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 ندوة "اإلسالميون ونظام احلكم الدديقراطي يف ادلرحلة االنتقالية للثورات العربية"

 البحثية ملخص الورقة

 طو جابر العلواين

 2112مايو  1القاىرة 

فهم ما بني  الم السياسي موقف ال حيسدون عليو؛موقف اإلسالميني أو مجاعات اإلس
 ؛ذان ال يلتقيان حبالل  ال . اخلصمان اللدودانالرتاث وسندان ادلعاصرة واحلداثةمطرقة األصالة و 

ان ال جيتمعان، فاألصالة اليت انطلق اإلسالميون منها ألهنما عند النظر يف حقائقهما ادلبادئية ضد  
يف عمليات بعث األمة وتنشيطها دلقاومة االستعمار وحتقيق االستقالل كانت تقوم على 

فعها خلوض معارك التارخيية لألمة لتثويرىا ود توظيف الذاكرةو استحياء الرتاث بكل جوانبو، 
لقضاياه وتفاصيلو مت  هاد بكل ما فيو وبكل األفهام ادلستقيمة وادلنحرفةفاجل االستقالل.

استحضاره، ومت توظيفو بدرجة جعلتو ينتقل من موقف جتاه احملتل ادلعادي إىل موقف جتاه أبناء 
ودفعت األمة  لسياسي.مية كما يراىا أىل اإلسالم ااألمة يف الداخل من ادلخالفني للرؤية اإلسال

وقد مر ت األمة  .ما دفعتو من أمثان يف صراعات تارخيية بعد حتول فكرة الدعوة إىل فكرة الفتح
ال من صراعات داخلية ومن فنت كانت من العصور خفما من عصر قبل ذلك بصراعات كثرية، 

وحني يتم  إال بالفتح. يفرغها تكن جتد ما ملوراءىا عوامل الشحن والتعبئة الداخلية اليت 
ن حركات استحياء الرتاث بكل ما فيو متر أمراض خطرية من الصعب ميزىا والتخلص منها دو 

 .اوغريمهواخلطابات الدعوية احلديثة يف إيران والسودان  ،الدعوي جتديد وإعادة بناء للخطاب
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ية يف مثل قضية ادلواطنة حاولت بعض الرؤوس ادلفكرة أن تقدم اجتهادات جزئوقد 
لكن االجتهادات اجلزئية ال ديكن أن حتدث تغيريا حقيقيا أو  .واجلزية واجلنسية وما إىل ذلك

جتديدا؛ ألن التجديد يتوقف على إعادة الوعي بالرؤية الكلية اليت يستند إليها اخلطاب وينبثق 
اإلسالميون الذي يتبن اه فقد بقي النموذج  ا ما مل حيدث يف حالة الإلسالميي.وىذ ،عنها

أو ثاروا ضدىا ما مسوه بدولة ادلدينة  ،لسحب الشرعية من مجيع النظم احلاكمة اليت صارعوىا
وأنو  -جل شأنو–إىل غايتو اليت رمسها اهلل  الزمن ماض   أن  . وقد نسوا أو تناسوا واخلالفة الراشدة

وذلك يعين أنو البد  .من ادلستحيل أن يعاد إنتاج أية حقبة زمنية ماضية يف حقبة زمنية مستقبلة
ات ري أصولو وال إىل تفستستند إىل من البدائل ادلعاصرة اليت ال تستند إىل الفقو اإلسالمي وال 

تعطي لروايات احلديثية ادلتناثرة اليت ال مبسألة ارين للقرآن اليت تفسر القرآن تفسريًا جتزيئيًّا، و ادلفس
ال ديكن ذلذا كلو أن يقيم دولة معاصرة قوية جتمع بني األصالة للحديث الواحد كيانا مستقال. 

 وادلعاصرة. 

نستطيع  ،أن يقيم دولة دينية يف ىذا العصر ذمح يفالذي إذا نظرنا إىل الكيان الصهيوين 
 بل كان أىم   .لة دينية أقامها اليهود على التوراة والتلمودالقول أن دولتهم مل تنجح جملرد كوهنا دو 

عناصر ذماحها أهنا ربطت بقوة بني الصهيونية باعتبارىا فكرة قومية وبني اليهودية باعتبارىا 
ا جعلها قادرة على أن تستلهم من كل منهما ما تقوي هبا كياهنا ا حمكمً مصدر اإلذلام الديين ربطً 

ا يف إجياد معادلة دماثلة وإن استطاعوا  فشل اإلسالميون والعروبيون معً وتعزز هبا وجودىا يف حني
ا من التالقي على نسيان ادلاضي واالىتمام باحلاضر وعقد يف اآلونة األخرية أن حيققوا نوعً 

 اللقاءات القومية واإلسالمية وما إىل ذلك. 
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ة إىل األصول داداة بالعو إن حركات اإلصالح عرب التاريخ اإلسالمي اليت تنطلق باجتاه ادلن
وإىل الكتاب والسنة ال تلبث إال قليال لتجد نفسها أثرية تراث إنساين مت تصنيعو يف العصرين 

وبعد أن ينطلق اإلصالحيون  .األموي والعباسي ليهيمن على فكر األمة وفقهها وفقو التدين فيها
راض والعقبات الكامنة من إذا هبم يعودون إىل حالة من الرتاجع بعد عجزىم أمام تلك األم

فتبدأ حالة انشقاق بني اإلصالحيني وقد يتصاعد االحتقان إىل درجة  ،عصور بناء الرتاث فيو
، ونستطع أن نضرب أمثلة باحلركات الوىابية والسنوسية وادلهدية مث بعض احلركات التقاتل

ن أىل االختصاص صة مادلعاصرة؛ ولذلك فإن الظاىرة أحوج ما تكون إىل دراسات متعمقة خمل
فإننا خنشى أن يكون ذلك الرتاجع دما يؤدي  وتسمح ذلا بأن تؤيت مثار إجيابية، وإال  ترشد ادلسرية، 

إصابات  تكوينهاخفاقات مل تسهم أصولو فيها بل أسهم يف إإىل حتميل اإلسالم مسؤوليات عن 
    تراثية كثرية.  

 


