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عّمار ديّوب

رئـــيـــس شـــعـــبـــويٌّ بـــامـــتـــيـــاز، قيس 
ــتـــطـــاع فــــي تـــونـــس أن  ــّيـــد، اسـ ــعـ سـ
الحكومة.  وأعــمــال  الــبــرملــان  يعطل 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  فـــي املــــغــــرب، خــســر حــ
كانت  أن  بعد  وبــلــديــة،  نيابية  انتخابات  فــي 
متتاليتني.  مرتني  االنتخابات  فــي  الغلبة  لــه 
العالم عــودة حركة طالبان  عكس ذلــك، شهد 
إلـــــى الـــحـــكـــم بـــعـــد تــنــحــيــتــهــا 20 عـــامـــا عــنــه؛ 
األمــيــركــي،  االحـــتـــال  بـــقـــوات  تــّمــت  تنحيتها 
أبعدتهم  الذين  الحرب  أمــراء  مع  وبتحالفاٍت 
»طالبان« عن الحكم. سؤال العقل يقول: ملاذا 
انتصرت حركة جهادية في أفغانستان، بينما 
فشلت حركتان عريقتان في تونس واملغرب. 
الحكم من  العسكري  االنقاب  وقبلهما سرق 
جماعة اإلخوان املسلمني في مصر 2013. وفي 
سورية، كانت ممارسات »اإلخوان« منذ 2011 
فئوية بامتياز، ولم تستطع بسط سيطرتها 
عــلــى »الـــســـنـــة«، ونــافــســتــهــا حـــركـــات سلفية 
وجهادية كثيرة، كما هو معروف. التنوع في 
في  املتشابهة  الحركات  لهذه  العربي  الفشل 
يــقــول بــأخــطــاٍء ذاتية  املرجعية والــســيــاســات، 
في سياساتها ورؤاهــا، وكذلك هناك أسباب 

موضوعية، أّدت إلى ذلك.

الثورات واإلسالميون
تــزامــن وصــول اإلســـام السياسي إلــى الحكم 
ــة الــشــعــبــيــة،  ــيـ ــربـ ــعـ مــــع انــــطــــاق الــــــثــــــورات الـ
وباعتباره يعاني مظلومية تاريخية. وفيما 
مــعــارضــة قوية  أحـــزاب سياسية  ليس هــنــاك 
وســواهــا(،  وطنية،  قومية،  ليبرالية،  )يــســار، 
تقّدم اإلســام السياسي، ولعب دورًا محوريا 
في كل الدول العربية التي ثارت شعوبها في 
2010. وقبل أن تتدخل الدول الداعمة للثورات 
املـــضـــاّدة، ظــهــر اإلســــام الــســيــاســي بــديــا عن 
العربية  الثورات  األنظمة. وقد أخافت أصالة 
املــنــظــومــة الــعــاملــيــة الــتــي لـــم تــتــخــط أزمــاتــهــا 
التي بــدأت فــي 2008. كــان اإلســـام السياسي 
مــعــنــّيــا، كــمــا ســــواه مــن الــحــركــات السياسية 
إمكانية  الفارقة  التاريخية  اللحظة  تعي  بأن 
واالنتقال  ملجتمعاتنا،  الديمقراطي  التغيير 
بــهــا نــحــو الــحــداثــة والــديــمــقــراطــيــة والتنوير 
والعدالة االجتماعية. لم يِع اإلسام السياسي 
ذلك، وكذلك لم تعيها بقية القوى السياسية، 
واألخــــيــــرة أفــلــســت مــنــذ زمــــٍن بــعــيــد. وتــؤّشــر 
ممارسات بعضها في هذه الدولة أو تلك إلى 
لقد  للتقّدم.  تاريخيا  مشروعا  تمتلك  ال  أنها 
أرادت الشعوب العربية تحقيق ذلك املشروع 
والنهوض في االقتصاد والدمقرطة والحداثة 
والعدالة االجتماعية. لم تكن قضية الشعوب 
اقتصادية،  أو  اجتماعية  أو  سياسية،  ثـــورة 
وإن كان انهيار الوضع االقتصادي لألغلبية 
لـــلـــثـــورات. ال، كــانــت تبتغي  الــســبــب املـــركـــزي 
ــداث قــطــيــعــة مـــع بــنــى األنـــظـــمـــة الــســابــقــة.  ــ إحــ
فــكــرتــنــا، هــنــا، أن الـــثـــورات قــامــت ضــد أنظمٍة 
لها أشكال سياسية متعّددة، كتونس ومصر 
وهناك  وليبيا،  والــيــمــن  والبحرين  وســوريــة 
انتفاضات متكّررة منذ حينه، وكّلها تبتغي 

ذلك.

فرص اإلسالميين الضائعة
أخذ اإلسام السياسي فرصة كبيرة، للتغيير، 
فـــــي مــــصــــر عـــــامـــــني، وفـــــــي تــــونــــس واملــــغــــرب 
ــاد املــعــارضــة  ــة قــ عــشــر ســــنــــوات، وفــــي ســـوريـ
مــنــذ 2011، ولــكــنــه لـــم يــتــمــّكــن مـــن الــنــهــوض 
البشير  املجتمعي؛ ولــن نتكلم عن نظام عمر 
في السودان، والذي كان كارثة على هذا البلد 
وأزمــات  »أسلمة، وتجزئة، ومجازر جماعية، 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة«. أجـــرى 
مع  وتحالفاٍت  مساوماٍت  السياسي  اإلســام 
النظام القديم، أو مع النظام الحاكم )املغرب(. 
ــم يـــســـتـــطـــع تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــٍف  ــ ــر، لـ وفــــــي مــــصــ
ــّوة الجيش  ســيــاســيٍّ كــبــيــر، ولـــم يــقــرأ جــّيــدًا قـ
الراسخة، وبالتالي كان  املصري ومؤسساته 
ســهــًا عــلــى قـــوى الــثــورة املـــضـــاّدة أن تقضي 
في  لإلساميني  الذاتية  األخطاء  عليه. جملة 
الحكم تجعل منه بمثابة ثــورة مضاّدة، فهو 
ال يمتلك مشروعا تاريخيا ووطنيا للنهوض. 
علينا التفريق هنا بني قوى الثورة املضاّدة، 
بحيث أال نخلط بني اإلسام السياسي وقوى 
للثورات  الداعمة  واألنظمة  القديمة  األنظمة 

املضاّدة.
ــات بـــســـيـــطـــة لـــنـــظـــام  ــابــ ــســ تــــوضــــح جــــــــردة حــ
االقتصادية  سياساته  أن  السياسي  اإلســام 
تلّب  لم  أيضا،  والسياسية  بل  واالجتماعية، 
الثورات، أو حاجات الشعوب. األسوأ  أهــداف 
األنظمة  إخــفــاء مسؤولية  فــي  ــِعــَب دورًا  َل أّنـــه 
ــــات الــتــي سببت الـــثـــورات؛  الــســابــقــة عــن األزمـ
فــفــي املـــغـــرب لـــم تــســتــطــع الــــوقــــوف فـــي وجــه 
 األخـــيـــر يــتــدخــل في 

ّ
ــل ــ املـــخـــزن )الـــقـــصـــر(، وظـ

تعيني الوزراء والسياسات والتحكم بأجهزة 
األمــن، ومــّرر حزب العدالة والتنمية التطبيع 
مع إسرائيل لتكون مقبولة من املخزن، وهي 
ــا تــحــت  مــــواقــــُف ســيــاســيــة يـــتـــبـــّنـــاهـــا. وأيــــضــ
حــكــومــاتــه اعــُتــقــل قـــادة حـــراك الــريــف املغربي 
عـــــشـــــرات الـــــســـــنـــــوات، ولـــــوحـــــق صـــحـــافـــيـــون 

وسواهم واعتقلوا.
لــم تــجــد األزمــــة االقــتــصــاديــة أيــضــا لــهــا حــًا، 
وكانت االستدانة من البنك الدولي، والذي كّرر 
اتـــه عــن تقليص عـــدد الــعــامــلــني وزيـــادة  إمـــاء

ــن املــفــقــريــن  ــم عــ ــدعــ ــرائــــب، وتـــهـــمـــيـــش الــ الــــضــ
أّدى  القضايا  تلك  فــي  الكبير  الفشل  وســـواه. 
إلى أن يِعاقب الشعب حزب العدالة والتنمية، 
في االنتخابات أخيرا، وللحق هنا نقول: أّية 

عدالة وأّية تنمية هذه؟ 
ــنــــوات،  فــــي تــــونــــس أيــــضــــا، وطــــــــوال عـــشـــر ســ
النهضة  حــركــة  بفعل  الديمقراطية  تــرّســخــت 
وكل القوى السياسية واالتحاد العام للشغل، 
»لعاصفة  القديم  النظام  قــوى  مــن  وبانحناٍء 
الــثــورة والــديــمــقــراطــيــة« لتتمّكن وتــعــود إلى 
دور  جــاء  وهنا  والقمع.  التحّكم  فــي  سيرتها 
ــّيـــد، لــيــقــضــي عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــة  قـــيـــس ســـعـ
األّولــــّيــــة. أخـــطـــأت حــركــة الــنــهــضــة بـــشـــّدة في 
تــبــديــل مــواقــفــهــا، مــن أنــهــا ال تــريــد املــنــاصــب 
العليا، على الرغم من أّنه حّقها، إلى محاولة 
الــهــيــمــنــة عــلــى املـــنـــاصـــب الـــثـــاثـــة األســاســيــة 
»رئاسة البرملان، والحكومة والدولة؛ واألسوأ 
كــان وصـــول زعــيــم الــحــركــة، راشـــد الغنوشي، 
إلــى رئــاســة الــبــرملــان وبــقــاؤه فيها، وتعّرضه 
يكن  ألــم  وبرملانيني.  برملانيات  مــن  للتجريح 
املنصب؟  لــذلــك  يترشح  أال  للغنوشي  أجـــدى 
االنتقادات شديدة  األحـــوال، أصبحت  كل  في 
للرجل، ولــدوره في البرملان، وفي إطار حركة 
الــنــهــضــة، وإذ أحــســنــت قــيــادة حـــزب الــعــدالــة 
بعد خسارة  االستقالة  في  املغربي  والتنمية 
ــد الــغــنــوشــي أن  ــ االنـــتـــخـــابـــات، فــــإن عــلــى راشـ
ــه مــــن زمــــائــــه، ويــتــنــحــى  ــ يــتــعــلــم الـــــــدرس ذاتــ
.. أال يكفيه عــشــرات  لــصــالــح قــيــادات جــديــدة 

السنني في قيادة الحركة؟

األزمة االقتصادية واالجتماعية
لـــم تــجــد األزمــــــة االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــواًل أو بــعــض الـــحـــلـــول فـــي مــصــر أو  ــلـ لــهــا حـ
تونس أو املغرب تحت ظل اإلساميني، وهذا 
ومعاقبتهم.  عليهم،  لانقاب  مــركــزي  سبب 
ــــت الـــــــذي يـــجـــب رفـــض  ــــوقـ ــــي الـ ــالــــي، فـ ــتــ ــالــ وبــ
انـــقـــاب عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مــصــر أو 
قيس سعّيد في تونس، وكل أشكال االعتقال 
السياسي لإلساميني يجب رؤية كيف قطف 
التي  الشعبية  االحتجاجات  االنقابات  قــادة 
ســبــقــت االنــــقــــابــــات، وكـــانـــت واســطــتــهــا إلــى 
الحكم. وهنا نقول إن قيس سعّيد استفاد من 
االستياء الشعبي، وعلى الرغم من كونه فردًا، 
فقد استعان بالجيش واألمن ليصبح جنرااًل، 
ــا هـــو يــعــمــل عــلــى اســتــبــدال  وبـــالـــتـــدريـــج. وهــ

هــــنــــاك مـــــؤّشـــــرات كـــثـــيـــرة لــلــتــضــيــيــق عــلــى 
الذكر،  الــدول سابقة  السياسي في  اإلســام 
وفي سواها. األهــم، على اإلســام السياسي 
بتجربته  عميٍق  بشكٍل  النظر  يعيد  أن  اآلن 
الــفــاشــلــة فـــي الــحــكــم. وكــلــمــة فــاشــلــة هــنــا ال 
لألنظمة  مثيلة  التجربة  تلك  أن  أبــدًا  تعني 
الــديــمــقــراطــيــة املــصــّمــمــة على  الــقــمــعــيــة أو 
ــذا املـــلـــك أو الـــرئـــيـــس؛ فــتــجــربــتــهــا  قـــيـــاس هــ
السياسية  الحياة  املقاييس من  أفضل بكل 
تحت ظل قيس سعّيد أو السيسي أو حزب 
التجمع الوطني لألحرار في املغرب وسواه.
تغييراٍت  بــإحــداث  معني  السياسي  اإلســـام 
كــبــرى فـــي رؤيـــتـــه الــســيــاســيــة، والــتــخــلــي عن 
الــبــراغــمــاتــيــة والــنــفــعــيــة والــتــحــالــف مــع قــوى 
النظام القديم، كما جرى في مصر أو املغرب 
تنويعات  انضمت  األمـــر،  حقيقة  تــونــس.  أو 
اإلسام السياسي، بعد وصولها إلى الحكم، 
إلى قوى الثورة املضاّدة، بداًل من أن تتلّمس 
الديمقراطي  التغيير  إلــى  الشعوب  حــاجــات 
والثقافة  والعمل  واالقــتــصــاد  السياسة  »فــي 
تكن  لم  األخيرة  القضايا  والتعليم وســـواه«. 
لقد كان حزبا سياسيا صرفا،  على طاولته، 

أي يبتغي الوصول إلى السلطة.

أهداف الثورات واإلسالميين
ــــورات الــشــعــوب الــعــربــيــة من  ــــداف ثـ كــانــت أهـ
ــقـــوق، ســالــفــة  أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك الـــحـ
ــون،  ــيــ ــامــ الـــــذكـــــر، والــــتــــي لــــم يـــحـــّقـــقـــهـــا اإلســ
وســتــبــقــى غــائــبــة بــعــدهــم. ومــثــال مــصــر هنا 
واضـــح لــلــغــايــة! هــنــاك حــالــيــا فــرصــة جــديــدة 
لــإلســامــيــني كـــي يــتــغــيــروا، ويــتــخــّلــصــوا من 
أوهام محبة الشعب لهم، وأنهم ممثلون عنه، 
يسعوا  وأن  وســـواه،  صحيحة،  رؤيتهم  وأن 
إلى الوصول إلى تلك الحقوق، هم، ومن يضع 

تلك الحقوق في برامجه السياسية. 
االنــصــيــاع لحقوق  العربية  األنــظــمــة  تــرفــض 
الشعوب، كذلك تفعل الدول العظمى، أميركا 
ــاد األوروبـــــــي وروســـيـــا والـــصـــني. لم  ــحــ واالتــ
مبارك  إلنهاء حكم  في مصر  أميركا  تتدخل 
تتجّذر،  الــثــورة   

ّ
أن رأت  إاّل حينما   2011 فــي 

الديمقراطي.  ومشروعها  شعبيتها  وإلنهاء 
أيــــضــــا فــــي تــــونــــس، رأيــــنــــا كـــيـــف أن فــرنــســا 
ــام بــــن عـــلـــي أّول األمـــــــر. وفـــي  ــفـــت مــــع نـــظـ وقـ
أّي تغييٍر  الــعــظــمــى  الــــدول  ســـوريـــة، رفــضــت 
الــنــظــام، وتدخلت أميركا وروســيــا،  جـــاٍد فــي 
واألوروبـــيـــون أيــضــا، ليس مــن أجــل إنصاف 
ــَد  الــســوريــني، بــل ملــحــاربــة اإلرهــــاب الـــذي ُوِجـ
بــســبــب اســتــطــالــة عــمــر الـــثـــورة، وتــعــبــيــرا عن 
عدم قدرة أطراف الصراع على حسمه، وهناك 
الدعم الخارجي للجهاديني، وتشويه النظام 
الــســيــاســي مــعــنــي بتغييٍر  الــــثــــورة. اإلســـــام 
السياسة، وبعيدًا عن  إلى  كبير في منظوره 
ردود  تخطئ  وكــذلــك  املظلومية،  بــروبــاغــنــدا 
األفعال املتشفية منهم، والسعيدة بإبعادهم 
عن السلطة. قضية الوصول إلى السلطة يجب 
أن تكون استجابة ملواجهة األزمات، ومن أجل 
اإلتيان  ولصالح  واســعــة،  مجتمعية  قضايا 
بحلوٍل للمشكات االقتصادية واالجتماعية. 
وبالطبع، ال يمكن أن تتحقق تلك املسائل من 
ديموقراطي، يستند  نظاٍم  إلى  االنتقال  دون 
على املــواطــنــة ومــبــادئ حقوق اإلنــســان؛ هذا 

هو الدرس األبرز لإلسامني ولسواهم.
هناك ضرورة لتبني مبادئ املواطنة وحقوق 
اإلنسان، ومنها حقوق املرأة، فقد ذكرنا كيف 
أّيـــدت تــيــارات كثيرة مــن اإلســامــيــني وصــول 

حــركــة طــالــبــان إلـــى الــحــكــم مــن دون قــيــد وال 
شرط! كان وجود تجربة فاشلة للحركة بني 
يكونوا  أن  باملؤيدين  يفترض  و2001،   1996
أكثر حــذرًا، ويضعوا ماحظاٍت واشتراطات 
ُسِعد  لقد  نــقــرأه.  لم  ذلــك  في بياناتهم، ولكن 
هؤالء بوصول »طالبان« فقط ألّنها إسامية. 
»طــالــبــان« ليست  وهــنــا مــشــكــلــة إضــافــيــة؛ فـــ
وبالتالي، هي  جــهــادي،  بل  إساما سياسيا 
تؤيد  فكيف  جهادية؛  ولكن  سياسية،  حركة 
حــركــات »ديــمــوقــراطــيــة« كــمــا يــقــول اإلســـام 
الــســيــاســي عـــن نــفــســه »حــــركــــاٍت جـــهـــاديـــة«، 
عـــــدا أن »طــــالــــبــــان« تـــعـــلـــن رفـــضـــهـــا الـــنـــظـــام 
الــديــمــقــراطــي. ويــتــعــامــل صــاحــب هـــذا النص 
مع »طالبان« باعتبارها حركة جهادية، وقد 
انــتــصــرت مـــن جـــديـــد، وتـــحـــاول الــتــغــيــيــر في 
بعيدة  ممارسات  لها  ولكن  القضايا،  بعض 
عــن االلـــتـــزام بــحــقــوق اإلنـــســـان واملـــــرأة، وهــذا 
مرفوض قطعا، وسيكون كارثًة على حكمها 

وعلى الشعب األفغاني.
هــنــاك قــضــايــا أصــبــحــت واجــبــة الــتــحــقــق في 
فشلها،  بعد  اإلسامية  الحركات  ممارسات 
لم  الحديث عــن مظلوميٍة  إنــهــاء  إلــى  وسعيا 
تعد تلقى أهمية كبرى من الشعوب العربية: 
لــقــد وصــلــتــم إلــــى الــحــكــم، وعــلــيــكــم الـــخـــروج 
ــتـــاجـــاٍت كــــبــــرى، بـــوصـــفـــكـــم حـــركـــات  ــنـ ــتـ بـــاسـ

سياسية وغير أيديولوجية أو عقائدية.
عــــدم ثــقــة اإلســـامـــيـــني بــالــعــلــمــانــيــني قضية 
خـــاســـرة لـــهـــم، وكـــذلـــك عــــدم ثــقــة الــعــلــمــانــيــني 
بــاإلســامــيــني. األنــظــمــة، كــنــظــام السيسي أو 
ســعــّيــد أو فــي املـــغـــرب، لــيــســت عــلــمــانــيــة، هي 
مستبدة،  نصف  »مستبّدة،  سياسية  أنظمة 
شــعــبــويــة،  .. إلـــــخ«، لــهــا مــشــاريــعــهــا الــكــلــيــة 
لــلــمــجــتــمــع. اإلســــامــــيــــون أنـــفـــســـهـــم لــيــســوا 
إســـامـــيـــني ونـــقـــطـــة. وكـــذلـــك بــقــيــة الـــتـــيـــارات 
ــــك، الــتــخــلــص من  الــســيــاســيــة، ويـــقـــع عــلــى ذلـ
إسامية،  أو  علمانية  العقائدية،  الصراعات 
وخــوضــهــا عــلــى أرضــيــة الــبــرامــج السياسية 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. هــنــا يصبح  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
ــدة  ــ ــة. واحــ ــيــ ــمــ ــة وأهــ ــمـ ــيـ ــًى وقـ ــنـ ــعـ لـــلـــنـــقـــاش مـ
مـــن االنـــتـــقـــادات امُلـــجـــمـــع عــلــيــهــا أن الــبــرملــان 
التونسي برئاسة راشد الغنوشي كان مكانا 
ــة أهــمــيــة، وكــانــت  لــلــمــهــاتــرات الــفــارغــة مــن أيـ

سببا في ابتعاد الشعب عن حركته.
ــيــــني، واســـَتـــغـــلـــوا هــم  ــغـــال اإلســــامــ ــتـ ــم اسـ تــ
أنــفــســهــم الـــشـــروط املــوضــوعــيــة لــعــام 2010، 
وحاجة الغرب لهم، بديا عن األنظمة السابقة. 
وهذا  االقتصاد،  في  ليبراليون  اإلساميون 
هم  الشعبية.  األغــلــبــيــة  مــن  بــالــضــد  يضعهم 
مــحــافــظــون اجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا، وهـــذا يضع 
ــل؛ فــاملــجــتــمــعــات الــعــربــيــة  ــيـ ــراقـ ــعـ أمـــامـــهـــم الـ
الحرية  إلــى مزيٍد من  »واإلســامــيــة »طامحٌة 
واالنــفــتــاح والــتــنــويــر غــيــر املــبــتــذل. استغال 
بعض األنظمة اإلقليمية اإلساميني وإفشال 
في  وبعد فشلهم  يدفعهم،  الشعبية  الثورات 
الــحــكــم أو املــعــارضــة، إلـــى التفكير بــكــل حــذر 
ودقة؛ فهذا طريق للتبعية، ولسلوكياٍت غير 
وطنية، ومناهضة ملصالح األكثرية الشعبية، 

وإلشعال الحرب االهلية أيضا.
ــبـــرى مـــتـــأزمـــة، وتـــبـــحـــث اآلن عــن  ــكـ الـــــــدول الـ
تــحــالــفــات جــديــدة، كحلف »أوكـــــوس« املعلن 
أخيرا، واالتحاد األوروبــي يجتهد للتخلص 
من وضعية التبعية ألميركا، وأيضا تحاول 
ــــرض ســـيـــاســـاٍت عــاملــيــة.  الـــصـــني وروســــيــــا فـ
مـــاذا لـــدى اإلســامــيــني فــي هـــذا الــعــالــم، وأيــن 
ــي أحــــافــــهــــم؟ مــجــتــمــعــاتــنــا املــتــهــتــكــة مــن  هــ
ــيـــني  ــة تــقــتــضــي مــــن اإلســـامـ ــافــ ــي كــ ــواحــ ــنــ الــ
املجتمع  بمشكات  الــجــاّد  التفكير  وســواهــم 
املــتــعــّددة وإقــامــة عــاقــة مــتــوازنــة ونــّديــة مع 
القوى  العالم، والبحث عن مشتركات مع كل 

السياسية املحلية. 
التخلص  واألزمـــــات  التعقيد  شـــّدة  تقتضي 
من البراغماتية والنفعية املتهافتة، والفئوية 
كالتي يحاول  أنظمٍة  التخلص من  والثأرية. 
أن ُيــشــيــدهــا قــيــس ســـعـــّيـــد، أو الــســيــســي أو 
الــســوري، أو إضعاف جموح خليفة  الرئيس 
حــفــتــر وأوهــــامــــه فـــي أن يـــكـــون الـــقـــذافـــي من 
جديد! وكذلك التخلص من املليشيات كحزب 
الــلــه والــحــوثــيــني واملــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة في 
كثر،  محّللون  منها  يتخّوف  والــتــي  الــعــراق، 
ــا، يـــســـتـــدعـــي تــشــكــيــل  ــ ــــادنـ عـــلـــى مــســتــقــبــل بـ
قــوى متغايرة، دينية  أحــزاب وتحالفات بني 
وعلمانية وقومية ووطنية. التأزم الذي صار 
عليه عاملنا العربي، والفشل الذي رافقه منذ 
ــراف الــســيــاســي  ــتــ قـــــرن، يـــقـــول بــــضــــرورة االعــ
باآلخر، وعدم شيطنته توسيع دائــرة الرؤى 
الـــفـــكـــريـــة، والـــتـــخـــّلـــص مـــن أوهــــــام الــتــطــيــيــف 
والـــتـــســـيـــيـــس لـــلـــديـــن كـــطـــريـــٍق لـــلـــخـــاص أو 
الــصــراعــات وفقا  الــصــرفــة، وخـــوض  العلمنة 

للبرامج الوطنية وبعيدًا عن كل تطييف.
ــــوب ال تــحــتــمــل  ــعـ ــ ــــشـ أصــــبــــحــــت حــــــاجــــــات الـ
جديدة،  ديكتاتوريات  وال  إضــافــيــة،  أكــاذيــب 
وتــســتــدعــي تــحــالــفــات كــبــرى، فــهــل يــعــي ذلــك 
كل حركات  وينبذون  اإلساميون، وسواهم، 
جــهــاديــة أو اجـــتـــهـــادات قــديــمــة، أو أفـــكـــار ال 
شؤون  وإدارة  السياسة  في  للحداثة  تنتمي 

الدول بصفة خاصة؟
)كاتب سوري(

أخطاء في السياسات والرؤى

ضرورة أن يتغير اإلسالم السياسي

تزامن وصول اإلسالم 
السياسي إلى الحكم 

مع انطالق الثورات 
العربية الشعبية

اإلسالم السياسي 
معني بإحداث تغييراٍت 

كبرى في رؤيته 
السياسية، والتخلي عن 

البراغماتية والنفعية

قضية الوصول إلى 
السلطة يجب أن تكون 

استجابة لمواجهة 
األزمات، ومن أجل 
قضايا مجتمعية 

واسعة

يعاني اإلســالم السياســي اختالالت وأزمات عديدة، فها هــو يهزم في المغرب وتونس بعد مصر. لم يــِع التغييرات حوله ولم 
يوظف قدراته للتساير معها حتى صارت جملة األخطاء الذاتية لإلسالميين في الحكم تجعل منه بمثابة ثورة مضاّدة

)Getty( 2021/3/10 امرأة في تظاهرة أمام مقر فرع االتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس

عدم  وكذلك  لهم،  خاسرة  قضية  بالعلمانيين  اإلسالميين  ثقة  عدم 
ثقة العلمانيين باإلسالميين. األنظمة، كنظام السيسي أو سعيّد أو في 
المغرب، ليست علمانية، هي أنظمة سياسية »مستبّدة، نصف مستبدة، 
شعبوية،  .. إلخ«، لها مشاريعها الكلية للمجتمع. اإلسالميون أنفسهم 
على  ويقع  السياسية،  التيارات  بقية  وكذلك  ونقطة.  إسالميين  ليسوا 
ذلك، التخلص من الصراعات العقائدية، علمانية أو إسالمية، وخوضها 
يصبح  هنا  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  البرامج  أرضية  على 

للنقاش معنًى وقيمة وأهمية.

قضية خاسرة
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ــل، وتـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام  ــ ــامـ ــ الــــدســــتــــور بـــشـــكـــل كـ
السياسي برمته إلى نظام رئاسي.

ــه  ــعـ ــوقـ ــــي إلـــــــــى مـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ عـــــــــاد اإلســـــــــــــام الـ
الــتــاريــخــي، إلـــى مــا قــبــل 2011، واألدق عــاد 
إلى مواقٍع أسوأ من ذلك بكثير، فأّية مقارنة 
بــني وضــع اإلخــــوان املسلمني فــي مصر في 
ــارك والــســيــســي نــجــدهــا  ــبـ زمـــنـــي حــســنــي مـ
لصالح مبارك بالتأكيد. وليس األمــر كذلك 
فــي املــغــرب أو تــونــس أو ليبيا مــثــًا، ولكن 
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