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تعتقد الحركات اإلسالمية عموماً أن الدعوة إلى اهللا ، وتحكيم شريعته ، واجب 
فهي تدعو إلى اإلسالم ، وتلتزم . هااتنشاط ومرتكز ور عملها ،ديني ، يشكل مح

، وتعمل  بضوابطه ، تأدية لواجباتها ، ورغبة في ثواب اهللا ، والجنة في اآلخرة
وهي تطمح إلى تغيير سلوك . مصدر القوانينحاكمة ، وعلى أن تكون الشريعة 

وذلك في األفراد والمجتمعات لينسجم مع مفاهيم اإلسالم ، ولينضبط بضوابطه ، 
تهم فيما بينهم ، مالامعجميع المجاالت ، ومن ضمنها عالقة األفراد بربهم ، و

الحركات ترغب أيضاً  هذه، إال أن بعضاً من ) الشريعة( هموالقوانين التي تحكم
وبديهي . )واجبها نم ، وربما وتعتقد أن هذا من حقها(في ممارسة الحكم بنفسها 

بالمفهوم األهداف ، دون االهتمام  تلكمن  أن هناك حركات إسالمية تجتزئ بعضاً
عن بنفسها عالقة اإلنسان بربه ، وتنأى  ىلع اهمامتها رصتقياألوسع ، كأن 

البناء الديني لألفراد ، ب ال تهتمالتدخل في السياسة ، أو أن تشتغل بالسياسة بينما 
  .وغير ذلك

إذاً تتمحور نشاطات الحركات اإلسالمية حول ثالثة قضايا أساسية ورئيسية 
، على رأسها تقوية الوازع الديني لدى األفراد ) ضافة إلى مسألة الحكمإ(

، بمعنى التزام األفراد والمجتمعات بطاعة اهللا  )العبادات والمعامالت( والمجتمعات
فيما أمر من صالة وزكاة وصيام وحج ، والتحلي باألخالق التي حث عليها 

حرص على الجيران ومساعدة اإلسالم من الصدق واألمانة والرحمة والتسامح وال
لكن ، هل . يةجوهريرها من األخالق والمعاني ال، وغوتحريم الظلم المحتاج 

يمكن أن نتوقع وجود تعارض مصلحي بين أنظمة الحكم ومثل تلك النشاطات 
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المفترضة للحركات اإلسالمية ، في هذا الجانب؟ أعتقد أن اإلجابة على هذا 
، أن  )ربر أم كَغُص(ي دولة ، أو مجتمع إنساني السؤال بالنفي ، إذ من مصلحة أ

يبذل كل ما يستطيع لترسيخ المفاهيم واألخالق الطيبة ، لدى أفراده ، مما يسهم في 
استقرار المجتمع ، ودعم التعايش المشترك بين الناس ، وتقليل الجريمة ، وما إلى 

لذلك رأينا أن الحركات اإلسالمية التي يقتصر دورها على . ذلك من مزايا هامة
تي تعمل فيها مطلقاً ، بل كانت الدولة عامالً تلك النشاطات لم تصطدم بالدول ال

إذاً من المنطق أن . مساعداً وداعماً لها ، في أكثر البلدان ، وال زالت كذلك
نفترض أن هذا المحور والمرتكز الهام من مرتكزات أنشطة الحركات اإلسالمية ، 

وهنا ال . لحركاتا كلتلال يمكن أن يكون سبباً من أسباب عداء األنظمة التاريخي 
بد من اإلشارة إلى ضرورة استغالل الحركات اإلسالمية لهذا النوع من التوافق 
. في األهداف ، ومحاولة بناء الفرد الذي يتخلق بأخالق اإلسالم ، ويلتزم بتعاليمه

على القيام  قدرتهامدى  هو اليوم إن التحدي األكبر الذي يواجه الحركات اإلسالمية
، إذ ال بد  هدشنت يذلا يعني نجاح التغيير اكري ، ألن النجاح فيهالبناء الفبعملية 

أن يتبوءوا المناصب الهامة ، التي  المقتنعين بالفكر اإلسالمي للبعض من أولئك
من المفترض حينها أن تشع على تلك المجتمعات بأنوار مفاهيم اإلسالم وأخالقه 

، أعتقد أن  وفي ذات الوقت. ، وهو من أهم أهداف الحركات اإلسالمية السامية
 كولسلتعديل المطلوب إحداث التغيير الفكري الحركية بإمكان مثل تلك النشاطات 

تنافر  وأوضوابطه ، دون تصادم الوسطي لتنسجم أكثر مع اإلسالم  عمتجملا دارفأ
  . القائمة ةيسايسلا تاميظنتلا ومع األنظمة 

مثل (أما ما يتعلق بتحكيم الشريعة ، بمعنى عدم تعارض قوانين الدولة مع اإلسالم 
بيع الخمور ، وإنشاء البنوك الربوية ، واستبدال الحدود بعقوبات  ترخيص محالت

من محاور  اًضيأ، فقد كان ) ، وغيرها، وبعض قوانين األحوال الشخصية أخرى 
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هذا التغيير في وال شك أن بعض األنظمة رفضت . اهتمام الحركات اإلسالمية
ية ، أو ألسباب األمر رفضاً تاماً ، لخوفها من تحول الدولة القومية إلى دولة دين

، بينما استطاعت أنظمة أخرى استيعاب بعض تلك المطالب ،  مختلفةسياسية 
وامتنعت عن تطبيق بعضها اآلخر ، بناء على توازنات وقراءات خاصة 

إال أن الحركات اإلسالمية السياسية نجحت في جعل . بأوضاعها وتركيبتها
وعنصراً هاماً من عناصر  ة من ركائز أنشطتها ومطالباتها ،موضوع الشريع

الصراع مع األنظمة الحاكمة عموماً ، واستخدمته في كل مناسبة للتدليل على فشل 
  .والتشهير بها ، تلك األنظمة

في في االنتخابات لكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن الحركات اإلسالمية التي فازت 
ن فإ) ع آخرموض(لم تطبق قوانين الشريعة ، وكما أوضحت في  ، نادلببعض ال

 امنإو ، الحكم أو القوانين السائدة الفوز في االنتخابات ال يعتبر تفويضاً بتغيير نظام
 نأ يهيدبلا نمو،  "اهب لومعملا نيناوقلا نمض ةيسايسلا ةايحلا ةرادإب اًضيوفت"

واإلجراءات عادة على الشعب نفسه ، أو ممثليه ، بحسب القوانين  يتوقفالتغيير 
إذاً حتى ذلك الصراع حامي الوطيس بين الحركات . المعمول بها في كل مجتمع

إنما هو صراع ظاهري ،  -تحت شعار تطبيق الشريعة  -اإلسالمية واألنظمة 
، وأن ) الشعب وممثليه(حيث أن نتيجته لن تحسم بالتأكيد إال عبر طرف ثالث 

  .لذلك إطاراً كافياً لكشتاالنتخابات ال 

ال يمكن أن ) وهي قليلة جداً(إن تغيير بعض القوانين السائدة المخالفة للشريعة 
، وال يتطلب وجود الحركة اإلسالمية على رأس لشعب وممثليه يحدث إال بموافقة ا

التغيير عملية وعليه فإن المنطق يقضي أن تهتم الحركات اإلسالمية ب. الدولة
 ةفلاخم مدعو ، نيدلا مارتحا ةرورضب ةيعمتجملا ةيعوتلاو ،الفكري لألفراد 

بناء رأي عام مؤيد ، وبذل الجهود الكبيرة في هذا المجال ، كي تنجح في  هميلاعت
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إذاً . و فازت في االنتخاباتلتوجهاتها وأفكارها ، وإال فالفشل ينتظرها ، حتى ل
وببساطة ، يمكن القول أنه ال داعي لجعل موضوع الشريعة محل صراع مع 

، وما على وليس األنظمة األنظمة القائمة ، ألن مفتاح حل هذه القضية بيد الشعب 
 مايقلا ىوس –إن كانت جادة في الدعوة إلى تطبيق الشريعة  –الحركات اإلسالمية 

 والتنظيمات السياسية األخرى ية ذلك ، وإقناع الجماهيربدورها التوعوي بأهم
، تمكنت من ربح  األمرللتصويت على  بجدواه ، حتى إذا جاءت ساعة الحسم

من ذلك أخلص إلى أن الدعوة بالتي هي أحسن ، دون التعرض ألشخاص . الجولة
يق الحكام والمسئولين باإلساءة ، ودون إذكاء الصراع مع األنظمة بسبب عدم تطب

، إذ  له وهو المدخل الحقيقي، الشريعة ، هو أنسب وأسهل وأقصر الطرق للتغيير 
يوفر الوقت والجهد ، ويجالصراعات الهامشية التي ال تفيد ، بل قد الحركة ب ن

  .سنوات أو عقودلتعرقل العمل الدعوي ، وتمنع التغيير 

بكافة النشاطات التي ترغب وبهذا يمكن القول أن الحركات اإلسالمية يمكنها القيام 
عالقة في تغيير سلوك األفراد والمجتمعات لينسجم مع مفاهيم اإلسالم ، فيها ، ل

، ) الشريعة(األفراد بربهم ، وعالقاتهم فيما بينهم ، والقوانين التي تحكم معامالتهم 
  .، أو التنظيمات السياسية األخرى دون الدخول في صراع مع األنظمة

داً من أهداف الحركات السياسية اإلسالمية ، وهو الوصول إلى لكن ، يبقى واح
وهنا ال يمكن أن نتخيل أن مثل هذا المطلب قد يمر مرور . الحكم وممارسته

فكان بديهياً ،  ىرخألا ةيسايسلا تاميظنتلاو يجد ترحيباً من األنظمةأو أن الكرام ، 
مكانات أن يحتدم الصراع بين الطرفين ، وأن يستخدم كل طرف ما يملك من اإل

. مندوحة عنه، وال  منه للفوز ، أي أن الصراع في هذا الجانب يبدو ال مناص
لكنني أرى أن األمر عندما يتم تفكيكه إلى عناصره ومضامينه ، قد يكون على 

بشكل عام  –فبالرغم من التاريخ الطويل للحركات اإلسالمية ، إال أنها . غير ذلك
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، في أي بلد  ها إحداث أي تغيير جوهريلم تتمكن من تحقيق أغلبية ، يمكن –
نعم ، قد تفوز في انتخابات هنا أو هناك ، لكن ما هي النسبة المئوية التي . كان

لتغيير الدستور مثالً ، أو تحصل عليها ، وهل هي كافية بأي حال من األحوال 
تتناقض مع  -إن تبني الحركات اإلسالمية لإلسالم كأيديولوجية . بعض أجزائه؟

من  منعتها -) التي تشترك معها في األهداف(معظم حركات التغيير يولوجيات أيد
في مواجهة األنظمة ( رة بتعميل قوة تشكل ةيرورضتكوين ائتالفات قوية ، 
قادرة على إحداث التغييرات التي تشترك فيها مع ، ) المختلفة وأدواتها الجبارة

هل معنى . للتغييراألخرى ، وبالتالي تختصر الزمن الالزم  ةيسايسلا تاميظنتال
ذلك أن تنسلخ الحركات اإلسالمية عن اإلسالم وتتبنى شعارات قومية أو علمانية 

الخط  تاكرحلا كلتتبين تال يقول أحد بذلك ، لكن يجب أن  أو غيرها؟ بالطبع ،
 لبح ىلع حجرأتلاو ريسلا - اًمئاد – بنجتت يلاتلابو ،األسود  الخيط األبيض من

هل من الحكمة والمصلحة أن تتبنى حركة طامحة إلى الحكم  :لءاستنلو .دودشم
ما  ضعب المية؟ قد نختلف في اإلجابة ، لكن يمكن محاولة ذلك بذكرأيديولوجية إس

 ةيصخشلا اهحنمي ةيمالسإلاب اهفصو نأ ىلإ ةفاضإف. لهذا األمر وما عليه
سياسياً وانتخابياً إذا قد تستفيد  الحركة نإف ، يوقلا يخيراتلا قمعلاو ةنونيكلاو

 يدؤي امك .رفعت شعارات إسالمية ، خاصة وأنها تعمل ضمن مجتمع إسالمي
لما تؤمن  اهمها مع ضميرها وفكرها ، واحترامإلى انسجا اًضيأ ةيمالسإلاب اهفصو

ألسباب متعددة ال (ا سيحرمها التحالفات مع اآلخرين لكن هذ. أنه من واجباتها
 اهتبراحم، وسيثير حفيظة األنظمة ، فتعمل على  )تخفى على ذي بصيرة

، وبالتالي حتى لو فاز بعض أفرادها فإن قدرتهم على التغيير ستكون  تحجيمهاو
لن تتمكن من  -ها فوزفي حالة  -، من المؤكد أن الحركة أيضاً . محدودة للغاية

لتزاماتها ، ألنها رفعت من سقف التوقعات باستخدامها للشعارات الوفاء با
أضف إلى ذلك القرارات  .، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً عليهاالسامية اإلسالمية 
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ذها األنظمة ضدها ، ألنها تعتبر تلك الحركات المنافس والمصائد العكسية التي تتخ
، هذا إن نجت  تأثيرها ، ويضعف ، مما يقلل من هامش مناورتهاالحقيقي لها 

 مايألا تتبثأ دقو( وما إلى ذلك ، قياداتها السياسية من اتهامها بالفساد والتجاوز
أعتقد أن تبني أي حركة طامحة للحكم أيديولوجية إسالمية . !!!)قبس ام لك قدص

كما . له أضرار واضحة حاضرة وآجلة ، أكبر بكثير من المصلحة التي قد تتحقق
االمتيازات المصاحبة سيظهر ذلك الحركة وكأنها حريصة على كرسي الحكم ، و

، وإن  له ، وأن استخدامها للدين ما هو إال استغالل وتستر ، لتحقيق مصالح ذاتية
مراجعة تاريخ العمل السياسي للحركات اإلسالمية الحديثة يشهد على صدق هذا 

للحركة مطلباً  ال يجب أن يكونوفي الحقيقة ، فإن الوصول إلى الحكم . االستنتاج
ممكن دون ح ، وهو أمر ال يبدو أنه تطبيق الحكم الصالب اهتبلاطمر ، بقداإلسالمية 

 الشريعة وتعاليمالعمل على تهيئته للوثوق بأهمية تطبيق مبادئ المرور بالشعب ، و
  .اإلسالم

لذلك يبدو معقوالً أن نقترح على الحركة اإلسالمية أن يقتصر دورها على ممارسة 
ح مزايا االحتكام إلى شريعته ، وضيالدعوة إلى اهللا ، وأخالق اإلسالم الفاضلة ، وت

أما . نمية الوعي والفكر اإلسالمي لدى األفراد والجماعات ، توطئة للتغييرتو
دعم  -المعروفين  وعناصرها دون المشاركة الفعلية بمشايخها –سياسياً فيمكنها 

للتغييرات التي تراها الحركة مناسبة ،  مؤيدةالشخصيات واألحزاب المحترمة ، ال
 ، وتوجيه المجتمع إلى دعمها شعبوالتي تتبنى برامج واضحة تصب في صالح ال

عند ذلك ستتسابق الشخصيات واألحزاب على طلب الدعم من . ، والتصويت لها
الحركة اإلسالمية ، وستحاول تضمين برامجها وأهدافها بعضاً مما تطلبه الحركة 

 رفوت كلذبو. جاهدة للوفاء بذلك ، حتى يتم إعادة انتخابهاستعمل  اهنأ دقتعأ، و
الصراعات مع األنظمة الحاكمة ، والتنظيمات السياسية تتجنب و ،الوقت  ةكرحلا
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كما . المنافسة ، وتضيف إلى قوتها قوى جديدة ، تختصر بها زمن التغيير المنشود
ية من مرجع -كما يدعوها اإلسالم  – يمكن للحركة في هذا اإلطار أن تصبح

مرجعيات لم الشمل ، وجمع الكلمة ، وتوحيد الصفوف ، دون عداوة من نظام ، 
على وجهها المشرق ، ويدها النظيفة  - اًمئاد –بل تحافظ أو مؤسسة ، أو حزب ، 

أما في حالة فشل تلك الشخصيات واألحزاب ، أو نكوصها . ، وشعاراتها الخالدة
م سلوكها وقَمن ينتقدها ويعن تطبيق اإلصالحات ، فإن الحركات اإلسالمية أفضل 

، وهو ما ال تستطيع فعله لو كانت هي الحاكمة ، حيث لن ينعكس ذلك سلباً على 
 صالحية اإلسالم نظرة المجتمع ومكوناته إلى مصداقيتها وقدرتها فقط ، بل على

  !!!.للحكم ذاته

 ةيمالسإلا ةكرحلا ديعت أرى أن، ، ودون مواربة أو التفاف أو خداع ببساطة 
ليس من الحكمة أن  ذإ ، مدقت ام عم مجسنيل ، اهراسم ديدحتو ، اهتاذ فيصوت

الداعية إلى الخير والوحدة والمحبة ، والتي ترجو اهللا  -ن الحركة اإلسالمية تكو
 –، والتي تدعو إلى اهللا بالتي هي أحسن  زائلة لدنياالتي ال تعمل واليوم اآلخر و

طرفاً في الصراع على الحكم ، خاصة وأنها لن تستطيع التغيير إال بموافقة الشعب 
، بل  ع على كرسي الحكم والتمسك بمقاليد السلطة، وتلك الموافقة ال تستدعي الترب

، من جانب ، وبناء االئتالفات الناجحة  تتطلب تغيير الفكر ، والتوعية الحقيقية
  .والقوية ، من جانب آخر

 


