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 شفيق جرادي   

 اإلسالم السياسي.، أيلول 11أحداث شفيق جرادي، املقاومة، اإلرهاب، السياسة، الكلمات المفتاحّية: 

إن من حق املرء أن يرتيث يف اختاذ األحكام على املواقف واألوضاع واملصطلحات، حينما تُعرض عليه مسائل 
 مثل احلديث حول اإلسالم السياسي.التباسية غري واضحة األبعاد واملعاين والدالالت، 

 فما هو املقصود باإلسالم السياسي؟

ليمّيز يف قراءته وتفسريه بني ما هو إسالم  ،م ددياةةهل املصطلح يريد معاجلة جنبة معرفية تتعلق باإلسال
 عبادي دعوي، وآخر سياسي يقوم على لعبة املصاحل؟

قصد به التأريخ ملرحلة ما بعد سقوط الدولة العثماةية وةشوب الصراعات يف املنطقة بني السلطات أم أن ما يُ 
للمد اإلسالمي متثل باحلردات  اأمثرت يف فرتة معّينة تصاعد  ة فيها؟ واليت ة والدينيّ احلادمة واالجتاهات األيديولوجيّ 

 اإلسالمية؟

ة سات الدينيّ هل اإلسالم السياسي هو تعبري يشري إىل احلردات اإلسالمية اليت خرجت عن إرادة املؤسّ 
 ة التابعة لألةظمة احلادمة يف املنطقة؟اجملالس الشرعيّ  مة سواء  منها اجلامعات العلمية، أالتقليديّ 

 .ة ومقتضيات خاصة من املواقفخاصّ  اأحكام   أن لكل تفسري وداللة تابعة هلذه املفردة ،مما ال شك فيه

هو حمض تسطيح يف فهم اإلسالم الذي يقوم باألساس على  ،فالتمييز بني إسالم عبادي وإسالم سياسي
ولقد داةت إقامة اإلدارة  من االهتمام بالشأن الفردي والسياسي العام يف حياة اإلةسان واجملتمع. ،منظومة مرتابطة

الَِّذيَن ِإْن }لقوله تعاىل:  ،هلا ةفس أمهية العبادات وإقامة الصلوات اجملتمعية والسياسية يف الرسالة النبوية احملمدية
 .1{...َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلةَ 

ن ما ُيسّمى باإلسالميني التقليديني تعاملوا مع األبعاد إحىت  .وهذا ما التقطته جممل التفسريات اإلسالمية
وإن فرّقوا على املستوى العملي بني أصالة االهتمام النظري بالسياسة يف  .اي  إسالم اس  باعتبارها مقدالسياسية 
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 ودان أ  ديف يتعامل املسلم مع احلادم عادال    :مثل. هلم منها مواقفاإلسالم، وبني املمارسة السياسية، اليت دان 
 ،وهل األصل يف املشروعية حكم التشريع أم عدالة ومميزات احلادم؟ وما هو النظام املطلوب؟ اخلالفة ؟اجائر  
 أو غري ذلك؟ ،السلطنة ،اإلمارة ،اإلمامة

صد والغاية، وهي اليت ميكن قالمية بني املهذا يف الوقت الذي مّيزت فيه بعض احلردات والشخصيات اإلس
إقامة الدولة واحلزب واحلردة، د  .السبل املوصلة لتحقيق الغايةأن تتصف بالقداسة، وبني الوسائل واإلجراءات و 

ف بالقداسة. إال أن عدم اتصافها بالقداسة ال يعين أهنا غري مهمة، بل وهي أمور سياسية زمنية ال ميكن أن تتص
مع املصاحل التكّيف  هو ذاك اخلاضع لنظام املتغريات ومروةة ،؛ ألن املقصود بغري املقدس هنااوواجبة أحياة  

 والوقائع واملوضوعات.

يعّّب عن أن اإلسالم حيرتم ويتعامل مع الزمن، وله فيه مواقف وآراء  وإال فإن السياسة هي أصل وأساس
إذ ال  العبادية. يف بقية األصول االعتقادية واألخالقية والتشريعية اسيؤثر عميق  وأي خلل يف هذا األصل  وأحكام.

بل ال  س  اإلسالم.حبميكن تكامل الفرد خارج إطار فعاليات اجلماعة واألةظمة اإلدارية والسياسية األخالقية 
ريعات املالية التش لكف يف إطار احلكم والنظام السياسي. للشريعة وتكامل األعمال العبادية إال جبرياهنا إمتام

العلمي ورفع  ةظام سياسي يشق طريقه حنو االزدهار والتطوير مصرف حرادها هو ،العبادية من زداة ومخس
دما أن أحكام القضاء واحلدود والقصاص هي أحكام شرعية ال ةفوذ   ت اجملتمعية املدةية واإلةساةية.االحتياجا

 ة.ؤسسة إجرائية صاحبة سلطة وسياسلتطبيقها إال بوجود م

ن الدةيوية ال ينفون أصل السياسة والشؤو  ،فإن أصحاب ما يسمى باإلسالم التقليدي أو الرمسي ،بناء  عليه
. ، ويف توقيت املمارسة العملية للعمل السياسييقيةبطالت لكنهم قد يناقشون يف احليثية يف اهتمامات اإلسالم.

بالسياسة، مث االةطالق ملمارسة الفعل والعمل  وهذا ما شجع احلردات اإلسالمية على اإلمساك بأصل العناية
إىل درجة اعتّبوا فيها أن عبادة اهلل  لودهم العام، بل ويف رسم أهدافهموااللتزام السياسي يف حردتهم ودعوهتم وس

وهذا ما أّسس  دولة العدالة اإلهلية على األرض.ال تستقيم إال خبوض غمار احلراك السياسي الذي يقيم جمتمع و 
الةطالق تفسريات عند هذه الشخصيات واحلردات عملت على بلورة ةظرية احلادمية اإلهلية، وقد قامت  اأيض  

 هذه النظرية على مجلة أسس منها:

 اهلل هو مصدر التشريع وهو سبحاةه مصدر املشروعية. نأ، و ن احلكم هلل وحدهأ -1



 ةزل اهلل هو حكٌم دافر.ن دل حكم بغري ما أأ -2

 باالستبداد. اهو خروج عن ربقة الدين، وهو رض   ،باحلكم الوضعين الرضوخ دما القبول أ -3

ينبغي رفض أي ارتباط باجملتمع الفاسد وبالنظام غري الشرعي، بل جي   ،بناء  على ما تقّدم -4
 االةقالب على مثل هذا اجملتمع والنظام.

وأن دل ممارسة  ن احلل الوحيد املمكن هو بذل اجلهد والعمل إلقامة دولة إسالمية ولو بالقوة.أ -5
الظلم، وقبول مواجهة سياسية أو دعوية خارج هذا الفهم وهذا اهلدف هي مضيعة للوقت وسكوت عن 

 بالكفر وأةظمته الفاسدة املفسدة.

اإلخوان املسلمني، وحزب التحرير، دحردة اإلسالمية السنية  وقد جاءت هذه النظرية لتؤثر باحلردات 
 دول إسالمية دبادستان وأفغاةستان وتردية، أو عربية دمصر واألردن وسوريا واشتقاقاهتم يف ،واجلماعة اإلسالمية

ولبنان. دما أهنا أثرت حبردات إسالمية شيعية دحزب الدعوة اإلسالمي، ومنظمة العمل اإلسالمي وغريمها يف 
 دول خليجية وعربية دالعراق ولبنان وغريمها.

تسميته بفرتة الصحوة اإلسالمية وفكرها اإلصالحي اليت  جاءت لتمّيز بني ما ميكن لنا بل إن هذه النظرية
وفرتة احلردات اإلسالمية أو ما حيلو للبعض  ،وحممد عبده ورشيد رضا وتالمذهتمنها مجال الدين األفغاين، دشّ 

مع الشهيد حسن البنا مؤّسس حردة اإلخوان املسلمني يف  1929احلردي الذي اةطلق سنة  تسميته باإلسالم
 ني مها:ني فكريتَ مصر، والذي تفاعلت دعوته عند شخصيتَ 

أمنية أطلق عليها اسم "املنشية"،  الناصر على إثر حادثةسيد قط  الذي مت شنقه بأمٍر من مجال عبد 
لدى اإلسالميني هو إقامة اجملتمع واحلكم . وهو دتاب أبرز فيه ديف أن اهلدف معالم في الطريقوتأليفه دتاب 

 اوهذه األفكار دما هي العادة دوم   ة غري إسالمية يف قلبها وقالبها.وسياسي اإلسالمي، ورفض دل صيغة جمتمعية
ىل مدرسة يُقتدى تأخذ بُ ْعد التأثري العميق حينما متتزج بالتضحية والدم والشهادة، حبيث تتحول من فكرة إ

المصطلحات األربع في أليب األعلى املودودي البادستاين  مث إن الفكرة تكاملت مع دتاب ويُهتدى بنهجها.
، مما أولد معالم في الطريقطع مع دتاب اقفيه معىن احلادمية اإلهلية بشكل توالذي عاجل  ،القرآن الكريم

وحكوماهتا. إىل أن  يات مع حميطهار التحديف حياهتا السياسية واالجتماعية واحلزبية، وخاضت غما اتأسيس  
 حصلت مجلة أحداث منها:



اإلسرائيلي واةتشار مشاعر اإلحباط لدى الشارع العريب، والقلق -يف الصراع العريب 1967اةتكاسة عام  .1
جتاه دل الطروحات القومية واليسارية يف املنطقة. يف الوقت الذي بدأ فيه الطرح اإلسالمي التشكيكي 

 ضمن ةظرية املؤامرة ولعبة األمم. الطروحات القائمة وقراءهتايغزو صفوف الشباب جتاه دل 
خفوت التجارب القومية يف البلدان العربية وحتوهلا عند مرحلة استالم السلطة إىل ةظرية للزعيم من أجل  .2

يف حياهتم، وأهم  خيارات أدثر أصالة، وهو ما دفع بالشعوب للبحث عن هممارسة استبداده على جمتمع
 األصلية هو اإلسالم. تلك اخليارات

استمرار تفاعل القضية الفلسطينية يف الضمري واحلراك العريب واإلسالمي، واةتقال وعي قضية الصراع على  .3
أرضية فلسطني إىل صراع على أرضية دل العامل العريب، خاصة بعد احتالل إسرائيل للعاصمة بريوت، 

 خوهلا الغاص  لألراضي اللبناةية.ود

دات أو اجملموعات اإلسالمية لدخول مقاومة عنيفة وجدية ال تطل  األمثان، وال تقيم مما دفع بعض احلر 
وبروز احلردة اإلسالمية محاس يف فلسطني. وإذا داةت املقاومة اإلسالمية ، حملتليف معردتها مع ا اللحسابات وزة  

مسة شيعية، واحلردة اإلسالمية يف فلسطني سنية، فإن وحدة القضية وتقارب املساحة اجلغرافية  ذاتيف لبنان 
للمذاه ، وشّكل رؤية للوعي جديدة  أةشأ حاضنة لتجربة إسالمية عابرة ،ريخ املشرتك ووحدة الصراع والعدووالتا

 األحداث وحتديد السلوك من اآلخر.م تقوم على التجربة أدثر مما تقوم على املسبقات والتصورات القبلية يف فه

 عند هاتني احلردتني: ومن امللفت

 يدخال يف صراع مع جمتمعهما، بل مع الكيان الغاص  إسرائيل؛ وهذا يعين أن قضيتهما ليست أهنما مل .أ
بل مقاومة االحتالل مما أعطامها ميزة حردة  -عند أغل  احلردات  دما هو احلاصل  -مواجهة االستبداد 
 التحّرر الوطين.

وقد امتازت جتربة املقاومة اإلسالمية يف  واملشروع الوطين يف مقاومتهما، هنما سعيا للمزاوجة بني اإلسالمأ .ب
ح لبنان مبيزة إضافية هي تكّيفها مع الواقع التعددي الذي يتسم به لبنان دبلد يعيش احمليط العريب، وينفت

 على العامل بتنوع طوائفي وأيديولوجي.
التنظيمي، بل ن احلردتني استطاعتا أن تقّدما جتربة اجتماع على وحدة من القضية مع حفظ التنوع أ .ت

 واملمارسة القطرية.



عن العامل العريب.  هنما ةافذتان على العامل اإلسالمي مثل إيران وترديا وماليزيا وبادستان وغريهم، فضال  أ .ث
إهنما استطاعتا جتاوز عتبة األةظمة حنو العالقة مع "ا بذلك احلدود املذهبية، بل ميكن القول: تز وقد جتاو 

 ".اشعوب املنطقة عموم  
ة على املصاحل املذهبية أو الطائفي ،هنما من احلردات النادرة اليت تبين يف مسارها سّلم أولويات ال تقع فيهأ .ج

 الدرجات األوىل من السّلم.
م، واالةتصار على الغزو العدواين  2000الثبات يف املعارك، وحترير األرض عام دحتقيق إجنازات ميداةية   .ح

مع  والثقة بالنفس والتكامل ،والبدء ببث ثقافة االةتصار ،م 2008و 2006 نيعامالاإلسرائيلي يف 
 وباجلهة اليت يتفاعل معها. بنفسهالتاريخ املقاوم مما أعاد الوعي للشارع العريب واإلسالمي ببعض الثقة 

 
ومن املعلوم أن إيران  .وذلك بقيام دولة الثورة اإلسالمية يف إيران 1979حصول حتوُّل إقليمي سنة  .4

تعتمد على الفقه الشيعي، وهو فقه ةأى بفعل الضغوط واألزمات عن الدخول يف األحكام السياسية 
بنظرية والية الفقيه  هس سر قدأن جاء اإلمام اخلميين  إىل .اخلاصة ببناء دولة وجمتمع فرتة مديدة من الزمن

 مجلة أسس منها: ،بعد خوض فقيهها جتربة عملية واسعة ،اليت استخرجت

مشروعية احلكم ال تكون إال بتحصيل موافقة الناس،  : أةه وإن داةت الشريعة هي مصدر احلكم، إال أنأوًل 
وهبذا مزاوجة بني املقّدس والزمين يف صدور  .الديين والطبيعي إلرساء ةظام حكم إسالمي فإرادة الناس هي املدخل

 شكل احلكم املعتمد بالدولة اإلسالمية.

ال يلغي التزام احلدود الوطنية يف الدولة  ،ن مفهوم األمة دإطار للنظرية السياسية يف اإلسالمأ: اثانيً 
 اخلصوصية إىل شرط أن ال تتحول ،هو ذاك الذي حيرتم اخلصوصية الوطنية ،اإلسالمية، بل إن القاةون الفاعل
ألن األفق الرسايل يف اإلسالم ميتد لإلةسان مبا هو إةسان مستخلف من اهلل  ،إطار هنائي يف االهتمام الديين
 ومكّرم عند اهلل سبحاةه.

ال احلكم عليها  ،اواحلياة والدول إمنا تقوم على أساس أصالة اخلري فيه ن األصل يف النظرة للمجتمعأ: اثالثً 
لذا فال ماةع من االةفتاح على  ستوى السياسي هو الظلم والعدوان.ري. بل الكفر احلقيقي على املفكباجلاهلية والت

وهذا خالف النظرية . اجملتمع والعالقات الدولية طاملا أن هذه العالقة تقوم على حتقيق مصاحل األمم والشعوب
 من احلردات واألحزاب اإلسالمية. س عليها ومبوجبها العديدالسالفة الذدر اليت تأسّ 



مان هيحصلت حادثة يف مكة بالسعودية حينما قام جمن جناح الثورة يف إيران بعد أشهر قليلة  .5
مما فتح ةافذة أمام  وطال  جبملة أمور اعتّبت مبثابة اةقالب على النظام واحلكم يف السعودية.العتييب 

ألمر بعد دخول إرادة ويل ااإلسالمية السنية، بل وبعض احلردات السلفية للتحرك خارج  عموم احلردات
ىب عند هذه احلردات عندما الزُ اجليش األمريكي السعودية، وسكوت النظام على ذلك، إىل أن بلغ السيل 

ج بالكويت، واحتالل دولة يف حرب اخللي اةطلقت بعض الفرق العسكرية األمريكية حنو قتال العراق
 العراق.

حينما أعلنت القاعدة وهي اليت يقودها السعودي ابن الدن  (سبتمّب) أيلول 11أحداث  .6
اليت  ،املال عمر زعيم حردة طالبان واليت تقيم يف أفغاةستان حبمى ،ده األمين املصري أمين الظواهريوعض

بين فيه دما القاعدة على الرؤية السلفية اليت فهمت السياسة دما نتلتزم الفقه احلنفي، يف الوقت الذي ت
 بنيت على: ،اجلهاد ضمن منظومة خاصة

اإلحباط من جتربة احلردات اإلسالمية اإلخواةية، مما أةشأ حردات يف مصر وغريها تعتمد اخليار املسّلح  .أ
د اإلسالمي املصرية اليت ةّفذت والعنيف، داجلماعة اإلسالمية يف مصر وبادستان واجلزائر، وحردة اجلها

وهي حردات عايشها أمين  ر،ات التكفري واهلجرة وغريهم دثوحرد ،حكم اإلعدام بأةور السادات
ر ظالظواهري الذي التقى ابن الدن يف أفغاةستان، ومن املعروف أن ابن الدن تتلمذ على يد الزعيم واملن

 اجملموعات العربية يف حرب أفغاةستان ضد السوفيات، والذي استشهد السلفي عبد اهلل عزّام الذي قاد
 يف ظروف غامضة.
س لرؤية ترديبية مازجت بني السلفية وفكر املراجعة لدى احلردات املنبثقة عن وهذا دله أس

 اإلخوان، واليت اعتمدت على مقولة احلادمية اإلهلية.

، اين للفتوى بطريقة تلفيقية، بل ومزاجية أحياة  وز متصدّ ة الدينية أو الشرعية وبر ساخلروج من سلطة املؤسّ  .ب
مما دفع بعض هذه احلردات إىل إةشاء ما اصطلح عليه مبجالس الفتيا، األمر الذي أّسس لبناء مرجعيات 

والذي ظهر بشكل  ا  أحياة  وهذا ما مسح لوقوع بعض التسيّ  دينية خارج إطار املرجعيات التارخيية.
مصع  الزرقاوي ومسري املقدسي وأمين الظواهري. إذ رفض  خطري يف العراق، ودشفت عنه مراسالت أيب

تقوم مجاعات بل ويف بعض األحيان داةت  ،ا ال يعود فيه لرأي جملس الفتيااألخريان تصّرف الزرقاوي مب
 : أمري اجلماعة، وفقيه اجلماعة.نيعلى أصلَ 



 من مجاعة، ولكل منها أمري وفقيه.بل ويف احلي الواحد أدثر  املدينة أو يف القريةيف وقد ةرى 

وال  ألولويات إال  يف احصول أعمال عنفية بفعل عقلية مذهبية حادة، ومواقف مزاجية حادة ال تراعي  .ت
  ،دان أو غري مسلم  اا فهو ضدةا مسلم  نحبيث إن األصل صار دل من خيالف ذمة.

 
دان أو غري   اظامل

واملدةية والدينية، إذ صار املعيار هو  . وطال االستهداف دل البنية اجملتمعيةادان أو حمكوم    احادم   ،ظامل
استخدام القوة والذبح حبق دل الكافرين، وحكم الكفر على األشخاص قد جيري جملّرد أهنم خيتلفون مع 

 مري اجلماعة، أو اجلماعة اخلاصة.أ
وهذه اجملموعات يف الوقت  لمية.الع املهاجرين إىل الغرب واالستفادة من خّباهتماجتذاب جمموعات من  .ث

حد التنّكر هلا، فإهنا عاشت دل أحاسيس العزلة عن إىل أوصلها  ،عن أوطاهنا االذي عاشت فيه اغرتاب  
جمتمعات الغرب، إذ مل تستطع حبس  بنيتها الرتبوية أن تتكّيف وتندمج مع احلياة فيه والتصاحل اجملتمعي 

 يف البلدان الغربية، وهو األمر ومهاراهتا العلمية والتقنية ألحداث الرتهي معه، فاستخدمت عقليتها 
إىل أن جاء  ،الغربية وغريها فيه اع واملصاحلواإلسالمية مبواجهة األوضيار العربية الذي ةقلته إىل الد

 التقنني يف إدارة هذه الطاقات باعتبار أن الصراع جي  أن يرتّدز إما:
 يف مواجهة الغرب ومصاحله املمتدة يف العامل، إذ هو األصل يف دل حردة الكفر بالعامل. -
إحدى الدول يف قامتها مل تنجح الفكرة يف أفغاةستان، فينبغي إ أو يف إقامة دولة اخلالفة. وإذا -

سيساعد على اهنيار بقية الدول العربية  ،يف العامل العريبدهذه إقامة دولة إسالمية  إن إذ  .العربية
وهلذا دان االةتقال األمين والعسكري  .بيد دولة اخلالفة اليت ستفتح بعدها الصراع ضد الغرب

 الواسع إىل العراق.
اليت ميكن أن حتول دون حتقيق اهلدف الثاين.  ،أو أن يرتّدز يف مواجهة املعّوقات املذهبية والدينية -

حبق الشيعة وبعض السنة وحبق  ،داةت األعمال الرهيبة اليت مارسها الزرقاوي ومن معه  ،ومن هنا
 املسيحيني.

 للحردات اإلسالمية: ةاليوم أمام فرز يقوم على تصاةيف ثالث حنن كذاوه

 ّب أن اخلضوع للحادم أمرللسلطة، واليت تعت تلك التابعة ، خاصة: وهو املؤسسات التقليديةالصنف األول
 وهي مؤسسات قد باتت هامشية التأثري يف حردة شعوهبا ويف وجدان اجلماعات اإلسالمية. ضروري.



السياسي والذي يف ظين أةه أدثر ما يصح على احلردات اإلسالمية السلفية  اإلسالم: الصنف الثاني
بكثري من  وهي حردات حتولت .هي األصل واهلدف النهائي لديها والدعوية اليت تعتّب أن اإلمساك بالسلطة

 ة تعتمد سياسة القوة دنهج يف مساراهتا.حرادها إىل حردات عنيف

واهلدف عندها يتأطّر يف  .اإلسالمية؛ وهي حردات معنية برفض ومقاومة االحتالل: املقاومة الصنف الثالث
 ثورية اةقالبية. هي أقرب لتكون حردات حتّررية منها لتكون حرداتاحلراك اجملتمعي ال السلطة. لذلك 

أساس وضروري، لكن الفارق يف طبيعة هذا االهتمام وحجمه. ويف  ةواالهتمام بالسياسة عند الصنوف الثالث
حىت تستقر على قواسم من قناعات وأمور  ،أن هذه االجتاهات ستشهد الكثري من التصادم والتصاحل بينها ظين

أن االستبداد دما االحتالل مها السببان الدامغان حنو  أظنّ ، ولو مبقدار احلد األدىن. دما مشرتدة جتّسر اهلوة
 استخدام العنف واللجوء إليه يف حّل املشكالت.


