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 اخللفية األيديولوجية والسياسية لإلسالموية املغربية

ــية  ــات سياس ــركات واتجاه ــمل ح ــة يش ــع للغاي ــي واس ــوم أيديولوج ــو مفه ــي ه ــام السياس اإلس
متنوعــة )خــان، 2014(.

لـــممارستهم  كأســاس  اإلســامي  المرجــع  اســتخدام  هــو  جميًعــا  بينهــم  المشــرك  والعنصــر 
ــن  ــي م ــدف األساس ــو اله ــامية( ه ــة اإلس ــق الدول ــامية« )تطبي ــة اإلس ــة »الدول ــية. وإقام السياس
ــة  ــذات يضــع العمــل السياســي اإلســامي يف إطــار الحداث أهدافهــم السياســية، وهــذا المفهــوم بال
السياســية.  بينمــا تحــاول الحــركات اإلســامية أن تتبــع شــرعيتها السياســية العمــل »النبــوي«، يتعيــن 
عليهــا مواجهــة العديــد مــن التحديــات األيديولوجيــة لتكييــف المفاهيــم والنظريــات اإلســامية مــن 
الفقــه »الكاســيكي« إلـــ المنافســة السياســية الحديثــة. هــذا هــو حــال اإلســام السياســي المغربــي، 
ــدل  ــة الع ــة)PJD( ، وجماع ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح ــية مث ــة الرئيس ــات الفاعل ــك الجه ــا يف ذل بم

 )CJS( واإلحســان
كاهمــا يطــور نظريــة إســامية عــن الحكــم يف محاولــة لتكييــف المفاهيــم الكاســيكية كإمامــة أو 

خافــة مــع مفهومهــم األيديولوجــي للســلطة ووضعهــم الخــاص يف المنافســة السياســية.
ــاول اإلســام السياســي كمحــور سياســي يف  ــي تتن ــد مــن الجوانــب الت ــاك العدي ــدء، هن ــادئ ذي ب ب
المغــرب. تشــرك معظــم المنظمــات التــي تنتمــي إلـــ مــا يســمـ بالحركــة اإلســامية يف المغــرب 
يف الخلفيــة التاريخيــة، وذلــك منــذ ظهورهــا األول يف أوائــل الســبعينيات عندمــا ظهــرت التنظيمــات 
ــارية  ــة اليس ــة العلماني ــع المعارض ـــ تراج ــي عل ــل أيديولوج ــرد فع ـــ ك ــامية األول ــية اإلس السياس
للنظــام الملكــي العلــوي. وهــم يحملــون مزيجــا معرفيــا مــن اإلخــوان - متأثــرون بالعمل السياســي 

لإلخــوان المســلمين – ومــن الدعوييــن –متأثــرون بعناصــر الجمعيــات الخيريــة الدينيــة.
إن أكثــر تنظيميــن مــن بيــن هــذه المنظمــات تأثيــرًا يف اإلســام السياســي المغربــي، مــن حيــث الكــم 
والنــوع، جماعــة العــدل واإلحســان]CJS[، وحركــة التوحيــد واإلصــاح ]MUR[المرتبطــة 

ــرة. ــة ]PJD[ مــن التســعينيات األخي ــة والتنمي سياســيا بحــزب العدال
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جماعــة العــدل واإلحســان]CJS[: هــي حركــة معارضــة، لكنهــا ليســت ســرية، تقــع خــارج حــدود 
ــة )PJD( هــو  ــة والتنمي ــن أن حــزب العدال النظــام مــن حيــث المقاومــة السياســية الســلمية، يف حي
فاعــل سياســي مؤسســي رئيســي يف المعارضــة الربلمانيــة حتـــ 2011. وقتئــذ وصــل الحكومــة يف 

ائتــاف مــع األحــزاب السياســية األخــرى.
ومــن هنــا فــإن اإلســام السياســي اليــوم هــو تعبيــر عــن بديــل أيديولوجــي وسياســي يف المغــرب ، 

وهــذا يؤكــد بــأن األخــاق اإلســامية هــي عنصــر أساســي.
يدعــي المنظــرون اإلســاميون مثــل عبــد اإللــه بــن كيــران )مواليــد 1954(، األميــن العــام لحــزب 
العدالــة والتنميــة ورئيــس الــوزراء المغربــي مــن 2011، أو عبــد الســام ياســين )2012-1928(، 
المؤســس الكاريزمــي وزعيــم جماعــة العــدل واإلحســان CJS، أن مصــدر عملهــم السياســي 

اإلســامي مــن المرجــع األخاقــي اإلســامي.
ــذا  ــاد. هب ــية يف الب ــلطة السياس ــع الس ــل م ــا للتعام ــة تقريًب ــا معاكس ــاروا طرًق ــد اخت ــك، فق ــع ذل وم
المعنـــ فــإن العنصــر األخاقــي يف خطاهبــم السياســي يمثــل محاولــة لرســم »ســرد إســامي« معاصر 
جديــد تماًمــا )ألن اإلســام السياســي ليــس حركــة »تقليديــة«(.  وبالتالــي، حتـــ يقدمــوا الديناميكيــة 
التاريخيــة لإلســام السياســي بشــكل أساســي كحركــة أخاقيــة و »نبويــة«، حيــث يتوقــع نوًعــا معينـًـا 
مــن المدينــة الفاضلــة اإلســامية، وترجمتــه يف الخطــاب مــن حيــث الديمقراطيــة الحقيقيــة والعدالــة 
االجتماعيــة. هــذه الشــرعية الدينيــة )األخاقيــة( المزعومــة هــي مرجــع مركــزي يف اســتخدام 
األيديولوجيــا )Macias-Amoretti ، 2014( كمــورد حصــري تقريًبــا يف التنافــس علـــ الســلطة 
مــع النخــب األوليــة والثانويــة )Izquierdo Brichs ، 2012(. وهكــذا، فــإن البديــل اإلســامي 
يف المغــرب يقــوم علـــ أيديولوجيــة سياســية واجتماعيــة تقــوم علـــ خطــاب دينــي للتغييــر السياســي 
ــراث الفقهــي  ــم مســتمدة مــن ال ــة(، ملــيء بمفاهي ــة( واإلصــاح االجتماعــي )العدال )الديمقراطي
اإلســامي، لكنهــا مسّيســة يف أصلهــا )يف إنتــاج مدخــات الخطــاب( ومعــاد تسييســها يف الخطــاب 
)إعــادة إنتــاج مخرجــات الخطــاب(، وقائمــة بشــكل عملــي علـــ ظــروف التنافــس علـــ الســلطة يف 
المغــرب وموقــف كل مــن الفاعليــن اإلســاميين يف هــذا الســياق. يرتبــط العامــل الرئيســي المحــدد 
هنــا بخصوصيــة الســياق الدينــي والسياســي للمغــرب المعاصــر.  وهبــذا االتجــاه يجــب ذكــر الــدور 
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الــذي ال يســتهان بــه للنظــام الملكــي العلــوي يف البــاد. يف الواقــع، يمتلــك حكامهــا رأس مــال رمزي 
يضفــي شــرعية ال يمكــن دحضهــا علـــ موقعهــم كقــادة سياســيين ودينييــن، ويضــع عاقــات القــوة 
بشــكل حاســم داخــل إطــار الدولــة نفســها. وفقــا للدســتور المغربــي الحالــي )المعــدل يف 2011( 
ملــك المغــرب محمــد الســادس مــن 1999 - يحمــل لقــب أميــر المؤمنيــن. هــذا شــيء ليــس مجــرد 
ــا مــن  ــة لســلطته »كإمــارة« ، وهــي مــن أهــم األلقــاب تاريخي ـــ الشــرعية الديني ــدل عل ــل ي رمــز. ب
قبــل الخلفــاء الُســنّة ، يف إشــارة أصــاً إلـــ أعلـــ ســلطاهتم العســكرية )بــال ، 2012(.  إن ملــك 
ــه أيًضــا  ــة المغربيــة، وهــي دولــة مســلمة حديثــة وعلمانيــة، ولكن ــد الدول المغــرب ليــس مجــرد قائ
أعلـــ ســلطة دينيــة ويجســد قيــادة المجتمــع اإلســامي يف داخــل البــاد وخارجهــا، حيــث أن »إمــارة 
ــن  ــا وبي ــل الســلطات اإلســامية األخــرى يف غــرب إفريقي ــة معــرف هبــا مــن قب ــن« المغربي المؤمني
المغاربــة يف الشــتات. مــن الناحيــة السياســية، ال يمكــن رفــض الســلطة القانونيــة للملكيــة العلويــة من 
وجهــة نظــر »إســامية«، ألن قوهتــم السياســية ال تنفصــل عــن شــرعيتهم الدينيــة )داريــف، 2010(. 
هــذا الوضــع يجعــل العمــل السياســي اإلســامي لإلســام السياســي يف المغــرب أكثــر أيديولوجيــة 
ــه الحــال يف الســياقات اإلســامية األخــرى. إن اســتخدام المفاهيــم اإلســامية  بكثيــر ممــا هــو علي
الفقهيــة والسياســية كـــ »اإلمامــة« و »الخافــة« مــن قبــل الفاعليــن اإلســاميين المغاربــة الرئيســيين 
حــزب العدالــة والتنميــة PJD وجماعــة العــدل واإلحســان CJS يف خطاهبــم مرتبــط بشــكل مباشــر 
بـــ »إمــارة المؤمنيــن« مــن حيــث قبــول اإلصــاح أو رفــض المقاومــة. وهبــذا المعنـــ، فهــو مرتبــط 

بالتالــي بنمــوذج ملمــوس لـــ »الحكومــة اإلســامية« مــن الناحيــة األيديولوجيــة.

 »اإلمامة« والقيادة السياسية والسلطة يف خطاب حزب العدالة والتنمية:

.)Wegner، 2011( ترتبط طبيعة الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية بنهجه التشاركي
 منــذ نقاشــاته األولـــ أيــد حــزب العدالــة والتنميــة الشــرعية الدينيــة والسياســية إلمــارة المؤمنيــن، 
ــس  ــز األس ــم. ترتك ــي للحك ــه السياس ــم نموذج ــاول تقدي ــة ح ــح للغاي ــف الواض ــذا الموق ــن ه وم
األيديولوجيــة لهــذا النمــوذج علـــ التوافــق الكامــل والماءمــة بيــن المبــادئ األخاقيــة والقانونيــة 
للشــريعة - التــي تضمنــت » إمــارة المؤمنــون »- مــع المبــادئ الديمقراطيــة والــدور السياســي 
ــة  ــزب العدال ــدف ح ــإن ه ــة، ف ــذه الطريق ــل. وهب ــن الداخ ــي م ــام السياس ــاح النظ ــق يف إص للتواف
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ــة  ــة األخاقي ــة إســامية مــن الناحي ــد واإلصــاح   MUR هــو إقامــة دول ــة وحركــة التوحي والتنمي
يف  الحــرة.  المنافســة  انتخابــات  أي  الديمقراطيــة،  األســاليب  تطبيــق  خــال  مــن  والقانونيــة، 
خطــاب حركــة التوحيــد واإلصــاح، تكمــن الدعــوة والتبشــير بالقيــم اإلســامية، يف قلــب النظريــة 
الديمقراطيــة التــي ُتفهــم علـــ أهنــا مجموعــة مــن األســاليب السياســية. المبــادئ الديمقراطيــة التــي 
يؤمــن هبــا خطــاب الحــزب هــي: الســيادة للشــعب، وتقســيم الســلطات )فصــل الســلطات الثاثــة(، 
ــي  ــات. ومــع ذلــك، فــإن تطورهــا النظــري يظهــر بعــض الخصائــص الت وضمــان الحقــوق والحري
تربــط هــذه المبــادئ الديمقراطيــة بمبــادئ النظريــة اإلســامية يف الحكــم علـــ أســاس »اإلمامــة«، 
ــإن  ــا ملــك هلل وحــده. ومــع ذلــك، ف ــدة والســلطة التشــريعية العلي ــة الوحي حيــث الســيادة الحقيقي
ــة تطمــح ألن  ــة ثانوي ــم وضعــه ضمــن صــراع الســلطة لنخب هــذا الخطــاب الديمقراطــي المنظــم يت
تصبــح نخًبــا أساســًيا. وهكــذا يحــاول الحــزب تكييــف خطابــه األيديولوجــي مــع توقعــات المجتمــع 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، للتفــوق علـــ مــوارد النخــب المتنافســة بمحاولــة تحويــل نفســه إلـــ 
فاعــل سياســي يميــزه خطابــه وممارســاته اإلســامية مــن الناحيــة األخاقيــة.  لذلك، يتكيــف خطاب 
ــا شــعبوي، لكنــه يعــرف  حــزب العدالــة والتنميــة مــع ظــروف المنافســة السياســية، لــذا فهــو أحياًن
ــوم  ــة مفه ــة والتنمي ــزب العدال ــتخدم ح ــة. يس ــي يف القم ــام الملك ــامية للنظ ــرعية اإلس ــا بالش دائًم
»اإلمامــة« كمــرادف لـــ »الحكــم الراشــد«.  هبــذا فهــي قطعــا ليســت مؤسســة فرديــة كمــا كان ُيفهــم 
يف الفكــر اإلســامي الســني التقليــدي – أهنــا مرتبطــة بالصفــات الروحيــة و »القيــادة العليــا« للخليفــة 
الــذي جــاء خلفــا للنبــي محمــد صلـــ اهلل عليــه وســلم.  بــداًل مــن ذلــك، يجــب أن ُيفهــم علـــ أنــه 
إطــار عــام للحكــم الصالــح، نــوع مــن التوجيــه األخاقــي النبــوي )العثمــاين ، 2010(. وبحســب 
ــرين  ــادي والعش ــرن الح ــرب يف الق ــي يف المغ ــل السياس ــإن العم ــزب، ف ــي للح ــع المفاهيم المرج
ــزب  ــص ح ــام. ين ــم اإلس ــذه باس ــب تنفي ــي ويج ــأن دين ــة«، كش ــوع »اإلمام ــوص موض ــو بخص ه
ــًدا للمجتمــع المســلم  العدالــة والتنميــة علـــ أن الحكــم السياســي اإلســامي يجــب أن يكــون مفي
ــة علـــ أن الحكــم السياســي  ــة والتنمي ــادئ اإلســامية. ينــص حــزب العدال ــا المب وأن تدعمــه دائًم
اإلســامي يجــب أن يكــون مفيــًدا للمجتمــع المســلم وأن يرتكــز دائًمــا علـــ المبــادئ اإلســامية. 
يمكــن تكييــف العمــل السياســي األساســي مــع الظــروف المتغيــرة متخــذًا أشــكااًل مختلفــة كحركــة، 
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أو حــزب سياســي، أو تصــرف قانــوين منفــذ مــن الحكومــة، مــع األخــذ يف االعتبــار أن »اإلمامــة« يف 
حالــة حــزب العدالــة والتنميــة، ُتفهــم علـــ أهنــا » التوجيــه الروحــي وتنظيــم »الدولــة المدنيــة«.

ــة  ــن الناحي ــن« م ــارة المؤمني ــا »إم ــل تمام ــامية - تكم ــة إس ــل دول ــي بالفع ــي ه ــة - الت ــذه الدول ه
ــه  ــام وقيم ــذ اإلس ــن تنفي ــي تضم ــامية الت ــادة اإلس ــن القي ــزء م ــا ج ــة، فكاهم ــية والديني السياس
األخاقيــة وقواعــده الفقهيــة يف المجتمــع المغربــي.  وكمــا جــاء يف الخطــاب الرســمي لحــزب 
العدالــة والتنميــة، فــإن اإلصــاح والتجديــد عنصــران أساســيان يف األيديولوجيــة السياســية وخطــاب 
ــده  ــي تؤي ــل سياس ــه، وأي عم ــًيا ل ــا رئيس ــام مرجًع ــذ اإلس ــا يتخ ــا م ــاب دائًم ــذا الخط ــزب. ه الح
ســلطة اإلســام )المرجعيــة اإلســامية(.  هــذه الســلطة تعلــن بشــكل قاطــع أن المغــرب يف األســاس 
بلــد مســلم. كمــا تقــرح أيًضــا محاربــة »االنحرافــات« سياســيا، والتــي هــي بشــكل أساســي ضعــف 
يف األخــاق والعــادات والتأثيــر الســلبي للحداثــة الغربيــة ســيئة الركيــز )PJD، 2002(. وعليــه، 
ــة للعمــل السياســي إلهنــاء الفســاد  ــرى يف األخــاق نقطــة انطــاق ضروري ــإن خطــاب الحــزب ي ف
ــة تضمــن دعــم  ــة تعبئ يف اإلدارة العامــة. وبالتالــي، فــإن خطاهبــم عملــي ويحــاول خلــق أيديولوجي

قطاعــات متنوعــة للغايــة مــن الشــعب المغربــي، وخاصــة حــول فكــرة مكافحــة الفســاد.
ــال  ــذا المج ــوًدا يف ه ــذل جه ــد ب ــة ق ــة والتنمي ــزب العدال ــح أن ح ــن الواض ــة، م ــة العملي ــن الناحي م
ــه، وباختصــار  ــد عــزز هــذا دعــم المجتمــع ل ــة المؤسســية األخــرى، وق ــر مــن الجهــات الفاعل أكث
مهــد الطريــق للحــزب إلـــ الســلطة يف عــام 2011. وبشــكل عــام، يعتــرب الخطــاب السياســي 
ــا للغايــة، حيــث تأســس علـــ مفهــوم الديــن كعنصــر أساســي يف  لحــزب العدالــة والتنميــة براغماتًي
ــه التــي تتضمــن الممارســة السياســية بغــرض تحســين مســتويات معيشــة المؤمنيــن؛ أو  أيديولوجيت
باألحــرى يعتــرب النشــاط السياســي علـــ أنــه عمــل صالــح مفيــد. مــن خــال التطويــر الخطابــي لهــذه 
المبــادئ، يعتــرب حــزب العدالــة والتنميــة أنــه ال يوجــد تعــارض بيــن اإلســام والديمقراطيــة، وهــي 
ــة  ــي كنخب ــر مشــاركة الحــزب يف النظــام السياســي المغرب وجهــة نظــر تحــاول بشــكل أساســي تربي
ــل(، ويف  ــن الداخ ــم )م ــام القائ ــن النظ ــا م ــزءًا جوهري ــًيا وج ــًا أساس ــاره فاع ــي اعتب ــة، بالتال منافس
نفــس الوقــت، إضفــاء الشــرعية علـــ صاحيــة النظــام مــن وجهــة نظــر إســامية. يف هــذا الســياق، 
ــة  ــن الديمقراطي ــة م ــتويات عالي ــجيعه مس ــي لتش ــكل إيجاب ــارًزا بش ــة ب ــة والتنمي ــزب العدال كان ح
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ــربًا  ــة يف المغــرب، معت ــة الديني ــل، يعــرف الحــزب بالتعددي ــة. وبالمث ــه الوطني ــة يف مؤتمرات الداخلي
اليهــود المغاربــة مواطنيــن يتمتعــون بكامــل الحقــوق، علـــ الرغــم مــن أن اإلســام يعتــرب المعيــار 
ــة  ــزب العدال ــاب ح ــدد خط ــة، يش ــات الخارجي ــال العاق ــا. ويف مج ــا وثقافته ــة وهويته ــن األم دي
ــم  ــة العال ــع بقي ــة م ــة والتجاري ــية واالقتصادي ــات الدبلوماس ــز العاق ــرورة تعزي ـــ ض ــة عل والتنمي
العربــي واإلســامي ضمــن أولوياتــه. عمليــا، عــزز الحــزب عاقاتــه مــع القــوى العالميــة الرئيســية، 
وضمــن االســتقرار والتعــاون يف الحفــاظ علـــ اقتصــاد الســوق وتطبيــق الصيــغ الليرباليــة الجديــدة.

:CJS اخلالفة« الروحية واحلكومة السياسية يف خطاب مجاعة العدل واإلحسان« 

ُصممــت النظريــة السياســية لجماعــة العــدل واإلحســان لتأطيــر التقــدم التاريخــي والمنهجــي 
لانتقــال النهائــي مــن »الحكومــة االســتبدادية القمعيــة ›‹ )الحكــم الجــربي( - أو باألحــرى النظــام 
المغربــي الــذي يرمــز إليــه الملــوك العلويــون - إلـــ الخافــة اإلســامية التــي تتكــون مــن االتحــاد 

ــا. ــة أمرائه ــارات( برئاس ــة )اإلم ــامية الوطني ــدول اإلس ــف ال ــي لمختل التقدم
إن المطالبــة بـــ »الخافــة« ُطرحــت مباشــرة ضــد الســلطات المؤقتــة للملــك المغربــي باســم »أميــر 
ــا. أشــار عبــد  ــا وحتـــ صوفًي المؤمنيــن«، وتســعـ إلـــ شــرعية أخاقيــة أعلـــ تحمــل معنـــ روحًي
ــن المســلمين، بغــض  ــة المؤمني ــه الشــهير » المنهــاج النبــوي ›‹ إلـــ أن غالبي الســام ياســين يف كتاب
ــع عــن إعــادة  النظــر عــن جنســيتهم، يجــب أن يدعمــوا النظــام اإلســامي )ياســين، 2001(. وداف
توحيــد العالــم اإلســامي كلــه يف هيــكل سياســي واحــد يضمــن »حكومــة اإلســام« التــي تقودهــا 
ــروف  ــع الظ ــادئ م ــذه المب ــف ه ــن تكيي ــين، يمك ــا لياس ــنة.  وفًق ــرآن والس ــواردة يف الق ــادئ ال المب
االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة المتغيــرة يف ذلــك الوقــت مــن خــال تنفيــذ »إصــاح« عميــق 
ــكل  ــز الهي ــة. يرتك ــة يف المقدم ــان والروحاني ــاء اإليم ــع إبق ــة، م ــة األخاقي ــن الناحي ــد« م و »تجدي
السياســي المذكــور أعــاه علـــ »حكــم الشــريعة«. مــن الناحيــة العمليــة ســيكون وجــود شــخصية 
»األميــر« يف األعلـــ نوًعــا مــن الهيــكل والتسلســل الهرمــي بدرجــة كبيــرة، حيــث يجــب أن يكــون 
ــب  ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي ــل. م ــال محتم ــة يف أي مج ــذه الدول ــراء تتخ ــرار وإج ــن أي ق ــؤواًل ع مس
ــة بـــ  ــة القرآني علـــ األميــر أن يقبــل النقــد الداخلــي وأن يتوصــل إلـــ توافــق يف اآلراء باتبــاع الوصي
ــر«  ــإن »األمي ــك، ف ــع ذل ــورى«.  وم ــس الش ــه »مجل ــه وينصح ــب أن يدعم ــك يج ــورى«، لذل »الش
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شــخصية سياســية لــه صاحياتــه، ويجــب إضفــاء الشــرعية عليــه مــن خــال البيعــة لــه كزعيــم دينــي، 
ــوء  ــإن اللج ــين، ف ــبة لياس ــلم. بالنس ــه وس ـــ اهلل علي ــد صل ــي محم ــة للنب ــا خليف ــرب رمزي ــث يعت حي
إلـــ البيعــة يضمــن أيًضــا االنتخــاب الحــر للقائــد، ويرفــض ضمنًيــا النمــوذج الوراثــي الــذي يمثلــه 
ــل العصــر األمــوي )أواخــر القــرن الســابع  ــة مــن أوائ ــة التاريخي ــي والخاف النظــام الملكــي المغرب

ــادي(.   المي
إن »األميــر« مــن الناحيــة الروحيــة هــو »خليفــة« باعتبــاره خليفــة للنبــي صلـــ اهلل عليــه وســلم، 
ــربرات  ــن م ــًدا ع ــكل بعي ــذا الش ــان ه ــدل واإلحس ــة الع ــم جماع ــي تفه ــور الروح ــذا المنظ ــن ه وم
ــدل  ــة الع ــاب جماع ــا لخط ــرى.  وفًق ــامية األخ ــركات اإلس ــية للح ــة والسياس ــتعادة التاريخي االس
واإلحســان، مــن منظــور إقليمــي، فإنــه مــن خــال العمــل األيديولوجــي والتعليــم ســتتحول الهيــاكل 
السياســية لــكل بلــد مســلم بشــكل ســلمي إلـــ دول إســامية إقليميــة يرأســها أمراؤهــا. بعــد ذلــك 
ســيتم توحيــد تلــك الــدول يف هيــكل خافــة واحــدة ذات ســمات أخاقيــة وروحيــة، ويتوجــب علـــ 
المؤمنيــن يف أي حــال دعــم التقــدم التدريجــي لهــذه اإلمــارات وهيــاكل الخافــة، ولكــن ُينظــر إلـــ 
ــال  ــن خ ــة م ــة الحرك ــا يف طليع ـــ أهن ــان عل ــدل واإلحس ــة الع ــل جماع ــامية مث ــات اإلس المنظم
عملهــا الربــوي النشــط ووعيهــا األيديولوجــي، وهكــذا تبــدو أهنــا يف هيــكل نســبي للســلطة. هــذه 
ــا بالوســائل الســلمية يف مراحــل مختلفــة، أولهــا  ــد ســتنفذ دائًم ــر والتوحي ــة للتحري الحركــة التقدمي
وأهمهــا اســتبدال » الحكــم المســتبد ›‹ بـــ »حكــم الشــريعة‹‹. ويتبــع هــذه المرحلــة الدعــوة العامــة 
للمعــاين األخاقيــة والروحيــة للرســالة اإلســامية »الحقيقيــة«، وتطبيــق الربيــة اإلســامية، وأخيــرًا 
ــار األخاقــي،  ــار المعي ــر« االقتصــادي والسياســي لألمــة اإلســامية. مــع األخــذ يف االعتب »التحري
ــة للمســلمين مــن خــال تحريرهــم  ــة واالقتصادي ــة« بتحســين الظــروف االجتماعي ــط »الخاف ترتب
مــن تبعيــة المــوارد الماليــة الخارجيــة والفســاد الداخلــي، وبالتالــي تنفيــذ »اقتصــاد إســامي حقيقــي« 
ــدي المســلمين.  وفقــا لجماعــة العــدل واإلحســان،  ـــ أي ــة إل ــة الوطني وإعــادة المــوارد االقتصادي
عندمــا يتــم تكييــف االقتصــاد مــع المبــادئ األخاقيــة الــواردة يف القــرآن والســنة، خاصــًة مــع قيــم 
ــامية  ــة إس ــذه حكوم ــذ فه ــاف(، عندئ ــن« )اإلنص ــخاص المهملي ــع األش ــن م ــدل« و »التضام »الع
حقيقيــة ممكنــة. هــذه هــي بالتالــي األســس األخاقيــة للخافــة اإلســامية التــي تدافــع عنهــا 
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الجماعــة.  هــذا الخطــاب اإلســامي موجــه مباشــرة باســم اإلســام إلـــ النظــام الملكــي المغربــي، 
الــذي تــم نــزع شــرعية ملوكــه علـــ أهنــم »أمــراء« وإنمــا يمثلــون لـــجماعة العــدل واإلحســان القيــم 

الســلبية لـــ »اآلخــر« مــن )االســتبداد، والطغيــان، والنفــاق(.
ــم  ــن القي ــة م ــة كمجموع ــر الديمقراطي ــة المعايي ــم مقارن ــان، تت ــدل واإلحس ــة الع ــاب جماع يف خط
ــة  ــط الديمقراطي ــامية. ترتب ــريعة« اإلس ــي لـــ »الش ـــ اإليجاب ــل األعل ــع المث ــلبية م ــة الس األخاقي
ــا و غيــر مقتبــس مــن  بالعلمانيــة، وبالتالــي ُينظــر إليهــا علـــ أهنــا نتــاج ثقــايف »غربــي« أدنـــ أخاقًي

ــة. ــية والثقافي ــامية السياس ــد اإلس التقالي
إن بديــل الديمقراطيــة هــو الشــورى، والشــريعة هــي أساســها القانــوين. ومــن الواضــح أن بنيــة 
ــم تطويرهــا بشــكل  ــم يت هــذا النظــام السياســي واالجتماعــي، والطريقــة التــي ســيتم تقديمهــا هبــا ل
كاٍف يف خطــاب جماعــة العــدل واإلحســان، حيــث يمثــل نموذًجــا لتعبئــة النــاس، ولكــن بــدون أي 
تفاصيــل معينــة. وعلـــ الرغــم مــن هــذا الخطــاب حــول الشــورى، فقــد تــم تنظيــم هيــكل جماعــة 
ــادة  العــدل واإلحســان يف نظــام ســلطة هرمــي فــردي، حيــث يمــارس األميــن العــام بــا منــازع القي
السياســية المطلقــة جنًبــا إلـــ جنــب مــع األوســاط السياســية، وتــم إضفــاء الشــرعية عليهــا مــن خــال 
ارتبــاط روحــي ال يتزعــزع مــع المرشــد العــام. العاقــة بيــن جماعــة العــدل واإلحســان ومــا يســمـ 
بـــ »اإلســام الرســمي« هــي عاقــة ســلبية، فــا تعــرف جماعــة العــدل واإلحســان بمؤسســة إمــارة 
المؤمنيــن باعتبارهــا حًقــا منســوًبا للملكيــة العلويــة، بــل تعتقــد أن إســناد ســلطات الخافــة هــذا غيــر 
قانــوين.  وهــذا الموقــف، كخطابــات الحركــة بشــكل عــام، يتــم وضعــه ضمــن صــراع علـــ الســلطة 
يلعــب فيــه مــورد األيديولوجيــا - القائــم علـــ شــرعية تفســير محــدد لإلســام بالمعنـــ السياســي 
- دوًرا مركزًيــا. وهكــذا فــإن جماعــة العــدل واإلحســان يؤكــد مــرة أخــرى علـــ العنصــر األخاقــي 

اإلســامي كمصــدر قوة.االســتنتاجات
يتجلـــ التنــوع الكبيــر يف الخيــارات األيديولوجيــة يف اإلســام السياســي المغربــي يف خطــاب 
إســامي واســع يشــرك يف سلســلة مــن العناصــر األساســية التــي تربــط مفهومــي اإلمــام والخافــة، 
مــن وجهــة النظــر األخاقيــة والقانونيــة لإلصــاح اإلســامي، لمنظــور إمــارة المؤمنيــن مــن حيــث 
ــركات  ــزاب والح ــاب األح ــف خط ــك يختل ــع ذل ــة.  وم ــض والمقاوم ــة أو الرف ــول والصاحي القب
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اإلســامية مثــل حــزب العدالــة والتنميــة أو جماعــة العــدل واإلحســان مــن حيــث العناصــر األكثــر 
براغماتيــة أو االســراتيجية التــي يســتخدموهنا، حيــث يجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار أن العنصــر 
األيديولوجــي هــو مصــدر القــوة األساســي لهــم، وباســتخدام هــذا المــورد يحــاول كل منهــم تحويــل 
نفســه إلـــ فاعــل سياســي رئيســي ونقطــة مرجعيــة أخاقيــة يف إطــار التنافــس السياســي علـــ الســلطة 
ــة التــي تدعمــه )وتؤطــر بشــكل أساســي  يف المغــرب. إن الدافــع الرئيســي لخطاهبــم واأليديولوجي
ــط دور  ــي ترب ــامية الت ــة اإلس ــع األخاقي ــتخدام المراج ــو اس ــامية( ه ــية اإلس ــة السياس للممارس
ــا  ــن، يف طليعته ــن المؤمني ــامية« بالمواطني ــة اإلس ــن، ودور »الدول ــامي بالمحكومي ــم اإلس الحك
ســواء المقاومــة أو المعارضــة أو اإلصاحيــة يدعــي كل مــن الفاعليــن يف اإلســام السياســي 

ــه موجــود. المغربــي أن
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وسام قدور يشغل منصب السكرتري التنفيذي يف مركز 
اجملدد للبحوث والدراسات، وهو حاصل على شهادة اهلندسة 
يف االلكرتونيات واالتصاالت جبامعة البعث، والشريعة من 
جامعة األناضول، تركيا. باحث يف العلوم الشرعية، ويعد 

للماجستري جبامعة بينغول، تركيا.

خوان أ. ماسياس أمورييت حماضر أول يف الدراسات العربية 
واإلسالمية جبامعة غرناطة، وزميل باحث يف الدراسات 

العربية املعاصرة يف جامعة غرناطة ، وزميل باحث مشارك 
يف مركز جاك بريك بالرباط. تشمل جماالت حبثه اإلسالم 

السياسي والفكر السياسي العربي املعاصر.
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