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الإ�ســــالم ال�سيا�ســــي ..تـــــاريخ ِوع َ ْب
ب�سام الكلباين

ي�ش َه ُد العامل يف الآونة الأخرية ذكرى واقعة ه ّزت كيان اال�ستقرار الغربي لأول م ّرة بعد انتهاء جنون احلرب العاملية الثان ّية .لقد م�ضى على �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب�/أيلول خم�سة ع�شر عاماً ،وقد خ ّل َفت �ضحايا �أبرياء ،و�أ�صبحت تاريخاً ون�صباً تذكار ّياً وذكرى يحييها الأمريكيون مع ذوي ال�ضحايا
يغي املوقف
للأعوام القادمة ،ولكنّ الأبعاد ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية لن ُتركن يف رفوف التاريخ ،بل جعلت و�ستجع ُل من هذا امل�شهد امل�أ�ساوي م�ساراً ّ
وتق�سيم اجلماعات الإ�سالمية هادفني يف املقام الأول �إىل معرفة حقيقة ما �إذا �أ�صب َح
الغربي من الإ�سالم وامل�سلمني ،وقد جعلت الغرب يتف ّننون يف ترهيبِ
ِ
الإ�سالم تهديداً فكرياً وحتري�ضا دينيا وح�سب �أم �أ ّنه جتاوز تلك املرحلة ب�أبعاد مل يتوقعها �أكرب املحللني ال�سيا�سيني يوماً.
ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب ال�����س��وري ر���ض��وان زي����ادة ،يف م��ق��ال��ت�� ِه املعنونة
«املنظور الغربي حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي» يف جملة الت�سامح
ب����أن ���ص��ورة الإ���س�لام ال��ت��ي ب��دت يف غ��اي��ة ال�سلبية  -ب��ن��اءاً على
ا���س��ت��ط�لاع �أج�����راه م��ع��ه��د (ب��ي��و) ال����دويل ل�ل�أب��ح��اث يف مت��وز/
يوليو  - 2005ب�أ َّن ال�سببَ وراء ذلك يعو ُد �إىل �أ�سبابٍ تاريخي ٍة
و�سيا�سي ٍة �أب��ع��د بكثري م��ن �أح���داث احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمر/
�أي��ل��ول� ،أي �أ َّن ب��ن��اء ه��ذه ال�����ص��ورة ال�سلبية ن��اب�� ٌع ب�شكلٍ رئي�س
م��ن الأح��ك��ام التلقائية التي تطلقها و�سائل الإع�ل�ام الغربية
وال���ن���خ���بُ ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة .وي����رى ال��ك��ات��ب
الإيرلندي مالي�س رونفن �أن الف�شل الإ�سالمي يعزو �إىل وجو ِد
ن��و ٍع من التم ّز ُق الداخلي داخ��ل املجتمعات الإ�سالمية وال��ذي
جت�سد يف التمزق ب�ين م��ا� ٍ��ض تقليدي وتعليم ع���الٍ  ،م�ضمونه
ّ
غ��رب��ي وم���دين ،ال���ذي �أدى ب���دور ِه �إىل ت���أجّ ٍ��ج يف ال��ه��وي�� ِة داخ��ل
هذه املجتمعات والتي لعبت فيما بعد دوراً حمورياً يف ا�ستدعاء
أ�من��اط من ال�صراع وال�صدام التقليدي بني الإ�سالم والغرب،
بينما يرى مواطنه فريد هاليداي � -صاحب كتاب �ساعتان هزتا
العامل � -أن احلركات الأ�صولية يف جمملها ،ال الإ�سالمية منها
وح�سب ،معادية للحداثة والدميوقراطية م��ع��اً� ،إذ �أ َّن الآخ��ر
عندها مرفو�ض مبدئ ّياً ،وحينما تت�شابك الهويّتان الدينية
والإث���ن��� ّي���ة يف �أح���داه���م���ا؛ ي��ت��ك��ام��ل ال���ع���داء ل�ل�آخ��ر ح��ت��ى ي�صري
�أقرب �إىل كون ِه عدا ًء عن�صر ّياً� ،إذ يختلف مع رونفن يف كون أ� َّن
ُ
احلركات الأ�صولية ال
تكرتث بالتنمية �أو العوملة ،و� ّإنا ت�صبُّ
جا َم غ�ضبها على حكامها ،وعلى الف�ساد الأخالقي وعلى الغرب
و�إ�سرائيل.
بيد �أن البع�ض يذهبُ �إىل �أبع َد من ذلك يف حتليالت ِه ليقر�أ
اخللفية االجتماعية وال�سيا�سية التي م ّكنت �صعود الإ�سالم
ال�سيا�سي متمثلة يف انهيار م�شروع التحديث العربي ال��ذي
ق��ادت�� ُه الأن��ظ��م��ة العربية م��ا بعد اال�ستقالل منذ اخلم�سينات
وف�شلها ال��ذري��ع يف حت��ري�� ِر فل�سطني ك��ق�����ض�� ّي�� ٍة �إ���س�لام��ي��ة ،ثم
ت�صاعد تلك امل�س�ألة يف ال��وع��ي العربي والإ���س�لام��ي ،ث��م ف�شل
انعك�س ب�شكلٍ
التنمية االقت�صادية االجتماعية وهو الأمر الذي
َ

كبري على ازدي��ا ِد الفقر وتدهور امل�ستوى املعي�شي للمواطنني،
ث��م ت��راف��ق م��ع تلك الأح���داث من��و �شكلٍ م��ن �أ�شكال الت�سلطية
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة ال��ت��ي اخ��ت��ل��ف��ت ب�ين دول ع��رب��ي��ة و�أخ����رى؛
� ّإل �أنها ت�شابهت يف ان��ع��دام تبلو ِر �أف��قٍ لإجن��از الدميوقراطية
ال�سيا�سية ،وقد ترافق ُّ
كل هذا مع �صعو ِد جن ِم �إ�سرائيل كقو ٍة
�إقليمي ٍة وع�سكري ٍة واقت�صادي ٍة وتكنولوجي ٍة وف�شل العرب يف
حتقيقِ �أيٍّ من ال�شعارات التي و�ضعوها وحلموا بها كالقوم ّي ِة
العربية يف مواجهة �إ�سرائيل ،كل هذا خل َق بيئة خ�صبة لنمو
التديّن ال�سيا�سي واكت�ساح ِه الأرياف املتو�سطة والفقرية الأمر
ال��ذي �شك َّل ب��دور ِه مرتعاً �سه ً
ال لنمو التيارات املتطرفة داخل
هذه القرى والأحياء املعدمة.
ارت���ك���زت ه����ذه ال���درا����س���ات ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ي��ة حل���رك���ات الإ����س�ل�ام
يت�ص ُف بالت�صاحلية
ال�سيا�سي على �أ َّن ه��ن��اك «ت��ي��اراً �أع��ظ��م» ِ
واالع���ت���دال ،وه��و م��ا يطلق عليه يف الفقة التقليدي (�إ���س�لام
الأك�ث�ر ّي���ة) �أو مب��ف��ه��وم ف��ق��ه��ي (ال�����س��واد الأع���ظ���م) وه���و ال��ذي
ت�ؤخذ احلج ّية من ُه يف الكثري من االجتهادات الفقه ّية عندما
يجري الإرج���ا ُع �إىل ما عليه �إىل جمهور امل�سلمني .فالإ�سال ُم
ال�سني هو الطريق الو�سط ،والآخرون ٌ
يقا�س
فرق وانق�سامات ُ
�صدق �إ�سالمها مبدى ُقربها �أو بُعدها عن الإ�سالم الأكرثي يف
االعتقادات واملمار�سات.
يذكر تقرير (جمموعة الأزم���ات ال��دول��ي��ة) ع��دَّة تق�سيماتٍ
ال�سني� ،أول��ه��ا يطلق علي ِه ت�سمية
لتيارات الإ���س�لام ال�سيا�سي ُ
ُ
ّ
ُ
التوج ُه الإ�سالمي ال�سيا�سي ،-مبعنى �أنه ي�شتمل على حركاتٍتعطي الأولوية للعمل ال�سيا�سي على اخلطاب الديني وال�سعي
لل�سلطة بوا�سطة و�سائل �سيا�سي ٍة ولي�س العنف ،وب�شكلٍ خا�ص
تنظيم �أنف�سهم ك�أحزابٍ �سيا�س ّية ،واملثال الرئي�س هو الإخوان
امل�سلمون اليوم يف م�صر وفروعهم املختلفة يف الأردن واجلزائر.
�أمّ����ا ال��ت��ي��ار ال��ث��اين ف��ه��و ي�����ش��ت��م�� ُل ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط التب�شريي
املتجدد والأو���ص��ويل يف �آن واح��د ،وتتجنب احل��رك��ات من هذه
الفئة الن�شاط ال�سيا�سي املبا�شر ،وه��ي ال ت�سعى �إىل ال�سلطة
وال ت�ص ِّن ُف نف�سها ك���أح��زابٍ �سيا�سية ،ب��ل ت��رك�� ُز على الن�شاط

ال��ت��ب�����ش�يري ك��ال��دع��وة ل��ت��ث��ب��ي��ت �أو �إح���ي���اء الإمي�����ان ك��احل��رك��ات
ال�سلفية املنت�شرة يف العامل العربي وجماعة التبليغ التي ولدت
يف الهند يف القرن املا�ضي وانت�شرت يف العامل.
�أمّا التيار الثالث فهو ت ّيار اجلهاديني ،وهم ن�شطاء ملتزمون
بالعنف لأنهم معنيون مبا يعتربونه دفاعاً عن الإ�سالم �أو يف
بع�ض الأحيان لتو�سيع دار الإ���س�لام ،وي�ضم هذا التيار فئتني
رئي�ستني هما:
َ
أنا�س ذوي نظر ٍة �سلفية ت ِت ُّم
ال�سلف ّية اجلهادية امل�ؤلفة من � ٍ
تعبئتهم كمتطرفني تخ ّلوا ع��ن الن�شاط امل�سامل ال��ذي تتبع ُه
الدعوة لين�ضموا �إىل �صفوفِ اجلهاد امل�س ّلح.
القطبيون وهم ن�شطاء ت�أثروا بالفكر املتطرف ل�سيد قطب
وكانوا يف البداية مه ّيئني ِّ
��رب ع��دو ،وهو
ل�شن اجلهاد �ضد �أق ِ
الأنظمة املحل ّية والتي و�صفوها بالكفر وخا�صة يف م�صر �إبّان
حكم عبد النا�صر وال�سادات ،وقبل التوجه يف اجلهاد �ضد العدو
البعيد وخا�صة �إ�سرائيل والغرب.
ختاماً ،على امل�سلمني جميعاً ،من �أق�صى ال�شرق �إىل ال�شرق
الأو�سط والأدنى وال�شمال الأفريقي� ،أن يتع ّلموا در�ساً م�ؤملاً من
أ�ح��داث احلادي ع�شر من �سبتمرب�/أيلول ،و�أن يدركوا �ضرورة
�إحياء �إ�سال ٍم معتدل كالإ�سالم الدعوي �أو اخلاليف ،و�أن يتفهّموا
مقت�ضيات الع�صر من حقوقِ �إن�سانٍ وع��ومل�� ٍة ومت��دنٍ وتعدد ّي ٍة
�سيا�سية وثقافية ،و�أن يكون الباعث من كل هذا لي�س ال�شعور
بالأ�سف وال بالأ�سى ملا يحدث ،ولي�س من باب اخليب ِة والهزائم
املتعددة يف �شتى النواحي الفكرية والتنموية وال�سيا�سية ،و� َّإنا
رغب ًة و�إدراك���اً منهم ب�ضرورة العي�ش امل�شرتك بني احل�ضارات
وال�����ش��ع��وب ،و�أن ال يجعلوا تلك اخل��ط��اب��ات الدينية ت�سهم يف
بناء جيل دموي ،بل حتاربها بالكلمة واحلجّ ة و�إن لزم الأمر:
فقاتلوا التي تبغي ،وكما قال كارل بوبر :الت�سامح الالحمدود
ي���ؤدي حتماً �إىل الق�ضاء على الت�سامح ،ف���إن ك ّنا مت�ساحمني
ب�شكلٍ مطلق حتى مع املتع�صبني ،و�إن ك ّنا ال ندافع عن املجتمع
�ضد هجماتهم ،ف�إنه �سيتم الق�ضاء على الت�سامح واملت�ساحمني
يف �آن واحدٍ .
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