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أمحد احلاج عبد الرمحن  -الصومال

األخوة األعزاء السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته
هذه كلمة وردت إيل من قبل جمموعة الدكتور رفيق املصري حفظه اهلل ورعاه و قد نالت
إعجاب الدكتور املذكور واستحسانه وهي تليق بذلك ملا فيها من صدق اللهجة واملشاعر املعربة
عن أمة ضاعت بني زخرف الكالم و منمق الشعارات فباتت ال تدري ما ينسج حوهلا من شباك
هتدف للنيل مما بقي من خرية شباهبا و عزيز ثرواهتا و صاحب الكلمة دكتور جامعي من
الصومال قال كلمته الصادقة فوقعت بلسما حلى جرح نزف بيد صاحبه  ،فأحببت أن يشاركين
زوار املوقع الكرام باإلنصات هلذه الكلمة و قرائتها بعيون العقل ال العاطفة و اهلل من وراء
القصد.
قد هلل الكثري للثورات الشعبية العربية كما يقال ،واعتربوها فتحاً مبيناً وأملوا من ورائها خرياً
وحل حمله مساع صوت الشعب وانتشار احلريات
عميماً ،ظانني أن االستبداد والطغيان ى
وّل زمنه ى
واالنفتاح السياسي وعودة الكرامة ،وأن زمن التبعية واهلوان يف طريقه إيل األفول .ويتوقعون أن
تتاح فرصة العمل للعاطلني ،وأن يوزع الناتج القومي توزيعاً عادالً بدل استئثار فئة قليلة مبقدرات
األمة ،وأن يكون القرار السياسي نابعاً من مصلحة الشعب بدل اإلمالءات اخلارجية .أليست

هذه املطالب مشروعة؟ أمل حين وقت حتقيقها بفضل هذه الثورات؟ أمل يعد لألمة إحساسها
بكرامتها وثقتها بنفسها وأمل تعافيها؟ .وهل يسع أحداً مل تتلوث يداه بدماء وأموال هذه األمة
إالى تأييد هذه الثورات متفائالً مبا سوف يتحقق من ورائها من خري وازدهار وتقدم؟ أمل يتغن
مبآثرها مجيع الفئات والطبقات حىت رجاالت الدول اليت أسقطت واحملسوبني عليها؟ أمل يدبج
اخلطباء والبلغاء عبارات الثناء وقصائد املديح بالكرامات اليت حتققت واملعجزات املنتظرة؟ أمل
يركب اجلميع املوجة معدداً إسهاماته مدعياً أنه مؤسسها وأبو عذرهتا؟ .وهل يُقبل يف هذا الوقت
املبكر أن يتجرأ أحد ويبدي بعض املالحظات مبدياً ختوفاته وخشيته من أن ال تكون األماين
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كالواقع الذي أمامنا أو أن جيابه اجلماهري مبا يعكر صفو اجلو االحتفايل؟ وهل من الالئق قراءة
آيات الطالق يف حفل النكاح؟ ومع هذا فالنصيحة لألمة تقتضي أن تكشف احلقائق وأن
يصارح املريض بأخذ العالج ولو كان مراً تعافه النفوس ،ومن مل يفعل ذلك خائفاً من قالة السوء
مينعن أحدكم هيبة الناس
ومؤثراً للسالمة الشخصية فقد خالف نص احلديث الصحيح" :أال ال ى
أن يقول حبق إذا رآه أو مسعه" ،وتنكب سبيل النصيحة ،وغش أمته .وإذا كنا نعيب على
األنظمة السابقة بالدكتاتورية وتكميم األفواه ،فهل من الالئق أن تنشأ ديكتاتورية الثورة
وطغيان الميديا؟ فمن تكلم أو استفسر أو أبدى مالحظة حكم على أنه عميل لألنظمة

السابقة حتى ولو كان مغمورا ال يدرى أين هو في أرض اهلل؟ .وأول تلك األسئلة ،هل هذه
الثورات عفوية نشأت بحكم القهر والجبروت واالستطالة على الناس ،فهب الجميع لرفع
الظلم وقاموا بما عجز عنه أهل الرأي والحنكة السياسية وأهل الفكر والتنظير؟ أم أن
الثورات مدبرة وأن األنظمة السابقة سقطت النتهاء صالحياتها واستنفاد الغرض منها؟
ولماذا قامت الثورات في الدول العربية فقط ولم تمتد إلى الدول االفريقية واآلسيوية
المماثلة لها؟ ولماذا نجحت في بعض الدول ولم تنجح في غيرها؟ ولماذا يستعمل الغرب
معايير مزدوجة فيبارك بل ويتدخل في بعضها ويسكت عن بعضها؟ وهل يمكن اعتبار ما
يجري ديكتاتورية العولمة وتأثير اإلعالم المرئي الذي يقيم الدول ويسقطها؟ وهل هذه
الثورات دليل على نضج الشعوب وإبداء الرأي على مصيرها بدل االستسالم والتبعية؟ أم
هي مسرحية جديدة مبتكرة إللهاء الشعوب وإدخال البالد والعباد في فوضى عارمة؟ وما
هذا السلطان والتأثير الهائل لبعض الفضائيات ،ولماذا ال يطال النقد لبعض األنظمة وتبدو

هذه الفضائيات في بعض األحيان وكأنها الناطق باسم الثورة واإلذاعة الرسمية لها ،ومن

العجب تغافلها عن مساوئ األنظمة التي تعيش في كنفها وعدم تفطنها للمعايب التي
عندهم مع تضخيمهم للمساوئ التي عند اآلخرين ،ولماذا تنبهت لهذه المعايب في هذا
الوقت وتجاهلتها في السابق وقد كان موجودا؟ .وهل االقتصاديات وأنظمة التعليم التي
كانت متواضعة أصال تستطيع الصمود في ظل الوضع الحالي؟ ألم تدخل بعض الدول في
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حرب أهلية كليبيا مثال وتكاد تنزلق اليمن إليه إن لم تدركها العناية اإللهية؟ ،وهل مجرد
التغيير مطلوب أصال؟ وهل يكون أفضل من سابقه في كل األحيان؟ ألم يتغير نظام الحكم
وحل محله الفوضى والحروب األهلية؟ ألم يتغير نظام الحكم في العراق
في الصومال ّ
وذاق أهله الدمار والخراب واالقتتال الطائفي بعده؟ وهل تتحقق الشعارات مهما كانت
مقبولة في كل حين؟ ألم يكن الشاعر العربي موفقا في قوله :رب يوم بكيت فيه وانقضى
فصرت في غيره فبكيت عليه ؟ .قد يقول قائل في نسف هذا التساؤالت المشروعة :إنك

وحجه بهذا الجواب الجاهز ،وأقول:
تؤمن بنظرية المؤامرة ،ويحسب أنه قد هزم خصمه ّ
مىت كنا يف مأمن من املؤامرة ،أو ليس ما جيري يف عاملنا من أكرب املؤامرات؟ .نعم من املعيب أن
يكون االتكاء على املؤامرات نوعاً من اهلروب من املسؤوليات وضرباً من اجلربية.

أوالً :ال يستطيع أحد أن يدافع عن الدكتاتورية العربية اليت أذلت اجلميع وأهانت الكل

وأوصلت جمتمعاهتا إيل احلضيض يف كل شيء ،ومع هذا فال يستطيع أحد أن جيزم بأن الثورات
العربية ستؤدي إيل ما يؤمله الناس ويشتاقون إليه من عز وكرامة وعدالة وتقدم نظراً إيل ما حييط

هبذه الثورات من عقبات وعراقيل .ومع أن التعاطف هبذه الثورات مقبول من الناحية اإلنسانية
لنشدان اجلميع تغيرياً أفضل وحتوالً أحسن ،وصدق الشاعر العريب يف قوله :مىن إن تكن حقاً
تكن أحسن املىن وإالى فقد عشنا هبا زمناً رغدا ،لكن على النخب املثقفة أن ال تغرت بالشعارات
وال تقنع باألجواء االحتفالية وال اهلدير اجلارف املهيب ،فال أظن أن تكون لدى الثوار خطط
مفصلة وال أجندات حمددة ،غري حبها للتغيري ومعارضة األنظمة السابقة والدليل على حمدودية
نظر الثوار انشغاهلم بالثأر من األنظمة السابقة وتركيزهم علي املاضي بدل االهتمام باملستقبل،
ومما حيدد تأثري الثوار عدم استالمهم مقاليد األمور بعد ،بل إن بقايا النظام البائد هو املتنفذ
حالياً ويف املدى املنظور ،وال ُجيمع الثوار غري معارضة األنظمة السابقة ،وإن أعطي هلم دور
فسيواجهون تركة ثقيلة ،وسيتضح للجميع سهولة املعارضة وصعوبة حتقيق الشعارات ،وال ننسى
الدور األجنيب يف رسم السياسات االقتصادية واألمنية واالسرتاتيجية ،كل هذا وأشباهه يضعف
األماين العريضة اليت يعلقها البعض على اضطالع الثوار بدور مفصلي يف حتول عريض وتغيري
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شامل .ال تعين تلك النظرة املتحفظة تقليل ما قام به الثوار يف هذه املرحلة من إطالق سراح
سجناء سياسة ورأي ،أو عودة كثري ممن اغرتبوا عن أوطاهنم بغري إرادهتم ،أو السماح للبعض
مبمارسة حقهم السياسي واإلعالمي ،أو الشعور باألمل ،هذه األمور وغريها حتققت بفضل هذا
التحول ،وجيب أن حيسب للثورات هذا اإلجناز ،ومع هذا فال ينبغي التغاضي عن األخطار
احلقيقية والقدرة احملدودة ونقاط الضعف الظاهرة ،ألن تغافل هذا األشياء يف ظل الفرح العارم قد
يؤدي إيل إحباط شديد ونكسة خطرية ،فالتفطن لنقاط الضعف يف وقت مبكر قد يسهل
تفادي بعض األخطاء أو يقلل من االنتكاسة االرتدادية.
ثانياً :هل هي ضربة الزب أن يكون تعايف اجملتمعات العربية واإلسالمية وفق أطر مستوردة

ومناذج غربية؟ ،وهل الدميقراطية الغربية هي الكلمة السحرية والبلسم الشايف لكل أدوائنا وعللنا؟
أليست قيمنا وظروفنا ختتلف عن تلك املوجودة يف الغرب؟ إن اختزال مجيع أدوائنا برتديد هذا
املصطلح والتغين هبذا الشعار دون النظر إيل أمور كثرية استخفاف بالعقول وتقليد أعمى يؤدي
إيل ختدير الشعوب وإهلائها عن البحث عن مواطن ضعفها احلقيقي ،وفقدان أكرب مفجر
للطاقات وملهم لنهضة حقيقية ،أعين تفرد هذه األمة بقيم ومتيزها خبصائص دون أن يؤدي ذلك
إّل عزلتها وعدم اإلفادة من جتارب غريها .والظاهر من صنيع الغرب أهنم جعلوا الدميقراطية
اإلجنيل اجلديد فالقبول والرضا منوط بأن حتذو حذوهم وتسلك سبيلهم وحتاكيهم يف أمهات
املسائل ،فهل هذه طريقة دميقراطية أصالً (على طريق اإللزام)؟ فلماذا ال يقبلون قيم غريهم إن مل
تكن الدميقراطية منطية أو مسيسة؟ وملاذا يرفضون بعض األحزاب اليت فازت وفق هذه اللعبة
كحماس واإلنقاذ اجلزائرية؟ وملاذا أيدوا بعض الديكتاتوريات وأمدوهم بأسباب البقاء مث انقلبوا
عليهم بعد استنفاد الغرض منها؟ وما هذا التباكي اآلن على احلريات املفقودة واألموال املنهوبة
يف عصر فالن وعالن وكأهنم اكتشفوها اآلن؟ أمل يأخذوا النصيب األوىف والسهم األعظم يف كل
ما حدث من انتهاك للحريات والتسرت على كل اجلرائم وهنب األموال وإيداعها يف بنوكهم؟ ما
هذا النفاق وما هذا االستخفاف بعقول الشعوب؟ وكيف يستنجد هبم البعض وقد اتضح دورهم
املشني لكل ذي عينني؟.
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ثالثاً :إن املدح املفرط للثورات من قبل بعض الدعاة والعلماء وتصويرها كأهنا فتح جديد
وخالد آخر تسرع غري مناسب حلملة الشرع ،فقد ظن البعض أهنا فتوى شرعية وليست رأياً
شخصياً ،وتكلَف البعض فحاول تكييف هذا احلدث واجتهد يف سوق األدلة على مشروعيته
وأطلق على املنتحر اسم الشهيد ،وقد كان من احلكمة التأين يف إصدار األحكام يف أمر حادث
مل تكتمل صورته بعد وتشوبه بعض الشوائب يف ميزان الشرع ،ألن من الثابت شرعاً حرمة
الفوضى أو ما يؤدي إليها ،وما اكتنف تلك املظاهرات من ازهاق لألرواح وإتالف للمال
وتعطيل للمصاحل ،وكذلك إطالق بعض املصطلحات اجململة اليت ال تقبل بإمجال .ومل تكن
هنالك ضرورة شرعية ملحة يف التعجل يف إصدار األحكام مدحاً أو ذماً ،وقد تعجل بعض
الدعاة سابقاً يف دبج املدائح للثورة اإليرانية إبان نشأهتا ،وقبل ذلك مدحوا أتاتورك ،بل بارك
البعض إسقاط اخلالفة العثمانية غري معترب لقاعدة اعتبار املآالت ،أو إبداء التحفظ على األقل.
وقد يقول قائل :هل السلبية موقف؟ وهل من احلكمة السكوت يف ظل هيجان الشعوب على
الظلمة ومصاصي الدماء؟ أال يبدو الدعاة يف المباالهتم تلك وكأهنم أعوان للظلمة وسند
للطغاة؟ واجلواب :من احلصافة أن يتصف الدعاة باألناة واالتزان يف أقواهلم وأفعاهلم ،ألن العامة
ختلط كثرياً بني االجتهاد الشخصي الصادر من الداعية القابل للصواب واخلطأ وبني املوقف
الذي يعرب عن الشرع املعصوم ،وعليه فال يتساحمون مع الدعاة إذا ارتكبوا خطأً كما يتساحمون
مع الساسة ،فكان من اخلري هلم انتقاء ألفاظهم ووزن عباراهتم ،والكالم على ما ينبغي فعله يف
هذا الظرف العصيب ،وتوجيه الشعوب إّل ما يصلحهم ،واالبتعاد عن إبداء ضغينة شخصية أو
تصفية حسابات مع نظام أو تيار حىت ولو لقوا منه الظلم والعنت .واحلل األجنع يف خروج األمة
من أزمتها هو التحاور والتصاحل وعدم إقصاء طرف ،ألن مسلك اإلقصاء أدى يف السابق إّل
االحتقان احلايل ،ولن يؤدي إّل حل دائم وإّل هنضة معتربة يف الالحق .واملطلوب من األمة
أيضاً :النظر إيل األمام يف اخلروج من أزمتها بتحديد األلويات ووضع االسرتاتيجيات القريبة
والبعيدة والتعامل مع الواقع حبنكة ودراية والتفريق بني املأمول واملتاح ،والتفطن للعقبات والعراقيل
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املوجودة ،واالستفادة من مجيع طاقات األمة ،وتغليب مبدأ املصاحلة علي مبدأ االنتقام وتصفية
احلسابات.
وفق اهلل األمة ملا يصلحها ويسددها.
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