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توطئـة :
لما انطلقت الصحوة اإلسبلمٌة فً بداٌة القرن الماضً كانت
األمة تعٌش تمز ًقا حضار ًٌّا رهٌبًا ،ساهم فٌه الداخل والخارج على
السواء .كانت القابلٌة لبلنهزام والتبعٌة والتقوقع ،حالة حملتها األمة
فً ثقافة االستبداد السٌاسً والفقر االقتصادي والجدب العلمً
والمعرفً ،فً واقع مهتز على أكثر من بابٌ ،صفه أحمد أمٌن فً
شكل مزعج" :فساد نظام واستبداد حكام وفوضى أحكام وخمود
عام "[[1]].فكانت الصحوة تعبٌرً ا عن عمق األزمة ومحاولة
وطنٌة وإنسانٌة لتجاوزها ،مثلتها فً بعدها السٌاسً والشمولً
الحركة اإلسبلمٌة الحدٌثة .
وبعد مرور قرن من الزمن وما طاؾ بهذه األخٌرة من
تحدٌات ،وما شابها من إخفاقات ومراجعات ،وما عاشتها من
نجاحات وتمكٌن ..فإن إطارً ا جدٌ ًدا للحالة اإلسبلمٌة بدأ ٌطرح نفسه
منذ عقد من الزمن ،تمثل فً ظاهرة التدٌن االجتماعً ،أو اإلسبلم القاعدي والفطري ،بعٌ ًدا عن الركب
السٌاسً .كانت عودة روحٌة أخبلقٌة ،مثلت فً الؽالب رد فعل تجاه واقع مادي متعاظم ،ومحاولة للنجاة
الفردٌة أمام صعوبة النجاة الجماعٌة التً حملت صٌؽتها الحركة اإلسبلمٌة ،وتؤكٌ ًدا للدور األساسً لؤلمة
فً أي مسار للتؽٌٌر .
وفً تصفح أطوار هذه الظاهرة تبدو عفوٌتها وفطرٌتها أساسًا لنجاحها؛ حٌث بدأت فً االنتشار
بسرعة كبٌرة عمّت األفراد والمجموعات والمإسسات ،ال ٌحدها انتماء سٌاسً أو وظٌفً أو طبقً ،وال
ٌحدد إطارها فرد أو جماعة أو مإسسة .ؼٌر أن أسبلة عدٌدة بدأت تطرح نفسها فً خضم هذا المشوار
وهذا اإلطار الجدٌد للصحوة ،فً عبلقة هذه الٌقظة مع الحركة اإلسبلمٌة ،هل هً نهاٌة صٌؽة وطرؾ
وتمثٌل؟ وماذا بقً من أطروحة التؽٌٌر للحركة اإلسبلمٌة المعاصرة؟ هل ٌعنً حدٌثنا هذا ؼفلة عنها
وخبوتا لئلسبلم السٌاسً ،وانتهاء لدوره الرٌادي فً التؽٌٌر؟ هل ِّ
توخً منهجٌة التدٌن االجتماعً تعنً
فشل منهجٌة التمكٌن السلطانً ،وانهٌار أولوٌة الدولة على المجتمع؟ وبالتالً ٌمثل اإلسبلم السٌاسً محطة
خاطبة فً مسار التؽٌٌر؟ أم أن أدوارً ا أخرى تنتظره ومحطات جدٌدة تناسبه ،لتجعله أكثر تؤهٌبل لقٌادة
عملٌة إصبلح مجتمعه إذا وعى مهمته وكنه دوره واستوعب واقعه؟ لتكون منهجٌة التدٌن فً لقابها مع
اإلسبلم السٌاسً الحلقة المفقودة وهمزة الوصل المنشودة لنجاح المسار التؽٌٌري للمجتمع ،وتؤكٌد الدور
المنسً أو المؽٌّب لؤلمة .
المفارقة الكبرى :شمولٌة الطرح وحزبٌة الممارسة
فً مراجعتنا لمسار الحركة اإلسبلمٌة ٌطالعنا تؤرجحها بٌن الطابفٌة عند تنزٌل مشروعها فً تبنٌها
لمبدأ التحزب ،والشمولٌة فً التنظٌر التً كثٌرً ا ما أدت إلى تبوبها مقام المتحدث الرسمً والوحٌد باسم
اإلسبلم ،واعتبار فهم الجماعة هو الفهم ،وأن اجتهادها هو االجتهاد ،حتى ٌصبح الوالء للجماعة والء
للدٌن ،وأن خبلفها -فً ؼالبه -خبلؾ مٌوعة أو نفاق أو زندقة ،إن لم ٌكن خبلؾ تكفٌر !.
هذه الطابفٌة عند تنزٌل المشروع تمثل نتٌجة طبٌعٌة لمفهوم السٌاسة القابمة على تبنً مفاهٌم معٌنة
للتمكٌن والتسٌٌرٌ ،جتمع علٌها أفراد لٌكونوا مجموعة صاحبة مشروع وبرنامج للحكم .وتلتقً مع هذه
األطروحات أطراؾ وتخالفها أخرى ،وهً مسلمات التعامل الدٌمقراطً والتعدد الحزبً .فاإلشكال لٌس
فً تجنب الخطاب الطابفً والحزبً عند التنزٌل؛ ألن هذا هو منطق التحزب والتناظر والنزال
ً
شمولٌا ٌجمع شئون الدٌن والدنٌا بأداة حزبٌة ولسان
الدٌمقراطً ،لكن المفارقة كٌف تبنً مشرو ًعا

فرقً وإطار تعددي؟ وهذا ٌمثل -حسب ظنً -التناقض الذي حملته الحركة اإلسبلمٌة الحدٌثة بٌن أحشابها
منذ والدتها .
كان جواب مإسسها األول حسن البنا صرٌحً ا فً هذا الباب حتى ٌتجنب هذا الوضع ،أن الحزبٌة
السٌاسٌة بؽٌضة ،وأن األحزاب مصنوعة ولٌست حقٌقٌة وال تجوز فً دٌار اإلسبلم]] ،[[2وأن الحركة
اإلسبلمٌة هً أكبر من حزب سٌاسً ،وأن اإلخوان جماعة فوق األحزاب جمٌعها [[3]].فكان رفض
التحزب وعلو المشروع مخرجً ا لتفادي هذا اإلشكال .ؼٌر أن العٌب األكبر والمطب األخطر لهذا الطرح
هو السقوط فً الشمولٌة عند التنزٌل ،واحتكار الصفة اإلسبلمٌة ،ومجانبة حالة التعدد والدٌمقراطٌة داخل
الببلد ،ولعله االقتراب فً نهاٌته من ثٌوقراطٌة مخٌفة وأحادٌة مستبدة .
ورأى فرٌق آخر -وعلى نقٌض الطرح السابق -رفض تحزب اإلسبلم أو الحركة اإلسبلمٌة ،فً
مقابل السماح بالتحزب ألطرافها ،وكان من أبرزهم الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً الذي عبّر عن
استٌابه من زٌػ الحركة اإلسبلمٌة عن الدعوة واإلرشاد وانجرافها فً المستنقع السٌاسً وما ٌجره من فتنة
ومنازلة ،وانهٌار لقدسٌة الدٌن وطهره ،وما ٌتطلبه كذلك من تكتل ومنافسة وندٌّة لآلخرٌن؛ فتفقد الحركة
هذا القاسم المشترك ،وتنعزل وتسقط حٌث ٌجب االختبلط والنهوض [[4]].
إن النقد الموجه لهذه األطروحة ٌدور ؼالبًا حول خطورة استبعاد الدٌن من المعترك السٌاسً،
والفصل انتهاء بٌن الدٌن والسٌاسة ،وهو ما وصل إلٌه بعضهم لما دفع هذا التعلٌل إلى منتهاه ،كما ٌنذر
هذا الطرح بالرجوع إلى حالة الؽٌبة السٌاسٌة لئلسبلم التً سبقت ظهور الحركة اإلسبلمٌة الحدٌثة ،والتً
ّ
مثل ظهورها مل ًبا لهذا الفراغ واسترجاعًا لدور مفقود .
إن البلفت للنظر أن كلتا األطروحتٌن تجتمع على الدور المنشود للجماهٌر ولؤلمة ،وأن نجاح التؽٌٌر
ٌتم إما عن طرٌق تجمٌع األمة تحت ؼطاء الحركة اإلسبلمٌة "السٌاسٌة" ،وهً اجتهادات حسن البنا
وجماعة "اإلخوان المسلمون" ،أو عبر حفظ هذه الجماهٌر فً نطاق واحد بعٌ ًدا عن اإلسبلم السٌاسً الذي
ال مبرر لوجوده؛ ألنه أصبح عنصر تشتٌت وتفرٌق لؤلمة ،وهً افتراضات الطرؾ المقابل .
من خبلل هذا االعتبار لؤلمة ٌتجلى لنا المدخل األساسً لما نطرحه .فالمشروع السٌاسً كان ٌفتقد -
وال شك -إلى هذا المرتع الخصب وإلى هذه المبلءة الشعبٌة التً ٌمثل رجوع الجماهٌر إلى رحاب الدٌن
ٌنبوعها وصمام أمانها ،وذلك عبر ما تثمره منهجٌة التدٌن من نتابج وتحوالت؛ فقد ُتؽٌّر النفوس و ُتشبعها
ًّ
وسموا أخبلق ًٌّا وروح ًٌّا ،وهً محطة أساسٌة وأولٌة فً مسار التؽٌٌر كما عنٌناه فً مقال
عبادة
سابق]] ،[[5لٌصبح اإلسبلم السٌاسً المحطة األخٌرة فٌه .
ففً هذا اإلطار وعلى خبلؾ أصحاب الطرح األول ،لن ٌتحمل اإلسبلم السٌاسً مهمة التؽٌٌر
النفسً كما ٌبدو لهم ،ولكن ٌتركه لحالة التدٌن االجتماعً ،ولن ٌمثل بالتالً كل حلقات التؽٌٌر .وفً مقابل
أصحاب الرإٌة الثانٌة ال تنسحب الحركة اإلسبلمٌة عن الركح وال تضمحل كما ٌرون ،ولكن تظل تإدي
وظٌفتها حزبٌا وسٌاسٌا ،مع اختبلؾ تدخلها فً المسار التؽٌٌري .
إن إمكانٌة وصول الحركة اإلسبلمٌة إلى التمكٌن ال ٌزال صعب المنال فً ظل الخارج الرافض
والداخل المرتاب أو المناهض؛ نظرً ا لحملها لمشروع نقٌض ومؽاٌر للمطروحٌ ،صعب تبنٌه ومساندته
دون محطات تقشؾ ومراحل تنزٌل صعبة ومكلفة للببلد والعباد ،والتً ٌمكن أن تتعدى الجٌل والجٌلٌن؛
لذا فإن حمل هذا المشروع لن ٌكون طابف ًٌّا تجتمع علٌه فبة فحسب ،بل وجب أن ٌكون حامله هو نفسه
ّ
المنزل علٌه ،حتى ٌتبناه وٌعٌش على إنجاحه طوعًا دون إكراه ،وٌرتضً فترات التقشؾ المضنً
والزهد ،التً تتطلب جه ًدا وصبرً ا ومثابرة ،ولعلها تكون الؽالبة ،خاصة فً بداٌة التمكٌن والتحدي ،ولٌس
نرى ؼٌر األمة فً امتدادها القادرة على ذلك .فمشروع الحركة اإلسبلمٌة هو مشروع تبنٍّ أكثر منه
مشروع انتماءٌ ،تجاوز اإلطار اآلنً لٌجمع الدنٌا واآلخرة؛ فتتعدى نتابجه والمكافبة المرجوة منه البعد
المادي البحت ،فمن ال أجر له هنا له كل األجر هناك .
قد تتراوح أشكال التؽٌٌر وأصنافه ومنهجٌاته بٌن تربٌة النفس وتهذٌبها ،وتشكٌل العقول وتوعٌتها،

وتنظٌم االقتصاد وتخلٌقه ،وتبدٌل الحكم وآلٌاته .وهً محطات ال نخال أن لئلسبلم السٌاسً دورً ا مجدًٌا
فً اجتماعها تحت مظلته فً كل المراحل ،وإال وقع فً منازلة ومواجهة مع أطراؾ المجتمع ،سلطة
ومعارضة وحتى جمهورً ا .وهو ما أسفر عن سلسلة من المواجهات بٌنها وبٌن السلطة والمجتمع المدنً
والجماهٌر العربٌة :
فقد صار الصراع مع السلطة صراعًا لؤلقطاب ونزاال حتى الموت لخلوص السلطات القابمة فً
استنتاجاتها إلى أن المواجهة ؼٌر مضمونة العواقب بدون استعمال العضبلت؛ ألن اإلسبلم السٌاسً قد
جمع كل حلقات الفضاء اإلنسانً ،وخاصة الجانب النفسً والثقافً والشعوري والوجدانً ،معتم ًدا فً ذلك
على هوٌة الجماهٌر وموروثها ومرجعٌتها ،التً لم ٌتزعزع بنٌانها اإلسبلمً رؼم الهزات والضربات من
الداخل والخارج .
وصارت المواجهة مع أحزاب المجتمع المدنً الذٌن خلصوا أٌضًا إلى أن المنازلة مع اإلسبلم
السٌاسً ال ٌملكون كل أوراقها ،وأنها قضٌة مهزومة ال محالة .وما النداء باستبعاد الدٌن عن السٌاسة إال
محاولة سٌاسٌة من هإالء لهدم هذا الرباط بٌن اإلسبلم السٌاسً واإلسبلم المدنً حتى تفقد الحركة
اإلسبلمٌة إطارها وزخمها وفعالٌتها .
وبلؽت فً بعض األحٌان كونها مواجهة مع الجمهور نفسه عندما ٌنال البعض منهم ،تحت تؤثٌر
ظروؾ وحاالت ووقابع داخلٌة أو خارجٌة ،الخوؾ والرٌبة من أن ٌتضخم اإلسبلم السٌاسً فٌؤكل الحابل
والنابل وٌنفرد بالساحة حٌث ال رقٌب وال مراجع ،فٌصبح النقد عداء والمراجعة كفرً ا بواحً ا .

الحركة اإلسالمٌة والدور الجدٌد :
إن مهمة اإلسبلم السٌاسً فً ظل هذا المنهج التدٌنً العام والصاعد تتنزل فً مرحلتٌن :
1.مرحلة أولى تتمثل فً عدم اقترابه من هذا الزخم وهذه االستفاقة الدٌنٌة خطابًا ورجاال .فللٌقظة

رجالها وخطابها ومنهجٌتها وإطارها ،وللحركة اإلسبلمٌة خطباإها ومشرفوها ومٌدانها ،بعٌ ًدا عن المسجد
ودور التدٌن العام ومناسباته ،حتى ال ٌصطبػ هذا بذاك ،وتختلط األطر وٌفقد كل منهما خصابصه ودعابم
نجاحه .
2.أما فً المرحلة الثانٌة فإن هذا المد التدٌّنً الذي انطلق شعٌرة وطقوسًا سوؾ ٌبحث عن البدٌل
فً مجاالت أخرى؛ فلن تقتصر عبادته لربه فً تسبٌحات وأذكار ورٌادة مسجد وصٌام وعمرة فقط ،بل
تتجاوزه إلى مجاالت التعامل السٌاسً واالقتصادي واألحوال الشخصٌة والقانونٌة وقضاٌا الحكم واإلدارة،
فالصبلة عادة والصوم جبلدة أما الدٌن فهو المعاملة ،ولن ٌكون المدد سوى من اإلسبلم السٌاسً .
إن المرحلة األولى ،مرحلة االنتظار لٌست ؼٌبة وال انسحابًا عن الساحة ،لكنه حضور دون ظهور،
وهو االبتعاد عن األضواء الكاشفة بلؽة اإلعبلمٌٌن ،وهً محطة حساسة وهامة إلنجاح المشروع
الحضاري العادل فً المجتمع والدولة ،وٌتطلب الكثٌر من الصبر والمثابرة أمام إؼراءات الواقع وإثاراته
ونداءات األنا وأحبلمه ،نحو لعب األدوار األولى والوصول السرٌع إلى كراسً الحكم ،وٌدعو كذلك إلى
الترٌث أمام استفزازات األطراؾ المقابلة .
لقد قاست الحركة اإلسبلمٌة فً عمومها من الضرب المتواصل لهذه العبلقة الخاصة والمباشرة التً
جمعتها بالجماهٌر ،ووقع السعً الحثٌث الستبعادها من كل المٌادٌن واألطر التً تقترب منها ،وهو ما
عُرؾ فً بعض الببلد بسٌاسة تجفٌؾ الٌنابٌع .فؤُؼلِقت دور الثقافة والعلم والتربٌة والعبادة فً وجهها
وحٌل بٌنها وبٌن الناس .فنتجت عنه مواقؾ متباٌنة من الجماهٌر :
فرٌق فضل السالمة ووقؾ على األعراؾ ٌنتظر ،ؼٌر أن تباعد المدة جعله ٌفقد األمل وٌنحاز نهاٌة
إلى المعسكر المنتصر .

وفرٌق ما زال على العهد ٌإمن بالفكرة ،وٌإٌد المشروع ،وٌناضل بما ٌتاح له الستمراره ونجاحه .
وفرٌق ترك المشروع السٌاسً ،ولكنه لم ٌترك الهم اإلسبلمً ،وفضل النجاة الفردٌة على الموت

الجماعً .
وفرٌق خابت آماله فً المشروع بعدما هاله ما وصل إلٌه فً بقاع أخرى بلؽت مرحلة التمكٌن ولم
ٌحصل التؽٌٌر والرفاه المنتظر ،واقتنع بعد حمبلت إعبلمٌة رهٌبة قامت بها أطراؾ فً الداخل والخارج
بؤن مشروع الحركة اإلسبلمٌة لٌس المهدي المنتظر ،بل لعله كابوس آخر اللٌل !.
وفرٌق مغلوب على أمرهٌ ،لعن السٌاسة والسٌاسٌٌن ،فضل االبتعاد واالنسحاب واالعتكاؾ على
البحث عن لقمة العٌش ،والعمل على االرتقاء اجتماع ًٌّا واقتصاد ًٌّا بعٌ ًدا عن السٌاسة ومشاؼلها .
وفرٌق معاند معاكس ومعا ٍد لألطروحة وأهلها جملة وتفصٌبل :قناعة فكر وأٌدٌولوجٌا ،أو قناعة
مصالح ومراكز .
قطعة الفسٌفساء هذه ّ
مثلت العنصر الهام فً معادلة العمل الصابب والنجاح فً إحداث التؽٌٌر فً
المجتمع؛ فبؽٌاب الجماهٌر وعدم التفافها وتبنٌها للمشروع ،تفقد أي أطروحة مصداقٌتها وشروط فبلحها،
وإذا ؼابت األمة ؼاب الحامل والمحمول ،وانهار المشروع ،وهذا ما ٌكاد ٌحصل اآلن للحركة اإلسبلمٌة
باستبعاد السند والمدد عنها ،رؼم صفاء الٌنبوع وصبلح الرإى وإخبلص العاملٌن ،ورؼم هذه الٌقظة
المتعاظمة لئلسبلم الفطري .
لقد مثلت منهجٌة "خلوا ما بٌنً وبٌن الناس" التً أطلقها الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم أساس
نجاح الدعوة اإلسبلمٌة األولى ،والمبنٌة على الثقة فً النفس وفً صبلح المشروع ورشاده وعلى تجمٌع
األمة حوله .ؼٌر أن هذه المنهجٌة تبدو اآلن مستبعدة ومفقودة .فالحركة اإلسبلمٌة حٌل بٌنها وبٌن الناس،
ومُنعت سُبل اللقاء والتواصل ،ولٌس لها سوى االضمحبلل أو َطرق باب المجهول ،والدخول فً مواجهات
عقٌمة ومتاهات مٌبوسة .والبدٌل المطروح لهذه المنهجٌة الساعٌة إلى الناس والمعدومة حالًٌا هو ترك
الناس ٌسعون إلى المشروع عبر مسارهم التدٌنً الصاعد ،بعد أن تكتمل قابلٌة األمة على حمل المشروع
وتب ّنٌه فً بعده الشامل؛ لٌصبح شعارها بعد حٌن من "خلوا ما بٌنً وبٌن اإلسبلم" فً مرحلة التدٌن الحالٌة
التً حملتها األمة ،إلى "خلوا ما بٌنً وبٌن المشروع اإلصبلحً العادل" ،الذي تحمله الحركة اإلسبلمٌة
فً كل مراحل ومحطات تواجدها .
أٌن الخلـل؟
إن مرحلة االنتظار الفاعل والذكً تستند إلى مجموعة مبادئ وفرضٌات ،وقع طمسها ؼالبًا عند
ممارسة الحركة اإلسبلمٌة لنشاطها ألسباب عدٌدة ساهم الداخل والخارج فً تعمٌقها ،رؼم تواجد بعضها
فً أدبٌاتها وفً مراجعاتها وتقٌٌماتها ،منها التدرج السلٌم وعدم إؼفال المصالح المشتركة ،والرضى
بالمسموح به ،والتواضع فً المطالب ،وتفهم اإلطار الداخلً والموضوعً والعبلقات الدولٌة فً عمومها .
فالتدرج مبدأ قرآنً وسنة نبوٌة وممارسة حضارٌة ،قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزٌز ألبٌه
عمرٌ :ا أبت مالك ال تنفذ فً األمور ،فوهللا ال أبالً فً الحق لو ؼلٌت بً وبك القدور .قال له عمر :ال
تعجل ٌا بنً ،فإن هللا تعالى ذ ّم الخمر فً القرآن مرتٌن وحرّ مها فً الثالثة ،وأنا أخاؾ أن أحمل الناس
على الحق حملة فٌدفعوه وتكون فتنة [[6]].واالنتظار شكل فاعل ومدنً للتدرج وهو ٌمثل محطة تتلوها
محطات .
ولع ّل الحركة اإلسبلمٌة فً عمومها قد أضاعت فً بعض تارٌخها لقاءات جادة ومجدٌة مع حكامها
نتٌجة نقص تجربة بعضها ،أو قلة وعً أصحابها ،أو ح ًّبا فً االستفراد والؽلبة بالضربة القضٌة ،أو
شعورً ا بالعظمة واستنقاصًا لما حولها من سلطة ومعارضة ،فنتج عنه جهل وتجاهل لعدٌد المصالح
المشتركة التً ؼابت فً ثناٌا الفعل المتوتر ورد الفعل ،وخسرت الحركة اإلسبلمٌة مواعٌد حاسمة مع
التارٌخ .كان دستور المدٌنة الذي وضعه الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم محاولة جادة فً بناء الجبهة
الداخلٌة رؼم تنوعها ،ومصالح مشتركة وقع تؤكٌدها رؼم عدم تناؼم بعض أطرافها .وكان صلح الحدٌبٌة
تعبٌرً ا ذك ًٌّا عن الهم السلمً للمشروع ،ومساٌرة لتطور العقلٌة المقابلة نحو المصلحة المتبادلةٌ ،قول فٌه
علٌه الصبلة السبلم" :ال تدعونً قرٌش الٌوم إلى خطة ٌسؤلونً فٌها صلة الرحم إال أعطٌتها إٌاها" (رواه

أحمد ).
كما كانت بعض تصرفات الحركة اإلسبلمٌة فً بعض مواقفها ؼٌر قابلة للحٌز من الحرٌات أو من
الفعل الذي سُمح لها به فً بعض األطر والمجاالت رؼم قلته ورؼم ضٌقه فً أكثر األحٌان .وكان األجدى
الرضا بالمسموح والعمل على إتقانه واستؽبلله واستثماره ،سواء كان هذا الفعل ٌتنزل فً إطار دعوة
بسٌطة ،أو تلقٌن األطفال فً كتاتٌب قرآنٌة ،أو تعلٌم الناس فقه حٌاتهم العبادٌة ،أو تخلٌق بعض
الممارسات االجتماعٌة ،أو حتى التواجد فً منظمة كشفٌة ،فً انتظار األفضل [[7]].
كما ؼلب على بعض المطالب التً عبرت عنها بعض الحركات اإلسبلمٌة تجاوزها للمقبول وحتى
المعقول ،ورُفعت السقوؾ فً بعض الفترات مما جعلها فً بعض األحٌان تعجٌزٌة ،من باب" كل شًء
أو ال شًء" .وقد ساعدت بعض الفترات الخصبة لحركات إسبلمٌة معٌنة؛ نتٌجة اعتقادها بالتفاؾ المد
الجماهٌري حولها ..فً عدم تواضعها ،ووقوعها فً خطؤ القفز على الواقع ،ونسٌان حقٌقة حجمها،
واستنقاص حجم منافسٌها؛ فبنت مطالبها على ركابز خاطبة ،ورفعت سقوفها ،ورفضت التنازل عنها،
وجعلت من نفسها الوصً على المجتمع ،فوقع المحظور ،وخسرت الحركة كل شًء [[8]].
ول َك ْم كانت الشعارات المرفوعة من مثل "اإلسبلم هو الحل" تخفً فً بعضها ضآلة األطروحة
وتهافتها وؼٌابها ،أو عدم واقعٌتها وعدم نضجها .وحتى التً أرٌد لها أن تنضج كانت المواجهات
المستمرة مع السلطات القابمة لها بالمرصاد؛ لوأدها فً المهد ،وتحطٌم ما بدأ بنٌانه ،ف ُتع َتقل العقول،
وتؽٌب األفكار من جدٌد ،وٌنحسر البناء أو ٌكاد ،حتى ٌؤتً جٌل آخر لتكرار المؤساة مرة أخرى ،وهكذا
دوالٌك ،وكؤن قدر العمل الفكري لبناء المشروع هو الؽٌاب أو التهمٌش .
االنتظار كمرحلة حاسمة فً التغٌٌر
إن المنهجٌة المطروحة للحركة اإلسبلمٌة فً هذه المحطة فً مسارها نحو الحكم ..هً البلحكم ،فً
انتظار أن ٌتكفل ولع ّل المجتمع بإسبلمٌته وتدٌنه الفردي ثم الجماعً وتسود قابلٌته ،بعٌ ًدا عن وصاٌة
طرؾ أو كفالته .تواجد اإلسبلم السٌاسً فً المعارضة ؼٌر المعترؾ بها ّ
مثل دابمًا عند أصحابه عقبة
كإودا ٌصعب فً األؼلب تجاوزها ،وشكل استضعا ًفا مإثرً ا فً مردوده ،وساهم فً استنقاص دوره،
ً
حاجزا إلشعاعه .وهو ما سعت إلٌه األطراؾ المقابلة ،محاولة تهمٌش فعالٌته واستبعاد تؤثٌراته.
وكانت
فؤصبحت هذه الحالة سلبٌة مإرقة ،حاولت الحركة اإلسبلمٌة ؼالبًا دون جدوى تجاوزها بالحصول على
ؾ له بحق
اإلذن القانونً لعملها لمن رفض تواجده ،أو برفع سقوؾ ممارستها المسموح بها لمن اع ُت ِر َ
التواجد .
وال ٌختلؾ واقع الحركة اإلسبلمٌة عمومًا ،خارج دٌارها فً المنفى ،أو فً داخل أوطانها ،عن حالة
ترقب سلبً ٌتمثل إما فً مواجهة مباشرة وؼٌر رشٌدة مع األنظمة القابمة والتً أدى أؼلبها إلى معاناة
متواصلة ،وإما إلى تضمٌد جراح سابقة ،وإما إلى محاولة تواجد سٌاسً وحقوقً معلن ،وقع رفضه جملة
وتفصٌبل ،فً ظل ؼٌاب الدعم الجماهٌري ،تفهمًا أو مناصرة ،خو ًفا أو رفضًا وعداوة ،وهو السند الذي
ٌمثل الركٌزة األساسٌة ألي تحول أو تؽٌٌر .فمهما تعددت أنماط الشرعٌة أو البلشرعٌة للحركة اإلسبلمٌة،
فإنها ال تخرج عن أحوال ثبلثة :
 1تواجد ذي سقؾ عملً محدد ،دافعه االستقرار للدولة والمجتمع ،مع خطوط حمراء ال ُتتجاوز،حتى تكون الحركة موجودة للتحكٌم وال للحكم ،مثل األردن والمؽرب .

 2التواجد المتوتر والمرفوض ،ولكن بصٌؽة "قانونٌة وحضارٌة" مثل تركٌا ومصر . 3المواجهة القاصمة والعاصفة فً المدر والحضر مثل الجزابر .فما نطرحه ٌجعل هذه الحالة السلبٌة التً تعٌشها الحركة اإلسبلمٌة حالة إٌجابٌة للمشروع؛ حٌث
ٌصبح التواجد على األطراؾ صٌؽة مثلى للتواجد األدنى والنشاط الذكً ،الذي ٌشكل حالة التواجد
واالنتظار فً نفس الوقت ،وهو لٌس انسحابًا للسٌاسً وال تخل ًٌّا عن المشروع ،بل تدعٌمًا مستقبل ًٌّا له

وحضورً ا أكبر فً ؼده .
المهمة الحضارٌة
لقد كانت الردود والتفاعل الذي أظهرته الحركة اإلسبلمٌة فً كثٌر من التحدٌات التً واجهتها ،سواء
الناشبة من المجتمع المدنً أو من السلطة ،تعبِّر فً الكثٌر منه عن خلل فً الوعً بمستجدات الواقع،
وقصور فً اإلدراك والمعرفة بثناٌاه ،حتى إن تساإالً منهج ًٌّا محٌرً ا ٌفرض نفسه :هل اعتبلء الحركة
اإلسبلمٌة منصة التمكٌن الٌوم سٌنهً مشاكل التخلؾ والتبعٌة والفقر لمجتمعاتها ،وٌحول دون تعمٌق
انتكاستها وتمدٌد نكبتها وإطالة ؼفوتها؟ ٌقول عبد هللا النفٌسً" :لٌس من مصلحة اإلسبلم فً هذه المرحلة
أن تقوم دولة للحركة اإلسبلمٌة؛ ألن األخٌرة تعانً من قصور سٌاسً واضح ،علٌها أن تتجاوزه قبل
التجسد السٌاسً فً شكل دولة "[[9]].
إن الدور المرتقب للحركة اإلسبلمٌة فً هذه المرحلة لٌس بالهٌن؛ فهو ٌتمثل فً تجاوز هذا
القصور]] ،[[10عبر تكوٌن أفرادها ونخبها ،وفً دراسة الواقع ،وفهم أدواته ،ودراٌة الحكم ومتطلباته،
وتعضٌد المنحى النظري ،وإعطابه زخمًا فكر ًٌّا متقدمًا حتى ال تنهزم الفكرة ،وتتعثر فً اإلجابة على
تدافعات الواقع وتدفقاته وتفقد حٌوٌتها ،ولعلها تتجمد محلقة فً سماء المثالٌة ،ولن ٌشفع لها إطارها
األخبلقً أو لبوسها العبادي فً ؼفلتها .وحتى ٌُطبخ المشروع على "نار هادبة" ،بعٌ ًدا عن التسرع والقفز
على الواقع ،لٌس فٌه تجنٍّ على المراحل بؽٌة التمكٌن السرٌع والوصول المتوتر؛ فٌكون السقوط سرٌعًا
ومرب ًكا ..فالزمن والمرجعٌة والموروث تمثل عناصر تعمل لصالح المشروع ولٌس ضده ،وتزٌد من كمال
نجاحه .والخط العام لسٌرورة المجتمع وحركة التارٌخ تتجهان بحتمٌة ظاهرة -رؼم بعض الدخن -نحو
التمكٌن للمشروع الحضاري العادل .
لعلّه ٌتبادر إلى الذهن بؤننا حصرنا عمل الحركة اإلسبلمٌة فً مرحلة االنتظار على الجانب الفكري،
وأن دورها تحول إلى مركز للدراسات ٌدعم المشروع بؤفكاره وكتاباته ،وهو أمر ٌقوم علٌه اآلن العدٌد
من الوجوه والرواد خارج التنظٌمات وفً أروقة المإسسات العلمٌة والدٌنٌة المستقلة أو التابعة .إن بناء
مشروع متكامل للتمكٌن تحمله مجموعة فً صورة برنامج عملً قابل للتنزٌل ٌختلؾ جذر ًٌّا عما ٌُطرح
من رإى وتصورات متناثرة ،فرؼم جدٌة هذه المإلفات وصبلبة عودها وأدوارها التوعوٌة ..فإنها تبقى
فاقدة لذلك البعد المنهجً والهدؾ السٌاسً والهم التمكٌنً الذي ٌنحصر فً مشروع الحركة اإلسبلمٌة.
فمنهجٌة الجواب العابر والرد السرٌع لتعقٌدات الواقع ومستجداته -سواء حملتها فً فتوى أو خطبة أو
نصٌحة -لم َتعُد كافٌة ،وال تمثل أداة رصٌنة وواعٌة لبناء مشروع متكامل ومنسجم ،رؼم جدواها الظرفٌة
فً بعض األحٌان .
إن اللحظات الحاسمة التً تمر بها األمة حالًٌا تتطلب أجوبة حاسمة لكن ؼٌر مستعجلة؛ وال ٌؽلب
علٌها البعد السٌاسً الضٌق والمحدد زما ًنا ومكا ًنا ،ولكن أجوبة حضارٌة عمٌقة توجب بلورة رإى
متكاملة وتصورات واضحة وقراءة جدٌدة ومتجددة لتراثنا وتارٌخنا ،ترفع القدسٌة المزٌفة عن كثٌر من
أعمال الفكر وأقوال الرجال ،وتحدد بكل جرأة وإخبلص مكامن الخطؤ والتجاوزات ،ومنابع القوة
والمنشطات ،حتى ٌتؽلب فقه التحضر والصعود ،وما أكثره رؼم تعتٌمه وتهمٌشه على فقه االنتكاس
والتقوقع واالنهزام! وما أقله رؼم هٌمنته فً بعض محطات حاضرنا! وللحركة اإلسبلمٌة دور رٌادي فً
هذا الباب إذا فقهت مهمتها الحضارٌة التً تتجاوز المحطة السٌاسٌة واللحظة الخاطفة ،واقتنعت بجدوى
تفاعلها مع الواقع حركة أو انتظارً ا .
ما أردناه هو تحوٌل واقع الحركة اإلسبلمٌة من انتظار سلبً بٌن مناوشات ومواجهات ،وسجون
ومعتقبلت ،ومطالب متجددة للعمل العلنً ورفع سقوفه ،فً مقابل رفض متكرر ومذل ،من واقع متحرك
فً مكانه ،إلى انتظار إٌجابً ٌتمثل فً تحضٌر البناء الفعلً للمشروع الحضاري العادل ،فً ظل مشاركة
ً
وسطا بٌن الظهور
أدنى فً الحٌاة السٌاسٌة العامة دون استفزاز أو إثارة .وهذا الحضور ٌمثل حالة
والوجود .بٌن البروز الدابم والمبالػ فٌه ،الذي ٌصل حد االستعراض والتباهً ،وبٌن التواجد المكتفً بذاته
المنؽلق على نفسه والمفعول به ،دون إرادة أو حراك .وفً هذا اإلطار ال ٌخلو الواقع المحٌط من إمكانٌة
أفعال وأقوال ،ال ُتؽضِ ب وال تإرق ،ولكنها تبنً المشوار بهدوء وسبلم ،وهً موجودة وٌسهل حصرها

حسب ظروؾ كل حركة زما ًنا ومكا ًنا ومستجدات الواقع فً الداخل والخارج .
وقد تعرضنا ساب ًقا إلى بعض األمثلة الحٌة عند ذكرنا للمبادئ والفرضٌات التً تستند إلٌها مرحلة
االنتظار .فحدٌثنا ٌتنافى مع الدعوة إلى تؽٌٌب السٌاسً أو فصله عن الدٌن كما ٌراه بعضهم ولو فً
المرحلة األولى ،بل هو حضور للسٌاسً الذي ال مناص منه فكرً ا وممارسة فً التحضٌر للتنظٌر وكنه
ً
مركزا أو حركة أو نقابة أو
منازل التمكٌن .وهو حضور للتحزب أٌضًا فً اإلطار المسموح به ،جمعٌة أو
منظمة؛ لما ٌحمله هذا الجانب من أهمٌة مستقبلٌة للمشروع كما ألمحنا سال ًفا .
بعض مشاهد االنتظار اإلٌجابً
ال تمثل حالة االنتظار التً طرحناها اكتشا ًفا نوع ًٌّا؛ فهً لٌست ؼرٌبة عن التارٌخ اإلسبلمً وال
ؼاببة عن مقدّسه النصً والقولً والفعلً .ففً القرآن الكرٌم تظهر لنا قصة أهل الكهؾ فً ْالتجاء الفتٌة
هللا
إلى المؽارة ،نجاة فردٌة فً ظاهرها ،ولكنها خبلص للمشروع أٌضًاَ { :وإِ ِذ اعْ َت َز ْل ُتمُو ُه ْم َو َما ٌَعْ ُب ُد َ
ون إِالَّال َ
َفؤْوُ وا إِ َلى ْال َك ْهؾِ ٌَ ْن ُشرْ َل ُك ْم َر ُّبب ُكم مِّن رَّال حْ َم ِت ِه َو ٌُ َهٌِّاْ َل ُكم مِّنْ أَم ِْر ُكم مِّرْ َف ًقا} (الكهؾ). 16 :
ورؼم أن دور الؽٌب كان مهٌم ًنا فً اإلرشاد والتوجٌه واإلنقاذ؛ فإن االنتظار ّ
مثل منهجٌة تؽٌٌر فً
ظل واقع ؼٌر طٌّع ،وش ّكل رحمة للفتٌة ورشا ًدا للمشروع {إِ ْذ أَ َوى ْالفِ ْت ٌَ ُة إِ َلى ْال َك ْهؾِ َف َقالُوا َر َّالب َنا آ ِت َنا مِن
لَّال ُد ْن َك َرحْ َم ًة َو َهٌِّاْ َل َنا ِمنْ أَم ِْر َنا َر َش ًدا} (الكهؾ .)10 :فكان الشباب أصحاب راٌة التمكٌن ،لكن ظروؾ
التنزٌل لم تكن ناضجة لقبول دعوتهم ونجاحها ،فتدخل الؽٌب ،وفرض هذه الفترة الطوٌلة التً تعدت
األجٌال مدتها ،حتى نضجت الثمرة وهٌمن التدٌن فً الببلد .وهً عبرة أقرب إلى حالنا من واقع الرسل؛
حٌث كان الؽٌب فٌه محدّدا للفترة واإلطار والمنهجٌة والنهاٌة .وهو تؤكٌد على تجنب القفز على الواقع
ومجانبة التؽٌٌر القسري ،وعدم استنقاص دور الزمن ،وتؽٌٌب األنا وحضور المشروع [[11]].
كما نجد حالة االنتظار اإلٌجابً فً قصة موسى علٌه السبلم مع قومه لما خالفوا أمر هللا ،وأبوا
حرب الجبارٌن؛ فحُرّ مت علٌهم بٌت المقدس ،وفُ ِرض علٌهم التٌه فً الصحراء أربعٌن سنة ،تم خبللها
استبدال جٌل مطٌع بجٌل المخالفة والعصٌان ..تقبل الدعوة وفتح المدٌنة [[12]].ومات هارون وموسى
علٌهما السبلم أثناء هذه الفترة]] ،[[13وهو رمز إلى أن منهجٌة االنتظار ٌمكن أن تطول لتطال جٌبل
بؤسره ،وأن ٌختفً خبللها روادها وقوادها وباعثوها ،من أجل أن ٌبقى المشروع ،وٌنجح فً إطار جدٌد
ُون فًِ األَرْ ِض} (المابدة : 26).
ٌِن َس َن ًة ٌَتٌِه َ
ٌحمل القابلٌة لتنزٌلهَ { .قا َل َفإِ َّالن َها م َُحرَّال َم ٌةة َع َلٌ ِْه ْم أَرْ َبع َ
ً
وحدثا حدّد الكثٌر من توجهات الدعوة فً
وٌمثل عهد الحدٌبٌة حالة انتظار مهمة فً تارٌخ اإلسبلم،
المستقبل .ولقد كان لحالة الهدنة التً فرضها الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم على أصحابه وأؼلبهم
كانوا لها كارهٌن ]][[14فرصة لتعلٌمهم الصبر واالنتظار كمنهجٌة للتؽٌٌر .كانت المدة االفتراضٌة
للصلح  10سنوات ،ؼٌر أنه لم تمر سنتان حتى خرج المسلمون لفتح مكة .
ورؼم أن اإلطار الجامع ٌختلؾ عن حال حدٌثنا فً بعض ثناٌاه ،فإن عبرً ا هامة تتجلى لتؤكد طرحنا؛
حٌث إن حالة االنتظار لم تكن دابمًا حالة سلبٌة إذا تم تفعٌلها؛ ففً تلك الفترة الوجٌزة فُتحت خٌبر ،وعاد
المهاجرون من الحبشة ،ووقعت ؼزوة مإتة فً مبلقاة الروم ،والجبهة الداخلٌة ما زالت لم تنتظم بعد،
وهو تنوع فً األداء ٌوحً بإرادة التفعٌل وعزٌمة التنزٌل رؼم اإلمكانات المحدودة واإلطار المضٌّق .
ختا ًما
لقد مثلت الصحوة على مدار القرن الماضً ظاهرة إٌجابٌة فً مجموعها ،استنهضت الهمم ،وأعادت
نسب ًٌّا صولة القٌم ،ودفعت باألمة إلى مواطن التحدي والبناء ،ؼٌر أن هذا االمتداد وقع تقزٌمه وتحجٌمه،
واس ُتبعِدت الجماهٌر طوعًا أو كرهًا عن مواطن اللقاء مع هذه الصحوة ،التً ؼالبًا ما مثلها اإلسبلم
السٌاسً والذي كان أٌضًا أحد إفرازاتها .ؼٌر أن ظاهرة جدٌدة بدأت فً الصعود منذ عقد من الزمن،
ٌقظة إٌمانٌة ؼلب علٌها البعد الروحً والربانً ،وأخذ هذا اإلسبلم الفطري فً التعاظم واالنتشار بعٌ ًدا
عن اإلسبلم السٌاسً ،مإك ًدا دور األمة فً أي دورة حضارٌة صاعدة وكل مسار للتؽٌٌر .

إن إمكانٌة نجاح هذه الٌقظة فً تؽٌٌر المجتمع فً رحلته نحو هللا رفاهة روحٌة ومادٌة ،مرتبط
بعبلقة متمٌزة مع الحركة اإلسبلمٌة ،تملً فترة من االنتظار واالستقبللٌة التامة قبل حتمٌة اللقاء .ولن
تكون حالة االنتظار مؽارة نضالٌة وال ؼٌبة مهدٌة وال ؼٌبوبة َم َرضٌّة وال انسحابا وال تواكبل ،بل هً
تفاعل رصٌن مع الواقع ،ومراهنة على اكتمال الصورة حتى ٌكون سبٌل النجاح أكثر توفرً ا .
كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم قادرً ا على دخول مكة قبل صلح الحدٌبٌة َعنوة ،وفتحها رؼم أنؾ
أهلها ،وقتل مشركٌها وطرد قاطنٌها ..لكن الؽٌب قرر ؼٌر ذلك]] ،[[15وكنه الرسول الكرٌم صلى هللا
علٌه وسلم الرإٌا اإلستراتٌجٌة للفعل الدعوي والسٌاسً ،وتعلم المسلمون االنتظار الفاعل ،وقٌمة الزمن
كعامل أساسً فً فهم المعادالت وإنجاحها ،والتدرج فً التنزٌل والتسلٌم لربهم ولرسوله .فقهوا ثنابٌات
النجاح عند المبادرة والتفاعل :الفعالٌة والتوكل ،األمانة والقوة ،الدنٌا واآلخرة ،الفرد واألمة ،هللا واإلنسان،
سواء كانت الحالة المعنٌة حركة أو انتظارً ا !.
إن النهضة الحضارٌة التً رفع شعارها روادها األولون من أمثال األفؽانً وعبده والكواكبً بُنٌت
على أسبلة وفرضٌات هامة وقع طرحها بكل إخبلص وجرأة ،جمعها سإالهم المنهجً" لماذا تؤخر
المسلمون وتقدم ؼٌرهم؟" ،وعبّرت أجوبتهم على عمق الفهم وضخامة المهمة المناطة لتضمر هذه الحالة
أو تؽٌب بعد حٌن من الزمن ،مع تؽٌر المراحل وتطور الرإى ،فً ثناٌا العراك السٌاسً والمواجهات
العقٌمة والقاتلة التً عصفت بالراكب والقاعد والذي لٌس علٌه حرج ،ف ُهمِّشت األسبلة الحضارٌة الكبرى
التً تبنً فلسفة المشروع وعمقه النظري ،وهٌمنت أسبلة االستفراد والؽلبة والمعارك الجانبٌة
والمواجهات السٌاسٌة ،وهٌمنت لؽة الشعارات واإلنشاء ،وؼلبت سطحٌة الخطاب ومنطق الرأي العابر
والموقؾ الحدثً ،ووُ ظفت لذلك طاقات شبابٌة كبٌرة .ولٌس من سبٌل إلى نجاح المشروع العادل
تراع الحركة اإلسبلمٌة مراحل التؽٌٌر ومحطاته ،وكنه دورها الحضاري
واإلصبلحً لؤلمة ،إذا لم
ٍ
المحدد والفاعل ،فً ظل تمدد حالة التدٌن االجتماعً وارتفاع زخمها.

شارك بالحوار حول الموضوع من خالل ساحة الحوار التً تحمل عنوان :
 كٌؾ تستفٌد الحركة اإلسبلمٌة من التدٌن االجتماعً؟

[ ]1أحمد أمٌن "زعماء اإلصالح فً العصر الحدٌث" مكتبة النهضة المصرٌة  1945ص.4 :
[ ]2حتى ال نبخس الرجل حقه فقد كان موقفه فً هذا الباب اجتهادا فردٌا ورأٌا حساسا" :إن لً فً الحزبٌة
السٌاسٌة آراء هً لً خاصة وال أحب أن أفرضها على الناس فإن ذلك لٌس لً وال ألحد" كما أن الحالة المصرٌة
هً التً بدت معنٌة بموقفه أكثر من غٌرها " أن الحزبٌة السٌاسٌة إن جازت فً بعض الظروف فً بعض البلدان
فهً ال تجوز فً كلها وهً ال تجوز فً مصر أبدا!...لقد انعقد اإلجماع على أن األحزاب المصرٌة هً سٌئة هذا
الوطن الكبرى وهً أساس الفساد االجتماعً ...ولٌست أحزابا حقٌقٌة بالمعنى الذي تعرف به األحزاب فً أي بلد من
بالد الدنٌا" "...مجموعة رسائل اإلمام الشهٌد حسن البناء" المؤسسة اإلسالمٌة للطباعة والصحافة والنشر بٌروت
الطبعة الثالثة  1984ص 162 :و .326
[ ]3مرجع سابق مثال ذلك ص 125 :و.215
[ ]4محمد سعٌد رمضان البوطً "الجهاد فً اإلسالم كٌف نفهمه ،كٌف نمارسه" دار الفكر المعاصر بٌروت
.1993
[ ]5خالد الطراولً "التدٌن كمنهجٌة للتغٌٌر االجتماعً ،والدور المنشود لألمة" بحث غٌر منشور.
[ ]6ابن عبد ربه "العقد الفرٌد" الجزء األول ،المكتبة العصرٌة لبنان ،ط ،1998 ،1ص.39:
[ٌ ]7روي مختار بدري فً مقال له تحت عنوان "لماذا فشل الحوار بٌن اإلسالمٌٌن وسلطة  7نوفمبر؟" عالقة
حركة النهضة التونسٌة مع السلطة قبل المواجهة األلٌمة ":لم تكن قٌادة الحركة اإلسالمٌة مخطئة من حٌث المبدأ لما
أصرت على أن تجعل ملف االعتماد القانونً لحزبها السٌاسً مدخال للعالقة مع المنتظم السٌاسً والقانونً ..وال
جاوزت األعراف األخالقٌة لما عرض علٌها الوزٌر األول األسبق فً عهد بورقٌبة محمد مزالً االكتفاء بجمعٌة
ثقافٌة ٌؤمن لها نوعا من المشاركة غٌر السٌاسٌة فً مأمن من طائلة المالحقة األمنٌة الٌومٌة فرفضت ..كما لم تأت
ما ٌعٌبها نظرٌا لما زهدت فً المساحة التً هٌأها لها الرئٌس ابن علً لما سرح معتقلٌها جمٌعا من السجون،

واعتمد اتحادا للطلبة قرٌبا منها ،وسمح لها بإصدار أسبوعٌة الفجر التً كانت توزع فً الفجر وتنفذ من األكشاك
قبل طلوع الشمس أحٌانا… إلخ .لكن خطأ اإلسالمٌٌن كان فً الحساب السٌاسً .زهدوا فً نوع من االعتراف
عاشت علٌه جماعات إسالمٌة عرٌقة فً البالد العربٌة عقودا ،فلما بنت جسورا من الثقة بٌنها وبٌن النخب
والعائالت الحاكمة تقدمت فً سلم المشاركة إلى البرلمانات والحكومات فضال عن مؤسسات المجتمع المدنً
المختلفة .أما إسالمٌو تونس فقد أصروا على خوض المعركة منذ البداٌة على مربع الموت ،الذي ال ٌقف علٌه اثنان
إال أحدهما قاتل واآلخر مقتول ..أو قل غالب ومغلوب!" مجلة أقالم أون الٌن عدد  ،3دٌسمبر .2001
[ٌ ]8روي مفوض العالقات الدولٌة لحركة اإلخوان فً مذكراته أنه لما حاول التدخل لإلصالح بٌن الحكومة
الجزائرٌة وجماعة اإلنقاذ والتقى مع زعاماتها كٌف كانت مطالب الشٌوخ شبه تعجٌزٌة ،ومن بٌنها خروج
المؤسسة العسكرٌة من الشأن السٌاسً .موقع الجزٌرة نت .شاهد على العصر ،سبتمبر .2002
[ ]9عبد هللا النفٌسً فً مؤلف جماعً "العلمانٌة والممانعة اإلسالمٌة ،محاورات فً النهضة والحداثة" علً
العمٌم ،دار الساقً ،ط ،1999 ،1ص.31:
[ٌ ]10روي الشٌخ القرضاوي أن أحد أصدقائه كان ٌقول" :إذا طالبنا بالدراسة والبحث على غرار ما ٌفعله
االقتصادٌون فٌما ٌسمونه دراسة الجدوى ،قال الدراسة تأتً بعد .المهم أن نبدأ بالعمل ونمضً وال نقف ساكنٌن .أنا
أؤمن باألعمال الناقصة! لنبدأ العمل ناقصا أو خاطئا ،ثم ٌأتً غٌرنا فٌكمل النقص ،وٌصحح الخطأ ".دٌ .وسف
القرضاوي" ،أٌن الخلل؟" ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة السادسة ،1997،ص.48:
[ ]11من المالحظات اللطٌفة أن عامل االنتظار نجده فً أطراف أخرى من سورة الكهف ،ففً قصة موسى علٌه
السالم مع العبد الصالح ٌبدو تجاوز االنتظار من قبل رسول بنً إسرائٌل مجلبة للتسرع وعدم كنه الحكمة المرجوة
من ورائه.
[ٌ ]12روي القرطبً فً الجامع ألحكام القرآن قول الحسن وقتادة" :ولم ٌدخلها أحد منهم....ودخلها أوالدهم".
[ٌ ]13روي ابن كثٌر فً تفسٌره عن ابن عباس قال فً تفسٌر آٌة التٌه":فتاهوا أربعٌن سنة فهلك موسى وهارون
فً التٌه" وٌروي الطبري فً جامع البٌان" :وذكر لنا أن موسى صلى هللا علٌه وسلم مات فً األربعٌن وأنه لم ٌدخل
بٌت المقدس إال أبناءهم".
[ ]14وكان ممن تألم لصلح الحدٌبٌة عمر بن الخطاب وكانت قولته الشهٌرة فً هذا الباب تعبٌرا عن قلق وارتٌاب
من هذه الهدنة..." :ثم أتى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالٌ :ا رسول هللا ألستَ برسول هللا؟ قال :بلى ،قال :أو
لسنا بالمسلمٌن؟ قال :بلى ،قال :أو لٌسوا بالمشركٌن؟ قال :بلى ،قال :فعالم نعطً الدنٌة فً دٌننا؟ قال :أنا عبد هللا
ورسوله لن أخالف أمره ولن ٌُضٌ َعنً .ابن هشام السٌرة النبوٌة الجزء الثالث ص.251:
[ٌ ]15روي ابن هشام فً سٌرته أنه لما أراد الرسول صلى هللا علٌه وسلم دخول مكة فً بداٌة عمرته ،بركت الناقة
على التوجه إلى طرٌق ٌؤدي إلى مكة ،فقال الناس خألت الناقة ،فقال صلى هللا علٌه وسلم" :ما خألت وما هو ب ُخلُق
ولكن حبسها حابس الفٌل عن مكة ،ال تدعونً قرٌش الٌوم إلى خطة ٌسألونً فٌها صلة الرحم إال أعطٌتهم إٌاها".ج
الثالث ص ،245:مرجع سابق.
** لتٌسٌر متابعة الحدٌث فإن معنى واحدا ٌجمع بٌن ما نرمز إلٌه تارة باإلسالم السٌاسً ،أو الحركة اإلسالمٌة
السٌاسٌة ،أو الحركة اإلسالمٌة فقط ،وهً جماعات ما اص ُطلح غالبا على تسمٌتها بالحركة اإلسالمٌة الحدٌثة .رغم
أن فهمنا للحركة اإلسالمٌة أوسع بكثٌر لٌصل فً أقصاه حٌن ٌلتحم الطرف الحامل للبعد السٌاسً مع المد التدٌنً
والٌقظة اإلٌمانٌة فً المرحلة األخٌرة ،إلى مفهوم األمة اإلسالمٌة التً تمثل جزء كبٌرا من األمة المدنٌة .انظر لمزٌد
التفاصٌل مقالنا " الحقٌقة الغائبة:خطأ أن ٌتحزب الخطاب اإلسالمً!" مجلة رؤى السنة الثانٌة جانفً (ٌناٌر) .

