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 مقدمة

احتــل موضــوع التطبيــع مكانــة مركزيــة يف الخطــاب السياســي والشــرعي للحركات اإلســامية 
منــذ عقــود، وكان عامــاً أساســيًا مــن عوامــل امتدادهــا وانتشــار أفكارهــا يف المجتمعــات اإلســامية 
واســتقطاهبا لشــرائح واســعة من الناس، ورافدًا من روافد مشــروعها السياســي التحرري، خصوصًا 
بعــد توقيــع مصــر ثــم األردن ثــم منظمــة التحريــر الفلســطينية معاهــدة الســام مــع إســرائيل وتراجــع 
تأثيــر التيــارات القوميــة واليســارية يف الوطــن العربــي. وظــل الحديــث عــن التطبيــع موضوعــًا يثيــر 
ســجااًل لــدى التيــارات اإلســامية بمختلــف مشــارهبا وتوجهاهتــا حتــى اغتنــت المكتبــة اإلســامية 
بــآالف المــواد المقــروءة والســمعية والمرئيــة التــي تناولــت التطبيــع إمــا تأصيــاً لحرمتــه الشــرعية أو 
تنظيــرًا لخطورتــه السياســية والحضاريــة. فضــاً عــن عــدد ال يحصــى مــن المؤتمــرات الجماهيريــة 
ــة  ــار العربي ــف األقط ــا يف مختل ــامية تنظيمه ــركات اإلس ــادت الح ــي اعت ــة الت ــات الطابي والملتقي

حــول ذات الموضــوع.
يف الفــرة األخيــرة ويف ســياق التدهــور المريــع للفعــل السياســي اإلســامي، وتراجــع أداء 
الحــركات اإلســامية، ونتيجــة الســتفراد قــوى الثــورة المضــادة بالقــرار العربــي ذي الصلــة بالقضايــا 
المصيريــة، دفعــت هــذه القــوى مســتغلة جمــوح الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب وحماســه 
الشــديد لخدمــة المشــروع الصهيــوين يف المنطقــة باتجــاه تدشــين مرحلــة جديــدة يف الصــراع العربــي 
اإلســرائيلي يكــون فيهــا االعــراف بإســرائيل والتطبيــع معهــا علــى كافــة المســتويات والصعــد أولوية 

أساســية.
بمــا أن الحركــة اإلســامية صــدرت نفســها تاريخيــًا باعتبارهــا حائــط صــد يف وجــه المحــاوالت 
التــي تســعى للنيــل مــن القضيــة الفلســطينية، واعتــرت نفســها تجليــًا مــن تجليــات المقاومــة يف أبعادهــا 
السياســية والحضاريــة، وصوتــًا مدويــًا ضــد التطبيــع بكافــة أشــكاله فإهنــا معنيــة قبــل غيرهــا بالتطــورات 
الجديــدة التــي مســت أم القضايــا اإلســامية. وقــد كانــت المفاجــأة كبيــرة عندمــا عــرت مكونــات 
إســامية وازنــة )شــخصيات وحــركات( عــن مواقــف ال تبتعــد كثيــرًا عــن مواقــف القــوى المؤيــدة 
للتطبيــع، وبــدا واضحــًا أن لغــة سياســية جديــدة آخــذة يف التبلــور تنــزع إلــى تســويغ التطبيــع وشــرعنته.
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تســعى هــذه الورقــة إلــى اســتجاء خلفيــات ومحــددات موقــف الحركــة اإلســامية الجديــد 
تجــاه قضيــة التطبيــع علــى ضــوء األســئلة اآلتيــة:

هــل جنحــت الحركــة اإلســامية إلــى التطبيــع مدفوعــة بضغــوط تفــوق قدرهتــا علــى التحمــل 
أم أن لديهــا قابليــة مســبقة لانخــراط يف مشــاريع تتعــارض تمامــًا مــع مســلمات خطاهبــا الشــرعي 

والسياســي؟
هل تسويغ التطبيع وتريره يعر عن أزمة خطاب أم أزمة أخاق؟

هــل موقــف اإلســاميين الراهــن مــن التطبيــع موقفــًا طارئــًا أملته حساســية اللحظــة وإكراهاهتا 
أم أنــه امتــداد لمواقــف ملتبســة تجاه قضايــا الشــعوب العادلة؟

ماهي مآالت الفعل السياسي اإلسامي يف ظل نازلة التطبيع وتداعياهتا؟

 التطبيع يف أدبيات اإلسالميني

يعــرف عبــد الوهــاب المســيري التطبيــع بأنــه:« تغييــر ظاهــرة مــا بحيــث تتفــق يف بنيتهــا وشــكلها 
واتجاههــا مــع مــا يعــده البعــض طبيعيــًا«))(، وإذا تعلــق األمــر بظاهــرة يطبعهــا الشــذوذ البنيــوي، فــإن 
محــاوالت تطبيعهــا أو التطبيــع معهــا يعــد ضربــًا مــن ضــروب التواطــؤ، وأزمــة أخاقيــة مســتحكمة. 
وقــد وجــدت الحركــة اإلســامية يف »القضيــة الفلســطينية« منــذ عقــود حقــاً خصبــًا لتكريــر المقوالت 
والســرديات المؤيــدة لمشــروعها السياســي، ومناســبة لتكريــس مشــروعيتها باعتبارهــا بديــاً واعــدًا 
ــا أو  ــارات قبوله ــر مــن هــذه التي ــدت كثي ــد أب ــارات المنافســة لهــا، خصوصــًا وق ــكار والتي ــكل األف ل

علــى األقــل تفهمهــا لوجــود »دولــة إســرائيلية« علــى حــدود الســابع مــن حزيــران يونيــو 967). 
األدبيــات التــي راكمتهــا الحــركات اإلســامية علــى مــدار العقــود الماضيــة، وتقديمهــا للقضية 
ــلمين  ــن المس ــة بي ــة األزلي ــة اإليماني ــدادًا للمعرك ــة، وامت ــة مغلق ــة عقدي ــا قضي ــطينية باعتباره الفلس
واليهــود، كل ذلــك لــم يكــن ليــدع هامشــًا ولــو ضئيــاً لمــا قــد يســتجد مــن مواقــف تنازليــة مهمــا 
بــدت دواعيهــا وجيهــة. ففلســطين هــي فلســطين التاريخيــة مــن النهــر إلــى البحــر، والكيــان الصهيوين 
هــو كيــان غاصــب؛ التطبيــع معــه بــأي شــكل مــن األشــكال وعلــى أي صعيــد هــو خيانــة غيــر مــررة، 

بــل وإبــادة حضــارة))(. 

)1)  عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد السابع، دار الشروق، الطبعة األولى 1999، ص:13
https://cutt.us/UYHS5 ،2020/12/23 ،212)  مقال للعثماين يرفض التطبيع قبل 25 عاما، عربي(
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ــطينية، أو  ــة الفلس ــل القضي ــن أج ــامية م ــركات اإلس ــال الح ــد يف نض ــكك أح ــن ليش ــم يك ل
يتبــادر إلــى ذهنــه أن ذلــك قــد يكــون يف أكثــره مجــرد اســتثمار يف مشــروع آمــن ذي مــردود مجــزي، 
ــا. وأن  ومناســبة لممارســة أقصــى مــا يمكــن مــن المزايــدات ضــد خصــوم السياســة واأليديولوجي
القضيــة التــي كانــت يومــًا قضيــة عقديــة، ســتتحول يف لحظــة مــا إلــى عــبء مزعــج ُيتوســل بــكل مــا 

هــو متــاح مــن المــررات مــن أجــل التحــرر مــن تبعاهتــا. 

 تطبيع اإلسالميني.. سياق وخلفيات

ــع  ــة الفلســطينية ولــم يكفــوا عــن التلويــح بحرمــة التطبي ــاء للقضي لقــد ظــل اإلســاميون أوفي
ــن  ــعد الدي ــع س ــبقت توقي ــي س ــرة الت ــة األخي ــى اللحظ ــة حت ــن بالخيان ــم المطبعي ــه ووس وخطورت
العثمــاين اتفاقيــة التطبيــع بيــن المغــرب وإســرائيل، حيــث تغيــر فجــأة خطــاب بعــض الشــخصيات 
واألحــزاب المحســوبة علــى الحركــة اإلســامية، بــل إن ســعد الديــن العثمــاين نفســه قبــل أســابيع 
ــع  ــع صــرح بلغــة واضحــة ومباشــرة أن: »المغــرب يرفــض أي تطبي ــاق التطبي فقــط مــن توقيعــه اتف
 مــع الكيــان الصهيــوين ألن ذلــك يعــزز موقفــه يف مواصلــة انتهــاك حقــوق الشــعب الفلســطيني.« ))(
كمــا أكــد حــزب العدالــة والتنميــة يف بــاغ صــادر عنــه يف ذكــرى إحــراق المســجد األقصــى يف 
ــة أشــهر فقــط مــن توقيــع العثمــاين اتفــاق التطبيــع أن:« التطبيــع مــع  ))/0/08)0) أي قبــل ثاث
ــدة  ــة لوح ــطيني، ومعاكس ــعب الفلس ــة للش ــوق الثابت ــى الحق ــه عل ــم لعدوان ــوين، دع ــان الصهي الكي
الصــف الفلســطيني ضــد محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية«))(. ونســتذكر يف هــذا الســياق 
الحملــة اإلعاميــة الواســعة التــي أطلقتهــا مؤسســات إعاميــة إمــا تابعــة بشــكل مباشــر لألحــزاب 
اإلســامية أو مقربــة منهــا ضــد إقــدام اإلمــارات والبحريــن علــى تطبيــع عاقتهمــا مع إســرائيل حيث 
ســارعت مثــاً حركــة النهضــة التونســية إلــى إصــدار بيــان فــوري نــددت فيــه بالخطــوة معتــرة إياهــا:« 
خطــوة اســتفزازية للشــعب الفلســطيني، ولألمتيــن العربية واإلســامية، والشــعوب المناصــرة لقضية 
فلســطين« ومؤكــدة« دعمهــا وتضامنهــا مــع الشــعب الفلســطيني وقــواه الوطنيــة التــي أجمعــت علــى 

https://cutt.us/0dvzX ،2020/08/23 ،1)  العثماين: المغرب يرفض تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوين، القدس العربي(
)2)  المصباح: التطبيع مع الكيان الصهيوين دعم لعدوانه، موقع حزب العدالة والتنمية، 2020/08/21،

https://www.pjd.ma/node/72083 
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ــب  ــى كل مح ــطيني وعل ــعب الفلس ــى الش ــًا عل ــه عدوان ــارايت(، واعترت ــف )اإلم ــذا الموق ــة ه إدان
ــة«.))(  للحري

يف ))/))/0)0) وقــع ســعد الديــن العثمــاين األميــن العام لحــزب العدالة والتنميــة المغربي 
اتفــاق تطبيــع العاقــات بيــن المغــرب وإســرائيل يف حــدث أثــار جــداًل واســعًا حــول مــدى اقتنــاع 
الحــزب اإلســامي الــذي يقــود الحكومــة بمســار التطبيــع الــذي انخــرط فيــه المغــرب. دافــع حــزب 
العدالــة والتنميــة عــن أمينــه العــام وشــدد علــى أهميــة الخطــوة التــي رآهــا ضروريــة مــن أجــل تعزيــز 
وصيانــة الوحــدة الرابيــة للمغــرب. موقــف الحــزب اإلســامي يف المغــرب الــذي تحــول يف ظــرف 
قياســي مــن اعتبــار التطبيــع »جريمــة وخيانــة« إلــى المشــاركة الفعليــة يف إبرامــه وتســويغه، يــدل علــى 
أن مواقــف بعــض الحــركات اإلســامية ال تصــدر بالضــرورة عــن إرادة حــرة ووعــي مســبق مؤطــر 
بمرجعيــة الحركــة اإلســامية وأدبياهتــا السياســية والشــرعية وتراثهــا الفكــري، وإنمــا تنــزع يف أغلبهــا 
إلــى التكيــف مــع معطيــات الواقــع وســياقات اللحظــة بمــا يخــدم مصلحــة الحــزب أو الحركــة وإن 
بــدا ذلــك مخالفــًا لقطعيــات الخطــاب الحركــي اإلســامي، مــا يعطــي للنظريــة الســياقية يف مقاربــة 

الفعــل اإلســامي مزيــدًا مــن المصداقيــة.))( 
القفــز مــن األطروحــة إلــى نقيضهــا بشــكل حــاد وفــوري دون مقدمــات منطقيــة أو إبــداء 
أســباب مقنعــة ودون الدخــول يف صيــرورة مــن الحــوار والجــدل وتــداول األفــكار يعطــي انطباعــًا 
ــة  ــر يف صياغ ــب أي دور يذك ــامية ال تلع ــركات اإلس ــة للح ــات األيديولوجي ــأن الخلفي ــًا ب صريح
مواقفهــا ورســم توجهاهتــا، وأن األبعــاد الرغماتيــة يف ســلوكها وخياراهتــا فاقــت األبعــاد األخــرى. 
ــة التــي هــم جــزء مــن نســيجها. والحفــاظ  ــة القطري فمواقــف اإلســاميين مؤطــرة بسياســات الدول

ــم« خطاهبــا الشــرعي. علــى امتيازاهتــا السياســية أهــم مــن »تعالي

 تطبيع اإلسالميني بني اجلرب واالختيار

ســاق اإلســاميون مــررات كثيــرة لتســويغ انخراطهــم يف مشــاريع التطبيــع، ولــو أن الوقــت لــم 
يســعفهم لتأصيلهــا وحشــد األدلــة علــى صحتهــا مــن الناحيــة الدينيــة، فبقيــت يف إطــار المقــوالت 

https://cutt.us/pyl4c ،2020/08/15 ،211)  النهضة التونسية تدين اتفاق السالم اإلمارايت مع االحتالل، عربي(
https://cutt.us/a5m37 ،2020/12/27 ،212)  اإلسالميون والتطبيع ومنطق الدولة الوطنية، حسن أبو هنية، عربي(
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المرتجلــة إلــى حيــن، لكــن المــرر األساســي الــذي رفعــوه يف وجــه منتقديهــم هــو أهنــم كانــوا 
مضطريــن علــى التوقيــع وهــم يف ذلــك يف حكــم المكــره الــذي يرتفــع عنــه التكليــف. النقطــة التــي 
لــم ينتبــه إليهــا الكثيــرون هــو أن التطبيــع لــم يكــن الخطــوة الوحيــدة التــي أقــدم عليهــا اإلســاميون 
وخالفــوا يف ذلــك جوهــر الخطــاب األيديولوجــي الــذي قامــت عليــه حركتهــم، لقــد جــاء التطبيــع 
ــة  ــعاراهتم الديني ــم وش ــع خطاهب ــارض م ــي تتع ــات الت ــف والسياس ــل بالمواق ــار حاف ــج لمس كتتوي
والسياســية. وألن موضــوع فلســطين ينطــوي علــى حساســية خاصــة، فــإن أي تطــور يرتبــط هبــا 
ســيكون بالضــرورة مثــار جــدل واســع. لذلــك ســنجد أن هنــاك خطــوات أخــرى أقــدم عليهــا 

ــع. ــة التطبي ــع علــى اتفاقي ــة التوقي ــه قضي ــم تلــق االهتمــام نفســه الــذي لقيت اإلســاميون لكــن ل
يف3)/9/07)0) صــوت نــواب حــزب العدالــة والتنميــة يف الرلمــان المغربــي لصالــح 
»قانــون اإلطــار« رقــم 7)-)5 المتعلــق بمنظومــة الربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وهــو 
القانــون الــذي خلــف نقاشــًا حــادًا بيــن مختلــف الفرقــاء السياســيين وجمعيــات المجتمــع المــدين 
ــت  ــذا التصوي ــون ه ــراء وأكاديمي ــر خ ــرب، واعت ــوي يف المغ ــي والرب ــل العلم ــن بالحق والمهتمي
بمثابــة »خيانــة لتاريــخ المغــرب ومســتقبل المدرســة الوطنيــة«، و«انقــاب علــى الدســتور المغربــي« 
ــة  ــل الدول ــة، وتعم ــمية للدول ــة الرس ــة اللغ ــل العربي ــى أن »تظ ــس عل ــه الخام ــص يف فصل ــذي ين ال
علــى حمايتهــا وتطويرهــا وتنميــة اســتعمالها«.))( واعتــر فــؤاد بوعلــي رئيــس االئتــاف الوطنــي مــن 
أجــل اللغــة العربيــة تمريــر قانــون اإلطــار مــن قبــل بعــض األحــزاب يف الرلمــان ومــن بينهــم حــزب 
العدالــة والتنميــة أنــه:« خيانــة للشــعب الــذي صــوت علــى هــذه األحــزاب انطاقــًا مــن مرجعياهتــا 
وقيمهــا ومبادئهــا، وهــي اليــوم تمــرر مشــروعًا ضــد هــذه القيــم، ينســف كل النضــاالت مــن أجــل 
التخلــص مــن الهيمنــة الفرنســية سياســيًا وعســكريًا وثقافيــًا وفكريــًا وتربويــًا.«))( لقــد كان حــزب 
العدالــة والتنميــة قبــل وصولــه إلــى الســلطة مــن أشــد المدافعيــن عــن اللغــة العربيــة وداعمــًا لتعزيــز 
ــة للملكــة ويف المجتمــع بشــكل عــام، وســجل مواقــف متقدمــة ضــد  مكانتهــا يف المنظومــة الربوي
ــات  ــاً مــن مكون ــًا أصي ــة مكون ــر الحــزب اللغــة العربي ــة يف المغــرب، واعت ــارات الفرنكوفوني التي
الهويــة المغربيــة التــي ال ينبغــي التفريــط فيهــا بــأي حــال مــن األحــوال. ودخــل المعــرك االنتخابــي 

   https://cutt.us/aRSLh،2019/07/17 ،1)  فرنسة التعليم يف المغرب: إصالح أم هتديد وهيمنة، حنان النبلي، العربي الجديد(
)2)  المصدر نفسه
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برنامــج سياســي يعلــي مــن شــأن اللغــة العربيــة وينــادي بتعريــب المناهــج المدرســية وتفعيــل 
طابعهــا الرســمي يف الوثائــق والمعامــات اإلداريــة. لكــن عندمــا جــرى تــداول مــا عــرف يف المغــرب 
ــه أحــزاب وشــخصيات ومنظمــات مختلفــة لــم يجــد حــزب  بقانــون اإلطــار 7)-)5 الــذي رفضت
العدالــة والتنميــة حرجــًا يف التصويــت لصالحــه يف الرلمــان، وكان بإمكانــه وهــو صاحــب األغلبيــة 
أن يعرقــل هــذا المشــروع أو علــى األقــل أن يفــرض تعديــات علــى بنــوده، لكنــه لــم يفعــل وفضــل 

االصطفــاف إلــى جانــب األصــوات المناهضــة للغــة العربيــة.
يتفهــم البعــض أن يوقــع حــزب العدالــة التنميــة علــى اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل علــى أســاس 
أن قضايــا الشــؤون الخارجيــة هــي مــن أعمــال الســيادة التــي تدخــل حصــرًا ضمــن اختصــاص 
ــي  ــو حضــور بروتوكول ــع ه ــاين مراســم التوقي ــن العثم ــعد الدي ــة، وأن حضــور س ــة الملكي المؤسس
ــا، وال يقبــل الخضــوع  ــر للشــعارات واأليديولوجي ــة للملكــة عاب بحــت، وأن ملــف الوحــدة الرابي
ــاره رئيســًا  ــي فــا يســع العثمــاين ســوى الحضــور باعتب ــن السياســيين، وبالتال ــدات بي ــة المزاي للعب
للحكومــة، وثــاين أهــم شــخصية سياســية يف المغــرب بعــد الملــك محمــد الســادس. لكــن إذا كان 
هــذا حــال الحــزب يف مســألة التوقيــع علــى اســتئناف العاقــات المغربيــة اإلســرائيلية، فكيــف يمكــن 
تفســير موقفــه مــن قانــون اإلطــار الــذي ســاهم يف تمريــره دون أن يكــون مضطــرًا إلــى ذلــك. ولــم 
تكــن وثيقــة هــذا القانــون هــي الوحيــدة التــي بصــم عليهــا حــزب العدالــة والتنميــة بــل قــام الحــزب 
أيضــًا بالتصويــت لصالــح الرتوكــول االختيــاري اإلضــايف األول المرتبــط باتفاقيــة القضــاء علــى كل 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو«،))( وهــي االتفاقيــة التــي ظــل الحــزب واإلســاميون عمومــًا 
ــات الشــريعة اإلســامية وأحكامهــا الصريحــة  ــن لهــا، ألهنــا تتضمــن مــوادًا تخالــف قطعي مناهضي
المتعلقــة بالمــرأة واألســرة، واعرهــا حــزب العدالــة والتنميــة عندمــا كان يف المعارضــة« مســًا 
خطيــرًا بالمرجعيــة اإلســامية للدولــة المغربيــة«))( واســتعرض مصطفــى الرميــد القيــادي يف الحزب 

 Convention on the Elimination of All )باإلنجليزية:  سيداو  أو  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية    (1(
Forms of Discrimination Against Women، واختصارًا: CEDAW( هي معاهدة دولية اعتمدهتا الجمعية العامة لألمم 
المتحدة عام 1979. وتصفها على أهنا وثيقة الحقوق الدولية للنساء، ُصّدقت المعاهدة يف 3 سبتمرب من عام 1981 ووقعت عليها أكثر 
من 189 دولة من بينهم أكثر من خمسين دولة وافقت مع بعض التحفظات واالعرتاضات، من ضمنها 38 دولة رفضت تطبيق البند رقم 

38 من االتفاقية، والذي يتعلق بسبل تسوية الخالفات المتعلقة بفهم االتفاقية. المصدر: ويكبيديا
https://cutt.us/h4Np7 ،2011/10/13 ،DW ،2)  انقسام يف المغرب حول مكتسبات المرأة(
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ــن 9  ــًا المادتي ــة، خصوص ــواد االتفاقي ــض م ــن بع ــامية وبي ــريعة اإلس ــن الش ــًا بي ــره تناقض ــا اعت م
ــًا  ــة متجاه ــح االتفاقي ــة لصال ــة والتنمي ــزب العدال ــواب ح ــنة 5)0) صــوت ن ــن يف س و 6).))( لك

تحفظــات المغــرب الســابقة علــى بعــض بنودهــا.
الجديــر بالماحظــة يف موقــف حــزب العدالــة والتنميــة مــن قانــون اإلطــار 7)-)5 ومشــروع 
القانــون المتعلــق باتفاقيــة »ســيداو« هــو أن رئيــس الحكومــة الســابق عبــد اإللــه بنكيــران كان قــد حث 
ــت  ــى التصوي ــة يف 5)0) عل ــه ورئيســًا للحكوم ــًا ل ــًا عام ــن كان أمين ــه يف الرلمــان حي ــق حزب فري
لصالــح اتفاقيــة »ســيداو«، لكــن عندمــا تــم اســتبعاده مــن رئاســة الحكومــة بعــد أزمــة سياســية شــهدها 
ــت  ــاء التصوي ــه، وج ــاً ل ــاين بدي ــن العثم ــعد الدي ــن س ــم تعيي ــات 6)0) وت ــب انتخاب ــرب عق المغ
علــى قانــون اإلطــار المتعلــق بمنظومــة الربيــة والتكويــن يف واليــة هــذا األخيــر، خــرج عبــد اإللــه 
بنكيــران مســتنكرًا تمريــر القانــون بلهجــة تصعيديــة وصلــت حــد هتديــده بــرك الحــزب، واســتغرب 
كيــف يصــوت حــزب ذو مرجعيــة إســامية يحتفــي باللغــة العربيــة يف خطابــه وأدبياتــه، لصالــح قانون 
يهمــش اللغــة العربيــة ويحاصرهــا))(. لكــن بنكيــران نســي كيــف دافــع عــن اتفاقيــة »ســيداو« عندمــا 
ــوالت »  ــاً مق ــا، متجاه ــت لصالحه ــى التصوي ــه عل ــواب حزب ــث ن ــة، وح ــى رأس الحكوم كان عل
الهويــة« و«األصالــة« و«المرجعيــة اإلســامية« التــي مــا فتــئ معارضــو االتفاقيــة يذكرونــه هبــا دون 

جــدوى.

 متغري السلطة

مواقــف عبــد اإللــه بكيــران هــي مجــرد عينــة أو نمــوذج يظهــر مــدى الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه 
ــًا  ــًا وعقدي ــًا فقهي ــاميون تراث ــم اإلس ــد راك ــاميين، لق ــف اإلس ــد مواق ــلطة يف تحدي ــر« الس »متغي
المنشــود وعلقــوا تطبيقــه  المجتمــع اإلســامي  المأمولــة و  ينظــر للدولــة اإلســامية  ضخمــًا 
بوصولهــم إلــى ســدة الســلطة، وروجــوا ســردياهتم الخاصيــة بنــاء علــى ذلــك. وقــد وصلــوا فعــاً 
ــعبية يف  ــورة الش ــودان، والث ــاب يف الس ــرق )االنق ــف الط ــر وبمختل ــن قط ــر م ــلطة يف أكث ــى الس إل
ــع  ــلطة يراج ــى الس ــا إل ــون فيه ــرة يصل ــرب( ويف كل م ــة يف المغ ــات الديمقراطي ــس، واالنتخاب تون

)1)  المصدر السابق
)2)  بسبب قانون اإلطار للتعليم.. ابن كيران يهاجم العثماين ويزلزل حزبه، أحداث أنفو، 2019/07/21،

 https://ahdath.info/501524
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ــة  ــاب نزع ــري لحس ــم التدبي ــي وأدائه ــلوكهم السياس ــامية يف س ــة اإلس ــة والمرجعي ــاب الهوي خط
برغماتيــة تســوغ كل فعــل ذي مــردود علــى الحــزب والتنظيــم، مهمــا بــدا هــذا الفعــل متناقضــًا مــع 

ــامية.  ــرة اإلس ــات الفك بديهي
نســتذكر هنــا – إنصافــًا للعثمــاين- أن هــذا األخيــر لــم يكــن أول إســامي ركــب قطــار التطبيع، 
بــل ثمــة مواقــف يمكــن اعتبارهــا تطبيعــًا مــع التطبيــع ســجلتها قيــادات إســامية أخــرى عقــب الربيع 
العربــي، وتبــدو حينهــا بالنســبة لهــم ضروريــة قبــل الدخــول يف معــرك الســلطة، إهنــا بمثابــة إشــعار 
مســبق لمــن يهمهــم األمــر يف الغــرب إلــى أهنــم جديــرون بالســلطة وأن موقفهــم مــن إســرائيل قابــل 
للتغيــر، ففــي ))0) حــل راشــد الغنوشــي ضيفــًا علــى » معهــد سياســيات الشــرق األدنــى« معقــل 
المحافظيــن الجــدد والداعميــن إلســرائيل يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ومــا تــردد عــن اتصالــه 
بمنظمــة »أيبــاك« AIPAC الداعمــة إلســرائيل بعــد أن كان ممنوعــًا مــن دخــول أمريــكا، وكذلــك 
إدالؤه هــو ورئيــس الــوزراء المغربــي آنــذاك عبــد اإللــه بنكيــران بتصريحــات إلذاعــة »صــوت 
إســرائيل« علــى هامــش منتــدى دافــوس))0) ))(. إهنــا إشــارات مبكــرة بــرق هبــا إســاميو الســلطة 
ــات  ــل بوجــود كيان ــن تقب ــي ل ــرة الت ــة المؤث ــم، مــن القــوى الدولي ــى أهــل الحــل والعقــد يف العال إل

راديكاليــة يف مواقــع صنــع القــرار تنكــر حــق إســرائيل يف الوجــود. 
إن للســلطة منطقهــا الخــاص، وميكانيزماهتــا الفريــدة، وقــد وقع اإلســاميون ضحيــة تصورهم 
ــا  ــي فــكل م ــة أن اإلســام هــو الحــل، وبالتال ــد اعتقــدوا لســنوات طويل ــي لهــا. لق الســاذج والبدائ
ــورًا  ــوا ف ــلطة ويطبق ــى الس ــوا إل ــم ليصل ــت عليه ــاس بالتصوي ــوا الن ــو أن يقنع ــوه ه ــم أن يفعل عليه
نظرياهتــم يف القانــون واالقتصــاد واالجتمــاع، ويحولــوا الجاهليــة الســائدة بتعبيــر ســيد قطــب إلــى 
حاضــر إســامي مشــرق. الســلطة هنــا عبــارة عــن ُمركــب ســلبي، يســتطيع مــن يصــل إليــه أن يطوعــه 
ــات  ــن الميكانيزم ــدة م ــة معق ــن بني ــارة ع ــا عب ــلطة يف حقيقته ــا الس ــه. بينم ــه وتصورات ــًا لرغبات طبق
أو الــروس التــي تعمــل وفــق منطــق خــاص هبــا. الكثيــرون ممــن راهنــوا علــى تغييــر الســلطة فــور 
الوصــول إليهــا تحولــوا إلــى تــرس يــدور كما تــدور تــروس الســلطة األخرى. إن للســلطة قــدرة هائلة 
ــوا  ــن وصل ــاميين الذي ــع اإلس ــت م ــذا فعل ــا. هك ــات وأصلبه ــرس األيديولوجي ــض أش ــى تروي عل

https://cutt.us/cCoSP ،2020/12/16 ،1)  اإلسالميون بين األيديولوجيا والسلطة، معتز الخطيب، الجزيرة نت(
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إلــى الســلطة واعتقــدوا أهنــم أمســكوا بزمامهــا، بينمــا الســلطة هــي التــي أمســكت بزمامهــم، أرادوا 
أســلمتها فعلمنتهــم. هــل هــذا يعنــي التســليم بنزعــة جريــة ال تــرى انعتاقــًا مــن راهــن التخلــف، أو 
ــذاجة  ــة وس ــة مكلف ــع لمثالي ــو تقري ــا ه ــع ال. إنم ــد؟ بالطب ــرري واع ــامي تح ــروع إس ــفيها لمش تس

أهــدرت أجيــااًل.
ــلمين،  ــوان المس ــوة اإلخ ــار دع ــن ثم ــة م ــة أصيل ــاس، حرك ــامية حم ــة اإلس ــة المقاوم حرك
ــها  ــة تأسيس ــا يف بداي ــت ميثاقه ــدات، صاغ ــى المزاي ــة عل ــل، عصي ــي الطوي ــا النضال ــي بتاريخه وه
عــام 988)، واعتمدتــه لمــا يقــارب الثاثيــن ســنة، والميثــاق مكتــوب بلغــة دينيــة واضحــة، ُيعــرف 
ــر.  يف 7)0)  ــى البح ــر إل ــن النه ــطين م ــدود فلس ــرى ح ــامية، وي ــة اإلس ــداد للحرك ــاس كامت حم
أعلنــت حركــة حمــاس إلغــاء ميثاقهــا واســتبداله بمــا ســمته »وثيقــة المبــادئ والسياســات العامــة«، 
وهــي وثيقــة سياســية تخلــت بموجبهــا حمــاس عــن الكثيــر مــن مواقفهــا ذات الطابــع الدينــي، 
ــة فلســطينية علــى حــدود الســابع مــن  ــاً، كمــا أعلنــت فيهــا قبولهــا بدول كالموقــف مــن اليهــود مث
حزيــران يونيــو 967)، وهــو مــا يعنــي اســتعدادها االعــراف بإســرائيل، وهــذا موقــف بأهميــة 
ومحوريــة موقــف حــزب العدالــة والتنميــة الجديــد مــن إســرائيل. لكــن خطــوة حركــة حمــاس لــم 
تثــر االمتعــاض نفســه الــذي أثارتــه خطــوة حــزب العدالــة والتنميــة، حتــى إن اإلســامي البــارز عــزام 
ــه الخاصــة  ــرر بطريقت ــر لميثاقهــا، وب ــه مــن تغيي التميمــي دافــع عــن حركــة حمــاس فيمــا ذهبــت إلي
المــادة التــي تنــص علــى قبــول حمــاس بدولــة فلســطينية علــى حــدود 967)، واعتــر أن » مــا ورد 
ــتمرار  ــببًا يف اس ــم، وكان س ــاق القدي ــاب الميث ــا ع ــرًا مم ــح كثي ــدة صح ــية الجدي ــة السياس يف الوثيق
تشــويه صــورة الحركــة لــدى الــرأي العــام وســاحًا يف يــد أعدائهــا، لمــا احتــواه مــن معــاداة للســامية 
واعتمــاد علــى التحليــل التآمــري ألحــداث التاريــخ.. واســتخدامه لغــة يغلــب عليهــا الطابــع الدينــي 
العاطفــي بــداًل مــن السياســي المركــز«.))( مقابــل تريــره هــذا لموقــف حركــة حمــاس الجديــد شــن 
التميمــي هجومــًا شرســًا علــى حــزب العدالــة والتنميــة وأمينــه العــام ســعد الديــن العثمــاين يف مقــال 
اختــار لــه عنــوان » العثمــاين رئيــس وزراء البــاط.. إننــا منــك بــراء«))(. ويؤكــد هــذا الــرأي المــزدوج 
طابــع االنتقــاء لمواقــف اإلســاميين مــن مســألة العاقــة مــع إســرائيل واالعــراف هبــا، حيــث تلعــب 

https://cutt.us/P6GTx ،2017/05/09 ،1)  عزام التميمي: حماس حركة مؤسسات لن يضرها تغير القيادة، وكالة األناضول(
https://cutt.us/Xkp35 ،2020/12/23 ،212)  العثماين رئيس وزراء البالط إننا منك براء، عزام التميمي، عربي(
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القرابــة األيديولوجيــة دورًا أساســيًا يف تحديــد مســتوى النقــد الــذي ينبغــي أن يوجه لهــذه الظاهرة أو 
تلــك، فتطبيــع اإلمــارات والبحريــن مثــاً خصصــت لــه مقــاالت وعرائــض وســاعات بــث متواصلــة، 

أمــا تطبيــع العدالــة والتنميــة فأقــل مــن ذلــك بكثيــر.

 اإلسالميون ومشاريع االحتالل

هــل يجــب علــى الشــعوب العربيــة، ومــن علقــوا آمالهــم علــى المشــروع اإلســامي المَخّلــص 
أن ينتظــروا لغايــة توقيــع اإلســاميين علــى اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل ليعــروا عــن خيبــة أملهــم يف 
اإلســاميين، وينعــوا بالتالــي المشــروع النهضــوي الــذي طرحتــه حــركات اإلســام السياســي، كا 
ــار الســلطة تمامــًا  ــاك عامــات مبكــرة، نبهــت إلــى إخفــاق هــذه الحــركات يف اختب فقــد كانــت هن

كمــا أخفقــت يف اختبــار المعارضــة. أمــا توقيعهــا علــى اتفــاق التطبيــع فهــو تحصيــل حاصــل.
خطــورة التطبيــع تكمــن يف كونــه تســويغ وشــرعنة لحركــة امرياليــة توســعية، اســتولت علــى 
أراضــي وممتلــكات الغيــر بقــوة الحديــد والنــار، ورفــض جرائــم هــذه الحركــة هــو موقــف أخاقــي 
ــا  ــن. وم ــة والوجاهــة الازمتي ــف بالحجي ــة ليتص ــة أو قانوني ــى نصــوص ديني ــاج إل بحــت، ال يحت
يقــال عــن االحتــال اإلســرائيلي ينســحب علــى كل القــوى االســتعمارية التوســعية األخــرى. 
لكــن طائفــة مــن الحــركات اإلســامية ورموزهــا وعلــى مــدار عقــود مــرت اختــارت أن تنظــر إلــى 
قضايــا الشــعوب المحتلــة مــن زاويــة المردوديــة السياســية، تنــادي بتحريــر فلســطين يف مهرجاناهتــا 
االنتخابيــة الصاخبــة بينمــا تغــض الطــرف عــن أقطــار أخــرى تــرزح تحــت نيــران االحتــال، أو ربمــا 

ــا.  ــاهمت يف احتاله س
ــال  ــلطة االحت ــدت س ــين، عم ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــراق وس ــي للع ــزو األمريك ــب الغ عق
األمريكــي إلــى إنشــاء مجلــس حكــم انتقالــي تحــت إشــرافها، وبرعايــة حاكمهــا المــدين هنــاك بــول 
بريمــر. ولــم تمنــع جريمــة حصــار العــراق وتدميــره واحتالــه الحــزب اإلســامي وهو ممثــل جماعة 
ــحة  ــاء مس ــاهمة يف إضف ــس، والمس ــذا المجل ــاركة يف ه ــن المش ــراق م ــلمين يف الع ــوان المس اإلخ
ــراق  ــت الع ــي وضع ــية الت ــة السياس ــزب يف العملي ــارك الح ــم ش ــال، ث ــرارات االحت ــى ق ــة عل مدني
ــك مناصــب رفيعــة يف عــراق  ــل ذل ــوأ زعمــاء الحــزب مقاب ــة، وتب ــة دموي يف عهــدة جماعــات طائفي
ــة علــى مقــدرات  ــة بمســاعدة مــن القــوات األجنبي االحتــال. وعندمــا اســتحكمت القــوى الطائفي
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العــراق وانتفــت الحاجــة إلــى الوجــوه الســنية الشــكلية، انقلبــت عليهــا والحقتهــا وحكمــت عليهــا 
باإلعــدام، وُمحــض العــراق للقــوى الطائفيــة. وخــال ســنوات انخــراط الحــزب اإلســامي العراقي 
يف مشــروع االحتــال لــم يصــدر عــن جماعــة اإلخــوان المســلمين بيــان واحــد ينــدد بموقــف فرعهــا 
العراقــي مــن االحتــال. هــذا ليــس تطبيعــًا فقــط؛ هــذا رفــد لقــوى االحتــال واشــتغال يف خطوطــه 

المتقدمــة. 
بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمر عــام )00)، واســتعدادات الجيــش األمريكــي لغــزو 
ــار رمــوز العمــل اإلســامي مثــل يوســف  ــرة للجــدل وقــع عليهــا كب أفغانســتان، راجــت فتــوى مثي
ــارق  ــاط وط ــم الخي ــوا وهيت ــليم الع ــد س ــدي ومحم ــي هوي ــواين وفهم ــر العل ــه جاب ــاوي وط القرض
البشــري، الفتــوى تنــص علــى جــواز مشــاركة المســلمين يف الجيــش األمريكــي يف غــزو أفغانســتان 
ــاء  ــر مــن علمــاء ووجه ــكك يف والئهــم ووطنيتهــم. رد الكثي ــك يش ــه ألن ذل ــة اســتقالتهم من وحرم
ــرت  ــد انتش ــد مســلم. وق ــال بل ــًا الحت ــويغًا غريب ــوى واعتروهــا تس ــى الفت ــامي عل ــم اإلس العال
الفتــوى حينهــا بعــد إجــراء القرضــاوي تنقيحــات عليهــا حتــى تبــدو مائمــة للتــداول. وقــد اعتــذر 

ــع عليهــا.))(  يوســف القرضــاوي الحقــًا عــن الفتــوى وأقــر بخطــأ اعتمادهــا والتوقي
كان ذلــك موقــف بعــض الحــركات اإلســامية وقــادة العمــل اإلســامي مــن حدثيــن بارزيــن 
كان لهمــا دورًا رئيســيًا يف صياغــة حاضــر العالــم العربــي واإلســامي، أمــا موقــف هــذه الحــركات 
ــر،  ــة ثــم ركــوب لموجــة التغيي مــن الهبــات واالنتفاضــات الشــعبية فهــو معــروف؛ تراجــٌع يف البداي

ووصــول إلــى الســلطة، فســقوط منهــا، بعــد صفقــات وتفاهمــات مــع القــوى المناهضــة للثــورة.

 مآل احلركات اإلسالمية زمن التطبيع

ــتنغر أن  ــون فيس ــي لي ــس االجتماع ــم النف ــه عال ــذي قدم ــريف« ال ــر المع ــوم »التناف ــح مفه يصل
ــن  ــع. ويمك ــاريع التطبي ــم يف مش ــد انخراطه ــاميين بع ــلوك اإلس ــم س ــير وفه ــاً لتفس ــون مدخ يك
تعريــف التنافــر المعــريف cognitive dissonance بأنــه حالــة مــن التوتــر أو اإلجهــاد العقلــي أو 
عــدم الراحــة التــي يعــاين منهــا الفــرد الــذي يتبنــى اثنيــن أو أكثــر مــن المعتقــدات أو األفــكار أو القيــم 

)1)  حوار الشيخ القرضاوي مع صحيفة الشرق )6(، موقع يوسف القرضاوي، 2015/06/4
 https://www.al-qaradawi.net/node/569
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ــه  ــه، أو يواج ــكاره وقيم ــه وأف ــع معتقدات ــارض م ــلوك يتع ــوم بس ــت، أو يق ــس الوق ــة يف نف المتناقض
ــر مــن  ــه.))( فالكثي ــم الموجــودة لدي ــكار والقي ــدات واألف ــارض مــع المعتق ــدة تتع ــات جدي بمعلوم
اإلســاميين اليــوم ممــن وجــدوا أنفســهم مضطريــن لتريــر الدخــول يف مشــاريع التطبيــع وقــد كانــوا 
ــريف«.  ــر المع ــن »التناف ــة م ــون حال ــر يعيش ــع األم ــم يف واق ــا ه ــن له ــد المعارضي ــن أش ــك م ــل ذل قب
وللخــروج مــن وضــع التوتــر الناجــم عــن هــذا التنافــر ســيتوصل اإلســاميون إلــى مجموعــة اآلليات 

إلضفــاء بعــض التوافــق واالنســجام علــى خطاهبــم، ومــن هــذه اآلليــات:
آليــة اللغــة: تتيــح اللغــة ومفرداهتــا وصيغهــا الامحــدوة قــدرًا كبيــرًا مــن اإلمكانــات التعبيريــة، 
وبإمــكان المتمــرس عليهــا أن يتعســف بواســطة الراكيــب اللغويــة يف جمــع أشــد الظواهــر تناقضــًا. 
ــجمًا  ــا كاً منس ــا باعتباره ــات ويقدمه ــن التناقض ــدود بي ــوي الح ــاب اللغ ــيطمس الخط ــذا س وهك
ــد توقيعهــم علــى  ومتماســكًا. قــراءة يف بيانــات حــزب العدالــة والتنميــة وتصريحــات قياديــة بع

اتفاقيــة التطبيــع ستكشــف جانبــًا مــن عمــل هــذه اآلليــة.  
الحيــل األصوليــة: نســجًا علــى منــوال »الحيــل الفقهيــة« المعروفــة يف حقــل الفقــه اإلســامي، 
والحيــل األصوليــة أقصــد هبــا االســتعانة بالمعجــم المقاصــدي يف تريــر التطبيــع. وكمــا هــو معلــوم 
فــإن مجــال المقاصــد مجــال خصــب لتأســيس الشــرعيات المتهافتــة عــن طريــق التوظيــف المخــل 

للقواعــد األصوليــة.
تجنــب الخــوض يف القضايــا الجوهريــة التــي تعــزز الشــعور بالتنافــر، واالســتعاضة عنهــا 
ــع إذ  ــد أي نقــاش حــول التطبي ــة عن ــة والتنمي ــا هــي محــل إجمــاع، كمــا يفعــل حــزب العدال بقضاي

ــة. ــة للمملك ــدة الرابي ــة الوح ــتدعاء قضي ــى اس ــد ال يعم
لذلــك فخطــاب الحــركات اإلســامية التــي دخلــت نفــق التطبيــع، هــو خطــاب أزمــة، خطــاب 
البحــث عــن االنســجام والتــوازن المفقــود. ولعــل فصلهــا بيــن الدعــوي والسياســي أســعفها 
لتصريــف أصواهتــا الداخليــة المنــددة بمــا اقرفتــه قيادهتــا السياســية مــن خطيئــة التطبيــع. وقــد تكــون 

هــذه الخطيئــة أولــى العامــات الكــرى علــى النبــوءة التــي تنبــأت بأفــول اإلســام السياســي. 

https://cutt.us/syXi9 ،1)  التنافر المعريف، موسوعة ويكيبديا الحرة(
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 خامتة

ــل  ــرعيتها مح ــت ش ــعبي، وبات ــا الش ــن رصيده ــر م ــامية الكثي ــركات اإلس ــرت الح ــد خس لق
ســؤال مــن قواعدهــا نفســها. وإذا كان الحديــث عــن ترميــم شــرعية متداعيــة قبــل انخراطهــا يف 
مشــاريع التطبيــع أمــرًا مستســاغًا فــإن الحديــث عــن ذلــك زمــن التطبيــع يعــد أمــرًا مســتبعدًا تمامًا. إذ 
كيــف يمكــن إقنــاع أجيــال احتلــت القضيــة الفلســطينية وعيهــا ووجداهنــا بالــوالء لحــركات تعاطــت 

التطبيــع ممارســة وتســويغًا.
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