الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول ،دراسة وتأمل
قد يقول قائل إن الفساد واإلفساد يف األرض يكون دبخالفة شرع اهلل ،وما جاء بو النيب عليو الصالة والسالم ،وىذا
شيء نعرفو ويكاد اخلطباء يكررونو على ادلنابر يف كل خطبة حىت حفظناه ،فما اجلديد يف األمر؟
نعم إن خمالفة شرع اهلل ىي اليت تؤدي إىل الفساد واإلفساد والظلم والفسق والطغيان يف األرض ،وىذا الكالم على
عمومو ىو الصحيح والذي ال يعلى عليو .إال أن موضوع ادلقالة اليوم ىو بيان كيفية حدوث ىذا الفساد يف بلد ما وكيف
أن وجوده يصبح قدرا حيَت احلكماء ويعجز اخلرباء ويفشل احلكومات وحيبط الشعوب فتصبح ذليلة وعاجزة وترتضي الفساد
وتتعايش معو وتكيف نفسها يف بيئتو ،األمر الذي يؤدي إىل أن تصبح الشعوب نفسها فاسدة :أحزاهبا ووسطها السياسي
ورجال الدولة كلهم مغمورون بالفساد وإن اختلفت درجات ىذا االنغماس ،فالكل يصبح فاسدا أو يف طريقو لذلك ،أو
يصبح فاسدا دون أن يدري وىؤالء كثر وىم حيسبون أهنم حيسنون صنعا!
وىنا نعيد تكرار السؤال نفسو؟ دلاذا الكل أو الغالبية منغمسة بالفساد رغم أن منهم احلافظ للقرآن والفقيو وادلفيت
ادلفسر والعامل وادلفكر اإلسالمي ومعلم اللغة وفقيهها؟ دلاذا كل ىذا الفساد ويف البالد توجد ادلراكز الفقهية والفقهاء واألئمة
واألطباء واخلرباء والتقنيون وادلعلمون وادلهندسون وغَتىم من الكوادر وادلختصُت؟! دلاذا يتغلغل الفساد رغم أن كل مؤشرات
دوائر البحوث والفكر يف العامل الغريب والشرقي تري بكل وضوح مدى تنامي حب ادلسلمُت لإلسالم ومدى تنامي التزامهم
بإسالمهم وعودهتم لو حبب وشغف مع مرور الوقت؟!
كان البعض وما زال يقول لو أننا نصلح الفرد سيصلح اجملتمع ،وكانوا يظنون أنو بزيادة عدد األفراد الصاحلُت يف اجملتمع
سيتغَت احلال لألحسن وسيضمحل الفساد واإلفساد يف البالد .ولكن الذي حيصل عكس ذلك سباما ،فمنذ التسعينات
وادلسلمون بفضل اهلل يتوجهون بقوة لدينهم لدرجة أن وصل العديد من اجلماعات اإلسالمية يف كثَت من بلداننا للحكم
وصاروا حكاما ولكن حال بلداهنم يصبح أسوأ وأسوأ وحال الشعوب أشد ضنكا وفسادا .وإذا دبقولة "أصلح الفرد يصلح
اجملتمع" قد أثبتت فشلها الذريع وعدم صدقها وأهنا زبالف الواقع بل قد ثبت أهنا فكرة خيالية بل فكرة مضللة.
مث فهم آخرون أن ادلشكلة يف بلداننا تكمن يف النظام الذي حيكم البالد ،وىذا كالم صحيح ال غبار عليو ،ولكنهم مل
يفهموا كيف يغَتونو ،فراحوا يغَتون احلكومة تلو احلكومة يف البالد حىت وصل احلال أن يبيت الشعب مع حكومة ويصبح
مع حكومة أخرى ،ولكن احلال من سيئ إىل أسوأ والفساد يضرب يف أعماق حياتنا واحلياة تشل عن احلركة لدرجة وصلت
إىل عدم توفر أساسيات احلياة من طعام وشراب وعالج ووقود كما يف لبنان اليوم مثال.
وىنا نعود للسؤال نفسو ولكن بصورة أخرى ،النظام ىو سبب الفساد واإلفساد وليس قلة األفراد الصاحلُت بل ىم
كثر ،وحاولت الشعوب االنقالب والتغيَت إىل درجة أن أصبح تغيَت احلكومات سهالً كتغيَت النعال  -أعزكم اهلل  -إذاً
كيف يكون سبب الفساد ىو النظام ومل يتغَت احلال بتغيَت احلكومات وبالتعديالت الدستورية اليت تواكب كل حكومة
جديدة ،ال بل إن بعض ىذه احلكومات كانت إسالمية وبأغلبية بردلانية؟
ولإلجابة على ىذا السؤال جيب العودة لفهم الواقع ابتداء ،فصحيح أن الدين جاء ليغَت الواقع ،ولكن جيب معرفة ىذا
الواقع ابتداء لتتم معاجلتو ادلعاجلة الصحيحة اليت جاء هبا اإلسالم .فاإلسالم جاء بعالج لوقائع خمتلفة وحسب نوع الواقع
موقع حزب التحرير
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وضع العالج .وال جيوز عقال وال شرعا أن نعاجل واقعا دبعاجلة إسالمية ال تناسبو ،سباما كما حيدث يف األمراض ،فال جيوز
للطبيب أن يعاجل أمراض السكري بأدوية النقرس ،أو بأدوية الروماتيزم مثال ،ألن ىذا سيفشل العالج بل سيزيد حالة ادلريض
سوءاً وتعقيدا ويزيد الطُت بلة ،وإن كان الطبيب نيتو حسنة ولو كان إنساناً ملتزما وذا خلق إال أنو خالف قواعد الطب يف
العالج ولذلك حصل على نتائج عكسية .وىذا سباما ما حيدث إذا أرادت الشعوب أن تعاجل واقعها الفاسد دون أن تفهم
واقعها أوال وتشخصو تشخيصا صحيحا مث بعدىا تبحث لو عن عالج يف اإلسالم.
وىنا نصل من جديد إىل سؤالنا األول نفسو ،ولكن بصيغة أخرى أكثر تفصيال :ما ىو واقع الدول القائمة يف بالدنا
اإلسالمية؟ وىل ىو واقع واحد؟ وكيف ميكن تغيَت النظام فيها؟
ولإلجابة على ىذا التساؤل ينبغي تبيُت أمر مهم للغاية وىو :تفصيل واقع الدولة عموما من ناحية السيادة
واالستقالل .فلكل دولة يف العامل أمور ال ميكنها أن تستغٍت عنها أبداً وىي تعترب شرايُت احلياة للدول ،بدوهنا يتوقف قلبها
وال يعمل ،وىي:
 .1ادلداخل وادلخارج ذلا من ادلطارات وادلعابر واحلدود الربية والبحرية إن وجدت.
 .2الثروات وأمهها ادلياه والطاقة بأنواعها والزراعة.
 .3اجليش واألمن.
 .4الدستور والقانون.
ىذه األمور األربعة تلزم كل دولة وبدوهنا ال تتشكل الدول وإن تشكلت تكون دوال كرتونية ىزيلة آيلة للسقوط ألهنا
ال سبلك أساسيات احلياة لشعبها ،فيًتكها الناس يف أي فرصة تسنح ذلم ويهجروهنا ،وتبعا دلن يسيطر ويتحكم بشرايُت احلياة
ىذه يف الدول ربكما فعليا ال شكليا ،تتنوع الدول يف العامل وتنقسم إىل ثالث أقسام:
القسم األول ىو الدول ادلستقلة :وىي الدول اليت لديها سيادة كاملة على ىذه الشرايُت داخليا وخارجيا أي تستطيع
محاية ورعاية واحلفاظ على شرايُت احلياة فيها بنفسها أي جبيشها وشعبها وتستطيع أن تسَت سياستها الداخلية واخلارجية
دون تدخل أو إمالء خارجي من دول أخرى .ىذه الدول ىي الدول ادلستقلة ،أي الدول اليت استقل قرارىا السياسي
داخليا وخارجيا ألهنا سيطرت بقوة جيشها وشعبها وقانوهنا ودستورىا على شرايُت حياهتا وألهنا سَتت مصاحلها اخلارجية مع
الدول األخرى بصورة مستقلة أي بدون إمالءات خارجية .وأمثال ىذه الدول أمريكا والدول األوروبية وروسيا مثال.
القسم الثاين من الدول :الدول اليت تدور يف الفلك؛ وىي الدول اليت لديها سيادة كاملة على ىذه الشرايُت داخليا
فقط ولكنها ال تستطيع تسيَت سياستها اخلارجية بصورة مستقلة عن مصاحل الدولة أو الدول الكربى ولذلك ذبدىا يف
سياستها اخلارجية تدور يف فلك الدولة أو الدول الكربى لعجزىا عن تسيَت شؤوهنا اخلارجية بنفسها .أما داخليا فلها جيشها
ودستورىا وقوانينها وسياستها الداخلية ادلستقلة عن إمالءات اخلارج عادة .وأمثال ىذه الدول تركيا وإيران وكندا وماليزيا
وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا وغَتىا.
القسم الثالث من الدول :الدول التابعة؛ وىي الدول الذليلة اليت ال تقوى على محاية شرايُت حياهتا بنفسها ال داخليا
وال خارجيا إال بإمالءات وربكم خارجي من دول أخرى ،ولذلك مسيت دوالً تابعة أو عميلة أو فاشلة أو وكاالت وشركات

للدول ادلسيطرة عليها .فجيشها متحكم بو ودستورىا مفصل ليخدم مصاحل الدول ادلتحكمة هبا .وثرواهتا هنب وبواباهتا
ومطاراهتا ومعابرىا مشرعة للدولة اليت تتحكم هبا وتستعملها ،وىذا حال مجلة الدول القائمة يف البالد اإلسالمية.
واآلن يتبُت لنا واقع الدول يف العامل وكيف يتم فهم الواقع فيها بناء على مفهوم السيادة الفعلي على شرايُت احلياة يف
الدول .ولننتقل لإلجابة على التساؤل ادلطروح ابتداء :كيف حيدث الفساد واإلفساد يف البالد وكيف ميكن القضاء عليو
ومعاجلتو؟
أوال جيب معرفة واقع الدولة العربية أو العجمية ،أذبنب اآلن أن أقول إسالمية بعد التفصيل أعاله حىت ال أخالف
الواقع ،فمثال لنأخذ مصر:
كيف يتغلغل الفساد يف مصر؟ واجلواب إن شرايُت احلياة يف مصر يتحكم هبا اجليش ادلصري ولكن ليس لصاحل
الشعب ادلصري وإمنا لصاحل أمريكا وبتحريك وتوجيو وربكم خارجي من أمريكا .فمصر تعترب دولة تابعة ألمريكا ألن رئيسها
وأمنها ودستورىا وشرايُت حياهتا تتحكم هبا أمريكا .ولذلك إذا أردت أن تزيل الفساد واإلفساد يف مصر فإن عليك أن تنتزع
سيادة مصر من يد أمريكا من جديد .وىذا ال يكون إال بأن يلتحم اجليش والشعب من جديد ضد أمريكا وعندىا فقط
يستطيع ادلصريون أن يستقلوا وعندىا فقط ميكن احلديث عن إزالة الفساد والفاسدين .ولذلك فإن تغيَت احلكومات يف مصر
ووجود الربدلانيُت واحلكومات ذوي األغلبية اإلسالمية أو غَت اإلسالمية لن تغَت واقع مصر ولن تزيل الفساد إطالقا بدون
رفع يد أمريكا عن شرايُت احلياة يف مصر واستعادة ادلصريُت لسيادهتم وقرارىم السياسي داخليا وخارجيا من يد أمريكا .ألن
السيادة ليست كلمة تقال بال معٌت وإمنا ذلا معٌت فعلي يف الدول وبدون وجود السيادة ىذه فلن ربقق أي ثورة أي تغيَت
ولو كان بسيطا ،وأن يزال أي شيء من الفساد ادلتغلغل والضارب يف جذور احلياة يف مصر ،وىكذا تونس وىكذا السعودية
ومعظم البالد العربية واإلسالمية.
ِ ِ
ِِ
ين َسبِيلا﴾ أي ال جيوز أن يكون للكافرين سيطرة
ين َعلَى الْم ْؤمن َ
وىذا معٌت قولو تعاىل ﴿ َولَن يَ ْج َع َل اللَّو ل ْل َكاف ِر َ
وسيادة على دساتَتنا وشرايُت حياتنا ألن ذلك سيزيل سيادة اإلسالم عن حياتنا وسيزيل استقالليتنا وحكم اهلل فينا
وسيجعل السيادة للمتحكمُت بنا وعندىا سيعشش الفساد وسيتغلغل يف بلداننا ولن نقوى على صد أي عدو أو ربرير أي
أرض أو صناعة سيارة أو التحكم بأسواقنا وذبارتنا وحياتنا وال بقوتنا وال حىت خببزنا ومياىنا.
والعالج اإلسالمي لكي ال تقع البالد اإلسالمية ربت سيادة الكفار ىو بأن اهلل قد شرع نظاما سياسيا فريدا متميزا
وىو نظام اخلالفة ،اليت ترعى ادلسلمُت وربمي بيضتهم وعزهتم وثرواهتم وخَتاهتم وحياهتم وأعراضهم وكرامتهم وماذلم ،ويطبق
فيها شرع اهلل ودستوره ادلنبثق من القرآن والسنة وإمجاع الصحابة والقياس الشرعي .فكل شيء يف اخلالفة مستقل عن
التحكم اخلارجي وعن سيطرة الدول الكافرة وادلستعمرة على شرايُت حياتنا ،ودستورنا مستقل عن دساتَت الدول الكربى
االستعمارية ألنو ببساطة منبثق من الكتاب والسنة ،وجيش اخلالفة وخليفتها حاميان لشرايُت حياتنا وكرامتنا وعزتنا
ودستورنا ،وهبذا فقط قضى اإلسالم على الفساد واإلفساد يف البالد .وىذا ىو معٌت سبكُت الدين للمسلمُت يف قولو تعاىل:
ِ
ِ
ض َكما است ْخلَ َ َّ ِ
ِ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَي َم ِّكنَ َّن
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنَّه ْم في ْاْل َْر ِ َ ْ َ
آمنوا منك ْم َو َعملوا َّ َ
ين َ
ف الذ َ
﴿ َو َع َد اللَّو الذ َ
ك
ضى لَه ْم َولَيبَ ِّدلَنَّهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمن ا يَ ْعبدونَنِي َل ي ْش ِركو َن بِي َش ْيئ ا َوَمن َك َف َر بَ ْع َد ذَلِ َ
لَه ْم ِدينَ هم الَّ ِذي ْارتَ َ
ك ىم الْ َف ِ
قال َر ُسول اللو
الَ :
اسقو َن﴾ .وىذا معٌت اخلالفة يف حديث رسول اهلل ﷺ عن أَيب ىريرَة رضي اهلل عنو قَ َ
فَأولَئِ َ

ﷺَ « :كانَت ب نو ِ
وسيَكون بَعدي خلَ َفاء
يل تَسوسهم اْلَنْبياء ،كلَّما َىلَ َ
ك نَبِي َخلَ َفو نَبيَ ،وإنَّو ل نَبِ َّي بَعديَ ،
َ
َ
إسرائ َ
ال :أَوفوا بِبَ َيع ِة اْل ََّوِل فاْل ََّوِل ،ث َّم أَعطوىم َح َّقهمَ ،واسأَلوا اللَّو الَّ ِذي
فَ يَكث رو َن ،قالوا :يَا رسول اللَّو ،فَما تَأْمرنَا؟ قَ َ
لَكم ،فَ َّ
متفق عليو.
إن اللَّو سائِلهم َّ
عما استَرعاىم» ٌ
فاخلالفة ليست كما يظن البعض قطع ٍ
يد وجلد ظه ٍر ورجم الزاين ،بل ىي تطبيق اإلسالم كامال يف الداخل واخلارج
حبيث تكون السيادة على شرايُت حياتنا لإلسالم وادلسلمُت ،وبذلك ميحى الفساد ومينع اإلفساد بكل أشكالو وأنواعو بنظام
ودستور اإلسالم العادل والراشد يف دولة اخلالفة.
واآلن بقيت مسألة واحدة ،وىي ما ىي اخلطوات العملية إلرجاع سيادة ادلسلمُت ذلم يف بلداهنم بعد أن فقدوىا
وربكم هبا ادلستعمرون؟ أي كيف ميكن إرجاع اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة إىل احلياة من جديد؟
لن يتسع ادلقام لذكر تفاصيل ذلك ىنا ولكن نبينو على عمومو:
لقد بُت حزب التحرير ذلك بالتفصيل ،فاخلالفة وإعادهتا من جديد ىي زبصص حزب التحرير منذ أن نشأ ،وىناك
طريقة شرعية لتحويل البالد من دار ربكم بغَت اإلسالم إىل دار ربكم بأحكام اإلسالم ،وىذه الطريقة منصبة على فهم واقع
البلدان والدول ادلبُت أعاله وفهم ادلعاجلة ادلناسبة لواقع كل بلد مناط البحث .ولكن عموما فال بد للشعب من اسًتجاع
جيشو إليو ،وال بد للشعب من السيطرة على شرايُت احلياة يف بالده حىت يتمكن من فعل ذلك ،أي ال بد للشعب من
استعادة سلطانو .ورأي حزب التحرير ادلبٍت على ىذا الفهم يقول بضرورة أن تعمل كل األمة وأحزاهبا وعلمائها ومفكريها
وادلخلصُت فيها على كل ادلستويات بالكفاح السياسي والصراع الفكري وطلب النصرة من أويل القوة وادلنعة ادلخلصُت من
أبناء اجليوش إلعادة سلطان األمة على شرايُت حياهتا ذلا وإزالة أدوات الدول االستعمارية اليت تتحكم بالبالد عن طريقهم.
ىذا على عجالة ولكن األمور مفصلة ومدونة ومؤسسة يف أدبيات حزب التحرير ومؤلفاتو بناء على فهم األدلة الشرعية
وقوة الدليل ،طبعا بعد أن درس الواقع جيدا دلعرفتو مث معاجلتو دبعاجلات اإلسالم احلنيف .قال تعاىل﴿ :ق ْل َى ِذهِ َسبِيلِي
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كتبو للمكتب اإلعلمي المركزي لحزب التحرير
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