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 ورقة عمل  -تحت اإلعداد  "الطريق إلى دولتنا"فصل من كتاب   - كيف تنتصر الثورات

 أوضح حقائق مصيرية وإجابات لتساؤالت خطيرة حول:

 كيف تبدأ الثورات ؟ •

 كيف تنجح الثورات ؟ •

 عامل القوة في الثورات ؟ •

 السلمية.. تساؤالت النشأة والهدف ؟ •

 . البداية، وتصحيح المسار ؟الثورة المصرية والثورات العربية. •

 ابية والسلبية في الثورة المصرية ؟العوامل اإليج •

 ما هي عوامل إعادة إنجاح الثورة المصرية والثورات العربية  ؟ •

 .. من مفهوم القوة الناعمة.جهاد الكلمة •

 جهاد الكلمة.الفرق بين السلمية و •

 المسار الصحيح للثورات ؟ •

 حصل على حقوقها بمعزل عن العقيدة ؟هل يمكن للشعوب اإلسالمية أن ت •

 معالم الثورة اإلسالمية. •

 البداية الصحيحة للثورة اإلسالمية. •
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 من نماذج 
ً
الثورات الناجحة �غض النظر عن عقيدة هذه الثورات وأهدافها، لكننا �� البداية أطرح �عضا

 سندرس عوامل نجاحها فقط.

 الثورة ايرانية ) -الثورة الفر�سية  -  الثورة انجل��ية 

 كيف تبدأ الثورات ؟

 مظالم ومفاسد �� حقوق العامة والضعفاء والشعوب. -

 الو�� ��ا، وايمان بأ��ا حقوق. يرتفع -

 يجتمع الناس عل��ا، ويستشعرون قو��م وهم مجتمع�ن. -

 تصطدم بالقوة ا�حامية للنظام، وتندلع املعارك، واملواجهات. -

 أسرع مما يتخيل الثوار.تنجح الثورة، و���ار النظام  -

 وضاعت امتيازا��م.من ��ددت مصا�حهم، لتفاف ع�� الثورة بواسطة يتم ا -

 مواجهة القوة ). -اجتماع  -مسار انتصار من جديد   و�� ثم �عود  ...النظام تنتكس الثورة، ويعود -

عقود من  8و سنوات 10 سنة، والثورة الفر�سية ع�� مدار 47هذا ما تم �� الثورة انجل��ية ع�� مدار 

 .محاوالت إنجاحها

 لذلك. اوهات�ن الثورت�ن غ��ت
ً
 وجه أور�ا كأنه ميالد جديد، بل وغ��ت وجه العالم تباعا

 ع�� عقب.. �� عقيد��ا، و�� تصورها السيا�ىي، و��  �� هذه الثورات انقلب
ً
 رأسا

ً
، والدولة ثانيا

ً
املجتمع أوال

س�ى ثورة.
ُ
 نظام الدولة. ولهذا �

 اجهة قوة النظام �� الثورات الثالث:مو 

: �ان هناك جيش لل��ملان، يجارب جيش امللك.. و�انت املعارك طاحنة ح�ى �� الثورة انجل��ية •

خفق �� مسارها وأهدافها، ثم �عود النظام، 
ُ
انتصر ال��ملان، وقطع رأس امللك، ثم تنجح الثورة.. ثم ت

مواجهة القوة ) ثم  -اجتماع  -ار ال�حيح كما هو   الو�� لبقاء املس -مرة ثانية  - ثم تندلع الثورة

 ويستتب أمرها. استمر ذلك 
ً
 47قرابة الصراع ح�ى نجاح الثورة تواجه النظام العائد، ثم تنجح أخ��ا

 .سنة، ح�ى أصبحت انجل��ا ال�ي نراها اليوم



 

5 

 

ل�ي فر بالنظام وحقه امن الك ..جل��ية: تقر�با نفس ما حد  �� الثورة ان�� الثورة الفر�سية •

، وطبقة من جانب املقدس �� ا�حكم، وتقسيم املجتمع إ�� حاكم باممر ال�ي والنبالء والكنيسة

.. بدأت بالو�� ثم باالجتماع ع�� هذا الو��، ثم باملواجهة.. اخر جانبا�الشعب والرعاع من 

ح الشعب نفسه، و�دأت مواجهة
ّ
قوة النظام، ثم تنجح الثورة،  فاقتحم الثوار مخازن السالح، وس�

املسار ال�حيح لها كما هو  د النظام، ثم تندلع الثورة لبقاءثم تخفق �� مسارها وأهدافها، ثم �عو 

، واستمر محاوالت إنجاح مواجهة القوة -اجتماع  - الو�� 
ً
) ثم تواجه النظام العائد، ثم تنجح أخ��ا

لثورة الفر�سية من أهم الثورات �� تار�خ أور�ا عقود، ح�ى أصبحت ا 8الثورة الفر�سية قرابة 

 ا�حديث، وأهم حد  تار��� لها.

، وهو وجود قائد رو�� ودي�ي لها.. �ستطيع بمجرد خطبة أو �لمة أن : ثمة فرق �� الثورة ايرانية •

ُيلهب حماسة ا�جماه��، و�ثثر ف��م.. فلانت أسرع، وأقل تللفة باملقارنة بالثورة انجل��ية 

 أن الثورة  -اجتماع  -�سية، ولك��ا اتخذت نفس املسار   الو�� والفر 
ً
مواجهة القوة ) ليس �حيحا

�� �انت أقل تللفة �� الدماء، الرتفاع الو�� بالثورة..  -كما يظن البعض  -ايرانية �انت سلمية 

رشد و�ان هناك سبب جوهر  �� ذلك، وهو أن الضباط احتياط �� ا�جيش �انوا من تالميذ م

ياط لصف الثوار، ، و�التا�� ح�ن اندلعت املواجهات، تحو  الضباط احتومر�ديه الثورة ايرانية

.. واستطاعت املحافظة ع�� الثورة من محاولة الثوار من بقي من نظام الشاه و�� ال��اية قتل

ة �� خطوا��ا و�ّونت "حرس ثور " يح�ي الثور  انتلاس كما حصل �� الثورة انجل��ية والفر�سية.

 ،
ً
ت وجه ثورة �� العصر ا�حديث، إذ أ��ا غ��ّ  جحو�� �عت�� أن او�� وال�ي تلون �� أضعف حال��ا ثباتا

 وأيدلوجي��ا. ومشروعها، الدولة، ونظامها السيا�ىي، وعقيد��ا، 

الثورة، نجد �� هذه امثلة الثالثة ثمة �ىيء بدي�ي للغاية، وهو مواجهة قوة النظام الذ  ستقوم عليه 

 !؟وإال فلماذا �� ثورة..

و�ح�ي نفسه بمنظومة أمنية شديدة  إن النظام القائم، يلون له طبقة حلام، وطبقة مستفيدين..

و�لما اشتد  وأحالمها.. وقو��ا، ،وحيا��ا ،حقوقها وعامة شعب ورعاع ��حقها هذا النظام، ويغتصب التعقيد.

 امنية وتوحشها وقو��ا. الظلم والب�� والعدوان.. �لما اشتدت البطشة

ثم مواجهة  -ثم اجتماع عليه  -لذا عندما تقوم الثورات ف���ا تتبع املسار ا�ي: و�� با�حقوق والهدف 

 ثم تفكيكها ، وإعادة بناء الدولة وفق أهداف الثورة. -قوة النظام امنية ال�ي تحميه 

ت فاتورة الدماء.والقاعدة السننية �� الثورات واملجتمعات: �لما ارتفع 
ّ
 مستوى الو��، �لما قل
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" ال�ي تح�ي النظام الذ  ستقوم عليه الثورة مسألة بد��ية منطقية ، مواجهة "منظومة القوة امنيةنإذ

 ، بل لقد �ان من شعارات الثورة الفر�سية "اشنقوا آخر ام��اطور بأمعاء آخر قسيس".. طبيعية

(لسلمية" ؟!!فمن الذي خدع الشعوب العر�ية بموضوع "ا
0F

1( 

هناك من بث هذه الفكرة "السلمية" ع�� أساس أ��ا مسألة أخالقية، قيمية.. يجب أن تتح�� ��ا الشعوب 

، وهذا أمر ال �ستقيم �� عقل وال �حصو  ع�� حقوقها وحر���اصراعها ل��  أ�حاب املباد  واهداف النبيلة

 ؟!ية ال�ي تح�ي النظام الذ  ستثور عليه.. منطق وال تفك�� وال تار�خ، فكيف �سقط املنظومة امن

 �� اللون. �عا�� وال سنن هللا ،بالطبع ال.. هذه ليست طبيعة اشياء هل �سقط بالهتاف ؟!!

�بيع و  ،ويسرق ثروا��م ،بالطبع ال.. من النظام �ان يمص دما��م !هل �سقط بك��ة دماء الضعفاء ؟

 أو ��درها ع�� ارض بالقتل بال حساب. ،ليشر��ا ها.. إمافكمقدرا��م، فهو �� �ل احوا  �س

بالطبع ال.. املجتمع الدو�� ا�حر الديمقراطي، مجتمع قائم ع��  هل �سقط برفض املجتمع الدو�� ؟!

جماجم البشر، ويعيش بدما��م، وال �عنيه إال مصا�حه، واستمرار هيمنته ع�� الدولة الضعيفة، واستعمارها، 

فهو الذ  صنع تلك انظمة العميلة له، وإذا حان وقت سقوطها ف�نه �ستبدلها  وسرقة ثروا��ا، �خ�� و�

 جديدة، لك��ا �� ال��اية تخضع له.
ً
 بأنظمة تلبس أشلاال

 ثمة مثا  خادع لنجاح "السلمية" وهو متمثل �� "غاند ".. 

: ما قام به غاند  ال يمكن أن ُ�عت�� ثورة غ��ت عقيدة الهند، ونظامها السيا
ً
 ومشروع دول��ا.  ،�ىيأوال

: إن الذ  
ً
مسل�ي "شبه القارة الهندية" وتقسيم الهند إ��  ملواجهة أنفسهم؛ غاند  هم "انجل��" أظهر ثانيا

الهند والباكستان، ثم تقسيم الباكستان.. إ�� باكستان وكشم��، ومفهوم من ذلك أن الغرض منه �ان 

� هنا أبرز �عض مالمح تلك �ولع حتال  انجل�� ..إضعاف شوكة املسلم�ن، والقضاء ع�� مقاو��م ضد ا 

 ا�خدعة أو فتنة غاند  ال�ي أصابت الشعوب العر�ية اسالمية !

 عام. 100�ان غاند  �� منفاه �� جنوب أفر�قيا، والهند تحت احتال  ملا يقرب من  -

  ؟ذا ارجعته انجل��ا إ�� الهندلم يطالب أحد �عودة غاند  من منفاه، فلما -

 ند  صاحب �عب�� "مقاومة الالعنف" "النضا  السل�ي" ضد ا�حكم انجل�� .غا -

                                                           
 من مفهوم القوة الناعمة. جهاد الكلمة -إن شاء هللا  -سأناقش الحقاً  1
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 سوء مواجهة علينا يتع�ن«و�قو :  ،»انتصار ا�حقيقة بقوة الروح واملحبة«غاند  صاحب دعوى  -

 ترفعنا إذا أننا بحيث التعقيد من كب��ة درجة ع�� البشر�ة الطبيعة إن. والتحمل بالص�� املعاملة

 اعما  هذه بممارسة يتمتع الذ  ال�خص ف�ن، واساءة الغضب مشاعر �ل �امل �شلل

 ة الروحية ال�ي �ان يدين ��ا !.نوهذا نوع من الوثنية والرهب .»ال��اية �� وسيتوقف ال�جر سيصيبه

-  
ً
، لتدخلهم بالقوة يقو : استطاع انجل�� افتعا  حواد  دامية �� بومبا  والبنجاب ليجدوا م��را

 ! دعو��م إ�� الص��.إ�� ��دئة مواطنيه و  فبادر غاند 

ضرب الط��ان انجل��  املتظاهر��ن  1919و�� عام  1904بدأ غاند  مس��ته للتغي�� املزعوم من  -

 السلمي�ن، وألقى باملوف �� ال�جون.

د�� إ�� مس��ة سلمية اسمها "مس��ة امل�ح" حيث �انت  1930عام مارس سنة من بدايته و��  30�عد  -

 ه إنجل��ا، و�� جزء أسا�ىي من مس��ة كفاح السلمية !تحتكر 

، خطابا إ�� اللورد 1930وععد أن قتل انجل�� ما قتلوا، كتب غاند  قبل املس��ة �شهر، أ  �� ف��اير  -

صديقي العز�ز، فكرت لسنوات كث��ة قبل أن أبدأ هذا « :أرو�ن، حاكم الهند ال��يطا�ي، قا  فيه

وح�ى ال يموت الهنود من  ،ت أنه الطر�ق الوحيد ح�ى تبقى الهند كدولةالعصيان املد�ي، لكن�ي وجد

 ».ا�جوع

يل الضرائب ل�عد مس��ة امل�ح ال�ي لم تحقق �ىيء، سوى املطالبة بتحس�ن شروط العبودية، وتق -

غاند : املشللة ليست ب�ن ال��يطاني�ن والهنود، املشللة فيما تفرضه بر�طانيا  قا املفروضة عل��م، 

 !.عل��م 

، وال�ي ُسميت "ثورة امل�ح" 24ى رسالته �عد "مس��ة امل�ح" ال�ي استمرت اعت�� غاند  أنه أد -
ً
 يوما

 لهم، واجهه "بالصيام" الذ  
ً
 ظاملا

ً
وانصرف ملعا�جة مشا�ل املنبوذين، وععد أن وضعت بر�طانيا قونا

 �اد يثد  بحياته.. فخافت بر�طانيا وغ��ت القانون !

ا�جماه�� إ�� الالعنف  ا��حب من ا�حزب الذ  أساسه، ود��لسياسة و اع��  ا 1934�� سنة  -

 .1948ح�ى جالء بر�طانيا عن الهند  ،واعتصام

 عن 
ً
أردت اسهاب �� هذا العرض التار��� لنلون عن بينة من ز�ف هذا املثا ، وز�ف صاحبه.. فبعيدا

هناك، فلننظر ماذا حقق، وماذا قدم ؟ ال مسألة أنه رمز صنعه احتال  انجل��  لضرب ا�جهاد اسالمي 

الف من اتباعه يقو  نصياع" للمحتل.. وععد أن قتل اوا  خ�ىيء سوى "السلبية" و"العزلة" و"الرضو 

وأقىىى ما فعله ع�� ارض مس��ة  ! ويستأذن املحتل بما سيفعلهو�رجو خ�� و�: "صديقي العز�ز" للمحتل
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. ولم تحقق أ  �ىيء، ثم يقولون إن 1930�انت املس��ة �� عام  لشاطئ البحر ! اعت��ها أعظم انتصار،

 ع�� الناس.
ً
 استعمار انجل��  رحل �عدها !! تدليسا

 ! مسباب ليس للشعب الهند  ف��ا أ   18فاالستعمار رحل عن الهند �عد مس��ته السلمية بحوا�� 
ً
عاما

 �اتيجي��ا.�� اس�ضعف ام��اطور�ة ال��يطانية و�غتأث��، بل لبداية 

 فغاند  هذا، لم ُيقدم للهند، وال للفكر الب
ً
زالية، وتحس�ن شروط العبودية �عشر  سوى السلبية واإذا

 للمحتل والغاصب.

.. إذ أ��ما �انا لهما نفس الظروف واملال�سات.. "ية غاند بانره"وهنا أضع الثورة امر�كية �� مقارنة ب�ن 

 للباوره
ً
وال ح�ى الشعب  هند، بل حصلت ع�� استقال  وه�ي لم �شارك فيه غاند نية غاند  لم تقّدم شيئا

! أما �� الثورة امر�كية، وععد سلسلة من مظالم استعمار ال��يطا�ي قرر امر�كيون خوض املقاومة  الهند 

لة ضده، فبدأت بثورة الشا ، ب�لقاء الشا  �� البحر، ثم مواجهة، ثم حرب استقال  �املة، ثم صياغة دو 

جديدة �� قالب جديد، ومباد  جديدة، �� أسلوب مركز  وال مركز  للواليات امر�كية.. ح�ى صارت 

لم يكن هناك مفكرون أو فالسفة أو قادة أمر�كيون ينادون "بالسلمية"  ن. إذام��اطور�ة العظ�ى ح�ى ان.

م الشعوب للموت بفهذا الندا و�ناء ام��اطور���م.. �� ثور��م،
ّ
 ال مقابل، وال غاية، وال طر�ق !!ء ُ�سل

وترتفع خطورة دعوة السلمية وأدوا��ا عند اعتبارها أداة الصراع الوحيدة �� املواجهة، ال حياد ع��ا، ال 

 شر�ك لها !! وعدم اعتبارها مجرد أحد أنواع القوة الناعمة.

*** 

 طبيعة الدولة املصر�ة والدول العر�ية:

مالي�ن العسكر��ن الناشئة من رحم استعمار؛ لتحافظ ع�� هو�ة الدولة الدولة املصر�ة ��: طبقة الرأس

القومية العلمانية القادمة من قلب الوحشية اور�ية، وتمنع أ  �غي�� �� تركيبة النظام الدو�� ب�ن دو  املركز 

ة، وتملك "الغرب" ودو  الهامش "الشرق اوسط" هذه الطبقة تملك السالح ال�ي �ستطيع به قمع أ  معارض

املا  الذ  به تحدد طبيعة ا�حياة ومستقبلها.. تحت طبقة ا�جن�ات العسكر�ة، وأجهز��ا امنية من  أجهزة 

 ،لي�ن واملتطفلي�ن وامل��لف�ن من رجا  اعما يمخابرات متنوعة ومثسسات أمنية مختلفة ) طبقة من الطف

لرأسمالي�ن العسكر��ن.. ولهذا فال �جب أن يملك والقضاء، تتقاطع مصا�حهم بصورة وجودية مع ا ،واعالم

  من اقتصاد املصر ، وتملك طبقة رجا  اعما  واعالم بقية تدو�ر با�� اقتصاد 40جن�ات ا�جيش 

  املصر ، و�قية الشعب ع�� هامش ا�حياة.. مجرد ديلور اجتما�� !
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الشعب املصر  �له، و�� ال�ي تتحكم �� �ل   من �عداد  1ال يتجاوز  بذيولها هذه الطبقةأفراد ومجموع 

 ،وثرواته ،  �سيطر ع�� �ل حياته 1أن يفكك   99السياسات واقتصاديات واملوارد.. إ�خ، أفي�جز 

 وأحالمه ؟!! ،ومقدراته

) ضاءالق -اعالم  -رجا  اعما   -اجهزة امنية امل�حقة والتا�عة  -الرأسمالي�ن العسكر��ن هذه الطبقة  

� مصر ا�حقيقية املتحكمة �� �ل كب��ة وصغ��ة �� مصر.. داخلة بتوحش �� �ل �ىيء، تح�ي "الهو�ة �

عارضه.. وال العلمانية" للدولة املصر�ة، وتبقى تا�عة لدو  "املركز" وتح�ي مصا�حه، وتنفذ أوامره، وتدمر ُم 

نملة.
ُ
 تخرج عن تركيبة النظام الدو�� وأهدافه قيد أ

، واملا  ن يملك القوة إن قانون الواقع: م
ً
 ال ُصور�ا

ً
والسالح هو الذ  �سن القوان�ن، وهو الذ  يحكم فعليا

هذا هو القانون ا�حاكم للل دو  العالم.. وال قيمة �حق أو عد  أو إ�سانية. وح�ى �عود مصر دولة حقيقية 

دة الدولة بتحكيم ذات سيادة ع�� أرضها، وُمتحكمة �� ثروا��ا، ومحافظة ع�� هو���ا اسالمية، وسيا

.
ً
 الشريعة.. ال بد من تفكيك تلك الطبقة ا�حاكمة والقضاء عل��ا ��ائيا

*** 

 �� الثورة املصر�ة والثورات العر�ية:

 الثورة املصر�ة: بداية

 بكبت سنوات طوا ،  25دعوة لرفض بلطجة الداخلية يوم  -
ً
 م�حونا

ً
 شعبيا

ً
يناير، القت تجاو�ا

 لنصرة ا�
ً
 إسالميا

ً
 ع��.مستعينة بمعنو�ات انتصار ثورة تو�س وهروب بن  حق واملظلوم،وتجاو�ا

 .سوء تقدير وزارة الداخلية، ورعونة جما  مبارك -

يناير وتصدت لها بلل قوة، صاحب ذلك [ حرق جميع مقرات ا�حزب  28واجهت قوة غامشة ��   -

  .ا��يار أمن الدولة ] -حرق أقسام الشرطة  -الوط�ي الديمقراطي ا�حاكم 

 ترهب الشعب، وانكسرت الداخلية.. تح�ي النظام، و ككت املنظومة امنية او�� ال�ي �انت تف -

فانفتح املجا  للشعب. نز  ا�جيش "املنظومة امنية الثانية" ليح�ي النظام من السقوط �عد ا��يار  -

  الداخلية.

الثورة من محتواها، ف��اير ح�ى يومنا هذا، وفّرغ  18وتو�� مجلس مبارك العسكر  ا�حكم من يوم  -

من احتياطي النقد  دوالر مليار  20,6 -"2012: يوليو  2011فيما �س�ى "الف��ة انتقالية -فقط  وسرق 

.. استغل 
ً
 صور�ا

ً
م �� انتخابات والقضاء، وتالعب بالرئيس مر�ىي، وجعله رئيسا

ّ
املصر ، ثم تحك
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عبية واسالمية والدستور�ة، وصنع ف��ة العام الذ  حكمه مر�ىي �� إساقط الشرعية الثور�ة والش

قاعدة شعبية  فاستطاع أن يصنع لهيونيو.. وإن �انت الثورة وهمية،  30لنفسه ثورة وهمية اسمها 

 من .حقيقية
ً
 رارها هنا.، ال دا�� لتكيونيو 30انقالب  دروس. ولقد ذكرت �عضا

الداخلية"  -أن نجاح الثورة املصر�ة �� موج��ا او�� وال�ي "كسرت ف��ا املنظومة امنية او�� نجد هنا 

 مواجهة القوة بالقوة ). -اجتماع  -اتبعت املسار ال�حيح للثورات:   و�� 

ا�جيش"  -الثانية ثم فشلت الثورة وانتكست عندما   فقدت الو�� ) بضرورة تفكيك "املنظومة امنية 

 وإعادة بنا��ا وفق أهداف الثورة.

ثم ها �� تواجه فشل جديد �� الو�� �� " صوفية وثنية غاندية " �شعار   سلميتنا أقوى من الرصاص )، 

لها هو   الو�� ) إذا  �حيح وهو مسار منحرف خاطئ �� مسار الثورات: إذ أن الثورة الناجحة أو  مسار 

�لما ارتفع مستوى نة كما ��: وتبقى الُس  �ىيء �عده مهما قّدمت من ت�حيات.فقدت الو��، فلن تكسب 

ت فاتورة الدماء والت�اليف.�لما الو��، 
ّ
 قل

 عوامل إعادة نجاح الثورة املصر�ة، وكذلك العر�ية:

دخل 
ُ
رات قلو�نا اليأس، فرأينا الثو  ��يجب أال تجعلنا تلك انتلاسة ا�حاصلة �� ثورات الر�يع العرعي أن ت

الك��ى �� التار�خ �ستمر لسنوات طوا ، ولقد حققنا إيجابيات �عت�� بالنسبة للشعوب العر�ية من أك�� 

 تار�خها ا�حديث �عد سقوط ا�خالفة.التحوالت �� 

 العوامل ايجابية للثورة املصر�ة:

اءه " الذ  ظل النظام استبداد  العرعي، ومن ور كسر حاجز ا�خوفإن أهم عامل إيجاعي هو " -

استعمار يب�ي جدار ا�خوف، والعزلة، والسلبية منذ قيامه.. ا��يار هذا ا�جدار، �عت�� حد  تار��� 

 بالنسبة لألمة يجب أن ال �غفل عنه.

، فلقد �ان العرعي قبل الثورات العر�ية ال �شغل باله إال املبار�ات، �غي�� العقل ا�جم�� العر�ي -

�خ، عقار املخدر بامسواق.. إ، والث��ملغنية ا�جديدة، والفيلم املواوالالعب الذ  انتقل لفر�ق ا�خصم، 

ومة العبثية، وحّولته نحو ا�حديث عن السياسة، وا�حقوق، لكن الثورات زلزلت هذه املنظ

 والقوان�ن، والدسات��، وطرق اصالح، وهذا تحو  تار��� �� العقلية العر�ية.

ن �ان الفرد �عيش همه الفرد ، وال يرى إال ذاته، وال بعد أف، استعداد للت�حية والبذل والفداء -

 بنا نجد أروع البطوالت �� الت�حية وال�جاعة واقدام. عن مص�حته.. ف�ذإال يبحث 

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_22.html
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 السلبية للثورة املصر�ة: العوامل

: حرصت جهات عدة أن تقو  أن الثورة املصر�ة �� يناير �� ثورة سلمية أ��رت العالم.. السلمية -

 -عن اقتحام الشعب ملقرات ا�حزب ا�حاكم، وحرق أقسام الشرطة، واقتحام جهاز الرعب متغافل�ن 

ح�ى أشاعوا مصط�ح "السلمية" أمن الدولة، وهروب املنظومة امنية ال�ي ترهبه من الشوارع، 

، ح، رغم أ��ا لم تنجح �� �ىيء قط !نية غاند " وأ��ا �� سبب النجابايدخلوا الشعب املصر  �� "ره

 بارها أداة الصراع الوحيدة.. ال بديل ع��ا، وال شر�ك لها !واعت

امل�ىي �� املسار الثور ، إال أن اختيار املسار ب: �ان يمكن احتواء العسكر والنظام صال��املسار ا  -

 يناير من خطوة �� تفكيك النظام. 25ق�ىى ع�� ما حققته ثورة  "السل�ي -اصال�� "

(انقالب -
1F

.. إذ أن انجازات الناعمة ال�ي تحققت.. �سهل �ىيء طبي�� تا : وهو )1
ً
 ومنطقيا

ً
ر�خيا

اعالم ) �� يد  -القضاء  -املا   -تكن هناك قوة تحم��ا، والقوة بلل أنواعها   السالح لم احتوا��ا ما 

بما  مصا�حهُيدافع عن اته ال�ي فقدها، وانقالب فانقالبه �ان مسألة وقت، إلعادة مكتسب !النظام

 !�ستطيع

ستد�� "ا�خطاب الغاند  السلمية مرة أخرى  -
ُ
 السليي" ملواجهة انقالب أو  -: �� مواجهة انقالب ا

 بام�ح ملواجهة الدولة ال�ي قامت الثورة عل��ا. 

بمع�ى أدق: هل  و أ ؟ �ةأو هل تنجح السلمية �� انتصار الثورة املصر  ؟ ل تنجح السلمية ملواجهة انقالبفه

 وجة الثانية من الثورة املصر�ة ؟يام املتنجح السلمية �� ق

 لنتللم 
ً
  ..عنأوال

 ماذا يمكن أن تحققه السلمية ؟

وهو التأصيل ا�حديث للنضا   Gene Sharp)(�ج�ن شارب  املعاصر الغرعي و�� الفكر  ،�� مثا  غاند 

كر املعاصر وععد .. إ�خ، و�� الفالظاملة ، نجد أن غاند  �ان يطالب بحقوق الهنود، ورفض الضرائبالسل�ي

 استقرار املجتم�� نجد أن املطالبة با�حقوق يحتاج إ�� السلمية ف�ي تحققه ع�� أكمل وجه.. بمع�ى:

تنشأ ثم هناك دولة، وعقيدة سياسية، ونظام مستقر، ومجتمع يتمتع با�حد اد�ى من ا�حياة الكر�مة.. 

ها، فيضطر الشعب إ��  أو ا�حلومةل��ملان ة... إ�خ ��جز اي، �عليمية، .بيئ، اقتصاديةسياسيةمشكالت 
ّ
عن حل

. إ�خ ) ح�ى ُيج�� .ةاعالميلرسالة ا -العصيان املد�ي  -اعتصام  -الضغط السل�ي وأدواته من   التظاهر 

 لتفات إ�� مطالبه.. و��ذا نجد عددة أمور:حلومته ع�� ا

 ن الضغط السل�ي ال �س��دف إسقاط   نظام الدولة ).إ -

                                                           
 .06/  30تأمالت في يوم مقال:  -إن شئت  -راجع  1

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/30-06.html
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 السل�ي يثكد ع�� مشروعية مطالبه، وُ�طالب ا�جهة املسثولة �� الدولة ع��ا. ن الضغطإ -

وهو الطر�ق ن الطر�ق السل�ي �حل املشكالت، واملطالبة باإلصالحات هو الطر�ق امثل ال شك.. إ -

 اقصر للوصو  لنتيجة إيجابية.

� قطاع ما �� الدولة، أو �عليمية أو اقتصادية �سياسية أو إذ ال يمكن استخدام العنف �حل مشللة  -

طالب بحقوقك املشروعة، ال �ع�ي أن تتعدى ع��   نظام الدولة ) 
ُ
�� شر�حة معينة.. ف�ذا �انت ت

 بالقتل أو با�حرق منه أخطأ.

و�التا�� فالضغط السل�ي �ستخدمه الشعوب املستقرة دولها، ونظامها، وعقيد��ا السياسية..  -

 لتطالب بمز�د من اصالحات ولتُ 
ّ
ر القائم�ن ع�� ا�حكم أن الشعوب يقظة مدركة لقضاياها كذ

  وواقعها وحقوقها.

(وإسقاط نظام دولة بأكمله ؟ ،فهل يمكن استخدام السلمية لقيام ثورة
2F

1( 

�� التار�خ.  ال و � ، وليس له أ  شواهد �� ا�حياة أو ضم� فهذا هو العبث الذ  ال يقبل به عقل أو منطق

مواجهة القوة بالقوة ) ف�سقاط نظام دولة تحم��ا  -اجتماع  -  الو��  فمسار الثورات معروف و�دي�ي

 يمنظومة أمنية، ومالية، وقضائية، وإعالمية، وإقل
ً
مية، ودولية.. ال يمكن أن �سقط "بالضغط السل�ي" أبدا

.
ً
 أبدا

ً
ام الدولة ب�صالحات جزئية أو مطالب فئو�ة.. إ�خ. أما نظ محدود -كما أو�حت  -فالضغط السل�ي  أبدا

 زو خار��.. وليس هناك عوامل أخرى سوى قدر هللا اللو�ي.أو �غ اللاملة الداخلية�سقط بالثورة 

و�قيت ) أحد وسائل  مرحلة الو��)  التظاهر والعيصان والرسائل اعالمية.. إ�خ  لذا، فيمكن اعتبار 

 مل�ىي فيه.من ااملراحل اخرى ووسائلها الطر�ق لها مفتوح، وال بد 

*** 

 :وحده السلمي املتوقع �� ا�حالة املصر�ة بالنضالالسينار�و 

: ال��ام بخارطة طر�ق انقالب، وف��ا افراج عن �ل املعتقلي�ن، وإعادة أموالهم، وأحزا��م، اول 

أخر �� أ  �ىيء. 
ُ
قدم وال ت

ُ
 واملشاركة �� عملية سياسية صور�ة ال ت

 ع�� الدماء قادة انقالبعندها تحفظ ع�� أداء  : أن طبقة الرأسمالي�ن العسكر��نالثا�ي
ً
.. ليس تحفظا

 وارواح 
ُ
هوام ال قيمة لها.. ولكن تحّفظها ع�� عدم قدرته ع�� ضبط  -بالنسبة لهم  -هذه هقت ال�ي ذ

                                                           
 الفرق بين السلمية وجهاد الكلمة. -بإذن هللا  -الحقاً سأناقش  1
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ايقاع والسيطرة اللاملة ع�� الشارع، مما �سبب �� خسارة اقتصادية لهم، واحراج ع�� مستوى �عض 

 الدو .

من املشهد بلل اح��ام   اج��د فأخطأ ) وأن �عيش ��  قادة انقالبهذا السينار�و ُيفضل خروج ذا فول

 مع مجموعة من مليارات الدوالرت، وأن �عود الرئيس مر�ىي بصورة مثق ا�خارجأحد قصور 
ً
 -تة ملدة عام مثال

أو ُينتخب أحد  مل مدة حكمه،يجر  خاللها انتخابات رئاسية أو ُيك -ليات وتظاهرات الشوارع اعوتنت�ي �ل ف

ولكن �� �ل احوا  لن يحكمها أحد ال الرئيس مر�ىي، وال الرئيس املنتخب القادم،  غ��ه دون رجوعه..

 وال تقبل أ  عبث أو مساس بمصا�حها،  60فالطبقة ا�حاكمة ا�حقيقية را�خة �� الدولة املصر�ة منذ 
ً
عاما

يع، ح�ى يتم هذه املرة السيطرة التامة ع�� انتخابات ونجاح ولعلهم ُيفضلون انتخابات رئاسية بر�ىى ا�جم

مرحح "الطبقة العسكر�ة" بأ  طر�قة �انت سواء شراء اصوات أو شراء الصناديق نفسها.. ومعهم الطبقة 

ز�ف، ورجا  القضاء ال�ي تحكم لهم. و�� هذه 
ُ
ا�حامية من رجا  اعما  ال�ي تدفع، ورجا  اعالم ال�ي ت

لن �ستطيع أحد أن يفتح فمه بالشرعية والديمقراطية، فها �� الشرعية، وها �� الديمقراطية.. ا�حالة 

  - أو �� نجاح أ  ُمرحح انتصار الشرعية�� سواء �� ثورة يناير أو  -وستنت�ي عندها ازمة، وتبقى الدولة 

 .مجرد ديلور اجتما�� ..هوامشهوام و  -بالنسبة لهم  -باقية را�خة، ال ُ�غ��ها أصوات صادقة زاعقة.. ف�ي 

كال احتمال�ن ال ُ��دد بنية الدولة املصر�ة ا�حالية �� أ  �ىيء، وانتصار الشرعية.. ال ُيمثل أ  ��ديد 

 للطبقة ا�حاكمة الفعلية لعدم توافق 
ً
 وصداعا

ً
حقيقي لبنية الدولة والسيطرة عل��ا، إال أنه �ان ُيمثل إزعاجا

تناغمه مع الطبقة ا�حاكمة.. وهم قد عرضوا ع�� الرئيس مر�ىي مر�ىي وعدم  لقصر الرئا�ىي بوجود الرئيسا

دقه ونبله أعى، فلان ، إال أنه لِص ببناء دولة ذات سيادة أن يلون م��م ومعهم، وأن ي��ك تلك احالم واوهام

يأ�ي  مص��ه ال�جن والتخلص منه، وسواء رجع الرئيس مر�ىي أو تمت انتخابات رئاسية بر�ىى ا�جميع.. من

فمص��ه  املصا�ح استعمار�ة لدو  املركز مع ، و ع�� غ�� تناغم وتوافق مع الطبقة ا�حاكمة الفعلية للبالد

 .)الصفر السيا�ىي والصفر الرق�يا : مق -إن شئت  - راجع  الهالك بأ  صورة �انت.

*** 

 طبيعة الثورة املصر�ة:

الثورة املصر�ة ثورة حقوق، وحر�ات.. لطاملا عاشت عقود طو�لة تحلم ��ا، و�� حقوق أصيلة وفطر�ة 

 خلقها ال�ي الفكرة �� فهذه! وكهر�اء..إ�خ  و�ن�ين خ��: الناس ظن كما ليست ا�حقوق ولكن هذه للل إ�سان، 

 .العبيد وصدقها للعبيد، الصهيو�ي اعالم

 .لألوطان ا�حقيقية السيادة ��: قوق ا�ح

 . العاملية الهيمنة من التحرر  ��: ا�حقوق 

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_6573.html
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 .مةا  طر�ق عن ا�حاكم عز   ��: ا�حقوق 

 .بأكملها أوطان سرق  من محاسبة ��: ا�حقوق 

 .وإ�سانيته ا�سان، كرامة اح��ام ��: ا�حقوق 

 .اللامل والعالج الص��، والغذاء املتطور، التعليم �� :ا�حقوق 

 .املوارد �افة واستغال  الذا�ي، واكتفاء املتطور، السالح وتصنيع التكنو�جيا، تطو�ن ��: حقوق ا�

 .شرعه بتحكيم وحده؛ � العبودية �� :ا�حقوق 

:
ً
 ومن هذه ا�حقوق أيضا

 يناير إ�� يوم انقالب. 25محاكمة القتلة واملجرمون �� ثورة  -1

آالف شهيد وقتيل �� ساعات، وإلغاء �ل  5بال حساب أك�� من محاكمة القتلة واملجرمون الذ  قتلوا  -2

 القرارات ال�ي صدرت �عد انقالب جميعها. 

 - 2011( مليار دوالر من احتياطي النقد �� الف��ة انتقالية 20,6محاكمة العسكر��ن الذين سرقوا  -3

 .ومن ساعدهم �� ذلك )2012

 انقالب وقبله، واستعادة تلك ارا�ىي. محاكمة اللصوص الذين باعوا أرض مصر �عد -4

تفكيك طبقة الفساد �� ا�جيش والشرطة واعالم والقضاء، وإعادة هيللة هذه املثسسات ع�� أسس  -5

 . واستخالصها من نفوذ أجهزة املخابرات اجنبية.ثور�ة حقيقية.

، وليست بقوان�ن ناجزة ةبقوان�ن عادل محاكم ثور�ة للل من أفسد من خال  محاكم ثور�ة حقيقية -6 

 
ُ
 .فصلة �حماية الفساد واملفسدينالنظام امل

الذين حصلوا ع�� أموالهم من دماء وعرق الشعب، و�طرق  والعسكر��ن تأميم أموا  رجا  اعما  -7 

، واس��داد �افة اموا  امل��و�ة الهار�ة �� والصفقات املشبوهة الفساد واحتلار والتحايل وال��ب والظلم

 �خارج.ا

لة اجتماعية حقيقية بفرض ضرائب تصاعدية ع�� طبقة اغنياء وردها ع�� الفقراء.. ادعتحقيق  -8

 حقوق وليست هبة وال منة من أحد.

ها للمراقبة اللاملة من قبل مثسسات الدولة، ع، وخضو مةضوع املثسسة العسكر�ة لسلطة ا خ -9

 ت العسكر�ة.ومراجعة �افة تفاصيل م��اني��ا، وحسابات ا�جن�ا 



 

15 

 

القضاء ع�� املجرم�ن من البلطجية، وإدخا  �افة املناطق العشوائية وأطفا  الشوارع ضمن برنامج  -10 

 اجتما�� وص�� وتر�و  يكفل لهم الكرامة ا�سانية.

 وغ��ها الكث��...

  ..ولكن

  هل يمكن للشعوب اسالمية
ً
 أن تحصل ع�� حقوقها بمعزل عن العقيدة ؟ عموما

قة �ستحيل أن تحصل الشعوب اسالمية ع�� أ م من حقوقها ا�سانية والسياسية واقتصادية ا�حقي

واجتماعية.. إ�خ بمعز  العقيدة.. العتبارات سننية، وقدر�ة، وتار�خية، وحضار�ة، وعاملية، ال مجا  لسردها 

 هنا بالتفصيل.

الثورة "مساره الطبي�� والر�ا�ي ليلتقيان �� بد أن �س�� ��  لذا ف�ن املسار ال�حيح للثورات العر�ية ال

.. وعليه ا�حقوق ال طر�ق له إال اسالم ه.. فمسار ا�حقوق مسار طبي��، والوصو  لهذ"اسالمية ال�املة

 
ُ
حو  امة من ا�حالة الغثائية تلون �� "الثورة اسالمية" بلل وضوح واستعالن، وال�ي وحدها قادرة ع�� أن ت

ذج ة، وال�ي وحدها قادرة ع�� �غي�� وجه ا�حياة البشر�ة، وتقديم النمو يمية ا�حية الفّعالة الرائدالقإ�� ا�حالة 

منه وعد هللا  -ال شك  -لطاملا بحثت عنه البشر�ة.. هذا النموذج قادم  ذ ا�حضار  ا�سا�ي الر�ا�ي ال

 سبحانه، فامو�� أن ننا  هذا الشرف، وتلك العزة، وهذه ا�حياة.

 القوة ): -اجتماع  -ال�حيح للثورات ( الو�� املسار 

 وا�حقيقة هذه الثالثة �ل م��ا قوة:

 : و�� ع�� محور�ن: قوة الو�� -1

او : عناصر الو�� من  عقيدة، وراية، وأهداف، وأفلار، وغاية، وأدوات، ووسائل، ومن�ج، ومشروع، وإدراك 

 يع عناصر الو�� ).واحاطة بجم ،حقيقة املعركة، وطبيعة الصراع.. إ�خ

الثا�ي: ارتفاع مستوى الو�� بلل عنصر إ�� الغاية واملستوى املطلوب. والو�� هو أهم عنصر من عناصر 

ت فاتورة التلاليف والدماء.. 
ّ
وّجه للل ما سيأ�ي �عده، و�لما ارتفع الو��؛ �لما قل

ُ
القوة، إذ �عت�� هو امل

 واختصرنا خطوات الطر�ق، وسنوات العمل.

 : و�� ع�� محور�ن: اجتماع قوة -2

او : القاعدة الصلبة.. و�� ال�ي تقود ا�جماه��، وتحشد الطاقات، وتلهب ا�جماه��، وتثبت حرك��م، وترشد 

 طر�قهم، وت�حح وع��م �� معارك الو�� ال�ي �ش��ا أعداء الثورات. 
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ة وجودية عادلة، فتلمس سمو الثا�ي: هو عامة ا�جماه�� والقوة الشعبية ال�ي �ستيقن أ��ا قضية مص��ي

 الهدف، ونبل الغاية، و�ستجيب للنداء، وتنفعل با�حق، و��يقاظ الضم��.

 : و�� ع�� محور�ن: القوة بالقوة -3

او : إدراك حتمية املواجهة من نظام الدولة ال يقوم بال منظومة أمنية، وإذا �انت دولة استبداد وظلم 

 وال ذمة وال عهد،  وعمالة للمستعمر ف�ي منظومة وحشية
ً
دمو�ة ال ترقب �� إ�سان وال حيوان وال جماد إال

�منع وتقتل بال حساب.. مهما بلغت بحور الدماء، وهذا الو��   بحتمية املواجهة ) يحقن الدماء ال��يئة، و 

 املواجهة العبثية السلمية أمام قوة باطشة وحشية. 

�، واجتماع الشعيي، يبدأ �عد التأكد من الو�� اللا� الثا�ي: استعداد وتوقيت املواجهة، واستعداد

ع�� ضرورة مواجهة القوة بالقوة، و�� تختلف بحسب ظروف �ل بلد، للل ال مفر م��ا  مةواستقرار ضم�� ا 

.. فهذه طبيعة اشياء، وحقائق السنن. و�لما �انت القوة منظمة، ونوعية، ودقيقة، وفعالة.. �لما �انت 
ً
أبدا

ريعة، حاسمة �� إسقاط "املنظومة امنية للدولة" و��سقاط املنظومة امنية للدولة.. ي��ار نظام قاصمة، س

 الدولة.

وإن مواجهة القوة بالقوة، ال �ع�ي تدم�� مثسسات الدولة أو ممتللات الناس، كما ال �ع�ي انتقام ! كما ال 

.. بل �ع�ي   تفكيك وخ�خلة بني��ا ) وإفقادها القدرة �ع�ي الرغبة �� قتل   �ل ) املنظومة امنية والتشفي ف��ا

ع�� حماية النظام املراد إسقاطه، ف�ذا تفككت تلك املنظومة وا��ار نظام الدولة.. تأ�ي عملية   التطه�� 

 الثور  ) لتنظيف الدولة من �ل عناصر الفساد، وإعادة بنا��ا وفق مباد  الثورة..

دخل من الثورة �ع�ي دولة ونظام جديد
ُ
، و�التا�� فالثورة تلون حر�صة ع�� ُمقدرا��ا ومثسسا��ا، وت

 ا�جميع �� بنا��ا ا�جديد.. �عد التطه�� الثور  الشامل. م��ا تحمل:

 راية جديدة. -

 عقيدة سياسة جديدة. -

 مشروع دولة جديد. -

��  -من جديد  -ل لذا، فع�� الثورة املصر�ة أن �ستعد ملوج��ا الثانية، وال �شعر أن امر انت�ى.. وتدخ

 .مواجهة القوة بالقوة ] -اجتماع  -[ الو�� املسار ال�حيح للثورات: 

*** 
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  :و�� �س�� �� مسار الثورات الطبي�� معال  الثورة اسالمية

مواجهة قوة بقوة ) لكن بالطبيعة والغاية اسالمية ا�خالصة ال�ي تتفّرد �� �ل �ىيء ��  -اجتماع  -  و�� 

 :لغاية واملنطلق وال��ايةوسيلة واال

حشد  -6 .اجتماع -5 .الشريعة الر�انية -4 .علماء اسالم -3 .استعالء اسالمي -2 .الراية -1[ 

 ]حقيقة املعركة  -8 .مواجهة قوة الدولة القائمة -7 .القوة

 : الراية -1

ال �عرف عن  الشعوب العر�ية شعوب ُمسلمة، تحب اسالم.. لكن عوامل التغر�ب جعلت الشعوب

) بما يتوافق  ، وت�حيح وترسيخ املفاهيم.. حلها   إعادة �شكيل الو���ارثيةمشللة  وهذه اسالم إال اسم !

 مع رسالة اسالم.

: راية متفّردة ال تقبل شر�ك من منا�ج أرضية أو وضعية أو �شر�ة مهما بلغ تأث��ها ودرج��ا.. اسالم راية

د، ونظامها ا�خاص، من�جها املتفرّ توحيدية.. تملك  ،إيجابية ،واقعية ،مثالية ،وليةشم ،ر�انية ،راية متفّردة

ه الو��.. راية التوحيد فيرفع تلك الراية من أو  يومم جاء  -ص�� هللا عليه وسلم  -وعقيد��ا النقية. والنيي 

داهن أو يصا�ح أو ولم يُ  امل�ن.مع والدولة � رب العتجم أمر الروح وا�جسد والنظام واملبمعناها ا�حقيقي ب�سال 

 يتناز  عن تلك الراية �حظة واحدة، مهما بلغت درجة استضعاف.

رفع تلك الراية ليس معناه أن يلون �� نيتك و�� خاصة نفسك تر�د أن تنصر اسالم.. إنما رفع راية وإن 

 
ُ
درك اسالم �ع�ي أن الراية رمز وعالمة �عرفها القا�ىي والدا�ي كأعالم الدو ، �

ُ
عرف بمجرد رؤ���ا، وت

مدلوال��ا، و�� راية ال تقبل لها شر�ك من أ  أفلار �شر�ة وضعية علمانية �الديمقراطية وغ��ها. وع�� 

   أساسها يلون اجتماع. وهذه الراية تر�د اسالم دولة، والشريعة سائدة وحاكمة.

ورة اسالمية" إذ أ��ا �ستمد قو��ا من وإن الو�� ��ذه الراية لهو أعظم قوة يمكن أن تتمتع ��ا "الث

معامله  ا�حياة.. �عد أن تاهت ��ه ور دإدراك حقيقة هذا الدين، و د، و حقيق��ا ال�ي يقوم عل��ا �ل هذا الوجو 

الذين صنعهم استبداد لتدم�� قوة اسالم، وقدرته ع��  "رجا  الكهنوت"ب�ن استبداد وطبقة املح��ف�ن من 

  ر�ة �لها.. كما فعل من قبل.�غي�� ا�حياة البش

خدر ا فاالستبداد ال �ستطيع العيش بدو 
ُ
، وتمتص مقاوم��ا الفطر�ة، وتحّرف مةن "طبقة من الكهنوت" ت

 
ُ
، وإذا فكرت �� ا�خالص.. لبس ع�� الناس أمر دي��ا، فال تفكر الشعوب �� ا�خالصالللم عن مواضعه، وت

 �عيدة عن هذا الدين الذ  صنعه الكه فستتجه
ّ
ال  "�الديمقراطية" هم.. فتتجه إ�� منا�ج أرضيةنوت، وأذل

  ورا��ا إال السراب والتيه والعبث..تحقق من 
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 .الساقط الفتات يلتقط ثم وُ�دلس، يكذب)  الكهنوت   يحميه االستبدادف

 .املائدة ع�� يأ�ل ثم وُ�دلس، يكذب)  اعالم   يحم��ا الديمقراطيةو  

 والطاغوت استبداد ، الطاغوت �حماية الناس، خداع.. واحد رهمادو  واعالم الكهنوت رجا  

 ..الديمقراطي

ال و�� ال��اية مطرقة استبداد وسندان املنا�ج الوضعية.. لذا نجد امة اسالمية املعاصرة وقعت ب�ن 

ة ع�� صنع البديل طر�ق لها إال اسالم كقوة ثور�ة، عادلة، ر�انية، قادرة ع�� �حق استبداد والظلم، وقادر 

الر�ا�ي كما صنعته من قبل.. لن تحتاج إ�� "الديمقراطية" وال غ��ها.. منه عندها كتاب وشريعة إلهية وتار�خ 

وحضارة ملئت الدنيا �لها، وفاض نورها ع�� �ل ا�سانية.. لن تحتاج إ�� تقليد القرود، فعندها نظام سيا�ىي 

لة للل إ�سان نا�ع من هو���ا، وال يقف عند حدود ارض، أو واقتصاد  إسالمي يضمن �ل ا�حقوق والعدا

ا�جنس، أو اللغة، أو اللون.. عندها الشورى، ومشاركة امة مشاركة حقيقية نافذة، وفوق أنه نظام مثا�� نا�ع 

 .من الهو�ة واسالم، فهو ببساطة �ع�ي تحقيق إسالمها �� واقع ا�حياة بتطبيق شرع ر��ا

 : مياستعالء اسال  -2

ستع�� اسالم �عد أن �ستع�� برايته، ف�نه بطبيعة ا�حا  �ستع�� بمن�جه، وتصوراته، وأهدافه.. بل �

، وال يتلو  � العلما�ي بلل أفلاره ومنا�جه ونظمه�ستع�� ع�� الواقع ا�جاه� �حاته ! وهو طح�ى بألفاظه ومص

 ال فكر  ..��ا
ً
  ا

ً
كر والتصور والسلوك وا�حركة والشعور، يتحرك .. بل واقع إسالمي خالص الفوال مع�ى وال لفظا

بحر�ة فكر�ة داخل اطار اسالمي ال اعتبار عنده للنمطية الفكر�ة القائمة ع�� أسس علمانية، والفكر فيه 

 منه أنه 
ً
ر�ا�ي التوجه، واملنطلقات، والرؤ�ة.. وال يلتفت إ�� �خامة الباطل حوله، بل �شق ل�حق طر�قه إيمانا

 ناصره. فكر شمو�� الرؤ�ة، واق�� الهدف، مثا�� التوجه، متوازن الطر�ق، حر ا�حركة داخل ا�حق، وأن هللا

ظر إ�� �ل املنا�ج الوضعية سواء   العلمانية واش��اكية واللي��الية . و�التا�� فهو يناطار اسالمي.

 والرأسمالية وأدوا��ا الديمقراطية ونظامها السيا�ىي واقتصاد  ) نظرة است
ً
عالء، و�حكم عل��ا جميعا

ت القو  �� الديمقراطية �� مقاالت سابقة، 
ّ
ت الفرق ب�ن با�جاهلية وانحراف والفشل ! ولقد فصل

ّ
و�ين

لكر�م إ�� أن تداعيات "ا��يار الرأسمالية" ولكن أنبه القار  ا ،غ��ها من ابحا �� و ، الشورى والديمقراطية

ت �ب أور�ا وأمر�لا.. جعلت املتظاهر بات واحتجاجات �� قلاا�حاد  ان واضر 
ّ
ن �� أور�ا يقولون: "لقد فشل

وهذا القو  �ع�ي بداية �غّ�� مجرى التار�خ،  "وال ندر  ماذا نفعل؟ ل ا�حلو  اش��اكية والرأسمالية،�

  وسأفصل فيه القو  
ً
ولكن هل تظن الشعوب اسالمية أن "الديمقراطية الرأسمالية"  -إن شاء هللا  -الحقا

فلس �� الغرب، سوف تحقق ثورا��م وحقوقهم وكرام��م
ُ
فتنة الديمقراطية �� الفكر  إن ؟!! و�� ت��ار وت

  و�حسن بنا أن أقو  ف��ا �لمة هنا باختصار شديد: ..اسالمي املعاصر عميقة

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_20.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_20.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_20.html
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 وظن حسن  -يقصد  ضلبعإذا �ان ا
ً
بالديمقراطية أ��ا "حق اختيار ا�حاكم" فاسمها �� دين  -توهما

 ال يلتقيان �� بداية الطر�ق
ً
 تاما

ً
وال ��  ،وال �� وسطه ،اسالم "الشورى" و�� تناقض الديمقراطية تناقضا

  -ومها الغرعي من أنك تقبل هفقصد بالديمقراطية بم��ايته. وإذا �ان يُ 
ً
ن يحكمك "شيو�� أو علما�ي" أ -مثال

  .ةجاهلية كفر�ة شركي -بلل وضوح  -إذا جاء ع�� انتخاب ا�حر الن�يه.. ف�ي راية 

ستفادة من ابداع ا�سا�ي �� العلوم من ا  -�� ذات الوقت  -ال يمنع  و��ذا استعالء بالعقيدة واملن�ج

 من ذلك �� التطبيقية و�� التنظيم وادارة.. وتحقيق املن�ج اس
ً
المي بأدوات العصر، ولقد أو�حت �عضا

 ."شرع هللا حق هللا ع�� العبيد"فصل "كيفية تطبيق الشريعة" �� كتاب 

 : علماء اسالم -3

ال جمود وتقليد فق�ي وواق�� عندهم..  علماء اسالم ال تناقض ب�ن خطا��م الدعو  والسيا�ىي، وكذلك

من  الثورة اسالمية يجمعون ب�ن علوم الو�� واملن�ج اسالمي والفكر اسالميقادة بل علماء اسالم و 

، إذ ال مجا  إلنزا  علوم الو�� وقيام املن�ج الر�ا�ي بدون من ا�جانب اخر و��ن علوم إدراك الواقع ،جانب

 إدراك الواقع إدرا�
ً
 علمي ا

ً
 مبني ا

ً
ع�� معلومات �حيحة، ومعا�جة دقيقة للل معلومة، مستجمع�ن �ل علوم  ا

والسنن،  ،والنفس ،وعلوم اجتماعواقتصاد،  ،والسياسة الدولية ،إدراك الواقع من   ا�جغرافيا السياسية

والفكر  واعالم والتأث��، ،والثقافة ،وادار�ة ،والتكتيكية ،العلوم اس��اتيجيةو  ، وقوة الدولة،وفقه التار�خ

(. إ�خ ).السائد وغ��ها.
3F

تكتمل علوم الشرع وعلوم إدراك الواقع الذ  سيحكم عليه  -�� ال��اية  -بحيث  )1

: طر�قة  ،الشرع
ً
و�صدر ا�حكم والتصور اسالمي �� صياغة شاملة، ُمحكمة، ُمعلنة، دقيقة تب�ن للناس أوال

: كيفية امل�ىي �� الطر�ق.التعاطي مع اسالم كمن�ج، ثم ثاني
ً
: حكم اسالم، ثم ثالثا

ً
 ا

 : الشريعة الر�انية -4

 ،متوازن  ،شامل ،مثا�� ،واق�� ،الثورة اسالمية.. مشروع ر�ا�ي وهذا هو مشروع الدولة الذ  تحمله

ت القو  ف��ا �� كتاب " ،إيجاعي
ّ
" ولكن هذه الشريعة حولها شرع هللا حق هللا ع�� العبيدعال�ي. ولقد فصل

مثل ما حو  اسالم ككقوة ضار�ة للباطل والطغيان.. حولها ر�ام وش��ات مستمرة لعقود طو�لة، وإن 

�عدلها قوة، لهو قوة ال  مةتوى ا انتصار �� معركة الشريعة ع�� مستوى الفكر اسالمي املعاصر، وع�� مس

ت فاتورة التلاليف 
ّ
وال يقف أمامها أ  �ىيء مهما �ان.. لذا أكرر أنه: �لما ارتفع مستوى الو��، �لما قل

والدماء. وأنا أعكف ع�� بحث اسمه "الطر�ق إ�� دولتنا" يو�ح املشروع السيا�ىي ومشروع دولة اسالم.. وإن 

تاج إ�� ايمان به، واخالص له، وتمهيد الطر�ق له، �ان مشروعها ال يحتاج إ�� تفاصيل كث��ة بقدر ما يح

                                                           
م وشريعته، وإلى ترشيح المفيد مما وصل إليه االبداع وهذه العلوم في ( طور البداية ) تحتاج إلى تأصيل إسالمي عميق مستمد من رسالة اإلسال 1

فهي قيم وقواعد إسالمية  اإلنساني في العلوم التطبيقية، وعلوم التنظيم واإلدارة.. أما القيم والموازين، والتصورات والمفاهيم، واألخالق والشعور
  خالصة نابعة من اإلسالم وحده، وُتستمد من الوحي الرباني وحده.

http://ommaty1401.blogspot.com/p/blog-page_3339.html
http://ommaty1401.blogspot.com/p/blog-page_3339.html
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 ،والتار�خية ،وا�حضار�ة ،والسياسية ،واعتقاد ا�جازم القاطع أن ال بديل عنه من الناحية الشرعية

 والقدر�ة.. ولكن يحسن بنا هنا أن أقو  باختصار شديد.. 

 ماذا �ع�ي تحكي  الشريعة الر�انية ؟

 شهادة "ال إله إال هللا"، و�ثد  حق هللا ع�� العبيد، وأصل أصو   �ع�ي أن املسلم يحقق مع�ى

 التوحيد.

  ع�ي أن �ل مسلم يتساوى مع غ��ه �� �ل ا�حقوق، فال فضل محد ع�� أحد.. وال قوم ع�� قوم، وال�

طبقة ع�� طبقة، وال جنس ع�� جنس، وال أرض ع�� أرض، وال دماء ع�� دماء، وال عش��ة ع�� عش��ة.. 

 اس سواء، وكذلك �ل حقوق غ�� املسلم�ن مكفولة، ومصونة كما أرادها هللا �عا��.�ل الن

  ��ع�ي أن �ل مسلم يتساوى �� الكرامة، وا�سانية، وا�حياة الكر�مة مع غ��ه. فال طبقات تتعا�� وتتك�

 ع�� غ��ها بأ  صورة، و�أ  شلل.

 وزع بالتساو  ب�ن جميع أف
ُ
رادها.. إما �� صورة خدمات متلاملة، وإما �ع�ي أن ثروات البالد ومواردها ت

�� صورة حق ماد  مباشر وُمحدد. وال ُي��ك املا  �� يد طبقة واحدة ُيتداو  بي��ا، وُ�حرم منه با�� 

 املجتمع.

  ع�ي أن املسلم شر�ك �� ثروة بالده، وله حق املأ�ل واملشرب واملسكن...إ�خ، حقوق أصيلة وليست�

 لافل اجتما�� قاعدة شرعية أصيلة من جانب الدولة، ومن جانب املجتمع.هبه وال منة من أحد. فالت

  ،ع�ي تحقيق العدالة اجتماعية و�� عدالة إ�سانية شاملة للل جوانب ا�حياة ا�سانية ومقوما��ا�

وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة، و�� إذن تتناو  جميع مظاهر ا�حياة وجوانب النشاط ف��ا، 

الشعور والسلوك، والضمائر والوجدانات. والقيم ال�ي تتناولها هذه العدالة ليست القيم  كما تتناو  

اقتصادية وحدها وليست القيم املادية ع�� وجه العموم، إنما �� مم��جة ��ا القيم املعنو�ة 

.
ً
 والروحية جميعا

  وجهده ا�حقيقي واملباح،  �ع�ي حق امللكية الفردية الذ  يأ�ي بجهد ا�سان �� ا�حياة من خال  عمله

وليس من طرق ُيحرمها اسالم �الر�ا، والسرقة، واحتلار، والفساد، واملقامرة، واحتيا .. إ�خ، و�ل 

 ما  تم جمعه من غ�� الطرق الشرعية فهو يرجع إ�� بيت ما  املسلم�ن.

 .من �ان 
ً
 �ع�ي القضاء ع�� الفساد والطغيان �� �ل صوره، وأشلاله.. ومعاقبة صاحبه �ائنا
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  ع�ي أن البالد تتحرر من الهيمنة العاملية ع�� دوران رأس املا ، ومن السيطرة ع�� ال��وات، ومن بقاء�

لر�ا، و�االحتلار، املا  �� يد حفنة قليلة تتحكم �� مص�� مالي�ن البشر، ويع�ي التحرر من التعامل با

 و�الكن�...إ�خ.

   ..حقق إ�سانيته�ع�ي تحقيق �افة احتياجات ا�سان املشروعة بلل كرامة، وعزة
ُ
: فهو إ�سان حر، ت

حقق وجودهكر�م، ال فرق بينه و��ن غ��ه إال بالتقوى. 
ُ
: توفر فرص العمل وا�حياة الكر�مة للل ت

طلق طاقاته ليعمل وُ�بدع. 
ُ
حقق رُ إ�سان، وت

ُ
 -�حة  -: �� صورة ا�خدمات العامة من  �عليم قيهت

حاسب ع�� التقص�� �� أ  جزء م��ا،  -بيئة نظيفة  -مواصالت 
ُ
..إ�خ) حقوق �املة تثد��ا الدولة، وت

خدمات وحقوق وليست تجارة باإل�سان، وليست شعارات، وليست "شلل خدمة" وُمس�ى فارغ 

�ى من احتياجات املادية للل إ�سان القادر وغ�� القادر، : بتوف�� ا�حد ادتحقق احتياجاتهاملضمون. 

وتر�� �شلل خاص   الطفل واليتيم واملطلقة وارملة وكبار السن ) بل للل رضيع �� اسالم راتب 

وفر البيئة امنة والعادلة  -وح�ى يتحقق تنوع ا�حياة ورق��ا  -وكسوة وطعام. و�� نفس الوقت 
ُ
ت

 التجارة واستثمار والر�ح النظيف. واملنافسة الشر�فة �� 

  .ع�ي القضاء ع�� �ل فرعون، ومحار�ة �ل طاغوت� 

  مانات العدالة، وضمانات �ع�ي انتصار للل مظلوم، واخذ من �ل ظالم.. مع ضمانات القضاء، وض

 ، وضمانات الدفاع.املساواة

   بأ  صورة من الصور  -ُ��يمن عل��ا  �ع�ي أن البالد ال تخضع إلرادة ُمحتل، أو مستعمر، أو عدو.. وال- 

وا�� أعداء اسالم، وال تتأمر ع�� 
ُ
أ  دولة ُمستعِمرة مهما �انت، كما أن سلطة البالد وامة ال ت

 املسلم�ن.

   ع�ي أن البالد لها السيادة اللاملة، وارادة ا�حرة، والتصرف اللامل ع�� أرضها.. ف�ي تتحرر من �ل�

 استعمار، واستغال  من غ��ها.أشلا  وصور ا�خضوع، و

  .ع�ي ا�حاكم مثل املحلوم ال فرق بي��م، للل م��م حقوق، وعليه واجبات� 

   ،نظ�� خدمته.. و�أ�ي باختيار امة ومشور��ا 
ً
�ع�ي أن ا�حاكم ُموظف �عمل عند امة، و�تقا�ىى أجرا

 ومن حقها محاسبته، ومراقبته، وعزله، ومحاكمته.

   ورجاله �عملون ع�� راحة امة، وأهل ا�حل والعقد يراقبون ا�حاكم ويعاونونه، �ع�ي أن ا�حاكم

.
ً
 وعادال

ً
 حقيقيا

ً
 وامة تراقب ا�جميع وتحاس��م من خال  من ُيمثلو��ا تمثيال

  .ع�ي أن ال �ستبد أحد بالسلطة أو بال��وة.. فال فرعون، وال قارون� 
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   ،والتقا�ىي أمام قضاء عاد  ال ُيفرق ب�ن أحد، وال �ع�ي إقامة ا�حق والعد  الر�ا�ي للل إ�سان

 يخضع لسلطان أحد سوى سلطان هللا، وال يتحاكم إ�� شرع سوى شرع هللا.

   ،ع�ي تحرر ا�سان من العبودية لغ��ه من البشر، حينما ُ�شّرعون بأهوا��م نظام ا�حياة، وقيمها�

 ومواز���ا. 

  ضيع �ع�ي تحرر ا�سان من �ل عبودية لغ�� هللا
ُ
.. تذله، و�ستعبده، وتقهره، و�سرقه، وتظلمه، وت

 عليه سعادة الدنيا ونجاة اخرة.

   عد �ل قوة، وتحقق �ل ��ضة ور��، وتتخذ �ل
ُ
�ع�ي أن الدولة ُملزمة أن تلون ذات ملانة عاملية، و�

 ما يلزم لتحقق ر�اد��ا.

  ،ودعوة الناس إ�� صراط هللا املستقيم. �ع�ي أن الدولة وامة ُملزمة بحمل رسالة هللا إ�� العامل�ن 

   ،ع�ي ا�حكمة، والعد ، والر�انية، وايجابية، والواقعية، واملثالية، والشمو ، والتوازن، والرحمة�

 �� اخرة. ةوا�خ��، والفالح، وال��كة، والنماء، والرشد، واطمئنان، والسعادة �� الدنيا، والفوز والنجا

 

 : اجتماع -5

 من أهم مرتكزات إن وضوح 
ً
، بل و�جعل اجتماعهم مرتكزا

ً
الراية، ورفع الو�� ��ا.. يجمع أهلها تلقائيا

 قائمإذ ال يجعل اجتماع مجرد اجتماعالعقيدة وهو   الوالء وال��اء ) 
ً
 ماديا

ً
 ا

ً
ع�� تحقيق مص�حة آنية، أو  ا

.. قائم
ً
، ر�انيا

ً
 مكتسبات فانية.. بل يجعل اجتماع عقديا

ً
�، وتحقيق ا�حق يق العبودية ا�خالصة ع�� تحق ا

للل إ�سان، بل يأخذ من�� أعمق �� النفس ا�سانية.. إذ يرفع اجتماع ع�� الراية إ�� آفاق  ر�ا�يوالعد  ال

، إذ هو �لها سامية �سمو باإل�سان، وتجعله ال يفكر بمجرد حقوقه املشروعة، بل ُيفكر �� حقوق البشر�ة

يحمل ا�خالص للل البشر�ة وليس هو محدود داخل حدود أرضه، أو جنسه، أو لغته، بحمله تلك الراية إنما 

 أو قومه.

 : حشد القوة -6

بناء القوة �� اسالم أمر مباشر من رب العامل�ن، بل جاء امر أن يبذ  ا�سان أقىىى استطاعة ممكنة 

مية هو الو�� بحقيقة الراية والشريعة، إلعداد �ل أنواع القوة، وقلت: أن أقوى أنواع القوة �� الثورة اسال 

قل إ�� القوة املجتمعية وقاعد��ا الصلبة وا�جماه��ية، وهو كذلك تنفقط، بل يلكنه ال يقف عن حدود الو�� 

 -املا   -ال يقف عند حدود قوة الو�� والقوة املجتمعية.. بل ير�د كذلك القوة املادية بلل أنواعها   السالح 
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معناه ليس هو استخدام قوة ما بمجرد ا�حصو  عل��ا ! بل معناه حشد �ل أنواع القوة  وا�حشد اعالم ).

 للضرب ��ا مجتمعة لتلون بالغة اثر والفاعلية.

 مواجهة قوة الدولة القائمة:  -7

ال بد م  ثورة من قوة تحم��ا.. منطق سيا�ىي وفطر  وشر��، وأما العقو  ال�ي ال ترى إال لون�ن.. إما 

ذبح ف��ا �النعاج،سلمية 
ُ
وإما حرب تقتل ا�جميع..  و"�ستغل" دماء ابر�اء �حشد التأييد والتعاطف ! ملعونة ت

و ال يمكن لها أن ترى "مسألة الدفاع" ورد العدوان.. وإيقاف جرم املجرم ! فال تص�ح لصدارة املشهد وقيادة 

 الثورة..

احة رد العدوان والدفاع" الدفاع بقوة منظمة هناك مساحة كب��ة ب�ن السلمية وا�حرب اهلية.. "مس 

 وُمس�حة و�حرس ثور  إسالمي.. إنه منطق شر��، وفطر  !

ومن �ستخدم �لمة "العنف" �� مقابل السلمية، ف�ننا ن��مه بتلو  عقله بالعلمانية ! فليس �� شرع هللا  

َ�َمِن اْ�َتَدى َعلَيُْ�ْم فَاْ�َتُدوا َعلَيْهِ  ﴿ورد العدوان أمر من هللا �عا��:  ،�لمة عنف، �� شرع هللا �لمة "جهاد"
 .]194[البقرة :  ﴾ بِِمثِْل َما اْ�َتَدى َعلَيُْ�مْ 

اسالم يواجه �ل قوة بما يلاف��ا.. هذه طر�قة عمله وأسلو�ه، يواجه ا�ُحجة با�حجة، والبيان بالبيان، 

ة سنام اسالم و قوة ذر الالقوة، و�جعل مواجهة واملجتمع باملجتمع، والقوة ب والدعوة بالدعوة، والفكر بالفكر،

امر  -اذن بالقتا   -كف ايد  "وأعالها ملانة وهو "ا�جهاد والقتا " �� سبيل هللا، و�جعل له مراتب: 

وهذه املواجهة حتمية ليس من اسالم ير�د القتل.. لكن من الباطل لن �سمح  قتا  املشرك�ن �افة" -بالقتا  

واسالم كذلك يواجه الباطل وال �سمح له بالوجود.. بل هو ، ولو ح�ى وجود جزئي محدود، بوجود ا�حق

 سيف ع�� �ل استبداد، وظلم، وطغيان !

 ،�لمة �� املن�جمنه مقا :  ولقد كتبت مقاالت عدة عن "السلمية" �� ظروف ومال�سات انقالب بمصر 

رى أننا لم نتجاوز مرحلة هنا، من�ي أ لتكرار أرى ال دا�� لو  ..وغ��ها  والسلمية.. ما الهدف؟ ،ومن�ج السلمية

 "ت�حيح املن�جفحولها التباس شديد، ومفاهيم مضطر�ة، واعتقد أن بداية الطر�ق هو " "الو�� والراية"

برفع راية اسالم، ولواء الشريعة، وال راية غ��ها.. وال لواء إال شرع هللا.. والت��أ إ�� هللا من �ل مسميات 

الديمقراطية" وإخالص الراية �.. يجب تطه�� النفوس من هذه اللوثة  -العلمانية ا�جاهلية كــ "الشرعية 

العلمانية ال�ي أصابت ا�جميع ! لقد قا  غاند  من قبل: "أنا أعبد البقر، وسأظل أدافع عن عبادة البقر أمام 

 ؟! "إننا �عبد هللا وحده، ولن �سود إال شرع هللا وحده" :العالم أجمع" ! أفن�جز أن نقو  

 

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_7.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_2372.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_2372.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_9187.html
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 :القوة الناعمةمن مفهوم  ل�لمةجهاد ا

 و�ُ البعض يتحد  عن السلمية ع�� أ
ً
 شديدا

ً
فرط �� ساس أ��ا طر�ق الشعوب ل�خالص، و�تطرف تطرفا

فضل هنا أن أطرح 
ُ
 رى..رؤ�ة من زاو�ة أخلها استخدامها، وأ

��ا ملواجهة نجد البعض يدفع "بالسلمية" وال�ي �� مثهلة للمطالبة با�حقوق �� نظام دولة مستقر، يدفع 

 أن املواجهة 
ً
"إسقاط استبداد" !! وهذا هو التيه، و�سليم الشعوب للموت.. ولم يتحقق �� التار�خ أبدا

. ووقع التباس عند الكث�� من دون عوامل أخرى  أدت إ�� إسقاط دولة استبداد وطغيان وحدها السلمية

ر، وله عقيدة سياسية، واستقرار مجتم�� املطالبة بحقوق من نظام دولة مستقالقادة إذ لم يفرقوا ب�ن: 

!.. وحدها فتحتاج إ�� السلمية للمطالبة بحقوقك، و��ن إسقاط استبداد بالسلمية
)

4F

1(
 

كما يجب أن ندرك خصوصية امة اسالمية وتحديا��ا، وال نتغافل عن ا�جغرافيا السياسية مكناف بيت 

واملجتمعات، وعن تار�خ هذه امة، وعن طبيعة الصراع، املقدس   الشام ومصر )، وعن سنن هللا �� النفوس 

حو  امة من ا�حالة الغثائية إ�� ا�حالة ا�حية الفعالة القيمية.او  وحقيقة املعركة..
ح
 ستحقاقات ت

 ، يقو  دعاة السلمية:هم نقل ما كتبه �عض دعاة السلميةولعل من امل

 وذلك ،الشعب إخضاع ع�� قدر��ا السلطة سلب دف�� املدنية املقاومة ع�� �عتمد السلمية الثورة إن -

 ال فالسلطة. ا�حاكم للنظام دعمه �حب وأيضا ،املد�ي العصيان وإظهار بحقوقه للمطالبة ل�خروج بدفعه

 .تحكمه الذ  املجتمع من والدعم الطاعة ع�� حصلت إذا إال سلطة تصبح

 متجددة وسائل ابتلار من يمكننا فالعقل .اخال�� والتفوق  العق�� للذ�اء بالالعنف التغي�� يحتاج -

 وكسب للثورة الشعب تأييد ا�ساع ا�خصم ع�� اخال�� التفوق  يضمن بينما ،املستبد النظام لرفض

 .الدو�� التعاطف

 ��. الثائر الشارع حركة به ليواجه  املفرط القمع املتسلط النظام �ستخدم أن إ�� الثورة ستثد  بالطبع -

 القائ ، النظام عن الشرعية ونزع ،أك�� شع�ي تأييد �حشد القمع �حايا مشاهد ستغل� السلمية الثورة

 . لالحتجاج متوقعة غ�� جديدة وسائل بابتلار النظام بطش من التخفيف و�مكن

 عند املظاهرات وتوقف ،اقتصادية باملقاطعة النظام قمع مدوات املمول�ن التجار اس��داف يمكن كما -

 بدعم إلقناعهم الدولة �� وادار��ن وا�جيش امن أفراد محاورة وهناك. لالحتجاج لتجار�ةا أعمالهم أماكن

 أوامر تنفيذ �� التأخر أو ،للسلطة خاطئة معلومات إرسا  أو ،القمع أوامر تنفيذ عدم خال  من الثورة

 باالتالف القمع تومركبا، والعىىي با�حجارة اشتباك أماكن �� القمع قوات اس��داف يمكن كما. النظام

                                                           
 .الفرق بين الثورة والمظاهراتمقال:  -إن شئت  -راجع  1

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_13.html


 

25 

 

 املخ��ين هو�ات كشف أيضا و�مكن. ا�جماه�� لتحذير القوات هذه تحر�ات رصد وكذلك ،الك�� أو ا�جزئي

 .بالذعر يصي��م مما اتصالهم عناو�ن و�شر ،القمع �� املشارك�ن امن وأفراد

 ومن أدوات السلمية: -

 املستبد. النظام ضد للشعب الدائم التحر�ض )1( 

 املدنية. املقاومة بطرق  ا�جماه�� ب�ن الو�� �شر) 2( 

 مرحلية. اس��اتيجية ووضع الثائر، الشارع حركة توجيه) 3( 

 النظام. عن وا�خار�� الداخ�� الدعم أشلا  �ل قطع) 4( 

 أ. هـــ والبديلة. املواز�ة الدولة مثسسات �شكيل) 5( 

 )يد هو الذ  �ستفيد منه ��  القوة الناعمةملفومن كالمهم عن السلمية نجد ما هو مفيد، وما هو عبث.. ا

.. إ�خ، وما هو عبث ال يليق بكرامة واعالمي لرفع الو��، وا�حراك الشعيي وا�جماهر   )أو  جهاد الللمة

!"، فال يقبل إ�سان ذو عقل أو ضم�� استغالل مشهد �حايا القمع �حشد تأييد شع�ي ودو�� أك��ا�سان "

فوق أنه يستغل مشهد دما��م �� الطرقات �حشد التأييد.. هذا فعل ل ؛وت املحتومأن يدفع ابر�اء إ�� امل

وما  ��ا، وما �سمح به، وما ال �سمح !سف��ا، وسياسوفل لة اعالم"فهو مرهون "بآ  فاسدة ! تهخسيس، وني

م��ها كما أنه مرهون كذلك بمستوى و�� الناس وض )5F1(.يرغب به صاحب القناة اعالمية، وما ال يرغب.

، والفطرة ُمنتكسة فسنجد نت هذه القيم واملواز�ن منحرفةا�ا ومفاهيمها وتصورا��ا.. ف�ذا ��نوقيمها ومواز 

  هثالء الناس يفرحون بالقتل، و�تعطشون للدماء، و�ث�دون املز�د من القمع !!

*** 

 
ُ
ن ثمة تال�� �� �عض ل استخدام املصط�حات اسالمية النا�عة من الو�� الر�ا�ي، ح�ى ولو �افضّ أنا أ

هو�ة وصبغة ورسالة وشريعة ومجتمع و توحيد املعا�ي ب�ن اسالم وا�جاهلية فهو تال�� عر�ىي.. فاإلسالم 

ودولة وحضارة وتار�خ، يجب استعالء بمن�جه و�تصوره وح�ى بمصط�حاته، لذا فتعب�� "جهاد الللمة" هو 

 وإن هذا استعالء ال يمنع استفادة من تجارب البشر�ة.. ،�عب�� ر�ا�ي يجب ال��ام به، والتعبد به إ�� هللا

والعصيان املد�ي.. إ�خ يمكن أن يثثر �� دولة استبداد والتظاهرات النضا  والكفاح املستمر،  لذا ف�ن

عندما تلون امة �لها ع�� قلب رجل واحد، ال ت��حزح عنه، وتتحرك ككتلة واحدة منظمة، ودقيقة، وال 

عن إسقاط النظام، ولكن هذه ا�حالة قد تبدو مستحيلة.. إذ أن النظام �س��دف أو  ما  تتوقف �حظة
                                                           

إلعالم العالمي كله .. بل إن الة إعالمية تستطيع تزيف الحقائق، وبث رسالة إعالمية مضادة، ومشوهة، وكاذبةاآلخر يملك هو أيضاً آوالطرف  1
 أفراد أغلبهم يهود !! عضخضع لبيكاد ي
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وتجر�ف ا�سان..  وإنبات النفاق، �س��دف تدم�� العقو ، و�شتيت الطاقات، وزرع الفرقة، وإخراج الِشقاق،

جتماعية، يضرب وا  ،فهو ال يضرب بالسالح وحده، بل يضرب باإلعالم، واخ��اقات الفكر�ة، والنفسية

و�التا�� هو ُيطور  -بالنسبة له  -و�ل الوسائل املتاحة... إ�خ، منه يواجه حرب مص��ية  والسلطان باملا 

وحدها قادرة ع�� إسقاط دولة !  التا�� ال يمكن أن تلون تلك ادواتأسلو�ه، وُيعدد من ضر�اته ووسائله، و�

و�سم��ا ��  القوة الناعمة، (Soft Power)�� علوم القوة وإنما تلون �� إحدى ادوات �� الصراع و�س�ى 

 �يانوحشد امة، و  وف�ح السلطان ا�جائر، الباطل، ودفعلبيان ا�حق، ستخدم �ُ  وهو  اسالم "جهاد الللمة"

، وخوض معركة الو�� والتأث�� بلافة، واق��اب من عاطفة الناس ومشاعرها وأفهامها قضايا امة املص��ية

م��ا تخاطب العقل والضم��  كر��ا وأسلوب حيا��ا.. إذ أن مجا  العمل هنا هو "القوة الناعمة"ونمط تف

كما قا  دعاة  القمع والقتل لكسب التعاطف والتأييد ! ستغل مشهدكنه ال �، ولوتحشد امة والنفس

 من "إنلار املنكر � سبحانه هو و�املصط�ح الشر�� الذ  نتعبد به  السلمية !!
ً
" وقو  ا�حق، والوقوف �� نوعا

  وجه الباطل..

الطر�ق ال ينت�ي عند هذا ا�حد، بل ال بد أن يأخذ الدفعة التالية لُيعوض النقص أمام بطش ولذا ف�ن 

) ليثكد أنه قادر ع�� ار�اك Hard Powerالدولة ووحشية ضر�ا��ا، وتنوع قو��ا.. إنه ُ�عد للقوة الباطشة  

، ودفع وقتا  هو جهاد � سبحانه و�املصط�ح الشر�� الذ  نتعبد به ��اك،وايالم وصد ال�جوم وان

سقاط إل  ا�حشد �� "القوة الناعمة - وإن نجح "جهاد الللمة الصائل ع�� املسلم�ن وحرما��م ومقدسا��م..

ا ، وعندنفنحن لسنا أسرى له -ا هو الغالب وهذ -�� ذلك  لة الطغيان فذلك عظيم.. وإن فشل وحدهنظام دو 

 محد، وال أ�لة مستباحة.  )القوة الباطشة("جهاد الدفع" 
ً
 ال�ي تدفع عنا، وعن حقوقنا، وال ت��كنا ��با

) القوة الذكية.. و�� القوة ا�حرة Smart Powerوهناك الدمج الفّعا  الدقيق ب�ن القوت�ن فيما �س�ى  

قدر �ل حركة وخطوة ِبقدرها
ُ
ها من أقصر طر�ق ممكن، و�عمل �� ، وتحقق هدفالنوعية �� أسلوب عملها، ت

�ل اتجاهات بدقة بالغة وتنسيق عا��.. و�املصط�ح الشر�� النبو  �� القوة ال�ي تحرك امة من ا�حالة 

داية .. لتنتقل من مرحلة   ا�حكم ا�ج��  والطواغيت ) إ�� بالرائدة الفعالة الغثائية إ�� ا�حالة ا�حية القيمية

نة )، وتنتقل من مرحلة   أخالق ب�ي إسرائيل وتقليدهم ) إ�� مرحلة   أخالق ُس   عودة ا�خالفة الراشدة 

 ا�خلفاء الراشدين ومن�جهم ).

�وسيلة وحيدة للصراع.. وانطالق نحو  التظاهر والعصيان واملس��ات.. إ�خالشاهد، هو التحرر من قيد 

 للل مواجهة متوقعة، إن املشللة �اإعداد �ل قوة مم
ً
إن كنا نفكر ال  -ق التفك�� منة �� طر كنة استعدادا

قلد 
ُ
إذ أن النظرة احادية �� الغالبة ف�ما سلمية ح�ى املوت، وإما مواجهة ح�ى املوت.. والتفك�� السليم  -ن

جهاد هو التفك�� ا�حر داخل اطار اسالمي، وهو ينظر إ�� ادوات حوله بحر�ة و�أخذ م��ا ما يحقق هدفه، ف

واستعداد ملواجهة  �� املجتمع فهذا �ىيء عظيم ومطلوب.نتشر حشد امة، و�رفع الو��، و�الللمة وأدواته ي

 لوب للدفاع عن ا�حرمات واملقدسات.القوة، وحشد القوة، وتنفيذ عمليات نوعية فهذا �ىيء عظيم ومط
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تساب والبدء �� تنظيم "مشروع الدولة ع�� ارض" �ىيء عظيم ومطلوب مللء الفراغ، وسد ال�جز، واك

، أو كما قا  �عا��: والتنوع وا�حر�ة �� املواجهة سبل هو التناغم والتجا� ،�� ا�حركةإذن ا�خ��ة.. ال تناقض 

ونَ ﴿ َصاَ�ُهُم اْ�َْ�ُ ُهْم يَنَتِ�ُ
َ
ِيَن إَِذا أ َّ ينتصرون بالوسائل امللافئة، واملناسبة، والفّعالة.. ب�ذن  ]39[الشورى :  ﴾َوا

 ��ه.من رب العامل�ن ال غ

*** 

 :الفرق ب�ن السلمية وجهاد ال�لمة

 جهاد ال�لمة السلمية م

1 
مفهوم غرعي خرج عن املنا�ج البشر�ة الوضعية، 

 �اللي��الية والديمقراطية واش��اكية... إ�خ.

مصط�ح إسالمي، عبادة � مثل بقية العبادات: قا  �عا��: 

ِب�ً�ا{
ح
اًدا ك اِهْدُهم ِبِه ِجهح جح ببيانه و�الغه،  } أ  بالقرآنوح

 ة ا�حجة، ودفع الش��ة.امو��ق

2 
السلمية �� النضا  الالعنيف واملد�ي.. ضد 

 مظالم معينة.

، [حديث نبو ]"أفضل ا�جهاد �لمة حق عند سلطان جائر" 

وعدم الر�ىى  ،وفيه اع��ا  الباطل، وا�ُحلام الظلمة

 واملتا�عة لهم، وإنلار املنكر باليد واللسان والقلب.

 ال ُيوجد �� اسالم �لمة سلمية وعنف. مية ترفض �ل أشلا  العنف.السل 3

4 
السلمية تحمل رسالة سياسية أو اجتماعية 

 للمطالبة بحقوق فئو�ة أو حز�ية.

ا�جهاد يحمل رسالة ر�انية شاملة �املة عاملية ل�حق والعد  

 . وهو ماضم إ�� يوم القيامة.الر�ا�ي.

5 
السل�ي، ال  السلمية تقف عند حدود النضا 

 تخرج عنه.

جهاد الللمة ال يتوقف عند قو  ا�حق، بل يتعداه إ�� 

عد �ل قوة ا�جهاد املجتم��، وا�جهاد العسكر  والقتا ، ويُ 

 ممكنة.

6 
السلمية �عت�� نفسها قيمة أخالقية سامية �� 

 مقابل العنف.

جهاد الللمة مع�ى ر�ا�ي، ويعت�� القتا  �� سبيل هللا ذروة 

 الم.سنام اس

7 

السلمية نوعان: نوع سليي وهو الذ  يرفض �ل 

 والذين، البوذي�ن الرهبان أشلا  العنف مثل

 العنف استخدام ع�� املوت �عضهم يفضل

! والثا�ي: ايجاعي  .الظلم ضد أنفسهم عن للدفاع

الذ  �ستخدم التظاهر واملس��ات والعصيان 

ف املد�ي.. إ�خ �� املقاومة السلمية. ويعت�� العن

 قيمة منحطة غ�� أخالقية.

 ا�جهاد مراتب:

 كف ايد .   جهاد الللمة ) و إعداد القوة). -

 اذن بالقتا .   رد اعتداء ). -

 امر بالقتا .   دفع الصائل ع�� ا�حرمات واملقدسات ). -

قتا  املشرك�ن �افة.  �شر رسالة اسالم للل العامل�ن  -

 ه الناس ع�� الدين).بتدم�� قوة الباطل، وعدم إكرا

 لمة مرتبط ببيان شرع هللا، وحكمه، وتطبيقه.جهاد الل السلمية مرتبطة بالفكر الديمقراطي. 8
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9 
السلمية "�ستغل" دماء ابر�اء لكسب مز�د من 

 !التعاطف الشعيي والتأييد الدو��.

اسالم يحقن الدماء بقو  ا�حق، والدفاع عنه.. و�تحرك 

.. وال �ستغل دمه ! بل لنصرة املظلوم ولو 
ً
 واحدا

ً
�ان فردا

 ُيدافع عنه بلل ما �ستطيع.

10 

السلمية أحد أدوات الصراع ال�ي �سمح ��ا 

النظام الدو�� �حصو  الشعوب الضعيفة ع�� 

حقوقها.. �� ح�ن أن النظام الدو�� من �عض 

نفسه قائم ع�� قاعدة: البقاء لألقوى، وُيس�ح 

 !! نفسه بقوة تدمر البشر�ة �لها

اسالم وا�جهاد والرسالة.. �لها مفاهيم ر�انية، متفّردة، 

تحمل من�جها ا�خاص، وطبيع��ا املتم��ة، وهو �عت�� امة 

ال�ي تحمل اسالم.. رسالة وشريعة �� امة الشاهدة 

علمة، وال �سمح للنظام الدو�� أو غ��ه أن ُيحدد له أدوات 
ُ
وامل

 صراعه مع الباطل.

11 

�شر  -العصيان املد�ي  -ية: التظاهر أدوات السلم

 -اضرابات  -املس��ات  -الو�� ا�جماه��  

تدم�� املمتللات  -اعتصامات، وم��ا: التعر  

 Gene)ال�خصية.. إ�خ.. مثل ما ذكره ج�ن شارب 

Sharp)  .كتابه البدائل ا�حقيقية وغ��ه �� 

أسلوب جهاد الللمة ع�� مستوى امة: �ستخدم فقط ما 

مباح �� اسالم دون الوقوع �� ا�حرام، أو أذى النفس أو هو 

الناس.. وهو يرفع   راية ا�حق ) و�دعو الناس اجتماع عل��ا، 

ويعمل ع�� �شر الو��، ورفع التباس، ودعوة الناس، 

اغة وتلو�ن مجتمع ا�حق ملواجهة مجتمع الباطل، وصي

الباطل، واستحدا  وسائل  رسالة ا�حق، ملواجهة إفك

 ل�حق، ملواجهة وسائل الباطل.

12 
السلمية �س��دف إسقاط حخص أو حلومة 

 داخل حدود ارض والقوم.

جهاد �لمة حق للل العامل�ن، ورسالة للل إ�سان.. ا�

�س��دف تحر�ر ا�سان من العبودية لغ�� هللا، وسيادة شرع 

 هللا وعدله للل الناس.

13 

درك خصوصية امة املسلمة
ُ
، السلمية ال ت

وحقيقة معرك��ا، وطبيعة صراع��ا، واستحقاقات 

شهادة التوحيد، وما تحمله امة املسلمة من 

 رسالة، وشريعة، وهدف، وغاية، ومن�ج، وطر�ق.

عت�� ر�انية رسالته اسالم، ويعت��  من�ج ، وتفّردا�جهاد �ح

خصوصية أمة اسالم، وسنن هللا �� النفوس واملجتمعات، 

سياسية مكناف بيت املقدس الوخصوصية ا�جغرافيا 

 ) ويعت�ومصر الشام(
ح
حو  امة من � استحقاقات وتلاليف ت

 ا�حالة الغثائية إ�� ا�حالة القيمية الفعالة ا�حية.

14 

حشد أك��، و�قدر السلمية ا�حق والعد  ف��ا ملن ي

بات.. ح�ى ولو �انت �غ�� اضر ع�� العصيان وا 

 وجه حق.

فيه ملا شّرعه هللا، و�ما قا  به جهاد الللمة، ا�حق والعد  

نبيه، وال اعتبار للك��ة العددية أمام ا�حق، فا�حق قوة �� 

 ذاته ولو لم يحمله أحد.

15 

، السلمية تواجه القمع، واعتداءات، والقتل

واعتقاالت، وان��اك  والتعذيب، ،والتدم��

راض، واموا .. اعا�ُحرمات، واملقدسات، و

فرط
ُ
م الناس بالسلبية امل

ّ
سل
ُ
 كث��ة �

ً
ة، وأحيانا

 للموت ! لتن�ع الشرعية عن النظام ا�حاكم.

اسالم ين�ع الشرعية بمجرد عدم التحاكم إ�� شرع هللا، 

السلم بالسلم، وا�حجة و�واجه �ل قوة بما يلاف��ا.. 

والفكر بالفكر، با�حجة، والبيان بالبيان، والدليل بالدليل، 

. ويستعد بالدعوة، والقوة بالقوة والدعوةواعالم باإلعالم، 

للل مواجهة، وال ��رب، وال يفر.. بل يواجه بقوة ا�حق، 

و�قو  ا�حق، و�مجتمع ا�حق، وعسالح ا�حق، بلل ثبات، 

 وعزم، و�ق�ن.
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 من 
ً
 :(ا�جهاد والقتال) نتقال �حالة املقاومة املس�حةا شروط �عضا

يبدأ من إقرار  -�� هذا العصر  -شرع هللا.. وتطبيق شرع هللا رفع راية اسالم نقية بال شر�ك، ورفع لواء  -1

 املن�ج الر�ا�ي �� سياسة ا�حكم واملا ، كما �انت عليه وقت ا�خالفة الراشدة.

ت �لما الو��؛ مستوى  ارتفع �لما -2
ّ
 حقيقة إدراك يتطلب :الو�� ..التمك�ن وتلاليف الدماء، فاتورة قل

 املجرم�ن، سبيل واستبانة املعركة، وطبيعة ارض، ع�� الصراع حقيقةو  اللون، �� هللا وسنن اسالم،

 .إ�خ... القوة إعدادو  التوحيد، �لمة ع�� الللمة وتوحيد ا�حقة، العقيدة ع�� واجتماع

، وارتفاع و�� "العقل املجتم�� املس�ح جهادا�حاضنة املجتمعية �حالة ا�وجود القاعدة الشعبية، و  -3 

 بقاعدة صلبة، و�تأييد جماه��   املس�ح جهاد.. من ا�، و�حتمية املواجهةو الطر�ق الوحيده العام" بأن هذا

لون . مع رصد مقىىى درجة. تأث��هرفع من قوة ي
ح
ال�ي تحصل عندها التحوالت  "الكتلة اجتماعية ا�حرجة"ت

 -�� ال��اية  -ارض، وت�حق  وال�ي ليس لها تأث�� ع�� ..سواء �� ا�حق والباطل "الكتلة السلبية"الك��ى، ورصد 

 بالفر�ق املنتصر أو �ع��  الواقع.

و��  شروع سيا�ىي متلامل" بجوار مشروعه الثور ، ولديه"م يلون له ذ ال و الناجح ه جهادا� -4 

وا�حنو ع�� جهلهم  ،من الرحمة وا�حنان والعطف ��م دهمجتم�� وواق�� بحا  الناس وثقاف��ا، وعن

 م.وضعفهم، وليس محاكم��

وال  ال محاكم شرعية، وال إعالن لدو  وهمية حدوها بيان ع�� ورقة ! ال حظوظ للنفس، جهادأثناء ا� -5 

 إ�سان قام يطلب الشهادة تحت لواء شرع هللا. جاهداستكبار، وال �عنت.. امل

 تحت: ا�جهاد املس�حتندرج شرعية  ..الفقهيةمن الناحية  -6 

 شرعية ف�ي "ُمبدلة للشرع" "مغتصبة للسلطة".ساقطة ال�لها انظمة القائمة  - 

 طغيا��ا وظلمها وسرق��ا لألمة. - 

 تبعي��ا ووال��ا لل��ود والصليبيون. - 

الهدف: خ�خلة البنية واملنظومة امنية ال�ي تح�ي النظام ح�ى �سقط، ولو �ان يكفي خ�خل��ا بقطع يد  -7

وإذا  وهو عمل ُيقدر بظروف �ل بلد.. وال��ديد فذلك عظيم،، والقدرة ع�� ايالم "البلطجية" ذراع الداخلية

فال يتبعهم أحد، وإنما يواجهون فقط من  -إذ هم أحرص الناس ع�� حياة  -أفراد املنظومة امنية  هرب

 قتلهم، ورفع السالح عل��م.
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ملتحمس، باب اع أعداء اسالم أطروحات وهمية عن ا�جهاد، لعمل مصيدة وفخ �جذب الشنصا�حذر: ي -8

 صالهم، وإئومن ثم است
ح
لّون لهم كيان حرصوا �ش�ى السبل ع�� اخ��اقه، وتحو�ر أهدافه، ثم تدم��ه �� ن ت

ال��اية ! سينار�و متكرر لم �سلم منه إال قلة، لذا فا�حذر، والو��، وال��بص، والدقة، واكتشاف ا�خلل، وطرح 

حكم  والشورى، ونقاء الهدف، البدائل، واستعداد الدائم، واليقظة، ووضوح الراية،
ُ
والضبط الشر�� امل

 دون اخ��اق. -إن شاء هللا  -و  ُح الدقيق للل صغ��ة وكب��ة �� من�جية إسالمية منضبطة يح 

اعالم: القدرة ع�� صياغة رسالة إعالمية سهلة، راقية، وا�حة، صادقة للعامة وا�خاصة، �ستبق  -9

ع�� 
ُ
، من أهم ا�جهاد حملهي ذ ة، والغاية العن حقيقة الهدف، والرسالعمليات التشو�ه، والتدليس.. و�

 عوامل انتصار.

، وليس مجرد اكتفاء ...إ�خالتنوع: ا�حراك ع�� �ل املستو�ات اجتماعية، والسياسية، واقتصادية -10

ستغفلة، و 
ُ
املس�ح مع  ا�حراكبمجرد "حمل السالح" فا�حراك اجتما�� السل�ي مع ا�جماه�� والشعوب امل

ع الطر�ق أمام انحراف املجرم�ن ال تناقض بي��م، وكذلك وضوح الرؤ�ة السياسية وشمولية الو��، تقط

 .عن أهدافه مشروع امةب

اعتبار مصر دولة محور�ة �� املنطقة، وإن قيام فكر ا�جهاد واملقاومة و�أسلوب متطور، �ع�ي أن  -11 

ة اللاملة املكشوفة، ودخو  إسرائيل وأمر�لا �� املواجهة السافرة املنطقة �لها ُمعرضة للتفكك واملواجه

، ولهذا يجب دراسة �ل احتماالت.. وطرح �ل البدائل والسينار�وهات، وا�خطط 
ً
اللاملة أمر متوقع جدا

 البديلة.

ل مصر، إن مجرد البدء �� �شبع املجتمع بفكرة املقاومة املس�حة، وإعالن ا�جهاد.. �� دولة خط��ة مث -12 

��ذا امللان، و��ذا التعداد الهائل.. يجعل التدخل الدو�� �حسم امور أمر متوقع من أو  �حظة، ولهذا يجب 

أن تلون اهداف �لها وا�حة، و�� قيام دولة اسالم �سيادة الشريعة، وانتصار الهو�ة اسالمية ع�� الهو�ة 

 العلمانية.

 :حقيقة املعركة -8
 

 -هو "صراع وط�ي" بامتياز "استحقاق سيا�ىي  وعودة الشرعية ن بمصر لرفض انقالبالصراع القائم ا  -

 ُ�ستحضر فيه الدين عند كالشرعية" ليس لإلسالم 
ً
 علمانيا

ً
هو�ة ودولة وشريعة منه نصيب.. صراعا

 ا�حاجة، وُ���ك عند التفاوض. وال تفاوض ع�� هو�ة الدولة العلمانية، وال ع�� ا�خروج ع�� املنظومة

الدولية.. مهما �انت الت�حيات ح�ى ولو �انت باإلسالم ذاته. ولذلك قا  اخوان عن وحشية العسكر، 

 وتطرفهم العلما�ي: "إخواننا �غوا علينا" !!
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 �ع�ي أن الصراع صار  ش العسكر ع�� التيار اسالمي، ال وإن توح
ً
من قديم ا اسالم فهم حار�و ، إسالميا

فاإلسالم لم يدخل املعركة �عد، وهذا التوحش هدفه قتل روح قومية ! بجعل هو�ة الدولة علمانية 

  �� انتصار لإلسالم !! املقاومة والكرامة والعزة، ومنع مجرد التفك�� 

، والبقاء تحت رفض  للسيادة والكرامة) 1(: هو ا�جانب العسكري العلما�يفيمكن القو : إن الصراع من 

 حاولة دخو  اسالم كنظام حياة �� السياسة وغ��ها. ) رفض مل2.  هيمنة النظام الدو��

  - الصراع من جانب التيار اسالميوأما 
ً
) خطاب دعو  ُيلهب حماسة ا�جماه�� 1:  اخوان تحديدا

بنصيبه وحقه الديمقراطي، داخل إطار الدولة العلمانية وال  لباط) خطاب سيا�ىي يُ 2و�ناد  باإلسالم.  

 ، و�نضو  تحت مشاريع الهيمنة الدولية !مانيةلة وهو���ا العل�� نظام الدو �س��دف �غي

يلون هو "الصراع  - وهذه �� الثورة اسالمية -وح�ن يلون الصراع ع�� اسالم كهو�ة وشريعة ودولة 

رفع ف��ا راية واحدة،
ُ
  العقد " ال�ي ت

ً
وسيلون  -مهما �انت الظروف  -وهذا الصراع �ستحيل أن يلون سلميا

 
ً
مع "دو  املركز" �� اس��داد دولة تن��ع هو���ا، وتتحرر من استبداد، وتحرر من الهيمنة الدولية،  مصطدما

ستحضر فيه أطروحات "النظام الدو��" مثل: "التعا�ش 
ُ
الديمقراطية  -اقليات  -املدنية  -التعددية  -ولن �

(... إ�خ".
6F

1( 

ق شهادة التوحيد، ومعركة ا�حر�ة وارادة والعزة يجب أن نفهم طبيعة املعركة، وحقيقة الصراع، واستحقا -

 والكرامة.

 عن التمو�ه ع�� أن املعركة �� أصلها "معركة العقيدة" ف��فعون رايات  -
ً
 شديدا

ً
يحرص أعداء اسالم حرصا

ال أ��م يتحاشون ذكر "العقيدة" ح�ى ال إ ،ة، عسكر�ة، صراع ع�� أرض... إ�خش�ى تارة سياسية، اقتصادي

ولقد �ان كبار املشرك�ن �عرضون ع��  ماسة �� نفوس املسلم�ن وتجيشهم للدفاع عن دي��م !تلهب ا�ح

ن وأن يدع معركة العقيدة أاملا  وا�حكم واملتاع �� مقابل �ىيء واحد،  - ص�� هللا عليه وسلم - رسو  هللا

 يدهن �� هذا امر!

من �ل سلطان اغتصبوه، ومن �ل ما  سرقوه، إ��ا معركة العقيدة.. معركة "ال إله إال هللا" ال�ي تجردهم  -

ومن �ل �شر استعبدوه، ومن �ل هوى يتبعوه.. إ��ا ببساطة �ساو  ب�ن الناس �� ا�حق والعد  الر�ا�ي، 

ها ولو مجردة .. فهذه العقيدة مجرد وجودومص�� رب وجودولهذا فهم يكرهون هذه العقيدة، و�حار�و��ا ح

 
ً
مثل ��ديدا

ُ
 للباطل �� �ل ملان.من �ل قوة مادية، ت

                                                           
 .راية الشرعية مقال:  -إن شئت  -راجع  1

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_23.html
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إ��ا معركة طو�لة تتطلب استبسا  وعز�مة وقوة شديدة.. إنه اس��داد دولة بأكملها، بل عودة أمة من  -

 جديد.

 .فقط ، وتنفيذ الصليبيون.. والطواغيت دور وظيفيوإن اطراف املباشرة لهذه املعركة هم ال��ود و  -

ركة جادة هذه املرة، وال يظن أحد أننا كغ��نا �� هذا يجب رفع الهمم واستعداد ملعركة طو�لة حقيقية، مع -

 ع��  العالم أو يقارنا �غ��نا، نحن أمة فر�دة ذات رسالة عاملية، وحضارة ر�انية..
ً
 مباشرا

ً
و��ض��ا تمثل ��ديدا

 فقط
ً
 سلبيا

ً
 للل ان��اك للدماء وا�سانية، وال  ،العالم الغرعي، ولذا فهو ال يقف موقفا

ً
 داعما

ً
 بل موقفا

 ُ�عولن أحد عل��م.. فالعالم الغرعي الديمقراطي ا�حر ير�� قتل وسفك وسرقة ثروات الشعوب الضعيفة، 

 لكن التواصل مع الشعوب الغر�ية ملعرفة ا�حقيقة مطلوب.

 تطو�ر أساليب مقاومة هذا العدوان ع�� الدولة -
ً
وق، والكرامة، وا�حر�ة، ، وا�حق، وامةيجب أيضا

 و�جب كذلك أن �ستعد للت�حية �� سبيل اس��داد دولة، و��ضة أمة. وا�سان..

املعركة ليست توزيع "م��ا  أو استحقاق" سيا�ىي.. بل معركة وجود، معركة عقيدة، معركة إسالم.. إما   -

 خر.نحن، وإما هم.. إما اسالم وإما العلمانية، ولن �سمح أحدهما بوجود ا 

السلم لافئة للل مواجهة: يواجه بالوسائل امل ا�حق والباطل معروفة ووا�حة، إنهاملواجهة �� اسالم ب�ن   -

 �عا�� بالسلم، وا�حجة با�حجة، والبيان بالبيان، والدليل بالدليل، والدعوة بالدعوة، والقوة بالقوة.. هللا

إذا �غافلنا عن هذه القوة، فنحن لم نحقق �عد سنن ينصرنا عندما �عد القوة امللافئة للل مواجهة.. للل 

 هللا �� أرضه، ولم ننصر دينه حق النصرة.

 أكناف بيت" يجب أن نتحرك �شلل متناسق، وفعا ، ودقيق و�ل الت�حيات رخيصة الس��داد أهم بالدنا -

 ، وال�ي عل��ا مهمة ��ضة امة اسالمية �لها.) ومصر الشام   "املقدس

تمع �ل العلماء واملفكر�ن، لعمل جلسات فكر�ة وعصف ذه�ي، لوضع ا�خطط والبدائل، وطرق يجب أن يج -

تفعيلها ع�� �ل املستو�ات، ف�ي ليست ضد الطواغيت فحسب.. بل ضد أعدى أعداء امة، وأقوى قوة 

(عدو.هذا املستوى، وع�� قدر املانيات ال عاملية.. و�جب أن تلون استعدادتنا وطرق تفك��نا ع�� قدر 
7F

1( 

ية ومادية، والبشر�ة امل�ن.. ونحمل حضارة ر�انية روحإننا نحمل الرسالة اخ��ة من رب العامل�ن إ�� �ل الع -

�لها تنتظر قيام تلك امة من جديد، م��ا ستغ�� وجه التار�خ والعالم، ولكن عدو هذه امة �ستخدم معها 

ال تلاد هذه امة تخطو خطوة صغ��ة نحو إراد��ا وكرام��ا   الضر�ة استباقية).. ف "التكتيك" القديم، وهو

لطبيعة املعركة، وحقيقة الصراع،  مةستعد ا �جتمع عل��ا �ل عدو، ولذا يجب أن وعزها إال وا

                                                           
 . رة واقعية لتحقيق شريعة ربانية. ضروالعمل المؤسسي.مقال:  -إن شئت  -راجع  1

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_4323.html
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�سمح بوجود الباطل، وال الباطل لن ا�حق  و�جب أن نلون ع�� يق�ن أنواستحقاقات شهادة التوحيد،.. 

..  إ��ا معركة حياة ووجود، بل إ��ا قيام دين هللا �� ارض.�سمح بوجود ا�حق، ولو وجو 
ً
 ضعيفا

ً
 دا

ا�سان الوحيد املثهل للدفاع عن القضايا الوطنية أو السياسية أو غ��ها من القضايا �� بالدنا، هو  -

. وهو ا�سان املسلم الذ  يرفع راية اسالم نقية، و�ل القضايا إنما تندرج تحت لواء اسالم وشرع هللا

َما ِعنَدُ�ْم يَنَفُد َوَما ِعنَد اّ�ِ ﴿القادر ع�� الصمود أمام املغر�ات، فيقو :  -�� بالدنا  -ا�سان الوحيد 
ََن نّْؤثَِرَك َ�َ َما َجاءنَا ِمَن  ﴿وهو القادر ع�� الصمود أمام التحديات والعذابات فيقو :  ]96[النحل : ﴾بَاقٍ 

ِي  َّ ِِ َوا َِّّنا  .]72[طه :  ﴾ َ�َطَرنَااْ�َ
ً
�عينه،  أن يرى النصر  ح�ى ، وال ينتظر . وهو الذ  ال ينتظر جزاء وال شلورا

 .فال يتطلع إال إ�� ر�ىى هللا وجنته

إن املعركة �� صميمها �� معركة عقيدة، ومعركة ب�ن الهو�ة اسالمية والهو�ة العلمانية، ومعركة حر�ة  -

 !تحت شرع هللا، وعبودية للطاغوت 

إن بيان طبيعة املعركة، وحقيقة الصراع له أو  بد��يات النصر، والغياب عن حقيق��ا لهو أو  عالمات  -

 الهز�مة. 

*** 

 و�ذذا فنن الثورة اسالمية:

 للنظام اسالمي املتفّرد  الدولة* �س��دف تفكيك و�ناء   
ً
) من جديد ع�� أسس الشريعة الر�انية، ووفقا

 ومع�ى ومضمون
ً
 شكال

ً
  ا

ً
 وغاية ومن�ج وطر�ق. ووسيلة ،واصطالحا

 ة اسالمية ا�خالصة. وصبغته ليلون ع�� الصورة وا�حقيق) املجتمع * و�س��دف هو�ة   

 � سبحانه، وتحر�ره من العبودية لغ��ه من البشر أو ا�سان * و�س��دف   
ً
 عبدا

ً
 ر�انيا

ً
) ليلون إ�سانا

 لهواه.
ً
 يلون عبدا

ا�حكمة وال��بية ر�د ا�جهاد والقتا  لبناء دولة اسالم، ف���ا تو  طلب القوةسالمية توإذا �انت الثورة ا 

 لبناء ا�سان واملجتمع. ؛والضم�� وقاعدة من اخالق ترتكز ع�� العقيدة

اسالم كقوة هو  إن الشعوب اسالمية والعر�ية لن تنا  أ  من حقوقها إال عن طر�ق واحد فقط ال غ�� 

 ..الة عاملية ر�انية ضد الظل  والفساد واستبدادورس ،ثور�ة
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 إن أمام امة اسالمية ثال  اختيارات فقط ال غ��:

قاس بما يملكه ا�سان إما عيش الذ  واملهانة؛ فتخسر الدنيا واخرة.. وإن عيش الذلة واملهانة ال يُ  -

 بل بما يحمله من رسالة، و�ما يحققه من خالفة. ،من أشياء

و�� بالفعل خاضعة له بصورة �املة مع �غي�� الشلل  ..فتخضع له ،غزو ا�خار��وإما ال -

 فتخسر الدنيا واخرة. واس��اتيجيات؛

وإما الثورة اسالمية اللاملة ا�خالصة.. فتقّدم الشهداء والت�حيات ع�� طر�ق ر�اد��ا العاملية،  -

تفوز باإليمان والعزة والكرامة �� الدنيا، وتتقدم خطوة تلو اخرى، فتفتح الطر�ق لألجيا  القادمة، ف

 و�� اخرة.. مغفرة من هللا، ورضوان.

 
ً
ت �لها �� أن تأ�ي با�حقوق فضال

ّ
لقد جر�نا �ل التجارب ا�خطأ، و�ل املنا�ج ارضية والوضعية.. وفشل

لتجر�ة ال�حيحة، . ولم يتبق لنا إال ال�يعن �و��ا ضد اسالم كمن�ج ر�ا�ي شامل، ال يقبل إال بمن�جه ا

وجر�نا جميع  ،فألننا استنفذنا جميع ا�خيارات -إن شاء هللا  -وها �� أمامنا تنادينا..ف�ذا استجبنا لها 

 اخطاء..! أما إذا ارتددنا ع�� أعقابنا �عيد تكرار التجارب ا�خاطئة ! فقد غضب هللا علينا والعياذ با�.

فكر، و  ،ودولة ،ومجتمع ،وصبغة ،وهو�ةشريعة، ونظام، ، و : اسالم.. عقيدةواختيار ال�حيح هو

 ا�جاه�� ورسالة متفّردة، ال تصط�ح مع الواقع ،حضارةوثقافة، وتار�خ، و 
ُ
قلد، وال ت

ُ
هن، وال تنتكس، وال د، وال ت

 تفاوض ع�� �ىيء م��ا.

الندالع  ةوإن طر�ق النضا  طو�ل، والكفاح مستمر، والظروف الداخلية �� واقع الشعوب العر�ية مهيأ

(الثورة اسالمية اللاملة، والظروف ا�خارجية من قوى استعمار عاملية ت��نح تحت الضر�ات اقتصادية
8F

1( ،

 وفق السنن  -ال�ي ستنت�ي 
ً
با��يار الرأسمالية ! وكأن العالم �له �ستعد لتلك الثورة اسالمية ال�ي  -حتما

 هللا وحده.غ�� وجه ا�حضارة ا�سانية �لها، فلنبدأ باسم ستُ 

 البداية ال�حيحة للثورة اسالمية:

والعودة إ�� نبع اسالم  ،واصال�� وا�خطاب امل��زم ،ة: �الديمقراطيةالتطهر من اللوثة العلماني -

 الصا�� بقلوب وعقو  أخلصت أنفسها �.

اعدة التطهر من رهبانية غاند : �السلمية والنضا  الالعنيف، والتوجه نحو املن�ج اسالمي ق -

 انطالق، وفكر، وعمل، وأدوات.

                                                           
 .انهيار الرأسماليةمقال:  -إن شئت  -راجع  1

http://ommaty1401.blogspot.com/2013/10/blog-post_8952.html
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 التفرقة ب�ن اعتبار السلمية وأدوا��ا ��   �ل ) أدوات الصراع ال حياد ع��ا، وال بديل، وال شر�ك.. -

 مع بقية القوى اخرى.. كما سبق شرح ذلك.و�ونه قوة   الو�� والقوة الناعمة )  و��ن جهاد الللمة

 -اقليات  -التعددية  -النظام الدو�� كـ :   الديمقراطية التطهر من أدوات الصراع ال�ي �سمح ��ا  -

) ولندرك أن النظام الدو�� لن �سمح  ... إ�خقبو  اخر  -التعا�ش  -حر�ة املرأة  -السلمية  -املدنية 

ومعركة دولة اسالم �سيادة الشريعة، وعلينا  ،لنا بأدوات صراع تنصرنا �� معركة السيادة والكرامة

  قط إ�� ديننا �سأله، و�ستفسر منه عن أدوات الصراع، وكيفية الصراع.أن نرجع ف

املراجعة: مراجعة مسار الثورات العر�ية وغ��ها، وتحديد مواطن الضعف وا�خلل بأسلوب عل�ي  -

 .متلاملةدقيق قائم ع�� من�جية إسالمية �حيحة تصل �� ال��اية إ�� انطالق �خطوة إيجابية 

 ورة اسالمية، و�مشروع الدولة ال�ي تحمله، و�حقيقة الشريعة الر�انية.رفع الو��: بمباد  الث -

رفع الراية: راية اسالم وحده ال شر�ك له، و�ل ما تتمناه الشعوب من حقوق مشروعة، فاإلسالم  -

 وز�ادةليكف
ً
 سعادة �� الدنيا، وجنة �� اخرة. ..ها جميعا

ه، ومن أجل اجيا  القادمة، ومن أجل البشر�ة اجتماع: اجتماع ع�� أساس اسالم، ومن أجل -

 �لها.

 إعداد القوة: �ل أنواع القوة املمكنة. -

ت فاتورة التلاليف والدماء.. ولكن  -
ّ
مواجهة القوة بالقوة: وأؤكد �لما ارتفع مستوى الو��، �لما قل

لها والفداء  مهما ارتفع الو�� ال مفر من مواجهة ع�� ارض، وهذه بد��ية وحتمية يجب استعداد

.. فالغاية �� أعظم غاية �� الوجود.. تحر�ر ا�سان من العبودية من أجلها، والت�حية �� سبيلها

 خرة.رشاد ا�سان إ�� جنة الدنيا وا لغ�� هللا، وإقامة ا�حق والعد  الر�ا�ي، وإ
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