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إعــادة الــتــفــكـيــر فــي اإلســالم الســــيـاســــي ..
بقلم :أوليفييه روي
ظه���ر مصطلح "اإلس�ل�اموية"  Islamismومكافئه المخفف،
"اإلسالم السياس���ي" ،وحققا انتشارًا واسع النطاق بعد الثورة
َ
حاضرين َ
دائمين
اإليرانية في العام  ،1979وس���رعان ما أصبحا
ف���ي الخطاب السياس���ي المعاص���ر .وتم نح���ت المصطلحين
لوص���ف ظاهرة ُيزع���م أنها جديدة :وجود حركات سياس���ية
يترأس���ها علماء مسلمون متعلمون يدعون إلى "إعادة أسلمة"
البلدان ذات األغلبية المس���لمة (والمجتمعات اإلس�ل�امية في
أماكن أخرى) ،التي توقفت ،في نظرهم ،عن أن تكون إسالمية
بما فيه الكفاية.
وروجت هذه الحركات للشريعة اإلسالمية من خالل األشكال
الحديثة للتعبئة الش���عبية  -على سبيل المثال ،إنشاء فروع
مخصصة للشباب والنساء والعمال.
ً
واعتم���دت هيكال تنظيميًا مختلطًا ،ف���ي نقطة تقاطع بين
األخوية الصوفية التقليدية ،التي يمر فيها األعضاء بخطوات
مختلف���ة من االرتقاء ،وبين الحزب السياس���ي الحديث؛ حيث
يق���وم مجلس استش���اري بتعيين قائد يش���رف على اللجان
الفنية المخصصة لمجاالت سياسية معينة.
وعمل اإلس�ل�اميون على مس���ارين :تعزيز حركة اجتماعية
يمكن أن تتش���ارك م���ع المنظمات المجتمعي���ة والجمعيات
الخيرية؛ وإنش���اء حركة سياس���ية تتنافس ف���ي االنتخابات
وتقوم بدفع أعضائها إلى داخل بيروقراطية الدولة.
بحلول الس����بعينيات ،كانت هذه المنظم����ات بالكاد جديدة،
وكانت الجماعة اإلس��ل�امية األولى واألكثر ش����هرة هي جماعة
اإلخوان المس����لمين ،التي تأسست في مصر في العام  ،1928ثم
أنشأت في وقت الحق فروعًا لها في جميع أنحاء العالم العربي.
ومع مرور الوقت ،تأسس���ت منظمات مماثلة في أماكن أخرى
من العالم اإلس�ل�امي الس���ني ،لكن رجال الدي���ن اإليرانيين
الشيعة والمتش���ددين الذين شاركوا في اإلطاحة بشاه إيران
في العام  1979س���اعدوا على تعريف اإلس�ل�ام السياسي في
الخيال العام؛ ربما ألنهم كانوا أول إس�ل�اميين يسيطرون على
دولة حديثة.
وقد س���اعد صعودهم عل���ى الترويج لمصطلح "إس�ل�اموي"
 أو "إس�ل�امي" بهذا المعنى السياس���ي  -في وسائل اإلعالم،واألوساط األكاديمية ،والحكومة.
واليوم ،لس���وء الطال���ع ،يس���تخدم الصحافي���ون والعلماء
والسياس���يون هذا المصطل���ح بحرية ،ويربطون���ه بمجموعة
واس���عة من الش���خصيات والمجموعات ،من راشد الغنوشي،
زعيم حزب النهضة "المس���لمون الديمقراطيون" في تونس،
إلى أبو بكر البغ���دادي ،الخليفة المعين ذاتيًا لتنظيم الدولة
اإلسالمية (داعش).
ويش���به ذلك استخدام مصطلح "اش���تراكي" لوصف كل من
الس���يناتور األميركي بيرني س���اندرز وزعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون.

إسالميو التيار السائد
إح���دى الميزات العديدة لكتاب "إعادة تفكير في اإلس�ل�ام
السياس���ي" ،Rethinking Political Islam ،وه���و مجموع���ة
مدروس���ة ومفيدة من المق���االت التي جمعها ش���ادي حميد
وويلي���ام ماكانتس؛ الخبي���ران األميركيان الب���ارزان في هذا
الموضوع ،هي الكيفية التي يشحذ بها النقاش حول اإلسالم
السياس���ي من خالل تعريف ما يس���ميه الكاتبان "إس�ل�اميي
التيار السائد".
ويس���تخدم حميد وماكانتس هذا المصطلح لإلش���ارة إلى
األح���زاب اإلس�ل�امية "التي تعم���ل ضمن حدود السياس���ات
المؤسس���ية ،وتكون مس���تعدة للعمل داخل هي���اكل الدولة
البنى العلمانية ظاهريًا".
القائمة ،حتى تلك ِ
وتشمل المجموعات التي ينطبق عليها هذا الوصف جماعة
اإلخوان المسلمين في مصر واألردن ،وحزب اإلصالح في اليمن،
وحزب العدالة المزدهر في إندونيسيا ،وغيرها الكثير.
يس���تثني تعريف حميد وماكانتس ح���ركات مثل "جماعة
تبليغي" التي تتخذ من جنوب آس���يا مقرًا لها ،والتي تسعى
ً
إلى إعادة أسلمة المجتمع من خالل التبشير بدال من السياسة،
كما أنه يس���تثني الجماعات المتطرفة ،مثل تنظيم القاعدة،
التي تدافع عن الجهاد العنيف وتمارسه.
لكن تركيز الكتاب على إس�ل�اميي التيار السائد له ما يبرره،
ألنه عل���ى الرغم م���ن أن الجماعات اإلرهابي���ة تصنع عناوين
ً
األخبار ،فإن الجماعات األكثر اعتداال تتمتع بدعم أعمق وأوسع
نطاقًا بكثير في العالم اإلس�ل�امي ،بحيث تشكل بذلك تحديًا
أكب���ر على المدى الطوي���ل للدول العلماني���ة بجميع أنواعها،
وهي حركات اجتماعية حقيقية ذات أهداف ملموسة قصيرة
األجل؛ وإذا كانت تؤيد فكرة الخالفة العالمية ،فإنها تعتبرها
حلمًا قصيًا بعيد المنال.
ُ
في الوقت الراهن ،تس���عى هذه الحركات إلى التس���اكن مع
المؤسس���ات القائمة ،وبناء الدعم من خالل إنشاء الجمعيات
الخيرية التي تمأل الفجوة التي خلفها سوء الحكم في الكثير
من أنحاء العالم اإلسالمي.
وبحس���ن النوايا الذي يصنعه ذلك ،تح���اول هذه الحركات
إقناع الناس بـ"العودة" إلى اإلس�ل�ام من خالل التقوى :ارتياد
المس���اجد؛ والصالة علنًا في األماكن العامة؛ وارتداء الحجاب
بالنسبة للنساء.
ُ
وهي ال تتحدى بشكل معلن ش���رعية الحكومات العلمانية،
ً
وإنم���ا تحاول بدال من ذل���ك التأثير عليها؛ فتدخل الس���احة
ُ
االنتخابي���ة عندما يس���مح لها بذل���ك ،وه���ي مفتوحة على
االنضمام إلى االئتالفات السياس���ية .وهي ترفض ممارس���ة
التكفير (اتهام المس���لمين اآلخرين بالردة) وال تروج للتمرد
المسلح إال ضد إسرائيل.
وهي ال تلجأ إلى حمل الس�ل�اح إال نادرًا ،فقط عندما تتعرض
للهجوم .وعلى الرغم من أنها تتهم القوى الغربية باالستعمار
ُ
الجديد و"العدوان الثقافي" ،فإنها تبقي الباب مفتوحًا دائمًا
أم���ام االتصاالت والتفاوض (تجدر اإلش���ارة إل���ى أن منتقدي
ومعارض���ي ه���ذه الجماع���ات يتهمونها منذ فت���رة طويلة،
وعادة من دون أدلة كثيرة ،بامتالك أجندات خفية وممارس���ة
االزدواجية إلخفاء نواياها ومعتقداتها األكثر تطرفًا).

الصدمتان التوأمان

ه���ذه صورة مألوفة إلى حد ما .لكنها ُو ِضعت في الس���نوات
األخي���رة في إط���ار غير مأل���وف ،بفض���ل ما يس���ميه حميد
وماكانت���س "الصدمت���ان التوأمان" :االنقالب العس���كري في
مصر في العام  ،2013الذي أطاح بالحكومة المنتخبة إسالمية
القيادة بعد أن قضت بالكاد س���نة في السلطة؛ وظهور دويلة
"داعش" في العام  2014في أعقاب هجمة المجموعة الوحشية

الربيع العربي :اإلسالم السياسي تلقى ضربات قاسية.

عبر العراق وس���ورية .وكانت هناك بطبيعة الحال صدمة أبكر
أيضًا :ما ُيدعى "الربيع العربي" في العامين  ،2011 - 2010الذي
جلب إلسالميي التيار الس���ائد قدرًا من النفوذ والسلطة أكثر
مما تمتعوا به في أي وقت سابق.
ولكن هذه الصدمات عملت ،بعيدًا عن إيضاح طبيعة ومسار
اإلسالموية ،على المزيد من تعكير المياه فحسب.
وكما يكتب حميد وماكانتس ،فإنه "بعد عقود من التكهنات
حول ما يمكن أن يفعله اإلسالميون عندما يأتون إلى السلطة،
حظ���ي المحلل���ون واألكاديميون  -واإلس�ل�اميون أنفس���هم -
بجواب في نهاية المطاف .وهو جواب مربك".

السياق في مقابل الجوهر

ُ
إللق���اء الضوء عل���ى الموضوع ،ق���ام الكتاب المس���اهمون
في كتاب "إعادة نظر في اإلس�ل�ام السياس���ي" بحكمة بوضع
النقاشات النظرية عن األيديولوجية اإلسالموية جانبًا ،وقاموا
ً
بدال من ذلك بدراس���ة ممارسات وسياسات األحزاب اإلسالمية
في السنوات األخيرة.
ً
ويخصص الكتاب فصوال للتطورات التي حدثت في تس���عة
بلدان في الشرق األوسط وش���مال أفريقيا وآسيا .واستخدموا
خبرتهم في إدارة التدرج المنهجي.
بعد ثورات  ،2011 - 2010كس���ب اإلسالميون االنتخابات في
مصر والمغرب وتونس ،في حين تورطوا على الفور في الحروب
األهلية الفوضوية في كل من ليبيا وسورية واليمن.
ولم تح���دث انتفاضات في األردن والكوي���ت ،لكن األحزاب
اإلس�ل�امية في هذي���ن البلدين  -والتي لها ت���راث طويل من
المش���اركة في االنتخابات والعمل ضمن المؤسسات القائمة
 تنش���طت مع ذلك بفضل االضطرابات ف���ي األماكن األخرى،وانطبق الش���يء نفسه على األحزاب اإلس�ل�امية في باكستان
وجنوب شرقي آسيا.
على الرغم من هذا التنوع ،يندرج محللو اإلس�ل�ام السياسي
في هذه األماكن في فئتين رئيستين :األولى يمكن أن ُيطلق
عليها اس���م "وجهة النظر الس���ياقية" The contextualist
 ،viewالت���ي تعتق���د ب���أن سياس���ات وممارس���ات األحزاب
السياسية ال تقودها األيديولوجية بقدر ما تقودها األحداث،
وت���رى إلى ه���ذه الجماعات باعتب���ار أنها تعمل ب���رد الفعل
وتمي���ل إلى التكيف .وهكذا ،على س���بيل المثال ،أنتج القمع
العني���ف الذي واجهته جماعة اإلخوان المس���لمين المصرية
في الس���تينيات نهجًا أكثر حذرًا لدى قيادة الحركة ،مصحوبًا
بالتطرف على هامشها.
وفي المقابل ،قادت الفرص السياس���ية التي وفرتها ثورات
 2011- 2010الجماعة إلى دخول معترك اللعبة االنتخابية ،كما
يالحظ العالم السياس���ي ،س���تيفن بروك ،في مساهمته في
الكتاب المذكور.
ويعتقد أصحاب النظرة الس���ياقية بأن الجماعات اإلسالمية
تس���عى إلى التكيف مع الظ���روف واألع���راف الخاصة بالبلد
المعني (على س���بيل المثال ،االعتراف باألنظمة الملكية في
األردن والمغرب).
والهدف الرئيس لهذه الجماعات هو البقاء على قيد الحياة
كمنظمات متماس���كة وكفاعلين سياس���يين ،وفي كثير من
األحيان ،ال يعدو اس���تخدامها للخطاب الدين���ي كونه "كالما
إسالميا" (بكلمات العالم السياسي الفرنسي فرنسوا بورغات)
 أي كطريق���ة للتعبير ع���ن هوية فريدة م���ن نوعها وإنطاقالمظالم ،خصوصًا ضد الغرب.
أما المدرس���ة الثانية للفكر ،فهي تلك التي يمكن أن تدعى
"وجهة النظر الجوهرية"  .The essentialist viewوهي ترى
أن اإلسالميين هم في األساس أيديولوجيون ،وأن أي تنازالت
يقدمونها للمبادئ أو المؤسس���ات العلماني���ة هي تحركات
تكتيكية بحتة؛ حيث ال تمنعهم مشاركتهم في السياسات
االنتخابية من الدعوة إلى الجهاد العنيف أيضًا.
ووفق���ًا له���ذه النظرة ،ف���إن المفهوم اإلس�ل�امي الحقيقي
للديمقراطي���ة هو "رج���ل واحد ،ص���وت واحد ،م���رة واحدة".
وبعبارات أخرى ،يرى اإلسالميون صندوق االقتراع مجرد طريق
إلى الس���لطة؛ وبمجرد أن يصبحوا هناك فإنهم يس���تبدلون
الديمقراطية بالثيوقراطية.
والنتيج���ة الطبيعي���ة له���ذه األطرحة هي الفك���رة  -التي
يطرحها بحماس منتقدو اإلس�ل�اموية ،وإنم���ا يتبناها بعض
المنتمين إليها أيضًا  -القائلة إن الالهوت اإلسالمي ال يعترف
بأي فصل بين الدين والسياس���ة ،وبذلك ال يستطيع اإلسالمي
الموث���وق والحقيق���ي أن يتخلى عن أجندت���ه األيديولوجية
لصالح مقاربة أكثر براغماتية أو ديمقراطية.
في الس���نوات األخيرة ،مع ذلك ،فعل اإلسالميون السائدون
ذلك بالضبط في كثير من األحيان ،وقد فعلوا ذلك في أعقاب
النص���ر ،كما حدث في تونس ،وفي أعقاب الهزيمة ،كما فعلوا
في مصر.
وف���ي الحالتي���ن كلتيها ،تغلب���ت القيود السياس���ية على
االلتزامات األيديولوجية.
وق���د أدرك اإلس�ل�اميون في مص���ر وتون���س أن ناخبيهم
ً
يهتمون أقل بدور اإلس�ل�ام في الدستور ،مثال ،من اهتمامهم

بتوفير الوظائف والغذاء واإلسكان.
وفي مصر ،تعلم اإلسالميون هذا الدرس بالطريقة الصعبة.
في البداي���ة ،ب���دت الحكومة التي ترأس���ها محمد مرس���ي،
الذي كان س���ابقًا قائدًا بارزًا في جماعة اإلخوان المس���لمين،
راغب���ة في العمل ضمن محددات المؤسس���ات القائمة  -وفي
الحقيقة ،شكل ذلك االستعداد جزءًا من األسباب التي جعلت
اإلسالميين ُينتخبون في المقام األول.
ولكن ،عندما َّ
وس���ع مرسي سلطته الخاصة وفشل في توفير
النم���و االقتص���ادي واألمن ،ف���إن الدعم الش���عبي لحكومته
تراجع ،ورحب معظم المصريين بعودة الحكم العس���كري بعد
أن اس���تولى عبد الفتاح السيس���ي ،وزير الدفاع ،على السلطة
بانقالب في العام .2013
وف���ي تونس ،تكيف إس�ل�اميو التي���ار الس���ائد في "حزب
النهض���ة" بقدر أكبر من الحذق ،كم���ا تناقش الباحثة مونيكا
ماركس في مساهمتها في الكتاب؛ حيث قاموا بحل تحالفهم
الحاك���م في الع���ام  2013في أعق���اب الغضب الش���عبي من
الهف���وات األمنية وعدم االس���تقرار االقتصادي ،وهي خطوة
حالت دون حدوث مواجهة م���ع العلمانيين ،والتي ربما كانت
ستهدد بقاء الحزب على المدى الطويل.
في العديد من األماكن ،أدركت األحزاب اإلسالمية أيضًا أنها
ال تتمتع باحتكار للسياسة الدينية :في مصر في العام ،2012
ش���كل الس���لفيون  -األهدأ حتى ذلك الوقت  -حزبهم الخاص
وكسبوا شريحة من الناخبين المتدينين.
وفي األثن���اء ،لم تؤيد المؤسس���ات الديني���ة ،مثل األزهر،
اإلس�ل�اميين .وكثيرًا ما عرضت حتى األحزاب العلمانية ،مثل
حزب "نداء تونس" التونس���ي ،بعض القواعد اإلس�ل�امية في
برامجها من أجل تعزيز صدقيتها الثقافية.
وفي جنوب شرقي آسيا ،كما ّ
يبين العالم السياسي جوزيف
تشينيونغ في الفصل الذي أسهم به في الكتاب ،أدرج معظم
األحزاب السياسية تقريبًا مسألة إعادة األسلمة في برامجها،
بطريقة قوضت العالمة اإلسالمية المميزة.
ُ
لم تنتج الثورات العربية ف���ي  2011- 2010حكمًا واضحًا في
النقاش بين المعس���كرين ،الس���ياقي والجوهري .ولكن ،وكما
ِّ
يبين الكتاب ،فإن أغلبية من األدلة تدعم الجانب السياقي.
ُ ِّ
ويكتب حميد وماكانتس" :إن الديمقراطية تمكن وتش���جع
كل األحزاب ،سواء كانت إسالمية أو غير ذلك ،على السعي إلى
المركز ،أيًا يكن ما يعنيه ذلك".
ويعرض حزب النهضة التونس���ي الدليل األكثر إقناعًا على
ه���ذه الحجة ،فبعد ف���وزه بأكثرية برلمانية ف���ي العام ،2011
أمضى الحزب س���نوات في مناقشة نص لدس���تور جديد ،مع
نفسه ومع منافسيه.
وربما كانت النتيجة هي الوثيقة األساسية األكثر علمانية
ف���ي أي دولة عربية ،وواحدة تحم���ي "حرية الضمير"  -بمعنى
الحق في اعتن���اق أو عدم اعتناق أي معتقدات دينية ،وحرية
تغيير الديانة.
وهذا حق أكثر اتس���اعًا من "حرية الدين" ،التي تسمح لغير
المس���لمين بممارسة عقائدهم ،لكنها ال تسمح لهم بتحويل
مس���لمين إلى أديانه���م ،والتي تتجاه���ل الملحدين والناس
اآلخرين من ذوي التوجهات العلمانية.
وكما يالح���ظ باحث العالقات الدولية ،بيت���ر ماندافيل ،في
فصله في الكتاب ،فإن تخلي حزب النهضة الطوعي عن سلطة
الحكم أظهر أن المخاوف القديمة من "رجل واحد ،صوت واحد،
مرة واحدة" كثيرًا ما تكون بال أساس.
وفي األثناء ،في مصر في العام  ،2013لم يكن اإلس�ل�اميون
هم الذين وضعوا نهاية للحكم الديمقراطي ،وإنما فعل ذلك
تحالف غريب بين قادة الجيش ،والعلمانيين والسلفيين.
وعل���ى أي حال ،لم يكن مرس���ي يمتلك الوس���ائل لمقاومة
انقالب السيس���ي ،كما أظهر رد الفعل الس���لمي بشكل غامر
والعبثي تمامًا ألنصار مرس���ي ،الذين ذبح الجيش قرابة ألف
منهم بعد احتاللهم ميدانًا عامًا في القاهرة.
ف���ي نهاية المطاف ،يبدو المس���اهمون في كت���اب "إعادة
تفكي���ر في اإلس�ل�ام السياس���ي" مهتمين بالذه���اب إلى ما
وراء النقاش���ات المألوفة الطويلة عن مدى صدق اإلسالميين.
ويس���عى هؤالء المفكرون إلى فهم ما الذي سيعنيه لألحزاب
الديني���ة التحول من فاعلين عل���ى الهوامش ،مقتصرين على
المعارضة ،إلى فاعلين سياسيين حقيقيين .ولم يعد السؤال
المطروح :ما الذي يقوله اإلس�ل�ام عن السياسية؟ وإنما :كيف
سيمارس اإلسالميون السياسة؟
كانت إجابة حزب النهضة التونسي عن هذا السؤال إحداث
تغيير درامي ف���ي بنيته وهويته :في الع���ام  ،2016توقفت
الجماعة رسميًا عن تعريف نفسها كحزب إسالمي.
وكتب الغنوش���ي في هذه المجلة أن حزب النهضة "لم يعد
يقبل وصف "إس�ل�امي"  -وهو مفهوم شوهه المتطرفون في
السنوات األخيرة  -كوصف لنهجه".
ً
وأض���اف" :لقد أصبحت تونس أخيرًا ديمقراطية بدال من كونها
دكتاتوري���ة؛ ويعن���ي ذل���ك أن "النهضة" يمك���ن أن تكون في
النهاية حزبًا سياس���يًا يركز على أجندة عملية ورؤية اقتصادية
ً
بدال من كونها حركة اجتماعية تناضل ضد القمع والدكتاتورية".

ولك���ن ،إذا توقف حزب مثل "النهضة" عن محاولة تش���كيل
القان���ون المدني بحيث ينس���جم مع الش���ريعة ،فبأي معنى
يمكن أن يكون "إس�ل�اميًا" من األساس؟ الجواب  -الذي ال يزال
مثيرًا للجدل بالنس���بة للعديد من أعضاء الحركة  -هو أنه على
الرغم من أن "الحركة" و"الحزب" أصبحا اآلن منفصلين رس���ميًا،
ف���إن الهدف من مش���اركة الح���زب في السياس���ة هو حماية
"الحركة" من السياسة.
وبتحول���ه إل���ى فاعل سياس���ي طبيعي في نظام سياس���ي
طبيعي ،س���وف يس���اعد حزب النهضة حرك���ة النهضة على
تنفيذ مهمتها المتمثلة في تعزيز مجتمع حيث يكون الدين
 ولو أنه ليس مكرسًا في مؤسسات الدولة  -مستقرًا في قلبالحياة اليومية.
ويش���به هذا النه���ج المفهوم الليبرال���ي الغربي عن فصل
الكنيسة عن الدولة  -ولو أنه أقرب إلى المفهوم األميركي عن
حماية الدين من تدخل الدولة منه إلى الفكرة الفرنس���ية عن
حماية الدولة من الدين.
وفي الس���ياق اإلسالمي ،يجب تعزيز الفصل ،ليس فقط من
ِقبل مؤسسات الدولة والدستور ،وإنما على المستوى الشعبي
أيضًا ،من ِقبل األحزاب اإلسالمية نفسها.
يشكل هذا التصور تغيرًا عميقًا ،ليس أقل من إعادة تعريف
الدين بحيث يشير بشكل أضيق إلى مجموعة من المعتقدات
والممارسات التي توجد في إطار مجتمع علماني.
وقد أدرك "النهضة" أنه على الرغم من أن المجتمع التونسي
ربما يكون مس���لمًا من الناحية الثقافي���ة ،فإنه ليس منذورًا
لقدر أن يصبح إسالميًا من الناحية األيديولوجية.
وقد أضاء الغنوشي هذه النقطة بإعالنه أن "النهضة" أصبح
"حزب���ًا للمس���لمين الديمقراطيين" ،مس���تدعيًا  -عن قصد -
مقارنات مع األحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا.
لكن مثل هذه المقارنة تقطع ش���وطًا أبعد مما يجب .فمند
أواسط األربعينيات حتى أواسط السبعينيات ،وجدت األحزاب
المس���يحية الديمقراطية طرقًا إلضفاء العلمانية على ما كان
في األس���اس قيمًا دينية ،من أجل الوصول بطريقة أفضل إلى
ّ
الناخبين الذين يصبحون أكثر علمانية باطراد.
وفي ال���دول ذات األغلبيات البروتس���تانتية والكاثوليكية
على حد سواء ،روجت هذه األحزاب قيمًا مستمدة من العقيدة
االجتماعية للكنيس���ة ،في مسائل تتصل بالعائلة ،والتعاون
بين العمال وأصحاب األعمال ،والضمان االجتماعي.
ولك����ن ،حتى م����ع أن هذه األح����زاب ال تزال على قي����د الحياة
(بل وتزدهر في ألمانيا) ،فإنه ليس����ت هن����اك حركة اجتماعية
مس����يحية ديمقراطي����ة مكافئة لتل����ك التي ي����رى "النهضة"
والجماعات اإلسالمية األخرى أن وجودها حاسم إلنجاز مهماتها.
وفي بلدان مثل ألمانيا ،يوجد لدى الديمقراطيين المسيحيين
"حزب" وإنما ليس "حركة" ،وعلى الرغم من أن الحركات االجتماعية
الكاثوليكي���ة تعمل في بل���دان أوروبية مثل إيطالي���ا ،فإنها ال
تتماهى مع أحزاب سياس���ية .وفي أوروبا ،لم تنتصر العلمانية
فقط في المجال السياس���ي ،وإنما في المجال االجتماعي أيضًا:
فبع���د الحرب العالمية الثانية ،انجرف���ت البلدان األوروبية أبعد
وأبع���د عن وجه���ات النظر المس���يحية التقليدي���ة ،خاصة في
الشؤون التي تتعلق بالجنسانية ،والجندر واألسرة.
وبه���ذا المعنى ،يكون من المدهش أن يش���جع الغنوش���ي
وآخ���رون من إس�ل�اميي التي���ار الس���ائد عق���د المقارنات مع
المس���يحيين الديمقراطيين ،الذين يقدم���ون بالكاد نموذجًا
للنجاح بالمعايير اإلسالمية.
يبدو من غير المرجح أن تترافق علمنة السياسات اإلسالمية
بانح���راف بعيدًا عن القي���م التقليدية للدول المس���لمة ،في
المس���تقبل المنظ���ور على األقل (من غي���ر المرجح أن تضفي
تونس الش���رعية على زواج المثليين في أي وقت قريب ،على
سبيل المثال).
لكن فصل المس���جد عن الدولة ينطوي على خطر أكثر حدة
في المدى القصير على األحزاب اإلس�ل�امية مثل النهضة :إذ
ُ
يمكن أن يوفر فرج���ة للمتطرفين الجهاديين الذين كثيرًا ما
يشيرون إلى أنفسهم على أنهم "غرباء في هذا العالم".
ويأت���ي هذا التعبي���ر من نش���يد معروف راج خ�ل�ال فترة
محاكمات أعضاء من جماعة اإلخوان المس���لمين المصرية في
الس���تينيات .وهو تعبير عن فكرة أن الجهاديين  -بنقائهم
األيديولوج���ي ورفضه���م التكيف مع القواعد والمؤسس���ات
العلمانية  -يشكلون اإلسالميين الوحيدين الحقيقيين ،وربما
حتى المسلمين الوحيدين الحقيقيين.
ومكمن الخطر هو أنه إذا اشترى إسالميو التيار السائد فكرة
االندماج في دولة علمانية بثمن فصل أهدافهم السياس���ية
ع���ن أهدافهم الدينية واالجتماعي���ة (كما حدث في تونس)،
وعانوا االس���تبعاد من الدولة بس���بب إفراطه���م في الوصول
ومواجه���ة رد فعل قمع���ي ضد هذا الوص���ول (كما حدث في
مصر) ،فإن الش���باب المس���لمين الباحثين عن هويات دينية
وسياس���ية "موثوقة" ربما يحولون أنظارهم إلى أماكن أخرى.
وسيكون الجهاديون في االنتظار.

عن "فورين أفيرز"

هل تتحول تايالند مركزًا للجهاديين؟
تش���ير هزيمة تنظيم "داعش" واندالع أعمال عنف مرتبطة
بهذا التنظيم في جنوب ش���رقي آس���يا بوض���وح إلى احتمال
تدش���ين عهد جديد من اإلره���اب الجه���ادي العابر للحدود
الوطنية في تلك المنطقة.
فقد أث���ارت التقارير المتكررة  -لكن غير المدعومة باألدلة-
بش���أن نش���اط تنظيم "داعش" ف���ي تايالند ،تس���اؤالت حول
هشاش���ة الوضع ف���ي منطقة جن���وب تايلن���د ذات الغالبية
المس���لمة ،خاصة فيما يتعلق بالتأثير الجهادي على التمرد
العسكري طويل األمد وسط المسلمين هناك.
التقري���ر الصادر عن "مجموعة األزمات" تحت عنوان "الحركة
الجهادي���ة في جنوب تايالند :ش���بح التهديد" ،يش���ير إلى
أن���ه ال يوجد دليل حتى اآلن يش���ير إلى نجاح الجهاديين في
تحقيق اختراق وسط االنفصاليين ،الذين يقاتلون من أجل ما
يعتبرونه تحرير وطنهم ،المسمى بـ "فاطاني".
ً
لك���ن هذا الص���راع ،فضال ع���ن المخاوف بش���أن عمليات لـ
"داعش" في تايالند ،يثير مخاوف بش���أن وجود خطر إرهابي
جديد .هذه المخاوف ليس���ت غير عقالني���ة ،لكنها مغلوطة
بص���ورة كبيرة ،وينبغ���ي أال تحجب كارث���ة التمرد في جنوب
تايالند ،والحاجة إلنهائه.
ّ
ّ
التمرد والحكومة
تش���كل المحادثات المباش���رة بين قادة
أولوية ،إذ إن إقامة نظام سياسي غير مركزي يمكن أن يساعد
عل���ى معالجة المظالم في الجنوب ،والحفاظ على وحدة الدولة
التايالندية في الوقت ذاته.
اس���تغل تنظيما "القاعدة" و"داع���ش" الصراعات التي طال
أمدها في العالم اإلس�ل�امي من أجل خدمة أجندتهما ،بما في
ذلك مناطق تخضع لسيادة دول قادرة ،لكن سلطة حكومتها
المركزية ضعيفة.
خالل عه���د "داعش" كان الجهاد العاب���ر للحدود في جنوب
شرقي آسيا في معظمه عبارة عن ظاهرة تبدأ من "األسفل إلى
األعلى" ،حيث أعلنت جماعات مس���لحة موجودة مس���بقًا (مثل
تلك الموجودة في إندونيس���يا والفلبين) مبايعتها لتنظيم
ً
"داعش" .وف���ي هذه البلدين ،فضال عن ماليزيا وس���نغافورة،
س���عى أفراد وجماعات صغيرة غير مرتبطة بشبكة مسلحين،
لالنضمام لـ "داعش" أو العمل تحت اسمها.
م���ع ذلك ،لم تظهر إش���ارات على انضم���ام المتمردين في
أقص���ى جن���وب تايالند إل���ى "داع���ش" أو ح���ركات جهادية
أخرى .ويعود س���بب ذلك إلى عدم تعاط���ف مجتمع المالي -
المس���لمين مع الجه���اد العابر للحدود ،حي���ث يرفض غالبية
رجال الدين المسلمين ،سواء أكانوا تقليديين أم إصالحيين،
اإليديولوجية الس���لفية-الجهادية الت���ي تعتنقها "داعش"
و"القاع���دة" .من المؤك���د أن هذا يقلل ،ولك���ن ال يزيل ،خطر
انضمام بعض المالي المسلمين للجهاديين.
إن دواف���ع االنضم���ام للجماعات الجهادي���ة متباينة ،وغير
مرتبطة عادة باأليديولوجيا أو القناعة الدينية .قد تس���تطيع
الدعاي���ة الجهادية أن تؤثر على بع���ض األفراد .لكن احتمال
اندم���اج هؤالء الم�ل�اي المس���لمين الذين ّ
تحركهم مش���اعر
ّ
األخ���وة ،والهوية ،أو اإلخالص للقضي���ة  -ناهيك عن المظالم
التي يش���عرون بها ضد الدولة التايالندية  -في حركة تحرير
"فطان���ي" ،وذلك بالنظ���ر إلى جذورها الضارب���ة في المجتمع
المحلي ،أكبر من احتمال اندماجهم في الجماعات الجهادية.
ّ
تتميز
في الواقع ،فإن حركة التمرد وسط المالي المسلمين
بطابعها المحلي.
تس���عى حركة التمرد للحصول على حكم ذاتي على مساحة
معين���ة من األرض ،وهي تس���عى لالنضمام للنظ���ام الدولي
ّ
ولي���س لتدميره .يتبن���ى قادة حركة تحري���ر "فطاني" موقفًا
معاديًا ل���ـ "داعش" والجماعات المماثل���ة ،ويعتبرون جبهات
قتالهم درعًا واقيًا ضد النفوذ الجهادي.
يقول ه���ؤالء القادة :إن التحالف مع "داع���ش" أو "القاعدة"،
أو تقليد أس���اليبهم الشهيرة مثل ّ
شن تفجيرات انتحارية ،و
تنفيذ هجمات تتس���بب في وقوع ضحايا كثر ،سيحرمهم من
ّ
وس���يقوض الدعم المحلي لهم،
الحصول على شرعية دولية،
ً
وسيستدعي تدخال أجنبيًا ضدهم.
من غي���ر المرج���ح أن تتس���اهل ماليزيا ،الت���ي تكافح ضد
تهدي���دات محلية مس���توحاة من "داعش" ،م���ع فكرة ارتباط
قي���ادات حركة تحرير فطان���ي ،الموجودة ف���ي المنفى على
أراضيها ،بتنظيم "داعش".
لكن هذا ليس سببًا للش���عور بالتراخي .فالجمود المستمر،
واالنتكاس���ات التكتيكية ،ونفاذ الصبر مع ،أو معارضة عملية
الس�ل�ام البطيئة بين بانكوك وبعض الجبهات االنفصالية-أو
حتى خيبة األمل إزاء االستراتيجية السائدة -يمكن أن يشجع
إحدى الحركات المنشقة على اس���تخدام العنف الشديد في
محاولة لكس���ب النفوذ .قد يكون نموذج ،أو دعم ،الجهاديين
جذابًا لبعض المسلحين الناقمين على قادتهم.
إن حركة تحرير فطاني لديها تاريخ من التنافس بين الفصائل،
كما أن جبهة التمرد الرئيسة (الجبهة الثورية الوطنية لفطاني)
بالغة الس���رية ،ومع ذلك ،ليس هناك مؤشرات واضحة الى وجود
انقسامات إيديولوجية أو جيلية حادة.
يجب موازنة المخاوف بش���أن التأثير الجهادي ،والمس���تندة
بصورة أساس���ية إلى مقول���ة :إن "األمور قد تتغي���ر" ،مع األدلة
التي تشير إلى عدم وجود رغبة لدى قيادات الجماعات المسلحة
الحالية لالرتباط بتنظيم "داعش" أو جماعات تؤمن بنفس أفكاره.
ينبغ���ي أن تعطي الحكومة التايالندية والمس���لحين المالي -
المس���لمين األولوية إلنهاء هذا الصراع الذي أودى بحياة  7آالف
ش���خص منذ العام  ،2004وينبغي على الطرفين أال يتصرفا وفقا
لتكهنات بشأن تحقيق الجهاديين لمكاسب في تلك المنطقة.
كلم���ا طال أمد الص���راع زاد خطر ارتفاع حدة االس���تقطاب،
واش���تداد حدة التمرد الذي قد ينتش���ر خ���ارج عمق الجنوب،
ً
فض�ل�ا ع���ن إمكانية حدوث حس���ابات خاطئة قد يس���تغلها
جهاديون عابرون للحدود.
إن خ���روج مقاتلي "داعش" من الش���رق األوس���ط ،واالنتصار
الدعائ���ي لـ "داع���ش" ف���ي مدينت���ي "م���راوي" و "ميندناو"
الفلبينيتين ،والدع���وات التي تطلقها "داع���ش" و"القاعدة"
ُ
لالنتقام للروهينغا الذي���ن أجبروا على الفرار من ميانمار ،كل
هذا قد يمثل مصدرًا لالضطرابات في المنطقة.
ُ
ولمعالجة ه���ذه المخاطر المتعددة ،ينبغي أن تبلغ بانكوك
و"الجبهة الثورية الوطني لفاطاني" قواعدهما الش���عبية في
الجن���وب بوضوح أنهما تأخذان بجدية التطلعات والش���واغل
ً
االجتماعية لشعب الجنوب ،فضال عن المظالم التي تشعر بها
ُ
الجماعات المتمردة المختلف���ة هناك .وهذا يتطلب أن تعيد
بانكوك تنش���يط عملية الس�ل�ام ،وأن تنخرط الحركة الثورية
الوطني���ة في تلك العملية ،وذلك بهدف إيجاد حل سياس���ي
ً
للجنوب العميق ،يكون مرتكزا على الالمركزية.
وبوجه ع���ام ،ينبغي عل���ى الحكومة أن تعيد ح���ق حرية التعبير
ّ
ّ
والتجمع السياسي ،حتى يتمكن الناس من التعبير عن رأيهم بشأن
طريقة إدارة مناطقهم ،ويساهموا في التغيير بصورة سلمية.

عن موقع "المنتدى االقتصادي العالمي"

