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لى طرح هذا الموضوع مراراً وتكراراً ، مع أن األولى أن تكون تلك إيبدو أننا بحاجة 
لكن يبدو . من يقوم بهذا الدور ، ألنه من مسئولياتها وواجباتها - ع  المقال موضو -الحركات 

التقليد الحركي ، هو ما التعايش مع أن االنشغال ، أو ربما األصوب أن نقول الخوف ، أو 
وفي . يدفع تلك الحركات للسير بوتيرة تغيير بطيئة للغاية ، في هذا العالم متسارع األحداث

ركات اإلسالم السياسي على أنها تلك التنظيمات التي تتخذ من اإلسالم البداية ، ُأعرف ح
أما التغيير الذي أتحدث عنه ، فهو . منهجاً حركياً ، أو تجعل مرجعيتها اإلسالم وضوابطه
  .التغيير السياسي ، وتولي الحكم ، ضمن القوانين السائدة

، ) ركات اإلسالم السياسيبما فيها ح(إن الصراع على الحكم بين التنظيمات المختلفة 
أو الوضع (لبالد القائمة في ا حالةالة ، ما هو إال نتيجة حتمية لالختالف حول حاليواألنظمة ال

من وجهة نظرها ، وذلك في النواحي االقتصادية ، أو  والوضع المرغوب ، )الراهن
  .االجتماعية ، أو السياسية ، أو غيرها ، منفردة أو مجتمعة

حركات اإلسالم السياسي عن بقية الحركات الداعية للتغيير؟ وهل هذه لكن كيف تختلف 
الريبة وسوء الظن ، لدرجة عدم القدرة تلك تبرر ذلك التنافر وجوهرية ، بحيث االختالفات 

على بناء تحالفات قوية وصامدة ، على أسس المصالح واألهداف المشتركة في التغيير؟ في 
قد جاء بالقيم دين شامل ، وسالم السياسي حول أن اإلسالم الحقيقة ، تتمحور فكرة حركات اإل

وفي الواقع ، . والمفاهيم واألسباب الكفيلة بحل مشكالت المجتمع ، والضامنة للحياة السعيدة
، إال أننا عندما نحاول ترجمة هذه القيم والمفاهيم إلى  أن ذلك صحيح –كمسلم  –أعتقد 

تلك القيم والمفاهيم ، بل معظم لى إاليوم كله يدعو  ، نجد أن العالم ومضامينها مكوناتها
لقد تطور المجتمع البشري كثيراً ، بحيث قادته التجربة ". الحكم الصالح"أدرجها تحت عنوان 

ن أ بحيثالتي مر بها في القرون الماضية إلى مجموعة القوانين الضامنة للحكم الرشيد ، 
ين ممن عاشوا في الغرب يعجبون ركثيفترى  .سالمأنها مستقاة من اإلوكالمدقق في األمر يجد 
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والنزاهة والكرامة واالحترام والتعاون  ةنامألاو قدصلاومن قيم العدالة والرحمة وااللتزام 
والعطاء وقول الذي هو أحسن ، وما إلى ذلك من صفات دعا إليها اإلسالم ، بالرغم من أنهم 

فالمفاهيم  !!!.سلمين أنفسهمغير مسلمين ، بينما غاب الكثير من تلك القيم عن تعامالت الم
أيضاً ، . األساسية للحكم الصالح ال تتعارض مع اإلسالم ، بل إن معظمها ترجمة حرفية له

لننظر إلى الحركات اإلسالمية التي وصلت إلى الحكم ، في تونس ومصر وفلسطين ، 
البيعة كيف وصلت تلك الحركات إلى الحكم؟ أكان ذلك عبر االنقالبات ، أم عبر : ونتساءل

القوانين المعمول بها في تلك المجتمعات؟ وهل االنتخابات والتزاماً بوالخالفة ، أم من خالل 
قامت تلك الحركات بتطبيق أية قوانين ، أو نشر أية مفاهيم مغايرة للقوانين واألعراف الدارجة 

كة سياسية ما إذاً ، ماذا يعني أن ترفع حر .والجواب معلوم بالتأكيد في البالد التي حكمتها؟
) السائدة ماكحاألأي تغيير في القوانين و(شعاراً أنها حركة سياسية إسالمية؟ أال يحتاج التغيير 

للتصديق واإلقرار ، وإال ال يعتبر ) الشعب وممثليه(إلى عرضه على جهات االختصاص 
 ذلك أن الشعبعندما يتم انتخاب الحركة اإلسالمية بأغلبية ، فهل يعني : والسؤال األهمنافذاً؟ 
وتقديراً تقوم تلك الحركة بتطبيق أحكام اإلسالم ، أم أنه ينتخبها لحل مشاكله ،  كيلها  صوت
  .والجواب أيضاً معلوم نظافة أيديهم ، وبعدهم عن الفساد؟منه ل

وأن فوز ، الكلمة الفصل  كلمي يذلا وهإذاً ، ما دامت المرجعية النهائية هي الشعب ، و
تطبيق اإلسالم و تغيير نظام الحكم ، على اهل اًضيوفتبالضرورة  الحركة اإلسالمية ال يعني

تكون ملتزمة أمام القانون والمؤسسات الرسمية ، ن أ هب ملَسملا نم بلبالشكل الذي تراه ، 
إلى في كافة مناحي الحياة ، السائدة ، والمحافظة على األعراف  المعمول بها بتطبيق القوانين

 إذاً .تمنيات ورغبات تلك الحركات بناء علىوليس  ، ةينوناق ةقيرطبأن يتم تعديلها أو تغييرها 
يمكن أن تختلف تلك الحركات عن الحركات السياسية األخرى؟ وأين موضع ومدلول كيف 

   ؟الواقع أرضعلى  "إسالمية"وانعكاس أنها 

وإن كنت ( تستفيد عاطفياً من حمل ذلك الوصفمن الواضح أن حركات اإلسالم السياسي 
، وقد تستفيد انتخابياً بشكل كبير ، إذ كيف يمكن  )أعتقد أنها لم تتبن ذلك الشعار لهذا السبب

من الناحية ( ي في مجتمع مسلم ومتدين بطبيعتهعلى اإلسالم" غير اإلسالمي"تفضيل 
 ومة الخطابات التي تستعين بالمواقفمنظ نعم ، تستخدم حركات اإلسالم السياسي؟ ، )العاطفية
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المحببة إلى القلب ، والتي تخاطب  اإلسالمية ، والروايات العطرة ، والسير التاريخية الخالدة
 ةيلعفلا ةسرامملاوأن انعكاس كل ذلك على األداء  إال. ، وهذا مفيد انتخابياً الروح والعاطفة

ن األفضلية لألقدر وليس مضموناً بالمرة ، وإنما تستوي تلك الحركات مع غيرها ، بل ستك
  .األكفأ واألكثر خبرة وتمرساً في العملو

ما دامت الدساتير والقوانين : ، يمكن أن نتساءل فشكتتواآلن ، بعد أن بدأت مالمح الصورة 
معاني الحكم الصالح ، وما دامت تلك المعاني مستقاة من اإلسالم  اهلمجم يفتحوي عادة ما 

فيبدو أن المشكلة في الممارسة ، ) صلحة اإلنسانيةوإن كان ليس تديناً ، وإنما اهتداء للم(
. ، وهو ما يجب أن تعمل عليه حركات التغيير المختلفة والتطبيق ، ال في األيديولوجيا والفكر

إذاً تتمايز الحركة اإلسالمية عن زميالتها الداعية إل نفس مفاهيم التغيير؟ لماذا : والسؤال
لحركات اإلسالم السياسي ، مع الحركات السياسية  وناجحة نشأ تحالفات قوية وثابتةال تولماذا 

ي تكفلها القوانين ل تطبيق مبادئ الحكم الصالح ، التمن أج أيضاً األخرى ، التي تناضل
  الشعب؟  نع ةقثبنملاوالدساتير ، 

في عالمنا الحاضر ، ليس مطلوباً أو مسموحاً ألي حركة مهما كان وصفها أضف إلى ذلك أنه 
فيها يجب أن  أو تعديل إن أي تغييرو، وموجودة ، أن تنشئ نظاماً من العدم ، فاألنظمة قائمة 

يمارس (وهنا يأتي دور اإلسالم السياسي ليدعو إلى قناعاته . أو بأخرىبطريقة  يمر بالشعب
، بالتثقيف ، ونشر الوعي ، والتربية الحديثة ، ) له مثل أي تنظيم آخرحقه بنشر أفكاره ، مث

من ذلك . ثه ، وإقناع الشعب بجدواه وأهميتهوذلك لتبرير التغيير الفكري الذي يرغب في إحدا
بطريقة التغيير ال يحدث مطلقاً لمجرد وصول حركات اإلسالم السياسي إلى الحكم يتبين لنا أن 

لن تكون انعكاساً لفكرها اإلسالمي ، بل في الحكم تها وإصالحاتها ، بل إن نشاطاشرعية 
بإحسان تطبيق مبادئ القوانين ، وأحكام الدستور ، على غير اختالف بينها وبين األحزاب 

 . لفكريا لتغييرل ةادأ ااإلدارة ، أكثر من كونهب اًضيوفت ربتعتاالنتخابات  ، إذ إن األخرى

لدرجة ( بأنفسها تهاالسياسي داخل قيود وأوعية صنعلذا ، أعتقد ان تقوقع حركات اإلسالم 
على النجاح والتغيير ،  ، هو ما يمنع ويحد من قدرتها) التآلف معها ، واعتقاد أنها من الدين

التحالفات المذكورة أعاله ، وال ذلك أن اإلسالم الذي تتصف به حركاتهم ليس له عالقة ب
فادة منه في إحداث التغييرات التي يرغبون بها تم االستلن تو، وممارسته الوصول إلى الحكم 
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تلك الحركات  لذلك أرى أن. المؤسسات القائمة ، والشعب أوالً وأخيراًبالمرور  بل ال بد من، 
أن يتصف به الفرد السياسي ، أمر شخصي فردي ، من الجيد  على أنها األسلمة فهميجب أن ت

للحركة ككل ، يحكم  مفيد ذاتي ضيف إلى حسن صفاته ونزاهته ، كما أنه أمرت يوه
، رغبة في  تصرفاتها وتعامالتها الداخلية ، ويزيد من دافعيتها للعمل الجماعي وتقديم الخير

ليس شرطاً  هذه األسلمة والتدينإال أن . اهيلع رابغ ال ، ةيرحو صاخ قح وهو ، الثواب
 ةبرجتلا لالخ نم( دجأ كلذل .للتغيير السياسي ، بل ليس له عالقة به ، ضمن القوانين السائدة

أنها إسالمية أن توصيف بعض األحزاب لنفسها ب )يسايسلا مالسإلا تاكرحل ةليوطلا ةيخيراتلا
 ، إنما يعقد المشهد السياسي ، ويزيد من التوترات والمشكالت الداخلية –ضمن ما تقدم  –
  .، دون مبررويؤخر التغيير  ،عارضة ف المعضيو

من أجل ذلك أيضاً ، أرى أنه من مصلحة الحركات السياسية اإلسالمية تحديداً ، أن تذيب 
وبين التنظيمات السياسية األخرى ، العاملة للوصول إلى الفوارق والموانع والتباينات ، بينها 

فكان ، ) الفساد ةحارب، وموبديهي أن جميع التنظيمات تدعو إلى الحكم الصالح (الحكم الرشيد 
ألن هذه المرحلة مشتركة ، يتفق عليها لزاماً على حركات اإلسالم السياسي التعاون معها ، 

ليس ذلك العدد المحدود من تلك التنظيمات ، ع للتغيير والممان، ن مجال االختالف إ. الجميع
ال تملك القدرة على ذلك ، وإنما القوة الرئيسة أصالً ألنها  ، ةيمالعإلا اهتلآو وعناصرها

 لشعبالمانعة هي القوانين والدساتير واألعراف ، التي ال يمكن الوصول إلى تغييرها إال عبر ا
عطي الفرصة كاملة لإلسالميين وبديهي أن العمل ضمن هذا الفهم ي. والمؤسسات الرسمية

وغيرهم للعمل على تغيير المفاهيم واألفكار ، والبقاء لألصلح ، وما ذلك إال ترجمة حقيقية 
الوصول إلى كرسي  حساب على، حتى لو كان  إرهاصات التغيير ىللتدافع ، الذي هو أول

  .، ألنه ليس مناط التغيير ، كما أوضحت الحكم

ماذا لو وافقت إسرائيل على : ر مثاالً صعباً ، وأبدأه بسؤال بسيطأريد أن أذكاآلن ، و
مقابل اتفاق سياسي تاريخي مع الفلسطينيين ،  67االنسحاب من األراضي التي احتلتها عام 

، وتم عرض الموضوع لالستفتاء ،  )وهو كما نعلم ما تطالب به معظم التنظيمات الفلسطينية(
الشعب  ةدارإحترم ؟ هل تةينيطسلفلا يسايسلا مالسإلا تاكرحونجح ، فكيف ستتصرف 

أقول . ؟يستتبع ذلك من أمور يعلمها الجميعوما ، أم تستمر في المقاومة ، ته وتخضع لسلط
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قد  نوكت اه، لكن هل يمكن أن يدعي أحد أنلألمر  تاكرحلا كلتضي أن تخضع بأن المنطق يق
 تاكرحلا كلتهذا ليس نهاية المطاف ، حيث يمكن ل هزمت ، وخرجت من التاريخ؟ أعتقد أن

بذل الجهد في التوعية والتثقيف والتعليم ، إلى أن تقتنع األغلبية بذلك ،  )رأيومن شاركها ال(
وبالتالي تطالب بإلغاء االتفاق أو تعديله ، أو تطالب باستمرار المقاومة ، أو غير ذلك من 

 كلت ىدل ناك هنأ ملعلا عم( ، التي يمكن أن تحدث أيضاً نتيجة لتغير الظروف المآالت
 باوصب بعشلا عانقإ يف اهدهج لذبل – ءاتفتسالا ىلإ لوصولا لبق -  يفاكلا تقولا تاكرحلا
لماذا  اًذإ: والسؤال االستنتاجي الصعب اآلن. )!!!حجنيل ءاتفتسالا نكي مل اهدنعو ، اهيأر

د الوصول إلى قِّع، وتُأجمع ، عربه وعجمه العالم  ةينيطسلفلا يسايسلا مالسإلا تاكرح تعادي
حل ، يحفظ ما تبقى من األرض ، ويعيد بناء اإلنسان الفلسطيني الحر على أرضه ، ويرعى 

 تاكرحلا كلت؟ أال يمكن أن تنسجم بعشلا ةدارإ ىلإ هدرم رمألا ماد ام ، المهجرين والمشتتين
 وغيرها مع بقية مكونات الشعب الفلسطيني في الوصول إلى ما قد يبدو ممكناً ، وهذا ال

بنخبه وعامته ، وتكوين رأي عام ، يحرمها حقها في العمل من أجل التغيير الفكري للشعب 
التمترس حول بدالً من أي أن تتمترس خلف الشعب وإجماعه ، ،  مناصر لفكرها وتوجهاتها

 ؟ هذا بالطبعأنها من الدين ، وما هي بذلك )قد يختلف معها كثيرون(مصطلحات ومفردات 
ة للتغيير في هذا الوقت ، إضافة إلى يفاكال تمتلك القوة الالمختلفة مات التنظي مجموعألن 

 لظأفضل ، في وحلول استنزاف األرض والموارد ، وتبدد إمكانية الحصول على مزايا 
داخلياً ،  ألسوأإلى امنذ فترة طويلة يتدحرج  -لألسف  – استمرار الوضع الراهن ، الذي

تتخذ تلك الحركات أن  من القوة لحكمة تقتضي القوة ، وأنأعتقد أن ا .وعربياً ، ودولياً
، ليس فيها مواربة وال تأرجح ، في الوقت المناسب  وواضحة وحاسمة قرارات سياسية مفيدة

كذلك الدين ، ألنه لو كان  أنها تفعل ما تفعل انطالقاً من تلك الحركات تدعيوأال  .أو غموض
  !!!. بتحرير بلدان معظم الكرة األرضيةلما غابت الحركات اإلسالمية المنادية 

تكوين قاعدة جماهيرية امتالكها القوة الكافية ، أو إن انتظار الحركات السياسية اإلسالمية 
لن يكون كافياً للتغيير ، دون  كلذ عمو. ، إن نجح اًعارمة ومكتسحة أمر قد يستغرق عقود

كما أن . في كل مجتمع ةالولوج في القنوات والمسالك الرسمية ، بحسب القوانين السائد
االنتظار يضجميع على التعاون ، والعمل تعاليم اإلسالم الذي يحث اللفرص ، وينافي ع اي
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ليس من  هنأ دكؤملا نم، ووقته في ، ووضع الشيء في محله و المشترك ، والفطنة والكياسة
 ، نيدلا لصأ نم هنأ ءاعدإلا وأ ، الحكمة أن يشارك اإلسالميون في تضييق ما وسعه اهللا

 . كلذ فالخ ىلع رمألاو


