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اإلسالميون والربيع العربي: من تخطيط نهضة إلى تكتيك لحظة

حسن الفجح)1)

 مقدمة

تمثل	اإلسالموية)2)	مكوًنا	مهًما	في	الساحة	السياسية	العربية	اإلسالمية،	ارتبطت	نشأتها	بسياق	
الصدام	مع	الحداثة	الغربية،	منذ	نهاية	القرن	19؛	حيث	مثلت	“جماعة	اإلخوان	املسلمين“	املصرية	
العثمانية.	لذلك	ستركز	 كلت	في	عقب	سقوط	الخالفة	

ُ
لها،	ألنها	أول	حركة	إسالمية	ش أبرز	نموذج	

تحوالت	 لرصد	 منه،	 االنطالق	 يمكن	 نموذًجا	 بوصفها	 الحركة،	 كبيًرا	على	هذه	 تركيًزا	 الدراسة	 هذه	
النموذج	 هذا	 قابلية	 ادعاء	 دون	 من	 لكن	 الثورية.	 العربي	 الربيع	 أحداث	 بعد	 وبخاصة  اإلسالموية؛	
للتعميم	واملطابقة،	على	تجارب	أخرى	في	بلدان	الربيع	العربي.	محاِولة	بذلك	استشراف	مستقبلها،	
من	خالل	قراءة	حاضرها	وماضيها،	قراءة	نقدية؛	تسمح	بفهمها	داخل	سياق	مخصوص،	ثم	التحقق	
من	مدى	قدرتها	على	لعب	أدوار	طالئعية،	في	إصالح	أحوال	مجتمعاتها،	ثم	االنخراط	في	حل	املشكالت	

العاملية.

وهكذا	لن	تعنى	هذه	الورقة	بالرصد	والتوثيق	الدقيق	ألحداث	الربيع	العربي،	ولن	تتناول	كل	تجارب	
اإلسالموية)3)،	بقدر	ما	ستحاول	تتبع	واقع	بعض	حركات	اإلسالم	السيا�سي	التي	وصلت	إلى	السلطة	

بعد	أحداث	الربيع	العربي،	من	خالل	تفسير	ماضيها	تفسيًرا	نقدًيا،	يسمح	باستشراف	مستقبلها.	

بين	 تتوزع	 وتاريخية،	 واجتماعية	 سياسية	 مداخل	 بين	 يجمع	 منهًجا	 الورقة	 هذه	 ستتبع	 لذلك	
الرصد	والوصف	واملقارنة	ثم	التفسير.	وذلك	في	سبيل	معالجة	واقع	أحزاب	اإلسالم	السيا�سي	بربطه	

)1)			باحث	مغربي	مهتم	بالفلسفة	والفكر	اإلسالمي	املعاصر.

انظر:	رشيد	 فيها.	 املشاركة	 أو	 السلطة	 بلوغ	 أجل	 الخاص،	مرجعية	فكرية	من	 تتخذ	من	اإلسالم،	وفق	فهمها	 التي	 السياسية	 القوى	 باإلسالموية	 	نقصد	 	  (2(
)عمان:	مؤسسة	 إيديولوجية،	ط1،	 أوهام	 أم	 السيا�سي:	مرحلة	جديدة	 اإلسالم	 بعد	 ما	 رمان،	 أبو	 املغربية،	ضمن:	محمد	 اإلسالمية	 التجربة	 تحوالت	 مقتدر،	
112.	لذلك	ستستعمل	مفهومات:	اإلسالميون،	اإلسالم	السيا�سي،	الحركات	اإلسالمية،	الحركات	الدينية،	باملعنى	 2018(	ص	 فريدريش	ايبرت	–	مكتب	عمان،	

نفسه	في	هذه	الدراسة	كلها.

السياق:	 في	هذا	 انظر	 في	دراسة	من	قبيل	ما	نقدمه	هنا.	 إلى	درجة	يصعب	حصرها	 السيا�سي	وتنوعها،	 إلى	تعدد	حركات	اإلسالم	 	نشير	هنا	 	 	(3(
محمد	أبو	رمان،	ما	بعد	اإلسالم	السيا�سي،	ص	110.	وكذلك:	نواف	القديمي،	اإلسالميون	وربيع	الثورات:	املمارسة	املنتجة	لألفكار،	ط1،	)الدوحة،	

املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	نيسان/	أبريل	2012(،	ص	10.
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بماضيها	وما	ينتظرها	من	مستقبل،	وذلك	من	خالل	التحقق	مما	إذا	كانت	تحوالت	اإلسالموية	في	عقب	
الربيع	العربي	نابعة	من	تأصيل	فكري	أماله	الجدل	مع	الواقع،	أم	إنها	ال	تتعدى	مستوى	التكتيك	الذي	

تحكمه	املصالح	الظرفية	الزائلة؟	

وسيكون	عليها	في	املقابل	التحقق	من	الفرضيات	اآلتية:

1	 تفترض	هذه	الدراسة	أن	قدرة	اإلسالموية	على	التكيف	مع	متغيرات	الواقع	ليست	ميزة	تجعلها	.
اختياًرا	إستراتيجًيا	مدروًسا،	بقدر	ما	يعبر	عن	قدر	وجدت	اإلسالموية	نفسها	منخرطة	فيه	

اضطرارًيا.

2	 تفترض	الورقة	أن	هذه	األزمة	التي	تعانيها	اإلسالموية	ليست	وليدة	اليوم،	بل	هي	أزمة	بنيوية	.
عملت	أحداث	الربيع	العربي	على	كشفها	بوضوح.	وهي	أزمة	ال	فكاك	منها	إال	بتوافر	روح	نقدية،	

تفكك	الجذور	التي	تشكلت	منها	إيديولوجيا	تلك	التنظيمات.

3	 	سيجعل	منها	محض	رقم	ال	يتميز	بأي	تفوق	نوعي،	يساعدها	على	.
ً

ينتظر	اإلسالموية	مستقبال
لعب	أدوار	طالئعية	في	مجتمعاتها.

ولعل	ما	يكسب	هذه	الدراسة	أهمية	هو	أنها	تحاول	مواكبة	تجربة	سياسية	فكرية	قديمة	جديدة	
في	العالم	اإلسالمي؛	قديمة	ألنها	أثرت	في	الواقع	السيا�سي	العربي	ما	يقارب	قرًنا	من	الزمن،	وجديدة	
في	 الحكم	 تجربة	 إلى	 املعارضة	 من	 نقلتها	 كبرى	 تحوالت	 تزال-	 -وما	 األخيرة	 السنوات	 في	 ألنها	شهدت	
بلدان	عدة.	لذلك	فهي	تهدف	من	جهة	إلى	قراءة	تحوالت	اإلسالموية،	بعد	تجربة	الحكم،	قراءة	علمية	
تحاول	فهمها	في	سياقها.	ومن	جهة	ثانية	تروم	-بناء	على	ذلك-	نقد	تلك	التجربة	وتحوالتها	سعًيا	إلى	
التي	تعّوق	 النظرية	والعملية	 في	حل	املشكالت	 بناء	بدائل	من	شأنها	االنخراط	 إمكانية	 في	 املساهمة	

التقدم	في	البلدان	العربية	واإلسالمية.	

وبناء	على	ما	سبق	فقد	اقتضت	هذه	الدراسة	أن	تتبع	خطة	اشتملت	على	مقدمة	وخاتمة	وثالثة	
محاور:	

: عالقة اإلسالموية بالربيع العربي
ً

أول

تلك	 مقارنة	 ثم	 	،2011 في	 العربي	 الربيع	 باحتجاجات	 اإلسالموية	 عالقة	 املحور	سترصد	 هذا	 في	
بلد	على	حدة	 في	تعاطي	إسالميي	كل	 تبايًنا	 العربي.	حيث	سنكتشف	 الربيع	 بلدان	 في	بعض	 التجربة	
مع	تلك	االحتجاجات،	وذلك	بحسب	طبيعة	األنظمة	الحاكمة	ورصيد	إسالميي	كل	بلد	من	التجربة	

السياسية	والفكرية.	وسيجري	ذلك	من	خالل	ثالث	محطات	كبرى:
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1	 الحراك	الشعبي	لسنة	2011.

2	 الثورة	املضادة	بدًءا	من	2013.

3	 احتجاجات	2019.

ثانًيا: األزمة اإلسالموية الداخلية

بعد	تراجع	اإلسالمين	في	عقب	تجربة	الحكم	في	بعض	البلدان،	وخصوًصا	في	عقب	الثورة	املضادة	
منذ	2013،	ظهر	أن	ثمة	أزمة	تعانيها	اإلسالموية؛	لذلك	سيهتم	هذا	املحور	بكشف	جذور	تلك	األزمة	
التي	ترجع	إلى	بدايات	التشكل	األولى	للفكر	السيا�سي	اإلسالمي	منذ	عصر	الفتنة	الكبرى.	بحيث	سنجد	
التكيف	مع	 إليها	بقصد	 ترقيعية	يضطر	 السيا�سي	تفرض	عليه	بوصفها	حلول	 أن	تحوالت	اإلسالم	
متغيرات	الواقع،	من	دون	أن	يسبق	تلك	التحوالت	تصور	فكري	متكامل.	وسنسجل	هنا	غياب	رؤية	

فكرية	واضحة	املعالم	لعالقة	اإلسالم	بالسلطة	السياسية.

ا: “ما بعد اإلسالموية”: نحو بديل عالمي يتقاطع مع قيم اإلسالم
ً
ثالث

محاولة	 تقديم	 من	خالل	 اإلسالموية،	 بمستقبل	 التكهن	 إلى	صعوبة	 التنبيه	 املحور	 هذا	 يحاول	
أزمة	 يؤكد	 ذلك	 من	 الرغم	 على	 لكن	 املوضوع.	 حول	 االستشراقية	 الدراسات	 بعض	 في	 نقدية	
اإلسالموية	البنيوية،	بحيث	أنه	ما	لم	تعالج	الجذور	الفكرية	التي	تمتح	منها	أيديولوجًيا؛	فإنها	ستفشل	
في	محاوالتها	كلها.	لذلك	يقترح	املحور	أن	قراءة	التراث	اإلسالمي	)الفكري	والسيا�سي(	قراءة	نقدية،	هو	
املدخل	الرئيس	لتأهيل	اإلسالموية	بقصد	لعب	أدوار	طالئعية	بخصوص	مشكالت	بلدانها	واملشكالت	

العاملية،	بما	يسمح	بتجريب	بناء	بديل	حضاري	إسالمي.

1.  عالقة اإلسالموية بالربيع العربي

عدة	 	
ً
دوال اجتاحت	 مسبوقة،	 غير	 شعبية	 احتجاجات	 	2011 مطلع	 في	 العربية	 املنطقة	 عرفت	

املنطقة؛	من	حيث	حجمها	 في	 تلك	األحداث	جديدة	وغير	مألوفة	 كانت	 الخليج.	وملا	 إلى	 املحيط	 من	
وطبيعة	مطالبها،	فقد	حملت	معها	تأويالت	مختلفة،	وخلفت	ردات أفعال	متباينة	من	طرف	النخب	
مردًدا	شعاراتها،	 	قضاياها 

ً
السياسية؛	بين	من	وجد	نفسه	-ألسباب	عدة-	وسط	تلك	املوجة؛	حامال

متطلًعا	إلى	تحقيق	أهدافها،	وحتى	الوصاية	عليها	في	بعض	األحيان،	أكثر	من	محض	دعمها.	ومن	بقي	
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ا	فيها،	بل	معترًضا	على	أسلوبها،	وربما	على	مطالبها	كذلك،	وأحياًنا	غير	مطمئن	
ً
متردًدا	تجاهها،	مشكك

فما	 األحداث.	 تلك	 في	 مهًما	 دوًرا	 لعبت	 التي	 السياسية	 القوى	 بين	 املكون	اإلسالمي	من	 وكان	 لنياتها.	
حدود	هذا	الدور؟	وكيف	أثر	في	مجرى	االحتجاجات؟

يمكن	رصد	عالقة	اإلسالموية	باحتجاجات	الربيع	العربي	من	خالل	ثالث	محطات	أساس،	يبدو	
أنها	جاءت	مختلفة	من	حيث	طبيعة	تلك	العالقة،	وهي:	

املحطة	األولى:	الحراك	الشعبي	لسنة	2011.

املحطة	الثانية:	الثورة	املضادة	لسنة	2013.

املحطة	الثالثة:	احتجاجات	ما	بعد	الثورة	املضادة.

املحطة األولى: املد الثوري لسنة 2011

فاجأت	االحتجاجات	الشعبية	التي	اجتاحت	عدًدا	من	الدول	العربية	في	2011،	كثيًرا	من	الباحثين 
مطالب	 خروج	 يتوقعون	 كانوا	 الذين	 السياسيين	 الفاعلين	 عن	 	

ً
فضال السيا�سي.	 للشأن	 واملتابعين	

الحركية.	هكذا	 أو	 الحزبية	 تحت	وصايتهم	 بالضرورة	 تقع	 التي	 املؤطرة	سياسًيا	 الدوائر	 من	 التغيير	
	وجدت	حركات	اإلسالم	السيا�سي	وأحزابه	نفسها	أمام	شباب	ثائر،	يطالب	بإصالحات	سياسية	

ً
مثال

واقتصادية	عميقة.	بلغت	حد	املطالبة	بإسقاط	النظام	السيا�سي	القائم	في	أغلب	األقطار	العربية.)4) 
الربيع	 قادت	 التي	 االحتجاجية	 الحركات	 تجاه	 تردًدا	 السيا�سي	 املكون	 هذا	 أبدى	 الوضع	 هذا	 وأمام	

العربي،	بل	شكك	في	نياتها	وغاياتها.	

من	 الثاني،	 كانون	 يناير/	 	25 اعتصام	 في	 املشاركة	 املسلمين)5)	 اإلخوان	 	حركة	
ً

مثال رفضت	 فقد	
خالل	بالغ	أصدرته	قبل	موعد	االعتصام	بأيام،	عّدت	فيه	حسني	مبارك	أًبا	للمصريين	كلهم،	وطالبته	
الشخصية	ال	 بصفاتهم	 املشاركة	 من	 منتسبيها	 تمنع	 لم	 املقابل،	 في	 لكنها	 اإلصالحات.	 ببعض	 فقط	
التي	 الشباب	خصوًصا،	وبعد	عملية	ترحيل	حسني	مبارك	 التنظيمية.	وتحت	ضغط	قواعدها،	من	
كانت	مؤشًرا	على	أن	الشارع	املصري	املحتج	يتجه	إلى	حسم	املعركة	ملصلحته،	قررت	الجماعة	املشاركة	

في	االحتجاجات	التي	تلت،	يوم	28	يناير/	كانون	الثاني.	

االحتجاجات	 تتجاوز	 لم	 حيث	 والبحرين...	 واألردن	 كاملغرب	 جمهورًيا،	 يكن	 لم	 الذي	 النظام	 طبيعة	 إلى	 نظًرا	 استثناء،	 الدول	 بعض	 مثلت	 	 	 	(4(
سقف	املطالبة	بإصالح	النظام؛	من	خالل	الدعوة	إلى	محاربة	الفساد	واالستبداد	وتوسيع	دائرة	الحريات	العامة.

)5)			ربما	تشكل	جماعة	اإلخوان	املسلمين	املصرية	نموذًجا	لإلسالم	السيا�سي،	يمكن	االنطالق	منه	لتعميمه	على	باقي	الحركات	واألحزاب	اإلسالمية	
األخرى	في	بلدان	الربيع	العربي،	لكن	من	دون	أن	يوهمنا	ذلك	بأن	هناك	تطابًقا	كلًيا	بينها،	كما	سلفت	اإلشارة.



269

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021الدراسات

وهو	 املخلوع،	 الرئيس	 نائب	 مع	عمر	سليمان	 الحوار	 قبول	 الجماعة	من	 املشاركة	 تلك	 تمنع	 لم	
األمر	الذي	رفضه	شباب	الثورة،	وقطاع	عريض	من	شباب	الجماعة	كذلك.	واستمرت	بعدها	ذلك،	في	
التفاوض	-باسم	املحتجين-	مع	املجلس	العسكري،	على	تفاصيل	املرحلة	االنتقالية،	في	عقب	إعالن	

عمر	سليمان	تنحي	مبارك	عن	الحكم.	

لم	يختلف	األمر	كثيًرا	في	املغرب،	حيث	نظر	أهم	حزب	إسالمي	معارض	)حزب	العدالة	والتنمية(	
األمانة	 فأصدرت	 والتردد،	 الريبة	 بعين	 شعبية،	 الحتجاجات	 شباط)6)،	 فبراير/	 	20 حركة	 دعوة	 إلى	
ا،	في	19	فبراير/شباط	2011،	تعلن	فيه	عدم	مشاركتها	في	تلك	االحتجاجات،	مبررة	

ً
العامة	للحزب	بالغ

للبالد،	وعدم	تعريض	استقرار	املغرب	للمخاطر،	واحترام	مرجعيات	 العليا	 قرارها	بمراعاة	املصالح	
الحزب،	مع	ترك	املجال	مفتوًحا	أمام	أعضاء	الحزب	للمشاركة	بصفاتهم	الشخصية	من	دون	الصفة	

الحزبية.

فاعليات	 انخرطت	 إذ	 	،
ً

قليال األمور	 اختلفت	 فقد	 وليبيا،	 واليمن	 تونس	 مثل	 أخرى	 دول	 في	 أما	
اإلسالم	السيا�سي	منذ	البداية	في	الحراك	الثوري.	ويمكن	فهم	هذا	األمر	بالنظر	إلى	طبيعة	األنظمة	
السياسية،	وخصوصية	التجربة	السياسية	والتاريخية	ملجتمعات	تلك	البلدان.	ذلك	ألن	))الحركات	
تاريخية	 بسياقات	 مرتبطة	 حركات	 هي	 بل	 جوهرانية،	 أو	 جامدة،	 أو	 استاتيكية	 ليست	 اإلسالمية	

واجتماعية	وثقافية(()7). 

لذلك	كله،	ال	تدعي	هذه	الدراسة	اإلحاطة	بكل	تجارب	حركات	اإلسالم	السيا�سي،	ببلدان	الربيع	
العربي،	ألن	هذا	األمر	-	كما	سبقت	اإلشارة	-	يقع	خارج	أهدافها	التي	حددتها	فقط	في	اإلسالم	السيا�سي	
الذي	مكنه	الربيع	العربي	من	الوصول	إلى	السلطة.	وبهذا	يجوز	لنا	أن	نتساءل:	كيف	ساهمت	ثورات	

الربيع	العربي	في	صعود	اإلسالميين؟

املحطة الثانية: الثورة املضادة 

السيا�سي،	 املستوى	 في	 دينامية	جديدة	 في	خلق	 	2011 انطلق	سنة	 الذي	 الشعبي	 الحراك	 أسهم	
االجتماعية	 القوى	 موازين	 ترتيب	 إعادة	 لعملية	 القسري	 الخضوع	 الحقل	 هذا	 فاعلي	 على	 فرضت	
والسياسية،	في	اتجاه	تحقيق	نوع	من	االنتقال	الديمقراطي.	كانت	حصيلتها	إسقاط	رؤوس	أنظمة	في	
ضِعف	فيه	النظام	-ولو	موقًتا-	في	دول	أخرى	

ُ
دول	عدة؛	من	مثل	مصر	وتونس	وليبيا،	في	الوقت	الذي	أ

)6)		حركة	20	فبراير/شباط	هي	حركة	شبابية	أسسها	ناشطون	على	مواقع	التواصل	االجتماعي،	دعت	املغاربة	إلى	الخروج	في	احتجاجات	شعبية	
يوم	20	فبراير/	شباط	من	أجل	املطالبة	بإصالحات	سياسية	واقتصادية.

)7)			محمد	أبو	رمان،	ما	بعد	اإلسالم	السيا�سي،	ص	15.
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مثل	املغرب،	ملصلحة	قوى	اجتماعية	وسياسية	صاعدة	من	عمق	املجتمع.	تلتها	استفتاءات	دستورية،	
فانتخابات	وصفت	بالنزيهة،	مقارنة	بما	كان	يجري	سابًقا	من	انتخابات	شكلية	متحكم	فيها	كلًيا	تقريًبا.

وسينتقل	 القرار؛	 مراكز	 إلى	 اإلسالمية	 السياسية	 القوى	 صعود	 معه	 سيحمل	 التغيير	 هذا	
اإلسالميون	من	املواقع	الهامشية	في	املعارضة	أو	املنفى،	إلى	رئاسة	الحكومة	في	املغرب	وتونس،	ورئاسة	
الدولة	بمصر.	فبعد	مواقفه	املترددة	والخجولة	في	دعم	الحراك،	جاء	اإلسالم	السيا�سي	في	املقدمة	من	

حيث	حصاد	النتائج.	فكيف	يمكن	تفسير	هذه	املفارقة؟

تعزى	تلك	املفارقة	إلى	عوامل	كثيرة	ومركبة،	يتداخل	فيها	الذاتي	باملوضوعي،	ويفسر	فيها	الحاضر	
باملا�سي.	تظهر	حركات	اإلسالم	السيا�سي	بوصفها	مكوًنا	سياسًيا	عرف	بمعارضته	)املعلنة	على	األقل(	
شِرك	من	قبل	في	صناعة	القرار	

ُ
ألنظمة	الحكم	في	بلدان	الربيع	العربي،	إلى	درجة	أنه	لم	يسبق	أن	أ

القائم،	ما	جعله	يقدم	 النظام	 التيار	طاهًرا	من	خطايا	 السيا�سي.	وهذا	األمر	كان	كافًيا	ليظهر	هذا	
	منه،	خصوًصا	لدى	عموم	الفئات	الشعبية	املهمشة،	واملبَعدة	من	أي	إشراك	في	تدبير	

ً
نفسه	بديال

الشأن	العام.	

	للنظام	القائم،	ملا	يحمله	من	إيديولوجيا	تبدو	منسجمة)8) 
ً

يتعزز	اإلسالم	السيا�سي	بوصفه	بديال
-إلى	حد	بعيد-	مع	ثقافة	تلك	الفئات	املسحوقة	ووجدانها؛	وكان	لها	الفضل	في	تبويئه	الصدارة،	في	أول	
2011،	في	كل	من	املغرب	وتونس	وليبيا	ومصر.	يضاف	إلى	ذلك	ما	تتمتع	به	 انتخابات،	بعد	أحداث	
هذه	التنظيمات	من	قوة	في	مستوى	التنظيم،	والكفاءة	من	حيث	العمل	امليداني،	األمر	الذي	ينعكس	

إيجاًبا	على	التعبئة	االنتخابية.)9)

للفعل	 ذاتي	 عداء	 بسبب	 بالضرورة،	 يكن	 لم	 	،2011 احتجاجات	 مع	 اإلسالميين	 تعامل	 إن	
مفارقة	 أمام	 التيار	 هذا	 الذي	جعل	 السيا�سي	 التكتيك	 باب	 في	 تصنيفه	 يمكن	 ما	 بقدر	 الثوري)10)،	
ال	 أخرى	 الحكم؛	ومن	جهة	 مقاليد	 إلى	 يجعله	يصل	 الذي	 التغيير	 إلى	 يطمح	 فهو	من	جهة،	 محيرة؛	
يرغب	في	إزعاج	النظام،	ما	دام	ال	يملك	من	السلطان	ما	يجعله	نًدا	له،	بعدما	أنهكه	قهًرا	على	مدى	
سنوات.	فهو	ال	يريد	قطع	حبل	الود	مع	النظام	القائم،	وبخاصة	أنه	غير	قادر	على	توقع	ما	سيحدث	

)8)			انظر	فقرة	بعنوان:	الحركات	اإلسالمية	هل	هي	وليدة	العمل	االجتماعي؟	ضمن	عبد	القدوس	أنحاس،	جدل	االسالميين:	الخالف	العلماني	-	
اإلسالمي	)حالة	املغرب	نموذًجا(،	ط1،	)بيروت:	مركز	نماء	للبحوث	والدراسات،	2013(،	ص	181	-	182.

)9)			حول	موضوع	الديمقراطية	الداخلية	والفعالية	التنظيمية	لحزب	العدالة	والتنمية	املغربي،	يمكن	مراجعة:	بالل	التليدي،	اإلسالميون	والربيع	
العربي:	الصعود،	التحديات،	تدبير	الحكم	)تونس،	مصر،	املغرب،	اليمن(،	ط1،	)بيروت:	مركز	نماء	للبحوث	والدراسات،	2012(،	ص	168.

)10)			صحيح	أن	أدبيات	اإلسالميين	تتضمن	مشكلة	الخروج	على	الحاكم	الظالم،	وهي	إشكالية	قديمة	في	التراث	اإلسالمي،	ارتبطت	بمخلفات	الفتنة	
الكبرى	وما	تالها	من	أحداث،	خصوًصا	مقتل	الحسين	بن	علي،	وما	عقبه	من	جدل	كالمي	في	السياسة.	وعلى	الرغم	من	أن	هذا	املناقشة	طرحت	بقوة	

	باملغرب	وتونس.
ً

حينها،	خصوًصا	بالنسبة	إلى	جماعة	اإلخوان	املسلمين	في	مصر،	لم	يكن	األمر	عاًما،	ولم	يطرح	بالطريقة	والحدة	نفسها	مثال



271

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021الدراسات

في	عقب	الحراك.	لهذا	ظل	يتحرك	وفق	منطق	الربح	والخسارة،	مع	النظام	قبل	غيره؛	إنه	تكتيك	نفعي	
محض،	مغلف	بما	ينسجم	مع	قناعاته	ورؤيته	اإليديولوجية.

هذا	املنطق	هو	الذي	أحسنت	بقايا	النظام	القديم	استغالله	منذ	صعود	اإلسالميين	إلى	الحكم	
)السعودية	 للثورة	 املناهضة	 الدول	 بدعم	خارجي	من	بعض	 	2013 من	 ابتداء	 ثورة	مضادة،	 لتنفيذ	
على	 عسكرًيا	 االنقالب	 حدث	 وهكذا	 واملغرب...	 وتونس	 وليبيا	 ومصر	 اليمن	 من	 كل	 في	 واإلمارات(	
َعِقب	ذلك	من	أحداث	دموية.	وجرى	االنقالب	 الراحل	محمد	مر�سي،	وما	 املنتخب	 الرئيس	املصري	
على	الشرعية	في	ليبيا	بدعم	خارجي	للواء	املتقاعد	خليفة	حفتر.	وجرى	االنقالب	على	الشرعية	باليمن،	
بسبب	وقوف	حزب	اإلصالح	اإلسالمي	إلى	جانب	املحتجين.	وعرفت	تونس	السيناريو	نفسه،	واضطرت	

معه	حركة	النهضة	اإلسالمية	إلى	التنازل	عن	حصة	مهمة	من	تمثيليتها	في	الحكومة.	

لم	يكن	املغرب	استثناء،	إذ	فرض	على	رئيس	الحكومة	اإلسالمي	تشكيل	حكومة	جديدة،	هدفها	
تقزيم	دور	حزب	العدالة	والتنمية	اإلسالمي	داخلها،	خصوًصا	بعد	وفاة	وزير	الدولة	عبد	هللا	باها؛	أحد	
أبرز	قياديي	الحزب	والصديق	الحميم	لرئيس	الحكومة	في	حينها	عبد	اإلله	بنكيران،	في	ظروف	غامضة	
من	جراء	حادثة	دهس	بالقطار.	لكن	مقاومة	الحزب	جعلته	يكسب	جولة	انتخابية	أخرى،	حيث	حقق	
فوًزا	كاسًحا،	في	انتخابات	أكتوبر/	تشرين	األول	2016،	عجل	بتكليف	عبد	اإلله	بنكيران،	للمرة	الثانية	
توالًيا،	برئاسة	الحكومة،	قبل	أن	يتم	ُيعفى	في	ما	يشبه	االنقالب	األبيض؛	بعد	مشاورات	ماراثونية،	
دامت	ستة	أشهر،	من	أجل	تشكيل	الحكومة.	عرفت	حينها	عملية	عرقلة	قادها	رجل	األعمال	عزيز	
أخنوش	رئيس	حزب	التجمع	الوطني	لألحرار،	لتنتهي	بذلك	فصول	الثورة	املضادة	باملغرب	في	مرحلتها	

األولى.

تعد	القراءة	الخاطئة	للتحول	السيا�سي	الذي	دشنه	ربيع	2011،	إحدى	األسباب	الرئيسة	في	تراجع	
اإلسالميين	السريع؛	حيث	اعتمدوا	السرعة	القصوى	في	الحسم.	فحاولوا	االنفراد	بالسلطة،	من	دون	
أن	يفهموا	أن	األمر	يتعلق	أساًسا	بانتقال	سيا�سي	نحو	الديمقراطية،	ما	يعني	إرجاء	التنافس	السيا�سي	
مع	 متعارًضا	 العامل	جاء	 عليها.	هذا	 أرضية	سياسية	متفق	 تأسيس	 اإليديولوجي	حتى	 واالستقطاب	
آمال	الجماهير	الشعبية	التي	كانت	تحمل	تطلعات	كبيرة	نحو	قيم	مجتمعية	كبرى،	من	مثل	الحرية	

والكرامة	والعدالة	االجتماعية.	

هكذا	شعر	شباب	الثورة	في	هذه	البلدان	بالخيبة	التي	ولدت	لديهم	رغبة	في	االنتقام	من	اإلسالميين	
الذين	بدا	أنهم	سرقوا	ثورتهم.	هذا	املعطى	وظفته	بقايا	النظام	السابق،	مستثمرة	عالقاتها	وخبرتها،	
فاستغلت	الشباب	الثائر،	في	القيام	بثورة	مضادة،	جّيش	لها	اإلعالم)11)	املدعوم	من	جهات	داخلية	

الفنية	 بالخبرة	 	
ً

مثال االستعانة	 جرت	 وكيف	 مر�سي،	 الرئيس	 على	 العسكري	 االنقالب	 لشرعنة	 املصري	 اإلعالم	 لعبه	 الذي	 الدور	 الحظنا	 	 	 	(11(
للمخرج	خالد	يوسف.
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الشعبي،	وقوة	سياسية	ال	تختلف	 للحراك	 أعداء	 الزاوية	بوصفهم	 في	 لُيعزل	اإلسالميون	 وخارجية.	
كثيًرا	عن	النظام	السابق،	بل	ربما	تفوقه	خطًرا.)12) 

اإلسالم	 تنظيمات	 بطبيعة	 يرتبط	 ذاتي	 عامل	 فهو	 املضادة،	 للثورة	 مهد	 الذي	 الثاني	 العامل	 أما	
ذهبية	 مثل	فرصة	 السلطة،	 إلى	 بعضهم	 نقل	 الذي	 الحراك	 أن	 ذلك	 التاريخية.	 وتجربتهم	 السيا�سي	
لتضميد	جراح	املا�سي،	وتعويض	ما	ضاع	منهم،	لذا	كانت	أعينهم	منصبة	على	السلطة)13)،	حتى	وإن	
اقت�سى	األمر	التحالف	مع	بقايا	النظام.	وظهر	هذا	بوضوح	في	بروز	رغبة	دفينة	لدى	جل	اإلسالميين	
الذين	وصلوا	إلى	السلطة،	لتحسين	صورتهم	لدى	النظام	الحاكم،	تلك	الصورة	التي	كانت	على	الدوام	

محط	اتهام.)14)

الحراك	 خفت	 حيث	 تفسرها،	 التي	 األسباب	 وبعض	 املضادة،	 الثورة	 معالم	 بعض	 تلكم	 كانت	
ساهمت	 داخلية	 وأخرى	 خارجية،	 بمساعدة	 نفسها،	 تجديد	 املتساقطة	 األنظمة	 وأعادت	 الشعبي،	
فيها	نخب	سياسية	وفنية	وثقافية...	كانت	حتى	األمس	القريب	ضمن	املغضوب	عليهم	من	جانب	تلك	
األنظمة	أو	معارضة	لها.	ولعل	أحسن	توصيف	لهذه	املفارقة	التي	مثلتها	إسهام	النخب	املعارضة	باملغرب	
املغربي	 الصحافي	 كتبه	 ما	 الديمقراطي،	 االنتقال	 إجهاض	 في	 غيرها(	 أم	 إسالمية	 كانت	 )سواء	 	

ً
مثال

سليمان	الريسوني	بجريدة	“أخبار	اليوم“	املغربية	حين	قال:	))ال�سيء	الوحيد	الذي	يتقنه	السياسيون	
الديمقراطية(()15).	 نحو	 االنتقال	 إبطال	 في	 املساهمة	 هو	 الحكومات،	 إلى	 يصلون	 عندما	 ]املغاربة[،	

ويمكن	تعميم	هذه	الحقيقة	على	باقي	بلدان	الربيع	العربي.

فكيف	كانت	وضعية	النخب	السياسية	-	اإلسالمية	خصوًصا-	خالل	احتجاجات	2019،	كموجة	
ارتدادية	ثانية	من	موجات	الربيع	العربي؟	وكيف	تعامل	املحتجون	معها؟

املحطة الثالثة: احتجاجات 2019

شهدت	بلدان	الربيع	العربي،	منذ	احتجاجات	2011،	حركة	مد	وجزر	مستمرة،	بين	القوى	الثورية	

)12)			وضع	اإلسالميون	هنا	كنموذج	حكم	يقوم	على	استبداد	ديني	مقابل	للفاشية	العسكرية،	وجرى	الترويج	لهذا	األمر	من	جانب	بعض	النخب	
.
ً

املستقلة	عن	النظام	كالروائي	املصري	عالء	األسواني	مثال

)13)			يعد	ذلك	حًقا	مشروًعا	لكل	تنظيم	سيا�سي	من	حيث	املبدأ،	حيث	ال	يمكن	تغيير	املجتمع	)في	غاية	لدى	اإلسالميين(	من	دون	أدوات	التغيير	
التي	تعد	السلطة	السياسية	أهمها	على	اإلطالق.	انظر:	بهروز	غماري	تبريزي،	اإلسالموية	والسعي	إلى	الحداثات	البديلة،	أحمد	محمود	)مترجًما(،	

ط1،	)القاهرة:	املركز	القومي	للترجمة،	القاهرة،	2018(،	ص	45	و51.

)14)			كانت	أحداث	16	مايو/	أيار	2003	اإلرهابية	مناسبة	استغلتها	السلطات	املغربية	من	أجل	الترويج	لحل	حزب	العدالة	والتنمية،	متهمة	إياه	
باملسؤولية	املعنوية	عن	تلك	األحداث،	حيث	تدخل	امللك	في	النهاية	لتلطيف	األجواء،	وعوض	الحل	جرى	التضييق	على	الحزب	في	نشاطه	ومشاركاته	

االنتخابية.

)15)		سليمان	الريسوني،	“مبطالت	الديمقراطية“،	جريدة	أخبار	اليوم	املغربية،	ع:	25	كانون	الثاني/	يناير	2020.		
https://alyaoum24.com/1371012.html
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ا	لها،	وقوى	الثورة	املضادة	التي	تدفع	في	اتجاه	تثبيت	أوضاع	
ً
التي	ترى	االنتقال	نحو	الديمقراطية	هدف

االستبداد	والتمكين	لها.	وقادت	تلك	الحركة	في	بعض	البلدان	إلى	اقتتال	داخلي،	عرف	تدخل	قوى	
خارجية	مثلما	يقع	في	اليمن	وليبيا	وسورية،	في	حين	أدت	في	أخرى	إلى	إحكام	القبضة	األمنية،	وعودة	
هو	 كما	 القتل،	 وأحياًنا	 ونفي،	 وإخفاء	قسري	 اعتقاالت	 تفاصيله	 فجة؛	 في	صورة	 استبدادي	 نظام	
الحال	في	مصر.	وفي	ثالثة،	استمرت	بعض	الهوامش	من	الحرية	والديمقراطية،	أجبرت	بقايا	النظام	
البائد	على	التفاوض،	وتجنب	كل	الوسائل	التي	من	شأنها	تقويض	األوضاع،	وإعادتها	إلى	ما	قبل	2011،	
كما	هو	الشأن	في	تونس.	فقد	شهد	العالم	تداول	السلطة	الرئاسية	بكل	سالسة	وسلمية	في	عقب	وفاة	
الرئيس	السابق	الباجي	قائد	السب�سي،	وحلول	قيس	سعيد	محله	في	انتخابات	وصفت	بالنزيهة	والحرة.	

أما	في	املغرب،	فقد	خلفت	تلك	الحركة	نتائج	يمكن	وصفها	بالهجينة؛	ذلك	أنها	-وإن	لم	تقد	إلى	
اقتتال	داخلي	أو	حرب	أهلية	بتدخل	أجنبي-	لم	تفِض	إلى	ديمقراطية	حقيقية.	وهكذا	ارتفعت	نسبة	
قانون	 ال	 الجنائي	 بالقانون	 توبعوا	 صحافيين	 فشمل	 الرأي،	 بسبب	 واالعتقال	 السيا�سي	 االعتقال	
الصحافة،	وناشطين	بسبب	تدوينات	على	مواقع	التواصل	االجتماعي.	وأدين	ناشطو	حراك	الريف)16) 
بأحكام	ثقيلة	استناًدا	إلى	احتجاجات	عرفتها	تلك	املنطقة	في	2016.	ولم	يسلم	من	املتابعة	أغلب	من	
تضامن	مع	حراك	الريف،	وهو	املؤشر	الذي	رأى	فيه	مراقبون	عودة	قوية	للسلطوية	والدولة	األمنية	

باملغرب.	

قوس	 املغربي	 النظام	 يغلق	 لم	 الحقوقية،	 التراجعات	 هذه	 ظل	 وفي	 ذلك،	 من	 الرغم	 على	 لكن	
ا	جعل	إسالميي	املغرب	)حزب	العدالة	والتنمية(	يحافظون	على	

ً
الربيع	العربي	بالكامل.	بل	ترك	هامش

شراكتهم	في	السلطة،	برئاسته	الحكومة	وبأغلبية	برملانية	تفوق	الثلث.	مع	كل	االنتقادات	التي	حملتها	
معها	حكومة	سعد	الدين	العثماني	التي	ُعينت	في	شهر	أبريل/	نيسان	2017	-سواء	من	خارج	الحزب	أم	

كلت	بها،	وكذلك	حول	أدائها.	
ُ
من	داخله-	حول	الطريقة	التي	ش

2019	توسع	رقعة	االحتجاجات،	لتمتد	إلى	دول	كانت	في	منأى	 إلى	جانب	ما	سبق،	عرفت	موجة	
عن	موجة	2011،	وهي	الجزائر	والسودان	ولبنان،	إضافة	إلى	العراق)17). وإذا	كانت	هذه	االحتجاجات	
تطالب	برحيل	النظام	بالكامل،	فإنها	تجمع	على	ضرورة	تجاوز	جميع	النخب،	سواء	كانت	في	الحكم	أم	
املعارضة	أم	على	الهامش،	وعلى	رأسها	نخب	اإلسالم	السيا�سي.	إذ	لم	يقبل	املتظاهرون	أن	يتحدث	أحد	

)16)			الحديث	هنا	عن	منطقة	تقع	بشمال	املغرب	تسمى	الريف.

واقتصادية	 سياسية	 إصالحات	 إلى	 والدعوة	 والبطالة،	 الفساد	 على	 بالقضاء	 يطالب	 شباب	 قادها	 	2011 في	 احتجاجات	 العراق	 عرف	 	 	 	(17(
واجتماعية.	في	الوقت	الذي	غابت	فيه	األحزاب	والكتل	السياسية	والرموز	الدينية	التي	استحوذت	على	الشارع	العراقي	بعد	الغزو	األميركي	للبلد	سنة	
2003،	وهو	املؤشر	الذي	دل	على	أن	الصراع	الطائفي	والعرقي	ليس	بين	املواطنين،	بل	بين	الكيانات	السياسية	التي	ال	تمثل	واقع	املجتمع،	لذلك	

جاءت	احتجاجات	2019	لتجمع	رموز	الطائفية	في	سلة	واحدة	متجاوزة	كل	النخب.
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	منهم	أو	من	النظام	في	تحقيق	التغيير)18).	فأصل	املشكلة	في	نظرهم	يرتبط	
ً

باسمهم	أو	أن	يكون	بديال
بمنظومة	الحكم،	لذا	ال	يمكن	القبول	بتعليق	خطاياها	على	أفراد	أو	هيئات،	مهما	بلغت	أهميتهم،	
	االكتفاء	بتنحية	الرئيس	بوتفليقية،	

ً
بعّدهم	مشاجب،	وأكباش	فداء.	لذلك	رفض	الجزائريون	مثال

وتقديم	أغلب	رموز	نظامه	إلى	املحاكم،	بل	استمروا	في	التظاهر	حتى	بعد	إجراء	االنتخابات،	وتنصيب	
عبد	املجيد	تبون	رئيًسا	جديًدا	للجزائر.	وهو	األمر	نفسه	الذي	حدث	في	السودان،	بعد	إعالن	تنحي	

عمر	البشير	عن	رئاسة	البالد،	وحتى	بعد	تقديمه	إلى	املحاكمة.

االصطفافات	 من	 تتخلص	 جعلتها	 خصوصية،	 	2019 احتجاجات	 سجلت	 ذلك،	 إلى	 إضافة	
تواري	 فإن	 مسيس،	 غير	 شباب	 قادها	 قد	 كان	 وإن	 التي	 	2011 موجة	 بخالف	 اإليديولوجية،	
بهم	 تلحق	 أن	 في	مقدمة	االحتجاجات،	قبل	 الذي	جعلهم	 الزمني	 السبق	 اإليديولوجيات	كان	بسبب	
النخب،	وتفسد	كثيًرا	مما	حققته	الثورات،	بسبب	الحسابات	السياسوية	الضيقة.	وخير	شاهد	على	
هذا	األمر	هو	احتجاجات	لبنان	والعراق؛	حيث	خرج	املحتجون	لينتفضوا	ضد	الطائفية،	في	بلدين	

عرفا	تاريخًيا	بوالء	شعبيهما	الطائفي.

ال	يتعلق	األمر	في	احتجاجات	2019	بمحض	موجة	ثانية	من	الربيع	العربي،	استفادت	من	أخطاء/	
يعرف	 عالمي،	 مشهد	 أمام	 فنحن	 كثيًرا.	 ذلك	 من	 أشمل	 بموضوع	 يتعلق	 بل	 	،2011 ثورات	 تجارب	
إلى	 	)... احتجاجات	تعبر	عن	أزمة	عاملية؛	من	القارة	األميركية	)الشيلي،	فنزويال،	بوليفيا،	كولومبيا،	
ألبانيا،	املجر،	صربيا،	 في	كل	من	فرنسا	وأملانيا،	احتجاجات	 أوروبا	)احتجاجات	السترات	الصفراء	
	عن	املنطقة	العربية	في	كل	من	أفريقيا	وآسيا.	إننا	بصدد	عوملة	االحتجاج	نتيجة	

ً
إسبانيا،	...(	فضال

ف	إحساًسا	عاملًيا	بانعدام	العدل	في	توزيع	الثروة.	
ّ
عوملة	الظلم	والالمساواة،	ال�سيء	الذي	خل

إن	العالم	يشهد	حالة	أزمة)19)	مست	حتى	الدول	املتقدمة	في	أوروبا	وخارجها،	وباتت	تهدد	الدولة	
عن	 السياسة	 بانفصال	 باومان	 زيجمونت	 يسميه	 ما	 نتيجة	 التمثيلية،	 والديمقراطية	 الحديثة	

السلطة.)20)

	كيف	خرجت	حركة	احتجاجات	من	الهوامش	)مدينة	الحسيمة	بالشمال	
ً

لقد	شهدنا	في	املغرب	مثال

)18)			يمكن	أن	نستثني	هنا	السودان	الذي	قبل	أن	تفاوض	قوى	الحرية	والتغيير	باسمه	التي	تعد	في	األصل	تحالفا	من	قوى	مجتمعية	وسياسية	
سس	بعد	احتجاجات	سبتمبر/	أيلول	2013،	إال	

ُ
كلت	في	عقب	احتجاجات	شهدتها	البالد	بعد	الربيع	العربي،	حيث	يضم	تجمع	املهنيين	الذي	أ

ُ
ش

كلت	
ُ
أن	اإلعالن	الرسمي	عنه	كان	في	أغسطس/	آب	2018	في	ظل	تعتيم	على	أعضائه	وهيئاته	ألسباب	أمنية.	إضافة	إلى	قوى	نداء	السودان	التي	ش

سنة	2014.

املرحلة	 في	 العالم	 حالة	 فيه	 يصف	 كتبه،	حيث	 باومان	ألحد	 زيجمونت	 الراحل	 البولندي	 االجتماع	 عالم	 اختاره	 الذي	 العنوان	 هو	 ذلك	 	 	 	(19(
الراهنة.	انظر:	زيجمونت	باومان	وكارلو	بوردوني،	حالة	األزمة،	حجاج	أبو	جبر	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2018(.

)20)			زيجمونت	باومان،	الحداثة	السائلة،	حجاج	أبو	جبر	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2016(،	ص	33.
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وجرادة	في	الشرق	وورزازات	جنوًبا	...(	على	غير	املتوقع،	بعدما	كانت	أغلب	االحتجاجات	الكبرى	)وعلى	
رأسها	احتجاجات	2011(	تخرج	من	املراكز	الكبرى	)الرباط،	الدار	البيضاء،	مراكش،	طنجة	...(	مؤطرة	
من	طرف	النخب	التقليدية،	من	مثقفين	وحقوقيين	وناشطين	سياسيين...	لقد	شدد	املحتجون؛	في	
الريف	خصوًصا،	على	رفض	كل	وساطة	سياسية،	بل	ألحوا	على	ضرورة	التحاور	مع	ملك	البالد؛	سواء	
بشكل	مباشر،	أم	عن	طريق	لجنة	تمثله	شخصًيا.	ويعد	هذا	األمر	مؤشًرا	على	تحول	كبير	في	مستوى	

سقف	االحتجاج	في	املغرب،	الذي	تجاوز	جميع	النخب.	

فإن	 القرار،	 مراكز	 إلى	 والتنمية(	 العدالة	 )حزب	 املغرب	 إسالميي	 أوصل	 قد	 	2011 ربيع	 كان	 إذا	
احتجاجات	2016	وما	تالها	جعلتهم	محط	اتهام؛	إذ	حملتهم	مسؤولية	القمع	الذي	تعرض	له	ناشطوها.	
خصوًصا	بعد	البالغ	الذي	أصدرته	األغلبية	الحكومية	التي	يقودها	الحزب	اإلسالمي،	وهو	البالغ	الذي	
وصف	محتجي	حراك	الريف	باالنفصاليين،	األمر	الذي	غذى	الشعور	لديهم،	ومعهم	قطاع	واسع	من	
التي	تكسبه	 أدواته	 بل	إحدى	 الحاكم،	 النظام	 العدالة	والتنمية	صار	جزًءا	من	 بأن	حزب	 املغاربة،	
“محاربة	 شعار	 على	 االنتخابية	 شرعيته	 بنى	 حزب	 أنه	 سيما	 ال	 	،2011 سنة	 اهتزت	 التي	 الشرعية	

الفساد	واالستبداد“.

	بل	إن	املوضوع	لم	يتوقف	عند	ذلك	الحد،	بل	تعداه	إلى	ما	هو	أفدح	حينما	قبلت	حكومة	العثماني	
اإلسالمية	التوقيع	على	اتفاق	التطبيع	مع	إسرائيل،	شهر	ديسمبر/	كانون	األول	2020،	مقابل	اعتراف	
الحزب	 أوساط	 في	 صدمة	 خلفت	 التي	 الخطوة	 وهي	 الصحراء.	 بمغربية	 األميركية	 املتحدة	 الواليات	
الحاكم	في	املغرب،	حيث	تعالت	داخله	أصوات	اإلدانة	والحسرة	والتبرير،	كما	دفعت	قياديين	بارزين	
إلى	تجميد	عضويتهم	في	الحزب	أو	إحدى	هيئاته)21).	في	حين	حاول	غيرهم	تدبيج	املقاالت	من	باب	تبرير	
التوقيع،	بوصفه	مكسًبا	يضمن	وحدة	املغرب	والدفاع	عن	أراضيه.	إذ	لم	يَر	هذا	الطرف	أي	إحراج	
في	توقيع	اتفاق	مع	إسرائيل،	ما	دام	هو	ال	يراه	تطبيًعا،	مطمئًنا	في	املقابل	الجانب	الفلسطيني،	بكون	

فلسطين	ستظل	دائًما	وأبًدا	قضية	املغرب	األولى.	

ال	تمكن	هنا	املجازفة	بوصف	ما	يقدمه	إسالميو	املغرب	بأنه	برغماتية؛	ما	دامت	كانت	تلك	األخيرة	
تتضمن	بالضرورة	تناسًبا	بين	الربح	والخسارة	املفترضين	في	كل	صفقة	سياسية.	بل	إن	األمر	هنا	ال	
يتعدى	االنتهازية	أو	االنبطاح)22)،	ذلك	أننا	سنتساءل	ماذا	يجني	حزب	العدالة	والتنمية	من	تنازالته	

	،2021 الثاني	 يناير/كانون	 في	 أبو	زيد	املقرئ	اإلدري�سي	 الوطني	للحزب،	 بالبرملان،	وباملجلس	 العدالة	والتنمية	 	كما	فعل	عضو	فريق	حزب	 	 	(21(
بسبب	ما	نعته	))بتدهور	مواقف	الحزب	وبدئه	في	فقدان	بوصلته	الهادية،	بسبب	التحوالت	الفاجعة	في	مواقف	قيادة	الحزب،	بخصوص	قضايا	
فلسطين	واللغة	العربية	واستقاللية	الحزب	ومصداقيته	أمام	الناخبين((.	حيث	وصف	الوضع	العام	))باملقلق	جًدا،	واملفتوح	على	املجهول	فكرًيا	

وأخالقًيا	وشعبًيا((.

)22)			يعد	حزب	العدالة	والتنمية	القضية	الفلسطينية	قضية	عقدية	وفق	مرجعيته	اإلسالمية،	وبموجب	ذلك	يرى	في	التطبيع	جريمة.	
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ل	مستمر.	اللهم	إن	
ّ
املتكررة)23)	أمام	السلطة	الحاكمة	في	املغرب؟	ال	�سيء	تقريًبا،	بل	إن	شعبيته	في	تأك

كان	حفاظه	على	كر�سي	رئاسة	الحكومة.	لكنه	كر�سي	من	دون	صالحيات	تذكر،	في	ظل	ملكية	تنفيذية	
مهيمنة.

هذه	الثورة	على	النخب	التقليدية	التي	حملتها	موجة	2019	نلحظ	لها	حضوًرا	قوًيا	في	االنتخابات	
مثل	 الياسمين	 ثورة	 طبعت	 لشخصيات	 انتكاسة	 الرئاسية	 االنتخابات	 عرفت	 حيث	 التونسية؛	
الرئيس	األسبق	منصف	املرزوقي	والقيادي	بحركة	النهضة	اإلسالمية	عبد	الفتاح	مورو،	مقابل	صعود	
أما	االنتخابات	 الجامعي	قيس	سعيد.	 قوي	لشخصية	مغمورة	وغير	منتمية	سياسًيا،	مثلها	األستاذ	
	
ً

ا	لحركة	النهضة،	على	الرغم	من	تصدرها	لالنتخابات،	فضال
ً
التشريعية	فقد	شهدت	تراجًعا	ملحوظ

عن	إحجام	التونسيين	عن	املشاركة	التي	جاءت	ضعيفة.	

ال	يفوتنا	هنا	أن	نسجل	كيف	اسُتِغلت	أزمة	انتشار	فيروس	كورونا	من	جانب	األنظمة	الحاكمة،	
من	أجل	إيقاف	زحف	ذلك	الزخم	الثوري	الذي	شهدته	سنة	2019،	أو	على	األقل	تعطيله	إلى	حين،	
للحد	من	تف�سي	فيروس	كورونا،	وهي	 الدول	 أعلنها	عدد	من	 التي	 الطوارئ	الصحية	 من	خالل	حالة	
إجراءات	تشبه	إلى	حد	كبير	حالة	الطوارئ	العامة.	حدث	ذلك	بشكل	قوي	في	البلدان	التي	لم	تشهد	
أوروبا	كما	هو	 في	 أم	 لبنان	والجزائر،	 العالم	اإلسالمي	مثل	 في	 2011،	سواء	 احتجاجات	كبرى	سنة	
الحال	في	فرنسا)24)	مثال.	وهذا	دليل	على	التخوف	الكبير	الذي	تعرفه	تلك	األنظمة	من	هذا	النمط	من	
االحتجاجات	غير	املؤطرة	أيديولوجًيا.	وكأن	أزمة	كورونا	كانت	محطة	الستئناف	عمل	الثورة	املضادة	

في	البلدان	اإلسالمية.)25)

يشير	ما	تقدم	إلى	أن	انحسار	اإلسالموية،	بعد	الربيع	العربي،	يرجع	إلى	سياق	عالمي،	عرف	بثورته	
على	النخب	جميعها	من	دون	استثناء.	لكن	هل	يعفي	ذلك	اإلسالميين	من	املسؤولية؟	بعبارة	أخرى،	
هل	أزمة	اإلسالم	السيا�سي	مرتبطة	بسياق	موضوعي	فقط،	أم	إنها	في	املقام	األول	أزمة	ذاتية	تحمل	

تفسيرها	بداخلها؟

باللغة	 العلمية	 املواد	 بتدريس	 املتعلقة	 	51/17 رقم	 اإلطار	 القانون	 مشروع	 من	 الثانية	 باملادة	 قبل	 أن	 للحزب	 سبق	 التطبيع	 ملف	 قبل	 	 	 	(23(
الفرنسية	في	املؤسسات	التعليمية،	بعد	امتناع	أغلبية	أعضاء	الحزب	داخل	لجنة	التعليم	والثقافة	واالتصال	بمجلس	النواب،	عن	التصويت.	بل	
إن	األمين	العام	السابق	)ورئيس	الحكومة	السابق(	عبد	اإلله	بنكيران	قد	دعا	رئيس	الحكومة	الحالي	سعد	الدين	العثماني،	في	حينها،	إلى	االستقالة	
في	حال	جرت	املصادقة	على	القانون	اإلطار.	لكن	القانون	ُمرر	في	أي	حال،	ولم	يستقل	أحد.	بل	إن	بنكيران	نفسه	قد	خرج	قبل	ذلك،	في	عقب	توقيع	
العثماني	على	اتفاق	التطبيع،	بكلمة	يدعو	فيها	أعضاء	حزبه	إلى	الكف	عن	الكالم،	منتقًدا	املطالبين	بإقالة	العثماني،	ومنبًها	إلى	أنه	ليس	من	املناسب	

أن	يقف	الحزب	ضد	قرارات	الدولة.

2020	تقدمت	الكتلة	البرملانية	عن	الحزب	الحاكم	بمشروع	قانون	يهدف	إلى	توسيع	صالحيات	الشرطة،	سمي	بقانون	“األمن	 		أواخر	سنة	 	(24(
الشامل“،	األمر	الذي	خلف	موجة	من	االحتجاجات	في	ظل	إجراءات	االحتراز	ضد	تف�سي	فيروس	كورونا.

)25)			بعد	حوالى	سنة	من	اإلجراءات	االحترازية	املتخذة	ضد	تف�سي	فيروس	كورونا،	في	ما	يشبه	الهدنة	بين	املحتجين	والسلطات،	عاد	هؤالء	إلى	
التظاهر	مجدًدا	رافعين	املطالب	نفسها،	في	الجزائر	وإسبانيا	وغيرهما	من	الدول	في	مطلع	2021.
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2.  أزمة اإلسالموية الداخلية 

نتيجة	 األغلب	 في	 كانت	 السيا�سي،	 يعانيها	اإلسالم	 بات	 التي	 األزمة	 أن	 تقدم	 ما	 بعد	 صار	واضًحا	
عوامل	خارجية،	فرضت	عليه	االنحسار	بعدما	عال	نجمه	في	عقب	ثورات	2011	في	كثير	من	البلدان	
العربية.	لذلك	شكلت	أزمة	اإلسالموية	جزًءا	من	أزمة	عاملية،	كان	عنوانها؛	تجاوز	النخب	والثورة	عليها.	

ا	أزمة	داخلية	منذ	النشأة؟
ً
لكن	هل	يعني	ذلك	أن	اإلسالم	السيا�سي	ال	يعاني	إطالق

أ. التأسيس للهوية: اإلسالم السيا�سي؛ فعل أم ردة فعل؟

بحالة	 يمر	 اإلسالمي	 العالم	 كان	 حيث	 مأزوم؛	 إسالمي	 بسياق	 السيا�سي	 اإلسالم	 نشأة	 ارتبطت	
)الحركات	 الخارج	 الحكام(،	ومن	قوى	 الداخل	)استبداد	 من	الضعف	والتخلف	والتسلط	من	قوى	
االستعمارية(.	))فقد	توجه	االنتباه	في	نهاية	القرن	التاسع	عشر	إلى	أن	اإلسالم	بحاجة	إلى	تجديد،	وتم	
ذلك	على	أيدي	مصلحين	كبار،	أمثال	جمال	الدين	األفغاني	ومحمد	عبده	ورشيد	رضا،	في	نهاية	حياة	
أخرى.	 والغرب	من	جهة	 واملسلمين	من	جهة،	 العرب	 بين	 الصراع	 وفي	ذروة	 العثمانية،	 اإلمبراطورية	
نتائج	ذلك،	قيام	حركات	 كان	من	 املجتمع.	 الوقت،	اإلسالم	وقضايا	 في	ذلك	 تم	طرحه	 ما	 أهم	 ومن	
الدولة،	وحركات	قومية	على	أساس	االستقالل	عن	 الخالفة	وإصالح	 سياسية	إسالمية	على	أساس	

الدولة	العثمانية(()26). 

هكذا	جاءت	“الحركة	السلفية“	ثورة	على	الجمود	والخرافة	اللذين	عطال	العقول	وكبال	النفوس،	
دينًيا	 إصالحًيا	 منهًجا	 يتخذ	 ))فكر	 إلى	 الحاجة	 فكانت	 العملي.	 والنهوض	 الفكري	 التجديد	 وأوقفا	
وسياسًيا؛	يستنهض	العقول	من	سباتها،	ويستنقذ	القوى	الفاعلة	من	استكانتها	إلى	الباطل	مستلهًما	
ا	بوسائل	العصر	في	اإلحياء	السيا�سي،	ليؤسس	به	فقه	التحرر	من	رقبتي	

ً
الدين	في	أصوله	األولى،	آخذ

ظلم	الحكام	وطغيان	املستعمر(()27).

كانت	نشأة	اإلسالم	السيا�سي،	بالدرجة	األولى،	ردة	فعل	تجاه	األوضاع	الداخلية	للعالم	اإلسالمي،	
سواء	ضد	واقع	التخلف	وظلم	الحكام،	أم	ضد	املستعمر.	فاآلخر	املخالف	كان	حاضًرا	بقوة،	في	فكر	
-بوصفها	 املسلمين	 اإلخوان	 رأسها	جماعة	 وعلى	 التأسيس،	 لحظة	 منذ	 السيا�سي	 اإلسالم	 جماعات	
أول	وأكبر	تنظيم	لإلسالم	السيا�سي	-	ويوضح	ذلك	مؤسسها	حسن	البنا،	حيث	يقول:	))ال	بد	إذن	من	
أهله	ال	 الشرق،	ومالئمة	ملزاج	 إلى	غاية	منتزعة	من	روح	 الشرق	وتوجيه	جهود	األمم	 السعي	إلصالح	

)26)			محمد	شحرور،	دراسات	إسالمية	معاصرة	في	الدولة	واملجتمع،	)دمشق:	األهالي	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	1994(،	ص	15.

)27)			محمد	سليم	العوا،	املدارس	الفكرية	اإلسالمية:	من	الخوارج	إلى	اإلخوان	املسلمين،	ط1،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2016(،	
ص	387.
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تنحصر	في	تقليد	ألوروبا	وال	لغيرها،	بل	قوامها	إنهاض	الشرق	من	كبوته	واستخدام	قواه	الكامنة(()28). 

انطلقت	تلك	الحركات	من	التفكير	في	ضرورة	تغيير	ذلك	الواقع	املعطوب	في	اتجاه	إصالحه،	إيماًنا	
منها	بمقولة	“لن	يصلح	واقع	هذه	األمة	الحاضر،	إال	بما	صلح	به	ماضيها“،	مستلهمة	عقيدة	السلف	
،	حيث	))أكد	

ً
الصالح.	لذلك	كانت	االنطالقة	األولى	إصالحية،	تركز	على	التربية	واإلصالح	الذاتي	أوال

البنا	أن	العمل	السيا�سي	لإلخوان	ال	يمكن	تحقيقه	من	خالل	االستيالء	على	السلطة	بالثورة	)..(	فقد	
أصر	على	أن	جماعة	اإلخوان	املسلمين	ملتزمة	بإصالح	املجتمع)...(	وليس	املمارسة	املباشرة	للسلطة	
السياسية(()29). وهي	الحركة	التي	بدأت	مع	رواد	عصر	النهضة	السلفية،	في	نهاية	القرن	19،	خصوًصا	
مع	محمد	عبده	وجمال	الدين	األفغاني،	لتستمر	مع	اإلسالم	الحركي،	بدًءا	من	مؤسس	جماعة	اإلخوان	
منهج	 هو	 عادة،	 املرشد،	 ومنهج	 مرشًدا.	 ))باعتباره	 نفسه	 يقدم	 كان	 الذي	 البنا)30)	 املسلمين	حسن	

املعلم	املصلح،	وقد	حرص	حسن	البنا	على	تأكيد	هذا	املعنى	طيلة	حياته(()31).

بلغ	تأثير	الغرب	مداه	األق�سى	في	العالم	اإلسالمي،	بعد	انهيار	اإلمبراطورية	العثمانية،	حيث	خلف	
هذا	الحدث	صدمة	قوية،	ألنه	قاد	إلى	إلغاء	الخالفة	اإلسالمية.	فبرز	فراغ	سيا�سي	وديني	عميق،	مأله	
القول	 في	مصر	وخارجها.)32)	وهذا	ما	يزكي	 اإلسالم	السيا�سي؛	وعلى	رأسه	جماعة	اإلخوان	املسلمين	
ردات	 ذلك	 إلى	 وتضاف	 الغربي،	 اآلخر	 تجاه	 فعل	 ردة	 باألساس	 كانت	 السيا�سي،	 اإلسالم	 نشأة	 بأن	
األفعال	الداخلية،	تجاه	أوضاع	العالم	اإلسالم؛	فقد	جاء	فكر	مؤسس	اإلخوان	حسن	البنا	في	شق	
منه	ردة	فعل	سلبية	على	ما	خلفه	أستاذه	محمد	عبده،	حيث	رفض	محاولته	اإلصالحية	التوفيقية:	
بين	مبادئ	اإلسالم	وتعاليمه	من	جهة،	وواقع	املسلمين	من	جهة	ثانية،	وبعض	اإلبداعات	الغربية	من	
ر	البنا	موقفه	 جهة	ثالثة.	وهو	األمر	الذي	شكل	صدمة،	كان	من	الصعب	تقبلها	في	ذلك	الوقت،	إذ	برَّ
	للشريعة	اإلسالمية،	ويقود	إلى	تنحية	الدين	اإلسالمي	

ً
الرافض	ملثل	هذا	اإلصالح،	بكونه	يحمل	تعطيال

عن	الحياة	االجتماعية.)33)

انبثق	منها	اإلسالم	السيا�سي	)جماعة	اإلخوان(،	كانت	بالدرجة	 التي	 صحيح	أن	الحركة	السلفية	
تلك	 أن	 إال	 الغربية.	 والحداثة	 اإلسالمي	 العالم	 بين	 جرى	 الذي	 العنيف	 االصطدام	 نتيجة	 األولى،	

)28)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	416.

)29)			بهروز	غماري	تبريزي،	اإلسالموية	والسعي	إلى	الحداثات	البديلة،	ص	46	و47.

)30)			سليم	العوا،	املدارس	الفكرية	اإلسالمية...،	ص	411.

)31)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	415	و416.

)32)			بهروز	غماري	تبريزي،	اإلسالموية	والسعي	إلى	الحداثات	البديلة،	ص	44	و45.

العربية،	ط1،	 الثورات	 حقبة	 في	 والسياسية	 الفكرية	 املعركة	 ألبعاد	 رؤية	 الجدد:	 اإلسالميين	 عصر	 الهويريني،	 عبد	هللا	 بن	 وليد	 انظر:	 	 	 	(33(
)الرياض:	مجلة	البيان:	مركز	البحوث	والدراسات،	1434	هجرية(،	ص	92	و93.
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الذات،	واالكتفاء	 واالنغالق	على	 النكوص	 اختارت	طريق	 تكن	محض	ردة	فعل	سلبية،	 لم	 الحركة	
باجترار	أمجاد	املا�سي	الحقيقية	واملتخيلة.	بل	اختارت	كذلك	املبادرة	إلى	اإلصالح	عبر	اإلبداع.	فبقدر	
ما	عّبرت	تلك	الحركة	عن	ردة	فعل	صدامية	مع	الغرب،	شكلت	حركة	بعث	إبداعية	كذلك)34).	فهل	
استمر	هذا	اإلبداع	مع	حركات	اإلسالم	السيا�سي	أم	أن	مطالب	السياسة	الظرفية	املتغيرة،	قد	فرضت	

نشوء	نزعات	توفيقية؟

ب. ترقيع الهوية: اإلسالموية ومحاولت التكيف

لم	تكن	حركات	اإلسالم	السيا�سي	في	منأى	عن	التحوالت	الكبرى	التي	كان	يشهدها	املجتمع؛	سواء	
املحلي	أم	الدولي	الذي	صار	يشكل	“قرية	كونية“.	لذلك	كانت	تتأثر	بتلك	التحوالت،	منذ	نشأتها	وإلى	
اليوم.	ولو	أخذنا	جماعة	اإلخوان	بمصر	وما	بعد	اإلخوان)35)	بتونس	واملغرب،	سنجد	أن	هذه	النماذج	
لم	تستمر	على	حال	واحد،	منذ	نشأتها	إلى	يومنا	هذا.	فقد	كانت	مواقفها	تتغير	من	الديمقراطية	ومن	
وعليه	 عدمها.	 من	 فيها	 املشاركة	 ومسألة	 السياسية	 العملية	 من	 وحتى	 الحاكمة،	 السياسية	 النظم	
في	األغلب	هوية	 الواقع،	قد	تكون	 ا	عن	هوية	تتالءم	مع	مجريات	

ً
تأتي	املراجعات	الفكرية	بحث كانت	

مرقعة،	هدفها	تصريف	الوضع	القائم،	ريثما	يتغير،	في	ما	يشبه	ممارسة	للتقية؛	فـ	))منطلق	الحركات	
	مصلحًيا(()36).	لكن	الغالب	أن	

ً
اإلسالمية	في	الدخول	في	العملية	الديمقراطية	في	البداية	كان	دخوال

الواقع	هو	الذي	كان	ينتصر،	ويدفع	تلك	الحركات	دفًعا	نحو	القبول	به.	ثم	تأتي	مرحلة	تغيير	العدة	
النظرية،	في	إطار	املراجعة	الفكرية	أو	اجتراح	حلول	توفيقية	وربما	تلفيقية.

عند	 التنظير	 تسبق	 ما	 غالًبا	 العملية	 املمارسة	 أن	 كثيرة،	 تجارب	 خالل	 من	 واضًحا	 ))بدا	 لقد	
تنخرط	 	،

ً
مثال اإلسالمي	 الداخل	 ففي	 أخص.	 بشكل	 اإلسالمية	 الحالة	 وفي	 السياسية،	 املجموعات	

الجماعات	واألفراد	في	ممارسات	هي	غير	مشروعة	نظرًيا؛	وبعد	املمارسة	يأتي	التشريع	والتنظير	لتبرير	
الصيرورة	 نتيجة	 تحول	 لعمليات	 بمصر	 املسلمين	 اإلخوان	 األفعال(()37).	فقد	خضعت	جماعة	 تلك	
االجتماعية،	حيث	كانت	تتعامل	الجماعة،	من	ناحية	التنظير،	بشكل	الحق	مع	واقع	تلك	الصيرورة،	

)34)			سليم	العوا،	ص	387.

)35)			يعد	الباحث	نواف	القديمي	حركة	النهضة	التونسية	وحزب	العدالة	والتنمية	املغربي	نموذجين	ملا	يسميه	بما	بعد	اإلخوان؛	حيث	تجاوزت	
بثورات	 في	عالقتها	 املدني	وحتى	 الديمقراطية	واملجتمع	 بقبول	 يتعلق	 ما	 في	 التقليدية	لجماعة	اإلخوان،	خصوًصا	 األطر	 الحركات	اإلسالمية	 هذه	

2011.	انظر:	نواف	القديمي،	اإلسالميون	وربيع	الثورات،	ص	10	و11.

)36)			وليد	بن	عبد	هللا	الهويريني،	عصر	اإلسالميين	الجدد...،	ص	96.

)37)			القديمي،	اإلسالميون	وربيع	الثورات،	ص	8.
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اآلذنة	 الدولة	 عن	 الحديث	 من	 اإلخواني	 الخطاب	 انتقل	 وهكذا	 صرف)38).	 براغماتي	 منطق	 وفق	
إلى	 الخالفة	 دولة	 ))يوتوبيا	 ومن	 اإلسالمية)39)،	 املرجعية	 ذات	 الديمقراطية	 الدولة	 إلى	 باإلسالم،	

االستغراق	في	واقع	الدولة	الوطنية(()40).

ما	 االنغالق.	هذا	 نحو	 نكوًصا	 أيًضا	 يعرف	 كان	 بل	 االنفتاح،	 باتجاه	 دائما	 التحول	 ذلك	 يكن	 لم	
يمكن	مالحظته	من	خالل	التوجه	الذي	تبناه	سيد	قطب،	أحد	أبرز	منظري	جماعة	اإلخوان	بمصر.	
بجاهلية	 الحكم	 إلى	 وانتهى	 الديمقراطية،	 ومبادئ	 الدولة	 ملؤسسات	 القاطع	 الرفض	 على	 والقائم	
املجتمع،	مقابل	إيمانه	بفكرة	الحاكمية	اإللهية،	حيث	الحكم	كله	هلل،	وال	بد	من	التصدي	ملن	ال	يحكم	
بغير	ما	أنزل	هللا	ومحاربته.	وهو	التوجه	الذي	يتعارض	مع	نهج	سلفه	مؤسس	الجماعة،	حسن	البنا	
الذي	كان	يؤمن	بالتغيير	السلمي،	من	خالل	املشاركة	السياسية،	لكن	مع	رفضه	الحزبية	والتعددية	
السياسية.	توجه	رأى	فيه	بعض	الباحثين	))مفارقة	مثيرة	تؤسس	خطابه	السيا�سي:	االنفتاح	الشديد	
واالنغالق	الشديد(()41)،	ولن	تتوقف	عمليات	التحول	بعدهما،	إذ	))إن	األجيال	التي	تلت	رحيل	البنا،	
أصبحت	لها	رؤية	متقدمة	في	ما	يخص	قضية	الديمقراطية،	حيث	لم	تقتصر	الدعوة	على	تبٍن	جزئي	

للديمقراطية،	بل	تجاوزه	إلى	التصدي	إلى	كل	من	يرفض	الديمقراطية(()42).

اضطرت	الجماعة،	تحت	ضغط	الواقع،	إلى	التخلي	عن	كثير	من	أساسيات	هويتها،	لتبحث	عن	
مقومات	أخرى	تتناسب	مع	تحديات	العصر؛	في	ما	يشبه	ترقيًعا	لهوية	أصابها	التقادم.	وهو	ما	حدث	
بعد	ثورة	25	كانون	الثاني/	يناير،	حينما	اضطرت	الجماعة	إلى	تأسيس	حزب	سيا�سي،	باسم	“الحرية	
املؤسس	 مع	 اإلخوانية	 للهوية	 كانت	تؤسس	 التي	 والحزبية	 التعددية	 رًدا	على	فكرة	رفض	 والعدالة“	

األول	حسن	البنا.	وهو	األمر	الذي	مكن	الجماعة	)ويا	للمفارقة(	من	بلوغ	سدة	الحكم	بمصر.)43)

الربيع	 في	عقب	ثورات	 السلطة،	 إلى	 التي	شهدت	وصول	اإلسالميين	 باقي	األقطار	 إلى	 بالنسبة	 أما	
العربي،	فإن	األمر	ال	يختلف	كثيًرا،	وإن	كان	إسالميوها	قد	استفادوا	كثيرا	من	تجربة	اإلخوان	بمصر،	
بحكم	السبق	الزمني	الذي	جعلها	في	الريادة.	فقد	عرفت	حركة	النهضة	بتونس	تحوالت	عدة،	من	أجل	
-منذ	نشأتها	 بتونس	 الحركة	اإلسالمية	 ))انطلقت	 إذ	 ترقيعها.	 بغية	 ثم	الحًقا	 تأسيس	هوية	خاصة،	

)38)			حسام	تمام،	تحوالت	اإلخوان	املسلمين،	تفكك	األيديولوجيا	ونهاية	التنظيم،	ط2،	)القاهرة:	مكتبة	مدبولي،	2010(،	ص	6.

)39)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	9	و10.

)40)			السابق	نفسه،	ص	11.

)41)			عبد	الرحيم	العالم،	الديمقراطية	في	الفكر	اإلسالمي	املعاصر،	ط1،	)الدار	البيضاء:	املركز	الثقافي	العربي،	2014(،	ص	85.

)42)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	89.

)43)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	96.
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في	بداية	السبعينات-	من	فكرة	مقاومة	التغريب	والعلمانية	املتطرفة؛	بخطاب	فكري	إسالمي	متأثر	
باألطروحات	اإلسالمية	املشرقية	الداعية	إلى	إحياء	املكون	اإلسالمي،	في	املسألة	السياسية	والثقافية	
واالجتماعية(()44).	ثم	عدلت	عن	هذا	التوجه	لتدشن	تحولها	األول	))بظهور	نقد	األطروحات	اإلسالمية	
املشرقية،	والبحث	عن	أفكار	مالئمة	للبيئة	التونسية	وخصوصيتها،	تمكنها	من	التفاعل	مع	املجتمع	
في	 اإلسالمي	 االتجاه	 إلى	 اإلسالمية	 الجماعة	 من	 الحركة	 اسم	 تغيير	 ذلك	 إلى	 يضاف	 فيه.	 والتغلغل	

العام	1981)))45).	

أما	خالل	مدة	حكم	بن	علي،	فتحولت	حركة	االتجاه	اإلسالمي	إلى	حركة	النهضة،	وواجهت	نظامه	
بين	السجن	والنفي.	ولعل	 1989،	لتحظر	ويالحق	قياديوها  بعد	تزوير	نتائج	االنتخابات	البرملانية	في	
اإلقامة	باملنفى	هي	التي	دفعت	بأهم	رموزها	إلى	إحداث	مراجعات	فكرية	كبيرة،	في	ما	يتعلق	بتصور	
وأنظمته	 الفكرية	 وملنتجاته	 للغرب	 رافًضا	 إذن،	 الغنو�سي	 ))بدأ	 فقد	 السياسية.	 للسلطة	 الحركة	
السياسية،	وانتهى	بين	أحضان	هذا	الغرب،	والجًئا	إليه،	ومستفيًدا	من	املبدأ	الديمقراطي،	ومتمتًعا	

بحرية	التعبير	التي	لم	يشهد	لها	وجوًدا	في	بلده	األصلي(()46).

مع	 السيا�سي	 اإلسالم	 حركات	 أولى	 سست	
ُ
أ إذ	 كثيًرا)47)،	 مختلًفا	 األمر	 يكن	 فلم	 املغرب،	 في	 أما	

بداية	سبعينيات	القرن	املا�سي	-باألفكار	نفسها	التي	قامت	عليها	نظيرتها	باملشرق-	تحت	اسم	الشبيبة	
اإلسالمية،	على	يد	عبد	الكريم	مطيع.	وكان	نشاطها	الذي	يجمع	بين	فصيل	دعوي/	تربوي	وفصيل	
سري/	جهادي،	سبًبا	في	صدامات	عنيفة	مع	تيارات	سياسية	يسارية	من	جهة،	ومع	النظام	الحاكم	
من	جهة	ثانية،	ما	عجل	باالنشقاقات،	بدًءا	من	سنة	1975.	كان	أهمها	انشقاق	تيار	سمي	بـ“مجموعة	
الستة“	الذي	شكل	سنة	1981	حركة	حملت	اسم	“الجماعة	اإلسالمية“،	بقيادة	عبد	اإلله	بنكيران	

األمين	العام	السابق	لحزب	العدالة	والتنمية،	ورئيس	أول	حكومة	منتخبة	بعد	ربيع	2011.	

إلى	 اإلسالمية“	 “الجماعة	 بمؤس�سي	 الدفع	 في	 العنيف	 اإلسالمية“	 “الشبيبة	 ما�سي	 أسهم	 لقد	
القيام	بمراجعات	فكرية،	قادت	إلى	االنتقال	من	العمل	الثوري	السري	إلى	العمل	اإلصالحي	العلني،	
بشرعيته.	 االعتراف	 بعد	 القائم،	 النظام	 داخل	 من	 السيا�سي،	 العمل	 في	 االنخراط	 إلى	 السعي	 عبر	

والبحوث،	 للدراسات	 نماء	 مركز	 )بيروت:	 )1971-2014(،	ط1،	 نموذًجا	 النهضة	 السيا�سي:	حركة	 اإلسالم	 تحوالت	 الجري،	 مبارك	صالح	 	 	 	(44(
2018(،	ص	12.

)45)			املرجع	السابق	نفسه،	ص96.

)46)			عبد	الرحيم	العالم،	الديمقراطية	في	الفكر	اإلسالمي	املعاصر،	ص	123.	وانظر	كذلك	رصده	تحوالت	حركة	النهضة	ومراجعات	زعيمها	راشد	
الغنو�سي	ضمن	صفحات	الكتاب،	من	115	إلى	123.

)47)			تعد	جماعة	اإلخوان	املصرية	النواة	األولى	لإلسالم	السيا�سي	بالعالم	العربي	ككل،	لكن	حاولت	تلك	الحركات	من	خالل	اللحظات	التأسيسية	
والربيع	 التليدي،	اإلسالميون	 بالل	 املضمار:	 في	هذا	 راجع	 إليه.	 تنتمي	 الذي	 املجتمع	 تتناسب	مع	خصوصيات	 البحث	عن	هوية	جديدة	 الالحقة	

العربي،	ص	22	وما	بعدها.
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ا	عن	شرعية	رسمية	لجماعته،	من	
ً
وجد	عبد	اإلله	بنكيران	-قائد	“الجماعة	اإلسالمية“-	نفسه	باحث

خالل	مراجعات	فكرية	طويلة،	تمخض	عنها	تحويل	“الجماعة	اإلسالمية“	إلى	مسمى	“حركة	اإلصالح	
والتجديد“	في	1990،	وهو	عمل	يعبر	عن	مسار	طويل	للتكيف	مع	بنية	النظام	السيا�سي	باملغرب.	ثم	
استمرت	املراجعات	الفكرية	تماشًيا	مع	خصوصيات	املغرب	وتمايزه	عن	املشرق،	إيماًنا	من	الحركة	أن	
اإلصالح	يحدث	بالتشارك	مع	املجتمع،	وليس	بمقاطعته	واالستعالء	عليه.	وقد	سبق	راشد	الغنو�سي	
للمجتمع	 الحركة	اإلسالمية	ال	يصح	اعتبارها	تجسيدا	 ))رأى	أن	 في	تونس،	حيث	 إلى	هذه	الخالصة	

الفاضل،	بل	هي	ال	تعدو	أن	تكون	واحدة	من	القوى	املؤثرة	في	إطار	الدولة	الديمقراطية(()48).

التي	 النواة	 وهي	 	،1996(49( سنة	 واإلصالح“	 التوحيد	 “حركة	 بتأسيس	 املراجعات	 تلك	 ّوِجت	
ُ
ت

1999،	بعد	اندماج	إخوان	بنكيران	في	حزب	“الحركة	الشعبية	 شكلت	حزب	العدالة	والتنمية	سنة	
الديمقراطية	الدستورية“	بقيادة	الدكتور	عبد	الكريم	الخطيب	مؤسس	الحزب	سنة	1967.	وقد	ساهم	
وضع	املغرب	السيا�سي	املتأزم	في	التسعينيات	الذي	وصفه	ملك	البالد	الحسن	الثاني	في	حينها	بالسكتة	
انتخابات	 في	تسهيل	إدماج	اإلسالميين)50)	بعد	املراجعات	مع	حزب	الخطيب،	وخوض	أول	 القلبية،	
تشريعية	سنة	1997.	واستمر	حزب	العدالة	والتنمية	في	حصد	النتائج	اإليجابية،	مع	كل	استحقاق	
انتخابي	إلى	حد	بلوغه	رئاسة	الحكومة	في	واليتين	متتاليتين؛	سنة	2011	و2016.	وهو	مؤشر	على	تطور	
جميعها	 األوضاع	 مع	 التكيف	 على	 هائلة	 قدرة	 التي	سجلت	 للحزب	 السياسية	 املمارسة	 في	 ملحوظ	
بين	الدعوي	والسيا�سي	وبراغماتيته	 في	الفصل	 إلى	نجاحه	املبكر	 بالنظر	 التي	طبعت	مساره،	وذلك	
العالية.	حيث	إن	التحوالت	السياسية	عند	اإلسالميين	))ال	تمس	فقط	املقتضيات	املرجعية،	وإنما	
تدريجًيا	من	 تتحول	 التي	 السياسية	 املواقف	من	األطراف	 السياسية،	ال	سيما	 املواقف	 أيًضا	 تمس	
مواقف	مبدئية	ذات	طابع	إستراتيجي،	إلى	مواقف	مرحلية	عملية	تكتيكية،	تكون	في	الغالب	محكومة	
باملنطق	البرغماتي)))51).	غير	أن	فن	التعامل	مع	معطيات	الواقع	كما	هي	الذي	يبدو	هنا	أمًرا	إيجابًيا،	
قد	يتحول	إلى	نقيصة؛	ألن	من	شأنه	أن	يقود	إلى	تنازالت	خطرة،	مقابل	محض	الرغبة	في	الحفاظ	على	
الوجود	واالستمرار	في	املشاركة	السياسية،	كما	هو	الحال	في	ملف	التطبيع	وقبله	فرنسة	التعليم	على	

سبيل	املثال	ال	الحصر.

)48)			عبد	الوهاب	أحمد	األفندي،	اإلسالم	والدولة	الحديثة:	نحو	رؤية	جديدة،	)لندن:	دار	الحكمة،	د.ت(،	ص	102.

)49)			بعدما	فهمت	الحركة	أن	رفض	قبولها	من	جانب	السلطة	يتعلق	بمشكل	سيا�سي	وليس	قانونًيا،	لذلك	بحثت	عن	حزب	سيا�سي	قائم	يكسبها	
شرعية	قانونية	ملمارستها	السياسية.	انظر	تفاصيل	أوفى	ضمن:	محمد	أبو	رمان،	ما	بعد	اإلسالم	السيا�سي،	ص	116.

)50)			من	أجل	تفاصيل	أوفى	في	املوضوع،	يراجع	كتاب:	رشيد	مقتدر،	اإلدماج	السيا�سي	للقوى	اإلسالمية	باملغرب،	ط1،	)بيروت:	مركز	دراسات	
الجزيرة	باالشتراك	مع	الدار	العربية	للعلوم	ناشرون،	2010(.

)51)			بالل	التليدي،	اإلسالميون	والربيع	العربي،	ص	71،	وص	135	و149.
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اشتغلت	حركات	اإلسالم	السيا�سي	على	العمل	السيا�سي	أكثر	من	اشتغالها	على	التنظير	الفكري،	
بل	إن	هذا	التنظير	كان	يأتي	بشكل	بعدي	من	باب	التبرير	فقط.	فمهمته	محاولة	إضفاء	الشرعية	على	
االختيارات	العملية،	بدل	أن	تكون	تقديم	رؤى	استشرافية	للمستقبل.	لقد	كانت	املمارسة	السياسية	
التي	 املحرجة	 لالختيارات	 البعدي	 التبرير	 بمنطق	 لكن	 	،

ً
فعال لألفكار)52)	 منتجة	 ممارسة	 لإلسالميين	

كانت	تأتي	متعارضة	مع	املرجعية	الفكرية،	فتتعرض	باستمرار	للتعديل	أو	التعطيل	أحياًنا	كثيرة.	فهل	
كانت	املشكلة	في	الواقع	أم	في	فهم	رواد	تلك	الحركات	أم	في	األطر	املرجعية	املؤسسة	لها؟	وإذا	كانت	
حركات	اإلسالم	السيا�سي	تستند	في	صوغ	مرجعياتها	الفكرية	إلى	التراث	الديني	اإلسالمي،	فهل	كانت	

مسألة	السلطة	السياسية	واضحة	فيه؟

ج. مشكلة السلطة السياسية في اإلسالم

ارتضت	حركات	اإلسالم	السيا�سي،	مضطرة،	أن	تلتزم	التزاًما	قاسًيا	بفقه	الضرورة،	تاركة	املبادرة	
ملتغيرات	الواقع؛	فممارساتها	تميل	بالتوازي	معها،	ثم	تعقب	كل	ميلة	بتأطير	نظري/	شرعي؛	هو	أقرب	
إلى	التبرير	منه	إلى	التفكير.	ولعل	األمر	ليس	وليد	املرحلة	املعاصرة)53)،	بل	هو	عادة	أسست	للتاريخ	
السيا�سي	اإلسالمي	منذ	بداياته	املبكرة؛	حيث	عرف	))ممارسات	واقعية	كثيرة	سبقت	عملية	البرهنة	
عليها	والتشريع	لها.	وبعد	التطبيق	العملي	للفعل؛	تأتي	عملية	اإلنتاج	النظري	التي	تشرع	لهذا	الفعل.	
وهو	ما	حصل	في	تفرد	بعضهم	بالسلطة،	واستيالئهم	على	الحكم	بالقوة	والغلبة؛	ذلك	الفعل	الذي	
	في	كتب	

ً
نتج	بعده	كثير	من	التنظير	الشرعي	والسيا�سي	الذي	يؤكد	مشروعية	التغلب،	كما	نراه	ماثال

األحكام	السلطانية(()54). 

الفكر	والواقع،	تجعل	 بين	 إذ	ثمة	عالقة	وطيدة	 إلى	االستغراب؛	 في	هذا	األمر	حرج	يدعو	 وليس	
الدروس،	 أجل	استخالص	 غالًبا	من	 الفكر	 يأتي	 لها؛	حيث	 املواكب	 الفكر	 ملهمة	 العملية	 املمارسة	
وتقويم	املمارسة،	وتقعيد	أسسها	بقصد	االرتقاء	بها.	فلم	تكن	الفلسفة	السياسية	في	املرحلة	الحديثة،	
صوغ	 إلى	 السعي	 ثم	 أسسها،	 وكشف	 فهمها،	 عبر	 فعلية،	 سياسية	 ممارسة	 لتقويم	 محاولة	 سوى	
نظريات	مفسرة،	للواقعة	السياسية	في	شكلها	العام.	وهو	األمر	نفسه	الذي	نجده	في	املجاالت	املعرفية	
األخرى	كلها؛	حيث	يحضر	جدل	الفكر	والواقع.	غير	أن	هذا	ليس	هو	حال	الحركات	اإلسالمية؛	ذلك	
أن	ممارستها	السياسية	تستند	إلى	تنظير	فكري	ناجز	منذ	قرون	طويلة.	فالنظرية	السياسية	في	الفكر	

)52)			القديمي،	اإلسالميون	والربيع	العربي،	ص9،	10،	11.

)53)			األفندي،	اإلسالم	والدولة	الحديثة،	ص	149.

)54)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	14	و15.
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الحركي	مكتملة	األركان	منذ	القرون	الخمسة	األولى	للهجرة،	ال	ينقصها	سوى	التنزيل	على	أرض	الواقع.	
وإذا	عرف	التاريخ	اإلسالمي	الخالفة،	فمن	املمكن	إعادة	إقامتها	مجدًدا،	وإذا	تعذر	ذلك	فهو	عائد	إلى	
بين	 النقاش،	 “السياسة	الشرعية“.	وليس	ألن	 الذي	يجب	تغييره،	حتى	يتالءم	مع	 الواقع	 في	 مشكلة	
الفقهاء،	حول	الخالفة	كان	يجري	))من	حيث	صورتها	املجردة	كما	يتخيلونها	في	أذهانهم	)..(	بينما	كانت	

الخالفة	تجري	في	عالم	آخر(()55).

الخلفاء	 تجارب	 من	 املستمدة	 واألخالقية	 السياسية	 بقواعده	 الخالفة“)56)	 “نموذج	 ظل	 لقد	
ل	ميزاًنا	للتجارب	اإلسالمية	

ّ
الراشدين	-على	الرغم	من	أنها	كانت	مختلفة	هي	األخرى-	مرجًعا	نظرًيا،	مث

الالحقة؛	منذ	خالفة	معاوية	بن	أبي	سفيان.	لكن	مجريات	الواقع	كانت	تتجاوزه	على	الدوام،	منذ	تلك	
-	على	صفة	

ً
املدة	)باستثناء	حاالت	قليلة	جًدا(،	وتفرض	تقبل	الواقع	كما	هو	بشرط	املحافظة	-شكال

الخالفة.	

والفقهاء،	 السياسيين	 املنظرين	 “التغلب“	 إمارات	 وظهور	 السياسية،	 االنقسامات	 ))دفعت	 لقد	
الحريصين	جميًعا	على	وحدة	الكيان	السيا�سي	ألمة	اإلسالم،	إلى	االعتراف	بضرورة	االستمرار	التاريخي	
في	ضوء	هذا	االعتراف	 املتغلبة؛	محاولين	 تلك	اإلمارات	والسلطنات	 املهيمنة	نظرًيا	على	 “للخالفة“،	
في	مركز	 بين	“الخليفة“	املقيم	 التسمية	والوصف-	 أو	االعتقاد	وحده،	فرض	تمييز	-ولو	في	مستوى	

الدولة،	و“امللوك“	و“السالطين“	القائمين	في	األطراف.(()57) 

إنها	املعضلة	ذاتها	التي	عانتها	-وتعانيها-	حركات	اإلسالم	السيا�سي	التي	نشأت	على	أمل	استئناف	
حلم	إقامة	“الخالفة“،	وانتهت	إلى	القبول	باألمر	الواقع.	))حيث	يرى	حسن	أوريد	أن	الحركات	اإلسالمية	
أشبه	ما	تكون	بظاهرة	الفرق	اإلسالمية	التي	ظهرت	على	خلفية	عصر	الفتنة،	ويرى	أن	األسباب	التي	
التي	تحكم	نظيرتها	املعاصرة(()58).	إن	محاولة	 القديمة	هي	نفسها	 حكمت	ظهور	الحركات	اإلسالمية	
من	 الخالفة“،	 “نظرية	 من	خالل	 الحركات،	 تلك	 من	طرف	 الحاضر-	 أم	 املا�سي	 -سواء	 الواقع	 فهم	
دون	محاولة	جادة	لفهم	الظروف	واملالبسات	التاريخية)59)	التي	أنتجت	تلك	النظرية،	ستكون	محاولة	

)55)			علي	الوردي،	منطق	ابن	خلدون	في	ضوء	حضارته	وشخصيته،	ط2،	)لندن:	دار	كوفان	للنشر،	1994(،	ص	30.

)56)			لعل	السؤال	املهم	هنا	هو	عما	إذا	كانت	“نظرية	الخالفة“	تحديًدا	ملبادئ	الحكم	أم	محض	توصيف	لواقع	الحكم	ومحاولة	الحقة	لتسويغه.	
انظر	مناقشة	بخصوص	هذا	املوضوع	في:	األفندي،	اإلسالم	والدولة	الحديثة،	ص	54	و55.

)57)			عبد	املجيد	الصغير،	الفكر	األصولي	وإشكالية	السلطة	العلمية	في	اإلسالم:	قراءة	في	نشأة	علم	األصول	ومقاصد	الشريعة،	الطبعة	األولى	
)بيروت:	دار	املنتخب	العربي	للدراسات	والنشر،	1994(،	ص	81.

)58)			عبد	القدوس	أنحاس،	جدل	اإلسالميين،	ص	188.

مراجعة	 كذلك	 ويمكن	 اإلسالم.	 في	 بالسلطة	 املعرفة	 لعالقة	 وافًيا	 ا	
ً
بحث سابق(	 )مرجع	 الصغير	 املجيد	 عبد	 أنجزها	 التي	 الدراسة	 تقدم	 	 	 	(59(

الخالصة	التي	انتهى	إليها	الجابري	في	خاتمة	كتابه	األول	من	نقد	العقل	العربي.	انظر:	محمد	عابد	الجابري،	تكوين	العقل	العربي،	ط10،	)بيروت،	
مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2009(،	ص	332	وما	بعدها.
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فاشلة	من	شأنها	أن	تزيد	تأزيم	الوضع،	وتعميق	االنفصال	الحاصل	بين	الواقع	والفكر	في	عملها.	

في	السياق	ذاته،	يؤكد	عبد	املجيد	الصغير	أن	))الجانب	االعتقادي	لم	يظهر	في	الواقع	التطوري	
ليست	 إذن	 فاملشكلة	 مسبقا(()60).	 املتخذة	 الكالمية(	 	=( السياسية	 املواقف	 لتبرير	 إال	 الكالم	 لعلم	
مشكلة	واقع	انحرف	عن	نظرية،	بل	هي	باألساس	-منذ	اللحظة	التأسيسية	األولى-	مشكلة	تنظير	كان	
الخارجية،)61)  املثيرات	 تجاه	 انفعالية	 فعل	 ردة	 التفكير	 كان	 حيث	 قائم،	 واقع	 تبرير	 محاولة	 سقفه	

تحول	معه	العقل	في	اإلسالم	املبكر	من	أداة	لإلبداع	إلى	أداة	للتبرير.)62) 

ويرجع	أبو	يعرب	املرزوقي	أزمة	اإلصالح	الديني	والفلسفي	في	اإلسالم	إلى	معّوقات	ذاتية،	تمثلت	في	
ما	أسماه	“مرض	فقه	سد	الذرائع“	الذي	أثر	سلًبا	في	فكر	كل	من	ابن	تيمية	وابن	خلدون	الذي	ينبع	من	
سيكولوجية	تقوم	على	الخوف	على	الدين	من	الخيال	املبدع	الذي	عّداه	مصدًرا	للكفر.)63)	لذلك	كان	
))املعروف	في	تاريخ	املسلمين	هو	إخفاق	علماء	الشرع	في	التنظير	للسياسة،	ومحدودية	حقل	السياسة	

الشرعية	في	هذا	امليدان	مؤكدة	تاريخيا(()64).	

والسؤال	الذي	يطرح	نفسه،	هو	هل	نّص	اإلسالم	على	شكل	محدد	للسلطة	السياسية؟	يعني	هل	
حدد	نظاما	خاًصا	في	الحكم؟	ومن	ثم	هل	يمكن	الحديث	عن	دولة	إسالمية	أو	نظام	حكم	إسالمي؟

يعد	كتاب	علي	عبد	الرازق	“اإلسالم	وأصول	الحكم“	أول	كتاب	عالج	قضية	السلطة	السياسية	في	
اإلسالم،	بعد	سقوط	الخالفة	العثمانية.	حيث	خلص	إلى	أن	نظام	الخالفة	الذي	وضع	قواعد	الحكم	
وإدارة	الدولة،	طوال	العهود	األموية	والعباسية	والعثمانية،	ال	يستند	إلى	أصل	ديني،	سواء	من	خالل	
القرآن	أم	السنة	القطعية.	بل	كل	ما	في	األمر	هو	أن	صفة	القداسة	التي	تمتع	بها	ذلك	النظام،	إنما	
ترجع	إلى	تنظير	الفقهاء	الالحق،	ومبالغات	كتاب	السلطان	الذين	تأثروا	باإلرث	السلطاني	الساساني.

السياسية	 ))املمارسة	 أن	 بالسياسة،	ذلك	 يعتني	 دين	ال	 أن	اإلسالم	 تعني	 الخالصة	ال	 لكن	هذه	
أن	 يفيد	 ما	 التاريخية	 املصادر	 تذكر	 )إذ(	 اإلسالم...	 مع	ظهور	 بدأت	 اإلسالمية	 العربية	 الحضارة	 في	

)60)			عبد	املجيد	الصغير،	الفكر	األصولي	وإشكالية	السلطة	العلمية	في	اإلسالم،	ص	44.

)61)			أبو	يعرب	املرزوقي،	أزمة	الحضارة	العربية	املترددة،	سلسلة	أوراق	الجزيرة	رقم	)13(،	ط1،	)الدوحة:	مركز	الجزيرة	للدراسات،	2009(،	ص	
.13

)62)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	12.

)63)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	9	)انظر	الهامش(.

العربي،	 الثقافي	 املركز	 البيضاء:	 )الدار	 واللغة،	ط1،	 الدين	 املعرفي	حول	 والحكم	 الخطاب	 والهوية:	سياسة	 الحداثة	 عبد	هللا	حمودي،	 	 	 	(64(
2015(،	ص	53.
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الدعوة	املحمدية،	تحمل	منذ	بدايتها	مشروًعا	سياسًيا	واضًحا(()65).	غير	أن	وفاة	النبي	)ص(	عقبها	ما	
سماه	الجابري	“بالفراغ	الدستوري	الكبير“	في	مستوى	نظام	الحكم،	حيث	))بقي	النموذج	الذي	يمكن	
استخالصه	من	عهد	النبوة	والذي	طبق	في	عهد	أبي	بكر	وعمر،	بقي	نموذًجا	مفتوًحا،	إذ	لم	يكن	هناك	

نص	تشريعي،	من	القرآن	أو	السنة،	يشرع	ملسألة	الحكم(()66).	

غلق	ذلك	“النموذج	املفتوح“	على	وقائع	تاريخية	بعينها،	لتصبح	مرجًعا	تشريعًيا،	يرقى	إلى	مستوى	
ُ
أ

األصل	الديني	الذي	ال	يجب	أن	يجادل	فيه	اثنان.	إذ	عملت	الفتنة	التي	حدثت	في	عهد	عثمان	وما	تالها،	
على	ترسيخ	هذه	القاعدة،	من	خالل	تأسيس	الحكم	على	))مبدأ	كلي	يلغي	املسألة	السياسية	تماًما:	
معاوية	 وصول	 منذ	 وراثي،	 ملك	 إلى	 الخالفة	 فتحولت	 طاعته(()67).	 وجبت	 وطأته	 اشتدت	 من	 مبدأ	
املتقدمون	هذا	 ))الفقهاء	 مّد	 أبي	طالب.	وهكذا	 بن	 في	عقب	مقتل	علي	 السلطة	 إلى	 أبي	سفيان	 بن	
امللك	بشرعية	انتحال	اسم	“الخالفة“،	على	الرغم	من	إخالله	بشروطها،	بحجة	حفظ	وحدة	الجماعة	

واتقاء	شر	الفتنة(()68).

إن	مشكلة	السلطة	في	اإلسالم	تنبع	من	عطبين	متداخلين:

اإلسالم	 حركات	 رأسهم	 -وعلى	 املسلمين	 أغلب	 يعمد	 حيث	 التاريخ،	 قراءة	 بسوء	 األول	 يتعلق	
السيا�سي-	إلى	انتزاع	تجارب	اإلسالم	املبكر	من	سياقاتها	االجتماعية	والتاريخية،	ورفعها	إلى	مستوى	
القداسة.	ثم	العمل	على	إسقاطها	على	تجارب	الحقة	من	التاريخ	اإلسالمي،	خصوًصا	ما	بعد	سقوط	

الخالفة	العثمانية،	أي	تاريخ	ظهور	حركات	اإلسالم	السيا�سي.

ويرتبط	الثاني	بقراءة	النصوص	“املؤسسة“	لتجربة	الحكم	اإلسالمي	)األموي	والعبا�سي	خصوًصا(،	
السلطة،	وضوابط	 أو	ضمنًيا،	على	شكل	 تنصيًصا،	صريًحا	 تتضمن	 التي	 السنة	 وتحديًدا	نصوص	
التعامل	مع	الحكام	من	قبل	املجتمع	املسلم.	وهي	قراءة	تقوم	على	غياب	)أو	تغييب(	السياق	التاريخي	

لألحداث	التي	“صنعت“	تلك	النصوص.

سبق	لعبد	الجواد	ياسين	أن	خلص	في	دراسة	له	حول	السلطة	في	اإلسالم	إلى	نتيجة،	تؤكد	دور	
))في	 النصوص	 تلك	 أن	دونت	 تحديًدا.	فمنذ	 السنة	 الدينية،	نصوص	 النصوص	 في	صناعة	 التاريخ	

)65)			محمد	عابد	الجابري،	العقل	السيا�سي	العربي:	محدداته	وتجلياته،	ط4،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2000(،	ص	53	و57.

)66)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	368.

)67)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	372.

)68)			طه	عبد	الرحمن،	ثغور	املرابطة:	مقاربة	ائتمانية	لصراعات	األمة	الحالية،	ط1،	)الرباط:	منشورات	مركز	مغارب،	2018(،	ص	97.
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في	لحظات	 التي	كانت	تالبسها	 الواقع	 إلى	سياقات	 بغير	إشارة	 كتب	مستقلة	كمتون	سردية	صرف،	
التلقي	األولى،	أو	في	ظروف	التدوين	املتأخرة،	والعقل	اإلسالمي	يتعاطى	معها	ككائنات	تشريعية	مطلقة	
وكاملة	الكينونة،	بمعزل	عن	العوامل	الخارجية.	لقد	قرأنا	بعض	األحاديث	في	كتب	السنة	الصرف	فلم	
نفهمها،	فلما	قرأناها	في	كتب	التاريخ	فهمناها،	كما	قرأنا	أحاديث	في	كتب	السنة	الصرف	فقبلناها،	ثم	

قرأناها	في	كتب	التاريخ	فلم	نقبلها(()69).	

تكن	 لم	 اليوم،	 اإلسالمي	 العقل	 معينها	 من	 يمتح	 التي	 املدونة“	 الفقهية	 “املنظومة	 أن	 يرى	 لذا	
تستند	إلى	النص	الديني،	بقدر	ما	كانت	تدين	للتاريخ	الذي	صاغها،	مثلما	صاغ	النصوص	املؤسسة	
لها،	فالعقل	اإلسالمي	الراهن	))ما	هو	إال	امتداد	للعقل	السلفي	األول	الذي	ما	زالت	قضاياه	الفكرية	
ومشكالته	الكالمية	ومعاركه	الفقهية،	حاضرة	في	الطرح	الراهن	لإلسالم،	في	تجاهل	كامل	للحقيقة	
التي	أشرنا	إليها	من	قبل	بخصوص	املناخ	الجغرافي	الزمني	الذي	أفرز	هذه	القضايا	وتلك	املشكالت،	

من	خالل	الجدل	مع	اآلخر	العقلي	أو	الثقافي	أو	السيا�سي	أو	الفقهي(()70).

لقد	قاد	التساؤل	حول	قضية	السلطة،	عبد	الجواد	ياسين،	إلى	تساؤل	أكبر	حول	قضية	“النص“	
التاريخ.	حيث	يقول	بهذا	املضمار:	))هل	 ذاته،	أو	لنقل	قضية	“صناعة	النص	السني“	تحت	ضغط	
في	اإلسالم	أحكام	ملزمة	في	ما	يتعلق	بشكل	السلطة؟	كان	هذا	هو	السؤال	الذي	انطلقت	منه	هذه	
هذا	 في	 تحديًدا	 باإلسالم	 نعنيه	 الذي	 ما	 أولها:	 كان	 األسئلة	 من	 أرتال	 عنه	 تفجرت	 والذي	 الدراسة.	
الصدد؟	هل	هو	“النص“	أم	“التاريخ“؟	وإذا	انتهينا	إلى	أن	اإلسالم	املعني	امللزم	هو	النص	وحده	وليس	
وهي	 اآلن،	 حتى	 بها	 يشعر	 اإلسالمي	 العقل	 يكاد	 ال	 التي	 الكبرى	 اإلشكالية	 الفور	 على	 برزت	 التاريخ،	

“إشكالية	النص“(()71).	

وانتهى	به	التساؤل	إلى	اإلقرار	بأن	النظرية	السياسية	في	اإلسالم	السني	أو	الشيعي،	على	السواء،	لم	
تكن	))نتاًجا	مباشًرا	لنص	إسالمي	ملزم	)...(	بل	كانت	نتاًجا	مباشًرا	لحركة	الصراع	السيا�سي	العنيف	
على	السلطة،	بين	األنظمة	الحاكمة	وقوى	املعارضة	السياسية،	ال	سيما	الخوارج	والشيعة،	أي	كانت	
العقل	اإلسالمي،	منذ	 يزال	 )..(	ومع	ذلك	فال	 بوجه	خاص	 السيا�سي	 التاريخ	 أعني	 التاريخ،	 نتاج	 من	
عصر	النظرية	يمارس	الخلط	بين	النص	والتاريخ،	ويضع	املسألة	بشكل	أو	بآخر	داخل	إطار	االلزام	

)69)			عبد	الجواد	ياسين، السلطة	في	اإلسالم:	العقل	الفقهي	السلفي	بين	النص	والتاريخ، ط1،	)الدار	البيضاء:	املركز	الثقافي	العربي،	1998(،	
ص	242.

)70)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	35	و36.

)71)			السابق	نفسه،	ص	195.
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الديني(()72).

3. “ما بعد اإلسالموية”: نحو بديل عالمي يتقاطع مع قيم اإلسالم

ارتبط،	إذن،	ظهور	اإلسالم	السيا�سي	بصدام	العالم	اإلسالمي	مع	الغرب،	في	نهاية	القرن	التاسع	
التناقض؛	 أق�سى	حدود	 بلغت	 األفعال،	 ردات	 من	 مختلفة	 أنواًعا	 خلف	 الذي	 الحدث	 وهو	 عشر.	
بين	االنبهار	الشديد	واالنغالق	التام.	وقد	انطلقت	اإلسالموية	من	الحد	الثاني؛	حيث	ُرفضت	النظم	
	ألزمات	العالم	اإلسالمي،	واستمرت	تلك	املمانعة،	ضد	كل	ما	هو	

ً
السياسية	الغربية	بوصفها	حلوال

العالم	اإلسالمي،	وصارت	تدار	على	أراضيه،	من	طرف	 إلى	 انتقلت	املعركة	 غربي،	خصوًصا	بعد	أن	
نخب	وصفت	بـ“املتغربة“	من	علمانيين	ويساريين	وليبراليين.

رأى	اإلسالميون	أن	من	واجبهم	التصدي	لهؤالء،	من	باب	الدفاع	عن	املجتمع	وعن	الهوية	والثقافة	
	الحركة	اإلسالمية	بمصر،	في	عقب	ثورة	يوليو/	تموز	

ً
وعن	الخصوصية	وعن	اإلسالم،	فقد	رادفت	مثال

1952	بينها	وبين	اإلسالم،	وعّدت	أي	رفض	لها	رفًضا	لإلسالم	ذاته.)73)

	لكن	مجريات	الواقع	املعقدة،	فرضت	على	اإلسالميين	سلسلة	طويلة	من	املراجعات،	أوصلتهم	إلى	
ما	يسميه	آصف	بيات	“بما	بعد	اإلسالم	السيا�سي“،	بوصفه	يمثل	))تحوالت	اإلسالموية	في	أفكارها	
-	على	تلك	التحوالت	من	أحزاب	إسالمية	

ً
ومقاربتها	وممارستها	من	الداخل	والخارج.	ويضرب	بيات	-مثال

إلى	ما	بعد	إسالمية،	بحزب	العدالة	والتنمية	في	تركيا،	ثم	أحزاب	النهضة	والعدالة	والتنمية	بتونس	
واملغرب،	ألنها	اندمجت	في	النطاق	الوطني	والديمقراطي	والسيا�سي،	وتخلت	عن	كثير	من	الشعارات	
واألفكار	املرتبطة	بحركات	اإلسالم	السيا�سي،	مثل	إقامة	دولة	الخالفة،	أو	دولة	الشريعة	اإلسالمية	

وأسلمة	املجتمع	...	فأصبحت	أقرب	إلى	الكيانات	الديمقراطية	في	املجتمعات	اإلسالمية(()74).	

القراءة الستشراقية الجديدة: نهاية السرديات الكبرى. 	

ال	أحد	بإمكانه	التكهن	بمستقبل)75)	حركات	اإلسالم	السيا�سي،	فعلى	الرغم	من	املناقشات	الطويلة	
التي	دارت	حول	مفهومي	“اإلسالموية”	و	“ما	بعد	اإلسالموية”،	فإن	النبوءات	التي	كانت	تقدمها	تلك	

)72)			عبد	الجواد	ياسين،	السلطة	في	اإلسالم:	نقد	النظرية	السياسية،	ط1،	)الدار	البيضاء:	املركز	الثقافي	العربي،	2009(،	ص	26	و27.	

)73)			فؤاد	زكريا،	الحقيقة	والوهم	في	الحركة	اإلسالمية	املعاصرة،	ط1،	)القاهرة:	دار	الفكر	لدراسات	والنشر	والتوزيع،	1986(،	ص	127	و128.	

)74)			محمد	أبو	رمان،	ما	بعد	اإلسالم	السيا�سي،	ص	12.

)75)			يرى	حمودي	أن	الربيع	العربي	“أحدث	قطيعة	حقيقية	في	كيفيات	تصور	املستقبل.“	انظر:	عبد	هللا	حمودي،	الحداثة	والهوية،	ص	60.
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بعيد،	خصوًصا	 إلى	حد	 الواقع.	وبدت	متجاوزة	 أمام	متغيرات	 بالفشل	 باء	معظمها	 الطروحات،	قد	
بعد	أحداث	الربيع	العربي	التي	كانت	مفاجئة	للجميع.	فالسرديات	التحليلية	الكبرى	في	الغرب،	كانت	
الديمقراطية،	 يتناقض	مع	 بأن	اإلسالم	 الزعم	 الواقع	ومفاجآته،	فقد	سبق	 تصطدم	دائما	بصالبة	
وأن	املسلمين	ال	يملكون	القابلية	للحكم	الديمقراطي.)76)	غير	أن	هذا	الزعم	تحطم	على	يد	التجربة	
ا	
ً
الجميع،	شرق العربي	 الربيع	 ثورات	 فاجأت	 العرب	فقط،	حتى	 يشمل	 كي	 لتعديل	 التركية،	فخضع	

وغرًبا؛	حكومات	وباحثين	وخبراء.

في	 يعبر	 الواقع،	 إلى	معطيات	محدودة	من	 استناًدا	 احتمال	ظني،	 بناء	 التنبؤ	محض	 يبقى	 هكذا	
	نقديا	للواقع.	فكثير	من	الدراسات	الغربية	

ً
أحيان	كثيرة	عن	رغبات	وأماني)77)،	أكثر	مما	يقدم	تحليال

“ما	 مفهوم	 على	 ينطبق	 وهذا	 املوضوعية؛)78)	 أو	 الدقة	 إلى	 تفتقد	 إسقاطات	 من	 تنطلق	 للموضوع	
بعد	اإلسالموية”	نفسه	الذي	))ولد	في	السياق	الغربي،	خارج	اإلطار	التداولي	والحقل	الداللي	العربي	
وحركات	 وقوى	 وتوجهات	 فعاليات	 على	 مفترًضا-	 -وليس	 مفروًضا	 يجعله	 الذي	 األمر	 اإلسالمي،	
اإلسالموية	 تحليل	 مقاربات	 أن	 ذلك	 والسيطرة،	 بالهيمنة	 املرتبطة	 التسمية	 إستراتيجيات	 ترفض	
األيديولوجية	 بالصياغات	 وتتلبس	 اإلبستيمولوجية،	 املعرفية	 األطر	 تتجاوز	 اإلسالموية	 بعد	 وما	

واإلستراتيجية(()79).

تتكئ	الدراسات	الغربية	)ومعها	قطاع	واسع	من	الدراسات	التي	تنتمي	إلى	العالم	اإلسالمي(	حول	
موضوع	اإلسالم	السيا�سي	على	ثابت	واحد؛	هو	الديمقراطية	كما	أفرزتها	التجربة	الغربية.	على	أساسه	
أو	 بالنجاح	 املمارسة	 تلك	 على	 خالله	 من	 وُيحكم	 السياسية،	 وممارساتها	 اإلسالموية	 تطور	 يقاس	

الفشل)80)،	بحسب	مقدار	القرب	أو	البعد	من	النموذج	الغربي	للديمقراطية.	

لقد	تنبه	املفكر	املغربي	طه	عبد	الرحمن	إلى	أن	الحداثة	الغربية	التي	أنجبت	الديمقراطية،	لم	تكن	

)76)			انظر	مناقشة	حول	إحصاءات	بخصوص	هذا	املوضوع	في:	الري	دايموند،	روح	الديمقراطية:	الكفاح	من	أجل	بناء	مجتمعات	حرة،	عبد	النور	
الخرافي	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت،	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2014(،	ص	61	_64.

	على	هذا	األمر،	انظر:	جون	أر	برادلي،	ما	بعد	الربيع	العربي:	كيف	اختطف	اإلسالميون	
ً
)77)			يمثل	الكاتب	الصحافي	البريطاني	جون	أر	برادلي	مثاال

ثورات	الشرق	األوسط،	شيماء	عبد	الحكيم	طه	)مترجًما(،	محمد	إبراهيم	الجندي	)مراجًعا(،	ط1،	)القاهرة:	مؤسسة	هنداوي	للتعليم	والثقافة،	
.)2013

	علمًيا	وافًيا	لهذا	املوضوع	في	كتابه	“االستشراق.	انظر:	إدوارد	سعيد،	االستشراق:	املفاهيم	الغربية	للشرق،	
ً

)78)		قدم	الراحل	إدوارد	سعيد	تحليال
محمد	عناني	)مترجًما(،	ط1،	)القاهرة،	رؤية	للنشر	والتوزيع،	2006(.	وانظر	كذلك	تعامل	الدراسات	االستشراقية	مع	أحداث	الربيع	العربي	في:	عبد	

هللا	حمودي،	ص	26	و28.	

)79)			محمد	أبو	رمان،	ما	بعد	اإلسالم	السيا�سي،	ص	25.

)80)			سبق	ألوليفه	روا	منذ	ما	يقارب	30	سنة	أن	بشر	بفشل	اإلسالم	السيا�سي،	من	خالل	كتابه؛	“إخفاق	اإلسالم	السيا�سي“،	لكن	ثورات	الربيع	
العربي	كذبت	هذا	االدعاء.
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هي	النموذج	الوحيد	أمام	اإلنسانية؛	إذ	ثمة	فرق	بين	روح	الحداثة	والتطبيق	الغربي	لتلك	الروح،	حيث	
يقول:	))الحداثة	عبارة	عن	إمكانات	متعددة،	وليست،	كما	رسخ	في	األذهان،	إمكاًنا	واحًدا	)...(	وإذا	
	متعددة	مع	ثبوت	اشتراكها	جميعا	في	التاريخ	

ً
جاز	أن	للحداثة	الغربية،	على	وجه	الخصوص،	أشكاال

	تختلف	باختالف	التاريخ	واملصير	أولى؛	
ً
واملصير،	فألن	يجوز	أن	للحداثة،	على	وجه	العموم،	أشكاال

ثابت	 أمر	 التميز	عن	غيرهما	 في	 -وحالهما	 للتاريخ	اإلسالمي	واملصير	اإلسالمي	 يكون	 أن	 بد	 لذلك،	ال	
مقطوع	به-	أثرهما	الخاص	في	تحديد	مسلك	املجتمع	املسلم	في	التحديث(()81).

الديمقراطية	 التجربة	 تمثله	 مخصوص،	 معيار	 داخل	 اإلسالميين	 تجارب	 بمحاكمة	 الزج	 إن	
الغربية،	من	شأنه	أن	يقدم	نتائج	متسرعة	وناقصة	ومشوهة،	من	حيث	كونها	تقوم	على	رفع	تجربة	
خاصة	إلى	مصاف	النموذج،	ثم	تعمل	على	إسقاطه	على	تجارب	مفارقة	لها	في	املجال،	ومختلفة	عنها	
في	الثقافة	والتاريخ.	وإذا	كانت	التجربة	الديمقراطية	الغربية	يراد	لها	أن	تشكل	“نموذًجا“،	من	حيث	
املرادفة	بين	واقع	الديمقراطية	و“روح“	الديمقراطية	)إذا	ما	استعرنا	مفهومات	طه	عبد	الرحمن(،	فإن	
الغرب	اليوم	يناقش	“ما	بعد	الديمقراطية“،	بوصفها	نظاًما	صارت	فيه	القرارات	تخرج	عن	سيطرة	

املنتخبين،	وتنتج	داخل	مؤسسات	غير	منتخبة	ال	تخضع	ألي	محاسبة	

إن	وضع	الديمقراطية	في	الغرب	يعبر	عنه	أالن	دونو	في	كتابه	“نظام	التفاهة“	بالقول:	))لقد	تبوأ	
النيابية	 الديمقراطية	 وفقدت	 السياسة،	 على	 الحوكمة	 وسيطرت	 السلطة(()82)،	 موقع	 التافهون	
التي	 هي	 املالية	 فالنخبة	 السلطة(()83).	 تركز	 موضع	 تحديد	 نستطيع	 عدنا	 ))ما	 درجة	 إلى	 سلطاتها	
املكلفة	بتطوير	إستراتيجيات	سياسية	مفصلة	على	 الرأي“	 ))على	مؤسسات	“صناعة	 باتت	تسيطر	
عن	 يدافعون	 بسياسيين	 الخاصة	 االنتخابية	 الحمالت	 املالية	 النخبة	 تمول	 كما	 بالضبط،	 مقاسها	
مصالحها	الخاصة،	ويتكلفون،	من	خالل	تدخالتهم	بأسواق	املال،	بتنفيذ	إستراتيجياتها.	وتوظف	كل	
املناحي	االقتصادية	واالجتماعية	ملا	يخدم	هدفها	الرئيس:	زيادة	ثروتها،	إن	النخبة	املالية	تشكل	أقوى	
جماعة،	شهدتها	املعمورة	حتى	اآلن،	وغني	عن	البيان	أن	صندوق	النقد	الدولي،	أحد	أهم	وسائل	قوتها	

وسلطانها(()84).

	لقد	تحول	واقع	الحداثة	الغربي	من	واقع	صلب	إلى	واقع	سائل؛	على	حد	تعبير	زيجمونت	باومان،	

)81)			طه	عبد	الرحمن،	روح	الحداثة:	املدخل	إلى	تأسيس	الحداثة	اإلسالمية،	ط3،	)الدار	البيضاء،	املركز	الثقافي	العربي،	2013(،	ص	16	و17.

)82)			أالن	دونو،	نظام	التفاهة،	مشاعل	عبد	العزيز	الهاجري	)مترجًما	ومعلًقا(،	ط1،	)بيروت:	دار	سؤال	للنشر،	بيروت،	2020(،	ص	69.

)83)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	220.

)84)		إرنست	فولف،	“صندوق	النقد	الدولي“،	عدنان	عباس	علي	)مترجًما(،	سلسلة	عالم	املعرفة،	ع:	435	)أبريل	2016(،	ص	148.



291

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021الدراسات

حيث	))انتهت	صالحية	األمة/	الدولة	في	معالجة	املشكالت	التي	يولدها	اإلنتاج	القسري	للنفايات)85) 
يديره	رأس	 الذي	 السوق	 البارزة	القتصاد	 والسمة	 املزمنة	 النزعة	 تلك	 الكرامة،	 وانعدام	 والالمباالة	

املال(()86).

نحن	إذن	أمام	أزمة	عاملية،	تعانيها	اإلنسانية	جمعاء،	حيث	))حرر	السوق	الناس	من	صدقة	دولة	
))ليست	 بك(()87).	وهي	 أولريش	 قال	 املخاطر،	كما	 في	ظل	مجتمع	 العيش	 أجبرهم	على	 لكنه	 الرفاه،	
أزمة	مؤقتة،	بل	هي	عالمة	دالة	على	تغير	عميق	في	املنظومة	االقتصادية	واالجتماعية	بأسرها،	كما	
السياسية	 النخب	 ترهل	 منه	 ينتج	 لم	 رهيًبا،	 ا	

ً
فراغ خلفت	 وقد	 	.(88())

ً
طويال أمًدا	 ستدوم	 آثارها	 أن	

فحسب،	بل	قاد	إلى	ترهل	السياسة	كلها،	وارتخائها،	وإلى	ضمور	الشأن	العام	ملصلحة	بروز	الفردانية	
املنغلقة	على	ذاتها،	كما	توقعها	ألكسيس	دوطوكفيل	منذ	زمان. )89)  

اآلن	 صار	 التحكم	 ))مركز	 إن	 حيث	 العرش“)90)؛	 بـ“خلو	 باومان	 يسميه	 ما	 الحالي	 واقعنا	 يعاني	
خفًيا،	ولن	يشغله	قائد	معلوم	أو	إيديولوجية	واضحة(()91).	فهل	بإمكان	اإلسالموية	اليوم	أن	تقدم	
نفسها	بوصفها	إيديولوجية	بديلة؟	بمعنى	آخر،	هل	بمقدورها	ملء	ذلك	الفراغ	الذي	خلفه	“انفصال	
السلطة	عن	السياسة“؟	وهل	تملك	ما	يكفي	من	الوعي	الذي	قد	يؤهلها	إلى	التفكير	في	مشكالت	العالم،	

مع	اآلخر،	وليس	ضده؟	

اإلسالموية والحل الكوني: نحو بديل إسالمي عالمي. 	

قدمت	اإلسالموية	مراجعات	كثيرة،	حملتها	على	تقبل	الديمقراطية	ودولة	املؤسسات،	واالستعاضة	
عن	املقوالت	التقليدية	حول	الخالفة	والدولة	اإلسالمية،	غير	أن	هذا	التحول	لم	يكن	يعكس	فهًما	
التكيف	 هدفها	 عملية،	 تكتيكات	 عن	 يعبر	 كان	 بل	 علمية،	 قراءة	 قراءته	 خالل	 من	 للواقع،	 جذرًيا	
السريع	مع	متغيرات	الواقع،	بقصد	تحقيق	أعلى	قدر	من	االستفادة	من	اللعبة	السياسية،	كما	تجري	
التي	قدمتها	 إلى	السلطة.	وسواء	فشلت	تجارب	الحكم	 التي	يكون	منتهاها	الوصول	 على	أرض	الواقع	

)85)			يوظف	باومان	لفظ	النفايات	ليعبر	عن	املشكالت	)مشكل	الهجرة	الجماعية،	الالجئين...(	التي	تصنعها	قوى	العوملة،	وتلقيها	عبر	العالم	حتى	
صارت	مدن	العالم	كمقالب	نفايات.	انظر:	باومان،	حالة	األزمة،	ص	21.

)86)			زيجمونت	باومان،	الحياة	السائلة،	حجاج	أبو	جبر	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2016(،	ص	193.

)87)			بهروز	غماري	تبريزي،	اإلسالموية	والسعي	إلى	الحداثات	البديلة،	ص	247.

)88)			باومان،	حالة	األزمة،	ص	7.

)89)		انظر:	جيل	ليبوفتسكي،	عصر	الفراغ:	الفردانية	املعاصرة	وتحوالت	ما	بعد	الحداثة،	حافظ	إدوخراز	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	مركز	نماء	
للبحوث	والدراسات،	2018(.

)90)			باومان،	حالة	األزمة،	ص	19.

)91)			باومان،	الحداثة	السائلة،	ص199.
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	كونًيا	لحل	أزمات	
ً

اإلسالموية	أم	نجحت،	فإن	السؤال	املطروح	هو	هل	يمكن	أن	يجعلها	نجاحها	بديال
	عاملًيا؟	ومن	ثم	هل	استطاعت	فهم	اإلسالم	على	هذا	

ً
ا	من	تصورها	اإلسالم	ديًنا/	بديال

ً
العالم،	انطالق

الوجه؟

تلك	 في	مستوى	فهم	 أزمة	كبرى	 تعاني	 فإنها	 العاملية،	 بمنزلة	اإلسالم	 بوعي	اإلسالموية	 إذا	سلمنا	
العاملية،	حيث	))إن	مشكالتنا	الفكرية	املعاصرة	تقع	في	مجملها	ما	بين	االلتزام	الديني	بكلمة	هللا	وعدم	
اكتشاف	العالقة	ما	بين	هذه	الكلمة	اإللهية	وكيفية	الوصول	إلى	تحقيقها،	فما	يظهر	حتى	اآلن	من	
معظم	الحركات	الدينية	أنها	تكتفي	بطرح	نفسها	في	دائرة	الفراغ	الفكري	والسيا�سي	الناتج	عن	فشل	
اآلخرين،	دون	أن	يكون	في	مقدورها	التعاطي	بشكل	منهجي	ال	مع	كلمة	هللا،	وال	مع	متغيرات	املجتمع	
	منهم.	فالصحوة	اآلن	قد	

ً
والتاريخ،	ودون	أن	يستوعبوا	فشل	اآلخرين	الذين	يطرحون	أنفسهم	بديال

تحولت	إلى	أحزاب	وحركات،	تصارع	من	أجل	السلطة،	دون	نهج	لبناء	املجتمع	في	واقع	متغير(()92).

ليست	مهمة	املسلمين	اليوم،	سواء	كانوا	أفراًدا	أم	جماعات	)على	رأسها	حركات	اإلسالم	السيا�سي(،	
هي	البحث	-في	تراثهم	أو	تراث	غيرهم-	عن	الوسائل	التي	تمكنهم	من	االنسجام	مع	عصرهم،	سواء	كان	
ذلك	بسبب	رغبتهم	في	تحسين	شروط	وجودهم،	أم	من	أجل	إرضاء	املجتمع	الدولي،	وتقديم	عربون	
على	تقبل	الحداثة،	بعد	مدة	خصام.	ولكن	مهمتهم	تكمن	في	صناعة	بديل،	يحرر	اإلنسانية	جمعاء	من	
أزماتها	املركبة،	في	ظل	وضع	عالمي	يتسم	بانكماش	الدولة	الحديثة	وتراجع	أدوارها،	وانهيار	تدريجي	
لسلطها،	مقابل	تزايد	هيمنة	السوق	الرأسمالي	على	حياة	الناس	العامة	والخاصة.	إذ	ليس	املطلوب	

اليوم	هو	تحديث	األصالة	في	العالم	اإلسالمي،	بل	تأصيل	الحداثة.)93) 

ال	يرجع	األمر	هنا	إلى	محض	رغبة	في	املغايرة	مع	اآلخر	)الغرب(،	من	خالل	اللعب	باملفهومات،	بل	
يعزى	إلى	التمايز	الجذري	بين	الرؤية	اإلسالمية	ونظيرتها	الغربية	التي	تترتب	عليها	نتائج	عملية	متباينة	في	
مستوى	السياسة	ونظرية	القيم،	بحيث	))تقدم	املعرفة	املحددة	وجودًيا	-واملستندة	إلى	علم	الكونيات	
يكاد	 في	اإلسالم.	 السيا�سي	 والتسويغ	 الشرعية	 أنواع	 نوًعا	من	 اإلله-	 املتمركز	حول	 )الكوزمولوجيا(	
	
ً
يكون	من	املستحيل	فهم	الثقافة	السياسية	اإلسالمية	أو	الوعي	السيا�سي	املسلم،	دون	أن	نفهم	أوال
صورة	العالم	عند	املسلمين.	وتعد	عقيدة	التوحيد	)املتمثلة	في	قول	“ال	إله	إال	هللا“(	العقيدة	األساس	
لعلم	الكونيات	اإلسالمي	املتمركزة	حول	اإلله،	فعقيدة	التوحيد	هي	الوسيلة	الرئيسية	املوصلة	من	
الرؤية	اإلسالمية	 في	 الواقعي،	وذلك	 إلى	 املثالي	 الحياة،	ومن	 إلى	 االعتقاد	 التطبيق،	ومن	 إلى	 النظرية	

)92)			محمد	أبو	القاسم	حاج	حمد،	القرآن	واملتغيرات	االجتماعية	والتاريخية،	ط1،	)بيروت:	دار	الساقي،	2011(،	ص	18.

)93)			املرجع	السابق	نفسه،	ص	40.
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الكلية	للعالم(()94).

ريادة	 ألن	 تقدم،	 ملا	 مغايًرا	 يكون	 أن	 وجب	 املسلمون،	 يقدمه	 أن	 يجب	 الذي	 فالبديل	 وهكذا،	
في	 بل	 االستهالكي،	 اإلنتاج	 في	 الغرب	 مزاحمة	 من	 تنطلق	 ال	 الناس،	 على	 ودورهم	كشهداء	 املسلمين	
مغايرتهم	بالزهد	في	ذلك	دفاًعا	عن	اإلنسان،	بوصفه	قيمة	في	ذاته،	وليس	في	ممتلكاته،	وحماية	للبيئة	
والطبيعة.)95) فقد	))أشار	فضل	الرحمن،	في	كتاب	من	آخر	كتبه	التي	ألفها	إلى	أن	هدفه	ليس	إنقاذ	
الدين	من	الحداثة	-وهو	في	مختلف	األحوال	اهتمام	فئوي-	بل	إنقاذ	اإلنسان	من	نفسه	عن	طريق	
مجتمع	سلك	طريق	 في	 ديناميكية	 قوة	 يكون	 أن	 اإلسالم	 ))بإمكان	 الذي	 الوقت	 في	 هذا	 الدين(()96).	

الحداثة(()97).	

لكل	ذلك	لن	يكفي	اإلسالموية	تكوين	فهم	لواقعها	الجديد	داخل	مربع	السلطة،	من	خالل	معطياته	
الحالية	-كما	يذهب	الباحث	بالل	التليدي)98)-	بل	ال	بد	لها	من	رؤية	أوسع	لذلك	الواقع؛	بحيث	من	
الالزم	أن	يجتمع	في	تلك	الرؤية	وعي	مزدوج،	يجمع	بين	فهم	طبيعة	الوضع	العالمي	الذي	بات	يتميز	
في	 تشكلت	 الذي	 املا�سي	 كونية،)99)	وفهم	 البحث	عن	حلول	 لزوًما	 املشترك،	حيث	يستدعي	 باملصير	
ضوئه	املرجعية	الفكرية	لإلسالموية.	ذلك	أن	))الوعي	بضرورة	الديمقراطية	يجب	أن	يمر	عبر	الوعي	

بأصول	االستبداد	ومرتكزاته(()100).

فإذا	كان	القرآن	قد	أنجز	استرجاًعا	نقدًيا	للتراث	الديني	السابق	عليه،	فإن	مهمتنا،	نحن	املسلمون،	
هي	االسترجاع	النقدي	لتراثنا	اإلسالمي.)101) فليس	مطلوًبا	من	اإلسالموية	استحضار	نموذج	سيا�سي	
جاهز	من	ماضيها،	كما	ليس	مطلوًبا	منها	استيراد	نموذج	جاهز	من	حاضر	اآلخرين.	بل	عليها	أن	تجتهد	
في	اجتراح،	ليس	فقط	حلول	سياسية	مؤقتة،	بل	مشروعات	نهضوية	بعيًدا	من	ضغط	السجال	مع	

)94)			أحمد	داوود	أوغلو،	النموذج	البديل:	أثر	تباين	الرؤى	املعرفية	اإلسالمية	والغربية	في	النظرية	السياسية،	طلعت	فاروق	محمد	)مترجًما(،	
سعيد	فارس	حسن	)مراجًعا(،	ط1،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2019(،	ص	85.

)95)			األفندي،	اإلسالم	والدولة	الحديثة،	ص	158.	

)96)			دونالد	بيري،	اإلسالم	والحداثة	من	خالل	كتابات	املفكر	اإلسالمي	الحداثي	فضل	الرحمن،	ميرنا	معلوف	ونسرين	ناضر	)مترجَمتين(،	ط1،	
)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2013(،	ص	8.

)97)			املرجع	السابق	نفسه،	ص11.

)98)			انظر:	التليدي،	اإلسالميون	والربيع	العربي،	ص	236	_237.

)99)			محمد	أبو	القاسم	حاج	حمد،	الحاكمية،	ط1،	)بيروت:	دار	الساقي،	2010(،	ص	123.	

)100)			الجابري،	العقل	السيا�سي	العربي،	ص	365.

)101) 		انظر:	محمد	أبو	القاسم	حاج	حمد،	اإلسالمية	العاملية	الثانية:	جدلية	الغيب	واإلنسان	والطبيعة،	ط1،	)بيروت:	دار	الهادي	للطباعة	والنشر،	2004) 
ص	257	و258.
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اآلخر	املخالف	)الغرب(،	بما	يسمح	ببناء	الذات	الحضارية	اإلسالمية	التي	من	واجبها	أن	تقدم	بدائل	
تساهم	في	حل	أزمات	الواقع	املعاصر.	ذلك	أن	))التجديد	-في	إطار	العصر-	ليس	قضية	تأويلية	فقط،	
وإنما	يم�سي	ليخترق	كل	أبعاد	التكوين	اإليديولوجي	املعاصر(()102)، سواء	كان	هذا	التكوين	ينتمي	إلى	
الحضارة	اإلسالمية	أم	إلى	غيرها	من	الحضارات	األخرى،	وسواء	ارتبط	باملا�سي	أم	بالحاضر،	هذا	إذا	
افترضنا	أن	وجود	حركات	اإلسالم	السيا�سي	وأحزابه	يعد	قدًرا	محتوًما،	ال	فكاك	منه،	من	أجل	قيادة	

أي	مشروع	إصالح	سيا�سي	أو	مجتمعي،	أو	أي	مشروع	نهضوي	في	مستوى	األمة.

خاتمة

عرفت	إذن	اإلسالموية	تحوالت	عدة	طوال	مسارها	الطويل،	توجت	أخيًرا	ببلوغها	السلطة	في	دول	
عدة	في	عقب	ثورات	الربيع	العربي.	غير	أن	هذا	التتويج	لم	يكن	نهاية	لتجربة	سياسية	عمرت	ما	يقارب	
قرًنا،	بل	كان	بداية	تجربة	جديدة	ملكون	مهم	في	الساحة	السياسية	والفكرية	اإلسالمية.	لكنها	لم	تكن	
تجربة	واحدة	وموحدة؛	بل	الحظنا	كيف	اختلفت	مسارات	حكم	اإلسالميين	بحسب	اختالف	بلدان	
الربيع	العربي،	تبًعا	لعوامل	عدة:	منها	ما	يرتبط	بطبيعة	أنظمة	الحكم	في	تلك	البلدان،	ومنها	ما	يرجع	
تفاوت	خبرات	اإلسالميين	 إلى	 يعزى	 ما	 ومنها	 املجاورة،	 الدول	 والدولي	وضغوط	 اإلقليمي	 املحيط	 إلى	

بحسب	كل	بلد.

وإذا	كانت	هذه	التجربة	الجديدة	قد	أفادت	اإلسالميين،	فإن	بناء	الخبرة	يتطلب	وعيهم	بالتحوالت	
الكبرى	التي	يمر	بها	العالم،	وليس	فقط	االنغالق	على	ما	يدور	في	الدولة	القطرية.	وإذا	كانت	مراجعاتهم	
يفقد	 أن	 ذلك	من	شأنه	 فإن	 املرحلية،	 التكتيكات	 إطار	 وفي	 الضرورة“	 “فقه	 باب	 تحدث	فقط	من	
مشروع	اإلسالموية	البوصلة	-أكثر	مما	هي	مفقودة	اليوم-	ويجعله	محض	رقم،	لن	يساهم	سوى	في	

تعميق	أزمة	التخلف	التي	تعانيها	بلدانهم.	

في	تشكل	الوعي	اإلسالمي	 الفتنة	لم	يندمل	بسرعة،	بل	كان	له	دور	مهم	 إن	الجرح	الذي	خلفته	
العامي	منه	والعالمي،	وهو	وعي	ينفر	من	الحرية	ويقايضها	باألمن،	ولو	كان	من	مستبد	يحافظ	على	
تشاؤمية	 نظرة	 وولدت	 املسلم،	 الكيان	 األحداث	 تلك	 هزت	 لقد	 بذلك.	 يتظاهر	 أو	 اإلسالم	 قشور	
تستكين	إلى	األمر	الواقع،	وتقبل	به	بدل	املغامرة	غير	محسوبة	العواقب.	وقد	قادت	تلك	النظرة	-مع	
األسف	في	مرات	كثيرة-	إلى	تقبل	الواقع	كما	هو،	وحاولت	تبريره	بالوسائل	كلها.	وقد	ألحق	هذا	األمر	

كثيًرا	من	التناقضات	باملمارسة	والفكر	اإلسالميين.

)102)			حاج	حمد،	الحاكمية،	ص	121.
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لذلك	يستوجب	التجديد،	إحاطة	التغيرات	العاملية،	والعمل	على	تعميق	الوعي	بمشكلة	املرجعية	
الفكرية،	ليس	فقط	في	مستوى	كيفية	تمثلها	وفهمها،	بل	في	مستوى	فهم	تشكالتها	األولى	بدرجة	أولى.	

خالصة

1	 البلدان،	. بل	اختلفت	بحسب	 العربي	على	شاكلة	واحدة،	 بالربيع	 لم	تكن	عالقة	اإلسالميين	
تبًعا	لخصوصيات	تتعلق	بطبيعة	األنظمة	الحاكمة	واملحيط	اإلقليمي	والدولي	وخبرة	إسالميي	

كل	قطر	على	حدة.

2	 من	. واسع	 جمهور	 آمال	 عليه	 علقت	 مؤثًرا،	 	
ً

فاعال بوصفهم	 اإلسالميين	 العربي	 الربيع	 قّدم	
املواطنين،	لكن	بعد	تجربة	الحكم	القصيرة	خابت	اآلمال	وتراجعت	شعبيتهم.

3	 على	الرغم	من	األحكام	املسبقة	تجاه	اإلسالميين،	وضحت	التجربة	قدرتهم	على	التكيف	مع	.
مفهومات	الدولة	الوطنية	والديمقراطية	والحزبية	والتعددية.

4	 حتى	. كلها،	 التقليدية	 النخب	 تجاوز	 السقف	 أن	 العربي	 الربيع	 بعد	 ما	 احتجاجات	 كشفت	
اإلسالميين،	حيث	اتخذ	االحتجاج	طابًعا	كونًيا.

5	 فهمها	. بمدى	 أساًسا	 ترتبط	 بها،	 ولدت	 بنيوية	 أزمة	 تعاني	 اإلسالموية	 أن	 الدراسة	 وضحت	
لعالقة	الدين	بالسياسة	من	منظور	إسالمي.

6	 ترجع	أزمة	اإلسالموية	إلى	بدايات	تشكل	الفكر	اإلسالمي،	في	عقب	أحداث	الفتنة	الكبرى	وما	.
تالها،	بوصفها	العصب	الذي	تشكل	منه	مفهوم	“السياسة	الشرعية“.

7	 عالته-	. -على	 اإلسالمي	 بالتراث	 االحتماء	 بين	 جمع	 سلبي،	 موقف	 نتيجة	 اإلسالموية	 تشكلت	
واملواجهة	مع	الحداثة	الغربية.

8	 ما	قدمته	اإلسالموية	من	تراث	فكري	وسيا�سي،	يغلب	عليه	منطق	التبرير	والترقيع،	أكثر	مما	.
يظهر	قدرة	على	أصالة	اإلبداع.

9	 تحتاج	اإلسالموية	إلى	إصالح	عميق،	يمس	البنى	النظرية	التي	ترتكز	عليها،	ولن	يحدث	ذلك	إال	.
عبر	إعادة	قراءة	التراث	اإلسالمي،	الفكري	والسيا�سي،	قراءة	نقدية.
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