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الحركة اإلسالمية ليست بديال عن األمة..
والجماعات ليس بديال عن الشعب

أم كلثوم الفارسية

نتناول يف مقالنا هذا ما طرحه الكاتب �صالح الدين اجلور�شي ،يف جملة «التفاهم» ،حتت عنوان «احلركات ال�سيا�سية-الدينية يف الإ�سالم املعا�صر» ،والذي و�ضح
فيه بع�ض النقاط الأ�سا�سية لفهم تاريخ احلركات الدينية و�أ�سباب انهيارها؛ حيث ال يكاد يختلف اثنان على �أن ظاهرة «الإ�سالم ال�سيا�سي» تعدّ اليوم من الق�ضايا
املحورية ،التي تفر�ض نف�سها على مائدة البحث العلمي ،وال يقت�صر هذا االهتمام على امل�سلمني �أنف�سهم ،بل � ً
أي�ضا جند االهتمام ذاته يف الدرا�سات الأكادميية
وجدة� ،سواء تلك الدرا�سات الغالبة التي ت�صنّفها كخطر يهدّ د
الغربية ،حيث نالحظ �أن الغرب �أف�سح ح ّي ًزا من اهتمامه ملناق�شة هذه الظاهرة ودرا�ستها بعمق ِ
الغرب وح�ضارته احلديثة� ،أو تلك التي تلتزم باملو�ضوعية وتكتفي بدرا�ستها كظاهرة «اجتماعية � -سيا�سية» بغ�ض النظر عن املوقف املعلن منها.

ويف م�ق��دم��ة ظ��اه��رة الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي ،ت ��أت��ي احل��رك��ات
الإ� �س�لام �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ع��ى ل�ت�ق��دمي م �ع��اجل��ات للم�شكالت
امل �ع��ا� �ص��رة ب�ن�ظ��ري��ات واج �ت �ه ��ادات ت��رت�ك��ز �إىل ال�ن���ص��و���ص
والقيم واملبادئ الإ�سالمية املقدّ�سة ،وال ت�ستهدف تغيري
الأف�ك��ار فح�سب ،و�إمن��ا ت�سعى � ً
أي�ضا لإجن��از ذل��ك التغيري
على �أر�ض الواقع ،فهي متتلك م�شروعًا �سيا�س ًّيا ي�ستهدف
التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي عرب خطط منظمة ،وف ًقا
لباحثني ف ��إن «احل��رك��ة الإ�سالمية يف مفهومها الوا�سع،
ت �� �ض � ّم ج�م�ي��ع الأف� � ��راد واجل �م ��اع ��ات ال �ت��ي ت���س�ع��ى لتغيري
جمتمعاتها ع��ن ط��ري��ق ا��ش�ت�ق��اق �أف�ك��اره��ا وب��راجم�ه��ا من
الإ� �س�ل�ام ،ويف ح�ين تختلف ه ��ذه اجل�م��اع��ات والأف � ��راد يف
طرقها ومناهجها و�أ�ساليبها وق�ضاياها الآن�ي��ةَّ � ،إل �أنها
ت ّتفق على القيمة الإيجابية للإ�سالم وال�صلة الوثيقة بني
مفاهيمه وقيمه الأ�سا�سية وال�ع��امل املعا�صر ،فهي تريد
حتويل �إطار املرجعية يف احلياة العامة �إىل مرجعية يكون
فيها الإ�سالم بتف�سرياته املختلفة قوة رئي�سية يف ت�شكيل
هذه احلياة.
ومت �ت��از احل��رك��ة الإ��س�لام�ي��ة ع� َّم��ا ��س��واه��ا م��ن اجل�م��اع��ات
والتكوينات الإ�سالمية املختلفة ،ب�أنها ت�سعي دو ًما وب�صورة
مبا�شرة �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية ،وال�سيطرة على الدولة،
م��ن �أج��ل تفعيل برناجمها ال�سيا�سي ،وال�ه��ادف لتطبيق
الإ�سالم و�إنفاذ تعاليمه با ّت�ساعها وتن ّوعها ،وهي بال�ضرورة
تختلف يف �أ�ساليب عملها بني االعتدال والتط ّرف ،وبني
العمل ال�سلمي وال �ث��وري ،وب�ين املرحلية وح��رق امل��راح��ل،
وهي ت�سعى نحو «�إعادة البناء االجتماعي من الأ�سا�س من
�أجل انطالق دورة ح�ضارية �إ�سالمية جديدة ...وال �أعني
بال�ضرورة �أن الطبيعة الثورية للحركة الإ�سالمية بعد
�سقوط اخلالفة «العثمانية» ت�ستدعي ا�ستخدام القوة يف
التغيري ،و�إمن��ا �أعني �أن التغيري ج��ذري ولو َ َّ
ت بالتدريج
وبالو�سائل ال�سلمية ،فهو تغيري يف طبيعة الدولة ذاتها.
ف �م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ات الأوىل ل �ن �� �ش ��أة احل ��رك ��ات الإ� �س�لام �ي��ة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،يف م���ص��ر؛ ح�ي��ث ان�ط�ل�ق��ت ج�م��اع��ة الإخ� ��وان

امل�سلمني عام 1928م ،ويف باك�ستان مع اجلماعة الإ�سالمية
ع ��ام 1941م ،وال �ع ��راق م��ع ح ��زب ال��دع��وة الإ��س�لام�ي��ة ع��ام
1957م ،وغ�يره��ا م��ن احل��رك��ات وال �ت �ي��ارات الإ��ص�لاح�ي��ة،
والإ� �س�ل�ام �ي ��ون ي �ب ��� ّ�ش��رون ب � ��أن الإ�� �س�ل�ام ه ��و احل� ��ل ،و�أن ��ه
املخرج الواقعي لكل امل�شكالت املعا�صرة التي تعاين منها
املجتمعات الإ��س�لام�ي��ة ،وامل��دخ��ل احلقيقي لب�سط عدالة
ال�سماء على الأر�ض ،وتخلي�ص الإن�سان من �أمل اال�ستبداد
وال�سلطوية التي �أرهقت كاهلهم ،وي�ستندون يف ذلك �إىل
جملة من الن�صو�ص القر�آنية واحلديثية التي تثبت علو
��ش��أن احل�ك��م ال��دي�ن��ي ،و�أن ��ه االخ�ت�ي��ار ال��وح�ي��د ال ��ذي يلبي
احتياجات الب�شرية ويخ ّل�صها من ال�شرور.
ل�ك��ن ال ي��و�ّ��ض��ح احل��رك�ي��ون الإ��س�لام�ي��ون يف ال�غ��ال��ب كيف
�سيح ّققون تلك الب�شائر التي يرفعون الفتاتها دو ًما ،وال
يف�صحون عن خططهم التف�صيلية لإجناز ذلك الأمر ،بل
ملحا،
�إن الكثري منهم ال يعتقد �أن �إثبات ذلك يع ّد �شي ًئا ًّ
�أو �أن��ه يحتاج �إىل ب��ذل الكثري من اجلهد الفكري ،وذلك
ل�سببني:
 الأول :لطبيعة التحديات اخل��ارج�ي��ة والداخلية التيت�ع� ّر��ض��ت ل�ه��ا ال� ��دول الإ� �س�لام �ي��ة؛ وذل ��ك �أن ن �� �ش ��أة ه��ذه
احل ��رك ��ات �إمن� ��ا ج ��اء ك� ��ر ّد ف �ع��ل ع �ل��ى ال �ت �غ��ري��ب وال ��وج ��ود
اال� �س �ت �ع �م��اري يف امل �ن �ط �ق��ة ،وك ��ذل ��ك ع �ل��ى ف �� �ش��ل ال � ُّن �خ��ب
العلمان َّية القوم َّية يف الداخل؛ وبالتايل ف�إن كل فرد م�سلم
يحمل يف وج��دان��ه اال��س�ت�ع��داد ال�ك��ايف ل�ل��دف��اع ع��ن الهوية
الدينية والت�صدّي لكل من يتعدّى عليها ب�شكل تلقائي،
ف��ال�غ�يرة واحل�م�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة حم � ّرك رئ�ي����س وح�ي��وي حتى
لأقل امل�سلمني تدي ًنا.
 ال �ث��اين :للطبيعة ال�ع�ق��دي��ة ل�ل�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ،وه ��ي �أنالفرد امل�سلم مييل بال�ضرورة �إىل حكم الإ�سالم ،ويخ�ضع
بالفطرة �إىل تعليماته املقد�سة ،وه��و على ه��ذا الأ�سا�س
�يرا بني انتخاب القانون الو�ضعي �أو �أن يحكمه
لي�س خم َّ ً
�أم ��ر اهلل ،فمن مل ي��رغ��ب يف حكم اهلل ه��و خ ��ارج ع��ن ملة
الإ� �س�لام ،وه��و على �إح ��دى حالتني� :إم��ا م�سلم ع��ا�� ٍ�ص �أو

مرتد ك��اف��ر ،وامل�سلمون حت ّركهم العقيدة وه��ي ج��زء من
موروثهم الثقايف ،واحلركة الإ�سالمية تتح ّرك حتت تلك
الالفتة ،وت�ش ّكل نف�سها بو�صفها ج��زءًا من ه��ذا العنوان
الديني الوا�سع.
ُ
ويف ن�ه��اي��ة م�ق��ال�ن��ا ،ن��ذك��ر ب ��أن��ه ع�ل��ى ع�ك����س ح�ق�ب��ة امل�ي�لاد
احلركي ،يظهر �أن احلركة الإ�سالمية ك ّلما تقدّم الزمن
بها كانت تقدّم القليل من املفكرين وع�شرات الآالف من
املنا�ضلني والثوريني ،وهي يف م�سريتها املت� ّأخرة مل تعنتِ
ب�إيجاد وتوليد املفكرين امل�سلحني بالعدة املعرفية والعلمية
ملواجهة التحديات الفكرية ،و�إمن��ا ان�صبت جهودها على
ا�ستقطاب اجل�ن��ود احلركيني واملنا�ضلني ال��ذي��ن يتك ّر�س
دورهم يف الدفاع عن احلركة وقادتها و�أفكارها ،ومن الفئة
التي تتح ّلى ب�أعلى مراتب االلتزام بالتعليمات احلركية،
وال��ذي��ن ال يالم�سون الفكر والتجديد � َّإل ب�شكل خجول
ي�ق��ع �ضمن ��ض��واب��ط ح��رك�ي��ة م�سبقة ،م��ن �أه ��م �شروطها
�أَ َّل يخد�ش التجديد بفكر ال�ق��ائ��د ،وال ي�خ��رج ع��ن �سياق
الأهداف التي ا�ستقرت عليها احلركة ،وال يخ ّل ب�أولوياتها
احلركية ،فهو جتديد م�شروط ،وتط ّور بفر�ض املماثلة.
احلركة الإ�سالمية لي�ست بديال عن الأم ��ة ،واجلماعات
لي�س ب��دي�لا ع��ن ال���ش�ع��وب ،و�أي حم��اول��ة مل��واج�ه��ة ال��واق��ع
بغري حماية الأم��ة وال�شعب حمكوم عليها بالف�شل ،ف��إذا
و��ص�ل�ن��ا �إىل ه ��ذه ال�ق�ن��اع��ة ف�لا ب��د م��ن �أن جت�ي��د احل��رك��ة
و��س��ائ��ل خماطبة ال�ن��ا���س وقيادتهم وتثويرهم وا�ستثمار
غ���ض�ب�ه��م وث��ورت �ه��م (ال ت�بري��ده��ا وت �خ��دي��ره��ا) وت�ط��وي��ر
ح��رك�ت�ه��م ،ول�ي����س مي�ك��ن ه ��ذا ب�غ�ير ف�ه��م � �ش ��أن ال�سيا�سة
والتاريخ واالجتماع وعلم نف�س اجلماهري.
ولي�س هذا كالما جديدا ،بل هو قدمي يف �أدبيات احلركة
الإ�سالمية لكنه مل يو�ضع مو�ضع التنفيذ ،فقدميا قال
ح�سن البنا «نحتاج تغيريا نقود الأمة �إليه وال ننوب عنها
فيه» ،وحديثا قال �أبو م�صعب ال�سوري بعد مراجعة طويلة
للتاريخ �إن �سبب الف�شل املعا�صر للحركة الإ�سالمية هو �أن
الأمة مل تكن جزءا من معادلة املواجهة.
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