
 حقیق المأمول من الثورة تمعوقات 
 

تمر المنطقة العربیة واإلسالمیة بمنعطف محوري في مجال تكوین نظم الحكم وتحدید طبیعة 
الھویة السیاسیة لمجتمعات عاشت في الفترة الحدیثة تحت ثالثة أطوار من التخلف: نھایة 

عمار، لة االستالحكم العثماني وتأثیر الحكم الطوراني على تھمیش العنصر العربي، ثم مرح
 وانتھاء بحقبة الدكتاتوریات العسكریة التي آذنت باالنتھاء.

 
 أوالً تحدید األولویات ما ھو المأمول؟

أظھرت األحداث وجود فراغ كبیرة في التأصیل الشرعي للتحدیات التي تواجھ الشعوب 
في موضوع المسلمة في ھذه المرحلة الحاسمة من تاریخھا؛ مما أدى إلى انقسام اإلسالمیین 

 الحاكمیة إلى:
فریق یسعى إلى تكییف نظم الحكم الدیمقراطیة من خالل تحریر المصطلحات والتقریب  -1

 بین التراث اإلسالمي ومؤسسات الحكم في الغرب، 
فریق آخر یعمل على تأسیس دولة إسالمیة على ھدي النبوة من مفھوم نموذجي دون  -2

 اقع.مراعاة لمتطلبات المرحلة وتحدیات الو
الجماھیر الغفیرة من الباحثین عن نموذج لدولة بدیلة تتحلى بالواقعیة وتحقق الحد األدنى  -3

 من الشرعیة وتسعى بالتدرج إلى الرقي في مراتب الكمال.
 وبناء على ھذه المعطیات تكمن المشكلة األولى في تحدید ما ھو المأمول من الثورة؟

یة على أنھا وسیلة لتمكین حزب أو جماعة أو ھل ھو كما تنظر إلیھ الجماعات السیاس -1
 تیار؟

 أم المأمول من الثورة إسقاط النظام وتحقیق الحریة، ومن ثم ترك االختیار للشعب؟ -2
 أم أن الھدف من الثورة ھو إنشاء خالفة راشدة على منھاج النبوة؟ -3
أم أن األحداث قد فتحت المجال لمشروع قومي أو أممي عبر إعادة رسم الخریطة  -4

 انسیاب الجماعات العابرة للحدود؟
أم أن الثورة في مجملھا تدور في فلك مطالب شعبیة بسیطة كالحریة والكرامة واألمن  -5

 وتحسین الوضع المعیشي؟
ضعف محددات المأمول من الثورة أثر بصورة سلبیة على العالقات البینیة داخل الصف 

ى د االقتتال والتكفیر بین من یرضاإلسالمي، حیث قامت بینھم انقسامات خطیرة تصل إلى ح
بالدولة القومیة وبحدود االستعمار، وبین من یعمل على األقلمة واالنتشار خارج حدود القطر 
السوري عبر لبنان والعراق، وبین من یعمل على تأسیس دولة إسالمیة عالمیة ال تعترف 

 بالحدود.
استیعاب ما ھو السقف المطلوب، وما كما أثر على العالقات مع التیارات األخرى نظراً لعدم 

ھي حدود التعاون التي یمكن أن یلتزم بھا اإلسالمیون في عالقاتھم مع المجلس الوطني 
واالئتالف الوطني والتیارات القومیة والیساریة واللیبرالیة، فضالً عن المنظمات العالمیة 

 والقوى اإلقلیمیة والدولیة.
 
 



 دات الواقعلمستجثانیاً: ضعف التأصیل الشرعي 
بالنسبة للقوى اإلسالمیة في القدرة على الجمع بین الواقع والنص، یكمن التحدي األكبر 

وفي ھذا اإلطار ، والتعامل مع متطلبات المرحلة وتطورات األحداث دون التخلي عن المبادئ
یة عمن معضالت فكریة ال بد من التعامل معھا بواقتعاني یمكن القول بأن الجماعات اإلسالمیة 

 ومن أبرز ھذه الظواھر:لمعالجتھا، 
الواقعیة السیاسیة ھي: "النظر إلى حقیقة األمور وجوھرھا وغض الطرف عن السطحیات 

  والظواھر، والتوجھ لتحقیق مصلحة الدولة بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من المكاسب".
بة السیاسیة ینطلق من الرغوعلى ھذا األساس فإن الدافع األكبر للقوى الدولیة في مبادراتھا 

في تعزیز السلطة وتحقیق األمن بدالً من المثل العلیا أو األخالق التي تستخدم عادة كأدوات 
 لتحقیق المصلحة العلیا للدولة.

أما بالنسبة للقوى اإلسالمیة فإن التحدي األكبر في العمل السیاسي یكمن في القدرة على الجمع 
مع متطلبات المرحلة وتطورات األحداث دون التخلي عن بین الواقع والنص، والتعامل 

وفي ھذا اإلطار یمكن القول بأن الجماعات اإلسالمیة من معضالت فكریة ال بد من ، المبادئ
 التعامل معھا بواقعیة لمعالجتھا، ومن أبرزھا:

 بتأسیس الدولة النموذج دون استیعالاالندفاع الفرار من الواقعیة نحو المثالیة عبر  -1
جھود علماء المسلمین كانت واقعیة جداً حیث اتجھت  متطلبات التدرج ومقتضیات المرحلة،

نحو معالجة إشكالیات الشرعیة السیاسیة ولیس التأصیل للحكم النموذجي، حیث عالج 
، وتعامل مع مشكلة ضعف نفوذ الخلفیة ووجود یة تعدد السلطنة مع وجود الخلیفةالماوردي قض

تعترف بھ وال تدین بالوالء لھ، فأسس لذلك من خالل مفھومین مھمین ھما: سلطات سیاسیة ال 
"إمارة التغلب" و"وزارة التفویض"، كما تعامل مع إشكالیات تولي غیر المسلمین لمھام إداریة 

 ومیز بین اإلدارة والحكم وخاصة في مفھوم "السلطة التنفیذیة"
بالتزامن مع  سیناریوھات آخر الزمان:االستسالم لالفرار من الواقع نحو المستقبل:  -2
، وھي ظاھرة تكثر في مراحل الفتن والمالحم نصوصجھات جماعیة لمطابقة الواقع مع تو

االنحطاط عند المسلمین، مثال: سقوط األندلس، وسقوط بغداد، والغزو البرتغالي للجنوب 
 زمان بادعاءالعربي، بل یبلغ التردي الفكري عند البعض للعمل على استجالب آخر ال

 المھدویة، وكانت ھذه الظاھرة من أكثر عوامل سفك الدماء عبر التاریخ اإلسالمي.
استجالب نماذج  القراءة الخاطئة للتاریخ:الفرار من الواقع نحو الماضي: من خالل  -3

، ومن ذلك ما یشوب مفھوم فرضھا على الشعوبتاریخیة غیر متطابقة مع الواقع، ومحاولة 
نظام  تأسیسیعمل البعض على  أخطاء فادحة في الفكر اإلسالمي المعاصر، حیثالخالفة من 

خالفة رشیدة على منھاج النبوة دون األخذ في االعتبار ما یشوب ذلك النموذج من إشكالیات 
ھناك ثالث أنظمة خالفة في آن واحد، وفي معظم  في التطبیق، ففي مراحل تاریخیة كان

ة ضعیفاً ال سلطة لھ، ونجحت نظم السلطنة في إنقاذ ھذا المنصب الخلیف التاریخ اإلسالمي كان
ً ال وعدم األخذ في االعتبار أن الخالفة انقطعت في مراحل ، ذي أصبح رمزیاً أكثر منھ واقعیا

  .متعددة في التاریخ، وأن الخالفة لیست بالضرورة ھي الحل
م مجموعة حیث تقو االنتقائیة:اإلفراط في النصیة الفرار من الواقع نحو النص، ویقصد بھ  -4

بوضع أسس ومبادئ للحكم الرشید وفق فھمھم للنص، واقتباسھم من كتب السلف، ومن ثم عقد 



زمة، والتي الوالء والبراء واستحالل دماء المسلمین على أساس ھذه االجتھادات غیر المل
 تؤدي إلى االنفصام عن الواقع السیاسي والمحیط اإلقلیمي.

 
نحو معالجة إشكالیات الشرعیة السیاسة الشرعیة عبر التاریخ كانت تتجھ جھود علماء ف

جود یة تعدد السلطنة مع وعالج الماوردي قض فقدولیس التأصیل للحكم النموذجي، السیاسیة 
، وتعامل مع مشكلة ضعف نفوذ الخلفیة ووجود سلطات سیاسیة ال تعترف بھ وال تدین الخلیفة

الل مفھومین مھمین ھما: "إمارة التغلب" و"وزارة التفویض"، بالوالء لھ، فأسس لذلك من خ
كما تعامل مع إشكالیات تولي غیر المسلمین لمھام إداریة ومیز بین اإلدارة والحكم وخاصة 

 .في مفھوم "السلطة التنفیذیة"
كما یمكن مالحظة انحراف خطیر لدى جماعات الغلو في تعاملھا مع أحادیث آخر الزمان، 

عضھم إلى القیام بأعمال یھدفون من ورائھا إلى تكلف تطبیق نصوص في غیر حیث یعمد ب
 موضعھا أو استجالب مرحلة لم یحن أوانھا طلباً لتحقیق: "الخالفة على منھاج النبوة" ضمن

، وھي ظاھرة تكثر في مراحل الفتن والمالحم نصوصجھات جماعیة لمطابقة الواقع مع تو
سقوط األندلس، وسقوط بغداد، والغزو البرتغالي للجنوب االنحطاط عند المسلمین، مثال: 

العربي، بل یبلغ التردي الفكري عند البعض للعمل على استجالب آخر الزمان بادعاء 
 المھدویة، وكانت ھذه الظاھرة من أكثر عوامل سفك الدماء عبر التاریخ اإلسالمي.

غیر  نماذج تاریخیةتجالب وعلى الصعید نفسھ یرتكز طرح الكثیر من اإلسالمیین على اس
الفة الختأسیس ، ومن ذلك ما یشوب مفھوم فرضھا على الشعوبمتطابقة مع الواقع، ومحاولة 

نظام خالفة یعمل البعض على إقامة  من أخطاء فادحة في الفكر اإلسالمي المعاصر، حیث
مراحل  فيدون األخذ في االعتبار ما یشوب ذلك النموذج من إشكالیات في التطبیق، فاشدة ر

یفة الخل ھناك ثالث أنظمة خالفة في آن واحد، وفي معظم التاریخ اإلسالمي كان تاریخیة كان
ھ ذي أصبح رمزیاً أكثر منضعیفاً ال سلطة لھ، ونجحت نظم السلطنة في إنقاذ ھذا المنصب ال

 ً  نوعدم األخذ في االعتبار أن الخالفة انقطعت في مراحل متعددة في التاریخ، وأ، واقعیا
  .الخالفة لیست بالضرورة ھي الحل

بوضع أسس ومبادئ للحكم الرشید وفق فھمھم ومن مكامن الخلل كذلك قیام بعض الجماعات 
للنص، واقتباسھم من كتب السلف، ومن ثم عقد الوالء والبراء واستحالل دماء المسلمین على 

لواقع السیاسي والمحیط زمة، والتي تؤدي إلى االنفصام عن اأساس ھذه االجتھادات غیر المل
 اإلقلیمي.

ویبدأ الحل من الوعي بأن إحداث التغییر یعقبھ تحد أكبر وھو طرح البدیل، ویبدو أن الحركات 
اإلسالمیة قد قصرت دون تحقیق ذلك في القرن العشرین، وھي ال تزال قاصرة دون تحدیده 

 في ھذه المرحلة الحاسمة من التحول البنیوي للعالم العربي.
ولتفسیر ھذه الظاھر المقلقة؛ یمكن اللجوء إلى نظریة ھابرماس والتي یطلق علیھا نظریة: 
"المجال العام"، إذ إن الحاجة إلى النظام البدیل بعد الثور ھي عنصر الحسم، وعندما عجزت 
الحركات اإلسالمیة عن طرح البدیل الناضح المستوعب لمقتضى التحوالت والتحدیات بادرت 

المجال العام بأطروحاتھا، وھي: الفكر المتطرف المغالي في نظرتھ للدولة  جھتان لملء
اإلسالمیة وسبل إقامتھا من جھة، والتیار العلماني الذي عقد تحالفات مصیریة مع الغرب 

 لفرض أجندتھ عبر خلط األوراق والتخویف من النفوذ الدیني.



ل جھود كبیرة لتعزیز الوعي السیاسي ولمعالجة ھذه الظاھرة في الثورة المعاصرة ال بد من بذ
من خالل الدمج ما بین التراث اإلسالمي من جھة والنظریات األمنیة والسیاسیة من جھة 

 أخرى.
 
 اً: المعوقات السیاسیةلثثا
النظریة القومیة : (لنظم الجمھوریة مع غیاب البدیلل سیاسیةمعالم الھویة الاضمحالل  -1

ش نحن نعی )الحاكم العسكري االنقالبي، والجیش ومؤسسة األمنالیساریة، الحزب الحاكم، 
اآلن آخر مراحل الدولة الفاشلة وبدایة مرحلة الدولة البدیل، متمثالً في سقوط الجیوش اللیبیة 
 والمصریة والیمنیة والعراقیة والسوریة، وتغلب المیلیشیات الطائفیة واإلثنیة العابرة للحدود

یة نظراً الحتدام معركة الھو ي التوافق على مشروع سیاسي وطنيفشل القوى السیاسیة ف -2
 .وعدم قدرة أي من األطراف الفاعلة على حسمھا

ر الشبكات الرادیكالیة العابرة للحدود إث ةتصاعد نبرة االستقطاب الطائفي واإلثني وھیمن -3
، 2003م العراق عام مبادرة اإلدارة األمریكیة بتمكین الجماعات اإلثنیة والطائفیة من تولي حك

حیث دمر االحتالل األمریكي الجیش العراقي واستعاض عنھ بسیاسة شرعنة المیلشیات 
ء ، بحیث یتم اللجو)وھي سیاسة قدیمة عمرھا آالف السنین(العسكریة الخارجیة عن القانون 

ح جزءاً بإلى قوى إثنیة أو قبلیة أو طائفیة خارجة عن القانون وتدمج مع الترتیبات الجدیدة لتص
من المنظومة الجدیدة، ففي المرحلة األولى تم استیعاب البیشمركة، ومنظمة الثورة اإلسالمیة 
وحزب الدعوة اإلسالمي وضخھ بكمیات كبیرة من المال والسالح، وفي المرحلة الحالیة تقوم 
 ،اإلدارة األمریكیة بشرعنة حزب العمال الكردستاني، و عصائب الحق، وحزب هللا العراقي

وحزب هللا اللبناني، فضالً عن الحوثیین في الیمن، و ھي مقدمات الالمركزیة أو الحكم 
الفیدرالي الذي تعمل على تحقیقھ القوى الغربیة ویقوم على نمطین من المحاصصة في آن 

تقسیم في مركز السلطة على النمط العراقي واللبناني، وتعزیز نظم اإلدارة المحلیة في : واحد
یانات سیاسیة كومن الجدیر التنبیھ إلى أن األقلیات الدینیة واإلثنیة والطائفیة  .قلیاتمناطق األ

ذات سیادة واستقاللیة أو نظم إدارة وحكم ذاتي، ولھم أحزاب سیاسیة ومیلیشیات مسلحة على 
 أساس طائفي، بینما ال یتمتع السنة بأي من ھذه الممیزات.

تفعیل نشاط القوى غیاب الجھة المركزیة الناظمة للحراك الثوري، وعدم القدرة على  -4
المجتمعیة غیر المنظمة، والتي أخذت تتحرك في تیارات متباینة واتجاھات مختلفة لحمایة 

 .مجموعاتھا أو العمل على تحقیق المصلحة العامة
 متعددة؛ أبرزھا:حیث تتنازع المنطقة مشاریع  التنافس اإلقلیمي والدولي -5

 ،بیروت-دمشق-بغداد-= المشروع الطائفي الفارسي الذي یبسط ھیمنتھ على محور طھران
 مصر -اإلمارات-= ومشروع الردة على الربیع العربي ویضم محور السعودیة

 قطر-= مشروع تمكین القوى المجتمعیة الجدیدة تركیا
 تحقیقھ. = مشروع تمكین األقلیات الذي یعمل الغرب جاھعداً على

غیاب النظریة األمنیة الناضجة في للتعامل مع التحدیات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة،  -6
حیث تعجز القوى الفاعلة عن بناء مشروع سیاسي ناضح ونظریة أمنیة متینة وصیاغة 

 ھویة وطنیة بدیلة.



 جیوسیاسیةاً: المعوقات الرابع
كمن المشكلة في ھذا المجال من خالل تواألرض والدولة واألمة، : قلیدیة ھيتنطلق من ثالثیة ت
 : المعوقات التالیة

، حیث تتجھ األزمة السوریة نحو االنسیاب الذي تشغلھ الوحدة السیاسیة: إشكالیة المكان -1
)Regional spillover( ،فأكثر من نصف الشعب السوري أصبحوا الجئین في الخارج ،

لم تعد تؤمن بالحدود، وعالقة المحافظات بالمركز قد انقطعت نظراً وجمیع المقوى المجاورة 
 .لتركز النظام في دمشق

 النظام السیاسي القائم على الموقع الجغرافي ومصادر الثروة: إشكالیة النظام البدیل -2
، حیث تھیمن القوى اإلقلیمیة والدولیة كمستودع لإلجماع السیاسي: إشكالیة الرجوع لألمة -3

لمشھد السیاسي، في حین یضمحل نفوذ القوى الشعبیة وتأثیرھا نظراً لتحولھا إلى عامل على ا
متأثر بعد أن كانت فاعلة في بدایة الثورة، وذلك نتیجة حتمیة لالعتماد على التمویل الخارجي 
والذي بدا للوھلة األولى على أنھ مصدر قوة ثم تحول إلى نقطة ضعف إذ إن القوى الخارجیة 

تخدم التمویل كآلیة لفرض أجنداتھا ورؤاھا، وتصفیة حساباتھا فیما بینھا وإذكاء بدأت تس
التنافس اإلقلیمي دون النظر إلى الحالة اإلنسانیة المروعة للشعب السوري، وكذلك ھو الحال 

 .بالنسبة للتسلیح الخارجي
، "االجتماعيالعقد : "نظریاتمن خالل الدولة ویدفع ذلك باتجاه االنطالق على إعادة بناء 

 . التي ترى أن السلطة في حقیقتھا ھي عقد بین الدولة والمجتمع
ولعل الصیغة األمثل لتأسیس منظومة سیاسیة رشیدة ھي العمل على جمع العوامل المشتركة 
لدى أكبر عدد من المجموعات السكانیة فیما یحقق المصلحة العامة ویجلب األمن واالستقرار 

من خالل استقراء تطبیقات ونماذج الدولة الشرقیة التعددیة  للدولة ولجیرانھا، وذلك
)cosmopolitan (عبر العصور. 
بالنظر إلى التطور البنیوي في مسار الثورة السوریة خالل السنوات الثالثة الماضیة؛ یمكن و

 قوميالتعامل الصحیح من مفھوم القوة من منظوره الآلیات تحدید مكامن الخلل في ضعف 
ویقصد بھا القوة القومیة بمعناھا الشامل، وتشمل: السكان، والموارد الطبیعیة، ، الشامل
االستراتیجي، والتطور التكنولوجي، واإلنتاج الصناعي والزراعي، ونظم الحكم  والموقع

 ومؤسسات الدولة، ومستوى التسلح، والدعایة والرأي العام.
المھم أن تسعى قوى الثورة إلى حیازة وبعیداً عن التوسع في عناصر نظریات القوة، فإنھ من 

 ي:یمكن تلخیصھا ف أكبر قدر من مصادر القوة في ممارسة العمل السیاسي، والتي
ساعد على رسم صورة إیجابیة للعمل بین الخطاب اإلعالمي الذي یامتالك أدوات  -1

 المجتمعات، 
ب تعاطفھا، وتشجیع إقامة عالقات تعاون مع مؤسسات اإلعالم اإلقلیمیة والدولیة، وكس -2

 .التدریب الالزم لھم للقیام بذلك الكوادر للمساھمة اإلعالمیة وتوفیر
ة لمساعدات الخارجیتأطیر وتنظیم قطاعات اإلنتاج المحلي وا تنمیة الموارد المالیة عبر -3

 .غیر المشروطة
 ا.استعادة الزخم الشعبي الذي مارس دوراً أساسیاً في إشعال الثورة قبل عسكرتھ -4
مختلف القوى السیاسیة الفاعلة، ومع مؤسسات المجتمع المدني،  معرؤیة للتعاون صیاغة  -5

 .في نقاط االتفاق عملفعالیات والقوى المجتمعیة للومع ال



ھور ظاریتھ، فعلى الرغم من لضمان استمرالشابة في المسار السیاسي ضخ الدماء الجدیدة  -6
ع ظھور مالظھور قد تزامن إال أن ذلك المعترك السیاسي بصورة فاعلة في التیارات اإلسالمیة 

قصور كبیر في تشكیل صیاغة لكیان الدولة وأدوات اإلدارة والحكم، مما یفرض علیھا أن 
تبادر إلى مراجعة بناھا الفكریة ومبادئھا وتسویق رؤاھا بصورة مبسطة تضمن االنتشار 

 الشعبي.
تسھم في قراءة الواقع وتقییم المرحلة ومعرفة مكامن الخلل  التي معلوماتیةال مواردتعزیز ال -7

لدى الخصم، ومن ثم التعامل مع المستجدات بمھنیة واحتراف، ولتحقیق ذلك فإنھ من المھم 
 الرصد والبحث العلمي.تأسیس مراكز إمداد بحثیة ومعلوماتیة، وأجھزة 

 خامساً: المعوقات الحركیة
میون مفھوم إقصاء الدین عن السیاسة، إال إن الكثیر منھم في الوقت الذي یحارب فیھ اإلسال

 :بدیلةالقصور في مفھوم الدولة ال یمارس عملیة الفصل على أرض الواقع، ومن أھم مكامن
بي خارطة القوى السیاسیة في العالم العریین لمكانھم الطبیعي في عدم استیعاب اإلسالم -1

 واإلسالمي.
باعتبارھا عنصر الحسم في معركة االستقطاب  لثورة السوریةتعامل الفرقاء مع ا -2

 .بالشرق األوسط
 .غیاب التخطیط اإلستراتیجي آللیات التعامل مع اإلقلیم والعالم -3
كلما كانت ومنع امتداد األزمة إلیھا؛ إذ دول الجوار للتعامل مع غیاب الرؤیة األمنیة  -4

لما خفت وتیرة النظریة األمنیة ناضجة ومستوعبة للمخاوف اإلقلیمیة والدولیة ك
 التدخالت الخارجیة.

سیاسي، في ممارسة العمل اللدى القوى اإلسالمیة تعزیز االحترافیة ولتحقیق ذلك فإنھ ال بد من 
 تالتأسیس لنظریة أمنیة تنطلق من الثوابالتخصص، وتعزیز المھارات ونمیة تالمتمثلة في و

األمنیة والسیاسیة من جھة  ما بین التراث اإلسالمي من جھة والنظریات تدمجالشرعیة، 
 أخرى.

ولتفسیر ھذه الظاھر المقلقة؛ یمكن اللجوء إلى نظریة ھابرماس والتي یطلق علیھا نظریة: 
"المجال العام"، إذ إن الحاجة إلى النظام البدیل بعد الثور ھي عنصر الحسم، وعندما عجزت 

رت التحوالت والتحدیات بادالحركات اإلسالمیة عن طرح البدیل الناضح المستوعب لمقتضى 
جھتان لملء المجال العام بأطروحاتھا، وھي: الفكر المتطرف المغالي في نظرتھ للدولة 
اإلسالمیة وسبل إقامتھا من جھة، والتیار العلماني الذي عقد تحالفات مصیریة مع الغرب 

 لفرض أجندتھ عبر خلط األوراق والتخویف من النفوذ الدیني.
اھرة في الثورة المعاصرة ال بد من بذل جھود كبیرة لتعزیز الوعي السیاسي ولمعالجة ھذه الظ

من خالل الدمج ما بین التراث اإلسالمي من جھة والنظریات األمنیة والسیاسیة من جھة 
 أخرى.

العامل األكبر في سرقة الجھود ھو غیاب الرؤیة األمنیة لمشروع الدولة من منظور إقلیمي، 
ري وضع مبادئ للتعامل اإلقلیمي وفق نظریة القلب والحافة، إذ إن ولذلك فإنھ من الضرو

جمیع الدول المجاورة لدیھا فلسفة أمنیة، وھو ما یعطي الثورة ھویة وشخصیة اعتباریة في 
 المعادلة اإلقلیمیة.

	


