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فً البدء فإن حدٌثنا هذا ٌتنزل فً فضاء اجتهادي
ٌحتمل الخطأ والصواب ،ولٌس فً فضاء عقائدي ال ٌتحمّل
إال الحالل والحرام .من هذا المنطلق فإنً أزعم أن حدٌثً
صائب ٌحتمل الخطأ ،ورأي مخالفً خطأ ٌحتمل الصواب.
إن الحدٌث عن التؽٌٌر ذو شجون ،والتأمل فً أوضاع
األمّة المتأزمة والمهزومة ٌملً مشروعٌة طرحه مجد ًدا،
رؼم أنه مبحث قُتل دراسة وتنظٌرً ا.

تأسيس المشروع على األمة كفيل بإنجاحه

لقد شهد العالم اإلسالمً فً هذا القرن صحوة تؽٌٌرٌة
شاملة ساهمت فٌها أطراؾ مختلفة ومشارب متنوعة وأٌدٌولوجٌات متعددة ،هدفها التمكٌن وإخراج بلدانها
من ربقة االستعمار والتخلؾ والتبعٌة واالستبداد ،إلى أحضان الحرٌة والعدل والتقدم واالزدهار .وقد كانت
الحركة اإلسالمٌة رقمًا ها ًّما وفاعالً فً هذا اإلطار ،ؼٌر أن مشوارها التؽٌٌري ومنهجٌاتها المطروحة
شابتهما الضبابٌة أحٌا ًنا والتشتت واالختالؾ أحٌا ًنا أخرىُ ،
وطرح الشًء ونقٌضه ،وساهم الداخل
والخارج فً تحٌٌدها أو تحجٌمها طوعًا أو كرهًا ،ففشل أؼلبها فً الوصول إلى الهدؾ الذي كرست
مسٌرتها من أجل تحقٌقه ،رؼم تو ّفر الزخم الجماهٌري والمعطى الثقافً والمرجعٌة الدٌنٌة.
وتعددت التساؤالت واإلجابات حول األسباب الكامنة وراء هذا الفشل ،فمن ابتالء وجب قبوله حتما
والصبر على تجاوزه ،إلى عقاب استحقته النزالق بعضها ها وابتعادها عن روح اإلسالم ،إلى عدم فهم
بعضها لواقعها الوطنً وعدم إدراك للمعادالت اإلقلٌمٌة والدولٌة وحتى الداخلٌة… إلخ .ؼٌر أن سؤاالً ظل
ؼائبًا أو منس ًٌّا ،وهو :لماذا ال ٌكون تحزب بعض الحركات اإلسالمٌة نفسها هو أحد األسباب الرئٌسٌة
والعمٌقة وراء هذا الفشل؟ هذا التحزب الذي اعتبر ْته هذه القطاعات من الحركة اإلسالمٌة ح ًّقا شرع ًٌّا،
ومطلبًا سعت إلى كسبه ،والعمل على الحصول على تأشٌرة بروزه! وقد ساهم الداخل من سلطة
ومعارضة ،والخارج فً اللعب على أوتاره ،بٌن دفع وسحب ،وتطمٌع وصدّ ،والذي ٌبدو أن الحركة
اإلسالمٌة وقعت فً حباله وكأنها تبحث عن حتفها بنفسها!
التحزب مواجهة لألمة
إن دعوة جل الحركات اإلسالمٌة إلى التحزب وتبنٌه وممارسته ٌجعلها طر ًفا فً الصراع على
السلطة؛ فتصبح ممثلة لمجموعة معٌنة ،لها أبعادها وأهدافها وأدواتها ورجالها؛ وهو ما ِّ
ٌقزم مشروعها،
وٌحجم تأثٌرها ،وٌمكن أن ٌجرها إلى مواجهة األمة دون قصد منها .ففً منازلتها للسلطة القائمة تتعالى
أصوات كثرة من اإلسالمٌٌن عن ؼٌاب السند من األمة ،التً فً أحسن الحاالت تلتزم الصمت
واالنسحاب ،إن لم تكن طرفا مناهضا .لقد سمعت مرة أن أحد قٌادي الحركة اإلسالمٌة وهو من وراء
القضبان ظ ّل ٌنتظر وٌتعجب كٌؾ لم تقم الجماهٌر بمهاجمة السجن وإطالق سراحه منه! وقد ؼفل الشٌخ
الكرٌم أنه أضحى هو وخطابه ال ٌمثالن كل األمة ،بل هو طرؾ فً صراع ٌمثل قسما منها ،محدود العدد
والعدّة.
وعلى الصعٌد الفكري ٌرى بعض المفكرٌن فً الحزبٌة سبٌالً إلى الطائفٌةٌ ،سحب عن األمة
مسؤولٌة إقامة الدٌن وعمارة الدنٌا ،وٌجعلها فً أٌدي مجموعة مهما كبر عددها ،هً تلك المجموعة التً
اعتبرت نفسها – وحدها  -تتحدث باسم اإلسالم فً مواجهة آخرٌن ال ٌتحدثون باسمه .وكان هذا الخطأ
فادحً ا .فاألمة مكلفة ومسؤولة ،والحزبٌة تنزع أو تخفؾ عنها هذا التكلٌؾ ،والخطاب القرآنً واضح فً
ٌِن
ٌِن آ َم ُنوا ُكو ُنوا َقوَّ ام َ
هذا المجال حٌث ٌلقً المهمة كاملة على األمة ولٌس على طرؾ منها " ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ِب ْالقِسْ طِ ُ
ش َهدَ ا َء ِ" (النساء). 135 :وما ٌحصل اآلن من تعدد لألوصٌاء على المشروع اإلسالمً ومن
تنوع وتباٌن شاسع فً فهمه وتنزٌلهٌُ ،عتبر تواصالً ولو ًنا معاصرً ا للفرقٌة والمذهبٌة القدٌمة .وحتى إن
اعتبرنا مزاٌا هذا التنوع فً مجال الفقه من توسعة لألمة وتسٌٌر لها ،فإن الفرقٌة السٌاسٌة قدٌما وكذا

ً
حدٌثا لم تنجح إال فً زٌادة خالفات األمة وتعمٌق تشرذمها ،وفشل
الفرقٌة الحاملة للمشروع اإلسالمً
أؼلبها فً الوصول إلى سدة الحكم .وحتى التً وصلت لم تترك لنا نماذج ُتحتذى ونجاحات ُتعتبر ،ألن
ؼٌاب األمة كان مالزما لفشلها ولو بعد حٌن.
التغٌٌر والمنهجٌة غٌر المحسومة
إن منهجٌة التؽٌٌر تبدو مرتبطة فً جانب منها بالنظرة الحزبٌة للتؽٌٌر .فوجود األمة كحاملة للواء
التؽٌٌر أو انحساره فً مجموعة أو حزبٌ ،مثالن حالتٌن منفصلتٌن ،ومسارٌن مختلفٌن .فبقدر ما ٌساهم
التحزب فً زٌادة سرعة وكثافة العمل ،وطً المراحل ،بقدر ما تراهن األمة على النفس الطوٌل
والمنهجٌة الهادئة .والحقٌقة أنه على الرؼم من وضوح مواقؾ العقائد والمذاهب ،وتفهمنا لمبررات نشأتها
عقٌدًٌا وتارٌخًٌا ،إال أن التارٌخ اإلسالمً وحاضره لم ٌحسما شرعٌة منهجٌة التؽٌٌر التً ظلت مترنحة
بٌن المواالة والمواجهة ،وبٌن المنازلة والمناصرة ،وظل السؤال حول من المصٌب ومن المخطئ مجلبة
لالختالؾ ولنشوء المدارس والفرق والمذاهب .وبمطالعة تارٌخ الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً
التارٌخ اإلسالمً نجد أن الحاضر اإلسالمً بقً مشدو ًدا إلى تارٌخه ؼٌر المحسوم ،ودون أخذ العبرة من
مجرٌات التارٌخ واألحداث ،وبقٌت األسئلة مطروحة .ودفع عدم الحسم هذا إلى تبنً منهجٌات مختلفة
ومتباٌنة من أطراؾ األمة التً تشكلت فً أحزاب وطوائؾ ،والذي عمق الحقا الفرقة بٌنها.
على قطعة الفسٌفساء هذه تشكلت الحركات اإلسالمٌة الحدٌثة عبر واقعها الذي تنزل فٌه الؽامض
والعنٌؾ أحٌانا ،ومرجعٌتها التارٌخٌة المهتزة ،وؼلب على التحزب والفرقٌَّة الدفع إلى منهجٌات التؽٌٌر
العنفً والمتسرع ،وؼابت األمة ..حٌَّدتها السلطة حتى ٌؽٌب العتاد والعدة ،وهمَّشها قطاع عرٌض من
الحركة اإلسالمٌة؛ ألنه ظن أنه قادرً ا على حمل التؽٌٌر والفوز بالسلطان ،فهو الجٌل الفرٌد ،والنخبة
الواعٌة والصفوة الفاعلة!
األمة المشروع هو مشروع األمة
إن الحركة اإلسالمٌة التً نرتئٌها لٌست ذات لون واحد وال فكرة واحدة ،بل هً مجموعة رؤى
وأفكار وممارسات ،تجمع فً صؾ واحد المعارض للسلطة والموافق لها ،تشمل التحرٌري (نسبة إلى
أنصار حزب التحرٌر) والتبلٌؽً (نسبة إلى جماعة الدعوة والتبلٌػ) والصوفً والزٌتونً (نسبة إلى جامعة
والمو َّكلٌن بالكتاتٌب وأئمة المساجد وخطباء ال ُجمع ،حتى إن كانوا ٌأخذون
الزٌتونة) ،والسنً والشٌعً،
َ
خطبهم من السُّلطات القائمة وٌتؽافلون عن ظلمها طمعًا فً استمرار مسٌرة الدعوة ،وأعضاء هذه الحركة
اإلسالمٌة هم الجماهٌر ،ومن ٌتبنى مشروع التمكٌن بال مواربة ،ومن ال ٌعرؾ من اإلسالم سوى ركعات
فرض تتبعها أحٌانا ركٌعات نوافل ،أو من ٌعرؾ هللا فً رمضان وٌنساه فٌما سواه ،المصلً البسٌط
والصائم األبسط والحاج المتقاعد ،أو من ٌحمل فً قلبه ذرة إٌمان ،وهم كثٌر .فالمشروع اإلسالمً الذي
ٌتبناه هذا الك ُّل الجامع وٌُجمع علٌه القاصً والدانً منهم ،بسٌط فً تعبٌراته عمٌق فً محتواه ،وهو ما
صالَ َة َوآ َتوُ ا َّ
الز َكا َة َوأَ َمرُوا
ض أَ َقامُوا ال َّ
عنته آٌة التمكٌن من سورة الحج " الَّذ َ
ٌِن إِن َّم َّك َّنا ُه ْم فًِ األَرْ ِ
ُ
ُور" (الحج ،)41 :والتً سبقته آٌة النصر والمؤازرة الؽٌبٌة له
ِب ْال َمعْ رُوؾِ َو َن َه ْوا َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ِ َعاقِ َب ُة األم ِ
هللا َل َق ِويّ َع ِزٌز" (الحج ،)40:وفً هذا أكثر من مؽزى.
" َو َل ٌَنص َُرنَّ هللاُ َمن ٌَن ُ
ص ُرهُ إِنَّ َ
وعناصر التمكٌن هذه التً تمثل برنامج التسٌٌر والتنزٌل فً خطوطه العرٌضةُ ،تشكل أٌضا عناصر
مرحلة ما قبل التمكٌن ،أي برنامج األمة ومشروعها الذي تنادي به وتجتمع علٌهٌ .قول ابن عاشور فً
تفسٌره "فأما إقامة الصالة فلداللتها على القٌام بالدٌن وتجدٌد لمفعوله فً النفوس ،وأمّا إٌتاء الزكاة فهو
لٌكون أفراد األمة متقاربٌن فً نظام معاشهم ،وأما األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فلتنفٌذ قوانٌن
اإلسالم بٌن سائر األمة من تلقاء أنفسهم " [1].
وعندما ٌصبح برنامج هذا اللقاء اإلسالمً خطوطا عرٌضة وواضحة فإنه ٌمكن له أن ٌؤلف بٌن
ض َجمٌِعًا مَّا أَلَّ َف ْ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
ت َبٌ َْن
فئات األمة وٌجمع شتاتها  ،قال تعالى" َ :وأَلَّ َ
ت َما فًِ األَرْ ِ
ؾ َبٌ َْن قُلُ ِ
ؾ َب ٌْ َن ُه ْم إِ َّن ُه َع ِزٌ ٌزز َحكٌِ ٌزم" (األنفال .)63 :فهل ٌرفض التبلٌؽً األمر بالمعروؾ؟ وهل
هللا أَلَّ َ
وب ِه ْم َو َلكِنَّ َ
قُلُ ِ
ٌخالؾ الصوفً النهً عن المنكر؟ وهل ٌعترض الزٌتونً على إٌتاء الزكاة؟ وهل ٌعاند إمام الخمس
وخطٌب الجمعة على إقام الصالة؟

ً
اعتباطا أن كانت دعوات األنبٌاء خطوطا عرٌضة ومٌسَّرة فً السٌاسة واالقتصاد واالجتماع
ولٌس
حتى تجمع الناس حولها .وهذه الخطوط العرٌضة ال تلؽً الجانب التفصٌلً والتجزٌئً ،ولكن هذا ٌمثل
محطة أخرى ومرحلة ما بعد التمكٌن .فعلى الحركة اإلسالمٌة حٌنئذ أن تبٌن أن الربا من المنكر وتأتً
بالمعروؾ بدٌال ،وأن الخمر والزنا والؽش والرشاوى رذٌلة وتأتً بالفضٌلة بدٌالً ،وهذا لٌس صعبًا فً
تنزٌله ،وال ٌواجه األمة ،بل ٌمثل توضٌحا لخطوط سابقة تبنتها واصطحبتها ،فهً صاحبة المشروع وتعلم
بوعٌها التقاء هذا الجزئً بالكلً ،ؼٌر أنها تطلب تمكٌنها من البدٌل "الشرعً".
ووجود هذا اللقاء اإلسالمً الحامل للمشروع اإلسالمً فً خطوطه العرٌضة ال ٌلؽً االختالؾ فً
الجزئً والتفصٌلً ،والذي ٌمكن أن تحمله داخل الفضاء اإلسالمً مجموعات وأطراؾ ،لكن دون
ٌِن اق َت َتلُوا َفأَصلِحُوا
ان م َِن المُؤ ِمن َ
المساس باألصل الجامع تنظٌما وخطابا .ولعل اآلٌة الكرٌمة " َوإِن َطا ِئ َف َت ِ
َبٌ َن ُه َما" (الحجرات )9 :تؤكد على إمكانٌة وجود التعارض بٌن أصحاب المشروع اإلسالمً داخل الفضاء
اإلسالمً ،فالباؼٌة منهم ،والباؼٌة علٌها منهم ،والمصلح منهم ،وهو لٌس عٌبا،بل العٌب ٌتمثل فً مواجهة
مجموعة لألخرى بدعوى وجود السٌاسً أو ؼٌابه ،أو أولوٌة الروحانً أو تهمٌشه .فالتعارض المقبول
شرعا والمفهوم عقال واآلخذ بأسباب النجاح وسنن االستخالؾ ٌكون فقط داخل رباعٌة التمكٌن :إقام
الصالة وإٌتاء الزكاة واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،ولٌس خارجه.
وقد أرادت قطاعات من الحركة اإلسالمٌة أن تكون طرفا فً الصراع ،وذلك حسب فهمها واعتبارها
من قصص األنبٌاء ودعواتهم ،حٌث كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأتباعه الذٌن ؼالبا ما كانوا أقلٌة
َ
مره"
ٌواجهون مجتمعاتهم بأفكارهم الجدٌدة وٌتصدون لبؽٌها .وكان النصر دائما حلٌفهم "وهللاُ َؼالِبٌز َع َلى أ ِ
(ٌوسؾ)21 :؛ ألن ٌد الؽٌب راعٌة ،والهدؾ هو الشهادة وإقامة الحجة على هذه األقوام وتأكٌد عدل هللا
فٌهم .ؼٌر أن الٌوم لٌس بالبارحة .ومشروع الحركة اإلسالمٌة ال ٌتنزل الٌوم فً مجتمع كافر وجاهلً ال
ٌعرؾ هللا وٌشرك بعبادته ،بل فً أمة زاغ بعضها ونافق بعضها وخاؾ بعضها وآمن الكثٌر منها .ولذلك
لٌست دعوتها نسخة لدعوة الرسل الختالؾ اإلطار مع وحدة الهدؾ .فهذا لٌس مواجهة بٌن الكفر واإلٌمان
وفصالً بٌن األمة والكفار ،فاألمة اإلسالمٌة هً جزء من األمة المدنٌة التً تجمع كل األطراؾ من
عقائدٌة وسٌاسٌة متنوعة .فالشٌوعً جزء من هذه األمة المدنٌة وكذلك اللٌبرالً والمسٌحً والٌهودي،
ولكل طرؾ الحق فً التعبٌر عن آرائه فً تسٌٌر هذه األمة (انظر كتاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ُ
اصطلح علٌه بدستور المدٌنة)
بٌن األنصار والٌهود المقٌمٌن ،والمهاجرٌن الوافدٌن فٌما
 [2].ولم تقع مواجهة بٌن األمة اإلسالمٌة واألمة المدنٌة حتى نكث أحد أطراؾ هذه األخٌرة المعاهدة
] ،[3لذلك فلن ٌُسحب البساط ممن ال ٌجد نفسه ممثال -ممن ال ٌتخذ اإلسالم منهجً ا  -فً عناصر التمكٌن
األربعة وله أن ٌنادي بما ٌرٌد فً إطار هذه األمة المدنٌة التً تحمٌها قوانٌن وتعهدات وخطوط حمراء .
واإلسالم ٌستبشر بمن رضً دعوته وٌقبل التعاٌش مع من رفضها " َفإِن َت َولَّوا َفقُل َحس َب ًَ هللاُ الَ إَ َل َه إِالَّ ه َُو
َع َلٌ ِه َت َو َك ُ
العظِ ٌم" (التوبة .)129 :وهذا ما عاٌناه فً الصدر األول من اإلسالم ،ففً
رش َ
هو َربُّ َ
لت َو َ
الع ِ
وصٌة اإلمام علً إلى والٌّه على مصر مالك األشتر" :وأشعر قلبك الرحمة للرعٌة والمحبة لهم واللطؾ
بهم ..فإنهم صنفان ،إمّا أخ لك فً الدٌن أو نظٌر لك فً الخلق".
وٌتمٌز هذا الخطاب بمٌزتٌن ،فهو من ناحٌة خطاب عام وتجمٌعً ولٌس طائفًٌ ،مثل مصالحة
للجسم مع نفسه ،وهو بالتالً ٌدعو إلى التقرٌب ولٌس إلى التشتٌت ،وهو من ناحٌة أخرى خطاب سهل
ومٌسّرٌ ،جعل منهجٌة التؽٌٌر هادئة والتم ُّكن سلمٌا وتنزٌل التمكٌن ذا مراحل ومحطات ،ال ٌصدم ذهنٌة
المجتمع وال عاداته بل ٌؽٌرها بلطؾ وعلى المدى الطوٌل ،ألن المجابهة وقسرٌة التنزٌل ال تولد إال جفاء
وصدّا وردودا من الداخل والخارج ٌصعب التكهن بها ومواجهتها.
وهذا الحل المنشود ٌسعى إلى التفاؾ األمة حوله وتبنٌه وحمله وحماٌته ،فالمشروع جزء منها ولٌس
مُسقطا علٌها ،فهً ٌنبوعه ولٌست مخبره.
ٌُروى أن الخلٌفة العباسً المهتدي با أراد أن ٌقتفً أثر عمر بن عبد العزٌز بعد قرن ونصؾ من
الزمن ،فأمر بالمعروؾ ونهى عن المنكر وزهد فً الدنٌا وقرّ ب العلماء وتهجّ د باللٌل وأطال الصالة ولبس
جبّة الشعر (انظر التطرؾ والمبالؽة) ،فثقلت وطأته على العامة والخاصة (الحظ انسحاب مؤٌدي
المشروع وحاملٌه) ،فاستطالوا خالفته وسئموا أٌامه وعملوا الحٌلة حتى قتلوه .ولمّا قبضوا علٌه قالوا له:

أترٌد أن تحمل الناس على سٌرة عظٌمة لم ٌعرفوها؟ فقال :أرٌد أن أحملهم على سٌرة الرسول -صلى هللا
علٌه وسلم -وأهل بٌته والخلفاء الراشدٌن! فقٌل له :إن الرسول كان مع قوم زهدوا فً الدنٌا ورؼبوا فً
اآلخرة كأبً بكر وعمر وعثمان وؼٌرهم ،وأنت إنمّا رجالك تركً وخزري ومؽربً وؼٌر ذلك من أنواع
األعاجم ،ال ٌعلمون ما ٌجب علٌهم فً أمر آخرتهم وإنما ؼرضهم ما استعجلوه من هذه الدنٌا ،فكٌؾ
تحملهم على ما ذكرت من الواضحة؟ فقُتل بعد أحد عشر شهرا من خالفته وشرب القتلة من دمه![4].
وقد حاولت السلطات إبعاد قطاعات من الحركة اإلسالمٌة عن هذا المفهوم الجامع بتحٌٌد الدٌن،
بدعوى أنه للجمٌع وال ٌحق ألحد استعماله ،وهً كلمة حق أرٌد بها باطل [5].
وقد وقعت أطراؾ من الحركة اإلسالمٌة دون أن تشعر فً هذا الفخ بتحزبها وتبنٌها للدٌن كطرؾ
سٌاسً وكمجموعة ضؽط ومطالبة ومعارضة ،وهو ما جعلها تأخذ بطرؾ الدٌن على أساس طائفً ولٌس
على أساس كونه األمَّة جمٌعها ،وهو ما جعل من قائدها وزعٌمها رئٌسًا لمجموعة سٌاسٌة ،ففقد بالتالً
التفاؾ األمة حوله بكونه قائ ًدا وعالمًا ومرش ًدا ومفتًٌا ،تتعلق بتالبٌبه الجموع وتتمسح على أطرافه
الجماهٌر ،التً ترى فٌه قائدا لها ومرشدا ٌتعالى عن السٌاسة ونفاقها .فٌصبح ممثال لألمة فً مجموعها،
فهً إطاره وهو زعٌمها ،وهً المدافعة عنه والحامٌة لمبادئه وأفكاره.
ٌُروى أن "البهلول بن راشد" كان من علماء القٌروان األجالء ،فأراد أمٌر البالد أن ٌحبسه فخرجت
القٌروان فً عشرة آالؾ مقاتل مدافعة عن ابن راشد قائلٌن لألمٌر :إٌاك والبهلول بن راشد فإنه منا بمثابة
الرأس من الجسد! كما ٌصبح الدور اإلفتائً للقائد حاسما وبارزا ٌفوق السلطة التنفٌذٌة نفسها وٌجبرها
على أخذه باالعتبار .وقد شهد العالم اإلسالمً عزل السلطان العثمانً سلٌم الثالث سنة  1807استنادا إلى
فتوى من مفتً البالد الذي اتهمه بأنه ؼٌر صالح للملك؛ ألنه فرض على المسلمٌن أنظمة الكفار وأدخل
نظم اإلفرنج وعوائدهم وأجبر الرعٌة علٌها.
كما ساهم ابتداع مصطلح "اإلسالم السٌاسً" من طرؾ الكتاب الؽربٌٌن وأتباعهم من الداخل فً
الدفع إلى وجود اإلسالم كطرؾ سٌاسً وحسب ،وإذا كانت دعوة الؽربٌٌن قد ُتفهم على أساس تعودهم
على الدٌانة المسٌحٌة ؼٌر المسٌَّسة ،وتنزٌلهم لهذا الفهم على اإلسالم بأن أٌة قراءة سٌاسٌة له تجعله
إسالما سٌاسٌا ولٌس إسالما فقط ،فإن أتباعهم فً الداخل قد ّ
سخروا هذا المصطلح لصالحهم وانتهزوه
سٌاسٌا ووضعوه جماهٌر ًٌّا فً ؼفلة من أصحابه! ورضٌت قطاعات واسعة من الحركة اإلسالمٌة بهذا
التمٌّز ظنا منها بأن هذا ٌؤكد على شمولٌة اإلسالم واحتوائه للبعد السٌاسً ،ونسٌت أن مصطلح اإلسالم
كفٌل بهذا الحمل ذاتًٌا باحتوائه لمبدأ األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،وهو المبدأ الذي وصفه اإلمام
الؽزالً بالقطب األعظم للدٌن ،والذي ٌجعل الفرد ؼٌر جامد فً مواجهة األحداث ،بل ساعٌا إلى تعدٌل
مجراها بردها إلى اتجاه الخٌر ما استطاع .وهذا ال ٌعنً فصالً بٌن الدٌن والسٌاسة ،بل تواصل لها فً
إطار أوسع ،فلٌس هناك انسحاب للسٌاسة وتفرغ للعلم والتربٌة والدعوة كما عناه بعضهم]،[6ولكن تواصل
للسٌاسة وانسحاب للتحزب .ولهذا فال طعن فً شمولٌة اإلسالم وال استبعاد لدوره السٌاسً المفروض عقالً
وشرعًا..
السـٌاسة عـبادة أوال
لقد ؼابت السٌاسة فً فكر بعض ممارسً العمل العام من اإلسالمٌٌن كنشاط عبادي ٌرجى منه
مرضاة هللا ،وؼلب البعد الدنٌوي والسٌاسً على أطوارها ،فأضحت مطٌة للكراسً والمهام والدرجات،
ولم ٌعد ٌختلؾ السٌاسً اإلسالمً عن ؼٌره فً فهمه لمسارها وألهدافها .هذا البعد الؽائب جعل السٌاسة
تصبح فرٌضة عبادٌة ؼائبة فً الذهنٌة اإلسالمٌة ،ونتج عنه تسرع فً جنً ثمارها وعمل على المستوى
القصٌر المدى ،ونسً العاملون فٌها أن زمن المسلم متع ّد ٌجمع الدنٌا واآلخرة ،وأنه لم ٌُطلب منه أن ٌكون
واضع حجر التأسٌس والبانً والمرمّم والمزوّ ق والمسوّ ق ،وحامل مقص التدشٌن! بل ٌمكن أن ٌكون
المؤسس جٌال أو أجٌاال ،والمد ّ
شن أجٌاال أخرى.
هذا التسرع دفعته عوامل عدٌدة منها الفهم القاصر للفترة المكٌة والفترة المدنٌة ،وااللتزام ولو فً
الالوعً بعدد السنٌن التً قضتها وكأن التمكٌن ٌجب أن ٌمر من هنا عددا وعدة ،أو أن دعوة الرسل قد
اس ُتكمِلت فً عهد روادها ،والمطلوب من الحركات أن تكون شبٌهة بها .هذا الخلط بٌن دعوة الرسل
المبنٌة على عالم الؽٌب المقرِّ ر لزمانها ومكانها وبداٌتها ونهاٌتها والمرتبطة أساسا بصاحبها ،ودعوة بعض

الحركات اإلسالمٌة التً تمثل امتدادا لها فً الفكرة والمشروع والهدؾ ،واختالفا فً الحمل والمسار
والتنزٌل ،هذا الخلط أدى إلى التسرع وإلى ؼلبة المنحى السٌاسً فً منهجها فً تعاطٌها للسٌاسة وسقط
بعدها العبادي.
ومن أوجه العبادة فً المشروع تأصٌل القضاٌا والقرارات والمناهج ،فؽٌرت حركات أسماءها إلى
أحزاب ،ولم تسأل عن الشرعٌة (حتى وإن كان هذا من المباح ،فالمباح ٌُؤصَّل له) ،وتؽٌرت منهجٌات
نر الشرعٌة !ومن أمثلة تواجد الؽٌبً فً المشروع مبدأ االستخارة ،الذي ال ٌمثل تواكال
التؽٌٌر ولم َ
وانسحابا ولكن عونا إلهٌا خص هللا به المسلم عن بقٌة خلقه لقصور اإلنسان وضعفه ومحدودٌة أبعاده.
ومن المضحك المبكً أن أفرا ًدا من الحركة اإلسالمٌة ال ٌعرفون االستخارة إال عند زواج أحدهم ،وكأن
الخالص الفردي أه ّم وأعظم من خالص األمة ونجاحها! فهل استخرنا هللا حٌن جاملنا؟ وهل استخرنا حٌن
جابهنا؟ وهل استخرنا حٌن ؼٌَّرنا؟
ولقد سعت أطراؾ عدٌدة إلى ضرب أو تهمٌش هذا التمٌز لقطاعات من الحركة اإلسالمٌة فً هذا
الجانب وقبلت هذه األخٌرة السقوط فً فخه بقصد أو بؽٌر قصد .لقد خلطت الحركة اإلسالمٌة بٌن التمٌز
واالنعزال فوقعت فً االضمحالل؛ حٌث أضحى خطابها ؼٌر جدٌد وال ٌحمل الفردٌة )(originalité
الالزمة التً ٌحوٌها مشروعها بداهة ،والتً تتجلى خاصة فً جانبه العبادي الذي أكرمها هللا به" َو َما
َخ َل ْق ُ
ون" (الذارٌات )56-والتً تمثله عناصر التمكٌن األربعة السالفة الذكر.
ت ْال ِجنَّ
واإل ْن َ
س إال لِ ٌَعْ ُب ُد ِ
ِ
المشروع اإلسالمً مشروع هداٌة باألساس
لقد أدى التحزب وبشكل طبٌعً إلى تعلق بعض الحركات اإلسالمٌة بأهداب السٌاسة ،وإلى تفشً
ظاهرة التطلع إلى التمكٌن قبل األوان ،وإلى هٌمنة السٌاسً على المجاالت األخرى .وأصبح التعوٌل على
السلطان شفعة للتراخً وتبرٌرً ا للفشل وتسرعًا فً طً المراحل ،ودفعًا لألفراد نحو االستعداد لتحمل
مسؤولٌة فً واقع لم ٌستوؾ شروط نهوضه .واختلطت األولوٌات ،وأصبح التمكٌن ؼاٌة لدى هذا البعض
ال وسٌلة لتنزٌل المشروع.
وقد حدث قدر من االلتباس وسوء الفهملبعض النصوص لمنسوبة إلى الحدٌث النبوي .فمقولة" :إن هللا
لٌزع بالسلطان ما ال ٌزع بالقرآن "فهمها أصحابها على أنها تهمٌش للجانب القرآنً التربوي واألخالقً
فً دعوة التؽٌٌر ومنهجٌته وتنزٌله ،وتضخٌم للدور السلطانً الذي أُعطً األولوٌة فً التؽٌٌر فً كل
ُ
وتكاث ُر الفرق السٌاسٌة الداعٌة لتؽٌٌر الشرعٌة فً تارٌخناٌ ،ؤكد
شًء ،من أخالق وتقالٌد وحتى ضمائر!
تم ّكن هذا الفهم لدٌها واعتبارها بأن السٌاسً ـ السلطانً هو الكافل بطً المراحل وإحداث التؽٌٌر بسرعة
ولعله بنجاعة .ولم تخرج بعض قطاعات الحركة اإلسالمٌة الحدٌثة عن هذا الفهم ،وظنت أنه بإمكانها
تؽٌٌر العقلٌات وإنزال مشروعها عبر منهجٌة السلطان المتسرعة ،ومن التنزٌل إلى التدشٌن! وهذا حسب
رأٌنا ولٌد التحزب والفرقٌة التً تجعل من رسالة اإلسالم باألساس سٌاسٌة ،وأن السٌاسً فً تضخمه
ٌنحو المنحى السلطانً .على عكس األمة التً ٌملً تبنٌها للمشروع ؼلبة المنحى القرآنً المتدرج والمتأنً
والذي ٌجعل من رسالة اإلسالم رسالة هداٌةٌ ،كون السٌاسً والتربوي واألخالقً واالقتصادي أدوات
ووسائل لتحقٌق هدؾ الهداٌة الذي هو أكبر وأه ّم.
إن العودة إلى أصول التؽٌٌر المبثوثة فً النص المقدس والفعل النبوي ٌُحمّل المشروع كل األمة وال
ٌتركه لطرؾ منها ،والحركة اإلسالمٌة لٌست ضمٌر هذه األمة وجسمها الفاعل فحسب ،فهذا تحجٌم لها
وتقزٌم لدورها ،بل هً األمة فً امتدادها وتنوعها وإٌمانها ووعٌها ،وهو الذي رأٌناه فً رباعٌة التمكٌن
المطلوبة منها والذي ٌجعل من تحزب الحركة اإلسالمٌة البداٌة والنهاٌة لمشروعها .وهللا أعلم.
ٌِن َفرَّ قُوا دٌِ َن ُه ْم َو َكا ُنوا شِ ٌَعًا لَّسْ َ
هللا ُث َّم ٌُ َن ِّب ُئهُم ِب َما َكا ُنوا
"إِنَّ الَّذ َ
ت ِم ْن ُه ْم فًِ َشًْ ٍءء إِ َّن َما أَ ْم ُر ُه ْم إِ َلى ِ
ون" (األنعام).160 :
ٌَ ْف َعلُ َ
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