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ي القطري
وع الوطنن ن الفكرة العالمية والمشر  الحركات اإلسالمية بي 

ي / المغرب  محمد طالب 

 مجمل المداخلة

 مقدمة: 

ي اإلسالم مراتب عند الفرد المسلم 
ن
. والتدين ف ن ي العالمية من قنة الرأس إىل أخمس القدمي 

ن
اإلسالم كوحي دين مغموس ف

ام الحالل  ن والحرام وإقامة الشعائر، وخاتمة المراتب وأعالها إقامة االستخالف والصفوة واألمة، وأول المراتب الت 

. فهو العمران ذو القوالب الحضارية المشبعة بقيمة التوحيد وقيمة اآلدمية  الراشد ن ذو الطعم واللون والرائحة اآلدميي 

ي كل مراتبه عند الحركات اإلسالمية من زاوية
ن
. فكيف هو حال التدين ف ن لدين الفكرة العالمية ل بمنظور الوحي اليقي 

 والتنظيم والتدافع ؟؟؟

 :الفكرة العالمية عند الحركات اإلسالمية من زاوية الهوية .1

 

 :الهوية الكوكبية عند الحركات اإلسالمية فكرة عالمية مشوشة ✔

 

ي من  
حاد.  قصور إن الوعي بكون األرض هي المسجد األعظم للعبادة؛ وهي الوطن األعظم لالستخالف الراشد وعي يعابن

يله  ن ي مراتب التدين الراشد من حيث غاياته وأدوات تتن
إنه وعي مشوش عند الحركات اإلسالمية. إنه نقص معتت  فن

 وأسلوب التدافع فيه. 

ي  11فبعد وباء كوفيد
اء منه. وبرزت غايات الهوية الكوكبية فن برزت أهمية الوعي باالنتماء والوالء العالمي وخطورة الت 

ى: ] ن الحركات اء ورخاء وهناءبقثالث كت  ي التنسيق الدوىلي لتيار األحرار والتنسيق العالمي بي 
[. والعالمية هنا تعنن

ي العالمي العميق: تنسيق سياسي ودعوي 
ي بناء المجتمع المدبن

. إنه اإلسهام فن ن اإلسالمية. وليس تنظيما عالميا للمسلمي 

ي لكنه  ي النضاغت  حزب 
وة عالميا، عند الحركات اإلسالمية. تنسيق يبغن ل العالمي من أجل التوزي    ع العادل للسلطة والتر

ي الهوية العالمية 
ز أهمية بناء )الوعي السليم( فن ية. هنا تت  والنضال من أجل اعتبار البيئة الطبيعية مرفق ورفيق للبشر

، وتحييد الميت في للحركات اإلسالمية.  ي
 اإلسالمي والحدابر

ن ن الحيي  اثي 
ن الت  أي الجمع بدل  هما. بالتوليف الحكيم بي 

ي مناهج التفكت  السليم عند منظري الحركات اإلسالمية: 
ن فن اثي 

ن الت  جيح بي 
ي الت 

ي  للتحرر من الوعي الفلسفن واأليديولوح 

ن من امتالك  ية. المشوش، إنها ثغرة تعيق حركة اإلسالميي  الرؤية الحضارية العالمية لفلسفة التاري    خ الحديث للبشر

ن  ي بالحركات اإلسالمية باعتبار تلك الرؤية تعي 
 ع ى إقامة االستخالف الراشد ع ى ععيد الكوكب واألمة والقطر. والرف 

جسوفوبيا. ويتخلص الغرب إىل أع ى مراتب التدين.  ن هما الغربوفوبيا والتن البد لنا كحركات إسالمية من التحرر من مرضي 

ن  ي بي  جسوفوبيا لينجح التوليف المنهج  ن  من مرض اإلسالموفوبيا والتن ن الحييي  اثي 
ن  .الت  ن الميتي  اثي 

والتحرر من الت 

ن عند األمة حركاتها اإلسالمية كطليعة  ن لنهوضنا. عندها فقط نمتلك الوعي السليم بالهوية العالمية للمسلمي  المعيقي 

ي األجيال المقبلة تحقيق غايات البقاء والرخاء والهناء. 
ية فن  لألمة. وعندها يمكن للبشر

 

 يد الكوكب أمة إيمان ال أمة أوطان: أمة اإلسالم ع ى عع ✔

 

ورة انتماء ألوطان. تجب فيه النضة للمسلم بدون والء تنظيمي أو سياسي   فاالنتماء لملة اإلسالم انتماء إيمان. وليس بالضن

ز أهمية بناء ) . )تبليغ رسالة اإلسالم(. وهنا تت  ي : نشاط الحركات اإلسالمية هنا تربوي وسياسي غت  حزب  ي
لوعي اجغرافن

السليم المطابق لروح الوحي وروح العض( عن طريق تجديد العقيدة اإلسالمية المطابقة لروح لهما. فالعقيدة هي الوعاء 

ي حد ذاته. 
ي لإليمان وليست اإليمان اإلسالمي فن ي مجاالته الثالث )ذات هللااأليديولوح 

 بمعنن آخر تجديد رؤيتنا للوجود فن

ي هذه الدائرة عند الحركات اإلسالمية أال له الخلق واألمر] :ق(تعاىل وعالم األمر وعالم الخل
[. لتجاوز الوعي السقيم فن

. وهو قصور عظيم عند الحركات اإلسالمية ومنظري  ها. ومنقصة  ن ومنظري  ها من الفقهاء والمفكرين والفالسفة اإلسالميي 

ي التدين الراشد. 
ي هذا الموضوع إرادة هللا الكليعظيمة فن

ي أبعادها األرب  ع: إرادته الكنية وإرادة هللاوأس التجديد فن
المشيئية  ة فن

 وإرادة هللا اإلنسية وإرادة هللا التدوينية. 
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ي التنسيق العالمي ع ى مستوى الهوية الكوكبية وع ى مستوى الهوية الدينية. وليس التنظيم 
ن
فالمطلوب هو اإلسهام ف

ي أسطوري.  ي كيان سياسي وحزب 
ن
ن ف  العالمي للمسلمي 

 

ورة أمة ودولة اإليمان. امة  و  ✔  دولة األوطان ليست بالضن

ورة هوية ملية أو دينية. فيها تكون الهوية الوطنية أسم من كل  فأمة األوطان هوية حضارية باألساس وليست بالضن

ي اإلجرام م
ن
 نالهويات وأجدر بالرعاية عند الحركات اإلسالمية. )وأحسن مثال هو التطبيع مع النظام السوري الغارق ف

وع القطري أو الهوية الوطنية وحاجاتها  طرف المقاومة اإلسالمية وغت  اإلسالمية بكل تياراتها  لقد أماله سمو المشر

ي بمنظور التاري    خ(. ونفس األمر ينطبق ع ى
ي الهويات وهو أمر منطف 

 
ي قبولها بالتطبيع  الملحة ع ى باف

ن
ي لبنان ف

ن
المقاومة ف

ي الحدود البحرية مع الكيان الصهيو
ن
ي ف

ي وهو أمر منطف 
. فأمة الوطن غايتها إقامة العمران وأمة الملة غايتها إقامة بن

 اإليمان. 

ي كل دار اإلسالم التاريخية. 
ن
ورة مرجعية إسالمية ف  ومرجعية الدولة ع ى ععيد األوطان ليست بالضن

ن إن تعر  فالدفاع  ضت لتهديد ما. فاالستثناء الوحيد الذي يجب فيه ع ى المسلم  تجاوز مصلحة  وطنه هو بالد الحرمي 

ن أو ضياعها  ي يد غت  المسلمي 
ن
ن ف . ألن سقوط الحرمي  ي

ن
ن عند المسلم أوىل من الدفاع عن وطنه الجغراف عن بالد الحرمي 

ن هللا الحرام.  ي سقوط  وضياع ألحدى أكان اإلسالم. أال وهو حج بي 
 يعنن

 و السياسية والتنظيمية:  الفكرة العالمية عند الحركات اإلسالمية من زاوية الرؤية التاريخية .2

 

ن  ✔ ي الوعي عند الحركات اإلسالمية بعالمية حركة التاري    خ اليوم بشقيها: سين
ي قصور حاد فن

ي الشأن التاريجن
فن

، بسبب  ن ن الكبح الحضاريي 
ي علم العمل الحضاريالدفع وسين

ي عالفقر الشديد فن
ياغة . وبالتاىلي فقر حاد فن

اتيجيات العمل الحضاري المبضة ي غايات واست 
ي تحديد األساليب الراشدة فن

لتخصيب التعقيم وا، والفقر فن

ن  . التاريخيي  ن  لعوامل الدفع والكبح الحضاريي 

ي الشأن التنظيمي للحركات اإلسالمية:  ✔
 فن

ي لها بالفكرة العالمية عند المدرسة الشيوعية السوفياتية   ن(التأثر السلن  ات اإلسالمية . مع العلم أن الحرك)الكومنت 

عية عدوها األول. لقد رجحت األحزاب الشيوعية العربية مصالح األممية الشيوعية القائمة ع ى وحدة تعتت  الشيو 

وليتارية العالمية ع ى االنتماء ألوطانها وقومياتها.  ي العالم االطبقة الت 
ي فكانت النتيجة السقوط المدوي لها فن لعرب 

ي والفيتنامي 
. باستثناء الحزب الشيوعي الصينن ي ي أو القطري ع ى االنتموغت  العرب 

اء الذين رجحا االنتماء الوطنن

ي تحرير وقيادة وطنيهما حن  اآلن
ي وسياسي عميق للغاية. فاألممية اإلسالمية  األممي فنجحا فن

. وهو عي تاريجن

ي 
ي تحرر شعوبنا اإلسالمية من فساد الغزاة والطغاة والغالة. وعقبة كأداء فن

كتنظيم ورؤية سياسية خطأ قاتل فن

ي والحركي معا، وع ى عقل طريق 
النهوض. وهذه الرؤية المتخلفة مع األسف ما زالت تهيمن ع ى العقل السلفن

ي العموم. 
ن فن  علماء المسلمي 

ي كانت 
ي بنظرية التنظيم الشموىلي عند الماركسية الستالينية الن  للمدرسة لعلمي النقيض العامي وليس االتأثر السلن 

ي الرؤية السياسية. ف
الية فن وليتاريالليبت  ا، بدل الملكية الخاعة الملكية الجماعية، وبدل الديمقراطية ديكتاتورية الت 

ي كل سلطات الدولة والمجتمع تحت 
وليتاريا يعنن ها...فديكتاتورية الت  وبدل اقتصاد السوق التخطيط اإللزامي وغت 

فكل السلطات  التنفيذية  إمرة الطبقة العالمة. وما دام الحزب الشيوعي هو الممثل الرسمي للطبقة العاملة

ي البالد. 
يعية والقضائية تصبح تحت تضفه بال منازع. وتمنع التعددية الحزبية والسياسية والفكرية فن والتشر

ن العام  فالنظام الشموىلي هو احتكار السلطة المطلقة من طرف الحزب األوحد والزعيم األوحد، أال وهو األمي 

ي اال 
ن الشعبية اليوم. للحزب الشيوعي كما كان الحال فن ي باألمس والصي 

 تحاد السوفياب 

ين كان بمتابه المرشد العام للرفاق  ي تسعينات القرن العشر
ي حن  سقوطه فن

ن العام للحزب الشيوعي السوفياب  فاألمي 

ن ع ى مستوى الرؤية الفلسفية  ي التنظيم العالمي للمسلمي 
ي العالم. فالمرشد العام ومجلس الشورى فن

ن فن الشيوعيي 

ي ولجنته المركزية: ومن الخطوط العريضة لهذه التنظي
ن العام للحزب الشيوعي السوفياب  مية شبيه بدور األمي 

ي أو القومي )الوطن وثن(،تغليب التنظيم الرؤية: 
ع ى  لجامعاتغليب االنتماء األممي اإلسالمي ع ى االنتماء الوطنن

ن مجاالت االرساىلي التنظيم  لعمل لعقود من الزمان إىل غاية ثورة الربيع ، بعدم الفصل التنظيمي والهيك ىي بي 

ي  ي عن العمل النقاب  بوي عن العمل السياسي عن العمل الحزب  ي )عدم فصل العمل الدعوي الت  الديمقراطي العرب 
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. احتكار عناعة القرار الداخ ىي من طرف المرشد العام ومجلس الشورى، فغياب الديمقراطية  ي
وعن العمل المدبن

ي اختيار القيادات الوطنية والمحلية كما هو شأن األحزاب الشيوعية حاضن الداخلية الحقيقية 
ن
وليست الوهمية ف

ي تشكل هكذا عقل سياسي عند الجماعات اإلسالمية  .بقوة
ن
ء للفقه السياسي اإلسالمي القديم ف وال ننىس األثر الىسي

ي تجربة حركة التوحيد  السلفية والحركية السنية منها والشيعية. 
ي ك ) هنا أستثنن

انت رائدة منذ واإلعالح المغربية الن 

ي تجاوز التنظيم الجامع إىل التنظيم الرساىلي الديمقراطي كما عشتها .وقد تكون حركات 
ن
ي ف

تسعينات القرن الماضن

 أخرى قامت بنفس التجربة الرائدة ال علم ىلي بها(. 

 

ي اآلفاق: إبداع الفيلسوف الفقيه وقوة المخيلة السياسية عند القائد  .3
ن
 السياسي للحركات اإلسالمية: ف

ي يجب العمل ع ى:  ي العمل الدعوي والسياسي والحزب 
ن
 فتجاوز العشوائية ف

: ومعالم هذا  ✔ التأسيس لميالد  الفيلسوف الفقيه كتدوين إسالمي جديد ينت  الطريق للدعوي والسياسي

 التدوين: 

ي لإليمان(مراجعة البناء النظري لإليمان:) تجديد العقيدة باعتبارها الوعاء األ  ✔  يديولوح 

ي اآلدمية تستحضن حزمة قيم اآلدمية(.  ✔
ن
 تأسيس البناء النظري لإلنسان:) نظرية جديدة ف

✔  .) ن ي الدولة والمجتمع المدنيي 
ن
 مراجعة البناء النظري للسلطان :)بناء نظرية سياسية جديدة ف

 اء الحرائق المشتعلة فيها(. مراجعة البناء النظري للزمان:) إعادة بناء الذاكرة التاريخية عند األمة وإطف ✔

 تجديد البناء النظري لرسالة العمران:)من أجل استخالف راشد مشحون بقيمة التوحيد واآلدمية(.  ✔

؟ أم تدافع  ✔ ي
ي أساليب التدافع لدرء الفساد وتحقيق اإلعالح:) هل هو تدافع تعاوبن

تجديد البناء النظري فن

 تناحري؟ أم تدافع انتحاري؟

ي  ✔
عند القيادات السياسية لألمة: فقوة المخيلة السياسية عند المخيلة السياسية عالج الشح الفظيع فن

ي كل قضية لفك مغاليق  
ي وفرة البدائل السياسية عند القائد السياسي فن

ط حيوي إلقالعها. وأعنن الشعوب شر

 لبانيةللمواد اكل تحد من التحديات الحضارية للقطر واألمة والكوكب. ومن هنا أهمية المراجعة النقدية 

 .والمواد الطاقية والمواد الواقية للخيال السياسي عند قادة الحركات اإلسالمية

 

/ المغرب ي  محمد طالب 

 .2222نونت   1بتاري    خ: 


