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�لتحديث ��لتطوير �فق �أ�ض�س �لثقافة �لإ�ضالمية �لنابعة من جتربة تاريخية ر�ئدة، �غري متعار�ضة 
م���ع �لتجرب���ة �لإن�ضانية �ملمتدة منذ ن�ض���اأة �خلليقة، �خ�ضو�ضًا فيما يتعل���ق بتحليل �أ�ضباب �لتخلف 
��لغي���اب �حل�ضاري �تق���دمي بد�ئل �إ�ضالحية تت�ض���ل بالق�ضايا �ل�ضيا�ضي���ة ��لثقافية ��لجتماعية 

��لنظام �ل�ضيا�ضي ��لقت�ضادي ��حلكم �لر�ضيد. 
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�لتي ي�ضدرها �إىل عّدة �أمور: 
��ض���ع ن�ضو�س �لتفك���ري �ل�ضيا�ضي �لإ�ضالمي �لقدمي يف متنا�ل �لباحث���ني ��لد�ر�ضني يف تاريخ   .1
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�لفقهاء ��ملتكلمني ��أهل �لنظر �لعقلي يف نظرية �لد�لة ��ملجتمع �ل�ضيا�ضي يف �لإ�ضالم. 
متك���ني طالب �لعلوم �ل�ضيا�ضي���ة ��ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية من �لّطالع على م�ضادر �لفكر �ل�ضيا�ضي   .2

�لإ�ضالمي �تيار�ته �مد�ر�ضه، لكي يتخذ�ها مو�ضوعات لبحوثهم ��جتهاد�تهم. 
�إتاح���ة �لفر�ض���ة لأهل �لر�أي ��لقر�ر، ���ضتن���ادً� �إىل هذه �لذخائر لق���ر�ءة �لتجربة �ل�ضيا�ضية   .3

�لعربية �لإ�ضالمية باأقالم �أعالمها. 
�لإ�ضه���ام يف �إنتاج نظرية �ضيا�ضية �إ�ضالمي���ة معا�ضرة يف �ضوء �لن�ضو�س �ل�ضيا�ضية �لإ�ضالمية   .4

�لكربى �ذ�ت �لدللة يف �لتجربة �لإ�ضالمية �لكال�ضيكية. 
ت�ضحيح �لنظ���ر �إىل �لتفكري �ل�ضيا�ضي �لإ�ضالمي �ضمن �لفك���ر �لإ�ضالمي �لعام ��ضمن �لفكر   .5

�ل�ضيا�ضي �لعاملي يف �لقدمي ��حلديث. 
ن�ضر بحوث �در��ضات متخ�ض�ضة يف مو�ضوعات �لفكر �ل�ضيا�ضي �لإ�ضالمي ��ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية،   .6

��لرتجمة عن �للغات �حلّية يف �ملو�ضوعات نف�ضها للتو��ضل ��لتطوير ��إثر�ء �ملعارف. 
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احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده.. وبعد:

عام  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  �سعود  امللك  جامعة  من  تخرجت 
بن  عثمان  د.  ال�سيا�سية  التنمية  مادة  در�سني  وقد  1407هـ 
اآخر  املانع، و د.حممد احللوة، وهذا  الرواف، و د.�سالح  يا�سني 

عهدي باملو�سوع.

ثم يف فرتة لحقة وبعد ان�سغايل لأكرث من ع�سرين �سنة يف ال�ساأن 
اإنكبابي  عن  ف�ساًل  املدنية  واخلدمة  اخلريي  العمل  اأي  العام 
بفكر  متاأثرًا  ال�سيا�سي  الجتماع  بعلم  مكثف  ب�سكل  القراءة  علي 
التي  التاريخية  التحليلية  املدر�سة  تلك  خلدون،  ابن  ومدر�سة 
واقعنا  وحماكاة  والإ�سالمية،  العربية  جذورنا  من  انطلقت 
باملا�سي  ال�سلة  �سديد  وطننا  لأن  نظرًا  كبري؛  ب�سكل  ال�سعودي 
اأو  �سواء مبوروث �سبه اجلزيرة العربية ومنطقة جند بالتحديد، 
موروث الدعوة الإ�سالمية ال�سلفية لالإمام حممد بن عبدالوهاب، 
التحديث  الكبري يف  واأثره  النفط  اكت�ساف  وذاك  اإىل هذا  اأ�سف 

والتنمية القت�سادية وال�سناعية، واأثره على الثقافة ال�سعودية.

يف ظني اأنه وحتى نهاية عهد امللك عبدالعزيز ابن �سعود -رحمه 
اهلل- مل تع�ض اململكة العربية ال�سعودية ذلك التباين الثقايف نظرًا 
لتما�سك مكونات واأطراف املجتمع التقليدي، ف�ساًل اأن اآثار فعل 
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ةـلـلـلدـلللللا

التحديث مل تظهر مع غياب ثورة الإت�سالت املقروءة وامل�سموعة 
واملكتوبة واملرئية التي مل ت�ستورد اآنذاك، بينما ظهر ذلك التباين 
كبريًا،  ارتفاعًا  النفط  اأ�سعار  بارتفاع  1975م  عام  بعد  بو�سوح 
وقامت الدولة ببناء البنية التحتية يف النقل واملوا�سالت والتعليم 
الليربالية  معها  ت�سلل  وغريها،  والزراعة  وال�سناعة  وال�سحة 
الالوعي  اأو  النخبوي  الوعي  يف  ثقايف  ح�سور  لها  غدا  التي 
الجتماعي العام، وهي �سريبة لبد من اأن يدفعها اأي م�ستهلك 

ملنتجات احل�سارة الغربية.

غري خاف اأي�سًا اأن الثورة النا�سرية عام 1952م وهزميتها عام 
1967م، وخ�سارة ما تبقى من فل�سطني واحتالل اجلولن و�سيناء، 
ثم انت�سار عام 1973م وبدء املد الإ�سالمي ال�سني »ال�سحوة«، 
وقيام الثورة يف اإيران عام 1979م، ثم انهيار اأ�سعار النفط عام 
بالتحالف  وال�ستعانة  1990م،  عام  الكويت  واحتالل  1985م 
عام  العاملي  التجارة  برج  و�سرب  ح�سني  �سدام  لطرد  الدويل 
2001م واحتالل العراق عام 2005م وبروز اإيران كقوة اإقليمية 
كل  دعوي  دعائي  كذراع ومنوذج  اهلل  وبروز حزب  2006م  عام 

تلك العوامل يبدو اأنها زادت من حجم التباين الثقايف.

لقد راقبت امل�سهد منذ عام 1950م وحتى يومنا هذا فكان الوطن 



15

ال�سيا�سي  م�ستقبلنا  �سياغة  فيه  يعاد  م�سروع جديد  اإىل  بحاجة 
بناء على تلك املعطيات التي اأثرت حتمًا على بنية العقل ال�سعودي، 
واملدخل ال�سحيح هو تنمية �سيا�سية ي�سارك العقالء يف اإعدادها 
مهما  البتة  ي�ساريني  اأو  ليرباليني  نكون  فلن  الأف�سل،  بالختيار 
ال�سيا�سية  نظرياتها  جنحت  التي  الأفكار  تلك  جوهر  بريق  كان 
يف تطوير وحتديث وتنمية تلك املجتمعات التي ن�ساأت فيها، والتي 
ميكن ال�ستفادة منها جزئيًا اأو اأدواتها املو�سوعية واحليادية فيما 
ل ميكن الوقوف اأو ال�ستمرار على فل�سفتنا التقليدية ال�سابقة التي 
حققت التوحيد والبناء يف الدولة ال�سعودية الأوىل والثانية وبداية 
اأن ت�سّلم وباإحلاح لطرح جديد يوائم  الثالثة، فهي اليوم بحاجة 
بني الثوابت واملتحرك الإن�ساين، حمققة قدر الإمكان، ويف الو�سط 
تطلعات الدولة والنخب ال�سيا�سية والثقافية وم�ستجيبًا للتحديات 
القت�سادية لل�سريحة الكبرية والكبرية جدًا من املجتمع ال�سعودي 

واإ�سباع تطلعاتهم.

ال�سابق  التعليم  اأ�سلفت  لها كما  اأخرى، قادين  الكتاب هو عودة 
ال�سمري  وح�ض  والرقابة  املدنية  والتجربة  املركزة،  والقراءة 
الإيجابي النابع من مواطنة جادة و�سادقة اأعرب فيها عن انتمائي 
متفائاًل مب�ستقبل واعد لنا وللعاملني العربي والإ�سالمي، كيف ل 

والتاريخ قد بداأ من هنا.



البطالني  وظيفة  هي  ال�سوؤم  و�سناعة  التهم  واإلقاء  اللوم  اإن 
غرف  يف  نهار  ليل  ي�سرخون  البناء؛  غ�سيمي  العطاء  قليلي 
النت�سار  حلفلة  مدعوون  اجلميع  اأحد..  عنهم  يدري  ل  مغلقة 
عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لنداء  ا�ستجابتنا  لأن 
احلا�سم  التوقيت  يف  التنويري  امل�سروع  �ساحب  عبدالعزيز  بن 
للم�ساركة موؤذنًا بتحولنا كمجتمع من جمتمع رعوي تقوم الدولة 
�سناعة  يف  وي�ساهم  م�سوؤولياته،  يدرك  جمتمع  اإىل  �سي  بكل 
امل�ستقبل والبذل والعطاء والت�سحية والتميز، خا�سة من اأولئك 

القادرين على ذلك وهم غالب الطبقة الو�سطى.

الكتاب.. �ساأتناول فيه حماور؛ كل حمور به جمموعة من الأفكار 
اأو  ت�سري  قد  واإمنا  مكتملة،  بال�سرورة  لي�ست  باأنها  اأ�سلم  التي 
حتى  التثاقف  يكون  هكذا  اآخر،  �سعودي  اأي  لدى  العناية  تلفت 
امللكي  املطبخ  عليها  يعمل  التي  ال�سيا�سية  التنمية  بجهود  ن�سل 

ال�سعودي الآن.

اإنه املطبخ الذي يعد امل�سروع الوطني اجلديد، و�سيقدم الوجبات 
وحدة  يف  عدة  ا�ستف�سارات  على  و�سيجيب  اجلميع،  ت�سبع  التي 

فكرية متما�سكة باجتاه ال�سعودية اجلديدة.. وباهلل التوفيق. 
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مـــــن	نـحــــــن
نحن  لي�ض  ونحن  نحن؟  من  ابتداًء:  نف�سي  على  طرحته  �سوؤال 
اجل�سد، بل نحن الروح، فاإن كل جمتمع له روح ومن هذه الروح 
يتعر�ض  النظام  هذا  ال�سيا�سي،  النظام  ومنها  نظمها  تنبثق 
من  اإما  دائمًا،  النف�سية  واحلرب  ا�ستثناًء  الع�سكرية  للحرب 
ب�سقيه  اخلارجي  الغزو  اأو  داخلي  عنف  ثم  معار�سة،  حركات 

الدعائي وامل�سلح. 

ُيعّرف د. جو�ستاف لوبون روح الأمم يف كتابه »�سر تطور الأمم« 
بقوله: ».. وال�سفات الأدبية والعقلية التي تتكون من جمموعها 
روح الأمة؛ هي خال�سة ما�سيها ومرياث اأجدادها وعلة حركتها 
اأن تلك ال�سفات خمتلفة اختالفًا  التي ت�سري عليها. وقد يظهر 
اأن غالب  يوؤيد  اأن ال�ستقراء  اإل  الواحدة،  الأمة  اأفراد  كبريًا يف 
ثبات  وثابتة  نف�سية عامة  الأمة م�سرتكون يف �سفات  تلك  اأفراد 
اأمة  اأفراد  نوع  عن  نوعهم  بها  ميتاز  التي  اجل�سمية  �سفاتهم 
مع  تتجدد  اجل�سمانية  كال�سفات  النف�سية  وال�سفات  اأخرى. 

الن�سل جتددًا منتظمًا وم�ستمرًا«. 
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ومن جمموعة ال�سفات النف�سية التي ي�سرتك فيها اأفراد كل اأمة 
اخللق  اأو  الأمة  كل  بخلق  عنها  يعرّب  التي  العامة  ال�سفة  تتكون 
املّلي. فاإذا اأخذنا األف اإجنليزي اأو األف فرن�ساوي اأو األف �سيني 
كل  اأفراد  لكن  كبريًا،  اختالفًا  بينهم  �ساهدنا  وجدناهم  حيثما 
الن�سل  مبقت�سى  عامة  �سفات  يف  بع�سهم  مع  ي�سرتكون  جماعة 

امللي اخلا�ض بهم. 

ولوحدة املزاج العقلي عند جمهور كل اأمة؛ اأ�سباب ب�سيطة معروفة 
يف علم وظائف الأع�ساء، فالواقع اأن كل فرد لي�ض ثمرة والديه 

وحدهما فح�سب.. بل هو ثمرة اأمته.. اأعني �سل�سلة اأجداده. 

واإذا اأردنا اأن نعرّب عن العوامل التي يخ�سع الإن�سان لها يف حركته 
تاأثريا عامل  اأولها واأ�سدها  اأنواع:  اإنها ثالثة  تعبريًا ب�سيطًا قلنا 
وعلى  البيئة..  تاأثري  والثالث  الوالدين،  تاأثري  والثاين  الأجداد، 
اأمته دائما مهما كان عمله، وجمموع الأفكار  ذلك فالرجل ابن 
اأمة يوم يولدون هي روح تلك  اأفراد كل  وامل�ساعر التي ياأتي بها 
الأمة وهي خفية يف ماهيتها، لكنها ظاهرة ظهورًا كليًا يف اآثارها؛ 

لأنها هي احلاكمة يف احلقيقة على تطور الأمة. 

كتابه  يف  لنتون  عند  الأمة«  »روح  الأمني  عدنان  د.  ُيعّرف  كما 
 R.linton لنتون  يعترب  الطباع«:  وتكوين  الجتماعية  »التن�سئة 
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اأفراده  يجمع  الذي  »والأ�سا�ض  املجتمع  »روح  متثل  الثقافة  اأن 
ويجعلهم يعي�سون معًا. 

عن  خمتلفًا  جمتمعًا  زرنا  اإذا  ب�سهولة  الثقافة  على  ن�ستدل 
اإخبار  اإىل  مدفوعًا  نف�سه  يجد  الزيارة  من  والعائد  جمتمعنا 
تناوله، كيف  الأكل وطريقة  اللب�ض،  املجتمع:  اأ�سحابه عن ذلك 
ي�ستقبلون �سيوفهم؟ كيف يبنون م�ساكنهم؟، كيف يتنقلون؟، ما 
امل�سموح وما املرفو�ض عندهم؟، ما هي لغتهم؟ وما هي العالقات 
وعالقات  اجلن�سني  وبني  وال�سغار  الكبار  بني  الجتماعية 
»الكليات«،  لنتون:  ي�سميها  امل�سرتكة  ال�سمات  هذه  ال�سلطة؟.. 
اآخرين  نوعني  يكت�سف  لكي  اأطول  وقت  اإىل  يحتاج  الزائر  ولكن 
والآخر  »بالتخ�س�سات«،  يتعلق  اأحدهما  الثقافة:  �سمات  من 

يتعلق »بالثقافات الفرعية«. 

التخ�س�ســـات هي: »العنا�سر الثقافيـــة التي ت�سرتك بها �سريحة 
اأو جماعـــة معينـــة يف املجتمـــع دون �سائـــر ال�ســـكان، لكنها وثيقة 
ال�سلـــة ب�سائر ال�ســـكان، وهذا ينطبـــق على املجموعـــات املهنية 
وعلـــى اجلن�ســـني وعلـــى كل جمموعـــة تتخ�س�ض طبقـــًاُ لتق�سيم 

العمل يف املجتمع«. 
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اإن الروح ال�سعودية م�سدرها مرياث النبوة منذ األف واأربعمائة 
بن  حممد  املجدد  لالإمام  الإ�سالحية  الدعوة  ثم  عام.. 
عبدالوهاب قبل ثالثمائة عام، وميكنك الإطالع على تفا�سيلها 
لعرب  القومي  الرتاث  بيتنا« ومن م�سادرها  »ال�سلفية  مبقالتي: 
اجلزيرة منذ خم�سة اآلف عام، وميكنك الإطالع على �سيء منها 
مبقالتي: »اليمن وعمقنا القومي«، ف�ساًل عن م�سادر اأخرى من 
تقاليد واأعراف و�سلوم و�سلوكيات بدوية »ال�سحراء«، وح�سرية 
»مدن الواحات«، »موانئ البحار«، ووحدة وطنية ذات اأفق منفتح، 
وجتربة حتديثية وا�سعة متت بعد اكت�ساف النفط و�سعود اأ�سعاره 
و�سفًا  وجدت  لقد  واملعرفة.  العلم  و�سيوع  1973م،  عام  بقوة 
العربي  التجديد  عامل  عند  ال�سعودية  لروحنا  حمايدًا  عقالنيًا 
الأ�ستاذ عبدالرحمن الكواكبي �ساحب كتاب »طبائع ال�ستبداد« 
ووافقه عامل التجديد ال�سلفي الإمام ر�سيد ر�سا مبجلة »املنار« 
وخل�سها عاملنا الفذ بكر اأبو زيد -رحمه اهلل- ع�سو هيئة كبار 

العلماء يف كتابه جزيرة العرب بقوله:

اجلزيرة هي م�سرق النور الإ�سالمي. 	•
اجلزيرة فيها الكعبة املعّظمة. 	•
اجلزيرة فيها امل�سجد النبوي، وفيه الرو�سة املطهرة. 	•
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اجلزيـــرة اأن�سب املواقع لأن تكون مركـــزًا لل�سيا�سة الّدينية 	•
لتو�سطها بني اأق�سى اآ�سيا �سرقًا واأق�سى اإفريقيا غربًا. 

اجلزيـــرة اأ�سلم الأقاليـــم من الأخالط اجلن�سيـــة، واأديانا 	•
ومذاهب. 

اجلزيرة اأبعد الأقاليم عن جماورة الأجانب. 	•
اجلزيرة اأف�سل الأرا�سي لأن تكون ديار اأحراٍر لبعدها عن 	•

الطامعني واملزاحمني نظرًا لفقرها الطبيعي. 
عـــرب اجلزيرة هـــم موؤ�س�ســـو اجلامعـــة الإ�سالمية لظهور 	•

الدين فيهم. 
عرب اجلزيرة م�ستحكم فيهم التخلق بالدين. 	•
عرب اجلزيرة اأعلم امل�سلمني بقواعد الدين لأنهم اأعرقهم 	•

فيه، وم�سهود لهم باأحاديث كثرية باملتانة يف الإميان. 
عـــرب اجلزيرة اأكـــرث امل�سلمني حر�سًا علـــى حفظ الدين، 	•

وتاأييـــده، والفخـــار بـــه خ�سو�ســـًا والع�سبيـــة النبويـــة مل 
تـــزل قائمة بـــني اأظهرهم يف احلجـــاز، واليمـــن، وعمان، 

وح�سرموت، والعراق، واإفريقية. 
عرب اجلزيرة مل يزل الدين عندهم حنيفًا، �سلفيًا، بعيدًا 	•

عن الت�سدد والت�سوي�ض. 
عرب اجلزيـــرة اأقوى امل�سلمني ع�سبيـــًة، واأ�سدهم اأنفًة ملا 	•

فيهم من خ�سائ�ض بدوية. 
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عـــرب اجلزيـــرة اأمراوؤهـــم جامعـــون بـــني �ســـرف الآبـــاء 	•
والأمهات والزوجات فلم تختل عزتهم. 

عرب اجلزيرة اأقدم الأمم مدنية مهذبة بدليل: �سمو لغتهم 	•
وحكمتهم واأدبياتهم. 

عـــرب اجلزيرة اأقدر امل�سلمني على حتمل ق�سف املعي�سة يف 	•
�سبيل مقا�سدهـــم، واأن�سطتهم على التغـــرب وال�سياحات؛ 

وذلك لبعدهم عن الرتف املذل اأهله. 
عرب اجلزيرة اأحفظ الأقـــوام على جن�سيتهم، وعاداتهم، 	•

فهم يخالطون ول يختلطون. 
عـــرب اجلزيـــرة اأحر�ـــض الأمم الإ�سالميـــة علـــى احلرية 	•

وال�ستقالل واإباء ال�سيم. 
العـــرب عموما لغتهـــم اأغنى لغـــات امل�سلمـــني يف املعارف، 	•

وم�سونة بالقراآن الكرمي من اأن متوت. 
العـــرب لغتهم هي اللغة العمومية بـــني كافة امل�سلمني وغري 	•

امل�سلمني. 
العـــرب اأقدم الأمم اتباعا لأ�سول ت�ساوي احلقوق، وتقارب 	•

املراتب يف الهيئة الجتماعية. 
العرب اأعرق الأمم يف اأ�سول ال�سورى يف ال�سوؤون العمومية. 	•
العرب اأهدى الأمم لأ�سول املعي�سة. 	•
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العـــرب مـــن اأحر�ـــض الأمم علـــى احـــرتام العهـــود عـــزة، 	•
واحـــرتام الذمـــة اإن�سانية، واحرتام اجلـــوار �سهامة، وبذل 

املعروف مروءة. 
العـــرب اأن�سب الأقوام لأن يكونـــوا مرجعًا يف الدين، وقدوة 	•

للم�سلمـــني، حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداًء 
فال ياأنفون عن اتباعهم اأخريًا. 

يف  مات  الكواكبي  عبدالرحمن  اإن  ويقول:  اأحدهم  يخرج  قد 
وقد  ما�سية،  فرتة  عن  يتحدث  وهو  ع�سر  التا�سع  القرن  بداية 
اجلزيرة  اأ�سبحت  ما  النفط  فورة  ب�سبب  الأمة  روح  تغريت 
متطرفة  اأفكار  وظهور  العاملية،  للقوى  ا�ستقطاب  مركز  العربية 
امليالدية  ال�ستينيات  يف  الي�سارية  كالقومية  تفريطًا  اأو  اإفراطًا 
اجلدد  اخلوارج  اأو  امليالدية  الثمانينيات  يف  التغريب  وتيار 
تغريات  اأنها  راأيه  يف  وهو  امليالدية،  الت�سعينيات  يف  »الإرهاب« 
�سيا�سية واجتماعية كربى غريت م�سار الروح. اإن هذا هو اخلطاأ 
الفادح لقارئ ال�سيا�سة والجتماع حينما يقتطع جزءًا معينًا من 
الوليات  مدر�سة  تفعله  ما  وذلك  النتائج،  وي�ستخل�ض  التاريخ، 
ف�سلت  وقد  مبناهجها،  واملتاأثرين  ال�سيا�سية  الأمريكية  املتحدة 
ف�ساًل ذريعًا يف العراق واأفغان�ستان وقبله فيتنام فان�سغلوا بقراءة 
التفا�سيل والتن�ست با�ستخدام التقنية، ولك اأن تطلع على وثائق 
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ويكليك�ض، بينما جند اأن مدر�سة بريطانيا العظمى ال�سيا�سية قد 
جنحت يف ال�سيطرة ال�سيا�سية والقت�سادية لأكرث من ثالثمائة 
عام يف بع�ض م�ستعمراتها؛ ذلك لأنهم يقروؤون اأرواح الأمم خالل 
ال�سيا�سي  والجتماع  الآثار  زمنية طويلة من خالل علماء  حقب 
واأدباء اللغة؛ ما �سكل حركة ثقافية و�سيا�سية �سّميت بال�ست�سراق. 

ويف  عقولنا  يف  اأطنابها  �ساربة  ال�سعودية  روحنا  اإن  ال�ساهد.. 
الال�سعور حتديدًا وهي را�سخة وعميقة وناجحة يف احلفاظ على 
ذاتها واإدخال البدائل، ثم النمو وقد تعر�ست لمتحانات تاريخية 
واجتازتها، منها ما هو اإفراط داخلي كخروج الإخوان يف ال�سبله، 
تعليم  مقاومة  اأو  وغريها،  كالربقية  احلديثة  الو�سائل  ورف�ض 
البنات اأو بث التلفزيون، اأو حركة جهيمان اأو التطرف اأو اخلوارج 
اجلدد »الإرهاب »، واأ�سّمي هوؤلء ببدائل الرف�ض املطلق، ومنها 
ما هو داخلي تفريطا كاحلداثة والتغريب »الليربالية »، واأ�سّمي 

هوؤلء ببدائل القبول املطلق.

اإن الروح ال�سعودية لي�ست منبتة عن حركة العامل الذي فيه الغث 
وال�سمني، والروح ونظامه ال�سيا�سي قادر على ا�ستيعاب احلديث، 
فالرف�ض املطلق كانت لنا جتربة معه، والقبول املطلق كانت لنا 
جتربة معه، وانت�سرت الروح ونظامها ال�سيا�سي نحو العتدال، 
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واآمل األ ننزعج كثريًا ونفتعل معارك مع ممار�سات فردية فريدة 
اأو بدائل كعنا�سر ثقافية جديدة، واإذا اأردت التاأثري فعليك تعزيز 
الروح ال�سعودية ونظامها ال�سيا�سي، واحذر اأن متار�ض الو�ساية 
وكن بدياًل نافعًا بتجديد تلك الروح فقط، ومن �سذ �سيكت�سف اأنه 
يقود نف�سه وجماعة قليلة من ال�سذاذ يف حلظة زمنية حمددة، 
اآخران من عنا�سر  »ثمة نوعان  لينتون:  وعليك باجلماعة يقول 
هي  »فالأخرية  الفردية  »»وامليزات  »البدائل  هما:  الثقافة، 
عنا�سر تتعلق بالأفراد لي�ست م�سرتكة، وبالتايل ل تعترب فئة من 
البدائل فالبدائل  الثقافة، لكن ذكرها �سروري لفهم فئة  فئات 
ت�سم العنا�سر اجلديدة املطروحة �سد عنا�سر قدمية، ويجري 
جديد  بعن�سر  الأمر  فيبداأ  احلر  الختيار  طريق  عن  تبنيها 
الخ(  تكنولوجيا...  نقل،  و�سيلة  �سلوك،  قيمة،  اأداة،  )فكرة، 
اأفراد  قبل  من  ا�ستح�سانًا  ولقي  فردية(  )ميزات  الفرد  يحمله 

اآخرين في�ساركونه فيه. 

امليزات  من  اجلديد  العن�سر  تخرج  تو�سعت  اإذا  امل�ساركة  هذه 
فئة  اأو  منطقة  اإىل  واجلديد  القدمي  العن�سر  وتخرج  الفردية، 
البدائل اإذا ظلت قوة العن�سرين متعادلة يتبعان يف فئة البدائل، 
حيث  القدمي،  العن�سر  من  اأقوى  اجلديد  العن�سر  كان  اإذا  اأما 
متّكن من اكت�ساب م�ساركة عامة، فاإنه ينتقل اإىل فئة الكليات، 
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فيما ي�سقط العن�سر القدمي اإىل فئة امليزات الفردية، اأي ي�سبح 
نادر النت�سار«. 

والعرق واجلغرافيا  الدين  لها  �سكَّ راأيت  ال�سعودية كما  الروح  اإن 
قراءة  وعلينا  واأخالقها  نظمها  فانبثقت  والتجربة،  والتاريخ 
املعا�سة،  واأخالقها  ال�سيا�سي  عقلها  نفهم  كي  »الروح«؛  بنيتها 

وكيف تتفاعل مع حركة التاريخ فت�سنع النمو والعتدال. 
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نظامنا	ال�سيا�سي

)1(

قلت: اإن روح الأمم هي ال�سفات الأدبية والعقلية التي تتكون من 
اأجدادها  ومرياث  ما�سيها  خال�سة  وهي  الأمة،  روح  جمموعها 
�سّكلها  ال�سعودية  الروح  اأن  ت�سري عليها. كما  التي  وعلة حركتها 
بدوية  و�سلوكيات  و�سلوم  وتقاليد  والعروبة  النبوة  مرياث 
ودعوة  البحار«،  »موانئ  الواحات«  »مدن  وح�سرية  »ال�سحراء« 
اإ�سالحية ووحدة وطنية منذ ثالثمائة عام وجتربة حتديثية ذات 

اأفق منفتح.

ذاتها  فتجدد  الو�سطية  البدائل  فتختار  عميقة  الروح  تلك  اإن 
فت�ستفيد، ثم ترف�ض بدائل القبول املطلق اأو بدائل الرف�ض املطلق، 
ومن الروح تنبثق النظم والأخالق، ومنها النظام ال�سيا�سي ومن 
الأخالق الف�سيلة ال�سيا�سية لقادتها ونبالئها التي �سوف اأحتدث 
عنها يف مقالتي التالية، اأما النظام ال�سيا�سي فاأق�سد به النظام 

الأ�سمى »ال�سريعة« وموؤ�س�سات احلكم. 
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)2(

ن�ساأت ال�سيا�سة منذ ن�ساأة اجلماعات الب�سرية الأوىل، ثم القرية 
جغرافية  رقعة  الإن�سان  ذلك  ا�ستوطن  ثم  اأقام،  حني  فاملدينة 
»ال�سرورات«  الأ�سا�سية  احلاجات  اإ�سباع  حتقيق  بدافع  حمددة 
من اأمن وطعام، ناهيك عن اأن الإن�سان اجتماعي بطبعه فيتبادل 
التجمع  األف  كله  هذا  اأجل  ومن  واخلدمات،  وال�سلع  الت�سال 
ال�سيا�سة  فكانت  العمل؛  وتق�سيم  التنظيم  اإىل  له  تبعا  فاحتاج 

يتولها رئي�ض يتمتع بقوة القبول اأو القهر. 

ي�سلحه  مبا  ال�سيء  على  القيام  باأنها:  لغة  ال�سيا�سة  وُتعّرف 
وال�سيا�سة: فعل ال�سائ�ض.

وُتعّرف ال�سيا�سة ا�سطالحًا: فن ممار�سة القيادة واحلكم وعلم 
ال�سلطة اأو الدولة.

)3(

ال�سرعية،  ال�سيا�سة  روح  من  انبثق  ال�سعودي  ال�سيا�سي  النظام 
ولكن  فح�سب..  دينا  الإ�سالم  »لي�ض  جرالد:  فتز  الدكتور  يقول 
العهد  يف  ظهر  قد  اأنه  من  الرغم  وعلى  اأي�سًا«،  �سيا�سي  نظام 
باأنهم  اأنف�سهم  ي�سفون  ممن  امل�سلمني  اأفراد  بع�ض  الأخري 
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ع�سريون يحاولون اأن يف�سلوا بني الناحيتني، فاإن �سرح التفكري 
الإ�سالمي كله قد بني على اأ�سا�ض اأن اجلانبني متالزمان ل ميكن 

ف�سل اأحدهما عن الآخر«.

ويقول الدكتور �ساخت: »اإن الإ�سالم يعني اأكرث من دين، اإنه ميثل 
من  كامل  نظام  اإنه  القول:  وجملة  و�سيا�سية،  قانونية،  نظريات 

الثقافة ي�سمل الدين والدولة معًا«.

فردية،  دينية  عقائد  جمرد  يكن  مل  الإ�سالم  »اإن  جيب:  ويقول 
واإمنا ا�ستوجب اإقامة جمتمع م�ستقل، له اأ�سلوبه املعني يف احلكم، 

وله قوانينه واأنظمته اخلا�سة به..«. 

)4(

ُتعّرف ال�سيا�سة ال�سرعية مبفهومها ال�سيق باأنها: اإنفاذ لل�سريعة 
الإ�سالمية بتحكيمها؛ فاإن الكثري من الآيات جاءت اآمرة بتطبيق 
اأمرت به وترك ما نهت عنه، من ذلك قوله  اأحكامها واتباع ما 
ِبْع اأَْهَواَء  ِبْعَها َوَل َتتَّ تعاىل: {ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى �َسِريَعٍة ِمَن اْلأَْمِر َفاتَّ
ِذيَن َل َيْعَلُموَن} �سورة اجلاثية اآية )18(، قال ابن جرير: فاتبع  الَّ
تلك ال�سريعة التي جعلناها لك ول تتبع ما دعاك اإليه اجلاهلون 
اإن  فتهلك  به  فتعمل  الباطل  من  احلق  يعرفون  ل  الذين  باهلل 

عملت به، وهو قول ابن عبا�ض وقتادة.



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 32

������������������������

من  له  واخللو�ض  بالطاعة  اهلل  باإفراد  التوحيد  مقت�سى  اإن 
التي  العلة  تلك  لتحقيق علة اخللق،  �سريعته  ال�سرك هو حتكيم 
ق�سمت الأمم منذ امليالد الأول لالإن�سان بني توحيد ووثنية، يقول 
اأ�ستاذ تاريخ الفل�سفة ال�سيد جو�ستان جاردير: »للديانات الثالث 
جذر م�سرتك؛ فالن�ض املقد�ض عند امل�سلمني هو القراآن، وكذلك 
العهد القدمي مكتوبان بلغتني �ساميتني قريبتني، واإحدى الكلمات 
لغوي  »اهلل« ذات جذر  للدللة على  القدمي،  العهد  امل�ستعملة يف 

م�سرتك مع كلمة »اهلل« الإ�سالمية«.

ومن  بقليل،  تعقيدًا  اأكرث  الأمر  فاإن  بامل�سيحية،  يت�سل  ما  اأما 
ترجم  القدمي  العهد  لكن  اأي�سًا،  �ساٍم  هو  هنا  الأ�سل  اأن  املوؤكد 
والق�س�ض«  »الأ�ساطري  امليثولوجيا  فاإن  وهكذا  الإغريقية،  اإىل 
والالتينية،  اليونانية  باللغتني  متاأثرة  منت  الدينية  واملعتقدات 
)اليوناين  الهيلين�ستي  العهد  بفل�سفة  ال�سبب،  لنف�ض  تاأثرت  كما 
الأوربيون  الهنود  كان  والأ�سنام(،  الآلهة  املتعدد  املقدوين 
الآلهة،  من  كثرية  باأنواع  قلنا  ما  على  يوؤمنون  اأوروبا(  )�سكان 
اأكرث،  ل  واحدًا  اإلهًا  مبكرين  عبدوا  ال�ساميني  اأن  املده�ض  ومن 
وهذا ي�سمى بالديانة التوحيدية اأو بديانات التوحيد، و�سواًء اأكنا 
يف اليهودية اأم امل�سيحية والإ�سالم، فاإن الفكرة الأ�سا�سية هي اأنه 

ل يوجد اإل اإله واحد.
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خطية  روؤية  لهم  ال�ساميني  اأن  اأي�سًا  هي  �سامية  اأخرى  و�سمه 
للتاريخ، فاهلل خلق العامل ذات يوم، وهذا اليوم هو بداية التاريخ، 
اليوم هو  نهايته، وهذا  اإىل  فيه  التاريخ  يوم ي�سل  �سياأتي  ولكن 
»يوم احل�ساب الأخري« عندما يعود اهلل يحاكم الأحياء والأموات.

)5(

عقيل  ابن  قاله  ما  فهو  ال�سرعية  لل�سيا�سة  العام  املعنى  اأما 
اإىل  اأقرب  النا�ض  معه  يكون  فعاًل  كان  ما  »ال�سيا�سة:  احلنبلي: 
ال�سالح واأبعد عن الف�ساد واإن مل ي�سعه الر�سول @ ول نزل 

به وحي«.

فال�سيا�سة بهذا املفهوم هي امل�سلحة والتي هي مق�سود ال�سرع 
ومق�سود ال�سرع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم دينهم 
هذه  حفظ  يت�سمن  ما  فكل  ومالهم؛  ون�سلهم  وعقلهم  ونف�سهم 
فهو  الأ�سول  هذه  يفّوت  ما  وكل  م�سلحة  فهو  اخلم�سة  الأ�سول 

مف�سدة ودفعها م�سلحة.

اأمر  تدبري  من  احلاكم  متّكن  التي  الف�سيلة  هي  هنا  وال�سيا�سة 
و�سف  يف  الأ�سعري  مو�سى  لأبي  العا�ض  بن  عمرو  قال  النا�ض، 
معاوية ابن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه: »اإن وجدته ويل اخلليفة 
املظلوم )يق�سد عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه( والطالب بدمه، 

احل�سن ال�سيا�سة، احل�سن التدبري«.
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�سلوك  لل�سلطان  اأن  اإىل  واحلنابلة  واملالكية  احلنفية  ذهب 
معايري  وفق  العوج  وتقومي  النا�ض  اأمور  تدبري  يف  ال�سيا�سة 

و�سوابط، ول تقف ال�سيا�سة على ما نطق به ال�سرع.

وقالت احلنفية: ال�سيا�سة داخلة حتت قواعد ال�سرع، واإن مل ين�ض 
عليها بخ�سو�سها، فاإن مدار ال�سريعة -بعد قواعد الإميان- على 

ح�سم مواد الف�ساد لبقاء العامل.

اإن التو�سعة على احلكام يف الأحكام  وقال القرايف من املالكية: 
له  وت�سهد  الأدلة،  له  ت�سهد  بل  لل�سرع،  خمالفًا  لي�ض  ال�سيا�سية 
القواعد، ومن اأهمها كرثة الف�ساد وانت�ساره، وامل�سلحة املر�سلة 

التي قال بها مالك وجمع من العلماء.

)6(

نخل�ض اإىل اأن النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم يقوم على مبداأين، 
والفل�سفي  القيمي  الإطار  فهو  الإ�سالمية  ال�سريعة  �سيادة  هما: 
والأخالقي للحكام واملحكومني، وهو احلق املطلق الذي يرجعون 
واحلريات  كافة احلقوق  واملت�سمن  التخا�سم،  اأو  الفعل  له عند 
العدل  هو  الثاين  واملبداأ  الإن�سان،  اإليها  يحتاج  التي  الأ�سا�سية 
ينيبه  اأو من  اجتهاد احلاكم  اأو  عليه  املن�سو�ض  املقد�ض  باإنفاذ 
التي  اأو امل�سلحة  التعزير،  با�ستخدام الأدوات الأ�سولية يف فقه 
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يتو�سل لها احلاكم بقوة ف�سيلته ال�سيا�سية، وهي الن�سبة الأغلب 
ثم  ين�سئها،  التي  املوؤ�س�سات  اأو  للحاكم  ال�سيا�سية  القرارات  من 

ينيبها للممار�سة وهي مق�سود ال�سرع.

اإن النظام ال�سيا�سي ال�سعودي يتمثل تلك ال�سيا�سة وهو النموذج 
خلربة  كامتداد  والإ�سالمي  العربي  ال�سيا�سي  للرتاث  املعا�سر 

دول الإ�سالم منذ ع�سر الرا�سدين وبني اأمية والعبا�سيني.

اإن النظام ال�سيا�سي ال�سعودي يرتكز يف ممار�سته ال�سيا�سية على 
النظام الأ�سا�ض للحكم، وهو د�ستور الدولة الذي يتكون من ثالث 

وثمانني مادة، وقد جاءت هذه املواد موزعة يف ت�سعة اأبواب:

املبادئ العامة.	•
نظام احلكم.	•
مقومات املجتمع.	•
املبادئ القت�سادية.	•
احلقوق والواجبات.	•
�سلطات الدولة.	•
ال�سوؤون املالية.	•
اأجهزة الرقابة.	•
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الدولة  هوية  الأوىل  مادته  يف  للحكم  الأ�سا�ض  النظام  حدد 
ال�سعودية: »دولة عربية اإ�سالمية ذات �سيادة تامة دينها الإ�سالم 

ود�ستورها كتاب اهلل و�سنة ر�سوله @«.

»يقوم  العدل:  وهو:  الثاين،  املبداأ  على  الثامنة  املادة  ن�ست  ثم 
احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية على اأ�سا�ض العدل وال�سورى 

وامل�ساواة وفق ال�سريعة الإ�سالمية«.

على  �سلطان  ل  »اأنه  على  والأربعون  ال�ساد�سة  املادة  ون�ست 
وجاء  الإ�سالمية«،  ال�سريعة  �سلطان  لغري  ق�سائهم  يف  الق�ساة 
يف املادة اخلام�سة والأربعني على »اأن م�سدر الإفتاء يف اململكة 

العربية ال�سعودية كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله @«.

ثالث  ال�سعودي  ال�سيا�سي  النظام  يف  »املوؤ�س�سات«  ال�سلطات  اإن 
»تتكون  والأربعني  الرابعة  املادة  ففي  امللك،  مرجعها  �سلطات 
ال�سلطات يف الدولة من: ال�سلطة الق�سائية، وال�سلطة التنفيذية، 
وال�سلطة التنظيمية، وتتعاون هذه ال�سلطات يف اأداء وظائفها وفقًا 
لهذا النظام وغريه من الأنظمة، وامللك هو مرجع هذه ال�سلطات«.

ي�سو�ض  املوؤ�س�سات  وبتلك  واأعوانه  ال�سيا�سية  بف�سيلته  امللك  اإن 
مبفهوميها  ال�سرعية  بال�سيا�سة  �ساأنها  ويدبر  ويقودها  الدولة 
اأن  على  واخلم�سون  اخلام�سة  املادة  فن�ست  والعام؛  اخلا�ض 

»يقوم امللك ب�سيا�سة الأمة �سيا�سة �سرعية«.
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الف�سيلة	ال�سيا�سية
)1(

ونبالء  علماء  واأعوانه من  ال�سيا�سية  بف�سيلته  اإن احلاكم  قلت: 
يقود  والتنظيمية«  والتنفيذية  »الق�سائية  الثالث  وبال�سلطات 
وهو  ال�سرعية مبفهومها اخلا�ض؛  بال�سيا�سة  الدولة  �ساأن  ويدبر 
وامل�سلحة  بالتعزير  والعام  الأ�سمى«،  »القانون  ال�سريعة  اإنفاذ 

التي هي اأغلب قرارات الت�سيري.

اإن قوة النظام ال�سيا�سي تنبع من قوة ف�سيلته والعك�ض �سحيح، 
م  وُدعِّ العدل،  قواعد  على  امللك  ُبني  اإذا  احلكماء:  بع�ض  قال 
الرب،  باأعمال  وُحر�ض  ال�سكر،  بدوام  ن  وُح�سّ الف�سل،  بدعائم 

ن�سر اهلل مواليه وخذل معاديه، وع�سده و�سلمه من الغرِي.

.)2(
عّرف املنجد يف اللغة والأعالم »الف�سيلة« الف�سل: جمعه ف�سول: 
الإح�سان اأو البتداء به بال علة له، والف�سيل جمعه ف�سالء: ذو 
الف�سل،  يف  الرفيعة  الدرجة  ف�سائل:  جمعه  والف�سيلة  الف�سل 

خالف الرذيلة والنقي�سة. 

والدراية  واخلربة  القوة  هي  ا�سطالحًا:  ال�سيا�سية  الف�سيلة  اإن 
واملمار�سة واحلنكة. 
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عن  معًا  اآن  يف  وا�ستقل  اقرتب  الإ�سالم  يف  ال�سيا�سي  فالنظام 
قيمي  رباين  بنظام  م�ستظاًل  للحكم  الغربي  املدين  املفهوم 
ميدانيًا  الظاهرة  البارزة  القوة  وم�ستوعبًا  مرجعي،  واأخالقي 
ظرف  بح�سب  واملجتمعات  الأمم  وتبدل  وحتول  »الف�سيلة«، 
الزمان واملكان فاأعطى هذا النظام هام�سًا عقالنيًا وا�سعًا يقدر 
احلاكم  اأو  الإمام  اأو  اخلليفة  اأو  الأعظم  ال�سلطان  خالله  من 
امل�سلحة بح�سب الإمكانات املتاحة، وبذا فاإن للنظام �سقًا ثابتًا 

واآخر متحركًا بالف�سيلة.

اأو  بال�سالح  القادة  عند  الف�سيلة  يعّرفون  ال�سريعة  فقهاء  اإن 
كتابه  يف  يقول  الذي  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ومنهم  بالقوة، 
بح�سبها؛  الأ�سلح  ولية  كل  يف  »فالواجب  ال�سرعية:  ال�سيا�سة 
فاإذا تعني رجالن اأحدهما اأعظم اأمانة، والآخر اأعظم قوة ُقّدم 
اأنفعهما لتلك الولية واأقلها �سررًا فيها«؛ لهذا كان النبي @ 
ي�ستعمل خالد بن الوليد على احلرب منذ اأ�سلم وقال: »اإن خالدًا 
�سيف �سله اهلل على امل�سركني« اأخرجه اأحمد، مع اأنه اأحيانًا كان 
قد يعمل ما ينكره النبي @ حتى اإنه مرة قام ثم رفع يديه اإىل 
اأر�سله  ملّا  اإليك مما �سنع خالد«  اأبراأ  اإين  »اللهم  وقال:  ال�سماء 
اإىل بني جذمية فقتلهم واأخذ اأموالهم بنوع �سبهة ومل يكن يجوز 
ذلك، واأنكره عليه بع�ض من كان معه من ال�سحابة حتى اآواهم 
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اإمارة  @ و�سمن اأموالهم، ومع هذا ما زال يقدمه يف  النبي 
الباب من غريه وفعل ما فعل  اأ�سلح من هذا  لأنه كان  احلرب، 

بنوع تاأويل.

وكان اأبو ذر ر�سي اهلل عنه اأ�سلح منه يف الأمانة وال�سدق، ومع 
هذا فقد قال النبي @: »يا اأبا ذر اإين اأراك �سعيفًا واإين اأحب 
يتيم«  مال  تولني  ول  اثنني،  على  تاأمرن  ل  لنف�سي؛  اأحب  ما  لك 
اأخرجه م�سلم، ونهى النبي @ اأبا ذر عن الإمارة والولية لأنه 
راآه �سعيفًا مع اأنه قد روي: »ما اأظلت اخل�سراء ول اأقلت الغرباء 

اأ�سدق لهجة من اأبي ذر« اأخرجه الرتمذي.

)3(

واإرث  للقادة  الفطرية  ال�ستعدادات  اأوىل  ال�سيا�سي  النظام  اإن 
كما  اعتبارًا  ال�سيا�سية  واحلنكة  واخلربة  واملمار�سة  احلكم 
اأ�سلفت والن�ض الديني املقد�ض )القراآن الكرمي وال�سنة النبوية 
 :@ قال  الإ�سالم.  دولة  لإقامة  يكفيان  ل  ال�سحيحة( 
»النا�ض تبعًا لقري�ض يف هذا ال�ساأن، م�سلمهم مل�سلمهم وكافرهم 
ن�ساأت  والع�سبية«  »الغلبة  والتبعية  م�سلم.  اأخرجه  لكافرهم« 
من الف�سيلة ال�سيا�سية لقري�ض يف ذلك الوقت، وهذا ما ي�سميه 
الفا�سلة  امللكية  املهنة  اإن  يقول:  حيث  بالتجريبية  الفارابي 
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)ال�سريعة(،  الكلية  القوانني  القوة على  اإحداهما  بقوتني:  تلتئم 
الأعمال  مزاولة  بقوى  الإن�سان  ي�ستفيدها  التي  القوة  والأخرى 
الطبيب  فاإن  والأ�سخا�ض،  الآحاد  يف  الأفعال  ومبمار�سة  املدنية 
اإمنا ي�سري معاجلًا كاماًل بقوتني: الأوىل التي ا�ستفادها من كتب 
الطب، والأخرى بالقوة التي حت�سل له بقوى التجربة وامل�ساهدة 
تقّدر  اأن  ميكنها  اإمنا  امللكية  املهنة  كذلك  الأ�سخا�ض،  لأبدان 
الأفعال بح�سب عار�ض عار�ض، وحال حال، ومدينة مدينة، يف 
وقت وقت وهي التجريبية، ويقول الدكتور الكب�سي يف كتابه »ن�ساأة 
تاأ�سي�ض  ».. فقد دفعت �سرورات  العرب«:  ال�سيا�سي عند  الفكر 

اخلالفة اإىل توظيف مالكي هذه اخلربة لتوطيد احلكم.

العامل  هي  املقريزي-  و�سف  حد  -على  اإدارية  كفاءة  فكانت 
الزمن اجلديد،  التيار( يف هذا  الرمز )قائد  اإليه  ي�ستند  الذي 
فقد احتج معاوية على الذين طعنوا عثمان ر�سي اهلل عنه وعلى 
لهم:  قائاًل  وخربته  لكفاءته  انتدبه   @ الر�سول  باأن  عماله، 
»اإين م�سري عليكم اإن ر�سول اهلل @ كان مع�سومًا فولين، ثم 
ا�ستخلف عمر فولين، ثم عثمان فولين، فلم اآل لأحد منهم ومل 
يولني اإل وهو را�ٍض عني، واإمنا طلب ر�سول اهلل @ لالأعمال 
الجتهاد  اأهل  لها  يطلب  ومل  والفناء  امل�سلمني  من  اجلزاء  اأهل 
به  �سطوات مبن ميكر  واإن اهلل ذو  وال�سعف عنها،  بها  واجلهل 
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فال تعر�سوا لالأمر واأنتم تعلنون من اأنف�سكم غري ما تظهرون.

ويقول معاوية للح�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما: »ولو علمت اأنك 
�سيا�سة  واأح�سن  الأمة  هذه  على  واأحوط  للرعية،  مني  اأ�سبط 
واأقوى على جمع الأموال، واأكرب للعدو، لأجبتك اإىل ما تدعونني 
اإليه«. يدل هذا اجلواب على اأن امل�سكلة لي�ست م�سكلة »قرابة« بل 
اإدارة �سوؤون النا�ض. وهذه الأخرية  م�سكلة »دراية« ومقدرة على 
اإن معاوية ر�سي  اإل ملن ميلك خربة وكفاءة كافيتني.  ل تخ�سع 
اهلل عنه ل يخ�سع الق�سية بينه وبني احل�سن اإىل القرابة بل اإىل 
مبداأ الكفاءة الذي يندرج يف اإطار التحول والتطور الذي عرفه 
اأقوة قوة وفعالية  املجتمع ال�سيا�سي وقواه، حيث ت�سبح الكفاءة 
لي�ست ع�سبية،  والقدرة  قدرة،  ت�سبح  لأنها  والعّدة،  العدد  من 
النا�ض،  ل�سوؤون  اليومية  واملمار�سة  اخلربة  من  متاأتية  اإمرة  بل 
فيمكننا القول: اإن ف�سل ابن الزبري وقبله احل�سني بن علي بن اأبي 
طالب كان - ر�سي اهلل عنهم واأر�ساهم جميعًا - نتيجة انعدام 

هذه ال�سنعة لديهما«.
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جتربة  من  ف�سيلته  ي�ستمد  ال�سعودي  ال�سيا�سي  النظام  اإن 
ممار�سة احلكم لأكرث من 600 عام منذ اأن عاد جدهم مانع عام 
850 هـ وهم يتوارثون جتربة اخلطاأ وال�سواب والدراية والكفاءة 
للدولة  ال�سيا�سية  الف�سيلة  وراأ�ض  الأحوال،  تبدل  عند  واحلنكة 
ال�سعودية املعا�سرة هو امللك املوحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
-رحمه اهلل- الذي �سجلت مبادئ تدبريه يف كتابي »خم�سة ع�سر 

مبداأ للقيادة عند امللك عبدالعزيز« ومنها: 

ميلك.»فكرة«.خلق.منها.»روؤية«:

اأي  واأجداده،  اآبائه  ا�ستعادة ملك  امللك عبدالعزيز  الفكرة عند 
ا�سرتجاع حق �سلب منه وملاذا هذا حق؟... لأنه ميلك ال�سرعية 
على  املبنية  ال�سلفية  الإ�سالحية  الدعوة  من  امل�ستمدة  الدينية، 
وميلك  املتغلب،  احلاكم  وهو  ال�سحيحة  وال�سنة  الكتاب  هدي 
ال�سرعية ال�سيا�سية، فقد �سبقته دولتان تاريخيتان لآل �سعود ثم 
القبول العام، وذلك ل�سببني حيث مل ير املواطنون يف ظل الدولة 
ال�سعودية الأوىل والثانية اإل الأمن وال�ستقرار والرخاء والعزة، 

كما اأن هوؤلء قد جربوا من جاء بعدهما فعرفوا قدرهما.
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عاد امللك عبدالعزيز اإىل الريا�ض وهو يعلم تربيًة اأنه ل خري يف 
ِة  اِهِليَّ حكم يقوم على الباطل، يقول اهلل عز وجل: {اأََفُحْكَم اجْلَ
�سورة  ُيوِقُنوَن)50(}  َقْوٍم  لِّ ُحْكًما  اهلّلِ  ِمَن  اأَْح�َسُن  َوَمْن  َيْبُغوَن 
اأكرث من مئة وخم�سني عامًا قد  املائدة، عاد والدعوة مر عليها 
يعلم  وهو  النا�ض.. عاد  قلوب  اجتماعيًا يف  الدعوة  تلك  تاأ�سلت 

اأنه لن ي�سلح اآخر هذا الوطن اإل مبا �سلح اأوله.

ولكن هذه املرة ا�ستعاد قراءة الدعوة مرتني: اإحداهما الأخطاء 
نحو  قدرتها  يف  والثانية  ممار�ستها،  يف  وقعت  التي  التاريخية 
ويكفل  احلديث  الع�سر  تطورات  مع  يتناغم  مدين  جمتمع  بناء 

ال�ستقرار والعمران الطويل.

لذا فاإن القائد اأعاد تاأكيد الهوية والر�سالة، مع ندية علمية وفهم 
دقيق لفقه امل�سالح واملفا�سد، وتبيني اأحيانًا لدور امللك عن دور 
العامل والفقيه، واملبادرة يف حفظ دائرة الخت�سا�ض ال�سيا�سي.

اختيار.الرجال:

املقربني  الع�سبة  امللك عبدالعزيز رجاله يف احلرب من  اختار 
ذوي  القبائل  ورجال  بيته،  واآل  جلوي،  اآل  اأمثال  من  املخل�سني 
ال�سجاعة والإقدام فحفظ روؤو�سهم وجل كبريهم وقدر ت�سل�سلهم 
القبلي الهرمي، بالإ�سافة اإىل احلا�سرة ممن ملك هذه وتلك، 
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والولء  النتماء  فكانت  والبناء  العمران  حيث  ال�سلم  يف  اأما 
اأنك حتب امللك عبدالعزيز، والكفاءة  والكفاءة، والنتماء يعني 
اأ�سبح  احلكم(  )بيت  امللكي  الق�سر  كان  ولذلك  املهارة،  هي 
اأممًا متحدة م�سغرة يجمعهم الراأي والعقل واحلكمة واملهارة. 
بلغ  فقد  �سعود،  لبن  حياتهم  وهبوا  وقد  النجاح  بهّم  م�سغول 
وع�سرين  ثمانية  للملك  ال�سيا�سي  الديوان  يف  امل�ست�سارين  عدد 

م�ست�سارًا من �سعوديني ولجئني �سيا�سيني.

فهم.البيئة.الدولية:

وتعّرف  الكويت،  يف  �سبابه  من  جزءًا  عبدالعزيز  امللك  عا�ض 
على �سراع القوى العظمى بني بريطانيا واأملانيا وتركيا، وكذلك 
ال�سيا�سي  احل�سور  وبدء  بالبحرين  املتقدمة  املدنية  التجربة 

الأمريكي فيها، اإن ال�سفر والتجوال غالبًا ما يكون اخلري فيه. 

العودة،  وفكرة  حلم  ذهنه  ويف  يتعلم  كان  عبدالعزيز  امللك  اإن 
ولذا فاإن املعاي�سة كانت تختلف عن اأي عائ�ض اآخر؛ فنجد �سدة 
الإن�سات والتاأمل والتحليل وطرح الأ�سئلة واملقارنة بني الأخبار 
والعظمى،  الإقليمية  القوى  مع  وماذا يحدث  القادمة من جند، 
ولذا كان التحرك ذكيًا يف الزمان واملكان وذكيًا يف فهم العالقات 
الدولية، واأين يقف؟ واأين يتحرك؟ وكيف يفاو�ض؟ وكيف ينقل 

التحالف من مكان اإىل اآخر؟. 
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فهم.التفا�سيل.املحلية:

امللك  لقد �سنع  اأن ت�سنعه،  اأو  النجاح  ترث  اأن  هناك فرق بني 
عبدالعزيز التوحيد وال�سناعة حتتاج اإىل دقة، والدقة حتتاج اإىل 
فهم التفا�سيل، وقد فهمها القائد على مهل وتوؤدة؛ فهو مراقب 
والإقليمي  واملحلي  واحل�سري  البدوي  املجتمع  ل�سيكولوجية 
ال�سحراء  الق�سري يف  التهجري  �سعود  ابن  لقد عا�ض  والدويل.. 
والبحر وخلق عنده وعيًا بالتفا�سيل وكان ذخرية الإدارة املحلية 
وح�سن الت�سال والتاأثري بالنا�ض، فهو يعرف ردة الفعل وطريقة 

التفكري مبجرد اأن يعرف من اأين اأنت... 

ال�سخ�سية.املهمة:

كان  واإذا  واجلاذبة،  املوؤثرة  ال�سخ�سية  باأنها:  الكاريزما  ُتعّرف 
هناك �سيء بارز يف امللك عبدالعزيز كال�سم�ض يف رابعة النهار 
الفارع،  الطول  ذي  اجل�سم  من  القائمة  الهيبة  »الهيبة«.  فهي 
ال�سمت  واإدامة  النظر،  احلادة  والعيون  املنكبني،  والعري�ض 
اإنها  العا�سفة..  ي�سبق  الذي  الهدوء  هو  كاأمنا  الأ�سئلة  طرح  مع 
خريه  فيها  يرى  التي  العادلة  بق�سيته  ثم  باهلل  الإميان  هيبة 
العامل  يف  يحدث  مبا  العلم  هيبة  اإنها  العربية..  اجلزيرة  وخري 
فهو متفوق على غريه باملعلومات، وفريق عمل وم�ست�سارين عايل 

اجلودة والإخال�ض. 
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واخلويا  والبريق  املهيب  املوكب  حيث  الرمزية  الهيبة  اإنها 
احلياة  اإرادة  اإنها  والأتباع..  بالنف�ض  ثم  باهلل  املفرطة  والثقة 

بطريقة خا�سة. 

ال�ستقامة:

رجل  جاءه  حينما   @ عبداهلل  بن  حممد  الأمي  النبي  يقول 
ابن  ا�ستقم« �سحيح  ثم  باهلل  اآمنت  »قل:  قال:  الن�سيحة  يطلب 

حبان. 

اإن ا�ستقامة امللك تعني ح�سن ال�سرية بعد الإميان بالتوحيد التي 
الدعوة،  ل�سحة  )�سلوك(  تعبري  وال�ستقامة  اأ�ساًل،  دعواه  هي 

فالبعرة تدل على البعري، واآثار الأقدام تدل على امل�سري.

اإن امللك عبدالعزيز يعلم اأنه يف جمتمع ي�سكل لهم زعامة دينية 
تفا�سيل  يرقبون  هم  ولذلك  فح�سب،  �سيا�سية  زعامة  ولي�ست 
الظاهرة  وهو  عبدالعزيز  امللك  حياة  هي  حياتهم  لأن  حياته 

وامل�ستقبل يف اآن معًا، بل �سعورهم حتول اإىل اأ�سطورة.

قدميًا كان املجتمع النجدي ل يفرق اأحيانًا بني الفروع والأ�سول، 
امللك  كان  لذلك  الكثري،  ال�سيء  يعني  ق�سره  اأو  الثوب  فطول 
وال�سوم  ال�سالة  من  ال�سخ�سية  حياته  يف  �سارمًا  عبدالعزيز 

وقراءة القراآن وطلب العلم.
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يقول القائد الربيطاين مونتجمري Montgomery: »هل احلياة 
اخلا�سة للقائد اأحد اأ�سباب نفوذه وجناحه؟« ويرد على ت�ساوؤله: 
الق�سايا  جميع  بل  بعينها،  الق�سية  هذه  يف  اخلا�ض  راأيي  »يف 
الأخرى، اأن العامل الأكرب هو اإخال�ض املرء ونفوذه وكونه قدوة، 
وخا�سة فيما يتعلق بالف�سائل الدينية ول يهم اأن يكون من الطبقة 
العليا اأو ال�سفلى يف جمتمعنا... اإنني ل اأدري كيف ي�ستطيع امروؤ 
اأن يكون قائدًا، اإن مل تكن حياته اخلا�سة فوق ال�سبهات؛ فاإن مل 
تكن حياته اخلا�سة فوق ال�سبهات، فال يحرتمه الذين يقودهم، 
قيادته  ف�ستفقد  ذلك،  حدث  ما  واإذا  منه،  ثقتهم  وي�سحبون 

تاأثريها«.

»ثم  الإمام:  ي�ستوزره  الإمام اجلويني عند ذكر �سفات من  قال 
الإمام ل ي�ستوزر اإل �سهمًا، كافيًا، ذا جندة وكفاية، ودراية ونفاذ 
متلفعًا من  يكون  اأن  بد  ول  وفطنة،  وذكاء  قريحة،  واتقاد  راأي، 
املعايل  اأطواد  من  راقيًا  واأ�سفاها،  باأ�سبغها  الديانة  جالبيب 
اإىل ذراها، فاإنه مت�سد لأمر عظيم وخطب ج�سيم، وال�ستعداد 

للمراتب على قدر اأخطار املنا�سب. 
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الحتواء:

اأو  اأعدائك  قلوب  وتاأليف  ا�ستقطاب  على  قدرتك  يف  تتمثل 
�سفك،  اإىل  نقلهم  اأو  �سرهم  وكف  بتحييدهم  اإما  خمالفيك؛ 
الهمة  ذوو  الأ�سخا�ض  اإل  ي�ستطيعها  ول  جدًا  �سعبة  والأخرية 
والكراهية  �سديد طاردة احلقد  وحلم  الكبرية،  واملرونة  العالية 
والعدو.  لل�سديق  �سماحة وحب اخلري  مع  قبلها،  تتمكن من  اأن 

مبعنى اآخر اأن تكون نف�سًا كبرية. 

الوفاء.للتاريخ:

للتاريخ، حمرتٌم  قارئ جيد  اأنك  يعني  �سيا�سيًا،  قائدًا  تكون  اأن 
�سننه، جمال�ٌض خرباءه، تقي�ض احلا�سر على املا�سي لأن التاريخ 
غالبًا ما يعيد نف�سه. لذا فاإن امللك عبدالعزيز م�ستوعب ما جرى 
اأ�سخا�سه حمرتفًا يف التعاطي  يف املا�سي، ولهذا جتده وفيًا مع 

مع اجلغرافية ال�سيا�سية.

اإنك حني تعلم اأن القائد ويف واأنت اأحد الأتباع، فاإنك �سوف تعمل 
اأما  باإخال�ض لأن النقالب والغدر هما �سمة ال�سا�سة الطارئني، 
الأوفياء وجتدها عادة يف امللوك، لأنهم يتطلعون للم�ستقبل وتوريث 

ال�سلطة فهم حري�سون على التمهيد الدائم للقادم التايل. 
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الزهد.زهدان:

الزهد زهدان فالأول زهد ا�سطرار، والثاين زهد اختيار، وكل 
واحد منهما هو خري.

يف  العرب  جلزيرة  توحيدًا  اأحدثت  للتو  واأنك  زاهدًا  تكون  اأن 
 – )بريطانيا  العظمى  القوى  حيث  موات  غري  اأممي  ظرف 
فرن�سا( ت�سعى اإىل التفتيت، ثم تنتمي اإليك قبائل وح�سر العرب 
واأعني بالنتماء هو: )احلب( ولي�ض القبول بالأمر الواقع ونفوذ 

الت�سليم بالزعامة.

كل ذلك يدفعك دفعًا مهوًل باجتاه روؤية الذات، وافتقاد التوازن، 
ولكن امللك عبدالعزيز يحتفل بالإجناز بطريقته اخلا�سة، حيث 
مزيد من الثقة، ومزيد من التعزيز مبحبة النا�ض له، فهو اأدرك 
اأن  ال�سعادة وفل�سفتها باأنك كي تكون �سعيدًا فاأف�سل و�سيلة هي 

تدخل ال�سعادة للنا�ض.

لذا كان امللك عبدالعزيز زاهدًا باحلقيقة والختيار، حيث الكنز 
احلقيقي وال�ستثمار هو يف الب�سر.
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احلرب	النف�سية

)1(

قلت: اإن لكل جمتمع روحًا، ومن هذه الروح تنبثق نظمها ومنها 
النظام ال�سيا�سي الذي يرتكز اإىل �سق ثابت مقد�ض وهو ال�سريعة 
»القانون الأ�سمى«، الذي يحتكم اإليه اجلميع حكام وحمكومون، 
درايته  من  النابعة  ال�سيا�سية  الف�سيلة  وهو  املتغري  ال�سق  ثم 
وخربته وحكمته يف التدبري، وهي تعرّب عن قوة النظام ال�سيا�سي 

والعك�ض �سحيح. 

واحلرب  ا�ستثناًء  الع�سكرية  للحرب  يتعر�ض  قد  النظام  اإن 
النف�سية دائمًا، اإما من حركات معار�سة ثم عنف داخلي، واإما 

الغزو اخلارجي ب�سقيه الدعائي وامل�سلح.

.)2(

اإن هدف احلرب الع�سكرية هو التدمري املادي، اأما هدف احلرب 
الروح  لك  اأعرف  دعني  وعليه  املعنوي،  التدمري  فهو  النف�سية 
املعنوية مزيج من  الروح  »اإن  يقول غوبون:  قباًل، حيث  املعنوية 
تعمل  التي  ال�سخ�سية  والنفعالية  العقالنية  النف�سية  اجلوانب 
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ينتمي  التي  اأفراد اجلماعة  بالتعاون مع  للعمل  الفرد  على حفز 
اإليها يف �سبيل حتقيق اأهداف اجلماعة، وذلك على اعتبار اأنها 

ت�سهم يف تلبية حاجاته، وحتقق له حالة من الر�سا«.

ما  جتاه  حما�سي  انفعايل  »�سعور  باأنها:  هارميان  يعرفها  فيما 
تقدم عليه اجلماعة من اأعمال، ويرى البع�ض اأنها عوامل التوتر 
التي  ال�سغوط  اأو  الف�سل،  اأو  النجاح  الناجت من خربات  النف�سي 

توّلد احلاجة للعمل على م�ستوى الفرد اأو اجلماعة«.

التي يعرفها جون  النف�سية  اإن الروح املعنوية هي هدف احلرب 
التناف�سي«:  للتعاي�ض  دليل  ال�سيا�سية:  »احلرب  كتابه  يف  �سكوت 
»اإن الهدف الأ�سا�سي للحرب ال�سيا�سية املدمرة هو اإ�سعاف العدو 
-واإذا اأمكن- تدمريه بوا�سطة ا�ستخدام املناورات الدبلوما�سية، 
وال�سغط القت�سادي واملعلومات -ال�سحيحة واملكذوبة- والإثارة 
اأ�سدقائه  عن  العدو  وعزل  والإرهاب،  والتخريب  والتخويف 
يقول:  النف�سية«  »احلرب  كتابه  يف  لينارجر  بول  اأما  وموؤيديه«، 
»اإنها ا�ستخدام الدعاية �سد العدو من اإجراءات عملية واأخرى 
تتطلبه  مما  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  اأو  ع�سكرية،  طبيعة  ذات 
�سكل  لأي  خمطط  »ا�ستخدام  باأنها:  الدعاية  ويعرف  الدعاية«، 
التاأثري يف عقول وعواطف جمموعة  الإعالم بق�سر  اأ�سكال  من 
معادية اأو حمايدة اأو �سديقة، وذلك لتحقيق غر�ض ا�سرتاتيجي 
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اأو تكتيكي معني«، اأما ل�سويل فيقول: »اإن احلرب النف�سية  اختيار 
العبارات وترويجها بق�سر التاأثري على �سلوك اجلماهري«.

.)3(

تعر�سًا  الأرواح  اأكرث  هي  العربية  للجزيرة  املعنوية  الروح  اإن 
للحرب النف�سية؛ ذلكم اأن نيلهم من تلك الروح �سوف يوؤثر تاأثريًا 
بالغًا ل حمالة يف العمق الإ�سالمي والعربي، كما اأن هذه الروح 
هي الباقية على اأ�سالتها التاريخية القومية وجذوتها الإميانية، 

وهي حمط اأنظار واآمال النفو�ض الأخرى.

اإن م�سدر احلرب النف�سية يف منطقة ال�سرق الأو�سط قادم من 
�سغرية  قوى  اأو  واإيران،  واإ�سرائيل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
تدور يف فلكها، فالأوىل يدفعها التوح�ض الراأ�سمايل، اأما الدولتان 
الثانية والثالثة فيدفعهما احلقد والتعبئة الداخلية والدائمة من 
قائمة  الجتماعية  ال�سيا�سية  والفل�سفة  كاأقلية،  الزوال  خطر 
تبادران  ولذا  النظام،  زال  امل�سطنع  اخلطر  زال  واإذا  عليها، 
بالذكر  اجلدير  املظلومية.  �سعار  حتت  دومًا  الوقائي  بالهجوم 
اأن التعميم خاطئ بالكلية؛ فال تزال هناك قوى خرّية ترغب يف 
التعاي�ض وال�سالم وال�ستقرار والنمو والزدهار، كما اأنني حينما 
اأقرر ذلك و�سفًا فال مينع التدبري والدراية من تقرير امل�سلحة 

املف�سية اإىل جلبها. 



53

تكّيف  اأن  »يجب  خطاباته:  اأحد  يف  1952م  عام  اإيزنهاور  قال 
الباردة  احلرب  اإ�سرتاتيجية  توائم  حتى  اخلارجية  �سيا�ستنا 
نرى يف هذه  اأن  يجب  وعزميتنا  روحنا  ويف  املتما�سكة،  املوحدة 
يف  خ�سارة  دون  ن�سر  على  نح�سل  كي  فر�سة  الباردة  احلرب 
فائدة من  ل  فاإنه  ال�سالم،  اأجل  ن�سال من  نفوز يف  الأرواح كي 

النت�سار الع�سكري اإذا اأدى اإىل هزمية �سيكولوجية لنا«.

.)4(

اإذا هدف احلرب النف�سية هو الفكر والعقيدة وال�سجاعة والثقة، 
لذا علينا اأن نقاوم تلك احلرب؛ اإما ب�سن حرب نف�سية م�سادة، 
هذا  يف  ويقرتح  معًا،  بكليهما  اأو  الداخلية  اجلبهة  بتوحيد  واإما 

ال�ساأن ما يلي: 

اإن�ســـاء مركز للحـــرب النف�سية عرب تن�سيـــق كافة الإدارات 	•
احلكوميـــة العاملـــة يف هـــذا احلقـــل نحو توحيـــد جهودها 
الفنيـــة، واإعـــداد الدرا�ســـات امل�سرتكـــة والتدريـــب وتبادل 

املعلومات، وحتليلها يف اإطار ا�سرتاتيجي اأ�سمل. 
دعم اإن�ساء كر�سي يف اإحدى الكليات ال�سعودية املتخ�س�سة 	•

يف العقيـــدة والعلـــوم ال�سيا�سيـــة وعلـــم النف�ـــض والإعـــالم 
والجتماع والقت�ساد، لغر�ض اإعداد الدرا�سات الأكادميية 
ذات ال�ساأن بالفـــرد واجلماعة واملجتمع ال�سعودي، على اأن 

يكون ذا �سلة مبركز احلرب النف�سية. 
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تخ�سي�ض ناطق ر�سمي با�سم رئا�سة جمل�ض الوزراء ل�سرح 	•
وترويج القـــرارات وال�سيا�سات واملواقـــف من امل�ستجدات، 
واململكـــة لديها جتربة رائـــدة وناجحـــة يف وزارة الداخلية 
حينما خ�س�ست ناطقًا ر�سميًا با�سمهًا، ا�ستطاع مع فريقه 
الإعالمـــي املحرتف اأن يحظى مب�سداقيـــة وطنية و�سعبية 
عالية، وقـــد اأ�سهم اإطالق قناة »الإخباريـــة« حدثًا موازيًا؛ 
تكاملت فيهما ق�سة التاأثري والتفوق على اإعالم التطرف. 

نحن بحاجة ملبادرة اإبداعية تربوية لتعليم الرتبية الوطنية 	•
عرب زرع الرتاث واحل�سارة يف قلوب النا�سئة؛ عرب م�سروع 
م�سرتك بني الهيئـــة العامة لل�سياحة والآثار ووزارة الرتبية 
والتعليـــم، حني تربط الوطنية باجلغرافيا والتاريخ، ف�ساًل 
عـــن القيم الدينية النبيلة، وربطها بوطن التوحيد والنبوة. 
لقد قدمـــت وزارة الرتبية والتعليم العـــام املن�سرم جتربة 
عملية حيـــث طلبـــت لالحتفال باليـــوم الوطنـــي املاأكولت 
التاريخية فاحتفلنا جميعًا يف منازلنا.. لقد جنحنا حينما 

جعلنا الوطن تنوع وثراء.
تطوير املوقع الإلكرتوين للمملكة العربية ال�سعودية باللغات 	•

احلّيـــة العامليـــة، وتكثيف التفاعـــل بني املت�سفـــح واملوقع، 
علـــى اأن يتـــوىل املوقـــع موؤ�س�سة غري ربحيـــة يديرها �سباب 
�سعوديـــون من اجلن�سني، ميّكن هوؤلء من اإطالق املبادرات 

الوطنية والإقليمية والدولية. 
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العناية بالرمزية والحتفال و�سناعة ال�سورة عرب التاأكيد 	•
علـــى الـــزّي الوطني، واإبـــراز العلـــم ال�سعـــودي على جميع 
امل�سالـــح الوطنيـــة واحلكومية واخلا�ســـة والأهلية، ف�ساًل 
عـــن اإطـــالق جائزة �سنويـــة تكافاأ مـــن خاللهـــا املبادرات 
والإجنازات الفردية للمواطن املتو�سط والب�سيط، واإعطاء 
منوذج حي على دعم جتارب النجاح وت�سميمها و�سياغتها 

يف ق�سة بطولة وطنية. 
اإظهـــار القوة واإبـــراز قياداتنا الع�سكرية عـــرب التعبري عن 	•

اجلاهزية ومتثيـــل الأدوار »املحاكاة« باحلرب، فلن يك�سب 
ال�سالم والأمن اإل من ا�ستعد له، وياأتي دور اإدارات التوجيه 
باأدواتها املختلفة لإك�ساب الهيبة يف الداخل وبث الرعب يف 

اخلارج. 
تطويـــر نظام ال�ستماع ل�سكاوى واآراء املواطنني عرب هاتف 	•

جمـــاين اأو الفاك�ـــض اأو الربيـــد اأو الربيـــد الإلكـــرتوين من 
خـــالل ديـــوان املظامل كجهـــة ق�سائية حمايـــدة، ما ي�سهم 
يف عالجهـــا اإن كانت معتـــربة نظامًا، وكذلـــك حتليل تلك 
ال�ســـكاوى والآراء يف �ســـكل درا�سات تقا�ـــض فيها م�ستويات 
الر�ســـا عن اأداء القطاعـــات احلكومية واخلدمات املقدمة 
للمواطنني؛ ما يفـــوت الفر�سة على من يريـــد ا�ستخدامها 
كدعاية نف�سية، ف�ساًل عـــن اأنها اأداة جيدة لتح�سني كفاءة 

عمل القطاعات احلكومية. 
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اإن العناية بالروح املعنوية حتظى باأهمية ق�سوى لأرواح ال�سعوب، 
ذلكم لأنها توؤدي اإىل ما يلي:

متا�ســـك الدولـــة ووحدتهـــا وزيـــادة ال�سعـــور بالجنـــذاب 	•
والـــولء من قبل الأفراد للدولة ولفل�سفتها وقيمها ومبادئها 

وقواعدها ونظمها ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية. 
تبديد م�ساعر اخلوف والقلق والكتئاب والعزلة.	•
تعزيز قيم الإيثار والتعاون والتعاطف.	•
ال�سعـــور بامل�سوؤوليـــة اجلماعيـــة اأمام املخاطـــر وامل�ساعب 	•

والتهديدات.
زيادة الفعالية بزيادة الإنتاج وحت�سني الأداء.	•

املعنوية،  الروح  على  للحفاظ  تقني  فعل  هو  اأوردته  ما  كل  اإن 
وجمابهة احلرب النف�سية التي هدفها الروح والنظام والف�سيلة، 
فهو  بالولء  الدائم  التدفق  حالة  يكفل  الذي  العميق  الفعل  اأما 
تعزيز النظام ال�سيا�سي بالف�سيلة التي حتدثت عنها يف مقالتي 
املقا�سدين  الربانيني  وبالعلماء  ال�سيا�سية«،  »الف�سيلة  ال�سابقة 
الذين �سوف اأحتدث عنهم يف مقالتي التالية »التجديد الديني«، 
وبالنبالء الذين حتدث عنهم يف مقالتي »اأين النبالء«، كما اأن 
النظام ال�سيا�سي �سيعرب عن نف�سه بقيم اأ�سلية وقوالب ع�سرية 
من  املائة  الذين هم )60( يف  ال�سباب  لإقناع  �سيا�سية  ونظرية 
املجتمع، واملقارعة العقلية للخارج؛ وكل ذلك �سوف اأحتدث عنه 

يف مقالتي »�سقوط الدميقراطية«، واأخرى »احلكم ال�سالح«. 
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)5(

اأن  وعلينا  العربية،  اجلزيرة  روح  قدر  هي  النف�سية  احلرب  اإن 
نقوم بواجبنا التقني الغني، وهو لي�ض ب�سعب علينا فنحن منلك 
ت�سري  التي  العمالقة  تنميتنا  واأبرزها  كبرية؛  جناح  مقومات 
بتوؤدة اإىل اأهدافها، ومنها ميزانية اخلري الأخرية بـ 580 مليارا، 
عينها على تعليم و�سحة الإن�سان ال�سعودي ف�ساًل عن جناحاتنا 
الواعدة القادمة، وكذلك واجبنا ال�سرتاتيجي عرب تعزيز الروح 
الغزو  ذلك  ملواجهة  والإ�سالح  بالتجديد  والف�سيلة  والنظام 
الدكتور حممد  البحريني  يقول عامل احل�سارة  املعلن.  البغي�ض 
جابر الأن�ساري: ».. اأما ما اأ�سبح اليوم مطلب ال�ساعة يف كل بلد 
من بلدان جمل�ض التعاون فهو الإ�سالح املت�سمن مبداأ امل�ساركة، 
بخا�سة اأن حالة الرخاء القت�سادي التي تعي�سها �سعوب املنطقة 
قد اأوجدت طبقة و�سطى ل بد من اأخذها باحل�سبان بالن�سبة اإىل 

م�ستقبل املنطقة ال�سيا�سي«.

وترى اأن »برنامج الإ�سالح« يف اململكة العربية ال�سعودية -اأكرب 
اأن توىل  التعاون- يكاد يطري على جناحني منذ  اأع�ساء جمل�ض 
اآل �سعود، وذلك بناًء على  احلكم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
التي  وثقافية-  و�سيا�سية  اجتماعية  -من  الكمية  الرتاكمات 
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امللك  اإخوان  عهود  يف  وحتققت  ال�سعودي،  املجتمع  �سهدها 
الدولة  موؤ�س�ض  عبدالعزيز؛  امللك  اأبناء  من  واأ�سالفه  عبداهلل 
م�ساركة  على  يعتمد  واإ�سالحها  الدولة  بناء  فاإن  هكذا  وبانيها. 

النا�ض ودولة قوية البنيان حتت�سنه.

يقول �سن تزو ال�سيني يف كتابه »فن احلرب«: »اإذا عرفت العدو 
وعرفت نف�سك فلي�ض هناك ما يدعو اإىل اأن تخاف نتائج )مئة( 
معركة، واإذا عرفت نف�سك ومل تعرف العدو فاإنك �سوف تقا�سي 
من هزمية مقابل كل انت�سار، واإذا مل تعرف نف�سك ومل تعرف 

عدوك فاإنك اأحمق و�سوف تواجه الهزمية يف كل معركة«.
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	علينا جعل	اهلل	يغيرّ

)1(

امللك عبدالعزيز  ع�سر:  الرابع  القرن  كداهية  كن  ت�ستعجل..  ل 
ابن �سعود.. ُيحكي اأنه ذات يوم كان يح�سره بع�ض حمبيه، فقال 
اأحدهم: جعل اهلل يغرّي علينا يا عبدالعزيز.. ففزع القوم.. وبدو 
اأن  بعد  اآخر!!  ل�سيء  بعدها  ينتقلوا  اأن  على  بال�سب  يناو�سونه 
يرقبوا ردة فعل الإمام كبري املجل�ض.. بل كبري الدولة.. بل كبري 
جتهل  ما  اأعداء  بطبيعتها  النا�ض  الكبري...  بالتوحيد  التوحيد 
ثم  في�ستمعون  يرتيثون  فقط  احلكماء  اإن  امل�ستقبل..  ويخافون 
ي�ساورون فيتخذون القرار وينفذونه يف التوقيت املنا�سب.. فقال 
اأن  اأ�ساأل اهلل  يا عبدالعزيز،  الكبري: ماذا تق�سد؟ قال:  الإمام 
يغرّي علينا لالأف�سل.. ف�سحك اجلميع بعد اأن فهموا باأن لي�ض كل 
تغيري يعني اإنكارًا للمعا�ض اأو تنكرًا للما�سي اأو اأن القادم اأ�سوء.. 

وتخاف  الراهن  الو�سع  على  املحافظة  دائمًا  حتاول  النا�ض  اإن 
التغيري، ولذا عاب اهلل على امل�سركني )قيا�ض مع الفارق( بقوله 
ُمْقَتُدوَن  اآَثاِرِهْم  َعَلى  ا  َواإِنَّ ٍة  اأُمَّ َعَلى  اآَباَءَنا  َوَجْدَنا  ا  {اإِنَّ تعاىل: 

)23(}�سورة الزخرف.



بل  الإميان(..  )خالف  الثابت  هو  لي�ض  احلياة  يف  الثابت  اإن 
الثابت هو التغرّي.. انظر تبدل الليل والنهار، وال�ستاء وال�سيف، 
وال�ساب  طفاًل  واجلنني  قمحًا،  والزرع  �سجرة  تغدو  وال�سجرية 
حركة  اإنها  منوًا..  والك�ساد  فرحًا  واحلزن  ميتًا..  واحلي  �سيخًا 

دائبة دائمة يف منو وتبدل وتغرّي..

)2(

ُيعّرف التغيري لغة: وتغري عن حاله: حتّول، وغريه: جعله غري ما 
. وِغرَي الدهر: اأحداثه واأر�ض  كان، وحوله، وبدله، وال�سم: الَغرْيُ

ِمغرية: م�سقية.

ي�سعى  الذي  اجلديد  القائد  ت�سلم  منها:  عدة  دوافع  للتغيري 
لتوظيف خربته ومهارته ومعرفته يف �سناعة روؤيته حلل امل�سكالت 
العاملية  املحيطة  التجارب  من  الكت�ساب  اأو  والتقدم  فالتطوير 
التاريخ  الذي هو حمرك  والتدافع  املناف�سة  اأو  والإقليمية،  منها 
ُهْم  َبْع�سَ ا�َض  النَّ  ِ اهللَّ َدْفُع  {َوَلْوَل  تعاىل:  قال  للبناء،  الإن�ساين 
ا�ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَم�َساِجُد  َلَواٌت  َو�سَ َوِبَيٌع  َواِمُع  �سَ َمْت  َلُهدِّ ِبَبْع�ٍض 

ِ َكِثرًيا )40(} �سورة احلج. اهللَّ

ويجعله  والتنوع  بالختالف  الكرمي  القراآن  يحتفل  كيف  انظر 
�سبيل العمران، بل والأمن وال�ستقرار.
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الكربى  الأهداف  تغرّي  عند  اإ�سرتاتيجيًا  يكون  قد  التغيري  اإن 
التي تعك�ض عمق و�سعة التغرّي يف الروؤية، كما اإن التغرّي قد يكون 
التغرّي ب�سبة كثافة  اأو تغريًا تدريجيًا، وقد يكون  راديكاليًا ثوريًا 

التغيري التكنولوجي.

اإن التغري قد يكون تغريًا يف الو�سائل وح�سب وذلك بخف�ض كلفة 
الإدارة واإغالق قنوات الهدر، وقد يكون التغيري مي�ض العمليات 
اأي اإن تبّدل الطريقة التقليدية يف تنفيذ الأ�سياء مثل اأن ت�ستخدم 
الالمركزية بدًل من املركزية، وقد يكون التغرّي تغريًا ثقافيًا وهو 
اأ�سعب اأنواع التغرّي واأخطرها؛ ذلك لأنها مت�ض اجلانب الإن�ساين 

كاأن ت�ستخدم اإدارة امل�ساركة بدًل من اإدارة الأمر وال�سيطرة.

وال�سوؤال اجلوهري الذي يطرح نف�سه: متى يكون التغري قد حان 
وقته؟ اأي: هل ن�سجت الظروف؟.. وميكنك معرفة الإجابة اإذا 

ح�سلت على ما يلي:

ال: اإن فعاليـــة القائد تعتمد على مهارة 	• قائـــد.حمـــرم.وفعرّ
كربى ورئي�سة وحمورية؛ وهي قدرته على ا�ستقطاب وتعيني 
الروؤ�ساء اجليدين وحتديد الروؤية والأهداف الإ�سرتاتيجية 
لهم؛ ثم حتفيزهـــم والرقابة عليهم؛ يقـــول بيث اأك�سليوود 
وجونز: »اإن اإبقاء الأ�سخا�ض ذوي الأداء ال�سيئ يف منا�سب 
قيادية يخف�ض احلدود للجميع، وهذا خطر وا�سح على اأي 
�سركـــة تريـــد اإيجاد ثقافـــة تركز علـــى الأداء. اإذ ي�ستخدم 
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الأ�سخا�ض �سيئو الأداء اأ�سخا�سًا �سيئي الأداء اأي�سًا ويثبط 
وجودهم الدائـــم الأ�سخا�ض حولهم، ويجعل ال�سركة مكانًا 
اأقـــل جاذبية لالأ�سخا�ض ذوي املواهب العالية ويدعو لل�سك 

بحكم القادة يف املراكز العليا«.
: اإن احلاجة تعـــرّب عن احلافز 	• ال�ســـعور.باحلاجـــة.للتغـــيرّ

للتغيـــري، ولـــذا اإْن وجـــدت اأعطـــت دافعية عظيمـــة لعملية 
التغيـــري.. قـــدم العـــامل دمنيـــق �ساحـــب الثـــورة النوعيـــة 
»اجلـــودة« »مبادئ SPC« لعامل الت�سنيع الأو�سع يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وكانت ال�سناعة تعي�ض ن�سوة النت�سار 
بعد احلرب العاملية الثانية، فكان امل�سنعون را�سني وقانعني 
ومرتاحـــني فلم يقبلـــوا اأفـــكار دمنيق. بينمـــا كان مناف�سو 
اأمريكا م�ستعدين للتغيـــري فاأخذت اليابان بنظرية اجلودة 
واأفكار دمنيـــق ودّر�ست مبادئه لألـــف وخم�سمائة مهند�ض 
واألوف من امل�سرفني، وقد غريت حركة »اجلودة« ال�سناعة 
اليابانية حتى بداأت تـــدق اأبراج ال�سناعة الأمريكية، التي 
عانـــت كربى �سركاته مـــن املناف�سة ففي عـــام 1970م قام 
بيرت�ســـون من �سركة فورد بتعلم مبـــادئ دمنيق.. وال�سوؤال 
ملـــاذا قبلت اأفكاره؟ لأن ال�سركـــة تعاين من بع�ض اخل�سائر 
وعلم كٌل من الإدارة واملوظفني يف قرارات اأنف�سهم بوجوب 
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تغيـــري �سيء مـــا.. اإن احلاجة تعطـــي حافزًا موؤثـــرًا لقبول 
ودعم التغيري.

حتدى.الر�سا.الذاتي: اإن قراءة اأو�ساع املناف�سني واحلوار 	•
الداخلي وال�ســـكاوى ودرا�سات قيا�ض الر�سا احلقيقي كلها 
تعك�ض م�ستوى الر�ســـا الذاتي، الذي بناًء عليه ومن خالله 
ت�ستطيع ال�سركة اأو املنظمة التنبوؤ بالأزمة فت�سارع بالتغيري.

)3(
كي يكون التغيري ناجحًا فال بد اأن مير بخطوات �سبع وهي: 

حـــرك الطاقة واللتزام عرب تعريـــف م�سرتك للم�سكالت، 	•
وحلولها بطرح �سوؤال ملاذا يجب اأن نفعل هذا؟.

طور روؤية م�سرتكة عن طرق التنظيم والإدارة، وانقل فوائد 	•
التغيـــري ابتداء ملـــن مييلون للتغيـــري »املبادريـــن«، فالنا�ض 
ميكن تق�سيمهم اإىل ثالثـــة �سرائح: )20 %( مييلون لدعم 
التغيـــري منذ البداية وبقوة، و)50 %( متفرجني منتظرين، 
و)30 %( مييلـــون للمعار�سة، وعلـــى القائد لحقًا اأن ي�سم 
املتفرجني وبع�سًا من املعار�ســـني، وذلك بو�سف امل�ستقبل 

املرغوب الذي ي�سعر النا�ض بال�سعادة اإذا ح�سلوا عليه.
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جـــدد القيـــادة واخـــرت من يوؤمـــن بالتغيري وميلـــك اخلربة 	•
واملهـــارة لتحويل م�سروع التغيـــري اإىل حيز التطبيق ثم �سع 

اأهدافًا حمددة تت�سم مبا يلي:
اأن تكون مقنعة؛ اأي اأن حت�ّسن من الو�سع الراهن وتنقل  -

النا�ض اإىل مكان اأف�سل.
اأن تكون واقعية تتفهم حدود ومقدرات النا�ض. -
اأن تكون مركزة؛ فمن يريد اأن يفعل كل �سيء ل يفعل �سيء. -
اأن تكون مرنة للتاأقلم مع الظروف املتغرية. -
اأن تكون �سهلة ي�ستطيع اجلميع فهم غاياتها. -
ركز على النتائج ولي�ض على الن�ساطات واأدوات التغيري، بل 	•

الأهم املخرجات القابلة للقيا�ض حتى تعطي عملية التغيري 
فاعلية وم�سداقية.

ابـــداأ بالتغيـــري مـــن اأ�سفـــل ثـــم دعـــه ي�سعـــد؛ اأي اأن تبداأ 	•
بالوحدات ال�سغرية ثم بالوحدات الكبرية.

اجعـــل النجـــاح جزًء من التـــزام ال�سركـــة اأو املنظمة؛ عرب 	•
ال�سيا�ســـات الر�سميـــة والأنظمـــة والبنى القانونيـــة، اأي اأن 

جتّذر التغيري يف العمق حتى ل يعبث به اأحٌد ل حقًا.
عـــدل 	• ثـــم  ومو�سوعيـــة  بحيـــاد  التغيـــري  عمليـــة  راقـــب 

الإ�سرتاتيجيات، فالتغيري عمل اإن�ساين يعرتيه النق�ض.
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)4(

اأن يتنبه لها  اأخطاء �سائعة يف عملية التغيري على القائد  هناك 
ومنها:

ل حتـــاول اأن تفر�ض حلـــول جاهزة طورت يف مـــكان اآخر، 	•
بـــل اإن احللـــول الذكية هي تلك احللول املطـــورة داخليًا مع 

ال�ستفادة الواعية من الأماكن الأخرى.
ل تراهن على حلول �ساملة مفرو�سة ومدفوعة من القمة.	•
ل حتـــاول اأن تغـــرّي كل �ســـيء دفعـــة واحدة، بـــل على ثالث 	•

دفعات.
ل تعتمـــد على الإ�ســـالح املادي والتقني فقـــط، بل املعنوي 	•

اأي�ســـًا، ولكـــن ل ت�سطـــدم بالقيم الدينيـــة الكربى املجمع 
عليها �سرعًا.

اإن املنخرطـــني بعملية التغيري هم القـــادة كما اأ�سلفت، ثم 	•
وكالء التغيـــري »حمفـــزون« الذيـــن يتمتعون بـــروح املبادرة 
ويرون يف م�ستقبـــل قائدهم اأهدافـــه الإ�سرتاتيجية تعبريًا 

عن تطلعاتهم الوطنية اأو ال�سخ�سية.
وكلمـــا متتع هـــوؤلء بالإخال�ـــض والأمانة والقـــوة يف حتويل 	•

الأفكار اإىل برامج عمل كان التغيري �سريعًا و�سائبًا والعك�ض 
َبع هوؤلء الـــوكالء موظفون عاديون ولكنهم  �سحيـــح فيما يْتَ
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خمل�سون للـــوكالء، فيما يقابل هـــوؤلء مبعار�سة ومقاومة 
�سر�سة من الراف�سني للتغيري، وكلما زادت جناحات القادة 

والوكالء كلما �سعفت املقاومة ولكنها لن تخبو مطلقًا.
متر  التغيري  من  مواقفهم  تكون  فعادة  النا�ض  بقية  عن  اأما 
للدفاع عن ما�سيهم  الرتاجع  بال�سدمةثم  ابتداًء  باأربع مراحل 
القبول  فيتبعه  اجلديد،  بالواقع  يعرتفون  ثم  عليه،  اعتادوا  وما 

والتكيف مع البيئة اجلديدة.
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قوتنا	اإعادة	التمو�سع

)1(

»عاملية«  اأممية  قوة  تكون  اأن  فاإما  للقوة؛  خيارات  الدول  اأمام 
اأمريكا  يف  كالربازيل  اإقليمية  قوة  اأو  املتحدة،  كالوليات 
الالتينية، اأو قوة وطنية ك�سوي�سرا يف اأوروبا، اأو قوة حملية كدبي 

يف الإمارات. 

اإن اختيار نوع القوة يخ�سع لعوامل متعددة، ثابتة ومتغرية، ومنها 
اجلغرايف والقت�سادي »الرثوات«، التعليم والتدريب »الإن�سان«، 

نوع القيادة، الظرف التاريخي، الدين، اللغة والثقافة.

اإن اختيار نوع القوة قرار ذو خماطرة، وعائد يخ�سع حل�سابات 
اختيار  فلي�ض  بامل�ستقبل،  والتنبوؤ  التقدير  يف  ال�سيا�سية  احلكمة 
مرتفعة  وعوائد  منافع  له  �سيكون  بال�سرورة  الأممية  القوة 
اأن  اختيار  وكذلك  العك�ض،  يكون  قد  بل  واقت�ساديًا،  �سيا�سيًا 
تكون قوة وطنية فلي�ض بال�سرورة �سيكون قرارًا �سهاًل ور�سيدًا؛ 
لأن هناك قوى اأخرى �ستقوم ب�سغل هذا الفراغ الإقليمي وتهدد 

قوتك الوطنية.
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)2(

غري  اأي  الطبيعة  من  النابعة  القوة  تلك  هي  قوة  اأف�سل  اإن 
امل�سطنعة؛ لأنها اأبقى كونها ل ت�سطدم مع قدرها.

فنحن  اجلغرافية  القوة  ومنها:  القوة  عوامل  من  بها  ال�سعودية 
)2.15 مليون كيلو مرت مربع( وحتيطنا املياه من ثالثة جوانب 

مع اأخواتنا يف جنوب اجلزيرة العربية.

والقوة القت�سادية اإذ تعترب اململكة اأكرب اقت�ساد عربي، كما اأنها 
من اأهم واأكرب ع�سرين اقت�سادًا يف العامل.

ت�سكل  �سخمة  ثمينة  ومعادن  وغاز  نفطية  احتياطات  ولدينا 
ت�سل  حيث  العامل،  يف  النفط  احتياطي  اإجمايل  من   )%25(
يكفي  ما  وهو  موؤكد،  برميل  مليار(   266.8( اإىل  احتياطياتها 

لأكرث من )120 �سنة( اأي لأربعة اأجيال مقبلة باإذن اهلل.

الر�سالة  اأر�ض  فنحن  والقومية؛  الدينية  التاريخية  والقوة 
ومنها  املنورة(،  واملدينة  املكرمة  )مكة  الإ�سالمية  واملقد�سات 
يف  فقري�ض  النبوة،  هدي  على  اخلالفة  فكانت  الفاحتون  خرج 
يف  الفاحت  وحممد  بغداد،  يف  فالعبا�سيون  اأمية«،  »بنو  ال�سام 
اجلزيرة  يف  الدين  مع  ال�سيا�سة  ت�ساحلت  ثم  الق�سطنطينية، 
العربية فكانت دعوة الإمام حممد بن عبدالوهاب والإمام حممد 
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بن �سعود فولد م�سروع ال�ستقرار والأمن والتنمية حمققًا عقدًا 
اجتماعيًا متما�سكًا لأكرث من )300 عام(، تواجهه م�سكالت كاأي 
البيت  يف  ت�سري  التي  القيادة  روح  مزيته  ولكن  �سيا�سي،  نظام 
اأو  تتوقع  مما  اأكرث  ويعرف  للغاية،  جيد  م�ستمع  فهو  ال�سعودي 
تتخيل. ودائمًا.. دائمًا.. املراجعة ثم ال�سيطرة فالقفز لالأمام، 
ال�سربة  ثم  العدو  ا�ستنزاف  اأو  الرتوي�ض  يعتمد على  نظام  فهو 
اإل  امليزة  بتلك  يتمتع  ول  ع�سرة،  احلادية  اجلولة  يف  القا�سية 

اأعرق الدميقراطيات. 

 20 من  اأكرث  مواطنوه  يبلغ  فتي  جمتمع  فنحن  الب�سرية  القوة 
مليون ن�سمة، اأكرث من )60 % منهم اأقل من 20 عامًا( وال�سباب 
له دائمًا �سبوة يفكر يف امل�ستقبل ويندفع لالأمام بقوة.. ذات يوم 
ا�سطحبت رجل البيع الأول يف اأمريكا وكنت اأ�ساأله كما اأ�ساأل غريه 
من العقالء.. اذكر يل اأبرز ما يف ال�سعوديني �سلبًا واإيجابًا.. فما 
كان جوابه اإل اأن قال: ال�سعوديون يحدثونك عن امل�ستقبل والدولة 
على عراقة تاريخها فكاأمنا بنيت بالأم�ض »حديثة«، وعندكم من 
الت�سامح وح�سن ال�سيافة ما يجعلني حزينا على الأفكار اخلاطئة 
ال�سلبيات؟ فاأجابني.. ولن  التي نحملها عنكم.. ثم قلت له: ما 
ينظر  فتي  جمتمع  لأننا  ملاذا..  اأتدري  قال..  ماذا  اأحدثكم 

للم�ستقبل وامل�ستقبل فقط.
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مرات  ُاختربنا  لقد  الداخلي«؛  »التما�سك  الوطنية  وحدتنا  قوة 
عدة ومن اأبرزها اأحداث 11 من اأيلول )�سبتمرب( وغزو العراق 
وتخريب اخلوارج اجلدد، وقد راهن البع�ض على اهتزاز وحدتنا، 
فما كان جوابنا.. اإل مزيد من اللتفاف حول ال�سريعة وال�سرعية، 
ومثقفني  ومفكرين  وعلماء  �سيا�سيني  كقادة  اجلميع  وت�سرف 
ومراكز الراأي بعقالنية اأظهرت وعينا ال�سيا�سي املتقدم، واأثبتنا 
للعامل اأننا ميكن اأن نختلف ولكن اختالفنا �سيكون على الفروع ل 
الأ�سول، وعلى املمار�سة ل املبادئ، ولو كان تروت�سكي حيًا لعجب 
فيما  يتناغمون  هوؤلء  جعلت  التي  احلزبية  غري  الآله  تلك  من 
بينهم كاأنهم اأع�ساء يف اأمانة واحدة لأكرب الأحزاب �سمولية يف 
َبنْيَ  اأّلف هو اهلل؛ قال تعاىل: {َواأََلَّف  اإن من  التاريخ احلديث.. 
ُقُلوِبِهْم َلْو اأَْنَفْقَت َما يِف اْلأَْر�ِض َجِميًعا َما اأََلّْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكَنّ 

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم} )63( الأنفال.  َ اأََلَّف َبْيَنُهْم اإَِنّ اهلَلّ

�سئنا  فقط..  والوحدة  الوحدة..  العربية  اجلزيرة  هذه  قدر  اإن 
اأم اأبينا.
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)3(

�سبه  داخل  اإقليمية  قوة  الطبيعية،  قوتنا  تكون  اأن  اأمتنى  عليه 
التعاون  جمل�ض  دول  مع  متكافئة  �سراكة  يف  العربية  اجلزيرة 
اخلليجي واجلمهورية اليمنية، واأهلنا القبائل والع�سائر »ثقافيًا« 

يف �سمال �سبه اجلزيرة العربية. 

والقت�ساد  واجلغرافيا  والتاريخ  الدين  يجمعنا  وهوؤلء  لأننا 
التفكري  منطق  عن  ف�ساًلً  امل�سرتك  وامل�سري  والن�سب  والقرابة 

الواحد وامللب�ض واملاأكل والأذواق حتى ال�سكل اخلارجي. 

اأمتنى اأن تكون قوتنا الطبيعية اأي�سًا قوة اأممية اإ�سالمية بالتحالف 
العثمانية اجلديدة يف تركيا وماليزيا احل�سارية يف جانبني  مع 
فقط؛ هما امل�ساعدة املادية والعينية من خالل املنظمة الدولية 
ال�سعودية اخلريية با�سم »امل�ساعدة ال�سعودية«، والتي �ستن�سوي 
حتتها كل املوؤ�س�سات ال�سعودية اخلريية العاملة خارج اململكة يف 
الثقافة املعتدلة  اإطار خطة �ساملة ومنظمة، ثم اجلانب الآخر: 
فنقوم ببناء املراكز الإ�سالمية وابتعاث الطالب امل�سلمني لأف�سل 
جامعاتنا الإ�سالمية باأم القرى واجلامعة الإ�سالمية وتعليم اللغة 
وكذلك  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  يف  العربية 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  مبجمع  ال�سريف  امل�سحف  طباعة 
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امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل وال�سنة النبوية عرب جممع 
جديد، اأ�سف اإىل هذا وذاك دعم املنظمات الدولية الإ�سالمية 

كرابطة العامل الإ�سالمي ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي. 

الق�سية  ملف  با�ستثناء  العربية  امللفات  نتجاوز  اأن  علينا 
»املقاومة..  اأن حتدثت عنه يف مقالتي  والذي �سبق  الفل�سطينية 
اخليار ال�سعودي«؛ لأن امللفات العربية �سائكة وحتكمها الغرائز 
قوى  مع  وا�سطدامنا  قليلة،  ال�سيا�سية  فعوائدها  والبتزاز، 
ثم  خلياراتهم  ندعهم  اأن  وعلينا  حمتوم،  اأخرى  عربية  اإقليمية 

�سيعودون يطلبون امل�سورة والدعم.

.)4(

املركزة  والأممية  الإقليمية  لقوتنا  يحتاج  الأو�سط  ال�سرق  اإن 
واملحددة واملوؤمن بها من �سركائنا وحلفائنا على جميع امل�ستويات 
مدعومًا  الوطنية،  والرموز  والقت�سادية  والثقافية  ال�سيا�سية 
اجلزيرة  �سبه  عقول  اأف�سل  بها  اإ�سرتاتيجية  تفكري  مبراكز 

العربية فنحن جميعًا �سنجني ثمار القوة. 

متنبئًا  الأو�سط«  ال�سرق  »م�ستقبل  كتابه  يف  لوي�ض  برنارد  يقول 
من  العظميني  القوتني  لن�سحاب  نظرًا  اأممي  فراغ  بحدوث 
املنطقة؛ ما ي�سكل حتديًا كبريًا للقوى الإقليمية مللء هذا الفراغ، 
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يقول: ».. لكن رو�سيا مرحليًا قد اأ�سبحت خارج اللعبة و�ستبقى 
تدخل  اأن  يف  مرتددة  ف�ستبقى  اأمريكا  اأما  هكذا،  طويلة  ل�سنني 
�سابقًا.  عليه  كان  ما  اإىل  �سيعود  الو�سع  اأن  يعني  وهذا  اللعبة. 
القوى اخلارجية لها م�سالح يف املنطقة اإ�سرتاتيجية واقت�سادية 
وتوؤثر  الأو�سط  ال�سرق  ق�سايا  يف  واآخر  وقت  بني  �ستتدخل  وهي 
ال�سيطرة  دور  دورها  يكون  لن  لكن  فيها،  ال�سيا�سات  يف جمرى 

الكاملة اأو اتخاذ القرارات احلا�سمة«.

قوى  بني  الأقطاب  تعدد  اإ�سرتاتيجية  اإىل  �سيتجه  العامل  اإن 
دائمًا  فاعل  قدرنا  ونحن  قوة،  اأقل  اإقليمية  قوى  اأو  اإمرباطورية 
لأننا حملة راية التاريخ واجلغرافيا والر�سالة، واأذكياء يف اختيار 

التوقيت واإعادة متو�سعنا ال�سرتاتيجي قد حان وقته. 

وا َلُهْم  ِعُدّ اإن اإظهار قوتنا والحتفال بها �سرورة.. قال تعاىل: {َواأَ
ُكْم  ِ َوَعُدَوّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ اهلَلّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَ َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ

ُ َيْعَلُمُهْم )60(} الأنفال.  َواآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اهلَلّ

اإن غاية القوة بث الطماأنينة والثقة باحلا�سر وامل�ستقبل فيندفع 
غايتها  اأن  كما  واملثابرة،  وال�سباق  وال�ستثمار  بالعمل  النا�ض 
كان  حينما  اأر�سطو  للحكيم  -في�ستمع  وردعه  العدو  تخويف 
ويقول  عامًا،   13 عمره  كان  اأن  منذ  املقدوين  الإ�سكندر  يربي 
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وهي  »غيلة«  اأبيه  لقتل  لالنتقام  فار�ض  يغزو  اأن  اأراد  عندما  له 
عادة القوم، فقال له اآنذاك: اإياك وجزيرة العرب فاإن بها قومًا 
اأو  اأر�سهم جيدًا-.  باأ�ض يجيدون القتال كرًا وفرًا يعرفون  ذوي 
تخويف امل�سككني الذين يرتب�سون بنا؛ فاإما ي�سقطون اأحالمهم 

املري�سة، اأو يوؤجلونها اإىل زمن غري حمدود. 

اإن قوتنا الطبيعية النابعة من مقوماتنا اجلغرافية والقت�سادية 
اإقليمية  قوة  �ستكون  ال�سيا�سية  والجتماعية  والدينية  والب�سرية 
وتوا�سال  العربية،  �سبه اجلزيرة  مركزة يف جمالها احليوي يف 
�سيوؤدي  ما  الإ�سالمي؛  العامل  مع  ومعتدًل  فاعاًل  ثقافيًا  اأمميًا 
ودولية،  عربية  مناطق  من  التدريجي  ال�سيا�سي  لالن�سحاب 
نحو  اإ�سرتاتيجية كربى  نحو خطوات  الفائ�سة  الطاقة  وتوظيف 
وب�سري  اجتماعي  وانفتاح  وا�ستثمار،  تنموي  اقت�سادي  ن�ساط 

اأكرب مع ذلك املجال اجلديد.
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احلكمة	اأقوى	من	الر�سا�ص

)1(

قد تعني احلكمة، الأناة والتوؤدة، يقول @ لأ�سج عبدقي�ض: »اإن 
فيك خ�سلتني يحبهما اهلل احللم والأناة« اأخرجه م�سلم.

وقد تعني احلكمة ال�سرب، وال�سرب يحتاج اإىل زمن، وكلما زاد 
قدر  على  فالعائد  اأي�سًا،  العائد  وزاد  املخاطرة  زادت  الزمن 

املخاطرة، ولذا عوائد ال�سرب عظيمة. 

الجتماع  عامل  الوردي  علي  يقول  الإلهام،  احلكمة  تعني  وقد 
العراقي يف كتابه »خوارق الال�سعور«: اإن العظماء ميلكون الإلهام، 
فالنا�ض تقول للقائد من هنا وهو يقول من هناك.. وحينما ت�ساأله 

ملاذا؟ يقول لك: ل اأدري، اإنه الإلهام.

هل.احلكمة.تعلرّم.اأم.تورث...ل.اأدري؟

الزمن  عرب  ورمبا  ال�سلف  من  يتعلم  اخللف  اأن  اأعرفه  ما 
النا�ض  لبع�ض  الطويل ت�سبح جينات خلقية، وهي هبة من اهلل 
خلق  ملا  مي�سر  فكل  »اعملوا  الب�سري:  الهادي  يقول  النا�ض..  من 
اأهل  واأما  ال�سعادة،  اأهل  لعمل  فيي�سرون  ال�سعادة  اأهل  اأما  له، 
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ال�سقاوة فيي�سرون لعمل اأهل ال�سقاوة«، اأخرجه البخاري وم�سلم. 
فال  الزمن،  ديدنها  واحلكمة  احلكمة،  اتهموا  طاملا  املندفعون 

متلك اإل اأن تقول لك: انتظر ثم انتظر بعد اأن تنتظر.

احلكمة تقدم للخ�سم تنازلت من اأجل عقد ال�سفقة وهي تعلم 
الطارئني  اأو  املوتورين  ال�سا�سة  لأن  غالبًا؛  تعقد  لن  ال�سفقة  اأن 
يفكرون لحقًا  ثم  الغليل،  واإرواء  بالنتقام  يطالبون  املغيبني..  اأو 
بالعواقب فال يح�سنون اخلروج قبل اأن يح�سنوا الدخول.. اأو اأولئك 
الكا�سبون جلولة فاأ�سيبوا بغرور القوة ومل ت�سعفه ال�ستة اآلف �سنة 
من احل�سارة.. فمن ي�سله اهلل فما له من هاد حتى لو كان لديك 

ح�سارة منذ الع�سر اجلليدي الأخري قبل 70 األف �سنة.

)2(

ل اأعرف من اأين لل�سعوديني تلك احلكمة بالتحديد.. اأترى هي 
من ال�سّنة فمن التزم بها ونافح عنها واتهم بالتم�سك بتالبيبها 
عبدالوهاب  بن  حممد  والإمام  اأنا  يقول:  وهو  وهابي..  فقيل: 
على  تركتكم  »قد  �ساحبها:  عنها  قال  التي  للطريقة  ننتمي 
البي�ساء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها بعدي اإل هالك« اأخرجه بن 

ماجه و�سححه الألباين. 
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يقول الإمام ابن العربي يف كتابه قانون التاأويل: »واأ�سول الف�سائل 
التي هي عالمات النجاة للنف�ض باكت�سابها لها، واكت�سابها بخلع 
اأما  والعدالة؛  والعفة،  وال�سجاعة،  احلكمة،  اأربعة:  عليها  اهلل 
اإليه،  وال�سك  اجلهل  تطرق  عن  تنزه  الذي  للعلم  فهي  احلكمة 
من  احلكمة  {يوؤتي  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  قال  بخالفه،  والعمل 
باأن تطيع  البله واخلبث، وذلك  النف�ض عن  تتطهر  وبها  ي�ساء} 
حتكم  ول  نف�سك  حتكم  واأن  الهوى،  داعي  وتع�سي  احلق  داعي 

نف�سك عليك فتميل اإىل رعونات الب�سرية« انتهى. 

اأي اإنك كلما قربت من الف�سيلة، اأ�سبحت معتدًل فغدوت حكيمًا. 
امتداد  فاأنت  التاريخ،  تدفق  من  جاءت  احلكمة  اأن  ترى  اأما 
طبيعي للخالفة الرا�سدة وبني اأمية والعبا�سيني ونور الدين زنكي 

و�سالح الدين الأيوبي وحممد الفاحت وحممد بن �سعود.

التي تعطيك طول النف�ض  اأو احلكمة من القت�ساد وقوة الرثوة 
اأخريًا، كما يقول  ا�ستنزاف اخل�سم فمن ينت�سر  والقدرة على 
الأمم  اإن  الأمم«  وهبوط  »�سعود  كتاب  �ساحب  ديورانت  ويليم 

التي تنت�سر هي تلك التي متلك الرثوة والتمويل.

وخاٍل  العاطفة،  اإل  فيه  لي�ض  ادعاء  تقوله  ما  اإن  قائل  يقول  قد 
متامًا من احلكمة.. فاأقول فما بالك بجو�ستاف لوبون، ناقاًل عن 
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رو�سو، وهو لي�ض بجان جاك رو�سو، )منظر الثورة الفرن�سية عام 
1789م( �ساحب كتاب )العقد الجتماعي( و)اعرتافاتي(، بل 
هو ابن عمه، وكان يعمل الأول قن�سل فرن�سا العام يف ال�سرق، ثم 

جاء بعده الإمرباطور نابليون فعزله بعد ما ا�ستوىل على م�سر.

ال�ساهد.. يقول رو�سو عن ال�سعوديني مع حتفظي على بع�ض ما 
قال: »ي�سود الن�سجام التام بني الوهابيني دومًا وتربطهم عالقات 
اإنهم  والقوة.  ال�سعادة  ي�ستمدون  العاملني  خمل�سة، ومن هذين 
واحلرمان  التعب  على  متعودون  والق�سوة،  بال�سرامة  يت�سفون 
ال�سالح  ويحملون  املعروف  العربي  الزي  يلب�سون  اأ�سكاله.  بكل 
املا�سية،  من  تعد  ل  وقطعان  عديدة،  قرى  لهم  العرب.  كعادة 
وميار�سون بع�ض املهن، يتاجرون يف خمتلف املدن الرتكية ولكن 
اأكرث  اأمريهم يف  با�سم  نقودًا  وي�سربون  م�ستعارة.  اأ�سماء  حتت 

من مكان«.

يقبل  ل  كليًا  متم�سكون مبوؤ�س�ساتهم مت�سكًا  »اإنهم  اأي�سًا:  ويقول 
ب�سيء، بحيث ميكن  الأجانب  اإىل  وينبذون كل ما ميت  الطعن. 
اإل  اأفكارهم واأقوالهم واأعمالهم ل غاية لها  اإن  اأن يقال عنهم: 
العامل  اأقطار  كل  اأن  لو  ويتمنون  ون�سرها،  بعقيدتهم  التم�سك 

اعتنقت هذه العقيدة«.
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)3(

العراق  جولة  يف  انت�سارها  بعد  اإيران  على  ال�سعوديون  عر�ض 
باإدخالها قوة �ساعدة يف ترتيبات الأمن الإقليمي، حينها �سرح 
ال�سيا�سي اجلبل الأمري �سعود الفي�سل بقوله: »اإن الدول التي لها 
دور قيادي يف املنطقة ينبغي اأن تاأخذ يف اعتبارها م�سالح الدول 
الأخرى الإ�سرتاتيجية«، كما وّجه خطابه للم�سوؤول الهائج اآنذاك 
ويف وا�سنطن بقوله: »حافظنا على وحدة العراق وا�ستقراره ثم 
�سلمتموه على طبق من ذهب لالإيرانيني«، كان الغ�سب يف كل مكان 
وكل يدفع بنا للمواجهة، وعليك اإما تكون اأحمقًا فتكون طائفيًا، 
كالقوي  ال�سطرجن  رقعة  على  حجرًا  اأو  اأمميًا،  فتكون  اأهوجًا  اأو 
ال�سغري.. غاب عن هوؤلء جميعًا اأن ال�سعوديني هم �سانعو قواعد 
اللعبة يف منطقتنا، فل�سنا اأقوياء باملطلق ولكننا الأقوى يف جزيرة 
العرب واأكرب املوؤثرين يف العامل الإ�سالمي، ونعرف املمكن وغري 
املمكن، وهنا تتجلى احلكمة فال ا�ستكانة ول غرور.. اإذا هذا هو 
تعريف احلكمة، ل ا�ستكانة ول غرور، تركيبة ل ميكن ت�سنيعها 

اإل ملن ملك ال�سنة والتاريخ واجلغرافيا والقت�ساد.
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حكمتنا ت�سقط الر�سا�ض.. تابع ماذا يحدث حولك ا�سرتاتيجيا 
ودع عنك التفا�سيل وال�سد واجلذب: 

انت�ســـرت العقالنية يف العـــراق ولبنان وتعـــززت الأكرثية 	•
الراغبة يف الأمـــن وال�ستقرار والتعاي�ـــض والزدهار، وزار 

زعماء الأول الريا�ض ا�ستلهامًا للحكمة. 
• انهزمـــت القاعدة يف العراق و�سمال لبنان وتكاد تنقر�ض يف 	

ال�سعودية وراأ�سها وفلولها مطاردة اأمنيًا واقت�ساديًا، والعمل 
جاٍر على قدم و�ساق لجتثاث فكرها يف اجلزيرة العربية.

ُق�سي على التمرد احلوثي يف اليمن، وفككت خاليا التمرد 	•
يف عديـــد مـــن الـــدول اخلليجيـــة والعربيـــة، واأجلـــم كبار 
املمولـــني لهـــا مـــن دول �سقيقة وزوايـــا �ســـوداء، واليمن يف 
طريقه لال�ستقـــرار، وقدمنا له م�ساعـــدات تنموية لل�سعب 

املوؤمن احلكيم بثالثة مليارات ريال.
�سورية بـــداأت يف ا�سرتداد عافيتها فعـــادت لعمقها العربي 	•

ولتاأثريهـــا بهدوء يف حميطهـــا احليوي، و�سيـــزور الرئي�ض 
الأ�سد م�سر قريبًا، وطبعت عالقاتها مع الحتاد الأوروبي 
عرب فرن�ســـا، و�سيعـــود ال�سفري الأمريكـــي اإىل دم�سق وهي 
منخرطة يف مفاو�ســـات متقدمة عرب تركيا لعودة اجلولن 

املحتل، واملتفق عليه كبري جدًا.
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جل�ـــض ال�سينيـــون والأمريـــكان ولي�ـــض بعيدًا عـــن احلكمة 	•
فاأجنز ال�سودان انتخاباته التاريخية و�سيطوي ملف دارفور 
والتهـــام الظامل بالإبادة الب�سرية وبهـــدوء دون عنرتيات، 
و�سي�سوت اجلنوبيـــون حلكم ذاتي راف�سني النف�سال عن 
ال�سودان. يف حني تولت حكومة �سرعية للحكم يف ال�سومال.

اإ�سرائيـــل مطوقـــة باحل�ســـار ال�سيا�ســـي الأمريكـــي ومـــن 	•
املوؤ�س�سة الع�سكريـــة الأمريكية التي تعد اأقوى لوبي وكذلك 
الحتـــاد الأوروبي والـــدويل، ولأول مـــرة يف تاريخها ت�سعر 
بالعجز ال�سيا�سي فانقلب ال�سحر على ال�ساحر، وهذه املرة 
اأ�ســـد لأنهـــا مل ت�ستمع ل�ســـوت احلكمة ال�سعوديـــة املتمثلة 
يف مبادرتهـــا لل�ســـالم 2004م، فاأ�ساب مـــا اأ�ساب حليفها 
بال�ســـر �سرقًا وقيام دولة فل�سطينيـــة م�ستقلة خالل �سنتني 

باإذن اهلل.
انخرطـــت مو�سكو ووا�سنطن يف �سفقة اإ�سرتاتيجية؛ ومنها 	•

خف�ض الرت�سانـــة النووية املتبادل، وجتميـــد م�سروع الدرع 
ال�ساروخـــي يف بولندا، وتعزيز ال�سلم وامل�ساركة ال�سيا�سية 
يف دول جنوب رو�سيا، والعرتاف املتبادل بالنفوذ واإيقاف 
الدعـــم الع�سكـــري والت�ســـدي لإيـــران، مما يعـــزز ال�سلم 

الإقليمي والدويل.
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�ســـوف ت�ســـدر قريبـــًا عقوبـــات اقت�ساديـــة نوعيـــة وموؤملة 	•
للحر�ـــض الثوري )اجلنـــاح الع�سكري( لإيـــران، وهي تاأتي 
يف �سيـــاق انق�ســـام داخلي حاد بـــني )الثـــورة الت�سحيحية 
اخل�ســـراء(، فـــزادت معدلت الفقـــر والبطالـــة والف�ساد، 
واأ�سبحـــت دوحة ملحاربـــة احلريات وحقـــوق الإن�سان التي 
جـــاءت الثـــورة قبل 30 �سنة من اأجلهـــا، وقد قتل من خرية 
قادة الراأي اأكرث من 450 مفكرًا ونا�سطًا، وقد فقدت اإيران 
زمام املبادرة وتراجعت لتدافـــع عن نف�سها باأوراق �سعيفة 
لـــن ت�سمد طويـــاًل على الرغم من ال�ســـراخ املرتفع. ومن 
املرجح قيام حليف الأم�ض ال�ســـري )اإ�سرائيل( بالنقالب 
والدخول يف �ســـدام م�سلح لي�ستعيد فيها هيبته، فالتطرف 

هكذا ديدنه ياأكل بع�سه بع�سًا عندما ي�سعف.
تقـــوم تركيا بـــدور ا�سرتاتيجـــي لإحداث تـــوازن اإ�سايف يف 	•

ال�ســـرق الأو�سط، والعثمانية اجلديـــدة �ستحل الفراغ الذي 
اأحدثـــه غيـــاب العراق القومـــي، فيما قام اإعـــالم اإ�سالمي 
عربـــي �سر�ـــض وغا�ســـب مـــن التغـــول الفار�ســـي ال�سفوي 

ح�سبما يذكرون.
تعززت الروح الوطنية وان�سوت حتت مظلة احلوار الهادئ.. 	•

الغا�ســـب واملخالـــف ومتـــت املراجعات يف اخلليـــج العربي 
ففـــوت العقالء الفر�سة علـــى من ينفخ يف النـــار فاأطفئت 
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ميـــاه احلكمة املا�سي املتوتر قال تعاىل: {كلما اأوقدوا نارا 
للحرب اأطفاأها اهلل وي�سعون يف الأر�ض ف�سادا واهلل ل يحب 
املف�سدين} �سورة املائدة، وعجلة التنمية والبناء والتطوير 
والتحديـــث والإ�سالح هي النت�ســـار احلقيقي، فاحلراك 
الن�سط على جميع الأ�سعدة يف مناف�سة �سريفة وحثيثة نحو 
الأف�ســـل يف الرتبية والتعليم والتدريـــب والق�ساء وعنوانها 
البـــارز احلكيـــم الكبري »امللـــك« يريد ذلك، وقـــد قيل: من 
يريد اأن يح�سد يف �سنة فعليه اأن يزرع قمحًا، ومن اأراد اأن 
يح�ســـد يف ثماين �سنوات فعليه اأن يـــزرع زيتونًا، ومن اأراد 

اأن يح�سد يف 30 �سنة فعليه اأن يزرع علمًا يف �سعب.

)5(

اأو  اجلغرافيا  اأو  التاريخ  اأو  ال�سنة  يف  احلكمة  اأن  نرى  ل  اإننا 
القت�ساد حكر علينا.. بل احلكمة مبذولة من العقالء، وقد قال 
وجدها  فحيث  املوؤمن  �سالة  احلكمة  »الكلمة   :@ امل�سطفى 
فهو اأحق بها« اأخرجه الرتمذي وابن ماجه، واحلكمة خرجت من 

جزيرة العرب وتعود اإليها.
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املقا�مة..	اخليار	ال�سعودي

)1(

اأطلق خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
ال�سعودي؛  احلكم  مبادئ  على  معتمدًا  لل�سالم  مبادرته  �سعود، 
تبناها  وقد  القوة،  �سيا�سة  على  مقدمة  ال�سيا�سة  قوة  اأن  ومنها 
و�ُسميت  املنعقد يف بريوت عام 2002م  القمة  موؤمتر  العرب يف 

املبادرة العربية لل�سالم. 

�سعود  الأمري  ال�سعودي  اخلارجية  وزير  اجلبل  ال�سيا�سي  يعمل 
الأمن  ملجل�ض  العربية  املبادرة  ملف  نقل  على  الآن  الفي�سل 
لل�سغط باجتاه العرتاف بالدولة الفل�سطينية، فيما يلوح الرئي�ض 
الفل�سطيني باإعالن الدولة من جانب واحد بعد املفاو�سات غري 
املبا�سرة ملدة اأربعة اأ�سهر، وفرن�سا ورو�سيا تدعوان ملوؤمتر دويل 
اأزمتها  على  للتعمية  حرب  �سن  حتاول  اإ�سرائيل  فيما  جديد، 

وخلط الأوراق يف املنطقة.
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اإن البيت ال�سعودي خمل�ض لق�سيته ول يحتاج الواثق للمزايدة، 
املمكن،  وغري  املمكن  بني  الفرق  يعرف  لأنه  الطرح  وعقالين 
فال�سيا�سة ل ينفعها اإل الرجل املكيث، كما اأنه يفرق بني الرغبة 
تاريخه  كعمق  �سيا�سته  يف  وعميق  ورا�سخ  والقدرة،  »العاطفة« 
منذ  احلكم  وفن  املمار�سة  من  �سنة   600 من  لأكرث  ال�سيا�سي 
القت�سادية  ال�سالت  من  فبالرغم  بثوابته  موؤمن  هـ   850 عام 
قوى  مع  اأحيانًا  يتواطاأ  الذي  الغرب  مع  الوثيقة  والتعليمية 
والع�سكرية  والإعالمية  ال�سيا�سية  ال�سغوط  وي�ستخدم  اإقليمية 
زعامتها  عن  اململكة  وتخلي  للتطبيع  تنازلت  لتقدمي  املحدودة 
عمر  عند  مفتاحه  اإ�سالمي  وقف  فالقد�ض  الإ�سالمي،  للعامل 
طاملا  واململكة  املنورة،  املدينة  يف  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن 
جتاوزتها فلم نفتح �سفارة ومل نفاو�ض ومل نعقد �سفقات اأ�سلحة 
عرب اإ�سرائيل لقتل العرب، اإن اخليار ال�سعودي هو اأحد اخليارات 

الأربعة املطروحة يف ال�سرق الأو�سط: 

اخليار.الأمريكي:

خا�سع  فهو  تنفيذه،  ي�ستطيع  ول  الدولتني  بحل  اأخريًا  اآمن 
لالإمالءات الإ�سرائيلية املتكئة على نفوذ اللوبي ال�سهيوين والثقل 
طفاًل  فاأ�سبح  ال�سامية،  معاداة  و�سالح  والقت�سادي  النتخابي 
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مدلاًل للغرب كما �سرح بذلك �سمو الأمري �سعود الفي�سل، وعلى 
النتائج  ينتظروا  ثم  »العرتاف«  اإ�سرائيل  اأن يطبعوا مع  العرب 
اأحد يعرف �سكل الدولة وحدودها وم�سري القد�ض  املتوقعة، ول 
والالجئني ومتى.. حتى دون �سمانات اأمريكية.. باخت�سار قدم 

تنازلت اإ�سرتاتيجية اأخرية ثم فاو�ض.

اخليار.الإيراين:

املهرجانات  فيقيم  اإ�سرائيل  و�سيدمر  الدولتني  بحل  يوؤمن  ل 
اخلطابية »ال�سوت العايل املرتفع« ويلب�ض الكوفية الفل�سطينية، 
ي�سنف اخلائن ويعطي �سكوك الرباءة ودخول اجلنة، وقليل من 
كفالت الأيتام لأ�سر ال�سهداء لإعطاء �سيء من امل�سداقية، ثم 
يفاو�ض على م�سالح قومية �سيقة؛ اإما لقتناء ال�سالح النووي، اأو 
تثبيت املكا�سب يف العراق واأفغان�ستان بعدما حتالف مع ال�سيطان 

الأكرب »اأمريكا« �سدهما.

ميكن لأي نظام �سيا�سي ماأزوم اأو معار�ض مطارد اأن يلتحق بهذا 
اخليار، واأي�سًا للتفاو�ض وحتقيق مكا�سب اآنية.

يف  تعي�ض  التي  الأنظمة  �سالمة  يهدد  املنطقة  يف  ال�سالم  اإن 
�سرعيتها على مواجهة العدو اخلارجي فال تنمية ول حتديث اأو 
تطوير، ولذا هذا اخليار ل يريد ال�سلم كما ل يريد احلرب اأي�سًا، 

وهذا يف النهاية خيار اإ�سرائيل الأول. 
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اخليار.الثوري:

يوؤمن بحل الدولتني �سرًا ويرف�ض احلل علناً، متناق�ض بني ثوابته 
العقدية و�سلوكه ال�سيا�سي، ول ي�ستطيع اأن يو�سح ذلك لل�سعوب 
ع�سكرية  مقاومة  فيقاوم  حم�سوبة  غري  مغامرات  يف  فيدخل 
اإ�سرتاتيجية، �سمن خليط من التحالفات  دون مقاومة �سيا�سية 
باأجندات عدة _ فال  اأجندته من�سغلة  والتقاطعات؛ ما يجعل 
دائمًا..  توقفت!!  ملاذا  تعرف  ل  ثم  املقاومة؟  بداأت  ملاذا  تعرف 
يكت�سف  ثم  ق�سيتنا..  ت�سقي  ال�سهداء  دماء  لك  يقول  دائمًا.. 
تعر�سه للخيانة من اأقرب احللفاء اإليه من اخليار الثاين، وغالب 

املنتمني اإليه خمل�سون فقدوا الطريق ال�سحيح.

اخليار.ال�سعودي:

يوؤمن بحل الدولتني يف �سلوك �سيا�سي رزين فال يذهب لأي من 
اخليارات الثالثة، ويحافظ على ا�ستقالليته وو�سطيته فال تطبيع 
ول مزايدة »ا�ستخدام«، ول مغامرة، ويطالب بال�سرب واملثابرة 
مقنعة  وا�سحة  وروؤية  باإ�سرتاتيجية  ال�سغط  باجتاه  والدفع 
ومتما�سكة وحتظى بالقبول الإقليمي والدويل، مع العناية بالدعم 
وتوحيد  وحكومته،  الفل�سطيني  لل�سعب  والفريد  القت�سادي 

ال�سف الفل�سطيني وحقه امل�سروع يف مقاومة املحتل.
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اإن العقل ال�سعودي بخربته يقراأ العقل ال�سهيوين ويناجزه باأدواته، 
يقول اأوفري اأوكن�ض يف جريدة »اإ�سرائيل هيوم« عن زئياف جابو 
تن�سكي: اإنه اأحد الأوائل الذين فهموا اأن الكفاح الناجح يرتافق 

وخلق راأي عام يف �سالح الفكرة التي يرغب يف تقدمها.

)3(

الأهلي  املجتمع  خالله  ُيعّباأ  ملكمل  يحتاج  ال�سعودي  اخليار  اإن 
»املدين« العربي والإ�سالمي والدول الرئي�سة فيه نحو اإ�سرتاتيجية 
حترك �ساملة داعمة للجهود ال�سعودية، وجناحنا يف نقل احلركة 
مع بقاء اجلهود احلالية، فاملجتمعات الأهلية غدت لعبًا رئي�سًا 
كما  مكلف،  وغري  موؤثرًا  وذراعًا  والدولية  الوطنية  ال�سيا�سة  يف 
هو قناة تعبري وحترك �سعبي �سحية ت�ستوعب م�ساعر وعواطف 
منا�سب  والتوقيت  عادلة  ق�سيتنا  اأن  �سيما  ول  وتطلعهم،  النا�ض 
فنوؤمن  العقائديون  ورثته  بدور »طالوت« فنحن  نقوم  للغاية؛ لأن 
بحق  معبود  ل  »اأن  هو:  اآمن  كما  عبدالوهاب  بن  والإمام حممد 
اإل اهلل«، فيما اإ�سرائيل تقوم بدور »جالوت« املتكرب الغا�سم، كما 
اأن الإدارة الأمريكية اجلديدة وعلى راأ�سها اأوباما املنفتح واملوؤمن 
للوليات  ال�سرتاتيجي  الأمن  على  عبئًا  اأ�سبحت  اإ�سرائيل  باأن 
املتحدة، ففي عام 2004م قال جمل�ض الدفاع املعريف الذي �سكله 
�سيا�ستنا،  يكرهون  بل  ل ميقتون حريتنا،  »امل�سلمون  البنتاجون: 
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فمعظم امل�سلمني يعار�سون الدعم املنحاز لـ »اإ�سرائيل« الذي يحول 
باأن الو�سيط الأمريكي  اإنني على ثقة  دون حقوق الفل�سطينيني«، 
اجلديد والنزيه »ن�سبيًا« وعلى راأ�سهم ويليم برينز وجورج ميت�سل 
اإ�سرائيل، كما  لل�سغط على  ال�سعودية  للمبادرة  اإىل زخم  يحتاج 
اأن املرتب�سني بنا �سيعوقون جناح املبادرة ال�سعودية، ونحن على 

اأبواب انعقاد القمة العربية يف ليبيا عام 2010 م.

ال�سعودية  العربية  اململكة  الأهلي »املدين« يف  اإن حترك املجتمع 
وبع�ض الدول العربية والإ�سالمية �سيكون وفق ما يلي:

ت�سكيـــل وفد من املثقفني »العقالء« العرب وامل�سلمني ل�سرح 	•
املبـــادرة العربية لـــدى مراكز النفوذ ال�سيا�سيـــة والثقافية 

يف العامل.
اإقامـــة معار�ض ل�سرح ماأ�ساة ال�سعـــب الفل�سطيني واملجازر 	•

والرتويع والتهديد الذي تعر�ض له.
التوا�ســـل مـــع املنظمـــات الدوليـــة املهتمة بالطفـــل واملراأة 	•

وحقوقهما.
ـــبـــطـــولت الــوطــنــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة وطــبــاعــة 	• ـــــــراز ال اإب

ق�س�سها للنا�سئة.
العربيـــة 	• الـــدول  يف  الإ�سرائيليـــة  املنتجـــات  مقاطعـــة 

والإ�سالمية، ومطالبة بقيـــة دول العامل مبقاطعة املنتجات 
الإ�سرائيلية امل�سدرة من ال�سفة الغربية واجلولن املحتل.
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التعبئـــة العامـــة الدينية مـــن خالل خطـــب اجلمعة وف�سح 	•
التاريخ العن�سري لإ�سرائيل ومفاخرتها بالنقاء العرقي.

الت�سال والتاأ�سري بالقوي وال�سخ�سيات الراف�سة للت�سلط 	•
الإ�سرائيلي، ومنها الي�سار العاملي وال�سرتاكية الدولية.

الرفع لهيئة الأمم املتحدة طلبًا لالعرتاف.	•
التاأكيـــد على �سرعية املقاومة داخـــل الأرا�سي الفل�سطينية 	•

املحتلة عام 1967م. 
عقد لقاء دويل للحـــوار بني العلماء امل�سلمني ورجال الدين 	•

اليهـــود، واإظهـــار الن�سو�ـــض ال�سرعيـــة التي تكفـــل حرية 
التدين والتفريق بني العـــدو املحتل »اإ�سرائيل« وع�سمة دم 

اليهودي غري احلربي.
النتفا�سة ال�سعبية داخل ال�سفة الغربية.	•
توحيد اجلبهة الداخلية الفل�سطينية »الوحدة الوطنية«.	•
تخفي�ـــض الـــدول العربيـــة والإ�سالميـــة التـــي لهـــا عالقـــة 	•

ال�سغـــوط  وممار�ســـة  الدبلوما�ســـي  متثيلهـــا  باإ�سرائيـــل 
ال�سيا�سية عليها.

حتريـــك دول عـــدم النحيـــاز باجتـــاه العـــرتاف بالدولة 	•
اجلديدة.

العناية بالآثار الدينية العربية والإ�سالمية يف فل�سطني.	•
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اإنتاج فيلم وثائقي ق�سري مدته 15 دقيقة وموؤثر يبث عامليًا.	•
ن�ســـر يف ال�سحافـــة الدوليـــة البـــارزة - مطالبـــة العاملـــني 	•

العربي والإ�سالمي بال�سالم والعرتاف بالدولة اجلديدة.
اإعـــداد موقع اإلكرتوين تفاعلـــي عاملي ي�سرح فيـــه الق�سية 	•

الفل�سطينية بعدة لغات، ثم يطالب بدعم العرتاف.
كفالة 20 األف اأ�سرة فل�سطينية منها ع�سرة اآلف من رجال 	•

اأعمـــال فل�سطينيني مي�سورين يف املهجـــر والوطن العربي، 
ويكون اأغلب امل�ستفيدين منها اأ�سر ال�سهداء.

كفالة األـــف حلقة حتفيظ قـــراآن، واإقامـــة م�سابقة القد�ض 	•
حلفظ القراآن الكرمي.

اإر�ســـال ع�ســـرة ماليـــني ر�سالـــة بريـــد اإلكـــرتوين لأع�ساء 	•
جمل�ض ال�سيوخ الأمريكـــي والفرن�سي والربيطاين والأملاين 
واليابـــاين وال�سينـــي والرو�ســـي لطلـــب دعـــم العـــرتاف 

بالدولة اجلديدة.
دعم زواج ع�سرة اآلف �ساب فل�سطيني.	•
رفع دعـــاوى جرائم احلرب يف املحاكـــم الدولية املخت�سة 	•

�سد القادة الإ�سرائيليني.
اإعـــادة العتبار للجـــواز الفل�سطيني، وحت�ســـني اأو�ساعهم 	•

كالجئني يف الدول العربية ثم منع توطينهم.
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• ت�سجيع اإدخــــال الق�سية الفل�سطينية اأرقام غين�ض العاملية على 	
�سبيل املثال جتري م�سابقة عاملية عن اأكرب لوحة علم فل�سطيني.

• على القوى الفل�سطينية كافة اأن تقوم باإدخال اإ�سالحات قيادية 	
وا�سعة داخل اأطرها التنظيميـــة، ومنح القيادات الفل�سطينية 

ال�سابة واملخل�سة والنظيفة املحرتفة دورها التاريخي.
اإعداد فريـــق من املحامني الكبار يف العـــامل العربي لو�سع 	•

د�ستور الدولة الفل�سطينية املقبلة.
التوا�سل مع األف معلق ومذيع بارز عامليًا.	•
تكثيـــف عمل املنظمات الإغاثية والإن�سانية، والقيام بحملة 	•

كربى جلمع التربعات.
العربيـــة 	• وال�سخ�سيـــات  والأحـــزاب  املنظمـــات  ح�ـــض 

والإ�سالميـــة يف املهجـــر وخا�سة يف الوليـــات املتحدة على 
ال�سغط.

مقاطعة ال�سركات املانحة فقط للكيان الإ�سرائيلي.	•
تكويـــن فريـــق مـــن امل�سيحيـــني العـــرب مـــن الطائفتـــني 	•

الأرثوذك�سيـــة والكاثوليكيـــة لطلب دعم اعـــرتاف املراجع 
الدينية بالدولة اجلديدة.

• طباعـــة مليـــون ن�سخة من اأف�ســـل ع�سرة كتب األفهـــا اأجانب 	
من�سفـــون عـــن الق�سيـــة الفل�سطينية، ثم تـــوزع على مراكز 
البحث العلمي وكبار املثقفني وال�سيا�سيني البارزين يف العامل.
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اإعـــداد وثيقـــة يوقـــع عليها مليـــون فل�سطينـــي يطالب بحق 	•
العودة ول�سيما من فل�سطيني 1948م.

اإن�ســـاء �سنـــدوق لدعم امل�ساريـــع ال�سغـــرية بالت�سامن مع 	•
املنظمات الدولية خللق وظائف للفل�سطينيني يف قطاع غزة 

وال�سفة الغربية مببلغ قدره 150 مليون دولر.
تكـــرمي ال�سخ�سيات العاملية التي قدمـــت اإجنازات خا�سة 	•

لدعم الق�سية الفل�سطينية.
اإعـــداد قائمـــة �ســـوداء لل�سخ�سيـــات العاملية التـــي تعادي 	•

احلـــق امل�سروع لل�سعب الفل�سطيني ومعاقبتها بالت�سهري بها 
واإر�سال 100 األف ر�سالة لإدانة اأفعالها.

اإقامة 100 م�سرحية للطفـــل يف اأنحاء العامل حتكي معاناة 	•
الطفل الفل�سطيني.

توزيـــع ع�سرة ماليـــني كوفية لطالب اجلامعـــات يف العامل 	•
والطلـــب بدعـــم ق�سيتنـــا العادلـــة )العـــرتاف بالدولـــة 

اجلديدة(.
ت�سكيـــل فريـــق ريا�ســـي »كـــرة قـــدم« ن�سفه مـــن فل�سطني 	•

الداخل والن�سف الآخر من اأبرز لعبي العاملني الإ�سالمي 
والعربي واإقامة مباريات يكون ريعها ل�سالح الفل�سطينيني.

يف  يت�سرعوا  األ  عليهم  املقرتحات  تلك  جدوى  يف  امل�سككني  اإن 
واآريل �سارون  احلكم عليها قبل قراءاتهم مذكرات بن جوريون 

وكتاب مكان حتت ال�سم�ض لنتنياهو.
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اإن هذه املقرتحات لن جتد طريقها للتنفيذ دون اآلية عمل ومنها:

تكويـــن جمل�ض تن�سيق مـــن ال�سعوديـــة ودول الطوق العربي 	•
وتركيا وماليزيا لالإ�سراف على تنفيذ اخلطة.

تخ�سي�ـــض مبلـــغ مليـــار دولر كميزانيـــة تقديريـــة لتلـــك 	•
الأن�سطة.

مدى اخلطة ثالث �سنوات.	•
ت�سكيـــل اأمانة عامة من وزيـــر خارجية ال�سعودية، وع�سوية 	•

الأمني العام ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، واأمني جامعة الدول 
العربيـــة، و)40(ع�سوًا من خرية قيـــادات املجتمع الأهلي 

»املدين« يراأ�ض كل ع�سو هدفًا من الأهداف.
ت�سكيـــل حمكمة من كبار ق�ساة العاملني العربي والإ�سالمي 	•

لتقديـــر م�سلحـــة ال�سيا�ســـة ال�سرعية للبت �سريعـــًا يف اأي 
خالف قد يطراأ ومل يحل بالطرق الودية.

تتقا�ســـم املجتمعات الأهلية يف الـــدول العربية والإ�سالمية 	•
40 هدفـــًا وفق تقدير م�سلحة حتقيق اأهداف املقاومة نحو 

»العرتاف بالدولة اجلديدة«.
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عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اإن 
للبيت  تاريخي  امتداد  لأنه  لي�ض  الفل�سطينية،  بالق�سية  معني 
ال�سعودي فح�سب، بل لأنه القائد الأكرث �سعبية يف العاملني العربي 
عناوينه  اأكرب  اأحد  اأ�سبحت  التي  باملبادرة  ويتميز  والإ�سالمي، 
الذاتية وهنا تتجلى الزعامة بالقدرة على اإ�سعال الفتيل يف قادة 
باجتاه  الأتباع  يحركوا  كي  والوطن  والإ�سالمي  العربي  العاملني 

اأهدافنا العليا التي اأ�سبحت ق�سية كل اأحد. 

اإن اخليار ال�سعودي هو اخليار الوحيد واملمكن والأكيد باإذن اهلل 
واإحلاق  بها،  املتاجرين  املفل�سني  واإ�سقاط  امل�سلمني  حلقن دماء 
الهزمية بالتطرف الإ�سرائيلي املختبئ بقوة ال�سيا�سة قبل �سيا�سة 
القوة، وتوجيه الطاقة نحو البناء والتناف�ض احل�ساري بالإعداد 

لتملك القوة بكل مفرداتها ومعانيها.
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�سقوط	الدميقراطية

)1(

العلمانية  التجربة  ف�سقطت  التون�سي  ال�سيا�سي  النظام  �سقط 
الدميقراطية الرائدة يف العامل العربي التي تغنى بها الليرباليون 
العرب.. وال�سوؤال هل �سبب ال�سقوط النظام الدميقراطي ذاته، 

اأم ل�سبب بيئة التطبيق اأو �سوء املمار�سة؟.

)2(

تعّرف الدميقراطية باأنها نظام �سيا�سي - اجتماعي يقيم العالقة 
املواطنني  بني  امل�ساواة  مبداأ  وفق  والدولة  املجتمع  اأفراد  بني 
حياتهم  تنظم  التي  الت�سريعات  �سناعة  يف  احلرة  وم�ساركتهم 
ومبا يحفظ حقوقهم وحرياتهم املدنية. اأما اأ�سا�ض هذه النظرة 
فيعود اإىل املبداأ القائل باأن ال�سعب هو �ساحب ال�سيادة وم�سدر 
ال�سرعية اأما ا�ستقاق التعبري فيعود اإىل كلمة يونانية بنف�ض اللفظ 
وتعني حرفيًا »حكم ال�سعب« اأي حكم »الأكرثية« كي متيز نف�سها 

عن احلكم الفردي اأو حكم الأقلية »الر�ستقراطية«. 

تقوم الدميقراطية على مبداأ ف�سل ال�سلطات، فاإن اأي نظام حكم 
يقوم على ثالث وظائف: )الت�سريع، التنفيذ، الق�ساء(، والف�سل 
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�سلطاتها، يف  اأي  الدولة،  وظائف  األ جتتمع خمتلف  بها  يق�سد 
يد اأو هيئة واحدة، ويعترب اأر�سطو هو اأول من نادى مببداأ ف�سل 
ال�سلطات اإل اأنه ُن�سب اإىل مونت�سكو �ساحب كتاب »روح ال�سرائع« 
حني اأعطى املبداأ �سياغة وعر�ض دقيق ويف ذلك يقول مونت�سكو: 
»لقد اأثبتت التجارب الأبدية اأن كل اإن�سان يتمتع ب�سلطة؛ ي�سيء 
حدودًا  يجد  حتى  ال�ستعمال  هذا  يف  يتمادى  اإذ  ا�ستعمالها، 
توقفه، اإن الف�سيلة نف�سها يف حاجة اإىل احلدود، وللو�سول اإىل 
اأن يكون النظام قائمًا على  اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة يجب  عدم 

اأ�سا�ض اأن ال�سلطة حتد من ال�سلطة«.

�سيا�سي  تاريخي  تطور  من  نبعت  الغربية  الدميقراطية  اإن 
يقول  الليربالية،  الجتماعية  باملدر�سة  وفكري ممثاًل  وع�سكري 
الطيب بو عّزة يف كتابه »نقد الليربالية«: »ويرجع لفظ الليربالية 
من حيث ال�ستقاق اللغوي اإىل اللفظ الالتيني »ليربالي�ض« الذي 
يعني »ال�سخ�ض الكرمي، النبيل، احلر« وال�سخ�ض احلر هو املعنى 
نهاية  الليربايل  للمفهوم  الدليل  البناء  مرتكز  �سيكون  الذي 
القرن الثامن ع�سر حني مل يكن لفظ الليربالية متداوًل بل كانت 
كلمة »ليربال liberal« هي ال�سائعة وق�سد بها حينئذ »ال�سخ�ض 
املتحرر فكريًا« اإل اأن اللفظ اأخذ �سكله النهائي يف القرن التا�سع 
ع�سر كمذهب له اأ�سا�سه الفكري »ليربالية liberalism« ونظريته 
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»الراأ�سمالية«.. القت�سادية  ونظريته  »الدميقراطية«  ال�سيا�سية 
والتفكري  العتقاد  حرية  تعني  الفكرية  الناحية  من  فالليربالية 
امللكية  حرية  تعني  القت�سادية  الناحية  ومن  والتعبري، 
ال�سخ�سية، وحرية الفعل القت�سادي املنتظم وفق قانون ال�سوق، 
الأحزاب  وتاأ�سي�ض  التجمع  حرية  تعني  ال�سيا�سي  امل�ستوى  وعلى 
املعّرف  هو  الدميقراطية  مفهوم  �سقوط  اأن  ال�سلطة..  واختيار 
اآنفًا هو ما �ساأحتدث عنه ثم �ساأتناول: »�سقوط الراأ�سمالية« ثم 

»�سقوط الليربالية« مبقالتني تاليتني.

)3(

 اإن الدميقراطية كنظام اأخالقي »فكري« و�سيا�سي للحكم حقق 
الظروف  بح�سب  مطلق  وغري  ون�سبيًا  متفاوتًا  واإخفاقًا  جناحًا 
املحيطة بكل اأمه قوميه غربية، فهي جتربة اإن�سانية بحته قبلتها 
ال�سرقية  اأوروبا  ورف�ستها  وبريطانيا  كفرن�سا  الغربية  اأوربا 
فاأنتجت النازية القومية والفا�سية الإيطالية وال�سيوعية الرو�سية 
يف حني قامت الدول ال�سكندينافية باإنتاج نظام �سيا�سي خمتلط 

بني الدميقراطية وال�سرتاكية املركزية.

لقد حاول املفكر الأمريكي فيكوهاما ت�سوير الدميقراطية على 
اأنه النظام الفكري والأخالقي وال�سيا�سي والقت�سادي ال�سامي 
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بالوليات  املفكرين  غالب  به  يوؤمن  ما  وهو  املقد�ض  والنهائي 
تاريخي  تطور  اأنه  حني  يف  العراق  غزو  قبل  الأمريكية  املتحدة 
احلرية  ملفهوم  النظرية  الفكرة  جاذبية  من  فالربغم  خا�ض 
والعدالة اإل اأن ا�ستقراء ال�سياق التاريخي يثبت اأن الديكتاتورية 
الهلن�ستي  العهد  يف  الإمرباطوريات  �سلطة  من  انتقلت  الغربية 
امللكية  اإىل  ثم  الإلهي«  »احلكم  الكني�سة  حكم  ثم  البيزنطي  ثم 
ع�سر  وال�سابع  وال�ساد�ض  اخلام�ض  بالقرن  والإقطاع  والنبالء 
القومية  الدولة  بروز  ثم  الديني  الإ�سالح  علماء  من  املوؤيدة 
العلمانية تتويجًا لع�سر الأنوار »النه�سة« والثورة الفرن�سية التي 
اأعادت اإنتاج احتكار ال�سلطة يف يد الربجوازية الراأ�سمالية حيث 
فعل  كردة  جاءت  -التي  ال�سيوعية  منظر  مارك�ض  كارل  يقول 
الثورة  بعد  املتوح�سة  الراأ�سمالية  اأنتجت  التي  الليربالية  على 
امللكية  حرية  �سعار  حتت  النا�ض  ا�ستعباد  فاأعادت  ال�سناعية 
ن�سوؤ  نتيجة  تربز  تاريخية  مرحلة  الدميقراطية  »اإن   :- الفردية 
اإنهاء  مهمة  بتويل  يقوم  الذي  الربجوازي  الراأ�سمايل  املجتمع 
الدول  ا�ستخدام  اإىل  فتلجاأ  والأر�ستقراطي  الإقطاعي  النظام 
كاأداة قهر طبقية للحفاظ على امللكية، وتتحول مع تغري طبيعة 
عالقات الإنتاج تدريجيًا اإىل نظام ت�سلط غري دميقراطي يحول 
يف  ال�سرتاكية  اأ�سابت  لقد  حقوقها«  على  الطبقة  ح�سول  دون 
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اإىل  ذهبت  عندما  �سيما  ول  الليربالية  للدميقراطية  انتقادها 
اإذا  اإل  الأغلبية  تكّون حكم  ل  الدميقراطية احلقيقية  اأن  القول 
فجوهر  الأغلبية  ل�سالح  القت�سادية  الدميقراطية  نتائج  كانت 
يف  ت�ستخدمه  اأن  ميكن  ل  الذي  امل�ساواة  الدميقراطي  الفكر 
الدميقراطية  فتفرغ  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  وتبعده  ال�سيا�سة 
للراأ�سمال و�سنك  القلة  اإنتاج احتكار  اأعادة  التي  من م�سمونها 
واإ�سغالها  عايل  �سريبي  بنظام  اإثقالها  عرب  الو�سطى  الطبقة 
بلقمة العي�ض يف حني تعاين املراأة والأقليات من متييز عن�سري 
فيما يقوم النخب ال�سيا�سية بالتعوي�ض خارجيًا نحو نهب مقدرات 

ال�سعوب النامية اإما بال�ستعمار القت�سادي اأو الغزو مل�سلح.

ل بد من القول باأن الأنظمة الدميقراطية الليربالية قد متكنت 
ومادية  معرفية  وخدمات  منتجات  و�سناعة  عادلة  ُنظم  بناء 
ح�سارية انعك�ست اإيجابيًا على رفاهية الفرد الذي و�سلت اأوجها 
اأما الآن فهي اإىل �سريورة الديكتاتورية  خالل قرن من الزمان 
الدميقراطية واأقول اأن هذا النظام يعاين من م�سكله هيكلية لن 
يخرج منها فالقلة الغنية ت�سيطر على كل �سي مبا يف ذلك و�سائل 
الإعالم والتاأثري والراأي العام على املقرتعني وبالتايل على �سّناع 
القرارات ثم اأن الطبقات حمدودة الدخل التي بداأت يف الزدياد 
على  وقدرة  وحما�سه  وعيًا  اأقل  الراأ�سمالية  املجتمعات  يف  بقوة 
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توفري  يف  اإمكانية  اأ�سعف  اأنها  كما  العامة  احلياة  يف  امل�ساركة 
امل�سادر ال�سرورية والكافية لبناء التنظيمات ال�سيا�سية ما جعل 
الإنتاج  وو�سائل  امللكية  لإعادة متركز  اآخر  الدميقراطية طريقًا 

التي جاءت للق�ساء عليها.

يقول »اآل جور«  يف كتابه هجوم على العقل: »تتعر�ض دميقراطيتنا 
خلطر تفريغها من معناها. ففي الواقع ت�سرتي اأ�سوات الناخبني 
يف بع�ض الأحيان مبجرد خلق طلب زائف على منتجات جديدة، 
الأمريكي  ال�سيا�سي  واملعلق  ال�سحفي  كتب  م�ست  عقود  ومنذ 
والرت ليمان يقول: »يفرت�ض اأن �سناعة املوافقة والقبول.. ماتت 
مع ظهور الدميقراطية.. لكنها مل تندثر فلقد حتور اأ�سلوبها يف 
الواقع – ب�سورة هائلة.. حتت تاأثري الدعاية ومل يعد من املقبول 

الإميان باملبداأ الأ�سلي للدميقراطية«.

الغربي يف طور  الدميقراطي  النظام  اأن  اإليه  اأخل�ض  اأن  اأود  ما 
داخلي  اإفال�ض  ب�سبب  اإما  اإن�سانية  تاريخية  ك�سريورة  الأفول 
وال�سقوط  واأفغان�ستان  العراق  باحتالل  تّوج  خارجي  فل�سفي  اأو 
الكبري الذي اأعنيه هو �سقوط قدا�سته الفكرية و�ستخ�سع مبادئه 
لنتقاء كاأي فكر اإن�ساين اأر�سي اآخر كما اأن القرن القادم �سيكون 

قرن العقائد واملذاهب الدينية.
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يف العامل النامي وتون�ض جزء منه وقعت يف اخلطاأ الإ�سرتاتيجي 
الفادح بعد ال�ستقالل حينما تبنت الليربالية والعلمانية كمذهب 
فل�سفي واأخالقي مقد�ض ومطلق كاأمنا قدرنا يف هذا ال�سرق هو 
التطرف اإما باجلمود اأو اجلحود. يقول الأمري �سكيب اأر�سالن يف 
كتابه ملاذا تاأخر امل�سلمون وملاذا تقدم غريهم: »ومن اأكرب عوامل 
انحطاط امل�سلمني اجلمود على القدمي فكما اأن اآفة الإ�سالم يف 
الفئة التي تريد اأن تلغي كل �سي قدمي بدون نظر فيما هو �سار 
منه اأو نافع، كذلك اآفة الإ�سالم هي الفئة اجلامدة التي ل تريد 
التعليم  اأ�سول  اأقل تعديل على  باإدخال  اأن تغري �سيئًا ول تر�سي 
اأ�ساع  فقد  كفر...  بالكفار  القتداء  باأن  منهم  ظنًا  الإ�سالمي 
امل�سلمني  يفرجن  اأن  اإل  ياأبى  الإ�سالم جاحد وجامد.. فاجلاحد 
و�سائر ال�سرقيني ويخرجهم عن جميع مقوماتهم و�سخ�سياتهم 
ويحملهم على اأفكار ما�سيهم ويجعلهم باجلزء الكيماوي الذي 
يدخل يف تركيب ج�سم اآخر كان بعيدًا؛ فيذوب فيه ويفقد هويته 
وهذا امليل يف النف�ض اإىل اإنكار الإن�سان ملا�سيه واعرتافه باأن اأباءة 
كانوا �سافلني واإنه هو يريد اأن يرباأ منهم وهذا ل ي�سدر اإل عن 
الف�سل اخل�سي�ض الو�سيع النف�ض، اأو عن الذي ي�سعر اأنه يف و�سط 
قومه دينء لي�ض له ن�سيب من تلك الأ�سالة وهو خمالف ل�سنن 
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مياًل طبيعيًا لالحتفاظ  اأمه  كل  التي جعلت يف  الطبيعية  الكون 
مبقوماتها وم�سخ�ساتها من لفة وعقيدة وعادة وطعام و�سراب 

و�سكن وغري ذلك اإل ما ثبت �سرره«.

والليربالية  العلمانية  الليربالية  احلكومات  ا�سطدمت  لقد 
�سيادة  الفت  حينما  الإ�سالمي  باملقد�ض  الع�سكرية  العلمانية 
ال�سريعة ما خلق �سراع بني الإميان كعقيدة وال�سيا�سة كممار�سة 
لأنه  ذاته  الإ�سالم  دميومة  دائمة  الكربى  امل�سكلة  هذه  و�ست�سل 
نظام عقدي و�سيا�سي يف اآن معًا يقول الدكتور »فز جرالد«: لي�ض 
الإ�سالم دينًا فح�سب ولكنه نظام �سيا�سي اأي�سًا وعلى الرغم من 
اأنه قد ظهر يف العهد الأخري بع�ض اأفراد امل�سلمني ممن ي�سفون 
اأنف�سهم باأنهم ع�سريون يحاولون اأن يف�سلوا بني الناحيتني فان 
اأن اجلانني متالزمان ل  اأ�سا�ض  التفكري الإ�سالمي قد بنى على 
ميكن ف�سل اأحدهما على الآخر  وبافرتا�ض اأن العلمانيني العرب 
عقالنيني، فالعقل يقول اأن تطبيق الدميقراطية يف العامل العربي 
يفتقد لبنية التنظيم ال�سيا�سي واحلزبي واملهني مع تفاوت طبقي 
حاد بني املالك القلة وامل�ساكني الأكرثية وبالتايل افتقاد الطبقة 
الو�سطى التي حتقق العتدال وال�ستقرار والتما�سك الجتماعي 
والطائفية  الع�سائرية  قيم  واإعالء  الأمية  انت�سار  عن  ف�ساًل 
دميقراطية  ممار�سة  على  تعمل  املع�سالت  تلك  كل  اإن  والقبلية 
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غري حقيقية بل اأن اأغلب املمار�سات يف العامل النامي جاءت حتت 
اأو  القت�سادية  امل�ساعدات  للح�سول على  الغرب ك�سرط  �سغط 
�سطحية  متثيليات  التجارب  تلك  واأفرزت  ال�سيا�سية  احلماية 

كانت اأحد م�ساهدها الدرامية: تون�ض.

)5(

بالنظام  هيكلية  م�سكله  عن  تعبري  هو  تون�ض  يف  حدث  ما 
املمكنة  وال�سيا�سية  الجتماعية  البنية  وافتقاد  الدميقراطي 
عالج  حينما  الغرب  يف  كما  ن�سبية  نتائج  على  للح�سول 
الراأ�سمالية باملزاوجة مع ال�سرتاكية اأما عن التخلف ال�سيا�سي 
اإق�ساء  ثالث:  اإحدى  اإل  يكون  فلن  للم�سلمني  يح�سل  الذي 
العدالة الإلهية املمثلة بال�سريعة الربانية اأو ق�سور علماءها عن 
املطلوب  والتغري  والتجدد  التبدل  يحقق  مبا  امل�سروع  الجتهاد 
ملحاكاة الع�سر اأو اأن الف�سيلة ال�سيا�سية قد �سعفت عند القيادة 

ال�سيا�سية والنبالء باملجتمع.
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بديل	الدميقراطية

)1(

هذه  الأقل  على  اأكتب  ما  يقراأ  األ  عليهما  اثنان  اأن�سح  ابتداًء 
اأو  مبا�سر  اجلزيرة  قناة  تغادر  ل  عيناه  اإن�سان  وهما:  الفرتة، 
املواقع الإلكرتونية ال�سيا�سية، ل�سببني وهما: اأن زعيم اجلماهريية 
العظمى يجعل احلليم حريان اأما غري احلليم ف�سُيجّن ل حمالة، 
التفا�سيل،  يف  بك  يغرق  الفرتا�سي  العامل  اأن  الثاين  وال�سبب 
وهذه التفا�سيل ل ت�َسَلم من ال�سحة اأو احلرب النف�سية املنظمة 
اأو الظن اأو الكذب فما بالك اإذا تزاوجا القناة والنرتنت اللذان 
�سيحدثان راأي ل اأقول اأنه غري خمل�ض اأو �سالح، ل.. ل.. اإمنا 
هو راأي ل ينفع لأن يكون موقفًا فكريًا، فالفكر عابر للزمن الآين 
بها  البت  ميكن  ل  الكلية  وق�ساياها  ال�سعوب  وحياة  واملاأزوم، 

بالعواطف املقّدرة.

املثل:  عليه  ينطبق  اللذي  الليربايل  فهو  الثاين  الإن�سان  اأما 
الغربي  ال�سيا�سي  النظام  با�ستن�ساخ  ويطالب  طارت«  ولو  »عنز 
اأو  الدميقراطية  اأما  يقول  فهو  »دويل«  النعجة  ا�ستن�سخت  كما 
اجلحيم، فهو يرى اأن الإ�سالم دين فح�سب »العلمانية« ول يريد 
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اأن ي�ستمع لقول الدكتور غري الوهابي بطبيعة احلال »فزجرالد«: 
وعلى  اأي�سًا،  �سيا�سي  نظام  ولكنه  فح�سب،  دينًا  الإ�سالم  »لي�ض 
امل�سلمني  اأفراد  بع�ض  الأخري  العهد  يف  ظهر  قد  اأنه  من  الرغم 
يف�سلوا  اأن  يحاولون  ع�سريون  باأنهم  اأنف�سهم  ي�سفون  ممن 
اأن  اأ�سا�ض  على  بني  قد  الإ�سالمي  التفكري  فاإن  الناحيتني،  بني 

اجلانبني متالزمان ل ميكن ف�سل اأحدهما عن الآخر«.

�سيا�سية  وفعاليات  وموؤ�س�سات  هيئات  من  الدويل  املجتمع  قام 
واقت�سادية وتنموية اجتماعية بتقييم جتربة الدميقراطية بالعامل 
النامي وقد اكت�سف هوؤلء اأنها �سعيفة يف اجلوهر قوية يف املظهر، 
ذلك اأن اأغلب الدول ا�ستجابت لرغبات تلك القوى املنت�سرة بعد 
بحثًا  اأو  اقت�سادية  م�ساعدات  يف  طمعًا  الثانية  العاملية  احلرب 
وقوانني  ت�سريعات  ب�سن  فقامت  »�سرعية«  �سيا�سي  ا�ستقرار  عن 
ثم  والأحزاب  الربملانات  مثل  مدنية  وهياكل  موؤ�س�سات  باإن�ساء 
كانت النتائج �سحلة ما دفع للتفكري جديًا يف احرتام خ�سو�سية 
اأو  الر�سيد  احلكم  مفهوم  واإطالق  اإن�ساين  جمتمع  كل  وجتربة 
وو�سع  احلكم  اإدارة  اأ�سلوب  على  يركز  الذي  اجليد  اأو  ال�سالح 
معايري كموؤ�سرات لقيا�ض مدى حتقيق احلكم ملخرجات ت�ساهم 

يف تنمية اإن�سانية م�ستدامة.
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»الطريقة  باأنها:  ال�سالح  احلكم  مفهوم  الدويل  البنك  ُيعّرف 
القت�سادية  الدولة  موارد  اإدارة  يف  ال�سلطة  بها  تبا�سر  التي 

والجتماعية بهدف حتقيق التنمية«.

اأما احلكم ال�سالح من منظور التنمية الإن�سانية فيق�سد به: »احلكم 
الذي يعزز ويدعم وي�سون رفاه الإن�سان ويقوم على تو�سيع قدرات 
والجتماعية  القت�سادية  وحرياتهم  وفر�سهم  وخياراتهم  الب�سر 

وال�سيا�سية ل �سيما بالن�سبة لأكرث اأفراد املجتمع فقرًا«.

الر�سيدة  لالإدارة  موؤ�سرات  بو�سع  الدويل  البنك  معهد  قام 
واملنظمات  والدول  النامية  الدول  مل�ساعدة  ال�سالح  واحلكم 
املانحة على تتبع اأدائها وبيان مدى جناح جهودها لبناء قدراتها 
لها  ينظر  اإذ  ال�سفافية،  وتعزيز  الر�سيدة  الإدارة  وحت�سني 
كمكون رئي�ض من مكونات التنمية امل�ستدامة واملناخ ال�ستثماري 
 Millennium الألفية  حتديات  مواجهة  �سندوق  وي�ستند  ال�سليم 
يف  الر�سيدة  الإدارة  موؤ�سرات  نتائج  اإىل   Challeges Account

قراراته لتخ�سي�ض امل�ساعدات للدول النامية الأقل دخاًل.

اأكرث من خم�سة  ا�ستق�ساء  روؤية ح�سيلة  املوؤ�سرات هي  تلك  اإن 
وع�سرون م�سدر م�سّغل تابع ملنظمات عاملية خمتلفة وم�سوحات 
»امل�ساركة  هي:  للحكم  مبادئ  اأو  موؤ�سرات  اأطلقت  قطرية 



احلكومة،  فعالية  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  امل�ساءلة،  ال�سيا�سية، 
البنية الإجرائية، حكم القانون، حماربة الف�ساد«.

�سائدة  عاملية  لثقافة  خا�سعة  اأي�سًا  املوؤ�سرات  تلك  اأن  ويبقى 
ولذا  ال�سيا�سية والقت�سادية،  الليربالية  ومنت�سرة حيث هيمنة 
املتخ�س�سة  املتحدة ومن خالل منظماتها  الأمم  اأح�سنت هيئة 
اإبداع اجتماعي  اأو املوؤ�سرات هي ح�سيلة  من جعل تلك املعايري 
والعاملية  الإقليمية  واملمار�سات  املقاربات  حملي وطني م�ستلهمة 
بناء  »اإن  على:  الإن�سانية  التنمية  تقرير  ين�ض  حيث  الناجحة 
اأهل  اإل  اإبداع اجتماعي، ل يقدر عليه  التنمية الإن�سانية يتطلب 

كل جمتمع عربي لأنف�سهم، باأنف�سهم.

يعد  اأن  ميكن  ملا  الرئي�سية  املالمح  بر�سم  يكتفي  التقرير  اإن 
روؤية اإ�سرتاتيجية تنري الطريق لبناء التنمية الإن�سانية، على اأن 
تتعهدها القوى احلية يف اأي جمتمع عربي بالنقا�ض اجلاد اأوًل، 

واختالفًا حني يكون مربرًا«.

وموؤ�سرات  مبادئ  يناق�ض  اأن  عليه  العربي  املدين  فاملجتمع  اإذًا 
»الدميقراطية«  ال�سيا�سية:  النظرية  بعيدًا عن  الر�سيدة  الإدارة 
وموؤ�س�ساته  ال�سعب  حكم  مفهوم  من  املنبثق  الد�ستور  ذات 
والع�سكري  وال�سيا�سي  التاريخي  التطور  من  النابعة  احلزبية 
والفكري الغربي ممثاًل باملدر�سة الجتماعية الليربالية ونظريته 

القت�سادية: »الراأ�سمالية«.
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)3(

يف  ال�سيا�سي  النظام  اأن  ال�سيا�سي«:  »نظامنا  يف  �سابقًا  قلت   
الإ�سالم يقوم على مبداأين هما �سيادة ال�سريعة الإ�سالمية فهو 
وهو  واملحكومني  للحكام  والأخالقي  والفل�سفي  القيمي  الإطار 
احلق املطلق الذي يرجعون له عند الف�سل اأو التخا�سم واملت�سمن 
كافة احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي يحتاجها الإن�سان واملبداأ 
الثاين هو العدل باإنفاذ املقد�ض الثابت املن�سو�ض عليه اأو اجتهاد 
احلاكم اأو من ينيبه با�ستخدام الأدوات الأ�سولية يف فقه التعزير 
اأو امل�سلحة التي يتو�سل لها احلاكم بقوة ف�سيلته ال�سيا�سية وهي 
الن�سبة الأغلب من القرارات ال�سيا�سية للحاكم اأو املوؤ�س�سات التي 

ين�سئها ثم ينيبها للممار�سة وهي مق�سود ال�سرع.

اإن النظام ال�سيا�سي ال�سعودي يتمثل تلك ال�سيا�سة ال�سرعية وهو 
والإ�سالمي كامتداد  العربي  ال�سيا�سي  للرتاث  املعا�سر  النموذج 
والعبا�سيني  اأمية  بني  ثم  الرا�سدين  ع�سر  من  الإ�سالم  لدولة 

والعثمانيني.
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اإن النظام ال�سيا�سي ال�سعودي يرتكز يف ممار�سته ال�سيا�سية على 
النظام الأ�سا�سي للحكم وهو د�ستور الدولة الذي يتكون من ثالث 

وثمانني مادة وقد جاءت هذه املواد موزعة يف ت�سعة اأبواب: 

املبادئ العامة.	•
نظام احلكم.	•
مقومات املجتمع.	•
املبادئ القت�سادية.	•
احلقوق والواجبات.	•
�سلطات الدولة.	•
ال�سئون املالية.	•
اأجهزة الرقابة.	•

اأن مفهوم احلكم ال�سالح هو بديل الدميقراطية وجوهر احلكم 
النظام  وجوهر  الإ�سالم  يف  ال�سيا�سي  نظامنا  هو  ال�سالح 
ال�سيا�سي ال�سعودي هو النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم وعليه فاإن 

جوهر النظام ال�سعودي هو احلكم ال�سالح.

ال�سيا�سية  النظرية  كاأو�سياء على  نت�سرف  اأن  ك�سعوديني  علينا 
العرب  جلزيرة  المتياز  هذا  لكن  الكبار؛  ورثة  فنحن  ال�سنية 
يحّملنا م�سئولية البحث عن الأف�سل بالتطوير والتحديث ونكون 
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�سعود.. حيث  ابن  امللك عبدالعزيز  الرابع ع�سر  القرن  كداهية 
اأحدهم:  فقال  حمبيه،  بع�ض  بح�سرة  كان  يوم  ذات  اأنه  يحكى 
وبدءوا  القوم..  ففزع  عبدالعزيز..  يا  علينا  يغرّي  اهلل  جعل 
اأن  بعد  اآخر!!  ل�سيء  بعدها  ينتقلوا  اأن  على  بال�سّب  يناو�سونه 
يرقبوا رّدة فعل الإمام كبري املجل�ض.. بل كبري الدولة.. بل كبري 
جتهل  ما  اأعداء  بطبيعتها  النا�ض  الكبري...  بالتوحيد  التوحيد 
ثم  في�ستمعون  يرتيثون  فقط  احلكماء  اإن  امل�ستقبل..  ويخافون 
ي�ساورون فيتخذون القرار وينفذونه يف التوقيت املنا�سب.. فقال 
اأن  اهلل  اأ�ساأل  عبدالعزيز:  يا  قال  تق�سد؟  ماذا  الكبري:  الإمام 
يغرّي علينا لالأف�سل.. ف�سحك اجلميع بعد اأن فهموا باأن لي�ض كل 
تغيري يعني اإنكارًا للمعا�ض اأو تنكرًا للما�سي اأو اأن القادم اأ�سوء..

)4(

ال�سيا�سي  نظامنا  تواجه  التي  الدولية  الثقافية  التحديات  اإن 
ر�سمية  ومنظمات  هيئات  من  الدويل  باملجتمع  ممثلة  ال�سعودي 
عن  ف�ساًل  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الإقليمية  التحديات  اأو  واأهلية 
من  اأكرث  ال�سباب  ميثل  حيث  اجتماعيًا  ال�سعودي  الداخل  تغري 
قيمي  �سيا�سي  خطاب  اإىل  فيه  يحتاجون  ال�سكان  من   )%  60(
ما  فكريًا  ومنفعلة  فاعله  و�سطى  طبقة  وبروز  معا�سر،  ودويل 
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حدا بالدولة وبنزعة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز التجديدية اأن جتاري كل تلك التطورات عرب اإطالق 
ويناق�ض  ناق�ض  الذي  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 
مع�سالت التنمية الإن�سانية مبا�سرة مع القواعد ال�سعبية واملوؤثرة 
ونقل ثقافة احلوار اإىل املدار�ض ال�سعودية ثم اأن�ساء هيئة حقوق 
الإن�سان التي ترعى احلريات الأ�سا�سية و�سبل تر�سيخها كممار�سة 
املنظمات  اأعداد  ت�ساعفت  حني  يف  ال�سعودي  باملجتمع  حياتية 
الأهلية واخلريية اإىل ال�سعف توازي معها دعم مبادرات طوعية 
كما  اأكادميية  وجمعيات  نقابية  ملوؤ�س�سات  والرتخي�ض  لل�سباب 
النتخابات  تنظيم  عرب  تعزيز  اإىل  يحتاج  تاريخي  تطور  حدث 

البلدية والغرف التجارية وال�سماح للمراأة بالت�سويت.

اإن ال�سعوديني مل�سوا اأثر تلك التنمية ال�سيا�سية والرتفاع الكبري 
الإعالم  �سقف  ارتفاع  املنعك�ض يف  ال�سيا�سية  هام�ض احلرية  يف 
اإعالمي  م�سئول  من  �سمعتها  وقد  واخلا�ض  الر�سمي  الوطني 
هنا  من  ال�ساذة  الأ�سوات  تركت  واإذا  ومرموق  كبري  خليجي 
ال�سيا�سي  الن�سج  ذلك  ُتكرب  جتعلك  العلمية  فاحلقيقة  وهناك 

الذي مار�سه ال�سعوديني.
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نظام  على  بالقفز  تنادي  لدعوات  حتتاج  ل  امل�سرية  هذه  اإن   
ال�سورى اإىل الدميقراطية اأو التفكري بعيدًا عن واقع علم الجتماع 
ماأ�س�سة  اإىل  نحتاج  بل  والقدرة  الرغبة  بني  والتفريق  ال�سيا�سي 
اأكرب لتظهري مفهوم احلكم ال�سالح عرب وزارة خمت�سة ت�سمى: 
»وزارة التنمية ال�سيا�سية« جتمع فيها كل تلك الهياكل واملبادرات 
والأن�سطة من اأجل اأن تعمل نحو روؤية �سيا�سية منهجية موحده يف 
التقومي  ثم  والتقييم  واملراجعة  للقيا�ض  قابل  زمني حمدد  اإطار 
على اأن تطلع هذه الوزارة بالتحديث ال�سيا�سي باجرتاح معايري 
احلكم ال�سالح اخلا�سة بنا ومنها: »تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية، 
التوزيعية  والآثار  والزكاة،  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  واحل�سبة، 
وفاعلية  احلكومية،  الإدارة  وكفاءة  التعليم،  وجودة  لالقت�ساد، 
ت�سافر  اإىل  يحتاج  ما  الطوعية«  املوؤ�س�سات  وم�ساهمة  الرقابة، 
جهود علماء ال�سريعة الأ�سوليني ذو اخللفيات القانونية الدولية 
نظامنا  تظهري  نحو  ال�سعوديني  ال�سا�سة  كبار  وكذلك  املتينة 
والإقليمية  الدولية  التحديات  ا�ستيعاب  على  القادر  ال�سيا�سي 
واملحلية لي�ض ذلك فح�سب بل تقدميه يف قوالب ع�سرية على اأنه 
عبداحلميد  د.  يقول  والإ�سالمي  العربي  للعامل  ال�سالح  البديل 
النهو�ض  »اإن  الإ�سالم:  نظام احلكم يف  مبادئ  كتابه  متويل يف 
اجلمود  �سبيله  يكون  اأن  ميكن  ل  الإ�سالمي  الد�ستوري  بالفقه 



ع�سر   - احلديث  الع�سر  يف  يتم  اأن  بداهة  ميكن  ول  والتقليد 
بالقانون  متخ�س�سني  اأ�ساتذة  اأيدي  على  اإل   - التخ�س�ض 
الثقافة  القانونية  الثقافة  جانب  اإىل  جمعوا  ممن  الد�ستوري 

الفقهية الإ�سالمية«.

)5(

اإن نظامنا ال�سيا�سي ال�سعودي حكم �سالح يحتاج لتظهري بتعاون 
العلماء الربانيني املقا�سديني وكبار ال�سا�سة حتت راية التوحيد 
ومنوذجًا  النتماء  ُتعّمق  وطنية  مفخرة  لي�سبح  الراية  وتوحيد 
يقودها  التنموية  تقنيات حديثة لالإدارة  ابتداع  عامليًا مقنعًا مع 
نبالء خم�سرمني وجدد يعززون الف�سيلة ال�سيا�سية فتنتج تنمية 
م�ستدامة توؤثر يف املواطنني مبا�سرة بعيدًا عن الدميقراطية التي 
هي يف طور الأفول ك�سريورة تاريخية اإن�سانية اإما ب�سبب اإفال�ض 
واأفغان�ستان  العراق  باحتالل  تّوج  خارجي  فل�سفي  اأو  داخلي 
املعايري  وازدواجية  باأوربا  الدينية  امل�سلمني  حرية  وم�سادرة 

احلقوقية �سد العرب بالنحياز العن�سري للتوراة املحّرفة.



ثانيًا:	القيــــــــــم	
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الفكر	�القوة
)1(

ثم  الأوىل  الب�سرية  اجلماعات  ن�ساأت  منذ  ال�سيا�سة  ن�ساأت 
رقعة  الإن�سان  ذلك  ا�ستوطن  ثم  اأقام  حني  فاملدينة،  القرية 
جغرافية حمددة بدافع حتقيق اإ�سباع حاجاته الأولية الأ�سا�سية 
{لإِيالِف  تعاىل:  قال  والأمن  الطعام  واأبرزها  »ال�سروريات« 
َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا  ْيِف)2(  َوال�سَّ َتاء  ال�سِّ ِرْحَلَة  اإِيالِفِهْم  ُقَرْي�ٍض)1( 
ْن َخْوٍف)4(}  ن ُجوٍع َواآَمَنُهم مِّ َهَذا اْلَبْيِت)3( الَِّذي اأَْطَعَمُهم مِّ
�سورة قري�ض، اأ�سف اإليها احلاجات التح�سينية التي تتعطل حياة 

الإن�سان بفقدانها مثل التعليم وال�سحة والعمران والنقل.

التجمع  األف  فقد  بطبعه  اجتماعي  الإن�سان  اأن  من  ناهيك 
فاحتاج تبعا له للتنظيم وتق�سيم العمل، فكانت ال�سيا�سة يتولها 
كتابه  يف  »اأر�سطو«  يقول  القهر  اأو  القبول  بقوة  يتمتع  رئي�سا 
بالطبع  الإن�سان  واإن  الطبع  الدولة هي من عمل  »ال�سيا�سة«:»اإن 
كائن اجتماعي.. واإن الذي يبقى متوح�سا بحكم النظام ل بحكم 
اأ�سمي من  اإن�سان  اأو  اإن�سان �ساقط،  التحقيق  امل�سادفة هو على 

النوع الإن�ساين«.
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ـثــــنننننننننناث ــ  ـــ

تعرف ال�سيا�سة ا�سطالحا باأنها: »فن ممار�سة القيادة واحلكم 
وعلم ال�سلطة اأو الدولة«.

وتعرفها املو�سوعة ال�سيا�سية للكيايل باأنها: »الن�ساط الجتماعي 
الذي ينظم احلياة العامة ل�سمان الأمن واإقامة التوازن والتوافق 

من خالل القوة ال�سرعية«.

)2(

ذاته  الرئي�ض  قوة  من  قبولها  ت�ستمد  �سرعية  قوة  ال�سيا�سة  اإن 
قوى  فكلما  بها.  يوؤمنون  التي  العادلة  الفكرة  وقوة  واأتباعه، 
جربيا،  حكما  كان  العادلة  الفكرة  و�سعفت  واأتباعه  الرئي�ض 

والفكرة بال رئي�ض واأتباع اأقوياء اإميانا فرديا قا�سرا.

الكربى  الفكرة  عن  املنبثقة  تلك  هي  �سيا�سية  فكرة  اأعظم  اإن 
القدمية قدم الإن�سان ذاته وهي عله وجوده قال تعاىل: {َوَما َخَلْقُت 
نَّ َواْلإِن�َض اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن} �سورة الذاريات اآية 56، وهذه الفكرة  اجْلِ
يَن ِعنَد اهلّلِ الإِ�ْساَلُم}  الأزلية لها طريق واحد هو الإ�سالم {اإِنَّ الدِّ
اآية 19، وهذا الإ�سالم له نظام قال تعاىل: {َيا  اآل عمران  �سورة 
َوَل  قِّ  ِباحْلَ ا�ِض  النَّ َبنْيَ  َفاْحُكم  اْلأَْر�ِض  َخِليَفًة يِف  َجَعْلَناَك  ا  اإِنَّ َداُووُد 
 ِ لُّوَن َعن �َسِبيِل اهللَّ ِذيَن َي�سِ ِ اإِنَّ الَّ لََّك َعن �َسِبيِل اهللَّ ِبِع اْلَهَوى َفُي�سِ َتتَّ

�َساِب} �سورة �ض اآية 26. ا َن�ُسوا َيْوَم احْلِ َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد مِبَ
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)3(

الفكرة عند اأي جمدد هي روؤية، والروؤية نخبة، والنخبة م�سروع.. 
تكون عظيما عندما تنقل الفكرة فيوؤمن اأو يعجب بها الآخرون، 
فتخت�سر  القوة  اأ�سحاب  املالأ  هم  الآخرون  كان  اإذا  بالك  فما 
الزمن حمققا نتائج كا�سحة ل�سالح الإميان فتفوز ب�سوؤدد الدنيا 
جمددين  اإىل  واآخر  حني  بني  حتتاج  الفكرة  اإن  الآخرة.  ونعيم 
ب�سيطا  فهما  ويفهمون  احلا�سمة،  بالنهاية  وواثقني  موؤمنني 
لديهم  لي�ض  ثم  ال�َسَنَية  الأولويات  ويدركون  اخللق،  �سر  وعميقا 
اإنها  العاملني.. نعم  اأمرت لأعبد اهلل رب  اإمنا  �سيء يخ�سرونه.. 
الفكرة ال�سلفية القدمية يف ال�سكل وامل�سمون يف اللغة واملعنى.. 
بن  الإمام حممد  العربية  الفكرة يف اجلزيرة  من هوؤلء جمدد 
»اأدوني�ض«  ال�سوري  واملفكر  الأديب  عنه  قال  الذي  عبدالوهاب 
الأ�سا�ض  هو  »التوحيد  يقول:  النه�سة  ديوان  ل�سل�سلة  تقدميه  يف 
البوؤرة  وهو  عبدالوهاب  بن  الإمام حممد  اآراء  عليه  تقوم  الذي 
النظرة  نفهم  ولكي  فيه؛  حترك  الذي  واملدار  منها  ينطلق  التي 
الوهابية اإىل الإن�سان والعامل علينا اأن نفهم بادئ ذي بدء نظرتها 
اإىل التوحيد« ثم قال: »التوحيد كما ترى هذه النظرة هو اأن نعلم 
التفرد  بهذا  نعرتف  واأن  املطلق  الكمال  ب�سفات  يتفرد  اهلل  اأن 
اأ�سماء اهلل و�سفاته  اإنه اإذن يت�سمن توحيد  هلل وحده بالعبادة. 
وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة: نثبت ما اأثبته اهلل لنف�سه من 
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الأ�سماء وال�سفات الواردة يف الكتاب وال�سنة مبعانيها واأحكامها، 
ل ننفي ول نعطل ول نحرف �سيئا منها، ننفي تبعا لذلك ما نفاه 

عن نف�سه، معتقدين اأنه وحده اخلالق الرازق املدبر.

هكذا يتم لنا الإميان باأن التوحيد اأ�سل الأ�سول واأ�سا�ض الأعمال 
وباأنه حق اهلل الواجب على الب�سر وباأن املق�سود اجلوهري من 
يوؤمن  »اإن  يقول:  ثم  اإليه«  الدعوة  هو  اإمنا  كلهم  الر�سل  دعوة 
الإن�سان بالتوحيد هو اإذن اأن يكمل نف�سه، ول بد اأن يقرتن هذا 
اإله  »ل  التوحيد:  �سهادة  اإىل  بالدعوة  اأي  الغري  باإكمال  الإكمال 
اإل اهلل«.. ولهذه الدعوة م�ستويات من حيث اأن كل موحد يدعو 

بح�سب قدرته قول وعمال.

اأو  بالتوحيد  فالتلفظ  املمار�سة،  على  اأ�سا�سيا  يوؤكد  ما  هذا  يف 
تكفي،  ل  اأمور  فح�سب  اإليه  والدعوة  به  والإقرار  معناه  معرفة 
اأن تقرتن بالكفر مبا يعبد من دون اهلل قول وعمال  واإمنا يجب 
املوحدين  الأول هو حمبة  الرباءة وجهان:  ولهذه  والرباءة منه، 
وموالتهم ون�سرتهم والثاين بغ�ض امل�سركني ومعاداتهم، هكذا 

يتم التطابق بني العلم والعتقاد وبني العقل والعمل«.

اإذًا هذه الفكرة ال�سلفية التي قراأها باإن�ساف اأديب حداثي فيما 
اأهل الأهواء والفرق وال�سهوات قروؤوها قراءة �ساذجة مت�سيدين 

ممار�سات خاطئة.
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اإن الفكرة حتتاج اإىل القوة كي ت�سبح م�سروعا والقوة حتتاج اإىل 
بالدين  واملُلك  يقوى  باملُلك  »الدين  املعتز:  ابن  يقول  امل�سروعية 

يبقى؛ فبقاء املُلك بظهور الدين وظهور الدين بقوة املُلك«.

�سليمان  الدكتور  الفكرة،  جتديد  قبل  العربية  اجلزيرة  ي�سف 
ت�سهده  مل  رمبا  راأ�سيا  انحدارًا  الأمة  »انحدرت  فيقول:  الغّنام 
ال�سيطرة الأوربية من  اآنفي الذكر:  العاملني  يف تاريخها لهذين 
اجلمود  ف�ساد  الداخل  من  العثمانية  والهيمنة  وال�سرق  اجلنوب 
ن�سو�ض  حفظة  -ا�سطالحا-  العلماء  واأ�سبح  الفكر  وتعطل 
�سعائر  واأ�سبحت  العظام  لأ�سالفهم  ويرتجمون  ين�سخون 
الإن�سان  حياة  على  تاأثري  من  لها  لي�ض  توؤدى  طقو�سا  الدين 

كفرد وكمجتمع.

بدعوته  عبدالوهاب  بن  حممد  ال�سيخ  خرج  البيئة  هذه  يف 
اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  العودة  اإىل  الأمة  الإ�سالحية داعيا 
@ كان ميكن اأن تتال�سى دعوة ابن عبدالوهاب كما تال�ست 
ابن  بعده-  ومن  قبله  -من  اأمثاله  دعوات  الأقل  على  �سيا�سيا 
ابن  �سيف  اأن  اإل  عبده،  حممد  الأفغاين،  الدين  جمال  القيم، 
ال�سيا�سي واجلغرايف.. كفل  الدرعية وموقع املنطقة  �سعود �سيخ 
لها ف�سحة من الزمن مّكنتها من التاأثري والتغلغل يف البيئة التي 

خرجت منها''.
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معا�سا..  موؤ�س�سيا  واقعا  ي�سبح  كي  والقوة  الفكرة  م�سروع  اإن 
احلكم  ا�ستقرار  اأجل  من  الع�سبية  �سوكة  اأمرين:  اإىل  يحتاج 
عليه  اهلل  -�سلى  امل�سطفى  يقول  والدنيا  الدين  اأمور  وانتظام 
خلدون:  ابن  يقول  اأحمد،  اأخرجه  قري�ض«  من  »الأئمة  و�سلم: 
»اإن الأحكام ال�سرعية ل بد لها من مقا�سد وحكم ت�ستمل عليها 
وت�سرع لأجلها، ونحن اإذا بحثنا عن احلكمة يف ا�سرتاط الن�سب 
القر�سي ومق�سد ال�سرع منه مل يقت�سر فيه على التربك بو�سلة 
موجودة  الو�سلة  تلك  كانت  واإن  امل�سهود،  هو  كما   @ النبي 
يف  امل�سلحة  من  اإذن  بد  فال  علمت،  كما  حا�سال  بها  والتربك 
ا�سرتاط الن�سب وهي املق�سود من �سرعيتها واإذا �سربنا وق�سمنا 
مل جندها اإل اعتبار الع�سبية التي تكون لها احلماية واملطالبة 

ويرتفع اخلالف والفرقة بوجودها«.

اأما الأمر الثاين فهم الأعوان من تكنوقراط -م�ست�سارين وكبار 
 - اليابان»البو  بلغة  اأو  بالنبالة  يت�سمون  فر�سان  وهم  موظفني- 
�سي - دو« الذين التزموا »و�سايا النبالة«: ›ال�ستقامة اأو العدل، 
اللطف  والتعاطف،  الرحمة  والتحمل،  اجل�سارة  وروح  ال�سجاعة 
اإن  الولء«  وواجب  ال�سرف،  والإخال�ض،  ال�سدق  والتهذيب، 
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ومدر  كاأمنا كل حجر  يت�سرفون مب�سوؤولية كربى  النبالء  هوؤلء 
وب�سر من الوطن هو جزء منهم يحدثونك عن املا�سي باإباء وعن 
باهلل..  واثقني  الأر�ض  اأنهم مي�سون على  الأكيد  باأمل،  امل�ستقبل 
الدميقراطي  النظام  عماد  »اإن  »مونت�سكو«:  يقول  بالقيادة  ثم 
ال�سوت النتخابي وعماد النظام ال�سمويل القهر ومتلك و�سائل 

العنف، اأما النظام امللكي فعماده النبالء«.

)6(

اإن العامل اليوم، والعامل العربي بالتحديد، ي�سهد �سراعا عقائديا 
فكريا واآخر اقت�ساديا؛ ما ينذر باإعادة ت�سكل ت�سع القوة والفكرة 
والع�سبية والأعوان يف ال�سعودية اأمام امتحان جوهري وتاريخي 
على  مبرونة  والنفتاح  املعادلة  بثوابت  التم�سك  على  قدرتنا  يف 
اإطار  يف  امل�ستقبل  اإىل  ب�سال�سة  والنتقال  العامل،  متغريات 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  كبرينا  بقيادة  موحد  نه�سة  م�سروع 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
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ال�سلفية	بيتنا
اإن ال�سلفيـــة هـــي الطريقة التـــي خا�ض من اأجلها جمـــددو الأمة 
وم�سلحوهـــا حتـــى ل يطغـــى العقـــل علـــى النقـــل ول ي�ســـادر 

النقل العقل.

)1(

دعوة  ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سلفية  اأن  يعتقد  من  يخطئ 
املوجز  هو  هذا  �سيا�سية،  اجتماعية  دينية  دعوة  هي  بل  دينية، 

واإليك املقال بالتف�سيل:

ف�سلف  وتقدم  م�سى  من  اأو  الت�سوية،  اللغة:  يف  ال�سلفية  تعني 
يف  اأما  قرابته.  وذوي  اآبائه  من  باملوت  تقدمه  من  الإن�سان 
نتكلم  والّنحل:  امِلَلل  يف  �ستاين  ال�سهر  الإمام  فيقول  ال�سطالح 
»اجلماعة«  و  »ال�سرعة«  و  »امللة«  و  »الدين«  معنى:  يف  هنا  ها 
فاإنها عبارات وردت يف التنزيل ولكل واحد منها معنى يخ�سها، 
اأنه  »الدين«:  معنى  بينا  وقد  وا�سطالحًا  لغة  توافقها  وحقيقة 
اهلل  عند  الدين  {اإن  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  والنقياد،  الطاعة 
الإ�سالم} اآل عمران، وملا كان نوع الإن�سان حمتاجًا اإىل اجتماع 
ملعاده،  وال�ستعداد  معا�سه،  اإقامة  يف  جن�سه،  بني  من  اآخر  مع 
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التمانع  به  يح�سل  �سكل  على  يكون  اأن  يجب  الجتماع  وذلك 
ما  بالتعاون  ويح�سل  له،  هو  ما  بالتمانع  يحفظ  حتى  والتعاون 
لي�ض له، ف�سورة الجتماع على هذه الهيئة هي: »املّلة« والطريق 
اخلا�ض الذي يو�سل اإىل هذه الهيئة هو: »املنهاج« و »ال�سرعة« و 
»ال�سنة« والتفاق على تلك ال�سنة هي: »اجلماعة«، قال تعاىل: {

لكٍل جعلنا منكم �سرعة ومنهاجا}، املائدة. 

باإح�سان  لهم  والتابعون  ال�سحابة  ا�سطالحًا  بال�سلف  ويراد 
وتابعوهم واأئمة الإ�سالم العدول ممن اتفقت الأمة على اإمامتهم 
وعظم �ساأنهم يف الدين وتلقى امل�سلمون كالمهم خلفًا عن �سلف 
بالقبول، يقول النبي @ »خري النا�ض قرين، ثم الذين يلونهم، 
ثم الذين يلونهم« اأخرجه البخاري، واخلريية هنا خريية التطبيق 
»للمنهاج« و »ال�سرعة« و »ال�سنة«. يقول ال�سيخ ابن عثيمني -رحمه 
اهلل-: »ال�سلفية هي اتباع منهج النبي @ واأ�سحابه لأنه من 
اأهل  اإن  ال�سلفيون«.  هم  فاأتباعهم  علينا  تقدموا  الذين  �سلفنا 
وهم  واأ�سحابه   @ النبي  منهج  متبعو  هم  واجلماعة  ال�سنة 

ال�سلفيون من بني طوائف الإ�سالم الأخرى.
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الأمة  جمددو  اأجلها  من  خا�ض  التي  الطريقة  هي  ال�سلفية  اإن 
النقل  ي�سادر  ول  النقل،  على  العقل  يطغى  ل  وم�سلحوها حتى 
العقل، اأو اأن تطغى اخلرافة واحلكايا والأ�سطورة على احلقيقة، 

اأو اأن تق�سي احلقيقة الوحي والنبوة. 

والغربة  الفرقة  اإل  بعدها  ما  التي  الرحمة  اإىل  العودة  اإنها 
اأمة،  رحمة  اأراد  اإذا  اهلل  »اإن   :@ النبي  يقول  والعذاب، 
م�سلم،  اأخرجه  يديها«  بني  و�سلفًا  فرطًا  لها  فجعله  نبيها  قب�ض 
عقلهم  اإىل  النا�ض  بعودة  طالبوا  الذين  املجددين  اأولئك  ومن 
بن عبدالوهاب )1115  الإمام حممد  ال�سلف،  املن�سبط مبنهج 
@: »ل معبود بحق  هـ - 1206هـ(، الذي قال كما قال نبيه 
اإل اهلل«، فلن تدرك اأهمية تلك احلقيقة اإل اإذا عاد بك الزمن 
ثالثمائة �سنة للوراء كما عاد الأديب الكبري طه ح�سني الذي يف 
دياره »م�سر« ندوة تعقد الآن ت�ساوي بني الوهابية وال�سهيونية، 
املذهب جديد وقدمي  اإن هذا  »قلت:  الأ�ستاذ عن دعوتنا:  يقول 
معًا، والواقع اإنه جديد بالن�سبة للمعا�سرين ولكنه قدمي يف حقيقة 
الأمر؛ لأنه لي�ض اإل الدعوة القومية اإىل الإ�سالم اخلال�ض النقي 
املطهر من كل �سوائب ال�سرك والوثنية، هو الدعوة اإىل الإ�سالم 
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كما جاء به النبي @ خال�سًا هلل وحده، ملغيًا كل وا�سطة بني 
اهلل والنا�ض، هو اإحياء الإ�سالم وتطهري له مما اأ�سابه من نتائج 
يعنينا  الذي  ولكن  العرب!!..  بغري  الختالط  نتائج  ومن  اجلهل 
من اأمر هذا املذهب اأثره يف احلياة العقلية والأدبية عند العرب، 
قد  فهو  خمتلفة،  نواٍح  من  وخطريًا  عظيمًا  الأثر  هذا  كان  وقد 
اأحبته وجاهدت  اأعلى  اأمامها مثاًل  العربية وو�سع  النف�ض  اأيقظ 
يف �سبيله بال�سيف والقلم والل�سان، وهو قد لفت امل�سلمني جميعًا، 

واأهل العراق وال�سام بنوع خا�ض، اإىل جزيرة العرب«.

اآراء  فيه  نقلت  الذي  الطبع«،  »حتت  بيتنا  ال�سلفية  كتابي:  ويف 
والدعوة  عبدالوهاب  بن  حممد  الإمام  يف  والأدباء  العلماء 
بن  يحتلها حممد  التي  »واملكانة  بلجريف:  ال�سيد  يقول  ال�سلفية 
عبدالوهاب يف الدين الإ�سالمي هي الطابع ال�سحيح لالإ�سالم 
نف�سه.. اأ�سري اإىل فكرة غري �سحيحة وهي اأن كثريًا من املوؤلفني 
املحمدية«  »احلركة  الإ�سالم:  من  املرحلة  هذه  على  يطلقون 
اأوربا  يف  حدثت  التي  الدينية  باحلركة  املرحلة  هذه  ويقارنون 
بقيادة  »الإ�سالح«  حركة  وت�سمى  ع�سر  ال�ساد�ض  القرن  خالل 
الكثالوكيه...  من�سقًا عن  الربوت�ستانتية  اأ�س�ض  لوثر حني  مارتن 
واملغزى  والوهابية  الإ�سالم  بني  املتبادل  املغزى  اأن  والواقع 
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املتبادل بني امل�سيحية ب�سفة عامة والربوت�سنتية العقدية ل �سبيل 
لإيجاد اأي نوع من التوازي اأو التماثل بينهما.. فامل�سلح الوهابي 
هو الذي و�سع ت�سميم اإعادة عقارب �ساعة الإ�سالم اإىل نقطة 
بدايته، ومن هنا يكون قد اأبلى بالء ح�سنًا، وال�سبب يف ذلك اأن 
اأن يكون ثابتًا منذ البداية، والإ�سالم يف  هذا العقرب ُق�سد له 

جوهره ثابت وم�ستقر و�سمم ليبقى هكذا«.

)3(

هذا عن الدعوة الدينية اأما عن الجتماع الأنرثوبولوجي فنحن 
باجلزيرة العربية اأ�سل العرب، واأمة العرب اأمة روحانية ل ميكن 
اأن تعي�ض بال دين، فاإما الإ�سالم على منهج ال�سلف اأو اأي �سيء 
اآخر با�ستثناء العلمانية. يقول الإمام ال�سهر �ستاين ذاته: »ومنهم 
من ق�سم - العامل - بح�سب الأمم فقال كبار الأمم اأربعة: العرب، 
والعجم، والروم، والهند، ثم زاوج بني اأمة واأمة؛ فذكر اأن العرب 
تقرير  اإىل  ميلهم  واأكرث  واحد،  مذهب  على  يتقاربان  والهند 
باأحكام املاهيات واحلقائق، وا�ستعمال  الأ�سياء واحلكم  خوا�ض 
واحد،  على مذهب  يتقاربان  والعجم  والروم  الروحانية.  الأمور 
واأكرث ميلهم اإىل تقرير طبائع الأ�سياء واحلكم باإحكام الكيفيات 

والكميات، ا�ستعمال الأمور اجل�سمانية«.
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البارز  ال�سرعية  ال�سيا�سة  عامل  فيقول  املدين  الجتماع  عن  اأما 
الأزرق  ابن  ملركز  ال�ست�سارية  الهيئة  رئي�ض  ال�سيد  ر�سوان  »د. 
لدرا�سات الرتاث ال�سيا�سي«: لقد حفلت بدايات الجتماع العربي 
بل  فقط،  الجتماع  ي�سوغ  ل  جذر  عن  البحث  بق�سايا  القدمي 
حنفيته  وكانت  اإبراهيم  وكان  ال�ستمرار،  ميكنه  بحيث  يوؤ�س�سه 
البيت  ح�سور  ح�سوره،  على  ي�سهد  الذي  املوّحد  الرمز  ذلك 
وكانت  اأعرابي،  حي  لتاأ�سي�ض  كافية  الع�سرية  كانت  واإذا  مبكة، 
تكونا  مل  والقبيلة  الع�سرية  فاإن  قرية،  لتاأ�سي�ض  كافية  القبيلة 
يقت�سي  املديني  الجتماع  اإن  مديني.  اجتماع  لتاأ�سي�ض  كافيتني 
دينًا اأو ن�سًا من خارج يت�ساوى اجلميع يف ظّله، فيوّحد، وي�سبط، 
وي�سرع، وتنف�سح اآفاقه فوق روابط الدم، واجلغرافية والقت�ساد 

التجاري اأو الزراعي فتكون املدينة«.

)4(

ال�سيا�سي  عن  اأما  واملديني  بيولوجي  الأنرثو  الجتماع  عن  هذا 
ال�سفري  كيلو« يف مقالته بجريدة  ال�سوري »مي�سيل  املفكر  فيقول 
اللبنانية: »جاء الإ�سالم كفكرة جامعة مّكنت القبائل من تخطي 
حالة التمزق القاتلة عندما نقل مركز اجلماعة القبلية العربية 
من الأر�ض اإىل ال�سماء، وجعل عالقات الفرد ل تتعني بقبيلته بل 
بدينه كفكرة جامعة وموحدة ت�ساوي جميع الأفراد اأمام منظومة 
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معايري اأخالقية و�سلوكية جديدة حلت حمل املعايري القبلية التي 
ونقلت  بع�ض،  مع  بع�سهم  دائمة  مواجهة  وو�سعتهم يف  فرقتهم 
الدولة  �ساحب  اإىل  القبيلة  �سيخ  من  والإدارة  ال�سلطة  مكان 
اأتت الفكرة اجلامعة بانقالب  اخلليفة الرا�سد ثم امللك. بذلك 
الروحي،  بحقله  الفرد  عالقة  مقررة:  جمالت  ثالثة  طاول 
وعالقته بحقله املجتمعي، وعالقته ال�سيا�سي، واأحلت يف املح�سلة 
النهائية هوية عليا جامعة ميكن اأن يعاد يف �سوئها تعريف وتعيني 
خمتلف جوانب وجودهم«. اأما عن �ساحب الدولة »امللك« فيقول 
ابن املعتز: الدين بامللك يقوى، وامللك بالدين يبقى، فبقاء امللك 

بظهور الدين، وظهور الدين بقوة امللك.

وكعب الأحبار يقول: مثل الإ�سالم وال�سلطان والنا�ض كمثل الف�سطاط 
والعمود والأطناب والأوتاد؛ فالف�سطاط الإ�سالم، والعمود ال�سلطان، 

والأطناب والأوتاد النا�ض، ل ي�سلح بع�سها اإل ببع�ض.

)5(

اأو  احلزبي  ال�سني  اأو  ال�سال  العربي  اأو  املبتدع  امل�سلم  اأخي 
لنف�سك  خلقتها  خاطئة..  لت�سورات  واحلامل  املعّلب،  املذهبي 
ثم �سدقتها. اإن ال�سلفية لي�ست عاملًا له اجتهاده اخلا�ض فجعل 
لها،  م�ستثمرًا  دعيًا  اأو  العقيدة،  الفقه يف  واأدخل  اأ�سول  الفروع 
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منفعاًل،  منكرًا  اأو  والدين،  الدم  بني  يربط  ماأفونًا  مناطقيًا  اأو 
الأقوال  فتقد�ض  النا�ض  الو�ساية على  تفر�ض  اأو جماعة منزوية 
والأ�سخا�ض.. اأو اأولئك اخلوارج اجلدد الذين حاربناهم بال�سنان 

والبيان واآخرها بيان هيئة كبار علمائنا حول الإرهاب ومتويله.

اأخي.. اإن ال�سلفية لي�ست كذلك فهي اأكرب بكثري منك ومنهم، فاإن 
ا�ستهدفت اأيًا من اأولئك ال�ستثناء فاهلل يقويك، اأيًا يكن غر�سك 
عندها، فنحن امل�ستفيدون يف النهاية، واإن كنت ت�ستهدف نظامنا 
العقدي والجتماعي وال�سيا�سي فاهلل يقوينا عليك، وحينئذ عليك 
اأن ت�ستعد ملواجهة ت�سعة ع�سر مليون �سعوديًا، ومن ورائنا مئات 
املاليني من امل�سلمني الذين يع�سقون الأر�ض والر�سالة، واأن�سحك 
باأل حتاول فنحن معنا اهلل، ثم ممار�سة وجتربة اإن�سانية فريدة 
تبعرثنا  وقمنا،  �سقطنا  خاللها  اآنفًا،  لهم  قراأت  من  لها  �سهد 

وجتّمعنا، ذهبوا وبقينا.
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التجديد	الذي	نريد

)1(

ه«  »اأجدَّ و  �سار جديدًا،  ال�سيء:  د  ال�سحاح جتدَّّ جاء يف خمتار 
القدمي  جعل  مبعنى  جديدًا،  ُه  َ ريَّ �سَ اأي  ه«  »ا�ستجدَّ و  ده«  »جدَّ و 
د الثوب مبعنى اأعاده اإىل  جديدًا اأو اأعاده اإىل حالته الأوىل، جدَّ

اأول اأمره.

قال النبي @: »يبعث اهلل على راأ�ض كل مائة عام من يجدد 
لهذه الأمة اأمر دينها« اأخرجه اأبو داود.

قال ابن كثري يف جامع الأ�سول: »تكلموا يف تاأويل هذا احلديث 
وكل اأ�سار اإىل القائم الذي هو من مذهبه وحمل احلديث عليه، 
الواحد واجلمع ول يخت�ض  فاإن: »من« تقع على  العموم  والأوىل 
بها الفقهاء؛ فاإن انتفاع الأمة يكون اأي�سًا باأويل الأمر واأ�سحاب 
كونه  ينبغي  »املجدد«  املبعوث  لكن  والوعاظ،  والقراء  احلديث 

م�سارًا اإليه يف كل هذه الفنون«.

ال�سيد ر�سيد ر�سا مناذجًا من  ال�سلفي  التنوير  لقد ذكر عالمة 
بح�سب  يبعثون  املجددون  كان  »اإمنا  فقال:  املجددين  اأولئك 
احلاجة اإىل التجديد ملا اأبلى النا�ض من لبا�ض الدين وهدموا من 
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بنيان العدل بني النا�ض، فكان الإمام عمر بن العزيز جمددًا يف 
القرن الثاين ملا اأبلى قومه بني اأمية واخلقوا، وما مزقوا بال�سقاق 
الثالث  القرن  يف  جمددًا  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  وكان  وفّرقوا، 
ال�سنة ور�ساد �سلف الأمة  لبا�ض  العبا�ض من  اأخلق بع�ض بني  ملا 
باتباع ما ت�سابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تاأويله، وحتكيم 
الآراء النظرية يف �سفات اهلل، وما ورد يف عامل الغيب بالقيا�ض 

على ما يتعار�ض يف عامل ال�سهادة«.

بح�سب  اأخرى  دون  بدولة  خا�سًا  جتديدًا  يكون  قد  التجديد  اإن 
جمددون  »وظهر  ر�سيد:  فقال  ومكانًا،  زمانًا  الإ�سالح  اأولويات 
اأو  قطر  يف  انح�سر  خا�سًا  جتديدهم  كان  قرن،  كل  يف  اآخرون 
�سعب اأو مو�سوع كبري اأو �سغري؛ كاأبي اإ�سحاق ال�ساطبي �ساحب 
وال�سيد  الدهلوي  اهلل  وويل  الأندل�ض،  يف  والعت�سام  املوافقات 
حممد �سديق خان يف الهند، واملوىل حممد بن بري علي الربكوي 
واملقبلي  جند،  يف  عبدالوهاب  بن  حممد  وال�سيخ  الرتك،  يف 

وال�سوكاين وابن الوزير يف اليمن«.

اإن التجديد ميتد اإىل كافة التخ�س�سات والعلوم فال يقف عند 
التجديد الديني واإن كان الأظهر. فقال ر�سيد: »وهناك جمددون 
اآخرون للجهاد احلربي بالدفاع عن الإ�سالم اأو جتديد ملكه وفتح 



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 134

ـثــــنننننننننناث ــ  ـــ

البالد، واإقامة اأركان العمران فيه، وهم كثريون.. كبع�ض خلفاء 
التجديد،  من  اأنواع  بني  جمع  من  ومنهم  والأمويني،  العبا�سيني 
ال�سليبيني  جيو�ض  ك�سر  الذي  الأيوبي  الدين  �سالح  كال�سلطان 
الإ�سالمية  البالد  من  واأجالهم  املتحدة  الإفرجن  �سعوب  من 
»الفاطميني«  العبيدين  مالحدة  دولة  واأزال  وغريها،  املقد�سة 

الباطنية من البالد امل�سرية«.

)2(

باملبادئ،  متعلق  هو  ما  منها  عدة  �سروط  ال�سحيح  للتجديد 
واأخرى متعلقة باملمار�سة ومنها:

اأن ينطلـــق التجديد من توحيد اهلل عز وجـــل القائل: {اإِنَّ 	•
َ َل َيْغِفـــُر اأَْن ُي�ْســـَرَك ِبـــِه َوَيْغِفـــُر َما ُدوَن َذِلـــَك مِلَْن َي�َساُء  اهللَّ
نَّ  ِ اإِ )48(} الن�ســـاء. وقال تعاىل: {َيا ُبَنـــيَّ َل ُت�ْسِرْك ِباهللَّ
ـــْرَك َلُظْلـــٌم َعِظيٌم )13(}لقمـــان. اإن الن�سب والتعب  ال�سِّ
والتعذيـــب الـــذي قد يتعر�ـــض لـــه امل�سلح اأو املجـــدد على 
ر له القبـــول الرّباين، قـــال تعاىل:  خـــالف التوحيد ل يـــرَبَ
َلى َناًرا  َبـــٌة )3(َت�سْ {ُوُجوٌه َيْوَمِئـــٍذ َخا�ِسَعٌة )2(َعاِمَلٌة َنا�سِ

َحاِمَيًة )4(} الغا�سية.
اأن يكـــون التجديـــد متبعًا لل�سنـــة املحمدية علـــى �ساحبها 	•

اأف�ســـل ال�سالة وال�ســـالم، وقد ذكر �ساحـــب عون املعبود 
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�ســـرح �ســـنن اأبـــي داود: »اإن �ســـرط املجّدد اأن يبـــني ال�سنة 
مـــن البدعة ويكرث العلم وُيعز اأهلـــه، ويقمع البدعة ويك�سر 
اأهلهـــا، ومن ل يكون كذلك ل يكـــون جمددًا البتة، واإن كان 

عاملًا م�سهورًا بني النا�ض مرجعًا لهم«.
اأن يدعـــوا التجديـــد لوحدة اجلماعـــة واألفتهـــا ل فرقتهم 	•

 ِ ووح�ستهـــا وجتزئتهـــا قال تعـــاىل: {َواْذُكـــُروا ِنْعَمـــَت اهللَّ
َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه  �سْ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتـــْم اأَْعَداًء َفاأَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفاأَ
اإِْخَواًنا )103(} اآل عمران. وقال @: »اإن اهلل ل يجمع 
اأمتي اأو قال: اأمة حممد على �ساللة ويد اهلل مع اجلماعة، 

ومن �سذ �سذ اإىل النار« اأخرجه الرتمذي.
اأن ي�سلـــك املجـــدد منهج العتدال »الو�سطيـــة« باأن ل يكون 	•

�سبيلـــه اجلمـــود والتقليد والتخندق باملا�ســـي فيعزل نف�سه 
ويدعـــو غريه لهـــا، بـــل �سبيله النفتـــاح والتغيـــري فيحاكي 
ـــر والتطـــور الإن�ســـاين العقلـــي؛ باأن يفقـــه ع�سره  التح�سّ
فيحرتم ال�سنن الكونية ومنتجات الدنيا من حتديث واإدارة 

وعمران.
اإن الو�سائـــل تاأخـــذ حكم املقا�ســـد فيلزم اأن تكـــون و�سيلة 	•

التجديد �سرعية، ويتحتم اإذا كان النظام ال�سيا�سي �سرعيًا، 
عـــن متيـــم الداري قـــال: قـــال @: »الديـــن الن�سيحة. 
قلنا: ملن؟ قـــال: »هلل، ولكتابه، ولر�سولـــه، ولأئمة امل�سلمني 
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وعامتهم« اأخرجه م�سلم. ثـــم اإن الن�سيحة املعتربة �سرعًا 
لـــولة الأمر يندب اأن تكون للعلماء وطالب العلم واأ�سحاب 

اخلربة واحلنكة والف�سل.
اأن يغلـــب على ظـــن املجدد النجـــاح يف دعوتـــه »احل�ساب« 	•

فتـــوؤدي اإىل اإحداث تغيـــري ثقايف اجتماعـــي مقنع وممكن 
ووا�ســـع يدفع باجتـــاه حركة البنـــاء والعمـــران والزدهار، 
فيك�ســـب املدعـــوون خـــريي الدنيـــا والآخرة، يقـــول جمدد 
ع�ســـر النه�سة العربية الإ�سالمية الأ�ستاذ حممد عبده يف 
مقالتـــه: خطاأ العقالء: »اإن كثريًا من ذوي القرائح اجليدة 
اإذا اأكـــرثوا مـــن درا�ســـة الفنـــون الأدبيـــة ومطالعـــة اأخبار 
الأمم واأحوالهـــم احلا�سرة تتولد يف عقولهم اأفكار جميلة، 
وتنبعـــث يف نفو�سهـــم همم رفيعـــة، تندفـــع اإىل قول احلق 
وطلب الغاية التي ينبغي اأن يكون العامل عليها.. واإنهم واإن 
كانوا اأ�سابوا طرفًا من الف�سل من جهة ا�ستقامة الفكر يف 
حـــد ذاته، وارتفاع الهمة، وانبعـــاث الغرية، لكنهم اأخطئوا 
لوه وبني  خطاأ عظيمًا، من حيث اإنهم مل يقارنوا بني ما ح�سّ
طبيعـــة الأمة التي يريـــدون اإر�سادهـــا، ومل يختربوا قابلية 
الأذهـــان وا�ستعـــدادات الطبـــاع لالنقيـــاد اإىل ن�سائحهم 

واقتفاء اآثارهم«.
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)3(

مّر العامل العربي بتجارب اإ�سالحية اأخذت مناحي عدة منها:

التجربة.الليربالية.»العلمانية«.العربية:

ظهرت الليربالية العلمانية كتطور تاريخي اأوروبي �سد الكني�سة 
التي �سّرعت العدوان والنهب وال�سرقة عرب البحار »ال�ستعمار«، 
فيما تع�سفت بالداخل امل�سيحي لتعزيز مواردها املالية با�ستخدام 
�سكوك الغفران، فظهر ب�سبب ذلك اجتاهان لإ�سالح الكني�سة: 
الأول: ينادي ب�سرورة اأن يقوم رجال الدين اأنف�سهم باإ�سالحها 
من املفا�سد التي لوثتها وعلى راأ�ض هذا الجتاه الراهب الهولندي 
اأما الثاين: ينادي ب�سرورة اأن يفر�ض الإ�سالح على  اأرز مو�ض، 
الكني�سة فر�سًا على اأيدي رجال الدين من خارجها باإخ�ساعها 
لل�سلطة املدنية »الزمنية«، وعدم احتكار تف�سري الكتاب املقد�ض 
للن�سارى، وعلى  الق�س�ض وحق الطالق  واإباحة زواج  البابا،  من 
هوؤلء  و�سمي  كلفن،  زوجنلي،  لوثر،  مارتن  الجتاه:  هذا  راأ�ض 

بالربوت�سنانت »املحتجني«.

�سحيتها  وذهب  الدينية  احلروب  النق�سام؛  هذا  ب�سبب  قامت 
األف  مئة  قتل عام 1572م  التفتي�ض حيث  يد حماكم  اآلف على 
نهاية  حتى  الكني�سة  �سحايا  بلغ  فيما  بروت�ستناتي،  م�سيحي 
الفرن�سية  الثورة  جاءت  ثم  ماليني،  ت�سعة  ع�سر  الثامن  القرن 
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الكن�سي  ال�سمو  على  لتق�سي  1789م  عام  الأنوار  لعن�سر  كنتاج 
متامًا الذي اأعلنه غريفوري ال�سابع )1072م - 1085م( من اأن 
الكني�سة هي �ساحبة ال�سيادة يف العامل كله، واأنها ت�ستمد نفوذها 

من اهلل مبا�سرة، واأنها مع�سومة ل تخطئ ول ت�سل اأبدًا.

جاء الليرباليون العلمانيون العرب لل�سلطة على ح�ساب الأنظمة 
امللكية يف م�سر عام 1952م، ويف تون�ض عام 1957م ويف ليبيا 
التاريخ  على  الأوروبي  التاريخي  التطور  م�سقطني  1969م  عام 
العربي الإ�سالمي بكامله يف حني اإن ف�ساد الولة والعلماء، وتردي 
ل  معينة  زمنية  مرحلة  كانت  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع 

ت�ستدعي التخلي عن النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي.

بدعم  والع�سكرية  وال�سيا�سية  الفكرية  النخب  تلك  ح�ست  كما 
الحتاد ال�سوفيتي �سابقًا، والوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا يف 
نفاق بغي�ض حيث املمار�سة الليربالية العلمانية الإن�سانية داخل 
دولهم، فيما الإعالن عنها خارجيًا يف و�سائل الإعالم واملنظمات 
العربي  الإن�سان  لكرامة  والقهر  للظلم  بنّي  دعم  مع  احلقوقية، 

حينما تقت�سي م�ساحلهم ذلك.

الفرد  اأنظمة احلكم  وليبيا على  تون�ض وم�سر  اأهلنا يف  ثار  لقد 
العلماين الع�سكري واأرجعوا عقارب ال�ساعة للوراء كما يجب اأن 
تكون منذ اأن �سدح بها ال�ساحلون الأحرار يف جزيرة العرب: »ل 

معبود بحق اإل اهلل«.
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جتربة.اخلوارج.اجلدد:

ميار�ض خوارج الع�سر احلديث التكفري، ثم اإعالن اجلهاد لي�ض 
اأو  الذميني  اأو  امل�سلمني  دماء  يف  بالإيغال  بل  القد�ض  لتحرير 
املعاهدين املع�سومة، �سعوا فيها ل�ستنزاف طاقة الأمة الباقية 
واحلماقة  اجلهل   - يعلمون  ل  حيث  من  وحتالفوا  التخلف،  من 
اجلديد،  القت�سادي  ال�ستعمار  قوة  مع   - النظر  و�سعف 
 @ النبي  حذرنا  لقد  ي�سلحوا،  اأن  اأرادوا  حيث  فاأف�سدوا 
منهم بقوله: »يخرج فيكم قوم حتقرون �سالتكم مع �سالتهم، 
القراآن  ويقروؤون  عملهم،  مع  وعملكم  �سيامهم،  مع  و�سيامكم 
من  ال�سهم  ميرق  كما  الدين  من  ميرقون  حناجرهم،  يجاوز  ل 
فال  القدح  يف  وينظر  �سيئا،  يرى  فال  الن�سل  يف  ينظر  الرمية، 
يرى �سيئا، وينظر يف الري�ض فال يرى �سيئا، ويتمارى يف الفوق« 

اأخرجه البخاري.

التجديد  لقوانني  امل�سادمة  باجلهاد  �سمي  ما  تنظيمات  اإن 
ف�ساًل ذريعًا، فهم  النقالب فح�سدوا  ب�سذاجة  اأرادت  والتغيري 
اإما يف ال�سجون اأو قتلوا ويف ذمتهم اأرواح اآلف الأبرياء، وتركوا 
الدعوة  فاأرجعوا  الإرهاب،  بتهمة  بالعامل  مطاردًا  اإ�سالمًا  لنا 

الإ�سالمية كثريًا.. اإن هذا الإ�سالح البدعي هذا نتيجته.
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جتربة.الليربامويني:

احلرية  بقيم  تاأثروا  الذين  العرب  امل�سلمني  بع�ض  عاليًا  اأقّدر 
والعدالة وامل�ساواة، ووجدوا يف الفكر التنويري الأوربي مكا�سب 
ال�سيا�سي  للنظام  يك�سبوا  باأن  التجديد  فاأرادوا  اإن�سانية، 
حري�سني  هوؤلء  وجتد  اإ�سافية،  قوة  الإ�سالم  يف  والجتماعي 
على توحيد اهلل يف ال�سماء وتوحيد النا�ض يف الأر�ض وخمل�سني 
فتقاطعت  واملظلوم،  ال�سعيف  ون�سرة  الإن�سان  حقوق  لق�سية 

بع�ض مفاهيمهم مع مفاهيم عامة يف الليربالية الغربية.

�سطحيو  الغربية  لليربالية  لقطاء  الآخر  اجلانب  على  بينما 
�سكلية  بق�سايا  النا�ض  واأ�سغلوا  لياًل  بال�سهر  ان�سغلوا  الفهم، 
وفرعية نهارًا يّدعون املظلومية ويتحالفون مع اأ�سحاب املظلومية 
الدائمة والطويلة عرب التاريخ، هّمهم التاأليب وال�سكوى والّتذمر 
يجتزئون  و�سائله  بع�ض  يف  ممكنون  وهم  والعويل،  وال�سراخ 
خ�سومهم،  على  الوقت  ذات  يف  ويحرمونه  واحلوار  الت�سامح 
ح�سورهم  اأن  اإل  املجّلجل  زعيقهم  من  فبالرغم  هلل  واحلمد 
�سعبيًا �سعيف للغاية؛ فالنا�ض ل تفهمهم وهم ل يفهمون النا�ض، 
يقول الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل الغذامي عن هذه الفئة الق�سريية: 
»اإنهم �سذج وم�سو�سون ومتناق�سون ول يوؤمنون اإل بحريتهم هم 
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تزييف  وميار�سون  �سيا�سي،  خطاب  ول  م�سروع  بال  وهم  فقط، 
الوعي ويرتكبون ف�سائح يف ت�سرفاتهم، وحماولة حجرهم على 

حريات الآخرين«.

جتديد.العلماء:

اإن التجديد ال�سحيح هو من اكتمل فيه �سروط الإ�سالح ال�سني 
التي ذكرتها اآنفًا فهي املدخل ال�سرعي والعقلي، ويتاأكد هذا يف 
اململكة العربية ال�سعودية لأ�سباب دينية واأخرى اجتماعية واقعية، 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  املجددين  امل�سلحني  اأولئك  ومن 
اهلل«  »رحمهم  باز  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  ال�سيخ 
الذين حموا وحدة النظام ال�سيا�سي باأن قالوا لعامة امل�سلمني يف 
الأزمات ما قاله النبي @؛ فعن نافع موىل ابن عمر قال: جاء 
عبداهلل بن عمر اإىل عبداهلل بن مطيع حني كان من اأمر احلّرة 
ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن 
و�سادة فقال: اإين مل اآتك لأجل�ض، اأتيتك لأحدثك حديثًا �سمعت 
يوم  اهلل  لقي  طاعة  من  يدًا  خلع  »من  يقول:   @ اهلل  ر�سول 
ميتة  مات  بيعه  عنقه  يف  ولي�ض  مات  ومن  له،  حجة  ل  القيامة 

جاهلية« اأخرجه م�سلم.



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 142

ـثــــنننننننننناث ــ  ـــ

النا�ض فعربوا عنها بقوة وباأدب جّم يف جمل�ض  ثم حموا م�سالح 
ال�سلطان  العلماء  فيذكر  �سادقون  هوؤلء  اأن  الولة  ويعلم  مغلق، 
بقولهم: عن احل�سن قال: عاد عبداهلل ابن زياد، معقل بن ي�سار 
املزين يف مر�سه الذي مات فيه فقال معقل: اإين حمدثك حديثًا 
�سمعته من ر�سول اهلل @ لو علمت اأن يل حياة ما حدثتك له، 
اإين �سمعت ر�سول اهلل @ يقول: »ما من عبدي�سرتعيه اهلل رعية، 
ميوت وهو غا�ض لرعيته، اإل حرم اهلل عليه اجلنة« اأخرجه م�سلم.

عن  بقولهم:  ال�سلطان  املتعففون  املخل�سون  هوؤلء  يحفز  ثم 
 :@ عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل 
الرحمن  نور، عن ميني  املق�سطني عند اهلل على منابر من  »اإن 
عز وجل، كلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف حكمهم واأهليهم وما 

ولوا« اأخرجه م�سلم.

)4(

اإن جتربتنا ال�سعودية ذات الثالثمائة عام من عقدنا الجتماعي 
بني الولة والعلماء والأفا�سل وعامة املجتمع الأبي الكرمي جتعلنا 
اأن قدرنا - بحوله وقوته - النجاة واملثابرة والبناء، كٌل  واثقني 
ح�سب طاقته وتاأثريه فنجعل من املحنة منحة، ومن الأزمة فر�سة 

فكلنا راعي وكٌل م�سوؤول عن رعيته.
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اليمن	�عمقنا	القومي

)1(

ال�سامية،  لالأقوام  الأول  املهد  هي  العربية  اجلزيرة  �سبه  اإن 
يقول جو�ستان جاردير: »اإن ال�ساميني ياأتون يف الأ�سل من �سبه 
اجلزيرة العربية«، وقد هاجروا اإىل �سمال �سرق اجلزيرة العربية 
وا�ستوطنوا العراق، وهم الآكاديون واحتدوا مع ال�سومريني 3000 
�سنة قبل امليالد فاأن�ساأوا مملكة عظيمة بقيادة �سرجون الآكادي، 
هاجر  بعدما  والآ�سورية،  البابلية  احل�سارتان  منها  ا�سُتق  ثم 
اجلزيرة  �سمال  من  »ال�ساميون«  الآراميون  والعموريون  الكلدان 

العربية اإىل بالد ما بني النهرين »العراق«.

اإىل  �سماًل  العربية  اجلزيرة  من  هاجرت  التي  ال�سعوب  من 
فل�سطني  اإىل  والكنعانيون  ذكرت،  كما  العاموريون،  ال�سام  بالد 
غرب  �سمال  يف  والأنباط  لبنان،  يف  الفينيقيون  عنهم  وانف�سل 

ال�سعودية.

اأما من بقي من ال�ساميني يف �سبه اجلزيرة العربية فهم العرب. 



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 144

ـثــــنننننننننناث ــ  ـــ

)2(

اأجزاء؛  ثالثة  اإىل  العرب  بالد  والرومان  اليونان  علماء  م  ق�سَّ
فدعوا الق�سم الأول بالد العرب ال�سعيدة »اليمن«، والثاين بالد 
العرب  بالد  والثالث  البرتية-  العرب  -بالد  احلجرية  العرب 

ال�سحراوية.

اجلزيرة  �سبه  من  العرب  هاجر  الإ�سالمي  الفتح  وبعد  ومع 
وليبيا  ثم م�سر  وال�سام،  العراق  اإىل  كبرية  موجات  العربية يف 
والعرب  ال�ساميني  كل  من  بقي  وما  غربًا،  واإ�سبانيا  ومراك�ض 
وال�ساملة  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  التاريخيون  العرب  هم 
عمان  و�سلطنة  اليمن  وجمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة  على 
والإمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين والكويت، اأ�سف اإىل 
ذلك قبائلنا وع�سائرنا العربية يف �سمال �سبه اجلزيرة العربية 
الرتاث  ذات  نحمل  وهوؤلء  فنحن  والأردن،  و�سورية  العراق  يف 
النف�سي والعقلي واملظهر وال�سكل اخلارجي الواحد، اإن كل هذه 
الوحدة �سنعها التاريخ واجلغرافيا والن�ساأة الأوىل، وهي را�سخة 
مع تبدل الدول وال�سيا�سات وامل�سالح، ثم جاء التوحيد العقدي 

و�سّد من وثاق وحدة الب�سر بتوحيد رب الب�سر.
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)3(

ر�سي  هريرة  اأبي  فعن  النبوة،  ته  زكَّ الذي  قومنا  من  اليمن  اإن 
اهلل عنه قال: »قال ر�سول اهلل @: جاء اأهل اليمن، هم اأرق 
اأخرجه  ميانية«  واحلكمة  ميان،  والفقه  ميان،  الإميان  اأفئدة، 
م�سلم، و فوق الإميان واحلكمة: ال�سجاعة والكرم العربيان.. اإن 
هاتك وتلك جاءتا من التاريخ الغابر املجيد لأمتنا، �سباأ وحّمري 
وكهالن ومعني وقتبان وح�سرموت، ثم اختلط الدم بالدم فجاءت 
ح�سارة جنوب وو�سط اجلزيرة العربية ط�سم وجدي�ض وِكندة، ثم 
التقي الباأ�سان معا بعد النبوة ووظفا التاريخ واجلغرافيا والثقافة 
ل�سالح الدين احلنيف، اإننا �سنكون اأوفياء لتاريخ م�سرتك عمره 
5000 �سنة، كيف ل والتحديات اأمامنا كبرية، بدءا من الإرهاب 
الأجنبي  والتدخل  ال�سا�سانيني اجلدد  الفر�ض  بقيادة  وال�سعوبية 
بقيادة البيزنطيني اجلدد، ف�سال عن تطلعاتنا للتنمية امل�ستدامة 
اأن  الآخرين  وعلى  العرب،  جلزيرة  وال�سعادة  الر�سا  وحتقيق 
حينما  واحلكمة  العقل  ل�سوت  وي�سمعوا  خ�سو�سياتنا  يحرتموا 
املقدوين  لالإ�سكندر  عام   2400 قبل  �سقراط  الفيل�سوف  قال 
وهي  »غيلة«،  اأبيه  لغتيال  انتقاما  فار�ض  اإ�سقاط  قرر  بعدما 
عادتهم حتى يومنا هذا: »اإياك وجزيرة العرب فاإنهم قوم اأُنف 

ذو باأ�ض يعرفون اأر�سهم جيدًا«. 
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ال�سب  وم�سبق  معّلب  هناك  اأو  هنا  من  لراأي  نخ�سع  لن  اإننا 
متخندق على ذاته ويعتقد اأنه حمور العامل، وبليد بال�سيا�سة فال 
يتذكر من القومية اإل عبدالنا�سر، ول يتذكر من اليمن اإل حرب 
الوديعة اأو احلوثيني، لقد قالها كبرينا خادم احلرمني ال�سريفني 
العرب« ومن  »اأ�سل  باليمن:  اأهلنا  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
فلن  جنوبًا  كلما اجتهت  دائمًا  اإنك  م�ستقبله،  يفقد  اأ�سله  يفقد 
جتد اإل النخوة؛ لأنك تقرتب دائمًا من النبع التاريخي ال�سايف 
اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ َخرْيَ  {ُكْنُتْم  تعاىل:  قال  اأمة  خلرية  امللوث  غري 
عمران  اآل  �سورة  امْلُنَكِر}  َعْن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َتاأُْمُروَن  ا�ِض  ِللنَّ
اآية 110؛ لذا اأمر النبي @ اأن يخرج اأهل اليمن لفتح فار�ض، 

وهكذا كان.

.)4(

مليارات  ثالثة  مبلغ  الوفية  ال�سعودية  العربية  اململكة  خ�س�ست 
مبا�سرة  امل�ساعدة  تكون  اأن  على  اليمن؛  لتنمية  �سعودي  ريال 
�سلة  وتعرب عن  »املواطن«  النهائي  امل�ستفيد  يلم�سها  كي  لأهلنا؛ 
رحم �سادقة، فاملال لن يكون معربًا دون يد حانية تقول له: اإين 
مهتمة بك وعليه يقرتح: اإن�ساء »املفو�سية ال�سعودية لتنمية اليمن 
املتحدة،  لالأمم  التابعة  الدولية  املوؤ�س�سات  غرار  على  ال�سعيد« 
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اأ�سول مينية؛  ذوو  �سعوديون  واآخرون  �سعوديون  قادة  فيها  يعمل 
لتنفيذ وتن�سيق الربامج التالية:

كفالة خم�سة اآلف يتيم.	•
اإن�ساء البنك ال�سعودي اليمني لالإ�سكان لتمويل بناء ع�سرة 	•

اآلف وحدة �سكنية.
ابتعـــاث خم�سة اآلف طالب مينـــي يف اجلامعات ال�سعودية 	•

والدولية على مدى ع�سر �سنوات يف تخ�س�سات علمية.
قبـــول األف حالة مر�سية م�ستع�سية للعالج يف امل�ست�سفيات 	•

ال�سعودية �سنويًا.
بناء خم�سة مراكز اإ�سالمية با�سم الإمام ال�سوكاين -رحمه 	•

اهلل- وفيها معهد لعلوم احلديث يقبل خريجوه يف اجلامعة 
الإ�سالمية واأم القرى.

بنـــاء خم�ض مدار�ـــض منوذجية متقدمة مبناهـــج عاملية يف 	•
املدن الرئي�سة.

اإحلاق 50 قائـــدا مينيا �سنويا بربنامـــج التنمية احلكومية 	•
»دبلوم الإدارة العامة« يف معهد الإدارة العامة.

اإن�ساء خم�سة معاهد مهنية يف وظائف يحتاج اإليها القطاع 	•
اخلا�ض ال�سعودي.

عقد الأ�سبوع الثقايف ال�سعودي �سنويا على اأن تكون كل �سنة 	•
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يف حمافظة مينية خمتلفة.
عقـــد 100 برنامـــج تدريبـــي لل�سحافـــة والإعـــالم اليمني 	•

خالل ع�سر �سنوات.
حفر 100 بئر مياه مع �سبكتها يف القرى النائية.	•
اإن�ساء فرع جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف عدن.	•
اإن�ساء �سركة م�ساهمة �سعودية مينية براأ�ض مال مليار ريال 	•

�سعـــودي، تكون �سراكة بـــني �سندوق ال�ستثمـــارات العامة 
وم�ستثمريـــن �سعوديـــني ومينيـــني ومتخ�س�ســـة يف زراعـــة 
القهـــوة، بـــدل عن القـــات واإطـــالق عالمة جتاريـــة دولية 

و�سبكة للمقاهي احلديثة. 
ا�ست�سافة 500 حاج ومعتمر �سنويا.	•
تاأ�سي�ض دار ن�سر لطباعة الإنتاجني العلمي والأدبي لليمنيني 	•

با�سم »دار املعارف ال�سعودية اليمنية«.
تاأهيل وتدريب �سالح احلدود والبحرية اليمني.	•
اإحلاق كبار ال�سباط اليمنيني بجامعة نايف للعلوم الأمنية.	•
رعاية 100 ريا�سي ميني يف الألعاب العربية.	•
اإن�ساء �سالـــة كربى للر�سم والت�سويـــر يف �سنعاء بالتعاون 	•

مع اجلمعيات ال�سعودية ذات العالقة.
ت�سجيـــع ابتعاث 30 اأ�ستاذًا �سعوديـــًا جامعيًا �سنويًا كاأ�ستاذ 	•
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زائر يف اجلامعات اليمنية.
اإن�ساء بنك للبذور والتقاوي الزراعية.	•
اإطالق برنامج القرو�ض ال�سغرية لتنمية الرثوة احليوانية.	•

لقد راأينا كيف اللتحام الأخوي يف بطولة اخلليج العربي املنعقدة 
اإنهم م�ستاقون  اأهلنا هناك بها..  ابتهج  اليمن حاليًا، وكيف  يف 
للتفاعل والتعامل بلطف وندّية؛ فهم جبابرة بقلوب حانية.. كما 

نحن.. هم.. هم..

ثم  باهلل..  الواثقني  الأقوياء  ممار�سة  هما  واملبادرة  الإنتاج  اإن 
الأمري  الثاين  النائب  �سمو  قال  الذاكرة،  ذوي  الرجال  باإرادة 
ي�سيب  وما  اليمن،  ي�سيب  ي�سيبنا  »ما  عبدالعزيز:  بن  نايف 

اليمن ي�سيبنا«.
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لي�ســت	القاعــدة	مــن	حــا�ل	اغتيــال	
االأمي	حممد	بن	نايف

)1(

عن  امل�سوؤولية  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  القاعدة  تنظيم  تبنى 
العتداء الذي ا�ستهدف م�ساعد وزير الداخلية ال�سعودي لل�سوؤون 
ليل  منت�سف  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  الأمنية 
اخلمي�ض 06 / 09 / 1430هـ، وجنا الأمري حممد من العتداء، 
الذي نفذه اأحد املطلوبني اأمنيًا، الذي ح�سر اإىل منزل الأمري يف 
جدة اأثناء ا�ستقباله املهنئني ب�سهر رم�سان، طالبًا التوبة قبل اأن 
يفجر نف�سه، ما ت�سبب يف اإ�سابة الأمري بجروح طفيفة اأدخل على 
اأثرها امل�ست�سفى، وكان خادم احلرمني ال�سريفني اأول من اطماأن 

على �سحته يف امل�ست�سفى قبل خروجه منه.

)2(

تذهب اأغلبية التحليالت ال�سيا�سية على اأن القاعدة وفرعها يف 
�سبه اجلزيرة العربية هي التي قامت مبحاولة الغتيال الفا�سلة 
وذلك لعدة اعتبارات منها: اعرتاف التنظيم نف�سه والعرتاف 
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�سيد الأدلة، كما اأن التكتيك امل�ستخدم يحمل طابعها، اإ�سافة اإىل 
اأن اأداة اجلرمية هو اأحد املنتمني اإليها وذلك بات�ساله �سخ�سيًا 
العتبارات  تلك  كل  اإن  املعروفني،  املطلوبني  اأحد  وهو  بالأمري 
مقنعة اإذا قراأتها مبعزل عن معرفة التطّور التنظيمي جلماعات 
العنف امل�سلح، ف�ست�سل اإىل النتيجة ذاتها، اأما اإذا علمت يف اأي 
مرحلة تنظيمية متر بها تلك اجلماعة والقاعدة منها، �سياأخذك 

التحليل اإىل مدى اأبعد.

)3(

اإن جماعات العنف امل�سلح متر باأطوار تنظيمية يختلف ت�سارعها 
والبيئة  والأحداث  القيادة  اأخرى بح�سب ظرف  اإىل  من جماعة 
الراعية فكريًا واقت�ساديًا والتحدي وعوامل اأخرى، والأطوار هي 

كما يلي:

.طور.»مرحلة«.احلالة: .1

يق�سد بها تلك املرحلة التي يواجه فيها جمتمع ما تغيريا �سبه 
عام نظرًا لتحد ديني اأو اقت�سادي اأو �سيا�سي اأو ع�سكري، يروج 
منها وفيها حالة من طرح الأ�سئلة والرتدد اأو البلبلة اأو الحتجاج 

اأو فقدان الروؤية لفرتة زمنية حمددة.
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.طور.الع�سبية: .2

من  جمموعة  حول  يتمحور  تيار  كل  متفرقة،  تيارات  تظهر 
ال�سخ�سيات القيادية و�سبه القيادية، تتقاطع م�ساحلهم ويلتقون 
التحديات،  تلك  ملواجهة  موحد،  و�سخ�سي  �سيا�سي  طموح  حول 
والقطعية،  الوحيدة  واحللول  الأجوبة  ميلكون  اإنهم  لعتقادهم 
التي ت�سل اإىل درجة التقدي�ض، قائما بدور املنقذ، حمّماًل نف�سه 

واأتباعه م�سوؤولية كربى عن م�ستقبل املجتمع.

	طور	التنظيم: .3

تقوم الع�سبة يف هذه املرحلة بالت�ساور املكثف مع البيئة احلا�سنة 
والراعية فكريًا واقت�ساديًا ملنحها الربكة للبدء يف خلق التنظيم 
مع  ف�سفا�سة،  كربى  وغايات  م�سطلحات  وفق  �سيت�سكل  الذي 
اأولئك  �سيما  ول  الع�سبة،  داخل  الراأي  وتبادل  داخلي  ت�ساور 
الذين جتمعهم القربى اأو املناطقية اأو التثقيف والتعليم امل�سرتك 
تنظيمية  خربات  لديه  من  يلعب  كما  الأ�سباب،  من  غريها  اأو 
�سابقة يف ت�سكيل خريطة الطريق. وهنا جند اإن بداية التنظيم 
�سديد،  مع حذر  الفكرية،  واملبادئ  القيم  عليها  ت�سمو  ما  غالبًا 

وبداية قلقة، حلداثة الأفراد املنتمني اإليه.
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.طور.ع�سكرة.التنظيم: .4

اأولها  اإن التنظيم يف هيئته اجلديدة امل�سكلة من ثالث �سرائح 
»ال�سقور« الذين يوؤمنون بالعنف امل�سلح والتغيري بالقوة والتخريب 
والتخويف وا�ستعجال احل�سم، والثانية �سريحة »احلمائم« الذين 
ينحون اإىل اجلانب القيمي واملبادئ، مع ا�ستخدام العنف ب�سكل 
حمدود، وال�سريحة الثالثة »النفعيون« الذين يقدمون م�ساحلهم 
على م�سالح التنظيم. ويف هذا الطور تبداأ �سريحة ال�سقور يف 
تنظيم  وخلق  ع�سكرية،  خربات  ذات  كوادر  جتنيد  مع  الربوز 
خا�ض داخل التنظيم، يقوم مبهام ا�ستخباراتية حتى على اجلناح 

الآخر من »حمائم« و»نفعيني«.

.طور.الإجناز: .5

باختيار  القيادية  الهيئة  مع  بالت�ساور  الع�سكري  التنظيم  يقوم 
املتاأثرين  يوؤثر ويخاطب غرائز  هدف ذي مغزى عاطفي كبري، 
بطور »احلالة« التي ذكرتها يف الطور الأول. اإن التنظيم يف هذا 
ال�سرتاتيجي  بامل�ستوى  اجلميع  يفاجئ  معروف،  غري  الطور 
بني  النا�سئة  يف  ويوؤثر  الإعجاب  ويجذب  والعملياتي،  والتقني 
احلا�سنة  البيئة  واحتفاء  املالية  موارده  وتزداد  �سنة،  و24   18
والراعية، م�سبعًا الت�سفي وملبيًا غرائز الكراهية واحلقد، وكلها 

با�سم قيم اأو ق�سية اأو فكرة عادلة.
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.طور.النتفا�ص.»الت�سخم«: .6

موارده  اإدارة  يف  جديًا  والتفكري  انت�ساره،  يف  التنظيم  يتو�سع 
�ساحة  بعيدة جغرافيًا عن  ا�ستثمارية  م�ساريع  القت�سادية عرب 
احلدث، كما تقوم الدول الأخرى بالتفاهم معه عرب و�سطاء فيما 
ي�سمى التخادم ال�سيا�سي، ويبداأ يف احل�سول على حرّية التنقل 
النزاع  يقع  وهنا  �سروط كربى،  دون  اللوج�ستي،  الدعم  وتقدمي 
داخل التنظيم نف�سه حول �سرعية التخادم، يتم خاللها ت�سفية 
ال�سقور  لأن  املعار�سة،  الأ�سوات  �سيما  ول  اجلماعة  من  جزء 
ت�سمحل  وبداأت  وللنفعيني،  الع�سكري  للتنظيم  يخ�سعون  بدءوا 
داخل  تكرب  النفوذ  مراكز  وبداأت  املزعومة  العادلة  الق�سية 

التنظيم والتفكري جديًا يف اقت�سام الكعكة.

.طور.تلقي.ال�سربات: .7

يبداأ التنظيم يف الهتزاز والتعر�ض ل�سربات اأمنية قوية، ما يوؤدي 
اإىل حالة ان�سقاق داخلية، تختفي يف هذا الطور �سريحة املنتفعني 
التنظيم  اأن  كما  والتطرف،  الغلو  كعكة  من  بالغنائم  ويهربون 
الع�سكري يبداأ يف ال�سيطرة حمجمًا دور القيادة »ال�سقور« بدعوى 
والبطل،  املقاوم  القائد  على  واحلفاظ  رمزيتها  على  احلفاظ 
الع�سكريني  لأيدي  ذلك  بعد  يتحول  التنظيم  يف  املفكر  والعقل 
والفزع  الرعب  من  هالة  بخلق  يقوم  الذي  اخلا�ض(  )التنظيم 
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حالة  عن  باحثًا  لينة  اأهداف  وا�ستهداف  مكان  كل  يف  وال�سرب 
الهالة، يف حني اإنه يف الواقع يبداأ يف فقدان كبري للبيئة احلا�سنة 
�سريحة  رموز  لغياب  اأو  الأمنية،  املالحقة  من  خوفًا  والراعية 
احلمائم واملنتفعني وجزء من ال�سقور. كما تكرث الأخطاء الأمنية 
العتقالت  و�سطه  يف  ويكرث  »الروؤية«  التوجيه  التنظيم  ويفقد 
الدفاع  اإىل  م�سطرًا  بالعزلة  بال�سعور  فيبداأ  تنظيمه،  وتفكيك 
اأو  ال�سرقة  م�ستخدمًا  للتمويل  م�سادر  عن  البحث  جتاه  مندفعًا 
تربعات موؤ�س�سات العمل اخلريي، يف حني اأن ا�ستثماراته الدولية 

بداأت ت�سبح نهبًا لالأجنحة املت�سارعة واخليانة.

.طور.ال�سمحالل: .8

 يف هذا الطور ي�سعف الت�سال ويتتابع الف�سل بعد اآخر، تنظيمًا 
كبري  حلد  التعاطف  فاقدًا  واقت�ساديًا  واجتماعيًا  وع�سكريًا 
م�سطرًا  املايل  والتمويل  والفكري  والقيادي  الع�سكري  وللعقل 
قبل اإعالن نهايته اإىل اأن يفو�ض كل �سيء للخاليا ال�سغرية يف 
اإن�ساء تنظيمات �سغرى با�سم مثاًل »تنظيم القاعدة يف اجلزيرة 
اأن  عن  ف�ساًل  �سيئًا،  ميلك  ل  الأممي  التنظيم  لأن  العربية« 
ول  �سيا�سي،  وطموح  تطلعات  لديها  ال�سغرية  املحلية  القيادات 
يتحول  وهنا  التاأثري،  اأو  الت�سال  على  القدرة  التنظيم  ميلك 
التنظيم اإىل ع�سابة تفتقد ق�سية عادلة مزعومة، وبيئة حا�سنة 

ومتوياًل وقيادة فكرية اإدارية، واأخرى ع�سكرية اإ�سرتاتيجية.
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.طور.الخراق.الأمني.»قتلة.بالإيجار«: .9

�ست�سعى اأجهزة ا�ستخبارات واأحزاب وتنظيمات اإقليمية اأو دولية 
التمركز داخل التنظيم، تقبل القيادة اجلديدة مبوجبها التحالف 
على م�س�ض، وينتهي هنا دور الو�سطاء ويتحول مفهوم التخادم 
ال�سيا�سي اإىل تخادم ع�سكري مدفوع، معلنًا دخول التنظيم اإىل 
تلك  بها  تتالعب  لالإيجار  وبندقية  اجلنائية  اجلرمية  مرحلة 
املالحقة  نارين:  بني  التنظيم  ويكون  ال�ستخباراتية،  الأجهزة 
باخليانة،  كبري  جزء  فيقبل  اخليانة  اأو  والقت�سا�ض  الأمنية 
متليها  �سرورة  ال�سيطان  مع  التحالف  باأن  اأحدهم  له  و�سيفتي 

امل�سلحة ونحن يف حرب ولها اأحكام ل يفهمها علماء ال�سلطة.

.طور.الت�سفية: .10

التنظيم  بت�سفية  املخرِتقة  اخلارجية  الأمنية  الأجهزة  تقوم 
مناطق  اإىل  تهريبهم  واإما  بقتلهم  اإما  معلومات،  اإخفاء  لغر�ض 
وورقة  �سيا�سيًا،  عبئًا  التنظيم  اأ�سبح  بعدما  �ساخنة،  اأخرى 
حمروقة ل ميكن توظيفها، ف�ساًل عن اخرتاقات لأجهزة اأمنية 
ل  جديدة  قيادة  مع  ذاته  التنظيم  داخل  معها  تت�سارع  اأخرى 

ميكن العتماد عليها.
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)4(

خ�سو�سًا،  العربية  اجلزيرة  ويف  عمومًا  »القاعدة«  اأن  اأزعم 
حتول  اأمنيًا،  خمرتقًا  خاللها  يكون  حيث  التا�سع،  بالطور  مير 
اأتباعه اإىل »جمرمني وبندقية لالإيجار« دون اأن تعلم بال�سرورة 
الذين قد يكونون  الب�سطاء  اأفراده  املكونة من  امليدانية  اخلاليا 
موؤمنني اأ�سد الإميان باملبادئ الأوىل عند ت�سكيله، بينما القيادة 
ت�ستطيع  ل  ويائ�سة  ومرتددة  وحمبطة  و�سائعة  حائرة  الو�سطى 
اأنفا�سه  يلفظ  واأنه  للتنظيم،  الذريع  بالف�سل  قواعدها  تخرب  اأن 
الأمنية  الأجهزة  بينما  انتظار معجزة كربى،  الأخرية، وهم يف 
ال�ستخباراتية تتالعب بهم وباأحالمهم بالنهو�ض وهم ي�ساقون 
اإىل مق�سلة الت�سفية دون اأن يعلموا، وذلك لتقدميهم ك�سحايا 
وقرابني لتح�سني عالقاتهم الدولية اأو لإخفاء تورطهم كما ذكرت 

ذلك �سابقًا.

بندقية  هو:  نايف  بن  حممد  الأمري  اغتيال  حاول  الذي  اإن 
م�ستاأجرة، وعلى اجلهات املخت�سة اأن تبحث عن القاتل احلقيقي 
الذي خطط ومّول و�سهل ونقل الر�سائل وتالعب بهوؤلء اإىل حني، 
اإىل  حتول  فال�سراع  يقظني،  نكون  اأن  املرحلة  هذه  يف  وعلينا 

مواجهة مع قوى اأكرب بكثري من القاعدة.
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)5(

اإذًا ما الواجب علينا جتاه ذلك؟

جتديـــد دعوة خادم احلرمـــني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 	•
عبدالعزيـــز لت�سليـــم املجرمني اأنف�سهـــم، لتلقف بع�ض من 
اأولئـــك املتورطني الذي قد ي�سحو �سمريهم يف اأي حلظة، 

وما ذلك على اهلل ببعيد. 
اإن النجاحات التي قام الأمري حممد وفريق عمله من نخبة 	•

املفكريـــن وال�سبـــاط وامل�ست�سارين، هـــي ق�سة جناح �سهد 
لهـــا العامل، ونحتاج اإىل تدعيـــم النجاح مبا يقت�سي حتويل 
اجلهـــد الرائـــع اإىل عمل موؤ�س�ســـي، ل يعتمد علـــى الأفراد 
الأفـــذاذ فقط من اأمثال الأمري، فهـــم معذورون يف الفرتة 
املا�سيـــة باعتمادهـــم على املبادرة الفرديـــة لأن الوطن يف 
اأزمة، وقـــد قي�ض اهلل لنا رجال وقفـــوا باملر�ساد �ساخمني 
كاآبائهم، ولكن الفر�ســـة مواتية لتحويل تلك اخلربات اإىل 
قواعـــد معلومات ومركز اأبحـــاث م�ستقل وتدريـــب وتاأهيل 
ال�سبـــاط واملتخ�س�ســـني مـــن حملـــة الدرجـــات العلميـــة 
العاليـــة على اأيـــد اأولئك النخبـــة من املمار�ســـني لتخفيف 
خماطـــر فقدان القادة الذي يحملـــون باأيديهم كل النجاح 

»ل قدر اهلل«.
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توحيـــد اجلبهة الداخليـــة واليقظـــة لأي اخـــرتاق اأمني اأو 	•
فكـــري اأو �سيا�ســـي واللتفاف حـــول ثوابتنـــا الوطنية وهي 
الدعـــوة الإ�سالحيـــة لالإمام حممد بـــن عبدالوهاب وراية 
احلكم وتعزيـــز البيعة لولة الأمر وتدعيـــم ال�سرعية، قال 
ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما  اهلل تعاىل: {َول َتُكوُنوا َكاَلِّذيَن َتَفَرّ
َناُت واأولِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم )105(} �سورة  َجاَءُهُم اْلَبِيّ

اآل عمران.
األ يكون هنـــاك �سقف زمني كما هو تفكري خادم احلرمني 	•

ال�سريفـــني امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز، حني اأعلنها منذ 
اليـــوم الأول للتطرف والغلو والت�ســـدد »�سنقاتل 100 �سنة« 
والثقة باهلل ثـــم بالنف�ض واجبة ومتثلـــت يف �سخ�ض امللك، 
فانظـــر لـــه حينمـــا زار الأمـــري حممـــد يف امل�ست�سفـــى بعد 
احلادثـــة... مـــا تقدم من خري هـــو فداء للتوحيـــد، توحيد 
الوطـــن ووطن التوحيد، الأزمات تظهـــر معادن الرجال... 
فلقـــاء الوالد بابنـــه والزعيـــم ب�سباطه مـــالأ النف�ض زهوًا 
واإعجابـــًا باملوقف، وقـــد ن�سوا النا�ض احلادثـــة التي اجتمع 
وا  رَبُ اَها اإِل اَلِّذيَن �سَ الثنان ب�سببها، يقول تعاىل: {َوَما ُيَلَقّ

اَها اإِل ُذو َحٍظّ َعِظيٍم )35(} �سورة ف�سلت. َوَما ُيَلَقّ
اإن ظاهـــرة الغلـــو والتطـــرف ظاهرة مالزمـــة للمجتمعات 	•

ب�ســـكل اأو اآخر ولذا علينا الذهـــاب للتخ�س�ض، فاإن تراكم 
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اخلربة �ستوؤدي اإىل حتليل عميـــق، واأبرز قرار ا�سرتاتيجي 
ميكـــن اتخاذه هـــو: ف�سل الأمـــن عـــن الإدارة املدنية، اأي 
اإن�ساء وزارة با�سم وزارة احلكم املحلي تتوىل اإدارة املناطق 
واملحافظات التابعة لها، ما �سيمّكن وزارة الداخلية للرتكيز 
علـــى ق�سايا الأمن الذي اأ�سبـــح حموريًا ومعقدًا، ول �سيما 
يف امل�ستقبـــل حيث �سيزداد �سموليـــة، كما اأن القرار �سيوؤثر 
اإيجابيـــًا نحـــو تفوي�ـــض �سالحيات اأمـــراء املناطـــق ويفك 
اختنـــاق البريوقراطية الإدارية، و�سيفّعل دور جمال�سها كي 

تاأخذ زمام املبادرة مع حميطها املناطقي.
اإن�ســـاء جمل�ـــض اأعلى لالأمـــن الفكري يتبعه مركـــز اأبحاث 	•

ي�ســـارك به نخبـــة ال�سعوديـــني واخلرباء وغـــري ال�سعوديني 
اأي�سًا، يف تخ�س�سات الدين والرتبية وعلوم الجتماع وعلم 
النف�ض والقت�ساد وال�سيا�سة. ي�سهم ذلك املجل�ض يف و�سع 
�سيا�ســـات الدولة جتاه حتقيق ال�ستقرار الفكري، وبالتايل 
الق�ســـاء على البيئة احلا�سنة التـــي �سميتها طور »احلالة« 

�سابقًا.
اإن الدعوة اإىل اأبنائنـــا ال�سعوديني الذين بغوا علينا.. كفى 	•

تخريبـــًا وتهدميـــًا وترويعـــًا لالآمنـــني، وكل مـــا تفعلونه هو 
تنفي�ـــض لعدو خلقـــه لكم اآخرون ل تعلمونهـــم اهلل يعلمهم، 
اإنهـــم باأقبيـــة اأجهـــزة اأمنية قـــد در�ست حالتكـــم النف�سية 
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والعاطفيـــة والآن.. الآن بالتحديـــد اأنتـــم يف الطور التا�سع 
وتقاتلون ال�سرعية التـــي ل ميكنكم الوقوف يف وجهها فقد 
حاولت قوى عظمـــى اإقليمية ودولية منذ غزو الدرعية عام 
1233هـ و�سقطنا وقمنا، ذهبـــوا وبقينا، وهكذا كان، اإنكم 

تقاتلون ال�سرعيات:

ال�سرعية.الدينية:

لالإمام  الإ�سالحية  ال�سلفية  بالدعوة  يوؤمنون  �سعود  اآل  اأئمة  اإن 
»مكة  الإ�سالمية  للمقد�سات  خادمني  عبدالوهاب  بن  حممد 
كبار  هيئة  من  العلماء  ببيعة  ويحظون  املنورة«  واملدينة  املكرمة 
العلماء و�سماحة املفتي واللجنة الدائمة لالإفتاء وق�ساة التمييز 
وطالب  العلمية  واملجامع  ال�سريعة  واأ�ساتذة  ودكاترة  والق�ساة 
للدعوة  نا�سرين  هوؤلء،  و�سع  ما  ي�سعكم  األ  والدعاة،  العلم 
ما  واحلق  العامل،  يف  حماتها  وهم  ال�سنة  عن  وذابني  والقراآن 
�سهدت به الأعداء، ولك اأن تتابع و�سائل الإعالم والتهامات التي 
توجه لهذه الدولة واأبرزها الدفاع عن ال�سنة ومت�سكها بالإ�سالم 

عقيدة و�سريعة.
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ال�سرعية.التاريخية:

اأكرث من  له يف احلكم  العربية  ال�سعودي يف اجلزيرة  البيت  اإن 
عام850  الدرعية  اإىل  »مانع«  جدهم  عاد  اأن  منذ  عامًا   580
للتاريخ  عارفني  احلكم،  وفن  ال�سيا�سية  احلكمة  يتوارثون  هـ، 
لفرتات  غريهم  حكم  النا�ض  جرب  وقد  وال�سري،  واحلوادث 
ق�سرية، ومل يتخلوا عن الوقوف معهم لأن النا�ض حترتم التاريخ 
والتجربة التي قد ل تدركها اأنت، ولكن ميكنك اأن ت�ساأل والدك اأو 
عمك اأو جدك، وكل اأولئك لي�سوا باأقل طموحًا وغريًة منك على 
الإ�سالم واحلياة الكرمية، واإياك اأن تتهم كل النا�ض باأنهم �سذج 

واأنت الذكي الأملعي.

�سرعية.الأمن:

والقبول  عام،   300 منذ  متالزمني  اأ�سبحا  واحلكم  الأمن  اإن 
الجتماعي الكبري اأحد اأ�سبابه اجلوهرية، �سعور النا�ض بالأمن، 
وال�سرقة  القتل  من  عانت  التاريخ  عرب  العربية  اجلزيرة  لأن 
بال  تنمية  فال  للتنمية،  مهم  والأمن  والتعدي،  واخلطف  والغزو 
ال�سعودي  احلكم  اأر�سى  لذا  اأمن؛  بال  ا�ستقرار  ول  ا�ستقرار 

�سيا�سات اأبرزها:
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ِريَقِة لأَ�ْسَقْيَناُهْم َماًء   يقول اهلل تعاىل: {َواأَْن َلِو ا�ْسَتَقاُموا َعَلى الَطّ
َغَدًقا )16(} �سورة اجلن، والطريقة هي ال�سريعة، حافظ عليها 
القادة وهي املرجع والف�سل، َفَعِلم اخلرّي اأنه حمفوظ، وعلم من 

فيه �سر اأن ال�سيف م�سنون. 

يحظى الأمن باأولوية ق�سوى يف ح�ض الكبار وهمهم، فاإذا حدث 
اأو عرعر، مل ينم امل�سوؤول  اأبها  اأو  اأو الدمام  الريا�ض  خطف يف 
تلك الليلة ومن هو قريب منهم يعلم اأن املراأة والطفل والولد هو 
�سرفهم،  هو  �سرف  فكل  والغرية،  احلمّية  اإنها  اجلميع..  �سرف 
وال�سباط ال�سعوديون يتح�س�سون تلك الغرية واملرجلة وينتف�سون 

للنخوة، و�سباطنا جمربون.

والوعي  اأخريا،  امل�ستحدثة  والتقنيات  والتاأهيل  التدريب   اإن 
بامل�سكالت والتنبه لها مبكرًا واملبادرة با�ستغالل الأزمة من اأجل 
التطوير »اليقظة«، وال�ستماع لالأ�سوات العقالنية واملخل�سة هي 
�سمة قادة الأمن يف اململكة فهم قادرون على الت�سحيح والعرتاف 
اأزمة.. ودائمًا امل�سكالت والأزمات  بنقاط ال�سعف مع مرور كل 
عندنا يعقبها فر�ض للعمل والتغيري، ولذلك دائمًا ما ترى اأن بعد 
كل اأزمة تغيري كبري يدر�ض بهدوء. نعم لدينا م�سكالت حمدودة 
بالعامل،  اأمنًا  الأكرث  الدول  من  ن�سنف  اأننا  يعلم  املن�سف  لكن 
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ومن يقول غري ذلك فعليه اأن يخرج لياًل يف اأكرب عوا�سم الدنيا، 
يف اأمريكا ال�سمالية نيويورك، اأو اإفريقيا جوهان�سربج، اأو اأوروبا 

جنيف حينما تن�سح بعدم اخلروج لياًل.

�سرعية.الإمناء:

به،  القادة  ويوؤمن  ال�سعودي  الجتماعي  العقد  يعزز  الإمناء  اإن 
وهكذا كانت خطط التنمية ال�سعودية بالتعليم وال�سحة والُبنى 
الدخل  م�سادر  وتنويع  وطرق،  وموانئ  مطارات  من  التحتية 
والتقليل من العتماد على النفط، وحتقيق منو اقت�سادي مطرد، 
لتجديد  احلاجة  اأ�سبحت  ثم  الب�سرية،  التنمية  يف  وال�ستثمار 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن  البنية؛ فاأعلن خادم احلرمني  تلك 
�ستظهر  دولر،  مليار   400 باإنفاق  التنموية  مبادرته  عبدالعزيز 
نتائجها يف غ�سون ال�سنوات اخلم�ض املقبلة. لقد انتقل املجتمع 
ال�سعودي بالكلية اإىل جمتمع نام متح�سر متطلع للم�ستقبل �سغوف 
بالتغيري نحو الأف�سل وهو اأ�سن �سعوب العامل فـ )60 %( منه اأقل 
والبحث  الذاتية  واملبادرة  مكان  كل  يف  والعمران  �سنة،   20 من 
عن حلول وحت�سني الكفاءة والتدريب واحل�سول على ال�سهادات 
اإن العجلة دارت  العلمية طريقًا يوؤمن به رب كل بيت �سعودي.. 
ق�سية  التنمية،  واأ�سبحت  وتكرب..  تتدحرج  ثلج  كرة  واأ�سبحت 
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م�ساركني  اأتباعه  يجعل  اأن  للقائد  الكربى  النجاح  ق�سة  وهذه 
يف التنمية ولن ينتظروا احللول بل ي�سعون اإىل خلقها وتنفيذها، 

وهذا هو عنوان التنمية ال�سعودية الثانية الكربى.

.)6(

�سارة  ورب  نايف..  بن  حممد  الأمري  اغتيال  حماولة  حدثت 
النبالء  اأولئك  املخل�سني  جهود  على  الوطن  تعرف  فقد  نافعة 
الذين يع�سقون الوطن وما�سيه اأ�سحاب امل�سروع املنتمني للدعوة 
والراية... لقد اكت�سفنا م�سروع قائد يحاكي نايف بن عبدالعزيز 

نف�سه... ومن �سابه اأباه فما ظلم.





ثالثًا:	االأعــــــــــوان
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اأين	النبالء
ظهروا  املحاربني  من  طبقة  النبالء  اأن  خمطئًا  البع�ض  يذهب 
الف�سيلة  هوؤلء  يجمع  وكان  امللكية،  باأوروبا  الو�سيط  الع�سر  يف 
عليهم  اأغدق  مبا  »الإقطاع«؛  والرثوة  النتماء  و�سدة  وال�سجاعة 
نظري اإجنازاتهم الع�سكرية اخلارجية واحلفاظ على ال�ستقرار 

الداخلي �سد اأي موؤامرة خا�سة اأو ثورة عامة.

ينتظم  ذاته  الإن�سان  قدم  اأخالقي  مفهوم  النبالة  اأن  ال�سحيح 
نان�سي 2500 ق. م.  اأور -  ال�سدق، والحرتام، ففي عهد  فيه: 
ملك لق�ض )دولة املدينة الرافيدنية اجلنوبية بالعراق( كانت له 
جتارة مزدهرة مع �سرق اجلزيرة العربية واأظهرت اآثار الألواح 
ومن  دملون  من  اخل�سب  ت�ستورد  �سفنًا  ميتلك  كان  اأنه  املنحوتة 

البلدان الأجنبية.

ومن جتار دملون »البحرين« رجل يدعى »اإيا - نا�سر« الذي كان 
يتخذ من »اأور« بالعراق قاعدة له، وكان يتاجر بقوالب النحا�ض 
وجدت  التي  الر�سائل  اأظهرت  وقد  حاليًا(  )ُعمان  »جمن«  من 
�سلوك  �سجب  الذي  »ناين«  ر�سالة  منها  بيته،  �سليمة يف خرائب 
»اإيا - نا�سر« بغ�سب قائاًل له: »والآن عندما اأتيت قلت: �ساأعطي 
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»جيميل - �سني« قوالب نحا�ض جيدة، هذا ما قلته يل عندما اأتيت 
ملبعوثي  قدمت  لقد  ذلك.  تفعل  مل  لكنك  اأور(  اإىل  دملون  )من 
قوالب �سيئة، واأنت تقول، اإذا كنت �ستاأخذها فخذها واإذا كنت 
لن تاأخذها فاغرب. من اأنا حتى تعاملني بهذه الطريقة، تعاملني 
مبثل هذا الحتقار. وبني نبيلني مثلنا! لقد كتبت اإليك لكي ت�ستلم 
الدراهم، لكنك جتاهلت ذلك، فمن من بني جتار دملون ت�سرف 

�سدي بهذه الطريقة«. 

اإن ر�سالة »ناين« قبل »4000« �سنة تو�سح لك اأن النبالة هي ال�سدق 
والحرتام يف التعامل مع الآخرين متبعًا لالأعراف املحمودة.

اأما يف ال�سرق فيطلق على النبيل »بال�ساموراي«، اأو بلغة اليابان 
»البو - �سي - دو« وتعني طرائق الفار�ض املحارب، اأي الطرائق 
التي يتعني على النبالء املحاربني اللتزام بها يف حياتهم اليومية، 
وكذلك يف غمار ا�سطالعهم بواجبات مهنتهم، وباخت�سار فهي 
اأو العدل، ال�سجاعة وروح اجل�سارة  النبالة«: ال�ستقامة  »و�سايا 
ال�سدق  والتهذيب،  اللطف  والتعاطف،  الرحمة  والتحمل، 

والإخال�ض، ال�سرف، واجب الولء«. 

�ساأن  »ارتفع  اليابان:  روح  البو�سيدو  كتابه  يف  »نيتوبي«  يقول 
اليابانية  لالأمة  اجلميل  الأعلى  املثل  لي�سبحوا  ال�ساموراي 
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»ال�ساموراي  تقول:  اأغنية  العامة  األ�سنة  على  وترتدد  باأ�سرها، 
�سيد الرجال، كما زهرة الكرز امللكة املتوجة على الزهور« واإذا 
الع�سكرية،  الطبقة  على  حظرت  قد  التجارية  املمار�سات  كانت 
اأنه  اإل  للتجارة  عون  م�سدر  تكن  مل  نف�سها  هي  فاإنها  بالتايل 
يتلق  مل  للفكر  ميدان  ول  الب�سري  للن�ساط  قناة  هناك  تكن  مل 
بدرجة اأو باأخرى قوة دفع من »البو�سيدو«، فقد كان فكر اليابان 
واأخالقها ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من اإبداع الفرو�سية. 
»التطور  باأن:  والتطور«  »ال�ستقراطية  كتابه  يف  »مالوك«  ويقول 
الجتماعي الذي يختلف عن التطور البيلوجي ميكن تعريفه باأنه: 
ف�ساًل عن  العظماء«  نوايا  على  املرتتبة  املق�سودة  النتيجة غري 
بني  »ل  �سراع:  نتيجة  عادة  يحدث  التاريخي  التقدم  فاإن  ذلك 
اأع�ساء اجلماعة ب�سفة عامة من اأجل العي�ض، واإمنا �سراع بني 
والتوجيه  القيادة  على  اجلماعة  من  حمدودة  �سريحة  اأع�ساء 

والت�سغيل بالن�سبة لالأغلبية باأف�سل و�سيلة«.

الذي  الطائي«،  »حامت  الكرمي  الإ�سالم،  قبل  العرب  نبالء  ومن 
اأُ�سرت ابنته يف اإحدى الغزوات فاأوؤتي بها للنبي @ فقال لهم 
وهو �سيد نبالء الأر�ض: فكوا اأ�سرها لأن اأباها كان يحب مكارم 
قبيلة  باأ�سرى  واإ�سناده ح�سن )ملا جيء  اأحمد  اأخرجه  الأخالق، 
ووقفت  جميلة،  بنت  اإليه  تقدمت   ،@ اهلل  ر�سول  اإىل  طي 
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النا�ض من ف�ساحتها وبالغتها،  تتكلم، فتعجب  واأخذت  اأمامه، 
ومما قالته: يا حممد اأعتقني من الأ�سر، اأنا ابنة �سريف قومي، 
ويك�سو  اجلائع،  وي�سبع  العاين،  يفك  احليارى،  ملجاأ  اأبي  كان 
طالب  ياأتيه  ول  ال�سيف،  ويكرم  اجلار،  حق  ويرعى  العريان، 
حاجة اإل ورجع م�سرورًا، اأنا ابنة حامت الطائي، فقال لها ر�سول 
اهلل @: يا جارية اإن ما قلتيه هي �سفة املوؤمن، ولو كان اأبوك 
م�سلما لرتحمنا عليه، ثم قال @: فكوا اأ�سرها، لأن اأباها كان 
له،  تدعو  اأن   @ الر�سول  من  فطلبت  الأخالق.  مكارم  يحب 
فا�ستمع @ اإىل دعائها، قائلًة: اأ�ساب اهلل بربك مواقعه، ول 
جعل لك اإىل لئيم حاجة، ول �سلب نعمة عن كرمي اإل جعلك �سببًا 
يف ردها عليه، ثم اإن النبي @ اأر�سلها مع بع�ض الثقات، اإىل 
ع�سريتها(.. انظر لهذا الإ�سالم املت�سامح الأبي.. اأن اأباها كان 
كرمه  من  ا�ستفاد  ومن  كافر،  فالكرمي  الأخالق..  مكارم  يحب 

كفار اإل اأن النبيل نبيك فقد بعث @ ليتمم مكارم الأخالق.

اإن دين حممد @ دين لي�ض با�ستئ�سايل منغلق، اإنه يت�ساطر مع 
الإن�سانية بقيم يقدرها ويعرتف ويكافئ فاعلها فال يخاف الت�سنيف 
اأو التخوين اأو التديني )من الدونية( بل ي�سدع بالو�سطية »العدل«، 
ُكْم  وهو الذي نطق بالوحي »القراآن« القائل فيه تعاىل: {َوَل َيْجِرَمَنّ

ْقَرُب ِللَتّْقَوى )8(} املائدة. �َسَناآُن َقْوٍم َعَلى اأََلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَ
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ال�ساهد... النبيل عند العرب مفهوم اأخالقي يرتكز على العطاء، 
قبل  العرب  الفزاعني  واأكرب  الفزعة،  و�ساحب  الكرمي  ومنهم 
النبوة هو ذاته @ حينما جاء اإىل خديجة بنت خويلد )ر�سي 
َك  َرِبّ ِبا�ْسِم  له: {اْقَراأْ  قال  الوحي حينما  اهلل عنها( خائفًا من 
اْلأَْكَرُم  َك  َوَرُبّ اْقَراأْ   )2( َعَلٍق  ِمْن  اْلإِْن�َساَن  َخَلَق   )1( َخَلَق  اَلِّذي 
)3( اَلِّذي َعَلَّم ِباْلَقَلِم )4( َعَلَّم اْلإِْن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم )5(} العلق، 
فقالت خديجة يا حممد اإن اهلل لن يخزيك فعددت �سمات النبالة 
ِحَم،  ُل الَرّ ُ اأََبًدا، اإَِنَّك َلَت�سِ ِ َما ُيْخِزيَك اهلَلّ فيه فقالت: )َكاَلّ َواهلَلّ
ْيَف، َوُتِعنُي َعَلى َنَواِئِب  ، َوَتْك�ِسُب امْلَْعُدوَم، َوَتْقِرى ال�سَّ ِمُل اْلَكَلّ َوحَتْ

الدهر(. اأخرجه البخاري.

اأما النبيل يف الإ�سالم فهو �ساحب مكارم الأخالق اأي الرجل اأو 
املراأة الذي اأو التي �سلمت من النفاق العملي فالنبي @ يحدد 
موا�سفات غري النبيل فيقول: »اآية املنافق ثالث: اإذا حدث كذب، 

واإذا وعد اأخلف، واإذا ائتمن خان« اأخرجه البخاري وم�سلم.

فالنبيل �سادق اأمني حليم حمرتم، واأطلب منك عزيزي القارئ.. 
اأن تلتفت ميينًا و�سماًل حولك وت�ستعر�ض املحيطني بك فردًا فردًا 
يلقّاها  فلن  عزيزة  النبالة  اإن  النتيجة  النتيجة؟  ما  يل:  تقول  ثم 
اإل الذين �سربوا وما يلقاها اإل ذو حظ عظيم.. هذه �سنة اهلل يف 
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خلقه، ف�سواد النا�ض يتاأرجحون بني �سفة واأخرى فما اأكرث النا�ض 
ولو رغبنا بنبالء... لكنني على يقني اأن اأكرب خمزون ب�سري للنبالة 
واحد  ق�سة  واإليك  حمالة،  ل  العربية  اجلزيرة  يف  هو  العامل  يف 
من  باأمل  عوى  هرمًا  ذئبًا  اأن  يحكى  الذيب«:  »مع�سي  وهو:  منهم 
�سدة اجلوع بليلة �ساتية باأحد بوادي اجلزيرة، فما كان من �ساحب 
الغنم اإل اأن ذبح �ساة وقدمها للذئب كي يوقف اأمله، فما برح الذئب 
اإل اأن �سبع وغادر املكان.. باهلل عليكم اأيفعلها غري اإن�سان اجلزيرة، 

نعم قد يفعلها اإن�سان اآخر لكنه لي�ض على هذا الكوكب.

ومن النبالء باململكة العربية ال�سعودية ال�سابط ال�ساهر؛ يقظًا 
فاعليها  فيوقع  كربى  جرمية  يتعقب  اأو  نيام،  ونحن  الأمن  على 
احلكم  اأروقة  يف  الرجل  ذلك  النبيل  اأو  والعباد،  البالد  فرييح 
ولأئمة  ولر�سوله  هلل  فين�سح  احلكمة  عن  يفت�ض  وال�سيا�سة 
الهيئات  اأو  الوزارات  باإحدى  الكبري  امل�سوؤول  هو  اأو  امل�سلمني، 
اهلل  اإل  يرجو  ول  التحديث،  نحو  ونظافة  ون�ساط  بجد  يعمل 
امل�سغول  املدر�سة  ومدير  واملفكر  العامل  ذلك  هو  اأو  الوطن،  ثم 
على  ال�ساعية  املراأة  تلك  هي  اأو  اأجيالنا،  مب�ستقبل  واملهموم 
املري�ض والأرملة واملطلقة واملعوق وامل�سكني وابن ال�سبيل ثم تعود 
للمنزل متعبة ملنح الرتبية واحلنان، اأو النبيل هو �سيخ القبيلة اأو 
ويعني على  املعدوم  فيك�سو  بينهم  قومه في�سلح ذات  الوجيه يف 
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الغبي  �سفاقة  يتحمل  ثم  تنطفئ،  ل  جمل�سه  ونار  الدهر  نوائب 
و�سفاهة اجلاهل وغيبة احلا�سد، اأو النبيل هو ال�ساب يف مقتبل 
العمر القادم من اأقا�سي الوطن يكد ليل نهار ليعول �سيخًا واأمًا 
واأخواته البنات، فيحفر يف �سخرة املعرفة واللتزام املهني كي 
الذي  املقا�سدي  الداعية  ال�سيخ  النبيل ذلك  اأو  بر�ساهم،  يفوز 
الرب  اإل  لهم  يرجو  فال  راأ�سه  على  والوطن  النا�ض  هم  يحمل 
وال�سوؤدد، حت�سبه غنيًا من التعفف وهو ي�ستدين فيعطي ويعطي 
البّطالني  من  يحارب  ثم  خذلنا،  الدين  النا�ض  يقول  ل  حتى 

بالت�سنيف والتخوين الذين يح�سبون اأنهم يح�سنون �سنعًا.

اأو النبيل ذلك الأديب الأريب، وجهه طلق ول�سانه يقطر معرفة، 
ويزرع اخللق الرفيع والعادات والأعراف احلميدة.

اإن هوؤلء النبالء يت�سرفون مب�سوؤولية كربى كاأمنا كل حجر ومدر 
باإباء  املا�سي  عن  يحدثونك  منهم،  جزء  هو  الوطن  من  وب�سر 
واثقني  الأر�ض  على  مي�سون  اأنهم  الأكيد  باأمل،  امل�ستقبل  وعن 
يع�سون  النا�ض،  بني  اخلري  ي�سيع  اأن  يحبون  بالقيادة،  ثم  باهلل 
من  يعودون  ثم  يكتئبون  ثم  يغ�سبون  واآلمهم،  اأحزانهم  على 
جديد في�ستاأنفون امل�سرية وقد ن�سوا املا�سي، ول يعرفون اإل اهلل 

ثم الوطن..
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للوطن  الوفاء، فخ�سارة نبيل هو نق�ض  اإن هوؤلء ي�ستحقون منا 
يظهرون  فهم  عنهم  ال�سوؤال  اإل  علينا  وما  زيادة،  نبيل  وزيادة 
كالفقراء..  يظهرون  اأثرياء  اآخرون  وهناك  كالأثرياء،  للنا�ض 
اإننا تواقون جلائزة الدولة التقديرية لأمثال هوؤلء متنح يف اليوم 
الوطني كل عام فيعّمم النموذج وتقّدر النبالة؛ فتنبعث فوارة كل 

عام لل�سالم على كبري النبالء..

اأما عن مونت�سكو �ساحب كتاب روح ال�سرائع، مبتكر نظام ف�سل 
ال�سلطات الثالث )التنفيذية - الت�سريعية - الق�سائية(. 

يقول: »اإن عماد النظام الدميقراطي ال�سوت النتخابي، وعماد 
النظام ال�سمويل القهر ومتلك و�سائل العنف، اأما النظام امللكي 

فعماده النبالء«.
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امل�ست�سار	امليت
ثم  البدائل،  بني  الختيار  لختبار  تعر�ست  قوتك  ازدادت  كلما 
اأو  ي�سبح البديل املختار قرارًا، وبيئة اتخاذ القرار تعاين �سحًا 
كرثة املعلومات وت�ساربها اأو عدم التاأكد من نتائجها، ول �سيما 
اإذا كنت من اأويل العزم من القادة »ال�سرتاتيجيني«، حني مُتَطر 
بكم هائل من الق�سايا يف زمن حمدد؛ لذا ي�سعى هوؤلء القادة 
لال�ستعانة بخرباء وم�ست�سارين دائمني اأو غري متفرغني اأو بيوت 
تعاىل  فاهلل  ح�سن؛  فعل  وهذا  دولية،  اأو  وطنية  »تفكري«  خربة 
والنبي  اآية 38،  ال�سورى  �سورة  َبْيَنُهْم}  �ُسوَرى  يقول: {َواأَْمُرُهْم 
الهادي الب�سري @ يقول: »ما خاب من ا�ستخار وما ندم من 
ا�ست�سار« اأخرجه الطرباين، والقائد احلكيم لي�ض بالقائد الأذكى 
بال�سرورة، بل هو القائد القادر على اختيار عقول الب�سر لغر�ض 
َنع القرار، بل  اختيار القرار الأف�سل له؛ فالنا�ض ل يهمها َمْن �سَ
امل�ست�سارون  لكان  واإل  القرار،  »م�سوؤولية«  خماطرة  يتحمل  َمن 
»ال�سانع« هم اأعظم الزعماء، وهذا حمال بال�ستقراء التاريخي، 
قال علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: »من ا�ستبد براأيه هلك ومن 
ال�ساهد.. هذا فعل ح�سن، كما  �ساور الرجال �ساركها عقولها«، 
ذكرت، ويبقى التحدي الثاين والأكرب هو: كيف تختار امل�ست�سار؟ 
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ومتى يكون امل�ست�سار �سادقًا اأو م�سلاًل؟ اأ�سئلة كثرية حتتاج اإىل 
اإجابة. ل ريب اأن القوي لي�ض كال�سعيف، فال�سعيف يتمتع مبيزة 
ل يتمتع بها القوي، وهي اأن النا�ض �سادقة يف �سلوكهم معه، فاإن 
ابت�سم اأحٌد له فهو را�ٍض عنه، واإن متعّر وجه فهو غا�سب منه، 
واإن اأعطاه فهو يعطيه من القلب، واإن اأخذ منه �سيئًا فهو ياأخذ ما 
يدعي اأنه ي�ستحقه في�ستويف حقه، ثم ياأمن غيلته وغدره، بينما 
القوي ل ينتفع بتلك املزايا؛ عليه فقد فهمنا اأهمية التحدي الذي 
يواجه القائد القوي، واإليك التدابري التي متكنك من التغلب على 

تلك التحديات، وهي كما يلي:

اإيـــاك...ثـــم.اإياك.اأن.ت�ست�ســـي.الـــدينء.»رخي�ـــص.النف�ص« 	•
فهـــو للخيانة اأقرب، فاإما يغّلـــب م�سلحته على م�سلحتك، 
اأو يغّلـــب م�سلحتـــك العاجلـــة علـــى الآجلـــة فتك�ســـب الآن 
وتخ�ســـر غـــدًا، اأو يغّلـــب م�سلحتك يف الدنيـــا على ح�ساب 
الآخرة مرفودا بالعجلة التي طبع عليها الب�سر، قال تعاىل: 
بُّوَن اْلَعاِجَلـــَة )20( َوَتـــَذُروَن الآِخَرَة} �سورة  {َكالَّ َبـــْل حُتِ

القيامة، اآيه 21-20.
، فاإذا كان 	• امل�ست�سار.ب�سر.يخ�سع.للتبدل.والتحول.والتغيرّ

اإميانـــه مع ربه كذلك حني يقول امل�سطفى @: »القلوب 
بني اإ�سبعني من اأ�سابع الرحمن يقلبها كيف ي�ساء« اأخرجه 
الرتمـــذي وابن ماجه، فهو معك اأيها القائد من باب اأوىل، 
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فاإن بقاء احلال من املحال؛ ولذا ل تكن اأ�سري الراأي الواحد 
البتة، فنّوع من الآراء؛ كي ت�ستفز عقول من حولك بع�سهم 
البع�ـــض في�سدقـــوا لك حني يعلمـــون اأن هناك راأيـــًا اآخر، 
فتاأمـــن الوقوع يف املحـــذور حني يتبـــدل امل�ست�ســـار فتفوز، 

فبي�سك مل يكن يف �سلة واحدة.
�ساور.عدوك.وا�ستطلع.راأيه.دون.اأن.يعلم؛ فهو اأكرث النا�ض 	•

معرفـــة بعيوبـــك، و�ســـادق يف عداوته فـــريى ويتكلم مبا ل 
يتكلـــم به املحيطون بك، فعني ال�سخط تبدي امل�ساوئ وعني 

الر�سا تتجاوز عن العيب اأو حتجم منه.
�ساور.الآمن.وال�سبعان، فاخلائف يوؤثر ال�سالمة فاإما ي�سكت 	•

عـــن قول احلق اأو يوّري باحلق مـــن بعيد دون ف�ساحة، اأما 
غـــري ال�سبعان فعينه عليك وعينه الأخـــرى على املال، واإذا 
ان�سغـــل بتح�سيله؛ فقد نور ب�سريته وقديح روحه في�سعف 
الراأي، قال زيـــاد حلاجبه عجالن: اأدخل علّي رجاًل عاقاًل 
حتـــى اأ�ســـاوره يف بع�ض اأمـــري! فقال: ل اأعـــرف من تعني! 
فقـــال: اإن العاقـــل ل يخفى يف �سكله وكالمـــه وهيئته! قال: 
فخـــرج فلقي رجاًل بهيًا ح�سن الوجـــه، مريد القامة؛ فقال 
له: اأدخل! فدخل! فقال له زياد: اإين اأريد م�ساورتك يف اأمر! 
فقال: اإين جائع ول راأي جلائع! فقال: اأح�سروا له الطعام! 
فلما ق�سى حاجته منـــه، قال له هات! فقال: اإين حاقن ول 
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راأي حلاقـــن! فقال: يا عجالن! اأدخلـــه املتو�ساأ، فلما خرج 
�ساأله عن اأمـــره فما قال له �سيئًا اإل واأح�سن اجلواب عنه«. 
كمـــا عليك اأن تكرم امل�ست�سار فيـــزداد وفاوؤه، ول �سيما بعد 
كل راأي ح�ســـن اأتى بثماره، على اأن تبلغه بح�سرم راأيه اإذا 
خاب دون تاأنيب اأو توبيخ فتزداد جتربته ويقدم على الراأي 

مرة تلو املرة دون التفكري يف العقوبة.
ل.ت�ســـاور.القريـــب.جـــدا.فغالبـــاً.يكـــون.جـــزءاً.مـــن.اللعبة،.	•

�سواًء علمت اأو مل تعلم، كما اأن �سدة القرب حتجب الروؤية، 
ول ت�ساور البعيـــد جدًا؛ فغالبًا يكون بعيدًا عن فهم التاريخ 
وتعقيد نف�سيـــات النا�ض وتقدير الآثـــار والعواقب، ويحتاج 
اإىل ال�ســـرح، و�سيكون اأ�ســـري راأي من ي�سرح لـــه باملح�سلة 
النهائيـــة؛ ولذا عليـــك بامل�ست�سار القريـــب البعيد فهو لي�ض 
جـــزءًا من اللعبـــة ولي�ض بعيـــدًا عن اللعبـــة، وعندها غالبًا  

يكون راأيه من�سفًا وخالقًا.
اإذا.طلبـــت.امل�ســـورة.فال.تعـــِط.راأيك.اأيها.القائد.�ســـلفاً، لأن 	•

بع�ض امل�ست�سارين اإما ي�سعـــون اأنف�سهم مكانك فيتحدثون 
بل�سانـــك وعندها لن ياأتـــوا ب�سيء جديـــد، اأو يعلمون يقينًا 
اأنك �ساحـــب هوى وميل جلغرافيا اأو لتاريـــخ من الب�سر اأو 
ذوق خا�ـــض اأو اآراء تتحدث باإعجاب بهـــا، واإذا ما خالفك 

امل�ست�سار الراأي فقد الدنيا والآخرة ولذا يجاريك.
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وتخ�س�ســـاتهم.	• م�ست�ســـاريك. »ثقافـــة«. م�ســـارب. يف. ع. نـــورّ
العلمية...اأو.م�ســـادر.تلقـــي.علومهم،.والتنويع.ميتد.لراأي.
ال�سباب.واملراأة.والوطنيني.والأجانب.والأقلية.والأكرثية، 
مـــا ميّكنـــك من احل�ســـول علـــى الـــراأي باأبعـــاده املختلفة 
مـــع اإعطائـــك توقعـــا مبكرًا عـــن بيئـــة التطبيـــق والتغذية 

الراجعة لحقًا.
.م�ست�ســـاريك.بعـــد.فـــرة.واأخـــرى، ذلـــك لأن الإلـــف 	• غـــيرّ

والعادة متيت الإبداع والبتكار والتفكري، ويتحول امل�ست�سار 
اإىل موظـــف حمرتف ومطبق ذي مهارة عالية ب�سبب حجم 
ف عليها؛ ولذا عليك اأن تنقله  امل�ســـكالت واحللول التي تعرَّ
عندهـــا اإىل بريوقراطـــي »اإداري«، قيـــادي هرمـــي، اأو اأن 
ت�سمـــح له بني حني واآخـــر باأن يبعد عنك، ثـــم يجدد نف�سه 
بالقراءة والحتكاك واحلوار وح�سور الربامج التدريبية اأو 
املوؤمترات وال�سرتخاء والتاأمل والتفكر والتدبر، ثم العودة 

من جديد.
�ساور.كل.م�ست�سار.على.حدة، فال�سورى اجلماعية من خالل 	•

اللجـــان اأو ور�ض العمل اأو اللقـــاء اجلماعي املو�سع قد يدفع 
بالبع�ض؛ ب�سبب التناف�ض والغـــرية واحل�سد، التي قليل من 
النا�ض ي�سلـــم منها، باأن ي�سقط راأي قرينـــه؛ خوفًا من علو 
كعبـــه حتى لـــو اأ�سر بامل�سلحة العامـــة، ثم ميكنك جمعهم 

لحقًا كي ما تتالقح العقول بعدما اأفرغت ما يف جعبتها.
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اإن.كـــرثة.ال�ســـورى.ل.تقل.�ســـوءا.عن.قلتهـــا، فالأوىل تعبري 	•
عـــن الرتدد و�سعـــف �سخ�سيـــة القائد وت�سكيـــك بقوله ما 
يـــوؤدي اإىل فتـــور الهمم وخبـــو امل�ساعر قال تعـــاىل: {َفاإَِذا 
} �سورة اآل عمران اآية 159. ومهما  ِ ْل َعَلى اهللَّ َعَزْمـــَت َفَتَوكَّ
فعلت فلن ت�سلم من املخاطرة والنبي @ ما كان له ذلك 
 { رْيِ ُت ِمَن اخْلَ ْعَلُم اْلَغْيَب َل�ْسَتْكرَثْ قال تعاىل: {َوَلـــْو ُكنُت اأَ

�سورة الأعراف، اآية 188.
اإن.ال�ست�سارة.عملية.حتتاج.اإىل.تخطيط.وتنظيم.وتنفيذ.	•

واإ�ســـراف.ورقابـــة، ومنها: اأن تخطط لأهـــداف ال�ست�سارة 
بو�ســـوح »تو�سيـــح املهمـــة«، واأن حتدد الزمـــان، مع تزويد 
امل�ست�ســـار مبعلومات يقراأهـــا قبال، مع اختيـــار اأف�سل من 
ينفع لهـــذه املهمة بالتحديـــد، فقد انتهى ع�ســـر امل�ست�سار 
الفيل�سوف »ال�سوبر مـــان« الذي يفهم يف كل �سيء ويجيبك 
عـــن كل �سيء، كمـــا عليك اأن تختار مديـــرًا للنقا�ض، قادرًا 
على توزيع الوقت وَفْهم نف�سيات اخلرباء وا�ستخراج اأف�سل 
ما لديهم، بطرح الأ�سئلـــة الذكية والإن�سات بعمق وتقدمي 
الثنـــاء، والربط بـــني حماور النقا�ـــض للخلو�ـــض بالنتائج، 
مـــع �سكرتارية كفوؤ التنظيم والتوثيـــق، وكم من مرة دعيت 
للنقا�ـــض واكت�سفت �ســـوء اختيـــار املدير الـــذي اأهدر وقت 
اجلميـــع بعد اأن اأعطانـــا در�سًا عظيمًا عـــن ذكائه اخلارق 
واأملعيتـــه امل�سهودة، ثم قام اجلميع مغفـــورًا لهم، وقد متت 

ال�سورى واحلمد هلل رب العاملني.
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اأيها.القائد.لقد.بذلت.الأ�ســـباب.العقلية.يف.احل�سول.على.	•
اأف�ســـل.امل�ست�ســـارين.وما.لديهم، وبقي عليك بذل الأ�سباب 
ال�سرعيـــة وهـــي ال�ستخـــارة بقولك: عن جابـــر ر�سي اهلل 
عنـــه قـــال: كان ر�ســـول اهلل @ يعلمنـــا ال�ستخـــارة يف 
الأمور كلهـــا كال�سورة من القراآن، يقـــول: »اإذا هم اأحدكم 
بالأمر، فلريكع ركعتـــني من غري الفري�سة، ثم ليقل: اللهم 
اإين اأ�ستخريك بعلمـــك، واأ�ستقدرك بقدرتك، واأ�ساألك من 
ف�سلك العظيم، فاإنك تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت 
عالم الغيوب، اللهم اإن كنت تعلم اأن هذا الأمر خري يل يف 
ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري«، اأو قال: »عاجل اأمري واأجله، 
فاقـــدره يل وي�ّسره يل، ثم بـــارك يل فيه، واإن كنت تعلم اأن 
هـــذا الأمر �سرٌّ يل يف ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري« اأو قال: 
»عاجل اأمري واأجله، فا�سرفه عني، وا�سرفني عنه، واقدر 
يل اخلـــري حيث كان، ثم اأر�سنـــي به« قال »وي�سّمي حاجته« 

اأخرجه البخاري. 
بعد.اتخاذك.القرار.ا�ســـرب.قلياًل.من.الزمن.اإذا.كان.ذلك.	•

بالإمـــكان؛ طمعـــًا يف التاأكد اأن الراأي الذي تو�سلت اإليه مل 
يكن خا�سعًا ل�سغـــط مق�سود عليك اأو ت�سليل قد ل تدركه 
اإل بعـــد اأن تهداأ اإن كنت غا�سبـــا، »ردة فعل« واإن ا�ستطعت 
اأن جتعل التنفيذ تدريجيًا اأو جزئيًا مبا ميكنك من اكت�ساف 

عيوب التطبيق فح�سنا تفعل.
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ل.تهمل.اأي.راأي.حتى.لو.اتخذت.راأياً.و�ســـنعت.منه.قراراً،.	•
بـــل اأبقى على الآراء الأخرى كبدائل »اخلطة ب« ففي حالة 
وقـــوع الأ�سواأ فيمكنـــك ا�ستخدام تلـــك الآراء، حينها تكون 

جاهزًا اأي�سًا للتطبيق بعد اإجراء تعديل حمدود.
�ســـاور.القيـــادات.اأو.املعنيـــني.ببيئـــة.تطبيـــق.القـــرار.الـــذي.	•

حزمـــت.اأمـــرك.�ســـلفاً.فيـــه، وال�ســـورى الثانيـــة هنـــا لهـــا 
وظيفتـــان: حتفيز من ت�ســـاور كي تك�سبـــه �سخ�سيًا و�سوف 
يقّدر لـــك اختيارك لـــه، والوظيفة الثانية هـــي تهيئة مناخ 
وبيئـــة التطبيق كاأمنـــا الراأي قد �سدر عنهـــم ومب�ساركتهم 

فيتحم�سون للتنفيذ.
العنوان  عالقة  عن  اأحد  ي�ساألني  ومل  احلديث  طال  وختامًا.. 

باملو�سوع، ومن هو امل�ست�سار امليت؟..

وال�سري  الرجال  وتراجم  التاريخ  هو:  �سيدي  يا  امليت  امل�ست�سار 
اأمر  حزبك  فكلما  وموؤرخوها،  اأ�سحابها  مات  التي  الذاتية 
عن  �سيغنيك  فاإنه  والتحليل  بالقراءة  له  تعود  اأن  وا�ستطعت 

امل�ست�سارين ومقالتي برمتها... 



185

ع�سر	ن�سائح	كي	ت�سبح	قائدًا	اإداريًا	خائبًا
اإليك عزيزي القائد اخلائب ن�سائح لن تندم على تطبيقها، بل 
�ستدعو يل اآناء الليل واأطراف النهار، ثم قل يل باهلل عليك.. كم 
�سخ�سًا يف الدنيا حري�ض عليك مثلي؟.. والن�سائح الدرية هي: 

يف الوظائف القيادية ا�ستقطب اأو رّفع �سخ�سيات هام�سية 	•
و�سعيفـــة كي ت�سمـــن األ ي�سكل اأحدهم تهديـــدًا قياديًا لك 
يف امل�ستقبـــل، ولتلك ال�سخ�سيات مزايا من اأبرزها اأنه اإذا 
اأمرتها تطيع دون مناق�ســـة، فهي لي�ست �سريكة القرار، ثم 
اإن الإن�ســـان بطبيعته يبحث عن النفوذ وال�سلطة وال�سهرة، 
ولـــذا �سين�سغلون بهذا عن العمل والإجناز، فيتاآمر بع�سهم 
علـــى بع�ض وتكـــرث الغيبـــة والنميمة، واحلقري جـــدا منهم 
�سيزودك بالأخبار اأول بـــاأول، وعليه �ست�سمن ولء اجلميع 
لـــك لأنـــك القـــوة الوحيـــدة وامل�سيطـــرة، واإن ا�ستطعت اأن 

ت�سجع ال�سراع بينهم فافعل.
اإذا حققت جناحًا لفتا - ل قدر اهلل - فا�سرق الأ�سواء لك 	•

وحدك، واأبعد من ت�سبب فيه، واأن ا�ستطعت اأن تبعدهم عن 
حمافـــل التكرمي والظهور فافعـــل، واإذا حققت ف�ساًل ذريعًا 
فابحـــث عن كب�ض فـــداء واذبحه دون اأن ت�سمـــي عليه، واإن 
ا�ستطعـــت األ ت�ستقبل القبلة فمنـــدوب، اأو ابحث عن كب�ض 
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فـــداء خارج املن�ســـاأة وعلق عليه الكب�ض، ومـــا اأكرث الأعداء 
الذين يتاآمرون عليك اأيها القائد اللي ما فيه مثلك.

�ســـع حاجزًا بينك وبني النا�ـــض.. فالنا�ض بطبيعتها تعجب 	•
بالغمو�ـــض، و�ستتمكـــن مـــن اإلبا�ـــض الهيبـــة علـــى نف�ســـك 
فتمنعهـــم من اأن يكت�سفـــوا �سحالة علمـــك وجتربتك، واإن 
ا�ستطعـــت اأن حتفظ اأفـــكارًا »اآراء« لفتة وغريبة تخدع بها 

اأول من يلتقيك وت�سدمه بها فافعل.
اإيـــاك اإيـــاك ثـــم اإيـــاك اأن تقـــدم امل�سلحـــة العامـــة علـــى 	•

م�سلحتك اخلا�سة فالدنيا غابة ياأكل القوي ال�سعيف، ول 
تفكر يف امل�ستقبل كثريًا بل يف احلا�سر املعا�ض، وهي فر�سة 
فاغتنمها فهي لك اأو لأخيك اأو للذئب، وبني حني واآخر اإذا 
اآملـــك �سمريك فاحفر حفرة �سغرية وادفنه فيها وكان اهلل 
غفورًا رحيما. واإذا قال لك اأحدهم: الوطن.. فقل: للوطن 

رب يحميه.
حّجـــم مـــن جناحـــات الآخرين قدر مـــا ت�ستطيـــع لأن تلك 	•

املبـــادرات �ستظهر عجـــزك وخيبتك، وبدًل مـــن اأن تفكك 
اأ�سبـــاب جناحهـــا وحتـــاول تقليدهـــا والتفـــوق عليهـــا مما 
ي�ستغـــرق وقتًا وجهدًا كبريين.. فما عليك اإل اأن تقول: تلك 
اإجنازات زائفة، واإذا مل ي�سدقك من حولك وُغلبت الروم 

فقل: الظروف خمتلفة.
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بعـــد برهة من الزمن �ست�سعـــر اأنك يف حاجة اإىل اإجنازات 	•
بـــدءوا  اأو رئي�ســـك الأعلـــى  �سريعـــة؛ لأن جمل�ـــض الإدارة 
يت�ساءلـــون، وهنا اأن�سحـــك اأيها القائد )اللـــي ما قبله ول 
بعـــده(.. اأن تتجـــه لالإعالم وركـــز على الأرقـــام الكبرية، 
فالنا�ض تهمها الكمية ل اجلودة وتهتم بالظاهر ل الباطن، 

وبالعناوين ل التفا�سيل، وباملدخالت ل املخرجات.
احـــذر احـــذر ثـــم احـــذر مـــن القيـــادات ال�سابـــة، ول تقل 	•

هـــذا �سغـــري.. فال�سغري يكـــرب.. انتبه لأفـــكاره الإبداعية 
واخلارجـــة عـــن املاألـــوف ف�ســـاًل عـــن قدرته علـــى حتويل 
الأفـــكار اإىل خطط تف�سيلية وبرامـــج عمل، ولذا عليك اأن 
تق�سي على الفتنـــة يف مهدها.. فالآن لن يدري به اأي اأحد 
وغـــدًا �سيدري به كل اأحـــد. وميكن لك اأن تكون كاأخ يو�سف 
÷ الكبري باأن يلتقطه اأحد ال�سيارة دون الق�ساء املربم 
عليـــه، فخذ خـــريه ودعك من �سره، و�سع لـــه مكتبًا منزويًا 
معـــزوًل وهذا اأهون ال�سرين. بقي �سيء اآخر ولي�ض اأخريًا.. 
احذر التدريـــب واإذا كنت م�سطرًا ول بد، فابعث ع�سبتك 

وجماعتك اأو �سخ�سية هزيلة ت�سمن األ تعود بفائدة.
ل تبادر مطلقًا، فاملبادرة بها خماطرة كبرية جدًا وقد تقع 	•

اأخطاء و�ستالم عليها، والثناء عليك م�سكوك فيه، هذا اإذا 
فكر اأحد يف الثناء عليك، ولذا حافظ على الو�سع الراهن، 
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ولكن لي�ض باأن ي�سبـــح مهماًل بل قريب من املهمل، فاليوم 
مثـــل غد مثـــل بعد غد، بـــل ال�سنة مثـــل ال�سنة التـــي تليها؛ 
اأي يـــوم واحد م�سروب يف 364 يومـــًا، وا�سرب فاإن ال�سرب 

والزمن كفيالن باأن يق�سي على معار�سيك.
كـــن تكتيكيـــًا، واإيـــاك وال�سرتاتيجيـــات باأن حتلـــل الو�سع 	•

املا�سي واحلا�سر وت�ست�سرف امل�ستقبل فتعرف التهديدات 
والفر�ـــض، ثـــم توؤمـــن بـــاأن البناء يحتـــاج اإىل جهـــود فرق 
العمل واخلطط والأنظمـــة واللوائح واملوازنات التخطيطية 
والقيا�ـــض والتحقق من اجلودة وبالتايل ماأ�س�سة العمل، كي 
ل تعتمـــد على فرد واحـــد.. بل قل: تلـــك خرافات ل ميكن 
تطبيقها يف العامل النامـــي، فاأنت وحدك املهم ومن بعدك 
الطوفـــان، ودع النا�ض تعـــرف قدرك حينما ينهـــار العمل، 

فالبناء اإما بك واإل فال.
ل تكـــن كرميـــًا وحمفـــزًا فاعمل مبـــا يف املثل »جـــوع كلبك 	•

اأو  اأنـــك مهتـــم بالعاملـــني  يتبعـــك«؛ فالتحفيـــز �سيظهـــر 
بالقيـــادات الواعـــدة، وقـــد تعلمت يف احلياة يـــا حبيبي اأن 
هـــوؤلء اإذا اأعطيتهـــم وجهـــًا �سيخربـــون، فالب�ســـر كالآلـــة 
»ال�سيـــارة« �ســـب فيـــه بنزينا بقـــدر امل�ســـوار واإل �سيذهب 
بعيدًا، و�سواء حفزته اأم مل حتفزه فالنتيجة واحدة، اإن من 

ينت�سر هو منطق القوة ل منطق التاأثري والإلهام. 
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هذه ع�سر ن�سائح و�ساأعطيك اثنتني على البيعة: 

اأكـــرث من تعيني اأبنـــاء منطقتـــك، اأو اأقول لك: عـــنّي اأبناء 	•
مدينتـــك.. اأو اأقـــول لـــك: اأح�سن عـــنّي اأقاربـــك.. ومد يف 
قرابتك خري من �ساع يف �سبيل اهلل كما يقول املثل.. ثم دع 
عنك الوطن الكبري العظيم، واجعله مزرعة �سغرية خلفية 

ملنزلك.
�ســـرب معلومـــات وبطريقة ذكية عن طـــرح املناق�سات، اأو 	•

ا�ستغـــل معلومـــات ل يعرف بها اإل عدد حمـــدود من النا�ض 
فبيدك ل بيـــد عمر.. واإذا اآملك �سمريك هذه املرة فابحث 
عن بئر �سحيقـــة وارم �سمريك فيه ثم اأردمه بحجر كثيف 

حتى ت�سمن األ يعود البتة.
لك،  اإخال�سي  مدى  اخلائب-  القائد  -عزيزي  لحظت  لقد 
ي�سعف  املقام  طول  ولكن  الكثرية،  الن�سائح  من  لك  وعندي 
بكل  ترمي  واأن  ي�سلحك،  اهلل  اأن  اأخريًا  لك  ودعوتي  الكالم، 
تذكرت  لأين  احلائط،  عر�ض  بها  ت�سرب  اأو  بالبحر  ن�سائحي 
عاجاًل  اإدارتك  جمل�ض  اأو  رئي�سك  عقاب  �ستنال  بالدنيا  اأنك 
والقائل:  جدة،  فاجعة  يف  العادل  ال�سلطان  فعل  كما  اآجاًل  اأم 
وا�ست�سحابًا جل�سامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من ماآ�ض ل 
نزال ن�ست�سعر اأحداثها املوؤملة وتداعياتها حتى نقف على احلقيقة 
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بكامل تفا�سيلها لإيقاع اجلزاء ال�سرعي الرادع على كل من ثبت 
تورطه اأو تق�سريه يف هذا امل�ساب املفجع ل نخ�سى يف اهلل لومة 
لئم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا اأثمن واأعز ما نحافظ عليه 
الذمة  اإبراء  من  علينا  يجب  ما  اأعيننا  ن�سب  جاعلني  ونرعاه، 
حلق  ال�سحيح،  ن�سابها  اإىل  الأمور  باإعادة  تعاىل  اهلل  اأمام 
الوطن واملواطن وكل مقيم على اأر�سنا، وتخفيفًا من لوعة ذوي 
 - اهلل  رحمهم   - ال�سهداء  لكرامة  وتعزيزًا  الأبرياء  ال�سحايا 
باإر�ساء معايري احلق والعدالة، واأما عن الآخرة فقد تذكرت قول 
اهلل تعاىل: {تلك الدار الآخرة جنعلها للذين ل يريدون علوا يف 

الأر�ض ول ف�سادا والعاقبة للمتقني} �سورة الق�س�ض.



رابعًا:	التنمـيــــــة
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ع�سر�ن	�سالحًا	للقتل

)1(

ورد عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأنه قال: لو كان الفقر 
رجاًل لقتلته.

يف  املنعقد  الجتماعية  للتنمية  العاملي  القمة  موؤمتر  عّرف 
كوبنهاجن �سنة 1995م »الفقر« باأنه: الفتقار اإىل الدخل وموارد 
واجلوع  م�ستمرة،  بكيفية  العي�ض  و�سائل  ل�سمان  الكافية  الإنتاج 
التعليم  اإىل  املحدود  والو�سول  ال�سحة  و�سوء  التغذية  �سوء  اأو 
وغريه من اخلدمات الأ�سا�سية، اأو الفتقار اإليها، وازدياد معدل 
املالئم،  غري  وال�سكن  والت�سرد  الأمرا�ض  عن  الناجمة  الوفيات 
والجتماعي،  القت�سادي  والتمييز  املاألوفة  غري  والبنيات 
املدنية  احلياة  ويف  القرار،  �سنع  يف  امل�ساركة  بعدم  يت�سم  كما 

والجتماعية والثقافية.



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 194

ـيـمنتلا اااااار ــ ةـــ

)2(
واإمنا  املوارد،  يف  فقرًا  لي�ض  بال�سعودية  نواجهه  الذي  الفقر  اإن 
فقٌر بالإدارة ذو ثالثة اأق�سام، الق�سم الأول فقر اختاره املواطن 
يف  افتقارنا  ب�سبب  اإما  الذاتية،  ملوارده  اإدارته  �سوء  ب�سبب 
على  قائمة  ميزانية  و�سع  فن�ستطيع  اقت�سادية  لتن�سئة  العموم 
وال�سبب  الفائ�ض،  ادخار  مع  بها  واللتزام  املتاحة  اإمكاناتنا 
وال�سرف، واملخيلة،  التفاخري،  ت�سابقنا نحو ال�ستهالك  الثاين 
بع�ض منهم  ي�سغط معنويًا  الذي  والأغنياء  املي�سورين  وحماكاة 
على بقية املجتمع، وال�سبب الأخري ارتكاب مقامرة كربى لالإثراء 
ال�سريع بال�ستثمار يف اأ�سواق عالية املخاطر مثل �سوق الأ�سهم اأو 
ب�سركات  الأموال  اأو توظيف  العقارية غري املرخ�سة  امل�ساربات 

الن�سب والحتيال وتلبي�ض الطواقي.

)3(
لتغيريه،  ي�سع  مل  ولكن  املواطن،  يختاره  مل  فقر  الثاين:  الق�سم 
واهلل ا�ستودع النا�ض قدرات، وا�ستعدادات، ومواهب هائلة، وطلب 
املكنوزة  الرثوات  تلك  با�ستثمار  احلركة  م�سوؤولية  حتمل  منهم 
بقوله تعاىل {اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم} 
�سورة الرعد - اآية 11. ويقول امل�سطفى @ »املوؤمن القوي خري 

واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف ويف كل خري« اأخرجه م�سلم.
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من  وكيلو  قرو�ض  ع�سرة  »اإن  لينج:  �سيفر  روبني  ال�سيد:  ويقول 
الذهب تكون لهما نف�ض القيمة اإذا تركت لت�سداأ يف قاع املحيط، 
هذه  ت�ستخرج  عندما  فقط  يظهر  القيمة  يف  الختالف  اإن 
�ست�سبح  عندها  اأجله  من  �سنعت  فيما  وت�ستخدمها  العمالت 
اإىل ما  الو�سول  تتعلم  ورائجة، عندما  قيمتك حقيقية و�ساحلة 

بداخلك والنتفاع من الأ�سياء الهائلة الكامنة فيك«.

كم منا يبحث لنف�سه اأو لأولده عن »القيمة امل�سافة« اأي التميز 
الذي ي�ستطيع من خالله التفوق وحت�سني دخله عرب ال�ستثمار يف 
ذاته واأولده بالتعليم النوعي والقراءة احلرة، والتدريب لكت�ساب 
والتقدمي،  والعر�ض،  كالت�سال،  الإدارية  اأو  الفنية  املهارات 
التخطيطية،  املوازنات  واإعداد  عمل،  لربامج  لالأفكار  وحتويل 
الإيجابي،  النطباع  و�سناعة  العامة،  العالقات  ومهارات 
ف�ساًل عن  الآيل،  وتقنيات احلا�سب  اللغات  تعلم  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سرتاك باملجالت املتخ�س�سة، اأعرف اأن هذا �سعب �سيئًا ما 
على ثقافتنا لكنه الطريق الأكيد - باإذن اهلل - الذي حقق جناحًا 
لكثري من ال�سعوديني والأجانب الذين اإذا التفت حولك وجدتهم 
الظروف،  ذات  معك  يعي�سون  وهم  املتاحة،  بالإمكانات  جنحوا 
واللتزام،  »ال�سخ�سية«  الذات  اإدارة  بعلم  القراءة  عليك  ولكن 
واملثابرة، وال�سرب، والت�سحية بالأهواء، وامللذات ال�سخ�سية، واأن 
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تكف اأن تبكي على املا�سي اأو هدر الطاقة يف حتميل م�سكالتك 
ملحيطك، ولقد وجدت العديد من جيلنا ال�سعودي ال�ساعد اآخذ 
زمام املبادرة وكتب اإدارة الذات الأكرب مبيعًا بال�سعودية والعامل 
العربي وال�سرق الأو�سط... اإنهم قد هجروا فقرالذات »النف�ض« 

اإىل غري رجعة وتي�سري احلال والنجاح م�ساألة زمن باإذن اهلل.

)4(

الق�سم الثالث: فقر مل يختاره املواطن ف�سعى لتغيريه، ومل ينجح 
نكبات  اأو  الوالدين،  ورعاية  الذرية،  كرثة  اأو  الإعاقة،  ب�سبب 
ال�سجن  اأو  كاملخدرات،  عقيمة  اأ�سرية  م�سكالت  اأو  طبيعية، 
من  جتعل  الأ�سباب  تلك  فكل  واملر�ض...  املوت  اأو  الأ�سرة  ملعيل 
الدول  كل  تطرحه  الذي  وال�سوؤال  حتميًا،  اأمرًا  الفقر  مواجهة 
لي�ض �سعبًا فمواردنا  بال�سعودية  املالية؟ وجوابه  املوارد  اأين  من 
كبرية، والدولة قد ر�سدت اأكرث من 16 مليارًا ل�سندوق ال�سمان 
الجتماعي، ف�ساًل عن �سناديق التنمية، وبنك الت�سليف والدخار 
ال�سعودي، واملخ�س�سات الأخرى، اإل اأن الإرادة امللكية الكرمية 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والذي  خلادم احلرمني 
كال�سم�ض  باأمرين  متيز  ملك  باأنه  اأ�سدقائه  قبل  اأعداءه  �سهد 
والثاين عاطفته  اللهجة،  اأنه ويف �سادق  اأولهما  النهار  رابعة  يف 
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اجليا�سة التي جلبت له حمبة النا�ض بالداخل واخلارج دون عناء 
اأجهزة العالقات العامة.. اإن الإرادة امللكية لعالج الفقر مل جتد 
بذاتها  امل�سوؤولية جهة حمددة  اأحمل  اأن  اأريد  ول  بقوة،  طريقها 
كوزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزيرها املتاألق، فنحن نعلم اأن الفقر 
م�سكلة ذات اأبعاد ي�سارك مب�ستقبلها العديد من اجلهات مبا يف 

ذلك الغيورون على وحدتنا وم�ستقبلنا.

)5(

منه،  واحلد  تطويقه  اأو  الفقر  لقتل  �سالحًا  ع�سرين  اأقرتح 
كما  اأق�سام،  ثالثة  ذو  الفقر  اأن  من  تنطلق  القرتاحات  وتلك 
ذكرت باملقدمة منه فقر اختيار، والثاين فقر بالنف�ض والذات، 
اإليه املواطن، ول ي�ستطيع تغيريه  والثالث فقر ا�سطرار مل ي�سع 

واملقرتحات هي:

تخ�سي�ـــض ح�سة »كوتا« باجلامعات، والكليات الع�سكرية، 	•
واملعاهد الفنية، والبتعاث اخلارجي ملحدودي الدخل.

اإعادة ترتيب اأولوية منح القرو�ض والأرا�سي، وبالذات من 	•
�سنـــدوق التنمية العقاري بح�ســـب الحتياج، ولي�ض بح�سب 

ترتيب التقدمي.
اإن�ســـاء �سركة مقاولت وطنية عمالقة مـــع ال�سينيني مثاًل 	•

لبناء الوحدات القت�سادية ال�سغرية ملحدودي الدخل.
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اإقـــرار احلقيبـــة املجانية للخدمـــات الأ�سا�سيـــة للكهرباء، 	•
واملاء، والهاتف، واأية خدمات اأخرى، وحتميل تكلفتها عرب 

زيادة تكلفة ال�سرائح الأعلى.
اإعطـــاء اأولوية التوظيـــف بالقطاع احلكومـــي بالرتتيب مع 	•

ديوان اخلدمة املدنية لالأكرث احتياجًا كمعيار اإ�سايف لبقية 
املعايري الأخرى. اأو تخ�سي�ض نظام احل�س�ض »الكوتا«.

تخ�سي�ـــض ن�سبة مـــن �سايف اإيـــرادات احل�سابات اجلارية 	•
»الودائـــع املجانيـــة التي ل يتقا�ســـى عليها املـــودع اأرباحًا« 
بالبنوك ال�سعودية وتاأ�سي�ض اإدارات للم�سوؤولية الجتماعية 

لإنفاقها.
الفـــردي 	• لالإقرا�ـــض  مانعـــة  اأو  م�ســـددة  �سوابـــط  و�ســـع 

والتق�سيـــط، ول �سيما ملتو�سطـــي الدخول اأو اأقل عرب الرقم 
املوحد للعمالء باململكة الذي يظهر املركز املايل للمواطن.

تاأ�سي�ـــض بنـــك الطعـــام لت�سلمه وحفظـــه وتعليبـــه وتوزيعه 	•
للمحتاجـــني، ويفتتـــح له فـــروع بجميـــع اأنحـــاء اململكة مع 

ال�ستفادة من التجارب الناجحة اإقليميًا ودوليًا.
تاأ�سي�ض بنـــك املالب�ض لت�سلم ومعاجلـــة وتنظيف املالب�ض، 	•

واإعادة تغليفها وتوزيعها للمحتاجني.
اإعادة هيكلة الزيادات ال�سنوية بنظام اخلدمة املدنية بحيث 	•

تكـــون الن�سبة الأعلى لل�سرائح الأدنى ثم تقل تدريجيًا، لأن 
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املائة ريال ملن دخله األفان ريال لها اأهمية اأعلى ممن دخله 
ع�سرون األف ريال وفق قانون املنفعة احلدية.

فر�ض نظـــام احلد الأدنـــى لالأجور بالقطاعـــني احلكومي 	•
واخلا�ض مع مراعاة التناف�سية بالقطاع اخلا�ض.

اإن�ســـاء اجلمعيـــات التعاونية بالأحياء حمـــدودة الدخل مع 	•
ت�سهيالت ملمو�سة من اجلمارك ووزارة التجارة.

لإك�ســـاب 	• واحليـــاة  الـــذات  لإدارة  مركـــز   »200« اإن�ســـاء 
الثـــاين  الق�ســـم  ت�ساعـــد  ومعـــارف  مهـــارات  ال�سعوديـــني 

بالتحديد لتح�سني م�ستقبله املهني والتجاري.
اإن�ســـاء جمل�ض اأعلـــى للموؤ�س�سات اخلرييـــة باململكة، وذلك 	•

لإعـــداد قاعدة بيانات موحـــدة واقت�سام املناطق والأن�سطة 
لتحقيـــق فعاليـــة وتركيز اأف�ســـل يف عالج امل�ســـكالت التي 
تواجـــه املحتـــاج واإمكانيـــة القيا�ـــض، والرتاكـــم، واكت�ساب 

اخلربة بدًل من اجلهود املبعرثة واملهدرة.
اإطالق جائـــزة خادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللك عبداهلل 	•

بـــن عبدالعزيـــز ملكافـــاأة اأف�ســـل مئـــة �سعـــودي و�سعوديـــة 
�سنويـــًا، قاموا بالتغلـــب على ظروفهم و�سنعـــوا جناحات، 
وذلـــك لغر�ـــض تعميـــم ثقافـــة النجـــاح من خـــالل مناذج 
وطنيـــة ملمو�سة، والتخل�ض مـــن ثقافة رمي امل�سكالت على 

البيئة املحيطة.



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 200

ـيـمنتلا اااااار ــ ةـــ

اإر�ســـال اأف�ســـل معلمينـــا اإىل املناطـــق والأحيـــاء حمدودة 	•
الدخـــل ومنحهم عـــالوة لتحفيزهم علـــى امل�ساركة يف رفع 
م�ستـــوى اأبنائهم، لأنه �سي�ســـكل لهم بامل�ستقبـــل رافعة من 
الفقـــر، ف�ســـاًل عـــن اإر�ســـاء قيـــم ومهـــارات اإدارة الذات 
واحليـــاة و�سيكولوجية النجاح جلميع الفئـــات العمرية من 
خـــالل التعليم العـــام والرتكيز على بنـــاء ال�سخ�سية، واإن 

كان على ح�ساب مواد احلفظ والتلقني.
اإعـــادة هيكلة م�سلحة الزكاة والدخـــل؛ بف�سل الزكاة عن 	•

الدخـــل واإن�ساء بيت للزكاة كي ي�سكل من القطاع احلكومي 
واخلا�ض والأهلي ليحظى مب�سداقية اأعلى ومهنية اأف�سل.

العالقـــة 	• ذات  واملحاكـــم  والأنظمـــة  الت�سريعـــات  تطويـــر 
بالأ�سرة، وخلق �سراكة مـــع »200« مركز لالإر�ساد الأ�سري 
�ستقوم الدولـــة باإن�سائها مع القطاع الأهلي، وتعطي حوافز 
مادية مغريـــة ملن يكافـــح م�سكالت املخـــدرات، والطالق، 

والعنف الأ�سري.
خ�سخ�ســـة ال�سناديـــق املتخ�س�ســـة للقرو�ـــض ال�سغرية 	•

وجمعها يف �سركة واحدة، يف حني متلك الدولة ح�سة موؤثرة 
ل�سناعة ال�سيا�سات والتاأثري فيها مع اإدخال �سريك دويل.
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ال�ستعانـــة باملنظمـــات الدوليـــة يف تقـــدمي ال�ست�ســـارات 	•
وال�ستفـــادة مـــن جتارب الـــدول وتاأهيـــل 500 �سعودي من 
القيـــادات واخلرباء والكفاءات عـــرب البتعاث، اأو التدريب 
املحلـــي، اأو الدويل للتعاطي مـــع تلك امل�سكالت باحرتافية، 
وتعيينهـــم باملواقـــع احل�سا�ســـة بالعمـــل اخلـــريي، ثم دفع 
رواتبهـــم. حتـــت مظلة مركز اأبحـــاث الفقر الـــذي �ستقوم 

الدولة باإن�سائه.

)6(

واإنفاذ  للتنفيذ  طريقها  جتد  لن  اأخرى  وحلوًل  احللول  تلك  اإن 
الإرادة امللكية اإل بدعوة املخت�سني واأ�سحاب العالقة من جهات 
بالطائف،  فندق  يف  اأ�سبوع  وملدة  واأهلية،  وخا�سة،  حكومية 
والهاتف،  اجلوالت  اإقفال  مع  اأخرى  مدينة  اأي  اأو  اجلبيل،  اأو 
وتوافر �سكرتارية عالية املهنية، ومركز معلومات اأ�سا�سي، وذلك 
للخلو�ض اإىل التو�سيات يراعى فيها و�سع احلوافز لنقل املواطنني 
من الرعوية »منح املال« اإىل التنمية وفق حزم وعالجات متناغمة 
تكفل التغيري احلقيقي لالإدارة واأ�ساليب التفكري، ثم ترفع للمقام 
تتعدى 36  ل  بفرتة زمنية  التنفيذ  تكون حمددة  ال�سامي بحيث 
�سهرًا ويختار على راأ�ض كل مقرتح خبري �سعودي ملتابعة التنفيذ 

مع اإن�ساء اأمانة عامة مرتبطة باملقام ال�سامي.



معايل	الوزير..	اأرجوك	اأفهمني

)1(

بل ق�سية وطنية  اقت�ساديًا فح�سب؛  ال�سعودة مو�سوعًا  ما عادت 
كربى. اإذا تاأملت يف اأطرافها ف�ستجد اأن كل طرف �سادق يف دعواه 

ولديه الرغبة الأكيدة يف حلها.. وال�سوؤال الكبري... اأين امل�سكلة؟ 

وقبل احلديث عن امل�سكلة وحلها دعنا ن�سمع لكل طرف ودعواه.

)2(

واخلا�ض  احلكومي  القطاع  اأن  اأرى  الوظيفة  طالب  املواطن  اأنا 
مطلوب  هو  مما  �سدمت  وقد  م�سكلة،  اأنني  على  معي  يتعاطى 
اأح�سى  مل  اأين  كما  تعلمته،  ما  خالف  فهو  وعمليًا،  مهنيًا  منى 
من والدي اأو اأخواتي الكبار بالن�سح والإر�ساد الأكادميي واملهني 
اأ�سرتي ماديًا تلبيًة لحتياجاتها املعي�سية  املبكر، فيما تتطلع يل 
اأخذت ملفي الأخ�سر العالقي ملكاتب  اأثقلت كاهلها.. لقد  التي 
اأغلب هوؤلء موظفون بريوقراطيون، �سيما يف  اأن  العمل، ومل�ست 
اإليها  م�سيفني  الوطني  الهّم  لديهم  فلي�ض  التنفيذية  امل�ستويات 

�سعف الكفاءة.
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)3(

اأنا القطاع اخلا�ض ال�سعودي.. اإن اإدعاء املواطن طالب الوظيفة 
�سحيح، ولكن ما ذنبي اأن اأحتمل حل امل�سكلة التي مل اأكن �سببًا 
فيها، ثم ما دخلي يف �سعف خمرجات التعليم التلقيني ونق�ض 
التدريب التطبيقي، واأخالقيات املهنة من الن�سباط يف الدوام 
الروؤ�ساء،  وطاعة  الذات  بناء  نحو  والدافعية  باملهام  واللتزام 
اأننا يف عامل مغلق وغري خا�سع  اأمر اأخر: ملا يفرت�ض  ثم هناك 
للمناف�سة الدولية؟ اإن زيادة التكاليف �ستعر�ض تناف�سيتنا للخطر 
اإن  املفتوحة«،  »الأ�سواق  العاملية  التجارة  منظمة  دخولنا  ويهدد 
ا�ستخدام �سوط التاأ�سريات والإجراءات الرقابية لن جتدي نفعًا.

)4(

يف  جزئيًا  �سادق  اخلا�ض  القطاع  اإن  احلكومي..  القطاع  اأنا 
دعواه وباطل يف اجلملة، فهذا القطاع ل يوؤمن بتوطني الوظائف 
الأجور  املادي عرب  يدفعهم يف احلقيقة هو اجل�سع  اإمنا  اأ�ساًل. 
املنخف�سة والأ�سواق ال�ستهالكية املحلية الكربى ذات الإيرادات 
عن  �سكواهم  يدح�ض  الذي  ال�سريبي  النظام  وانعدام  املرتفعة 
اأن  واكت�سفنا  امليدانية  بالزيارات  قمنا  لقد  الدولية،  املناف�سة 
�سعيف  �سعودي  اأو  �سعودي  غري  الب�سرية  املوارد  عن  امل�سوؤول 
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القدرات والتاأهيل من اأجل اللتفاف على برنامج ال�سعودة، وهو 
على  للتدريب  تنفيذية  خطة  ميتلكون  فال  خططنا  اإف�سال  �سبب 
راأ�ض العمل اأو برامج تدريبية لتاأهيل ال�سعوديني مدعمة مبعارف 
اأخالقيات املهنة ف�ساًل عن ذلك فان الرواتب والبدلت زهيدة ل 

متّكن ال�سعودي من ال�ستقرار.

)5(

احلجج  تلك  �ستجد  الوزير  معايل  يا  قراأت  اأو  ا�ستمعت  اأينما 
والدعاوى تتكرر اأمام عينيك �سباح م�ساء، واإن حاولت اأن تكون 
جزء من فريق ف�ست�سبح جزء من امل�سكلة، والدور ال�سحيح هو 
فتحاول  بالتفا�سيل؛  نف�سك  تفرق  ول  امل�سكلة  باإدارة  تقوم  اأن 
�ساعد كل طرف على حتقيق  بل  ت�ستطيع؛  ولن  امل�سكلة  اأن حتل 
بع�ض ما يريد على الأجل الق�سري واملتو�سط ثم ركز على احللول 
الإ�سرتاتيجية يف الأجل الطويل مع القطاعات احلكومية الأخرى 
ذات العالقة، ومنها وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل 
واملوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني ووزارة التجارة اأو 
مع القطاع غري الربحي من موؤ�س�سات خريية واإدارات امل�سوؤولية 
اأو  اخلريي،  وال�سندوق  الب�سرية  املوارد  و�سندوق  الجتماعية 

القطاع اخلا�ض والغرف التجارية من اأجل اإ�سالحات هيكلية.
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اأي اأن تقوم بتفتيت امل�سكلة وحتدد دور كل طرف وتكون جمل�ض 
اأعلى للعمل يلتقي اأربع مرات بال�سنة ملراجعة مدى التقدم الذي 
املعلومات  تبادل  مع  اأهداف  من  يخ�سه  فيما  طرف  كل  اأحرزه 
واخلربات والتجارب امليدانية وبذا تكون جنحت يف جعل امل�سكلة 
م�سوؤولية اجلميع وحولت وزارة العمل لدور املدير القائد بدًل من 

طرف باملواجهة.

)6(

بل  وح�سب،  الإ�سرتاتيجية  احللول  تلك  ينتظر  لن  الوطن  اإن 
هناك من احللول العاجلة ما ميكن تنفيذها على الأجل الق�سري 
واملتو�سط �سيما اأن هنا اأكرث من ثمانية ماليني عامل وافد، ومن 

تلك احللول ما يلي:

ل ميكـــن البدء باأي حل قبل اإيجاد قاعدة البيانات املوحدة 	•
»امللـــف الوظيفـــي ال�سامـــل« لكل �سعـــودي مربـــوط بنظام 
التاأمينات الجتماعية وال�سحة والأمن والتعليم والعمل كي 
ي�ساعد على التخطيط والتدريب الوظيفي وك�سف واإح�ساء 

قوة العمل والوظائف املطلوبة اأو ال�ساغرة.
• فر�ض حـــد اأدنى لالأجور مببلغ ثالثة األف ريال �سعودي التي 	

ل ي�ستطيع اأي مواطن عامل اأن يعي�ض الكفاف دون هذا احلد.
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فر�ـــض ن�سب ال�سعودة ت�ساعديًا بناًء على ربحية ال�سركات 	•
واملوؤ�س�سات ولي�ض قطاعيًا كما هو معمول به الآن.

اإلزام القطاع اخلا�ض بتخ�سي�ض ن�سبة 1.5 % من اأرباحه 	•
ال�سنوية مليزانية تدريـــب ال�سعوديني وغري ال�سعوديني لرفع 
كفاءة العاملـــني داخل تلك ال�ســـركات واملوؤ�س�سات ما يوؤثر 
على جـــودة املنتجات واخلدمات ويوؤثـــر ب�سكل غري مبا�سر 

على كفاءة العاملني العامة بال�سوق.
اأن يحتـــل توطـــني الوظائـــف بالقطـــاع احلكومـــي والقطاع 	•

اخلـــريي ال�سعـــودي الأولويـــة الق�ســـوى كونـــه قطـــاع غري 
ربحـــي ومنها وظائـــف التمري�ض واملحا�سبـــة وال�سكرتارية 

وال�ستقبال والأمن وغريها.
اعتمـــاد دبلـــوم تطبيقـــي باملـــوارد الب�سريـــة علـــى ثالثـــة 	•

م�ستويـــات )اأ( )ب( )ج( عرب جهات مرموقة كاجلامعات 
ال�سعودية اأو معاهد التدريب الكربى وفق منهج متفق عليه 
مع موؤ�س�سات اأكادميية ومهنية دولية ثم تعيني خريجي هذا 
الدبلوم باإدارات املـــوارد الب�سرية بالقطاع اخلا�ض وحتمل 
�سنـــدوق املـــوارد الب�سرية )50 %( مـــن الراتب مهما عال، 
كـــي ي�سبح هـــذا ال�سعـــودي املحرتف وكيـــاًل للتغيري داخل 
تلـــك ال�سركات علـــى اأن يجمعهم لقاء �سنـــوي بالتعاون مع 
اجلمعيـــة ال�سعوديـــة للمـــوارد الب�سريـــة والتدريـــب لتبادل 

خربات التوطني.
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ت�سميـــم وتنفيذ برنامج »جت�ســـري الفجوة« بني �سوق العمل 	•
وخريجـــي الثانويـــة العامـــة و اجلامعة، تكـــون مدته ثالثة 
اأ�سهر يتلّقى فيه اخلريـــج معارف ومهارات املوظف العامة 
مـــن قيـــم العمـــل واأخالقياتـــه وحقـــوق وواجبـــات املوظف 
ونظـــام العمل والعمال ال�سعودي والت�سال الفعال والنجاح 
الوظيفي وما بادر به �سندوق املوارد الب�سرية بهذا ال�سدد 
كان رائعًا ولكن �سطحيًا حـــني اأهتم باإعداد املتدربني اأكرث 

من اهتمامه بجودة التدريب.
خ�سخ�ســـة مكاتـــب العمل علـــى اأن يربط تقييـــم وجتديد 	•

عقودهـــا بنجاحها يف توظيـــف ال�سعوديني مـــع و�سع نظام 
حوافـــز جمزي ومغـــري واأن�سح با�ستن�ســـاخ جتربة مكاتب 

العمل باململكة املتحدة.
ت�سجيـــع طالبـــي العمـــل ال�سعوديـــني علـــى تاأهيـــل وتدريب 	•

اأنف�سهـــم من خالل موقع اإليكرتوين مينح �سهادات معرتف 
بهـــا على اأن يحتوي املوقع على كتب واأفالم وو�سائل اإي�ساح 

وحقائب تدريبية واأ�سرطة �سمعية وا�ست�سارات عن ُبعد.
اإن�ســـاء مراكز قيا�ـــض امليول املهنية والجتاهـــات والتوجيه 	•

والن�ســـح والإر�ســـاد الوظيفي حلاجات �ســـوق العمل ور�سم 
امل�ســـارات التدريبية وتقنيات البحث عـــن الوظيفية وكتابه 

ال�سرية الذاتية واإدارة املقابالت ال�سخ�سية.
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تطويـــر الق�ســـاء العمـــايل نحو �سرعـــة البـــت يف الق�سايا 	•
علـــى اأن يتوله ق�ساه متخ�س�سني تابعـــني للمجل�ض الأعلى 

للق�ساء ووزارة العدل.
تاأ�سي�ض �سركة متخ�س�سة براأ�ض مال مدفوع من ال�سناديق 	•

ال�سعودية ذات العالقة كي تقدم ال�ست�سارات والتدريب يف 
و�ســـع خطط توطـــني الوظائف والتدريب علـــى راأ�ض العمل 
وال�ستقطـــاب والتعيـــني وو�ســـع الدرا�ســـات املالئمة للحد 
مـــن الت�ســـرب الوظيفـــي وا�ستقـــرار ال�سعوديـــني ب�سركات 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض على اأن تقدم خدماتها باأ�سعار 

زهيدة.
ن�ســـر ثقافـــة النجـــاح الوظيفي مـــن خالل متكـــني ال�سباب 	•

ال�سعوديـــني الذيـــن حققـــوا جناحـــات مهنيـــة مـــن اإلقـــاء 
النـــدوات واملحا�ســـرات واإجـــراء املقابـــالت التليفزيونيـــة 
والإذاعية كي تعمم جتربة النجاح وجعل ال�سباب ال�سعودي 
طالب العمل اأن يتفاعل مع مناذج ملمو�سة تدح�ض الأوهام 
التـــي �سيطرت على بع�سهـــم وقادتهم للياأ�ـــض و�سوء الظن 

بامل�ستقبل الوظيفي.
تاأ�سي�ـــض �سركـــة للتدقيق علـــى برامج التوطـــني والتدريب 	•

والتاأهيل اأو التعاقد مع �سركات التدقيق املحا�سبية القائمة 
مع تزويدهـــا باخلربات الفنيـــة الكافية باملـــوارد الب�سرية 
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وذلك بغر�ـــض التاأكد مـــن التـــزام ال�ســـركات واملوؤ�س�سات 
باملعايـــري وال�سيا�ســـات واخلطط املو�سوعة مـــن قبل وزارة 
العمـــل واملجل�ـــض الأعلى للعمـــل ول بد من العـــرتاف باأن 
الدور الذي تقـــوم به اجلهات ذات العالقة غري كاٍف وغري 
حمـــرتف نظرًا ل�سعـــف امليزانيات اأو الكـــوادر املخ�س�سة 

لهذا الدور.
اإطالق جائزة وطنية كربى با�سم خادم احلرمني ال�سريفني 	•

امللـــك عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز لأف�سل مئة �ســـاب �سعودي 
اأثبـــت كفاءة عاليـــة يف اأول �سنتني من حياته الوظيفية عرب 

م�سابقة تخ�س�ض لهذا الغر�ض.
تخ�سي�ـــض مكافـــاأة �سهريـــة اأ�ســـوة بطـــالب اجلامعـــات 	•

للعاطلـــني عـــن العمـــل بعـــد ا�ستيفـــاء وتنفيـــذ املقرتحات 
ال�سابقـــة كي ن�سمن اأن ل توؤثر �سلبيـــًا على تعميق الإتكالية 

والعزوف عن العمل.
ت�سجيع التقاعد املبكر �سيما للمعلمات والإداريات اأو العمل 	•

بن�ســـف الوقـــت وبن�ســـف الراتب كـــي يتاح ملـــن يرغب يف 
التفرغ لرتبية اأبناءه واإدخـــال دماء ووظائف جديدة ل�سوق 

العمل الن�سوي.
فتح �سوق العمل اخلليجي اأمام ال�سعوديني ما يحل جزء من 	•

امل�سكلة وحتقيق الأمن الإ�سرتاتيجي والثقايف لدول جمل�ض 
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التعـــاون اخلليجـــي خا�ســـة بعـــد ارتفـــاع معـــدلت العمالة 
الأجنبية التي ت�سل اإىل ن�سبة )85 %( يف بع�ض بلدانه.

اإلزام القطـــاع اخلا�ض بالتاأمني الطبي والعـــالوة ال�سنوية 	•
بن�سبة )4 %( من الراتب لتمكني ال�سعوديني من ال�ستقرار.

اإن ال�ســـركات واملوؤ�س�ســـات التي حتقق اأرباحـــًا كبرية جدًا 	•
ك�ســـركات املقـــاولت الكـــربى التـــي اأغلـــب موظفيهـــا من 
البلـــد الأ�سلي للمقـــاول عليها اأن تبتعث وتـــدرب �سعوديني 
على برامـــج دولية مرموقـــة يف التخ�س�سات ذات العالقة 
بالهند�ســـة العمرانية والكهربائيـــة واإدارة امل�ساريع وبن�سبة 
)3 %( مـــن اأرباحها ين�ض عليها بالعقـــود احلكومية �سيما 

اأننا نعي�ض وقادمني على اإنفاق حكومي كبري.
منـــح القرو�ض للم�سروعـــات ال�سغرية لطالبـــي العمل ملن 	•

ميلـــك مهارات جتارية وحرفية مبكـــرة ولكن عرب ال�سراكة 
مـــع بنك الدخـــار والت�سليـــف اأو القنوات الأخـــرى ب�سيغة 
امل�ساركة املتناق�سة ل�سمان �سداد اأ�سل القر�ض خالل اأربع 
�سنوات مثاًل، يكون عندهـــا ال�سعودي اكت�سب خربًة اإداريًة 
حتت اإ�سراف البنك اأو ال�سركة التي ين�سئها لهذا الغر�ض.

�ســـراء م�سروعات �سغـــرية ناجحة وقائمة قـــد ميلكها غري 	•
�سعوديني مـــن الباطن ثم ت�سليمها تدريجيـــًا لطالب العمل 
علـــى اأن تكون مرهونًة لفـــرتة زمنية حمـــددة ل�سداد اأ�سل 

الدين اأو جزء منه.
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)7(

املجل�ض  يناق�سها  اأن  املمكن  من  التي  الإ�سرتاتيجية  احللول  اإن 
الأعلى للعمل هي: 

نوؤمـــن جميعًا اأن القطـــاع احلكومي لن ي�ستوعـــب اإل ن�سبة 	•
قليلـــة من اخلريجـــني ولذا فمن حق امل�ستفيـــد النهائي من 
خمرجـــات التعليم وهـــو القطـــاع اخلا�ض مـــن اأن ي�سارك 
بفعاليـــة يف و�ســـع ال�سيا�ســـة العامـــة للرتبيـــة والتعليم واأن 
يحدد ال�سعودي الذي يريـــد على مدى ع�سرين �سنه قادمة 
فيما تقـــوم وزارة الرتبيـــة والتعليـــم ووزارة التعليم العايل 
واملوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني واملهني عك�ض تلك الن�سائح 
يف املناهج ونوع التخ�س�سات املرغوبة واملعارف واملهارات 

والجتاهات ال�سلوكية للطالب.
اإن اجلهـــود التي تقوم بهـــا املوؤ�س�سة العامـــة للتعليم الفني 	•

والتدريـــب املهنـــي جهود وطنية جـــادة اإن كان على م�ستوى 
البنـــى التحتية اأو الأفكار الع�سريـــة التي جتاري متطلبات 
�ســـوق العمل يف حني تعوق تلـــك اجلهود؛ الثقافـــة الإدارية 
ال�سائـــدة باملجتمع ول ميكن حلهـــا اإل بخ�سخ�سة الإدارة 
والت�سغيـــل عـــرب �ســـركاء اأجانـــب مثـــل جمهوريـــة اأملانيـــا 
الحتاديـــة وبالتـــوازي معه اأن يرفع الـــكادر الوظيفي كي ل 

تت�سرب الكفاءات خارج املوؤ�س�سة.
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اإن الإنفـــاق احلكومي اأو القرو�ض من ال�سناديق ال�سعودية 	•
هـــو املحـــرك الأ�سا�ـــض بالقت�ســـاد ال�سعـــودي ولـــذا فـــاإن 
العطـــاءات الكـــربى �ســـوف حتـــال لي�ـــض علـــى ال�ســـركات 
واملوؤ�س�سات الكفوؤة فح�سب بل على من تكون اآثاره التوزيعية 
اأكـــرب للمجتمع يف خلق الوظائـــف اأو عقود الباطن ملقاولني 
�سعوديـــني و�سوف اأحتدث لحقـــًا بالتف�سيل يف مقال با�سم 

»الطبقة الو�سطى«.
• مراجعة منظومة القيم الدينية كي ت�سبح ذات عمق اإمياين 	

وفعل ح�ساري يدفع باجتاه عمارة الأر�ض والإنتاج والبناء.
• تخطيط اأن�سطة العمل التطوعي والربامج ال�سيفية للمرحلة 	

الثانويــــة لتهيئة الطالب مبكرًا لاللتحــــاق ب�سوق العمل عرب 
اإك�سابه مهارات �سناعة احلياة والنجاح الوظيفي.

معايل الوزير.. اإن احلل يكمن يف تفتيت امل�سكلة وتكوين املجل�ض 
اأن  ل  امل�سكلة  وقيادة  الأجل  اأجل حلول طويلة  للعمل من  الأعلى 
تكون طرفًا فيها اإما على املدى الق�سري واملتو�سط فهناك حلول 
عملية وخطوات �سغرية ولكنها موؤثرة ميكن تنفيذها فورًا حتت 
�سبابنا  خرية  من  تنفيذيًا  مديرًا  وع�سرين  ال�سخ�سي  اإ�سرافك 
ال�سعوديني من مناطق اململكة املختلفة �سي�ستقطبون من القطاع 
م�سروع  وفق  وخارجها  الوزارة  داخل  ومن  واحلكومي  اخلا�ض 

لأربع �سنوات.
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العمل	اخليي	ال�سعودي..	الفر�سة	�اخلطر
الذي  املعنوي  اأو  املادي  الن�ساط  ذلك  اخلريي  بالعمل  يق�سد 
وراءه  من  يبتغي  ول  واأخالقية  قيميه  بدوافع  الإن�سان  يبذله 
اأهداف اجتماعية واإن�سانية ووطنية  حتقيق عائد »ربح« لتحقيق 

»ال�سالح العام«.

الذي  الثالث  القطاع  كونه  املدين  اخلريي  العمل  اأهمية  وتربز 
احلراك  لإحداث  احل�ساري  ح�سورها  اأمة  اأي  منه  ت�ستمد 
الآثار  لإ�سالح  التوازن  وحتقيق  الدولة  اأهداف  نحو  املرغوب 
ال�سلبية للقطاعني العام »البريوقراطي« واخلا�ض »الراأ�سمايل«، 
ل �سيما اأنه �ساحة لأولئك املفكرين و املب�سرين واأ�سحاب املواهب 
مل  والتي  الفائ�سة،  طاقاتهم  ا�ستثمار  يف  الراغبني  اخلا�سة 
ت�ستطيع وظائفهم ا�ستيعابها لأ�سباب و تعقيدات بريوقراطية اأو 
�سخ�سية، اأو اأولئك الأخيار الغيورين على اأوطانهم والراغبني يف 

بناء اآخرتهم ويوؤمنون اأن الدنيا مزرعة الآخرة.

لتحقيقها  »الأهلي«  الثالث  القطاع  �سي�سعى  التي  الأهداف  اأما 
فيمكن تق�سيمها اإىل ثالثة جمالت: 

ال�سعـــي لتلبية حقـــوق الإن�سان الأ�سا�سية مـــن غذاء وك�ساء 	•
و�سكن وتعليم وعالج وعمل.



حماية حقـــوق املواطنني من املمار�ســـات اخلاطئة »الظلم« 	•
الـــذي قـــد يقـــع خـــارج النظـــام مـــن موظفـــني احلكومـــة 

اأو اأرباب الأموال.
دعـــوة املجتمع للف�سيلة والأخـــالق وتعزيز اأوا�سر الرتاحم 	•

والتكاتف والتكافل، ل �سيما يف الأزمات والنوائب والكوارث.
مهاراتهـــم 	• وتوظيـــف  املجتمـــع  طاقـــات  ا�ستثمـــار 

وامل�سئوليـــة  املبـــادرة  روح  وتنميـــة  وتطويرهـــا،  اخلا�ســـة 
وال�سراكة والقيادة.

هاٌم  قطاٌع  ال�سعودية  العربية  باململكة  الأهلي  العمل اخلريي  اإن 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاها  وطنية  و�سرورة  للغاية 
كاملة  احللقات  ا�ستكمال  م�ست�سعرًا  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
للنهو�ض مب�ستقبل ونه�سة نوعية  الأهلي(،  )العام - اخلا�ض - 
التي  وطموحاتهم  اآمالهم  عن  م�سوؤولني  النا�ض  جتعل  واعدة 
والواعدة  واملاأمونة  الوحيدة  الطريقة  �ساركوا يف �سناعتها وهي 
للم�ساركة ال�سيا�سية واملتم�سية مع طبيعة جمتمع اجلزيرة العربية 
ومتطلبات التحديث والتطوير، اإنها البديل العقالين وامل�سلحي 
عن نظام الأحزاب ال�سيا�سية الذي يحيل الوطن ل�ساحة �سراع 

غرائزي اأو متثيلية كوميدية �ساذجة للدميقراطية.

اإن العمل اخلريي يواجه عدة خماطر يف جمملها داخلية؛ ما تعيقه 
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عن تاأدية دوره املطلوب ف�ساًل عن ت�سويق نف�سه للقطاع احلكومي 
نحو تفوي�سه دور اأكرب يف التنمية، ومن تلك املخاطر ما يلي: 

.القائد.امللهم: .1

مبادر  قائد  ورائها  جتد  اخلريية  الربامج  اأو  املوؤ�س�سات  اأغلب 
عباأ طاقات املجتمع من م�سوؤولني و�سخ�سيات نافذة ومتطوعني 
نحو قيام هذا اجل�سم، اإل اأن ذلك القائد حتول مع مرور الزمن 
با�ستثناء  حوله  من  كل  واإق�ساء  القيادة  كر�سي  على  بالقابع 

توا�سله مع بع�ض امل�سوؤولني خوفًا من �سكوى لحقة �سده.

وبالتايل  �سخ�سه،  يف  العمل  كل  اختزل  قد  امللهم  القائد  اإن 
وروحه  اخلريي  العمل  قلب  على  علمه،  بدون  اأو  بعلمه  ق�سى 

وهو امل�ساركة.

وقانونية  اإ�سرتاتيجية  اأخطاء  الختزال  هذا  عن  نتج  بل 
جمل�ض  فهو  يحا�سبه  اأن  اأحٌد  ي�ستطيع  لن  كربى  وا�ستثمارية 
العاملني  بقية  و  التنفيذي،  والرئي�ض  املنتدب  والع�سو  الإدارة 
بوؤ�ساء ملحقني به »اإمعات« ينفذون ما يوؤمرون، وغدت املوؤ�س�سة 
اأو الربنامج اخلريي يف ال�سكل موؤ�س�سة جمتمعية، ويف امل�سمون 

موؤ�س�سة فردية ل حتمل حتى �سجل جتاري.
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.ال�سيخ.الإداري: .2

قامت العديد من املوؤ�س�سات والربامج اخلريية على اأكتاف العلماء 
ال�سعوديني  لأن  فورًا  النا�ض  لهم  ا�ستجاب  الذين  العلم  وطالب 
اأكرث املجتمعات تدينًا واحرتامًا وتقديرًا للم�سايخ، اإل اأن ال�سيخ 
كان ينبغي عليه بعد اإطالق �سرارة اخلري اأن يرعاها من خالل 
جمل�ض الإدارة اإل اأن العديد منهم ف�سل النتقال للعمل التنفيذي 
الإداري وهو ل ميلك القدر الكايف من املعارف واملهارات الإدارية 
التي متكنه من قيادة املنظمة لتحقيق اأهدافها ف�ساًل اأن اخللط 
بني ال�سيخ والإداري جعل من ال�سعوبة باملراجعة واحلوار حول 
يعلم  ل  اأو  يعلم  حيث  من  اأ�سقط  ما  الأف�سل  القرارات  اختيار 
التجربة  على  القائمة  الفردية  اختياراته  على  ال�سريعة  قدا�سة 
»اخلربات« واملمار�سة ال�ساذجة، ول يعني هذا اأن بع�ض العلماء 
وطالب العلم قد جمع اهلل لهم �سريف العلم واملواهب الفطرية 

والإطالع الوا�سع وقادوا موؤ�س�ساتهم نحو اأهدافها املر�سومة.

.�سعف.ال�سفافية: .3

املوؤ�س�سات والربامج اخلريية ملراكز مالية وقوائم  تفتقد معظم 
لإبراء  الكايف  الإف�ساح  فيها  خارجي  مراجع  من  مدققة  دخل 
اأجلها  من  التي  الأهداف  حتقيق  على  املجتمع  وحكم  الذمة 
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تطوعوا، واأغلب املوؤ�س�سات ت�سدر تقارير تظهر لك الوجه اجلميل 
واجلميل فقط، واملبالغ فيه اأحيانًا اأخرى، مع �سورة بارزه للقائد 
قد  اإمنا  فيه ل قدر اهلل  ل�سوء  يعود  ل  ال�سفافية  امللهم، و�سعف 
املحا�سبة  بعلم  مهنيًا  جهاًل  اأو  الأعداء،  الأخوة  من  خوفًا  يكون 
واملالية، اأو رغبة يف التمل�ض من القيود التي قد ي�سعها النظام 
املحا�سبي على �سالحيات املديرين، ويف اأحيانًا قليلة جهل كبري 
املحا�سبني باملوؤ�س�سة اخلريية ذي الراتب ال )1500 ريال( الذي 
تطور خالل عمله املهني من اأمني �سندوق حتى اأ�سبح ملا هو عليه 
يبعد  وجتده  مكثف  تدريبي  برنامج  اأو  علمي  بتاأهيل  يلتحق  ومل 

املحرتفني عن القائد امللهم.

.النتماء.الفكري: .4

ال�سعودية  العربية  اململكة  خارج  ما  بجماعة  تقوم  اأن  اأتفهم  اأنا 
و  العقائد  �سراع  حيث  اخلريي  اأدائها  يف  التمييز  متار�ض  اأن 
الأفكار والأحزاب والتيارات، واأرف�سه البتة لدينا نظرًا لتما�سك 
املجتمع يف اأغلبية ال�ساحقة حول فكرة التوحيد وتوحيد الدولة، 
وما يفرقنا هو اختالف التنوع ل اختالف الت�ساد، لكن اأن ي�سل 
وت�سنيف  وتهمي�ض  لإق�ساء  اخلريي  الربنامج  اأو  باملوؤ�س�سة 
ال�سعودي الآخر فهذه م�سيبة تعرب عن حمدودية الأفق، وتاأويل 

معيب اأعوج للن�سو�ض واجلهل بقوانني العمران.
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.ل...للقانون: .5

فقط...  عليه  اتفقنا  ما  هو  احلق  اأن  على  البع�ض  يت�سرف 
و�سحيح اأن الر�سا ركن من اأركان العقد لكن على اأن ل يخالف 
ال�سعودية،  العربية  باململكة  �سرعيًا  اأو  نظاميًا  ن�سًا  التفاق 
املدين  فالعمل  البيعة  حق  عليك  ميليه  واجب  النظام  فاحرتام 
وعلى  العام،  النظام  خارج  جمرد  ف�ساء  يف  يعي�ض  ل  واخلريي 
املوؤ�س�سات والربامج اخلريية اأن تلجاأ ملكاتب حماماة معرتف بها 
ومرموقة للح�سول على ا�ست�سارات قانونية. اإن القرارات الكربى 
وامل�سلحة ال�سرعية اأو املدنية من وجهة نظرك لي�ض قانونًا، ذلك 
اأول  عوي�سة،  م�ساألة  تقرر  فاأنت  الجتهاد  بحقك يف  اأقررت  اإن 
من يدفع ثمنها اأنت حينما يجتهد يف ت�سفيتك راأي اآخر فيتحول 

الوطن لغابة.

.العامل.قرية.�سغية: .6

ال�سعودية  العربية  اململكة  خارج  بالعمل  اخلريي  القرار  اأ�سبح 
عام  �سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  اأحداث  بعد  �سيا�سيًا  قرارًا 
والتكافل  للتوحيد  والراعني  اخلري  باذيل  فاإن  ولذا  2001م، 
حجم  اإدراك  عليهم  والإ�سالمي  العربي  العاملني  يف  والرتاحم 
بالكامل  وطننا  يربط  قد  الذي  و�سلوكهم  ت�سرفاتهم  م�سوؤولية 
يف ماأزق وي�سعه يف دائرة اخلطر واملحا�سبة وال�سغوط الدولية، 
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بهذا  تتقدم  ثم  ال�سعودية  والهوية  اجلواز  حتمل  اأن  قبلت  فكما 
على  بح�سولك  عهدهم  قبلت  اأجنبية،  لدولة  القانوين  ال�سكل 
فيزا دخول اأرا�سيهم، فعليك اأن حترتم مواثيقهم وتعمل يف اإطار 

القوانني املرعية..

.وقود.املعركة: .7

قد يقع ح�سنو النية يف اأتون معركة اأكرب منهم بكثري يخطط لها 
قوى عاملية تفهم واقع اخلريين ثم جتعلهم وقود، وهم يح�سبون 
اأنهم يح�سنون �سنعًا، لذا فعلى متخذي القرار اخلريي اأن يتناغم 
مع �سيا�سة الدولة ويقراأ ال�سيا�سة الدولية والفر�سة املتاحة، وهنا 

يقع التحدي الكبري.

.طفاية.حريق: .8

يفتقد العمل اخلريي للتخطيط الإ�سرتاتيجي طويل الأمد وغياب 
اإدارة املوازنة التخطيطية، واأغلب اأن�سطته وبراجمه ردود اأفعال 
كطفاية للحرائق والأزمات التي متر بالعامل العربي والإ�سالمي، 
الهمة  الأزمة وبرود  وهي غالبًا فزعات عاطفية تخبو بعد زوال 
على  للق�ساء  نوعي  اإ�سالح  اأو  تنموية  مع�سالت  حتل  ل  لكنها 
وحتقيق  الثقافية،  والإعاقة  والأوبئة  واملر�ض  والأمية  اجلهل 

الكرامة الإن�سانية والتقدم.
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.ال�ستثمار.من.امل�ستفيد: .9

لقد مرت على حالت حمددة راأيت فيها ال�سعف املهني ملديري 
با�سرتاط  اجلزئي  الف�ساد  اأو  اخلريية،  باملوؤ�س�سات  ال�ستثمار 
احل�سول على عمولت لإجناز اأي �سفقة رابحة اأو عمولت كبرية 
لإجناز �سفقة خا�سرة؛ ما كبد تلك ال�ستثمارات خ�سائر كبرية 

ومل ي�ساأل عنها اأحد.

املنافع  تلك  اأ�سدقائه يف  اأو  اأقربائه  اأو  اأبناءه  ومنهم من يدخل 
اهلل  قال  العلة  يف  اليتيم  مال  لأكل  م�ساوي  وهو  امل�سروعة  غري 
يِف  َياأُْكُلوَن  ا  َ اإِمنَّ ُظْلًما  اْلَيَتاَمى  اأَْمَواَل  َياأُْكُلوَن  ِذيَن  الَّ {اإِنَّ  تعاىل: 

َلْوَن �َسِعرًيا )10(} الن�ساء. ُبُطوِنِهْم َناًرا َو�َسَي�سْ

.فو�سى.الإنفاق: .10

ذلك  يجعل  اخلريي  للعمل  املوحد  املعلومات  مركز  غياب  اإن 
العمل اأعمى يف احلقيقة، فقد ي�سيب وقد يهدد الأموال لفتقاده 
الهدف املبني على دقة املعلومات، وخا�سة )تلك ال�سرائح الأكرث 
اأن  وتالحظ  ال�سحيح(،  والتوقيت  ال�سحيح  املكان  احتياجًا يف 
تعي�ض يف جزر معزولة عن  والتطوعي  العمل اخلريي  موؤ�س�سات 
جمل�ض ين�سق جهودها اأو جهة رقابية تفر�ض �سيا�ستها التنموية 

الجتماعية.
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.باب.النجار.خملع: .11

والعاملني  التنفيذية  للقيادات  واملدين  اخلريي  العمل  يفتقد 
نظام  لغياب  نظرًا  والأهلي؛  املدين  العمل  اإدارة  يف  املحرتفني 
يف  راأيتهم  بوؤ�ساء  العاملني  فاأكرث  اجليدة  والرواتب  احلوافز 
حياتي املهنية قط وجدتهم يف العمل الأهلي، فال لوائح للموارد 
الب�سرية حترتم ول �سلم رواتب، ف�ساًل عن التاأمني الطبي وانتظام 
الإجازات، بل عليك اأن حترم من كل تلك املزايا اأ�سوة باأقرانك يف 
والنافذون يف  امللهم  القائد  واأن حتت�سب، فيما  القطاع اخلا�ض، 

تلك املوؤ�س�سات �سنعوا اأجمادًا مالية ومعنوية.

اإن كل ما ذكر اآنفًا من خماطر تواجه العمل اخلريي هي خماطر 
ن�سبية وحمدودة، واأعلم اأنها حمل درا�سة ومتابعة ور�سد حثيث 
يب�سر بخري  امل�ستقبل  واأن  العالقة،  من اجلهات احلكومية ذات 
�سيتوج  الأهلي،  املدين  للقطاع  النطاق  وا�سع  واإ�سالح  وفري 
باململكة  والجتماعي  املدين  للعمل  القانونية  املنظومة  باإطالق 
القوانني وهي بحق  اأطلعت على م�سودة  وقد  ال�سعودية،  العربية 
اإذا ر�سمت مفخرة ت�سريعية حتاكي اأكرث النظم تطورًا يف العامل 

وقفزة كبرية لالأمام.

اأمام العمل اخلريي واملدين فر�ض واعدة مت الأخذ ببع�ٍض منها، 
وهي يف طريقها للرت�سيم ومنها:
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»Saudi Aid«.امل�ساعدة.ال�سعودية

والإن�سانية  اخلريية  الأن�سطة  كافة  جمع  ال�سروري  من  اأ�سبح 
مر�سومة  �سيا�سات  اإطار  يف  تعمل  واحدة  مظلة  حتت  ال�سعودية 
لالأمتني  احلاجة  اأولويات  تراعي  اإ�سرتاتيجية  خطة  عنها  ينبثق 
واملوؤ�س�سات  واملكان  الزمان  نطاق  واعتبار  والإ�سالمية،  العربية 
الأهداف  حتقيق  من  متاأكدين  يجعلنا  ما  التنموية،  املحلية 
املحدودة بو�سوح ودقة مع تفويت الفر�سة على من ي�سعى للفتنة 
التاريخي  بدورنا  القيام  النهائية  غايتها  التي  جهودنا  وتخريب 

النابع من م�سوؤوليتنا الدينية والوطنية.

الهيئة.ال�سعودية.لالأزمات.والكوارث

ثالثة  من  املا�سية  الثالثة  العقود  خالل  عدة  بتجارب  مررنا 
ال�سمال  يف  داخلية  طبيعية  وكوارث  العربي،  باخلليج  حروب 
احلوثيني  املتمردين  مع  حربنا  عن  ف�ساًل  والغربية،  واجلنوب 
كيان  لإن�ساء  ما�سة  واحلاجة  اليمنية،  ال�سعودية  احلدود  على 
وذلك  الداخلية؛  لوزارة  التابع  املدين  الدفاع  م�ستقل عن  مدين 
لأن اجلهاز البريوقراطي لي�ض لدية القدرة على تعبئة الإمكانات 
لكرب  نظرًا  واإدارة  مال  وراأ�ض  متطوعني  الأهلية من  والفعاليات 
حجم م�سوؤولياته التنفيذية ما يلزم م�ساركة املواطنني كي يعربون 
ال�سمري  واإ�سباع  الوجدانية  وامل�ساركة  والعاطفة  النتماء  عن 
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و�سقل واإنتاج املهارات، وتوظيف الطاقة الفائ�سة لدى املبدعني 
ال�سعوديني، والتي اأجزم من قدرتها على �سناعة مالحم وطنية 
نفخر بها جميعًا ويكافئها الوطن، وبذا نكون قد قللنا التكاليف 

وزدنا الإنتاجية احل�سارية، وهو غاية الدولة ومق�سودها.

بيت.الزكاة.ال�سعودي:
لبد اأن نعرتف باأن هناك ت�سريب جزء من ح�سة الزكاة خارج 
املوؤ�س�سة الناظمة؛ ذلك اأن املزكني يبحثون عن �سفافية وم�ساركة 
وا�سعة يف جمالت الإنفاق، واجلدير بالدرا�سة هي اإعادة ت�سكيل 
م�سلحة الزكاة كي ت�سبح هيئة م�ستقلة ي�سارك يف جمل�ض اإدارتها 
القطاع اخلا�ض والأهلي واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة والأكادميية؛ ما 
ينتج عنه اإبداعات وفعاليات نوعية لل�سرائح امل�ستهدفة، وتعطي 
املجتمع احلق يف حتقيق التكافل الذي بحاجة له املعطي والآخر.

�سركة.خي.ال�سعودية.لال�ست�سارات.والتدريب:

يف  املبتغاة  الأهداف  لتحقيق  واملدين  اخلريي  العمل  نقل  اإن 
مع  مت�سيا  ثم  اهلل،  باإذن  قريبًا  �سي�سدر  الذي  اجلديد  النظام 
تطلعات الإ�سالح والتجديد يف منظومة العمل الإن�ساين ال�سعودي 
توؤ�س�ض �سركة متخ�س�سة ذات حتالف مع موؤ�س�سة  اأن  ي�ستدعي 
مع  بالتعاون  والتدريب  ال�ست�سارات  تقدمي  يف  عريقة  اأجنبية 
التابعة  املوؤ�س�سات  ومنها  الربحية،  غري  الدولية  املوؤ�س�سات 
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على  واخلريي  الأهلي  املجتمع  م�ساعد  لفر�ض  املتحدة،  لالأمم 
تنظيم نف�سه وتاأهيل كوادره املتخ�س�سة وفق الأنظمة والقوانني 

وال�سيا�سات التي رعتها احلكومة وجمل�ض ال�سورى.

اأكادميية.امللك.عبداهلل.للعمل.اخليي:

املتخ�س�سة  الدبلومات  لنيل  املتخ�س�ض  والتاأهيل  التدريب  اإن 
والدورات الق�سرية والندوات بالتحالف مع اجلامعات ال�سعودية 
العمل  يزاول  من  كل  جتعل  ال�سابقة  اخلربة  ذات  والأجنبية 
اخلريي اأن يلتحق بتلك الربامج، واحل�سول على �سهادة مزاولة 
العمل اخلريي، كما تقوم الأكادميية باإعداد الدرا�سات الالزمة 
اأولئك  ت�ساعد  كي  العالقة  ذات  واملو�سوعات  التطوعي  للعمل 
احلقائب  يف  تعك�سها  كما  ال�سيا�سات  �سياغة  على  املخططني 

والربامج التدريبية ما ي�سهل تنفيذها ل حقًا.

جمل�ص.�سيا�سات.العمل.اخليي:
يعمل  اأن  الداخلي  العمل اخلريي  اأن جتعل  ال�سعوبة مبكان  من 
وفق  يعمل  كاًل  دع  بل  فقط،  الرب  كجمعية  واحدة  اآلية  �سمن 
�سيا�سات ونظام عام ي�سمن تناغم تلك اجلهود وعدم ت�ساربها 
التنفيذ  بل عن�سر م�ساعد مهم يف  التنموية،  الدولة  من خطط 
وتفوي�ض �سالحيات وا�سعة لذلك املجتمع املحلي اأن ينفذ براجمه 

التنموية حتت اإ�سرافه في�سعد النا�ض لأنهم �سنعوا م�ستقبلهم.
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املراجعة.اخلارجية

على الوزارة املخت�سة اأن تتفق مع بيوت اخلربة الدولية واملحلية 
مهنية  كوادر  ي�ستقطبوا  اأن  قانونيون  حما�سبني  من  املرخ�سة 
تنفيذ  الرقابة على �سالمة  لتحقيق  بالعمل اخلريي  متخ�س�سة 
الأنظمة املرعية، كما ي�ساهموا لحقًا يف التحديث حتى ل تغرق 

الوزارة بالتفا�سيل ثم تفقد الروؤية الإ�سرتاتيجية.

جائزة.امللك.عبداهلل.للعمل.اخليي:

يف اليوم الوطني علينا اأن نحتفل مبن قدم م�سلحة الوطن على 
اأجدر  وهو  اخلريي  العمل  حقيقة  وهو  ال�سخ�سية؛  م�سلحته 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  اليوم  ذلك  يف  بالتكرمي 

عبداهلل بن عبدالعزيز التي �ستحمل اجلائزة ا�سمه.

د: مركز.املعلومات.املوحرّ

فالنتقال  تتوقع،  واإمنا  تخطط  ل  اأنك  يعني  املعلومات  �سعف 
اإىل مركز معلومات موحد فاعل وم�ستقل كما  للتخطيط يحتاج 
ذكرت ذلك �سابقًا فتكون له هيئة غري ربحية بها كافة املن�سورات 
والكتب واملجالت املتخ�س�سة ي�سدرها بعد حركة ترجمة وا�سعة 

لنقل خربات العامل اخلارجي.
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امللتقى.ال�سنوي.للعمل.اخليي:

التوحيد،  نحو  للتقومي  التجربة  تلك  ملتقيات عدة حتتاج  هناك 
الن�سر  ومتابعة  التنفيذ  ثم  لالإعداد  متفرغة  اأمانة  له  وتكون 

والتو�سيات.

بدياًل  لتكون  املجتمع  طاقات  �ستعبئ  اخلريي  العمل  فر�ض  اإن 
تطلعات  وهو  الوطن  بناء  يف  ال�سيا�سية  للم�ساركة  مثمرًا  �سحيًا 

اأغلب ال�سعوديني لإ�سباع وطنيتهم و�سعورهم بالنتماء.
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الطبقة	الو�سطى

)1(

جاءت الطبقة لغة: »والطبُق اأي�سًا من كل �سيء: ما �ساواه، وقد 
طابقه مطابقة وطباقًا، ووجُه الأر�ض، والذي يوؤكل عليه والقرُن 
اأو  اأو ع�سرون �سنًة، ومن النا�ض، واجلراُد، الكثرُي،  من الزمان، 

اجلماعة«.

الطبقة ا�سطالحًا: »�سنف، مرتبة، فئة »class« والطبقة نتيجة 
جممل  على  املنطق  يف  وتدل  على،  جمّمع  اأو  ملجموع  ت�سنيفية 

الأغرا�ض امل�سرتكة يف ميزة واحدة اأو عدة مزايا«.

{وكذلك  اأعدله،  �سْي،  كل  من  الو�سُط،  لغة:  الو�سطى  اأما 
جعلناكم اأمة و�سطا} البقرة - 134 اأي: عدًل خيارًا والو�سيط: 
املتو�سط بني املتخا�سمني وو�سط ال�سيء: مابني طرفيه وو�سطه 
تو�سيطًا: قطعه ن�سفني، اأو جعله يف الو�سط، وتو�سط بينهم: عمل 
الو�ساطة، واأخذ الو�سط بني اجليد والرديء. »اإن الطبقة الو�سطى 
تنتمي اإىل مفهوم الطبقة الجتماعية« social class« والذي يعرف 
ودرجاته، وجتمع  املجتمع  تكوين  �سلم  ا�سطالحًا: »م�سطلح يف 
واملكانة  الدخل  يف  ما  حد  اإىل  يت�ساوون  النا�ض  من  فئة  الطبقة 

الجتماعية، ويت�سابهون يف اأ�سلوب احلياة ونظرتهم لها«.
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)2(

الغربي  الرتاث  يف  الو�سطى  للطبقة  ال�سيا�سة  مو�سوعة  وتوؤرخ 
التي  العليا،  الطبقة  بني  تقع  اجتماعية  »طبقة   :»middle class«
تتكون من النبالء والر�ستقراطيني، وبني الطبقة الدنيا، ال�سعبية 
الكادحة، ومتركزها الجتماعي، الذي يدل على م�ستوى الدخل 
الدنيا  الطبقة  من  دخاًل  اأعلى  فهي  والنف�سي  الفكري  والتكوين 
والتقاليد  بالعادات  واأقل مت�سكًا  والتجديد،  للتغيري  تقباًل  واأكرث 
من الطبقة العليا، وتتجه للتعليم واملهن وتعود جذورها الطبقية 
يف اأوروبا اإىل الطبقات التي كانت تعمل يف املهن احلرة واحلرف 
دورها  الو�سطى  للطبقة  وكان  الكبرية،  القرى  يف  والتجارة 
الراأ�سمايل  النظام  وبناء  الإقطاعي  النظام  تقوي�ض  املرموق يف 
اأفرزت  اأنها  كما  التعليم،  ون�سر  والليربالية  والدميقراطية 
الفا�سية والنازية من جهة اأخرى، واإليها ينتمي اأعداد كبرية من 
الأعمال  اأ�سحاب  على  عالوة  املهرة  والعمال  واملهنيني  املثقفني 

وبع�ض ال�سناعيني«.

تنق�سم الطبقة الو�سطى اإىل طبقتني رئي�سيتني هما:

 :working class الطبقة العاملة والطبقة املوؤثرة فالطبقة العاملة
يف  يعمل  من  كل  وت�سمل  دخاًل،  واأقلها  املجتمع  طبقات  »اأكرب 
كال�سركات  اعتباريًا  اأو  حقيقيًا  �سخ�سًا  كان  �سواء  غريه  خدمة 
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الزراعة  حقول  يف  معينًا  اأجرًا  عمله  عن  ويتقا�سى  والهيئات، 
وال�سناعة واخلدمات، كما اأن التعبري ي�سمل الذي يعملون عماًل 

ذهنيًا حتت الظروف نف�سها«.

اإىل كل  ruling class »تعبري ي�سري  »القائدة«  املوؤثرة  اأما الطبقة 
وخا�سة  عامة  هيئات  اإىل  ينتمون  ممن  املجتمع  يف  الأ�سخا�ض 
وال�سركات  التعليمية  والهيئة  والدولة  )كاجلي�ض،  متنوعة، 
والهيئات الدينية..( والذين يحتلون مواقع ويقومون بوظائف من 

الأهمية بحيث جتعلهم ميار�سون نفوذًا وتاأثريًا«.

)3(

اإذا قلنا اإن الطبقة مفهوم اقت�سادي ينتج طبقة اجتماعية موؤثرة 
اأ�سار  ثم يفرز طبقة موؤثرة »قائدة« واأخرى عاملة فاإن الإ�سالم 
اإىل م�سادر ك�سب الإن�سان وهما امللكية والعمل �سئل امل�سطفى 
بيع  وكل  بيده،  الرجل  عمل  قال:  اأطيب؟  الك�سب  »اأي   :@

مربور« اأخرجه اأحمد.

فاأما  العامة  وامللكية  اخلا�سة  امللكية  ق�سمني:  اإىل  امللكية  تنق�سم 
امللكية اخلا�سة يعرفها د. عبدالرحمن ال�سبانات يف كتابه اأدوات 
اإعادة التوزيع: »امللكية حق جامع مانع تخول املالك ال�سلطات التي 
بال�ستعمال  لل�سيء  امل�سروعة  املزايا  على  احل�سول  من  متكنه 
وال�ستغالل والت�سرف، وله اأن مينع غريه من ا�ستعماله دون اإذنه«.
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ويقول عن امللكية العامة: »جاءت ال�سريعة مبفهوم امللكية العامة 
والتي يكون فيها امللك ملجموع الأمة اأو جماعة عامة منها، دون 

النظر لأ�سخا�ض اأفرادها«.

ويقول عن العمل: »كل عمل اأو منفعة يوؤديها الإن�سان مقابل اأجر 
ي�ستحقه، �سواء اأكان عماًل يدويًا اأو ذهنيًا اأو اإداريًا اأو فنيًا«. 

اخلا�سة  وامللكية  العامة  امللكية  اأ�سحاب  وممار�سة  ت�سرف  اإن 
والعمال �ستخلق خم�ض طبقات باملجتمع: »الأغنياء، واملي�سورين، 

واملقتدرين، وامل�ساكني، والفقراء«.

وحت�سينية،  »�سرورية،  ثالثة:  اإىل  الإن�سان  حاجات  تنق�سم 
ف�ساًل  ال�سرورية  حاجاته  ي�سبع  مل  الفقري  فاإن  وبهذا  وكمالية« 
اأ�سبع  ال�سهري  فدخله  امل�سكني  واأما  والكمالية،  التح�سينية  عن 
حاجاته ال�سرورية وبع�سًا من التح�سينية فاإما ي�سرب فيتعفف اأو 
ي�ستدين، اأما املقت�سد فدخله ال�سهري اأ�سبع حاجاته ال�سرورية 
ال�سرورية  حاجاته  اأ�سبع  فدخله  املي�سور  واأما  والتح�سينية، 
والتح�سينية وبع�سًا من الكمالية وادخر فائ�ض دخله يف �سناديق 
ا�ستثمارية من اأ�سهم و�سندات اإ�سالمية »�سكوك«، اأو �سراء قطعة 
اأ�سبع حاجاته  الغني فدخله  اأما  ن�ساط جتاري �سغري،  اأو  اأر�ض 
مّنا  ثم  بخياًل«،  يكن  مل  »ما  والكمالية  والتح�سينية  ال�سرورية 
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الطبقة  اإن  وال�سركات.  املوؤ�س�سات  فاأ�س�ض  »الرثوة«  ماله  فائ�ض 
واملقت�سدين،  املي�سورين،  طبقة  هم  الوا�سع  باملفهوم  الو�سطى 
طبقة  هم  ال�سيق  باملفهوم  الو�سطى  والطبقة  وامل�ساكني، 

املقت�سدين فقط. 

)4(

اإن الطبقة الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية هي الطبقة الأغلب 
جاحد  فهو  ذلك  غري  يقول  ومن  ومقت�سدين،  مي�سورين  من 
للحقيقة متجنيًا عليها، ومن ينكر اأن �سريحة امل�ساكني بداأت يف 

الت�ساع لأ�سباب ذاتية اأو �سيا�سات اإعادة التوزيع فهو مكابر.

اإن من اأبرز عوامل زيادة �سريحة امل�ساكني هي:

منو  بن�سبة  العامل  يف  والأعلى  ال�سكان  عدد  يف  الكبرية  الزيادة 
ل  م�ستهلكني  اأي  �سنة  ع�سرين  اأقل من   %  60 منهم   %  3 �سنوية 
بها  قامت  التي  الناجحة  الطبية  ال�سيا�سات  اأن  كما  منتجني، 
احلكومة قد خف�ست ن�سبة موت املواليد، وهي من اأف�سل املعدلت 

بالعامل مع زيادة متو�سط عمر ال�سعوديني.

كون الطبقة الو�سطى يف جمملها طبقة عاملة فاإن ن�سبة البطالة 
املعلنة بلغت )9 %( وعليه فاإنها الطبقة الأكرث ت�سررًا، وقد تناولت 

املو�سوع بالتف�سيل مبقالتي »معايل الوزير.. اأرجوك افهمني«.
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لقد ورطت الطبقة الو�سطى نف�سها بالديون والتي بلغت )185( 
ا�ستهالكي،  اإنفاق  يف  منه   )%  85( ذهب  �سعودي  ريال  مليار 
مربر من �سريحة امل�ساكني، وغري مربر من �سريحة املقت�سدين 
واملي�سورين يف ظل �سيا�سة ائتمانية منفلتة من القطاع امل�سريف، 
موؤ�س�سة  قبل  واملالية من  النقدية  ال�سيا�سة  وتوجيه  تكامل  وعدم 
تناولت  وقد  الجتماعية،  ال�سوؤون  ووزارة  املالية  ووزارة  النقد 
الدين  ملعاجلة  و�سائل  »�ستة  مبقالتي  بالتف�سيل  املو�سوع 

ال�سخ�سي«.

املايل  التاأثري  ومراكز  القت�سادية  للمدر�سة  اجلزئي  النف�سال 
والقت�ساد  التوزيع  اإعادة  مفهوم  عن  باململكة  والقت�سادي 
املوارد  م�سروع  يعرفه  الذي  واملوؤ�س�سي  النظري  الجتماعي 
الجتماعية  املوؤ�س�سات  »قيام  بكندا:  املهارات  وتنمية  الب�سرية 
بت�سغيل ال�سركات واإنتاج ال�سلع واخلدمات وفق اقت�ساد ال�سوق، 
لكنها تدير عملياتها وتوجه فوائ�سها يف ال�سعي لتحقيق الأهداف 

الجتماعية«.

لقد تزايد التفاوت يف توزيع الدخل يف ع�سر النظرية القت�سادية 
اإ�سباع حاجاتهم وحتقيق  القادرين على  الأغنياء  الراأ�سمالية بني 
رغباتهم وامل�ساكني والفقراء العاجزين عن ذلك، وال�سبب الرئي�ض 
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هو اأن تلك النظرية ركزت على النمو يف الناجت القومي الإجمايل 
الذي بدوره �سيوؤثر من خالل اليد اخلفية يف تعوي�ض كافة امل�ساركني 

يف العملية الإنتاجية الوطنية ويق�سي على ذلك التفاوت.

يقول د. عبدالرحمن ال�سبانات: »كثري من اإ�سرتاتيجيات التنمية 
الراأ�سمالية تقوم على افرتا�ض اأن الفقر ميكن الق�ساء عليه من 
اأن  بعد  به  العناية  التوزيع ميكن  واأن  خالل معدلت منو عالية، 
يتحقق النمو، وهذه الإ�سرتاتيجية اأثبتت عدم جناحها من خالل 
التجارب التنموية لبع�ض البلدان النامية خا�سة يف دول اأمريكا 

الالتينية وبع�ض دول �سرق اآ�سيا...

وقد ركز الفكر الإمنائي املعا�سر على ق�سية التوزيع واأهميتها يف 
حتقيق التنمية، �سواء على م�ستوى الو�سائل، اأو م�ستوى الغايات، 
فالنمو يف  وم�ستمر،  متنام  اإنتاج  يتحقق  لن  توزيع عادل  فبدون 
املجتمع  قاعدة  على  رذاذًا  يت�ساقط  ل  الإجمايل  القومي  الناجت 
تزايد  مهما  الفقر  على  الق�ساء  يتحقق  لن  عادل  توزيع  وبدون 

حجم الإنتاج ومعدلته«.

عزيزي القارئ.. دع عنك علماء الفكر الإمنائي املعا�سر واذهب 
اإىل الفكر الإمنائي عند امللك عبدالعزيز، و�ستعرف عندها ماذا 
اإىل  حرب  طلعت  »جاء  الجتماعي:  والقت�ساد  بالتوزيع  اأق�سد 



اأفكار يف التنمية ال�سيا�سية 234

ـيـمنتلا اااااار ــ ةـــ

اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1354 هـ - 1935م و�ساأل امللك 
عبدالعزيز عما يقال من حترمي �سرب الدخان يف اململكة، فقال 
طلعت:  قال  يوميًا؟  عندكم  اإن�سان  اأفقر  يدخن  بكم  امللك:  له 
بقر�سني، ثم �ساأل امللك: ما عدد الذين يدخنون على اأقل تقدير؟ 
�سكان  عدد  تقدر  كم  امللك:  قال  املائة.  يف  خم�سة  طلعت:  قال 
بالدنا؟ قال طلعت حوايل خم�سة ماليني. قال امللك: اإذا مل ننظر 
جلانب التحليل والتحرمي واأبيح الدخان يف بالدنا، فكم �سيكون 
�سيكون  طلعت:  قال  القيا�ض؟  هذا  على  عندنا  املدخنني  عدد 
العدد ربع مليون. قال امللك: وكم �سينفقون من جراء ذلك؟ قال 
طلعت: خم�سة اآلف جنيه يف اليوم. قال امللك: لي�ض لدينا دخان 
يزرع ول يوجد لدينا �سيء من اآلته، فكله ياأتي من اخلارج. قال 
اإننا �سرن�سل مع فقرنا خم�سة  اأي  طلعت: هو كذلك. قال امللك: 

اآلف جنيه هدية اإىل اخلارج كل يوم مقابل نفخه هواء.

قال طلعت: يقول النا�ض: اإن يل �سيئًا من العلم بالقت�ساد! واهلل 
واأقمت  ل�ساين،  اأجلمت  وقد  مني،  به  اأعلم  عبدالعزيز،  يا  اإنك 
الإنفاق  اأن  يعني  عبدالعزيز  امللك  عند  التوزيع  احلجة.«  علي 
الأولية  اخلام  مواد  ي�ستهلك  الذي  الإنفاق  ذلك  هو  املرغوب 
يخلق  ثم  حمليًا،  امل�سنعة  الراأ�سمالية  املعدات  و�سراء  الوطنية 
فر�ض العمل بالزراعة وغريها، على اأن يعاد تدوير العائد املادي 
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»الإيرادات« اإىل داخل القت�ساد الوطني و ل ي�سرب الفائ�ض اإىل 
خارج القت�ساد، وكل هذا وذاك ي�سمن املنفعة والإ�سباع امل�سروع 

للحاجات ال�سرورية والتح�سينية والكمالية.

)5(

اإن خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز كان 
منظومة  بناء  ا�ستكمال  هو  التجديدي  م�سروعه  اأولويات  من 
التنمية القت�سادية عرب الإنفاق العام والهائل على ذوي الدخل 
املحدود والعجزة والعاطلني عن العمل عرب التو�سع يف التحويالت 
ال�سناديق  عرب  والقرو�ض  واملنح  وامل�ساعدات  الجتماعية 
والبنوك املتخ�س�سة، كما �سجع العمل اخلريي املدين للنهو�ض 
بدوره، ثم الإنفاق الراأ�سمايل يف التعليم والتعليم الفني فالتعليم 
الإنتاجية، وهذا  العمل وزيادة  يعمل على رفع م�ستوى مدخالت 

ينعك�ض على املدى الطويل يف زيادة الأجر والدخل.

اإن تلك ال�سيا�سات الإمنائية الجتماعية واملوجه للطبقة الو�سطى 
مليار   )580( والبالغة  احلايل  العام  ميزانية  يف  ذروتها  بلغت 
ريال ولن توؤتي ثمارها النهائية اإل خالل اأربعة �سنوات باإذن اهلل 

و�سيلم�سها املواطن تدريجيًا، ويتبقى القيام مبا يلي:
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حتويـــل تلـــك ال�سيا�ســـات الإمنائيـــة الجتماعيـــة اإىل جهة 	•
خمت�ســـة تدر�ض وتراقب وحتلل الآثار التوزيعية لالقت�ساد 
ال�سعـــودي، ثـــم اإ�ســـدار ن�سائحهـــا لولة الأمـــر من خالل 
تكوين جمل�ض اأعلى اجتماعي اأو تطوير املجل�ض القت�سادي 

احلايل ليكون املجل�ض القت�سادي والجتماعي الأعلى.
حتويـــل اإدارة حمايـــة امل�ستهلـــك بوزارة التجـــارة اإىل هيئة 	•

عامـــة م�ستقلة متار�ـــض دور الرقابة علـــى القطاع اخلا�ض 
وحماية حقوق املواطن.

ابتـــكار و�سائـــل حتد مـــن ت�سرب �ســـايف اأربـــاح م�سروعات 	•
الإنفـــاق احلكوميـــة اإىل خـــارج القت�ســـاد واإعـــادة تدوير 
30 % منهـــا يف �ســـكل م�سروعـــات جديـــدة اأو 10 % بدعـــم 
برامـــج القت�ساد الجتماعي من خـــالل اإدارات امل�سوؤولية 

الجتماعية اأو املوؤ�س�سات اخلريية املدنية.
تعزيـــز دور القت�ســـاد الجتماعـــي للم�ساركـــة يف حتويـــل 	•

الإنفاق الرعوى احلكومي اإىل اإنفاق التمكني للم�ساعدة يف 
حل امل�سكالت الجتماعية.

اإن التعجيل باآثـــار القرارات الإ�سرتاتيجيـــة والكربى لتلك 	•
ال�سيا�ســـات الإمنائية حتتـــاج اإىل اإ�ســـالح اإداري وا�سع يف 
املنظومـــة البريوقراطية احلكوميـــة، وقد حتدثت عن ذلك 

بالتف�سيل مبقالتي: »قرارات امللك واجلهاز احلكومي«.
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علـــى وزارة ال�سوؤون الجتماعيـــة اأن ت�سارك وتوؤثر يف وزارة 	•
التخطيط ووزارة املالية وموؤ�س�ســـة النقد العربي ال�سعودي 

نحو اقرتاح احللول الوقائية الجتماعية.
اإن الطبقة الو�سطى من مقت�سدين ومي�سورين هم الطبقة 	•

الأكـــرب، وخماوفنا تاآكل الطبقـــة الو�سطى له ما يربره عرب 
التاأكيد على مفهوم القت�ساد الجتماعي و�سيا�سات اإعادة 
التوزيع مع اأهمية معدلت النمو يف اإجمايل الناجت الوطني، 
واإن تنميتنـــا ونه�ستنـــا اجلديـــدة قـــد اأدركـــت هـــذا بعمق 

وتتطلع ملاأ�س�سته.
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مكافحة	الف�ساد

)1(

ُترجمت الإرادة امللكية لالإ�سالح باأمره ال�سامي بتاأ�سي�ض الهيئة 
الوطنية ملكافحة الف�ساد، واملت�سمن اأمره قوله رعاه اهلل: وانطالقًا 
من قول اهلل تعاىل: {ول تبغ الف�ساد يف الأر�ض اإن اهلل ل يحب 
للم�سوؤولية  اآية 77، وا�ست�سعارًا منا  الق�س�ض  املف�سدين} �سورة 
الف�ساد  وحماربة  العام  املال  حماية  يف  عاتقنا  على  امللقاة 
املطهرة  �سريعتنا  مقا�سد  من  كرمي  هدي  على  عليه،  والق�ساء 
الأ�سباب  وهياأت  ال�سمانات،  واأوجدت  الف�ساد،  حاربت  التي 
ملحا�سرته، وتطهري املجتمع من اآثاره اخلطرية، وتبعاته الوخيمة 
اأمرنا  اأجيالها،  واأفرادها، وم�ستقبل  الدولة يف موؤ�س�ساتها،  على 
اإن�ساء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد، ترتبط  اأوًل:  مبا هو اآت: 
ال�سريف  عبداهلل  بن  حممد  الأ�ستاذ  يعني  ثانيًا:  مبا�سرة.  بنا 

رئي�سًا للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد مبرتبة وزير«. 
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)2(

واملف�سدة خالف  فا�سد،  فهو  ف�سودًا  ف�سد  من  اللغة:  الف�ساد يف 
العتدال،  عن  ال�سيء  وخروج  ال�سالح  نقي�ض  وهو  امل�سلحة، 

ويقال: ف�سد ال�سيء مبعنى اأنه مل يعد �ساحلا. 

املعنى  على  الفقهي  التعريف  يدور  ال�سرعي:  ال�سطالح  يف  اأما 
ومرة  بالعطب،  ال�سيء  اإ�سابة  مبعنى  تارة  ياأتي  فهو  اللغوي، 

بال�سطراب واخللل، ومرة مبعنى اإحلاق ال�سرر.

النقد  �سندوق  فيعرفه  العامة  بالوظائف  الإداري  الف�ساد  اأما 
مك�سب  اأجل  من  العامة  ال�سلطة  ا�ستخدام  �سوء  »باأنه  الدويل: 
يطلبها  اأو  ر�سوة  الر�سمي  املوظف  يتقبل  حينما  يتحقق  خا�ض، 
اأو ي�ستجديها اأو يبتزها، وقد يكون ذلك مقرتنًا ب�سوء ا�ستخدام 
الر�سا  القطاع اخلا�ض  الأعمال من  يقدم رجال  ال�سلطة حينما 
اللوائح  اأو  والقوانني  العامة  ال�سيا�سات  على  التحايل  بق�سد 
للح�سول على ميزة تناف�سية اأو ربح اأو مزايا �سخ�سية، وميكن اأن 
يحدث �سوء ا�ستغالل ال�سلطة العامة اأي�سًا من اأجل فهم �سخ�سي 
حتى لو مل يحدث تقدمي ر�سوة، وذلك عن طريق حماباة الأقارب 

اأو التو�سية بهم، اأو �سرقة موارد الدولة اأو تبديدها«.
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�سوء  مب�سطلح  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  الف�ساد  فاإن  تالحظ  كما 
ا�ستخدام ال�سلطة الذي ُيّعرف باأنه: »قيام من توىل اأمرًا من اأمور 
الأمة اأو عهد اإليه به، بال�ستفادة اأو النتفاع من عمله اأو وليته 
ا�ستعمال  اأو  �سديق،  اأو  قريب  مل�سلحة  اأو  ال�سخ�سية  مل�سلحته 

قدرته وقوته املمنوحة له بق�سد النتقام والت�سفي«. 

{ ول  تعاىل:  فقال  الف�ساد،  من  وعال-  -جل  الباري  حذر  لقد 
اإن  وطمعًا  خوفًا  وادعوه  اإ�سالحها  بعد  الأر�ض  يف  تف�سدوا 
اإن   ،56 اآية  الأعراف  �سورة  املح�سنني}  من  قريب  اهلل  رحمت 
اهلل جعل الإن�سان خليفة من اأجل الإعمار والبناء، فقال تعاىل: 
من  اأن�ساأكم  هو  غريه  اإله  من  لكم  ما  اهلل  عبدوا  قوم  يا  {قال 
الأر�ض وا�ستعمركم فيها فا�ستغفروه ثم توبوا اإليه اإن ربي قريب 
جميب} �سورة هود اآية 61، فالفا�سد لي�ض عن�سر هدم وتخريب، 
الهمم  وقتل  والعمران  الإ�سالح  على  الفر�ض  تفويت  عن�سر  بل 
وت�سجيع الباطل والدعوة ل�سيوعه كي تنت�سر �ِسرعة الغاب فياأكل 

القوي ال�سعيف.

الن�سو�ض  الفا�سد  يتاأول  اأن  �سالل  بعده  ما  الذي  ال�سالل  اإن 
قال  الق�سد،  �سالح  بدعوى  وحتليله  باطله  لت�سويغ  والوقائع 
تعاىل: {اإن اهلل ل ي�سلح عمل املف�سدين} �سورة يون�ض اآية 81، 

اإن الغاية ل تربر الو�سيلة مطلقًا.
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تكون  فحينما  وح�سب،  جناية  لي�ست  الكربى  الف�ساد  ق�سايا  اإن 
الأمة يف حالة حرب �ساخنة اأو باردة ت�سبح �سبه خيانة عظمى؛ 
لأن اإ�سعاف اجلبهة الداخلية هو �سكل من اأ�سكال مظاهرة العدو 

وفت ع�سد املدافعة.

)3(

اإن اختيار املوفق لكل خري العادل خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز ملعايل الأ�ستاذ حممد ال�سريف كاأمني عام 
للمف�سدين  قوية  بر�سالة  بعثت  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  للهيئة 

فباملقدمات تعرف النتائج.

ومعايل الأ�ستاذ حممد ال�سريف ل اأعرفه اإل من خالل موقفني: 
اأحدهما زيارتي له يف بيته ا�ستجابة لدعوة ع�ساء ر�سمية وعامة 
الآخر  املوقف  اأما  وال�سمت،  والعفة  واللطف  الكرم  فيه  قراأت 
الإداري  والإ�سالح  الف�ساد  بق�سية  عنايته  به  فاجاأين  الذي 
جيد  �سنف  وهذا  املكلوم،  بقوة  املواطنني  حقوق  عن  والدفاع 
كان  اإذا  بالك  فما  ال�سعيف،  يف  القوي  يفكر  حني  الب�سر  من 
العقارية  ال�سركات  كربى  لأحد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القوي  هذا 
هذه  نبالء  اأحد  اإنه  �سيدي  يا  العامة..  املالية  يف  بارز  وم�سوؤول 
الدولة الذين ورثوا اأخالق وطن التوحيد وتوحيد الوطن، فهمهم 
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عرب  وقادتهم  لقادتهم،  وخمل�سون  الكربى  الوطنية  امل�سلحة 
300 �سنة من فن احلكم يعجبون بالرجال حتى اإذا كان عدوهم، 
فاإذا انك�سر احت�سنوه، اإليك ن�سًا نقلته من كتابه »جوهر الإدارة« 
دونته يف كتابي »اأركان القيادة« حينما بني اخللل يف اأداء املدير 
بقوله: »غالبًا ما يقرب املدير حوله �سعاف ال�سخ�سية وحمدودي 
القدرات واملواهب من م�ساعدين وم�ست�سارين؛ لأنه يجد اأن ذلك 
اأو  راأي  اإبداء  دون  وتنفيذها  وتعليماته  توجيهاته  لتقّبل  اأ�سهل 
معار�سة، وكلما قلَّت ثقة هذا املدير يف نف�سه برزت هذه الظاهرة 

اأكرث يف حميط اإدارته....«.

ويقول اأي�سًا: »تت�سف قراراته بالتخبط والفردية والتعار�ض، اإذ 
لي�ض هناك منهج وا�سح يف درا�سة امل�سكالت واإ�سراك العاملني 
يف بلورتها اأو ا�ستقاء اآرائهم حولها اأو ال�ستفادة من جتاربهم«. 
اأي�سًا: »ينظر املدير يف هذه البيئة الإدارية اإىل العاملني  ويقول 
بنظرة دونية ي�سوبها الكثري من التعايل والكربياء ورمبا الغرور، 
ويح�ض اإح�سا�سًا داخليًا يحاول اإخفاءه ويظهر عليه اأحيانًا، اإنهم 
تامة  راحة  يف  للعمل  له  املناخ  وتهيئة  وتاأييده  خلدمته  وجدوا 
معارفه  تركيز  على  املدير  »يعمل  اأي�سًا:  ويقول  م�سكالت«،  دون 
واأقاربه واملح�سوبني عليه يف وظائف قريبة منه لكي ي�ستمد منهم 
اأوامر وقرارات  لتنفيذ ما ي�سدره من  وي�سخرهم  ونفوذه،  قوته 
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نوع  يوؤمن لها، و�سيئًا ف�سيئًا ي�سبح لديه  التي  ال�سيا�سات  وتبني 
من الإح�سا�ض بالعظمة، واأنه اأ�سبح مطاعًا يف كل �سيء، في�سارع 
التقرب منه ودعوته حل�سور منا�سباتهم  اإىل  امل�سالح  اأ�سحاب 
وبناء عالقات قوية معه مبنية على ق�ساء م�سالح متبادلة، ويبداأ 
يف ا�ستخدام نفوذه لتحقيق مكا�سب وم�سالح �سخ�سية ومادية، 
واحلذر  احليطة  من  ب�سيء  لديه  التوجه  هذا  يبداأ  ما  وغالبًا 
والكتمان، ثم ل يلبث اأن ي�سبح �سمة مالزمة له، وي�سبح العمل 
بالن�سبة له اأمرًا ثانويًا وو�سيلة للهيمنة وا�ستخدام النفوذ وق�ساء 

امل�سالح اخلا�سة«.

)4(

نظام  يف  ال�سرعية  و�سيلتنا  هو  الرب  على  والتعاون  التنا�سح  اإن 
يف  الت�ساركية  طريقتنا  اأنها  كما  ال�سعودي،  الإ�سالمي  احلكم 

اإدارة ال�ساأن العام، وعليه فاإين اأقرتح ملعايل الأمني ما يلي: 

خالل  من  بالعمل  الهيئة  جمال  وحدد  الروؤية،  على  ز  َركِّ اأوًل: 
الوزارات والهيئات احلكومية الأخرى، وعلى راأ�سها هيئة التحقيق 

والدعاء العام ووزارة العدل واملجل�ض الأعلى للق�ساء.

ثانيًا: َطّور نظم ال�سبط والرقابة الداخلية بالتعاون مع الهيئات 
الف�ساد وال�سفافية؛  واملوؤ�س�سات الدولية املعنية مبعايري مكافحة 
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ـيـمنتلا اااااار ــ ةـــ

ما يرفع من كفاءة عمل ديوان املراقبة العامة واملباحث الإدارية 
اأو �سركات التدقيق املحا�سبي.

تفاهم  وفق  امل�ساآئلة  نحو  ال�سورى  جمل�ض  اأع�ساء  ع  �َسجِّ ثالثًا: 
م�سرتك واآلية تعاون وتفاعل.

التي  الأمينة  القوية  ال�سعودية  الكفاءات  اأف�سل  ا�ستقطب  رابعًا: 
وجدت،  اإن  �سعفك  نقاط  وت�ستكمل  قوتك،  اإىل  قوتها  �ست�سيف 
وهم ُكرُث، واحر�ض على و�سع �سلم عاٍل للرواتب لزيادة مناعتهم 

من الخرتاق. 

الإعالم  و�سائل  عرب  الف�ساد  حماربة  ثقافة  ان�سر  خام�سًا: 
وطنية  ق�سية  ت�سبح  كي  العامة؛  العالقات  وحمالت  والإعالن 

ن خالله املجتمع ذاتيًا. اأ�سيلة حت�سّ

ت�ستنزف  اأو  تفرق  ول  الكربى  الف�ساد  �ساد�سًا: ركز على ق�سايا 
نف�سك يف ق�سايا هام�سية و�سغرية.

�سابعًا: ا�ستعن مب�ست�سارين قانونيني ذوي خلفيات �سرعية مهمة، 
الق�سايا  درا�سة  اأجل  من  ق�سائية  له خربات  كانت  َمن  ويف�سل 
للتاأكد من �سالمتها الكيدية اأو الت�سخيم اأو ال�سبهة التي ل تتوافر 

فيها اأدلة وبراهني وقرائن معتربة.

يديل  ملن  الق�سائية  واحلماية  للحوافز  نظامًا  �سع  ثامنًا: 
مبعلومات لك�سف الف�ساد.



املوؤ�س�سات  اقرتاح  مع  الوقائية  والأنظمة  الت�سريعات  طور  تا�سعًا: 
امل�ساعدة للحد من الف�ساد كاإن�ساء هيئة وطنية للمناق�سات العامة.

عا�ســـرًا: �سكل فريق ر�سد لـــكل ما ين�سر عن الف�ســـاد ثم غربلته 
وحتليلـــه كـــي ترقـــى اإىل ق�سايـــا مـــع العنايـــة بقنـــوات الت�سال 

وال�ستماع املختلفة واإتاحتها للمواطنني.

املهنيـــة  الدوليـــة  باخلـــربات  ا�ستعـــن  ع�ســـر:  احلـــادي 
والتجارب امل�سابهة.

اململكة  عن  الدفاع  عرب  الوطنية  جتربتنا  اأبرز  ع�سر:  الثاين 
تقارير  عرب  املعرت�سني  على  الفر�سة  وفوت  الدولية،  باملحافل 

دورية ذات م�سداقية عالية.

)5(

تقدمًا،  الأكرث  الدول  يف  حتى  وعاملية  اإن�سانية  حالة  الف�ساد  اإن 
اإمنا  ول ميكن لأي عاقل املطالبة بالق�ساء عليها ق�ساًء مربمًا، 
املعّول تطويقها، وهي لي�ست بالأمر ال�سعب فنحن منتلك قيادة 
ذات اإرادة اإ�سالحية وا�سحة، و�سعبًا �سمريه يقظ يغذيه الدين 
فينا  ي�سرق  العيب، حتى من  وحياء من  نخوة  العرب من  و�سيم 
يتاأول ول يجاهر، بل ينزوي وبقية اخلري فيه تلومه ليل نهار، اإننا 
العربية  اجلزيرة  يف  التاريخي  فدورنا  بكثري،  الف�ساد  من  اأكرب 

يتعدى املال اإىل الر�سالة... هكذا كنا ونحن اليوم وكذلك غدًا.
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يف  هادف���ة  ر�ؤي���ة  حتقي���ق  �إىل   ، يه���دف 
�لتحديث ��لتطوير �فق �أ�ض�س �لثقافة �لإ�ضالمية �لنابعة من جتربة تاريخية ر�ئدة، �غري متعار�ضة 
م���ع �لتجرب���ة �لإن�ضانية �ملمتدة منذ ن�ض���اأة �خلليقة، �خ�ضو�ضًا فيما يتعل���ق بتحليل �أ�ضباب �لتخلف 
��لغي���اب �حل�ضاري �تق���دمي بد�ئل �إ�ضالحية تت�ض���ل بالق�ضايا �ل�ضيا�ضي���ة ��لثقافية ��لجتماعية 

��لنظام �ل�ضيا�ضي ��لقت�ضادي ��حلكم �لر�ضيد. 
�إن مرك���ز �بن �لأزرق، ر�ؤية ��أهد�فًا �فريق���ًا، يتطلع من �ر�ء �إ�ضد�ر �ضل�ضلة �لن�ضو�س ��لدر��ضات 

�لتي ي�ضدرها �إىل عّدة �أمور: 
��ض���ع ن�ضو�س �لتفك���ري �ل�ضيا�ضي �لإ�ضالمي �لقدمي يف متنا�ل �لباحث���ني ��لد�ر�ضني يف تاريخ   .1
�لفك���ر �ل�ضيا�ض���ي �لإ�ضالمي ��ل�ضيا�ض���ة �ل�ضرعية، به���دف �لتعريف �لعلم���ي مبناهج �طر�ئق 

�لفقهاء ��ملتكلمني ��أهل �لنظر �لعقلي يف نظرية �لد�لة ��ملجتمع �ل�ضيا�ضي يف �لإ�ضالم. 
متك���ني طالب �لعلوم �ل�ضيا�ضي���ة ��ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية من �لّطالع على م�ضادر �لفكر �ل�ضيا�ضي   .2

�لإ�ضالمي �تيار�ته �مد�ر�ضه، لكي يتخذ�ها مو�ضوعات لبحوثهم ��جتهاد�تهم. 
�إتاح���ة �لفر�ض���ة لأهل �لر�أي ��لقر�ر، ���ضتن���ادً� �إىل هذه �لذخائر لق���ر�ءة �لتجربة �ل�ضيا�ضية   .3

�لعربية �لإ�ضالمية باأقالم �أعالمها. 
�لإ�ضه���ام يف �إنتاج نظرية �ضيا�ضية �إ�ضالمي���ة معا�ضرة يف �ضوء �لن�ضو�س �ل�ضيا�ضية �لإ�ضالمية   .4

�لكربى �ذ�ت �لدللة يف �لتجربة �لإ�ضالمية �لكال�ضيكية. 
ت�ضحيح �لنظ���ر �إىل �لتفكري �ل�ضيا�ضي �لإ�ضالمي �ضمن �لفك���ر �لإ�ضالمي �لعام ��ضمن �لفكر   .5

�ل�ضيا�ضي �لعاملي يف �لقدمي ��حلديث. 
ن�ضر بحوث �در��ضات متخ�ض�ضة يف مو�ضوعات �لفكر �ل�ضيا�ضي �لإ�ضالمي ��ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية،   .6

��لرتجمة عن �للغات �حلّية يف �ملو�ضوعات نف�ضها للتو��ضل ��لتطوير ��إثر�ء �ملعارف. 

شركة ابن األزرق للنشر
Ibn Al Azraq for Publishing Co.
w w w . i b n a l a z r a q . c o m

www.z-adv.com    966 1 477 00 33

�ملوؤ�ض�س
د. يو�سف بن عثمان بن حزمي

رئي�س �لهيئة �ل�ضت�ضارية
اأ.د. ر�سوان بن نايف ال�سيد

Ideas in politics cover.indd   1 6/8/2011   3:08:28 PM


