
ل المظاهرات: نعم.. أم

محمد الشيخ فضيلة كتب فقد إباحتها، أو حرمتها أو حلها حيث من المظاهرات على الحكم بصدد لست
الثقات العلماء بعض أن بلغنا (وقد المسلمين علماء من غيره كتب كما المجال، هذا في الله حفظه الحمري

ًا أفتوا والظروف المعطيات ظل في المظاهرات هذه جدوى مدى عن هنا الكلما ولكن بجوازها)، مؤخر
 الراهنة..

مسار على (المفاسد) لها السلبية الجوانب هي وما (المصالح) للمظاهرات، اليإجابية الجوانب هي فما
المة!! قضايإا وعلى المسلمة، الشعوب وعلى السلمية، الصحوة
:اليإجابية الجوانب

وتنشيط معها، بالتفاعل وتذكيرهم الراهنة، بالقضايإا المسلمة الشعوب تعريإف أسباب من اهراتظالم) 1(
.والهمم للعواطف وشحذ للعمل، العواما

ًا المظاهرات تمثل) 2( على وترد القضايإا، مع للتفاعل الحكومات على الشعبي الضغط جوانب من جانب
في ورأيإها يإتوافق ل بما المسلمة الشعوب الحيان) بإسم من كثير (في تتكلم التي الرسمية العلما وسائل

 القضايإا!!
(غير العلماء من آخر بنموذج العواما وتعريإف بالعواما، العلماء اتصال فرصة فيها تكون المظاهرات بعض) 3(

).الرسمية العلمية القنوات في رؤيإتهم اعتادوا الذيإن
ّود) 4( .السلمية القضايإا وتفعيل إحياء على العمل في المبادرة بزماما الخذ على السلمية الشعوب تع
المقابل بالرأي العالمي العاما الرأي لتعريإف فرصة فهي السلمية غير دول في المظاهرات كانت إذا) 5(

.المة أعداء مع المتعاطف للعلما
وعلى واحدة أمة زالت ل وأنها قضايإاها، مع للتفاعل قابلة زالت ل المسلمة الشعوب بأن العداء إشعار) 6(

ًا، ولو العداء على الضغط وبالتالي واحد، قلب .قلوبهم في الرهبة وزرع نفسي
تشجيع وبالتالي عنها، تخليها وعدما معها السلمية الشعوب بتعاطف المة من المظلومين إشعار) 7(

. اللعداء وجه في الصمود على المقاومين
.المظاهرات هذه في المشاركة طريإق عن السلمية الصحوة لرصيد العامة من جديإدة عناصر كسب) 8(

:السلبية الجوانب
.العامة الموال بسببها تتلف المتظاهريإن من السلبية التجاوزات بعض المظاهرات بعض عن يإنتج) 1(
الحيان) من كثير (في يإؤدي مما المن ورجال المتظاهريإن بين مصادمات الحيان من كثير في تحصل) 2(

.الجانبين بين بشريإة خسائر إلى
يإؤدي مما الحداث على الجماهيري الغضب لمتصاص بالتظاهر للشعوب بالسماح الحكاما بعض يإقوما) 3(

الجزيإرة)، بلد وبعض المغرب في هذا حصل (وقد الشعوب لدى العواطف وبرود الغضب نار إخماد إلى
.قصير وقت بعد القضية مع التفاعل يإنعدما أو يإقل وبالتالي

.للقضية والمادي الحسي الدعم شأن من يإقلل مما لذاتها غايإة الحيان بعض في المظاهرات تصبح قد) 4(
ّوة الفائدة من يإقلل مما المظاهرات هذه في الدول) المشاركة بعض (في العلماء بعض يإستطيع ل) 5( المرج

.منها
يإحاكمون، ما عادة العلم) فإنهم وطلبة العواما بين الكبيرة الشعبية (ذوو المعروفين الدعاة شارك إذا) 6(

ًا يإؤثر مما السجون أودعوا وربما .الدعوي العمل مسار على سلب
ًا تكون ما عادة بلدنا في المظاهرات) 7( ًا مرتع ًا المن لرجال خصب من الناشطين على التضييق في وسبب

ًا وفيها الصحوة، شباب .الدعاة من الناشطين بعض مع الحسابات لتصفية للحكومات فرصة أيإض
ُترفع بالنساء، الرجال ويإختلط سافرات، النساء فيها تخرج المظاهرات من كثير) 8( جاهلية شعارات و

إسلمية!! قضية لدعم خرجت المظاهرات هذه أن مع وغيرها)، والحزبية، (كالقومية،

:ملحظات
غيرها دون مناطق في تبرز إيإجابية) قد أو (سلبية جوانب وهناك اليإجابيات، أو السلبيات كل ليست هذه- 

 مكان.. كل وفي المظاهرات كل على واليإجابيات السلبيات هذه ُتعّمم فل غيرها، دون ظروف وفي
واليإجابية السلبية الجوانب وتقديإر والمعطيات الظروف اختلف مراعاة من المظاهرات هذه لمنظمي لبد- 

. فيها الشروع قبل المظاهرات هذه من المتوقعة والمفاسد) الشرعية (المصالح
ًا ليست المظاهرات هذه-  ًا مقياس من ليس مجتمعات القضايإا. فهناك مع الجماهيري التفاعل لمدى دقيق

القضية مع متفاعلة كانت وإن المظاهرات في تشترك ل فتجدها المور، هذه بمثل تفعيلها إبراز عادتها
قلة فإن هذا، يإعي أن الماكن هذه مثل في المظاهرات يإنظم من فعلى العربية)، الجزيإرة مجتمعات (كمعظم

.العداء حجة وتقوي القضية، وعلى الدعاة، وعلى المنظمين، على عكسية بنتائج تأتي قد الشعبية المشاركة
دقيق برنامج لها يإوضع والغايإات، الهداف ومحددة مدروسة، منظمة، فلتكن المظاهرات من لبد كان إذا- 

.الوراق واختلطا والعفويإة الفوضى تجنب على الشديإد الحرص مع ثمارها، تؤتي حتى



في الحداث مسار على تأثيرها قلة من لمسته لما المظاهرات لهذه معارضة الناس أشد من كنت وبعد: فقد
على وعملنا منها)، التقليل (أو السلبيات أكثر تجنب استطعنا إذا ولكن العربية)، (وخاصة السلمية مجتمعاتنا

برامج وضع إلى تؤدي وسيلة وجعلها الجاد للعمل الهمم شحذ على يإساعد بما المظاهرات هذه تفعيل
والتخاذل التضييق هذا ضل في خاصة كثير  خير-الله شاء إن- هذا ففي المدى، بعيدة عملية وحلول مدروسة

اعلم.. والجنبي.. والله العربي العلمي والتلبيس الحكاما، قبل من

 كتبه
محمود بن حسين


