
 
 

 الحراك العربي  

 صحوة بناء الدولة

 1الشيخ شفيق جرادي

 ،الشيعة ،التشّيع ،املدنّية ،املِّلة احلراك الشعيّب، العلمانّية، اإلسالمّية، الصحوة شفيق جرادي، الكلمات المفتاحي ة:
 السّنة.

ة، أم صحوة إسالميّ ة، عربيّ  أم ثورة ،األخري. هل هو ربيع عربّ  لن خنتصم يف حتديد تسمية للحراك العربّ 
ة وإن كان لكّل جهة عملت على إطالق اصطالحها على هذا احلراك أسباهبا اخلاصّ  ...؟ةأم هنضة شعبيّ 

ما هو مهّم يف هذا احلراك،  أنّ  الدالّة على فهمها للحراك ممزوجة بأهداف وغايات تتوّخاها منه. إّل 
 س  فهمنا، أمور  منها حب

ّي يف ثقافة ، والذي استحضر العمق اإلسالمأسفر عنه احلراك العربّ ر اجملتمعّي الذي حجم التوتّ  .1
وهنا، من مثل استعادة الثقة بالنفس، وتأصيل الناس، كما استحضر طبيعة الحتياجات احلياتّية اليت يتوخّ 

 والسياسيّ  الرتباط جبهاز دولة وحكومة وأحزاب سياسّية تتوّّل تأمني مقتضيات منها الجتماعيّ 
 .يّ واملعيش
ة وأيديولوجّية ومذهبّية وطائفّية ومطلبّية، األمر تشّظي مكوِّنات جمتمعات احلراك العرّب إّل حزبيّ  .2

ا تكش  عن الذي يُنّبه الدارس إّل وجود تفّسخات، وإن بدت أحيانًا صغرية على السطح، إّل أهنّ 
احلّساسة لعداوة الغرب والوقوع ات يضاف إّل ذلك، القابليّ  خات أعمق يف بنية هذه اجملتمعات.تفسّ 

ا إنشاء منهجّية تفسرييّة تعتمد الوص  الدقيق هلذا الواقع بأفخاخه يف آن واحد. وهو ما يستدعي منّ 
 القائم.

ة والدينّية واحلزبّية بتسّنم سّدة احلكم والسلطة. رغبة ل ة عند األطراف املذهبيّ الرغبة اجلاحم .3
كم، بل تبتغي الذهاب عميًقا يف بناء القواعد التأسيسّية للدولة، من تقتصر على جمّرد قبول املشاركة باحل

وبذهنّية تستدعي جل  مسري  ،مثل  الدستور وتشريع القوانني مبا يتناس  مع مصاحل تلك اجلماعات
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 و إن شئت فقل مع اآلخر، أ وروح تتآل  ،السلطة إليها وحدها ملا تفتقده من ثقافة تعّدديّة مرك 
 خر كما تفتقد روح الثقة بايحمي..تتكامل مع اآل

على زحزحة ثوابته. تلك الثوابت اليت لطاملا دعت إليها احلركات  جديد مبنّ قيام خطاب  .4
ا قامت بانعطافات ا كان من الصع  عليها رفض ثوابتها فإهنّ هذه اجلماعات ملّ  فإنّ  ّية.والعلمان ةاإلسالميّ 
التفسريات واملواق ، حبيث صار من الواضح سبق املوق  واملصلحة ة لتلك الثوابت عرب مجلة من تأويليّ 

 على املبادئ والرؤى يف كثري من األحيان.

ني، وعلى مشروعهم وخطاهبم املرتب. بالدولة والقيادة سنقتصر على اإلسالميّ  ،وحنن يف هذه املقالة
 ة.السياسيّ 

بوّدي إبراز املقصود من سبق املوق   ني يف هذا الشأن،، وقبل بدء استعراض طرح اإلسالميّ إّل أنّ 
 املعاصر. على الرؤية يف بعض اخلطاب اإلسالميّ 

 ة الموقف والرؤيةجدلي  

لن أدخل عميًقا يف التباين الذي برز ببعض املدارس الفلسفّية، واليت أُطلق على بعضها اسم الفلسفة 
ولته من اهتمام ر اسم الفلسفة املثالّية ملا أوعلى بعضها اآلخ على الفكر. الواقعّية لتقدميها الواقع اجملتمعيّ 

رت وأسبقيته على الواقع. وإن كانت املدارس السياسّية، بل وبعض احلضارات، تأثّ  بالفكر والذهن خاصّ 
الواقع  ات قامت على اعتبار أنّ ك أيديولوجيّ هنا حيث إنّ خر مبثل هذا النقسام الفلسفّي، بشكل أو بآ

، إذ الثابت الوحيد هو جريان ل مبدأ ثابًتا بشكل هنائيّ  ، وأنّ مسار الفكرة واملبدأهو احلاكم يف املتغرّي 
هبا  اه فرض نفسه كذريعة تتتتتتتترسستّ ا الطغيان هذ الفكرة جمرى تغرّي الواقع وتبّدله. وامللفت هنا، أنّ 

، وبنت العليا""املصلحة  باب الغي  فكرةوأخرجت من عُ  حركات وأحزاب ومذاه  دينّية وإسالمّية.
باتت عند هذه احلركات مفهوًما تتداعى معانيه  ،هنا "املصلحة" لألمور. إّل أنّ  على ضوئها رؤيتها
اة منه، أكثر من إدخاله كعنصر من عناصر تشخيص املوق  وإجراء الالزم الذي حبس  الوظيفة املتوخّ 

 أمع مقتضيات الظرف. ويف هذا كسر ملبد والشرعّية تتكامل فيه الثوابت واألحكام العقائديّة واألخالقّية
وأحكامه، بل  ة على ضوء هدي اإلسالمالجتهاد اإلسالمّي ودوره يف دفع احلياة العملّية والسياسيّ 

 ورؤيته تاه العامل واحلياة.



 
 

إّل تيه  ،يودي باملسلمني، وبشكٍل حمتوم انفالت العالقة مع الجتهاد اإلسالميّ  ول خيفى أنّ 
، وضاللة ما بعدها ضاللة. إذ هو، وإن ترك جماًل للتمّسك بالسم )اإلسالم(، أو )املشروع اإلسالميّ 

اإلسالم( يف ناحية، واملعىن املتوّخى من اإلسالم يف أي ه يضع اللفظ والسم )والدولة اإلسالمّية(، لكنّ 
نا سنكون عند مفهوم هجني ل اللفظ فإنّ  ناحية أخرى، وحينما ينفرط عقد العالقة بني اللفظ واملعىن،

يكش  عن معناه، ول املعىن يرضى به امسًا وعنوانًا حيكي املفهوم عنه. وهنا، تتبّدد الرؤية ويضطرب 
ّلة ا دولة املِ ، إمّ املوق  من الواقع. وهذا ما حصل مع أغل  احلركات اإلسالمّية اليت باتت أمام طرحني

 املدنّية اإلسالمّية.ا الدولة اإلسالمّية، وإمّ 

 ل ة والمدني ة في بناء الدولة اإلسالمي ةالم  

ّلة هنا اجلماعة الدينّية أو اإلسالمّية، إذ الدولة اإلسالمّية هي الناظم الذي حيفظ مصاحل ل أقصد باملِ 
ذهًبا، ومن ّلة باملعىن الذي انشطر اليوم من الدين فشّكل مها، بل أقصد املِ اجلماعة وحيّقق هلا أمنها ورقيّ 

 ّلة، اليت أّول من تعادي رفاق درهبا الديّن أو حّت صارت هي املِ  ةاملذه  فشّكل قراءة أو فرقة خاصّ 
 عنفيًّا حتت عنوان التكفري، يف الوقت الذي تناصر فيه حّت  هم إقصاءً أحيانًا كثرية. ومتارس حبقّ  املذهيبّ 

 ل أقصد باملدنّية الناس ومقتضيات احلياة العاديّة أنّ ّلتها اخلاّصة. كما رقتها ومِ من فِ الظامل إن كان 
اإلسالم هو دين اإلنسان الذي جاء الوحي إليه ليهديه ُسُبل الرشاد يف معرفة نفسه  عندهم. ذلك أنّ 

املدنّية هنا، مبعىن إخراج الشريعة كما بوتكويًنا. إّل أّن أقصد  والكنوز املعنويّة اليت أودعها اهلل فيه، فطرةً 
 جاءت يف حكم اهلل عن أن تكون مصدر التقنني والتشريع والدستور احلاكم يف حياة الناس.

ة بقوله  د مهدي مشس الدين، حينما عّرف الدولة املدنيّ ة، ما أشار إليه الشيخ حممّ وأقصد باملدنيّ 
 .2"أي دولة بال دين"

ّلة تلك، هو ة، وبني دولة املِ املدنيّ ة بني مثل هذه الدولة النشطار يف اخلطاب عند احلركات اإلسالميّ 
ة بناة احلراك اإلسالمّي يف يف شخصيّ  الذي علينا التمّعن يف دللته اليت أّول ما تكش  عن انفصام حادّ 

 املعاصر، والذي قد حنيل أسبابه إّل  الوس. العربّ 
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  ّوهذا ما أرخى  ا املسارعة غري املدروسة يف اقتناص فرصة استالم احلكم وبناء مشروع الدولة،إم
ه على تصرحيات ومواق  غري دقيقة وغري مدروسة أحيانًا، ومسرتضية للمناخات العاّمة والقوى بظلّ 

 املتحّكمة أحيانًا أخرى.

  ّا الوصول إّل موقع مل يكن باحلسبان، ومل تنضج املقّدمات الالزمة لطرح صيغ إسالمّية وإم
 ة.ة اإلسالميّ الرؤية واملشروعيّ  ن عمقص  ويتضمّ ل هذا الواقع اجلديد لكي يتّ هّ تؤ 

  ّإلسالمّي بفعل النهوض احلضاريّ ا بفعل ثقل الصدمة احلضاريّة اليت وقعت على العامل اوإم 
العام، ليعيشوا  ّي للغرب. والذي أخرج أهل اإلسالم من أفق املشاركة باحلياة العاّمة والشأن السياسيّ املادّ 

 بات اهتم ومعتقداهتم. حّت ودهم وعلى دينهم وأخالقيّ ة من خوف على وجالذاتيّ  يف قمقم اهلواجس
ناضج، ولو أردنا مجع وتلخيص   هؤلء بال طموح مستقبلّي، وبالتايل بال رؤية واضحة ملشروع إسالميّ 

 فقداهنم للثقة بأنفسهم. ة احلكم جاءهتم يف ظلّ فرضيّ  هذه األزمات ألفردناها بعبارة واحدة، أنّ  كلّ 

ا إّل وضع من اثنني  إمّ  لبعض املقّدرات حتوّ  اإلنسان إذا جاءته بالنفس، فإنّ وعند فقدان الثقة 
  مبا نسّميه مشروع وهذا الذي تسبّ  وأيًّا كان. ورفض اآلخر مهما كان ذاك اآلخر النكفاء على الذات

الذي  الفعليّ  ّلة، وهو يف قبال مشروع األّمة، أو أن ينساق وينزلق يف ناظمه السياسّي إّل تبعّية اخلصماملِ 
ألحاسيسه اليت باتت تتكّي  مع املناخ  ما أُثقل هذا الوجدان من استعمار، بسب  يعشعش يف وجدانه

. يف الوقت الذي ترفض بعض واليوميّ  والتشريعيّ  ، وبالتايل مع مزاجه السياسيّ الغربّ  الستعماريّ 
إّل  رتقايُ  بني أمرين خمتلفني يف العمق ول تأويليّ ا يدفع به إلجياد توفيق قناعاته اإلسالمّية الستسالم، ممّ 

ث عن دولة مدنّية، هي تعبري  ُملطس  من حيث املظهر والشكل. وهذا ما يسوِّغ له ويستدعيه أن يتحدّ 
 عنه أو يعرّب  ،ره عقل، وهو من أعج  ما ميكن أن يتصوّ "التشريع اإلسالمّي"للدولة العلمانّية؛ مصدرها 

 بيان متوازن.

، كي  ميكن أن جنمع بني فكرة املدنّية للدولة مبعىن العلمنة املنادية بإقصاء الدين عن الشأن العامّ إذ  
 وبني أن تكون الشريعة اإلسالمّية هي مصدر التشريع واحلكم يف تلك الدولة.

 ة من السهل رصدها ودفع خماطرها.املدنّية والسعي ألسلمتها اليوم إشكاليّ  ذا كانت مسألة الدولةوإ
 مأزقًا جّديًّا أمام الصحوة اإلسالمّية هو النسياق ،وما زال يسّب  ، اخلطر الداهم الذي سبّ  إّل أنّ 
يف مضموهنا  ا تضجّ إّل أهنّ  ًة أو قد تكون شيعّيةً يّ عة قد تكون سنتّ ولو حتت عناوين متنوّ  ّلة"دولة املِ "حنو 



 
 

د قط  بالروح اجلاهلّية. ات سيّ عليها بعض أدبيّ ويف نبضها بنحو من العصبّية املرتِضّية اليت أطلقت 
ة ، وذلك ملا مجعته بني مناخ يعايش احلداثة بأفق من العصبيّ ة احلديثة"(اسم "اجلاهليّ  ،)وكما عن بعضهم

تسمية الصحوة  ّلة(. لكن ما ينبغي التسليم به أنّ ة املزاج )احلداثة( والنتماء )املِ أي هناك ازدواجيّ  املِّلّية،
األخري اقرتن يف إرهاصاته األوّل اليت كانت قبل احلراك األخري، ويف أثنائه،  مّية هلذا احلراك العربّ اإلسال

 ة آنذاك  عنه بعض الباحثني بتعري  الصحوة اإلسالميّ ة، وهذا ما عرّب بفكرة الدولة اإلسالميّ 

ن عمل يف سبيل الصحوة اإلسالمّية مصطلح حديث، أطلقته اجلماعات الدينّية على ما تقوم به م
ق عند هذه اجلماعات على أساس من العمل يف ا تتحقّ إنّ  حتقيق الدولة اإلسالمّية. والدولة اإلسالمّية

سبيل بناء جمتمع إسالمّي جديد، ويف سبيل إقامة حكومة إسالمّية حتافظ على الدين وترعى شؤون 
 األّمة.

 والسبيل إّل حتقيق الدولة اإلسالمّية قد يكون اجلدل 
ُ
ف هو ستهدت باليت هي أحسن عندما يكون امل

  ا حنيبناء اجملتمع اإلسالمّي. أمّ 
ُ
ة الُسُبل تكون شاقّ  ف إقامة احلكومة اإلسالمّية، فإنّ ستهدت يكون امل
 .3عسرية، وتكون بالنضال واجلهاد يف سبيل اهلل

 الدولة اإلسالمّية منها ها ترتب. ببناء يف تعريفه للصحوة كلّ  النقاط اليت يستدعيها هذا النصّ  إنّ 

 العمل يف سبيل حتقيق الدولة اإلسالمّية. .1

 بناء جمتمع إسالمّي جديد على أساس اجلدل باليت هي أحسن. .2

 ة.النضال واجلهاد لبناء الدولة اإلسالميّ  .3

، صحوة جمتمعّية وسياسّية، طابع الصحوة األساسّي هو الوعي على الواقع واإلسالم فهي إًذا
ق رفع بناءات اجملتمع وإقامة احلصانة السياسّية له من خالل سلطة وحكومة نافذة وربطهما مبا حيقّ 

األّمة  جمتمع األّول، خلل هبذين العاملني أيّ  وأنّ ات من اهتمامات األّمة اإلسالمّية. يت دت حتمل مت  ،وقادرة
 الصحوة اإلسالمّية،ة هو انسالخ عن قة؛ على األمّ أي الفرقة الضيّ  إلسالمّية عرب تغلي  طابع املّلة؛ا

عن املعىن  اإلجراء بإرادة الناس هو انزياح النافذ ة التشريع اإلسالميّ زحزحة عن مصدريّ  أيّ  والثان،
هنا  النّص التعريفيّ  ة. إّل أنّ الديّن حنو علمنة تفصل احلياة العاّمة عن الشريعة، ولو حتت عنوان املدنيّ 
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 .37الصفحة 



 
 

لبناء الدولة والذي يتمّثل بالفقه والبصرية السياسّية اليت تؤسِّس  اديّ فوست علينا قراءة أمهّّية الوعي الجته
، فلسفة أركان الدولة مبا فيها الدستور والقوانني والتشريعات وشكل السلطة ونظام احلكم. أي مبعىًن أدقّ 

حراك إسالمّي ميازج بني  على ضوء الرؤية اإلسالمّية التوحيديّة اليت متّثل منطلق أيّ  والقانون الدولة
ات الواقع وضروراته من جهة، وبني منطلقات وغايات املبادئ والرؤية اإلسالمّية من جهة خصوصيّ 

اليت  أخرى. ويف مثل هذا احلراك بني الواقع والشريعة اإلسالمّية يتوّلد اجتهاد قيام وبناء الدولة اإلسالمّية
ل حتّلل العلمنة بثوب املدنّية أو غريها، بل يكون املطلوب هو ّلة العصبّية، و ة املِ يّ ل يغشاها عمى جاهل

كافّة مفاصل األّمة   من املفيد اإلشارة أنّ  ،لحتياجات األّمة ومصاحلها. وهنا معاصرة العقل الجتهاديّ 
أمام صحوة أخذت تتحّول إّل  للخربة يف نظم األمر عة حتتاج إّل تبادل ثريّ اإلسالمّية وأطرافها املتنوّ 

 اإلسالم يف مشروعه أخذ يتقّدم أمام عامل أوروّبّ  اهرة فوق إقليمّية، ومن أجلها. إذ من الواضح أنّ ظ
سياسّية أن –ةوأمريكّي مضطرب وقلق بفعل أزمات اقتصاديّة وسياسّية اسرتاتيجّية تسمح ملشاريع إنسانيّ 

عنه هو  األفق الذي أخذت بعض أركان الصحوة اإلسالمّية تتحّدث ، فإنّ وهلذا يعّي.تأخذ مكاهنا الطب
سم نه معىن اإلسالم احلضارّي من جمتمع متقّدم ورؤية عميقة وقيم تتّ . مبا يتضمّ "اإلسالم احلضارّي"

 واهتمامات ترتب. بالسياسة واحلكم وإقامة الدولة والعالقات الدولّية وغري ذلك. ،بالفرادة

 أبعاد ثالث  ضي النجاح يفمبّن على إسالم حضارّي يق ة طموحإقام إّل أنّ 

وقابليته على التمّدد املتجاوز حلدود اجلغرافيا  احلضاريّ    الرؤية املؤسِّسة هلذا النموذجلالبعد األو  
ة لها لطرح هويّ قة، كما وأن تكون رؤية حتتضن من القيم الفاعلة واملرنة ما يؤهّ والقوميات واألطر الضيّ 

 واثقة ومتفاعلة مع ايحمي. اإلنساّن العاملّي.حضاريّة 

ة لشع   يف مراعاة اخلصوصّية الثقافيّ نْي حت إسالمّي لبناء جمتمع ودولة ناجِ    تقدمي نوذجالبعد الثاني
أو  ر ذلك على املدى احليوّي لقضايا وقيم واهتمامات األّمة اليت هي فوق شع  خاصّ بعينه دون أن يؤثّ 
 مجاعة خاّصة.

 مشروع إسالمّي حضارّي. ما حيفظ مبادئ العالقة بني الدعوة والدولة يف أيّ  ويف هذا

بكّل معانيه ومستلزماته املنسكبة يف  تها اإلسالم  نوذج لدولة إسالمّية معاصرة، هويّ البعد الثالث
 ر على روح املعاصرة.بناء أركان هذه الدولة اليت من املفرتض أن تتوفّ 



 
 

مذه  الدولة  ة؛ ذلك أنّ دولة إسالميّ   ل أقصد هبذا رفض مذه  أيّ نالقول  إنّ  ومن املفيد هنا
لكن ما أرفضه هو أن ينس  املذه  الدين يف قيمه وتطّلعاته  ة الدينّية.تها الثقافيّ  عن خصوصيّ عرّب ا يإنّ 

 .ة"ّلة مذهبيّ مِ "ومقاصده وحيّول اجلماعة إّل 

أن تتثاق  وتتداين فيما بني بعضها البعض بروح  ادات الدول اإلسالمّيةوهبذا املعىن، فإّن على احتّ 
 هتا وصعودها السياسّي واحلضارّي.ة تشّكل سّر قوّ ة اجتهاديّ تآلفيّ 

رافًضا ألطروحة السلفّية، وإن كان من  ،مثاًل  ،فأنا، إن كنت ل أفهم السب  الذي جيعل الشيعيّ 
قًا، ما آلت إليه األمور وبعد قيام فات بعض مجاعاهتا، إّل أّن ل أفهم، إطالحّقه أن يستنكر تصرّ 

حركات الصحوة اإلسالمّية يف البلدان العربّية، من رفض سّن عارم للتشّيع والشيعة وإيران وحزب اهلل 
م النقد السّنّ لبعض السياسات هنا وهناك، وقد أتفّهم بعض التفّهم  أتفهّ واملقاومة اإلسالمّية. علًما أنّ 

لديهم، لكن هذا شيء، وشيطنة التشيُّع عند كثري من اجلهات واحلركات واملذاه  واحلكومات  املذهيبّ 
 آخر. السنّية شيء  

قضايا الظلم اليت تطال  ة فلسطني، بل وكلّ هل قصسر الشيعة تاه قضايا األّمة املركزيّة، من مثل قضيّ 
  منه قبل الشيعّي؟العامل اإلسالمّي السّنّ 

أل يوجد جهات مرجعّية  - ل مسح اهلل -؟ وإذا كانوا قد فعلوها وًما الدم السّنّ هل أباح الشيعة ي
ورافضة لتدهور العالقة اإلسالمّية؟ أل يستطيع السّنة تشكيل قوى فاعلة  شيعّية متقاربة مع السّنة

 هذه املشكالت؟ ة بالتنسيق مع الشيعة بغية حلّ سات مرجعيّ ومؤسّ 

، أو خشية ّية بنفسها عنه، إّما قناعةً ات السنتّ تنأى بعض اجلهات واملرجعيّ ملاذا صار التشيُّع هتمًة 
 ؟العامّ  املزاج السّنّ 

أليس النيّب هو  لك.مثّ، ملاذا هذا النقسام اإلسالمّي القومّي اليوم بني عرّب وتركّي وإيراّن وغري ذ
 على أعجمّي ول ألبيض على أسود إّل بالتقوى"؟ لعربّ  القائل  "ل فضل

، أو املصاحل اليت تقتضي إرضاء ة اليت ترضي التحشيد اجلاهلّي العامّ ّليّ اقتضاءات املصاحل املِ  أم أنّ 
 والدويّل هي أوّل باإلرضاء من رضا اهلل؟ قوى األمر الواقع العامليّ 



 
 

الذي  بالقول  إنّ  كشًحاأريد أن أطوي عنها    كثريًا عند هذه األسئلة وغريها، ولكّن لن أتوقّ 
حيصل اليوم فيه خسارة للكّل، ولقد وصل الكّل إّل نقطة القناعة بعدم جدوى، بل خبسارة هذا الواقع 

م مجيًعا مل ميتلكوا بعد جرأة أخذ القرار بالتخّلي عن هذه السياسة اليت تكاد أن تذه  املرتّدي، إّل أهنّ 
 ة العصر والزمن واحلضارة البانية.اإلسالم إّل حاضنبريح الدين وفرص عودة 

 الصحوة اإلسالمي ة للحراك العربي  واالستفادة من التجارب

 م مجلة أمور منها أن تتفهّ  على هذه الصحوة اإلسالمّية يف احلراك العربّ  أعتقد أنّ 

أخذت مالحمها  ة جديدةيّ ، فهناك استفاقة علمانا ليست وحدها احلاضرة يف الشارع العربّ أهنّ  .1
يها ا وبسب  تبنّ ، وأخذت تستجمع قواها ومقّدراهتا. وهي استفاقة متتلك فرًصا حقيقّية، كما أهنّ بالتبلور

حوار وتصاحل داخلّي بينها وبني القوى  ة ايحمّقة، فهي مل تقفل الباب عن إجراء أيّ لبعض القضايا العربيّ 
دؤوب ملالقاة هذه احلركات لذا، من املفيد السعي ال، وحركات الصحوة يف العامل اإلسالميّ  اإلسالمّية
ة تبتغي وبروح إجيابيّ  ،ورؤية إسالمّية واحدة على مستوى املنطقة والعامل اإلسالميّ  ة بص ّ يّ العلمان

 ة فئاهتا.لشعوب هذه املنطقة بكافّ  الصاحل العامّ 

ة لدينّية يف األوطان العربيّ ة املذهبّية واواقع التعّدديّ  على هذه احلركات اإلسالمّية أن تعي أنّ  .2
ة هو رفض جلوهر ومنطق وقائع املنطقة رفض هذه التعّدديّ  . وأنّ أصل العامل العربّ  ظاهرة بنيويّة يف تركيبة

 باإلسالم الضرر املستقبليّ  –ل مسح اهلل  –لحق وهذا األمر قد يودي إّل كوارث جمتمعّية قد تُ  ،وواقعها
ته السياسّية ة خطرية بأصل املشروع اإلسالمّي وصالحيّ يشّكل عالمة سلبيّ ه قد وإّل عقود مديدة. بل إنّ 

 .ة للواقع اجملتمعّي العربّ والعالجيّ 

التكامل بني أطراف وجهات الصحوة اإلسالمّية تفرض حنًوا من التفاهم والتبادل الدائم يف  إنّ  .3
 التجارب واخلربات والجتهادات واإلمكانات.

سة حزب العدالة والتنمية ياة من سرًا يف األوساط اإلسالمّية العربيّ هناك تأثتّ  فمن امللحوظ مثاًل، أنّ 
ا قته تركيّ . لذا، ل ينبغي أن نفّوت فرصة الستفادة من الربنامج الذي طبّ صفر مشاكلسياسة  فيما خيصّ 

ة اإلسالمّية الذهنيّ الذي حيتُْبك  ر باللون العلمانّ بغية الوصول إّل هذه النتيجة، دون أن يعن هذا أن نتأثّ 
وّفرته  هناك نوذًجا يف ممارسة احلكم وإدارة الدولة على أساس الجتهاد اإلسالميّ  ا. كما أنّ يف تركيّ 

ة الدينّية، أو سيادة الشع  يّ بعأو على مستوى أطروحة السيادة الشإيران، سواًء على مستوى الدستور، 



 
 

ة حمنة العالقة بني اإلسالم واملعاصرة يف ممارسة صيغة الدينّية، واليت جنحت من خالهلا بتجاوز إشكاليّ 
ة أن تكون عائًقا أمام الستفادة من مثل هذه ة أو املذهبيّ ة. فال ينبغي للقوميّ لدولة عصريّ  حكم إسالميّ 

وجهات أطراف تاهل أو اعرتاض على التكامل بني أطراف  أيّ   أعتقد أنّ التجارب والطروحات، بل إنّ 
يصّ  يف خدمة املشروع املعادي الذي يريد التخّل  وإحلاق اهلزمية باألّمة اإلسالمّية  اإلسالمّيةالصحوة 
 وبلداهنا.

علينا، والفرصة اليوم ملك يدينا، أن ل نفّوت هذه الفرصة، أو الفرص  ما سل ، فإنّ  بناًء على كلّ 
بال فقه وتبّصر وتدبري لن تكون إّل القاضية بالتمّهل وعدم حرق املراحل لعتالء سّدة احلكم، إذ سلطة 

 لته  الناس من ظلمه وجوره وجهله.حكًما ثيوقراطيًّا تلته  فيه الشعارات الربّاقة بينما ت

ة ة كفريضة حضاريّ ة والعلمانيّ ر إّل إقامة الدولة اإلسالمّية خارج املِّليّ ، ينبغي أن ننظنفسه الوقت يف
األّمة لو خرجت من حروهبا   على يقني، أنّ والتمايز، وإنّ  مقّدرات النجاح ينبغي أن نوّفر هلا كلّ 

د بنيان الدولة س وتشيّ ، ألمكن هلا أن تؤسّ ة لتدخل معركة البناء احلضاريّ ة والعصبيّ وشرذمتها الطائفيّ 
ى وسّنة النيّب الصادق األمني رسول اهلل حمّمد صلّ  القرآناإلسالمّية العادلة واهلادية والقادرة، وفق روح 

 م.اهلل عليه وآله وسلّ 


