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راشد الغنويش 
 رئيس حركة النهضة (تونس). 

اعتاد خرباء غربيون متابعون ملسرية احلركة اإلسالمية أنه كلما تعرض إسالميون هنا أو هناك لنكسة أو 
حىت ملجرد تراجع يف انتخابات، ولو كان طفيفا، أن يؤذنوا يف العاملني بأعىل مكربات الصوت معلنني 
عن فشل واهنيار وهناية اإلسالم السيايس. وذلك ما يرتدد يف ندواتهم وأحاديثهم لوسائل اإلعالم اليت 
وكذا  اإلسالم  بالد  يف  أمثاهلم  يلبث  فما  املقال.  وفصل  باحلكم  ينطقون  خرباء  باعتبارهم  تستنطقهم 

املشتغلون يف وسائل إعالمنا أن يتلقوها وكأهنا حقائق ال يأتيها اخلطأ من بني أيدهيا وال من خلفها.

والتأكيدات،  والندوات  البحوث  لتلك  غزيرة  مادة   ، األخرية  يف  األشهر  املرصي  احلدث  مّثل  ولقد 
فازدهرت هذه السوق وراجت بضاعتها، فما مصداق هذه الدعاوى؟! هل ما يسمى اإلسالم السيايس 
بصدد الرتاجع الكبري واملتفاقم يف اجتاه الفشل النهايئ واالهنيار املؤكد؟! أم إن األمر ال يعدو انعطافات 
إىل اخللف - هنا أو هناك، حتفزًا النطالق جديد يف منحىن صاعد يف الوجهة العامة؟ بما يرجح أنه - حىت 

نقاط الرتاجع - لن تلبث أن تلتحق باخلط البياين العام املتجه إىل الصعود.

إن احلركة اإلسالمية - املصطلح املفضل لدى اإلسالميني - بديالً عما يسمى اإلسالم السيايس، ونعين 
هبا جملة املناشط اليت تدعو إىل اإلسالم، باعتباره كلمة اهلل األخرية إىل الناس، ومنهاجًا شامالً للحياة، 
وخطابًا للعاملني. هذا اإلسالم، تؤكد كل الدراسات اإلحصائية أنه اليوم أكرث الديانات واملناهج احلياتية 
استعدادًا  األكرث  معتنقيه  وأن  واإلرادات،  للعقول  واستقطابًا   ، ومتددًا   ، انتشارًا  رسعة  األيديولوجية 
للتضحية بكل غال ونفيس من أجله، وغرية عليه والزتاما به. إن ما يسمى باإلسالم السيايس (احلركة 
اإلسالمية) يتحرك فوق بساط ديين هو األوسع اليوم يف العامل، ومّكنته تقنيات االتصال املعارصة من 
بالنظر  تذكر  مقاومة  طريقه  يف  جيد  يكاد  ال  وهو  سيما  ال  التاريخ  يف  مسبوقة  غري  متدد  رسعات  بلوغ 
الدافئة من حول اإلنسان يف احلضارة  املحاضن  الوجودي، واهنيار  العقائدي، والقلق  إىل حالة اخلواء 

املعارص، كاألرسة والعشرية.

*
هل ف�ضل الإ�ضالم ال�ضيا�ضي حقا؟

*   مقال ُنرش عىل موقع اإلخوان املسلمني بتاريخ  19 آذار 2017.
 http://www.ikhwanonline.com/Section/229295/Default.aspx
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نّمى  بما  الرعاية،  واجبات  من  املتسارعة  االستقالة  إىل  احلكومات  اجتاه  فيه  تفاقم  زمن  يف  هذا  حيدث 
آثار العلمنة املتسارعة، ودفع األفراد إىل البحث عن  حاالت القلق والعزلة وفقدان األنيس، كأثر من 
حماضن دافئة، ومنظومات تلتقي فيها مطالب اجلسد والروح، الفرد واجلماعة، الدين والدنيا، الوطنية 
واألممية، وهذا ما جيده الباحث عن ضالته جميعا يف اإلسالم منظورا إليه يف أصوله اجلامعة ووسطيته 

املعروفة.

وذلك ما يفرس إقبال نخب متفوقة من كل امللل والثقافات عىل اعتناقه، رغم حرب الكراهية والشيطنة 
اليت تشن عليه وعىل حركاته وأقلياته. إن احلركة اإلسالمية يف خطها العريض، -ودعك من اهلوامش 
املتشددة اليت ال ختلو منها أيديولوجيا وأمة- قدمت اإلسالم متممًا ملنجزات ومكارم احلضارات، وليس 
باعتباره نقيضا من كل وجه ملنجزات التحديث كالتعليم للجميع ذكورًا وإناثًا ولقيم العدالة واملساواة 
وحقوقًا وحريات، دون متيزي عىل أساس االعتقاد واجلنس واللون. وبما يكفل للجميع حقوق املواطنة 
باعتبار  املعارصة،  الديمقراطيات  يف  عليه  متعارف  هو  كما  والسياسية،  الدينية  واحلريات  واإلنسانية، 

املساواة يف احلقوق واحلريات تفريعا الزما من أصل التكريم اإلهلي لبين آدم.

إن احلركة اإلسالمية ؛ وهي تنطلق من مرجعية اإلسالم دين الفطرة، بحثًا عن حلول ملشكالت جمتمعاتها، 
واإلسهام يف حل مشكالت اإلنسانية مستفيدة من كل خربة حضارية تتوافق مع قيم اإلسالم ومقاصده 
؛ يف حتقيق مصالح الناس، هي األقرب إىل ضمري شعوبنا، ختاطبها بمألوف قيمها ومفاهيمها ولغتها، ال 
يمكن منافستها - شعبيا، إذا فقه الدعاة مشكالت الناس، وصاغوها وفق البنية الذهنية والعقيدية هلم. 
إن احلركات اإلسالمية تعرضت خالل أزيد من نصف قرن ملسلسل من القمع، ال يكاد هيدأ قليال حىت 

يستعر أواره أشد مما كان.

لقد أورث القمع املتتايل نتائج كثرية منها: أنه رسخ لدى اإلسالميني إرثا نضاليًا يشد بعضهم إىل بعض، 
مع  شعبيًا  تعاطفًا  هلم  الوحيش  القمع  أثمر  كما  األقل.  عىل  أجيال  ثالثة  عليه  نشأت  مشرتكًا  وتارخيًا 
مظلوميتهم، شكل رصيدًا إضافيًا ملكاسب، مما ال يتوفر مثله ألي منافس سيايس آخر، فعىل قدر أهل 

العزم تأيت العزائم، والشعوب حتفظ للمناضلني قدرهم.

القرب  إىل موقع  أنبل وأصلب موقع، فهم  يقفون عىل  أكرث من أي وقت مىض،  اليوم  إن اإلسالميني 
العقدي واملفاهيمي الثقايف من الناس، هم يقفون - كما يف مرص - حيملون أنبل الشعارات مثل الدفاع 
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عن إرادة الشعب واالحتكام لصناديق االقرتاع ويقودون ثورة سلمية رائعة تدافع عن قيم الثورة، عن 
حرية اإلعالم اليت حافظ عليها حكمهم وأهدرها االنقالب،  كما هم يدافعون عن التعددية السياسية 

وعن قضايا األمة الكربى كقضية فلسطني.

املضادة  الثورة  أرضية  عىل   - الوفد  حزب  فيها  بما   - العريقة  املرصية  الليربالية  تقف  املقابل  يف  بينما 
إرادة  هبا  االقرتاع، وتطحن  صناديق  عىل  تدوس  عنه،  ودباباته  ذابني  عسكري  بانقالب  مستنرصين 
عىل  السجون  وتفتح  أصواتها،  تكمم  اإلعالم  وسائل  عىل  يدها  وتضع  أجساده،  وحىت  الشعب 
الكربى - قضية فلسطني - فقد غدت  أما قضية األمة  باملاليني.  العزل  مرصاعيها، وترضب اجلماهري 
األول  الرئيس  وهو  لعزله  تربيرا  حماس  مع  التخابر  تهمة  املنتخب  الرئيس  إىل  توجه  أمل  كربى،  تهمة 
املنتخب وتزلفًا إىل الكيان الصهيوين! أو ليس ما تتورط فيه نخبة ”احلداثة“ املرصية وشبيهاتها العربيات 
اليت صفقت لالنقالب نوعا من االنتحار اجلماعي؟! وذلك مقابل الوقفة املرشفة للحركة اإلسالمية يف 

وجه الطغيان، بصدور عارية إال من اإليمان.

هل يمكن - من وجهة نظر تارخيية وإسرتاتيجية وقومية - اعتبار الوقوف مع االنقالب الوحيش انتصارًا 
ليرباليًا وتقدميًا أوقوميًا أوعلمانيًا، واعتبار ما حدث هزيمة لإلسالم السيايس وهناية له؟! إننا ال نرتاب 
يف أن ما حصل يف مرص ليس انتكاسة لإلسالم السيايس، بقدر ما هو انتكاسة ستجهز عىل ما تبقى - 
لألسف - من تراث ليربايل وقومي عريب علماين، وذلك ما مل يراجعوا مواقفهم ويؤوبوا إىل رشدهم. 
يف  أخطائها  من  لتصلح  بمراجعات  للقيام  اإلسالمية  للحركة  فرصًا  االنقالب  سيوفر  ذلك  ومقابل 
احلكم، فتكون أكرث انفتاحًا عىل القوى املعارضة يف مرص ويف غريها، وباخلصوص يف مرحلة انتقالية ال 

يمكن أن ُتحكم بحزب واحد وال بتيار واحد وال دستورها مقبول أن يكتبه اجتاه واحد.

ستدرك احلركة اإلسالمية يف مرص وغريها ذلك، فتكون أكرث انفتاحًا عىل كل القوى الوطنية فاسحة يف 
وجهها املجال ال للمشاركة األوسع والتحالف معها فحسب، بل حىت لتتبوأ مواقع قيادية يف األحزاب 
اإلسالمية، فاإلسالم إرث مشرتك لكل األمة. إنه لنئ مرت باإلخوان يف مرص حمن متوالية عىل يد حكام 
مرص منذ العهد امللكي، وباخلصوص يف العهد النارصي، إال أهنا - كمًا ونوعًا - ليست قابلة للمقارنة 
بما يتعرضون له عىل يد الفريق السييس... بما له داللة واضحة عىل ضعف رشعية االنقالب، واندفاعه 

األهوج نحو تعويض ذلك بالقمع أمام تصاعد املقاومة السلمية البطولية.

هل فشل اإلسالم السياسي حقا؟
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الفارق بني ما تعرض له اإلخوان من قمع نارصي ؛ وبني القمع احلايل -من وجهة نظر قيمية- كبري. مل 
يرضب عبد النارص اإلخوان بسيف الدولة - وحسب، بل رضهبم أيضًا بمشاريع كبرية حملها لشعبه، 
ولألمة برصف النظر عن مدى جدية بعضها عىل األقل. لقد كان للقمع األمين والسيايس غطاء كثيف من 
املشاريع احلضارية والسياسية التبشريية املغرية، مثل مرشوع اإلصالح الزراعي ونرش التعليم وتوسيع 
ذلك  االنحياز. ومقابل  لإلمربيالية،  وعدم  والتصدي  العرب،  أمة  فلسطني، وتوحيد  األزهر، وحترير 
الطغاة  املفتوحة تصبح جرائم  الفضاءات  ... يف زمن  السييس من مرشوع لشعبه ولألمة؟!  ماذا حيمل 

جتري حتت أقوى املجاهر وأسطع األضواء...

النتيجة لكل ما تقدم، فإين أؤكد باطمئنان أن اإلسالم السيايس مل ينهزم يف مرص وال يف غريها.  فعامل 
عىل  وهيمنت  الدبابات،  معتلية  احلداثة  غزتنا  منذ  مسبوق  غري  نحو  عىل  اإلسالم  بقيم  مفعم  األفكار 
عامل النخب، دافعة اإلسالم إىل اهلامش، مبرشة بمشاريع كربى خاب معظمها إن عىل صعيد احلرية أو 
التنمية أو العدالة والوحدة، أو حترير فلسطني. ما أعاد وجدد احلاجة إىل التفكري يف اإلسالم، والبحث 
بعد استنباتها يف حقل  للنهوض، متفاعالً ومستوعبًا، وليس رافضًا ملنجزات احلداثة،  فيه عن مرشوع 
اإلسالم. إن ما يسمى باإلسالم السيايس ليس يف حالة تراجع، وإنما هو بصدد إصالح أخطائه والتهيؤ 
لطور جديد غري بعيد من املمارسة األرشد للحكم، وإنه ال حيتاج إىل عرشات السنني ليسرتجع فرصا 
أكرب تنتظره يف زمن الفضاءات اإلعالمية املفتوحة، ويف مواجهة مشاريع انقالبية عارية من غطاء قيمي 
وحضاري وسيايس. إنه حركات متجذرة يف جمتمعاتها، حاملة لقيم الثورة السلمية الديمقراطية، وقيم 

املشاركة،  وبديال عن االنفراد يف زجية ناجحة بني قيم اإلسالم وقيم احلداثة.




