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 تمهيد

 

تعيش كثري من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة وما يليها عادة من فورة يف الحرياا  

" فقا  الواقاع"وانفتاح يف العمل السيايس؛ وبينما يركز كثري من النظار والباحثني عىل أهمية قضية 

اس عن مسألة االنضباط الرشعي وتوجيا  مسارية العمال ملواكبة املتغريا ؛ فقد يغفل فريق من الن

تعرتي  الغفلة أو يدركا  الفتاور   نالذي ال ينبغي أ" الضمري الحي"باعتبارها  من خاللهاالسيايس 

كما تبقى سؤاال  ملحة يف عقول كثري من اإلسالميني عن ماد  مرشاوعية مثال هاذم املمارساا ؛ 

من مصادرها العلمية؛ وسنعمد بعدها إىل نموذج عميل إرساء قواعدها السياسية مؤصلة  لسنحاو و 

 .تطبيقي نربز في  هذم القضية من خالل هذين املحورين
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 أهمية الدراسة: أولا 

 

 :ـ األهمية العلمية1

 .أهمية السياسة يف علوم الرشيعة* 

 .المية للعلوم السياسية التطبيقيةحاجة املكتبة اإلس* 

 

 :ـ األهمية العملية2

 .سياسة يف إدارة شئون األمةخطورة ال* 

 .وجود كيان إسالمي هو عمل سيايس بذات * 

 .املمارسة السياسية أحد شقي التدافع الحضاري* 

 .االنفتاح السيايس نتيجة التغريا  الجذرية يف املنطقة*
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 و كيفية تشكلها مفهوم قواعد اللعبة السياسية من يضعها: اا نيثا

 

عىل العالقاا   تأثريمومد   هاتوزيع القو  عىل أطرافكيفية عىل يعتمد تشكيل اللعبة السياسية 

؛ هااأشكال املمارسا  السياسية املبنية عىل توزيعمعرفة أنواع القوة املختلفة و من املهم فلذا ؛ بينها

  .مد  أهمية هذم العنارص وتأثريها عىل استقرار أو اضطراب الدولو 

 

 ـ أنواع القوةأ

كما أن البحا  عان القاوة  السياسة كأحد أهم العلوم االجتماعية وم العلالقوة مصطلح مركزي يف 

 نأننا عندما نتحدث عا: "يل ينص عىلوحتى أن الز  أنواع النشاط اإلنسانيئر اسيميز السياسة عن 

 ".علم السياسة فإننا نتحدث عن علم القوة أو القدرة

 

 :ة إىلرشعيويقسم بعض العلماء القوة من حيث ال

ا  وماا يتبعهاا مان مؤسساا  الحكوماؤساء الادول و ر تمثل يف تو  :(السلطة)قانونية قوة ـ 1

 .الرشطةو الجيش ك

وهي رغم تأثريها الخطري إال أنها غري رسمية وال تكتسب صفة قانونية  :(النفوذ) معنويةقوة ـ 2

 .رجال األعمال وغريهمو شيوخ العشائر و رجال الدين ك

 

 :فهي طبيعتهامن حيث القوة ع ا نو أ أما

اإلعالم كاالدبلوماساية اإلقنااع و  ن طريقع  وتهدف إىل كسب القلوب والعقول :قوة الناعمةـ ال1

تعناي  إذ املختلفة قوةالاألهم بني أشكال وهي   غري املبارش وأالتعامل املبارش و لدعاية السياسية وا

و أ النااس للتضاحية بأنفساهمودفاع  االلتازام بالحاب إلنشااءغرس الاوالء و اإللهام القدرة عىل 

االجتماعياة  وأ املساجدالدينية كاملؤسسا   قوموت .لقوميةالدين أو ايف سبيل قناعة ما؛ كمصالحهم 

  .دور بارز يف هذا املضمارباألرسة ك
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الدولاة  وتمثال هيمناة العصاا أو عنفالب خضاع العدو وك ر إرادت إل  وتهدف :ـ القوة الصلبة2

ً يف السياسة امل تعدو   الجيش والرشطةك دنية العادية  إال أن وجودها يظل داعماً لعدد من حالً أخريا

 .ةالعصا التي تبقى قابعة يف الخزانة هي أكرب العيص املوجودو العالقا  السياسية 

ً ا  الدولة ملواطنيأو أجنبية دولة ل (الحصارأو املنع )العقوبا  السلبية ها يويدخل فا  ا ولو ضامنيا

 .ينفذوا تعليمات أو  للنظام ينحازواإذا لم  همحرياتبعض حرمان من الب

 

صاب ااملنو ملاال با ( )املقايضاةكاملغرياا  ن طرياق ع  قوم عىل توقع الفائدةوت :القوة الذكية ـ3

 ."العصا" قوةأكثر شيوعاً وكفاءة من  وهي  التسهيال  املختلفةو املعونا  و املنح و 

  

 لسياسية املبنية عىل توزيع القوىاملمارسات اب ـ 

ً  املدلوال  القو  السياسية أكثر مليزان لنمطيا عد املدلوليُ أطاراف الاااع  اً مانقيوتطب استخداما

  فعاالً  قاائم هاو بماا وليسا  يكون أن يجب بماا  معنيهدف  تحقيقويرتبط ب  السيايس املختلفة

 .وذلك عىل صعيد التصور واإلعداد االسرتاتيجي ال املمارسة

 :كاآلتي يف حالة الدول والكتل اإلقليمية القو  ميزان تحقيق ووسائل وتتنوع سياسا               

 مان إطاار يف القاوة لتوزياع جديادة ادئمبا عاىل واالتفاا  نازعا امل لتسوية :املؤتمرات*

 .الرشعية

مناع  أو  حلفائا  وباني بين  قيفرتالبآخر طرف  إضعاف عىلبالعمل  :تُسد فرق سياسة*

 .هاتفتيتقو  كرب  أو قيام  عرقلة أو  من التحالف الضعيفة كيانا مجموعة من ال

 القطبياة تعادد عند التحالفا  وتتسم  أخر  قوة ملواجهة أكثر أو تنيقو  تجمع :اتالتحالف*

 .والتبدل باملرونة

                                                                    
 .يا  سياس في غاية األهميةالعالقات االقتصادية لكنها مع ذلك قايضة أساس المتعتبر  ( )
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ً انحيااز  بها ويُقصد :امليزان رمانة*  املحااور أحاد إىلا غاري منحااز ا طارف قاوي جادا

 .القو  توازن عىل إلبقاءأو ل للتهديد   لتعرضاملتصارعة 

ً  أو دفاعياً  :دخلالت*  .صالحامل لحماية سترتمأو  ظاهربشكل   هجوميا

 نطاا  يف الاااع حاا أوكما هاو  القوة ميزان عىل عني الحياد للحفاظوت :لالتدخ عدم*

 .املحايدين حقو  حماية أو ضيق

 القاو  بعاض فتحااول  القائم القوة بميزان لإلخالل ما طرف يسعى عندما وتتبع :اإلثناء*

 ."اإلكرام" العنفأو عن طريق   "اإلقناع" الدبلوماسيةثناءم عن طريق إ الكرب 

الكارب   لقو ا ويدخل فيها اقتسام وتكون بني الدول بعد الحروب  :اإلقليمية التعويضات*

 .النفوذ ناطقمل

 تقليالل القوياة  الادول باني ومحايدة ضعيفة كيانا  بزرع :(لعازلةا) الفاصلة املناطق*

 .املبارش الصدام احتماال 

 .التسلح عىل والرقابة السالح ونزع التسلح*

 القوةفاتاوازن القاو ؛  تحقياق يف الساابقة السياسا  بعض أو كل فشلت ما إذا :الحرب*

 .األخري املالذ تكون هي العسكرية

 

 اختالل ميزان القوة ووجاود طارف  وعند أما يف حالة الجماعا  واألحزاب والقو  املحلية

 :كالتايل وعنتأساليب املمارسة السياسية ت فإنضعيف وآخر قوي؛ 

 .من جهة الطرف الضعيف تتبع السياسا  التالية :أولا 

 .كون نتيجة للضغوطوي :اإلذعان*

وهي إما جزئية أو كلية وقد تكون متبادلة أو من طرف واحاد  واألسائلة املهماة  :لتنازال ا* 

 يتم التنازل عن  ومتى يكون وكيف؟ يذ ال ما: هي

ويعني الهروب من املنافسة فضالً عن املواجهة وذلك يف حالة تيقن الخسارة  بنقال : التجنب*

 .النشاط إىل ساحة أخر 
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وتكون مبارشة أو غري مبارشة  ولذلك تحتاج إىل تحديد الهادف بوضاوح والناا : املواجهة*

 .بالحيلة

 .وذلك بتقوية نقاط الضعف: املعالجة*

ً وغالب  .من أسلوب يكون هناك دمج بني أكثرما  ا

 .يتبع ما ييلفالطرف القوي  أماثانياً 

 .استئصال الخصم عضوياً يف حالة القوة املفرطة: اإلزاحة*

 .تقديم مكاسب مهمة للخصم لخفض سقف أهداف : االستيعاب*

ً : التحالف*  .حتى لو اختلفت أهدافهما النهائية  مع طرف ملواجهة طرف آخر مرحليا

 .حالية يف الصداملعدم وجود مصلحة : املهادنة*

 .جعل الطرف األضعف يف حالة إنهاك لكي ال يقو : املشاغلة*

 .كعلماء الدين أو رجال القبائل" أصحاب النفوذ"كتجنب الدولة لا : التجنب*

 .ثم التفرغ ل   لعدم التشتت  باستخدام  إىل حني: توظيف الطرف اآلخر*

املتعددة غالباً ما تلجأ للتفاوض والذي يقاوم  أما يف حالة تعادل القو  أو تكافؤ الفرص فإن القو 

 .عىل فن املساومة والذي يهدف إىل تحصيل أعظم املكاسب وتقديم أقل التنازال 

 

 .(1)(ستونينموذج إ)النظم السياسية  ـ استقرارجـ 

يف  تهالسالط همعاىل خضاوعالضمني التعاقد غالباً بالتبادلية و بني الدولة ومواطنيها  ةالعالقتتسم 

كماا   دناى مان الرفاام االجتمااعياأل حاد الو  تعليمايالنظام الرشطة و والحماية ال هاابل توفري مق

ما عليها فاإنهم يصابحون أكثار طاعاة الدولة  تؤديعندما و . لخدما ايدفعون الرضائب يف مقابل 

ً  لها وبالتايل يصبح  .النظام أكثر استقرارا

                                                                    
 . انظر الرسم التوضيحي رقم  ( )
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نماوذج ويعارب عنا   م السايايساتحليل النظمن أهم املناهج املستخدمة يف " منهج النظم" تربيعو

( )"ستونيإديفيد "
معرفاة و   ماع بيئتا  املحيطاةم االنظ تفاعل بهاالصورة العامة التي ييرسم و 

 .أجزاء وعنارص مختلفة مقسم إىلل كنظام متكام   وعمل  ئكيفية أدا

 اظام السايايس فيهادولة هي املحصلة النهائية للتفاعل بني البيئة والن ةسياسة أيويتلخص يف أن 

أو املعارضاة أحيانااً و قدر معني من التأييد أمطالب  تعرب عندخال  يستقبل مجموعة من امل والذي

 مخرجاا  تتمثال يف قارارا  وقاوانني هاا يف صاورةاالساتجابة لمن ثام و ها تفاعل معفيقوم بال

ً إ ها والتفاعل معهامشكالتلحل البيئة الداخلية تعود مرة أخر  إىل  وسياسا  فيعود ذلك  ما ايجابيا

 ً عملياة تعارف  يفمطالاب للنظاام معارضاة أو يف صاورة فيعاود  يف صورة تأييد للنظام أو سلبيا

  .بالتغذية االسرتجاعية

  : موذجهذا النمزايا ومن 

  . وفاعليتها وعالقتها بالنظام االجتماعي الكيل أدائهافهم النظم السياسية املختلفة وطر  *

ً توقع السلوك السي*  .ايس والتعامل مع  مسبقا

  : وأما عيوب 

 .املختلفةأجزاء النظام  مركز التأثري يفيحدد  ال*

ً مثل تبسيطي*  .لعملية غاية يف التعقيد اً شديد ا

 .( )ثار البيئة الخارجيةآو  مطالبهمل أ*

 . خر األ ء اجز األ النظام عىل  منجزء صعوبة توقع أثر تغري *

 ً دراساة وفهام الانظم السياساية  وإن كاان ال ينبغاي لومفياداً ومع ذلك يبقى هذا النموذج مهما

 .االقتصار علي  وحدم

 

 

                                                                    
( ) Easton , David , A frame work for political Analysis (New Jersy : prentice hall , inc., 1965) 

 .ليشمل البيئة الخارجية فيما بعد بتعديلهيستون قام إ ( )
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 :ـ  قواعد اللعبة السياسيةد

 .السياسة هي حرب بلغة أخرى :األوىلالقاعدة 

السياساة هاي حارب : " يمكننا القول باأن  حتى ( )أو التدافع الصاراععىل  أصالً سياسة مبنية ال

الحارب بأنهاا مظهار مان مظااهر يعرفون ن السياسيني والعسكريني املنظِّري؛ إذ أن "بلغة أخر 

 ".استمرار للسياسة بوسائل أخر  :( )السياسة  أو هي كما يقول كالوزفيتز

ا عىل اخاتالف أنواعهاا ا القوة ب السياسة حلبة رصاع حول ماهية األهداف التي ينبغي تحقيقهاف

كثاري  ويتبنى هاذم الرؤياة "؟يدير الدفة من" و "؟التي تنتاما هي الرؤية " :من خالل مقدمتني

عاىل تحقياق املاراد يف الحكوماة قادرة : "القوة بأنهاا روبر  دال عرففيُ علماء الجيوبولتيكامن 

تتمثل يف دفع الناس إىل القيام بعمل أشياء لام يكوناوا ليقوماوا بهاا بمحاض و مواجهة املعارضة 

رة عىل فرض إرادة الشخص عىل اآلخرين واملقدرة القد: "هاأنفينص عىل سبيكمان  أما. ( )"إرادتهم

أيضاً عىل إمالء هذم اإلرادة عىل أولئك الذين ال قوة لهم وإمكانية إجبار اآلخارين ذوي القاوة األقال 

  ( )"عىل تقديم تنازال 

 :والصاراع نوعان

لكان العادو بنيويااً ومؤسساياً  و  بالرضورة القضاء عىل عنيال يو (: حربيصفري أو )ا وجودي  

 .يتخىل عن أهداف  ومبادئ  وعقيدت  التي انعقد من أجلها الااع يكفي أن

 .مستوياتها الدنيا أو الصلبة يف  القو  الناعمة وتستخدم في  (:سيايس)ا تنافيس   

فقد عمد النظام يف ماا ماا   ااعال فهم نوعيلمهم كمثل الااع العربي اإلرسائييل يمكن طرح و

 وىل تخويف الشعب املاي واملحيط العربي بتصوير الااع عىل أن  صافري أيناير إ 2 قبل ثورة 

صورها بمعنى أن أي رد فعال عاىل االنتهاكاا   القوة الصلبة يف أشدتستعمل في  و  !!وجودي فقط

                                                                    
ِ النهاَس بَْعضَهُْم بِبَْعضٍ لَفَسَدَتِ اأْلَْرضُ : )قال تعالى ( ) ِ النهاَس بَْعَضهُْم بِبَْعضٍ : )، وقال عز من قائل( َولَْوال دَْفعُ َّللاه َولَْواَل دَْفعُ َّللاه

ا ِ كَثِير   .(لَهُدِّمَْت َصَواِمعُ َوبِيَعٌ َوَصلََواٌت َوَمسَاِجدُ يُذْكَرُ فِيهَا اْسمُ َّللاه

 ألماني فيلسوف ومنظر عسكري: كارل فون كالوزفيتز  ( )

( ) Dahl, Robert A., The Concept of Power , Behavioral Science, 2:3 (1957:July) ، أن راتزلويرى: 

 "الدولة كائن حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوة"

 .57ص ، م  89 ، دمشق ،   الدراسات العسكرية ، ط حول طبيعة الحرب ، مركز  ، جوليان اليدر( )
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ً  !!اإلرسائيلية يساوي حالة الحرب وال . وذلك لتربير وتمرير مبدأ اإلذعان للعدو وعادم الارد مطلقاا

الطرح من تغافل متعمد للااع السيايس أو التنافيس والذي تساتعمل فيا  القاوة  يخفى ما يف هذا

بمعنى أن يكون الرد عىل االنتهاكا  هو ممارسة ضاغوط  "الصلبة يف مستوياتها الدنيا"الناعمة أو 

 .مقابلة

ل وربماا يف املمارساا  السياساية ككا الدولية أهم النظريا  يف العالقا  من الااع نظرية تَُعد  و 

ً  وتتغاري وغريهاا واالحتواء  والضغط  والتفاوض  كالتهديد  الااع أدوا  وتتعدد  ملتغاريا  طبقاا

ما باني سياساية أو سايكولوجية أو جيوسياساية أو ديموجرافياة  الااع أسباب وتتعدد املوقف 

 :همهاوأ

 .وهي األخطر: يديولوجيةاأل عقائدية أو ال*

 .الثروا املوارد و لسيطرة عىل بهدف ا ةاديوامل*

 

 

 .املمارسة السياسية هي إدارة األوضاع املعقدة :الثانيةالقاعدة 

لتحكم يف خياوط لاملمارسة السياسية تتعامل باألصالة مع مجموعة من األوضاع املعقدة واملتداخلة و 

أن يعرف من يمارس العمل السايايس ناوع الاااع املحتادم بينا  وباني ينبغي اللعبة السياسية 

 :طبيعة التدافع تقوم عىل عاملني؛ فالطرف اآلخر ل  بدق  واالبتعاد عن األمنيا خصوم  ورؤية 

 

 :الرؤيةوضوح : أولا 

وتعني يقظة السيايس لنوعية وماهية الااع فال يصلح أن يتصور أن  تنافيس بينماا هاو صافري 

طاراف أن يعرف كيف يستغل اختالل ميزان القو  باني األ   كما يجب عند الطرف اآلخر أو العكس

 .املختلفة إلنهاء الااع لصالح ؛ فالقوة التي ال تتمكن من فرض إرادتها هي قوة وهمية

العامال املحادد ف  بالرضاورة بالسوء والفسادملصالح تحقيق ا وقدرتها عىل قوةمفهوم ال رتبطيال و 

 .استخدامها يف الخري واإلعمار دون إلحا  الرضر بمصالح اآلخرينمد  ألخالقية القوة هو 
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فان إدارة : "أو هاي "فن القوة وتوزيعها بالتحييد أو اإلضعاف أو الك ر: "وذلك ألن السياسة هي

 ً ولذلك فاأهم وظاائف  .( )"الدولة عن طريق إعادة توزيع القو  بني كافة األطراف داخلياً وخارجيا

 :لم هي اإلجابة عىل ما ييلهذا الع

 .راف اللعبةمن أط كل طرفتمتع بها يما مقدار القوة التي ا  أ

  ؟(كيفية توزيعها)أي يمارس تلك القوة  ب ا من

 توزيـع القـوى"لم يكن مجدياً أبان فرتة حكم جورباتشوف مناقشة : وعىل سبيل املثال" 

      يف موسكو بني 

يف السايطرة " روسايا مقدار قـوة"ني بينما يتم التغافل عن مناقشة املحافظو صالحيني اإل  

   عىل الجمهوريا  

 !!عة لها بما يعني انهيار السلطة املركزيةالتاب 

 يف هذا الااع؟ا ما هي أهداف كل طرف جا 

 وإمكانياة تهاارشعيمثال ماد   شكل اللعبة السياسية؟التي ت ( ) ا ما هي رشوط عمل القو  د

 ؟السيطرة عليهاو تحجيمها 

 

ا   موازين القوى إدارة  :ثانيا

ً  يخضاع وال واحادة  ةطبيع من ليس القو  ميزان إن" :أورن ريمون يقول  األطاراف لعادد دائماا

ً  يخضع بل التوازن  لهذا املكونة  الاذين أولئاك بتحقيقهاا يلتزم التي واألهداف الدول لطبيعة أيضا

أركاان ميازان أهام أحد يعد دهاء الالعب السيايس وحنكتة وعىل هذا ف .( )"السلطة عىل يسيطرون

 خصامالالضاغط عاىل نقااط ضاعف و  التهديدا ملواجهة  ت زيادة نقاط قو  القوة حي  يعمل عىل

 .ثم العمل عىل تحويل كل ذلك إىل نتائج  وتحويلها إىل فرص

                                                                    
 .  م، ص009 جاسم سلطان ، قواعد في الممارسة السياسية  ، المنصورة، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، : يراجع(  )

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

York: Knopf, 1958. 

(  )http://www.moqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/index.htm 

http://www.moqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/index.htm
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 تزيد أنها قد إال ؛"توزعها بني األطرف املختلفةكيفية "هي  القو  الفكرة املركزية لتوازنأن بدو يو

ف اللعباة وماا بحسب عدد أطارا مصور إذ تتعدد  ة ثابت تنقص ولذلك فليس لهذا امليزان صورة أو

 :مصادر للقوة كالتايلو تمتلك  من أدوا  

 :(املعقد) األقطاب املتعدد القو  توازن ا أ

 تاوازن بينهم فيتشكل القوة  يف النسبي التعادل من حالة إىلالااع  أطراف من قليل عدد يصل قد

 . نطاق الدولية أو املحلية بحسب  األقطاب تعدد عىل يعتمد للقو  

 اساتقرار عليا  وأن يرتتاب  (فالثناائي بسايط) ثالثاة عن طرافاأل  تقل أال "نتومورجا" ويشرتط

ً  أحدها كان مهما األطراف كل استقالل وحفظ ويغلاب  تنافسايةفطبيعة هذم الصورة أنها  .ضعيفا

 .عليها الطابع الدبلومايس

 (:البسيط)الثنائي  التوازن. ب

ً النسبي  و  التعادل من حالة يف ارضتنيأو دولتني متعسياسيتني  كتلتني بروز عىل يقومو      ماا غالبا

ً  يكون ً  أكثر العالقا  تبدو خطوطو إقليميا  فيا  الدبلوماسايةف ؛األخار  لألطاراف بالنسبة وضوحا

 طبيعتا  ألن الحارب؛ األمد تمهاد ملرحلاة قلقة ومضطربة وقصرية استقرار فرتة يمثلوفاعلية  أقل

 .السافر والتنافس املبارشة املعارضة هي

 

 .(1)دقة وتركيزاا وترتيباا ضبط األهداف : الثالثةالقاعدة 

 نحتااجدود الفعال والتاافا  العفوياة ر تجنب و يف أي رصاع سيايس  لتحقيق األهداف املنشودة

 :يتطلبوالذي  لتخطيط العلميل

 :هاضوحو التحديد الدقيق لألهداف و 

  .هالاختيار الوسائل واألساليب املناسبة يمكن واقعية بحي  تكون *

  .ني اإلمكانا  والقدرا  املتاحةها وبتحقيق عملية الرتابط واالنسجام بين*

                                                                    
  .شديد مصادر بتصرف عدة ( )



 خالد سعيد. د                                                                                     التأصيل والواقع قواعد املمارسة السياسية

محاددة  خطاوا و  مراحالموقاو  زمنيااً ذو رناامج لهاا بواضحة املعالم  طخطوضع *

   .االرتباط والتفاعل ومدروسة تحقق

 .ألهدافاتعويق عالقتها بمد  و  مشكلةأية التحديد الدقيق ألبعاد وحدود *

 :هدافاأل ترتيب 

أهاداف مرحلياة  عاربلهدف النهائي ل بما يوصلأي وضع أولويا  لهذم األهداف ومراحل تطبيقها 

 :وتقسم األهداف إىل  (تكتيكية)

 سانة)يمكن تحقيقها باملوارد املتي رة وال تحتاج إىل أبحاث أو تكنولوجيا جديدة  :مبارشة*

 .(ةواحد

 .سنوا ( 2 : ) وتكنولوجيا بحوثو  ةوموارد جديدإضافية إمكانا  تحتاج إىل  :منتظرة*

مستمرة لدراساة بحاث أل  وتحتاج  ياً مستقبل للجميعل و أمامللوضع املثايل ا :مستقبلية بعيدة*

  .سنة( 2 ا2 )ولكنها إجماالً  هذم األهداف بخطة رئيسية مبارشة  وال ترتبط هاإمكانيا  تحقيق

 :حرص وتركيز األهداف

ومختلفة ومتفاوتة وربما تكون الطاولة السياساية ال تتحملهاا  أي من غري تشتت بني أهداف كثرية

 .جميعاً يف وقت واحد

 :تحليل األهداف

ا  والقدرا  املتاحة ماع الوضاع يف االعتباار املساتقبليا  يإلمكانلمت  ءتحليل كل هدف  ومال  عرب

  :الخطوا  التالية يفصياغتها وذلك  تالتي تملتنبؤا  وا

  .توضيح الهدف*

  .لقدرا  واإلمكانا  الالزمة لتحقيق الهدفتحديد ا*

  .تحديد املوارد التي يجب توفريها لتحقيق الهدف*

  .إجراء مقارنة دقيقة لإلمكانيا  والقدرا  مع االحتياجا  الالزمة*

   .إجراء دراسة تقييمة ملسألة تحقيق الهدف بالقدرا  واإلمكانا  املتاحة*
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 :(البدائل) تحديد السياسات

عامال أخاذ ماع أعىل قدر من الكفااءة  بالتي تحقق األهداف ة املستقبليا بناء السياسا  ويتم فيه

تحليال الوساائل البديلاة   و (أقال تكااليف)   وعامال اإلمكانياا (أقا مدة) بعني االعتبارالزمن 

   .بينها  اختيار األفضلقارنة   وامل(االحتماال )

 

 .ياسيةواقعية الرؤية للخريطة الس :الرابعةالقاعدة 

واألماور كماا يجاب أن " the is"أول من ميز بني األمور كما هاي كائناة " نيكوال ميكافييل"يعترب 

من املهم التفريق بني املبدئية األيديولوجية أو العقائدياة وباني و . ( )"يف السياسة" the out"تكون 

فإن  من املعلوم أن السياسة املرونة السياسية  فبينما تتعامل األيديولوجيا أساساً مع الخيار الواحد 

  .تتعامل مع النسبية والخيارا  املتعددة

ولكي تصبح عملية املمارسة السياسية مغامرة محسوبة املخاطر بصاورة علمياة وقابلاة للنجااح 

حتى ال تتحول ة وإجراءاتها التأمينية املحسوبة؛ يأدواتها املعرفحيازة ينبغي أال تغيب عن السيايس 

 تنبغاي مراعااةاتخاذ القرار    وللوصول إىل مرحلةاتكالية غري محسوبة العواقب ةمقامر  إىل مجرد

 :( )ما ييل

 .توصيف األزمة بوضوح*

 .تحديد أهم مالمح املشكلة بدقة*

 .معرفة أسبابها*

 .وضع جميع االسرتاتيجيا  املمكنة للحل وتحديد أفضلها*

 .واملتابعة وضع خطة عمل واضحة وآليا  للتنفيذ*

ماا ويف لالحتجااج عاىل أمار  الينياملمظاهرة حاشدة ب بلد مايف فئة سياسية دشن تأن  مكنفمن امل

مماا يرسال رساالة عن الحدث ملدة طويلة ولكن من الخطري أن تتأخر تلك الدعوة  إطار جو ثوري 

                                                                    
 .اختصار كتاب القوة والسياسة ( )

   .95م، ص009 ، المنصورة، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، ، قواعد في الممارسة السياسية انجاسم سلط: بتصرف ( )
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  وبسقف قاد ال يمكان ةظاهر مالهدف األصيل لل مشوشة عىلاملطالب الشعارا  و  أتيتأو بالرتاخي 

تانفض الجماوع دون الحصاول عاىل أياة ضامانا  لتحقياق  أوإلي  يف الوقات الحاايل الوصول 

 .( )مطالبها

 

 .فهم املواقف واملمارسات يف سياقاتها املنطقية :الخامسةالقاعدة 

  و كاذلك ممارسااتهم أو تحركااتهم فة الخصوم جيداً  ومعرفة أهدافهمينبغي لرجل السياسة معر 

ً  بل يجب االهتمام بفهم  إىل املواقف فقط وال يكفي يف هذا املقام النظر  !!الطبائع والدوافع أيضا

ً ولكن املنطلق قد يكون خطرياً يف نفاس الوقات  وماع وضاع كال العوامال  فقد يكون املوقف جيدا

السابقة يف سياقاتها الظرفية والطبيعية يمكن تقدير العواقب أو املآال  أي مقدار وكيفية تأثري تلك 

 .عىل جماعت  السياسيةالتحركا  علي  و 

ساس يمكن  التخطيط للتحرك املناسب واملقابل وتحديد أهداف وآلياا  ذلاك التحارك األ وعىل هذا 

 .( )من  احتواء أو إقصاءً  باالقرتاب من خصم  أو محاولة تغيري أفكارم ليقرتب هو

 

 .ممارسة فن املمكن هو الطريق إىل غري املمكن: السادسةالقاعدة 

؛ وقاد أو نتمناى وتعني التعامل مع الواقع كما هاو ال كماا نرياد ؛فن املمكنأنها ب تعرف السياسة

ً  ليس املمكن عمل ألن للسياسة اً ظلميكون هذا   .وإال استطاع كل الناس ممارستها فنا

 والتاي خصوصايات  لا واقع سيايس  واإلنسان  وكل واملكان الزمان :أبعاد ثالثة الحياة لها ركةفح

 أو والواقعياة الوقتياة باالظروف واملساتحيل املمكن عالقة ضوء معها يف التعامل من للسياسة البد

التطبياق التاي  املمكناة واألحاالم الخيال من وقدر الواقعحقائق  بني يجمع إطار ويف السائد  املناخ

 .املمكن من إطار يف متغيري  عيل ساعدت

 

                                                                    
 .م وتم بعدها التنكيل بجماعة اإلخوان 87 وقد حدث مثل ذلك في مصر عام ( )

 .89، صالسابق(  )
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 :( )واملستحيل املمكن بني السياسة فن

أماا   عليهاا املتعاارف الثقافاة ماع وتتفق تتصالح التي هي القائمة عاألوضا  إنف العادة يف

  (املتساقة السياسية) علي  واملحافظة تثبيت  بهدف القائم الوضع مع تتعامل التي فهي السياسة

 : السياسة من أنواع ثالثة هناكو ؛ (الثائرة السياسة)وتدمريم  بهدم  أو

 فهاي   إطاارم يف وتادور الواقاع ماع لتتعاماو : املمكان الازمن يف املمكن فن سياسة*

 االساتقرار يتبغا يفه  وهو جوهر السياسة الااع ألنها مجردة عن مبدعة  وليست مصنوعة

 .الوسط والحلول لتنازال  اىلإ وتميل واالستمرار

  اوتادمريه ةالقائم عا وضاأل  تغيري وتهدف إىل: املستحيل الزمن يف املستحيل فن سياسة*

  تفهم ال هاولكن

 تخارجو  فتفشال السائد املناخ وىف القائم الوضع يف برشية حتميا  من في  وما عاها افةثق

ويمكن التمثيل لهاا بكثاري مان الحركاا  اإلساالمية الثورياة ا خاصاة  .خارسة الااع من

انهزمات لكنهاا   املسلحة منها ا التي أراد بعضها تجاهل حقائق الواقع والقفز عىل معطياتا 

 . النهايةاضطر  للرتاجع يفو 

ولهاا نفاس : املمكان الازمن يف املستحيل فن أو املستحيل الزمن يف املمكن فن سياسة*

  هاولكن الهدف السابق

ً  لتصانع التغيري يف فتنجح   هناك أو هنا املستحيل ضد هناك أو هنا املمكن تستخدم ً  واقعاا  ومناخاا

 .الااع غالباً ما تنتا يفو  جديدة  وثقافة

األخري جميع الحركا  التغيريية والرموز التاريخية؛ ويمكان أن نرضاب لا  ماثالً ويندرج يف النوع 

ً بال لوصاول للسالطة سالمياً ويف ظارف ا يفوالتنمياة الرتكية حي  نجح حزب العدالة تجربة حديثا

للتجربة وأياديولجيتها معادية ا و وضاع عاملية ومحلية رافضة ا بل أعقود قليلة من الزمان ويف ظل 

عطال ماا ن بعيد املناال فلامَّ اً هدفكان ذلك  إذا ولكن لتطبيق نموذج إسالمي يطمح  كانكيف أن  و 

 يمكن أداؤم اآلن؟

                                                                    
 .م 88  /6/  بتاريخ األهالي والمستحيل، جريدة الممكن بين السياسة فن: مقالة بعنوان: بتصرفمنصور،  صبحي آحمد ( )
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 .املكتسبات وعقدة الرصاع :السابعةالقاعدة 

أن القدرة عىل االنتشار والتمدد ال تعني بالرضورة القدرة عىل التماساك تنبغي اإلشارة إىل 

النجاح التكتيكي ال يغني عن الفشال كما أن . ( )يط لذلك مسبقاً وحماية املكتسبا  إذا لم يتم التخط

بمعنى أن اكتساب جولة واحدة قد يكون مؤقتاً بال وماؤخراً للخطاة البعيادة األماد االسرتاتيجي؛ 

 .واملستهدفة أصالً 

قد ال تبدو خطوة ما نجاحاً أو ربما يعتربها البعض خطوة إىل الخلف كما لو عمال السايايس عاىل  و 

لالقارتاب مان أو التمس السبل التحالفا  بعض أطراف الصاراع املعادية ل  عن طريق عقد  تقليل

  غري ذلاك مان األسااليببخطاب يميل إىل اللني أو  أو دفعهم لتغيري تصوراتهم عن   بعض خصوم

من املهم لرجل السياسة أن يعمل عاىل تغياري ماوازين القاو  بينما األمر يف حقيقت  بخالف ذلك؛ ف

 .ت ملصلح

باعتبارهاا النتيجاة املرجاوة ا  ا أن تكون املكتسابا  الرتكيز عىلعىل السيايس يف إدارت  للااع و 

 :باملعايري التالية

 .وهذا هو معيار النجاح الحقيقي خطط لهاأن تتوافق املكتسبا  املحتملة مع األهداف امل*

وال فضاة والخصاوم ال فالساماء ال تمطار ذهبااً التأكيد عىل أن املكاسب تنتزع وال تمنح *

 .يعطون املنح املجانية

 .ن يستطيع الحفاظ عليها يف النهايةأ*

هي تلك التي يمنحها لك العدو لتحيد عن هادفك ثام يساحبها مناك بعاد أن : "فاملكتسبا  الهشة

الساود يف " حركاة املحارومني"وكخري نموذج يعرب عنها هو ما حدث يف أزماة  "يسقط مصداقيتك

 .( )أمريكا

                                                                    
 م 87 أبان ثورة يوليومثال  كما حدث مع جماعة اإلخوان  ( )

(  )Aforce More Powerful (2000). York Zimmerman Inc. WETA Washington, D.C. David, Min., 

USA: YZI. تلبية كل مطالبهم ولكن  عرضت الدولة األمريكية على السود الثائرين . 0 ، قواعد الممارسة، مرجع سابق، ص
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 .تنوع الخطاب السيايس بحسب املرحلة واملخاطب :الثامنةعدة القا

تكمان أهميتا  يف الرتكياز عاىل الهادف والقضاية  ( )"فن الكالم"علم من علوم الخطاب السيايس 

حقال للتعباري عان اآلراء  واقارتاح   وهاو الجوهرية املراد وصولها للمتلقي بوضوح ووعاي كامال

واقتساام السالطة  والفصال باني  سية من قبيل شكل الحكم األفكار واملواقف حول القضايا السيا

 .أنواعها

يهدف إىل حمل املخاطب عىل القبول  والتسليم بمصداقية الدعو  عان طرياق  خطاب إقناعي  فهو

 .توظيف الحجج والرباهني

سياساة اليعارب عان ما عادةً كما يمكن أن نسمي ؛  "الدبلومايس األول"خطاب رجل السياسية أو و 

ً دروسامفمن الواجب أن يكون   الخارجية وأية الداخل ً تفهماوميجابيا  إماردودا  لا    و بعناياة ا  ا

الساساة  أن يااح  ال األخر أو الكتل السياسية لدول لعالقا  مع الا يومراع لشعور الجماهرييل

 .حسب مصالحهم أوبأهوائهم 

وللمتحادث وإرادة  كامال يصادر عان وعاي  جماعي متوبهذا نستطيع القول بأن  عبارة عن نتاج 

حرية تتجىل يف استخدام  أنساقاً للتعبري عن فكرم الشخيصا ورؤيتا  الواعياة السيايس قدر من ال

 .  بشأنهاخاطبيلقي للقضية التي 

مشااعر النااس وتحرياك الشاارع وفاق  مخاطبةاللعبة السياسة هو القدرة عىل والدرس األول يف 

 القادرة عاىل الحشادالقوة ولكن بغسال األدمغاة و  باستخدامذلك بالتأكيد ليس و   أجندا  محددة

  .الجمعي

                                                                                                                                                                                            
، وإما !!النظام نفسه؛ فإما أن يقبلوا فيفقدوا شرعيتهم أمام أتباعهم خاصة أن المكاسب قد تكون هشةمن خالل المشاركة السياسية في 

 !!أن يرفضوا فيتهموا بتفويت الفرصة والخروج عن الشرعية

كالم عادي أو مزخرف، له أول وله آخر، وهو يتم بين : " الوق" مراجعة الكالم: والخطابة والمخاطبة : "اللسان قال في(  )

لسان العرب، ابن منظور  .يغفل خاصية التفاعل فيهويالحظ أنه لم  "(بينهم)في تفاعل بينهما ( يدخلون)متخاطبين أو أكثر يدخالن 

 .دي في القاموس المحيطوقال بنحوه الفيروزبا. 89-85، ص[خطب]، مادة  00 ،  ، دار صادر، بيروت، ط 7اإلفريقي، مج 
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ً  اءالخطاب السيايس سو كما أن  عقيدة ال ال يشرتط أن يعرب بالرضورة عن أو غري مبارش كان مبارشا

يف الوصاول السايايس  هدف يرغاب ربمجة بقدر ما يعرب عناملسياسية ال اجيلو و ييداأل توج  أو ال أو

كالتاأثري يف املساتمعني تايحا  ألهداف مختلفاة  الن يطلقون و تحدثملإلي  بما يناسب املرحلة  فا

الارأي  ةر اثاأو إجس نبض الخصوم أو تصعيد حدة الخطاب أو  رسالة  تبليغ ووترسيخ قناعة ما أ

 . إىل غري ذلك العام

ً  جماعةكلما امتلكت الو  وغري أكرب من املاحني واملتحدثني الرسميني أ السياسية عددا

دائرة ين لديهم إمكانية التخاطب والتالسن اإلعالمي  كلما أصبحت مهيبة الجانب يف الرسميني الذ

 .الااع السيايس

  الشخصيةاالحتجاج من اجل معاناتهم ا مثالًا ب يهتمون قد ال اسن ماليني النيجب االنتبام إىل أو

 يفلكنهم ال يرتددون 

 .ةتلبية نداءا  سياسية أو ديني

 :مصداقية الخطاب السيايس

لقناعا  والرؤ  يف اتضارب بطبيعتها وبما تحمل  من عبة السياسية للينبغي أن نتفهم أن ا ولكن

ً نتج نوعت والتصورا  ولذلك يجب التمييز بني   الخصوما و املنازعا  أو من الااع الفكري  ا

ا حد ذاتها حق مرشوع للجميع يف التايحا    فوبني الخطاب السيايس الشخصية التايحا 

  ولكن ينبغي حالة من الشفافية والتواصلتصنع  ا إذامت تعرب عن رأي أصحابها الشخيص ماد

 :أن تنضبط تايحا  السيايس بالضوابط التالية

  .رشعية وأتتهم من دون دالئل قانونية  وأال تتهجم أ يشرتط*

تتقاطع مع املصالح  برشط أالملصلحة شخصية مادامت مرشوعة  تكونن أليس عيبا *

 .ةالعام

 .لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية االدعاءا  الكاذبة عىل اآلخرين تجنب*
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ا أو تحقيق تلميع صورتهخصومها لط إسقاعتمد الكتل السياسية عىل ال يجب أن ت*

ع ا وضمن طرح برامجها لحل األزما  السياسية  واإلسرتاتيجية  ومعالجة األ    بدالً أهدافها

 .الخدما و 

ً تأرجحمالسيايس الخطاب ال يصلح أن يكون * بني املنفعة الشخصية وحب الظهور  ا

 .ومداعبة عقول األنصار واملساندين

التايحا  المركزية تعكس حالة الااع السيايس للكتل املتحالفة  يجب أال تكون*

  .واملتخالفة

إال إذا كان التايحا  والخطابا  السياسية الصبغة االنفعالية  ال يصلح أن تأخذ*

 .نفس  تكتيكاً مقصوداً لسبب مرحيلاالنفعال هو 

 .املستقبلية لجميع الكتل  رؤ ال يفضل أن تركز التايحا  عىل التقاطعا  الواضحة يف*

اً   :الخطاب السيايس عندما يكون سيئ

فال يصلح أن تصدر التايحا  بقبول   تايحا التضارب وأسوأ تعبري عن فئة سياسية ما هو 

بلد تايحا  نارية ضد  مثالً  حكومي مسئوليطلق  ال يصح أنأمر ما ورفض  يف آن واحد  كما 

وقد  السيايس عىل الشارع فلهذا األمر أبعاد خطرية؛ تنسحب ا  مع  فاوضمعني يف أثناء إجراء امل

وذلك ألن   القائمني عىل العملية السياسية برمتهايف لثقة لوفقدان  ا الحتقانوتؤدي ل اً شنجتولد ت

 :دليل عىل

 سيايس مجال العمل القل  خربة يف*

 .العملية السياسيةضعف يف إيجاد مخارج للُعقد واملشاكل التي تعرض يف *

 .السياسيةضعف تماسك املؤسسا  *

 .التخبط يف إدارة األزما *

 .يةسياسداخل الكتل ال وجود رؤية واضحة للقضايا اإلسرتاتيجية املستقبلية  عدم*

 .أو الرقابيي والترشيعي بني العمل التنفيذ قد يدل عىل التداخل *
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ا   .لعبة السياسية و ضوابطها الرشعيةال :رابعا

بادخول املجاالس  يكثر اللغط يف قضية املمارسة السياسية بني اإلسالميني وخاصة منها ما يتعلاق

الترشيعية؛ فمنهم من يعدها قبوالً بالتحاكم لغري الل  تعاىل ومقارفة ملحارم بغاري رورة؛ ومانهم 

طريقاً لتطبيق الرشيعة وسبيالً لناة الدين؛ وال يكون هذا التضاد العنيف إال بسابب من يظن أنها 

اإلغرا  يف النظر للجزئيا  عىل حساب التناول األصويل؛ والاذي تحكام فيا  املقاصاد الكلياة عاىل 

وفيما ييل نتناول بعض الضوابط الرشعية املهمة والتي تساهم يف تجلياة هاذم . ممارسة الجزئيا 

 .القضية

 

 عدم مناقضة املمارسات ألصل حاكمية الرشيعة :أولا 

 :إن عالج هذم القضية يرتاء  من طريقني

 :التأصيل ؛األول

خصوصاية ودها عان حياضاها لذت  وحملها بكل عنارص بقائها و وضع الشارع الحكيم رشيعفقد 

واملقاصاد ة من جهاجمعها بني أدلة الوحي ل؛ وكذلك ينسانستخالف اإل حقيقة اال و الحفظ الرباني 

تكاليف الرشيعة ترجاع إىل حفاظ "فا .من جهة أخر  الكلية والجزئية سواء كانت قطعية أو ظنية

ها وقد حاا ؛ الرضورا وأعظمها  كما يقول الشاطبي  ( )"املقاصد هي املصالح"  و( )"مقاصدها

حفاظ "ا وأهمها   وأولهاا ( )"حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملاال" :يوه لعلماء يف خمسا

 .وهو مقدم عىل غريم  وأصل الدين هو اإليمان والتوحيد "الدين

قاال : ومعلوم أن اإليمان يف حقيقت  وماهيت  هو اليقني بال ريب واالنقياد بالطاعة جملة وعىل الغيب

ارِ : )تعاىل يِل األَمِل ُساوَل َوأُوِل َ  َوأَِطيُعوا الرَّ ء   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللَّ تُمِل يِف َءِل ِمانِلكُمِل َفاإِنِل تَنَااَزعِل

ُسولِ  ِ  َوالرَّ أمر دون آخر وإنما باتخاذ اللا  ورساول   يفانتقائية وهذم الطاعة ليست   (َفُردُّومُ إىَِل اللَّ

ً واجب الطاعة  َفاال َوَربِّاَك ال  : )فهذا هو محك اإليمان ومعقد اإلساالم؛ قاال تعااىليف كل أمر حكما

                                                                    
 .9الموافقات ص ( )

 .يحمد الريسونلدكتور أل ينظرية المقاصد عند الشاطب ( )

 السابق(  )
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ِمنُوَن حَ  اا َقَضايِلَت َويَُسالُِّموا يُؤِل تَّى يَُحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَيِلانَُهمِل ثُامَّ ال يَِجاُدوا يِف أَنُفِساِهمِل َحَرًجاا ِممَّ

ِليًما   (.تَسِل

 :التهديف والثاني؛

إن األهداف املرومة من وراء املمارسة السياسية واضحة عند كثري من العاملني لإلسالم ممن قبلاوا 

 :( )تلخص فيما ييلبهذا املنحى وتكاد ت

 .إقامة الحجة وإشاعة البالغ*

 .وإقامة ما يمكن من أحكام الرشيعة املضيعة*

 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ومحاربة الفساد واملفسدين بحسب االستطاعة*

 .املظالم دفع ما يضادها من املفاسد  و ءدر وتحصيل املصالح الرشعية املعتربة و *

 .ومنع االستئصال دعوةالحصانة السياسية للتواجد وحرية ال اواكتساب رد*

 .وإعداد الكوادر السياسية املؤهلة للتصدر لقيادة األمة يف حال التمكني*

رتيض السيادة لغري اللا  أو التحااكم إىل ي اترشيعية و نحوها ممالجالس املإن األصل يف الوجود يف 

ان الهدف من املشااركة السياساية والاذي يعطيهاا وإذا ك. سوام أو الترشيع من دون  هو الحرمة

جب عدم الحيادة عان هاذم يفوليس هدمها أو نقضها  ا كما تقدم ا املرشوعية هو زيادة الرشعية 

فيجاب  ماا فيا ؛شابهة من هاذم الفي   ربملانيةالمن املمارسة  مجرد االقرتابومعلوم أن . األهداف

أو محاولاة إساباغ  نبغي التسويغ للباطاليال ما كاء  بني األصل واالستثن السعي يف زيادة االنفكاك

 .املرشوعية علي 

 

 من املمارسة تالرشعية تستمد من الرشيعة وليس :اا ثاني

أن نحارص عاىل توصايف األشاياء بماا علينا ينبغي عند مناقشة القضايا الرشعية الحساسة 

 أوجبتهااا  هي حالة استثنائية ربملانشاركة يف الالسياسية املختلف عليها كامل ا يناسبها فاملمارس

                                                                    
 .6  م، ص 88 ، اآلفاق الدولية لإلعالم   صالح الصاوي، مدخل إلى ترشيد العمل اإلسالمي ط.د (  )
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عىل ماا لايس وال تعني إضفاء الرشعية   بعد ملجئة أو حاجة أنزلت منزلتها كما سيتبني ( )رورة

 :مهمة   وهنا مسائلكالديموقراطية مثالً  أصالً  برشعي

يجب أن يعلم أن رشعية األحكام االستثنائية كالرخصة هاي يف املمارساة وليسات األصال  -1

 ما  وهذا الضابط هو

قد تبيح الرضورة اليشء ولكن ال تثبت حكًما كليًاا يف الجانس  بال ف"يحفظ دين الل  من التحريف؛ 

لاذلك يانص ابان تيمياة عاىل وجاوب . ( )"يعترب تحققها يف كل شخص  كأكل امليتة وطعام الغري

ب  الرضورة تبيح املحظاور وتساقط الواجاف: "السعي يف رفع الرضورة  بل ما يقررم كافة الفقهاء

 . ( )"ولذا فإنها تكون مؤقتة  وتقدر بقدرها  وتزول بزوال سببها

وقاد تقارر عناد أصاالً  عمال محارمعىل أنها بارشة املمارسة الربملانية وعىل هذا تنبغي م -2

 الفقهاء أن مبارشة 

ومباارشةُ املمناوع : "بان عثيمانياقاال  ؛الحرام للتخلص من  جائزة؛ وهو اختيار شايخ اإلساالم

ً "   ليست محظورةً بل مطلوبةً للتَّخلص من فمبارشة اليشاء املمناوع للاتَّخلُّص منا  ال : "وقال أيضا

: ويف تفصيل  يقول الشيخ الساعيداني. ( )"يمكن أن يأثم اإلنسان ب   ألنَّ هذا من تكليف ما ال يُطا 

 تجاوز إما محرم لحق الل  تعاىل  وإما محرم لحق املخلاوقني  وكالهماا ال: اعلم أن الحرام نوعان"

مبارشتهما بأي أنواع املبارشة  لكن استثنى العلماء من ذلك مبارشة واحدةً فقط  وهي املبارشة مان 

 .(2)"أجل التخلص من الحرام توبًة لل  تعاىل

ب ؛ مثل القواعاد الدساتورية ورأي الشاعب أو  كإلزام الخصم بما يلتزم ب  ليس التزاماً من -3

  كما. األغلبية وغريها

ً  يلزم اليهودي  . بمني  أو النااني بما يعتقد حجيت   وال يعد هذا اعتقادا

                                                                    
أن : االستمرار ينفي الضرورة، وكان الرد: ية ضرورة بأنفي نقاش مع أحد أهل العلم؛ اعترض على كون المشاركة البرلمان ( )

 . االستمرار يزول إذا زالت أسبابه

 .  8الجويني، البرهان، ص  ( )

 . 6 /6 : الموسوعة الفقهية الكويتيةمذكورة في مراجع عدة  ( )

 .0  الستنجاء، صالشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الجزء األول، باب ا (  )

 .القاعدة الثانية واألربعون، لية بشرح القواعد الفقهيةعفهام التلقيح األ، وليد بن راشد السعيدانالشيخ  (7)
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وهاذا ضامان ؛ ممارساتنا ليست ترشيعاً وتحتااج كال ممارساة جزئياة لادليل منفصال -4

 روري لضبط بوصلة كل 

 ً   وليعترب بالتحريف الذي آلت إليا  النااانية مان خاالل سلسالة طويلاة من الفهم والحركة معا

 . فاهيم الباطلةرشعت فيها املمارسا  وامل

 

 وضاع ل يستلزم عدم رشعية املمارساتعدم رشعية األ  :اا ثالث

النظام الكوني والفطري  متالئم معنظام  اإلسالمعىل أساس أن كمال الرشيعة اإلسالمية يقوم إن 

 اإلنسان قضاياأما ف .لعبادة والعمارة والخالفةا وذلك لتحقيق عن  اً شاذوليس  يوالسبب يوالسنن

ا خاصة منها املعارصة قضايا العامة الأما و   النصوص الجزئيةب فتنضبط فردالستو  عىل م

 .يقاصد ملاالتناول و ها هعالجي افخري ما كالعمل السيايس وغريم 

 :هي فسماتها األساسيةالرشيعة  مقاصدفأما 

 .يف األمور كلها وللناس كافةة يالجماع*

 .( )التوسط بني مصلحتي النفس والدين*

 .عمل  مجالاملقاصد بني النص و  وإنما بتوسطالتسيب ال بمعنى  الي ر*

  .( )واقع الناس اةعوإنما بمراتحليل الحرام بمعنى  الالتدرج *

 :عىل وجهني االجتهادفتحتاج إىل ؛ وأما القضايا املعارصة

 .استنباط وصياغة املقاصد*

 .سط والواقعيةالتدرج والي ر والتو  وفقتلكم املقاصد تنزيل وحسن  الواقعفهم *

هي يف   وإنما "إقامة رشع الل  كامالً غري منقوصك"ليست يف تحقيق ما نتمنام مثالية الرشع ف

بمصلحة  إنفاذم؛ أي ما نقدر عىل إقامت  وشايف واقع  املع أي بتحقيق أمثل ما يمكنواقعيت  

وج   يل بها عىل أيمكن وجود الفع التيالرشع القدرة  ليس املعترب يف: " بن تيميةايقول راجحة 

                                                                    
 .مطمئن باإليمانفي حال النطق بكلمة الكفر والقلب  والعكسفي حال الجهاد مثال  لدينحياة ا ألجلأحيانا النفس تقدم  ( )

.أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فتكون من ذا فتنة"  :لولده الراشدينقال خامس كما  ( ) " 
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مة الواقع ءمال كما يشرتط   ( )"راجحة بل أو مكافئة خالية عن مرضة نةُ كِل كان بل ال بد أن تكون املُ 

ومن أمثلة  ".الذي يلقي العداوة بني الرشع والواقع هوليس أن الفقي  بن القيمكما ذكر ا .ل  وقبول 

ممارسة رشعية يف وضع ؛ فهذم طعم بن عديامللجوار   قبول( ص)ذلك من سرية سيد املتقني 

  .جاهيل

 

 استيفاء رشعية املمارسة بأثرها عىل األمة :اا رابع

وتفهمها د  تقبل األمة ميثبت بالدليل واستيفاء الرشعية يأتي بألمر ما أصل الرشعية 

عىل وجوب ءء بأصل الدليل فقط في تكيجب أن نال ف. وكذلك باألثر العام عليها ل واستعدادها 

فحاكمية الرشيعة أصل ال مرية . لد  عامة األمة الوصول ملرحلة القبولينبغي وإنما حريم  ما أو ت

قد يكون من املعلوم من دين الل  بل في  وبطالن كثري من األوضاع والقوانني حق ال جدال في  

عموم املسلمني لكي ال ندخل يف  ولكننا نحتاج أن تصل هذم الرؤ  والقناعا  إىل ( )بالرضورة

لَِِئِل : )بن سلول حني قالاعدو الل  ( ص)ومة مع األمة نفسها ال مع أعدائها فلم يقتل النبي خص

َذَلَّ  ََعزُّ ِمنِلَها األِل ِرَجنَّ األِل نَا إىَِل الِلَمِدينَِة لَيُخِل يقتل أصحاب   ( ص)لكي ال يتحدث الناس أن محمداً ( َرَجعِل

عن ؛ فحديثوا عهد بجاهليةهم ون الكعبة و يعد الكعبة إىل ما كانت علي  ألن الناس يعظمكما لم 

: أو قال   لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية )  :يقول   ( ص) سمعت رسول الل   : أنها قالت  عائشة  أمنا 

 .( )(الحجر يف سبيل الل  ولجعلت بابها باألرض وألدخلت فيها من  الكعبة   ألنفقت كنز   بكفر

 

  مصال  مرشوعةاللقاء مع املخالفني عىل :اا خامس

ال خالف بني أهل العلم عىل مرشوعية املعاهدة والتعاقد عىل املساعدة والتعاضد عىل الخري بل 

 "الحلف"وهذا يف حقيقت  هو مفهوم ( ص)والتزام رأي القائمني علي  يف غري معصية الل  ورسول  

                                                                    
 (.  0/5 )الفتاوى  (  )

  .العلم أو ضده مدى انتشارتتسع دائرة المعلوم من الدين بالضرورة وتضيق بحسب الزمان والمكان و(  )

 (.68  ) رقم الحديث، نقض الكعبة وبنائها، الحج ، صحيح مسلم ( )
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ً لَقد شهد  يف داِر عبد الل  بن جدع" :يف حلف الفضول( ص)قال رسول الل   ما أُحب أن يل  ان حلفا

 :رشوط أهمها  وللحلف الرشعي ( )"ب  حمر النعِم ولو أدعى ب  يف اإلسالِم ألجبت

؛ تحالفاً عىل باطل أو تحزباً عىل أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعةأال يكون *

ا للفرقاة بخالفهاإن هذم الفر  إنما تصاري فرقااً : "فهو أصل نشوء الفر  الضالة؛ يقول الشاطبي

ويجاري مجار  القاعادة : "ثم يقاول" قاعدة من قواعد الرشيعة وأ الناجية يف معنى كيل يف الدين

 .( )الكلية كثرة الجزئيا 

 .منازعة األمر أهل فيكون من  الرشعي املقيم للحقأال يكون حلفاً ضد السلطان *

 .والتعصب املذموم أال يعقد علي  الوالء والرباء*

: أمر من أمور الجاهلية التي نسخها اإلسالم كاإلرث وغريم؛ قاال الناوويأال يرتتب علي  *

وأما املؤاخاة يف اإلسالم واملحالفة عىل طاعة الل   والتنارص يف الدين  والتعاون عىل الارب والتقاو  "

وأيماا حلاف كاان يف : )يف هذم األحاديا ( ص)ينسخ  وهذا معنى قول   موإقامة الحق  فهذا با  ل

  فااملراد با  حلاف (حلاف يف اإلساالم ال(: )ص)وأماا قولا  (. لم يزدم اإلسالم إال شدة الجاهلية 

 .( )"التوارث  والحلف عىل ما منع الرشع من 

 

 

 جزئية املمارسة ل تنايف شمول العتقاد :اا سادس

فينبغي أن يكون من يمارس العمل السيايس مؤمناً بالكتاب كل  وبمرجعية الرشايعة كلهاا 

ض  َفَماا : )؛ قال تعاىلةوالجزئي ةأحكامها الكليمبادئها و  ِض الِلِكتَااِب َوتَكِلُفاُروَن ِبابَعِل ِمنُوَن ِبابَعِل أََفتُؤِل

مَ الِلِقيَاَمِة يَُردُّوَن إىَِل أََشادِّ  نِليَا َويَوِل ٌي يِف الِلَحيَاِة الدُّ َعُل ذَِلَك ِمنِلكُمِل إاِلَّ ِخزِل الِلَعاذَاِب َوَماا اللَّاُ  َجَزاءُ َمنِل يَفِل

                                                                    
ألن أغلب من فيه كانوا في حلف  المطيبينويسمى بيقصد حلف الفضول وهو صلى َّللا عليه وسلم  ،   / : ابن هشام (  )

 .المطيبين أصال  

  . 0 ـ  00 / : االعتصام للشاطبي(  )

 . 9ـ   6/9 : صحيح مسلم بشرح النووي ( )



 خالد سعيد. د                                                                                     التأصيل والواقع قواعد املمارسة السياسية

َملُونَ ِبغَ  ا تَعِل فال ينبغي أن يتبعض اإليمان عندم أو يتجزأ يف أصل  فهذا قد سمام اللا  كفاراً ( اِفل  َعمَّ

 .وتوعد أصحاب 

ً بني تبعيض اإليمان وتبعيض املمارسة؛ بمعنى أن مان يماارس العمال السايايس  ولكن هناك فرقا

لكفر والعاملانية واالنحالل عن كرضورة ملجئة بغية تحقيق املصالح الرشعية الراجحة ودفع غائلة ا

ن  ال حكم إال الل ؛ فإن مثل هذا إنماا هاو مجتهاد باني األجار أاألمة مع إيمان  التام بالكتاب كل  و 

 .واألجرين؛ فهذم تجزئة عملية ال اعتقادية

ً الكفر عميل أيضاً فوقد يعرتض عىل هذا بأن   نااك   فريد علي  باأن هرتك بعض العمل قد يكون كفرا

 ً مان بني من يرتك بعض العمل لعدم قدرت  علي  فهذا معذور ومن يرتك  مع تمام القدرة فهاذا  فرقا

ألنهم لام يكوناوا معاذورين  ذين عناهم الل وأصحاب  هم الإليمان ااقض و نمن اقص إن لم يكن و ن

 .فيما قاموا ب 

 سلطان ألحد عليا  كما أن الواجب الرشعي منوط بالقدرة وهي كاملة يف باب االعتقاد القلبي الذي ال

مان رأ  (: )ص)ولكنها محدودة يف باب املمارسة وعمل الجوارح بدليل حدي  األمر والنهاي؛ قاال 

منكم منكرا فليغريم بيدم   فإن لم يساتطع فبلساان    فاإن لام يساتطع فبقلبا    وذلاك أضاعف 

 .( )القلبفأجاز ترك بعض العمل لعدم القدرة يف اليد واللسان ولم يجزم يف  ( )(اإليمان

 

 جيات العامة تتنزل منزلة الرضورةالحا: اا سابع

وكما هو مقارر ظاهرة؛  كثري من األمور يعرتض عليها بأنها ارتكاب لحرام من غري رورة

األماة الياوم ا ويف ؛ ف( )"يف حق آحاد النااستنزل منزلة الرضورة العامة  الحاجة: "يف األصول فإن

تع ر عىل النااس و ؛ تعم كل شئون الحياة حاجا  عامة ماسةوج بمظل تضييع الرشيعة الغراء ا ت

إىل بعاض  ئتلجاوعىل هذا فهاي بمثاباة رورا  قاد حياتهم؛ وتفسد عليهم ما تبقى من دينهم؛ 

                                                                    
 .8 :ديث رقمكر من اإليمان، حكتاب اإليمان، باب األمر بالمعروف والنهي عن المن: صحيح مسلم(  )

 .رحمه َّللا ن من األربعين النووية للشيخ محمد بن صالح العثيمينيشرح الحديث الرابع والثالثيراجع  ( )

، لفضيلة الدكتور عطية 78موسوعة القواعد الفقهية ص: ، وانظر أيضا  606/ ، البرهان للجويني 59 الغياثي للجويني ص ( )

 .عدالن
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؛ املمارسا  السياسية ا املتعلقة بالترشيع وسن القوانني ا رغم كونها ممنوعاة مان حيا  األصال 

 :فعىل سبيل املثال

 .وانني منع املنتقبا  من الدراسةق :ميعلتيف جانب ال*

 .سن الزواج وسفر املرأة بدون محرمرفع قوانني  :االجتماعيالجانب ويف *

مثل إلجاء الناس للربا بمنع البنوك اإلسالمية يف بعاض البلادان  :االقتصاديويف الجانب *

 .إىل غري ذلك من الشئون العامة .أو منع املضاربة الرشعية وتوظيف األموال بالحق

ا التصالها بحفظ الادين نفسا  ا  األمور املتعلقة بالرضورا  األصليةبل إن هناك بعض *

 كمحاولة تزييف 

 .الهوية وإلغاء أي ذكر للرشيعة اإلسالمية

يف  قاال ابان عقيال  إدارة لشئون عامة الناس فالخلل فيها عاام: هيالرشعية وإذا كانت السياسة 

إن لام وفسااد  لِح  وأبعاد عان اصال مع  الناس أقرب إىل ال يكون كان فعالً  ام اسةسيال" :تعريفها

 .( )"  وحيب  وال نزل (ص) ضع  الرسولي

فعل ءء من الحاكم ملصلحة يراها  وإن لم يرد بذلك الفعال دليال : بن نجيم الحنفي بأنهااوعرفها 

الرشاع فالسياسة الرشعية بشكل عام هي تطبياق ألحكاام  ؛وهذا يعم الحاكم وغريم: ؛ قلت"يجزئ

 . فيما ورد في  نص  ومراعاة املصالح ودرء املفاسد فيما ليس في  نص

 

 .التفريق بني السكوت عن بعض الحق وبني قول الباطل :اا ثامن

إن  ملن الواجب التأكيد عىل أن املؤمن يسع  السكو  عن بعض الحق؛ ولكن  ال يسع  بحال 

ولكان  ال ينساب لسااكت قاول":  ؛ فالقاعدة أن أن يقول الباطل إال يف حال اإلكرام املعترب بضوابط

  وما يزال املرء يف مندوحة من دين  ما سكت عن قول الحارام أو "السكو  يف معرض الحاجة بيان

 .األلفاظ املشتبهة يف معرض الخطاب السيايس؛ منعاً للتلبيس عىل األمة والرتويج للباطل

                                                                    
 .لماورديل ،"تسهيل النظر وتعجيل الظفر" و "السلوك في سياسة الملوك" و "حكام السلطانيةاأل: "تراجع(  )
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يف  وأاملفسادة الظااهرة الراجحاة  برشط عدمأما كون السكو  يف معرض الحاجة بياناً فهذا مقيد 

عن أصاحابهما؛ خاصاة إذا وجاد يف األماة مان يقاوم  اوعف حالة عدم اإلكرام فقد اعتربهما الرشع

املتصدرين للفتو  والتوجيا  بأنفساهم يف فضل عدم مشاركة الدعاة واملربني و ي اولذ بواجب البيان

مان يقبلاون  دو توجا  جهاتينبغاي أن  ا ا كمامثل هذم املمارسا  ا وإن كانت تتوجب رقابتهم له

ذم املناهج غري الرشاعية يف أصالها كالديموقراطياة  هذم املمارسا  ومن يرفضونها عىل السواء إىل

 .وليس ذم املشاركني فيها لرضورة ومصالح عامة راجحة وغريها

؛ قاال راجحاةملصالحة  السكو  عان ذم الباطالب نياملؤمنويستدل لهذا أن الل  تبارك وتعاىل أمر 

ِ ِعلِلام  : )تعاىل ًوا ِبَغريِل َ  َعدِل ِ  َفيَُسبُّوا اللَّ ُعوَن ِمنِل ُدوِن اللَّ ولكنا  أمارهم أيضااً أال ( َوال تَُسبُّوا الَِّذيَن يَدِل

بُاُد  .ُقلِل يَا أَيَُّها الِلكَااِفُرونَ : )؛ قال تعاىلسبيالً   ذلكيقولوا الباطل أو يركنوا إلي  ما استطاعوا إىل اَل أَعِل

بُُدونَ مَ  بُدُ  .ا تَعِل ا َعبَدتُّمِل .َواَل أَنتُمِل َعاِبُدوَن َما أَعِل بُادُ  .َواَل أَنَا َعاِبٌد مَّ لَكُامِل ِديانُكُمِل  .َواَل أَنتُمِل َعاِبُدوَن َماا أَعِل

 .(َويِلَ ِدينِ 

 

 .وسائل الفعل السيايس غري توقيفية ولها حكم مقاصدها :اا تاسع

املشاركة الترشيعية  لكنها تشمل ما هو أوسع مان ذلاك  ليست منحاة يف السيايسوسائل الفعل 

ماا من أعمال طالبية ونقابية ومحليا  وممارسا  شعبية عامة أو القيام بمظاهرا  واعتصاما  و 

 :وذلك لثالث مقدما  تقرر  يف علم األصول؛ يشابهها

 .الفعل السيايس من جنس العاديا   ال العباديا *

 .ال التحريم األصل يف العاديا  اإلباحة *

 .املباح من حي  األصل  يتغري حكم  بحسب مقصودم وما يفيض إلي *

ىل الحاظر أن يأتي بالدليل  وإال عفيرتتب عىل ذلك أن  ال يطلب يف الفعل السيايس دليل اإلباحة  بل 

 تقرر وقد": الشاطبي قالومعلوم أن الوسائل لها حكم مقاصدها وهي تبع لها؛ . فاألصل ما ذكرنا

 .( )"للمقاصد تبع هي وإنما ألنفسها  مقصودة غري وسائل هي حي  من الوسائل أن

                                                                    
  .   /  الموافقات ( )
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 : الوسائل اعتبار ورشوط

 .مرشوعة ذاتها يف تكون أن فيشرتط :ذاتها ةلالوسي يف النظر *

 .الوسيلة هذم إلي  تفيض الذي املقصد يف لنظرا*

 يساقط الوسايلة فإن صداملق إىل الوسيلة إفضاء عدم تبني فإن :اإلفضاء درجة يف لنظرا*

ً  يكون أن ويشرتط ( )اعتبارها ً  أو ب   مقطوعا  .( )غالبا

 أو املقصاد هاذا مصالحة عاىل تزيد مفسدة الوسيلة هذمفال يرتتب عىل : املآل يف النظر*

 .( )تماثلها

وعىل هذا فقد يعرتض عىل بعض الوسائل أو املمارسا  الغري مرشوعة كاملشاركة يف املجالس 

مقاصد مرشوعة فال تدخل يف هذم القاعدة؛ والجواب حتى ولو أفضت إىل محرمة أنها الترشيعية ب

أنها ملا جاز  للرضورة صار  يف حكم الرخصة؛ وهي وإن كانت ال تجيز األصل فقد صار  

 .مرشوعة يف هذا الحال كما تقدم

 

ا   . نماذج تطبيقية للعبة السياسية بني الرشع و الواقع: خامسا

التطبيقية للممارسا  السياسية التاي حاولات الشاعوب اإلساالمية مان  ملناقشة النماذج

كاان مان الواجاب أن نتنااول الصاور املتعاددة لهاذم املشااركا  يف  خاللها التعبري عن إرادتهاا

كتفاي باإلشاارة إليهاا نقد ال تسمح ب  هذم العجالة وإنما  من التفصيلبيشء  ختلفةمستوياتها امل

 :فقط

سواء كان نتاجاً ملعارتك عساكري كالتجرباة الطالبانياة يف  :نموذج الحكم الكامل - 

 أفغانستان؛ أو لااع 

 .إىل سدة الحكم لعدالة والتنميةاملتمثل يف وصول حزب ا الرتكيسيايس كالنموذج 

                                                                    
    /  ، للمقري القواعد ( )

 79 /  ، والموافقات ، 58 /  ، الموقعين إعالم ( )

 .8   ص ، الفصول تنقيح ، شرح 0  ص ، الجامعة واألصول القواعد ( )
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حركة حماس يف كفئا  أخر  وهو مستو  أقل اكتفت ب   :نموذج تشكيل الحكومة - 

 أرايض اتفاقية 

 .أوسلو

العديد من الادول اإلخوان املسلمني يف  جماعةومارست   :ملانيةالب  ةاملشاركنموذج  - 

 اإلسالمية باإلضافة 

 .بعض القطاعا  السلفية يف دولة الكويت وغريهاإىل 

عان  ( )التجرباة الجزائرياةالتي أسافر  يف ك :موذج التظاهرات والحتجاجاتن - 

 .لنتائج االنتخابا  جبهة اإلنقاذاكتساح  الوصول إىل

م  وكذلك التجربة املاية ماؤخراً والتاي وصالت إىل ذروتهاا يف  99 يف العام الربملانية 

بلوغها مرحلة الثورة الشعبية الكاملة وهذا النموذج تحديداً هو ما نحان بصاددم للتشااب  

الكبري بينهما؛ وهو ما قد يسااهم يف رسام مالماح املرحلاة املقبلاة وتحدياد الفارص أو 

 .املهددا  الحالية أو املحتملة

يف البدء تنبغي اإلشارة إىل أن انفتاح الحالة السياسية يف كل مان ماا والجزائار قاد و *

والفر  بينهما أن  يف الحالة الجزائرية جاء من داخال نفاس حدثت نتيجة للضغط الشعبي  العاتي 

 مؤسسة النظام السيايس الحاكم نفس  بعكس الحالة املاية فقد حدثت عملياة التغياري بإقصااء

 .ومحاولة صناعة منظومة أخر  النظام

 :نقطتنيويف هذا السيا  يجب التأكيد عىل 

 .عديل أو إعادة تشكيل ميزان القو أهمية الضغط واالحتجاجا  كوسيلة مهمة لت: األوىل

وانقالبا  عاىل " تغولا "ساهل كون التغيري حدث من داخل النظام يف الجزائار هاو ماا : الثانيةو 

 .تكرار التجربة سهلوهو ما ال يتوفر يف الحالة املاية وال ي بعداملمارسة الديموقراطية فيما 

وفار  آخر مهم وهو أن واجهة التغيري يف الجزائر كانت إسالمية محضة مما سهل تحييزها * 

ومن ثم حصارها وتعميق الفجوة بينها وبني عموم الشعب والقو  السياساية ذا  املصالحة فيماا 

                                                                    
 (.م 00 )  ورد للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة ، ترجمة روز مخلوفحبيب سويدية،الحرب القذرة، اب يراجع كت(  )
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مان حيا   ينااير عاىل تجناب تكارارم 2 ية املشاركة يف ثورة بعد وهو ما حرصت القو  اإلسالم

 .التواري عن الصدارة واالشرتاك مع بقية القو  السياسية دون تفرد

ومن أوج  الشب  بني الحالتني أن كلتيهما جاء  استثماراً لحالة عامة من السخط الشاعبي * 

الناوع مارتبط بماد  قاوة  العام جراء املمارسا  الحكومية الجائرة؛ فنجاح أي حاراك مان هاذا

دة نسابة الارا الشاعبي عارب االحاضنة الشعبية وتفهمها لقضيت ؛ ولو عملت الحكوما  عىل زي

 .( )قراراتها وسياساتها لربما أمكنها تجنب هذا املصري

ووج  آخر من أوج  التشاب  بينهما هو مركزية الادور الاذي تلعبا  املؤسساة العساكرية *

إعطاء هذم القاوة قيمتهاا علينا  ا  وهذا ما يحتممع اختالف األداء بينهم يف الحالتنيكالعب أسايس 

 .وعدم االغرتار بصمتها يف بعض األحيانالحقيقية كرقم صعب يف املعادلة السياسية 

وربماا مواجهتا  والصادام  ينبغي وضع هذا الثقل يف االعتبار وعدم إهمال  أو التقليل مان قيمتا ف

ً بكثرة األعدمع  وكما قد يتصور الابعض يف ماا الياوم  اد كما حصل يف الجزائر من قبل ؛ اغرتارا

بما يمناع مان اتخااذ أياة  والتسليم الكامل يف التعاطي معهاوكذلك ينبغي عدم تضخيم هذم القوة 

 .تحقق التوازن املطلوبو إجراءا  تكفل الحقو  املرشوعة 

ماا والجزائار هاو عالقاة  ومن الفوار  الواضحة بني املؤسستني العسكريتني يف كل من* 

األوىل بالشعب واتصالها املبارش مع  وانفصالها عن  يف الحالة الثانية واستعدادها لالستعداء علي ؛ 

انقالب عسكري دعم  الشعب ثام بطاش بدأ  بوقد يعرتض عىل هذا بالحقبة النارصية باعتبارها 

ويجاب عىل هذا باأن الجايش ؛ يةوتسلط علي  بموجب السلطة الشمولفيما بعد بالعديد من طوائف  

حقبة سحب البساط من تحت أقادام اإلخاوان ا وكاانوا وقاوداً لحركاة يولياو ا الاستطاع يف تلك 

وليتصدر املشهد وحدم كان البد من القيام بذلك؛ ولاذا فينبغاي عادم تقاديم الاوالء غاري املرشاوط 

 .اليوم بما يتيح تكرار املشهد مرة أخر  لسلطة العسكريةل

الحقيقة أن قدرة جبهة اإلنقاذ عىل التماسك يف املشهد الجزائري كانت أقو  مما يتوقاع ويف *

لعدم وجود نواة قوية يمكنها جمع كل تلك الكتل املتفاوتة واملتبايناة نسابياً إال أنا  وبعاد انقاالب 

                                                                    
  .ستونييراجع نموذج إ(  )
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ة يف العسكر عىل األوضاع كان البد أن يتبدل املوقف فقد تم إنهاء كل مصادر القاوة للجبهاة متمثلا

ضاعف هاي األ ي والدعوي والسيايس ولم يتبق لها إال القاوة العساكرية والتاي كانات لمالدور الع

ها بعاد اخارتا  أجهازة ؤ بقوة الجيش وحتى هذم القوة فقد تم اخرتاقها وإضعافها واحتوامقارنة 

ب والتشاويش الرهيا( GIA) جماعة اإلساالمية املسالحةوتفريغها فيما يعرف بال ( )املخابرا  لها

الجزائاري  التابعاة للجايش "امللتحاني ائاببكت" ميَ والدموي عليها متمثالً بفر  اإلرهاب أو ما ُس 

يف كافاة منااطق  ( )وما قامات با  مان عملياا  إجرامياة" فر  املو "أو " فر  النينجا"وكذلك 

الجزائر وخاصة مناطق تركز اإلسالميني كنوع من النكاية فايهم بقتال وترشايد أهلايهم وإلصاا  

 .( )قرب العاصمة الجزائر وغريها ( )"طلحة نب"التهاما  بهم أيضاً كما حدث يف مذبحة ا

دخول جبهة اإلنقاذ وقياداتهاا يف ويف وجهة نظري فإن ما ساعد عىل هذا بالدرجة األوىل هو *

ساتعداد للحال الباديل والخياارا  اال عدم رصاع صفري أو وجودي مع النظام وقوت  الضاربة مع 

لك مع عدم امتالك أدوا  هذا الااع أو القدرة عىل حسم  لصالح  وكان من الطبيعاي وكذاألخر  

 .خسارة الجبهة للمعركة بوجهيها السيايس والعسكري

يناير هذم املالمح عىل األقل فيماا يتعلاق  2 يشب  الوضع السيايس اإلسالمي يف ما ما بعد ثورة و

تغري  وجهاة البوصالة يف أي إذا ما ديلة يف حالة بعدم االستعداد أو وجود رؤية محددة وخيارا  ب

 .اتجام ال سمح الل 

معركاة "وباملقابل وبالنسبة لهذم النقطة تحديداً فلم يدخل حزب الحرية والعدالاة الرتكاي *

فكل يوم كان يكساب حادوداً جديادة يف " معركة الحدود"هذم بقدر ما يمكن أن نسميها " الوجود

محمياً بالجنراال  وظل يتمدد حتى أجربهم عاىل النظام العاملاني الصارم املعركة الدائرة بين  وبني 

  .التنحي

                                                                    
ضابط )عبد القادر تيغا ، العالم الجديد للطباعة، ل(بالفرنسية) حربنا ضد اإلسالمييني، كتاب محاربة التجسس الجزائريراجع (  )

 ".سنوات الدم"وكذلك شهادة العقيد محمد سمراوي في كتابه  ،"(أر أس يد"االستعالمات سابق في مصلحة األمن و 

 سياسية بـبعض المصادر الحقوقية والصحافية وال اما قدرتهكفي مجازر االنقالب في الجزائر  واقتلتتراوح أعداد من (  )

 .خالفا  للمفقودين شخص 70000 

 (.م 00 )  طبعة توزيع، الورد للطباعة والنشر ورجمة ميشيل خوري، تنصر َّللا يوس، من قتل في بن طلحة، (  )

 .كثير وغيرها، مجزرة رأس الواديو، الرمكة، ومجزرة سجن البرواقيةفي للسجناء السياسيين القتل الجماعي مجزرة ك ( )
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إىل اساتعمال حال انقالبها عىل الرشاعية املؤسسة العسكرية قد احتاجت وجدير بالذكر أن *

جبهة اإلنقاذ معية إلهدار رشعية تكجهة نفوذ مجفئة أخر  سياسية محسوبة عىل العمل اإلسالمي 

تقديرهم لحجم قاوتهم وقادرتهم  فال ينبغي أن يقلل اإلسالميون منالجيش من قوة  رغم ما يمتلك 

كماا ال ينبغاي لهام أن يقللاوا مان  .عىل التصدر التدريجي إذا أمكن تفعيلها يف االتجام الصاحيح

 .خطورة انحيازهم إىل الباطل

فقد نجحات تحصيل القوة وتوزيعها والحفاظ عليها واستثمارها إذا كانت السياسة هي فن *

الفاعلة وحشدها بحي  صار  اإلسالمية  كثري من القو  يف تجميعالجبهة اإلسالمية لإلنقاذ تجربة 

بينماا ظلات أغلاب االئتالفاا  قوة ضاربة يف زمن وجيز وهو ما لم يحدث يف بلد كما بعد الثورة 

حتاى اآلن يف تشاكيل والتجمعا  اإلسالمية هشة بنيوياً وغري قادرة عىل الحشد شعبياً كما لم تفلح 

إذ مازالت بعض األحزاب اإلسالمية تفضل التحاالف ولو تحالف سيايس فضالً عن أن يكون دعوياً؛ 

املكتسابا  "لقباول  مؤهلاةيجعال السااحة  الليربالية أكثر من مثيالتها  وكل ما سابق  مع القو 

كل بل واملناخ الاوطني التي قد تمنح يف صفقا  منفردة مما يؤثر عىل املصلحة اإلسالمية ك "الهشة

 . جملة

الخطااب امتاز  املمارسة السياسية يف الجزائر بتكامل الخطااب باني أبارز قادتهاا عارب *

الاذي امتااز بوضاوح قائدي الرسايل للشيخ عيل بلحاج العالسيايس للشيخ عبايس مدني والخطاب 

وء إىل محاولاة الرؤية بخصوص الفر  باني املمارساة الديموقرطياة والتحااكم إليهاا دون اللجا

 .كما يحدث يف ممارسا  أخر ؛ "طاملا كنا سنمارسهارشعنتها "

فليست التجرباة  بينهمايف رأيي أن  ال ينبغي قياس تجربة عىل أخر  مع اختالف املعطيا  و *

وال يف الجزائر نفسها إذا فتحت الحرياا  مارة ربما الجزائرية قابلة للتكرار يف ما وال غريها بل 

 :ا السيا  ينبغي اإلشارة ملا ييلأخر ؛ ويف هذ

املجتمع الجزائري وما يالزمهاا مان  يزا العوامل الداخلية مثل العاطفة الشديدة التي تم 

تمثال وتسلط الاللكائيني هناك وشدة والئهم لفرنسا وغريها مان عوامال   عصبية شديدة لقناعات 

 .ال يتسع لها املجالخصوصيا  
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ثريها عىل الاااع فاملؤسساة العساكرية يف بلاد كماا مالحظة البيئة الخارجية وتأا  

مازالت ترنو بقلق إلشارا  الخارج األجنبي ورضاام أو ساخط  وإمكانياة قطاع املسااعدا  مان 

بالوالء الكامل للغرب  فالبد من أخذ القو  الغربية يف االعتباار الجزائرية عدمها  بينما تدين مثيلتها 

 .اسية إسالميةعند أية ممارسة سي وتحديد أهدافها

ا اعتبار الظروف الزمانية واملكانية املحيطة يف املناخ الدويل؛ فخضوع مجتمع كااملجتمع  

قباول م جعل الواقع هناك ماؤهالً ل 99 قبل انتخابا  الجزائري لالستبداد الرشس لعقود طويلة 

ساتكربة يف أضاعف كماا أن القاو  العاملياة امل. املآيس التي حدثت وهو ما قد ال يكون ممكناً اليوم 

اقتصادية خانقة  وخساائر مادياة وبرشاية غاري مسابوقة يف  ا حاالتها بسبب ما تعاني  من أزم

وهو ما يطرح الكثري من التساؤال  حول مد  إمكانياة تادخلها بفاعلياة يف  ( )العرا  وأفغانستان

 .جبها  أخر  بصورة مبارشة أو غري مبارشة لفرض إرادتها

                                                                    
في وقت واحد، وها هي تخوضهما كانت العسكرية األمريكية تفتخر بأنها القوة الوحيدة القادرة على خوض معركتين كبيرتين (  )

 فهل تستطيع فتح جبهات جديدة؟
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