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توضيح

تهتــم هــذه المقالة/الدراســة باســتقراء تجليــات »اإلســالم السياســي« المعاصــر، ومــدى مطابقــة 
ــٌن  ــا التــي تعتنقهــا أحزابــه وحركاتــه، فــي الواقــع، والخلــط بيــن مــا هــو روحــي يعبــر عنــه تديُّ األيديولوجي
فــرديٌّ تحكمــه عالقــة روحيــة غيبيــة خاصــة بيــن الخالــق والمخلــوق.. وبيــن السياســة التــي تحكمهــا قوانينها 
البراغماتيــة التــي تذهــب خلــف المصالــح الماديــة الدنيويــة.. بالطبــع ال شــيء يجمــع بيــن االتجاهيــن، فلــكل 
ــة  ــدود الواضح ــة للح ــيرات المتباين ــة التفس ــو: إضاع ــر ه ــر آخ ــة أم ــن إضاف ــبله.. ويمك ــكل س ــه ول اتجاه
ــة النــص،  ــرة، بيــن األخــذ بحرفي ــان كثي ــة، وتناقضهــا، فــي أحي ــا »اإلســالم السياســي« الديني فــي أيديولوجي
وشــكله، وبيــن جوهــره، وفضائــه األكثــر ســعة ورحابــة.. وثمــة أمــر آخــر هــو: مهمــا أحيطــت األيديولوجيــا 

ــه فكــًرا وســلوًكا. ــي بتفســيرها، والتعامــل معهــا فــي حيات ــًرا، لإلنســان المعن بالتقديــس فهــي، أواًل وأخي
مدخل عام

ل وعيــه األول حــول  عــرف اإلنســان الديــن فــي مرحلــة مبكــرة مــن مراحــل تطــور حياتــه، ومــع بــدء تشــكُّ
ســر وجــوده، وماهيــة الكــون المحيــط بــه، وترافــق ذلــك مــع نمــو مــا يســتخدمه مــن أدوات إنتــاج، ومــع نمــو 
حضــارة المــدن الصغيــرة فــي بــالد مــا بيــن النهريــن، ومــا ينجــم عنهــا مــن عالقــات اجتماعيــة وحقوقيــة مــع 
ــر مــن علمــاء االجتمــاع، فــإن ظهــور الديــن فــي  ــه، وبحســب كثي بنــي جنســه، ووســطه الطبيعــي، ومكونات
ــازة  ــات، وحي ــر نحــو التملــك الفــردي أرًضــا وأدوات وحيوان ــه الكبي ــدأ خــالل انعطاف ــد ب ــاة اإلنســان ق حي
ــدن  ــاء الم ــكنًا، وبن ــوف س ــاذ الكه ــن اتخ ــد، وع ــاة الصي ــن حي ــاد ع ــي، واالبتع ــي والحيوان ــاج الزراع اإلنت
الصغيــرة، وارتقــاء اللغــة رســًما ومعنــى، وظهــور الفــوارق الفرديــة بيــن بنــي البشــر: قــوة بدنيــة، وتفتــح عقــل 

ذكاء وحكمــة.
فــه الماركســية: بالتشــكيلة االقتصاديــة األولــى:  حــدث ذلــك فــي عقــب الزمــن الشــيوعي األول الــذي تعرِّ
»المشــاعية« )شــيوعية أدوات اإلنتــاج ووســائله( وقــد تقبــل اإلنســان ذلــك التفكيــر األولــي عــن فكــرة خلــق 
العالــم بعفويــة، واعتمــاًدا علــى حواســه المباشــرة، والقاصــرة دونمــا اســتخدام أي أداة تضــع أمامــه معطيــات 
ــة التــي تنبــئ عنهــا اليــوم  ــات األولــى، فــي مــا بعــد، بالوثني ــة، وعرفــت تلــك الديان ــه الفطري تتجــاوز قدرات
الكثيــر مــن القصــص، واألســاطير التــي تناقلتهــا األجيــال شــفاًها وأوردت بعضهــا الكتــب مســتندة إلــى رقــم 
ــًدا، و«يعــدُّ  ــة وســواها، وتحدثــت عــن الحضــارات األولــى التــي ســادت بــالد مــا بيــن النهريــن تحدي طيني
ــم«،  ــي العال ــن ف ــدم دي ــو أق ــن ه ــن النهري ــا بي ــالد م ــن ب ــوا أن دي ــن زعم ــن الذي ــن المؤرخي ــرو م ــان بوتي ج
ويعتقــد هــذا المــؤرخ »أن اآللهــة لــم يكــن ُينظــر إليهــا بروحانيــة، بــل كانــت ُتــرى علــى أنَّهــا أســياًدا، يجب أن 
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ُتطــاع وُتخشــى، ال أن ُتحــب وُتعشــق..« )ويكيبيديــا(. وأطلــق علمــاء االجتمــاع علــى ذلــك الزمــن مصطلــح: 
»العبوديــة« أو )التشــكيلة العبوديــة للنمــو االقتصــادي(، وكانــت اآللهــة المعبــودة متعــددة، ومتنوعــة الجنــس، 
فــال فــرق بيــن ذكــر وأنثــى، ولــكل إلــه وظيفتــه ومرتبتــه، وتشــير المنحوتــات الفنيــة التي جســدت بعــض تلك 
 Akkadische Götterepitheta”اآللهــة إلــى أشــكالها البشــرية، وقــد »أحصــى كــي. تالكفســت فــي كتابــه
ــت  ــد توافق ــا( وق ــومرية«. )ويكبيدي ــمائها س ــم أس ــا اآلن، ومعظ ــة نعرفه ــارب 2400 آله ــا يق 1938( «( م
الحضارتــان الســومرية واألكاديــة المتعاقبتــان علــى المنطقــة نفســها، وعبــادة عــدد مــن اآللهــة. ومنهــا اإللــه 

الســومري إنليــل الــذي اتخــذه األكاديــون أيًضــا إلًهــا لهــم. 
ــن  ــة(، وتزام ــي )اإلقطاعي ــى وه ــة األرق ــكيلة االقتصادي ــم التش ــي خض ــت ف ــة فأت ــات التوحيدي ــا الديان أم
ــك.. وال  ــد ذل ــة يؤك ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــالمي ف ــخ اإلس ــن.. والتاري ــن الزم ــوًدا م ــن عق ــود االثنتي وج
يضــع علــم اآلثــار المتفــرع عــن علــم اإلنســان العــام )األنثربولوجيــا( جــداًرا فوالذًيــا، بيــن جوهــر الديانــات 
الوثنيــة، واألخــرى التوحيديــة، فالكثيــر مــن األســاطير الوثنيــة، والقوانيــن واألحــكام اســتمرت، علــى نحــو أو 
آخــر، فــي كتــاب التــوراة الــذي حاكتــه كتــب دينيــة أخــرى تلتــه.. وال يــزال التــوراة إلــى اليــوم مرجًعــا مقارًنــا 
لتأكيــد أو نفــي مــا هــو مختلــف حولــه.. كمــا يلحــظ علــم اإلنســان، أنــه كلمــا حدثــت قفــزة فــي تطــور القوى 
المنتجــة، رافقتهــا قفــزة فــي الفكــر اإلنســاني، وفــي حريــة اإلنســان ذاتــه.. مــا يعنــي أن للبنيــة التحتيــة فــي 
المجتمــع مــا يالئمهــا مــن أفــكار.. ال شــك فــي أن الديانــات التوحيديــة جــاءت خطــوة علــى طريــق حريــة 
اإلنســان وتحــرره مــن ســطوة اآللهــة المباشــرة. وقــد اســتمرت تنميــة األديــان، وتعددهــا وتفرعهــا مضيفــة 
ــا، حديــث النبــي محمــد »إنمــا  ــا.. ومــن هن ــاة اإلنســان المتجــدد دوًم إلــى تراثهــا كل مــا يفرضــه واقــع حي

بعثــت ألتمــم مــكارم األخــالق.« 
الدين واأليديولوجيا

تعــرف األيديولوجيــا بأنهــا حزمــة مــن األفــكار المتالزمــة التــي تشــكل رؤيــة شــاملة عــن الكــون، وعالــم 
ــا ونمــت مــع تطــور اإلنســان وأدوات إنتاجــه.. وال شــك  اإلنســان بالــذات وآفاقــه.. وتعــددت األيديولوجي
فــي أن األفــكار عموًمــا لهــا دور رئيــس فــي أي بنيــان يقــدم عليــه اإلنســان، لكــنَّ األفــكار ابنــة طبيعيــة لعالقــة 
ــن  ــم تك ــي ل ــكار الت ــك األف ــددة، وكذل ــة متج ــة دائم ــي حرك ــر، وف ــدل متغي ــع متب ــع، والواق ــان بالواق اإلنس
يوًمــا مــا خــارج ذهــن اإلنســان، أو خــارج فهمــه وإدراكــه وتعبيــًرا عــن عالقاتــه وتفاعلــه مــع وســطه العــام.. 
وكذلــك عــن رغباتــه وتطلعاتــه، ولــم تكــن أبــًدا حزمــة واحــدة تعطــى لمــرة واحــدة! لكنهــا قــد تســتمر أحياًنا 
نــت  فــي ذهــن اإلنســان، وفــي بعــض ممارســاته، علــى الرغــم مــن ابتعادهــا فــي الزمــن عــن الواقــع الــذي تكوَّ
خاللــه، وذلــك بســبب اعتيــاد اإلنســان، ومــا يألفــه مــن أنمــاط حيــاة، وتقاليــد تتأصــل فــي وعيــه وســلوكه. 
ــا طويــاًل.. فمــا بالــك بمــا هــو معتقــد مقــدس؟! ومــن هنــا، يمكــن تفســير  وقــد تســتمر تلــك األنمــاط زمنً
هــا، ويرفــض أن يفســح فــي  كنــه الثــورات وانقالبهــا علــى مــاض غــدا عائًقــا فــي وجــه حركــة الحيــاة ونموِّ

المجــال للجديــد الحيــوي حتــى يدفــع باتجــاه إســالة دم اإلنســان لتعلــو البســمة وجــه الحيــاة.. 
وهكــذا غيــرت الثــورات صــورة الحيــاة ومحتواهــا مــراًرا عبــر التاريــخ.. ومنهــا الثــورات البرجوازيــة التــي 
جــاءت بالحريــة مترافقــة مــع قفــزات إنتاجيــة فــي مجالــي العلــوم والصناعــة، مبشــرة بعهــود جديــدة، قاطعــة 
بينهــا وبيــن النظــم اإلقطاعيــة، وبينهــا وبيــن الديــن كأيديولوجيــا الــذي شــكل رجالــه تحالفــات مــع األمــراء 
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اإلقطاعييــن مــن أجــل إدارة شــؤون مجتمعاتهــم علــى امتــداد اإلمبراطوريــات القديمــة، وقــد اســتمر األمــر في 
بعــض مناحــي الكــرة األرضيــة إلــى أيامنــا هــذه إذ بقيــت مــن دون أن تطاولهــا الثــورات البرجوازيــة بتنميتيهــا 
الماديــة والفكريــة، فظلــت عالقاتهــا اإلنتاجيــة مرتبطــة باإلقطاعيــة أو شــبهها، ولــم تجــر أي تحديثــات ماديــة 
تمــس جوهــر عمليــة اإلنتــاج القديــم، وظــل االقتصــاد فــي البلــدان المتخلفــة يحافــظ علــى شــكله وجوهــر 
ــن  ــلَّ م ــه، ولع ــم في ــي المتحك ــرعية للسياس ــح الش ــه، تمن ــة ل ــة مالزم ــا الديني ــت األيديولوجي ــه، وظل عالقات
ــع بيــن األميــر محمــد ابــن ســعود، واإلمــام محمــد ابــن  أمثلتــه فــي منطقتنــا العربيــة »ميثــاق الدرعيــة« الموقَّ
ــوم(،  ــة الســعودية )الي ــة مــن المملكــة العربي ــد الوهــاب عــام 1157ه الموافــق 1744م فــي بلــدة الدرعي عب
ــويق  ــرادور« )تس ــارة »الكومب ــار تج ــالد وازده ــك الب ــى تل ــط عل ــول النف ــيء دخ ــر ش ــن األم ــر م ــم يغيِّ ول
البضائــع األجنبيــة، وشــؤون االســتهالك( ونمــو شــكل االقتصــاد »الريعــي« الــذي المــس قشــرة المجتمعــات 
الحضاريــة، ال بنيتهــا األساســية التــي تســتند إلــى العمــل المؤســس علــى التشــاركية، ســواء أكان فــي االقتصاد 
أم السياســة، وهكــذا ظلــت بنيــة الدولــة تقــوم بحاكمهــا المســتند إلــى الجيــش وتفرعاتــه مــن أمــن وشــرطة، 
ــي  ــا، إذ ه ــب عليه ــل ازداد الطل ــة ب ــة حاج ــا الديني ــت األيديولوجي ــه، وظل ــي إمرت ــكل ف ــك، وال ــوى ذل وس
غطــاء مقــدس، ولذلــك وجــد دعــاة للديــن، ومنظمــات تلهــج باســمه، وال تتــورع عــن اســتخدام العنــف عنــد 

الضــرورة، ســواء فــي الداخــل أم فــي الخــارج.. واألمثلــة كثيــرة وســتأتي.. 
وهكــذا نــرى أنَّ اإلســالم السياســي ال يختلــف بالممارســة عــن ســواه، فالــكل خاضــع لبراغماتيــة السياســة 
التــي تســقط أقــوى أيديولوجيــا مهمــا كانــت »صحيحــة وكليــة القــدرة« )بحســب لينيــن عــن مذهــب ماركس( 
إذ ال عمــل للسياســي خــارج إطــار قوانيــن السياســة.. فمهمتــه تتلخــص بالدفــاع عــن المصالــح، وقــد وجــد 
ــراوغ  ــق، وي ــى أن يناف ــك فهــو مضطــر إل ــه وينطــق باســمه، وألجــل ذل ــتفيد من وســًطا واســًعا يمكــن أن يس
فــي ســعيه نحــو هدفــه وفــق قاعــدة الغايــة تبــرر الوســيلة، وذلــك مــا يتناقــض مــع الجانــب الديني/الروحــي 
الــذي يؤجــل كل األمــور الماديــة المتعلقــة برغبــات الجســد ومتــع الحيــاة الدنيــا إلــى الحيــاة الثانيــة األبديــة 
ــَك  ــَد َربِّ ــٌر ِعنْ الَِحــاُت َخْي ــاُت الصَّ ــا، َواْلَباِقَي ْنَي ــاِة الدُّ ــُة اْلَحَي ــوَن ِزينَ مــن طعــام وشــراب وجنــس: »اْلَمــاُل َواْلَبنُ

َثَواًبــا َوَخْيــٌر َأَمــال..« ســورة الكهــف آيــة )46(. 
السياسي واأليديولوجيا - أمثلة من التاريخ

تبيــن تجــارب حياتنــا المعاصــرة أنَّ السياســي، كائنـًـا مــن كان، ال يســتطيع مســايرة األيديولوجيــا، أو التوقف 
عندهــا، إذ هــي نصــوص وضوابــط ســاكنة، بينمــا للسياســة حركــة يمليهــا الواقــع علــى السياســي، وبحســب 
ــى  ــة عل ــرض البراغماتي ــم، وتف ــاة الدائ ــو الحي ــع نم ــدل م ــد تتب ــا، وق ــع عنه ــا ويداف ــي يتبناه ــح الت المصال
ــْدِره. متجاهــاًل  السياســي عــدم األخــذ بحرفيــة النــص، أو بفهمــه الظاهــري الــذي قــد ُيْقِســر الواقــع علــى َق
ــة  ــي الحقيق ــاس، وف ــر الن ــدل تفكي ــّم، تب ــن ث ــا، وم ــكلها ومحتواه ــدل ش ــاة، وتب ــو الحي ــع، ونم ــة الواق حرك

هكــذا ســارت الدولــة اإلســالمية فــي عصورهــا الذهبيــة.. 
وإذا مــا تجاوزنــا اجتمــاع ســقيفة بنــي ســاعدة الــذي انصــبَّ علــى تولــي خالفــة المســلمين، ومن يســتحقها 
فإننــا نــراه اجتماًعــا سياســًيا محًضــا، إذ لــم يقتــرب أبــًدا مــن محتــوى الديــن الجديــد )األيديولوجيــا(، بينمــا 
جــرت مســاومات ذات طابــع سياســي، وكاد اختــالف الــرأي حولهــا أن يــؤدي إلــى انشــقاق عمــودي لــوال أن 
عمــر ابــن الخطــاب قــد حســم األمــر مطالًبــا أبــا بكــر بمــد يــده لمبايعتــه.. وهكــذا كان، ومــع ذلــك لــم يمــت 
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الخــالف السياســي بــل اســتيقظ ثانيــة زمــن الخليفــة عثمــان ابــن عفــان، واســتمر إلــى زمــن علــي لينقســم 
المســلمون إلــى ســنة وشــيعة، وليســقط مئــات ألــوف الشــهداء مــن الطرفيــن فــي معاركهــم عبــر التاريــخ.. 
ــا  ــاع الدين/األيديولوجي ــي إخض ــا يعن ــية م ــات السياس ــا للنزاع ــير وفًق ــي التفاس ــن ف ــا التباي ــري أيًض وليج
ــن العــم.. وكان  ــى األخ واب ــن وإل ــى االب ــة، تنتقــل مــن األب إل ــة فقــد غــدت وراثي للسياســي، وأمــا الخالف

قبــل ذلــك، أن قضــى ثالثــة أربــاع الخلفــاء الراشــدين قتــاًل ومنهــم غيلــة وغــدًرا. 
أمــا فــي العهــد الراشــدي فقــد جــرت تباينــات فــي مواقــف عديــدة تجــاه قضايــا جديــدة، ومــن ذلــك مــا 
جــرى خــالل حــروب الــردة إذ فــرض الخليفــة أبــو بكــر رأيــه بعبــارة قاطعــة مانعــة تخــص شــأًنا »اقتصادًيــا« 
ولــم يكتــرث النعــكاس عملــه علــى الجوانــب الروحيــة: »واللــه لــو منعونــي عقــااًل كانــوا يؤدونــه إلى رســول 
اللــه لقاتلتهــم علــى منعــه«. وكذلــك مــا حصــل زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب إذ توقــف عنــد رأيــه لــدى 
فتــح ســواد العــراق، إذ رأى فــي توزيــع األراضــي الزراعيــة غنائــم حــرب علــى الفاتحيــن، كمــا كان معهــوًدا 
ــًرا فــي أرزاق القائميــن علــى أراضــي الســواد، ويحيلهــا مــن  فــي زمــن النبــي، مــا ســوف يلحــق ضــرًرا كبي
ثــّم، علــى خــراب واســتعباد أهلهــا. فشــاور أصحابــه الذيــن تباينــوا فــي الــرأي، ورأت أغلبيتهــم، أن يعمــل 
»كمــا كان يفعــل النبــي« فلــم يقتنــع، إذ الواقــع متبــدل، والمعيــار مصلحــة المســلمين. فعــاد لبســط الحــوار 
مجــدًدا إلــى أن تولــدت القناعــة عنــد تلــك األغلبيــة، وهكــذا رجــح رأي عمــر اآلخــذ، بالحســبان، الواقــع 
ومصالــح النــاس، وفــي الســياق ذاتــه، يمكــن إيــراد موقــف عمــر بــن عبــد العزيــز )الخليفــة الخامــس لقًبــا( 

تجــاه الفتوحــات الخارجيــة إذ أوقفهــا مهتًمــا بأوضــاع المســلمين فــي الداخــل. 
ــص  ــوء الن ــي ض ــه ف ــم عقل ــه تحكي ــب من ــي يتطل ــاء للسياس ــن فض ــى أن الدي ــير إل ــدم يش ــا تق إن كل م
ومجريــات الواقــع، ووفــق مصالــح النــاس.. ولعــلَّ هــذا حــق للمســلمين كافــة فــي إطــار مــا ترفعــه المرحلــة 
ــوض  ــي نه ــاهمين ف ــرة المس ــعت دائ ــد أن توس ــة بع ــة والديمقراطي ــومة بالحري ــعارات موس ــن ش ــة م الحالي
الدولــة والمجتمــع، وكانــت الشــورى محصــورة فــي دائــرة ضيقــة.. وال بــّد ألحــزاب »اإلســالم السياســي« 

ــاء المجتمــع. ه أبن ــة الخاضعــة لدســتور عــام يقــرِّ ــول الديمقراطي مــن قب
األيديولوجيا بين الكواكبي ومهاتير محمد

رأى عبــد الرحمــن الكواكبــي قبــل نحــو مئــة وعشــرين عاًمــا أنَّ »الديــن مــا يديــن بــه الفــرد ال مــا يديــن بــه 
الجمــع..« مــا يعنــي أنَّــه حالــة فرديــة وعالقــة بيــن الخالــق والمخلــوق، ونفــى عنــه صفــة الجماعــة، إال لجهــة 
بعــض الفــروض والواجبــات المطلوبــة مــن المســلم، وتــؤدى جماعــة، وجوهــر تلــك الطقــوس إنمــا فرضــت 
للفــت انتبــاه المســلم، وتذكيــره بمســألة مهمــة وهــي العالقــة بينــه ككائــن فــرد مخلــوق وخالقــه اإللــه الفــرد 
أيًضــا، وهــو اللــه، كالصــالة والصــوم والحــج.. إلــخ. وتســمى هــذه األمــور بــأركان اإلســالم، بينمــا تلــك 
ــان  ــان.. واإليم ــأركان اإليم ــرف ب ــي، وتع ــدي ال حقوق ــا عقائ ــة، جوهره ــة ثنائي ــي عالق ــة ه ــة الفردي العالق
ــوم  ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــه ومالئكت ــان بالل ــر اإليم ــط بجوه ــي، إذ ترتب ــالم الحقوق ــن اإلس ــة م ــى مرتب أعل
ــي ُقُلوبُِكــْم..  يَمــاُن فِ ــا َيْدُخــِل اإْلِ ِكــن ُقوُلــوا َأْســَلْمنَا َوَلمَّ ــوا َوَلٰ ــْم ُتْؤِمنُ ــا، ُقــل لَّ ــَراُب آَمنَّ اآلخــر: »َقاَلــِت اأْلَْع
ِحيــٌم« ســورة الحجــرات، آيــة )14( ــَه َغُفــوٌر رَّ ــْن َأْعَمالُِكــْم َشــْيًئا.. إنَّ اللَّ ــَه َوَرُســوَلُه اَل َيِلْتُكــم مِّ َوإِن ُتطِيُعــوا اللَّ

ف الديــن بمــا يديــن بــه الفــرد فــإن »مهاتيــر محمــد« الــذي أتيــح لــه أن يــرأس  وإذا كان الكواكبــي قــد عــرَّ
دولــة ماليزيــا، قــد قطــع، وبالوضــوح كلــه، بيــن الجانــب الروحــي فــي الديــن، وجانبــه المــادي.. حيــن ذهــب 
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ــا  ــه الواضــح أيًضــا: »عندمــا أردن ــة حاجــات الشــعب بقول ــة، وتلبي ــاء الدول فــي إســالمه السياســي، وهــو بن
الصــالة، توجهنــا صــوب مكــة، وعندمــا أردنــا بنــاء الدولــة، توجهنــا صــوب اليابــان« وفــي هــذا القــول بيــان 
ال لبــس فيــه حــول »فصــل الديــن عــن الدولــة« مــا يعنــي علمنــة الدولــة فــي حــال إرادة السياســي لبــالده النمو 
واالرتقــاء، وهــذا مــا ال يفعلــه اإلســالم السياســي أو ال يبيِّنــه، وكيــف يفعــل حواملــه هــم جمهــور المســلمين، 
وقــد رأينــا ذلــك فــي البــالد العربيــة بــدًءا مــن اإلخــوان المســلمين، وليــس انتهــاء بالقاعــدة وداعــش وعامــة 

المتطرفيــن أجمعيــن..
نموذجا تركيا وماليزيا

ــن  ــة وحي ــن العلماني ــاس م ــى أس ــت عل ــي نهض ــة الت ــة النامي ــا الدول ــى تركي ــارة إل ــا اإلش ــا هن وال يفوتن
حكمهــا حــزب العدالــة والتنميــة أضفــى علــى مجتمعهــا نوًعــا مــن الروحانيــة الفرديــة التــي ال تتعــارض مــع 
الديمقراطيــة التــي رســختها التنميــة المعاصــرة والتقــدم االجتماعــي، وإلــى هــذا النــوع يذهــب ماركــس ذاتــه 
ــا  ــي نهضته ــب ف ــي لع ــا الت ــر ماليزي ــّد أن تذك ــال ب ــا ف ــرت تركي ــا ذك ــرار.. وإذا م ــن بق ــاء الدي ــض إلغ إذ يرف
ــا  ــر والتكنولوجي ــم المعاص ــدأ بالتعلي ــد ب ــك، وكان ق ــى ذل ــير إل ــد أش ــس وق ــدور الرئي ــد« ال ــر محم »مهاتي

ــا. ــب مًع ــم والطال ــا، وبالمعل ــة ومتطلباته ــام بالمدرس ــن االهتم ــة، وم الرفيع
بين ماركس والربيع العربي

إذا كان كارل ماركــس قــد عــرف الديــن بأنــه زفــرة اإلنســان المظلــوم أو المضطهــد، وأنــه عــزاء مــن ال عــزاء 
ْين مــن إقطــاع ورجــال ديــن، واعديــن بنموهــا فــي  لــه، وروح مــن ال روح لــه، إذ َســَحَقها تحالــُف المســتبدَّ
الحيــاة الثانيــة األبديــة! أقــول إذا كان األمــر كذلــك فــإن الديــن مــالزم للقهــر والتخلــف، وللعالــم الــذي تعاني 
شــعوبه الظلــم والقمــع واالضطهــاد، ومنهــا شــعوبنا العربيــة التــي تحمــل فــي صدورهــا فــوق الفقــر والقهــر، 
ذلَّ الهزائــم التــي ألحقهــا الحــكام وجيوشــهم بشــعوب كبلوهــا عــن أي فعــل بطولــي.. ومــا الشــعار الــذي 
ــا  رفعــه الســوريون فــي بدايــة احتجاجاتهــم »يــا اللــه مالنــا غيــرك يــا اللــه« إال التعبيــر األكثــر عفويــة وصدًق
عــن واقــع الحــال، وربمــا عــن المــآل أيًضــا، ويســتوي فــي االســتبداد األنظمــة العربيــة كلهــا ســواء كانــت 
غنيــة تقودهــا القبائــل أم فقــراء يقودهــا العســكر باســم الجمهوريــة والديمقراطيــة والعلمانيــة أم االثنتيــن مًعــا 
ــل الديــن علــى  فالنمــاذج كلهــا وجــدت فــي الديــن غطــاء شــرعًيا لوجــوده.. لمــاذا ألنَّ الحاكــم أًيــا كان يفصِّ
مزاجــه، وحجــم ملكــه وكرســيه! ومــن هنــا يمكــن مالحظــة التناقــض القائــم بيــن دعــاة »اإلســالم السياســي« 
الذيــن يجــدون فــي جماهيــر المســلمين متــكأ للوصــول إلــى الحكــم، وفــي الوقــت نفســه، يتحسســون الخطر 
مــن يقظتهــا.. وقــد كان كارل ماركــس علــى صــواب حيــن رأى خطــأ كبيــًرا فــي إزاحــة الديــن بمرســوم بــل 
ــّم، اســتبدال الوعــي الزائــف  فــي العمــل علــى رفــع الظلــم وأســباب القهــر والقمــع واالســتغالل.. ومــن ث
بالوعــي الحقيقــي.. ومــن هنــا يمكــن قــراءة األســباب الحقيقيــة لفشــل ثــورات الربيــع العربــي فــال أحــد مــن 
األنظمــة العربيــة لــه مصلحــة فــي الحريــة والديمقراطيــة إذ تشــكل خطــًرا علــى وجودهــا، فهــي أيًضــا ال تــزال 
تحكــم بشــريعة القــرون الوســطى ولذلــك تــرى بعضهــا وقــد ســارع لتجميــل شــكل نظامــه بإقــرار بعــض مــن 
حقــوق المــرأة وبإلغــاء بعــض العقوبــات التــي تخلــص منهــا العالــم إذ تمتهــن حقــوق اإلنســان.. ومــن هنــا 
أيًضــا يمكــن مالحظــة العثــرات والعقبــات التــي يضعهــا الســلفيون أمــام المنوريــن الجــدد وهــم كثــر لكــن 
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ال يلقــون التأييــد إذ ينافســهم هــؤالء الذيــن يبثــون الوعــي المزيــف والديــن الــذي يالئــم الحــكام، كالدعــاة 
الذيــن ينتشــرون رســاًل لهــؤالء، ويتعيشــون ممــا يغدقونــه عليهــم، ومــن خــالل وســائل إعالمهــم، وال أعــرف 

إذا كان اإلســالم يشــرعن للدعــاة أخذهــم األمــوال أم ال.
وال يختلــف جوهــر الديــن فــي منطقتنــا مــن كونــه عــزاء ومــالًذا يلجــأ إليــه الشــعب حيــن تضيــق بــه الدنيــا 
وبخاصــة فــي هــذا الزمــن الــذي يعتــري األمــة فيــه وهــن وتخلــف وهزائــم، ومــن هنــا، ربمــا، نفيــض حنينًــا 
إلــى الماضــي، مــا يجعلنــا علــى تناقــض مــع الحاضــر والحضــارة بعيــدة المنــال علــى الرغــم ممــا فيهمــا مــن 
رقــي وتقــدم، فهــل كان حــال الديــن فــي الماضــي البعيــد كحالــه اليــوم؟! ال أبــًدا، فمــن النافــل القــول: إن 
ــة وغيرهــا، وكان التفاعــل مــع الثقافــة  ــارات للبــالد األوروبي حواضــر الشــام والعــراق واألندلــس كانــت من
العربيــة اإلســالمية فــي أوجــه! ولــم يجــد المســلمون األوائــل ضيــًرا فــي ترجمــة علــوم مــن ســبقهم وتفــوق 
فــي الحضــارة عليهــم فنقلــوا عنهــم مــا أمكنهــم ليعــود األوروبيــون وليترجمــوا مــا أنجــزه العــرب المســلمون 

مــن علــوم وفلســفة لتكــون أســباًبا لنهضتهــم المعاصــرة.
تجليات اإلسالم السياسي في عصرنا

مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، ولــدى ســقوط اإلمبراطوريــة العثمانيــة )الخالفــة 
ــارات السياســية المعاصــرة مســتفيدة مــن التغيــرات الحاصلــة فــي العالــم،  اإلســالمية(، نهضــت بعــض التي
وســارت فــي عــدة اتجاهــات منهــا االتجــاه »القومــي العربــي« واالتجــاه »القومــي القطــري« أو »المناطقــي« 
الــذي بــرز فــي كل مــن ســورية ولبنان ومصــر والمغــرب العربــي، إضافة إلــى التيارين اإلســالمي والماركســي. 
وأغلــب تلــك التيــارات تســتند إلــى أيديولوجيــا تخصهــا، وقــد تأثــر معظــم ممثلــي تلــك التيــارات بنهضــة 
هــا غــزًوا ثقافًيــا تقــوم  الغــرب االجتماعيــة، كمــا تأثــر بعضهــم بليبراليــة الغــرب، وقــد رفضهــا بعضهــم، إذ عدَّ
بــه الــدول االســتعمارية، وكان لقيــام الثــورة الروســية تأثيــر واضــح فــي ذلــك، إذ كان العــرب يعانــون أطمــاع 
تلــك الــدول التــي تجلــت فــي اتفاقيــة »ســايكس بيكــو« و«وعــد بلفــور«، أمــا حــركات اإلســالم السياســي 
فقــد عــادت إلــى الماضــي متأثــرة بدولــة اإلســالم، وقدســية الديــن التــي نمــت وامتــدت فــي أنحــاء الكــرة 

األرضيــة قروًنــا مــن الزمــن تزهــو بحضارتهــا أدًبــا وفنًــا وعلوًمــا وثقافــة بنــاء عامــة.
ــة  ــور جماع ــد ظه ــالمية بع ــة واإلس ــى األرض العربي ــه عل ــي وتجليات ــالم السياس ــور لإلس ــم ظه إن أه
اإلخــوان المســلمين عــام 1928 هــو حــدث »الثــورة اإلســالمية« فــي إيــران عــام 1979 متزامنًــا مــع ظهــور 
ــة  ــيوعية، ومواجه ــة الش ــوان محارب ــت عن ــه، تح ــام نفس ــي الع ــركا، ف ــه أمي ــذي أوجدت ــدة ال ــم القاع تنظي
ــَل الرئيــس األميركــي رونالــد ريغــن بعــض حــكام البــالد العربيــة  االتحــاد الســوفياتي فــي أفغانســتان إذ َتَوسَّ
م، كل مــن قبل،  النفطيــة تحــت زعــم الخطــر الشــيوعي المناهــض للديــن فقبــل بعضهــم ورفــض اآلخــر، وقــدَّ
الدعــم الكامــل لذلــك التنظيــم، وكان أبــرز فعــل لهــا، إضافــة إلــى دورهــا فــي أفغانســتان، أن قصفــت برجــي 
التجــارة العالمييــن بمدينــة نيويــورك فــي 11 أيلــول/ ســبتمبر عــام 2001، وكانــت أحــداث الجزائــر علــى يــد 
جبهــة اإلنقــاذ اإلســالمية قــد ســبقت ذلــك، )أسســها عباســي مدنــي عــام 1988( انضــم إليهــا فــي مــا بعــد 
جماعــة التكفيــر والهجــرة ذات المنشــأ المصــري فــي األســاس، والمنشــقة عــن اإلخــوان المســلمين إضافــة 
إلــى مجموعــات أخــرى مســلحة، وقــد اســتمر العنــف لمــدة نحــو عشــر ســنوات قتــل فيهــا نحــو »مئــة ألــف 
وفــق إحصــاءات رســمية، ومئــة وخمســون وفــق إحصــاءات صحفيــة« ومــن بيــن هــؤالء مثقفــون وفنانــون 
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كثــر. علــى الرغــم مــن أن عباســي مدنــي كان قــد أعلــن بــأن حزبــه لــن يفــرض الحجــاب علــى النســاء ولــن 
يمنعهــم مــن القيــادة وكانــت الجبهــة قــد ربحــت انتخابــات 21 كانــون األول/ ديســمبر 1991 إال أن الجيــش 
ألغــى االنتخابــات تحــت زعــم أنهــا ســتتفرد فــي الحكــم.. وربمــا فعلــت ذلــك اســتناًدا إلــى تصريــح أدلــى 

بــه بعــض قــادة جبهــة اإلنقــاذ )ويكيبيديــا(.
 وإذا مــا اســتثنينا الحركــة التنويريــة التــي قــام بهــا علمــاء ديــن واجتمــاع حاولــوا إيقــاظ الــروح اإلســالمية 
ــوا  ِهُم ــروا واتُّ ــا، فُكفِّ ــم والتكنولوجي ــة مــن االنحطــاط. لتنســجم مــع عصــر العل ــي دمرتهــا عصــور طويل الت
ــا،  ــن عاصروهم ــض م ــده وبع ــد عب ــي ومحم ــن الكواكب ــد الرحم ــيخ عب ــى الش ــا إل ــير هن ــونية، وأش بالماس
ــع لــه فــي فضــاء الفكــر  فــإن الحــركات السياســية التــي ظهــرت قــد ضيَّقــت علــى اإلســالم بــداًل مــن أن توسِّ
اإلنســاني ونهوضــه الحديــث، وحصرتــه بقشــور تتبــدل فــي كل عصــر بفعــل حركــة الحيــاة والنــاس، كاللباس 
ــالمية  ــركات اإلس ــت الح ــرأة، وليس ــل والم ــخصية للرج ــاة الش ــؤون الحي ــي ش ــل ف ــا يدخ ــام وكل م والطع
وحدهــا مــن فعــل ذلــك بــل مراكــز الديــن اإلســالمي العلميــة التــي تنهــل مــن فقهــاء الزمــن الغابــر كاألزهــر 
ــه  ــر بإصــالح الديــن وزجِّ وســواه مــن المــدارس الشــرعية التــي تفــرخ التطــرف حيثمــا وجــدت.. أمــا مــن فكَّ
ــه  ــة كتاب ــي مقدم ــح ف ــذي نص ــب« ال ــيد قط ــؤالء »س ــن ه ــه، وم ــي زمن ــوده ف ــى وج ــد نف ــة، فق ــي السياس ف
»العدالــة االجتماعيــة فــي اإلســالم« بقولــه: مــن يريــد اإلســالم، فــال وجــود لــه فــي زمننــا، وعليــه أن يبــدأ 
مــن جديــد، وطبيعــي أن يعــود إلــى الجــذور واألصــول. وكأنَّ اإلســالم وجــد حيــث »اإلخــوان المســلمين«، 
والحقيقــة أن معظــم الحــركات اإلســالمية وغالبهــا عنفــي خــرج مــن عبــاءة اإلخــوان أو تتلمــذ علــى قادتهــم 
ورموزهــم، وال يــزال الســيف رمــًزا علــى رايــة اإلخــوان المســلمين وعلــى علــم بعــض الــدول التــي تحكــم 

باســم الديــن. 
أمــا الثــورة اإلســالمية، فبعــد أن تمكنــت بســنوات، وتخلصــت مــن حلفائهــا بالدرجــة األولــى، إذ عمــل 
الخمينــي علــى تصفيــة كــوادر حركاتهــا بالكامــل.. كحركــة »مجاهــدي خلــق«، وحــزب »تــودة« والحــركات 
الليبراليــة، ولــم يكــن هــؤالء قلــة، بــل هــم بــاآلالف، وعــد الخمينــي أن واليــة الفقيــه وحدهــا وصيــة علــى 
المســلمين، والواليــة هنــا هــي: الحاكميــة، الســلطة، القيــادة، تدبيــر شــؤون األمــة.. ومــا شــابه هــذه المعانــي. 
وهــي أهــم مــن الفــروض الدينيــة كالصيــام والصــالة حفاًظــا علــى الديــن اإلســالمي وأمــوال األمة اإلســالمية 
التــي تعيــش الفقــر.. وقــد أعطــى لنفســه لقًبــا يــكاد يكــون اللــه ذاتــه قــد منحــه إيــاه فهــو »روح اللــه وآيتــه« إذ 
هــو ومــن يخلفــه بديــل المهــدي المنتظــر الــذي طالــت غيبتــه، وقــد تطــول أكثــر.. لكــن الــذي حــدث علــى 
أرض الواقــع عكــس مــا أراده الخمينــي، فعلــى الرغــم مــن الثــروات الهائلــة التــي تمتلكهــا إيــران غيــر النفــط 
ــة  ــه، وبخاص ــي الفقي ــا الول ــي اتبعه ــة الت ــة السياس ــبب رعون ــها بس ــران نفس ــي إي ــر ازداد ف ــا، إال أن الفق طبًع
ــن  ــيادة الدي ــعار س ــت ش ــران تح ــا إي ــي دخلته ــدان الت ــراب البل ــّم الخ ــالمية.. إذ ع ــورة اإلس ــر الث تصدي
وعالميتــه، وتبيــن أن خلــف ذلــك الشــعار، وظاهــرة الديــن وطائفيتــه نزعــة قوميــة فارســية احتالليــة، خلقــت 
ردات فعــل قويــة فــي لبنــان والعــراق وســورية، ويقظــة فعليــة تتمســك بالهويــة الوطنيــة، وال تــزال المليشــيا 
اإليرانيــة تواجههــا بقمــع رهيــب يتســتر بعبــاءة الديــن والطائفيــة، )قتــل فــي تظاهــرات العــراق خــالل العــام 

2020 ال يقــل عــن 700 شــاب وفتــاة(. وتعــد إيــران أول مــن قــاد الثــورة المضــادة فــي ســورية.

ــذت  ــر.. إذ أخ ــى روح العص ــي إل ــة، ال تنتم ــة متخلف ــد بعقلي ــتعمار جدي ــه اس ــي حقيقت ــري ف ــا يج  إن م
ــراق،  ــام، والع ــالد الش ــي ب ــر ف ــام لتنتش ــر الس ــه« كالفط ــي الفقي ــة »الول ــن جب ــد م ــف تتوال ــيات العن ميليش
واليمــن، وأخــذ أوليــاء الفقيــه، وعســكرهم يعلنــون علــى المــأل أنَّ هــذه البــالد لهــم.. ولعــّل الخــراب الــذي 
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حصــل فــي تلــك البلــدان مــع موجــة الربيــع العربــي هــو الثــورة المضــادة التــي قــام بهــا زبانيــة الولــي الفقيــه 
مــن خــالل وجودهــم ســواء فــي العــراق أم فــي ســورية ولبنــان. فغايــة االنتفاضــات التــي قامــت فــي تلــك 
البلــدان كانــت التقــرب مــن روح العصــر، علًمــا وتكنولوجيــة وأنظمــة سياســية تقــوم علــى أســاس مــن حريــة 
الفــرد ومبــادئ الديمقراطيــة التــي تخلــق، فــي عصرنــا، ظروًفــا مالئمــة لتنميــة دائمــة ترتقــي بالبــالد وتنعكــس 
علــى شــعوبها بالخيــر والمنعــة.. بينمــا أوليــاء الفقيــه، وبحســب مــا ظهــر علــى أرض الواقــع، فأشــياء أخــرى 

تماًمــا.
هل من مستقبل لإلسالم السياسي؟

إن الديــن اإلســالمي لألمــم كافــة.. وال يتســع المجــال للدخــول فــي تفصيــالت هــي أصــاًل موضــع خــالف 
كاآليــة التــي تقــول: »إن الديــن عنــد اللــه اإلســالم« واآليــات األخــرى التــي تفــرض الجهــاد علــى المســلم، 
وهــي كثيــرة، وأعنــي جهــاد الطلــب المختــص بفــرض ديــن اإلســالم وإعــالء رايتــه.. وجوهــر إثــارة الجــدل، 
ــطه  ــتغالل وس ــد اس ــذي يري ــي ال ــر السياس ــيته باآلخ ــي، وقدس ــب الديني/الروح ــالط الجان ــن اخت ــي م يأت
س بيــن النــاس! والســؤال الــذي يطــرح نفســه  الشــعبي موهًمــا إيــاه بأنــه يعمــل علــى إقامــة شــرع اللــه المقــدَّ
بقــوة هــو: هــل العصــر الــذي نعيشــه هــو حًقــا عصــر صــراع أديــان فعــاًل؟! أقصــد هــل مــا زال العالــم فــي 
ــى  ــراع عل ــه ص ــة؟! أم إن ــه القديم ــى صراعات ــات عل ــاالت والروبوت ــات واالتص ــا المعلوم ــر تكنولوجي عص
الُزُبــن والعقــول والخبــرات ومواطــن النفــوذ، وعلــى المــواد الخــام واألســواق.. والســعي مــن أجــل إيجــاد 
عالقــات بيــن الــدول والشــعوب أكثــر عدالــة وإنســانية، وســعًيا لــردم الهــوة التــي ال تــزال تتســع أكثــر فأكثــر، 
بيــن الــدول الغنيــة، واألخــرى الفقيــرة، أو المتحضــرة والمتخلفــة.. أو ما يســمى أحياًنــا بالشــمال والجنوب؟! 
وإذا كان صــراع أديــان فلمــاذا إًذا الصــراع بيــن المســلمين أنفســهم، ولمــاذا التخلــف فــي بالدهــم فحســب؟! 
وفــي زمــن يقولــون فيــه إنَّهــم كبــالد إســالمية مســتهدفون، ومســتهدفة بلدانهــم وثرواتهــا لغايــة ذلــك الصــراع 
وحــده، وبديهــي القــول إن االســتهداف يأتــي مــن ضعــف، وهزائــم متالحقــة، وغيــاب القــدرة علــى مســايرة 
التقــدم الحضــاري، علــى الرغــم مــن الغنــى المــادي والبشــري التــي تتمتــع بــه بلدانهــم.. ثــم لمــاذا يــالزم 
العنــف حــركات اإلســالم السياســي؟! وتحمــل راياتهــم الســواد والســيوف والبنــادق؟! وهــل يمكــن حقيقــة 
إعــادة تلــك اإلمبراطوريــات التــي ســقطت آخرهــا فــي مطلــع القــرن الماضــي؟! أســئلة كثيــرة تحتــاج إلــى 
أجوبــة منطقيــة يقبــل بهــا العقــل الــذي نمــا مــع نمــو حركــة الحيــاة المســتمرة منــذ مالييــن الســنوات، إن لــم 

يكــن ملياراتهــا!
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