عبد هللا بن بجاد العتٌبً

"الحكم" فً باكستان ،هل هو لـ"طالبان" فً "سوات" أم لباكستان الدولة؟" ،الحكم" فً الصومال ،هل هو للدولة
للولً الفقٌه أم
تحولوا خصوماً؟" ،الحكم" فً إٌران هل هو
ّ
المتعثرة بقٌادة شٌخ شرٌف أحمد أم لرفاق السالح الذٌن ّ
لمن ٌنتخبه الشعب؟ أسئلة مطروحة وملحة فً عالم السٌاسة والدٌن ،والتجاذبات فً الواقع والتباٌنات على مستوى
الرؤٌة والتطبٌق بٌن حكومات وأحزاب وحركات وتٌارات ،بل وأفراد ذوي توجهات متعددة.
ثبدب ر٘ ثذءٚ ،غذس ث ٙاالػزشاف أٌ انؼجبسح انًغزخذيخ كؼُٕاٌ نٓزا انًقبل (انغٛبعخ غٛش انذ )ٍٚنٛغذ نٔ ،ٙنكُّٓب نضػٛى
ػشث ٙيغهى ٚؼزجش يٍ أثشص انقٛبداد انغٛبعٛخ  ٙانقشَ ٍٛااألٛش ٙ ٍٚانؼبنى انؼشثٚ ْٕٔ ،ٙق ّذو رتغٛشاًا نٓزِ انؼجبسحٚ ،زخز
يٕقتب ًا ُٚزً ٙنهزتغٛشاد انٕعٛطخ ث ٍٛيٍ ٚذألهٌٕ َ ٙقبػ ْزِ انتكشح يٍ انًؾههٔ ٍٛانًضقتٔ ٍٛانغبعخ ٔسعبل انذ.ٍٚ
انخالف كجٛش ٔانشقّخ ٔاعؼخ ث ٍٛانًخزهت ٍٛؽٕل يغبئم انذٔ ٍٚانغٛبعخ ٔػالقزًٓب ثجؼؼًٓب انجؼغْٔ ،م ْ ٙػالقخ رًبِ
كًب ٚطشػ ؽشف ،أو ػالقخ رُبقغ كًب ٚطشػ ؽشف آألش؟ٔ ،ث ٍٛانطشؽ ٍٛصًخ يغبؽبد شبعؼخ ٚخزبس انتشقبء يٕاقؼٓى
يُٓبٚٔ ،طشؽٌٕ سؤاْى انًزجبُٚخ كم ثؾغت قُبػزّ ٔأعهٕثّ ٔؽشٚقزّ ٔانًُٓظ انز٘ ٚشرؼ.ّٛ
ثبألزظبس ّ
ئٌ ْزِ اإلشكبنٛخ كغٛشْب يٍ اإلشكبنٛبد ،ال رغذ نٓب ؽال ٔاػؾب ًا ث ٍٛااثٛغ ٔااعٕد ،أٔ ث ٍٛانخٛش ٔانشش ،أٔ
ث ٍٛانؾ ّ
د نهؾكى ،يُٓب انُضّ ٔانٕاقغ ٔانزغشثخ ٔانٓذف
ق ٔانجبؽم ،ثم ْ ٙيغأنخ رزؾكى ٓٛب ػذح صٔاٚب نهُظشٔ ،ػذح يؼطٛب ٍ
ٔانطًٕػٚٔ ،جقٗ ٓى اإلَغبٌ نٓب ًٓب ًا رزؾكى  ّٛقذسرّ انزُْٛخ ػهٗ انزؾهٛم ٔانزشكٛتٔ ،سؤٚزّ نهٕاقغ ٔانزشاس ْٙٔ ،ثؼذ
سؤٚخ ٚزؾكى ٓٛب انًخضٌٔ انضقب  ٙنإلَغبٌ ٔيقذاس انٕػ ٙثبنؾبػش ٔؽغى انًغإٔنٛخ رغبِ انًغزقجم.
ثبػزجبس انضجبد ٔانزغّٛشٚ ،شٖ انجؼغ أٌ انذٔ ٍٚانغٛبعخ صبثزبٌ ال ٚزغٛشاٌ  ٙأطٕنًٓب ػهٗ ااقمٚٔ ،شٖ انجؼغ أًَٓب
ٚزغٛشاٌ ػهٗ انذٔاوٚٔ ،طشػ انجؼغ اٜألش ّ
أٌ انذ ٍٚصبثذ ثطجٛؼزّٔ ،انغٛبعخ يزغٛشح ثطجٛؼزٓبٔ ،نزا ال يغبل نهقبء ثًُٓٛب،
أٌ  ٙك ٍم يًُٓب يجبدب صبثزخ قهٛهخ ٔيزغٛشاد أكضش ثكضٛشٔ ،نزا اٌ انهقبء ثًُٓٛب يًكٍ ربسٚخٛبًا ٔٔاقؼٛبً،ا
ثًُٛب ٚشٖ آألشٌٔ ّ
ٔنكٍ انُقبػ ُٚزقم ُْب نًغبل آألش.
انًغبل اٜألش انز٘ ُٚزقم ئن ّٛانُقبػ ْٕ ،أٌ انغٛبعخ ٔانذ ٍٚقذ اعزًؼب  ٙربسٚخ اايى يشحًا نظبنؼ انذٔ ٍٚأألشٖ نظبنؼ
انغٛبعخٔ ،أٌ أؽذًْب قذ ٔظّف اٜألش اْذا ّ ٔؽًٕؽبرّ ْ ٙزِ انهؾظخ انزبسٚخٛخ أٔ رهكُْٔ ،ب ٚأر ٙانغإال :كٛف َقشأ
انٕٛو ػالقخ انذ ٍٚثبنغٛبعخ؟ أٔ ػالقخ انغٛبعخ ثبنذٍٚ؟ يٍ ٕٚظّف يٍ؟ يٍ ٚخذو يٍ؟ ٔيب ْٕ انًخشط يٍ ْزا كهّّ؟ ٔكٛف
ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انؾ ّم؟
نقذ ٔقف انغشة ػهٗ ؽهّّ انخبصّ ٔكبٌ ألٛبسِ ئصاؽخ انذ ٍٚػٍ انغٛبعخ ثشكم شجّ كبيم ٔأطجؼ انذ ٍٚكغٛشِ يٍ انًؼطٛبد
االعزًبػٛخ ااألشٖ ٚإصش ػهٗ اا شاد ٔانًغزًؼبدٔ ،نكٍ ال يكبٌ نّ  ٙسعى انغٛبعبد انكجشٖ رغبِ انذاألم ٔرغبِ
انخبسط ْٕٔ ،ألٛبس يطشٔػ نذٖ اايى غٛش انغشثٛخ  ٙانؼبنىٔ ،كم يٍ ْزِ انذٔل قذ ؽ ّذد ألٛبسِ ٔؽًٕؽّ ،ال شق ثٍٛ
انٛبثبٌ ٔيبنٛضٚبٔ ،ال ث ٍٛعُٕة أ شٚقٛب ٔانظ.ٍٛ
نٛظ ػشٔسٚب ًا أٌ رهزق ٙااعئهخ انؾبدح  -كزهك انز ٙؽشؽذ  ٙأٔل انًقبل -ثأعٕث ٍخ يًبصهخ ،غٛش أٌ ااْى ػشٔسحًا ْٕ ،أٌ
ٚذٔس انُقبػ ٔانؾٕاس ؽٕنٓبٔ ،أٌ ٚخزهف انتشقبء ٔٚطشػ كم يب نذٚٔ ،ّٚجقٗ ػهٗ انًغزًغ ٔانذٔنخ أٌ ُٚزقٛب أ ؼم انخٛبساد
ٔأٚغش انغجم ،رهك انز ٙال رإر٘ انًغًٕعٔ ،ال رؼش انؼبنىٔ ،ال رغهت انذيبس ػهٗ انغًٛغ.
صًخ يتشداد رشاصٛخ رؼجّش ػٍ عضء يٍ انخالف  ٙيضم ْزِ انقؼٛخٚ ،قف ػهٗ سأط قبئًزٓب يغأنخ "انؾكى" ،انز ٙؽشؽذ
 ٙيغزٓم انًقبل ْٙٔ ،انًغأنخ انز ٙثُٗ ػهٓٛب ثؼغ يُظّش٘ انؾشكبد اإلعاليٛخ يٍ انًٕدٔد٘ ئنٗ عٛذ قطت يغأنخ
"انؾبكًٛخ" ْٙٔ ،يغأنخ رذ ّل –ؽ ٍٛرًؾٛظٓب -ػهٗ قظش ثبع انطبسؽ ٍٛنٓب  ٙانؼهٕو انششػٛخ انزتظٛهٛخ ،كًب رذلّ ػهٗ
ثكضٛش يًب كبَب ػبنً ٍٛششػ ٍٛٛأٔ ق ٍٛٓٛيؼزجش. ٍٚ
أٌ اإلصُ ٍٛكبَب كبئُ ٍٛؽشك ٍٛٛعٛبع ٍٛٛأكضش
ٍ
يٍ ؽٛش ااطم انذ ُٙٚنًٕػٕع انغٛبعخ  ٙانؼبنى اإلعالي ،ٙانز٘ ٚتزشع أٌ ُٚطهق يٍ ؽٛبح انشعٕل طهٗ هللا ػهّٛ
ٔعهى ،عٕا ًاء يٍ ؽٛش انُضّ انقشآَ ٙأو يٍ ؽٛش انزطجٛق انُجٕ٘ ٔانشاشذ٘ ػهٗ أسع انٕاقغ ،آًَب قذ ر ّى رٕعًٓٓٛب يٍ
قجم ثؼغ عًبػبد اإلعالو انغٛبع ٙانًؼبطشح كًب شبءد نٓب أْذا ٓبٔ ،نٓزِ انغًبػبد ًَٕرط يج ّكش  ٙرشاصُب ،بنزبسٚخ
ٚؾذصُب أٌ انخٕاسط انز ٍٚكبَٕا ٚغ ًٌّٕ ثـ"انًؾ ّكًخ" ئًَّب ع ًّٕا ثزنك ،آَى أٔل يٍ أؽهق  ٙػبنى انغٛبعخ  ٙانزبسٚخ

اإلعالي ٙػجبسح "ال ؽكى ئالّ هلل"ٔ ،قذ س ّد ػهٗ ْزا االعزخذاو انخهٛتخ انشاشذ٘ انشاثغ ػه ٙثٍ أث ٙؽبنت ثًقٕنزّ انًشٕٓسح:
ق أسٚذ ثٓب ثبؽم!"
"كهًخ ؽ ٍ
"انؾكى"  ٙانزشاس اإلعالي ٙكبٌ ٚطهق ػهٗ يؼُٗ ٚشاد ثّ غٛش يب ٚشٚذ ثّ يٍ ٚطشؽَّٕ انٕٛو كًشكض نزتكٛشْى ْٔذف
سئٛظ نؾشاكٓى كغًبػبد اإلعالو انغٛبع ،ٙثم ئٌ "انؾكى"  ٙانزشاس اإلعالي ٙكبٌ ٚطهق ػهٗ يب ٚؼشف ثـ"آٚبد
ااؽكبو"ٔ ،آٚبد ااؽكبو  ٙانُضّ انقشآَ ٙيؾذٔدح عذاًا ْٙٔ ،ال رزغبٔص انغزًبئخ آٚخ ثؾغت انشاص٘ٔ ،رش ّكض  ٙأغهجٓب
ػهٗ أؽكبو ااعشح ٔانؼقٕثبدًٚٔ ،كٍ ْ ٙزا انغٛبق يشاعؼخ كزبة "ئعالو انتقٓبء" نُبدس ؽ ًّبي ٙت ّٛرؾهٛم عذٚش
ثبنًطبنؼخ ٔال ٚزغغ انًقبو نغشدِ.
ئرا بنؾكى ثًؼُبِ انغٛبع ٙانشبيم ،نى ٚشد  ٙانُض انذ ،ُٙٚثم ئٌ قٓبء انًغهً ٍٛنى ٚزؼشّ ػٕا نّ ،ثم كبَٕا ٚغزخذيَّٕ ئيب
نهزؼجٛش ػٍ انؾكى انزكهٛت ٙأ٘ "انٕاعت ٔانًغزؾت ٔانًجبػ ٔانًكشِٔ ٔانؾشاو" ،أٔ نهزؼجٛش ػٍ انؾكى ثًؼُبِ انقؼبئ ٙأ٘
قش شذٍ ٚذ ٙ
غّ انُضاػبد ث ٍٛانًزخبطً ،ٍٛنزا اَُب َغذ كضٛشاًا يٍ انجبؽضْ ٙ ٍٛزا انًغبل ٚكبدٌٔ أٌ ٚزتقٕا ػهٗ ٔعٕد ٍ
انتقّ انغٛبع ٙ ٙانزشاس اإلعالي.ٙ
َؼى ،نقذ كبٌ انتقٓبء  ٙربسٚخُب ٚؾبٔنٌٕ انغٛطشح ػهٗ انًغزًغ يٍ ألالل شع عهطخ ػهٗ عًٛغ رؾشكبد أ شادِ
ٔعًبػبرّ ٙ ،انطقٕط انؼجبدٚخ انشئٛغٛخ كبنظالح َٔؾْٕبٔ ،غٛش انشئٛغٛخ كـبنخزبٌ ٔااؽٕال انشخظٛخٔ ،طٕال ئنٗ
انهجبط ٔانضُٚخ َٔؾًْٕبْ ٙ ٔ ،زِ ااألٛشح ئنغبء نهؾشٚخ ٔيغبؽخ انًجبػ انز ٙعبء ثٓب انُضّ ٔ ،نكُّٓى نى ٚزطشقٕا نهؾكى
ثًؼُبِ انغٛبع ٙأٔ ٚطشؽٕا أؽقٛزٓى ثّ ،ثم اقزظش اايش ػهٗ رجشٚش اايش انٕاقغ ،كًب  ٙكزت ااؽكبو انغهطبَٛخ ٔغٛشْب،
انًبٔسد٘ ،انغٕ ،ُٙٚانت ّشاء ،اثٍ رًٛٛخ ٔغٛشْى.
انزشاس اإلعالي ٙؽب م ثزؾزٚش انؼهًبء يٍ انقشة يٍ انغٛبعٔ ،ٙيشؾٌٕ ثبرٓبيبد دُٛٚخ نكم يٍ ٚقزشة يُّ ثأَّ ٔاقغ ٙ
انتزُخ ٔانُتبق ٔقهخ انذ ٙ ٔ ،ٍٚرنك يإنتبد ػذح ٔػجبساد نهؼهًبء يشٕٓسح ،ؽزٗ سٔٔا ْ ٙزا انشأٌ ؽذٚضب ًا ػؼٛتبًا ٚقٕل:
"يٍ أرٗ انغهطبٌ ا ززٍ".
يُظشٔ اإلعالو انغٛبع ٙانؾشك ٙانٕٛو ٚغؼٌٕ نًًبسعخ اايش- ٍٚانهز ٍٚيشّ ركشًْب -يؼبًا ًٍ ،عٓخ ٚؾبٔنٌٕ رٕعٛغ
عهطزٓى ػهٗ انطقٕط ٔػهٗ رظش بد اا شاد انؾٛبرٛخ انؼبدٚخٔ ،دالئم رنك ْزا انزتش ٙانٓبئم نطشٔؽبرٓى ٔسيٕصْى ٙ
ٔعبئم اإلػالو ٔاإلَزشَذ ٔغٛشْبٔ ،رؼخًٓٛى نذٔس" انتزٕٖ"  ٙرظش بد انًغهى انؼبدٚخ ٔ ْ ٙزا رٕعٛغ نهؾكى ثًؼُبِ
انزكهٛت ،ٙصى ْى يٍ عٓخ أألشٖ ٚؾبٔنٌٕ انؾظٕل ػهٗ انؾكى ثًؼُبِ انغٛبع ،ٙيٍ ألالل رأكٛذ أؽقٛزٓى انذُٛٚخ ثزنك ،ػجش
د كبنؾبكًٛخ ٔال ؽكى ئال هلل ٔانقشآٌ دعزٕسَب ٔرطجٛق انششٚؼخ َٔؾْٕب يٍ انشؼبساد ٔانًتبْٛى ،انزٚ ٙطٕل
يتبْٛى ٔػجبسا ٍ
ُ
ششؽٓب ٔرؾهٛهٓبْٔ ،ى ثؼذ ٚشكجٌٕ انظؼت ٔانزنٕل نالعزؾٕار ػهٗ انغهطخ ثشزٗ انغجم انذًٚقشاؽٛخ يُٓب ٔانؼُتّٛخ ٔانؾضثٛخ
ٔانغشّٚخ ٔانؼهُٛخ ٔغٛشْب.
أألٛشاًا اَّّ ؼال ػٍ انًتبْٛى انؾذٚضخ ٔرجبُٚبرٓب ؽٕل ْزِ اإلشكبنٛخ ْٕٔ أيش َبرظ ػٍ رط ّٕس انؼهٕو ٔعٛطشح انزخظظبد
انذقٛقخ ػهٓٛب ،ئال ّ
أٌ انزشاس اإلعاليٚ ٙق ّذو سؤٖ يخزهتخ نًضم ْزِ اإلشكبنٛخ ْٕٔ يب عُزؼشع نّ الؽقبًا.
*َقالًا ػٍ طؾٛتخ "االرؾبد" االيبسارٛخ

