السلمية  ...ثابت أم خيار؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم

هل السلمية ثابت أم خيار؟
رؤى ودراسات:
سلميتنا أقوى من الرصاص
املنهج السلمي يف التغيري يف احلركات السياسية اإلسالمية ليس جمرد قضية هيكلية تنظيمية وإمنا هو تربية فكرية وحركية
متس التنظيم والتعليم والتعامل الفردي أو اجلماعي ،ألن مقاصد اإلسالم الكربى هي إعطاء اإلنسان حق االختيار وتقرير املصري
أيا كان اختياره للدين أو الشريعة اليت يطمئن هلا؛ إذ “ال إكراه يف الدين” (البقرة.)256 :
إن التحدي اليوم أمام احلركات اإلسالمية هو ترسيخ عدم مشروعية استخدام العنف يف اإلصالح والتغيري يف اجملتمع
الواحد ،وأن ال سبيل إال الصرب واملصابرة واملثابرة واملدافعة السلمية يف التعامل مع الشأن العام السياسي؛ فال منلك اليوم أي جتربة
تثبت جناح العنف يف حتقيق اإلصالح والقضاء على الظلم واالستبداد على الرغم مما بذل من جهود وسالت من دماء ،بل منلك
مناذج كثرية تؤكد أن باب العنف هو املدخل إىل جهنم.
ولكن السؤال الذي يطرح اليوم هل يعين املنهج السلمي االستسالم للواقع وانتظار املهدي املنتظر للتغيري واالصالح،
هل يعين املنهج السلمي تكوين شخصيات سياسية تتعاطي مع الظلم والطغيان مبنطق مدرسة الصرب السليب الذي ال
يقدم االمة خطوة اىل االمام،
اننا عندما نتحدث عن املنهج النبوي السلمي الذي احدث ثورة يف العقول واحلقول وأسس لدولة مدنية قوية استطاعت
ان تنتشر على طول وعرض االرض ،إمنا نتحدث عن منظومة سلمية يف التدافع التعرف املداهنة واالنبطاح بل جتسد معىن
النضال السلمي اليومي الذي يفتح االفاق وحيتل مساحات الوعي ويستخدمها لتوسيع احلريات اجملتمعية بعيدا عن منطق اسقاط
النظام وامنا يعتمد منطق تغيري املنظومات اجملتمعية اليت تشكل الوعي لدى االطار البشري الذي سيهتف يوما بقدرة اجملتمع على
التغيري واالصالح والتقدم،
فهل فكرت قبل أن هتتف بسقوط نظام أن هتتف ببناء قدراتك؟ هل يعي القائمون مبشروع التغيري احتياجاته؟! هل
هندف إىل تأسيس جمتمع قوي ونقاوم سلميا من أجل إزاحة العقبات أمام هذا املشروع؟ أم أننا حنمل مشروعا سلطويا خُيضع
الشعوب؟
كما قال احد قادة الثورة الواعون بطبيعة مشروع التغيري احلقيقي .
إن الكثري من أحاديث وكتابات القائمني على التغيري تدور حول السلطة ويكتفون باإلشارة إىل سلبية الشعوب وضعف
اجملتمعات ..مث يعودون جمددا لالستغراق يف توصيف النظم املستبدة ..وهكذا تربز حالة من االستسالم ملفهوم السلطة والكفر
مبفهوم اجملتمع.
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والسؤال هل اهلدف هو إسقاط نظام؟
حسنا ..من سيسقطه؟ ولصاحل من؟ وعلى أي أفكار سيتأسس النظام اجلديد؟!
فإن كنا نكفر متاما بدور اجملتمع؛ فهذا يعين أن مشروعنا هو حتويل مفاتيح السلطة إلينا .لنتحكم حنن يف اجملتمع الذي
قررنا مسبقا مبفهوم سلطوي أنه سيظل كما هو خاضع .إذن هو خالف حول من األجدر بأخذ اإلتاوة او الضريبة من اجملتمع.
حنن  ..أم هم؟!
أما إن كنا نؤمن بأن النظام اجلديد يلعب فيه اجملتمع الدور األبرز ،فنحن حباجة إىل إعادة تعريف مشروعنا ..من
“إسقاط نظام” “إىل “ تقوية وبناء جمتمع”..
وهذا ال يعين االخنالع من حلم “تغيري النظم املستبدة” ،لكننا سنعيد ترتيب املفاهيم يف وعينا ..ليتحول “تغيري او
اصالح النظام” إىل نتيجة طبيعية لـ”جمتمع قوي”.
فلوال ضعف اجملتمع ملا تسلط املستبدون .واملستبدون يرسخون هذا الضعف يف وعي الناس واملناضلني معا.
ألهنم يدركون أن كل قوة نسبية تضاف للمجتمع هي خصم من رصيد السلطة ،وكل منو يف عقل وعضالت اجملتمع
داللة ميالد مشروع فعلي لدى اجملتمع.
هي شبكة مفاهيم جديدة جنرؤ من خالهلا على قول “سننجح” بدال من قول “سيسقطون”..
فاألوىل تعول على القدرات والثانية تعول على املعجزات.
هي شبكة مفاهيم جديدة جتعلنا نرى مشروع التغيري من منظور “اجملتمع” وليس من منظور “السلطة”.
لنعيد تعريف كل شيء من حولنا ،ونعيد قراءة كل األحداث يف سياق آخر ،حنكم على كل حدث من منظور “تقوية
اجملتمع”.
وبذلك يتحول مشروع التغيري إىل عملية بناء مستمر جملتمع قوي .حىت وهو يقاوم فإن لديه بوصلة جتعل كل خطوة
تصب يف هذا اهلدف ،وكل حرية حول مسار من املسارات جييبها سؤال ..هل يصب يف تقوية اجملتمع ؟
*************
إن التغيير المجتمعي الكلي عبر الوسائل العنيفة ال تعلق له بالدين إال من زوايا مخصوصة ،هي القصد والفقه
واألخالق،
فإذا اتضح لنا هذا األمر سهل علينا الجزم أن التنظير بوضع نهج تغييري مخصوص يتبنى العنف ،أو نفي نجاح
مثل هذا النهج بناء على تجربة فردية معزولة أو حتى قطرية ،بل حتى لو كانت مبنية على عدة تجارب صدرت
بمالبسات مخصوصة ،فمن المؤكد أنه ال يمكننا الحكم على مثل هذا التنظير سوى أنه تجربة يمكن أن يُستفاد منها ال
أنها تنظير علمي جاد .

ومن ثم فال يمكن قبول أي نتيجة صادرة عنها تكون مصادمة لما ينبغي أن يفرزه أصل النظرية حينما تكون علما
مبنيا على مجموعة من ثوابت و متغيرات مؤكدة ،و على مجموعة من المقاييس العلمية المعتمدة و المعقدة .
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إن التغيير المجتمعي الكلي الذي ُوضح له مصطلح الثورة علم ذو أسس و قواعد بعضها ثابت ،و بعضها اآلخر

مرن متغير وفق معطيات كثيرة ،و هذه القواعد و األسس ُوضعت بعد خضوعها لخبرات طويلة من الفرضيات و
التجريب و التعديل ،إلى أن استقرت على الوضع الشمولي الذي وصلت به إلينا ،و هذا وضعها العلمي فقط،
وأما وضعها التطبيقي ؛ فهو مبني على معرفة وحكمة وروية شديدة التعقيد حتى أنها قاربت الفن في شدة
رضوخها لقوانين حدسية وفطرية ابعد ما تكون في أحيان كثيرة عن العلم .
ولألسف إن كثيرا من الناس يعييهم الدرس والتدقيق فتستهويهم النتائج الكلية غير الجادة ،فيقررون نظرية تغيير
يظنون أنها الحق الذي ليس بعده حق ،أو يجزمون باستحالة حصول الظفر بالنصر إال عبر هكذا طريق .
وسواء هذا الذي بدأ في سلك طريق العنف معتمدا على نفسه ،أو على تجربة معزولة لها خصائصها الموضوعية
كالتجربة األفغانية أو الفيتنامية أو غير ذلك …
أو هذا الذي جزم بأن العنف ال يمكن أن يكون سبيال ناجعا للتغيير …
فهذا أو ذاك ال يمكن أن يكون واعيا أو جادا في ما يزعم .
إن طريق الثورة مسلك وعر معقد له تعلق ببناء الكادر والتنظيم واألمن ،وله تعلق باجلماهري ،وله تعلق باالطالع على
الواقع الذي تقرر تغيريه بتفاصيله اليت هي جزء منه كاألمن واالقتصاد والقوة العسكرية ..اخل ،وإىل عالقاته اخلارجية واليت كثريا
ما تكون الشريان الذي يستمد منه حياته ،وإىل الظروف اإلقليمية والعاملية …
وحنن أصحاب منهج رباين ،له طابعه اخلاص الذي يطبع به مفهوم العمل الثوري من دون أن يعدل يف جوهره الكوين
…
لكنه يضفي عليه خصوصيته يف القصد والسياسة ويف قانون املعامالت واألخالق ،ويف اجلانب الروحي.
وكم يتملكين االنبهار عندما أقرأ تلك الفقرات اليت كتبها سيد قطب رمحه اهلل عن تلك الطليعة املخلصة الواعية اليت
مساها القاعدة الصلبة ،واستخلص هلا جتربتها الصافية الناصعة اليت سطرها جو الوحي وهو يتنزل على اجلماعة املسلمة األوىل.
وال زلت إىل اليوم أتعجب كيف أن هذا العمالق قد وضع إصبعه على نقطة البدء األساسية اليت ينبين عليها ما
سيلحق.
مثلما أنين ال أنفك أتعجب كيف أننا ال زلنا نرى من يتخطى البدايات ،أو يقف عندها وقفة احلائر تتأخر خطاه عن
خطى األحداث فيضحى عامال مغ ِرقا يف السلب
*********************
سلمية اإلخوان
هل تعرقل الثورة؟
د .رفيق حبيب
جتاوزت دول الربيع العريب عدا تونس ،مرحلة ثورة التحول الدميقراطي ،اليت تتمثل يف احتجاجات شعبية تقود لتحول
دميقراطي ،دون تغيري املنظومة احلاكمة ،مث يكون التحول الدميقراطي وسيلة لتغيري النظام السياسي ،قد تنجح أو تفشل أو يتأخر
جناحها.
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بعد االنقالبات على الربيع العريب ،دخلت بالد الربيع العريب مرحلة ثورة التغيري ،اليت تستهدف تغيري املنظومة احلاكمة
برمتها ،وإحداث قطيعة مع املاضي ،وبداية مرحلة تارُيية جديدة ،وهو أمر حيدث على مراحل ،ومن خالل معارك متتالية.
ثورة التغيري العربية ،واليت تشتعل يف مصر واليمن وليبيا وسوريا والعراق ،تأخذ أكثر من منحى ،ومن أمهها منحى الثورة
الشعبية السلمية ،كما يف مصر ،ومنحى احلرب األهلية الشاملة كما يف سوريا ،وبينهما درجات متفاوتة من الثورة واحلرب
األهلية.
ثورة التغيري قد تتحقق من خالل سلسلة من احلروب األهلية واإلقليمية ،واليت تدخل فيها معظم األطراف يف حرب
متواصلة ،حىت تتمكن قوى التغيري من االنتصار يف تلك احلرب ،على األطراف األخرى ،خاصة تلك املرتبطة باألنظمة احلاكمة
القدمية.
قد تستمر الثورة شعبية وسلمية يف جوهرها الغالب والشائع ،وتنتصر كثورة شعبية من خالل اإلرادة الشعبية ،دون أن
يكون انتصارها متوقفا على االنتصار يف حرب م سلحة ،وهبذا تتجاوز الثورة الشعبية مرحلة احلرب األهلية الشاملة ،وحتقق النصر
على منظومة االستبداد.
هل تتجاوز ثورة الربيع العريب مرحلة احلرب األهلية وحتقق انتصارها بالثورة السلمية ،أم أن االنتصار النهائي لن يكون إال
حبرب مسلحة أهلية؟
هذا السؤال حيدد مسار ثورة الربيع العريب ،كما حيدد أيضا املدى الزمين املتوقع هلا.
مجاعة اإلخوان املسلمني تلتزم بشدة بالنهج السلمي ،وهي هبذا ختتار مسار الثورة الشعبية السلمية ،اليت تنتصر بإرادة
شعبية حرة ،ودون أن تنخرط يف حرب ،أو دون أن يكون انتصارها من خالل حرب أهلية مسلحة.
هل ميكن أن يكون اختيار مجاعة اإلخوان املسلمني للنهج السلمي ،يعرقل الثورة خاصة يف مصر؟
خاصة إذا كانت الثورة لن تنتصر إال حبرب أهلية مسلحة ،كما حدث يف العديد من الثورات عرب التاريخ؟
فهل سلمية اإلخوان تنصر الثورة أم تعرقلها؟
يف كل األحوال ،فإن ثورة التغيري تشهد نزاعا اجتماعيا وثقافيا ،فهي عملية تغيري كربى ،مما يعين أن الثورة هي معركة تغيري
شاملة ،هلا جوانب اجتماعية وثقافية ،تؤثر على خمتلف مكونات اجملتمع ،ولكن ليست كل معارك التغيري مسلحة.
الشاهد أن دول الربيع العريب تشهد أكثر من مسار لثورة التغيري ،وأن بعضها أخنرط يف حرب أهلية مثل سوريا والعراق
وليبيا ،وبعضها يقف على أعتاب احلرب األهلية مثل اليمن ،وبعضها مازال بعيدا عن االخنراط املباشر يف حرب أهلية مثل
مصر.
يف كل حاالت الثورة ،هناك قدر من احلرب األهلية أو النزاع األهلي ،فال توجد ساحة تغيري ال يوجد هبا نزاع أهلي ،حىت
وإن كان االقتتال األهلي حمدودا أو غري مباشر.
ففي مصر قدر من االقتتال األهلي ،تقوم به مؤسسة القمع ضد الثورة ،ونيابة عن مؤيديها.
املسألة ال تتعلق بغياب أو حضور ظواهر احلرب األهلية ،ولكن مبقدار ما حيدث من اقتتال أهلي ،فهناك نزاع أهلي حول
الثورة ،قد يظل يف حدود ضيقة ،أو يتحول إىل حرب أهلية شاملة ،تنخرط فيها معظم مكونات اجملتمع.
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مصري الثورة واجتاهها ال يتعلق فقط مبقدار ما حيدث من نزاع أهلي ،ولكن بعالقة الثورة مبا حيدث من نزاع األهلي،
فكلما كان مسار الثورة مرتبطا مبسار احلرب األهلية ،يصبح انتصار الثورة ،هو انتصار يف حرب أهلية.
كلما كان انتصار الثورة يتحقق بإرادة شعبية ،ومن خالل جتاوز احلرب األهلية والنزاع األهلي ،كانت الثورة شعبية
وسلمية ،وهذا هو خيار مجاعة اإلخوان املسلمني ،ولكنه ليس اخليار السائد يف كل بالد الربيع العريب.
مسارات الثورة

إذا كان تعريف الثورة ،أهنا فعل من أجل التغيري الشامل ،فإن دول الربيع العريب فيها مسار للثورة الشعبية السلمية خاصة

يف مصر ،وتقوده مجاعة اإلخوان املسلمني ،ومسار لثورة احلرب األهلية خاصة يف سوريا ،ويقوده تنظيم الدولة اإلسالمية.
بني مجاعة اإلخوان املسلمني وتنظيم الدولة اإلسالمية ،تتضح املفارقة يف أوضح صورها ،فجماعة اإلخوان املسلمني ترى
أن الثورة شعبية وسلمية ،وتنتصر باإلرادة الشعبية اجملردة من السالح،
وتنظيم الدولة يرى أن التغيري يتحقق بالسالح فقط.
تنظيم الدولة اإلسالمية ،ال يتبىن فقط هنج تغيري األنظمة احلاكمة بالقوة مثل تنظيم القاعدة ،ولكنه يتبىن أيضا هنج تغيري
اجملتمع بالقوة ،لذا فإن تنظيم الدولة اإلسالمية ُيوض حربا أهلية مباشرة ،من أجل حتقيق التغيري كما ينشده.
قوى االنقالب على الثورة ،وتنظيم الدولة اإلسالمية ،مها الطرفان اللذان ُيوضان حربا أهلية مباشرة ومقصودة من أجل
حتقيق أهدافهما.
فقوى االنقالب على الثورة ،تريد القضاء على الربيع العريب من خالل احلرب األهلية.
تنظيم الدولة اإلسالمية ،يستهدف القضاء على األنظمة احلاكمة والقواعد االجتماعية املساندة هلا ،من خالل احلرب
األهلية ،كما يستهدف القضاء على الربيع العريب ومشروع التحول الدميقراطي ،من خالل احلرب األهلية ،ليحقق تصوره
التقليدي عن الدولة اإلسالمية.
مجاعة اإلخوان املسلمني تستهدف تغيري األنظمة املستبدة ،ومنظومة االستبداد والتبعية اإلقليمية من خالل الثورة الشعبية،
ولكنها ال تستهدف تغيري اجملتمعات بالقوة ،بل ختتار طريق التحول الدميقراطي ،لبناء نظام سياسي جديد ،وإصالح اجملتمعات
بني مصر وسوريا ،ميكن وضع بقية دول الربيع العريب حسب درجة اخنراطها يف احلرب األهلية أو الثورة الشعبية ،حيث
تنخرط ليبيا يف حرب أهلية ،يليها اليمن بدرجة أقل ،مث تأيت مصر ،وهي األكثر قربا من الثورة الشعبية ،وبعدا عن احلرب
األهلية.
يالحظ ارتباط مسار الثورة حبجم التواجد اجلماهريي جلماعة اإلخوان املسلمني ،ففي سوريا حيث تواجد اجلماعة حمدود
اشتعلت احلرب األهلية ،ويف ليبيا حيث تواجد اجلماعة حمدود أيضا ،أخنرط الفرقاء يف حرب مسلحة.
التواجد الواسع جلماعة اإلخوان املسلمني يف اليمن ،جعل اليمن ختوض حرب أهلية من طرف واحد تقريبا ،حيث ختوض
مجاعة أنصار اهلل احلوثية حربا أهلية ،ويشاركها تنظيم أنصار الشريعة املنتمي للقاعدة ،وبعض مسلحي القبائل.
رفض حزب التجمع الوطين لإلصالح ،املمثل جلماعة اإلخوان املسلمني خوض احلرب األهلية يف اليمن ،حد من أتساع
مساحة احلرب ،ولو شارك فيها ،ألصبحت حربا أهلية شاملة كما حيدث يف سوريا.
مما جعل إلخوان اليمن دورا مهما ،يف تعضيد مسار الثورة الشعبية يف اليمن.
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بقدر أنتشار تنظيم الدولة اإلسالمية ،بقدر ما تتوسع مساحة احلرب األهلية ،ألنه ميثل املقابل املوضوعي للسلطة
املستبدة ،والذي يستخدم نفس أدواهتا ،من أجل إسقاطها .لذا تتوسع احلرب األهلية يف سوريا ،مث العراق مث ليبيا.
املشهد يف تونس خمتلف ،فهي الدولة الوحيدة اليت حققت نصف ثورة ونصف انقالب ،فال الثورة انتصرت يف النهاية،
وال االنقالب أنتصر بالكامل ،وأصبح املشه د معلقا بني الثورة واالنقالب ،وتواجد اإلخوان يف تونس أقل من مصر ،وأكثر من
ليبيا
مشهد بالد الربيع العريب ،يوضح أن مسار الثورة يتوقف على طبيعة تركيب النظام املستبد ،خاصة إذا كان له أساس
طائفي ميكنه من شن حرب أهلية أوسع ،كما يف سوريا والعراق .كما يتوقف مسار الثورة على القوى املشاركة فيها ،فيربز تأثري
دور اإلخوان وتنظيم الدولة.
بني التغيري بالثورة الشعبية ،والتغيري باحلرب األهلية ،ترتاوح مواضع دول الربيع العريب ،بدرجات خمتلفة ،وكل مسار حياول
حتقيق االنتصار ،ليس فقط على قوى االنقالب على الثورة ومنظومة االستبداد والتبعية ،بل أيضا على املسار اآلخر للتغيري.
فهل ينجح مسار احلرب األهلية ،أم مسار الثورة الشعبية ،وهل يعرقل منهج اإلخوان السلمي الثورة خاصة يف مصر؟
وهل سينتصر خيار واحد فقط ،أم ميكن أن ينتصر أكثر من خيار يف نفس الوقت ،يف بالد خمتلفة؟
مسار االنتصار

سؤال التغيري التارُيي من أصعب األسئلة ،فرغم أن له قواعد وقوانني عرفها تاريخ البشرية ،إال أنه ليس له مسار واحد
معتمد تارُييا.
فالتغيري ميكن أن حيدث بثورة شعبية سلمية يف أغلبها ،أو بثورة مسلحة ،أو من خالل حروب أهلية.
ما يؤثر على مسار عملية التغيري ،هو مجلة العوامل والتفاعالت والتداعيات ،املصاحبة لعملية التغيري ،وطبيعة اجملتمعات
وكذلك طبيعة األنظمة احلاكمة املستبدة ،وأيضا طبيعة القوى األكثر قوة على األرض ،ومن مجلة تلك العناصر ،يتحدد مسار
الثورة.
ميكن أن يتحقق التغيري يف املنطقة العربية واإلسالمية أيضا ،من خال ل سلسلة من احلروب األهلية اليت متتد لسنوات أو
عقود ،وميكن أن يتحقق التغيري من خالل سلسلة من الثورات الشعبية ،اليت تناضل لسنوات ضد االستبداد.
واقع مرحلة التغيري العريب الكربى ،اليت بدأت بذورها قبل الربيع العريب ،وحتققت شرارهتا األوىل مع الربيع العريب ،يكشف
على أن مسار التغيري يف املنطقة العربية متعدد االجتاهات واملراحل ،والتفاعل بني تلك االجتاهات حيسم مسار مراحل االنتصار.
انتصارات شرارة الثورة األوىل ،وإسقاطها لرأس النظام يف تونس ومصر وليبيا واليمن ،حقق متدد واضح خليار الثورة
الشعبية والنهج السلمي ،وكان اإلخفاق يف سوريا أوال ،سببا يف متادي خيار السالح واحلرب األهلية.
انتصارات قوى االنقالب على الثورة ،مددت من خيار الثورة الشعبية املسلحة ،مث وسعت من جمال احلرب األهلية ،مما
جعل مشهد احلرب األهلية هو الغالب ،وخيار التغيري من خالل احلرب األهلية يتمدد.
انتصار اخليار السلمي ،حيبط اخليار املسلح ،وانكسار اخليار السلمي ،يعضد اخليار املسلح.
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وكلما مر اخليار السلمي بأزمة أكرب ،حتول اخليار املسلح من هنج التغيري بالقوة ،إىل هنج احلرب األهلية اليت تغري اجملتمع
نفسه بالقوة
كأن اخليار املسلح ميأل الفراغ الذي يتسبب فيه تراجع اخليار السلمي ،وتقدم اخليار السلمي ميأل فضاء التغيري واجملال
السياسي .فاخليار السلمي ،هو اخليار الطبيعي إذا كان متاحا ،واللجوء للخيار املسلح ،ال يكون إال بغياب فرص اخليار
السلمي.
عندما يكون التغيري متاحا بالعمل السياسي ،ال يكون هناك جمال للثورة ،وعندما يكون التغيري متاحا بالتحول
الدميقراطي ،فال جمال لثورة التغيري ،وعندما ال يكون التغيري متاحا إال بالثورة الشعبية ،فال جمال لطريق آخر ،وعندما ال يكون
هناك فرصة للتغيري إال باحلرب األهلية ،فال جمال لطريق آخر.
قد تكون القاعدة التارُيية ،هي تلك اليت جتعل احلرب هي ضرورة وليست جمرد اختيار ،فعندما تكون هناك مسارات
مفتوحة غري احلرب ،فاللجوء للحرب ال يكون إال من طرف ال جيد قبوال جمتمعيا ،سواء كان سلطة مستبدة ،أو مشروع
متطرف.
املشهد بعد االنقالب على الربيع العريب ،يشري إىل أن املوقف يف مصر له دور مركزي يف مسار ثورة الربيع العريب ،فإذا
أحبط احلراك الثوري السلمي يف مصر ،فإن خيار احلرب األهلية سيكون اخليار الوحيد.
إذا انزلقت مصر يف حرب أهلية واسعة أو شاملة ،فإن خيار الثورة الشعبية السلمية يرتاجع لصاحل خيار التغيري من خالل
احلرب األهلية.
وإذا تراجع حضور مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر واليمن ،سوف يصعد خيار احلرب األهلية الشاملة.
إذا اخنرط إخوان اليمن يف حرب أهلية ،فإن احتماالت استمرار الثورة الشعبية السلمية تقل ،ويتزايد دور احلرب األهلية
كوسيلة لفرض التغيري.
إذا فشلت جتربة إخوان تونس يف احلفاظ على نصف ثورة ونصف انقالب ،وحدث انقالب شامل ،فإن خيار احلرب
يتقدم.
مسار الربيع العريب إذن ،يرتاوح بني متدد للحرب األهلية على حساب الثورة ،أو تقدم للثورة على حساب احلرب األهلية،
فإذا متددت احلرب األهلية دخلت املنطقة يف عقود من احلروب ،قبل أن يتضح أي أفق للتغيري التارُيي.
استمرار مسار الثورة الشعبية السلمية ،جيعل خيار التغيري الثوري الشعيب حيا ،مما جيعل احلرب األهلية حتدث كنتيجة
ملعارك التغيري ،دون أن تكون هي معركة التغيري الرئيسة ،فتبقى الثورة هي معركة التغيري املركزية.
استمرار احلرب األهلية كتوابع ملعارك التغيري الثوري ،هو مشهد تارُيي معتمد ،وبقاء مسار الثورة الشعبية بدرجات
خمتلفة ،يرهن االنتصار بانتصار اإلرادة الشعبية ،وليس االنتصار يف حرب أهلية ،مما جيعل انتصار الثورة يوقف احلرب األهلية يف
النهاية.
يف احلروب األهلية ال يوجد نصر كامل أو هزمية كاملة ،ولكن توقف احلروب األهلية عندما يدرك اجلميع عدم إمكانية
استمرارها ،وهو ما يدفع اجلميع للقبول بوقف احلرب ،ولكن يبقى هناك طرف أقوى يفرض خياره يف الثورة الشعبية عندما
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تنتصر ،تفرض خيارات عامة الناس اليت استطاعت أن حتقق االنتصار على منظومة االستبداد والتبعية ،وتنتصر خيارات الثورة
على أي خيارات أخرى ،ولكن يكون انتصار الثورة ،ليس انتصارا بالسالح.
خيار الثورة الشعبية السلمية ،يقلل التكلفة االجتماعية ،أي حيد من اجلراح االجتماعية اليت تعقب مراحل التغيري ،ولكنه
ال يتجنبها بالكامل ،وخيار احلرب األهلية ،ينتصر من خالل تعميق اجلراح االجتماعية ،بغلبة طرف على آخر يف اجملتمع.
اإلخوان والثورة:
الدور املركزي جلماعة اإلخوان املسلمني يف ثورة الربيع العريب ،أدى إىل تعضيد خيار الثورة الشعبية السلمية ،خاصة يف
مصر ،كما محى هذا اخليار بدرجات خمتلفة يف بقية دول الربيع العريب ،مما جعل خيار الثورة الشعبية ال ينكسر.
مع بقاء خيار الثورة الشعبية يف مصر ،وسط حالة من احلروب األهلية يف دول الربيع العريب األخرى ،تشكل مشهد الربيع
العريب ،بأنه أساسا ثورة شعبية ،تسبب االنقالب عليها يف اندالع حروب أهلية ،ولكن الربيع العريب مل يتحول إىل ثورة حرب
أهلية.
قدرة مجاعة اإلخوان املسلمني على احلفاظ على مسار الثورة السلمية يف مصر ،وتعظيم دورها وتأثريها وفاعليتها ،حيد من
فرص حتول الربيع العريب ،إىل مرحلة حروب التغيري األهلية ،مما حيدث توازن بني تطور مسارات الربيع العريب يف البلدان املختلفة.
إذا استمرت مجاعة اإلخوان املسلمني يف محاية مسار الثورة الشعبية بنجاح ،فإن مشهد الربيع العريب سيصبح مشكال من
عدة معارك ،وحروب أهلية ،تدور حول مسار الثورة الشعبية الرئيس ،حىت تتقدم الثورة الشعبية ،بقدر ميكنها من السيطرة على
مسار التغيري ،وإيقاف احلروب األهلية.
خيار مجاعة اإلخوان املسلمني السلمي ،يعضد الثورة الشعبية على حساب حروب التغيري األهلية ،وبقدر ما تتمكن
اجلماعة من تعضيد فاعلية هذا اخليار ،يصبح التغيري رهنا بالثورة الشعبية ،وليس احلروب األهلية.
إذا تسبب اخليار السلمي جلماعة اإلخوان املسلمني ،يف تراجع تأثري احلراك الثوري يف مصر ،أو فقدانه للتأثري ،فسوف
يتوسع خيار احلرب األهلية ،فنجاح مجاعة اإلخوان يف تعضيد خيار الثورة الشعبية ،يعتمد على استمرار وفاعلية احلراك الثوري يف
مصر خاصة.
*****************
على من يكذب االنقالبيون في مصر؟!
على الحلواجي -الجزائر
إن الرهان يف الصراع املصري صار قائما على مدى إثبات هتمة "اإلرهاب والعنف" يف "مجاعة اإلخوان" أو نفيها ،فكل
الدماء اليت سالت مربرها كذبة "إن هؤالء حيملون السالح وُيربون منشآت الدولة والكنائس." ..
ويأيت ذلك يف التقارير الرمسية املختلفة للسلطة االنقالبية والناطقني بامسها ويف أخبار إعالمها مبختلف وسائله ،ويبدو أن
هذه الفرية هي عماد اخلطة االنقالبية بدليل إغالق القنوات غري املوالية لالنقالبيني وبالذات اإلسالمية كخطوة موازية الختطاف
الرئيس املنتخب د.مرسي (فك اهلل أسره) حىت ال جيد الكذب حواجز مانعة من االنتشار.
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وعليه فإن جناح املؤيدين للشرعية ويف مقدمتهم "مجاعة اإلخوان" – بالرغم من كل اخلسائر البشرية املؤملة  -مرهون مبدى
إثبات سلميتهم وإظهارها للعامل ،وهلم يف ذلك عدة وسائل منها:
رد الفعل.
 متسكهم الفعلي وبكل صرامة خبيار السلمية وعدم ّلتحرز من األخطاء وفضح احليل والدسائس.
 احلرص على تنقية صفوفهم وا ّ شحن خطاباهتم وتكثيف بياناهتم مبا يؤكد سلميتهم. -تسخري أقصى طاقاهتم اإلعالمية – صوتا وصورة وكتابة -يف إبراز احلجج املفندة لالهتامات املوجهة إليهم واملؤيدة

لصدقية خيارهم السلمي.
 تنظيم خمتلف النشاطات والفعاليات الفنية واإلبداعية وغريها اليت تكرس االنطباع بسلميتهم يف األذهان والتفكري يفالقيام باللفتات الرمزية اليت ختدم هذا اهلدف مثل "رفع األيدي" الذي يفعلونه يف املظاهرات..
وحىت اليت تصعب على النفس يف هذه الظروف مثل ما يقرتحه عليهم "أ .الراشد" يف كتابه األخري "الردة عن احلرية" وهو
"تعليق الزهور على فوهات بنادق اجليش وعلى خوذاهتم وصدورهم ،وتسليمهم رسائل عاطفية تبدي حبنا هلم كحراس للوطن
والشعب" (ط 2ص.)66
 دعوة اجلهات القضائية واحلقوقية واجلمعيات املختصة للتحري والتحقيق واالستعانة هبم يف هذا االجتاه...وغري ذلكمن الوسائل املتاحة...
إن كل جهد يبذل يف هذا اإلطار له أجره كنوع من اجلهاد نظرا ألن اهلدف الذي يعمل على حتقيقه هو نفسه هدف
اجلهاد األصل وهو إحقاق احلق والتمكني للمشروع ؛
كيف ال وإثبات السلمية ملؤيدي الشرعية يعين جترمي االنقالبيني أمام الشعب وأمام العامل كله وبالتايل اهنزامهم ،وإال فهم
املظلومون وكل ما يفعلونه إمنا هو رد فعل مربر وال ذنب هلم ..فيحققون بذلك ما يلهفون وراءه من اعرتاف الدول و ينالون رضا
معظم الشعب فيسحقون معارضيهم.
وال شك يف أن "اإلخوان" مدركون هلذه احلقيقة ويعملون يف اجتاهها ،وال أدل على ذلك من املقولة املشهورة للمرشد
"سلميتنا أقوى من رصاصهم".
من هنا يأيت هذا املقال مسامهة يف إثبات سلمية "اإلخوان املسلمون" وتأكيدها ،وهو يف الوقت ذاته تنفيس وختفيف من
الغيظ والشعور بأمل الظلم واإلهانة واالحتقار ( احلقرة) الذي حيصل يف نفوسنا ونفوس كل األحرار والنزهاء كلما رأينا ومسعنا
الكذب الذي يذاع وينشر بكل وقاحة من أجل حماولة إثبات هتمة اإلرهاب يف "اإلخوان" دون مراعاة ألدىن معايري اإلنسانية،
بالرغم من وضوح احلقائق جلية أمام اجلميع ،عمال بالنظرية القائلة" :إن الكذب إذا تكرر بإحلاح يصري قناعة يف النفوس وكأنه
حقيقة".
والبد يف البداية من اإلشارة إىل أن املعلومات اليت ستذكر مهما كانت بسيطة ومعلومة لدى الكثريين فأن نشرها
وتعميمها وإعادة تداوهلا مبختلف الوسائل يع ّد من واجبات الوقت ،كدعاية إجيابية مضادة مبعلومات صحيحة متسح كذب
االنقالبيني حىت ال يصري قناعات ثابتة يف أذهان الناس.
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 -1من الخصائص المنهجية للجماعة :أول الناطقني بتكذيب االنقالبيني يف اهتام "مجاعة اإلخوان" باإلرهاب هو
خصائص اجلماعة نفسها ،وهو ما يعرفه العام واخلاص وما تتميّز به مجاعة "اإلخوان املسلمني" عن بقية الفصائل اإلسالمية
األخرى ،ويعرف اجلميع أن التخلي عن تلك اخلصائص هو من نواقض االنتماء للجماعة ،ومن بينها على األقل :االعتدال
واجتناب استعمال القوة والتدرج.
 االعتـ ــدال :وهو البعد عن التطرف يف االجتاهني ومنه عدم التش ّدد يف األحكام واملمارسة ،ويتصل هبذا املعىن العاملالعتدال احلذر والتحرز من خمالفة النصوص الشرعية ذات الوعيد الشديد وخاصة فيما يتعلق بالدماء وما شاهبها؛
س أ َْو فَ َس ٍاد ِيف األ َْر ِ
فاإلخوان املسلمون شديدو احلذر من مثل معىن قوله تعاىلَ .. :م ْن قَـتَل نَـ ْفسا بِغَ ِْري نـَ ْف ٍ
ض فَ َكأَممنَا قَـتَ َل
َ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
مم َخالدا ف َيها ( ..النساء)93 :
ماس َمجيعا ( املائدة )32 :وقوله َ ..وَم ْن يـَ ْقتخ ْل خم ْؤمنا خمتَـ َع ِّمدا فَ َجَز خاؤهخ َج َهن خ
َ
ومن مثل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم (لزوال الدنيا أهون عند اهلل من دم امرئ مسلم) ومثله (من قال ألخيه يا كافر،
صنَ خع بَِال إِلَ َه إِمال اللمهخ ،إِ َذا
كي َ
ف تَ ْ
فقد باء هبا أحدمها) ،وقوله ملن قتل من نطق بالشهادة ظنا منه أنه قاهلا خوفا من السيفْ ( :
ت يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة).
َجاءَ ْ
ويف آثار مؤسس اجلماعة وخلفائه علمائها ومفكريها أكثر مما حيصى وحيصر من أدلة على اعتداهلا وميكن اختصار ذلك
وضغطه يف عنوان كتاب مشهور للمرشد الثاين للجماعة حسن اهلضييب ـ رمحه اهلل ـ وهو "دعاة ال قضاة" وفيه ردود على فكر
التكفري واهلجرة وقتال املسلمني.
 اجتناب استعمال القوة :من خالل الكالم عن االعتدال عند "اإلخوان" تربز خاصية أخرى فرعية من خصائصهموهي تبنيهم مع خصومهم وأعدائهم داخل جمتمعهم “مذهب ابن آدم األول” الذي جاء يف القرآن الكرمي على لسانه :لَئِ ْن
يل يد َك لِتـ ْقتـلَِين ما أَنَا بِب ِ ِ
بس َ ِ
ك  (املائدة ) 28:وعليه فهم عاملون بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم
ك ألَقْـتخـلَ َ
اس ٍط يَدي إِلَْي َ
َ
طت إ َم َ َ َ خ َ
ََ
عندما حتدث الفنت وحيصل التقاتل بني املسلمني (كن عبد اهلل املقتول ...وال تكن عبد اهلل القاتل).
وقد مسعنا هذا احلديث بالذات وما يف معناه من كالم يردد على منصة "رابعة" وغريها على اهلواء مباشرة ..ألن ذلك من
القناعات األصيلة يف اجلماعة اليت غرسها فيها املؤسس ـ رمحه اهلل ـ الذي قال بصراحة ووضوح يف رسالة املؤمتر اخلامس حتت
عنوان فرعي "اإلخوان والقوة والثورة":
"  ...وأما الثورة فال يفكر اإلخوان املسلمون فيها ،وال يعتمدون عليها ،وال يؤمنون بنفعها ونتائجها ،وإن كانوا يصارحون
كل حكومة يف مصر بأن احلال إذا دامت على هذا املنوال ومل يفكر أولو األمر يف إصالح عاجل وعالج سريع هلذه املشاكل
فسيؤدي ذلك حتما إىل ثورة ليست من عمل اإلخوان املسلمني وال من دعوهتم ،ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات األحوال
وإمهال مرافق اإلصالح".
 -التدرج والمرحلية :من كان العنف واستخدام القوة من منهجه وقناعته مل يكن يف مقدوره الصرب واالنتظار لتحقيق

أهدافه على مراحل بل يعمد لتنفيذ كل شيء يف حلظة واحدة مصادما بذلك نواميس الكون.

ومل يكن ذلك أبدا من خصائص "مجاعة اإلخوان" وإمنا كان التدرج وكانت املرحلية من أبرز خصائص منهجهم
و"التدرج واملرحلية" من املفردات السياسية والدعوية اليت جرت على ألسنة العامة من الناس الذين تعلموها من "اإلخوان"
وممثليهم يف كل األقطار من خالل مقوالهتم وأدبياهتم وذلك ثابت يف مدوناهتم؛
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وقد جاء يف رسالة املؤمتر اخلامس أيضا كالم مطول حول "التدرج يف اخلطوات" ننقل منه ما ُياطب املؤسس به
املتحمسني من اإلخوان حىت يقتنعوا بضرورة الصرب على املراحل وعدم حرقها بعنوان "مصارحة" حيث يقول:
" إن طريقكم هذا مرسومة خطواته موضوعة حدوده .ولست خمالفا هذه احلدود اليت اقتنعت كل االقتناع بأهنا أسلم طريق
للوصول ،أجل قد تكون طريقا طويلة ولكن ليس هناك غريها ،إمنا تظهر الرجولة بالصرب واملثابرة واجلد والعمل الدائب ،فمن أراد
منكم أن يستعجل مثرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أواهنا فلست معه يف ذلك حبال ،وخري له أن ينصرف عن هذه الدعوة
إىل غريها من الدعوات."...
والشاهد في هذا كله أن هذه الخصائص الثالث وحدها الراسخة والمتأصلة في جماعة اإلخوان فكرا وممارسة
كافية لتنفي عنهم نفيا قاطعا تهمة اإلرهاب وإال ما بقيت جماعة تسمى “اإلخوان المسلمين” ألن انتفاء الخصائص هو
انتفاء لما خصصت به من خالل التوثيق المذكور الذي ال يصمد الكذب معه لحظة واحدة.
من التـ ـ ـ ـ ــاريخ :قد يقول قائل إن ما سبق ذكره هو جمرد فكر وكالم نظري فحسب أما الفعل يف الواقع فهو شيء آخر

بيد أن أحداث التاريخ تثبت أن مجاعة اإلخوان حمققة لفكرها على أرض الواقع وعاملة به بالفعل وثابتة عليه على مر األيام
منذ تأسيسها إىل اليوم رغم احملن اليت اعرتضتها بسببه سواء من احلكام أم من املتنطعني من داخل صفها أم من اجلماعات
املخالفة هلا يف املنهج السلمي الوسطي املعتدل.
وال يتسع اجملال هنا للتوثيق التارُيي النصي بل لسنا يف حاجة إليه مادامت الذاكرة اجلماعية لعموم املثقفني ـ ومنهم
االنقالبيون أنفسهم ـ حتفظ كربيات األحداث التارُيية اليت مرت هبا اجلماعة.
فبعد عودة "اإلخوان" من حرب فلسطني اغتيل املرشد املؤسس (يف  12فرباير  )1949واعتقل العدد الكثري من أعضاء
اجلماعة والسيما رموزها وتوالت االعتقاالت واإلعدامات يف صفوفهم يف مراحل احلكم املتعاقبة وكان ذلك كافيا لكي جيعل
اجلماعة تعيد النظر يف منهجها السلمي وتتحول إىل “مقاومة قتالية” ولكنها مل تفعل.
مرت هبم عرب التاريخ ،ولكن
هذا كله ي ّدل على أن اإلخوان لو كانوا سيحيدون عن السلمية حلادوا أثناء احملن اليت ّ
السلمية خيار راسخ يف قناعاهت م حىت وهم يعانون احملن ،وحىت وهم دون قيادة يف الفرتة اليت عاشوها بال مرشد للجماعة بعد
اغتيال املؤسس – رمحه اهلل – ملدة ثالث سنوات.
وقد أثبتت األيام صحة التوجه اإلخواين السلمي اجملانب الستخدام العنف والقوة ولكن االنقالبيني مل يعرتفوا هلم
بذلك ...فهل جيدي نكراهنم وكذهبم شيئا مع كل هذه احلقائق التارُيية.
من العقل السليم والسياسة احلكيمة :ليس من املعقول أبدا وال من احلكمة السياسية أن تتبين مجاعة دعوية سياسية مثل
"اإلخوان" استعمال القوة والقتال وهي على هذه احلال من اإلمكانيات واخلصائص
ويف هذه الظروف واألوضاع السياسية والقانونية اليت متنع التسلح ولو افرتضنا أن ذلك من منهجها أو كان القتال
مشروعا ،أي إن املواجهة املسلحة هبذا الشكل جليش نظامي جمهز بالعدة والعدد يعين االنتحار‼
واجلماعة تدرك جيدا أن ما وصلت إليه من قوة سياسية وانتشار مجاهريي ما كانت لتصل إليه لو مل يكن منهجها سلميا
يعتمد الصرب واملصابرة والثبات وطول النفس ،فهي مجاعة ناضجة راشدة وهلا من اخلربة والتجارب ومن املفكرين واملنظرين ومن
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الناصحني املخلصني ما جيعلها بعيدة عن كل رعونة وهتور مما يدل على أن اهتامها بالعنف هراء ال قيمة له وال معىن وال يصدقه
عاقل‼
ومن الكالم الذي يدل على صحة ما نقول ما قاله مؤسس اجلماعة ـ رمحه اهلل ـ قدميا وهو يتكلم عن استخدام القوة :
جرب حظه يف
" ...والثورة أعنف مظاهر القوة ،فنظر اإلخوان املسلمني إليها أدق وأعمق ،وخباصة يف وطن كمصر ّ
الثورات فلم جين من ورائها إال ما تعلمون( ".رسالة املؤمتر اخلامس)
وحديثا يقول أحد كبار المنظرين لها بعد هذا االنقالب بالذات" :إمنا شرط مواصلة النجاح :احلفاظ على سلمية
املظاهرات والنشاط السياسي ،وهو ما طلبه فضيلة األستاذ املرشد وأركان قيادة الدعوة واحللفاء من علماء السلف ورجال
األحزاب ،فك اهلل أسر السجناء منهم ،واملفروض أن ال نبالغ يف طاعة هذا اخليار فقط ،بل أن يوقن اجلميع أنه اخليار الوحيد
الصائب الالئق ملصر هذه األيام يف هذه املرحلة"
(الراشد ـ الردة عن احلرية ط 2ـ ص .)66
من الواقـ ـ ـ ــع :إن الواقع املعيش هو امليدان الذي جيري فيه كل شيء وبالتايل فهو أقوى شاهد باألدلة املادية على حقيقة

ما يقال.

وبالنظر إىل ما جيري يف الواقع نسمع من كذب االنقالبيني العجب العجاب...
ال أظن أننا يف حاجة إىل التمثيل إلثبات وجود هذا النوع الفظيع من الكذب مادام كل الناس يسمعون ويشاهدون
يوميا ما ال حيصى وال يعد منه ،ولكن ال بأس بذكر بعض النماذج:
 قالوا :إن "اإلخوان" حيملون السالح واآلليات الثقيلة يف امليادين.ويقول الواقع :إن االعتصامات واملسريات ظاهرة للجميع وأيادي املتظاهرين فيها مرفوعة إىل األعلى ،ومل ير أحد شيئا مما
يقولون عند فض االعتصامات وحترك املسريات.
 قالوا :لقد قتل من الشرطة أعداد كبرية..والواقع يقول :إن إطالق النار يأيت دائما من جهة واحدة وال يظهر على فاعليه وجود مواجهة وتبادل له مع جهة
أخرى كما ال يوجد ضحايا بالزي النظامي من بني األعداد الكثرية املشاهدة بالزي املدين ،والقناصون من فوق العمارات واضحة
أزياؤهم.
 قالوا :احملاصرون يف مسجد الفتح حيملون السالح ..ولذلك كان العساكر من خارجه يطلقون النار على أعلىالصومعة بدعوى وجود من يرميهم منها.
والواقع يقول :احملاصرون كانوا يف الشارع وهم فارون بأجسادهم احتماء باملسجد ،ولو كان هلم سالح الستعملوه من
أول األمر ومل ينتظروا كل ذلك الوقت(24سا) .مث ملا خرجوا من املسجد مل يكن معهم أي سالح ومل يبق يف املسجد شيء.
 قالوا :املتظاهرون أحرقوا الكنائس.والواقع يقول :الكنائس كانت حترق وقوات األمن حاضرة تشاهد فلِ َم ملْ حتمها لو مل يكن الفاعلون موالني هلا؟
 قالوا :ابنة حممد البلتاجي مل متت ،وأبوها يتاجر سياسيا بدمها...12
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فبكى الواقع ومل يقل شيئا ألن الشاهد قد غاب‼...
 قالوا( :باخلط العريض على الصفحة األوىل من صحيفة عريقة) :الرئيس األمريكي "أوباما" عضو يف مجاعة اإلخواناملسلمني..
فضحك الواقع!!...
وعندما يلتقي الضحك والبكاء فتلك هي الفتنة العمياء اليت جتعل احلليم حريان..
وكل قارئ له أن يزيد من هذه “املضحكات املبكيات” ألنه قد يعلم من أمثلتها ماال يعلمه الكاتب ،وله أن حيكم
بصدق االنقالبيني أو بصدق الواقع!.
وبعد سيل الشواهد الواردة من المحاور السابقة (وهي :خصائص الجماعة ،التاريخ ،المنطق والحكمة ،الواقع)؛
نعرض فيما يلي شواهد المحاور الباقية في موضوعنا قبل مقاربة اإلجابة على السؤال المطروح في العنوان.
1ـ من الشعب:

الشعب هو حقل جتربة االنقالب الظاملة وهو املستهدف بتنفيذ كل خمططاهتا السيما الكذب الذي يراد به حتويل الرأي
العام لتأييد االنقالب وقبول األمر الواقع ،ولكن ال ميكن أبدا أن يصدق الشعب ما يقولون ..فكيف يصدق ذو عقل إذا قيل له
عن اللون األبيض أنه أسود وهو ينظر إليه؟! وكيف يصدق الشعب كالما خمالفا ملا يقع أمام عينه فيقال له عن الشيء أنه
موجود وهو ال يراه ،وعن الفعل قد حدث أمامه وهو مل حيدث؟
كيف يصدق ـ مثال ـ أحد أفراد الشعب حني يقال له :إن فردا من أسرتك أو أحد جريانك قد قتل يف املساء بسبب أنه
"إرهايب حيمل السالح" وهو يعرفه ،يف الصباح وطيلة حياته من قبل ،أنه ال عالقة له البتة مبا يقولون ،وقد يكون امرأة وليس
رجال...؟!
وهذ ا املثال ينطبق على اآلالف بل املاليني من أفراد الشعب ،ما دام كل قتيل يعرفه املئات من األقارب واجلريان
والزمالء‼..
وكيف يصدق الشعب الذي يعرف مجاعة اإلخوان منذ ميالدها خبصائصها املنهجية واألخالقية الراهنة والتارُيية ،حني
يقال له :إهنا صارت حركة إرهابية ..بني عشية وضحاها؟!
إن طبيعة األشياء ترفض أن يص ّدق الشعب شيئا من هذا إالّ أن تكون طبيعة اجملتمع البشري الذي ُياطبه االنقالبيون قد

انقلبت هي األخرى إىل طبيعة غري معتادة‼
والبد من التنبيه هنا إىل الفرق بني "عدم التصديق" و"التعبري عنه" فعدم التصديق ُيضع لقواعد طبيعية ،حيدث تلقائيا
يف الذهن جملرد مساع ما ُيالف الواقع ،بينما التعبري عنه ُيضع لعوامل مادية ومعنوية أو مصلحية ونفسية فال حيدث إال إذا
وافقها...
ومن هنا نستطيع احلكم بأن الشعب يف قرارة نفوس أفراده ال يصدق هتمة "إرهاب اإلخوان".
ولكن مواقفه من "اإلخوان" ختتلف بني مؤيد ومعارض،
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ومن املؤيدين من ال يستطيعون التعبري علنا بالتحرك خوفا من السلطة عن مصاحلهم وعن حياهتم خاصة بعد استعمال
الرصاص احلي.
ليعرب عن تكذيب االنقالبيني فيما يقولون بطريقة أخرى غري التحرك
ومن املؤكد قطعا أنه لو أتيحت الفرصة للشعب ّ

والتظاهر تكون خفية ونزيهة كاالستفتاء أو سرب اآلراء ـ مثال ـ لكانت النتيجة باألغلبية الساحقة ،يقول فيها الشعب كلمة احلق
النابعة من الضمري البشري اخلالص الذي يرفض الكذب بالفطرة وهي“ :ال إرهاب يف اإلخوان”‼
2ـ من اإلعالم:

مهما كثر إعالم االنقالبيني الكاذب فإن اإلعالم احليادي املوضوعي الصادق موجود أيضا مبختلف وسائله وأنواعه ،وهذا
األخري هو الغالب بإذن اهلل ألن (الزبد يذهب جفاء)؛
وأهم معيار للصدق واملوضوعية هو عرض احلقائق والوقائع كما هي والسماح لكل طرف بعرض أفكاره حبرية ،وهذا ما ال
جنده يف إعالم االنقالبيني ،ودليل الكذب هو اخلوف من احلرية ومصادرة الرأي اآلخر ،ولذلك ال جند الطرف املؤيد للشرعية
يسمح له بالكتابة أو الكالم يف منابر االنقالبيني إال لغرض حمدد أو بعد استعمال “املقص”،
ولذلك أيضا كان أول ما بدأ به االنقالبيون هو توقيف بث القنوات التابعة ألصحاب الشرعية مث مالحقة ومضايقة
القنوات احملايدة بتهمة "إحداث الفتنة يف اجملتمع املصري"..
والفتنة عند االنقالبيني هي نقل الصورة أو اخلرب أو الرأي الذي مل تنقله وسائل إعالمهم...
الفتنة عندهم ـ مثال ـ عندما تنقل وسائلهم صورة املسرية من جانب الرصيف الذي يوجد عليه أفراد قلة متفرقون ،وتنقلها
وسائل أخرى من وسط حشودها القوية؛ ومثلها عندما تنقل هذه الوسائل صور القناصة واضحة بالزي النظامي فوق البنايات و
صور املتظاهرين حتتهم رافعي أيديهم إىل األعلى ،يف حني مل تكن وسائلهم الكذابة قد نقلت ذلك!!.
إن وسائل اإلعالم عديدة ومتنوعة (مسعية وبصرية ومكتوبة والكرتونية )..والتقارير والتحقيقات املوضوعية اليت تنشر
احلقائق( ،السيما يف املصادر الغربية) كاليت تكلمت حبيادية عن مذحبة "احلرس اجلمهوري" وجمزريت "رابعة والنهضة" ،أشهر من
أن ينقلها هذا املقال الذي ال ي تسع بطبيعته للتوثيق األكادميي واملالحق ..وكلها تؤكد أن اإلرهاب عند االنقالبيني وليس عند
"اإلخوان".
ومن أراد التأكد أكثر من مدى فضح اإلعالم لكذب االنقالبيني عليه أن يتأمل يف النت املواقع وصفحات التواصل
االجتماعي لريى كيف أنه إذا توفرت احلرية والتلقائية تظهر احلقائق ويكشف الزيف‼...
وال نتكلم هنا عن كثرة املؤيدين للشرعية فحسب ،حيث يقال إن جهات معينة (ذات صلة باإلشراف على االنرتنت) قد
اصفرت بلوهنا الصفحات االلكرتونية ،ولكننا نتكلم بالذات عن تأكيد “سلمية
ّ
ضجت من كثرة نشر شعارات "رابعة" اليت ّ
اإلخوان” يف خمتلف االنتاجات اإلعالمية اليت تصب يف اجتاه ما يهدف إليه هذا املقال واليت تقول كلها لالنقالبيني بلسان
احلال أو بلسان املقال :ال قيمة لكالمكم‼
3ـ ومن أنفسهم أيضا:
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إن الكذب واقع من االنقالبيني بالفعل وبال شك وهم يعرفون أهنم يكذبون ،فيتكلمون وال يصدقون أنفسهم ،وحيسون
أهنم ليسوا على حق ،ولذا تظهر يف أقواهلم وأفعاهلم وتصرفاهتم ماال ُيفى عن ذي عقل أنه دليل على كذهبم  ..وهذا هو املهم
هنا ،ومن هذه األدلة:
التناقض في التصريحات والمواقف :ومن أمثلته:

 اهتام اإلخوان بالتخابر مع محاس مقابل قوهلم :اإلخوان موالون ألمريكا ،و أوباما عضو يف مجاعة اإلخوان !! مبعىن أنأوباما مع محاس ضد إسرائيل !! .
ـ املزايدة يف إدعاء الوطنية باخلوف على الوطن من إرهاب اإلخوان مقابل عالقاهتم املفضوحة مع إسرائيل العدو األكرب
للوطن ،باإلضافة إىل مدح اإلعالم اإلسرائيلي لقادة االنقالب.
• االرتباك والتلعثم :وذلك يظهر يف حينه على وجوه املتكلمني وألسنتهم ال سيما عند التصرحيات الكاذبة بعدد القتلى
وعدد األسلحة املضبوطة حبوزة “اإلخوان”...
وقد ذكر اإلعالم أكثر من مرة وصف "االرتباك" يف التعليق عن خطابات قائد االنقالب؛ ومازال الشباب يتداولون يف
هواتفهم وعلى صفحات الفيس بوك تلك العبارات املشهورة اليت "أيّده" اهلل هبا فأنطق احلق على لسانه حني قال وهو يكرر
ويؤكد باحلرف الواحد ..( :هذا أمر ال يرضي اهلل ،والذي ال يرضي اهلل حنن موجودون معه ،ندعمه ونؤيده )..وعلم النفس
تعرب على الالشعور"!!..
يقول" :فلتات اللسان ّ
• االنشقاق والتردد :إن االنشقاقات وحاالت الرتدد والتصرحيات املتعارضة بني االنقالبيني اليت تظهر من حني آلخر
أو تتناقلها وسائل اإلعالم شاهدة أيضا على عالقاهتم املبنية على الباطل ومنه الكذب وتلفيق التهم لألبرياء باإلرهاب وغريه،
حتمله ملا يف نفوسهم من بقايا قيم بشرية فطرت عليها أو تعودهتا يف غري هذا الظرف
األمر الذي ال يقوى البعض منهم على ّ
وهذه البيئة ،فيكشف أمرهم باملظاهر املذكورة ..
هذه بعض الدالئل على أن االنقالبيين ال تصدقهم حتى نفوسهم وضمائرهم ...وهذا هو عين الفشل واإلخفاق
ولو بعد حين ،ألن أساس النجاح واالنتصار يبدأ من داخل النفس حين تؤمن بما تعمل له وتصدق ما تقوله ،وأين هذا
في حالة االنقالبيين؟!( ..ولعل بعض القراء يضيفون أدلة أخرى في هذا الشأن في تعليقاتهم االلكترونية على الموضوع
إثراء وتدعيما له).
 4ـ “وكــفى بــاهلل شــهيدا”:
على افرتاض أن كل الشواهد الدالة على براءة اإلخوان صارت غري مقنعة ألن االنقالبيني استطاعوا طمسها بالكذب،
َع خ ِ
ور) (غافر )19:مث إن كذهبم ال
ني َوَما خختْ ِفي ُّ
فإهنم ال يستطيعون الكذب على اهلل "عالّم الغيوب" الذي (يـَ ْعلَ خم َخائِنَةَ ْاأل ْ
الص خد خ
يغري من الواقع شيئا وسيبقى اإلخوان أبرياء واهلل سبحانه وتعاىل شاهد على براءهتم (وكفى باهلل شهيدا).
نعلم أن شهادة اهلل على أفعال العباد وأقواهلم ومتييز صحيحها من خطئها وصادقها من كذهبا أمر ال يظهر للبشر بشكل
ِ ِ
ِ
صاهخ اللمه َونَ خسوهخ َواَللمه
قطعي ال ُيتلف فيه اثنان إال يوم القيامة (يوم تخبلى السرائر)( ،يـَ ْوم يـَْبـ َع خثه ْم اللمه َمجيعا فَـيخـنَبِّ خئه ْم مبَا َعملخوا أ ْ
َح َ
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مِ
ِ
ين َآمنخوا
َعلَى خك ّل َش ْيء َشهيد) (اجملادلة ) 06 :ولكن نعتقد جازمني أيضا أن اهلل العدل سبحانه وتعاىل الذي قال( :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ت أَقْ َد َام خك ْم) (حممد ) 7:سيؤيد عباده املؤمنني الصادقني العاملني يف سبيله ويفضح الكذابني الظاملني
ص ْرخك ْم َويـخثَبِّ ْ
ص خروا اللمهَ يـَْن خ
إِ ْن تَـْن خ
يف الدنيا قبل اآلخرة ،إن عاجال أو آجال.
على من يكذب االنقالبيون ؟

هذا هو السؤال املطروح يف العنوان والذي يعين :ما هي الفئة البشرية اليت يفرتض هؤالء أهنا ستصدقهم بعد كل الشواهد
املذكور اليت تؤكد كذهبم ؟..
وال بد من التنبيه إىل أن الكالم هنا عن "التصديق" ال عن "التأييد" .فالتأييد قد حيصل ولو مع عدم التصديق ومع العلم
بالكذب ،بدافع املصلحة والعصبية أو أي دافع آخر ،مبعىن أن املؤيد يدخل يف زمرة االنقالبيني أنفسهم الذين ال يهمنا هنا
تصديقهم من عدمه ..
فباستثناء هؤالء وبناء على الشواهد السابق ذكرها فإن “الذي ال يعلم كذب االنقالبيني وميكن أن يصدقهم” هو الذي
ال تتوفر فيه أية صفة من الصفات اآلتية:
 -1معرفة طبيعة مجاعة اإلخوان وخصائصها .
 -2العلم بتارُيها الذي يؤكد ثبوت هذه اخلصائص فيها.
 -3استعمال العقل وفقه السياسة اليت تسري عليها اجلماعة.
 -4معايشة الواقع الذي حدثت فيه أحداث االنقالب وفض االعتصامات ،وجتري فيه املظاهرات حاليا.
 -5االندماج يف الشعب (املصري) وعدم العزلة عنه.
 - 6متابعة اإلعالم املوضوعي الصادق.
 - 7معرفة االنقالبيني ومساع كالمهم ومالحظة دالئل الكذب عليهم وعلى تصرفاهتم.
 -8درجة من اإلميان باهلل جتعل صاحبه يتحرى األدلة لتمييز الصدق من الكذب عند الفنت ،وجتعله يهتم بأمر
املسلمني؛ وتكفي عند غري املؤمن أن يكون حرا من األحرار ونزيها لريى احلقائق على طبيعتها.
فكل من توفرت فيه ولوصفة واحدة من هذه الصفات خعصم من تصديق كذب االنقالبيني ،ونكاد جنزم بأنه ال يوجد
من يخعدم هذه الصفات مجيعها وال توجد فيه أية واحدة منها ولو بنسبة ضعيفة ،ولكن مع ذلك نقرتح على املعنيني أنه:
ال بد من العمل على توعية اجلماهري أكثر من خالل هذه الصفات احلائلة دون تصديق االنقالبيني واختاذها حماور عمل
ومستهدفات أنشطة دعوية وإعالمية كثيفة مبا يناسب كال منها من آليات لتعميم نشرها بعمق وقوة حىت يربأ "اإلخوان" من
هتمة اإلرهاب هنائيا إىل أن يقول (احلجر والشجر) :االنقالبيون ك ّذابون ǃǃ
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يم) (الروم.)04 :
ح ال ُْم ْؤمنُو َن .بِنَ ْ
نص ُر َمن يَ َ َ ُ َ َ ُ
ص ِر اللَّه يَ ُ
( َويَـ ْوَمئذ يَـ ْف َر ُ
الرح ُ

مالحــظة :جتدر اإلشارة إىل أن الكذب والتشويه باإلشاعات وتلفيق التهم هو املنهج املتبع ضد اإلسالميني يف كل مكان

وال شك أن هناك خمططات وأجهزة خاصة مأجور أفرادها ومفرغون هلذا الغرض ،ودليل هذا ما نعيشه يف الواقع و نسمعه ونقرأه
يف خمتلف وسائل اإلعالم كلما ذخكر اسم رمز إسالمي ،ولننظر – مثال -إىل صفحات الفيس بوك ،وإىل تعليقات القراء حول
مواضيع الصحف ،لنعرف احلقيقة  ǃǃوعليه جيب أن يكون املعنيون يف مستوى احلدث ويعوا دورهمǃǃ
16

السلمية  ...ثابت أم خيار؟

وباهلل التوفيق.
واهلل أكبر وهلل الحمد.
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