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 دعبو ،هدعب يبنال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحواحلمد هلل 

عامة ويف دول ثورات الربيع العريب  ومغارهبافالخيفى مامتر به أمتنا اإلسالمية يف مشارق األرض 

مؤامرات كونية تداعى هلا الرشق  من -خاصة ويف القلب منها والشك الشعب السوري األيب

يمكرون الليل والنهار برشيعتنا وأمتنا والغرب، واجتمع عليها أساطني الكفر وأكابر املجرمني، 

 .وثوراتنا

شاملة ويضعون ألجل ذلك اخلطط والبدائل،  وإذا كان هؤالء يواجهوننا كافة مواجهة 

من خالل عمل مؤسيس علمي متكامل يرشف عليها خرباء  ويقرتحون املراحل والسيناريوهات

من إعادة  -بعد التوكل عىل اهلل واالعتصام به -فإنه والبد ملواجهة هذا املكر الكبار -ومتخصصون

ل التخطيط بالعشوائية، واملؤسسية بالفردية، هذه املؤامرة الكونية، واستبدامواجهة  لالنظر يف سب

 ...املرنة باإلدارة اجلامدةوالنظرة الكلية بالنظرة اجلزئية، واإلدارة 

كام ينبغي لنا أن نعيد النظر يف أولوياتنا وعالقاتنا، وأن نعيد تقويم كل من األنصار واألعداء وأن 

 .الزمة للتعامل مع كل واحدثريه واالسرتاتيجية الأنحدد حجم كل واحد منهم ودوره وت

مشكلتنا الراهنة وإغفال  عىل القارص االنطالق العشوائي والتفكري اجلزئي نم صلختن نأو 

دراسة واقعنا الداخيل وبيئتنا اخلارجية املحيطة بنا، دراسة دقيقة متجردة حتدد بدقة حالنا من القوة أو 

رسالة واضحة صادقة  نم اق  الطنا ؛ةحناس وواقع بيئتنا املحيطة بنا من هتديدات أو فرص، الضعف

ومبادئ جوهرية  الزمان وأبعاد املكان، وحتدها قيم متفق عليها بني اجلميع، رسالة تتجاوز حاجز

يلتزم هبا مجيع أبناء هذه املؤسسة والتقبل  ،ةخسارلا انتديقعو ليصألا انئامتنا نع ربعت حاكمة

ابل للنقاش ء قالتجاوز حتت أي ظرف أو من أي شخص...وماعدا هاتني املسلمتني فكل يش

 والتعديل أو حتى اإللغاء حسب متطلبات املرحلة وتطورات األحداث.  

اندالع الثورات يف كثري من البالد الخيفى عىل أحد ما آل إليه حال كثري من املسلمني بعد و

وما نشأ عن ذلك من أوضاع وحتديات ومواجهات متعددة ، العربية فيام بات يعرف بالربيع العريب
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ا، ومتنوعة بعضها عسكري اقتضته طبيعة الرصاع أو دفعت إليه هذه الثورا ت أو بعضها دفع 

من  باختالف أطيافه ومشاربه، وبعضها اآلخر سيايس يعتمد سياسة احلشد اجلامهريي والنخبوي،

 تاحوطخالل تفامهات أو حتالفات، مع خمتلف هذه التكتالت والتجمعات، والتي قد يكون 

ا بدعي ا،  اهضعب حيمل امبر وأ ،نورخآ اهيف حمطيام ىلإ يقترتالبعضها  ا أو يتبنى منهج  ا منحرف  فكر 

ا من التساؤالت واإلشكاالت لدى كثري من أبناء  أو ربام يكون من غري املسلمني، وهو ما أثار كثري 

لفصائل املختلفة التي احلركة اإلسالمية حول طبيعة هذه التحالفات والتفامهات بينهم وبني هذه ا

ا بدعي ا  أفرزهتا هذه الثورات، سواء ممن تعتمد املرجعية اإلسالمية يف اجلملة  لكنها تنتهج منهج 

اأو كانت رغالي ا،  الطوائف العلامنية والليربالية بمختلف  كام هو حال ،افضة هلذه املرجعية متام 

 .لمرشوع اإلسالميوموقفها الرافض لتوجهاهتا وانتامءهتا 

 وما نتج عن ذلك من خالف وجدل يف الساحة اإلسالمية حول مرشوعية هذه التحالفات،

 واختالف املوقف الفقهي منها بني الرفض والقبول.

 ةلدألا عمج لالخ نم تايصوتلاو جئاتنلا نم ةلمج ىلإ صلخ ثيح ثحبلا اذه هلوانتاموهو 

 :يه جئاتنلا هذه زربأو ،اهتشقانمو ةفلتخملا

األصل يف هذه األمة هو الوحدة: وحدة اجلامعة، ووحدة الراية، ووحدة القيادة تأسيًسا عىل  *

ل، ووحدة النبي املُرَسل  وأن األصل يف التعددية: أهنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوحدة العقيدة، ووحدة الكتاب املنزَّ

األئمة األعالم ظاهرة مرفوضة، وأن الذي فرضها عىل األمة غياب اخلالفة اإلسالمية الراشدة، فقام 

دت.  بالدعوة إىل اهلل، ثم نشأت هذه اجلامعات وتعدَّ

ا هاًما يف املحافظة عىل هوية األمة اجلامعات والكيانات القائمة قد أدت والتزال تؤدي دورً  *

 نم ةلمج ،اهميوقتو اهديشرتل مزلي نكلواإلسالمية، ومواجهة التحديات واملؤامرات التي حتاك هلا؛ 

 :اهنم ؛طباوضلا

 .التأكيد عىل أن التعدد املقبول هو تعدد التخصص، والتنوع وليس تعدد التضاد والتنازع - 1      

 .االتفاق عىل الكليات والثوابت والتغافر يف موارد االجتهاد -2       

عقد الوالء عىل أساس االنتامء إىل أهل السنة واجلامعة، وليس عىل أساس االنتامء إىل  -3      
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 اجلامعة.

 .توحيد املوقف يف املهامت واملصالح العامة، والتنسيق والتعاون بينها -4       

 .تبادل التسديد والتناصح -5        

ذلك بأن تدرك كل مجاعة من هذه اجلامعات أهنا و تبني املفهوم الصحيح جلامعة املسلمني: -6      

جزء من مجاعة املسلمني وليست هي اجلامعة، التي جيب عىل غريها أن يتبعها ال حمالة، أو إهنا وحدها 

 .عىل احلق وأن عىل غريها أن جييء إىل هذا احلق

ال منازعة يف أن تعدد االجتهادات وتفاوت التقديرات سنة من سنن االجتامع، وأنه حقيقة  *

وال يذم هذا االختالف إال يف صورة مالزمة لكافة التجمعات البرشية يف خمتلف األزمنة واألمكنة. 

 الصور: من هذه

ـ أن يكون يف األصول والقطعيات؛ كاخلالف عىل أصل النحلة، أو اخلالف يف األصول         

الكلية القطعية يف الرشيعة، فاألول خيرج به أصحابه من امللة، والثاين خيرجون به عن دائرة أهل 

 السنة واجلامعة ويصبحون فرقة من الفرق الضالة.

فيض إىل التفرق وخيرتق به سياج األخوة اإليامنية، ويصبح به ـ التعصب املذموم الذي ي       

ا متالعنة متدابرة، وحيول دون التنسيق والتعاون يف مواضع اإلمجاع أو يف أوقات املحن  الناس شيع 

 والكوارث العامة.

ي، التعددية التي يمكن أن تقبل هبا املذهبية اإلسالمية هي التعددية داخل اإلطار اإلسالم *        

بل داخل األصول الثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع، فال تعددية للفرق الضالة وأهل األهواء، وفرق 

بني القبول بوجودهم يف املجتمع اإلسالمي، وبني إتاحة الفرصة هلم، من خالل التعددية ليكونوا 

 والة عىل البالد والعباد.

ا، أم غري ذلك من الكيانات، ال خالف عىل ذم كل تعددية؛ سواء كانت مجاعا *        ت أم أحزاب 

التي ينشأ عنها التعصب الذي يفيض إىل التفرق، ويمنع من التنسيق والتعاون يف الثوابت 

  واملحكامت، ويف أوقات اجلهاد والدفع العام.

ال خالف بني العلامء عىل مرشوعية عقد املعاهدات من حيث األصل، وقد دل عىل ذلك الكتاب  *
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أدلة ومن ثم فإن  األحالف  هي نوع من املعاهدات له حيثية خاصة؛و .والسنة واآلثار واإلمجاع واملعقول

نوع من املعاهدات من مرشوعيتها هي نفسها أدلة مرشوعية املعاهدات؛ وما متيز به هذا ال

موضوعات أخرى غري جمرد املساملة واملصاحلة واهلدنة؛ فإنه ينظر يف موضوعها أي: حمل احللف؛ فإن 

ا فهو مرشوع، وإال فالك  .ان مرشوع 

ين،  مالسإلا لهأ نيب الخالف عىل أن التََّعاُون * ّ َوالتَّْقَوى َوإرَقاَمة احْلَّق، َوالتَّنَارُص يفر الدِّ َعىَل اْلربر

ال خالف عىل أن ذلك  -عىل إمضاء أمر اهلل واتباع أحكام الدين، واالجتامع عىل نرص من دعا إليهاو

 .مرشوع مأمور به؛ بنصوص الكتاب والسنة وبمقتىض إخوة اإلسالم واإليامن

  .حلق أو تقليل الفسادمرشوعية التحالف بني األحزاب والكيانات اإلسالمية ألجل نرصة ا *

 التجمعات  عم ةيمالسإلا تانايكلاو تاعامجلا فلاحت نم  اليمكن إطالق القول باجلواز أو املنع *

دون اعتبار  ةايحلا ىلع اهتنيمهو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيعجرمب رقتال يتلا العلامنية واألحزاب والكيانات

، وطبيعة الشعوب، واختالف الظروف املعارصة لكل دولة، وكذلك طبيعة واقع هذه اجلامعات

ملحددات والضوابط العامة للقول وإن كان يمكن حتديد جمموعة من ااألحزاب العلامنية وتوجهاهتا، 

 باملرشوعية، أو عدمها، ومن ذلك:

، التقـت مصـلحة اجلميـع يف حتقيقـه روعىلأن ما كان من هذه التحالفات عىلىل حتقيىلأ أمىلر مشىلـ 

كإسقاط طاغية أذل البالد والعبـاد، أو دفـع صـائل، أو إخـراج عـدو داهـم بـالد املسـلمني فجـأة؛ 

ومل يتضمن التزاًما عىل االجتاه اإلسالمي يغل يده عن تبليغ ذلك، فاستباح بيضتهم أو بصدد أن يفعل 

 .دعوته أو إقامة دينه؛ فاألصل يف هذا التحالف هو اإلباحة

ويبقى النظر بعد ذلك يف دراسة جدواه ومدى ما يمكن أن حيققـه مـن مصـلحة أو يدفعـه مـن  

الف أو ضده، فهو إذن عىل هـذا مفسدة، ويف ضوء نتيجة هذه املوازنة تكون الفتوى لصالح هذا التح

النحو مما يدور يف فلك السياسة الرشعية، وتتقرر رشعيته يف ضـوء املوازنـة بـني املصـالح واملفاسـد 

 والعربة فيه ملا غلب.

مثل اإلعانة عىل الظلم، أو تدعيم نظـم  روعىلأن أما ما كان من هذه التحالفات عىل أمر غري مشـ 
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غري اإلسالمية، أو إضفاء مرشوعية زائفة عىل نظم غـري مشــروعة،  السياساتاجلور، أو إطالة أعامر 

، أو تضمن التزاًمىلا ي ىل باملسىللمني أو أو إعطاء صبغة إسالمية مزورة ألعامل وممارسات ال إسالمية

، الذي تظـاهرت النصـوص يغل يد الدعاة عن الصدع باحلأ وإقامة الدين فهذا هو التحالف املمنوع

 .واعد الكلية عىل ردهاجلزئية والق

ففي أحوال الرضورات امللجئة،  أن حال السعة واالختيار خيتلف عن حال الشدة واالضطرار؛ -

التي جيد املسلمون أنفسهم فيها أمام خيارين: إما أن تباد خضـراؤهم وتستأصل شأفتهم، وإما قبـول 

يز هلم بعـد ذلـك أن ينبـذوا هذا العرض، قد يسع هذه اجلامعات قبول مثل هذه التحالفات، والتي جت

 إىل هذه األحزاب العلامنية عهدهم عىل سواء، وأن يعودوا أدراجهم إىل املفاصلة واجلهاد.

، البد عند عقد التحالفات من التأكد من كون املسلمني أقوياء يصعب احتىلواهه  أو تىلذويبه ـ 

كانـت شـوكة املسـلمني ملسو هيلع هللا ىلص بي وأهنم قادرون عىل املحافظة عىل ذواهتم، فالتحالفات التي عقدها الن

 .فيها ظاهرة، وهيمنة اإلسالم متحققة

القيادة اإلسالمية عىل درجة من القوة والكفاءة واحلنكـة، وأن يكـون  تكونوكذلك البد من أن 

اجلنود عىل أعىل درجة من االنضباط والطاعة؛ فالتحالف مـع اآلخـرين مـن شـأنه أن يربـك أفـراد 

 .م حقيقة حتالف اجلامعة املسلمة النظيفة الطاهرة مع غريهااجلامعة اإلسالمية، فقد تصدمه

ية حتالفات مع أألحزاب غري اإلسالمية أن تىلت  دراسىلة ميدانيىلة تسىلتطلع فيهىلا أيلزم قبل عقد ـ  

، ودراسة ختطيطية تستطلع معامل مستقبلها، فإذا دلت هذه الدراسة أهنـا تقـف اجلامعة املسلمة قدراهتا

 يلزمها بعض التحالفات الجتيازه كان من الرضوري أن تفعل ذلك.عند منعطف هام، وأنه 

مع اآلخرين كانت لتغطية منعطـف كبـري يف حيـاة ملسو هيلع هللا ىلص التي عقدها النبي  التحالفاتويالحظ أن 

اجلامعة املسلمة، فتحالفه مع أيب طالب كان حلامية الدعوة والداعية، وحلفه مع اليهود يف املدينة كـان 

حلامية الدولة يف بداية عهدها، وحلفه مع قريش يف احلديبية كـان لالعـرتاف بالدولـة املسـلمة كقـوة 

 اجلزيرة.ىل مساحة اجلزيرة العربية، واالنطالق بالدعوة نحو آفاق عاملية خارج حقيقية ع

، جيب التأكيد عىل أال تكون يف هذه التحالفات مع هذه األحزاب العلامنية مواالة وال تىلودد هلىلاـ  
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 وال تكون منارصهتا من أجل إعزازها ورفع شأهنا، بل من أجل رفع الظلم عن املسلمني فحسب.

روعية حتالف األحىلزاب اإلسىلالمية ىلاعتبار هذه الضوابط من عدمه يمكن القول بمش ومن خالل

مع األحزاب واهليئات األخرى من عدمه، سواء كانت هذه األحزاب منارصة للفكىلرة اإلسىلالمية أو 

 معادية هلا.

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو ملعأو ىلعأ ىلاعت هللاو

 

*    *    * 

 


