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محمد األحمري

تقديم
نقلـت وسـائل اإلعلام ترصيـح ذبيـح اهلل جماهـد ،الناطـق باسـم حركـة طالبـان ،يف تغريدة
ً
اسـتقالل تا ًّما ،نشـكر
على تويتر قولـه" :أقلـع آخر جنـدي أمريكي من مطـار كابل ،وطننا حقق
اهلل".1

بعـد أن نشرت حلقـة مـن برنامـج أسمار وأفـكار بعنـوان "فتـح كابـل" ،الحظـت أن بعض

املعلقين مل يسـتطيعوا التفرقـة بين موقـف كاتـب أو حمـارض مـن حـدث عىل أنـه فهمـه أو حتليله

عضوا يف حـزب أو حركة أو توجـه .وكان أوىل
ملـا رآه ،وبين أن جيعلـوا هذا الشـخص منتم ًيـا أو
ً

هبـؤالء الناقديـن أن يضمـوا الرئيـس األمريكـي بايـدن إىل عضويـة حركة طالبان؛ كونه بحسـب
رسا
مراقبين أمريكيين خـرج منسـح ًبا وممكنًـا لطالبـان مـن حكـم أفغانسـتان ،كأنـه كان منتم ًيا ًّ
إليهـم ،بحسـب عقليـة التآمـر واحلزبيـة واجلهـل وثقافـة الذبـاب اإللكتروين التي اشـتهرت يف

املشرق العـريب .وهـذه ثقافـة عصابـات تافهـة للمتجسسين املدفوعين واملدفـوع هلـم مـن قبل
أنظمـة تتبنـى احلـرب عىل اإلصالح وعلى التوجهـات الديمقراطية ،يسـاندها حثـاالت أحزاب
دائم وخسرت السـاحة الثقافية ،فتسـلقت على أكتاف
ميتـة فاشـلة خسرت السـاحة السياسـية ً
* بترصف من كتاب للدكتور حممد األمحري ،فتح كابل (اسطنبول :مكتبة
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اجلواسـيس لتعيد إنتاج فشـلها وتبعيتها ،أو لتنتقم من كل يشء اسـمه إسلام ،ومن كل من ظهر

يف التيـارات اإلسلامية أو تومهـوا أنـه مـن هـذه اجلامعـة أو تلك.

ً
فضلا عـن احلرمـان من
إن الغيـاب السـيايس عـن كثير مـن القضايـا اجلاريـة يف جمتمعاتنـا،

الفهـم والوعـي ،جعـل كثرييـن ال يسـتطيعون أن يتفهمـوا موق ًفـا .أمـا الذيـن سـلبتهم خطابات
َ
وإرادتـم وأصبحـوا أبوا ًقـا لـكل حمتـل ،فلا نسـتطيع أن نقف معهـم عىل أرض
عقولـم
الغـزاة
َ

ثقافيـة وال سياسـية وال حتليليـة ألي حـدث .فالعـداوة لألوطـان والعبوديـة للغـزاة جتـري يف
دمائهـم ،وال أمـل يف إيقـاظ ضمير فيهـم وال حيـاة لوعـي .وهـؤالء هم الطبعـة الرديئـة العربية
لكـرزاي وغنـي وخليـل زاد .ليسـت هلم شـخصية وال وطـن وال قضية ،وأعىل ما يكـون هلم من

أمهيـة أو شـأن حين يسـتعملهم غـاز ضـد بلداهنم وضـد ثقافتهـم ،ويـرون يف التبعيـة واإلحلاق

بالعـدو فرصـة ملـلء جيـب أحدهم مـن مال الفسـاد.

أمـا نحـن فنـرى يف أنفسـنا عر ًبا مسـلمني ،وقضية اإلسلام وأمتنا هـي قضيتنا بلا مواربة .ال

نخفـي قناعتنـا هبـا وال ننافق وال نـزور مواقفنا ويقيننـا .وإن تعثرت أمتنا أو خرست فإننا نسـاعد
أنفسـنا ونسـاعدها على البحـث عـن طريـق النجاة .هـل نخطئ يف ذلـك أم نصيب؟ نحـاول أن

تكـون مواقفنـا صائبـة مـع تصحيـح أخطائهـا قـدر اإلمـكان وال نزعم هلـا عصمة .ونحـاول أن

نكـون أصحـاب صـواب وروا ًدا لـه ونبلـغ احلـق قدر مـا يمكننا .ونحـن ال نفرق بني أفغانسـتان
أو فلسـطني وغريهـا مـن البلـدان يف حـق التحـرر من الغـزاة ومـن القتلة اليوم قبـل الغد.

انحيـازا فعليهـم أن يعلمـوا أين أحد الذيـن مل يزوروا أفغانسـتان
أمـا الذيـن يـرون يف املوقـف
ً

أبـدً ا ،وليـس يل أي انتماء ألي مجاعـة هنـاك منتصرة وال مهزومـة ،إال رابطـة اإلسلام وعشـق
التحـرر وتأييـد املسـتضعفني واملقهوريـن واملسـتعمرين يف حـق االسـتقالل والتحرر.

إن بعـض املثقفين عندنـا أتبـاع ملـا يتردد يف الغرب مـن فلسـفات ومواقف ،ويعجـزون متا ًما

عـن حتريـر موقـف هلـم من قضايـا يف عاملهمً ،
فضل عـن صناعته .فهـم أتباع عىل كل حـال؛ إذ ال

تراهـم ً
مثلا جيرمـون مثق ًفا مثل ميشـيل فوكـو حني أثنى على الثـورة اإليرانية وزار الثـوار وقتها

وسـجل موقفـه ،فهـو مقـدس عندهم ال خيطـئ ،ولكنهم يف الوقـت ذاته ال يقبلـون أن يفكر أحد
بعقـل وضمري مسـتقل عـن تفكري الغـرب وتصنيفه ورصـده لألحداث.
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الفتح
يـأيت هـذا االنسـحاب الكبري على رأس عرشين عا ًمـا من تاريخ غـزو أفغانسـتان ومن حادثة

احلـادي عشر مـن سـبتمرب عـام  .2001وما كنـا نتخيـل أن الغـازي الغاضب الذي صـب غضبه

على مسـلمني فقـراء بعيديـن جاهلني بام حـدث وبعالقاته بام حيدث هلم ،سـوف يـأيت عليهم يوم

خيـرج فيـه الغـازي مهزو ًمـا ،ناد ًما عىل أفعالـه ند ًما يبلغ حـد االعرتاف الضمني باخلطأ وباملأسـاة
العظيمـة لشـعب بـريء مل يشـارك يف أحـداث سـبتمرب ومل يكـن طر ًفـا فيهـا ،وكان عليـه أن يدفع

د ًمـا ورع ًبـا ثمـن أمـر مل يأمـر بـه ومل يسـانده .غير أن "الظلـم مرتعـه وخيـم" .هذا عىل املسـتوى

الفـردي ،وهو أسـوأ عىل املسـتوى األممي.

هـذا الفتـح الـذي شـهدناه قـد ال يقل أمهيـة عن ما سـبقه يف تاريـخ األفغان .وقـد أطلق عليه

أحـد األصدقـاء الفتـح الثالث لكابـل ،أي بعد الفتح اإلسلامي األول ثم الفتـح الثاين يوم خرج
الغـزاة الـروس عـام  ،1989ليكـون الثالـث هـو هـذا الفتـح أو االسـتعادة مـن الغـزاة ،يف منطقة

يصعـب فيهـا تتبـع التاريخ وضبط أحداثه؛ بسـبب أن كابـل تعرضت لغزوات عديـدة منذ الفتح
اإلسلامي ،ممـا أكسـب هـذا املكان مكانة وسـمعة ومنعة يف نفـوس أهل تلك البلاد ويف التاريخ

اإلسلامي وتواريخ الغزاة عبر القرون.

ونحـن ال نقصـد اسـتعادة عبـارات الفتـح التارخييـة التـي تـرن يف أذن كل مسـلم ومـؤرخ أو

مطلـع على تاريـخ املنطقـة .ورغـم تعلـق املسـلمني التارخيـي بكلمة فتـح فإهنـا ارتبطـت تارخي ًّيا

بعـدد مـن األماكـن واألبيـات الشـعرية .وال شـك يف أن افتتـاح قصر الرئاسـة يف كابـل من قبل

فتحـا ،وقراءة القـارئ الطالبـاين من سـورة الفتح:
طالبـان وإخـراج عملاء االحتلال منـه كان ً
فتحـا مبينًـا" كأول بيـان يصـدر مـن قيـادة احلركـة كان الفتًـا وله ما يبرره ،ومن
"إنـا فتحنـا لـك ً

تكفريا
هنـا جـاء عنـوان هـذا الكتـاب .وعندما نصف فعلهـم هبذا الوصـف فليس تزكية هلـم وال
ً

لغريهـم ،ولكـن مـا حدث كان ظاهرة نـادرة يف عصور املسـلمني األخرية التي غلـب عليهم فيها
االستسلام والضعـف وتكالـب املحتلني ،وقـد أصبحوا مغانم قسـمت أرضهـم ومواردهم بني

األقويـاء مـن أعدائهـم .لكـن دخـول طالبان كابـل منترصين عىل املحتـل وعمالئـه املنافقني كان
حالـة كسرت املسيرة اجلارية يف زماننـا ،وتوحي بتاريخ قـادم خيتلف عن سـابقه .ويف هذا النص
8
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أردت تسـجيل بعـض مـا عرفنـاه ومـا عـ ّن يل جتـاه هـذا احلـدث الكبير الذي قـد يكون لـه تأثري

كبير يف تاريـخ ذلـك اإلقليـم ،إن مل يتجاوزه.

من أرسار التاريخ
ليـس هنـاك قـارئ للتاريـخ ال يدرك أن أحداثه ال يعـرف مآالهتا إال من خلق اإلنسـان وصنع

لـه تارخيـه وإمكاناتـه ومسـتقبله على هذه األرض .فلـم يكن العامل يتخيـل أن مكة املدينـة العربية
الغارقـة يف جبـال هتامـة سـتكون منـارة نـور للعـامل ،وتسـتتبع ثلـث البرشيـة ،وتقيـم حضارات

وتفنـي أخـرى .ومل يكـن سـكان بوسـطن يتخيلـون أهنم وهـم يلقون محولة السـفينة من الشـاي
اإلنجليـزي يف ميـاه مينائهـا سـتتعاظم مواقفهـم حتـى تقـوم دولـة تقود العـامل اسـمها الواليات

املتحـدة األمريكيـة .ومـا كان سـكان باريـس اهلادئـون منـذ قـرون يتخيلـون أن ثلـة مـن النـاس

تسـوروا أسـوار سـجن الباسـتيل سـيصنعون الثورة الفرنسـية ويقودون العامل وحيكمون أوروبا،
ويضـج العـامل بآثـار أفكارهـم وتعلـو هلـم شـعارات سـتعبد يف أرجاء العـامل .وال خطـر عىل بال

فقيرا يف لنـدن سيؤسـس الشـيوعية ،وأن أتباعـه سـيقودون االحتـاد
أحـد أن صحف ًّيـا متفلسـ ًفا
ً

السـوفيتي والصين وعـامل الشـيوعية عبر العـامل .وال خطـر على بال أحـد يمر بمسـجد يعظ فيه

هـارب إيـراين مـن الشـاه أنه سـوف ُيقيص الشـاه ويسـاعد على قيـام إمرباطورية شـيعية.

هلـذا ال ُيسـتهان بالتاريـخ وال يبالـغ يف الزعـم بفهمـه ،فهو ينسـاب انسـياب املـاء .ولو حاول

أحـد قبضـه لـكان يقبـض اهلـواء .فنحـن بحاجـة إىل فهـم التاريـخ وهذا جيـد .أمـا أن نغريه عىل
عـذرا لكم أن حتاولـوا ،ولكنـي أكرب مـن كل حماوالتكم.
طريقـة ماركـس فسـوف يقـول لنـا:
ً

حيازة باهلاتف
تذكـرت وأنـا أكتـب هـذا العنـوان نكتـة قيلـت عـن بلـد عـريب أيـام غـزو صـدام للكويت.

قالـوا إن كان أخـذ الكويـت هبـذه الرسعـة فكم يسـتغرق لو أراد أخـذ ذلك البلد العـريب؟ قالوا:

بالفاكـس ،أي يف حلظـات ،وكان الفاكـس تلـك األيـام فخـر املخرتعـات الرسيعة.

9

العدد الحادي عشر
()2021

اعترف األفغـان أنفسـهم ،أعنـي قيـادة طالبـان ،بأهنـا فوجئـت هـي نفسـها باستسلام كثري

مـن الواليـات األفغانيـة هلـم ،عىل غري مـا توقعوا مـن مقاومة؛ فاجليـش األفغـاين األمريكي لديه

كل وسـائل القـوة واهليمنـة واآلليـات ودعـم الطائـرات ،ولكـن يف األيـام األخرية مل يكـن ينتظر
قـدوم رجـال طالبـان إليه ،بـل يتصل حـكام الواليـات هاتف ًّيا ويعلنون تسـليم واليتهـم لطالبان
ويغيرون والءهـم من اجليـش األمريكـي وحكومتـه إىل طالبان.

أمـا تربيـر هـذه الرسعـة يف االسـتعادة فيفرسهـا بعضهـم بأنـه كان بسـبب رسعـة الترصفات

األمريكيـة واضطراهبـا ،وسـوء التخطيـط ،ورسعـة تبديـل األفغـان لوالئهـم .ولكـن هـذه
التفسيرات تبقـى على هامـش األسـباب احلقيقة ،ومنها عـدم ثقة هـؤالء احلكام بما يقومون به،

وكوهنـم يعملـون يف مشروع أجنبـي الـوالء هييمن عليـه الغزاة ضـد أمتهم وشـعبهم ،ويدركون

ضعـف ثقتهـم بأنفسـهم ،ويعرفـون مـا يديـرون مـن الفشـل والفسـاد .لقـد كان مشي طالبـان

لكابـل واسـتيالئهم عليهـا حد ًثـا عامل ًّيـا ،وقـد أعجـب بعـض املعلقني أن يقـول جاءوا مشـ ًيا إىل
العاصمـة وإىل القصر يف كابـل بـكل هـدوء.

سـلم أن
ولكـن ليـس هـذا فقـط ،فقـد نـادى زعماء طالبـان جنودهـم الذيـن دخلـوا كابـل ً
اخرجـوا منهـا فخرجـوا؛ ألن االتفـاق أن يسـلم أرشف غنـي وحكومتـه احلكـم لطالبـان .لكـن
أرشف هـرب وعمـت الفـوىض ،فـكان ال بـد لطالبان مـن عودة إىل القصر ،فعـادوا وكانوا ثالثة
أشـخاص يف البـدء واستسـلم هلـم مـن كان يف القصر ،وقـد أبقـى أرشف مدير مكتبه ليسـلم هلم
القصر ،ثـم خـرج يف الصـورة معهـم وهـو يفتح هلـم مكتـب الرئيس.
هنـاك جانـب مهـم حيـب أنصـار حكومـة النفـاق أن يتغافلـوا عنـه ،وهـو أن هـذه احلكومـة
مل تفسـد فقـط ولكنهـا راهنـت على قتـل املزيـد مـن األفغـان لتخضـع البلاد ملـن نصبهـا وهلـا،
ورفضـت املرونـة يف املصاحلـة ،ورفضـت التنـازالت ممـا ورطهـا وورط أنصارهـا األمريـكان
(واعترف بذلـك الرئيس األمريكـي) .وليقينها بذلك مل تصدق الصلـح وال التعهدات األمريكية
وال التطمينـات ،بـل هربـت بفسـادها العريـض لتمتهـن مهنة التشـويه مـن اخلارج الـذي يمتهنه
اخلـارسون الظاملـون حني يسـقطون.
إذا س ــاء فع ـ ُـل املرء س ــاءت ظنون ــه

وعـــادى حمبيـــه بقـــول عداتـــه
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املجتمع الس ّني وطالبان
هنـاك فـرح عـم مجاهير العـامل السـني بانتصـار طالبـان .ليـس هـذا فقـط ألهنـا دولـة سـنية

جمـاورة حلكومـة شـيعية ،بذلـت جهدهـا يف إذالل السـنة ومتزيـق شـملهم واحتلال عواصمهم
أيضـا ألن ثمة إخفاقـات كثرية
وتدمير اقتصادهـم وصناعـة تبعيـة قاسـية ودمويـة لطهران؛ بـل ً

يف العـامل السـني ،خاصـة بعد إسـقاط حتالـف الليكـود العريب مـع الصهاينة ملنع قيـام أي حريات
أو اسـتقالل للشـعوب العربيـة إثـر الربيـع العـريب .فهذا التحالف بـذل جهده إلسـقاط الثورات
العربيـة بـكل مـا أمكنهـم ،وقامت إرسائيل باسـتعادة السـيطرة عىل عـدد من احلكومـات العربية

ووصـم الربيـع بـكل إسـاءة ممكنة لنشر اليأس مـن انتصار
التـي أسـقطتها الشـعوب يف الربيـعُ ،

العـرب واملسـلمني واسـتقالهلم ،فجـاء هـذا االنتصـار ليزيل ظلام اهلزيمـة واليأس الـذي عم.
وهلـذا الفـرح والتضامـن جوانـب أخـرى منهـا اجلانـب اإلنسـاين ،فنحـن شـهدنا املـآيس

العظمـى للغـزو واإلبادة واالسـتخفاف واإلهانة لكل ما هو من شـعائر اإلسلام يف أفغانسـتان.

ثـم هنـاك سـبب آخـر ال خيفـى وهـو االسـتياء الكبري مـن السياسـة الغربيـة يف العامل اإلسلامي،
فإخواهنم يف فلسـطني يقتلون باألسـلحة والطائرات املتقدمة األمريكية يف مأسـاة يومية مشـهودة

على التلفـازات ،واألخبـار تنقـل صـور تدمري فلسـطني واغتيـال شـباهبا يوم ًّيا ،وهـذا اإلرهاب
وأخريا جعل سـقوط املنافقني والفاسـدين يف كابل الفرحة
الصهيـوين حممـي ومقـدس يف أمريكا.
ً

شـاملة ،والشماتة عامـة بأمثاهلـم يف عواصـم العامل اإلسلامي األخرى.

أسباب االنتصار
كثيرون تسـاءلوا :كيـف تـم ذلـك؟ فأمـا اخلائبـون اليائسـون مـن األمـة ومـن البـأس ومـن

املنعـة فقـد كتبـوا كل تعليـل يبعدهـم عـن احلقيقة ويبعـد ضحايا أفكارهـم عن الوعـي والعقل.

صحيـح أن هنـاك مفاوضـات واتفاقـات ولكـن ليـس ألن طالبـان أصبحت صديقـة .واملتحدثة

باسـم البيـت األبيـض كانـت رصحيـة عـن طالبـان ،فهـم ليسـوا أصدقـاء وال حلفـاء ،ولكـن

اهلزيمـة التـي ال حيـب أن يقبـل هبا املأسـورون بالقـوة الغاربـة ال يتخيلون غروهبـا ،وكذلك أتباع
اإلمرباطوريـات ال يتخيلـون سـقوطها .أمـا طالبان فجيش على األرض وقوة ضاربة اسـتعادت
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سـلم مع
أغلـب األرض ،وهلـذا كانـوا قادريـن على املفاوضات ،والضعيـف ال يصنع
ً
صلحا وال ً
الغـرب ،فالغـرب ال حيترم الضعفـاء بـل يسـحقهم ويبيدهـم إن وجـد فرصـة .أما مـن يعاملهم

بطريقتهـم فسـيكونون معـه متفهمين وعقالء ودبلوماسـيني.

أما التشـكي وتسـول العـدل من مؤسسـاهتم املنظمة للهيمنة على الضعفاء ،كاألمـم املتحدة،

ً
عـدل .حتى داخـل أمريـكا لو مل
فهـذا عندهـم حـال مهين ال يسـتحق شـحاذو العـدل عندهـم

تتحـول تظاهـرات السـود (حركـة احلقـوق املدنيـة) إىل خطـر عليهم ملا اعرتفـوا بإنسـانيتهم وال

حقوقهـم يف املسـاواة ،ولـو كانت شـكلية يف بدايتها.

كان احلـوار يف الدوحـة ووفـد طالبـان جيلس على املقاعد الوثيرة ،ولكن على األرض كانت

القـوة تضرب وتسـتويل على مديريـة إثر أخـرى ،وهلذا أمكـن الوصـول إىل اتفاق .أمـا لو كانت

عليهـم مالبـس غربيـة منشـاة ومطيبـة ،وخـدود المعـة تنافـس املحتـل يف الشـكل ،والقلـوب
خاويـة واأليـدي مل متـس السلاح ومل تقتـل يو ًمـا أحـدً ا ملـا احرتموهـم .ولعلنـا نذكـر وصـف

شـارون ملحمـود عبـاس رئيـس منظمـة فتـح الفلسـطينية ورس احتقـاره لـه ،وعـدم تقديـره ألي
اتفـاق معـه بقولـه" :إنـه مل يقتل أحدً ا" .وشـارون طـرف الغرب الغـازي ،وهكذا يفهمـون العامل

ويرونـه .فقومنـا يـرون الغـرب مـن خلال مباين األمـم املتحـدة وهي أملهـم الوحيـد ،والغرب
يعـرف العـامل مـن خلال فوهات املدافـع والبنـادق ومنصات الصواريـخ ،وال يـرى أي قيمة ملن

ال يمتلكهـا وال يسـتعملها ،ثـم يرسـل مفاوضين يظهـر عليهم اللطـف والرقـة والتحرض.

ويمكننا إمجال ما حدث فيام ييل:

القـوة األخالقيـة املوروثـة لطالبان مـن املايض جعلت الشـعب يلتف حوهلا ،فهـم أهل البالد

ومـن دينهـم ومـن األغلبيـة السـكانية ،وليسـوا مع األجانـب وال عملاء للغزاة ،فكان الشـعب

يؤمنهـم ويؤوهيم طـوال زمن املقاومـة الطويل.

انتشـار الفسـاد يف احلكومـة التـي نصبها املحتل .فالرئيسـان كرزاي والذي تبعـه أرشف غني،

وكانـا األكثـر فسـا ًدا يف تاريـخ البالد وقد اختارمهـا االحتالل حلكـم أفغانسـتان ،أزكمت روائح

فسـادمها األنـوف عبر العـامل .2وهـذه عقـدة الزمـت الفاسـدين والليرباليين املتغربني (أكسـب
12
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وأذهـب  -دمـر واكسـب) ،فقـد بلـغ ثمن جـواز السـفر قبيل الفتـح آالف الدوالرات ،يسـمونه

بخشـيش .أمـا املوظـف األفغاين فقـد كان يشتري منصبه مـن الفاسـدين يف اإلدارات ،حتى بلغ
ثمـن منصـب رئيـس الرشطـة يف بعـض األقاليـم مئـات آالف الـدوالرات .والرشطـة أنفسـهم
يسـتفيدون مـن جتارة اهلريوين .كان الفسـاد موجـو ًدا قبل االحتالل األمريكـي ،ولكن االحتالل

قـوى هـذه الظاهـرة مـن خلال الرشـاوى التـي يدفعهـا ألمـراء احلـروب .حتـى إن مؤسسـة
الشـفافية 3التـي أنشـئت ملحاربة الفسـاد كانت تسـخر ملطـاردة اخلصـوم السياسـيني ،وأصبحت

وجهـا آخـر للفسـاد .أمـا منظمات النفع العـام غري احلكوميـة واجلمعيـات اخلرييـة ونحوها فقد
ً

كانـت فـرص الوظائـف فيهـا تبـاع بـآالف الـدوالرات .هـذا إضافـة إىل أن سـيطرة املسـؤولني
على جتـارة اهلريويـن وانتشـار الفسـاد يف اجليش املحلي كان ً
هائل عىل شـتى املسـتويات .وكانت

املعـدات تبـاع ،وقيـادات اجليـش واحلكومـة يسـجلون أعـدا ًدا ومهية مـن العسـاكر ال وجود هلا
ويأخـذ الفاسـدون مرتباهتـم؛ مما سـاعد على تصاعد التضخم بنسـبة  17.5سـنو ًّيا وجعـل احلياة

أصعـب على الناس ،حيث تفقـد العملة قيمتها مقابل السـلع .وهذه الدوالرات الفاسـدة بأيدي
أيضا ،كام أشـار تقرير عن الفسـاد
فاسـدين ال تصنـع فقـط حكومـة فاسـدة وإنما حكومة مـزورة ً
متجـذرا ،والـروح املعنوية لعسـاكرها
يف أفغانسـتان .4هـذه احلكومـة الفاسـدة كان الفسـاد فيهـا
ً

هابطـة وبلا هـدف ،تركـت موظفني وجمنديـن حقيقيني يف األشـهر األخرية دون مرتبـات ،وهذا
الفسـاد سـاعد يف اهنيارهـا الرسيع.5

عانـت حكومـة املنافقين مـن فشـل سـيايس واستراتيجي حـاق هبـا .ومـن ذلـك أن تلـك

احلكومـة املنصبـة مـن قبـل األمريـكان كانـت فاشـلة يف العالقـات الدوليـة ،وقبل ذلك فشـلت

نصبهم ،وصنعـوا عالقات
يف كسـب الثقـة بجـوار أفغانسـتان ،فلـم يبنوا عالقـات ودية إال بمـن ّ

سـيئة بالـدول املجـاورة ،فلـم يكـن لتلـك احلكومـة قبـول يف اإلقليـم كام قـال أحـد اإلعالميني
األفغان .6

ويـرى بعـض املحللين أن من أهم أسـباب فشـل أمريـكا يف أفغانسـتان ذلـك التناقض الذي

قامـت عليـه خطـة وتنفيـذ احلكومـة األمريكيـة يف أفغانسـتان ،وسـاد عملهـا التناقـض .فقامت
بالتحالـف مـع أمـراء احلـرب وأنفقت عليهم األموال وأعطتهم السلاح وأسسـت هلم أو زورت
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حكما لعصابات مـن املفسـدين املجرمني الذيـن ينهبون أمـوال احلكومة
هلـم حكومـة ،وأقامـت
ً
األمريكيـة ،يف وقـت تركـت ً
جمـال لباكسـتان أن تكون مـأوى لطالبان.7

كما يـرى بعـض املراقبين أن احلكومـة األمريكيـة أنشـأت حكومـة كابـل ال لتكـون حكومة

ألفغانسـتان ،ولكـن لتقـوم ألمريكا بام أسـموه "حماربـة اإلرهاب" .8إذ مل حتقق شـي ًئا مما أقيمت له،
ومل تـر يف نفسـها أهنـا حكومـة للبلاد وال رآها الشـعب حكومة هلم ،بـل كانت حكومـة املنافقني

عب ًئـا على املحتـل وعىل الشـعب .عبء يعلـم أنه بلا مرشوعية مـن الداخل ،ويعتبره االحتالل

وسـيلة قهـر وتنفيـذ ملشـاريعه ،فلجـأ هـذا اجلسـم املصطنـع إىل هنـج الفسـاد واألنانية بلا رادع،

وكانـت هـذه احلكومـة كام وصفهـا أحدهم حكومـة "رساب".9

اشـتكى الرئيـس األمريكي بايدن مـن أن اجليش املجهز بكل تلك التجهيـزات احلديثة ال يريد

أن يقاتـل ،وذكـر هـو نفسـه أن الرئيـس غني الـذي انتهـى هار ًبا كان متشـد ًدا ضـد التفاوض مع
طالبـان .أمـا جيشـه فـكان ال يسـتطيع أن يقـوم بعمليات ضد املقاومـة الطالبانيـة إال بدعم جوي

وبـري مـن جيـوش االحتلال .كام أن مـن الطريـف أن الكولونيل جوين إرنسـت قالـت" :كيف

ً
وفعلا مل حيدث.
نسـتطيع أن نجعـل األفغـان يقاتلـون ألنفسـهم؟ يبـدو أن ذلـك لن حيـدث".10

ولعـل هـذا القائـد أخفـى عـن نفسـه حقيقة أن هـذا اجليـش مل يوجد بنفسـه وال لبلـده ،فهو يرى

أنـه ال يدافـع إال عـن حمتـل .وكان القـادة األمريكان ال يتورعـون عن مدح هـذا اجليش املصطنع

بـكل األوصـاف اإلجيابيـة مثـل" :إنـه جيش ماهـر يقاتل بجـرأة وشـجاعة" ،و"إهنم يثبتـون أهنم
جديـرون" ،و"إهنـم يعرفـون كيف يدافعون عـن بلدهـم" ...إىل آخر تلك األكاذيب التشـجيعية.

علما أنـه قـد بلغ عدد قـوات األمـن  182,071جمندً ا يف الشـهر الرابع من عـام  .202111ويلخص
ً
فلكنـز رؤيتـه لعمـل األمريـكان يف أفغانسـتان بأهنـم كانـوا :ال يسـمعون وال يفهمـون البلد وال

خارسا
يقومـون بتغيير طريقتهـم ...وأهنـم كانـوا فاقديـن للإرادة السياسـية وحيمون مرشو ًعـا
ً
ً
مرذول .12

التكاليـف اهلائلـة على الغـزاة .فقـد قـال الرئيـس األمريكـي إهنم أنفقـوا تريلـوين دوالر عىل

احلـرب ،منهـا  88مليـار دوالر للتدريـب واملعـدات لتجهيز اجليـش األفغاين املـوكل بالدفاع عن
االحتلال .13ومـن املهـم معرفـة أن هـذه األرقام املاليـة اهلائلة أكثرهـا رصفت داخـل أمريكا ومل
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تنفـق يف أفغانسـتان ،فأكثـر مـن ربـع املبلـغ رصف تكاليف ربوية لقـروض مالية لبنـوك أمريكية،
كما حسـبوا تكاليـف العلاج واملعدات ،وهذه سـلمت لشركات أمريكيـة يف أمريكا نفسـها .أما

القتلى فألفـان ومخسـمئة قتيـل أمريكـي ،وأكثـر مـن أربعـة آالف مـن املتعاقدين[ 14متعاقد اسـم

مل ّطـف ملـن يعمـل مرتز ًقـا يف اجليـش األمريكـي ،أما حين خيدم مع غريهـا فهو مرتـزق] .ورغم

كل التمويـل واحلاميـة األمريكية والتسـليح غير املحدود للحكومة املنصبة ،فإنـه يف الواقع مل تكن
احلكومـة األمريكيـة تثـق هبـم ،15ومل تفـاوض احلكومـة األمريكيـة طالبـان إال حني تأكـدت أهنا

تصطنع مـا ال يمكـن اصطناعه.

أمـا طالبـان فبقيـت طـوال الوقـت شـاهدة مشـهودة مل تغـب حتى عن أسـواق كابـل ،تقبض

الزكـوات والعشـور التجاريـة منـذ هزمهـا الغـزو يف كابل حتى اسـتعادته .سـمعت مـن أحدهم

هنارا
يصـف احلـال بعـد الغـزو األمريكـي إن بعـض املـدن األفغانيـة حيكمها اجليـش األمريكـي ً
وحتكمهـا طالبـان ً
ليلا ،فقـد كان يف طرف السـوق يف كابل مندوب لطالبان يقبـض الزكاة ،مقابل
منـدوب حكومـة االحتلال التي تفـرض الرضائب.

حالـة العـزة الدينيـة والوطنيـة املخلصة من قبل طالبـان لبلدهم ،ويقابل ذلك مشـاعر الدونية

والتبعيـة التـي طبعـت املنافقين الذيـن نصبهم املسـتعمر يف واجهة احلكـم .فهم نسـخة من عبيد

املحتلين املنترشيـن يف املسـتعمرات وأشـباه املسـتعمرات ،يتمتعـون بمشـاعر تبعيـة ودونيـة جتاه

املحتـل ،مـع عـدم ثقـة بالنفـس ،واحتقـار ألنفسـهم جتـاه حكامهـم الغـزاة ،يف الوقـت الـذي
حيتقـرون فيـه شـعوهبم ألهنـا أبعد منهـم من حيث التشـبه بالغـزاة املحتلين ،وحيتقرون أنفسـهم

لكوهنـم ليسـوا الغـزاة ،يرون موقعهـم موقع عبيد املحتـل ،ومكانتهم مصطنعة زائلة يسـخر منها
برا متعال ًيا
الرائـح والغـادي ،فتعيـش هـذه الطبقة حـال انفصام مريض بين أن يكون أحدهم متك ً

جتـاه شـعبه ،ومتشـب ًعا بالدونيـة والنقص جتـاه املحتل ،يشـعر أنه فاقـد للرشعية مـن اجلهتني ،فال

هـو املسـتعمر الغـازي ،وال هو املقـاوم الرشيف.

شـظف العيـش لـدى طالبـان وقدرهتم على اسـتمرار املقاومة .إضافـة إىل كوهنـم مظلومني؛

مقيما ببالدهـم وليـس منها
فلـم تكـن هلـم عالقـة بأحـداث سـبتمرب يف أمريـكا ،وابـن الدن كان ً
ً
فضلا عن مرونتهم احلديثـة يف املفاوضـات ،واعرتافهم بأهنم
وقتـل يف باكسـتان خـارج بالدهم.
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قـد تعلمـوا ودرسـوا وفهمـوا ،ففي احلـرب األوىل مل يكن هلـم أصدقاء .وقد الحظ هـذا كثري من
اخلبراء والصحفيين الذيـن عرفوهـم قبـل غزو أفغانسـتان ثـم حتدثوا معهـم يف الدوحـة ،وكان

أحدهـم يشـكو مـن غمـوض طالبان ،فما كان يمكنـه معرفـة قياداهتـم ،16وهـذا كان ملصلحتهم

يف النهاية.

مواقف املسلمني والعامل من احلدث العظيم
هنـاك أحـداث فاصلـة يف التاريـخ تصنع العـامل بعدها لقرون مديـدة ،وجيلنا يشـهد موجات

تارخييـة رسيعـة ال يـكاد يسـتوعبها؛ فهـي جتـري على نمـط رسيـع مل تعهـده البرشيـة مـن قبـل،
فقـد كان التاريـخ بطي ًئـا كما كانـت مواصالتـه واتصاالتـه ،ولكنـه يف زماننـا جيـري برسعـة.

قامـت إمرباطوريـة السـوفييت ثـم سـقطت ،وقامـت إمرباطوريـة هتلـر وموسـوليني وسـقطتا،
وسـقطت اإلمرباطوريـة الربيطانيـة هبدوء ،والفرنسـية سـقطت وعادت ثم هـي اآلن تتهاوى لغة
ومسـتعمرات ،واليابـان سـقطت إمرباطوريتهـا وهبـدوء بقـي منهـا كأملانيـا التي خشـيت الغرب
املنتصر مـن إهنـاء مكانـة اليابـان وأملانيـا متا ًمـا حتـى ال يأخذمهـا اخلصـم السـوفيتي ،ولكن هذه
احليـاة واخلنـوع حتتهـا مجر االنتقـام للهزيمـة املريرة ،والثـروة واالسـتقرار والتحـرر مل ولن يغني

األمـم عـن لـذة العـزة .سـقط الشـاه وقامـت إمرباطوريـة دينيـة ولكنها بقيـت رغم الشـعارات

عرقيـة تديـن لـه بصناعة موقفها وثقافتهـا ،والثورة التي وعـدت بالدنيا واآلخـرة حققت ملالليها
مكانـة ونفـو ًذا ،ولكنهـا فشـلت عامل ًّيـا وسياسـ ًّيا وخسرت الدنيا واآلخـرة ،فال رفاهيـة وال أمل

يف قـرار ،وال أمـن مـن الداخـل املتمـرد واخلـارج املعـادي ،وبقيـت الثـورة قاسـية حتكـم بالفقر
ً
فضلا عن العاقبة القريبـة ،ويزيد النبذ داخل ًّيـا وخارج ًّيا،
وباحلديـد والنـار ومل تدخـل جنة الدنيا

ومل جتـرؤ على اإلصلاح ،ومثقفوهـا أصحـاب الـرأي والرؤيـة هيربـون للخـارج متا ًمـا كما كان

حيـدث يف االحتـاد السـوفيتي الـذي مل يسـتطع نقـل الرفاهيـة الصناعيـة مـن املصانـع إىل البيوت،

فبيعـت املصانـع وخربـت البيوت.
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باكستان وبقية اجلوار

كتـب أبـو احلسـن النـدوي عـن احلكم يف اهلنـد ،وأنه كلما ضعف املسـلمون هنـاك بعثت هلم

أفغانسـتان
حاكما حييـي املسـلمني والعـزة يف أهلهـا .17وأهـم مـن أدرك لـذة هـذا النصر خارج
ً

أفغانسـتان هـي باكسـتان ،التـي كانت حمـارصة بني اهلنـد جنو ًبا وحكومـة املنافقني يف أفغانسـتان
مـن الشمال املؤيـدة للهنـد .وبعـد فتـح كابل وسـقوط حكومـة النفاق فيها اسـتعادت باكسـتان

ً
هائلا باالنتصـار ،وقـد كانت احلكومـة اهلندية ترى نفسـها الوصية الرشقيـة عىل مصالح
شـعورا
ً
املسـتعمر املسـيحي الغريب ذلك الذي منح اهلندويس السـيطرة والسـيادة عىل رقاب املسـلمني يف
اهلنـد ،وقد كان املسـلمون سـادهتا وأعزاءها ،فجعلهم املسـتعمر الصليبي ضعفاءهـا ومقهورهيا،
جر ًيـا على قانون املسـتعمر الغـريب "قلب املجتمـع ووضع سـافله عاليه وعاليه سـافله".

ولكـن هنـاك ختـوف يف الباكسـتان مـن أن تكون أفغانسـتان مـأوى لطالبـان الباكسـتانية ،كام

كانـت باكسـتان زمـن املواجهـة للمحتل مـأوى لبعض طالبـان األفغانية؛ وذلك بسـبب التداخل
رأسـا نوو ًّيا.
القبلي البشـتوين بين البلديـن ،خاصـة أن لـدى الباكسـتان ما يزيد عن سـتني ً

نعم يستنشـق املسـلمون يف املرشق نسـائم التحرر من اإلرهاب الديني واالسـتعامري ،ورغم

ضعـف النسـمة التحريريـة وضعـف قدراهتـا لكنهـا إشـارة وكسر يف جـدار العبوديـة ،متا ًمـا كام
فـرح املشرق بمقاومـة غـزة التـي قالت إن تكبر وجترب املسـتعمر يمكن كسره ،وإن غـزة عنوان

عـزة قادمـة ولـو مـن بعيـد ،وتردد صـدى نرص كابل يف فلسـطني كما مل يرتدد كثري مـن األصوات

قبلهـا .فقـد فرحـت غـزة وهنـأت بالفتـح ،وكتـب اإلخـوان املسـلمون بيانًـا غطس يف السياسـة

فشرق هبـا ومل تكتـب هلـذا املوقف حياة وال شـفاء ،حتى جتاهل البيـان كلمة طالبـان التي مل تذكر

فيـه أبـدً ا ،مما أثـار تعجب بعـض الصحفيين املراقبني هلـذا املوقف.

إيـران وجلـة وخائفـة مـن هـذا االنتصـار؛ فأفغانسـتان أول بلـد مسـلم يسـتقل بعـد إيـران،

ورصيـده بين املسـلمني يفـوق رصيـد إيران مـن كل اجلوانـب؛ فإيران جرحيـة بموقفهـا العدائي

لسـنة العـراق وسـوريا واليمن ولبنـان ،لبنان الذي تركته إيـران غار ًقا يف الظلام والفقر واجلوع،

حتـى إهنـا ال تتظاهـر بالبحـث عـن أي حـل ملشـكالهتا التـي صنعتهـا يف لبنـان ،18جـرح إيـران
ينـزف يف كل أرض مـن أرايض املسـلمني ،فقـد تعمدت قتـل واحتالل وإرهاب العرب السـنة يف
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كل أرض وحتـت كل سماء ،فهـل هـذا خنجـر يف اخلـارصة اآلن؟ هـل ذهبت كل اجلهـود وتعليم
وتثقيف اهلزارة ومتكينهم سـدى؟ هل سـينتفض السـنة والعرب والكرد واخلراسـانيون يف الرشق
والغـرب واجلنـوب ضـد املركـز املتعصـب املتكبر القـايس؟ هل جـاء يـوم انتصـار الضعفاء عىل

املتجربيـن؟ هـل جـاء دور الديـن لينتصر على العنرصيـة؟ ال نـدري والدهر ولـود .وإنما قط ًعا

حيـا مهما كان اخلطـاب ،فلـن ينسـى األفغـان وال العراقيـون أن إيـران وقفـت مع
برا مر ً
ليـس خ ً

الغـزو الصليبـي للبلديـن املسـلمني السـنيني اجلاريـن بـكل وضـوح ورصامة وحسـم ،وراهنت

على مكاسـبها ،واسـتفادت مـن احتالل العـراق واقتسـام النفوذ مـع املنافقني يف أفغانسـتان وإن
كان هـذا االنتصـار فيام يبـدو مؤقتًا.

كرسا
أمـا الصين فقـد احتفلـت ،وأقامـت قبل حسـم طالبـان لقاء معهـم ،ورأت يف احلـدث ً

ً
كبيرا عىل الغـرب .ولكن هـذا االنتصار
وانتصـارا جتار ًّيـا وسياسـ ًّيا
هائلا للهيمنـة األمريكيـة،
ً
ً

مشـوب باخلـوف مـن حيويـة إسلامية على احلـدود مـع اإليغـور املسـلمني األتـراك يف الصني.
أيضـا الـروس فرحـوا وخافـوا ،فرحوا وشـمتوا بكسر أمريكا عدوهـم التقليـدي ،فطالبان التي
ً

مسمارا آخر يف
دقـت مسمار املـوت يف نعش االحتـاد السـوفيتي بمعونة األمريـكان هي اآلن تدق
ً
أيضا بخـوف من يقظة إسلامية
نعـش أمريـكا املغـادر لوسـط آسـيا ،ولكن هـذا الفرح مشـوب ً

يف اجلمهوريـات اإلسلامية التـي كانـت حتـت هيمنة الـروس والسـوفييت زمنًا.

مل يقـف رعـب فتـح كابل فقـط قري ًبا ،بـل تردد يف تايلنـد ،وتسـاءل التايلنديون :هل سـترتكنا

أمريـكا للصين كام تركت أفغانسـتان؟ وما هو مسـتقبل اسـتقاللنا؟ وكذا تسـاءلت اليابان وبكل

وضـوح يقولـون هـذه اإلمرباطوريـة التـي تكفت خيامهـا متى تنتهي مـن هنا؟ وهل ستسـلمنا؟
لقـد تعـب احلامـي الكبير وتردى ،وسـوف يفتقـر ويرتاجع ربام على مهل ،ولكن عصر الرسعة

مرعـب التحـوالت وال يمكـن القبـض على الزمـن برسعـة كما نتخيـل ،وعـادت مقولـة مـاو:
ً
"ضيعنـا زمنًـا
طويلا وعلينـا أن نمسـك بالزمـن" .فمـن سيمسـك بتالبيـب الزمـن؟ ال نـدري
ولكـن يبـدو أنـه يفلـت من أيـدي قوم ويمسـك بـه آخرون.
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تركيا

تركيـا مل يسـؤها مـا حـدث ومل تأمـر بـه .حتب هـذا االنتصار وختشـى منـه .فالغـرب والرشق

الـذي مل يقبـل بروح إسلامية متسترة يف النظام العلامين ،وحـاول الصهاينـة وأتباعهم من العرب

والغـرب االنقلاب عليهـم بعـد اليـأس مـن تغيير املسـار ،فكيـف سـيقبل هـذا العـامل بحكومة
إسلامية متشـددة يف أفغانسـتان؟ اهتـم األتـراك وفرحـوا ،ففـي هذا كسر لطوق إيـران وأمريكا
وإرسائيـل عليهـم وعلى املنطقـة .وعندهم أن وجود حليـف خلف إيران وعلى حدودها الرشقية

ومـع الباكسـتان مكسـب استراتيجي كبير .وتتسـاءل تركيـا مـاذا عـن مسـتقبل العـرق الرتكي
القريـب مـن األمـم الرتكيـة يف وسـط آسـيا؟ تركيـا العلامنقوميـة إسلامية لـن تتخلى غال ًبـا عن
العلامنيـة ولـن هتمـل القوميـة ،ولعلهـا يف بعـض التفاصيـل مل حتسـم مسـتقبلها ومـا زال داخلها

هيددهـا ،لكنهـا يف العمـوم كانـت أسـعد من حكومـات النفـاق العريب.

ولتصرف تركيـا يف املنطقـة حدود ،وهي حدود دورهـا يف الناتو الذي يفيدهـا ويقيدها ،وربام

يطمـح يف تغيير نظامهـا إىل مزيـد من الذوبـان يف بعض أفـكاره ،وهو يواجه يف داخلـه تناقضات
وخالفـات كثيرة .لكنـه منظومـة تبـدو مفيـدة للبلاد ولـو يف وقتنا هذا حتى تشـب عـن الطوق

عسـكر ًّيا واقتصاد ًّيـا وتفـرض رشوطهـا ،أو ترتاجـع إىل بيـت الطاعـة .وكان قبـول طالبـان بـأن

تديـر تركيـا ،التـي كانـت مـن قوة الناتـو ،مطـار كابل مكسـ ًبا للطرفني األتـراك واألفغـان .وربام

عـدت تركيـا ذلـك موطئ قدم حتب أن توسـعه يف آسـيا الوسـطى وتزيـد من التواصـل مع األمم

الرتكيـة يف املنطقـة ،وكذلـك مـع الصين ،ولتقويـة مراحل من مشروع طريق احلريـر مع الصني.
وقـد تـردد أن قطـر أقنعـت األفغـان بقبـول دور لرتكيـا يف املطـار ،وكان األفغـان يكرهـون ذلك

ألن تركيـا كانـت هلـا قـوات يف أفغانسـتان مـن قـوات التحالف الذي متـت هزيمته ،لكـن تراجع
طالبـان عـن قرارهم السـابق بمنـع األتراك سـيفيدهم يف جماالت عديـدة اقتصادية وسياسـية.

مستقبليات
مـن الشروط أو املطالـب التـي طالب هبـا الغرب طالبـان قبل خروجـه ثالثة مطالـب ،أوهلا:

مواجهـة اإلرهـاب وأال تكـون أفغانسـتان مـأوى ألي إرهـاب يضر بأمريـكا وال بحلفائهـا،
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ومعنـى هـذا قبـول بطالبـان وإخراجهـم من التهمـة ،وقـد كان اإلرهاب مربر احلـرب واإلقصاء

عـام  .2001والثـاين :حقـوق اإلنسـان ،وغال ًبـا مـا يكـون هذا الشرط مطالبة بام حيـب الغرب أن
يكـون عليـه حـال النـاس اخلاضعين له ،فهـو يتنكر للحقـوق حني تعترض مصاحلـه ،ويضغط

هبـا على خصومـه حسـب تفسيره .أمـا الشرط الثالـث :أن تكـون حكومـة كابل حكومـة لكل
مكونـات الشـعب ،وطلبـوا بعـد السـقوط املفاجئ حريـة اهلجرة ملـن يريدها ،ويعني هبـا اآلن أن
خيـرج بعمالئـه واملتعاونين معه مـن أفغانسـتان .ولكن هل تقـف الطائرات مرة أخرى وتسـمح

ً
علما أهنـم محلـوا الطائرات
باهلجـرة ملـن حيتـاج أن هياجـر ألسـباب كالفقـر واملـرض
مسـتقبل؟ ً
بالـكالب البوليسـية قبـل حتميـل العملاء واملتعاونني ،بل وربام قبـل خروج "القطط السمان" كام

هـو املعتـاد يف مثل هـذا احلال.19

االقتصاد
هـذا اجلانـب مـن أخطـر التحديـات التـي تنتظـر حكومـة طالبـان .وقـد أعلنت أمريـكا عن

جتميـد حسـابات أفغانسـتان يف الغـرب والتـي تبلـغ قرابـة تسـعة ونصـف مليـار دوالر ،20منهـا

سـبعة مليـارات يف أمريـكا .وهنـاك تقديـرات متفاوتـة يف املصادر التـي اطلعت عليهـا .ذكر أحد
النـواب يف جلسـة االسـتامع لوزيـر اخلارجيـة األمريكـي أنتـوين بلينكـن أن املبلـغ املحجـوز يف

أمريـكا ألفغانسـتان يبلـغ عرشة مليـار دوالر .ويف نفس اجللسـة قال بلينكن إن هذا املبلغ سـوف

يسـتعمل وسـيلة ضغـط على طالبـان وترصفاهتا يف املسـتقبل.

إن احلكومـة السـابقة كانـت تعتمد عىل مسـاعدات غربيـة ،وأكثر من نصـف ميزانية احلكومة

السـابقة ،وقـد بلغت ثامنية مليارات ونصف دوالر سـنو ًّيا ،ما يسـاوي  40%مـن ميزانية احلكومة،

21
علم أن احلكومة قد تسـتطيع
منهـا ثامنمئـة مليون للمسـاعدات اإلنسـانية التـي غال ًبا ستسـتمر ً ،

ً
مسـتقبل .ومن يتوقـع الغرب أن
توفير ثالثـة مليـارات سـنو ًّيا ،وحتتـاج لتوفري أكثر مـن النصف

يكونـوا مـن احللفـاء اجلـدد مثل إيران وروسـيا والصين لن يقدموا هلـم مسـاعدات كالتي كانت

تتسـلمها حكومـة االحتلال يف كابـل .كما أن أمريـكا سـوف متنـع القـروض من البنـك الدويل؛

ممـا يدفـع حكومـة طالبـان إىل اإلفلاس .وينصح أحدهـم بـأن أي ختفيف مايل جيب على طالبان
أن تقابلـه بتنـازالت منهـم يف جمـاالت يذكـر منها موضـوع النسـاء وتعليمهن .وال ينسـى هؤالء
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الناصحـون أن حيـذروا مـن أفغانسـتان وأهنـا قـد تكـون مهـدً ا لإلرهاب جمـد ًدا .22ولألسـف ال

هيتـم الغـزاة بعـد خروجهـم بأهنـم قد تركوا نحو نصف السـكان يف أشـد احلاجة إىل مسـاعدات.

علما أن التقديـرات تشير إىل ثـروات هائلـة مـن املعـادن واجلواهر التـي حتوهيا أفغانسـتان ،التي
ً

تصنـف أهنـا مـن أعىل الـدول التي متلك معـدن الليثيـوم الرضوري لعـدد من التقنيـات احلديثة.
مـن املهـم أال نتوقـع أن العامل الغريب سـوف يتلقـى طالبان بالقبـول والتسـامح ،وال باحلديث

عـن تعويضـات عـن احلرب واإلبـادة والتدمري رغـم حق طالبـان يف ذلك؛ ذلـك أن كوهنا حركة
دينيـة وسـنية .ويف خضـم التشـويه لـكل ما هو إسلامي فليـس متوق ًعـا أن يتقبلهـا الغربيون بأي

تسـامح وال مـودة وال عالقـة جيـدة؛ ألن نزعـة اهليمنـة املسـتمرة لقـرون عىل العـامل يصعب جدًّ ا
التفريـط فيهـا ،زد على ذلـك األحقـاد الدينيـة التي جتري بـكل حيويـة وقوة حتت سـطح علامنية

هشـة إذا كان املقابـل خمتل ًفا.

ً
أول :دون مواربـة جيـب احلـذر مـن التوجيهـات واآلراء املسـبقة التـي يروج هلـا املنافقون يف

العـامل العـريب ،فهـي آراء منقولة ومسـبقة التصميم ومعاديـة ،وتتحايل باملعرفة للواقع اإلسلامي

لتنفيـذ كل خطـوة تسيء إليـه بحكـم العـداء املسـتحكم للمنافقين عبر العصـور على الديـن
اإلسلامي وكل مـن يؤمـن بـه أو يكـون قري ًبـا منه.

ثان ًيـا :مـن صيـغ املنافقين يف التعامـل مـع فتـح طالبـان أهنم يربطـون اجلهـاد السـني بالثورة

الشـيعية ،ويتمحلـون كل وسـيلة للهجـوم على اإلسلام عرب شـخصيات وحركات وممارسـات
خاطئـة لوسـم اإلسلام بـكل رداءة يف رؤوس هـؤالء املعلقين ،وهـو غل يف صدورهـم مكنون

عبر السـنني ،بينما قصـة طالبان حمليـة ورد عىل الفسـاد واملفسـدين والفوىض من قبـل ،ومن بعد

كانت الـرد على املحتلني.

ثال ًثـا :التقاريـر املتداولـة عـن أفغانسـتان ومسـتقبلها كثيرة .وقد أشـار التقرير الـذي أصدره

مركـز اجلزيـرة إىل خطـوات إجيابيـة ،منها إعلان طالبان عن عفو عـام عن الذيـن قاتلوها ،وكان

سـليم ،وربما يكـون مـن عنـارص االتفـاق الذي تـم يف الدوحـة ،وقد أعلنـوه يف يوم
قـرارا
ً
ذلـك ً
 17أغسـطس  2021على لسـان الناطـق باسـمهم ذبيـح اهلل جماهـد .كام طمأنـوا الشـيعة والتزموا

بضمان محايـة شـعائرهم .وشـارك بعـض قادهتـم يف برامـج تلفازيـة تديرهـا النسـاء ،والتزمـوا
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بحاميـة حقـوق النسـاء يف التعليـم والعمل واملشـاركة السياسـية .وينتهي التقريـر إىل أن "األرجح

أن قيـادة طالبـان حتمـل نوايـا إجيابيـة نحـو التغيري واالعتـدال واملواءمـة" .23وهذا يعنـي أن هناك
وجهـا جديـدً ا لطالبـان خيتلف عن السـابق.
ً

الرشيعة
تطبيـق الرشيعـة شـعار جذاب للمسـلمني حتـى حني ال يريـدون تطبيقه عليهـم .وهو وصمة

دائما ،حتى وإن وجـدوا فيه ً
عدل ورمحة هبـم أكثر من
يصـم هبـا املنافقـون والصليبيون املسـلمني ً
بلاد النرصانيـة .لكـن مـن املهم أن تفهـم طالبـان وغريها من املسـلمني أن احلـدود الرشعية هي

للـردع وليسـت للتطبيـق .وصحـت السـنة بأن الرسـول صلى اهلل عليه وسـلم جتنـب إقامة احلد
بعـد ثبـوت أهـم أدلتـه وهـو االعتراف .وهبـذا فـإن دفـع تطبيق احلـد هو السـنة ،وجـرى عليها
الفقهـاء وقضـاة اإلسلام عبر العصـور ،حتـى قالوا إن على القـايض أن يلقن من اسـتحق إيقاع

احلـد عليه أن خيلصـه منه.

وأذكـر أن قاض ًيـا رشع ًّيـا مرمو ًقـا اعرتف له أحدهـم بالزنى ،وكانـت املرأة موجـودة وطفلها

بين يدهيـا ،فلما اسـتوىف رشوط احلـد رفـع القـايض اجللسـة لصلاة الظهـر ،وطلـب مـن أحـد
املوجوديـن أن يلقـن اهلنـدي املقيـم الـذي زنـى بـأن ينكـر حـدوث الواقعـة حتـى ال يقـع عليـه

احلـد .وقـد سـألت الشـيخ صالـح احلصين عن مسـألة احلـدود فقـال إهنـا للـردع ال للتطبيق كام

دلـت السـنة ،ودلـت على هذا ممارسـات املسـلمني ،فهـي نـادرة التطبيـق يف املجتمع اإلسلامي
عبر تطبيقـات املسـلمني وتوثيقهـم وتارخيهـم .وقد الحظت أن هـذا األمر فيه مبالغـة يف التطبيق

يف زماننـا مـن قبـل اجلامعـات اإلسلامية؛ وذلك يعود إىل أسـباب منهـا أن الغرب فـرض قوانينه
املؤيـدة لـكل مـا يعـارض اإلسلام ،فـكان رد املسـلمني ال خيلـو مـن مكايـدة وإن أرضت هبـم،

وذلـك بالتعلـق باحلـدود وجعلهـا هـي كل يشء وكأهنـا هـي الرشيعـة ،وقامـوا بتنفيـذ مـا قرأوا
دون أخـذ مقاصـد الرشيعـة يف االعتبـار ،بينما كان هـدي الرسـول صلى اهلل عليـه وسـلم جتنيب

اإلسلام أي دعايـة ضـارة ،يف مـا سماه العلامء "محايـة جناب اإلسلام" ،حيـث إن النبي صىل اهلل
عليـه وسـلم مل يقـم أي حـد على املنافقين الذيـن أرادوا اغتيالـه وبين أن السـبب" :كـي ال يقال
22
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إن حممـدً ا يقتـل أصحابـه" .فطالبـان أشـد حاجـة يف هـذا الزمـان وبعـد متكنهم أن حيمـوا جناب

اإلسلام يف وجـه دعوات التشـويه والتشـويش التـي يتمناهـا خصومهم.

كما أن القبـول باملخالـف واملقصر يف دينـه أو يف السـنن أو املظهر املطلوب مـن رجال احلركة

سـوف يعطيهـا مرونـة وتناسـ ًبا مـع املجتمـع والعـامل ،ويكسـبها قـدرات فائقـة من الشـعب ممن

حيبـون بالدهـم ويريـدون نجاحهـا ،لكنهـم ليسـوا متا ًما منسـجمني مـع بعض مواقـف احلكومة
وقراراهتـا ،فالتنـوع قوة.

اإلعالم
كبريا
اإلعلام سـحر العـامل احلارض وسلاحه املـايض .فمن املهـم إعطاء هـذا اجلانب اهتام ًمـا ً

بعـد االقتصـاد والتعليـم ،إذ يمكنـه مجع الشـعب ً
أول ،ثم بيـان احلال للعامل ،ويعطـي قوة مطلوبة

يف املنطقـة ،فاجلهـد السـيايس بلا إعلام يبقـى ضعي ًفـا .وقد أصبـح اإلعلام يصنع قـوة ومهابة

وحتذيـرا .وبعـد التشـويه السـابق املسـتمر لعله قد يسـاعد يف رفع األذى.
وتأثيرا وو ًّدا
ً
ً

إىل جانـب ذلـك هنـاك رضورة االنفتاح والزيـارات لإلعالميني واملثقفين واملؤثرين؛ فهؤالء

يكسرون الصـورة النمطيـة املسـيئة للبالد وأهلهـا وحكومتها ،ويمثلـون دعاية ومسـتقبل ثروة،

وربما اجلاذبيـة اآلن نضاليـة عسـى أال تضر ،وخيفف من سـلبية ذلك حسـن الترصف.

كما أن اللغتين الفارسـية والبشـتونية سـتقوي نفـوذ طالبـان يف املنطقـة .لكـن لو اسـتطاعت

أفغانسـتان الرتكيـز على اللغـة الفارسـية أو لغة واحـدة لربام سـاهم ذلك يف تقوية وحدة اجلسـم
السـيايس والثقـايف للبلاد وختفيـف أثر التمـزق العرقـي والثقايف ،فتصنـع من لغة واحـدة وحدة

علم
شـعبية وثقافيـة،
وتأثيرا عا ًّمـا مؤيـدً ا وحام ًيـا بين الناطقني والقـراء بالفارسـية يف اإلقليـمً .
ً
أن العربيـة كما علمـت تُعـد لغـة منتشرة بين املتعلمين ،وهـذا جانب يقـوي امليول اإلسلامية
والتواصـل مـع العـرب يف العـامل ،أو قـد تكـون اللغة العاملـة اجلامعـة يف البالد.

23

العدد الحادي عشر
()2021

العالقات الدولية
لـن يبقـى الغـرب مركـز قوة العـامل وسياسـاته ،خاصـة أمريـكا التي ترتعـش قوهتـا يو ًما بعد

آخـر .والعـامل فيما يبـدو مقبـل على تعـدد األقطـاب ،ومنهـا الصين وروسـيا واهلنـد وأوروبـا،
وهـي مراكـز نفـوذ وتـوازن جديـدة ،حتبو للقـوة وألخذ نصيـب من نفـوذ أمريكا .لكـن ما يزال

إىل اليـوم القـرار يف واشـنطن ،ومـن املهـم تقديـر عنـف الكبير يف السـن والتجربـة حين يشـعر
باضطـراب حالتـه وانفلات الصغـار منـه ،فقـد يمارس مح ًقا جديـدً ا ،واحلـذر واجب مـن كبوة

تسـبب انتقامـه ،والواجب املـداراة.

ثم
واليـوم خيافـون مـن طالبـان بسـبب التشـويه والغرابـة لقيـام دولـة إسلامية سـنية .ومـن ّ
فـإن مـن الرضوري توسـيع دائـرة العالقـات والصداقـات وبـذل كل املمكن ألن تكـون طالبان

قريبـة التواصـل مـع اجلميـع من أحـب ومن كـره .فالتواصـل يقلل من نزعـة العـداء ،وال معنى

ألن تقبـل طالبـان أن حتـدد مسـب ًقا موق ًفـا مبن ًّيا على التاريخ املـايض .حتى مع األحـداث األخرية
ينبغـي فتـح صفحـة املـودة مع اجلميع ،بسـبب ما عـرف بالنظام الغـريب الدويل الـذي يمكنه عزل
الدولـة وحصارهـا وإغالقهـا وتدمير اقتصادهـا وحشـد خصومهـا ضدهـا .فلتبـدأ أفغانسـتان
اجلديـدة بالرتكيـز على عالقـات جيـدة مـع احلكومـات يف اإلقليـم ،خاصـة األقـرب إىل الغرب

كاهلنـد ،وحتـى احلكومـات العربيـة التي متثـل منصات إطلاق للمواقـف الغربية.

كما أن مـن املهـم الوعـي أن الغـرب ليـس واحـدً ا يف مواقفـه ودوافعـه ،بـل هنـاك خالفـات

دائما واضحة يف
وراء سـتار اإلمجـاع ،بـل داخـل احلكومـة األمريكيـة الواحـدة هنـاك خالفـات ً
دائم،
التفاصيـل ،ومـن املهـم االسـتفادة منها .واخلطـأ الكبري أن تتوهـم أن اجلانب اآلخـر موحد ً
رضرا عـن توهـم العـداء يف العالقات.
والثقـة التامـة بجهـة أو حـزب ال تقـل ً

العالقات مع الباكستان واهلند

ثم
حرصـت الباكسـتان على ربـط انتصار طالبـان بام حققته هي مـن انتصار ومكاسـب .ومن ّ
فسـتكون العالقـة مـع الباكسـتان متميـزة ،لكن ال يعني هـذا محل محوالت الباكسـتان السياسـية
وال حتمـل مواقفهـا مـع اهلنـد وغريهـا .ونعيـد القول عن اهلنـد ،فـإن احلكومات الغربيـة ترى يف

24

لــباــك حــتــف

اهلنـد وري ًثـا لإلمرباطوريـة الربيطانيـة وسـدًّ ا يف وجه اإلسلام وجبهة مواجهة للصين ،فمن غري

املناسـب وجـود عـداء مسـتقبيل مـع اهلند ،رغم شـعور اهلنـد أن خسـارة حكومة النفاق خسـارة

كبيرة لـه .وقـد حرصت اهلند عىل إرسـال منـدوب منها يف اليـوم األول لفتح كابـل والتقي الوفد

األفغـاين يف الدوحـة .إن جتنـب املشـكالت مـع اهلند سـيخفف عنهـا الضغـط يف اإلقليم وخيفف
ضغـط أصدقـاء اهلنـد .وكلما شـبت نار فتنـة يف اإلقليم فسـيكون على أفغانسـتان وملصلحتها أن

تطفئهـا قـدر اإلمـكان ،حتـى ال حتسـب سياسـة أفغانسـتان ال على الصين وال عىل الباكسـتان،

بـل مسـتقلة وتراعـي التوازنـات يف املنطقـة ،وتبتعـد عـن كل التوتـرات .صحيح أن هنـاك حل ًفا
كبيرا يـكاد يظهـر للعامل عمقـه يف الباكسـتان وتركيـا وماليزيا وقطـر وربام بعض
إسلام ًّيا عرب ًّيـا
ً
حكومـات املغـرب العـريب ،لكـن هـذا التحالف جيـب أن ينتج ويعمـل وال يثري الغبـار حوله.

إيران
إليـران والء مذهبـي يف أفغانسـتان إىل جانـب جيـوب مهمـة وكبيرة ومؤثرة يف البلاد .وقد

اسـتفادت مـن غياب السـنة عن املشـهد السـيايس وعـن املشـهد اإلداري يف البالد ،واسـتطاعت

الدبلوماسـية اإليرانيـة إنجاز مكاسـب تعليميـة وإدارية شـيعية كثرية ،ويمكنها اسـتخدام هؤالء
ثـم فإن خطـوة التطمني التـي أعلنتها
يف أي حلظـة إلجيـاد خلـل أمنـي أو سـيايس يف البلاد .ومن ّ

طالبـان كانـت ترص ًفـا ذك ًّيـا كما هـو رضوري لسـل مشـاعر اخلـوف أو العـداء .ومـن املهـم أن

يكـون للشـيعة وجـود يف سياسـة واقتصاد بالدهم يناسـب عددهـم وجغرافيتهم ،وهـذا الوجود
سـوف يشـعرهم بمكانتهـم يف بالدهـم ،فيصبـح بلا حاجة لالسـتنصار ببلـد آخر ضـد بلدهم،

بـل سيشـعرون بقيمـة املواطنـة أكثر ممـا كان يف ظل حكومـات النفاق السـابقة.

كما أن هـذا احلـدث الكبري قد يرصف إيران وسياسـتها التي سـبحت غر ًبا ،فيعيدها وتشـدها

التطـورات إىل مركزهـا أو ربما إىل الشرق والشمال منها ،وقـد يعيدها إىل تواصل أقـوى مع اهلند
والروس ملواجهة السـنة وطموحاهتم التي قد تعلو يف الباكسـتان وأفغانسـتان ووسـط آسـيا .وقد

ال تظهـر إيـران حتيزاهتا التي سـتضطر إليهـا لكنها سـتتجه إليها راغمة.
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روسيا
ال شـك يف أهنـا مـن أهـم احلكومـات التـي راقبـت األحـداث ،ولكـن حالتهـا أكثـر تعقيـدً ا

مـن إعلان الشماتة باألمريـكان فقـط .وقد كانـت عالقاهتـا بطالبان غايـة التعقيـد؛ فالتوجهات
اإلسلامية قبل تكوين طالبان كان هلا الدور األسـايس يف إسـقاط االحتاد السـوفيتي ،والعالقات

التارخييـة لروسـيا يف أفغانسـتان معقـدة .لكن سـبق أن كانت عالقـات وهتم أمريكية (ال يسـتعبد

دعم عسـكر ًّيا أثنـاء حرهبا مـع أمريكا .وقيـل وقتها إن من أسـباب
صحتهـا) بـأن طالبـان تلقـت ً
التواصـل واحلـوار األمريكـي مع طالبان تطور عالقتهم بروسـيا ،وخشـية من زيادة نفوذ روسـيا

يف آسـيا الوسـطى .وهنـا ال تقـل العالقـة بروسـيا صعوبة مـن العالقة بالصين وإيران؛ فروسـيا
تريـد عالقـة جيـدة ال يكـون هلا تأثير يف املجتمعـات اإلسلامية اخلاضعة للـروس يف املنطقة.

هـذا التناقـض الـرويس األمريكـي سـيكون لـه أحسـن األثـر ملصلحـة أفغانسـتان إن أمكـن

إدارتـه بحـذق بين القوتين العظميني.

الصني
صعـود الصين مسـتمر وخييـف الغـرب ،حتـى إن بعضهـم ختيـل أن اسـتقالل أفغانسـتان

والقبـول بطالبـان مـن أجـل فرض حزام مـوال للغرب ومعـاد للصني يتكون من اهلند وباكسـتان
وأفغانسـتان .وال يبـدو أن هـذا هو السـبب ،فام يظهر من تدمري وإسـاءة لألفغـان ال تفرس بصناعة

صديـق ،بـل بانتقـام املهـزوم أكثر ،وال يمنع هـذا من البحث عن استراتيجيات بديلـة ملا حدث.
وعلى أي حـال مـن املهـم أن تكون العالقـة بالصني ،أ ًّيـا كان نوعها ،مفيدة ألفغانسـتان ،وعندها

سـوف يتقـرب الغـرب ألفغانسـتان .وقـد يشترط الغـرب البعـد عـن الصين قـدر اإلمـكان،
وطالبـان حجتهـا واضحـة أن هـذه دولـة حدودية ال يملكـون البعد الكبري عنهـا ،وهناك مصالح
كثيرة مشتركة خاصـة يف اجلوانـب التنمويـة التي سـوف يعـرض الصينيـون التعاون فيهـا ،مثل

الطريـق إىل مينـاء جـوادر يف الباكسـتان والـذي عـده بعضهم مينـاء صين ًّيا يف الباكسـتان عىل بحر
العـرب ولـه آثـاره يف تكامـل املنطقـة مـع الصين ،وهـذا يعطـي ً
جمـال للمفاوضات مـع الغرب

يفيـد يف تنـازالت وختفيـف للحصار املزمـع فرضه عىل أفغانسـتان بحجج خمتلفة .وهنا سـتدخل
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أفغانسـتان معادلـة صعبـة بني دينها املشترك مـع اإليغور املضطهديـن وبني جوارهـا القوي التي

كثريا.
حتتاجـه ً

وادي بانشري

يف مسـاء يـوم  5سـبتمرب أعلنـت طالبان السـيطرة التامـة عىل املنطقـة واهليمنـة الكاملة هلا عىل

الواليـة .واستراتيج ًّيا كان مـن الضروري اإلرساع بإهناء التمـرد؛ ذلك أن عد ًدا مـن بقايا احلكم

الفاسـد هربـوا إىل وادي بانشير 24ممـن مل حتملهـم الطائـرات األمريكيـة معهـا ،وابـن أمحـد شـاه
مسـعود كان يراهـن على الفرنسـيني وأعـداء أفغانسـتان أن هيبـوا ملنـارصة االنشـقاق .لكن كان
كبيرا منـه؛ فلا سـادته جيـرؤون على العـودة إىل أفغانسـتان ،وال يسـتطيع مهزومون
هـذا و ً
مهـا ً

دائما مواجهة الثـوار يف حلظات
أن يعرتضـوا وجـه جيـش لثورة منتصرة عاصفة .فمـن الصعب ً

انتصارهـم ،وكان مـن نباهـة طالبـان رسعة إهناء التمرد حتـى ال يذهب النرص هبـاء وتصنع بؤرة

خلـل ومتزيق ونزيـف دائمة.

خامتة
لـو وسـعني أن أقـول مـا يف النفـس جتاه هـذه األحـداث لقلت ت ًّبـا للعنف وألهلـه وملن نرشه

مقياسـا رضور ًّيـا للعظمـة واملجـد واهليمنة؛ مما جعـل املغزوين يرون يف إسـالة
يف عاملنـا ،وجعلـه
ً

دمـاء الغـزاة ثمنًـا وحيـدً ا لالسـتقالل وحليـاة األمـم .كـم يـؤمل العاقـل أن حيتفـي بنصر مضمخ
بأهنـار الدمـاء يف قـرى أفغانسـتان وجباهلـا ،البلاد اهلادئـة التـي ما أن خيـرج منها غـاز حتى يعود
آخـر حيـاول اغتصاهبـا ،ويزهـق األرواح وينشر اخلوف والذعـر والفقر ،حتـى إذا وصله جواب

فعلـه وىل هار ًبـا .ومـا أن حتـاول أن تسـتقر أفغانسـتان حتـى يلحـق طمـوح آخر غبـي يتخيل أنه
الـذي ال يقهـر ويسـتعد لقهر صقـور اهلندكـوش ،فيعرف احلقيقة املـرة ويعرتف بـأن تلك اجلبال

مقابـر للغـزاة ،ويصنـف نفسـه آخرهـم .إنـه الغبـاء البرشي امللازم لألقويـاء الـذي ال يتعلمون
مـن أخطائهـم ويكرروهنـا بكل عمى وسـذاجة.

أذكـر أننـي شـاهدت لقـاء لربجيينسـكي ،وهـو أحـد فطنـاء السياسـة ،حـذر فيـه الرئيـس

اجلمهـوري بـوش االبـن مـن حـرب طويلـة يف أفغانسـتان ،ونصحـه بـأن يرضب وهيـرب .لكنه
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دائم ،الضعفـاء الذين يتخذون القـرارات اخلاطئة ثم ال
بحـر الغبـاء يغـرق فيه املغرورون بقوهتـم ً
يسـتطيعون لضعفهـم الشـديد اخللاص من أخطائهـم وال الرتاجـع عنها ،أولئـك الذين وصفوا
الرئيـس األمريكـي بايـدن بالضعـف فاضطـر إىل أن يدلـل على أن القـرار سـبقه ممن يرونـه قو ًّيا

(ترمـب) ،ثـم يرشح ويسـوق األرقـام التي تدل على أهنم غارقـون يف هزيمة وخسـارة دائمة .يف
وخالصـا مـن مأسـاة ال هنايـة هلا .وال فـرق هنا بين أن يكون
احلقيقـة كان االنسـحاب شـجاعة
ً

حيـا منـذ أيام أوبامـا حني طالـب باخلروج.
قو ًّيـا أو ضعي ًفـا ،ولكـن موقفـه هـذا كان
قديما ورص ً
ً

أمـا الذيـن ربطـوا اخلـروج مـن أفغانسـتان بأنـه داللـة على تراجـع القـوة األمريكيـة ،وربام

سـقوط هيمنتهـا على العـامل ،فذلـك قـول جيـب أن يقـارن بمصائـب البقـاء واخلسـارة املتعـددة
اجلوانـب والتـي توهـم بأهنـا دليـل قـوة ،وذلـك أسـوأ أنـواع خـداع النفـس وأهـم عوامـل

القضـاء على الـذات ،بـل الرتاجـع وإدارة الرتاجـع أو إدارة األفـول هو أحسـن القـرارات حلامية
إمرباطوريـة مـن السـقوط املفاجـئ الـذي يتبـع التظاهـر بالقـوة يف اخلـارج والضعـف والرتاجع

والتمـزق يف الداخـل .فلإلمرباطوريات السياسـية وليسـت احلضارية أعامر أشـبه بأعامر األفراد،
وملـن ال يؤمـن هبـذا أن يبقـي إيامنه بالقوة األمريكية كام يشـاء ،وعليه أن ينظـر إىل اجلوانب اجلزئية
ويقارهنـا بكليـات املسيرة التارخييـة التـي ال ترحـم طغـاة وال ترحـم بغاة ،ولـو تلبسـهم البهرج
والغـرور زمنًـا وعاشـوا يف أجـواء الثقـة العظيمـة .فهـؤالء الفقـراء العـزل أسـقطوا إمرباطورية

روسـيا بـكل سلاحها النـووي ،وأخرجـوا أمريـكا بـكل طائراهتـا ودباباهتـا التـي ال يملكون ما
يشبهها .

علينـا أن نخفـف على أنفسـنا مـن وقـع الشـعارات واملصطلحـات والضجـة اإلعالميـة؛

فاحلقيقـة أقـوى مـن كل قـول .جيـب أن نحاكم الدعايـات إىل الواقـع ،ونرجـع إىل الواقع العميل
ونحاكـم إليـه كل الشـعارات الرباقـة .فكـم كان الغزاة يسـخرون بعقـول الناس حين يعرضون

صـورا منتقـاة جيعلوهنـا كل يشء ،بينما اإلنسـان يبـاد ويدمـر وتُنهـى حيـاة اآلالف ،بينام
عليهـم
ً
الضجـة كلهـا عـن حجـاب امـرأة وكشـف وجـه وإهنـاء برقـع .شـغلونا باحلديـث عـن تقصير
املقاومـة األفغانيـة يف حقـوق اإلنسـان ،وال تسـمح آذاننا وعيوننا املأسـورة بصور منتقـاة لعقولنا
28
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بـأن تفهـم أو تتحقـق يف واقـع ذبـح عشرات اآلالف مـن ضحايـا األفغان مـن الرجال والنسـاء
واألطفـال ،كما كان يتـم كل يوم.

مصـدرا للمعلومة إال ما يرسبـه الغزاة .وكتايب
أخيرا أن نعاتب أنفسـنا كلما بقينا ال نجد
بقـي
ً
ً
هـذا أنمـوذج هلذه املأسـاة ،فال نوفر ألنفسـنا بدائل معرفيـة حقيقة حتـرر اآلذان واألبصارً ،
فضل

عـن العقول ،من هيمنـة الغزاة.
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1717أبـو احلسـن النـدوي ،مـن هنر كابـل إىل هنر الريمـوك :جولة يف غرب آسـيا ،بريوت :دار اإليمان،1976 ،
ص  7ومـا بعد.
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سـوريا ولبنـان ببطاقـة ختفيض أعطيت لبعض املترضرين باسـم بطاقة اإلمام
ّ
الربنامـج العاملـي للغـذاء إن اثنـي عشر مليون سـوري ال جيدون الطعـام الكايف.

1919يف كتـاب فوكـو عـن الثـورة اإليرانيـة وهـو جمموعـة مقـاالت نرشهـا بعد ثـورة إيـران عـام  1979ذكر
وص ًفـا هلجـرة "القطـط السمان" إىل الغرب ،وهم الطبقة الفاسـدة املحيطة بالشـاه ونظامه قبـل أن هييمن
الثـوار على البلاد ،وهو وصـف للطبقـة الفاسـدة املقربة مـن مراكز النفـوذ عادة.
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طابور مـن األولياء؟
22. Afghanistan, Do not move on, move forwards. The Economist, September 4th, 2021.

"2323حتول استراتيجي :عودة طالبان حلكم أفغانسـتان وتداعياهتا" ،مركز اجلزيرة للدراسـات 23 ،أغسـطس،
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الدعوي والسياسي في كسب الحركة
اإلسالمية :مقاربة تكوينية ونسقية
بالل التليدي

منـذ مـدة تزيـد عـن عقد مـن الزمن طرحـت داخل احلـركات اإلسلامية ،ويف أروقـة مراكز

البحـث املقاربـة هلـا ،إشـكالية الدعوي والسـيايس ،وكيـف تدبر احلركـة اإلسلامية العالقة بني
هذيـن املنشـطني األساسـيني مـن كسـبها احلركـي .وقـد كانت املشـاركة السياسـية لإلسلاميني

السـبب الرئيـس والدافـع إلنتـاج كم معتبر من التنظيرات التي حاولـت تأطري العالقـة بني هذا
البعديـن ،أو حاولـت نقدهـا وتطويرها.

والواقـع أن جتـارب احلركات اإلسلامية هبذا اخلصوص ليسـت كلها عىل نسـق واحد ،كام أن

صيغـة تدبير هذيـن البعديـن أخذت هـي األخرى طاب ًعـا متعد ًدا ،بل سـاد قدر مهم مـن النقاش
والتفاعـل والدراسـة املتبادلة بين هذه احلركات حول هذه اإلشـكالية.

ولئـن كان التفهـم واإليمان باالختلاف والتعدد من أطـر فضاء بعض النقاشـات التي جرت

بين رمـوز هـذه احلـركات وقياداهتا ،فإن بعـض احلركات مل تتوان ،يف سـياق تأصيلهـا لنموذجها

يف العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،يف نقـد النماذج األخرى ،واسـتثامر بعـض اختالالهتا كامدة
لالسـتدالل على إثبـات متيـز طرحهـا وفرادته ،بـل ذهبت بعـض النماذج ،مثل النمـوذج املغريب
أو النمـوذج التونسي ،إىل حـد التبشير بفعاليـة الصيغـة املقرتحـة ،وقدرهتـا عىل حـل معضالت

التنظيمات األخرى.
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ً
فضلا
وألن السـياقني البنائـي واالسـتداليل يتمتعـان بقـدر مـن القـوة يف املنطـق الداخلي،

عـن الطابـع السـجايل ،فقـد كان مـن املناسـب يف هـذه الدراسـة أن يتم تنـاول هذه اإلشـكالية يف
كسـب احلـركات اإلسلامية من زاويتين (مقرتبني) ،حيـاول األول مناقشـتها يف سـياق تكويني،

أي برصـد وحتليـل الشـكل الـذي بـرزت فيـه داخـل التنظيـم واملنحى التطـوري الـذي أخذته.
ويسـعى الثـاين أن خيتبر هـذه الروايـة التكوينيـة (الداخليـة) ،وذلـك مـن خلال اعتماد مقرتب

نسـقي ،حيـاول فهـم نسـق التفاعلات الفكرية والسياسـية التـي حدثت داخـل البيئة السياسـية،
ودفعـت احلركـة اإلسلامية إىل االجتـاه إىل تعديـل جواهبـا املؤطـر لعالقـة الدعوي والسـيايس.

تبرر الدراسـة اختيار هذين املقرتبين املتقابلني ،بكون األول يوفر املعطيـات الداخلية اخلاصة

والسـياق الـذي متخـض فيـه اجلـواب عن العالقـة بني الدعـوي والسـيايس .ولكون الثـاين يوفر

املعطيـات السياسـية والتفاعليـة التـي عرفها حقـل التدافع السـيايس ،وسـامهت يف توفري رشوط

إنتـاج اجلواب ترسي ًعـا وتكيي ًفا.

وألن األجوبـة التـي أطـرت العالقة بني الدعوي والسـيايس تباينت بشـكل كبير ،فإن اخليار

الـذي سـتحاول الدراسـة اعتماده يبتعـد عن اعتماد معيار املـدارس احلركيـة (اإلخوانيـة ،والتي

على مسـافة منهـا ،والتـي توجـد يف منزلة بين املنزلتين) ،وإنام سـيعتمد معيار التاميـز يف الصيغة،
وهـو املعيـار األكثـر دقـة ،ألنـه على األقـل يثير فضـول البحـث حـول أسـباب اختلاف صيغ
حركيـة لتأطير العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،وهي تنتمي ملدرسـة حركيـة واحدة.

وهكـذا سـتتجه هـذه الدراسـة لبحـث ثلاث صيغ لتدبير العالقة بين الدعوي والسـيايس:

الصيغـة اإلخوانيـة ،والصيغة التونسـية ،والصيغـة املغربية.

سـتتناول هـذه الدراسـة حموريـن اثنين :الدعـوي والسـيايس يف كسـب احلركة اإلسلامية يف

سـياق تكوينـي ،والسـياق النسـقي لألجوبـة احلركيـة هبـذا اخلصوص ،على أن حيـاول املحوران
معـا اإلجابـة عـن مـآل العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،والشـكل الـذي انتهت إليه يف كسـب

هـذه احلـركات ،وهـل بقيـت يف حـدود التنظير الـذي مثلـه جـواب هذه احلـركات (أي سـياق
مسـارا خمتل ًفـا فرضته رشوط السياسـة؟
االنسـجام مـع السـياق التكوينـي)؟ أم أخـذت
ً
34

قسنو ةينيوكت ةبراقم :ةيمالسإلا ةكرحلا بسك يف يسايسلاو يوعدلا

ً
أول :الدعوي والسيايس يف جتربة احلركة اإلسالمية :السياق التكويني
ختتلف جتارب اإلسلاميني ،من حيث سـياق طرح سـؤال الدعوي والسـيايس داخل التنظيم،

ويرجـع ذلـك باألسـاس إىل اختالف البيئات السياسـية .فالبيئـات املغلقة ،التي كانـت حتظر قيام

أحـزاب ذات مرجعيـة إسلامية مثل جتـارب اإلخوان يف كل مـن مرص وسـورية ،وجتربة النهضة
يف تونـس ،تأخـر عندهـا طـرح هـذا السـؤال ،يف حين ،تقـدم التفكير يف صيغـة لتأطير العالقة

بين الدعـوي والسـيايس يف جتـارب اإلسلاميني ،يف البيئـات السياسـية املنفتحـة التـي سـمحت

بمشـاركة اإلسلاميني يف العمليـة السياسـية ،مثـل جتربـة حركـة التوحيـد واإلصلاح باملغرب،
وجتربـة احلركـة الدسـتورية يف الكويت.

لكن هذا التفسير املرتبط بطبيعة النسـق السـيايس لن تتجاوز قدرته التفسيرية زمن الثورات

العربيـة ،أي سـنة  ،2011بحكـم أن مصر وتونـس سـتدخالن مرحلـة سياسـية جديـدة تضمـن

لإلسلاميني تأسـيس حزهبـم السـيايس ،إذ تأسـس حزبـا النهضـة التونسي واحلريـة والعدالـة
املرصي سـنة .2011

لكـن مـع ذلـك ،من الضروري اإلشـارة إىل أن حتول البيئة السياسـية مـع الثـورات العربية مل

ينتـج عنـه بالضرورة طـرح سـؤال الدعوي والسـيايس بالنسـبة إىل احلـركات التي كانـت تعمل

يف السـابق يف نسـق سـيايس مغلـق ،بـل تأخر طرح السـؤال إىل مرحلـة الحقة ،وبتفـاوت كبري يف
اجلـواب ،بين جتربـة اإلخوان املسـلمون يف مرص وحركـة النهضـة يف تونس ،كام سـيأيت تفصيله.

مـن زاويـة ثانيـة ،جتـدر مالحظـة حمدوديـة تفسير تقـدم أو تأخـر اجلـواب عـن العالقـة بني

الدعـوي والسـيايس يف جتربـة احلـركات اإلسلامية بطبيعـة النسـق السـيايس ،فجامعـة اإلخوان

يف األردن ،التـي تعيـش يف نسـق سـيايس شـبه منفتـح ،مل خيتلـف جواهبـا يف تأطير العالقـة بين
الدعـوي والسـيايس عـن مجاعـة اإلخـوان يف مصر التـي كانـت تعيـش يف نسـق سـيايس مغلق.

وربما االسـتثناء الوحيـد الـذي حصـل يف التجربـة اإلخوانيـة هـو احلالـة الكويتية ،التـي قدمت

جوا ًبـا خمتل ًفـا بعـد أن جربـت اجلـواب التقليـدي جلامعـة اإلخـوان ،وانتهـت مـن تقييـم أثره إىل
اختيـار صيغـة أخـرى سـتأيت الدراسـة على ذكر سـياقها.
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الدعوي والسيايس يف جتربة مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص
ربما كانـت جتربـة اإلخـوان يف مصر ذات طابـع اسـتثنائي ،كوهنـا بقيـت وفيـة للرباديغـم

احلركـي الـذي أسسـه إمامهـا املرشـد حسـن البنـا ،بحيـث ظـل تصورها لشـمول اإلسلام هو

التصـور املؤطـر لرؤيتهـا للعالقـة بين الدعـوي والسـيايس.

نسـتحرض ضمـن أدبيـات البنـا يف هـذا اخلصـوص قضيتين اثنتين :األوىل فهمـه الشـمويل

للديـن؛ فهـو يـرى أن اإلسلام غري حمصـور يف دائرة ضيقـة هي التعبـد ،وأن خصومه هـم الذين
يريـدون تصويـره هبذا الشـكل لتجريده مـن عنارصه القوية األخـرى ،وإفهام املسـلمني بتضاؤل
حـدوده وضيـق مسـاحته ،وأن أي حركة إسلامية إصالحية معنيـة بمقتىض هذا الفهم الشـمويل

لإلسلام باالهتمام بشـؤون األمـة السياسـية ،وأهنـا إن مل تفعـل ذلـك فإهنـا حتتاج إىل إعـادة فهم
معنى اإلسلام مـن جديد.1

وأمـا القضيـة الثانيـة فتتعلـق برؤيتـه للعالقـة بين الديـن والدولة ،ففـي رسـالته إىل الطالب

قـدم البنـا نقـدً ا قو ًّيـا ألطروحـة الفصل بين الديـن والدولة ،فميـز ً
أول بين احلزبية والسياسـة،

مبينـا أنـه ليـس من رشط السياسـة أن متـارس يف حزب ،وليس بالضرورة كل حزيب سياسـ ًّيا .ثم
أكـد ثان ًيـا أن فصـل اإلسلام عن بعده السـيايس إنام هو من فعـل خصومه الذيـن يريدون حرصه

يف مسـاحة ضيقـة هـي العبـادات ،وفصلـه عـن جمالـه احليـوي يف االجتماع واالقتصـاد والثقافـة

العامة والسياسـة.2

ويبرز البنـا رؤيتـه لطبيعـة العالقـة بين الدين والسياسـة ضمـن نظرته الشـمولية لإلسلام،

وأن االهتمام بالسياسـة هـو مـا يمليه الدين ،سـواء كان يقصد بالسياسـة معناهـا الداخيل (تنظيم

أمـر احلكومـة وبيـان مهامهتـا وتفصيل حقوقهـا وواجباهتا ومراقبـة احلاكمني ونقدهـم) ،3أو كان

يقصـد هبـا معناهـا اخلارجـي (املحافظـة على اسـتقالل األمـة وحريتها وضمان كرامتهـا وعزهتا

والسير هبـا إىل األهـداف التـي حتتـل هبـا مكانتها الكريمـة بني األمم والشـعوب والـدول).4
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قديما أو حدي ًثـا هلـذه القضيـة ،وظلـت مجاعتهـم وفية هلـذا الفهم،
مل ختتلـف رؤيـة اإلخـوان
ً

وحاولـت تب ًعـا لذلـك أن تنزلـه مرتمجـة املعادلـة احلركيـة الشـهرية" :املشروع الشـامل يقتضي
التنظيم الشـامل".

مل تأخـذ املعادلـة التي رسـمها البنا للعمل احلركي (فهم شـمويل لإلسلام ينزلـه تنظيم حركي

ً
ً
مهما ،ظهرت فيـه صيغة مبكرة
تأويلا أو
شـامل)
شـكل واحـدً ا ،فقـد سـجلت جتربة البنـا حد ًثا ًّ

لتدبير العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،وذلـك عندمـا تقدمـت حكومـة السـعديني بمرشوع
موجهـا باألسـاس ضـد مجاعـة
قانـون لتقييـد حريـات اجلمعيـات سـنة  ،1945والـذي كان
ً

اإلخـوان ،بحكـم أهنـا كانـت أقـوى اجلمعيـات العاملـة ،وكانـت جتمـع بين العمـل الدعـوي
واخليري واالجتامعـي والسـيايس ،فجـاء القانـون يفـرض الوصايـة على إنشـاء اجلمعيـات،

ويوسـع صالحيـة السـلطة يف منـع تشـكيلها وإمكانيـة حلهـا ،ومنـع اجلمـع بين أبعـاد العمـل
الرسـايل املختلفـة .5وقـد وضعـت هـذه القضيـة اإلخـوان يف حيرة كبيرة مل تنجح معهـا هيئتهم

التأسيسـية وال جملـس الشـورى يف التماس خمـرج قانـوين ،على الرغـم مـن انعقـاد دورات كثرية

هلـذه اهليئـات ،فقـد كان القانـون خيريهـم بين التحـول إىل مجعيـة خرييـة تعمـل حتـت وصايـة
وزارة الشـؤون االجتامعيـة وبين التحـول إىل حـزب سـيايس ،فـرأت اجلامعـة يف هـذا االختيـار

مـا يعيـق عمـل اجلامعـة ومـا يتعارض كليـة مـع تصورها الشـمويل للعمـل احلركي ومـع قانوهنا

منسـجم
قـرارا بتغيير القانون األسـايس للجامعة بالشـكل الذي جيعله
ً
األسـايس؛ فاختـذ املرشـد ً

مـع مقتضيـات القانـون اجلديد ،وذلـك باإلبقاء عىل مفهوم شـمولية اإلسلام وتكييف خيارات

تنزيلـه ،فما اختـص من أهداف اإلسلام بالشـؤون االجتامعية دعا البنا إىل تأسـيس هيئة مسـتقلة

مركزهـا القاهـرة تسـمى "املركـز العـام جلمعيات البر واخلدمـة االجتامعية لإلخوان املسـلمني"،
ومـا كان مـن أهـداف اإلسلام ممـا ال يدخـل حتت نظـام أعمال الرب واخلدمـة االجتامعيـة ،كنرش

الدعـوة وبـث الـروح الوطنيـة والقيـام باألعمال اخلرييـة ،تقـوم هبا هيئـة اإلخوان املسـلمني.6

ومـع أمهيـة هـذا احلـدث وداللتـه ،إال أن معادلـة املشروع الشـامل يقتضي التنظيم الشـامل

بقيـت حاكمـة لتنظيـم اإلخـوان ،مـع تسـجيل بعض التحـوالت التـي رصدت يف أربـع حمطات
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أساسـية ،نعدهـا تشـكل منعطفـات مهمـة يف النقـاش حـول عالقة الدعـوي والسـيايس يف جتربة
اإلخوان.

أمـا املحطـة األوىل فقـد تـم تدشـينها مـع املراجعـة العميقـة التـي مسـت فكـر اإلخوان سـنة

 ،1984وذلـك ملـا قـرروا التحالـف السـيايس مـع حـزب الوفـد سـنة  ،1984ومع حـزب العمل

سـنة  ،1987يف فترة واليـة املرشـد العـام عمر التلمسـاين.7

يكشـف الغنـويش يف روايتـه التأرخييـة حلركـة النهضـة عـن لقـاء جـرى بينـه وبين الشـيخ

عمـر التلمسـاين مرشـد مجاعـة اإلخـوان ،يف الفترة املمتـدة مـا بين سـنة  1979و ،1980وكيـف

جـرى النقـاش بينهما حـول التعدديـة السياسـية ،إذ ناقشـه الغنـويش يف هـذه احليثية التي تشـدد

موقـف اإلخـوان منهـا بسـبب رأي سـابق أبداه حسـن البنا حـول احلزبيـة والتعددية السياسـية،
واقترح الغنـويش على التلمسـاين حتالـف اإلخـوان مع أحـزاب املعارضـة السياسـية ،فاعرتض

عليـه التلمسـاين بـأن "اإلخـوان حزب فـوق األحـزاب" ،و"مجاعة فـوق اجلامعـات" ،وهم "أكرب

مـن أن يكونـوا حز ًبـا" ،فـ"كيـف يمكـن أن يتحالفوا مـع هذه اجلامعـات العلامنية أو الفاسـدة؟"،

ليثبـت الغنـويش يف روايتـه واقـع حتول التلمسـاين عن موقفه بعـد ذلك ،واختيـار مجاعة اإلخوان
التحالـف مـع حـزب الوفـد يف الفترة املمتدة بين سـنة  1982و.8 1983

وبحسـب حممـد رفيـق ،القيادي اإلخواين ،فقد شـارك اإلخـوان يف انتخابات جملس الشـعب

عـام  1984على قوائـم حـزب الوفـد ،وتـم االتفاق بني مرشـد اإلخـوان عمر التلمسـاين وزعيم
حـزب الوفـد فـؤاد رساج الديـن عىل حتقيـق مصلحتين :األوىل للوفـد وذلك بقصـد ختطي عتبة

 8يف املئـة ،والثانيـة لإلخـوان بقصد كسـب اإلخـوان للمرشوعيـة القانونية عرب حـزب الوفد.9

املحطـة الثانيـة ( :)1994يكشـف الدكتـور عبـد املنعـم أبـو الفتـوح عـن جانـب مهـم مـن

هـذه القضيـة التـي كانـت امتـدا ًدا للمحطـة السـابقة ،إذ أثـار ترشـيح أحـد األخـوات لدائـرة

مـن الدوائـر االنتخابيـة على قائمـة حـزب العمـل سـنة  1987نقاشـات كبرية ،واعترض بعض

علماء اإلخـوان ومشـاخيهم ،وكان قصـد اإلخـوان من ترشـيح امرأة واحـدة هو دفع هتمـة التيار
العلماين لإلخـوان مـن أهنـم حيملون رؤيـة تعـادي املـرأة ،وكان يف مقدمة املعرتضني الشـيخ عبد

السـتار فتـح اهلل سـعيد .10وقـد كانت هذه الواقعة -بحسـب القيـادي اإلخواين -حلظـة مهمة يف
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تأسـيس منهـج التعامـل مـع القضايـا التـي خيتلـط فيها الرشعـي بالسـيايس ،إذ نتج عنهـا إصدار
وثيقـة  1994الشـهرية ،التـي تتضمـن موقـف اإلخوان مـن الشـورى والتعدديـة واحلزبية وعمل
املرأة يف السياسـة.11

وقـد حسـمت وثيقـة  1994اجلدل حـول اخلط السـيايس لإلخـوان ،وأكدت اعتامد الوسـائل

السـلمية املتاحـة وعبر املؤسسـات الدسـتورية القائمـة ،وأهنم ال يسـعون للحكم طل ًبـا له ً
وأمل

فيـه ،لكـن إذا جاءهـم عـن طريق االقرتاع فإهنـم ال يرفضونه ،مـن منطلق أهنم أصحـاب برنامج

إصالحي .12

وقـد اختـار اإلخـوان أن يدبـروا هـذا التوتـر بين الدعـوي والسـيايس بإنشـاء آليـة ابتدعهـا

جملـس اإلرشـاد ،وهـي دعـوة جمموعـة مـن علماء الرشع حلضور مناقشـات القسـم السـيايس يف

اجلامعـة مـع عـدد من أعضـاء جملس اإلرشـاد ،وإدارة حوار موسـع حـول هذه القضايـا ،خاصة

قضيـة التعدديـة وإمكانيـة قبـول املـرأة بالتعددية احلزبيـة وقضيـة األقباط.13

املحطـة الثالثـة (االنتخابـات الترشيعيـة  :)2005يميـل حسـام متـام ،الباحـث املتخصـص يف

شـؤون احلـركات اإلسلامية ،إىل أن البدايـة احلقيقيـة لطرح إشـكالية الدعوي والسـيايس كانت
بعيـد انتخابـات  2005التـي نـال فيهـا اإلخـوان مخسـة مقاعـد يف الربملـان ،وأن حساسـية هـذه

القضيـة جعلـت إدارة النقـاش حوهلـا يتـم بشـكل غير مبـارش ،عبر الكاتـب واملفكـر القبطي،

رفيـق حبيـب ،املقـرب مـن دوائـر صنـع القـرار داخـل اجلامعـة ،وذلـك عبر سلسـلة مقـاالت
افتتحهـا يف صيـف  ،2005رجـح حسـام متـام أن تكـون بإيعاز مـن قياديني داخل اجلامعـة ،خو ًفا

مـن أن يثير النقـاش الداخلي حوهلـا غضـب القواعد.14

لقـد كان مـن املفترض أن يكـون هلـذا االنتصـار االنتخـايب مفعولـه على مسـتوى تقليـص

وصايـة اجلامعـة على العمل السـيايس ،ومتكين اإلصالحيني من إنتـاج الرؤى املؤطرة للمامرسـة
السياسـية لإلخـوان .وقـد شـكلت هـذه املرحلـة ،بإقـرار عدد من قـادة اإلخـوان اإلصالحيني،

ربي ًعـا للتيـار اإلصالحـي داخـل اإلخـوان ،إذ تكثفـت النقاشـات حـول مدنيـة الدولـة يف فكـر
اإلخـوان ،وإجيابيـة املوقـف جتـاه عمـل املـرأة يف املجال العـام ومشـاركتها السياسـيةً ،
فضل عن

مواقـف أخـرى ثوريـة داخـل إيديولوجية اإلخـوان صاحلتهم مـع التعددية السياسـية ،وجعلت
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تيـارا يتصـدر جبهـة املطالبين باإلصالحـات السياسـية .لكـن الديناميات التـي حصلت
منهـم ً

داخـل التنظيـم قلصـت مـن نفـوذ اإلصالحيني ،وجعلـت خمرجاهتـم الفكرية ،السـيام يف املجال

السـيايس ،موضـوع مراجعـة أو تعديـل ،فكانـت بصمـة املحافظين هـي احلاسـمة ،وهـي التـي

جعلـت الصراع بين الدعوي والسـيايس داخل اإلخـوان يراوح مكانـه ،ويسـتمر باإليقاع الذي

كان عليـه مـن قبـل ،15حتـى إن أحـد قيـادات اإلصالحيين داخـل اإلخـوان اعترب الشـيخ عمر
التلمسـاين سـنة  1986قائـد الرؤيـة اإلصالحيـة املعتدلة السـلمية داخـل اإلخوان.16

وقـد كان عصـام العريـان ،القيـادي اإلصالحـي غير الثائر على األطروحة املحافظـة ،يميل

لفكـرة التمييـز بين الدعوي والسـيايس ،مع االسـتحضار الدائم حلجة املحافظني مـن أن الفصل

بين السـيايس والدعـوي يـؤدي إىل إضعـاف نفـوذ وتأثير احلركـة اإلسلامية ،فقد أبـدى مرونة
بخصـوص فكـرة التمييـز بين مسـتويات النشـاط اإلسلامي ،والتـي تتصـدى ملهـام متعـددة
وخمتلفـة يف طبيعتهـا ومتداخلـة يف أهدافهـا ،وأنـه مـن املمكـن أن تكـون هنـاك ختصصـات ،مثل

التخصـص السـيايس ،فيخضـع لقيـود العمل السـيايس

17

وأمـا املحطـة الرابعـة ،والتي مل تنته تداعياهتا بعـد ،فقد بدأت مع الثـورات العربية ،وما أعقب

ذلـك مـن السماح بتأسـيس األحزاب اإلسلامية ،إذ أسـس اإلخـوان واجهتهم احلزبيـة ( احلرية
والعدالـة) ،وبـدأ النقـاش داخـل اإلخـوان حـول تدبير العالقة بين التنظيـم الشـامل وواجهته
احلزبيـة ،السـيام مـا يتعلق بالقـرارات واملواقـف السياسـية املرتبطـة باالسـتحقاقات االنتخابية،

مثـل التقـدم بمرشـح يف االنتخابـات الرئاسـية ،ومـن لـه صالحيـة التقريـر يف ذلـك احلـزب أم
ً
فضلا عـن اختيار الئحة مرشـحي اإلخـوان لكافة االسـتحقاقات
التنظيـم الشـامل (اجلامعـة)،
أيضـا للرؤى السياسـية ،السـيام ما يتعلـق بالرؤية
الدسـتورية والترشيعيـة .18كما امتـد اخللاف ً

الدسـتورية والسياسـية ،واملوقـف مـن عـدد مـن القضايـا احلساسـة ،التـي يلتبس فيهـا اجلانب
السـيايس اجلانـب الدينـي ،مثل قضية املرجعية الدسـتورية ،وسـلطة العلامء على الترشيعً ،
فضل

عـن كثري مـن القضايـا احلقوقية.19

فعلى مسـتوى ترشـيح اإلخـوان لكافـة االسـتحقاقات االنتخابيـة ،بما يف ذلـك اسـتحقاق

االنتخابـات الرئاسـية ،فقـد تـم اختـاذ القـرار داخـل جملـس شـورى اجلامعـة ،ال اهليئـات املقررة
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داخـل احلـزب ،إذ قـررت اجلامعـة ابتداء عدم الرتشـح االنتخابات الرئاسـية ،ثم عدلـت موقفها

بحجـة تغير الظروف السياسـية ،وأصـدرت مذكرة داخليـة لتوضيح األمـر لقواعدها ،وصوتت
ملصلحـة ترشـيح خيرت الشـاطر ،وما لبثـت أن اختارت بعـده حممد مريس رئيس حـزب احلرية

والعدالـة ،بسـب باالعتراض القانـوين الـذي لقيه ملـف ترشـيح املهندس خريت الشـاطر.20

أمـا عىل مسـتوى مجاعة اإلخـوان يف األردن ،فحزب جبهة العمل اإلسلامي يتمتع بمجموعة

مـن اهليـاكل الديمقراطيـة ،وقادتـه ينتخبـون مـن قبل األعضـاء ،حيث جتـري تغييرات منتظمة

يف املناصـب .ويف املسـائل الرئيسـة ،يسـتطلع احلـزب آراء أعضائـه لالسـتئناس هبـا يف القرارات
املهمـة ،وعلى األخـص يف موضوعني (املوقف من املشـاركة يف االنتخابات واختيار املرشـحني)،

لكـن حتتفـظ احلركـة الدعوية (األم) بـدور قوي يف صياغـة برنامج احلـزب والقيادة.

ً
فاعلا يف صياغـة القرار السـيايس
ويتعمـق اإلشـكال حين يصير التنظيـم العاملـي لإلخوان

للحركـة ،فقـد طلبـت احلركـة األردنيـة املشـورة مـن احلركـة املرصيـة عـام  1989حـول قبـول

غامضا ،وبالكاد حل املسـألة قبـل أن تتخذ
مناصـب وزاريـة ،لكـن رد املرصيين قـد تأخـر وكان
ً

قـرارا .ويـزداد التعقيـد بوجـود فاعـل آخـر لـه دور يف صياغـة القـرار
جبهـة العمـل اإلسلامي ً

داخـل احلركـة هـو حركة محـاس ،بحكـم العالقة املعقـدة التي جتمعها هبـذه احلركـة ،العتبارات
جيواستراتيجية ،وألمهيـة القضيـة الفلسـطينية يف برنامج احلركـة األردنية ،حيـث أصبحت هذه
العالقـة مبع ًثـا إلثـارة االنقسـامات الداخليـة داخل جبهـة العمل اإلسلامي.21

أمـا النمـوذج الكويتـي ،فقـد متيـز باالنفصـال عـن التنظيـم الـدويل وخصوصيـة إدارة ملف

تأسـيس احلـزب السـيايس من غري خالفـات أو بخالفات ناعمـة ،وبالتحول من صيغـة الوصاية
والضبـط مـن قبـل اجلامعة إىل صيغـة التاميز سـنة .201422

تدبري العالقة بني الدعوي والسيايس يف جتربة حركة النهضة التونسية
يكتنـف البحـث يف عالقـة الدعـوي والسـيايس يف جتربة حركـة النهضة عدد مـن الصعوبات؛

ذلـك أن الظـروف السياسـية التـي عاشـتها جعلتهـا تتقلـب يف أكثـر مـن وضـع ،ومل تعـرف إال
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جتربـة مشـاركة سياسـية واحـدة حمـدودة يف الزمـن ( ،)1991-1989أعقبها الدخـول يف دائرة من
املالحقـة واملطـاردة األمنيـة دامـت ثالثـة عقود (طـوال واليـة الرئيس زيـن العابدين بـن عيل).
تقـدم وثيقـة "لوائـح املؤمتـر العـارش" معطيـات تفصيلية حـول تارخييـة العالقة بين الدعوي

والسـيايس يف جتربـة حركـة النهضة .ففي الالئحـة التقييمية التي قدمت نقدً ا ذات ًّيـا لتجربة احلركة

منـذ والدهتـا إىل مشـاركتها يف إدارة السـلطة يف تونـس بعـد الثـورة ،تـم الكشـف عـن خالفـات

مبكـرة حـول توتـر العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،إذ توقفت على تناقض مهم حكم سـلوك
احلركـة ورؤيتهـا لقضيـة التغيير ،بني أولوية النشـاط الثقايف الدعـوي وأولوية العمل السـيايس،
والقفـز مـن اخليـار األصلي إىل ما سـمته "االستراتيجية املؤقتة" بـ"االسـتثناء" ،وحتول االسـتثناء

بعـد ذلـك إىل قاعـدة ،وذلـك عـن طريـق ما أسـمته الالئحـة بحـرق املراحـل ،وانعـدام التقدير
الصحيـح للمواقـف ،واالسـتجابة لالسـتدراج من قبل اخلصـوم دون وعـي باملآالت.23

ً
حاملا جلميع األبعاد
وقـد الحظـت الوثيقة ختبـط رهانات التنظيم الشـامل ،إذ أراد أن يكون

الرتبويـة واالجتامعيـة والثقافيـة والسياسـية ،رس ًّيـا وعلن ًّيـا يف الوقـت ذاته ،متبن ًيـا يف ذلك مفهوم

التنظيـم الشـامل ومفهوم وحـدة احلركة ،وذلك منذ سـنة .1986

وتشير الوثيقـة ،يف السـياق ذاتـه ،بوضوح إىل رفض القيادة بشـكل قطعي فكـرة التخلص من

التنظيـم الشـمويل ،واالسـتعاضة عنه بفكـرة التنظيامت املتوازية املسـتقلة هيكل ًّيـا ووظيف ًّيا ،والتي

تعمـل كلهـا ضمن رؤية استراتيجية واحدة.24

أيضـا إىل توتـر آخر للعالقة بني الدعوي والسـيايس ،لكـن هذه املرة
تشير الالئحـة التنظيميـة ً

بعـد الثـورة ،وحتديـدً ا حين انتخابـات  23أكتوبـر  ،2011وكيـف سـيطرت احلركـة عىل ترشـيح

أعضائهـا لالنتخابـات ،بحيـث سـيطرت قياداهتـا التنظيميـة على رأس القوائـم االنتخابيـة ،ممـا

أعطـى االنطبـاع بدخـول احلركـة االنتخابـات بعقليـة التنظيـم ،ال بعقيلـة الدولـة ،إذ كان هلـذا
االختيـار يف تدبير العالقـة بين الدعوي والسـيايس انعـكاس سـلبي على األداء احلكومي وعىل

أداء الكتلـة الثالثيـة املتحالفة.25

وتقـدم روايـة أخـرى لقيادي سـابق يف النهضـة حيثيات تفصيلية عن نشـأة جـدل العالقة بني

الدعـوي والسـيايس يف جتربـة حركـة النهضة التونسـية ،فريى اجللايص أن أطروحـة التالزم بني
42

قسنو ةينيوكت ةبراقم :ةيمالسإلا ةكرحلا بسك يف يسايسلاو يوعدلا

شـمول املشروع وشـمول الوعـاء احلامل له كانـت هي الغالب يف حركات اإلسلامي السـيايس
بدايـة مـن سـبعينيات القرن املـايض .وقد حـاول التأريخ لبداية نشـأة جدل العالقـة بني الدعوي

والسـيايس يف جتربـة حركـة النهضـة يف املؤمتـر الرابـع الـذي انعقد أواخـر ديسـمرب  ،1986وذلك

نظـرا إىل تطور احلركة وتوسـع مناشـطها
حينما طرحـت فكـرة الروافـد أو الواجهـات أو املنابرً ،

ً
تفاعلا مـع أطروحـة قدمهـا صديق
واهتامماهتـا .ويشير اجللايص إىل أن هـذه الفكـرة بلـورت

احلركـة الدكتـور عبـد احلليـم أبـو شـقة يف نـدوة قياديـة داخليـة يف صائفـة  ،26 1985لكـن املؤمتر
-حسـب روايـة اجللايص -مل يتبن هذه األطروحة ،وفضل االسـتمرار يف تبني أطروحة شـمولية

التنظيـم ،مـع إقحـام بعض التعديالت جلهـة تبني خيـار الالمركزية والالحمورية مـن خالل فكرة
املكاتـب التنفيذية املسـاعدة مركز ًّيـا واملندوبيات واألقاليـم جهو ًّيا.27

ويسـجل اجللايص إعـادة طـرح املوضـوع مـرة ثانيـة ،لكـن يف سـياق املنـايف واألزمـة التـي

مـرت منهـا البلاد ،وذلك يف مناسـبات متعددة بعد املؤمتر السـادس املنعقد سـنة  ،1995إذ دارت

نقاشـات واسـعة مهـدت للمؤمتر السـابع املنعقد بتاريـخ  .2001وحيرص اجلاليص أهـم اخليارات
التـي طرحـت وقتهـا لتأطير العالقة بين الدعوي والسـيايس يف مدخلين منهجيني:

 -مدخ ــل البح ــث ع ــن كيفي ــة بن ــاء الت ــوازن ب ــن الس ــيايس والثق ــايف /املجتمع ــي ،وه ــو
املدخـــل الـــذي حـــاول اإلجابـــة عـــن ســـؤال إدارة هـــذا التـــوازن ،مـــن خـــال ضبـــط

األولويـــات وتدقيقيهـــا ،وإعـــادة التفكـــر يف مكونـــات العمـــل اإلصالحـــي املتعـــددة
وأيضـــا مـــن خـــال إعـــادة تعريـــف
(الســـيايس والثقـــايف احلضـــاري /املجتمعـــي)ً ،
الســـيايس نفســـه.

 -ومدخـــل الرتســـيب اخلطـــي /الزمنـــي ،ويرصـــد اجلـــايص ضمنـــه خياريـــن لتأطـــر
العالق ــة ب ــن الدع ــوي والس ــيايس :أوهل ــا التأس ــيس م ــن أع ــى ،أي الس ــيايس كممه ــد
وكضامـــن جمتمعـــي (ومـــن ضمنـــه الدعـــوي) .وثانيهـــا التأســـيس مـــن األســـفل ،أي

املجتمعـــي كأرضيـــة وكحالـــة تطلـــب متثيلهـــا الســـيايس بعـــد تبلورهـــا ونموهـــا.
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يقيـم اجللايص مرتتبـات هـذا النقـاش ويـرى أنـه مل يثمـر شـي ًئا مـن الناحيـة العمليـة ،إذ

ً
معللا ذلـك
اسـتصحب املؤمتـر السـابع  2001واملؤمتـر الثامـن  2007الصـورة اهليكليـة املعـادة،

بحصـول النقاشـات يف املنـايف بعيـدً ا عـن جمـال الفعـل املجتمعـي الطبيعـي داخـل البلاد.28

كما يشير اجللايص إىل حمطـة أخـرى طـرح فيهـا النقـاش يف املوضـوع بقـوة ،وذلـك عندمـا

قـدم األسـتاذ صالـح كركـر أحـد القـادة املؤسسين مقاربـة جديدة نشرت يف نرشيـة داخلية ،ثم
يف مقـال يف جريـدة احليـاة اللندنيـة بتاريـخ  11يونيـو  1998بعنـوان "دعـوة احلركة اإلسلامية إىل
مراجعـة رؤيتهـا السياسـية" .ويقيـم اجللايص أثر هـذه املسـامهة يف حتريك النقـاش داخل حركة

ً
فضلا عن مثقفني وسياسـيني آخرين من
النهضـة وكيـف اسـتأثرت باهتامم مثقفيها وسياسـييها،

خارجهـا حاولـوا التفاعـل مـع مسـامهة األسـتاذ كركـر ،التـي كانـت تنطلق مـن إعـادة النظر يف
الرؤيـة السياسـية ،وتدعـو إىل ختلي احلركة اإلسلامية عن الصفة السياسـية ،وذلك إما بتأسـيس
حـزب سـيايس وطنـي دون تنصيص عىل املرجعية اإلسلامية ،أو حترير الفاعلية السياسـية لتنترش

يف الفضـاء السـيايس املوجـود (الليبرايل واحلداثي) ،أي إتاحـة الفرصة ألبناء النهضـة لالنتامء إىل
األحـزاب املوجودة ملامرسـة السياسـة مـن داخلها.29

ويـؤرخ اجللايص ملبـادرة أخـرى طرحتهـا النـواة القياديـة ،متثلـت يف إطالق مشروع بحثي

تقييمـي منـذ سـنة  ،2006كانـت مـن بين مشـموالته القضايـا ذات الطابـع املنهجـي والتنظيمي
واهليـكيل .ويقيـم خمرجـات هـذه املبـادرة ويسـجل حصول توافق واسـع على أن مـكان النهضة

كمرشوعـه مل يملأه أحـد ،وأن البلاد يف حاجـة إىل مرشوعهـا لضمان حتررها السـيايس وتوازهنا
أيضا
الثقـايف .وكان هنـاك اتفـاق على رضورة عقـد مؤمتـر للحركة يف صائفـة  .2011كام يسـجل ً
تبلـور مقاربتين :تدعـو األوىل إىل املحافظـة على احلركـة مـع تغيير االسـم ،وتدعـو الثانيـة إىل
املحافظـة على احلركـة مـع تغيير الطاقـم القيـادي الرئييس ،وتـم يف األخري (مـع بدايـات الثورة

يف ديسـمرب  )2010تبنـي خيـار املحافظـة على احلركـة وعلى الطاقـم القيـادي الرئييس مـع تغيري

االسـم ،دون اتضـاح اجتـاه حـول املبـادرة باإلعلان مـن عدمـه ،يف حين طـرح أنصـار فكـرة
أفـكارا متعـددة تضمنـت ثلاث توليفات:
التجديـد
ً
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التوليفـة األوىل بين حزب سـيايس وطني بربنامج سـيايس وممارسـة العمل السـيايس بأدوات

السياسـة ،وحركـة حضاريـة يف صيغـة تنظيـم شـامل يعنـى بالرتبيـة وغـرس القيـم ،كما يعنـى
بالسياسـة بشـكل غير مبارش وغري حـزيب بنرش الوعي بأمهية ورضورة املشـاركة يف الشـأن العام.
التوليفـة الثانيـة بين حـزب وطني وشـبكة أو حـزام من مجعيات مشـتغلة يف جمـاالت متعددة

مسـتقلة متا ًما.

أمـا الصيغـة الثالثـة فتتمثـل يف مجاعـات ضغـط وتأثير ،أو مجعية ثقافية تشـتغل عىل السياسـة

بطريقـة غير مبـارشة مع حتريـر االنتامء السـيايس.30

ويسـجل اجللايص أن اهليئـة التأسيسـية تناولت هذا امللـف يف أكثر من دورة ،خاصة يف شـهر

مايـو  ،2011وذلـك قبـل انتخابـات أكتوبـر وخـوض جتربـة احلكـم .وتبلـورت خلال النقاش
وجهتـا نظـر ،تـرى األوىل أن املدخـل هـو املعاجلـة اهليكليـة التنظيميـة ،وتدعـو إىل بنـاء حركـة

اسـتنهاضية وحـزب سـيايس ،والثانية تعتبر أن املدخل وظيفـي مضموين ،وتدعـو إىل بناء حزب
وطنـي جامـع مـع املسـامهة وهيكلـة الفضـاء املجتمعـي من خلال مجعيات.31

وحـول سـؤال تدبير العالقـة بين احلـزب الوطنـي اجلامـع وبين احلركـة املجتمعيـة ،يـرى

اجللايص أن األفـكار التـي طرحـت هبذا الصـدد داخل النهضـة تراوحت بني االسـتقاللية وبني
التنسـيق والتكامـل العفوي.

ويالحـظ اجللايص مـرة أخـرى يف سـياق تقييمـه املخرجـات أن هـذا النقـاش هـو اآلخـر مل

يثمـر أي حسـم يف اخليـارات التـي تتبناهـا احلركـة يف املؤمتـر التاسـع ،مـع ميـل واضـح لرفـض
الصيغـة املغربيـة (التوليفـة بين حركـة شـمولية وحـزب سـيايس مـع رشاكـة بين االثنين) ،إىل

أن جـاء املؤمتـر العـارش الـذي وضـع الصيغـة التـي تبنتهـا حركـة النهضـة يف تدبير العالقـة بني

الدعـوي والسـيايس.32

لقـد حرصـت الرتتيبـات اهليكليـة بعـد املؤمتـر التاسـع يوليـو  2012على توحيـد املناشـط

املجتمعيـة ودفعهـا نحـو التجمـع مع تشـجيعها على االسـتقاللية ،حتى أعيد طـرح امللف خالل
احلـوارات للمؤمتـر العارش.
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وقـد خلصـت حركـة النهضـة الصيغة التي تـم االتفاق عليهـا داخلها خالل املؤمتـر العارش يف

"الئحـة سـبل إدارة املشروع :التخصـص خيـار استراتيجي" ،بإهناء حالـة املراوحـة بني احلزب
واحلركـة الشـاملة ،وبالتحـول إىل حزب سـيايس ديمقراطي ذي مرجعية إسلامية ،يويل األولوية

لقضايـا التنميـة والعدالـة االجتامعيـة ،ويتموقـع يف الوسـط املجتمعـي العريـض ،ويعبر عـن

تطلعـات رشائحـه الواسـعة ،ويعتمـد الوسـائل احلديثة يف العمل السـيايس ،عىل أسـاس أن يدار

الفعـل املجتمعـي (الرتبـوي والثقـايف واالجتامعـي واخلدمـي) الـذي كان حمـور اشـتغال احلركة
الدعويـة ،لعمـل مـدين يف شـكل مجعيـات قانونية متخصصة ومسـتقلة عـن الدولـة واألحزاب،
وبعيـدً ا عـن مناكفات العمـل السـيايس واحلزيب.33

ملخـص هـذه الصيغة أن تتحول احلركة إىل حزب سـيايس ،وأن تفـوت التخصصات الرتبوية

والثقافيـة واالجتامعيـة واخلدميـة ملؤسسـات العمـل املـدين (مجعيـات) ،وأن تكون االسـتقاللية

هـي الطابع العـام الـذي يؤطر عالقتهـا باحلزب.34

غير أن هـذه النمـوذج أبقـى مسـاحة رماديـة مل تسـتطع بعـض الصياغـات رفـع غموضهـا.

فاحلديـث عـن املشترك املرجعي ،وعدم تعارض االسـتقاللية مع مسـامهة احلـزب يف تأمني أدوار

العمـل املـدين املجتمعـي ،مـن خلال دوره يف احلفـاظ على احلريـات العامـة واخلاصـة (ومنهـا
احلريـة الدينيـة) ،ودفاعـه عـن هويـة البلاد العربيـة اإلسلامية ،وحرصـه على تفعيـل القيـم

اإلسلامية يف الربامـج واالختيـارات االجتامعيـة والرتبويـة واالقتصاديـة والثقافيـة ،وبتصـوره
إلدارة احلقـل الدينـي وإسـهامها يف تعزيـز جهـود الدولـة يف احتـواء توتـرات السـاحة الدينيـة،
ً
فضلا عـن إتاحـة الفرصـة ألعضاء احلـزب للعمل يف هـذه التخصصـات املدنيـة املجتمعية دون

مجـع بين املسـؤوليات ،35هـذا احلديـث يطـرح تسـاؤالت عـدة حـول فعالية هـذه الصيغـة ،وما
خيـارا أملتـه رضورة التكيف مع
خيـارا استراتيج ًّيا أم
إذا كان الفصـل بين الدعـوي والسـيايس
ً
ً
الواقـع السـيايس مـع اإلبقـاء على خيـوط التواصـل والرشاكـة االستراتيجية بني املنشـط املدين
واملنشـط السيايس.
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الدعوي والسيايس يف جتربة حركة التوحيد واإلصالح
يعتقـد بعـض الدارسين أن الصيغـة املغربيـة لتأطير العالقة بين الدعوي والسـيايس متايزت

ً
طويل أو معقـدً ا كام هو األمر بالنسـبة إىل
خماضـا
عـن نظريهتـا املرشقيـة ،وأن املـآل إليهـا مل يعرف ً
اإلخوانيـة أو حركـة النهضة.

واحلقيقـة أن هـذا االسـتنتاج نسـبي ،ويصدق فقـط إذا قورن بزمنيـة االنتهاء إىل هـذه الصيغة

( )2000-1998وتناسـبها مـع تاريـخ املشـاركة السياسـية الرسـمية ( .)1997لكـن إذا مـا تـم
اسـتحضار بدايـات التأصيـل للمشـاركة السياسـية داخـل جتربة مكونـات هذه احلركة ،وبشـكل
خـاص جتربـة حركـة اإلصلاح والتجديـد ،واخللاف الـذي نشـب بينهـا وبين رابطة املسـتقبل

اإلسلامي قبيـل ترسـيم الوحـدة بني املكونين ( ،)1996فإن النقـاش حول الدعوي والسـيايس،

كثيرا يف حيثياته عـن التجارب
هبـذا االعتبـار ،عـرف هـو اآلخر خماضه املسـتقل الـذي ال خيتلف ً
احلركيـة األخرى.

مـن الصعـب أن نرصـد كل املحطـات التـي بـرز فيهـا اجلـدل بين الدعـوي والسـيايس يف

جتربـة احلركـة اإلسلامية املغربيـة ،السـيام أن الشـكل املوحـد الـذي آلـت إليـه حركـة التوحيـد
واإلصلاح هـو ثمـرة تنظيمات حركية خمتلفـة ،احتفـظ كل واحد منهـا بتجربته اخلاصـة وبرؤية

خاصـة ملكونـات العمـل اإلصالحي (شـمولية التنظيـم) ،وبتقدير خاص ألولويـات هذا العمل

عـن ذاك (تربـوي ،ثقـايف ،اجتامعي ،سـيايس.)...

لكـن إذا تـم اسـتحضار التشـدد املبكر ملكونات رابطة املسـتقبل اإلسلامي بخصوص أولوية

العمـل الرتبـوي والدعـوي والثقـايف واالجتامعـي ،وحساسـيتها املفرطـة مـن العمل السـيايس،
فـإن االختيـار املنهجـي يميل إىل اسـتحضار جتربـة املكون الذي نضـج عنده اجلدل بين الدعوي
والسـيايس ،قبـل أن يـؤول املكونـان الكبيران (حركـة اإلصلاح والتجديـد ورابطـة املسـتقبل

اإلسلامي) إىل توحيـد عملهما يف تنظيـم واحد (حركـة التوحيـد واإلصالح).
وهكذا يمكن أن نرصد ثالثة خماضات أساسية يف هذا اخلصوص:
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األول :اصطـدم فيـه الدعـوي والسـيايس يف وقـت مبكـر ،وذلـك بعـد مغـادرة عبـد الكريم

مطيـع أرض الوطـن (املغـرب) وممارسـته القيادة عرب املنفـى ،وإصداره جملة املجاهـد التي عربت

عـن مواقـف ثوريـة ضد النظام السـيايس وضد مغربيـة الصحراء ،فأثـار ذلك انتقـادات الداخل
احلركـي ،فأصـدر األسـتاذ عبـد اإللـه بـن كيران بيـان البراءة مـن الشـبيبة اإلسلامية ،والذي

تضمـن إنـكار املواقـف التـي " مل تكن موضع اتفاق وال تشـاور بني أعضاء الشـبيبة اإلسلامية يف
الداخـل ومرشـدها يف اخلارج".36

37
مهما مـن توتر
وتكشـف رسـالة األسـتاذ عبـد اإللـه بـن كيران إىل وزيـر الداخليـة جان ًبـا ًّ

العالقـة بين الدعـوي والسـيايس يف جتربـة الشـبيبة اإلسلامية ،فقد سـعت إىل توضيـح التحول
الـذي حصـل يف توجـه الشـبيبة بإرادة قيادهتـا ودون علـم الداخل احلركي ،وكيـف كانت احلركة

"حتـث أعضاءهـا على التـزام التـي هـي أحسـن يف دعـوة النـاس" ،وكيـف الحظـت تغير اخلط

السـيايس بعـد صـدور حكـم اإلعـدام على قيادهتـا يف املنفـى ،وأنـه "بناء عىل هـذا التحـول ،فقد

دعـا بعـض أعضـاء اجلمعيـة إىل لقـاءات تـم فيها تـدارس التطـورات املسـتجدة ،وإصـدار بيان
البراءة من الشـبيبة اإلسلامية".38

يكشـف هـذا املخـاض األويل بدايـة االحتـكاك بالسياسـة ،وعـدم حتمـل الداخـل احلركـي

للخـط السـيايس الـذي تبنته قيـادة املنفى ،وكيـف انعطفت إىل اخليـار الدعوي محايـة للتنظيم من

تداعيـات تبنـي اخليـار السـيايس الثوري.

الثـاين :وقـد بـدأت حلقاتـه األوىل مـع خماضـات بنـاء التوجـه اجلديـد داخـل مجعيـة اجلامعة

اإلسلامية ،وبالتحديـد يف منتصـف الثامنينيـات ،وحتديـدً ا بعد إقـرار ميثاق احلركـة الذي حاول

ترصيـف الفهـم الشـمويل لإلسلام ،بتنزيلـه عبر وسـائل احلركـة املتنوعـة (الرتبـوي والدعوي
واالجتامعـي ،والسـيايس والنقـايب) .فبدأت أوىل حلقات هذا التأصيل لفكرة املشـاركة السياسـية

بعـد أن احتكـت احلركـة بتجـارب أخـرى كان للمشـاركة السياسـية فيهـا عائد كبري على احلركة
اإلسلامية ،وبـدأت تتفاعـل مـع كتابـات أخـرى تنحـو منحـى التأصيـل للمشـاركة السياسـية

وأمهيتهـا ،وهـي يف عمليتهـا هاتـه كانـت تتابـع االسـتحقاقات االنتخابيـة التـي كان املغـرب

يعرفهـا على صعيد البلديـات أو االنتخابـات الترشيعية ،وختلص إىل هامشـية احلركة اإلسلامية
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يف الواقـع ،وعـدم قدرهتـا على اسـتثامر هذا اهلامـش املهم يف توسـيع أدائهـا احلركـي ،وتدعو إىل

اسـتثامر املشـاركة السياسـية لتحقيـق هذا اهلـدف .39وقد ظهـرت يف هذه املحطة كتابـات تأصيلية

لفكـرة املشـاركة السياسـية ،اسـتند بعضهـا إىل دراسـة فتـاوى ابـن تيميـة ،40أو قـراءة املواقـف

السياسـية لإلمـام مالـك ،41أو مـن خالل دراسـة فقـه السياسـة الرشعية.42

وقـد كانـت هـذه املحطـة عنـوان توتـر بـارز بين توجـه يتوجـس مـن السياسـة ،ويصر عىل

االحتفـاظ بالوظيفـة الدعويـة للحركـة ،وتوجه آخر يـرى أن العائد الدعوي ال يمكـن أن يتحقق

بمنسـوب أكبر دون مشـاركة يف املجـال السـيايس .فقـد كانـت فكـرة املشـاركة السياسـية يف

بـدء األمـر عنـد هـذا التوجـه (الـذي مثلـه األسـتاذ عبـد اإللـه بن كيران) غير مرهونـة هبدف

تغيير الواقـع السـيايس ،وال تقديـم احلـل والبديـل اإلسلامي الذي سـيجلب العدالـة والرخاء
للمجتمـع املغـريب ،وإنما كان القصـد منهـا توسـيع هامش الدعوة ،واسـتثامر السـيايس لتوسـيع

عائـد الدعـوي ،وحماولـة فـك احلصـار القانـوين واإلعالمـي على احلركة اإلسلامية ،واسـتثامر
مـا يتيحـه العمـل السـيايس من توسـيع دائرة االسـتهداف احلركي ،ونقـل الفكرة اإلسلامية من
التنظيـم إىل املجتمـع.43

الثالـث :ارتبـط بتنزيـل خـط املشـاركة السياسـية ،وقـد كانـت حلظـة مـا بين  1987و1991

املعبر عـن هـذا املخـاض ،الذي بـدأ بخطـوة التأصيل ومسـوغاته ،وانتهـى إىل تسـطري خيارات

املشـاركة ،بعـد أن وقـع االتفـاق على حتديد أهـداف املشـاركة السياسـية.

وتعبر ورقـة املشـاركة السياسـية التـي تبلـورت مفرداهتـا األوىل مـع سـنة  ،44 1987ومل يتـم

إقرارهـا إال يف سـنة  ،1990عـن هـذا املخـاض بـكل حيثياتـه ،إذ مجعـت وفـق خطاطـة مرتبـة

خيـارات املشـاركة ،بـد ًءا بتأسـيس حـزب سـيايس ،وانتهـاء بمجرد دعـم احلركة ألشـخاص يف

أحـزاب أخـرى تتوفـر فيهم قيم االسـتقامة والنزاهـة ،دون إغفـال خيارين آخرين مهـا التحالف

مـع حـزب سـيايس قائـم ،وممارسـة احلركـة للسياسـة مـن موقـع اجلامعـة الضاغطة.

أمـا عـن أهـداف هـذه املشـاركة ،فقـد كانـت حمكومـة بمنطـق دعـوي ال تظهـر مفـردات

اإلصلاح السـيايس واملؤسسـايت ضمنهـا ،وال حتى قضايـا التنميـة والعدالة االجتامعيـة ،إذ كان

جممـل أهـداف احلركـة خـوض معركة الوجـود القانوين والسـيايس وتوسـيع عملهـا الدعوي.45
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وقـد بـدأ تنزيـل خيـارات هذه الورقـة ،بد ًءا بتأسـيس حـزب التجديد الوطنـي الذي رفضت

السـلطة الرتخيـص لـه ،ثـم جلـأت احلركـة إىل اخليـار الثـاين (التحالـف السـيايس) ،عبر تكثيف

احلـوار مـع األحـزاب القريبـة مـن مرجعيتها اإلسلامية ،فبارشت احلـوار مع حزب االسـتقالل
واالحتـاد الوطنـي للقـوات الشـعبية يف زمـن واحـد ،قبـل أن تـؤول وجهتهـا إىل احلركة الشـعبية

الدسـتورية الديمقراطية.46

على أهنـا مل تكتـف هبـذه اخليـارات ،بـل اجتهـت إىل جتريب ترشـيح بعض قياداهتـا يف صفوف

أحزاب أخرى متهيدً ا ملأسسـة مشـاركتها السياسية ،فرشحت ثالث قيادات يف انتخابات ،47 1993

قبل أن ترتب مشـاركتها ضمن حزب احلركة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطية سـنة .48 1997

أمـا بالنسـبة إىل التنظيـم الوحـدوي (حركـة التوحيـد واإلصلاح) ،فقد كانت حمطـة تذويب

اخلالفـات ورسـم قواعـد وأساسـيات الوحـدة حمطـة مفصليـة للنقاش حـول تدبير العالقة بني

الدعـوي والسـيايس ،49تـم التعبير عنه بقـوة من خالل جدل سـاخن عىل صفحـات اجلرائد بني

الدكتـور أمحـد الريسـوين الـذي كان ينتصر لألولويـة الرتبوية والدعويـة والثقافيـة واالجتامعية،
وبين األسـتاذ عبـد اإللـه بـن كيران الـذي كان يـرى أن حتقيق هـذه األولويـة ال يمكـن أن يمر

دون التفكير يف خيـار املشـاركة السياسـية ،بحكـم أن القرار السـيايس صار يتحكـم يف كل يشء،

بما يف ذلـك األوعيـة الرتبويـة والثقافية واإلعالميـة واالجتامعيـة واالقتصادية.50

كما شـكل تزامـن اإلعلان عـن الوحـدة مـع املحطـة االنتخابيـة ووجود قـرار سـابق حلركة

اإلصلاح والتجديـد بااللتحـاق بحـزب احلركـة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطيـة نقطـة توتـر

يف مسـار الوحـدة ،بين مكـون يتطلـع إلعـادة االعتبـار للهويـة الدعويـة ،ومكـون آخـر يتطلـع
لالندمـاج يف العمليـة السياسـية.51

ومل يكـن هـذا هـو النقـاش الوحيـد حول هـذا املوضـوع ،فقـد كان للدكتور فريـد األنصاري

وجهـة نظـر حيـذر فيهـا من خماطـر تضخيم العمل السـيايس ،ويلح على أن حتتفظ احلركـة هبويتها

الدعويـة خو ًفـا من أن يلتهمها السـيايس.52

ثمـة وثيقتـان داخليتـان مهمتـان تكشـفان حيثيـات الصيغـة التي اعتمدهتـا التجربـة احلركية

املغربيـة :وثيقـة  1998حـول التخصصـات ،ووثيقة  2000حـول الرؤية العامـة للتخصص داخل
50
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احلركـة .وإذا كانـت الوثيقـة األوىل حموريـة مـن حيـث تأصيلهـا لفكـرة التخصص وجمـال عمل

كل ختصـص على حـدة ،فـإن الوثيقـة الثانيـة جـاءت مسـتوعبة للأوىل ،ويف الوقـت ذاتـه حمددة

للعالقـات بين التخصصات واألدوار التـي يقوم هبا التنظيم العام للحركـة ،واألدوار والوظائف
التـي اضطلعـت التخصصـات بالقيام هبا.

تنطلـق هـذه الوثيقـة ،مثلهـا يف ذلـك مثـل سـائر وثائـق احلـركات اإلسلامية األخـرى ،من

منطلـق فكـرة شـمولية اإلسلام وشـمولية املشروع اإلصالحـي احلركـي .وتقسـم تب ًعـا لذلك

عمـل احلركـة إىل جمـاالت :جمـال عمـل التنظيم العـام ،حيث حددت لـه ثالث وطائف أساسـية

هـي الدعـوة والرتبيـة والتكويـن ،وعمل اهليئات واملؤسسـات املتخصصة ،وخيـص" كل األعامل
التـي تسـاهم يف إقامـة الديـن وتقـوم هبا مؤسسـات متخصصة مرتبطـة باحلركة أو مشتركة معها

يف نفـس املشروع املجتمعـي ،يف جمـاالت الدعـوة الفرديـة أو الدعوة العامـة أو العمـل الثقايف أو
الفكـري أو العمـل العلمـي التعليمـي أو العمـل االجتامعـي أو اخليري أو العمـل السـيايس أو

العمـل النقـايب أو العمـل اإلعالمـي أو العمل االقتصـادي".53

أساسـا "باملجاالت السياسـية
وتوضـح هـذه الوثيقـة وظيفـة التخصص السـيايس ،وأنه يعنى ً

للبلاد مـن خلال الرتكيـز عىل الشـؤون العامة ،ومـا يتعلق هبا من سياسـات ومواقـف ومصالح

عموميـة" ،بحيـث يضطلـع هـذا التخصـص بمتابعـة وتقييم العمل احلكومي وسير املؤسسـات

الرسـمية مركز ًّيـا وحمل ًّيـا ،ويقـوم بإعـداد ملفـات وبحـوث ودراسـات حـول القضايـا الوطنيـة

واملجتمعيـة مـن منظـور اإلسلام وأحكامـه ،كام هيتم بتبنـي خمتلـف القضايا اإلسلامية والدفاع

عنها لـدى اجلهـات املعنية".54

وتشير الوثيقـة إىل مرتكزات الصيغة التي اعتمدهتا احلركـة ،وأهنا تبنت مفهوم وحدة املرشوع

بـدل وحـدة التنظيـم ،واعتمـدت العمل من مواقـع خمتلفة ،مع مراعـاة التنسـيق والتواصل اجليد

بين العمـل العـام وبين التخصصـات يف حتديـد أولويـات العمـل ومتابعـة التنفيذ ،واالنسـجام
والتكامـل بين خمتلـف التخصصـات ،حتى ال يقع تكـرار التجـارب واألعامل بين التنظيم العام
والتخصصـات .55وقـد اعتمـدت احلركـة مفهـوم املناولـة لتدعيـم فكـرة التخصصـات ،وذلك

بتفويـت التنظيـم العـام ألعمال ال تدخل ضمـن وظائفه األساسـية لفائـدة التخصصات.56
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وممـا يالحـظ على هـذه الوثيقـة ( )2000أهنـا بسـطت الدواعـي التكوينيـة للجـوء إىل هـذه

الصيغـة (الروايـة الداخليـة) ،فذكـرت مـن ذلـك التخفيـف عـن التنظيـم العـام من ثقـل بعض
املهـام وتركيـز أولوياتـه عىل الوظائف األساسـية ،وتوسـيع جمـاالت العمل اإلسلامي باالنفتاح

على املجتمـع ومؤسسـاته ،ومسـايرة تنامـي دور مؤسسـات املجتمع املـدين ،وتنميـة أداء احلركة
ورفـع مسـتوى فاعليتهـا املجتمعيـة ،واالنفتـاح على كفـاءات املجتمـع باسـتيعاهبا يف خمتلـف
التخصصـات.57

ال تشير الوثيقـة إىل البواعـث احلقيقيـة إلنضـاج فكرة التخصصـات وال إىل السـياق اخلاص

مهما من هـذه البواعث،
إلنضـاج هـذه الصيغـة ،لكـن مـن الواضـح أن التوقيـت يكشـف جان ًبا ًّ
فالنقـاش احلـاد حـول املشـاركة السياسـية داخـل التنظيـم الوحدوي (السـيام يف سـنة  )1996يف

حمطـة املؤمتـر االسـتثنائي للحركـة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطيـة ،مل تكـن فيـه رشوط مواتية

لنضـج التفكير يف التخصـص السـيايس ،بحكـم اخللاف بين املكونين األساسـيني للحركـة
حـول املشـاركة السياسـية ،وأنـه يف اللحظـة التي اسـتقرت فيها هيـاكل احلزب ،ومتت املشـاركة
السياسـية سـنة  ،1997ونجـح احلزب يف احلصول عىل تسـع مقاعد ،احتاجـت احلركة إىل إنضاج

فكـرة التخصـص سـنة  ،1998واسـتمر النقـاش لتأطري هـذه العالقة حتـى جاءت وثيقـة ،2000

لرتسـم معـامل الصيغـة املغربيـة يف تأطير العالقة بين الدعوي والسـيايس.

كانـت الرؤيـة الناظمـة التي تؤطـر وجهة نظر احلركـة يف عالقة احلزب باحلركة هو اسـتقاللية

املؤسسـتني ومتايـز وظيفتهما ،لكـن ظـروف ميلاد احلـزب (امليلاد الثاين سـنة  1996مـع املؤمتر

االسـتثنائي) كانـت تتطلـب نو ًعـا مـن الدعـم ،جتلـت بعـض صـوره مـن خلال دعـوة أعضاء
احلركـة إىل االنخـراط يف احلـزب إلعـادة هيكلتـه والعمل يف إطـاره ،ويف دعمه يف االسـتحقاقات

السياسـية ،لكـن يف إطـار االسـتقاللية التامـة هليئاتـه وقراراتـه .ويمكـن أن نسـمي هـذه املرحلة
بمرحلـة احتضـان التخصـص ،ويمكـن أن نـؤرخ هلا مـن بداية املؤمتر االسـتثنائي سـنة  1996إىل

انتخابات .1997
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لكـن مـع ذلـك ،طرحـت أسـئلة كثيرة عىل هـذه الصيغـة ،يرتبـط بعضهـا بفكرة اسـتقاللية

املؤسسـتني ،وهـل تعنـي االسـتقالل القيـادي أم االسـتقالل اهليـكيل مـع إمكانية وجـود قياديني

يف املؤسسـتني م ًعـا ،كما طرحت فكـرة حدود اشـتباك احلركة (التنظيـم العام) بالعمل السـيايس.
لقـد متـت اإلجابـة عن هذه اإلشـكاالت بإقرار ما يسـمى يف أدبيـات احلركة بالتاميـز الوظيفي

واالسـتقاللية يف القـرارات واهليئـات ،حيـث اجتهـت احلركة إىل اختـاذ قرارات متنع عىل مسـؤول

احلركـة ومسـؤويل اجلهـات واملناطـق أن يكونوا مسـؤولني يف أي هيئة مسيرة للحـزب ،ومضت
بالتدريـج نحـو إقـرار متايـز كيل بني املؤسسـتني ،58مس احللقة األخيرة يف التشـابك التنظيمي ،إذ

تـم ختفيـف التداخـل بين قيـادة احلركـة واحلـزب إىل أضعف مسـتوياته ،بعـد أن مل يعـد يف قيادة
املكتـب التنفيـذي للحركـة إال عضـوان فقـط من األمانـة العامة للحـزب ،وهو املسـار الذي أكد

رئيـس احلركـة حممـد احلمداوي أنه سيسـتمر مـع املؤمترات القادمـة للحركة ،لكـن دون أن يصل
إىل مداه.59

أمـا بخصـوص االشـتغال بالسياسـة ،فقـد أنتجـت احلركـة معادلـة يف االشـتباك باحلقـل

السـيايس أطلقت عليها سياسـة التدافع القيمي ،إذ ميزت بني وظيفة احلزب السـيايس املشـتبك

بالسياسـة بأدواهتـا يف كل القضايـا اليوميـة ،وبني املواقـف التي هلا عالقة بمجـال التدافع القيمي،

أي قضايـا اهلويـة واملرجعيـة والقيم وقضايا األمة ،فمنعت عىل نفسـها االشـتباك بالقضايا اجلزئية
التـي تعتبر مـن تفاصيـل السياسـات العمومية ،مثـل متابعة العمـل احلكومي والربملـاين ،وعمل

مؤسسـات الدولـة ،واكتفـت مـن ذلك باالشـتباك مع السياسـات التـي هلا تأثري مبـارش يف قضايا
املرجعية واهلويـة والقيم.60

أمـا حـزب العدالـة والتنمية ،فأكـدت أطروحتـه األوىل (أطروحـة النضـال الديمقراطي) ثم

أطروحتـه الثانيـة (أطروحـة الرشاكـة يف البنـاء الديمقراطـي) على أنـه حـزب مـدين بمرجعيـة
إسلامية ،حيمـل برناجمًا سياسـ ًّيا يسـعى لتحقيقه وفق القواعـد الديمقراطية ،وجييـب عن القضايا
املطروحـة سياسـ ًّيا ،باعتبارهـا قضايـا الشـأن العـام ،وأنـه يميـز بين جمـال االشـتغال السـيايس

وأدواتـه وخطابـه ،وبين جمـال اشـتغال احلقـل الديـن والدعـوي ،وأن اهتاممـه بقضايـا املرجعية
اإلسلامية واهلويـة تتـم بـأدوات اخلطـاب السـيايس باعتبارهـا مـن قضايا الشـأن العـام ،أي إنه
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يقارهبـا مقاربـة ترشيعيـة ورقابيـة حمـاوالت ترمجتهـا إىل إجـراءات عمليـة واقعية يف إطـار برامج

سياسـية تطـرح ديمقراط ًّيـا ضمـن املؤسسـات املنتخبـة ذات الصالحية

61

ثانيا :الدعوي والسيايس يف جتربة احلركات اإلسالمية يف سياق تفاعيل نسقي
يقـدم السـياق التكوينـي للعالقـة بين الدعـوي والسـيايس يف جتربـة احلـركات اإلسلامية

معطيـات مهمـة ،تتعلـق بالزمـن الـذي متخضـت فيـه النقاشـات املهمـة حـول هـذه العالقـة
وتبلـورت فيـه الصيـغ التـي آلـت إليهـا.

نمسـك تب ًعـا هلـذه الروايـة بثلاث تواريـخ مفصليـة مهمـة حصـل فيهـا احلسـم يف اخليـار

والصيغـة املعتمـدة لتدبير العالقـة بين الدعـوي والسـيايس 2005 :بالنسـبة إىل جتربـة اإلخـوان

يف مصر ،و 2016بالنسـبة إىل حركـة النهضـة ،و 1998بالنسـبة إىل حركـة التوحيـد واإلصلاح
املغربيـة ،وهـي تواريـخ ارتبطـت كلهـا بمواجهة مرتتبـات اسـتحقاقات انتخابيـة ،غريت وضع
الفاعـل اإلسلامي ،واضطرتـه إىل إعـادة بنـاء العالقـات بني مؤسسـات مرشوعـه اإلصالحي.

فجامعـة اإلخـوان التـي حققت
مهم يف انتخابـات  2005وضعت بين خيارين :خيار
انتصـارا ًّ
ً

مسـايرة الطلـب اإلصالحـي داخلهـا بإحـداث التاميـز بني الدعـوي والسـيايس ،وخيـار اإلبقاء

على وحـدة التنظيم وشـموليته ،ملواجهة حتديات احلصار السـيايس واملالحقـة األمنية ،فاختارت
الصيغـة املحافظـة واجتهت تب ًعـا لذلك لتقليص نفوذ اإلصالحيني يف هياكلهـا التنظيمية التنفيذية.
وحركـة النهضـة التـي ظلـت قيادهتـا متانـع إحـداث أي تغيير يف نمـوذج العالقـة املؤطـرة

للدعـوي والسـيايس وذلـك منذ سـنة  ،1986اضطرت يف األخري إىل أن حتسـم الصيغة يف مؤمترها

العـارش ( )2016جلهـة حتويـل احلركة إىل حزب سـيايس ،وتفويت بقية األعمال الرتبوية والدعوية
والثقافيـة واالجتامعيـة واخلرييـة واخلدميـة ملؤسسـات املجتمع املدين.

اضطـرت كذلـك حركة التوحيـد واإلصالح بفعل دخوهلا االنتخابات ضمن احلركة الشـعبية

الدسـتورية الديمقراطيـة (حـزب العدالـة والتنميـة الح ًقا) وفوز هـذا احلزب بتسـعة مقاعد ،ثم
نجـاح احلـزب يف تشـكيل فريـق نيايب مـع سـنة  ،1998إىل التفكير يف ضبط العالقة بين الدعوي
والسـيايس ،فأنتجـت صيغـة الدعم للتخصـص ( ،)1998ثم أنتجت صيغـة التاميز (.)2000
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هـذه الديناميـات التـي خاضتهـا كل جتربة على حدة تبـدو متباينة يف خطهـا وخمرجاهتا ،لكنها

يف اجلوهـر ختضـع لنفـس القانون التفسيري ،والـذي نقدر أنـه يأخذ ثالث دوائر أساسـية:

دائـرة حتـول السـياق السـيايس :ونقصـد بذلـك أن خمتلـف املخاضـات التـي عرفهـا النقـاش

حـول تدبير العالقـة بين الدعوي والسـيايس كانت حمكومة بتحوالت يف النسـق السـيايس .ففي

جتربـة اإلخـوان حصلـت املخاضات الكبرى للنقاش حول الدعوي والسـيايس يف ثالث حمطات

أساسـية ،هـي  1984و 1994و ،2005وهـي تـؤرش كلهـا عىل حتول مفصيل يف السـياق السـيايس.

فـإذا كانـت حمطـة  1984ال حتتـاج لتوضيـح بحكـم أن األمـر كان يتعلـق بفترة انفـراج

سـيايس (حكـم السـادات) أملـت على النظـام االسـتعانة باإلسلاميني؛ ألنـه كان بصـدد تغيري
وجهتـه بشـكل كيل مـن املعسـكر الرشقـي إىل املعسـكر األمريكـي ،مما بـرر احلاجة إىل االسـتعانة

باإلسلاميني ملواجهـة التوجـه النـارصي وتقليـص نفـوذ الشـيوعيني يف احلكـم.

وممـا يبرز أثـر السـياق يف هـذا التحـول ،لفهـم الدوافـع التـي حفزت مرشـد اإلخـوان عمر

التلمسـاين إىل تبنـي فكـرة التحالـف السـيايس ،هو مـا يرتبط بالقانـون املنظم النتخابـات ،1984

مرشـحا عىل قائمة حزبيـة .فلم يكن
والـذي اشترط أن يكـون املرشـح ملجلس الشـعب حزب ًّيا أو
ً
اجتهـاد التلمسـاين أكثـر من مسـعى منه للتكيـف مع القانون ،مـع علمه أنه سـيواجه معارضتني:

معارضـة احلكـم ،ومعارضة التوجـه املحافظ.62

وإذا كانـت حمطـة  1984هبـذا الوضـوح ،فـإن حمطـة 1994هـي األخـرى حمكومـة بإكراهـات

الواقـع السـيايس ومتطلبـات التكيـف معـه ،فاجلامعـة كانـت تعـاين واقـع احلصـار واملالحقـة
األمنيـة ،وكان اخليـار أمامهـا لفـك هـذا احلصـار هـو االنعطـاف إىل مطلب اإلصالح السـيايس

لتشـكيل جبهـة معارضـة للنظـام السـيايس ،وهـو مـا اسـتدعى منهـا أن تبـارش جهـدً ا يف حتيين
مفاهيمهـا ،وتبيئتهـا مـع مفـردات الفكـر السـيايس املعـارص ،بام كان لـه تأثري مبارش على انطالق

نقاشـات مهمـة يف تأطير العالقـة بين الدعوي والسـيايس.

وضوحـا ،بحكـم أهنـا جـاءت يف أعقاب فـوز انتخـايب نوعي،
أمـا حمطـة  2005فهـي األكثـر
ً

أثـار شـكوك اجلامعـة يف خلفيـات موقـف النظـام السـيايس ،إذ مل تر فيه سـوى مناورة مـن النظام

السـتثامر هـذا االنتصـار للتخفف من الضغـط األمريكي ،ويف الوقت ذاته إقنـاع اخلارج بمخاطر
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هـذا الفـوز ،وأن خيـار حصـار اجلامعة هو الـذي يتوافق مع تأمين املصالح األمريكيـة يف املنطقة.
ولعـل هـذا التردد والشـك هـو الـذي عـزز مواقـع األطروحـة املحافظـة يف تدبير العالقـة بني
الدعـوي والسـيايس ،وقلـص مـن حظـوظ اإلصالحيين ،رغـم أهنـم كانـوا يشـكلون الصوت

األقـوى طوال فترة الثامنينيات والتسـعينيات.

أمـا بالنسـبة إىل حركـة النهضـة ،فتظهر املحطات املختلفة إلثارة مشـكلة العالقـة بني الدعوي

والسـيايس أن السـياق السـيايس كان حمد ًدا أساسـ ًّيا فيها .نسـتطيع ضمن هذه التجربة أن نقسـم
املبـادرات التـي متخضت عن النقاشـات املفصلية حـول الدعوي والسـيايس إىل نوعني :مبادرات

نشـأت يف سـياق انسـداد األفـق أمام احلركـة يف ظل حمارصة النظام السـيايس وقمعـه .ويمكن أن
نـدرج يف هـذا السـياق مبـادرة  ،1986ومبـادرة  ،1998ومبـادرة  ،2007ومبادرات أخرى نشـأت

يف سـياق التفاعـل مـع االسـتحقاقات االنتخابيـة أو يف سـياق التكيـف مع خمرجاهتـا .ويمكن يف
أيضـا أن ندرج مبـادرة  ،2011التي مل يكتب هلا أن تسـتوي وتنضج وحيسـم يف أمرها
هـذا الصـدد ً

إال يف املؤمتـر العارش سـنة .2016

على أن ثمـة مالحظـة جديـرة بالتسـجيل يف هذا السـياق ،وهو تكـرار جلوء القيـادة إىل رفض

احلسـم يف النقـاش وتأخيره مـدة طويلـة مـن الزمـن ،وااللتفـاف على األفـكار التـي طرحـت،
واالنحيـاز إىل الرؤيـة املحافظـة التـي تنتصر لوحـدة التنظيم ووحـدة القيادة.

أمـا يف جتربـة حركـة التوحيـد واإلصالح ،فـإن الصيغة ارتبطت بسـياق ترتيـب وضع احلركة

بعـد االسـتحقاق االنتخـايب ،وما فرضـه وجود احلزب ضمن املؤسسـات الترشيعيـة ،وذلك منذ
أول مشـاركة انتخابية ممأسسة (.)1997

ومـا يعـزز هـذا التفسير أن خمتلـف التعديلات التـي عرفتهـا هـذه الصيغـة حتـى نضجـت

فكـرة التاميـز فيهـا ارتبطت بتحوالت النسـق السـيايس ،ومن ذلـك التاميز الوظيفي واملؤسسـايت،

بـل إن بعـض التعديلات ارتبطـت بشـكل مبـارش بتحـوالت حصلـت يف هيكلـة احلقـل الديني
قـرارا بمنـع خطبـاء اجلمعة من
الرسـمي ،ممـا اسـتوجب معـه أن يتخـذ حـزب العدالـة والتنمية
ً

الرتشـح يف قوائمـه ،اسـتجابة منـه للسياسـة الدينيـة التـي تأسسـت على فكـرة الوظيفـة اجلامعة
للديـن واملسـجد ،وإبعـاد املسـاجد عـن سـاحات التجـاذب احلزيب.63
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دائـرة حتـول النخـب :ونقصـد هبـذه الدائـرة ارتبـاط األفـكار التـي تبلـورت لتأطير العالقة

بين الدعـوي والسـيايس يف جتربـة احلركـة اإلسلامية بتحـوالت النخـب ،وأن التحـوالت التي
أصابـت الرتكيبـة السوسـيولوجية هلـذه احلـركات هـي التـي دفعـت بفكـرة املشـاركة السياسـية
وعـززت الطلـب عليهـا ،وهـي التـي أحلـت على فكـرة التاميـز بين الدعـوي والسـيايس ،وأن

النخـب التقليديـة املحافظـة هـي التـي بقيـت مصرة على فكـرة التنظيـم اجلامع.

يميـل حسـام متـام ،الباحـث يف احلـركات اإلسلامية ،إىل هـذا التفسير يف حالـة مجاعـة

اإلخـوان ،فيرى أن تبلـور موقـف اإلخـوان املرصيين مـن املشـاركة السياسـية يف النظـام مـع

منتصـف الثامنينيـات ارتبـط بالتغييرات التـي طالـت الرتكيبـة الداخليـة لإلخـوان ،ويعلل ذلك

بكـون أجيـال اإلخـوان األصغر سـنًّا دخلـت ميدان املنافسـة االنتخابيـة يف االحتـادات الطالبية،

ثـم النقابـات املهنيـة ،كانـت املسـؤولة  -على نحـو مـا -عـن تطـور رؤيـة اجلامعـة جتـاه قضايـا
املواطنـة واملـرأة واملوقـف مـن احلزبيـة ومن املشـاركة ،وليسـت أدبيـات اجلامعة أو تطـور رؤيتها

العامـة .64ويذهـب حسـام متـام أبعـد من ذلك ،فيرى أن االختلاف اإليديولوجـي الذي خيرتق

اخلـط اجليلي يف اجلامعـة اإلخوانيـة ،ويتقاطـع مـع جتربتـي السـجون واملشـاركة االنتخابيـة ،هو

الـذي يشـكل السـمة العامـة لعضويـة احلركـة ،65وأن التيـار املحافظ الـذي يمثل جيـل الرشعية

التارخييـة ،يشـكل عائ ًقـا أمـام حتـول اجلامعـة إىل تيار يمثـل كل طبقـات املجتمع ،وجيعلهم أشـبه
بطائفـة كبيرة ،وأن هـذا مـا دفع بعض نخب اإلخوان إىل االنشـقاق وتشـكيل حزب الوسـط.66

يبـدو هـذا التفسير صعـب التنزيل على جتربة حركة النهضـة ،التي مل تعـرف إال جتربتني اثنتني

للمشـاركة السياسـية :جتربـة حمـدودة امتـدت مـا بين  1989و ،1991ثم جتربـة ما بعد الثـورة وما

أتبعهـا مـن اسـتحقاقات انتخابية ،مما يصعب معـه النظـر إىل فعالية النخب.

والواقـع أن التجربـة التونسـية تكشـف حتوالت النخب يف مسـتويني اثنني :أوهلما أن اخلالف

حـول صيغـة الدعـوي والسـيايس يف حمطاهتـا املختلفـة كانـت يف اجلوهـر رصا ًعـا حـول القيادة،

وهـو مـا يفسر تباطؤ هـذه القيـادة وحماولتها عنـد كل حمطة االلتفاف على النقاشـات الدائرة ،ثم
العـودة إىل خيـار التنظيـم الشـمويل اجلامـع الـذي متسـك القيـادة بـكل تالبيبـه .ويمكـن يف هذا

املسـتوى أن نسـجل اخللاف املبكـر داخـل النخـب حـول أولويات العمـل اإلسلامي ،وظهور
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إرهاصـات نقـد تضخـم العمل السـيايس يف جتربة هذه احلركة ،ووجود مطالبـات بإعادة االعتبار

للهويـة الدعويـة للحركـة .ومل تكن هذه النقاشـات تقـاد إال من قبل نخب جديـدة داخل التنظيم
غير القيـادة التارخييـة للحركـة .أما املسـتوى الثاين فيتمثـل يف موقـع النخب بـإزاء معادلة حركة
الداخـل وحركـة اخلـارج ،فالنقـاش الذي دار يف املنايف حـول الدعوي والسـيايس كان يف جوهره

ً
شـكل مـن أشـكال إدارة الصراع ضـد القيـادة مـن طـرف نخـب جديـدة ،هـي يف األصـل من

خرجيـي اجلامعـات ،ومـن أبنـاء اإلطـار الطاليب الـذي بنتـه حركة النهضـة ،كما أن رصاع نخب
ً
شـكل مـن أشـكال التعبير االحتجاجـي عن أسـلوب القيادة
الداخـل واخلـارج كان يف حقيقتـه

التارخييـة ،الـذي مل يترك أي فرصـة للحركـة للخـروج مـن واقع االنسـداد الذي تعـاين منه.

أمـا عـن حمطـة ما بعـد الثورة ففعالية التفسير تبقـى ظاهرة ،فحاجـة حركة النهضـة إىل هيكلة

احلـزب السـيايس مركز ًّيـا وجهو ًّيا وحمل ًّياً ،
فضل عـن حاجتها للعديد من األطر للرتشـيح يف كافة

ً
فضلا عـن املسـؤوليات ،كل ذلـك أفـرز نخ ًبـا جديـدة ختتلف من حيـث وعيها
االسـتحقاقات،

بالسياسـة وأسـلوب اشـتباكها معهـا عن القيـادة ،وأن تأخري احلسـم يف صياغة تدبير العالقة بني

تعبيرا عـن رصاع
الدعـوي والسـيايس ،مـن املؤمتـر التاسـع إىل املؤمتـر العـارش ،كان يف اجلوهـر
ً
النخـب اجلديـدة ضـد القيـادة التارخييـة ،التـي مل ترتكن إىل خيار احلسـم حتى تبني هلـا أن الصيغة

املختـارة تضمـن حتكمهـا يف املشروع اإلصالحـي ،أو على األقل تضمـن اسـتمرار هيمنتها عىل
األداة السياسـية لـه ،وعـدم إقامـة أي رابـط تنظيمـي بينهـا وبين احلركـة (التنظيـم العـام) ،بما

يمنـع أي شـكل مـن أشـكال التأثير يف القرار السـيايس داخل احلـزب .وهكذا احتفظـت القيادة
التارخييـة ،تب ًعـا هلـذه الصيغـة ،بسـلطة القرار ،ومل يعـد للحركة سـلطة وصاية أبويـة عىل احلزب،

وتـم تفويـت أعامهلـا املختلفـة إىل ختصصـات تشـتغل يف املجـال املـدين ،وأضحت هـي من حيتاج

إىل دعـم احلزب.67

دائـرة تفاعـل النخـب اجلديـدة مـع السـياق السـيايس املتحـول :وتظهـر فعاليـة هـذه الدائـرة

يف التفسير يف التجـارب احلركيـة الثلاث ،فاملحطـات املفصليـة الثلاث التي ظهر فيهـا النقاش

داخـل مجاعـة اإلخـوان حـول تدبير العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،ارتبطـت كلهـا بشـكل

تفاعـل النخـب مع حتوالت النسـق السـيايس ،ففـي حمطة  1984بـرز تفاعل النخـب اإلصالحية
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مـع حتـوالت النسـق يف اجتاه إدماج اإلسلاميني ،ويف حمطـة  1994برز تفاعـل النخب اإلصالحية

مـع حتـوالت النسـق يف اجتـاه احلصـار واملالحقـة األمنيـة ،إذ اسـتلزم رهـان هـذه النخـب على
مطلـب اإلصالح السـيايس إعـادة حتيني مفردات اجلامعـة وتكييفها مع مفردات الفكر السـيايس
املعـارص (وثيقـة  ،)1994فيما كان الـدور يف حمطـة  2005على نخـب املحافظين لتقـدم جواهبـا
املحافـظ عـن العالقـة بين الدعـوي والسـيايس ،بحجـة تأمين التنظيـم وتصليب عـوده ليكون

قـادرا على مواجهة آثـار احلصـار واملالحقـة األمنية.
ً

أمـا بالنسـبة إىل احلركـة اإلسلامية باملغـرب ،فقـد وقـع االنعطاف لصيغـة تدبير العالقة بني

الدعـوي يف سـياق جتربـة إدمـاج النظـام السـيايس للحـركات اإلسلامية ،وعقـب التفاعـل مـع
خمرجاهتـا (انتخابـات  ،)1997والوضـع اجلديـد الذي أفرزه هذا االسـتحقاق ،كام تـم تطوير هذه

ً
الصيغـة وإنضاجهـا
تفاعلا مـع مرتتبـات إعادة هيكلـة احلقل الدينـي التي انطلقت سـنة .2004
غير أن املالحظـة املقارنـة املشتركة التـي ينبغي مالحظتها يف هـذا الصـدد أن اختالف الصيغ

املتعمـدة يف التجـارب الثلاث مل يؤثـر يف وحـدة القانـون املفسر ،فصيغـة مجاعة اإلخـوان بدأت

مـع نقاشـات النخـب اإلصالحية واسـتقرت مـع النخـب املحافظة ومنطقهـا يف تأمين التنظيم،
وصيغـة النهضـة بـدأت مع اإلصالحيني وحسـمتها القيـادة التارخيية ،وصيغة احلركة اإلسلامية

يف املغـرب حسـمتها النخـب اإلصالحيـة التي أضحـت مع الوقـت هي النخـب التارخيية.

مـا يوحـد جتربـة النهضـة وجتربـة احلركـة اإلسلامية املغربيـة مـع تباينهما أن النخـب التـي

حسـمت الصيغـة هي التي اسـتفادت مـن عائداهتا ،فالقيـادة التارخيية يف حركـة النهضة يف تونس
اختـارت حتويـل احلركـة إىل حـزب سـيايس ،مع تفويـت أعامل احلركة ملؤسسـات مسـتقلة داخل

املجتمـع املـدين ،حيـث إنـه لن يكون هلـا أي مركز ثقل أو تأثير يف القرار السـيايس داخل احلزب،

بما يعنـي اسـتمرار اهليمنة على القرار احلـزيب ،يف حني أن النخـب التي حسـمت الصيغة يف جتربة

احلركـة اإلسلامية املغربيـة هـي النخـب التارخييـة ،68التـي توجهت كلهـا إىل العمل السـيايس،

وتركـت إدارة احلركـة لنخـب اجليـل الثـاين ،69وهـو ما يعنـي حتييـد دورها وإضعـاف تأثريها يف
القـرار احلزيب.
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أمـا جتربـة اإلخـوان فاحتفاظهـا بالتنظيـم اجلامع وإمسـاك التنظيـم العام بكل خيـوط العمل

السـيايس جعـل احلالـة واحـدة ،أي اسـتمرار التحكم يف القـرار احلركي واحلـزيب م ًعا.

وإذا كانـت هـذه الصيغـة عنـد اإلخـوان جتـد تفسيرها يف رغبتهـم يف البقـاء واالسـتمرارية،

واخلـوف مـن أن يـؤدي فشـل احلركـة يف مرحلـة تارخييـة إىل فشـل املشروع برمتـه ،واخلوف من
املغامـرة يف الدخـول للعمليـة السياسـية والتحـول حلـزب سـيايس معترف بـه ،والفصـل بين
وظائـف الدعـوة والسياسـة ،70فـإن جتربة النهضة التونسـية وحركـة التوحيد واإلصلاح املغربية

أمنـت هـذا اخلـوف ،من خلال تفويـت العمل إمـا للتنظيم العـام ،املسـتقل مؤسسـات ًّيا ووظيف ًّيا

عـن احلـزب ،حيـث يقرص وظائفه على الرتبية والدعـوة والتكوين (حركـة التوحيد واإلصالح)
أو فوتـت هـذه التخصصـات هليئـات املجتمع املدين املسـتقلة.

اخلالصة
ختلـص هـذه الدراسـة إىل تأكيـد ثلاث نتائـج مهمـة :أوهلـا أن تدبير العالقـة بين الدعـوي

والسـيايس مل تكـن مفصولة عن حتوالت النسـق السـيايس واحلاجات التي أمالهـا تفاعل النخب
ً
مفصـول عـن
احلركيـة معـه .وثانيهـا أن تدبير هـذه العالقـة ،أو تدبير النقـاش حوهلـا ،مل يكـن

حتـوالت النخـب داخـل هـذه التنظيمات وأشـكال إدارة الصراع بينهـا .وأمـا اخلالصـة الثالثـة
وهـي أن هـذه الصيـغ باختلاف مسـتوياهتا كانـت تنطلـق مـن تقديـر حاجـة التنظيـم أكثـر من

تقديـر متطلباتـه يف اإلصلاح ،وربما تنطلـق مـن تقديـر حاجـة النخـب القياديـة أكثر مـن تقدير
حاجـة خمتلـف النخـب التـي تضمهـا الرتكيبـة السوسـيولوجية للحركة اإلسلامية.

وتبقـى النتيجـة املركزيـة املركبـة مـن هـذه اخلالصـات الثلاث أن اختلاف الصيـغ وتباينها

داخـل احلـركات اإلسلامية الثلاث يعكـس احتفاظهـا مجيعهـا بمنطـق واحـد ،وهـو احتفـاظ

القيـادة بالتأثير والتحكـم يف القـرار املركـزي (أي القـرار السـيايس).
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تحوالت الدعوي والسياسي في
المملكة المغربية
قراءة في تجربة حزب العدالة والتنمية
*

مصطفى بوكرن

مقدمة
إن احلديـث عـن القـراءة اإلصالحيـة للنـص الدينـي يعني االلتـزام بمنهج منضبـط يف الفهم
واالسـتنباط والتنزيـل ،كما تـوارث العلماء ذلـك ً
جيلا بعـد جيـل ،مع التجديـد فيما احتاج إىل

جتديـد بمقتضى اختلاف الزمـان واملـكان .القـراءة التـي نحـن بصـدد بيـان حتوالهتـا ،ليسـت

جمهـو ًدا فرد ًّيـا لعـامل ،بل هـي قراءة مجاعيـة ملؤسسـة تنظيمية حركيـة حديثة ،هدفهـا تنزيل احلكم

الرشعـي يف سـياق اإلصلاح ومواجهـة الفسـاد بمختلـف أنواعه.

بـدأت القـراءة اإلصالحية للمرجعية اإلسلامية منـذ أواخر القرن التاسـع عرش ،واجتهدت

يف حـل إشـكالية األصالـة والتحديـث ،1فتأثـر رواد السـلفية اإلصالحيـة املغربيـة باملدرسـة

املرشقيـة .2وهـذه التجربـة التـي ندرسـها أدعي أهنا امتـداد هلذا التيـار اإلصالحي ،عىل مسـتوى
األفـكار املؤسسـة ،أحتـدث عـن جتربة حـزب العدالـة والتنميـة املغـريب .وإشـكالية البحث هي:

*
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أسـتاذ وباحـث يف الفكـر اإلسلامي ،حاصـل على الدكتـوراه مـن كليـة الرشيعة ،آيـت ملـول ،أكادير،
املغرب .

يبرغملا ةكلمملا يف يسايسلاو يوعدلا تالوحت

كيـف قـرأ اإلسلاميون اإلصالحيون املغاربـة املرجعية اإلسلامية عرب تارخيهم عنـد التفاعل مع
القضايـا السياسـية؟ هـل تتميـز قراءهتـم بالثبـات أم التحـول؟ إذا كان هناك حتـول يف القراءة ،فام

األسـباب التـي كانـت وراء ذلك ،هل هي أسـباب علمية أم سياسـية؟ أال تشير هـذه التحوالت
املتسـارعة يف القـراءة ،والتربيـر لواقع سـيايس جديـد ،إىل هناية مرشوع اإلسلاميني اإلصالحيني
املغاربـة؟ لإلجابـة عـن هـذه األسـئلة ،سـنعالج املوضـوع مـن خلال مقاربـة ترصـد التطـور

التارخيـي يف القـراءة اإلصالحيـة للمرجعيـة اإلسلامية ،حسـب السـياقات السياسـية ،بالرتكيز

على قيـادات اإلسلاميني اإلصالحيين التـي ال زالت فاعلـة يف العمل السـيايس.

الدعوي والسيايس يف مرحلة تأسيس املرشوع اإلصالحي
ركـز مهندسـو التنظيـم اإلصالحـي 3يف بدايـة التأسـيس على الفـرد املتديـن الـذي يرتـاد

املسـاجد ،فتحولـت أماكـن العبـادة إىل فضـاء لالسـتقطاب ،وأصبحـت الثانويـات واجلامعـات
ً
جمـال لعـرض اإليديولوجيـا الناقـدة للواقع واملبرشة باحللـم املوعود ،ويمكـن اختصارها يف مجلة

واحـدة" :اإلسلام نظـام حياة شـامل" .هـذه الفكـرة املحورية تنتقـد حرص الديـن يف العالقة بني

العبـد وربـه ،وتنتقـد اختصـار الدين يف مؤسسـات الدولة ضمن جمـاالت ضيقة ،وتبشر بالبديل
املجسـد يف مجعيـة إصالحيـة إسلامية حديثـة .ولكـن إذا اقتنـع الفرد املتديـن هبذه الفكـرة قد ال

يقبـل االنتماء إىل التوجـه احلديـث ،بدعـوى أنـه "بدعـة" مسـتحدثة مل تكـن يف زمـن النبـي صىل

اهلل عليـه وسـلم ،وهـذا الرفـض يتطلـب مـن أصحـاب التوجـه اجلديد حشـد األدلة مـن القرآن
والسـنة والسيرة النبويـة ،وتقديـم قـراءة إصالحيـة توضـح أمهية العمـل اجلامعـي يف اإلصالح

والتغيير ،4وتؤصـل للنظـام الشـامل ،والتحاكـم إىل رشع اهلل ،واألمـر باملعـروف والنهـي عـن
املنكـر ،والتبشير بوعـد اهلل يف مواجهـة أعـداء األمة.

وتنقسـم األدلـة إىل أدلـة مـن القـرآن والسـنة والتراث ،كاآليت :مـن اآليـات القرآنيـة التـي
ون بِ َب ْع ٍ
ُـون بِ َب ْع ِ
ـض ا ْل ِكت ِ
َـاب َو َت ْك ُف ُـر َ
يسـتفاد منهـا معنـى الشـمولية قولـه تعـاىلَ { :أ َفت ُْؤ ِمن َ
ـض َف َما
ـاة الدُّ ْنيـا ويـوم ا ْل ِقيام ِ
الي ِ
ِ
ج َـزاء مـن ي ْفع ُـل َٰذلِ َ ِ
ون إِ َ ٰل َأ َشـدِّ ا ْل َع َذ ِ
ـة ُي َـر ُّد َ
اب
َ ُ َ َ َ
ُـم إِ َّل خ ْـز ٌي ِف ْ َ َ
َ ََ ْ َ َ َ
ـك منك ْ
َو َمـا اهلل بِ َغافِ ٍ
ـل َع َّما َت ْع َم ُل َ
ـون} .5تُسـتعمل هذه اآليـة يف النقد الشـديد للسياسـات العمومية التي
تعتمـد املرجعيـة الليرباليـة يف املجـاالت :السياسـية واالقتصاديـة والرياضيـة والثقافيـة ...لكنها
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تلتـزم باملرجعيـة اإلسلامية يف جمـاالت أخـرى ،وهـي آية تتوعـد الكفـار بالعـذاب يف الدنيا قبل
ً
مسـلم ،اختـار يف تدبري الشـأن العام
مسـؤول
اآلخـرة ،لكـن اإلسلامي اإلصالحـي خياطب هبا
ً

مـا عليـه النظـام الـدويل يف االقتصـاد خاصـة دون أن يكفر باإلسلام .ويعرض اإلسلامي أمثلة

على عـدم االلتزام بشـمولية اإلسلام ،فيبين التناقض يف وزارة األوقاف والشـؤون اإلسلامية،
إذ بجـوار مسـاجدها توجـد اخلمارة؛ والتناقـض يف اإلعلام ،حيـث يعقـب برنامج ديني إشـهار
ـدرس التلميـذ مـادة الرتبيـة اإلسلامية ،ثـم مواد حمرمـة ختالف
خليـع؛ والتناقـض يف التعليـمُ ،ي َّ

الديـن؛ والتناقـض يف القضـاء الـذي حيكـم بالرشيعة اإلسلامية يف الشـؤون األرسيـة ،وخيالفها

يف املعاملات واحلـدود .6إسـقاط هـذه اآليـة على مؤسسـات الدولة يعـزز االعتقاد بأهنـا -وإن

أعلنـت أهنـا إسلامية -ختالـف ذلـك يف الواقـع ،فيبني اإلسلامي اإلصالحـي موق ًفـا متطر ًفا يف
عالقتـه بالدولـة؛ ألن املسـألة عقائديـة ترتبط باجلنة والنار ،وليسـت اجتها ًدا يف التدبري السـيايس.

ـك َل ُي ْؤ ِمن َ
تعـدّ هـذه اآليـة ركنًا حمور ًّيـا يف اإليديولوجية اإلصالحية ،قـال تعاىلَ { :ف َل َو َر ِّب َ
ُون
حتَّـى ُيكِّم َ ِ
ِ
ـهم حرجا ِّمَّا َق َضي َت ويسـ ِّلموا تَس ِ
ـم ُث َّم َل َ ِ
ـل ًيم}.7
يما َش َ
يـدُ وا ِف َأن ُفس ِ ْ َ َ ً
ـج َر َب ْين َُه ْ
ـوك ف َ
َ ٰ َ ُ
ْ ََُ ُ ْ
يشـتق مـن هـذه اآليـة مفهـوم احلاكميـة ،8ثـم تعـزز باآليـات  44و 45و ،47من سـورة املائدة .ال

تـرد هـذه الصيغـة "احلاكميـة" يف القـرآن لكـن تعني عندهـم :احلكم بام أنـزل اهلل .يتـم تنزيل هذا

املفهـوم يف بيـان تناقـض الفـرد الـذي يلتزم بحكـم اهلل يف الصلاة والصيام واحلج ،لكـن ال يلتزم

بـه يف الـزكاة والربـا والرسقـة والغـش والرشـوة والزنـا والتبرج ،ثـم بيـان التناقـض يف ممارسـة

مؤسسـات الدولـة ،التـي قـد يلتـزم أفرادهـا بالعبادات لكـن يرفضون الشـورى بني املسـلمني.9

وتتجلى خطـورة اسـتعامل هـذه اآليـات عنـد تنزيلهـا يف سـياق الصراع السـيايس ،فيخاطب هبا

احلاكمـون ،ليفهـم األتبـاع أن اخلصـم انطبـق عليه وصـف "الكافر ،والظـامل ،والفاسـق" ،فتنتقل

مصطلحـات العقيـدة إىل جمـال الصراع السـيايس ،وقـد تولد عن ًفا ضـد الدولة .لكن اإلسلامي

اإلصالحـي قـام بمراجعـات وأعلـن نبـذه العنـف والرسيـة ،دون أن يبعد هـذه اآليـات القرآنية

عـن السـياق السـيايس؛ ألن هدفـه اإلعلان عن بديل سـيايس جديـد ال تناقض فيه بين املرجعية

يسـتقطب السـاخطني عىل واقع املامرسـات السياسـية العلامنية.
اإلسلامية واملامرسـة الواقعية،10
ُ
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يبرغملا ةكلمملا يف يسايسلاو يوعدلا تالوحت

إذا آمـن الفـرد املتدين بأن اإلسلام شـامل وأنـه ال جيوز التحاكـم إال للرشيعة ،فـإن الواجب
عليـه أن يقـوم باألمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر اسـتجابة لقولـه تعـاىل{ :كُنتُـم َخير ُأم ٍ
ـة
ْ ْ َ َّ
ِ
ـو َن َع ِن املنك ِ
ـت لِلن ِ
َـر َوت ُْؤ ِمن َ
َّـاس ت َْأ ُم ُـر َ
ُون باهلل} ،11وقول الرسـول صىل
ُأ ْخ ِر َج ْ
ون بِا َْل ْع ُـروف َو َتن َْه ْ
اهلل عليـه وسـلم" :لتأمـرن باملعـروف وتنهون عن املنكر أو ليسـلطن اهلل عليكـم رشاركم ثم يدعو

خياركـم فلا يسـتجاب هلـم" .12يفهـم من اآليـة واحلديث ،دعـوة اإلسلام إىل األمـر باملعروف

والنهـي عـن املنكـر ،ولذلـك كانـت افتتاحيات جريـدة اإلصالح تقوم هبـذه الوظيفة ،وتسـتنكر

أن تصبـح أمـوال بيـع اخلمور ،واإلشـهار الفاحش جز ًءا أساسـ ًّيا مـن خزينة الدولـة .13ثم تقرتح

إنـكارا
على الدولـة كيفيـة إنـكار املنكـر يف مـن تـرك الصلاة أو معلو ًمـا مـن الديـن بالضرورة
ً
وجحـو ًدا ،يقـام عليـه احلـد أو حيرم مـن الوظيفـة العموميـة واالمتيازات حتـى يتوب.14

تعـوز املنظـر اإليديولوجـي -أحيانًـا -األدلـة النصية مـن القرآن والسـنة ليقنـع املتدين بأمهية

املشـاركة يف الشـأن العـام .فالتنظيامت احلزبية التـي هي من أدوات تنظيم املجتمـع يف زمن الدولة
احلديثـة مل تكـن يف زمـن الرسـول صلى اهلل عليـه وسـلم .حيتـاج املنظـر اإليديولوجـي إىل قواعد

أصـول الفقـه ل ُيرشعـن هبا االنتماء إىل تنظيم حديـث ليس من إنتاج املسـلمني ،فيؤكـد للمتدينني

أن حكـم األمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر واجب عينـي ،إذا مل حيقق أهل العلـم الكفاية ،وكل
وسـيلة مرشوعـة لتحقيـق الكفايـة تصبح واجبـة ،طب ًقـا للقاعدة األصوليـة" :ما ال يتـم الواجب

إال بـه فهـو واجـب" .15ويتـم تنزيل هذا الفهم يف سـياق الرصاع السـيايس املنضبـط لبعض آليات
التنافـس الديمقراطـي ،فيكون سـبب االنخـراط يف اجلمعية الدعوية تعبد ًّيـا عقائد ًّيا.

تعـدّ القضيـة الفلسـطينية مـن األسـس اإليديولوجيـة ملشروع اإلصالحيين اإلسلاميني،

ويوظفـون األدلـة النصيـة مـن القـرآن والسـنة لبيـان حقيقـة العـدو .ومـن ذلـك قولـه تعـاىل:
ِ
ِ
{ َلت ِ
َجـدَ َّن َأ َشـدَّ الن ِ
شكُـوا} ،16التي يسـتعملها كاتب
َّـاس عَـدَ َاو ًة ِّل َّلذيـ َن آ َمنُـوا ا ْل َي ُهـو َد َوا َّلذيـ َن َأ ْ َ
افتتاحيـة اإلصلاح ،ويضيـف ً
قائلا" :املحتلون هـم أعدى األعـداء ،واألنظمة غري مسـتعدة أن
ختاطـر بسلامتها فتدخـل يف حـرب مفتوحة مـع إرسائيـل" .17اسـتنبط الكاتب أن اليهـود الذين
قصدهتـم اآليـة هـم اليهـود املحتلـون ألرض فلسـطني .بمعنـى آخـر أن اإلرسائيليني هـم امتداد

تصـورا عقائد ًّيا
ليهـود اجلزيـرة العربيـة يف زمن الرسـول صىل اهلل عليه وسـلم .هذا الفهم شـكَّل
ً
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للقضيـة الفلسـطينية يؤثـر يف املامرسـة السياسـية ،وهلذا كتـب عزيز ربـاح 18منتقدً ا دعاة السلام،

ً
غينـا موقفنـا حين طلـب منـا وحين مل يطلـب ،وأعلنـا االعتراف بالعـدو اسـتعدا ًدا
قائلاّ " :
للتسـوية والسلام ،وأقمنـا لـه يف أرضنـا سـفارته ،وجلسـنا معه للحـوار!".19

مـن خلال هـذه األمثلـة املنشـورة يف صحيفـة اإلصلاح ،التـي كانـت تصـدر يف أواخـر

الثامنينيـات مـن القـرن املـايض ،زمـن تأسـيس اإليديولوجيـة اإلصالحيـة ،يتضـح أن اسـتعامل
النـص الدينـي يف سـياق اإلصلاح يعـزز االعتقـاد بأن ممارسـة السياسـة سـلوك دينـي عقائدي،
ينتـج مواقـف حديـة ومتشـددة .و ُيبنـى هـذا االعتقـاد بفقـه سـطحي للواقـع املركـب ،20فيتـم

إسـقاط النـص الدينـي بسـهولة عليـه ،بمنهجيـة اختزاليـة جتزيئيـة ،دون فهـم كيل لتطـور الدولة
املغربيـة يف عالقتهـا باإلسلام ،هـذا مـن جهـة .ومـن جهة ثانيـة ،ال تفهـم ترصفات مؤسسـات
أيضـا ينطبق
الدولـة ضمـن إكراهـات النظـام العاملـي املهيمـن على االقتصـاد والسياسـة .وهذا ً

على تصـور اإلسلاميني اإلصالحيين للظاهـرة اليهودية اإلرسائيلية ،الذي يكشـف عن بسـاطة
يف الفهـم ،باختصـار املعركـة فيما هـو عقائـدي ،دون البحـث عـن أسـباب أخرى تتعلـق بتطور
احلضـارة الغربية.

يبـدو أن اسـتعامل النصـوص الدينيـة يف مرحلة التأسـيس يتم إسـقاطها عىل الواقع بسـهولة،

دون االسـتعانة بالعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية لفهم الواقـع املعقد ،ولذلك متيـزت هذه املرحلة

بالوصـل التـام بني الدعوي والسـيايس يف التنظيـم وخطاب اإلسلاميني اإلصالحيني.

الدعوي والسيايس يف مرحلة املشاركة السياسية
أسـس اإلسلاميون اإلصالحيـون مجعيتهـم 21وناضلـوا من أجل إفسـاح املجال للمشـاركة

حيـا يف أول دورة للجامعـة الصيفيـة ،التـي نظمتهـا
السياسـية .وقـد كان عبـد اإللـه بنكيران رص ً

وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسلامية حـول "الصحوة اإلسلامية :واقع وآفاق" عـام 1990م.22

قـال بنكيران" :نوجـه خطابنـا كذلك بـكل أدب واحترام إىل السـادة األفاضل املمثلني للسـلطة

املغربيـة يف بالدنـا ،بما فيهـم مـن علامء ،وبام فيهـم من رجال سـلطة ،إىل أن يرفعـوا ألمري املؤمنني
طلبنـا ،نحـن ال نطالـب اآلن بإقامـة احلـدود ،نطالـب بيشء واحد بإفسـاح املجال كام هو مفسـح
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لغرينـا" .23أقدمـت اجلمعيـة على طلب تأسـيس حزب التجديـد الوطنـي ،إال أن طلبها رفض،24

فاختـار أبنـاء اجلمعيـة االنخـراط 25يف حـزب عبـد الكريـم اخلطيـب :حـزب احلركـة الشـعبية

الدسـتورية الديمقراطية ،26ليغري اسـمه الح ًقا بحزب العدالة والتنمية .27اسـتعمل اإلسلاميون

املرجعيـة اإلسلامية والتراث والتاريـخ لتأصيل املشـاركة السياسـية عرب جمموعة مـن املربرات:
طاعـة ويل األمـر :إن طبيعـة النظـام السـيايس املـزدوج بين األصالـة واملعـارصة 28جعلـت

ً
تأويلا للقـرآن والسـنة ،يبرر التوفيـق بين شـيئني متناقضين مـن حيـث
اإلسلاميني يقدمـون

املرجعيـة املعرفيـة .يسـتدل عبـد اإللـه بنكيران 29عىل وجـوب طاعة ويل األمـر بقوله تعـاىلَ { :يا
ول ْالَم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ُـم} .30اعتبر بنكيران أن أمري
ـر منك ْ
ـول َو ُأ ِ ْ
َأ ّيـا ا َّلذيـ َن آ َمنُـوا َأطي ُعـوا اهلل َو َأطي ُعـوا َّ
املؤمنين وامللـك احلسـن الثـاين ويل أمـر ،يقـود دولـة إسلامية موجـودة وال حيتـاج إىل إقامتهـا،

وأوضـح أن احلكـم الرشعـي يف عالقـة الرعية بويل األمـر هو وجوب طاعته .هـذا التأويل يندرج

ضمـن تربيـر واقـع نظـام احلكـم باملغـرب ،واهلـدف هو رفـع الرصاع بين احلـكام واملحكومني،
ولذلـك يقـول بنكيران" :إن دخولنـا يف رصاع مـع احلـكام هـو مضيعـة للوقـت وخطـأ سـيايس

كبير" .31ثـم إلقنـاع إخوانـه هبـذا التحول يف القـراءة ،حيـث كان ُيعتبر امللك طاغوتًـا ،32هبدف
السماح هلـم باملشـاركة السياسـية .هذا اخلطـاب ال يبني التناقـض بني الدين وشـكل نظام احلكم،

بـل يتجـه لتأكيـد التطابـق بينهام.

املوقـف مـن الديمقراطيـة :إذا كانـت طاعـة ويل األمـر تنتمـي إىل جمـال اآلداب السـلطانية،

ً
تأويلا ليربر
فـإن الديمقراطيـة تنتمـي إىل جمـال احلداثـة السياسـية .لكـن بنكيران ،كما أنه قـدم
{و َش ِ
ـاو ْر ُه ْم ِف ْالَ ْم ِ
ـر} ،33وقوله
نظـام حكـم تقليـدي ،بآيـة قرآنيـة ،فإنه سـيؤول قولـه تعـاىلَ :

ـم} ،34بقبول الديمقراطية يف شـقها اإلجرائي التقنـي لتطوير نظام
تعـاىلَ :
ـور ٰى َب ْين َُه ْ
ـم ُش َ
{و َأ ْم ُر ُه ْ
الشـورى اإلسلامي .35يـرى اإلسلاميون اإلصالحيـون هبـذا التأويل املـزدوج أن نظـام احلكم

األنسـب هـو نظـام سـلطاين يف اجلوهر ،وحداثي يف املظهـر .ما كان يدعو إليه بنكيران يف جريدته

يتناقـض مـع مجاعة العدل واإلحسـان اإلسلامية .36كما أن املوقف مـن الديمقراطيـة كان موق ًفا
كفرا .37يرفض اإلسلاميون
جري ًئـا يف وقتـه؛ ألن بعـض اإلسلاميني كانوا يعـدّ ون الديمقراطيـة ً
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اإلصالحيـون الديمقراطيـة يف بعدهـا الفلسـفي ،لكن يقبلون وسـائلها اإلجرائيـة ألهنا ال ختالف
الدين.

املشـاركة السياسـية :مـن أهـم أساسـيات النظـام الديمقراطـي املشـاركة السياسـية ،إذ هـي

مـن جتليـات املواطنـة التـي تتعلـق بمبـدأ املسـاواة ،وال تكتمل إال بمبدأ املشـاركة الذي سـيعمل

اإلسلاميون اإلصالحيـون على تأصيله لرفع احلرج عن املواطن املتدين ،الذي سيحشـد الختيار
ممثليـه اإلسلاميني يف الربملـان .وقـد عرفـت مرحلـة اختـاذ قـرار املشـاركة يف انتخابـات نوفمبر
ً 1997
نقاشـا حا ًّدا بني اإلسلاميني اإلصالحيني والتيار السـلفي ،الذي يعدّ املشـاركة السياسـية

خمالفـة لإلسلام .38حتـول الصراع الفقهي ،بأبعـاده السياسـية ،إىل البحث عن ما يمنـح الرشعية

للمشـاركة السياسـية ،فجمـع سـعد الديـن العثامين ثال ًثـا من فتاوى ابـن تيميـة ،يف كتيب صغري،
وهـي :تعـارض احلسـنات والسـيئات واجلمع بينهام؛ تـويل الواليـات العامة ورشوطهـا؛ الوالية
إذا اسـتلزمت ارتـكاب مفاسـد .39خاطـب العثماين التيار السـلفي بأهـم مرجع فقهـي يعتمده يف

مواقفـه السياسـية .وعـرف انخراط أبنـاء حركة التوحيـد واإلصالح 40يف حزب احلركة الشـعبية
ً
جـدل داخل ًّيـا حـول مفهـوم املشـاركة السياسـية ،وقـد تصـدى لذلك
الدسـتورية الديمقراطيـة

أمحـد الريسـوين ،حيـث منـح للمشـاركة السياسـية مفهو ًمـا دعو ًّيا ،ال كما هو متـداول ومتعارف
عليـه يف املامرسـة السياسـية العلامنيـة ،فوظـف قصـة لإلمـام مالك حني سـألوه عـن حكم الرشع
يف خنزيـر البحـر ،فبين اإلمـام مالـك أن السـائلني يسـمون هـذا احليـوان البحري باسـم اخلنزير
املعـروف يف الغابـة والصحـراء ،ولـو غيروا االسـم لتغير احلكـم .سـلك الريسـوين األسـلوب

نفسـه؛ ألن املتخوفني من املشـاركة السياسـية يسـقطون املعاين السـلبية عىل ترصفهم ،فقام بتغيري

اسـم املشـاركة ،وسماها بالتعبد واملجاهدة واجلهاد ،فرفع اإلشـكال .41حني ال جيد اإلسلاميون
حيـا مـن القـرآن والسـنة ليبرروا ترصفاهتم السياسـية ،يضطـرون إىل العـودة إىل الرتاث
ًّ
نصـا رص ً

الفقهـي واملقاصـدي ويقومون بإسـقاطه عىل سـياق تارخيـي معارص.

التاميـز بين اجلمعيـة الدعويـة واحلـزب السـيايس :بـدأ مشروع اإلسلاميني اإلصالحيين

بتأسـيس مجعيـة مدنيـة تبشر بمشروع دينـي شـامل ،متـت صياغتـه وفـق قـراءة إصالحيـة

للمرجعيـة اإلسلامية ،يطغـى عليه التأويل السـلفي ،لكـن إذا واجهوا معضلة يؤولـون املرجعية
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ً
اعتربت مجعيـة التوحيد
تأويلا مقاصد ًّيـا .مـن تلك املعضالت :التاميـز بني الدعوي والسـيايس.
ْ

واإلصلاح الدعويـة أن العمـل السـيايس عمـل متخصـص ،لكـن املامرسـة السياسـية ال ختـرج

عـن املرجعيـة اإلسلامية ،بل هي "امتـداد لرسـالة الدعوة واألمـر باملعروف والنهي عـن املنكر،
وهنـاك اسـتقالل تنظيمـي وقانـوين فقـط ،مـع االنتماء إىل املشروع نفسـه ،والتعـاون والتنسـيق

بين اهليئتين" .42هـذا التاميـز التنظيمـي يرتبـط برؤيـة اجلمعيـة الدعويـة اإلصالحيـة ملا سـيكون

عليـه التنظيـم احلركـي ،بمؤسسـاته املتعـددة التخصصـات املبشرة بشـمولية اإلسلام .ثـم إن

قانـون تأسـيس األحـزاب يمنـع اسـتعامل الديـن يف املشـاركة السياسـية .هـذا الوضـع حيتاج إىل
تربيـر فقهـي يقنـع املتديـن احلـامل بعـودة الرشيعـة إىل الشـأن العـام .وظـف اإلسلاميون القراءة
اإلصالحيـة للتراث الفقهـي ،واسـتثمرت االجتهـادات النظريـة للفقيه شـهاب الديـن القرايف.

وقـد بـارش سـعد الديـن العثامين تربيـر التاميز بين الديني والسـيايس ،حيث اعترب الديـن له عالقة
باملطلـق مـن التعاليـم واألحكام ،أما السياسـة فرتتبط بمصالـح الدنيا ،فهي ليسـت وح ًيا مطل ًقا،

لكنهـا ختضـع لرؤيـة الديـن العامة لإلنسـان واملجتمع ،ليخلص أن رئاسـة الدولـة أو اإلمامة هي
مقـام دنيـوي .ويسـتعمل العثامين مفهـوم "الترصفات باإلمامـة" للقرايف ،فاحلكـم الديني يصدره

املفتـي ،أمـا القرار السـيايس فتصـدره جهة مؤهلة من رئاسـة الدولة أو من مسـتويات املسـؤولية
األخـرى فيها.43

كانـت القـراءة اإلصالحيـة يف مرحلة تأسـيس املشروع قراءة سـلفية عقائديـة ،تنتج مواقف

حديـة جتـاه مؤسسـات الدولـة ،وتركـز على التناقضـات بين املرجعية اإلسلامية والسياسـات

العموميـة ،مـع القيـام بمراجعـة جذريـة يف املوقف مـن الدولة ،بنبـذ العنف والرسيـة ،واالنتقال
إىل العمـل القانـوين املؤسسي ،دون التمييـز بين الدينـي والسـيايس .لكـن يف مرحلـة االنفتـاح
واملشـاركة السياسـية َخ َفـت ً
قليلا اخلطاب الدينـي االحتجاجي ،وبـدأ القبول بالتقليد السـيايس

يف نظـام احلكـم ،والعمـل عىل أسـلمة اإلجـراءات التقنيـة للديمقراطية ،دون الفصـل بني الديني
والسـيايس على املسـتوى الفكـري .ويف املقابـل ،انطلـق مسـار تنفيـذ خطـة التاميـز التنظيمي بني

وظائـف اجلمعيـة الدعوية ووظائف احلزب السـيايس باللجوء إىل القـراءة اإلصالحية املقاصدية.
ويتضـح أن يف هـذه املرحلـة مل يتـم توظيـف القـراءة العقالنيـة يف تقييـم السياسـات العموميـة،
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بالتمييـز بني املؤسسـات السياسـية واملؤسسـات الدينية للدولـة ،بل اجتهد اإلسلامي يف صياغة
خطـاب التناقـض داخـل الدولـة إلثارة مشـاعر املواطـن املتدين.

الدعوي والسيايس يف الدعاية االنتخابية واملعارضة الربملانية
اعتمـد اإلسلاميون اإلصالحيـون القـراءة اإلصالحيـة املقاصديـة لـكل مـا هـو إجرائي يف

الديمقراطيـة ،فاختاروا جزئياهتا وأسسـوا رشعيتها الدينية ،حتى يتلقاهـا املواطن املتدين بالقبول
ل ُي ْس ِ
ـهم ميدان ًّيـا يف االنتخابـات ،دون أن يظـن أنـه اقرتف معصية حياسـب عليها يـوم القيامة .وقد

اسـتعانوا يف مشـاركتهم االنتخابيـة الربملانية ألول مرة بفتوى ليوسـف القرضـاوي ،44تم تروجيها

عبر جريـدة العصر ،الناطق الرسـمي باسـم احلـزب ،وهي فتـوى مقتطفة مـن كتابه فقـه الدولة

يف اإلسلام ،ورد فيهـا مـا يلي" :ومـن ختلف عـن أداء واجبه االنتخـايب حتى رسـب الكفء وفاز

باألغلبيـة مـن ال يسـتحق ممـن مل يتوفـر فيـه وصـف القـوي األمين ،فقد خالـف أمـر اهلل يف أداء
{و َل َي ْأ َب
الشـهادة وقـد دعـي إليهـا ،وكتم شـهادة أحوج ما تكـون األمة إليها ،وقـد قال تعـاىلَ :
{وال َت ْكت ُُموا َّ
ُّ
ـها َد َة َو َم ْن َي ْكت ُْم َهـا َفإِ َّن ُه آثِ ٌم َق ْل ُبهُ} .47"46اسـتُعمل ابن
الش َ
ـهدَ ا ُء إِ َذا َمـا ُد ُعـوا}َ .45
الش َ
تيميـة لتربيـر املشـاركة السياسـية لدحـض اعرتاضـات التيار السـلفي ،واسـتعمل القـرايف لتربير
التاميـز بين الدعـوي والسـيايس إلقنـاع مناضيل احلـزب املتدينني ،واسـتعملت الفتـوى لرتهيب

املواطـن املسـلم ،إذ ربطـت بين التصويـت يف االنتخابـات ومـا يرتـب عـن ذلـك من عـذاب يف
اآلخرة قبـل الدنيا.

أراد اإلسلاميون اإلصالحيـون أن يثبتـوا لناخبيهـم املتدينني يف االنتخابـات الربملانية األوىل،

التـي جـرت يف  14نوفمبر  ،1997أهنـم مل يتخلوا عن خطاهبـم الديني األول ،باعتبار أن املامرسـة

السياسـية ال تعنـي التخلي عن املرجعية اإلسلامية ،وإن كانـت احلملة االنتخابية تسـتلزم تقديم
برنامـج يف السياسـات العموميـة ،يعمـل احلـزب عىل تطبيقه حين يصل إىل احلكومـة .ومادام أن
مجهـور اإلسلاميني متديـن يف أول مشـاركة انتخابيـة ،تـم ترويـج خطاب "اإلسلام نظـام حياة

شـامل" .يقـول بنكيران يف أول محلـة انتخابيـة لـه" :السـياحة إذا كانت سـتجلب لنـا العملة عىل
حسـاب نسـائنا وحرماتنـا وعلى حسـاب أخالق شـبابنا ،فلسـنا بحاجة إليهـا ،وال نريـد العملة

التـي سـتوفر لنـا" .ثم يضيـف" :نرى أن النظام الربوي هو سـبب األزمـات االقتصادية يف العامل".
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ثـم ينتقـل ً
فصل بنكريان
قائل" :رسـالتنا الثانية هي الدعوة إىل اإلسلام مـن داخل الربملان" .ثـم ُي ِّ
يف فكـرة شـمولية اإلسلام ً
قائلا" :اإلسلام ليس حمـض عبادة يف املسـجد أو عمـرة وحج فقط،

بـل هـو نظـام حيـاة [ ]...سـندعو إىل نظام قيم جديد يسـود فيـه اخلوف من اهلل وتقـوى اهلل ،ولن
نبـايل يف ذلـك مهما كان عددنـا ً
قليلا" .48هـذا اخلطاب السـيايس االنتخايب يشير إىل اسـتمرارية

القـراءة اإلصالحيـة السـلفية ،زمـن خطـاب التأسـيس اإليديولوجـي ،لكـن التحـول بـدأ على
املسـتوى التنظيمـي بمسـامهة اجلمعيـة الدعويـة يف تأسـيس حـزب سـيايس اسـتقل عنهـا ،بعـد

احتضانـه يف البدايـة ،وتـم تربيـر ذلـك بسياسـة التخصصات ،وأطروحـة "ترصفـات النبي صىل

اهلل عليـه وسـلم باإلمامـة" ،باعتبـار أن جمـال اشـتغال الدعـوة ليـس هو جمال اشـتغال السياسـة،
دون أن يتخلى احلـزب السـيايس عـن املرجعيـة اإلسلامية .وهـذا ما يؤكـده الربنامـج االنتخايب

يف انتخابـات  14نوفمبر  ،1997وقـد ورد فيـه مـا ييل" :منع بيع اخلمور واسـتريادها واسـتهالكها

وصناعتهـا ،ملـا يف هـذا األمـر مـن مناقضـة رصحيـة ألحـكام ديننـا ومـا ختلفه مـن آثـار اجتامعية
ً
وتنـاول ملـا يف ذلك من
مدمـرة .حماربـة انتشـار احلشـيش واملخـدرات ،زراعـة وصناعـة وجتـارة

تدمير لإلنسـان وكيـان املجتمـع ،وذلـك باعتماد سياسـة جـادة للقضـاء على هـذه الزراعـات
املسـمومة ،وتعويضهـا بمشـاريع اقتصاديـة بديلـة مـن خلال التعـاون مـع اهليئـات واملنظمات

املحليـة والدوليـة" .49كانـت هذه االنتخابـات أول اختبار للقراءة اإلصالحية السـلفية للمرجعية

اإلسلامية يف املامرسـة السياسـية العمليـة مـن داخـل الربملان ،وظل اخلطاب السـيايس متمسـكًا

باخلطـاب الدعـوي .وهـذه نامذج أسـئلة نـواب برملانيي حـزب العدالـة والتنميـة يف الربملان:

معركـة حماربـة الربـا :يقـول عبـد العزيـز أفتـايت ،يف املناقشـة العامـة ملشروع القانـون املـايل:

أساسـا للكسـب
"قيمنـا الدينيـة يف أي سياسـة اقتصاديـة خاصـة ،تلـك التـي جتعـل العمـل
ً
والتملـك ،وهـذا يعنـي بنـاء اقتصـاد ال ربوي ،باعتبـار الربا يف كل أنواعه وأشـكاله كسـ ًبا حرا ًما

يقـوم عىل أسـاس االسـتغالل ال عىل أسـاس العمل واملضاربـة املرشوعني" .50من أقـوى املعارك
الدينيـة التـي خاضهـا اإلسلاميون اإلصالحيـون يف الربملـان "معركـة الربـا" ،واجهـوا مشروع

السـلفات الصغـرى الـذي جـاءت بـه حكومـة عبـد الرمحـن اليوسـفي ،برتويـج الفتـاوى التـي

حتـرم الفائـدة بـكل أنواعهـا ،والوسـائل االحتجاجيـة ،بحشـد املواطنين للتوقيـع على رفـض
املشروع .وقـال مصطفـى الرميـد منـد ًدا باملشروع باسـم فريـق العدالـة والتنميـة" :الفائدة عىل
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أنـواع القـروض كلهـا ربـا حمـرم ،ال فـرق يف ذلـك بين مـا يسـمى القـرض االسـتهالكي ،ومـا

سـمي القـرض اإلنتاجـي" .51ومل يتـوان بنكيران عـن حماربة الربـا يف الربملـان ،حيث قـال معل ًقا

{و َل ْو
على ظاهـرة الفقـر" :ظاهـرة الفقـر جتد سـببها األول واألعظـم يف معصيـة اهلل .قال تعـاىلَ :
ٍ
الس َما ِء َو ْالَ ْر ِ
ض} .52فنحـن عصينا اهلل
َأ َّن َأ ْه َـل ا ْل ُق َـر ٰى آ َمنُـوا َوا َّت َق ْ
ـوا َل َفت َْحنَـا َع َل ْي ِهم َب َـركَات ِّم َن َّ
ً
نـزل اإلسلاميون حكم الربا
اقرتاضـا
ومل نتقـه وبنينـا اقتصادنـا على النظـام الربوي
وتداول"ّ .53
ً

يف الربملـان ،وحكمـوا بفتـوى سياسـية على مشروع ملحاربـة البطالـة وخلـق فرص الشـغل بأنه
مشروع ربـوي ،بل قـام بنكريان ببيـان العذاب اإلهلـي الذي يلحـق النظام االقتصـادي الربوي،
واملتمثـل يف ظاهـرة الفقر.

معركـة حماربـة اخلمـور :يقـول أفتـايت باسـم العدالـة والتنميـة يف املناقشـة العامـة بمجلـس

النـواب ملشروع قانـون املاليـة لسـنة " :2000-1999البـدّ مـن تنقيـة اقتصادنا من املـواد املحرمة

كاخلمـور والقمار" .54يواصـل أفتـايت معركتـه يف الربملـان بمسـاءلة وزيـر األوقـاف عـن حكـم
توصلـت بملتمسـات مـن العديـد مـن املواطنين
الشرع يف بيـع اخلمـور بمتاجـر مرجـان" :
ُ
واجلمعيـات والوداديـات بمدينـة وجـدة تفيـد تطلعهـم ملعرفـة موقف الشرع من إقدام السـوق

املسـمى "مرجـان" بوجـدة ،على عـرض اخلمـور للبيـع كما يعـرض الطامطـم واجلزر مـن جهة،

ً
أصلا التي ختالـف قطعيات
وكـذا موقـف الشرع مـن التبضـع وارتيـاد هذا النـوع مـن األماكن

الديـن احلنيـف وجتاهـر بذلك" .55يعتقد اإلسلاميون أن اخلمر حـرام ،فقاموا بتنزيـل هذا احلكم
ً
حالل.
والدعـوة إليـه يف الربملـان لتصبـح مـوارد ميزانيـة الدولـة

معركـة املـرأة :بـدأت املعركة بإلقاء خطاب للوزيـر األول عبد الرمحن اليوسـفي يف  19مارس

 ،1999حـول اخلطـة الوطنيـة إلدمـاج املـرأة يف التنميـة ،وجـاء الـرد ببيـان مشترك بين حـزب
العدالـة والتنميـة وحركـة التوحيـد واإلصلاح يف  28يونيو  ،1999جـاء فيه" :نؤكد أنـه ال ُبدَّ من

وموجها ألي خطـة وألي إصالح يف هذا
وإطـارا
أساسـا
ً
ً
اعتماد املرجعيـة اإلسلامية والتقيـد هبا ً

املجـال ،ويف غيره من املجـاالت .ونعترب أن أي جتـاوز أو جتاهل للمرجعية اإلسلامية ولثوابتها،

إنما هـو خـروج عـن الرشعيـة اإلسلامية واملرشوعيـة الدسـتورية وعـن أهـم مقومـات األمة.
ُون حتَّى ُ يكِّم َ ِ
ِ
يدُ ِ
ـم َل َ ِ
وا ف َأن ُف ِس ِ
قـال تعـاىلَ { :ف َ
لا َو َر ِّب َ
ـه ْم
يما َش َ
ـم ُث َّ
ـج َر َب ْين َُه ْ
ـوك ف َ
ـك َل ُي ْؤمن َ َ ٰ َ ُ
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حرجـا مَِّّا َق َضي َت ويسـ ِّلموا تَس ِ
ـل ًيم} .57"56حرص اإلسلاميون عىل تنزيـل مفهوم احلاكمية هلل يف
ََ ً
ْ ََُ ُ ْ

ترشيعـات الدولـة ،ومواجهـة كل مـن يريد تغيير ما تبقى مـن الترشيعات اإلسلامية ،خاصة يف
جمـال األرسة .كانـت معركـة األرسة معركـة دينيـة بني من يدافع عـن الرشيعة ومـن يرفضها .قام

اإلسلاميون بحشـد مسيرة مليونيـة يـوم  12مـارس  2000بمدينـة الـدار البيضاء تنـادي بحامية

الرشيعـة اإلسلامية ،واختـار العلامنيـون مدينـة الربـاط حلشـد مسيرهتم يف اليـوم نفسـه ،فأخذ

الصراع أبعـا ًدا سياسـية .مل يميـز اإلسلاميون بين الدعـوي والسـيايس يف موضـوع املـرأة ،بـل
أنتجـوا خطا ًبـا سـلف ًّيا
معارضـا ،له قدرة على التعبئة واحلشـد.58
ً

معركـة التطبيـع :يف مرحلـة املعارضـة الربملانيـة ،عـارض نـواب العدالـة والتنميـة اسـتضافة

حـزب االحتـاد االشتراكي لوفـد إرسائيلي باملغـرب ،يف إطـار األمميـة االشتراكية ،فنـدد سـعد
الديـن العثماين هبـذا احلضور يف وقفـة احتجاجيةً ،
قائلا" :فالتطبيع خيانـة ،واالتصال باألحزاب

الصهيونيـة التـي تبـارش اإلجـرام ضـد الفلسـطينيني يعتبر أكبر جريمـة ،فكيـف حيـاول هؤالء

أن يومهنـا أن هـذا املؤمتـر سـيحل مشـاكل فلسـطني" .59ونظم حـزب العدالـة والتنميـة مهرجانًا
للتضامـن مـع غـزة يف  ،2008ودعـا أبـو زيـد املقـرئ اإلدريسي إىل رفـض التطبيـع ومقاطعـة

البضائـع الصهيونيـة واألمريكيـة .60وهـذه املواجهـة للتطبيـع اسـتمرار خلطـاب التأسـيس الذي

يعـدّ فلسـطني قضيـة عقائدية ،واسـتمر ذلك يف تسـعينيات القـرن املايض ،حيث أصـدرت مجعية

اجلامعـة اإلسلامية حين كان بنكيران رئيسـها بيانًـا ،61تعبر عـن فرحتهـا بصواريـخ الرئيـس

العراقـي صـدام حسين التـي نزلـت يف قلـب إرسائيـل ،جـاء فيـه" :إىل أن حيين حتريـر فلسـطني

كاملـة إن شـاء اهلل حتـت رايـة اإلسلام تصدي ًقـا لقول الرسـول صلى اهلل عليه وسـلم يف احلديث
الـذي رواه مسـلم :ال تقـوم السـاعة ،حتـى يقاتـل املسـلمون اليهـود فيقتلهـم املسـلمون ،حتـى

خيتبـئ اليهـودي وراء احلجـر والشـجر ،فيقول احلجر أو الشـجر :يا مسـلم يا عبـد اهلل هذا هيودي
خلفـي ،تعـال فاقتلـه ،إال الغرقـد فإنـه مـن الشـجر اليهـود" .62هـذا احلديـث يسـتعمل يف قراءة

مسـتقبل االحتلال اإلرسائييل لفلسـطني ،ويتم النظـر إىل هذا االحتالل أنه فـوق قوانني التاريخ،
التـي حتكـم ظاهـرة االحتلال الغاصب لبلد ما ،بـل احتالل مسـتقبله يعد من عالمات السـاعة،

بمعنـى أن القضيـة الفلسـطينية اختصرت يف زاوية القضيـة العقائدية التي ال جيـوز التنازل عنها.
ً
مقـال خياطـب فيـه يـارس عرفـات ً
ولذلـك ،بعـد اتفاقيـة غـزة أرحيـا كتـب بنكيران
قائلا" :لقد
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سـبق أن فـاوض اليهـود السـلطان عبـد احلميـد عىل فلسـطني ،فأبـى التفريـط فيها مقابـل أموال

كانـت اخلالفـة يف أشـد احلاجـة إليهـا ،وسـقطت بعـد ذلـك اخلالفـة ،ولكـن التاريـخ مل يكتـب
بحـروف العـار هذا العمل يف سـجل السـلطان عبد احلميد ،وهذا ما مل يسـتوعبه عرفات وشـلته.
فـوا أسـفاه على األخ القائـد أبو عمار" .63وبعد قمـة الـدار البيضـاء للتنمية االقتصاديـة بالرشق

األوسـط وشمال إفريقيـا ،يف  31أكتوبـر  ،1994كتب عبـد العزيز رباح ً
قائلا" :وإنني ألحتدى أي

سـيايس أو اقتصـادي أو حاكـم عـريب أن يشـعر بأدنى ثقـة يف إرسائيـل واليهود" .64وتـم الرتويج

لفتـوى يوسـف القرضـاوي ،باعتبـاره مرج ًعا دين ًّيا أساسـ ًّيا ،يقول" :مقاطعـة إرسائيل فرض عىل

كل مسـلم" .65وكان اإلسلاميون يكـررون آيـة قرآنيـة ،حتـدد عالقتهـم باليهود عامـة وإرسائيل
خاصـة ،يقـول بنكيران" :أمـا بعض املهرولين إىل التطبيـع من بني جلدتنـا ،فإننـا نذكرهم بقوله
ِ
ض َع َ
ـم}.67"66
تعـاىلَ :
{و َلـن ت ْ
نـك ا ْل َي ُهـو ُد َو َل الن ََّص َار ٰى َحت َّٰى َتتَّبِ َع م َّلت َُه ْ
َـر َ ٰ

مل يطـرأ حتـول كبير يف القـراءة اإلصالحية للمرجعية اإلسلامية عنـد قادة العدالـة والتنمية،

فقـد اسـتمرت القـراءة اإلصالحية السـلفية يف تنزيل اخلطـاب الديني من داخل القبـة الترشيعية،

وما وعد به بنكريان يف احلملة االنتخابية يف نوفمرب  ،1997أن يكونوا دعاة إىل شـمولية اإلسلام،
أوىف بـه؛ فتـم املزج بني اخلطاب الدعوي والسـيايس عنـد معارضة السياسـات العمومية ،فطالبوا

بمحاربـة الربـا والقمار واخلمـور ،واالسـتمرار يف تأكيـد املوقـف من القضيـة الفلسـطينية برؤية
عقائديـة .لكنهـم نجحـوا وتم ترسـيم التاميـز التنظيمي بني الوظيفـة الدعوية التي تقـوم هبا مجعية

حركيـة ،وبين الوظيفة السياسـية التي يقوم هبا حزب سـيايس .ومل يبدأ التحـول يف القراءة إال قبل

أربـع سـنوات مـن انطلاق الربيع العـريب عـام  .2011يقول بنكيران" :حـزب العدالـة والتنمية

يريـد أن يصلـح التعليـم والعدالـة ،ويريـد أن جيتهـد يف إجياد فـرص جديدة للشـغل للمواطنني.

نحـن نريـد أن نخفـف مـن الفـوارق االجتامعية ،ألن هاتـه هي املشـاكل الكربى التـي يعاين منها

املغاربـة .أمـا اإلشـكاليات األخالقيـة فاحلـزب له قناعـة أنه ال يمكـن معاجلة هذه اإلشـكاليات
صلحـا بني اإلسلام واحلداثـة ،فقال:
مـن خلال القانـون" .68بـل إن سـعد الديـن العثماين عقد
ً
"إن احلـزب ينطلـق مـن فكـرة االنسـجام بين اإلسلام واملرجعية اإلسلامية من جهـة واحلداثة

مـن جهـة ثانيـة ،وجتاوز ادعـاءات التناقض بينهما" .69وهذا التحـول أبعد اخلطـاب الدعوي عن
الربملـان ،لكـن العمـل السـيايس للحـزب مل ينفصـل عـن املرجعيـة اإلسلامية .وقـد تأثر حزب
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كثيرا بالعمليـة اإلرهابيـة التـي وقعـت يف  16مايـو  ،2003ومتـت حمارصتـه
العدالـة والتنميـة
ً
ملراجعـة خطابه.70

الدعوي والسيايس يف العمل احلكومي
بعـد مـا يقـارب عرشيـن سـنة من إعلان املشـاركة السياسـية ،نجحت قيـادة حـزب العدالة

والتنميـة يف الوصـول إىل احلكومـة ،إثـر فـوز احلـزب يف ترشيعيـات  25نوفمبر  2011ضمـن

رسع بإخـراج دسـتور جديـد .كانـت اآلمـال معقودة على احلزب،
سـياق الربيـع العـريب الـذي ّ

ألن ناخبيـه اتسـعوا وجتـاوزوا فئـة املتدينين إىل فئـات واسـعة أخـرى ،إثـر التحـول الـذي عرفه

خطابـه السـيايس واالنتخـايب ،حيـث انعدمـت الدعايـة االنتخابيـة الدينيـة التـي اسـتعملت يف
أول مشـاركة يف االنتخابـات الربملانيـة ،وأصبـح شـعار احلملـة االنتخابيـة "مواجهـة االسـتبداد

عرضـا سياسـ ًّيا جديـدً ا ،وركـز على
والفسـاد" .كان لبنكيران دور كبير يف هـذا التحـول ،قـدّ م ً

إصلاح صنـدوق التقاعـد ،وصنـدوق املقاصـة املكلفـة بدعم أثمنة املـواد األوليـة ..ومل يتحدث

بنكيران وال العثماين مطل ًقـا عـن حماربـة الربـا أو اخلمور ،بـل إن الربنامج االنتخـايب لترشيعيات

 7أكتوبـر  2016ال يتضمـن لفـظ اخلمـور ،التـي كانـوا يتوعـدون بمحاربتهـا ألن مداخيلهـا
حـرام وال جيـوز مليزانيـة الدولـة أن تسـتفيد منهـا ،كما كانـوا يسـتنكرون ذلـك يف املـايض .لكـن

يف الواليـة احلكوميـة لبنكيران قائـد احلـزب اإلسلامي ،رفعت احلكومـة من الرضيبـة الداخلية

على اسـتهالك اخلمـور (اجلعة) .71أمـا الربـا الـذي ظلـوا حياربونـه لسـنوات ،فلا وجـود لـه يف

الربنامـج االنتخـايب نفسـه ،لكـن يف املقابـل هنـاك حديث عن مـا يسـمى "التمويلات البديلة"،

والتـي ال تسـمى يف املغـرب "التمويلات اإلسلامية" .يقـول الربنامـج" :تنزيل إصلاح القانون
البنكـي الـذي نـص على إحـداث متويلات بديلـة ،هبـدف تعبئـة املزيـد مـن املدخـرات ووضع

آليـات متويـل جديـدة رهن إشـارة االقتصـاد الوطنـي والقطاعات الصناعيـة" .72ال يـزال النظام

ومسـتمرا ومن داخلـه ينجزون مشـاريع الدولـة .وبالبحث
الربـوي -كما كانـوا يسـمونه -قو ًّيا
ًّ
يف املوقـع اإللكتروين للحـزب ،ال وجـود لتقاريـر هتاجم السياسـات العمومية ،التـي تعتمد عىل
الربـا أو اخلمـور يف دعـم ميزانيـة الدولـة ،كام كان األمـر يف املايض .هذا االختيـار يف الصمت عن
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القضايـا الدينيـة الشـائكةُ ،يرتق بدفع احلـزب القائدة لألغلبيـة احلكومية للمصادقـة عىل قضايا

ختالـف مرجعيتـه املذهبيـة .نذكـر منها مـا ييل:

اتفاقيـة القضـاء على كل أشـكال التمييـز ضـد املـرأة :عـارض اإلسلاميون اخلطـة الوطنيـة

إلدمـاج املـرأة يف التنميـة برشاسـة عقائديـة يف بدايـة معارضتهم ،لكـن يف آخر الواليـة احلكومية
لبنكيران ظهـرت اتفاقيـة القضـاء على كل أشـكال التمييـز ضـد املـرأة .كان اإلسلاميون

اإلصالحيـون يعارضـون هـذه االتفاقية ألهنا ختالف املرجعية اإلسلامية ،ويتمسـكون باحلاكمية
ُون حتَّى ُ يكِّم َ ِ
ِ
اإلهليـة لقولـه تعاىلَ { :ف َ
لا َو َر ِّب َ
ـم} .73صادق الربملان
وك ف َيم َش َ
ـج َر َب ْين َُه ْ
ـك َل ُي ْؤمن َ َ ٰ َ ُ
على االتفاقيـة يف  7يوليـو  2015ملالءمـة الترشيعـات الوطنية مـع االتفاقية الدوليـة .نيس بنكريان

اآليـة القرآنيـة التـي ظـل يرددها لعقـود ،وبرر املصادقـة عىل االتفاقيـة بعدم إحـراج احلزب أمام
امللـك .74تتضمـن هـذه االتفاقيـة الدعـوة إىل املسـاواة يف اإلرث بين الرجـل واملـرأة ...الشيء

الـذي أجبر حركـة التوحيد واإلصالح على إصدار بيان يرفـض هذه املصادقة ،ويعلن التمسـك

بمضمـون اآليـة الكريمـة ،ألهنـا ختالف الرشيعـة وأحكام الدسـتور.75

مل يتـم إحـراج بنكيران بكثير مـن القضايـا التـي ختالـف املرجعيـة املذهبيـة لإلسلاميني

اإلصالحيين ،لكـن العثماين تم إحراجـه بثالث قضايا شـائكة ختالف مرجعية احلـزب" :تدريس

املـواد العلميـة بالفرنسـية ،التطبيـع ،القنـب اهلنـدي" .ويعـدّ توقيع العثماين عىل عـودة العالقات
ً
زلـزال هـز أركان املشروع اإلسلاميني ،حسـب التطـورات اآلتية:
بين املغـرب وإرسائيـل

اسـتبقت حركـة التوحيـد واإلصلاح التوقيع قبل عرشة أيـام ،وأصدرت بيان ًا يف  11ديسـمرب

 2020تؤكـد موقفهـا الرافـض واملسـتنكر لـكل حماوالت التطبيـع واالخرتاق الصهيـوين .مل تعلق
هنائ ًّيـا على توقيـع سـعد الديـن العثماين ،الـذي مل يتوقعـه أحـد .تصرف احلركـة يعني أهنـا هتتم

بالسياسـة يف بعدهـا العـام ،وحتـرص على محاية القـراءة اإلصالحية السـلفية واسـتمرارها ،دون

أن تلجـأ إىل اآليـات واألحاديـث التـي تذكر بحقيقـة اليهود.

جلـس سـعد الديـن العثماين -الـذي كان يعـدّ التطبيـع خيانـة -يـوم الثالثـاء  22ديسـمرب

 ،2021يف القصر امللكـي بالربـاط ،مـع جاريد كوشـنر ،ومئري بن شـبات ،وأفراهـام بريكوفيتش.
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ووقـع أمـام امللـك حممـد السـادس ،عىل إعالن مشترك بين اململكة املغربيـة والواليـات املتحدة
األمريكيـة ودولـة إرسائيل.

أصـدر احلـزب بيانًـا يف  23ديسـمرب  2020يعرب عن دعمه الكامل األمني العـام رئيس احلكومة

سـعد الديـن العثماين فيما يضطلع بـه من مهام كثـاين رجل يف الدولـة .اختفت من البيـان اآليات
واألحاديـث التـي تبني حقيقة اليهـود وتبرش املؤمنني بمعركة احلجر والشـجر.

خـرج بنكيران يدافـع عـن العثماين ً
قائلا" :الرجل الثـاين يف الدولـة الذي يـرأس احلكومة ال

يمكنـه أن خيـرج ضـد الرجـل األول الذي هـو امللك" .76مل يسـتعمل بنكيران ،ولو آيـة أو حدي ًثا

يف خرجتـه هـذه ،بـل إنه اعتبر القضية الفلسـطينية قضية ثقافيـة ،وهذا الوصف مل يكن يسـتعمله

اإلسلاميون اإلصالحيـون ،بـل كانـوا يصفـون القضيـة بأهنـا قضية عقائديـة .مل يكتـب بنكريان
رسـالة إىل امللـك أو رئيـس احلكومـة ،كما فعـل مع عرفـات ،ليعرب عن أسـفه املفجـع ،ويذكرمها
بقصـة السـلطان عبـد احلميـد ،الذي ُخ ِّي بين خالفته وفلسـطني فاختار فلسـطني.

لكـن شـخصيات عبرت عـن غضبها ألن احلزب لـه تاريخ حافل يف مواجهـة التطبيع ونرصة

القضيـة الفلسـطينية ،فأعلنوا عـن غضبهم وظلوا أوفياء خلطاهبـم األول ،نذكر منهم:

أبـو زيـد املقـرئ اإلدريسي ،صاحـب سلسـلة التطبيع إبـادة حضاريـة يف جريـدة الراية ،مجد

عضويتـه يف املجلـس الوطنـي يـوم  3ينايـر  ،2021وبـرر ذلـك بقولـه" :لقـد تدهـورت مواقـف

احلـزب وبـدأ يفقـد بوصلتـه اهلاديـة" .ومـا زاده غض ًبـا هـو إعلان القيـادي عبـد العزيـز ربـاح
االسـتعداد للقيـام بالواجـب إذا طلبـت منـه الدولـة متثيلهـا بالسـفر إىل إرسائيل .77هـذا القيادي

هـو الـذي كان يذكـر احلـكام العـرب بخذالهنـم للقضيـة الفلسـطينية ويطالبهـم باالعتذار.

فاجـأ إدريـس األزمـي ،رئيـس املجلـس الوطني للحـزب الرأي العـام ،باسـتقالته املؤثرة يوم

 25فربايـر ،2021وممـا ورد فيهـا" :تربيـر كل يشء بـكل يشء يف تناقـض صـارخ ،مـع ما يؤسـس

هويـة احلزب ويكـون جيناتـه األصلية".

إذا تـم اختيـار الوصـل بين الدعوي والسـيايس يف اخلطـاب والتنظيـم ،زمن التأسـيس ،فإن

هـذا الوصـل سـيتحول إىل متايـز عىل مسـتوى التنظيم ،بتفويـت التخصص السـيايس إىل احلزب،
81

العدد الحادي عشر
()2021

وحصر وظيفـة احلركـة يف الدعـوة .غير أن التاميـز يف اخلطـاب كان بطي ًئا ،وظلت قضايـا الدعوة

حـارضة يف النقـاش السـيايس زمن املعارضـة ،ومل يتاميز اخلطاب السـيايس عن اخلطـاب الدعوي

إال بعـد املؤمتـر اخلامـس حلـزب العدالـة والتنمية ،الـذي انتخب بنكيران أمينًا عا ًّمـا يف  20يوليو
 ،2008حيـث اسـتطاع بنكيران بنـاء خطـاب سـيايس يعطـي األولويـة للنضـال الديمقراطـي

ومواجهـة التحكـم ،دون أن يتخلى احلـزب عـن املرجعيـة اإلسلامية .لكـن مـا مل يتوقعـه قـادة
احلـزب أنـه بعـد إنجاحهـم التاميـز بين الدعـوة والسياسـة يف اخلطـاب والتنظيم ،ظهـر التناقض

يف قيـادة احلـزب للحكومـة وعالقتهـا باملرجعية اإلسلامية ،متثل ذلـك يف املصادقة عىل سـيداو،
وتوقيـع اتفاقيـة عودة العالقـات املغربيـة اإلرسائيلية.

خامتة
أنتجـت القـراءة اإلصالحيـة السـلفية رؤيـة الوصـل بين الدعـوي والسـيايس .ويف املقابل،

أنتجـت القـراءة اإلصالحيـة املقاصديـة رؤيـة التاميـز بين الدعـوي والسـيايس ،وظـل احلـزب
يرفـض رؤيـة الفصـل بين الدينـي والسـيايس ألهنـا تسـتند إىل املرجعيـة العلامنيـة .لكـن احلزب
أصبـح يتناقـض مـع املرجعية اإلسلامية ،ومل يتبق لـه إال أن جيرب الفصل بني السـيايس والديني

حلـل مشـكلة التناقـض ،فام احلـل إذن؟

إن بنيـة الدولـة وطبيعة املامرسـة السياسـية تفرضـان عىل احلزب أن خيتـار العلامنية ،فال خيضع

بعـض السياسـات العمومية املتعلقـة بالدين واهلوية للرشيعة اإلسلامية ،لكنه سـيكون يف حاجة
إىل تربيـر هـذا التحـول مـن منظـور دينـي ،فيقـوم بتأصيـل العلامنيـة كما أصـل للديمقراطية .إن

هـذا املـأزق يشير إىل هنايـة إيديولوجية اإلسلاميني اإلصالحيين ألن هلم خياريـن ال ثالث هلام:

اخليـار األول :حـل مشـكلة التناقـض بين مرجعيتهـم اإلسلامية وممارسـة السـلطة برؤيـة

التاميـز ،التـي هـي يف األصـل حل ملشـكلة الوصـل والفصل بين الدعوي والسـيايس يف اخلطاب
والتنظيـم قبل املشـاركة يف السـلطة.
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اخليـار الثـاين :رفـع التناقـض بين املرجعيـة واملامرسـة ،بتبنـي املرجعيـة العلامنيـة التـي تنتـج

رؤيـة الفصـل بين الديني والسـيايس يف ممارسـة السـلطة ،فيتحـرروا يف العمل احلكومـي من قيد
املرجعية اإلسلامية.

ال أظـن أهنـم عاجـزون عـن إجيـاد حـل ملأزقهـم؛ ألن التاريـخ يؤكـد حتوهلـم الرسيـع الذي

يفاجئـون بـه أشـد خصومهم الرشسين ،فمن كان يتخيـل أن ُيوقع العثامين اتفاقيـة إعالن التطبيع

العلنـي ،بالنظـر إىل تاريـخ حافل بإدانة التطبيع؟ ال يمكن احلسـم يف اخليار الذي سيسـلك سـبيله

احلزب؛ ألن لكل خيار منافع وخسائر ،لكنه سيلجأ إىل حل توفيقي ُير ِّمم أيديولوجيته املتصدعة،
حلاميـة التنظيـم مـن التشـتت ،والتي من السـهل على حركة دعوية جديـدة ،مهتمة بالشـأن العام،

أن تنسـفها بقـراءة سـلفية للنـص الدينـي ،التـي اشـتق منهـا اإلسلاميون اإلصالحيـون مفاهيم
احلاكميـة والشـمولية ،...حين كانـوا يوظفوهنـا يف نقـد السياسـات العموميـة ،واآلن أصبحـوا

يتناقضـون مـع هـذه املفاهيـم يف عملهم احلكومـي ،فلم يمنعوا اخلمـر وال الربـا وال القامر ...ومل
يواصلـوا الدعـوة إىل اهلل يف الربملـان ،بـل أصبح من الصعـب التفريق بينهم وبين باقي األحزاب.

إننـا أمـام مشروع سـيايس أثـر يف حتوالته الواقـع العنيد ال النـص الديني ،الذي يسـتحرض يف كل
مرحلـة سياسـية لتربيـر اختيار معني.
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4343سـعد الديـن العثماين ،الدين والسياسـة :متيري ال فصـل ،مؤلف مجاعي ،الدين والسياسـة (الـدار البيضاء:
مطبعـة النجـاح اجلديـدة ،حزب العدالـة والتنمية -املنتدى السـيايس ،)2008 ،ص.90

أيضا بمواقـف العلامء
	4444ال يرجـع اإلسلاميون اإلصالحيـون إىل علماء املشرق فقـط ،بـل كانـوا هيتمـون ً
املغاربـة ،ومـن ضمنهـم :عبـد اهلل كنـون ،وعبد البـاري الزمزمي.
4545القرآن الكريم" ،سورة

البقرة ،":اآلية .282

4646القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية
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4747صحيفـة العصر ،العـدد ،2 :الصـادر بتاريـخ 3 :نوفمبر  ،1997ص  .20هـذه الصحيفـة أصبحت لسـان
حـزب العدالـة والتنميـة ،وصـدر العـدد األول منهـا يف  10أكتوبر .1997
 -4848كلمـة ألقاهـا بنكيران يف سـينام الباهية بجامعة يعقـوب املنصور بالربـاط يف إطار احلملـة االنتخابية6 ،
نوفمبر  .1997صحيفـة العصر ،العدد ،3 :الصـادر بتاريخ 11 :نوفمبر ،1997ص.9

4949صحيفة العرص ،العدد ،2 :الصادر

بتاريخ 3 :نوفمرب  ،1997ص.13

5050صحيفة العرص ،العدد ،23 :الصادر

بتاريخ 17 :أغسطس  ،1998ص.4
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5151صحيفة العرص ،العدد ،40 :الصادر
5252القرآن الكريم" ،سورة

بتاريخ 11 :يناير  ،1999ص.7

األعراف" ،اآلية .96

5353صحيفة العرص ،العدد ،80 :الصادر
5454صحيفة العرص،
5555جريدة العدالة

العدد 17 ،55 :مايو .1999

والتنمية 26-27 ،ديسمرب ،2007العدد .61

5656القرآن الكريم" ،سورة
5757جريدة

بتاريخ 1 :نوفمرب .1999

النساء" ،اآلية .65

العرص 5 ،يوليو  ،1999العدد ،65 :ص.5

5858كان اإلسلاميون يرفضـون مـا ورد يف اخلطـة" :جيـب أن يكون اللجـوء إىل الويل أثناء عقد الـزواج ثانو ًّيا
بحيـث يسـمح للفتـاة الرشـيدة مـن أن تعقـد زواجهـا دون وسـاطة الـويل إذا رغبـت يف ذلـك" .وثيقة،
موقفنـا ممـا سـمي مشروع خطة العمـل الوطنية إلدمـاج املـرأة يف التنمية (الربـاط :طوب بريـس ،حركة
التوحيـد واإلصلاح ،)2000 ،ص  .34لكـن حتـول الرفـض إىل مباركة بعد خطاب امللك حممد السـادس
يف افتتـاح الـدورة األوىل مـن السـنة الثانية من الوالية الترشيعية السـابعة للربملـان ،يف أكتوبر  ،2003حني
أميرا للمؤمنين أن أحل ما حـرم اهلل وأحرم مـا أحله" .وصـدر قانون األرسة
قـال" :ال يمكننـي بصفتـي
ً
يف فربايـر  2004يتضمـن "الواليـة حـق للمرأة ،متارسـه الراشـدة حسـب اختيارهـا ومصلحتهـا" ،مدونة
األرسة ،الربـاط :وزارة العـدل ،مديريـة الترشيع ،بتاريـخ  25يناير  ،2016ص.15
5959صحيفة العرص ،العدد ،213 :الصادر

بتاريخ 13 :يونيو .2002

6060صحيفـة حـزب العدالـة والتنميـة ،العدد ،81 :الصادر بتاريـخ 12 :فرباير  ،2008أصبحـت هذه الصحيفة
هـي الناطق الرسـمي للحزب.
6161صدر البيان يف

 5مارس .1991

6262صحيفة الراية ،العدد  ،7الصادر

بتاريخ  21مارس  ،1991ص.8

6363صحيفة الراية ،العدد  ،63الصادر

بتاريخ  28سبتمرب  ،1993ص.1

6464عزيـز ربـاح ،اعتـذروا إلرسائيـل قبـل تطبيـع العالقـات معهـا ،صحيفـة الرايـة ،العـدد ،115 :الصـادر
بتاريـخ 11 :أكتوبـر  ،1994ص.3
6565صحيفة الراية ،العدد  ،176الصادر

بتاريخ  26ديسمرب  ،1995ص.9

6666القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية
6767صحيفة العرص ،العدد  ،59الصادر
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بتاريخ  24مايو  ،1999ص.1

يبرغملا ةكلمملا يف يسايسلاو يوعدلا تالوحت

6868حـوار مـع صحيفـة الوطـن ،نشر يف صحيفـة العدالـة والتنميـة ،العـدد  ،108الصـادر بتاريـخ  15أبريل
.2008

6969صحيفة العدالة والتنمية ،العدد  ،38الصادر

بتاريخ  31أكتوبر  ،2007ص.13

7070يقـول بنكيران يف حـوار لـه مـع جملة زمـان ،تعلي ًقـا عىل تأثير العمليـة اإلرهابيـة" :جاء وزيـر األوقاف
والشـؤون اإلسلامية أمحـد توفيـق ليضعنا أمـام مسـؤوليتنا ،ونبهنا لبعـض األمور يف خطابنـا ،ال أتذكر
تفاصيلهـا ،يف املسـاء ألقـى جاللـة امللك خطابـه ومل يعلن فيـه قرار احلل -حـل حزب العدالـة والتنمية-
وإن كان تضمـن بعـض اإلشـارات" .العـدد  ،21الصـادر بتاريخ يوليـو  ،2015ص.53
7171نـورة معنـي" ،احلكومـة تسـتجيب لتعديلات األغلبيـة بالرفـع مـن الرضيبـة املفروضـة على اخلمـور"،
موقـع حـزب العدالـة والتنميـة .https://www.pjd.ma/node/3666

7272صوتنـا فرصتنـا ملواصلـة اإلصلاح ،الربنامـج االنتخايب حلـزب العدالة والتنميـة االنتخابـات الترشيعية
 07أكتوبـر  pjd.ma ،2016ص.40:
7373القرآن الكريم" ،سورة
7474تقرير

النساء" ،اآلية .65

إخباريhttps://www.achkayen.com/144057/.html :

7575بيان حركة التوحيد
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7676بث مبارش عىل الصفحة الرسمية لبنكريان  facebook.com/Benkiranabيوم  23ديسمرب
7777ترصيح يف برنامج حديث مع الصحافة ،بالقناة

.2020

الثانية ،يوم  4فرباير .2021

89

جدلية السياسي والدعوي
قراءة في تجربة اإلسالميين في السودان
*

إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري

مقدمة
نشـأت احلركـة اإلسلامية احلديثـة موصولـة بأمتها وهـي تنادي بتجديـد قيم الديـن وحتقيق

وظائفـه يف احليـاة ،مـن خالل رؤية كلية شـاملة حتث املجتمـع وختاطب قضاياه املعـارصة وحتفزه

ملواجهـة التحديـات املاثلـة ،وهـي حتديـات عززها واقـع التدافع احلضـاري الذي رفعـت راياته
الـدول الغربيـة وسـارت بـه وفـق رؤية مصلحية توسـلت بالسـطوة االسـتعامرية واسـتثمرت يف

حالـة "القابليـة لالسـتعامر" .وقـد أدى ذلـك إىل بـروز جمموعـة مـن القضايـا كان البـدَّ لتيـارات

العمـل اإلسلامي مـن مواجهتها والتصـدي هلا .واقتىض ذلـك تبني رؤية منهجيـة حترك املجتمع
داعيـة إىل النهضـة والتغيير .إن هـذا اجلهـد -يف حقيقتـهٍ -
جمـل ملعـاين الدعوة يف حيـاة املجتمع،
وهـذا الواقـع يطـرح جمموعـة من األسـئلة أمـام حـركات العمل اإلسلامي يف البعديـن النظري

والواقـع العملي ،ال سـيام يف حالـة تـويل زمـام احلكم ،فـكان ابتلاء واقع ًّيا من خلال التحديات

واآلثـار املاديـة املحسوسـة لظـروف داخليـة وعاملية معقدة أشـد ما يكـون التعقيد جـراء ما ذكرنا

مـن تدافـع حضـاري ،ومن أبـرز ذلك ما سـتتناوله هذه الورقة مـن :جدلية السـيايس والدعوي،

الدعـوي بمثالياتـه وآفاقـه وآمالـه ،والسـيايس بعنته ورهقـه وذرائعيتـه ،بل ربام رهبتـه وهيبته .
* أكاديمي سوداين ،عميد كلية الرشيعة والقانون ،جامعة أم درمان
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احلركـة اإلسلامية ومـن خالل مقاصدهـا الكلية حركـة دعوية يف كل خمططاهتـا ومرشوعاهتا

وخطاهبـا ،وفـق تصـور واسـع ملفهـوم الدعـوة 1وخطاهبـا لكافـة مناحـي احليـاة ينبثق مـن رؤية
موحـدة ،تقـوم على مبدأ اإلصلاح واهلداية .غري أن تـويل السـلطة ومقاربتها يولـد واق ًعا جديدً ا

تتداخـل فيـه العالقـات وتتقاطـع ،ويقـع تناظـر بين الدعـوي بعزائميتـه والسـيايس بذرائعيتـه،

وتسـتقيم مؤسسـات الدعـوة ومؤسسـات السياسـة وفـق االختلاف الوظيفـي الـذي يعطـي

الدعـوة جانبهـا التطهـري ،والسياسـة لباسـها الواقعـي العملي ،وتنشـأ مـن ثم هـذه اجلدلية بني
املثـال الدعـوي والواقع السـيايس العملي ،بني خصوصية هـذا وعموميـة ذاك .إن النظر إىل ذلك

يف الواقـع السـوداين وللحركـة اإلسلامية بعـد تويل زمـام احلكـم ،وحماولتها معاجلة املشـكالت

الواقعيـة يف وسـط معقـد يعاين مـن العلـل الداخليـة واخلارجية والنـوازل واملسـتجدات ،يعطي

إضـاءة قويـة يف هـذا اخلصـوص .وقد أفـرزت هذه اجلدليـة "جدلية السـيايس والدعـوي" آثارها
عبر مسيرة احلركـة اإلسلامية ،فوقـع التناظـر يف بـادئ األمـر بين الرتبـوي والسـيايسً ،
حممل

بـذات املشـكلة ،وتوالـت االنشـقاقات جـراء ذلـك ثـم تولد انشـقاق آخـر بعد ذلك بني سـؤال
أيضـا
حاكميـة احلركـة اإلسلامية بأمينهـا العـام ،وسـلطة احلـزب برئاسـة الدولـة ،وأدى ذلـك ً

إىل انشـقاق يف احلركـة على املسـتوى الـرأيس ،وكل ذلـك موصول بسـؤال العالقة بني السـيايس

والدعـوي .ثـم جـرت حمـاوالت لإلجابـة عـن هـذا السـؤال ومقاربته مـن خالل نشـاط فكري
وضبـط مؤسسي كيـف مـا كان ذلـك .وال نذهـب بعيـدً ا إن قلنـا إن هنايـة حكـم اإلسلاميني يف

السـودان كانـت مـن آثـار هـذه اجلدلية؛ ممـا أعطى داف ًعـا قو ًّيـا للنظـر والتدقيـق واملراجعة حول

هذه املسـألة.2

بني الدعوي والسيايس :يف منطلقات العمل اإلسالمي املعارص
ال شـك أن السياسـة وتقلباهتـا املتسـارعة ال تعطـي الفـرص جمانًا والسـوانح هبـة ،وربام دفع

األمـر إىل صناعـة حتالفـات وبناء أنسـاق للعالقات تفرض وجودهـا يف دائريت الفكر والسياسـة.
ِ
تعـط
إن ظاهـرة التحالفـات التـي سـارت عليهـا احلركـة اإلسلامية وفـق ترتيباهتـا السياسـية مل

مقدمـات نظريـة لإلجابـة عـن أسـئلة مركزيـة رسعـان مـا أطلـت برأسـها ،وظاهـرة التحالفات

نجاحـا ملحو ًظـا يف مسيرة احلركـة اإلسلامية
إن كانـت إجيابيـة يف العمـل السـيايس ،وحققـت
ً
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السـودانية ،إال أن التحالـف الـذي بـدأ مدن ًّيـا (امليثـاق اإلسلامي ،اجلبهـة اإلسلامية) سـار

شـو ًطا ليصبـح حتال ًفـا مـع البندقيـة والعسـكر ،وكانـت صناعـة االنقلاب ،واالجتهـاد يف إجياد

تفسيرات لذلـك أمههـا دوافـع الضرورة .إال أن اسـتمرار هذا التحالـف بني العسـكر واملدنيني
ً
واضحا يف مشروع التنظري
خللا منهج ًّيا
جتـاوز (لطافـة املواثيـق إىل كثافة السلاح) ،وولد األمر
ً
السـيايس واألنسـاق الفكريـة ،وتقزمـت الـرؤى واألفـكار .وكان للعسـكري أثـر يف إيقـاف

املقدمـات الفقهيـة واحلـد مـن تطورهـا ،وهـذا مـا ظهـرت آثـاره فتولـد االنشـقاق ،الذي سـبق
برا بصورة
ذكـره ،بين جمموعـة األمين العـام للحركـة اإلسلامية والرئيـس الـذي كان ً
أيضا مع ً

أو بأخـرى عـن احلركـة اإلسلامية ،وتكـون حزبـان مها املؤمتـر الشـعبي واملؤمتر الوطنـي .وعرب

هـذا الواقـع بصـورة واضحـة عـن متظهر هـذه اجلدليـة ،وظهر جـراء ذلـك فقه قارب حالة سـد

الذرائـع اتعا ًظـا بما وقـع وخمافـة للفتنة والنـزاع ،وقد انعكس ذلـك بالرضورة ضع ًفا عىل مسيرة

وتطـور الفقـه السـيايس للحركة اإلسلامية السـودانية.3

لقـد كانـت عمليـة االنتقـال من مرحلـة احلركـة إىل مرحلة الدولة يف السـودان عملية شـديدة

التعقيـد ،وإن كان االنتقـال حقيقـة ليـس مـن مرحلـة احلركـة وإنام تطـورت مسـؤوليات احلركة

لتشـمل مسـؤوليات إضافيـة .وهـي مسـؤولية تتصـل بطبيعـة الدولـة .فهـو انتقـال مـن مرحلة
اخلطـاب النظـري الوعظـي فيما يتعلـق بالسـلطة واالرتبـاط العاطفـي الوثيـق إىل مرحلـة حتتاج

إىل قـدر مـن العقالنيـة والواقعيـة والتعامـل مـع النصـوص اهلاديـة املرشـدة وإنزاهلـا إىل الواقع.

إن هـذه النصـوص كانـت هـي الشـعار والـزاد الـذي غـذى احلركة ودفع هبـا يف طريـق الصعود

والنمـو والكسـب الشـعبي ،ويتضـح ذلـك مـن خالل جمموعـة من األسـئلة املطروحـة :أكان ال
ً
سـؤال آخر :هل
بـدَّ للحركـة اإلسلامية أن تسـعى لتـويل السـلطة؟ وهو سـؤال حيمـل يف جوفه

احلركـة اإلسلامية حركـة وعظيـة تربويـة أم حركة تغيريية؟ وهـل هي حركة أمـة أم حركة حزب

مـن حيـث الغايات الكبرى؟ وما هـو منهجهـا يف ذلك4؟

لقـد شـغل هـذا السـؤال ذهنية احلركة اإلسلامية يف فترة من الفترات ومازال يشـغل أذهان

كثير مـن احلـركات أو حيد من حركتها .وحقيقـة األمر أن الرتبية والوعـظ ال يتحققان يف املجتمع

تغييرا ،لذلـك فإن النظـر يف مقاصـد احلركة اإلسلامية يبني
املعـارص إال عبر حركـة تسـتوجب
ً
92

يوعدلاو يسايسلا ةيلدج

لنـا أهنـا حركـة تربويـة وعظيـة مثلام أهنـا تغيرييـة انقالبيـة ،5جامعة بني الصلاة واجلهـاد والذكر
والشـكر يف منهـج واحـد وموحـد .6فالغايـة هـي حتويـل املجتمـع إىل املنهـج اإلسلامي .وعليه

فـإن احلركـة اإلسلامية ال جتعـل مـن غايتهـا تـويل السـلطة كما تفعـل كل األحـزاب السياسـية
ولكـن جتعـل مـن مهها تـويل مهمة التغيير والبنـاء واحلفاظ عىل رشائـط اإليامن ومنهج اإلسلام

للمجتمع .

والفـارق يف ذلـك أن احلركـة اإلسلامية ال ُتـايب الواقـع املرفوض لتكسـبه بام فيه يف منافسـة

انتخابيـة ،وإنما جتتهـد يف إحـداث التغيير مـن خلال برنامـج الرتبيـة والتوجيـه ،حتـى يرتقـي

املجتمـع ويصلـح الواقـع ليكتسـب حريته وقدرته على االختيـار القائم عىل العلـم واملعرفة دون

وصايـة .فمـن أهـداف العمـل اإلسلامي أن تتحـرر إرادة االختيـار مـن عبوديـة وقيـد اجلهـل،

حتـى تتحـول األمـة كلهـا إىل أهـل شـورى وأهـل حـل وعقـد ،فال توجـد دوائـر مغلقـة داخل
املجتمـع اإلسلامي بفضـل رحابـة العلـم ويف صيرورة ال تنتهـي وتواصـل ال ينقطـع .بنـاء عىل

ذلـك فـإن النظـر إىل السـلطة يف عالقتهـا باحلركـة اإلسلامية يكـون من عـدة زوايـا خمتلفة:

ً
أول :النظـر إىل السـلطة مـن حيـث إهنـا جمتهـدة يف التمكين حلركـة البنـاء اإلسلامي وتقوية

املشروع اإلسلامي الضابـط حلركـة احليـاة بضوابـط الدين.

ثان ًيا :النظر إىل السلطة من حيث إهنا ال تعارض حركة البناء والتغيري وال تتبناها.

ثال ًثـا :النظـر إىل السـلطة مـن حيـث إهنـا معارضـة للحركـة اإلسلامية ضائقـة هبـا ومضيقـة

عليهـا وسـاعية يف اسـتئصاهلا.

وكل موقـف مـن هـذه املواقـف يضـم يف داخلـه درجـات دنيـا وعليـا ،وربما كان ذلك سـب ًبا

خلصوصيـة الرؤيـة التـي ختتارهـا احلركة اإلسلامية يف كل قطر وف ًقـا لطبيعة املوقف من السـلطة

القائمـة .والنظـر مـن خلال تلك احليثيات يكشـف بعـض جوانب العمل اإلسلامي ومشـكلة

السلطة.

أمـا احلالـة األوىل فتتحقـق مـن خلال اآليت :إمـا أن تتـوىل احلركة اإلسلامية مقاليد السـلطة

بنفسـها أو جتـد مـن يؤمـن بأهدافهـا كل ًّيـا أو مرحل ًّيـا واألمر يقـدر بقدره.
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احلالـة الثانيـة أن يترك األمـر للحركـة اإلسلامية ولغريهـا مـن القـوى السياسـية املنافسـة

لتحـدث التغيير عبر براجمهـا وأطروحاهتـا يف إطـار مـن التعدديـة والتكوينـات احلزبيـة .وهذه
احلالـة هـي ما تدعـو له احلركة اإلسلامية املعـارصة غال ًبا ،ويعـرف ذلك بالوضـع الديمقراطي.
احلالـة الثالثـة أن تعـارض السـلطة القائمة وجود احلركة اإلسلامية وتضيق عليها وتسـعى يف

اسـتئصاهلا ،وهـذه هـي احلالـة الغالبة والسـائدة اليوم يف جل البالد اإلسلامية.

إن احلالة األوىل التي أرشنا إليها يندر إن مل ينعدم وجودها يف السـاحة اإلسلامية اآلن ،ولعل

السـودان مـن هذا النـادر ،قبل التغيري األخري الـذي أهنى حكم احلركة اإلسلامية بتحالفاهتا.

ً
أصلا يف الظـروف املاثلـة اليـوم؛ ذلـك أن السـلطة
أمـا احلالـة الثانيـة فلا يتصـور حتقيقهـا

ً
املجافيـة غال ًبـا ال تـرىض بمثـل هـذا الواقـع ألنه سـوف خيـرج نظا ًمـا إسلام ًّيا ً
عاجل.
آجلا أو
واحلالـة الثالثـة هـي احلالة السـائدة غال ًبـا ،أي حالة السـلطة الرافضة للحركة اإلسلامية ،بل

السـاعية السـتئصال اإلسلاميني وكتـم أنفاسـهم وليـس أصواهتم فقـط ،باعتبارهـم اخلطر عىل

سـلطاهنم السـيايس واالقتصادي والثقايف.

إن هـذا الواقـع هـو الذي يشـكل برامـج وتطورات حركـة الدعوة اإلسلامية ،ويبني خططها

علم أن السـلطة اآلن مل تعد قضية
واستراتيجياهتا ويوضـح خصائـص ومميـزات مرشوع التغييرً ،

كامليـة ،فـإن ديـن األمـة لـن يكتمـل إال عبر طريـق السـلطة ،وهـذا إن كان سـاب ًقا فإنـه يتأكد يف

قارصا عىل مجاعات اإلسلام السـيايس كام يدعـي البعض ،وإنام
العصر احلديـث ،واألمـر مل يعـد
ً
هـم املؤمـن الصـادق ،واحليـاة تؤكـد يف كل يـوم خطـورة السـلطان وقـوة حتكمه يف مسيرة
هـو ُّ

املجتمـع ،وتـراث اإلسلام حيفـظ لنا أن اهلل يزع بالسـلطان ما ال يـزع بالقرآن .وقـد قامت الدولة

اإلسلامية بأرضهـا وشـعبها ودسـتورها وإمامهـا واستراتيجيتها .7وهنا ال نكاد نجـد ً
فصل بني

السـيايس والدعـوي من حيـث التنظري العام واملـوروث القائم ،غري أن التطـورات القائمة وبروز

الدولـة احلديثـة بمؤسسـاهتا أتـى بمشـكالته وحتدياته ،ومنهـا العالقة بني السـيايس والدعوي.8
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البيئة والسلطة يف السودان :الثابت واملتغري
إن احلديـث عـن واقـع السـلطة يف السـودان يبين بعـض اخلصوصيـات التي تتعلق بالسـلطة

ومـا يكتنفهـا مـن قضايـا متيزهـا عن غريهـا يف كثري من البلاد املشـاهبة ،وإن شـاركتها يف البعض
اآلخـر .9فأهـم خيـوط النسـيج االجتامعـي والسـيايس يف السـودان نسـجت على منـوال الدين،

وتولـت أمـر ذلـك املؤسسـات الصوفيـة خاصـة ،وتـم األمـر بصـورة عفويـة ،ويدلل على ذلك
أن أكبر حزبين تقاسما السـلطة يف السـابق مهـا حـزب األمـة واحلـزب االحتـادي الديمقراطي،
وكالمهـا يقـوم عىل دعم ومسـاندة مـن التدين الشـعبي ،فيدعم حـزب األمة (األنصار) ويسـاند
احلـزب االحتـادي الديمقراطـي (اخلتميـة) .ويغلـب الطابع الصـويف عىل الصلة بين احلزب وبني

قادتـه ،ممـا جيعـل العالقة ذات بعد غيبي وليسـت عالقـة واقعية عملية بالضرورة ،فزعيم الطائفة
هـو -املرشـد اهلـادي -وال حياسـب عبر املؤمتـرات واللجـان فهو أكرب مـن ذلك حتـى اآلن.10

لذلـك فـإن مرشوعيـة اخلطـاب اإلسلامي متجـذرة يف البنـاء االجتامعـي لألمـة ،والشـعار

اإلسلامي جيـد القبـول وال ينكـر عليـه مهما تأكـد طرحه والتبشير به ،ولكـن ترتكز اإلشـكالية

أيضـا بجراثيـم الديمقراطيـة املعتـادة ،وأدواء
يف أن الفعـل الديمقراطـي يف السـودان حممـل ً

االختلاف والعجـز الوظيفـي ،نتيجـة لعمليـة االسـتزراع اخلاطئـة يف جسـد غير مالئـم ،وهذا

مـا يـبرز الديمقراطيـة وكأهنـا مسـخ ناقـص ال تقـوم حتـى تسـقط ،لذلـك نجـد أن هذا املسـخ
إصالحـا وتربيـة وترقيـة ،وإنما حيافظ على الواقع كام
الديمقراطـي ال يتصـل بالبنـاء االجتامعـي
ً

هـو ألنـه الضمان لبقائه واسـتمراره.

إن تـويل احلركـة اإلسلامية للسـلطة ال يعنـي سـقوط السـلطة يف يدهـا ،وإنما يعنـي رد احلق

إىل أهلـه .غير أن التجربـة العمليـة أثبتـت أن طـول أمـد السـلطة وتضخـم الذرائعيـة السياسـية

أخطـر ناقـض لقيـم احلركـة اإلسلامية ومرشوعهـا ،فالدولـة دولة األمة وليسـت دولـة احلركة
اإلسلامية أو احلـزب مهما كان ذلـك احلـزب ،واحلركة اإلسلامية كيـان يعمل داخـل األمة وال

هييمـن عليهـا ،وفعاليـة األمـة يف اإلصلاح واإلعمار متثل غايـة األمـر .إن تفعيل األمـة يتناقض
ً
طويل أمـام حتديـات الواقع.
مـع مفهـوم اهليمنـة عليهـا ،وهذا التأسـيس النظـري مل يصمـد
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ً
أول :احلـزب والسـلطة واألمة

لقـد مـرت العالقـة بين حـزب احلركـة اإلسلامية (املؤمتـر الوطنـي) واحلكومـة ،السـلطة

القائمـة يف السـودان حينهـا ،بعـدة مراحـل ،وبدأ األمـر يف بعض أبعـاده ووفق التدابري السياسـية
الوقتيـة كأنـه مصـادرة حلـق األمة ليصبـح التعبري عنهـا بالرضورة هـو تعبري احلـزب ،دون وضع

خطـة استراتيجية لـرد األمـر إليهـا لتختـار مـا تريـد .وهـذا رصـد خمتصر لتلـك املراحـل التي

مـر هبـا الوضـع السـيايس :مرحلـة اسـتنفارية ،مرحلـة العاطفـة القويـة والتوحـد الـذي دفـع
احلركـة بحكومتهـا إىل إنجـاز مقـدر ،متثل يف التصـدي لالعتـداءات اخلارجيـة والداخلية بإعالء

رايـة اجلهـاد والدفـاع عـن املشروع اإلسلامي ،والتصـدي للفسـاد الداخلي وضبـط املظهـر

ً
أصلا مـع اخلطاب
العـام وإشـاعة الـروح اإلسلامية يف ثنايـا املجتمـع ،وهـو جمتمـع متجـاوب

اإلسلامي العـام ،وكانـت احلركـة جمتهـدة يف إظهار أعلى درجـات التوحد واالنسـجام ومل يكن
هنـاك تناقـض ظاهـر بينهـا وبين احلكومة ،فجـل أعضـاء احلكومة هم أبنـاء احلركة اإلسلامية،
والسياسـات سياسـات احلركـة اإلسلامية ،ومـا كان الظرف يسـمح بظهور خلاف أو اختالف

يف هـذه املرحلـة ،ومل يرتجـم جتميـد احلركـة اإلسلامية الـذي تـم مـن قبـل إىل واقع فيسـتعاض
عنهـا بغريهـا يف الشـورى واختـاذ القـرار وإمضـاء السياسـات .وظـل نفـس احلركـة غال ًبـا ثـم

تطـور العمـل السـيايس جـراء التحديـات ،وبـدأت مـن ثـم تظهـر بعض علـل السـلطة "احلزب
واحلكومـة" .ومعلـوم أن ابتلاء السـلطة هـو األخطـر على اإلطلاق وهـو مدخـل الوسـواس،

وظهـر االضطـراب الذي يدعو إىل التسـاؤل أحيانًا ،وظهرت بعض األنشـطة التـي وصفت بأهنا

نفاقيـة ،والتـي ال يملـك أحـد االسـترباء من غبارهـا ،وإال لتحقـق ذلك يف جمتمع الرسـول صىل
حلـا .ثم بـدأ احلديث
اهلل عليـه وسـلم ،وإن كانـت سـب ًبا للضعـف ،خاصـة إذا وجـدت ً
جـوا صا ً

عـن النقلـة السياسـية وربـط ذلـك بمصطلـح الوفاق ،وأعنـي به عـودة األحزاب وهـدأت حالة
االنفعـال العاطفـي الصادق ،وأخـذت عملية التجريب السـيايس تأخذ منحاهـا ،وظهرت بوادر
فقـه التلفيـق الـذي يعتمد على املوجود واملسـتورد من نظم والبنـاء عليها واالقتطاع منها حسـب
الظـروف ،فصـارت كلمـة ديمقراطية ترتدد يف مقـوالت القادة ،وصارت املغازلـة للقيم واملبادئ

األوربيـة مثـل حقـوق اإلنسـان واحلريـة الشـخصية جتـد مكاهنـا يف قامـوس القـادة واملتصدرين
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بـذات التصـور الغـريب ،وهـذا مـردود إىل إشـكالية مفهـوم فلسـفة التأصيـل وغيـاب التأسـيس
النظـري االستراتيجي هلـذه املرحلة.

وكل ذلـك مل يشـكل معضلـة كبرى أمـام مسيرة احلركـة اإلسلامية وإمامتهـا القائمـة على

مفهـوم القيـادة وليسـت اإلدارة ،وهـذه هي اجلدلية التـي ما كان هلا أن تغيب عـن األنظار .جدال
حـول هـل احلركة اإلسلامية حركـة إلدارة املجتمع أم لقيادتـه؟ بمعنى آخر هـل هتتم باإلرشاف

عىل حركة املؤسسـات القائمة أم ترمي إلقامة املؤسسـات وجتديدها ،وتوسـيع قدرهتا ورسـالتها
وبعـث الـروح فيهـا دون اهليمنـة عليها؟ ثم أخذت بـوادر االلتزام الديمقراطـي التقليدي تالحق
خطـط الساسـة وتدابريهـم من بعـد أن احتاروا أمـام إجياد نظـام أو الصرب عىل توليـد نظام جديد

مل يكتـب لـه االسـتمرار وأسـموه نظام املؤمتـرات .11ثم بـدأت املعضلة الكربى متـد قرنيها وذلك

أن احلركـة اإلسلامية أصيبـت بقدر من االضطـراب يف املنهج وثار غبار يف وجه السـلطة ،فغبش

على املقاصـد وسـادت روح السياسـة الدارجة وغلبت على روح الفكرة ،كام يـرى البعض.

إن ظهـور العلـل واألمـراض حتميات تالحق األجسـاد واملناهـج ،وحيوية املنهـج وصدقيته

هـي التـي متكـن لـه يف الواقـع وحتقـق قيادته .كما أن اخللـط بني أسـس البنـاء واحلاميـة والرعاية
وفقـد القـدرة عىل حتديـد الثابت واملتحرك وكيفيـة حتديد األولويات يـؤدي إىل اضطراب وظيفي
وخلـل يتحـول فتنـة تتناسـب يف شـدهتا وخطورهتا مع ذلـك االضطراب.

ثان ًيا :احلزب واألمة وسؤال املؤسسات

ً
توسلا ودف ًعا سياسـ ًّيا فال
التحـزب ليـس هـو الغايـة كما يـرى البعـض ،وإن حتزبـت األمـة

بـدّ مـن تنقيـة لتصوراهتـا وإحاطـة ذلـك بضوابـط الوعي حتـى ال يتحـول احلزب إىل صنـم يقيد
إطالقـات املقاصـد العقديـة ويفسـد الرشعيـة وإن دفعـت موجهات السياسـة إىل ذلـك .احلزب

هـو اإلطـار الفكـري والعميل اجلامع الـذي يوحد أعضاءه عىل أسـاس متفق عليـه ،وهو مرشوع
نظـري لضـم عامـة أبنـاء األمـة ،ويطـرح نفسـه فكر ًّيا وسياسـ ًّيا يف منافسـة شـورية وسـط األمة

أرضـا ومعتقدً ا
مـع غيره مـن الكيانـات التي آمنـت باألصـول والثوابت التـي حتفظ كيـان األمة ً

وهويـة ،ومـن أهـم مقاصده إبداء النصيحة العملية واملشـاركة اإلجيابية يف مشـاريع األمة سياسـة

للدنيـا ومحايـة للديـن عرب مؤسسـاته .ربما كان هذا هو التصـور األقـرب إىل روح الرشع احلنيف
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"اعتبـار احلـزب مؤسسـة مـن مؤسسـات األمـة" .بناء عىل ذلـك تصبـح للحزب مؤسسـاته التي

حتقـق هـذه املقاصـد ،وتفـرز القيـادة املؤهلـة لتـويل السـلطة وإدارة احلكـم متـى ما وجـب ذلك

رئاسـة للبلاد عبر مشـاركة لكافة أفراد األمـة ،كام أن احلزب يضم مؤسسـته الشـورية التي تضع

السياسـات العامـة وحتيي قيمـة التناصح.

إن هذا الواقع سـيجعل من احلزب مؤسسـة داخل املجتمع تسـعى لقيادته ومنافسـة الكيانات

األخـرى لتـويل قيـادة املجتمـع .ومـن أهـم مراكـز القيادة "السـلطة" ،وبذلـك يشـكل الواقع من

بعديـن :البعـد األول كيـان احلـزب والبعـد الثـاين كيان األمـة .ويصبـح احلزب مدرسـة إلعداد

الكـوادر لقيـادة األمـة وبناء املشـاريع التي تعني على قيادهتا حتقي ًقـا ملقاصد الديـن الكلية .ويتوىل
احلـزب خماطبـة األمة واسـتنهاض مهتها وفـق قدراته وإمكاناته ومبادئه لتلتـزم يف صفوفه أو تقتنع

بطرحـه .ومتـى مـا حتقق للحـزب الفوز بثقـة األمة وتويل قيادهتـا فيجب عىل هذه القيـادة أن متثل
ً
جـدل طـروء تناقـض بني ما يريد احلـزب وتريد
إرادة األمـة وليسـت إرادة احلـزب ،إذا افرتضنـا

األمـة .ومـن ناحيـة أخـرى عىل القيـادة أن تلتزم باألطـر العامة التـي طرحها احلـزب لألمة ونال

ثقتـه مـن خالهلـا وبشر هبـا .وتظـل العالقة قائمة بين احلزب وبين قيـادة األمة التـي قدمها عىل
النصيحـة والتوجيـه والتبشير والدفع لتحقيق وإنجاز اخلطط والسياسـات ،فالسـلطة آلية مهمة،

ولكنهـا تفقـد أمهيتهـا أمـام عجـز املجتمـع وفتور مهته ممـا يلقي بعـبء التواصـل االجتامعي عىل
مكونـات احلـزب حتـى يتكامـل السـعي بين السـلطة احلاكمة واحلـزب القائـم وبقيـة مكونات
األمة.

ثال ًثا :جملس األمة (املجلس الوطني :الفكرة والوظيفة)

12

يتـوىل التوجيـه واإلرشاف املبـارش واملحاسـبة واملسـاءلة للسـلطة جملـس األمـة ،الـذي يمثل

كافـة األمـة وال يمثـل بالضرورة حز ًبـا بعينـه .وهنـا ال ننشـغل باللقب بقـدر انشـغالنا باملقصد.

وهـذا يبين لنـا أن هنالـك نقلـة نوعيـة يف طبيعـة العالقـة بني احلـزب وبني السـلطة التـي يفرزها

باعتبارهـا سـلطة األمة وليسـت سـلطة احلـزب .إن تصـور البناء (احلـزيب) يف الدولة اإلسلامية

يقـوم على أسـاس فكـري عقـدي وفقهـي عملي .أمـا مـن الناحيـة العقديـة فـإن اإلسلام يقـر

بالتنـوع واالختلاف الفطـري املوجـود يف طبيعـة الكـون بوصفـه مالز ًمـا لطبيعـة احليـاة التـي
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ـم َو َت َّ ْ
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ـك ألَ ْم َّ َ َ َ
ـك َخ َل َق ُه ْ
متَلفين * إِال َمـن َّرح َ
الن ِ
ِْ
َّـة َوالن ِ
ج ِعين} [هـود .]119-118 :ولكـن اإلسلام نفسـه هـو الذي ينهى عـن التفرق
َّـاس َأ ْ َ
واالختلاف وجيعـل االختلاف الفطـري وظيفـة اجتامعيـة وداعيـة توحـد ،وجيعل مـن الوحدة

قـدرا فطر ًّيـا فـإن التوحـد فريضة رسـالية .وربام
رضورة ألداء أمانـة التكليـف ،فـإن كان التعـدد ً

خيطـئ مـن يتحـدث عـن التعـدد يف الكـون كمقدمة يبنـي عليهـا رضورة التعـدد و االختالف يف
السياسـة والعقائـد ،لذلـك تصـور األحـزاب داخـل األمة اإلسلامية هو جزء من تصـور وظيفة
األمـة يف أداء أمانـة الشـهادة وااللتـزام برشوطهـا ،مـن مـواالة على القيـام باملعـروف وهني عن

وتنافسـا يف
وإصالحا ألمـر احلياة
تناصحـا
املنكـر ،ممـا جيعـل وجـود األحـزاب توظي ًفـا للجهـد
ً
ً
ً

ً
وعمل ،وإخـراج النصيحـة املؤسسـية وليسـت الفردية فقط.
علما
سـبيل احلـق وبيـان الصـواب ً

هـذا التصـور قـد يتناقـض مـع بعـض األفـكار والتصـورات ،إذ املعارضـة يف الـدارج هتتـم

بإزالـة النظـام القائـم وإفسـاد خططـه ومشـاريعه ،وال هتتـم بتحريـك مؤسسـات األمـة وتنهـج

هنـج الصراع والتشـاكس والشـغب .ومعلـوم أن الديمقراطيـة الغربيـة نفسـها تقوم عىل أسـاس

مـن الثوابـت والتنافـس داخـل إطـار عقـدي هـو الديمقراطيـة نفسـها ،إذ ال ينبغـي للمعارضـة
أن تتجـاوز تلـك احلـدود ،فالثوابـت األمريكيـة والربيطانيـة والفرنسـية هـي ذات الثوابـت مهام
تغيرت األحـزاب .إن مثـل هـذا التصـور جيعـل األحـزاب كيانًـا شـور ًّيا يقـع بينهـا التنافـس

ونصحـا.
إصالحـا ورقابـة
لإلصلاح وتكتمـل مؤسسـات األمـة
ً
ً

ونجـد هـذا التصـور يقربنـا من عواصـم الفقه والعمـل التي توصـل إليها علامؤنـا بفضل من

الوحـي األمين ،13وهذا ما يدعو إىل االسـتئناس هبـذا الرتاث العظيم واالجتهـاد يف جتريد أصول

الفقـه السـيايس ،14وتأطير ذلـك مـن خالل الدسـتور الـذي جيمع ،كام مجـع ً
مثل بني فقـه اإلمام

أيب حنيفـة ومالـك و الشـافعي وأمحـد وغريهـم ،مـن غير أن يـزرع بذور الشـجار والتشـاغب.
ومـا أرشـد األمـة هناك قمين بإرشـادها هنا -و احلركة اإلسلامية إنما قصدت إىل قيـادة وإمامة
املجتمـع فـكان ينبغـي أن يمدهـا الفقـه السـيايس بما يعين على ذلك ،غير أهنا تقـارصت مهتها
سياسـ ًّيا واكتفـت عـن التبشير اللازم واملجاهدة الواجبـة سياسـ ًّيا واقتصاد ًّيا واجتامع ًّيـا ،وكأهنا
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أرادت أن تتمحـور بحزهبـا حـول السـلطة (حـزب املؤمتـر) وانعكـس ذلك عىل جدلية السـيايس
والدعوي.

السيايس والدعوي :التجليات الفكرية واألطر الالئحية
بعـد االسـتفاضة يف النظـر يف العالقـة بين احلركـة واحلـزب والسـلطة وحماولـة التأصيـل

واملقاربـة الفقهيـة والقـراءة الفكريـة ،نـأيت بمجموعـة مـن اخلالصـات نتبين مـن خالهلا مسـار
واختيـار احلركـة اإلسلامية يف السـودان.

ً
أول :التجليات الفكرية
هـذه الرؤيـة جتتهـد يف إعطـاء العالقـة بين احلركـة واحلـزب والسـلطة بعـدً ا فقه ًّيـا وفكر ًّيـا

تتأسـس عليـه ،والتـي تتجىل بعـد ذلك على ثالثة مسـتويات .وعندما أقـول فقه ًّيا أعنـي املقاربة

التـي وسـمت االجتهـاد السـيايس يف العصر احلديـث داخـل أفـق السياسـة الرشعيـة اسـتهدا ًء
ً
انفعـال بتوجس،
انحصـارا يف هاجس أو
باملقاصـد العامة ،واسـتفادة مما سـلف مـن جتربة وليس
ً
ونبين ذلـك مـن خلال النظـرة األوىل إىل املسرح الذي تتأسـس عليه هـذه الرؤى على اختالف

مستوياهتا.

قبـل أن نبـدأ يف تفصيـل العالقـة بين هذه املكونات ،ال بدّ من اإلشـارة إىل أن إحسـان العالقة

بين احلركـة واحلزب والسـلطة واسـتيعاهبا وتطويرها يقتضي أن ُيبنى فقه الدولة عىل نسـق فقهي
وبين .لقد عانى الفقه السـيايس املوروث مـن تضخيم دور احلاكم وإضعـاف دور األمة،
واضـح ّ
ومـن يومهـا عانـت العالقـة مـن االضطـراب وعـدم الوضـوح .ال شـك أن احلركـة اإلسلامية

تـرى أهنا اسـتطاعت تأسـيس إطـار رشعي عام باحلفـاظ عىل تطبيق الرشيعة اإلسلامية شـورى
-وحريـة وعدالـة -وتسـييج ذلك باحلـدود املرتاىض عليها ليمارس العمل السـيايس داخل إطار

الرشعيـة اإلسلامية .وليتـم مـن بعـد ذلـك الرتايض على توصيـف الواقـع وفـق تكويناته وعرب

مـا ييل:

األمة :وهي التي تعرب عن وجودها بفعالية مؤسساهتا.
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السلطة (احلكومة) :وهي التي تعرب عن فعاليتها من خالل ما ينتسب إليها من مؤسسات.
األحزاب السياسية :وهي تعرب عن فعاليتها من خالل بنيتها املؤسسية.
وهنـا تتميـز النسـقية االجتامعيـة لألمـة والتـي تشـمل املنظمات واجلمعيـات واملراكـز

واملؤسسـات كافـة وعلى اختلاف أنـواع النشـاط االجتامعـي .وعلى هـذا الرتتيـب فـإن األمـة

أكبر مـن األحـزاب وأكرب مـن اجلمعيـات وأكرب من السـلطة ألهنا األسـاس احلامل لـكل ذلك.
وهكـذا تظهـر مكانـة احلركة اإلسلامية بوصفهـا أهم الكيانـات االجتامعية املتصلـة هبموم األمة

وقضاياهـا الكبرى ،بـل هـي االجتهاد الفقهـي لتحقيـق مقاصد ما يعـرف بمؤسسـات املجتمع
املـدين ،بـل تتفـوق أصالـة ورسـالة ،ومـن ثـم تتجىل سـعة احلركـة اإلسلامية يف أفقهـا الفكري

تناسـ ًبا مـع قضايـا األمة.

احلـزب :وهـو أحد املؤسسـات السياسـية لألمـة والتجيل السـيايس للحركة اإلسلامية ،وهو

مـن حيـث العمـوم والشـمول يشـارك غيره مـن األطـر السياسـية واملؤسسـات ،وهـو أخص،
حيـث إنـه املعرب السـيايس عـن قضايـا األمة.

السـلطة :وهـي التجلي السـلطاين للحركـة اإلسلامية يف دائرة احلكـم .والسـلطة أخص من

احلـزب ،وهـي اجلهـاز التنفيـذي امللتـزم بأداء السياسـات العامة املعبرة عن آمال األمـة وأهداف
احلزب.

أمـا مـن حيـث العالقـة الفكريـة والفقهيـة ،فـإن هـذه العالقـة تتأسـس على تصـور األبعاد

الثالثـة لتوليـد األفـكار والـرؤى والسياسـات وضوابـط العمـل ،ويتضـح ذلـك يف اآليت:
البعد العقدي :وهو يمتاز بالتجريد من حيث اتصاله باملطلق ورشوعه يف دائرة الغيب.

البعـد الفكـري :وهـو تنـزالت عمل ّية من دائـرة االعتقاد إىل دائـرة الفكر ،وإن كانـت العقيدة

متتـاز بالتجريـد فإن األفكار متتـاز باإلطالق.

البعـد السـلطوي :والسـلطة تنـزل من دائرة األفـكار إىل دائـرة األفعال .والسـلطة قيد حمكوم

بالواقـع وبمتغرياتـه واملؤثرات فيـه وهي هنا متتـاز بالتعقيد.
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غير أن العالقـة بين العقيـدة والفكـر والسـلطة عالقـة وثيقـة يتصـل بعضهـا ببعـض .وعىل

هـذا فـإن املقاربـة الفقهيـة تسـتدعي أن نُذكـر باآليت :احلركة اإلسلامية ويف نسـبتها هلـذه األبعاد

متثـل االلتـزام العقـدي يف جتريـده وااللتـزام الفكـري يف إطالقـه وااللتـزام السـلطاين يف قيـده
وطاعتـه .إن مركزيـة الفكـر (احلركـة) على مسـتوى األمـة الغالـب عليهـا التجريـد واإلطالق،
وهـي حمملـة باآلمـال والطموحـات وبالغيرة على كل ما ُيشـعر بالقصـور أو االنحـراف .وعىل

هـذا فـإن خمالطـة الواقـع والتعامل معـه حز ًبا وسـلطة ليس كمثـل التعامل داخل دائـرة اإلطالق
والتجريـد كما قدمنـا .وعلى ذلـك نذكـر أن احلركة اإلسلامية تدرجـت يف كسـبها وجهدها من

حيـث الطـرح الفكـري العام ومـن ثم العمل السـيايس الواقعـي .والعالقة بني احلركـة يف فكرها
ويف فعلهـا السـيايس هـي العالقـة بين إطالقـات الفكـر وقيود السياسـة .وهنـا تقـع املقارنة بني

الفكـر التجريـدي املثـال الـذي تتبنـاه احلركـة على مسـتوى األمـة ،وبني الفعـل السـيايس الذي

تؤديـه يف ظـل القيـود واملحـددات احلزبيـة والسـلطوية ،وهـذه جدليـة ال تنفك .ومن هنـا ننتقل
إىل نقطـة أخـص يف هـذه املقاربـة لنتحـدث عـن طبيعـة العالقـة مـن خلال الفعـل واألداء وهو

أصـل القضية.

احلركـة اإلسلامية يف دائـرة األمـة تتشـعب مهامها لتشـمل كافة النشـاط االجتامعـي والذي

يرتكـز حـول حتقيـق النهضـة االجتامعيـة عبر املشـاريع الكبرى ،مثـل :معاجلـة الفقـر ،حتقيـق

قيـم األمـن والطمأنينـة االجتامعيـة ،تشـجيع قيـم البـذل والعطـاء والتكافـل والتعـاون ،تطويـر
املبـادرات ،إقامـة اجلمعيات واملراكز واملنظامت واالهتامم بمؤسسـات التنمية الشـاملة ،والتوجيه
والنصيحـة والتواصـل مـع وحـدة أهـل القبلة عرب مشـاريع رحبـة تضم الظـامل لنفسـه واملقتصد

والسـابق باخليرات ،ثـم االجتهـاد احلضـاري والرشعي الرامـي إىل جعل األمة أكرب من السـلطة
واختـاذ البنـاء املؤسسي املحقـق لذلك .وهذا يشير إىل سـعة واجبـات احلركة اإلسلامية وهو ما

ال يتصـور أن تقـوم بـه جهـة أخـرى نيابـة عنهـا .وهذا هـو املدخل املعـارص لتطوير فقه السياسـة

الرشعيـة لتحقـق املقاصـد املرعيـة .ويمكـن أن نحـدد واجبـات احلركـة اإلسلامية ومـن خالل

دوائرهـا العاملة يف اآليت:

التأسيس العقدي والفكري والتزكوي :تتواله مؤسسات احلركة يف مستوى األمة.
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الفعل السيايس :يتواله احلزب بحكم اختصاصه.
املراقبة السياسية :تتوالها مؤسسات احلركة.
النصح السيايس :تتواله مؤسسات احلركة.
ومن خالل هذا نخلص إىل اآليت:
فكرا وسـع ًيا وسـط األمة لتحقيـق قيم الدين وبسـط معانيه
احلركـة اإلسلامية مجاعـة جاهدة ً

وقيـادة األمـة على مرقـى اإليمان عبر الوسـائل املرشوعـة ،متوسـلة بحزهبـا وحاكمة بسـلطتها

حـرا وتعاونًـا مـع غريهـا وكالـة عـن األمـة .ويف سـبيل تقديـم مقترح عملي جيمـع بني
تنافسـا ًّ
ً
وتأسيسـا على االجتهـاد يف
التأسـيس الفقهـي واملحـدد الالئحـي ،ولتحقيـق املقاصـد الرشعيـة
ً

بـاب السياسـة الرشعيـة والـذي قطعـت فيه احلركة اإلسلامية شـو ًطا بعيـدً ا ،قامـت جمالس عىل
املسـتوى القيـادي اسـتصحبت مـا قدمـت مـن مقاربـات فقهيـة يف طبيعـة العالقـة بين احلركـة
واحلـزب والسـلطة ،وذلـك مـن خلال بنـاء مؤسسـات تقـوم بدورهـا يف املناصحـة واملراقبـة

واملحاسـبة وفـق الضابـط الرشعـي املعتبر ،وقـد تسـاق اجتهـادات وأمثلـة تتقـوى وترتسـخ
باجلـدال والنقـاش واملشـاورة والكسـب العملي.

ثان ًيا :العالقة بني الضابط الالئحي والتمظهر الفكري

لقـد تنـاول البعـض طبيعـة هذه العالقـة من خلال انفعال غالب بعـدم إعادة إنتاج املشـكلة

السـالفة ،والتـي نتجـت عـن االحتـدام بين السـلطة واحلـزب واحلركـة كما أسـلفناٌّ ،
وكل برأيه
ورؤيتـه ،غير أن السـؤال الـذي يفرض نفسـه :هل مـا وقع كان بسـبب وضوح أو عـدم وضوح

تنافـرا الئح ًّيـا؟ ونحـن ال نشـك يف أن
العالقـة؟ وهـل كان أصـل املشـكلة اختال ًفـا فكر ًّيـا أم
ً

عـدم الوضـوح هـو الـذي أدى لذلـك ،وربام يكـون االنفعـال الغالب هـو الذي دفـع إىل إدخال
كثيرا باإلحاطـة الفكرية والفقهيـة .والواقع
القضيـة إىل املدخـل الالئحـي الفني دون االنشـغال
ً

أن الضوابـط الالئحيـة مـع أمهيتهـا التـي ال ختفـى عىل أحـد ال حتقـق فعاليتها وال تكتسـب قوهتا
واسـتدامتها إال إذا نتجـت عـن فعـل فكـري وفقهي واسـع.
(أ) الرؤية الالئحية

103

العدد الحادي عشر
()2021

ذهبـت هـذه الرؤيـة إىل أن احلركـة اإلسلامية حركـة ثالثيـة األبعـاد عبر عنهـا باحلـاءات

الثالثـة :احلركـة ،احلـزب ،احلكومـة .فالكيـان اخلـاص هـو الـذي يسـتأثر عنـد الغالـب بلقـب
احلركـة اإلسلامية ،وللكيـان اخلاص رسـالته ،وللحزب دوره ،وللسـلطة مهمتهـا .وهذه الرؤية

عالجا،
ال متيـل للتفصيـل الفكـري والفقهـي ،وإنام تنفعل باملشـكلة وآثارها وحتـاول أن توجد هلا
ً

مـن خلال حتديـد الدوائـر التـي يتحرك فيهـا كل من :احلركـة ،احلزب ،السـلطة ،وهكـذا تعالج

القضيـة .واالسـتدراك على هـذه الرؤيـة يمكن إمجالـه يف اآليت:

حمـارصة القضيـة يف املحـددات الالئحيـة خيالـف طبيعـة املنهـج الفكـري والفقهـي للحركـة

اإلسلامية ،فهـي حركـة جمتهـدة وجمـددة ،واحلاكم الفكـري مقدم من حيث النسـق على املحدد

الالئحي.

تصـور الثالثـة يف واحـد أمـر غير منطقـي؛ ذلـك أن احلركة اإلسلامية فكـر واحـد ومعتقد

واحـد وهلـا تنزالهتـا مـن بعد ذلـك عىل املسـتويات املختلفـة ،وعىل اختلاف طبيعة هـذا التنزيل

وخصائصه.

إن تسـمية الكيـان اخلاص تفتقد التوصيـف املوضوعي ،فاحلزب معرف بموضوعه والسـلطة

معرفـة بموضوعهـا ،والكيـان اخلـاص لقب غير موضوعي ،وهو مـا يتناقض مـع طبيعة احلركة
اإلسالمية ورسالتها.

هـذه الرؤيـة تفتقـد بيان طبيعـة العالقة الفكرية واملؤسسـية التي تصل هـذه التكوينات الثالثة

وتؤثـر فيهـا وتتأثـر هبا ،مـع إحيائها باسـتثنائية وجود الكيان اخلـاص بمحارصته لف ًظـا ثم واق ًعا.

مثـل هـذا التقسـيم يضعـف احلركـة ويـؤدي إىل تآكلها املؤسسي وحرصها حلسـاب السـلطة

أيضا داخل دائـرة األمة.
واحلـزب ،ممـا يـؤدي إىل انتشـار وتضخـم مجاعات أخرى على حسـاهبا ً
(ب) الرؤية الالئحية التنسيقية
وهـي التـي اعتمدهـا دسـتور احلركة اإلسلامية ملعاجلة املشـكلة ،وهذه رؤية تذهـب إىل إجياد

جسـم تنسـيقي إداري وإرشايف جيمـع بين الدوائـر الثالثـة :احلركـة  -احلـزب  -السـلطة ،عبر
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جملـس قيـادي ،وهـذه هـي الرؤيـة التـي اعتمدهتـا احلركـة اإلسلامية يف التنسـيق املؤسسي بني
أبعادها.

استدراك عىل هذه الرؤية
لقـد أثـارت تلـك الرؤيـة جمموعة من التسـاؤالت حـول :طبيعة هذا اجلسـم ومـدى إحاطته

برؤيـة فقهيـة متكاملـة؟ من أين يكتسـب هذا اجلسـم مرشوعيته؟ ما طبيعة وظائف هذا اجلسـم؟
ومـا مهامه؟

وهـذه الرؤيـة يف املحصلـة النهائيـة ال ختتلـف عـن سـابقتها مـن حيـث االنفعـال بما سـبق

والتعويـل على التحديـد الالئحـي اهلـادف إىل إجياد عالقـة ما بني احلركـة واحلزب والسـلطة مع

عـدم إغفـال مـا هـو قائم اآلن من تنسـيق .إن مبدأ التنسـيق هـو املبدأ األصل يف ضبـط وتوظيف
العالقـة نحـو الغايـات العليـا ،غير أن هـذا التنسـيق ينبغـي أن يتأسـس عىل نسـق مؤسسي وال

خيضـع للتقديـر اخلـاص واالنفعال الشـخيص.

قرصا على أعضاء احلركـة اإلسلامية غال ًبا ،وإن
وهنـا نذكـر أن حـزب املؤمتـر الوطني ليـس ً

قرصا على أعضاء احلركـة اإلسلامية وإن كانت جمتهدة
كان حمق ًقـا لألهـداف .والسـلطة ليسـت ً
أيضـا أن احلركة اإلسلامية تراضت على أن يكون املؤمتر
يف حتقيـق األهـداف .ال بـد مـن التذكري ً
الوطنـي ذراعهـا السـيايس ،وهـو حامل داخـل أوعيته املسـلم وغري املسـلم ،وهو ملتـزم بأماناته

بـأن ال يطبـخ شـي ًئا يف السياسـة داخـل مطبـخ خـاص يغ ّيـب فيـه املؤسسـية ويتجـاوز األمانات

مهما كان ذلـك ،بمعنـى آخـر ال يصنـع السياسـة وراء حجـاب ثـم يمررهـا صور ًّيـا عبر هياكل

احلـزب .ال شـك أن هـذا االلتـزام من أساسـيات الفقه اإلسلامي ومـن أصول القيـم األخالقية

يف الصـدق واألمانـة والوفاء.

غير أن انقطـاع احلـزب عـن مـا ُيعـرف بالكيـان اخلـاص يف كل مـا هـو سـيايس ولـو نظر ًّيـا

يولـد بعض اإلشـكاالت التصوريـة والعملية ،ال سـيام إذا ظهرت بعض االجتهـادات الرضورية

أو بعـض مظاهـر الفسـاد واملخالفـات ،أو اسـتعىل املسـؤول التنفيـذي أو السـيايس وأغلـق بابـه

أمـام النصيحـة ،ووقـع يف كثير من املحظـورات والتي تؤثر بالضرورة ال عىل السـلطة أو احلزب
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وحسـب ،وإنما تؤثـر كذلـك على احلركـة اإلسلامية يف أصـل فكرهـا ومقصدها بشـكل قوي،

وقـد رتـب هـذه العالقـات وفـق ذلك دسـتور احلركـة اإلسلامية األخري.

اخلامتة
ويف خامتـة هـذه القـراءة ،التـي اهتمـت بالنظـر يف جانـب مـن جوانـب السياسـة الرشعيـة

مـن خلال رؤيـة معـارصة ،تناولـت العالقـة بني احلركـة واحلـزب والسـلطة أو اجلامعـة واألمة

واإلمامة يف التجربة السـودانية ،وهي عالقة حادثة يف الرتاث السـيايس اإلسلامي ،مما يسـتدعي
رؤيـة جديـدة ومعاجلة فقهية واسـعة وشـاملة ال تسـتوعبها ورقـة خمترصة عىل أي حـال ،ومن ثم

نخلـص إىل اآليت:

لقـد أدى غيـاب الفقـه عـن هـذه النسـقية (حركـة ،حـزب ،سـلطة) ،أو جدليـة السـيايس

والدعوي ،إىل جمموعة من املشـكالت ظهرت يف شـكل االنقسـام الذي رضب احلركة اإلسلامية

يف السـودان ،ومظاهـر االنقسـام يف كثري مـن التجارب اإلسلامية ،ورفض الطاعـة بوصفها قيدً ا

مفروضـا ال دخـل للديـن وال للفقـه فيـه ،وهـذا كلـه يؤكد قضيـة غيبة اإلطـار الفقهـي العاصم
ً
واملانع.

جوا من
إن غيبـة الرؤيـة الفقهيـة الشـاملة والواسـعة واإلحاطة باملتغيرات كل ذلك ربام ولـد ًّ

وعجزا عىل النظام السـيايس العام يف إطـاره الرشعي.
االضطـراب والشـجار ،انعكـس ضع ًفـا
ً

إن احلركة اإلسلامية امتازت بالشـمول واالتسـاع يف الفكرة والعزائمية يف العمل واإلنجاز،

وهـي التـي حاولـت إحـداث التغيير السـيايس اإلسلامي يف السـودان .وقـد اختـارت املؤمتـر

الوطنـي كمعبر سـيايس لتصبـح العالقـة بينهـا وبينـه عالقـة تفويض سـيايس ،ليقـوم بالواجب
السـيايس بـكل تعقيداتـه وفـق النظـام السـيايس احلـزيب املتراىض عليه داخـل مؤسسـات األمة.

إن احلـزب هـو التعبير األمثـل عـن قضايـا األمـة واملؤهـل للحكـم متـى مـا تراضـت األمة

على ذلـك وفـق منهـج االختيـار ،وهـذا يشير إىل أن هنـاك طبيعـة عالقـة بين احلركـة واحلزب

موضوعهـا األمـة ،واحلركـة هي األوسـع يف تصورهـا وخماطبتهـا للقواعد الشـعبية ،وهي األكثر
حيويـة يف ذلـك وهـي األقـرب إىل إطالقـات الفكرة.
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إن احلـزب هـو اإلطـار األمثـل يف تبنـي قضايـا األمـة والتعبير عنهـا والدفـع مـع غيره مـن

األحـزاب بغيـة تـويل زمـام األمر ومتثيـل األمة ،وهو مهمـوم بالواقع مقيـد به ،وهنا ينشـأ اجلدال

بين إطالقـات احلركـة وقيـود احلـزب ،وهـو جـدال محيـد متـى تم ذلـك داخـل النسـق الفقهي
املعترب.

إن الرئيـس أو اإلمـام والـذي يتـم انتخابـه لرئاسـة الدولـة إنما يمثل األمـة عنـد انتخابه وإن

خـرج مـن مؤسسـات احلـزب ،فهو خاضع ملؤسسـات األمـة وليـس خاض ًعا ملؤسسـات احلزب

بالضرورة ،وكأن األصـل يف ترتيـب هـذه العالقـة يقـوم على اعتماد أن األمة هي األصـل وبقية
العالقـات تـدور حوهلـا قر ًبـا أو بعـدً ا وف ًقا للأداء الفكـري والوظيفي.
إن العالقـة بين احلركـة واحلـزب والسـلطة أو العالقة بني اجلامعـة واألمة واإلمـام أو جدلية

الدعـوي والسـيايس تتأسـس على رؤيـة موحـدة وجامعة تقـوم عىل التنسـيق والوعـي بالوظيفة

واملهمـة لـكل ،حتـى ال يقـع رصاع وخصـام ،وإن وقـع اجلدال احلميـد بحكم العالقـة املتداخلة

فاحلركـة وهـي التـي متثـل اجلامعـة ال تتجاوز األمـة بحال ،فهـي ممثلـة للجامعة ومتحركة وسـط
األمـة وال متتلـك سـلطة عليهـا ،وإنما هي سـلطة اإلرشـاد والوعـظ واهلدايـة ،والدفـع نحو قيم

الشرع وضوابطه.

إن احلركـة اإلسلامية متـارس دورهـا وسـط األمـة مـع غريها مـن الكيانـات ،وهلا سـلطاهنا

القيمـي واألخالقـي على احلـزب الـذي أنتجتـه ،عىل أن مؤسسـات احلـزب هي احلاكمـة عليه.

أمـا السـلطة التـي يمثلهـا رئيـس اجلمهوريـة فإهنا سـلطة األمـة ،وإن خترجت يف مدرسـة احلزب
واحلركـة ،وهـي خاضعـة ملؤسسـات األمة وليسـت مؤسسـات احلزب.

إن واجبـات احلركـة اإلسلامية تتسـع باتسـاع قضايـا األمـة ،وواجبـات احلـزب حتددهـا

املشـاريع السياسـية ،وواجبـات الرئيـس حتددهـا واجبـات محـل أمانـة األمـة بأمجعهـا .ومن هنا

تنشـأ هـذه اجلدليـة والتـي لـو فهمت وأحيطـت بالفقه ملـا وقع ما حيذر منـه .إن نفي هـذه اجلدلية
خـداع وحتويلهـا إىل رصاع عجـز ،والتعامـل معهـا دليـل وعـي وفقـه وحيوية.
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يوسـف القرضـاوي ،مـن فقـه الدولة يف اإلسلام ،ط( 4القاهـرة :دار الشروق،)2005 ،
ص .21
إبراهيـم أمحـد حممـد الصـادق الـكاروري ،االجتهـاد السـيايس وبنـاء الدولـة املعارصة:

رؤى ومراجعـات حول كسـب احلركة اإلسلامية يف السـودان (اخلرطـوم :دار الفراديس
للنشر ،)2018 ،ص .573
املرجع

نفسه.

حسـن الترايب وآخـرون ،املشروع اإلسلامي السـوداين :قـراءات يف الفكـر واملامرسـة،
ط( ،2اخلرطـوم :معهـد البحـوث والدراسـات االجتامعيـة ،)1995 ،ص .20
ال نقصد هنا االنقالب العسكري ،وإنام التغيري يف نمط

احلياة.

حسن الرتايب ،احلركة اإلسالمية يف السودان (القاهرة :القارئ العريب ،)1990 ،ص

.11

حامـد عبـد املاجـد ،الوظيفـة العقيديـة للدولـة اإلسلامية :دراسـة منهجيـة يف النظريـة
السياسـية اإلسلامية (القاهـرة :دار التوزيـع والنشر اإلسلامية[ ،د .ت ،)].ص .115
إبراهيم الكاروري ،االجتهاد السيايس وبناء الدولة املعارصة ،مرجع سابق ،ص

حسن الرتايب ،احلركة اإلسالمية يف السودان ،مرجع سابق ،ص

.20

.22
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حسن الرتايب وآخرون ،املرشوع اإلسالمي السوداين ،مرجع سابق ،ص
عبارة جملس األمة هنا مقصود منها املقاربة

.65

الفقهية.

عيل حممد الصاليب ،الربملان يف الدولة احلديثة (بريوت :دار ابن كثري ،)2014 ،ص

.10

أمين حسـن عمـر ،أصـول السياسـات :دراسـة موضوعيـة يف أصـول فقـه السياسـات
العامـة يف الدولـة اإلسلامية املعـارصة (اخلرطـوم :هيئـة األعمال الفكريـة ،)2004 ،ص .29

حوار أواصر
حزب النهضة التونسي وفصل الدعوي عن السياسة

110

حزب النهضة التونسي وفصل الدعوي
عن السياسة
حوار مجلة أواصر مع :محمد النوري ومحمود جاء بالله
حاورهما :سيدينا ساداتي

كانت مسـألة العالقة بني الدين والسياسـة أو الدين والدولة أهم قضية شـغلت رواد السياسـة

والفكـر يف السـياق العـريب اإلسلامي خلال القـرن العرشين .ويمكـن اعتبار كل اإلشـكاليات
الفكريـة الكربى تناسـلت منها ،فمنذ سـقوط اخلالفـة العثامنية  1924وصدور كتـاب عبد الرازق

عـن اخلالفـة سـنة  ،11925حتولـت مسـألة اإلسلام وأصـول احلكـم إىل معركة .2ومنذ تأسـيس

مجاعـة اإلخـوان املسـلمون يف مصر  ،1928رفعـت احلـركات واألحزاب اإلسلامية شـعارات:

اإلسلام دين شـامل ،واإلسلام ديـن ودولة ،واإلسلام هو احلـل ،انطال ًقا من األدبيـات العامة

التـي حتـدث عنهـا املؤسـس حسـن البنـا يف رسـائله وخطبه .3وبعـد قيام الثـورة يف إيـران ،1979
ازدادت احلـركات واألحـزاب اإلسلامية متسـكًا بشـعاراهتا ،واشـتد الصراع بينها مـع التيارات
واألحـزاب األخـرى على أرضية عالقـة الدنيـوي بالديني والدعوي بالسـيايس.

ابتـداء مـن النصـف الثاين من  1980وحتـى هناية القـرن  ،20بدأت احلركات اإلسلامية نو ًعا

مـن املراجعـات مل متـس جوهـر معتقداهتـا ،يف العالقة بين الديـن والدولة والدعوي والسـيايس.
وبعـد أحـداث  11سـبتمرب/أيلول  2001ازداد الضغـط عىل األحزاب ذات املرجعية اإلسلامية،

وضوحـا يف املوقـف مـن الديمقراطيـة ،وبـدأ شـعار "اإلسلام هـو احلـل" يف
وأصبحـت أكثـر
ً
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االختفـاء ،وشـاع احلديـث عـن الدولـة املدنيـة ،وأحزاب مدنيـة بمرجعيـة إسلامية ،ومع ذلك

بقـي احلـال على حالـه يف املوقـف مـن املسـألة الدينيـة السياسـية .وأول خطـوة لضبـط أو وضع
مسـافة بين الديـن والسياسـة هي حماولـة حركة التوحيـد واإلصالح يف املغرب سـنة  ،2004حني

سـعت إلجيـاد صيغـة متيز بين الدين والسياسـة دون أن تفصل بينهام ،وتضبـط العالقة بني احلركة
وحـزب العدالـة والتنميـة .وقـد أصل لذلك سـعد الديـن العثماين ،4ونظر له.5

بعـد انـدالع ثـورات الربيـع العـريب وانتقـال بعـض احلـركات اإلسلامية مـن املعارضـة

إىل احلكـم ،ازداد الضغـط عليهـا وبـدأت إكراهـات الواقـع اجلديـد متلي رشوطهـا ،وحـرص

اإلسلاميون على أن يثبتـوا للفاعلين املحليين والشركاء الدوليين انفتاحهـم وديمقراطيتهـم

وقبوهلـم للتعـدد السـيايس ،وأهنـم ال خيتلفون عن غريهم وأهنم ليسـوا أحزا ًبا دينيـة وال كهنوتية.
وكأهنـا حلظـة عبـور إىل ما بعد اإلسلام السـيايس .6أثـارت مواقـف األحزاب اإلسلامية الكثري

مـن النقـاش واالستفسـار :هل تغريت احلركات اإلسلامية؟ هـل راجعت مواقفها السياسـية أو

تراجعـت عـن بعض مسـلامهتا الفكرية؟ أيـن مرشوع إقامة الدولة اإلسلامية وأسـلمة املجتمع؟
أم إن كل ذلـك جمـرد براغامتية سياسـية؟

يف هـذا اجلـو مـن الريبة والتشـكيك يف مواقف احلـركات اإلسلامية ،أقدمت حركـة النهضة

التونسـية يف مؤمترهـا  10سـنة  2016على ما سـمته "الفصـل بني الدعوي والسـيايس" .أثـار قرار

النهضـة موجـة جديدة من اجلـدل داخل االجتاهات اإلسلامية وغريها .فالبعـض اعتربه تراج ًعا

ً
ودخـول يف مسـار العلمنـة ،والبعـض اآلخـر اعتبره منـاورة سياسـية وليـس مبن ًّيا
عـن املبـادئ

على مراجعـة فكريـة .ومهـا اختلفـت اآلراء والتقييامت لقـرار النهضة ،فـإن املتابع ملسـار احلركة

لـن يسـتغرب ممـا توصلـت إليـه ،مـن الفصل بين الدعـوي والسـيايس .فالنهضة تعترب مـن أكثر
انفتاحـا وحيوية وجتربتها تشـهد لذلـك .7وزعيمها من أكبر املنظرين للتيار
احلـركات اإلسلامية
ً

اإلسلامي عمو ًمـا ،فقد كتـب يف مواضيع احلريـات العامة ،8وحقـوق اإلنسـان والديمقراطية،9

وكذلـك املواطنة.10

ويف هـذا احلـوار حيـاول حممـد النـوري 11وحممـود جـاء بـاهلل 12تسـليط الضـوء على مفهـوم

الفصـل بين الدعـوي والسـيايس عنـد حركـة النهضـة ،وسـياقه التارخيـي وأسسـه الفكريـة
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والرشعيـة ،وكذلـك رهاناتـه االستراتيجية والعمليـة .كما يناقشـان التحديـات التـي تواجـه
احلركـة يف احلفـاظ على املرجعيـة اإلسلامية ،ويف نفـس الوقـت الفصل بين الدعوة والساسـة،

ثـم يرشحـان خصوصيـات النهضـة الوطنيـة ،وميزاهتـا عـن غريهـا من احلـركات اإلسلامية يف
املشرق أو املغـرب.

اخلتامـي ملؤمتـر حركة النهضـة العارش عىل فصـل الدعوي عن السـيايس ،وحدث
نـص البيـان
ّ
ّ

حينهـا خلاف كبير حـول املفهوم وكيفيـة التنفيـذ .اآلن وبعد أربع سـنوات من املؤمتـر ،ما الذي
تقصدونـه بذلك الفصل؟

ج ) رفـع شـعار التخصـص يف املؤمتـر العـارش حلركـة النهضـة منذ مخس سـنوات هـو اجتهاد

يف إطـار اإلجابـة عـن سـؤال سـبل ترصيف املشروع ،بعـد أن مـ ّن املـوىل سـبحانه باالنتقال من
حمنـة االسـتبداد إىل منحـة الديمقراطيـة واحلريـة ،ومـن مرحلة املضايقـة واملطـاردة واملالحقة إىل
مرحلـة املشـاركة يف إدارة الشـأن العـام واإلسـهام يف صناعة القـرار بالبالد.

وهـو اجتهـاد لـه مقاصـد ومبررات .أمـا املبررات فرتتبـط ً
أول باملسـتجدات الواقعيـة

والتحـوالت الكبيرة التـي طـرأت يف البلاد بعـد قيـام ثـورة  2011واسـتتباعاهتا على احليـاة
السياسـية ونشـاط احلـركات واألحـزاب ،بما يف ذلـك احلـركات اإلسلامية التي تـم االعرتاف
القانـوين هبـا ألول مـرة يف تاريـخ البلاد ،هذه التطـورات التي أفضـت إىل صياغة دسـتور جديد

للبلاد يؤطـر العمـل احلزيب واجلمعيـايت ،ويضبـط العالقة بني العمل احلزيب السـيايس والنشـاط
الدينـي املجتمعـي ،وهـي حتـوالت تدفع كلها بقـوة إىل التوضيـح والفصل بني نشـاطات األفراد
واملجموعـات ،والتقيـد بما ضبطـه الدسـتور مـن عـدم اجلمـع يف تـويل املسـؤوليات األوىل يف

األحـزاب واجلمعيـات بين الصفتين احلزبيـة واجلمعياتيـة.

وترتبـط ثان ًيـا بالتجاذبـات احلاصلـة حـول هويـة النهضـة ،ورضورة توضحها بين أن تكون

حز ًبـا شـمول ًّيا جيمـع يف آن واحـد بين السـيايس والدعـوي والرتبـوي واحلقوقـي واملجتمعـي
بشـكل عـام ،وبين أن يكـون حز ًبـا سياسـ ًّيا وفق مـا يضبطه قانـون األحـزاب والدسـتور ،دون
إلغـاء حـق الفـرد يف أي نشـاط يامرسـه دون اجلمـع يف املسـؤوليات األوىل التنفيذيـة بين املهمـة

احلزبيـة واملهمـة اجلمعياتيـة واملجتمعيـة ،وباخلصـوص املهمـة الدعويـة ذات الطابـع الدينـي.
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أخيرا بسـؤال اجلـدوى والفاعليـة وحتقيق الكفاءة بين احلفاظ عىل منحى الشـمولية
وترتبـط
ً

واجلمـع بين الوظائـف واملهـام ،وبين التوجـه نحو شـكل مـن أشـكال "تقسـيم العمـل" الذي

سـميناه "التخصـص" ،وهـو ختصـص وظيفـي يسـتهدف التخصيـص األمثـل واألكفـأ للموارد

البرشيـة وتوجيههـا نحـو املهمـة األكثـر تالؤ ًمـا وانسـجا ًما مع مؤهلات األفراد.
أيضا ثالثة:
أما املقاصد من وراء هذا اخليار فهي ً

 -املقصـد األول مـن خيـار التخصص هو االلتـزام بالقانون املنظم لعمل األحزاب السياسـية

مـن جهـة واجلمعيـات املجتمعية من جهة أخرى واالسـتجابة ملقتضيات هـذا القانون.

 -املقصـد الثـاين هـو القطـع مـع االزدواجيـة الوظيفيـة والشـمولية التنظيميـة التـي كانـت

حتكـم مسـار احلركـة قبـل الثورة ،مـع تأكيد أن الشـمولية املقصودة بالقطع معها ليسـت شـمولية
الفكـرة والرسـالة واملشروع اإلسلامي كمشروع هنضـوي جمتمعـي حضـاري ال يفصـل البتـة
بين مكونـات احليـاة وجماالهتـا وال يفصـل بني الديـن والسياسـة ،وإنام هـي الشـمولية التنظيمية
والوظيفيـة التـي جتمـع بني احلـزيب والدينـي يف قيادة األحـزاب ومسـؤولياهتا التنفيذيـة املبارشة،
وهـو مـا حيقـق يف نفس الوقـت متطلبـات االنعطافة االستراتيجية التي دعـا إليها املؤمتـر العارش

ولوائحه األساسـية.

 -املقصـد الثالـث يتعلـق باجلـدوى والنجاعـة يف انتهاج خيـار التخصص الـذي من املفرتض

أن يـؤدي إىل مردوديـة أفضـل ونجاعـة أعلى ،وإىل تفعيـل الطاقـات وتنميـة املهـارات وتطويـر
الكفـاءات داخـل احلـزب وداخـل املجتمـع .فالتخصـص يعطـي فرصـة أكبر لتنميـة مسـاحة
القواسـم املشتركة بين خمتلـف املتدخلين واملهتمين بالشـأن الدعـوي يف خمتلـف املجـاالت،

ويسـاعد يف مـد جسـور التواصـل بني خمتلـف املتدخلني والفاعلين وإن اختلفت جمـاالت الفعل
دون الرضـوخ للضغوطـات احلزبيـة وللمقاربـات السياسـية.

والتخصـص املنشـود هو الذي يسـتجيب لتلك الدواعـي واملربرات ويرفع تلـك التحديات،

وحيقـق االنعطافـة االستراتيجية وحيفـظ الوحـدة الفكرية واملرجعية اإلسلامية للحـزب ويرفع

مـن مردوديـة األفـراد وكفاءهتم الوظيفيـة ،وخيدم بالتايل املرشوع اإلسلامي املظلـة اجلامعة لكل
األوعيـة واهلياكل.
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ما األسس واملقاصد الرشعية والفكرية التي بنيتم عليها الفصل بني السيايس والدعوي؟
ج) يمكـن القول إن خيار التخصص ليس سـوى منهجيـة يف تنزيل األفكار وحتقيق األهداف،

وال يمـس بجوهـر مضمون تلـك األفـكار وال بخصوصية تلك األهداف .فهـو ختصص وظيفي

عملي ال يعنـي البتـة املس من التصور النظري حول شـمولية اإلسلام وعالقتـه بكافة املجاالت،
السـيايس منهـا واالجتامعـي والثقايف ،الفـردي واجلامعي .وهبـذا املعنى يسـهل التأصيل الرشعي
هلـذا اخليار سـواء انطال ًقـا من النص القرآين أو السيرة النبويـة أو االجتهاد الفقهي.

فالنـص القـرآين يشير يف عـدد مـن املواضـع إىل أمهيـة معنـى التخصـص ،وتعـدد املقاربـات

واملداخـل ودورهـا يف حتقيـق األهـداف وبلـوغ املقاصـد ،كقوله تعاىل عىل لسـان يعقـوب خماط ًبا

بنـي ال تدخلوا من بـاب واحد وادخلوا
بنيـه الذيـن أرادوا دخـول مرص السـتجالب الطعام" :يا ّ

مـن أبـواب متفرقـة" .وهـو مـا يعني أن بلـوغ األهـداف وحتقيق املقاصـد يمكن أن يتـم بمداخل
متعـددة وجهـود متنوعـة ،فام بالـك بتحقيق أهداف مشروع هنضوي حضاري شـامل ومتكامل،

فمـن بـاب أوىل أن تتعـدد االختصاصـات وتتنـوع املقاربات وتتكامـل اجلهود واملناشـط لتصب

يف نفـس الوعاء وعـاء املرشوع.

أيضـا" :فلـوال نفـر مـن كل فرقة منهم طائفـة ليتفقهـوا يف الدين" ،وهو ما يشير
وقولـه تعـاىل ً

إىل معنـى التخصـص الوظيفـي يف التفقـه يف الدين قبل ممارسـة الدعوة.

وكذلـك قولـه تعـاىل" :ولكل وجهـة هو موليها فاسـتبقوا اخليرات" ،ما يعني تعـدد وجهات

وسـبل اخلير والعمـل الصالح وخدمة مرشوع اإلسلام.

وقولـه تعـاىل" :فاسـأل بـه
خبيرا" ،وقولـه "وال ينبئـك مثـل خبير" ،وهـي درجـة عاليـة من
ً

التخصـص أي اكتسـاب اخلبرة واملهـارة يف جمـال مـن املجـاالت.

أيضـا قولـه عليـه الصالة والسلام ألصحابه عند استشـارته يف منزل نزلـوه بواقعة
ويف السـنة ً

بـدر" :أنتـم أعلـم بأمـور دنياكـم" .وال شـك أن تنزيـل املهـام والتخصـص الوظيفي مـن األمور
الدنيويـة التـي يفسـح فيها جمال االجتهاد وتوخي خمتلف املسـارات للوصـول إىل نفس األهداف.
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وأيضـا قولـه صلى اهلل عليـه وسـلم" :أنت عىل ثغـر من ثغور اإلسلام فال يؤتني مـن قبلك".
ً

وثغور اإلسلام هي أبواب العمل يف سـبيله.

كما يزخـر التراث احلضـاري اإلسلامي بالعديـد مـن االجتهـادات التـي تؤكد أن اإلسلام

رفـع عال ًيـا هنـج التخصـص ،وتبرز تنوع سـبل العمل اإلسلامي وتوثيـق عراه من خلال تعدد

املؤسسـات واهليـاكل التـي ختـدم اهلـدف نفسـه ،مثـل مؤسسـة التكافـل االجتامعـي ومؤسسـة
األوقاف ومؤسسـة الزكاة والقرض احلسـن وغريها ،وهي كلها تشير إىل أمهية معنى التخصص

الوظيفـي أحسـن أداء املهام.

أما املقاصد الفكرية خليار التخصص فيمكن إمجاهلا يف العناوين اخلمسة التالية:
1.التخصص يسهم يف حسن ترصيف املرشوع اإلسالمي.
2.تأمين املناشـط األخـرى الدعويـة والرتبويـة واحلقوقية والنقابيـة والثقافيـة والعلمية وغريها
مـن خالل الفضاء السـيايس واملشـاركة يف السـلطة.

3.تطويـر دعائـم املشروع عبر تنميـة اخلبرات واملهـارات يف كل جمـال مـن جمـاالت العمـل
الداعمـة للمشروع.

4.حتقيـق الكفـاءة بمعنـى التخصيـص األمثل للمـوارد والطاقـات وتأهيلها للقيام بـأداء أفضل
وأرشد.

5.ضامن الفاعلية وحسن األداء والنجاح يف الوصول إىل األهداف بأقل كلفة وأحسن مردود.
هـل تتوقعـون نتائـج استراتيجية وسياسـية حمـددة مـن وراء الفصـل؟ وكيـف يمكـن تدبير

الفصـل على املسـتوى العميل؟

ج) اآلثـار السياسـية واالستراتيجية :يف الواقـع مل يتـم تقييـم حصيلـة هذا اخليار وفق دراسـة

علميـة ميدانيـة لكـي نخلـص إىل نتائجـه عىل أرض الواقع وانعكاسـاته عىل املسـتويني السـيايس
واالستراتيجي ،لكـن هـذا ال يمنـع من إبـداء بعض املالحظـات واالسـتنتاجات األولية:
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 -اخلي ــار يعك ــس إرادة احلرك ــة يف إح ــداث انعطاف ــة اس ــراتيجية يف مس ــارها ال ــذي عرف ــت
ب ــه يف الس ــابق وحت ــددت ضمن ــه هويته ــا احلركي ــة والسياس ــية بوصفه ــا حرك ــة سياس ــية
اجتامعي ــة إس ــامية ش ــاملة .وه ــي تتطل ــع م ــن خ ــال االنعطاف ــة املرج ــوة إىل أن تتموق ــع

م ــن هن ــا فصاع ــدً ا يف الوس ــط االجتامع ــي العري ــض كح ــزب س ــيايس ديمقراط ــي م ــدين
ذي مرجعيـــة إســـامية .ويف هـــذا اجلانـــب ال توحـــي احلصيلـــة االنتخابيـــة للحركـــة يف

جمم ــل املحط ــات االنتخابي ــة حتقي ــق ه ــذا اهل ــدف ،رب ــا العوام ــل الت ــي تق ــف وراء ذل ــك
متع ــددة ولك ــن ال يمك ــن اس ــتبعاد أث ــر س ــلبي خلي ــار التخص ــص.

 -جيـــب التمييـــز بـــن صوابيـــة اخليـــار وأهدافـــه االســـراتيجية التـــي ال تعـــرف إال بعـــد
مـــرور مرحلـــة زمنيـــة معتـــرة ،وبـــن كيفيـــة تنزيـــل اخليـــار التـــي مل تكـــن واضحـــة
وال حمســـومة ،بـــل تركـــت للمبـــادرات الفرديـــة واملواقـــف االرجتاليـــة العشـــوائية ،ومل

تضـــع احلركـــة آليـــات عمليـــة واضحـــة لتنزيـــل خيـــار التخصـــص .وقـــد تكـــون هنـــا
امل ــررات موج ــودة واألس ــباب خمتلف ــة ،خاص ــة م ــا تعل ــق بانكب ــاب احل ــزب الس ــيايس

ع ــى القضاي ــا اليومي ــة املرتاكم ــة واملتالحق ــة ،ولكنه ــا تظ ــل م ــررات ال تس ــتقيم أم ــام

ق ــرارات مؤمت ــر رس ــم فيه ــا توجه ــات اس ــراتيجية جي ــب العم ــل ع ــى تنفيذه ــا بالش ــكل
املالئـــم واملطلـــوب.

 -ال شـــك كذلـــك أن مفهـــوم التخصـــص ومضمونـــه ال يـــزال بحاجـــة إىل مزيـــد مـــن
التوضيـــح والبلـــورة ،حتـــى لـــدى بعـــض القيـــادات يف احلركـــة الذيـــن خيتزلونـــه يف
العالق ــة ب ــن الس ــيايس والدع ــوي ،بين ــا ه ــو منه ــج يش ــمل كاف ــة األبع ــاد والفض ــاءات

واملج ــاالت الت ــي ال تن ــدرج ضم ــن الوظائ ــف األساس ــية حل ــزب س ــيايس .وهب ــذا املفه ــوم
ينطب ــق التخص ــص ع ــى جم ــاالت أخ ــرى ،مث ــل النق ــايب واحلقوق ــي والرتب ــوي والعم ــل

اخلـــري وغريهـــا ،وهـــي جمـــاالت ال تـــزال ملتصقـــة بنشـــاطات احلـــزب وهياكلـــه.

 -املالحظ ــة األخ ــرة تتعل ــق بتدقي ــق صف ــة املرجعي ــة اإلس ــامية الت ــي الزم ــت تعري ــف
احلـــزب مـــا مضموهنـــا؟ ومـــا مداوالهتـــا العمليـــة يف املواقـــف السياســـية والربنامـــج

العـــام الـــذي يقرتحـــه احلـــزب إلدارة الســـلطة؟ أال يعنـــي ذلـــك رضورة تقيـــد احلـــزب
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يف برناجم ــه ومقرتحات ــه بمقتضي ــات ه ــذه املرجعي ــة ،وأن التخل ــف ع ــن ذل ــك جي ــب أن
يكـــون اســـتثنا ًء وليـــس األصـــل؟ أال جيـــب عليـــه االلتـــزام بضوابـــط تلـــك املرجعيـــة

يف املواقـــف االقتصاديـــة والتنمويـــة واملواقـــف السياســـية ،ونـــرة القضايـــا اإلنســـانية
خصوصـــا واالجتامعيـــة مثـــل تبنـــي احللـــول اإلســـامية املنـــارصة
العادلـــة واإلســـامية
ً

للفئـــات االجتامعيـــة الضعيفـــة؟

صحيـح أن احلـزب رفـع بعـض الشـعارات مـن هـذا القبيـل يف محالتـه االنتخابيـة (العـدل

أيضـا يف اسـتصدار بعـض الترشيعـات
أسـاس العمـران ،وتفعيـل منظومـة الـزكاة) ،وسـاهم ً

والقوانين التـي تصـب يف خانـة املرجعيـة اإلسلامية (قانـون الصكـوك وقانـون الصناديـق
االسـتثامرية وقانـون التأمين التكافلي وقانـون منتجـات الصريفـة اإلسلامية) ،ولكنهـا ال تزال
برا على ورق إال مـا نـدر منهـا.
ح ً

وأمـا مـن جانـب التدبير العملي لتنزيـل هـذا اخليـار االستراتيجي فهـو ال يـزال بحاجة إىل

تعميـق التفكير وبـذل اجلهـد اللازم يف ذلـك .ولعـل جلنة اإلعـداد املضمـوين للمؤمتـر احلادي
عشر املزمـع عقـده قبـل هنايـة العام اجلـاري تعكف عىل هـذا اجلانـب وتوفيه حظه مـن االهتامم،
مـن أجـل تنزيـل االنعطافـة االستراتيجية من دائـرة الشـعار والقـرار إىل دائرة الفعل واملامرسـة،

مطلـوب منهـا وضـع آليات واضحـة يف هذا االجتاه للتمييز بني االنشـغال واالشـتغال بالسياسـة

بخصـوص العمـل املجتمعـي والدعوي والرتبـوي والثقايف وغريه ،وبني االنشـغال واالشـتغال
بالدينـي والدعـوي جـزء منـه بخصوص احلـزب ككيان سـيايس ملتـزم بالقانون.

أال يمكـن أن يـؤدي حصر الدعـوي يف املجتمـع املدين وفصله عن السياسـة إىل إخـراج الدين

مـن احليـاة العامـة تدرجي ًّيـا؟ وهـل خيـار الفصـل ناتـج عـن جتديـد الفهم واملوقـف مـن العلامنية

ومفهـوم الدولة املدنيـة احلديثة؟

ج) بالطبـع كل خيـار لـه خماطـره وحماذيـره ،خاصـة إذا مل يتـم تنزيلـه بالشـكل املـدروس

واملطلـوب .ومـن هـذه املخاطـر ما ورد يف ثنايا السـؤال من وقـوع يف مطب الفصل بني السياسـة

ً
والديـن وإخـراج الديـن مـن مسرح احليـاة العامة،
فضلا عـن "علمنة" السياسـة والديـن يف آن

واحـد .ولكـن إدارة مثـل هـذه املخاطـر غير املسـتبعدة ،خاصـة يف بيئـة تـدار مـن قبـل املنظومة
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العلامنيـة يف خمالفـة رصحيـة لتعاليـم الدسـتور ،إدارة هـذه املخاطـر والنجـاح يف ذلـك يظل رهني

مـا ييل:

 -م ــدى الت ــزام احل ــزب باملرجعي ــة اإلس ــامية الت ــي يعلنه ــا التزا ًم ــا حقيق ًّي ــا ولي ــس صور ًّي ــا
أو ش ــكل ًّيا .وم ــن عالم ــات ه ــذا االلت ــزام احلقيق ــي ارتب ــاط جمم ــل األف ــكار واملقرتح ــات
والربام ــج الت ــي يطرحه ــا باملرجعي ــة اإلس ــامية وحرص ــه ع ــى متري ــر م ــا أمك ــن منه ــا
والعم ــل هب ــا وذل ــك يف كاف ــة املج ــاالت السياس ــية واالقتصادي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــة
وغريه ــا.

 -انش ــغاله بالش ــأن الدين ــي (دون اش ــتغاله ب ــه) ،وتبن ــي قضاي ــاه ومح ــل مهوم ــه والدف ــاع
عـــن كل مـــا يمـــس بحقـــوق النـــاس يف ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة دون تـــردد ودون

توظي ــف ح ــزيب ،وكذل ــك تبن ــي قضاي ــا األم ــة اإلس ــامية وحق ــوق اإلنس ــان طب ًق ــا مل ــا

تتطلبـــه مرجعيـــة اإلســـام.

 -التص ــدي ل ــكل ش ــكل م ــن أش ــكال العلمن ــة يف س ــلوكيات وأف ــكار احل ــزب واملحافظ ــة
عـــى املعادلـــة الدقيقـــة بـــن الطبيعـــة املدنيـــة واملرجعيـــة الدينيـــة والســـمت األخالقـــي
والقيم ــي الع ــام ال ــذي جي ــب أن يطغ ــى ع ــى جمم ــل تل ــك الس ــلوكيات واملواق ــف.

مـا الـذي يميزكـم فكر ًّيـا وعمل ًّيـا يف أمـر الفصـل هـذا عـن بقيـة األحـزاب ذات املرجعيـة

اإلسلامية؟ وهـل للتجربـة املغربيـة التـي سـبقتكم خليـار التمييز بـدل الفصل تأثير يف قراركم؟
ج) الـذي يميـز خيار التخصـص الذي انتهجتـه النهضة عن خيارات أخـرى لتجارب أخرى

مثـل خيـار التاميـز بين الدعوي والسـيايس الـذي سـلمته احلركة اإلسلامية باملغرب عىل سـبيل
املثـال هو مـا ييل:

 -أن التاميـــز خطـــوة نحـــو التخصـــص وليـــس التخصـــص ذاتـــه .وتبـــدأ هـــذه اخلطـــوة
التمهيديـــة بالفصـــل بـــن الفضـــاءات وتوخـــي االســـتقاللية اإلداريـــة واهليكليـــة

للمؤسس ــات القائم ــة عليه ــا ،وحتقي ــق التامي ــز ع ــى مس ــتوى الرم ــوز املرشف ــة ع ــى تل ــك
الفضــاءات واهليئــات يف املجــاالت املختلفــة ،بينــا التخصــص يشــكل الصــرورة النهائيــة
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للتامي ــز ،م ــن حي ــث تكري ــس االس ــتقاللية التام ــة ب ــن املج ــاالت ومتلي ــك املجتم ــع م ــن
اهلـــم املجتمعـــي والشـــأن الدينـــي والثقـــايف والرتبـــوي واخلـــري وغريهـــا.
 -التامي ــز يمك ــن العم ــل الدع ــوي م ــن أن يس ــر دون أن خيض ــع بش ــكل مب ــارش لتقلب ــات
العمـــل الســـيايس أو إكراهاتـــه أو حاجاتـــه ،وأن يمـــي العمـــل الســـيايس يف طريقـــه
دون أن يؤثـــر -يف املجمـــل -عـــى العمـــل الدعـــوي؛ وهـــو مـــا جعـــل حركـــة التوحيـــد
واإلص ــاح مث ـ ً
ـا مت ــي يف طريقه ــا وتنفي ــذ براجمه ــا ،وال تتأث ــر س ــل ًبا -ع ــى العم ــوم-
بالنشــاط الســيايس رغــم حيويتــه وكثــرة املعــارك التــي خيوضهــا حــزب العدالــة والتنميــة
باســـتمرار .وبذلـــك أضحـــى اجلـــزء األكـــر مـــن عمـــل حركـــة التوحيـــد واإلصـــاح
مرك ـ ًـزا جه ــوده ع ــى العم ــل الدع ــوي والرتب ــوي والتكوين ــي .ويتطل ــب خي ــار التامي ــز
ح ــدًّ ا أدن ــى م ــن التنس ــيق ب ــن اهليئ ــات ،وه ــو م ــا دع ــا التجرب ــة املغربي ــة إىل إب ــرام م ــا
س ــمي عق ــد " رشاك ــة" ب ــن جناح ــي حرك ــة اإلص ــاح والتوحي ــد م ــن جه ــة والعدال ــة
والتنمي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى ،بين ــا يف ــرض منه ــج التخص ــص االس ــتقاللية التام ــة ب ــن
املج ــاالت وال يك ــون االلتق ــاء بينه ــا إال التق ــاء موضوع ًّي ــا يف خدم ــة امل ــروع اإلس ــامي
والوطن ــي الع ــام.
ـرا ه ــو خي ــار اس ــراتيجي ومس ــار طوي ــل ال يمك ــن أن ي ــؤيت أكل ــه إال
 -التخص ــص أخ ـ ً
بع ــد ف ــرة زمني ــة معقول ــة ،عندم ــا تنض ــج التجرب ــة وتبن ــى اهليئ ــات واملؤسس ــات ويس ــتقل
كل فض ــاء بش ــؤونه ،وترتاك ــم اخل ــرات لتص ــب كله ــا يف خدم ــة امل ــروع الع ــام وطن ًّي ــا
وإقليم ًّي ــا وأمم ًّي ــا .أم ــا التامي ــز فه ــو ق ــرار يمك ــن اخت ــاذه يف أي حلظ ــة واحلك ــم علي ــه إث ــر
توجه ــا نح ــو التخص ــص ومرحل ــة م ــن مراحل ــه.
ذل ــك بوصف ــه
ً
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معاذ العامودي*

متهيد
أتـت معركـة "سـيف القـدس" 1يف ظـل ظـروف معقـدة حميطـة بالقضيـة الفلسـطينية على

املسـتوى الداخلي واخلارجـي ،أمههـا تناقص فعاليـة القضية الفلسـطينية يف املحيط ،واالنتكاسـة

التـي تعرضـت هلـا مـن ضعـف فعاليـة املسـتوى العـريب الداعـم هلا يف ظـل بيئـة إقليميـة متعددة
األزمـات ،حتديـدً ا بعد فشـل ثـورات الربيع العريب التي اعتربت الداعم األسـايس للفلسـطينيني.
وبنـاء على مجلـة مـن املـؤرشات السياسـية يف حميـط القضيـة الفلسـطينية وتقاطعاهتا شـهدت

القضيـة تراج ًعـا على املسـتوى العاملـي واإلقليمـي ،بعـد توقـف مسـار املفاوضات بني السـلطة
الفلسـطينية واالحتلال اإلرسائيلي التـي اصطدمـت بقضايـا احلل النهائـي ،وملـف التطبيع مع
االحتلال اإلرسائيلي -بوصفـه كيانًـا طبيع ًّيا يمكـن التعامل معه -كذلك التغيرات عىل األرض

الفلسـطينية مـن تزايد االسـتيطان وحمـاوالت الفصل بني قطاع غـزة والضفة العربية وفلسـطيني
الداخـل واخلـارج بوصفهم كيانـات منفصلة.

* باحث يف خمترب إدارة األزمات الدولية يف سلك الدكتوراه -جامعة القايض
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عياض -مراكش.

دقلا فيس" ةكرعم دعب ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع اًّيجراخو اًّيلخاد ةيسايسلا تاريغتلا

ويف ظـل هـذه الظـروف غير احليويـة جـاءت معركـة القـدس بشـكل مفاجئ شـكلت معها

عـدة تغيرات يف احلالـة السياسـية للقضيـة الفلسـطينية يمكـن تناوهلـا كالتايل:

ً
أول :التغريات عىل املستوى الداخيل للقضية الفلسطينية
أحـدث معركـة سـيف القـدس تغيرات مهمـة يف امللـف الفلسـطيني الداخلي ،أهـم هـذه

التغيرات توحيـد الرؤيـة الفلسـطينية جتـاه العـدو املتمثل باالحتلال اإلرسائييل ،كما أهنا قضت

على أهـم مكون سـعى االحتلال اإلرسائيلي له وهـو التغريـب الداخلي للفلسـطينيني ،إما عن
طريـق انشـغاهلم يف ذاهتـم مـن خلال نزع كل ما هو سـيايس من االقتصـادي ،ليفكر الفلسـطيني

يف تأقلمـه مـع طريقـة العيـش يف ظـل سياسـات القوة املفرطـة ،وكذلـك تغريب هوية فلسـطيني
الداخـل عبر دجمهـم بام يمكن تسـميته "العربنة" ،أي يف اللغـة والثقافة واملواطنـة العربية .ويمكن

رصـد أهـم التغريات يف السـياق الداخلي كالتايل:

كرس اخلوف من االحتالل اإلرسائييل

مـن خلال تتبـع املشـاهد التي صاحبـت معركة سـيف القدس مـن اجليل اجلديد- 2سـواء يف

مدينـة القـدس أو يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة -تـم مالحظة تبـدد مصطلح "اخلـوف" ،3الذي

حـاول االحتلال اإلرسائيلي ترسـيخه كفكـرة قامـت عليهـا دولة االحتلال اإلرسائيلي بحكم

املجـازر التـي ارتبكـت بحـق الفلسـطينيني مثل جمزرة دير ياسين ،أو مـن خالل االعتقـال الذي

طـال غالبيـة الفلسـطينيني ،أو من خلال احلواجز واسـتخدام القوة والرتهيب ضد الفلسـطينيني
طـوال فترة احتاللـه ،حيـث تعتبر معركة "سـيف القـدس" املعركـة الرابعـة منذ عـام  2008عىل

مرس
قطـاع غـزة ،والتـي فشـل فيهـا االحتلال اإلرسائيلي يف القضـاء على حركة محـاس ،فيما ّ

ذلـك الفلسـطينيني على منهجيـة اهلجـوم وليـس الدفـاع ،وكسر اخلـوف مـن رشطـة االحتالل
اإلرسائيلي وجنوده.

منطـق كسر اخلـوف هـذا هـز هيبـة جيـش االحتلال اإلرسائيلي الـذي اعتمـد على خرافة

"اجليـش الـذي ال يقهـر" منـذ النكسـة عـام  1967يف متديد سـطوته ومكانتـه العسـكرية بالقوة يف
املنطقـة العربيـة وعىل الفلسـطينيني ،يف حني أثبتت معركة سـيف القـدس أن االحتالل اإلرسائييل
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يعيـش أزمـة سياسـية تنعكـس على قـرارات صانـع القـرار العسـكري فيـه ،وأن قـدرة املقاومـة

إلبقـاء حالـة "املشـاغلة" العسـكرية أثـرت يف نظريـة االحتالل اإلرسائيلي العسـكرية التي قامت
على مبـدأ "املفاجـأة واحلسـم" يف أي معركـة خاضهـا قبل عـام .2000

ولعـل أهـم إنجـازات معركـة سـيف القـدس أهنـا ث ّبتت مصطلـح "إرسائيل ليسـت ً
غـول"،

وهـزت صورتـه أمـام العديـد من الدول التي أسسـت لعالقـات أمنية وتكنولوجيـة؛ ففي الوقت

الـذي نجـح فيه االحتلال اإلرسائييل يف جلب امللـف النووي من قلب طهران بقـوة التكنولوجيا
السـيربانية ،إال أنـه فشـل اسـتخبارات ًّيا وعسـكر ًّيا يف تفكيك ُبنـى املجموعات العسـكرية يف قطاع

غـزة والقضـاء عليهـا أو عىل املراكـز احليوية هلا.

وعلى مسـتوى التمـدد الشـعبي للمقاومـة وعالقتـه بكسر جـدار اخلـوف مـن االحتلال

اإلرسائيلي ،يمكـن تتبـع اهلتافـات التـي تـرددت يف القـدس والداخـل املحتـل والضفـة الغربية

باعتبارهـا كتـل الصراع األهـم مـع االحتلال اإلرسائيلي ،حيـث هتفـت اجلامهير للمقاومـة

ورموزها ،وكان النداء اجلامهريي والشـعبوي األهم واملشترك هو" :حط السـيف قبال السـيف،
واحنـا رجـال حممـد ضيـف" .4كام أن حالـة املواجهة اللفظية للمقدسـيني مع رشطـة االحتالل أو

أهـل الضفـة الغربيـة مـع جنـود االحتالل على احلواجز كانـت تتبع نسـق "التهديـد" لالحتالل.

ولعـل مـن أهـم تداعيـات كرس اخلـوف لدى اجليـل اجلديد حالـة "الالمبـاالة" جتـاه االعتقاالت
واملالحقـات يف القدس.5

شمولية املواجهة وإعادة الوصل

منـذ اتفـاق أوسـلو  1993حتـى معركة سـيف القـدس  ،2021مل تـأت مواجهة شـاملة يف كافة

األرايض الفلسـطينية واخلـارج هبـذه الطريقـة مـن قبـل ،فقـد كان املتغير األهـم يف هـذه املعركة
فلسـطينيي الداخـل ،حيـث حصلـت مواجهات واشـتباكات مسـلحة وشـعبية يف مـدن الداخل

املحتـل مثـل مدينـة اللـد والرملـة ،أو يف عـكا ويافـا واجلليل ،م ّثلـت مفاجأة غري حمسـوبة لصانع

القـرار يف االحتلال اإلرسائيلي ،إذ فشـلت على مدار سـنوات طويلة آليـة التهويد للفلسـطينيني

يف الداخـل ،وسـقطت معهـا مفاهيـم املواطنـة ،وعـزل الفلسـطينيني يف الداخـل املحتـل عـن

قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة واخلارج املحتـل؛ فيام يمكن تسـميته "إعـادة الوصل" للفلسـطينيني
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جغراف ًّيـا وديمغراف ًّيـا وسياسـ ًّيا ،أي إن فلسـطينيي الداخـل سـيمثلون الصـداع والصراع القادم
والدائـم لالحتلال اإلرسائييل.

تكمـن أمهيـة املواجهـة الشـاملة على كل األرايض الفلسـطينية يف ال مركزيـة املقاومـة ،وهـو

مـا ال يسـتطيع االحتلال اإلرسائيلي حصره يف منطقـة جغرافيـة أو ضمـن مـؤرشات انحسـار
حمـددة ،كما أن أمهيـة وجود الداخل الفلسـطيني يف أي مواجهـة يمثل التحدي األهم بالنسـبة إىل
االحتلال اإلرسائيلي ،فيما أسـقطت معركة سـيف القدس كافة املشـاريع التي حـاول االحتالل

اإلرسائيلي فيهـا نـزع الفلسـطيني مـن مفهومـه السـيايس ،وج ْعـل أي مواجهـة قادمـة تبتـدأ من
حيـث انتهـت معركـة سـيف القـدس من الداخـل وغـزة والضفة.

كرس فكرة احلدود اآلمنة
حـاول االحتلال اإلرسائيلي على مـدار تاريـخ الصراع مـع الفلسـطينيني واملنطقـة العربيـة

أن يعـزل الفلسـطينيني يف الـدول املجـاورة حتديـدً ا عما حيصـل يف الداخـل الفلسـطيني -األردن
وسـوريا ولبنـان ومصر -ما عرفت بـدول الطوق ،ثـم أعاد هندسـة الوجود الفلسـطيني يف هذه

املناطـق ،ولـو أخذنـا ً
مثـال ملـا حدث يف فلسـطينيي سـوريا ،فـإن االسـتهداف األهـم كان ملخيم

الريمـوك الفلسـطيني ،الـذي مثل لسـنوات طويلـة الكتلـة الصلبة لدعـم املقاومة الفلسـطينية يف
الداخـل عسـكر ًّيا ،إال أن اإلزاحـة التـي حصلت يف هتجري فلسـطيني املخيم كانـت هتدف إللغاء

حالـة املقاومـة .وقـد رأى عـدد مـن الباحثين أنـه كان لالحتلال اإلرسائييل دور مهـم يف جتييش
حالـة خميـم الريمـوك وإهناء الوجود الفلسـطيني فيـه ،6فيام كان هنـاك العديد من العـروض املالية

على اململكـة اهلاشـمية األردنيـة بتوطني الفلسـطينيني ،بما ُعـرف يف إعالم ًّيا يف صفقـة القرن ،أو

افتعـال اإلشـكاليات التـي تبقـى الالجئين الفلسـطينيني ضعفـاء يف خميمات لبنـان دون تشـكيل

كتلـة صلبـة تدعـم املقاومـة ،أو لتهجريهم مـن لبنان.7

لكـن معركـة سـيف القـدس أعـادت فكـرة احلـدود غير اآلمنـة بالنسـبة إىل االحتلال

اإلرسائيلي ،عبر مسيرات شـعبية على احلـدود األردنيـة -مـا يعنيـه واقـع القبائـل الفلسـطينية
أيضـا إطلاق صواريـخ "جـراد"
األردنيـة -واللبنانيـة مـع االحتلال اإلرسائيلي ،8وشـملت ً
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مـن داخـل األرايض اللبنانيـة على االحتلال ،9مـا يعنـي أن هـذه احلـدود تشـكل خمـاوف دائمة
لالحتلال اإلرسائيلي ،وترفـع تكلفـة األمـن بالنسـبة إليـه.

ثانيا :التغريات عىل املستوى اخلارجي للقضية الفلسطينية
ً
حصلـت مجلـة مـن التغيرات سـواء على املسـتوى الـدويل أو اإلقليمـي فيما يتعلـق بالقضية

الفلسـطينية ،أعـادت القضيـة برمتهـا إىل واجهـة احلـدث السـيايس عامل ًّيـا ،وكشـفت صـورة

االحتلال اإلرسائيلي عىل املسـتوى األخالقـي واحلقوقي والرشعـي .ومن أبرز هـذه التغريات:

إعادة احليوية الدولية للقضية الفلسطينية
بشـكل نسـبي اسـتطاع رئيـس وزراء االحتلال اإلرسائييل السـابق بنيامني نتنياهـو إقناع عدد

مـن األطـراف الدوليـة واإلقليميـة أنـه يمكـن العبـور لعالقـات طبيعيـة متبادلة مـع اإلقليم من
خلال عـدو مشترك هـو "إيـران" دون أن يكـون حـل للقضيـة الفلسـطينية ،وهو ما حـدث عام

 2019يف "مؤمتـر وارسـو لتعزيـز السلام واألمـن" .أي إن مدخـل التطبيـع هـو العـدو املشترك

إيـران ،10وهـو مـا أدخـل االحتلال اإلرسائيلي يف اتفاقـات سلام عرفـت باتفاقـات "أبراهـام"

جعلـت السياسـة اخلارجيـة للـدول العربيـة التـي ط ّبعـت تتجـه إىل تأكيـد الثوابـت الفلسـطينية

باحلـد األدنـى كااللتـزام بدولـة للفلسـطينيني ،وإبقـاء وضع القـدس كام هو مع رفـض التغريات

التـي أحدثهـا االحتلال اإلرسائييل ،أما على األرض فإن االتفاقات مل تشـمل أي تغريات تنفيذية
وحقيقيـة ملصلحة الفلسـطينيني.

وقـد تالقـت ترصحيـات نتنياهو مـع ترصحيات سـابقة يف  7سـبتمرب من  2017لرئيـس اللجنة

الدوليـة للصليـب األمحـر بيتر ماوريـر أثناء زيارته غـزة ً
قائلا" :إن النزاع الفلسـطيني اإلرسائييل

كان يف قائمـة االهتاممـات يف السـنوات األخرية ،ومتّت ترمجته بكرم مـن اهليئات الدول ّية واملجتمع

الـدو ّيل ...ال ينظـر فقـط إىل الفلسـطين ّيني واإلرسائيل ّيين ،فهنـاك نزاعـات خطيرة جديـدة تو ّلد

العاملي
اإلنسـاين ...وهـذا أ ّدى إىل تراجع االهتمام
عنهـا املزيـد مـن العنـف واالنتهـاك للقانـون
ّ
ّ
الفلسـطيني -
بالنـزاع
اإلرسائييل".11
ّ
ّ
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كما أن اخلطـوة األحاديـة التـي عمـل عليهـا الرئيـس األمريكي السـابق دونالـد ترامب 2019

خلال مـا عـرف إعالم ًّيا بـ"صفقـة القرن" ،باعتبـار القدس هـي العقبة األساسـية يف املفاوضات

ً
تعاملا أكثر سـلبية يف املحيـط العريب
بين الفلسـطينيني واالحتلال اإلرسائيلي ،فرضـت بالقـوة
والـدويل مع القضية الفلسـطينية ،وحاولت إسـكات مجيع األصوات التـي تضع القدس يف أولوية
رصاع الفلسـطينيني مـع االحتلال اإلرسائيلي ،وجـاءت الصفقة كتذكير قاس للفلسـطينيني أن

الوقـت ليـس يف صاحلهم ،وهو مـا أراده ترامـب بالفعل.12

ومـع قـدوم اإلدارة الديمقراطيـة األمريكيـة اجلديـدة برئاسـة جـو بايـدن ،مل يظهـر هنـاك أي

تغيرات يف مصلحـة الفلسـطينيني خمالفة للنسـق التقليـدي للديمقراطيني يف عهد بـاراك أوباما أو
تغول االسـتيطان على األرض الفلسـطينية وتزايده؛
بـل كلينتـون ،حتـى مع تلك التـي صاحبت ّ
ويف ظـل التجربـة السـابقة للفلسـطينيني مـع اإلدارات الديمقراطيـة ،فإنـه يمكـن القـول إن حل
ً
مسـتحيل ،يف ظـل االعتبـارات األمريكية واعتبـارات االحتلال اإلرسائييل
أمـرا
الدولتين بـات ً

بـأن الفلسـطينيني يف أضعـف حاالهتم.

ويف ظـل املتغيرات السـابقة التـي حلقـت بالقضيـة الفلسـطينية جـاءت الشرارة األوىل مـن

معركـة "سـيف القـدس" اسـتجابة للمقدسـيني يف القـدس ،وهـو امللـف األكثـر أمهيـة وتعقيدً ا،
ويف حماولـة إلفشـال خمطـط تقسـيم الفلسـطينيني وهتميش مطالبهـم أو نزع السـيادة عن أرضهم؛

لذلـك أطلقـت املقاومـة دفعـة مـن الصواريـخ جتـاه املسـتوطنات املحيطـة بمدينـة القـدس ،ثـم
رسعـان مـا تطـور األمـر لضرب العاصمـة السياسـية واالقتصادية لالحتلال اإلرسائيلي مدينة

تـل أبيـب بعشرات الصواريـخ مـع كافـة املـدن الفلسـطينية املحتلة ،ويتضـح األمر حينما يتعلق
بأمـن االحتلال اإلرسائيلي ،فـإن االسـتجابة الدوليـة تتسـارع نحـو هتدئـة الصراع -حتديـدً ا

املوقـف األمريكـي -مـع انحيـازه التـام لالحتلال اإلرسائييل.

يف غضـون أيـام معركـة "سـيف القدس" عـادت احليوية جمـد ًدا للقضية الفلسـطينية ،مع عودة

القناعـات على املسـتوى السـيايس الـدويل واإلقليمـي والعـريب ،أنـه ال حـل للسلام يف اإلقليم
دون احلقـوق الفلسـطينية ،لذلـك غطـت األحـداث احلاصلة يف مدينـة القدس وقطـاع غزة كافة

الصحـف ووسـائل اإلعلام الغربيـة والعربية ،حيث اتسـمت املعركـة بكثافة املواقف السياسـية
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وتنوعهـا ،وبـروز العديـد مـن املواقـف الرسـمية والشـعبية للمـرة األوىل ،وهـو مـا يعني فشـل
االحتلال اإلرسائيلي يف جتـاوز القضية الفلسـطينية.13

إحياء رسدية الرصاع يف اجليل اجلديد
عمـل االحتلال اإلرسائيلي لسـنوات طويلـة مـن خلال املراكمـة عىل تنـايس اجليـل اجلديد

الـذي مل حيضر رسدية الرصاع األوىل مع الفلسـطينيني (قتل وهتجري ونـزوح واحتالل لألرايض).
وقـد وصلـت القضية الفلسـطينية ملرحلة من السـكون غابـت فيها معامل الرسديـة األوىل للرصاع،

لكـن معركـة سـيف القـدس اجتذبـت اآلالف مـن املؤثرين عرب مواقـع التواصـل االجتامعي من
اجليـل اجلديـد ،وأحدثـت حالـة اشـتباك متنـوع مـا بين عشرات املثقفين مـن جنسـيات خمتلفة
حـول احلـق الفلسـطيني ،وطبيعة الصراع مع االحتلال اإلرسائييل.

ومنـذ اللحظـة األوىل إلطلاق محـاس صوارخيها عىل االحتلال اإلرسائييل تـم تفعيل رسدية

الصراع مـن جديـد باملصطلحـات التقليدية ،التي غابت لسـنوات بسـبب االنقسـام الفلسـطيني
وانشـغال املنطقـة بالنزاعـات والرصاعـات الداخليـة ،مثل االحتلال واألرايض املحتلـة وتبديل

مصطلـح اإلخلاء لسـاكني حي الشـيخ جـراح يف القـدس بالتهجير القرسي والسـلب ،واحلق
الفلسـطيني وغريهـا ،وأعـادت تعريـف اهلويـة الفلسـطينية للفلسـطينيني أنفسـهم ثـم للمجتمع

العـريب احلاضنـة األوىل هلـم ،ثـم عامل ًّيـا ،14عبر أكثـر املؤثريـن شـهرة .وقـد كان مؤثـرو املغـرب

حضورا يف هـذا اجلانب ،بالرغم من سياسـات االحتلال اإلرسائييل بالتعاون
العـريب هـم األكثـر
ً
مـع مراكـز صناعـة املحتـوى عامل ًّيـا ملحـارصة وتضمني املحتـوى الفلسـطيني حتت خانـة "حمتوى

حسـاس" تضمـن تضييقـات عىل تطبيقات (فيس بوك وتويرت وانسـتغرام) لوسـوم مثل (املسـجد

األقصى) وتقييـد الوصول حلسـابات ناشـطني ومؤثرين عـرب وأجانب ،15لكـن هجو ًما مضا ًدا
شـنّه اجليـل اجلديـد على تطبيق فيس بوك بسـبب انحيـازه لالحتلال اإلرسائييل أحـدث تراج ًعا

كبيرا يف تقييـم التطبيـق حتـى وصـل إىل  2.1مـن  5على متجـر تطبيقـات غوغل بلاي وآبل ،ما
ً
يعنـي احليويـة الكبيرة للجيـل اجلديـد يف التفاعـل مـع أحـداث فلسـطني ضمـن معركـة سـيف
القـدس ،وتأثيره يف حالـة الوعـي العام للجيـل اجليد.
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إن ظهـور جيـل جديـد أصغر سـنًّا مـن الفلسـطينيني والعـرب واألجانب املؤثرين يف وسـائل

التواصـل االجتامعـي اسـتعاد احليـز العـام كـي يشرح السـياق والتاريـخ واملنظـور بوضـوح
ورصاحـة غير مسـبوقة ،مثلما حصـل يف لقـاء شـبكة "يس ان ان" األمريكيـة مـع الفلسـطيني

حممـد الكـرد واملهـدد بيتـه باإلخلاء يف حي الشـيخ جـراح ،والذي حتـدث للجمهـور األمريكي
باإلنجليزيـة باملنطـق والقانـون حـول مـا جيـري يف القـدس.16

لقـد م ّثـل إعـادة إحيـاء الرسيـة التـي أحدثتهـا معركـة "سـيف القـدس" رضبـة قويـة لكافـة

اجلهـود التـي بذهلـا االحتالل اإلرسائيلي لتغريب وهتويد اجليل اجلديد عىل املسـتوى الفلسـطيني

والعـريب والعاملـي ،إذ أظهـرت املواجهـة قـدرة ورغبة كبرية لـدى اجليل اجلديـد يف منارصة احلق

الفلسطيني.

إعادة عقدة عدم الرشعية لالحتالل اإلرسائييل

ظـل االحتلال اإلرسائيلي يعـاين من عقـدة عدم الرشعيـة منذ نشـأته ،وقدّ م الكثير من أجل

التعامـل معـه ككيـان طبيعـي نتيجة كونـه آخر االحتلاالت املتبقية عىل كوكب األرض بالشـكل

االسـتعامري ،لذلـك مثلت احلرب عىل قطـاع غزة عام  2008صورة حمرجـة لالحتالل اإلرسائييل
يف ظـل منطقـة كانـت هادئة نسـب ًّيا ،إذ ظهرت صور القتـل والقصف واالسـتخدام املفرط للقوة،

ظـل يعـاين منهـا االحتلال اإلرسائيلي حتـى اآلن ،ونتج عنهـا مطالبة حمكمـة اجلنايـات الدولية
بفتـح حتقيـق بجرائـم حـرب حمتملـة ارتكبهـا االحتلال اإلرسائيلي يف األرايض الفلسـطينية يف
احلـرب التـي شـنها على قطـاع غـزة عـام 2014؛ فيام سـتالحق هـذه التحقيقـات قـادة حرب يف

جيـش االحتلال اإلرسائيلي ،وتُبقـي الكيـان ضمـن عقـدة عـدم اكتمال الرشعيـة ،واإلرضار

بصورتـه املدعيـة حـول الديمقراطيـة وحقوق اإلنسـان ،والتي طاملا أنشـأ عليها أسـطورة الدولة
احلضاريـة ،17فيما أعـادت املدعيـة العامـة للمحكمـة "فاتـو بنسـودا" تأكيدها بمضي املحكمة يف

حتقيقهـا حتـى دون تعـاون "إرسائيـل" بعـد معركة سـيف القدس.18

وبعـد حـريب ( )2008و( )2014واجـه االحتلال اإلرسائيلي مشـكلة كبيرة يف التعامـل مـع

اجليـل الشـاب الصاعـد يف أميركا والغرب ،بعد ارتباط صـورة اجليش اإلرسائيلي ذهن ًّيا باملجازر

التـي يقرتفهـا بحق الفلسـطينيني ،مما اسـتدعي أن يسـتخدم اجليش صور احلسـناوات كمقاتالت
129

العدد الحادي عشر
()2021

يف اجليـش لتحسين صورتـه أمـام الغـرب ،كذلـك ملحاولـة اسـتقطاب مقاتلني جـدد يف صفوفه
بعـد تراجـع يف مسـتويات التجنيد شـهدهتا الفرتة السـابقة.19

يتـم اسـتحضار املشـكلة ذاهتـا يف معركـة سـيف القدس ،بعدمـا هدأت نسـب ًّيا املنطقـة العربية

يف ظـل سياسـة املصاحلـات التـي يعتمدهـا الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن ،إذ يعـود االحتلال
اإلرسائيلي كفاعـل متفـرد للقتـل ،بعـد قتلـه  230فلسـطين ًّيا؛ بينهم ً 65
طفلا و 39امـرأة وإصابة

ً
طفلا و 361امـرأة يف غضـون أحـد عشر يو ًمـا فقـط ،مـا يعنـي أن
 1760فلسـطين ًّيا بينهـم 540

معركـة سـيف القـدس يف عـام  2021أبقت الصورة الذهنيـة لالحتالل اإلرسائيلي مرتبطة باجليل
اجلديـد الـذي راكـم عىل اجليـل الذي سـبقه.

ويمكـن اإلشـارة هنـا إىل حجـم مسيرات التضامـن العامليـة مع فلسـطني والتـي انطلقت يف

كثير مـن دول العـامل الغـريب ،منهـا من يعـدّ حلي ًفا لالحتلال اإلرسائيلي ،فقد جابت املسيرات
املؤيـدة للحـق الفلسـطيني يف معركـة سـيف القـدس عشرات الواليـات يف أميركا وكنـدا ،ويف
دول االحتـاد األورويب ويف أستراليا والبوسـنة ،باإلضافـة إىل عـدد مـن الـدول العربيـة ،20وهذا

يعنـي عـودة االحتلال اإلرسائيلي إىل املربـع األول مـن عقـدة الرشعيـة أو ربـط صورتـه بالقتل
واالسـتعامر ،وهـو مـا يمثـل اخلطـر األكرب على االحتلال اإلرسائييل.

يف املقابـل فتحـت معركـة سـيف القدس أبوا ًبـا عربية رسـمية أمام حركة محاس ،يف سـاحات

مل تكـن سـابقة هبـذه الصـورة أو القـوة ،عىل مسـتوى مجهورية مصر العربية التـي اعتربت محاس
رأس احلربـة يف مواجهـة االحتلال اإلرسائيلي ومحايـة حدودها اجلنوبيـة ،وموريتانيـا ،واململكة
املغربيـة التـي اسـتقبلت وفـد قيـادي رفيع املسـتوى من محـاس تأكيدً ا على دور اململكـة يف حفظ

حقـوق الفلسـطينيني ،حيث م ّثلت هـذه املواقف تنامي دور حركة محاس عىل املسـتوى اإلقليمي.

خالصة
م ّثلـت معركـة "سـيف القـدس" مرحلـة ناقلـة للقضيـة الفلسـطينية ،أعـادت الوصـل حليوية

القضيـة سياسـ ًّيا وجغراف ًّيـا وثقاف ًّيـا ،وكسرت مجيع املخططـات التي عمل االحتلال اإلرسائييل

على ترسـيخها ،فيما يتعلـق بصورتـه أمام العـامل ،أو رسديـة الرصاع ،وعقـدة الرشعيـة ،أو حالة
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التغريـب املتعمـدة للفلسـطينيني ،ونـزع القضيـة الفلسـطينية من مفهومهـا السـيايس لصالح أي

مشـاريع يف اجتاهـات خمتلفة.

وال يمكـن اعتبـار االحتلال اإلرسائيلي كيانًـا ًّ
هشـا ،بـل هو قـوة إقليميـة بواقـع تكنولوجيا

السلاح ،لكـن هـذا الكيـان يعيـش حالـة مـن التناقضات كشـفتها معركة سـيف القـدس ،أمهها
األزمـة الداخليـة ،أو صورتـه العاملية وعقدة الرشعية له .فمن الضروري أن تؤثر هذه التناقضات

يف اسـتقرار بقائـه ضمـن حالـة "االسـتعامر واالحتلال" ،وهـو مـا جيعـل فكـرة حتريـر فلسـطني
وبنـاء كيـان سـيايس مسـتقل قائمـة وممكنـة التحقـق ،والتـي كشـفت معركة سـيف القـدس عن
اخلـوارص الرخـوة لالحتلال اإلرسائييل ،واملسـاحات السـائبة للعمـل الفلسـطيني املقاوم ضمن

أمـل الفلسـطينيني يف التحـرر واالسـتقالل ،ويرهتـن ذلك يف املقـام األول بالتغيرات الرسيعة يف
اإلقليـم ،أو تصاعـد قوى املقاومة الفلسـطينية عىل حسـاب مشـاريع تصفية القضية الفلسـطينية.
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املراجع
تلفزيـون البلـد :هكـذا دخـل الفلسـطينيون إىل املسـجد األقصى حتـت صيحـات التكبري بعد
وقـف إطلاق النـار وانتصـار املقاومـة ،عبر اليوتيـوب .2021-5-21 ،الرابـط التـايل:
https://bit.ly/3ilGjAP

مقابلـة مـع صـادق أبـو عامـر ،رئيس جمموعـة احلـوار الفلسـطيني ،وأحـد الباحثين املهمني
واملقيمين سـاب ًقا يف خميـم الريمـوك ،تاريـخ املقابلـة .2021-7-21

معـاذ العامـودي" :احلـراك والسلاح نحو إعـادة هندسـة الوجود الفلسـطيني يف لبنـان" ،نون
بوسـت ،2021-8-16 ،على الرابـط التـايلhttps://bit.ly/3hUWF4r :

نصرة لغـزة والقـدس ..أردنيون ولبنانيـون يتظاهرون عن احلـدود مع إرسائيـل ،اجلزيرة نت،
 .2021-5-14عرب الرابـط التايلhttps://bit.ly/3Bs2xKl :

إطلاق  3صواريـخ مـن جنـويب لبنن باجتاه شمايل إرسائيـل ،اجلزيـرة نـت ،2021-5-13 ،عرب
الرابط التـايلhttps://bit.ly/3ru9G8u :

سـعيد عبـد املنعـم" :معركـة سـيف القـدس .نحـو معادلـة ردع جديـدة" ،جمموعـة احلـوار
الفلسـطيني ،تاريـخ نشر غير حمـدد .عبر الرابـطhttps://bit.ly/3B2egin :
ضمـن تقريـر ملنظمـة ( )Access nowاملختصـة يف الدفاع عـن احلقوق الرقميـة املعرضة للخطر
حـول دول العـامل ،مـع مشـاركتها للمؤمتـر السـنوي حلقوق اإلنسـان ،تغريـده للمنظمة
عبر تويتر يف تاريـخ  17مايـو  2021عرب الرابـط التـايلhttps://bit.ly/3xGshAp .

لقـاء حممـد الكـرد مـع شـبكة ( )CNNاألمريكيـة يف تاريـخ  17مايـو  ،2021عرب الرابـط
https://bit.ly/3AZ112d

التايل:

املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة حتـذر مـن جرائـم حـرب يف األرايض الفلسـطينية ،اجلزيـرة نـت،
 .20201-5-14عبر الرابـط التـايلhttps://bit.ly/2TeYMqr :

معـاذ العامـودي" :فنتازيـا النسـاء يف اجليـش اإلرسائييل ،بوابة اهلـدف اإلخباريـة" 28 ،نوفمرب،
 .2015عرب الرابط التـايلhttps://bit.ly/3B6MOjI :

شـعوب العـامل تتضامن مع فلسـطني وتندد بعدوانيـة إرسائيل ،اجلزيرة نـت .2021-5-16 ،عرب
الرابط التايلhttps://bit.ly/3re3sJz :
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Abir Kopty and Enrico De Angelis: " Media and Palestine: Times are (maybe)
changing, Is there finally a shifting narrative on Palestine?", 2 jul, 2021. at:
https://bit.ly/3AWBBSF
ALEX LEKAN: "Israel and Arab States Declare Iran A "Common Enemy" in
Warsaw Conference, THE CARAVEL,FEB25, 2019. at: https://bit.ly/3dXmJcY
Gilead Sher: " Is There a Practical Roadmap for Trump’s “Peace to Prosperity”
Vision?", Rice university’s , baker institute for public policy, 5-11-2020, p1. at:
https://bit.ly/2TTBPth
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الهوامش
 1.1أطلقـت فصائـل املقاومـة الفلسـطينية على املواجهـة التـي خاضتهـا مـع االحتلال اإلرسائيلي يف 10

مايـو اسـم "معركـة سـيف القـدس" ،فيما أطلق االحتلال اإلرسائيلي عىل هـذه املواجهة اسـم "حارس

األسـوار" ،واختـذت التسـميتان منحـى دين ًّيـا يظهـر حقيقـة الصراع وأمهيـة القـدس فيه.

 2.2تلفزيـون البلـد :هكـذا دخـل الفلسـطينيون إىل املسـجد األقصى حتـت صيحـات التكبير بعـد وقـف
إطلاق النـار وانتصـار املقاومـة ،عبر اليوتيـوب .21-5-2021 ،الرابـط التـايلhttps://bit.ly/3ilGjAP :

 3.3يمكـن تتبـع مسـار عالقـة القوة واخلوف كاستراتيجية اعتمدهـا االحتالل اإلرسائييل مع الفلسـطينيني،
مـن خلال حلقـة بودكاسـت صوتيـة أعدهـا الباحـث عبر برنامـج "بعـد أمـس" عبر قنـاة اجلزيـرة

بودكاسـت ،بعنـوان "اجليـش الـذي ال يقهر ...هنايـة أسـطورة" ،2-6-2021 ،عبر الرابط التـايلhttps:// :
.bit.ly/2VWHK14

 4.4هتـاف الشـباب املقـديس يف سـاحات األقصى ر ًّدا على اسـتفزاز املسـتوطنني ،شـبكة ميـدان قـدس،
تاريـخ النشر  ،24-4-2021قبـل أيـام مـن بـدء املواجهـة العسـكرية ،عبر الرابـط

التـايلhttps://bit. :

 ،ly/3hTWw19ويمكـن تتبـع فيديوهات مصاحبة تظهر اسـتدعاء املقاومـة ورموزها لدى اجليل اجلديد،
واحلالـة النفسـية الثوريـة لـدى اجلامهير خلال املعركـة وبعدهـا ،عبر الرابـط.https://bit.ly/3BtAr16 :

 5.5تعـال نظـف هنـا ،شـباب القـدس ألحـد جنـود االحتلال يف منطقة بـاب العامـود ،قناة بـاب العامود
القـدس مبـارش ،عرب اليوتيوب ،تاريخ النشر  ،25-4-2021عرب الرابط التـايل،https://bit.ly/3hScsAX :

ويمكـن مالحظات اسـتمرار تدفق نسـق الفيديوهات السـاخرة من جنود االحتلال اإلرسائييل ورشطته

مـن خلال قنـاة "يوميـات والد القدس" عبر اليوتيـوب ،يظهر مقطع بعنـوان "هروب قـوات االحتالل

مـن مواجهـات باب العامـود" ،1-7-2021 ،عرب الرابـط التـايل.https://bit.ly/3kGUrrs :

 6.6مقابلـة مـع صـادق أبـو عامـر ،رئيـس جمموعة احلـوار الفلسـطيني ،وأحـد الباحثين املهمين واملقيمني
سـاب ًقا يف خميـم الريمـوك ،تاريـخ املقابلـة .21-7-2021
 7.7معـاذ العامـودي" :احلـراك والسلاح نحـو إعـادة هندسـة الوجـود الفلسـطيني يف لبنان" ،نون بوسـت،
 ،16-8-2021على الرابـط

التـايلhttps://bit.ly/3hUWF4r :

 8.8نصرة لغـزة والقـدس ..أردنيـون ولبنانيـون يتظاهـرون عن احلـدود مع إرسائيـل ،اجلزيرة نـت14-5- ،
 .2021عبر الرابـط التـايلhttps://bit.ly/3Bs2xKl :

 9.9إطلاق  3صواريـخ مـن جنـويب لبنـن باجتـاه شمايل إرسائيـل ،اجلزيـرة نـت ،13-5-2021 ،عبر الرابـط
التـايلhttps://bit.ly/3ru9G8u :
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بالل محمد شلش

"ها نحن الفدائيون
جئنا من فلسطني التي اغتصبت
بقينا يف فلسطني التي اغتصبت
محلنا مشعل الثورة،
ولن نرتد ،لن نرتد
إال حني تصبح أرضنا حرة".1
مضى على أهـل فلسـطني يف مقاومتهـم للمشروع االسـتعامري على أرضهـم مـا يزيـد عـن

قـرن ،ويف هـذه املقاومـة بلحظاهتـا وأشـكاهلا املتعـددة عبر املدى الطويـل اتصال دائـم مل ينقطع،
وميراث سلاح ودم انتقـل عبر جيـل فجيل.

تدفـع هـذه التواصليـة املهتـم يف تاريـخ املقاومـة الفلسـطينية عمو ًمـا ،ومقاومتهـا املسـلحة

خصوصـا ،إىل اسـتحضار بعـض هـذا التاريـخ يف قـراءة الراهـن .هلذا حتـاول هذه الورقـة بإجياز
ً
اسـتحضار حلظـة الكرامـة يف آذار/مـارس  ،1968بوصفهـا حلظـة مفصليـة يف مسيرة املقاومـة

* مرشح دكتوراه علوم اجتامعية ،باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
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الفلسـطينية للمشروع االسـتعامري ،وحماولـة تقديـم مالحظـات عابـرة للمـدى الطويـل ،تقرأ

بعـض حتـوالت املشـهد املتعلـق بفلسـطني إثـر اللحظة الراهنـة ،حلظـة معركة القـدس؛ املرشوع

االسـتعامري الصهيـوين ،املقاومـة ،التحريـر.

طريق الكرامة األوىل
شـكلت حلظـة حزيران /يونيـو  1967حلظة جديـدة للمرشوع الصهيوين يف فلسـطني ،مكنت

هـذا املشروع من االسـتقرار وأعطتـه جرعة للحياة ،بعـد إقناعه للحواضن االسـتعامرية املختلفة
بقـدرة هـذا املشروع على الوجـود ،بعدمـا كانت  1967-1947سـنوات شـك دائم يف قـدرة هذا
املشروع على الصمـود ،خاصة مـع احلرب الطاحنـة التي خيضـت يف سـني  ،1949-1947ومن
ثـم مقاومـة أهـل البالد املسـتمرة ،والتـي مل تنقطع ،ورفض املحيـط العريب الدائـم لتطبيعه.

ولـدت خلال هـذه السـنوات عقيدة عسـكرية صـاغ معاملها األساسـية دافيد بـن غوريون يف

عـام  ،1953إذ قـام بـن غوريـون بتحقيـق عن حال األمـن يف الفرتة من  26آب /أغسـطس إىل 17

ترشيـن األول /أكتوبـر  1953قبيـل اعتزالـه العمـل الرسـمي خرج على إثره بعدة اسـتنتاجات،
أبرزهـا االهتمام باالسـتخبارات االستراتيجية بعيـدة املـدى ،ملعرفة توجهـات اجليـوش ال َع َرب ّية
وحتركاهتـا ،وبالقـوات القتاليـة خاصـة سلاح الدروع عىل حسـاب اخلدمات ،واالهتامم بسلاح

اجلـو ،بوصفـه سلاح الصدمـة يف أي حـرب مقبلـة ،وتأسـيس فـرق نخبـة قـادرة على العمـل
خلـف خطـوط العـدو .2بقيـت هذه القواعـد حارضة خالل املـدى الطويـل إىل أن صيغت عقيدة

عسـكرية جديـدة خلال السـنوات املاضية ،بفعـل التحوالت املختلفـة التي شـهدها جمتمع دولة
االحتالل .3

كما سـيلحظ مـن حـرب حزيران/يونيـو  1967فـإن دولـة االحتلال سـعت لرتاكـم قـوة،

خاصـة يف سلاح اجلـو ،يمكنهـا مـن حسـم املعـارك قبـل أن تبـدأ ،وارتكـزت هـذه القـوة على
مواجهـة اجلـوار العـريب ،مـع اهتمام حمـدود بأهـل البالد الذيـن وجه إليهـم بعد عـام  1953جزء

مـن قـوة النخبـة الصهيونيـة املؤسسـة حدي ًثا .ووف ًقـا لقائدها شـارون ،فإن هـدف العمليات كان

االنتقـام ،وهـي سياسـة أقرهـا بـن غوريـون لدفـع الالجئين العـرب ممن سـموا متسـللني لثمن
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مقابـل عودهتـم املؤقتـة ،وكذلـك رفـع الروح املعنويـة للجيش اخلـارج من حـرب 1949-1947

بخسائر اسـتثنائية.4

خيضـت حـرب حزيران/يونيـو  1967بينما كان أهـل فلسـطني يسـتعيدون جـز ًءا إضاف ًّيا من

املبـادرة ،بتأسـيس منظمات حتريـر فلسـطينية خمتلفة قطعت مـع االنتظـار ،انتظار الدولـة العربية
الواحـدة وجيشـها ،أو الدولـة اإلسلامية املوعودة وجيشـها ،أو القبول باألمـر الواقع ،وأعادت

الوصـل مـع جتـارب ممتـدة مـن املقاومـة خالل سـنوات ما بين احلربين ،انطلقت هـذه املنظامت
وهدفهـا األسـايس حتـول الفلسـطينيني لـرأس حربـة يف مشروع عـريب لتحريـر األرض املحتلة،

وتفكيـك املرشوع االسـتعامري يف فلسـطني.5

لكـن اهلزيمـة يف حزيران/يونيـو  1967ضخـت دمـاء يف تيارات سياسـية مغايـرة كانت آمنت

ثـم قبـول املشروع االسـتعامري يف األرض املحتلـة
باألمـر الواقـع سـاب ًقا ،وإن بخجـل ،ومـن ّ

عـام  1948إىل حين ،خاصـة يف الـدول العربيـة املتمنعـة قبـل اهلزيمـة .وبينما كان يتصاعـد هـذا
الـرأي ،وانتـكاس بعـض األصـوات داخل منظمات التحريـر الفلسـطينية اجتاهه ،جـاءت حلظة
الكرامـة األوىل ،بوصفهـا حلظـة أعلنـت فيها منظمات التحرير الفلسـطينية ،وخاصـة فتح ،قدرة
الفلسـطيني على القتال واالنتصار ،بإفشـال هدف االحتالل العسـكري باحلـد األدنى ،6وأثمرت

هـذه اللحظـة ً
أول اعرتا ًفـا رسـم ًّيا بالفعـل الفدائي ،واالنفتاح الشـعبي عىل هذا اخليار ،وسـيطرة

فصائـل الكفـاح املسـلح وخيـاره عىل القـرار والرؤية الفلسـطينية.7

تكلـم الناطـق بلسـان حركـة فتـح ،وعضو جلنـة مركزيتهـا ،يـارس عرفـات (،)2004-1929

للصحفـي طلال سـلامن عـن هـذه اللحظـات فقال عـن اللحظـات التاليـة لــ  5حزيران/يونيو
" :1967إذا أطلقتـم رصاصـة واحـدة اعتربناكم جمرمين وخونة ،إن عملكم غري املسـؤول ،اآلن،

سـيؤدي إىل تدمير األمـة العربيـة ،فاهـدؤوا وكفـوا عـن عبثكـم وإال ."...وأضـاف عرفـات:
"لكنهـم عندمـا ملسـوا رعـب إرسائيل منا ،ومـدى التجاوب الشـعبي الذي نلناه برفضنـا للهزيمة
واالستسلام ،تزامحـوا عىل تأييدنـا وادعـاء أبوتنا".8

ويف موضـع آخـر خلـص عرفـات االعتراف الشـعبي والرسـمي باملنظمات الفدائيـة ،بعـد

الكرامـة ،فقـال" :اآلن اختلـف احلـال بالطبـع ،وصـارت تنظـم فينـا قصائـد املديـح والتمجيد،
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ورصنـا يف نظـر املتهمين واملشـككني ً
أبطال ،أعـادوا إىل هذه األمـة ثقتها بنفسـها وأملها بالنرص،

بينما هـي غارقـة يف عـار اهلزيمة".9

حصاد الكرامة األوىل ،والردة
مل تكـن حلظـة الكرامـة يف آذار/مـارس  1968حلظـة الكفـاح املسـلح األوىل بعـد هزيمـة

حزيران/يونيـو  ،1967وإنما جـاء هجـوم قـوات االحتالل على املنطقة كمحاولـة جديدة لرتمجة
عقيـدة االحتلال العسـكرية ،بنقـل املعركـة خلـارج احلـدود ،وحماولـة إهنـاء القواعد العسـكرية
اخللفيـة التـي أسـندت املقاومة املسـلحة التـي أطلقتها منظمات التحريـر الفلسـطينية املختلفة يف

الربـع األخير من عـام .1967

ً
واسـتكامل لتفاعلات هزيمـة حزيران/يوليـو  ،1967أعلـن أمحد أسـعد الشـقريي (-1908

 )1980الرئيـس املؤسـس ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية ،اسـتقالته يف كانـون األول/ديسـمرب
 ،10 1967واختيرت جلنـة تنفيذيـة جديـدة تسـيريية برئاسـة حييـى محـودة ،أعلنت أهنا ستؤسـس

لقيـام جملـس وطنـي تنبثـق عنـه قيـادة جديدة تسـعى لتصعيـد الكفاح املسـلح وتوحيـد فصائله،
ومـن ثـم كان املؤمتـر الرابـع يف متوز/يوليـو  1968والـذي أعلـن والدة جديـدة ملنظمـة التحريـر
ا لفلسطينية .

سـبق هـذه الـوالدة اجلديـدة نقـاش داخلي حـول املوقـف مـن املنظمـة ،ومـا تعنيـه املنظمـة

ألهـل فلسـطني وملنظمات التحريـر املختلفة ،وهـو نقاش رضوري يف سـياق املقارنة مـع اللحظة
الراهنـة كما سـيوضح أدنـاه .كانـت حلظـة والدة املنظمـة حلظـة إمجـاع على أمهيـة هذه الـوالدة،

لكـن خلال الشـهور التاليـة سـتتولد رصاعـات خفيـة بين املنظمـة ،وبعـض منظمات التحرير
الفلسـطينية وأبرزهـا "فتـح" ،ألسـباب خمتلفـة ،لكن جـل املنظامت الفلسـطينية الوليـدة جتاوزت

االعتراف باملنظمـة كممثـل وحيـد ألهل فلسـطني.11

شـكلت حلظـة الكرامـة ومـا فتحتـه من آفاق أمـام "فتح" حلظة حتـول يف خطاهبا جتـاه املنظمة،

فتحولـت إىل اإلطـار الرشعـي لنضـال الشـعب الفلسـطيني واملنظمـة األم .وكما تظهـر املصادر
األوليـة ظهـر كثير مـن خالف حـول هذا املوقـف ،وملاذا يضـخ دم جديـد يف املنظمـة ،فاعتربت
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اجلبهـة الشـعبية أو بعـض تياراهتـاً ،
مثل ،املنظمة كفصيل مـن الفصائل الفلسـطينية ،التي يتوجب

أن تندمـج يف جبهـة وطنية يتوجب تأسيسـها.12

مـع االندمـاج يف املنظمـة بقيـت املخـاوف مـن أن املنظمـة صيغـة توفيقيـة بني رغبـة األنظمة

العربيـة يف تأمين اسـتمرار وصايتها عىل شـعب فلسـطني واالجتـار بقضيته ،وبين اضطرارها إىل

منحـه حـدًّ ا أدنـى مـن التمثيـل الشـكيل فيها .وكانـت اخلشـية املبكرة من حتـول املنظمـة إىل جمرد

جهـاز آخـر مـن أجهـزة اجلامعـة العربيـة التـي ال متـت إىل الثـورة ،وال حتـى إىل احليـاة ذاهتا بأي

صلـة .وكان رد عرفـات على هـذه املخـاوف املبكـرة بأننا سـنثور املنظمة.13

هـذه اللحظـة صدمـت بلحظـات تاليـة أثـرت يف املوقـف السـيايس للمنظمات الفلسـطينية،

لتسـمح لتيـار االنتـكاس بالصعـود والتسـيد خالل السـنوات التاليـة ،وكان أبرز هـذه األحداث
حلظـة أيلول/سـبتمرب  ،1970وطـرد منظمات العمـل الفدائـي مـن األردن ،السـاحة األقرب إىل

عمـوم األرض املحتلـة ،ومـن ثـم التحـوالت التـي شـهدهتا املنظمات الفلسـطينية إثـر حتوهلا إىل
لبنـان ،والتـي كان أبـرز نتائجهـا إقـرار منظمـة التحريـر الفلسـطينية لربنامـج النقـاط العشر،14
كتمهيـد حلـدث آت ،ختـم بتوقيع اتفاق املبادئ يف أيلول/سـبتمرب  1993واعتراف املنظمة بدولة

االحتالل.

الكرامة الثانية والتحوالت املأمولة
شـكلت حلظـة االنتفاضـة الثانيـة حلظـة فارقـة يف الوعـي الفلسـطيني ،باجتـاه وأد مشـاريع

التسـوية ً
أول ،وثان ًيـا وأد إمكانيـات التطبيـع مـع املشروع االسـتعامري الصهيـوين يف فلسـطني،

وأعطـت حيـاة جديـدة ملنظامت الكفاح املسـلح الفلسـطينية .ورغـم تباين حضور هـذه املنظامت

يف اجلغرافيـا الفلسـطينية ،بفعـل التحـوالت التـي شـهدهتا فلسـطني بعـد توقـف االنتفاضة ،فإن
حضـورا نوع ًّيـا ،وأسـهمت حمطـات تارخييـة فارقة يف تعزيـز هذا احلضـور ،كان
حضورهـا بقـي
ً

أبرزهـا حلظة حـرب .2014

بالتزامن مع هذا احلضور ،متأسـس خالل السـنوات املاضية االنقسـام الفلسـطيني ،املؤسـس

على رؤى متناقضـة لفلسـطني ،املقاومـة بالدرجـة األوىل ،وسـاد مـن حلظة صعود حممـود عباس
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للرئاسـات الثلاث (السـلطة الفلسـطينية ،حركة "فتـح" ،منظمـة التحرير الفلسـطيني) ،خطاب

مناهـض لفعـل املقاومـة الفلسـطينية ،خاصـة املقاومـة املسـلحة .ورغـم الرتاكـم النوعـي الذي

أسسـته منظمات املقاومـة الفلسـطينية املختلفـة ،ورأس حربتهـا حركة املقاومة اإلسلامية محاس
وجناحهـا العسـكري كتائـب الشـهيد عز الدين القسـام ،فإن اخلطاب الرسـمي الفلسـطيني بقي

متهما إياهـا بالعبثية ،وتتقاطع حماججـات هذا اخلطاب وتتفـق ألفاظه مع
خطا ًبـا منـد ًدا باملقاومـة
ً

مـا كانـت تقدمـه النظـم العربيـة املختلفـة ضد منظمات التحريـر الفلسـطيني قبل حلظـة الكرامة
األوىل.

ومثلما شـكلت حلظة آب/أغسطس-أيلول/سـبتمرب  1967حلظة انطالقـة ثانية حلركة "فتح"،

عـززت مـن صورهتـا وحضورها يف املخيال الشـعبي ،ومهدت للحصاد يف حلظـة الكرامة األوىل،

قـد تكـون حلظتـي صفقة وفـاء األحرار ومـا تالها يف حـرب  ،2012وحلظة حـرب  2014بصورة
خاصـة ،حلظـات موازيـة هلـذه اللحظـة .فرغم سـني االنقسـام واآلثـار املرتاكمة التي متأسسـت

مـن بعده ،وانعكسـت سـل ًبا على صورة املقاومة الفلسـطينية املسـلحة ،فـإن هـذه اللحظات وما

حفرتـه مـن مشـاهد يف "وعـي" أهل فلسـطني عمو ًما سـتمهد للحصـاد يف حلظة الكرامـة الثانية.

مـع حلظـات املواجهـة األوىل التـي شـهدهتا ليـايل مدينـة القـدس ،والتـي تكثفت مـع حلول

شـهر رمضـان  ،1422خاصـة يف سـاحات بـاب العامـود ،وطرقـات الشـيخ جـراح ،ومـن ثـم
باحـات املسـجد األقصى ،بـرز هتـاف يومـي "حـط السـيف قبـال واحنـا رجـال حممـد ضيف".

متجـذرا بنـي خلال السـنوات املاضية حضرت فيـه "زيكيم"
عكـس هـذا اهلتـاف إيامنًـا شـعب ًّيا
ً

ورجاهلـا ،وصـوت الضيـف وهـو يرافـق إنـزال مقاتليه خلـف خطوط العـدو يف "ناحـل عوز"،

واحتفـاالت مـدن وبلـدات فلسـطني املختلفـة بصـوت أيب عبيـدة الناطـق العسـكري لكتائـب

القسـام معلنًـا" :وقـد أسـفرت هـذه العمليـة عن مقتـل أربعة جنـود صهاينـة قتلهـم جنودنا من
مسـافة صفـر بأيدهيـم .وقـد تـردد العـدو يف االعتراف بالعـدد احلقيقي لقتلاه يف هـذه العملية،
فكيـف لـه أن خيفـي اجلنـدي شـاؤول أرون ،صاحب الرقـم  .6092065إن هذا اجلندي هو أسير

لـدى كتائـب القسـام يف هـذه العملية".
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قـادت هـذه الصـور إىل أيقنة حمـدودة يف الزمان واملكان لبعض شـخصيات املقاومـة ،تزامنت

مـع حالـة انغالق سـيايس شـامل عابـر للحدود ،لكن شـكلت حلظـات مقاومة القـدس األخرية

بـوارق أمـل لتجـاوز املمكـن ورفع سـقفه ،إذ أعادت معـارك القـدس ،املعركـة للحظاهتا األوىل
وجتليهـا الرئيـس ،حلظـة رصاع بين مسـت ِ
ومسـتعمرين يقاومـون حماولـة حمـو بطيئـة ممتـدة،
َعمر
ُ
َ
فبيـوت الالجئين يف الشـيخ جـراح حتولـت إىل رمـز جمسـد ملسـاعي املشروع الصهيـوين املمتدة
واملسـتمرة ،وإن كانـت بطيئـة ،ملزيـد مـن املحـو والطـرد ألهـل فلسـطني ،كما سـاحات بـاب

العمـود ،وحمـاوالت االحتلال فـرض مزيد من السـيطرة عىل احليـز املكاين ألهـل املدينة وعموم
زوارهـا ،أبـرزت املشروع املسـتمر للسـيطرة عىل املسـجد األقصى ،مكان ًّيـا وزمان ًّيا.

سـبق حلظـة الكرامـة الثانية ،بخلاف معركة الكرامـة األوىل ،مبادرة من املقاومة الفلسـطينية،

هدفـت لكسر احلـدود املفروضـة عىل قوهتـا املرتاكمة يف غـزة ،فـكان التحذير األخري عىل لسـان

القائـد العـام لكتائـب القسـام حممـد الضيـف ،15والذي اتبـع بتحذيـرات خمتلفة .وخلال األيام

التاليـة للتحذيـر الـذي بـث يف احلاديـة عرشة والنصـف ً
ليل من يـوم  4أيار/مايـو  2021تفاعلت

مجاهير القـدس مـع التحذيـر ،وكلما زادت حـدة القمـع يف الشـيخ جـراح واملسـجد األقصى،

علا هتـاف "مشـان اهلل ..يـا غـزة يلا" ،وكأن اجلامهري بخلاف التوقعـات الظاهرة ،التـي أكدهتا
اسـتخبارات االحتلال ،كانـت مؤمنـة بصدق حتذيـر املقاومـة ،ومؤمنة بضرورة تدخلها.16

كانـت حلظـة املواجهـة الكبرى يف سـاحات املسـجد األقصى يـوم االثنين  28رمضـان10 /

أيار/مايـو  ،2021الـذي تزامـن مـع حتضيرات صهيونيـة القتحـام كبري للمسـجد األقىص .ومع

حتضيرات لالحتفـال بذكـرى احتلال بقيـة القـدس يف حزيران/يونيو  ،1967بام يسـمى مسيرة
األعلام ،نجـح أهـل القـدس ومن حرض من بقية فلسـطني يف إفشـال االقتحـام األول ،ونجحوا

يف حتويـل مسير "مسيرة األعلام" ،هنـا يف الرابعـة واألربعين دقيقـة مسـاء ،كان التحذيـر قـد
انتهـى ،فصـدر الترصيـح" :قيـادة املقاومـة يف الغرفة املشتركة متنـح االحتالل مهل ًة حتى السـاعة

السادسـة مـن مسـاء اليوم لسـحب جنـوده ومغتصبيه من املسـجد األقصى املبارك وحي الشـيخ

جـراح ،واإلفـراج عـن كافـة املعتقلين خلال هبـة القدس األخيرة ،وإال فقـد أعذر مـن أنذر".
142

رباع تاظحالم :ةيناثلا ةماركلا

يف السادسـة كانـت مفاجئـة جديـدة ،لعلهـا كانت فاحتـة مفاجئات إضافية جعلـت من معركة

سـيف القـدس حلظـة كرامـة ثانيـة ،انطلقـت الصواريـخ مبـارشة إىل القـدس ،17لتبـدأ املواجهة.

أظهـرت املواجهـة نجـاح املقاومـة الفلسـطينية املسـلحة يف بناء ترسـانة عسـكرية نوعيـة ،مقارنة
بسلاحها السـابق ،وأثمر األداء العسـكري للمقاومة الفلسـطينية ،املعد له يف ظروف اسـتثنائية،

حتـوالت انطلقـت مـع حلظـة املعركة ،ومل تنتـه بعد.

كما حلظـة الكرامـة األوىل ،تأيقنـت املقاومـة الفلسـطينية ورموزهـا ،ومل تكـن هـذه األيقنـة

التـي جتسـدت بأشـكال خمتلفـة ،شـعب ًّيا ونخبو ًّيـا ،مقتصرة على فلسـطني ،وإنما كانت كما تربز

مـؤرشات خمتلفـة ،عابـرة للحـدود والقـارات .واحتلـت صـورة "ظـل الضيـف" ،وأبـو عبيـدة،
مكانًـا مل حيتلـه إال الفدائـي األول بعـد الكرامـة األوىل .وانعكـس احلضـور النوعـي للمقاومـة

املسـلحة ،يف املعركـة ،ثـم يف اإلمجـاع الشـعبي ،دعـوة متجـددة لتنـازل قيـادة منظمـة التحريـر

احلاليـة عـن دفـة القيـادة ،ويف ظـل اسـتحالة التنـازل الطوعـي كما يبـدو ،خاصـة يف ظـل الدفع
الـدويل لتصعيـد هـذه القيـادة مـن جديـد ،وإضفـاء رشعيـة دوليـة جديـدة عليها ،قـد يكون من

املالئـم اسـتعادة بعض خطـاب منظامت التحرير الفلسـطينية حلظـة الكرامـة األوىل وحلوهلا هلذه
ً
فصيلا ،وإحيـاء النداء
القضيـة ،كحديـث اجلبهـة الشـعبية املشـار إليها سـاب ًقا ،بوصـف املنظمة

لتأسـيس جبهـة وطنيـة جديـدة تقـود دفـة املعركة.

كانـت املفاجـأة الثانيـة متـازج السلاح باملقاومـة اليوميـة والشـعبية ،وامتـداد نيران املواجهة

لبقـاع مل تكـن مألوفـة أو متوقعـة ،فتوحدت فلسـطني كام مل تتوحد مـن قبل إال باملقاومة املسـلحة
فـورا يف صور شـتى ،كان منها حلظـة القرار
وبالـدم .أسسـت هـذه الوحـدة وع ًيـا جديدً ا انعكس ً
بـأن يعـم اإلرضاب الـذي دعـي إليـه يف  18أيار/مايـو  2021يف األرض املحتلـة عـام  1948بقيـة

فلسـطني ،وحتولـه إىل حلظـة مواجهـة شـاملة يف عمـوم فلسـطني املحتلـة ،وانعكـس "الوعـي

اجلديـد" مبـارشة يف أعمال الفنانين التـي تفاعلـت مع أحـداث املعركـة ،من حلظة الشـيخ جراح

حتـى سـيف القدس.

هنـا نمـوذج نرشتـه الفنانة حنين نزال ،ويعاد نشره هنا بإذن خـاص منها ،يـوم  21أيار/مايو

 ،2021يعكـس اسـتعادة فلسـطني بصورهتا الكاملة بفعـل املقاومة واملواجهـة .ويعكس النموذج
143

العدد الحادي عشر
()2021

أيضـا تسـيد منطق جديد متعلـق باملقاومة وقدرهتـا وحدودها وبالتحريـر .فمن مفاجآت
املختـار ً

معركـة الكرامـة الثانيـة التي حدثت يف أيار /مايو ،الشـهر الذي يسـتعيد فيه أهل فلسـطني ذكرى

هزيمتهـم الكبرى وشـتاهتم ،رفـع سـقف املمكـن ،وكسر قيـود اخليال التـي فرضت على مدار
عشرات السـنوات على الفلسـطينيني املسـتعمرين يف عمـوم أرضهـم ،كام فلسـطينيي الشـتات،

وحتـول اخلطـاب العـام مـن مقولـة إليـاس خـوري املشـهورة "النكبـة مسـتمرة" 18إىل مقولة "آن
للنكبة أن ال تسـتمر".

"الطريق إىل فلسطني ليست بالبعيدة ،وال بالقريبة ،إهنا بمسافة الثورة" ،لوحة حنني نزال ،نرشت يف  21أيار/
مايو  ،2021تنرش بإذن خاص.
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بـروزا ملحو ًظـا ملقـوالت وألفـاظ
ولعـل رصـدً ا أول ًّيـا ورسي ًعـا للخطـاب املتـداول يظهـر
ً

"املقاومـة جـدوى مسـتمرة"" ،التحريـر" .ومل يقتصر أثـر الكرامـة الثانيـة يف "الوعـي" واخلطاب

أيضـا صهيون ًّيـا ،ويمكن
الفلسـطيني برفـع سـقف املمكـن واحلديـث عـن التحرير ،وإنما حرض ً

رصـد مالمـح أوليـة لذلك بتزايد حضور بعض الشـخصيات الصهيونية املنبوذة خالل السـنوات
السـابقة ملعاكسـتهم التيـار العام ،كاجلنرال يتسـحاق بريك ،الـذي احتفت به هآرتـس ومعاريف

ً
أخريا
مقـال نرشتـه هآرتس بعنـوان "إرسائيل ليسـت
خلال املعركـة وبعدهـا غير مـرة ،وكتـب ً
مسـتعدة حلـرب إقليميـة ،نقطـة" .والـذي ختمه بعد توصيـف واقع القـوة العسـكرية الصهيونية

يف معركـة سـيف القـدس بتحذيـرات خمتلفة ،ثم كتـب" :إذا مل يتم فعل يشء ،فمـن املتوقع أن حتل

الكارثـة ،حـرب هتـدد وجودنـا وحياتنـا يف دولـة إرسائيـل ،تقـع املسـؤولية عىل عاتق املسـتويني
ً
هائلا لتغيري التصورات
األمنـي والسـيايس ،لكن اخللاص لن يأيت دون ممارسـة اجلمهور ضغ ًطا
والنهـج وحتمل املسـؤولية".19

يدفـع االقتبـاس األخير مـن بريـك لإلشـارة إىل وجـود مغايـرة بني حلظـات الكرامـة األوىل

والثانيـة ،أوهلـا أن املعركـة كانـت عىل أرض فلسـطني التارخيية ومل تكن يف دولة أخـرى ،كاململكة

األردنيـة ،فلا أيلـول /سـبتمرب ممكـن ،وهبـذا فإنه يؤمـل توقع مسـار مغاير.

أيضـا طبيعـة الكيـان االسـتعامري اليـوم ،خاصـة مؤسسـته القياديـة وكذلـك
ومـن املغايـر ً

العسـكرية ،وهـذا مـا يعكسـه خطـاب بريك ،فهنـاك اختالف جـذري يمكن مالحظتـه يف كيفية
إدارة القيـادة الصهيونيـة هلـذه املعركـة ،وكذلك يف األداء العسـكري الصهيوين ،إذ شـكلت حلظة

الكرامـة األوىل امتـدا ًدا للعقيـدة التقليديـة القائمـة على الغـزو يف أرض العـدو ،وتدمير البنـى

التحتيـة للمقاومـة املسـلحة أينما وجـدت خـارج احلـدود ،وعـدم االقتصـار عىل املعركـة داخل
األرض املحتلـة ،ولكـن اللحظـة الراهنـة تعكـس تراج ًعـا صهيون ًّيـا عسـكر ًّيا ،وتقوقـع حـول

الـذات ،واعتنـاء بسلاح الدفاع ،واعتناء بسلاح اجلو مع ترهل لسلاح البر ،وضعف يف الروح

أيضا عـن نموذج قيـادة نتنياهو البعيـد كل ًّيا عن نماذج مغايرة
القتاليـة ،وهـذا مـا يمكـن أن يقـال ً

كقائـد دولـة االحتلال املؤسـس دافيـد بـن غوريـون أو قائدهـا الثاين آرييل شـارون.
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أخريا
ً
يمكـن التقـاط نقـاط مغايـرة أخـرى تدفـع مجي ًعا لألمـل بأن حلظـة الكرامـة الثانيـة ،بوصفها

حلظـة إعـادة اعتبـار ملمكـن التحريـر ،ولضعـف املشروع الصهيـوين وعجزه عـن إهنـاء املقاومة
املسـلحة ألهـل فلسـطني ،سـتكون بنهايـة خمتلفـة .ولعـل املغايـرة نامجة عـن الرتاكـم والتواصل

املؤسـس عبر املـدى الطويـل ،الرتاكـم املتجـاوز دو ًمـا لسـقف املمكـن ،والنتكاسـات الواقع،

تراكـم يـرى بوضـوح يف بعـض اللحظـات واملحطات كلحظة سـيف القـدس ،فيام يمكـن رؤيته
برتكيـز مضاعـف يف حلظـات ثانية.
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 8.8طالل سلامن ،مع فتح والفدائيني (بريوت :دار العودة،)1969 ،
 9.9املصدر نفسه،

ص .9

ص .12

 1010ينظـر عـن هـذه اللحظـات :أمحد الشـقريي ،اهلزيمة الكبرى مع امللوك والرؤسـاء من بيـت عبد النارص
إىل غرفـة العمليـات :اجلـزء الثاين (بيروت :دار العودة.)1973 ،
 1111ينظر مثال :سلامن،
 1212املصدر نفسه،
 1313املصدر نفسه،

ص.72-91

ص .75

.78

 1414خضـع برنامـج النقـاط العشر وكل مرحلـة مـن مراحـل التحـول إىل طريـق أوسـلو لكثير مـن النقد،
نقـد نظـري وعملي ،وبقـي دو ًما من يقـول من أهل فلسـطني ومنظامهتا "ال" هلذا املسـار؛ ينظـر كنموذج
للنقـد املبكـر :منري شـفيق ،بين استراتيجية التحريـر الكامل واستراتيجية احلل السـيايس (بيروت :دار
العـودة)1973 ،؛ منير شـفيق" ،ملـاذا يرفض الفلسـطينيون مشروع الدولة الفلسـطينية يف الضفـة الغربية
وقطـاع غـزة" ،شـؤون فلسـطينية ،عـدد ( 7آذار/مـارس  ،)1972ص 65-73؛ يشـار إىل أن شـفيق مل يكن
منظـرا لتيـار قـاد حتـوالت مركزيـة يف حركـة "فتـح" وقـاد الح ًقـا تيـار
منظـرا عاد ًّيـا آنـذاك ،وإنما كان
ً
ً
ً
الرفض ،وكان من املسـهمني يف تثوير وإسـناد احلالة اإلسلامية يف فلسـطني الحقا ،ينظر :سـاري عرايب،
نموذجـا" ،أطروحة
"حتـوالت األيديولوجيـا والسياسـة يف احلركـة الوطنية الفلسـطينية :الكتيبـة الطالبية
ً
ماجسـتري ،إرشاف عبـد الرحيم الشـيخ (بريزيـت :جامعة بريزيـت.)2015 ،

 1515نـص التحذيـر كما نرشه الناطق باسـم كتائب الشـهيد عـز الدين القسـام" :يتوجه قائد هيئـة األركان يف
كتائـب القسـام أبـو خالـد حممـد الضيف بالتحيـة إىل أهلنـا الصامدين يف حي الشـيخ جـراح يف القدس
حتذيرا
املحتلـة ،ويؤكـد بـأن قيـادة املقاومـة والقسـام ترقـب ما جيـري عن كثـب ،ويوجـه قائـد األركان
ً
وأخيرا لالحتلال ومغتصبيـه بأنـه إن مل يتوقـف العـدوان على أهلنـا يف حي الشـيخ جراح يف
واضحـا
ً
ً
احلـال فإننـا لـن نقـف مكتويف األيدي وسـيدفع العـدو الثمـن غال ًيا".

 1616مـن أبـرز معـامل فشـل قـوات االحتلال يف املعركـة األخيرة ،وف ًقـا ملـا تتداولـه الصحافـة العربيـة مـن
حلظتها األوىل ،فشـل أجهزة االسـتخبارات الصهيونية املختلفة ،بام فيها جهاز االسـتخبارات العسـكرية
أمـان بتقديـر إمكانيـة توجـه املقاومـة لتنفيـذ حتذيرها ،وكام يبـدو فإن املفاجـأة مل تقترص العـدو وإنام عىل
كثير مـن الـدول واملنظمات ،ويف هـذا كان نبض الشـارع أقـرب إىل احلقيقة.

 1717مـع الرشـقة الصاروخيـة األوىل يف السادسـة مسـا ًء ،كان ترصيـح الناطق باسـم كتائب القسـام" :كتائب
القسـام توجـه اآلن رضبـ ًة صاروخيـ ًة للعـدو يف القـدس املحتلـة ر ًّدا على جرائمـه وعدوانه على املدينة
املقدسـة وتنكيلـه بأهلنا يف الشـيخ جراح واملسـجد األقىص ،وهذه رسـالة على العـدو أن يفهمها جيدً ا،
وإن عدتـم عدنـا وإن زدتم زدنا".

148

رباع تاظحالم :ةيناثلا ةماركلا

 1818كتـب إليـاس خـوري يف غير موضع حـول "النكبة املسـتمرة" ،ينظر نمـوذج لذلك يف :إليـاس خوري،
"النكبة املسـتمرة" ،جملة الدراسـات الفلسـطينية ،العدد ( 89شـتاء  ،)2012ص .37-50
 1919يتسـحاق بريـك" ،إرسائيـل ليسـت مسـتعدة حلـرب إقليميـة ،نقطـة" ،هآرتـس 27 ،أيار/مايـو 2021؛
ولربيـك سلسـلة مقـاالت طويلـة سـاب ًقا تؤكـد عىل عجـز االحتلال عن مواجهـة السلاح الصاروخي
املحيـط بدولـة االحتلال ،وكذلـك عجز جبهتهـا الداخلية عـن احتمال أي معركة ،ومثلما اعترب رئيس
حركـة املقاومـة اإلسلامية محـاس يف مؤمتـره الصحفـي األول أن مـا حـدث نمـوذج مصغـر حلـرب
أيضـا بريك.
التحريـر ،حتـدث ً
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دور الحركة اإلسالمية
في تنمية حضارة الماليو
مقالة في مجلة الدراسات اإلسالمية المالوية -ديسمبر 2018
بادلي هشام محمد نصير  -رحيم أفندي عبد الرحيم  -أزورا محمد نور
جامعة ماليزيا التكنولوجية  -جوهور
ترجمة :رانيا رياض أبو شمالة

تعـد العالقـة التي تربط اإلسلام واحلضارة يف عـامل املاليو يف ماليزيا وإندونيسـيا عالقة فريدة

مـن نوعهـا ،مقارنـة بتلك املوجـودة يف مناطق العامل اإلسلامي األخرى .تناقش هـذه املقالة دور
احلركـة اإلسلامية وإسـهامها يف هاتني املنطقتني يف تطـور حضارة املاليو منذ زمـن بعيد إىل أيامنا

هـذه باسـتخدام جمموعـة متنوعة مـن املصادر املوثوقة .خ ُلصـت هذه الورقة إىل نتيجـة مفادها أن

احلـركات اإلسلامية يف كال البلديـن سـامهتا بشـكل كبير يف تكويـن احلضارة اإلسلامية يف عامل

"نوسـانتارا املااليـو" .بـد ًءا مـن احلركة اإلسلامية التي كانت وسـيلة النتشـار اإلسلام واحلركة
ً
وصـول إىل حـركات إسلامية
الفكريـة اإلسلامية يف أيامهـا األوىل التـي اسـتمرت يف التطـور،

يف شـكلها األكاديمـي والتجريبـي العملي .ونجحـت مجيـع أشـكال هـذه احلركـة اإلسلامية يف

تنظيـم املجتمـع املـاالوي ومتخضـت عن حضارة إسلامية فريـدة يف كل من إندونيسـيا وماليزيا،
عـدا عـن أن احلركـة اإلسلامية يف هاتين املنطقتني متكنتـا من معرفـة متطلبات املجتمـع احلديث

واحلضـارة يف يومنـا هذا ،بـل تلبية تلـك املتطلبات.

الكلامت املفتاحية :احلركة اإلسالمية ،احلضارة احلديثة ،عامل املاليو.
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مقدمة
ستركز هذه الدراسـة عىل دور احلركات اإلسلامية يف تاريخ عامل املاليو (ماليزيا وإندونيسـيا)

( .)135-Talib 1997, 123ورغـم وجـود قـوى اسـتعامرية غربيـة فصلـت هاتين الدولتني ،فإن

ذلـك مل يمنـع وجـود رابطـة أخويـة قريبـة بينهما .ومـع التطـور احلايل احلاصـل اعتبرت مناطق

املاليـو مهمـة وحرصيـة (.)146-Raduan, Ariff, and Talib 1995, 131

ويف إطـار الدراسـات اإلقليميـة ملواضيـع املجتمـع اإلسلامي ( ،)Esposito 1996فإهنـا

تضـم دراسـة كل مـن ماليزيـا وإندونيسـيا اللتين ختتلفـان بالتأكيد عن الرشق األوسـط والشـق
اإلندونيسي الباكسـتاين وأفريقيـا وأوروبـا وأميركا الشمالية ،ويعتمـد حتديد منطقة عـامل املاليو

والتـي ختتلـف عـن املناطـق األخـرى على عوامـل املسـاواة املختلفـة يف إندونيسـيا وماليزيـا

(.)Riddell 2001

تتضمن التشاهبات بني املنطقتني (أي إندونيسيا وماليزيا) اآليت:
1.لكلتـا املنطقتين عالقـة وثيقـة مـن املنظـور التارخيـي بالرابـط األخـوي املـاالوي واملرتبـط
بالروابـط الفكريـة الدينيـة.

2.متـارس وتطـور إندونيسـيا وماليزيـا -األكبر يف عـامل املاليـو اإلسلامي -الفكر اإلسلامي
باسـتخدام اللغـة املاالويـة نفسـها للتدريس.

3.يمكـن مالحظـة تشـابه اخللفيـة التارخييـة لألسـلمة ،واتبـاع نفـس املـدارس واملؤسسـات
العلميـة اإلسلامية املرتابطـة من خلال تنامي التطـور يف اإلصالح التعليمي اإلسلامي يف

الوقـت احلـارض (.)32-Rahimin 2010, 13

4.يوجـد رابـط فكـري بين هاتين املنطقتين ،األمـر الـذي يعـود إىل نفـس اجلوانـب اإلهليـة
والرشعيـة التـي تعتمـد باألسـاس عىل املذهب الشـافعي ،وتبـادل العلامء من كلتـا املنطقتني

مـرارا العـون ووجهـات النظر الفكرية منذ أوائـل القرن العرشين وخالل الثورة اإلسلامية
ً
يف السـبعينيات والثامنينيـات (.)Rahimin 2003, 47-7
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غال ًبـا مـا يؤكـد العلماء الغربيـون أن طبيعـة التعاليـم اإلسلامية يف عـامل املاليـو هـي إسلام

هامشي غير نقـي مشـوب بأشـكال خمتلفـة مـن اخلرافـات والبـدع ،وهـذا خيتلـف عـن طبيعـة

اإلسلام يف الشرق األوسـط ،والتـي يقال إنـه أكثر نقـا ًء وجيب دراسـته والتمثيل عليـه بمفاهيم
مجـع املسـترشقون
مطلقـة ( .)7-Azra 1999, 5ويمكننـا أن نالحـظ على هـذا األسـاس كيـف ّ

الغربيـون كت ًبـا موسـوعية عن اإلسلام وتركيز جل اهتاممهـم عىل كل من علامء الرشق األوسـط

والعلماء اإلندونيسـيني الباكسـتانيني ،أكثر من أولئـك املوجودين يف املناطـق الريفية كمناطق عامل
أيضـا أن نـرى من خلال التطـورات األخرية كيـف ركزت الكتب املوسـوعية
املاليـو .ويمكننـا ً

وخصوصـا موسـوعة أكسـفورد عىل مسـامهات العلماء يف منطقـة املاليو.
اهتاممهـا
ً

إضافـة إىل ذلـك يسـعى هـذا املقـال لوصـف دور احلركـة اإلسلامية ومسـامهتها يف تطويـر

حضـارة املاليـو .وتعـد هـذه املناقشـة غايـة يف األمهيـة؛ فمنـذ زمـن بعيـد جـدًّ ا وحتـى عرصنـا

هـذا ظهـرت العديـد من احلـركات اإلسلامية يف عامل املاليـو ،منهـا التقليـدي أو اإلصالحي أو
احلداثـي أو اإلحيائـي .يطـرح ذلـك تسـاؤالت أمهها :إىل أي مدى تسـتطيع احلركات اإلسلامية
دعـم تطـور احلضـارة املاالويـة؟ وهل تعـد هذه احلـركات داعمة حلضـارة املاليو أم إهنا تسـببت
يف نتائج عكسـية؟

سـتظهر هذه الورقة البحثية ً
دليل عىل أن احلركات اإلسلامية املختلفة التي نشـأت وتطورت

يف عامل املاليو سـامهت إجياب ًّيا يف حضارة املاليو يف كل من السـياق اإلندونييس أو املاليزي.

تعريف باحلركات اإلسالمية يف عامل املاليو
نعـرف احلركـة اإلسلامية بمعنـى أوسـع مـن اقتصـاره على تعريفـات العصر
يمكننـا أن ّ

احلديـث ،فاحلـركات اإلسلامية هـي اجلامعـات أو الطوائـف أو األفـراد الذين يبذلـون جهدهم

وجيعلـون هدفهـم تطبيـق الرسـالة السماوية ،ورفع رايـة الدين على هـذه األرض ،وينطوي هذا
على اسـتعامل رؤيـة التوحيـد للعـامل يف مناحـي احليـاة كافة.

بعـد عصر النبـوة ،نشـطت بدايات احلركـة اإلسلامية يف املجال الفكـري والتي كانـت غال ًبا

مـا تعمـل كدائـرة فكريـة تتبنـى ُم ً
ثلا علميـة معينـة ( .)50-A. R. Abdullah 2010, 25أما بعد
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عصر تراجـع املسـلمني الذيـن شـهدوا اسـتعامر غالبيتهـم مـن احلكم االسـتعامري الغـريب ،فقد

كانـت احلركـة التـي رغبـت يف التجديد تتخذ بشـكل كبير طابـع األوامر الصوفيـة واإلصالحية
واإلسلاموية ( ،)84-Samian 2003, 72لذلـك حيـاول املسـلمون إحيـاء جوهر اإلسلام الذي

تلـوث بفعـل التـداول الـدوري .مـن ثـم ال يقتصر األمر على نضـال كل حزب يف عصره بام يف
ذلـك العصر احلديـث ( ،)120-David, 2008: 89بينما هناك تنوع جدير باالهتمام بني املدارس
الفكريـة اإلسلامية ،بما فيهـا التقليديـة واألصوليـة واإلصالحيـة ،إال أهنا تعتمد باألسـاس عىل
نفـس الرشيعـة واملبـادئ اإلهليـة مقاومـة كبيرة .كل هـذه التيـارات تتبـع نفـس أجنـدة التجديد
اإلسلامي مـع اختالف بسـيط يف طبيعتهـا (.)18-Mohamad, 1993: 17

حلـة البعثات
فيما خيـص دسـتور عـامل املاليو يف املـايض ،كانت احلركـة اإلسلامية تتألف من َ َ

اإلسلامية مـن الشرق األوسـط واهلنـد وبالد فـارس والصين ،وهـؤالء يمكن اعتبارهـم دعاة
متفرغني يكرسـون أنفسـهم لتحقيق أهداف الدعوة اإلسلامية؛ فقد انخرطوا يف دراسـة أغراض

الدعـوة وتقديـم أفضل نامذجها لشـعب املاليو.

وف ًقـا ملالحظـات العلماء املحليين واخلارجيين بشـكل أسـايس ( ،)Riddell 2001,135اختذ

شـكل تطـور اإلسلام وطبيعتـه يف عـامل املاليـو منهجين رئيسـيني :األول هـو املنهـج املفتـوح
والتقليـدي والثقـايف القائـم عىل املعرفـة ،والثاين هو منهـج الفقهاء والذي يؤكـد املقاربة الرشعية
الشـكلية حتديـدً ا فيما جيوز ومـا ال جيـوز دين ًّيا.

نجـد يف تاريـخ عـامل املاليـو أنـه على الرغـم مـن أن منهـج الفقهـاء انحـدر الح ًقا مـن املنهج

الصـويف ،الـذي تأثر بشـكل مبارش بـإرث حركة التجديد يف الرشق األوسـط ذات املنهج الصعب

للغايـة ومل يقبلـه سـكان عـامل املاليـو ( ،)172-Bakar 1994, 171فإنـه يف احلقبـة مـا بعـد نيـل
ماليزيـا اسـتقالهلا َقبِلهـا معظم العلماء املحليني ودعموا هذا املنهـج (،)95-Rahimin 2011, 94
يف حين مل يقـدر املنهـج اإلصالحـي يف كل األحـوال مسـامهة أسلافه القدامـى حتديـدً ا الصوفية
منهـا يف النهضـة اإلسلامية ،فقـد كانـوا أكثـر ً
ميلا لتقييـم حالـة تطور احلضـارة اإلسلامية من

ناحيـة احللال واحلـرام وحماربـة جهـود البـدع وتقويـض مـا بناه علماء املاليـو السـابقون (Safi

.)88-1998, 86
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وبالنسـبة إىل هـذه اجلامعـة على سـبيل املثـال ،فـإن اإلسلام جـاء إىل بلاد املاليـو يف شـكله

األويل البدائـي وليـس يف شـكله األصلي ،واتصـف ببعض املظاهر السـلبية ،بام يف ذلـك البعثات
الدعويـة املبكـرة ،ويمكـن مالحظـة ذلـك يف عدد مـن املواقف:

1.تتأثـر صورة اإلسلام بحضارة عصر التقليد املطبق يف العامل الفكري اإلسلامي (Mackeen

.)16-1969, 14

2.اإلسالم يف شكل التعليم العايل ال يركز عىل العقالنية (.)14-Zakaria 1999, 106
3.الصـورة اإلسلامية زاخـرة بالسمات اإلسلامية الشـائعة التي جاء هبـا الدعـاة األوائل (O.

.)45-Bakar 1985, 44

4.صـورة اإلسلام ُمتأثـرة بخصائـص اإلقطـاع الشرق أوسـطي واهلنـدي (Rahimin 2005,

.)37 -35

يمكننـا التأكيـد بشـكل واضـح أن الصوف ّيـة أكثر انسـجا ًما مع واقـع املجتمع املـاالوي ،وهو

األمـر امللحـوظ مـن القبول املبـارش للمجتمع املاليزي األول يف العامل جتاه اإلسلام نفسـه .ووف ًقا

لدراسـة جمتمـع املاليـو والـذي يوصـف بأنـه جمتمع متحضر ومهـذب إىل حد مـا (Mohamad

نـادرا مـا يظهر
 )15-1995, 5وحتـى أجـل العلماء فيـه ( ،)22-Salleh 1987, 18فقـد تبين أنـه ً
األسـلوب الـذي يتـم مـن خاللـه إهانة رجـال الديـن يف النقاشـات االجتامعيـة ،وإن حدث هذا
األمـر فإنـه يتـم بأكثـر األسـاليب هتذي ًبا وإفـادة؛ ألن املجتمـع ذاته حيرتم مسـامهة القيـادة الدينية

التي يلعبهـا العلماء (.)199-Mohamad 1995, 108

مقارنـة باملنهـج الفقهـي فـإن منهـج الصوفيـة على الرغـم مـن أنه ينسـب إليـه كافة أشـكال

القبـح ،فإنـه كان
قـادرا على أسـلمة جمتمع املاليو بشـكل فعـال للغايـة (،)41-Jhon, 1961: 40
ً

وكان ينظـر إليـه بشـكل مبـارش على أنه أنتج املثقفين ،ما يعنـي أن نمو العـادات يف جمتمع املااليو
كان جيـدً ا إىل ٍ
حـد ما.
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أساسيات أعراف احلركة اإلسالمية يف عامل املاليو
بشـكل أسـايس هنـاك أسـس ومقاربـات ومسـامهات مـن احلركـة اإلسلامية يف عرصيـن

األويل الذي
خمتلفين :العصر الكالسـيكي ،والعصر احلديـث .واألهـم مـن ذلـك أن األسـاس ّ

وضعتـه حركـة العصر الكالسـيكي اسـتمر على يـد مؤيـدي احلركـة اإلسلامية احلديثـة.

وبالنسـبة إلينـا نحـن ككتّـاب ،جيـب أن نشير إىل أن التيار السـلفي الوهايب احلـايل ينتقص من

احلركـة الدعويـة الكالسـيكية ويرفضهـا ،لذا حيتـاج كل إنسـان إىل فهم تاريخ شـعبه حتى يمكنه

ذلـك مـن امتلاك احلامسـة وفهم الدليـل يف التعامل مع متطلبـات العرص احلديـث .كام جيب فهم

تشـجع ديناميكية املجتمع بام يتامشـى مع
أهـم جوهـر للتاريخ واقتباسـه عىل شـكل نماذج وصيغ
ّ

أغـراض احليـاة اليـوم ،وهبـذه الطريقـة لن ينسـى البشر خلفيـة أصوهلـم التارخيية التي سـتخلق

شـعورا بالفخـر والرسيـة بمقـدّ رات مرياثهم .كام جيـب أن يعتمد كل إنسـان يف حياته عىل
لدهيـم
ً
ثالثـة أبعـاد وهـي املـايض واحلارض واملسـتقبل وعىل هذه األبعاد أن تسير جن ًبـا إىل جنب بطريقة
متوازنـة؛ فلا يمكن االسـتغناء عن أسـاس املايض (التراث) بوصفه ً
دليلا مفيدً ا لنـا يف مواجهة

احلـارض واملسـتقبل ،سـيصبح هـذا اإلرث القديـم الناتـج عن جتربة تفكير العلامء أصـل قوة كل

إنسـان بعـد ذلـك بالتايل لن ينسـى جـذور تارخيه ،فبدوهنا سـيفقد البرش هويتهم (كالشـجرة التي
ً
طويل ألهنـا بدون
غرسـت على وجـه املـاء تظـل عاجزة عـن مد جذور تسـتند إليهـا ،وال تـدوم

أساس) (.)11-Kling, 2000: 4

مسامهة احلركة اإلسالمية يف بالد املاليو :الفرتة الكالسيكية
بإمكاننـا أن نكتشـف مبـارش ًة أن احلركـة اإلسلامية مـن أتبـاع الصوفية قد نجحوا يف إرسـاء

بعـض املبـادئ األساسـية فيما خيـص فهـم الديـن وممارسـته ،حيـث اسـتغلها الدعـاة مـن اجليل
القـادم بنجـاح فيما بعد هبـدف تطوير حضارة املاليو اإلسلامية؛ فبدون هذا األسـاس يسـتحيل

تطويـر احلضـارة ،األمـر الـذي يمكن وصفـه عىل النحـو التايل:
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نظرة العامل إىل التوحيد كقاعدة أساس ملجتمع املاليو
قـدّ م اإلسلام إهلا ًمـا فعل ًّيا لتطوير املاليـو لعاملهـم ( )A. K. Abdullah 1988باعتبار التوحيد

مبـدأ أساسـ ًّيا ال هـوادة فيـه ،وعلى املرء أن يـدرك حقيقة هذا املبـدأ يف كل عمل مـن أعامله مع اهلل

ومـع اخللـق ،فلا يقترص هذا على فهم وحدانيـة اهلل فقط إنام يشـمل العديد مـن اجلوهريات:

1.هنـاك فـرق واضـح بين اهلل وبني اخللـق ،فهو خيتلـف يف ذاتـه وصفاته عن املخلوقـات ،فهي
جتسـد خميف هلل.
ال متثـل بأي شـكل من األشـكال أي ّ

2.إن الطبيعة واملخلوقات هي القوة املطلقة هلل فكالمها خاضع ومطيع له.
عظيم لـن يغفـره اهلل تعـاىل .ويمكن أن
حمـرم إطال ًقـا ألنه يسـبب طغيانًـا ً
3.الشرك بـاهلل تعـاىل ّ
يكـون الشرك عىل شـكلني :إما عىل شـكل ربط اهلل تعـاىل بالقوى اإلهلية األخـرى ،أو جعل
البشر أو الشـهوة هـي القـوة احلاسـمة ً
بـدل مـن اهلل .وبعبـارة أخـرى فإن الشرك يتجىل يف

اجللي واخلفـي ،واملسـلم بحاجـة إىل إدراكهما بالكامـل .ألن الغـرض الرئييس
شـكلني مهـا
ّ

مـن هـذا النهـج املعـادي للشرك هـو توجيـه اخلدمـة والعمـل اإلنسـاين إىل اهلل تعـاىل فقط،
أناسـا يتمتعـون باحليويـة واحلريـة ،ال خيضعـون لغريهم من بني اإلنسـان وال
وهـذا سـيولد ً

إىل أي أحـد يسـتطيع تنصيب نفسـه مـكان اهلل.

4.اإلنسـان هـو خير خلـق اهلل تعـاىل مقارنة بغيره مـن املخلوقات ،وهو املسـؤول عـن خالفة
ً
امتثـال ألوامـر اهلل سـبحانه وتعاىل.
هـذه األرض

5.الطاعـة املطلقـة للسـلطان أو ألي إنسـان مرفوضة يف اإلسلام ،ميـزان احلق/احلقيقة األعىل
ليـس بيـد األفـراد واألحـزاب والفصائـل (مناهج غير حزبية) ،إنما جيب أن ُيسـدى احلكم

عليهـم لتعاليـم اهلل سـبحانه وتعـاىل ،وهذا االمتثال هلل سـيقيض على البذرة األولية املتسـببة
يف أي منهـج متعصـب يف أي عمـل مـن األعامل.

6.جيـب أن تكـون حقيقـة التوحيـد هي اهلـدف الرئيسي حلياة اإلنسـان على األرض ،أو تكون
بمثابـة العـامل الصغري اخلـاص به (الدافع األسـايس للكفـاح يف احلياة).
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7.وف ًقـا للنظـام العـام لوجهـة نظر العامل اإلسلامي فـإن املقاصد الدينيـة يف هذا الفهم تتامشـى
مـع مقصـد اإلسلام بوصفـه دينًا يتخـذ طريقة حيـاة ً
بدل من املنظـور العلماين الغريب الذي
يقصر املعتقـدات الدينية عىل املامرسـات الشـعائرية فقط.

منـذ ذلـك الوقـت أصبـح اإلسلام العنصر األكثـر جوهريـة يف وصف عقـول أفـراد جمتمع

املاليـو .وتعـد النظـرة العامليـة على سـبيل املثـال نظـرة تؤثـر يف األفـكار والعمليـات اإلنسـانية
املاالوية .وأكد األسـتاذ هاشـم موسـى أن تطور احلضارة املاالوية ُأنشـئ عىل أسـاس سـبع رؤى

عامليـة مبنيـة على وحـي اهلل ،وأصبحـت وجهـات النظـر السـبع هـذه الفهـم الرئيسي للمجتمع
املـاالوي إىل اآلن (.)49-Musa 2004, 48

1.هـذا العـامل هـو نتيجـة خللق اهلل الذي يتضمـن عامل (الـروح) البدائي وعامل الطبيعـة واآلخرة.
إن اآلخـرة هنايـة احليـاة يف العـامل وهدفهـا ،والفلاح النهائـي يف اآلخـرة هـو دخـول اجلنة،
والفلاح يف الدنيـا هـو طاعة اهلل.

2.اإلسلام دليـل اهلل على أنه الدين الذي يشـمل مجيع قواعـد احلياة يف الدنيا لألفـراد واملجتمع
بام فيه فالحهـم األخروي.

حلا س ُيجزى كذلك ومن أساء باملثل.
3.اإليامن بأن اجلزاء من جنس العمل ،فمن عمل صا ً

4.على البصيرة والرسـالة واألهـداف والنوايـا واالستراتيجيات والعمليـات جلميـع جماالت
العمـل أن تكـون صحيحـة ومتوافقة مـع كافة جوانب الرشيعة اإلسلامية دون مسـاومة أو

تالعب.

5.القيمـة األسـمى لألشـياء مرتبطـة بقدرهتا على مدى تكوين شـخص خملـص وفاضل يمكن
أن يكـون ذا فائدة لغيره من الناس.

6.احليـاة الطيبـة هـي حيـاة متزنـة بين اجلسـد والفكـر والـروح وهـي قائمة على معرفـة ما هو
فـرض عين وما هـو فـرض كفاية.

أصبـح املوقـف أعلاه هـو املوقف الرئيسي للمجتمع املـاالوي (مفهـوم اهلويـة املاالوية) إىل

اآلن ،وتبين أن اختيـار اإلسلام كأسـاس هلـذه اهلويـة قـد أفـاد املجتمـع املـاالوي كما املجتمـع
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العـريب ،رفع اإلسلام شـأن احلضـارة املاالوية إىل املسـتوى الـدويل ،وخلقت هـذه العملية -من

بين أمـور أخـرى -روح الوحـدة الدولية يف جمتمـع املااليو؛ حيـث إن مكانتهم يف إطـار التوحيد
واألمـة واألخـوة مل يقتصر على البيئـة اإلقليمية وعـامل املاليو فحسـب ،بل تعدى ذلك املسـتوى

العاملـي ليصـل هـذا امليراث مـن هـذه احلضـارة مجيـع املسـلمني مـن كل عصر (Affandi and

.)19-Rahim 2000, 18

ومـع مفهـوم اهلويـة هـذا يشـعر جمتمع املاليـو بالفخـر العتناق اإلسلام الذي جيعلهـم جز ًءا

ال يتجـزأ مـن األمـة اإلسلامية ،وكذلـك اجلامعـات العربيـة التـي تعـدّ مجاعـات نبيلـة يف نظـر

املجتمـع املـاالوي ( .)Roff 1980, 41ويـؤدي هـذا العامـل يف تاريـخ املاليو إىل وجـود معارضة
مـن املجتمـع للقـوة االسـتعامرية الغربيـة التي تعدّ قـوة كافرة .وقـد اعرتف املبرشون املسـيحيون

اجليل أن
بـأن جمتمـع املاليـو جمتمع قـوي ملتزم باإلسلام ( ،)349-Tisdal 1916, 348وبـات من ّ
الطبيعـة الفطريـة لإلسلام أحدثت هجو ًما عىل اإلسلام الذي سـيعدّ بعدها هجو ًما عىل أسـاس
الثقافة املاالويـة (.)Bird 1966, 20

املبدأ العقالين

يؤكد املبدأ العقالين عد ًدا من العنارص األساسية:

1.اعتبـار حماربـة املامرسـات الثقافية التقليدية هو عمـل يقبل آراء اآلخريـن دون تفحص دقيق.
هـذا العمـل جيـب رفضه كل ًّيا عندمـا يتعلق األمر بالعقيـدة والرشيعـة ،وال يقترص األمر عىل

ذلـك ،بـل إن أسـلوب التقليد جتاه كل األشـياء املسـتقاة مـن الغرب جيب رفضـه ً
كامل ألن

عواقبه سـترض باجلوهـر النبيل واحلقيقي للقدرة اإلنسـانية.

2.جيـب أن تُقبـل األسـئلة املتعلقـة بالعقيدة والرشيعة اإلسلامية باسـتخدام ميزان عام سـليم،
وال يوجـد موضـوع عقائـدي ال يتـم السـؤال عنـه بالفطـرة السـليمة ،بمعنـى ال توضع فيه

الفطرة السـليمة موضع الشـك.

3.اإلسلام عقـل إيثاري ،يشـجع عمليـة التحكـم يف قدرات العقل وشـحذها واحلفـاظ عليها
بالتدريب وممارسـة ثقافـة املعرفة.
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واألكثـر أمهيـة مـن ذلك أن اإلسلام يؤكـد ثقافة العلـم ،فال يوجـد دين واحـد يف العامل هيتم

بالعلـوم بدرجـة كبيرة مثل اإلسلام ،فقد أكد اإلسلام مفهوم ثقافـة العلم واملعرفة منذ نشـأته،

أي منـذ بـدء اخللـق بـآدم عليـه السلام إىل يـوم القيامـة .ومـن املمكـن تقسـيم ثقافة العلـم التي

جيـب تأكيدهـا يف احليـاة مـن خالل عدد مـن العنارص األساسـية:

1.اهلـدف األسـمى يف احليـاة هـو البحـث عـن املعرفـة؛ ومـن ثم تليـه باقـي األهـداف كالثروة
والتأثري.

2.األعامل التي تقدر كل أشكال املعرفة سواء كانت معرفة عينية أو فرض كفاية.
3.فعـل تكريـم وتقديـر كافـة أشـكال املعرفـة والتـي منهـا مصـدر الوحـي والكـون والنفـس
البرشيـة والعقـل احلكيـم واملوجـه.

4.املشاركة املبارشة يف عملية التدريس والتعلم عن طريق نرش العلم.
5.الترصف وف ًقا حلقيقة املعرفة والصواب بدالً من غرس قيم املعرفة الزائفة والشهوة.
6.احترام ُن َّقـاد العلماء القدمـاء عـن طريـق تقديـرات وحقائق تعتمد يف أساسـها على مصادر
الوحـي واإلهلام.

7.االنتقائية يف مجيع أشكال العلم باستخدام هنج التوحيد.
8.ممارسة مجيع أشكال املعارف املتكاملة بأسلوب نشط وفعال.

املبادئ اإلجيابية العاملية (الطبيعة /احلياة كمكان نافع)
نجـح الدعـاة األوائـل يف كثير مـن احلـاالت يف تطبيـق منهـج إجيايب للعـامل (الطبيعـة كمكان

مفيـد) ملجتمـع املاليـو وأصبـح هذا املبـدأ هو األسـاس لتطويـر املجتمع بشـكل أكثـر ديناميكية
وفعاليـة .ووف ًقـا هلـذا املنهـج جيب عىل املسـلمني رفـض كافة أشـكال العقائد التي تنكـر املصالح

الدنيويـة يف هـذا العـامل ،كما تنـص عىل ذلـك تعاليـم األفالطونية اجلديـدة واهلنـدوس والبوذيني
واملسـيحيني ،الذيـن يعتبرون احليـاة يف هـذا العـامل حيـاة قـذرة جيـب الزهـد فيهـا والبعـد عنهـا
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لتحقيـق النجـاح يف حيـاة مـا بعد املـوت ،وعليه حيتاج املسـلمون ً
بـدل من ذلك إىل إحيـاء املنهج
اإلجيـايب يف احليـاة مـن خلال تأكيد أربعـة مواضيـع رئيسـية (:)40-Rahimin 2005, 1

1.جيـب أن يكـون هنـاك اتـزان بين احليـاة الدنيـا واآلخرة ،ومـا هو األهـم من ذلـك أن تكون
احليـاة الدنيـا املـكان الرئيسي الـذي يتزود منه اإلنسـان لآلخـرة .يمكن أن يظهـر لنا يف هذه
احلالـة وبشـكل سـلس أنه جيـب تأكيـد أمهية احليـاة اآلخرة عـن الدنيا ألهنـا أبدية.

2.إن طبيعـة هـذه احليـاة بما فيها من تـذرع وا ّدعاء هـي ملنفعة بني اإلنسـان ،وليـس لالضطرار
إىل العبـادة واخلـوف مـن اآلخرة كام تفعـل وتظن املجتمعـات البدائية.

3.باإلضافـة إىل الدرايـة واملعرفـة بقانـون اهلل سـبحانه وتعـاىل على شـكل أحـكام دينيـة مـن
مصـادر الوحـي املختلفة ،حيتاج املسـلمون إىل دراسـة قوانين الطبيعة (السـنة الطبيعية) التي

ينظمهـا اهلل سـبحانه وتعـاىل هبـدف اسـتخدامها لتطوير احلياة على األرض.

4.يتـم تشـجيع املسـلمني على استكشـاف الكـون واسـتعامله والبحث فيـه حتت حكـم اخلليفة
ومكانتـه يف البلاد ،ليزدهـر هـذا الكـون ويصبـح بمنزلة مـكان مريح للعيـش ويف حالة من

االسـتعالء بقـوة اهلل تعاىل.

املبادئ املجتمعية

جيـب أن يعمـل األسـاس الفكـري املسـلم الناتـج عـن أي مؤسسـة تعليمية إسلامية بشـكل

جـدّ ي أكبر يف املجتمـع عـن طريـق تطبيـق املبـادئ املجتمعيـة ،حيـث إن هـذا النهـج مـن بين

األمـور األخـرى يؤكـد أمهيـة حياة النـاس .ويمكـن مالحظة ذلك مـن عدة مواضيـع وردت يف

الرشيعـة اإلسلامية (:)41-Nata 2001, 40

1.مـن األجنـدة الرئيسـية للتعاليـم اإلسلامية التي يرغـب فيها كل نظـام جمتمعـي التحذير من
الصفـات الدنيئـة ،وتعزيـز املزايـا اجلديـرة بالثنـاء يف ذات الوقـت ،مثـل عـدم حـب الذات
والتعاضـد املحمود والتسـامح.

 2.املحتـوى األكبر يف القـرآن الكريـم والسـنة يتعلـق بمسـألة العالقـات االجتامعيـة (نظـام
املعاملـة) التـي تتعـارض مـع مسـائل العبـادة.
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3.هنـاك قانـون إسلامي ينـص عىل أنـه يف حال تعارضـت الشـؤون الدينية مع قضايـا أعامل أو
قضايـا جتاريـة مهمة جيـب التجاوز عن املسـائل الدينيـة أو تعليقها.

 4.هنـاك حكـم يؤكـد أن العبـادة اجلامعيـة أعظـم مـن العبـادة الشـخصية ،فعلى سـبيل املثال:
الصلاة يف مجاعـة أفضـل مـن صلاة الفـرد لوحده.

5.هنـاك اشتراط أنـه يف حـال كانـت العبـادة ناقصة أو باطلة وفاسـدة ،فـإن كفارة العبـادة هذه
جيـب أن تكـون يف سـياق يتعلق باملصلحـة االجتامعية.

6.هناك قرار إهلي بأن األعامل التي تقدم للصالح العام هي أثوب من العبادة الفردية.
فهما لـدى الدعـاة األوائـل م ّيـز
7.أوجـد ابتـداع الكتابـة اجلاويـة لتنميـة املعرفـة اإلسلامية ً
جمتمـع املاليـو بأهنـم أنـاس عقلاء (.)A. A. H. Hassan 2001, 1

وفيما يتعلـق بشـخصية اإلنسـان العاقـل ،فإنـه بحاجـة إىل نظـام اجتامعي لفظي وغير لفظي

هبـدف التعبير عـن رغباته ونوايـاه ( .)Ahmad 2004واسـتجابة للحاجة إىل هـذا االلتزام أعطى
أيضـا تأكيد أمهية أدوات
الدّ عـاة األوائل األولوية السـتخدام وسـائل االتصال اخلاصة ،وأدركوا ً

االتصـال بغـرض نشر القيم اإلسلامية ،كما نصت عىل ذلك اآلية  64يف سـورة آل عمـران { ُق ْل
ُش َك بِ ِه َشـي ًئا والَ يت ِ
ِ ٍ
ـواء َب ْينَنَـا َو َب ْينَك ُْم َأالَّ َن ْع ُبـدَ إِالَّ اهلل َوالَ ن ْ ِ
َيـا َأ ْه َـل ا ْل ِكت ِ
َّخ َذ
ْ َ َ
ـوا إِ َل كَل َمة َس َ
َـاب َت َعا َل ْ
بع ُضنَـا بع ًضـا َأربابـا مـن د ِ
ون اهلل َفـإِن تَو َّلـوا َف ُقو ُلـو ْا ْاشـهدُ و ْا بِ َأنَّا مس ِ
ـل ُمون} .وأنتجـوا فيام بعد
َ
َ ْ
ْ َ ً ِّ ُ
َْ
َْ
ُ ْ
وسـائل اإلعلام اخلاصـة بالدعـوة ،والتي منها وسـائل اإلعلام املكتوبة واخلطـب وغريها ،وتم

خصيصـا مـع األخـذ بعني االعتبـار البيئـة املحلية وما هتـدف الدعوة
تصميـم كل هـذه الوسـائل
ً
إىل نقلهـا من خالل رسـائل اإلسلام.

ما هو واضح يف سياق عامل املاليو أن هذا الفهم أنتج عد ًدا من املسائل وهي:

1.ابتـداع الكتابـة اجلاويـة يف جمتمـع املاليـو الفكـري .فباإلشـارة إىل أصل إنشـاء واسـتخدام
اللغـة اجلاويـة يف املجتمـع املاليـزي فإننـا نقـدم الشـكر ملسـامهة علماء املاالويين املسـلمني
األوائـل ،الذيـن أسسـوا وأثـروا لغـة املاليـو ( )Kasimin 1987يف شـكل الكتابـة اجلاويـة

والتـي تسـتخدم كأداة لتطويـر العلـوم اإلسلامية ( ،)85-Awang 1981, 80نفـذ علماء
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مسـلمون يف معظـم العـوامل اإلسلامية الظاهـرة التـي تأخذ بعين االعتبار العنـارص املحلية
يف شـكل اختيـار اللغات املحلية كوسـيلة لنرش الديـن ،كابتداع الكتابـات األوردية يف اهلند،
والكتابـات الفارسـية يف إيـران بشـكلها العـريب ،مـع تعديلات قليلـة (.)Awang 1981, 80

 2.باسـتخدام الكتابـات اجلاويـة ،جتـاوز اإلحيـاء اإلسلامي احلديـث للغـة املاليـو الغـرض
أيضـا أهنـا أهـم لغـة اتصـال
األصلي مـن إنشـائها كوسـيلة لنشر اإلسلام ،والتـي تعـرف ً
-أي لغـة مشتركة ملجتمـع املاليـو الطبيعـي .-ومع هذا االعتراف الدويل فـإن علامء املاليو

السـابقني سـامهوا يف إنضـاج اللغة املاالويـة والكتابـات اجلاوية بتقديمهم مواد أساسـية من
التراث اإلسلامي يف الشرق األوسـط( ،)13-Musa 2004, 7حيـث كانـت هـذه املسـألة

ذات فائـدة مفرطـة بالنسـبة إىل القيـم الطبيعيـة املحلية يف جمتمـع املاليو ،وسـامهت يف توليد

عـدد مـن الضروب الفكريـة كخيـال املاليـو ( )Salleh 1987والطـب امللاوي التقليـدي

(.)38-Awang 1981, 30

3.سـامهت وطـورت األعمال املاالويـة اإلسلامية والتـي كتبـت باجلاويـة يف عـدد مـن أنحاء
العـامل اإلسلامي يف مكـة وبومبـاي واسـطنبول والقاهـرة ،وهـذا يوضـح مـا إذا تـم قبـول

العمـل الفكـري مـن مسـلمي املاليـو واملكتـوب باجلاويـة كواحـدة مـن شـبكات العـامل
أيضا ويتـم االعرتاف به جلودتـه األكاديميـة يف عدد من
اإلسلامي حـول العـامل ،فإنـه ُيقبـل ً
املراكـز اإلسلامية العلميـة حـول العـامل (.)34-Ishak 1994, 26

إنشاء مؤسسات التعليم اإلسالمية (بوندوك)
أدرك الدعـاة املسـلمون األوائـل أمهيـة ثقافة العلم التي تم تطبيقها فيام بعد بإنشـاء مؤسسـات

تعليميـة منزليـة .ويمكـن القـول إن هـذا النظـام متقـدم بالنسـبة إىل وقـت وظـرف املجتمعـات
التقليديـة مـع إشـارة خاصـة إىل قضيـة زرع املعرفـة .وهنـاك بعـض العلماء ينتقدون حال ًيـا نظام

الدراسـة باعتبـار أنـه نظـام قديـم وغير قـادر على التعامـل مـع تيـار التحديـث (S. A. Bakar

 .)31-1994, 30وبإمكاننـا القـول إن هـذا الـرأي يمثل نصف احلقيقة؛ ألنـه ال يتوافق مع وظيفة

اإلسلام يف الوقـت الـذي درس فيـه العلماء يف املـايض هذا النظام مـن املناهج بعنايـة وتم العمل
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ثم فـإن النقد بلا مبـاالة ودون مراعاة لعامـل الوقت هـو عمل غري
بـه على النحـو املتوقـع ،مـن ّ

صحيـح (.)94-I. Ab. Bakar 1994, 90

وامتاز نظام التدريس املنزيل يف سياق تطبيق ثقافة املعرفة بالتايل:
ً
أول :ينفـذ نظـام الدراسـة فيـه بشـكل خـاص دون قيـود بالتواطـؤ مـع أطـراف أو باملراقبـة

للمحـارض بالترصف باسـتقاللية دون التأثـر بأي طرف
احلكوميـة األمنيـة ،وهـذا النظام يسـمح ُ

لديـه أجنـدات ومصالح معينة ( .)Rahimin 2005, 4بتعبير أدق عملت أكواخ العلامء يف العرص
التقليـدي كوكيـل للتغيري الفكري التي تتسـم باحلساسـية واالسـتباقية مع القضايـا املعارصة التي

تنشـأ يف املجتمع.

ثان ًيـا :يتـم توجيـه نظـام التعلـم ما بين النظريـة والتطبيق ممـا يعزز لـدى الطالب تنميـة ثقافة

املعرفـة جلعلهم:

1.أكثر قدرة عىل حتصيل أكرب قدر ممكن من العلم لتحقيق رىض اهلل تعاىل.
2.العمل وفق املعرفة العلمية ونرشها ليكون هؤالء الطالب هم قادة املجتمع.
3.أن يكـون البحـث عـن العلـم ليـس ألغـراض ماديـة كاألكل ،وإنما لتحقيـق رىض اهلل
واالسـتمتاع بالعلـم.

4.مسـتقلون بذاهتـم دون االعتماد عىل اآلخرين ،وهلذا سـيتم إعطاؤهم مجيع األشـكال الالزمة
من معرفة إسلامية ومهـارات حياتية.

5.تأكيد مشكلة األخالق والنظام اإلسالمي قبل كل يشء.
ثال ًثـا :نظـام التعليـم هـو نظـام منفتـح يتيـح للجميـع فرصـة االلتحـاق بـه ،بغـض النظر عن

ِ
العـرق أو العمـر ،مـا يمكـن االعتـزاز بـه أنـه مـن خالل هـذا النهج يتـم ممارسـة التعليـم القائم

على الديمقراطيـة بشـكل غري مبـارش ،مع تأكيد أمهية العلم يف حياة املسـلم ،إضافـة إىل أن املعرفة
تشـاركية ولـكل فـرد احلـق يف احلصـول عىل فرصة الكتسـاهبا.
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راب ًعـا :نجـح نظـام األكـواخ يف تطبيـق مفهـوم الرحلـة العلميـة ( )90-Azra 1999, 89بما

يتضمـن بعـض السمات الثقافيـة للعلـوم ،كالرغبـة الدائمـة يف التعلـم والعمـل وف ًقـا لتقديرات
ً
وصـول إىل مسـتوى أعلى ،ويتطلـب هـذا املفهـوم مـن الطلاب العمـل اجلاد
التعليـم املسـتمر

يف حتصيـل العلـم يف أماكـن خمتلفـة ليـس فقـط الكتسـاب املعرفـة واخلبرة (مثـل مشـاهدة أنامط

خرج
العالقـات االجتامعيـة املختلفـة يف املجتمـع) .ونتيجـة لذلـك فإن ممارسـة هـذا املفهوم سـ ُي ّ
علماء مسـلمني راسـخني معرف ًّيـا وأخالق ًّيـا ،وذوي جتربـة يف احليـاة التـي تتبـع نظريـة املعرفة يف
اإلسلام لتوليـد احلكمة.

ال يمكـن للطالـب أن يتعلـم لغـات خمتلفـة كاملاليـو بغرض نشر العلوم اإلسلامية؛ بل عليه

أن ينطلـق مـن اللغـة العربيـة باعتبارهـا لغـة تعليـم اإلسلام واللغـة املشتركة يف تلـك الفترة،
ويتضـح هـذا مـن خلال ظهـور مفهـوم "رشفة مكـة" يف عـامل املاليـو ،والتي تعـد نقطـة انتقالية

باعتبارهـا املركـز الـذي يقـدم دورات تصفيـة لطلاب عـامل املاليـو الذيـن أكملـوا دراسـتهم يف
مكـة .وقـد اكتسـبت بعـض األماكـن كواليـة "كيالنتـان" و"ترينجانو" و"قـدح" و"آتشه"سـمعة

كمراكـز للعلـوم اإلسلامية عندمـا كانـت تعرف باسـم رشفـة مكة يف وقـت سـابق (Rahimin

 ،)2003, 47-74وكان لعنـوان رشفـة مكـة عـدة أهـداف رئيسـية وهـي:

1.أصبـح هـذا املفهـوم حتضري ًّيـا وإلزام ًّيـا للطلاب املتدينين الذيـن يرغبـون يف إكمال التعليم
العـايل يف مكـة (.)74-Rahimin 2003, 47

2.هنـاك عبـارة تقـول إن مـن يتلقـى التعليـم يف هـذا املـكان -رشفـة مكـة -سـيكون ذا معرفة
وسـلطة ،ويف جـو جمتمعـي يعـادل الدراسـة يف مكـة ملـن مل تتح لـه الفرصة للدراسـة يف مكة
املكرمـة (.)A. Deraman 2013, 529

مسامهة احلركة اإلسالمية يف عامل املاليو :يف العرص احلديث
بالنسـبة إىل الدسـتور احلديث أصبح دور احلركة اإلسلامية نشـ ًطا بشـكل متزايد ،فمنذ بداية

القـرن العرشيـن يمكننـا أن نلحـظ كيـف اسـتفادت احلركـة اإلسلامية يف عامل املاليـو من وحدة
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املجتمـع يف إحـداث إسـهامات هادفـة ،وكيـف أسـهمت منـذ فرتة طويلـة يف إنتاج بـذور الوعي

الفكـري التـي أدت فيما بعـد إىل تطـور احلضارة اإلسلامية يف عـامل املاليو من خلال التايل:

الروابط القوية بني احلركتني اإلسالميتني يف ماليزيا وإندونيسيا يف عامل املاليو
تظهـر احلقائـق التارخييـة كيفيـة ارتبـاط املنطقتين بعالقـات علمية وثيقـة للغاية؛ ففـي تقاليد

يقـر بالسـلطة واملعرفـة ،فإذا كانـت هناك مشـاكل متعلقـة بالدين
العلـوم اإلسلامية هنـاك هنـج ّ
فسـيتم إسـداء األمر إىل السـلطات العليـا .وبالنظر إىل تاريـخ حكومة "ملقا" كانت هناك مشـكلة

متثلـت يف حـال عـدم متكـن علماء أصـول الديـن مـن الـرد على أي مسـألة مثـل "وجـود اجلنـة
والنـار" ،فإنـه يتـم إحالتها إىل املجلس يف سـلطنة "سـامودرا باسـاي".

وهنـاك مثـال آخـر يف كيفيـة تعيين "نـور الديـن الرانيري" 1كأعلى مستشـار ديني يف سـلطنة

"سـامودرا باسـاي" ،كما تـم تعيينه بنفـس الصفـة يف حكومة "باهانـج" عندما زار البلاد (A. K.

 ،)130-Abdullah 1998, 127ويـدل ذلـك عىل ارتباط العالقات السياسـية والفكرية للحكومة

املاليزيـة يف جمتمـع املاليـو ارتبا ًطـا وثي ًقا بغايـات الروح القبليـة الضيقة .وفيام بعد تغير هذا األمر
عنـد وصـول الغـزاة الربيطانيين واهلولنديين جالبين معهم الـروح العصبية الضيقة عىل أسـاس

مفهـوم األمـة ،لكـن قبـل وقـت طويـل مـن وصـول القـوى االسـتعامرية الغربيـة كان الناس يف
جمتمـع املاليـو يتمتعون بسلام ٍ
بعضـا (.)51-Rahimin 2005, 19
كاف ويكملون بعضهـم ً
عىل الصعيد االجتامعي ،يمكننا الكشف عن عدد من النقاط الرئيسية:
1.طـورت اجلاليـة املسـلمة اإلندونيسـية مملكـة املاليـو اإلسلامية يف "نيجـري سـمبيالن"

و"سـيالنجور" والعديـد مـن املناطـق األخـرى ،وعىل أسـاس الفقـه والترشيع اإلسلامي،

رحـب جمتمـع املاليو بعائلات الوافدين من اجلالية املسـلمة إلندونيسـيا (Hamzah 2001,

.)96 -66

2.كان سـكان "آتشـيه" األصليين يتمتعـون بحريـة يف اهلجـرة إىل شمال مااليـا سـواء كتجار أو
علماء أو مقاتلين إسلاميني ضد قـوى االحتلال الغريب.
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التفاعل الفكري بني الشباب وكبار السن

بين السـجل التارخيـي للماليـو كيفيـة الرتابـط بين رجـال الديـن اإلصالحيين والتقليديني
ّ

يف املنطقتين هبـدف تعزيـز خـط التفكير اخلـاص هبـم ،غال ًبا ما تتـم دعـوة العلامء اإلندونيسـيني

للحضـور إىل ماليزيـا مـن أجـل املناقشـة واخلـروج بوجهات نظـر حـول القضايـا املتضاربة ،كام
وتنترش املجالت والكتب اإلندونيسـية عىل نطاق واسـع يف ماليزيا (-I. Ab. Bakar 1994, 165

.)66

ويوضـح االختلاف بني الشـباب وكبار السـن كيـف أنه تم التعامل مع هذه املشـكلة بشـكل

اسـتباقي وأهنـا ليسـت جمرد حـدث تارخيي .وترجع معارضة جيل الشـباب إىل اختالف الفلسـفة
واإلنتـاج املعـريف ونموذج اسـتخدام اإلسلام للتغلب عىل متطلبـات العرص وهو األمر املسـتمر

إىل يومنـا هـذا .ومـا تـزال هنـاك العديد من املثـل العليا التـي تتبناهـا هاتان املدرسـتان يف العرص
احلديـث .ويمكـن إعطـاء بعـض األمثلـة ،والتـي منهـا ازدهـار عـدد مـن املـدارس اإلصالحية

مخـا يف ماليزيا عندما قبـل املعهد املاليـزي للتعليم العايل يف
برسعـة كبيرة ،واكتسـب هـذا االجتاه ز ً
ماليزيـا التدفقـات اإلصالحيـة (الناشـئة من مدرسـة الشـباب) ،يف حني ظلـت التقليدية (أصول

العصـور القديمـة) يف ماليزيـا وإندونيسـيا تتمحور حول املـدارس الداخليـة التقليدية (Affandi

.)43-abd Rahim 2000, 21

مـا تـزال املـدارس التقليديـة يف ماليزيـا قويـة يف املؤسسـات الدينية اإلسلامية ألهنا شـكلت

وض ًعـا خمتل ًفـا يف الواقـع ( .)Rahimin 2008وقـد بـدأت قضيـة املعارضـة بين الشـباب وكبـار

نظرا إىل عـدد من العوامـل التي ظهرت
السـن بالتلايش يف هنايـة الثالثينيـات من القرن املـايضً ،

يف جمتمـع املاليـو ،كسـيطرة املجموعـات القومية وقتاهلا مـن أجل اسـتقالل األرض (Mustajab

 ،)1982, 150ودفـع هـذا الوضـع بعـض العلماء للقـول إن جهـود الشـباب قـد فشـلت يف إدارة

أعمال جتاريـة يف ماليزيـا (.)72-I. Ab. Bakar 1994, 171

وهـذه احلقيقـة عاريـة عـن الصحـة؛ ألن جهـود الشـباب يف سـياق التاريـخ املاليـزي تركـت

العديـد مـن اآلثـار طويلـة وقصرية املـدى ،فعند احلديث عن اآلثـار قصرية املدى :خلق الشـباب

مفكريـن يف جمتمـع املاليـو لتحليـل التطـورات اجلديـدة التي بزغـت يف املجتمع نتيجـة لتحديث
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القـوة الربيطانيـة ،أدى هـذا الوعـي بعـد ذلـك إىل ظهـور سياسـة املاليـو (قوميـة املاليـو) التـي
أنشـأت العديـد مـن املنظمات السياسـية اإلسلامية املاالويـة مثـل احلـزب اإلسلامي املاليـزي

(بـاس) وحـزب ( )HAMIMوحـزب ( ،)KMMMنشرت هـذه األحزاب بعـض اجلوهريات

الرئيسـية كتأكيـد أمهيـة العقل واملنطـق والتوحيد ومصالـح التعليم احلديث والتنميـة االقتصادية

للماليـو والديمقراطيـة والتضامـن اإلسلامي العاملـي (.)52-Mustajab 1982, 151

ويف أواخـر السـبعينيات وأوائـل الثامنينيـات ،وكما هـو احلـال يف املجتمـع املسـلم ،تعرضت

ماليزيـا ملوجـة مـن الصحـوة اإلسلامية ،متيـزت بظهور الوعـي الذي سـاهم يف اسـتيعاب القيم
واألخلاق اإلسلامية ودعمهـا يف كافة مناحـي احليـاة ( ،)47-Mutalib 1990, 127والتي نادى

هبـا عـدد كبير من املنظامت اإلسلامية مثـل رابطة الطلبة املسـلمني يف ماليزيا ،احلزب اإلسلامي
املاليـزي ،مجاعـة التبليـغ والدعـوة ،مجعية األرقـم ،مجعية الرفاه اإلسلامي املاليـزي وغريها.

أيضـا تطلعـات القيـم اإلسلامية ورغباهتا .ويمكـن رضب مثالني رئيسـيني
قبلـت احلكومـة ً

يف هـذا الصدد:

ً
أول :وصـف وليـد سـيف أسـاس ومنهـج احلركـة اإلصالحيـة على أنـه "نمـوذج إصالحي

وسـطي يدعو إىل اسـتخدام الوسـائل السـلمية هبدف إحداث التغيريات املرغوب فيها ،والضغط

يكمـن هنـا يف مفهـوم التطـور أكثـر مـن الثـورة" .تتمثل إحـدى األفكار الشـائعة يف هذا السـياق
يف بنـاء الوعـي والـرأي العـام على قاعـدة عامـة واسـعة مـن خلال التعليم واإلرشـاد وإنشـاء
خدمـات فعالـة ذات توجـه إسلامي ومؤسسـات عامـة ( ،)60-Saif 1995, 59وتبنت احلكومة

هـذه األفـكار ألهنـا ال تنافـس وجـود احلكومـة ورشعيتهـا بشـكل مبـارش؛ إنام على العكس من

ذلـك فـإن سياسـة ومبـدأ اجلامعات اإلصالحية يف حال نفذهتا سـتنتج سياسـة جيـدة ومنظمة إىل
حـد مـا ،واألهـم من ذلك أهنا سـتتيح فرصة للحكومة متكنهـا من اإلدارة واإلرشاف عىل نشـاط

هـذه املجموعة اإلصالحيـة (.)222-Roff 1988, 221

ثان ًيـا :يتمثـل يف فكـرة مناهضـة العلامنيـة التي سـعت إليهـا الدعـوة والعلامء املحليـون لتلقى

استحسـانًا مـن احلكومـة ،والتـي أدت فيما بعـد إىل اتبـاع سياسـة األسـلمة بغـض النظـر عـن

العوامـل التـي ترفـض شـعبية احلـزب املعـارض (.)156-Roff 1988, 151
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ووف ًقا للربوفيسـور حممد كامل حسـن فإن هذه السياسـة ()110-M. K. Hassan 1996, 107

تسـتند باألسـاس إىل عدة مبادئ رئيسية:

1.يعـدّ الديـن اإلسلامي أسـلوب حيـاة ،كما حـدث يف األيـام التـي سـبقت احلكـم الربيطاين
بوصفهـا علميـة حتريـر من التراث االسـتعامري.

2.عمليـة تغيير العلامنيـة (مناهضـة العلامنيـة) التـي تغلغلـت يف احليـاة واآلليـات اإلداريـة يف
ماليزيا املسـتقلة.

3.تؤثـر العلامنيـة بشـكل كبير عىل عمليـة تصحيـح التخطيط والتنفيـذ ملعظم سياسـات التنمية
والتطويـر يف البالد.

يف هـذا العصر كما يف احلقبـة السـابقة مـا تـزال أمهيـة الدعـوة ونسـيجها وكذلـك املذهـب

قائما على روح األخـوة كما كان يف املـايض .ومـن بين الروابـط
الفكـري بين هاتين املنطقتين ً

املنشـودة توحيـد األفـكار والتعـاون بين احلـركات اإلسلامية يف ماليزيـا وإندونيسـيا .ويمكـن

أن نالحـظ ذلـك مـن خلال مقاربـة مظاهـر التدريـب الدعـوي بين احلـركات اإلسلامية يف
املنطقتين ،وكذلـك اسـتعانة احلركـة اإلسلامية يف ماليزيـا بـآراء علامء املسـلمني اإلندونيسـيني

يف التعامـل مـع معظـم املشـاكل التـي تظهـر .ولتوضيـح ما قيـل يمكننا اقتراح عدد من األشـياء

املهمـة .فعلى سـبيل املثال:

1.لـدى حركة الشـباب اإلسلامي املاليـزي ( )ABIMعالقة وثيقة برابطة الطالب املسـلمني يف
ماليزيا (هانجا) ،والذين ورد أهنم شـاركوا يف رابطة الطالب املسـلمني يف إندونيسيا ()HMI

عـام  1970والتـي تـم عقدهـا يف بيكالونغـان يف إندونيسـيا ،ومنـذ ذلـك احلني تبنـت حركة

الشـباب اإلسلامي املاليـزي معظم وحـدات التدريـب عىل القيـادة والدعوة التي متارسـها

( ،)HMIفقـد و ّقـرت حركـة الشـباب املاليـزي اآلراء الرفيعـة التـي قدمتها شـخصيات يف
( )HMIكأمثـال الدكتـور ديليـار نوير وحممـد عامد الدين عبـد الرحيم وأزيومـاردي أزرا.

2.يعـد هنـج النضـال اإلصالحـي ضمـن خطـة تفصيليـة كاملـة كما يف املؤسسـة املحمديـة
الذيـن اسـتبدلوا املقاربـة البالغيـة ،)372-Tamara 2000, 367( -والتـي قلدهتـا معظـم169
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احلـركات اإلسلامية يف ماليزيـا عـن طريـق تأسـيس عـدد مـن الربامـج واملؤسسـات مثـل

 ،KBI،KOHILALمدرسـة األمين TASKI،TASKA ،وغريهـا؛ هبـدف التغلـب على
املشـاكل التـي تظهـر يف املجتمـع (.)138-Mutalib 1990, 136

3.نظمـت حركـة الشـباب املاليـزي بالتعـاون مـع جملـس اللغـة واملكتبـات نـدوة حـول "محكا
والتحـول االجتامعـي يف عـامل املاليـو" 2ناقشـوا فيهـا املسـامهات التـي قدمها محـكا ،وكانت

النـدوة موجهـة إىل املؤرخين واملفكريـن االجتامعيني واملعلقين والروائيني مـن ذوي التأثري

الكبير يف ماليزيـا ،وتسـلط هـذه النـدوة الضـوء مـرة أخـرى عىل مسـامهة محكا كشـخصية
فكريـة وبـارزة يف عـامل املاليـو (.)Riddell 2001

القـت آراء العلماء اإلندونيسـيني وعـدد مـن أعامهلـم العلميـة ردو ًدا جيـدة مـن العلماء

املاليزيين ،وبـات مـن الواضح أن ثقافـة املعرفة يف إندونيسـيا أرسع وأكثر إنتاجيـة مقارنة بالواقع
املاليـزي ،حيـث يظهـر ذلك جل ًّيـا من خالل جديـة ترمجة العلامء اإلندونيسـيني لألعمال العلمية

اإلسلامية ،وكسـب األعمال األكثـر أصالـة .علاوة عىل ذلـك فقد امتلأت أشـهر املكتبات يف

ماليزيـا بالكتـب العلميـة الوسـطية اإلندونيسـية -مـا كان منهـا على شـكل ترمجـات أو أعمال
أصليـة -ممـا أتـاح تدفـق التأثريات الفكريـة ذات الطابع اإلندونيسي يف املجال العلمـي املاليزي.

جهود تفعيل خطاب أسلمة العلم
ارتبطت فكرة األسلمة من بني أمور أخرى ببعض النقاط الرئيسية:
ً
أول :جيـب أن يعـارض املسـلمون مـا يتعـارض مـن املعرفـة العلامنيـة الغربيـة مـع املبـادئ

اإلسلامية.

ثان ًيـا :امتلاء العلـم الغـريب بجميـع ختصصاتـه باهلفـوات التـي تضر بالنظـام البيئـي وتدمر

الـروح اإلنسـانية ،وهـذا بـدوره سـيجلب املزيـد مـن املشـاكل للبرشيـة ،حيـث يرفـض الديـن

النظـرة العامليـة إىل العلامنيـة الغربيـة بوصفهـا توازنًـا بني املعرفـة واحلقيقة يف حياة اإلنسـان ،حني

يقـال إن الديـن هـو مصـدر معانـاة البشر ( .)21-Zakaria 1999, 15وعلى النقيـض متا ًمـا فإن
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البشر املعارصيـن الذيـن يرغبـون يف التقدم هـم بحاجة إىل االعتماد عىل املنطـق والعقل البرشي
فقط .

مكـرس جلانبين
وهلـذا فـإن االعتماد على العقـل البشري يف سـياق إتقـان وإجـادة العلـم ّ

رئيسـيني :أوهلما فهـم احلقائـق والوقائـع واألهداف يف احليـاة البرشيـة ،وثانيهام اسـتخدام العقل

دون توجيـه وتسـيري اإلهلـام لغـرض اإلدارة والتنميـة يف حيـاة اإلنسـان .وفيما خيـص اجلانـب
األول أدى النقـاش يف العنـارص املعرفيـة (مثـل قضيـة املصـدر واإلحالة وتوازن احلكـم العلمي)

إىل بـزوغ مدرسـتني مهـا :العقالنيـة التـي تتبنى مبـدأ الفكـر كمصدر رئيسي للعلـم ،والتجريبية

التـي تعتمـد مبـدأ اخلربة كمصـدر للمعرفـة واحلقيقة .وهاتان املدرسـتان ترفضـان مجيع العنارص
اإلهليـة يف حيـاة اإلنسـان .أمـا فيما يتعلـق باجلانـب الثـاين فـإن عمليـة اإلدارة والتطويـر يف حياة

اإلنسـان تركـز بشـكل أكبر على هدف توفير الرضـا املـادي والرغبـات البرشية.

وعليـه فقـد أدت النظـرة العامليـة العلامنية إىل ظهور فلسـفة إنسـانية ()M. K. Hassan 1996

كرسـت كل تطـورات احليـاة يف العامل مـن أجل حتقيق الرضا عـن الذات والرغبـات البرشية فقط
كبريا مـن نماذج التخصصات
دون االكتراث باآلخـرة ،ومـن ثـم أنتجـت هـذه الفلسـفة عـد ًدا ً

العلميـة هبـدف إدارة احلضـارات املاديـة وتطويرهـا .وتتألف هذه الفلسـفة من:

ً
أول :نمـوذج املنطـق التجريبـي للوضعيـة ،حيـث يعـدّ البحـث العلمـي السـبيل الوحيـد

لتحصيـل املعرفـة املالئمـة والصحيحـة ،والتـي يعتقد أهنا تتم مـن خالل طريقة منهجية وشـاملة

وموضوعيـة ( ،)12-Mahmud 1997, 10يف حين أن الدراسـة املوجهـة بنـاء عىل مصدر الوحي

واإلهلـام تعـدّ غير علميـة وال يمكـن إثباهتـا جتريب ًّيـا (كل األشـياء التـي يمكـن التعامـل معهـا
باحلـواس بشـكل ظاهـري) ( .)72-A. A. H. Hassan 2001, 71يعـزى هذا النهج بشـكل كبري

إىل موقفهـم مـن رفـض الدين واملسـائل الغيبيـة التي ال يمكن للحـواس إدراكهـا والتعامل معها

(.)199-Safi 1998, 190

ً
كاملا يف عمليـة تطويـر اجلوانـب
ثان ًيـا :جيـب االسـتفادة مـن تطبيـق النمـوذج املـادي اآليل

املاديـة التـي تشـمل اجلانـب البيئـي يف املجتمـع .يعـدّ هذا النمـوذج الطبيعـة جمرد مصـدر مادي

ميكانيكـي ال قيمـة روحيـة هلـا (حيـاة) تتطلـب أن تعتمد على القوة اإلهليـة ،ومـا كان من وجهة
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النظـر هـذه إال أن ولـدت سمات علامنيـة وفرديـة هتـدف إىل رفاهيـة اإلنسـان أكثـر مـن رفاهيـة
الطبيعـة ،وكنتيجـة لذلـك واسـتنا ًدا هلـذا النمـوذج تـم تأكيـد أمرين:

1.تعـدّ الطبيعـة بجميـع حمتوياهتـا املصـدر الرئيسي لزيـادة الثـروة العلامنيـة التي جيـب تقليص
نتائجهـا على النحـو األمثـل قـدر اإلمكان.

 2.جيـب استكشـاف الطبيعـة ودراسـتها على أسـاس إطار الفهـم العملي والعلماين التعددي،
بحيـث يمكـن دراسـة مجيـع العقوبـات العمليـة ضد مصالـح اإلنسـان املعارص.

يشترط جوهـر الفكـرة الثالثـة ألسـلمة العلـم على أنـه قبـل قبـول العلـوم الغربيـة جيـب

تصفيتهـا بواسـطة نظـام معريف إسلامي صارم ،فوف ًقا لسـيد نقيـب العطاس فإن عمليـة التصفية

والفـرز هـذه سـتأخذ بعني االعتبار النظـرة العاملية وعلم الوجـود (األنطولوجيـا) ونظرية املعرفة
وعلـم األكسـيولوجيا ِ
(القيـم) الـوارد يف العلـوم الغربية ،ووف ًقا إلسماعيل الفاروقـي فإن عملية

الفحـص هـذه هلا عـدة خطـوات رئيسـية (:)42-Ujang 1989, 39
1.اإلملام بالنظام احلديث (الغريب).
2.دراسة متعمقة للنظام الغريب.
3.اإلملام بالرتاث اإلسالمي.
4.حتليل الرتاث اإلسالمي.
5.استحداث روابط إسالمية للتخصصات واألنظمة احلديثة.
6.تقييم النظام احلديث.
7.تقدير الرتاث اإلسالمي.
8.دراسة مشاكل الناس.
9.دراسة مشاكل البرشية.
 10.حتليل وتوليف التخصصات أو األنظمة احلديثة واإلسالمية.
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 11.كتابة املؤلفات التي تتضمن مفهوم االنضباط.
 12.نرش املعرفة املكتسبة.
وف ًقـا للمالحظـات احلاليـة ،يمكننـا اكتشـاف بعض أفـكار األسـلمة يف ماليزيا وإندونيسـيا،

وكلهـا تظهـر أن هـذه الفكـرة ليسـت جمـرد خطـاب ،بـل إهنـا متـارس على أرض الواقـع .مـن

ذلـك املوافقـة على أخطـاء عمليـة العلمنـة التي تسـبب هبا االسـتعامر الغـريب ،حيث اتفـق علامء
املسـلمني يف كلتـا املنطقتين على أن اسـتعامر القـوى الغربيـة (بريطانيـا وهولنـدا) أدى إىل علمنة

مجيـع جوانـب املجتمـع اإلسلامي ،وأن األهـم من ذلـك أن الفهـم تغلغل يف عقـول املجتمعات

اإلسلامية ،وهـذا يتضمـن النقـاط التالية:

1.ال ضير مـن خـواء الطبيعـة البرشيـة والعقل البرشي مـن الطبيعـة الدينية ،وأن البشر أحرار
يف تنفيـذ برامـج التنميـة والتطويـر بغـض النظر عن القـوة اإلهلية.

2.إخالء املسؤولية عن السلطة السياسية املبنية عىل مصادر دينية.
3.إدراج نظام التسجيل النسبي الذي يقيض بأن البرش أحرار يف تقرير مستقبلهم.
4.تراجـع املعرفـة الدينيـة مقارنـة باملعرفـة الالدينية التي تركز على املفاهيم غير الدينية لتحقيق
نـوع من التقدم (.)92-Murad 2005, 91

5.إدراك مفهوم احلقيقة اخلاطئة واتباع النموذج العلامين.
ثال ًثـا :تشـكيل املنظمات غير احلكوميـة ،بالتحديد مـا يتعارض منهـا مع فكرة أسـلمة العلم.

يقـال يف الوقـت احلـارض إن النضـال مـن أجـل دعم جهـود حفظ اإلسلام يف املجتمـع يتم بعدة

طـرق تتشـارك فيهـا احلكومـة والتعليـم واملنظمات غري احلكوميـة ،ويتفـق اخلرباء اإلسلاميون
على املجالين بـأن دور املنظمات غير احلكوميـة رضوري للغاية للكفـاح من أجل أفـكار معينة،
وحتـى يف اجلوانـب املذكـورة أعلاه هناك مكملات حلامية اإلسلام يف املجتمع املسـلم.

ويتمثـل دور املنظمات غير احلكومية يف قيامها بأغراض معينة ،ويقـوم عىل هذه املنظامت عدد

كبير مـن املثقفين الذيـن هلـم تاريخ طويـل يف التطـور العلمي اإلسلامي يف خمتلف الفلسـفات.
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وعلى الرغـم مـن عـدم وجـود املنظمات غير احلكوميـة يف العصـور الكالسـيكية ،فـإن اجلوهر
الرئيسي هلـذه اجلامعـة الفكريـة هو مطابقـة مفهوم هـذه املنظامت يف العصر احلديث.

تولـدت فكـرة أسـلمة العلـم لـدى عدد مـن املنظمات غير احلكومية ،بعـد اسـتقالل ماليزيا

ونشر موجـة الصحـوة /النهضـة اإلسلامية يف السـبعينيات مـن القـرن املايض ،وظهـرت دائرة
فكريـة مـن علماء املاليـو اإلسلاميني كجزء مـن السـنة التحضريية قبـل اجلامعـة ،كان معظمهم

مـن أعضـاء هيئـة التدريـس املاليزيين الذين تلقوا دراسـتهم يف جامعـات الغرب ،لكنهـم تأثروا

بشـكل كبير باملثاليـة اإلسلامية ( .)410-M. A. Bakar 2001, 407بإمكاننـا حتديـد عدة أدوار
املنصـة البيئـة للطلاب اآلسـيويني ( )ASEPيف النضـال من أجل مفهـوم العلوم اإلسلامية ،من

بني تلـك األدوار:

 -نقد مفاهيم العلوم الغربية .ويتضمن تفاصيل هذا النقد:
1.يبـدو أن جمتمـع املاليـو خمـدوع عندمـا يأخذ بعين االعتبـار أن العلامنية يف الغـرب هي منطق
قائـم على الوضعيـة بوصفها االسـتثامر األكثـر صد ًقا وشـمولية ،بينام انتقد علماء الغرب يف
أوروبا نفسـها مفهـوم العلم الغـريب (.)94-Murad 2005, 91

2.العلـم الغـريب يف الواقـع هـو علـم ناشـئ مقارنـة بالعلـم القائـم عىل السمات املحليـة وذات
الطبيعـة الدينيـة (هلـا عالقـة بـاهلل) ( .)A. R. Abdullah 2010ففـي جمتمـع املاليـو وقبـل
وصـول االسـتعامر الغـريب ،كان هنـاك تـراث ملاوي جيد إىل حد مـا (كمدافـع املاليو التي

أيضـا أقوى من السـفن
قيـل إهنـا أقـوى مـن املدافـع الربتغاليـة ،وسـفن املاليو التـي كانت ً

األوروبيـة)ُ .يذكـر أن هنـاك خمطوطـة مالويـة حتتوي عىل كل هـذه املعلومـات (Zin 2003,

.)203-157

 -أيـــدت الدائـــرة الفكريـــة املاليزيـــة احلاليـــة مثـــل احتـــاد الكتـــاب الوطنيـــن والربنامـــج
التحضـــري قبـــل دخـــول اجلامعـــة قـــدرة اســـتخدام لغـــة املاليـــو لتطويـــر العلـــوم،

ليتح ــدوا بش ــكل رصي ــح فك ــرة أن ه ــذه اللغ ــة ال يمك ــن اس ــتخدامها لتطوي ــر املعرف ــة

عاليـــة املســـتوى مثلـــا حصـــل يف العلـــوم اإلســـامية.
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 -دعم ــت هيئ ــة الس ــنة التحضريي ــة لدخ ــول اجلامع ــات فك ــرة مع ــرض العل ــوم اإلس ــامية
املاالوي ــة ،حس ــب م ــا يق ــول عث ــان ب ــكار :ف ــإن وض ــع الدول ــة املاليزي ــة ل ــن يتحق ــق إال

عندم ــا يط ــور جمتم ــع املاالي ــو أس ــلوبه العلم ــي اخل ــاص ب ــه ،وال ــذي يت ــم في ــه اس ــتقبال
العلـــوم الغربيـــة بعنايـــة وتصفيتهـــا بـــا يتناســـب والعلـــم اإلســـامي املـــاالوي ،فبهـــذه

الطريقـــة ســـيكون لـــدى املجتمـــع املـــاالوي قـــوة مـــن حيـــث املعـــدات ،وحتـــى مـــن

حي ــث الفك ــر ( .)O. Bakar 1989, 10وكان ل ــدى جمتم ــع املالي ــو قب ــل وص ــول الق ــوى
االســـتعامرية املعرفـــة علم ًّيـــا وتكنولوج ًّيـــا ،مـــن بينهـــا علـــوم الفلـــك وعلـــم التنجيـــم
وعل ــم نش ــأة الك ــون وعل ــم الرياضي ــات وعل ــوم الط ــب والفيزي ــاء وعل ــوم احلي ــاة.

ويبـدو أن العديـد مـن املنظمات غير احلكوميـة اإلسلامية ،كاجلمعية اإلندونيسـية لدراسـة

الفكر واحلضارات اإلسلامية ،تروج ملعارضة الليربالية الغربية التي تؤثر يف التعاليم اإلسلامية،

على أنـه هجـوم مضـاد بجهود مجاعة من اإلسلاميني الليرباليين .فمن وجهة نظـر اجلمعية مل يتم
قبـول مفهـوم االنحـدار الغـريب فقـط ،لكن جيـب رؤية هـذا املفهوم يف النظـرة العاملية األساسـية
إىل العلـم ،فالنظـرة إىل العـامل هـي نظـرة اإلنسـان إىل ذاتـه وإىل الطبيعـة واحليـاة ،ويتحـدد ذلـك

مـن خلال الديـن والثقافـة والفلسـفة وتطـور العلـوم والتكنولوجيـا ممـا يؤثـر بشـكل مبارش يف

موقـف الفـرد وأفعالـه .ووف ًقـا حلميد الزركشي فإن النظرة اإلسلامية إىل العامل هـي رؤية للواقع

وللحقيقـة ،إهنـا وحـدة للفكر اهليـكيل التي تعمل كأسـاس غير ملحوظ للسـلوك البرشي ككل

بما يف ذلـك األنشـطة العلميـة والتكنولوجيـة -ومن بني العنارص األساسـية للنظرة اإلسلاميةإىل العـامل :املفاهيـم اإلهلية ،والوحي ،واخللـق ،وعلم النفس البرشي ،واملعرفـة ،والدين واحلرية،

والقيـم ،والفضيلـة والسـعادة .هـذه العنـارص هي التي حتدد شـكل التغيير والتطـور والتقدم يف
اإلسلام (.)6-Hamid Fahmy Zarkasyi 2004, 1

بنـا ًء على هـذا األسـاس ،بات مـن الواضـح أن علامء الغـرب املعارصين لدهيـم عنرص علامين

داخلي جيـب أن يعارضـه املسـلمون ،يتبين أن ما تكافـح من أجله اجلمعية اإلندونيسـية لدراسـة

الفكـر واحلضـارات اإلسلامية يتزامـن مـع حقيقة ظهـور أتبـاع الليربالية الذين حيملـون نموذج
التعصـب فقـط مـع كل العوامـل الغربيـة املتوافقـة مع سـياق العصر احلديث .واألهـم من ذلك
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أن هـذه املجموعـة اإلسلامية الليرباليـة أثـارت عـد ًدا مـن قضايـا الليرباليـة التـي تشـمل قضية
اضطهـاد املـرأة وانغلاق اإلسلام جتـاه التطـورات احلديثـة واملوقف املعـادي لإلسلام جتاه غري
املسـلمني ( .)431-Abd Moqsith Ghazali 2007, 412على سـبيل املثـال أكد لطفي أسـيوكاين

أن العلامنيـة ال تتعـارض مـع اإلسلام وإنما متنحـه الربكـة ولغريه مـن الديانـات ،وأشـار إىل أنه
ال يمكـن للديمقراطيـة اجليـدة أن تُطبـق إال إذا كانـت هنـاك قـدرة على تطبيق العلمنـة احلقيقية،
ً
عـدوا للديـن ،بل إهنا
ودول أخـرى ال تعـدّ العلامنيـة
وأضـاف أن الواليـات املتحـدة وأستراليا
ًّ

الـدرع احلامـي لـه ،مثل هذه النماذج أوىص هبا لطفـي لتطبيـق العلامنيـة (Assyaukanie, 2007:

.)244-241

راب ًعـا :تطبيـق فكـرة أسـلمة املعرفـة يف نظـام التعليم العـايل اإلسلامي .فقد أصبحـت فكرة

أسـلمة العلـم هـي الفلسـفة واألسـاس يف تشـكيل اجلامعـة العامليـة للعلـوم اإلسلامية وجامعة

أيضـا من قبـل عدد مـن اجلامعـات التي
العلـوم اإلسلامية املاليزيـة ،وتـم تطبيـق هـذه الفكـرة ً
وأيضـا يف إندونيسـيا يبـدو أن بعـض اجلامعـات حتـاول تطبيق فلسـفة
تقـدم النظـام اإلسلاميً .
األسـلمة مـن خلال تبنـي نظريـات خمتلفـة للتعليـم .وعلى الرغـم مـن أن الفلسـفة ما تـزال كام

هـي فإنـه جيـب اإلقـرار بضعـف نظـام الرتبيـة اإلسلامية ورضورة أسـلمة املعرفة.

تـم اكتشـاف هـذه الفلسـفة من خلال نظريـة تكامل الديـن والعلـوم العامة ،ونظرية شـجرة

العلـم ،ونظريـة شـبكة العنكبـوت ،ونظرية عجلة الدواسـة ،ونظريـة الربجني التوأمين ،واألهم

مـن ذلـك أننـا نجـد أن العلماء املاليزيين يفتقـرون إىل تأكيـد اجلوانـب املجـردة للفلسـفة ،حتى

إهنـم يفضلـون تطبيـق أسـلمة املعرفـة يف املناهـج الدراسـية جلامعـات الدولة .وهـذا خيتلف عن
الواقـع اإلندونيسي حيـث إهنـم يفضلون الرتكيز عىل مفاهيم وفلسـفات أسـلمة املعرفـة ،لكنهم

مع األسـف يفتقـدون التطبيقـات العملية.

خامتة
ويف اخلتـام يمكننـا القـول إن املسـامهة الكبيرة التـي قدمتهـا احلركـة اإلسلامية يف تشـكيل

احلضـارة اإلسلامية يف عـامل املاليـو باتـت حقيقـة ال يمكـن إنكارها ،فمنـذ البدايـة أ ّدت احلركة
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كبيرا جدًّ ا يف هـذه حضارة املاليو ،هـم مل يكونوا
دورا
اإلسلامية -والتـي كانـت دعـوة مبكرةً -
ً

مسـؤولني فقـط عـن تنظيـم جمتمـع املاليـو ،إنما كانـوا مسـؤولني عـن تطبيـق اجلوهـر األكثـر
أمهيـة يف شـكل إدراك املعرفـة التـي تتمخـض بعـد ذلـك عـن حضـارة إسلامية فريـدة ،فيام بعد
اسـتمرت هـذه احلركـة األولية مـن قبل احلركة اإلسلامية احلديثـة حتى يومنا هذا ،سـامهت كل

مـن احلـركات اإلسلامية املبكـرة وتلـك التي ظهرت فيما بعد بشـكل كبري يف احلضـارة املاالوية
وأيضا سـواء عىل املسـتوى الفلسـفي النظري
احلديثـة سـواء يف السـياق اإلندونيسي أو املاليزيً ،

أو على املسـتوى العملي التجريبـي .ومـا هو مدعاة للفخر بشـكل أكبر أن احلركات اإلسلامية

يف ماليزيـا وإندونيسـيا توحـدت يف نـواح كثيرة يف نجـاح حركتهـا ملواجهة املتطلبـات املعارصة.
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الهوامش
 1.1يعـدّ نـور الديـن بـن علي الرانيري أحد أهـم العلامء الصوفيين يف اهلنـد ،وعمل عدة سـنوات يف بالط
سـلطان اتشـيه يف إندونيسـيا ،الـذي حوهلـا ملركـز مهـم للمنـح الدراسـية اإلسلامية يف منطقـة جنـوب
رشق آسـيا ،وانتشرت مؤلفاتـه يف أرجـاء البلاد ،أمههـا بسـتان السلاطني الذي كتـب بلغـة املاليو بناء
على مصـادر عربيـة ،وكانـت ملؤلفاتـه التـي ترمجـت إىل لغـات إندونيسـية خمتلفـة تأثير كبير يف األدب
اإلندونيسي واملاليـزي .تـويف الرانيري يف اهلنـد عـام [ .1658املرتمجة].
 2.2احلـاج عبـد امللـك بـن عبـد الكريـم بن حممـد أمر اهلل املعـروف باسـمه القلم محـكا اختصار من اسـمه
الكامـل :عامل مسـلم ومصلح إسلامي وفيلسـوف إندونيسي[ .املرتمجة].
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حيكـي هذا الكتاب مسـار شـخص اسـتثنائي

وجتربـة بحثيـة غنية عاشـها املفكـر الفرنيس وعامل

السياسـة فرنسـوا بورغـا ،خالل رحالتـه امليدانية
ودراسـاته املتعـددة للظواهـر الدينيـة والسياسـية
يف العـامل العـريب واملغـاريب .وهـو عمـل يسـعى

إلحيـاء ذاكرتـه العلميـة ورسد سيرته الذاتيـة
وأهـم انعطافاتـه الفكرية ،إذ خيتلـط يف هذا العمل

البـوح الـذايت بالتنقيـب املوضوعـي ،ويتقاطـع
فيهـا اهلـم الفكـري برصـد الرصاعات السياسـية
واأليديولوجيـة داخـل العـامل العـريب واملغـاريب،

مـع حتليـل التوتـر الـذي يطبـع العالقـة بين عامل

اإلسلام والغرب.
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يكشـف املؤلـف حلظـات لقائـه األوىل باملشرق ورحالتـه إىل الشـام ثـم بعثتـه الدراسـية إىل

اجلزائـر ،وإرهاصـات التفكري والبحث يف موضوع احلركات اإلسلامية ،وكذلـك جتاربه البحثية

واملؤسسـاتية ضمـن برامـج البحـث يف الرشق األوسـط وشمال إفريقيـا .ويتوقف عنـد عالقاته

بالساسـة العـرب ولقاءاتـه بالنخـب السياسـية األوروبيـة وصنـاع القـرار .كما يتنـاول اجلـدال
الـذي يعرفـه احلقـل األكاديمـي واإلعالمي الفرنيس مع باقي املتخصصني يف دراسـات اإلسلام
والتطـرف وخبراء احلركات اإلسلامية.

يسـتعرض الكتـاب فكرتين مركزيتين دارت حوهلما أطروحـات املفكـر الفرنسي ،األوىل

حماولتـه فهـم أسـباب عـودة اخلطـاب اإلسلامي بقـوة يف الفضـاء االجتامعـي والسـيايس

للمجتمعـات العربيـة منـذ السـتينيات ،إذ تكمن قوته -حسـب رأيه -يف ارتباطه بـاإلرث الثقايف
وتعبيره عـن األصالـة الدينيـة ،ومـن ثم ال بـدّ أن ينصب التفكير يف اخلطاب اإلسلامي بوصفه

امتـدا ًدا لديناميـة التحـرر واالسـتقالل عـن االحتلال ،بـدل النظر إليـه بوصفه قطيعة مع مسـار
التحـرر مـن اهليمنـة األجنبية.1

أمـا الفكـرة الثانيـة التـي يطرحهـا الكاتـب ،فتتعلـق بحالـة القصـور التـي تعتري املناهـج

الفكريـة واملقاربـات البحثيـة ،التـي سـعت الختصـار ظاهـرة بـروز التيـارات اإلسلامية يف
املرجعيـة الدينيـة وحدهـا ،دون ربطهـا باألوضاع السياسـية واالجتامعية والعالقـات املتوترة مع

الغـرب واستراتيجياته يف اهليمنـة ورؤيته هلـذه الظاهرة ،يف ظـل إمربيالية ممتدة واسـتعامر متجدد
األشـكال والرموز.

مراحل تطور التيار اإلسالمي
حيـدد فرنسـوا ثالث مراحـل زمنية رئيسـة للتأريخ لظاهرة "اإلسلام السـيايس" املعارص التي

باتـت تشـكل جـز ًءا ال ينفصـل عـن تكوينـه الداخيل .متيـزت املرحلـة األوىل بالتصـدي ملواجهة

التدخـل االسـتعامري وتعبئـة املـوارد الثقافيـة املحليـة وإحياء األبعـاد الدينية ملقاومة االسـتعامر،
والتحذيـر مـن خماطـره وآثـاره السياسـية والثقافيـة والقيميـة .بـدأ ذلـك مـع تيـار مجـال الديـن
األفغـاين وحممـد عبـده ورشـيد رضـا ،ليطـرح بعدهـا "السـؤال املصريي الـذي صاغـه اإلخوان
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املسـلمون بـد ًءا مـن عـام  1928يف احلقـل السـيايس (ما السـبيل إىل تعبئـة مواردنـا اإليديولوجية
الذاتيـة لتنظيـم املقاومـة يف وجـه تنامـي اهليمنـة الغربيـة؟)" ،2خاصـة مـع مـا خلفتـه آثـار اهنيار

اخلالفة.

أمـا املرحلـة الثانيـة فسـينتقل فيهـا الرصاع بعد إعالن اسـتقالل البلـدان العربية مـن أطروحة

مقاومـة السـلطات االسـتعامرية املبـارشة إىل مواجهـة وكالئـه مـن النخـب املحليـة التـي ح ّلـت

حم ّلهـا ،3إذ حصـل إمجـاع عنـد "اإلسلاميني اجلـدد" رغـم تنـوع خطاباهتم على مطالبـة نخب ما
ِ
املسـتعمر يف املياديـن األيديولوجيـة والرمزية ،التي
بعد االسـتعامر باسـتكامل سيرورة التاميز عن

بـدأت إرهاصاهتـا األوىل مـع االسـتقالل والتأميـم؛ األمـر الـذي أدى إىل بـروز تصدعـات بين
التيـار القومـي واإلسلامي .كما حدث هذا االنقسـام حتى يف املنطقـة املغاربية بين التيار العلامين

واإلسلامي ،بـل حـدث اخللاف حتى داخـل التيـار الوطني نفسـه وأنظمـة ما بعد االسـتعامر،
وسـيربز هـذا التوتـر مـع إرصار نخـب الدولـة وشـبكاهتا على االسـتخدام الرسـمي والعلنـي

للغـة الفرنسـية ،وسـتُتهم النخـب العلامنيـة بسـبب تأكيدهـا فرنكفونيـة الدولة بأهنـا متثل "حزب

فرنسـا" ومصاحلهـا ،4وتسـهم يف تثبيـت التبعيـة االقتصاديـة والثقافيـة واللغويـة .هكذا ستشـهد

هـذه املرحلـة رصا ًعـا حـا ًّدا حول هويـة الدولـة وطبيعة العالقة بني سـلطاهتا ،وسـيطرح سـؤال

مرجعيـة الدولـة وكـذا حمددات إنتـاج القيـم يف املجتمع.

فيما يـرى بورغـا أن املرحلـة الزمنيـة الثالثـة للتعبئـة اإلسلامية بـدأت مـع تنامـي السياسـة

التدخليـة وأحاديـة الطرف للواليات املتحـدة األمريكية ،التي برزت بعد اهنيار االحتاد السـوفيايت

وإعلان النظـام الـدويل اجلديـد .وقد عرفـت هـذه املرحلة قـرار املشـاركة االنتخابيـة والربملانية

لبعـض التنظيمات اإلسلامية اإلصالحيـة (األردن واليمـن والكويـت واملغـرب واجلزائر) .كام
ُو ِسـمت هـذه املرحلـة الزمنية بإمجـاع ثوري عابـر للقوميات لـدى املجموعـات الراديكالية التي
ستشـكل مـن أفغانسـتان اإلرهاصـات األوىل للظهـور الالحـق لتنظيـم القاعـدة وداعـش ،مـع
تفاقـم األزمـة العراقية وتعقـد األزمة السـورية.5

ً
مثـال مـن جتربـة "اإلسلاميني" يف تونـس الذيـن اسـتخدموا خطاهبـم
يعطـي الكاتـب

اإلسلامي بطريقـة غير إقصائيـة ،حيـث مل يرتددوا يف تبني دسـتور ما بعـد الثورة التونسـية الذي
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اعتبره أول دسـتور ديمقراطـي يف العـامل العـريب .كما قاموا بفصـل املجـال الدعوي-الديني عن
السـيايس-احلزيب .خال ًفـا لذلـك ،جنّـد أبـو بكـر البغـدادي املصطلـح عينـه يف الطـرف اآلخـر

مـن الطيـف اإلسلامي ومـن عىل عـرش "خالفتـه" ليسـتخدمه بطريقـة راديكالية جـدًّ ا وطائفية
رصحيـة ،متبن ًيـا قطيعـة علنية مع مقـوالت املوروث السـيايس الغريب ،6ليخلـص الكاتب إىل تنوع

الظاهـرة اإلسلامية السياسـية وتعدد أشـكال تكيـف املرجعية اإلسلامية مع الواقـع االجتامعي
والسيايس.

ثمن اإلنصاف
رغـم كل حمـاوالت التضليـل ومحلات التزييـف اإلعالمي التي تعرض هلا فرنسـوا وأشـكال

احلصـار الناعـم واخلفي ،ظل عاشـ ًقا للحقيقة ُمسـد ًة يف الرصامة املنهجيـة واإلنصاف األخالقي

والنزاهـة الفكريـة واملوضوعية امللتزمة.

وبنـوع مـن الوضـوح مع الذات والصـدق مع القارئ يف هـذا العمل ،يبوح بالكلفـة الباهظة،

فكر ًّيـا وسياسـ ًّيا ،التـي دفعهـا منـذ اللحظـة األوىل التـي قـرر فيهـا معاكسـة التيـار األكاديمـي

السـائد والرؤيـة الفرنسـية الرسـمية ،التـي تقـوم على فكـرة جتريـم التيار اإلسلامي وشـيطنته،
ً
فضلا عـن التحالـف الذي تأسـس بين الكيـان الصهيـوين وأنظمة االسـتبداد العـريب 7من أجل

مواجهـة املعارضـة اإلسلامية الصاعدة منـذ أواخـر الثامنينيات ،سـواء باالحتواء واالسـتئصال

أو بالتشـويه اإلعالمـي والتخويـف السـيايس مـن نواياه ومواقفه .وستشـكل اعتـداءات احلادي

عشر مـن أيلـول /سـبتمرب  ،2001حلظـة مهمـة لترسيـع هـذا املسـار والسـعي إلجهـاض التيار
اإلسلامي فكـرة وحركـة وهويـة ،وربـط اإلسلام باإلرهـاب .يعبر بورغـا عـن ذلـك بـكل
رصاحـة ً
املوجهـة إىل مليار ونصف
قائلا" :باتـت الرغبـة يف الدفاع عن اإلسلام ضد االهتامـات ّ

مسـلم تكلـف ثمنًـا باه ًظـا ،إذ يغـدو صاحبها عرضـة ( )...لالهتام بـ"يسـارية حمابية لإلسلام"،
و"الـوالءات اإلسلامية" ،أي باختصـار :باخليانـة .مـن جهتـي ،أنا مسـتعد لدفع هـذا الثمن ،فام

أدركـه أن املسـألة ال ختتـزل يف "الدفـاع عـن اإلسلام" ،وإنما تقـوم عىل تبيـان كيف وملـاذا يمكن
للغتـه املسـاعدة يف التعبير عـن احتجاجـات معـارصة ذات طابع سـيايس أكثر منه دينـي ،كنتيجة
لسيرورة تارخيية يمكـن تفكيكهـا كل ًّيا".8
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رصاع املقاربات البحثية
ينبـه املؤلـف إىل مسـتوى اخللـط التـي تتعـرض لـه كتاباتـه ومقارباتـه املنهجيـة مـن غيـاب

التمييـز بين التفسير والتربيـر .وهكذا اهتم بورغـا يف تفكيكه العالقات السـببية وآليات اشـتغال
الراديكاليـة العنفيـة بأنـه يربر أفعاهلا وتبني وجهـة نظرها ،ليصبح يف نظر هـذا اخلطاب اإلعالمي

نصيرا ،األهبل املفيد لإلسلاميني ،أو حتى كام رشـيد بوجدرة،
والبحثـي املتحامـل بو ًقـا ،نعا ًبـا،
ً
صاحـب كتـاب احلقـد يف اجلبهة اإلسلامية لإلنقـاذ (" ،)1992صديـق الذباحني".9

يكشـف بورغا املسـكوت عنه يف طرق اشـتغال مراكز األبحاث والدراسـات الفرنسـية

والدوليـة املتخصصـة يف التيـارات اإلسلامية ،وكـذا برامـج البحـث يف قضايا الدين والسياسـة

بالعـامل العـريب والشرق األوسـط ،حتى بعـض اجلامعـات املهتمة بالظاهـرة ،فيشير إىل أن هناك
وصفـة جاهـزة تطبـق بصفتهـا قاعدة غير معلنـة" ،مفادها أن مـن يريد احلديث عن اإلسلاميني

ً
استبسـال (من السـلطة واليسـار) ،أي كل من هو
عليـه أن يقتصر على دعـوة خصومهـم األكثر

جو من التبسـيط االنفعـايل والتأييد املبارش
متأكـد أنـه سـيتفق معـه يف الـرأي "-علم ًّيا" طب ًعـا -يف ّ

ملوضـوع اللقاء".10

ينتقـد فرنسـوا التأويلات الغارقـة يف النظريـة واملصنوعـة "من على بعد" وخـارج كل اتصال

مبـارش مـع موضـوع البحـث أو الظاهـرة املدروسـة ،خاصة يف جمال العلـوم السياسـية ،ويرى أن
القـرب مـن ميـدان البحـث رشط ال مناص منـه لعلميته.11

يعترض بورغـا على مقاربـة جيـل كيبيـل للظاهـرة اإلسلامية ويعلـن اختالفـه معهـا مـن

زاويـة منهجيـة؛ إذ يعتبر املدخـل السـليم لفهـم الظاهـرة وحتليـل أسـباهبا هـو خيـار املقابلة مع

الفاعلين واملالحظـة امليدانيـة حلركيتهـم االجتامعية والدينية والسياسـية ،وليـس مقاربة االكتفاء

بقـراءة برامـج اإلسلاميني أو حتليـل إنتاجهم الفكري أو الرتكيـز العلمي عىل وثائقهم السياسـية
ونصوصهـم األيديولوجيـة ،مثل االنشـغال بنصوص سـيد قطب وتأثريها يف حـدث اغتيال أنور
السـادات ،وكتابات أيب مصعب السـوري وغريها من النصوص ،دون اسـتدعاء السياق السيايس

واالجتامعـي وباقـي الفاعلين املتصارعني يف النسـق السـيايس ،وكذلك املعرفة املبـارشة بمنتجي

اخلطـاب اإلسلامي وتنوعهـم ،وهـذا جوهـر اخلالف مع كيبيل وبشـكل أقـل مـع أوليفيه روا.
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تنطلـق املقاربـة املنهجيـة عنـد بورغـا مـن تأكيـد أمهيـة املعرفـة امليدانيـة بالعـامل العـريب

وخصوصياتـه ،واللقـاء املبـارش مـع الفاعلين املعنيين بالدراسـة ،حتـى يقـع اتصـال مبـارشة

بين املحلـل وحقلـه السوسـيولوجي .كما يضيـف أمهيـة الوعـي بطبيعـة املحيـط املحلي والبيئة
اإلقليميـة والدوليـة التـي يتحركون فيهـا وفهم رؤيتهـم للمجتمع وللعامل ،فاحلركات اإلسلامية

ال يمكـن فهمهـا انطال ًقـا مـن نصوصهـا املرجعيـة فحسـب ،بـل ال بدَّ مـن رصد أشـكال تكيفها

مـع مسـتجدات واقعهـا السـيايس واالجتامعـي واالقتصادي ،وطبيعـة تأويل النخب اإلسلامية
احلركيـة للمرجعيـة الدينيـة وتتبـع قراءاهتـم لتحـوالت النظـام املحلي والـدويل.12

يسـتمر بورغـا يف انتقـاد مـأزق "التعميـم" ،هـذه املـرة عنـد أوليفيـه روا يف حماولتـه إسـقاط

جتـارب إسلامية على الفضـاء العـريب واملغاريب بينهـا متايز حضـاري وجغرايف ولغـوي ،إذ طغى
على روا يف مسـاره انشـغاله بالفضـاءات األفغانية والفارسـية ،ومهـا ميدانان يعتقـد بورغا أهنام مل
يتعرضـا تارخي ًّيـا ألشـكال من املواجهة االسـتعامرية املبـارشة ،ومن ثقافـة الكراهية التـي أنتجتها
يف الشرق األوسـط واملنطقـة املغاربيـة ،13إذ يـرى غيـاب هـذا املحـدد أو ضعف حضـوره ً
عامل

يف تفسير التاميـز احلاصل بين الديناميات اإلسلامية.

وإن كان يقـر بورغـا باتفـاق جزئـي مـع بعـض األفـكار املضيئة التـي طرحهـا روا يف بدايات

أعامله ،خاصة اعرتافه باملدى "القومي" و"املناهض لإلمربيالية" املسـتبطن يف الظاهرة اإلسلامية،
وأمهيـة مقاربتـه األوليـة للتجلي األفغاين للظاهرة ،أي اإلسلام السـيايس بكونه "سيرورة متلك

ثقـايف للحداثـة" ،فإنـه يـرى ً
وتغريا يف حتليالتـه الح ًقا ،مما سـينتج عنه تباعد
تبدل يف مواقـف روا
ً

بينـه وبين أطروحـات بورغا ،خاصـة يف أطروحته "إخفاق اإلسلام السـيايس" ،وقـراءة فصول
الربيـع العـريب وأحداثه ،وكذلك نمـوذج حتليل الظاهـرة اجلهادية.14

لكـن بورغـا يؤكـد مـن ناحيـة أخـرى أن املنهجيـة املتوازنـة تقتضي عـدم االكتفـاء بمراقبـة

أيضـا برصد السـلوكات
السـلوكات السـلبية للفاعلين اإلسلاميني وحدهـم ،وإنما االنشـغال ً

أيضـا -املحليـة واإلقليميـة أو الدوليـة -التـي ال تتخـذ مـن
الصـادرة عـن األطـراف املقابلـة ً

أيضـا ،األطـراف غير املسـلمة ،15مما يسـمح بفهم
اإلسلام مرجعيـة سياسـية ،وبشـكل أوسـع ً
الصـورة بشـكل شـامل ومنصـف وجـديل.
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لقـد أتـاح كل ذلـك لبورغـا قدرة تفسيرية أكثر ألنماط التفاعـل القائم بني خمتلـف مكونات

املجتمعـات العربيـة ،ودراسـة تأثير الديـن يف بنائهـا االجتامعي والسـيايس والثقـايفً ،
فضل عن

تفكيـك آثـار الفعـل االسـتعامري يف توتـر العالقة بني عـامل املسـلمني وعامل احلداثـة الغريب.

تمردا
وم
ً
فرسا ُ
بورغاُ :م ً
لقـد اختـار بورغـا التمـرد على القوالـب االسـترشاقية املتحيزة واألحـكام اجلاهزة ،وأسـس

ً
وحقل لعلم سياسـة هيتـم بالظاهرة الدينية-السياسـية بنفس سوسـيولوجي
خطا ًبـا فكر ًّيـا نقد ًّيـا

يسـعى للفهـم املركـب والتحليـل العميـق ال التربيـر املختـل أو االختـزال املنحـرف .يقـوم هـذا
التصـور على الركائـز اآلتية:

نقد النزعة اإلمربيالية وإرث اهليمنة االستعامرية القديمة واجلديدة.
نقـد املركزيـة الغربية-الفرنسـية املتمركـزة حـول ذاهتـا وتفكيـك أزمـة نظرهتـا إىل اآلخـر

والسـعي لتنميطـه.

نقد النزعة العنرصية االستعالئية يف التفكري األورويب والغريب.
نقد املقاربة اجلوهرانية الثقافية التي تعترب العنف ً
أصل ثقاف ًّيا ودين ًّيا يف اإلسالم ونصوصه.

نقـد العلامنيـة الفرنسـية "املنحرفـة" و"ا ُملحرفـة" التـي حـادت عـن مبادئهـا وتنكـرت لقيمهـا

ً
تدخلا وتضيي ًقـا وتقييـدً ا وتطوي ًعـا وتنمي ًطـا.
وصـارت متحيـزة ضـد اإلسلام واملسـلمني،

إن هـذه النزعـات اإليديولوجيـة التي انتقدها فرنسـوا تريـد أن تكون صوتًا واحـدً ا مهيمنًا يف

احلقـل األكاديمـي والسـيايس واإلعالمـي ،لكـن فرانسـوا ينطلق مـن نقدها وتفكيكها لتأسـيس
مقاربتـه البديلـة القائمـة على أمهيـة الوعـي "بالسـياق التارخيـي واالجتامعي والسـيايس" يف فهم

حتـوالت املجتمعـات املسـلمة وبـروز التيـارات الدينيـة اإلصالحيـة احلديثـة ،ومـن أجـل بنـاء
تفسير لألسـباب العميقـة للتطـرف الدينـي ،مؤكـدً ا رضورة الربـط اجلـديل بني سـلوك التطرف
العنفـي املمارس يف احلالـة الفرنسـية مـع ما خلفـه اإلرث االسـتعامري ،من جراح يف ُمسـتعمراتِه
خلفـت آال ًمـا غائـرة يف جسـم جمتمعـات ونظـم ما بعد االسـتعامر.
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لقـد سـعى بورغـا يف رحالتـه إىل أقطـار البلـدان العربيـة واإلسلامية وبحوثـه امليدانيـة،

ومقابالتـه املبـارشة مع الرموز الفكرية والسياسـية لإلسلاميني والقوميني الذيـن انتموا إىل احلالة

اإلسلامية العامـة (راشـد الغنويش ،حسـن الترايب ،حممد قحطـان اليمني ،عادل حسين ،طارق

البشري) ،إىل االستكشـاف الداخلي العميـق لنظـرة اإلسلاميني إىل قضايـا الدولـة واملجتمـع
والديـن ،سـاع ًيا إىل فهـم اخلصائـص االجتامعية وكذلـك نوعية التشـكيالت القبلية والعشـائرية

املميـزة لـكل جمتمـع ومسـتويات العنـف داخلها ويف حميطهـاً ،
فضل عـن طبيعة النظام السـيايس

السـائد ونمـط التحديـث القائـم ،وأشـكال التحالفـات القائمـة بني النخـب السياسـية والدينية
داخل ًّيـا وحتـى ارتباطاهتـا اإلقليميـة واخلارجية.

يسـتحرض فرانسـوا تأثير السـياقات االجتامعيـة والسياسـية يف التفكير احلركـي واملواقـف

الفكريـة والسياسـية للتيـارات اإلسلامية ،جمتهـدً ا يف تفسير سـبب تنـوع تنظيامهتـا ومؤسسـاهتا

رغـم انتامئهـا الفكـري العام ملدرسـة اإلخوان املسـلمني التي تتميز بالوسـطية والسـلمية .كام ينبه
إىل أشـكال التوتـر الفكـري والدينـي الـذي حصـل لتيـار اإلخـوان املسـلمني مع باقـي التيارات

السـلفية واجلهاديـة وحتـى الصوفيـة ،متوق ًفا عند أسـباب التاميز واالختالف بينهم عىل املسـتوى

الفكـري والدعوي والسـيايس ،والتـي يرجعها إىل األصـول املعرفية والتأويلات الدينية وطبيعة

الرؤيـة اإلصالحيـة ،وخصوصيـة التجـارب املتعـددة التـي اصطدم بعضها بوحشـية االسـتبداد

املحلي ،وتدخـل االسـتبداد العاملـي لضبـط املشـهد السـيايس الداخلي ،ومنع حـدوث أي طفرة
فجائيـة متنـح التيـار اإلسلامي اإلصالحي قوة سياسـية.

تعبريا عن صوت
لذلك يفكر بورغا يف اإلسلام السـيايس -والتيارات اإلسلامية -بوصفها ً

اجلنـوب املقمـوع واملحـارص واملقهـور منذ بدايـة غزو املوجـة اإلمربيالية للعامل العـريب ،فهو ليس

كتلـة أحاديـة صلبـة وجامـدة بـل حالة إسلامية وحـركات اجتامعيـة هوياتيـة متنوعة املشـارب
والتوجهـات والتأويلات ،ولذلـك ال يمكـن أن تكـون هذه احلركات اإلسلامية مرحلـة عابرة

ومؤقتـة يف تاريخ العامل اإلسلامي سـتمر وسـيأيت مـا بعدها.
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إنـه يراهـا صوتًـا احتجاج ًّيـا /انتفاض ًّيـا يدافـع عن هويـة املجتمع املسـلم ورؤيته للعـامل أمام
هيمنـة مسـت ِ
َعمر قديـم جديـد يسـعى لتأبيـد السـيطرة واهليمنـة وسـلخ اهلويـة وحتقير اجلنـوب
ُ
واسـتنزاف الثروات.

عىل سبيل اخلتم
إن فرنسـوا فكـرة حية تتجاوز الشـخص /الـذات إىل إرادة البحث عن "النموذج التفسيري"

املركـب ،وروح إنسـانية صادقـة وجتربـة بحثيـة تسـتحق الكثير من الدراسـة واالهتمام يف عاملنا

العـريب واملغـاريب ،فهـو يمثـل حماولـة فرنسـية نـادرة وجـادة لفهم اآلخـر واالنفتاح على الرشق
واالنشـغال عـن قـرب هبمومه االجتامعية والسياسـية والدينيـة ،إذ مكّنه ُمكوثـه الطويل يف بلدان

مرورا باليمن وسـوريا ولبنـان ،من معرفة دقيقـة باملنطقة
العـامل العـريب بـد ًءا من اجلزائـر ثم مرص
ً

ً
فضلا عـن حرصه على إجراء مقابالتـه املبارشة مع رموز سياسـية وإسلامية
العربيـة وثقافتهـا،

يف كل مـن تونـس والسـودان وليبيـا وباقـي الدول التي اشـتغل فيها.

يشـكل فرنسـوا بورغا حالـة فريدة يف التفكري الفرنسي املعارص والغريب عمو ًما ،عىل مسـتوى

تعاطيـه مـع قضايـا العامل العريب ،وعلى األخص جهـوده البحثية يف فهم تنوع الظاهرة اإلسلامية
احلديثـة وتعقدهـا وتركيبيتهـا ،وسـعيه الـدؤوب لتفسير أسـباب نشـأهتا وسـلوكها السـيايس

وحركتهـا الدينيـة وديناميتهـا االجتامعيـة واالحتجاجيـة يف ضـوء طبيعـة العالقـة التارخييـة مـع

الغـرب وسياسـاته يف العـامل العريب.

يف اخلتـام ،يطلـق فرانسـوا دعوته لألوروبيين والعقل الفرنيس إىل بذل جهـود أكرب لالعرتاف

بثقافـة اآلخـر وقيمـه ومرجعتيـه ،وإدراك متيـزه ومتايـزه مـن منظـور املواطنـة احلقـة ال املزيفـة،
والتخلي عـن فكـرة تغيير اآلخـر ،وهـو يراها دعـوة إىل مزيد مـن االنسـجام األورويب مـع ذاته
احلداثيـة ،والوفـاء ملـا تدعيـه مـن دفـاع منظومـة القيـم الكونيـة التـي تؤمـن هبـا نخـب العلمنـة

وحقوق اإلنسـان.
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الطارئـة ومراعـاة التحـوالت املتسـارعة .تتعـدد

جوانـب النقـد وزوايـاه حسـب رؤيـة الناقـد
*  	 دكتـوراه يف األصـول والدراسـات القرآنيـة
املعـارصة .
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وتصـور الكاتـب ،وكتـاب اخلطـاب الفقهـي والتحيزات السياسـية مـن األعامل النقديـة اجلديرة

بالقـراءة والتأمـل والتفاعـل البنـاء مع األفـكار الـواردة فيـه وإدراك إمكانات اإلفادة واسـتئناف
النظـر .ومـا أحـوج املشـتغلني بالفقـه إىل مثل هـذه األطروحات النوعيـة اجلديدة واملجـددة التي

تنبـه إىل أعطـاب العقـل الفقهـي عرب مراحلـه التارخيية ،وإىل أمهية قـراءة تاريخ األفـكار ،وإدراك
البنـى واألنسـاق الثاويـة خلـف إنتـاج املعرفـة ،والسـياقات الـواردة فيها.

يتضمـن الكتـاب عنوانًـا ًّ
برا ويشي بمضمونـه ومراميه ،ويقـع يف  270صفحـة مـن
دال ومع ً

القطـع املتوسـط ،صـادر عـن مركـز هنـوض للدراسـات والنشر سـنة  .2020أمـا املؤلـف فهـو

الدكتـور أمحـد مرعـي املعماري ،كاتب وباحث عراقـي ،حاصل على درجة الدكتوراه يف فلسـفة
الرشيعـة اإلسلامية ختصـص أصول الفقه ،وعىل درجة أسـتاذ مسـاعد يف أصـول الفقه ،وحمارض

يف كليـة اإلمـام للعلـوم اإلسلامية -جامعـة املوصـل .وله عـدد من املؤلفـات منها :فقـه التنزيل

دراسـة أصوليـة  -مراعـاة املشـقة عنـد اإلمـام مالـك وأثرهـا يف فقهـه  -دور أصـول الترشيـع يف

ترسـيخ مبـدأ العدالة والتسـامح.

سياق تأليف الكتاب
نستشـف سـياق تأليـف الكتـاب مـن مالحظـة مجلـة مـن األعطـاب التـي يعـاين منهـا الفقه

يف الواقـع املعـارص ،وأمههـا تبعيتـه للسـلطة السياسـية وخضوعـه ملطالبهـا ،حتـى وإن تعـارض
ذلـك مـع أساسـيات الديـن ومقاصـده الكليـة .وقد جتلى ذلك بشـكل صارخ يف احلـراك األخري
واألحـداث السياسـية واالجتامعيـة ،إذ كشـفت كثري مـن الوقائع ارهتـان الفقيـه يف فتاويه ملوقف
السـلطة السياسـية .وال خيفـى عىل املتابع الكثري مـن الفتاوى التي رشعت جمموعة من املامرسـات

االستبدادية.

كذلـك يـأيت الكتـاب يف سـياق معـريف ثقـايف وفكـري ظهـرت فيـه جمموعـة مـن املراجعات

التـي تسـتهدف احلفـر يف البنـى الفكريـة املشـكلة للعقـل املسـلم ،حتـى يتمكـن من االسـتجابة
للتحديـات املعـارصة ،دون أن يغترب يف احلـارض ويتنكـر للمايض أو تـأرسه األفـكار املوروثـة
195

العدد الحادي عشر
()2021

ً
مكبلا بسـلطاهنا وأحكامهـا .دون أن ننسـى سـياق اجلهـود الراميـة إىل اسـتنبات قيـم
ويظـل
الديمقراطيـة ومقاومـة كل أشـكال االسـتبداد واالنفـراد بالسـلطة وتدبير الشـأن العـام.

أطروحة الكتاب
تضمـن الكتـاب أطروحـة مفادها :معاجلة املشـاكل املنهجيـة التي تصدرت اخلطـاب الفقهي

يف ظـل االسـتبداد؛ ألن اخلطـاب الفقهـي يتجـاوز منطقـة الكشـف عـن احلكم الرشعـي إىل بناء
ثـم فإن إطلاق األحكام الرشعية ووسـمها
أطـر ومفاهيـم وقيـم أدرك الفقيـه أو مل يـدرك .ومن ّ

باحللال أو احلـرام مـع نسـبة ذلـك احلكـم إىل اهلل ليس بالسـهولة التي يتـم تروجيها عبر دعوات

جاهـزة ،فـإن أخطـر إفرازاهتـا اجلرأة التـي من خالهلـا يتم العبـث باألحكام.

وهـي رؤيـة تبين حتـول اخلطـاب الفقهـي وخطورتـه ومآالتـه ،وال بـدَّ بعـد هـذا أن يصحح

باجتـاه يتوافـق ومقاصـد الرشيعـة وأصوهلـا ،وتقديـم ما يمكـن أن يعالـج فيه اخلطـاب الفقهي.1
ومـن ثـم فإن كشـف مكامن اخللـل وتالفيها يف املسـتقبل والتقليـل من تداعياهتا أمر يسـتحق

املرافعـة للتأكيـد على أن هـذه املؤثـرات تسـود بين فترة وأخـرى ،نتيجـة التوظيـف السـيايس

للخطـاب الفقهـي ،وال يعنـي ذلـك طاب ًعـا عا ًّمـا للخطـاب الفقهـي ،لكنهـا مؤثـرات تركـت
انطباعـات تشـكلت مـن جرائهـا فهـوم خمالفة ملقاصـد الرشيعة وأصوهلـا ،وهي تطفو كلام تسـيد
اخلطـاب السـيايس واسـتدعى اخلطـاب الفقهـي لتحشـيد املوقـف ،ويتصـدر بتوظيـف اخلطاب

الفقهـي يف ذلـك ،فيبقـى تأكيـده رضورة تصحيحيـة.2

إن دراسـة املؤلـف تعمـل على أال يكـون الفقـه طري ًقـا لالسـتبداد وتسـويغه ،ومنبهـة على

خطـورة األيـادي التـي حتـرك بعـض مناطقـه خدمـة لالسـتبداد وجنـوده.

منهجية الكتاب
حـرص املؤلـف على تقديـم أفـكار مرتاصـة وبنفـس طويـل يف التحليل على امتـداد فصول

الكتـاب ،ومل يقـع يف االسـتطراد ،بـل اعتمـد على تكثيـف املواقـف والـرؤى التـي يصوغها ،كام
حـرص على التـزام املوضوعيـة فنأى عـن التعميـم وإصـدار األحـكام اجلاهزة.
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تدقيـق مضامين الفصـول واملطالـب أفضى إىل انسـيابية يف األفـكار وتكامـل يف بنائهـا مـن

التفكيـك إىل الرتكيـب مـع لغـة سـهلة ووظيفيـة ليـس فيهـا إلغـاز أو تعقيـد.

اسـتثمر املؤلـف مجلـة مـن املراجـع الوازنـة التـي كانـت عمدتـه يف االستشـهاد وانتقـاء أليق

الدعامـات التـي يؤسـس عليهـا حتليالتـه واسـتنتاجاته .وقـد أحسـن التصرف يف االقتباسـات

بحيـث كانـت شـخصيته العلميـة باديـة بشـكل ال غبـار عليه.

وقـد اسـتطاع أن يـوازن بين اسـتثامر معطيـات املراجـع القديمـة مـن أجـل إدراك حتـوالت

اخلطـاب الفقهـي ،وبين املراجـع املعـارصة مـن أجـل رؤية نقديـة اسـترشافية .فنجـد النصوص

تتقـارع لتنبجـس منهـا أفـكار جديـدة ،فيحرض إمـام احلرمين اجلوينـي وتلميذه الغـزايل وحيرض
الذهبـي وابـن تيمية وابـن القيم واآلجـري والرازي واملـاوردي وابن خلدون والشـاطبي ،وهذا

يف القديـم .أمـا يف العصر الراهـن فنجـد حممـد الغـزايل واجلابـري والكواكبـي وحاكـم املطريي
ورضـوان السـيد ومهدي فضل اهلل وجاسـم سـلطان ومعتـز اخلطيب وغريهم .لكن جيـدر التنبيه
إىل غيـاب العـز بـن عبد السلام ،خصوصا إذا اسـتحرضنا مواقفه يف معارضة السـلطة وإزعاجها

سـهوا من املؤلـف أو عمدً ا؟
وإحراجهـا ،فهـل كان ذلـك
ً

باإلضافـة إىل ذلـك ،فإن عني القـارئ ال ختطئ اطالع املؤلف عىل العلوم اإلنسـانية ومناهجها

وقـد انعكس ذلك عىل أسـلوبه يف الكتابة وزوايـا النظر واملعاجلة.

هدف الكتاب
نـص املؤلـف على هـدف الكتاب ،وهـو بيان حتـول اخلطاب الفقهـي من طبيعتـه األصلية إىل

الطبيعـة االسـتثنائية ،وبيـان التجربـة العمليـة لفقـه السياسـة الرشعية .وكـذا بيان أن نقـل اآلراء
واألفـكار التـي نمـت يف ظـل االسـتبداد مـن غير مراعـاة لظـروف صدورهـا ،يعـد مـن اخللل

املنهجـي الكبير .ثـم حتديـد العنـارص الرشعيـة التـي تـم اسـتخدامها يف اخلطاب الفقهـي يف ظل
االسـتبداد ،كالضرورة واملصلحـة واملفسـدة ،وكيفية معاجلة ذلـك بإعادة اسـتخدامها الصحيح

على ضـوء مـآالت ما حتقق مـن إفرازات اسـتخدام تلك القواعـد .كذلك حتديـد الرؤية الرشعية
ملعاجلـة اخلطـاب الفقهي السـابق والالحـق .ورصد املـآالت املرتتبة عىل اخلطـاب الفقهي يف ظل
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االسـتبداد وخطورهتـا على املنظومـة الرشعيـة .ثـم يف األخير تقديـم رؤيـة للمعاجلـة من خالل

االحتـكام إىل البنيـة العقديـة ،واملقاصـد الرشعية ،واألصـول املنهجية ،والرؤيـة الفكرية ،ملعاجلة
اآلراء الفقهيـة يف ظل االسـتبداد.3

ومن األسئلة املنهجية التي طرحتها الدراسة وحاولت اإلجابة عنها:
هل اخلطاب الفقهي مل يتأثر بظلم السلطان وقهره؟
هل اخلطاب الفقهي جمرد عن الظروف السياسية واحلياة الواقعية؟
هل الفقيه مل يطله سيف احلكم وبطشه ،وعطاء السلطان ونفعه؟
هـل باإلمـكان حتويـل اخلطـاب الفقهـي يف حماربـة االسـتبداد إىل خطـاب فعـال يـأيت بنتائـج

إجيابيـة؟ هـل مـا مـر مـن خطـاب فقهـي معـارض سـاعد على ردع االسـتبداد؟ وخاصـة ما مر

مـن سـنني طويلـة تـم فيها تغذيـة املجتمع ،سـواء عن طريـق اجلامعـات اإلسلامية أو عن طريق
البيئـة املجتمعيـة واحلواضـن الرتبويـة التعليمية .وتبقى املسـألة يشـوهبا التعقيد ،مـا مل يكن هناك

وعـي كبير يتسـلق مـن خاللـه املجتمع قمـة العـدل .وهذا ما حتـاول الدراسـة تثبيتـه ،والوقوف

على حتـوالت هـذا اخلطـاب ومآالتـه ،وكذلك تقديـم رؤيـة للمعاجلـة ،للعمل على حتجيم دور
االستبداد .4

مضامني الكتاب
توزعـت مـادة الكتـاب على مقدمـة ومدخـل مفهومي وأربعـة فصـول 5وخامتة .أمـا املقدمة

فقـد تضمنـت هـدف الكتـاب وأطروحتـه وأسـئلته ومنهجيتـه .وأمـا املدخل املفهومـي فتضمن

حتديـد معنـى أربعـة مفاهيـم حموريـة ،وهـي اخلطـاب والفقـه والتحيـز واالسـتبداد ،مـن أجـل

اسـتثامر معانيهـا إجرائ ًّيـا أثنـاء التحليـل واملناقشـة .أمـا حمتويات الفصـول ،فاألول جـاء بعنوان:
التحذيـر مـن خطورة االسـتبداد يف القرآن الكريم والسـنة النبوية .وفيه أوضـح أن القرآن الكريم

تضمـن منظومـة متكاملـة لتفككيـك االسـتبداد واقتلاع جـذوره وأسـبابه ،من خالل:
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 -نص ــوص كلي ــة تأسيس ــية ،س ــواء تل ــك املن ــددة بش ــكل رصي ــح ب ــكل ص ــور االس ــتبداد
والرك ــون إىل املس ــتبدين ،أو تل ــك الداعي ــة إىل إع ــال مب ــدأ الش ــورى وع ــدم االس ــتفراد

بالق ــرارات.6

 -التحذي ــر م ــن االس ــتبداد ع ــن طري ــق الترشيع ــات اجلزئي ــة ،ويتج ــى ذل ــك م ــن خ ــال
كثـــر مـــن األحـــكام التـــي جتعـــل مـــن الشـــورى ثقافـــة ســـارية يف املجتمـــع ،ســـواء يف
الرتبيـــة أو حتريـــم بعـــض املعامـــات وحـــل النزاعـــات واخلالفـــات.7

 -التحذي ــر م ــن االس ــتبداد م ــن خ ــال القص ــص الق ــرآين ،وه ــو أم ــر ل ــه داللت ــه ،ع ــى
اعتب ــار أن القص ــص الق ــرآين يع ــرض لقوان ــن االجت ــاع الب ــري وبي ــان عوام ــل اإلق ــاع

وأس ــباب االهني ــار والس ــقوط .وم ــن أب ــرز األمثل ــة الت ــي تكش ــف خط ــورة االســـتبداد

قص ــة فرع ــون وزبانيت ــه ،م ــع اإلش ــارة إىل الص ــورة املقابل ــة واملوق ــف احلض ــاري مللك ــة

س ــبأ.

 -رضب األمثلة بالعدل وعلو قيمته.8
وهـذه التجليـات كلهـا -الـكيل منهـا واجلزئـي -وقصـص القـرآن اإلخبارية تسير يف نسـق

واحـد واجتـاه واحـد غير متضـادة ،مقـررة مبـدأ كل ًّيـا ،وهـو العـدل ورفـض الظلـم والتسـلط
واالسـتبداد .9ويـرى املؤلـف أن هـذه اخللفيـة النظريـة مهمـة ،فالدخـول إىل تفاصيـل اخلطـاب

الفقهـي ال بـدّ فيـه مـن اسـتحضار هـذه املقاصـد القرآنيـة ،وأن يسير اخلطـاب الفقهـي مواف ًقـا

للمنظومـة القرآنيـة.10

أمـا بالنسـبة إىل السـنة النبويـة بوصفهـا متثـل البعـد التطبيقـي للفهـم القـرآين فإهنـا تتضمـن

سـعة مـن اجلزئيـات الواقعيـة ،التي ينبغي أن تسير مع النسـق القـرآين ،وعدم مصادمـة الكليات
القرآنيـة .11ومـن هـذا املنطلـق قـام بتوجيـه األحاديـث التـي تتنـاول موضـوع السـمع والطاعة

منتقـدً ا النظـر اجلزئـي فيهـا الذي ال يراعي سـياق ورود النص وال القرائن احلافـة به أو النصوص
ً
وتفصيلا وبيانًا.12
وختصيصـا
املقابلـة لـه ،تقييدً ا
ً
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ومنـه ال بـدَّ مـن اسـتحضار أمريـن مهمين مهـا :سـياق ورود أحاديـث الطاعـة املوجهـة إىل

جمتمـع يرفـض النظـام وتسـوده الفـوىض واملزاجيـة ،واألمر الثـاين تقييـد الطاعة باملعـروف وأال

تكـون يف معصيـة .ليصـل املؤلـف يف النهايـة إىل خالصـة مهمة ،وهـي أن القـرآن الكريم يرفض
االسـتبداد بـكل أشـكاله ،وذلك من حيثيات ومسـارات متعـددة ،من خالل األحـكام الرشعية،

ومـن خلال العقيـدة ،ومـن خلال القصص القـرآين .وقد عـززت السـنة النبوية ذلـك وأكدته.
ومـا ورد يف السـنة النبويـة مـن نصـوص اتكأ عليها االسـتبداد واسـتدل هبا فهي نصـوص مل تقرأ

يف سـياقاهتا الصحيحـة ،ومل حتمـل مطلقها عىل مقيدهـا ،ومل تقرأ يف ضوء نصوصها التأسيسـية.13
بين يف الفصـل األول موقـف القـرآن والسـنة النبويـة من االسـتبداد انتقـل يف الفصل
بعدمـا ّ

الثـاين إىل رصـد حتـوالت اخلطـاب الفقهـي ثـم مآالتـه يف الفصـل الثالـث ،ليقدم معاجلـات هلذه

التحـوالت واملـآالت يف الفصـل الرابع.

 .1حتوالت اخلطاب الفقهي
يف هـذا الفصـل حـاول املؤلـف أن يرصـد كيـف ومتـى بـدأ التحول مـن فقيه الشرع إىل فقيه

السلاطني .فبعـد أن كانـت سـلطة الفقيـه العلميـة تقـاوم االسـتبداد أصبـح يرشعـن لـه ويبرر

جتـاوزات السـلطة .وقـد جتلى ذلـك يف الفقه السـلطاين وكتب األحـكام السـلطانية التي رشعت
يف البحـث عـن مبررات إلمـارة املتغلب .14فحـدث حتول يف املفاهيم بحيث اسـتطاع االسـتبداد

بسـطوته وسـيطرته على اخلطـاب الفقهـي أن حيـول الكثير مـن املفاهيـم واملصطلحـات والتـي
تتعـارض مـع سـلطانه ودولتـه إىل مفاهيم تتامشـى مـع الرأي السـائد لالسـتبداد ،فأصبحت هذه
املفاهيـم تتشـكل بغير صورهـا احلقيقيـة وتتخـذ
منهجا يسير عليه النـاس باسـم الدين.15
ً

ومـن املفاهيـم التـي طاهلا التشـويه مفهـوم أويل األمر الـذي كان يعني العلامء ورجـال الفكر.

ولكـن مناهـج الرتبيـة التي هيمنـت بإرشاف فقهـاء السلاطني واخللفاء يف املـايض بدلت حمتوى

أويل األمـر ليصبـح أصحـاب القـوة والعصبيـة واجلـاه واملـال .وباإلضافـة إىل تغيير املفاهيـم
هنـاك التأويـل املغـرض للنصـوص بما خيدم مصالـح االسـتبداد .فـكان اخلطاب الفقهـي املاملئ

لالسـتبداد وراء غيـاب املؤسسـات واحليلولـة دون أدائهـا لدورها.16
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مؤسسـا بخط الضعـف ،ثم جاء خـط اجلرب نتيجة
لقـد متثـل االنحـراف األول بخـط اإلرجاء
ً

نظريـة القضـاء والقـدر التي وضعت املسـلم يف إطار االستسلام لـكل يشء ،أي إن كل ما حيصل

لـه فهـو مكتـوب عليـه سـل ًفا .فأصبحـت األعمار واألرزاق واألعمال مكتوبـة وحمـددة بزمـن،

فبقـي اإلنسـان جامـدً ا دون حـراك ،وبدأ االجتـاه يف تعريف القضـاء والقدر هو بصمة االسـتبداد
السـيايس اخلطيرة على العقيـدة اإلسلامية ،فلا احتجـاج على احلاكـم وال فقه دسـتوري حيدد

رشعيـة الدولـة ،فظهر مفهـوم الطاعة العميـاء للحاكـم دون نقاش.17

حسـب رأي املؤلـف ويف ظـل التحـوالت الرسيعة عىل الفقيـه ورأيه ،انقسـم اخلطاب الفقهي

يف ظـل االسـتبداد إىل :خطـاب املواجهة ،وخطاب املسـاملة ،وخطاب املداهنة.

وتكويـن رؤيـة صحيحـة للخطـاب الفقهـي ال تتأتـى من خلال خطـاب واحد مـن األنواع

الثالثـة ،بـل ال بـدَّ مـن قراءهتـا مجيعها مـن أجـل تكوين رؤيـة صحيحـة متكاملة.

وألن التحـول الفقهـي ابـن واقعه وحيتكم إىل قانون املصالح واملفاسـد املرحليـة وما يطرأ عىل

ذلـك ،فإننـا نجد عنـد األئمة حتوالت يف اآلراء واملواقف من االسـتبداد تب ًعـا للواقع وظروفه.18

ولذلـك فـإن االسـتبداد قد يغري مسـار الفتـوى كاملة ليس من بـاب مداهنة العلامء للسـلطة،

ولكـن مـن بـاب الكـوارث التـي قـد حتصـل على الناس مـن جـراء عـدم التغيري ،كما حصل يف

مسـألة اخلـروج على احلاكم اجلائـر الظامل.19

يف هـذا الصـدد ينبـه املؤلـف إىل مسـألة مهمـة وهـي رشعنـة االسـتبداد مـن خلال اخلطاب

الفقهـي .ومـن هنـا كانـت خطـورة اخلطاب الفقهـي وسـيطرته عىل قيـام املجتمع وتعثـره .ولقد
جتـاوز اخلطـاب الفقهـي منطقـة الكشـف عـن احلكم الرشعـي إىل بناء أطـر ومفاهيـم وقيم ،وقد

تلازم االنحراف السـيايس والتأويـل الفقهي.20

ولـن يسـتطيع أحـد أن ينكر أن النظرية السياسـية املوجـودة يف كتب فقهاء السـلطة قد هدفت

إىل إجيـاد رشعيـة دينيـة لتربيـر األمـر الواقـع ،بقصـد إقـراره وإعطاء الرشعيـة ملـن ال يملكها من

قرسا يف صلـب الترشيعات.21
أجـل االحتفـاظ بمصاحله اخلاصـة ،فأدخلوا تربيراهتـم ً
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بعـد ذلـك ينتقـل املؤلـف إىل إبـراز أهـم التحـوالت األساسـية املنهجيـة املهمة عىل مسـتوى

األصـول يف تشـكيل اخلطـاب الفقهـي .ومـن أبـرز هـذه التحوالت:

 -مـــن الفقـــه إىل العقيـــدة ،حيـــث نقلـــت مســـائل فقهيـــة جزئيـــة إىل مباحـــث العقيـــدة
ليضفـــي عليهـــا طابـــع القداســـة ،ألهنـــا ختـــدم أغـــراض االســـتبداد .ومـــن ذلـــك إدراج

مســـألة اخلـــروج عـــى احلـــكام ضمـــن مســـائل االعتقـــاد.22

وهبـذا دخـل اخلطاب السـيايس الفقهـي مرحلة جديدة قـام العلامء بتأويـل النصوص إلضفاء

الرشعيـة على الواقـع وترسـيخه ،تـارة بدعـوى أن هـذا ما تـدل عليه النصـوص ،وتـارة أن هذا

مـا تقضي بـه املصلحة وأن اخلروج ال يـؤدي إال إىل املفسـدة ...إلخ ،دون قـراءة صحيحة للواقع
ودون إدراك أن املصلحـة التـي تظـن بتحريم مقاومة طغيان السـلطة وانحرافها هـي مصلحة آنية

مؤقتـة ،إذ مـا تلبـث أن تكون النتائج أشـد مفسـدة مما كان خيشـى مـن اخلروج.23

وكان هلـذا االجتـاه امتداداتـه على اخلطاب الفقهي املعـارص ،وما فتاوى الربيـع العريب إال خري

شـاهد عىل اسـتعامل نفـس تلك املعطيات واألدلـة اليوم.24

 -مـــن اخلـــاف إىل اإلمجـــاع .وإذا كان لتحـــول الفقـــه إىل العقيـــدة أثـــر كبـــر يف مـــآالت
اخلطـــاب الفقهـــي ،فـــإن االنتقـــال مـــن اخلـــاف إىل اإلمجـــاع مســـلك خطـــر ،حيـــث

جع ــل الدوائ ــر املغلق ــة ح ــول املس ــائل املفتوح ــة وإحاطته ــا باإلمج ــاع م ــن أج ــل الترشي ــع

لالســـتبداد.

وهنـا اسـتخدم اإلمجـاع -كما يـرى املؤلـف -لتمريـر إرادة االسـتبداد كما اسـتخدم املتـن

العقائـدي مـن قبـل ذلـك .ومـن األخطـاء الفقهيـة السـائدة يف جمـال السياسـة الرشعيـة دعاوى

اإلمجـاع غير الدقيقـة والتوسـع فيهـا ومـا يلحـق هبـا مـن مسـائل.25

 -اإلمج ــاع ع ــى رشعي ــة احلاك ــم املتغل ــب .وبع ــد مناقش ــة ادع ــاء اإلمج ــاع يف ه ــذه املس ــائل
وتأرجح ــا يف أص ــل اإلمج ــاع ،وه ــو ال ــذي
يص ــل املؤل ــف إىل تأكي ــد أن هن ــاك اضطرا ًب ــا
ً
ألقـــى بظاللـــه عـــى النزاعـــات واخلالفـــات الفقهيـــة املعـــارصة يف هـــذا االجتـــاه ،عـــى
اخت ــاف مش ــارب الفقه ــاء وتوجهاهت ــم وانتامءاهت ــم .وفت ــاوى الربي ــع الع ــريب والفت ــاوى
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املوســـمية خـــر مثـــال عـــى نقـــل صـــورة التخبـــط واللعـــب عـــى األصـــول بالصـــورة

القديم ــة نفس ــها ،والعم ــل م ــن جدي ــد ع ــى قداس ــة تل ــك التص ــورات وجعله ــا يف خان ــة

املعتق ــدات الديني ــة الصحيح ــة ،ليت ــم بعده ــا بن ــاء األف ــكار والتص ــورات ع ــن الرشيع ــة.26
إن عـدم تقديـم رؤيـة صحيحـة يف املسـائل الفقهيـة املطروحـة سـاعد على إصـدار كثير من

القضايـا والفتـاوى ،التي يتم مـن خالهلا إبعاد األصـول الكلية للرشيعة ومقاصدهـا التطبيقية.27
 -اضطـــراب العالقـــة بـــن القطعيـــات والظنيـــات يف األحـــكام الرشعيـــة .وألن اخللـــل
املنهج ــي يك ــون يف الع ــادة ممت ــدً ا ومتش ــابكًا ،ف ــإن م ــن حت ــوالت اخلط ــاب الفقه ــي تل ــك

املتعلق ــة باضط ــراب العالق ــة ب ــن القط ــع والظ ــن وتأث ــر ذل ــك يف التأصي ــل الرشع ــي،

فتحويـــل املتغـــر إىل ثابـــت واملظنـــون إىل مقطـــوع إضعـــاف لقيمـــة النـــص وحضـــوره
الواقعـــي .عـــى أن هـــذه النصـــوص تشـــكل اجلـــزء الكبـــر يف الرشيعـــة وهـــي املحركـــة

لعجلتهـــا يف احليـــاة واحلاملـــة للثوابـــت ،فـــإن كـــر تلـــك العجلـــة كـــر للرشيعـــة
وثوابتهـــا .28وهـــذا الـــداء رسى يف واقعنـــا مـــن حيـــث توســـع الدوائـــر املغلقـــة ،وهـــو
داء منهجـــي خطـــر يف تشـــكل املفاهيـــم وبنـــاء املســـائل وحتليلهـــا؛ ألنـــه تـــم حتجيـــم

ـارا للزم ــان وامل ــكان واحل ــال
دور النص ــوص املبني ــة ع ــى العل ــل بصفته ــا املتغ ــرة اعتب ـ ً
واملكلـــف.29

أفـرزت التحـوالت السـابقة إشـكالية سماها املؤلـف االسـتبداد املعـريف عندمـا يرفـض

االختلاف فينشـأ التعصـب ،ووصـل ذروتـه عندمـا تسـنمت املذاهب الفقهيـة القضـاء فلعبت

على وتـر السياسـة ،فقربت قريب الـرأي منها وأبعـدت البعيـد ،فتنامى التعصب وتسـابقت كل
املذاهـب عىل السـلطة لتقـوي مذهبها؛ ألن املذاهـب الفقهية التي تصدرت القضـاء كانت تراهن

على العامـل السـيايس الـذي ال يـدوم ملذهـب ،فحدثـت حتوالت كثيرة جـراء ذلك.30

وقـد وصـل التعصـب مديـات خطيرة وصلـت إىل حـد التصفية اجلسـدية ،وسـجلت كتب

الرتاجـم هنايـات مأسـاوية لكثير مـن العلماء وأهل الفضـل نتيجـة للتعصب ،وعـدم وجود فقه

ينظـم االختلاف ويضـع حـدو ًدا ملـا هـو مقبـول ومرفـوض ،فسـاد العنـف ومـا زال هـو اخلط

السـائد حتـى اليوم مـع الفكـر عمو ًما.
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مسـيطرا عىل فكـر التوجهات اإلسلامية منذ عقود مبكـرة من والدة
وظـل املنهـج اإلقصائي
ً

الفـرق واملذاهـب اإلسلامية ،سـواء عىل املسـتوى العقـدي أو الفقهـي ،وكل مرة يتـم ذلك عرب
االسـتنجاد بالفاعـل السـيايس ،ليزيـد االحتقـان وتتعاىل حـدة التكفري .وهو من أخطـر املزالق يف

التشـكيل الفكـري وقيـام املناهـج ،يف حني حـذر اخلطاب القرآين مـن ذلك االنـزالق الوعر.31

عندمـا يتحـول املسـار الفقهـي من الفقـه إىل العقيـدة ومن املظنـون إىل املقطـوع ومن اخلالف

إىل اإلمجـاع ،والوصـول إىل التعصـب املذهبـي يعنـي بلا شـك تضييـق خانـة االجتهـاد وتغلـق

األبـواب املفتوحـة والفضـاءات الواسـعة .32والفقـه الفعـال بمبـدأ االجتهـاد أجهـض بسـيف
مشـوها منسـو ًبا إىل الديـن ،وهـذا مل يقتصر على مرحلة تارخييـة حمددة،
فقهـا
ً
االسـتبداد ،فأنتـج ً

بـل توالـت وتعددت بتعـدد وجوه االسـتبداد .33لقد غاب الفقـه واالجتهاد وممارسـاته العلمية،

ليــأيت دور مـن ال يملـك االجتهـاد وأدواتـه ليجتهد من جديد للسـلطان ،فيفسـد أكثـر من قبل،

ليتـم إعلان سـد بـاب االجتهـاد من بـاب سـد الذريعة.34

وعندمـا هيمين اجلمـود على االجتهاد فـإن الرتخيص (املبالغـة يف الرخص وفقـه احليل) حيل

حمـل التأسـيس واالسـتثناء حمل األصـل ،حيث تظهر مع االسـتبداد أحـكام االسـتثناء ،وتتحول
بمـرور الزمـن إىل األصـل الـذي يعمـل بـه ،نتيجـة طـول سـنوات االسـتبداد ،وتتحـول إىل لغة
مسـيطرة على اخلطـاب الفقهـي .35وهذا يـؤدي إىل منزلق خطير وهو حتول احلقـوق إىل احلدود،

فمـن التحـوالت يف مفاهيـم احلكـم والدولة وتطبيق الرشيعـة عمو ًما حرصهـا يف تطبيق احلدود،

وأميرا للمؤمنني،
ومتـى مـا تـم تطبيق احلدود الرشعيـة من قبل السـلطان يكون مطب ًقـا للرشيعة
ً

مـع تغييـب كامـل للرضوريـات األساسـية للعيـش وحضـور الرشيعة ،وهـذا مما زاد االسـتبداد
رضاوة وجـرأة وجسـارة ،فسـوغ لنفسـه باسـم الشرع أن يبطـش باسـم إقامـة احلدود ،مـع قيام
العشرات من الشـبه املانعة.36

وألن التحـوالت يفضي بعضهـا إىل بعـض فقـد حـدث حتول جوهـري يتمثل يف تفريـغ الفقه

مـن معنـاه احلقيقـي وهو التحذيـر إىل التخدير ،وهذا ما يفعله االسـتبداد من نقـل املعنى احلقيقي
للفقـه إىل املعنـى الصـوري الشـكيل ليتوافـق مـع السـلطة احلاكمة ويناغـم اجلامهري بلغـة الرشع.
وهبـذا يكـون الفقـه ً
خمرجا.37
وبال عىل املسـلمني وليـس ً
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وقـد سـاهم الفقـه املخـدر يف بنـاء الشـخصية املستسـلمة لألقـدار ،عبر الرتويـج للقصـص

اخلياليـة ولفكـرة اجلبر ،فتم تسـطيح العقول لتنام يف سـبات عميـق ،وتغيب فيه عـن وجودها يف
احليـاة وعن كرامتهـا وأمنهـا ورشيعتها.38

وال غـرو أن مـن التحـوالت التـي ال ختطئهـا العني تلك التـي أفرزها االسـتبداد ،وهي حتويل

اخلطـاب الفقهـي مـن اجتاه حيافظ عىل مصلحة الشرع ومقاصده إىل مصلحة االسـتبداد وجنوده،

وأداة السـتثامر املكاسـب واملنافع باسم الرشع ولسـان الفقيه وفتاواه.39

قـد يكـون يف عبـارات املؤلـف بعـض املبالغة والقسـوة ،ولكنـه يقصد رواج بعـض القصص

اخلياليـة ،كتلـك التـي يف كتـاب إحيـاء علـوم الديـن للغـزايل ،أو الرشيعة لآلجـري ،حول بعض
األحـوال واملبالغـات التـي تصـادم النصوص الرشعيـة الواضحة.

كانـت تلـك أبـرز التحـوالت التي شـهده اخلطـاب يف ظـل االسـتبداد وحتت تأثيره كام يرى

املؤلـف ،والتـي كانـت هلـا مـآالت وخيمة ،وذلـك ما خصص لـه الفصـل الثالث.

 .2مآالت اخلطاب الفقهي
يـرى املؤلـف أن الرتبيـة االسـتبدادية مل تتوقـف عند تلـك التحوالت اخلطرية ،بـل امتدت إىل

ترسـيخ قيـم أخـرى تعد نتائـج وإفرازات لتلـك التحوالت ،وهـي مآالت الصناعـة األحادية.

صناعـة الوثنيـة :فاألسـاس الـذي تقـوم عليـه العالقة بني املسـتبد والشـعب ليسـت طاعة يف

املعـروف ،ومعصيـة لـه يف املنكـر ،فهي ال تقبـل إال الطاعة املطلقـة ،فكل جنـود الطاغية يملكون
عقلـك وجسـدك وبيدهـم كل أجهـزة الدولـة قـد سـخروها لطاعـة ويل األمر ،ومن أين ألسير
االسـتبداد أن يكـون صاحـب رأي أو تأثير ،وقد شـلت لديـه إرادة الطاعـة أو إرادة املعصية؟.40
ثـم ال بدّ مـن قلب احلقائـق إرضاء
قلـب احلقائـق :إن احلقيقـة ال يقبـل هبـا االسـتبداد ،ومـن ّ

لالسـتبداد وصيانة له.41

نقـل ثقافـة االسـتبداد إىل اجلامعـات اإلسلامية :لقد حتـول االسـتبداد إىل أوسـاط اجلامعات

اإلسلامية ،فبـدأت تفـرض الوصايـة والطاعـة وعـدم اخلروج عـن منهجهـا وفكرها.42
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التناقـض والتقاطـع يف الـرؤى :ويتجلى ذلـك يف املوقـف املتناقـض مـن املشـاركة السياسـة،

ً
رفضـا مطل ًقا.43
قبـول مطل ًقـا أو ً

توسـيع دائـرة التسـامح إىل التاميـع ،والتعايـش إىل الذوبـان :وذلـك باسـم الوطنيـة ولو أدى

ذلـك إىل يل أعنـاق النصـوص.44

تقزيـم مفهـوم الرشيعـة :إذ أصبـح اخلطـاب الفقهـي ينشـغل باهلامـش ويترك املتـن ،فصنع

خطا ًبـا يتغنـى ويفتـي وفـق ذلـك ،وعندها يشـوه االسـتبداد الواقع وحيولـه إىل بيئة غير طبيعية.
فسـاد أخلاق املجتمعـات ونشـوء الـذل واهلـوان :إن االسـتبداد يـروض النـاس وجيعلهـا

شـعو ًبا خانعـة وخاضعـة ،حتمـل أخال ًقـا تفتقـد قيـم اإلسلام احلقيقيـة.45

التغيير بيـد السـلطان :لقـد كـون اخلطـاب الفقهـي فكـرة مفادهـا أن التغيير والتحويـل بيد

السـلطان ،فهـو اآلمـر والناهـي بشـكل مطلـق وال جتـوز خمالفته.46

صناعـة الفرق وامللل والنحل :كان االسـتبداد السـيايس وراء نشـأة بعض الفـرق أو تأجيجها

منـذ مقتـل عثامن ريض اهلل عنـه إىل اليوم.47

املبالغـة يف خطـاب الفتنـة :إن الفتنـة يسـتخدمها الفقيـه ،ليلجـم مـن يتكلم بوجه االسـتبداد

ويرفض ممارسـته.

تشويه املفاهيم الرشعية :مثل مفهوم اجلهاد والوالية واإلصالح.
الرتبيـة االسـتبدادية :مـن أخطـر املـآالت أن يكون االسـتبداد ثقافـة سـائدة يف كل املجاالت

على مسـتوى الفـرد والبيت والعمل ،فيشـكل طاب ًعا ويصبح االسـتبداد مدعاة للفخـر والتباهي،
ً
قبـول اجتامع ًّيا.48
واملسـتبد مـن أكثر األفـراد

بعـد مرحلـة الوصـف والتحليـل والتشـخيص يصل املؤلـف إىل اجرتاح بعض معـامل احلل يف

الفصـل الرابع.
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 .3احللول واملعاجلات
معاجلات عقائدية

إن إصلاح االختلاالت السـابقة يمـر عبر إصالح اجلانـب التصـوري وهو الذيـن تضطلع

بـه العقيـدة ،فبنـاء االعتقـاد السـليم من أهم املعاجلـات التي من خالهلـا يتم ترسـيخ قاعدة صلبة

تواجـه االسـتبداد ،وهـذا ال يتأتـى مـن خلال العقيـدة الكالميـة الفلسـفية اجلدليـة ،وإنما عبر
الرتكيـز على أثـر العقيـدة يف تزكيـة الفكـر والوجـدان والسـلوك ،وعىل أثرهـا يف النفـس والفرد
واملجتمـع ومـا يثمـر ذلـك مـن تعشـق للحريـة عبر التوحيـد اخلالـص مـن شـوائب اخلرافـة
والدجـل ،وخلـق احلافزيـة لإلنجـاز والعمـل واملبـادرة اخلالقـة واإلبـداع املسـتمر ،وهنا حترض

بقـوة مقاصـد العقيـدة اإلسلامية املبسـوطة يف القرآن والسـنة.49
معاجلات مقاصدية

إن صناعـة خطـاب مقاصـدي يمثل إحـدى املعاجلات املهمـة يف مقارعة االسـتبداد والتوصل

ً
حلـول واقعية ،وتتحرك مع الواقـع وتكيفه ،وتعمل
إىل رؤيـة إسلامية معارصة ومتجانسـة تقدم

معه ،وتسيره بام يتناسـب والوقـع املعارص.50

واملعاجلات املقاصدية تكمن يف عدة صور أمهها:
 -الكلي ــات اخلم ــس وتفعي ــل كليت ــي الع ــدل واحلري ــة .فامله ــم أن الع ــدل إح ــدى أدوات
حفـــظ الديـــن والنفـــس ،وبـــا عـــدل ســـيذهب بالديـــن إىل غـــر مـــراد الشـــارع ،وبـــا

عـــدل ســـتزهق النفـــوس وتذهـــب كرامتهـــا وعزهتـــا التـــي أرادهـــا الـــرع أن تكـــون
ح ــارضة يف النف ــس املؤمن ــة .ب ــل أي نس ــب حيف ــظ وأي ع ــرض يص ــان بغ ــر ع ــدل؟ وأي

عقـــل ينمـــو ويتحـــرك مـــن غـــر حريـــة؟ .51وأمـــا مقصـــد احلريـــة فهـــو ينحـــدر مـــن
أصـــل التكليـــف املتجـــه إىل احلـــر ،واحلريـــة رشط يف التكليـــف.52

 -تفعي ــل الفق ــه امل ــآيل ال ــذي يق ــي بالنظ ــر يف العواق ــب وامل ــآالت املتحصل ــة عن ــد تطبي ــق
فقه ــا متز ًن ــا يراع ــي الواق ــع ومس ــتقبله ،ويبن ــي رؤي ــة
األح ــكام الفقهي ــة ،وتفعلي ــه ينش ــئ ً

اس ــراتيجية للخط ــاب الفقه ــي.53
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إن غيـاب الفقـه املـآيل يعـد مـن أهـم األسـباب التـي أدت إىل متـدد االسـتبداد ونمـوه ،ألن

التقديـر املصلحـي اآلين غال ًبـا مـا يبرر فعـل االسـتبداد آن ًيـا ،حفا ًظـا على األرواح أو األمـوال

وغريهـا مـن الرضوريـات ،ومن شـأن هـذا التقديـر اآلين من غير مالحظة مآل هـذا اخلطاب أن

حيـول االسـتبداد إىل آليـة جيـب املصير إليها.54

إن فقـه املـآالت يعين على قـراءة الواقـع وحتدياته ومعطياتـه ومسـتقبله ،وبعد ذلـك يتم بناء

األحـكام الصحيحـة والتصـورات السـليمة ،املتتبعة للنتائج املسـتقبلية.55

 -تأكي ــد الكلي ــات األساس ــية عن ــد ق ــراءة اجلزئي ــات .فم ــن املعاجل ــات املقاصدي ــة تأكي ــد
املس ــلامت الكلي ــة الرشعي ــة وق ــراءة النصـــوص اجلزئي ــة يف ضوئه ــا .56وم ــن دون ش ــك

أن النظ ــر ال ــكيل يقط ــع الطري ــق ع ــى التأوي ــل االس ــتبدادي ال ــذي يعب ــث بالنص ــوص.

 -النصـــوص مجلـــة واحـــدة .ظـــل اخلطـــاب الفقهـــي يركـــز عـــى اجلوانـــب منفـــردة مـــن
غ ــر اعتب ــار للتداخ ــل ،فق ــد ت ــم الرتكي ــز مث ـ ً
ـا ع ــى ب ــاب األح ــكام وح ــر اآلي ــات

بع ــدد حم ــدود ،وأصبح ــت ه ــذه اآلي ــات ه ــي وحده ــا الت ــي تش ــكل منظوم ــة احل ــال
واحلـــرام أو األحـــكام الرشعيـــة ،مـــن غـــر اعتبـــار للعقيـــدة بكوهنـــا األصـــل املحـــرك

هلـــذه األحـــكام باجتاههـــا الصحيـــح ،وكذلـــك مـــا تنتجـــه مـــن ســـلوك تطبيقـــي يعـــر
عـــن تأثـــر تلـــك العقيـــدة الباعـــث عـــى العمـــل بمقتـــى احلكـــم ،فتحـــول ذلـــك إىل

منهـــج حيـــاة وســـلوك منتظـــم.

وهـذا االنفصـال خيدم االسـتبداد؛ ألنه سيسـهل تكييف األحكام الرشعية ألفعاله وممارسـاته

وفـق منظومـة األحـكام التـي غال ًبـا مـا يمكن احلصـول عىل دليـل هلا من تلـك املنظومـة للتأييد.

مـع عـدم مالحظـة هل سـيؤدي ذلك إىل خلـل عقدي أو أخالقـي ،ألنه خـارج اإلطار.57

 -اس ــتثامر فق ــه الصحاب ــة املقاصـــدي ،واملقص ــود ط ــرق االس ــتنباط واملناه ــج األصولي ــة
عنـــد الصحابـــة وليـــس املســـائل اجلزئيـــة والفرعيـــة؛ ألن فقـــه الصحابـــة مل يتأثـــر
باالســـتبداد قط ًعـــا كالفقـــه الـــذي بعـــده .أي اســـتلهام منهجيـــة الصحابـــة يف اســـتثامر
النصـــوص الرشعيـــة ال استنســـاخ األحـــكام املســـتنبطة بشـــكل حـــريف.
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معاجلات أصولية
إن اإلشـكالية األكبر تكمـن يف تغييـب األدلة األصوليـة وقواعدها الكلية عند االسـتدالل يف

الواقعـات والنـوازل ،فتفعيـل املنظومة األصولية كاملـة أحد الطرق املهمة يف معاجلة االسـتبداد،
وكذلـك معاجلـة االنتقائيـة يف االسـتدالل الفقهي .58ويتـم ذلك من خالل:

نقـد املنظومـة األصوليـة التي يسـتند إليها اخلطـاب الفقهي :فمن املشـكالت اعتماد الصياغة

األصوليـة على التحليـل اجلزئـي ،فهـي وإن ركبت من مسـائل وقواعـد كلية لكنها عنـد التعامل

مـع الفـروع تتعامـل بالنظـر اجلزئـي ،وتسير هـذه القواعـد بالنحـو اجلزئـي املجرد .وهلـذا نجد

الصياغـة الفقهيـة املدونـة ختلـو مـن الرتكيـز على اجلانـب القيمـي املنتـج من خلال الفقـه ،بينام
دائما الفقه باألخلاق والعقيدة وجتسـيد القيـم ،وخلو
نجـد النصـوص القرآنيـة والنبويـة تربـط ً
الفقـه مـن هـذا اجلانـب جعله قوالب جامـدة ،وأداة للفتوى فحسـب ،مـن غري النظـر يف أبعادها

السـلوكية والعقديـة والقيميـة التـي كونتها النصـوص الكلية.59

دليـل القـرآن :عبر جتليـة منهـج القرآن يف جتليـة األحكام والتعـرف عىل مقاصـد الترشيع من

أيضـا مـن قـراءة اآليات قـراءة متكاملـة وبشـكل كيل وجزئي،
خلال اآليـات البينـات .وال بـدَّ ً

وتفعيـل النظـر االسـتقرائي يف تتبـع اجلزئيـات ،وتشـكيل الكليات من خلال ذلك.60

دليـل السـنة :املعاجلـة مـن خلال أصـل السـنة هـي بيـان أن ليـس كل مـا ورد يف السـنة هـو

مـن قبيـل السـنة الترشيعيـة ،وليـس كل مـا ورد يف كتـب احلديـث يعمـل بـه ،بـل ال بـدَّ مـن
خضوعـه للقواعـد األصوليـة والنصـوص التأسيسـية .واالسـتدالل لـكل فعل مـن األفعال من

خلال اسـتدعاء حديـث أو واقعـة مـن الوقائـع من كتـب احلديث ،من غير اعتبار ملسـائل الفقه
وأصولـه ،ومراعـاة الواقـع وحيثياتـه ،وعدم اعتماد آليات األخـذ واالسـتدالل والتنزيل أحدث

ً
كبيرا بين التوجيهـات النبويـة مـن جهـة والقرآنية مـن جهة أخـرى.61
رشخـا ً

اإلمجـاع األصـويل :إن تشـغيل أصـل اإلمجـاع وتفعيلـه مهم وحتريـك لألصـول ،وللمحافظة

على سلامة اخلطـاب الفقهي مـن خالل النظر اجلمعي الـذي يكون أقـرب إىل املنطق والصواب.
وباإلضافـة إىل تفعيـل وتشـغيل أصـل اإلمجـاع هنـاك اعتبـار آخـر هـو حتقيـق معنـى اإلمجـاع يف

كتـب الفقـه ،وإعـادة النظـر يف املسـائل التي قيل إهنـا جممع عليهـا .والوقوف عىل حقيقة املسـائل
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يسـاهم يف تقليـل دعـاوى اإلمجـاع التـي قيلـت باعتبـار إمجـاع املذهـب ،أو اإلمجـاع املناطقي ،أو

اإلمجاع السـيايس.62

معاجلـة االنتقائيـة وجتزئة النصوص :إن معاجلة االنتقائية يف االسـتدالل معتمدة عىل األدوات

األصوليـة جتعلنـا نعيـد النظر يف صيغـة املنظومة األصولية ،معتمـدة عىل النظـر املقاصدي والفقه
املـآيل الـذي يعـد أحـد أركان العمليـة االجتهاديـة املقاصديـة .وهلـذا فـإن اخلطـاب الفقهـي يف

عصـور االسـتبداد ال يعـدم الدليـل ،وال يعدم القاعـدة األصولية التي يسـتند إليها .واإلشـكالية
الكبرى التـي يصـار إليهـا ليسـت هـي صحـة الدليـل أو القاعـدة األصوليـة التـي يسـتند إليها،

لكـن اإلشـكالية مـا مدى انسـجام وانضمام ذلك مع النظر الـكيل املقاصدي للرشيعـة ،وهلذا نحا
األئمـة إىل مسـلك االستحسـان واملصلحـة عندمـا رأوا اإلكثار مـن القياس قد يذهـب بالرشيعة

غير وجهتهـا ومقاصدها.63
معاجلات فكرية

ال خيفـى أن العقـل الفقهـي املعارص مسـكون بجملة مـن األفكار والتصـورات واملفاهيم التي

صحيحـا ،من ذلك:
حتتـاج إىل إعـادة ترميمها وترتيبهـا ،وبنائها بناء
ً

 -البح ــث ع ــن القائ ــل ال الق ــول ،بحي ــث ينظ ــر يف الدلي ــل ونتائ ــج إعامل ــه بتج ــرد ع ــن
املنس ــوبني إلي ــه ،للتخل ــص م ــن داء الش ــخصنة.

  -حتري ــر املفاهي ــم :ف ــا زلن ــا مقيدي ــن بجمل ــة م ــن املفاهي ــم الت ــي مل يع ــد هل ــا حض ــور يف
الواقـــع .واملش ــكلة أنن ــا نعي ــد تلـــك املفاهيـــم ونلبس ــها املفاهيـــم اجلدي ــدة ،مم ــا حيـــدث
ً
كبـــرا يف التصـــور والتصديـــق ،فاجـــرار املفاهيـــم القديمـــة مشـــكلة كبـــرة يف
خلـــا
ً

ســـاحتنا الفكريـــة.64

 -الوعي بخطورة االستبداد وامتالك رؤية مستقبلية لقراءة املآالت.
 -التحيـــز الفكـــري :ال بـــدَّ أن يعلـــم أن يف عـــامل األفـــكار ميـــوالت نفســـية واجتامعيـــة
تكوينيـــة تصنـــع تلـــك األفـــكار ومتجدهـــا قبـــل أن حتتكـــم إىل العقـــل .وخيضـــع تفســـر
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النص ــوص وتأويله ــا واختي ــار اآلراء وترجيحه ــا يف بع ــض األحي ــان للتوجه ــات الفكري ــة

املســـبقة يف الذهـــن ،أو ضغـــط الرؤيـــة السياســـية أو اهلـــوى.65

 -اســـتقالل العـــامل عـــن املنصـــب احلكومـــي ،بـــا يضمـــن لـــه االســـتقالل يف مواقفـــه
واختياراتـــه العلميـــة.

 -متكني العلامء وإعطاؤهم دورهم.
 -تفعيل القيم وحتريكها.
وخيتم املؤلف فصل املعاجلات بتأكيد مجلة من األمور:
القضـاء على التعصب وفسـح جمـاالت التنـوع واالختالف ،والتقليـل من املسـاحات املغلقة

ً
وتفعيلا ،واإلفـادة من البنـاء األصويل والتوجـه املقاصدي.
تنظيرا
ً

املنهج الظاهري خادم لالستبداد ،وال بدّ من سلوك املنهج املقاصدي.

مناهـج التيارات اإلسلامية املعارصة ،ومسـالك الرتبيـة والرؤية التنظيميـة ،والبيعة ورشوط

الطاعـة ،والتسـميات وغريهـا مـن مبـادئ االنغلاق الفكـري ،حتتـاج إىل مراجعـات عمليـة،
وفلسـفة فكريـة ،وقواعـد علميـة عىل ضـوء القرآن والسـنة.

تفعيـل مبـدأ األمـر باملعـروف والنهـي عن املنكر بحسـب االسـتطاعة وعىل ضـوء املنطلقات

القرآنية.

تقييم عام للكتاب
يعـد الكتـاب إضافـة نوعيـة إىل املكتبة املعـارصة ملا تضمن من تسـاؤالت عميقـة ومقرتحات

اسـترشافية واعـدة ،وتكمـن أمهيتـه رغـم عمقـه أنه يف متنـاول فئـات عريضة ،سـواء املتخصص

يف الدراسـات الفقهيـة أو املهتـم بالشـأن الثقايف بشـكل عام.

وال بـدَّ مـن التنبيـه إىل أن دفـاع املؤلـف عـن أطروحتـه جعلـه يغـض الطـرف عـن مواقـف

مناهضـة لالسـتبداد ومقاومـة للظلـم ،وإن كان يشير إىل ذلـك أحيانًـا ،لكنـه يظـل خافتًـا يف
الدراسـة.
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كذلـك مل يشر إىل بعـض الدراسـات املهمة مثل ما ذكـر الدكتور حممد عابـد اجلابري يف العقل

األخالقـي العـريب والعقـل السـيايس العـريب ،ملا أرجع أخلاق الطاعـة التي مكنت السـتبداد إىل

املـوروث الفـاريس ،الـذي ختلـل الثقافـة العربيـة وهيمـن عليهـا .كذلـك هناك أطروحـة أخرى

لعبـد املجيـد الصغير يف كتابـه الفكـر األصـويل وإشـكالية السـلطة العلميـة يف اإلسلام ،ملـا عزا
نشـأة أصـول الفقـه إىل أسـباب سياسـية ،وهـي سـعي علماء أصـول الفقـه إىل تقييـد السـلطة
السياسـية ومنعهـا مـن التالعـب بالنصـوص الرشعية.

كما أنـه أشـار إىل جمموعـة مـن اإلشـكاالت التي تصلـح أن تكـون أطروحات يشـتغل عليها

املختصـون يف الدراسـات الفقهيـة مـن أجـل جتـاوز حالـة التكـرار واالجترار يف طـرق القضايا

املطروقة.

كبريا منهـا موجود لدى
وتبقـى املعاجلـات املقرتحـة أمـاين ما مل تتبناها املؤسسـات؛ ألن جـز ًءا ً

األفـراد ،لكـن عـدم وجـود السـبيل إىل التفعيـل من خلال تبنيها ممـن يملك القـرار جيعل األمل

ً
معطلا واملعاجلـة متوقفـة ،وهو مـا مل جيد له املؤلـف جوا ًبا.

كذلـك يمكـن تسـجيل ملحوظة تتعلق برتتيـب املعاجلات املقرتحة والتـي مل يبني املؤلف وجه

التكامـل بينهـا وأهيا أوىل بالبدء واإلنجاز ،السـيام إذا اسـتحرضنا صعوبـة تنزيلها مجلة واحدة.

عىل سبيل اخلتم
نخلـص إىل أن الكتـاب فريـد يف بابـه وعميـق يف طرحـه ،ملا تضمنه مـن حماولة جـادة يف النقد

املسـؤول واالستشـكال البـاين واهلـادف .ووجـه التميـز فيـه أن صاحبـه يصـدر من داخـل البنية

باعتبـار ختصصـه ،فهـو خبير بام يقول وليـس مثل الدراسـات التي حيصـل النقد فيهـا من خارج
الدائـرة ممـا يوقـع يف التجنـي والتسرع يف إصـدار األحـكام ،لذلـك جـاءت مواقفه هادئـة بعيدة

عـن االنجـراف مـع العاطفـة وامليوالت الشـخصية ،وهو منزع يسـتوعب املخالـف ويدفعه دف ًعا
صفحا لعوائق نفسـية.
إىل تأمـل النقـد املطـروح وعـدم الرضب عنـه
ً
212

ةيسايسلا تازيحتلاو يهقفلا باطخلا

الهوامش
 2222ص ,107

 1.1أمحـد مرعـي املعماري،
اخلطـاب الفقهـي والتحيزات  2323ص .111
السياسـية (حتوالتـه  -مآالته -
 2424ص .114
معاجلاتـه) ،ص .17
 2525ص .115
 2.2ص .17
 2626ص .129
 3.3ص .18
 2727ص .129
 4.4ص .20
 2828ص .132
 5.5جـاءت فصـول الكتابـة
 2929ص .133
متفاوتـة يف حجمهـا وهـو ما
 3030ص .138
راعتـه املراجعـة.
 3131ص .145
 6.6ص  53وما بعدها.
 3232ص .147
 7.7ص .61
 3333ص .147
 8.8ص .63
 3434ص 150
 9.9ص .69
 3535ص .153
 1010ص 69
 3636ص .157
 1111ص .71
 3737ص .161
 1212ص .77
 3838ص .168
 1313ص .85
 3939ص .169
 1414ص .94
 4040ص .184
 1515ص 96
 4141ص .187
 1616ص 98
 4242ص .187
 1717ص .99
 4343ص 188
 1818ص .101 .100
 4444ص . 189
 1919ص 102
 4545ص .191
 2020ص .105
 4646ص .192
 2121ص 105

 4747ص .193

 4848ص .198 /197
 4949ص 203
 5050ص 209
 5151ص 214

 5252ص .215
 5353ص .216
 5454ص .219
 5555ص 219

 5656ص .222
 5757ص .225
 5858ص .227
 5959ص .229
 6060ص .232
 6161ص 233

 6262ص .236
 6363ص .236
 6464ص .245
 6565ص 247

213

مراجعة كتاب:

فحام
تشاد :جوهرة في يد ّ
المؤلف :سعيد أبكر أحمد
الناشر :دار لوسيل للنشر والتوزيع
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات 188 :صفحة
مراجعـة :فاروق أحمد يحيى

*

فحـام،
يتنـاول كتـاب تشـاد جوهـرة يف يـد ّ
ملؤلفـه سـعيد أبكـر ،دولـة تشـاد وص ًفـا ملعاملهـا
التارخييـة وتعري ًفـا برموزهـا الوطنيـة ونقـدً ا

إلشـكاالهتا السياسـية واالجتامعيـة يف تسلسـل
للموضوعـات ،بصورة أشـبه ما تكـون باملقاالت
املتفرقـة التـي بلغـت  43موضو ًعـا ،حيـث يقول

املؤلـف" :بـدأت اجلوهـرة بالتاريـخ التشـادي،

وانتقلـت للحديـث عـن القضايـا املركزيـة التـي

هيتـم هبـا الشـارع التشـادي ،وحتدثـت عـن
شـخصيات مهمـة وأسماء عظيمـة [ ]..وختمت
*  	باحث وأكاديمي
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سوداين.

ماّحف دي يف ةرهوج :داشت

طوف املؤلـف بني املـدن واألعالم من
الكتـاب باملعـامل الوطنيـة السـياحية" .1وعلى ذات املنـوال ّ
رجـال ديـن وأدبـاء وساسـة ،وعلـق على األحـداث املؤثـرة وتنـاول إشـكاالت البلاد الثقافية
والسياسـية واالجتامعيـة يف مقـاالت متفرقـة.

وتشـاد التـي حيدثنـا عنهـا املؤلـف سـعيد أبكر دولـة حبيسـة يف وسـط القـارة اإلفريقية ذات

مسـاحة تبلـغ  1248000كلـم ،2حتدهـا سـت دول :ليبيـا مـن الشمال والسـودان مـن الشرق

ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـن اجلنـوب والكاميرون ونيجرييا مـن اجلنوب الغـريب وجتاورها
دولـة النيجـر مـن الغرب .تشـكل تشـاد نقطة التقـاء بني شمال إفريقيا العريب اإلسلامي والعمق
اإلفريقـي الوثنـي /املسـيحي ،وقـد نالـت اسـتقالهلا يف أغسـطس /آب  1960عن دولة فرنسـا.2

تضـم تشـاد أكثـر مـن مئتـي مجاعة إثنيـة تتسـم بتنوع لغاهتـا وتبا ُيـن ممارسـاهتا الثقافيـة والدينية،
ّ

وثمـة ديانـات تتقاسـم السـاحة الوطنيـة وهـي اإلسلام واملسـيحية ،باإلضافـة إىل الوثنيـة .أمـا

اللغتـان الرسـميتان فهما العربية والفرنسـية.

تشـاد دولـة نامية مشـكالهتا متاثل مشـكالت الـدول النامية ،حيـث األمية فاشـية واألمراض

واألوبئـة فاتكـة بالبشر ،واألوضاع االقتصادية مرتدية مع انخفاض مدخـول الفرد .باإلضافة إىل
االختلال الواضـح يف التنمية بني األقاليـم املكونة لل ُقطر ،وتدين اخلدمـات العامة (كاالتصاالت
وخدمـات اإلنرتنـت ،النقـل العـام ،الصحـة العامة ،الصناعـة ،التعليـم ،الزراعة ..الـخ) يف ظل

سـيادة أعـراف جمتمعيـة حمافظـة وهلـا مـن القناعـات اجلاهزة جتـاه الكثري مـن القضايا التـي أماط

املؤلف اللثـام عنها.

األرض اليباب وتطلعات األجيال
يتبـدى الواقـع بأكثـر جتلياتـه سـوداوية يف راهـن دول القـارة اإلفريقية ،حيث اخلـراب يتمدد

واملجتمعـات مثقلـة باألميـة واجلهـل واألوبئـة ،والتجـارب الوطنيـة ما بعـد احلقبـة الكولينيالية

غارقـة يف وحـل االسـتبداد السـلطوي والفسـاد السـيايس والتبعيـة إىل املسـتعمر ،مقابـل صعود
منجـزات احلضـارة الغربية .يف هذه السـياقات يقف شـباب اليـوم بدول العامل النامـي -واملؤلف

منهـم -على واقـع جمتمعـه امل َع ّقـد الـذي يعـاين متالزمـة الفشـل وضيـاع ال ُفـرص .فالربغم من
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توفـر عوامـل النهـوض وإمكانـات التنميـة املاثلـة ،فإن هـذه ال ُفـرص واإلمكانات ُمهـدرة غال ًبا
بين رصاعات السياسـة وأطامع السـلطة.

كفحـام ال يقدر عىل التميز
إن الطليعـة السياسـية يف إفريقيـا عاجزة عـن إدراك مكامن النهضة ّ

بين الفحـم واجلواهـر املغمـورة ،تلـك اجلواهـر التـي ال حتتـاج يف واقـع األمـر لغير صاقل جييل

مـا علـق هبـا من سـواد جعلهـا كقطعـة فحم مهملـة عىل هامـش األشـياء؛ هكذا يقـارب املؤلف
حالـة دولـة تشـاد التـي تشـابه رصيفاهتا مـن دول القارة السـمراء حيـث يتامثل السير عىل خطى

انعكاسـا ملأزق بنيوي تعيشـه
الفشـل وقـع احلافـر على احلافر ،تلـك احلالة اإلفريقية التي تشـكل
ً

األمـة يف هـذه املنطقـة منـذ خروج املسـتعمر مـن أراضيها بمظاهـره املاديـة ،وما خ ّلفه مـن أعباء

ثقافيـة ثقيلـة أسـهمت يف تشـكيل جمتمعـات غير قـادرة عىل الوصـول إىل مـا تطمح إليـه لتتقدم
نحو تأسـيس دعائم مسـتقبلها املنشـود.3

يتجـاوز املؤلـف االسـتعراض الوصفـي جلغرافيا تشـاد ومتوضعهـا اجليواستراتيجي ،ليقف

على واقـع النـاس وتدافـع حركـة املجتمع الـذي يعيش بتنوعـه العرقـي والديني جتربتـه اخلاصة
بتناقضاهتـا الداخليـة وقضاياهـا املركزيـة وإشـكاالهتا اهلُوياتيـة املعقـدة .فتشـاد ،تلـك الدولـة
احلبيسـة التـي يتحـدث أهلهـا العربيـة العاميـة وال يـكاد يعـرف عنهـا العـرب شـي ًئا ،شـهدت

مؤثـرا منـذ قـرون ،لكـن اسـتحالت ثقافتهـا إىل الفرانكفونيـة يف كل يشء حتـى
حـراكًا إسلام ًّيا
ً
اللغـة الرسـمية يتـم تداوهلـا يف دواوين الدولـة ،ويتمدد النفـوذ الفرنيس يف اقتصادها وسياسـتها
الداخلية.

املجتمع التشادي :مهوم وإشكاالت
صورا من احلياة الثقافية واالجتامعية والدينية املرتعة لإلنسـان التشـادي.
يعرض سـعيد أبكر
ً

ويف املقابـل يكشـف إشـكاليات معقدة يعيشـها اإلنسـان هنـاك ومنها مأزق العنرصيـة وجتذره يف

الواقـع التشـادي ،حيث يؤخـذ الناس بألواهنم وتُطلـق عبارات العنرصية على الطرقات .وبرغم

مؤخـرا فـإن املؤلف يشير إىل ممارسـات السـلطة التـي تعمل عىل
انخفـاض حـدة هـذه الظاهـرة
ً

تكريسـها عبر سياسـات التوظيـف يف املناصـب العامـة ،إذ ُيعين وايل اإلقليـم مـن إثنيـة معينـة
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"ليسـتبد بالقـوم ،وتغيره بآخـر يقـوم بالعكـس ،سـواء كانـت تشـعر بخطورة مـا قامت بـه أم مل

تشـعر ،فـإن هـذا األمـر وغريه من األمور سـبب رئيـس لألحداث التـي تدور يف معظـم األقاليم
التشـادية" ،4إىل غريهـا مـن املامرسـات التـي جعلـت مـن برامـج التعايـش السـلمي غير ذات

جـدوى على األرض .ويضرب املؤلـف ً
مثـال بدولـة روانـدا التـي قضت على العنرصيـة هنائ ًّيا

بربامـج وأنشـطة متواليـة هدفهـا تعزيـز التعايـش املجتمعـي الداخلي ،وخماطبـة اآلثـار التارخيية

للعنرصيـة وجتريـم ممارسـتها بكافة األشـكال والصـور ،مع تعزيز فكـرة املواطنة يف املجـال العام
لتكـون هـي أسـاس احلقـوق والواجبات .عرب هـذه املقاربة خيلـص املؤلف إىل التكهن بمسـتقبل
كارثـي إذا اسـتمرت األمـور عىل مـا هي عليه بتعيين األشـخاص يف املناصب الوزاريـة واملواقع

العامـة عىل األسـس القبلية والعشـائرية.

إضافـة إىل مشـكالت العنرصيـة تقف أزمة التعليم شـاخصة أمام الناظر يف املشـهد االجتامعي

التشـادي ،حيـث ترتفـع معـدالت األميـة وتتزايـد أعـداد األطفـال الذيـن ال جيـدون الفـرص

لاللتحـاق بالتعليـم املـدريس بصـورة مسـتمرة ،خاصـة يف املناطـق شمال البلاد حيث "تتفشـى
كارثـة كبيرة وهـي اجلهـل وغياب املـدارس ،هناك جهـل مطبق ومأسـاة كبرية ،ال يعـرف الناس
حتـى يومنـا هذا أمهيـة التعليم ،وأقصـد التعليم بنوعيـه األكاديمي والديني ،يذهـب األطفال إىل
املراعـي واملـزارع ،وال يذهبـون أبـدً ا إىل املـدارس" .5إن مسـألة التعليـم واحدة مـن القضايا التي

تشـكل عائ ًقـا أمـام األمـة التشـادية ،وقد رسـم املؤلـف صورة قامتـة ملسـتقبل العمليـة التعليمية،
بتناولـه سـلوك الساسـة يف املنـح الدراسـية التـي توزع وف ًقـا للعالقـات الشـخصية والقرابة دون
معايير ترشـيح واضحـة .وال يتردد املؤلـف يف اهتـام النخـب السياسـية بسـوء النيـة يف التعاطي

مـع ملـف التعليـم ،ورغبتهـا املسـترتة يف إبقـاء أجزاء مـن البالد على ظالمات اجلهـل بام يضمن
احتـكار التنميـة يف مناطـق حمـدودة دون غريهـا مـن املناطـق ،وتطبيـق فكـرة "فليكونـوا جهلاء

حتـى ال يطالبـوا بحقوقهـم" حتـى يتيسر احتكار فضـاء السـلطة والثروة.6

تتعـد إشـكاالت املجتمع التشـادي وتتباين متظهراهتـا ،ومن تلك اإلشـكاالت واهلموم قضية

املـرأة التـي تتعـدد بين التهميـش والعسـف الذكـوري .ويلفتنا املؤلـف إىل ظاهـرة اجتامعية غاية

يف اخلطـورة أال وهـي ارتفـاع معـدالت الطلاق وتفـكك األرس ،نتيجـة مليـل الرجـال إىل تطليق
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زوجاهتـم دون أدنـى اعتبـار لظـروف األبناء وألتفـه األسـباب ،األمر الذي نجم عنه مشـكالت
اجتامعيـة عويصـة ليكـون األطفـال ضحايا هـذا الواقع االجتامعـي املأزوم.7

اقتصاد تشادُ :فرص النفط وتبديد السلطة
يزعـم املؤلـف أن سـبب التخ ّلـف االقتصادي الذي تعيشـه تشـاد هو غياب املوارد األساسـية

التـي يقـوم عليهـا النشـاط االقتصـادي ،إضافـة إىل ضعـف اخلدمـات األساسـية التـي تقدمهـا
الدولـة ،فالتيـار الكهربائـي متذبـذب وال أفـق منظـور لتطويـره ،والطـرق غري مرصوفـة ،عالوة

على ذلـك ارتفـاع الرضائـب ،والتحصيـل اجلمركـي يثقـل كاهـل املواطـن ومـا نجـم عنـه مـن
ارتفـاع أسـعار السـلع ،خاصـة أن التجارة مـا تـزال تقليدية "وال توجد وسـائل مبتكـرة للتعامل

التجـاري [ ]...ومل تفكـر الدولـة يف االعتامد عىل موادها األساسـية يف التصنيـع والتجارة ،واليوم

لـو أغلقـت احلـدود مـع نيجرييـا أو الكامريون لفترة وجيـزة لعانى االقتصـاد التشـادي جدًّ ا".8
ويف عـام ُ 2003صـدِّ رت باكـورة اإلنتاج النفطي التشـادي عرب الكامريون إىل السـوق العاملية،

عريضـا بـأن يشـكل اسـتخراج النفـط عالمـة فارقـة يف مسـار االقتصاد بتشـاد ،بيد
وكان األمـل
ً
أنـه مل حيقـق تطلعـات التشـاديني ،فقـد "خـرج النفط وكأنـه مل خيرج ،ثمـة ٍ
مبان جديدة ومشـاريع

صغيرة قـد ُن ِّفـذت ،لكـن ال توجـد مشـاريع تنمويـة حقيقيـة ُتـرج املواطن مـن الفقـر والعوز،
وأسـوأ مـن ذلك نسـبة األميـة املرتفعة ،وغياب املستشـفيات التخصصية ،وانعـدام توفري الفرص

للشـباب ومشـاركتهم يف الوظيفـة العامـة" .9ما ينتهي إليـه املؤلف من تقويم لضيـاع فرص النفط

التـي كان ُينتظـر منهـا حتقيـق النهضـة االقتصادية ،هو مسـلك السـلطة يف هدر عائـدات البرتول

وسـوء توظيفهـا لتنميـة القطاعـات االقتصادية األخـرى ،كالزراعة والثروة احليوانيـة والصناعة،

بوصفهـا قطاعـات حتقـق األبعـاد االستراتيجية لالسـتقرار االقتصـادي .وهكـذا شـكل ظهور
البترول ومضـة عابـرة وانتعاشـة مؤقتـة رسعـان مـا ارتـدت البلاد بعدهـا إىل دوامـة األزمات
االقتصاديـة اخلانقـة ،وال ُيعـزى ذلـك (يف وجهـة نظـر املؤلـف) إال لسـوء إدارة الثـروة النفطيـة

التـي كان يمكـن أن يشـكل اسـتغالهلا األمثـل عالمـة فارقـة يف تطور تشـاد10؛ لتكـون النهايات
املنطقيـة هجـرة شـباهبا إىل دول أوروبـا ،وحصـار األوبئـة واألمـراض املزمنـة مثل املالريـا التي
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تُعـد سـبب الوفـاة األول ،حيـث حتصـد آالف األرواح هنـاك ،مـن خلال معدل اإلصابـة الذي
يتجاوز املليون شـخص سـنو ًّيا.11

ولتشاد من دكتاتوريات أفريقيا نصيب
مـا كان للمؤلـف أن يتنـاول سـياقات التطور السـيايس لدولة تشـاد دون أن يتعرض ملسـتنقع

الديكتاتوريـة الـذي أوحـل البالد عهـو ًدا متطاولة حتـى راهنها اليوم .وواقع األمر أن االسـتبداد

السـيايس أخـذ يف الظهـور منـذ بواكير االسـتقالل الصـوري -تعبير املؤلـف -عـن فرنسـا ثـم
احلـرب األهليـة ،لتتشـكل ظروف موضوعية أفسـحت املجال أمـام احلكم الديكتاتـوري ليتمدد

ويسـم بتسـلطه املشـهد السـيايس للدولـة الوليـدة ،بـد ًءا بـأول رئيـس يف عهـد احلكـم الوطنـي

نقارتـا متبلبـاي ،الذي مل يؤسـس تعددية سياسـية تبنـي الديمقراطيـة وإنام واجه النخبـة املعارضة
باإلقصـاء واالعتقـاالت والنفـي وسـحب اجلنسـية وغير ذلـك من العسـف السـيايس ،12حتى

ً
مقتـول كحـال كثير مـن الديكتاتوريـات دون أن تشـهد البلاد تقد ًمـا يذكر
غـادر سـدة احلكـم
أيضا.
كحـال كل الديكتاتوريـات ً

مضى متبلبـاي ومـا لبثت األمور أن آلت ملسـتبد آخر هو حسين هربي ،لتشـهد البالد يف عهده

صـورا جديـدة مـن التسـلط واالسـتبداد والتنكيـل باخلصـوم وبث الرعـب يف نفـوس اجلامهري،
ً
واملغـاالة يف فـرض الرضاب وخنـق الفضاء العام أمـام النخبة السياسـية ،والدخول يف رصاعات
خارجيـة منهكـة مـع دول اجلوار خاصـة ليبيا" :مل يكن بوسـع أحد أن يتكلم أو يعـارض أو يبدي

وجهـة نظـره يف السياسـة العامـة للدولـة ،فهـو اآلمـر الناهـي ،وهو الـكل يف الـكل ،رأي هربي

يسري على اجلميـع" .13فالـذي ال جـدال حولـه أن هبري قـد اقرتن اسـتالمه للسـلطة يف 1982

بانتهـاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان بلغـت ذروهتـا بإنشـاء وحـدة الرشطـة السياسـية املعروفة

بــ( ،)DDSوالتـي ارتكبـت جرائـم التعذيـب واإلعدامات بإجـراءات غري موثوق مـن قانونيتها
ممـا أودى بحيـاة أكثـر مـن  40ألف شـخص يف هنايـة حقبة حكمه الـذي أطيح يف كانـون األول/
ديسمرب .14 1990
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احلركـة الوطنيـة لإلنقـاذ بقيـادة (إدريـس ديبـي اتنـو) التي أهنت حقبة حسين هبري ،محلت

البرشيـات للشـعب التشـادي بعهـد جديـد مـن الديمقراطيـة يؤسـس للعدالـة ويكفـل حقـوق
اإلنسـان واحلريات األساسـية وكرامة اإلنسـان ويعزز فرص التعددية السياسـية .وقد انخرطت

احلركـة يف جمموعـة مـن التدابير السياسـية إلفسـاح املجـال أمام التعدديـة من خالل عقـد املؤمتر

السـيادي الوطنـي يف عـام  ،1993والـذي أتاح للقوى السياسـية مسـاحة للحوار وتبـادل اآلراء،

ُ
واتـذت فيـه قـرارات مصريية كان أمهها صياغة الدسـتور وإنشـاء املجلس الترشيعي ،وتشـكيل

حكومـة وحـدة وطنيـة تُعنـى بتنفيذ مقـررات املؤمتر ،إىل جانب ضامن سـقف مقـدر من احلريات
العامـة ومنهـا حريـة الصحافـة ،األمـر الـذي انعكـس إجيا ًبـا على انتعـاش الواقـع االقتصـادي

والتنمـوي يف البلاد .15ولكـن رسعـان مـا اسـتحالت أوضاع السـلطة إىل ديكتاتوريـة مطلقة بيد

حرجـا ،فمضى ال يلـوي
يـر يف مكوثـه على سـدة احلكـم لثالثـة عقـود ً
املارشـال ديبـي الـذي مل َ

على يشء غير تثبيـت دعائـم حكمـه عبر التحالفـات الدوليـة والعالئـق العشـائرية الداخليـة،
فاسـترشى الفسـاد وتوطـدت املحسـوبية واختُزلـت السـلطة بيـد قلة مـن املنتفعني بعـد أن ارتد

على مقـررات املؤمتـر الـذي عقـده بواكـر حقبـة حكمـه ،لتكـون املـآالت الطبيعية لألشـياء هي

النهايـة الدمويـة واملتوقعـة بمقتـل الرئيس إدريـس ديب اتنـو يف  20أبريل/نيسـان  ،2021لتنطوي
بمقتلـه "أسـوأ نماذج الديكتاتوريـات األفريقية املقنعـة بالديمقراطيـة الزائفة".16

ً
مقتـول وترك دولة تشـاد يف براثـن االحرتاب الداخيل والفسـاد
غـادر إدريـس ديبـي السـلطة

واالسـتبداد ،فغياب االسـتقرار السـيايس الذي شـهدته البالد إبان السـنوات األخرية من حكمه

قـد انعكـس سـل ًبا على أوضاع االقتصـاد ومـؤرشات التنمية ،وأسـهم بصورة حاسـمة يف توجيه
األمـوال العامـة بما فيهـا عائـدات النفـط نحـو التسـلح والرصاعـات الداخليـة وقمـع حركات

التمـرد على التخـوم .17واألرقـام تقول إن تشـاد ليسـت يف أحسـن أحواهلا اليـوم ،فالناتج املحيل
شـديد الضعـف ،واحتياطـات البلاد مـن النقـد األجنبـي يف تراجع ملحـوظ يف ظل سـوء إدارة
عائـدات النفـط ،مـع ارتفاع معدالت الفقـر وتنامي الفسـاد ،حيث تقبع البالد ضمـن أكثر ()20

دولة فسـا ًدا.18
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ماّحف دي يف ةرهوج :داشت

بوكو حرام :جهادية يف معقل التصوف
يناقـش سـعيد أبكـر ظاهـرة "مجاعـة أهـل السـنة للدعـوة واجلهـاد" املسماة "بوكـو حـرام"،
ويصفهـا بأهنـا مـن أخطـر اجلامعـات املسـلحة املتطرفة يف وسـط إفريقيـا التي نشـأت يف نيجرييا،
ومتـدد توسـعها اجلغـرايف هبـدف جتسـيد اخلالفـة اإلسلامية يف حميط بحرية تشـاد ،والـذي يضم
الكاميرون والنيجـر وتشـاد ،هبدف تعزيـز نفوذها االستراتيجي .غري أن معاجلة سـعيد للظاهرة
اقتصرت على التداعيات األمنية ومنافع تشـاد االقتصادية من احلرب على اجلامعة ،دون أن يقف
بنـا على األبعـاد النظريـة لقيامهـا ،فما يصفه سـعيد بأنـه "أعظـم هتديد يواجـه تشـاد" ،19مل يرفدنا
بسـياقات تطـوره أو أيديولوجيتـه لبنـاء مقاربـة بين النزعـة الصداميـة هلـذا النمط مـن "التدين"
يف مقابـل اإلرث اإلسلامي العتيـق إلفريقيـا املتصوفـة ،خاصـة أنه اختتـم كتابـه بمراجعة نقدية
صوبـه من نقد للكتـاب هو "وجود
لكتـاب بوكـو حـرام ملؤلفتـه فرجينيا كوميل ،وضمـن أبرز ما ّ
مغالطـات تارخييـة تـدل على عـدم إملـام الباحثـة بالتاريـخ اإلسلامي يف إفريقيا ،وهنـاك التباس
كبير يف التمييـز بين اجلامعات اإلسلامية والتيـارات الفكريـة" .20األمر الذي يفرض عىل سـعيد
تفكيـك الظاهـرة وسـياقات نشـأهتا لتحرير مواطـن االلتباس.

خامتة
ال يبحـث سـعيد ظاهـرة بعينهـا ملعاجلتهـا ،وإنما يمضي يف اسـتعراض خمتلـف القضايـا
والظواهـر ثـم يعلـق عليهـا عرب السرد القصصي أو املعاجلة النقدية ملشـاهداته وتسـجيالته .وقد
مكنـه هـذا األسـلوب من اسـتعراض موضوعات الكتـاب بمرونـة ،فينتقل من قضيـة إىل أخرى
ومـن منطقـة تارخييـة إىل شـخصية مؤثرة ،مسـتخد ًما "
أجناسـا" متباينـة يف الكتابـة .فاحلديث عن
ً
الرمـوز والشـخصيات أو عـن املناطـق واملـدن أو عـن قضايـا البلاد وإشـكاالهتا أو مراجعـات
واسـتعراض الكتـب ،كلهـا موضوعـات شـملها الكتـاب بصـورة ربام تؤخـذ عىل الكاتـب ،بيد
أهنـا يف املقابـل تعطـي صـورة متكاملـة عن هـذا ال ُقطر املثقـل بالتقلبـات السياسـية والرصاعات
الداخليـة ،والـذي يشـهد يف هـذا التوقيـت أحـد أكثـر منعطفاته خطورة عىل مسـتقبله ومسـتقبل
اجلـوار اإلفريقـي والعـريب مـن حولـه ،فاالنتقـال السـيايس الـذي حـدث عقـب مقتـل الرئيس
إدريـس ديبـي وحتـول السـلطة إىل ابنـه املحـاط بجنـراالت اجليـش ال يمكـن اجلـزم بوصوله إىل
النهايـات املرسـومة ،وأنـه حمفـوف بكثري مـن املخاطر ومهـدد بتكرار النسـق التارخيـي لعمليات
انتقـال السـلطة هبـذه البالد.
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