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 يف وصف أخالق أهل السیاسة 

 عبدالرحمن رضا

 اللقطة األولي: سهیل املفاوض السیاسي  

ِملُؤه ال�آبة و�صدٍر ضيٍق حرج؛ أقبل سهيل بن عمر وع�� معسكر املسلم�ن الضار��ن �عقٍل ُمثقٌل بالهموم ووجھ  

خيامهم حول مكة، يقول �� نفسھ: انظر يا سهيل أين �ان هؤالء باألمس القر�ب !! وأين هم اآلن؟!؛ لقد �انوا منا  

وم جولًة تلو جولة. ثم إنھ قد امتقع  ُفّرارًا واليوم أوشكنا أن نفر م��م �� �ل موطن، وال زلنا نخسر أمامهم �� �ل ي

لونھ وزاد كر�ھ ملا خطا بقدميھ �� داخل خيام املسلم�ن و�ح هذه الفرحة تطل من عيو��م وهذا اليق�ن بنصر هللا 

 ين�ح من قسما��م.

الصرامة   من  مز�جًا  وجهھ  ع��  يرسم  أن  حاول  دبلوما��ي"  و"كمبعوث  عتيد؛  ومفاوٌض  أر�ب  تاجٌر  سهيًال  ولكن 

دوء والالمباالة، ودخل �� تفاوض شاق مع الن�ي الكر�م ص�� هللا عليھ وسلم والذي �ان من نتيجتھ تلك الشروط  واله

الصعبة ال�ي ظاهرها فيھ إجحاف للمسلم�ن. ثم �انت الواقعة الشه��ة أل�ي جندل بن سهيل بن عمر والذي خرج 

 هيٍل الغاضب.من معسكر املسلم�ن وهو ُيضرب بقسوٍة وُ�جّر �� قيوده بيدي س 

 ال��ند#

االجتما��  التواصل  وسائل  �انت  لو  ماذا  �جيب،  خاطٌر   �� وخطر  العطرة  الس��ة  من  اللقطة  هذه  عند  توقفت 

 حاضرًة �� هذه ال�حظة؛ فماذا ستفعل ال�جان اإللك��ونية لقريش والذباب اإللك��و�ي للمنافق�ن؟

 ال��ند سي�ون #��اية_محمد

ال�جان اإللك��ونية لقريش �انت ستنشر تحت هذا ال��ند صورة أبو جندل وهو ُيضرب و��ان وُ�جّر �� قيوده من 

 "ا�شقاق �� معسكر املسلم�ن -أبيھ سهيل وسي�ون التعليق تح��ا "محمد يتخ�� عن أ�حابھ 

عليھ وسلم مع سهيل بن عمرو وسينشر الذباب اإللك��و�ي للمنافق�ن صورة املصافحة ب�ن الن�ي الكر�م ص�� هللا  

 . "وسي�ون التعليق تح��ا "محمد يصافح قاتل أ�حابھ 
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لفت انتبا�� خطورة تدليس املواقف و�عادة تصو�رها �ش�ل خبيث ومج��أ فعندها يصبح التفاوض السيا��ي هو 

 .ك بيد األعداء و�تحول تطبيق بنود االتفاق السيا��ي إ�� خيانة صر�حةيوضٌع ليد

 ة: بین عثمان وعمراللقطة الثانی

بالعودة إ�� أحداث ص�ح ا�حديبية سألت نف��ي ماذا لو قابل سيدنا عمر بن ا�خطاب سهيًال بن عمرو(ال�افر وق��ا) 

قبل ص�ح ا�حديبية، فهل �ان سيصافحھ أو يبش �� وجهھ؟ مما �عرفھ عنھ ر��ي هللا عنھ فإنھ لر�ما قاتلھ وال يبا��، 

 . "ار إ��ا املفاصلة �� لقطة عنوا��ا "ال كالم ال حو 

و�� املقابل فقد أرسل الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم سيدنا عثمان بن عفان ر��ي هللا عنھ "كمبعوث دبلوما��ي" إ��  

مكة، ولو اف��ضنا أنھ قد قابل سهيًال ال�افر والذي تخضبت يداه بدماء املسلم�ن، فمن الطبي�� أن يحدثھ و�حاوره 

 ."الدبلوماسية للوصول للتفاوض املباشر و�حاّجھ، و�� لقطة عنوا��ا "حوار

إن تأملنا �� موقفي عمر وعثمان ر��ي هللا ع��ما، سيقفز إ�� أذهاننا السؤال الطبي�� ملاذا هذا التباين الوا�ح ب�ن 

املوقف�ن �� نفس الزمان وامل�ان والظروف؟ الفارق من وجهة نظري هو أن التموضع السيا��ي ل�ٍل م��ما مختلف، 

وقف األول هو واحٌد من عموم الناس (ليس لھ منصب رس�ي)، أّما �� املوقف الثا�ي فعثمان هو مبعوث  فعمر �� امل

 سيا��ي من طرف الن�ي الكر�م ص�� هللا عليھ وسلم. 

والفارق ب�ن املوقف�ن هو الفارق ب�ن أخالق الفرد وأخالق السيا��ي؛ فإنھ �سع السيا��ي ما ال �سع الفرد، وعثمان 

الدبلوما��ي"؛ وليس عثمان بن عفان الذي هومن ر��ي ّ� عنھ   �ان يتصرف بصفتھ الرسمية "عثمان املبعوث 

أمتھ، وأحيانا مص�حة حز�ھ، لذا فهو يحاور    -دينھ    -عموم املسلم�ن. فالسيا��ي ينطلق دائمًا من مص�حة قضيتھ  

وعدوًا؛ فما من ��يٍء يدفعھ أن و�ناور و�تفاوض. أّما الفرد فليس لھ تداخل مع أي طرف سيا��ي سواء �ان حليفًا أ

أنھ ح�ي مقابلة عدوه �� بال شك خيانة،  إنھ "كفرد" سيعت��  بل  �� وجهھ و�تفاوض معھ.  يجالس عدوه و�بتسم 

ولذلك ترى مثًال الر�اضي�ن وهم من عموم الناس ين�حبون من مالقاة أي إسرائي�� �� أي مسابقة ر�اضية، وتتلقى 

 األمة ذلك با�حفاوة واإلكبار. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 3 of 6 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 11, 2022      

بوصلة الفرد املسلم دائمًا �� أخالق وقيم اإلسالم املطلقة، وأما بوصلة السيا��ي ف�ي مص�حة قضيتھ ومص�حة 

اإلطار الذي تضبطھ الشريعة الغراء)، وهو دائمًا يوازن بم��ان دقيق وحساس ب�ن أهون الشر�ن وأخف أمتھ (ضمن  

 .الضرر�ن فيحتمل أحدهما ليحقق املص�حة

 آخر مثال

فلنضرب مثاًال آخر لنو�ح بھ ما �سع الفرد وما �سع السيا��ي، بما أننا قد ابتلينا ببدء التطبيع مع إسرائيل �� عدة 

قد نصادف يومًا السفاحة �سي�ي ليف�ي �� أحد الفنادق أو امللتقيات، فهل   -و�ا للمصيبة-، فلر�ما  عواصم عر�ية

النصوص  من  سيٌل  ولدينا  يجوز  ال  هذا  بالطبع  مثًال،  "سيلفي"  معها  تتصور  أو  لها  تبتسم  أن  كمسلم  لك  يجوز 

ا��ي أو سيا��ي بارز أو، أو، أو....، فليس  الشرعية. ولكن ع�� ا�جانب اآلخر لو اف��ضنا أنك وز�ر ل�خارجية أو دبلوم 

 مستغر�ًا أن تلتقي معها أو يلتقط لكما ال�حفيون صورًا ولر�ما تضطر إللقاء �لمة بروتو�ولية...إ�خ 

املصا�ح  م��ان  ع��  تتوقف   �� بل  ال،  وليست  �عم  ليست  واإلجابة  حرامًا؟!  تفعلھ  ما  هل  "كسيا��ي"  فأنت  إذن 

بينكما من خالل وسيط، وقد واملفاسد، فقد ت�ون املص�حة   �� أن ترفض مقابل��ا "كسيا��ي" وأن ي�ون ا�حوار 

 .ُيرجح م��ان املصا�ح واملفاسد كفة ضرورة اللقاء ألن فيھ دفع ملفسدة أوج�ي ملص�حة أك�� تخدم ��ا قضيتك وأمتك 

ا�خلفاء الراشدين املهدي�ن مألي باألقوال واألفعال ومواقف أهل السياسة ال�ي ال �ستطيع  والس��ة النبو�ة ووقائع  

 أن تضعها �� م��ان اإلسالم إال بصف��م السياسية ال بأ�خاصهم أبدًا.

و�ال فأخ���ي با� كيف تضع �� م��ان اإلسالم أقوال وأفعال سيدنا �عيم بن مسعود ودوره العظيم �� وقائع غزوة  

دق؛ فال يمكن وضعها �� م��ان اإلسالم "كفرد" فلن ي�ون ذلك مقبوًال وشرعيًا، فقط ي�ون مقبوًال ومثابًا عليھ  ا�خن

 �� دولة اإلسالم.  عظيم الثواب بإذن هللا بوصف سيدنا ُ�عيم ر��ي هللا عنھ " كعنصر مخابرا�ي"

 اإلطار الحاکم

وه السياسة،   �� يتدخل  ال  اإلسالم  أن  ذلك  �ع�ي  فهل  دائرة  و�ذن   �� يدخل  ال  السيا��ي  العمل  أن  ذلك  �ع�ي  ل 

 !اإلسالم؟
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بالعكس تمامًا فقواعدنا الشرعية ثابتة فالشريعة حاكمة ع�� جميع أفعال امل�لف�ن، واإلسالم نظام شامل  واالجابة:

نا �� رأيي يتناول مظاهر ا�حياة جميعًا و�الطبع فإن من بي��ا �ل أعمال السياسي�ن. والنقطة الفاصلة وا�حور�ة ه

املتواضع �� أن اإلسالم يحكم ع�� تصرفات الفرد طبقًا لقيم اإلسالم املطلقة املثبتة �� نصوص الكتاب والسنة 

ال�حيحة، بينما يحكم ع�� أقوال وأفعال ومواقف أهل السياسة بصف��م ال بأ�خاصهم وذلك بالرجوع ملصا�ح 

وأّيما مسألٍة ُتخرجنا من املص�حة إ�� املفسدة  الشريعة مص�حة �لها،األمة العليا كما قال اإلمام بن القيم رحمھ هللا "

دخلت ف��ا بالتأو�ل"؛ وألن أقوال وأفعال ومواقف السياسي�ن البارز�ن ال تمثلهم �خصيًا  
ُ
فليست من الشريعة و�ن أ

ف��م ال�ي يمثلو��ا ال ولك��م يمثلون الدول وا�حر�ات واألحزاب ال�ي ينتمون إل��ا. لذا فإن اإلسالم يحكم عل��م بص

 بأ�خاصهم. 

 ضوابط املیزان

 أود أن ألفت النظر إ�� عدد من التنب��ات املتعلقة بم��ان املصا�ح واملفاسد: 

ال يجب أبدًا استسهال وتبسيط ا�خروج بنتائج م��ان املصا�ح واملفاسد �ش�ل متسرع ودون تقليب املسألة ع��  ⁃ 

الوزن" هذه ال ت�ون فردية بل ت�ون �شوري جماعية �شمل العلماء وأهل �افة وجوهها والتأكيد ع�� أن عملية "

 االختصاص و�ال فإ��ا ستتحول ملدخل عظيم من مداخل الشيطان. 

ليكن معلومًا أن احتماالت ا�خطأ �� م��ان املصا�ح واملفاسد أك�� بكث�� من احتماالت ا�خطأ �� االج��اد الفق�ي،   ⁃ 

لدينا نصوص �عتمد عل��ا وتنطلق م��ا ونختلف �� �ح��ا و�� تأو�لها، ولكن االج��اد ذلك أنھ �� االج��اد الفق�ي  

السيا��ي غالبًا بال نصوص و�نما هو فقط تقدير للمصا�ح واملفاسد املتوقعة ولذا فت�ون احتماالت ا�خطأ أك��  

 ومساحة االختالف أوسع. 

د، فألن الظروف السياسية دائمة التقلب واملواقف دائمة ال توجد نتائج ثابتة (دائمة) �� مواز�ن املصا�ح واملفاس  ⁃ 

 التأرجح واألحداث ال تتوقف فالبد من إعادة النظر �ش�ل مستمر �� هذه النتائج طبقًا للمتغ��ات ال�ي ال تتوقف

 ال بّد من االبتعاد عن مصادمة عواطف الناس و�ال ستفقد بالتدر�ج قواعدك السياسية ا�حبة واملؤ�دة.  ⁃ 
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 للحدیبیة عودة

�� ا�حديبية، عندما اصطدم ما رجح من موازنات السياسة مع عواطف الناس وهاجت املشاعر بل وعلت األصوات  

باالتفاق؛ عندها نزل القرآن ليحسم ا�جدل و�صف االتفاق السيا��ي بأنھ فتٌح مب�ن فهدأت نفوس الناس ال�ي تندد  

 وسكنت إ�� مشيئة هللا واطمأنت إ�� تدب��ه. 

و�� عصرنا فإن أهل السياسة ال يتخذون موقفًا أو قرارًا سياسيًا إال �عد أن يصدروا ما �سمونھ "تقدير موقف"  

ية قد ال ُتصادم مشاعر عامة الناس ولكن �عض القرارات واملواقف بالتأكيد ُتحدث جلبًة وغالب القرارات السياس

كب��ة وقد ��يج املشاعر وتدفع عوام الناس التخاذ مواقف حادة بل وحادة جدًا أحيانًا، و�علم أيضًا أنھ �� معظم 

ة كما أن اللغة ال�ي ُيكتب ��ا تقدير  األحوال ال يمكن �شر "تقدير املوقف" ع�� عامة الناس ألسباب تكتيكية وأمني

 املوقف ت�ون عادًة أع�� كث��ًا من فهم عوام الناس. 

لذا أري أنھ �� القرارات املفصلية املث��ة ل�جدل وال�ي تتلمس مسارًا ب�ن ألغام اإلعالم ولهب العواطف؛ أري أن 

�يئة الرأي العام �ش�ل متدرج، وتوصيل يتأ�ى أهل السياسة �� اإلعالن ع��ا و�بدأوا �� توسيع دائرة النقاش و�

األمة علماء  من  الثقة  ألهل  املوقف"  يمكن   "تقدير  املوقف  ن�ج  فإذا  والريسو�ي،  والقرضاوي  �الددو  الثقات 

 قطف الثمرة باإلعالن عنھ. 

؛ نقطٌة أخري �� نف��ي أحببت أن أذكرها؛ يجب أن يرا�� "تقدير املوقف" الذي يصدره رجل السياسة صاحب الِدين 

يجب أن يرا�� مقاصد اإلسالم العليا بل و�نطلق م��ا وال يتخطاها أبدًا، و�ال فأخ��و�ي با� عليكم ما هو الفارق ب�ن 

ما يصدره املسلم املتدين �وثيقة تقدير موقف و��ن ما يصدره هذا الشيو�� أو العلما�ي أومن الدين لھ من متملقي 

 ذكرًا أو رائحة لقيم اإلسالم العليا �� الوثيقة.  الطواغيت، أحيانًا أقرأ فال أجد أثرًا أو

 مصائب الُقْطریة

ولكن مع    -�س�� بالتأكيد للتخلص م��ا    -لألسف فإن "الُقْطر�ة" البغيضة ال�ي ُفرضت علينا وأصبحت أمرًا واقعًا  

ال الُقطر�ة ع�� أهل  ال�ي تفرضها هذه  التعامل معها ومع املوازنات االضطرار�ة  بّد من  سياسة عند اتخاذ ذلك ال 

 القرار. وهنا �عض األمثلة للمطبات والكمائن ال�ي تنص��ا الُقطر�ة ع�� طر�ق أهل السياسة: 
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ماذا إذا �عارضت مصا�ح القضية "الُقطر�ة" ال�ي �س�� من أجلها السيا��ي مع املصا�ح "الُقطر�ة" للمسلم�ن    ⁃

 هم"، كيف ي�ون التصرف؟بقطٍر آخر، و"املسلمون تت�اتف دماؤهم وهم يٌد ع�� من سوا 

 وماذا لو �عارضت مصا�ح قضية لألمة �لها مع مصا�ح املسلم�ن �� قطٍر من األقطار؟  ⁃

عدد من هذه األمثلة ال�ي عا�شناها ع�� مدار عمرنا وال�ي �ان �ل مثٍل م��ا بمثابة فتنٍة والبد أن تبادرت لذهنك اآلن 

 حقيقيٍة ب�ن املسلم�ن. 

 و�� رأيي املتواضع أنھ ال توجد إجابة شافية أو إجابة واحدة عن هذه األسئلة 

مع ذلك فإننا �ستطيع بالتأ�ي والسياسة وتوسيع دائرة النقاش �� �ل قضية بادئ�ن ألن �ل حالٍة ُتقدر بقدرها. ولكن  

عملنا   ي�ون  ال  ح�ي  رو�دًا  رو�دًا  والتخصص،  الرأي  وأهل  وال�حفي�ن  املثقف�ن  من  الُنخب  ثم  الثقات  بالعلماء 

 بالسياسة فتنًة للناس. 

 الخالصة

اإلسال  قيم  ب�ن  الفوارق  أو�حت  قد  أ�ون  أن  فأتم�ى  اإلسالم  و�ذن  قيم  و��ن  املسلم  بالفرد  املتعلقة  املطلقة  م 

 .السياسية املتعلقة بالسياسي�ن والكيانات السياسية

اقف السياسي�ن بالكيفية ال�ي نحكم ��ا   وا�خالصة، فإننا ال �ستطيع أن نحكم ع�� تصرفات وتصر�حات ومو

 ع�� تصرفات األفراد من عموم الناس. 

ليس �� مقدورهم أن ي�ونوا سياسي�ن، بل إ��م �� الغالب ال يقدرون ح�ي ع�� تفهم   نقطة أخ��ة و�� أّن أغلب ا�خلق

 أفعال السياسي�ن ال�ي تبدو دائمة التناقض. 

و�اتب هذه السطور واحد من الناس فلر�ما قد أتفهم دوافع السياسي�ن وأقدر ما يفعلونھ ولكن مع ذلك ال يمكن�ي 

فالسياسُة إذًا ليست ل�ل الناس ولك��ا فقط ملن أ�عم هللا عل��م ��ذه   الدخول مللعب السياسة فهو فن ال أطيقھ.

 املَلكة وال ي�لف هللا نفسًا إال وسعها. 
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