
 مىت تكون املشاركة السياسية ممكنة وجمدية
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 .احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

اإلسالُم ديُن هللا، حّقه أن يقوَد وال يُقاد، جعل من الدنيا بكل جوانبها سّلماً لآلخرة، وميداانً ألحكامه وتقريراته، جاء  
َِكيُم الأَعِليمُ ليحكم، وليسوس البالد والعباد بتعاليم رب الِعباد ]  َرأِض ِإَلٌه َوُهَو احلأ .  84لزخرف:[اَوُهَو الَِّذي ِف السََّماء ِإَلٌه َوِف األأ

ومع ذلك هناك توجه يدعو لالعتزال الكلي للعمل السياسي، وفصل الدين والدعوة عن السياسة، والعمل السياسي، وهؤالء  

علمانيون، أو قد وافقوا العلمانيني ِف توجههم وقوهلم الباطل .. وفريق آخر؛ غلبت عليهم شهوة احلكم وحب الرايسة، يرون  
على أي وجه كان، وكانت النتائج، ولو كان ذلك على حساب ثوابت ومبادئ الدين، وفيه ضياع  املشاركة ِف العمل السياسي،  

ملصاحل البالد والعباد، وتكريس حلكم وظلم الطغاة الظاملني .. وهناك فريق وسط بينهما؛ تكون السياسة والعمل السياسي، 

، يتوّخى فيها مصلحة الدين والّدنيا معاً .. وهو الذي  من مجلة براجمه واهتماماته ودعوته، ومشاركته تكون وفق ضوابط وشروط

 .نراه صائباً 

 :من أهم هذه الضوابط والّشروط للمشاركة ِف احلياة السياسية

أن ال يكون احلاِكُم أو املِلُك ــ مهما اشتّد فساُده أو ظلمه ــ فوَق املساءلة واحملاكمة أو أن يُقاَد   -1
منه .. والقوانني حتميه وظلمه وفساده ــ وحتمي حاشيته املقربني ــ من املساءلة واحملاسبة .. فحينئذ ال جدوى من  

يتمتع فساده وظلمه ابحلصانة القانونية، ويُعّرض السائل    املشاركة وال اإلصالح السياسي ِف ظل حكم يعلوه حاكم
 !واحملاسب املصلح إىل الطرد وأشد أنواع العقوبة، كما هو معمول به ِف بعض البلدان واألنظمة العربية

أن ال يكون احلاِكُم أو املِلُك من الطغيان والظلم، والتسلط، واجلربوت ما ميكنه من تعطيل أي   -2
تتعارض مع أهوائه، ومصاحله الذاتية .. واملصلح ــ وإن صلحت نيته ــ لن يعدو ِف تلك   عملية إصالح ضرورية

احلالة عن كونه عّكازة من مجلة عكاكيزه اليت يتكئ عليها ِف ظلمه وفساده .. فاملشاركة السياسية حينئٍذ ِف ظل 
 !يط بكثري من احلقوق واملصاحلحكم أو نظام يعلوه هكذا طاغية تكون من العبث، والضياع، ويرتتب عليها التفر 

أن يكون اإلصالح ممكناً وشاماًل جلميع جوانب احلكم، والقانون، واحلياة، وإن استغرق ذلك  -3

زمناً من اجملاهدة .. ويكون مبقدور املصلحني املشاركني ِف العملية السياسية أن ميارسوا دورهم القيادي على أعلى  
هم عن ذلك، كذلك أن يكون مبقدورهم أن يغريوا من فساد ومنكر  املستوايت، فال يوجد ما مينعهم أو يصد 



احلاكم، والقانون معاً، ويكون ذلك متاحاً هلم، حييث ال يوجد منكر مهما على شأنه أو كان نوعه يتمّتع حبصانة  
 .قانونية متنع من إنكاره أو تغيريه، ولو وجد كان مبقدورهم إنكاره وتغيريه، ولو استغرق ذلك منهم زمناً 

أن يكون أسَلَمت احلُكم أو النظام احلاكم، والقانون، واجملتمع هو الغاية من املشاركة السياسية؛  -4
إذ أن مصاحل البالد والعباد ــ واليت منها حتقيق احلرية، والعدالة، والعزة، والكرامة ــ متوقفة على ذلك، وحمصورة 

إذ ال يليق قبل التمكني أن يرفع املصلحون أو من  ِف اإلسالم وتعاليمه .. ويكون املصلحون صادقني ِف ذلك، 
"، مث هم بعد التمكني ينكثون العهود، وينقضون ما قطعوه  اإلسالم هو احلليستشرفون مهمة اإلصالح شعار "

"، ويطيب هلم العلمانية والليربالية هي احلل على أنفسهم من وعود أمام هللا والناس، فيستبدلون شعارهم بشعار "
َعُلوَن .  رات، والسكوت عنها، وهؤالء يصدق فيهم قوله تعاىل:]إقرار املنك اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَفأ

َعُلونَ   .3-2[الصف:َكرُبَ َمقأتاً ِعنَد اَّللَِّ َأن تـَُقوُلوا َما اَل تـَفأ

ّشرك، ومباركة الشرك، وأتليه  أن ال يُعتَمد ِف املشاركة السياسية وسائل شركية، تؤدي إىل إقرار ال  -5

 املخلوق، وتعبيد العبيد للعبيد، ورّد خاصّية الّتحليل والّتحرمي للعبيد من دون هللا أو مع هللا .. كما قال تعاىل:

اَّللَُّ ] بِِه  َيَأَذن  ِلَأ  َما  الدِّيِن  َن  مِّ هَلُم  َشَرُعوا  ُشرََكاء  هَلُمأ  تعاىل:21الشورى:[َأمأ  وقال  ِمِه  ] .  ُحكأ ِف  ِرُك  ُيشأ َواَل 
ثـََر النَّاسِ ] . وقال تعاىل:26الكهف:[َأَحداً  يُن الأَقيُِّم َولَـِكنَّ َأكأ ُه َذِلَك الدِّ ُم ِإالَّ َّلِلِّ أََمَر َأالَّ تـَعأُبُدواأ ِإالَّ ِإايَّ ُكأ   ِإِن احلأ

ُم َّلِلَِّ الأَعِليِّ  َذِلُكم ِِبَنَُّه ِإَذا ُدِعَي ا] وقال تعاىل:  .40يوسف:[اَل يـَعأَلُمونَ  ُكأ ِمُنوا فَاحلأ َركأ بِِه تـُؤأ َدُه َكَفرأُُتأ َوِإن ُيشأ ُ َوحأ َّللَّ
َباََنُمأ َأرأاَبابً مِّن ُدوِن اَّللِّ . وقال تعاىل:]12غافر:[الأَكِبريِ  َبارَُهمأ َورُهأ . وذلك عندما رضوا ِبن  31التوبة:[اَّتََُّذواأ َأحأ

 ليهم ما أحل هللا، فتلك كانت ربوبيتهم، وبذلك اَّتذوهم أرابابً من دون هللا.  حيلوا هلم ما حّرم هللا، وحيرموا ع

رِ وكذلك قوله تعاىل:]  َنُكمأ َأالَّ نـَعأُبَد ِإالَّ اَّلّلَ َواَل ُنشأ نَـَنا َوبـَيـأ اأ ِإىَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـأ َل الأِكَتاِب تـََعاَلوأ َك بِِه  ُقلأ اَي َأهأ

ِلُمونَ َشيأئاً َواَل   َهُدواأ ِبَِانَّ ُمسأ اأ فـَُقوُلواأ اشأ . هكذا ينبغي 64آل عمران:[يـَتَِّخَذ بـَعأُضَنا بـَعأضاً َأرأاَبابً مِّن ُدوِن اَّللِّ فَِإن تـََولَّوأ
[؛ حنّلل وحنرم ُدوِن اَّللِّ   َواَل يـَتَِّخَذ بـَعأُضَنا بـَعأضاً َأرأاَبابً مِّنأن نقول ــ كما أمران هللا ــ جلميع من خيالفنا، ومن أي ملة كانوا:]

من دون هللا، وبغري سلطان من هللا .. فإن َتوّلوا وأَبوا إال الشرك، وأن يتخذوا بعضهم بعضاً أرابابً من دون هللا، لن  
ِلُمونَ نشاركهم الشرك وادعاء الربوبية من دون هللا، وإمنا نربأ من شركهم، ونعتزله، ونقول:] َهُدواأ ِبَِانَّ ُمسأ  .[اشأ

رأَك َلظُلأٌم َعِظيٌم  فالشرك ظلم عظيم، حُيبط األجر والعمل معاً، كما قال تعاىل:]    ِإنَّ . وقال تعاىل:]13لقمان:[ِإنَّ الشِّ
َرَك ِبِه َويـَغأِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيشأِركأ اِبَّللِّ فـََقِد افأرَتَى ِإثأ  ِإنَُّه ] . وقال تعاىل:48النساء:[اً َعِظيماً اَّلّلَ الَ يـَغأِفُر َأن ُيشأ



َنََّة َوَمأأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمنأ أَنَصارٍ  َبَطنَّ  ] . وقال تعاىل:72املائدة:[َمن ُيشأِركأ اِبَّللِّ فـََقدأ َحرََّم اَّلّلُ َعَليِه اجلأ َت لََيحأ لَِئنأ َأشأرَكأ

َاِسرِينَ  ُهم مَّا َكانُواأ يـَعأَمُلونَ ] . وقال تعاىل:65ر:الزم[َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلأ  . وقال تعاىل:88األنعام:[َوَلوأ َأشأرَُكواأ حَلَِبَط َعنـأ

طَُفُه الطَّريأُ َأوأ ََتأِوي ِبِه الّرِيُح ِف َمَكاٍن َسحِ ] َا َخرَّ ِمَن السََّماء فـََتخأ ايت اليت  . وغريها من اآل31احلج:[يقٍ َوَمن ُيشأِركأ اِبَّللَِّ َفَكَأمنَّ

 .تقرع اآلذان، وتقشعر منها األبدان، أعاذان هللا وإايكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن، ما علمنا منه وما ِل نعلم

رؤية  وحنن دفعاً هلذا اإلحراج، ولكي نضمن مشاركة سلسلة وفاعلة ومثمرة، وانجحة، كنا قد نصحنا ِف مقالتنا " 
جلهد والعمل السياسي جيب أن ينصبّا ابتداء على تقنني مجلة من القوانني ِف الدستور  "، ِبن اسياسية ملستقبل سوراي السياسي

وغريه، تنظم العملية السياسية وجتنبها مظاهر أتليه املخلوق، وكل ما يُؤّدي إىل تعبيد العبيد للعبيد، أو يؤدي إىل تقسيم اجملتمع  

 !إىل أرابٍب وعبيد

عاله جنيز املشاركة ِف احلياة السياسية السائدة ِف األمصار واألقطار .. وإال  هبذه الضوابط والشروط اآلنفة الذكر أ 
فال .. وعلى ضوء ما ذكرانه تُراان أحياانً نقر ونؤيد املشاركة السياسية ِف موضٍع، وننكرها ِف موضع آخر، حبسب ما يظهر لنا  

يل ال تعارض بني املوقفني ــ وهلل احلمد ــ كما يظن  من حتقق ملا ذكرانه من شروط وضوابط ِف كل موضع من املواضع .. وابلتا

 !البعض

نعم، قد ترتامى على الطريق بعض املصاحل الزهيدة، والشَّخصّية، تكون على حساب الثوابت، واملبادئ، واملصاحل 

. فتهفو إليها ذوو النفوس الضعيفة، الذين مييلون مع كل صيحة وشهوة من شهوات الظهور والشهرة، والرايسة  الكلية والعامة .

.. ويزينوَنا، ويضخموَنا ِف أعني النّاس ليعطوا ألنفسهم املربرات واملسوغات اليت تربر هلم املشاركة السياسية ِف التجمعات  

الباطَل وُتشارك فيه؛  واألنظمة الفاسدة .. وهذا خطأ كبري ومزلق خ تُباِرَك  طري .. فليس ألدىن مصلحٍة ُيستحسن منك أن 
 !فمباركُتَك للباطِل ومشاركُتَك فيه وِف جتمعاته، مفسدٌة ُعظأَمى ال َترقى هلا املصاِلح الّشخصّية وال احلزبّية 

ر دواعيه .. هو بذاته موقف  ويُقال كذلك أن موقف االعتزال، واملباينة، واملعارضة للباطل وجتمعاته عندما تتوف  

ينسجم   الذي  املوقف  أنه  إىل  .. إضافة  للباطل وسياساته  وإحراجاً  أكثر فاعليًة وردعاً وحتجيماً  سياسي، ومشاركة سياسية 
ويتوافق مع توجيهات اْلطاب الشرعي ــ وهو اجلانب األهم ــ الذي يدعو إىل اعتزال الباطل وجتمعاته، عندما ال تنفع معهم  

ُعوَن  ] ت النصح واإلصالح، أو عندما تُغَلق املنافذ أمام حماوالت الّنصح واإلصالح، كما ِف قوله تعاىل:حماوال َوَأعأَتزُِلُكمأ َوَما َتدأ

َحاَق َويـَعأُقوَب وَُكاّلً . ] 48مرمي:[ِمن ُدوِن اَّللَِّ  َنا َلُه ِإسأ َوَقدأ  . ]49مرمي:[ َجَعلأَنا نَبِيّاً فـََلمَّا اعأتَـَزهَلُمأ َوَما يـَعأُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوَهبـأ
َزأُ هِبَا َفالَ تـَقأُعُدواأ مَ  تَـهأ عأُتمأ آاَيِت اَّللِّ ُيَكَفُر هِبَا َوُيسأ ِِه ِإنَُّكمأ ِإذًا  نـَزََّل َعلَيأُكمأ ِف الأِكَتاِب َأنأ ِإَذا َسَِ َعُهمأ َحىتَّ خَيُوُضواأ ِف َحِديٍث َغريأ

ثـأُلُهمأ ِإنَّ اَّلّلَ َجامِ   .140النساء:[ُع الأُمَناِفِقنَي َوالأَكاِفرِيَن ِف َجَهنََّم مجَِيعاً مِّ



رون    وِف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" ليأتنيَّ عليكم أمراٌء، يقربون شراَر الناِس، ويُؤخِّ

 .[ ]" يّاً، وال جابياً، وال خازانً الصالَة عن مواِقيتها، فمن أدرَك ذلك منهم، فال َيكوَننَّ ِعّرِيفاً، وال شرط

وقال صلى هللا عليه وسلم:" يليكم عماٌل من بعدي يقولون ماال يَعلمون، ويَعملون ماال يَعرفون، فمن انصَحهم،   

 .[ ]" وواَزرَهم، وَشدَّ على أعضاِدهم، فأولئك قد هَلكوا وأهَلكوا، خاِلُطوهم ِبجسادُِكم، وزايلوهم ِبعماِلكم

هللا عليه وسلم:" اَسعوا؛ هل َسعتهم أنه سيكون بعدي أمراٌء فمن دخَل عليهم فصدََّقهم بكذهِبم،  وقال صلى   
ُهم على ظلِمهم وِل ُيصدقهم   وأعاَنم على ظُلِمهم فليَس مين ولسُت منه، وليس بوارٍد عليَّ احلوض، ومن ِل َيدُخلأ عليهم وِل يُِعنـأ

 .[ ]"احلوض بكِذهبم فهو مين وأان منه، وهو وارٌد عليَّ 

 .[ ]" وقال صلى هللا عليه وسلم:" َمن َأعاَن ظاملاً بباطٍل لُيدِحَض بباطِله حقَّاً، فقد بَِرئ من ِذمَِّة هللا وِذمَِّة رسوِله 

ُكم وأبواِب السلطاِن؛ فإنَّه قد أصبَح صعباً ُهبوطاً    [ ]"[ ]وقال صلى هللا عليه وسلم:" إايَّ

ن أتى أبواَب السُّلطاِن افُتِِتَ، وما ازداَد أحٌد من السُّلطان قُرابً، إال ازداَد من هللِا  وقال صلى هللا عليه وسلم:" م 

 .بُعداً "] [. واملراد هنا ابلسلطان؛ السلطان الظاِل املتسلط ابجلربوت

ال بد من أن نعرتف ِبن املشاركة السياسية ِف ظل أنظمة فاسدة .. طريق حمفوف ابملكاره، واألشواك، واملخاطر ..  
 .وَمن ال حُيسن السري، واتقاء تلك املكاره، واألشواك، واملخاطر .. ال يُنَصُح ابتداء ابلسري ِف ذلك الطريق .. وهللا املستعان

ّية ِف العملية السياسية؛ وذلك عندما خُيري النّاس بني صاحٍل وطاحٍل، أو  تنبيه: هناك ما ُيسمى مشاركة جزئ

بني ظاملني، أو حىت بني كافرين يتفاواتن ِف درجة الظلم والكفر والفساد .. كل منهما يستشرف مواقع احلكم 

ساد والكفر كبرياً والقرار والتأثري .. وال سبيل آخر للناس غري االختيار .. وكان الفارق بينهما ِف الظلم والف

وواضحاً .. ففي مثل هذه احلاالت أرجو أن ال يكون ِف اختيار الناس للصاحل أو األصلح، أو األقل ظلماً،  
وكفراً، وفساداً ــ على نية دفع األشد ظلماً وفساداً، وكفراً، ونية دفع أكرب الضررين والشرين ِبقلهما ضرراً وشراً  

صحابة مع النجاشي العادل حاكم احلبشة ضد مناوئيه األشد ظلماً وخطراً،  ــ حرجاً، كما كان ميل وتعاطف ال

 .وكان ذلك قبل إسالمه، وهللا تعاىل أعلم
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