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ملخص: 
تهتّم هذه �لّدر��سة بق�سية من �أكرث �لق�سايا ح�سا�سيًة يف زماننا، وقد و�سمتها بعنو�ن: 
دو�فع ت�سّكل �ل�ستبد�د و�ُسبلمِ �إنفاذه يف �سوء �لق�سة �لقر�آنية. وقد در�ست توجيهات �لوحي 
�لإلهي �لتي ميكن من خاللها فهم دو�فع �ل�ستبد�د و�سبل �إنفاذه، وذلك كله من خالل �لق�سة 
�لقر�آنية باأ�سلوب جمعت فيه بني �لق�س�ض �لقر�آين ذي �ملو�سوع �لو�حد، باأ�سلوب خمت�رش 

ومبا�رش. 
م �لألوهية وممار�سة �لو�ساية �لفكرية و�سغوط �ملالأ.  ففي جانب �لدو�فع وقفت مع توهُّ
�أو قتلهم، وممار�سة  �لإغر�ء باملال، ونفي �مل�سلحني  �ل�ستبد�د وقفت مع  �إنفاذ  �سبل  ويف 

�سيا�سة �لإق�ساء. 
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Motives of Formation of Oppression and the Ways 
of its Application Taken from the Quranic Narration

Abstract

This study is about the motivations behind the formation of despotism 
in the light of the Quranic stories. The researcher studied the Holy Quran 
and finds that one may easily understand these motivations. Dictators always 
tried to impose their ideas and exercise pressure on thinkers by using money, 
exiling reformers and marginalizing their roles, or, even, killing them. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل �لذي خلق ف�سوى، و�لذي قدر فهدى، و�ل�سالة و�ل�سالم على خري �لورى، حممد 

�لنبي �ملجتبى، �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه ومن �هتدى، وبعد: 
�أكرث  من  و�حٍد  يف  �حلق،  عن  �لباحثني  �لعلم  �أهل  يدي  بني  بها  �أتقّدم  در��سٌة  فهذه 
تف�ّسى  �لذي  �لزمان،  له من �سلٍة وثيقة بحال كثريين يف هذ�  �ملو�سوعات ح�سا�سيًة؛ ملا 
فيه �لظلم و��ستعباد �خللق، وقد و�سمتها بعنو�ن: دوافع ت�شكرّل اال�شتبداد و�شبل اإنفاذه يف 

�شوء الق�شة القراآنية. 
ول يخفى على �ملتاأملني �أن �ل�ستبد�د �أ�سحى مو�سوع �لأم�ض و�ليوم و�لغد؛ كيف ل 
بزمان،  ينتهمِ  �أمٍة، ومل  عند  �أثرها  يقف  �لتي مل  �لقمعية  و�ل�سلوكية  �لفكرية  �ملمار�سة  وهو 
و�إمنا �متّد لهيبه ليطال جماعاٍت متعاقبًة تطاولت عليها قرون �لتع�سف و�ل�سطهاد، حتى 
�أ�سبحت يف ذيل قافلة �لأمم، �قت�ساديًا و�سيا�سيًا و�جتماعيًا و�أخالقيًا وفكريًا. َف�َساَد �لفقر، 
�لطبقّية �لجتماعية، وعّم �جلهل،  �لرّب و�لبحر، وطغت  �لف�ساد يف  �لر�سوة، وظهر  و�نت�رشت 

وظهرت �لآفات �لتي ل تخفى على �أحٍد من �لنا�ض ف�ساًل عن �لعلماء و�ملفكرين. 
يبينها  �لتي  ب�سورته  و�إبر�زه  �ل�ستبد�د،  مفهوم  در��سة  ب�رشورة  �أح�س�ست  هنا  من 
ة �لقر�آنية و�حدٌة من �أهم  ة �لقر�آنية خا�سًة. ول يخفى �أن �لق�سّ �لقر�آن �لعظيم يف جانب �لق�سّ
�لأ�ساليب �لقر�آنية �لد�عية �إىل مر�جعة �أخطاء �ملا�سي، ومعاجلة نو�ئب �حلا�رش. هذ� وقد 
جاءت �لدر��سة مق�سمة �إىل مبحثني، جاء �لأول يف مطلبني، و�لثاين يف ثالثة مطالب. وقد 
قامت �لدر��سة على منهجني رئي�سني من مناهج �لبحث وهما: �ل�ستقر�ء و�لتحليل، بهدف 

��ستكناه ما يف �آيات �لقر�آن �لعظيم من معان عظيمة يف مو�سوع �لبحث. 

التمهيد: 
�لإعالم  و�سائل  عرب  كثريين  ل�سان  على  ن�سمعه  �رشنا  حتى  �ل�ستبد�د  مفهوم  ذ�ع 
مبختلف �سوره و�أ�سكاله، فكان ل بّد من �لوقوف على هذ� �مل�سطلح ودر��سته در��سًة و�عيًة 
عند  �أقف  �ل�ستبد�د  مفهوم  على  وللوقوف  �إنفاذه.  و�سبل  ت�سّكله  ودو�فع  مفهومه  تو�سح 

تعريفه لغة و��سطالحا، ومن َثمَّ �أقف عند طبيعة هذ� �ملفهوم. 
اال�شتبداد لغًة: م�سدر )ب د د( وله يف �للغة معاٍن عّدة. تقول �لعرب: »�فتاأت فالن 
علينا، �إذ� ��ستبّد علينا بر�أيه« )1( . وت�ستخدم �لعرب �لتبديد مبعنى »�لتفريق... وبّدد �ل�سيء 
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�إذ� فّرقه، وتبّدد �لقوم �إذ� تفّرقو�«. ويقولون �أي�سا »��ستبّد بالأمر ي�ستبّد به ��ستبد�د�ً �إذ� �نفرد 
به دون غريه »)2( . فال�ستبد�د لغًة يدور حول معاٍن من �أهمها �لفتئات و�لتفريق و�لنفر�د 
وممار�سة  و�ملكر  �لكيد  لزمه  بالأمر  و�لنفر�د  و�لتفريق  �لظلم،  لزمه  و�لفتئات  بالأمر. 

�إق�ساء �لآخر. 
اال�شتبداد ا�شطالحاً: جاءت يف ذلك تعريفات عّدة، منها �أن �ل�ستبد�د »حكٌم �أو نظاٌم 
ي�ستقل بال�سلطة فيه فرد �أو جمموعة من �لأفر�د دون خ�سوع لقانون �أو قاعدة ودون �لّنظر 
�إىل �ملحكومني«. )3( وقد عّرفه �لكو�كبي بقوله: »�ل�ستبد�د يف ��سطالح �ل�سيا�سيني ت�رشف 
ٍع يف حقوق قوم بامل�سيئة �ملطلقة وبال خوف تبعة« )4( وهو �لتعريف �ملختار  فرد �أو جمنْ

عندي ملا ميتاز به من �لخت�سار و�ل�سمول. 
وبعد هذ� �لعر�ض ملفهوم �ل�ستبد�د �أخل�ض �إىل �أن �ل�ستبد�د وجٌه من �أوجه �لطغيان، 
و�ل�سيطرة على �إد�رة �سوؤون �أمة ما بالقوة و�ل�سلطة ودون خوف تبعة. وقد جاء يف تعريف 
�لدولة  مقاليد  على  �لتامة  و�ل�سيطرة  بال�سلطة،  و�لنفر�د  »�لتغلب  باأنه  �ل�ستبد�د  مفهوم 
�إىل ما �سبق قيد  �أن ي�ساف  و�غت�سابها من �لأمة دون م�سورة ور�سًى منهم« )5( . وميكن 
يزيد �لتعريف دّقة لي�سري: )�لتغلب و�لنفر�د بال�سلطة، و�ل�سيطرة �لتامة على مقاليد �لدولة 

و�غت�سابها من �لأمة دون م�سورة ور�سًا منهم ودون خوف تبعة( . 

املبحث األول: 

دوافع تشكل االستبداد يف ضوء القصة القرآنية: 

�أو غري مبا�رش يف بناء  تبدي لنا �لق�سة �لقر�آنية دو�فع متعددة، ت�سهم ب�سكل مبا�رش 
تنق�سم  �لدو�فع  هذه  �أن  �أجد  �لقر�آنية  �لق�سة  مل�سامني  و�ملر�جعة  وبالتحليل  �ل�ستبد�د. 
باجتاهني. �أحدهما ما يكون نابعا من �سخ�سية �مل�ستبد وذ�ته، وثانيها ما يكون خارجًا 

عن ذ�ته، مبعنى �أنه د�فع خارجي. 
ل  و�ساأقت�رش يف هذ� �ملبحث على د�فعني �ثنني، ُيعّد�ن �لأخطر و�لأكرث تاأثري�ً يف ت�سكُّ
�لفكرية.  �لو�ساية  وممار�سة  �لألوهية  توهم  عامل  يربز  �لذ�تي  �مل�ستوى  فعلى  �ل�ستبد�د. 

وعلى �مل�ستوى �خلارجي يربز عامل �سغوط �ملالأ. 
املطلب االأول:  ◄
توهم االألوهية ومار�شة الو�شاية الفكرية:  ●

ْوِقْد  اَلأُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغرْيِي َفاأَ َها امْلَ يقول ربنا �سبحانه: {َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا اأَُيرّ
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اَلأَُظُنرُّه  َواإِيِنرّ  اإَِلِه ُمو�َشى�  اإِىل�  ِلُع  اأََطرّ َلَعِلرّي  ِي َفاْجَعْل ِل �رَشًْحا  ِل َيا َهاَماُن َعَلى الِطرّ
ِمَن اْلَكاِذِبَي} �لق�س�ض: 38. ويف هذه �لآية �سهادة بينة على �أن توهم �لألوهية د�فع من 
اإَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َعِلْمُت  {َما  للمالأ من قومه:  �أن فرعون قال  �ل�ستبد�د، ذلك  دو�فع ممار�سة 
�حلاكمية  بحجة  ذلك،  بعد  �ل�ستبد�د  مار�ض  من  وهو  �إلهًا،  نف�سه  ب  ن�سّ من  فهو  َغرْيِي}، 

�ملطلقة، بعد �أن �سار �جلهل و�ل�سفه ُم�ستحكمًا يف قومه. 
ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفا�ِشِقَي} �لزخرف:  َطاُعوُه ج اإَِنرّ و�قر�أ قوله تعاىل: {َفا�ْشَتَخَفرّ َقْوَمُه َفاأَ
�أو �لتجهيل هي �ملرحلة �لتي ت�سبق �ّدعاء �لألوهية، ومن  54. جتد �أن مرحلة �ل�ستخفاف 
َثمَّ ممار�سة �ل�ستبد�د مبختلف �أ�سكاله؛ �ل�سيا�سي و�لقت�سادي وغري ذلك. وما �أحوجنا �إىل 
�ل�سعوب، بهدف  �لتي متار�ض بحق ّ �لتجهيل �ملتعمدة  �ليوم من �سيا�سات  �لتدبر فيما نر�ه 

مترير �لقر�ر�ت �لتي ت�سهل تلبية �لطموحات �لاّلم�رشوعة وتوطيد دعائم �ل�ستبد�د. 
و�إمنا  �بتد�ًء،  قومه  �إىل  يكن موجهًا  �أن خطاب فرعون مل  تبنّي  �لقر�آين  �لتعبري  ودّقة 
�إىل �ملالأ من قومه وهم �لأ�رش�ف )6( ، مريد�ً بذلك« �أن يثبتهم على عقيدة �إلهيته« )7( . ول 
عجب يف ذلك فهم خطُّ �لدفاع �لأول عن �لألوهية �ملزعومة و�حلاكمية �مل�سطنعة. وو��سح 
�أن �مل�سالح �مل�سرتكة بني فرعون من جهة، و�ملالأ من جهة �أخرى �ستجعلهم ي�ستميتون يف 
�لدفاع عنه وتاأييده؛ كيال يخ�رشو� م�ساحلهم هذ� من جهة. ومن جهة �أخرى ما متليه عليهم 

عقيدة �لفرعونية من �لإميان باأن فرعون هو �لإله �لأعظم لكل �لآلهة يف زمانهم. 
�نتقل  �ألوهيته،  لفكرة  تثبيته  وبعد  لدعو�ه،  �أ�رش�ف قومه  ن فرعون مو�جهة  �أممِ وملا 
�إىل مرحلة �أخرى، يخربنا بذلك ربنا �سبحانه و��سفًا فرعون بقوله: {َفَح�رَشَ َفَناَدى}23 
بيان  �لقر�آين  �لرتتيب  هذ�  ور�ء  ومن   ،24  -23 �لنازعات:  االأَْعَلى}  ُكُم  َرُبرّ اأََنا  {َفَقاَل 
عجيب، ذلك �أن �حلاكم ل يجروؤ على �لتدلي�ض و�ملخادعة و�ل�ستبد�د مبختلف �سوره �إل �إذ� 
لَيُة �لقوم على كذبه وتدلي�سه. فهو �بتد�أ باأ�رش�ف �لقوم، ثم �نتقل بعد ذلك �إىل جمموع  و�فقه عمِ
قومه و�سعبه، ويف هذ� من بديع �لنظم ما يعك�ض �ملعاين �لتي تف�رّش طبيعة �مل�ستبد �لذي 
ميار�ض ��ستبد�ده وظلمه وطغيانه، بادئا با�ستمالة �أ�رش�ف قومه و�إقناعهم باأفكاره، منتهيا 
و�لأخالقية  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لفكرية  ومعتقد�ته  مبادئه  وفر�ض  �سعبه  با�ستعباد 

و�لجتماعية، وهو جوهر ممار�سة �لو�ساية �لفكرية. 
يف  مغاير  للمالأ  فرعون  خطاب  �أن  �لكرمية  لالآية  �ل�سابقة  �لآيات  م�سمون  وي�سهد 
�لأ�سلوب لطريقة خطابه مع �سعبه. ففي خطابه للمالأ �تبع �أ�سلوب �لنفي و�لإثبات �مل�سبوق 
بفر�ض �لو�ساية �لفكرية، و�فتتح دعو�ه بقوله: {َما َعِلْمُت َلُكْم} مقرر�ً بذلك �أنه �لو�سيُّ 
على علمهم وتفكريهم، فما علمِمه كان حقًا، وما جهله �أو غاب عنه كان حم�ض �فرت�ء. وملا 
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قدَّم لدعو�ه بني يدي �لأ�رش�ف بدعوى �لو�ساية �لفكرية، �أردف ذلك بالنفي و�لإثبات، فكان 
جمموع كالمه �أن قال: {َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغرْيِي}. وقوله: {ِمْن اإَِلٍه} �أفاد �ل�ستغر�ق 

وغر�سه �ملبالغة يف نفي وجود �إله �سو�ه. 
ومبتغى فرعون من مقالته �إنكار ما يقوله مو�سى عليه �ل�سالم ُم�سلح ع�رشه وزمانه، 
وكّذب  �مل�سلح  على  �ملف�سد  �لتفَّ  �مل�سلمِح،  يريده  ما  مع  �مل�ستبد  م�سلحة  تعار�ست  وملا 
�إذ� كانت حجة �مل�سلح د�مغة بيِّنة ل لب�ض  دعو�ه بالطريق غري �ملبا�رش �بتد�ًء، وبخا�سة 
فيها. وهذه من حيل �مل�ستبدين �لذين يتحايلون على �حلقائق، فال ينكرونها مبا�رشة بادئ 
�لأمر، و�إمنا يلتفون عليها �لتفافًا، وبخا�سة عندما ت�سُعف حجتهم، فاإذ� �سعفت حجتهم 
�سديد  فكان خطابًا حازمًا  و�أمته  ل�سعبه  �أما خطابه  و�لت�رشيد.  بالقتل  �مل�سلحني  و�جهو� 
ُكُم االأَْعَلى}، مبعنى �أنا  �للهجة، ذلك ما جنده يف �أ�سلوب �لت�رشيح �ملبا�رش بقوله: {اأََنا َرُبرّ

ولي�ض غريي، �أنا فقط. 
قدرة  عدم  م�ستغلني  �أقو�مهم،  على  �لتمويه  �إىل  مييلون  �أنهم  �مل�ستبدين  مييز  وما 
بع�سهم على مو�جهة �مل�ستبد خوفًا من ظلمه وجربوته، و�سذ�جة بع�سهم و�رشعة ت�سديقهم 
للدعاوى �لباطلة حتى لو كانت بّينة �لبطالن. ففرعون قال: {َفاأَْوِقْد ِل َيا َهاَماُن َعَلى 
ُظُنرُّه ِمَن اْلَكاِذِبَي}. وقد  يِنرّ اَلأَ ِلُع اإِىَل اإَِلِه ُمو�َشى َواإِ ِي َفاْجَعْل ِل �رَشًْحا َلَعِلرّي اأََطرّ الِطرّ
روي يف تف�سري هذه �لآية �لكرمية رو�يات �إ�رش�ئيلية ل �أرى حاجة ل�سوقها يف هذ� �ملقام )8( 
، ويكفينا من �لآية �لكرمية ما ن�ستخل�سه من عرب ُتظهر �ل�سبه بني �مل�ستبدين قدميًا وحديثًا، 
�لّدعاية �خلّد�عة هي �سبيل  �لت�سليل عرب  فاأ�ساليب �ملخادعة و�لتدلي�ض، وممار�سة �سيا�سة 

�مل�ستبدين �إىل �إنفاذ ما ي�ستهون. 
املطلب الثاين:  ◄
�ُشغوط املالأ:  ●

يجد �لناظر يف ق�سة فرعون �أن للمالأ دور�ً خطري�ً يف دعم �ل�ستبد�د مبختلف �سوره، 
وقد يكون ذلك بد�فع �خلوف، �أو �مل�سلحة، �أو �لإف�ساد �أو قل ما �سئت. فلكلِّ علٍة تخطر يف 
ُه تعّلٍق بني �مل�ستبّد �لذي هو ر�أ�ض �لهرم يف �سلطة �حلكم، وبني �مل�ستبدين �لد�عمني  بالك وجنْ

حلركة �ل�ستبد�د �لذين هم �أ�رش�ف �لقوم وعليته. 
وقد كان للمالأ من قوم فرعون دوٌر خطري يف حماولة تعطيل حركة �لإ�سالح، و�إظهار 
د. ويظهر دورهم جليًا يف دعم �ل�ستبد�د �لفرعوين من خالل مو�قف  �مل�سلمِح ب�سورة �ملف�سمِ
متعددة، من �أهمها ما ذكره �سبحانه وتعاىل عن م�سورة فرعون لهم، فيما يجب فعله بعد �أن 
�أظهر مو�سى عليه �ل�سالم حجته ومعجز�ته �أمامهم، يف �سبيل دعوتهم �إىل �حلق و�لإ�سالح. 
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وبطبيعة حال �مل�ستبدين �ملت�سابهة، فاإن �سبيل �ملحافظة على �ملكت�سبات هو �لإنكار 
و�لتهكم بكّل من ينادي بالإ�سالح و�لهد�ية. وهنا يبد�أ دور �ملالأ �لّد�عم حلركة �ل�ستبد�د، 
فهم �حللقة �ملحيطة بال�ستبد�د �لفرعوين �حلري�سة على تقدمي �مل�سورة له. ي�سهد لهذ� قوله 
تعاىل على ل�سان فرعون: {َقاَل ِلْلَماَلإِ َحْوَلُه اإَِنرّ َهَذا َل�َشاِحرٌ َعِليٌم )34( ُيِريُد اأَن ُيْخِرَجُكم 
ُكم ِب�ِشْحِرِه َفَماَذا َتاأُْمرُوَن )35( َقاُلوا اأَْرِجْه َواأََخاُه َواْبَعْث يِف امْلََداِئِن َحا�رِشِيَن  ْن اأَْر�شِ ِمرّ
اٍر َعِليٍم )37( } �ل�سعر�ء: 34- 37، �إذ ت�سهد �لآيات �لكرميات باأن للمالأ  )36( َياأُْتوَك ِبُكِلرّ �َشَحرّ

دور�ً بارز�ً يف �سياغة �لقو�نني �لتي تنظم �ل�سيا�سة �لد�خلية للدولة وت�رشيعها، بدليل قول 
} له:  قالو�  لر�أيهم، ملا  و�إنفاذه  فرعون  قبول  وبدليل  َتاأُْمرُوَن}،  {َفَماَذا  لهم:  فرعون 

اٍر َعِليٍم )37( }.  َخاُه َواْبَعْث يِف امْلََداِئِن َحا�رِشِيَن )36( َياأُْتوَك ِبُكِلرّ �َشَحرّ اأَْرِجْه َواأَ
وملا برز مو�سى عليه �ل�سالم لهم، و�أف�سل موؤ�مر�تهم وخمططاتهم، مل يعد �أمامهم من 
خيار؛ فتوجهو� �إىل فرعون بالتحري�ض على ممار�سة �لقمع و�إنفاذ �لإر�دة �مل�ستبدة �مل�سلِّلة، 
ولو كان ذلك بالقتل لأبناء جلدتهم و�ل�ستحياء لن�سائهم �لتي هي �أعر��سهم. يقول �سبحانه 
ِلُيْف�ِشُدوا يِف  َوَقْوَمُه  اأََتَذُر ُمو�َشى�  ِفْرَعْوَن  َقْوِم  اَلأُ ِمن  امْلَ وتعاىل كا�سفًا مكرهم: {َوَقاَل 
ا َفْوَقُهْم َقاِهرُوَن}  َنرّ ااْلأَْر�ِس َوَيَذَرَك َواآِلَهَتَكج َقاَل �َشُنَقِترُّل اأَْبَناَءُهْم َوَن�ْشَتْحِيي ِن�َشاَءُهْم َواإِ
�لأعر�ف: 127. فاملالأ هنا هم بطانة �حلاكم �لتي حتيط به وتغويه وتعينه على �ل�ستبد�د 

و�لقمع. 
و�لإمعان يف قوله تعاىل على ل�سان �ملالأ: {ِفْرَعْوَن اأََتَذُر ُمو�َشى�  َوَقْوَمُه ِلُيْف�ِشُدوا يِف 
ااْلأَْر�ِس َوَيَذَرَك َواآِلَهَتَكج} ُيظهر نزوعًا من فرعون �إىل عدم �لت�سادم مع مو�سى عليه �ل�سالم، 
وبخا�سة بعدما �نك�سف �حلق يوم �لزينة وظهرت معجزة مو�سى عليه �ل�سالم، و�سارت دلياًل 
على �سدق دعوته، ونيته �حلقيقية لإ�سالح �لف�ساد �لذي ��ست�رشى يف م�رش، ب�سبب �لإر�دة 
�لفرعونية �مل�ستبّدة. يوؤيد هذ� ما قاله �لطربي يف �أحد توجيهني ذكرهما لالآية �لكرمية، باأن 
قول �ملالأ: »كالتوبيخ منهم لفرعون على ترك مو�سى ليفعل هذين �لفعلني« )9( فال�ستفهام 

هنا توبيخي، ويحتمل �أنه �سيق على �سبيل �لتحري�ض �ملقرون بال�ستنكار. 
وقد ذكر �لزخم�رشي رو�ية �إ�رش�ئيلية ومل يحكم عليها، مفادها �أن فرعون و�فق �ل�سحرة 
على �لإميان �ستماية �ألف �سنة )10( ، وعلى فر�ض �سحة �لرو�ية فاإن هذ� د�فع من �لدو�فع �لتي 
�أغ�سبت �ملالأ ودفعتهم �إىل �لإ�رش�ع يف حتري�ض فرعون على �لتقتيل و�ل�ستحياء، معّللني 
�لفرقة  »�إيقاع  مبعنى  ْر�ِس}  ااْلأَ يِف  {ِلُيْف�ِشُدوا  �لأر�ض:  يف  �لإف�ساد  بدعوى  حتري�سهم 
�لظلم و�ل�سطهاد،  باليوم، فكل من ينادي برفع  �لأم�ض  �أ�سبه  . وما   )11(« �ل�سمل  وت�ستيت 

وكل من ي�سعى �إىل �لق�ساء على �لف�ساد وم�سالح �ملف�سدين ُيتهم بهذه �لتهمة. 
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وخال�سة �لأمر �أن ما �سبق ذكره يربز جانبًا خطري�ً من �ملمار�سة �ل�ستبد�دية للمالأ، 
و�أفولها،  م�ساحله  بذهاب  �مل�ستبدِّ  بتذكري  مة  مدعَّ �لتحري�ض،  يف  ًة  مبا�رشمِ تكون  قد  �لتي 
�إذ� تعلق �لأمر بف�ساد  وبقلب �حلقائق و�لتمويه وت�سوير �مل�سلمِح ب�سورة �ملف�سد، وخا�سًة 
للحاكم  عظيمة  م�سلحة  بقاوؤه  وكان  �جلماهري،  نظر  يف  حقا  و�أ�سبح  �لنفو�ض،  يف  ��ستقر 

و�ملالأ على حدٍّ �سو�ء. 
ولي�ض ببعيد من هذ� �ملوقف ما فعله �ملالأ من قوم �سالح عليه �ل�سالم، �إذ قالو� ملن �آمن 
اَلأُ اَلرِّذيَن ا�ْشَتْكرَبُوا ِمن َقْوِمِه ِلَلرِّذيَن ا�ْشُت�ْشِعُفوا مِلَْن اآَمَن ِمْنُهْم اأََتْعَلُموَن  للحق: {َقاَل امْلَ
ِمُنوَن} �لأعر�ف: 75. و�إنك لرتى  ا اأُْر�ِشَل ِبِه ُموؤْ ا مِبَ ِهج َقاُلوا اإَِنرّ ن َررِّبرّ ْر�َشٌل ِمرّ ا ُمرّ احِلً اأََنرّ �شَ
ْر�َشٌل  ا ُمرّ احِلً {اأََتْعَلُموَن اأََنرّ �شَ يف قولهم مكر� كّبار�، فهم ي�سّككون �ملوؤمنني بر�سالة �حلق: نْ
ِهج}، »وو��سح �أنه �سوؤ�ل للتهديد و�لتخويف، ول�ستنكار �إميانهم به، ولل�سخرية من  ن َررِّبرّ ِمرّ

ت�سديقهم له يف دعو�ه �لر�سالة من ربه »)12( . 
و�إذ� كان �ملالأ �أ�سحاب �سطوة وجربوت يف �ملثالني �ل�سابقني، فاإن هناك �سورة �أخرى 
لدور �ملالأ يف ت�سكيل �ل�ستبد�د، هي �أ�سعف يف جانب �ل�سلبية من �سورة مالأ فرعون و�ملالأ 
يف  نظرت  �إذ�  ذلك  جتد  �سباأ.  قوم  من  �ملالأ  �سورة  هي  تلك  �ل�سالم.  عليه  �سالح  قوم  من 
عليه  �سليمان  من  جاءها  فيما  م�سورتهم  تطلب  جمل�سًا  �سباأ  ملكة  عقدت  �أن  يوم  موقفهم 
 ِ ُه ِب�ْشِم اهلَلرّ ُه ِمن �ُشَلْيَماَن َواإَِنرّ اَلأُ اإِيِنرّ اأُْلِقَي اإَِلَرّ ِكَتاٌب َكِرمٌي )29( اإَِنرّ َها امْلَ �ل�سالم {َقاَلْت َيا اأَُيرّ
اَلأُ اأَْفُتويِن يِف  َها امْلَ الَررّْحَمِن الَررِّحيِم )30( اأَاَلرّ َتْعلُوا َعَلَيرّ َواأُْتويِن ُم�ْشِلِمَي )31( َقاَلْت َيا اأَُيرّ
وُلو َباأْ�ٍس �َشِديٍد  اأَْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة اأَْمًرا َحَترّى�  َت�ْشَهُدوِن )32( َقاُلوا َنْحُن اأُوُلو ُقَورٍّة َواأُ

ُمِريَن )33( } �لنمل: 29- 33.  َوااْلأَْمرُ اإَِلْيِك َفانُظِري َماَذا َتاأْ
ولو �أعدت �لإمعان مرة بعد �أخرى لر�أيت حنكًة �سيا�سيًة بالغة �لدهاء، ووجدت �أي�سا 
موقفًا مت�رّشعًا من �ملالأ يدّل على �أن حنكتهم �ل�سيا�سية مل ترَق �إىل م�ستوى �حلدث. فملكة 
ت عليهم ما يف �لكتاب، وختمت  َكِرمٌي}، ثم ق�سّ ِكَتاٌب  اإَِلَرّ  ْلِقَي  اأُ {اإِيِنرّ  �سباإ قالت للمالأ: 
�ملوقف بقولها {اأَْفُتويِن يِف اأَْمِري}، فكان جو�بهم: {َنْحُن اأُوُلو ُقَورٍّة َواأُوُلو َباأْ�ٍس �َشِديٍد 

ُمِريَن}.  َوااْلأَْمرُ اإَِلْيِك َفانُظِري َماَذا َتاأْ
�لتغاير جليًا بني مالأ فرعون و�ملالأ من قوم �سباأ. فمالأ فرعون بادرو�  و�لناظر يرى 
بتحري�ض فرعون، وهذه جر�أة ز�ئدة تبني قوة �ملالأ ودورهم يف توجيه �لإر�دة �لفرعونية 
�مل�ستبدة. �أما �ملالأ من قوم �سباإ، فلم يبادرو� �إىل تقدمي �مل�سورة �إل بعد �أن ُطلب �إليهم ذلك. 
وقد كان موقفهم �أقّل عنفا من موقف مالأ فرعون، يدلنا على ذلك قولهم: {َنْحُن اأُوُلو ُقَورٍّة 
�إىل درجة  �لع�سكرية و�حلرب، ولكنه ل يرقى  �لقوة  �إىل  �إملاح  �َشِديٍد}، وهذ�  َباأْ�ٍس  َواأُوُلو 
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و�إنكار� على ملكتهم،  تاأنيبا  للمخالفني، ول يحمل يف طياته  و�لتقتيل  �لت�رشيح باحلرب 
على عك�ض موقف �ملالأ من قوم فرعون، �لذين بادرو� �إىل �لإنكار على فرعون، و�لت�رشيح 

بالتقتيل و�ل�ستحياء عقوبة للم�سلحني. 
�أن  وهو  �لأهمية،  غاية يف  وتربويًا  �سيا�سيًا  بعد�ً  �سباإ  قوم  من  �ملالأ  �أن ملوقف  كما 
�لإر�دة �ل�سيا�سية �لتي ُتبنى على م�سورة �ملالأ و�لأخذ بر�أيهم َتبني يف �لنفو�ض هيبة ومكانة 
عميقة وعظيمة ل�ساحب �لإر�دة �ل�سيا�سية، وبخا�سة �أن ملكتهم �عتادت �أن ل تنفرد باإنفاذ 
ْمِري َما ُكنُت  اَلأُ اأَْفُتويِن يِف اأَ َها امْلَ ُيرّ �إر�دتها �ل�سيا�سية با�ستقاللية مطلقة بدليل قولها: {َيا اأَ
�إىل �لعرت�ف بحكمة وحنكة  َت�ْشَهُدوِن}، وهو ما دفع �ملالأ بعد ذلك  َحَترّى�  اأَْمًرا  َقاِطَعًة 
ملكتهم، ون�ّض �لآية �لكرمية خري دليل على هذ�. فقد �أفتوها مبا �أر�دت وعادو� ليقولو� لها 
�أيامنا بفهم  ُمِريَن}، وما �أحرى �ل�سيا�سيني يف  َتاأْ َماَذا  َفانُظِري  اإَِلْيِك  {َوااْلأَْمرُ  بعد ذلك: 
�أقو�مهم، من خالل ��سطفاء �خلرية منهم،  �لثقة بينهم وبني  دور �مل�سورة يف بناء ج�سور 
ومن َثمَّ �إ�رش�كهم يف بناء �لإر�دة �ل�سيا�سية �لتي تنظم للدولة جميع �سوؤونها على �مل�ستويني 

�لد�خلي و�خلارجي. 

املبحث الثاني: 

ُسبل إنفاذ االستبداد يف ضوء القصة القرآنية: 

يتحدث �لقر�آن �لكرمي يف ق�س�سه عن طرق متنوعة يتخذها �مل�ستبد طريقًا لإنفاذ ما 
يريد من �سيا�سات و�أفكار، و�شاأقف يف هذا املبحث مع عدد من اأهم هذه الطرق وهي: 

�أوًل- �لإغر�ء باملال:  ♦
ثانيًا- تلفيق �لتهم للم�سلحني و�سجنهم وقتلهم:  ♦
ثالثًا- ممار�سة �سيا�سة �لإق�ساء للمخالفني:  ♦
املطلب االأول:  ◄
االإغراء باملال والعطايا:  ●

�إحقاق  �إىل  �إىل �رش�ء �ل�سمائر �حلية �لتي ت�سعى  �أنهم ي�سعون د�ئمًا  عادة �مل�ستبدين 
�حلق و�إزهاق �لباطل. و�إن �ملال يعد و�حد�ً من �أكرث �ملغريات �لتي يحر�ض �مل�ستبدون على 
��ستثمارها وقت حاجتها؛ ملا له من �أثر بالغ يف ثنيمِ بع�ض �لنا�ض عن م�سرية �لإ�سالح �لتي 
 ُ ا اأَْمَواُلُكْم َواأَْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة َواهلَلرّ َ ين�سدون، كيف ل وربنا �سبحانه يقول يف كتابه �لكرمي: {اإِمَنرّ

ِعْنَدُه اأَْجرٌ َعِظيٌم} �لتغابن: 15. 
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و�لقر�آن �لعظيم يحدثنا عن هذ� �لأ�سلوب �لقدمي �جلديد، ويبني �أنه من �أبرز �لطرق �لتي 
يتخذها �مل�ستبد لي�سرب غور �لنفو�ض، ويعرف معدنها وجوهرها. وهو ما �أ�سحى ي�سمى يف 
زماننا بـاملال �ل�سيا�سي. وهو ذلك �ملال �لذي ي�ستخدم »بطريقة غري �سوية من �أجل حتقيق 
�لعديد من �لأهد�ف، وعلى ر�أ�سها �لتحكم و�ل�ستمر�ر يف �حلكم«. )13( وقد �رشب �هلل �سبحانه 
َيْرِجُع  ِبَ  َفَناِظَرٌة  ٍة  ِبَهِدَيرّ اإَِلْيِهم  ُمْر�ِشَلٌة  {َواإِيِنرّ  �سباأ:  ملكة  ل�سان  على  فقال  مثال  لذلك 
َفَما  مِبَاٍل  ُدرّوَنِن  {اأَمُتِ �ل�سالم هذ�، وقال:  �أنكر �سليمان عليه  �لنمل: 35. وملا  امْلُْر�َشلُوَن} 
ِتُكْم َتْفَرُحوَن )36( اْرِجْع اإَِلْيِهْم َفَلَناأِْتَيَنرُّهم ِبُجُنوٍد اَلرّ  ا اآَتاُكم َبْل اأَنُتم ِبَهِدَيرّ َرّ ُ َخرْيٌ ِمرّ اآَتايِنَ اهلَلرّ
اِغرُوَن} �لنمل: 36- 37، �أدركت �مللكة �أنه  ْنَها اأَِذَلرًّة َوُهْم �شَ ِقَبَل َلُهم ِبَها َوَلُنْخِرَجَنرُّهم ِمرّ
عليه �ل�سالم ل يباع ول ي�سرتى، و�إمنا هو نبي �هلل �لذي يلزمها وقوَمها �أن تذعن له وتتبع 

�حلق �لذي جاء به، فما كان منها �إل �أن ��ست�سلمت لأمره و�تبعته. 
�رش�ء  يحاولون  �لذين  �مل�ستبدين  مناذج  بع�ض  عن  �لقر�آنية  �لق�سة  حدثتنا  وقد 
ب وّدهم، وتعطيل م�سريتهم �لإ�سالحية �إىل �أجل غري م�سمى.  �مل�سلحني باملال، ومن َثمَّ ك�سنْ
و�لناظر يف �لق�س�ض �لقر�آين يجد �أن ��ستخد�م �ملال �ل�سيا�سي كان ي�سري باأكرث من طريقة، 
يحاول  �أخرى  ويف  ف�سادهم،  على  للمف�سدين  عونا  ليكونو�  �لنا�ض  لبع�ض  يدفع  مرة  ففي 

�ملف�سد �أن يجعله ثمنًا ل�سمري �مل�سلح نف�سه. 
فرعون  �سحرة  من  كان  ما  موطنني  يف  لنا  ذكر  وتعاىل  �سبحانه  �أنه  �لأول  ومثال 
�ملوطن  يف  يقول  �لغالبني.  هم  كانو�  �إن  فرعون  من  �لأجر  طلبو�  حينما  �لزينة،  يوم 
اإِن ُكَنرّا َنْحُن اْلَغاِلِبَي} �لأعر�ف:  اإَِنرّ َلَنا اَلأَْجًرا  َحَرُة ِفْرَعْوَن َقاُلوا  {َوَجاَء ال�َشرّ �لأول: 
َحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَن اأَِئَنرّ َلَنا اَلأَْجًرا اإِن ُكَنرّا َنْحُن  ا َجاَء ال�َشرّ 113، ويقول يف �لثاين: {َفَلَمرّ

اْلَغاِلِبَي} �ل�سعر�ء: 41. 
لنا عن: »جماعة ماأجورة ي�ستعني بها فرعون  �لكرميتني تك�سفان  �لآيتني  �ن  و�حلق 
�لطاغية، تبذل مهارتها يف مقابل �لأجر �لذي تنتظره، ول عالقة لها بعقيدة، ول �سلة لها 
مكان  كل  د�ئمًا يف  �لطغاة  ي�ستخدمهم  �لذين  هم  وهوؤلء  و�مل�سلحة،  �لأجر  �سوى  بق�سية 
�أن �لناعقني ب�سالح من يظهر ف�سادهم،  ويف كل زمان »)14( وهذ� ما يجعلنا ندرك يقينًا 
�ملكا�سب  به �سوى حتقيق  �إمنا هم ممن ف�سدت �سمائرهم، ومل يعد عندهم مبد�أ يتم�سكون 
�لاّلم�رشوعة، فهم ممن ُيباعون وُي�سرتون مبختلف �ملغريات، �سو�ء كانت مادية �أم وظيفية 

�أم غري ذلك. 
�أما مثال �لنوع �لثاين فنجده يف قوله تعاىل: {حم )1( . َتْنِزْيٌل ِمَن الَررّْحَمِن الَررِّحْيِم 
َلْت اآَياُتُه ُقْراآًنا َعَرِبًيرّا ِلَقْوٍم َيْعَلُمْوَن )3(} ف�سلت: 1- 3، ملا قر�أها �لنبي  رّ )2( . ِكَتاٌب ُف�شِ
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�سلى �هلل عليه و�سلم على عتبة بن �أبي ربيعة يف �لق�سة �مل�سهورة �لتي يرويها �بن ه�سام 
يف �سريته. وملخ�سها �أن عتبة بن ربيعة كان �سيد�ً يف قومه، فقال يومًا لقومه: �أل �أقوم �إىل 
حممد فاأعر�ض عليه �أمور�ً، لعله يقبل بع�سها فنعطيه �أيها �ساء، ويكّف عنا. ثم قام عتبة بني 
يدي �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم فقال له:« يا �بن �أخي �إن كنت �إمنا تريد مبا جئت به من هذ� 
�لأمر ماًل جمعنا لك من �أمو�لنا حتى تكون �أكرثنا ماًل، و�إن كنت تريد به �رشفًا �سّودناك 
علينا، حتى ل نقطع �أمر� دونك، و�إن كنت تريد ملكًا ملكناك... »)15( . وبطبيعة �حلال يرف�ض 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عر�سهم، ويعر�ض عليهم بدل �إغر�ء�تهم قوله تعاىل: {حم )1( 
َلْت اآَياُتُه ُقْراآًنا َعَرِبًيرّا ِلَقْوٍم َيْعَلُمْوَن )3(}  رّ . َتْنِزْيٌل ِمَن الَررّْحَمِن الَررِّحْيِم )2( . ِكَتاٌب ُف�شِ
ف�سلت: 1- 3. ليثبت للم�ستبدين يف زمانه �أنه �ساحب ر�سالة �إلهيٍة �إ�سالحية، جاءت لتهدم 

�لباطل، وتبني عماد �حلق و�لعدل و�ل�ستقامة. 
املطلب الثاين:  ◄
تلفيق التهم للم�شلحي و�شجنهم وقتلهم:  ●

يحاول �مل�ستبدون �رش�ء �سمائر �مل�سلحني باأمو�لهم، فاإن مل يكن لهم �سبيل �إىل ذلك 
ينتقلون �إىل �سيا�سٍة �أخرى، وهي تلفيق �لتهم و�إل�ساقها بامل�سلحني؛ لتاأليب �لعامة عليهم. 
�لقر�آن  �لقتل، وقد ذكر  �أو  �ل�سجن  �إىل  �لنهاية  �أن تت�ساعد �مل�سائل لت�سل يف  ومن �ملمكن 

�لكرمي �أمثلة لكل �سيا�سة من هذه �ل�سيا�سات. 
ر�سول  ول  نبي  فما من  �أكرثها.  وما  ذلك  �لأمثلة يف  �أوفر  فما  �لتهم،  تلفيق  �أما عن 
ول م�سلح �إل ُكذِّب من �أكابر قومه، من لدن نوح عليه �ل�سالم �إىل يومنا هذ�. فعن تكذيب 
َحاُب الَررّ�ِسرّ َوَثُموُد )12(  �مل�ستبّدين لالأنبياء يقول �سبحانه: {َكَذرَّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َواأَ�شْ
َفَحَقرّ  الرُرّ�ُشَل  َكَذرَّب  ُكٌلرّ  ُتَبرٍّعج  َوَقْوُم  ااْلأَْيَكِة  َحاُب  َواأَ�شْ  )13( ُلوٍط  َواإِْخَواُن  َوِفْرَعْوُن  َوَعاٌد 

َوِعيِد )14( } ق: 12- 14، فما من نبي ول ر�سول �إل كذبه �أكابر قومه. 
ومما يتهم به �مل�سلحون كذلك �أنهم �سحرة، ل لزرع �لكر�هية يف �سدور �لعامة جتاههم 
وح�سب؛ و�إمنا ل�سيا�سة يف غاية �خلبث و�لدهاء، تلك �لتي ذكرها �لر�زي بقوله:«�إن �لإن�سان 
له ول  بقاء  فاإنه ل  نتبعه  �ل�سحر قالو� كيف  �عتقدو� فيه  فاإذ�  له،  بقاء  �ل�سحر ل  �أن  يعلم 
لدينه ول ملذهبه؟ ». )16( وبالنظر يف �آيات �لقر�آن �لكرمي جند �أن هذه �لتهمة حا�رشة على 
ل�سان كل طاغية م�ستبد. ففرعون ومن حوله من �ملالأ قالوها ملو�سى عليه �ل�سالم: {اإِىل� 
ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقاُلوا �َشاِحرٌ َكَذرّاٌب} غافر: 24، وعاد طغاة قري�ض ليقولوها يف 
ْنُهْمۖ  َوَقاَل  نِذٌر ِمرّ وجه �أ�رشف �خللق و�أزكاهم �سلى �هلل عليه و�سلم: {َوَعِجُبوا اأَن َجاَءُهم ُمرّ

اْلَكاِفرُوَن َهَذا �َشاِحرٌ َكَذرّاٌب} �ض: 4. 
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ومن �لتهم �لتي يرّددها �مل�ستبّدون ما يّدعونه من جنون �مل�سلحني وذهاب عقولهم. 
من ذلك ما ذكره �هلل �سبحانه عن قوم نوح عليه �ل�سالم: {َكَذرَّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَكَذرُّبوا 
ُنوٌن َواْزُدِجَر} �لقمر: 9، ومن ذلك �أي�سا ما ذكره �هلل �سبحانه من �أحو�ل  َعْبَدَنا َوَقاُلوا جَمْ
الِذرّْكَر  مَلَرّا �َشِمُعوا  ِباأَْب�َشاِرِهْم  َلُيْزِلُقوَنَك  َكَفرُوا  اَلرِّذيَن  َيَكاُد  {َواإِن  مف�سدي قري�ض بقوله: 
و�لإ�سالح عن  �أهل �حلق  ثني  �لتهم يف  تنفع  و�إذ مل  �لقلم: 51.  مَلَْجُنوٌن}  ُه  اإَِنرّ َوَيُقوُلوَن 
م�سريتهم، فاإن هناك �سبياًل �آخر ل ين�ساه �لطغاة �مل�ستبدون، وهو �سجن �ملخالفني وتعذيبهم. 
�متنع عن تلبية  �أن  �ل�سالم يوم  �أمثلة ذلك ما فعلته زوجة عزيز م�رش بيو�سف عليه  ومن 
رغبتها �لتي تعّد �سورة من �سور �لف�ساد �لأخالقي و�ملجتمعي �لتي �رشت بني �أفر�د �لأ�رش 
حولها  من  �حلا�سية  ن�ساء  جمعت  و�إمنا  �سنيعها  من  ت�ستح  مل  �ملر�أة  �أن  بدليل  �حلاكمة، 
 ْ ْف�ِشِه َفا�ْشَتْع�َشَمۖ  َوَلِئن َلرّ ُه َعن َنرّ ُتَنرِّني ِفيِهۖ  َوَلَقْد َراَودُترّ وقالت لهن: {َفَذ�ِلُكَنرّ اَلرِّذي مُلْ
اِغِريَن} يو�سف: 32، فاإن جمعها للن�ساء وقولها:  َن ال�َشرّ َيْفَعْل َما اآُمرُُه َلُي�ْشَجنَنَرّ َوَلَيُكوًنا ِمرّ
ُتَنرِّني ِفيِهۖ } دليل على ترّدي �مل�ستوى �لأخالقي بني �أفر�د تلك �لطبقة.  {َفَذ�ِلُكَنرّ اَلرِّذي مُلْ

وملا مل ير�سخ يو�سف عليه �ل�سالم ملطلبها، فا�ستع�سم وناأى بنف�سه، �أ�رّشت على �سجنه 
و�إذلله. ووجهت زوجها �إىل �سجنه عليه �ل�سالم، وبطبيعة �حلال فاإن زوجها �سيكون مطيعًا 
لأمرها، خوفًا من �سقوط هيبته �جتماعيًا- ل�سوء خلق زوجه- ومن َثمَّ �سقوطه �سيا�سيًا بني 
قومه. وبهذ� يربز دور �ملر�أة ب�سقه �ل�سلبي على �جلانبني �لأخالقي و�ل�سيا�سي، حينما تن�ساق 
ور�ء �سهو�تها، فتظلم وتتهم وت�سجن، وكل ذلك لأن �مل�سلح مل يطع �أمرها ومل ينفذ رغبتها 
�لقبيحة، وبهذ� يكون �أثرها جليًا يف مترير قر�ر�ت ظاملة لي�ض فيها وجه حق، فزوجها مل 

ميلك خمالفة �أمرها مع �سابق علمه برب�ءة يو�سف عليه �ل�سالم. 
ولي�ض هذ� هو �ملثل �لوحيد فهناك ما هو �أ�رشح منه يف هذ� �ملقام، وهو تهديد فرعون 
ملو�سى عليه �ل�سالم، يوم جاء يدعوه �إىل توحيد �لو�حد �لقهار، فما كان جو�به �إل �أن قال 
َخْذَت اإَِلًها َغرْيِي اَلأَْجَعَلَنرَّك ِمَن امْلَ�ْشُجوِنَي} �ل�سعر�ء:  ملو�سى عليه �ل�سالم: {َقاَل َلِئِن اَترّ
على  �ملطروحة  �خليار�ت  �أحد  �ل�سجن  كان  ملا  وطغاتهم  قري�ض  �أ�سقياء  فعل  وكذلك   .29
طاولتهم؛ لثني حممد �سلى �هلل عليه و�سلم عن �حلق، يخربنا �سبحانه عن ذلك بقوله: {َواإِْذ 
ُ َخرْيُ  ُۖ  َواهلَلرّ ُكرُ اهلَلرّ ُكرُوَن َومَيْ ُكرُ ِبَك اَلرِّذيَن َكَفرُوا ِلُيْثِبُتوَك اأَْو َيْقُتلُوَك اأَْو ُيْخِرُجوَكج َومَيْ مَيْ
�ملنار:«  �ساحب  قال  {ِلُيْثِبُتوك}.  تعاىل  قوله  �ل�ساهد  وحمل   .30 �لأنفال:  امْلَاِكِريَن} 
�لنا�ض  لقاء  من  �ملانع  و�حلب�ض  بالقيد،  و�لإرهاق  بالوثاق  �ل�سدُّ  به  فاملر�د  �لإثبات  فاأما 
ودعوتهم �إىل �لإ�سالم«)17( . فاإذ مل تعد �لتهم نافعة، و�إذ� مل يكن لل�سجن و�لإذلل �أثر يف ثني 
�مل�سلحني عن �سريهم يف طريق �لإ�سالح، فما من بّد عندئذ من �لت�سفية �جل�سدية، و�إنهاء 

حياة هوؤلء �مل�سلحني. 
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عليه  �آمنو� ملو�سى  �أن  بعد  لل�سحرة  قال  يوم  فرعون  لهذ� يف  �سبحانه مثال  وي�رشب 
َعَنرّ  ْحَرۖ  َفاَلأَُقِطرّ ُه َلَكِبريُُكُم اَلرِّذي َعَلرَّمُكُم ال�ِشرّ �ل�سالم: {َقاَل اآَمْنُتْم َلُه َقْبَل اأَْن اآَذَن َلُكْمۖ  اإَِنرّ
َعَذاًبا  اأَ�َشُدرّ  َنا  اأَُيرّ َوَلَتْعَلُمَنرّ  الَنرّْخِل  ُجُذوِع  يِف  ِلرَّبَنرُّكْم  �شَ َواَلأُ ِخاَلٍف  ِمْن  ْرُجَلُكْم  َواأَ اأَْيِدَيُكْم 
جنده  بالأم�ض  كانو�  فالذين  �سالفة،  بعدها  ما  منه  ل�سالفة  و�إنها   ،71 طه:  َواأَْبَقى�} 
و�أحبابه، ومن وعدهم بالأجر و�ملنزلة �لقريبة منه، �أ�سحو� �ليوم �أعد�ءه، و�نتقلو� من د�ئرة 
َعَلرَّمُكُم  اَلرِّذي  َلَكِبريُُكُم  ُه  َنرّ {اإِ لهم:  قوله  به  ي�سهد  ما  وذلك  �ملتهمني  د�ئرة  �إىل  �ملالأ 
ِثَرَك  وؤْ ُنرّ {َلن  له:  �أن عاينو� �حلق، قالو�  لفرعون بعد  �ل�سحرة  ي�ست�سلم  }. وملا مل  ْحَرۖ  ال�ِشرّ
َياَة  ي َهِذِه احْلَ َا َتْق�شِ َعَلى� َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبِيرَّناِت َواَلرِّذي َفَطَرَناۖ  َفاْق�ِس َما اأَنَت َقا�ٍسۖ  اإِمَنرّ
الُدرّْنَيا} طه: 72، جّن جنونه، و�أ�رش على تقتيلهم وتقطيعهم وت�سليبهم؛ ليكونو� عربة لكل 

من يوؤمن مبو�سى عليه �ل�سالم. 
ِلرَّبَنرُّكْم  و�إن �لبيان �لقر�آين لي�سهد ب�سدة ظلم فرعون وطغيانه، ذلك �أنه قال لهم: {َواَلأُ�شَ
ب�سّدة  �لكيفية  �إىل  لب... و�ملبالغة ر�جعة  �ل�سّ الَنرّْخِل} »و�لت�سليب مبالغة يف  ُجُذوِع  يِف 
�لدّق على �لأعو�د... ولذلك عدل عن حرف �ل�ستعالء �إىل حرف �لظرفية ت�سبيها ل�سدة متّكن 
�أن  �أر�د  ، فكاأنه من �سدة غيظه  �لو�قع يف وعائه »)18(  �ل�سيء  �مل�سلوب من �جلذع بتمكن 

تكون �أج�سادهم د�خلة يف �جلذوع. 
ُعّذبو�  �لذين  �لأخدود،  �أ�سحاب  به  عوقب  مما  طرفًا  �لقر�آنية  �لق�سة  لنا  ذكرت  وقد 
َحاُب ااْلأُْخُدوِد  بالتحريق جز�ء �إميانهم باحلق، يقول �سبحانه وتعاىل يف �ساأنهم: {ُقِتَل اأَ�شْ
)4( الَنرّاِر َذاِت اْلَوُقوِد )5( اإِْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد )6( َوُهْم َعَلى َما َيْفَعلُوَن ِبامْلُوؤِْمِنَي �ُشُهوٌد 
َماَواِت  ال�َشرّ ُمْلُك  َلُه  اَلرِّذي  ِميِد )8(  احْلَ اْلَعِزيِز   ِ ِباهلَلرّ ِمُنوا  ُيوؤْ اأَْن  اإِاَلرّ  ِمْنُهْم  َنَقُموا  َوَما   )7(
ُ َعَلى ُكِلرّ �َشْيٍء �َشِهيٌد} �لربوج: 4- 9. وهكذ� تبني �لآيات �لكرميات حنق  َوااْلأَْر�ِس َواهلَلرّ
�لطغاة، وتفننهم يف تعذيب �ل�ساحلني و�مل�سلحني يف كل زمان )19( . وقد كان بالإمكان 
قتلهم دون حرقهم، ولكنه �أ�سلوب �لطغاة �مل�ستبدين �لذي يقوم على �إرهاب �لنا�ض وتخويفهم 

وزلزلة قلوبهم. 
ول يقف هذ� �لأ�سلوب عند فرعون م�رش و�أ�سحاب �لأخدود، بل هو �سبيل كل م�ستبدٍّ 
يف زمانه، »وكلما ق�سى فرعون تقم�ض باآخر، وكلما �نقر�ست عائلة فرعونية �دعت �إرثها 
عائلة، وجاءت ولو من ور�ء �لبحار، و�لت�سقت بالن�سب �لفرعوين، ولو باأقل م�سابهة من خلق 
�لغطر�سة و�لتاأله على �لنَّا�ض« )20( . وقد كان �لقتل خيار� مطروحا عند طغاة قري�ض، للتخل�ض 
ُكرُ ِبَك اَلرِّذيَن َكَفرُوا  ْذ مَيْ ممن نّبه �لنفو�ض و�أحيا فيها كر�متها، ي�سهد لذلك قوله تعاىل: {َواإِ
ُ َخرْيُ امْلَاِكِريَن} �لأنفال:  ُۖ  َواهلَلرّ ُكرُ اهلَلرّ ُكرُوَن َومَيْ ِلُيْثِبُتوَك اأَْو َيْقُتلُوَك اأَْو ُيْخِرُجوَكج َومَيْ
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30. وهذ� بيان رّباين تنك�سف به �أ�رش�ر نف�ض �مل�ستبد، �لذي �عتاد �أن ياأمر فيطاع، و�أن يكون 
�أمره فوق كل �أمر. و�إذ� كان هذ� حال فرعون مع �ل�سحرة ملا �آمنو�، وحال طغاة قري�ض مع 
خري �لربية، فاإنه حال كل �مل�ستبدين من بعدهم مع كل م�سلح ل ي�ستجيب لرغباتهم، ول 

تنفع معه �لتهم، ول يثنيه �لتعذيب �أو �لإذلل عن متابعة �سريه على طريق �حلق و�لعدل. 
املطلب الثالث:  ◄
مار�شة �شيا�شة اإق�شاء املخالفي:  ●

�لنفي  �سيا�سة  وهي  �مل�ستبدين،  �سيا�سات  من  �أخرى  �سيا�سة  عن  �هلل  كتاب  يحدثنا 
و�لإق�ساء للمخالفني، و�حلق �أن �لآيات �لكرميات ت�سهد باأن �سيا�سة �لنفي و�لإق�ساء كانت 
تتخذ �سبال �ستَّى. فمرة ياأمتر �لقوم كلهم لإخر�ج �مل�سلحني، ي�سهد لذلك قوله تعاىل يف قوم 
ُهْم اأَُنا�ٌس  َنرّ ن َقْرَيِتُكْمۖ  اإِ لوط عليه �ل�سالم {َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه اإِاَلرّ اأَن َقاُلوا اأَْخِرُجوُهم ِمرّ
{َقاَل  َيَتَطَهرّرُوَن} �لأعر�ف: 82. ومرة ياأمتر �ملالأ كما كان من قوم �سعيب عليه �ل�سالم: 
اَلرِّذيَن ا�ْشَتْكرَبُوا ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجَنرَّك َيا �ُشَعْيُب َواَلرِّذيَن اآَمُنوا َمَعَك ِمن َقْرَيِتَنا اأَْو  اَلأُ  امْلَ
َلَتُعوُدَنرّ يِف ِمَلرِّتَناج َقاَل اأََوَلْو ُكَنرّا َكاِرِهَي} �لأعر�ف: 88. وكما كان من �أ�سقياء قري�ض مع 
ُكرُ ِبَك اَلرِّذيَن َكَفرُوا ِلُيْثِبُتوَك اأَْو َيْقُتلُوَك اأَْو  خري �لربية عليه �أزكى �سالة و�سالم: {َواإِْذ مَيْ
ُ َخرْيُ امْلَاِكِريَن} �لأنفال: 30 ومرة يكون �لأمر من  ُۖ  َواهلَلرّ ُكرُ اهلَلرّ ُكرُوَن َومَيْ ُيْخِرُجوَكج َومَيْ
�مل�ستبد نف�سه، وذلك حال فرعون مع مو�سى عليه �ل�سالم ومن �آمنو� معه، ي�سهد بهذ� قوله 

َعُه َجِميًعا} �لإ�رش�ء: 103.  َن ااْلأَْر�ِس َفاأَْغَرْقَناُه َوَمن َمرّ تعاىل: {َفاأََراَد اأَن َي�ْشَتِفَزرُّهم ِمرّ
وخال�سة ما �سبق �أن �سيا�سة �لنفي و�لإق�ساء �سيا�سة قدمية جديدة، بد�أت قدميا، ومل 
زمانهم ومكانهم.  �ختلف  �مل�ستبدين مهما  نظر  ناجعة يف  و�سيلة  بل هي  زمن.  عند  تنته 
وما �أكرث �ملهّجرين من �أوطانهم، بحجة �إثارة �لبالبل و�لفنت، و�حلق �أنهم م�سلحون �أّرقو� 
و� م�ساجعهم، فكان �سبيل �خلال�ض منهم نفيهم كيال ير�هم �أو ي�سمع بهم  �مل�ستبدين و�أق�سّ

�أحد. 
غاية  يف  تتفق  جميعًا  ر�أيتها  �مل�سلحني،  لإخر�ج  �ملتاآمرين  حجج  ر�أيت  �إذ�  و�إنك 
و�حدة، هي �حلفاظ على جهل �لأمة �مل�سحوقة، و�حلر�ض على عدم �إبقاء �أي و�سيلة توعية 
تعيد لها عقلها وكينونتها؛ ملا لذلك من خطر على بقاء �مل�ستبد وتهديد م�ساحله. ول غر�بة 
تنوير  �لعلماء يف  ي�سعى  م�ستمر�ً.  د�ئمة وطر�د�ً  و�لعلم حربًا  �ل�ستبد�د  لأن: »بني  ذلك  يف 
�لعقول، ويجتهد �مل�ستبد يف �إطفاء نورها. و�لطرفان يتجاذبان �لعو�م، ومن هم �لعو�م؟ هم 
�لذين متى علمو� قالو�،  �أنهم هم  ��ست�سلمو�، كما  �إذ� جهلو� خافو�، و�إذ� خافو�  �لذين  �أولئك 
ومتى قالو� فعلو�«)21( . ول ينتهي �لأمر بالنفي ول يقف عنده، ولكنه قد يتخذ �سكاًل �آخر من 
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�أ�سكال �لإق�ساء، كتحييد �مل�سلحني عن �مل�سالح �لقيادية، ملا لها من �أثر بالغ �لأهمية يف 
�أبعد �لنا�ض عن ت�سلُّم زمام  �أن يكون �مل�سلحون  �لتعجيل بالإ�سالح، فكان من �ل�رشوري 

�لقيادة يف �مل�سالح �لقيادية �لعليا. 
ومن �سور �لإق�ساء �أي�سا حماولة �إيجاد نوع من �لغرت�ب �لد�خلي يف نف�ض �مل�سلح. 
مبعنى �إيجاد �لإح�سا�ض بالغرت�ب يف نف�ض �مل�سلح وهو بني قومه وع�سريته. ويكون ذلك 
من خالل تاأليب �لعامة عليه، وت�سكيكهم بنو�ياه، وت�سويه �سورته �أمامهم من خالل حمالت 
�أهل �لإ�سالح.  �أر�ساها  �إعالمية منظمة، يحاول �مل�ستبدون من خاللها هدم كل لبنة حق، 
وذلك باأن يتهمو� �مل�سلحني بزعزعة �لأمن �لد�خلي وتفريق �ل�سفوف ون�رش �لفنت بني �أفر�د 
ْن  ُه اإِيِنرّ اأَخاُف اأَ �ملجتمع. من ذلك �أن فرعون قال لقومه: {َذُرويِن اأَْقُتْل ُمو�شى َوْلَيْدُع َرَبرّ
اْلَف�شاَد} غافر: 26، وهو ل يكتفي بتاأليب �لعامة  ْر�ِس  ااْلأَ ُيْظِهَر يِف  اأَْن  اأَْو  ِديَنُكْم  ُيَبِدرَّل 
�أمته، �لر�عي لها  على مو�سى عليه �ل�سالم، و�إمنا يظهر نف�سه مبظهر �خلائف على م�سالح 
من �أن يغتالها �أحد. وهو يريد من ور�ء هذ� �أن ي�سكك �لنا�ض يف �سدق مو�سى عليه �ل�سالم، 
و�أن يظهره ب�سورة �خلائن لأمته، �ل�ساعي �إىل خلخلة نظامها �لد�خلي و�أمنها و��ستقر�رها، 

لي�سل يف �لنهاية �إىل �إيجاد عازل يعزل بني مو�سى عليه �ل�سالم وبني قومه. 
ومبثل ذلك قام طغاة قري�ض ملا �تهمو� خري �لربية عليه �ل�سالة و�ل�سالم فقالو�: {اإِْن 
َهَذا اإِاَلرّ اإِْفٌك اْفرَتَاُه َواأََعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم اآَخرُوَنۖ  َفَقْد َجاُءوا ُظْلًما َوُزوًرا} �لفرقان: 4، وكاأنَّ 
ل�سان حالهم يقول �إن هناك موؤ�مرة يحيكها حممد وجماعة �أخرى تعينه عليها، يريدون من 
خاللها زعزعة �ل�ستقر�ر و�لأمن، وهذه هي حجة كل �مل�ستبدين، و�سالحهم �لذين يخوفون 

به عامة �لنا�ض يف زمانهم. 

اخلامتة والتوصيات: 
و�سيد  �ملتقني  �إمام  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �ل�ساحلات،  تتم  بنعمته  �لذي  هلل  �حلمد 
�لربّيات، وبعد: فاإنني �أحمد �جلليل على نعمه �ل�سابغة، و�أ�ساأله توفيقا من لدنه يعيننا به 

على �لعناية باأ�رشف كتبه و�كتـناه معانيه، كما يحب ربنا وير�سى. 
�إنفاذه يف  و�سبل  �ل�ستبد�د  ت�سّكل  )دو�فع  بـ:  املو�شومة  درا�شتي  اأنهيت  اأن  وبعد 
�أهم معاملها فبينت دو�فع  �لقر�آنية( ووقفت خالل م�سريتي معها عند بع�ض  �لق�سة  �سوء 
ت�سكل �ل�ستبد�د، و�ل�سبل �لتي يتبعها �مل�ستبدون يف �إنفاذ �إر�دتهم و��ستبد�دهم، اأختم باأهم 

النتائج التي خل�شت بها من هذه الدرا�شة: 
اأوالً: �ل�ستبد�د مفهوم عاملي يعرفه �لقا�سي و�لد�ين، وقد �نتهت �لدر��سة �إىل تعريف  ●
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�ل�ستبد�د باأنه �لتغلب و�لنفر�د بال�سلطة، و�ل�سيطرة �لتامة على مقاليد �لدولة و�غت�سابها 
من �لأمة دون م�سورة ور�سًا منهم ودون خوف تبعة. 

ثانياً: ما ز�ل �لقر�آن �لعظيم ينرث لكل باحث من لآلئ �ملعاين ما يك�سف �للثام عن  ●
عظمته، ويوؤكد يوما بعد �آخر باأنه �لكتاب �لذي ل يبارى، و�لق�سة �لقر�آنية هي �أ�سلوب من 

�أ�ساليبه �لرفيعة �لتي عاجلت وما ز�لت تعالج كربيات �لق�سايا على مّر �لدهور. 
ثالثاً: �ل�ستبد�د نقي�ض �لعلم، وي�ستحيل �أن يجتمع كالهما يف �أمة و�حدة.  ●
م�ساحلهم  ● على  �حلفاظ  هو  طغيانهم  �إىل  �مل�ستبدين  يدفع  �لذي  �ل�سبب  رابعاً: 

ومكت�سباتهم، وهم م�ستعدون يف �سبيل �حلفاظ عليها �إىل قتل �أمة وت�رشيد �أخرى. 
توّرعهم عن  ● �إر�دتهم، وعدم  �إنفاذ  و�مل�ستبدين يف  �لطغاة  �أ�ساليب  تنوع  خام�شاً: 

فعل كل ما ي�سمن لهم �سمان حتقق م�ساحلهم. 
اأما عن اأهم التو�شيات فاأقول: 

اأوالً: �أو�سي �لباحثني ب�رشورة �لرتكيز على هذ� �ملفهوم ودر��سته ب�سكل مو�ّسع يف  ●
�سوء �لق�سة �لقر�آنية. وحّبذ� لو �ن�رشفت همة باحث �إىل كتابة ر�سالة علمية يف هذ� �جلانب 
يتناول به �ل�ستبد�د يف �سوء �لق�سة �لقر�آنية ب�سكل مو�سع، وبخا�سة �أين مل �أجد �أّي ر�سالة 

علمية عنيت بهذ� �لعنو�ن حتديد�ً. 
�إىل �لهوية �لإ�سالمية،  ● �رشورة ن�رش �لوعي و�لعلم، وتعزيز �نتماء �لأجيال  ثانياً: 

فاإن هذ� من �آكد �لأ�ساليب و�أجنعها يف مقابلة �سور �ل�ستبد�د و�لظلم. و�رشورة وعي �لدور 
فيه  يجد  ل  �لذي  �لأمة  بيت  بناء  يف  لدوره  �لأمة  �أفر�د  من  فرد  كل  وم�سوؤولية  �حلقيقي 
�لعون و�مل�سورة لأهل �حلل و�لعقد يف معاجلة  �ل�ستبد�د ممر�ً ول مقامًا. و�رشورة تقدمي 
خمتلف �لق�سايا على �مل�ستويني �لد�خلي و�خلارجي، ب�سورة �حلري�ض على م�سالح �لأمة، 

ل ب�سورة �لناقد �لذي ي�سعى �إىل �إظهار �لعرث�ت وتتبع �لزّلت. 
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