
 
 

 يف البلدان العربية مشروع دراسات الدميقراطية

PROJECT FOR DEMOCRACY STUDIES 

IN THE ARAB COUNTRIES 

 

 م28/8/2004اللقاء السنوي الرابع عشر 

 "االستبداد وحكم التغلب يف أنظمة احلكم العربية املعاصره"

 
 االستبداد والدين، أية عالقة؟

 ة للحركة االسالمية املغربيةقراءة يف البنية الفكرية والتنظيمي

 مجاعة العدل واإلحسان منوذجا
 

 حممد مهام
 

 تقدمي: ضرورة النقد الذايت للحركة االسالمية.
ماأعظم اخلطأ الذي نقع فيه حني نكتب الكلمة مث الننشرها، أو نعلن الرأي ونوجه النقد يف 

ن خالل جتربة نظرية وعملية مأل صغري مث الحنفل إبعالهنا على املأل األكرب أحسست بكل هذا م
 ومتابعة يومية للشأن االسالمي، يف اجلامعة ويف خارجها. 

فلقد اكتشفت أن التيار االسالمي يف املغرب يف عمومه جيمع حتت عباءته الكثري الكثري من 
عناصر العزلة واملقاطعة يف اخلطاب، والتشدد والقسوة واالسراف يف فرض القيود، تشدد له ارتباط 

 ابخللفيات النظرية والفكرية واألساليب التنظيمية اليت تشتغل هبا احلركة اإلسالمية املغربية. وثيق
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فالغضب الذي تبثه احلركة اإلسالمية املغربية يف أتباعها كان وسيظل ذا آاثر مدمرة ووخيمة 
ل على واقع هذه احلركات ومستقبلها، فالغضب يدعو إىل رفض الواقع وتعجل التغيري وجتاهل ك

 الضوابط العلمية واألخالقية والسياسية اليت حتكم كل عملية تغيريية.
وعليه، فإان نذهب إىل أن مسؤولية ترشيد احلركات الدينية ونقدها، وبقسوة، مل يعد أقل أمهية 
والضرورة من مسؤولية الدعوة والرتويج لإلسالم ومبادئه وحضارته، وكذا من التعاطف معها يف 

 حمنها الكثرية.
سؤولية النقد الذايت تواجه القائمني هبا متاعب دقيقة حتت وقع األلسنة احلداد للغاضبني من وم

األتباع، من أهل احلماس واالندفاع، بدعوى التساهل أو الرتخيص أو اخلنوع أو اخليانة أو هدم 
 اإلسالم حتت ستار "النقد الذايت" و"العقالنية" و"املنهج العلمي".

والنقد، عند خصوم احلركة االسالمية، هي، يف األخري، رافد أكثر ذكاء كما أن مهمة الرتشيد 
وأشد مكرا من روافد "الرجعية" واألصولية". ويف اعتقادهم ليس تيار النقد واملراجعة، يف صفوف 

 احلركات اإلسالمية، إال الوجه اآلخر لكتيبة الغضب والرفض والظالمية والعدوان على اآلخرين.
قول، إن منهجنا النقدي اجلذري اختيار نظري وفكري صريح، يهدف إىل فلهؤالء وأولئك ن

املسامهة يف ترشيد مسار احلركة اإلسالمية، لتكون قوة دفع إجيابية وفاعلة مبا خيدم مصاحل أوطاهنا 
واألمة بعامة، وجتنيب هذه احلركة، كقوة اجتماعية معتربة، أن تتأسس على ركام من األخطاء 

 يت على األخضر واليابس، ويضر ابجملتمع واألمة يف الوطن اإلسالمي.واخلروقات، مبا أي
وإن إتقان فنون التهريج السياسي، وشدة الصياح ابلشعارات الغاضبة اليت تفتح أمام الناس 
أبواب آمال كاذبة، رغم أهنا تسهل السيطرة على عواطف اجلماهري ونفوسها، والتحكم يف حركتها 

التفكري احلر، والتصرف الواعي واملستقل، كلها ليست إال سبال  وتوجيهها، وشل قدرهتا على
 انتحارية الحتق حقا والتزهق ابطال.

فال بد أن يرتفع صوت هادئ وعاقل ورشيد وسط الصخب اجملنون وأن تقال كلمة حق رغم ما 
ميكن أن يسبب ذلك من موجات التشويه والتجريح واالهتام واإلدانة الظاملة. فاإلسالم جاء 

الرتقاء ابالنسان وفتح نوافذ عقله على ملكوت هللا، وهو الذي يفتح آفاق النفس السوية على ل
 مودة الناس، وهو يف األول واألخري رمحة للعاملني.

ويف إطار احملور الذي اقرتحه القائمون على "مشروع دراسة الدميوقراطية يف البلدان العربية" 
نحاول الوقوف على مفاهيم االستبداد ومظاهره الفكرية ملدارسة ظاهرة "االستبداد والتغلب"، س
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والتنظيمية من خالل دراسة حالة بعينها، وهي املتعلقة جبماعة العدل واالحسان املغربية، كأكرب 
حركة دينية ابملغرب، وهي األبرز يف اخلطاب السياسي املغريب، رغم مقاطعتها للمشروع السياسي 

د ونسقه جامثان على القوى السياسية واالجتماعية، وأهنم يعيدون الرمسي، لنربز أن سطوة االستبدا
 انتاجه، أو إبرازه يف صور وطبعات خمتلفة.

 مدخل:
ارتبطت مجاعة العدل واإلحسان مبؤسسها ومرشدها الروحي الشيخ عبد السالم ايسني، 

أصوهلا  صاحب االنتاجات الفكرية الغزيرة، واملتقن للغات أجنبية متعددة. وتستمد اجلماعة
وشرعيتها أيضا، بنظر أتباعها واملتعاطفني معها كبقية احلركات اإلسالمية اليت عرفها املغرب، من 
دعوة الرسول )ص(، كما تؤسس لتارخييتها من حركة النضال الوطين ضد االستعمارين الفرنسي 

 واالسباين، والذي تزعمته احلركة السلفية اجلديدة ابلتأطري والتحريض.
مرحلة االستقالل وما بعدها وتطور العمل السياسي والثقايف ابملغرب، تصوراي ومع دخول 

وتنظيميا، برزت مجاعات إسالمية، ومجعيات ثقافية ودينية، تستمد من خصوصية املغرب التارخيية 
والسياسية واملذهبية. تطورت هذه اجلماعات واجلمعيات إىل أن أصبحت اليوم حركات ذات 

 سي وثقايف مهم يف مغرب اليوم.اعتبار اجتماعي وسيا
وأتيت مجاعة العدل واإلحسان يف مقدمة هذه احلركات كما وكيفا، من حيث قدراهتا الكبرية 
على احلشد والتنظيم، ويكاد فصيلها الطاليب يسيطر على جل اجلامعات املغربية، وميتاز زعيمها 

املغرب وخارجه، ملا أظهره من الروحي الشيخ ايسني جباذبية وسحر سياسيني عند عموم الناس يف 
صالبة سياسية وممانعة ذاتية رهيبة وجرأة اندرة، كل هذا يرشحها بنظران لتكون أبرز منوذج لدراسة 

 احلركة اإلسالمية املغربية من حيث مفاهيمها ومرجعياهتا النظرية وأساليبها التنظيمية.
 خصوصيات مجاعة العدل واإلحسان: -1

على اجلماعة ارتباطها املتني ابلشيخ ايسني كمرجعية فكرية وحيدة،  يواخذ اخلصوم السياسيون
أو مايسميه أعضاؤها "ابملشروع املنهاجي". ويالحظ أولئك اخلصوم أن الشيخ ايسني يقف على 
أرضية صوفية، ويدققها اخلصوم السلفيون عندما يعتربوهنا طرقية وبدعية، متتاح من الطريقة 

صوفية اليت يؤسس عليها الشيخ ايسني اجلماعة، يصعب رصدها البوتشيشية، هذه األرضية ال
وإخضاعها ملعايري ومقاييس علمية أو عملية واضحة أو متعارف عليها. ويرى آخرون أن هذا اجلو 
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الصويف أاتح للتنظيم فرصة حتويل األعضاء إىل جمرد "ذاكرين" و"ذاكرات"، يسهل الزج هبم يف 
 لنة، وتغيب آليات العمل السياسي وضوابطه.متاهات سياسية غري حمسوبة والمعق

إال أن أفراد اجلماعة واملسؤولني فيها يدفعون تلك التهم بدعوى أن تصوفهم من النوع السين 
املقبول عند عامة املسلمني، وأن ما يذكروه عن الشيخ من خوارق إن هي إال كرامات، الخترج عن  

ه اتريخ املسلمني، وتصدقه مصادرهم املرجعية خاصة كرامات األنبياء واألولياء والصاحلني، مما عرف
 الرواايت احلديثية واآلاثر الكثرية املروية يف املوضوع.

ولكن مايرتتب عن هذا التصوف، سواء كان سنيا أو بدعيا طرقيا، بنظر آخرين، هو األخطر، 
، فالشيخ ايسني تشرب الفكر الصويف فأسقطه بشكل آيل على العمل التنظيمي والسياسي

داخل عامل "الذكر" و"التعبد" تتحكم يف مسار اجلماعة  [1][1]1فأصبحت عقلية الشيخ املريب
الفكري والتنظيمي السياسي، فتكونت تدرجييا عقلية الشيخ املرشد، والذي يصبح يف النهاية 
مستبدا، الترد كلمته والدور لألعضاء اآلخرين مهما عال شأهنم الفكري أو السياسي. فالتماهي 

 املرجعية الفكرية الصوفية واألداء السياسي داخل اجلماعة خلق، بنظر الكثري من املالحظني، بني
جوا من التبعية العمياء، وكرس الركود املعريف، واالبداع الفكري داخل اجلماعة، بل بدأ خيلق أزمة 

املنهاجي جاهزا، تنظيمية واختناقا سياسيا. فلما تكون املرجعية الفكرية مكتملة واملشروع التغيريي 
 متوت روح االبداع واملسامهة املؤثرة، واالمكاانت االقرتاحية املتعددة.

 البنية الفكرية للجماعة ومفاهيم االستبداد: -2
لقد تسربت إذن املفاهيم الصوفية التعبدية إىل جوهر املمارسة الفكرية واإلدارية والسياسية 

املفكرواملسؤول، مما حييي بنظر املالحظني، الفرد للجماعة، فالشيخ ايسني هو املرشد واملنظر و 
املستبد الذي حكم الدولة اإلسالمية يف التاريخ، والذي حيكم اليوم كثريا من البالد العربية. إن 
الوجود ابلنسبة ألفراد اجلماعة، يف ظل هذا التوجه الصويف، أصبح يعاش وجدانيا، أكثر مما هو 

ضو/الذاكر يرزح حتت عبء انفعاالته اليت تفيض على الواقع مصنوع ومنظر له عقليا، فخطاب الع
فتلونه بصبغة عاطفية وذاتية واضحة، بل يغرق هذا العضو/الذاكر يف نوع من التفكري السحري 
واملثايل كوسيلة وحيدة ومتبقية للخالص من املأزق والتصدي "للطاغوت" والذي تعترب اجلماعة 

نفعايل، والذي تسكنه روح استبدادية واستالبية، بقدر ما خيلق إن هذا التوتر اال !نفسها نقيضا له
عقبات معرفية متفاقمة لدى األعضاء الذاكرين، بقدر ما يتحول إىل نكوص ذايت يعطل قدرات 

 األفراد املوضوعية يف التحليل.
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ها هذا اإلهنيار الذايت والنفسي تدعمه "سياسة تربوية صوفية" عنيفة، مما تنهجه اجلماعة، ومييز 
عن ابقي احلركات الدينية يف املغرب. فامللتحقون ابجلماعة خصوصا من الشباب، تالميذ، طلبة... 
مطالبون بتالوة عدد هائل من األذكار والصلوات التطوعية والشعائر التعبدية املثقلة أبرقام خيالية. 

غريبة، أي كثرة العبادة ويتم املزج يف هذه احلالة بني العبادة والرتبية يف معادلة يعتربها البعض، 
بل إن البعض يتطرف يف نقد اجلماعة يف هذه النقطة،  !مبعناها الصويف الرهيب يعطينا تربية سليمة

ويشبهها ابخلوارج والذين مل يكونوا يتساهلون يف العبادات، فال يفرطون يف الصيام والقيام واحملافظة 
ث مؤملة معروفة يف اتريخ املسلمني. على الصلوات، لكن ذلك مل يعصمهم من التورط يف أحدا

فاألمر إذن يتطلب التمييز الواضح بني العبادات الثابتة قطعا ابلنص القرآين عند غالبية املسلمني، 
 وبني فكر املسلمني وجتربتهم مما يستوجب وقفات نقدية وتقوميية.

 التفكري اخلالصي عند الشيخ ايسني وانتاج االستبداد: -أ
السالم ايسني من قناعة راسخة وهي مشروعية العمل الصويف، مث إن املنهج ينطلق الشيخ عبد 

الصويف هو املنهج الوحيد الكفيل إبنقاذ املسلمني من التخاذل واالحنراف، فالشيخ ايسني يؤكد 
أكثر من مرة على أنه وجد احلق مع الصوفية، وأن غريهم من احلاملني لرسالة اإلسالم الجيدون 

فرجال الشريعة دون رجال التصوف معرفة  !منه إال بقدر اقرتاهبم من التصوفاحلق واليقرتبون 
 وإدراكا.

والفكر الصويف ملا خيضع إىل عمل تنسيقي وفق مقتضيات تنظيمية وواقعية يتحول إىل "املنهاج 
النبوي"، والذي سيصبح عالمة ابرزة يف عناوين الشيخ الفكرية مثل، كتاب "اإلسالم بني الدعوة 

ة: املنهاج النبوي لتغيري اإلنسان"، و"اإلسالم غدا: العمل اإلسالمي وحركية املنهاج النبوي والدول
 يف زمن الفتنة"، و"املنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفا".

فاملنهاج النبوي الذي يؤسس عليه الشيخ ايسني مشروعه يف التغيري يقوم على خصال عشر، 
صحبة واجلماعة والذكر والصدق. يقول الشيخ ايسني وتقوم بدورها على أسس ثالثة هي: ال

متحداث عن جتربة أيب حامد الغزايل: "يف كتابه )املنقذ من الضالل( عرض علينا أزمته النفسية 
وختبطه مع مذاهب عصره حىت يئس منها مجيعا. كان يطلب احلقيقة فلم يعثر عليها إال يف التجربة 

 الصحبة واملبايعة والذكر، وجدها عند أهل الطريق، أهل الشخصية على املنهاج النبوي، وجدها يف
. فهو جيعل أهل الطريق، وهم الصوفية هم أهل املنهاج [2][1]1املنهاج النبوي واحملجة البيضاء"

النبوي، فيتضح بذلك أن املنهاج النبوي يقصد به الشيخ ايسني الطريقة الصوفية، يقول: "نعم إن 
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تكميل لكي يطابق املنهاج اجلهادي، لكنه وحده يدلك على منبع  املنهاج الصويف قد حيتاج إىل
اإلرادة، وأصل احلركية اإلميانية ألنه يضعك أمام املوت، وحيدثك مبنهاج القرآن عن النبأ العظيم 
وعن مصريك، مث يرشدك إىل اهلداية، وإىل الويل املرشد. املنهاج الصويف وحده يكشف لك 

ويف ملكوت هللا يف اآلفاق، وملكوته يف نفسك. وهو وحده  مشتبكات اآلايت يف قرآن ربك،
حيدثك عن الغيب، ويزج بك يف عامل الغيب حىت يكون لك إمياان يقينيا ابلغيب، وينفتح لك 
بذلك ابب الفهم يف القرآن، وتسلك الطريق لتحقق قابليات كمالك الذي من أجله خلقت، 

ريه، عينك ومسعك ويدك ورجلك. املنهاج الصويف حيث يكون هللا تعاىل جل وتبارك امسه والإله غ
يدلك على احملجة البيضاء اليت تلحقك مبوكب األنبياء خالدا يف رضى ربك، وجيمع لك شتيت 
اجلهد، ويقرب لك املطلب البعيد، إذ جيمع مهتك على حمبة متبوع انصح، ويل مرشد، وأنت 

هضتها وحدك، وأفسح لك جمال الفرار بعدها إما أن جتد نفسك يف ظروف فتنة ماكلفك هللا مبنا
وإما أن تتسامى إىل مقام وراءه أولو العزم من الرسل   بدينك فتسلك سبيل اخلالص الفردي،

. فالشيخ ايسني إذن [3][1]1فتلتمس جهادا، وجتتهد خبالص اجلماعة وتصل الصحبة ابجلهاد"
ن األزمات والفنت. واملطلوب من  مقتنع مبنهاجه الصويف، وهو، بنظره، املوصل إىل احلق واملخلص م

كل عضو ملتحق أن يدرك فضل هذا املنهاج، "فمن لقي رجال كامال يلقنه ال إله إال هللا يزرعها 
يف قلبه، مبا أويت من روحانية مهيمنة ويسقيها بسره من غيب الغيب مبدد هللا تعاىل، وكان مريدا 

رع وتؤتى أكلها فالحا ونورانية وحياة. ومن حمبا يتلقى بصدق، فذلك أحرى به أن تنمو نبتته وترتع
ذكر هللا يبغي أجرا وثوااب فله عند هللا ما ظنه، وأن هللا عند ظن عبده كما أخربان. يرجع األمر إىل 
الصحبة صحبة عارف ابهلل حي يسعى، تلقاه وجتلس إليه وحتبه وتتلقى من مدده حىت حيصل لك 

عنه الصوفية، وحيسب اخللي أهنم حاملون، وهم وهللا  هذا امليالد الروحي الذي كثريا ما يتحدث
أهل احلق، أهل القرآن، أهل هللا. ومن مل يسع لتجديد إميانه تصديقا لقول رسول هللا صلى هللا 

. وقد أظهر الشيخ [4][1]1عليه وسلم، وال للحياة احلق فله تعزية ابن الفارض على نفسه امليتة"
فية أليب حامد الغزايل، فبنظره، فقد كتب الغزايل كتبا كثرية، ايسني إعجااب خاصا ابلتجربة الصو 

وبسط يف إحيائه طريق التزكي وطلب اآلخرة. اشتد يف ذلك على منط السلوك ابجملاهدة وطلب 
األسوة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحبه طاواي أربعة قرون ونيف، لكنه ما أنفك تلميذ 

أخذ عنهم الزهادة، وأخذ عنهم اخللوة اليت متتد العمر كله، لكنه  األجيال الصوفية الذين سبقوه،
قال كلمة احلق، وبلغها أحسن التبليغ حني دلنا على أصحاب احلق، وأعلن أنه وجد احلق مع 
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. ويؤاخذ بعض املفكرين اإلسالميني على الشيخ [5][1]1الصوفية بعد حبث وطلب جادين"
أهنم يقرون بنبوغ حجة اإلسالم وعبقريته وكفاءته يف منزالة ايسني استلهام جتربة الغزايل، فربغم 

املتفلسفة إال أنه بنظرهم مل ينج من شطحات الصوفية ومن سطوة بعض مفاهيمهم اليت يروهنا 
خمالفة لفلسفة اإلسالم يف احلياة، فراشد الغنوشي يرى أبن موقف الغزايل "اختذ منطلقا لتدمري 

د واملناهج االشراقية والغنوصية اليت تصادر الفكر وتصادر العقالنية الفكر اإلسالمي ولسيادة التقلي
. ولكن الشيخ ايسني يرد على هذا اإلدعاء معتربا الغزايل [6][1]1حلساب التصوف األعجمي"

وجها ابرزا من وجوه املؤمنني الداعني إىل هللا اجملددين. ومن فالسفتنا املعاصرين من يتهمه أبنه  
أسباب تدهور املسلمني ألنه صرفهم عن احلياة العامة ودهلم على اخلالص  كان سببا عظيما من

الفردي والتزكية الفردية وخنشى أن يكون هتافت هؤالء أكثر من هتافت الفالسفة الذين سبقوا 
. [7][1]1الغزايل وعاصروه فاستحقوا منه نقدا حارب فيه عامل املسلمني خصومه أبسلحتهم"

ا عن جتربة الغزايل، "وقال كلمة احلق حني حدثنا عن جتربته بصدق ويضيف الشيخ ايسني مدافع
وقال: "حدث يل كذا وكذا ورأيت كذا وكذا". ومثل هذه الشهادات قليلة يف اترخينا، ألن كثريا من 
أصحاهبا يكتمون األسرار خمافة فتنة الناس. ولو فعل كل جيل ما فعله أمثال الغزايل وسيدي عبد 

ي واالمام الشعراين الحتفظ املسلمون ابللب الذي ال تسعه السطور إالإشارة العزيز الدابغ األم
ويسعه قلب العبد املؤمن الذي تصحبه فيصيبك من صدقه ما يصيبك، وتتعلم منه إن ذكرت هللا 

. أما راشد الغنوشي فسيعترب جتربة الغزايل معرقلة ملدرسة الشرع [8][1]1صادقا يف طلبك"
ن "جاؤوا بعد الغزايل، من ابن رشد وابن تيمية وابن خلدون، حاولوا أن والعقل، ويرى أبن الذي

يعيدوا للعقل املسلم فعاليته، ولكن يبدو أن حضارة اإلسالم كانت قد أخذت طريقها إىل 
االحندار. ومل يستطع هؤالء الرواد الكبار أن يوقفوا حركة التدهور اليت اجتمعت ظروف كثرية ومجلة 

واالقتصادية لدفع مسار األمة اإلسالمية إىل التدهور. والشك أن الغزايل  من العومل السياسية
فلسف هذا التدهور وأعطى جلملة ظروف االحنطاط اليت كانت قد توفرت تربيرا كافيا للتوجه حنو 
التدهور. وأصبح املسلمون يسريون قدما حنو التدهور وهم مراتحون، يقرأون كتاابت الغزايل 

ات الكافية ملصادرة نشاط العقول يف امليدان النظري وحىت يف ميادين وجيدون فيها املربر 
 .[9][1]1العلوم"

ويؤاخذ اخلصوم على الشيخ ايسني هذا التماهي الصويف، واستثمار مفاهيم التجربة الصوفية يف 
العمل التغيريي، مثل مفهوم "اخللوة"، وهي رائجة كثريا يف كتاابت الشيخ ايسني، وقد متتد اخللوة 
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العمر كله حبسب تعبريه، مث يؤاخذونه على تعصبه على علماء املسلمني من غري الصوفية، فبنظره 
"إن كتب هللا لعلماء الشريعة خريا بعث هلم الشك يف نفوسهم، وطلبوا احلقيقة فما جيدوهنا إال عند 

نهج التعلم . فالركون إىل املتصوفة إلدراك احلقيقة، يراه البعض، خروجا عن م[10][1]1الصوفية"
والتعمق يف الدين. مث إن الصوفية تعلو عند الشيخ ايسني لتصبح "حمجة بيضاء" مصداقا لقول 
الرسول صلى هللا عليه وسلم: "تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها اليزيغ عنها إال هالك، 

واالنبعاث اإلسالمي  وبنظر الشيخ ايسني، "فاللقاء على احملجة البيضاء يتم دائما بشروط الصوفية،
. هذا التصور يعرتض عليه الكثريون ممن يرون الصوفية [11][1]1يتم دائما على يد الصوفية"

جمرد معول من معاول اهلدم يف اجملتمع اإلسالمي، مبا عمقوا فيه من بدع وخرافات وروح اهنزامية 
هناك حتالف حقيقي مميتة تقضي على الشخصية القوية للمسلمني، يقول راشد الغنوشي: "كان 

بني املؤسسة السياسية املستبدة وبني التقليد يف املستوى الثقايف وغلق ابب االجتهاد وبني الصوفية 
الغالية املتطرفة اليت ألغت دور العقل حلساب االذواق واألحاسيس واالرمتاء يف فضاءات روحانية 

عالقة التبعية بني الشيخ واملريد . فاملالحظون يرون أن ال[12][1]1القرار هلا والمقاييس فيها"
أصبحت واقعا معاشا داخل مجاعة العدل واإلحسان، إذ يتحول عندها العضو املنتظم إىل مريد 
صاحل مطيع. وهذا ما يزكيه قول الشيخ ايسني: "إن املريد ينتسب للشيخ يطلب الوصول إىل هللا، 

لب شامخ هتون معه كل ويطلب الفتح، هذا مطلب مشروع مقبول يف حق املبتدئ وهو مط
تضحية، وكل ختل عن الذات، لكن الشرط الغامض هو أن يكون بني يدي الشيخ كامليت بني 

. فهذه احلالة يراها الكثريون، حالة نفسية مرضية، تؤسس حلالة [13][1]1يدي غاسليه"
خالل  استالب ومتاه بني الشيخ واملريد يف أقصى درجاهتا، هذا االستالب يتم دون عنف ظاهر بل

رغبة مفرطة من املريد للذوابن يف عامل الشيخ، مرة ابلتقرب من أسلوبه احليايت، ومرة بتقمص 
شخصيته وتبين قيمه ومثله العليا، والرتويج ألفكاره والتعصب هلا. ويصبح األمر خطريا، من 

الوجودي،  الوجهة السيكولوجية، ملا يرى املريد يف هذا التقرب وهذا التبين والتماهي حال ملأزقه
واحتماء من تسلط احلاكم وسياط التفاوت االجتماعي، فريتقي عندها املريد إىل مرتبة ترضيه 

 وتبث يف نفسه الكربايء وتعيد لذاته املقهورة اعتبارها.
إن املريد يف هذه احلالة مل يعد أمامه من مثال حيايت ومن معيار لتحقيق الذات سوى أسلوب 

هذا املريد/العضو مل يعد يقتنع ابلنضال داخل مجاعته من أجل قيم  حياة الشيخ/املريب، حىت إن
احلرية يف التفكري والتعبري والنصح والتوجيه، وهي مطالب قد يضحي حبياته من أجلها خارج 
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اجلماعة وضد خصومه السياسيني. إن املريد يقع ضحية يف األخري لعملية غسل دماغ مزمنة تنجز 
ذات فعالية شديدة، عندها تتحطم هذه الذات كوجود حتت مطارق عرب آليات تربوية ووجدانية 

استبداد رهيب وعنيف. إن الطريق إىل هللا وفق البنية الفكرية الصوفية مير، بنظر الشيخ ايسني، عرب 
قنطرة الشيخ املريب، والسبيل غريه، فمن الشيخ له فهو بعيد عن طريق هللا، هذا ما قد يفهمه 

سني، فرمبا هذا ما جعل الغنوشي يؤكد أن "دين اإلسالم ابلذات كما البعض من كالم الشيخ اي
قرره علماؤه ميثل العقل فيه الطريق إىل هللا سبحانه وتعاىل، فالدين ملن العقل له، والدين ملن 
الحرية له، وابلتايل فالقرآن كله دعوة للتفكري، دعوة للتفلسف، دعوة للخروج من حياة التبلد 

د. وقد أمجع مفكرو اإلسالم أبن ال دين ملقلد، فشهادة اإلسالم هي مثرة تفكري والتسليم والتقلي
ومعاانة وقناعة شخصية، إذ أشهد وأقر أبن ال إله إال هللا، هذه الشهادة ال قيمة هلا عند هللا إن مل 

فالقيمة تكن مثرة فكر وقناعة ومعاانة. وإذا كانت كلمة يرددها املرء تقليدا لآلابء واألجداد واحمليط 
هلا دينيا. ويقرر ابن رشد العالمة واملفكر العظيم أبن التفكري العقلي املنظم هو الطريق إىل هللا، وقد 
عرب عن ذلك "ابن طفيل" وهو مغاريب أندلسي على نفس االجتاه يف روايته "حي بن يقظان"، 

 .[14][1]1وبني أن عقل اإلنسان كفيل أبن يقوده إىل هللا سبحانه وتعاىل"
يستمد الشيخ ايسني بناءه الفكري من كبار املتصوفة واألخالقيني يف التاريخ اإلسالمي كابن و 

عريب وابن الفارض والشعراين وعبد العزيز الدابغ... فابن عريب هو عند الشيخ ايسني، الشيخ 
األكرب، "كان رجل عاطفة وقلب، طاوعه املنطق مامل يطاوع غريه فنطق ابحلقيقة نطقا ماهو 

ح وأمجل والأمجع من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتحدث عن ربه حني أخربه أن أبفص
. ومل يلتفت الشيخ ايسني [15][1]1هللا عز وجل حيب عبده فيكون له مسعا وبصرا ويدا ورجال"

إىل ما يروجه السلفيون املتعصبون، قدميا وحديثا، حول ابن عريب، وحىت ابن تيمية، بنظر الشيخ 
ني، ال ينكر اإلميان والقلب العارف والورد، ويذكر ذلك يف كتاب "اإلميان"، وسائر كتبه فيها ايس

مايثلج الصدور، إذ يعرتف أيضا مبوالان عبد القادر اجليالين بعد أن قرأ عقيدته بينما ال يرى عند 
ون أهون ابن عريب كفرا. ويفهم اخلبري من أحكامه أن تكفري شخص يتحدث حبديث مل يعرفه األول

على األمة من مسارب الضالل اليت ميكن أن يتضرع إليها الناس حبقائق الشيخ األكرب ابن 
. أما ادعاء خصوم ابن عريب االهبام والغموض يف كالمه، فهو فقط عند [16][1]1عريب

. [17][1]1أصحاب القشور هوة عليها ينفصل عامل األولياء الذاكرين وعامل األولني واآلخرين
تبين للخط األخالقي والصويف يف الفكر اإلسالمي والذي انتهجه الشيخ ايسني جعله فهذا ال
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خيتلف من حيث النظر واملرجع الفكري عن إسالميني ابرزين، فالغنوشي مثال يعرتض على التوجه 
الفكري والفلسفي ألقطاب التصوف ممن أشاد هبم الشيخ ايسني ودفع عنهم هتم املتعصبني من 

ثني وبعض الكالميني واللغويني. فمدرسة احلالج وابن عريب وابن سبعني، هي، بنظر الفقهاء واحملد
الغنوشي، "مثرة مسار حضاري خاطئ. لقد كرس هذا املنهج، بنظر الغنوشي، فالسفة كبار لو 
نظران إليهم مبقياس فلسفي كابن عريب مثال لعدوا فالسفة كبار يف مستوى هيغل وكانت، ولكن يف 

إىل هؤالء على أهنم مفسرون لإلسالم، أو على أهنم مدرسة يف اإلسالم، اعترب أن تقديري النظر 
هذا هو اخلطأ، إهنم مثرة من مثار مسار حضاري خاطئ أتى هؤالء لوضع أسسه وتكريسه. فإذا  
كان العلم هو االنتقال ابملعرفة من مستوى اإلحساس والذوق إىل مستوى املقدار، فال نقول أبن 

درجة حرارته كذا، والنقول إن هذا ثقيل وإمنا نقول وزنه كذا، فالعلم مهمته االنتقال  هذا حار وإمنا
ابملعرفة من مستوى الذوقيات واألحاسيس واملواجيد إىل مستوى املقادير، إذا كان هذا هو املنهج 

وق العلمي فإن التصوف ابملعىن النقيض أي إلغاء فكرة املقدار واملقياس وإقامة املعرفة على الذ
وعلى اإلحساس الباطين. إن اعتماد منهج التصوف يف فهم اإلسالم، بنظر الغنوشي، يلغي وجود 
احلقيقة الكلية واملوضوعية وينقلنا إىل املستوى الذايت مطوحا بنا إىل العوامل الروحية والذاتية واليت 

. وملا يسأل [18][1]1المقياس هلا والقرار، فالتصوف أدخل إىل الفن منه إىل العلم والدين"
الغنوشي: إذا كان للصوفية كل هذه السلبيات، فكيف تفسر أن صوفيا كبريا مثل احلالج جنح يف 
استقطاب اجلماهري الشعبية ومطالبها االحتجاجية حوله وحول خطابه الذايت؟ جييب الغنوشي: 

روف اليت كانت "جناح أي دعوة يف مرحلة معينة ال يعين حكما عليها ابلصواب أو اخلطأ، وإمنا الظ
حميطة هبا مسحت بنجاح تلك الدعوة واألمر حيتاج إىل دراسة، هل ألن هناك أزمة اقتصادية 
مستفحلة، أتيت دعوة صوفية لتعطي الناس أمال؟ هل ألن هناك استبدادا سياسيا مستفحال فتأيت 

راسة ملعرفة دعوة تسحب الناس إىل العوامل الروحية لتعطيهم أيضا فسحة؟ إن األمر حيتاج إىل د
الظروف اليت سامهت يف أن يتحول التصوف يف األمة اإلسالمية ليصبح هو التيار الرمسي وهو 
الثقافة السائدة، لدرجة أن املدرسة العقالنية، مدرسة االعتزال، انتهت يف األمة اإلسالمية، وقامت 

زال أو املدرسة املدرسة األشعرية اليت حتالفت حتالف حقيقيا مع التصوف لدحر مدرسة االعت
حزم وابن رشد، هذه املدرسة اليت ظلت تلح على دور العقل يف مواجهة  السلفية العقالنية مع ابن

تيارات التصوف املتحالفة مع السلطة الزمنية. ومل تظهر انتعاشة الدعوة العقالنية من جديد، بنظر 
إقبال ومالك بن بين وسيد الغنوشي، إال مع الصحوة اإلسالمية املعاصرة، مع األفغاين وعبده و 
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قطب، هذه املدرسة هي يف احلقيقة، بنظر الغنوشي، إحياء للمدرسة العقالنية القدمية اليت طغت 
. فالغنوشي إذن ميشي يف االجتاه املعاكس للخلفية الفكرية [19][1]1عليها تيارات التصوف"

مارسات املعروفة عند املتصوفة للشيخ ايسني، ويعترب أن االرشادات الروحية، وأشكال العبادات وامل
.  [20][1]1من حضرات وتربك ابألولياء وتقديس هلم عمق البعد التقليدي يف الفكر اإلسالمي

كما أنه رسخ يف األعضاء واملنتظمني احلركيني نزوعات سيوكولوجية مرضية، فالعضو املستبطن 
واب ولعنة مالحقة له، فيتضايق خللفية فكرية صوفية، عادة ماينظر إىل الدنيا ابعتبارها بالء مصب

منها، ودائم اإلحساس ابلرهبة واخلوف املرضي من املعاصي واآلاثم، فهو يرى احلرام يف كل مكان، 
وال يكاد يطمئن إىل عمل فكري أو مهين سوى القيام والذكر واالعتكاف، وغريها من الشعائر 

 التطوعية، أما ما عدا ذلك فهو بالء أو طريق إليه.
اجلماعة واملتتبعني ملسارها، سواء من اخلصوم أو املتعاطفني أو الباحثني املوضوعيني،  إن نقاد

هنايته  يرون أن هذا املنطق الفكري والرتبوي الصوفيني، مما يؤسس عليه الشيخ مجاعته، ال يدفع يف
إىل إبداع أو تفوق، بل يعمق النكوص والدونية واهلروب يف الفرد العضو. إن هذا املنطق، بنظرهم، 
ال يصلح أن يكون أساسا تربواي، فهو يولد اجلزئية األخالقية اليت ترى الورع مطلواب والطموح 

واجلزئية األخالقية مهمال، وجتعل تالوة القرآن صفة حسنة بينما متسي الثقة ابلنفس صفة مذمومة. 
تلح على قلة الضحك والتعفف وكثرة التنفل والبكاء، وتعترب االتقان واملغامرة واليقظة أخالقا 

 اثنوية.
إن األساس الرتبوي السليم هو الشمولية األخالقية، فال الصالح يستطيع أن يعوض البسالة وال 

حمل البحث العلمي والتكوين االنضباط ينوب عن حفظ الكتاب العزيز، وال قيام الليل حيل 
 .[21][1]1الفكري

وملا اشتد النقد واملؤاخذة على الشيخ ايسني، عاد إىل موضوع املرجعية الفكرية ملشروعه يف 
التغيري ليعلن تشبثه املتني هبذا اخليار الفكري، فقال: "االن أعود إىل املوضوع ال ألتربأ من الصوفية  

ات غريي، لكن ألقول كلمة احلق اليت ال ترتك لك كما أحل علي بعضهم وال ألحتمل تبع
 .[22][1]1صديقا"

ومل يقف الشيخ ايسني عند هذا احلد بل أفرغ هذه املرجعية الفكرية خبصوصياهتا الرتبوية 
واألخالقية يف قنوات التنظيم وأسس على مقاسها اجلماعة وصاغ رؤاها ومواقفها وأساليبها 

 التنظيمية.
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 للجماعة واكريس االستبداد:البنية التنظيمية  -ب
ال يشك متتبع منصف يف القدرة اهلائلة جلماعة العدل واإلحسان على حشد االنصار وحتريض 
الغاضبني ضد خصومها السياسيني والفكريني. وكم يعجب املرء من شراسة أفرادها وتضحياهتم يف 

اليوم مجاعة أو حزب  الدفاع عن حرمات اجلماعة ومواقفها وتوجهاهتا، وال نعتقد أن ابملغرب
يستطيع أن ينافس أفراد اجلماعة يف فعاليتهم الصارمة وانضباطيتهم احلديدية. فاجلماعة تربز يف جل 

 حتركاهتا كياان متماسكا وصلبا يصعب إحداث شروخ بني جدرانه.
هذه املميزات التنظيمية للجماعة يعتربها البعض خطرا يتهدد اجلماعة يف ذاهتا مستقبال، ألن 

ذه الصرامة التنظيمية هي على حساب حرايت األفراد واختالفهم مما يهدد ابنفجار مستقبلي. ه
فهذا التماسك صنع على أعني شيخ اجلماعة ومقاسه، حىت إن صحفيا سأل الناطق الرمسي ابسم 
اجلماعة فتح أرسالن يوما فقال له: "أالترون أن شخصية الشيخ عبد السالم ايسني مبا تتميز به 

ثري روحي على األفراد داخل اجلماعة جيعل هذه الشخصية هتيمن على سري اجلماعة بشكل من أت
تلقائي مما قد يؤثر على جو الشورى واملراجعة واالختالف الذي جيب أن يسود داخل احلركة؟ 
فأجاب، مبا يربز ال مباالة أعضاء اجلماعة إبشكالية هيمنة الشيخ على التنظيم، فقال: "وأما بنعمة 

ك فحدث" هذا قرآن منزل، أفرأيت إن أنعم هللا عليك بنعمة أفتخفيها؟ لذا فأان أحدث، وهللا رب
يشهد أين ال أقوهلا فخرا وال مسعة، أحدث أبن هللا أنعم على مجاعة العدل واإلحسان هبذا الرجل، 

هبه رجل من عاشره أحبه، مجع إىل خصال العلم ابلدين وأصوله والسياسة ومشارهبا والفكر ومذا
والتنظيم وأساليبه، والعلم ابهلل وابلطريق املؤدي إىل حمبته والظفر به. رجل اجتمعت فيه شروط القوة 
واألمانة املطلوبة يف القيادة الرشيدة، والقيادة الرشيدة القوية مكسب مثني لكل هيئة، حزاب كانت 

بة املؤثرة. أما إدعاء القيادة أو مجاعة، أعطيها الناس أو حرموها، وال شئ يقوم مقام القيادة احملبو 
اجلماعية فذلك ما مل يقل به شرع أو عرف، اللهم ماكان من فردية القيادة اجلماعية اليت افرتاها 
برجينيف ليتمكن من تنحية خصمه خروتشوف، لكن وبعد أن مت له ما أراد سرعان ما عمد إىل 

ادة الرشيدة"، وهو ابملناسبة . فاملالحظون يرون أن مطلب "القي[23][1]1االنفراد ابحلكم"
مطلب غامض ونسيب، ال ينبغي أن يربر االستبداد الفردي، والذي يلغي التداول على املسؤولية، 
وال يكفل ألعضاء التنظيم حقهم يف التفكري والتعبري والنقد. بل إن مطلب "القيادة الرشيدة"، يراه 

قا أمام التواصل بني اجلماعات أعضاء التنظيمات السياسية األخرى، خاصة الدينية، عائ
اإلسالمية، خصوصا مع تلك اليت تشرتط، ولو شكليا، انتخاب املسؤولني، واختاذ القرارات 
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ابلشورى واألغلبية، فالغنوشي مثال حيمل مجاعة العدل واإلحسان مسؤولية إعاقة التنسيق بني 
مي خارج العدل واإلحسان على اإلسالميني لطبيعة قيادهتا الكاريزمية، ويقول: "إن الوسط اإلسال

احرتام للشيخ عبد السالم ايسني أيخذ عليه منهاجه يف الرتبية والتنظيم الذي يصفه الشيخ عبد 
السالم ابلنبوي، فيشيعون حوله الوصف الصويف من حيث سيطرة منط عالقة الشيخ ابملريد على 

حال، كما يذكرون، دون  العالقات التنظيمية داخل اجلماعة ويف منهاج عملها. األمر الذي
إن  -التوصل إىل أية صورة من صور توحيد التيار اإلسالمي يف املغرب، إذ مل يرتك هذا التصور 

. وحنن نذهب يف هذه القضية إىل أن الغنوشي مل [24][1]1سبيال غري االنضواء والبيعة" -صح
لماذا مل يتوحد اآلخرون؟ يكن مصيبا فيها، فإذا كانت العدل واإلحسان تعيق وحدة اإلسالميني، ف

وحىت التوحيدات اليت اجنزت فاخلبري هبا يعلم أهنا جمرد تلفيقات وعواطف مازالت تعرف اليوم 
تفككات كثرية واستنزاف داخلي مستمر. مث ملاذا ابلضبط وحدة اإلسالميني؟ ضد من؟ وألجل 

سس حلركيته وتصوراته على ماذا؟ إن هذه الوحدة املطلوبة ليست إال استالاب لفقه سلطاين قدمي يؤ 
أساس تنميط الناس ومجعهم يف مجاعة واحدة ليسهل التحكم فيهم. ومفهوم اجلماعة الواحدة 

 واملوحدة مفهوم دخيل وغريب على الثقافة القرآنية ذات النفس التعددي.
ولكن هذا ال يلغي أيضا املالحظات الوجيهة عن وجود بناء تنظيمي يف مجاعة العدل 

كرس االستبداد كما يبدو ألي مالحظ من خارج اجلماعة، من خالل تركيز الشيخ واإلحسان ي
ايسني للسلط يف يده، وإدارة تدابري اجلماعة مبفرده، نظراي على األقل. فتأثري اخللفية الفكرية 
األخالقية والصوفية على البناء التنظيمي للجماعة أمل سهل املالحظة، هذه اخللفية تزرع داخل 

القائد. ويذهب الباحث الفرنسي املهتم  -قومات الثقة املطلقة والكاملة يف الشيخالتنظيم م
ابحلركات اإلسالمية، فرانسوا بورجا، إىل أن القيادة واإلمارة من املبادئ األساسية واحلساسة يف 
اهليكل التنظيمي واإلداري هلذه احلركات، إال أهنا انقلبت، بفعل أتثري احلركة الصوفية، قدميا 

حديثا، إىل عنصر إفراز ظواهر مرضية كاإلمعية والتبعية، واإلمعية تعىن عند بورجا تربية منوذج و 
بشري بعيد عن الفساد السائد يف اجملتمع، ولكن هذا النموذج عاجز أن يكون متحررا داخل 

لم اجلماعة، فهو مسحوق قبل االنتماء وبعده. والنموذج النبوي كان فيه الرسول صلى هللا عليه وس
قائدا وزعيما، وقد عظم شخصيات الصحابة، وكانت له اإلمارة، لكنه مل يصنع إمعيا واحدا. أما 
يف احلركات اإلسالمية املعاصرة، فعلى العموم كون كل قائد شيخ أو جمموعة من القادة احملدودين 

االمارة  أو من يسميهم عبد الكرمي سروش الشراح الرمسيون لاليديولوجيا التنظيمية، ابسم مبدأ
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واملسؤولية، سواء كان الشكل فرداي أو مجاعيا، كونوا مدرسة طبعوها بطابعهم وفكرهم ومزاجهم، 
ووراء الشيخ، أو وراء اجلماعة احملدودة من القادة، أتباع مهزومون يف الغالب، أو متمردون 

 الرمسيني. ومنشقون أحياان، أو منحرفون حتما بعد وفاة الزعيم، أوعند بروز صراع بني الشراح
وكان املطلوب من احلركات اإلسالمية، اليت تنشد البديل وتئن حتت وطأة االستبداد إجياد تيار 
اجتماعي وفكري ونقدي منفتح وحيوي يفرز رجاالت وقيادات يف شىت امليادين ويبين فكرا إجيابيا 

ريقة" اخلاضعة وحياة جديدة وشيقة، لكن هذا التيار وقع إجهاضه عن طريق عقلية املدرسة "الط
خضوعا، يف حالتنا، أي مجاعة العدل واإلحسان، هليمنة الشيخ املريب، وهليمنة الشراح الرمسيني 

 لاليديولوجيا، يف حالة مجاعات أخرى تدعى القيادة اجلماعية، مما سنفصل فيه يف مناسبة الحقة.
عالية وعالقات أخوية فالصوفية السلبية كانت طيلة قرون االحنطاط تضمن ملتبعيها حياة روحية 

صادقة، بينما أمواج الظلم والظلمات والعسف تتالطم وتزجمر، وال أحد يبدي حراكا، وبقي اجملتمع 
يئن والمغيث، فال دراسات وال حتاليل وال إمكان لتطوير األوضاع يف اجتاه األحسن بناء على 

الغضب والسخط على من  برامج مرحلية، فقط اإلعراض والرفض وحتويل التنظيم إىل احتياطي من
يف اخلارج. ومل يتعد األمر رفع شعارات حاملة تصلح لفرتات مؤقتة كاملسكنات، مث تتوقف عن 

  !التأثري ويكتشف العليل أن مرضه تفاقم
إن التجديد اإلسالمي الذي تنشده احلركات األصولية لن يتحقق حبشد األتباع ولعن اخلصوم، 

اسه كلها اللتقاط إشارات احلكمة واالبداع يف الكون الفسيح، ولكن بصحوة عقل املسلم وتنبه حو 
والتعامل الواعي مع سنن هللا يف خلقه، فاهلل سبحانه وتعاىل ال مينح نصره وأتييده إال للذين 

 مينحون احلياة من حوهلم خالصة عقوهلم ونفوسهم.
عقله وروحه، وكسر كل والطعن على املستبدين يستلزم بديال يعود فيه االعتبار لذات اإلنسان ب

 أغالل الوصاايت املادية واألدبية، وبناء منوذج تنظيمي دميوقراطي مفتوح.
فالشورى والعدل قبل أن يكون من مطالب احلركات األصولية ال بد أن يتحوال إىل سلوك 
تربوي واجتماعي يومي داخل التنظيمات بعيدا عن هيمنة الزعيم أو بضعة زعامات مهما كانت 

ومبلغهم من العلم أو التجربة التأسيسية، فامتداد شخصية واحدة على التنظيم تكريس درجتهم 
 للظلم واالستبداد.

وميكن مالحظة هذا الوضع التنظيمي غري الصحي من خالل التأمل يف صالحيات الشيخ 
العام  ايسني من خالل ما نيفستو التنظيم، "املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا"، فـ"األمري املرشد
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هو املريب األول، يويل أو يرفض ماختتاره اجملالس للنقاابت، ومن خيتاره املؤمتر العام لعضوية اجمللس 
التنفيذي، وال تنعقد االمارات على مستوى النقابة أو عضوية اجمللس التنفيذي إال إن عقدها 

.  [25][1]1بصك ميضيه هو أو انئبه، فإن رفض تعيني مرشح أعيد االنتخاب ولو مرات"
فاملرشد العام، كما يثبته النص، هو أعلى هيئة تقريرية يف التنظيم، بل جيعل نفسه فوق جمالس 

 النقاابت بل وحىت فوق املؤمتر العام.
وجاء أيضا يف "املنهاج" للشيخ ايسني، "لألمري املرشد العام أن يعزل كل نقيب أو عضو يف 

فيذ. وله أن حيل كل جملس مادون جملس االرشاد جملس التنفيذ القطري، أو موظف يف أجهزة التن
. وهذا النص ابلضبط هو الذي خول [26][1]1العام، وله أن يفصل عن عضوية اجلماعة"

للشيخ فصل الدكتور حممد بشريي عضو جملس االرشاد، والرجل الثاين يف اجلماعة، وصاحب 
ارالبيضاء على اخلصوص، خصوصا االشعاع الديين والوعظي الكبري جدا يف الشارع املغريب ويف الد

عند العمال واحلرفيني والطبقات الشعبية الواسعة. وعرفت اجلماعة بسبب ذلك القرار تصدعات  
كبرية، وأصدر الدكتور املفصول أشرطة نقد الذعة للشيخ ايسني ولطريقة إدارته لشؤون اجلماعة. 

سني ومجاعته، لوال أن القدر مل وكان الدكتور بشريي يعتزم توجيه انتقادات أخرى أشد للشيخ اي
ميهله فمات قبل ذلك. ولكن األكيد أن اجلماعة ظلت تعاين وستظل، ليس من فصل الدكتور 
بشريي أو غريه، ولكن من نصوص تنظيمية تعطي ألفراد، مهما عال شأهنم الديين والفكري، 

ات تنظيمية حقيقية، صالحيات إقصاء خمالفيهم من التنظيم، مما يتطلب من أبناء اجلماعة مراجع
وترسيخ روح دميوقراطية وعدالة تنظيمية داخل اجلماعة قبل املطالبة هبا يف الواقع السياسي. فمن 
الصعب أن تتحرك اجلماعة يف اجتاه تفعيل اجملتمع املدين للمطالبة ابحلرايت، وهي ترزح حتت 

بادراهتم، النظرية نصوص تعطي صالحيات واسعة للشيخ وحترم اجلماعة من عقول أفرادها وم
والفكرية، مثل نص: "وله )أي املرشد العام، الشيخ( التصرف العام يف أمر اجلماعة، ولو اعرتض 

املرشد( الذي  -. أو نص: "وهو )أي الشيخ[27][1]1بعض أعضاء جملس االرشاد العام"
املسؤوليات يتخذ القرارات الرتبوية والتنظيمية، ويرجح األحكام الشرعية يف اخلالفات، ويوزع 

املرشد، الصالحيات نفسها يف التدبري املايل  -. وله أي الشيخ[28][1]1ويفوض يف املهمات"
للجماعة، إذ يقول نص تنظيمي: "أما املال فيتصرف فيه األمري يف حدود ميزانية عامة يضعها 

ة ممتزجة مع مبساعدة جملس االرشاد العام، وجملس التنفيذ القطري، ويتبناها جملس التنفيذ يف جلس
جملس االرشاد برائسة األمري بثلثي األصوات، على أن تعطاه صالحيات واسعة للمهمات الطارئة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



. ماهي هذه املهمات الطارئة؟ أو على األقل ماهي معايري حتديدها؟ أو [29][1]1واملستعجلة"
ذا ه !من له صالحيات حتديدها؟ كلها أمور بقيت غري حمددة وغري منصوص على مناذج هلا

مايفتح الباب لتأويل األحداث والوقائع وفق حتيزات فردية أو مجاعية، ومبا خيدم هذا الرأي أو ذلك 
املرشد لفرض منط ثقايف  -املوقف. كما تشكل النصوص التنظيمية اليت تعطى صالحيات للشيخ

 خاص على أبناء التنظيم من دون تداول، حالة غريبة ومزعجة يف الوقت املعاصر أمام املد
الدميوقراطي الكاسح، وحقوق اإلنسان، وتصاعد احلس النقدي يف املقاربة اإلنسانية لقضااي 

املرشد( هو الذي ميضي أو يرفض خطط الرتبية  -الوجود واملعرفة والقيم. فـ"األمري )أي الشيخ
 وبرامج الدعوة، أو يعدهلا، ويعني اختصاصات األجهزة، وينقل املوظفني واملفرغني، ويتخذ اخلط

. وله أيضا صالحيات [30][1]1السياسي للجماعة ويفاوض عنها داخل القطر وخارجه"
استثنائية يف حاالت طارئة خاصة، حالة حمن أو اإلقدام على عمل خطري، عندها "يف احلاالت 
اخلاصة من حاالت األمن أو اخلوف حيق لألمري أن يصدر أمره بعزمة يعزمها وعلى كل املومنني 

املرشد إذن التقرير لوحده يف مصري اجلماعة، أو اإلقدام على  -. فللشيخ[31][1]1جتب طاعته"
ويف مقابل هذه النصوص الرهيبة، توجد نصوص أخرى  !أمر استثنائي قد يعرضها وأفرادها للخطر

حتبب الطاعة وجتعلها جوهر قوة اجلماعة ولغزها الفريد، فالشيخ ايسني يرى أن "القوة التنفيذية 
. ولكن [32][1]1قدرهتا أفرادا وفئات على اختاذ القرار والطاعة للقيادة املقررة" لكل مجاعة هي

املثري أن هذه القيادة، يف حالتنا، فردية ووحيدة، قد ترتكب أخطاء قاتلة، لعدم قدرهتا على تقدير 
املوقف أحسن، وعدم القدرة على اإلحاطة بكل املعطيات، أو حىت جبلها. هذه الطاعة هي اليت 

ت الكوارث يف اتريخ املسلمني، وتشرهبا اجملتمع ومؤسساته االصالحية، يعتربها الشيخ ايسني سبب
عبادة. قائال: "وليست طاعة أويل أمر املسلمني نسخة من االنضباط الثوري، بل هي عبادة من 

. وهنا خيلط الشيخ ايسني بني ويل [33][1]1القلب، وويل األمر حمبوب مهاب، معظم، موقر"
أي املسؤول على أجهزة الدولة، وبني املسؤول يف تنظيم أو مجاعة. مث إن إحاطة املسؤول  األمر،

هبالة من التوقري والتبجيل يراه البعض سدا لباب النقد واملراجعة واحملاسبة هلذا املسؤول. وملا كان 
ن االنضباط احلديدي يكاد يكون مستحيال دائما، أدرجت نصوص ضمن "املنهاج النبوي" حتذرم

االختالف والنقد املتبادل واجملادلة يف الرأي. وهذا التحذير ليست العدل واإلحسان بدعا فيه، بل 
جل احلركات األصولية تكاد حترم االختالف وتقدس هياكلها التنظيمية وتدافع عن إيديولوجيتها 

. فاالختالف الرمسية ابندفاع رهيب، لكنها ختتلف يف األساليب التنظيمية حملاصرة الرأي املختلف
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يف الرأي، بنظر الشيخ ايسني، حيدث يف أي عمل مجاعي، وقد يكون احلسم يف اخلالفات الشورية 
فوراي وهنائيا مسألة حياة أو موت. وقد يكون التصاحل بني اآلراء ابحللول الوسطى مضيعة للحقوق 

ليه وسلم ومعطوف وتوهينا للجماعة، فالبد أن يعطى األمري، وهو خليفة لرسول هللا صلى هللا ع
عليه ألنه من أويل األمر منا، حق الفصل بني اخلالفات، وحق ترجيح جانب على جانب، يف ما 

. فالشورى هبذا املعىن ليست ملزمة لألمري، ورأي  [34][1]1يصعب فيه االمجاع أو شبهه"
احلل والعقد األغلبية ال قيمة له، بل النقاش والتداول ذاهتما ال قيمة هلما، فاألمري هو صاحب 

 واحلسم وحده.
إن النصوص التنظيمية اليت ذكرانها، تعطي للمرشد العام، وهو الشيخ املريب، صالحيات هائلة، 
وملدة قد تطول إىل نصف قرن أو يزيد ألنه منصب يبقى فيه مدى احلياة، ومل حتدد له مدة زمنية. 

لعربية اليت يبقى فيها احلاكم يف ويبدو هذا األمر غريبا يف مجاعة هتاجم بشراسة أنظمة احلكم ا
 منصبه حىت موته.

وعليه، نستنتج أن احلركة اإلسالمية القادرة على حتمل التحدايت اليت تواجهها، هي القادرة 
بدًء على احلفاظ على متاسك صفها وأتطري أفرادها يف جو يكفل هلم حرية االبداع واالبتكار، 

املشروع االصالحي، من رسم اخلطط، واختاذ القرارات، وقبل  والنقد واحملاسبة، واملسامهة الواعية يف
ذلك النقاش املتعمق واملفتوح حول اخلطوط الفكرية واألدوات واملساطر التنظيمية املناسبة، بعيدا 
عن مزاجية األفراد والشراح الرمسيني لاليديولوجيا. واحملرج أيضا يف البناء الفكري والتنظيمي جلماعة 

، أن املنهاج أو املانفستو يرسخ التجاوز على حرايت األفراد، ويركز السلط العدل واإلحسان
املرشد، ويف املقابل مافتئ الشيخ ايسني يهاجم اإلمعية والوالء  -الفكرية والتنظيمية يف يد الشيخ

األعمى للسلطان، كما حدث يف اتريخ اإلسالم، وقدم نظرات مشرقة ونقدية الذعة للتاريخ 
يتناقض جذراي وبناءه الفكري والتنظيمي داخل اجلماعة، بل سيبدي، وهذا اإلسالمي، مبا 

مايؤاخذه عليه خصومه السلفيون، نظرة إجيابية وموضوعية إىل حد بعيد لتجربة الشيعة يف التاريخ 
مفهوم الطاعة والوالء  اإلسالمي يف مواجهة نظام احلكم األموي االستبدادي، فقد انتقد الشيخ

اجلماعة، يف مقابل الثورة واخلروج عند الشيعة. ودعا إىل فهم الذهنية التقليدية عند أهل السنة و 
اليت تدين ابلوالء غري املشروط للسلطان، كيف نشأت، وكيف توارثها اخللف عن السلف، وكيف 
صنعت أجياال يسوقها احلاكم املستبد سوق األغنام، مث فهم الذهنية األخرى اليت رفضت 

ل البيت، أي فهم كيف تغلغلت الثورة الشيعية على احلكم حىت انفجرت االستسالم وتشيعت ال
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يف عصران، مث فهم كيف نشأت الصراعات املذهبية بني طوائف الشيعة والرافضني للحكم القائم 
  [35][1]1وبني أهل السنة واجلماعة امللتفني حوله؟ ملاذا التف هؤالء، وملاذا رفض أولئك؟

سني على جتاهله ملا يسمونه جهاد أهل السنة واجلماعة، فالكثري من ويؤاخذ السلفيون الشيخ اي
علمائهم ماتوا حتت السياط، ويف أقبية السجون، مث ال ميكن جتاهل عطائهم النظري والفكري يف 
ميدان السياسة الشرعية، والضوابط اليت وضعوها للتعامل مع األوضاع السياسية لتلك الفرتة، 

اهتم الثقافية والواقعية. ومل يلتفت الشيخ ايسني ملثل هذه االعرتاضات، حبسب مامتليه عليهم سياق
بل أمعن يف محاسه لثورة الشيعة وخروجهم طاعنا على أهل السنة تقاليد اخلضوع للحاكم أاي كان 
منذ االنكسار التارخيي. وكيف احندرت من أجيال الشيعة تقاليد رفض الرضوخ 

تدئ، بنظر الشيخ ايسني، مبقتل عثمان رضي هللا . هذا االنكسار يب[36][1]1للحاكم"
، وعمقه علماء السنة ونظروا له، فإذا كان اإلمام احلسني رضي هللا عنه قد واجه [37][1]1عنه

وقاتل، وكذلك زيد بن علي وكذا حممد النفس الزكية وإدريس أخوه وإبراهيم وحيي من بعده كلهم 
السنة، بنظر الشيخ ايسني، أاب حنيفة ومالكا قاتلوا، وهم مجيعا من آل البيت، فإن أئمة 

. وبناء [38][1]1والشافعي، رضي هللا عنهم، كان هلم ميل بل مساندة فعلية هلؤالء القائمني
على هذا ميعن اخلصوم السلفيون يف الطعن على الشيخ ومجاعته، متهمينه ابجلمع بني التصوف 

. وال نريد أن نتوقف عند تلك الكتاابت ألن والتشيع يف تركيب مفهومي يدعى "املرجعية الفكرية"
 أغلبها اهتام وسباب وسوء خلق، وسحب كل ماهو إجيايب عن كتب الشيخ ومسامهاته الفكرية.

فمفاهيم "املرجعية الفكرية" و"اخلروج" و"العصيان"، مما يدور يف كثري من كتاابت الشيخ 
ة. ومفهوم املرجعية يف احلركات ايسني، ينسبها خصومه إىل حقول التشيع وجتربتهم السياسي

األصولية أصبح يتعرض النتقادات عنيفة وجذرية، خاصة من تيار شبايب انقد ورافض ومتسائل. 
وحىت الفضاء الشيعي التقليدي أصبح يفقد الكثري من مقوماته التصورية واملفهومية مع بروز تيار 

لعلمية( نقاد بشراسة، يف حتالف فكري إصالحي جديد يقوده أئمة حوزويون )من خرجيي احلوزة ا
فكري ونقدي مع مفكرين )خرجيي اجلامعات العصرية( يقوده أمثال حممد جمتهد شبسرتي 
ومصطفى ملكيان، وحممد حسني فضل هللا، وحممد مهدي مشس الدين رمحه هللا، وعبد الكرمي 

هتمني بشأن سروش، وعبد اجلبار الرفاعي وسرمد الطائي... هذا يفرض، حبسب املالحظني وامل
مجاعة العدل واإلحسان، االسراع يف إجراء مراجعات يف قاموسها االصطالحي واملفهومي ويف 
أجهزهتا التصورية والتنظيمية، إن هي أرادت احملافظة على حياهتا يف هذا العامل املتجدد واملتحول 
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تنظيمية وانضباطية  بسرعة هائلة، وأيضا حىت ال تضيع ما تتمتع به من إشعاع ديين واسع، وقدرات 
كبرية، وإال فإن النموذج االستبدادي، يف الدولة أو يف املؤسسات املدنية، مهما تضخم، فإنه 

 مهدد ابالنفجار واالنداثر يف أي حلظة، ومنوذج العراق أما منا خري دليل على ماندعيه.
 خامتة

راته، سواء كان ابسم إن االستبداد، كما يقولون، ملة واحدة ونزوع تدمريي لذات اإلنسان وقد
الدين أو القبيلة، أو القومية أو التنظيم واجلماعة. ومواجهته يف عاملنا العريب تبتدئ مبحاصرته يف 
نفوسنا وبيوتنا ومؤسساتنا املدنية، قبل أجهزة الدولة ومؤسساهتا، ألنه كما قالوا قدميا، كما تكونوا 

لعدل واإلحسان يف املغرب، أضخم تنظيم سياسي يوىل عليكم. واحلركة اإلسالمية اليوم، ومنوذجنا ا
يف املغرب يقوم على مرجعية دينية، مطالبة بتقدمي منوذج تنظيمي دميوقراطي، ال يلغي اآلخرين، وال 
يتحول إىل دكان للغضب على اخلصوم يف الدولة أو يف اهليئات الثقافية والسياسية األخرى. فالبد 

جمموعة حمدودة من الشراح الرمسيني لاليديولوجيا، كما يف الفرد، أو  -من حماصرة هيمنة الشيخ
حالة تنظيمية مغربية أخرى، لكنها أقل أمهية من العدل واإلحسان رغم ضجيجها االعالمي، أي 
البد من اعتماد التدبري الدميوقراطي احلقيقي لشؤون اجلماعة، ابحرتام قدرات األعضاء الفكرية، 

وتوزيعها على هيئات خمتلفة وخمتصة، ومشاركة واسعة لعموم  وذكائهم وحقوقهم، وتفتيت السلط
 األعضاء يف التداول واختاذ القرارات.

إن التدبري التنظيمي احلديث بنظران، مل يعد يتحمل النموذج احملوري، والذي يلتف حول املرشد 
ا اترخييا العام أو جملس االرشاد، وكذا مناذج أخرى عند حركات أصولية أخرى، ممن يستبطنون عمق

سلفيا يدور حول الطاعة والرضوخ. فهذا الرتكيب التنظيمي ألغلب احلركات اإلسالمية يسبب يف 
أمراض إدارية وسلوكية خطرية، أخطرها تركيز السلطة والقرار يف يد واحدة، أو فئة قليلة من 

 خيرتقون األشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة وهلم شبكة متداخلة من األتباع واملستخدمني
 التنظيم طوال وعرضا.

إن التنظيم الدميوقراطي يبتدئ إبشاعة التفكري الدميوقراطي، وتشجيع ثقافة السؤال والنقد للبىن 
الدينية التقليدية، يف حالة احلركات اإلسالمية، ويف ضوء تطور وسائل املعرفة واالتصال، فلم يعد 

ملريب الذي يدلنا على طريق هللا، ويقبس ا -ممكنا موضوعيا، بل حىت دينيا، انتظار املرشد
الذاكرون، منه "احلكمة" و"العرفان". فنحن نعيش زمن املؤسسات الكبرية والنظم املرنة،  -األعضاء

مما يوفر متطلبات االبتكار واالبداع. وأصبحت العالقات أهم من اهلياكل التنظيمية، وتكثف دور 
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ة أخرى يف تداخل مركب مثري. ومل تعد سالمل االختصاصيني من جهة ودور املوسوعيني من جه
 الرتقي يف "الذكر" و"الوالء" و"الطاعة" و"الرتبية" تفيد يف توجيه إنسان اليوم، املتأثر واملتمرد.

الباحث، جسيمة اليوم، ملتابعة األفكار ورصد أداء  -ويف األخري، فإن مسؤولية املثقف
ن اإلنصاف واملوضوعية، وبعيدا عن أساليب اجملاملة املؤسسات، وتناوهلا ابلدرس والنقد يف إطار م

الباحث املسامهة يف أتهيل املؤسسات املدنية ومواردها  -والنفاق. بذلك وحده ميكن للمثقف
البشرية، والقيام بوظيفته الشريفة واملقلقة، أي االبداع والنقد. فاختياران لنموذج مجاعة العدل 

ا، ومن ذا الذي ليست له أخطاء وثغرات؟ ولكن ابعتبارها واإلحسان ليس لتتبع أخطائها وثغراهت
 منوذجا مالئما، موضوعيا ووظيفيا، لدراستنا حول ظاهرة االستبداد يف املؤسسات التنظيمية املدنية.

 ــــــــــــــــــ
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