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 مقدمة

 �سم هللا الرحمن الرحیم

 ، وآله وصحبه.الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

 أما �عد:

في ما نرجو  –لها، وستتلوها دون شك نظیرات أخر�ات.. تهدف  ها مثیالتٌ تْ هذه ورقة سبقَ ف
 ى�سعى إلى التقو�م اإلصالح، و�نأ إلى تأسیس تقلید علمي للنقد البناء، الذي –ونحسب 

 بنفسه عن الهدم واإلسقاط.

س ، تعتني بوضع المحاور الكبرى التي �جب أن یؤسَّ )1(�عد التقییممحاولة للتقو�م إنها 
تستبعد اإلشكاالت الفرعیة ، و مبني علیها )2(هالتیار اإلسالمي �لِّ  ألن مصیرَ  النقاش حولها

من  منظمةالتي �مكن حلها في إطار عملیات التقو�م الداخلي الدور�ة التي ال تخلو حر�ة 
 ممارستها.

على الرغم من جمیع ما قلت في مناسبات سا�قة، وما سأقوله في مناسبات الحقة  -و�نني 
 خرج هللا تعالى من هذه الحر�ة اإلسالمیة أجیاال، ال أزال أطمع في أن �ُ -تعالى �إذن هللا 

تعیُد حمل مشعل اإلصالح الشامل، وتنقذ األمة من وهدتها الحضار�ة، وتعید لها سابق 
 أمجادها على محض شر�عة رب العالمین.

آذانها لنقد  �أن تفتح هذه الحر�ة ذلك لن �كون إال الیقین أن ني أ�ضا أعلم علمَ لكنو 
الكالحة  الوجوهطر�ة ، محترفي تلینطبّ داحین المالمها عن تصمَّ الناصحین المشفقین، و 

تحررت هذه الحر�ة ، وسدنة هیكل التسو�غ للمنكرات الظاهرة. ولن �كون أ�ضا إال إذا الباسرة
 �جابياإل التفاعلمن القیود الثقیلة التي تمنعها من االنطالق في فضاء التجدید المنضبط، و 

                                                            
َقیََّم "المعجم الوسیط:  �معنى تقدیر القیمة، فجاء في مجمع اللغة العر�یةال �صح لفظ "التقییم" في اللغة؛ ولكن أجازه  -1

ر قیمَته  .بیان القیمة". فعلى هذا، �كون التقو�م هو اإلصالح والتعدیل، و�كون التقییم الشيَء تقییًما: قدَّ
وائف المنتسبة إلى منظومة فكر�ة معینة، تتأثر سلبا و��جا�ا �ما �قع على الطوائف نظر�ة "تأثیر الدومینو" أن الطتقتضي  -2

ّ�ر بها وُأبتلى من العقول الصغیرة �سببها: أن األخرى التي تشار�ها في نفس المنظومة الفكر�ة. نظر�تي التي ال أفتأ أذ
 .جهة التمیع أو التشدیدالتیار اإلسالمي �تلٌة فكر�ة واحدة، مهما تعددت االجتهادات، بل مهما وقع في �عضها من انحراف 
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 حالَ الذي ال �كاد �سلم منه سائر عدم االستكبار عن مشاهدة االنحراف الهادف، و  مع النقد
 ه.مسیر 

بتمهید أقرر فیه اإلشكال الذي دفع إلى تحر�رها، ثم أتبعته  أةً وقد جعلت هذه الورقة مبتدَ 
بثالثة محاور تنتظم ثالثة أسئلة �برى تحتاج الحر�ة اإلسالمیة إلى إعادة النظر فیها، هي: 
سؤال الغا�ة والوسیلة، وسؤال السیاسة �معنییها الواسع والضیق، وسؤال الدعوة والدولة؛ ثم 

 التجدید والتصحیح. ختمت الورقة �محور �ستشرف آفاق

 وأسأل هللا تعالى التیسیر والسداد في القول والعمل.
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 اإلشكال منطلق

أن أمتنع عن الكالم في قضیة المشار�ة السیاسیة  كنُت قد قررُت في بدء هذه السنة
في ذلك مرارا،  خصوصا، وفي انتقاد عمل الحر�ة اإلسالمیة عموما، وذلك ألنني أوًال تكلمتُ 

حسنة؛ وثانیا ألن هذه  و�تبت فیه �تا�ا ما أزال أتلقى من قرائه في العالم اإلسالمي أصداءً 
انتخابیة، فكرهت أن ُأْنَظم في جوقة أعداء الحر�ة اإلسالمیة، المتلمظین  سنةٌ �الذات السنة 
 -فاقي وخالفي وِ في حاَلي  –إخفاقاتها. وذلك ألنني إسقاطها، الراقصین على أطالل �حالوة 

�فرحني أن تقوم من نى أن تسقط، و مضُّ هذه الحر�ة اإلسالمیة، یؤلمني أن تنحرف، و� ابنُ 
 سقطتها إن هي سقطت، وتنفض عنها غبار األرض لتنطلق نحو فضاء العمل.

 التطبیع.. ثم �انت قضیةُ 

الحر�ة على  همیظغ أقداحَ وصّب الكثیرون  –وحّق لهم ذلك  –م الناس فأكثروا وتكلّ 
، فلم تبق لي عن الكالم مندوحة، -لهم ذلك أ�ضا  وحقّ  –اإلسالمیة المشار�ة في الحكم 

ها الوقائع المتالحقة وتجارب، لم تزد قراءاتٍ  فقلت ما تیسر، مما استقر عندي �عد مراكمةِ 
 خالل العقدین األخیر�ن إال رسوخا.

 ذ سنوات..المتهالك من التي قصمت ظهر البعیرِ  كان التطبیع القشةَ 

بات الوثوقیة، الذي استكانوا إلیه مطمئنین إلى ما �قرره واستیقظ الكثیرون �سببه من سُ 
�علمون أكثر مما نعلم، و�حرصون على الخیر "فهم  وة الكبار" الذین صقلتهم التجارب؛"اإلخ

 ."لعون من الخبا�ا على ما ُغّیب عناأكثر مما نحرص، و�طّ 

حین رأوا ما �انوا �عدونه جدارا حصینا ال تؤثر فیه حوادث الدهر، یتهدم  استیقظ الكثیرون 
كئیبة، وتبرز أمامهم أمواج االنحراف الفكري الأمام أعینهم في لحظة من لحظات التار�خ 

 والعقدي العاتیة، ال �كاد �حمیهم منها شيء معتبر.

ولقد �نت أتمنى أن  !الم أستغرب �ثیرا، و�ن تأسفت �ثیر  –مع �ثیر�ن آخر�ن  -ولكنني 
ى على أنها استثناء یتأبّ ظهر لي الحر�ة اإلسالمیة ب الواقع جمیع توقعاتي السا�قة، وأن تُ �كذّ 

ها األولى على االندراج في السیرورة الحتمیة التي سبقتها إلیها حر�ات وتیارات، وأن خطوات
 بها إلى الغا�ة المعروفة. يیؤدّ  نالطر�ق المعروف، ل
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 أملي، حین صدقت جمیع توقعاتي، التي �تبت عنها مرارا منذ سنوات.ولكن خاب 

إن القضیة لیست مرتبطة �خصوص التطبیع، فقد سبقته تنازالت وانحناءات، من أوِلها وهو 
قبول تغییر الخطاب للتنازل عن المرجعیة اإلسالمیة تحت مسوغات مصلحیة تدرجیة، ظهر 

وهو القبول �قرار فرنسة  -في ما أذ�ر اآلن  – للجمیع ما فیها من خلل عمیق؛ إلى آخرها
التعلیم، الذي ُمّرر على ظهر الحزب اإلسالمي �سالسة مر�بة، ومرورا �ما ال أحصیه اآلن 

 من القرارات الغر�بة التي یتخذها القادة، و�تعب األتباع في فهمها وتسو�غها.

صارت في الخطاب  ما دامت القضیة الفلسطینیة قدالقضیة أكبر من التطبیع، ولكن 
اإلسالمي المعاصر، معیارا للحق والباطل، فلن أنازع في ذلك لمجرد المنازعة، ولن أرفض 

�عد أن  –�قظة من استیقظ من غفلته، تحت لفحات سیاط التطبیع الموجعة؛ ولكنني سأنبهه 
إلى أن القضیة لیست مختصة  -استیقظ وصار قادرا على تقبل شيء من النقد التصحیحي 

 ار التطبیع.�قر 

و�ن  التدبیر الحكومي،إشكال خصوص مرتبطة � -في نظري  -لیست أ�ضا القضیة ثم إن 
ارضة؛ بل في سنوات المعر من االختالالت ما لم تفجره قد فجّ  كنت أقّر �أن هذا التدبیر

 أصل المشار�ة السیاسیة تحت المظلة العلمانیة.

رعت بذرة شجرتها قبل أكثر من عقدین، زُ  الیومَ  یها الحر�ة اإلسالمیةإن الثمار التي تجن
قیت خالل سنوات المعارضة �ما ال �حصى من التنازالت والتأصیالت. ولیس من وسُ 
 !المرة، إذا �نت قد سقیتها �الماء األجاج عیب الثمرةَ أن تَ عقول الم

إن "أصول" االنحراف الفكري موجودة في المشار�ة السیاسیة من حیُث هي، وال �عدو التدبیر 
ألعراف ل فقاو  –عملیا الحكومي أن �كون مظهرا من مظاهرها، خاصة أنه من غیر الممكن 

الدخول في لعبة تشتمل على إمكان المشار�ة في الحكومة، مع رفض ذلك  -الد�مقراطیة 
 !"مبدئیا"

ن استشرافه �أدوات الفكر المتاحة، و�تحلیل التجارب هل �ان هذا �له خافیا ال �مكولكن .. 
 المتراكمة، من التیارات اإلسالمیة والیسار�ة المختلفة؟
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هنالك إشكال عمیق �جب على الحر�ة اإلسالمیة السعي في وضع  لم �كن خافیا، ولكنْ 
 ءكتفا�صرارها على نوع من اال، و دوالیبها وهیاكلها النقد من خارجأسس حله: هو عدم تقبلها 

فعلماؤها هم العلماء، ودعاتها هم الدعاة،  الذاتي في مجال التأصیل والتحر�ر العلمي.
رون إن وافقوا على أصول الحر�ة وتوجهاتها ومفكروها هم المفكرون؛ وجمیع من سواهم معتبَ 

 نتقدون، ولو من موقع النصح األخوي.فون و�لكنهم �ستحقون التجاهل حین �خالِ العامة، 

تي تأخذ الحر�ة �فتاواها، االنتقائیة في الهیئات العلمائیة ال مثلولهذا اإلشكال مظاهر �ثیرة: 
 .نحو ثالثة عقودمسیرة خالل الهادف على �ثیر من النقد المحرر تجاهل الرد العلمي و 
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 والوسیلة سؤال الغایة

والتدبیر السیاسي الیومي، یتفتت في القلوب رصید القصد إلى في خضم التدافع الحز�ي، 
الضیقة،  )3(میة العلیا على صخور الصراعات السیاسو�ةالغا�ات الكبرى، وتتحطم األفكار القیَ 

 .الحقیقیة التي �سعى إلیهاغافال عن الغا�ة  و�صبح العاملُ 

ة لحّ جة مُ او�نما انطلق من حإن التیار اإلسالمي لم ینشأ من ترف فكري، أو تجر�د فلسفي، 
ب الضرورة، أوجدها انحدار األمة نحو هاو�ة القطیعة مع دینها وشر�عتها، �عد الحدث قارِ تُ 

الرمزي لسقوط الخالفة اإلسالمیة، وتتا�ع تأسیس الدول الوطنیة الحدیثة، �موازاة مع تشكیل 
 دساتیرها وقوانینها �معزل عن الشر�عة الر�انیة.

ذلك الحاجة إلى هذا التیار الشعبي الجماهیري الدعوي "العلمائي"، الذي  لقد أوجد جمیعُ 
�جیب على األسئلة القلقة التي مألت صدور المسلمین �سبب انفصام �ثیر من حكامهم عن 
قضا�ا دینهم، و�حمل هّم إرجاع األمة إلى سكة التدین الصحیح الشمولي المتوازن، في 

 ة والتعلیم واإلعالم، وجمیع أفانین الحضارة.مجاالت السیاسة واالقتصاد والثقاف

على أكتاف المنتسبین إلى هذا التیار أمانة حمل المشعل الذي أضاءه إن هذه النشأة تطرح 
مهما �قع في الوسائل المتبعة  –الرواد األوائل، والسعي إلى تحقیق الغا�ات التي قصدوا إلیها 

ثبات على المبادئ، ال یؤثر فیه تجدید ولكنه  ولیس هذا جمودا وال تقلیدا، من تغییر وتجدید.
 الوسائل، وتغیر الخطاب.

ترسیخ ، و المرجعیة اإلسالمیةتثبیت و�أتي على رأس هذه الغا�ات، قضیتان محور�تان: 
 .األمة الواحدةمعنى 

تخلي الدول الحدیثة عن مرجعیة الشر�عة، والثاني: جواب عن سقوط  نفاألول: جواب ع
 اإلسالمیة الجامعة لشتات المسلمین.حمة الخالفة لُ 

و�ال اإلشكالین �ان حاضرا �قوة عند تأسیس التیار اإلسالمي، الذي حمل هّم وضع الحلول 
 المناسبة لهما.

                                                            
غیر صحیح لغة، لكن ال مندوحة عنه لألسف في عصرنا، وال عن نظائره من وهو )، politicienneتعر�ب للفظ ( -3

 النِّسب مع ز�ادة الواو �العلمو�ة واإلسالمو�ة والشعبو�ة ونحوها.
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 قضیة المرجعیة

هي المعیار الحاكم في تمییز الصحیح من الباطل، وهي الموّجه نحو  )4(إن المرجعیة العلیا
 براثن الثاني. ُر من الوقوع فيوالمحذّ  ،األول

 والبعد المعرفي لهذه المرجعیة یدور على محور�ن أساسیین: التشر�ع والقیم.

ففي التشر�ع، تحدد المرجعیة من له حق وضع القوانین، وتضع اإلطار العام الذي ال  •
�مكن للقوانین أن تخرج عنه. وهي بهذا أعم من الدستور في الدولة الحدیثة، ألنها أساسه 

 في.والفلس الفكري 

دة المحدِّ األخالق تثبت أصول المؤطرة للفكر، و  العقائدَ تسطر المرجعیة وفي القیم،  •
 التدافع الحضاري والسیاسي.لمجاالت 

في عملها،  في تآلفه، والسیاسةُ  األساس الذي �ستند إلیه المجتمعهذه المرجعیة هي و 
فال �مكن أن تكون إال مرجعیة واحدة، ال تقبل التعدد واالختالف ألنها  في ابتنائها. والحضارةُ 

 تحدد أولو�ات األمة، وتحصر هو�تها العامة.

إن مرجعیة الحر�ة اإلسالمیة التي تمیزها عن غیرها من التیارات العاملة داخل األمة 
 ة والتفصیلیة.وخارجها، هي المرجعیة اإلسالمیة، و�عبارة أخرى: مرجعیة الشر�عة، اإلجمالی

و�ذا فرط التیار اإلسالمي في مرجعیته اإلسالمیة، فما الذي �میزه عن غیره، وما فائدة وجوده 
 في معترك التدافع السیاسي والدعوي أصال؟

المشكالت اآلنیة، وتطرح سؤال و الحر�ة اإلسالمیة وقفة تتجاوز لقد حان األوان لیقف منظرُ 
 مار في سؤال الوسیلة:الغا�ة، قبل استهالك الجهود واألع

 وما الذي �قتضیه ذلك في الخطاب والعمل؟ ؟ینكون إسالمینمعنى أن ما 

التي تشبه الشعارات  العلیا من المبادئ الكلیة للشر�عة المرجعیةُ  صاغَ لم �عد �افیا أن تُ 
 األحكام التفصیلیة. جمیع، مع إهمال التنصیص على أن المرجعیة یدخل فیها أ�ضا العامة

                                                            
 اإلسالمي السیاسي الخطاب في المرجعیة إشكالیةیراجع للتوسع الباُب األول من �تابي "العلمنة من الداخل": " -4

 ر".المعاص
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في إطار تلیین الخطاب لیوافق النظام  –نحن نفهم أن یرفع �عض قادة التیار اإلسالمي 
 المبادئ العامة الموغلة في التعمیم واإلطالق،شعارات مكونة من  –العلماني المهیمن 

كالعدالة والحر�ة والتنمیة والمساواة، ونحو ذلك من الصیغ المقتبسة في األصل من معجم 
 مع �ونها تحتمل موافقة الشرع، مع �ثیر من التقیید والضبط. -یمن الفكر الغر�ي المه

نفهم ذلك حین یبقى في دائرة الشعار االستهالكي الموجه لإلعالم خصوصا، وال ینتقل إلى 
ى نبت فیها جمیع المعاني العلمانیة المناقضة للشرع، وتتسرب إلستَ أن �كون أرضا خصبة تُ 

رون في الدوائر �عبّ  )5(شباب التیار اإلسالميمن �ثیر صبح القواعد الحز�یة والحر�یة، حتى �
الخاصة، وفي حال السعة التامة، وخارج أي إطار للضرورة أو اإلكراه، بنفس هذا الخطاب 

مطاطي، بل �جعلونه سدا منیعا �فصل بینهم و�ین التسلیم لكثیر من األحكام الشرعیة ال
 التفصیلیة.

: �قول الحاكمة هو الذي جعل �عض قادة التیار اإلسالميهذا التمیع في تحدید المرجعیة 
..ألنه لیس مطلو�ا مني أنا �سیاسي استحضار اآل�ات في ممارستي السیاسیة، �قدر ما أنا "

مقال جعل  فيالد�تور أحمد الر�سوني "؛ وهو الذي أنكره مطالب بتطبیق القانون والتشر�ع
 :ه فیه�ان مما قال، )6(عنوانه: (كي ال نضعف مرجعیتنا �أنفسنا)

(مما یالحظ في السنین األخیرة أن الخطاب اإلسالمي لدى عدد من أصحا�ه بدأ یتقلص فیه 
اعتماد المرجعیة اإلسالمیة وحضورها �شكل واضح ومتزاید، و�دأت تصبح فیه هذه المرجعیة 

یة أو �اهتة ومحتشمة، لصالح اعتماد المرجعیات السائدة: سیاسیة �انت أو إعالمیة أو ثقاف
 .قانونیة

ففي �عض الخطا�ات الرسمیة للحر�ات واألحزاب اإلسالمیة والهیئات المنبثقة عنها، المستقلة 
أو شبه المستقلة، نجد أن االعتماد على القرآن والحدیث النبوي الشر�ف واألحكام الشرعیة 

                                                            
عددا غفیرا من شباب الحر�ة اإلسالمیة، وأتفاعل مع أسئلتهم واهتماماتهم الشرعیة والواقعیة منذ زمن طو�ل،  أعرف -5

فضال عن متا�عتي الجیدة لتوجهات مواقع التواصل االجتماعي منذ عقد من الزمان. لذلك فأنا أزعم أن أحكامي في هذه 
أرى من أولو�ات الحر�ة اإلسالمیة، أن تطلق حمالت استبیانیة  الورقة، مبنیة على أساس واقعي متین. ومع ذلك، فإنني

عمیقة، تتبنى مناهج الدراسات السوسیولوجیة الرصینة، لسبر الفكر السائد في قواعد التیار اإلسالمي، ورصد طبیعة 
 المؤثرات المتحكمة فیه.

 ww.attajdid.ma/?info=6575http://wمنشور في جر�دة التجدید، لسان حزب العدالة والتنمیة المغر�ي:  -6
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تحدثا إسالمیا أو ینعدم �شكل یثیر االستغراب. بل أحیانا نجد م واالستناد إلى العلماء، �قلّ 
في قناة أو خطاب أو حوار أو مقال، �كون وجها لوجه مع اآل�ة أو الحدیث في موضوعه 
ومضمون �المه، ومع ذلك یتحاشى ذ�ر الحدیث أو اآل�ة أو اإلشارة إلى المرجعیة 

، وقد تكون وهذا �ضعف الطا�ع اإلسالمي و�نحیه شیئا فشیئااإلسالمیة في الموضوع. 
 ).ولكنها تشیر وتنبئ عما �عدها إن استمرتودة، الظاهرة اآلن محد

ولكن، على الرغم من هذا التنبیه الصر�ح، لم یزد الحال إال سوءا، ألن األسباب ال بد أن 
 تؤدي إلى مسبباتها، مهما �شتد التنبیه واإلنكار.

 

 قضیة األممیة

تمیزه إنما هي اإلسالم، ، التي تحدد معالم )7(من البدهیات الشرعیة أن هو�ة المسلم األصلیة
 واإلسالم وحده.

فالمسلم: مسلم قبل أن �كون عر�یا أو عجمیا، وقبل أن �كون أسود أو أبیض، وقبل أن �كون 
 مغر�یا أو مصر�ا أو تر�یا أو غیر ذلك من جنسیات األرض العصر�ة.

ألنساب، وقد عقد هللا تعالى المحبة والمواالة والنصرة بین المسلمین، وألغى االفتخار �ا
ونهى عن التفرق المذموم وعن اختالف وصَهر القبائل والشعوب في بوتقة اإل�مان، 

ونفى أي تعلق بین لون البشرة وأفضلیة اإلنسان أو دوره في المسلمین أحزا�ا وشیعا وطوائف، 
األولى ال قت السیرة النبو�ة المطهرة هذه المعاني السامیة، فكانت دولة اإلسالم الحیاة. وطبّ 

 .والسنةكتاب الاالستقامة على تقر �غیر معاني ال و ، عترف �اختالف الشعوب والقبائلت

جامعا رمز�ا  -إلى عهد قر�ب  –فقد �قیت را�طة الخالفة  حین تفرقت األمة فیما �عد،وحتى 
 .واالئتالف توحدبین المسلمین، وأفقا منشودا لل

 في أحلك ظروف تار�خه.. هكذا بدأ اإلسالم وترعرع، وصمد على ذلك حتى

كنیسة، وأضحت الوطنیة على أنقاض الفي أورو�ا نشأ مفهوم المواطنة الحدیث و�المقابل، 
وتوطدت دعائم الدولة الوطنیة الحدیثة، أورو�ا الجدید بدال من الدین الكنسي المتهالك.  دینَ 

                                                            
 یراجع للتوسع �اب "إشكاالُت الهو�ة" من �تابي "العلمنة من الداخل". -7
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العالقة بین العقد االجتماعي الذي �حدد ضوا�ط صر�ح؛ ووضعت قواعد على أساس علماني 
تغّولت الدولة، وتوز�ع الحقوق والواجبات، في معزل تام عن الضا�ط الدیني. ثم المواطن و 

مسیطرة من خالل أذرعها األخطبوطیة على أدق الدولة الوطنیة الحدیثة تدر�جیا، وصارت 
الوطنیة  وفرضت هذه الدولةُ  الجماعیة. الحیاة العامة تفاصیل حیاة األفراد، فضال عن أسس

بدیال صارم، المطلقة للوطن، وسّنت القوانین الصارمة التي تؤ�د االنتماء الوطني ال العصبیةَ 
ولذلك صار ''المواطن'' �مقتضى عالقته �الدولة الحدیثة، مستعدا  .عن االنتماءات الدینیة

لمخالفة �ل الشرائع الدینیة، وتجاوز جمیع القیم اإلنسانیة، ما دام ''الوطن'' �طلب منه 
 .)8(ذلك

، ال اولة إعطائه معنى موافقا لإلسالمومحصرف،  مفهوم علماني مفهوم المواطنة الحدیثإن 
�عدو أن �كون تحمیال للمصطلح معنى لم یرده واضعوه ألجل تحقیق أهداف دعو�ة أو 

 .)9(سیاسیة، أو تلبیسا �عّمي حقائق األمور على الشعوب المحبة لإلسالم والكارهة للعلمانیة
�ان الموقف األصلي للعلماء والمفكر�ن اإلسالمیین هو رفض هذا المفهوم، والتنبیه  ولذلك

 .)10((جنسیة المسلم هي عقیدته)على تعارضه الصر�ح مع مفهوم األمة الواحدة، ومع �ون 

طر�ة ظهر مفهوم ''الدولة القُ  وظهور الدول الوطنیة الحدیثة، و�عد سقوط الخالفة اإلسالمیة
مفكري اإلسالم على أنه مفهوم مؤقت، یندرج في إطار مشروع جماعة من اإلسالمیة'' عند 

و�ان هذا المفهوم الجدید هو  إعادة الخالفة، وتحقیق مفهوم ''األمة اإلسالمیة'' األصلي.
القنطرة التي سمحت للحر�ة اإلسالمیة �االنتقال من السعي إلى إ�جاد األمة الواحدة، إلى 

 !صالح الدولة الوطنیة الموجودةإ معنى

�ما تخلوا وهكذا تخلت �ثیر من الحر�ات اإلسالمیة عن المطالبة �إقامة الدولة اإلسالمیة، 
 من قبل عن المطالبة �عودة الخالفة وتوحید األمة.

إلكراهات الواقع، بوضع األهداف المرحلیة  حین �كون استجا�ةً  فهوٌم مقبولوهذا �له م
 .في الطروس رةً مسطّ ء الغا�ة الكبرى حیة في النفوس، وثابتة التدرجیة، مع �قا

                                                            
 في قضا�ا التطبیع األخیرة، �ان المسوغ األساسي للخروج عن إجماع األمة هو "تحقیق مصلحة الوطن". -8
 والعلمانیین عموما.السبب األول لإلسالمیین غالبا، والسبب الثاني للتنو�ر�ین  -9

 عنوان فصل من �تاب (معالم في الطر�ق) لسید قطب رحمه هللا. -10
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تبني مفهوم إلى المفكر�ن اإلسالمیین ، فقد تسارع الكثیر من ذلك لكن الذي وقع خالفُ 
وقد �ان األمر في أوله هدفا مرحلیا  المواطنة �معناه الغر�ي مع تعدیالت سطحیة �سیرة.

األولى  الغا�ةَ  -عند التعارض  –مؤقتا، ثم تحول �عد ذلك إلى غا�ة استراتیجیة �برى، تلغي 
 األمة اإلسالمیة تحت را�ة الشر�عة. التي هي وحدةُ 

وهكذا اصطفت الحر�ة اإلسالمیة في �ل قطر خلف المصالح العلیا للوطن، و�ن تعارض 
األمة الواحدة؛ بل اصطفت الحر�ة اإلسالمیة في �ثیر من األقطار خلف ذلك مع مصالح 

، السائدة في بلداننا المتشبعة )11(الحاكم، في تطبیق عملي لعقلیة التماهي بین الوطن والحاكم
 بثقافة االستبداد.

مثل أسالفهم  –، الذین لم یترعرعوا باب التیار اإلسالميشذلك لبسا شدیدا لدى جمیع وأورث 
تأسیسیة األولى، فاختلط الحابل على المبادئ ال –الرعیل األول للحر�ة اإلسالمیة من 

�النابل، وأصبح لدینا جیل هجین من اإلسالمیین، ال �فترق في تطلعاته عن عموم المواطنین 
النزهاء المحبین ألوطانهم، وال �كاد �ستحضر شیئا من المعاني الزائدة المرتبطة �المرجعیة 

 اإلسالمیة.

ن لب اإلشكال في تبني اإلسالمیین لمفهوم المواطنة، لیس في المعاني التي یرفعها �عضهم إ
من قبیل (حب األوطان من اإل�مان) و(حب النبي صلى هللا علیه وسلم لمكة)  رنانةً  شعاراتٍ 

و(إصالح الجزء قبل إصالح الكل) و(القر�ب أولى)، ونحو ذلك مما ینطلي على الكثیر�ن؛ 
 القین مفاهیمیین خطیر�ن:ولكنه في انز 

 تحول الوسیلة إلى غا�ة، -

 وتحول الضرورة إلى سعة. -

المنهجي الصارم المرتبط �الغا�ة تأطیر الیتحول الهدف المرحلي الذي ال �سعفه فباألول: 
 !الكبرى، إلى غا�ة في نفسه. وفي حالتنا: �صبح الوطن غا�ة �برى، ال وسیلة نحو األمة

                                                            
وجدنا الحر�ة اإلسالمیة في �عض األقطار تتبنى الرؤ�ة الرسمیة للحاكم في �عض القضا�ا الدولیة، وتتبنى  ولذلك -11

وهذا غلو شدید في  !الحر�ة اإلسالمیة في قطر آخر رؤ�ة مناقضة لألولى، ألنها رؤ�ة الحاكم في هذا القطر اآلخر
مما ینزع �ل مصداقیة عن مفهوم الحر�ة اإلسالمیة ذات  –�معناه االستبدادي المتخلف  –استبطان مفهوم المواطنة 

 !الواحدةاإلسالمیة ، فضال عن مفهوم األمة الغا�ات الواحدة
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المؤقت المرتبط �الضرورة، إلى تأصیل مفاهیمي �طبق في حال السعة  یتحول الفقهو�الثاني: 
أ�ضا. وفي حالتنا: �صبح الواقع المفروض من الخارج، أساسا لحقیقة تصور�ة نظر�ة، 

 .یؤصل بها لمفهوم المواطنة العلماني مطلقا، ولو في غیاب اإلكراه 

 

 الوحدة واالختالفوأخیرا .. عن 

الحرص الشدید  –�معناها المتخلف المذ�ور آنفا  –الوطنیة  التشبث �الوحدةو�نبني على 
�ل فكرة أو طائفة �مكنها أن تؤثر على هذه الوحدة، أو تشكك العالقُة بها التنصل من  على

 في وفاء الحر�ة اإلسالمیة لمفهوم المواطنة، ولـ"مصالح" الوطن العلیا.

 –ف وضرورة السعي إلى الوحدة وعلى الرغم من التغني المتواصل �أدبیات الخال –ولذلك 
 .�جمیع أطیافهاال تزال متغلغلة في جسد الحر�ة اإلسالمیة،  )12(فإن معاني التحزب المذموم

الحر�ة  إننا حین ننادي �إعادة إحیاء الغا�ة األصلیة األصیلة التي من أجلها قامت
دهم هذه الغا�ة، و�وحّ  اإلسالمیة، فإننا ننادي أ�ضا بتوحد جمیع العاملین، الذین تنتظمهم

 السعي إلیها.

إذا أعادت االرتباط �ما �میزها، وجددت المعاني التي  –و�ن الحر�ات اإلسالمیة المختلفة 
 الوسائلواحدة على الرغم من اختالف  غا�ةعلى في حقیقة األمر تعمل  -قامت علیها 

على  -عملیا ال في مجرد التنظیر المجرد  -هذا �قتضي أن تنفتح �ل حر�ة و  المتبعة؛
 التعاون فضاَء المجاملة العامة إلى مجاالت التیارات اإلسالمیة األخرى، وأن یتجاوز ذلك 

 المتبادل. التناصحالمشترك، و

  

                                                            
أنا في العادة ال أحب استعمال مصطلح "الحز�یة" عند انتقاد الحر�ة اإلسالمیة، ألنه لفظ اشتهر في أدبیات �عض من  -12

�عض النصوص الشرعیة  إلى الحط علیه �إنكار "الحز�یة والتحزب"، واستدعاءِ  مطلقا، و�توسل ینكر العمل الجماعي المنظمَ 
في الباب. ولذلك فإنني ال بد من أن أوضح أنني ال أقصد �التحزب هنا هذا العمل الجماعي المتكتل في جماعات أو 

 یر.أحزاب، و�نما أقصد التعصب للحزب على حساب الحق، والتعامي عما لدى الجماعات األخرى من خ
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 الضیقة والسیاسة الشاملة ةسؤال السیاس

 معنى السیاسة

 أن السیاسة تطلق و�راد بها معنیان اثنان: تقرة نظر�ا، والمغفول عنها عملیا،من األفكار المس

 في الحیاة المجتمعیة، وفي نقاش األفكار. الفعالةالمشار�ة : عاّم هو المعنى األول -

، بواسطة اآللیات الحز�یة البرلمانیة، وما تدبیر الدولة: أخص، وهو والمعنى الثاني -
 �قوم مقامها.

ن في العرف وْ ها عدد غفیر من المؤثر�ن الذین ال �سمَّ �معناها األول �مارسُ  إن السیاسةَ 
 سیاسیین، منهم:

 كبار المفكر�ن والفالسفة الذین �ضعون التوجهات الفكر�ة الكبرى لمجتمعاتهم ودولهم؛ •

 عون عن رب العالمین في النوازل المجتمعیة؛وعلماء الشر�عة الذین یوقّ  •

 ؛وآرائهم بون" الرأي العام وفق معتقداتهمواإلعالمیون الذین "�َقولِ  •

هم، و�بنون أفكارهم والفنانون واألد�اء والمثقفون الذین �شّكلون أذواق الناس وأمزجتَ  •
 هم عن الكون والحیاة؛وتصوراتِ 

والمناضلون الجمعو�ون والنقابیون الذین �ساهمون في التوازن المجتمعي من خالل  •
 سنن التدافع المحمودة؛

لمال واالقتصاد الذین ینطلقون من عقائدهم الخاصة، للتحكم في الرأي العام وأ�اطرة ا •
 ..من خالل أذرع الرأسمالیة المهیمنة

جمیع هؤالء �مارسون السیاسة �معناها األول، وهو معنى نبیل ألنه یهتم بوضع أسس تدبیر 
ت تحكم السیاسة الدول والمجتمعات، دون أن یتلطخ �النزعات المكیافیلیة النیتشو�ة التي صار 

 �المعنى الثاني.

لكارل مار�س،  "رأس المال"لكتاب مثل  �األثر السیاسي الضخممثال  هل أحتاج إلى التذ�یر
مثل "الیوم األخیر لمحكوم  إلمیل زوال، أو لروا�ةٍ  "J’accuse صحفي مثل "أتهمأو لمقال 
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 V for"لعمل درامي مثل "، أو Dernier jour d’un condamné علیه �اإلعدام
Vendetta؟" 

تجاهل أثر النضال الجماهیري خارج إطار السیاسة السیاسو�ة، في إسقاط هل �مكن 
 ؟)13(الشیوعیة، و�عادة ترتیب العالم منذ نحو ثالثة عقود

خالل الستینیات والسبعینیات من القرن  في بالدنا العر�یةأثر مثقفي الیسار هل �مكن إغفال 
 اجتثاث ر�ائز التدین في المجتمعات؟الشباب، و ، في تغییر عقلیات العشر�ن

ما في صنع  نموذجا) "روتشیلد"ات المالیة واالقتصاد�ة (مبراطور�اإلأثر هل �مكن تناسي 
 ، مع ما لذلك من آثار سیاسیة هائلة؟الصهیونیة العالمیةرعا�ة الحر�ة و  "إسرائیل�سمى "

على ق �مكن أن تطلَ خارج الصنادیق، و  -و�قوة تأثیر�ة عالیة  –س أ�ضا السیاسة تمارَ نعم، 
 ررنا إلى بیانه هنا.ولكن االلتباس حاصل عند الكثیر�ن، حتى اضطُ هذین المعنیین، 

ما ، أننا حین ندعو مثال إلى ترك المشار�ة السیاسیة �معناها الثاني، لِ هذا اللبس مظاهر منو 
 :نراه في ذلك من المفاسد الخطیرة

إمكان  طرحه من تصوروهذا السؤال ال �مكن أن �َ  "؟كعن ذل لیما البد"و �قال لنا:  -
 ، وما تتیحه من البدائل الكثیرة المتعددة.السیاسة �معناها العام ممارسة

؟"، والحال أن االنشغال �التدبیر هل نترك الساحة للعلمانیین المفسدین"و أو �قال لنا:  -
الضیق هو الذي یترك المجال فارغا للعلمانیین لكي یبیضوا  السیاسي السیاسوي 

�ما هو  – من خالل مجاالت السیاسة العامة و�فرخوا في عقول الناس وقلو�هم
 مشاهد خالل العقد األخیر خصوصا.

"، وهذا انزواؤ�م في المساجد وترك المجال السیاسي نوع من العلمانیة"أو �قال لنا:  -
لسیاسة �أنها هي األحزاب والبرلمانات فقط، وما سوى ذلك مبني على الفهم الكسیح ل

 انعزالیة وانفصام عن الواقع.

والحق أن  "السلطة لغیر أهل اإلسالم؟ إن ترك السیاسة �عني ترك"أو �قال لنا:  -
في العالم  – الذي ال �عدو أن �كون ، في المجال الحز�ي البرلمانيالسلطة لیست 

                                                            
 ومثل ذلك بدرجات متفاوتة ما وقع في إفر�قیا والعالم العر�ي خالل العقود األخیرة. -13
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جبل الثلج المختفي في البارز من رأس ال –غیره الغر�ي فضال عن الد�مقراطي 
 .)14(سیاسة الحقیقیةأعماق دوالیب ال

 

 الد�مقراطیة والعلمانیة

المفاهیم ذهنیا، ولكن من الصعب تجر�د المفهوم عملیا عن معانیه  من السهل جدا تفكیكُ 
 نظر�الم �عسر على جماعة من العلماء والمفكر�ن اإلسالمیین أن �قولوا  المالزمة له. ولذلك

ولكن �ان هذا  مع استبعاد ما فیها من فكر وقیم؛ �جواز تبني الد�مقراطیة �آلیة و�جراء،
 .التفر�ق عسیرا جدا على السیاسیین اإلسالمیین العاملین على أرض الواقع

�عد تنحیة الدین الكنسي عن  ، نشأ في الغربالد�مقراطیة �معناها الحدیث مفهوم علماني
 تدبیر الشأن العام، وحصره في الدوائر الفرد�ة الخاصة.

وألنه مفهوم علماني فإنه اصطدم حین دخل إلى بالد اإلسالم، �قواعد الشر�عة المسطرة منذ 
الطرفین. وقد �ان اإلشكال بین  توفیقتلفیقي ضخم لل/قرون، فاحتیج إلى جهد تأصیلي

على  –هو قضیة المرجعیة والسیادة، فهي في الد�مقراطیة للشعب دون قید وال شرط  براألك
 وفي اإلسالم هي هلل وحده. –النظري  األقل من حیث المبدأُ 

أن �كون مسلما أو ال  –�حسب أصول الد�مقراطیة  –و�نبني على هذا أن للشعب أن �ختار 
ال �مكنه إال أن �خضع  –�حسب اإلسالم  –�كون، وأن �حل الحرام و�حرم الحالل؛ لكنه 

من القائلین �جواز المشار�ة السیاسیة  –لحكم هللا. وهذا فرق جوهري جعل علماء الشر�عة 
 اإلسالم، وتخضع ألحكامه.�قیدون الد�مقراطیة �ما �جعلها توافق  –فضال عن غیرهم 

''ثم إن هناك أمورا ال تدخل مجال التصو�ت، وال مثال:  –وفقه هللا  –فیقول الشیخ القرضاوي 
عرض ألخذ األصوات علیها، ألنها من الثوابت التي ال تقبل التغییر، إال إذا تغیر المجتمع تُ 

                                                            
الوجود الضخم للیهود ، و السیطرة الیهود�ة على دوالیب االقتصاد في الغرب عمومانستحضر هنا على سبیل التمثیل:  -14

. �ما الصهیوني المؤثر على الساسة في أمر�كااللو�ي ، و في المجتمعالحقیقیة في اإلعالم �ما ال یتناسب مع نسبتهم 
" Jacques Attali نستحضر قدرة المتحكمین في االقتصاد على تحدید هو�ة الرئیس في فرنسا (مثال: نبوءة "جاك أتالي

 .)المجهول حینئذ في الدوائر السیاسیة ،"ماكرون "إمانو�ل انتخاب � 2014عام المشهورة 
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یات الدین، وما علم فال مجال للتصو�ت في قطعیات الشرع، وأساسذاته، ولم �عد مسلما. 
 .)15(..'' منه �الضرورة

هناك شر�عة تحكمه، وقیم توجهه، و�قول أ�ضا: ''هذا الحاكم في اإلسالم مقید غیر مطلق، 
، وهي أحكام لم �ضعها هو وال حز�ه أو حاشیته، بل وضعها له ولغیره من وأحكام تقیده

�ستطیع هو وال غیره من الناس أن یلغوا  المكلَّفین: رب الناس، َمِلك الناس، إله الناس. وال
دوها. وال أن �أخذوا منها و�دعوا �أهوائهم''  .)16(هذه األحكام، وال أن ُ�جمِّ

 عالما �الشر�عة أن �خالف فیه، ألنه من قطعیات الدین. وهذا القدر ال �سع

وا ة، نصُّ فالذین أجازوا الدخول في اللعبة الد�مقراطیة من الرواد األوائل للحر�ة اإلسالمی
ال قیمة، وعلى أن حكم هللا �جب أن یبقى  صراحة على أن المقصود تبني الد�مقراطیة إجراءً 

 خاضع آلراء الناس وتقلباتهم الفكر�ة. مهیمنا غیرَ 

اقتضت تغییرات جذر�ة في الخطاب لدى السیاسیین  لكن الممارسة السیاسیة الطو�لة
التیار اإلسالمي، فاندثرت لدى الكثیر منهم وسرى هذا الخطاب إلى شباب اإلسالمیین، 

، وتالشت الضوا�ط التي وضعها الرواد معاني مرجعیة الشر�عة في الممارسة الد�مقراطیة
 .األوائل للمشارك السیاسیة

لقد صار الیوم من الالزم إعادة فتح هذا الورش الفكري التعلیمي، لتذ�یر الناس �األسس 
سیادة الشر�عة، وتنبیههم على  –عند القائلین بها  –اسیة الشرعیة السلیمة للمشار�ة السی

عوام الناس في  �فتي فیهزمن ؛ خاصة أننا صرنا في وهیمنة المرجعیة اإلسالمیة
�ان على خالف ما استقر لدیهم من العلماء إن �بار المعضالت، بل �ستهزئون �كالم 

 .األفكار

 

 المشار�ة السیاسیة

 سیاسیة" غّیبها الحماس الزائد الذي یرّوجه �عض اإلعالمیین: بدهیة"لنقرر أوال 

                                                            
 .142ص  من فقه الدولة يف اإلسالم: - 15
 .159الدين والسياسة، أتصيل ورد شبهات: ص  - 16
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ال تعدو أن المشار�ة السیاسیة لیست من القطعیات الدینیة، وال من الثوابت الوطنیة، بل هي 
تكون خیارا اجتهاد�ا، �مكن تغییره أو تحسینه أو إعادة النظر في �عض تفاصیله، �حسب 

 .الوقائع المتجددة

إال في أذهان محبي  –و المرحلي للمشار�ة السیاسیة ال �عني البتة والرفض المبدئي أ
تبني خیار التغییر �العنف، أو  –التجییش اإلعالمي، غیر المتمرسین �األعراف الد�مقراطیة 

 هم �ه �لَّ بنسف المؤسسات، أو �إحداث الفوضى في البلد، أو نحو ذلك مما �خّوف �عُض 
 .)17(من اجترأ على نقد الخیار السیاسوي 

هنالك تیارات سیاسیة إسالمیة وغیر إسالمیة ال تقبل المشار�ة في اللعبة، وهي مع ذلك 
 دّ تع السائدة في العالم �له، �عیدة جدا عن أن تكون ثور�ة أو انقالبیة. واألعراف الد�مقراطیة

االمتناع عن المشار�ة موقفا سیاسیا محترما، ال �مكن منعه أو التشكیك في نزاهة 
 .)18(أصحا�ه

الناس عن المشار�ة �متنع أغلب  –مهد الد�مقراطیة الغر�یة الحدیثة وهي  –مثال في فرنسا 
في  %57في الدور األول، و %51: 2017في االنتخا�ات التشر�عیة (نسبة االمتناع عام 

 المسجلین في اللوائح االنتخابیة). الدور الثاني، دون احتساب غیرِ 

�ثیر من المتخصصین اإلحصائیین أن "المقاطعة  �قرر انطالقا من هذا المعطى الثابت،
وف الفرنسي الفیلس ؛ و�دعو �عض المفكر�ن السیاسیین مثل)19(هي الحزب األول في فرنسا"

المرموق میشیل أونفري إلى إعادة االعتبار لخیار المقاطعة الذي یتبناه أغلب المواطنین 
 .)20(الفرنسیین

                                                            
 إلسقاطها وتفكيكها! للدولة حماولةً  بعض الناس ينادي ابلدميقراطية، ويتبناها شكليا، ولكنه ينطلق من خملفات فقه االستبداد، فريى كل نقدٍ و  - 17

التدافع السلمي  شعار: "التغيري من خالل املؤسسات"، يعين أن وسائلَ فهل  .األقحاح الدميقراطيني همضحك علييُ  -فوق خمالفته للشريعة  –وهذا 
 !؟من تبنيهامتنع  للمؤسسات، أو أن املؤسساتِ  هبا يف مجيع الدميقراطيات خمالفةٌ  املعرتفَ 

 !ال يوافقون عليهسياسيا الدولة على من يتبىن خيارا  بونؤلّ ذين يهواة التحريض، الفليصمت  - 18
 ):Ifop) املدير العام املساعد للمؤسسة اإلحصائية املعروفة (Frédéric Dabiدايب ( حني سئل فردريك - 19

 elle devenue le premier parti de France?-abstention est’Lهل أصبحت املقاطعة احلزب األول يف فرنسا؟ 
 )26/06/2020أجاب: نعم بكل وضوح (حوار مع جريدة لوفيجارو بتاريخ 

، ودافع فيه عن خيار املقاطعة، ودعا )Antoine Bueno) للباحث أنطون بوينو (No voteمقدمة كتاب (ال تصويت  وضع أونفري - 20
 ابملقابل إىل اعتماد البدائل السياسية ابملعىن العام، خاصة الفعل الفلسفي والثقايف. وله يف ذلك جهود جبارة إعالمية وثقافية.
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في دولنا أ�ضا، �ي ال �قال: إن المقاطعة  المقاطعة �بیرةٌ ب سَ �فرنسا مع أن نِ  و�نما مثلتُ 
السیاسیة بین الناس، وهشاشة انتشار األمیة الوعي الد�مقراطي، و تخلف تكون فقط �سبب 
سیاسي محترم،  المشار�ة في اللعبة السیاسیة خیارٌ  عدمُ بل نقول:  !المؤسسات الحز�یة

  أقل وعیا من غیرهم.�مارسه عدد غفیر من الناس، لیسوا أقل عددا وال

هذه "البدهیة السیاسیة" تصطدم على أرض الواقع، �الشحن العاطفي الهائل الذي مورس لمدة 
ن وْ �ثیر من اإلسالمیین، فجعلهم یرفضون النقاش حول هذه القضیة، و�رَ  من طرفعقود 

ر لة البحث والتمحیص. بل صاو خیار المشار�ة أمرا محسوما ال �مكن إعادة وضعه على طا
مع أنهم األغلبیة  –ُینظر �عین الر�بة للمخالف فیها �عضهم �عده من الثوابت التي 

في نوع من اإلرهاب الفكري الذي �ستبق �ل إمكان للمناقشة  -�ما ال �خفى  )21(العدد�ة
 !والخالف

جدوى ومشروعیة إذا ُعلم هذا، فإنني أقول: لقد آن األوان لفتح النقاش من جدید حول 
، على األقل في ظل الظروف الراهنة التي ال تسمح �أدنى تغییر من السیاسیةالمشار�ة 

دون قدرة على الظاهري مشار�ة في الحكم الداخل في التوجهات السیاسیة العامة، بل هي 
على قاعدة منذ عقود الفعلي، مع تحمل تبعات جمیع األخطاء واالختالالت المتراكمة الحكم 

 !رم دون الغنم)(الغُ 

 .السیاسو�ة تضخیم أهمیة المشار�ة السیاسیة آثاروهذا من 

مع إعادة تحر�رها �المیزان لكن قضیة المصالح والمفاسد، �ستحضر هذا النقاش و�نبغي أن 
ها ن بحتجو المصالح خالف نظري، والجمیع �حجیة القد�م في  الخالفُ ف ؛الشرعي المنضبط

، فإن ذلك �ما �صنع �عضهم في هذا السیاق فال معنى لتكثیر الكالم في تقر�رها، )22(عملیا
 أمر�ن اثنین: فيحقا  لكن الشأنُ محض تطو�ل وتهو�ل؛ 

                                                            
 !هي املعيار الوحيد للحق والباطل -بقطع النظر عن مراتب الناس الفكرية  –غلبية العددية واألعراف الدميقراطية تقتضي أن األ - 21
القرايف املالكي: (وإذا افتقدت املذاهب وجدهتم إذا قاسوا أو مجعوا أو فرَّقوا بني املسألتني ال يطلبون شاهدا ابالعتبار لذلك  ابقعُة األصول يقول - 22

 ).1/394شرح تنقيح الفصول ( –املعىن الذي مجعوا أو فرَّقوا، بل يكتفون مبطلق املناسبة، وهذا هو املصلحة املرسلة، فهي حينئذ يف مجيع املذاهب) 
 ،بعيدون عنها وجسر عليها وقاهلا للمصلحة املطلقة زها وأفىت هبا واملالكيةُ ابلغياثي أمورًا وجوّ  املسمى يف كتابهقد عمل إمام احلرمني "و أيضا  قولوي

 ).1/447" (يف املصلحة املرسلة -يعين املالكية  –دا اإلنكار علينا الغزايل يف شفاء الغليل مع أن االثنني شدّ لك وكذ
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أولهما: تحر�رها نظر�ا، و�دخل في ذلك مثال أن البعد الدیني األخروي حاضر في میزان 
المصالح والمفاسد، و�ال �انت مجرد منافع ماد�ة یتنزه الشرع الحنیف عن إناطة األحكام بها 

 ا.وحده

 إمكانمیزان المصالح والمفاسد �جب أن یتضمن أ�ضا فوالثاني: حسن تنز�لها عملیا، 
�المعنى العام، والموازنة بین المعنیین، ومقدار تأثر المعنى العام المشار�ة السیاسیة 

الفرد�ة  الدعوةمسار �االستغراق في السیاسة �معناها الخاص، وأثر المشار�ة السیاسة على 
، وعلى صال�ة و�ة لألفراد المنهمكین في العمل السیاسيالتر�على الحالة و  والجماعیة،

 ؛ ونحو ذلك مما ال أراه في أكثر �الم المتحدثین في الموضوع.المفاهیم الفكر�ة
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 سؤال الدولة والدعوة

 والدعوة الممكنة الدولة المستحیلة

في ، و أورو�ا مع نشأة الرأسمالیةفي أن الدولة الوطنیة الحدیثة نشأت  في محور سابقذ�رُت 
 الدین من السیاسة ومن �ل تدبیر للشأن العام. بعدَ ، استَ إطار علماني صرف

داخلي، ولم تكن استجا�ة تنبع من مخاض أما في عالمنا اإلسالمي، فإن الدولة الحدیثة لم 
تعمار�ة، نار من خالل الحمالت االس�قوة الحدید والى األمة رضت علو�نما فُ  لحاجة ذاتیة؛

، وأعادت تقسیمها وفقا لمصالح الدول دةالخالفة العثمانیة الموحِّ  التي ورثت أراضي
 .على األقل في أنظمتها وهیاكلها -االستعمار�ة األورو�یة، إلى دول "حدیثة" 

الدولة الحدیثة، ومن مفهوم معنى حالة رفض أو توجس من  ت ظروف النشأة هذهخلققد و 
في العقود األولى لنشأة التیار اإلسالمي. المواطنة المصاحب لها، لدى المفكر�ن اإلسالمیین 

نحو آفاق غیر رة للدول الحدیثة، المؤطِّ حین انطلقت الحداثة الغر�یة  الرفُض هذا ثم تأكد 
 .یة متجاِوزةمن أ�ة منظومة أخالقو  خصوصا، مسبوقة من التحرر من مرجعیة الدین

، بدال اضطرارا "الدولة اإلسالمیة"مفهوم  – بیانه �ما سبق –تبنى �ثیر من اإلسالمیین لقد 
 اداخلی اتناقضهنالك إحیاء الخالفة اإلسالمیة. لكن المشكلة أن الجمود على مطلب من 

 "إسالمیة دولةٍ "إمكان تحقق مرجعیة اإلسالم، �جعل �ین عمیقا بین مفهوم الدولة الحدیثة و 
 .)23(مستحیًال في ظّل أّي تعر�ف للدولة الحدیثةصعبا أو ا أمرً 

داخل الصف اإلسالمي، الذي أنتج  خطیرةوقد جر هذا اإلشكال العمیق إلى تناقضات فكر�ة 
یتها وفي مقدار (مؤلمة في غالبها)، إلى جانب تأصیالت متفاوتة في جدّ  تجارب عملیة �ثیرةً 

 .)24(وتفاعلها الصحیح مع الواقعانضباطها الشرعي، 

لقد سلك أغلب اإلسالمیین في تعاملهم مع هذا اإلشكال طر�قین رئیسیین، وصل �الهما إلى 
 :طر�ق مسدود عملیا ونظر�ا

                                                            
الذي تدور ؛ و ملركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، عن ا) لوائل حالقاإلسالم والسياسة ومأزق احلداثة األخالقي – يراجع كتاب (الدولة املستحيلة - 23

 .أن الدولة احلديثة ال ميكن أن تكون دولة إسالمية، للخلل األخالقي العميق يف احلداثة املهيمنةأطروحته الرئيسية على 
لذي ال تزال الغوغائية الفكرية عرف العقد األخري حماوالت حمتشمة، مل يكن هلا أثر كبري يف الواقع ا ،جانب الكتاابت األصلية عند رواد التيار اإلسالمي إىل - 24

 .تكوين الرأي العامأصحاب التحكم يف  )influencers(ومن يسمون مؤثرين اجتماعيني  ه، وال يزال الساسةُ مسيطرة علي
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الدولة الحدیثة. وهذا هو الذین یر�دون إقامة الدولة اإلسالمیة في إطار : الطر�ق األول
جماعة اإلخوان المسلمین، والذي أدى بهم إلى الخیار األصلي الذي قامت علیه أدبیات 

التسارع إلى رأس السلطة السیاسیة �عد الر�یع العر�ي، دون التفطن للعواقب الوخیمة، فكان ما 
كان مما ال یزال محتاجا إلى �ثیر من التحلیل العلمي الرصین. وهو أ�ضا الخیار الذي 

من ضمن  –میا بـ"داعش"، والذي أدى اشتهرت �ه الجماعة الجهاد�ة المتطرفة المسماة إعال
 إلى نسف أحالم الثورة السور�ة، و�لى خراب هائل في المنطقة. -أسباب أخرى 

ما یؤ�د عملیا استحالة الجمع بین  – )25(على ما بینهما من الفروق العمیقة –وفي التجر�تین 
 الدولة اإلسالمیة واإلطار الحداثي للدولة الوطنیة الحدیثة.

 ي من داخل دوالیب الدولة الحدیثة.اإلصالح اإلسالمالذین یر�دون : انيوالطر�ق الث

 اإطار  حدیثةلوا �صورة الدولة اللدولة اإلسالمیة، وقبِ للمفاهیم الصلبة عن ا فهؤالء أعرضوا
 محور واقعي؛ ولكن مع قصور شدید في التنظیر العلمي في محور�ن: للعمل السیاسي عاما

؛ العالم العر�ي�معناها األصلي في الغرب، و�معناها الهجین في  یة الدولة الحدیثةبنمتعلق ب
، وفرز الشرعي من التار�خي، والقطعي من نمط الحكم اإلسالميمتعلق ب تأصیلي ومحور
 الظني.

تحر�ف ، مما أدى إلى التلفیق بین الدولة الحدیثة واإلسالم نحووأنتج هذا القصوُر تسارعا 
 .ها في بوتقة الدولة الوطنیةهرُ صیلة، لیمكن َص كثیر من المفاهیم اإلسالمیة األ

 ، �قدر ما �خشى علیهماالنكسارمن  -�األولین –خشى علیهم ال �ُ  أصحاب الطر�ق الثانيف
 في الثقافة السائدة. الذو�ان المفاهیمي من ، أياالنصهارمن 

التفكیر في طر�ق إن هذین الطر�قین المسدودین اللَذین سلكتهما الحر�ة اإلسالمیة �حّتمان 
 :"المدافعة دون اندماج"ه المرجعي ثالث، قد �كون إطارُ 

قلل من مفاسد الدولة الحدیثة ت ةجزئی اتإصالح تحقیق �السعي إلىتكون فالمدافعة  -
 المتغولة. و�شمل ذلك:

                                                            
ابألسد، أن ذلك يقتضي املشاهبة  الشجاعَ  ه فليندب عقله، فإنه كالذي يتصور من تشبيههم الرجلَ وجه الشبه الذي أبديتُ  غريمن رأى أنين أقصد مشاهبة يف  - 25

خالفا جلماعة من احملققني كاجلرجاين والسكاكي ومن تبعهما من  –بتعبري ابن القيم  –عند مجهور أهل الصناعة  االتشبيه جماز كان ولذلك   !ريف اللبد واألظفار والبخَ 
 البيانيني.
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o من أعاصیر بتكو�ن الفرد المسلم وتر�یته وتعلیمه وحمایته  :اإلصالح الفردي
 والحداثة؛ ةیناعلمجات الثقافة الغر�یة المهیمنة، خاصة الواإللحاد ومن مخرَ  الالدینیة

o مدافعة قرارات الحداثة المهیمنة �ما یتیسر من األدوات  :واإلصالح الجماعي�
�السیاسة  ل من فعالیته االنشغالُ ه و�قلّ ها �سترُ المشروعة، وهي �ثیرة متنوعة، وأغلبُ  المتاحة

 السیاسو�ة.

عدم التسلیم  ، أيالحرص على عدم الذو�ان الفكري في الحداثة�عني  جوعدم االندما -
 .شرعیة، وعدم تبنیها، وعدم تسو�غهاغیر الللمفاهیم الحداثیة 

ال ینفك عن  -في جوهره  –عمله �ستحضر أن السالك على هذا الطر�ق الثالث أن على و 
رؤى إعادة االعتبار للإلى  ،األزمات األخالقیة المستحكمة للحداثة ن تفضيَ إ�جابي أل انتظارٍ 

ة الغر�یة المتسلطة، ومنها اإلسالم حضار ها الالفكر�ة واألخالقیة األخرى التي طمستْ 
 .اخصوص

 !ممكنةالدعوة فإن الدولة مستحیلة، إذا �انت ملخص القضیة أنه و 

من التضییق  هتحرر الذي یؤطر الحیاة �لها، �عد  الشاملوأعني بذلك الدعوة إلى اإلسالم 
 .الفكري العلماني

 التصفیة والتر�یة

دعو إلیه، و�ین مفهوم هذا الذي تما الفرق بین ف: لعل قائال �قول �عد االطالع على ما سبق
 ؟"التصفیة والتر�یة"

-رحمه هللا  – األلبانيره الشیخ الذي شهّ  "التصفیة والتر�یة"مفهوم والجواب: إنني لم أقل قط �
، على األقل �المعنى الذي �قصده �ثیر من أتباع التیار السلفي، الذین �مارسون نوعا من 

، العام ي السیاسةبیان معنیَ وقد سبق لنا ( االنعزالیة التامة عن السیاسة �معناها العام
 ).والخاص
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السیاسة �معناها  وأنا حین أدعو إلى االنشغال �العلم والدعوة، فلست أدعو إلى ترك
عداء الدین لیسرحوا في المجتمع �ما �حلو لهم، بل أدعو المجال أل، وال إلى ترك )26(العام

في مجاالت اإلعالم المختلفة واالقتصاد والثقافة الحر�ة اإلسالمیة إلى مدافعة حقیقیة، 
 معتبراا شیئ منها لم تعد الحر�ة تمارسواألدب والعمل الخیري  وغیرها من المجاالت التي 

�سبب انشغالها �التدبیر الیومي في إطار السیاسة الحز�یة، أو �سبب خوفها على المكاسب 
 المتوهمة من هذه المشار�ة.

و�ذا تأمل الناظر قضا�ا الهو�ة المحور�ة التي أثیرت في المغرب خالل العقد األخیر، مثل: 
محاولة منع النقاب، وحوادث الحر�ات الفرد�ة، واإلجهاض، وحكم اإلعدام، ولغة التعلیم، و 

اإلساءة لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم أو لشعائر اإلسالم، وفتح المساجد �عد الو�اء، وغیر 
ذلك، وجَد أن مدافعة الحر�ة اإلسالمیة إما غائبة، و�ما �خطاب متلجلج مخافة جلب 

ما مو�ولة إلى المتاعب للحزب، و�ما ضعیفة ال تتناسب مع حجمها الحقیقي في المجتمع، و�
 .)27(األفراد المنتسبین للحر�ة بدال من أن تكون موقفا رسمیا لها

 الفصام المؤلم

 ،�الر�اط �مقر حر�ة التوحید واإلصالح ندوةٍ في  1440من عام في شهر رمضان  شار�تُ 
و�ان مما ذ�رُته حینئذ ما معناه:  ،تحت عنوان "قراءة في میثاق حر�ة التوحید واإلصالح"

إن  –ه إال �عض قیادات الحر�ة دقائقَ  لف بین الدعوي والسیاسي، ال �فهمالتفر�ق المتكهذا 
 !، لكن عند عموم الناس: الحر�ة والحزب شيء واحد-كان معناه مفهوما حقا 

 بین الدعوي والسیاسي أمور: المتكلف ومما یؤ�د هذا الفصامَ 

ا ا وخصوًص عمومً  هذا المجالا في بین الحر�ة والحزب، فإن بینهم اتحاد األطر غالبا -
 الدوائر الثالثة. أوسعُ دائرُة المتفق علیه بینهما فیه  ،یاهِ جْ وَ 

                                                            
جان خالل بل حىت ابملعىن اخلاص، قد أدعو إىل مشاركة حمصورة يف حاالت خاصة، كما أفتيُت من سألين من أهل تركيا ابملشاركة يف التصويت على أردو  - 26

سد. اإلشكال عندي يف السياسة اليت تصبح منهج حياة، تتغلغل يف كل شيء، وتزيح كل جماٍل منافس، وحتّرف االنتخاابت األخرية، مراعاة مليزان املصاحل واملفا
 ألجلها مفاهيم الشريعة، وتستباح ألجلها حمرمات ظاهرات، دون حاجة معتربة.

التعامل مع مثل هذه القضا�. ولكن يبدو أن هذا النقاش مل ذكر يل بعض قادة احلركة اإلسالمية أن هنالك نقاشا داخليا حول صحة اختيار احلركة يف طريقة  - 27
 يسفر عن جديد.
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انشغال أعضاء الحر�ة �ثیرا �الماجر�ات الحز�یة، لعسر التفر�ق بین الدعوي  -
�عض  والسیاسي، وللجاذبیة الساحرة للعمل السیاسي. وقد صرت أتعجب �ثیرا حین أزورُ 

تجمعات الحر�ة، فأجد �ثیرا من الكالم عن صراعات الحزب السیاسو�ة، وقلیال من الكالم 
 عن إشكاالت الدعوة العامة والخاصة.

 .ت االنتخابیةحمالالحر�ة في ال أعضاءَ  الحزب تجنید -

 التزام الحر�ة في قراراتها �عدم التأثیر على قرارات الحزب السیاسیة. -

 دور الحزب. تضخمداخل المجتمع، �سبب نسبیا ضمور دور الحر�ة  -

العالقة بین الدعوي  حولفتح النقاش من جدید إعادة  –في نظري  –لقد صار من الالزم 
 .ل السیاسي، والعجز عن فصل حقیقي بین النشاطینوالسیاسي، ألن الملحوظ عملیا تغوّ 

 :أموٌر، منها هما من الناحیة التأصیلیةالفصل بینغ و�سوّ 

الحز�یة متقلبة سائلة، وفیها مناورات وتنازالت؛ والدعوة ثابتة في أصولها و�ن السیاسة  -
 تغیرت أسالیبها، فال ینبغي تعلیق الثابت �المتقلب.

العمل السیاسي في إطار علماني، بیئة خصبة لتنامي الفطر�ات العلمانیة في  -
 العدوى العلمانیة. . والدعوة �جب أن تبقى �عیدة عن هذهالمنظومة الفكر�ة للمشتغلین بها

، وقرارات غیر شعبیة. والحر�ة تتحمل تدبیر�ة العمل السیاسي یؤدي إلى أخطاء -
 سواء:أخطاء الحزب، 

o أساندت هذه القرارات، واألمر حینئذ واضح؛ 

o  حسب  موقفٌ  ، فإن الصمتلحزبعالقتها �ا�ي ال تسيء ل تر�ت اإلنكارأو�
 علیها حینئذ؛

o  ،ألن أعضاء الحزب في الغالب هم أ�ضا أو أنكرت، للتناقض الظاهر للمتأمل
 �عضهمهذا التناقض معضلة حقیقیة، و�ن حاول و  أعضاء الحر�ة الدعو�ة.

 تخفیف آثاره �كثیر من التكلف.
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أنصاره له یدخل للسیاسة و�قبل �قواعدها، ولكن �حتفظ اإلسالمي أن السیاسي  -
، فیطالبون الناس �أن یتعاملوا معه �منطقها ال �منطق "قبعة الدعوةـ"ب اإلسالمیون 

  :. ومن مظاهر ذلك)28(ةالسیاس

o  بل ال بد من استحضار حسناته عند نقدالتشدید علیه في الال ینبغي أنه ،
النقد، خالفا ألعضاء األحزاب األخرى، التي لم تنبثق عن الحر�ة اإلسالمیة، فنقدها �كون 

 الممكنة (التعامل مع قضیة التطبیع نموذجا).�أعلى مراتب اإلنكار 

o  في هفهذا �حسب له، وهو من مصالح دخولالسیاسي اإلسالمي إذا أصاب 
إكراهات فهو معذور ألن و�ذا أخطأ  ؛المقبلة والمطلوب دعمه في االنتخا�اتالسیاسة،  معترك

رف السیاسة فالمخطئ وهذا منطق دعوي ال سیاسي، أما في عُ  !السیاسة أجبرته على ذلك
 المحاسبة عند االقتراع. أهمها، ومن مطلقا أخطائهیتحمل تبعات 

ألیس من األفضل واألسلم للحر�ة اإلسالمیة، أن تضع بینها و�ین السیاسة مسافة تحمیها من 
في المواقف والقرارات؛ ولیكن ذلك  ، وتحقق لها قدرا �افیا من االستقاللیةوانحرافاتها تقلباتها
قرار سیاسي تراه صحیحا  لكلمن أحسن من السیاسیین، والتبني  لكل النقد�ة مساندةمع ال
 معین؟ مع قرارات حزبالتام بدال من التماهي ، نافعا

 غزوة الصنادیق

�ظهر خالل العقدین األخیر�ن، أبتسم تعجبا وتأسفا، حین أرى الفرح الهستیري الذي  كنتُ 
العر�ضة التي  نتائج االنتخا�ات التشر�عیة، واآلمالَ على �ثیر من الشبان اإلسالمیین �عد 

 !ها على نجاح الحزب اإلسالمي فیها�علقون

وابتسمت �غیري أ�ضا حین سمعت ذلك الشیخ المصري الفاضل یتحدث في مناسبة مشابهة 
 !عن "غزوة الصنادیق"

                                                            
أنصار التيار السلفي للمعجم الرتاثي املتعلق ابلسياسة الشرعية (مثل: طاعة ويل األمر، وضوابط نصح احلاكم، والشورى املعلمة أو  بعضِ  يشبه هذا استدعاءَ  - 28

 !داليل خمتلف متاما، يف أصوله وخمرجاته ها حلقلٍ لدميقراطية العصرية اليت تنتمي مفاهيمُ امللزمة، وحنو ذلك) عند توصيفهم للسياسة ا



27 

الحدیثة في من معرفتي بواقع الممارسة الد�مقراطیة  –و�ان تبسمي ألنني أعلم علم الیقین 
على التداول السلمي ، و�نما تتیح )29(ذا �ال الصنادیق ال تغیر شیئاأن  -الشرق والغرب 

 .داخل المنظومة الفكر�ة الواحدةالسلطة 

: توهم متعلقة بنتائج الممارسة السیاسیة؛ ومن أخطرهاأوهام �ثیرة  إلى اإلسالمیین ْت رَ سَ لقد 
امتالك السلطة الحقیقیة عند الفوز في االنتخا�ات، ولو مع القصور الخطیر في المنافسة في 

 .)30(االقتصادو اإلعالم و الثقافة مواقع السلطة الحقیقیة: 

 و�ان من نتیجة هذا الوهم: االتكاُل على النجاح االنتخابي، والتفر�ط في ما سواه.

المغرب مثال: حصلت الحر�ة اإلسالمیة على أغلبیة برلمانیة وحكومیة، لمدة عشر  في
ستطع الحر�ة توهي مدة �افیة لیبدأ الحدیث عن الحصیلة والتقو�م. ومع ذلك، لم  –سنوات 

 :أن تستثمر وجودها على رأس الحكومة لیكون لها

 مؤثرة تنافس الصحف الموجودة؛صحیفة ورقیة  -
 إخباري سیاسي ینافس في المجال االفتراضي؛لكتروني إوال منبر  -
أن عالمیا بل الثابت () متعاطفون مع الحر�ة Influencers(مؤثرون اجتماعیون وال  -

 ؛)یةحكومحزاب الأن �حسبوا على األون من �فرّ أكثر المؤثر�ن 
العام  و�نت خالل(متعاطفة، مع أن القانون یتیح مثل ذلك  وال إذاعة خاصة -

سیاقتي للسیارة، فأجد ألوانا  ، أتحسر حین أفتح �عض اإلذاعات حالَ 2016 االنتخابي
 ؛)من التشكیك والطعن في الحزب اإلسالمي دون وجود للرأي المقابل

متعاطفة، مع أن �ثیرا من الفاعلین المستقلین استطاعوا إنجاز مثل  وال قناة فضائیة  -
 دولة �بیرة؟ فكیف �حر�ة ضخمة، تقود حكومةَ  ،ذلك

، �الذي نجده عند األحزاب المنافسة (علما �أن طبقة متعاطفون وال رجال أعمال  -
 موجودة، ولكن الشأن في ر�ط العالقات بهم)؛ "المحافظین"رجال األعمال 

                                                            
 اهرة.حساب الكثري من الدماء الزكية الطوقد ظهر تصديق ذلك يف التجربة املصرية احلديثة بعد الثورة، وكان ذلك لألسف الشديد على  - 29
يف تركيا خالل العقد األخري، يف ترسيخ هذا الوهم لدى الكثريين. واحلق أن هذه التجربة بعيدة جدا عن هذا التصور  سامهت جناحات التجربة األردوجانية - 30

 هذا عالوة على مظاهر اختالف جوهري بني احلركة "األردوجانية" وعموم احلركات اإلسالمية يف العامل !القاصر، الذي حيصر النجاح السياسي يف حتقيق أغلبية برملانية
 له يكون يف مناسبة أخرى.العريب، فكر� وعمليا. رصد هذه املظاهر، وتقومي التجربة الرتكية تقوميا منصفا متواز�، حيتاج إىل تطويل ال حتتمله هذه الورقة، ولع



28 

روائیون وقصاصون "محافظون"، تفتح لهم وزارة الثقافة التا�عة رسمیا لرئیس وال  -
 مغلقة في وجوههم زمن حكومات الیسار؛الحكومة اإلسالمي، مجاالت �انت 

أعمالهم �ما رأیناه مع وزراء الثقافة الیسار�ین  وال شعراء تتبنى الحكومة "اإلسالمیة" -
(ما الذي �قي من "األدب اإلسالمي" الذي �نا نتا�عه زمن حسن األمراني ومجلة 

 المشكاة "اإلسالمیة"؟)؛
الفتوى المعتمدة لدى مع أن "ملتزمة" ( وال فنانون "ملتزمون" وال إنتاج ألعمال درامیة -

قت اإلكراهات الشرعیة، فتبنت توسیع دائرة اإل�احة في مجال استبَ الحر�ة اإلسالمیة 
 ؛معتبر) الفن، ولكن لم �كن لذلك أثر عملي

�الذي تقوم �ه  - هاب تُ التقی إسالمیة �اعتراف قیادات -خیري منظم وال عمل  -
 جمعیات مستقلة ضعیفة نسبیا..

الكثیرة، فضال عن  یومي، ال تظهر له هذه البدائلسیاسي الل التدبیر الاوحأالمنغمس في  إن
 ..أن یتكلف العمل فیها

 ! فإن قیل: هذا �له جمیل ولكنه صعب

لحكومة ا هارئاستها بل حكومة، فإن �ان دخولالحزب لل قد �ان صعبا قبل دخولفالجواب: 
 ؟الدخول فما فائدة ،لن یذلل هذه الصعو�ات

 .ألجل تدبیر "نز�ه وشفاف" للقطاعات المختلفةهو لتدبیر الحكومي ادخول فإن قیل: 

شيء �مكن أل�ة حكومة فالجواب: هذا التدبیر الذي ال �ستدعي مرجعیة علیا متجاوزة، 
�فلحون في تدبیر قطاعاتهم  تقنوقراطیة نز�هة القیام �ه. وقد رأینا عددا من الوزراء التقنوقراط

خارج الحكومة، مع مساندة الحر�ة اإلسالمیة  ء�ین. فبقاالوزار�ة الخاصة خیرا من المتحزّ 
 وأسلم. ها�ان خیرا لفیها، النزهاء 

 

إن االستثمار الحقیقي للحر�ة اإلسالمیة ینبغي أن �كون في مجال األفكار والمفاهیم، �ي ال 
 .الضیقة تستهلكها الصراعات السیاسو�ة
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) مفهوَم Antonio Gramsciأنطونیو جرامشي (اإل�طالي طّور الفیلسوف المار�سي لقد 
"، منطلقا من فكرة أن امتالك السلطة �مر عبر Hégémonie culturelle "الهیمنة الثقافیة

في الدول الرأسمالیة ال تكون فقط �القوة لطبقة الحاكمة ا. و�رى �أن سیطرة امتالك الرأي العام
 –عن طر�ق "الهیمنة الثقافیة"  –واإلكراه، ولكن أ�ضا �موافقة الطبقات المحكومة التي تتبنى 

وألجل ذلك یرى جرامشي ضرورة الكفاح الثقافي ضد القیم  الطبقة البرجواز�ة. مصالحَ 
ت الجماهیر�ة والمؤسسات البرجواز�ة، من خالل التسلل إلى وسائل اإلعالم والمنظما

التعلیمیة من أجل نشر القیم المعاكسة، وز�ادة وعي الجماهیر. فالسلطة السیاسیة عند 
جرامشي ال تكون إال �التحكم القیمي والثقافي؛ وهو ما �سمى عند �عض الفالسفة 

 .)métapolitique()31�المیتاسیاسة (

من الممكن لهذا المفهوم أن یبقى ضمن المفاهیم المار�سیة الخاصة، التي اندثرت مع  كان
الفكرة تبنتها تیارات فكر�ة مختلفة في النصف األخیر من سقوط المعسكر الشیوعي؛ لوال أن 

 القرن العشر�ن، منها تیارات �سار�ة وأخرى �مینیة.

رواد ما �عد  أورو�ا، أنشأت من خالل في 1968الیسار�ة المنبثقة عن انتفاضة  فالتیاراتُ 
القیم  أصولَ  ،"French theory"النظر�ة الفرنسیة  ىما �سم ضمنفكر�ا الحداثة المتكتلین 

خالل العقود الخمسة األخیرة: حقوق اإلنسان، الحر�ة الفرد�ة، تفكیك السیاسیة الحاكمة 
 المطلقات األخالقیة..

منذ عقد السبعینیات  -ضمن ما �سمى "الیمین الجدید"  –و�المقابل طرحت تیارات �مینیة 
العمل اإلیدیولوجي والثقافي الذي ال بد أن �سبق الوصول الفعلي  من القرن العشر�ن فكرةَ 

سیاسوي، وأي تصنیف سیاسي، سعي للسلطة. بل من أصول هذا التیار الفكري إقصاء أي 
، وال توجه إلى التأثیر على المدى الطو�للیبقى التیار عامال في إطار "المیتاسیاسة"، التي ت

تهتم �ماجر�ات السیاسة الحز�یة إال من حیث عّدها من أعراض المزاج الفكري العام الذي 
إلى جانب استفادته  –وقد استطاع هذا العمل "المیتاسیاسي" أن یؤسس  .تعمل على تغییره

                                                            
 �ء.ابتكر اللفَظ بعض الفالسفة األملان ليكون للسياسة ما تشكله امليتافيزيقا للفيز أي "ما وراء السياسة". وقد  - 31
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عقد تقر�با من توجه األنظمة  ما نراه منذ -من األخطاء المتراكمة لإلیدیولوجیا الیسار�ة 
 .)32(والمجتمعات الغر�یة نحو الفكر الیمیني

 –إن التغییرات السیاسیة الكبرى تأتي من خارج "المسرحیة" الحز�یة السیاسیة، التي تفرض 
بین أحزاب ال تكاد تختلف فیما تداوال مصطنعا  –في أعتى الد�مقراطیات فضال عن غیرها 

 40أكثر من بینها إال في األسماء والشعارات العامة، �الذي نجده بین األحزاب الفرنسیة منذ 
 ي العمال والمحافظین البر�طانیینوحز� الجمهوري والد�مقراطي األمر�كیینسنة، و�ین الحز�ین 
 منذ أكثر من ذلك.

 

  

                                                            
يتبىن خطااب ميينيا متطرفا، مغازلة ألغلبية اجملتمع الفرنسي "املتيامن"،  مث الوسط، على اليسارمبدئيا حىت صر� نرى رئيسا مثل ماكرون، حمسواب  - 32

 ، يف اإلعالم واألدب والفن وغريها.بعد عقود من االشتغال الثقايف اليميين
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 التجدید والتصحیح آفاق

العام لعمل الحر�ة اإلسالمیة، اختالالٌت مختلفة في  أملمن خالل هذا التلقد ظهر لنا 
 التأصیل والتطبیق، تحتاج إلى جهد تصحیحي رصین وعمیق.

ولن �مكن التصحیح إال �عد اإلقرار بوجود الخلل، وأظن أن الظروف الراهنة قد دفعت 
، إلى االعتراف بوجود ون آذانهم عن سماع أي نقدالكثیر�ن ممن �انوا إلى أمد قر�ب �صمّ 

 المتعاقبة.إشكاالت �ثیرة طمستها أحداث السیاسة المتسارعة، والنجاحات االنتخابیة 

 �مكن للتصحیح والتجدید في عمل الحر�ة اإلسالمیة أن ینطلق نحو آفاق مختلفة، منها:

 

 األفق التنظیمي

 التحزب الخانقة، والخروج من حالة على التیارات اإلسالمیة المختلفةضرورة التوسع  -
التي تقوي حالة الوثوقیة الفكر�ة، وتمنع من تالقح األفكار وتجدیدها. و�ن من البدهي الذي 

�ختص �طائفة  حق في هذه المجاالت االجتهاد�ة ال�جب التذ�یر �ه في هذا المقام أن ال
 واحدة، بل هو موزع بین الطوائف �لها.

وتقو�م، عرض  ي لها أفكار تحتاج إلىضرورة فتح المجال أمام القیادات الشا�ة الت -
ولست أقصد أن ما لدى الشباب من األفكار  ورشات شرعیة فكر�ة منضبطة.لیكن ذلك في و 

هو حق �له، بل أعلم أن لدى الكثیر منهم تشوهات فكر�ة أورثتها إ�اهم فوضى مواقع 
فتح المجال  ولكنني أعلم أ�ضا أن التواصل، وضعف التأطیر الفكري والعقدي داخل الحر�ة.

لعرض األفكار النقد�ة الجدیدة هو الكفیل بتلیین الرؤى المتكلسة، وتغییر زوا�ا النظر إلى 
 الواقع المتقلب.

 

 األفق الفكري 

تقوقع من حالة ال -خاصة لدى الرعیل األول  –ال بد من إخراج الحر�ة اإلسالمیة  -
في  التیار اإلسالمي قبل عقود، وذلكالتي أنتجها القد�مة نسبیا، و  التأصیالت الفكر�ةداخل 

 ي خالل السنوات األخیرة خصوصا.مجال الفكر الزمن التسارع الهائل في 
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خالل العقدین األخیر�ن شباب الحر�ة اإلسالمیة إقبال لقد أدى هذا الجمود لدى القیادات إلى 
التنو�ر�ة واللیبرالیة فكار األ، مما أدى إلى انتشار غیر المنضبطالغر�ي كر لسفة والفعلى الف

الشباب "اإلسالمي"، بل إلى انحراف �عضهم نحو الالدینیة واإللحاد،  في صفوفوالعلمانیة 
ألنهم لم �عودوا �جدون أجو�ة سؤاالتهم المصیر�ة الحارقة في الفكر المتبنى رسمیا داخل 

 الحر�ة اإلسالمیة.

ع سنوات، و�حمل أمانة �متد على �ض مشروع فكري تأسیسيمن الالزم إذن وضع هیكل 
والسیاسي، داخل الحر�ة اإلسالمیة؛ و�عید بناء الوعي  تجدید الفكر الدعوي والحر�ي

 اإلسالمي �المنظومات الفكر�ة األخطبوطیة التي تتحكم في األفراد والجماعات.

النضباط الفكري داخل الحر�ة، بدال من ا من المتعین وضع دعائم واضحة تحقق -
�عض العقائد حالة التسیب الموجودة اآلن، والتي تجعل �ثیرا من أبناء الحر�ة ینحرفون نحو 

في األسماء واألحكام مثال) أو المذاهب الفكر�ة الغر�یة الهدامة  وأالباطلة (في الصحا�ة 
لرصد ولیكن هذا االنضباط عبر المتا�عة  .علمانیة والحداثة واللیبرالیة والنسو�ة وغیرها)ال(ك

 االنحرافات قبل استفحالها، والحوار العلمي لإلجا�ة على اإلشكاالت في مهدها.

 

 األفق العلمي

دراسة العلم الشرعي على أصوله بین  إحیاءَ تبني الحر�ة اإلسالمیة ضرورة  -
والعیوب،  یه من النقائص، وأن ال تِكل ذلك إلى التعلیم األكاد�مي الجامعي، لما ف)33(أبنائها

 وال إلى الجهود الذاتیة لبعض المشا�خ المستقلین، لما في ذلك من العشوائیة والقصور.

اختالالت التیار اإلسالمي من  ما صرنا نراه لدى �ثیر من شبابهذه الضرورة: غ ومسوّ 
الفوضو�ة،  مؤسفة في مناهج طلب العلم، مثل: التذبذب بین المذهبیة المنضبطة والالمذهبیة

والقواعد المقاصد القراءة في  إلىالتسارع ، و المدونة الفقهیة التراثیةونقص العنا�ة �التبحر في 
ر�ة مقدماتها الشرعیة، والقصور في دراسة علوم التفسیر وتعو�ضها �النتف التدبّ قبل إتقان 

                                                            
 .النقطة حتتمل أن تكون موضوع ورقة خاصة، ملا فيها من تفصيالت ومباحثات كثرية هذه - 33
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تنوعة، وغیر ، والضعف الشدید في علوم العر�یة المالسنةحجیة السر�عة، والغبش في قضا�ا 
 ذلك.

انین أبوا�ا من ین والفتّ فَتح للمضلّ  –ومعها غیرها مما لم أذ�ره هنا  –وجمیع هذه االختالالت 
 حصانة علمیة �افیة.الذین لیست لهم نشر الشبهات بین الشبان المتدینین، 

المنضبط  "لمائيالعُ "ضرورة التواصل المثمر الفعال بین الحر�ة اإلسالمیة والتیار  -
حالة التوجس الموجودة بین الطرفین، و�ذا�ة الجلید بین  تخفیف المستقل، من أجل النز�ه

، من مهندسین وأطباء "طر غیر المتشرعةسیطرة "األ لتخفیف آثارالعالم والعامل؛ وأ�ضا 
 اإلسالمیة. على قیادة سفینة الحر�ة ومن إلیهم،

یتیح ألبنائها االستفادة منهم في تأطیر  كما أن االنفتاح على علماء من خارج الحر�ة،
مز�د من االنضباط الشرعي في مواجهة ینة على المعِ  جلسات والدورات العلمیة المكثفةال

 أعاصیر الشبهات العصر�ة.

 

 التأثیري األفق 

االجتماعي المختلفة، التي أظهر العقد األخیر  االهتمام �مواقع التواصلضرورة  -
الناس، والتأثیر على القرار السیاسي. لقد تفطن الكثیر من  خطورتها في تشكیل وعي

أصحاب القرار عبر العالم إلى أهمیة هذه المواقع، فشار�وا فیها �شكل دوري منتظم، ور�طوا 
وشائج االتصال �األفراد المؤثر�ن فیها، ألنهم الواسطة التأثیر�ة بین أصحاب القرار وعموم 

اإلسالمیة قصورا �بیرا في هذا المجال، عند مقارنتها الناس. وال أزال أرى عند الحر�ة 
في المجتمع، بل قد تكون تیارات هامشیة ولكنها  ضعفبتیارات فكر�ة ذات وجود فعلي أ

 !)34(خرج نقاشات مجتمعیة من العدملتُ تحسن استغالل هذه المنابر 

لتبني مبادرات نوعیة في المجاالت األدبیة والفنیة والخیر�ة وغیرها، ضرورة السعي  -
وعدم ترك ذلك لالجتهادات الشخصیة لألفراد المنتسبین للحر�ة. وتفصیل هذه النقطة �حتاج 

 إلى شيء من التطو�ل، ال تحتمله هذه الورقة.

                                                            
 .مثل التيار اإلحلادي والالديين، ومثل احلركة الشعوبية املتطرفة - 34
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 األفق التر�وي 

�ة اإلسالمیة، بین الفینة إن "الفقاعات" األخالقیة التي تبرز عند �عض أعضاء الحر 
ُجنا ما للطعن والتشهیر �اإلسالمیین عموما، ُتحوِ واألخرى، و�تخذ منها اإلعالم الخبیث سلَّ 

الیوم إلى وقفة حازمة، لرصد مكامن الخلل في المجال التر�وي، والتصدي لها �ما یلزم من 
 الصرامة والحكمة، دون غلو وال تفر�ط.

، ولذلك �ان من أهم مهمات في المجال التر�وي انحراف لى طول األمد �مكن أن یؤدي إإن 
الحر�ة اإلسالمیة تعاهد أبنائها قبل غیرهم، �ما �حمیهم من طوفان الشهوات الجارف في 

 و�دخل في هذا التعاهد: الحضارة المعاصرة.

 إحیاء المجالس التر�و�ة، وتقو�تها، والمحاسبة الصارمة على االلتزام بها؛ -
في مجال تز�یة النفوس، و�صالح  فرد�ة وجماعیة، على األمد الطو�لاقتراح برامج  -

 �التنظیر والممارسة.القلوب، 
إعادة شيء من التشدید في الفتوى، في مجاالت العالقة بین الجنسین وفقه المرأة  -

 د خالل العقد األخیر خصوصا؛مشاهَ المسلمة، لمواجهة سیل التسیب ال
تسو�غ المعاصي واالستدالل لها  -من أبناء الحر�ة  –تشدید اإلنكار على من �حاول  -

�شعارات الحر�ة الشخصیة المستلهمة من الثقافة الغر�یة المهیمنة، وذلك لتبقى المخالفات 
، تعالج الشرعیة في المجال األخالقي منحصرة في توصیفها الشرعي الصحیح "معصیة"

 بدوائها الشرعي المناسب "التو�ة"، ال أقل وال أكثر.
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 خاتمة

مرارا في مناسبات مختلفة: إن المقوالت الفكر�ة الكبرى المؤسسة للتیار اإلسالمي  قلتُ 
، قد اسُتهِلكت خالل العقد األخیر خصوصا ولم تعد قادرة على �جمیع توجهاتهالعصري 

 التفاعل مع الواقع المتسارع، مما �حتم على مفكري التیار مراجعة نقد�ة عمیقة.

م ذلك من علمه، وتجاهله من لِ المیة توجد الیوم على مفترق الطرق، عَ �ن الحر�ة اإلسو 
ي عن مرض المر�ض �عد تكاثر أعراضه، ال �جعله صحیحا، بل �فاقم تجاهله؛ فإن التعامِ 

 !هللتأخر في عالج مرضه

إن الحر�ة اإلسالمیة أمام اختیار عسیر، بین طر�قین مؤلمین، لم �عد �اإلمكان التهرب 
 منهما:

، وتحمل –ه أصال وال �مكن غیرُ  – القائمة، و�المنهج نفسهستمرار في اللعبة األول: اال
المرتبطة �ه)  الحر�ةِ �التآكل الفكري، والتفتت التنظیمي، الذي سیؤول �الحزب اإلسالمي (و 

ه إلى المضمار. وسیكون في سبقتْ �سار�ة ووطنیة إلى النتیجة نفسها التي آلت إلیها أحزاب 
، التي قامت اإلصالح اإلسالميالعملي لجمیع أحالم لغاء ل الخطیر تأكید اإلهذا المآ

 الحر�ة اإلسالمیة لتحقیقها.

إلعادة ترتیب من اللعبة قبل االنهیار اإلیدیولوجي التام، قرار شجاع �الخروج والثاني: 
صعو�ات سیقتضي واكتساب عذر�ة سیاسیة وفكر�ة جدیدة. وال شك أن قرارا �هذا  األوراق،

مشتعلة في القلوب، لعل  جذوة األمل بقيلكنه سیُ ؛ و تضییقالو  نشقاقة على رأسها: االجمّ 
 ما لم �ستطع الجیل الراهن تحقیقه. نجزاألجیال التالیة ت

 �هللا الهادي إلى سواء السبیل.

 د. البشیر عصام المراكشي

 1442جمادى األولى  29
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 الئحة الموضوعات

 

 2 _____________________________________________ مقدمة

 4 _______________________________________ منطلق اإلشكال

 7 ____________________________________ سؤال الغا�ة والوسیلة

 14 _______________________ سؤال السیاسة الضیقة والسیاسة الشاملة

 21 ___________________________________ سؤال الدولة والدعوة

 31 ________________________________ والتصحیحآفاق التجدید 

 35 ___________________________________________ خاتمة
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