اإلسالم السيايس يف املغرب من الحظر إىل االحتضان
د .محمد آيت لعميم*
طرح اإلسالم السيايس ،بصفة عامة ،للنقاش منذ زمن بعيد ،فكانت الدراسات التي تعرضت لهذا
املوضوع ،ترتاوح من حيث منهج املقاربة ومن حيث األهداف ومل يحتد النقاش حول هذه الظاهرة
إال بعد أن وصلت أحزاب سياسية إسالمية إىل سدة الحكم (إيران ،تركيا ،املغرب ،مرص ،السودان)
وأيضا حني ظهرت مجموعة من الحركات اإلسالمية املتطرفة .لكن السؤال الذي يظل مطروحا
أو اإلشكالية املعقدة التي ستبقى مستمرة هي ما طبيعة العالقة بني الدين والسياسة ،وما مدى
التوافق بينهام والتنافر؟
متتد أصول هذه العالقة إىل الزمن األول ،أي زمن ما اصطلح عليه بالفتنة الكربى ،وقضية التحكيم
يف الرصاع الذي دارت رحاه بني جيش اإلمام عيل وجيش معاوية .لقد أسفرت هذه املرحلة
اإلنعطافية يف تاريخ املسلمني عن انزالق اإلسالم يف التاريخ .ومن ثم بدأت الفرقة التي مل يلتئم
شعبها إىل اليوم .فجل النقاشات التي دارت بني الفرق الكالمية كانت تسبح يف قضايا سياسية.
فمرتكب الكبرية –مثال -كان يتحدد الحكم عليه من منظور سيايس أكرث منه من منظور ديني.
وبذلك ظهر التكفري والتفسيق والتبديع واإلرجاء واملنزلة بني املنزلتني .وما يؤكد كالمنا هو أن
بعضا من هذه الفرق الكالمية ،قد وصل إىل الحكم ،مثل املعتزلة زمن املامون ،والشيعة زمن
الفاطميني يف مرص .إن أصول هذا الرصاع السيايس ظلت تتمدد داخل أمة اإلسالم حتى انهارت آخر
قالع الخالفة اإلسالمية املتمثلة يف دولة بني عثامن .لتضعف دولة اإلسالم ويأيت الغرب بجيوشه
وتقنياته ومؤسساته فيجهز عىل ما تبقى من رسوم هذه الدولة .إن حضور الغرب يف أرض اإلسالم
سيدخل املسلمني يف زمن آخر إىل غري رجعة ويف تصورات ال قبل لهم بها .لقد كان هذا الحضور
* كاتب وباحث من املغرب
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مزعجا ومربكا ومقلقا ،فإن شئنا دعوناه بالفتنة الكربى الثانية فتاريخ اإلسالم إذن كان ضحية
لفتنتني عرضتا املسلمني إىل انعطافات تاريخية كربى.
إن ظهور اإلسالم السيايس الذي ارتبط باملرجعيات السلفية الدينية ،أسهمت فيه مجموعة من
األسباب منها ما له صلة بسؤال التخلف ،ومنها ما له صلة بفشل األنظمة السياسية العربية التي
تبنت القومية أو النظام االشرتايك أو الليربايل .بحيث أسفرت هذه التجارب عن ظهور أنظمة
ديكتاتورية واستبدادية وعن تبعية مطلقة للغرب ،مام قاد مجموعة من األنظمة إىل االنهيار .فأمام
هذا الفشل وهذا الفراغ سيظهر اإلسالم السيايس مقدما نفسه حال بديال ملا آلت إليه األنظمة
العربية اإلسالمية.
فاملصطلح الذي أطلق عىل هذا التوجه هو مصطلح إسالمي  ،Islamisteبدل مسلم ،musulman
فمسلم احتفظ بها لإلسالم العادي الذي ميارسه جمهور األمة من دون استحضار ألي مرشوع
سيايس .هذا املصطلح سيعرف تحوالت مفهومية ،فكلمة "إسالمي" أطلقت يف القديم عىل كل من
يوجد بأرض اإلسالم ،وبهذا املعنى نفهم الكلمة كام وردت يف كتاب أيب الحسن األشعري "مقاالت
اإلسالميني" لكن هذا املصطلح الذي سيطلقه الغرب كتوصيف لهذا التحول  islamismeسيسمه
مبجموعة من النعوت غالبيتها يُشْ تَ ُّم منها رائحة القدح وعدم الرتحيب ،علام أن سياسة الدولة
الغربية يف توجهاتها الكربى تعاملت مع هذا النوع من اإلسالم السيايس كورقة للعب .فتوصيف هذه
الحركات اإلسالمية السياسية تنوعت مصطلحاته مام ييش بصعوبة التحديد ،فالصحافيون الغربيون
وظفوا مصطلحات وصور قاسية لتوصيف الظاهرة من قبل "املوجة السوداء لإلسالم" أو "رسطان
اإلسالم" هذه التوصيفات تدين بدل أن تصف وتحلل .أما البعض اآلخر فقد أطلق أسامء مستوحاة
من السوسيولوجية الدينية الغربية مثل "التطرف" أو "األصولية" أو "التقليدانية" ،فالتقليدانيون
يسعون إىل الحفاظ عام عرفوه سلفا مع تغييب أي مرشوع سيايس خاص ،أما األصوليون فرييدون
قبل كل يشء العودة إىل األصول األوىل مع قبولهم للنضال ،وهم بخالف اإلسالميني يرفضون
الحداثة التكنولوجية وداخل اإلسالميني هناك إسالميون متطرفون ،وإسالميون معتدلون.
يذهب فرانسوا  ،Burgatإىل أنه ينبغي أن منيز بني مصطلح مسلم الذي هو مصطلح يعني االنتامء
إىل الديانة يف تنوعها ،و"إسالمي" الذي هو مصطلح حديث يحدد شكال من النزعة النضالية املرتبطة
باملرشوع السيايس . 1
فهناك املسلمون وهناك اإلسالميون ،فاإلسالميون يرغبون يف إعادة ترميم الدولة اإلسالمية األوىل
واألصلية ،من خالل مرشوع موجه يف الظاهر ضد القيم الغربية لكن مع القبول بالتقنية الغربية
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من دون حرج من أجل منافسة الغرب بسالحه يف موطنه.
يذهب أحمد الشعراين إىل أنه ليس هناك منط واحد من اإلسالميني ،فهناك إسالميون متعارضون
وغري قادرين عىل متثل اسرتاتيجية موحدة ،مثال هناك من يريد أسلمة من التحت وآخرون من
الفوق ،فاألمر يتعلق هنا مبرشوعني مختلفني اختالفا جذريا .فعىل سبيل املثال "جامعة التبليغ"
ذات األصول الباكستانية ترغب يف أسلمة الحياة اليومية من دون التعرض للدولة أو منازعتها بل
هي تقبل بأن تتكلف الدولة بشأنها السيايس تاركة لهم تسيري الحياة اليومية ،فهم يؤمنون بتغيري
النفوس يف هدوء من دون أن يطفو ذلك بشكل مفاجئ يف الفضاء العمومي .أما اإلسالميون الذين
يرغبون يف التغيري من األعىل فهم يؤمنون بأسلمة املجتمع عن طريق القوة والعنف املفتوح
"وميكنهم أن يندمجوا يف اسرتاتيجيات متشددة ومتطرفة ألنهم ال يعتقدون بأن املسلمني العاديني
قادرون عىل إنقاذ أنفسهم" .2
لقد قدم لظاهرة اإلسالم السيايس مجموعة من التفسريات من قبل الباحثني والدارسني ومنها
التفسري الجوهراين الذي يركز عىل أن "املسلمون لديهم جوهر ال زمني مل يتطور ولن يتطور" 3هذا
التفسري لهرني دوليسكني ال مييز بني املسلم واإلسالمي وهو ذو أصول استرشاقية ساذجة لرتكيزه
عىل أن اإلسالم نسق ثقايف جامد والواقع غري ذلك.
وهناك تفسريات سياسية تقتيض أنه يف مجتمعات من دون حياة دميقراطية حقيقية تظهر جامعات
جديدة يف املجتمع يك تثبت وجودها يف املشهد السيايس وتختار النضال اإلسالمي ،وترجع التفسريات
اإلقتصادية األمر إىل أنه لوال أموال النفط مل يكن لإلسالميني أن يظهروا بهذا الشكل ،فالدعم املايل
كان من وراء هذا اإلنتشار أما التفسري السوسيولوجي فريجع الظاهرة إىل أن الهجرة القروية نحو
املدن كانت دافعا أساساً لظهور جامعات حامية للمنخرطني فيها بعد أن فقدت روابط القبيلة،
وغالبا ما يكون مسري هذه الجامعات من الشباب املتعلم خريجي املدارس ،ناهيك عن التفسريات
النفسية.
يرى الشعراين أن هناك تفسريا آخر أصيالً له صلة بالتفسري الالهويت ،فهو يرى أن مناضيل اإلسالميني
ليس لديهم تكوين ديني عميق ،فهم يعرفون بعض اآليات القرآنية املختارة بعناية يذكرونها يف
كل سياق ويخفون آيات تدينهم ،فمثال ال تعنيهم اآلية الكرمية "ال إكراه يف الدين" (سورة البقرة)،
وآيات أخرى تتحدث عن الوسع يف اإلسالم والرحمة والقبول باآلخر حتى ولو كان خارج امللة،
ومن جهة أخرى فاإلسالميون يستعجلون حساب البرش ويحكمون عىل الناس بالجاهلية والتبديع
والتفسيق والتكفري فهم يف أعامقهم حلوا محل اإلله الذي له الحق يف أن يحاسب خلقه .لقد وقعوا
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يف املحظور من دون أن يحتسبوا ،فقد قادتهم مواقفهم املتطرفة إىل نوع من النزعات اإللحادية
حيث هيمنة اإلنسان عىل مرادات الله" .فاإلسالميون سيصبحون إذن أولئك الذين يخربون اإلسالم
حني أغرقوه يف النزعة الدنيوية فأنتجوا بذلك ما أسامه أمني معلوف "الهويات القاتلة" 4
إن رغبة اإلسالميني يف العودة إىل الزمن األول املتخيل هي إرادة دفينة للسامح لكل من لديه
الرغبة حتى ولو مل يكن صاحب تكوين عميق بالشأن الديني أن يتعامل مبارشة مع القرآن وأن
يستخلص منه املعنى ،متجنبا املرور عرب تاريخ التأويالت الالهوتية يف اإلسالم ويف عمق هذه الرغبة
فمرشوع اإلسالميني هو محاولة إقصاء كل تاريخ اإلسالم واجتثاث الدين اإلسالمي من واقعه
التاريخي واإلجهاز عىل املعتقدات املوروثة يف املجتمعات اإلسالمية.
إن هذا اإلطار العام لظهور اإلسالموية واإلسالم السيايس يعترب مبثابة مرجعيات ثابتة لهذا الوافد
عىل األمة اإلسالمية رغم تعدد الجامعات والحركات فاملرجعات واحدة واالختالف يكون يف
املنهجيات.
إن اإلسالم السيايس يف املغرب يستلهم يف عمقه تجربة اإلخوان املسلمني التي كانت هي أوىل
الجامعات التي كانت لها أهداف سياسية ،فبالرغم من أن زعيمها حسن البنا نشأ يف أحضان التصوف
إال أنه سيتوغل يف إدخال السياسة يف اإلسالم ومنذ ذلك الزمان ستنفتح الجامعات اإلسالمية عىل
الطموح السيايس والوصول إىل الحكم .ففي املغرب تتوزع الرقعة اإلسالموية بني السلفية الوهابية
والعدل واإلحسان ذي األصول الصوفية يف بداية النشأة ملؤسيس الجامعة ،والعدالة والتنمية ذات
املرجعية اإلخوانية التي وصلت إىل الحكومة .إال أن الوضع يف املغرب رغم وجود هذا التعدد يف
الحقل الديني ويف الجامعات اإلسالمية فإن متثيلية الشأن الديني يف املغرب تتحكم فيها أمارة
املؤمنني املتمثلة يف ملك البالد الذي يجتمع فيه السلطة الدينية والدنيوية ،ولذلك فسقف تحركات
الجامعة محسوب ،فالسلفية الوهابية منشغلة بالتبديع والتفسيق والتصارع مع التصوف ومع
العدل واإلحسان ،وجامعة العدل واإلحسان منشغلة برتبية املنتمني إليها والرتقب ،فهي ال تريد أن
تتورط يف السياسة الحزبية ،تراقب ما يحدث للحزب السيايس الحاكم الذي غامر وتورط ودخل
التجربة السياسية بقبعة إسالمية ،وما يالحظ اليوم أنه يف املغرب هناك نوع من استقطاب رموز
السلفية الجهادية وتذويبها يف أحزاب محسوبة عىل اإلدارة من أجل الرتويض وضبط التحركات.
ما يالحظ عموما عىل تجربة اإلسالم السيايس يف املغرب أنها تجربة يف جوهرها ال تنزع إىل التطرف
أو االستئصال بل هي تجربة مرت من مرحلة الحظر يف لحظات من تاريخ املغرب ألسباب تاريخية
معروفة ،إىل مرحلة االحتضان بحيث أن الحزب اإلسالمي الذي سيصل إىل الحكم جاء يف ظروف ما
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يسمى بالربيع العريب وأيضا يف سياق ضعف األحزاب القدمية وترشذم البعض منها ،ومل يكن هناك
من خيار إال تجربة الحكم بصيغة إسالمية.
لكن السؤال املطروح ما الذي جناه هذا الحزب اإلسالمي من هذه التجربة؟ أمل يغامر بسنوات
كان ينعم فيها باملعارضة وتعاطف الشعب معه؟ إن املحك السيايس وتدبري الشأن العام إخفاقا أو
نجاحا هو الذي سيحدد مستقبل اإلسالم السيايس يف املغرب .وما أميل إليه من خالل مالحظايت
وتتبعي لهذا الشأن أن وصول حزب إسالمي إىل الحكم يف املغرب هو مرحلة من مراحل التناوب
عىل الحكم ،تناوب يرتب له بعناية فائقة تقتضيه سياقات املرحلة محليا وإقليميا وعامليا.
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