
 

 
 

 
 

 
 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 


 


 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 الطبعة األوىل

 م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٩
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 إن احلَْْمد هللَِِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه َونـَُعوُذ اِبهللَِّ ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ 
ُ أَْعَمالَِنا َمْن يـَْهِدِه اهللَُّ   َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه ِإال اهللَّ

 َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.

[آل عمران: ﴾ُتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْـ ﴿
١٠٢ [ 

َها َزْوَجَها  ﴿ َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثرياً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي تـََتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ  اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم  َوَبثَّ ِمنـْ

 ] ١[النساء: ﴾ َرِقيباً 

َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر  ﴿
 ]. ٧١و ٧٠األحزاب: [ ﴾ َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً 

 أما بعد:

وشر األمور  ملسو هيلع هللا ىلصفإن أصدق احلديث كتاب هللا وأحسن اهلدي هدي حممد 
 حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.

: الربيع العريب الذي انطلق يف  هذا كتاب حتدثت فيه عن موضوعني مرتابطني، مها
 .هي جزء من فصول الربيع العريب ، والثورة السورية اليت٢٠١١مطلع عام 

 وقسمته إىل اببني:  
 . بعض قضا� الربيع العريب : األول

 . أضواء على الثورة والسورية:  الثاينو 
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  الباب األول عدة أمور مرتبطة ابلربيع  العريبعاجلت يف : 

 وتساءلت يف املقال األول:" ملاذا انفجر الربيع العريب وحتركت الشعوب؟"  ●

ت يف هذا املقال أن عالقة احلكام ابلشعوب بعد احلرب العاملية الثانية مل تكن عالقة وبين
صحية، بل كانت عالقة بطش وعنف من احلكام حنو اجلماهري، وذلك �تج عن قلة 
شعبيتهم، وعداء اجلماهري هلم، مث استعرضت العوامل اليت كانت وراء سقوط نظام حسين 

 سة عوامل. مبارك يف مصر، فعدّدهتا وهي مخ

مث انتقلت يف املقال الثاين للحديث عن" االستبداد املعاصر: مصادره  ●

فبينت فيه أن االستبداد �خذ مادته من االستبداد احلديث والقدمي، فهو �خذ   وهزميته"

عنده من أجهزة خمابرات وآالت قمعية، كما �خذ من  من االستبداد احلديث أسوأ ما
ما عنده وهو تقديس احلاكم، لكننا موقنون أبن هذا االستبداد  االستبداد القدمي أسوأ

سيهزم، والسبب هو القرآن الكرمي الذي ولد على مدار العصور اإلنسان املسلم الذي ال 
هذا األمر  ﴾ اذهب إىل فرعون إنه طغى ﴿خيضع لالستبداد، وألنه ينفذ قول هللا تعاىل: 

كما واجه موسى عليه السالم فرعون   الذي يطلب من املسلم أن يواجه فرعون عصره،
 عصره. 

 مث حتدثت يف املقال الثالث عن "املخاطر اليت ترتبص بثورات األمة" ●

ووضحت أن هذه املخاطر أتيت من ثالث قوى، هي: الوال�ت املتحدة األمريكية، 
 وإسرائيل، وإيران. وبينت وسائل كل دولة يف عرقلة مسرية ثورات األمة. 

 ال الرابع حتت عنوان "مباذا جيب أن هتتم ثورات الربيع العريب؟"مث جاء املق ●

وبينت أن ثورات الربيع العريب جيب أن هتتم ابقتصاد البلدان اليت اثرت شعوهبا، وأن 
عليها أن تسد حاجتها وتكفيها مؤونة العيش الكرمي، مع أ�ا مل تثر هلذا فقط، بل اثرت 
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يل، وركعوا أمام أمريكا، وأن عليها أن هتتم كذلك على احلكام الذين استخذوا أمام اسرائ
هبوية األمة: من قرآن كرمي، وسنة مشرفة، ولغة عربية، فهذه اهلوية تواجه هتديداً مستمراً مل 
يتوقف، كذلك عليها أن تواجه التفتيت الثقايف والتجزيء السياسي الذي تقوده أمريكا 

 .يف كل من العراق وسورية واليمن وليبيا إخل...

، مث حتدثت يف املقاالت اخلامس والسادس والسابع عن الدميقراطية واملواطنة

وبينت عدة أمور منها: أن الدميقراطية واملواطنة ليستا جديدتني علينا، بل جاءات مع مطلع 
القرن العشرين، وطبقتا يف عدد من البالد العربية، وبينت أن أحد العوامل يف فشل 

إىل النقل احلريف هلا وعدم مراعاة واقعنا املوضوعي، أما ابلنسبة  التجربة الدميقراطية يعود
للمواطنة فقد بينت أن هذه القيمة مل ترتسخ أل�ا قيمة ال تتولد مبجرد ادعائها وطلبها، 
بل البد من من وجودها من خالل تفاعل عدد من العوامل لعشرات السنني، وحنن لدينا 

 مية". قيمة بديلة وهي قيمة "األخوة اإلسال

 "والذي خصصته  مث حتدثت يف الباب الثاين "أضواء على الثورة السورية

 .لوقائع وتطورات الثورة السورية

" وبينت أن يف املقال الثامن "مباذا اتصف حكم البعث يف سورية؟فذكرت  ●

حكم البعث اتصف بعدة صفات هي: االستبداد والعنف، الالدينية، العنصرية، الفساد 
ينت أن هذه الصفات جاءت من الفكر القومي العريب واالشرتاكية ومها املبدآن املادي، وب

 اللذان قام عليهما حزب البعث. 

، وأن املقال التاسع كيف أن آل األسد يستغلون الطائفة العلويةمث بينت يف  ●

املطلوب من الطائفة أن تتخلى عن أسرة آل األسد لكي تنجو من إمث اجلرائم اليت 
. مث وضحت يف املقال العاشر أسباب الثورة السورية وتطوراهتا، وذكرت أن يرتكبو�ا
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األسباب اليت أدت إىل قيام الثورة السورية هي: انعدام احلياة السياسية وأتليه احلاكم، 
وانتشار الفقر املدقع، عداء احلزب للدين وحماربة املتدينني،  االقتصاديةتدهور األوضاع 

رائيل، انعدام الكرامة، تفشي الظلم وانعدام املساواة، تغّول استخذاء النظام أمام اس
األجهزة األمنية وسحقها للمواطن، مث بينت تطورات الثورة السورية السياسية والعسكرية، 
وبينت كيفية استفادة النظام السوري من روسيا وإيران يف تدعيم موقفه، واستمرار قدرته 

 ت والسجن والقتل. على البطش ابلثوار من �حية االعتقاال

املقال احلادي عشر وهو الذي أخذ عنوان" رسالة مفتوحة إىل مث بينت يف  ●

بينت فيه ضرورة مشاركتهم يف الثورة السورية، أل�م أبناء أمة يف سورية"  الفلسطينيني

واحدة مع إخوهتم يف سورية، وعليهم القيام بواجب األخوة ومساندهتم يف الوقوف إىل 
 ورهتم ضد الديكتاتورية والظلم والفساد . جانبهم يف ث

املقال الثاين عشر والذي جاء عنوانه "أضواء على مشروع  مث حتدثت يف ●

وبينت أن هناك مشروعني لتدمري األمة مها: املشروع الصهيوين، ومشروع  الويل الفقيه"

 الويل الفقيه يف تدمري املنطقة. 

العامل: البوطي منوذجاً معكوساً"،  املقال الثالث عشر بعنوان "صفات مث جاء ●
وحتدثت فيه عن صفتني من صفات العامل اليت جيب أن يتحلى هبا العامل ومها: الرابنية، 
االحنياز إىل األمة، وعند دراسة شخصية سعيد رمضان البوطي واترخيه جند أنه مل يتحّل 

 ابنه بشار ابلصفتني السابقتني، فهو قد كان لصيقا حباكم سورية حافظ األسد، مث
األسد، ومل ينحز إىل األمة بل احناز إىل احلاكم عندما  اثر الشعب على نظام األسد 

 .٢٠١١سواء يف الثمانينات أم يف عام 
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دعوهتم "  رسالة مفتوحة إىل أخوتنا األكراد املقال الرابع عشر"ووجهت يف  ●

رب، ونكثه بكل وعوده يف التعامل مع الغ -حنن العرب-فيها إىل االستفادة  من جتربتنا 
يف إقامة دولة موحدة، كما دعوهتم إىل االستفادة من موقف القيادات القومية العربية 
املعادية للدين، وبينت أن عدم جناح النهضة عند� �تج من العداء القومي للدين، وهو 

ي اللغة ما تقوم به قياداهتم القومية الكردية اليت تعترب أن األمة الكردية تقوم على عنصر 
 والتاريخ وتستبعد الدين، وهذا شيء بعيد عن الصواب. 

أن يكون هذه الكتاب لبنة من لبنات بناء هذه األمة العظيمة،  -تعاىل–أسأل هللا 
وأن يكون نقطة ضوء يف بناء الوعي الصحيح من أجل الوصول إىل األهداف اليت نتطلع 

لمة واجلبارين والفراعنة، حتقيقًا لقوله إليها، وهي حتقيق االنتصار يف مواجهة الطغاة والظ
تعاىل: "ولقد سبقت كلمتنا لعباد� املرسلني، إ�م هلم املنصورون، وإن جند� هلم 

 )، وآخر دعوا� أن احلمد هلل رب العاملني.١٧٣-١٧١الغالبون"(سورة الصافات، 

 د.غازي التوبة
 ١٤٣٩من ربيع اآلخر  ٢٢الثالاثء 

 ٢٠١٨ين (يناير) من كانون الثا ٩املوافق 
altawbah@hotmail.com 

ommah.org-www.al 

mailto:altawbah@hotmail.com
http://www.al-ommah.org/
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 وب؟حترّكت الشعو  ملاذا تفّجر الربيع العريب

 
لك تمتجذرة متعربية عروش أنظمة لقد كان الربيع العريب زلزاًال تفّجر فهّز 

ليبيا واليمن تونس ومصر و يف  :يف مقدمة األجهزة القمعية يف العامل هيأجهزة قمع 
  ... وسورية إخل

 فبماذا نفّسر تفّجر هذه الثورات؟ 
 العربية؟  ومباذا نفسر هذا احلراك الكبري للشعوب

بني  –علينا أن نضع  حلقات هذا املشهد العظيم،ر أجل أن نفسّ وحنن من 
معامل العالقة اليت كانت موجودة غداة احلرب العاملية الثانية بني احلكومات العربية  -أيدينا

 والشعوب واجلماهري، مث نتدرج يف رصدها إىل وقتنا احلايل.
الثانية، وجاءت طبقة  لقد حتقق استقالل معظم األقطار العربية بعد احلرب العاملية

حاكمة جعلت مرجعيتها ومثلها األعلى منوذج احلضارة الغربية بشقيها الشيوعي والرأمسايل 
.، وجاءت شعوب حمكومة واالقتصاد والفن والرتبية إخل..يف جماالت السياسة واالجتماع 

احدة ، يف كل بلد عريب تعترب نفسها جزءًا من أمة عربية إسالمية عريقة، متتلك ثقافة و 
ومتتلك حضارة راقية، ومتتلك اترخيًا جميداً، وتتطلع إىل �ضة اقتصادية وعلمية واجتماعية 

 حديثة تشارك من خالهلا يف عمران بالدها، واملسامهة يف تقدم البشرية.
مث حاولت الطبقة احلاكمة اليت قامت يف مصر والعراق وسورية وتونس والسودان 

الليربايل أم يف االجتاه الشيوعي، ولكن األمة قاومت ذلك،  تغريب األمة سواء يف االجتاه
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ومل تتفاعل مع ذلك التوجه بسبب مقوماهتا اليت متتلكها، واليت تعتز هبا، واليت تعترب أنه 
 جيب االنطالق منها من أجل البناء احلضاري.

لذلك كانت العالقة متوترة بني احلكام والشعوب، ومل تكن صحية حبال من 
لسببني: األول: التوجهات التغريبية اليت حاول احلكام فرضها على الشعوب.  األحوال،

الثاين: عدم مجاهريية احلكام املتسلطني وقلة شعبيتهم منذ حلظة جميئهم إىل احلكم، وأثناء 
مل يكن يتجاوز  ١٩٦٨فرتات حكمهم أيضاً. فحزب البعث الذي قاد انقالب عام 

كان عدد   ١٩٦٣بعث الذي حكم سورية عام أعضاؤه املائيت شخص، وكذلك حزب ال
 ١٩٦٩ريي السودان سنة مأعضائه مئات األعضاء فقط، وكذلك حكم جعفر الن

 مبساعدة عدد قليل من أعضاء احلزب الشيوعي إخل.....
وإن ما يدل على استمرار ضعف مجاهريية هؤالء احلكام هو هزال أحزاهبم وضعفها 

ماهري، ال يقبلون عليها إال مضطرين لقضاء رصيد حقيقي بني اجلبدون اليت استمرت 
احلزب الوطين الذي بناه السادات وترأسه مبارك يف مصر، مل يستطع أن يوّلد فحوائجهم، 

حياة سياسية فاعلة، ويدل على ذلك قلة املشاركني يف االنتخاابت النيابية والرائسية يف 
ري، ومل يقف صورة من الشعب املص %٢٫٥ نسبة، واليت مل تتعد ٢٠١٠و ٢٠٠٥عام 

هزال األحزاب عند مصر،  بل ميكن أن �خذ مثاًال آخر من سورية، فقد ذكر ابتريك 
سيل يف كتابه (حافظ األسد) أن حزب البعث أراد أن يعني أمينًا لفرع حزب البعث يف 
مدينة دمشق، فلم جيد أحدًا يسند إليه هذا املنصب من أهل املدينة اليت كانت تعد 

مما اضطره إىل إسناد أمانة فرع  ،عد مرور عشر سنوات على تويل احلزب للحكمابملاليني ب
 .املدينة إىل شخص من إحدى قرى ريف دمشق
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وميكن أن نقدم مثاًال آخر من اجلزائر ففي االنتخاابت اليت أجراها احلكم يف  
 ومل حيصل إال على عدد ،، خسر احلزب احلاكم االنتخاابت١٩٩١اجلزائر يف �اية عام 

بسيط من مقاعد الربملان بعد ثالثني سنة من حكم اجلزائر، وقد حصلت جبهة اإلنقاذ 
 على معظم مقاعد الربملان مع أن عمرها مل يتعد السنتني. 

إىل االستبداد والقوة والبطش من أجل قيادة اجلماهري،  احلكاملذلك جلأ هؤالء 
االنتفاضات والتمردات يف وإجبارها على اخلضوع، ومل يتوقفوا عن قمع االحتجاجات و 

الثمانينات والتسعينات أبقسى أنواع القمع والبطش يف تونس ومصر وسورية والعراق 
 والسودان واليمن واجلزائر إخل....

فإن  ،مع كل هذا اهلزال والضعف يف احلكم، ومع كل هذا البطش والقتل للشعوب
اصة ودول أورواب بعامة، هذه األنظمة مل ختسر عامل الدعم اخلارجي من قبل أمريكا خب

على كل  فهي قد سكتت عن كل إجرامها وبطشها وجتاوزها للحر�ت العامة، ولدوسها
حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية يف احرتام إنسانية اإلنسان، ويف احملافظة على كرامته، 
 ورمبا كان أحد األسباب يف ذلك الصراع مع االحتاد السوفيييت ، وحرص أمريكا أن ال
متيل الكفة يف تلك الدول إىل جانب االحتاد السوفيييت، وأن ال يستفيد االحتاد السوفيييت 

 من األوضاع الداخلية السيئة.
واآلن: بعد أن رمسنا بعضًا من معامل الصورة اليت كانت عليها األنظمة العربية منذ 

 اآلن؟احلرب العاملية الثانية إىل الوقت احلايل، فما الذي جعل بعضها يسقط 

هناك عدة عوامل، سنأخذ مصر مثاًال ومنوذجًا على ذلك من أجل التوصل إىل 

 حقائق واضحة وحمّددة ليمكن تعميمها على أقطار أخرى.
 نتيجة عدة عوامل، هي: ٢٠١١-٢-١١لقد جاء سقوط نظام حسين مبارك يف 
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خالل إن عمليات التمرد واملواجهة واالحتجاج املتواصلة واليت مل تتوقف  األول:

ثالثني سنة املاضية قد أقامت بناًء تراكميًا آتى أكله فأسقط النظام يف النهاية، وقد 
إلقامة الصلح مع الصهاينة، مث  نتيجة كان  الذيبدأت املواجهات ابغتيال السادات 

واجلهاد، مث كانت املعارضة  ةاجلماعة اإلسالميجاءت بعدها املواجهات مع 
احلكم من األحزاب التقليدية كاإلخوان املسلمني  واالحتجاجات على بعض ممارسات

مث جاءت حركات  ،والوفد والتجمع الدميقراطي  والليرباليني والناصريني واليساريني إخل....
 ،والتضامن معها ٢٠٠٠على القمع االسرائيلي النتفاضة األقصى عام  جاالحتجا 

رة واالسكندرية مشلت جامعات القاه وقد ،واالعرتاض على موقف النظام املخزي
واملنصورة، مث تكونت "حركة عشرين مارس من أجل التغيري" اليت انبثقت إثر التظاهرات 

حتت  ٢٠٠٤، مث ظهرت حركة "كفاية" عام ٢٠٠٣الضخمة املناهضة لغزو العراق عام 
بداية حترك القضاة للمطالبة  ٢٠٠٥شعار "ال للتمديد....ال للتوريث"، مث شهد عام 

والدة حركات "أطباء بال حقوق" و "معلمون  ٢٠٠٧ء، مث شهد عام ابستقالل القضا
بال نقابة" و"مهندسون ضد احلراسة"، كما اتسعت حركات املهددين ابلطرد كما يف قلعة 

وشهدت اعتصامات ووقفات  ،الكبش واسطبل عنرت وأرض طوسون وقرصاية وغريها
النسيم. وقد شهد عام  احتجاجية ودعاوى قضائية ومهرجا�ت فنية يف رأس السنة شم

"ثورة العطش" ومنازعات طوابري اخلبز يف الربلس ومطوبس، وامتدت توترات  ٢٠٠٨
اشتباكات  ٢٠٠٨كما شهد عام   ،٢٠٠٨اخلبز طوال شهور نيسان وأ�ر وحزيران عام 

فالحية يف كثري من القرى ملقاومة اإلقطاع القدمي يف استعادة أرض اإلصالح من 
) مزارع يف قنا ابإلضراب عن توريد حمصول قصب السكر إذا ٥٠٠(الفالحني، كما هدد 

مل ترتاجع احلكومة عن قرار رفع أسعار األمسدة، كما احتج الصيادون وتظاهروا أمام جملس 
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نتيجة أشكال من اهليمنة على املورد املائي أدى إىل  ٢٠٠٨الشعب يف مطلع عام 
 جتفيف فرص الصيادين يف رحلة البحث عن رزقهم.

وأبرزها: الوفد، الكرامة، اجلبهة  ٢٠١٠د رفضت األحزاب انتخاابت عام وق
كما شاركت   ،الدميقراطية، الغد، التجمع الناصري، واألحرار، اإلخوان املسلمون إخل.....

يف ذلك الرفض عدد من احلركات االحتجاجية اليت تشكلت وهي: "جبهة التغيري" 
ء وفنانون من أجل التغيري"، "صحافيون من ،"احلملة الشعبية من أجل التغيري"، "أداب

أجل التغيري"، و"مهندسون من أجل التغيري"، و"شباب من أجل التغيري"، و"طالب من 
أجل التغيري"، و"أطفال من أجل التغيري"، و"فالحون من أجل التغيري"، و"عمال من 

حلماية أصول مارس الستقالل اجلامعات"، و"اللجنة الشعبية  ٩أجل التغيري"، و"جمموعة 
الشعب" وهي اليت رفضت بيع بنك القاهرة وقاومت بيع األصول العامة اليت ميتلكها 

 الشعب املصري، كما رفضت التوجه حنو اخلصخصة بشكل عام إخل.....

الفساد الذي ارتبط ابالستبداد، واإلثراء الفاحش حلسين مبارك وأوالده،  الثاين:

لشريف وأمحد عز وفتحي سرور وأمحد نظيف وأركان حزبه احلاكم من أمثال صفوت ا
وغريهم إخل..... من خالل بيع األراضي، ومن خالل أخذ العموالت على مترير 
الصفقات احلكومية. وهذه السرقات املنظمة القتصاد مصر وّسعت مساحة الفقر، 
وجعلت قسمًا كبريًا من الشعب املصري حتت خط الفقر، وألغت الطبقة املتوسطة من 

 ع، وهي الطبقة األهم يف حيوية اجملتمع.اجملتم

فيما يتعلق ابلقضية  إلسرائيلاستسالم نظام حسين مبارك بشكل كامل  الثالث:

الفلسطينية، ويتجلى ذلك يف االستجابة لطلبها خبصوص فرض احلصار االقتصادي على 
شخص يف أبسط مقومات حياهتم من دواء مليون قطاع غزة، وهتديد حياة مليون ونصف 
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ومع أنه يفرتض يف هذا النظام أال يتجاوب مع  ،طعام وشراب وبناء بيوت إخل....و 
اسرائيل يف منع هذه املطالب احلياتية، ويفرتض أن يوجد خمرجاً هلذه املطالب حبق العروبة 
واإلسالم الذي يربط بني مصر وفلسطني، لكنه مل يكتف أبنه مل يفعل شيئًا من هذا 

 وق عليهم، وسد منافذ احلياة عليهم.القبيل، بل نفذ إحكام الط

استسالم نظام حسين مبارك بشكل كامل ملخططات أمريكا يف املنطقة،  الرابع:

ومما يؤكد ذلك تنفيذه احلريف التفاقات كامب ديفيد فيما يتعلق إبخالء سيناء وبقاء 
فه وقو  -أيضاً –ويؤكد ذلك  ،اجليش املصري أبعداد حمددة وأسلحة حمددة أيضًا إخل....

إىل جانبها يف فرض احلصار اجلوي واالقتصادي على العراق بعد حرب اخلليج عام 
إىل وفاة مليون عراقي، مث وقوفه إىل جانبها فيما يتعلق ابتفاقات ذلك  ىأد وقد، ١٩٩١

الذي أدى إىل  ٢٠٠٣أوسلو وتنفيذ بنودها، مث وقوفه إىل جانبها يف غزو العراق عام 
لشرقية يف مواجهة اسرائيل، وتدمري بنيته العلمية واالقتصادية حّل جيشه وإ�اء اجلبهة ا

دول: األكراد يف الشمال، والسنة يف الوسط، والشيعة عدة ىل العراق إوالزراعية، وتفكيك 
 يف اجلنوب، وارهتان برتوله أبيدي السياسة األمريكية إخل......

جيد أن سياستها قد  إن املتابع ملوضوع عالقة أمريكا بنظام حسين مبارك اخلامس:

تغريت حنوه فيما يتعلق ببعض األمور وأبرزها عالقته مع الشعب، وقد بدأ هذا التغّري منذ 
عهد كوندليزا رايس وزيرة اخلارجية األمريكية اليت كانت تطلب إخراج بعض املعارضني من 

ت ، وتطالبه مبزيد من احلر�....الدين إبراهيم إخل احلبس من مثل: أمين نور وسعد
للشعب، ويف عهد أوابما ازدادت وترية التغّري، فعندما بدأت التحركات االحتجاجية يف 

طلب أوابما من حسين مبارك أن يرتك الشعب يعّرب عن رأيه وأال يقمعه، مث  ٢٠١٠�اية 
 ،للسلطة" آمنطلب منه يف مرحلة الحقة ابلتنحي و"هتيئة الظروف النتقال سلمي و 
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 تغيري يف موقف أمريكا من نظام حسين مبارك، واألرجح أ�ا الشك أن هذه إشارات إىلو 

فما السبب يف هي اليت شجعت اجليش يف الوقوف على احلياد وعدم قمع املتظاهرين، 

 تغري موقف أمريكا من نظام حسين مبارك؟

شيخوخة النظام وترهله وأداؤه السيء، وعدم قدرته على دفع  : األول:هناك سببان

أحد األهداف الرئيسية للسياسة األمريكية يف  الذي يعتربالتغريب  الشعب املصري إىل
 هذه املرحلة واملطلوبة من احلكام.

من  -التنظيمات األقوىميثّلون وهم –خشية أمريكا أن يستفيد اإلسالميون  الثاين:

ضعف النظام وشيخوخته وترهله وفساده يف ز�دة حجم تنظيماهتم، فهي تريد أن تستبدل 
 كم أكثر حيوية يستطيع أن يقود مصر حنو التغريب بصورة أكثر فاعلية.مبارك حبا 

 اخلالصة: 
إن هناك شرخًا بني احلكام والشعوب بعد االستقالل، وذلك بسبب اعتماد 

وبسبب قلة شعبيتهم عند الناس، وقد  ،احلكام احلضارة الغربية مرجعية ومنوذجًا أعلى هلم
ء خذااالستو لشعوب بسبب االستبداد والفساد املايل ازداد هذا الشرخ عمقاً بني احلكام وا

ختّلي أمريكا وجاء سقوطهم نتيجة األسباب السابقة مضافًا هلا أمام أمريكا واسرائيل، 
 ، وتدين شعبيتهم، واستفادة اإلسالميني من أخطائهم.عنهم لفشلهم يف تغريب اجلماهري

 

 * * * 
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٢ 
 االستبداد املعاصر.. 

 مصادره وهزميته
مثل الربيع العريب ثورة على االستبداد املعاصر الذي كان موجودًا يف عدد من  دلق

زين العابدين بن  ، ونظاممصر يف حسين مبارك مثل نظام أنظمة البالد العربية
، ونظام علي عبد هللا سورية، ونظام األسد يف ليبيا ، ونظام القذايف يفتونس يف علي

 .إخل....اليمن يف صاحل
لها تلهث وراء لقد أذل االستبداد املعاصر الشعوب يف العامل العريب وأفقرها، وجع

لقمة العيش، ومأل حياهتا خوفا ورعبا من أجهزة املخابرات اليت زرعها يف كل جنبات 
الوطن، وربط هبا كل حتركات املواطن من بيع وشراء واستثمار وسفر وتوظيف وتعلم..إخل، 

 .ل حياته إىل كوابيس مستمرة ال يصحو من كابوس حىت ينام على كابوس آخروحوّ 
ذا االستبداد الذي اثرت عليه الشعوب العربية وحللنا العوامل اليت صنا هوإذا تفحّ 

قام عليها، لوجد� أنه قام على أسوأ ما جاء� من العصر احلديث من مفاهيم وأفكار 
ومبادئ، وكذلك استورد أسوأ ما هو موجود أو قائم يف العصور القدمية، ومع الرصيد 

سوأ مفاهيم العصر احلديث والعصور القدمية، الضخم الذي ميتلكه االستبداد املعاصر من أ
 .فإنه ا�زم أمام إرادة الشعوب، وظهرت سوءاته يف الربيع العريب

 فما هي مصادره من مفاهيم العصر احلديث؟ 

 وما هي مصادره من العصور القدمية؟ 

  وكيف ا�زم أمام ثورة الشعوب؟
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 أوال: مصادر االستبداد من مفاهيم العصر احلديث
لت أنظمة االستبداد نفسها، فارتبطت أبحدث املبادئ واملفاهيم واألفكار لقد مج

اليت قامت عليها أورواب يف العصر احلديث من مثل العلمانية واالشرتاكية والليربالية 
والدميقراطية واحلرية..إخل، لكنها اختارت أسوأ ما يف هذه املبادئ واملفاهيم واألفكار 

 .ملشرقة واإلجيابية منهافطبقتها، ومل أتخذ اجلوانب ا
ففي جمال العلمانية، هناك علمانيتان فرنسية يعقوبية وأخرى أجنلوساكسونية، 
األوىل: تتدخل يف عقائد األفراد وسلوكهم، وتفرض عليهم مبادئ معينة وسلوكا معينا، 

 .والثانية: ال تفعل ذلك
انية الفرنسية العلم -بكل أسف-واختارت األنظمة االستبدادية يف العامل العريب 

، والقذايف يف ليبيا، وبورقيبة يف تونس، والعراق اليعقوبية وأبرزها: نظام البعث يف سور�
 .إخل..تركيا وكمال أاتتورك يف

قد طبق العلمانية الفرنسية أسوأ تطبيق، فقد فرض  كمال أاتتورك فمن الواضح أن
السفور على املرأة، وفرض "الربنيطة" (القبعة) على الرجل، وفرض ربطة العنق لكل من 

ور يف يدخل الربملان، وكذلك ألغى بورقيبة التعليم الديين، وفرض البعث السوري السف
 .املدارس

وقد ربط االستبداد املعاصر ذاته ابحلداثة، فأخذ أسوأ ما فيها، وهو أدواهتا القمعية 
وأجهزهتا الرقابية، ومل �خذ منها قيمها اإلنسانية كاملساواة وحقوق اإلنسان، ومل �خذ 

تها، منها أيضا إغناء اجلانب املدين يف اجملتمع، من أجل االبتعاد عن تغول احلكومة وسلط
لذلك كانت دول االستبداد املعاصر من أسوأ الدول قمعا وإرهااب وختويفا لشعوهبا، 

 .وأشدها بطشا وترويعا
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وقد ربط االستبداد املعاصر نفسه ابلدميقراطية فأخذ عنوا�ا ليحسن صورته، وربط 
ليات ذاته ببعض آلياهتا كاالنتخاابت مع القيام بتزويرها يف أغلب األحيان، وابتعد عن اآل

اليت حتقق األمان للمجتمع واالبتعاد عن االحتقان كآلية تداول السلطة، والقضاء النزيه، 
لذلك انتهت هذه الدول املستبدة بتوريث املستبد احلكم البنه كما يف سور� واليمن 
ومصر، وإن مل يكن للحاكم ابن فالتوريث لزوج ابنته كما يف تونس، وإن مل يكن له ولد 

 .والسودان اجلزائر يه كما يفوال بنت فألخ
وقد ربط االستبداد املعاصر ذاته ابالشرتاكية، لكنه أخذ منها أسوأ ما فيها، وهو 

ديكتاتورية الربوليتار�   الطبقي وقيام الصراع قوهلا بضرورة احلزب الواحد، وحبتمية
واستئصال الربجوازيني الرجعيني، لذلك قامت األنظمة االستبدادية يف سور� والعراق 
وتونس ومصر على احلزب الواحد، والتصريح ابحلزب القائد، ومل أتخذ قيم العدل 

من أجله، لذلك أصبح الشعب أكثر فقرا يف الدول  االشرتاكية متاالقتصادي الذي قا
 .فاهااليت طبقت االشرتاكية، مع أنه يفرتض أن يصبح أكثر غىن وأكثر ر 

وقد أخذ االستبداد املعاصر من القومية أسوأ ما فيها، وهو شوفينيتها وتعصبها العرقي 
املقيت، ومل �خذ جانبها اإلنساين، لذلك مارس احلكم القومي العريب البعثي االضطهاد 
لألكراد يف العراق وسور�، حىت وصل األمر إىل حد جتهيز محلة عسكرية يف العراق ابسم 

من أجل حماربة األكراد يف جبال كردستان،  ١٩٦٨يف عهد البعث بعد عام "األنفال" 
 .من أجل القضاء عليهم ١٩٨٨واستعمال الكيميائي كما حصل يف "حلبجة" عام 

 اثنيا: مصادر االستبداد من العصور القدمية
حفلت العصور القدمية مبفاهيم تغذي احلكومات املستبدة، وأبرز ما وصلنا من 

الفرس وحكومات أورواب االقطاعية، ومن السلطة الكنسية، وجتسدت يف املفاهيم من 
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٢٤
 

 

عهد أردشري الذي كتبه ملك الفرس لولده، وجتسدت يف رسالة "الصحابة" اليت كتبها ابن 
املقفع الذي عمل لدى األمويني والعباسيني ونقل مضمو�ا من الرتاث الفارسي واهلندي،  

 .عالقة الرعية ابحلاكمكما جتسدت يف مقوالت القديس بولس عن 
وقد نقل االستبداد املعاصر من استبداد العصور القدمية أسوأ أقواهلا وهو أن 
السلطة مقدسة، وأ�ا مطلقة، وجيب أال تكون هذه السلطة حمل اعرتاض، وأ�ا أبوية 
مبعىن أن البشر يظلون قاصرين وينبغي احلجر عليهم، أل�م ال يستطيعون تدبري شئو�م 

حبافظ  ، وعربت عنها مقوالت من مثل القول: "طلبنا من هللا املدد فجاء�أبنفسهم
ة" اليت قام هبا حافظ األسد عام اليت قاهلا جتار الشام بعد "احلركة التصحيحي "األسد

 ".، ومن مثل مقولة: "قائد� إىل األبد، الفريق حافظ األسد١٩٧٠
وميكن أن نذكر مثاال آخر على حضور هذه املعاين من استبداد العصور القدمية، 
يف شخصية بورقيبة الذي نصب ذاته جماهدا أكرب ال ينبغي املس أو التطاول على زعامته 

رادية، وكذلك قدم ذاته على أنه املصلح األكرب واجملتهد األكرب الذي يتدخل األبوية واالنف
 .يف أخص القناعات الفردية ملواطنيهو يف الفتوى الدينية 

 اثلثا: هزمية االستبداد
اتبعت احلكومات االستبدادية املعاصرة أسلواب ممنهجا من أجل إذالل  لقد

آلالت يف املراقبة والرصد، لكن مع الشعوب، وتطويعها وتركيعها، واستخدمت أرقى ا
ذلك خرجت الشعوب بصدورها العارية من أجل التخلص من نري االستعباد واالستبداد 

، وقد كان االنطالق الرئيسي لثورات الربيع ذلكالذي خضعت له، وقدمت الدماء فداء ل
جل العريب من املساجد، مع أن حكومات االستبداد املعاصرة وضعت برامج وخططا من أ

 "جتفيف منابع الدين" لكنها مع ذلك مل تفلح يف حتقيق أهدافها، فلماذا؟
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مل تفلح ألن القرآن الكرمي الذي هو كتاب املسلمني األول، استمر يتلى يف العامل 
العريب واإلسالمي، وهو الذي وّلد اإلنسان العصي على اخلضوع لالستبداد، وميكن أن 

م، ومواجهته لفرعون، فقد ورد احلديث عن نضرب على ذلك بقصة موسى عليه السال
 مرة يف القرآن الكرمي ١٣٦موسى عليه السالم 

قد وردت قصة املواجهة بينه وبني فرعون يف عشرات اآل�ت والسور، وقد كان 
األمر الذي أمر هللا به موسى هو الذهاب إىل فرعون الذي وصفه ابلطغيان، وكان ذلك 

 ﴾ اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى ﴿رمي، قال تعاىل: يف ثالثة مواضع من القرآن الك
)، وقد كان األمر األساسي الذي طلبه موسى عليه السالم من فرعون ١٧(النازعات، 

فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فـَُقوَال ِإ�َّ َرُسوُل  ﴿هو إطالق بين إسرائيل وحتريرهم من عبوديته فقال تعاىل: 
 )١٧-١٦(الشعراء،  ﴾ أَْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسرَائِيلَ َربِّ اْلَعاَلِمَني، َأْن 

وحدثت مواجهات بني موسى عليه السالم وفرعون، وحشد كل منهما هلذه املواجهة، ومث 
بينت السور واآل�ت انتصار موسى عليه السالم وجناته ومن معه من بين إسرائيل، وغرق 

 .فرعون ومن معه من اجلنود
اليت تالها املسلمون على مر العصور، وتالها  ليس من شك أن هذه القصة

يف عصور االستبداد املعاصر بنت فيهم "بغض الطغاة"، وبنت فيهم  -اآلن-املسلمون 
ضرورة مواجهة هؤالء املستبدين، وبينت هلم الزاد الذي جيب أن يتزودوا به من أجل 

ىل، فقد قال مواجهة املستبدين، وهو طرد اخلوف واستحضار معية هللا سبحانه وتعا
ُر َأْو َخيَْشى، قَاَال َربـََّنا  ﴿تعاىل:  اْذَهَبا ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى، فـَُقوَال َلُه قـَْوال لَيِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَّ

َنا أَْو َأْن َيْطَغى، قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرى (طه،  ﴾ ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
٤٦-٤٣( 
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لقد كان املسجد هو املعول الذي زلزل عروش املستبدين املعاصرين، ألنه احتوى 
القرآن الكرمي، واحتوى العابدين الذين تلوا السورة اليت علمتهم أن يكونوا كموسى عليه 

 .السالم يف مواجهة فرعون وأن يثوروا على املستبدين ويطلبوا حترير شعوهبم
لربيع العريب من أجل اقتالع املستبدين واالستبداد الذي مجع يف حمتواه اخلالصة: لقد قام ا

أسوأ ما ورد يف العصر احلديث من مفاهيم ومبادئ وآليات، كما نقل من العصور القدمية 
أسوأ مفاهيم االستبداد اليت قامت عليها، وقد جاءت هزميته من املسجد الذي احتوى 

 .ين اقتدوا مبوسى عليه السالم يف مواجهة املستبدينالقرآن الكرمي، واحتوى العابدين الذ
 

 * * * 
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٣ 
 )١(املخاطر اليت ترتبص بثورات األمة

اليت قامت يف كل من تونس ومصر واليت اجمليدة من شك أبن هذه الثورات  ليس
النظامني الطاغيني الفاسدين، والثورات األخرى اليت مازالت مشتعلة يف  أزالت هذين
إخل...، دّلت على أن هذه األمة حّية، وأ�ا مازالت تتطلع إىل ما هو  سوريةو اليمن وليبيا 

، وأن كل ةشرعيأية مل أتخذ  -رغم طول عهدها–أفضل، وأن األنظمة املوجودة 
املمنهجة اليت قامت هبا هذه األنظمة من أجل تفكيك منظومة األمة الثقافية  اإلفسادات

بل تصدت ، ّل وختضع وتتالشى إخل... مل تنجحتضيع وتتوه وتز  –يف النهاية  -وجعلها 
مازالت متلك حيوية تدفعها إىل رفض األوضاع الفاسدة  هذه األمة له األمة، وتبني أن

 التطلع إىل حتقيق ذاهتا من أجل املسامهة يف البناء احلضاري اإلنساين.إىل و 
 ،مني املستبدينوأجنزات إزاحة النظا ،تني قامتا يف تونس ومصرلالثورتني الهاتني وإن 

إيقاف الفساد والتصدي لسرقات املال  حتدثت عنوبربامج ، قليلة اخلربةقيادات شبابية ب
، ُخيشى عليها العام، وإرساء حرية األحزاب واالنتخاابت، وإلغاء حالة الطوارئ إخل...

 :ةيف اجتاه مضاد ملصاحل األمة، وأبرز هذه القوى ثالث تدفعهامن أن تدخل عليها قوى 
 .سرائيل، وإيرانإوال�ت املتحدة، و ال

وحنن سنرصد كيفية أتثري هذه القوى يف ثورات األمة، واملسارات اليت ميكن أن 
 تدفع فيها هذه الثورات.

                                           

 .  ونس ومصر يف بداية الربيع العريبب هذا املقال فور جناح ثوريت تتِ كُ    (١) 
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ÎcÚÓÿÌäfl˛a@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@Z�̧@

أدوات من أجل جتيري ثورات الشعوب لصاحلها  تستخدم أمريكا  ثالث
فيما املؤسسات الدولية، وحنن سنستعرض  هي: الفوضى اخلالقة، الدميقراطية،

 األدوات.يلي هذه 

 األوىل: الفوضى اخلالقة:
تعين الفوضى اخلالقة إاثرة احلروب، أو االضطراابت الطائفية والعرقية واإلثنية 
إخل... من أجل إحداث تفكيك ثقايف وسياسي ملنظومة أمتنا الفكرية واالجتماعية، وقد 

خارجية أمريكا حول هذا املعىن عندما كانت احلرب مشتعلة  كوندليزا رايس وزيرة  حتدثت
بني اسرائيل وحزب هللا يف جنوب لبنان، وقالت: "إ�ا تشهد والدة شرق  ٢٠٠٦يف متوز 

 .أوسط جديد"
وقد أنشأت أمريكا من أجل حتقيق الفوضى اخلالقة كثريًا من املؤسسات املشرتكة 

ا ماليني الدوالرات، ووضعت هلا برامج بينها وبني بلدان الشرق األوسط، ورصدت هل
حمددة، ونظمت كثريًا من الشباب من الدول العربية كمصر واألردن وتونس إخل.... يف 
هذه املؤسسات، واستقدمت قسمًا منهم إىل أمريكا وعرفتهم مبزا� الغرب والنظم 

العصر  وسائلوقد كانت الدميقراطية وقيمها، ودربتهم على قيادة اجلماهري إخل....، 
من هواتف وتلفزيون وفيديو وانرتنت وفيسبوك وتويرت حاضرة يف كل مراحل احلديثة 

عند احلاجة من أجل توجيه األوضاع يف  هؤالء ماستخدوسيتم االتدريب والتعليم إخل...، 
لذلك فعلى القيادات الفاعلة يف هذه الثورات الناشئة ، اجتاه األهداف اليت تريد حتقيقها

 قيادات الفوضى اخلالقة وحتاصر أتثريها السليب. أن تنتبه إىل
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 الثانية: الدميقراطية:
ة لتحقيق العدل، وإزالة االستبداد والتسلط، تتطلع شعوبنا إىل الدميقراطية كأدا

ومتكني الشعب من تداول السلطة، واختيار  ،وإطالق احلر�ت ،االنتخاابتجراء إو 
الدميقراطية أداة أن تكون لكن أمريكا تريد  ،احلكام وحماسبتهم إخل..، وهذا أمر مشروع

لتفكيك املنظومة الفكرية والثقافية ألمتنا، وذلك من خالل ترسيخ وتطبيق مضمون 
 الدميقراطية الذي يقوم على عدة مبادئ هي:

جب فيمبدأ الفردية، واعتبار الفرد هو األصل يف احلياة واجملتمع والكون، -١
اجملاالت الفكرية والثقافية واالجتماعية والسياسية ل كإعطاؤه حريته دون أية قيود يف  
الفردية مع اجلانب اجلماعي يف هذه وإذا تعارضت  ،واالقتصادية والشخصية إخل....

احلياة واألمة فيجب تقدمي الفردية على اجلماعية، وإن تطبيق هذا على إطالقه ابلصورة 
يك الروابط اجلماعية اليت تقوم عليها املوجود عليها يف احلضارة الغربية املعاصرة يعين تفك

أمتنا، ومساعدة أعداء األمة وأبرزهم اسرائيل على تدمري أمتنا، واستئصال وجودها 
بني اجلانبني الفردي فيه اجلماعي الذي جيب أن نسعى إىل تعزيزه، وإىل خلق املوازنة 

 واجلماعي.
والكون، واعتبار أن  مبدأ املادية، واعتبار املادة هي األصل يف حياة اإلنسان-٢

الكالم عن الغيوب والروح واجلنة والنار والوحي وهللا واملالئكة والشياطني إخل...خرافات 
وأوهام تنحسر ابنتشار العلم واملعرفة، وإذا أخذ� هبذا املبدأ فإن ذلك يعين هتدمي بنيتنا 

الفرد فيها بني املادة الثقافية اليت حتتل اآلخرة فيها مساحة معادلة ملساحة الدنيا، ويزاوج 
والروح، وتتغلغل يف كيان الفرد مفاهيم غيبية من مثل اإلميان ابهلل واملالئكة والطهارة 
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والشهادة إخل...، وسيؤدي األخذ هبذا املبدأ إىل اضطراب وفوضى يف اجملاالت النفسية 
 والفكرية واالجتماعية والثقافية للفرد واجلماعة.

نفعة واملصلحة، واعتبارها األصل يف الفرد واجملتمع، مبدأ استهداف اللذة وامل-٣
إذا أعملنا هذا حنن تقدمي هذه املبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعارض بينهما، و و 

املبدأ فإن هذا سيطلق سعار الشهوات يف األمة، وسيطلق عنان املصاحل الشخصية، 
بذل والعطاء والشهادة يف بناء األمة، واملنافع الذاتية وسيدّمر جانب التضحية واإليثار وال

ولن ترتك الشهوات املنفلتة وال املصاحل الشخصية املنطلقة بقية من رمق أو قوة من أجل 
 البناء احلضاري.

مبدأ نسبية احلقيقة، وذلك يعين أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة اثبتة، -٤
والدينية والثقافية والسياسية ويعين أن كل شيء خاضع للتغيري يف كل اجملاالت األخالقية 

عند  إخل...، وإذا أخذ� مببدأ نسبية احلقيقة فإن ذلك سيؤدي إىل زعزعة أحكام اثبتة
تستند إىل نصوص قطعية الثبوت  فهي ،أمتنا كأحكام العقيدة والعبادة واألسرة إخل...

ات، وأن قطعية الداللة، من مثل أن هللا واحد، وأن الصالة فرض، وأن الظهر أربع ركع
العالقة بني الذكر واألنثى تكون من خالل الزواج إخل...، وستؤدي هذه الزعزعة إىل 

 رفض تلك األحكام وتفكيكها بشكل كامل.
يف  رأيناهما  اً وسياسي اً ثقافي ناتفتيتسعي أمريكا إىل ومن األمثلة الواضحة على 

كتاتورية صدام، وإقامة حتت شعار إزالة دي ٢٠٠٣العراق عام أمريكا قد احتلت فالعراق، 
كون واحة ومثاًال للدميقراطية يف الشرق األوسط، لكن النتيجة اليت رأيناها تدمري ي نظام

العراق ومتزيقه إىل دويالت وطائفيات وعرقيات إخل...، فمجلس احلكم األول الذي أقامه 
كّرس تكّون على أساس احملاصصة الطائفية والعرقية، مث   ٢٠٠٣العراق عام  يفبرمير 
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لطائفية العرقية، مث انتهى العراق  الدستور الذي وضعته اإلدارة األمريكية هذه احملاصصة ا
إىل الظهور: شيعية  طريقهمايف  نيدولتو ية يف الشمال، كما هو واضح اآلن إىل دولة كرد

 يف اجلنوب وسنية يف الوسط.
بني الدميقراطية  لذلك جيب على القيادات الفاعلة يف هذه الثورات الناشئة التمييز 

وتداول السلطة  ،وانتخاب احلكام ،كأدوات ووسائل لتحقيق العدل وإقرار احلر�ت
وبني الدميقراطية كمبادئ ومضمون ميكن أن تؤدي إىل تفتيت املنظومة الثقافية  ،إخل..

 ألمتنا، فعليها أن أتخذ ابلدميقراطية بصورهتا األوىل وترتك الثانية.

 ليةالثالثة: املؤسسات الدو 
أصبحت الوال�ت املتحدة األمريكية الدولة األوىل يف العامل بعد سقوط االحتاد 

السوفييت وتفككه، وال شك أ�ا متتلك أكرب نفوذ على املؤسسات الدولية من مثل جملس 

األمن والبنك الدويل ومنظمات األمم املتحدة واليونسكو إخل...، وهي تستخدم هذه 

وقيمها على اآلخرين من خالل استصدار قرارات أو  املؤسسات يف فرض خمططاهتا

عقوابت يف حال عدم التجاوب، وقد اتضح ذلك يف مواجهة تفكك منظومة االحتاد 

-١٩٩٠، ويف مواجهة الصرب، ويف مواجهة صدام بني عامي ١٩٩٠السوفييت بعد عام 

٢٠٠٣. 

شاكل اليت لذلك جيب على القيادات الفاعلة يف هذه الثورات الناشئة أن حتل امل

ل هذه حلؤسسات االستعانة هبذه املتواجهها بشكل مستقل ومتعاون، وأن تبتعد عن 

 املشاكل.
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@Z�bÓ„bqg›Óˆaäç@

يف صاحل يف النهاية إن ما خيشاه املتابع لشؤون التغيريات يف املنطقة أن ال تصب 
ؤالء األعداء: ها أعداء املنطقة لصاحلهم، وأبرز هريّ جيأن أبناء املنطقة، بل صاحل األمة و 

 سرائيل.إ
سرائيل من التغيريات اليت وقعت يف إومن األمثلة الواضحة على حماولة استفادة 

ومساعدته  ٢٠٠٣املنطقة، تغلغل املوساد يف املنطقة الكردية قبل غزو أمريكا للعراق عام 
لبعض األحزاب والشخصيات، مث ز�دة نفوذه وتغلغله يف عموم العراق بعد سقوط نظام 

سرائيل أمريكا إام، واغتياله لعشرات العلماء العراقيني وغريهم من الشخصيات، ودفع صد
إىل حل اجليش العراقي ألن هذا اجليش يعترب الركيزة األوىل يف تكوين اجلبهة الشرقية 

 سرائيل.إلسرائيل، وإن حّله يعترب تقوية إلاملواجهة 
منذ وقت بعيد من أجل  سرائيل وضعت عددًا من اخلططإومن اجلدير ابلذكر أن 

جتزيء املنطقة وتقسيمها، من أجل أن تبقى هي الفاعل األكرب يف سياسات املنطقة، وقد 
اتضح ذلك يف حتريضها لكثري من األقليات العرقية والدينية على التمرد واالنفصال كما 

ني يف لبنان يف يحصل مع األكراد يف العراق منذ الستينات، وكما حدث مع املسيح
مانينات، وكما حدث اآلن من متزيق للسودان وإقامة دولة مسيحية يف اجلنوب وفصله الث

 . ٢٠١١عن الشمال بعد االستفتاء الذي وقع يف مطلع عام 

وقد تسربت عدة واثئق من الدوائر االسرائيلية تؤكد نوا�ها على جتزيء 

 املنطقة، أمهها:
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حول خطط اسرائيل  ١٩٥٧الوثيقة اليت نشرها الصحفي اهلندي كاراجني عام -١

يف تقسيم املنطقة إىل دولة للدروز يف جبل العرب، ودولة للعلويني يف جبل العلويني، 

 ودولة للمسيحيني يف لبنان.

، وبينت الوثيقة ١٩٨٢الوثيقة اليت نشرهتا اجمللة االسرائيلية (اجتاهات) يف فرباير -٢

ا قبطية يف اجلنوب وأخرى أن اسرائيل أعدت خطة لتجزيء مصر إىل دولتني: إحدامه

سنية يف الشمال، وأعدت خطة اثنية لتجزيء العراق وبالد الشام، واثلثة لتجزيء املغرب 

 العريب، ورابعة لتجزيء اخلليج العريب.

 -وهم لويب صهيوين–دد ومما يؤكد ما ورد يف الوثيقة السابقة دفع احملافظني اجل

من أكرب كانت عدة دول، وال شك أن اسرائيل   أمريكا إىل غزو العراق وتفتيته وجتزيئه إىل

 املستفيدين من هذا الغزو املدمر.

لذلك نقول إن إزالة هؤالء الطواغيت يف مصر وتونس أمر ضروري، أل�م أفسدوا 

العباد والبالد، وعطلوا دورة احلياة الطبيعية، ولكن علينا أن نعرف أن هناك دوائر تتطلع 

يري لصاحلها، فعلينا أن ال جنعلها تستفيد منها يف متزيق األمة إىل جتيري هذه الدورة من التغ

 حنرص على وحدة البالد بعد التخلص منوجتزيئها كما حدث يف العراق، بل علينا أن 

الرتكيز وإىل  ،التواصل مع ثقافتهالرتكيز على الشعب إىل  وأن نعمل على توجيهالطغاة، 

 البناء احلضاري.على 
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ÊaäÌg@Z�br€bq@

صت إيران يف دستورها على أ�ا تعتمد املذهب الشيعي، لذلك كانت إيران لقد ن

يف خدمة الطائفة الشيعية خالل اترخيها املاضي، فهي قد حاولت أن ترسخ طائفتها 

وتقويها يف البلدان اليت توجد فيها طائفة شيعية مثل لبنان واليمن والبحرين إخل..، ففي 

ح واملال إخل... فأصبح حزب هللا قوة رئيسة لبنان أمدت ايران  حزب هللا ابلسال

وأصبحت الطائفة الشيعية هي الطائفة األوىل يف لبنان بعد أن كانت مع الطائفة السنية 

أن تنشر مذهبها يف البلدان اليت ال توجد فيها طائفة إيران حتاول  كماحتت عباءة واحدة،  

حداث والتغيريات وجتّريها وهي حتاول أن تستفيد من األ ،شيعية كمصر واملغرب العريب

لصاحل طائفتها، ويتجلى ذلك يف العراق، فقد ثبت أ�ا نسقت مع القيادة األمريكية اليت 

مزقت العراق، وتعاونت الفصائل املرتبطة هبا مع القوات األمريكية أثناء الغزو األمريكي 

مريكي للعراق وبعده، ودعمت إيران الفصائل الشيعية ابملال والسالح بعد االحتالل األ

 من أجل السيطرة على جنوب العراق ووسطه وجنحت يف ذلك.

وقد حاولت بعض القيادات السنية أن تثين إيران عن سلوكها الطائفي، وأبرز من  
فعل ذلك الشيخ يوسف القرضاوي عندما دعاها إىل التفاهم على أن ال تنشر إيران 

 ،ل السنة مذهبهم يف بلدان شيعيةمذهبها الشيعي يف بلدان سنية، على أن ال ينشر أه
فرفضت إيران ذلك، لذلك من املتوقع أن حتاول إيران أن تستفيد من هذه الثورات 
والتغريات اجلديدة يف مصر واملغرب العريب واليمن والبحرين إخل... لتحقيق مواقع متقدمة 
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لذلك على ملذهبها، وميكن أن ينشئ هذا الفعل صراعًا وتوترات تعرقل مسرية الثورات، 
تفّوت على ايران إمكانية لقيادات الثورات أن تعاجل مثل هذه التوترات معاجلة حكيمة، 

 .عرقلتها عن حتقيق أهدافهاو بلبلة مسريهتا 
اخلالصة: إن إزاحة الثورات لطواغيت االستبداد واإلفساد عن صدر األمة أمر 

ونعي أن هناك أعداء مرتبصني عظيم سيفتح أفق اخلري للعباد والبالد، لكن علينا أن نتنبه 
هبذه الثورات يريدون أن جيريوها لصاحل أهدافهم، فعلينا أن ال نسمح هلم بذلك، بل علينا 

 حل األمة.صايف النهاية يف  تائجنحنرص أن تكون الأن 
 

 * * * 
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٤ 
 مباذا جيب أن هتتم ثورات الربيع العريب؟

رص ف وإبجيادريب ابقتصاد البالد، السياسيني أن تنشغل ثورات الربيع الع بعض اقرتح
تنشغل هبوية الشعب وثقافته ولغته وتراثه ، وأال مستوى املعيشة وبرفعلعمل للعاطلني، ا

ن الشعوب اثرت من أجل التخلص من أل -يف رأيهم-إخل.....، وجيب أن حيدث هذا 
غته الفقر واجلوع الذي حلق هبا من جهة، وألنه ال خوف على هوية الشعب وثقافته ول

أن ينتهي هذا اهلوس الزائد ابهلوية،  -يف رأيهم–جيب كما وتراثه إخل..... من جهة اثنية،  
والذي يصل عند� إىل حد املرض من جهة اثلثة، فها هي الصني واهلند والياابن وشعوب 

ومع ذلك  ،وقيمها أخرى سارت يف دروب التغريب وأخذت أبساليب احلضارة الغربية
  صينية وهندية و�ابنية ومل تتغري هويتها. فقد بقيت تسمى شعوابً 

أردوغان والتجربة الرتكية كقدوة ومثال لتجارب الربيع احلديث عن وهنا �يت 
على التيار اإلسالمي يف الربيع العريب أن يستنسخ جتربة أردوغان يف بناء شريون العريب، في

ة الدولة، وتطوير احلياة املعاشية الدولة الرتكية، فهو قد اهتم ابقتصاد البلد، وحتسني ميزاني
للشعب الرتكي، ومل يهتم بشؤون اهلوية والعامل اإلسالمي كسابقه أربكان فنجح األول 
وحكم البلد، وفشل الثاين وخسر احلكم، ويقولون: أردوغان استطاع اجلمع بني اإلسالم 

نسجوا على والعلمانية، وهو يرى أنه ال تعارض بينهما، فعليكم أن أتخذوا جتربته وت
 من الصحة؟ وما تقومينا هلا؟ وما حكمنا عليها؟ ىمنواهلا، فما نصيب هذه الدعاو 
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إذا تناولنا الدعوى األوىل، فهل صحيح أن الشعوب اثرت يف الربيع العريب 
مستهدفة التخلص من اجلوع والفقر والفساد فقط؟ هذا ليس صحيحاً، فالصحيح أن 

ع والفقر، ومن أجل حتقيق العدل االقتصادي الشعوب اثرت من أجل التخلص من اجلو 
واالجتماعي، ومن أجل التخلص من احلكام الفاسدين املستبدين من أمثال حسين مبارك 

 وزين العابدين بن علي ومعمر القذايف إخل.... 
االستخذاء أمام  أل�ا رفضتلكنها ابإلضافة إىل كل تلك األهداف اثرت 

، واتضح مبحاصرة قطاع ٢٠٠٩سرائيل على غزة عام اسرائيل، والذي اتضح يف اعتداء ا
االستخذاء أمام أمريكا  فضتر أل�ا اثرت كما أ�ا   ،غزة وبناء اجلدار الفوالذي حوله

دل على وقد اثرت مطالبة ابالهتمام بدين األمة وهويتها، و وسياساهتا يف املنطقة العربية، 
من تونس ومصر وليبيا خالل ذلك االضطهاد الذي القته اجلماعات اإلسالمية يف كل 

فرتة حكم الطغاة الثالثة: زين العابدين بن علي وحسين مبارك والقذايف...، اثرت من 
الطغاة واملستبدين يف زمن مفقوداً  الذي كانأجل اسرتداد كرامتها ودورها احلضاري الذي 

 إخل.....
ذا اخلوف أما الدعوى الثانية اليت تقول أبنه ال خوف على هوية األمة، وأن ه

مفتعل وموهوم، وأن علينا أن نرتك هذا اهلوس بقضية اهلوية، فهذه الدعوى غري صحيحة 
أيضاً، فهناك خطر حقيقي على األمة: خطر على ثقافتها، وعلى لغتها، وعلى وحدهتا، 

 وعلى ثوابتها إخل....، وهناك عشرات الشواهد على ذلك.
ل من عوامل وجود�، فهناك تشكيك ي عامفاللغة العربية مهددة يف عقر دارها، وه

صعوبتها، وعدم قدرهتا على جماراة العصر والعلوم، وهناك بها، وادعاء ئبنحوها وإمال
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انتشار للغة االجنليزية دون ضوابط يف الشارع واجلامعات واملدارس، بل والتشجيع هلا، 
 ....وهناك انتشار اللهجات العامية يف اإلعالم والصحف ويف جمال الشعر إخل..

(الشرق األوسط الكبري) الذي سعى إليه بوش  ومن اجلدير ابلذكر أن مشروع
وقادته أمريكا مع حليفتها أورواب قّرر يف أحد فقراته رعاية اللغة االجنليزية يف مدارسنا 
وغريها من املعاهد الثقافية، ووضع اخلطط املناسبة، وكان أبرزها (مشروع الشراكة 

 .٢٠٠٣الذي أعلنه كولن ابول يف �اية عام  األمريكية الشرق أوسطية)
وهناك هتديد التغريب الذي أطل على هذه األمة منذ القرن التاسع عشر، وكان له 
ممثلوه الذين يسعون إىل تغريب األمة بشكل كامل، وكان من دعاته يف القرن التاسع عشر 

رز ممثليه يف القرن اخلديوي امساعيل الذي اعترب مصر قطعة من أورواب، وكان طه حسني أب
إىل نقل احلضارة الغربية: حلوها ومرها، خريها وشرها، طه حسني دعا  وقد ،العشرين

حاول فسبيل احلضارة الوحيد، مث جاء الفكر القومي العريب االشرتاكي  -يف رأيه-وهذا 
استئصال الدين يف الستينات من القرن املاضي من حياة هذه األمة حبجة أنه سبب 

 العائق األساسي أمام االلتحاق ابحلضارة الغربية.  وأنهالحنطاط التخلف وا
ومازالت دعوى التغريب حية، ويسعى دعاهتا من خالل ثورات الربيع العريب إىل 
أمركة هذه الشعوب بكل معىن الكلمة، وإلغاء شخصيتها احلضارية التارخيية من خالل 

سبية احلقيقة، واحلرية الفردية غري احملدودة، ترسيخ العلمانية والليربالية اللتني تقومان على: ن
ومادية احلياة والكون، وتقدمي املصلحة واملنفعة واللذة على األخالق إن حدث تعارض 

 بينهما.
وعدم  ،وهناك هتديد آخر هو التفتيت الثقايف والتجزيء السياسي هلذه األمة

تقسيم بالد الشام وغريها، التوقف عند التجزيء الذي وقع بعد احلرب العاملية األوىل من 
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ويتمثل هذا التهديد بنشر فسيفساء طائفية ومذهبية وعرقية، تقوم على عدة دول 
وكيا�ت بعدد املذاهب والطوائف اليت حتتويها املنطقة من سنة وشيعة ومسيحيني وأكراد 
 وبربر وعرب ودروز إخل.....، وتقوده أمريكا واسرائيل اليت متلك خمططات جاهزة لتفتيت

بالد الشام واجلزيرة العربية والشمال االفريقي ومصر إخل......، وبدأت بوادره يف العراق 
كيا�ت: كردي يف   ة، والذي سينتهي إىل ثالث٢٠٠٣بعد االحتالل األمريكي له عام 

الشمال، وسين يف الوسط، وشيعي يف اجلنوب، وبدأت بوادره يف السودان فقد انقسم 
 لمون يف الشمال، واملسيحيون يف اجلنوب.السودان إىل قسمني: املس

وهناك هتديد آخر آت من اسرائيل اليت تتطلع إىل أن تقضم بني وقت وآخر بعضاً 
أن تبقى هي  ومن أجلمن األراضي احمليطة من أجل إنشاء اسرائيل الكربى من جهة، 

 األقوى يف املنطقة من جهة اثنية.
اهتمام هو مهًا كما ادعى بعضهم، بل من الواضح أن االهتمام أبمور اهلوية ليس و 

 ضروري جداً، ألن هناك هتديدات حقيقية متس كيان األمة ووجودها وكيا�ا وثقافتها.
ظروف تركيا الواقع أن أما عن الدعوى الثالثة وهي عن نقل جتربة أردوغان، ف

ظروف منطقتنا، وهناك مباينات متعددة بني ظروف تركيا وظروف شعوب  ختتلف عن
ع العريب، فرتكيا دولة مستقرة، اختارت نظامًا سياسيًا واقتصاد�ً، قام على العلمانية الربي

وعلى تغريب اجملتمع الرتكي تغريبًا كامًال بعد احلرب العاملية األوىل، وقاد أاتتورك هذا 
فقد جاء أردوغان  -وبغض النظر عن رأينا وتقومينا ملثل هذه التجربة التغريبية-التغريب 
مستقر، ووظف نفسه وحزبه خلدمة النظام السياسي املستقر، ولتحسني اجلوانب  يف سياق

االقتصادية فيه، لذلك اهتم ابالقتصاد وجنح فيه، يف حني أن ثورات الربيع العريب جاءت 
أجل بناء نظام سياسي بعد جتارب فاشلة يف تغريب اجملتمعات العربية، وجاءت من 
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ة، ألن السياقني خمتلفان: سياق ثورات الربيع العريب، دجديد، فالدعوة إىل النقل غري مفي
 وسياق جتربة أردوغان.

بل تصغي  ،من الواضح أنه جيب على قيادات الربيع العريب أال تصغي لنداء اخلارج
لنداء أمتها ونداء واقع وتراث أمتها، وشخصية أمتها، وتصوغ النظام السياسي 

ق العدل االقتصادي والتنمية، وحيفظ ثروة واالقتصادي واالجتماعي والرتبوي الذي حيق
األمة، وال يبقي جائعًا وال حمتاجاً، وبنفس الوقت حتفظ األمة من األخطار اليت هتدد  
كيا�ا وشخصيتها وهويتها، واليت تستهدف تفتيت ثقافتها، وجتزيء كيا�هتا، وال تعارض 

 بني األمرين: االهتمام ابالقتصاد واالهتمام ابهلوية.
بتحقيق تلك األهداف، فإن  -وخباصة اإلسالمية منها- تقم هذه القيادات وإذا مل

احلفاظ على كيان فشلت يف الشعوب ستسقطها كما أسقطت القيادات السابقة اليت 
األمة وشخصيتها وهويتها، وخري مثال يف هذا اجملال: الفكر القومي العريب ورجاالته 

أن أعطتهم القيادة أل�م مل حيافظوا على   نبذهتم األمة بعد فقدخالل القرن العشرين، 
 رج، وأبرزهم: اسرائيل.كيان األمة وشخصيتها وهويتها أمام األعداء يف الداخل واخلا

 

 * * * 



 



٤٣ 

 

 

٥ 

 العريبالربيع عن الدميقراطية واملواطنة يف ثورات 
منها:  ،الثورات العربيةاندالع ت وراء ليس من شك أبن هناك عدة عوامل كان

ذي وقع على الشعوب العربية، والفساد الذي استشرى يف كل نواحي احلياة الظلم ال
االقتصادية والسياسية واالجتماعية إخل....، واالستبداد الذي طال كل طبقات اجملتمع 
وهيئاته، والتخلف العلمي والتكنولوجي الذي ظهر يف اجلامعات ويف مراكز البحث، 

 ...وضعف األداء السياسي إزاء األعداء إخل.
يف أخرى ثورات  واندالعومها نظاما تونس ومصر،  عربيني إزاحة أعىت نظامني وبعد

ن: يأمر كثر احلديث عن متلمل يف عدد من الدول األخرى،   وحصولليبيا واليمن وسورية، 
الكّتاب واحملللني  كثري مناألمرين عند  هذين احلديث عن  وقد كثرالدميقراطية واملواطنة، 

لذلك يف هذين األمرين،  حلول كل مشاكل أمتنا تكمناملسلمات أن  وكأنه من بداحىت 
 إىل نقطتني يف صدد احلديث عن الدميقراطية واملواطنة، مها:ابتداًء أحب أن أشري  فإنين

إن منطقتنا  بل  ،إن الدميقراطية واملواطنة ليستا جديدتني على منطقتنا األوىل:

اضية، وقد طبقت الدميقراطية يف عدد من تعاملت معهما خالل املائة سنة املكانت قد 
: مصر والعراق وسورية ولبنان واألردن وتونس واملغرب والسودان مثلالبلدان العربية 

 البلدان.هذه إخل.....، ومع ذلك مل ترتسخ الدميقراطية يف أي من 
وكذلك املواطنة فقد دعت إليها األنظمة السياسية خالل القرن العشرين يف معظم 

العربية من مثل مصر والعراق وسورية واألردن وتونس إخل....، ورّوجت هلا  البلدان
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وطّبقتها، ولكنها مل ترتسخ يف أي بلد، ومل تصبح حقيقة سياسية وال قيمة اجتماعية يف 
 أي بلد من البلدان العربية مع وعي أمهيتها يف بناء األوطان، والسعي إىل إقامتها.

اطنة قبل أن تنتقال إلينا كمفهومني سياسيني، بنتهما يف الثانية: إن الدميقراطية واملو 
يف أورواب عشرات الوقائع والتطورات االجتماعية  القرن الثامن عشر والتاسع عشر

والسياسية واالقتصادية والدينية إخل....، وساهم يف التأصيل هلما والتقنني هلما: الفالسفة 
مهدت للدميقراطية كتاابت فولتري وروسو والكتاب والفنانون والرتبويون إخل.....، فقد 

يف هتيئة األذهان والعقول من أجل إجياد  ، وسامهتومونتسيكو وهريدر وغوته إخل.....
بني احلاكم واحملكوم تبلورت يف وثيقة الدستور الذي حيدد واجبات للعالقة صيغة جديدة 

والتصادم مع حتالف احلكام واحملكومني وحقوقهم. كما مهدت والدة الطبقة البورجوازية 
الطبقة اإلقطاعية ورجال الدين إىل والدة الثورة الفرنسية اليت أعلنت وثيقة حقوق اإلنسان 
العاملية، مث جاء التصادم بني رجال العلم ورجال الدين يف القرون الوسطى والذي أدى إىل 

عادها عن الثورة على الكنيسة وإبعادها عن جماالت احلياة وحصر دورها يف الكنيسة وإب
التعليم واملدارس والسياسة إخل....، وأدى هذا التصادم إىل االجتاه إىل الدنيا واللذة 
واملنفعة واملصلحة مقابل االجتاه السابق إىل اآلخرة والروح والزهد، ومن هنا كان انبثاق 
مدنية السلطة والرتكيز على الفرد يف النظام الدميقراطي، مث جاءت مرحلة استعادة 

 قراطية من الرتاث اليو�ين كأداة تقوم على إجراء انتخاابت وجمالس لتمثيل الشعب.الدمي
فالواضح من خالل العرض السابق أن الدميقراطية قامت على األرض من خالل 
عدة حقائق وتطورات وخماضات، وأ�ا حصيلة عدة توافقات سياسية وفكرية ودينية 

لدميقراطية كحل ملشاكل عاشتها أورواب، واجتماعية واقتصادية إخل....، وجاءت هذه ا
 ونتيجة تطورات مرت هبا.
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ت مرتبطة حبقيقة على األرض وهي أما يف جمال املواطنة فهي أيضًا قد كان
(الوطن)، فقد تشكل الوطن يف البداية يف أورواب، وقد تكونت األوطان بعد أن تفككت 

قرون الوسطى، فتشكلت األوطان االمرباطور�ت الدينية اليت كانت تقودها الكنيسة يف ال
مثل: الوطن الفرنسي، والوطن البلجيكي، والوطن اهلولندي، والوطن االجنليزي إخل....، 
ونشأت املواطنة مرتبطة حبقيقة الوطن القائمة على األرض، واليت جاءت حصيلة متازج 

حصيلة  عناصر ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة هبذا الوطن إخل....، وجاءت
 تـَبَـْلُور قيم وُمُثل وعادات وتقاليد معينة مرتبطة هبذا الوطن إخل.... 

ويف بداية القرن العشرين طرحت فكرة (املواطنة) يف بالد� لكنها مل ترتسخ، 
والسبب يف ذلك أنه مل تكن هناك (أوطان) مشكلة بل هناك تقسيمات سياسية وجغرافية 

 جزئت إىل أربعة كيا�ت وهي: سورية ولبنان وإدارية كما حدث يف بالد الشام اليت
واألردن وفلسطني، وكذلك العراق أحلقت به (املوصل) اليت مل تكن ذات ارتباط اترخيي 

إخل....، ومع أن احلديث ه مناترخييًا ابلعراق، وفصلت عنه دير الزور اليت كانت جزءًا 
ربية، لكنها مل تصبح قيمة عن املواطنة استمر طوال القرن العشرين يف معظم البالد الع

حقيقية بسبب أنه ليس هناك أوطان مشكلة على األرض كحقائق اترخيية وإنسانية 
وثقافية واجتماعية واقتصادية إخل....، وعلى العكس من ذلك فقد بدأت بعض البلدان 
اليت قامت على أساس (املواطنة) بدأت ابلتشطي والتشرذم كما حدث مع العراق بعد 

 .٢٠٠٣غزوه عام 
من الواضح أن هاتني الفكرتني: الدميقراطية واملواطنة، كونتهما يف أورواب عدة 

يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر قبل أن  حقائق ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية
تصبحا مفهومني جمردين لسمات وصفات معينة، كذلك فإن نقلهما إىل بيئة أخرى قد 
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حظنا أنه استنبات لفكرة مع عدم استحضار الظروف اليت يصادف الفشل وخباصة إذا ال
وهو ما حدث يف بالد� العربية ، أنشأهتا من: ثقافية وفكرية وسياسية واقتصادية إخل.....

 يف القرن العشرين.
ملاذا انتقلت يف التسعينات من القرن املاضي فكرة  :لكن قد يطرح سؤال هنا

مرحلة انتهاء وجنحت بعد  بولندا وبلغار� إخل....رومانيا و  الدميقراطية واملواطنة إىل
الديكتاتور�ت الشيوعية؟ السبب يف ذلك أن أورواب الشرقية جزء من املنظومة احلضارية 
الغربية، وقد مرت بنفس التطورات الثقافية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية  اليت 

ريت (الدميقراطية واملواطنة) بل تستنبت فك مل تكنخضعت هلا أورواب الغربية، لذلك فهي 
حتتاجان  ماكانتا موجودتني قبل املرحلة الشيوعية، يف حني أ�  فهماتستعيد إحياءمها، 

هما وظروفهما الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية يعند� إىل استنبات بيئت
 إخل.....، وهذا أمر مستحيل.

توحد أفراد وساكين بلداننا العربية؟ فهل معىن ذلك أنه ليس هناك روابط مجاعية 
أمة عريقة، تسكن املنطقة املمتدة من احمليط إىل أن هذه الروابط موجودة، فأمتنا احلقيقة 

اخلليج، وهي من أعرق األمم على مدار التاريخ، ومن أكثر األمم وحدة يف العصر 
توحيدها من  احلاضر، وجتمعها روابط متاثل األمم األخرى إن مل تكن روابط أقوى يف

الروابط املوجودة لدى أمم أخرى مثل الفرنسية أو االجنليزية أو اهلولندية واألمريكية 
إخل....، لكن هذه الروابط تلتقي مع بعض روابط األمم األخرى وختتلف عنها يف غريها، 

غة، التاريخ، األرض املشرتكة، العادات فمن أبرز الروابط اليت تلتقي فيها مع غريها: الل
يف أن الدين اإلسالمي عامل أساسي يف  األمم األخرى التقاليد إخل... لكنها تفرتق عنو 

تكوينها، يف حني أن األمم الغربية تشكلت بعد أن أقصت الدين عن بعض جوانب 
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جتمع ساكين األوطان األخرى مثل: فرنسا، حياهتا، ويف مقابل رابطة (املواطنة) اليت 
.. فإن (األخوة) هي الرابطة اليت جتمع أبناء (األمة العربية انكلرتا، هولندا، بلجيكا إخل..

 اإلسالمية).
لذلك أعتقد أن نسخ مفهومي (الدميقراطية واملواطنة) من التجربة الغربية، 
واستنباهتما يف أرضنا بنفس مضمو�ما الذي جاء نتيجة ظروف أورواب اليت مرت فيها 

يف السطور السابقة، سيؤدي إىل التعثر مرة خالل القرون السابقة، والذي أوضحنا معامله 
اثلثة بعد التعثر يف نقل هذين املفهومني بعد احلرب العاملية األوىل وبعد احلرب العاملية 
الثانية يف معظم األقطار العربية من خالل الفكر القومي العريب الذي طبق يف العراق 

َمَثُل تطبيق مفهومي (الدميقراطية وسورية ومصر ولبنان واجلزائر واليمن إخل.....، وسيكون 
واملواطنة) يف منطقتنا العربية بنفس مضمو�ما األورويب كمثل من أحضر طربوشاً ويريد أن 
يلبسه رأس شخص معني، وكان الطربوش غري مناسب هلذا الرأس، فبدًال من أن يغري 

األجزاء  الطربوش، أراد أن يغري رأس الشخص أبن ُيَشّذب هذا الرأس ويقطع منه بعض
 !هلذا الطربوش ليصبح مناسباً 

ها هو بناء يأن التحدي األول الذي يواجه علماء األمة ومفكر إذن من الواضح 
نظام سياسي حيقق العدالة واملساواة ويؤدي إىل قدرة أفراد األمة على التعبري عن آرائهم 

، وإىل القدرة ووجهات نظرهم يف خمتلف األمور السياسية واالقتصادية والثقافية إخل...
على انتخاب احلاكم واملسؤولني ومراجعة تصرفاهتم، وإىل القدرة على حماسبتهم على 
ثرواهتم وأمواهلم اليت مجعوها أثناء فرتة احلكم، وإىل القدرة على حتقيق تداول السلطة 

 واملناصب إخل...
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ة العربية ومن البّني أن التحدي الثاين هو تفعيل قيمة (األخوة) اليت أفرزهتا األم
اإلسالمية على مدار القرون املاضية، وأتصيل مضمو�ا، وتقنينه حبيث يصبح مناسباً 
للعصر، ويستفيد هذان التحد�ن من حقيقة ضخمة يغفل عنها يف كثري من األحيان، 
وتفتقدها أوراب وغريها من الدول واألوطان، وهي أن هناك أمة عريقة موحدة الثقافة 

ة من احمليط اىل اخلليج، تتكلم لغة واحدة، ومتتلك بناًء نفسياً وعقلياً تسكن املنطقة املمتد
واحداً، ومتتلك ذوقاً ووجدا�ً واحداً إخل....، صحيح أن هذه األمة جمزأة، لكنها جتزيئات 

متنع التواصل بني أبناء  وهي جتزيئات الإدارية وجغرافية وسياسية وليست جتزيئات ثقافية، 
 هذه األمة.

لّي أن التحدي الثالث، بعد النجاح يف حتقيق التحديني السابقني على ومن اجل
األرض، هو احملافظة على وحدة هذه األمة وبشكل خاص: الوحدة الثقافية، ألن أعداء 
هذه األمة حياولون أن جيعلوا تطبيق الدميقراطية واملواطنة سبيًال إىل تفتيت هذه الوحدة 

 الثقافية.
دميقراطية واملواطنة) ليستا قيمتني كونيتني بل مها قيمتان يف اخلتام نقول: إن (ال

منبثقتان من احلضارة الغربية، ومها مرتبطتان بظروف أورواب الدينية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والثقافية إخل....، ومع ذلك فيجب أن نستفيد من العام فيهما 

موحدة الثقافة واللغة والتاريخ واملشاعر  ا أمة عريقةوأن نرتك اخلاص، من خالل الوعي أبنن
 والذوق والوجدان إخل...، متجذرة يف املنطقة املمتدة من احمليط إىل اخلليج.

 

 * * * 
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٦ 

 ۱الربيع العريب واملشروع الدميقراطي

العريب هو إسقاط املشروع القومي العريب، فها  ن الواضح أن أبرز إجنازات الربيعم
مصر، وهو أبرز نظام قومي عريب، مث ها هي أنظمة ليبيا  مبارك يفهو قد سقط نظام 

انتهى املشروع القومي يكون قد تتهاوى، وكلها أنظمة قومية عربية، وهبذا  ةواليمن وسوري
يف النهضة والتقدم والتصنيع  العريب الذي شغل األمة مائة عام، وبنت عليه األمة آماالً 

 والوحدة والقوة.
تلك اآلمال، بل على العكس من ذلك كان الضعف  ولكن مل يتحقق أي أمل من

لماذا حدث ذلك؟ حدث ذلك ألن القيادات القومية العربية اليت فواال�زام والتأخر، 
قادت املنطقة مل تكن موضوعية وال علمية يف رؤية واقع املنطقة، فهي قد اعتربت أن األمة 

اللغة والتاريخ، وهذا موقف  اليت تسكن املنطقة من احمليط إىل اخلليج تقوم على عنصري
غري علمي وغري موضوعي، فإن استقراء الواقع املوضوعي هلذه املنطقة جيعلنا نقول إن 
هذه األمة ال تقوم على عنصري اللغة والتاريخ فقط، بل هناك الدين الذي يدخل يف 

قتصادية تفصيالت حياة هذه األمة النفسية والعقلية والرتبوية واالجتماعية والثقافية واال
والفنية، وقد جاء عدم املوضوعية والعلمية من النقل احلريف ملفاهيم األمة عند األوروبيني 
يف بعض الدول األوروبية كأملانيا وإيطاليا، وقد استتبع ذلك نقل موقف أورواب من الدين 
واعتماده يف املوقف من الدين يف منطقتنا، فاخلطأ الرئيسي الذي وقعت فيه القيادات 

                                           
 ا املقال فور سقوط نظام مبارك يف مصر.ُكِتب هذ  ۱
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ومية العربية هو أ�ا نظرت إىل واقع النهضة بعيين أورواب، ومل تنظر إليه بعينيها، فكان الق
 الزيغ وعدم اإلبصار احلقيقي.

إن هذا اخلطأ الذي استند إىل النقل احلريف من احلضارة الغربية، وعدم اعتماد 
يف عدم املوضوعية والعلمية يف دراسة الواقع، هو الذي كلف األمة هذا الثمن الباهظ 

 حتقيق النهضة واالزدهار والتقدم والتصنيع والوحدة.
ومما يؤكد ذلك أن الدول والشعوب اليت جتنبت النقل احلريف، واعتمدت العلمية 
واملوضوعية يف معاجلة واقعها قد جنحت يف حتقيق األهداف اليت رنت إليها من �ضة 

إسرائيل والياابن، فقد انطلقت وعزة وتقدم. وميكن أن �خذ مثالني يف هذا الصدد، مها: 
قامتا يف تشكيل األمة يف كل من البلدين، و  قيادات البلدين من الواقع فاعتربات الدين عامالً 

 هذا الواقع. امحرت اب
هو وجود األقليات للدين ورمبا كان السبب يف إبعاد القيادات القومية العربية 

يات وصياغة اإلطار الذي يرضيها، فكان الدينية يف بالد�، والتوجه إىل مراعاة هذه األقل
مع التغييب الكامل للعامل الديين يف تشكيل هذه األمة، ولكن هذه  أمةاختيار تشكيل 

القومية فشلت يف قيادة األمة إىل النهضة أل�ا راعت األقليات ومل تراع الواقع، القيادات 
ليات، من أجل استعمار يف استغالل األق -ابستمرار–وأ� أعتقد أن الغرب كان له دور 

ت من أجل تبين صيغة يف الفكر القومي املنطقة، وقد كان هو الذي يدفع هذه األقليا
 .سليماً  تقصي الدين وال تتعامل مع الواقع تعامالً 

بعد الثورة  ١٧٩٨صر عام مل�بليون  احتاللاألقليات منذ  استغاللبدأ وكان قد 
مع االحتالل الفرنسي، مث رحل إىل ابريس مع  الفرنسية وبروز املعلم يعقوب الذي تعاون

عندما تدخلت فرنسا هذا االستغالل ، وكذلك اتضح ١٨٠٢رحيل تلك القوات عام 
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يف لبنان، واحتلت بريوت وجبل لبنان، مث توصل الغرب مع اخلالفة العثمانية  ١٨٦٠عام 
وبريطانيا راعية ن تكون فرنسا راعية للكاثوليك، وروسيا راعية لألرثوذكس، اتفاق أبإىل 

 للدروز.
طوائف واألقليات املذهبية الحرتمت عامل الدين يف وإنين أعتقد أن األمر لو ترك لل

من مكو�ت هذه األمة، وكان هلا  صياغة قومية هذه األمة، أل�ا كانت ابستمرار جزءاً 
دورها احلضاري الواضح يف صياغة شخصية األمة، وأبرز دليل على ذلك هو مسامهات 

من أمثال أسرة خبتيشوع وأسرة  ة ألمتناسرية احلضارياملسر املسيحية واليهودية يف األ
كثري من املسيحيني واليهود مناصب رفيعة يف ل  نوخبت وأسرة حنني بن إسحاق، واحتال

 إىل منصب الوزير. يف بعض األحيان وصلت خمتلف مراحل احلكم اإلسالمي،
لثورات الربيع العريب، وضرورة  ذكرت كل ذلك من أجل تسديد التوجه القادم

االستفادة من التجربة املاضية يف عدم حتقيق النهضة، وأنه جيب أن جيلب الربيع العريب 
املساواة والعدل والنهضة والبناء احلضاري والتقدم، يف حالة استفادته من دروس املاضي، 

معاجلة الظلم وأن أبرز درس جيب أن نستفيده من املاضي هو االنطالق من الواقع يف 
 والفساد واالستبداد الذي ورثناه من املرحلة السابقة.

من املالحظ أن هناك بعض املؤشرات اليت تشري إىل أن بعض موجهي ثورات الربيع 
يكادون يقعون يف ثالثة أخطاء يف معاجلة الواقع، وهي أخطاء وقعت فيها القيادات 

ا جعل �ضتنا تتعثر، وهذه األخطاء، القومية اليت قادت املنطقة خالل القرن املاضي مم
 هي:

  النقل احلريف لبعض جتارب احلضارة الغربية. األول:
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اقع هذه األمة املتكونة واملتجذرة يف أرض هذه املنطقة عدم االنطالق من و  الثاين:

 منذ أكثر من ألف عام.

نا عليأن : عدم االنتباه إىل أن كل جتربة حضارية فيها العام واخلاص، و الثالث

 االستفادة من العام وترك اخلاص املرتبط ابلظروف التارخيية هلذه التجربة.
واليمن وليبيا تريد احلرية  ةال شك أن األمة اليت اثرت يف مصر وتونس وسوري

والعدل واملساواة والثروة والعزة والتقدم، وعلى القيادات أن تبين األطر اليت حتقق رغبات 
ماهري من جهة اثنية، ولكن جند الواقع املوضوعي هلذه اجل مجاهري األمة من جهة، وتراعي

أن بعض القيادات ال تراعي هذا الواقع يف بنائها لإلطار الدميقراطي الذي حيقق املساواة 
 والعدل واملشاركة يف حماسبة املسؤولني، وحتقيق تداول السلطة.

أو حرص هذه القيادات على إقرار "مبادئ ما فوق الدستور"  ويوضح ذلك
"املبادئ احلاكمة للدستور"، وهذا يعين إلزام األمة بنقل املبادئ اخلاصة من الدميقراطية 

 الغربية وعدم االكتفاء ابلعام منها.
ويؤكد ذلك أيضا ترحيب بعض القيادات العربية بتصرحيات أردوغان اليت أطلقها  

 االلتزام ابلعلمانية، ، ودعا مجاهري األمة إىلوليبيا حول العلمانية عندما زار مصر وتونس
عدم مراعاة الواقع الذي يقوم على أن الدين عنصر سببها هو ومن اجللي أن هذه الدعوة 

 -أيضاً –إجيايب يف بناء الواقع، ومن اجلدير ابلذكر أن تصرحيات أردوغان قوبلت 
ابالستنكار والرفض من بعض القيادات العربية، وردت عليه أبن الواقع التارخيي الذي 

 برتكيا وليس هناك ما يلزم بنقله إىل منطقتنا. ت به تركيا يبقى خاصاً مر 
 والدينية مازال اهلاجس الذي يدفع كثرياً ومن املالحظ أن وجود األقليات العرقية 

لكن على هذه القيادات أن تعي  ألمتنا، إىل عدم مراعاة الواقع املوضوعي من القيادات
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وهي قد سامهت يف بنائه  ،يست غريبة عنههي لأن هذه األقليات جزء من الواقع ف
وصياغته من جهة، وأن عدم مراعاة الواقع املوضوعي سيجعل النهضة تتعرقل مائة سنة 
أخرى وستنعكس اخلسارة على األكثرية واألقلية من جهة اثنية، وأنه ميكن التوفيق بني 

السنني حقوق ومصاحل هذه األقليات وبني الواقع املوضوعي كما حدث خالل مئات 
 املاضية من جهة اثلثة.

يف النهاية جيب أن نعي أن الدميقراطية اليت تتطلع إليها األمة، واستهدفتها من 
الثورات اليت قامت هبا، ومن التضحيات اليت قدمتها، تعين حتقيق العدل واملساواة لكل 

برضا أفراد األمة، وتعين حماسبة املسؤولني، وتعين اختيار احلاكم، وأن يكون حكمه 
اجلماهري وموافقتها وانتخاهبا له، وتعين حرية إبداء الرأي، وتعين تساوي مجيع أبناء األمة 

 أمام القانون، وتعين تداول السلطة.
ألن لدينا  -كما هي يف الغرب-وجيب أال تعين الدميقراطية عند� نسبية احلقيقة 

واألسرة، فإن إمضاء نسبية أشياء اثبتة إىل قيام الساعة فيما يتعلق ابلعقيدة والعبادة 
احلقيقة سيؤدي إىل فوضى ال �اية هلا يف خمتلف شعب احلياة الفكرية واخللقية 

 واالعتقادية والسلوكية.
كما هي –وجيب أن ال تعين الدميقراطية عند� حرية الفرد املطلقة يف كل اجملاالت 

اثر السيئة حلرية ألن ذلك سيؤدي إىل دمار وخراب، ومن األمثلة على اآل -يف الغرب
الفرد املطلقة: األزمة االقتصادية اليت وقعت يف أمريكا وانعكست على كل أحناء العامل عام 

، واليت كانت بسبب حرية الفرد االقتصادية اليت ال ختضع ألية رقابة، مما اضطرهم ٢٠٠٨
 ية.إىل تعديل هذا الوضع ووضع الضوابط والرقابة املناسبة على حرية الفرد االقتصاد
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وجيب أال تعين الدميقراطية عند� تقدمي املصلحة واملنفعة على القيم األخالقية، كما 
هو يف الغرب، بل جيب أن تعين تقدمي األخالق والقيم على املصلحة واملنفعة إذا حدث 

 تعارض بينهما.
 

 * * * 
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٧ 
 قراءة يف الفشل وإمكانية النجاحتطبيق الدميقراطية: 

ت املاضية كثري من األصوات اليت تدعو إىل تطبيق الدميقراطية ارتفعت خالل السنوا
يف كل البالد العربية، وإىل األخذ مببدأ السوق وتوسيع احلر�ت االقتصادية، وإىل االلتزام 
مببادئ حقوق اإلنسان، ودعت هذه األصوات إىل التزام املواثيق الدولية ومؤسساهتا 

صعدة من أجل أن نستطيع أتهيل ذاتنا لدخول ومعايريها يف تطوير حياتنا على كل األ
 عصر العوملة.

وقد يتبادر إىل بعض األذهان إىل أّن الدعوة إىل الدميقراطية واحلرية االقتصادية 
واملناداة حبقوق اإلنسان هي دعوة جديدة تناولتها أقالم املتخصصني ألول مرة، لكن 

ابقًا يف القرن التاسع عشر ومطلع احلقيقة هي أّن كل تلك املفردات تناولتها األقالم س
القرن العشرين، فقد دعا بعض الكتاب يف القرن التاسع عشر اخلالفة العثمانية إىل إصدار 
وثيقة تقر حبقوق اإلنسان، ودعوا إىل حترير اقتصاد اخلالفة من القيود االقتصادية املختلفة 

تور للبالد حيّدد احلقوق اخلالفة ابقتصاد السوق، كما دعوا إىل إقرار دساقتصاد وربط 
والواجبات لكل املستو�ت يف اخلالفة العثمانية، كما دعوا إىل القيام إبجراءات دميقراطية 
تتمثل إبقرار انتخاابت وإنشاء برملان يصدر التشريعات املناسبة ملختلف شؤون اخلالفة، 

جابت وقد مارست الدول األوروبية الضغوط من أجل حتقيق ذلك وتنفيذه، وقد است
العثمانية لكل تلك الضغوط الداخلية واخلارجية فأصدرت خط كلخانة يف الثالث  اخلالفة

الذي يعترب مبثابة إعالن حقوق اإلنسان يف و م ١٨٣٩من تشرين الثاين/نوفمرب عام 
شباط/فرباير عام  ١٨اخلالفة العثمانية، كما أصدرت اخلط اهلمايوين الشريف يف 
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خلالفة العثمانية ابقتصاد السوق، كما أصدرت دستوراً عام الذي أحلق اقتصاد او م ١٨٥٦
م نص على وجود جملس للنواب وآخر لألعيان وعلى انتخاابت تشريعية، وابلفعل ١٨٧٦

فقد جرت عدة انتخاابت يف أوقات متعددة، وصدرت عن اجمللس التشريعات املناسبة 
 ونية إخل. . .اليت تعاجل أوضاع املسلمني االقتصادية واالجتماعية والقان

وقد كانت هناك جتارب مماثلة يف مصر يف القرن التاسع عشر يف الدعوة إىل 
خالل فرتة حكم حممد  ...،الدميقراطية وحترير االقتصاد وإقرار حقوق اإلنسان إخل

م، فقد صدرت تشريعات ١٨٠٥علي ابشا وأوالده وأحفاده اليت ابتدأت عام 
لشورى وإجراء انتخاابت وإقرار تعليم املرأة وأحكام وقوانني تتعلق إبقامة جملس ل

 وفتح مدارس خاصة هبا إخل. . . 
وما دمنا يف صدد استعراض التجارب املاضية يف القرن التاسع عشر فالبد من 

م، أقام ١٨٦٠اإلشارة إىل جتربة خري الدين التونسي يف تونس الذي أقر دستورًا يف عام 
 على أساسه جملساً للشورى.

قرن العشرين فقد انتشرت بعد احلرب العاملية األوىل أوسع التطبيقات أما يف ال 
للدميقراطية وحرية األحزاب وإنشاء الربملا�ت وحرية الصحف وإقرار حقوق اإلنسان 

مث ازدادت الدول العربية ...، إذ مشلت العراق ومصر وسورية ولبنان إخل ،وحرية السوق
نفذة ملبادئ حقوق اإلنسان بعد احلرب العاملية املطبقة للدميقراطية واقتصاد السوق وامل

الثانية عندما استقلت وحتررت من االستعمار األورويب يف اخلمسينات والستينات مثل: 
 ليبيا، تونس، السودان، املغرب، اجلزائر، موريتانيا إخل. . .

قراطية وحرية السوق واألخذ حبقوق اإلنسان إذن ليست الدعوة إىل تطبيق الدمي 
بل هي مفردات  ،دة كل اجلدة على واقعنا االجتماعي والسياسي واالقتصاديجدي
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، بل وأخذت طريقها إىل التطبيق يف معظم أحناء العامل مطروقة منذ القرن التاسع عشر
العريب، لذلك فمن الواجب على الداعني إىل األخذ هبا اآلن أن يدرسوا تلك التطبيقات، 

ك القيم واملبادئ ال تصبح جزءًا من تكوين اجملتمع ويبحثوا عن األسباب اليت جعلت تل
 وبيئته، بل بقيت شيئاً خارجياً غري متجذر يف واقعه. 

فهما دولتان كبرياتن نسبياً  ،وميكن أن منثل على ذلك الفشل بدوليت العراق ومصر
م بعد وقد استقلتا بعد احلرب العاملية األوىل يف ثالثينات القرن املاضي، مث دخلتا عصبة األم

االستقالل، وقد أخذت كل منهما ابلنظام الدميقراطي وحرية اقتصاد السوق، فقد صدر يف 
م أقّر حر�ت الصحف ومسح بتشكيل األحزاب، وأوجب إجراء ١٩٢٣مصر دستور عام 

االنتخاابت الربملانية وجعل الوزارة مسؤولة أمام الربملان وفصل بني السلطات، وقد ترأس 
م، وقد ١٩٢٦م، مث ترأس الربملان عام ١٩٢٤ن املنفى الوزارة عام سعد زغلول العائد م

م نظم العالقة بني السلطات ١٩٢٣حدث الشيء نفسه يف العراق حيث صدر دستور عام 
الثالث، لكننا جند أّن األوضاع انقلبت يف كال البلدين يف ستينات القرن العشرين إىل الضد 

م حرية السوق وانتقل البلدان إىل نظام ديكتاتوري فيما كانت عليه فألغيت الدميقراطية ونظا
اشرتاكي مورست فيه أقصى انتهاكات حلقوق اإلنسان، فما الذي أدى إىل هذا الفشل؟ 

 وما الذي جعل تلك املبادئ ال تصبح جزءاً من واقع اجملتمع وتكوينه؟
ورهتا األرجح أّن أحد األسباب الرئيسية يف فشل تلك املبادئ هو النقل احلريف لص 

الغربية دون أدىن مراعاة ملنظومة أمتنا الثقافية وشخصيتها احلضارية، ويف هذا جتاهل أّن 
الدميقراطية ككل نتاج اجتماعي وليدة عدة ظروف اقتصادية ودينية وسياسية خاصة، لذلك 
جيب أن نراعي عند إعادة تطبيقها املنظومة الثقافية والشخصية احلضارية لساحة التطبيق، 

بكل أسف مل تقم به القيادات القومية اليت كانت تقود بالد� العربية بعد احلربني وهذا 



٥٨ 
 

العامليتني األوىل والثانية، بل طبقت الدميقراطية بصورهتا احلرفية اليت كانت موجودة عليها يف 
أورواب، وميكن أن يتضح لنا خطأ القيادات القومية إذا قار� فعلها بفعل قيادات أخرى إزاء 

ق الدميقراطية وهي قيادة دولة إسرائيل، فعندما طبقت إسرائيل الدميقراطية راعت اجلانب تطبي
الديين التورايت يف حياة الشعب اليهودي لذلك جند أ�ا احرتمت مرياثه الديين فهي مل تشرع 
أية تشريعات خمالفة هلذا املرياث بل على العكس كانت التشريعات متفقة مع القيم الدينية 

العمل يف هذا اليوم، والسماح لألحزاب ومنع طرحها الدين اليهودي كعطلة السبت اليت ي
الدينية ابلنشاط السياسي، ورعاية املدارس الدينية واإلنفاق احلكومي عليها، واحرتام رجال 

 الدين وتقدير رأيهم يف الشؤون العامة إخل. . .
احلريف لالشرتاكية  ويتضح لنا خطأ القيادات القومية مرة اثنية عند تطبيقها 

حيث رّوجت لكل املبادئ اليت تعادي الدين  ،الشيوعية يف ستينات القرن العشرين
وتصطدم معه اصطدامًا كامًال وتستهدف اقتالعه من واقع املسلمني من مثل: ال إله 
والكون مادة، الدين أفيون الشعوب، تـأجيج الصراع الطبقي، وإقامة ديكتاتورية 

ويتضح لنا حجم هذا اخلطأ  ...،عتبار القيم الدينية ختدم الطبقة الرجعية إخلالربوليتار�، وا
إذا قار�ه مبوقف قيادة دولة إسرائيل من التطبيق االشرتاكي الذي جتّسد يف الكيبوتز 
واملوشاف، وهي قرى ومستوطنات أتخذ ابلنهج االشرتاكي الشيوعي، لكنها مل تطبق 

خذت امت بعملية فرز للنظرية االشرتاكية الشيوعية، وأاالشرتاكية الشيوعية حرفيًا بل ق
منها ما ال يتعارض مع مرياثها الديين، وكان منها املبادئ التالية: امللكية اجلماعية لوسائل 

وإين يف �اية حديثي عن  ...،اإلنتاج، أتميم املرافق العامة، احلياة اجلماعية املشرتكة إخل
دي بقيادة إسرائيل مرتني، ولكنها املفارقة املؤملة اليت قيادة إسرائيل أكرر أسفي الستشها



٥٩ 

 

وهي أن حترتم قيادات إسرائيل مرياثها الديين  ،عليها جتعل الدارس ال يستطيع السكوت
 يف حني ال تفعل ذلك القيادات القومية العربية.  

د مل يكن النقل احلريف للدميقراطية الغربية واالشرتاكية الشيوعية هو اخلطأ الوحي 
الذي وقعت فيه القيادات القومية يف بالد� العربية، بل رمبا كان هذا اخلطأ نتيجة خطأ 
آخر وهو نقل القومية بصورهتا احلرفية كما جاءت يف الغرب، فقد اعتربت تلك القيادات 

لكنها  ...،القومية أّن األمة تتكون بتأثري عناصر اللغة والتاريخ أو بتأثري عنصر املكان إخل
ترب الدين عنصرًا من عناصر بناء األمة وابلذات الدين اإلسالمي، مع أّن دراسة مل تع

أحوال منطقتنا العربية جيعلنا نقول إّن الدين اإلسالمي عامل رئيسي يف بناء األمة اليت 
تقطن العامل العريب إن مل يكن العامل الوحيد يف وجودها، فهو الذي وّحد ثقافتها وقيمها 

إّن هذا اخلطأ يف تقدير و  ...،ا وتقاليدها ولغتها واقتصادها وأجناسها إخلوموازينها وعاداهت
كان مرده إىل نقل النظر�ت   -مع وضوح ذلك الدور-دور الدين اإلسالمي يف بناء أمتنا 

الغربية يف بناء األمم وتطبيقها على واقعنا دون أدىن مراعاة هلذا الواقع، ودون النظر 
نظر�ت الغربية. واآلن على ضوء ما سبق ميكن أن نقرر أبّن املستقل إليه مبعزل عن ال

خطأ النقل احلريف للدميقراطية كنظام سياسي دون مراعاة ملنظومة األمة الثقافية 
وشخصيتها احلضارية كان نتيجة خلطأ أسبق هو النقل احلريف للقومية الغربية، ونفي اعتبار 

 لعربية. الدين اإلسالمي عامًال من عوامل بناء األمة ا
طاملا أّن بالد� العربية مدعوة إىل تطبيق الدميقراطية، ولكي ال نكرر األخطاء 

علينا أن نتعامل تعامًال جديدًا مع الدميقراطية يقوم على حتليل املبادئ والقيم  ،السابقة
مث نعرضها على منظومة أمتنا الثقافية وشخصيتها  ،اليت تقوم عليها هذه الدميقراطية واآلليات

احلضارية، فنقر ما يتوافق معها ونرفض ما يتعارض معها، ففي حال التحليل والتفكيك 
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للدميقراطية جند أ�ا تقوم على املبادئ والقيم واآلليات التالية: نسبّية احلقيقة، وحاكمية 
اجلماهري، والتحليل والتحرمي حسب األهواء واملصاحل، والشورى بني احلاكم واحملكوم، 

للحاكم يف اختاذ القرار، وتبادل الرأي بني مجاهري األمة يف اختيار القرار  ومشاركة األمة
املناسب، وحماسبة املسؤولني، والتشاور من أجل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب 
إخل...، وعند استعراض العناصر السابقة جند أّن بعضًا منها يتعارض مع ديننا اإلسالمي 

تنا احلضارية، ومن هذه العناصر املتعارضة: نسبية ثقافية وشخصيالذي هو أصل منظومتنا ال
احلقيقة اليت تتعارض مع النص القطعي الثبوت القطعي الداللة، وحاكمية اجلماهري اليت 
تتعارض مع حاكمية هللا تعاىل، والتحليل والتحرمي حسب األهواء واملصاحل الذي يتعارض 

الدميقراطية وآلياهتا اليت أشر� إليها  مع التحليل والتحرمي حسب الشريعة، أما بقية العناصر
سابقًا فهي ال تتعارض مع ثوابت ديننا اإلسالمي بل هي يف بعض األحيان من مبادئ 
الدين اإلسالمي: كإجياب الشورى بني احلاكم واحملكوم، واعتبار االنتخاب وسيلة لشرعية 

 .احلاكم، وتقنني الوسائل اليت حتاسب املسؤولني إخل. . 
ما سبق أّن القيادات القومية نقلت الدميقراطية الغربية نقًال حرفياً رأينا في

دون أدىن اعتبار ملنظومة األمة الثقافية وشخصيتها احلضارية، وقد أدى ذلك 
النقل احلريف إىل نتائج سلبية على املستوى احلضاري، لذلك فاألمة اآلن مدعوة 

نظر يف قيمها ومبادئها وآلياهتا إىل تعامل جديد مع الدميقراطية يقوم على إعادة ال
على ضوء منظومة أمتنا الثقافية وشخصيتها احلضارية املنبثقة عن ديننا 

 اإلسالمي، واألخذ مبا يوافق هذه املنظومة وإبعاد ما خيالفها.
 

 * * * 
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١ 
 ؟البعث يف سوريةمباذا اتصف حكم 

، وميكن أن منيز مرحلتني يف ١٩٦٣ية عام ور قفز حزب البعث إىل احلكم يف س
 حكمه لسورية:

وهي املرحلة حكمت فيها اللجنة  ١٩٧٠ عام إىل ١٩٦٣ من عام متتد األوىل:

 العسكرية سورية من خالل حزب البعث.

حىت الوقت احلاضر، وهي املرحلة اليت حكم فيها  ١٩٧٠ عام ومتتد من الثانية:

 ف املرحلتان بعدة صفات، هي:حافظ األسد وابنه بشار سورية، وتتص

 االستبداد والبطش والعنف حنو مجاهري الشعب يف سورية: األوىل:

، ١٩٦٣كان االستبداد هو الصفة اليت امتاز هبا حكم البعث يف سورية منذ عام 
كل االنتخاابت اليت جرت سواء ف ،فلم جتر انتخاابت حقيقية ليعرب الشعب فيها عن رأيه

يابية أم الرائسية أم االنتخاابت األخرى على مستوى النقاابت أكانت االنتخاابت الن
اليت كانت حتدد القوائم الفائزة، مث كانت  كانت تطبخ يف دهاليز األجهزة األمنية  .إخل..

جتري عمليات شكلية من ترشيح وفتح مراكز اقرتاع، وإجراء محالت انتخابية وخطاابت، 
 ج يف �اية املطاف.وحتديد أمساء الناخبني، مث إعالن النتائ

وكذلك كان العنف هو السمة اليت ربطت قيادة البعث جبماهري الشعب السوري، 
مت البطش ابلناصريني، مث  ١٩٦٣فباستمرار كان هناك بطش بفئة من الفئات، ففي عام 

من خالل قصف واحتالل املساجد يف  ١٩٦٥و ١٩٦٤جاء البطش ابإلسالميني عام 
، مث جاء ١٩٦٦مث جاء إقصاء الدروز والبطش هبم عام  .،محاة ومحص ودمشق إخل..
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، وهاهو ١٩٨٢، مث جاء تدمري محاة عام ١٩٦٩إقصاء االمساعيلية والبطش هبم عام 
اآلن يعود إىل العنف والبطش مبختلف املدن وخمتلف مجاهري سورية: يف درعا ومحص 

 ودمشق وضواحيها والالذقية وابنياس ودير الزور وإدلب إخل..
اعد حزب البعث على النجاح يف العنف والبطش واالستبداد يف سورية، وقد س

ساعده على ذلك اثنا عشر جهازًا أمنيًا بناها، وربط هبا مقومات الدولة االجتماعية 

 واالقتصادية والثقافية والسياسية إخل...

ربط هبا كل معامالت املواطن من: بيع وشراء واسترياد وسفر وطباعة كما أنه 

راعة وصناعة إخل...، وهي ابإلضافة إىل كل ذلك ترصد أنفاس املواطنني ونشر وز 

 وحتاسبهم، وتزرع الرعب يف قلوهبم، وتدفعهم إىل إظهار الوالء والطاعة للنظام.

 الثانية: الالدينية:
مل يكن حزب البعث طوال اخلمسني سنة املاضية الدينيًا فقط، بل مارس العنف 

اقتالع الدين من حياة الشعب، واعتربه موّلدا للخرافة  حنو الدين واملتدينني، وحاول

واألوهام والسلبية، واعتربه مطّية للرجعيني واألغنياء، لذلك سّخف كل مقوالته، واعترب أن 

االنتقال إىل النهضة والدخول إىل عصر احلداثة تتطلبان حموه من حياة الشعب، وأسقط 

مع أن وضع الدين  ،ع الدين يف سوريةحزب البعث كل مواقف أورواب من الدين على وض

اإلسالمي ودوره خمتلفان عن دور الكنيسة يف أورواب، وقد طرحت بعض الشعارات 

 :مثل قول الشاعر واألقوال املعادية للدين بشكل فاقع بني وقت وآخر من
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 آمنت ابلبعث رابً ال شريك له       وابلعروبة ديناً ما له اثين
 الثالثة: العنصرية:

جتاه األجناس األخرى، وأبرزهم األكراد، فقد قام حزب البعث العنصرية امارس 
حزب البعث ابضطهاد األكراد، وطردهم من قراهم احلدودية مع العراق وتركيا، من أجل 

 تواصلهم مع بعضهم بعض يف كل من العراق وسورية وتركية. مناحليلولة 

 الرابعة: الفساد املايل:
مراحله ابلفساد املايل وابإلثراء غري املشروع للطبقة لقد اتسم حكم البعث يف كل 

احلاكمة ولألجهزة األمنية، ورمبا اتضح اإلثراء غري املشروع يف عهد حافظ األسد أكثر 
من غريه، بسبب طول مدة حكمه اليت قاربت ثالثني عاماً، وقد أشار ابتريك سيل إىل 

إىل سرقة أموال كثري من  شار، فأذلك يف كتابه (األسد: الصراع على الشرق األوسط)
املشاريع اليت تقرر الدولة إقامتها يف خططها التنموية، وأ�ا تنتهي إىل عدم قيامها، وهذا 

 ما جعل البلد تفقد كثرياً من املشاريع.

 ملاذا اتصف حكم البعث لسورية بتلك الصفات؟
ثابة السبب هو الفكر القومي العريب الذي اعتمده حزب البعث، والذي أصبح مب

أيديولوجية له، وعند التدقيق يف حمتوى الفكر القومي العريب الذي تبناه حزب البعث 
 العريب االشرتاكي جند بذوراً لتلك الشرور اليت اتسم هبا حكم البعث.

فقد جاءت صفة البطش والعنف واالستبداد من أن حزب البعث كان حزب أقلية 
عسكرية يف حزب البعث ابالنقالب عام حمدودة العدد جداً، فعندما قامت اللجنة ال

، وال يتجاوز كان عدد األشخاص املنتظمني يف حلقات حزب البعث حمدوداً   ١٩٦٣
بضع مئات، مما جعلهم يعوضون تلك القلة ابلبطش واإلرهاب ومضاعفة األجهزة األمنية 
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من أجل أن يستطيعوا ضبط الشارع وتسيريه، واستمرت ظاهرة قلة املنتمني إىل حزب 
لبعث موجودة يف مرحلة حافظ األسد، فقد ذكر ابتريك سيل يف كتاب (األسد: الصراع ا

على الشرق األوسط) أن قيادة حزب البعث مل جتد أفرادًا من أهل مدينة دمشق 
من خارج  أشخاص دينة، فاضطرت إىل تعينيامللوضعهم على رأس قيادة فرع  ١٩٧٣عام
 دينة من أجل قيادة الفرع فيها.امل

اءت صفة الالدينية من اعتبار حزب البعث أن األمة العربية قامت على وقد ج
وأن الدين ليس مكوً� من مكو�ت األمة العربية، ومن العلمانية  ،عنصري اللغة والتاريخ

اليت اتسمت هبا كل مراحل حزب البعث وقياداته، وزادت الوترية ضد الدين، واشتدت 
ندما ارتبطت القومية العربية ابلتوجه االشرتاكي، احملاوالت الستئصاله من حياة الشعب ع

فتبىن حزب البعث كل املقوالت االشرتاكية املاركسية اليت تعترب الدين أفيوً� للشعوب، 
وتعترب الدين مولدًا للسلبية واخلنوع، وتعترب عامل الغيب يف الدين خرافات وأوهامًا تعطل 

 العقل البشري وتعرقل التقدم اإلنساين.
العنصرية يف حزب البعث من متجيد اجلنس العريب، وقد بدأ هذا التمجيد  وجاءت

واالستعالء يف وجه القومية الرتكية مع مطلع القرن العشرين، مث القوميات األخرى وأبرزها 
الكردية، وأبرز مظاهر التمجيد العنصري هو الشعار الذي طرحه حزب البعث وهو: أمة 

يعين أن األمة العربية قادرة على فرز  وهذا الشعار ،عربية واحدة، ذات رسالة خالدة
رسالة جديدة من أجل قيادة البشرية، كما أفرزت رسالة سابقة وهي (رسالة اإلسالم) 

 اليت تعتربها القومية إحدى جتليات عبقرية اجلنس العريب.
اعتماد حزب البعث زكي األرسوزي  إثروقد زادت شحنة التمجيد للعنصر العريب 

يعترب  فقد كان األرسوزيلحزب يف عهد حافظ األسد بدًال من ميشيل عفلق، منظرًا ل
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العصر اجلاهلي هو العصر الذهيب ابلنسبة لألمة العربية، وقد لعبت عدة عوامل يف تقدمي 
األرسوزي وأتخري ميشيل عفلق منها: معرفة حافظ األسد لزكي األرسوزي أثناء مرحلة 

نها اصطدام القيادة القطرية مع القيادة القومية اليت يرأسها التلمذة الثانوية يف الالذقية، وم
 ميشيل عفلق، وحبثهم عن بديل لعفلق، فكان زكي األرسوزي هو حمل االختيار.

تلف عن املرحلة ختأن املرحلة األوىل من حكم حزب البعث ال كله هل يعين ذلك  
 الثانية اليت حكم فيها حافظ األسد وابنه بشار؟

املرحلة الثانية ال ختتلف عن األوىل يف الصفات اليت ذكر�ها، ولكن من الواضح أن 
 بداية مرحلة حكم كل من حافظ األسد وابنه بشار اختلفت قليالً عما قبلها وما بعدها.

، أ�ا كانت بداية برامجاتية، قصد ١٩٧٠اختلفت بداية حكم حافظ األسد عام 
من الطروحات السياسية واالشرتاكية فيها كسب املزيد من التأييد، وذلك يف التخفيف 

املتطرفة، وإعطاء احلر�ت ألصحاب رؤوس األموال ابالسترياد والتصدير، ويف االنفتاح 
على الدول العربية املعتدلة كاألردن والسعودية، يف حني أن بداية بشار األسد أعطت 

ك ، لكن تل٢٠٠١أمًال للناس يف حر�ت سياسية كما اتضح يف ربيع دمشق عام 
البدايتني احنسرات عند حافظ األسد وابنه بشار، وعادت األمور إىل سابق عهدها بعد أن 

 رسخا حكميهما.
إن حكم البعث يف سورية اتصف بعدة صفات، أبرزها: االستبداد  اخلالصة:

والعنف والبطش، وحماولة اقتالع الدين من حياة الشعب، وظهور العنصرية يف ممارساته 
خرى، والفساد املايل، وقد وجد� جذور هذه الصفات يف الفكر اجتاه األجناس األ

 القومي العريب الذي كان أيديولوجية حزب البعث خالل اخلمسني سنة املاضية.
 

 * * * 
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٢ 
 الطائفة العلوية وحكم آل األسد

عث العريب االشرتاكي هو الذي قاد سورية يف من املفرتض أن يكون حزب الب
آذار من ذاك العام،  ٨عندما قفز إىل احلكم يف  ١٩٦٣ذ عام نصف القرن املاضي من

ومن املفرتض أن يكون الفكر القومي الذي صاغه ميشيل عفلق ونقله عن القومية 
األملانية اليت تعتمد اللغة والتاريخ كمقومني أساسيني يف بناء األمة، وأن يكون الفكر 

وبني االشرتاكية االقتصادية حينا آخر االشرتاكي الذي أترجح بني املاركسية املادية حينا 
لكن املدقق يف تطورات األحداث جيد أن احلقيقة غري ذلك، فما احلقيقة  ،قبّ هو الذي طُ 

 إذن؟
من بعض بني مصر وسورية احلقيقة أن اللجنة العسكرية اليت تشكلت أثناء الوحدة 

قادت عسكريي حزب البعث واليت بدأت خبمسة ضباط معظمهم علويون، هي اليت 
يف العراق، وهي اليت  ١٩٦٣/شباط/٨إثر انقالب  ١٩٦٣/آذار/٨انقالب البعث يف 

اختبأت وراء قيادة حزب البعث يف البداية، مث أبعدت الناصريني يف متوز (يوليو) من عام 
من قيادة ثورة آذار، بعد أن هاجم الناصري جاسم علوان اإلذاعة، وفشل يف  ١٩٦٣

للداخلية آنذاك حبركة  ام أمني احلافظ الذي كان وزيراً االنقالب على البعثيني، وق
 االعدامات يف عشرات املهامجني لإلذاعة. 

وميكن أن نعترب أن هذا اإلبعاد للناصريني هو أول إقصاء طائفي ألن الناصريني  
كان معظمهم من السنة وكانت طائفة السنة متماهية مع الناصريني، مث قامت هذه 

ية الطوائف واحدة تلو األخرى، فبدأت إببعاد ميشيل عفلق عن اللجنة العسكرية بتصف
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قيادة البعث وأبعدت معه الطائفة املسيحية من احلزب، مث أبعدت الطائفة الدرزية يف عام 
عندما حاصرت جبل العرب واضطر سليم حاطوم ممثل الدروز يف حزب البعث  ١٩٦٦

د هزمية حزيران إثر القبض عليه يف بع ١٩٦٧عدامه يف عام إمث مت  ،إىل اهلرب إىل األردن
دمشق، مث تغلبت اللجنة العسكرية على الطائفة االمساعيلية عندما انتحر عبدالكرمي 
اجلندي، مث انقلبت اللجنة العسكرية على أمني احلافظ الذي توىل رائسة الدولة والذي  

 ١٩٦٧ ، مث أفرجت عنه بعد نكسة١٩٦٧كان آخر ممثل للسنة واعتقلته يف ربيع عام 
لتبعده إىل بريوت، مث لينتقل إىل العيش بقية حياته يف بغداد يف كنف نظام صدام 

 حسني.
بعد أن ختلصت اللجنة العسكرية من الطوائف األخرى: السنة أوال، املسيحيون 
اثنيا، الدروز اثلثا، االمساعيليون رابعا، أصبحت الطائفة العلوية سيدة املشهد السوري، 

ّفى منافسيه يف قيادة الطائقة، فقتل حممد عمران يف طرابلس، لكن حافظ األسد ص
وسجن صالح جديد إىل أن مات يف سجنه، وقد مت له ذلك بعد احلركة االنقالبية اليت 

، مث اختزل حافظ أسد الطائفة أبسرته، فأصبح هو  ١٩٧٠قام هبا يف نوفمرب من عام 
ابسل، ابنه ب احلكم على أن يرثه رتّ  فقدخوته وأعمامه وأخواله حكام سورية الفعليني، إو 

ب ه يرتّ تورتب كل أمور الدولة حسب ذلك التصور، لكن وفاة ابسل يف حياة أبيه جعل
أمور احلكم البنه اآلخر بشار، وكأن سورية شركة أو مزرعة له، وقد أتكد يف كل 

قاء املفاوضات السرية اليت أجراها حافظ األسد مع أمريكا واسرائيل، أنه كان يطرح ب
 حكم سورية يف عائلته مقابل حتقيق طلبات اسرائيل وأمريكا. 

أن سورية انتقلت من حكم اللجنة العسكرية إىل حكم أسرة حافظ  الواضحفمن 
الطائفة العلوية من أجل استمرار حكمها أسرة األسد تغّلت اس وقد، ١٩٧٠األسد عام
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ئفة خمتلف اإلغراءات أسرة آل األسد مع الطا وسيطرهتا على البلد، وقد استخدمت
والرتهيبات من أجل حتقيق هذه الغاية، وأعطتها بعض االمتيازات اليت كان ميكن أن 

 حتصل عليها يف كل األحوال ويف كل العهود.
ومع ذلك فقد أبقى حافظ األسد حزب البعث أداة علنية حلكم سورية، وقد وضع 

 .والشعب مادة يف الدستور تعترب أن حزب البعث هو القائد للدولة
مها: القومية العربية  -كما ذكر�  -ومن املعلوم أن حزب البعث قام على مبدأين

 واالشرتاكية.
زكي األرسوزي يف التنظري للفكر القومي بوقد استبدل حافظ األسد ميشيل عفلق 

، وجاء ١٩٦٦ابلتعاون مع اللجنة العسكرية يف عام  فأزاح عفلقالعريب يف حزب البعث، 
تتلمذ  فقد ن حافظ األسد كانت تربطه عالقة خاصة بزكي األرسوزيألل هذا االستبدا

 من جهة أخرى. تهطائفمن  علو�ً كان أنه  كما على يديه يف املرحلة الثانوية من جهة،  
: اوأهم ما ترتب على هذين املبدأين اللذين قام عليهما حزب البعث ومه

 سبب التخلف ِرب ء للدين، الذي اعتُ هو العدا ،ديولوجية القومية العربية، واالشرتاكيةإي
وحماربة أتباعه، وتضييق  ة الدينال بد من حماربكان واالحنطاط والتأخر إخل...، لذلك  

املساحات اليت يوجد فيها، ووضع املناهج املختلفة اليت تستأصله من حياة الناس إخل...، 
فرتة حكم أثناء - ١٩٧٠إىل عام  ١٩٦٣كان اتريخ حكم حزب البعث من وابلتايل  

 -أثناء فرتة حكم حافظ األسد- ٢٠٠٠إىل عام  ١٩٧٠ومن عام  -اللجنة العسكرية
 حلقات متتالية من العداء للدين، والتصادم الدموي مع اإلسالميني.

، مث ١٩٦٤وقد بدأت هذه التصادمات بتدمري مسجد السلطان يف محاة عام 
صادم من أجل الدستور عام ، مث الت١٩٦٥التصادم الذي وقع يف املسجد األموي عام 



٧٢ 

 

حبادثة مدرسة املدفعية،  ١٩٧٩، مث التصادم الذي استمر عدة سنوات وابتدأ عام ١٩٧٣
، وهاهي األوضاع تنفجر مرة أخرى يف عهد بشار يف ١٩٨٢وانتهى بتدمري محاة عام 

نتيجة الفساد والظلم واالستبداد وسوء األوضاع االقتصادية والسياسية  ١٥/٣/٢٠١١
إىل اإلرهاب اإلسالمي، والعصاابت بشار اعية إخل..، ومع ذلك فقد نسبها واالجتم

 والتجمعات الدينية تساوقاً مع منهج أبيه. 

واآلن على ضوء هذه احلقائق: ما املطلوب من الطائفة العلوية؟ ما املطلوب 

 من الثورة السورية؟
تضح أ�ا استغلت املطلوب من الطائفة العلوية أن تتخّلى عن أسرة آل األسد اليت ا

الطائفة العلوية، املطلوب منها أن تبتعد عنها وتساهم يف إسقاطها، من أجل املشاركة يف 
بناء سورية اجلديدة اليت تقوم على العدل واإلنصاف وعدم إيقاع الظلم على أحد من 

 طوائف الشعب السوري.
وأ�ا ال  واملطلوب من الثورة السورية أن تعلن أ�ا تستهدف آل األسد وحدهم،

تستهدف الطائفة العلوية، وأ�ا ستعطيها حقوقها كاملة، وأن تعلن أنه ال جيوز أن تستأثر 
 طائفة حبكم سورية.

 

 * * * 
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٣ 
 ۱اوتطوراهت اثورة السورية: أسباهبلا

بعد أن  ١٩٦٣عام يف سورية شرتاكي إىل احلكم قفز حزب البعث العريب اال
حكم االنفصال، واستأثر ابحلكم وحده، مث قفز حافظ  استغل فرتة احلرية اليت متتع هبا

، وحكم سورية ثالثني عامًا بعد أن سجن وقتل واغتال ١٩٧٠األسد إىل السلطة عام 
أصدقاءه قبل خصومه، مث وّرث احلكم إىل ابنه بشار، وكأن سورية مزرعة له ولعائلته، مث 

قرى ومدن سورية مناد�ً ، وخرج الشعب يف كل ١٥/٣/٢٠١١انبعثت الثورة اجمليدة يف 
إبسقاط النظام، ومطالبًا ابحلرية والكرامة وبتحقيق العدالة واملساواة، وداعيًا إىل رحيل 
بشار األسد إخل....، وبلغت بل تعدت بعض املظاهرات املليون، كما حدث يف محاة 
 ودير الزور، واستمرت املظاهرات، لكن النظام اجملرم قابل تلك املظاهرات ابلرصاص

والدابابت والطائرات.....، وسقط اآلالف من الشهداء واجلرحى، ومت اعتقال عشرات 
النظام اجملرم،  بطشاآلالف، ومت هتجري مئات اآلالف، ومازالت الثورة مستمرة، رغم كل 

فما األسباب اليت دفعت اجلماهري إىل الثورة؟ وكيف تطورت الثورة؟ وما املشاريع 
 السياسية اليت طرحت حللها؟

 األسباب اليت أدت إىل اشتعال الثورة السورية: 

 انعدام احلياة السياسية وأتليه احلاكم:-١
سياسية يف سورية ابملعىن احلقيقي منذ جميء حزب البعث إىل الياة انعدمت احل

فلم تكن  :أوضاعهأي وضع من هناك رأي للشعب يف فلم يعد ، ١٩٦٣احلكم عام 
هناك انتخاابت ومل تكن  قيادة البالد وتوجيهها، مشاركة من أطياف الشعب يفأي هناك 

                                           
 ُكِتب هذا البحث يف بداية الثورة السورية.  ۱
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ل حقيقية وليست هناك حماسبة للمسؤولني وليس هناك تداول للسلطة إخل.....، بل اختز 
أصبحت  وحدها، اليتأسرة األسد  يفأعضائه، مث يف  -يف البداية–احلزب احلياة السياسية

 حمور احلياة السياسية وجوهرها. 
القادرة على هي الطبقة و ، جمتمعأي يف  األهمالطبقة  هيو الطبقة الوسطى أما 

مشروع سياسي، فقد استطاع حافظ األسد هتميشها وحماصرهتا بعد عام أي بلورة ومحل 
أوجب على مفكريها ومبدعيها أن ف، من خالل ربطها ابألجهزة األمنية املختلفة، ١٩٧٠

سرته أبسياسة بشخصه وأن حيظوا مبباركتها، وهبذا حصر الو خيضعوا لتلك األجهزة، 
وأزالمه ومن يدور يف فلكه، وعندما خلفه ابنه بشار سار على نفس النهج، بل تضخم 

، وأصبحت هي اليت تصوغ احلياة السياسية، فاالنتخاابت يف عهده دور األجهزة األمنية
والنقاابت واحتادات الطلبة وجملس الشعب والوزراء إخل.....كلها أدوات وبيارق يف أيدي 

الرتكيز على شخصية  ،جهزة األمنية. ومن الالفت للنظر يف احلياة السياسية السوريةاأل
حىت وصل هذا الرتكيز إىل درجة التأليه، فأصبحت متاثيله يف كل مدينة  ،حافظ األسد

، كما أصبحت كل السلطات بيديه فهو رئيس زاويةوقرية، وأصبحت صوره متأل كل 
واألمني العام للقيادة القومية، واألمني العام للقيادة  ،اجلمهورية، والقائد األعلى للجيش

هذه وهذا التأليه مل تعهده احلياة السورية يف سابق أ�مها. لذلك فإن ، القطرية إخل.....
السوري يعيش حالة اختناق سياسي، فما إن انطلقت  األوضاع السياسية جعلت الشعب

روحك � حافظ) تعبرياً عن غضبه عن  الثورة حىت تفاعل الشعب معها، وهتف (هللا يلعن
انعدام أية حياة سياسية يف املاضي، وتعبريًا عن تطلعه إىل حياة سياسية جديدة يكون 

 على التأثري فيها. ادراً قو  ،مشاركاً فيها
 تدهور األوضاع االقتصادية وانتشار الفقر املدقع:-٢

أ�دي و ومياهًا وافرة،  توي سهوًال خصبةغين مبوارده الطبيعية، فهي حت سورية بلد 
احلكم  ولكنعاملة ماهرة، كما حتتوي تنوعًا طبيعيًا بني جبال وود�ن وسهول إخل....، 
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اضطر أهلها للهجرة فواالدعاء أب�ا ألغراض ومنافع عامة،  ،دأب على مصادرة األراضي
سورية  تطعمابستطاعتها وحدها أن املنطقة اليت وهي –من مكا�م التارخيي (غادر اجلزيرة 

ما بني ثالمثائة ألف ومليون مواطن خالل األعوام الستة  -وجزءًا من الوطن العريب
املاضية، وقد بدأت املنظمات الدولية توزع هناك ثالثة وعشرين ألف سلة غذاء يومياً)، 
وقد هاجر السوريون الذين صودرت أراضيهم ومزارعهم إىل مدن صفيح يف ضواحي 

حمرومة من معظم اخلدمات احلياتية، هي يف حقيقتها  منها دماملدن، حتيط مبدن صفيح أق
 ابملائة).  ٨ابملائة من السوريني (املتوسط العاملي  ٤٢سكن عشوائي، يعيش فيها 

توصل التقرير الوطين الثاين عن الفقر وعدالة التوزيع إىل ز�دة نسبة الفقراء، فوفق و 
) ابملائة من إمجايل السكان، أصبحوا ٣٤٬٣مليون نسمة ( ٧فإن حوايل  ٢٠١٠تقديرات عام 

ابملائة  يف حال احتسبت عتبة الفقر  ٣٧حتت خط الفقر، يف حني أن خبرياً اقتصاد�ً قدره ب
 ابملائة يف حال انطلق احلساب من دوالرين. ٥٢بثالثة دوالر يف اليوم، وب

يون نسمة مل ٣٬٧ابملائة ( ١٦٬٥التقرير إىل أن معدل البطالة وصل إىل  كما بّني ذلك
 ). ٢٠٠٩مليون نسمة عام  ٧ابملائة ( ٣٢)، وقدرت البطالة بصورة غري رمسية ب٢٠٠٩عام 

ابملائة خالل األعوام العشرة املاضية،  ٢٨وقد اخنفضت قدرة الناس الشرائية حبوايل 
 ابملائة من الدخل الوطين. ٢٤مليون سوري) إىل  ١٦وتدنت نسبة استهالك القوى العاملة (

إىل هذه الصورة القامتة من تفشي البطالة وتدين مستوى املعيشة واخنفاض ابإلضافة 
مملوءة ابلفساد، فال بد من كانت القدرة الشرائية وانتشار الفقر، فإن احلياة االقتصادية  

الرشوة من أجل إجناز أية معاملة، وال بد من إذالل املواطن نفسه أمام أجهزة األمن، ألن  
 من املختلفة.كل شيء مرتبط أبجهزة األ

 ونستطيع أن نقرر بكل وضوح ودقة أبن سورية أصبحت قسمني: 
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�بوا  بعد أن  ،وهم آل األسد ومن حوهلم ،قلة من الناس متلك كل شيء األول:

 كل خريات ومقدرات سورية. 

هم يف بل  ،وال جيدون قوهتمشيئاً، ال ميلكون  ، وهموهم معظم الشعب والثاين:

ضيق الشعب وانفجاره، وكان هذا العامل االقتصادي هو أحد  مما أدى إىل ،فقر مدقع
 . ١٥/٣/٢٠١١العوامل اليت فجرت الثورة يف 

 عداء احلزب للدين وحماربة املتدينني: -٣
على معاداة الدين وحماربة  ١٩٦٣حزب البعث الذي استلم السلطة عام لقد قام 
األوىل اقتالع الدين من استهدف منذ اللحظة  لكن احلزبليس هذا فحسب،  ،املتدينني

، مث ١٩٦٤تدمريه ملسجد السلطان يف محاة عام  كانحياة اجملتمع السوري، لذلك  
استمر على وقد إخل....،  ١٩٦٥عام  د األمويسجاملدخوله ابملصفحات والدابابت 

وضع املناهج لتحقيق ذلك يف املدارس واإلعالم والثقافة ف، عاماً  ذلك النهج طوال مخسني
الشعب السوري ففشًال ذريعاً،  اقتالع الدين من حياة الناس، لكنه فشل يف إخل.....
تعبرياً عن ذلك الفشل،  ١٥/٣/٢٠١١متدين، وقد جاءت الثورة اليت انطلقت يف شعب 

فقد انطلقت من املساجد، وقد كان الثوار املتظاهرون الذين عرضوا أنفسهم خلطر 
من املمكن أن نعترب أن نقمة مجاهري االعتقال وخطر املوت من املتدينني، لذلك ف

الشعب السوري على معاداة احلزب للدين واملتدينني، ورغبتهم يف أن �خذ الدين حجمه 
ومكانه الطبيعي يف حياهتم هو أحد العوامل اليت جعلتهم يثورون من أجل تصحيح هذه 

 األوضاع اخلاطئة.
 استخذاء النظام أمام اسرائيل:-٤

الذي سّلم اجلوالن غنيمة سهلة ابردة السرائيل  هوألسد من املعلوم أن حافظ ا
عندما كان وزيراً للدفاع، وهو الذي أذاع بيان سقوط اجلوالن مع أنه مل يكن  ١٩٦٧عام 
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بقيت سياسة  ٢٠٠٠ساقطًا يف احلقيقة، وعندما جاء ابنه بشار إىل احلكم عام 
عشر سنوات من حكم االستخذاء أمام اسرائيل مستمرة فقد قامت اسرائيل خالل ال

بشار بعدة عمليات ضد سورية، منها: تدمري موقع إلنتاج الوقود الذري يف منطقة دير 
الزور، ومنها: حتليق الطريان االسرائيلي فوق القصر الرائسي يف الالذقية، ومنها: تدمري 

ؤيدة القاعدة العسكرية يف عني الصاحب يف لبنان والتابعة للقيادة العامة (أمحد جربيل) امل
للنظام السوري، ومع ذلك مل حيرك ساكناً، ليس هذا فحسب بل إنه مل يطلق رصاصة 

، ١٩٦٧عام منذ عامًا يف جبهة اجلوالن  ٤٥واحدة ضد اسرائيل ال هو وال أبوه خالل 
وتعترب جبهة اجلوالن أهدأ اجلبهات احمليطة إبسرائيل على اإلطالق، إن هذا االستخذاء 

اوي املمانعة والتصدي هو أحد العوامل اليت دفعت الشعب إىل أمام اسرائيل مع كل دع
الثورة، وهو الشعب التواق إىل استعادة اجلزء احملتل من أرضه، وهي أرض اجلوالن اليت 

 تعترب من أخصب أراضي الدنيا وأكثرها مياهاً.

 انعدام الكرامة:-٥
تقال دون ة له، فهو معرض لالعأحس املواطن السوري أبنه ال كرامة وال قيم

، وقد يبقى السنني الطوال أودعأسباب تذكر، وإن اعتقل فال يعرف أحد يف أي فرع قد 
االعتقال اليت قد متتد إىل عقد أو  سنواتوال يراه أهله، وال توجه له أية هتمة خالل 

يف السجن دون أن يعرف أهله يُقَتل حماكمة، وقد  أي، وال يقدم إىل أو أكثر عقدين
 لناس.مع عشرات اآلالف من اذا هذلك، وقد حدث 

 تفشي الظلم وانعدام املساواة: -٦
يصل إىل حقوقه  فهو اليعاين املواطن السوري من تفشي الظلم وانعدام املساواة، 

يف أي جمال اقتصادي أو جتاري أو سكين أو مايل أو تعليمي إخل..... بشكل متساو مع 
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يصل إىل بعض حقوقه إال من خالل األجهزة املواطن اآلخر من أبناء الطائفة العلوية، وال 
األمنية، وإن إحساس السوريني بعدم املساواة كان أحد العوامل اليت دفعتهم إىل الثورة 

 على هذا النظام.

 تغّول األجهزة األمنية وسحقها للمواطن:-٧
عّطل النظام األسدي كل عوامل احلياة الطبيعية يف سورية من حياة سياسية 

 فكانت هذه األجهزةابألجهزة األمنية،  حياة الناس تصادية إخل ....، وربطواجتماعية واق
عدد العاملني فيها و ) جهازاً، ١٧(إىل عددها ليصل تعددت و النظام، هذا عصب هي 
 -هذه األجهزة–ألف، وبلغت ميزانيتها ضعف ميزانية اجليش السوري، وشكلت  ٣٦٥

اسه، وحاسبه على كل حتركاته يف جمموعها أخطبوطًا أحاط ابملواطن وأحصى أنف
وسكناته، وبث اخلوف والرعب الالحمدود يف كل كيانه، وجعله قلقًا ومتوترًا من أن يقع 
يف قبضة أحدها، وربط النظام هبذه األجهزة كل شؤون املواطن من سفر وتصدير وبيع 

عقل وشراء وجتارة وتعليم وإعالم إخل.....، وهذا ما جعلها تتغول وتصبح كابوسًا يف 
 املواطن ونفسه.

الثورة مشاركة الناس يف هذه ولقد كانت هذه األجهزة األمنية وتغوهلا عامًال رئيسيًا يف 
 من عذاابت وإرهاابت هذه األجهزة األمنية. وا ليتخلص

هذه أهم العوامل اليت دفعت املواطن السوري إىل الثورة، ألنه يريد أن يعيش حياة 
اته، ويساهم يف بناء وطنه وإعالء كيان أمته، فثار على عادية ميارس فيها حقوقه وواجب

بعد أن انتصرت الثوراتن يف تونس ومصر، فتنادى  ،هذا النظام، وكانت البداية متواضعة
لكن تلك املظاهرات قمعت  ،١٥/٣/٢٠١١بعض املواطنني إىل التظاهر السلمي يف 

رات تندد حبكم األسد، ولوحقت من قبل األجهزة، مث قام بعض أطفال درعا بكتابة شعا
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فاستدعى األطفال واستدعى األهايل وعاقبهم أشد العقاب،  ،وهنا بدت وحشية النظام
 الثورة، لتاشتعفومن هنا كانت البداية، فتنادت احملافظات األخرى لنصرة أهل درعا، 

وعمت املظاهرات معظم املدن السورية وقراها مطالبة ابحلرية واإلصالح واملساواة والعدل 
إخل.....، وكانت املظاهرات سلمية، لكن النظام قمعها ابلقوة، وقتل عشرات املتظاهرين 
واعتقل اآلالف، وأصر الشعب على سلمية الثورة واستمر األمر على هذا املنوال ملدة ستة 

مما اضطر بعض اجلنود والضباط إىل التمرد على  ،أشهر دون أن يتغري شيء على األرض
ا ابلقتل، واالنشقاق عنها، وقد تشكل "اجليش احلر" من هؤالء القيادات اليت أتمره

املنشقني من أجل محاية املدنيني، وهبذا تشكل جناح عسكري للثورة، كان القصد منه 
 الدفاع عن املدنيني ورعايتهم من بطش النظام الوحشي وتنكيله.

وحنن اآلن سنتحدث عن بعض النتائج لبطش النظام، فسنتحدث عن الشهداء، 
 واجلرحى، والالجئني وجمازر النظام والتطورات السياسية اليت وقعت على األرض.

 نتائج الثورة السورية على الشعب السوري:

 :الشهداء -١

عن القيام بفعاليات التظاهر  ١٥/٣/٢٠١١مل تتوقف الثورة منذ أن انطلقت يف 
لكن  ،واملساواة إخل..... والدعوة إىل إسقاط النظام، والتطلع إىل احلرية والكرامة والعدالة

النظام استعمل يف مواجهة الثورة كل آلته العسكرية من دابابت وطائرات ورامجات 
صواريخ ومدرعات، فقتل عشرات اآلالف، وجرح مئات اآلالف، واعتقل كذلك مئات 
اآلالف، ودمر أحياء وقرى بكاملها، وها حنن ننقل بعض األرقام واحلقائق اليت وردت يف 

 ، فكانت أعداد الشهداء كما يلي:٢٠١٢مايو  ٢٩حقوق عاملية حىت منظمات 
 ١٤٠٩٣جمموع الشهداء الذين سقطوا 
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 أنثى) ٢٣٥ذكراً و  ٧٧٧(بينهم  ١٠١٢عدد األطفال بينهم 
 امرأة ٨٦٥عدد النساء 

 ٥٤٥عدد الذين استشهدوا حتت التعذيب 
 شهيداً  ٣٦وقد ذكرت إحدى املؤسسات أن عدد الشهداء يومياً 

 اجلرحى: -٢
أدى قصف األحياء والقرى املدن إىل إصابة عشرات اآلالف جبروح متعددة، وقد 
تؤدي إىل إعاقة بعضهم أو إىل وفاهتم، وهؤالء اجملروحون يبتعدون عن الذهاب إىل 
املستشفيات واملستوصفات احلكومية أل�م خيافون أن يتعرضوا إىل القتل أو االعتقال 

اسبة مع أ�م يف احلقيقة ضحا� النظام، لذلك جتد معظم اجلرحى والتحقيق واالهتام واحمل
يداوون يف مشايف ميدانية، أو يذهبون إىل الدول اجملاورة مثل لبنان أو األردن أو تركيا، 
واملشايف امليدانية ال متتلك احلد األدىن من األدوات الطبية ومن مستلزمات العالج، وقد 

 ذه املشايف امليدانية، وأشارت إىل قصورها.نقلت القنوات الفضائية صوراً هل
كما حتدثت منظمات طبية أهلية كمنظمة "أطباء بال حدود" عدداً من املرات عن نقص 
يف الدواء والعالج، وأشارت إىل ضرورة إمداد الداخل ورفع القيود عن مثل تلك 

 .احلاجات، ولكن النظام رفض كل تلك الطلبات وجتاهلها

 املعتقلون: -٣
ألف  ٢٥ت مكاتب حقوق اإلنسان أن عدد املعتقلني يف سورية أكثر من ذكر  
الذين تعرضوا لالعتقال من بداية االحتجاجات يصل إىل مائة عدد يف حني أن  ،شخصاً 

ألف، وقد حتدث تقرير منظمة العفو الدولية عن أنواع التعذيب يف السجون السورية، 
منها: الضرب، الفلقة، الدوالب، بساط ) نوعًا من التعذيب، ننقل ٣٩وأحصى التقرير (
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الريح، العبد األسود، الكرسي األملاين، الكرسي السوري، الغسالة، إطفاء السجائر يف أي 
جزء من اجلسم، الفّروج، الشبح، احلرق، ثقب ظهر الضحية أو صدرها بقضيب معدين 

ضحية مدبب وساخن، تعليق الضحية من العنق بطريقة ال تكسر الفقرات، تعليق ال
 مبراوح السقف وضربه وهي تدور، قلع أظافر القدمني واليدين إخل......

 جمازر النظام: -٤
وقد وقعت عدة جمازر يف سورية من أبرزها جمزرة احلولة اليت وقعت يف 

، وقد ذهب ضحيتها أكثر من مائة شهيد، كان عدد األطفال فيهم ثالثون ٢٥/٥/٢٠١٢
ي أبن قصف املنطقة ابملدفعية، وشكل غطاء للشبيحة طفًال، وقد ساهم فيها اجليش السور 

الذين هامجوا قرى احلولة وذحبوا بعض ضحا�هم ابلسكاكني، وقتلوا اآلخر ابلرصاص عن 
 قرب، ومل تسمح احلكومة ألية جلنة حتقيق دولية أو حمايدة يف تقصي حقيقة اجملزرة.

، وذهب ٦/٦/٢٠١٢ ووقعت جمزرة أخرى يف قرية "قبرية" يف حمافظة محاة بتاريخ
ضحيتها حوايل مائة شهيد، وحدثت بنفس الطريقة اليت وقعت فيها جمزرة احلولة، إذ 
هامجها اجليش والشبيحة، واستشهد عدد من أهلها ابلذبح، وآخرون إبطالق النار، وقد 
منع اجليش السوري املراقبني الدوليني الذين جاءوا بعد اجملزرة مباشرة من معاينة الواقعة من 
أجل أال يسجلوا أية وقائع تدين النظام بشكل مباشر، وقد مسح هلم مبعاينة مسرح اجلرمية 
بعد يومني من حدوث اجملزرة بعد أن رتب مسرح اجلرمية ابلصورة اليت تناسبه، وبعد أن 

 أخفى دوره فيها.

 صور من التدمري الذي حلق القرى واملدن:-٥
األحياء يف عدد من املدن، وميكن أن  وقد دمر النظام عددًا من القرى وعددًا من

نذكر من تلك القرى اليت دمرت يف ريف محص: دير بعلبة، تلبيسة، القصري إخل......، 
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ودمر عدداً من األحياء يف محص منها: حي اباب عمرو الذي حاصره وسلط عليه مدافعه 
، وصوارخيه ملا يقرب من شهر، وقد دمر أحياء أخرى يف محص مثل: حي اخلالدية

مدينة  يوالبياضة، وابب السباع وكرم الزيتون إخل......، وتذكر التقارير أن النظام دمر ثلث
 محص اليت أصبحت مهجورة وشبه خالية.

ودّمر النظام السوري عددًا من القرى يف حمافظة درعا، وإدلب ودير الزور، ودّمر 
، كما أتلف النظام جانبًا من املدن الثالث، كما دّمر عددًا من القرى يف ريف دمشق

 بعض احملاصيل الزراعية يف بعض القرى.

 الالجئون: -٦

فّر السوريون من قراهم ومد�م، خوفًا من بطش النظام وتنكيله ووحشيته، وجلأوا 
 إىل الدول اجملاورة، وهي: تركيا واألردن ولبنان إخل..، وفّر آخرون إىل مناطق داخلية.

ثالث ويف املناطق الداخلية املليونني، والرقم مرشح وقد �هز عدد الالجئني يف الدول ال
لالزد�د مع الوقت، ومع استمرار الظروف نفسها، ومع ازد�د قمع النظام وبطشه، ويعيش 
الالجئون يف ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية واجتماعية سيئة جداً، فبعضهم يعيش يف 

يف فصل الشتاء، ومن احلر يف  خيام، وبعضهم اآلخر تكدس يف غرف ضيقة، ويعانون الربد
فصل الصيف، ويعانون من نقص يف املواد التموينية إخل...، لذلك فمن واجب األمة 
اإلسالمية أن متد يد العون هلم بكل ما تستطيع، فتطعم جائعهم، وتداوي مريضهم، وتكسو 

هبذا الواجب عاريهم، وتذهب عنهم احلزن والروع، وجيب أن تقوم املنظمات العربية واإلسالمية 
قبل أن تقوم به منظمات أجنبية تبشريية، وجيب أن يقوم هبذا الواجب مجيع مسلمي العامل 

مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا  «: ملسو هيلع هللا ىلصحتقيقًا لقوله 
 .»  اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى والسهر
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 ية يف قضية الثورة السورية:التطورات السياس
مطالبة: ابحلرية والكرامة واملساواة  ١٥/٣/٢٠١١خرجت املظاهرات يف سورية يف 

والعدالة االجتماعية، وابملشاركة يف القرار السياسي، وإب�اء الفساد، وإبعاد الفاسدين، 
 لكن النظام ..،وكف قبضة األجهزة األمنية عن التدخل يف كل صغرية وكبرية إخل..

السوري استخف ابلثورة السورية يف بدايتها، واعترب أن ما حدث يف تونس ومصر ال 
ينطبق على سورية، وأن سورية غري تونس ومصر، وظن أنه ميكن أن حيل مشكلة  الثورة 
ابلقبضة األمنية اليت امتلكها، واليت عاجل هبا أزماته السابقة، لذلك بطش ابألطفال الذي 

مبا شاهدوه على القنوات القضائية، هاتفني: "إجاك الدور �  خرجوا يف درعا متأثرين
دكتور"، كما بطش أبهاليهم، وهّدد احملافظة مجيعها، وهّدد مجيع الوفود اليت توسطت 
حلل املوضوع، لكن استمرار املظاهرات، وإصرار الناس على مطالبهم جعله يلجأ إىل 

 خطة ذات ثالث شعب:
لسوري بقبضته األمنية، وختويفهم، وإرهاهبم، من األوىل: هتديد مجاهري الشعب ا

أجل أال يعودوا إىل التظاهر، واستخدام القوة معهم، واللجوء إىل االعتقال والتعذيب 
والقتل أحيا�ً إخل...، لكن كل ذلك مل يرهب اجلماهري ومل خيفهم، بل استمروا يف التظاهر 

 واملطالبة إبسقاط النظام.
اك حاجة إلصالح األوضاع املرتدية يف خمتلف اجملاالت الثانية: اعرتافه أبن هن

االقتصادية والسياسية واالجتماعية إخل... منذ جميء بشار إىل احلكم، وأكد ذلك يف 
لسبب  -حسب زعمه–، لكن ذلك مل يتحقق ٢٠٠٥املؤمتر القطري الذي انعقد يف عام 

لذلك فإن النظام بعد ، وتقدمي األمن على اإلصالح، ٢٠٠٣احتالل أمريكا للعراق عام 
أن اشتعلت الثورة بدأ بدراسة تغيري الدستور وابلذات املادة اليت ترهن سورية بيد حزب 
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البعث، واليت تعترب أن حزب البعث هو قائد الدولة واجملتمع، وابلفعل أجرى بعض 
الرتوشات على وضعه، فأصدر قانوً� جديدًا لالنتخاب، وأصدر قانوً� جديدًا لألحزاب 

من أجل  ٢٠١٢...، مث أجرى انتخاابت جديدة يف شهر أ�ر (مايو) من عام إخل
، لكن الشعب استخف بكل هذه اإلجراءات، .انتخاب جملس شعب جديد إخل..

واعتربها غري حقيقية، ألن النظام كان قد فقد مصداقيته، لذلك استمرت مجاهري الشعب 
 واملساواة واألمن والكرامة إخل..يف التظاهر مصرة على مطالبها يف احلرية والعدالة 

الثالثة: ادعاء النظام أن جمموعات إرهابية هي اليت تقود هذه اجلماهري الثائرة، وأن 
هذه اجملموعات ممولة من اخلارج، وهذا اإلرهاب حتارب به القوى اخلارجية سورية عقاابً 

م صراحة كًال من قطر هلا على موقفها يف التصدي إلسرائيل واالمرب�لية العاملية، مث اهت
والسعودية أب�ما وراء هذه احلملة اإلرهابية، لذلك  جلأ النظام إىل القتل والبطش والتدمري 
واالعتقال والتعذيب إخل.. مستخدمًا كل أجهزته األمنية اليت بناها، واليت ظن أنه ستحل 

هي عامل  له هذه األزمة، لكنه جتاهل أنه هو سبب هذه األزمة، وأن أجهزته األمنية
رئيس يف هذه األزمة، وجتاهل أن الشعب مصر على أن حييا حياة جديدة ملؤها الكرامة 

 واحلرية واملساواة والعدل والبناء واحلضارة والسلم إخل....

 مشروع اجلامعة العربية حلل األزمة يف سورية:
لعدالة..... إزاء استمرار الثورة السورية وخروج التظاهرات مطالبة ابحلرية والكرامة وا

تفاعلت بعض الدول العربية، وصاغت مشروعًا ابسم اجلامعة العربية طالب النظام 
السوري بوقف القتل والتدمري، وإطالق سراح املعتقلني، والسماح ابلتظاهر...، وابلفعل 
اضطرت سورية إىل املوافقة على مشروع اجلامعة العربية بعد مماطالت ومساومات 

مشروع القرار، وقد ترأس وليد املعلم وفد سورية، كما ترأس نبيل وتعديالت أدخلت على 
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العريب األمني العام للجامعة العربية وفد اجلامعة، واشرتك معه محد بن جاسم رئيس وزراء 
 قطر يف إجراء احلوار مع سورية.

وكان هدف سورية من املوافقة على القرار هو امتصاص الضغوط عليها من أجل 
من الوقت لعلها تستطيع القضاء على الثورة، وقد أرسلت اجلامعة أن تكسب مزيدًا 

العربية وفدًا من املراقبني بقيادة الفريق الدايب من أجل التأكد من تنفيذ مشروع اجلامعة 
العربية، وانتشر املراقبون يف عدد من املدن والقرى، لكن سورية مل تنفذ ما هو مطلوب، 

دون احرتام ألي اتفاق، مما حدا ببعض الدول العربية  واستمر القتل واالعتقال والتدمري
مثل السعودية إىل سحب ممثليها من بعثة املراقبني العرب، أل�ا مل تشأ أن تكون شاهد 
زور يف مشروع اجلامعة العربية، مث تبعتها دول جملس التعاون اخلليجي يف سحب ممثليها 

ة الذي مل تطبق سورية شيئًا منه من بعثة املراقبني، مث أعلن عن فشل مشروع اجلامع
 واستمرت يف القتل والتدمري والتشريد إخل....

ومن اجلدير ابلذكر أن تدمري حي اباب عمرو يف محص وتشريد أهله منه وقتل 
 املئات منهم، قد وقع أثناء قيام بعثة املراقبني بعملها يف سورية وأثناء ز�راهتا املتكررة له.

 تعاون مع اجلامعة العربية:مشروع األمم املتحدة ابل
اجتهت اجلامعة العربية إىل األمم املتحدة بعد أن فشل مشروعها، واستصدرت مشروعاً 

وبني األمم املتحدة، واعتمدت كويف عنان األمني العام السابق لألمم ها مشرتكًا بين
املتحدة كمبعوث إىل سورية لتنفيذ هذا القرار، وقد احتوى مشروع القرار على ست 

 قاط، ومنها:ن
سحب املظاهر املسلحة من املدن والقرى ، إطالق سراح املعتقلني، السماح ابلتظاهر 

 السلمي، وقف القتل والتدمري، وإرسال بعثة مراقبني دوليني من أجل تنفيذ البنود السابقة.
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على املشروع من أجل كسب الوقت،  -كعادته– النظام السوري قد وافقو 
نفذ شيئًا من القرار، واستمرت ي) مراقب، لكنه مل ٣٠٠ن (واستقبل بعثة مراقبني م

الدابابت منتشرة بني البيوت، واستمر اجليش منتشراً بكثافة يف القرى واملدن، واستمر يف 
إطالق النار على املتظاهرين السلميني، وقد وقعت أكرب جمزرتني بوجود املبعوثني الدوليني 

 .٦/٦/٢٠١٢، وجمزرة القبرية يف محاة يف ٢٥/٥/٢٠١٢ومها: جمزرة احلولة يف محص يف 
 ماذا تريد الثورة والثوار؟

املشروع األممي العريب بقيادة   -أيضاً –من الواضح أن النظام السوري قد أفشل 
 كويف عنان، وهذا يعطي ترجيحاً حلكم الثورة على النظام، فماذا تقول الثورة؟ وماذا تريد؟

طين: إن النظام السوري غري صادق يف دعواه قبول تقول الثورة املتمثلة يف اجمللس الو 
املشاريع املختلفة، وقد خسر مصداقيته أمام الشعب، وهو ال يريد أي تغيري حقيقي، وكل 
ما وضعه من قوانني، وأجراه من مراسيم ال يغري شيئًا من حقيقة الوضع، وهو يريد 

مسيطرًا على سورية  مراستمرار القتل والتشريد والتدمري ونشر اخلوف من أجل أن يست
 وقدراهتا، لذلك فإن املعارضة تطالب اجملتمع الدويل بعدة أمور:

األول: إجبار النظام السوري على إيقاف قتل الشعب حتت البند السابع من ميثاق 
األمم املتحدة، وهو ما استعملته يف أماكن أخرى مثل الصرب وكوسوفو، ألن البند 

ع النظام السوري من أجل إجباره على إيقاف قتل السابع يسمح ابستعمال القوة م
 الشعب وتدمري بيوته وتشريده.

الثاين: تطلب الثورة السورية إجياد مالذات آمنة يلجأ هلا السوريون يف األراضي 
وحتميها قوات دولية، وتطلب  ،هراًب من القتل ،السورية احملاذية لرتكيا أو لبنان أو األردن
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رق آمنة يف الداخل توصل إىل تلك املالذات اآلمنة، وهو ما جياد طإباملعارضة أيضًا 
 قامت به األمم املتحدة يف أكثر من مكان من أورواب وآسيا.

لسماح بتسليح اجليش احلر من أجل أن يدافع عن ابالثالث: تطلب الثورة السورية 
 املدنيني، وأن يتصدى آللة القتل اليت تفتك ابلشعب السوري األعزل.

بفرض احلظر اجلوي على طائرات النظام  -أيضاً –الب الثورة السورية الرابع: تط
 ستعمل طائراته احلربية ومروحياته يف قصف األحياء والتجمعات والقرى.يالسوري، ألن النظام 

على و  ،والسؤال اآلن: من أين استمد النظام السوري القدرة على قمع الثورة
 االستمرار يف البطش والقتل والتدمري؟

 هي:و التصدي للثورة يف ستمرار من االيف متكني النظام أدواراً عدة أطراف لعبت  هناك
 أوًال: إيران

 حزب هللا اثنياً:
 روسيا اثلثاً:

 وحنن سنلقي الضوء على دور كل طرف.

 أوًال: إيران:
لعبت إيران دورًا رئيسيًا يف دعم النظام منذ بداية الثورة، وقد قدمت هذا الدعم 

 طائفية، ونستطيع أن نؤكد أنه لوال هذا الدعم لسقط النظام خالل منطلقة من مصاحل
 شهر أو شهرين، وقد تنوعت أشكال الدعم اإليراين لسورية فقد اشتملت على:

الدعم املايل: فقد ضخت إيران مليارات الدوالرات من أجل دفع رواتب موظفي 
عم املايل ألفلس النظام النظام ورجال اجليش، وموظفي األجهزة األمنية، ولوال هذا الد

 وا�ار أبسرع مما نتصور.
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الدعم االقتصادي: فقد أمدت إيران النظام السوري ابحملروقات اليت حيتاجها يف  
 حتريك آلته العسكرية ومبختلف املواد االقتصادية اليت حيتاجها يف وجوده وحياته.

ة االلكرتونية من الدعم املخابرايت: فقد وضعت إيران خرباهتا يف استعمال األجهز  
أجل التنصت على مجاهري الشعب، ويف تفريق املظاهرات، ويف أساليب انتزاع االعرتافات 
من املعتقلني حتت يد أجهزة أمن النظام السوري مما ساعده يف رفع كفاءة أجهزته األمنية 

 وز�دة قدرته على التصدي للثورة.
حة حيناً، وابخلرباء الدعم العسكري: دعمت إيران النظام السوري ابألسل

العسكريني حينًا آخر، وابجلنود حينًا اثلثاً، وقد أكد احلقيقة األوىل مصادرة تركيا 
لشحنات أسلحة كانت حممولة يف طائرات إيرانية عرب األجواء الرتكية، وقد أكد احلقيقة 

 رية.الثانية اعتقال اجليش السوري احلر لعدد من هؤالء اخلرباء يف مناطق خمتلفة من سو 

 اثنياً: حزب هللا:
أيد حزب هللا النظام السوري علناً، وصرح ابلوقوف إىل جانبه، ودعمه، وقد أكد 
أهل الثورة يف الداخل أن هناك مقاتلني من حزب هللا يقفون إىل جانب النظام ويتصدون 

وتعدت مساندة حزب هللا النظام السوري داخل سورية إىل مساندته يف  ،للثورة السورية
ان، فهو يتجسس  على السوريني اهلاربني من بطش النطام، ويساعده على اختطافهم لبن

 وإرساهلم إىل سورية.

 اثلثاً: روسيا:
ميكن أن نعترب روسيا عامًال رئيسيًا يف دعم النظام السوري، ويف تغذية قدرته على 

 .البطش والقتل والتدمري من خالل دورين: السياسي، والعسكري
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سي فإن روسيا هي اليت وقفت يف احملافل الدولية مانعة أية إدانة أما الدور السيا
للنظام، ومدافعة عنه، وحائلة دون اختاذ قرار من جملس األمن حتت الفصل السابع من 

 ميثاق األمم املتحدة، وهو الذي يسمح ابستعمال القوة حلماية املدنيني.
له، ويف جتديد ترسانته  أما الدعم العسكري فهي الدولة الرئيسية يف بيع السالح

 العسكرية، ويف متويله بكل ما حيتاج من أجل قتل الشعب السوري.
 مواقف دول العامل من الثورة السورية:

دون كان من الواضح أن موقف العاملني العريب واإلسالمي من الثورة السورية  
 خمتلف ن تتطور هذه املواقف إىل األفضل يف، ويبقى األمل حيًا أباملستوى املطلوب

 جماالت الدعم اإلغاثي والسياسي والعسكري إخل.....
أما دول الغرب فما زالت مواقفها كالمية فقط، فهي تدين أفعال النظام األسدي 
اجملرم ولكنها ال تليب طلبات الثورة السورية يف إجياد مالذات آمنة أو ممرات إنسانية 

جرام الذي يرتكبه النظام إخل.....، وال تتخذ إجراءات عملية صارمة يف حق اإل
 .األسدي، وهي يف هذا تقدم املصاحل على املبادئ

 اخلالصة:
بعد حتقيق إال  -إبذن هللا–من الواضح أن الثورة انطلقت يف سورية، ولن تتوقف 

اقتالع هذا النظام الذي أهلك احلجر والبشر، وأفسد العقول  وهو هدفها الرئيسي
 يتحرك التحرك املناسب مع جسامة التضحيات اليت والنفوس، ومن الواضح أن العامل مل

 يقدمها الشعب السوري.
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 ،لذلك فإن الثورة تبين آماهلا وثقتها أوًال ابهلل القوي القاهر املنتقم قاصم اجلبارين
مث أبمتها اإلسالمية اليت توقن أب�ا لن تتخلى عنها وستقف إىل جانبها، قال تعاىل: 

 رسلني. إ�م هلم املنصورون. وإن جند� هلم الغالبون"."ولقد حقت كلمتنا لعباد� امل
 

 * * * 
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٤ 

 رسالة مفتوحة إىل الفلسطينيني يف سورية
أبن أترحم على شهدائنا يف خميم الرمل  -إخواين فلسطينيي سورية-أبدأ رساليت إليكم 

حلب، وخميم يف الالذقية، وخميم الالجئني يف درعا، وخميم العودة يف محص، وخميم النريب يف 
 الريموك يف دمشق إخل....، وأبن أدعو ابلشفاء العاجل جلميع اجلرحى.

إخواين فلسطينيي سورية: من الواضح أن هناك معركة حامية الوطيس تدور رحاها 
بني الشعب السوري وبني نظام البعث، وتنطلق أصوات بني وقت وآخر تدعوكم إىل 

أنه ال �قة لكم وال مجل يف هذه املعركة،  الوقوف على احلياد يف هذه املعركة، وتدعي
وليس من شك أبن هذه األصوات تدعوكم إىل الوقوع يف اخلطأ وإىل ارتكاب اخلطيئة، 

 وذلك لعدة أسباب:

أن هذه املعركة قائمة بني احلق والباطل، بني اخلري والشر، بني احلرية  أوهلا: 

ليس هناك حياد بني هذه  واالستبداد، بني الصالح والفساد ، وليس من شك أبنه
فأنتم مع احلق واخلري واحلرية والصالح إخل....، وأنتم ضد الباطل والشر ، الثنائيات

 واالستبداد والفساد والسرقة والنهب إخل.....

أبناء أمة واحدة،  وهمإن إخوانكم السوريني ليسوا غرابء عنكم، بل أنتم  اثنيها:

تشرتكون يف ثقافة واحدة، وتتطلعون إىل آمال جتتمعون على لغة واحدة واتريخ واحد، و 
واحدة وتلتقون يف بناء نفسي وعقلي واحد إخل.....، وهذا يعين أن معركة سورية هي 

وهذا يستلزم مساعدتنا للثورة   ،جزء من معركة األمة اليت نلتقي سوً� على صعيدها
 ووقوفنا إىل جانب الثوار.
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غياب اخلطوات و م إسرائيل من جهة، اثلثها: إن استخذاء النظام السوري أما
من جهة اثنية، وهدوء احلدود مع  ١٩٦٧اجلدية يف اسرتجاع اجلوالن احملتل منذ عام 

 اثر الشعب السورياليت عوامل الإسرائيل ملدة تزيد عن أربعني عاماً من جهة اثلثة، كانت 
 فلسطني.من أجلها، لذلك فإن انتصار الثورة يشكل انتصاراً لثورة فلسطني وشعب 

من اجللي أن أعداء� عندما حللوا واقعنا وجدوا أن قوتنا أتيت من وجود أمة واحدة 
حتتل أرضا واسعة يف بالد الشام والعراق واجلزيرة العربية ووادي النيل إخل....، لذلك 

 هوبيكو بعد احلرب العاملية األوىل -عملوا على تقسيم هذه البالد، وكان تقسيم سايكس
ىل هلذا املخطط، ولكن األعداء مل يستطيعوا أن جيعلوا هذه احلدود حواجز بني الثمرة األو 

أبناء األمة الواحدة، وبقي أفراد هذه األمة متواصلني رغم احلدود املصطنعة، لذلك فإن 
استقطبت جماهدين من سورية ومن لبنان ومن  ١٩٣٦القضية الفلسطينية يف ثورة عام 
ركة جهادية مسلحة حل -وهو من سورية-ز الدين القسام العراق إخل....، وكانت قيادة ع

واستشهاده على ثرى فلسطني أكرب دليل على جتاوز أبناء األمة لكل احلدود  ١٩٣٥عام 
 املصطنعة، وقيامهم ابلواجب املطلوب منهم دون اعتبار هلذه احلدود.

ينات، وقد جاءت قيادة احلاج أمني احلسيين للقضية الفلسطينية يف منتصف الثالث
هلذه  وهي القيادة اليت تلت قيادة القسام سائرة على نفس املنهج، فلم يكن يقيم وز�ً 

احلدود املصطنعة، وكان يساهم يف كل األحداث احمليطة، ويضع ثقل فلسطني يف كل 
قضا� أمته حسبما يتطلب املوقف، ومن الوقائع البارزة يف هذا اجملال واليت تؤكد ما 

يف عمل إنقالب على  ١٩٤٢ته مع رشيد عايل الكيالين يف عام نذهب إليه، هو مسامه
وأبرزها أملانيا، واضطراره إىل  احلكم اهلامشي يف العراق، من خالل التعاون مع دول احملور

 ب.عرب تركيا إىل أملانيا عندما فشل االنقال اهلرب من العراق والفرار
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هي  ١٩٥٤عرفات عام  ومن اجلدير ابملالحظة أن حركة فتح اليت أنشأها �سر
أول حركة فلسطينية، ورمبا أول حركة عربية قامت على الوطنية الصرفة ودون أي حمتوى 

مع أن املنطقة كانت تعج ابلتوجهات اإلسالمية والقومية واإلشرتاكية  ،أيديولوجي
وأكملت  ،على مبدأ احلياد بني احلكام والشعوبحركة فتح والشيوعية إخل.....، وقامت 

 ،ن جعلت القضية الفلسطينية خاصة ابلفلسطينيني وليست قضية عربية إسالميةذلك أب
واحتالل  ١٩٦٧هزمية األنظمة القومية العربية أمام إسرائيل عام  وقد جاء ذلك بعد

اسرائيل لسيناء من مصر، وللضفة الغربية من األردن، واجلوالن من سورية، فأرادت تلك 
فأبرزت حركة فتح ، من عجزها وفشلها ن تغطي جانباً أ األنظمة القومية العربية املهزومة

ل والسالح ايف غور األردن، ودعمتها ابمل ١٩٦٨بعد معركة الكرامة يف ربيع عام إعالمياً 
 من نقمة الشعوب العربية عليها جراء هزميتها املنكرة. من أجل أن متتص جانباً 

يديولوجي من جهة، وقد قبلت حركة فتح أن تلعب هذا الدور نتيجة فراغها األ
ونتيجة وقوفها على احلياد بني احلكام والشعوب من جهة اثنية، وكانت نتيجة ذلك أن 

وذلك بسبب تلك  للقضية الفلسطينية حقيقياً  حركة فتح مل تستطع أن حترز تقدماً 
 األخطاء اليت سبق اإلشارة إليها.

خلطأ نفسه، حركة فتح يف تكرار ا -لألسف–مث تبعت بعض احلركات اإلسالمية 
نظمة العربية، وهو يعين السكوت على فساد وهو احلياد ابلنسبة لألوضاع الداخلية لأل

احلكومات واستبدادها وظلمها وتقصريها وسرقتها وخيانتها وخطأ منهجها اإلقتصادي 
وقد بدأت حركة اجلهاد اإلسالمي بذلك املنهج، وتبعتها حركة محاس  ،والسياسي إخل....

 بصورة أقل. 
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قد ثبت خطأ ذلك املنهج الذي بدأته فتح، وهو جتاهل األوضاع الداخلية للدول ل
خواننا يف إالعربية، والسكوت عن اخلطأ والفساد واالستبداد، فنحن أبناء أمة واحدة مع 

كل خري وصالح وعدل وصواب حيصلون عليه ، و سورية ومصر وتونس ولبنان إخل.....
كل شر وفساد وظلم و دفع قضيتنا إىل األمام، وييصيبنا هو خري وصالح وعدل وصواب 

وابطل يقع عليهم هو شر وفساد وظلم وابطل يقع علينا ويدفع قضيتنا إىل الوراء، لذلك 
بل جيب عن منهج السكوت على املظامل والفساد واالستبداد، إىل األبد فعلينا أن نقلع 

اد واالستبداد، فينعكس يف اقتالع هذا الظلم والفس كل شعوب أمتنا  نساهم مععلينا أن 
 وعدًال إخل .... وضياءً  ذلك علينا مجيعا حرية ونوراً 

من أخطر األمور اليت واجهت أمتنا يف املرحلة املاضية بروز التوجهات القطرية و 
جل أختطيط من  وهناكجتماعية إخل....، قتصادية واالورسوخها يف حياتنا السياسية واال
�ائية بني أمتنا، وتتحول هذه األمة الواحدة إىل وداً حدأن تصبح هذه احلدود املصطنعة 

أمم: فتكون هناك أمة أردنية، وهناك أمة فلسطينية، وهناك أمة لبنانية، وهناك أمة سورية، 
 وهناك أمة كويتية إخل .....

وقد أصابت شرور القطرية القضيتني: الفلسطينية والسورية، أما القضية الفلسطينية 
ت به فتح، فجعل انتصارها أإىل قضية ختص الفلسطينيني، وهو ما بد فقد أضعفها حتوهلا

على العدو الصهيوين، لذلك جيب أن يسعى مجيع املخلصني  إن مل يكن مستحيالً  صعباً 
كما كانت يف السابق منذ القرن   -مرة اثنية-مة إىل أن تكون قضية فلسطني قضية األ

 ملناهج اليت حتقق ذلك.ا كل األدوات والو التاسع عشر، وعليهم أن يفعّ 
ستفرد النظام السوري اجملرم فافقد أصابتها شرور القطرية،  السوريةأما الثورة 

إخل....، وقد  وتشريداً  وتدمرياً  ابلشعب السوري فأعمل فيه آلته العسكرية واألمنية قتالً 



٩٥ 

 

على هذه اجلرائم بسبب تغليب املصاحل على املبادئ يف  وعريبرافق ذلك سكوت دويل 
ذه املواقف، فلم يبق أمام الشعب السوري إال أن يعود إىل حضن أمته، وتعود أمته إليه ه

وتنجده ومتده بكل أنواع العون، وهذا ما جيب أن يتحقق، وسيكون ذلك بداية االنعتاق 
 من القطرية وشرورها على مستوى الثورة السورية وثورات األمة  القادمة.

 

 * * * 
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٥ 
 ويل الفقيهأضواء على مشروع ال

، اإلسالميةدعوة إىل أبناء األمة اعات والشخصيات اجلم بعضجهت و 
تدعوهم فيها إىل مواجهة مشروع الويل الفقيه الذي يعيث فساداً يف سورية وغريها 

 من البلدان العربية.
وإنين إذ أمثن هذا التوجه، وأعتقد أن هذا البيان قد وّجه األنظار إىل مشروع خطري 

وحشد  مة، ويهدف إىل تفتيتها، ومن الواجب التصدي له ووضع اخلططيفتك جبسم األ
 اإلمكا�ت من أجل ذلك، قبل أن يستفحل ضرره، ويستشري خطره.

وأعتقد أن املتابع لشؤون األمة، يدرك أن هناك مشروعني لتدمري األمة ومتزيقها 
 والسيطرة عليها ومها:

�اية القرن التاسع عشر، والذي املشروع الصهيوين، والذي بدأ خططه منذ األول: 

أفلح يف إسقاط اخلالفة العثمانية، مث يف إقامة اسرائيل، ومازال يسعى إىل متزيق األمة 
 وتفتيتها وإضعافها من أجل أن تبقى اسرائيل هي القائدة لدول الشرق األوسط.

كم يف مشروع الويل الفقيه اإليراين، والذي بدأ منذ أن وصل اخلميين إىل احل الثاين:

، والذي خيطط لنشر املذهب الشيعي، وحتويل الشيعة إىل أكثرية األمة، وهو ١٩٧٩عام 
من أجل حتقيق هذه الغاية يلتقي مع املشروع الصهيوين يف إضعاف األمة، وتفتيتها، 

 ومتزيقها، ويتعاون معه يف بعض األماكن واألحيان.
دون لكال املشروعني وليس من شك أبن الواعني من أبناء األمة هم الذين يتص

ابعتبارمها يشكالن خطراً على األمة، أما املغفلون، واملصابون بقصور اإلبصار فهم الذين 
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يرون أن هناك مشروعاً واحداً يستهدف األمة هو املشروع الصهيوين، ويتهمون من يقول 
 ابملشروعني ابلعمالة للصهيونية. 

 ؟١٩٧٩ويل الفقيه منذ عام ما املراحل اليت قطعها مشروع ال والسؤال اآلن:
ألنّه وعى أ�ا خري مدخل إىل قلوب  ،بدأ مشروع الويل الفقيه ابلقضية الفلسطينية

مسلمي العامل، وقد ذكر اخلميين يف أحد اجتماعاته مع املقربني منه أنه إن مل يكن لنا 
تح رصيد يف القضية الفلسطينية فعملنا السياسي ال قيمة له، لذلك ركزت إيران على ف

أبواهبا للمنظمات واحلركات والشخصيات الفلسطينية، وكان �سر عرفات رئيس منظمة 
من الشخصيات العاملية، لكن  ١٩٧٩التحرير الفلسطينية أول من زار اخلميين عام 

التحالف بني إيران ومنظمة التحرير انفكت عراه بعد أن بدأت احلرب العراقية اإليرانية 
رت يف البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد يف الساحة ، لكن إيران استم١٩٨٠عام 

الفلسطينية، فأقامت عالقات وثيقة مع حركة اجلهاد يف بداية الثمانينات، وأمدهتا 
ابألموال، وأبرزهتا يف إعالمها، وقد تعّدت العالقات بني إيران وحركة اجلهاد اإلطار 

سة ملؤسسها فتحي الشقاقي السياسي إىل اإلطار الثقايف، فقد اعتربت حركة اجلهاد يف درا
أن اخلالف بني السنة والشيعة خالف اترخيي، وأن السياسة هي اليت أنشأته وغذته، وأنه 
خالف يف الفروع وليس يف األصول، وقد تبنت إيران هذه الدراسة وطبعت منها آالف 

اً مية، لذلك مثلت حركة اجلهاد حليفًا رئيسيالنسخ ووزعتها يف كثري من البلدان اإلسال
 إليران يف الساحة الفلسطينية.

، وأقامت عالقات مع إيران يف ١٩٨٨الرمسي يف عام  وجودهاأعلنت محاس عن 
تسعينيات القرن املاضي، وقد أمدت إيران محاس ابألموال، وأشركتها يف مؤمتراهتا، وأبرزهتا 

 يف إعالمها، وسّهلت وجودها يف لبنان عن طريق حليفها حزب هللا.
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 ،ران عن طريق عالقتها الوثيقة حبركيت اجلهاد ومحاس ابلدرجة األوىلوقد أصبحت إي
وعن طريق عالقتها حبركات أخرى مثل جبهة التحرير الفلسطينية (القيادة العامة) اليت 

ذات أضحت و  يرأسها أمحد جربيل ابلدرجة الثانية، العبًا رئيسيًا يف الساحة الفلسطينية،
ا حتقق اهلدف الذي كان يرمي إليه اخلميين، والذي حتدثنا أتثري يف القرار الفلسطيين، وهبذ

 عنه يف بداية املقال.
أما ابلنسبة للبنان فإن إيران استثمرت الطائفة الشيعية، فأنشأت حزب هللا عام 

سرائيل، واستهدف حترير جنوب لبنان احملتل منذ عام إ، ورفع احلزب راية مقاتلة ١٩٨٢
يران ابلسالح واألموال والتكنولوجيا واخلربات العسكرية من قبل اسرائيل، وأمدته إ ١٩٧٨

، وقد ٢٠٠٠عن طريق احلرس الثوري، وقد جنح حزب هللا يف حترير جنوب لبنان عام 
أصبح جزءًا من مشروع الويل فقد تعّدى ارتباط حزب هللا إبيران العالقة بني طرفني، 
دينية إخل.....، ومل خيف حزب هللا الفقيه، حامًال رسالته الفكرية والثقافية والشرعية وال

    ذلك بل صرح به يف أكثر من مكان من أدبياته املعلنة.
أما خمطط الويل الفقيه ابلنسبة للعراق فقد قام منذ اللحظة األوىل على التطلع إىل 
السيطرة على العتبات املقدسة يف النجف وكربالء، وعلى دعوة الشيعة إىل الثورة على 

، مما أدى إىل احلرب العراقية اإليرانية اليت أكلت األخضر واليابس نظام صدام حسني
، مث تعاونت إيران مع ١٩٨٨وانتهت عام  ١٩٨٠ابلنسبة للبلدين واليت بدأت عام 

، وأدى هذا الغزو إىل تدمري العراق تدمريًا كبريًا يف خمتلف ٢٠٠٣أمريكا يف غزو العراق 
ماعية والعلمية إخل.....، واستهدف الغزو األمريكي اجملاالت: االقتصادية والزراعية واالجت

تفكيك اجليش العراقي، وتدمري القوة العسكرية العراقية اليت كانت تشكل عماد اجلبهة 
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الشرقية يف مواجهتها اسرائيل، واستهدف إنشاء جيش جديد، وقد فعل احلاكم األمريكي 
 لصاحل اسرائيل. ، وكل ذلك كانبرمير ذلك

ابلنسبة ملصر ومشايل أفريقيا فقد قام على نشر التشيع هناك، وقد  أما خمطط إيران
أحس الشيخ يوسف القرضاوي خبطر ذلك، فدعاهم إىل التوقف عن ذلك، وهو الشيخ 
الذي كان موقفه معتدًال من مذهبهم، وتعاون معهم ألكثرمن عقدين يف جماالت توحيد 

ويف جمال االحتاد العاملي لعلماء  الصهيوين والغريب، الغزواألمة، ويف جماالت مواجهة 
املسلمني، وتلخصت خطة الشيخ القرضاوي اليت عرضها عليهم، أبن ال يكون هناك 
دعوة إىل التشّيع يف املناطق ذات األغلبية السنية، كما ال تكون هناك دعوة إىل التسنن يف 

آ�ت هللا يف املناطق ذات األغلبية الشيعية من أجل استبعاد االحتكاك والتنازع، لكن 
 إيران رفضوا ذلك.

أما ابلنسبة لسور� فقد حتالفت إيران مع النظام السوري مع أنه نظام علماين ال 
ديين، ودعمته يف كل اجملاالت ألكثر من ثالثة عقود، وقد استغلت إيران العالقة الطيبة 

العلمية  مع النظام السوري فنشرت املذهب الشيعي يف كل أحناء سورية، وأقامت احلوزات
واحلسينيات إخل....، وأحيت كثرياً من اآلاثر الشيعية اليت كانت مندثرة يف سورية من مثل 
قرب (الست زينب) يف حميط دمشق، ورممته وأقامت حوله الفنادق واألسواق، وشجعت 
الشيعة لز�رته والقيام بواجب التقديس حنوه إخل....، من أجل تدعيم املذهب الشيعي يف 

، وأراد الشعب أن يتخلص من حكم عائلة سوريةآلن بعد أن قامت الثورة يف سورية، وا
األسد، فأعمل نظام األسد آلته العسكرية وأجهزته األمنية يف مواجهة الثورة وقتل اآلالف 
من الرجال والنساء والوالدان، وشّرد مئات اآلالف داخل سورية وخارجها، وجرح 

ودمر مدً� بكاملها إخل....، ومع كل هذه عشرات اآلالف، واعتقل مئات اآلالف، 
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د والتدمري فإن نظام إيران ما زال يدعم سورية ابملال احلصيلة الكبرية من القتل والتشري
ليس هذا فحسب، بل نستطيع أن جنزم أبن هذا الدعم ، والسالح واخلربات العملية

 يشكل عامًال رئيسياً يف استمرار وجود حكم األسد.
ليج واليمن فإن خمطط إيران قام على حتريك الطوائف الشيعية أما ابلنسبة للخ

، ورمبا لاملوجودة يف خمتلف البلدان اخلليجية ضد حكوماهتا، والوقائع كثرية يف هذا اجملا
 أبرز منوذجني مها: البحرين واليمن.

أما البحرين فقد حركت إيران الشيعة فيها، وطالب بعض قادهتا بضم اجلزيرة إىل 
 صرح بذلك أكثر من مسؤول فيها.  إيران كما
أما اليمن فقد دعمت إيران احلوثيني وأمدهتم ابلسالح واملال مما جعلهم يقيمون و 

 عدة حروب، ويتطلعون إىل االنفصال.
من أجل  -كما رأينا–من الواضح أن مشروع الويل الفقيه قطع مراحل بعيدة 

: كيف ميكن أن نواجه هذا واآلنحتقيق أهدافه يف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي، 

 املشروع وحنبط خمططاته؟

جيب أن نواجه هذا املشروع مبشروع على مستوى األمة، كما أشار بيان  أوًال:

وخباصة بعد أن رفضت قيادات مشروع الويل الفقيه يف  -إىل ذلك-اإلخوان املسلمني 
تشيع يف إيران التجاوب مع دعوة الشيخ يوسف القرضاوي يف إيقاف الدعوة إىل ال

 املناطق السنية.

تداعي علماء األمة ومفكريها ومجاعاهتا  -اآلن–أصبح من الضروري  اثنياً:

وأحزاهبا وأهل الرأي فيها إىل االجتماع والتداول يف وضع خطة ملواجهة مشروع الويل 
 الفقيه.
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دعوة اجلماعات واألشخاص الذين هلم ارتباط إبيران ومبؤسساهتا إىل فك هذا  اثلثاً:

الرتباط، كرد فعل على مشروع الويل الفقيه وأتباعه الشيعة، وإظهار ذلك، وأبرز من ا
ميكن أن نذكر يف هذا اجملال حركيت محاس واجلهاد، أل�ما متثالن الورقة األكثر رحبًا وقوة 

 يف تزيني مشروع الويل الفقيه، ويف تضليل عامة الناس.

هم يف تدمري األمة وإضعافها، ويتقاطع من اجللي أن مشروع الويل الفقيه يسا رابعاً:

يف كثري من األحيان مع املشروع الصهيوين، وأوضح ما يكون ذلك يف العراق حيث إن 
الشيعة أصبحوا الطرف األقوى يف العراق من خالل التحالف مع الغزو األمريكي، لكن 

 اسرائيل هي املستفيد األكرب من مآالت الوضع يف العراق يف جمالني:

اجليش األقوى يف املنطقة بعد انسحاب  وقد كانتفكيك اجليش العراقي  :األول

، وإ�اء اجلبهة ١٩٧٧اتفاقات كمب ديفيد عام  إثرمصر من ساحة الصراع مع اسرائيل 
 الشرقية يف مواجهة اسرائيل، ومن املؤكد أن هذا يصب يف مصلحة اسرائيل.

شمال، وسين يف الوسط، كيا�ت: كردي يف ال  ةتقسيم العراق إىل ثالث الثاين:

وشيعي يف اجلنوب، بعد أن كان كياً� واحداً، وهذا يصب يف خمططات اسرائيل اليت 
 . ١٩٤٨رمستها للمنطقة منذ أن أنشئت يف عام 

 

 * * * 
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٦ 
 صفات العامل: البوطي منوذجاً معكوساً 

فهو يرفع  ،يعاين املناخ الثقايف اإلسالمي اضطرااًب يف التعامل مع مفهوم "العامل"
مشايخ وخيفض آخرين دون معايري موضوعية، ويطلق لقب "العالمة" ميينًا ويسارًا على 
من يستحق وعلى من ال يستحق دون أية ضوابط علمية، وميكن أن منثل على هذا 
املوضوع ابلدكتور سعيد رمضان البوطي فهو شيخ سوري خترج من األزهر، واستلم عمادة  

 .دمشق يف وقت سابقكلية الشريعة يف جامعة 
فقد رفعه بعض أتباعه إىل مقام عال واعتربوه عامل العصر، وولّيًا من األولياء، 
وخفضه آخرون، وحنن حىت خنرج من هذه املواقف اجلاحنة، سنحاول أن نستخلص بعض 
املعايري املوضوعية اليت حتدد صورة العامل وصفاته معتمدين على املصادر الشرعية من 

ة التارخيية من جهة اثنية، مث سنحاول أن حنكم على الشيخ حممد سعيد جهة، والتجرب
 رمضان البوطي ونعطيه مكانته احلقيقية.

: "من سلك - ملسو هيلع هللا ىلص–قال الرسول ، فقد لقد أعلى اإلسالم من شأن العلم
ا وإن املالئكة لتضع أجنحته، طريقًا يبتغي فيه علمًا سّهل هللا له طريقًا إىل اجلنة

وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف  ،لطالب العلم رضًا مبا صنع
كفضل القمر على سائل   العابدوفضل العامل على  ،حىت احليتان يف املاء ،األرض

 الكواكب" (رواه أبو داوود والرتمذي)
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سم ربك اقرأ اب ﴿: قوله تعاىل هي – ملسو هيلع هللا ىلص –نزلت على الرسول  توكانت أول آ�
الذي خلق. خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك األكرم. الذي عّلم ابلقلم. عّلم اإلنسان 

 )٥-١، (العلق، ﴾ما مل يعلم
ابلقلم الذي هو أداة الكتابة، وهذا دليل على شرف هذه  -تعاىل–وقد أقسم هللا  

رسوله أن  -تعاىل–وأمر هللا  ﴾ ن. والقلم وما يسطرون ﴿األداة وعظمتها فقال تعاىل: 
 ).١١٤، (طه، ﴾ وقل ريب زدين علماً  ﴿يطلب ز�دة العلم، فقال تعاىل 

أفال يتدبرون القرآن أم على قلوٍب  ﴿وحث القرآن الكرمي على التدبر فقال تعاىل: 
إن يف ذلك آل�ت لقوم   ﴿)، وحث على التفكر فقال تعاىل: ٢٤، (حممد،﴾ اهلاقفأ

ابلنظر واالعتبار أبحوال األمم  -سبحانه وتعاىل–)، كما أمر ٤٢، (الزمر،﴾ يتفكرون
 .﴾ قل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني ﴿ السابقة فقال تعاىل:

لقد احتوى القرآن الكرمي واألحاديث النبوية عشرات األحاديث واآل�ت اليت متجد 
هذا  ساهمجر املتعلم، ولقد أ ظمالعلم، وحتض على التفكر والتدبر والز�دة من التعّلم، وتع

ظاهرة العلماء يف األمة، وأصبحت األمة تقاد يف تشكيل السيل من اآل�ت واألحاديث 
بقيادتني مها: "قيادة األمراء"، و"قيادة العلماء"، وقد لعبت "قيادة العلماء" دورًا أساسياً 

رها الثقايف يف كيان األمة اإلسالمية، فهي اليت عملت على توحيد األمة من خالل دو 
تقصريهم  جربوالشرعي، وعملت على التصدي ألخطاء احلكام وجتاوزاهتم، وعملت على 

 وقصورهم يف أحيان كثرية. 

على ضوء ذلك فما أبرز الصفات اليت تؤهل املسلم لكي يكون عاملًا يف  واآلن:

األمة  وقتنا احلايل؟ هناك عدة صفات من أمهها أن يكون رابنياً، وأن يكون منحازًا إىل
وأن يكون عاملًا ابلقرآن والسنة والفقه والسرية  ،مهتمًا بقضا�ها، متفاعًال مع مشاكلها
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وأن يكون عاملًا ابلعلوم اليت نشأت حول تلك احملاور من أصول الفقه  .،والتاريخ إخل..
ومقاصد الشريعة والبالغة وعلوم مصطلح احلديث إخل..، وأن يكون عاملًا ابحلضارة 

شأة وتطورًا واترخيًا وأزمة إخل..، وأن يكون مبدعًا يف أحد جماالت الفقه أو الغربية ن
 الشريعة أو احلديث أو علوم القرآن إخل..

وحنن سنوضح الصفتني األوليتني اللتني جيب أن يتصف هبما العامل وهي: الرابنية، 
 ي.واالحنياز إىل األمة، مث سنرى إىل أي حد حققهما الدكتور حممد سعيد البوط

 األوىل: الرابنية:
تقتضي الرابنية أن يطبق العامل تعاليم اإلسالم على ذاته وأهله، فيكون معظمًا هلل 
وحده، خاضعاً هلل وحده، حمباً هلل أكثر من كل حمبوابت الدنيا، خائفًا من �ر هللا، راجياً 

عن احلرام  جنة هللا، مطبقًا لسنة رسول هللا، متوخيًا احلالل يف كل ما يكسب، مبتعداً 
 واملتشاهبات، داعياً إىل هللا يف كل أحواله وأوقاته إخل...

ومن مقتضيات الرابنية البعد عن احلكام، وعدم الدخول عليهم، وعدم أخذ 
أمحد بن حنبل الذي أقبلت الدنيا عليه يف شيخوخته بعد أن فهذا األموال واهلدا� منهم، 

السجن والتعذيب، فسعى إليه احلكام ثبت يف احملنة وقضى أكثر من عشر سنوات يف 
والوالة، فأغدقوا عليه األموال، وفتحوا له أبواب كل شيء، وقد كان هذا امتحاً� أشد 
من امتحان التعذيب السابق، لكنه صمد لإلغراء ومل يرض أن �خذ شيئاً مما عرض عليه، 

يئست منه حاولت وقاطع ابنه ألنه رضي أن �خذ أمواًال من اخلليفة، فاخلالفة بعد أن 
مع االبن، لكن األب عاقب االبن أبن امتنع أن �كل من عنده، فأمحد بن حنبل كان 

 رابنياً يف شيخوخته كما كان رابنياً يف حمنته وكهولته.
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جيب أن ينحاز العامل إىل األمة ويرتبط بقضا�ها ومهومها ومشاكلها إخل...، 
سالم ليس معلومات فقط، فهناك الكثري من املستشرقني لديهم معلومات عن فاإل

اإلسالم أكثر من بعض مشايخ املسلمني، ومع ذلك ال نعتربهم علماء أل�م ال يعيشون 
 مهوم األمة اإلسالمية. 

العدل  غياب: ببعض مشاكل اخلالفة مثلقد أحس كان عمر بن عبد العزيز  هذا ف
رعية، واالبتعاد عن الشورى يف أمور العدم املساواة بني و سلمني، ل بني املاتوزيع امليف 

حتديد خليفة املسلمني، لذلك عندما سيقت اخلالفة له، سار فيها على �ج خيالف من 
قبله، واجتهد يف إرساء قواعد جديدة أعادت �ج اخلالفة الراشدة فأقام العدل بني 

ظلومني، ورفع اجلزية عن أهل الذمة الذين املسلمني، وأعاد ما أخذ بغري احلق، وأنصف امل
دخلوا اإلسالم، وأراد أن يعيد اخلالفة إىل سابق أسسها وركائزها اليت تقوم على أن 

 اخلليفة هو من خيتاره املسلمون، لكن املنية عاجلته ومل يستطع القيام بذلك.
وقد استشعر الشافعي خطر الصراع بني مدرسيت الرأي واحلديث على 

كما استشرف اضطراب الساحة الفقهية وأخطار ذلك على األمة، فابتدع األمة،  
علمًا جديدًا هو "علم أصول الفقه" من أجل تنظيم الساحة الفقهية، وضبط 

 أصول االجتهاد وتقنني القياس. 
أما أمحد بن حنبل فقد استشرف خطر اجلهمية والز�دقة وخطر القول خبلق القرآن 

عندما تبىن القول خبلق القرآن وألف "رسالة الرد على  على األمة، وتصدى للمأمون
 .وكلفه هذا املوقف أن يبقى يف السجن ألكثر من عشر سنوات ،الز�دقة اجلهمية"

أما ابن تيمية فقد استشعر أخطاراً متعددة على األمة منها: خطر التتار، فتصدى و 
 له يف معركة شقحب.

 الثانية: االحنياز إىل األمة وقضا�ها:
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 الصفتني السابقتني؟ لنَر ذلك. واآلن: هل حقق الدكتور سعيد رمضان البوطي
االبتعاد عن  ا وهومتطلباهت أبهمأخّل الدكتور البوطي فقد  ،أما ابلنسبة للرابنية

احلكام، فهو على العكس من ذلك كان لصيقاً حباكم سورية حافظ األسد، ومن ّمث اببنه 
كماً بشار على مدار أربعني سنة، ومن املعلوم أن حكم سورية يف تلك املرحلة كان ح

يقوده حزب البعث االشرتاكي، وكان حزب البعث يقوم على معاداة الدين، ويعتربه أصل 
التخلف واالحنطاط، وأن النهضة والتقدم يتطلبان استئصال هذا الدين من كيان اجملتمع، 
وقد أقام مناهجه الرتبوية واإلعالمية واإلدارية واالقتصادية من أجل حتقيق هذا اهلدف، 

وقف إىل جانب حافظ األسد،  -وهو الشيخ املسلم-الدكتور البوطي ومع ذلك فإن 
بل وقف إىل جانبه  ،وهذا أمر يف منتهى الغرابة واخلطأ، ومل يقف األمر عند هذا احلد

، وقتل اآلالف من الشعب السوري، ١٩٨٠عندما اصطدم مع التيار اإلسالمي عام 
تل ما يقرب من أربعني ألفاً ، وق١٩٨٢وسجن عشرات اآلالف، ودّمر مدينة محاة عام 

وكان يفرتض ابلبوطي أن يستنكر هذا القتل والتدمري واإلجرام، وإن مل  ،يف تلك اجملزرة
ال أن ميدح حافظ األسد وميجده ويقف إىل  ،أن يسكتاالستنكار كان عليه يستطع 

أعطاه فرصة للظهور ف ،جانبه، وقد رد حافظ األسد التحية إىل البوطي أبحسن منها
 لتلفزيون السوري ويف متثيل سورية ابملؤمترات اخلارجية.اب

بل إنه وقف  ،عكس ذلك وقفأما ابلنسبة لالحنياز إىل األمة، فنجد أن البوطي 
 ١٥/٣/٢٠١١إىل جانب احلاكم يف وجه هذه األمة اليت اثرت على نظام األسد يف 

ياة السياسية وألغى مبختلف فئاهتا وأطيافها ومد�ا وقراها، هذا النظام الذي ألغى احل
الطبقة املتوسطة وهي الطبقة احلية والقادرة على بلورة مشروع سياسي، فقد استطاع 
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من خالل ربطها ابألجهزة  ١٩٧٠حافظ األسد وابنه بشار هتميشها وحماصرهتا بعد عام 
 األمنية املختلفة، وأوجب على مفكريها ومبدعيها أن خيضعوا  لتلك األجهزة.

فإن األرقام اليت نقلتها  ،اجملال االقتصادي هلذا النظامعن  عند احلديثأما 
ابملائة من السوريني  ٤٢مرعبة وخميفة، فقد ذكرت أن  ٢٠١٠املنظمات الدولية عام 

يف مدن الصفيح العشوائية احمليطة ابملدن، وهي حمرومة من معظم اخلدمات  ونيعيش
 ابملائة). ٨احلياتية يف حني أن (املتوسط العاملي 

إىل أن حوايل  ٢٠١٠توصل التقرير الوطين الثاين عن الفقر وعدالة التوزيع عام و 
وتوصل التقرير   ،) ابملائة من إمجايل السكان حتت خط الفقر٣٤٫٣) مليون نسمة (٧(

)، ٢٠٠٩مليون نسمة عام  ٣٫٧ابملائة ( ١٦٫٥كذلك إىل أن معدل البطالة وصل إىل 
 ابملائة خالل األعوام العشرة املاضية.  ٢٨يل وقد اخنفضت قدرة الناس الشرائية حبوا

ويعاين املواطن السوري من تفشي الظلم وانعدام املساواة، وال يصل إىل حقوقه يف 
أبناء الطائفة بعكس حال أي جمال اقتصادي أو جتاري أو سكين أو مايل إخل...، 

 العلوية، وال يصل إىل بعض حقوقه إال من خالل األجهزة األمنية.
ة اليت انطلقت يف هذه بعض معامل وضع احلياة يف سورية غداة الثور 

، وهي أوضاع مؤملة ومفجعة وحمزنة إخل.. ومع ذلك فإن الشيخ سعيد ١٥/٣/٢٠١١
رمضان البوطي مل يقف إىل جانب الشعب واألمة لتصحيح هذه األوضاع، لكنه احناز إىل 

قواله اليت تنعق هبا أجهزة إعالمه، ويفيت ألجانب بشار يدافع عنه وعن حكمه، ويروج 
اخلطأ الذي وقع فيه نفس رر قد كاهر ويدعو إىل طاعة بشار وحكمه، و بعدم جواز التظ

 عندما احناز إىل جانب حافظ األسد ضد األمة. ١٩٨٠عام 
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وقد  ،خالصة القول: هناك اضطراب يف املناخ الثقايف اإلسالمي حنو مفهوم "العامل"
ء" يف التاريخ ا دور "قيادة العلمانّ عزو� ذلك إىل غياب املعايري املوضوعية، وقد بيّـ 

ا الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الشخص حىت يستحق اسم "العامل"، نّ اإلسالمي، مث بيّـ 
قنامها على الشيخ حممد سعيد لنا يف صفتني مها: "الرابنية" و"االحنياز إىل األمة" وطبّ وفصّ 

رمضان البوطي، فوجد� أنه مل يتصف هبما، ويرتتب على انعدام االتصاف هباتني 
 ني أنه غري جدير ابسم "العامل". الصفت

 

 * * * 
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٧ 
 رسالة مفتوحة إىل إخوتنا األكراد

أننا جزء من أمة واحدة، امتزجت -أيها األخوة األكراد-ما دعاين إىل الكتابة إليكم 
دماؤكم ودماؤ� على مر التاريخ يف مواجهة أعداء األمة، وأبرزهم الصليبيون، حيث جاهد� 

 .الح الدين األيويب الذي هو كردي ابألساس وانتصر� يف حطنيحتت قيادة ص سو�ً 
للكتابة إليكم، أنكم مترون يف مطلع القرن احلادي والعشرين  -أيضا-وما دعاين 

يف مطلع القرن العشرين، وقد جاء  -حنن العرب-بظروف تشبه الظروف اليت مرر� فيها 
  :التشابه يف أمرين

دولة موحدة متتد من إيران إىل البحر املتوسط  وعود الغرب لكم يف إقامة األول:

حنن -الغرب مرورا ابلعراق وتركيا وسور� يف مطلع القرن احلادي والعشرين، كما وعد� 
يف مطلع القرن العشرين بدولة واحدة متتد من جبال طوروس إىل اليمن مرورا  -العرب

جانبه، وفعال قامت الثورة ابلشام واحلجاز والعراق، ودعا� إىل أن نقاتل األتراك إىل 
وأطلق الشريف حسني رصاصة الثورة من قصره يف مكة  ١٩١٦العربية الكربى عام 

وقاتلنا األتراك، وحدث شرخ كبري بيننا وبني إخواننا األتراك، ما زلنا نعاين من آاثره إىل 
 ؟ماذا كانت النتيجة ابلنسبة للعربف، ١٩٢٤اليوم، مث سقطت اخلالفة العثمانية عام 

أ� بدل أن يوحد�، وتقامست كانت النتيجة أن الغرب خان العهود اليت أعطاها لنا، وجزّ 
إجنلرتا وفرنسا املنطقة، فأخذت إجنلرتا العراق واألردن وفلسطني، وأخذت فرنسا سور� 

يف اخلفاء بني  ١٩١٦ولبنان، وكان كل ذلك نتيجة اتفاق سايكس بيكو الذي عقد عام 
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ا وفرنسا وروسيا، لكن روسيا انسحبت منه بعد أن انتصرت الثورة ثالث دول هي إجنلرت 
 .١٩١٧البلشفية على احلكم القيصري عام 

  
تقاتلون يف سور� وتركيا والعراق ضد إخوانكم يف  - أيها األخوة األكراد -وأنتم اآلن 

 .بكم هذههذه البلدان، وقد أعلنت كل من أمريكا وفرنسا وأخريا أملانيا أ�ا تدعمكم يف حر 
ومن اجللي والواضح أن الغرب يستخدمكم يف متزيق املنطقة وجتزيئها، كما 

، وسيخذلكم كما خذلنا يف النهاية، وهذا حتمي ومؤكد من قبل لنفس اهلدفاستخدمنا 
ألن الغرب يريد أن تبقى إسرائيل هي األقوى يف املنطقة، ولن يسمح ألي دولة أبن تقوم 

 .افئ قوة إسرائيل أو قدرهتاومتلك إمكانيات ميكن أن تك
كذلك من احلتمي واملؤكد أن الغرب سيحبط أحالمكم، وتكون النتيجة أن 
تتجرعوا مرارة اجلراح والعداوات واحلزازات وإمث جتزئة املنطقة، وتبقى إسرائيل هي سيدة 

 .املنطقة، كما حدث معنا ابلضبط يف مطلع القرن العشرين

التشابه فيه بيننا وبينكم هو القيادات القومية واألمر اآلخر الذي وقع  الثاين:

املعادية للدين، فقد قادتنا قيادات قومية عربية يف مطلع القرن العشرين، اعتربت القومية 
واألمة تقومان على عنصري اللغة والتاريخ، وال تعترب الدين عنصرا من عناصر بناء أمتنا، 

يف هذا املوقف، وأخذت موقفا معاد�  وقلدت هذه القيادات العربية القومية األملانية
 .للدين كما فعله الغرب إزاء الدين املسيحي

ويف اعتقادي أن هذا العداء للدين من قيادات القومية العربية، مل يكن مبنيا على 
دراسة موضوعية وعلمية ملسرية الدين اإلسالمي ودوره احلقيقي يف البناء اإلجيايب لألمة، 

ع اترخيي آخر، وهو اتريخ الغرب على واقعنا، وإقامة التشابه من وإمنا كان إسقاطا لواق
خالل النظر السطحي إىل دينني خمتلفني، ومها اإلسالم واملسيحية يف مسريهتما التارخيية، 
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ومن خالل إصدار حكم واحد على شيئني متباينني يف املبادئ اليت يقومان عليها جملرد 
  .اتفاقهما يف مسمى الدين

ذلك أن هذا العداء للدين من قيادات القومية العربية، كان عامال واألهم من 
أساسيا يف عدم استطاعة العرب أن ينهضوا، ولذلك تعثرت آمال العرب يف النهوض على 
مدار القرن املاضي، ومن املؤكد أن هذا العداء للدين كان عامال مهما من عوامل عدم 

 .نطلق من الواقع املوضوعي لألمةقيام النهضة يف املنطقة العربية، ألنه مل ي
تقودكم اآلن قيادات قومية كردية، حتمل موقفا معاد�  -أيها األخوة األكراد-وأنتم 

للدين مثل موقف قياداتنا القومية، أل�ا اعتربت أن القومية الكردية تقوم على عنصري 
لبيا، وأتثر اللغة والتاريخ، وأسقطت دور الدين يف بناء الشعب الكردي، بل اعتربته س

بعضها بعامل آخر غري النقل من القومية األملانية، وهو النقل من الفكر املاركسي، الذي 
اعترب الدين أداة يف يد الرجعية من أجل استالب اإلنسان وختديره، واعترب كل ما يقوم 

 .عليه الدين خرافات وأوهاما من اخرتاع رجال الدين خلدمة أصحاب األموال والرساميل
عمم الفكر املاركسي أحكامه على كل األد�ن مبا فيها الدين اإلسالمي، وقد 

مع أن واقع األمر يؤكد أن الدين اإلسالمي كان له دور ابرز يف شحن اإلنسان 
املسلم ابإلجيابية والفاعلية ملواجهة كل أشكال الظلم والتعسف اليت ميكن أن تقع يف 

 .اجملتمعات البشرية
جيب أن تستفيدوا من جتربتنا وأن ال تنساقوا وراء  -كرادأيها األخوة األ- لذلك

وال تضعوا أنفسكم يف خط العداء مع الدين، ألن  القيادات القومية املعادية للدين
 .كما تعثرت �ضتنا  -عندئذ-�ضتكم ستتعثر 
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 -أيها األخوة األكراد-مرة أخرى من منطلق احلب واألخوة اليت جتمعنا، أذكركم 
الذي يقول فيه: "ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني" (متفق  -ملسو هيلع هللا ىلص-حبديث الرسول 

وحنن لدغنا من جحر الغرب والقيادات القومية املعادية للدين يف مطلع القرن  ،عليه)
 .العشرين، وها أنتم تلدغون من نفس اجلحر يف مطلع القرن احلادي والعشرين

عي يف الوقت نفسه، أدعوكم وعاطفة، هو و  وألن اإلميان ابإلضافة إىل كونه شعوراً 
إىل أن تعوا وتنتبهوا وتستيقظوا، وال تكونوا أدوات يف يد الغرب يف إسالة الدماء، ويف 
مقاتلة إخوانكم، ويف جتزئة املنطقة اليت هي يف األصل جمزأة، وسيخذلكم الغرب كما 

قط، خذلنا، ولن حتصلوا على الدولة اليت حتلمون هبا، بل ستحصدون اخلراب والوهم ف
 .وسيكون عملكم يف صاحل إسرائيل

أن تعوا وتنتبهوا وال متشوا وراء القيادات القومية  -إخوتنا األكراد-أدعوكم  كما
الكردية املعادية للدين، أل�ا ال تنطلق من واقع األمة املوضوعي ومن شخصيتها التارخيية 

قة مع واقعنا بل هي تنقل أفكارا من الغرب جاءت حصيلة جتربة اترخيية غري متطاب
 .التارخيي، لذلك لن تنفع يف بناء النهضة اليت نتطلع إليها مجيعا

أعتقد أن قياداتكم القومية الكردية تستغل املظلومية اليت وقعت عليكم  ويف ختام رساليت،
القومي العريب واليت نعرتف ونقر أ�ا    من ِقبل بعض قيادات التيار خالل القرن املاضي

ل شحنكم العاطفي يف اجتاه األهداف اليت يسعون إليها، لكن كانت خمطئة، من أج
أقول لكم إن النهضة واحلضارة واملدنية حتتاج أمرين، عاطفة ووعيا، وأ� أعتقد أن ما 
حتتاجون إليه هو املزيد من الوعي واإلدراك والتبصر يف أحوالكم وأحوال من سبقكم من 

 ا فيه.إخوانكم العرب، كي تتجنبوا الوقوع فيما وقعو 
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