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Abstract
This approach focused on the perceptions produced by the movements of ideological Islam: the
political, the partisan, and the Jihad in the relationship between religion and the state as well
as the resulting issues and problems, some of which relate to the foundations of the legitimacy
of the state and some revolve around its values. In addition to analyzing these perceptions, our
view focused on understanding their causes and stating the dilemmas in which they have fallen,
which made the efforts of these movements tense in their relationship with the existing nationstate, or failed when they gained power. A portion of our effort was devoted to examining the
view of those who believe that the state of believers advocated by ideological Islam currents is
a state that is not only unrealistic, but also untenable, and that, for this reason, it produces
nothing but destructive fatal illusions. We also aim to clarify these views to understand some
issues and attitudes, to locate them historically, and to recall the conditions under which they
were crystallized.
Keywords: state, religion, ideology, governance, caliphate.
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وف:نواتص ّد روتن وامآزقن
لدب تنواإلسمنوابلب ا ّدن
والبنن ّد
ّد
وال الن فن ّد
ن
تنواتطدبقبلن
ومد ركنح ملي/نوامعهلنواع افناللروإل
ّد

ن

فنوانإل نب ت-نو معلنقفصل-نت نسن

واملخصن
ّد

التصورات التي أنتجتيا حركات اإلسالـ اإليديولجي :السياسيّ والحزبي
انصب االىتماـ في ىذه المقاربة عمى
ّ
ّ

والجيادي في عالقة الدّيف بالدّولة ،وما يترتّب عنيا مف قضايا واشكاليات يتعمّؽ بعضيا بأسس مشروعيّة الدولة
التصورات ،عمى تفيّـ أسبابيا وبياف
ويتمحور بعضيا اآلخر حوؿ قيميا .وتركّز نظرنا ،إلى جانب تحميؿ تمؾ
ّ

المآزؽ التي وقعت فييا ،فجعمت جيود تمؾ الحركات متوتّرة في عالقتيا بالدّولة الوطنيّة القائمة ،أو فاشمة حيف
أف دولة المؤمنيف التي تدعو إلييا تيّارات
تمكّنوا مف السمطة .وانصرؼ قسط مف جيدنا في فحص قوؿ مف يرى ّ

اإلسالـ اإليديولجيّ ،ىي دولة ليست الواقعيّة فحسب ،بؿ مستحيمة أيضا ،وىي ،ليذا السبب ،ال تنتج سوى
وسنتوخى ،ألجؿ تفيّـ بعض القضايا والمواقؼ ،وتنزيميا في سياقيا التّاريخي واستدعاء
األوىاـ القاتمة المدمّرة.
ّ
الشروط التي تمّت في كنفيا بمورة تمؾ المواقؼ.
كمبل-نواخس ل
وال ال-ن ّد
واكلم تنوامف تبح:ن ّد
والبن-نوابلب ا وب -نواح ّد
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ن

مقلملن
ّد

اإليديولوجي منذ ظيورىا ،ومبحثا مركزّيا
أدبيات ّتيارات اإلسالـ
بالدولة مشغال
مثّمت عالقة الديف ّ
إشكاليا الزـ ّ
ّ
ّ
أي مشغؿ آخر
العاـ ،عمى نحو تجاوز َّ
السياسة مكانا ّ
في تفكيرىا .واحتمّت ممارسة ّ
متمي از في فعميا في الفضاء ّ

نيوي عموما .غير
الدائـ عمى
السياسي و ّ
بالرغـ مف إلحاحيـ ّ
ىامشية العمؿ ّ
ّ
الد ّ
ديني .وذلؾ ّ
يمكف أف ّ
ييتـ بو ّتيار ّ
العممي ،و ّأدى بمرور الزمف إلى فشؿ
أف ىذا االىتماـ لـ يتح تجاوز عدد مف المفارقات عمى المستوييف الفكري و
ّ
ّ

وعجز واضح
الوطنية،
الدولة
الديف ،ترجمتيا
ٌ
صدامات دورّية مع ّ
الدولة و ّ
متّصؿ في إرساء عالقة "سميمة" بيف ّ
ٌ
ّ
الربيع العربي" ،وتناقضات في المواقؼ التي خضعت في كثير مف الحاالت إلى
عف إدارة ّ
الدولة بعد "ثورات ّ
نفسيا في إزالة
فية .ولـ تُ ْجد المر ُ
تكتيكات ظر ّ
اجعات الكثيرة ومحاوالت التّطوير التي أعمنت عنيا تمؾ الحركات ُ
ياسي.
المفارقات التي تعيشيا في الفكر والواقع ،وال في تسديد الفعؿ ّ
الس ّ

ياسية ومفارقاتيا التي
الس ّ
ونرمي مف وراء ىذه المداخمة إلى تسميط ّ
الضوء عمى خصائص بعض التّصورات ّ

الدولة
بي والجيادي
أنتجت تمؾ العالقة
لمديف و ّ
ّ
ّ
تصورات اإلسالـ اإليديولوجيّ :
اإلشكالية بيف ّ
السياسي والحز ّ
الدولة
صورات بأسس
الدولة ونظاـ الحكـ المنشود ،والفرؽ بيف ّ
مشروعية ّ
ّ
والعالقة بينيما ،وقد اتّصمت تمؾ التّ ّ
اطية وحرية المعتقد ومفيوـ الوطف،
المشروعة والخالفة ،وقيـ الدولة
اإلسالمية كال ّشورى واختالفيا عف الديمقر ّ
ّ

و"فقو" التكفير...
ن

النواشرعنوامشر علن نظ منحكمه نوامنش ل
 1ل
ّد

محددة يرى ّأنيا متى
الدولة أو بإقامتيا وفؽ شروط ومعايير "
ُعني ّتيار اإلسالـ
إسالمية" ّ
اإليديولوجي بأسممة ّ
ّ
ّ
االصطناعي الذي تجمع عميو التّعريفات الحديثة،
الدنيوي
بالرغـ مف طابعيا ّ
توفّرت كانت تمؾ ّ
الدولة مشروعة ّ
ّ

1
اجتماعي ،فيي
إف "الدولة تنظيـ
حقوقية أو
سوسيولوجية أو
عمى اختالؼ مناظيرىا:
ّ
ّ
ّ
فمسفية  .ومنيا قوليـّ :
ّ
الدنيا كميا"  .2وتولّدت مف ىذيف الموقفيف نظرتاف
اصطناعية .ال يمكف أف
تتضمف قيمة أعمى مف قيمة الحياة ّ
ّ
ّ

 المقصود باإلسالم اإليديولوجي أو بأدلجة الدّين توظيف النصّ المقدّس ،في نطاق صراع سياسي ،للت ّغطية على مصالح
دنيويّة فئويّة ،وفي سياق هذا الصّراع يغيّر هذا اإلسالم اإليديولوجي وسائله بحسب معطيات المعركة .فمن إسالم سياسيّ
إلى إسالم ححبيّ إلى إسالم ججاددّ  .راجع مفجوم اإليديولوجيا بالمعنى الذد قصدنا :عبد هللا العرود ،مفجوم اإليديولوجيا،
بيروت -الدار البيضاء ،المركح الثقافي العربي ،ط .1993 ،5ص ص  .49 -27الفصل الرابع :األدلوجة/قناع

1

- BEAUD, Olivier « ÉTAT », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 20 mars 2019.
URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/etat/

 - 2ػثذ هللا انؼشٔ٘ ،يفٕٓو انذٔنح ،تٛشٔخ -انذاس انثٛضاء ،انًشكض انصماف ٙانؼشت ،ٙط .2006 ،8ص12
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ومشروعيتيا تأتي مف خارجيا ،وتعني خدمة مبدأ أسمى أو ىدؼ
الدولة :وأل اى تعتبر أف ماىية الدولة
إلى ّ
ّ
ومشروعيتيا
أف الدولة ىي نفسيا مف يصنع ماىيتيا
نبيؿ ،وىي في ىذا
ّ
التصور وسيمة تنفيذ ،و واث نبل تعتبر ّ
ّ
السياسة
انطالقا مف إنجازاتيا ووظيفتيا في المجتمع .ومثّؿ النظرة األولى أفالطوف وفالسفة
ّ
المسيحية وفقياء ّ
وعبر عف الثّانية فالسفة ومف ّكروف منذ
ال ّشرعية المسمموف ،وصوال إلى صموئيؿ ىنتغتوف في نياية ؽ ّ .20
أرسطو حتى اليوـ ،ومنيـ ابف خمدوف وماكيافمي وفالسفة العقد االجتماعي وىيجؿ وماركس ومعظـ فالسفة

ؽ.120

غنية عف التماس مشروعيتيا مف
كالنتيجتيف عنيا .وأل ّد ل يعتبر ّ
النظرة األخيرة رأياف ىما ّ
ونتج عف ىذه ّ
الدولة ّ
دينيا ال
الديف "فيي كياف
المادية في حياة الناس ( )...والباس ّ
اجتماعي مصطنع لخدمة الجوانب ّ
ّ
الدولة ثوبا ّ
ّ

يغير في شيء مف طبيعتيا ،و[ال] يضيؼ شيئا إلى ماىيتيا األصؿ ،كما ال يضيؼ إلى عمـ الفيزياء ،مثال،
ّ
2
لمدولة .ذلؾ أنيا لـ تحـ اإلسالـ
إسالمي ،أو
مسيحي أو
بأنو
الديف ّ
بوذي . "...ويرى واثّد نفن عدـ حاجة ّ
وصفو ّ
ّ
ّ
ّ

ألف اإلسالـ لـ يكف في حاجة إلييا ،إذ األمة
في أي مرحمة مف مراحؿ التاريخ العربي اإلسالمي ،ال عجزا ،بؿ ّ
ىي التي تولّت ميمة حمايتو حتى حيف سقطت الدولة أو وقعت تحت االستعمار ،أو حيف كاف المسمموف أقمّيات

3
اإليديولوجي حديثا قد أذاعت عبارة/شعار "اإلسالـ ديف
اإلسالـ
ات
ر
ا
تي
كانت
ذا
ا
و
.
إسالمية
في دوؿ غير
ّ
ّ
ّ
لغوي
فإف الباحث المغربي عبد اهلل العروي قد رأى ،عبر تمحيص
ودولة" حتّى غ از العقوؿ ببداىتو الظّاىرةّ ،
ّ

أف كممة "اإلسالـ" في ىذا ال ّشعار ال تعني العقيدة بؿ الحضارة التي
اصطالحي ،ومف زاوية تار ّ
يخية صرؼّ ،
ّ
يغير أحدىما اآلخر في العمؽ ،فػ "الدولة لـ
مميزاتيا تساكف ّ
الديف والدولة دوف أف ّ
نشأت عبر التاريخ ،ومف ّ

تحوؿ اإلسالـ لتجعؿ منو لبننل ال،ن لو تحقؽ ىذا لكانت الدولة ن صنما يعبد ،ن لكاف في ذلؾ شرؾ باهلل وىو ما
ّ
نمؤإلإللنلبنبلن ألف الدولة في
يحوؿ الدولة إلى
ّد
يحرمو الشرع تحريما قطعيا ،ومف جية ثانية أف اإلسالـ لـ ّ

4
الدولة  ،إنو
فإف اإلسالـ فوؽ ّ
أما مف حيث ىو عقيدة ال حضارةّ ،
الظروؼ العادية تعني دائما الممؾ الطبيعي" ّ .
يحيؿ الدولة إلى ال دولة ألنو يدعوىا إلى تجاوز نفسيا.5

الديف الدولة ،وىو موقؼ
بعيدا عف ىذا التّمييز ،ورّبما دوف وعي بو ،اختار اإلسالـ
اإليديولوجي الوصؿ بيف ّ
ّ
الديف عف الدولة فحسب
يسميو عبد اإللو بمقزيز بالموقؼ وااح قف ،في مقابؿ الموقؼ واقص ئف الذي ال يفصؿ ّ
ّ
 - 1ػثذ اإلنّ تهمضٚض ،انذٔ ٍٚانذٔنح ف ٙاالظرًاع انؼشت ٙاإلعالي ،ٙعهغهح انغٛاعح ٔانذ ،)1( ٍٚتٛشٔخ ،يُرذٖ انًؼاسف،
ط ،2015 ،1ص89
 - 2انًشظغ َفغّ ،ص ص 91 ،89
 - 3انًشظغ َفغّ ،ص ص 116-115
 - 4ػثذ هللا انؼشٔ٘ ،يفٕٓو انذٔنح ،يشظغ عاتك .،ص 122
 - 5انًشظغ َفغّ ،ص 123
Page 97

http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND
CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926

Issue 1
2021

Volume 8
June

سمبي في نظر بمقزيز ،إذ أثبتا فداحة
الئكية) .وكال الموقفيف
(
يضيؽ عميو في المجتمع أيضا ( ّ
عممانية) ،بؿ ّ
ّ
ّ
1
أف الغاية القصوى
الديف
 .وال ش ّ
الدولة في ّ
تدخؿ ّ
الديف في الدولة مثمما أثبت فداحة نتائج ّ
تدخؿ ّ
نتائج ّ
ؾ ّ
الدولة وارتياف
لمموقؼ
الديف عمى ّ
دينية ،واذا كاف بعضيـ يكتفي برفض ىيمنة ّ
اإللحاقي ىو تأسيس دولة ّ
ّ
فإف بعضيـ يذىب أبعد مف ذلؾ ،إذ يش ّكؾ في
السماوي ،والبشري
األرضي إلى
النسبي إلى المطمؽ اإللييّ ،
ّ
ّ
الدولة
ينية وراء شعار ّ
ينية مف حيث المبدإ ،ويفضح تنكير األغراض والمصالح ّ
الدولة ّ
إمكاف قياـ ّ
الد ّ
الد ّ

الدينية ....يقوؿ العروي متسائال" :ىؿ توجد دولة دينية ،أي خاضعة لقانوف متعاؿ عمييا؟ ال .كؿ ما نالحظ في
 .2وبالرغـ مف

تتغير أبدا"
وقائع التاريخ ىو وجود دوؿ تستعمؿ أىداؼ الديف لتغطية أىدافيا ،ىي ،التي ال ّ
الدينية يروف ّأنيا ممكنة ،وشرط إمكانيا ومشروعيتيا ىو "أف يحكـ الحاكـ
الدولة
دعاوى
فإف منظري ّ
ّ
ّ
الوقعيتيا ّ
بقانوف اهلل ويفصؿ في األمور بشريعة الخالؽ بوصفو خميفة هلل ونائبا عنو في أرضو"

 .3وشرط توفّرىا عمى

الفضائؿ جميعا مف عدؿ وانصاؼ وغيرىما ىو أف "تحكـ بالقانوف الذي بعثو اهلل عمى أيدي أنبيائو"  .4وىو ما

اإليديولوجي الذي أثّر في جيؿ
أىـ منظّري اإلسالـ
ّ
سماه الباكستاني أبو األعمى المودودي (ت 1979ـ) ،أحد ّ
ّ
5
بالحاكمية معتب ار ّإياىا "اليدؼ الذي بعثت مف أجمو األنبياء عمييـ السالـ"  .وقد
كامؿ مف منظّري ىذا التّيار،
ّ

أف اإلسالـ قد مثّؿ
ذىب الباحث المغربي عمي أومميؿ ،في سياؽ تبرير تشديد المودودي عمى ىذا المفيوـ إلى ّ
تميزىـ عف اليندوؾ ،واقامة دولتيـ المستقمّة" .6
يتميز بيا مسممو اليند و"ىو المبرر األصمي لمدعوة إلى ّ
ىوية ّ
متعدد األدياف.
واالّ فاألولى البقاء ضمف الكياف اليندي ّ

غُ ٙػٍ انثٛاٌ ّ
أٌ انًٕلف
 - 1ػثذ اإلنّ تهمضٚض ،انذٔ ٍٚانذٔنح ف ٙاالظرًاع انؼشت ٙاإلعالي ،ٙيشظغ عاتك  ،ص .119
ّ
اإلنحال ّٚ ٙفض ٙف ٙحذٔدِ انمظٕٖ ئنٗ انذٔنح انذُّٛٚح/انصٕٛلشاطّٛحّ ،
ٔأٌ انًٕلف اإللظائ ّٚ ٙفض ٙف ٙحذٔدِ انمظٕٖ ئنٗ
انذٔنح انؼهًاَّٛح فانالئكّٛح .ساظغ يصال حٕل انؼهًاَّٛح Peter Berger, La religion dans la conscience moderne, :
.Paris 1971,pp13 sqq- 174.
ème
ٔاَظش كزنكAbdou Filali- Ansary L'islam est-il hostile à la laïcité Paris,2 éd. Le Fennec.1999. :
pp123- 159.
ٔاَظش Haryey Cox, La cité séculère, Essaithéologique sur l'urbanisation et la sécularisation.
Paris, Tournai. 1968.
ٔاَظش يصال حٕل انالئكّٛح. Louis Capereau, L'invasion laïque, Paris, Desclée de Brower & Cie,1935. :
P452 sqq.
 - 2ػثذ هللا انؼشٔ٘ ،يفٕٓو انذٔنح ،يشظغ عاتك ،ص29
 - 3أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،انحكٕيح اإلعاليّٛح ،انماْشج ،انًخراس اإلعالي ،ٙط ،2ص20
 - 4انًظذس َفغّ ،ص 21
 - 5انًظذس َفغّ ،ص23
6

 -علي أومليل ،اإلصالحيّة العربيّة ،والدّولة الوطنيّة ،بيروت ،دار التنوير ،الدار البيضاء ،المركح الثقافي العربي ،ط  .1985 ،1ص 173
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مبي
فوسع معنى
ّ
الحاكمية ووصمو بمعنى االستخالؼ في عموـ معناه ،وبمعناه ّ
أما المصري عبد القادر عودة ّ
ّ
الس ّ
اإليجابي (القدرة عمى الخمؽ واإلبداع) ،فمـ ينتبو مثال إلى التّمييز الذي أشار
مجرد نائب عف صاحب األمر) ال
( ّ
ّ
ائيميتيف
الحاكميتيف
الحاكمية:
إليو محمد أبو القاسـ حاج حمد بيف أنواع ثالثة مف
اإلليية واالستخالفية اإلسر ّ
ّ
ّ
ّ
1
بأف " ك ّؿ ذي منطؽ سميـ ال
الحاكمية البشرّية
و
ّ
ّ
األوؿ .يقوؿ عودة مؤ ّكدا ّ
اإلسالمية  .فال يرى إالّ الضرب ّ

أف الحكـ هلل ،و ّأنو ج ّؿ شأنو ىو الحاكـ في ىذا الكوف ماداـ ىو خالقو
يستطيع أف يقوؿ بعد أف عمـ ىذا إال ّ
أف عمى البشر أف يتحاكموا إلى ما أنزؿ ويحكموا بو ،ألنيـ مف وجو قد استخمفوا في األرض استخالفا
ومالكو ،و ّ

مقيدا باتّباع ىدى اهلل ،وألنيـ مف وجو آخر خمفاء هلل في األرض ،وليس لمخميفة أف يخرج عمى أمر مف
2
أف الحكـ ال
اإلسالـ
اد
و
ر
مف
ه
ر
كغي
المودودي،
د
ك
يؤ
وىكذا
.
استخمفو"
ّ
اإليديولوجي الذيف استأنفوا فيـ األسالؼّ ،
ّ
الخاصة ،كما أشار
الدولة أىدافيا
يكوف خالفة حتى ينظر إلى ذاتو بوصفو خادما ليدؼ أعمى ،وحتّى تتجاوز ّ
ّ
إلى ذلؾ عبد اهلل العروي بقولو" :عندئذ قد يكوف الجياد عالمة عمى ذلؾ التجاوز وقد ال يكوف .إذا كاف اليدؼ
منو ىو التوسع فيو داخؿ في سياسة الدولة ال أكثر وال أق ّؿ ( [ )...و] إذا كاف اليدؼ منو ىو إعالء كممة اهلل
فقد يدؿ عمى إحياء الخالفة ،بشرط أف تكوف كممة اهلل ىي العميا في الداخؿ قبؿ التوجو إلى الخارج".3

لحاكمية اهلل ،فيي فرض عيف عند بعضيـ وفرض كفاية عند بعضيـ
المجسدة
ينية
الدولة ّ
أما حكـ إقامة ىذه ّ
ّ
الد ّ
ّ
ّ
أولويتيا المطمقة عند مختمؼ ّتياراتو وفصائمو
النظر في اىتمامات اإلسالـ
اآلخر ،ويكشؼ ّ
اإليديولوجي عف ّ
ّ

األخروي ميما بدا األمر متناقضا مع خطابيا المؤ ّكد
نيوي عمى
عمى نحو يؤ ّكد غمبة
العممي عمى النظري ،و ّ
ّ
الد ّ
ّ
تحوؿ
توجو أفراده نحو اآلخرة بدؿ ّ
عمى ّ
الدنيا .واذا كاف موقؼ المنظّريف األوائؿ قد اتّسـ بنوع مف االعتداؿّ ،
فإف ّ

التشدد في
بي فإسالـ جيادي  قد صحبو ميؿ إلى
األصولي اإليديولوجي مف إسالـ
التّيار
ّ
سياسي إلى إسالـ حز ّ
ّ
ّ
السياسي .فكاف أف اكتفى
الدولة
حكـ إقامة ّ
اإلسالمية .وقد مثّؿ ّ
ّ
البنا في البدايات عمى األق ّؿ مرحمة اإلسالـ ّ
1

2

 -محمد أبو القاسم حاج حمد ،الحاكميّة ،مرا .محمد العاني،بيروت  -لندن ،دار الساقي .2009 ،ص ص 113 -37

 ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،تٛشٔخ ،يإعغح انشعانح ،1981 ،ص 67 - 3ػثذ هللا انؼشٔ٘ ،يفٕٓو انذٔنح ،يشظغ عاتك ،ص ٚ .103ضٛف انؼشٔ٘ ف ٙانظفحح َفغٓا يًّٛضا ت ٍٛانذٔنح انر ٙذطثّك
ان ّششع ٔانخالفح تمٕنّ" :انذٔنح انغهطاَّٛح انر ٙذطثك انششع حشفٛا نٛغد خالفح ألَٓا ذٓذف يٍ ٔساء رنك انرطثٛك ئنٗ انشاحح
ٔاالعرمشاس ،أ٘ ئنٗ غاٚح دَٕٚٛح .أيا انخالفح فٓ ٙانحكى انز٘ ٓٚذف يٍ ٔساء انًظهحح انذَٕٚٛح انًحممح ئنٗ يمظذ انششٚؼح".
شالزٔ ،نكُٓا نٛغد يرراتؼح تانضّ شٔسج،
 انحاالخ انصالز :اإلعالو اإلٚذٕٚنٕظٔ ٙاإلعالو الحزبي ٔاإلعالو الجهادي أٔضاع ج
ٔلذ ذرط ّٕس حشكح يا يٍ عٛاعّٛح ئنٗ ظضتّٛح فعٓادّٚحٔ ،لذ ذُشك حشكح ػٍ انرُظٛى األو ،فركٌٕ حشكح ظٓادّٚح يثاششج شأٌ كم
انحشكاخ انر ٙاَشمّد ػٍ ذُظٛى اإلخٕاٌ انًغهًًٚٔ .ٍٛكٍ انمٕل ّ
ئٌ نإلعالو انغّٛاع ّ ٙػًٕيا انمذسج ٔاالعرؼذاد نرم ًّض
ئحذٖ انحاالخ انصالز تحغة انظّشٔف انًٕضٕػّٛح ٔان ّزاذّٛحًٚٔ .كٍ اخرظاس انرهُٕٚاخ انصالز ف ٙػثاسج ظايؼح ْ :ٙاإلسالم
المؤول تاػرثاس انرّأٔٚم يٕلفا ئتغرًٕٛنٕظّٛا .ساظغ :يحًذ ػثذِ أتٕ
اإلإليإلىلىو ّيي يٍ حٛس ْٕ ئنغاء نهرّأٔٚم .ف ٙيماتم اإلسالم
ّي
انؼال ،األطٕنٛح اإلعاليّٛح ٔاإلٚذٕٚنٕظٛا انغٛاعّٛح ،ضًٍ يإنف ظًاػ :ٙانذٔنح ٔانذ ٍٚف ٙانفكش انؼشت ٙانًؼاطش ،عهغهح
يهفاخ تحصٛح ،ذمذٚى ٔذُغٛك د .انطٛة تٕػضجٔ ،دٕٚ .عف تٍ ػذ ّ
٘ ،يإيٌُٕ تال حذٔد3 www. Mouminoun.com ،
عثرًثش  .2016ص 26
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السعي إلى إقامتيا ،كما في قولو" :ينبغي "أف تقوـ في ىذا الوطف الحر
قصروا في ّ
بمجرد تأثيـ المسمميف متى ّ
ّ
1
تشددا
فإف المسمميف جميعا آثموف"
دولة
أما المودودي األكثر ّ
حرة ( ،)...وما لـ تقـ ىذه ّ
ّ
الدولة ّ
إسالمية ّ
ّ ،
فاعتبر ،في بداياتو ،حكـ إقامتيا مندوبا ومطموبا كما أشار إلى ذلؾ في قولو:

"سبيؿ مف أراد إصالح العالـ

حيز التنفيذ ( )...وكذا
قوة
سياسية لتحقيؽ الفكر واخراجو إلى ّ
ّ
اإلسالمي ليس الوعظ واإلرشاد وحده ،بؿ تمزمو ّ
2
ولكنو
الجياد في سبيؿ تكويف ىذه الحكومة وايجادىا ليس أم ار مشروعا فحسب ،واّنما ىو مطموب ومندوب" ّ .

يديولوجية لمف جاء
دينية وا
اإلسالمية
التشدد ،منذ وصمو المجتمعات
تدرج نحو مزيد
ّ
ّ
بالجاىمية ،فكاف موقفو تُكأة ّ
ّ
ّ
ّ
الجيادية.
بعده مف التيارات
ّ

الصورة الثّالثة ،مرحمة اإلسالـ الجيادي ،بك ّؿ مف عبد القادر عودة (ت  )1954الذي اتّيـ بمحاولة
ونمثّؿ عمى ّ
الزعيـ المصري جماؿ عبد الناصر ،وبمحمد عبد السالـ فرج (  )1982منظّر حركة الجياد اإلسالمي
اغتياؿ ّ
اإلسالمية فرضا ،واف نيج إلى
الدولة
السادات .وكالىما يعتبر إقامة ّ
ّ
التي اغتالت الرئيس المصري األسبؽ أنور ّ
"الخالفة فريضة مف فروض الكفايات كالجياد
أف
ذلؾ نيجا
فاألوؿ يرى ،عمى سبيؿ المقايسةّ ،
ّ
خاصا بوّ .
3
الدولة
التدرج والتّوليد ،فيرتّب عمى ضرورة إقامة حكـ اهلل
وجوب قياـ ّ
أما الثاّني ّ
َ
فيتبنى ضربا مف ّ
والقضاء" ّ .

اقعيا ووجوبيا
أىميتيا و ّ
التي تقيـ وتحرس تمؾ األحكاـ ،انتياء بتحديد الوسائؿ إلى ذلؾ عمى نحو يد ّؿ عمى ّ
دينيا .يقوؿ فرج" :حكـ إقامة حكـ اهلل عمى ىذه األرض فرض عمى المسمميف ،ولكوف أحكاـ اهلل فرض عمى
ّ

اإلسالمية فرض عمى المسمميف ،ألف ما لـ يتـ الواجب إالّ بو فيو واجب ،وأيضا
المسمميف ،فبالتالي قياـ الدولة
ّ
إذا كانت الدولة لف تقوـ إالّ بقتاؿ فوجب عمينا القتاؿ ،وقد أجمع المسمموف عمى فرضية إقامة الخالفة

4
أولوية قصوى تتجاوز مميمو
سيد قطب أحد أقطاب اإلسالـ
الجيادي ،مسألة "قيادة البشرّية" ّ
اإلسالمية"  .ويولي ّ
ّ
ّ
أف البشرّية ال تستمع "إلى عقيدة مجردة ،ال ترى مصداقيا الواقعي في
المودودي ،وتتأتّى ضرورتيا عنده مف ّ

5
تمتد عمى مساحة المعمورة
فالدولة التي يدعو إلييا قطب ذات أبعاد
عالمية ،إذ ّ
النحو ّ
حياة مشيودة"  .وعمى ىذا ّ
ّ
كمّيا.

مشروعيتيا مف مبادئ ومثؿ خارجة
تشتؽ
الدولة المنشودة ّأيا كانت تسميتيا ،و ّأيا كاف حكمياّ ،إنما
ّ
فإف ّ
ّ
وىكذا ّ
الديف وحراستو
عنيا ،وتقاس تمؾ
مقدمتيا نشر ّ
المشروعية بمدى نيوضيا بخدمة تمؾ المبادئ والمثؿ .وفي ّ
ّ
 - 1حغٍ انثُّا ،سعائم اإلياو انشٓٛذ ،د.خ ،ص 69
 -- 2أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،انحكٕيح اإلعاليّٛح ،انماْشج ،يظذس عاتك ،ص 23
 - 3ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،تٛشٔخ ،يإعغح انشعانح ،1981 ،ص 124
 - 4يحًذ ػثذ انغالو فشض ،انفشٚضح انغائثح ،د.خ .ص 4
 - 5عٛذ لطة ،يؼانى ف ٙانطشٚك ،تٛشٔخ -انماْشج ،داس انششٔق ،ط .1979 ،6ص5
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اإلسالمية إقامة
بالسير عمى تطبيؽ قيمو واقامة شعائره .يقوؿ عبد القادر عودة" :جعؿ اإلسالـ وظيفة الحكومة
ّ
ّ
اإلسالمية أف تقضي عمى الشرؾ وتم ّكف لإلسالـ ،وأف تقيـ الصالة
اإلسالـ حيث افترض القرآف في الحكومة
ّ

االجتماعية،
دنيويا كالعدالة
الزكاة وأف تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر"  .1وحتّى عندما يكوف اليدؼ
وتأخذ ّ
ّ
ّ
يقية .مف ذلؾ قوؿ
دينية ويضيفوف إليو قيما وأىدافا ميتافيز ّ
فإف منظّري اإلسالـ اإليديولوجي يضفوف عميو مسحة ّ
ّ

اإلسالمية] األسمى ىو نظاـ العدالة االجتماعية الصالح الذي جاء بو كتاب اهلل.
المودودي " :ىدفيا [الدولة
ّ
الشر مف جذورىا،
وغايتيا في ذلؾ النيي عف جميع أنواع المنكرات التي ّ
ندد بيا اهلل في آياتو واجتثاث شجرة ّ
وترويج الخير".2

اإلسالمي اإليديولوجي بمفظ الخالفة وأحاطيا
الدولة وتسميتيا وتوصيفيا ،فقد اكتفى الخطاب
أما شكؿ ىذه ّ
ّ
ّ
اإلسالمية والخالفة باعتبار األولى مرحمة نحو
ميز أحيانا بيف الدولة
ّ
بأفكار غائمة غامضة في الغالب ،واف ّ
اإلسالمية"  .3وأسبؽ مف
إف "إعالف الخالفة يعتمد عمى وجود النواة ،وىي الدولة
ّ
الثانية .يقوؿ فرج عبد السالـّ :
المتوحشة ،وىي إدارة يستدعييا
التوحش أو إدارة الفوضى
اإلسالمية ما دعاه أبوبكر ناجي بمرحمة إدارة
الدولة
ّ
ّ
ّ
ّ
البدائية يتعطّش أىميا األخيار منيـ وعقالء األشرار لمف يدير ىذا
خضوع منطقة "لقانوف الغاب بصورتو
ّ

التوحش" .4وتنشأ فور انييار دولة ما قبؿ استعادتيا القانوف والنظاـ.
ّ

الناحية النظرّية
إسالمية
مقدمات ّتيارات اإلسالـ اإليديولوجي أيضا إلى المناداة بدولة
وتؤدي ّ
ّ
عالمية ولو مف ّ
ّ
ّ
السياؽ ّنبو بعض اإلخواف مف بعض االنحرافات ،منيا االكتفاء بإقامة حكـ إسالمي في قطر
و
ّ
المبدئية .وفي ىذا ّ
السمطة أو الرضا
دوف التفكير في إقامة دولة اإلسالـ
ّ
مجرد االستيالء عمى ّ
العالمية ،ومف أف يصير اليدؼ ىو ّ

السعي إلى إقامتو كامال.5
بإقامة الحكـ اإلسالمي في بعض مرافؽ ّ
الدولة دوف ّ
الدالة عمى الغموض الذي أشرنا إليو آنفا.
ويمكف أف نضرب مثميف عمى المؤ ّشرات ّ

وأل ّد ل :توظيؼ مفاىيـ متنافرة ؾالثيوقراطية الديمقراطية ( )Theo-democracyأو "الحكومة اإلليية الديمقراطية"،
Limited popular
مقيدة (
وىي نظاـ حكـ  ،كما يقوؿ المودوديُ ،خ ِّوؿت فيو لممسمميف حاكمية
شعبية ّ
ّ

 - 1ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،يظذس عاتك ،ص86
 - 2أتٕ األػهٗ انًٕدٔدَ٘ ،ظشٚح اإلعالو اإلٚذٕٚنٕظٛح ،ديشك ،داس انفكش ،ط ،1967 ،3ص 41
 - 3يحًذ ػثذ انغالو فشض ،انفشٚضح انغائثح ،يظذس عاتك ،ص 4

4

 أبو بكر ناجي ،إدارة التوحش ،اخطر مرحلة ستم ّر بجا األمة ،مركح الدراسات والبحوث اإلسالميّة .دون تاريخ: https://www.aldorar.net/2015/07/book-idart-twhsh-abu-bakr-naji-.htmlبتاريخ  20مارس  .2019ص11

 - 5فإاد ػثذ انشحًٍ انثُّا ،األخٕاٌ انًغهًٌٕ ٔانغهطح انغٛاعٛح ف ٙيظش(،دساعح ذحهٛهٛح نشؤٚرٓى ٔيٕلفٓى يٍ انغٛاعٛح
ٔانؼٕايم انر ٙحاند دٌٔ ٔطٕنٓى ئنٓٛا) ،ظايؼح أفشٚمٛا انؼانًّٛح ،يشكض انذساعاخ ٔانثحٕز األفشٚمّٛح د.خ  ،ص 173
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1
أف وراء ىذا الغموض إحساسا ،ميما يكف ضعيفا والواعيا ،بالتّناقض والتّنافر مع
 . )sovereigntyوال مراء في ّ
الواقع والفكر العصرّييف .ن

أف
واثّد نف :عدـ التّمييز بيف فكرة الخالفة باعتبارىا طوبى كما يقوؿ العروي ،وبيف نظاـ الخالفة ،ذلؾ ّ
عية".2
الخالفة غير نظ م الخالفة .بعبارة أخرى الخالفة ىي غير الدولة الشر ّ

" كرة

جر ال ّشعور بالتّناقض ىذا سيال مف الكتابات التبريرّية مف قبيؿ:
وقد ّ
االدعاء ،حتّى
 محاولة الفصؿ بيف
الديني .و ّ
الديف مف جية وبيف الطّابع الثيوقراطيّ /
الدولة في إقامة ّ
مسؤولية ّ
ّ
المشروعية ال اهلل .يقوؿ عودة "إذا كاف مف وظيفة الحكومة
بأف ال ّشعب ىو مصدر السمطة و
ّ
في ىذه الحالةّ ،
الدستوري حكومات
فإنيا ال تعتبر مف نوع الحكومات
الدينية التي يسمييا الفقو ّ
اإلسالمية أف تقيـ ّ
الديفّ ،
ّ
تستمده مف الجماعة".3
تستمد سمطانيا مف اهلل ،واّنما
اإلسالمية ال
أف الحكومة
ّ
ّ
ّ
ثيوقراطية ،إذ ّ
النظـ الحديثة مع تأكيد متيافت عمى
النظاـ
اإلسالمي وغيره مف ّ
 المّجوء بشكؿ الفت إلى عقد مقارنات بيف ّ
ّ

لمرئاسة مدى
النظاـ
اإلسالمي و ّ
األوؿ عمى الثّاني ،كما في تفضيؿ عودة ،وىو يقارف بيف ّ
النظاـ الجميور ّ
يّ ،
تفوؽ ّ
ّ
ّ
ي .يقوؿ عودة" :إذا كاف النظاـ الجميوري يشبو
الدوري لرئيس ّ
الحياة عمى االختيار ّ
الدولة في النظاـ الجميور ّ
فإنو ال يوجد أي نظاـ جميوري يسمح بانتخاب
النظاـ اإلسالمي مف حيث اختيار الرئيس األعمى لمجميورّيةّ ،
4
السمطات" :وأما
رئيس الدولة لمدى الحياة كما يسمح النظاـ اإلسالمي"  .وفي قوؿ المودودي رفضا لمفصؿ بيف ّ
القضائية ،فيذا التصنيؼ لـ يكف في عيد النبي (ص).
تصنيؼ الحكومة إلى ثالث سمطات :التنفيذية والتّشريعية
ّ
فيو صمى اهلل عميو وسمـ كاف شارعا وكاف قاضيا وكاف حاكما".5

اإليديولوجي ،وىو
الدولة يحت ّؿ موقعا مركزّيا ضمف اىتمامات خطاب اإلسالـ
فإف "التّفكير" في ّ
و ّأيا ما كاف األمر ّ
ّ
الديف ونشره،
اصطناعي
الدولة ،وىي تنظيـ اجتماعي
خطاب
دنيوي ،لخدمة مبدإ متعاؿ ىو خدمة ّ
إلحاقي ُيخضع ّ
ّ
ّ
ّ

اإلسالمية ،نواة دولة الخالفة ،فرضا في
الدولة
وتستمد
وعد قياـ ّ
مشروعيتيا مف مدى حرصيا عمى تطبيؽ ال ّشرعّ ،
ّ
ّ
ّ
الدولة
أف ىذه ّ
القوة ّ
المادّية .غير أف بعضيـ يرى ّ
الغالب ،وينبغي ّ
توسؿ كؿ الطّرؽ إلقامتيا ،بما في ذلؾ ّ

سيما بعد
ثي لبعض التّجارب األخرى ،ال ّ
مستحيمة ،ولع ّؿ ىذا ما ّ
يفسر فشؿ كثير مف التّجارب ،والطّابع الكار ّ
ينية.
التصورات
السياسية لمنظّري الدولة ّ
الد ّ
ّ
"ثورات الربيع العربي" .وىو ما يتّضح أكثر بالتّ ّ
عرؼ إلى بعض "القيـ" و ّ
 - 1أتٕ األػهٗ انًٕدٔدَ٘ ،ظشٚح اإلعالو اإلٚذٕٚنٕظٛح ،يظذس عاق .،ص31
 - 2ػثذ هللا انؼشٔ٘ ،يفٕٓو انذٔنح ،يظذس عاتك ،ص118
 3ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،تٛشٔخ ،يإعغح انشعانح ،1981 ،ص 101
 -4انًظذس َفغّ ،ص 104
 - 5أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،حٕل ذطثٛك انششٚؼح اإلعاليٛح ف ٙانؼظش انحاضش ،ذش .خهٛم أحًذ انحايذ٘ ،انشٚاع ،يكرثح
انششذ ،1983 ،ص6
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وطبلن
 2ل
 -النواش رىنالنل النوالنتخ بن والبمقر ّد

حاكمية اهلل صاحب
حاكميتيف:
الجيادي بيف
بي و
أدبيات ّتيارات اإلسالـ
ّ
ّ
ميزت ّ
ّ
ّ
اإليديولوجي الثّالثةّ :
ياسي والحز ّ
الس ّ
ّ
النيي التي ال يكوف لمعبد معيا ِ
حاكمية الطّاغوت .األولى ممدوحة
وحاكمية الجماىير/
الخ َيرة مف أمره،
األمر و ّ
ّ
ّ
العاـ وك ّؿ ما يوحي
اطية
وتمثّميا البيعة وال ّشورى ،والثانية مذمومة وتمثّميا ّ
الديمقر ّ
ّ
مجسدة في االنتخاب واالستفتاء ّ
حاكمية الجماىير"" ،أي أف يكوف أفراد قطر
سف الجماىير لقوانينيـ بأنفسيـ ،وتعني "
ّ
الرجاؿ في ال ّشرع ،أو ّ
بتحكيـ ّ

1
يقدروف
مف األقطار أح ار ار فيما يتعمّؽ بتحقيؽ مصالحيـ
الحرية في تشريع القوانيف التي ّ
ّ
الجماعية"  .وبسبب ىذه ّ
اطية شركا وكفرا ،إذ جعمت "بذلؾ إليا مع اهلل وشريكا لو في حؽ
أنيا تحقّؽ مصالحيـ
الجماعيةُ ،ع ّدت ّ
الديمقر ّ
ّ

2
أف
أف المّو ىو الحاكـ
الحؽ عف طريؽ أحكاـ شريعتو ،وال ش ّ
ّ
ؾ ّ
التّشريع لمخمؽ ،وىذا كفر أكبر ال ريب فيو"  ،ذلؾ ّ
الديف مف جية ،كما ّأنو باب مف أبواب تكفير المجتمع بعد تكفير الحاكـ .وىو
ىذا باب مف أبواب االستبداد باسـ ّ

اإليديولوجي .يقوؿ المودودي:
سيد قطب وسائر حركات اإلسالـ
توجو بدأ مع أبي األعمى المودودي وتابعو فيو ّ
ّ
ّ
األصمي (اهلل) [يعني الح ّكاـ] ،أو قبوليـ حكما في مجريات حياتيـ،
تحؽ ليـ طاعة الخارجيف عف حاكميـ
"ال ّ
ّ

ومف يفعؿ ذلؾ فقد خرج مف زمرة المؤمنيف األوفياء ،ميما ّادعى اإلسالـ واإليماف".3
ألنيا حكـ ال ّشعب وحكـ الطّاغوت حيث ال حكـ إالّ هلل ،ومقابؿ ذلؾ
فإف ّ
بناء عمى ما ّ
اطية مذمومة ّ
الديمقر ّ
تقدـ ّ
المنزؿ مف فوؽ سابع سماء".4
فإف "الشورى ىي حكـ اهلل تعالى ّ
ّ
يقيد الحاكميف والمحكوميف
أما وجو االختالؼ بيف نظاـ الحكـ
األوؿ ّ
اإلسالمي (الشورى) والديمقراطية فيو ّ
ّ
أف ّ
ّ
النظاـ
بقيود تمنعيـ مف االنطالؽ وراء األىواء ،وتحوؿ بينيـ وبيف الخضوع لم ّشيوات ،كما ّأنو ،أعني ّ

اإلنسانية في يد البشر يرسموف حدودىا،
اإلسالمي" ،ال يترؾ مقاييس العدالة والمساواة وغير ذلؾ مف الفضائؿ
ّ
ويضيقوف منيا أخرى نزوال عمى أىوائيـ وخضوعا لشيواتيـ".5
فيوسعونيا تارة،
ّ
تنوع بيف
بي و
وميما يكف مف أمرّ ،
ّ
فإف حكـ الشورى عند مختمؼ تيارات اإلسالـّ :
الجيادي قد ّ
ياسي والحز ّ
الس ّ
النحو اآلتي:
الندب أو االستحباب ،عمى ّ
صيغتيف :صيغة الفرض ،وصيغة ثانية ىي ّ

سوى اهلل بينيا
عدىا مف اعتبرىا فرضا وواجبا "دعامة مف دعائـ اإليماف ،وصفة مف الصفات
ّ 
ّ
المميزة لممسمميفّ ،
فريضة إسالمية واجبة عمى الحاكميف
وبيف الصالة واإلنفاؽ"  .6فال يكتمؿ اإليماف إال بيا ،وجعميا "
 - 1أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،اإلعالو ٔانًذَّٛح انحذٚصح ،يُثش انرٕحٛذ ٔانعٓاد .د.خ .ص17
 - 2أتٕ حًضج انثغذاد٘ ،نًارا َماَم؟ ٔيٍ َماذم؟ د.خ .ص42
 - 3أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،انحكٕيح اإلعاليّٛح ،انماْشج ،انًخراس اإلعالي ،ٙط ،2ص 22
 - - 4أتٕ حًضج انثغذاد٘ ،نًارا َماَم؟ ٔيٍ َماذم؟ يظذس عاتك ،ص 43
 5ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،يظذس عاتك ،ص103
 - 6انًظذس َفغّ ،ص ٚ .193غرُذ انكاذة ئنٗ [عٕسج انشٕسٖ ،42 :اٜٚح ]38
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أما
والمحكوميف" .1واستند في تقرير ىذا الحكـ إلى
ّ
النص في عظائـ األمور وصغائرىا ،وتعمّؽ اإللزاـ بالحاكـّ ،
عامة .يقوؿ عبد القادر عودة:
المعنيوف بال ّشورى فميسوا
ّ
ّ
األمة ّ
الخاصة وحدىا كما يذىب إلى ذلؾ بعضيـ ،بؿ ّ

"النص [(وشاورىـ في االمر)] يوجب عمى الحاكـ أف يستشير في ك ّؿ أمر لألمة صغر ىذا األمر أو كبر ،فإذا
2
اطية الحديثة.
الرأي األقرب إلى مفيوـ ّ
لـ يعرض الحاكـ األمر لألمة فقد أخ ّؿ بواجبو" ّ .
الديمقر ّ
ويعد ىذا ّ

السمؼ ،كقوؿ
 ومنيـ مف ّنزليا منزلة ّ
الندب واالستحباب ال الوجوب مستندا في ذلؾ إلى رأي جميور عمماء ّ
3
وعد آخروف اإللحاح عمى ضرورة الشورى
إف "الشورى مندوبة
ومستحبة وليست واجبة عمى األمير" ّ .
ّ
بعضيـ ّ
إجماعية فيي غير ممزمة
إف الشورى واف كانت
ّ
تأثّ ار بالغرب المستعمر .يقوؿ عبد القادر بف عبد العزيزّ " :
لألمير ،وقد أثار المعاصروف جدال كثي ار حوؿ ىذه المسألة بدءا مف الشيخ محمد عبده إلى يومنا ىذا ،والشيخ
محمد عبده كاف مفتونا بالمدنية األوربية ،ىو وتالميذه مف مدرسة المورد كرومر أوؿ مندوب بريطاني

بمصر".4

ي لحاجتيا إلى الطّاعة
أف مف قاؿ بعدـ وجوبيا ىي الحركات
ّ
وتجدر المالحظة ّ
الجيادية ذات الطابع العسكر ّ
اطية تأثّ ار بقيـ
السياسي فحافظت عمى قدر مف التّشابو مع الديمقر ّ
التامة واالنضباط ،أما الحركات ذات الطّابع ّ
ّ

الخاصة دوف
إما بقصر ال ّشورى عمى
العصر .غير ّ
ّ
أف ذلؾ لـ يمنع مف إفراغ ذلؾ التّشابو مف ّ
أي معنى ،وذلؾ ّ
األغمبية المعتبرة شرعا؟ بأنيا" أغمبية أىؿ
العامة ،كما في جواب عبد القادر بف عبد العزيز عمى سؤاؿ :ما ىي
ّ
أغمبية العامة ،ألف اهلل تعالى أمر برد المشكالت إلى أىؿ العمـ ،فقاؿ تعالى:
العمـ الذيف ىـ أىؿ الشورى ،ال
ّ
 .5أو بمعاكسة األسس
ردوه إلى رسوؿ اهلل والى أولي األمر منكـ لعممو الذيف يستنبطونو منيـ)
(ولو ّأنيـ ّ

األغمبية ،إذ ال تمتفت الشورى
األقمية عند رأي
اطية ،ومنيا مثال نزوؿ
ّ
ّ
والبديييات التي تنيض عمييا فكرة الديمقر ّ
الناس وحكميـ (أفرادا وجماعات ال فرؽ) بحكـ اهلل ،لذلؾ،
ألنيا في نياية المطاؼ استبداؿ لرأي ّ
إلى ىذه القيمة ّ

األغمبية في رأييا ،وكذلؾ لو أف يخالؼ أعضاء
فإف لألمير "الحؽ أف يوافؽ األقمية أو
ّ
الرؤيةّ ،
ووفؽ ىذه ّ
المجمس كميـ ويقضي برأيوّ.6

 - 1انًظذس َفغّ ،ص 194
 - 2ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،يظذس عاتك ،ص200
 - 3ػثذ انمادس تٍ ػثذ انؼضٚض ،سعانح انؼًذج ف ٙئػذاد انؼ ّذج نهعٓاد ف ٙعثٛم هللا ،عهغهح دػٕج انرٕحٛذ  ،3د.خ ص 113
 - 4انًظذس َفغّ ،ص 116
 - 5انًظذس َفغّ ،ص ٔ .128ظًغ ف ٙيٕطٍ آخش ت ٍٛانمٕل تؼذو اإلنضاو ٔحظش انشٕسٖ ف ٙانخاطّ ح ،فمال " :فائذج األغهثٛح ْٙ
انرشظٛح ػُذيا ال ٚغرطٛغ األيٛش أٌ ّ َٚ
ثد ف ٙاأليش تشأٔ ،ّٚال أٌ َمٕل ئَٓا يهضيح نّ ،نًا فظهُاِ يٍ لثمٚٔ .ذل ػهٗ ْزا أٚضا أٌ
أتا تكش نى ٚهرفد ئ َل انًشٕسج ػُذيا ػضو ػهٗ لرال ياَؼ ٙانضكاج نًا لٕٚد ػُذِ انحعح ػهٗ رنك ٔلذ كاَد حعح أت ٙتكش ف ٙلرانٓى
اظرٓادٚح ،ئر نى ٚحضشِ انٍصّ انٕاسد ف ٙلرانٓى" .ص 129
- 6أتٕ األػهٗ انًٕدٔدَ٘ ،ظشٚح اإلعالو اإلٚذٕٚنٕظٛح ،يظذس عاتك ،ص 55
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حرية الرأي والتّعبير المفضييف إلى تكويف األحزاب ،وىو أمر تنكره
ومف األسس التي تقوـ عمييا الديمقر ّ
اطية ّ
ألف األحزاب نتاج رأي العباد وأىوائيـ
يّ :
األوؿ نظر ّ
حركات اإلسالـ اإليديولوجي ،ويعود إنكارىا إلى أمريفّ :

عممي وىو حاجتيا إلى الوحدة واالنسجاـ والخوؼ مف االختالؼ والتشتّت .وال
وىو أمر غير مسموح بو ،والثاني
ّ
اقعية والبراغماتية
مما يعرؼ عف األحزاب مف نزوع نحو الو ّ
نستبعد كذلؾ أف يكوف سبب ىذا الموقؼ نفو ار ّ

غش أو
المفرطة ،وىو ما يتجمّى في إلحاح عبد القادر عودة عمى ّأنو "ال
يصح أف تقوـ ال ّشورى عمى كذب أو ّ
ّ
فإنما ىو خائف هلل ،ورسولو،
يحرمو اإلسالـ لذاتو ،ومف يفعمو في ال ّشورى ّ ،
خداع أو إكراه أو رشوة ،فكؿ ذلؾ ّ

1
تغير مواقفيا بحسب الظروؼ
اغماتية ،إد ّ
وخائف لألمانة " " .عمى أف موقؼ بعض الحركات لـ يخؿ مف البر ّ
مر بمرحمتيف - :المرحمة
ومقدار االستفادة المتوقّعة ،مف ذلؾ ّ
أف موقؼ اإلخواف المسمميف مثال مف الحز ّبية قد ّ
األولى :رفض الحز ّبية ( ،)1976 -1929المرحمة الثانية :قبوؿ الحز ّبية ( -1976إلى اليوـ) .2ومف وجوه نفور

اإلخواف المسمميف مف الحز ّبية ّأنيـ لـ يرضوا بإطالؽ لفظ الحزب عمى تنظيماتيـ وذلؾ منذ نشأتيـ إلى اليوـ.
البنا مخاطبا أتباعو " :أييا اإلخواف  :أنتـ لستـ جمعية خيرية وال حزباً سياسياً وال ىيئة موضعية
وفي ىذا يقوؿ ّ
ألغراض محدودة المقاصد .ولكنكـ روح جديد يسري في قمب ىذه األمة فيحييو بالقرآف".3

دينية ولكف مف منطمقات
أف شعار رفض
ّ
وتيارات غير ّ
دينية ترفعو أيضا قوى ّ
التحزب عمى أسس ّ
وال مراء في ّ
حيزه
أف ذلؾ يدخؿ "الديف في معركة السمطة ،وىذا يكفي ليخرجو مف ّ
مخالفة ،ومف أجؿ أىداؼ مغايرة ،إذ ترى ّ

توحيدي جامع لممجتمع واألمة إلى سبب لمنزاع والفرقة وال ّشقاؽ".4
ليحولو مف مبدإ
ّ
الطبيعي :المجتمع والفرد ،بؿ ّ
تبناىا الفكر الحديث في
تصورات
األصولية المتعمّقة ّ
بالدولة مع تمؾ التي ّ
ّ
وقد أجمؿ المودودي ك ّؿ ما بو تختمؼ ّ
اإلنسانية العالمية بديال عف القومية
ونقدـ مبدأ
نقدـ مبدأ التسميـ وطاعتو بديال عف
العممانيةّ – 2 .
قولوّ -1" :إننا ّ
ّ
ّ
حاكمية
ونقدـ مبدأ سيادة اهلل وخالفة المؤمنيف بديال عف مبدإ سيادة الشعب أو
الضّيقةّ -3 .
ّ
المحدودة ّ
الجماىير".5

 - 1ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،يظذس عاتك ،ص 201
 - 2فإاد ػثذ انشحًٍ انثُّا ،األخٕاٌ انًغهًٌٕ ٔانغهطح انغٛاعٛح ف ٙيظش ،يشظغ عاتك.،ص ص .214 ،208 ،نهرٕعّغ،
اَظش كزنكKepel, Gilles ,Le prophète et pharaon. Les mouvements islamistes dans l'Égypte :
contemporaine . Paris, Editions La Découverte, 1984
 - 3حغٍ انثُا ،سعائم اإلياو انشٓٛذ ،يظذس عاتك ،ص ٚ .71فضهٌٕ تذال يٍ رنك ذغًٛح ذُظًٛاذٓى تانعًؼٛح ٔانحشكح...
ب تِ ًَا نَ َذ ْْ ِٓ ٚى فَ ِشحٌَُٕ [انًإيٌُٕ  ٌَِ /53 :انَّ ِز ٍَٚفَ َّشلُٕا ِدْ َُُٓٚى
ستًا َفٕسا يًا ذٕح ٙتّ اٜٚح فَرَمَطَّؼُٕا أَ ْي َشُْى تَ ْْ َُُٓٛى ُصتُشاً ُكمُّ ِح ْض ٍ
ب تِ ًَا نَ َذ ْْ ِٓ ٚى فَ ِشحٌَُٕ [انشٔو ٔ /32 :فاطش ،35 :آٚح ٔ ،6انًعادنح ، 58 :آٚح  .19يٍ رو نهحضتّٛح ]
َٔ َكإَُا ِشَٛؼا ً ُكمُّ ِح ْض ٍ
 - 4ػثذ اإلنّ تهمضٚض ،انذٔ ٍٚانذٔنح ف ٙاالظرًاع انؼشت ٙاإلعالي ،ٙيشظغ عاتك ،ص120
 - 5أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،اإلعالو ٔانًذَّٛح انحذٚصح ،يُثش انرٕحٛذ ٔانعٓاد ،يظذس عاتك ،ص19
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الدولة التي تسعى ّتيارات اإلسالـ اإليديولوجي إلى بنائيا أو أسممة القائـ منيا ،ىي دوؿ
فإف ّ
وصفوة القوؿّ ،
ولكنيا ليست
تطبؽ ال ّشريعة
تسمى
اإللييةّ ،
إسالميةّ ،
ّ
مجرد تمييد لدولة الخالفة ،وىي مشروعة بقدر ما ّ
ّ
ولكنيا ّ
ّ

الدولة المشروعة حقّا ىي دولة الخالفة التي تتجاوز ذاتيا بنشر كممة اهلل جيادا واجتيادا في
الدولة المنشودة ،إذ ّ
مشروعيتيا مف خدمة ىدؼ يقع خارجيا ،فيحيميا إلى ال دولة كما يقوؿ عبد اهلل
وتستمد
الداخؿ والخارج،
ّ
ّ
ّ
الدولة الحديثة ،بؿ تعاكسيا .وقد ش ّكؾ بعضيـ
الدولة الوجوب ،وقيميا تختمؼ عف قيـ ّ
العروي .وحكـ قياـ ىذه ّ
إمكانية قياميا بوصفيا دولة مستحيمة ،كما أشار إلى ذلؾ وائؿ حالؽ الدولة.1
في
ّ
 النوامؤمنبننالنل النوام وطنبن 3ل
عية عند منظّري اإلسالـ
الرابطة الوحيدة التي ُي ّ
الرابطة ّ
عتد بيا ّ
ألنيا الوحيدة التي تتّصؼ بالشر ّ
الد ّ
ينية ىي ّ
ّ
الروابط بيف األفراد والجماعات ،فيي عالئؽ وروابط
أما ما عداىا مف العالئؽ و ّ
اإليديولوجي بمختمؼ اتّجاىاتوّ ،

عبر عنو أحد منظّري اإلسالـ الجيادي بقولو " :الرابطة الشرعية التي تربط بيف المسمميف
جاىمية وباطمة .وىو ما ّ
ّ
النصرة وغيرىا ،وإلضعاؼ ىذه
ىي رابطة االنتماء لديف اإلسالـ ،وليذه الرابطة تبعات كالتّعاوف والتّعاطؼ و ّ
الرابطة وبالتالي تفتيت وحدة المسمميف وتفريؽ شمميـ اخترع الكافروف روابط بديمة"  .2ويعني عبد القادر بف عبد

الوطنية والقومية وروابط أخرى موصوفة بالجاىمية أيضا كالمّغة
العزيز بيا ،كما قاؿ عقب ىذا ال ّشاىد مباشرة:
ّ
سيد قطب ،و ِمف
الواحدة والمّوف والمصالح المشتركة والتّاريخ المشترؾ ووحدة المصير ...وقد تابع في ىذا الموقؼ ّ

الروابط
مؤس َس
الرابطة الروحية ّ
جمعية اإلخواف المسمميف حسف ّ
الد ّ
ّ
قبمو ّ
ينية في مقابؿ ّ
البنا الذي أ ّكد عمى ّ
اإلسالمية جعمت ك ّؿ مسمـ يعتقد أف كؿ شبر مف األرض ،فيو أخ
أف" :األخوة
ّ
غويةّ ...
قية والمّ ّ
افية والعر ّ
الجغر ّ
مبينا ّ

اإلسالمية العامة التي يفرض اإلسالـ عمى ك ّؿ أبنائو أف يعمموا
يديف بديف القرآف الكريـ قطعة مف األرض
ّ
الوطنية
اإلسالمي وسما عف حدود
لحمايتيا واسعادىا ( )...فكاف مف ذلؾ أف اتّسع أفؽ الوطف
افية و ّ
الوطنية الجغر ّ
ّ
ّ
الصحيحة".3
الدموية إلى وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة ّ

 - 1راجع :وائل حالّق ،الدولة المستحيلة ،اإلسالم والسياسة ،ومأحق الحداثة األخالقي ،تر .عمرو عثمان ،مرا .ثائر ديب،
الدوحة ،المركح العربي للبحوث ودراسة السياسات ،ط.2014 ،1
 - 2ػثذ انمادس تٍ ػثذ انؼضٚض ،سعانح انؼًذج ف ٙئػذاد انؼ ّذج نهعٓاد ف ٙعثٛم هللا ،يظذس عاتك ،ص 305
 - 3حغٍ انثُا ،يعًٕػح سعائم اإلياو انشٓٛذ ،يظذس عاتك ،ص .33اَظش كزنك ف ٙانًؼُٗ َفغّ " :أ ّيا ٔظّ انخالف تُُٛا
ٔتُٓٛى ْٕ أَُّا َؼرثش حذٔد انٕطُّٛح تانؼمٛذجْٔ ،ى ٚؼرثشَٔٓا تانرّخٕو األسضٛح ٔانحذٔد انعغشافٛح .فكمّ تمؼح فٓٛا يغهى ٚمٕل (ال
ئنّ ئال هللا يحًذ سعٕل هللا) ٔطٍ ػُذَا نّ حشيرّ ٔلذاعرّ ٔحثّ ٔاإلخالص نّ ٔانذػاد ف ٙعثٛم خٛشِٔ ،كم انًغهً ٍٛفٙ
ْزِ األلطاس اإلعاليّٛح انعغشافٛح أْهُا ٔئخٕاَُا َٓرى نٓى َٔشؼش تشؼٕسْى َٔحظ تاحغاعٓى .ص.11
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مرجعية واحدة ىي العقيدة ،وقرابة وحيدة ىي قرابة اإليماف ،وىو وطف
وىكذا ،ترتسـ مالمح وطف افتراضي لو
ّ
البنا والمودودي
محدد التّخوـ .وبيذا تتداخؿ المفاىيـ ويمتبس معيود ّ
متحرؾ الحدود ،غير ّ
الدالالت .ولئف سبؽ ّ
ّ

سيد قطب ،ومنو قولو" :وطف المسمـ الذي
فإف التّأكيد عمييا قد اتّضح بصورة أجمى مع ّ
باإلشارة إلى ىذه المعاني ّ
يحف إليو ويدفع عنو ليس قطعة أرض ،وجنسية المسمـ التي يعرؼ بيا ليست جنسية حكـ ،وعشيرة المسمـ التي

1
ثنائية دار
يأوي إلييا ويدفع عنيا ليست قرابة دـ . "...وقد تجاوز تحديد الوطف إلى تحديد ّ
ضده "خارجو" وفؽ ّ
الحرب ودار السالـ ممتزما المنطمقات نفسيا في قولو" :كؿ أرض تحارب المسمـ في عقيدتو ( )...فيي "دار

حرب" ،ولو كاف فييا أىمو وعشيرتو وقومو ومالو وتجارتو ...وكؿ أرض تقوـ فييا عقيدتو وتعمؿ فييا شريعتو،

2
الدعوة إلى
تتـ ّ
فيي "دار إسالـ" ولو لـ يكف لو فييا أىؿ وال عشيرة ،وال قوـ وال تجارة"  .فال عجب بعد ىذا أف ّ
تصورات وجدت في
اإلسالمية
الدولة
الوطف العالمي ( ّ
ّ
ّ
الجواؿ ...وىي ّ
العالمية) والجياد المعولـ والمؤمف/المجاىد ّ
العولمة خير معيف ،فكاف تبادؿ المنافع والخدمات.

المتفرعة عنيا ،عمى أفراد
ثنائية الكفر واإليماف ،والوالء والبراء
و
انصب اؿتّصنيؼ وفؽ معيار العقيدة ،أي وفؽ ّ
ّ
ّ
لمحرية...
المجتمع الواحد ،فكاف أف سقطت ك ّؿ القيـ الحديثة أو أفرغت مف معناىا .فمـ يعد لممساواة وال لمعدؿ وال ّ

حرية إالّ لممؤمف...
يمر عبر "مصفاة" العقيدة ،فال مساواة بيف المؤمف والكافر ،وال عدؿ وال ّ
مف معنى ،إذ جميعيا ّ
ضيؽ ،أي كما
تـ تحديده بدقّة مف منظور ّ
محدد ّ
وىكذا تتبمور دولة المؤمنيف التي ال حقوؽ فييا إالّ لممؤمف الذي ّ
الحد الذي يعتبر معو "الكافر" غير
يفيمو منظّرو اإلسالـ اإليديولوجي ،فال يتّسع "لممسمـ
العادي" مثال ،والى ّ
ّ
شدد والتّأسيس لمعنؼ داخؿ الوطف
جدير بالتمتّع بنعـ اهلل في أرضو ،بؿ غير جدير بالحياة أصال .ويعود ىذا التّ ّ

الواحد إلى الظّروؼ التي حفّت بتنظيرات المودودي .وىي ظروؼ االنفصاؿ عف اليند ،والتأكيد عمى مظاىر
"اهلل وحده مالؾ ىذه األرض .وحؽ سكناىا
التّمايز واالختالؼ سبيال لمتّجييش والتّحشيد .يقوؿ المودودي:

أما مف
واستغالليا واإلفادة منيا .و ّ
عيّ .
التصرؼ في ممكيتيا ال يمنح إالّ لمف أطاع أمر مالكيا ،واتّبع قانونو ال ّشر ّ
أف مف عتوا عف أمر اهلل ،وخرجوا
أعرض عنو واتّخذه ىزوا ولـ يمتثؿ لو فيو ظالـ غاصب باغ و( )...الحؽ ّ

حؽ ليـ عمى اإلطالؽ في الحياة عمى وجو أرض
عميو ،وحادوا عف طريؽ تطبيؽ قانونو والسير عمى ىديو ال ّ
اهلل .لكنيا عناية اهلل الكبرى وحممو الالّمحدود أف يممي ليـ".3

 - 1عٛذ لطة ،يؼانى ف ٙانطشٚك ،يظذس عاتك ،ص ٚٔ .12مٕل أٚضا ف ٙانظفحح َفغٓاْ" :زا ْٕ ٔحذِ اإلعالؤْ ،زِ ْٙ
ٔحذْا داس اإلعالو...ال األسع ٔال انعُظٔ ،ال انُغةٔ ،ال انظٓشٔ ،ال انمثٛهحٔ ،ال انؼشٛشج".
 - 2انًظذس َفغّ ،ص17
 - 3أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،انحكٕيح اإلعاليّٛح ،يظذس عاتك .ص32
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ىكذا تتّضح سمات وطف العقيدة ،وتتبمور سمات دولة المؤمنيف ال دولة المواطنيف .وكالىما ،أعني المالمح
الروابط التي تنشأ بفعؿ التّاريخ وقواعد االجتماع
السمات تعكس رؤية
ّ
متشددة وتصمّبا ّ
و ّ
ذىنيا ال ينفتح عمى سائر ّ

الدولة والمجتمع ،وال مف ضماف
الديف في ّ
السمات ال تناؿ مف منزلة ّ
الروابط وىذه ّ
اإلنساني حتّى لو كانت تمؾ ّ
البنا" :اإلخواف المسمموف ال يؤمنوف بالقومية وبيذه المعاني وبأشباىيا وال
الناس .يقوؿ ّ
الحرة في حياة ّ
ممارستو ّ
وفينيقية وسورّية وال شيئا مف ىذه األلقاب واألسماء التي يتنابز بيا الناس".1
يقولوف فرعونية وعربية
ّ
وتتجمّى نتائج اختيار دولة المؤمنيف عمى دولة المواطنيف في الموقؼ مف الح ّكاـ ،ومف ال ّشركاء في الوطف .فقد

قوة حضور ىذا
كاف معيار اإليماف والكفر ىو الفيصؿ في تصنيؼ أولئؾ ال ّشركاء ،عمى ّأنو مف ّ
الدقّة القوؿ ّ
إف ّ
العامة
المعيار وتواتره قد عرفت نسقا
ّ
تصاعديا منذ بدايات ظيور ّتيار اإلسالـ اإليديولوجي متأثّ ار بالظروؼ ّ

أف المودودي قد أضفى عمى التّوبة مف الكفر وعمى حرية
و
الخاصة التي حفّت ببمورة مختمؼ مواقفو .مف ذلؾ مثال ّ
ّ
الصراع مع اآلخر البوذي/اليندي،
المعتقد معنى
خاصا ّ
جدا ال يخمو مف تناقض ،ال يمكف تفيّمو إالّ في سياؽ ّ
ّ
إف
اخمية التي كانت تحاوؿ تشكيؿ مالمح ّ
ومع القوى ّ
الدولة ّ
الد ّ
الناشئة (الباكستاف) سنة  .1947يقوؿ المودوديّ " :
توبة الكافريف وانتياءىـ ال يقصد بو رجوعيـ عف كفرىـ وشركيـ ،بؿ إقالعيـ وأوبتيـ عف الفتنة"  .2فالكافر ،وفؽ

أف االستدارؾ الذي تال ىذا التّعريؼ قد
حر في ما يعبد ،وىو موقؼ يوحي بقبوؿ االختالؼ ،غير ّ
ىذا التّعريؼّ ،
سماه فتنة.
أفرغو مف محتواه ،إذ ىو مشروط بأالّ يحدث ما مف شأنو أف يمحؽ أذى بغيره أو بالمجتمع .أو ما ّ

يعد ك ّؿ فعؿ أو قوؿ ،ميما كانت
بابية بحيث يمكف أف ّ
الض ّ
والمصطمح ،كما ىو واضح ،في غاية الغموض و ّ
حؽ لو [أي لمكافر] أبدا في أف يعرض عف القانوف اإلليي ،وينفذ قوانيف
بساطتو ،فتنةً .يقوؿ المودودي مؤ ّكدا" :ال ّ
باطمة في أرض اهلل ،ويجعؿ عباد اهلل عبيدا لغير اهلل ألف ىذه الفتنة ال يمحوىا إال السيؼ".3

وظير في مرحمة ثانية ميؿ أوضح إلى التّكفير ،ولكف دوف تعييف موضوعو (مجتمعات وح ّكاما) ،يقوؿ عبد القادر
أف
عودة" :البالد ا
ّ
إلسالمية كميا ليس فييا بمد واحد يقيـ حكـ اإلسالـ ويخضع لو في كؿ الشؤوف بالرغـ مف ّ

ح ّكاميا وأغمب سكانيا مف المسمميف" .4ويضيؼ الكاتب في الصفحة نفسيا :وال يكفي أف يكوف الحكاـ مسمميف بؿ
يجب عمييـ أف يتحاكموا إلى اإلسالـ ويتّخذوا القرآف دستو ار ليـ .وصار التكفير أكثر وضوحا وصرامة وشموال

الجيادية ،فقد نعتوا الواقع المعاصر بالجاىمية ،وباتت ىذه
سيد قطب ومنظّري الحركات
ّ
لممجتمع والح ّكاـ معا مع ّ
يبررىا الوضع
الصفة صالحة لالنطباؽ عمى حاالت كثيرة متشابية ميما ّ
ّ
تغيرت األزمنة ،وتظير المبالغة ،التي ّ
 - 1حغٍ انثُا ،يعًٕػح سعائم اإلياو انشٓٛذ ،يظذس عاتك ،ص12
 - -2أتٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ،انحكٕيح اإلعاليّٛح ،يظذس عاتك ،ص25
 - 3انًظذس َفغّ ،ص 25
 - 4ػثذ انمادس ػٕدج ،اإلعالو ٔأٔضاػُا انغٛاعٛح ،يظذس عاتك ،ص 85
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الجاىمية األولى.
أشد مف
سيد قطب الوصؼ ،في اعتباره
الشخصي
الجاىمية المعاصرة ّ
ّ
ّ
الخاص الذي أطمؽ فيو ّ
ّ
ّ
سيد قطب" :نحف اليوـ في جاىمية كالجاىمية التي عاصرىا اإلسالـ أو أظمـ .كؿ ما حولنا جاىمية..
يقوؿ ّ

تصورات الناس وعقائدىـ .عاداتيـ وتقاليدىـ ،موارد ثقافتيـ ،فنونيـ وآدابيـ ،شرائعيـ وقوانينيـ .حتى الكثير مما

نحسبو ثقافة إسالمية".1

مقدمة تنطوي ضرورة عمى ىذا .والمرور مف
أف تكفير الح ّكاـ سابؽ عمى تكفير المجتمع ،واف كاف ذاؾ ّ
والمالحظ ّ
البنا
تكفير الح ّكاـ إلى تكفير المجتمع لـ يكف سوى مسألة وقت وشروط مواتية .فػ ػ ػ ػ "رغـ اتساع الفارؽ بيف نظرتي ّ

وسيد قطب إلى الحكومات ،بشكؿ أق ّؿ ،والى ال ّشعوب – بشكؿ أكبر -رأى أحد كتاب اإلخواف خارج مصر اتفاؽ
 .2أما مع "منظّري"
ألنيا تحكـ بغير ما أنزؿ اهلل"
بأنيا
جاىميةّ ،
الشييديف في الحكـ عمى األنظمة المعاصرة ّ
ّ

بالردة صريحا شامال وألسباب واىية .يقوؿ صاحب كتاب "الفريضة
الحركات
الجيادية فقد أصبح التكفير والحكـ ّ
ّ
3
أشد" :ح ّكاـ
إف "حكاـ العصر قد تعددت األبواب التي خرجوا بيا مف ممّة اإلسالـ"  .أو قولو في وضوح ّ
الغائبة"ّ :

ردة عف اإلسالـ ( ،)...فيـ ال يحمموف مف اإلسالـ إال األسماء واف صمى وصاـ و ّادعى أنو
ىذا العصر في ّ
4
الجيادية ،وتبرير أفعاليـ العنيفة القاسية في
يتـ تشريع وجود التّنظيمات
ّ
مسمـ"  .وعمى ىذا التّكفير ،واستنادا إليوّ ،
الدولة بح ّكاميا ومواطنييا.
مواجية ّ
خسص تنن

أدبيات اإلسالـ
الدولة والعالقة بينيا وبيف ّ
أف التفكير في ّ
مما ّ
الديف مف القضايا المركزّية في ّ
تقدـ إلى ّ
نخمص ّ
ينية مف
بي و
تدعيو التّيارات ّ
الجيادي  .وىو أمر يبدو مجافيا لما ّ
الد ّ
ّ
اإليديولوجي بتمويناتو الثّالثّ :
السياسي والحز ّ
ّ

يتـ
الصيغ
ّ
ّ
تمس ،لتبرير ىذه المفارقةف بعض القواعد و ّ
توجو نحو اآلخرة ،غير ّأنو كثي ار ما تُْم ُ
الفقيية ،كقوليـ :ما ال ّ
الواجب إالّ بو فيو واجب...
تطبؽ ال ّشريعة ،أما الثّانية فيي
غير الخالفة ّد
وّ
عبل ،إذ األولى ىي فقط تمؾ التي ّ
واشر ّد
الدولة وامشر عل عندىـ ُ
بأف عمييا أف تخدـ ىدفا
تتبنى الجياد في ّ
التي ّ
الداخؿ والخارج مف أجؿ إعالء كممة اهلل ،ويرى القائموف عمييا ّ
اإلسالمية مجرد نواة
الدولة
عد منظّرو اإلسالـ اإليديولوجي ّ
وي ّ
ّ
فيحوليا شيئا فشيئا إلى الدولةُ .
نبيال خارجياّ ،

 - 1عٛذ لطة ،يؼانى ف ٙانطشٚك ،يظذس عاتك ،ص17
 - 2فإاد ػثذ انشحًٍ انثُّا ،األخٕاٌ انًغهًٌٕ ٔانغهطح انغٛاعٛح ف ٙيظش .يشظغ عاتك ،ص ٚ .148مظذ يحًذ ػثذ انمادس
أتٕ فاسط طاحة كراب :يُٓط انرغٛٛش ػُذ ان ّشٓٛذ ٍٚحغٍ انثُّا ٔعّٛذ لطة .ػًاٌ ِ1418 ،ـ.
 - 3يحًذ ػثذ انغالو فشض ،انفشٚضح انغائثح ،يظذس عاتك ،ص 5
 - 4انًظذس َفغّ ،ص 6
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الدولة بؿ استحالتيا ،وزيؼ
اإلسالمية
الدولة
اقعية ىذه ّ
إلقامة دولة الخالفة و ّ
العالمية .ويالحظ بعض ّ
النقّاد ال و ّ
ّ
ّ
الدولة.
االعتقاد بوجود عالقة ما بيف اإلسالـ بوصفو عقيدة وبيف ّ

فإف اإلسالـ اإليديولوجي َي ُّ
اطية
لمحاكمية
الدولة ىو خضوعيا
ولما كاف معيار
عد ّ
مشروعية ّ
الديمقر ّ
ّ
ّ
ّ
اإللييةّ ،
ّ
وعبودية لمعباد ولميوى ،ويطرح بدال مف ذلؾ أسموب ال ّشورى ،ولكف دوف أف تكوف
حاكمية الجماىير
كف ار بوصفيا
ّ
ّ
الخاصة.
لمعامة بؿ مقتصرة عمى
ّ
ىذه ال ّشورى ممزمة لمحاكـ ،وال شاممة ّ

فإف دولة اإلسالـ اإليديولوجي المنشودة ىي دولة المؤمنيف ال المواطنيف المتساويف في
وبناء عمى ما ّ
تقدـّ ،
مشروعية،
الديف ،ىي عالئؽ باطمة غير ذات
الحقوؽ والواجبات ،وجميع العالئؽ بيف أفرادىا ،سوى عالقة ّ
ّ

الدـ والمّغة والتّاريخ ،بؿ أينما وجد مؤمف فذاؾ وطف المسمـ،
والوطف
الحقيقي ال عالقة لو بالجغرافيا وال بصالت ّ
ّ
النصرة والحماية والتّضامف في المنشط والمكره...
حؽ ّ
ولو ّ
الدعاء و ّ

فتيار اإلسالـ
حرّية المعتقد ،وليذا المفيوـ معاف ودالالت
ومما لو عالقة بالقيـ
خاصةّ ،
الس ّ
ّ
ّ
االجتماعية و ّ
ياسية ّ
ّ
كأف ال يثير "المخالؼ في
يقر بحرية المعتقدّ ،
ولكنو يحيطو بشروط تفرغو مف كؿ جدوى أو معنىْ ،
اإليديولوجي ّ

تـ التّأسيس لدولة المؤمنيف .فالمواطف
العقيدة" الفتنة ،وال ّ
يكرس العبودية لغير اهلل ،وحكـ العباد لمعباد .وىكذا ّ
تصاعدي ،مف التّمميح إلى التّصريح ،ومف تكفير
تدرج في نسؽ
الحقيقي ىو المؤمف وحده .ويالحظ ّ
ّ
أف التّكفير قد ّ
ّ
ذاتية يمكف تفيّميا.
الح ّكاـ إلى تكفير الحكاـ والمجتمع معا ،وليذه المواقؼ
ّ
عامة ودوافع ّ
المتشددة دائما سياقات ّ
الدولة ّإنما يكمف في جممة
وال ش ّ
الديف و ّ
سوية بيف ّ
أف مأزؽ ّتيار اإلسالـ اإليديولوجي وفشمو في إرساء عالقة ّ
ؾ ّ
السياسية.
صورات
ّ
ىذه التّ ّ
ن

ن

وامص لرن وامرووعن
ن

*ننوامص لرن

البنا ،حسف ،رإل ئلنوام منواشهبل ،د.ت
 ّفنإعلولنواعلةنالوه لن فنإلدبلنوهلل ،سمسمة دعوة التوحيد ،3
تٍ ػثذ انؼضٚض ،ػثذ انمادس،نرإل النواعملةن
ّد

د.ت

 عودة ،عبد القادر ،واإلسمن ض عن نواإلب إلبل ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1981 ، فرج ،محمد عبد السالـ ،وافربضلنواغ ئدل ،د.ت.Page 110
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سيد ،مع امن فنواطربق ،بيروت -القاىرة ،دار الشروؽ ،ط.1979 ،6
 قطبّ ،واملنبلنواحلبثل ،منبر التوحيد والجياد .د.ت.
 المودودي ،أبو األعمى  -واإلسمنّد

 -ح لنتطدبقنواشربعلنواإلسمبلن فنواعصرنواح ضر ،تر .خميؿ أحمد

الحامدي ،الرياض ،مكتبة الرشد،1983 ،

ملنواإلسمبل ،القاىرة ،المختار اإلسالمي ،ط1980 ،2
 واحكّد
 -نظربلنواإلسمنوابلب ا وبل ،دمشؽ ،دار الفكر ،ط1967 ،3

اإلسالمية.
نوألمل ،مركز الدراسات والبحوث
 ناجي ،أبو بكر ،إلورةنوات حش،نّ
ّد
خطرنمرحللنإلتمرنده ّد
دوف تاريخhttps://www.aldorar.net/2015/07/book-idart-twhsh-abu-bakr-naji- :
 .htmlبتاريخ  20مارس  .2019ص11
*نوامرووعن

طنبل ،بيروت ،دار التنوير ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي
واصسحب
نعمي أومميؿ،لنواعردبل،ن ّد
وال النوا ّد
ّد
ّد
العربي ،ط1985 ،1ن
نواإلسمف ،سمسمة السياسة والديف ( ،)1بيروت،
ّدن
عنواعردف
وال الن فنوالوتم
والبنن ّد
 بمقزيز ،عبد اإللوّ ،دّد
منتدى المعارؼ ،ط2015 ،1

وإللنتحلبلبلنارؤبتهمن م قفهمن
لطلنواإلب إلبلن فنمصرن(لر
واإل
ّ
ّد
ّد
البنا ،فؤاد عبد الرحمف ،وألخ وننوامإللم نن ّد
العالمية ،مركز الدراسات والبحوث
مننواإلب إلبلن واع وملنواتفنح اتنل نن ص اهمنإابه ) ،جامعة أفريقيا
ّ
يقية د.ت
األفر ّ
كمبل ،م ار .محمد العاني،بيروت  -لندف ،دار الساقي2009 ،
 -حاج حمد ،محمد أبو القاسـ ،واح ّد

 -العروي ،عبد اهلل  -مفه منوابلب ا وب  ،بيروت -الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ط1993 ،5

منوال ال ،بيروت -الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ط.2006 ،8
 مفهّد
 محمد عبده أبو العال ،األصولية اإلسالميّة واإليديولوجيا السياسيّة  ،ضمف مؤلؼ جماعي :الدولة والديف فيعدي ،مؤمنوف
الفكر العربي المعاصر ،سمسمة ممفات بحثية ،تقديـ وتنسيؽ د .الطيب بوعزة ،ود .يوسؼ بف
ّ
بال حدود 3 www. Mouminoun.com ،سبتمبر 2016

ووعنوألعومبل
*نوامر
ّد
ème
- Ansary, Abdou Filali- L'islam est-il hostile à la laïcité Paris,2
éd. Le
Fennec.1999
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