سالمية يف حركيتها يف
املجتمع الإ�سالمي م�شكلة املذهبية التي حتولت �إىل حالة ذهنية ع�صبية متحجرة
بد ًال من �أن تكون حالة فكرية منفتحة متحركة ،مما جعلها ترتك ت�أثريها العميق
على املحتوى النف�سي للإن�سان امل�سلم يف نظرته �إىل امل�سلم الآخر .ورمبا تفاعلت
يف بع�ض املواقع الإ�سالمية ،فتحولت لديها �إىل حالة من الغلو التي تنظر �إىل
الآخرين ،كما لو مل يكونوا من امل�سلمني فتعتربهم حالة كفر �أو �شرك يف داخل
الإ�سالم لتكون م�شكلة يف العقيدة التي ت�شكل نو ًعا من اخلطورة على الإ�سالم
نف�سه ،ال م�شكلة يف ال�شريعة� ،أو يف الفهم االجتهادي لتفا�صيل العقيدة.
ويف �ضوء ذلك ،كان الواقع املذهبي يقيم حواجز نف�سية تثري الع�صبيات
يف املجتمعات الإ�سالمية لتف�صلها عن بع�ضها ،وتق�سمها �إىل جمتمعات �سنية،
وجمتمعات �شيعية ،قد تتخذ كل واحدة منهما ،مواقع م�ستقلة عن مواقع الأخرى،
وقد يجد بع�ضها لأفرادها م�صالح تختلف عن م�صالح �أفراد الآخرين.
م�شكلة املوقع الوحدوي الإ�سالمي

ومن هنا ن�ش�أت امل�شكلة يف حركة الثورة الإ�سالمية� ،أو يف نظرية التغيري
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الإ�سالمية ،فكيف ميكن �أن تنطلق الثورة من موقع وحدوي �إ�سالمي يف مثل هذا
اجلو النف�سي الذي تتحرك فيه احلواجز الع�صبية الكبرية� ،إذا كانت تنطلق من
موقع مذهبي معني مرفو�ض من املوقع املذهبي الآخر؟
وال تقت�صر امل�س�ألة على املفردات النف�سية يف ال�ساحة الإ�سالمية ،بل متتد �إىل
الو�ضع ال�سيا�سي الذي ت�ستغله املحاور والتيارات الكافرة يف املوقع الدويل الذي
يعمل على �إجها�ض �أية ثورة �إ�سالمية تغيريية� ،ضد اجتاهاته الفكرية وال�سيا�سية
وم�صاحله اال�ستكبارية ،وذلك من خالل تعميق احلالة النف�سية املذهبية التي متنع
التوا�صل بني امل�سلمني يف التحرك ال�سيا�سي املوحد مما ت�سمح له بالنفاذ �إىل بع�ض
املواقع الثورية؛ لإثارتها �ضد املواقع الأخرى ،بطريقة وب�أخرى.
وتتكاثر عالمات اال�ستفهام يف هذه الأجواء لتثري املزيد من التفكري الذي
ينبغي للعاملني �أن يحركوه يف اجتاه �إيجاد احللول العملية للم�شاكل الإ�سالمية
التي تقف يف وجهة حركة الثورة الإ�سالمية.
هل ميكن �أن تكون هناك نظرية �إ�سالمية موحدة يف حركة الثورة يف م�س�ألة
احلكم ،بحيث يلتقي امل�سلمون عليها يف اجلانب العملي ،حتى لو اختلفت
املفردات التف�صيلية فيها يف اجلانب النظري ،فال جتد فيها هذا اجلانب حالة غري
�شرعية� ،أو يرى الآخر حالة غري ملزمة؟
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نظرية الإمامة واخلالفة

قد يثري البع�ض يف هذا املجال �أن هناك نظريتني يف الفكر الإ�سالمي ،هما
نظرية الإمامة ونظرية اخلالفة اللتان تختلفان يف اخلطوط ،وتختلفان يف الأ�سماء،
مما مينع من اللقاء بينهما على خط واحد� ،أو يحركهما يف �أ�سلوب واحد ،فال يجد
أ�سا�سا فكر ًّيا �إ�سالم ًّيا يربطهم بنهج الإمامة ،وال يجد
امللتزمون باملذهب ال�سنيً � ،
أ�سا�سا فكر ًّيا �إ�سالم ًّيا يربطهم بنهج اخلالفة ،وبذلك
امللتزمون باملذهب ال�شيعيً � ،
يفقد كل وحد منهما الأ�سا�س الذي يلتقي فيه بالآخر ليتحد معه� ،أو ليتكامل
معه ،فكيف نواجه امل�س�ألة؟
�إننا ال نرى هناك م�شكلة كبرية يف اجلانب العملي؛ لأن امل�س�ألة املطروحة هي
كيف ميكن للم�سلمني �أن يعي�شوا يف داخل املجتمع الإ�سالمي الذي يحكمه �أو
يتحرك فيه فريق مذهبي �إ�سالمي معني فيما هي احلركية ،وفيما هو اخلط العملي؟
 1جتربة اخللفاء الرا�شدين

واجلواب عن ذلك� ،أو ًال� :إن هناك جتربة �إ�سالمية رائدة ،وهي الواقع
الإ�سالمي الذي عا�شه امل�سلمون يف مرحلة اخللفاء الرا�شدين ،فقد كانت امل�س�ألة
التي واجهها الإمام علي (ع) هي حقه يف اخلالفة الذي مل يح�صل عليه من
خالل طبيعة التطورات التي عا�شتها م�س�ألة احلكم يف تلك الفرتة ،مما قد تطرح يف
املوقف ق�ضية ال�شرعية وعدم ال�شرعية للحكم �آنذاك التي قد ي�ستتبعها التفكري
يف التحرك ال�سلبي امل�ضاد� ،أو الوقوف بعي ًدا عن �ساحة امل�س�ؤولية.
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ولكننا ر�أينا الإمام (ع) يطرح اخلط العملي ك�أ�سا�س للموقف فيقول يف
بع�ض كلماته امل�أثورة عنه« :لأ�سلمن ما �سلمت �أمور امل�سلمني »..ليعطي القاعدة
الإ�سالمية التي ت�ؤكد على �أن النظرة يف مثل هذه الأمور ينبغي �أن ترتكز على اخلط
العام لل�سالمة العامة للواقع الإ�سالمي يف احلكم الإ�سالمي ،ال على املفردات
التف�صيلية التي تتحرك يف داخل احلكم وخارجه ،فلي�ست الق�ضية املطروحة هي
يف املوافقة على هذا العمل �أو ذاك� ،أو على هذا الفهم للحكم ال�شرعي �أو ذاك،
بل الق�ضية املطروحة هي كيف ميكن احلفاظ على ال�سالمة الإ�سالمية العامة
للوجود ال�سيا�سي الإ�سالمي وجنده (ع) يتحدث يف حديث �آخر ،كما ورد يف نهج
البالغة فيقول:
«فما راعني �إال انثيال النا�س على فالن– ويق�صد �أبا بكر– يبايعونه
ف�أم�سكت يدي حتى �إذا ر�أيت راجعة النا�س قد رجعت عن الإ�سالم يريدون
حمق دين حممد (�ص) فخ�شيت �إن �أنا مل �أن�صر الإ�سالم و�أهله �أن �أرى فيه ثل ًما
علي �أعظم من فوت واليتكم هذه التي �إمنا هي متاع �أيام
�أو هد ًما تكون امل�صيبة به َّ
قالئل يزول منها ما زال كما يزول ال�سرب �أو كما ينق�شع ال�سحاب ،فنه�ضت يف
هذه الأحداث وتلك حتى زاح الباطل وزهق واطم�أن الدين وتنهنه».
الإمام علي (ع) املعلم واملعاون

ف�إننا نالحظ �أن ال�سلبية املتمثلة باملقاطعة كانت هي الأ�سلوب العلمي الأول
للإمام يف هذه امل�س�ألة ،ولكنها حتولت �إىل �إيجابية واقعية بعد ذلك عندما الحظ �أن
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هناك خط ًرا كب ًريا من خالل م�س�ألة الردة التي بد�أت تفر�ض نف�سها على املجتمع
الإ�سالمي �آنذاك ،و�أن هناك �إمكانية حدوث م�شاكل فكرية وعملية تناق�ض فكر
الإمام علي (ع) ،وحركته الفاعلة يف بناء القوة الإ�سالمية ومنع عنا�صر الهدم من
�أن تفر�ض نف�سها على الواقع هناك .وهكذا دار الأمر لديه بني �أن يجمد املوقف
املتحرك يف هذا املجال لين�صرف �إىل معاجلة الأمور اخلطرية الطارئة التي قد تتحول
�إىل خطر على الإ�سالم نف�سه لتكون امل�صيبة هي م�س�ألة �سقوط الإ�سالم �أمام
التحديات الداخلية واخلارجية ،ال م�س�ألة االبتعاد عن احلكم من الناحية الذاتية؛
لأن مثل هذه االنفعاالت ال�شخ�صية لي�ست واردة يف ح�ساب الر�ساليني .وهكذا
ونا�صحا من دون
كان علي (ع) يف موقفه الإ�سالمي م�ش ًريا ومعل ًما ومعاونًا وناق ًدا
ً
�أن ت�أخذه يف اهلل لومة الئم ،وهكذا كان املرتبطون بعلي (ع) يف مواقفهم العملية
لذلك مل نر هناك �أية م�شكلة معقدة يف كل تلك املدة ،حتى يف ق�صة الثورة على
عثمان ،كان موقف علي (ع) هو املوقف الذي حاول �أن �أخذ فيه دور الو�سيط بني
الثائرين وبني اخلليفة ،ثم دور الذي ير�سل ولديه للدفاع عنه ،مع كل ما يحمله يف
فكره من نقد حقيقي ل�سلوكه يف اخلالفة.
النموذج الوحدوي املنفتح

�إننا نقدم هذا النموذج الوحدوي يف املوقف املنفتح على الفريق الآخر يف
ال�صورة الرائعة التي ين�سجم فيه الرمز الأول للمعار�ضة ،باعتباره الإن�سان الذي
ميلك احلق يف اخلالفة فيما يراه ،وفيما يعتقد الكثريون �أنه احلقيقة لتجري امل�سرية
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الإ�سالمية يف اخلط العام ،حيث ال خطورة على م�ستوى الق�ضايا العامة ،بالرغم
من التحفظات على كثري من املفردات والتفا�صيل؛ لأن ال�سلبية قد متنع الإ�سالم
الذي يواجه التحديات من كل موقع حوله ،ويعي�ش الأخطار يف الداخل واخلارج
من قوة كبرية ،ت�ستطيع �أن حتمي الكثري من املواقع ،وتركز الكثري من املواقف،
وت�سيء بالتايل �إىل �سالمته على �أكرث من �صعيد.
ويف �ضوء ذلك ،ميكننا درا�سة امل�شكلة املذهبية التي قد ميلك فيه مذهب
�إ�سالمي معني موق ًعا قياد ًّيا متقد ًما من خالل جناحه يف ال�سيطرة على بع�ض
ال�ساحات الإ�سالمية �سيا�س ًّيا �أو فكر ًّيا� ،أو ب�شكل �شامل ،يتمثل يف قيام دولة
على �صورته ،مما يعطي للإ�سالم دولة جديدة ،وحمو ًرا �سيا�س ًّيا ممي ًزا ،وحركة ثورية
فاعلة ،الأمر الذي مينح �أية حركة �إ�سالمية �سيا�سية �أخرى بع�ض القدرة على
جتربة جديدة يف مواقع �أخرى لتكون الدولة الإ�سالمية الثانية ،واملوقع الإ�سالمي
اجلديد� ،أو يحقق لها على الأقل ،قوة – حركية فيما حت�صل عليه من بع�ض
انفتاحا على الدعوة للإ�سالم ب�شكل �أكرث فاعلية ،و�أ�شد قوة وعلى
الفر�ص� ،أو ً
كل حال ،ف�إن الإخال�ص للإ�سالم ،يفر�ض على احلركة الإ�سالمية �أو تلك� ،أن
تقدم الدعم الفكري وال�سيا�سي واالقت�صادي؛ لأن �سقوط التجربة الإ�سالمية
للدولة الوليدة حتت ت�أثري قوة الكفر فيما يعي�شه من ال�شعور باخلطر على مواقعه
وامتيازاته من خاللها ،يعني �صعوبة �أو ا�ستحالة قيام دولة �أخرى يف ظروف قادمة؛
لأن الأعداء �سوف مينعون ذلك ،عندما ي�ستعدون للمواجهة قبل حتقق االنت�صار؛
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ولأن املعار�ضة القائمة على الع�صبية املذهبية� ،سوف تتمثل يف ع�صبية �أخرى،
تتحرك يف مواقع الهدم ال يف مواقع البناء.
بني النهج الإ�سالمي والكافر

�إننا نالحظ يف هذه الدائرة �أن من الإخال�ص للإ�سالم �أن نفكر بجدية يف
الأفق الإ�سالمي الوا�سع الذي يوحي بالتعاون يف امل�س�ألة من ناحية املبد�أ بد ًال
من التناحر والتخالف والتحارب؛ لأن الأمر قد يدور يف ال�ساحة العامة بني �أن
يكون احلكم لنهج �إ�سالمي قد تختلف معه يف بع�ض الأفكار العقيدية� ،أو يف
بع�ض االجتهادات ال�شرعية� ،أو يف ب�ضع املواقف ال�سيا�سية ،وبني �أن يكون احلكم
للنهج الكافر ،املتمثل باخلط العلماين الذي يت�سع للأفكار امللحدة� ،أو ال�ضالة يف
غري االجتاه الديني.
�إن امل�س�ألة املطروحة هي :هل نحافظ على املبد�أ مع جتاوز بع�ض التفا�صيل� ،أو
نثري امل�شكلة يف املبد�أ والتفا�صيل لنن�سف الواقع الذي يقوم على حركة املبد�أ؟
وقد ال نحتاج �إىل الكثري من اجلهد لنقرر� :إن �إ�سال ًما ال نر�ضى عن بع�ض
تفا�صيله� ،أف�ضل من كفر ال نلتقي معه يف �أي �شيء ..ولن يكون من الواقعي
ومن الإخال�ص للإ�سالم �أن نتحدث كما يتحدث بع�ض النا�س ب�أن الكفر �أقرب
�إلينا من �إ�سالم خملوط ببع�ض الكفر� ،أو ببع�ض ال�شرك� ،أو ببع�ض االنحراف
فيما تت�صوره اجتهاداتنا الكالمية� ،أو الفقهية� ،أو �أنه يت�ساوى معه؛ لأن مثل هذا

466

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

466

الكالم يوحي بالتع�صب الذي يريد �أن يدمر خ�صمه حتى لو كان يف ذلك تدمري
نف�سه.
الع�صبية لل�شخ�ص واحلركة

وقد ال يقت�صر هذا النوع من التفكري ال�سلبي على اجلانب املذهبي ،بل قد
ميتد �إىل املواقع احلركية ذات التفكري املتعدد يف وعي العمل الإ�سالمي ،حيث
تف�ضل حركة �إ�سالمية� ،أن تبقى ال�ساحة يف �سيطرة الكفر العقيدي �أو ال�سيا�سي
بد ًال من �سيطرة احلركة الإ�سالمية الأخرى ،وقد ميتد �إىل بع�ض املواقع املرجعية
يف دائرة الزعامات الإ�سالمية التي قد يجد اتباع هذا ال�شخ�ص �أو ذاك يف انت�صار
زعيم �إ�سالمي معني م�شكلة كبرية ،قد يف�ضلون معها �أن ي�سقط حكمه الإ�سالمي
على يد الكفر واالنحراف على امتداده يف حياة الأمة بامل�ستوى الذي ي�ؤثر فيه
ت�أث ًريا �سلب ًّيا على مكانة ال�شخ�ص الذي يتبعونه ،وقد يحاولون التقاط بع�ض
الأخطاء� ،أو بع�ض االنحرافات �أو بع�ض املواقف غري ال�شرعية للت�أكيد للنا�س ب�أن
هذا احلكم غري �إ�سالمي� ،أو �أنه خطر على الإ�سالم �أكرث من خطورة احلكم املبنى
على قاعدة غري �إ�سالمية ،مما يكون تاب ًعا لل�شرق �أو للغرب ،وذلك من خالل
الع�صبية لل�شخ�ص� ،أو للحركة �أو لغري ذلك.
 2االجتهاد وامل�سائل الفكرية

وثان ًيا� :إن امل�س�ألة ال حتمل �أية م�شكلة معقدة م�ستع�صية؛ لأن التحفظ الذي
قد ي�سجله اتباع الر�أي الآخر على الدولة الإ�سالمية التي تتبع مذه ًبا �آخر ،رمبا
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ينطلق من بع�ض تفا�صيل العقيدة ،كما قد يحركه فريق من امل�سلمني حول فريق
�آخر فيما قد ين�سبونه �إليهم من العلو يف بع�ض ال�شخ�صيات القيادية من �أئمة
امل�سلمني� ،أو من االنحراف يف بع�ض تفا�صيل التوحيد ،مما قد يخرجونهم به عن
الإ�سالم� ،أو يحركه فريق �آخر ،حول بع�ض ال�شخ�صيات القيادية لدى فريق �آخر
من امل�سلمني ،مما قد ين�سب �إليهم ،بع�ض االنحرافات الكبرية عن خط الإ�سالم.
ولكن امل�س�ألة مهما كانت مهمة وخطرية يف نظر �أ�صحابها ،ف�إنها ال ت�ؤثر ت�أث ًريا �سلب ًّيا
كب ًريا على م�ستوى حركة احلكم الإ�سالمي؛ لأن بع�ض الأ�شياء تت�صل بالتاريخ
وال تت�صل باحلا�ضر ،مما يجعل امل�س�ألة فيها ،م�س�ألة الت�صور الذي ال يغري كث ًريا من
امل�سار العملي يف الواقع ،كما �أن اخلالف يف حدود التوحيد فيما يثريه ه�ؤالء �أو
�أولئك ،ال يقت�صر على فريق دون فريق؛ لأنها لي�ست من امل�سائل املذهبية التي
متثل االنق�سام الر�سمي بني امل�سلمني ،بل هي من امل�سائل الكالمية التي قد
يلتقي فيها جمهور ال�سنة وال�شيعة ،مع حتفظ بع�ض النا�س يف ذلك ،وبذلك تتحول
امل�س�ألة �إىل م�س�ألة فكرية ،ميكن �أن يتوفر عليها الباحثون بالطريقة العلمية لي�صلوا
�إىل حلها ب�شكل وب�آخر ،كما ميكن �أن نالحظ� ،أن م�س�ألة التقييم لل�شخ�صيات
�سل ًبا �أو �إيجابًا� ،أو م�س�ألة ما ي�سمى بالغلو يف التقييم ،ال متثل م�شكلة م�ستحيلة
احلل من الناحية الفكرية ،مادامت ال تقرتب بالإن�سان من درجة الألوهية� ،أو
من درجة النبوة ،فيمن مل يكن نب ًّيا ،مما يعني �أن االجتهاد قد ي�صل بها �إىل حل
معقول� ،أو نتيجة حا�سمة.
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جو امل�س�ؤولية

وهكذا نرى �أن هذه امل�س�ألة هما كانت خطرية ،ف�إن خطورتها لي�ست دائمة،
مادام اجلو الإ�سالمي الوحدوي يف نطاق الدولة الإ�سالمية ،ي�سمح باحلوار حولها
من داخل مواقع اللقاء التي تتيح للمتحاورين ج ًّوا نف�س ًّيا ،يختلف عن مواقع
النزاع واخلالف ،مع مالحظة مهمة ،وهي �أن جو الدولة قد يف�سح املجال للكثري
من االنفتاح ،يف كثري من الق�ضايا املختلف عليها ،مما ي�ساعد على حلها بطريقة
�سريعة؛ لأن جو امل�س�ؤولية املنفتحة قد يحرر النا�س من كثري من ال ُعقَد ال�صعبة
التي ي�ؤكدها اجلو العادي البعيد عن طبيعة امل�س�ؤولية.
بني املذهب والقانون

وقد ينطلق التحفظ من خالل اخلالف يف بع�ض الق�ضايا ال�شرعية التي
تختلف فيها االجتهادات املذهبية يف مذاهب ال�سنة وال�شيعة فقد يرى فيها
البع�ض م�شكلة للدولة فيما قد تختلف فيه قوانينها العامة واخلا�صة عن قوانني
هذا املذهب �أو ذاك ،مما قد يثري لدى امل�سلمني الذين يختلفون مع مذهب الدولة
االجتهادي ،م�شاكل حياتية كثرية ،وازدواجية فقهية عملية بني ما هو املذهب
وبني ما هو القانون.
ولكن هذه امل�شكلة ،يف �صورتها العامة لي�ست م�شكلة ال�سنة وال�شيعة
فح�سب ،بل هي م�شكلة املذاهب الفقهية املتعددة يف دائرة امل�سلمني من �أهل
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ال�سنة ،كما هي م�شكلة االجتهادات الفقهية املتنوعة يف دائرة امل�سلمني ال�شيعة،
عندما يتبع بع�ض النا�س جمته ًدا يف التقليد ،ويتبع �أنا�س �آخرون جمته ًدا �آخر،
ولذلك البد من معاجلتها على �أي حال ،يف �أية دائرة من دوائر جتربة احلكم
الإ�سالمي.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن اخلالفات بني ال�سنة وال�شيعة� ،أو بني
املذاهب الفرعية� ،أو االجتهادات املتنوعة يف داخل املذهب الواحد لي�ست
بامل�ستوى الذي يثري م�شكلة كبرية؛ لأنه قل �أن جتد مذه ًبا فقه ًّيا ،ال يتفق مع
مذهب �آخر يف ق�ضايا املعامالت والأحوال ال�شخ�صية ،ونحو ذلك ،مما ي�ضيق
هوة اخلالف ،وال �سيما �إذا �أطلقت الدولة للنا�س �أمر اختيار مذاهبهم اخلا�صة
يف الأحوال ال�شخ�صية ،ومع مالحظة �أنها ال تتدخل يف ال�ش�ؤون العبادية فيما
يختلف فيه امل�سلمون يف �شروط العبادات.
وقد نثري مالحظة �أخرى يف املو�ضوع ،وهي �أن االختالف بني امل�سلمني يف
مذاهبهم ،لن يكون ب�أكرث من اختالف امل�سلمني مع العلمانيني� ،إذا كانت الدولة
علمانية يف قوانينها الو�ضعية ،فكيف ي�صرب فريق من امل�سلمني �أو حركة �إ�سالمية
على العي�ش حتت �سلطة غري امل�سلمني ،وال ي�صربون على االختالفات اجلزئية يف
ظل دولة �إ�سالمية فيما ي�شتمل عليه قانونها الإ�سالمي من �أحكام.
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التحديات وت�أييد الدولة الإ�سالمية

وثالثًا� :إن التحديات اخلطرية التي تواجه العامل الإ�سالمي يف عقيدته،
و�شريعته ،وثورته و�سيا�سته ،واقت�صاده وثقافته ،و�أمنه تفر�ض على امل�سلمني التطلع
�إىل �إقامة دولة� ،أية دولة ،تلتزم مواجهة هذه التحديات من موقع الفكر الإ�سالمي
قاعدة و�شريعة وحركة ،بحيث يكون النهج الإ�سالمي يف ا�ستنتاج الفكر هو املتبع
يف االجتهاد الفكري ،ب�شرط �أن تنطلق يف حركتها ال�سيا�سية من هذا املوقع،
ال �أن تكون تاب ًعا هام�ش ًّيا للمحاور الدولية اال�ستكبارية فيما تخططه من خطط،
وفيما حتركه من م�شاريع ،وفيما تثريه من �أهداف ،ومن هنا ف�إن املفرو�ض �أن يفكر
الإ�سالميون على م�ستوى مراجع التقليد� ،أو على م�ستوى احلركات الإ�سالمية
ب�أن الوقوف مع هذه الدولة الإ�سالمية ،ميثل الوقوف مع حركة الدعوة الإ�سالمية
من موقع متقدم؛ لأن الدولة تعطي الدعوة للإ�سالم ،حركية عاملية من قاعدة
القوة الكبرية ،كما ميثل الوقوف مع حرية امل�ؤمنني وعزتهم التي �أرادها القر�آن
الكرمي ،كقيمة �أ�سا�سية من قيم الإ�سالم يف الإن�سان ،كما متثل الفر�صة الكبرية
لتطبيق الأحكام ال�شرعية املنطلقة من اجتهاد �إ�سالمي ،قد يختلفون معه يف
بع�ض نتائجه� ،أو يف بع�ض تطبيقاته ولكنهم لن يختلفوا يف الإقرار ب�أنه ينطلق من
القواعد الإ�سالمية املقررة.
�إن البديل من الوقوف مع الدولة الإ�سالمية هو االبتعاد عن �ساحة ال�صراع
على �أ�سا�س خذالن الإ�سالم فيما يحتاج �إليه من القوة ،واخل�ضوع ل�سيطرة الظلم
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الكافر الذي ميتد ظلمه للإ�سالم كله ،وللم�سلمني كلهم� ،أو التن�سيق مع حركات
الكفر يف اال�ستكبار العاملي� ،أو الإقليمي� ،أو املحلي؛ لإ�سقاط هذه الدولة ،ال
ليكونوا البديل لتكون حجتهم �أنهم يعملون للإ�سالم النقي ال�صحيح ،بل ليكون
الكفر هو البديل يف احلكم والقانون وال�سيطرة ال�شاملة ،وهذا ما ال يتفق مع �أي
منطق �إ�سالمي ،يف �أي اجتهاد ويف �أي مذهب.

املشروع السياسي بني العنوان

اإلسالمي والعناوين األخرى
• �ضرورة �إخراج الدين
من املفهوم العبادي ال�ضيق �إىل احلياتي الوا�سع.
• على العاملني التحدث ب�صراحة
وفتح القلوب على الإ�سالم ب�أ�صالته وكليته.
• م�س�ألة الدعوة العاملية
هي �صدم الواقع لفر�ض نف�سها على ال�ساحة.
• البد من و�ضع الإ�سالم يف الواجهة
يف كل م�شاريعه العامة واخلا�صة.
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قد يثور اجلدل بني العاملني يف الدائرة الإ�سالمية ،حول الأ�سلوب الأف�ضل
للعمل الإ�سالمي يف معاجلة الق�ضايا العامة التي تتحرك يف البالد الإ�سالمية� ،أو
الواقع الإن�ساين يف حياة امل�ست�ضعفني ،ب�شكل عام� ،سواء كانت هذه الق�ضايا،
متحركة يف اجلانب املحلي لهذا البلد �أو ذاك� ،أو يف اجلانب اخلارجي ،يف نطاق
املنطقة� ،أو يف نطاق العامل.
التيار الإ�سالمي ولونه الفاقع

�أما حمور هذا اجلدل ،فيدور حول طريقة �إثارة الق�ضايا ليكون هو الذي
يحكم احلركة ،وي�ضع اخلطوط ويحدد الهدف ،ويثري الأجواء الإ�سالمية يف طبيعة
املفردات ،ويف �أ�سلوب الطرح ،ويف القاعدة الفكرية التي يخ�ضع لها التخطيط
واحلوار ،فتكون امل�س�ألة يف طبيعتها� ،أن التيار الإ�سالمي هو الذي يدخل �ساحة
ال�صراع بلونه الفاقع املميز يف مواجهة التيارات الأخرى التي متلك مالحمها
الوا�ضحة يف نف�س ال�ساحة من موقع الو�ضوح والتحديد؟ �أو �أن ن�صل �إىل عمق
هذه الق�ضايا يف م�صداقيتها الواقعية لتتحقق يف املجتمع ميدان ًّيا بعي ًدا عن العناوين
ال�سيا�سية البارزة التي قد تثري الكثري من احل�سا�سيات ،وتعقد الكثري من احللول.
ولي�ست ق�ضية الإ�سالم يف الواقع� ،أن ي�ؤكد ا�سمه و�شعره ،بل هي �أن ي�ؤكد وجود
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حلوله يف احلياة؛ لأنه جاء من �أجل �إقامة العدل وهدم الظلم ،فال م�شكلة مع
الو�صول �إىل الهدف من �إغفال الواجهة و�إ�سقاط العنوان.
فكيف نثري امل�س�ألة يف حديثنا فيما يثريه ه�ؤالء من معطيات فكرية وعملية،
�أمام وجهة نظرهم ،يف حركة الت�سا�ؤل؟
الطرح العام والأجواء املحمومة

قد يقول الفريق الذي يتبنى طرح امل�س�ألة ال�سيا�سية يف الق�ضايا الإ�سالمية
بطريقة عامة �أن الق�ضايا امل�صريية الإ�سالمية من حملية وخارجية ،ت�صطدم يف م�شاكلها
الكثرية املعقدة بالواقع ال�سيا�سي املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل الذي يحمل �أكرث من
لون� ،أو �أكرث من واجهة ،كما تلتقي بالواقع الفكري املتنوع الذي يحت�ضن الإ�سالم
يف بع�ض دوائره ،وي�صطدم به يف بع�ض �آخر ،ويقف بعي ًدا عنه يف دائرة ثالثة ،ويواجه
كث ًريا من التحديات ال�صعبة التي تثري احل�سا�سيات وامل�شاعر الطائفية واملذهبية
والقومية واحلزبية املعقدة وتخلق الكثري من الأجواء املحمومة العنيفة.
وعلى �ضوء ،ف�إن العاملني املخل�صني للإ�سالم وللم�سلمني ،يعملون على
�أ�سا�س الو�صول �إىل نتائج واقعية علمية من �أقرب طريق وب�أ�سرع وقت لالبتعاد
بالواقع عن �سلبيات امل�شكلة ،ونتائجها امل�ؤملة يف حياة النا�س.
والبد لهم يف �سبيل ذلك من �إبعاد الأر�ض التي يتحركون فيها عن �أكرث
العوامل املوجودة �إثارة ليلتقي الكثريون يف ال�ساحة امل�شرتكة التي ال تبتعد عن
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أ�سا�سا
ال�ساحة الوا�سعة للإ�سالم ،بل تت�صل بالكثري من مواقعها ليكون ذلك � ً
للح�صول على �أكرب قدر ممكن من الت�أييد ال�شعبي للم�شروع الذي ميثل احلل
الأمثل للم�شاكل ال�صعبة التي يعي�شها امل�سلمون.
ولن يكون ذلك �إال ب�إبعاد الإ�سالم عن الواجهة؛ لأن احلديث عن الإ�سالم
يف العنوان البارز للم�شروع يبعد الكثريين الذين ال يرتاحون لالنتماء الإ�سالمي
عنه كما ي�صرف الذين يقفون �ضده� ،أو الذين ال يلتقون به ،وال يريدون �أن يقحموا
�أنف�سهم يف امل�شاريع التي يكون م�شر ًفا عليها ،وبذلك يفقد امل�شروع فاعليته وت�أثريه،
عندما يفقد �شعبيته الكبرية لدى النا�س مما يجعل العاملني يربحون العنوان،
ويخ�سرون املعنون ،ويح�صلون على ال�شعار ،ويفقدون الواق.
وقد تكون امل�س�ألة �أكرث �أهمية� ،إذا كان البلد الذي يتحرك فيه امل�شروع متنو ًعا
يف اجتاهاته الدينية ،بحيث يعي�ش التعددية يف طوائفه ومذاهبه على النحو الذي
ي�أخذ فيه اخلط ال�سيا�سي �ألوانًا طائفية متنوعة .وت�أتي العناوين الدينية لتخلق
تعقي ًدا لأي حل للم�شكلة؛ لأن العنوان هو الذي يحكم الت�صور والتحرك ،ويثري
م�ستعدا
احلما�س واالندفاع ،ولي�س الواقع؛ لأن اجلو الطائفي املحموم قد يكون
ًّ
لإجها�ض �أف�ضل امل�شاريع واقعية مل�صلحة االنتماء الطائفي الذي يحمله؛ لأنه ال
يتنا�سب معه.
ولهذا ،ف�إن الأ�سلوب العملي هو االنطالق يف احللول من ناحية عامة لتتحرك
يف الواقع من دون تعقيدات ،حتى ال نبقى نتحرك يف الدوامة التي ال تنتهي �إىل
�أي �شيء على �صعيد احلل.
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الطرح العام وك�شف الأوراق

ويتابع هذا الفريق احلديث عن ر�أيه فيقول� :إن الذين يتحدثون عن الو�ضوح
يف الطروحات ال�سيا�سية �ساذجون يف الفهم ال�سيا�سي لقواعد اللعبة ال�سيا�سية
التي يديرها الكبار ويتحرك يف دائرتها ال�صغار ،وتنطلق من خالل خلط الأوراق
يف كل وقت ،ومواجهة الواقع على �أ�سا�س �سيا�سة اللف والدوران ،واللعب على
احلبال ،مما يجعل الإن�سان الذي يعي�ش يف داخلها حمكو ًما بقواعدها ،وخا�ض ًعا
لو�سائلها ،ومبتع ًدا عن ك�شف ما عنده من الأوراق على الأقل حتى ال يخ�سر
الرهان يف �أول الطريق؛ لأن الذي ال يفهم �أ�صول اللعبة ،ويعمل على ك�شف
�أوراقه� ،سوف يغري الآخرين باقتحام كل نقاط الأمن لديه ،وب�إ�ضعاف كل فر�ص
الربح عنده.
�أما احلديث عن الإ�سالم يف تقوية مواقعه ،وت�أكيد مفاهيمه ،وتعميق وجوده
جدا ،ولكن يف دوائر
يف عقول النا�س وقلوبهم وم�شاعرهم ،فهو �أمر حيوي ومهم ًّ
�أخرى هي دائرة الدعوة الفكرية التي تثري امل�سائل الإ�سالمية يف الوعي الفكري
العام ،يف كل جوانبها الفل�سفية والت�شريعية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية،
ودائرة املمار�سة العبادية ،يف انفتاح الإن�سان على اهلل ،ودائرة ال�سلوك الأخالقي
الذي يت�صل باحلياة العملية للنا�س ،وذلك من دون الدخول يف �أية مالم�سة
للم�س�ألة ال�سيا�سية بعنوانها الإ�سالمي الذي يتحرك يف منطق االنتماء على
�صعيد الواقع.
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وبذلك ن�ضمن �إبقاء الإ�سالم يف حركة الوعي الفكري للإن�سان ،كما ن�ضمن
جناح امل�شروع ال�سيا�سي يف الق�ضايا العامة للم�سلمني من دون �أية م�شكلة �أو �أي
تعقيد.
وقد يتحدث بع�ض ه�ؤالء عن املرحلية يف بع�ض هذه امل�شاريع فيما ميكن �أن
تكون خطوة متقدمة نحو الهدف الإ�سالمي الكبري ،يف ق�ضية احلكم الإ�سالمي
يف نهاية املطاف ،مع الأخذ يف االعتبار� ،أن ال�سرية يف التخطيط واحلركة والعنوان،
متثل ال�سبيل الأف�ضل نحو الو�صول �إىل الأهداف بدون تعقيدات كبرية.
الدين وامل�س�ألة ال�سيا�سية

ويرى الفريق الثاين الذي ي�ؤكد العنوان الإ�سالمي للعمل ال�سيا�سي �أن
امل�س�ألة يف املرحلة احلا�ضرة هي �إف�ساح املجال للإ�سالم ليربز يف دوره الطبيعي
كدين يحمل يف داخله الفكر وال�شريعة واحلركة واملنهج يف الأ�سلوب والهدف؛
لأن التخلف الفكري يف املفهوم الديني ،قد ا�ستطاع �أن يعمق يف فكر النا�س
من قياديني و�أتباع �أن الدين لي�س حركة يف احلياة ،بل هو حركة يف الذات،
و�أن ال�ش�أن املدين ،بف�صوله ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ال يدخل يف
عمق التخطيط الديني ،بل يدخل يف ال�ش�أن الأخالقي الذي قد يطل على هذه
اجلوانب من بعيد.
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ويف �ضوء ذلك ،فقد خرج الدين من دائرة ال�صراع ال�سيا�سي ليبقى �ش�أنًا
طائف ًّيا ،يجمع النا�س حوله من خالل العناوين الروحية القائمة التي تختزن
امل�شاعر ال�سلبية لت�ضع احلدود الفا�صلة بينهم ،يف �أجواء الأحقاد املرتاكمة التي
تعمل على �إبعاد العن�صر الإن�ساين يف قيمه الروحية عن العالقات الإن�سانية.
ومل يعد للدين ،وال لعلماء الدين دور فاعل يف �ساحة العمل ال�سيا�سي
باملعنى الإ�سالمي الذي يثري احلركة يف حياة النا�س العامة ،بل �أ�صبح جمرد
هام�ش للإثارة� ،أو للتوجيهات العامة� ،أو لإعطاء الآخرين بع�ض الربكة الدينية
للم�شاريع املتنوعة� ،أو للأ�شخا�ص البارزين.
وهكذا بد�أت امل�س�ألة ال�سيا�سية حتت�ضن التيارات املارك�سية والقومية والوطنية
يف مواقعها الفكرية ويف �شخ�صياتها الفاعلة ،ويف م�شاريعها العملية للتخطيط
للحياة يف �أهدافها الكبرية ،ويف نظامها املتحرك.
و�أ�صبحت امل�ؤ�س�سات الدينية جمرد مواقع وجتمعات خريية واجتماعية ،ال
متلك �إال �أن ت�ضيف للواقع ال�سيا�سي بع�ض امل�ساحيق التجميلية ،وللجو الديني
بع�ض جماالت الروح.
وي�ضيف هذا الفريق �إىل هذه الأفكار� :إن الفريق الأول ال ينكر �شمولية
الإ�سالم للحياة ،ودوره يف حركة احلكم ،وا�ستهدافه الو�صول �إىل �إدارة �أمور
النا�س من خالله ،يف �شريعته ال�شاملة لكل اجلوانب العامة ،ومواجهته لكل
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التيارات العقائدية يف جانبها الفكري والعملي ليكون الدين كله هلل ولي�ستوعب
الدين كل ال�ساحة.
و�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف ميكننا الو�صول �إىل ذلك يف نطاق الأجواء
التقليدية التي يثريها الأعداء يف �ساحات الدين من خالل الدعوة واملمار�سة
ومن خالل الروا�سب العميقة التي حتملها الأمة عن امل�ساحة ال�ضيقة التي ميلكها
الدين يف حركته مع النا�س ،مما مينعه من التحرك بحرية يف ال�ساحة الوا�سعة بفعل
معار�ضة الأمة يف الداخل قبل معار�ضة الأعداء يف اخلارج.
تغيري الوجدان احلركي

�إن امل�س�ألة املطروحة لي�ست هي التثقيف الفكري الذي ميلأ الفكر باملعنى
ال�شامل للدين ،بل امل�س�ألة هي تغيري الوجدان احلركي ،يف احتوائه املنهج
الديني ،وانفعاله به يف الواقع ،بعي ًدا عن الأوهام التي تبعده عنه انطالقًا من
ت�ضخيم امل�شكلة يف وعيه ،وحتجيم الدين يف مفهومه ،ولن يكون ذلك� ،إال بالعمل
ال�سيا�سي املبا�شر الذي ي�ضع اجلميع وج ًها لوجه� ،أمام العنوان الذي يحدد وجهة
ال�سري من موقع البداية من حيث ينطلق الآخرون �أو يتحركون.
�إن الدعوة �إىل الإ�سالم لي�ست حركة يف املوقع الفكري للإن�سان ،بل هي
حركة يف املوقع العملي الذي يتوىل التثقيف باملمار�سة ،كما يتوىل ذلك بتحريك
الفكرة باخلطاب والتوجيه ،وقد يكون من ال�ضروري �أن تتحرك مفردات العمل
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الإ�سالمي ،االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي لت�أخذ م�ضمونها الإ�سالمي،
و�صفتها الإ�سالمية ليكون هناك منو متطور لل�شخ�صية الإ�سالمية التي تفتح عقله
وروحه وحركته على الإ�سالم ،كدين يحتوي كل احلياة من حوله ،وليحدث يف
�ساحة الواقع اقتناع ب�أن الإ�سالم يطرح فكره يف كل ق�ضية ،وحله يف كل م�شكلة،
وموقفه احلا�سم يف كل �صراع ،ك�أ�سلوب من �أ�ساليب تعبئة اجلانب الت�صوري
للذهنية العامة بالإ�سالم ،الفكر واحلركة ،واملنهج واحلياة بد ًال من الإ�سالم
الطقو�س والتقاليد ،والأفكار الغيبية القائمة ،والأخالقيات املثالية الباحثة عن
قاعدة يف الواقع.
عملية جتديد �شاملة

�إن هذا االجتاه يف الطرح الإ�سالمي هو الذي ميكن �أن يقوم بعملية التجديد
ال�شاملة للطريقة التي ميار�س بها امل�سلمون الإ�سالم� ،أو للذهنية التي يواجه بها
الآخرون �صورة الإ�سالم يف حياة النا�س ،وليكون الإ�سالم هو العقيد التي تت�سع
لتحريك الإن�سان ،يف اجلانب املدين والعبادي والديني يف املفهوم الغربي ،فال
يبقى للعلمانية معنى يف توحيد املجتمع يف مواجهة التيارات الدينية؛ لأن الدين
بحركته املدرو�سة ،ال يرتك هناك �أي فراغ من ناحية احللول الواقعية مل�شاكل الواقع،
وال ينطلق يف حلوله من النظر الغيبية� ،أو املثالية؛ لأنه ال يكفي اجلانب النظري يف
الإ�سالم ليكون حاج ًزا مينع العلمانيني لي�ستوعبوا ال�ساحة ،بل البد من �أن تتحول
النظرية �إىل حركة ممتدة وا�سعة ،و�إىل تيار جارف يف كل جماري ال�سيول.
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تلك هي النظرة املعادية التي تخت�صر امل�س�ألة بكلمة واحدة ،وهي �أنه البد
�أن ن�صدم الواقع ب�إخراج الدين من دائرة املفهوم العبادي الأخالقي ال�ضيق
�إىل املفهوم احلياتي الوا�سع ال�شامل ،بالت�أكيد على �صفته يف قاعدة الفكرة ،ويف
مفرداتها التف�صيلية ،ويف كل مواقع احلركة فيها ،حتى ال ي�سمح للم�سلم �أن
يعي�ش �أي فراغ واقعي ،يبحث من خالله عما ميل�ؤه من مفردات املبادئ الأخرى،
كالدميقراطية ،واال�شرتاكية ،والليربالية ،واملارك�سية لتكون واجهة �إعالمية يتحرك
الإ�سالم با�سمها يف ال�ساحة؛ لأن ذلك يعني خدمة هذه الواجهات من خالل
حتريكها يف �صعيد الإ�سالم ،ال خدمة الإ�سالم نف�سه.
وقد ن�شعر ب�أننا يف ع�صر دعوة ،حتاول �أن تفتح القلوب على الإ�سالم ب�أ�صالته
وبكليته بعي ًدا عن كل عوامل التخلف والتجزئة وال�ضياع ،مما يفر�ض علينا
ال�صراحة يف كل �شيء �أما احليثيات التربيرية التي يقدم الفريق الآخر نف�سه من
خاللها ،فقد ن�ستطيع �أن نقدم �أمامها بع�ض املالحظات.
مالحظات على مقولة الفريق الأول
 1ال�صفة الإ�سالمية والإيجابية

�إن احلديث عن الفئات امل�ضادة التي تقف �ضد الإ�سالم ،فتدمر احللول
التي تقدم با�سمه لي�س واقع ًّيا؛ لأن امل�سائل التي يثريها هذا الفريق �أو ذاك ،يف
�ساحة احللول الواقعية مل�شاكل البلد �أو املنطقة لي�ست بد ًعا من امل�سائل التي
يطرحها العاملون يف مواجهة امل�شاكل ،بل �إننا نالحظ ان�سجامها ،مع �أكرث من

484

احلركة الإ�سالمية ..هموم وق�ضايا

484

موقع �سيا�سي وطني� ،أو قومي� ،أو مارك�سي� ،أو �إقليمي� ،أو دويل ،مما ال يجعل من
طرح ال�صفة الإ�سالمية م�شكلة كبرية للم�شروع؛ لأنها تلتقي ب�أكرث من طرح �آخر
مينح نف�سه �صفته ال�سيا�سية املميزة ،الأمر الذي يجعل الق�ضية ال�سلبية م�شرتكة
بني الإ�سالم وبني الآخرين.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن مثل هذا امل�شروع ،ال يواجه امل�شاكل من
خالل ال�صفة الإ�سالمية ،بل يواجهها من خالل طبيعته التي ت�صطدم بامل�صالح
املتنوعة للقوى امل�ضادة بعي ًدا عن الواجهة والعنوان ،ولذلك ف�إن امل�س�ألة املطروحة
هي :ما �إذا كانت القوى التي ت�ؤمن بامل�شروع ،بامل�ستوى الذي متلك فيه القدرة
على الدفاع عنه� ،أو اال�ستمرار به يف موقع ال�صراع؟
وبذلك ،ف�إن الإ�سالميني لو كانوا وحدهم يف الواجهة ب�صفتهم املميزة� ،أو
كانوا ب�صفتهم الغام�ضة� ،أو مع غريهم ،فلن يتغري �شيء يف املعار�ضة من قبل
الآخرين� ،إال فيما ميكن �أن تثريه ال�صفة لدى بع�ض اجلهات من م�شاكل جانبية،
ال تقدم وال ت�ؤخر على م�ستوى النتائج احلا�سمة.
و�إذا كان الأمر بهذا القدر من الدقة والواقعية ،فقد تكون �صفة الإ�سالمية
عن�ص ًرا �إيجاب ًّيا لدى الأطراف املوافقة؛ لأنها تكفل لها جمهو ًرا كب ًريا يف الإثارة
الروحية والفكرية والعملية مل�صلحة امل�شروع من جانب املنتمني ،ومتنحها نو ًعا
من مالمح ال�شرعية لدى هذا اجلمهور ،عندما يالحظ ان�سجامها مع امل�شروع
الإ�سالمي الذي يعني �أن هناك توافقًا يف املواقف بينها وبني الإ�سالم.
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 2قناع ال�صفة العامة

�إن احلديث عن البلد املتعدد والطوائف واملذاهب ،قد يثري �أكرث من م�شكلة
�أمام امل�سلمني يف طروحاتهم العقيدية واالجتماعية متا ًما كما يثري مثل ذلك �أمام
طروحاتهم ال�سيا�سية؛ لأن العقلية الطائفية واملذهبية تخلف احل�سا�سيات املرهفة،
وامل�شاعر املتوترة من خالل التعقيدات النف�سية ،والأو�ضاع الذاتية القائمة على
الع�صبية ،ومما يجعل كل طائفة تدر�س م�صاحلها بح�سا�سية دقيقة ت�ستثري ال�شك
يف كل م�شروع من االحتماالت البعيدة يف مواده التف�صيلية انطالقًا من اخلوف
الكامن يف الأعماق الذي يحتاط لنف�سه يف كل �شيء حتى يف املوارد التي ال
توحي باخلطر.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن طبيعة امل�شروع يف معطياته العملية ،ويف خلفياته
الإ�سالمية� ،سوف تثري ال�شك فيه باعتباره واجهة �إ�سالمية ال خطوط فيها من
ناحية تف�صيلية ،ولكنها تختزن ال�صفة اخلا�صة يف نتائجها حتت قناع ال�صفة العامة،
مما يجعل املوقف امل�ضاد �أكرث قوة يف املعار�ضة؛ لأن الأ�سلوب يف ر�أي ه�ؤالء يعني
االلتفاف عليهم ال�ستغفالهم بوحي اخلديعة.
وهذا ما نالحظه يف لبنان الذي يعمل فيه الن�صارى على �أن تكون لهم
االمتيازات الكربى على �صعيد احلكم والإدارة ،وكل مقدرات الواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي والأمني والرتبوي والع�سكري يف لبنان ،ك�ضمانة
لوجودهم املميز يف املنطقة ،وكحماية لهم من الذوبان يف املحيط الإ�سالمي،
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وذلك يف ظل النظام الطائفي الذي ال يتحرك يف مواقعه من الأكرثية العددية،
بل من التوازن الطائفي يف ح�سابات ال�ضمانات القائمة على �إلغاء عن�صر اخلوف
لدى الن�صارى من ناحية واقعية.
فقد طرحت م�س�ألة الأكرثية العددية و�إلغاء الطائفية ال�سيا�سية ،ونحوها من
الطروحات التي تعمل على �إلغاء اللون املميز للنظام ليكون النا�س ب�صفتهم
الإن�سانية واملواطنية هم الوجه البارز له ،وليواجه احلديث عن جمهورية �أو دولة
�إ�سالمية فيما يتحرك به الإ�سالميون يف طروحاتهم املبدئية� ،أو الإ�سرتاتيحية،
بطريقة حادة �أو ب�أ�سلوب مو�ضوعي واقعي.
ال�صفة العامة وال�سلبيات

ولكن الطائفيني ،اعتربوا هذه الطروحات وج ًها من وجوه احلكم الإ�سالمي؛
لأن الأكرثية العددية يف لبنان هي ل�صالح امل�سلمني ،ال ل�صالح الن�صارى .ولهذا
فلم تنفع ال�صفة العامة ،يف تخفيف ال�سلبيات التي حت�صل من خالل ال�صفة
اخلا�صة.
ويف �ضوء ذلك ،قد يجد الإ�سالميون �ضرورة يف �إخراج الإ�سالم من اجلو
الطائفي املعقد الذي يقرتب من اجلو الع�شائري الذي يعتمد على الن�سب يف
نطاق ال�صالت التاريخية القائمة على عالقة الدم لينطلق فيما ي�شبه ال�صدمة،
نهجا فكر ًّيا و�سيا�س ًّيا �إىل جانب املواقع احلياتية الأخرى يف �شريعته ،واملواقع
فيكون ً
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العبادية يف روحيته لي�ستثري الن�صرانية لتتحرك من مواقع الفكر والروح ،ال من
مواقع الطائفية وبذلك يتحول ال�صراع �إىل �صراع فكري بد ًال من �أن يكون �صرا ًعا
غرائز ًّيا يتغذى من الأحقاد ،ويتحرك من خالل احل�سا�سيات ،وتلتقي ال�سيا�سة
فيه باملفهوم العقالين بد ًال من �أن تلتقي باملفهوم االنفعايل.
ومن خالل ذلك ،يطل الإ�سالم على التيارات الأخرى ليدعوها �إىل احلوار
على �أ�سا�س ما ميثله من ر�ؤية �شاملة لل�ساحة يف مواجهة ما متثله من ر�ؤية �شاملة،
وليدفعها �إىل ال�صراع يف هذا االجتاه ،وبذلك يدخل الإ�سالم يف روحية الأمة
وعقلها ،كما يتقدم نحو �سيا�سة حياة ،وم�شاريعها املتنوعة يف املواقع العامة ،فال
يبقى على هام�ش الواقع فيما يريده الآخرون �أن يكون كذلك ،وفيما يرغبه ممثلوه
�أن يكون كذلك فيما ي�سرتيحون له من مواقع وامتيازات و�أو�ضاع ا�سرتخائية.
وقد يالحظ الإ�سالميون– يف هذا املجال– �أن �إبعاد الإ�سالم عن �صفته
ال�سيا�سية الإ�سرتاتيجية يف معاجلة الق�ضايا ،واعتماد ال�صفة العامة للم�شاريع
ال�سيا�سية التي يطرحها العاملون للإ�سالم� ،أو املمثلون الر�سميون له يوحي ب�أن
�سقوط النظام الطائفي ،يفر�ض طرده من ال�ساحة يف مواقع احلكم ،وعدم ال�سماح
له بالتدخل يف �ش�ؤونه متا ًما كما يفر�ض طرد اجلهات الأخرى الطائفية ،باعتباره
حالة طائفية تعقد الواقع كما تعقده احلاالت الأخرى مما يعني �أن ال�ساحة ينبغي
�أن ت�ستعد للخ�ضوع للتيارات العلمانية املطروحة على �صعيد احلياة العامة من
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دون �أن يكون له �أمل يف �أن يعي�ش على هام�شها ف�ض ًال عن الفكرة التي تريده �أن
يكون بدي ًال عنها.
�إن الذين يتحدثون عن العمل ال�سيا�سي بعي ًدا عن الإ�سالم يف الوقت
الذي ي�صرون فيه على �صفتهم الإ�سالمية يف الواقع ،ال يلتفتون �إىل طبيعة النتائج
ال�سلبية التي ت�ؤدي �إليها �أ�ساليبهم� ،أو ال يتحم�سون للنتائج الإيجابية يف االجتاه
الآخر.
 3العنوان املحدّ د وال�سذاجة

�إن احلديث عن ال�سذاجة لدى الإ�سالميني؛ لأنهم يك�شفون كل �أوراقهم
�أمام الآخرين ،مما يجعل م�س�ألة خ�سارتهم حم�سومة �سلفًا هو حديث غري دقيق؛
لأن ال�صفة الإ�سالمية للخط ال�سيا�سي ال تعني �أن تك�شف �أوراقك و�أن تكف
عن املناورة ،وتبتعد عن فهم اللعبة ال�سيا�سية ،بل �إنها تعني �أن تنطلق يف حركة
اللعبة يف �ساحة ال�صراع من مواقعك احلقيقية الوا�ضحة فيما تلتزمه من خط على
م�ستوى الو�سيلة والغاية ،يف الوقت الذي تخطط فيه للموقف كيف حتركه وتركزه
وتطوره وتثريه ،وتدر�س فيه الأر�ض والأ�شخا�ص والظروف والو�سائل املتنوعة التي
متلك فيها حرية احلركة واملناورة من خالل الأحكام ال�شرعية التي ينطلق فيها
التحليل والتحرمي من مواقع امل�صلحة الإ�سالمية العليا.
�إن امل�س�ألة هي �أن احلركة البد �أن تكون يف الدائرة الإ�سالمية ،كي ينطلق
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الآخرون يف حركتهم من دوائرهم اخلا�صة ،ولكن ما هي خطة التحرك يف زوايا
الدائرة وخباياها وخفاياها؟ ..وكيف هي عنا�صر الإثارة هنا وهناك؟ �إن التخطيط
الدقيق لذلك كله هو الذي يحدد م�س�ألة الربح �أو اخل�سارة يف مواقع ال�صراع.
�أما ما يطرحه هذا الفريق ،فهو �أن حت�صل على مقدار من الربح يف التفا�صيل،
ولكن على �أ�سا�س خ�سارة املبد أ� كله يف م�ستوى القاعدة.
ورمبا كانت م�س�ألة ال�سذاجة هي �صفة الذين يتحدثون مبنطق الذكاء والواقعية
عن �أ�سلوبهم؛ لأن طريقتهم التي ال تخ�ضع لعنوان حمدد� ،سوف ت�سمح للآخرين
بابتزازهم ،مع اكت�شافهم خللفياتهم التي تتحرك بحرية من خالل نقاط ال�ضعف،
فيفقدون بالتايل ثقة جماهريهم ،وثقة الآخرين.
 4املرحلية ووعي الهدف

�أما املرحلية ،ف�إنها ال تعني �أن يتحرك املوقف يف الفراغ ليكون جمرد �صدفة
�ضائعة يف املحيط ،وهي تبحث عن م�ستقرها يف �أعماق ال�ضياع.
بل تعني �أن تخطط املراحل من خالل حاجة الهدف �إىل اخلطوات املتوازنة
املتالحقة ،ولكن البد يف ذلك كله من �أن يكون الهدف هو وجه كل مرحلة
ليعرف ال�سائرون يف الطريق ،كيف يحركون خطواتهم نحو الهدف بقوة واتزان.
�إن وعي الهدف يف ذهنية ال�سائرين هو ال�شرط الأ�سا�سي لالرتباط به،
وللإخال�ص للمرحلة يف ظروفها املو�ضوعية لكل ما حتتاجه من دقة �أو �سرية �أو
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تخطيط؛ لأن ذلك كله ال يتنافى مع ال�صفة الإ�سالمية يف الواجهة يف مواقعها
الأمنية الأ�صيلة.
هل نحتاج بعد ذلك �إىل �أن نقول� :إننا نتبنى ر�أي الفريق الذي ي�ضع الإ�سالم
يف الواجهة يف كل م�شاريعه العامة واخلا�صة؛ لأن م�س�ألة الإ�سالم هي م�س�ألة
الدعوة العاملية التي البد �أن ت�صدم الواقع لتفر�ض نف�سها على ال�ساحة.
نزع اخلوف

وقد نالحظ �أن التيار الإ�سالمي الأ�صيل الذي انطلق من خالل احلركات
الإ�سالمية يف العامل ،و�أخذ حجمه الكبري ،وقوة موقعه واندفاعه من خالل الثورة
الإ�سالمية يف �إيران قد ا�ستطاع �أن يفر�ض نف�سه على التفكري املعا�صر ،كخط
�سيا�سي يلتقي بكل الواقع الإن�ساين يف خططه املتوازنة الوا�ضحة ،وخطه اجلهادي
القوي ،وقد ا�ستطاع �أن يقتحم على الذين يناه�ضونه كث ًريا من مفاهيمه الأ�صيلة
ب�شكل ال �شعوري.
�إن امل�س�ألة هي �أن ننزع عامل اخلوف من نفو�سنا ،و�أن نثري التفكري ،يف القوانني
التي حتكم حركة الأفكار ،يف الواقع الذي ال يف�سح املجال للخائفني ،ولكنه
ي�ستقبل الأقوياء املقتحمني بكل �صدر رحب ،بعد �أن ميلأ حياتهم باللطمات
والكدمات واجلراحات وال�صدمات التي قد تثري الآالم يف م�شاعرهم ،ولكنها لن
ت�سقطهم ،بل متنحهم لونًا من �ألوان املعاناة التي تتحول �إىل جتربة حية للم�ستقبل
الذي يختزن يف داخله الكثري من التجارب التي ت�شري �إىل مواقع الن�صر.

األكثرية واألقلية يف املفهـــوم اإلسالمي
• احلركة الإ�سالمية تعمل
لتكون الأكرثية على حق.
• على احلركة الإ�سالمية �أن تخطط للنفاذ
�إىل قلب الأمة ب�شكل تدريجي.
• احتواء الر�أي العام
قد يواجه انتكا�سات كثرية ،وعلى الإ�سالميني �أن ال ي�ست�سلموا.
• العدد ال ميثل عن�صر الن�صر
والأمل للقلة امل�ؤمنة.
• القلة قد متثل احلق
وكذلك الكرثة ،وعلى الإ�سالميني درا�سة الأمور بدقة.
• على الإ�سالميني �صناعة القوة
والثقة باهلل ال اخلوف من الآخرين.

الأكرثية والأقلية يف املفهـــوم الإ�سالمي
الأكرثية والأقلية

يطرح العاملون يف احلقل ال�سيا�سي �أو االجتماعي م�س�ألة الأكرثية والأقلية،
كعنوانني للقيمة ال�سيا�سية �أو االجتماعية املميزة لل�شخ�ص �أو للجهة �أو للفكر
الذي يحظى بانتماء الأكرثية �إليه� ،أو للقيمة املنخف�ضة �أو املنحطة للذين ال
يح�صلون عليها ،بل تبقى مواقعهم يف دائرة الأقلية ...وهذا هو اخلط الذي درجت
عليه الدميقراطية التي حتت�ضن احلكم الذي يحظى بثقة الأكرثية ،وترف�ضه �إذا مل
يح�صل عليها.
فكيف تواجه احلركة الإ�سالمية املوقف؟

هل توافق على ذلك كله يف تقوميها للم�س�ألة الباقية فيما هو القرار ،وفيما هو
احلكم ،وفيما هي احلركة لتكون الأكرثية هي املقيا�س الذي تقي�س به ال�صواب
واخلط�أ� ،أو احلق والباطل� ،أو امل�صلحة واملف�سدة ،بحيث يكون امل�ضمون متحر ًكا
مع طبيعة النتائج العددية يف الأكرثية �أو الأقلية؟ �أو �أنها تتحفظ حول املو�ضوع
لرتى يف الأكرثية �ضد القيمة ،ويف الأقلية م�ضمون القيمة� ،أو �أنها ال جتد القيمة
خا�ضعة للعدد ،بل للعنا�صر الأ�صيلة احلية يف طبيعة امل�ضمون الواقعي للأ�شياء؟
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الأكرثية والأقلية يف القر�آن

رمبا يطرح بع�ض النا�س �أن الإ�سالم يرف�ض ر�أي الأكرثية ،ويرى �أنه ميثل
الباطل ،مما يجعله بعي ًدا عن مو�ضوع القيمة الإيجابية ليكون يف موقع القيمة
ال�سلبية.
ويعتمد ه�ؤالء على الآيات القر�آنية التي �أكدت على املعنى ال�سلبي للواقع
التاريخي الذي حتركت فيه الأكرثية يف مواجهة دعوات الأنبياء ور�ساالت اخلري
وال�صالح ..بامل�ستوى الذي قد ي�ؤدي �إىل حتقيق االنطباع الذي قد يتحول فيه �إىل
النظرة التي جتعل منه حالة �إن�سانية �سلبية ،بحيث �أن الظاهرة الإن�سانية الغالبة هي
الظاهرة املنحرفة ال امل�ستقيمة ،وال�شريرة ال اخلرية لتكون القاعدة هي االنحراف،
فتكون اال�ستقامة ا�ستثناء وهذا ما ن�ستوحيه من الآيات التالية:
ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ [يو�سف.]21 /
ﱹﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ [العنكبوت.]63 /
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [الفرقان.]44 /
ﱹﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [الأنعام.]116 /
ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [هود.]17 /
ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الإ�سراء.]89 /
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ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [املائدة.]49 /
ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ

[البقرة.]243 /

ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ [الزخرف.]78 /
وهكذا نالحظ� ،أن القر�آن ي�ؤكد على �أن الأكرثية تتحرك يف دائرة اجلهل،
ال يف دائرة العلم ،ويف دائرة الالعقل ،ال يف �أجواء العقل ،و�أنها ال متلك ال�سمع
الواعي والإميان العميق والعدالة الأخالقية ال�سلوكية ،وال تتعاطف �إيجاب ًّيا مع
احلق ،بل وتتحرك مع الباطل يف عاطفتها ،وال ت�شكر املنعم على نعمته ،وتندفع يف
طريقة ال�ضالل لت�ضل النا�س بغري علم ،مما قد يوحي �إلينا بالتحفظ من كل �أكرثية
يف �أي موقف من املواقف الفكرية.
ف�إذا وقفنا �أمام الأقلية يف النظرة القر�آنية ،ف�إننا جند الإيجابية املنفتحة على
احلقيقة املتمثلة يف مواقفها ،وهذا ما نالحظه يف الآيات التالية:
ﱹ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [�سب�أ.]13 /
ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱸ [هود.]40 /

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﱸ [الن�ساء.]66 /
ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ

[�ص.]38 /
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وقد ال نحتاج �إىل احلديث عن الآيات املتحدثة عن الأقلية؛ لأن �آيات
الأكرثية توحي باجلانب الإيجابي لواقع الأقلية؛ ويف حديثها عن اجلانب ال�سلبي
لواقع الأكرثية ..ويف �ضوء هذا ميكننا �أن نخل�ص �إىل النتيجة القر�آنية البارزة ،وهي
�أننا جند التعقل والهدى وال�سلم والإميان يف كل �أقلية ،كما جند اجلهل وال�ضالل
والكفر يف كل �أكرثية.
ول�سنا الآن ب�صدد حتليل العمق الفكري الواقعي لهذه النتيجة فيما يتحدث
به البع�ض عن ارتباط الإن�سان باجلانب احل�سي املادي ،دون اجلانب املعنوي
الروحي ،وباللحظة الزمنية احلا�ضرة دون امل�ستقبل الطويل ،وبال�سطح دون
العمق ،وباملنفعة دون الأريحية ،وبالق�ضايا ال�صغرية دون الق�ضايا الكبرية؛ لأن
ذلك يحتاج �إىل حتليل مف�صل وبحث طويل ال يتفق مع طبيعة الت�أمالت احلركية
فيما هي طبيعته الظاهرة يف االمتداد ال يف اخللفيات.
حكمة املوقف القر�آين

ولنا مالحظة:
�إن القر�آن الكرمي كان يتحدث عن الظاهرة التاريخية التي قد متتد �إىل
احلا�ضر وامل�ستقبل ،بفعل العنا�صر املتوفرة يف حركة الإن�سان يف الواقع يف كل
زمان ومكان ،ولكنه ال يتحدث عن الظاهرة الإن�سانية فيما هي اخل�صائ�ص الذاتية
للإن�سان ،بحيث يكون االنحراف حالة طبيعية يف �شخ�صيته ،ال لتكون اال�ستقامة
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ا�ستثناء لأن الإن�سان قد يختزن يف طبيعته نقاط ال�ضعف التي تقوده �إىل الأ�سفل،
ومتنعه من االرتفاع �إىل الأعلى ،وتدفعه �إىل االنحراف ،وتبعده عن اال�ستقامة
فيما حدثنا به القر�آن عن �ضعفه وعجلته ونحوها ،ولكنه يختزن �إىل جانب ذلك
نقاط القوة التي تتيح له الثبات يف املوقف املتوازن ،والتحرك يف خط اال�ستقامة،
كالعقل والإرادة ونحوهما ،الأمر الذي يجعله واق ًعا بني خطني :خط الهدى وخط
ال�ضالل يف م�سافة مت�ساوية ،وبذلك تكون امل�س�ألة هي م�س�ألة العنا�صر اخلارجية
التي قد يغلب جان ًبا على جانب من خالل امل�ؤثرات الإيجابية �أو ال�سلبية التي
تلتقي بعنا�صر القوة وال�ضعف ويف الداخل بطريقة خمتلفة.
وعلى �ضوء هذا ،ف�إن احلديث القر�آين عن �سلبية الأكرثية و�إيجابية الأقلية،
كان حديثًا عن الظروف امل�ضادة التي واجهت امل�سرية الإن�سانية ،فحا�صرت
الأنبياء الذين كانوا ميلكون قدرات حمدودة يف التحرك الر�سايل على �صعيد
حتريك ال�ضغوط الروحية املعنوية ،وامل�ؤثرات الواقعية املو�ضوعية التي ترتك
ت�أثرياتها على ذهنيات جمتمعاتهم مل�صلحة الر�سالة لوجود املوانع ال�صعبة التي
حتتاج �إىل وقت طويل وجهد كبري ،مما �أدى يل هذه النتائج ال�سلبية على �صعيد
كمية عدد امل�ؤمنني.
�إذا كان الأمر كما ذكرنا ،ف�إن الهدف من �إثارة احلديث عن الأكرثية بهذه
الطريقة ال�سلبية التي كادت �أن تكون مطلقة يف ال�شكل التعبريي هو الإيحاء ب�أن
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الأكرثية ال متثل احلقيقة ،كما �أن الأقلية ال متثل الباطل فيما ميكن �أن يتعر�ض فيه
ال�شعور الإن�ساين لل�ضغط ال�شديد ،عندما يقف مبهو ًرا �أمام القوة العددية ،فيخيل
�إليه �أن متاثل الآراء واملواقف مبثل هذا احلجم من ال�ضخامة ،البد �أن يتقارب من
احلق ب�شكل �أقوى يف الطريق الآخر الذي ال ميثل مثل هذه القوة من النا�س على
�أ�سا�س �أن �ألف فكر يتفق على ر�أي واحد ،البد �أن مينح القوة لالحتمال� ،أو يحقق
املقدار الكايف من القناعة �أكرث مما ميثله اتفاق مائة فكر على ر�أي �آخر ،يف درجة
االحتمال �أو يف تكوين القناعة؛ لأن الكرثة التي حتدق باملوقف ،قد تك�شف
كث ًريا من العنا�صر التي ال ت�ستطيع �أن تك�شفها القلة فيه؛ لأن طبيعة العدد الزائد
وانفتاحا على جوانبه بدرجة
الذي يكرر النظر يف املو�ضوع ،مينح الفكر امتدا ًدا
ً
�أعلى و�أكرب.
ولهذا ،ف�إن القر�آن يريد �أن يخفف من ت�أثري هذه النظرة ال�سطحية على الذهنية
الإن�سانية فيما تنفعل به من مواقف �أو قناعات من هذه اجلهة ليوحي لنا ب�أن هذا
االنطباع الذي نحمله عن ت�أثري الكمية يف تعميق النظرة �إىل املو�ضوع ،بحيث
يكون �أقرب �إىل احلقيقة ،قد يتغري �إذا الحظنا �أن الكمية الكبرية ،قد ت�صطدم
يف داخلها بالنوعية القليلة التي ميلكها هذا العدد الكبري من النا�س ،مما ال يجعل
لنظرتهم قيمة م�ؤثرة يف الو�صول �إىل احلق ،كما قد جند لدى القلة العددية نوعية
مميزة قد متلك من عمق النظرة وانفتاح العقل و�سعة الأفق امل�ستوى الذي يلتقي
باحلق من �أقرب طريق.
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العدد والقيمة واملقيا�س

ولهذا ،ف�إن العدد ال ميلك م�س�ألة القيمة �سل ًبا �أو �إيجابًا ،بل البد من التدقيق
يف العنا�صر الذاتية واملو�ضوعية للم�س�ألة املطروحة ملناق�شتها على �أ�سا�س القواعد
الفكرية الأ�صيلة الثابتة التي ميكن �أن تكون الأ�سا�س يف م�س�ألة احلق والباطل� ،أو
اخلط�أ وال�صواب.
وهذا ما ن�ستوحيه من الكالم املروي عن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب (ع)
عندما قال له احلارث بن حوط – كما ورد يف نهج البالغة:
«�أتراين �أظن �أن �أ�صحاب اجلمل كانوا على �ضاللة و�أنا على حق» ،وك�أنه كان
م�شدو ًدا �إىل كرثة �أ�صحاب اجلمل يف مقابل �أ�صحاب علي ،فقال له الإمام (ع):
«يا هذا� ،إنك نظرت �إىل حتتك ومل تنظر �إىل فوقك فحرت� ،إنك مل تعرف
احلق فتعرف من �أتاه ،ومل تعرف الباطل فتعرف من �أتاه».
وخال�صة الفكرة يف هذا الكالم� :إن الإمام يوجه هذا الرجل �إىل اخلط�أ الذي
أ�سا�سا للحكم على �أهل اجلمل ب�أنهم على حق� ،أو
وقع فيه ،وهو اعتبار الكرثة � ً
ال�ستبعاد �أن يكونوا من �أهل الباطل لي�ؤكد له �أن القاعدة ال�صحيحة هي �أن
يتعرف على املقيا�س الذي يقي�س فيه املوقف له�ؤالء من خالل امل�صادر الأ�صيلة
للحق والباطل ،حتى يعرف الرجال بان�سجامهم مع اخلط ال�صحيح الذي يلتقي
باحلق� ،أو اخلط املنحرف الذي يلتقي بالباطل.
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وقد ورد يف كالم �آخر ما م�ضمونه �أن احلق ال يعرف بالرجال ،ولكن الرجال
هم الذين يعرفون باحلق ،مما يعني �أن من ال�ضروري� ،أن يتوفر العاملون على درا�سة
احلق والباطل يف عنا�صرهما الأ�صيلة ليتعرفوا �إىل طبيعة الأمور ،فقد يجدون احلق
مع الأقلية ،وقد يجدونه– يف موقف �آخر– مع الأكرثية ،تب ًعا للعنا�صر الواقعية
املتوفرة يف املوقف هنا وهناك.
وقد نالحظ– يف هذا املجال– �أن اهلل �سبحانه عندما �أر�سل الر�سل بر�ساالته
يف هذا العدد الكبري منهم ،يف الأزمنة املختلفة ،ف�إنه كان يريد �أن يهيئ– الظروف
املالئمة للنا�س ليلتزموا باخلط من خالل ذلك لتكون الأكرثية منهم �إىل جانب
احلق ،وهذا هو ما تعمل احلركة الإ�سالمية للو�صول �إليه ،يف عملها الفكري القائم
على ت�أكيد الدعوة �إىل اهلل لإدخال النا�س �إىل الإ�سالم ،وتعميق م�ضمونه العقيدي
وال�شرعي واملنهجي يف حياة امل�سلمني ،وعلى حتريك الطاقات املتنوعة من �أجل
�إعادة الإ�سالم �إىل احلياة ليحركها يف �صعيد الواقع على م�ستوى احلكم والقانون،
وبذلك يكون العمل ال�سيا�سي و�سيلة من و�سائل ربط النا�س بالإ�سالم ،باعتبار
ما ميثله يف مفاهيمه ال�سيا�سية من حل مل�شاكلهم ،ورفع مل�ستواهم ،فال يعي�شون
الفراغ يف حياتهم ال�سيا�سية ،عندما يتحركون يف الدائرة الإ�سالمية على ال�صعيد
الديني؛ لأن ال�سيا�سة جزء من الدين ،وحالة حركية يف امتداده يف احلياة.
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النفاذ �إىل قلب الأمة

و�إذا كان الو�صول �إىل قناعات النا�س كافة� ،أو الأكرثية منهم هد ًفا �إ�سالم ًّيا،
ف�إن من الطبيعي �أن تخطط احلركة الإ�سالمية للنفاذ �إىل داخل الذهنية العامة
للنا�س من خالل �إثارة الق�ضايا التي متثل العنوان الكبري مل�شاكلهم ،وحتريك
ال�شعارات التي تالم�س م�شاعرهم� ،سواء كان ذلك ،بالطريقة العاطفية التي
تثري ال�شعور� ،أو بالطريقة العقالنية التي حترك العقول� ،أو بالأ�ساليب التي ميتزج
فيها اجلانب العقلي باجلانب العاطفي ..وهكذا تبقى احلركة الإ�سالمية يف حالة
ا�ستنفار فكري وعملي الكت�شاف الآفاق ،ومالحقة الظروف ودرا�سة الإمكانات
املتنوعة لتحريك الر�أي العام نحو الأهداف الكبرية ،مع مالحظة ما يرتتب على
ذلك من الدخول يف �صراعات مريرة مع القوى التي تعمل على �أن تقود الر�أي
العام ،يف الطريق املنحرف الذي تتحرك فيه للو�صول �إىل �أهدافها ال�ضالة.
وقد يفر�ض علينا ذلك النفاذ �إىل عمق الوجدان ال�شعبي للأمة ،ودرا�سة
امل�ؤثرات العاطفية التي ت�ؤثر يف تكوين قناعاتها وربح عواطفها ومواقفها ،والعمل
على �إبعادها النهائية ب�شكل دفعي �سريع ،واالنطالق بد ًال من ذلك �إىل و�ضع
م�شروع متحرك تدريجي على �أ�سا�س املراحل لتهيئة الظروف النف�سية التي متنحنا
حرية احلركة يف مواقع الواقع ال�شعبي؛ لأن الأمة قد ال تتحمل النتائج ال�صعبة
الكبرية املتمثلة باملوقف الإ�سرتاتيجي الذي قد يوحي لها بالكثري من فقدان
الأمن واال�ستقرار على م�ستوى احلا�ضر وامل�ستقبل ،مما قد يف�سح املجال للأعداء
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للدخول �إىل دائرة م�شاعرها احل�سا�سة ،والإيحاء �إليها ب�أن احلركة الإ�سالمية ال
متلك واقعية يف طروحاتها ال�سيا�سية؛ لأن النظرة �إىل الأهداف بالطريقة املبا�شرة
التي ترتكز على �سيا�سة املراحل يجعل اخلطة بعيدة عن الواقع ،باعتبار �أن
الظروف احلالية ال متلك القوة الكافية التي ت�ستطيع من خاللها �أن حتقق تلك
الأهداف ..بينما ميكن للأ�سلوب املتحرك مبرونة �أن يهيئ الذهنية العامة للقبول
بالإ�سرتاتيجية بطريقة التعبئة الروحية التي تثري امل�شاعر من جهة ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي الهدف على دفعات ،بحيث متثل كل دفعة هد ًفا مرحل ًّيا يربط النا�س به
ليندفعوا �إليه بحما�س و�إخال�ص ،فيمثل الو�صول �إليه ال�شرط املو�ضوعي للهدف
اجلديد ،وهكذا حتى ن�صل �إىل الهدف النهائي على �أ�سا�س من احلكمة واملرونة
والواقعية.
الر�أي العام والزلزال

وقد نحتاج �إىل الت�أكيد على نقطة مهمة يف هذا املجال وهي� :إن الو�صول �إىل
احتواء الر�أي العام مل�صلحة احلالة الإ�سالمية ،قد يلتقي بالكثري من النك�سات
ال�سيا�سية واالجتماعية والإعالمية ،بحيث يتغلب الآخرون على ال�ساحة
اجلماهريية من خالل الظروف ال�سيا�سية التي ي�ستفيدون منها لل�ضغط علينا،
�أو من خالل بع�ض الأخطاء التي تقع فيها احلركة الإ�سالمية ،فتف�سح املجال
للقوى امل�ضادة ال�ستغاللها ملحا�صرة الإ�سالميني واحتواء بع�ض �ساحاتهم ،و�إبعاد
اجلماهري عنهم ،مبختلف الو�سائل الال�إن�سانية حتى يخيل للبع�ض من العاملني
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يف دائرة الإ�سالم �أن الفر�صة قد �ضاعت منهم ،و�أن الهزمية قد حلقت بهم و�أنهم
ي�سريون �إىل م�ستوى االنهيار وال�سقوط الكبري.
وهذا هو الزلزال الذي حتدث عنه القر�آن الكرمي فيما حتدث عن البالء الذي
حل بامل�ؤمنني من �أ�صحاب الر�ساالت كما يف قوله تعاىل:
ﱹ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ

[البقرة.]214 /

فقد نالحظ يف هذه الآية �أن الر�سول وامل�ؤمنني قد و�صلوا �إىل درجة االختناق
النف�سي الذي حتول �إىل زلزال يف املوقف ،بحيث كادوا �أن ي�صلوا �إىل درجة الي�أ�س
من الن�صر فيما كانوا يواجهونه من التحديات ال�صعبة التي حا�صرت كل قواهم
من جميع اجلهات ،ولكن اهلل ب�شرهم بالن�صر القريب الذي ينفتح على حياتهم
يف موقع املعاناة ال�شديدة التي كانوا يعي�شونها يف وعيهم للم�أ�ساة وللبالء الذي
حل بهم من كل جانب.
وهذا هو الزلزال الذي حدث للم�سلمن يف واقعة الأحزاب فيما حدثنا اهلل
يف قوله:
ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
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ﮐﮑ ﮒﮓﮔ.ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﱸ

[الأحزاب.]11 -10 /

فقد كانت هناك حالة �صعبة ،واجه فيها امل�سلمون الزلزال النف�سي �أمام
احل�صار املحيط من قبل امل�شركني وحلفائهم من �أهل الكتاب ،حتى بد�أ احلديث
يف املجتمع الإ�سالمي �آنذاك ،يتخذ �شك ًال خط ًريا يف االنحراف عن �إيحاءات
العقيدة الإ�سالمية يف الثقة باهلل ور�سوله ،ولوال �أن اهلل رد الذين كفروا بغيظهم
فلم ينالوا �شي ًئا مما يريدون لأمكن للو�ضع �أن يزداد �سو ًءا.
الإ�سالميون والهزمية

�إن ما نريد الت�أكيد عليه هو االبتعاد عن اال�ست�سالم حلالة الإحباط التي ميكن
�أن حتل بالعاملني يف احلركة الإ�سالمية من خالل حتولهم �إىل �أقلية ،وذلك بابتعاد
الأكرثية عنهم ليعي�شوا يف املجتمع فيما ي�شبه حالة العزلة ال�سيا�سية واالجتماعية
لي�شري �إليهم البع�ض من النا�س كما لو كانوا جماعة منبوذة يف احلياة.
�أما الأ�سا�س فيما نريد الت�أكيد عليه ،فهو �أن يدر�س ه�ؤالء طبيعة العوامل
الواقعية للعزلة ال�شعبية التي حولتهم �إىل �أقلية لريوا – من خالل الدرا�سة
املعمقة – �أن ال�سبب مل يكن منطلقًا من �ضعف ذاتي يف امل�ضمون الفكري
الذي يحملونه ،ويف اخلط الإ�سالمي الذي ينتمون �إليه ومن عدم قدرتهم على
االنطالق واالمتداد ،بل كان منطلقًا من بع�ض الظروف اخلارجية فيما حتمله
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احلياة من متغريات على موازين القوة وال�ضعف التي ال متلك ثبا ًتا يف �أي موقع
من املواقع ،فقد ي�صري ال�ضعيف قو ًّيا ،وقد يتحول القوي �إىل �ضعيف على هدى
ال�سنة الإلهية التي عرب اهلل عنها يف قوله تعاىل:
ﱹ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [�آل عمران.]140 /
وعلى �ضوء ذلك ،ف�إنهم يعتربون امل�س�ألة �أم ًرا طبيع ًّيا يف نطاق النظرة الواقعية،
غري البعيدة عن النظرية الر�سالية ،فال ت�سقطهم الهزمية ،وال حتبط عزائمهم الأو�ضاع
القلقة ،بل يبادرون �إىل تنمية عوامل القوة يف كيانهم ،واكت�شاف عوامل ال�ضعف
يف مواقع عدوهم ،ومتابعة املتغريات فيما تتغري فيه الرياح ال�سيا�سية واالجتماعية،
وفيما تتنوع فيه الظروف اجلديدة ليتعاملوا معها بالطريقة الواقعية التي تر�صد
ذلك كله لتوظفه يف �إيجاد واقع جديد ،يحول الأقلية �إىل �أكرثية ،عندما يدخل
أفواجا ،وقد نلمح هذه الإيحاءات الروحية التي ت�ؤكد على
النا�س يف دين اهلل � ً
ا�ستيحاء القوة دائ ًما �أمام الأكرثية ال�ساحقة التي قد ال ترتك للم�ؤمنني يف بادئ
الأمر �أية قدرة على الأخذ باملوقف املتوازن املتما�سك ،عند اال�ستغراق يف النظرة
املادية للأ�شياء ليكون االنفتاح على اهلل يف ال�شعور الواعي بالقوة املطلقة التي
تتمثل يف الألوهية ال�شاملة ليتحول النا�س كلهم يف نظر امل�ؤمن �إىل لون من القوة
التي ال متلك الثبات �أمام قوة اهلل الذي ال يحتاج امل�ؤمن معه �إىل اال�ستناد �إىل �أية
قوة �أخرى ،وذلك هو قوله تعاىل:
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ﱹﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆ .ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  .ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ

[�آل عمران.]174 -173 /

وقد جند يف عمق هذا الإيحاء� ،أن القر�آن ي�ؤكد – يف عملية �صنع القوة � -أن
منطق التخويف بالآخرين هو منطق ال�شيطان ،بينما ميثل منطق الإيحاء بالثقة
باهلل ،منطق الإميان والوحي الإلهي.
كما �أن القر�آن ي�ؤكد القاعدة الروحية من موقع التجربة الواقعية ،يف انت�صار
امل�سلمني على النا�س الذين هاجموهم يف �إحدى معارك الإ�سالم ،مما يجعل
امل�س�ألة ال تخ�ضع للفكر املطلق ،بل تخ�ضع للتجربة الناجحة.
القلة امل�ؤمنة والأمل

ويتنوع الأ�سلوب القر�آين يف ت�أكيد هذه احلقيقة التي تفتح النافذة
الوا�سعة للأمل الكبري للقلة امل�ؤمنة يف �أ�شد احلاالت �صعوبة ،وذلك يف قوله
تعاىل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ [�آل عمران ]123 /فيما توحي به
كلمة الذل بالقلة يف العدد والعدة ،باعتبار �أنها ت�ضع اجلماعة يف املوقع ال�ضعيف
الذي ال ي�ستطيعون معه �أن ي�ؤملوا ب�أي لون من �ألوان الغلبة يف �ساحة املعركة.
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ﱹﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ

ويف قوله تعاىل:
ﮌﱸ للإيحاء ب�أن العدد ال ميثل دائ ًما العن�صر الكبري احلا�سم يف االنت�صار ،فقد
تكون هناك بع�ض العوامل الأخرى يف الداخل واخلارج ،الكفيلة بتغيري موازين
القوة مل�صلحة القلة يف مواجهة الكرثة ،ولي�ست امل�س�ألة من الق�ضايا النادرة التي
ال تقع �إال �صدفة ،بل قد تتج�سد امل�س�ألة يف �أكرث من حالة يف احلياة على �صعيد
املا�ضي يف دائرة حكايات التاريخ ،وعلى م�ستوى احلا�ضر وامل�ستقبل.

السياسة والدعوة يف العمل
• ال�سيا�سة جزء
من الدعوة والرتبية الإ�سالمية
• العمل ال�سيا�سي
يعمق جتربة امل�سلمني ويجتذب غري امللتزمني.
• الواقع ال�سيا�سي قد يدفع النا�س
نحو احلركات غري الإ�سالمية حلل م�شاكلها.
• الفراغ ال�سيا�سي يف العمل الإ�سالمي
ميل�ؤه العمل ال�سيا�سي امل�ضاد.

ال�سيا�سة والدعوة يف العمل

ال يزال احلديث دائ ًرا لدى الكثريين من النا�س من علماء امل�سلمني وغريهم،
حول م�س�ألة ال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،بطريقة �سلبية وذلك يف
�ضمن خطني:
ال �سيا�سة ،بل ت�شريعات

اخلط الأول :الذي ينطلق من قاعدة فكرية تنكر على الإ�سالم؛ لأن يكون
دين �سيا�سة ،فهو دين اهلل الذي �أنزله على ر�سوله ،كما �أنزل الأديان على الر�سل
الآخرين ليقود النا�س �إىل عبادة ما فر�ضه عليهم من �ش�ؤون العبادة ،وليتمثلوا
بقيمه الروحية والأخالقية ،وليدل النا�س على النهج ال�صحيح ،يف العناوين
الكبرية لق�ضايا احلياة ليرتك لهم الو�سائل التي يكت�شفونها ويحددونها يف جت�سيد
هذه العناوين يف موقع احلرية العملية ،فلي�س هناك نظام حكم يتخذ ال�سيا�سة
�سبي ًال للو�صول �إليه ،بل هناك ت�شريعات فردية متناثرة هنا وهناك ،حتدد للفرد
بع�ض م�ساره فيما ي�أخذه وفيما يرتكه من �أقوال و�أفعال وعالقات �إن�سانية مع
النا�س.
�شمولية الإ�سالم

اخلط الثاين الذي ينطلق من قاعدة فكرية ت�ؤمن بال�شمولية الإ�سالمية لق�ضايا
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احلياة كلها ،حتى ق�ضية احلكم الذي ي�شرف على تنفيذ ال�شرعية� ،أو حتقيق العدل
للنا�س ،وحتريك احلياة يف اجتاه الق�ضايا الكبرية ،فهو ي�ؤمن ب�أن الإ�سالم عقيدة
و�شريعة ونظام ومنهج للحكم وللحياة ،ولكنه يرى �ضرورة التوفر على الدعوة �إىل
اهلل ،حتى ميكن �إيجاد القاعدة الوا�سعة يف الأمة يف الإميان بالإ�سالم ،ثم العمل
على الرتبية الروحية التي ت�ؤكد على البناء الروحي والأخالقي الذي ي�صنع
ال�شخ�صية الإ�سالمية القوية الواعية املنفتحة على اهلل يف روحانيتها و�أخالقيتها
وعبادتها اخلا�شعة .ف�إذا ا�ستكملنا ذلك� ،أمكننا �أن ن�ضع يف الواقع الإ�سالمي،
املنهج ال�سيا�سي الذي ي�ستمر يف الإ�سالم �صفا�ؤه ونقا�ؤه وحركيته وفعاليته يف
حركة الدعوة �إىل اهلل واجلهاد يف �سبيله؛ لأننا بذلك ن�ضمن للإ�سالم البقاء على
حيويته وطهارته ،ون�ضمن للحركة الإ�سالمية ا�ستقامتها على اخلط فيما متلكه من
عنا�صر اال�ستقامة الفكرية والعملية.
مرحلية العمل

وقد يتمثل هذا اخلط ،يف دائرة �أخرى تتحرك يف التفكري املرحلي الذي
يحدد للعمل الإ�سالمي املراحل املتدرجة املتمثلة ببناء الأمة على �أ�سا�س
املفاهيم الإ�سالمية يف العقيدة واحلركة واحلياة ،ثم تليها املرحلة ال�سيا�سية املتمثلة
بحركة الأمة الواعية يف طليعتها الوا�سعة املمتدة يف ال�ساحة من �أجل العمل نحو
الو�صول �إىل احلكم ،ثم ت�أتي املرحلة اجلهادية املتمثلة يف حمل احلركة الإ�سالمية
ال�سالح يف وجه العدو لتحاربه من �أجل تثبيت قواعد الإ�سالم احلركي يف
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مواجهة التحديات ،وقد تتداخل احلركة اجلهادية باحلركة ال�سيا�سية يف بع�ض
الظروف الطارئة
�سلبية مطلقة

ورمبا جند هذا اخلط يف �صورة �أخرى مغرقة يف ال�سلبية املطلقة ،وذلك يف
تفكري النا�س الذين يرون احلكم الإ�سالمي يف �شرعيته مق�صو ًرا على ع�صر
النبي (�ص) والأئمة (ع) ،فال جمال لأي عمل �إ�سالمي �سيا�سي يف غيبة الإمام،
وال �شرعية لأي حركة �إ�سالمية �سيا�سية يف �سبيل الو�صول �إىل احلكم ،ف�إن ذلك
ال يزيد الواقع �إال تعقي ًدا ،وال يزيد امل�سلمني �إال متزقًا وتفرقًا ،وال يحقق لهم �أية
نتائج �إيجابية ،فالبد من التوفر على رعاية �ش�ؤون امل�سلمني احلياتية ،واالجتاه �إىل
الرتبية الروحية والفكرية والفقهية يف املجاالت الفردية واالجتماعية ،والبعد
عن �ساحات ال�صراع احلاد الذي قد ي�ؤدي �إىل القتال والتخا�صم لترتك �أمر
احلكم �إىل ع�صر الظهور؛ لأنه ال حكم �إال للمع�صوم؛ لأن غري املع�صوم يجر
الأمة �إىل االنحراف.
مناق�شة اخلطني

هذه هي الأجواء املتحركة يف الواقع الإ�سالمي التي تتخذ موقفًا �سلب ًّيا
من العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي من ناحية املبد�أ �أو املرحلة �أو احلركة يف ع�صر
الغيبة ....فكيف نواجه املوقف الإ�سالمي يف هذه الأجواء؟
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ال نريد مناق�شة هذا اخلط �أو ذاك اخلط من الناحية الفكرية التف�صيلية؛ لأن املجال
ال يت�سع لذلك ،..ولكننا نريد �أن ن�ؤكد للخط الأول �أن عنوان العدل الذي جعله
اهلل عنوانًا للهدف الذي حتركت فيه الر�سالة ،ال ميكن �أن يتحقق بدون عمل �سيا�سي
�شامل على جميع امل�ستويات ،وذلك قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [احلديد.]25/
كما �أن ال�شريعة الإ�سالمية ال�شاملة ،يف الدائرة الفقهية التي تت�سع للجانب الفردي
واالجتماعي ،وتتحرك يف دائرة احلرب وال�سلم ،ال ميكن �أن تنال التطبيق احلي �إال
من خالل العمل ال�سيا�سي الذي ي�ضع احلكم يف واجهته.
�أما اخلط الثاين الذي ي�ؤمن بالإ�سالم كقاعدة للفكر والعاطفة واحلياة يف
النطاق الفكري ،فنالحظ على النهج الأول الذي يركز على جانب الرتبية
الفكرية والروحية ،قبل الدخول يف العمل ال�سيا�سي.
�أو ًال� :إن الآخرين الذين ي�سيطرون على ال�ساحة ال�سيا�سية ،قد يكونون ممن
يحملون �أفكا ًرا غري �إ�سالمية ،مما يجعلهم يخططون لإبعاد النا�س عن الإ�سالم
فكر ًّيا ،حتى على �صعيد الرتبية الروحية والأخالقية ،وذلك ب�إف�ساح املجال للنهج
امل�ضاد للإ�سالم؛ اليجاد قاعدة �شعبية م�ضادة للإ�سالم ،وللت�أكيد على اجلانب
العبادي الذاتي كخيار وحيد للعمل الإ�سالمي ،الأمر الذي يجمد كل عمل
�إ�سالمي تربوي وفكري� ،أو يلغيه متا ًما ،بالو�سائل املتنوعة التي ميلكها فيما ميلكه
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من القوة الطاغية ،مما يف�سح املجال حلركة التخلف الفكري وال�سيا�سي �أن تفر�ض
نف�سها على الذهنية الإ�سالمية.
وثان ًيا� :إن العمل ال�سيا�سي ميثل جز ًءا من عمل الدعوة ،ومن حركة الرتبية؛
لأن الواقع ال�سيا�سي الذي يفر�ض نف�سه على النا�س جمي ًعا يف �ساحة التحديات
امل�صريية فيما هي ق�ضايا احلرية والعدالة قد يدفع النا�س �إىل االندفاع نحو احلركات
ال�سيا�سية غري الإ�سالمية من �أجل التعاون معها حلل امل�شكلة العامة للو�صول �إىل
النتائج الكبرية يف حياتهم ،مما ي�ؤدي �إىل تربية م�ضادة بطبيعة االرتباط بني العمل
الرتبوي الفكري والروحي والعمل ال�سيا�سي فيما تتحرك به احلركات ال�سيا�سية
الأخرى ،املرتكزة على قواعد فكرية م�ضادة.
ال�سيا�سية والق�ضايا امل�صريية

�إن النا�س الذين يعي�شون م�شاكلهم ال�صعبة ،ال �سيما يف الق�ضايا امل�صرية،
قد ي�شعرون باحلاجة �إىل حركة ت�ستوعب حاجاتهم ال�سيا�سية ،ف�إذا كان هناك
فراغ �سيا�سي يف العمل الإ�سالمي ،فالبد �أن ي�أتي عمل فكري �سيا�سي �آخر ميلأ
فراغ الواقع يف ال�ساحة ال�سيا�سية ليحتوي الذهنية كلها� ،أو ليخلق ازدواجية يف
ال�شخ�صية ال�سيا�سية املنفتحة على الكفر وال�ضالل يف الت�صور ال�سيا�سي ،وعلى
الإميان يف الت�صور العقيدي والعبادي ،مما يعقد الإن�سان امل�سلم ،ويرتكه حتت رحمة
التيارات الفكرية الأخرى.
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وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن العمل ال�سيا�سي يعترب جز ًءا من العمل يف الدعوة
�إىل الإ�سالم� ،أو يف الرتبية الإ�سالمية؛ لأنه هو الذي يعمق للإن�سان امل�سلم جتربته
الإ�سالمية احلية يف امل�س�ألة الفكرية والروحية ،عندما يعي�ش فكره ال�سيا�سي يف
حركته ،كما يعي�ش فكره العقيدي يف عبادته ،وهو الذي يجتذب الكثريين من
امل�سلمني غري امللتزمني الذين قد يجدون يف العمل ال�سيا�سي داف ًعا قو ًّيا نحو
الرجوع �إىل خط االلتزام الإ�سالمي باعتباره القاعدة الفكرية �أو ال�شرعية للحركة
الإ�سالمية.
ال�صحوة الإ�سالمية

وهذا ما الحظناه يف االمتداد الإ�سالمي يف حياة الأمة ،يف خط العقيدة
وااللتزام من خالل ال�صحوة الإ�سالمية� ،سواء يف خط الثورة الإ�سالمية يف
�إيران� ،أو يف احلركات الإ�سالمية املنطلقة يف خط املعار�ضة ال�سيا�سية يف العامل
الإ�سالمي ،وبذلك تكون ال�سيا�سة لونًا من �ألوان العمل يف الدعوة الإ�سالمية،
والرتبية الإ�سالمية ،ال جمرد عمل م�ستقل عن ذلك.

املرحلية يف العمل
• املرحلة املكية
مرحلة والدة دعوة ال مرحلة حركية.
•على الإ�سالميني درا�سة الواقع
ملعرفة م�ساحة احلركة وحريتها.
• الذهنية الثقافية
قد تقف حاج ًزا �أمام الذهنية ال�سيا�سية.
• اجلهاد وال�سيا�سة
يخدمان الدعوة وين�صرانها.

املرحلية يف العمل
بني الثقافة وال�سيا�سة

قد يفكر بع�ض العاملني احلركيني للإ�سالم ب�أن العمل الإ�سالمي ال�سيا�سي،
البد �أن ينطلق يف دائرة املرحلية ،وذلك بالت�أكيد على م�س�ألة العمل الثقايف
كمرحلة �أوىل ت�سبق العمل ال�سيا�سي كمرحلة ثانية ،وذلك من �أجل �أن الأمة
التي تريد االنطالق �إىل �إقامة الكيان ال�سيا�سي على م�ستوى احلركة واحلكم
البد �أن تنطلق من قاعدة واعية �سيا�س ًّيا ،وذلك فيما يرتكز عليه الوعي ال�سيا�سي
الإ�سالمي من �أ�سا�س فكري وروحي وحركي ،حتى ال ت�صاب بنك�سات انحرافية
فكرية �أو �سيا�سية ،فالبد من مرحلة �أوىل تنطلق يف البناء الثقايف احلركي الذي
ي�ؤكد على التعبئة الفكرية الإ�سالمية التي يتعرف فيها الإن�سان امل�سلم على
القواعد الفكرية العقيدية واملفاهيم احلياتية الإ�سالمية ،والو�سائل احلركية يف
املنهج ال�سيا�سي الإ�سالمي ،والتدريب املتوا�صل على �إعداد الإن�سان امل�سلم
لالنتماء احلركي الإ�سالمي من �أجل �إيجاد �إن�سان العقيدة والعبادة وال�سيا�سية
والثقافة الذي ميثل �إن�سان الإ�سالم القوي يف مواقع ال�صراع.
التجربة النبوية

وقد ي�ستوحي ه�ؤالء العاملون هذه اخلطة املرحلية من ال�سرية النبوية ال�شريفة
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يف حركة الإ�سالم يف الدعوة ويف ال�سيا�سة ويف اجلهاد ،فقد ر�أينا �أن العهد املكي
كان عهد دعوة ،مل ي�سمح فيه النبي (�ص) للم�سلمني بالقتال ،ومل ي�أذن فيه
بالعمل لإقامة و�ضع �سيا�سي يف اجتاه الدولة ،بل كان العمل كله متمح�ضً ا يف
ك�سب الأفراد للإ�سالم ليدخلوا فيه� ،أو يف �إثارة الأجواء الثقافية يف املواقع
العامة من �أجل احتواء الذهنية اجلاهلية يف �إثارة املفردات الإ�سالمية التي تطرح
عالمات اال�ستفهام لتحرك الفكر فيما كان النبي يدعو �إليه يف ق�ضايا الإميان
والعقيدة ،كما �أننا ن�ستوحي م�س�ألة املرحلية التي تعني التدرج يف تكوين الواقع
الإ�سالمي من خالل التدرج يف نزول الوحي وت�شريع الأحكام لإقامة الكيان
الإ�سالمي لل�شخ�صية التي تتنامى ب�شكل تدريجي يف حركة عنا�صرها الذاتية يف
الداخل واخلارج.
وهكذا ر�أينا حركة هذه املرحلة تنتهي يف مكة لتبد�أ مرحلة التكوين اجلديد
للمجتمع الإ�سالمي يف اخلط ال�سيا�سي واجلهادي ،وذلك بعد الهجرة �إىل املدينة
التي �سبقها التح�ضري الدقيق لذلك يف اللقاءات التي كان يعقدها النبي (�ص)
مع فعاليات املدينة يف مكة.
ولكننا نالحظ على ذلك �أن احلاجة �إىل مرحلة الدعوة يف �أول البعثة ،كانت
نتيجة طبيعية للواقع الذي عا�ش فيه النبي يف بداية الر�سالة؛ لأن الإ�سالم كان
طرحا جدي ًدا يف املجتمع ،فلم يكن لأحد معرفة به ،ف�ض ًال عن �أن يكون هناك من
ً
ي�ؤمن ،مما يجعل من م�س�ألة اال�ستغراق يف الدعوة ،وعدم �إف�ساح املجال لأي عمل
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�آخر ،مما ميكن �أن يدخلها يف متاهات كثرية ،ويخ�ضعها لأخطار �شديدة ،ويفوت
عليها الكثري من الفر�ص ،ويعر�ضها ل�ضغوط ال حتتملها قدرتها املحدودة� ،أم ًرا
حيو ًّيا لبداية الدعوة و�سالمتها وحركتها من �أجل اجتذاب النا�س �إىل فكرها..
واال�ستفادة من دور ال�ضحية الذي يعي�ش فيه امل�ؤمنون امل�ست�ضعفون يف �إثارة
العاطفة نحوها.
�إن امل�س�ألة املطروحة هناك يف العهد املكي كانت مرحلة �شق الطريق �إىل
الإميان يف �أر�ض ال ميلك الإميان فيها �أية ثغرة للنفاذ �إىل الأفق الوا�سع ،ولذلك فلم
تكن امل�س�ألة مرحلة حركية باملعنى امل�صطلح ،بل كانت امل�س�ألة م�س�ألة والدة لدعوة
لتعي�ش طفولتها يف �أو�ضاع طبيعية ،حتى ي�شتد عودها ويقوى موقعها لتنطلق يف
حركة �صنع القوة يف مرحلة ال�شباب من قاعدة ثابتة ،مع مالحظة مهمة وهي �أن
الظرف ال ي�سمح ب�أي حترك �آخر على �أي �صعيد �سيا�سي فيما يت�سع له العمل
ال�سيا�سي �آنذاك� ،أو �أي �صعيد جهادي يف مواجهة الكافرين ،مما يعني ب�أن الق�ضية
ال تتحمل �أية حركة �أخرى غري الدعوة �إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
احلركة والواقع ال�سيا�سي

ويف �ضوء ذلك ،البد من درا�سة الواقع الذي يعي�شه العمل الإ�سالمي
ال�سيا�سي فيما هي احلركة ،وفيما هو الرد ،وفيما هي املرحلة ،وذلك للتعرف
على امل�ساحة احلرة التي ميلك فيها اخلط الإ�سالمي احلركي حرية احلركة فيها.
فقد تكون امل�ساحة �ضيقة امل�ستوى الذي ال جمال فيها �إال للثقافة والعبادة
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والرتبية .ويف هذا احلال ،ال بد من توفري كل الو�سائل الثقافية والروحية والرتبوية،
واال�ستغراق فيها من �أجل تكوين قاعدة �إ�سالمية قوية من حيث الوعي الفكري
وال�صفاء الروحي والتوازن الرتبوي للبدء بعد ذلك مبرحلة جديدة لالنطالق يف
العمل ال�سيا�سي بعد ا�ستكمال �شروطه املو�ضوعية فيما ميكن �أن يكون حقيقة يف
تو�سيع القاعدة ،وحترير ال�ساحة يف حدودها ال�ضيقة.
وقد تكون ال�ساحة وا�سعة باعتبار �أن الأجواء العامة منفتحة على الأجواء
الإ�سالمية؛ لأن املجتمع ينتمي �إىل الإ�سالم على �صعيد االنتماء الديني ،وميار�س
طقو�سه على ال�صعيد العبادي ،ويعي�ش �أخالقياته يف اجلانب الفردي واالجتماعي،
مع بع�ض االنحراف �أو التخلف يف الوعي واملمار�سة ،ويف طريقة االنتماء ،فلي�ست
هناك �أية �ضرورة للقيام بعملية البناء الفكري من جديد ،...ولكن رمبا يكون هناك
حاجة �إىل الوعي ال�سيا�سي فيما هو املفهوم ال�سيا�سي املعقد الذي يعي�ش فيه
النا�س منطلقًا لتحريك الوعي فيما يثري من م�شاعر وق�ضايا و�أو�ضاع متنوعة ،مما يوفر
الكثري من اجلهد النظري على العاملني يف �إقناع النا�س ب�ضرورة التحرك ،بحيث
يكون التحرك ال�سيا�سي العفوي ،املنطلق يف �أجواء �آيات اجلهاد وعناوين العزة
واحلرية والعدالة ،مدخ ًال للتثقيف ال�سيا�سي من خالل مفردات الواقع املتحرك
ولالنتماء الإ�سالمي احلركي من موقع احلاجة �إىل اخلروج من امل�شكلة ،واالبتعاد
عن امل�أزق واالندفاع نحو احلل على �صعيد العمل اجلهادي الذي تفر�ضه كل
الأغالل التي تقيد حرية النا�س ،وكل التحديات التي ت�سقط �أ�صالتهم و�ضقوتهم
وحركتهم يف االجتاه ال�سليم.
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ال�سيا�سة واجلهاد والثقافة

ويف �ضوء ذلك ،فقد تنطلق املرحلة لتحرك العمل ال�سيا�سي واجلهادي �إىل
جانب العمل الثقايف وباعتبار �أن حركية الواقع املتنوعة تفر�ض ذلك كله وتغني
التجربة كلها ،وت�ضم احلركة يف وحدة ال�شخ�صية للإن�سان امل�سلم يف ذهنيته
الثقافية واجلهادية وال�سيا�سية؛ لأن الإ�سالم ي�ضم ذلك كله يف وحدته الفكرية
وال�شرعية ،فال يعي�ش انف�صام ال�شخ�صية ،عندما يلتقي بالإن�سان الثقايف يف وقت،
وبالإن�سان ال�سيا�سي يف وقت �آخر؛ لأنه مل ينطلق يف تكوينه الذاتي من جتربة
واحدة ،بل من جتربتني خمتلفتني متباعدتني.
وقد نالحظ يف هذا االجتاه �أن بع�ض احلركات الإ�سالمية التي عا�شت جتربة
املرحلية يف اجلانب الثقايف املح�ض ،ويف اجلانب ال�سيا�سي الذي يتحرك يف البعد
الثقايف ،قد ا�صطدمت بال�شخ�صية الثقافية الغارقة يف �ضبط املفاهيم املطلقة،
فوجدت �صعوبة كبرية يف التحول �إىل املرحلة ال�سيا�سية يف العمل؛ لأن طبيعة
التطبيق تختلف عن طبيعة النظرية ...ولأن الرتبية اخلا�ضعة للخطوط الفكرية
العامة ،ال تتفق مع اخلطوط التف�صيلية املتعرجة التي تتحرك ميي ًنا و�شم ً
اال ،وحتتاج
�إىل ذهنية متحركة يف �أكرث من اجتاه ،بحيث ت�ستطيع احتواء كل املتغريات،
ومواجهة كل االلتواءات يف حركة الواقع ..وبذلك بقيت الذهنية الثقافية حاج ًزا
كب ًريا �أمام الذهنية ال�سيا�سية ،الأمر الذي �أدى �إىل الكثري من اخللل يف طريقة
العمل ،ويف طبيعة التكفري.
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ولعلنا جند يف التحرك الإ�سالمي يف العهد املدين ظاهرة حركية ميتزج فيها
العمل اجلهادي وال�سيا�سي �إىل جانب حركة الدعوة يف �سبيل اهلل ،بل ر�أينا
�أن اجلهاد وال�سيا�سة ،قد ا�ستطاعا �أن يقدما للدعوة الكثري من االنت�صارات
والفتوحات ،والغنى الكبري يف التجربة الواعية املتحركة من خالل الآفاق
الوا�سعة التي انفتحت على حياة النا�س.
دور املرحلية

�إننا نريد �أن ال ننكر على املرحلية يف العمل الإ�سالمي قيمتها احلركية،
ولكننا نريد �أن ن�ؤكد حقيقة واقعية يف هذا املجال ،وهي �أن امل�س�ألة ال ت�أخذ دور
احلقيقة املو�ضوعية املطلقة التي متثل القانون الطبيعي للخطة الإ�سالمية للعمل؛
لأن الأو�ضاع قد تختلف يف طبيعتها ويف ظروفها ،كما �أن ال�ساحات قد تختلف
يف نوعية ذلك كله قبل حتديد املراحل� ،أو �إلغائها؛ لأن لذلك �أث ًرا كب ًريا يف جدية
العمل و�سالمته على كل �صعيد.

خط البطل وبطل اخلط
• رف�ض �صنمية ال�شخ�ص
وعبادة الذات.
• الإخال�ص لبطل اخلط
و�إمامه ال خلط البطل �أو الإمام.
• احلركة التي تنتمي للبطل
ال متثل قاعدة متكاملة.
• الهتاف لل�شخ�ص
قد يتقدم الهتاف للفكرة.
• ال وجود خلط منت�صر
بدون بطل يحمل الفكر.

خط البطل وبطل اخلط
ظاهرة القيادات والتحرك الفعال

رمبا كان من الظواهر التي تطبع املرحلة احلا�ضرة التي مير بها امل�سلمون بروز
ظاهرة القيادات الروحية �أو ال�سيا�سية التي تتقدم حركة الأمة يف جهادها الكبري
يف مواجهة قوى اال�ستعمار� ،أو يف انطالقتها الوا�سعة يف حترير واقعها من الهيمنة
الداخلية الطاغية ،ويف ت�أكيد وجودها على �أ�سا�س �إثارة عنا�صر القوة الكامنة يف
داخلها يف مواجهة نقاط ال�ضعف.
وقد ا�ستطاعت هذه القيادات حتقيق بع�ض االنت�صار على م�ستوى داخلي،
�أو �إقليمي ،ف�أثارت التحديات يف وجه قوى اال�ستكبار يف الداخل ب�إ�سقاط رموزها
املحلية� ،أو ب�إثارة الغبار يف وجهها ،وحتركت من �أجل جتديد امل�سار الفكري
واالجتماعي وال�سيا�سي فيما ميثل الثورة يف بع�ض املناطق� ،أو فيما ي�شبه الثورة،
�أو يحمل روحها يف املناطق الأخرى ...فنجحت يف بع�ض التجارب وف�شلت يف
جتارب �أخرى ،ومازالت تقف بني النجاح والف�شل يف جماالت �أخرى ...وهكذا
كانت حركتهما يف م�ساحاتها ال�سيا�سية ،نقطة حتول فكرية �أو روحية �أو اجتماعية
�أو �سيا�سية لدى النا�س الذين ميثلون القاعدة الوا�سعة حلركة الثورة� ،أو االنتفا�ضة
مما �أدى �إىل حالة انفعالية حما�سية هائجة فيما تعي�شه جماهريها من عواطف وفيما
يحيط بها من �أجواء وفيما تتحرك نحوه من �أهداف ..بحيث كانت التظاهرات
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واملهرجانات هي الأ�ساليب التي حتكم املرحلة ،فتعمق الإح�سا�س بالفرح وت�شد
امل�شاعر بالتحدي وتقوي املوقف باملواجهة وتدفع الق�ضية نحو �أجواء التوتر يف خط
ت�صاعدي متحرك.
قيادة ال�شخ�ص� :سحر وعبادة

ويبقى ال�شخ�ص هو كل �شيء ،يف خطاباته وتطلعاته ولقاءاته ..و�آفاقه
املتنوعة ...ليتحرك النا�س معه فيا ي�شبه ال�سحر الذي يوحي باجلو احلميم
اخلا�شع الذي يتنامى يف حركة امل�شاعر والعواطف لي�صل بها �إىل ما ي�شبه العبادة
ال�شعورية يف عالقة النا�س به ..مما ينقل اجلو من م�شاريعه العملية �إىل �شخ�صه يف
�شكله ..ويف خ�صائ�صه الذاتية ..ويف �أوالده ..وعائلته ...وهكذا يت�أكد االرتباط
بال�شخ�ص ..ليكون هو القاعدة التي يجتمع النا�س حولها ،فريتبطون ببع�ضهم من
خاللها ..ويت�سابقون �إىل التعبري عن �إخال�صهم لها ،والكلمات التي حتمل الكثري
من كلمات املبالغة ،و�صيغ التف�ضيل ،وحتويل النجاح يف جهة �إىل النجاح يف
جميع اجلهات ،حتى ليخيل �إليك �أنك تقف يف �ساحة الكمال املطلق الذي ال
يقرتب �إليه النق�ص من �أية جهة من اجلهات ..وتبد�أ عملية ال�صور التي تعلق يف
البيوت ،ويف ال�صدور ويف كل مكان ..للتدليل على امل�ساحة الوا�سعة التي ميلكها
هذا الإن�سان �أو ذاك يف حياة النا�س ،ويف حركة امل�صري ..وقد تتطور الق�ضية لدى
البع�ض في�صنعون له التماثيل التي تن�صب يف ال�ساحات العامة ...ك�أ�سلوب من
�أ�ساليب التعظيم والتقدي�س.
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الع�صبية لل�شخ�ص :عملية انتماء ال والء

وقد ال تخلو هذه الظاهرة ..من حركة م�ضادة حتاول �أن تثري عالمات
اال�ستفهام حول هذه القيادات فيما تثريه حولها من �شوك ،وفيما توجهه �إليها
من اتهامات ،وفيما توحي به من خلفيات غري نظيفة ..ورمبا كان من�ش�أ ذلك كله
ح�س ًدا من هنا ،وعداو ًة من هنا ،واختال ًفا يف الر�أي من هناك ،وتنو ًعا يف التقييم
من جهة �أخرى.
ولعل من الطبيعي �أن تثري الأ�ساليب التي ال تتنا�سب مع االحرتام الذي
يحمله النا�س لهذه القيادات بع�ضً ا من ال�سلبيات يف ال�ساحة ال ت�سرتيح للنقد،
وال تتفاعل معه؛ لأنها ال تعتربه مظهر تقومي لل�شخ�ص� ،أو حماولة لت�صحيح اخلط�أ،
بل تعتربه مظهر عداوة فيما يعتقده النا�س من الفكرة التي توحي بالعالقة بني
املحبة والتعظيم ،وبني العداوة والنقد.
ويف مثل هذا اجلو الذي يدور احلديث فيه بني �شخ�صية الع�صمة يف امل�ستوى
الواقعي فيما ي�سري عليه النا�س ،و�إن مل يكن لها ذلك يف م�ستوى عقيدتهم وبني
�شخ�صية الإن�سان الطبيعي الذي يخطئ وي�صيب ،تتحرك ردود الفعل لت�ؤكد
الع�صبية ولتعمقها ..فيما تفر�ضها املمار�سة يف حركة ال�صراع بني الفريقني ..من
مواجهة يتوىل �أحدهما التحرك من مواقع الهجوم ..ويقوم الآخر باالنطالق يف
مواقع الدفاع ..فيكون لهذا جماعته ،وللآخر جماعته ...ومتتد امل�س�ألة لتتحول �إىل
اجتاه �آخر يدفع بها �إىل �ساحة �أخرى ....من �ساحات ال�صراع.
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فقد �أ�صبح ال�شخ�ص �صفة لهذه اجلماعة التي انطلقت يف حماولة تطوير
م�س�ألة الوالء �إىل عملية انتماء ...ورمبا كان االنتماء -يف بع�ض احلاالت – منطلقًا
من الطرف الآخر الذي يحاول �أن يل�صق بهذه اجلماعة �صفة االنت�ساب لهذا
ال�شخ�ص ك�أ�سلوب من �أ�ساليب ال�ضغط عليهم �أو لإبعاد ال�صفة احلقيقية عنهم؛
لأنها ت�شكل نقطة التحدي له .وقد ي�سرتيح ه�ؤالء لذلك؛ لأنهم يرون فيها �شر ًفا
فيما يوحي ال�شخ�ص من عظمة وقوة.
فكر ال�شخ�ص :حمور لال�ستنباط واالجتهاد

ولكن الق�ضية ال تقت�صر على هذا امل�ستوى ،وال تقف عند هذا احلد ،ف�إن
ال�صفة تبد�أ يف االلتفاف حول اجلماعة لتطوق كل اهتماماتهم ،فتقف بها عند
ال�شخ�ص .ف�إذا كان ينطلق من قاعدة فكرية معينة ،ف�إن الفكرة ال ميكن �أن تتمثل
يف غريه� ،إال من خالله ..و�إذا كان يتحرك يف خط معني ،ف�إنه هو الذي يج�سد هذا
اخلط جت�سي ًدا ح ًّيا ال مثيل له ..وهكذا يبد�أ البحث لديهم عن اخل�صو�صية التي
تف�صلهم عن الآخرين باملقدار الذي ينف�صل به فكر هذا ال�شخ�ص عن الآخرين.
وقد يزداد اال�ستغراق يف هذه اخل�صو�صية ...حتى يتحول الأمر �إىل �إغفال
للقاعدة الأ�صيلة ...وت�أكيد للخط اخلا�ص ...وللفكر اخلا�ص ،كما لو كان �شي ًئا
منف�ص ًال عن اجلذور ...ويبد�أ «املخل�صون» يف عملية اال�ستنباط واالجتهاد من
هذه اخلطبة..
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ومن هذا الت�صريح ..اللذين قد يكونان منطلقني من حالة انفعالية طبيعية ال
توحي بالكثري من الفكر ..ليفل�سفوا هذه الكلمة ...وهذه الوقفة فيثريوا حولها
الكثري من التحليالت والت�أويالت التي تتمثل فيها قاعدة �سيا�سية هنا ...وقاعدة
فكرية هناك ..مما قد ميثل فكر املحللني واملتفل�سفني ...وال ميثل فكر القائد من
قريب �أو من بعيد.
مف�ص ًال ال تعرف
وهكذا يتنامى االجتهاد والتحليل ..حتى جند لدينا د�ستو ًرا ّ
مدى �شرعية ن�سبته �إىل هذا ال�شخ�ص �أو ن�سبته �إىل الفكر الذي انطلق ال�شخ�ص
منه يف منطلقات التحرك.
بني ال�شخ�ص واخلط �ضاع الإن�سان

هذه �صورة عن الواقع الذي يتمثل يف �أكرث من موقع من مواقعنا ال�سيا�سية
فنحن واجدون يف احلركات البارزة يف جمتمعاتنا �أ�سماء وعناوين تتخذ من ا�سم
ال�شخ�ص حمو ًرا يف احلركة واالنتماء يف الوقت الذي نعرف فيه �أن ال�شخ�ص
ينتمي �إىل فكر ممتد يف حركة الدين �أو يف حركة الفكر الآخر.
وكمثال على ذلك ،نالحظ التعبري بــ «النا�صرية» يف �أكرث من حركة من
حركات «القومية العربية» فيما ميثله ذلك من االنتماء �إىل جمال عبد النا�صر
الذي ال ميلك– فيما نالحظه– فك ًرا متكام ًال على م�ستوى النظرية– بل كل
ما هناك– �أنه ميلك حركة �سيا�سية من موقع ال�ساحة التي يحكمها �أو يحركها
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يف نطاق الظروف املو�ضوعية التي حتيط به يف النتائج الإيجابية �أو ال�سلبية ...ويف
�ضوء ذلك ،كانت احلركات التي ت�أخذ �صفة االنتماء �إىل ا�سمه ال متثل قاعدة
فكرية �سيا�سية متكاملة وا�ضحة بعي ًدا عن ال�شعارات القائمة التي ت�ستمدها من
خطبه وت�صريحاته.
و�إذا انطلقنا �إىل الواقع اللبناين الإ�سالمي ،نالحظ التعبري «بال�صدريني»
يف بع�ض الكلمات فيما ميثله ذلك من االنتماء �إىل ال�سيد مو�سى ال�صدر
الذي يعترب من علماء امل�سلمني الذين يعملون على ا�ستلهام الإ�سالم فيما
ينطلقون به من عالقات و�أو�ضاع وحتركات ومواقف من خالل الر�ؤية اخلا�صة
للمفاهيم الإ�سالمية ...ليحولوا ذلك �إىل عمل �إ�صالحي يف النطاق ال�سيا�سي
خا�صا يتحرك يف هذا املجال �أو ذاك فيما
واالجتماعي ..وقد جند هناك تعب ًريا ًّ
يحاول البع�ض تقييم هذا ال�شخ�ص �أو ذاك ..فهذا ي�سري على «خط الإمام» وذاك
ال ي�سري عليه ...وقد نالحظ ذلك يف الو�سط الإ�سالمي العراقي الذي ينطلق يف
�أجواء االنتماء �إىل ال�سيد ال�شهيد ال�سيد حممد باقر ال�صدر الذي ي�أخذ بع�ض
العاملني ا�سمه كعنوان لهم فنجد هناك ا�سم «ال�صدريني».
«خط الإمام» عنوان للم�سرية وفرز للمجتمع

وهكذا جند ال�ساحة الإ�سالمية الثورية حتت�ضن ا�سم «اخلمينيني» الذي ميثل
ال�سائرين يف خطهم ال�سيا�سي على خط الثورة الإ�سالمية الإيرانية .. ،ورمبا كانت
هذه ال�صفة من خالل �أعداء الإ�سالم الذين يحاولون �إبعاد احلركة الإ�سالمية
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عن االرتباط بالإ�سالم للإيحاء بارتباطها بال�شخ�ص ..ولكن مثل ذلك قد يلقى
هوى يف نفو�س الكثريين من املتحم�سني فريتاحون لهذه ال�صفة ويعتربونها عنوانًا
لهم.
و�إذا كان هذا اال�سم غري ًبا عن طبيعة ال�ساحة فيما تريده من �صفة �أو عنوان؛
لأنها تعمل على �أن يكون الإ�سالم هو عنوانها الأ�سا�سي فيما تتحرك به� ،أو تنطلق
من خالله ...ف�إننا نالحظ �أن كلمة «خط الإمام» اعتربت عنوانًا للم�سرية ،فه�ؤالء
الطلبة هم ال�سائرون على خط الإمام وه�ؤالء العلماء كذلك� ..أو �أنهم لي�سوا
كذلك ..وذلك يف عملية فرز للمجتمع على �أ�سا�س التزامه باخلط وعدم التزامه
به.
وهكذا وجدنا حركة ال�ساحة تنطلق من وحي الإخال�ص لل�شخ�ص الكبري
والعظيم والقائد لتجعل ال�شخ�ص عنوانًا للفكرة بد ًال من �أن تكون الفكرة عنوانًا
له ..فكيف يكون موقفنا منها وما هي �إيجابياتها و�سلبياتها يف طبيعة العمل على
م�ستوى ق�ضية الأمة يف املجال الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي؟
الوجه الإيجابي للم�س�ألة:
وجود القائد القدوة دون الغمو�ض والقلق

رمبا يطرح البع�ض الوجه الإيجابي للم�س�ألة ،فيعترب �أن الفكرة �أية فكرة
ال تنطلق من الفراغ؛ لأن الإن�سان مطبوع على االرتباط بالأ�شياء من املواقع
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املح�سو�سة التي يعي�شها يف حياته العملية ،ومن هنا كانت ق�ضية القدوة،
والقيادة �شر ًطا يف جناح �أية حركة عملية يف احلياة؛ لأن ذلك هو الذي يعطيها
معنى التج�سيد احلي الذي يحقق للحركة م�صداقيتها الواقعية ...فيجد النا�س
يف ال�شخ�ص القائد القدوة� ،شخ�صية الفكرة والر�سالة كما ي�ستوحون �آفاقها من
خالل �آفاقه ون�شاطاته� ..أما �إذا فقدنا ال�شخ�ص يف الفكرة ف�إننا نواجه غمو�ضً ا يف
الر�ؤية ،و�ضبابًا يف الأفق ،وقلقًا يف املوقف وارتبا ًكا يف اال�ستنتاج مما يجعل النا�س
تعي�ش يف تي ٍه من االحتماالت املتنوعة ...وي�ؤدي بالتايل �إىل فقدان احلما�سة
الذاتية لأن الأجواء احلميمة هي التي تثري احلما�س للفكرة من خالل ال�شخ�ص،
ولي�س العك�س هو الفر�ض ال�صحيح..
وبذلك يكون انتماء اخلط �إىل البطل� ،أو القائد� ،أو الإمام الذي عرفه النا�س،
يف �إخال�صه ،وعبقريته ،وانت�صاره ،يحقق للخط حيوي ًة يف وجدانهم ،وقوة دفع
يف حياتهم ،مما ال يتحقق يف حالة االنتماء �إىل اخلط الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص
الكبري و�ستكون النتيجة يف الإخال�ص خلط الإمام مل�صلحة الفكرة نف�سها فيما
ت�أخذه من حيوية الت�أييد اجلماهريي للقائد.
وقد ي�ضيف ه�ؤالء �س�ؤا ًال حمد ًدا ،وهو :ملاذا تخافون من فكرة اعتبار ال�شخ�ص
عنوانًا للفكرة؟ هل هو اخلوف من �صنمية ال�شخ�ص وحتول امل�س�ألة �إىل عبادة
للذات ،وابتعاد عن الفكرة؟ هل هذا هو ما تخافونه؟ ف�إذا كان الأمر هو ذلك..
ف�إننا جنيب عليه ..ب�أن املطروح يف ال�ساحة هو �صاحب الر�سالة ،واحلركة ...والثورة،
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ولي�س ال�شخ�ص يف �صفاته الذاتية املميزة ،وبذلك يدخل �إىل وعي النا�س يف
نطاق الفكرة ،مما يوحي لهم ب�أن االرتباط به من خالل الفكرة ،ال من خالل
الذات ..لتكون هي املنطلقة يف وعي الوجدان يف الأمة ،ال هو بالذات.
الوجه ال�سلبي للم�س�ألة:
الهتاف لل�شخ�ص يتقدم الهتاف للفكرة

� -1إن االرتباط بالفكرة يف نطاق االرتباط بال�شخ�ص ،يجعل من الفكرة حالة
ذاتية له ...فنحن نحبها لأنها فكرته ..متا ًما كما نحب بع�ض النا�س القريبني
�إليه لأنهم عائلته �أو �إخوانه �أو �أ�صحابه؛ لأن ال�شخ�ص هو القاعدة يف االنتماء
فيما ميثله من زهو بالقائد املنت�صر� ،أو الرجل القوي مما يحول الفكرة �إىل �أن
تكون �إحدى ميزاته ،وبع�ض ف�ضائله وهذا مما ي�ؤدي �إىل �أن نبتعد عنها كلما
اقرتبنا من ال�شخ�ص وذلك من خالل الت�صور الوجداين حلركة الفكرة يف
الفكر والعمل؛ لأن �صورته �ستكون هي املنطلق يف املرتبة الأوىل من الوعي،
�أما �صورة الفكرة ،فتقف يف املرتبة الثانية التي يغلب عليها �صورة ال�شبح..
ولهذا جند �أن الهتاف لل�شخ�ص يتقدم كث ًريا عن الهتاف للفكرة.
نقد الفكرة �إ�ساءة لل�شخ�ص

� -2إن الفكرة ال تفقد قابليتها للحوار من خالل هذا الأ�سلوب؛ لأن مناق�شتها� ،أو
نقدها ،ف�ض ًال عن �إثبات خطئها ،يعترب �إ�ساءة لل�شخ�ص؛ لأن معنى ذلك �أنه
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ال يبتعد عن مواقع اخلط�أ يف فكره ...وهذا ما ال يتقبله املخل�صون املتحم�سون
الذين قد ال ي�ؤمنون بع�صمته فكر ًّيا ،ولكنهم ميار�سون عملية الإميان بذلك
من ناحية عملية.
وقد ال نحتاج يف �إثبات ذلك �إىل جهد كبري ..فقد يكفينا مالحظة الواقع الذي
تعي�شه جماهري هذا القائد �أو ذاك ،عندما يحاول بع�ض النا�س الذي يعي�شون
حرية الفكر �أن ي�سجلوا عالمة ا�ستفهام حوله يف هذا اخلط �أو ذاك� ...إن رد الفعل
هو املزيد من االتهامات وال�ضغوط النف�سية واملادية التي توجه للناقد بامل�ستوى
الذي ي�شعر معه �أن عليه �أن يخ�ضع لأجواء «التقية» �أو املجاملة �أو الوقوف –
بخ�ضوع – موقف االعرتاف باخلط�أ الذي اقرتفه يف حق اخلط املع�صوم للقائد
غري املع�صوم ...مما يف�سح املجال لعملية النفاق االجتماعي يف مواجهة الرموز
الكبري للأمة.
�إن مثل هذا الواقع العملي يربطنا بامل�س�ألة التي �أملحنا �إليها وهي الربط بني عظمة
ال�شخ�ص وعظمة الفكرة الذي يقت�ضي الربط بني نقد الفكرة وبني الإ�ساءة �إىل
ال�شخ�ص.
االن�شداد لل�شخ�ص بدل الفكر

� -3إن اال�ستغراق يف ال�شخ�ص الذي يجعل الفكرة ًّ
خطا له ي�ؤدي �إىل �إهمال
الفكرة الأ�سا�س يف وجدان النا�س ،ولو بعد حني ،ف�إذا كان هذا ال�شخ�ص
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ميثل الإ�سالم يف فكره ،ويف حركته ،ويف �أ�سلوبه ...ف�إن اعتبار خط ال�سري
ًّ
خطا له ..يبعد الإ�سالم عن الدخول يف عمق الفكر ،والوجدان ،وال�شعور...
للنا�س؛ لأنهم يظلون م�شدودين �إىل ال�شخ�ص ،و�إىل فكره ،فهو الذي يفكر،
وهو الذي يقرر ،وهو الذي ينت�صر ...حتى �إذا ذكر الإ�سالم يف نطاقه ف�إنه
يعرب عن الإ�سالم الذي يفهمه ،ال الذي يفهمه الآخرون ...وبذلك ي�أخذ
الإ�سالم خ�صو�صيته التي متيزه عن �إ�سالم الآخرين ..مما قد ي�شكل اتها ًما
لهم يف �صدق االنتماء� ،أو يف �سوء الفهم.
�أما �إذا كان اخلط ...وهو الإ�سالم ..هو القاعدة التي ينطلق النا�س منها،
ف�إن امل�س�ألة تختلف؛ لأن البطل ميثل نتاج الإ�سالم يف حركته ..ليكون دوره دور
الذي ا�ستلهم الر�سالة لتكون عظمته من خاللها وانت�صاره على �أ�سا�س �أفكارها
التي تقود �إىل الن�صر ..فيدخل �إىل الوجدان من خالل الإ�سالم ..وال يدخل
الإ�سالم من خالله.
ف�إذا �أخط�أ يف الفكر والأ�سلوب ،كان اخلط�أ خط�أه ،و�إذا �أ�صاب كان الإ�سالم
هو الذي هداه �إىل طريق ال�صواب ...وبذلك يكون الإ�سالم هو امليزان يف تقومي
�أعماله ..وهو الفكر الذي يعي�ش يف وجدان الأمة ليدخل اجلميع �إىل �أعماقها من
خالله.
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املزايدة وعدم و�ضوح الر�ؤية

أ�سا�سا
� -4إن فكرة خط الإمام� ،أو خط القائد ..رمبا تكون معقولة �إذا كانت متلك � ً
من الو�ضوح فيما يخططه للفكر ولل�سري يف منهاج حمدد يف ت�صوراته الفكرية،
ويف �أ�ساليبه العملية ،كما لو كان يف معر�ض طرح فكرة متكاملة منهجية
للجمهور ..ولكن الواقع التطبيقي للم�س�ألة يختلف عن ذلك ..فنحن نواجه
يف ال�ساحة �أفكا ًرا متفرقة تتحرك يف مواقف خطابية� ،أو لقاءات �سيا�سية �أو
اجتماعية حتكمها ظروف معينة ،وحاالت طارئة مما يجعل منها مادة قابلة
لال�ستنتاجات املختلفة التي يحاول كل فريق �أن يفهمها على طريقته اخلا�صة،
�أو على مزاجه اخلا�ص ورمبا يحاول البع�ض �أن يوجهها طبقًا مل�صاحله اخلا�صة..
هذا ما نالحظه يف �أ�سلوب املزايدات الذي يحكم ال�ساحة فيما تتحرك به من
اتهامات متبادلة يف اخلروج عن اخلط هنا �أو هناك؛ لأن الق�ضية ال تنطلق يف
و�ضوح من الر�ؤية ..ورمبا تطور الأمر �إىل الكثري من الت�أويل والتكلف يف ت�أويل
هذه الكلمة� ،أو تف�سري هذا العمل ..ليثبت زيد ب�أنه �سائر على خط الذي
توحي به الكلمة �أو العمل� ،أو ليثبت عمرة خالف ذلك.
نقد الفكرة وال�شخ�ص

� -5إننا ال ن�ؤمن بالتجريد يف حركة الفكر يف وعي الأمة ..فال ميكن �أن تكون
هناك ر�سالة ناجحة بدون ر�سول حكيم يف فكره و�أ�سلوبه ،وال ميكن �أن تكون
هناك حركة منت�صرة بدون قيادة واعية خمل�صة؛ لأن النا�س يبحثون عن
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جت�سيد الفكرة يف حركة ال�شخ�ص يف �صعيد الواقع كما يبحثون عن الفكرة
يف نطاق املعادالت الفكرية يف حركة الفكر .ولكن ...لي�س معنى ذلك �أن
تكون الفكرة هي فكرة ال�شخ�ص ،بل معناه �أن يكون ال�شخ�ص هو ر�سول
الفكرة ومبلغها وقائد حركتها يف احلياة ...ف�إذا كان مع�صو ًما؛ كانت الع�صمة
هي الأ�سا�س يف احلكم على �سالمة �أ�سلوبه يف التبليغ واملمار�سة ....و�إذا مل
يكن مع�صو ًما كانت الفكرة يف م�صادرها الوا�ضحة؛ هي القاعدة يف احلكم
على طبيعة حتركه فيما �إذا كانت الفكرة مع�صومة� ...أما �إذا مل تكن كذلك
ف�إن من املمكن نقد ال�شخ�ص يف �سالمة تطبيقه وتفكريه ،كما يكن نقد
الفكرة يف �سالمة حلولها مل�شاكل الواقع.
املطلوب �إعطاء احلرية للنقد املو�ضوعي

� -6إننا مل نحاول الدخول يف عملية تقييم للأ�شخا�ص الذين ورد ذكرهم يف
احلديث «لأننا ل�سنا يف �صدد البحث عن هذا اجلانب من امل�س�ألة» فيما ميثله
ه�ؤالء �أو غريهم من قيمة فكرية �أو روحية �أو �سيا�سية� ،أو قيادية ،بل كنا يف
معر�ض احلديث عن طبيعة حركة املبادئ الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية
يف حياتنا ..لنخل�ص �إىل النتيجة احلا�سمة التي ن�ؤمن بها وهي �ضرورة ارتباط
الأمة بال�شخ�ص من خالل الفكرة التي ي�ؤمن بها �أفرادها تب ًعا الرتباطها بخط
الفكرة ...بحيث يبقى االرتباط به متحر ًكا تب ًعا حلركة الفكرة يف حياته ..مع
مالحظة �إعطاء احلرية للنقد البناء املو�ضوعي يف املجاالت القابلة للنقد ..ف�إذا
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خمل�صا له ..ا�ستمرت �سائرة
انحرف عن اخلط ،ابتعدت الأمة عنه ،و�إذا بقي ً
معه ..وبذلك ف�إن علينا �أن يكون �شعارنا يف حركتنا العملية ...هو الإخال�ص
لبطل اخلط� ،أو �إمامه� ،أو قائده من خالل بطولته و�إمامته وقيادته التي متثل
حركة اخلط يف حياته ...ولي�س الإخال�ص خلط البطل� ،أو الإمام� ،أو القائد.
وقد يعترب بع�ض النا�س م�س�ألة �شكلية فيما ميثله اختالف التعبري من �شكليات
ال ت�ؤثر على امل�ضمون ...ولكننا نختلف مع هذا فيقرر البع�ض (�أن امل�س�ألة
«م�ضمونية» يف مدلولها فيما يوحيه من عبادة ال�شخ�ص) وفيما ي�ؤدي �إليه من
خ�ضوع الرتبية للأ�سلوب الذي يجعل ال�شخ�صية واقعة حتت ت�أثري الأ�شخا�ص من
ناحية ذاتية ،مما يجعلها تبتعد عن وعي الفكرة يف �سلبياتها و�إيجابياتها املتحركة،
مادام هو الذي يحدد يف وعي الأمة له ،حركة ال�سلبيات والإيجابيات.
هذه وجهة نظر يف حركة ال�شخ�ص ،وحركة الفكرة يف ال�ساحة ،فهل هناك
وجهة نظر �أخرى؟
�إن املو�ضوع مفتوح للحوار.

شرعية األسلوب واستقامة اخلط
• ر�صد خطوات الأعمال الإ�سالمية
�أمر �ضروري.
• الأ�سلوب ال�شرعي �شرط ال�ستقامة
امل�سرية و�سالمة العمل.
• تقييم الآخرين
يتم عرب املقيا�س ال�شرعي.
• امل�شكلة تربوية
وتت�صل بتكوين ال�شخ�صية الإ�سالمية.

�شرعية الأ�سلوب وا�ستقامة اخلط
العمل الإ�سالمي والأ�سلوب ال�شرعي

رمبا يجد املراقب الذي ير�صد العمل الإ�سالمي وهو يتحرك يف اندفاع كبري �أن
من ال�ضروري للعاملني �أن يلتقطوا �أنفا�سهم ليقفوا وقفة ت�أمل وتفكري ي�ستعيدون
فيها �أمام �أنف�سهم ال�صورة التي يتمثل فيها العمل ،وتتحرك فيها امل�سرية؛ لأن
الطبيعة االنفعالية للموقف ،قد حتجب الكثري من جوانب ال�صورة ،وقد تغري بع�ض
املالمح القائمة �إىل مالمح م�شرقة ،وبالعك�س ،مما ي�ساعد يف طم�س معامل احلقيقة،
وبالتايل يدفع العمل بجملته �إىل كثري من املخاطر وامل�صاعب ،ورمبا ينتهي به �إىل
حافة الهاوية.
وقد يكون من ال�شروط الأ�سا�سية ل�سالمة العمل ،وا�ستقامة خط امل�سرية� ،أن
ينتبه العاملون �إىل �شرعية الأ�سلوب الذي تتحرك فيه املمار�سة يف الكلمة التي
تقال واجلو الذي يثار ،والطريقة التي تتمثل فيه احلركة؛ لأن للإ�سالم �أ�ساليبه
اخلا�صة التي ي�صل بها �إىل غاياته متا ًما كما متلك املبادئ والتيارات الأخرى
�أ�ساليبها ،امل�ستمدة من نظرتها �إىل احلياة.
�أما ال�سبب يف ت�أكيدنا على هذه النقطة فهو �أن اجلو العام للتحرك الفكري
وال�سيا�سي قد يخلق بع�ض الت�أثريات ال�سلبية على ذهنية الإن�سان امل�سلم ،وطريقة
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فهمه للأ�شياء وممار�سته لها ،وطبيعة العالقات التي تربطه بالأ�شخا�ص ،و�أ�سلوب
تعامله معهم فيما يختلف فيه من ق�ضايا ،وفيما يخو�ضه من �أمور ال�صراع ،وتكون
النتيجة هي االنطالق يف امل�سرية الإ�سالمية بعي ًدا عن الأدوات ال�شرعية يف
ال�صراع ،وعن الروحية الإ�سالمية يف التحرك ،مما يطبع العمل بطابع غري �إ�سالمي
يف ال�شكل وال�صورة ،وي�سيء �إىل �سالمته يف الواقع وامل�ضمون.
و�إذا كنا نتحدث عن العمل الإ�سالمي والعاملني يف هذا ال�سبيل ،ف�إننا ال
نتحدث عن حالة معينة� ،أو حمور معني� ،أو �أ�شخا�ص يعي�شون يف �إحدى املواقع
اخلا�صة يف العمل .بل �إننا نريد ال�شمول لكل حاالت العمل و�أ�شخا�صه� ،سواء
يف ذلك ،الأعمال الإ�سالمية التي تتحرك يف النطاق التقليدي ،يف ق�ضايا الوعظ
والإر�شاد والتوجيه والتدري�س� ،أو الأعمال التي تتحرك يف النطاق اجلديد ،يف
جمال امل�ؤ�س�سات واملجتمعات� ،أو يف جمال الأحزاب والتنظيمات ..ف�إن ال�صفة
الإ�سالمية التي حتملها يف واجهاتها� ،أو يف قياداتها و�أتباعها ،تفر�ض �أن يكون
لهذه ال�صفة معنى العمق يف الت�صور والأ�سلوب والهدف ...وحركة الفكرة يف
ال�شكل وامل�ضمون ،بحيث تتحول ال�صفة �إىل �إ�شارة مميزة وعالمة فارقة ،بينها وبني
التيارات الأخرى يف ذلك كله.
وهذا ما نريد �أن نخو�ض فيه يف حماولة لر�صد اخلطوات العملية التي تتحرك
يف هذا املجال ،يف نقاط عديدة و�أمام عالمات ا�ستفهام حمددة.
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التقييم على �أ�سا�س احلقيقة والعدالة

ما هي الأ�س�س التي ترتكز عليها القناعات الذاتية جتاه ت�صرفات الآخرين يف
جماالت احلكم والتقييم واملحا�سبة؟
يف ال�ساحة عدة حاالت فهناك االحتمال الذي ميثل حالة ال�شك يف �صدور
الفعل املعني� ،أو وجود الق�صد اخلا�ص ال�سيئ من دون �أي عن�صر مرجح� ،أو الظن
الذي يحمل �صفة احلد�س النا�شئ عن ترجيح جانب من جوانب الق�ضية� ،أو
اليقني الذي ال جمال معه لالحتمال امل�ضاد.
يف املوقف غري الإ�سالمي للق�ضية جند االجتاه الذي يت�صرف على �أ�سا�س
ال�شك ،ويحكم على �أ�سا�س الظن من دون انتظار للو�صول �إىل حالة اليقني .فقد
يكفي لديهم يف احلكم على خيانة �شخ�ص ما ،يف ق�ضية �سيا�سية �أو اجتماعية
�أن يدخل مكانًا ما� ،أو يت�صل ب�شخ�ص معني .وقد تدخل يف معطيات احلكم
واملواجهة ال�سلبية ،طبيعة العالقات امل�ضادة التي تربطنا بهذا ال�شخ�ص� ،أو طبيعة
الأهمية للق�ضية يف ح�سابات ال�صراع؛ لأن املهم هو حتطيم ال�شخ�ص �إياه� ،أو �إجناح
�أو �إ�سقاط الق�ضية التي يدور حولها ال�صراع ،ولي�س من املهم �أن يكون هناك
احتمال للرباءة �أو �أن توجد يف ال�ساحة بع�ض النقاط اخلفية التي ميكن �أن تخلق
للق�ضية وج ًها �آخر ،غري الوجه الذي تظهر الأو�ضاع فيه� .أما املوقف الإ�سالمي
ف�إنه يرتكز على ا�ستبعاد �أي �صفة مقربة �أو مبعدة من ناحية ال�صفات الذاتية التي
يت�صف بها ال�شخ�ص �أو املو�ضوع� ،أو تتمثل فيها العالقة ...فلي�س من املهم يف
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تكوين القناعات� ،أو يف �إ�صدار الأحكام� ،أو يف حتريك املمار�سات ،ما هو املو�ضوع
من هو ال�شخ�ص ،بل املهم الوقوف على احلقيقة ومع طبيعة العدالة يف ذلك
كله ...ليكون الت�سا�ؤل مرتك ًزا على النحو التايل:
ما هي املعطيات الواقعية التي متنحنا و�ضوح الر�ؤية للأ�شياء وما هي املعطيات
التي ميكن �أن يقدمها الر�أي املعار�ض� ،أو ال�شخ�ص املتهم يف مقام الدفاع عن وجهة
النظر الأخرى لتتم املقارنة بينهما بهدوء على �أ�سا�س من تقوى اهلل وحمبته ،عرب
املقايي�س ال�شرعية التي تالحق االحتماالت الأخرى ،حتى ولو كانت �ضعيفة
لتنفيها �أو تثبتها وذلك هو ما نفهمه من قوله تعاىل :ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱸ [الإ�سراء.]36/
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﱸ [احلجرات .]12 /ذلك هو اخلط العري�ض للق�ضية ..ال جمال
لالحتمال ،وال للظن ك�أ�سا�س للحكم �أو لتكوين القناعات� ،أو لتحريك
املمار�سة ،بل القاعدة هي العلم واليقني.
�أما ا�ستبعاد الظروف املقربة �أو املبعدة لذلك فهو ما ي�شري �إليه قوله تعاىل:
ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ[الأنعام..]152/
ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﱸ

[املائدة..]8/
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ويف �ضوء ذلك ،البد من الوقوف عند املوقف الذي يريدنا اهلل �أن نقف فيه،
ال �أن ن�ست�سلم لالحتمال فنتجمد �أمامه ،بل البد لنا من �أن نالحق �إمكانات
احلق فيه .فالق�ضية كل الق�ضية هي �أن ال نحكم على �أ�سا�س االحتمال ،ولي�ست
هي �أن نحذر ،فنتخذ احتياطات ال�سالمة ،ولو �إىل حني .ذلك هو اخلط ،فماذا عن
الواقع؟
العاملون والعلماء وفو�ضى الأحكام

�إننا نواجه يف �صراعات العاملني يف داخل العمل الإ�سالمي� ،سواء يف
الق�ضايا التي تتعلق بالأ�شخا�ص عندما تكون الق�ضية �أن يتقدم �شخ�ص �أو يت�أخر
�آخر ،يف �صراع القيادات وامل�س�ؤوليات� .أو يف الق�ضايا التي تتعلق بامل�ؤ�س�سات،
يف خلفياتها وخطواتها العملية� ،إننا نواجه يف هذه ال�صراعات فو�ضى مريرة يف
الأحكام غري املدرو�سة ،فهذا فا�سق؛ لأنه فعل الفعلة الفالنية مع احتمال كونه
معذو ًرا فيها .وهذا خائن؛ لأنه �أكل املال املعني مع �إمكان وجود املربرات ال�شرعية
فيه من فتوى �أو �شبهة �أو غري ذلك .وهذا عميل لال�ستعمار وخائن للأمة؛ لأنه
قام بحركة �سيا�سية معينة� ،أو بات�صاالت خا�صة مع بع�ض الفرقاء الذين يرتبطون
بهذا املع�سكر �أو ذاك مع وجود بع�ض الأو�ضاع والظروف اخلا�صة التي قد تخلق
له مرب ًرا �شرع ًّيا .وهذه امل�ؤ�س�سة جمعية كانت �أو حزبًا �أو جلنة خائنة �أو عميلة �أو
م�شبوهة؛ لأن مثيالتها يف بع�ض النماذج املوجودة على ال�ساحة تخ�ضع لهذه
املوازين ،مع عدم وجود فكرة �شاملة عن طبيعة امل�ؤ�س�سة ،وعن قيادتها ،وعالقاتها
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بالآخرين وبالأو�ضاع ،وحتركاتها اخلفية والعلنية ،بل كل ما هناك �أن فالنًا قال
كذا� ،أو �أن الأو�ضاع املعينة تدل على كذا ...مما ال يخرج عن طبيعة احلد�س
والتخمني.
وت�صدر الأحكام ،وتتنوع الت�صرفات ال�سلبية وامل�ضادة ،وتتكون القناعات،
وتتحرك �أجهزة الإعالم من �صحافة و�إذاعة وغريهما ،يف �سبيل الت�أكيد على
اعتبار الق�ضية حقيقة ملمو�سة يف واقع حياة النا�س ال�سيا�سية واالجتماعية.
ورمبا جند الإن�سان الذي يدعو �إىل مزيد من التثبت والتفح�ص قبل �إ�صدار
الأحكام �أو تكوين القناعات؛ لأن احلجة مل تكتمل؛ ولأن املعطيات املطروحة
قابلة للمناق�شة ،فنقابله بال�سخرية واال�ستهزاء واالتهام بال�سذاجة والب�ساطة التي
جتعله ال يعرف طبيعة الأ�شياء ،فينكم�ش على نف�سه ويرتاجع خو ًفا من �أن ين�سب
�إىل اجلنون يف نهاية املطاف.
وتنطلق امل�سرية بعي ًدا يف هذا االجتاه ،ف�إذا بامل�سلمني امل�ؤمنني من علماء
وعاملني ،ميار�سون احلكم بغري حجة ،والقول بغري علم ،كنتيجة للظن وال�شبهة
متا ًما كما يفعل غري امل�سلمني يف �صراعاتهم ال�سيا�سية وال�شخ�صية واالجتماعية..
من �أجل �أن يحطموا �سمعة خ�صومهم� ،أو يدمروا قاعدة امل�ؤ�س�سات املناف�سة لهم،
وقد يت�ساءل املت�سائلون ملاذا هذا كله؟
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م�شكلة تربية

ويكون اجلواب يف هذا املجال� :إن الرتبية الإ�سالمية مل تنطلق يف هذا
االجتاه العملي ،بل حتركت يف �إعطاء الق�ضية امل�شار �إليها بع ًدا نظر ًّيا ،يتحرك
يف اخلطوط النظرية للتفكري يف جمال املقارنات بني الإ�سالم وبني النظريات
الأخرى� ..أما اجلانب العملي الذي يتمثل يف ر�صد املمار�سات للإن�سان امل�سلم،
يف طفولته ون�ش�أته يف البيت واملدر�سة ،ويف التوجيهات العملية التي ت�صدر من
هذه امل�ؤ�س�سات التي تتحرك يف ناحية النظرية والتطبيق ،فت�سجل على االنحراف
إح�سا�سا بخطورة هذا اللون من
بع�ض امل�ؤاخذات �أو العقوبات الت�أديبية ،مما يعطي � ً
االنحراف عن اخلط الإ�سالمي يف حياة العاملني ويف م�سار العمل.
ونظ ًرا لعدم االهتمام بهذا اجلانب ،يت�صرف العاملون بوحي الواقع املنحرف
الذي يعي�شه الو�ضع االجتماعي ،اخلا�ضع يف �أ�ساليبه للتوجيهات غري الإ�سالمية
يف نطاقها ال�سلبي والإيجابي� ..إننا نثري االلتفات �إىل هذه النقطة؛ لأننا نعتقد �أنها
تت�صل بتكوين ال�شخ�صية الإ�سالمية من جهة ،وب�سالمة العمل من جهة �أخرى
ويف النظرة الواقعية اجلدية التي تتكون لدى الآخرين من خالل ر�صدهم للعمل
وللعاملني.

حركة الشعار يف واقعنا
• ال�شعار ي�ؤكد
مالمح ال�شخ�صية ويغذي ال�شعور.
• مواجهة الأفكار الأخرى وحتديها
تتمثل بال�شعار.
• �ضرورة التخطيط
لثقافة �إ�سالمية حتمي ال�شعار.

حركة ال�شعار يف واقعنا
دور ال�شعار يف حركة الواقع

لل�شعار يف حياتنا دور العنوان الذي يحمل الفكرة– يف اخلط العري�ض–
لتدخل �إىل الفكر من الباب الوا�سع لتكون التفا�صيل مرحلة ثانية يف عملية
االختزان الداخلي للوعي الذاتي للإن�سان؛ لأن اجلزئيات البد �أن تنطلق من
خالل الكليات التي متثل املبادئ العامة التي توجهه �إىل ال�ساحات الكبرية يف
احلياة فيما يتميز به فكر عن فكر� ،أو موقع عن موقع ،ثم تبد أ� عملية احلركة نحو
الدوائر ال�صغرية املتفرعة عنها.
معرفة احلدود الفكرية

وهذا هو ما الحظناه يف الر�ساالت الإلهية التي طرحت �شعار التوحيد
كواجهة للر�سالة ،وطرحت �شعار الر�سالة كواجهة للعقيدة وال�شريعة ليعرف
الإن�سان احلدود الفكرية التي متيزه عن الآخرين فيما يريد �أن ي�ؤكده من مالمح
ال�شخ�صية املميزة يف وجوده.
وهذا هو الدور الإيجابي لل�شعار يف بناء الإن�سان ،يف ت�أثريه على دائرة الت�صور
يف املالمح الفكرية للق�ضايا العامة ،حيث ميلك الإن�سان فيها اخلطوط العري�ضة
ملا يحمله من فكر وملا يتحرك فيه من خط ال�سري ..فال يواجه احلرية يف ت�صوراته
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كما يواجهها �أولئك الذين يتحركون يف احلياة من خالل التفا�صيل الغارقة يف
اجلزئيات الكثرية البعيدة عن الكليات ،بل يعرف كيف يحدد لنف�سه خط ال�سري
من خالل ما ميلكه من عناوين عامة ،كما ي�ستطيع حتديد �صورته لنف�سه وللآخرين
بكل و�ضوح ،وحتريك خطواته يف هذا الطريق �أو ذاك.
و�إذا كان لل�شعار دور العنوان الذي يحدد وجه الفكرة ،ف�إن له دو ًرا مهما �آخر،
وهو تغذية اجلانب ال�شعوري بامل�شاعر املتنوعة التي تختلف �سل ًبا و�إيجابًا ح�سب
اختالف الإيحاءات النف�سية لهذه الفكرة �أو تلك ،فقد تلتقي ب�شعار يثري يف
داخلك امل�شاعر الرقيقة احلانية التي تدفعك �إىل االنفتاح على الآخرين وااللتقاء
بهم ،وقد تلتقي ب�شعار �آخر يثري يف داخلك امل�شاعر القا�سية التي تتطلب وتتحدى
وتهاجم وتدفعك �إىل االنغالق على النا�س واالنف�صال عنهم.
و�سلما
ال�شعار يف القر�آن :تكوين امل�شاعر الإن�سانية حر ًبا ً

ولن�ضرب لذلك مث ًال :يف �شعار امل�سلم الذي حتمله الآية الكرمية:
ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ...ﱸ [البقرة.]208 /
�إنك �ستقف �أمام هذا النداء ال�شعار لت�شعر بالأجواء احلميمة التي تقتحم كل
فكرك ووجدانك وعاطفتك �إزاء ه�ؤالء الذين يواجهونك وتواجههم يف �ساحات
ال�صراع و�ستعمل على توفري كل املناخات املالئمة التي حتتويك وحتتويهم ،يف
حب ورحمة وحنان لرتبط بينك وبينهم يف عملية توثيق العالقة فيما تثريه كلمة
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«ال�سلم» من م�شاعر و�أجواء ،وفيما توحيه من وجود �ساحة مفتوحة للجميع ال
تف�صلها احلواجز وال تعقدها اخلالفات ،بل رمبا تثري يف داخلك الإرادة احلرة يف
ك�سر كل حاجز ينت�صب يف ال�ساحة ،ويف تذويب كل خالف يطل بر�أ�سه ليخرب
ال�سالم ،وذلك من �أجل �أن ي�أخذ ال�شعار مكانه الطبيعي يف حياة الإن�سان.
وهكذا نلتقي بهذه الأجواء يف �شعار «ال�صداقة بني ال�شعوب» و«املحبة»
و»الرحمة» وغري ذلك.
ونقف يف االجتاه املقابل �أمام �شعارات احلرب واجلهاد ونحوهما ،كما يف قوله
تعاىل :ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱸ ،ﱹ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [التحرمي.]9 /
ف�إنك �ست�شعر بوجود �أجواء حادة تتداخل فيها ال�صرخات احلادة بالكلمات
املثرية وامل�شاعر املتوترة التي جتعل منك �إن�سانًا مف�صو ًال عن الآخرين وعن حياتهم
لتتحول �إىل عن�صر مدمر ،يحاول �أن يكت�سح كل �شيء يف منطقة االنفعال ويف
منطقة الواقع.
وبذلك تفقد الكلمة احللوة معناها يف هذه الأجواء ،وتعود االبت�سامة حركة
�شاذة ال تتنا�سب مع ما حتتاجه ال�ساحة من عبو�س و�إثارة .وبذلك ال يجد الإن�سان
�أمامه �إال املزيد من العنف والدماء وال�صراخ يف �ساحة ال�صراع.
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وال نريد �أمام هذين ال�شعارين �أن ندخل يف تقييم امل�شاعر الإيجابية �أو
ال�سلبية التي تكون نتيجة طبيعية لهذا ال�شعار �أو ذاك لنتحدث عن حدود امل�شاعر
املالئمة �أو امل�ضادة ،لئال تفقد احلرب معناها الإن�ساين الذي يحفظ للحياة توازنها،
�أو يفقد ال�سلم معناه الواقعي الذي يحفظ للواقع قوته ،فلذلك جمال �آخر ،بل
كل ما نريده هو �إعطاء الفكرة عن اجلانب ال�شعوري كال�شعار الذي يتدخل يف
تكوين امل�شاعر الإن�سانية لل�شخ�صية بطريقة �شعورية �أو ال �شعورية ،مما يقودنا يف
حركته داخل الذات ،بالإ�ضافة �إىل حركته خارجها وذلك من �أجل ر�صد النتائج
املتنوعة يف �ساحة الواقع.
ال�شعار يف �شروطه :كلمة للعقل والعاطفة

و�إذا كان لل�شعار هذا الدور يف احلالة الفكرية والوجدانية للإن�سان ،فقد ينبغي
لنا �أن ندقق جي ًدا يف نوعية الكلمات التي يحملها ،ويف طبيعة الوجه الذي ميثله
والأجواء التي يثريها والأ�سلوب الذي يهيمن عليه؛ لأن لذلك مدخ ًال كب ًريا
يف اجلانب الإيجابي �أو ال�سلبي يف حركة ال�شعار يف داخل الإن�سان الذي يحمله
يف ال�ساحة التي يتحرك فيها ويف خدمة الفكرة التي يريد �أن يوجه النا�س �إليها
والغاية التي يعمل على �إي�صالهم �إليها.
ورمبا كان من ال�ضروري يف هذا املجال �أن ندر�س ال�شروط املو�ضوعية الفكرية
التي ت�سمح لل�شعار �أن يدخل عقل النا�س و�شعورهم؛ لأن هناك �أفكا ًرا ال ت�ستطيع
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�أن تتقدم يف ال�ساحة �إال �إذا �سبقتها �أفكار �أخرى .ف�إذا مل نالحظ هذه الناحية فقد
جند هذه الفكرة �أو تلك غريبة عن الواقع ،مما يجعل منها عن�ص ًرا مرفو�ضً ا فيه؛ لأنه
ي�صطدم ببع�ض القناعات اخلاطئة التي حتتاج �إىل �إعداد م�سبق من �أجل �إبعادها
عن وعي النا�س.
�إننا نريد �أن نقرر– يف هذه املالحظة– مبد�أ الت�سل�سل الطبيعي حلركة الفكر
يف الذهن ويف الواقع من �أجل �أن ال تكون امل�س�ألة قفزة يف الفراغ فيما يحتاج
�إىل قاعدة ترتكز عليها الفكرة .وال نريد بذلك اخلوف من مواجهة التحديات
الفكرية الأخرى التي تفر�ض نف�سها على ال�ساحة ،فتمنع غريها من الدخول
�إليها؛ لأن ذلك من الأمور الطبيعية يف �ساحة ال�صراع ،بل كل ما نريده هو �أن ال
يفقد ال�شعار بع�ضً ا من عنا�صره الذاتية يف عملية �إقناع الآخرين به يف دائرة الوعي
الوجداين للفكرة.
ال�شعار والواقع :الأر�ض ال�ضالة واحلواجز

وقد جند– يف هذا االجتاه– نقطة �أخرى جديرة بالت�أمل واملالحظة ،وهي
م�س�ألة حركة ال�شعار على �صعيد الواقع .فرمبا كان بحاجة �إىل �أر�ض �صاحلة تنمو
فيها البذور ب�شكل طبيعي معقول بحيث ال تتحول احلركة �إىل �ضدها كنتيجة
ملا يثريه الطرح ال�سريع الذي ال ينتظر تكامل عنا�صر النجاح من �أو�ضاع م�ضادة
ت�صنع لل�شعار �ألف حاجز وحاجز يف الطريق.
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وقد ال تقت�صر ال�سلبيات– يف هذه امل�س�ألة– على امل�شاكل التي حتدث
لل�شعار من ناحية واقعية ،بل قد تتعداه �إىل �أن يتحول يف وعي النا�س– �إىل
واجهة مثالية ،ال حتمل �أية فر�صة معقولة لإمكانات النجاح ،ال �سيما �إذا كان
الطرح ال�سريع يت�ضمن حتدي ًدا زمن ًّيا للو�صول �إىل الغاية ،ال ميلك العاملون معه
�أية �إمكانية لتحريك الفكرة ف�ض ًال عن الو�صول �إليها ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل الي�أ�س
الذي يدفع �إىل الهزمية والرتاجع على �أكرث من �صعيد.
ال�شعار يف مرحلة الدعوة� :صدم الفكر القدمي

وقد يطرح بع�ض النا�س �س�ؤا ًال– يف هذا املجال– وهو:
ماذا تعني بالأر�ض ال�صاحلة لنمو البذور للفكرة؟
هل تريد بذلك �أن تكون الأر�ض خالية من الأفكار الأخرى يف �صعيد
الواقع؛ لأن ذلك مينع عملية توزيع البذور بطريقة طبيعية ك�أية �أر�ض م�شغولة
ببذور معينة بغرا�س خا�صة؟
ولكن� ،إذا كان املراد ذلك ،ف�إن معناه �أن يبقى امل�شروع جمرد فكرة يف ذهن
�صاحبه؛ لأن �أية فكرة جديدة البد �أن تكون م�سبوقة بفكرة �أخرى متجذرة يف
الفكر والواقع وال�شعور ،مما يفر�ض الكثري من ال�صراع العنيف الذي يهزم كل
عنا�صرها ،ويزيل كل �آثارها من �أجل والدة امل�شروع اجلديد؟
�إن م�س�ؤولية الفكر اجلديد �أن ي�صدم الفكر القدمي بقوة ،و�إن مهمة امل�شاريع
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اجلديدة �أن تواجه امل�شاريع القدمية ب�أكرث من عملية اقتحام وعنف؟
�إن ذلك يعني �أن الفكرة اجلديدة هي التي تقوم ب�إ�صالح الأر�ض ،ولي�س
من املفرو�ض �أن جتري عملية تنقية الأر�ض من ال�شوائب بعي ًدا عن حركة الفكرة
يف الواقع.
وجنيب على ذلك �أن ال�س�ؤال ال يقرتب من جو الفكرة فيما �أثرناه من
مالحظة ف�إن هناك فرقًا كب ًريا بني �أن يطرح امل�شروع اجلديد يف املرحلة التي تريد
�أن تثري الوعي اجلديد فيها ليعي�ش الفكر يف الوجدان يف م�ستوى احلقيقة الفكرية
والعملية للم�ستقبل ،وبني �أن تطرحه ليتحرك يف ال�ساحة يف املرحلة التي تريد له
�أن يدخل دائرة التنفيذ.
�إننا يف املرحلة الأوىل ن�ؤكد على �ضرورة املواجهة احلا�سمة للأفكار الأخرى
بالطريقة التي جتعل من الفكرة اجلديدة قوة كبرية تقف يف خط التحدي لت�صارع
وتقتتل وتناق�ش وتدفع الآخرين �إىل احلوار ب�أية و�سيلة ممكنة ،وهذا هو خط الأنبياء
والر�سل يف �إعالن كلمة اهلل على النا�س ،ومواجهة الكفر وال�شرك وال�ضالل،
بكل ح�سم و�صراحة ،مما �أدى �إىل �أن يخو�ضوا ال�صراع ب�أقوى �أ�شكاله ،ويتحملوا
العذاب ب�أ�شد �ألوانه.
�إننا ن�ؤكد على ذلك؛ لأن هذا هو ال�سبيل الوحيد الذي ميكن للر�سالة �أن
تدخل يف �ساحة الواقع من خالل ال�صراع احلا�سم ،ف�إن الآخرين ال ي�سمحون لها
بالدخول �إىل احلياة ب�سهولة.
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ال�شعار يف مرحلة الدولة :املرونة ال للإلغاء والتجميد

ولكن هناك مرحلة �أخرى قد حتتاج �إىل �إعداد كبري ،وهي مرحلة حتول الدعوة
�إىل حكم يفر�ض نف�سه على النا�س.
�إن مثل هذه املرحلة ،قد ت�أتي يف فرتة قلقة ي�ست�سلم فيها النا�س لأنواع �أخرى
من �شكل احلكم وم�ضمونه ،وقد تكون يف �ساحة يتنوع فيها املجتمع يف �أفراده
�أ�شك ً
اال و�ألوانًا ،يف �أفكاره ومناهج حياته ،وقد تواجه ظرو ًفا مو�ضوعية �ضاغطة يف
�أكرث من و�ضع �سيا�سي �أو اقت�صادي �أو ع�سكري قلق ،مما يرتك ت�أثريه ال�سلبي على
حركة ال�شعار يف الواقع ،بحيث يكون حتريكه على �صعيد مبا�شر �سب ًبا يف تطويقه
وتقييده وحما�صرته و�إخ�ضاعه ل�ضغوط مبكرة ال ميلك �أمامها القدرة الواقعية على
املواجهة حلاجته �إىل تنمية القدرة ب�شكل تدريجي.
�إن م�س�ألة املرونة يف �إطالق ال�شعار ال تعني �إلغاءه وجتميده ،ولكنها تعني
التحرك بطريقة واقعية يف عر�ض الفكرة وحتريكها وتنميتها بالو�سائل الفكرية
وال�سيا�سية التي تعمل على تو�سيع القاعدة وتقويتها بامل�ستوى الذي ت�ستطيع فيه
�أن حتمي م�ستقبل ال�شعار لتحمله �إىل �صعيد الواقع عندما حتني الفر�صة املنا�سبة.
ولعل الدرا�سة املو�ضوعية للتحديات ال�سيا�سية والع�سكرية ،والأو�ضاع
الطائفية والعرقية و�أمثالها ،تعرفنا طبيعة هذا التحفظ الذي نطلقه يف ق�ضية �إثارة
احلكم الإ�سالمي يف بع�ض املراحل يف بع�ض البلدان.
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خطورة ال�شعار يف دائرة املطلق

وقد نحتاج �إىل الت�أكيد على نقطة معينة دقيقة يف حركة ال�شعار على �صعيد
الواقع العملي يف الدعوة واملمار�سة.
فقد نالحظ �أن ال�شعار قد يتحرك يف �أجواء املطلق يف الدائرة التي يتحرك
فيها ،مما يجعل الفكر يطوف معه يف �أكرث من �أفق ويف �أكرث من و�سيلة ..ورمبا
يقع اخلط�أ يف فهم �آفاق ال�شعار ،ورمبا تنحرف اخلطى يف طريقة املمار�سة على
م�ستوى الو�سائل؛ لأن التوجيه مل يربط النظرية بالتطبيق ،والغاية بالو�سيلة ،مما
ترك للإن�سان حريته يف الأخذ بالو�سائل كما ي�شاء ،ويف التعامل مع التطبيق مبا
يحلو له ،كما �أن امل�ضللني من �أ�صحاب الأفكار امل�ضادة ،ا�ستطاعوا ا�ستغالل هذه
امل�سافة الفا�صلة بني النظرية والتطبيق ،وبني الو�سيلة والغاية يف وعي الإن�سان من
�أجل فر�ض و�سائلهم وتطبيقاتهم على فكره ووجدانه وحياته من خالل الإيحاء له
ب�أن ذلك هو الذي يحقق له اخلط العري�ض يف منهجه يف الفكر ويف احلياة.
وهذا هو ما ال حظناه يف مثل �شعارات «العدل» و»احلرية» و»امل�ساواة»
و»الوحدة» ،وما �إىل ذلك من كلمات تلتقي عندها كل املبادئ الدينية وغري
الدينية من خالل «العنوان» ،ولكنها تختلف يف الو�سائل ويف التطبيقات واملواقع
والأجواء.
فقد ا�ستطاعت التيارات امل�ضادة يف داخل املجتمع الإ�سالمي �أن ت�ستفيد
من غمو�ض اخلطوط التف�صيلية لهذه العناوين يف ذهن الإن�سان امل�سلم لتفر�ض
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عليه طريقتها يف ممار�ستها على �أ�سا�س الأهداف امل�شبوهة التي ت�ستهدفها مل�صاحلها
اخلا�صة يف �إ�ضعاف الإ�سالم وامل�سلمني.
وقد �ساهم يف ت�سهيل �سيطرة اال�ستكبار العاملي على مقدرات امل�سلمني يف
ا�ستغالله لهذه ال�سذاجة الفكرية التي ال تنجذب �إىل ال�شعار من موقع العمق،
بل تتحرك معه من مواقع ال�سطح ،وال نزال نعاين الكثري منه على �أكرث من �صعيد.
�إننا نريد �أن ن�ؤكد على هذه النقطة لنبد�أ يف التخطيط لثقافة �إ�سالمية عقيدية
و�سيا�سية واجتماعية ،حترك النظرية يف خطوات التطبيق ،حتى تعود النظرية حركة
يف الواقع ال يف املثال ،وتطرح الغاية من خالل الو�سيلة ،حتى ال ت�ضيع النا�س يف
متاهات الو�سائل غري امل�شروعة وغري املحدودة لن�ستطيع الوقوف على �أر�ض ثابتة،
والتحرك يف طريق ال يهتز حتت �أقدامنا لتكون لنا �شخ�صيتنا الإ�سالمية املتوازنة
يف حركة الواقع كما هي يف حركة الفكر.

معد الدرا�سة التقدميية يف �سطور
زكي امليالد

 .كاتب وباحث يف الفكر الإ�سالمي والإ�سالميات املعا�صرة.
 .رئي�س حترير جملة الكلمة ف�صلية فكرية ت�صدر من بريوت.
 .ع�ضو فــي عـدد من امل�ؤ�س�سات والهيئــات العلمية والفكرية العربية والإ�سالمية.
 .ع�ضو يف الهيئــة اال�ست�شـارية لعـدد من املجـالت والدوريات الفكرية العربية.
� .شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية والفكرية والأكادميية العربية
والدولية ،التي عقدت يف العديد من العوا�صم واملدن العربية والإ�سالمية والغربية ويف عدد
من اجلامعات العربية واملعاهد الأكادميية ،والتي تزيد على �أربعني ندوة.
� .شارك يف العديد من الكتب امل�شرتكة.
 .له العديد من الكتابات ـ درا�سات ومقاالت ـ من�شورة يف �أكرث من  50بني دورية وجملة
و�صحيفة؛ ف�صلية و�شهرية و�أ�سبوعية ويومية.
 .له مقالة �أ�سبوعية ين�شرها يف �صحيفة عكاظ ال�سعودية.
له عدة م�ؤلفات من�شورة منها:

 .الفكر الإ�سالمي بني الت�أ�صيل والتجديد ،بريوت 1994م.
 .مالك بن نبي وم�شكالت احل�ضارة ،دم�شق 1998م.
 .امل�س�ألة احل�ضارية :كيف نبتكر م�ستقبلنا يف عامل متغري؟ بريوت 1999م.
 .الفكر الإ�سالمي قراءات ومراجعات ،بريوت 1999م.
 .الفكر الإ�سالمي :تطوراته وم�ساراته املعا�صرة ،بريوت 2001م.
 .جتديد التفكري الديني يف م�س�ألة املر�أة ،بريوت 2001م.
.من الرتاث �إىل االجتهاد ..الفكر الإ�سالمي وق�ضايا الإ�صالح والتجديد ،بريوت 2004م.
 .امل�س�ألة الثقافية ..من �أجل بناء نظرية للثقافة ،بريوت 2005م.
 .نحن والعامل ..من �أجل جتديد ر�ؤيتنا �إىل العامل ،الريا�ض 2005م.
 .تعارف احل�ضارات ،دم�شق 2006م.
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف لطاهر حلد د.
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد لعزيز جاوي�ش.
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل لفا�سي.
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف لطاهر بن عا�شور.
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد لرحمن لكو كبي.
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ل�صدر.
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد لر زق.
لتون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خري لدين
ّ
ل�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد ملتعال
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني جل�سر.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد لغز ّيل.
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف أحمد فار�س ل�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة لطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
لطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
ّ
جوهري.
طنطاوي
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق لعظم.
حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني لنائيني ،تعريب عبد ملح�سن آل جنف ،حتقيق عبد لكرمي آل جنف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا ملخزومي.
ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين لدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى لغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س لدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف لأمري �شكيب أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س لدين �سامي فر �شري ،ترجمة حممد م لأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ل�صبور �شاهني.
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طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور لدين عبد هلل بن حميد ل�ساملي.
�أدب الطلب ومنتهى الأرب ،ت�أليف حممد بن علي ل�شوكاين.
الإ�سالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فوديو الفالين ،ت�أليف آدم عبد هلل لإلوري.
�أم القرى ،ت�أليف ل�سيد لفر تي (عبد لرحمن لكو كبي).
جتديد الفقه ون�صو�ص �أخرى ،ت�أليف حممد بن حل�سن َحل ْجوي.
احل�ضارة الإ�سالمية ،ت�أليف أحمد زكي.
الر�سالة اخلالدة ،ت�أليف عبد لرحمن عز م.
م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،ت�أليف أبي لكالم آز د ،ترجمة م�صباح هلل عبد لباقي.
النب�أ العظيم  ..نظرات جديدة يف القر�آن ،ت�أليف حممد عبد هلل در ز.
احلركة الإ�سالمية  ..هموم وق�ضايا ،ت�أليف ل�سيد حممد ح�سني ف�ضل هلل.
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي ،ت�أليف حممد خاجنيت�ش ،ترجمة عبد لرحيم ياقدي.
الدين والوحي والإ�سالم ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
الن�سائيات ،ت�أليف ملك حفني نا�صف (باحثة لبادية).
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الأول) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الثاين) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.

al-Ḥarakah
al-Islāmīyah:
humūm wa-qaḍāyā

al-Ḥarakah
al-Islāmīyah:
humūm wa-qaḍāyā
Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh
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