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 |||دروس من الهجرةسلسلة مقاالت: |||   

 الهجرة نموذج التخطيط االستراتيجي

 بالدم والجهاد واملقاومة والفداء والتضحية  طريق النبي صلى هللا عليه وسلم
ً
 ممهرا

ً
 طويال

ً
الالحب الطويل كان شاقا

والصبر والصمود. وفي طريق الحق تتعزز سنة التدافع، وفي منهج التدافع تتعزز الحاجة للتخطيط وبناء الدولة الذي 

تخطيط بأنه إلاجابة على أسئلة ثالثة: أين يحتاج إلى العمل وإلاعداد لالرتقاء والصعود. وفي عالم إلادارة ُيعّرفون ال

نحن؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إلى هناك؟ وُيقسم بذلك إلى تخطيط إستراتيجي طويل املدى وتخطيط 

 تكتيكي قصير املدى يدعم التخطيط إلاستراتيجي، وُيعنى بالتفاصيل وآلية التنفيذ والوقت املتاح لإلنجاز.

ي التخطيط بأرقى صوره وفق أحدث مدارسه في التخطيط الاستراتيجي، من تحليل البيئة في الهجرة تكرست معان

 سبق 
ً
 نبويا

ً
بشقيها الداخلي والخارجي بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر، وهذا ما تجسد سلوكا

 لل الهجرة بسنوات طوال، كان يتأكد خاللها للنبي 
ً
 بعد يوم أن مكة ال تصلح مهدا

ً
دعوة الوليدة وأنها تمثل يوما

تهديًدا استراتيجًيا، كانت البيئة في مكة ال تصلح إلتمام هذا ألامر؛ فمقاومة املشركين لإلسالم تزداد شراسة يوًما 

 بعد يوم، وقلوبهم "كالحجارة بل أشد قسوة".

ستراتيجي املخزون ولذلك كان يبحث عن الخيارات البديلة فكانت الهجرة إلى الحبشة والتي مثلت في الفكر الا 

ألصحابه بالعودة من  الاحتياطي والرديف املستقبلي في حال فشل الخيارات ألاخرى. لذلك لم يأذن رسول هللا 

فهو بقعة ألارض التي   الحبشة إال حين استقرت الدولة وفتحت خيبر أما الهدف الاستراتيجي الذي سعى له النبي 

 تحقق ألامن للمؤمنين.تحتضن الدعوة كي يؤسس عليها الدولة وي

 والهدف واضًحا، الحصول على بقعة أرض ُيقام فيها مجتمع وتؤسس فيها دولة، وتنطلق منها الدعوة إلى آلافاق.

الاستراتيجي لها مواصفات املنعة والاحتضان والانتماء والعروبة، لذلك طاف   إن ألارض املنشودة في فكر النبي 

 عن الهدف املنشود ثم استقر املقام على يثرب الخير. وقد جسد ذلك بالقبائل وسافر إلى الط  النبي 
ً
ائف بحثا

 في عملية اتخاذ القرار وذلك من خالل دراسة املشكلة بعد تحديدها ومن ثم تحديد البدائل 
ً
 إداريا

ً
 تخطيطيا

ً
منهجا

من إخالصهم لربهم،  ودراسة واختيار البديل ألامثل. وقد وضحت الرؤية باستجابة أهل يثرب، وبتأكد الرسول 

واستعدادهم لحمايته، وحماسهم إلقامة دولة إلاسالم. فكانت يثرب هي الوجهة، وهي أنسب مكان لبناء الدولة. 

طريقه وأدرك غايته، بما أوتي من فكر ثاقب، وإستراتيجية واضحة، ومعرفة بالواقع،  وهكذا فقد عرف محمد 

ا  ُهم مَّ
َ
 ل

ْ
وا ِعدُّ

َ
ٍة" ]ألانفال : وخطوات محسوبة " َوأ وَّ
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َ
ْم 02اْسَتط

ُ
ُه َمَعك

َّ
[ ، وقبل كل ذلك تأييد من هللا "َوالل

ْم" ]محمد : 
ُ
ك

َ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ن َيِتَرك

َ
 [ ..53َول

في العمل من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى التخطيط للهجرة ذاتها، وانتقل أصحابه  وانتقل النبي ألاكرم  

 إلى يثرب بعد أن أرس ى مصعب بن عمير رضوان هللا عليهم ر 
ً
 رويدا

ً
دعائم الحصن ألاول للدولة، ويمثل إبقاء  ويدا

 ملنهجية التخطيط السليم في إلاعداد وفي التأكيد من الجاهزية لالنطالقة.
ً
 مصعب تجسيدا
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 (  4صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

ي مجتمع في التخطيط للهجرة؛ فالهدف هو الوصول إلى يثرب بسالم كي تكتمل الصورة ف وانطلق رسول هللا 

كافة املوارد املتاحة وأساس ذلك املورد البشري وكذلك  بجغرافيا ومواطنين وقيادة، ومن أجل ذلك جهز النبي 

فريق عمل متكامل وظفه كٌل حسب إمكاناته ليؤدي دوره في هذه الرحلة  املوارد املادية واملعلومات؛ فأعد النبي 

يقوم بدور التمويه باملبيت في الفراش  اصح ألامين والوزير، وعلي املستشار والرفيق والن التاريخية؛ فأبو بكر 

الراصد ألامني الذي يأتي باألخبار واملعلومات من منتديات قريش  ورد ألامانات إلى أهلها، وعبد هللا بن أبي بكر 

ثة، وعبد هللا بن أريقط وعامر بن فهيرة يوفر الطعام ويمسح آلاثار. وأسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام خالل أيام ثال

 
ً
الدليل الذي سيأتي بعد ثالثة أيام إلى الغار ليقود الركب نحو يثرب، وألاخذ باألسباب يكتمل بالتمويه بالسفر جنوبا

.  باتجاه اليمن والخروج من دار أبي بكر 
ً
 ثالث في غار ثور جنوبا

ً
 والاختفاء أياما

 وا
ً
 لن يعقبها إال توفيق هللا تعالى ومدده ونصره فالتوكل إن ألاخذ باألسباب واعتماد التخطيط منهجا

ً
 مدرسة

ً
عدا

أخذ باألسباب وهو أيًضا إعداد وعمل وتضحية، ومعية هللا بعد ذلك وقبل ذلك ومع ذلك تكون حاضرة وهكذا كانت 

ْيِديهِ 
َ
َنا ِمن َبْيِن أ

ْ
 القدرة إلالهية واملعية الربانية حاضرة في كافة تفاصيل الرحلة " َوَجَعل

ً
ِفِهْم َسّدا

ْ
ل
َ
 َوِمْن خ

ً
ْم َسّدا
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[. وهكذا تسير هذه الثنائية في 12[ ، " ِإال

اب، بين إلارادة إلالهية وإلادارة حياتنا، بين التوكل على هللا "يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما" وألاخذ باألسب

البشرية، بين تدبير إلاله وتفكير العبد؛ فإذا أهملنا الاعتماد على هللا، وظننا أن قوتنا كفيلة بضمان تفوقنا خبنا 

وخسرنا، وإذا أهملنا ألاخذ باألسباب، وجلسنا في بيوتنا ندعو هللا أن ينصرنا ويزلزل ألارض من تحت أعدائنا.. فلن 

 هللا إال خسرانا.يزيدنا 

ظل قلبه يخفق بدعاء هللا وهو يرسم الخطط، ويضع الضمانات، وييهئ املوارد وإلامكانات الكفيلة  "إن الرسول 

بإيصاله إلى هدفه. لم يجئ هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب، وال جاء بعده فحسب؛ فليس في عالقة إلارادة 

ال بعدية، وإنما تسير الاثنتان في انسجام رائع؛ ألن هذه من تلك؛ وألن البشرية باملشيئة إلالهية خالل الحدث قبلية و 

َدر هللا وناموسه في ألارض في مدى الحرية التي أتيحت له.
َ
 إلانسان في أصغر جزئيات الحركة وفي أكبرها إنما ينفذ ق

لى على الدرب وهو يدعو هّيأ ألاسباب الكاملة لنجاح الحركة وهو ينظر إلى هللا، ووضع خطواته ألاو  إن الرسول 

لها والخطوات أن انتهت إلى هدفها، وظل الرسول 
ُ
ك
ُ
ينظر إلى هللا ويدعوه، وما  هللا، وما لبثت ألاسباب أن آتت أ

أحرانا في يوم هجرته أن نتمعن في هذه التعاليم في زمن طغت فيه التفاسير وألاهواء. لتتحقق النتيجة الطيبة في 

 تحفظ  ره رسولنا ألاكرم الوصول السالم ليضع من فو 
ً
 بين املؤمنين ووثيقة

ً
 ومؤاخاة

ً
أسس الدولة ألاولى؛ مسجدا

 وتحدد عالقاتهم مع غيرهم.

كما تاريخنا مليٌء بالدروس العظيمة في إلادارة والتخطيط وإلاعداد تدفعنا أن نؤسس الدولة  إن هجرة نبينا 

 ألانموذج كي نرسو على شاطئ العزة والكرامة و السؤدد.
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 (  5صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

 

 الهجرة نموذج بناء الدولة

 بالدم والجهاد واملقاومة والفداء والتضحية 
ً
 ممهرا

ً
 طويال

ً
طريق النبي صلى هللا عليه وسلم الالحب الطويل كان شاقا

والصبر والصمود. وفي طريق الحق تتعزز سنة التدافع، وفي منهج التدافع تتعزز الحاجة للتخطيط وبناء الدولة الذي 

لعمل وإلاعداد لالرتقاء والصعود. وفي عالم إلادارة ُيعّرفون التخطيط بأنه إلاجابة على أسئلة ثالثة: أين يحتاج إلى ا

نحن؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إلى هناك؟ وُيقسم بذلك إلى تخطيط إستراتيجي طويل املدى وتخطيط 

 يل وآلية التنفيذ والوقت املتاح لإلنجاز.تكتيكي قصير املدى يدعم التخطيط إلاستراتيجي، وُيعنى بالتفاص

في الهجرة تكرست معاني التخطيط بأرقى صوره وفق أحدث مدارسه في التخطيط الاستراتيجي، من تحليل البيئة 

 سبق 
ً
 نبويا

ً
بشقيها الداخلي والخارجي بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر، وهذا ما تجسد سلوكا

 للدعوة الوليدة وأنها تمثل   ن يتأكد خاللها للنبيالهجرة بسنوات طوال، كا
ً
 بعد يوم أن مكة ال تصلح مهدا

ً
يوما

تهديًدا استراتيجًيا، كانت البيئة في مكة ال تصلح إلتمام هذا ألامر؛ فمقاومة املشركين لإلسالم تزداد شراسة يوًما 

 بعد يوم، وقلوبهم "كالحجارة بل أشد قسوة".

ارات البديلة فكانت الهجرة إلى الحبشة والتي مثلت في الفكر الاستراتيجي املخزون ولذلك كان يبحث عن الخي

ألصحابه بالعودة من   الاحتياطي والرديف املستقبلي في حال فشل الخيارات ألاخرى. لذلك لم يأذن رسول هللا

فهو بقعة ألارض التي    الحبشة إال حين استقرت الدولة وفتحت خيبر أما الهدف الاستراتيجي الذي سعى له النبي

 تحتضن الدعوة كي يؤسس عليها الدولة ويتحقق ألامن للمؤمنين.

 والهدف واضًحا، الحصول على بقعة أرض ُيقام فيها مجتمع وتؤسس فيها دولة، وتنطلق منها الدعوة إلى آلافاق.

والانتماء والعروبة، لذلك طاف الاستراتيجي لها مواصفات املنعة والاحتضان    إن ألارض املنشودة في فكر النبي

    النبي
ً
 عن الهدف املنشود ثم استقر املقام على يثرب الخير. وقد جسد ذلك منهجا

ً
بالقبائل وسافر إلى الطائف بحثا

 في عملية اتخاذ القرار وذلك من خالل دراسة املشكلة بعد تحديدها ومن ثم تحديد البدائل ودراسة 
ً
 إداريا

ً
تخطيطيا

من إخالصهم لربهم، واستعدادهم   يل ألامثل. وقد وضحت الرؤية باستجابة أهل يثرب، وبتأكد الرسول واختيار البد

لحمايته، وحماسهم إلقامة دولة إلاسالم. فكانت يثرب هي الوجهة، وهي أنسب مكان لبناء الدولة. وهكذا فقد عرف 

ة، ومعرفة بالواقع، وخطوات محسوبة " طريقه وأدرك غايته، بما أوتي من فكر ثاقب، وإستراتيجية واضح محمد

ٍة" ]ألانفال :  وَّ
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[ ، وقبل كل ذلك تأييد من هللا "َوالل

 [ ..53]محمد : 

إلى التخطيط للهجرة ذاتها، وانتقل أصحابه رضوان  في العمل من مرحلة التخطيط الاستراتيجي   وانتقل النبي ألاكرم

 إلى يثرب بعد أن أرس ى مصعب بن عمير
ً
 رويدا

ً
دعائم الحصن ألاول للدولة، ويمثل إبقاء مصعب   هللا عليهم رويدا

 ملنهجية التخطيط السليم في إلاعداد وفي التأكيد من الجاهزية لالنطالقة.
ً
 تجسيدا



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  6صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

ط للهجرة؛ فالهدف هو الوصول إلى يثرب بسالم كي تكتمل الصورة في مجتمع في التخطي  وانطلق رسول هللا

كافة املوارد املتاحة وأساس ذلك املورد البشري وكذلك   بجغرافيا ومواطنين وقيادة، ومن أجل ذلك جهز النبي

ه في هذه الرحلة فريق عمل متكامل وظفه كٌل حسب إمكاناته ليؤدي دور   املوارد املادية واملعلومات؛ فأعد النبي

يقوم بدور التمويه باملبيت في الفراش ورد   املستشار والرفيق والناصح ألامين والوزير، وعلي  التاريخية؛ فأبو بكر

الراصد ألامني الذي يأتي باألخبار واملعلومات من منتديات قريش وعامر بن   ألامانات إلى أهلها، وعبد هللا بن أبي بكر

ويمسح آلاثار. وأسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام خالل أيام ثالثة، وعبد هللا بن أريقط الدليل فهيرة يوفر الطعام 

 باتجاه 
ً
الذي سيأتي بعد ثالثة أيام إلى الغار ليقود الركب نحو يثرب، وألاخذ باألسباب يكتمل بالتمويه بالسفر جنوبا

 ثالث في غ  اليمن والخروج من دار أبي بكر
ً
.والاختفاء أياما

ً
 ار ثور جنوبا

 لن يعقبها إال توفيق هللا تعالى ومدده ونصره فالتوكل 
ً
 مدرسة

ً
 واعدا

ً
إن ألاخذ باألسباب واعتماد التخطيط منهجا

أخذ باألسباب وهو أيًضا إعداد وعمل وتضحية، ومعية هللا بعد ذلك وقبل ذلك ومع ذلك تكون حاضرة وهكذا كانت 

 القدرة إلالهية واملعية الربانية حاض
ً
ِفِهْم َسّدا

ْ
ل
َ
 َوِمْن خ

ً
ْيِديِهْم َسّدا

َ
َنا ِمن َبْيِن أ

ْ
رة في كافة تفاصيل الرحلة " َوَجَعل

 ُيْبِصُروَن" ]يس : 
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ْ
غ

َ
أ
َ
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ّ
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َ
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َ
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َ
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َّ
[. وهكذا تسير هذه الثنائية في 12[ ، " ِإال

هللا "يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما" وألاخذ باألسباب، بين إلارادة إلالهية وإلادارة حياتنا، بين التوكل على 

البشرية، بين تدبير إلاله وتفكير العبد؛ فإذا أهملنا الاعتماد على هللا، وظننا أن قوتنا كفيلة بضمان تفوقنا خبنا 

و هللا أن ينصرنا ويزلزل ألارض من تحت أعدائنا.. فلن وخسرنا، وإذا أهملنا ألاخذ باألسباب، وجلسنا في بيوتنا ندع

 يزيدنا هللا إال خسرانا.

ظل قلبه يخفق بدعاء هللا وهو يرسم الخطط، ويضع الضمانات، وييهئ املوارد وإلامكانات الكفيلة   "إن الرسول 

عالقة إلارادة  بإيصاله إلى هدفه. لم يجئ هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب، وال جاء بعده فحسب؛ فليس في

البشرية باملشيئة إلالهية خالل الحدث قبلية وال بعدية، وإنما تسير الاثنتان في انسجام رائع؛ ألن هذه من تلك؛ وألن 

َدر هللا وناموسه في ألارض في مدى الحرية التي أتيحت له.
َ
 إلانسان في أصغر جزئيات الحركة وفي أكبرها إنما ينفذ ق

ب الكاملة لنجاح الحركة وهو ينظر إلى هللا، ووضع خطواته ألاولى على الدرب وهو يدعو هللا، هّيأ ألاسبا  إن الرسول 

لها والخطوات أن انتهت إلى هدفها، وظل الرسول 
ُ
ك
ُ
ينظر إلى هللا ويدعوه، وما أحرانا في   وما لبثت ألاسباب أن آتت أ

ألاهواء. لتتحقق النتيجة الطيبة في الوصول يوم هجرته أن نتمعن في هذه التعاليم في زمن طغت فيه التفاسير و

 تحفظ وتحدد   السالم ليضع من فوره رسولنا ألاكرم
ً
 بين املؤمنين ووثيقة

ً
 ومؤاخاة

ً
أسس الدولة ألاولى؛ مسجدا

 عالقاتهم مع غيرهم.

الدولة  كما تاريخنا مليٌء بالدروس العظيمة في إلادارة والتخطيط وإلاعداد تدفعنا أن نؤسس  إن هجرة نبينا

 ألانموذج كي نرسو على شاطئ العزة والكرامة و السؤدد.
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 عام هجري مضى

إن فن التوغل في مسالك العمل والانسياب الواثق يجيده من أيقن بأن النصر حليف املؤمنين وأن املستقبل لهذا 

 بال التفات للوراء حيث إلاغراء بالنكوص.. والهم بالتراجع. عدا 
ً
التفات املهندس املتقن البارع الدين.. يمض ي قدما

كلما أنجز خطوة التفت وأبصر ما قد يكون من نتوء أو هبوط أو نشاز فيعود ُيشذب ويهذب وينحت ويستبدل ويمأل 

 الفجوات. 

كذلك العمل العام  الجماعي كلما توغلت مسافة احتجت لوقوف لرؤيته من زواياه فتكمل النقص النوعي وتالئم 

 وترد الزائد وتبرز املغمور وتضبط التوازي. املختلف وتسد الفراغ

 أو تقدمت مرحلة خرج عنها القائد وهي مستمرة في توغلها، فاستعرضها، 
ً
فالعمل كقافلة سائرة كلما قطعت شوطا

 
ً
وفتش رباط ألاحمال، وانتباه الحرس والتقط الساقط، وقارب بين البعيدين، ومن هنا كان التقويم الدوري عنصرا

 من عنا
ً
صر التنفيذ في الخطة العامة وجزء أصيل من النهج السليم والتخطيط القويم والتأكيد على ضرورته هاما

 لشدة ما أغفله واقع العمل العام اليوم. 

والرقابة جزء هام وفاعل من مسيرة العمل املنظم املترابط، حيث تأتي سابقة للعمل في محاولة للتأكد من حسن 

كما تأتي كذلك متزامنة ومصاحبة للعمل كي تكشف الثغرات وتقيل العثرات لحظة إلاعداد والجاهزية لالنطالق. 

 حال الانتهاء من التنفيذ 
ً
وقوعها حيث الاستدراك السريع والنهوض العاجل لتالفي آثار ألاخطاء ونتائجها. وهي الحقا

 الخطة كاملة. تعيد النظر فيما تم إنجازه وفيم تحققت أهدافه ليكن اليقين بتحقيق ألاهداف وإنجاز 

والترابط لذلك بين التخطيط والرقابة والتقييم الزم حيث أساس املتابعة الدقيقة والتقيد الجيد بحسن ألاداء. 

وحال املقارنة بين التخطيط والتنفيذ ضرورة كشف الثغرات والثلمات لتصحيحها واكتشاف موطن الخلل فإذا 

 كان قرار التعديل في الخطة ك
ً
 عن تفاؤل مفرط أو تشاؤم حمل التخطيط خلال

ً
ي تواجه مستحقات الواقع بعيدا

وإال فالتعديل يستحقه التنفيذ مع ضرورة التأكد عن موطن الخلل هل بسبب مباشر من املنفذين أم  –ُمغرق 

 وكٌل بحاجة إلى أسلوبه الخاص وطريقته الفضلى في التعديل والتحسين.
ً
 بطارئ أحدث تجاوزا

اء ومعالجتها من خالل منهاج هللا تبارك وتعالى ووعي الواقع يجعل من ألاخطاء مدرسة عالوة على أن دراسة ألاخط

عظيمة في حياة الصادقين. وهذه صورة التدريب املستمر في مدى تحمل الرعاة مسئولياتهم ومدى التزامهم بقواعد 

قوى عالوة على أنها العمل العام ونهجه ونظامه إلاداري بوضوح وصدق، والصدق والوضوح أسس إلايمان والت

 جوهر ألادب وإلاخالص ومن ثم أسس املعالجة وإلاصالح.

والتحذير هنا ضرورة من سلوك خاطئ يخلط بين املتابعة والتقويم وتتبع العورات والرغبة في كشفها "إنك إن 

ملسلمين وال تتبعت عورات املسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم". والعورات التي ال يجوز تتبعها هي ما ال يؤذي ا

 العمل العام وهي عيوب سترها هللا على عبده فلم يفضحه بها فيأتي املسلم ويتتبع ما خفي ليكشفه ويعلنه.
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 نحو الهدف البعيد، وإنما 
ً
إن هذه الظواهر الحيوية تعلمك أن تقدم العمل في تطبيق خططه املرحلية ليس سباقا

رؤية الثغرات الحادثة وسدها. فالعمل ال يكفي فيه ضرورة يستطاع فيه الوقوف بعض ألاحيان ملراجعة الرصيد و 

 تعلم إلاصالح العام بل ال بد من استدراك  تعالج فيه ألاعراض الجانبية السلبية لعملية إلانجاز امللموس.

نحن مع نهاية عام هجري، نستذكر أنه مطلوب منا كآحاد تكريس معاني التخطيط العميق والتنفيذ الدقيق رغم 

مكانات، مع تحليل البيئة بشقيها الداخلي والخارجي بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر التي شح من إلا 

 في مالمح إلانجاز إلاستراتيجية 
ً
نحياها، ومع مالمسة عالية ملساحات العمل املنتجة لإلنسان، وهذا ما تجسد سلوكا

 لثمرة قبل أوانها.وأنتم بحاجة إلى الصبر الجميل والنفس الطويل وعدم تعجل ا

؛ نؤكد أن حياتنا القصيرة مليئة بالدروس العظيمة في 
ً
ونحن نطوى عام هجري في مسيرة كل واحد منا ونفتتح عاما

إلادارة والتخطيط وإلاعداد تدفعنا أن نساهم في تأسيس مرحلة لذواتنا. فهل من مجتهد ومثابر متميز وموهبة واعدة 

 قواعد وأسس مسيرتنا من ليشمروا عن ساعد الجد ويشحذوا هم
ً
مهم وأقالمهم ويساهموا بجهدهم كي نضع جميعا

 أجل فلسطين إلانسان و ألارض.

 من الحضرة. وإلى ألامام...
ً
 بوركت الدماء وألافكار والهمم والجهود والسواعد التي منحت عامنا املاض ي مزيدا
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 نموذجًا فن التفاوض ) الرسول صل اهلل عليه وسلم( في اتفاق الحديبية

عندما نادى الدبلوماس ي إلايطالي دانييل فاري بأن "الدبلوماسية هي فن أن تترك الفرصة لآلخرين لتحقيق أغراضهم 

 بأسلوبك أنت".. كان يعني ما يقول في مفهوم تحقيق الهدف من خالل التفاوض..

على "نعم" لكنك تحصل على فالتفاوض برنامج يومي تعيشه في كل مكان تتردد عليه.. تسعى خالل ذلك الحصول 

 "ال".

تواجهك الزوجة في املنزل بشأن رفض شراء سيارة.. ويواجهك رئيسك برفض اقتراح تطويري للعمل، ويرفض بائع رد 

 للمزيد من ألاموال.. واملفاوضات في كل ذلك قد تصل إلى طريق 
ً
بضاعتك بعد الشراء.. ويصرخ ولدك في وجهك طالبا

 مسدود..

ملية تفاهم للوصول إلى اتفاق.. والتفاوض ال يعني العملية الرسمية حول مائدة واحدة لنقاش واملفاوضات هي ع

 ولكنك في الغالب  عموضوع محدد ولكن التفاوض هو أهم أشكال صن
ً
القرار على كافة املستويات. قد تكون مفاوضا

على عالقاتنا أو نفرض موقفنا ال تحب التفاوض ألن فيه مواجهة عصبية قد نتخلى فيها عن مواقفنا حتى نحافظ 

 مع فقدان عالقاتنا.

. وبالتحديد التسامح مع 
ً
 مفرطا

ً
 وال تشددا

ً
 كامال

ً
ولكن البديل الثالث "الاشتراك في حل املشكلة" أي ليس تسامحا

 الناس والتشدد مع املشكلة.

 من الصياح وتبادل الاتهام نواجه مشكلة مشتركة من أجل "الوصول إلى نعم".
ً
 وبدال

ن الاشتراك في حل املشكلة يدور حول املصالح وليس املواقف، وتحديد الحلول املمكنة لتحقيق هذه املصالح، إ

 والهدف هو الوصول إلى حل بأسلوب فعال وودي.

فأنت تريد زيادة مالية ورئيسك يطلعك على واقع صعب للميزانية فال يجب أن تنتهي املفاوضات فقد تصال إلى حل 

 أو عالوة مالية تبدأ في عام مالي قادم. مشترك كقرض مؤقت

 الاشتراك في حل املشكلة قد يؤدي إلى نتائج أفضل للطرفين..

 تسارع بالقول هذا أمر سهل الكالم فيه صعب املمارسة..

 التغلب عليها أو تجاوزها.. وهذه العوائق هم الناس أنفسهم )أنت والطرف آلاخر( 
ً
نعم هناك عوائق وليس مستحيال

 بخمس. الاختراق لحلها تواستراتيجيا صر هذه العوائقويمكن ح
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 /
ً
رد فعلك: فالعائق ألاول آلة رد الفعل.. فإذا شعرت بهجوم الطرف آلاخر ترغب في القيام بهجوم مضاد.. أوال

وبالتأكيد ذلك تصعيد لدائرة رد الفعل ورد الفعل.. أي خسارة الطرفين. وقد يتمثل رد فعلك باالستسالم من أجل 

.العال
ً
 وُمستغال

ً
 تخسر تبدو ضعيفا

ً
 قة فأنت بذلك أيضا

هي السيطرة على رد الفعل. عليك أن تستعيد توازنك و الخطوة ألاولى يجب اعتماد ئق االع ولتجاوز واختراق هذا

العقلي وتركز على قواك لتحقيق أهدافك. ولكي تتخيل املوقف تصور نفسك في شرفة تطل على املفاوضات. 

 اذهب إلى الشرفة".فالخطوة ألاولى "

صلى هللا -وفي يوم الحديبية قد كانت الخطوة ألاولى في السيطرة على رد الفعل والذهاب إلى الشرفة في منهج النبي 

عدًدا كبيًرا من زعماء  -صلى هللا عليه وسلم-التفاوض ي في اتفاق الحديبية، حيث حيد النبي محمد  -عليه وسلم

دم فقط للعمرة والعبادة، وكان على رأس هؤالء سيد ألاحاببيش "الحليس بن قريش حين أكد أكثر من مرة أنه قا

. فلما قدم للنبي 
ً
أمامه  -صلى هللا عليه وسلم-للتفاوض أظهر الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-علقمة" وكان متدينا

ها أنه سيقف ضدها قدم للعبادة وحسب. وهنا عاد إلى قريش ليهدد -صلى هللا عليه وسلم-الهدى فتأكد أن الرسول 

ا رأي من تعظيم -صلى هللا عليه وسلم-إن وقفت ضد عبادة الرسول 
ّ
. وكذا كان موقف عروة بين مسعود الثقفي مل

 .-صلى هللا عليه وسلم-الصحابة للرسول 

 

 /
ً
مشاعر آلاخرين: املشاعر السلبية للطرف آلاخر عائق كبير.. قناعتهم بحقهم وخطئك، يرفضون الاستماع إليك.. ثانيا

 وألنهم يرون الحياة غال
ً
 أو مغلوب با

ً
. ا

ً
 يشعرهم بمبرر املواجهة والتصعيد واستخدام أساليب غير شريفة أحيانا

عد استعادتك توازنك العقلي أن تساعد الطرف آلاخر أن الخطوة الثانية بيجب اعتماد ئق االع ولتجاوز واختراق هذا

 من املخاصمة، 
ً
يفعل نفس الش يء وذلك بالتخلص من مشاعرهم السلبية نحوك بأن تفعل عكس ما يتوقعون.. بدال

إليهم واعترف بوجهة نظرهم ومشاعرهم مع إبداء الاحترام لهم أي أن الخطوة الثانية تتمثل في أن "تأخذ خطوة  أصغ

 انبهم".إلى ج

توازنه وساعد قريش في التخلص من مشاعرهم  -صلى هللا عليه وسلم-وفي يوم اتفاق الحديبية استعاد النبي 

 -صلى هللا عليه وسلم-خطوة إلى جانبهم ومن هنا أرسل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-السلبية فأخذ النبي 

, وقد حجزت قريش عثمان بن - عليه وسلمصلى هللا-مفاوضيه وآخرهم عثمان بن عفان ليؤكد على هدف النبي 

عفان رض ي هللا عنه. وهنا حدثت بيعة الرضوان التي رض ي هللا فيها على املؤمنين واقتضت البيعة أن تكون الحرب 

صلى هللا عليه -إن لم يطلق سراح عثمان رض ى هللا عنه. ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو للتفاوض ملا رآه النبي 
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 -صلى هللا عليه وسلم-راد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، وهذا من عظيم حنكة النبي قال: قد أ -وسلم

 التفاوضية ومعرفته بالرجال ومواقفهم التفاوضية. 

وكان الشرط ألاول للتفاوض النبوي إطالق سراح عثمان رض ي هللا وقد كان فوًرا وهذا إنجاًزا معنوًيا ضرورًيا في 

وسهيل بن عمرو. ولذلك  -صلى هللا عليه وسلم-ومن ثم كان التفاوض الجاد بين الرسول  املرحلة ألاولى للتفاوض.

 من عملية 
ً
فإن من الضروري إطالق سراح املعتقلين كخطوة معنوية أولى تسبق التفاوض ال أن تكون جزءا

 التفاوض.

 

 /
ً
شكلة والعائق هو سلوك الطرف موقف آلاخرين: في املشاركة لحل املشكلة فأنت والطرف آلاخر تواجهان املثالثا

آلاخر الذي يتمسك برأيه والضغط عليك لتذعن في نهج تقليدي للتفاوض اكسب أو اخسر.. وال وجود للتعادل في 

 أذهانهم.

الخطوة الثالثة هي أن تقبل كل ما يقولون وأعد صياغته واطلب املزيد يجب اعتماد ئق االع ولتجاوز واختراق هذا

 أنك شريك وليس خصم وأنك تسعى معهم لحل مشترك.من إلايضاح.. تصرف ك

الخطوة الثالثة بتقبل كل ما يقوله سهيل بن عمرو وأن يعيد  -صلى هللا عليه وسلم-وفي هذه املرحلة خطا النبي 

كشريك وليس كخصم. حين تمترس سهيل بن  -صلى هللا عليه وسلم-النبي )ص( صياغته. حيث تصرف الرسول 

خطوة إلى  -صلى هللا عليه وسلم-تقدم الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-تفاوض مع النبي عمرو خلف موقفه في ال

ألامام تنازل عن الرتوش ولم يتنازل عن ألاهداف الاستراتيجية. وماذا لو لم يكتب بسم هللا الرحمن الرحيم وكتب 

 عنها بسمك اللهم وماذا لو كتب محمد بن عبد هللا ولم يكتب محمد رسول هللا
ً
صلى - ولكن بقيت ثوابت النبي بدال

العمرة للمسلمين بأمن وسالم نعم لم يتحقق ذلك في عام الحديبية بل العام التالي.. وماذا لو كانت  -هللا عليه وسلم

حماية املسلمين خارج مكة املسلمين يحمون موكب إلايمان وأال يدخل املسلمون الحرم بسالحهم املهم تحقق الهدف 

آلامنة والحراسة الكاملة .. وماذا لو توقفت الحرب عشرة أعوام.. أليست فترة ذهبية للدعوة التفاوض ي بالعمرة 

بأمان والانتشار في جزيرة العرب. وكذلك في رد من أسلم من قريش بغير إذن وليه رّده النبي إلى قريش ومن ارتد من 

 من ضعاف إلايمان.  املسلمين ولحق بقريش ال يرد إلى املسلمين وفي ذلك حماية للصف املسلم

 

 /
ً
عدم رضا آلاخرين: هدفك هو الوصول إلى حل مرض ي للطرفين.. والطرف آلاخر ال يرى في ذلك جدوى ويخشون رابعا

 التراجع حتى ال يفقدوا ماء وجوههم وعادة ما يرفضون الحل ألنك صاحب فكرة الحل.



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  02صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

الطرف آلاخر ال تضغط عليهم واتبع نصيحة الخطوة الرابعة إذا رفض يجب اعتماد ئق االع لتجاوز واختراق هذا

 من ذهب" عليك أن تعبر الفجوة بين مصالحهم ومصالحك وساعدهم في حفظ ماء 
ً
الحكيم الصيني "ابن جسرا

."
ً
 ذهبيا

ً
 وجوههم وإظهار الحل كأنه نصر لهم.. فالخطوة الرابعة "ابن جسرا

ذهب وجعل الطريق مفتوًحا بينه وبين ممثل قريش  بناء جسر من -صلى هللا عليه وسلم-ومن هنا فقد اعتمد النبي 

التفاوض ي. نعم، كتب الاتفاق بالصيغة التي أرادها سهيل، ولذا فقد كاد يزعزع الاتفاق صف املسلمين لوال أن 

بحكمته ولذلك بدأ بنفسه فنحر هديه وحلق رأسه. وكان أن ربط هللا على  -صلى هللا عليه وسلم-قادهم النبي 

"إنا فتحنا لك فتًحا مبيًنا" فكما يقول الزهري "ما فتح في إلاسالم قبل اتفاق الحديبية فتًحا قبله كان قلوبهم بقوله 

 أعظم منه". 

 

 /
ً
قسوة آلاخرين: النظر إلى عملية التفاوض أنها غالب ومغلوب فهزيمتك هي املطلوبة تحت قاعدة "مالي هو لي خامسا

 طاعتهم تحقيق ذلك بقوتهم فلماذا يلجأون إلى التعاون معك؟ولكن مالك خاضع للمفاوضة".. وإذا كان باست

الخطوة الخامسة.. قد يستمر آلاخرون في رفض التعاون.. والبديل هو يجب اعتماد ئق االع لتجاوز واختراق هذا

استخدام قوتك لتعلم وليس لتصعد.. اشحذ كل قواك لجذبهم إلى مائدة املفاوضات.. وضح لهم أنهم لن يفوزوا 

.. فالخطوة الخامسة "استخدم قوتك لتعلمهم".وتخسر
ً
 .. بل تفوزوا معا

يستعمل قوته ليعلمهم  -صلى هللا عليه وسلم-وفي ذلك حين كان يرفض سهيل بن عمرو التعاون كان الرسول 

ويعيدهم إلى جادة الصواب وذلك من خالل إلاشارة أكثر من مرة إلى البديل الجاهز وحالة إلاستعداد الدائمة عند 

صلى هللا -التفاوضية جميعها، تنازل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-املسلمين للقتال. نعم تحققت أهداف الرسول 

تمسك باألهداف الكبرى وهذا من حسن ترتيب  -صلى هللا عليه وسلم-عن الرتوش وإلاجراءات ولكنه  -عليه وسلم

متسامًحا مع الناس ولكنه متشدًدا مع املشكلة أو مع  -صلى هللا عليه وسلم-ألاولويات في فن التفاوض. كان الرسول 

 ألاهداف. 

 

تقوم على أساس فكرة عدم القدرة على الوصول إلى الهدف  الاختراقي والتياستراتيجية التفاوض وهذا ما يعرف ب

بشكل مباشرة بل هناك أعاصير ورياح وصخور وعواصف وحتى تصل عليك أن تناول وتحاور وتشق الطريق. نفس 

 ش يء ينطبق على عالم املفاوضات.ال

وأساس استراتيجية الاختراق هو الفعل غير املباشر.. أي نفعل بعكس ما نرغب فعله وأعظم فرصة أمامك كمفاوض 

 من اللعب بطريقتهم دعهم يتبعون طريقتكم 
ً
 طريقة الحل املشترك. –هي أن تغير اللعبة فبدال



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  03صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

أن تتجنب املواجهة املباشرة بين قوتك وقوة خصمك عليك أن تحاول  وكما هو الحال في فنون القتال الياباني عليك

 الالتفاف حول هذه املقاومة.

فن التفاوض الاختراقي هو عكس محاولة فرض موقفك على الطرف آلاخر.. بل حاول تشجيعه للوصول  إلى فكرتك 

 بطريقته، ووظيفتك كمفاوض اختراقي أن تزيل العوائق السالفة الذكر..

 

 لن تتخلص من مشاعرهم السلبية إال إذا تحكمت في مشاعرك، من الصعب بناء إن تسلس
ً
ل الخطوات مهم جدا

جسر الذهب ما لم تغير مفهوم اللعبة وهذا ال يعني انتهاء الخطوة بمجرد تنفيذها فطوال سير املفاوضات تحتاج من 

إلى جانبه.. املفاوضات تشبه إلى حد كبير وقت آلخر الخروج إلى الشرفة.. وكلما عاد الغضب إلى الطرف آلاخر اخطو 

 سيمفونية موسيقية تؤدي كل آلة دور في تسلسل مدروس وأنت ضابط هذه السيمفونية.

من املمكن استخدام استراتيجية التفاوض الاختراقي في أي موقع ومع أي إنسان مع زوجك أو رئيسك أو ولدك أو 

وللمحامين لتجنب موقعة قضائية.. ولكن يجب موائمة .. ويمكن للسياسيين استخدامها لتجنب حرب زبونك

 الظروف الخاصة باملوقف مع الاستراتيجية املناسبة..

ليس هناك وصفة سحرية تضمن لك نجاح تفاوضك ولكن الصبر والعزيمة واملثابرة واستخدام إستراتيجية الاختراق 

 فرصتك في الحصول على هدفك. فتضاع



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  04صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

 

في اتفاق الحديبية بالشكل  -صلى هللا عليه وسلم-تراق التفاوض ي التي اتبعها الرسول ويمكن إيجاز استراتيجية الاخ

 التالي:

الاستراتيجية / الاختراق من أجل  عوائق التعاون  الهدف / التفاوض لحل مشكلة

 التفاوض

 إلى جنب
ً
 رد فعلك. -4 املتفاوضون يجلسون جنبا

 مشاعر آلاخرين. -0

 اذهب إلى الشرفة. -4

 إلى جانبهم.اخطو  -0

 أعد الصياغة 5 موقف آلاخرين. -5 مواجهة املشكلة

 عدم رضا آلاخرين. -1 الوصول إلى اتفاق يرض ي الطرفين

 قوة آلاخرين. -3

 من ذهب. -1
ً
 ابن لهم جسرا

 استخدم قوتك لتعلمهم. -3

 

 



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  05صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

 

 التخطيط للهجرة

 
ً
 طويال

ً
 بالدم والجهاد واملقاومة والفداء والتضحية  طريق النبي صلى هللا عليه وسلم الالحب الطويل كان شاقا

ً
ممهرا

والصبر والصمود. وفي طريق الحق تتعزز سنة التدافع، وفي منهج التدافع تتعزز الحاجة للتخطيط وبناء الدولة الذي 

ثة: أين يحتاج إلى العمل وإلاعداد لالرتقاء والصعود. وفي عالم إلادارة ُيعّرفون التخطيط بأنه إلاجابة على أسئلة ثال

نحن؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إلى هناك؟ وُيقسم بذلك إلى تخطيط إستراتيجي طويل املدى وتخطيط 

 تكتيكي قصير املدى يدعم التخطيط إلاستراتيجي، وُيعنى بالتفاصيل وآلية التنفيذ والوقت املتاح لإلنجاز.

دارسه في التخطيط الاستراتيجي، من تحليل البيئة في الهجرة تكرست معاني التخطيط بأرقى صوره وفق أحدث م

 سبق 
ً
 نبويا

ً
بشقيها الداخلي والخارجي بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر، وهذا ما تجسد سلوكا

 للدعوة الوليدة وأنها تمثل   الهجرة بسنوات طوال، كان يتأكد خاللها للنبي
ً
 بعد يوم أن مكة ال تصلح مهدا

ً
يوما

استراتيجًيا، كانت البيئة في مكة ال تصلح إلتمام هذا ألامر؛ فمقاومة املشركين لإلسالم تزداد شراسة يوًما  تهديًدا

 بعد يوم، وقلوبهم "كالحجارة بل أشد قسوة".

ولذلك كان يبحث عن الخيارات البديلة فكانت الهجرة إلى الحبشة والتي مثلت في الفكر الاستراتيجي املخزون 

ألصحابه بالعودة من   ديف املستقبلي في حال فشل الخيارات ألاخرى. لذلك لم يأذن رسول هللاالاحتياطي والر 

فهو بقعة ألارض التي    الحبشة إال حين استقرت الدولة وفتحت خيبر أما الهدف الاستراتيجي الذي سعى له النبي

 تحتضن الدعوة كي يؤسس عليها الدولة ويتحقق ألامن للمؤمنين.

 ًحا، الحصول على بقعة أرض ُيقام فيها مجتمع وتؤسس فيها دولة، وتنطلق منها الدعوة إلى آلافاق.والهدف واض

الاستراتيجي لها مواصفات املنعة والاحتضان والانتماء والعروبة، لذلك طاف    إن ألارض املنشودة في فكر النبي

 عن الهدف املنشود ثم ا   النبي
ً
 بالقبائل وسافر إلى الطائف بحثا

ً
ستقر املقام على يثرب الخير. وقد جسد ذلك منهجا

 في عملية اتخاذ القرار وذلك من خالل دراسة املشكلة بعد تحديدها ومن ثم تحديد البدائل ودراسة 
ً
 إداريا

ً
تخطيطيا

من إخالصهم لربهم، واستعدادهم   واختيار البديل ألامثل. وقد وضحت الرؤية باستجابة أهل يثرب، وبتأكد الرسول 

لحمايته، وحماسهم إلقامة دولة إلاسالم. فكانت يثرب هي الوجهة، وهي أنسب مكان لبناء الدولة. وهكذا فقد عرف 

طريقه وأدرك غايته، بما أوتي من فكر ثاقب، وإستراتيجية واضحة، ومعرفة بالواقع، وخطوات محسوبة "  محمد

ٍة" ]ألان وَّ
ُ
ن ق ْعُتم ّمِ

َ
ا اْسَتط ُهم مَّ

َ
 ل

ْ
وا ِعدُّ

َ
ْم" 02فال : َوأ

ُ
ك

َ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ن َيِتَرك

َ
ْم َول

ُ
ُه َمَعك

َّ
[ ، وقبل كل ذلك تأييد من هللا "َوالل

 [ ..53]محمد : 

في العمل من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى التخطيط للهجرة ذاتها، وانتقل أصحابه رضوان    وانتقل النبي ألاكرم

 إلى يثرب بعد أن أرس 
ً
 رويدا

ً
دعائم الحصن ألاول للدولة، ويمثل إبقاء مصعب   ى مصعب بن عميرهللا عليهم رويدا

 ملنهجية التخطيط السليم في إلاعداد وفي التأكيد من الجاهزية لالنطالقة.
ً
 تجسيدا



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  06صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

في التخطيط للهجرة؛ فالهدف هو الوصول إلى يثرب بسالم كي تكتمل الصورة في مجتمع   وانطلق رسول هللا

كافة املوارد املتاحة وأساس ذلك املورد البشري وكذلك   ، ومن أجل ذلك جهز النبيبجغرافيا ومواطنين وقيادة

فريق عمل متكامل وظفه كٌل حسب إمكاناته ليؤدي دوره في هذه الرحلة   املوارد املادية واملعلومات؛ فأعد النبي

بدور التمويه باملبيت في الفراش ورد يقوم   املستشار والرفيق والناصح ألامين والوزير، وعلي  التاريخية؛ فأبو بكر

الراصد ألامني الذي يأتي باألخبار واملعلومات من منتديات قريش وعامر بن   ألامانات إلى أهلها، وعبد هللا بن أبي بكر

فهيرة يوفر الطعام ويمسح آلاثار. وأسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام خالل أيام ثالثة، وعبد هللا بن أريقط الدليل 

 باتجاه ال
ً
ذي سيأتي بعد ثالثة أيام إلى الغار ليقود الركب نحو يثرب، وألاخذ باألسباب يكتمل بالتمويه بالسفر جنوبا

.  اليمن والخروج من دار أبي بكر
ً
 ثالث في غار ثور جنوبا

ً
 والاختفاء أياما

 لن يعقبها إال توفيق هللا
ً
 مدرسة

ً
 واعدا

ً
 تعالى ومدده ونصره فالتوكل إن ألاخذ باألسباب واعتماد التخطيط منهجا

أخذ باألسباب وهو أيًضا إعداد وعمل وتضحية، ومعية هللا بعد ذلك وقبل ذلك ومع ذلك تكون حاضرة وهكذا كانت 

ِفِهْم َسّد 
ْ
ل
َ
 َوِمْن خ

ً
ْيِديِهْم َسّدا

َ
َنا ِمن َبْيِن أ

ْ
 القدرة إلالهية واملعية الربانية حاضرة في كافة تفاصيل الرحلة " َوَجَعل

ً
ا

 ُيْبِصُروَن" ]يس : 
َ
ُهْم ال

َ
ْيَناُهْم ف

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
ُه" ]التوبة : 9ف

ّ
َصَرُه الل

َ
ْد ن

َ
ق

َ
نُصُروُه ف

َ
 ت

َّ
[. وهكذا تسير هذه الثنائية في 12[ ، " ِإال

حياتنا، بين التوكل على هللا "يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما" وألاخذ باألسباب، بين إلارادة إلالهية وإلادارة 

البشرية، بين تدبير إلاله وتفكير العبد؛ فإذا أهملنا الاعتماد على هللا، وظننا أن قوتنا كفيلة بضمان تفوقنا خبنا 

وخسرنا، وإذا أهملنا ألاخذ باألسباب، وجلسنا في بيوتنا ندعو هللا أن ينصرنا ويزلزل ألارض من تحت أعدائنا.. فلن 

 يزيدنا هللا إال خسرانا.

قلبه يخفق بدعاء هللا وهو يرسم الخطط، ويضع الضمانات، وييهئ املوارد وإلامكانات الكفيلة ظل   "إن الرسول 

بإيصاله إلى هدفه. لم يجئ هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب، وال جاء بعده فحسب؛ فليس في عالقة إلارادة 

انسجام رائع؛ ألن هذه من تلك؛ وألن البشرية باملشيئة إلالهية خالل الحدث قبلية وال بعدية، وإنما تسير الاثنتان في 

َدر هللا وناموسه في ألارض في مدى الحرية التي أتيحت له.
َ
 إلانسان في أصغر جزئيات الحركة وفي أكبرها إنما ينفذ ق

هّيأ ألاسباب الكاملة لنجاح الحركة وهو ينظر إلى هللا، ووضع خطواته ألاولى على الدرب وهو يدعو هللا،   إن الرسول 

لها والخطوات أن انتهت إلى هدفها، وظل الرسول وما ل
ُ
ك
ُ
ينظر إلى هللا ويدعوه، وما أحرانا في   بثت ألاسباب أن آتت أ

يوم هجرته أن نتمعن في هذه التعاليم في زمن طغت فيه التفاسير وألاهواء. لتتحقق النتيجة الطيبة في الوصول 

 تحفظ وتحدد أسس الدولة ألا   السالم ليضع من فوره رسولنا ألاكرم
ً
 بين املؤمنين ووثيقة

ً
 ومؤاخاة

ً
ولى؛ مسجدا

 عالقاتهم مع غيرهم.

كما تاريخنا مليٌء بالدروس العظيمة في إلادارة والتخطيط وإلاعداد تدفعنا أن نؤسس الدولة   إن هجرة نبينا

 ألانموذج كي نرسو على شاطئ العزة والكرامة و السؤدد.

 

 



 تقدير موقف )مستقبل الانتخابات املحلية |||||

 

 (  07صفحة رقم )  دروس من الهجرة   سلسلة مقاالت: |||||

 

 االستراتيجيفي ذكرى الهجرة نموذج التخطيط 

 بالدم والجهاد واملقاومة والفداء والتضحية 
ً
 ممهرا

ً
 طويال

ً
طريق النبي صلى هللا عليه وسلم الالحب الطويل كان شاقا

والصبر والصمود. وفي طريق الحق تتعزز سنة التدافع، وفي منهج التدافع تتعزز الحاجة للتخطيط وبناء الدولة الذي 

قاء والصعود. وفي عالم إلادارة ُيعّرفون التخطيط بأنه إلاجابة على أسئلة ثالثة: أين يحتاج إلى العمل وإلاعداد لالرت

نحن؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إلى هناك؟ وُيقسم بذلك إلى تخطيط إستراتيجي طويل املدى وتخطيط 

 لوقت املتاح لإلنجاز.تكتيكي قصير املدى يدعم التخطيط إلاستراتيجي، وُيعنى بالتفاصيل وآلية التنفيذ وا

في الهجرة تكرست معاني التخطيط بأرقى صوره وفق أحدث مدارسه في التخطيط الاستراتيجي، من تحليل البيئة 

 سبق 
ً
 نبويا

ً
بشقيها الداخلي والخارجي بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر، وهذا ما تجسد سلوكا

 للدعوة الوليدة وأنها تمثل  ي الهجرة بسنوات طوال، كان يتأكد خاللها للنب
ً
 بعد يوم أن مكة ال تصلح مهدا

ً
يوما

تهديًدا استراتيجًيا، كانت البيئة في مكة ال تصلح إلتمام هذا ألامر؛ فمقاومة املشركين لإلسالم تزداد شراسة يوًما 

 بعد يوم، وقلوبهم "كالحجارة بل أشد قسوة".

الهجرة إلى الحبشة والتي مثلت في الفكر الاستراتيجي املخزون ولذلك كان يبحث عن الخيارات البديلة فكانت 

ألصحابه بالعودة من  الاحتياطي والرديف املستقبلي في حال فشل الخيارات ألاخرى. لذلك لم يأذن رسول هللا 

التي فهو بقعة ألارض   الحبشة إال حين استقرت الدولة وفتحت خيبر أما الهدف الاستراتيجي الذي سعى له النبي 

 تحتضن الدعوة كي يؤسس عليها الدولة ويتحقق ألامن للمؤمنين.

 والهدف واضًحا، الحصول على بقعة أرض ُيقام فيها مجتمع وتؤسس فيها دولة، وتنطلق منها الدعوة إلى آلافاق.

لذلك طاف  الاستراتيجي لها مواصفات املنعة والاحتضان والانتماء والعروبة،  إن ألارض املنشودة في فكر النبي 

 عن الهدف املنشود ثم استقر املقام على يثرب الخير. وقد جسد ذلك   النبي 
ً
بالقبائل وسافر إلى الطائف بحثا

 في عملية اتخاذ القرار وذلك من خالل دراسة املشكلة بعد تحديدها ومن ثم تحديد البدائل 
ً
 إداريا

ً
 تخطيطيا

ً
منهجا

من إخالصهم لربهم،  الرؤية باستجابة أهل يثرب، وبتأكد الرسول  ودراسة واختيار البديل ألامثل. وقد وضحت

واستعدادهم لحمايته، وحماسهم إلقامة دولة إلاسالم. فكانت يثرب هي الوجهة، وهي أنسب مكان لبناء الدولة. 

 طريقه وأدرك غايته، بما أوتي من فكر ثاقب، وإستراتيجية واضحة، ومعرفة بالواقع، وهكذا فقد عرف محمد 

ٍة" ]ألانفال :  وَّ
ُ
ن ق ْعُتم ّمِ

َ
ا اْسَتط ُهم مَّ

َ
 ل

ْ
وا ِعدُّ

َ
ْم 02وخطوات محسوبة " َوأ

ُ
ُه َمَعك

َّ
[ ، وقبل كل ذلك تأييد من هللا "َوالل

ْم" ]محمد : 
ُ
ك

َ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ن َيِتَرك

َ
 [ ..53َول
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ة ذاتها، وانتقل أصحابه في العمل من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى التخطيط للهجر  وانتقل النبي ألاكرم  

 إلى يثرب بعد أن أرس ى مصعب بن عمير 
ً
 رويدا

ً
دعائم الحصن ألاول للدولة، ويمثل إبقاء  رضوان هللا عليهم رويدا

 ملنهجية التخطيط السليم في إلاعداد وفي التأكيد من الجاهزية لالنطالقة.
ً
 مصعب تجسيدا

و الوصول إلى يثرب بسالم كي تكتمل الصورة في مجتمع في التخطيط للهجرة؛ فالهدف ه وانطلق رسول هللا 

كافة املوارد املتاحة وأساس ذلك املورد البشري وكذلك  بجغرافيا ومواطنين وقيادة، ومن أجل ذلك جهز النبي 

فريق عمل متكامل وظفه كٌل حسب إمكاناته ليؤدي دوره في هذه الرحلة  املوارد املادية واملعلومات؛ فأعد النبي 

يقوم بدور التمويه باملبيت في الفراش  املستشار والرفيق والناصح ألامين والوزير، وعلي  تاريخية؛ فأبو بكر ال

الراصد ألامني الذي يأتي باألخبار واملعلومات من منتديات قريش  ورد ألامانات إلى أهلها، وعبد هللا بن أبي بكر 

اء بنت أبي بكر تأتي بالطعام خالل أيام ثالثة، وعبد هللا بن أريقط وعامر بن فهيرة يوفر الطعام ويمسح آلاثار. وأسم

 
ً
الدليل الذي سيأتي بعد ثالثة أيام إلى الغار ليقود الركب نحو يثرب، وألاخذ باألسباب يكتمل بالتمويه بالسفر جنوبا

.  باتجاه اليمن والخروج من دار أبي بكر 
ً
 ثالث في غار ثور جنوبا

ً
 والاختفاء أياما

 لن يعقبها إال توفيق هللا تعالى ومدده ونصره فالتوكل  إن
ً
 مدرسة

ً
 واعدا

ً
ألاخذ باألسباب واعتماد التخطيط منهجا

أخذ باألسباب وهو أيًضا إعداد وعمل وتضحية، ومعية هللا بعد ذلك وقبل ذلك ومع ذلك تكون حاضرة وهكذا كانت 

  القدرة إلالهية واملعية الربانية حاضرة في كافة تفاصيل
ً
ِفِهْم َسّدا

ْ
ل
َ
 َوِمْن خ

ً
ْيِديِهْم َسّدا

َ
َنا ِمن َبْيِن أ

ْ
الرحلة " َوَجَعل

 ُيْبِصُروَن" ]يس : 
َ
ُهْم ال

َ
ْيَناُهْم ف

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
ُه" ]التوبة : 9ف

ّ
َصَرُه الل

َ
ْد ن

َ
ق

َ
نُصُروُه ف

َ
 ت

َّ
[. وهكذا تسير هذه الثنائية في 12[ ، " ِإال

ما ظنك باثنين هللا ثالثهما" وألاخذ باألسباب، بين إلارادة إلالهية وإلادارة حياتنا، بين التوكل على هللا "يا أبا بكر 

البشرية، بين تدبير إلاله وتفكير العبد؛ فإذا أهملنا الاعتماد على هللا، وظننا أن قوتنا كفيلة بضمان تفوقنا خبنا 

ويزلزل ألارض من تحت أعدائنا.. فلن وخسرنا، وإذا أهملنا ألاخذ باألسباب، وجلسنا في بيوتنا ندعو هللا أن ينصرنا 

 يزيدنا هللا إال خسرانا.

ظل قلبه يخفق بدعاء هللا وهو يرسم الخطط، ويضع الضمانات، وييهئ املوارد وإلامكانات الكفيلة  "إن الرسول 

بإيصاله إلى هدفه. لم يجئ هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب، وال جاء بعده فحسب؛ فليس في عالقة إلارادة 

بشرية باملشيئة إلالهية خالل الحدث قبلية وال بعدية، وإنما تسير الاثنتان في انسجام رائع؛ ألن هذه من تلك؛ وألن ال

َدر هللا وناموسه في ألارض في مدى الحرية التي أتيحت له.
َ
 إلانسان في أصغر جزئيات الحركة وفي أكبرها إنما ينفذ ق

لحركة وهو ينظر إلى هللا، ووضع خطواته ألاولى على الدرب وهو يدعو هّيأ ألاسباب الكاملة لنجاح ا إن الرسول 

لها والخطوات أن انتهت إلى هدفها، وظل الرسول 
ُ
ك
ُ
ينظر إلى هللا ويدعوه، وما  هللا، وما لبثت ألاسباب أن آتت أ

لنتيجة الطيبة في أحرانا في يوم هجرته أن نتمعن في هذه التعاليم في زمن طغت فيه التفاسير وألاهواء. لتتحقق ا
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 تحفظ  الوصول السالم ليضع من فوره رسولنا ألاكرم 
ً
 بين املؤمنين ووثيقة

ً
 ومؤاخاة

ً
أسس الدولة ألاولى؛ مسجدا

 وتحدد عالقاتهم مع غيرهم.

كما تاريخنا مليٌء بالدروس العظيمة في إلادارة والتخطيط وإلاعداد تدفعنا أن نؤسس الدولة  إن هجرة نبينا 

 كي نرسو على شاطئ العزة والكرامة و السؤدد.ألانموذج 


