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 :مقدمة

ة اإلسالمي-والتنقيب داخل األوساط الفكرية العربية ال يزال موضوع الحركة اإلسالمية ينال حظا وافرا من البحث 

واألجنبية عUى حّد سواء، وقد طال البحث ف�Pا زوايا عّدة، م�Pا ما ارتبط بتأصيال\Pا الفكرية أو ما تعلق بالتأريخ لها أو 

. اإلسالمية.-ة العربيةبأنماطها وآليا\Pا أو بعالقPQا الجدلية بغ�sها من الفواعل املوجودة عUى الساحة الفكرية والسياسي

أّما هذه الدراسة فتحاول معالجة هذه الظاهرة املتنامية والّ�" شاع تسميPQا إعالميا وسياسيا بحركات اإلسالم السيا$#" 

من زاوية أخرى، إP�ّا تنطلق من املاهية إ�ى الرؤية الفكرية لهذه الحركات تجاه مفاهيم سياسية معاصرة فرضت نفسها 

واجهها الّ�" تساني املعاصر عUى رأسها مفهوم الدولة، وصوال إ�ى محاول رصد أهم الرهانات والتحديات عUى مجتمعنا اإلن

ا ههذه الظاهرة اليوم، لذا فقد إخ��نا لها عنوانا يعكس حجم اإلشكالية األولية الّ�" تجد هذه الحركات نفسها lي خضم

Pا الداخلية �تlي تعاملها مع بيئ الّ�" تصدر ع�PااإلجPQادات  و أ هاالّ�" تواجه ق م�Pا كل املشكالتlي كل مرة، إشكالية تنطل

Pا وآداءها ا\لها lي مواقفها، سلوك أساسية فيكون مرجعية بsن نص مقدس تحتكم لھفتجد نفسها محكومة والخارجية، 

 .تجد نفسها مضطرة للتعامل معھ برهانات السياسة معقد مدنسالسيا$#" وبsن واقع 
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 حية للدراسة:الYلمات املفتا

الدولة املدنية، األمة اإلسالمية، رشادة الحكم، اإلسالم السيا$#"، الحركات اإلسالمية، النص املقدس، املرجعية الدينية 

 واالجPQاد السيا$#".

 إشYالية الدراسة:

 ما مدى قدرة الحركات اإلسالمية عUى املساهمة lي تشكيل معالم الدولة الحديثة اليوم؟ 

 شكالية وتفكيكها سنس¥ى ملعالجة التساؤالت البحثية التالية:ولتبسيط هذه اإل 

 ال�ساؤالت الفرعية:

ü  األكاديم"؟ما مدى صالحية مفهوم اإلسالم السيا$#" للتداول واالستخدام 

ü  ثيوقراطية؟هل ُيمكن اعتبار حركات اإلسالم السيا$#" حركات دينية تس¥ى إلقامة دولة 

ü ى غرار الديمقراطية ومفهوم الدولة املدنية كيف تنظر حركات اإلسالم السيا$#" للمفاUهيم الوضعية الحديثة ع

 الحديثة؟

ü  ا الفكرية وما تفرضھ البيئة السياسيةPQا مدونPن ما تمليھ عل�sى املوائمة بجّد بUما مدى قدرة هذه الحركات ع

 تحديات؟من مستجدات وما تفرضھ الدولة الحديثة من 

ü ى ضوء الحراك السيا$#" العUا، وع�sأخ �sى التغيUعد حركات اإلسالم السيا$#" قوى مساعدة ع
ُ
ربي الراهن هل ت

 لذلك؟السيا$#" وترشيد الحكم وبناء الدولة الحديثة، أم يمكن اعتبارها قوى معيقة 

 فرضية الدراسة:

كلما أبدت الحركات اإلسالمية مرونة فكرية lي التعامل مع ال��اكمات التاريخية وlي قراءا\Pا للنص من جهة  

عUى ³#"ء من ال�²اغماتية السياسية تجاه اآلخر املختلف ع�Pا من جهة أخرى من دون أن يؤدي  كذا التمرسو 

عUى  ةالحديثة خاصذلك إ�ى فقدا�Pا لشرعيPQا الشعبية كلما كانت مساهما\Pا فّعالة lي ترسيخ معالم الدولة 

  اإلسالمي من تحديات.-ضوء ما يواجهھ العالم العربي
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I. :مدخل مف3ومي للدراسة 

الّبد وقبل الخوض lي أي دراسة أن نحّدد معاملها اإلرشادية وذلك ع�² تحديد مصطلحا\Pا املفتاحية الّ�" تحكم  

الدراسة، لذا يحاول هذا املحور أن ُيمّهد لهذه الدراسة بطريقة سليمة وذلك من خالل تحديد أهم مصطلحا\Pا 

لبعض، فكث�sا ما يحدث الخلط بsن مفاهيمها ألسباب إعالمية أو دوافع سياسية أو توجهات وتميs·ها عن بعضها ا

 إديديولوجية.

 

1- :yz{مف3وم اإلسالم السيا 

اإلسالم السيا$#" باملفهوم الغربي يمكن تعريفھ كمجموعة من األفكار واألهداف السياسية النابعة من الشريعة  

ق عل�Pا اإلعالم الغربي "املسلمون املتطرفون" الذين يؤمنون أّن اإلسالم اإلسالمية وال�" يستخدمها مجموعة يطل

ما عبارة عن نظام سيا$#" واجتما«ي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة 
ّ
ليس عبارة عن ديانة فقط، وإن

 فهو عبارة عن منهج حياة.

ة الدعائية ملا سمّيت الحرب عUى lي أعقاب الحمل 11/9/2001وقد استخدم هذا املصطلح بك¾�ة عقب أحداث 

اإلرهاب، حيث وّجھ اإلعالم العالم" اهتمامھ نحو الحركات السياسية الّ�" تّتخذ من اإلسالم مصدرا لرسم الخطوط 

 ·sي التحليل أّدى بشكل أو بآخر إ�ى عدم التميl À#Áي هذه الف��ة الحرجة نوع من الفوl ا وحدثPQالعريضة لسياس

يÂ#"، وبsن مجاميع معينة تّتخذ من بعض االجPQادات lي تفس�s وتطبيق الشريعة اإلسالمية بsن اإلسالم كدين رئ

 مرتكزا لها.

 yعطية الر��zول من استخدم مصطلح اإلسالم السيا$#" حيث يذهب األستاذ أويدور الخالف بsن الباحثsن حول  

تلر، ح�ن التقى الشيخ أم�ن اqWسي�y "أول من استخدم \ذا املصط�r \و \إ�ى أّن:  "حوار اqWضارات"lي كتابھ 

،"yz{من اإلسالم السيا �zأخ� yود وال من الشيوعية بل إن�kمن ال� �zال أخ� yفلسط�ن آنذاك،: إذ قال لھ: "إن� yمف� 

�ى القول إ "اإلسالم السيا}yz والتعددية السياسية من منظور إسالمي"lي كتابھ  محمد عمارةبينما يذهب الدكتور 

ھ استخدمھ ...MN حدود قرا"
ّ

ءا�ي فاّن أول من استخدم مصط�r اإلسالم السيا}yz \و الشيخ محمد رشيد رضا، لكن

MN التعب�� عن اqWكومات اإلسالمية الy�ّ سما\ا اإلسالم السيا}yz، وOقي الذين �سمون األمة MN إطار األمة 

ي اضية وصعود املد اإلسالماإلسالمية، لكن مصط�r اإلسالم السيا}yz �ستخدم اليوم ومنذ العقود الثالثة امل

 1"والظا\رة اإلسالمية بمع�� اqWرQات اإلسالمية ال�y �شتغل بالسياسة

أّما عن بدايات اإلسالم السيا$#"، فبالرغم من وجود دول وحكومات وإم�²اطوريات ودويالت lي التاريخ كانت تستند  

ولكّن حركة اإلسالم السيا$#" بمفهومھ الحديث  lي إدار\Pا الداخلية وتوجها\Pا السياسية إ�ى الشريعة اإلسالمية

بدأت بعد ا�Pيار اإلم�²اطورية العثمانية عقب الحرب العاملية األو�ى، وقيام الزعيم ال��كي مصطفى كمال أتاتورك 

، وإلغاء الشريعة 1924مارس  3بتأسيس دولة تركيا عUى النمط األوروبي وإلغائھ ملفهوم الخالفة اإلسالمية lي تاريخ 

إلسالمية من املؤسسة التشريعية وقام أيضا بحملة تصفية ضّد كث�s من رموز الدين، وبدأت األفكار الّ�" مفادها ا

باالنتشار وخاصة بعد وقوع العديد  أّن تطبيق دين اإلسالم lي تراجع وأّن هناك نكسة lي العالم اإلسالمي أخذت

 رة lي الحرب العاملية األو�ى.من الدول اإلسالمية تحت انتداب الدول الغربية املنتص

كما كانت ما اعت�²ه البعض النكسة الثانية لإلسالم lي العصر الحديث هو نشوء حركة القومية العربية عUى يد  

ي كان االنتماء للقومية العربية وليس 
ّ
القوميsن العرب وجمال عبد الناصر، وحزب البعث العربي االش��اكي، والذ

ر املركزي لهذا التيار، وبدأت تدريجيا تنشأ دول عربية وإسالمية مستقلة يظهر ف�Pا تفاوت lي لدين اإلسالم هو املحو 

مدى تطبيق الشريعة اإلسالمية lي رسم سياسة الدولة، وكان املنÅى العام lي تلك الف��ة يّتجھ نحو العلمانية، ولم 
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العربية، هذا ما كان دافعا ل�²وز حركة اإلسالم  يكن هذا املنÅى مقبوال لدى العديد من املواطنsن الساكنsن lي الدول 

 السيا$#".

لsن الغربيsن أّن نشوء ظاهرة اإلسالم السيا$#" يرجع إ�ى املستوى االقتصادي املتدني ملعظم  
ّ
ويعتقد معظم املحل

تحت  ةالدول lي العالم اإلسالمي، حيث بدأت منذ األربعينيات بعض الحركات االش��اكية lي بعض الدول اإلسالمي

ف 
ّ
تأث�s الفكر الشيو«ي كمحاولة لرفع املستوى االقتصادي واالجتما«ي لألفراد، ولكّن ا�Pيار االتحاد السوفياتي خل

ھ من هنا انطلقت األفكار الّ�" قامت بتفس�s التخلف وال��ّدي 
ّ
لون أن

ّ
فراغا فكريا lي مجال محاولة اإلصالح، ويرى املحل

 2إ�ى ابتعاد املسلمsن عن التطبيق الصحيح لنصوص الشريعة اإلسالمية. lي املستوى االقتصادي واالجتما«ي

أّن ما ذكره هؤالء من أسباب اقتصادية رّبما كان فعال من عوامل  -من اإلسالميsن–بينما يذهب آخرون ويؤكدون  

ھ ليس منشأها فكل من لھ أدن
ّ
دين ى معرفة بتشجيع ما يسمونھ بظاهرة اإلسالم السيا$#"، لكن مّما الشك فيھ أن

املسلمsن وتاريخهم يعلم أّن قضية االل�·ام بما أنزل هللا lي الشؤون السياسية والحكم Íي أمر عريق فيھ ما فيھ من 

 3وأقوال علمائھ.ملسو هيلع هللا ىلص نصوص كتابھ عّز وجل، وسّنة نبيھ 

ك lي أّن األحداث اإلقليمية والدولية قد لعبت دورا بارزا lي نشوء وانتشار حركات اإل  
ّ

ية سالم السيا$#" كالقضوالش

اإلسرائيUي واحتالل إسرائيل للضفة والقدس والقطاع.. كل هذه األحداث وتزام�Pا مع -الفلسطينية والصراع العربي

ل خطرا عUى القوى الغربية، حيث ساد  1979الثورة lي إيران
ّ
وحرب الخليج الثانية، ونشوء هذا املفهوم كان يشك

مؤتمر عالم" lي واشنطن باسم  1994مصطلح "اإلسالم األصو�ي" وقد عقد lي سبتمl  �²ي األدبيات الغربية lي البداية

خطر اإلسالم األصو�ي عUى شمال إفريقيا" وكان املؤتمر عن السودان وما وصفھ املؤتمر بمحاولة إيران نشر الثورة 

الجزائر  األحداث الداخلية lي اإلسالمية lي إفريقيا عن طريق السودان، تدريجيا بعد ذلك وlي التسعينيات وlي خّضم

عUى  11/9/2001تّم استبدال هذا املصطلح بمصطلح "اإلسالميون املتطرفون" واستقرت التسمية بعد أحداث 

 4اإلسالم السيا$#".

الم ، فاعت�²وا اإلسأّما الغرOيون بقي أن نش�s إ�ى موقف الغربيsن واإلسالميsن من مصطلح اإلسالم السيا$#"،  

 السيا$#":

د الحكم العلماني عUى امل�Pاج الغربي ووضع  أوال: 
ّ
ھ وط

ّ
ي ظّنوا أن

ّ
ظاهرة غربية بعد سنsن من الحكم االستعماري الذ

ُسسا متينة للتبعية وضمان املحافظة عUى املصالح الغربية، فشّق عل�Pم أن تنشأ جماعات تس�s عكس هذا التيار 
ُ
أ

 العالم" وتدعو إ�ى الرجوع إ�ى حكم ديÒ" إسالمي.

يرى أّن الّدين ينبÓي أن يكون شئنا فرديا بsن العبد ورّبھ، ال دخل لھ  -ال نقول كلهم–ألّن الرأي السائد بي�Pم  ثانيا: 

lي الحياة العامة، السيما السياسية م�Pا، والّ�" يرون أن تكون م��وكة ملا يراه الناس وأن تكون مبنية عUى املساواة 

 نظر عن معتقدا\Pم.الكاملة بsن املواطنsن بغّض ال

ي ظهرت فيھ، وأP�ّا لذلك ينبÓي  ثالثا: 
ّ
 ال أألّن الرأي الشائع بي�Pم أّن النصوص الدينية محدودة بزما�Pا ومكا�Pا الذ

أّول تأويال يجعلها متناسبة مع ثقافة العصر.
ُ
فهم عUى ظاهرها، بل يجب أن ت

ُ
 ت

أنزل هللا تعا�ى ظاهرة جديدة لم تكن lي اإلسالم من قبل فلذلك  ألّن م�Pم من ظّن أّن الدعوة إ�ى الحكم بما را¢عا: 

."Òا لھ عن اإلسالم الدي·sوصف باإلسالم السيا$#" تمي
ُ
 ناسب أن ت

 ألP�ّم رأوا ف�Pا صورة من صور استغالل الدين للمآرب السياسية. خامسا: 

سم بما أسموه باإلسالم لهذه األسباب ومثالها كانوا وال يزالون شديدي العداوة الفكرية والعمل
ّ
ية للجماعات الّ�" تت

 السيا$#".
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�y ال أس¦�يح كث��ا ملصط�r اإلسالم السيا}yz من هذا املصطلح: فيقول محمد عمارة:  أما عن موقف اإلسالمي�ن 
ّ

"إن

"..�rصدر الدين البيانو©يأما األستاذ رغم شيوع \ذا املصط Mxاألسبقاملراقب العام  ع sنلجماعة اإلخوان املسلم 

ي جاء قول: فيlي سوريا 
ّ

ھ مصط�r نا»ªz أصال عن ا3VWل باإلسالم، الذ
ّ

"بال¬سبة ملصط�r اإلسالم السيا}yz، إن

بالعقيدة والشر�عة، خالفا للمسيحية الy�ّ جاءت بالعقيدة فقط، ونادت بإعطاء ما ® ّ، وما لقيصر لقيصر، 

 
ً

ك ح�ن تجّرد اإلسالم من ُ¢عده ال�شر�M²، ال يبق إسالما
ّ

ما يتإن
ّ

حول إ·yz« wء آخر، إّن اإلسالم دين شامل لYل ، وإن

جوانب اqWياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية... فل¹س \ناك إسالم سيا}yz، وإسالم اقتصادي، وإسالم 

"yz{ياة، ولذلك نرفض مقولة اإلسالم السياqWل جوانب اYبل \و إسالم واحد، شامل ل ...M¼ما ونختم هنا ب اجتما

عبارة اإلسالم السيا}Q yzأخ½kا "األصولية" صناعة : "lي مقال لھ عن هذا املصطلح يخ إدر�سجعفر شقالھ الدكتور 

قبائح الفكر الغر{ي إ·w بالدنا وفرجوا klا، وجعلو\ا حيلة يحتالون klا عwx إنYار\م للدين   مس½kلكو غرOية استورد\ا 

 5".والصد عنھ

 

 مف3وم اqWرQات اإلسالمية: -2

خ مليالد  ببداية الدعوة السرية بدار األرقم بن األرقم إ�ى أن تّم الجهر بالدعوة وانتشر  -كفكرة–الحركة اإلسالمية  ُيؤرَّ

اإلسالم lي شبھ الجزيرة العربية، لقد بقي الحال كذلك إ�ى أن وقعت موقعة صفsن حي�Pا حدث انشقاق فأصبح 

 للحركة اإلسالمية معنيsن هما:

 اإلسالمي مقابل املجتمع الجاهUي. : أو املجتمعاVWماعة اإلسالمية .أ

 : داخل املجتمع اإلسالمي نفسھ.التيار االجتما¼M .ب

أين بدأت تظهر معالم حركة إسالمية حديثة لها  محمد بن عبد الو\ابواستمرت هذه الحالة لغاية عهد اإلمام  

" Modernصطلح الغربي "احتكاك بالغرب وÍي الّ�" يصطلح عUى تسميPQا بالحركة اإلسالمية الحديثة وفقا للم

ام وكلهم نادوا بفكرة قي جمال الدين األفغا©ي، محمد عبده، رشيد رضا، شكيب أرسالنوتشمل مفكرين من أمثال: 

 جامعة إسالمية.

م، مع بروز تيار اإلخوان املسلمsن بمصر وانتقالھ 1948ثم برزت الحركة اإلسالمية املعاصرة بعد نكبة فلسطsن عام 

ي يذهب إليھ املفكر الجزائري للعديد من البلد
ّ
 6.مالك بن نyÀان اإلسالمية.. وهذا هو التقسيم الذ

ھ:  عبد الو\اب األفنديوحول تعريف مصطلح الحركة اإلسالمية، فيعرفها  
ّ
 "مصط�r يطلق عwx اqWرQات الy�ّبأن

لق½kا ة، وMÃ �سمية أطت¬شط MN الساحة السياسية وتنادي بتطبيق اإلسالم وشراÂعھ MN اqWياة العامة واÁWاص

 ،yz{ال السياVÄا MN ال ت¬شط y�ّماعات اإلسالمية الVWا wxطلق ال�سمية ع
ُ

اqWرQات اإلسالمية عwx نفس3ا، وال ت

مثل "الصوفية"، وال عwx األحزاب التقليدية ذات اÁWلفية اإلسالمية مثل "حزب االستقالل املغر{ي" و"حزب األمة 

طبق الشر�عة مثل "حكومة اململكة  السودا©ي" و"الرابطة اإلسالمية
ُ

الباكستانية"، كما ال ُيطلق عwx حكومات ت

العرOية السعودية"، وال �شمل األحزاب واqWرQات اإليرانية بل �غلب عل�kا �سمية "اإلصالحي�ن واqÄافظ�ن.. 

باكستان و"حزب املسلم�ن "MN الدول العرOية و"اVWماعة اإلسالمية" MN  و�شمل \ذا التعرRف جماعة اإلخوان

 �Åماعات األكVWة اإلسالمية القومية" بالسودان، واkÆVWالرفاه" ب¦�كيا و"جماعة العدل واإلحسان" باملغرب و"ا

 •7عنفا كـ "تنظيم ا3VWاد" بمصر" و"اkÆVWة اإلسالمية لإلنقاذ" باVWزائر".

																																																													
اب سياسية أحز  رQات أو \ذا التعرRف �شمل اqWرQات اإلسالمية قبل بداية القرن اqWادي والعشرRن، لذا نجده �ش�� إ·w أسماء qWرQات أصيلة ©شأت عkÈا أو ¢عد\ا ح• 

 معاصرة ذات توجھ إسالمي عwx غرار حزب العدالة والتنمية ال¦�Qي أو حزب العدالة واqWرRة املصري.
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نوا �ن جميع العامل�ن لإلسالم سواء Qا"اqWركة اإلسالمية MÃ قاسم مش¦�ك بفيعّرفها بقولھ:  مصطفى الطحانأّما  

 wxات إصالحية" أل\داف محدودة أو "أج3زة رسمية" �عمل عQة أو إقليمية أو عاملية أو "حرRات إسالمية قطرQحر

©شر وترسيخ مبادئ اإلسالم أو "جماعات خ��ية" �ساعد أqËاب اqWاجات من املسلم�ن أو "حرQات سياسية 

حرQات طالبية" �عمل عwx تجمع الطلبة MN إطار اإلسالم أو "حرQات فكرRة" �عمل "تناصر القضايا اإلسالمية أو"

 MN ات صوفية" تجا\دQع�� ¢عقيدة األمة أو "حر
ُ

عwx ©شر الفكر اإلسالمي وتqÍيح مساره أو "حرQات سلمية" �

ين �عملون حسب اج½kاداkÎم ÁWدمة 
ّ

اqWركة اإلسالم.. فسÏيل ©شر اإلسالم، بل و�ش¦�ك MN \ذا اإلطار األفراد الذ

اإلسالمية Q MÃل \ذا، ال يحّد\ا مذ\ب وال يحتكر\ا قوم، وال يد¼M ملكي½kا فرRق، بل MÃ \امش مش¦�ك لYل من 

 8"�سا\م MN القضية اإلسالمية

الحظ عUى التعريفsن السابقsن، أّن األفندي جاء بتعريف دقيق ومحّدد للحركات اإلسالمية، عكس تعريف  
ُ
وامل

ي ُيعد تعريفا شامال وواسعا جدا.مصطفى الط
ّ
 حان الذ

م "العمل الشعyÀ اVWما¼M واملنظبأP�ّا:  "أولوRات اqWركة اإلسالمية"فيعرفها lي كتابھ  د. يوسف القرضاوي أما  

 للعودة باإلسالم إ·w قيادة اVÄتمع، وتوجيھ اqWياة، Qل اqWياة بأوامره ونوا\يھ و�شر�عاتھ ووصاياه".

–بالهند  أبو األعwx املودوديلح الحركة اإلسالمية lي أدبيات الجماعة اإلسالمية الّ�" أّسسها وقد شاع مصط 

نطق lي -باكستان الحقا
ُ
  9لغة األوردو "بلفظها العربي" تحريك إسالمي. وت

 وحول سبب تسميPQا إسالمية" وليس "مسلمة" فهذا يعود لسببsن:

ما هناك من يتعامل مع اإلسالم باعتباره  مرجعتيھباعتباره ليس كل مسلم يتعامل مع اإلسالم  -1
ّ
العليا وال�Pائية وإن

موروث ثقاlي أو عقيدة ال تتعد األحوال الشخصية، وعليھ فإّن املوقف من مرجعية اإلسالم وحدود هذه املرجعية 

 هو أحد الفروقات األساسية بsن هذين املصطلحsن.

طلق اليو  -2
ُ
م عUى تلك الوجودات الحركية أو السياسية والثقافية الّ�" تعمل وتناضل مقولھ اإلسالمي أصبحت ت

 10بشكل جم¥ي من أجل إعادة الدور التاريÚي والحضاري والسيا$#" لإلسالم.

ومع بداية ظهور أول حركة إسالمية رفضت هذه الحركات اسم "الحزب" وهذا ما حدث مع جماعة اإلخوان lي "مارس  

ھ البناكيف سنسم" أنفسنا هل نسم�Pا جمعية أم حزب أم...الخ، فأجاب  حسن البنامام م" عندما ُسئل اإل 1928
ّ
 بأن

تجمعنا إخوة lي هللا لذلك سنسم" أنفسنا إخوانا، ويرجع تجنب الحركات اإلسالمية lي بادئ األمر إ�ى ُمسمÀ "الحزب"، 

حسن و  راشد الغنو»yzاإلسالميsن من أمثال: حÀ�ّ ال يغلب الطابع السيا$#" عUى إسالميPQا، لكن بمÝيء جيل جديد من 

  11ارتبط مفهوم الحزب بالحركات اإلسالمية، إذ لم يروا lي "الحزبية" أي عائق لعمل حركا\Pم اإلسالمية. ال¦�ا{ي

 وعن األصل lي صعود هذه الحركات اإلسالمية هناك مدرستsن تقّسم رأي الخ�²اء الغربيsن lي هذا األمر:

 س�شراقية:املدرسة النيو ا -1

 ويدعون بروز هذه الحركات إ�ى خصوصية اإلسالم ال إ�ى الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.

 مدرسة العالم الثالث: -2

وترى أّن نشوء الظاهرة اإلسالمية كان ناتج مركب من الحرمان االقتصادي واالستالب االجتما«ي والحرمان من 

م ضّد إسرائيل وضعف 1967الواضح أّن الحركات اإلسالمية قد قوي عودها منذ هزيمة الحقوق السياسية. و 

  12 القومي –اليسار العربي 

 عناصر" تقوم عل�Pا وÍي: 7وغالبا ما تتوفر lي الحركات اإلسالمية " 
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ü ي نابع من عقيدة واضحة محّددة الفلسفة أو العقيدة�sي أو تغيßبوجود غطاء فكري أو مشروع إصال :

 ؤمن Pàا معظم التكوين الحركي بأفراده وقياداتھ.ي

ü ة والتّوجھRه، وإيمان معظم أفراد التنظيم الرؤ�sبوجود صورة واضحة عن الواقع املرفوض واملطلوب تغي :

 عUى نفس املستوى بذلك األمر.

ü  أو التغي��ي MÓو اذا ه: بوجود صورة واضحة عن الواقع املرغوب واملراد الوصول إليھ وملاملشروع اإلصال

 مرغوب ومطلوب.

ü نامج�Õواالنتقال من الواقع ال �sبوجود صورة واضحة عن األساليب واألدوات الّ�" يمكن من خاللها التغي :

 إ�ى املستقبل املرغوب.

ü اإلدارة السياسية �sي تتطلبھ عملية اإلصالح والتغي
ّ
: بوجود نوع من االستعداد الحقيقي لدفع الثمن الذ

 ل املستويات.وتحمل تكاليفھ عUى ك

ü ركة والتنظيمqWي ا
ّ
: بوجود تنظيم فعال قائد يّوحد الجهود، وينّسق بي�Pا ويقودها نحو تحقيق الهدف الذ

 تحدده العقيدة.

ü ي عنصر بالغ األهمية، والالقيادةÍقيادة ت��جم أفعال ثالثة مستويات: و. 

o .قيادات فكرية تصنع التصورات املستقبلية 

o  لحقيقة الحركة.قيادات حركية دعوية تدعوا 

o .13قيادات تنفيذية وتنظيمية وتقوم بتنفيذ الخطط 

 

 األصولية، التطرف، العنف السيا}yz، اإلر\اب).¢عض املفا\يم املتداخلة ( -3

 من الضروري  
ً
ما التصقت بشكل مباشر أو غ�s مباشر بمفهوم اإلسالم السيا$#"  تميs· بعض املفاهيم الّ�" كث�sا

 ة، وأّهمها:والحركات اإلسالمي

 مف3وم األصولية: -أ

إّن كلمة األصولية الّ�" أصبحت وصفا ممsّ·ا لإلسالم عن طريق خصومھ، تعود إ�ى الحركة مسيحية lي النصف األول  

من القرن التاسع عشر، وكانت تدعوا إ�ى العودة إ�ى األصول املسيحية األو�ى والتمسك العرãي Pàا، وlي منتصف القرن 

الحركة عUى نفسها اإلنجيليون وال تزال فروع هذه الجمعية قائمة lي أمريكا ومن مبادPäا الّ�" تؤمن العشرين، أطلقت 

التكف�s عن الذنوب، اإليمان بالبعث والقيام، وÍي تعÒ" الحركة املضادة  -امليالد النقي–Pàا: الوßي اإلنجيUي املعصوم 

 ن الخمر وال يدخنون وال يرقصون..للكنيسة الحديثة ويتمsّ· معظم أتباعها بأP�ّم ال يشربو 

فاألصولية Íي هذه الحركة املسيحية، الّ�" ظهرت lي الو.م.أ lي منتصف القرن الثامن عشر وÍي طائفة دينية بروتستانية  

 يكب�sة، تؤمن بما جاء lي التوراة وكذلك العهد الجديد "اإلنجيل" وهم يلتقون مع ال�Pود lي كتاب واحد هو التوراة وبالتا�

 فهم يؤمنون بتنبؤات التوراة املستقبلية السيما م�Pا تلك املتعلقة بالعودة إ�ى أرض امليعاد والعودة الثانية للمسيح.

واصفا  1965سنة  أنور عبد املالكlي العالم هو الكاتب املصري  Fondamentalismeكلمة إّن أول من استعمل 

هذه الكلمة أيضا lي مختلف كتابا\Pم، فجاء امل��جمون العرب ، استعمل الغربيون األفغا©ي ومحمد عبدهبھ حركة 

ھ ال أصل لها lي القاموس العربي والّ�" ترجمت إ�ى العربية lي لفظة أصولية تعl "Òي 
ّ
وترجموها إ�ى األصولية رغم أن

ل كل ما هو معناها العام العودة إ�ى كل ما هو أسا$#" وأصUي، كما تعÒ" أيضا حركة دينية أو اتجاها محافظا يقاب

 تطوري وتقدمي.

بأّن األصولية الدينية أو العودة إ�ى السلف واألصول أو السلوك  حليم برQانفهناك عدة تعريفات للمصطلح: يقول 

 lي العقائد مسلك السلف كمصدر من أهم مصادر شرعيPQا.
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 ولية اإلسالمية من"...أ©سب املصطqrات \و األصعن األصولية اإلسالمية بقولھ:  عبد الوارث سعيدويتحدث 

."yا الدي�kÆمن جان �Åالبحث عن أصول العقيدة، وعن أسس الدولة اإلسالمية أك w·من  . كما أّن هناكحيث أنھ �ش�� إ

 يرجعها إ�ى الديانتsن املسيحية وال�Pودية فقط.

األخرى  بيةمن جملة هذه التعاريف نستنتج أّن األصولية كمصطلح غربي، شـأ�Pا شأن كث�s من املصطلحات الغر 

(الديمقراطية، العلمانية...) وفدت إ�ى العالم العربي واإلسالمي خاصة وفرضت نفسها lي أوساطھ الفكرية والسياسية 

ي جعلها موضوع نقاش وجدال حاد، ويمكن أن نضع مفهوم خاص لألصولية بأP�ّا كلمة تجد أصلها lي الفكر 
ّ
األمر الذ

 14إ�ى األصول واملحافظة عل�Pا والتمسك Pàا. الغربي، وتعl "Òي أبسط معان�Pا العودة

" فمن الواجب اإلشارة إ�ى أّن األصولية lي اإلسالم تعÒ" التمسك أما إذا أردنا أن نتحدث عن "األصولية اإلسالمية

بأصول الدين واألصوليsن هم العلماء املختصون بعلم أصول الفقھ أو أصول الدين، فاألصولية lي اإلسالم مصطلح 

وإيجابي بكل ما للكلمة من معÀÒ ولكّنھ اسُتخدم lي سياق خاطئ من قبل الغرب فأصبح من أك¾� املصطلحات محّبب 

والتقسيمات الخاطئة شيوعا lي أدبيات الغرب ونقاشا\Pم حول ظاهرة اإلسالم السيا$#"، تعÒ" األصولية اإلسالمية 

èا القرآن والسنة فPبمثابة العودة إ�ى األصول النقية لإلسالم، وتخليصھاإليمان بمبادئ وتعاليم اإلسالم كما يتضم� " 

 15من البدع والضالالت الّ�" علقت بھ نتيجة الفكر واملمارسة.

 

 مف3وم التطرف: -ب

: معناه الوقوف lي الطرف، بعيدا عن الوسط، وأصلھ lي الِحّسيات، كالتطرف lي الوقوف أو الجلوس أو لغة

 ف lي الدين أو الفكر أو السلوك.املê#"، ثّم انتقل إ�ى املعنويات كالتطر 

ھ أقرب إ�ى املهلكة والخطر وأبعد عن الحماية واألمان، وقد جاء عUى لسان الشرع بعّدة 
ّ
ومن لوازم التطرف أن

ي ينظر lي هذه النصوص يتبsّن بوضوح أّن اإلسالم ُينّفر أشد النفور 
ّ
ألفاظ م�Pا الغلو والتنطع والتشّدد، والواقع أّن الذ

ر منھ أشد التحذير، وحسبنا اإلشارة للحديثsن الشريفsن التاليsن لكي ندلل عUى ذلك:من الغلو 
ّ
 ويحذ

ما هلك من قبلكم بالغلو lي الدين"،  ملسو هيلع هللا ىلصالنyÀ فعن ابن عباس رÁ#" هللا ع�Pما أّن 
ّ
قال: "إياكم والغلو lي الدين، فإن

ح عام يكون lي االعتقادات واألعمال ويعÒ": مجاوزة وقال اإلمام ابن تيمية قولھ: "إّياكم والغلو lي الدين" و الغلو مصطل

"هلك املتنفعون" قالها ثالثا قال اإلمام النووي ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا الحّد.. وروى مسلم lي صحيحھ عن ابن مسعود قال: قال 

 16رحمھ هللا: أي املتعمقون املجاوزون الحدود lي أقولهم وأفعالهم.

ط والغلو والتشّدد وال�·مت سواء lي الفكر أو السلوك أو كل�Pما معا" التطرف مصطلح ُيعÀÒ بھ "اإلفرا اصطالحا:

والتطّرف lي لغة القاموس املحيط، "هو تجاوز حّد االعتدال lي املسألة" فمثال أّن األمر باملعروف والنè" عن املنكر 

 �sا بغPQي ممارسl ÀÒا الثناء، ولكن املعPàنھ حدود وال ضوابط من شأقاعدة دينية وأخالقية واجتماعية يستحق أصحا

أن يدفع Pàؤالء اآلمرين والناهيsن إ�ى االعتداء عUى حقوق غ�sهم وا�ى \Pديد أمن األفراد واملجتمع وحريا\Pم وحقوقهم، 

يش�s إ�ى امليل عن القصد والقصد هو الطريق الوسط امليّسر للسلوك، واملتطرف هو  -من مفهوم تربوي -التطرف إذن 

ي يميل إ�ى أحد 
ّ
 17الطرفsن حّسا ومعÀÒ.الذ

 

 مف3وم العنف السيا}yz: -ج

ي Píدف إ�ى املساس بالنظام السيا$#" أي أّن معيار التفرقة بينھ وبsن  
ّ
يع�²ّ العنف السيا$#" عن السلوك الذ

ي يتعرّ 
ّ
ض لھ هذا النظام، سواء األنواع األخرى من العنف هو اش��اك النظام السيا$#" كطرف فيھ ومدى الخطر الذ
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إذن الفكرة العامة lي  ،أفرادا أو جماعات أحد رموزه، ها منھ "أي النظام السيا$#"" أو موجها ضّد ا العنف موّج كان هذ

للقوة بغرض إرغام الغ�s وإخافتھ لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو  نف السيا$#" هو االستخدام املاديالع

 .تصالح أفراد أو جماعاسياسية ل اتاجتماعية لها أبعاد وخلفي

ھ:  \ارولد ليدن�Õجويعرفھ 
ّ
"أفعال التدم�� والتخرRب وإqWاق األضرار واÁWسائر الy�ّ توجھ إ·w أ\داف أو qçايا بأن

مختارة أو ظروف بي¬ية أو وسائل أو أدوات والy�ّ تكون آثار\ا ذات صفة سياسية من شأkèا �عديل أو �غي�� أو تحوRل 

 نتائج عwx النظام االجتما¼M". سلوك اآلخرRن MN موقف املساومة والy�ّ ل3ا

ھ:  ميللرويعرفھ 
ّ
اqWرب ذات النطاق اqÄدود، واqWرب واسعة Qل أنواع وصور اqWروب املعروفة:  "�شملبأن

 النطاق، والعاملية واqWرب الشاملة".

 وÍي: تمل عUى جوانب ثالثمّما سبق يتضح أّن العنف السيا$#" يش

ü  
ّ
ن قبل األفراد، ضّد النظام أو أحد رموزه "العنف الشعï"" أو من ذ موقائع وأحداث وممارسات يمكن أن تتخ

 العنف الحكومي".، ما ُيع�²ّ عنھ "بقبل النظام ضّد املواطنsن أو فئة معينة م�Pم

ü ي للقوة "أحداث شغبUأحداث تعذيب واعتقاالت-حالة طوارئ -اغتياالت-ثورة-تمرد-االستخدام الفع- 

 ية جسدية...الخ.أو قتل وتصف-إعدامات بأحكام عسكرية

ü  عليھ لتعديلھ أو �sن أو التأثsى سبيل املثال: إلغاء قرار سيا$#" معUا عPتحقيق أغراض وأهداف سياسية م�

منعھ من الصدور أو تبديلھ بقرار آخر ملصلحة األفراد املمارسsن للعنف، كذلك تغي�s أشخاص سياسيsن أو 

ت أك¾� لالتصال ولتحقيق االستقرار واستعادة سيطرة إقالPQم، توسيع نطاق املشاركة السياسية، وفتح قنوا

"استخدام أو ال½kديد باستخدام القوة إلنجاز أ\داف وهيبة الدولة، واملقصود إجرائيا بالعنف السيا$#" 

سياسية سواء Qان ذلك من قبل فرد أو جماعة أو دولة ¢شYل سري أو عل�y منظم أو غ�� منظم داخل 

 18اVÄتمع".

 

 \اب:مف3وم اإلر  -د 

االبن قبل حملتھ العسكرية عUى أفغانستان وتنظيم القاعدة ضمن تحركھ  جورج بوشطرح الرئيس األمريكي  

شعارا صريحا ومبطنا أقرب إ�ى ال��هيب منھ  سبتم�² املاÁ#" 11ورك وواشنطن lي لتشكيل التحالف بعد تفج�sات نيوي

ب" وليس هناك خيار ثالث للتملص من الخيار املرفوع، فاالستجابة ا مع اإلرهاا معنا وإّم إ�ى ال��غيب لكل دول العالم "إّم 

 11خّفت صدمة لكن بعدما  "اإلرهاب نعم نحن معكم ضّد "لهذا املطلب األمريكي السريع من أغلب دول العالم كانت 

 د تعريفھ؟ ومن هم اإلرهابيون اوكيف يحّد  ما هو اإلرهاب؟–، برز التساؤل األهم lي هذا املضمار أيلول 
ّ
ون فين يصنّ لذ

 ضمن هذا التعريف؟

 
ّ
ھ مفهوم غامض وفق التصنيف األمريكي فال يوجد تعريف دقيق بsن اإلرهاب املدان واملرفوض، والنضال القومي إن

 19والوطÒ" املشروع كما أقرتھ القوانsن الدولية وكل الشرائع السماوية واألرضية.

جانب لغوي واصطالßي ومن مختلف وجهات النظر عUى هذا األساس سوف نحاول تحديد مفهوم اإلرهاب من 

 واآلراء ملعرفة حقيقة هذا املفهوم.

ر واضطراب، ويقابلها هبة، رهًبا بمعÀÒ الخوف مع تحرّ رهب، رَ : كلمة إرهاب مأخوذة من ََرِهَب بكسر الهاء، يُ لغة 

) وتعÒ" ال��ويع أو Terrة () وÍي األك¾� شيوعا ويرجع أصلها إ�ى كلمة التينيTerrorباللغة االنجلs·ية كلمة (

ي أتت) تقابلها إرهاب والكلمتان مرتبطتان من حيث املعÀÒ واملدلول اللغوي، وكذلك Terrorismالرعب، وكلمة (

 20كلمة إرهاب بكسر الهمزة بمعÀÒ اإلزعاج واإلخافة.
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ي ي 
ّ
ا قع فيھ ضحاياصطالحا: فاإلرهاب كما تحّدده املصطلحات السياسية هو أسلوب من أساليب الصراع الذ

ال لطرف آخر، بدون أن يكون هدف أسمÀ للعمل بصورة جزافية أو رمزية Pàدف إيقاع أذى أو عنف فعّ 

 21اإلرهابي.

: يوجد هناك عّدة تعريفات ملعÀÒ اإلرهاب ولكن ال يوجد اتفاق دو�ي عUى مف3ومھ من وج3ات نظر مختلفة  

 غ�sهم نضاال  هيجد اإرهاب البعض ا يراهفيم ،هتعريفھ وذلك لوجود خالف كبl �sي تعريفھ وتحديد معنا

إسالمي لكي نمsّ· الفرق  عربي و  ولكن سنوجز بعض هذه التعريفات لإلرهاب من منظور غربي ثّم  ا،مشروع

 :ويتّضح املفهوم

 

Ø :من منظور غر{ي 

 عّرف الغرب اإلرهاب انطالقا من حوادث وظروف فـ:

ي ُعقد تحت إشراف -
ّ
ھ األفعال الجنائية املوّج  1937عصبة األمم سنة  عّرف املؤتمر الدو�ي الذ

ّ
هة ضد اإلرهاب: بأن

 يكون الغرض م�Pا إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس. ،دولة

" يستخدمها الحكم االستبدادي إلرغام الجماه�s عUى عرفتھ دائرة املعارف الحديثة بالقول: "اإلرهاب من الوسائل ال�ّ  -

 ضوع واالستسالم وذلك بنشر الرعب والفزع بsن الناس".الخ

ي تقوم بھ قوى استعمارية عنصرية أو نظام ضّد  1984وقد عرفتھ دول عدم االنحياز سنة  -
ّ
ھ "نوع من العنف الذ

ّ
بأن

 الشعوب املناضلة من أجل الحرية واالستقالل".

 

Ø :من منظور عر{ي 

"الجريمة اإلرهابية بأP�ّا كل فعل من أفعال العنف أو الPQديد أّيا فتھ االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب: عرّ  −

 كان بواعثھ أو أعراضھ يقع تنفيذا ملشروع إجرامي أو جما«ي Píدف إ�ى إلقاء الرعب بsن الناس".

ھ استخدام القوة عUى نحو منظم ومتصل  محمد خليفةفھ العميد عرّ  −
ّ
من وجهة نظر دول الخليج العربي: "بأن

 22ق أهداف ذات طبيعة سياسية تؤدي إ�ى اإلخالل بمفهوم النظام lي الدولة".بقصد تحقي

فاإلرهاب هو استخدام العنف غ�s القانوني أو الPQديد بھ، بأشكالھ املختلفة كما االغتيال والتشويھ، والPQذيب 

ت عند الهيئات ن مثل كسر روح املقاومة عند األفراد وهدم املعنوياغية تحقيق هدف سيا$#" معsّ والتخريب بُ 

واملؤسسات أو كوسيلة من وسائل الحصول عUى معلومات أو مال أو بشكل عام استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ 

قاس عل�Pا، ملشيئة الجهة اإلرهابية، لكن اإلرهاب مفهومھ واسع ال يمكن حصره ضمن إطار معsن أو قواعد محّددة يُ 

الدول ضّد أفراد أو جماعات أو دول أخرى، إرهاب يقوم بھ األفراد وصوره  وت��اوح أشكالھ بsن ثالث: إرهاب تقوم بھ

قوم بھ منظمات توصف باإلرهابية مثل الحركة طائرات، احتجاز الرهائن، وإرهاب تعديدة مثل اإلغتيال، خطف 

 23االنفصالية الباسكية إيتا وغ�sها.

 

Ø من منظور إسالمي: 

كل البعد  ةة النبوية الشريفة لإلرهاب لذا فè" بعيدلقرآن الكريم والسنّ إّن كل التعريفات السابقة أغفلت داللة ا

 .كث�sينlي نظر ال عن الفهم اإلسالمي ملعÀÒ اإلرهاب ومفهومھ



	

  @idraksy	13 

WWW.IDRAKSY.NET	

ي هو ضّدها فمن 
ّ
وردت كلمة الرهبة lي القرآن الكريم بمعÀÒ الخوف واإلخافة، كما وردت مق��نة بالرعب الذ

 الثواب lي الدنيا وlي اآلخرة ومن حاد عن التقوى، فقد وقع تحت رهبة هللا وعقابھ. رهب وخاف هللا وكان من املتقsن فلھ

ر\بون  :”تعا�ىاملشركsن لقولھ  وجاءت كلمة الرهبة بمعاني عّدة ف�Pا ترهيٌب 
ُ
من  كم وآخرRنبھ عدو هللا و عدّو  ت

ول وتحريضهم عUى ذلك كقولھ تعا�ى: هم وعدو هللا والرس، وكذلك lي ترهيب املسلمsن لعدوّ 60األنفال اآلية  -دوkèم"

 وجاءت  ،”كموا ل3م من ما استطعتم من قوة ومن رOاط اÁWيل تر\بون بھ عدو هللا وعدّو أعّد  و"
ً
ترهيب املشركsن  lي أيضا

ما \و إلھ واحد فإيايَّ كقولھ تعا�ى
ّ

 .51، النحل" فار\بون  : "إن

 ،”فلما ألقوا qïروا أع�ن الناس واس¦�\بو\م "وجاءت lي التحذير من إرهاب العباد لبعضهم كقولھ تعا�ى: 

، أي بالغوا lي إخافPQم وإرهاPàم أّما كلمة العنف فلم ترد lي القرآن الكريم مباشرة بل وردت ألفاظ تحمل  116األعراف 

ي أرساه النl "ïي األرض ليحم" العباد لذلك فالعنف واإلرهاب 
ّ
ي يؤدي إ�ى إخالل النظام الذ

ّ
لوارد امضمون العنف الذ

lي اإلسالم هو عقاب مقصود من هللا سبحانھ وتعا�ى استخدمھ إلصالح اآلخرون من خلقھ، ألP�ّم انحرفوا وأشركوا 

 برسلھ وقتلوهم. واسPQزؤوا

فهو عنف إلصالح اآلخرين وتذك�sهم بأّن هللا قوي عزيز قادر عUى كل ³#"ء ولھ ما lي السماوات واألرض وهو الغفار  

والرهبة جاءت مقابل الثواب والرحمة الّ�" وعد هللا Pàا عباده املؤمنsن، من خالل ذلك فإّن فهم  الرحيم الرؤوف،

اإلسالم لإلرهاب عرف مفهومان أحدهما شر«ي واآلخر غ�s شر«ي، فقد أجمع الفقهاء املسلمsن وعلماPäم ومن خالل 

يف العدو وإP�ّم أجازوا اإلرهاب وذكروا النصوص الشرعية، بأّن اإلرهاب هو استعمال مختلف الوسائل من أجل تخو 

لھ عّدة صور إذا كان موجها ضّد العدو، وذلك بما يتالءم والوسائل املتاحة lي عصرهم، أّما والحال قد تغl �sّي عصرنا 

 ّsي استخدامها واستعمالها إذا كانت موجهة ضّد وتغl �sھ ال ض
ّ
 العدو. �ت واختلفت الوسائل املتاحة فإن

  وبذلك يمكن 
ّ

ي الذعر والرعب l إيجاز تعريف اإلسالم لھ: "بأنھ استخدام يجمع الوسائل واألساليب املشروعة lي بث

قلب العدو من أجل أهداف معينة" وهذه الوسائل واألساليب تستخدم مطلقا سواًء كانت مادية أو معنوية من قبيل 

  من شأنھ أن يحدث الخوف والعنف أو غ�sه ويدخل lي هذا التعريف كّل 
ّ

معلومات خاطئة أو  ذعرا أو رعبا من جراء بث

 
ّ
ل ما يعرف باإلرهاب املعلوماتي اآلن ولكن بك لة ع�² وسائل اإلعالم وشبكات االن��نت أو وسائل االتصال املختلفةمضل

 الجهاد كاسPQدافها الفقهاء املسلمsن تحت باب األحوال يجب أن ال تخرج تلك األفعال عن قواعد القتال الّ�" سطرّ 

 24.وÍي أمور ينبÓي للمسلمsن أن يل�·موا Pàا، lي قتالهم مع العدو النساء واألطفال،

 

Ø اإلسالم MN 3ادVWة اإلر\اب ومشروعية اkÆب�ن ش: 

الطابع  لحركات اإلسالمية ذاتلجهاد إرهابا و À صار ُينظر للاملفاهيم ح�ّ  تإّن التأويالت املختلفة ملصطلح اإلرهاب أخلط 

 أو داعشالنظر عن تنظيم القاعدة ، بصرف إرهابية، كحماس مثال lي فلسطsنعUى أP�ّا جماعات  الجهادي املشروع

 أخرى. فè" حاالت

وهذه األهداف يجب أن تنطبق مع قواعد الشرع الحنيف  ،واضحةة فالجهاد lي اإلسالم يكون من أجل أهداف عينيّ  

ين وكلمةومن هذه األهداف Íي أن تكون كلمة هللا Íي العليا 
ّ
كفروا السفUى، وضرب من يريد باإلسالم وأهلھ الشر  الذ

لھ  ل أو طرد املحتلsن الغاصبsن إذا استولوا عUى أراÁ#" املسلمsن، إظهار القوة واملقدرة lي مجاPàة ومقارعة من تسوّ 

اب إره وخالصة التعريف هو  .حقوق املسلمsن وطرد املعتدين منھنفسھ االعتداء عUى املسلمsن، واس��داد حق من 

ي يجs· هذا النوع من القتال من أجل حق تقرير 
ّ
العدو بكل الوسائل وهذا متوافق مع منطق العقل والقانون الدو�ي الذ

املص�s فهو غ�s محرم دوليا، وهذا النوع من الجهاد ينفرد بھ النظام اإلسالمي دون غ�sه من األنظمة األخرى وهو من 
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ف أساس
ّ
 دا بنصرة أخيھ اإلنسان lي العقيدة واإلنسانية ظاملا كان أو مظلوما، فهو يرّ خصوصيات اإلنسان املسلم املكل

 25.لسالم لهذا مظلمتھ وذلك يمنعھ من الظلم والعدوان، حقنا للدماء وللحفاظ عUى املمتلكات ليعم ّ

ارج نونية خعدم االتفاق عUى تعريف محّدد لإلرهاب نابع بالدرجة األو�ى من تسييسھ، ووضع االعتبارات القا إّن 

ى ذلك بدوره إ�ى اختالط األوراق وتباعد املواقف فلم يعد مستغربا الحسبان، رغم هويتھ القانونية lي األساس، وقد أدّ 

أن نشاهد حكومات، أو جماعات ترتكب حماقات وتقوم بأعمال اإلبادة البشعة بحق اإلنسان، باسم مكافحة اإلرهاب، 

 26سرا لتحقيق أهداف ومكاسب شخصية أو حزبية أو قومية أو إسالمية.جستخدم اإلرهاب ولم يعد خافيا أن يُ 

كذلك ال يوجد تعريف محّدد لإلرهاب الدو�ي ما لم تتفق جميع الدول عUى تعريف واحد اتجاه مشكلة اإلرهاب 

دما ألسباب عديدة م�Pا تعارض مصالحها ومواقفها حيال أفعال اإلرهاب، فإرهاب الدول هو نفس أعمال اإلرهاب عن

 27تحمل إ�ى الخارج بواسطة أفراد أو جماعات توجھ إ�ى دول ذات سيادة.

 إّن اإلشكالية ال�ّ 
ُ
رهاب اإل  لتباسا، هو عدم التعريف الدقيق بsنموض هذا املصطلح وجعلھ أك¾� إسهم lي غ" ت

حرير املشروعة lي التغ�s محّددة بدولة أو بشعب أو بعقيدة، وبsن كفاح الشعوب ونضالها لنيل حقوقها  كظاهرة عاملية

ل واملستعمر، وهذا بال شك قضية محورية يجب أن توضع lي مكا�Pا الصحيح، وتنضبط وفق مقاييس ومحاربة املحتّ 

 28دقيقة وثابتة بعيدا عن األهواء وامليول واالتجاهات األيديولوجية املختلفة.

قيامھ وانتشاره lي املجتمعات الحديثة، وخاصة lي ال يوجد أقوى داعم لإلرهاب كتجاهل أسبابھ الكامنة واملوضوعية ل 

قتات ف واإلرهاب سوف يعيش ويعصر الثورة املعلوماتية والعوملة، ونتيجة للحوادث االجتماعية واالقتصادية فإّن التطرّ 

لداروينية ا من هذه السلبيات الّ�" تزداد بازدياد أنظمتھ العاملية الجائرة واملجحفة lي تعاملها االقتصادي وفق النظرية

 البقاء لألصلح.  من أن يكون "البقاء لألقوى" بدال 

صحيح أّن اإلرهاب لم ولن ينحصر lي الجانب االقتصادي البحت lي املستقبل وأسباب الفقر والبطالة، بل إّن اإلرهاب  

تمعات املعاصرة، lي املج الجانب االقتصادي lي املرحلة املقبلة سيجلب الكث�s من املشكالت د أسبابھ ومناحيھ، لكّن تتعّد 

ي سيضرب عUى وتر الفقر والبطالة lي ظل هذه ال��اكمات السلبية واملستعصية lي ظل 
ّ
وم�Pا اإلرهاب اإليديولوõي الذ

العوملة وأنظمPQا الّ�" ال تك��ث كث�sا للعواطف والفوارق االجتماعية، أيضا من السلبيات الّ�" تساهم lي انتعاش اإلرهاب 

جية واملعايl �sي السياسة الدولية، والكيل بمكيالsن عند التعاطي معها، والّ�" أصبحت ظاهرة تأّرق العالم، قضية االزدوا

ستعÀ#ö عUى الفهم والتقبل، مثل معاناة الشعب العراãيوالشعور بالظلم إزاء بعض القضايا ال�ّ 
ُ
 لسوري،، ا" باتت ت

،"Òا هذهوالكوارث اإلنسانية ال�ّ  البورمي والشيشاني الفلسطيPالق�
ُ
ى غ�s ذلك �جّراء الظلم الواقع Pàا إب من و الشع " ت

 .lي كث�s من األحيان اإلرهابالعنف أو ات من مسببّ 

لذلك فإّن أفضل الخطوات لوقف هذا اإلرهاب واستئصالھ، هو البحث الجاد عن أسبابھ وإيجاد املخارج املنطقية  

 29.ات هذه الظاهرةبالتعاطي العادل مع مسببّ  ال ثّم والعقالنية لتخفيف منابعھ بالحكمة أوّ 
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II. املدون MN اkl ات اإلسالميةالتصّور النظري ملفا\يم الدولة وما ارتبطQرqrة لRة الفكر: 

لبعض  )"اإلسالم السيا$#"" اإلسالمية (أو ما ُيسمÀ بحركات حركاتالُيحاول هذا املحور استقصاء الطريقة الّ�" تنظر Pàا  

ية الحديثة وعUى رأسها الدولة، متسائال عن مدى قدر\Pا عUى تطوير اجPQادات فكرية تكّيف Pàا هذه املفاهيم السياس

 املفاهيم وفقا ملدونPQا الفكرية مع مراعاة املستجدات الفكرية والسياسية الّ�" يفرضها الواقع السيا$#" الراهن.

 

  ♦رؤk½Rا السياسية VWدلية الدولة واألمة ونمطية اqWكم: -1

شاِركة lي العملية السياسية-الّ�" تتبناها الحركات اإلسالمية ل محاولة معرفة التصورات السياسيةقب 
ُ
يم ملفاه -امل

فية عUى مسألة أساسية تتعلق بكي -lي نظرنا–الدولة واألمة وكذا رؤاها الفكرية ملسألة الحكم والسلطة ينبÓي الوقوف 

ل مفهوم الدولة واملجال السيا$#" lي اإلسال 
ّ
م، هل تّم وفق التشريع الديÒ" أو وفق تراكم الخ�²ة التاريخية؟ lي الواقع تشك

ي يحيط باملوضوع وتفتح الباب أمام إمكان فهم مختلف لواقع 
ّ
إّن اإلجابة عن هذا السؤال ترفع الكث�s من اللبس الذ

 .ا عن املصالح واألهواء وال÷·اعاتالعالقة بsن الدين والدولة بعيد

 فالقارئ للنص  
ّ
ص شكل املجال السيا$#" ونظام الدولة عUى ³#"ء، ما خال بعض العموميات القرآني لن يع¾� فيما يخ

ث عن الشورى والعدل عUى الرغم مّما يحفل بھ من تشريعات مختلفة تسPQدف جوانب عديدة لالجتماع الّ�" تتحّد 

من  ختلفون lي الجوانب السياسية، كانمرج¥ي ضابط يحتكم إليھ امل اإلسالمي. وغياب التشريع القرآني الصريح كنّص 

وحÀ�ّ بsن الحركات اإلسالمية ذا\Pا بأطيافها –األسباب الّ�" ساعدت عUى تعميق االنقسام والصراع بsن املسلمsن 

، لكن هذا الغياب كان واحدا من األسباب الدافعة إ�ى ممارسة فعل االجPQاد وابتكار نظم وقواعد وقوانsن -املختلفة

ت ععل�Pا، ويكفي دليال عUى ذلك أّن غياب ذلك التشريع لم يمنع املسلمsن من إقامة دولة ومن توِس ليس منصوصا 

.�sها بالت�²ير والتسويغ والتنظ
ّ
 30جغرافيPQا السياسية مع الفتوحات، وال من تأسيس فقھ للسياسة واكب الدولة إيا

املف��ض حسب الرؤية اإلسالمية، ارتأينا أن نورد  وقبل الخوض أيضا lي إشكالية الدولة، وجودها، ضرور\Pا ونمطها 

 بمفهوم السياسة الشرعية lي الفكر اإلسالمي باعتباره مفهوما مركزيا تنطلق منھ أي دراسة تطال ظاهرة 
ً
املقصود بداية

فات نّ صالحركة اإلسالمية تحليال وتفكيكا، فقد اهتم علمائنا قديما وحديثا بفقھ السياسة والحكم وساقوا ألجل ذلك م

ح "ما Qان فعال يكون فيھ الناس أقرب إ·w الصال زاعما بأّن السياسة ابن عقيل عّدة تشرح دالال\Pا ومتطلبا\Pا، فيعرفها 

"MÓهللا عليھ وسلم وال نزل بھ و wxأّما حّجة اإلسالم  وأ¢عد عن الفساد، وإن لم يضعھ الرسول صM·أ{ي حامد الغزا 

حسب األستاذ –فعلم السياسة الشرعية  ،اد\م إ·w الطرRق املMN MñkÈ الدنيا واآلخرة""استصالح اÁWلق وإرشف�sى بأP�ّا: 

 
ّ
 " -فعبد الوهاب خال

ّ
دّبر بھ شؤون الدولة اإلسالمية من القوان�ن والنظم الy�ّ تت

ُ
سالم، فق وأصول اإل ُيبحث فيھ عّما ت

ما قال أّن: حينابن القيم ع�²ّ عنھ شيخ اإلسالم " أّما املنهج القويم لتأدية ذلك فيوإن لم يقم عQ wxل تدب�� دليل خاص

 
ّ

تھ وإمارتھ MN نوع واحد وأبطل غ��ه من الطرق، بل بّ�ن أن مقصوده إقامة اqWق "هللا �عا·w لم يحصر طرق العدل وأدل

خرج klا اqWق ومعرفة العدل وجب اqWكم بموجkÆا ومقتضا\ا، والطرق 
ُ

والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طرRق است

ما املراد غاي½kا والMÃ y�ّ املقاصد".أ
ّ

ّرد لذواkÎا وإن
ُ

 سباب ووسائل ال ت

 وإذا أردنا حصر أّهم مقاصد السياسة الشرعية قلنا أP�ّا \Pدف إ�ى: 

																																																													
شرت يوم:  فقط هذا العنصر  مادة جزء من♦ 

ُ
 12/04/2016كان جزءا من دراسة قدمها الباحثان للمعهد املصري للدراسات السياسية واإلس��اتيجية ون

-8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D-eg.org/uploads/-http://www.eipss

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_el2bmqp9.pdf  
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ü .االهتمام بقضايا الرعية أو الناس واملجتمع 

ü  
ّ
 العامة والشاملة. ل سعيا واهتماما لهموم الناس بصور\Pااالهتمام بمعالجة األمور وإصالحها، مّما يشك

ü  
ّ

 التأييد وحيازة الدعم لدى الناس ودفعهم للعمل واالل�·ام بحسب ما يراد م�Pم الوالء لھ. االهتمام ببث

  
ّ
"للسياسة عند العلماء القدامى معنيان، األول لك حينما يقول أّن: ذكل  يوسف القرضاوي ص الدكتور العالمة وُيلخ

وشؤون دنيا\م وفق شراÂع الدين، و\و مع�� اÁWالفة أي النيابة عن الرسول MN و\و عام: و�ع�y القيام بأمور الناس 

حراسة الدين وسياسة الدنيا. أّما املع�� الثا©ي: و\و ما يراه اYqWام وما يصدرونھ من قرارات اإلصالح للناس وواقع3م 

 31وملقاومة الفساد والس�� MN طرRق التقدم".

 

lي التصورات السياسية للحركات اإلسالمية يقودنا رأسا للحديث عن نظر\Pا إّن الحديث عن السياسة الشرعية  

لنمطية الحكم ومدلول السلطة lي اإلسالم، إذ ترى هذه الحركات أّن اإلسالم دين ونظام وهو أسلوب للحياة يجمع بsن 

 
ّ
إذا كان لھ مجتمع يؤويھ العبادة والسياسة، فالفرد املسلم ال يستطيع أن يصوغ حياتھ وفق ما رسم لھ إسالمھ إال

وسلطة تحميھ وتوفر لھ األمن عUى نفسھ وعUى دينھ، لذا كانت السلطة lي اإلسالم أصل من أرسخ أصولھ "فما ال يتم 

 بھ فهو واجب".
ّ
 •الواجب إال

  
ّ
مارسة ل مص Pàا من خالإّن مدلول السلطة lي القرآن الكريم يعكس معاني الصالحية والقوة السليمة املمنوحة أو املرخ

ضح من هذا أّن السلطة lي اإلسالم Íي سلطة مل�·مة، وتخضع ملنهجية دها أحكام الشريعة، ويتّ ذوي الحق لها، كما تؤيّ 

 
ّ
 القانون كما تمث

ّ
ام lي اإلسالم لها الشريعة اإلسالمية بشكل ال يملك الحك

ّ
ام معھ ذريعة ملخالفPQا وال األّمة أيضا.. فالحك

قيم أخالقية وتشريعية والّ�" كّونت إطارا قانونيا ملزما لألمة بأسرها حكاما ومحكومsن.. مقّيدون بمجموعة ضوابط و 

ما بقيام سلطة تصوغ املجتمع 
ّ
من ذلك يتبsّن أّن بناء املجتمع اإلسالمي ال يمكن أن يّتم بالوعظ واإلرشاد فقط، وإن

 32الصياغة اإلسالمية املطلوبة.

ن ودولة، فقد جمع النï" صUى هللا عليھ و سلم بsن أمور الدين "كنï"" وأمور الدنيا وترى هذه الحركات أّن اإلسالم دي 

ين كان لھ فيھ القول الفصل، وما كان من أمر الدنيا وحيل السياسة لم والسياسة "كقائد لألمة"، وما كان من أمر الّد 

رك لالجPQاد وال��جيح واملحاججة.
ُ
الم يؤكد عUى بشرية السلطة بمعÀÒ أّن الطريق .. كما ترى أّن اإلس ♦يكن لھ فيھ ذلك وت

إ�ى تول�Pا Íي الشورى بsن البشر واالختيار والعقد والبيعة، ويؤكد اإلسالم عUى ذلك حينما يعت�² أّن الحاكم ينوب عن 

األمة وهو مسئول تجاهها، ويرى أّن أمور البشر ينبÓي أن تتحرك وتتطّور ضمن محتوى قواعد عامة وضعها اإلسالم 

ثل العليا والوصايا اإللهية العامة الّ�" تقودهم للهدى والنجاة lي دنياهم وآخر\Pم.. لذا يمكن القول أّن ك
ُ
انت بمثابة امل

ي يقتصر عUى تحديد 
ّ
النظام السيا$#" اإلسالمي يغلب عليھ الطابع القيم" املقاصدي كما يتناولھ الخطاب القرآني، والذ

ركت الجPQادات البشر وفق كل األطر العامة والقيم الكلية واملقا
ُ
صد العليا دون التطرق إ�ى التفاصيل والجزئيات الّ�" ت

 ÀÒزمان وعصر، لذا ال يمكن الحديث عن نموذج إسالمي محّدد املعالم سلفا ُمفّصل التفاصيل أتى بھ اإلسالم (بمع

 النص الشر«ي) .

بطبيعة السلطة السياسية أو نمط حكم الدولة lي  كل ذلك يدفعنا إ�ى طرح إشكالية أثارت كث�sا من الح�² تتعلق 

ر اإلسالمي، أÍي سلطة دينية أم مدنية؟ هل ينبÓي أن ُيساهم الدين lي رسم معالم الدولة؟ أم يجب إحداث التصوّ 

وقشت جدلية الديÒ" والسيا$#" بك¾�ة 
ُ
القطيعة بsن الدين والدولة (السياسة) لحماية الدين وصيانة السياسة؟ .. لقد ن

																																																													
 أّمروا عل�kم أحد\م"، وقال أيضا: " من مات فاإلدارة واإلمامة MN حياة اVWماعة أمر الزم، قال صwx هللا علي -• 

ّ
ھ وسلم: "ال يحل لثالثة أن يكونوا بفالة من األرض إال

ل ن�ن، \ذه الÕّ�ة عرفنا\ا فما باول¹س لھ إمام مات ميتة جا\لية"، وRقول اإلمام عMx كّرم هللا وج3ھ: " الّبد للناس من إمارة، بّرة Qانت أو فاجرة، فقيل يا أم�� املؤ 

ؤمن klا السبل وRُجا\د klا العدو وRُقّسم klا الفيء".. وMN \ذا الصدد يقول الش3رستا©ي: "الّبد للYاالفاج
ُ
ذ أرة؟ فقال: ُيقام klا اqWدود وت

ّ
حYام3م فة من إمام ينف

 وRقيم حدود\م وRحفظ بيض½kم وRحرس حوزkÎم وRُنصف املظلوم وR¬تصف من الظالم. 

ما أنا ¢شر".قال رسول هللا صwx هللا عليھ وسل♦ 
ّ
ما أنا ¢شر إذا أمرتكم ¢�yzء من دينكم فخذوا بھ، وإذا أمرتكم ¢�yzء من رأي فإن

ّ
 م: "إن
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عاملنا العربي ونتج عن ذلك جملة من التصورات الفكرية املتباينة يستند كل م�Pا إ�ى مرجعيات مش��كة (النص  lي

ومتباينة (التجربة والتاريخ) ، وقبل الخوض lي هذه الجدلية املتعلقة بنمط الدولة املنشودة، ارتأينا قبل ذلك  الشر«ي)

 ذا\Pا داللة ومدلوال.أن نحّدد تصور اإلسالم ملفهوم الدولة lي حّد 

"ما أفاء هللا عwx رسولھ من أ\ل القرى فللھ وللرسول لقد وردت lي القرآن الكريم حروف كلمة دولة lي قولھ تعا�ى:  

أي بمعÀÒ التداول  ).07ولذي القر{ى واليتامى واملساك�ن وابن السÏيل Qي ال يكون دولة ب�ن األغنياء منكم" (اqWشر 

وقيل lي تفس�sها إّن دولة بضم الدال أو فتحها لغتان فقيل أّن بالضّم تش�s إ�ى املال وبالفتح إ�ى والتغي�s والتحويل، 

 �sالتغي ÀÒم دون الفقراء، وهو ذات معPي أيدي األغنياء فيتداولوه بي�l ال يقع مال الفيء À�ّالعام ح ÀÒالحرب، واملع

استخدمت بصيغة الفعل lي قولھ تعا�ى: "وتلك األيام  والتحويل. وكذلك وردت lي القرآن الكريم lي موضع آخر وقد

 ) ، أي بمعÀÒ نجعل الدولة والغلبة ف�Pا لقوم وlي غ�sها آلخرين. 14نداولها بsن الناس" (آل عمران، 

 لقد ورد مدلول الدولة lي القرآن الكريم بأسماء عّدة م�Pا: 

ü  " :ي قولھ تعا�ىl ى لسان ملكة سبأUإّن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها" (النمل، لفظ القرية: ما جاء ع

) ، فقد كان لسبأ صفة الدولة املنظمة، لها حكومة ترأسها ملكة قوية لها وزارة وقادة إداريون، قائمة 34

ح ذلك من قولھ تعا�ى عUى لسان ملكPQا: "ما كنُت قاطعة أمرا حÀ�ّ تشهدون" (النمل، عUى التشاور يتّض 

32.( 

ü  ي القرآن الكريم لتّد لفظ املدينة: وقدl ي شأن وردتl ة العدد واملساحة مثل قولھ تعا�ى�sى دولة صغUل ع

) ، فاملقصود هنا 15سيدنا مو$#À عليھ السالم: "ودخل املدينة عUى حsن غفلة من أهلها" (القصص، 

 عاصمة الدولة ومقر حكومPQا.

ü ي مسكl ي سياق قصة سبأ: " لقد كان لسبأl ن وشمال كلو لفظ البلدة: قولھ تعا�ىsم آية جنتان عن يمP� ا

) . ومن استخدامات البلدة بمعÀÒ الدولة ، قال 15من رزق رّبكم واشكروا لھ بلدة طّيبة ورّب غفور" (سبأ 

ين طغوا lي البالد فأك¾�وا ف�Pا الفساد" (الفجر، 
ّ
ين طغوا 12-10تعا�ى: " وفرعون ذي األوتاد الذ

ّ
). أي الذ

 
ُ
 راها. lي مدن مصر وق

  

  
ّ
عت�²ون أمناء عUى السلطات يمارسو�Pا ين يُ لقد عرف اإلسالم فكرة الدولة كشخصية مستقلة عن شخصية الحكام الذ

ة lي ف��ة واليPQم، وعليھ فالدولة lي اإلسالم نشأت من التشريع اإلسالمي املستمد قواعده من القرآن نيابة عن األّم 

الكلية. فإذا كانت السلطة الّ�" تحكم الدولة Íي سلطة تقوم عUى ال�·ام والسّنة واألدلة التابعة لهما وفقا للقواعد 

 "èا: "مجموعة من الناس "دولة إسالمية"عقيدة التوحيد وأحكام الشرع فP�ّوعليھ يمكن تعريف الدولة اإلسالمية بأ .

ت، بينما يفضل بعضهم ، وهذا طرح وارد بsن بعض الحركا 33.،يقيمون عUى إقليم معsّن تحكمهم الشريعة اإلسالمية"

 اآلخر تسمية الدولة املدنية ذات املرجعية اإلسالمية وهو ما س÷�اه الحقا.

وحّرٌي بنا التنبيھ إ�ى أّن اإلسالم لم يجعل الدولة أصال من أصولھ اإلعتقادية وال ركنا من أركانھ وال حÀ�ّ شع�sة من  

أ{ي حامد أّن نظرية اإلمامة من الفرعيات كما ذهب اإلمام شعائره الثابتة، فقد اعت�² الفقهاء بما يشبھ اإلجماع 

M·ا ليست أصال من أصول االعتقاد كما قال  الغزاP�ّوأy�RوVWل اووفق ،اإلمام اMNعندهما ثّمة تمي لش3رستا©ي والقرا ·s

غ وlي اإلمامة منû#ê. ويحبsن الدين أو الرسالة وبsن الدولة أو اإلمامة، فالرسول lي الرسالة ُم 
ّ
أP�ّا بابن تيمية سم بل

ي يراها من املصالح البن خلدون ليست من أركان اإلسالم وال من أركان اإليمان وصوال 
ّ
العامة املفّوضة إ�ى نظر  الذ

ھ ال ضرورة لوجودها lي املجتمع، فالقرآن  الخلق،
ّ
كل هذا حÀ�ّ ال تصل الدولة إ�ى مرتبة التقديس، لكن هذا ال يعÒ" أن

 إذا كانت هناك دولة تتحّق  فرض عUى املسلمsن من
ّ
م وجھ إال

ّ
عوة ق lي أركا�Pا دالفرائض ما ال يمكن القيام بھ عUى أت

ي لم يفرض  محمد عمارة.. وlي هذا الصدد يقول الدكتور  34اإلسالم ومقاصده.
ّ
فيما معناه أّن القرآن الكريم الذ
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تحيل عل�Pم القيام بھ والوفاء بحقوقها إذا هم عUى املسلمsن إقامة دولة، قد فرض عل�Pم من الواجبات الدينية ما يس

لم يقيموا دولة، كالفرائض الدينية، إقامة الحدود، جمع الزكاة وصرفها، تنظيم القضاء، رعاية مصالح املسلمsن 

 35والذود ع�Pم وغ�sها من الواجبات..

ي ا بخصوص نمط الحكم املنشود والقد أّدت القراءات املتباينة للنص الشر«ي إ�ى تفس�sات وتأويالت متباينة أيض 
ّ
لذ

يمنح بدوره شكل الدولة بsن من يرى بأّن الدولة املنشودة Íي دولة دينية وبsن القائلsن بمدنية الدولة lي اإلسالم وبsن 

ل الجهة األ  دولة مدنية ذات مرجعية إسالمية،الساعsن باجPQادا\Pم ملواكبة العصر والتمسك باألصل فقالوا ب
ّ
 و�ى تّيار مث

 بدولة الخالفة بنمطها التقليدي، فطاملا رأى lي 
ّ
ظم العصر كفرا بواحا، ال تتماÀ#³متشّدد ال يع��ف إال

ُ
ع روح اإلسالم م ن

عUى غرار مفهوم الديمقراطية والتداول عUى السلطة، كما رفض مفهوم الشعب وأقّر مفهوم األمة، وقد منح هذا التيار 

بينھ وبsن العزل أو الثورة عليھ ما لم ُيظهر كفرا  حوُل وإن كان ظاملا بشكل يَ لحاكم الدولة اإلسالمية سلطات مطلقة 

كرنا 
ّ
بواحا، كما منحت لعلماء الدين حقا حصريا lي التفس�s والت�²ير والفهم املتعلق بشؤون الدين والسياسة بشكل يذ

ن ان الحاكم ذو طبيعة إلهية (إلھ أو اببمفهوم الدولة الثيوقراطية الّ�" سادت أوروبا lي قرو�Pا الوسطى املظلمة أين ك

 
ّ
ھ مختار بطريقة مباشرة أو غ�s مباشرة من هللا تعا�ى حسب ما ُعرف بنظرية الحق اإللè"، مّما ي��ت

ّ
Uى ذلك ب عإلھ) أو أن

ھ ال ُيع��ض عUى أقوالھ أو أفعالھ. يرãى إل�Pا أحد من أفراد الشعبأن يرتقي الحاكم إ�ى م÷·لة عالية ال 
ّ
 ، وأن

إ�ى خلق نماذج حكم جائرة استعبدت البشر  -اإلسالمي والغربي–لقد أّدى هذا الفهم وتلك التصورات ع�² التاريخ  

 
ُ
ظم لم ت

ُ
م وزنا ملبادئ املساواة بsن الناس بل أقامت تمايزا بي�Pم قِ باسم الدين وعاثت خرابا عUى األرض باسم اإللھ، ن

عل الحاكم يتكلم باسم هللا، بحيث ال تجوز مراجعتھ فهو يمتلك مفاتيح عUى أساس االعتقاد. وأخطر ما ف�Pا أP�ّا تج

الحق والباطل، الخ�s والشر، الجمال والقبح، العدل والظلم، كما يمتلك القدرة عUى إعالن الحرب وعقد السالم، وصار 

 
ّ
وقفوا محتكرين للحقيقة، فUي هللا وواسطتھ عUى األرض، القابضsن عUى الحق، علماء الدين ورجاالتھ lي هذا النمط ممث

بذلك ضّد أي تغي�s وعمدوا إ�ى تعطيل وسائل املعرفة العقلية والتجريبية فأصبحوا قوة رجعية تقف ضّد التطّور 

 36والتقّدم والحداثة.

عرفت األمة اإلسالمية صحوة فكرية lي القرن التاسع عشر مّست املدونة  -ال يسعنا التوغل ف�Pا هنا-ولعوامل عّدة  

ھ أصل يقوم عليھ الحكم والسلطان، س¥ى ف�Pا جملة من ا
ّ
لفكرية السياسية اإلسالمية ونخرت فيما كان ُيعتقد أن

املصلحون إ�ى استئصال االستبداد السيا$#" من العقول قبل امليادين كان عUى رأسهم املصلح جمال الدين األفغاني 

ي يّقر 
ّ
بھ اإلسالم وليس السلطان يمّهد محمد عبده ملفهوم الدولة واإلمام محمد عبده، وفيما يتعلق بنمط الحكم الذ

"ل¹س MN اإلسالم سلطة دي¬ية، سوى سلطة املوعظة اqWسنة والدعوة إ·w الحديثة lي املجتمع املسلم حينما يقول أن: 

ي�ناول klا  عال\ما��ÁW والتنف�� من الشر، وMÃ سلطة خّول3ا هللا ألد©ى املسلم�ن ُيقّرع klا أنف أعالم3م، كما خّول3ا أل 

تنصّبھ األمة، وMÃ صاحبة اqWق MN السيطرة عليھ، وMÃ تخلعھ م�� رأت ذلك من  -MN اإلسالم-أدنا\م. واqWاكم 

مصk½qrا، ف3و حاكم مد©ي من جميع الوجوه. وال يجوز لqÍيح النظر أن يخلط اÁWليفة عند املسلم�ن بما �سميھ 

القاyzú واملف�y وشيخ اإلسالم، فسلطاkÎم مدنية، قّدر\ا الشرع اإلسالمي، اإلفرنج "ثيوكراتيك" أي سلطان إلyù، أّما 

 37ول¹س ل3م أد©ى سلطة عwx العقائد وتحرRر األحYام.. فل¹س MN اإلسالم عند قوم سلطة دي¬ية بوجھ من الوجوه".

الدرس مية عموما تناولت بلقد كانت مثل هذه األفكار مجرد بادرة لبداية فكرية نشيطة عرفPQا الساحة العربية واإلسال  

والتنقيب واملقارنة، تأويال وتفكيكا مسألة السلطة والدولة ونظام الحكم lي عالقPQا بالدين وما يطرحھ من إشكاليات 

ن، بأطروحات محمد أركو وانPQاًء  عMx عبد الرازق عUى ضوء التحديات الراهنة الّ�" يفرضها العصر، ابتداًء من كتابات 

طلق عل�Pم برواد الحداثة العربية، كانت ألطروحا\Pم  ، نصر حامد أبو زRد، فتMû املسكي�yعبد هللا العروي
ُ
وغ�sهم ممن أ

لمشكالت Píم لوقع كب�s عUى الساحة السياسة العربية ونخPüا الجديدة نظرا لتصّد  السياسية ومحاوال\Pم التنظ�sية

ة، ال��اث والحداثة، االستبداد والديمقراطية والعلمانية الحديثة الّ�" تطرحها جدلية املقدس واملدنس، الدين والسياس

متنا إلسالمي ورهانات أوغ�sها من اإلشكاليات باستخدام مناهج وأدوات معرفية غربية lي البحث والتحليل lي تراثنا ا
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ملدنية، أو ا مبلورين بذلك رؤية متمsّ·ة فيما يخص شكل الدولة العربية املنشودة فيما شاع تسميتھ بالدولة الحديثة،

لدولة العلمانية املستوعبة لجميع األطياف واأللوان السيما بعد تغ�sّ بنية املجتمعات املسلمة حديثا من حيث ال��كيبة 

 أو الفكرة أو االتساع والتمازج الحضاري.

s· ال تمايز وال تميوينطلق مؤيدو مشروع الدولة املدنية من فكرة أّن مصدر السلطة lي الدولة هو األمة والشعب، حيث  

بsن أبنائھ وفئاتھ عUى أساس الجنس أو الدين أو الطبقة، ويذهبون إ�ى أّن كل دولة غ�s مدنية Íي دولة بوليسية قائمة 

عUى القمع والظلم والطغيان، وÍي غ�s قادرة بسبب تكوي�Pا هذا عUى احتضان األديان واألفكار والحريات، والدول الّ�" 

ولة حرصت عUى أن ال تتضمن دسات�sها دينا للدولة، بل إP�ّا اعت�²ت الدولة املدنية علمانية lي تبنت فكرة مدنية الد

املضمون وليس lي الشكل، وأّن السياسة تجري عUى أساس املصلحة والتشريع، وÍي lي خالصPQا تع�²ّ عن تنوع شرائع 

األخ�sة معادية للدين، lي حsن تّقر الدولة املدنية حرية األّمة. ويمsّ· البعض بsن الدولة املدنية والعلمانية اعتقادا بأّن 

 
ُ
 األديان وتح��م اختالف الناس lي معتقدا\Pم وت
َ
فرق بي�Pم عUى ّمِ ؤ

ُ
ن لهم كل ما يلزم ملمارسة حريا\Pم الدينية، ولكP�ّا ال ت

اطنsن باختالف أساس الدين. ومرجعية هذه الدولة تتلخص lي وجود دستور يع�²ّ عن قيم ومعتقدات وأعراف املو 

انتماءا\Pم الدينية والثقافية والعرقية، حيث تقوم الدولة عUى الفصل بsن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 

عUى قاعدة املحاسبة واملساءلة وتداول السلطة واكتساب الحقوق عUى أساس املواطنة وكفالة حقوق اإلنسان وحرياتھ 

 38داول عUى السلم" الديمقراطي للسلطة ع�² االنتخابات الحرة.األساسية واح��ام التعددية والت

ھ يسقط بطريقة ما lي طوباوية متعالية lي  
ّ
 أن

ّ
وبالرغم من الن�²ة الواقعية الّ�" يحاول أن يظهر Pàا أنصار هذا التّيار إال

قصاء اإلسالمي بشكل بلغ حّد اإلكث�s من األحيان من خالل تجاهلھ للخصائص الثقافية والهوياتية الّ�" تمsّ· املجتمع 

النخبوي ملخالف�Pم من اإلسالميsن ساحبsن من تحت أقدامهم شرعية الفكر ع�² وصمهم بPQم الرجعية الفكرية 

ي ينخر هذه املجتمعات وينحوا Pàا 
ّ
واالنغالق، مساهمsن بدورهم lي تعميق حّدة االستقطاب السيا$#" والفكري الذ

حة.. وبsن هذا التيار لُتفكر بعيدا عن همومها املع
ّ
ل
ُ
يشية ومشكال\Pا اليومية كقضايا العدالة االجتماعية والتنمية امل

�·عمها الفكري املقيت، ي-وذاك برزت اجPQادات فكرية تتوسط الساحة الفكرية معلنة حرPàا عUى االستقطاب السيا$#"

 نطھ عبد الرحما، الفيلسوف و»yzراشد الغن، الدكتور طارق رمضانأقطاب فكرية كب�sة عUى رأسهم ال�²وفيسور 

وغ�sهم .. وقد ألهمت أفكارهم قادة سياسيون ك¾� lي العالم اإلسالمي كرموز حزب العدالة والتنمية ال��كي الذين تمكنوا 

إ�ى حّد كب�s من املوازنة بsن املدونة الفكرية اإلسالمية األصيلة من جهة وما تفرضھ التحديات املعاصرة من مستحدثات 

أخرى، وlي هذا الصدد يتحدث الفيلسوف املغربي طھ عبد الرحمان عن توافق روح الحداثة مع روح اإلسالم  من جهة

ري الفيلسوف السويس طارق رمضانمحاوال التنظ�s ملا أسماه بروح الحداثة اإلسالمية، من جهتھ يش�s ال�²وفيسور 

l إ�ى ذي األصول املصرية أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة أكسفورد "#Âي اإلعالم الفرنl من خرجاتھ الفكرية �sي كث

أّن هناك سبيل للتوفيق بsن روح الديمقراطية واإلسالم وأّن هناك سبيل وسط يتيح لإلسالميsن العرب أن يطّوروا 

نماذج حكم ديمقراطية مناسبة لدولهم بدال من استنساخ التجارب الغربية بما تحملھ من ثقافة لي�²الية علمانية، 

عيا إّياهم لل��كs· عUى تحديات التنمية والعدالة االجتماعية بدال من الوقوع lي فخ االستقطاب السيا$#" املقيت دا

ي يخدم مصالح القوى الك�²ى.. وقد ألهمت كتاباتھ جيال بأكملھ من اإلسالميsن الجدد lي مقدمPQم قادة 
ّ
بالشكل الذ

lي إحدى دراساتھ املهمة، فبإمكان الحزب lي أحمد كورو كتور حزب العدالة والتنمية ال��كي مثلما يذهب لذلك الد

أن يكون ذا مرجعية دينية من دون الحاجة أن يس¥ى إلقامة دولة إسالمية ،  -حسب الدكتور كورو–الدول العربية 

هة جحيث يرى أّن هذا الفهم سيسمح للحزب أن يشغل بأريحية موقعا بsن العلمانية اإلقصائية من جهة واإلسالم من 

أخرى، وفقا لهذا املنظور يمكن لألفراد والجماعات املسلمة ال��ويج آلراPäا اإلسالمية lي نظام ديمقراطي من خالل 

العمليات التشريعية واملشاركة lي املؤسسات السياسية أو القضائية واملشاركة مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، فعUى 

إلسالمية من خالل محاربة الفساد واملحسوبية أو تعزيز العدالة. يمكن أيضا سبيل املثال يمكن أن تنعكس األخالق ا

ھ ليس هناك 
ّ
لألحزاب اإلسالمية املتنوعة ترويج فهمهم للشريعة من خالل عمليات حرة وديمقراطية، وPàذه الطريقة فإن
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ن أجل م -تجاه مناوئ�Pمتالفيا لبعض الحساسيات الفكرية –حاجة للتسمية الرسمية للدولة باسم "دولة إسالمية" 

تعزيز املبادئ اإلسالمية lي السياسة، قبل كل ³#"ء، هناك العديد مّمن يسمون "بدول إسالمية" تفشل lي الواقع lي 

دالة أّن نجاح حزب الع كوروويرى  ة lي الحياة اليومية،دعم ما يتصور الكث�sون بأن يكون "املبادئ اإلسالمية" املنشود

دولة يجعل دستورها –ممارسة سياسات ذات مرجعية دينية دون الس¥ي نحو إقامة دولة إسالمية والتنمية ال��كي lي 

.. باملقابل فبإمكان العلمانيsن  39يجعلها نموذجا مناسبا وحيدا لإلسالميsن العرب. -الشريعة اإلسالمية مرجعية التشريع

 أن يكّيفوا خطابا\Pم السياسية بالطريقة الّ�" ال تخدش الحساسية 
ّ
الو«ي الجم¥ي  م lيالهوياتية والثقافية الّ�" تتحك

لفئة عريضة من الجماه�s العربية املتبنية للفكرة اإلسالمية، متجنبsن عUى سبيل املثال استخدام مصطلح دولة علمانية 

ھ أخف وطأة وتأث�sا ع
ّ
ى اِملخيال Uتعب�sا عن تطلعا\Pم lي إقامة دولPQم املنشودة وتعويضھ بمصطلح الدولة املدنية ألن

عد قضية حّس 
ُ
 الجم¥ي لألمة، قد تبدو هذه املسألة مسألة َعرضية بالنسبة للبعض لكP�ّا lي نظرنا ت

ّ
 ملا اسة جدا وإال

عرفت الساحة الفكرية والفلسفية منظورا بأكملھ يسمÀ بالبنائية يرتكز lي أبحاثھ عUى الُبعد الهوياتي والثقاlي للقضايا 

 
ُ
  عالجة كما ُيركز أيضاامل

ّ
 نا من تجاوز املنظور الوض¥ي املهيمنعUى مسألة دور الخطاب واللغة lي تشكيل الواقع، متمك

رحمھ  ي محمد عابد اVWابر عUى التحليل واملرتكز عUى األبعاد املادية للقضايا املعالجة، وlي هذا الصدد يتحدث الدكتور 

 املنقولة عن الغرب ضرورية أو مفيدة، وأّما املفاهيمفليست كل املفاهيم  "تب¹ئة املفا\يم"هللا عّما يسميھ بإشكالية 

الضرورية فينبÓي تبن�Pا لكي تنغرس lي الثقافة العربية اإلسالمية، ويمsّ· الجابري هنا بsن مفاهيم قابلة لالندماج كمفهوم 

ھ مفهوم يصدم حسا
ّ
المية سياتنا اإلسالعقالنية وأخرى غ�s قابلة لالندماج lي ثقافتنا عUى غرار مفهوم العلمانية ألن

ھ ال يوجد كهنوت lي اإلسالم وال كنيسة لكي نقبل  -كما يذهب إ�ى ذلك–ويتعارض مع جوهرها ولسنا بحاجة إليھ 
ّ
ألن

 40بفصل الدين عن الدولة كما فعل الغرب، وهذا ³#"ء مستحيل وعويص بحسب الجابري.

خوان املسلمsن lي دول عربية عديدة تتجھ ع�² فروعها أّن حركة اإل  -ونحن نوافقهم lي ذلك–ويرى كث�s من املتتبعsن  

ما السياسية عUى سبيل املثال و  راشد الغنو»yzشيئا فشيئا إ�ى هذا املنÅى، وهذا ما يبدو جليا lي اجPQادات الدكتور 

ّن أ عبد الو\اب األفندييطرحھ من رؤى توافقية lي تونس الجديدة ما بعد االنتفاضة، وlي هذا الصدد يرى الدكتور 

تنظيم اإلخوان املسلمsن ُيعد من أك¾� الحركات اإلسالمية نجاحا lي األزمنة الحديثة، ويتحّدث بدوره عن إشكالية تواجھ 

هذا التنظيم اليوم واملتعلقة بما أسماه "بتسييس الدين وتديsن السياسية"، مسجال مالحظة مهمة تتعلق ب÷·ع السياسة 

ھ ال يمكن نزع السياسة عن الدين عن الدين، معلقا عUى الوضع الحا�ي ق
ّ
ائال: "وإذا توافقنا أP�ّا مشكلة مزدوجة بمعÀÒ أن

وال أن ينجح الدين lي السياسة، فهل يمكن ملنطق "ديÒ"" موثوق أن ُيميل بحججھ الكفة ضّد استخدام الدين lي 

املساومات ليبقى واجبا دينيا، ويخلص الباحث إ�ى تّوجھ إبعاد الدين عن ساحة  أنا أعتقد أّن ذلك ممكن"، السياسة؟

ھ سيكون أمرا مفيدا إذا بادر اإلسالميون إ�ى أخذ الخطوات الضرورية اظ عUى نقاء التعاليم الدينية، للحف
ّ
ويرى أن

 41لتخفيف حّدة االستقطاب وإزالة الPQديدات املتوهمة للدين ضّد تماسك كل من الدولة واملجتمع.

اإلسالمي -ز التحديات الّ�" تث�sها إشكالية الديÒ" والسيا$#" عموما lي عاملنا العربيكان هذا باختصار عرض مقتضب ألبر  

 وتموقع الحركات اإلسالمية م�Pا.
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 اج½kاداkÎا الشرعية ملفا\يم الديمقراطية والتداول عwx السلطة: -2

برا\ام أرئيس األمريكي الديمقراطية شكل من أشكال نظام الحكم lي الدولة، يتمثل مفهومها الواسع بما أورده ال 

يش�s هذا التعريف األك¾� . ""الديمقراطية MÃ حكم الشعب من قبل الشعب، ومن أجل الشعب) 1865-1809( لنكولن

 -""السياسةlي كتابھ  أرسطوكما قال –شموال وشيوعا إ�ى أّن نظام الحكم يكون ديمقراطيا عندما يكون املواطن 

أو عندما تش��ك الغالبية الك�²ى من املحكومsن lي ممارسة  سيدا ومسودا" ما،املواطن بالتتا¢ع محكوما وحاك"يكون 

ع فيھ جميع املواطنsن اتجاه السلطة بحق املشاركة (التصويت) وحق السلطة السياسية بشكل مباشر جدا، ويتمتّ 

وم مثاال القديمة، ويشكل اليومفهوم الديمقراطية هو قديم النشأة، بدايتھ األو�ى كانت lي اليونان  االحتجاج (املعارضة).

 أن مs·تھ املطلقة تجعل من غ�s املمكن تحقيقھ بشكل كامل.
ّ
 42تس¥ى إليھ غالبية الشعوب إال

لدى أوساط املسلمsن أثارت الديمقراطية الوافدة إ�ى املجتمع اإلسالمي جدال واسعا وسط أهل العلم والرأي من 

Qا ويرى بكراهPà ن، فهناك من ال يع��فsا وصف الكفر وجعلها نقيضا لإلسالم، وهناك املسلمPà ا بل وهناك من ألصقP

 ث املسلمsن عUى اغتنامها.من يرى أ�Pا مجرد شكل من أشكال الحكم فال بأس Pàا، ويّح 

 

 ). الرأي الرافض للديمقراطية:أ

 علماء الحجاز السلفيsن، حيث أP�ّم يرون أّن هذه الديمقراطية من خصائص امل 
ً
" جتمع الغربي الكافر فèيمثلھ خاصة

ھ ينفي حكم هللا وشرعھ، ويمّج 
ّ
مع د حكم الشعب حÀ�ّ وإن اجتغريبة عن املسلمsن، وlي مبادPäا كفر وشرك صريح إذ أن

أغلب العلماء عUى الديمقراطية مبدأ الحرية، وحرية إبداء الرأي حيث أP�ّا تبيح  رأيھ عUى غ�s النهج الصحيح، وردّ 

ي l الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ان للسانھ يطعن lي من شاء، ويفعل ما يشاء، وها هولإلنسان أن يطلق العن

"أال قائل هللا الديمقراطية الغرOية الy�ّ تÏيح  يقول: ملسو هيلع هللا ىلصبعد نشر الرسومات املسيئة لھ ملسو هيلع هللا ىلصمعرض دفاعھ عن الرسول 

 اqWوار! وحرRة التعب��! والرأي والرأيالكفر والفسوق وان½kاك حرمات هللا، و�شتم أنÏيائھ واالس½kزاء klم بدعوى 

، وقد  43اآلخر!!! أ\ذه MÃ الديمقراطية واqWرRة الy�ّ يÏشرون العالم klا؟! قّبح3ا هللا من ديمقراطية وحرRة كفرRة.."

ودية خاصة جماعة أثارت آراء علماء الحجاز الحكام السعوديsن فسعوا إ�ى محاربPQا ومحاربة أئمPQا lي البالد السع

الّ�" عارضت النظام امللكي، وÍي (الحكومة السعودية) إّما أP�ّا تطبق مطلبا  محمد بن سرور، وجماعة خوان املسلمsناإل 

. .شرعيا إذ تحارب أفكار الكفار، أو أP�ّا وجدت من الفتوى ذريعة ملالحقة أوكار معارض�Pا ورصدهم lي كل وقت وحsن

" إن لفظ مسلم ولفظ  "حقيقة الديمقراطية"ديsن lي كتابھ وهو أحد الكتاب السعو  محمد شاكر الشرRفويقول 

ما يقبل و�س�سيغ \ذين الوصف�ن النقيض�ن MN حق Áÿص 
ّ

ديمقراطي ال يجتمعان MN حق Áÿص واحد أبدا، وإن

واحد أولئك الذين يج3لون حقيقة دين اإلسالم القائم عwx توحيد هللا اÁWالص ونفي الشرRك، أو أولئك الذين يج3لون 

 .ة الديمقراطية بما اشتملت عليھ من الكفر العظيم والشرك با® الواحد األحد "حقيق

ھ ح�� تزRل Qل ما �علق بنفس املسلم من \ذا املصط�r نظرا لك�Åة سماعھ وترديده و يضيف قائال: " 
ّ

فإننا نكتب  …أن

 44.… "بدال مkÈا مرادف3ا بمقياس اإلسالم أال وMÃ: حكم اVWا\لية

kا ل¹ست من اإلسالم yz« MNء، فال يÍّ  "كذلك عن الديمقراطية حيث يقول: و األعwx املودوديأب وقد تكلم  ّèأ �

ويضيف أّن مصطلح الحكومة اإللهية أو الثيوقراطية هو إطالق Qلمة الديمقراطية عwx نظام الدولة اإلسالمية"، 

أن الديمقراطية األوروOية تختلف عن  :"األصدق lي التعب�s عن النظام اإلسالمي، لكّنھ سرعان ما يتحفظ قائال

اqWكومة اإلل3ية (الثيوقراطية اإلسالمية) اختالفا Qليا، فMN yù أوروOا �ع�y أّن طبقة السدنة الذين �شرعون للناس 

قوان�ن من عند أنفس3م، حسبما شاءت أ\واء\م وأغراض3م و�سلطون ألو\ي½kم عwx عامة أ\ل البالد متمردين وراء 
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yùكومة اإلل3ية، أما الثيوقراطية القانون اإللqWا باkÈكومة الشيطانية مqWكومة أن �س#� باqWفما أجدر مثل \ذه ا ،

y جاء klا اإلسالم، فال �س�بد بأمر\ا طبقة املشايخ بل MÃ تكون MN أيدي املسلم�ن عامة، و\م الذين يتولون أمر\ا الّ� 

 45." والقيام ¢شؤوkèا وفق ما ورد MN كتاب هللا وسنة رسولھ

  محمد قطبكذلك ممن تصدوا للديمقراطية الدكتور  
ّ
ين يقولون lي دعواهم: نأخذ من اإلسالم كذا، فهو Píاجم الذ

بعض "أفتؤمنون بومن الديمقراطية كذا، ومن االش��اكية كذا، ونظل مسلمsن وذكر أّن هللا تعا�ى يقول lي أمثال هؤالء 

 خزي MN اqWياة الدنيا وRوم القيامة ُيرّدون إ·w أشد الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك من
ّ

كم إال

 .٨٥البقرة:  العذاب"

 

 ). الرأي املؤRد للديمقراطية:ب

الركب كث�s من املشايخ  يمثل هذا االتجاه خاصة جماعة اإلخوان املسلمsن الّ�" نشأت lي مصر، وقد مl À#êي هذا 

"دستور الوحدة الثقافية ب�ن ورده lي كتابھ  محمد قطبكتور ناقش قول الد محمد الغزا·Mفالشيخ  والعلماء،

"إّن الديمقراطية ل¹ست دينا يوضع MN صف اإلسالم، " وهو املعروف بدفاعھ الشديد عن الديمقراطية قائال: املسلم�ن

ما MÃ تنظيم العالقة ب�ن اqWاكم واqÄكوم، تنظر إليھ لتطالع كيف توفرت الكرامة الفردية للمؤRد و 
ّ

ملعارض عwx اوإن

 .حد سواء"

 

غرRب "الlي الجزائر: "هل صحيح أّن الديمقراطية من قبيل الكفر؟" فأجاب الشيخ قائال:  الشيخ القرضاوي ُسئل قد و  

kا منكر صراح، أو كفر بواح، و\و لم �عرف3ا معرفة جيدة ّèالديمقراطية أ wxأّن ¢عض الناس يحكم ع…xفمن حكم ع w

ي يق%yz«  yzء يج3لھ فحكمھ خاطئ وإن
ّ

kا رمية من غ�� رام، ل3ذا ثÏت أّن القاyzú الذ ّèصادف الصواب اعتباطا، أل

 عwx ج3ل MN الفساد Qالذي عرف اqWق وق%�z ¢غ��ه".

 يفرض عل�Pم حاكم يكرهونھ،  
ّ
ثم يضيف قائال إّن جوهر الديمقراطية أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وأال

اكم إذا أخطأ، وحق عزلھ إذا انحرف، هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية الّ�" وجدت وأن يكون لهم حق محاربة الح

لها البشرية صيغا وأساليب عملية مثل االنتخاب واالستفتاء، وترجيح حكم األك¾�ية، وتعّدد األحزاب السياسية، وحق 

ي يت… األقلية lي املعارضة، وحرية الصحافة، واستقالل القضاء
ّ
أمل جوهر الديمقراطية يجد أP�ّا من الواقع أّن الذ

الkÎم " ثالثة ال ترفع صصميم اإلسالم، فهو ينكر أن يؤم الناس lي الصالة من يكرهونھ، وال يرضون عنھ، وlي الحديث: 

هذا lي الصالة فما بالك بشؤون ، (رواه ابن ماجة) …"و ذكر أول3م رجل أّم قوما و\م لھ Qار\ون …فوق رؤوس3م ش�Õا

ليكم، عل�kم وRصلون ع -أي تدعون –م وRحبونكم، وتصلون kحبوèخيار أئمتكم الذين ت"لحديث الصحيح: الحكم وlي ا

 46(رواه مسلم). و يلعنونكم" وشرار أئمتكم الذين تبغضوkèم وRبغضونكم، و تلعنوkèم

 

Ø :الشورى 

ب ة أوال ملحاولة تقريد لنا من تناول مفهوم الخالفأوال وقبل الشروع بتعريف مصطلح الشورى lي اإلسالم البّ 

  الفكرة، كون الشورى تعد أهم مرتكزات الخالفة والحكم lي اإلسالم.
ّ
ل خليفة املسلمsن حامي الديار والساهر عUى ويمث

عليھ كتاب هللا وسنة رسولھ  أمور املسلمsن الدنيوية من جهة، وهو كذلك الساهر عUى تطيق شرع هللا، وفق ما نّص 

 املسلمsن. ، وال فرق lي ذلك بsن كلملسو هيلع هللا ىلص
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التفاصيل، وإنما جاءت الشريعة اإلسالمية lي هذا املجال د ولفظ الخليفة ال يدل عUى نظام حكم معsن محّد 

القواعد العامة فحسب، ويتضمن املدلول الدستوري للخالفة باعتبارها تنظيما لرئاسة الدولة lي اإلسالم، يقوم عUى ب

  م بناءً تّ الفة يترشيح من يصلح لتو�ي الخ لهما أّن أمرين: أوّ 
ّ
ا املرشح يتم هذ يعUى ما تنتè" إليھ الشورى، وثان�Pما أن تو�

 بناء عUى بيعة املسلمsن لھ بالطاعة فيما أمر هللا ورسولھ.

لدى اختيارهم  -1الشورى نظام للحكم lي اإلسالم، يكون أمره ساريا lي نطاقsن هامsن من شورى املسلمsن: ف

ى قاعدة عU ؤون الدولة بمشاركة الجماعة بناءً ويق%#" نظام الخالفة بتسي�s ش سلمsن.lي تسي�s شؤون امل -2للخليفة 

بمشاور\Pا  م" تعت�² من نظام اإلسالم وأركانھ الخلقية واملجتمعية، ومشاركة الجماعة تتّ التعاون عUى ال�² والتقوى، ال�ّ 

تنقسم  نالقوانيs سالم دون األنظمة الوضعية ذلك أّن · اإل ل هذه املs·ة تمsّ وإشراكها lي الرأي واالجPQاد وأخذ القرار، ولعّ 

ات ها الظروف والحاج وقوانsن وأحكام احتمالية تحكمهللا منلة إ�ى قسمsن: قوانsن وأحكام ثابتة ال نقاش ف�Pا، م÷·ّ 

 املستجدة، تخضع لالجPQاد، وإبداء الرأي وباPàا املنظم لها هو الشورى.

" وقد ُعّرفت كذلك لدى بعض إتباع3م "مذاكرة أ\ل الرأي MN األمر ثّم : Pاف بعض السلف الشورى بأ�ّ عرّ لقد 

وقد  ..47."اتخاذ القرارات MN ضوء آراء اÁÄتص�ن MN موضوع القرار Q MNل شأن من الشؤون العامة لألمة" املعاصرين:

MN  "وشاور\مجاللھ:  أمر هللا عز وجل رسولھ الكريم وهو املعصوم أن يستش�s أصحابھ فيما ليس فيھ وßي فقال جّل 

لزم ١٥٩آل عمران:  األمر فإذا عزمت فتوQل عwx هللا"
ُ
واملسلمsن من بعده بضرورة األخذ باملشورة  ملسو هيلع هللا ىلص النyÀ، واآلية هنا ت

، وكأّن  فإذا عزمت فتوكل عUى هللا وعدم التخUي عن هذا املبدأ أو إهمالھ، وأعقبت اآلية اإللزام بالتنفيذ lي قولھ تعا�ى

فإذا عزمت بعد املشورة فأمض منّفذا ما أّدت إليھ املشاورة وذلك بإعمال الفكر،  ملسو هيلع هللا ىلص يمة تخاطب الرسول اآلية الكر 

" والذين استجابوا لرklم ومن اآليات الصريحة كذلك قولھ تعا�ى:  وإحكام الرأي، وأخذ الُعّدة لتحّمل تبعات الشورى .

ل هذه اآلية الكريمة تجعل الشورى من ، ولعّ 38الشورى:  "ومّما رزقنا\م ينفقون  وأقاموا الصالة وأمر\م شورى بيkÈم

األمور التعّبدية حيث جاء ذكرها بsن ركنsن من أهم أركان اإلسالم، وهما الصالة والزكاة، كّل هذه املسائل الثالث 

 (الصالة، الزكاة، والشورى) تّد 
ّ
ذلك القرآن ك ويتحدث .باالنقياد ألوامر سبحانھ وتعا�ى صاف هؤالء املسلمsنل عUى ات

لزم  محمد شلتوتاملفكر  عن الشورى بآيات تلميح لها، كما قال ذلك
ُ
Uى فيما ال وßي فيھ، ع ملسو هيلع هللا ىلص النyÀأP�ّا (الشورى) ت

وما ﴿ )، وكذلك22(الغاشية  ﴿لست عل�kم بمسيطر﴾ الرغم من كونھ معصوما يسند إليھ الوßي، من هذه قولھ تعا�ى

ومبدأ الشورى قديم قدم اإلنسانية فقد وصف لنا القرآن الكريم قوم سبأ )، 5(سورة ق اآلية  ﴾أنت عل�kم بجبار

مها ملك بÒ" إسرائيل حيث شاورت قو  -عليھ السالم–وملكPQم بلقيس، وما جرى ململكPQا مع نï" هللا سليمان الحكيم 

ة أمرا ح�� MN أمري ما كنت قاطع kا املأل أفتو©ييا أّ*  "فقال تعا�ى:  -عليھ السالم–" أرسل Pàا سليمان lي نبأ الرسالة ال�ّ 

 48. ٣٢النمل:  �ش3دون"

شاور Pم عUى التوإذا رجع الدارس للقرآن الكريم وتاريخ نزولھ يالحظ أّن سورة الشورى الّ�" تصف املؤمنsن وتح,ّ 

ما Íي مكية، ونزلت lي حق األنصار حيث تشاورا عند سماعهم بظهور رسول هللا 
ّ
وب أيأ{ي واجتمع رأPíم lي دار  ملسو هيلع هللا ىلصإن

عUى اإليمان بھ ونصرتھ، ولم يعرفوا بعد أحكام اإلسالم إذ أP�ّم أقرب للجاهلية م�Pم إ�ى  -رÁ#" هللا عنھ– األنصاري 

قول "الشورى ألفة لVrماعة ومسار للع -رحمھ هللا– أبو بكر بن العري الفقيھ املالكي  أيضا وقال اإلسالم lي ذلك الحsن.

 \دوا إ·w رشد أمر\م" -" هللا عنھرÁ#– اqWسنوقال و{سÏب إ·w الصواب"، 
ّ

 49"ما �شاور قوم قط إال

 :¢شار بن بردالشاعر  وف�Pا أنشد

 برأي لبيب أو مشورة حازم * إذا بلغ األمـر املشورى فـاستعن

 فإن الخواlي قوة للقـوادم * وال تجعل الشورى عليك غضاضة
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Ø :مدى إلزامية مبدأ الشورى 

عدم وجوPàا، والقائلون بوجوPàا يرون أّن اآليات الّ�" وردت lي الشورى تلزم  و أوجوPàا  اختلف العلماء ف�Pا ما بsن 

﴿لست عل�Pم  وكذلك قولھ تعا�ى ،﴾…﴿وشاورهم فقد جاءت بصيغة األمرومن بعده املسلمsن جميعا،  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

لح ، مثال lي صملسو هيلع هللا ىلص الرسول سّنة  ا الرأي اآلخر فهو يرى أP�ّا ليست ملزمة ويستدلون عUى ذلك بما ورد lيأّم  بمسيطر﴾.

أنفذ حكمتھ وأقر الصلح، كذلك  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الحديبية حيث أّن كث�sا من الصحابة لم يرضوا بمصالحة الكفار، ولكّن 

 ة ومان¥ي الزكاة.وكذلك موقفھ من حروب الردّ  قبل بعث جيش أسامة أ{ي بكرموقف 

  
ّ
 علماء الفقھ الظاهريون الذ

ً
أما  -رحمھ هللا ابن حزمكما هو وعUى رأسهم  ين يأخذون النّص يمثل الرأي األول خاصة

 
ّ
ھ يرى أّن نتائج الشورى غ�s ملزمة للحاكم، إذ لھ  أ{ي األعwx املودوديلھ بعض العلماء أمثال الرأي الثاني فيمث

ّ
حيث أن

الخليفة أبي بكر  أن يخالف أهل الشورى ويق%#" برأيھ إن رأى باجPQاده أّن رأيھ أصلح لألمة ويستبدل بما حدث مع

 50.-رÁ#" هللا عنھ–الصديق 

وهو من علماء األزهر، حيث يقارن  رفعت الط3طاوي وهناك من يساوي مبدأ الشورى والديمقراطية كالدكتور 

 يھ الغربيون الحقوق واألحكامبsن أصول الفقھ، والحقوق والقوانsن الوضعية lي فرنسا، حيث أّن فروع الفقھ يسّم 

ھ الحرية واملساواة، ثّم يوضح قائال أّن هذا التقريب ال  املدنية، وما يطلق
ّ
� عنھ الغربيون بأن عليھ العدل واإلحسان ُيع²ِّ

 51.يّمس الدين إطالقا فهو ال يمثل إال نمطا سياسيا فقط

– كل هذه النقاشات نجد لها أثرا lي مواقف وسلوكات الحركات اإلسالمية املعاصرة، حينما يتعلق األمر بتعاملها

ل املنطلقات الفكرية األو�ى لهذه املواقف والسلوكاتمع البيئة السياسية املوجود -معارضةك
ّ
وبالتا�ي  ،ة فè" الّ�" تمث

ياسية ن ِقبل األطياف السمسياسيا الباحثsن و املتابعsن أو فكريا من ِقبل وجب فهمها اتبداًء حينما يّتم التعامل معها 

 األخرى.

 

 التعّددية السياسية:نظرkÎا لالختالف واqWزOية و  -3

وهو من أك¾� األسئلة ال�" ت��ّدد اآلن  السؤال املحوري هنا هو هل تسع املذهبية اإلسالمية لتعّدد األحزاب السياسية؟ 

راد من خاللها إحراج الحركة ويك¾� طرحها عUى رواد الحركات اإلسالمية وإن كان ال يخُل من بعض التلميحات الّ�" يُ 

ها للشعب كأP�ّا حليفة القهر والدكتاتورية وقد يكون الدافع إليھ هو إظهار عجز الحركة اإلسالمية اإلسالمية وتقديم

  ر ملستقبل العمل السيا$#" وبرنامج الحّل عUى تقديم تصوّ 
ّ
 52.ي تنشده وتلح lي طلبھ صباح مساءاإلسالمي الذ

واألعمال الّ�" يمارسها املواطنون  التعددية السياسية بأP�ّا بمثابة مجموعة من النشاطات وRردول قد عرف ل

وقد اختلفت نظرة الحركات اإلسالمية إ�ى التعددية السياسية ، 53للتنفيذ أو لدعم الحكومة أو التأييد سياسات معينة.

Pا حيث قال أ�ّ  جمال سليمانه الكاتب اإلسالمي ويرجع ذلك بدرجة كب�sة إ�ى تعريف كل اتجاه للتعددية وهذا ما أكّد 

د وبالتا�ي يث يدور عليھ ما يدور عUى املصطلحات الجديدة بشكل عام أي عدم وجود ضبط علم" محّد مصطلح حد

نا ال نستطيع أن نقول بطريقة جازمة أّن هناك موقفا إسالميا 
ّ
تك¾� التأويالت واملفاهيم حول املصطلح ولهذا فهو يرى أن

 54 دا من مسألة التعّدد وما هنالك هو مجرد اجPQاداتمحّد 

 وإ 
ً
ا جماعة من الناس وحزب الرجل هم أصحابھ وجنده الذين مع رأيھ، أّم  :ذا عدنا ملفهوم الحزب فهو لغة

ھ مجموعة متعّد  سليمان الطاوي اصطالحا فقد عرفھ 
ّ
دة من األفراد تعمل بمختلف الوسائل الدستورية للفوز بأن

 ّsن وهذا التعريف ال يمكن استصحابھ إ�ى الفكر السيا$#" اإلسالمي وذلك بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سيا$#" مع

الشتمالھ عUى بعض الحقائق الّ�" تتناlى مع الشرع ولهذا يكون تعريفھ كالتا�ي هو مجموعة منظمة اجتمعت عUى ما أمر 

 55.والحق ورعاية مصالح األمة دلهللا بھ رسولھ للمشاركة lي الحياة السياسية Pàدف إقامة الع
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 وعموما فقد تراوحت اجPQادات اإلسالميsن lي مسألة التعددية إ�ى ثالثة اتجاهات:

 

 ). اتجاه القائل�ن باملنع بإطالق:أ

 بناحسن ال، اإلمام فتMû يكن، بكر أبو زRد املباركفوريوإليھ ذهب جمع من كبار علماء عصرنا ومن أبرزهم الشيخ  

ال  د األحزابحيث يرى أصحاب هذا االتجاه أّن نظام تعّد ، باز و ابن عثيم�ن األلبا©ي وابنوأك¾� علماء السلفية مثل 

 
ّ
سع لھ قواعد املذهبية اإلسالمية ملا يخرقھ من األصول والقواعد الشرعية وملا سبيل إليھ lي املجتمع اإلسالمي وال تت

 
ُ
ھ يجب أن ت

ّ
وهم يعرضون التعّددية .. 56.يھ بكل سبيلد الذرائع إلّس يف%#À إليھ من املآالت الوخيمة والعواقب املنكرة وأن

بأP�ّا ت��ك الحرية lي تشكيل الجماعات وإنشاء التكتالت وإقامة األحزاب وأّن املقصود م�Pا اإلذن بإظهار الدعوة إ�ى 

 ، وهنا نورد بعض األقوال: 57الكفر واملنكر وحماية الداعsن إ�ى ذلك بالقوانsن،

تل lي جماعات مختلفة املناهج واألساليب ليس من اإلسالم lي ³#"ء بل ذلك : التحزب والتكاأللبا©يقول اإلمام 

رحمھ هللا إّن اإلسالم هو دين الوحدة lي كل ³#"ء وهو ال  اإلمام البنا، كما يقول  58مّما نÀè عنھ هللا lي أك¾� من آية

 59يقبل نظام الحزبية وال يرضاه وال يوافق عليھ.

ھ: إذا قلن املباركفوريويقول 
ّ
الء جعل الحزب اإلسالم أساس الو ا أن ية lي اإلسالم فإّم يا بتكوين األحزاب السياسأن

ن يجعل م ال يحتاج إ�ى إقامة حزب آخر وإأن يجعل أمرا غ�sه، فان جعل اإلسالم هو األساس فاّن اإلسال  و أوال�²اء 

 60أمور الجاهلية. أساسا أمرا آخر غ�s اإلسالم فان هذا األمر lي معظم أحوالھ ال يخُل أن يكون من

 " يستندون عل�Pا:ومن األدلة ال�ّ 

ü  ا إ�ى أعداء الدينPà ي النصوص الشرعية إال مق��نة بالدم والوعيد، واقتصرت اإلشارةl أّن األحزاب لم تذكر

ما يش�s إل�Pم بصيغة املفرد عUى أP�ّم حزب هللا 
ّ
وlي املقابل لم يشر إ�ى جماعة املسلمsن بتعب�s األحزاب قط وإن

 
ّ
قط لحزب واحد ف وذلك lي موضعsن اثنsن من القرآن الكريم فّدل ذلك عUى أّن املذهبية اإلسالمية ال تتبع إال

 .هو حزب هللا

ü  :ى االجتماع ضمن القرآن قولھ تعا�ىUعن التفريق وتحض ع Àèانو  "إّن األدلة الّ�" تنQم وkÈا الذين فرقوا دي

وهذا التفريق واالختالف  61 "زعوا فتفشلوا وتذ\ب رRحكم"وال تناوأيضا قولھ: شيعا لست مkÈم yz« MNء" 

  ..62""لست مkÈم yz« MNءموجب لعذاب هللا ول�²اءة هللا ورسولھ كما جاء lي قولھ: 
ّ
ھ ال وقال الطرطو$#" بأن

يخف عUى كل منصف متجرد للحق أّن األحزاب بصور\Pا املعروفة وبرامجها املثالية وطموحا\Pا الظاهرة lي 

ق كلمة املسلمsن ووحد\Pم ويضعف شوكPQم وأّن اف��اض وجود أحزاب دون أن أنھ أن يفرّ السلطة من ش

 63.ي��تب عUى وجودها ما سبق ذكره فهو من قبيل اف��اض الê#"ء وضده

ü  ى ذلك النصوص الشرعية الصحيحة ومن ذلك قولھUوقد تواترت ع :�sمعقد الوالء وال�²اء هو اإلسالم ال غ

املؤمن�ن MN تواد\م  ثُل َم :" ملسو هيلع هللا ىلص وأيضا قولھ 71التوبة  ؤمنات ¢عض3م أولياء ¢عض﴾﴿واملؤمنون واملتعا�ى: 

 ."وتراحم3م مثل اVWسد الواحد، فإذا اشتYى منھ عضو تدا¼w لھ سائر اVWسد

ü  ّي طلب اإلمارة وتتوl عن التنافس Àèا األدلة الّ�" تنPQعد من يفعل ذلك بالخذالن وسوء العاقبة ومن أمثل

لرحمن بن سمرة ال �سأل اإلمارة، فإن أعطي½kا عن مسألة أوQلت إل�kا وإن أعطي½kا عن غ�� "يا عبد ا ملسو هيلع هللا ىلص قولھ

ومعلوم أّن التعددية السياسية قائمة عUى التنافس lي طلب الوالية والس¥ي إ�ى الحكم  مسألة أعنت عل�kا"

 هو مف��ق الطرق بsن األحزاب السياسية وبsن غ�sها من التكتالت البشرية األخرى.
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ü ا قولھ تعا�ى:﴿أاPQي اآلخرين ومن أمثلl عن تزكية النفس والطعن Àèلم ترى ألدلة الّ�" تن w·يزكون  نالذي إ

" ل¹س املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقولھ49﴾ النساء …أنفس3م بل هللا يزQي من �شاء

ابية الّ�" يقوم Pàا املرشحون املتنافسون الحمالت االنتخ ومعلوم أّن من قواعد التنافس الحزبي هذهالبذيء" 

 64فs·كون ف�Pا أنفسهم ويدعون ف�Pا الناس إ�ى انتخاPàم ويقدحون lي اآلخرين .

ü  انعدام السوابق التاريخية: حيث لم يسجل لنا التاريخ سابقة واحدة من هذا القبيل فكان ذلك كاإلجماع من

سلمsن فè" ظواهر مرضية اع��ت الجسم اإلسالمي lي ف��ة األمة عUى تركھ وأّما انشقاق الفرق عن جماعة امل

وهم يرفضون دعوى  ..65من الف��ات فارق Pàا أصحاPàا سبيل املؤمنsن بما تحزبوا عليھ من األصول البدعية.

تشب�Pها باملذاهب الفقهية ألّن أرباب هذه األخ�sة كانوا من ذوي االجPQاد املطلق بينما أرباب األحزاب السياسية 

ا هو مشاهد اليوم من ذوي الجهل املطلق، ثم إّن بsن املذاهب لم تخرج نفسها كتكتل Píدف إ�ى تغي�s كم

الخالفات بsن املذاهب ال تتجاوز املسائل الفقهية واألصل ف�Pا أP�ّا ال تفرق كلمة  النظام السيا$#" للبالد كما أّن 

 66ئد.املسلمsن بينما األحزاب فè" ترãى إ�ى درجة الخالف lي العقا

ü  ي بما عاهد عليھ الشعب قبلlن وsي بلد من بالد املسلمl فشل التجارب املعاصرة، فال يعرف حزب معاصر

�قت األمة من خاللها فè" إن كانت lي مقعد املعارضة  االنتخابات بل كانت lي الجملة وباال 
ُ
عUى األمة وثغرات اخ�

بsن أبناPäا وإن كانت lي موقع السلطة سامت األمة  لم تأل جهودا lي شق صف األمة وإثارة األحقاد والعداوة

 67.سوء العذاب

ولكن نش�s إ�ى أP�ّم وإن كانوا يرون عدم مشروعيPQا فإّن الكث�sين من معتنقي هذا االتجاه قد أفتوا بجوازها وقاموا  

الهامة  سالم وأهلھ املناصببدعمها lي بعض األحيان إتباعا لقاعدة دفع أعظم املضرتsن املتأتية من تقلد املعادين لإل 

ل أبرز مثال عUى هذه املسألة فتوى اإلمام العالمة وبالتا�ي اإلمعان lي إبعاد الشريعة عن الحكم ومالحقة دعا\Pا، ولعّ 

م، ملا سألھ اإلنقياذيون بالجزائر عموما والسلفيون خصوصا حول جواز ال��شح واالنتخاب فكان l1991ي سنة  األلبا©ي

لهم  للرماد lي العيون ليف�" سبل اإلصالح الشرعية (التصفية وال��بية) وأّن هذه االنتخابات ما Íي إال ذرّ أن بsّن لهم 

 بعد ذلك بجواز االنتخاب شرط أن يكون األصلح من اإلسالميsن .

 

 ). اتجاه القائل�ن بإباحة التعدد بإطالق:ب

ادة الشرع بل تفتح الباب عUى مصراعيھ حيث يرون أّن حيث ال يقف هذا االتجاه عند حدود التعددية املل�·مة بسي 

املذهبية اإلسالمية تستوعب إطالق التعددية إ�ى أبعد مدى حÀ�ّ تشمل مختلف التوجهات والتيارات بما lي ذلك 

 الشيوعية والعلمانية.

حفي: انھ lي تصريح صزعيم حركة ال�Pضة التونسية حيث جاء عUى لس راشد الغنو»yz ومن أبرز املروجsن لهذه الفكرة 

 
ّ

 "نحن ال ©عارض البت
ّ

ت ة قيام أي حركة سياسية ولو اختلفة أن يقوم MN البالد أي اتجاه من االتجا\ات وال ©عارض البت

 68."معنا اختالفا سياسيا جذرRا بما MN ذلك األحزاب الشيوعية

ئري حينما قال: "إّن الشعب إذا اختار القيادي اإلسالمي الجزا عبد هللا جاب هللافهم أيضا من تصريحات وهذا ما يُ 

 حامد أبو النصريقول  وكما 69التيار اإلسالمي م�²وك عل�Pم، وإذا اختار أحزاب ذات توجهات أخرى م�²وك عل�Pم"،

ھ الّب املرشد السابق لحركة اإلخوان: 
ّ

ھ الّب د أن �سمح بتعّد "نحن ©شدد أن
ّ

 دد األحزاب السياسية ونحن ©عتقد أيضا أن

kا تصطدم باإلسالم وذلك حّ�� يمكن مواجk½3ا باVّ,W من حرRة  ّèا أkÈقلنا ع y�ّذلك التيارات ال MN ة�شكيل األحزاب بما 

"�عرضون أنفس3م عwx يتبÀÒ هذا الرأي حيث يقول عن األحزاب غ�s اإلسالمية:  الشيخ القرضاوي À وح�ّ وال�Õ\ان"، 
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لت klم فلم �عد األمة مسلمة وأما القول أن نطلب من غ�� األمة وإذا Qانت األمة مسلمة فلن تقبل klم وإذا ما قب

M-ن ف3ذا األمر غ�� األخالRق التعددية منعنا اآلخرR70.."املسلم�ن أن �سمحوا لنا بال¬شاط فإذا وصلنا عن طر 

� ²أحد املدافعsن عن الحركات اإلسالمية طالب بمنع األحزاب والتكتالت الّ�" ترفض التداول عUى السلطة ع بل أّن 

اإلسالم يسمح باالختالف lي العقيدة فمن باب أو�ى أن يسمح بھ lي السياسة  ويرى الدكتور مجدي حسsن أّن  االنتخابات.

 لكنھ يعود ليناقض نفسھ فيقول إّن  وقد تش��ط عدم التعاون مع األعداء واستخدام العنف والس¥ي لتعويض الحكم.

من الرأي اآلخر وأّن اإلسالميsن lي املعارضة يحرصون ويجPQدون lي  خشان ما يجعلھ ال ياإلسالم لديھ من القوة وال�²ه

 إذا تصّور هؤالء أّن السلطة معكم 
ّ
الحصول عUى األغلبية فلماذا يخشون وقد وصلوا إ�ى السلطة هذا ال يحصل إال

 ومعها سوف تكون الراحة.

ملجوس وهم عبدت النار واستوعبت lي داخلها عبدت ومن حجة هؤالء أّن املذهبية اإلسالمية الّ�" استوعبت lي داخلها ا 

األصنام كما استوعبت ال�Pود والنصارى لè" من املرونة بحيث تستوعب lي داخل إطارها الشيوعيsن والعلمانيsن، وlي 

 ي الصحيفة الّ�" عقدها رسول هللا مع أهل املدينة من املسلمsن وال�Pود ومن دخل lي عهدهم سابقة لها داللPQا الحضار 

 الّ�" تشهد بمدى مرونة اإلطار السيا$#" lي الدولة اإلسالمية. 

املفكرين اإلسالميsن أجمع عUى رفض هذا التوجھ واعتباره أثر من أثار الوافد الغربي  طائفة منأّن  من عUى رغم

ي هيمن عUى عقول ومشاعر الكث�sين lي عهود االنكسار بل االنحطاط الّ�" عاشPQا األمة lي أعقاب
ّ
تعمار عصر االس الذ

ي فارقت جيوشھ بالد املسلمsن ولكن لم تفارق ثقافة عقولهم وأفكارهم
ّ
ھ من الواجب  71.الذ

ّ
 أن

ّ
التنبيھ أن أصحاب إال

 
ّ
 لبعض)(حسبما يزعم ا يھ قناعة بمبدأ التعددية الحزبيةهذا الرأي يبدون أقرب إ�ى ال�²اغماتية السياسية م�Pم إ�ى تبن

اليا اضطروا إ�ى ذلك استجابة لظروف الواقع السيا$#" lي بلدا�Pم وكرسائل طمأنينة اتجاه ذلك أّن أك¾� من تبنوه ح

 املتوجسsن من صعود اإلسالميsن lي الداخل والخارج والرافضsن لفكرة " الدولة الثيوقراطية " . 

 

 :). اتجاه القائل�ن بإباحة التعدد وفق األصول الشرعيةج

 الباحثsن املعاصرين و  يغلب عليھو 
ّ
 وعبد هللا يوسف القرضاوي ين انتهجوا هذا املذهب الدكتور من أبرز الذ

Uى معلقا ع القرضاوي وغ�sهم الكث�s، وlي هذا يقول الدكتور  النفyz.¹ ومحمد عمارة، سليم العوا وصالح الصاوي 

ي سبق و 
ّ
دية وخصوصا وقد التعّد  ذكرناه، لعلھ لو عاش اإلمام إ�ى اليوم لرأى ما رأيناه من جواز أن قول اإلمام البنا الذ

 ّsكما قال:  �72ت الظروف،تغ ّèالسياسة وأ MN الفقھ واألحزاب مذا\ب MN ا ضرورة ول¹ست ترفا" "أّن املذا\ب أحزابk

مايز وع والتدية lي الرؤية اإلسالمية Íي التنّ رفضها جريمة lي حق املجتمع وذلك أّن التعّد  أّن  الدكتور العواكما يرى 

ن د لها مدية السياسية البّ أّن التعّد  األستاذ الصاوي الوحدة وÍي ليست مطلقة دون حدود ويقول واالختالف lي إطار 

مصطفى ا ، أّم  73سقف وسقفها lي اإلسالم قطعيات الشريعة وثوابPQا وlي األنظمة الغربية يسمو�Pا قواعد النظام العام

ھ ال ضl �sي الواقع اإلسالمي أن يفتح أبوابھ أما مش3ور 
ّ
 74م املخالفsن لإلسالم للدعوة إ�ى مبادPäم.ف�sى أن

ھ إن أريد بالتعددية األخذ بنظام سيا$#" يسمح بتداول السلطة من أحزاب lي نظام سيا$#"  حامد العMxوقال 
ّ
أن

ا م قائم عUى الشرع واألحزاب تطرح حلول املشكالت الحياتية ال يخرج كل م�Pا عن االل�·ام بأحكام الشريعة مع كافة

 ومن مرتكزا\Pم: 75مشروع، ا أمر ُيقال فهذ

ü  ى التحريم وإذا استخلصنا صياغة للتعددية السياسيةUيأتي ما يدل ع À�ّي العقود واملعامالت اإلباحة حl األصل

تحقق املصلحة وتفي بالحاجة وتصون األمة من جور الحكام املستبدين ولم تخالف هذه الصياغة حكم lي 

 وعUى متبÒِ" املنع إقامة الدليل. الشريعة فإّن األصل ف�Pا هو الحّل 
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ü  ّما ال يت 
ّ
بھ فهو واجب: وإذا استصحبنا هذه القاعدة لتطبيقها lي مجال السياسة والحكم لوجدنا  م الواجب إال

ية دالشريعة تأمرنا بجملة من املبادئ الكلية يتوقف وجودها وحسن القيام Pàا lي واقعنا املعاصر عUى التعّد  أّن 

 76.لرقابة عUى السلطةالسياسية كالشورى وا

ü موارد األحكام  أي أّن الطريق إ�ى الحرام حرام والطريق إ�ى املباح مباح أي أّن  :اعدة الذرائع والنظر إ�ى املآالتق

قسمان: مقاصد وÍي األمور املكّونة للمصالح واملفاسد ووسائل وÍي الطرق املفضية إل�Pا وحكمها حكم ما 

دية سيف ذو حدين ولكن ما هو البديل خاصة إذا وهم يع��فون أّن التعّد  ..77.أفضت بھ من تحليل أو تحريم

علمنا أّن لدينا نوعان من البدائل الحكومة الفردية وحكومة الحزب الواحد وكالهما وقع lي مستنقع االستبداد 

 78.والفساد السيا$#" وانتPà Àèما األمر إ�ى سحق الحريات العامة

ü  ھ لم تكن توجد آليات السوابق التاريخية وذلك أّن اال
ّ
ختالف السيا$#" موجود lي التاريخ اإلسالمي غ�s أن

ھ خروج عUى السلطان، ويرى بعضهم أّن القرآن 
ّ
ھ كان يفهم عUى أن

ّ
لتصريف الخالف بشكل ايجابي بحيث أن

ن إن طائفتان م ﴿دية السياسية lي املجتمع اإلسالمي وأشار إ�ى وحدا\Pا بالطوائف فقال تعا�ى أقر التعّد 

كما أّن الفرق اإلسالمية كالخوارج وغ�sها Íي تكتالت سياسية lي األصل تحزبت حول . ﴾.املؤمن�ن اقتتلوا...

 79اختيارات وبرامج سياسية وإن كانت كست تحزPàا السيا$#" لبوس االختالف العقدي واملواقف الدينية.

يعة وذلك أّن التعددية السياسية هدفها إقناع د األحزاب مشروط بال�·امها حاكمية الشر لكن وكما قلنا فإّن تعّد  

الشعب بتطبيق مبادئ وأهداف الحزب ومن املبدئي أّن أحد أسس األحزاب اإلسالمية هو صيانة القيم اإلسالمية، كما 

 
ّ
ھ من القواعد االجتماعية والعقائدية لدى املسلمsن هو الحيلولة دون تسل

ّ
ط الكفار عUى املسلمsن، وهذا ما جاء lي أن

دستور إيران "لألحزاب والجمعيات والنقابات الحربية، والعمل السيا$#" يش��ط أن ال تنقص أصول االستقالل والوحدة 

 .الوطنية وأساس الجمهورية اإلسالمية

ھ يرى فيھ تعاون عUى اإلثم 
ّ
يتفرغ عن هذا حكم التحالف مع هذه األحزاب فهناك من يمنعها ويحرمها ذلك أن

وما بsن مجs· لها بشروط بحيث ال يكون  80﴾،وال تركنوا إ·w الذين ظلموا فتمسكم النار...﴿ا�ى: والعدوان وقد قال تع

 عUى حساب املبادئ والقطعيات وأن يعود عUى اإلسالم وأهلھ بالفائدة.
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III.  تقييم دورWات اQرqاإلسالمية  MNديثة: مراجعةqWالعر{ نقدية تفاعل3ا مع الدولة ا yz{راك السياqWضوء ا wxيع 

 الرا\ن.

ي تضطلع بھ حركات  
ّ
هنة، lي البيئة السياسية العربية الرا "اإلسالم السيا$#""lي هذا املحور نتعرض ملساءلة الدور الذ

محاولsن تقييم حدوده وآثاره ومدى قدرتھ عUى املساهمة lي رسم معالم الدولة العربية الحديثة ما بعد االنتفاضة وكذا 

 دى رشادتھ وتلبيتھ لتطلعات الشعوب.نمط الحكم السيا$#" ف�Pا وم

 

 عwx ضوء "االنتفاضات الشعبية الرا\نة". يةqرQات اإلسالماWأسباب صعود  -1

هناك العديد من األسباب ال�" ساهمت lي وصول حركات اإلسالمية لسّدة الحكم، lي كّلٍ من مصر وتونس. لكن  

عا\Pا ش��كة ال�" أّدت إ�ى اتساع نفوذ الحركات اإلسالمية lي مجتمسيتّم االكتفاء هنا بال��كs· قدر اإلمكان، عUى األسباب امل

، مما سّهل من عملية وصولها إ�ى سّدة الحكم إّبان 
ً
. ويمكن إرجاع ظاهرة صعود الحركات  "الثورات العربية"أوال

ً
الحقا

 ة، وهما:، إ�ى نوعsن من األسباب، من حيث األهمية والفاعلي"دول الربيع العربي"اإلسالمية lي بعض 

 األسباب الثانوRة: 

 ويمكن حصرها lي:

دت م�Pا الحركات اإلسالمية  "اإلسالم الّسيا$#""انسجام خطاب  -أ
ّ
مع البيئة االجتماعية، وبما أّن البيئات الّ�" تول

 lي املجتمعات اإلسالمية، لذلك س
ً
را

ّ
ا ومؤث  محوريًّ

ً
ل عامال

ّ
حركات  عتÍي بيئات إسالمية lي األساس، وبما أّن الدين يمث

 مع البيئات  "اإلسالم الّسيا$#""
ً
سقا

ّ
 مت

ً
ت خطابا

ّ
عا\Pا، كما تبن

ّ
منذ نشوPäا إ�ى االستفادة من الخطاب الديÒ" لخدمة تطل

ع إليھ اإلنسان املسلم lي بيئتھ 
ّ
 لها، ومن ثّمة أصبح خطاPàا ينسجم مع ما يتطل

ً
 أو صادما

ً
الّ�" نشأت ف�Pا وليس مغايرا

 االجتماعية. 

 ضPQا لالستبداد الداخUي واالحتالل الخارõي.مناه -ب

ا بالنسبة د الدين عّ االتكاء عUى أرضية الدين والعمل التطّو«ي اإلنساني، إذ يُ  - ج  مهمًّ
ً
للحركات اإلسالمية عامال

 من خالل العمل الدعوي والتطو«ي ع�² املساجد واملواقع األخرى. إّن نفوذ الحركات اإلسال 
ً
ية مللحشد والتأث�s، خصوصا

، وا
ً
..lي ساحا\Pا االجتماعية، وقدر\Pا عUى التمّدد والتوّسع، يأتي من بوابة الدين أوال

ً
 لخدمات املقّدمة للمجتمع ثانيا

ل Pàا الحركات اإلسالمية، lي كّلٍ من مصر واألردن 
ّ
وهناك نماذج عصرية تقّدم مقاربة حقيقية للطريقة ال�" تتشك

رة وضاغطة عUى سياسات الحكومات lي تلك الدول، وقد وفلسطsن، حيث أصبحت الجماعات اإلسال 
ّ
مية قوى مؤث

lي  81وصل بعضها إ�ى سّدة الحكم كما Íي الحال مع حماس قبل ربيع الثورات العربية، واإلخوان lي مصر، وال�Pضة 

 تونس.

ي تتمّتع األنظمة العربية بمزيٍد من ا - د
ّ
 لقّوة الفائضة أحياستبداد األنظمة العربية وفسادها، lي الوقت الذ

ً
انا

عUى صعيد أجهز\Pا األمنية والعسكرية واملخابراتية، Íي ضعيفة إ�ى حّدِ الهشاشة عUى الّصعيد الشعï"، بل إّن شرعيPQا 

، وذلك بسبب إيغالها lي الفساد بمختلف أشكالھ إ�ى جانب احتكارها للّسلطة وال¾�وة، 
ً
املنقوصة مهزوزة ومه��ئة أيضا

عب 
ّ

 وإقصاPäا للش
ّ
 ھ مصدر الشرعية والّسلطة.عن املشاركة، lي حsن أن

من أرضية الفقر والحرمان واالضطهاد، ويرجع األمsن  نظر البعضإّن بروز وصعود الحركات اإلسالمية، ناl û#³ي 

ل lي: "اإلسالم الّسيا$#""، أسباب صعود تيار عبد املنعمالعام ملؤّسسة الفكر العربي، 
ّ
 إ�ى عوامل ثالثة، تتمث
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ü األوضاع املجتمعية.  تفاقم 

ü  .الفساد "
ّ

#êتف 

ü نs82قمع األنظمة لإلسالمي . 

وعليھ، فإّن والدة معظم الحركات اإلسالمية وزيادة شعبيPQا، هو رّد فعل عUى سياسات األنظمة الحاكمة 

  .حسبما يذهب هؤالء اإلقصائية ونتيجة طبيعية لفسادها
ً
فت أوضاعا

ّ
يئة، سفسياسات األنظمة الحاكمة، Íي الّ�" خل

وهّيأت الفرصة املالئمة لتقّدم الحركات اإلسالمية نفسها كبديل ع�Pا، ما جعل املواطن العربي ينظر إل�Pا بوصفها 

، أثناء االنتخابات الّ�" حدثت إّبان » خشبة«
ً
، حيث تّم "الثورات العربية"الخالص من الواقع. وقد ترجم ذلك فعال

 ."دول الربيع العربي"ت lي خابات الّ�" تّم منحها غالبية األصوات أثناء عملية االنت

الحملة الدعائية املضاّدة، وهنا تجدر اإلشارة إ�ى أّن خروج اإلسالميsن من املعارضة ووصولهم إ�ى سّدة الحكم،  -و

 ى لم ُيْنِھ حالة الّصراع بي�Pم وخصومهم الّسياسيsن، سواًء كانوا من األنظمة الّ�" سقطت، أو من بعض التيارات والقو 

 تلك الّ�" أصبحت اليوم تنتم" 
ً
ا، خصوصا ا وسياسيًّ غ�s اإلسالمية إ�ى جانب بعض اإلسالميsن املتباينsن معهم فكريًّ

 اليوم lي "بدول الربيع العربي"للمعارضة 
ً
. بل، ومن املرّجح أن تزداد حّدة الّصراع أك¾� مّما م%#À، وهذا ما بات واضحا

من التيارات  الحركات اإلسالمية وخصومهاحالة من الصراع الشديد بsن  تونس ومصر، حيث تشهد الّساحتان هناك

 والقوى األخرى.

 هذه الالخ�²ة الّسياسية والوفرة املالية، ف -ي
ً
قوى تمتلك خ�²ة طويلة من العمل السيا$#"، فاإلخوان lي مصر مثال

املدنية، الّ�" تعت�² حديثة بعض  مارسوا العمل الّسيا$#" ألك¾� من ثمانية عقود من الزمن، وذلك عUى عكس القوى 

ا، كما فالê#"ء وبالتا�ي  è" تفتقر إ�ى الخ�²ة الطويلة lي العمل السيا$#"، كما أّن إمكانا\Pا املالية محدودة أو ضئيلة جدًّ

نPQم من استثمار الفرصة التاريخية الّ�" أتاحPQا لهم ثور 
ّ
ت اأّن الخ�²ة lي الحشد والتأث�s واستخدام الخطاب الديÒ" مك

  83.الشباب العربي

 أP�ّا غ�s كافية إليصال اإلسالميsن إ�ى سّدة الحكم، 
ّ
، مع أهمّيPQا، إال

ً
وتجدر اإلشارة إ�ى أّن األسباب املشار إل�Pا آنفا

 .نش�s إل�Pا هنا باألسباب الجوهريةأسباب أخرى أك¾� أهمية وفاعلّية، وÍي الّ�"  تتضافر معهاما لم 

 األسباب اVWو\رRة: 

 حصرها lي: ويمكن

القدرة التنظيمية مقابل تشظي الساحة الّسياسية، فانسجام الخطاب مع البيئة االجتماعية، ومناهضة -أ

كاء عUى أرضية الدين والعمل التطّو«ي اإلنساني، وفساد النظم السياسية 
ّ
االستبداد الداخUي واالحتالل الخارõي، واالت

ر الحركات اإلسال 
ّ
ا إ�ى تمّتعها بالخ�²ة الّسياسية واإلمكانات املالية ومناهضPQا لإلسالميsن، وتجذ

ً
مية lي مجتمعا\Pا، مضاف

ها عناصر قّوة امتازت Pàا الحركات اإلسالمية lي معظم البالد العربية منذ نشأ\Pا، كما Íي عوامل أساسية 
ّ
والبشرية، كل

 ."بدول الربيع العربي"ساعدت بشكل حقيقي lي ترسيخ شعبيPQا lي مجتمعا\Pا، السيما فيما بات يعرف 

لكّن تلك العوامل وحدها لم تكن كافية لدفع شرائح وقوى املجتمع املختلفة lي مصر وتونس ملنح أصوا\Pا إ�ى 

ب أعUى املناص Pàا اإلسالميsن lي مختلف جوالت العملية االنتخابية ليحصدوا العدد األك�² من املقاعد يتبوءون 

نتخابية، خالل إدارة العملية اال من جانب م�Pا " يظهر ك الحركات بقدرات تنظيمية، ال�ّ السياسية lي الدولة. فلوال تمّتع تل

. لوال ذلك ملا 
ً
 lي ظّل ضعف ملحوظ لدى القوى السياسية واالجتماعية األخرى السيما الناشئة حديثا

ً
خصوصا

 استطاعت أن تصل إ�ى ما وصلت إليھ.
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ر التنظيمية واأليديولوجية والسياسية الكالسيكية، جاءت الثورات العربية نتيجة لفعل جما«ي يتج -ب
ُ
اوز األط

ومع�²ّة عن قوي وتيارات جديدة لم تعرف العمل الحزبي بشكلھ التقليدي. فالسواد األعظم للثورتsن التونسية واملصرية 

 
ّ
ما من حركات اجتماعية وثقافية تت

ّ
ارها ي حركيPQا وأفكسم باملرونة الشديدة lلم يخرج من عباءة األحزاب القائمة، وإن

 
ّ
ا عن طبيعة وبنية الخطاب اإلسالمي الحركي الذ  وعضويPQا. وهو ما يختلف جذريًّ

ّ
م سم باملركزية الشديدة واالل�·اي يت

األيديولوõي والتنظيم". وهنا كان أمام الحركات اإلسالمية أحد خيارين، إّما املشاركة lي الثورات العربية، ولكن وفق 

ما قد يؤدي إليھ ذلك من خسارة وإّما عدم املشاركة مع  الّ�" يحّددها ُمحركوها والداعون إل�Pا، شروط وقواعد اللعبة

 بsن جموع الشعب.
ً
ما أيضا

ّ
  84 سياسية ومجتمعية ليس فقط بsن قواعدها وأعضاPäا، وإن

ما ك -ج
ّ
ا أو بقرار تنظيم"، إن  اختياريًّ

ً
رض عللم تكن مشاركة الحركات اإلسالمية lي الثورة أمرا

ُ
 ف

ً
 واقعا

ً
�Pا انت أمرا

 وحاول الجميع اللحاق بھ. فعUى سبيل املثال، رفضت جماعة اإلخوان 
ً
ي كان سريعا

ّ
بفعل تطّورات الفعل الثوري الذ

ا lي تظاهرة   عUى الجماعة، الّ�" لم يكن  2011يناير  25املسلمsن lي مصر املشاركة إيجابيًّ
ً
lي بدايا\Pا. وهو أمر ليس غريبا

ر ثقيل lي غالبية املناسبات التعبوية الّ�" قامت lي مصر خالل األعوام الثالثة املاضية (لم تشارك الجماعة لها حضو 

وغ�sها من إضرابات العمال واملهنيsن والضرائب العقارية ... إلخ)، وذلك إّما بسبب تخّوفها  2008أبريل  l6ي إضراب 

ر الساخطة. lي حsن جاءت مشاركة اإلخوان lي الثورة املصرية، بعدما من قمع النظام لها، أو عدم تأث�sها lي هذه الدوائ

د لها أّن ما يحدث يتجاوز كونھ تظاهرة فئوية، كي يصل إ�ى العمل الثوري التاريÚي.
ّ
 تأك

 لإلسالميsن بأّي حال أن ُيع�²ّوا عن هويPQم الذاتية lي الثورات العربية، ليس فقط ألP�ّم لم  -د
ً
لم يكن متاحا

ا أو يبادروا للقيام Pàا، وبالتا�ي ال يحّق لهم تلوي�Pا بشعارا\Pم وأيديولوجيا\Pم، وليس لتخّوفهم من أْن يتّم يشعلوه

 إلدراكهم عواقب ذلك عUى دورهم، وإمكان بقاPäم كجزء من ال��كيبة الثورية فيما 
ً
ما أيضا

ّ
إجهاض الثورة بسبPüم، وإن

sلم يكن شباب الثورت ،
ً
ر بعد. فكما قلنا سابقا

ّ
ن التونسية واملصرية ليسمحوا ب�²وز أّية هوية فئوية أو عمودية قد تؤث

 lي شمولية الثورة، وتحجب صور\Pا كحركة قاطعة للمجتمع، ومع�²ّة عنھ بكافة جماعاتھ وأطيافھ. 

ما تنوّ  -ـو
ّ
 عت خريطة اإلسالميsن اللم يحتكر فصيل حركّي بعينھ املشهد اإلسالمي lي الثورات العربية، وإن

ّ
ين ذ

  يار الديÒ"، بدءً انخرطوا lي العمل الثوري، بحيث ضّمت مختلف فصائل وجماعات الت
ً
من اإلخوان املسلمsن، مرورا

بالحركة السلفية، وانPQاًء ببقايا التنظيمات الجهادية الّ�" كان لها حضور lي الثورة املصرية بدرجات متفاوتة. وهو ما 

 تجاوز الثورة املصرية لأل 
ً
ر األيديولوجية والعقائدية ملختلف القوى الدينية والّسياسية.يؤكد مجّددا

ُ
حدث من فلم ي ط

 �sدف تغيPQي عمل تنظيم" وحركي يسl ،ي بعض األحيان الصوفيةlقبل أن انخرط اإلخوان والسلفيون والجهاديون، و

ما أ
ّ
 بسبب العداء التنظام الحكم، ليس فقط بسبب االختالفات الشديدة بsن خطابا\Pا وأيديولوجيا\Pا، وإن

ً
اريÚي يضا

ي وصل إ�ى حّد االّ\Pام بالتواطؤ مع النظام السابق، كما كانت الحال بsن السلفيsن واإلخوان عUى سبيل املثال.
ّ
 الذ

 مع حضور بقية القوى األخرى، وباعتباره يع�²ّ عن 
ً
إذا كان حضور التيار اإلسالمي lي الثورات العربية متماشيا

ا بأّي حاٍل من  فصيل اجتما«ي وسيا$#" ا أو استثنائيًّ  استئثاريًّ
ً
ر lي املجتمعات العربية، ولم يكن حضورا

ّ
موجود ومتجذ

وهو أمر مهّم وفارق، حيث اعتادت الحركات اإلسالمية أن تكون Íي املحّرك األسا$#" للشارع العربي، خاّصة  -األحوال 

أشمل من أْن تخ�·ل lي فصيل أو لون سيا$#" واحد دون فإّن الثورات العربية Íي أعّم و  -lي الشرائح الدنيا والوسطى

.ففي الحالة التونسية لم تكن األحزاب املنافسة لحركة ال�Pضة بالقدرات التنظيمية والفاعلية  85»بقية القوى والتيارات

 عUى سائر القوى املنافسة.
ً
 كاسحا

ً
 lي فوز ال�Pضة فوزا

ً
 املتكافئة، مّما جعل هذا العامل حاسما

ل نحو ال�²اغماتية السياسية اإلسالمية، إذا كان املفهوم الشائع لل�²اغماتية يعÒ" التحّرر من كّل أيديولوجيا املي -ي

، lي سبيل تحقيق بعض املصالح اآلنية أو املكاسب الخاّصة فقط، 
ً
ّم تنحية املبادئ والقيم جانبا

َ
أو موقف مسبق، ومن ث

ال واقع الح لسيا$#" ملعظم الجماعات اإلسالمية lي الوطن العربي.فإّن هذا املفهوم ال ينطبق عUى مجمل السلوك ا
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 للوقائع والظواهر السياسية 
ً
ر إ�ى حّدٍ كب�s بالبيئة املحلية مسايرا

ّ
يؤكد بأّن السلوك السيا$#" لكّل تيار إسالمي هو متأث

ھ ال يمكن قياس سلوك أّي تّيار إسالمي lي بلٍد ما، وإ
ّ
، وبالتا�ي فإن

ً
سقاطھ عUى سلوك عموم التيارات القائمة غالبا

مَّ َوْسم مجمل سلوك اإلسالميsن بـ 
َ
ا النف¥ي واملتحرّ » ال�²اغماتي«اإلسالمية lي مختلف الساحات اإلسالمية، ومن ث ر كليًّ

ي ال ُيع�s أّي اهتمام للمصالح والظروف املتبدلة.» األيديولوõي«من األيدولوجيا أو بـ 
ّ
 الذ

ھ ليس فمن خالل عملية التقييم امل
ّ
وضو«ي للسلوك السيا$#" ملعظم اإلسالميsن lي الوطن العربي، يّتضح أن

 عن منظومتھ القيمية واألخالقية بشكل تام، بحسب ما هو 
ً
 من الدين أو منسلخا

ً
ھ ليس متحّررا

ّ
، كما أن

ً
ا مطلقا نفعيًّ

وك "اإلسالم السيا$#" الجديد"، واضح من شعارا\Pم وسلوكهم القائم عUى األقّل. لذا يمكن القول بأّن الواضح من سل

ا التكّيف مع املفاهيم والطروحات الجديدة ذات  ھ استطاع وبشكل سريع جدًّ
ّ
 lي ظّل "ثورات الربيع العربي"، أن

ً
خصوصا

يات..إلخ. وكذلك مع الوقائع السياسية 
ّ
الّصلة بتعزيز الحّريات والشراكة والقبول بالتعّددية وضمان حقوق األقل

 lي ُبعدها اإلقليم" والدو�ي.واالجتماعية الق
ً
 ائمة، خصوصا

 نحو االعتدال واملرونة lي التعامل مع اآلخر املختلف القريب والبعيد، وباتوا 
ً
 واضحا

ً
كما أبدى اإلسالميون ميال

بة 
ّ
يتعاطون مع الواقع بصورة أك¾�، وبê#"ٍء من ال�²اغماتية السياسية (الواقعية)، ولكن lي صور\Pا اإلسالمية املشذ

 بsن التمّسك باملبادئ والقيم واألخالقيات من جهة، ومسايرة مجريات وا
ً
ملقبولة، الّ�" تحاول التوفيق أو املزاوجة دائما

باتھ، من جهة أخرى.
ّ
 الواقع السيا$#" ومتغ�sّاتھ ومتطل

رو م
ّ
درسة وهذا يعÒ" والدة شكل جديد من "ال�²اغماتية اإلسالمية" املغايرة ملا برع فيھ وصاغھ رّواد ومنظ

 ، lي �Pايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.أمثال ب��س ووليم جيمس و جان ديوي ال�²اغماتية األمريكيsن 

ومّما ال شّك فيھ أّن "الربيع العربي" عّزز الّسلوك ال�²اغماتي السيا$#" لدى اإلسالميsن، وكان لھ األثر البالغ lي 

ھ ال يمكن االّدعاء بأّن هذا السلوك هو وليد اجتذاب شرائح اجتماعية واسعة لإلسالم
ّ
 أن

ّ
 ومناصرة، إال

ً
يsن تصويتا

Pا كانت عالقة مّد وجزر بسبب ³#"ٍء من الثورات العربية، فمن يتتّبع تاريخ اإلخوان lي عالقPQم بالسلطة سيجد أ�ّ 

 .
ً
 ال�²اغماتية السياسية الّ�" يتعامل معها اإلخوان كث�sا

، جعل اإلخوان يستفيدون من أّية هذا السلوك بsن التصالح 
ً
ي لم يكن جديدا

ّ
مع السلطات والتنافر معها، الذ

ا lي طول البالد العربية، خاصة lي منطقة الخليج العربي،  فرصة يمكن أن تتحّقق لهم lي بناء تنظيمهم وامتداده أفقيًّ

 ما فمذ نشوء اإلخوان كتنظيٍم سيا$#" وديl "Òي مصر كانت ذهنية العالقة مع دول ا
ً
لخليج حاضرة بقّوة، لذلك كث�sا

 تميل إ�ى الرؤية الدينية lي سياسيا\Pا، السيما lي 
ً
س¥ى التنظيم إ�ى عقد صداقات جّيدة مع الخليجيsن بوصفهم دوال

 86السعودية.

  كما أّن 
ّ
 و سم بال�²اغماتية، لم ينحصر lي العالقات مع النظم املحلية القائمة أالسلوك السيا$#" لإلسالميsن املت

ى lي العالقة مع الغرب. فمعاداة اإلسالميsن الواضحة 
ّ
Uما كان هناك نصيٌب منھ تج

ّ
القوى السياسية املنافسة، وإن

 
ً
 للدعوة بمقاطعة إسرائيل وقطع أّي شكٍل من أشكال العالقة معها،كان سلوكا

ً
للغرب، إ�ى جانب رفع الصوت عاليا

.
ً
 وشائعا

ً
 قديما
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 كيل معالم الدولة اqWديثة ما ¢عد االنتفاضات:MN �ش اqWرQات اإلسالميةدور  .2

ھ ال جدال بsن اثنsن بخصوص اإلمكانات  
ّ
 أن

ّ
بالرغم من املثالب الّ�" ُيمكن أن نسجلها عUى الحركات اإلسالمية اليوم إال

عربية اليوم، ة الالذاتية واملؤهالت النفسية الّ�" تمsّ·ها عن غ�sها من الفواعل السياسية الّ�" تزخر Pàا الساحة السياسي

لذا تحاول اليوم كث�s من هذه الحركات أن تجد لها موطأ قدم فاعل بsن مختلف األطياف السياسية حÀ�ّ تس¥ى بدورها 

للمساهمة lي صياغة نمط الدولة الحديثة السيما عUى ضوء النتائج الّ�" سيحملها "ربيع العرب"، وهذا ما تبّدى للعيان 

الّ�" دخلت ف�Pا هذه الحركات منذ مّدة ال بأس Pàا ُبغية تطوير تصورا\Pا الفكرية تجاه  من خالل املراجعات الفكرية

مسائل الحكم والدولة ومواكبPQا مع ما طرأ من مستجدات، لذا سنحاول lي هذه الجزئية أن نستقرئ ما أمكن مدى 

ي تس¥ى هذه الحركات ألن تلعبھ اليوم بناًء عUى ما تملكھ من ممs·ات
ّ
ي تؤهلها للنجاح، والّ�" يمكن معالجPQا l الدور الذ

 نقاط:

الطبيعة "الجذرية" للحركة اإلسالمية عUى صعيد املفاهيم ونظام الحياة، واملقصود هنا بالطبيعة الجذرية هو  -أ

اسPQداف التغي�s الجذري للمفاهيم وللرؤية الكونية الحضارية الغربية الّ�" غلبت عUى نظام الحياة السياسية 

ية وغ�sها lي العالم العربي. والطبيعة الجذرية "تسPQدف اإلصالح من الجذور" أي إعادة البناء االجتما«ي واالقتصاد

الطبيعة الثورية للحركة  من األساس من أجل انطالق دورة حضارية إسالمية جديدة.. وال نعÒ" بالضرورة أّن 

l جذري وإن اإلسالمية بعد سقوط الخالفة "العثمانية" تستد«ي استخدام القوة �sأّن التغي "Òما نع
ّ
ي التغي�s، وإن

 87تّم بالتدريج وبالوسائل السلمية، فهو تغيl �sي طبيعة الدولة ذا\Pا ".

ألهداف اوالطبيعة الثورية تتمثل lي تغي�s جذري عUى صعيد الكليات واألسس العامة سواء عUى صعيد املفاهيم و 

ل املشروع الحضاري املعاصر املرتكز عUى النمط الغربي والعلماني بمعÀÒ آخر تغي�s يس¥ى إ�ى استبداواملنطلقات. 

ھ  ،ثوريةإ�ى مشروع حضاري بديل يرتكز عUى أطروحات إسالمية ولكن ليست بالضرورة ذات طبيعة تغي�sية 
ّ
إن

 اختالف الوسائل، فالديمقراطية مقبولة كوسيلة حياة ولكن ليست كمفهوم فلسفة أو عقيدة حياة.

تحوالت سياسية إيجابية للحركة اإلسالمية عUى صعيد الفكر واملمارسة (تتالءم ومستجدات حدوث تطورات و  -ب

 الواقع املعاصر) .

تجاوز الصراع مع السلطة إ�ى معارضة سياسية أو التعايش ومهادنة للسلطة، أو مشاركة lي السلطة، فاملتتبع  -ت

والستينات، خاصة lي مصر تحّولت نظر\Pا إ�ى  ملس�sة الحركات اإلسالمية يرى أP�ّا lي األربعينات والخمسينات

lي مرحلة الصحوة اإلسالمية منذ �Pاية السبعينات ح�P� Àاية القرن العشرين، من"صدام" أو "صراع"  السلطة

عUى السلطة ، باستثناء حالة سوريا lي �Pاية السبعينات وأوائل الثمانينات إ�ى "معارضة" سياسية للسلطة، أو إ�ى 

ا املغرب أو اليمن وغ�sهالجزائر أو نة أو مشاركة lي السلطة كما يحدث lي مصر أو الخليج أو األردن أو تعايش ومهاد

ما lي مشاركPQا السياسية النيابية 
ّ
من الدول. ويمكن مالحظة ذلك ليس lي بيانا\Pا وتصريحات مسؤول�Pا فقط، وإن

 ودان، الجزائر، الكويت، وغ�sها.والحكومية، مثل ما يحدث lي مصر، املغرب، اليمن، األردن، الس

ھ بالرغم من تعرض معظم هذه الحركات اإلسالمية اإلخوانية لهذه الظاهرة 
ّ
ومما يزيد من هذا االعتقاد Pàذه السمة أن

، وعدم تحّولها إ�ى "العمل املسلح أو العسكري" ملقاومة ت عUى نهج " املعارضة السياسية"إ�ى قمع واعتقاالت فإP�ّا أصرّ 

كما حصل مع حركات عديدة، ويالحظ أّن الخطاب السيا$#" واملمارسات السياسية للحركات اإلسالمية ال  السلطة

ما تؤكد عUى إمكانية 
ّ
تدعو إ�ى االنقالب عUى السلطة، وال تسPQدف السيطرة عUى موقع رأس النظام السيا$#"، وإن

لعام للمجتمع، وهذا ما ينقلنا إ�ى الحديث عن التعايش مع السلطة أو عUى املشاركة مع السلطة lي عملية اإلصالح ا

 السمة األخرى وÍي سمة اهتمام الحركة اإلسالمية باملشاركة السياسية. 
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اهتمام الحركة اإلسالمية باملشاركة السياسية، فمن املالحظ عUى الحركات اإلسالمية اهتمامها باملشاركة السياسية  -ج

 خاصة lي من خالل قنوات وآليات العمل السيا$#" الر 
ً
 الثمانينات والتسعينات. فمعظمسم"، حيث كان ذلك متوفرا

حركات اإلخوان املسلمsن lي (مصر واألردن واملغرب والكويت واليمن والجزائر) اهتمت باملشاركة ال�²ملانية واملشاركة lي 

 يم املجالس البلدية واالتحادات الطالبية بل إّن بعضها دخل املشاركة lي السلطة التنفيذية.
ً
كن ورّبما كان ذلك أمرا

 
ّ
 لحركة تبن

ً
ت العمل السيا$#" وعدم اللجوء إ�ى العنف املسلح كوسيلة للتأث�s عUى القرار السيا$#" الرسم" تفهمھ وطبيعيا

. وكذلك لحماية حضورها السيا$#" lي املجتمع، وكان طبي¥ي أن يدفع 
ً
 وخارجيا

ً
وعUى السياسات العامة للدولة داخليا

 بالعمل السيا$#" إ�ى االنتقال من السرية إ�ى العلنية. هذا االهتمام 

الدمج بsن الخطاب العقائدي وبsن املمارسة أو السلوك ال�²اغماتي االجPQادي/الواق¥ي أو الواقعية (االجPQاد lي  -د

 ييركز lي محوره عUى املضمون العقائد "اإلسالم السيا$#""بالرغم من أّن الخطاب السيا$#" لظاهرة الواقع)، ف

ھ ُيالحظ عليھ خاصة lي 
ّ
 أن

ّ
واالل�·ام باملبادئ العامة تجاه القضايا السياسية العامة وتجاه السلطة السياسية، إال

 أو أّن قابليتھ لل�²اغماتية عUى صعيد السلوك 
ً
ھ كان براغماتيا

ّ
ف��ة الثمانينات وحÀ�ّ أوائل القرن العشرين أن

انت العديد من الحركات اإلسالمية تمارس تحالفات سياسية مع واملمارسة كانت متوفرة، فعUى سبيل املثال ك

 lي مشاركاتھ االنتخابية ال�²ملانية، كما حصل lي مصر 
ً
تيارات وأحزاب علمانية بل يسارية واش��اكية التوجھ أحيانا

��اكية شبsن اإلخوان املسلمsن وحزب العمل، أو تحالف التجمع اليمÒ" لإلصالح مع حزب الحكومة ضد التيارات اال 

والعكس lي االنتخابات ال�²ملانية.. وكذلك من املمارسات ال�²اغماتية كان تعايشها بل مشاركPQا lي السلطة التنفيذية 

بالرغم من تبÒ" النظام السيا$#" التجاهات سياسية علمانية، كما حصل lي األردن والجزائر واليمن. ومن ممارسPQا 

لديمقراطية اللي�²الية" كمرجعية سياسية وليست فكرية أو عقائدية أو ال�²اغماتية قبولها أو تعايشها مع "ا

أيديولوجية، تحتكم لها lي عالقا\Pا السياسية سواء مع النظام السيا$#" أو مع القوى السياسية املختلفة lي 

 الدولة القطرية.

Uن السلوك ال�²اغماتي للحركات اإلسالمية عمل عsن الخطاب العقائدي وبsسية ى تطوير الرؤية السياهذا الدمج ب

 لهذه الظاهرة وساهم lي انتقالها بشكل كب�s من إطار العموميات إ�ى ال�²امج والطروحات املحددة .

بالقوة  · الحركات اإلسالميةوالقدرة عUى التعبئة األيديولوجية، إذ تتمl  ّsي البناء التنظيم" وااليدولوõي القوة -ه

يات الصعبة أو القمعية، والبناء التنظيم" لهذا الظاهرة يجمع بsن الحالة تحّد التنظيمية وبصالبPQا خاصة أمام ال

حزب" ال –الجامدة والحالة الهالمية، فالبناء التنظيم" لهذه الظاهرة يجعل البناء التنظيم" أقرب إ�ى "الجماعة 

ما –أو "الظاهرة 
ّ
افة قراءة للدين والثقالتنظيم" فè" ليست مجرد تشكيل سيا$#" Píدف إ�ى استالم السلطة، وإن

واملجتمع قد تجسدت lي "نمط" من ال��بية وأشكال من التنظيم من أجل أهداف حضارية شاملة لجوانب سياسية 

  ..88 واقتصادية واجتماعية وغ�sها.
ّ
ل lي جماعة انتقلت من معناها التنظيم" الضيق وهذا البناء التنظيم" يتمث

داخل بsن الشكل التنظيم" واملنظومة القيمية للحياة والبناء األيدولوõي، إ�ى معÀÒ األمة أو نواة األمة، وهناك ت

ھ يستند إ�ى رسالة سماوية تحمل صفة االستمرارية والعاملية ويرتبط بالبعد الديÒ" للمسلمsن، 
ّ
حيث يمتاز األخ�s بأن

سلمsن. ري والروßي لكث�s من امليستند عUى أسس قوية يرتكز عل�Pا البناء الفك مّما يجعل من البناء األيدولوõي بناءً 

 تحت دافع ضرورة "العمل الجما«ي" لتحقيق أهداف 
ً
 عضويا

ً
والتداخل بsن البناء التنظيم" واإليدولوõي تداخال

 
ّ
 ھاإلسالم ومقاصده lي املجتمعات املسلمة وغايات اإلصالح اإلسالمي لهذه املجتمعات املؤمنة Pàذا الدين. وهذا كل

 lي البيئة املحلية والعربية اإلسالمية. يجعل التداخل بsن الب
ً
 ومؤثرا

ً
 فاعال

ً
ناء التنظيم" والبناء األيدولوõي تداخال

 وتداخل هذين البناءين جعل من الظاهرة اإلسالمية مشروع أو "فكرة حية".

ت ضت لحاال تعرّ  "اإلسالم السيا$#""األيدولوõي أّن ظاهرة دى صالبة هذا التداخل التنظيم" و ويمكن مالحظة م

 lي عدد من البلدان العربية ومع ذلك بقيت هذه الظاهرة حيّ 
ً
ة ومستمرة بل وازداد وجودها ونفوذها قمع شديدة جدا
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الشعï". وlي املقابل فإّن البناء التنظيم" لهذه الظاهرة كان وlي بعض األحيان يحصر نفسھ ضمن أطر تنظيمية مغلقة 

 
ً
تتعلق بتقييد الحريات السياسية lي البيئة العربية أو نتيجة لطبيعة  إّما لظروف أو lي خطاب إيدولوõي تقليدي نتيجة

ھ ال زالت الحركات اإلسالمية تعاني قصور lي
ّ
لورة ب محدودية إمكانيات القيادات الّ�" كانت تقود هذه الظاهرة. (كما أن

 مشروع إصالح حضاري بديل يتناول مستجدات العصر ). 

 نتيجة التفاعل بsن قوة الدفع الذاتي األيدولوõي واملتغ�sات  الحركات اإلسالميةتطور ظاهرة  -و
ً
 ذاتيا

ً
تطورا

 �sي التفكl 
ً
املحيطة عUى املستويsن العربي والوطÒ"، فمن الطبي¥ي أن تتطور حركة غايا\Pا التغي�s وأن تختار منهجا

 
ُ
 لحركات اإلسالمية تطور الئم ف�Pا بsن الهدف وبsن الواقع، ولقد تطورت الصحوة داخل اوطريقة lي السلوك ت

ً
ا

 بحكم تغي�s األحوال الوطنية داخل كل قطر واملتغ�sات اإلقليمية والدولية.
ً
  ملحوظا

ع املفاهيم املعتمدة وبحكم ظروف التعامل بsن الصحوة وبsن د أجيال القيادات السياسية وتنوّ وبحكم تجّد 

بع وبالط ،حزاب السياسية والتيارات الفكريةمة ومع األ العوامل الخارجية lي ما للحركة من عالقات مع األنظمة الحاك

متفاوتة بحسب تفاوت قوة وتأث�s العناصر املشار إل�Pا،  "اإلسالم السيا$#""مدى سرعة التطور الذاتي lي حركات ظاهرة 

ھ ال يمكننا إغفال أّن التطّور الذاتي كانت تدفعھ الظروف واملتغ�sات املحلية واإلقليمية والدو 
ّ
� كونھ نتيجة لية أك¾غ�s أن

 ناتجا عن رّدة فعل توّ 
ً
ھ كان فعال

ّ
فر عنصر "املبادرة " نحو الفعل لدى الحركة. بمعÀÒ آخر كان يغلب عUى هذا التطور أن

، أك¾� منھ سلوك أو فعل استباãي لألحداث أو مبادرة لعناصر املذكورة دفعت نحو التطور تجاه الظروف والبيئة والواقع وا

 89غوبة أو مبادرة صياغة أو صنع املستقبل املنشود، والتأثl �sي مجرياتھ.لصنع تغ�sات مر 

ن مف أو تحويل أولويات وبرامجها مع األولويات القطرية أو الوطنية، تكيّ الحركات اإلسالمية تكيف ظاهرة  -ي

بالرغم  )Sub-national() أو National) إ�ى األولويات الوطنية أو القطرية (Transnational"الهم اإلسالمي العالم"" (

من احتفاظ خطاPàا السيا$#" بالعاملية اإلسالمية، واستمرار تفاعلها مع مشاكل وقضايا األمة العربية اإلسالمية. 

منذ األربعينيات وحÀ�ّ الثمانينات (مثل اهتمامها  هذه الظاهرةوهذا ما يمكن مالحظتھ كتحّول كبl �sي أدبيات 

 أّن ف��ة التسعينات أظهرت بمشاكل استقالل الدول العربية
ّ
، قضية أفغانستان خالل االحتالل السوفي�" لها، إال

وانكفاء الحركات اإلسالمية عUى برنامج  1990/1991بوضوح هذا التحّول وخاصة بعد حرب الخليج الثانية 

ي واإلداري، ساد املا�أولويا\Pا املحلية مثل قضايا اإلصالح السيا$#" واالقتصادي واالجتما«ي، والتنمية ومحاربة الف

واالهتمام بقضايا الحريات العامة، واملشاركة السياسية وغ�s ذلك من القضايا. وبشكل عام اهتمامها بمشكالت 

وهموم املجتمع املحUي. ولكن هذا التحّول lي األولويات رّبما لم يشمل املشكلة الفلسطينية وذلك لخصوصيPQا 

لقضية بالبيئة املحلية العربية واإلسالمية من جهة أخرى. فتعت�² القضية الدينية من جهة ولطبيعة ارتباط هذه ا

 90الخارجية لكل دولة عربية مع تفاوت lي مستوى ذلك من دولة إ�ى أخرى. –الفلسطينية بأP�ّا القضية املحلية 

يلة ة من تجارPàا الطو وختاما نقول بأّن هذه الحركات استطاعت مؤخرا أن تستقطب الجماه�s الثائرة وتنظمها مستفيد 

موجهة تلك القوى Pàدف زعزعة  -وإن لم تكن املحرك األول لهذه االنتفاضات–lي املعارضة وتمّرسها عUى السياسية 

 ّsى أولئك املتحUى املجتمع لم أنظمة االستبداد، وهذا أحسن رّد عUين يرون بأّن هذه الحركات حركات دخيلة ع
ّ
·ون الذ

 أن تركب ثورة الجماه�s بطريقة انPQازية، وهذا lي رأينا قول باطل  تقم بأي جهد lي التخلص من
ّ
االستبداد ولم يكن لها إال

منحاز ومأدلج ، فلهذه الحركات باع طويل lي نخر أسس االستبداد السيا$#" وتربية املجتمعات وتعبئPQا ضّد الظلم ولم 

 فرصة تاريخية مناسبة لها ح "الربيع العربي"تكن انتفاضات 
ّ
ر\Pا ضّد جھ ثو À�ّ تخرج Pàذه الجماه�s إ�ى العلن وتوّ إال

ي لم تخطط لھ، مستغلة ما يمكن أن تستغلھ من فرص وإمكانيات عUى غرار أّي الظلم، متكيّ 
ّ
ة حرك فة مع الوضع الذ

3ا ف3ومجتماعیة بمرات االلثو"اأّن: ب يخرلتاافلسفة ب في كتا غوستاف لوOون مناهضة للظلم ع�² التاريخ، فكما يقول 

دي بل تؤ –ن مازألت واقاوألالیھ في كثیر من ج إبما ال تحتاور بل  –لعقل خطيط والتاريق طتحصل عن  الد لمجرا

kا أل*kا، فرزا باري دورا لثوس الحماوافة طلعاا ّèألساسیة بالدرجة ا تحرك3اي لتّاالجتماعیة ى القوانتیجة تفاعل نت كا
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مع3ا، مختلفة ى خرأحیاتیة وتبدأ دورة يخیة رتاة ت¬تyù دورة حدوث \ذه الثور مع ، و-نیة طلووالشخصیة ا –لمصالح ا

لتّي رات التطوالمجتمع نتیجة *kا الإل لتّي توصّاVWدية الحالة انسبیة رة بصون كاجديدة �عكس وان لسلطة الوا

قدر بال الّدk1ا، إمباض لفرة لقوام استخدالى إ –جديدة لا –سلطة لج 0ذه اال تحتاالبداية ألقل في اعلى حدثت، لذلك 

ي 
ّ

 . قد ان½kت"يخیة رلتا\ا اسالتر، ألّن رحتضات اإلالومحاعدى لتّي ال تتوا ،لقديمرب klا النظام ايحاالذ

lي فهم نقاط ضعف النفسية الجماه�sية واالجتماعية  والحركاتخططي تلك التيارات مي ونجح مفكر، فقد خرآبمعنى  

نظر إل�Pا ت ساليب الحكم لتلك األنظمة السياسية العربية الّ�" ال زالتالعربية نحو تزايد رصيد الكراهية والحنق تجاه أ

الجماه�s الغاضبة عUى أP�ّا أنظمة قمعية وعميلة للغرب واالستعمار، وال هّم لها سوى خدمة مصالحها الشخصية وإن 

اب ارات واألحز كان ذلك عUى حساب الشعب ومستقبلھ. فكانت تلك النقطة منفذا إيديولوجيا استطاعت تلك التي

 91استغاللھ لسحب البساط من تحت أقدام االستبداد السيا$#" الرسم" القائم.

 

 ب�ن تحّديات البناءات الداخلية ور\انات الب¹ئة اÁWارجية: يةاإلسالماqWرQات  .3

"، يمكن بيهناك مجموعة من التحديات الّ�" سوف يتحّدد عUى ضوPäا مستقبل الحركات اإلسالمية lي "دول الربيع العر  

 إجمالها فيما يUي:

: قدرة الحركات اإلسالمية عUى التفاهم فيما بي�Pا عUى أجندة أو برنامج يحّدد طبيعة النظام السيا$#" التحدي األول  

ي سيشكلون فيھ قوة أساسية وفاعلة. 
ّ
ي سيعيشون lي ظلھ أو يشاركون فيھ، وكذلك طبيعة املجتمع الجديد الذ

ّ
الذ

lي هذا الشأن واضحة لدى جماعة اإلخوان املسلمsن، رغم التباينات lي صفوف الجماعة، فليس من  وإذا كانت األمور 

 لدى الجماعات اإلسالمية األخرى كالسلفيsن والجهاديsن والصوفيsن، رغم ادعاء بعضها بعكس ذلك. Pا كذلكاملؤكد بأ�ّ 

  التحدي الثا©ي: 
ّ
\Pم عUى التفاهم مع بقية األحزاب واالتجاهات السياسية ل lي مدى قدرة اإلسالميsن بكافة اتجاهايتمث

، وقدر\Pم عUى االتفاق معها عUى برنامج سيا$#" واجتما«ي مش��ك يح��م مبادئ التعددية "دول الربيع العربي"األخرى lي 

  92 السياسية والتداول السلم" للسلطة، والحريات العامة والخاصة وما شابھ ذلك.

 ي التحدي الثالث: 
ّ
ل إ�ى حركات إسالمية عصرية مواكبة ل lي مدى قدرة "جماعات اإلسالم السيا$#"" عUى التحوّ تمث

ي يقود 
ّ
لروح العصر، ومقتضيات تطوير مجتمعا\Pا. وlي هذا السياق يتبادر إ�ى الذهن النموذج اإلسالمي ال��كي الذ

ختلف ة. وحيث أّن التجربة اإلسالمية ال��كية تنظام حكم علماني تشارك فيھ كافة األطياف السياسية والفكرية والثقافي

، فليس من املعروف إن كانت ثورات الربيع العربي ستنجح lي التوفيق بsن مقتضيات "دول الربيع العربي"عن مثيال\Pا lي 

 الحكم lي دولة مدنية، واإلبقاء عUى تمسكها باديولوجيPQا اإلسالمية.

قدرة اإلسالميsن lي دول الربيع العربي عUى بلورة أو صياغة عالقة جديدة مع : فيتمحور حول واألخ�� التحدي الرا¢ع 

الغرب والواليات املتحدة ال ت÷·ع عن اإلسالميsن شرعيPQم. فالواليات املتحدة تريد من اإلسالميsن مقابل التعامل معهم، 

 محاربة ما يسمÀ باإلرها
ً
ب، باإلضافة إ�ى اعتماد النظام تبÒ" سياسات معتدلة تجاه إسرائيل، وتتوقع م�Pم أيضا

 الديمقراطي lي بلدا�Pم من بsن أمور أخرى. 

ي يواجھ التيارات اإلسالمية MN بناء دولة مدنية وlي 
ّ

النقاط  نود التأكيد عUى ديمقراطية –سياق التحدي اqWقيقي الذ

  :التالية

Ø  ى وأدUى وعدم وصولھ إ� "الربيع العربي"ثمة أطراف محلية وإقليمية ودولية عديدة، تعمل بوسائل مختلفة ع

ة lي الشعوب العربية lي أّن حضور القوى الحيّ  تعددية. وال شّك  – �Pاياتھ السياسية lي بناء دول ديمقراطية

وإصرارها عUى ال÷·ول إ�ى امليدان واملع��ك السيا$#"، سيساهم lي إفشال اإلرادات املحلية واإلقليمية والدولية 

  .املضادة
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Ø  ّي  راتتؤكد تطوl ي  "دول الربيع العربي"األحداثl أّن الحركات اإلسالمية أمام فرصة تاريخية للمساهمة

الديمقراطي lي املنطقة. وهذا يتطلب من "قوى اإلسالم السيا$#"" االل�·ام بمسألتsن أساسيتsن  مشروع التحّول 

  :وهما

ü مات عملها، بوصفها الخيا·sا وميكانP\ى أسس االل�·ام بالديمقراطية بكل آلياUر الوحيد إلدارة املجال العام ع

ما Íي خيار �Pائي
ّ
 للتمكن السيا$#"، وإن

ً
إذا تمكنت  .جديدة lي املنطقة العربية. فالديمقراطية ليست تكتيكا

الحركات اإلسالمية من االل�·ام بالديمقراطية ومقتضيا\Pا، فإّن هذه القوى وبزخمها الشعï"، ستساهم 

 .الديمقراطي lي املنطقةبإيجابية lي عملية التحّول 

ü  ي الف�ن الطائفية واملذهبية، وl ب من الحركات اإلسالميةعدم إسقاط املنطقة
ّ
رية خلق مقاربة فك هذا يتطل

 انزالق الحركات اإلسالمية نحو  د الديÒ" واملذهl "ïي املنطقة. وال ريب lي أّن وسياسية جديدة لحقيقة التعّد 

 93ة مشاركPQا الفّعالة lي مشروع التحّول الديمقراطي.الف�ن الطائفية واملذهبية، سيضيع فرص

جھ إ�ى ، أ�ّ "بلدان الربيع العربي"يبدو من مجموع املعطيات السياسية واإلس��اتيجية واألمنية املتوافرة، عن   Pا تتَّ

Pا، بحيث تكون �توزيع مصادر القوة lي االجتماع الوطÒ" بsن العسكر والحركات اإلسالمية بكل تشكيال\Pا وأطيافها وألوا

الدولة والخيارات اإلس��اتيجية بيد املؤسسة العسكرية، أّما السلطة كفضاء للتنافس والتداول، فسيكون lي أغلب هذه 

عيد ب وطبيعة املستقبل السيا$#" املنظور لدول الربيع العربي، ستكون مرهونة إ�ى حّد  .الدول بيد الحركات اإلسالمية

بsن العسكر واإلسالميsن. فإذا كانت العالقة قائمة عUى أساس التناغم التام، فإّن األمور  بطبيعة العالقة الّ�" ستتشكل

أشبھ ما يكون إ�ى النموذج الباكستاني، أّما إذا كان اإلسالميون ينشدون بناء  "دول الربيع العربي"ھ إ�ى أن تكون تتّج 

يمقراطية واسعة تتجھ صوب هذا الهدف، وتحول د –ديمقراطية، ويبادرون باتجاه بناء كتلة سياسية  –دولة مدنية 

اء التنافس والتدافع والصراع، ة من جرّ دون هيمنة العسكر، فإّن النتيجة حÀ�ّ ولو كانت هناك صعوبات حقيقية آنيّ 

نة هإّن الحركات اإلسالمية الرا"من النموذج ال��كي. ومن الطبي¥ي القول lي هذا السياق:  "دول الربيع العربي"Íي اق��اب 

، وÍي املقاصد الشرعية ما تزال أبعد ع -سيما lي مصروال -
ً
 واجتماعا

ً
 وحضارة

ً
ن الطاقة املدنية األعمق lي اإلسالم دينا

وفهم الدولة عUى ضوPäا. فإسالمية الدولة ليست lي إعال�Pا عن نفسها، بل lي تحقيق وظائفها أي مقاصد اإلسالم الكلية 

Íي أقل الدول إسالمية باملعÀÒ الجوهري  هذه األيام " تعلن عن نفسها إسالميةلدول ال�ّ أك¾� ا أّن خاصة و الك�²ى. 

  .94"للمقاصد الكلية العليا لإلسالم

Ø  ي لعّ  :ةدية الدينية واملذهبيتحدي إدارة التعّدl من املخاوف والهواجس �sالكث �sل من األمور املقلقة والّ�" تث

إسالمية)،  – شيعية) وتعّددية دينية (مسيحية –هبية (سنية ، والّ�" تحتضن تنوعات مذ"دول الربيع العربي"

 
ّ
ى عUى إرث تاريÚي وخيارات سياسية راهنة، مّما هو بروز نزعات مذهبية ودينية إقصائية واستئصالية، تتغذ

ق وبناء العالقة بsن التعّدديات املذهبية 
ّ
 وبالذات فيما يتعل

ً
فرض تحديات جسيمة عUى اإلسالميsن جميعا

ل هذه التعّد والديني ر إ�ى مصد للتوتر والتوّجس واالح��اب من فضاءديات ة عUى أسس جديدة، بحيث تتحوَّ

 صارت تأخذ تمظهرات "الربيع العربي"لل¾�اء االجتما«ي والسيا$#" واملعرlي. واألمر املقلق، هو أّن امتدادات 

 ة والشيعة، كما Íي الحاات طائفية lي أماكن الوجود املش��ك للسنّ وتجليّ 
ً
 ل lي لبنان وسورية والعراق. أي بدال

عUى هيئة مشروع سيا$#" مش��ك لالنتقال السلم" إ�ى الديمقراطية وتعزيز الهوية  "الربيع"من تمّدد هذا 

 
ّ
عهما ة والشيعة عUى القوة والنفوذ، مع توز ذ صراع ضمÒ" بsن السنّ الوطنية املش��كة، إذا بتداعيات التغي�s تتخ

ت إ�ى حالة " وصلج فيھ حاالت التعبئة املذهبية ال�ّ ية مختلفة ومتباينة، حيث تتأّج بsن نظامي مصالح إقليم

 95غ�s مسبوقة lي لبنان، والتصفيات املضادة lي األحياء كما هو الحال lي سوريا والعراق.
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جس د وهاا يعÒ" أّن هناك معضلة lي الواقع العربي، املشرãي منھ بالتحديد، Íي أعمق من أزمة إزاحة االستبدامّم 

 
ّ
ل lي هويات متناحرة لم تستطع الدولة الحديثة lي التحّول السلم" نحو الديمقراطية، بقدر ما Íي أزمة مجتمع، تتمث

و«ي ، ولم يستطع الثقاlي يصهرهما lي هوية مش��كة، وجامع وطÒ" تلتحم فيھ مصالحهما وعاءالعالم العربي، إيجاد 

 تجاوز البÀÒ الكالمية القد الديÒ" الحديث
ّ
وحينما تغيب آليات إدارة  .مة با\Pامات مضادةيمة لدى الطرفsن، املتخ

ا عUى  ا وعموديًّ التعّددية الدينية واملذهبية عUى نحو إيجابي، فإّن أي اه�·از اجتما«ي، سيقود إ�ى انقسام املجتمع أفقيًّ

نا نعتقد أّن خروج مجتمعا ة أو مذهبية أو قومية أو مناطقية،أسس ديني
ّ
تنا من حالة التشظي والتجزئة األفقية لهذا فإن

بية وصاحبة الشع "لدول الربيع العربي"لكو�Pا املتصدرة -والعمودية، مرهون إ�ى حّد بعيد بقدرة التيارات اإلسالمية 

ن تجاوز املحمقاربة ت ة واإلسالمية،دية لكل مستويا\Pا lي املجتمعات العربيعUى بناء مقاربة جديدة لحقيقة التعّد  -األعUى

التاريخية وتبÒ" دولة للجميع دون افتئات أو انحياز. ومن الضروري القول: إّن املجتمعات العربية واإلسالمية، تعيش 

اع د والتنوع lي االجتمع بكل أشكالھ، وإّن حالة االنقسام والتشظي، ليست بسبب وجود حقائق التعّد د والتنوّ التعّد 

ما بفعل الخيارات الس
ّ
بعة lي إدارة هذه الحقيقة الضاربة بجذورها lي عمق املجتمعات ياسية املتّ العربي املعاصر، وإن

 العربية واإلسالمية.

  :وإّن سمات هذه املقاربة الجديدة Íي النقاط التالية 

ü  ي كلl أن تتطابق وجهات النظر 
ً
الخروج واالنعتاق من االنحباس lي موضوعات التاريخ وأحداثھ، فليس مطلوبا

  كنأحداثھ ورجالھ، ول
ً
 رموز ومقدسات بعضها بعضا

ً
 هو أن تح��م األطراف جميعا

ً
 .املطلوب دائما

ü  ُي "ïواملذه "Òي املنطقة العربية، لكون الدولة العربية املعاصرة عصبوية عّ إّن إدارة التعّدد الديl د مشكلة حقيقية

ة أّن الدولة العصبوية واملنغلقونحن نعتقد عUى هذا الصعيد . � عن مصالح جميع األطياف واألطرافومنغلقة وال تع²ّ 

بصرف النظر عن مضمو�Pا، Íي بالضرورة دولة صانعة للتميs· وتربية الفوارق بsن املواطنsن. وإّن املطلوب بناء دولة 

ما االل�·ام بالقانون وتطبيقھ.
ّ
 مدنية محايدة تجاه عقائد مواطن�Pا، وليس من وظيفPQا تعميم أيديولوجيPQا، وإن

وذات املضمون التمثيUي لجميع املكونات، Íي القادرة عUى إ�Pاء املشكلة الطائفية وإدارة حقيقة  فالدولة العادلة

  .عUى أسس صحيحة وعادلة املنطقة العربيةالتعّددية الدينية واملذهبية lي 

وكيفية  "يبدول الربيع العر "lي  الحركات اإلسالميةوlي الختام من الصعب التقرير بشكل جازم lي خارطة ومستقبل  

تطورات حيث تبقى ال "للثورات العربية"تعاملھ مع ما أشرنا إليھ من تحديات، وlي ظل عدم اكتمال الفصول ال�Pائية 

 96مفتوحة عUى كافة االحتماالت.
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 خاتمة:

م إ�ى Pمع التغ�sّات الناجمة عن انتفاضات "ربيع العرب" وتمكن اإلسالميsن من اكتساح الشارع بل والوصول بتيارا\ 

 للتطبيق 
ً
سّدة الحكم، بدأت تتجUى تحديات مهمة تقديم مشروع إسالمي متكامل لدولة مسلمة بوصفھ مشروعا

ب من اإلسالميsن بكل تيارا\Pم وفئا\Pم لياقة 
َّ
 للدعوة والوعظ. وال شك lي أّن هذه املسألة تتطل

ً
وليس مشروعا

نوا من اجتياز املس
َّ
افة بsن الوعد واإلنجاز بشكل صحيح ومناسب، فإذا كان سياسية وتدب�sية جديدة، ح�À يتمك

 
ّ
ن هذه التيارات من الحشد وتعبئة األنصار أك¾� من بقية التيارات، الخطاب السيا$#" والدعوي lي بعض جوانبھ، ُيمك

 لت هذه الحركات زمام السلطة والحكم ستكون بال شك ذلكفإّن املمارسة السياسية lي امليدان السيما إذا ما توّ 

خت�² فيھ مدى جاهزيPQا ملواجهة التحديات املطروحة عUى الساحة السياسية بطريقة واقعية ورشيدة، 
ُ
ي ت

ّ
املحك الذ

كما سُتخت�² أيضا طروحا\Pا الفكرية ومدى قابليPQا للتكيف والتفعيل بشكل سليم lي الداخل والخارج، وعUى أساسها 

  يھ.سيتحّدد مستقبل هذه الحركات بشكل حاسم ال رجعة ف
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