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  تم بتشوالت

  املدير املقيم ملؤسسة فريدريش ايربت األملانية

 األردن والعراق

 
مؤسسة فريدريش ايربت يف األردن والعراق عمله يف  مكتب بدأ ,٢٠٠٧ عام يف

ا ١١ غضون يف. السيايس اإلسالم حول الربحية غري املنشورات من سلسلةإصدار   ,عامً
ا ١٩ نرش تم  عىل يعتمد ,هذا البحث بمجال اهتاممنا إن. السلسلة هذه من كجزء كتابً

 بشكل−  يستمر وسوف واملنطقة, األردن يف مهامً  دوراً  يلعب السيايس اإلسالم أن حقيقة
 .بدوره القيام يف −بآخر أو

 اإلسالم حركات داخل احلالية شاتاوالنق والتطورات التاريخ فهم بأن أؤمن إنني
ا مقتنع كام أنني. واإلسالمية العربية املجتمعات لفهم حاسم أمر السيايس  املعرفة بأن أيضً
 االجتامعية العلوم ألوساط فقط ليس أمهية هلا املجال اهذ يف الرئيسية للتطورات مةالسلي
 من وغريها األردن يف − الصلة ذات احلوكمة أو− التنمية جمال يف يعمل من لكل ولكن
 .املسلمة األغلبية ذات الدول

 متنوعة جمموعة من اإلسالم بعد ما ظاهرة ذه السلسلةهل إضافاتنا أحدث تعالج
صتو. النظر وجهات من حتت  دويلال مؤمترلل األساسية املداخالتهذه املقاالت  لخّ

مؤسسة و االسرتاتيجية الدراسات مركز نظمه الذي ,»السيايس اإلسالم بعد ما« عنوان
ن يف ٢٠١٨ مايو/ يارأشهر  يف فريدريش ايربت األملانية يف األردن  .عامّ

 مثرية »السيايس بعد ما اإلسالم« و »اإلسالموية بعد ما« مصطلحات أن حني يف
 مالءمة أكثر تسمية غيابظل  يف ذه املصطلحاتنستخدم ه زلنا ما وجيه, لسبب للجدل
 :لوصف
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 يتوجه نحو االبتعاد عن  السيايس لإلسالم وديمقراطي وواقعي جديد شكل
 ملواجهة دعوة أو إسالمية دولة إقامة مثل −  للحركة الكالسيكية األهداف بعض

 .العلامنية
 الشبه بعض تظهر والتي ,التونيس النهضة حزب مثل السياسية األحزاب 

 أوروبا يف املسيحية الديمقراطية األحزابب
 لصاحلها ديمقراطي إطار يف اإلسالمية القيم إىل تسعى حركة 

 أن آمل .املعقدة الظاهرة هذه عىل الضوء بعض الكتاب هذا يف املقاالت تلقي
 .ومهم للقراء مفيد مرجع بمثابة يكون

 والفعال امللهم دوره عىل رمان أبو حممد للدكتوركام متتن مؤسسة فريدريش ايربت 
تاب جلميع شكري نع أعرب أن أودو. الكتاب هذا وحمرر املؤمتر خالل للغاية  الذين الكُ
مركز  من كل من املشاركني الزمالء جلميع وكذلك األكاديمي املسعى هذا يف سامهوا

 .الدراسات االسرتاتيجية ومؤسسة فريدريش ايربت
 عىل لألردن ديمقراطي حتول يف وبراجمها أبحاثها يف املسامهة إىل املؤسسة هتدف

 عامي بني صدرت التيه النقاشية أوراق يف الثاين عبداهللا امللك جاللة إليه توصل ما غرار
 .٢٠١٧ و ٢٠١١
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يرجع إىل عقود  »ما بعد اإلسالم السيايس«نّ استخدام مصطلح بالرغم من أ
ة أخر إىل دائرة الضوء بصورة أكرب مما  سابقة, بخاصة عقد التسعينيات, إالّ أنّه عاد مرّ

ل«سبق, مع نزوع العديد من احلركات اإلسالمية اليوم إىل  أكثر يف مسار القبول  »التوغّ
شاركة يف السلطة, واإلعالن عن تبني احلريات بالديمقراطية والتعددية السياسية وامل

بفصل الدعوي عن السيايس والبدء بالتفكري هبذا املبدأ, من  العامة والفردية, ثم القول
 .قبل العديد من احلركات اإلسالمية يف العامل العريب واإلسالمي اليوم

نوي هذا التوجه لد حركات واجتاهات إسالمية الحظناه بوضوح يف املؤمتر الس
آفاق اإلسالم السيايس «املايض, الذي عقدته مؤسسة فريدريش أيربت يف عامن, بعنوان 

يف (لذلك رأينا  IQH,»اإلسالميون وحتديات ما بعد الربيع العريب: يف إقليم مضطرب
أن نبني ) مؤسسة فريدريش أيربت ومركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية

ر أكثر يف عىل ما سبق ونحاول القر اءة أكثر والتحليل أعمق يف فهم هذا االجتاه الذي يتطوّ
املسار الرباغاميت والسيايس, وأخذ ينزع الشعارات التارخيية عن محالته االنتخابية, مثل 

كانت خارج نطاق لغته  ئاإلسالم هو احلل, ويذهب إىل القبول بمفاهيم ومباد
 .وأيديولوجيته يف العقود السابقة

                                                            
ن, بتاريخ   (١) , وشارك فيه جمموعة من الباحثني واخلرباء ٢٠١٧يار أ/مايو ٢٣أقيم املؤمتر يف عامّ

آفاق :  كتاب باللغتني العربية واالنجليزية, انظرالعرب والغربيني, وصدرت أعامله وأوراقه يف
اإلسالميون وحتديات ما بعد الربيع العريب, حترير حممد أبو : اإلسالم السيايس يف إقليم مضطرب

 .٩−٧, ص٢٠١٨رمان, مؤسسة فريدريش أيربت األملانية, عامن 
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ل يف أطروحات اإلسالم السيايس الرباغاميت, مآالت هذا  ر والتحوّ التطوّ
إىل  »العبور«, أو بتعبري أدقّ »ما بعد اإلسالم السيايس«الديمقراطي ستعيد إحياء مفهوم 

مرحلة ما بعد اإلسالم السيايس, بمعنى ختيلّ احلركات اإلسالمية عن كثري من شعاراهتا 
لت جوهر فكرها وخطاهبا السيايس وأهدافها وفلسفاهتا التي تأسست عليها,  وشكّ

إقامة الدولة اإلسالمية, أسلمة املجتمع, مواجهة : والديني, خالل العقود املاضية, مثل
التيارات العلامنية, مقوالت اإلسالم هو احلل, إىل القبول بالديمقراطية كصيغة هنائية 

لدعوي عن السيايس, ما لنظام احلكم, وبالتعدديات الدينية والثقافية والسياسية, وفصل ا
ل إىل أحزاب سياسية حمرتفة, ضمن اللعبة السياسية والديمقراطية, ما يعني    يعني التحوّ

إقامة دولة إسالمية تطبق أحكام الرشيعة, كام هي مفهومة  »يوتوبيا«التخيلّ عن  −أيضاً  −
دين والوعظي يف األوساط اإلسالمية الراديكالية, وهذا وذاك معناه عملياً متييز املجال ال

والفقهي عن املجال السيايس والعمل احلزيب, بام يستبطنه ذلك من حتوالت فكرية 
 .ومراجعات فقهية ودينية يف أوساط هذه احلركات

دة ملفهوم  , »ما بعد اإلسالم السيايس«بالرضورة ال يوجد تعريف دقيق حمدّ
بخاصة من كان هلم ولرشوطه وسياقاته ومؤرشاته وأسبابه, لد الباحثني والدارسني, 

دور يف اجرتاح املفهوم وتأطريه, مثل أوليفيه روا وأوليفيه كاريه, اللذين استخدما هذا 
لإلشارة إىل فشل جتربة اإلسالم السيايس وعجزه عن ) يف بداية التسعينيات(املصطلح 

 تقديم إجابات ملشكالت احلكم واالقتصاد, ما دفع إىل جتاوز مقوالته والعودة إىل عملية
الفصل بني املجالني الديني والسيايس, كام كانت احلال يف القرون السابقة, قبل انبثاق 

 . احلركات اإلسالمية املعارصة, التي أدجلت اخلطاب اإلسالمي وسيّسته
وبالتايل فإنّ . ال ختتلف أطروحات جيل كيبل عن فشل اإلسالم السيايس عامّ سبق

ا خارج رحم الوصول إىل مرحلة ما بعد اإلسالم السي ايس, وفقاً هلذا املنظور, يتم إمّ
احلركات اإلسالمية ومتجاوزاً هلا وألدجلتها الدينية, أو أنّه يعكس فشلها وعدم قدرهتا 

 .»ما بعد اإلسالم السيايس«عىل إنجاز أهدافها, فاهلروب إىل أمام نحو 
احث تهم البمخيتلف مع هذا اإلطار التحليل باحثون ودارسون آخرون, ويف مقد

, يف مقوالت فشل اإلسالم السيايس, وعامّ  الفرنيس, فرانسوا بورجا, الذي يشكّك, متاماً
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مه أيضاً آصف بيّات, الذي ير يف أنّ ما بعد اإلسالموية ليست انقالباً عىل اإلسالم,  يقدّ
ولكنّها قلب املفاهيم واألفكار اإلسالمية رأساً عىل عقب, وتغليب احلقوق عىل 

تعددية والتارخيية, ودمج احلقوق والتديّن واإليامن واحلريات, وهي نتاج الواجبات, وال
مع العملية الديمقراطية, وصوالً إىل حدوث  »اإلسالم االنتخايب«صريورة تكيّف وتأقلم 

  IRH.حتوالت كبرية يف داخل احلركات اإلسالمية ذاهتا
ما بعد اإلسالم مفهوم «إذا أردنا تأطري املقاربات النظرية يف قراءة وحتديد 

 :, فسنجد أنفسنا أمام ثالثة اجتاهات رئيسة»السيايس
ر, وبالتايل  −االجتاه األول الذي ير يف اإلسالم السيايس بنية جوهرانية ال تتطوّ

فإنّ ما بعد اإلسالم السيايس, هو بالنتيجة فشل اإلسالم السيايس نفسه, وبحث املجتمع 
عن خيارات وبدائل أخر. 

الذي ير بأنّ اإلسالم السيايس مرتبط بالسياقات وليس باجلوهر,  −يناالجتاه الثا
فهو يتطور يف خطابه وأفكاره ومواقفه, من هنا فإنّ ما بعد اإلسالم السيايس يمكن أن 
ر حركات أحزاب اإلسالم السيايس نفسه, أو ظواهر إسالمية أخر  .يكون حمصلة لتطوّ

                                                            
هوم ما بعد اإلسالم السيايس ملتابعة هذا النقاش واحلوار واجلدل بني اخلرباء والباحثني حول مف  (٢)

 :انظر
 ٩/٥/٢٠١٦حسن أبو هنية, ما بعد اإلسالم السيايس, صحيفة الرأي األردنية,  -

http://alrai.com/article/786051.html 
 ٢٠٠٩−٩− ٦, , صحيفة الراية»ما بعد اإلسالموية«سامعيل بن قادة, قراءة يف مقوالت إ -

https://bit.ly/2NbbO02 
−٥مسفر بن عيل القحطاين, أفول اإلسالم السيايس أم انبعاث جديد, صحيفة احلياة اللندنية,  -

٢٠١٤−٧ 
https://bit.ly/2JO1jy3 

- ١٠−٤كنظرية استرشاقية, صحيفة القدس العريب, الفاتح, هناية اإلسالم السيايس  مد −
٢٠١٧. 

http://www.alquds.co.uk/?p=802012 
األوجه املتغرية لإلسالم السيايس, حترير آصف بيات, ترمجة حممد العريب, : اإلسالمويةما بعد  -

 .٢, ص١, ط٢٠١٥دار جداول, بريوت, 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٢

, وصريورة,  »م السيايسما بعد اإلسال«ينظر إىل  −االجتاه الثالث كمرحلة أيضاً
لكن ليس لإلسالم السيايس ذاته, بل لإلسالم االجتامعي أو الثقايف, بمعنى أنّه منتج 
خارج رحم اإلسالميني وحركاهتم السياسية, مثل ظاهرة الدعاة اجلدد, وسياسات 

وصفها التديّن االجتامعي, أو اإلسالم الليربايل, أو ير البعض احلركات الصوفية ب
 ISH.نموذجاً ملا بعد اإلسالم السيايس

ما بعد اإلسالم «سنخترب مفهوم ) الذي يشمل أوراق املؤمتر(يف هذا الكتاب 
ومد رشعيته ومصداقيته, بوصفه حتوالً جوهرياً يف خطاب وسلوك  »السيايس

ملفهوم اإلسالميني, واألسباب التي تقود إليه والرشوط والعوائق والنامذج الواقعية هلذا ا
 أو تلك التي تقرتب منه, سواء يف العامل العريب أو اإلسالمي, أو كانت سنيّة أم شيعية? 

<‚Ãe<^Úê‰^éŠÖ]<Ýø‰ý]<JJÝçãË¹]<íéÂ†< <

ف املفكر األمريكي آصف بيّات ما بعد اإلسالم السيايس  −من أصول إيرانية− يعرّ
 ITH.اهتا من الداخل واخلارجحتوالت اإلسالموية يف أفكارها ومقاربتها وممارس: بـ

 »ما بعد إسالمية«عىل تلك التحوالت من أحزاب إسالمية إىل  −مثالً −ويرضب بيّات 
بحزب العدالة والتنمية يف تركيا, ثم أحزاب النهضة والعدالة والتنمية يف تونس واملغرب, 

ا اندجمت يف النطاق الوطني والديمقراطي والسيايس وختلّت عن كثري من  الشعارات ألهنّ
واألفكار املرتبطة بحركات اإلسالم السيايس, مثل إقامة دولة اخلالفة, أو دولة الرشيعة 

أقرب  −كام يصفها بيّات−الخ, فأصبحت تلك األحزاب .. اإلسالمية وأسلمة املجتمع
 IUH.يف املجتمعات اإلسالمية »الكيانات الديمقراطية«إىل 

, وجدنا أنّ هنالك حركات أخر و  توجهات إسالمية تلحق بتلك األحزابالحقاً
والثقافية,  واحلركات وتتجه إىل القبول أكثر باملبدأ الديمقراطي وبالتعددية السياسية والدينية

                                                            
مسفر القحطاين, أفول اإلسالم السيايس, مرجع سابق, ومد الفاتح مرجع سابق, حسن : ظران  (٣)

 .أبو هنية, مرجع سابق
 .٣األوجه املتغرية لإلسالم السيايس, مرجع سابق, ص: ما بعد اإلسالموية  (٤)
 ١املرجع السابق, ص  (٥)
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 , الذي حكم خميال اإلسالميني,»الدولة اإلسالمية«وبتداول السلطة, وبالتخيلّ عن مرشوع 
ا نظاماً هنائياً للحكم, وليس حمطّة خالل العقود املاضية, وإىل القبول بالديمقراطية بوصفه

لكالسيكية, وهي عابرة أو مؤقتة يف الطريق إىل إقامة الدولة اإلسالمية أو اخلالفة ا
, من أجل حتقيقهااألهداف التي تأس  .ست احلركات اإلسالمية, عموماً

بالرغم من هذه التطورات والتحوالت يف خطاب اإلسالميني وممارساهتم 
كون يف مصداقية  السياسية إالّ أنّ  تياراً من السياسيني والباحثني الغربيني والعرب يشكّ

من أجل  »التكتيك«هذا اخلطاب والسلوك, ويرون بأنّ ما حيدث ما يزال يف طور 
الوصول إىل السلطة, ويتفقون عىل أنّ اإلسالميني مهام اختلفوا يف أيديولوجياهتم 

طية والتعددية أو اإلدعاء حتى بقبول وأفكارهم, وحاولوا التورية بالقبول بالديمقرا
م  ما يزالون يف  −أيّ اإلسالميني−الدولة املدنية والفصل بني الدعوي والسيايس; فإهنّ

مثل . هناية اليوم يفكرون يف حتقيق أهدافهم بإقامة الدولة اإلسالمية أو املجتمع اإلسالمي
يشمل اليوم  −»يايسما بعد اإلسالم الس«يف رشعية مفهوم  −التشكيكي− هذا التيار 

ة  العديد من احلكومات العربية واملثقفني العرب ومراكز تفكري غربية ال تزال مجيعاً مرصّ
ر جوهري حقيقي يف فكر اإلسالميني, بخاصة بعد اإلطاحة بحكم  عىل إنكار أي تطوّ

, إذ تمّ اإلعالن عن اعتبار مجاعة اإلخوان )٢٠١٣متوز (اإلخوان املسلمني يف مرص 
 .ني مجاعة إرهابية يف العديد من الدول العربيةاملسلم

ثمة اجتاه آخر من الدارسني والسياسيني ال يتجاهل هذه التحوالت الكبرية, لكنّه 
يف الوقت نفسه ير عدم املبالغة والتهويل من حجمها ومداها, فهي متثّل تياراً حمدوداً أو 

قابل فإنّ االجتاه األكثر صعوداً مساحة صغرية من مساحات اإلسالم السيايس, بينام يف امل
وتأثرياً اليوم هو االجتاه الراديكايل األصويل الذي يؤمن بالعمل املسلّح وبإقامة الدولة 
اإلسالمية, كام أنّ االجتاه اإلحيائي التقليدي داخل احلركات اإلسالمية, الذي ما يزال 

منهج اإلسالم «متاماً عن فاعل ومستمر, ويقاتل من أجل عدم التخيل  »احللم القديم«عىل 
 IVH.»السيايس

                                                            
 = :, عىل سبيل املثال»السيايس ما بعد اإلسالم«انظر حول املناظرات والنقاشات يف رشعية مفهوم   (٦)



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٤

تأسيساً عىل ذلك; فإنّ مهمة هذا الكتاب هي مناقشة احلجج واألفكار السابقة 
, من خالل الفصل األول »ما بعد اإلسالم السيايس«وتفكيك جدلية رشعية مفهوم 

ول , الذي تنا»اخلارطة املعرفية والسياقات العملية: مفهوم ما بعد اإلسالم السيايس«
ثالثة حماور رئيسة; األول قام بإنجازه الباحث األردين, حسن أبو هنية, وتناول اإلطار 

لد فيه مصطلح  , واحليثيات واجلدليات التي »ما بعد اإلسالم السيايس«العام الذي وُ
ثم املحور الثاين . أحاطت به واالجتاهات املتعددة يف التعامل مع رشعيته ومصداقيته

مته د ق أكثر يف النقاش واجلدال حول رشعية مفهوم ما لوز غار. قدّ سيا غوميز, إذ تتعمّ
راء حوله بعد اإلسالم السيايس, وتفكك املفهوم من منظور أبستمولوجي, وتقارن بني اآل

 ,بخاصة داخل املدرسة الفرنسية بني روا وكيبيل وكاريه من جهة وبورغا من جهة أخر
عبد الغني عامد . ة هبذا الشأن, بينام يناقش دوتنقد تصور املدرسة االسترشاقية اجلديد

أطروحات فشل اإلسالم السيايس واملواقف املتعددة من مصطلح ما بعد اإلسالم 
السيايس, واملقاربات النظرية املختلفة املتعلّقة بمصائر اإلسالم السيايس ودالالت طرح 

 .»املابعديات«
l]…^Š¹]æ<l^Î^éŠÖ]<JJflçŞi<Ý_<ØÊ<í×’¦[…< <

إذا جتاوزنا النقاش عن جدلية املفهوم ورشعيته, فإنّ هنالك مناظرات ونقاشات 
أخر مرتبطة بالسياقات واملسارات التي تؤدي إىل والدة ما بعد اإلسالم السيايس 

 وصعوده, ونجد أنفسنا هنا أمام أكثر من اجتاه وحتليل; 
                                                                                                                                                  
= - Peter Mandaville,Is the Post-Islamism Thesis Still Valid? Project on Middle 

East political science, 24-1-2014.  
https://pomeps.org/2014/01/30/is-the-post-islamism-thesis-still-valid/ 

- Akhand Akhtar Hossain (2016) Islamism, secularism and post-Islamism: the 
Muslim world and the case of Bangladesh, Asian Journal of Political Science, 
 24:2, 214-236, DOI: 10.1080/02185377.2016.1185954 

- Markus Holdo, Post-Islamism and fields of contention after the Arab Spring: 
feminism, Salafism and the revolutionary youth, Third World Quarterly, 38, 
8, (1800) 

- Crossref 
- Luz Gómez García, Post‐Islamism, the Failure of an Idea: Regards on Islam 

and Nationalism from Khomeini’s Death to the Arab Revolts, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rec3.12002. 9-10-2012 
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مرتبط بنهاية اإلسالم  »ما بعد اإلسالم السيايس«االجتاه األول ير بأنّ  مفهوم 
السيايس أو فشله وخيباته املتتالية, بعد أن عجزت احلركات اإلسالمية عن حتقيق 
أحالمها وآماهلا, ظهرت مرشوعات وأفكار ما بعد اإلسالم السيايس, التي تعلن فشل 

 .تلك احلركات والدخول يف مرحلة جديدة
ر طبيعي  »ما بعد اإلسالم السيايس«االجتاه الثاين ير بأنّ  هو حصيلة تطوّ

لإلسالم السيايس ومرحلة تارخيية جديدة, فخالل العقود املاضية انتقل اإلسالميون من 
رت رؤيتهم  , ثم تطوّ اً , ثم كليّ رفض اللعبة الديمقراطية, إىل القبول هبا جزئياً
للديمقراطية للقبول بالتعددية وتداول السلطة, وأخرياً القول بفصل الدعوي عن 

م انتقلوا بالتدريج مع االنخراط بالعملية السياسية  السيايس وبالدولة املدنية, بمعنى أهنّ
والديمقراطية من كائنات دينية متحفظة إىل كائنات تؤمن بالعملية الديمقراطية بصورة 

وبالتايل نحن لسنا أمام مرحلة تقهقر واهنيار لإلسالم السيايس, سواء عىل صعيد . أكرب
مة أيديولوجي أو سيايس  أو شعبي, بل عىل النقيض من ذلك نحن أمام مرحلة متقدّ

ضمن املسار اخلطي الذي انتقلت من خالله هذه احلركات اإلسالمية املقصودة, أو 
اجتاهاً مهامً من اجتاهات اإلسالم السيايس اليوم, ومن املتوقع أن تصل حركات 

 .وأحزاب إسالمية أخر إىل النهايات نفسها
السابقتان أشبه بالوجهني لعملة واحدة, بمعنى أنّ والدة ما  قد تكون الفرضيتان

بعد اإلسالم السيايس نتيجة للفشل والتقهقر, أو تطور طبيعي, فإنّنا يف املحصلة أمام 
لت من حركات إسالمية إىل  , وختلّت عن كثري »ما بعد إسالمية«حركات واجتاهات حتوّ
ب إىل األحزاب السياسية املنخرطة يف من مقوالت اإلسالم السيايس وانتقلت لتكون أقر

 .اللعبة الديمقراطية, مثلام هي حال األحزاب املسيحية الديمقراطية سابقاً يف أوربا
يف هذا املجال نجد أنّ كال من نادر اهلاشمي وناثان براون, ومها باحثان مرموقان 

سان للقول بأنّ احلركات اإلسال مية ليست يف األديان واحلركات اإلسالمية, يتحمّ
استاتيكية أو جامدة, أو جوهرانية, بل هي حركات مرتبطة بسياقات تارخيية واجتامعية 
وثقافية, وستنتقل عرب مراحل ومترّ بأطوار أيديولوجية وسياسية, وسينتهي هبا املطاف إىل 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٦

ا ستخلع مرحلة األ ثوب ما بعد  − عملياً −حزاب الديمقراطية املحرتفة, بمعنى أهنّ
 IWH.يايس, وترتدي ثوباً آخر مالئامً للرشوط واملعطيات الديمقراطيةاإلسالم الس

ل واالنتقال من حيّز  السياقات والرشوط واحليثيات التي حتيط بعملية التحوّ
اإلسالم السيايس إىل ما بعد اإلسالم السيايس, أو دراسة الطريق بني املرحلتني واحلالتني 

خليل العناين, األستاذ املشارك يف . إذ يتناول داقشه الفصل الثاين من الكتاب, نهو ما ي
ما بعدية اإلسالم «معهد الدوحة للدراسات العليا, أزمة اإلخوان املسلمني كمدخل لـ

فيعرض جتربتهم خالل احلكم يف مرص, وعمليات النقد الذايت الداخلية,  ,»السيايس
إهناء حكم الرئيس ومآالت التجربة يف املرحلة الالحقة لذلك, أي بعد تدخل اجليش و

 . ٢٠١٣حممد مريس, 
ا د      ستاذ القانون الدويل والعلوم السيايس يف جامعة احلسن أرشيد مقتدر, . أمّ

م نموذجاً عىل هذه التحوالت من داخل إطار اإلسالم السيايس املغاريب,  الثاين, فيقدّ
نموذجاً واضحاً  −يف نظر باحثني وسياسيني−وحتديداً حزب العدالة والتنمية, الذي يمثل 

, ويعرض لربنامج احلزب وتقييم أدائه يف »ما بعد اإلسالم السيايس«عىل مفهوم 
ت احلالة  احلكومة, وأخرياً يتناول الباحث نبيل البكريي, من اليمن, التحوالت التي مسّ
اليمنية ويرصد ما حدث لد قو إسالمية رئيسة; احلركة اإلصالحية يف حزب 

 .لفية واحلركة الزيديةاإلصالح, احلركة الس
íÂçßjÚ<tƒ^´<VcÑ]†ÃÖ]æ<á]†èc<H^éŠéÞæ‚Þ< <

رات والتحوالت التي حدثت لد احلركات اإلسالمية ودفعتها  ال تقترص التطوّ
إىل مرحلة ما بعد اإلسالم السيايس عىل الدول واملجتمعات العربية, فهنالك جتارب 

لت يف العامل اإلسالمي, وسبقت وجت , ولعلّ وخربات تشكّ اوزت النامذج العربية كثرياً
                                                            

احلركات اإلسالمية والسياسة يف العامل العريب, الشبكة : ناثان براون, املشاركة ال املغالبة: انظر  (٧)
, ١العربية لألبحاث والنرش, مركز كارنيغي للرشق األوسط, بريوت, ترمجة سعد حميو, ط

: نادر هاشمي, اإلسالم والعلامنية والديمقراطية الليربالية :, وكذلك األمر٧٥−٧١, ص ٢٠١٢
نحو نظرية ديمقراطية للمجتمعات املسلمة, الشبكة العربية لألبحاث والنرش, ترمجة أسامة 

 .٣٧−٢٩, ص٢٠١٧غاوجي وتقديم حممد أبو رمان, بريوت, ط
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له يف (أبرز هذه النامذج هو النموذج الرتكي حلزب العدالة والتنمية الذي أعلن  منذ تشكّ
القبول بالعلامنية والديمقراطية والتخيلّ عن الشعارات واخلطابات ) ٢٠٠١العام 

ام يشبه , ب»فظاً حزباً ديمقراطياً حما«اإلسالمية, بل وأعاد احلزب تعريف نفسه بوصفه 
واملقصود باملحافظة هنا من الناحية األخالقية وليس (بية األحزاب املحافظة األورو

راً ملآالت األحزاب  AKP, فأصبح حزب العدالة والتنمية الرتكي )السياسية نموذجاً متطوّ
 . »ما بعد اإلسالم السيايس«اإلسالمية التي تسري نحو الديمقراطية والتعددية, وملرحلة 

م اخلربة اإل ندونسية نموذجاً آخر عىل خطابات عىل صعيد التجارب األخر تقدّ
مي, إذ قطعت شوطاً بعيداً يف املقاربات  رة لإلسالم الليربايل والتقدّ وحركات متطوّ
الفكرية والفقهية والسياسية نحو الديمقراطية والليربالية والقبول باآلخر وبالتعددية 

 .واحلداثة
, عىل املجال السنّي, بل الشيعي شهد تطورات وحتوالت ال يقترص األمر,  أيضاً

شبيهة تقرتب أكثر من ما بعد اإلسالم السيايس, بخاصة مع التيارات واملرجعيات التي 
ختلّت عن مبدأ والية الفقيه, واجتهت أكثر للقبول بالديمقراطية والتعددية وبالعلامنية, 

ملعروف, حسني منتظري, ومهدي شمس الدين ويمكن اإلشارة هنا إىل املرجعية الشيعية ا
 .يف لبنان, وبعض آراء آية اهللا السيستاين, الذي يرفض مبدأ والية الفقيه

م لنا د قة عن يندونإإحسان عيل فوي, من . يف هذا الفصل يقدّ سيا, قراءة معمّ
 سيايندونإجتليات ما بعد اإلسالم السيايس وخارطة التيارات واالجتاهات اإلسالمية يف 

م د. واملناظرات القائمة هناك عامد أبشناس, الباحث ورئيس حترير صحيفة إيران . فيام يقدّ
ديبلوماتيك, قراءة حتليلية لتطور املناظرات الفقهية والسياسية حول الدولة, بني 
 , لة للمشهد السيايس اإليراين, بخاصة بني اليساريني واملحافظني سابقاً االجتاهات املشكّ

ا د. األصوليني حالياً واإلصالحيني و عيل طاهر, أستاذ االجتامع يف جامعة بغداد, . أمّ
ر حالة حزب الدعوة  الذي يمثّل الصيغة (فيحلل النموذج الشيعي العراقي, عرب تطوّ

, وما أصابه أيديولوجياً وحركياً من انقسامات )الشيعية العراقية من اإلسالم السيايس
وإمكانياته وسياقاته  »ما بعد اإلسالم السيايس«ع وجتاذبات, ويعمل عىل رسم معامل متوض

 . وحتدياته هناك
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ما «إىل أيّ مد يمكن القول بأنّ هنالك إشارات واجتاهات وصلت إىل مرحلة 
? »بعد اإلسالم السيايس  أردنيّاً

ميون الشباب يف األردن وحتوالت اإلسال: من اخلالفة إىل الدولة املدنية«يف كتاب 
فا الكتاب د »الربيع العريب نفني بندقجي األحزاب . حممد أبو رمان ود. يصف مؤلّ

اجلديدة, التي خرجت القيادات املؤسسة فيها وجمموعة من شباهبا من رحم مجاعة 
سوا حزب الرشاكة واإلنقاذ وحزب  اإلخوان املسلمني وجبهة العمل اإلسالمي, فأسّ

, وكذلك اجلمعية اجلديدة جلامعة اإلخوان املسلمني )زمزم(الوطني األردين  املؤمتر
, إذ ختلّت عن الرداء »ما بعد اإلسالم السيايس«بوصفها أحزاباً تنتمي إىل مرحلة 

اإلسالمي والشعارات اإلسالمية املعروفة, وعن فكرة إقامة الدولة اإلسالمية, 
لت املطالب بااللتزام الكامل وأصبحت تدعو إىل دولة مدنية, تعددية, دي مقراطية, وحوّ

بالرشيعة اإلسالمية, باملعنى املعروف لد احلركات اإلسالمية التارخيية, إىل القول بحامية 
 .»قيم املجتمعات املسلمة«

يف األثناء بدا واضحاً أنّ هنالك مراجعات يف أوساط جبهة العمل اإلسالمي 
عض قيادات اجلامعة قبوهلم بفصل الدعوي عن ومجاعة اإلخوان املسلمني, مع إعالن ب

ا ال تزال حملّ خالف ونقاش بني  السيايس وبالدولة املدنية, وهي عناوين من الواضح أهنّ
 IXH.تيارات اجلامعة, وغري حمسومة بصورة هنائية

جدل اإلسالم السيايس وما بعده «سيُخصص هذا اجلزء من الكتاب من املؤمتر 
دث يف احلالة األردنية, واألحزاب التي برزت من رحم اجلامعة األم, ملراجعة ما ح »أردنياً 

إذ يطلعنا غيث القضاة عىل جتربة حزب الرشاكة واإلنقاذ, واألسباب التي دفعت بنسبة 
من الشباب اإلسالمي إىل مغادرة اجلامعة واالنتقال إىل تأسيس جتربة حزبية جديدة, 

                                                            
اإلسالميون الشباب يف األردن : حممد أبو رمان ونفني بندقجي, من اخلالفة إىل الدولة املدنية: انظر  (٨)

 .١٨٠−٧٩, ص ٢٠١٨, ١, مؤسسة فريدريش أيربت, عامن, ط»وحتوالت الربيع العريب
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حسن . بينام يقدم, د. »اإلسالم السيايسما بعد «يعرتها باحثون تنتمي إىل مرحلة 
الرباري, أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األردنية, حتليل التطورات والتحوالت التي 
حدثت يف األعوام املاضية داخل مجاعة اإلخوان وأدت إىل االنشقاقات والتجاذبات 

 . الداخلية واملناظرات الفكرية والسياسية التي رافقت ذلك
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قبل أكثر من  عقدين ونصف من  »ما بعد اإلسالم السيايس«منذ انبثاق مفهوم 
واسعا يف األوساط األكاديمية الغربية فضال عن العربية, عىل  الزمن, ال يزال يثري جدال

صعيد التعريف والتطبيق والصالحية بسبب قدرته التفسريية املحدودة وتأثرياته التنبؤية 
. اإلسالمي −الضعيفة وتداعياته الفكرية املتواضعة عىل موطن الظاهرة يف العامل العريب 

لت يف سبيل تطوير اإلطار النظري ملرحلة ما بعد فاملجهودات البحثية املضتيّة التي بذ
األسلمة, وشيوع ما بعد اإلسالموية كأداة حتليلية ناجعة ومفيدة من حيث املصطلحات 

, فقد حتدت ٢٠١١االجتامعية والسياسية, باتت متجاوزة بعد ثورات الربيع العريب 
خلطاب ما بعد الثورات العربية األسس النظرية التي كانت بمثابة األساس الصلب 

األسلمة, والذي حاجج بصورة يقينية حتمية عن فرضية تراجع اإلسالموية كبديل 
سيايس صالح, بفعل مسارات العوملة وتفتيت املقدس, وحتول حقل التجربة الفردية 
لإلسالم عىل أساس منظومة عوملية جديدة تقوم عىل الدفاع عن احلقوق املدنية, والفصل 

 .ة والدينيةبني املجاالت السياسي
برهنت نتائج االنتخابات يف العامل العريب التي جرت عقب ثورات الربيع العريب  

خضاعها للمقاربات التصنيفية إ, وصعوبة »اإلسالم السيايس«عن قوة وتنوع حركات 
عقب  »بعد اإلسالموية ما«ورهاناهتا التحليلية, فقد برز مصطلح  »ما بعد«ملقوالت الـ

, وضحالة قدرهتا التحليلية التفسريية »اإلسالموية«صطلح عقم وترهل مقوالت م
أمريكي اضمحل يقينه بالرسديات الكرب ألطروحات  −والتنبؤية, يف سياق أورويب 

 »العوملة«يف زمن بروز ديناميكية  »ما بعد احلداثة«ومقوالهتا, بحلول عرص  »احلداثة«
يكية تقوم عىل مبدأ سيطرة االقتصاد التي تنطوي عىل هيمنة اسرتاتيجية أمر النيوليربالية,
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يف حقل التنمية, ومبدأ سيطرة التقنية يف حقل العلم, ومبدأ سيطرة الشبكة يف حقل 
إىل حالة حتول يف إطار من االستمرارية, وتنترش  »ما بعد«وتشري  عبارة  IYHاالتصال,

يه حسب بريس دينامياهتا وكأننا ندرك يف عامل بالغ القدم أننا متأخرون أو الحقون عل
دة, فنحن نأيت يف مرحلة ما بَعد, ونكمل ما سبقنا,  كوتورييه, إذ مل يعد يف وسعنا زعم اجلِ

خيالف ما يقال أكثر مما يبني  »ما بعد«ولكن ما ييل ننزع عنه طابعه ولونه, ونطعن فيه, فـ 
 IQPH.بناء عليه
 −األمريكية (ربية يندرج يف إطار احلالة الغ» ما بعديات«ال جدال أن أفق بروز الـ 

واإلعالن عن هناية  −بعد اهنيار االحتاد السوفيتي وتفكك املنطومة االشرتاكية ) األوروبية
احلرب الباردة, واالبتهاج بإيدولوجية هناية التاريخ التي تبشري بحتمية قدوم وسيادة 

ة سياسية األمر الذي خلق أزمة مفاهيمية معرفية واسرتاتيجي IQQHالديمقراطية الليربالية,
» ما بعد الديمقراطية«األورويب, حيث ظهر مصطلح  − داخل الفضاء  الغريب األمريكي 

يف الغرب, فام بعد » الديمقراطية«بسبب الرتهل والرتاجع الذي أصاب مفهوم 
الديمقراطية هو نظام تتفلت فيه القرارات من أيدي اجلسم االنتخايب وتؤول إىل 

ير أن العامل ال يتجه إىل » ما بعد العلامنية«بة, ومؤسسات غري منتخبة خارج املحاس
ب األوروبيون, و تعلن إخفاق مرشوع » ما بعد احلداثة«اخلروج من الدين, كام حسِ

حتدد مسار تارخييٍّ حيث تتحول األرض » ما بعد الكولونياليّة«احلداثة واألنوار, و
                                                            

املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية, املركز الثقايف العريب, : طه عبد الرمحن, روح احلداثة. د  (٩)
 .٨١−٧٩, ص٢٠٠٦بريوت, الطبعة األوىل, 

يناير /كانون الثاين ٢٤يتمدد, صحيفة احلياة, » ما بعد الوقائع«رييه, عامل بريس كوتو: انظر  (١٠)
 :, عىل الرابط٢٠١٧

https://bit.ly/zqDp 
أن اهنيار االحتاد السوفييتي, «: كان فرانسيس فوكوياما أول املبرشين بنهاية التاريخ, حيث أكد عىل  (١١)

نظومة الشيوعية, مل يضعا حداً للرصاع التقليدي فحسب, وإنام وضعا هناية للتاريخ وتفكيك امل
, باعتباره إىل اآلن تاريخ رصاعات مريرة مدمرة, وبتلك النهاية يميل التاريخ إىل االستقرار  أيضاً

 :انظر» ية الغربية, وكنظام سيايس عاملي أمثللعند الرأساملية العاملية, كنظام للديمقراطية الليربا
هناية التاريخ وخاتم البرش, ترمجة حسني أمحد أمني,, مركز األهرام للرتمجة : فرانسيس فوكوياما

 .٦٢, ص ١٩٩٢والنرش, العام 
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, وحيوالن نفسيهام إىل املستعمرة والشعب املستعمر الذي يقطن يف ظل نظامٍ كولونيايل
, مكانيا وزمانيا, حيث تؤمن السمة التارخيية التسلسلية هلذه  ساكني نظام ما بعد كولونيايلّ

 .العملية من خالل الوازع املنطقي لعملية االستعامر ذاهتا
بشكل عام لتحديد مسار  »ما بعد اإلسالموية«و »اإلسالموية«يستخدم مصطلحا 
اية حالة ومرشوع اإلسالموية, وتعد ما بعد اإلسالموية بإطاللة تارخيي يؤرش عىل بدء وهن

حقبة جديدة; حيث تتحول اإلسالمية إىل االستيطان والتموضع يف إطار الدولة القومية 
تفيض بالرضورة إىل الدخول يف  »اإلسالموية«عرب إزالة اإلسالموية عن الذات, فنهاية 

املجال «يف السياق الغريب, خارج إطار  , وقد ولد املصطلح»ما بعد اإلسالموية«أفق 
العريب اإلسالمي, األمر الذي جيعله مفروضا وليس مفرتضا  »احلقل الداليل«و »التداويل

عىل فعاليات وتوجهات وقو وحركات ترفض اسرتاتيجيات التسمية املرتبطة باهليمنة 
اوز األطر والسيطرة, ذلك أن مقاربات حتليل اإلسالموية وما بعد اإلسالموية تتج

املعرفية اإلبستمولوجية وتتلبس بالصياغات اإليديولوجية واالسرتاتيجية, وتربز أمهية 
كونه يقوم عىل   فلسفة تبدد أصول النزعة املركزية الغربية وكل  »املجال التداويل«مفهوم 

ا مكانيًا وزمانيًا حل صول نزعة كونية, ويعترب املجال التداويل يف نظر طه عبد الرمحن نطاقً
ويصعب فهم وإدراك خصوصية جمالنا التداويل دون التخلص  IQRHالتواصل والتفاعل,

 .من تنميطات الفكر الغريب, ورد الفكر الغريب إىل ثوابته التداولية
يف  »اإلسالموية«ظهر بداية كصيغة ملطفة ملصطلح  »اإلسالم السيايس«مصطلح 

, وبات واسع االنتشار يف العاملني ١٩٧٩ املجال التداويل الغريب بعد الثورة اإليرانية عام
العريب واإلسالمي, وحتول املصطلح إىل ثيمة حارضة بقوة يف احلقل الداليل للخطاب 

 لوصف ظاهرة يُزعم أهنا جديدةأوليفييه روا السيايس املعارص, وقد نحت املصطلح حسب 
إعادة «تدل عىل وجود حركات سياسية يرأسها علامء مسلمون متعلمون يدعون إىل 

البلدان ذات األغلبية املسلمة واملجتمعات اإلسالمية يف أماكن أخر, التي  »أسلمة
 توقفت, يف نظرهم, عن أن تكون إسالمية بام فيه الكفاية, وروجت هذه احلركات للرشيعة

                                                            
طه عبدالرمحن, جتديد املنهج يف تقويم الرتاث, الدار البيضاء, املركز الثقايف العريب, الطبعة : انظر  (١٢)

 ٢٤٤, ص ١٩٩٤األوىل, 
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 , اإلسالمية من خالل األشكال احلديثة للتعبئة الشعبية, واعتمدت هيكالً تنظيمياً خمتلطاً
قاطع بني األخوية الصوفية التقليدية, التي يمر فيها األعضاء بخطوات خمتلفة يف نقطة ت

تعزيز : من االرتقاء, وبني احلزب السيايس احلديث, وقد عمل اإلسالميون عىل مسارين
حركة اجتامعية يمكن أن تتشارك مع املنظامت املجتمعية واجلمعيات اخلريية; وإنشاء 

 . ات وتقوم بدفع أعضائها إىل داخل بريوقراطية الدولةحركة سياسية تتنافس يف االنتخاب
, املمثل األبرز ١٩٢٨وتعترب مجاعة اإلخوان املسلمني التي تأسست يف مرص عام 

واألول لظاهرة اإلسالم السيايس السني, وقد متكنت الحقا من تأسيس فروع هلا يف مجيع 
اإليرانية التي ينتمي علامؤها  أنحاء العاملني العريب واإلسالمي, وقد أغرت ظاهرة الثورة

إىل الفضاء اإلسالمي الشيعي اإلسالم السيايس السني بإمكانية استنساخ التجربة 
بالسيطرة عىل الدولة وأسلمتها, األمر الذي أد إىل اجتهادات قادت إىل انشقاقات 
اإلسالم السيايس حول طرائق اهليمنة والسيطرة حيث برزت توجهات راديكالية ثورية 

ؤمن بالقوة املسلحة يف التغيري, وظهرت توجهات حمافظة سلمية تتموضع يف إطار ت
الدولة الوطنية وتعمل من خالل أنظمتها ومؤسساهتا وتستثمر فضاءات الديمقراطية 

 IQSH.ومناخات احلرية
نظرا الختالف املجال التداويل وارتباط مصطلح اإلسالم السيايس بالفضاء 

وائه عىل أبعاد إيديولوجية سياسية ونزعة مركزية غربية, انتقد األمريكي وانط −األورويب 
رضوان السيد هذا املصطلح واستبدله باإلحيائية, بينام رأ فهمي جدعان فيه بدعة 
أيديولوجية حديثة وانحرافاً عن اإلسالم, وال نغفل عن جهد حممد سعيد العشاموي يف 

واإلعالمية, يف حني نجد مقابل ذلك  قصف هذا املصطلح بكل الوسائل واملنابر املعرفية
عدداً من العلامء املعروفني كالشيخ يوسف القرضاوي يفند هتمة اإلسالم السيايس وخطأ 

                                                            
عالء : ترمجة, يه روي, اإلسالم السيايس بعد الربيع العريب بني اجلهاد والديمقراطيةأوليفي: انظر  (١٣)

 : , عىل الرابط٢٠١٧ ربديسم/كانون األول ٦الدين أبو زينة, صحيفة الغد, 
https://bit.ly/NfaHN 
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تقسيم اإلسالم إىل أنواع متباينة; كإسالم أخالقي وإسالم اجتامعي, وأن السياسة جزء 
 IQTH.من الرشيعة ال تنفصل عنه

املايض بفشل اإلسالم السيايس, يف كتابه  برش أوليفيه روا مطلع تسعينيات القرن 
, حماوالً استكشاف أوجه القصور التي شابتها, ألمر الذي »إخفاق اإلسالم السيايس«

أفىض يف النهاية إىل إفراغها من مضموهنا, وحتوهلا إىل سلفية جديدة, ال يشغلها شاغل 
, مما أد إىل سو تطبيق القانون اإلسالمي, دون أن خترتع أشكاالً سياسية جديدة

إخفاقها وفشلها, وشدد روا عىل أن اإلسالموية فقدت حمركها األصيل وحمرضها األول, 
ا ملجتمع آخر, أو لغدٍ مرشق, األمر الذي أفىض إىل والدة  IQUHوما عادت تقدم نموذجً

مصطلح ما بعد اإلسالم السيايس, وقد دحضت ثورات الربيع العريب أطروحات الفشل 
 . استدعت مصطلح ما بعد اإلسالم السيايسواألفول, لكنها 

íèçÚø‰ý]<‚Ãe<^Ú<x×Ş’Ú<ì÷æ< <

ظهر مصطلح ما بعد اإلسالموية عىل أنقاض مصطلح اإلسالموية, وكان أوليفيه 
, عىل ١٩٩١روا قد استخدم مصطلح ما بعد اإلسالموية, إىل جانب أوليفييه كاريه عام 

لنظر, فكاريه كان يعتقد أنه من القرن الرغم من اختالفهام حول األهداف ويف وجهات ا
فصل العامل «سالم الشيعي والسني بـ العارش وحتى القرن التاسع عرش, قام كل من اإل

ف »العسكري عن العامل الديني, سواء من الناحية النظرية أو العملية −السيايس  ; ويعرِّ
وع من اإلسالم يف , حيث جر جتاوز هذا الن»ما بعد األسلمة«كاريه تلك الفرتة بأهنا 

القرن العرشين بواسطة احلنبلية اجلديدة, فنحن نشهد اآلن عودة لعرص ما بعد األسلمة, 
 . الذي يفهم عىل أنه عودة إىل العرص الكالسيكي لإلسالم

                                                            
 ٤ايس أم انبعاث من جديد?, جريدة حلياة, مسفر بن عيل القحطاين, أفول اإلسالم السي: انظر  (١٤)

 : , عىل الرابط٢٠١٤يوليو /متوز
https://bit.ly/lKHO 

أوليفيه روا, جتربة اإلسالم السيايس, ترمجة نصري مروة, دار الساقي, بريوت, الطبعة األوىل, : انظر  (١٥)
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 وبحسب كاريه فإن مرحلة ما بعد اإلسالموية هي اخليار الوحيد املوجود لد
روب من الفخ الذي وجد نفسه فيه خالل الفكر االجتامعي والسيايس اإلسالمي لله

قد يسهل العودة لتقاليد اإلسالم العظيم الذي بدأ  »ما بعد األسلمة«العرشينات, فإسالم 
سوف يلد  ٢١تراجعه يف القرن الرابع عرش, وبحسب تعبري كاريه يبدو كام لو كان القرن 

 IQVH.»نيسامل »التقليد العظيم«إسالم ما بعد األسلمة الذي سوف يتبع مسار 
فشل «حول  بالتزامن مع أطروحة كاريه قدم أوليفييه روا أطروحته اخلاصة

, باعتباره حقيقة تارخيية ناجتة عن اخلطأ املنهجي لإلسالم نفسه, فقد »اإلسالم السيايس
سواء كان ذلك يف ممارسة (فشلت احلركات اإلسالمية, عندما تواجهت مع الواقع 

املعاناة من القمع عىل يد النظام املرصي أو بإدامة حالة  السلطة السياسية يف إيران, أم
, يف حتقيق هدفها يف هناية املطاف املتعلق بإنشاء دولة إسالمية )األقلية املسلمة يف أوروبا

وبدءاً من هناية الثامنينات شهد العامل بدايات عرص جديد ملا . بسبب التناقضات الداخلية
سالمية, أي م باللجوء إىل اإلسالم القومي أو القومية اإلبعد األسلمة للعامل املسلم املتس

 . اعتامد الدولة إلعادة أسلمة املجتمع وخسارة اإلسالميني الحتكار اخلطاب الديني
إن رؤية روا للعامل اإلسالمي شمولية, لكون اإلسالم قالباً مفاهيمياً يضع حدوداً 

إن . القتصادية, الثقافية, واهلويةيف كل يشء ذي صلة باحلياة السياسية, االجتامعية, ا
سالمية ال يعني, وفقاً لروي, أن عىل املرء أن ينفي أيضاً قوة اإلعالن عن فشل اليوتوبيا اإل

كة للحركات اإلسالمية التي ال زالت حتتفظ هبا وال يعني اإلعالن عن  التعبئة املحرِّ
العاملني الديني والسيايس انحدار اإلسالم, بل هو وسيلة لرتسيخ االنفصال التدرجيي بني 

مع طرح األول لتنوع رسمي متزايد ومكرس لقضايا اهلوية والعدالة, ومتحور الثاين (
هذا االنفصال اإلسالمي بني عاملي . )حول الدولة القومية يف مقابل األمة وجمتمع مفكك

كام . الدين والسياسة ال يعني بالرضورة رفض الفكر السيايس املؤطر باملصطلحات الدينية
ووفقاً لروي, فإن ما يعنيه هذا هو نوع . أنه ال حيتم نزع األسلمة عن املامرسة االجتامعية

                                                            
اإلسالم والقومية منذ وفاة اخلميني وصوالً إىل : يا, ما بعد اإلسالمويةلوز غوميز غارس: انظر  (١٦)

 :جمموعة اخلدمات البحثية, عىل الرابط ترمجة إيامن سويد,  الثورات العربية,
http://www.rsgleb.org/article.php?id=&cid=&catidval= 
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من العلمنة التي ختتلف جذرياً عن تلك التي للتاريخ األورويب, بام أن الدين نفسه هو 
 .الذي حيدد املساحة للعلامنية

موية نحو العلامنية بالتوازي مع فشل اإلسالموية, يتتبع روي تطور ما بعد اإلسال
فاستقاللية العالمات الدينية يف مقابل تلك السياسية حتكمها ثالثة عنارص . اجلديدة
مع اعتبار الدولة املرجع الرئيس يف كل حالة من  ,السوق, السلطة وسيادة القانون: متاميزة

فقد سالميني, تفالدولة, الالعب األويل والرئيس سابقاً يف خطاب اإل. احلاالت الثالث
سوقاً  )األزياء, الرتفيه, التعليم والصحة(ويصبح سوق كل األشياء الدينية . تفوقها

لقد . متنوعاً عىل نحو متزايد بسبب السياسات الليربالية التي تنفذها الدولة, بالتحديد
حمل  )األخويات, املدارس, دور النرش, وحمطات البث(حلت الشبكات العابرة للحدود 

حتى أن الدفاع عن الرشيعة جيري . التقليدية التي تسيطر عليها الدولةاملؤسسات الدينية 
اآلن متجاهالً الدولة والثقافة, بام أن أخالقيات الفرد التي يروج هلا بدأت تصبح جزءاً 
من التيار الرئيس عىل حساب طرق ثقافية جمتمعية, ليكون هلا األسبقية عىل النواهي 

, يصب. السائدة يف كل دولة مركزياً بشكل متزايد بينام يتطلع  ح املجتمع املدين الأخرياً
 IQWH.شغال حصة أكرب يف الساحة العامة والنأي بنفسه عن السيطرة عىل املجال السيايسإل

تكاثرت الدراسات الحقا التي سارت عىل خطى فرضية روا وكاريه, ومنها 
ىل أنه  يف ربيع عام , وخيلص إ»انتشار وانحسار اإلسالموية: اجلهاد«دراسة جيل كيبيل 

كان هناك دليل عىل أن اإلسالميني يتطلعون إىل أن خيلفوا ورائهم املأزق السيايس  ١٩٩٧
الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد فشل األيديولوجية اإلسالمية وحتالف الطبقة الربجوازية 
املتوسطة والشباب املحرومني, وبحسب كيبيل, كان هناك خطاب جديد قائم عىل 

 IQXH.طية وحقوق اإلنسان, بدأ يتشكل من اندونيسيا وصوالً إىل اجلزائرالديمقرا
 

                                                            
 .املرجع السابق  (١٧)
الم السيايس وانحساره, ترمجة نبيل سعد, سلسلة كتاب انتشار اإلس: جيل كيبيل, جهاد: انظر  (١٨)

 .٢٠٠٢العامل الثالث, 
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كأداة حتليلية,  »ما بعد اإلسالموية«يعترب آصف بيات من أوائل الباحثني يف اعتامده 
 »احلركات االجتامعية و التحول ما بعد األسلمة: جعل اإلسالم ديمقراطياً «ففي كتابه 

 »حالة«وليست  »مرشوعا«سالموية  باعتبارها يوسع بيات تعريف ما بعد اإل ,٢٠٠٧
تقوم عىل حماولة واعية لوضع تصور واسرتاتيجية ملنطق وطرائق لتجاوز اإلسالموية يف 
املجاالت االجتامعية والسياسية والفكرية, فمرحلة ما بعد اإلسالموية بحسب بيات 

واحلقوق, اإليامن  ليست معادية لإلسالم وال هي علامنية, بل متثل حماولة لدمج التدين
واحلريات, اإلسالم واحلرية, فهي حماولة لتحويل وقلب املبادئ األساسية لإلسالم رأسا 
عىل عقب بواسطة التأكيد عىل احلقوق بدال من الواجبات, وعىل التعددية يف جمال 
الصوت الفردي السلطوي, وعىل التارخيية بدال من الكتاب املقدس الثابت, وعىل 

 IQYH. من املايضاملستقبل بدال
عىل تفسري التحوالت  »صناعة ما بعد اإلسالموية يف إيران«ركزت دراسة بيات 

التي أملت باملجتمع اإليراين يف مرحلة ما بعد اخلمينية, وأنتجت ما بعد إسالموية مغايرة 
سلسلة من احلركات «أليديولوجيا الدولة املؤسسة عىل ثيوقراطية الويل الفقيه, قوامها 

عية والفكرية يقودها الشباب والطلبة الذين اخرتقوا هيمنة األجهزة الثورية عىل االجتام
احتاداهتم, والنساء الالئي طالبن بإعادة تقييم القوانني التي حتد من حقوقهن الشخصية 
وحركتهن يف املجال العام, واملفكرون الدينيون الذين قاموا بجهد إلعادة تأويل 

واقع املعارص للمجتمع والعرص ودعوا إىل جتاوز التفسري النصوص الدينية عىل ضوء ال
ت هذه احلركات عن نفسها سياسيا مع انتخاب اإلصالحي حممد . »الواحد للمقدس عربَّ

ا  . عقب االنفتاح الذي صنعته مرحلة هاشمي رفسنجاين الربامجايت ١٩٩٧خامتي رئيسً
. ا عن املحافظية اخلمينية التقليديةاستعان خامتي بكثري من املفكرين الذين مثَّلوا انقطاعً 

غري أن هذا االنتصار السيايس جاهبته حتديات من داخل النظام وأجهزته األيديولوجية 
املتغلغلة يف املجتمع فصبَّت يف االجتاه املضاد إلصالح الفكر واملجتمع, وبعد سيادة هذا 

                                                            
 ٩, املقال, »الالحركات االجتامعية«عن التغيري والثورة و : أمحد العويف, آصف بيات: انظر  (١٩)

 : , عىل الرابط٢٠١٣سبتمرب /أيلول
https://www.almqaal.com/?p= 
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ت ا) املحافظ(االجتاه املضاد  , عن ٢٠٠٩حلركة اخلرضاء يف فرتة رئاسة أمحدي نجاد, عربَّ
ة عن انحسار رشعية النظام وأيديولوجيته عقب  استمرار التحوالت االجتامعية املعربِّ

  IRPH.الرصاع يف االنتخابات الرئاسية بني نجاد ومري حسني موسوي ومهدي كرويب
, »ما بعد اإلسالم السيايس«يتجاوز أصف بيات استخدامات روا وكيبل ملصطلح 

عمل املصطلح من قبل عدد من املراقبني البارزين يف أوروبا ليشري يف فبحسب بيات است
سالميني يف املقام األول إىل حدوث حتول يف املواقف واالسرتاتيجيات من املتشددين اإل

إال أن الطريقة اخلاصة التي استخدم  ,العامل اإلسالمي, وبينام قد نرحب بانتشار املصطلح
مثل املفكر (فبالنسبة للبعض . أكثر من التوضيح املنشود فيها يبدو أهنا قد سببت تشويشا

تصف حتول احلركيني  »ما بعد اإلسالم السيايس«, فإن حالة )الفرنيس جيل كيبيل
مثل املفكر الفرنيس أيضا (اإلسالميني عن التعاليم السلفية واجلهادية, وبالنسبة آلخرين 

لألسلمة  »خصخصة«ينظر إليها كـ »ما بعد اإلسالم السيايس«فإن حالة ) أوليفييه روا
أي حتول احلالة الدينية من سيطرة الدولة إىل سيطرة عامة الناس, ) بعكس أسلمة الدولة(

 وعندما تستخدم. تنفذ األسلمة هبا, بدال من حمتواها) أين(و) كيف(حيث يكون الرتكيز عىل 
نظر إليها »ما بعد اإلسالم السيايس«للتصنيف, فإن حالة  يف  بام− املقام األول يف قُدمت ويُ

عرص «كصنف جتريبي بدال من صنف حتلييل, لتمثل  −ذلك يف عميل السابق عن إيران
ف . »هناية حقبة تارخيية«أو » معني  بدمج الدين واملسؤولية,» اإلسالم السيايس«ففي حني يُعرّ

سالم ما بعد اإل«حالة . تؤكد عىل التدين واحلقوق »ما بعد اإلسالم السيايس«فإن حالة 
قد جتد ما تعبري عنها يف املامرسات االجتامعية املختلفة, واألفكار السياسية,  »السيايس

احلرضية,  »ما بعد اإلسالم السيايس«والفكر الديني كام يف األساس الفلسفي ملناطق 
  IRQH.وحركات الشباب والطالب, والنشاطات النسوية, أو وجهات النظر الالهوتية

                                                            
ما بعد اإلسالموية األوجه املتغرية , ضمن صناعة ما بعد اإلسالموية يف إيرانآصف بيات, : انظر  (٢٠)

, حترير آصف بيات, ترمجة حممد العريب, دار جداول, بريوت, الطبعة األوىل, لإلسالم السيايس
 .١٠١−٥٩, ص ٢٠١٦

اإلسالم «موقع  محد العيسى,. د: مجة وتقديمتر, آصف بيات, بروز ما بعد اإلسالم السيايس :انظر  (٢١)
 :, عىل الرابط٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١١ ,»يف املغرب

https://bit.ly/NfaLfR 
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عىل الرغم من وجود اختالف ظاهر بني أنصار مقاربة مرحلة ما بعد اإلسالموية, 
واملقاربة االسترشاقية التقليدية لإلسالم, إال أن ما بعد اإلسالموية ال ختلو من األثر 
االسترشاقي يف سياق ظاهرة االسترشاق اجلديد, وهي مقاربة مشبعة باجلوهرانية 

األثرية للمؤسسة االسترشاقية القديمة, فاألكاديميني ذوي وجهات النظر والسكونية 
الليربالية القديمة الذين ينكرون متاماً وجود حركات مرحلة ما بعد األسلمة, ينحازون 

أن اخلطاب االسترشاقي الثقافوي اجلديد يرص عىل إىل اجلوهرانية بدال من السياقية, ف
وليست اسرتاتيجية, وال فرق نوعي بني هنضة الغنويش  متثالت اإلسالم املختلفة تكتيكية

, فاجلميع هبدف إىل ترسيخ أجندته اإلسالمية عرب تكتيكات والتفافات وخالفة البغدادي
 .خطابية ال تنطوي عىل تبني خملص للتعددية الديمقراطية

عن خلط وتشوش مع  »اإلسالم السيايس«يكشف التوسع باستخدام مصطلح 
إعادة التفكري يف «, ففي كتاب »اإلسالم الدعوي«و »اجلهادي اإلسالم«مصطلحي 

وهو جمموعة من الدراسات واألبحاث واملقاالت مجعها شادي محيد  »اإلسالم السيايس
إسالميو «وويليام ماكانتس حول اإلسالم السيايس من خالل تعريف ما يسميه الكاتبان 

طلح لإلشارة إىل األحزاب اإلسالمية , إذ يستخدم محيد وماكانتس هذا املص»التيار السائد
التي تعمل ضمن حدود السياسات املؤسسية, وتكون مستعدة للعمل داخل هياكل «

, وتشمل املجموعات التي ينطبق عليها »الدولة القائمة, حتى تلك البِنى العلامنية ظاهرياً 
ن, هذا الوصف مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص واألردن, وحزب اإلصالح يف اليم

 .وحزب العدالة املزدهر يف إندونيسيا, وغريها الكثري
الرغم من التنوع الكبري يف فهم اإلسالم السيايس, يندرج حمللو اإلسالم  عىل

, »وجهة النظر السياقية«يمكن أن يُطلق عليها اسم : السيايس يف فئتني رئيسيتني; األوىل
 تقودها األيديولوجية بقدر ما والتي تعتقد بأن سياسات وممارسات األحزاب السياسية ال

 تقودها األحداث, وتر إىل هذه اجلامعات باعتبار أهنا تعمل برد الفعل ومتيل إىل التكيف,
ويالحظ العامل السيايس ستيفن بروك أن أصحاب النظرة السياقية يعتقدون بأن اجلامعات 

ني, واهلدف اإلسالمية تسعى إىل التكيف مع الظروف واألعراف اخلاصة بالبلد املع
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. الرئييس هلذه اجلامعات هو البقاء عىل قيد احلياة كمنظامت متامسكة وكفاعلني سياسيني
 .»كالم إسالمي«ويف كثري من األحيان, ال يعدو استخدامها للخطاب الديني كونه 

وجهة النظر «فهي تلك التي يمكن أن تدعى : أما املدرسة الثانية للفكر 
سالميني هم يف األساس أيديولوجيون, وأن أي تنازالت ; وهي تر أن اإل»اجلوهرية

يقدموهنا للمبادئ أو املؤسسات العلامنية هي حتركات تكتيكية بحتة; حيث ال متنعهم 
, ووفقاً هلذه  مشاركتهم يف السياسات االنتخابية من الدعوة إىل اجلهاد العنيف أيضاً

رجل واحد, صوت واحد, مرة « النظرة, فإن املفهوم اإلسالمي احلقيقي للديمقراطية هو
وبعبارات أخر, وفقاً هلذه املدرسة, ير اإلسالميون صندوق االقرتاع  .»واحدة

كمجرد طريق إىل السلطة; وبمجرد أن يصبحوا هناك, فإهنم يستبدلون الديمقراطية 
التي يطرحها بحامس منتقدو −بالثيوقراطية, والنتيجة الطبيعية هلذه األطرحة هي الفكرة 

القائلة إن الالهوت اإلسالمي ال  −سالموية, وإنام يتبناها بعض املنتمني إليها أيضاً اإل
يعرتف بأي فصل بني الدين والسياسة, وبذلك ال يستطيع اإلسالمي املوثوق واحلقيقي 

 IRRH.أن يتخىل عن أجندته األيديولوجية لصالح مقاربة أكثر براغامتية أو ديمقراطية
عرفية يف ابستمولوجيا العلم عموما والعلوم االجتامعية إحد أهم اإلشكاليات امل

خصوصا, تقوم عىل صعوبة الفصل بني اإليديولوجي والعلمي, ذلك أن اإلبستمولوجيا 
العمومية تتموضع يف صلب نسيج شائك ومعقد من تقاطع االهتاممات واملباحث 

ىل صياغة نظريات املتنوعة بأهدافها ومناهجها فالتقليد الفلسفي قديام وحديثا عمل ع
عامة عن املعرفة تتناول خمتلف أنامط املعارف وأصوهلا ومنابعها العقلية واخليالية 
والتجريبية وغريها وتتوافر كافة هذه املسامهات عىل صالت مرتبطة غالبا بمفاهيم متخمة 

 IRSH.يف أغلب األحيان بنزعة دوغامئيية حينا وإمربيالية
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االسترشاق تنطوي عىل أفضل مقاربة لعالقة سهامات إدوارد سعيد حول إلعل 
الغرب بالرشق, فهو ير أنّ االسترشاق ينقسم إىل ما هو ختيييل وجامعي واستعامري, 
ا بينها كلها لتحقيق  وهذه كلها معان حييل عليها هذا العلم, غري أنّ ثمة تبادالً أو تضافرً

ا من قبل دوائر االستعامر الغريب االسترشاق كأسلوب «, فـأهداف معينة مسطرة مسبقً
ومل يتم ذلك إال عرب  IRTH.»غريب للسيطرة عىل الرشق, واستبنائه, وامتالك السيادة عليه

 .آلية القوة اخلشنة كاحلروب والقتال تارة, وعرب آلية القوة الناعمة عرب جهاز االسترشاق
و الليرباليّة األمرييكيّون واألوروبيّون, أي أولئك  الذين سوف تصبح مهمة مبرشّ

يرون أن من سيقود املجتمع الدويل يف املستقبل لن يكون سو رجل عىل دين العلامنيّة, 
للتبشري بنظامهم القيمي ونموذجهم االجتامعي والسيايس لكل املسلمني بُغيةَ إنقاذِهم 
هم, وإن فشلوا يف ذلك, وترنو هذه العمليّة  وختليصهم من النظام االستبدادي الذي حيكمُ

هِ النظام التبشرييّ  دِّ ة إىل حتويل املسلمني واإلسالم إىل الليرباليّة الغربيّة ونظامها القيمي بِعَ
وكام بنيّ طالل . الوحيد العادل والعاقل الذي ينبغي عىل كوكب األرضِ بأكملهِ تبنيَهُ 

عىل شاكلة «التقليد اإلسالمي  »إعادة تشكيل«أسد, فإن مهمة الليرباليّة تتمثل يف 
ر مقاومة املسلمني هلذه املهمة اجلليلة عىل  IRUH.»لربوتستنتيّة الليرباليّةاملسيحيّة ا وهي تُصوّ

ر, واملساواة, واحلقوق املدنيّة,  ة, والتحرّ يّ أهنا رفضٌ للحداثة ولقيم الليرباليّة كاحلرّ
ة العقيدة, والعلامنيّة,  يّ واملواطنة الديمقراطيّة, وحقوق النساء, واحلقوق اجلنسيّة, وحرّ

 IRVH.عقالنيّة, إلخوال
كان راينهارت شولز أحد الذين حذروا من املخاطر املعرفية الضمنية يف االعتامد 
عىل فكرة حمددة ملا بعد اإلسالموية, ذلك إن خطاب ما بعد األسلمة متعدد الوظائف, 
فهو يفرتض وجود احلاجة للعب أدوار عامة خمتلفة سياسية, اجتامعية وثقافية, دون أن 
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وألهنا تنأ بنفسها عن مثل هذا املوقف . بالرضورة وجود إيديولوجية ثابتةيعني ذلك 
اإليديولوجي, فإن مهمة ما بعد اإلسالموية تشذ عن التفسري الشامل للعامل لصالح تفسري 

إىل حتلل الصفة الوظيفية  »ما بعد«خمتلف أكثر حتديدا مليادين احلياةـ إذ تشري كلمة 
ندما مواجهته ضغوط العوملة, الستمرار وجود نموذج األحادية للخطاب اإلسالمي ع

نتاج شكل من أشكال اهلوية التي ترسخ الروابط مع الدولة واجلامعات إإسالمي يعيد 
واألفراد داخلها, ففي هناية املطاف, اإلسالم يفقد وظيفته التعبريية, كام يفقد دوره 

 .ةالثوري, يف حني يبقى عىل حساب إعادة بناء الدولة القومي
حول خطل وخطأ فرضية فشل اإلسالم  − منذ فرتة بعيدة−وجادل فرانسوا بورغا 

أسباب اجتامعية : أوال: السيايس, وأكد عىل استمرار ثبات ثالثة عوامل ذات صلة, وهي
سالمي قدرة اخلطاب اإل: سياسية أدت إىل صعود اإلسالموية يف املقام األول; وثانيا

التالعب الذي متارسه :  لحات داخلية ذاتية, وثالثاحول احلداثة لتعبئة مجهوره بمصط
 .أنظمة خمتلفة بخصوص التهديد اإلسالمي

يف ذات السياق عمل آالن روسيون عىل تفكيك األشكال اجلديدة لالسترشاق يف 
 إطار ما بعد اإلسالموية, إذ يشكك روسيون يف الباحثني السياسيني الفرنسيني املتخصصني

التي نجدها يف حتليل ما يسمى  »الثقافات الفطرية«ذر من يف دراسة اإلسالم, وحي
باألجندة السياسية ملرحلة ما بعد األسلمة, ويعتقد روسيون أن أولئك الذين جيادلون 
لصالح فشل اإلسالموية أمثال جيل كيبيل وأوليفييه روا  يعملون بظل نفس املنطق املشوه 

ة مفرطة عىل حتليل الواقع السيايس العريب الذي كان قد أد هبم يف السابق إىل تعليق أمهي
سالمية, فكيبيل وروا يعتقدون أن اإلسالم حيدد أي يشء اإلسالمي باملصطلحات اإل −

 IRWH.وكل يشء يدور يف املجتمعات املسلمة
حسب جوزيف مسعد متثّل املعركةُ الناشبةُ اليوم بني خمتلفِ القو التي تتحدث 

ب اإلسالم معان باسم اإلسالم أو باسم العِداء  له جزءا من العمليّة اإلنتاجيّة التي تُكسِ

                                                            
اإلسالم والقومية منذ وفاة اخلميني وصوالً إىل : ارسيا, ما بعد اإلسالمويةلوز غوميز غ: انظر  (٢٧)
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ودالالت جديدةٍ فحسب, بل متثّل أيضا جزءاً من عملية ثانية ذات صلة باألوىل, ترنو 
للتحكم بإزاحة املصطلحٍ باجتاه معان ودالالت معينة, والنأي به عن معان ودالالت 

الغرب«, و»املسيحيّة«(ائض معيّنة وهكذا يوضع اإلسالمُ يف حالة تعارضٍ مع نق. أخر«, 
ة«و ,»الليرباليّة«و ة«و ,»الديمقراطيّة«و ,»الفرديّ يّ  ,»العلامنيّة«و ,»املواطنة«و ,»احلرّ
) »احلقوق اجلنسيّة«و ,»حقوق املرأة«و ,»حقوق اإلنسان«و ,»التسامح«و ,»العقالنيّة«و

 ,»القمع«و ,»ضطهاداال«(ويف حالةِ توافقٍ مع معان أخر تُعّرف كمرادفاتٍ له 
, »الالعقالنيّة«, و»عدم التسامح«, و»الظلم«, و»اإلخضاع«, و»الشموليّة«, و»االستبداد«و
وهبذا فإن صلب نظرية ما بعد  ).»رهاب املثليّة«و ,»كره النساء«و ,»القسوة«و

اإلسالموية ترتكز عىل العالقة  بني الديمقراطية واإلسالم, ففي صلب فهم اجلينيالوجيا 
لفكرية العميقة للمزاعم الليربالية نشأت مقولة أن اإلسالم يف صلبه الثقايف ليس ا

يف شكلها (ديمقراطيا أو أنه معادٍ للديمقراطية, وأن اإلنجاز الثقايف األهم للمسيحية 
 والغرب هو التزامهام باحلكم الديمقراطي, وقد تناول مسعد يف كتابه) الربوتستانتي

السياق الليربايل الذي ظهرت فيه هذه املزاعم ويف التأثري الثقافوي » اإلسالم يف الليربالية«
الذي ألقته عىل السياسة ويف اجلهود املتواصلة للواليات املتحدة, ومن قبلها بريطانيا 

, لتقديم ثيولوجيا إسالمية إن مل يكن إسالماً  جديداً بالكامل متامشياً مع النظام )وفرنسا(
 الذي أرادوا فرضه عىل الدول ذات األغلبية املسلمة حتت شعار االستعامري واإلمربيايل

والرأساملية أو ) الربوتستانتية(فعىل النقيض من املسيحية  .»نرش الديمقراطية واحلرية«
ة للديمقراطية, فقد قيل إن  يرسِّ ها املفكرون الليرباليون عىل أهنا مُ مُ احلداثة, التي يقدِّ

نٌ كليّاً أو صّ  IRXH.»الغربية« ضدّ هذه املنظومة السياسية» بال دفاعات« أنه  اإلسالم إما حمُ
متثل أطروحة نادر هاشمي نموذجا للمطالبة بتحويل اإلسالم إىل بروتستانتية 

ففي سياق بحثه عن نظرية ديمقراطية كقنطرة للدخول يف الديمقراطية الليربالية, 
ية يف الرشق األوسط يف للمجتمعات املسلمة, يشري أن ظروف صعود األصولية اإلسالم

 /القرن الواحد والعرشين, هي مشاهبة يف سياقها السيايس وخلفياهتا االجتامعية
االقتصادية للحركات األصولية البيوريتانية, التي شهدهتا أوروبا يف القرن السادس عرش 
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والسابع عرش, إذ ير هاشمي أن املقارنة بني بعض األحداث التي شهدها العامل 
 , وما يشهده العامل اإلسالمي اليوم, يمكن أن تساهم يف تسليط الضوء عىل حالةاألورويب

يقف اليوم عىل مطالع «تقف عىل ختوم العامل اإلسالمي, خاصة أن هذا العامل » لوثرية«
القرن اخلامس عرش للهجرة, وهو ما يقابل يف تاريخ املسيحية قرناً قبيل تعليق مارتن لوثر 

فبحسب هاشمي ما جيعل  ,»ني عىل باب كنيسة قلعة فيتنربغالقضايا اخلمس والتسع
احلركات اإلسالموية الراديكالية أقرب إىل احلالة البيوريتانية هو يف كون األخرية كانت 
مسؤولة عن قطع الروابط البدائية مع العائلة والعشرية والقبيلة والقرية, إذ تم استبدال 

عىل بنى هرمية تراتبية وعالقات عمودية بروابط  هذه الروابط التقليدية, التي تقوم غالباً 
وهو األمر الذي فعله . أفقية عضوية تدور حول الوالء والتضامن بني األفراد املتساويني

اإلسالميون من خالل تأكيدهم عىل رضورة القطيعة مع املؤسسة الدينية التقليدية, وأن 
إلسالميون من خالل كل فرد مسؤول بنفسه عن خالصه, ومن ناحية أخر ساهم ا

يف تعزيز ثقافة اجلدارة ) كام فعل البيوريتانيون(شجبهم ورفضهم ملناخ الفساد 
واالستحقاقية, ما قد يعني والدة روح رأساملية جديدة يف العامل اإلسالمي, يف فرتة مقبلة 

  IRYH.بشكل مشابه ملا حدث يف احلالة الربوتستانتية الكالفينية
م الديمقراطية عىل إن اخلطاب عن الديمقراط ية, هو غالباً خطاب ديني مسيحي قدّ

إن هذا اخلطاب باختصار ال يقل عام وصفه ). الربوتستانتية(أهنا أعىل مراحل املسيحية 
الذي هو يف حالتنا سيكون احلكم املحيل (فوكو بأنه توأمة جمموعة من املامرسات 

دا من لدن جهاز ) سترشاقالذي هو يف هذه احلالة اال(ونظام حقيقة ) مربيايلواإل استُمِ
الذي يشريُ بوضوح إىل ما ليس موجوداً يف « )باختصار الليرباليّة(السلطة −من املعرفة

ه بشكلٍ رشعي يف خانة التقسيم ما بني احلقيقة والصواب من جهة واخلطأ  الواقع ويودِعُ
ميّةالالديمقراطيّة اإلسال«و» أوروبا الديمقراطيّة« أي حقيقة ,»من جهة أخر«.ISPH 
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 مل تغادر مصطلحات اإلسالموية وما بعد اإلسالموية اسرتاتيجية التسمية, وحدود
 التوظيف, ففي حالة الدراسات اإلسالمية وبحث احلركات اإلسالمية عىل وجه اخلصوص,

دخلت يالية, فقد ث ترتبط املعرفة بنزعة اسرتاتيجية إمربيتغدو اإلشكالية مضاعفة, ح
 ,ISQHاجلامعات اجلهادية وهي سليلة اإلسالموية طور العاملية كردّ فعل عىل ديناميكية العوملة

بعد  ١٩٩٢و ١٩٨٩عقب التحوالت البنيوية يف احلقل االسرتاتيجي الدويل بني عامي 
ونشوب حرب  ,١٩٨٩فرباير /شباط  ١٥انسحاب االحتاد السوفيايت من أفغانستان يف 

واحلملة األمريكية  ,١٩٩٠أغسطس /آب ٢بعد غزو العراق للكويت يف  الثانية اخلليج
 فقد أد اهنيار االحتاد السوفيايت ISRH,١٩٩٢ ربديسم/كانون أول ٩الفاشلة يف الصومال يف 

وتفكك املنظومة االشرتاكية إىل بروز الواليات املتحدة كقوة إمرباطورية إمربيالية مهيمنة 
 شهدت التحوالت االسرتاتيجية وفرض نظام عاملي جديد, حيث تسعى للسيطرة التوسع

تغريا يف التصور األمريكي املتعلق بالواقع السيايس الدويل, الذي ساد أثناء حقبة احلرب 
 ,»االحتواء« الباردة, والذي تبنى اسرتاتيجية أمريكية سياسية عسكرية, تقوم عىل مبدأ

للقوة السوفييتية التقليدية والنووية, » عالرد« للمجال اجليوسيايس للشيوعية, ومبدأ
 إىل ظهور رؤ حيث وقعت الواليات املتحدة يف أزمة فراغ أيديولوجي, وسيايس أد

نظام عاملي « فكرة) األب(فقد تبنى الرئيس جورج بوش  ISSHمتعددة يف حتديد املستقبل,
 . قوامه ضامن اهليمنة والسيطرة األمريكية عىل العامل ,»جديد

                                                            
جان بودريار, ذهنية اإلرهاب ملاذا يقاتلون بموهتم, إعداد وترمجة, بسام حجار, املركز : انظر  (٣١)

 .٢٠٠٣الثقايف العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 
, ٢٠٠٣را معلوف دار الساقي, بريوت, الطبعة األوىل, أوليفيه روا, عوملة اإلسالم, ترمجة ال: انظر  (٣٢)

 .١٩٥ص
, فقد كتبت الرئيس »اإلسالم«بدا واضحا أن العدو اجلديد لإلمرباطورية األمريكية سيكون   (٣٣)

حيذر بعض املراقبني من أن اإلسالم سوف يكون قوة جغرافية «: األمريكي األسبق نيكسون يقول
وأن الغرب . باعه, ونمو قوته املالية سوف يفرضان حتدياً رئيساً متعصبة ومرتاصة, وأن نمو عدد أت

, »سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عامل إسالمي معاد وعنيف
, سامعيل دار بيسان للنرشإحممد زكريا . ريتشارد نيكسون, أمريكيا والفرصة التارخيية, ترمجة د

 .١٨٧, ص ١٩٩٢دمشق, 
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السياق ظهرت أطروحة فرانسيس فوكوياما, التي تبرش باالنتصار النهائي  يف هذا
 ISTHللديمقراطية, ورأساملية السوق واإلعالن عن هناية التاريخ, بروز الفاشية اإلسالمية,

ا لطبيعة  ا جديدً ا مغايرً إال أن املؤسسة السياسية اإليديولوجية األمريكية تبنت تصورً
التي متتلك القدرة عىل تطوير أسلحة  ,»الدول املارقة« مفهوماألخطار املستقبلية متثلت ب

ويف  ISUHالدمار الشامل, أو تسعى المتالكها مثل العراق, وإيران, وليبيا, وكوريا الشاملية,
والتي تتبنى  ,»صدام احلضارات« هذا السياق برزت أطروحة صموئيل هنتنجتون, حول

ع العاملي عقب هناية احلرب الباردة لن مقاربة ثقافوية استرشافية تنص عىل أن الرصا
ا بامتياز, ذلك أن اجلامعات الثقافية  ا, وال جيواسرتاتيجيًا, بل حضاريً يكون اقتصاديً
سوف حتل حمل كتل احلرب الباردة, وخطوط التامس بني احلضارات سوف تصبح هي 

الم هو قوام اخلطوط املركزية للرصاع يف السياسات العاملية, واعترب هنتنجتون, أن اإلس
ك فقد قرر أن القوة الظالمية يف العامل, بسبب نزوع املسلمني نحو الرصاع والعنف, ولذل

وهي أطروحة ثقافوية تتامهى مع  ISVH, بني اإلسالم والغرب,الصدام سيكون حتمياً 
 ISWH.الرؤية االسترشاقية النمطية حول اإلسالم

                                                            
 .هناية التاريخ وخاتم البرش, مرجع سابق: س فوكويامافرانسي :انظر  (٣٤)
دليل إىل الدولة العظمى الوحيدة يف العامل, ترمجة كامل السيد,  −الدولة املارقة  ويليام بلوم, :انظر  (٣٥)

 .٢٠٠٢عىل للثقافة, القاهرة, الطبعة األوىل املجلس األ
, ثم »فورين أفريز«ملجلة  ١٩٩٣ربيع يف عدد » صدام احلضارات«نرش صموئيل هنتنغتون مقالته   (٣٦)

صموئيل هنتنغتون, صدام : انظر ١٩٩٦قام الحقاً بتحويل مقاله إىل كتاب صدر يف عام 
. ١٩٩٩طلعت الشايب, كتاب سطور, القاهرة, : إعادة صنع النظام العاملي, ترمجة: احلضارات

نّ الغرب بعد سقوط إ«: »املصالح األمريكية ومتغريات األمن«وبحسب هنتنغتون يف دراسته 
ة إىل عدو جديد يوحد دوله وشعوبه, وأن احلرب لن تتوقف, حتى  االحتاد السوفيتي بحاجة ماسّ
لو سكت السالح وأُبرمت املعاهدات, ذلك أن حرباً حضاريةً قادمةً ستستمر بني املعسكر الغريب 

, الشؤون اخلارجية جملة , » الذي تتزعمه أمريكا وطرف آخر, قد يكون عامل اإلسالم أو الصني
 .١٩٩٣يونيو, /حزيران

جذور «يف مقالة بعنوان » رصاع احلضارات«كان املسترشق برنارد لويس قد حتدث عن مفهوم   (٣٧)
هنتنغتون  ستخدمه, قبل أن ي١٩٩٠نرشت يف جملة أتالنتك الشهرية عام » الغضب اإلسالمي
  :, ترمجة أكرم أنطاكي, عىل الرابطيجذور الغضب اإلسالم ,برنارد لويس :انظر ويعمل عىل تعميمه,

http://www.maaber.org/issue_november/lookout_a.htm 
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ألمريكا عقب هجامت  كانت رسالة املسترشق الشهري برنارد لويس السياسية
يكية وعىل صناع بتأثري بالغ عىل صناعة السياسة اخلارجية األمر وهو يتمتع− سبتمري, 

إذا « :بسيطة وصارمة وملخصها ٢٠٠١بشأن الرشق األوسط عام , −القرار يف واشنطن
ظل الرشق األوسط يسري يف هذا املنحى فإن املهاجم االنتحاري سيصبح رمزاً لكل منطقة 

ألوسط ولن يكون هناك خمرج من مستنقع الكراهية والبغضاء والغضب وجلد الرشق ا
وكانت رسالته إىل الواليات املتحدة حول كيفية التعامل مع » الذات والفقر والطغيان

كونوا حازمني أو اتركوا املنطقة, وقد أطلق البعض عىل  :املنطقة واضحة وصارمة مفادها
صحيفة وول سرتيت جورنال نظرية لويس  وعرفت ,»مذهب لويس« رسالة لويس اسم

وهي  ISXH,»زرع الديمقراطية يف دول الرشق األوسط الفاشلة للقضاء عىل اإلرهاب« بـ
سوف يتبناها املحافظون اجلدد الذين سيطروا عىل مقاليد اإلدارة يف الواليات  رسالة

املحافظني  وشكل صقور ISYHمقاليد الرئاسة,) االبن(املتحدة األمريكية منذ تويل بوش 
مرشوع القرن األمريكي « اجلدد يف مؤسسة السياسة اخلارجية األمريكية مركز أبحاث

, وهو من أهم مراكز البحوث التي تروج للغزو اإلمربيايل للواليات ١٩٩٧عام » اجلديد
 ITPH.مرباطوريةإاملتحدة وضامن تفوقها كقوة 

 وية يف ظروف اسرتاتيجيةيف هذا السياق برز مصطلح اإلسالموية, وما بعد اإلسالم
, ٢٠٠١سبتمرب / أيلول ١١وجيوبوليتيكية دولية حيوية بالغة األثر, فقد عملت أحداث 

عىل استدعاء اإلسالموية وما بعدها يف سبيل البحث عن اسرتاتيجية مواجهة واحتواء 
بية اجلهادية اإلسالموية القاعدية الصاعدة, إذ تبنت اإلدارة األمريكية واإلدارات األورو

مع صعود املقاربة  ,»املتطرفني«و» املعتدلني« هنجا يقوم عىل أساس الفصل بني
                                                            

 ٢٠, يب يب يس عريب,»رهاباإل«صاحب نظرية نرش الديمقراطية ملواجهة : برنارد لويس: انظر  (٣٨)
 :, عىل الرابط٢٠١٨أيار / مايو

http://www.bbc.com/arabic/world- 
رون سلز, حترير, املحافظون اجلدد, نقله إىل العربية فاضل جكرت, مكتبة العبيكان, إ: انظر  (٣٩)

 .٢٠٠٥الرياض, الطبعة العربية األوىل, 
− شبكة اإلرهاب األنكلو: آندرو جافن مارشال, القاعدة وموارد الطاقة واإلمربيالية: انظر  (٤٠)

 :أمريكية, ترمجة غالب العيل, عىل الرابط
http://saotaliassar.org/Frei%Kitabat//KchalibAlAli.htm 
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, التي شددت عىل أن األنظمة الدكتاتورية االسترشاقية الثقافوية للمحافظني اجلدد
والثقافة الدينية للمنطقة العربية متثل حمركا أساسيا للتطرف والعنف واإلرهاب, وأن 

نطقة وإحداث إصالحات عىل طبيعة األنظمة املحلية السلطوية غيري ثقافة املتاحلل يكمن ب
يف سبيل إعادة هيكلة املجال السيايس واحلقل الديني, وضامن عبور آمن  ITQHدون تغيريها,

من السلطوية إىل الديمقراطية, ذلك أن جمموعات كثرية تم استبعادها وقمعها أو هتميشها 
دماج, لكن املقاربة االسترشاقية شاركة واإلمن قبل أنظمة وحكومات سابقة ترغب يف امل

التي تركز عىل األبعاد الثقافية املحلية للتطرف والعنف تستبعد أسباب جذرية, فبحسب 
حملية وطنية وتتمثل : ثالثة ظروف اسرتاتيجية; األوىلبورغا برزت ظاهرة العنف, يف ظل 

 :سوخ االستبداد, والثانيةنغالق األنموذج السيايس وفشل وعود التحول الديمقراطية وراب
عاملية : إقليمية وتتمثل بعدم التوصل إىل سالم عادل وحقيقي يف فلسطني, والثالثة
 ITRH.وتتمثل باهنيار االحتاد السوفيتي وسيادة القطب األمريكي  الواحد وحلول العوملة

يشري انتشار أطروحة ما بعد اإلسالم السيايس بوضوح إىل سعي الواليات املتحدة  
, الستدخال حركات إسالم سيايس يف إطار ٢٠٠١سبتمرب /أيلول ١١قب هجامت ع

حتوالت ما بعد اإلسالموية, باالنخراط يف بنية الدولة الوطنية السلطوية, والقبول 
بالديمقراطية والتعددية, باعتبارها تشكل جدارا واقيا من التطرف والعنف واإلرهاب, 

 االعتدال, إذ −ي تستند إىل  فرضية االشتامل حيث برزت نظريات اإلدماج السيايس الت
مطوال من زاوية اشتامل األحزاب اإلسالمية يف إطار عمليات ) الفرضية(نوقشت «

وقد ساهم  ,»وسط واملهيمن عليها من قبل الدولةالتحرر السيايس املحدودة يف الرشق األ
, وبشكل ١٩٩٥نورتون : خمتلفة عدد من الباحثني, أمثال ايف تطوير املقاربة بطرائق وزواي

, ويف السنوات األخرية, عمل عدد من العلامء املختلفني, من ١٩٩٧ضمني  أندرسون 
منظور احلركة االجتامعية, عىل توسيع النقاش حول آثار اشتامل واستبعاد األحزاب 

                                                            
. د: ملزيد من التفصيل حول مقاربات التغيري واإلصالح عقب هجامت سبتمرب, أمريكا, انظر  (٤١)

اإلشكاالت الفكرية واالسرتاتيحية, الدار : ٢٠٠١بتمرب س/أيلول ١١السيد ولد أباه, عامل ما بعد 
 .٢٠٠٤العربية للعلوم, بريوت, الطبعة األوىل, 

فرانسوا بورغا, اإلسالم السيايس يف زمن القاعدة, ترمجة سحر سعيد, رشكة قدمس للنرش   (٤٢)
 .٦٠, ص٢٠٠٦والتوزيع, بريوت, الطبعة األوىل, 
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: اإلسالمية املتنوعة ضمن أنامط متنوعة من األنظمة وسياقات مؤسساتية خمتلفة, أمثال
; وآصف بيّات ٢٠٠٦;  وشويدلر ٢٠٠٦; وكالدويل ٢٠٠٤; وويكهام ٢٠٠٣حافظ, 
 ٢٠٠٩; ويغنر وبيليرس ٢٠٠٩وعمر عاشور  ,٢٠٠٩ وبرويرز ٢٠٠٧; وتورام ٢٠٠٧

 ITSH.٢٠١٠, وكالرك ٢٠١٠تزكورمراد , و٢٠١٠وياداف 

 اإلسالموية استدخال عمليات جرت ٢٠٠١ سبتمرب ١١ حدث وطأة حتت
 هاديةاجل واحتواء حماربة هبدف الوطنية, الدولة إطار يف تدلةاملع »بعديةاملا« بصيغتها
 العربية املحلية واحلكومات األمريكية املتحدة الواليات تعاملت فقد  إرهابوية, باعتبارها

 ضد محاية كجدار املسلمني  اإلخوان  مجاعة األبرز السيايس اإلسالم ممثل مع واإلسالمية
 اإلسالمية ثم الباردة, احلرب إبان والقومية اريةاليس الشيوعية واملخاطر التحديات
 جدار« أطروحة راجت حيث اجلهادية, وصعود العوملة حلول مع واجلهادية الراديكالية

خالل العقد الذي أعقب هجامت احلادي عرش من « :إريك تراجر وبحسب ,»احلامية
 تنظيمل» مي معتدلإسال« سبتمرب, غالباً ما أد بحث املحللني الغربيني عن بديل/أيلول

التي كانت ترصحياهتا الرافضة  ,»اإلخوان املسلمني« إىل إرشادهم نحو مجاعة ,»القاعدة«
  ITTH.»لإلرهاب واعتناقها السياسات االنتخابية مغرية

التطرف ومقوالت اشتامل االعتدال إىل بروز / سوف تفيض منظورات االعتدال
تت شبه سلطوية, والتي حرصت عىل إجراء ما بعد اإلسالموية يف إطار األنظمة التي با

تعديالت ديمقراطية انتخابية, حيث حرض اإلسالم السيايس بقوة يف كافة االنتخابات 
,  وتقدم ٢٠٠٢التي جرت بعد حدث سبتمرب, إذ فاز حزب العدالة والتنمية يف تركيا 

ألول مرة حتالف األحزاب اإلسالمية يف باكستان,حيث فاز يف انتخابات املجلس الوطني 
مقعدا  ٤٢ويف املغرب حصل حزب العدالة والتنمية عىل  ,٢٠٠٢يف تاريخ الباكستان سنة 

                                                            
ترمجة سابني طاوقجيان و منال خرض, جملة , ما وراء فرضية االعتدال?, جيليان شويدلر: انظر  (٤٣)

 :, عىل الرابط٢٠١٣, خريف ٨عدد كلمن, 
http://www.kalamon.org/articles-details- 

 :من املعارضة إىل السلطة, معهد واشنطن, عىل الرابط» اإلخوان املسلمون«, إريك تراجر: انظر  (٤٤)
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhood-
from-opposition-to-power 
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بمجلس النواب حمتال املرتبة الثالثة ومشكال أكرب كتلة برملانية يف املعارضة يف انتخابات 
وإذا تتبعنا قائمة الدول العربية واإلسالمية التي جرت فيها انتخابات بعد  ,٢٠٠٢

 . تمرب سوف نجد تقدما واضحا للحركات اإلسالميةأحداث سب

رسعان ما ستعود األنظمة السلطوبة العربية واإلسالمية إىل التحكم يف مسارات 
دماج, فلطاملا عرف االعتدال بالسلب كنقيض للراديكالية والتطرف, وهي مفاهيم اإل

عية, حيث يصبح تتحول يف األنظمة السلطوية وشبه السلطوية إىل قضايا ذاتية غري موضو
املعتدل رهنا للسلطة السياسية التي ترغب باستدخاله وتطويعه ألهوائها دون أي قيد أو 

ية النظرية فإن االعتدال يستلزم عملية تغيري يمكن حرشط, ودون أن تتغري هي, ومن النا
ىل االعتدال, حيث كل ابتعاد عن إوصفها بأهنا حركة عىل خط متصل من الراديكالية 

من النوع الذي يعترب مجيع وجهات النظر البديلة غري رشعية, (ات اإلقصائية املامرس
يساوي زيادة يف االعتدال, لكن املشاركة السياسية  لإلخوان املسلمني يف ) وبالتايل خطرة

األردن ويف العامل العريب, تؤكد عىل أن املكاسب التي يوفرها االنفتاح البنيوي تقع يف 
اجلامعة  لتصبح جزءا من  السلطوي  التي تعمل عىل استدخالسياق لعبة التحكم شبه 

, وهي قواعد حتددها وتسيطر )شبه السلطوية(ومة ما وللعب وفقا لقواعد اللعبة منظ
التبادل « هذه العملية هي ما أطلق عليها صموئيل هنتنغتون ITUHعليها األنظمة القائمة,
بحيث تصبح مجاعات   ,»يمقراطيةالصفقة الد« وهي نوع من ,»بني املشاركة واالعتدال

االعتدال يف «املعارضة مؤهلة لالستفادة من االنفتاح السيايس فقط يف حال االلتزام بـ
من خالل املوافقة عىل نبذ العنف وأي التزام آخر بالثورة, وتقبل  ,»التكتيكات والسياسة

 ITVH.الشكل القائم للمؤسسات االجتامعية واالقتصادية والسياسية

 ,»أعراض سبتمرب« دماج غدت أكثر تعقيدا عقب زوالاإل −ة االعتدال إشكالي
الذي أفىض إىل صعود اإلسالم السيايس,  ,»حرب اإلرهاب« وقرب اإلعالن عن هناية

حيث عادت السياسات السلطوية املحلية التي تستند يف رؤيتها إىل حركات اإلسالم 
                                                            

 ., ما وراء فرضية االعتدال?, مرجع سابقجيليان شويدلر: انظر  (٤٥)
عبد . التحول الديمقراطي يف أواخر القرن العرشين, ترمجة د: ثالثةصاموئيل هانتنجتون, املوجة ال  (٤٦)

 .٢٥٠, ص ١٩٩٣الوهاب علوب, دار سعاد الصباح, القاهرة, الطبعة األوىل, 
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عنف واإلرهاب, ويتعامل مع  السيايس من منظور استرشاقي يامهي بني اإلسالم وال
تنوعات احلركات اإلسالمية الدعوية والسياسية واجلهادية باعتبارها اختالفات كمية ال 
نوعية, األمر الذي جعل من مفهوم االعتدال اإلسالمي غري ذي قيمة, باعتبار اإلسالم 

حسب يتناقض مع احلداثة السياسية ويف مقدمتها الديمقراطية, فاالعتدال اإلسالمي ب
املنظور االسترشاقي والثقافوي يعني التخيل عن اإلسالم والدخول يف أفق العلمنة 

كام هو ظاهر يف خطاب صدام احلضارات الثقايف مع  ITWHوالديمقراطية الليربالية,
بصفة علنية, وأطروحات التخويف من اإلسالم, ITXHأطروحات صموئيل هنتنغتون

إلكراه والعنف, كام يتجىل بصورة فجة  يف ومزاعم اضطهاده لألقليات, وقيامه عىل ا
 ITYH.االدعاءات االسترشاقية مع  كتابات برنارد لويس

إذا تتبعنا مسارات الديمقراطية االنتخابية يف سياق شبه سلطوي, سوف ندرك 
دماج الكامل لإلسالميني, فبحسب براون بدأ أن اإلسالم السيايس يشارك يف استحالة اإل

األنظمة شبه السلطوية « :إطار لعبة املشاركة ال املغالبة, ذلك أناالنتخابات ليخرس يف 
م نفسها والتنافس, لكنها تنكر عليها يهي تلك التي تسمح للمعارضة ببعض احليز لتنظ

يف حني أن األنظمة السلطوية  بالكامل ال تسمح  اهذ. أي إمكانية لتشكيل حكومة
                                                            

, تستند إىل املنظور ٢٠٠١ ربسبتم/أيلول ١١ظهرت كتب ودراسات عديدة  عقب أحداث   (٤٧)
بنيويا, بحيث أصبح مفهوم االعتدال االسترشاقي الذي بربط اإلسالم بالعنف والتطرف ربطا 

اإلسالمي غري ممكن إال بالتحول إىل الليربالية أو قرص النشاطات الدينية عىل الطقوس الصوفية 
وعدم االشتغال بالسياسة, وتعترب مؤسسة راند األمريكية أحد أهم املراكز التي عملت عىل مفهوم 

ملعنى, انظر نموذجا من هذه الكتب االعتدال وبناء شبكات اعتدال إسالمي مدين, هبذا ا
شرييل بينارد وآخرين, بناء : والدراسات, عىل موقع املركز, وسلسة تقارير مؤسسة راند, ومنها

شبكات االعتدال اإلسالمي, ترمجة إبراهيم عوض, تنوير للنرش واإلعالم, القاهرة, الطبعة 
ترمجة إبراهيم عوض, تنوير للنرش  وشرييل بينارد, اإلسالم الديمقراطي املدين,,. ٢٠١٤األوىل, 

 .٢٠١٢واإلعالم, القاهرة, الطبعة األوىل, 
طلعت الشايب, : إعادة صنع النظام العاملي, ترمجة: صدام احلضارات صموئيل هنتغتون,: انظر  (٤٨)

 .١٩٩٩سطور, الطبعة الثانية, : القاهرة
: حممد عناين, القاهرة: سلمني, ترمجةالتأثري الغريب واستجابة امل: برنارد لويس, أين اخلطأ: انظر  (٤٩)

 .٢٠٠٣سطور, الطبعة األوىل,  
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شبه السلطوية قد تربز املنظامت للمعارضة بالعمل حتى وفق هذه القواعد, ويف ظل 
االجتامعية املستقلة, بل وحتى تزدهر, لكن من غري املسموح هلا أن ختطو بعيدا نحو مملكة 
السياسة من دون املخاطرة بالتعرض إىل القمع, أما الديمقراطية يف املقابل فهي تسمح 

فيه لألحزاب للمعارضة بالفوز, وهي عرفت بشكل متناقض عىل أهنا النظام الذي يمكن 
السياسية أن خترس االنتخابات, وإذا كان ثمة حزب ال يستطيع اخلسارة, فالنظام ليس 

 IUPH.»ديمقراطيا

<êÖ^èÚý]<½†Ö]æ<íée†ÃÖ]<l^•^ËjÞ÷] −<ë…çi^jÒ‚Ö]< <

, برزت حتليالت حتاول ٢٠١١منذ انطالق رشارة االنتفاضات العربية بداية  
اجات الشعبية التي اجتاحت املنطقة, وقد تفسري عوامل وأسباب وسريورات االحتج

شكل اندالع هذه االنتفاضات مفاجأة للمحللني والباحثني الغربيني وجزء من املثقفني يف 
العامل العريب, بسبب هيمنة برادجيم عاجز عن فهم ديناميات املجتمع العريب الذي كان 

تصور املجتمعات  يرتكز عىل نظرية استمرارية االستبداد; فقد كانت هذه الدراسات
إحساس شعوهبا  بسبب من ضعف, بل من غياب,» عصية عىل التغيري«و» راكدة« العربية

قراطية, وما تنطوي عليه من مبادئ ومعايري وآليات خاصة بالتمثيل باحلاجة إىل الديم
تعهدها عسف سلطة  ,»ثنائيةتاس« السيايس والرقابة واملحاسبة; أي أهنا عدت جمتمعات

 .ىل مد قروناستبدادية ع
املقاربة االسترشاقية : لقد ظل حتليل الوضع العريب أسري أنموذجني تفسرييني

الثقافية, واملقاربة البنيوية, ورغم عملية التحيني املحدودة يف جمال الدراسات الرشق 
أوسطية, إال أهنا مل تتمكن من جتاوز حتيزاهتا املعرفية املتمركزة حول الذات الغربية بالنسبة 

مقاربات الثقافية, واحلتمية بالنسبة للمقاربات البنيوية, التي جعلتها غري قادرة عىل لل
إدراك التحوالت العميقة التي حصلت; فنتجت عنها إما مقاربات غائية تسعى إىل مقارنة 
ما وقع يف العامل العريب بالثورات التي عاشتها أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية, وحماولة 

                                                            
ناثان براون, املشاركة ال املغالبة, احلركات اإلسالمية والسياسة يف العامل العريب, ترمجة سعد : انظر  (٥٠)

 .٣٤ص ,٢٠١٢حميو, الشبكة العربية لألبحاث والنرش, بريوت, الطبعة األوىل, 
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وإما مقاربات تشكيكية يف . عىل العامل العريب» قراطياالنتقال الديم« ذج حتميةإسقاط نام
إمكانية األحداث اجلارية يف العامل العريب من حترير الدول العربية من ربقة االستبداد 

وأنموذج طالبان » شتاء إسالمي« وإبداع أنموذج حضاري جديد, والتخويف من
التبشري بأفول تنظيم اجلهادية العاملية وتنظيم  رغم تعاظم IUQH.وأفغانستان والقاعدة

, والتي تزامنت مع مقتل زعيم تنظيم ٢٠١١السلمية   القاعدة بداية االنتفاضات العربية
 .٢٠١١مايو /أيار ٢لقاعدة أسامة بن الدن يف ا

ه الواليات املتحدة سياستها اإلمربيالية, منذ احلرب العاملية الثانية,   توجِّ
ثالثيني بشأن كيفية ضامهنم لسيطرة  ورة لوكالئها األوروبيني والعاملبتمحيضها املش

ت أرجاء . مستدامة إال أنه خالل السنوات الثالث األخرية, ونتيجة االنتفاضات التي عمّ
العامل العريب, فقد عمدت الواليات املتحدة والنخب املسيطرة يف العامل العريب إىل إعادة 

حيث أضحت األهداف االسرتاتيجية اجلديدة لكليهام تتمثل  .القهر/تقويم معادلة اهليمنة
بتحديد توازن جديد للهيمنة والقهر, يضمن استمرار السيطرة السياسية, واالقتصادية, 
ب العربية  والعسكرية, للواليات املتحدة, يف املنطقة, وحيافظ عىل استمرار حكم النُخَ

 . املرتبحة من هذه التدابري وامللتزمة هبا
نّاع السياسات يف الواليات املتحدة إذاً  , مل تعد املداوالت اجلارية اليوم بني صُ

التي جيب أن  ,»األتوقراطية« أو ,»الديمقراطية« وعمالئهم العرب, تتمحور حول حدود
ل (حتظى هبا الشعوب العربية, بل حول املزيج األنسب من اهليمنة والقهر  والفساد املكمِّ

التوازن السليم بني احلب واخلوف الذي يضمن استقرار ترتيبات الرضورينيّ إلنتاج ) هلام
فهدف . اهليمنة ذاهتا التي حتكم املنطقة منذ بداية احلكم اإلمربيايل للواليات املتحدة

ل الربيع /الواليات املتحدة من هذه االسرتاتيجية القديمة اجلديدة هو ضامن عدم حتوّ

                                                            
 ٧ثورة ودولة الربيع العريب, مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث, حممد مصباح,  :انظر  (٥١)

 : , عىل الرابط٢٠١٣أكتوبر /ترشين األول
https://bit.ly/IIvzZt 
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ار النيوليربالية األحدث املفروضة من قِبل العريب إىل شتاء أمريكي, بل وديمومة ازده
 IURH.الواليات املتحدة أينام حلّت

مل هيزم اإلسالم السيايس وممثله األبرز مجاعة اإلخوان املسلمني منذ بروزه يف 
العاملني العريب واإلسالمي قبل أكثر من ثالثة عقود يف أي منازلة انتخابية قامت عىل 

برهنت مجاعة اإلخوان املسلمني عقب الثورات  أسس سلطوية أو شبه سلطوية, كام
عرب صناديق االقرتاع, وال يمكن   عليهاالعربية عىل أهنا قوة إصالحية ال جمال للتغلب 

جتاهل نفوذها وشعبيتها يف املجال العام, وقد تم اإلطاحة باإلسالم السيايس عرب 
جال لتقدم احلركات االنقالبات بصيغ وتكتيكات عسكرية رصحية, األمر الذي أفسح امل

اجلهادية كفاعل أسايس يف بلدان عربية عديدة ألسباب موضوعية مفهومة متثلت 
باالنقالب العسكري عىل خمرجات العملية الديمقراطية يف مرص, التي أعقبت ثورات 
الربيع العريب, وعسكرة الثورات العربية يف سوريا وليبيا, وختريبها يف اليمن وتطييفها يف 

حقبة جديدة من خالل االنتفاضات  ٢٠١١مع دخول العامل العريب بداية العراق, ف
والثورات املناهضة لألنظمة السلطوية شكلت مجاعة اإلخوان املسلمني حتديا أساسيا 
للحركات اجلهادية واألنظمة السلطوية, فقد متكنت من الوصول إىل سدة احلكم وفق 

 ٣سكريا يف عت حرة نزهية, وأطيح هبا بانتخابا» إرادة الشعب« آليات ديمقراطية متثل
» الفاشية« عليهابحجة إنقاذ الثورة والديمقراطية التي استولت  ٢٠١٣يوليو /متوز

 .»احلرب عىل اإلرهاب« اإلسالمية, من خالل تبنى اسرتاتيجية
أدت محلة القمع املمنهج حلركات اإلسالم السيايس إىل تنامي جاذبية احلركات  

خصوصا, فقد بات التنظيم خيارا مفضال » الدولة اإلسالمية« نظيماجلهادية عموما, وت
لد اجلهاديني اجلدد, وترسبت قطاعات من اإلسالم السيايس إىل صفوفه, وأصبح بؤرة 
اجلذب الفضىل للجهاديني من خمتلف أنحاء العامل ومن كال اجلنسني, وعىل خالف 

دد يقترص عىل اجلهاد التضامني التجارب اجلهادية السابقة مل يعد هدف اجلهاديني اجل
                                                            

 ١٥, موقع حكمة, حممد الدخاخني: احلب واخلوف والربيع العريب,  ترمجةجوزيف مسعد, : انظر  )٥٢(
 : , عىل الرابط٢٠١٦يناير /ثاينكانون ال

https://bit.ly/lPyqx 
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والنكائي التقليدي, وإنام يتجاوزه إىل اهلجرة واالستقرار واملسامهة يف جهاد التمكني وبناء 
الدولة واإلقامة ضمن حدود خالفته يف العراق وسوريا واالمتثال طوعا لنظامه السيايس 

 .االجتامعي االقتصادي الشاق وحكامته السياسية املتشددة
ع اإلسالم السيايس يف السنوات األخرية يف إطار غري مألوف, بفضل ما وهبذا وُ  ضِ

االنقالب العسكري يف مرص يف العام  :»الصدمتان التوأمان« يسميه محيد وماكانتس
, الذي أطاح باحلكومة املنتخبة إسالمية القيادة بعد أن قضت بالكاد سنة يف ٢٠١٣

يف أعقاب هجمة املجموعة الوحشية  ٢٠١٤يف العام » داعش« السلطة; وظهور دويلة
الربيع « ما يُدعى: وكانت هناك بطبيعة احلال صدمة أبكر أيضاً . عرب العراق وسورية

, الذي جلب إلسالميي التيار السائد قدراً من النفوذ ٢٠١١− ٢٠١٠يف العامني » العريب
 IUSH.والسلطة أكثر مما متتعوا به يف أي وقت سابق

تفهم أزمات مجاعة اإلخوان املسلمني خصوصا  أحد املداخل املنهاجية يف
واإلسالم السيايس عموما, ال يقترص عىل نزعة التسييس يف سياق نظام شبه سلطوي, 

الدولة « وإنام بطبيعة الدولة العربية احلديثة, التي يطلق عليها طه عبد الرمحن  تسمية
يّز باجلمع بني يتم» تسييس الدين« الدولة التي متارس نوعا من« وهي ,»املشتبهة

حيث تسعى الدولة املشتبهة جاهدة إىل  ,»املقتضيات العلامنيّة للحداثة واملتطلبات اإليامنيّة
أن حتيط باملامرسة الدينية يف مجلتها معتربة أهنا شأن عام يدخل يف نطاق مسؤوليتها 

فرد واختصاصها, وليس كام هو احلال بالنسبة للدولة العلامنية, شأنا خاصا يرتبط بال
وال تكتفي الدولة املشتبهة بأن تتسلط عىل العمل الديني تسلطها عىل العمل . .وحده

حترمه مما تأذن به للعمل السيايس, وتستند الدولة املشتبهة يف  ,السيايس, بل أكثر من ذلك
أحدمها, أن : بحسب عبد الرمحن, إىل حجتني اثنتني) التسلطي/ التسيّدي(سلوكها 

دي إىل التطرف يف املواقف وإنكار املخالف, يف حني أن اإلدارة التنافس التعبدي يؤ
ة حتتاج إىل التوسط يف اآلراء واالعتدال يف الرؤ  واألخر, إذا كان وجود. احلواريّ

ن من إجياد آليات إلدارة النزاع السيايس, فإن وجود» الديمقراطية«  يف املجتمع يمكّ

                                                            
 .مرجع سابق ,أوليفييه روي, اإلسالم السيايس بعد الربيع العريب بني اجلهاد والديمقراطية :انظر  (٥٣)
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 ويطلق عىل احلجة األوىل. رة اخلالف الدينيفيه يمنع من إجياد آليات إلدا» األصوليّة«
 IUTH.»حجة التعارض بني األصوليّة والديمقراطيّة« وعىل الثانيّة ,»حجة التطرف الديني«

 السيايس, باإلسالم املتعلقة القناعات من كثري تبدلت العريب الربيع ثورات عقب
أفىض ذلك إىل  وقد لية,املح والدكتاتورية اخلارجية لإلمربيالية هتديدا تشكل باتت التي

تداعيات مهمة عىل الفرضيات القائمة منذ فرتة طويلة حول مجاعة اإلخوان املسلمني 
فإن األطروحات : فبحسب مارك لينش. خصوصا وحول اإلسالميني عىل نطاق أوسع

 .  تعد تنطبق بالرضورة عىل الراهنالتي كانت صامدة جيداً قبل مخس سنوات مضت مل
اً للتطرف العنيف, ومل اعتقدت وجهة الن يرسِّ ظر املقابلة بأن مجاعة اإلخوان كانت مُ

 وتقرتح نظرية. تكن تعمل كحاجز ضده وإنام كخطوة عىل طريق يفيض إىل التطرف
هذه أنه حتى لو أن مجاعة اإلخوان نفسها مل تقرَّ العنف, فإهنا وضعت » احلزام الناقل«

بذلك احلجم الصايف لإلرهابيني األفراد عىل الطريق إىل التطرف, بحيث زادت 
وأشار أصحاب هذه الرؤية إىل التناقضات وعدم الثبات يف رفض اجلامعة . املحتملني

للعنف, مثل املكانة املستمرة التي يُسندها املفكرون اجلهاديون, مثل سيد قطب, يف 
 IUUH.أدبياهتم أو بتأييدهم للعنف يف أماكن مثل فلسطني أو العراق

والتي املسلمني, اإلخوان مجاعة منها عانت التي الرئيسية اإلشكاالت إحد 
 الفكرية السلطة وازدواجية وغموض لتباسا مسألة العريب, الربيع ثورات عقب برزت

 مرتددة فهي التوفيقية, ألطروحاهتا أسرية زالت فال التنظيمية, اهليكلية ومجود املرجعية,
 يف تندرج عامة وتصورات أفكارا تقدم فهي حتديثية, وأخر تقليدية بنى إىل االنحياز بني
 ,»السيايس اإلسالم« أفق يف البقاء عىل قادهتا يرص بينام ,»السيايس اإلسالم بعد ما« إطار
 بعد ما اهباجت خياراهتا املسلمني اإلخوان مجاعة عن انبثقت إسالمية حركات حسمت بينام

                                                            
املركز الثقايف العريب,  من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية,: طه عبد الرمحن, روح الدين :انظر  (٥٤)

 .٣٣٠−٣٢٨, ص ٢٠١٢بريوت, الطبعة الثانية, 
, منظمة إرهابية أم جدار محاية ضد التطرف العنيف?: اإلخوان املسلمون, مارك لينش: انظر  (٥٥)

 : عالء الدين أبو زينة, جريدة الغد, عىل الرابط: ترمجة
https://bit.ly/GLpG 
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 والتنمية العدالة حزب ونظريه ي,الرتك والتنمية العدالة حزب فعل كام السيايس, اإلسالم
     .التونيس النهضة حزب وأخريا املغريب,
يف هذا السياق مل يكن تراجع مجاعة اإلخوان املسلمني بسبب إيديولوجيتها  

وبراجمها بصورة أساسية, وإنام نتيجة تبدل الرؤية الدولية واملحلية والذهاب إىل خيار 
فقد ذهبت تراجعت االسرتاتيجيات الدولية  االستبعاد االستئصال العسكري أساسا,

واملحلية عن تعريفها لإلسالم السيايس باعتباره حالة اعتدالية سلمية تناهض الراديكالية 
دماج, وهبذا تبدلت , واهتزت رهانات اإل٢٠٠١سبتمرب  ١١العنيفة, والتي سادت عقب 

جدار « ونظريات ,»لاشتامل االعتدا« األطروحات املتعلقة باإلسالم السيايس, كمقاربة
 .للعنف» احلزام الناقل« ضد التطرف, وتعاظمت مقوالت» احلامية

مل يعد بعد االنتفاضات العربية وتدجينها العديد من األطروحات القائمة منذ 
وقت طويل عن مجاعة اإلخوان املسلمني ذات صلة اآلن بكل بساطة, فقد نشأ إطار 

ليّة, والذي مل يع د يتميز بالسلطوية املقيمة, وبالتسامح مع مؤسيس وسيايس جديد كُ
وبالتمييز  −وإنام حرصها يف دور املعارضة السياسية الدائمة−وجود احلركات اإلسالمية 

. الواضح بني إسالميي التيار السائد وبني اجلامعات املتطرفة العنيفة, مثل تنظيم القاعدة
ىل سبيل املثال, مرتكزاً عىل نوع وكان اجلدل حول ما إذا كانت املشاركة تعزز االعتدال, ع

 IUVH.من املؤسسات والفرص السياسية التي تغريت جذرياً 
عقب اإلطاحة بحكم اإلخوان يف مرص عسكريا, سارعت السعودية واإلمارات 

مل يقترص بالرتحيب بإقصاء اجلامعة وعزل الرئيس اإلخواين املنتخب حممد مريس, و
يف مرص عىل عزهلا  سياسيا عن احلكم والسلطة,  االنقالب عىل مجاعة اإلخوان املسلمني

 كةكحر تصنيفها عن أسفرتبل تطور إىل محلة منسقة لنزع الرشعية القانونية عن اجلامعة 
ومل تقف عمليات نزع الرشعية عن  IUWH,٢٠١٣ ديسمرب/أول كانون ٢٥ بتاريخ إرهابية

                                                            
, منظمة إرهابية أم جدار محاية ضد التطرف العنيف?: اإلخوان املسلمون, مارك لينش: انظر  (٥٦)

 .مرجع سابق
 : , اجلزيرة نت, عىل الرابط»إرهابية«احلكومة املرصية تعترب اإلخوان مجاعة : انظر  (٥٧)

https://bit.ly/lJfy 



 إشكاليات املصطلح واملفهوم ٥١

عموما وخليجية اجلامعة عىل وجودها يف مرص, بل امتدت إىل بلدان عربية عديدة 
 ٧قائمة املنظامت اإلرهابية يف خصوصا, حيث قامت السعودية بضم اجلامعة إىل 

 نوفمرب/ترشين ثاين ١٥ثم تبعتها اإلمارات العربية املتحدة يف  IUXH,٢٠١٤مارس /آذار
 IUYH., بوضعها عىل قائمة التنظيامت اإلرهابية٢٠١٤

رصة ومالحقة حمليا وإقليميا يف هذا السياق, باتت مجاعة اإلخوان املسلمني حما
ودوليا, فعمليات االستبعاد واالستئصال للجامعة جتاوزت اجلوانب السياسية املادية 
لتطال املجاالت املعنوية الرمزية من خالل آليات نزع الرشعية السياسية والقانونية عن 

ن اإلجراءات , فقد عمدت بلدان عديدة إىل اختاذ مجلة م»إرهابية«اجلامعة باعتبارها حركة 
تتضمن إعادة تقويم لطبيعة اجلامعة وهتجها وأنشطتها, وتقديم مشاريع قوانني للتعامل 
مع اجلامعة كحركة إرهابية, ففي بريطانيا خلص تقرير أعدته احلكومة الربيطانية حول 

, إىل أن عضوية ٢٠١٥ديسمرب/كانون أول ١٧نشاطات حركة اإلخوان املسلمني يف 
ط هبا جيب أن يعد مؤرشا ممكنا للتطرف واإلرهاب, لكنها حتفظت عىل احلركة أو االرتبا

ويف الواليات املتحدة تم تقديم مرشوع قرار إىل الكونغرس  IVPHاعتبار اجلامعة إرهابية,
, وقد خلص ٢٠١٦فرباير /شباط ٢٤األمريكي  بتصنيف اجلامعة عىل الئحة اإلرهاب يف 

 IVQH.ا التقرير الربيطايناملرشوع إىل ذات االستنتاجات التي تضمنه
متوضعت بعض املقاربات العربية بالتعامل مع اإلسالم السيايس داخل ثنايا 

اسرتاتيجية متدرجة متوضعت بني مقاربتي  املقاربة األمريكية الربيطانية, فاألردن اعتمد
جلامعة االستبعاد واإلدماج, إذ مل تتبن النهج املرصي السعودي اإلمارايت باستئصال ا

                                                            
يب يب يس  ,»داعش«أول قائمة سعودية للمنظامت اإلرهابية تشمل اإلخوان والنرصة و :انظر  (٥٨)

 :عريب, عىل الرابط
http://www.bbc.com/arabic/middleeast///_saudi_terror_organizations 

 : اجلزيرة نت, عىل الرابط ,»اإلرهاب«اإلمارات تصم تنظيامت أبرزها اإلخوان بـ: انظر  (٥٩)
https://bit.ly/ClhjTc 

 :, اليوم السابع, عىل الرابطرهابيةإمنظمة » خواناإل«نص التقرير الربيطاين العتبار : انظر  (٦٠)
https://bit.ly/BykhqW 

 :, جريدة الرأي, عىل الرابطرهابيةإمنظمة » خواناإل«نص التقرير األمريكي العتبار : انظر  (٦١)
http://www.alrai.com/article/.html 



  سالم السيايسما بعد اإل   ٥٢

واعتمدت سلسلة من اإلجراءات السياسية والقانونية نيفها كحركة إرهابية, وتص
 والضغط عىل تيارات اجلامعة خللق حالة من الفرز واالستقطاب تفيض إىل دفع تيار

إىل مزيد من االعتدال والتامهي مع سياسات احلكومة وقد أفضت هذه » احلامئم«
متهيدا » اإلخوان« جتاه ترخيص مجعيةثم دفعت با ,»زمزم« السياسات إىل والدة مجاعة

إىل تشكيل » احلكامء« لنزع الرشعية القانونية عن اجلامعة التارخيية كام عملت عىل دفع تيار
 . حزب جديد

يف » نموذج مغريب« إذ  تشكلبينام تبنت املغرب هنجا يقوم عىل اإلدماج السيايس, 
ىل نحت نموذجه اخلاص الذي إدماج اإلسالميني يف العمل السيايس, إذ عمل املغرب ع

حتييد املؤسسة امللكية عن دائرة التدافع السيايس, وجعلها مؤسسة : يرتكز عىل قائمتني
فوق التيارات واألحزاب, والسامح لإلسالميني بالعمل السيايس وفق ضوابط معينة 

وقد أثّرت هذه اخلصوصية عىل شكل التعاطي مع أحداث الربيع العريب .وبشكل متدرج
فاإلسالميون مل يرفعوا شعارات مناوئة للنظام, كام مل . ٢٠١١انطلقت من تونس عام  التي

يدعوا إىل إسقاطه كام حصل يف بلدان عربية أخر, بل اقترصوا عىل رفع شعارات ذات 
طابع اجتامعي واقتصادي, أمهها حماربة الفساد وإصالح القضاء والتوزيع العادل للثروة, 

, وقد عنيّ امللك حممد ٢٠١٧آذار /مارس, ٢٠١٦انتخابات وقد حقق احلزب فوزا يف 
السادس, سعد الدين العثامين  رئيسا للحكومة, خلفا لعبد اإلله بنكريان وكالمها من 

 .حزب العدالة والتنمية
 احلالة التونسية استثنائية يف العامل العريب بتخطي املراحل االنتقالية ما بعد ربتعت

يغ توافقية بني اإلسالم السيايس وبقية املكونات السياسية, الربيع العريب, من خالل ص
ويوصف حزب النهضة كحركة ما بعد إسالموية, وقد دخلت احلركة منعرجا حاسام عىل 

, التي أعادت النهضة إىل تونس, ٢٠١١صعيد املامرسة واخلطاب  بعد الثورة التونسية 
ا ظهر جليا  يف مؤمترها وأوصلتها للحكم, وطورت خطاهبا وعدلت تصوراهتا, وهو م

الذي تم فيها إقرار الفصل بني الدعوي والسيايس يف  ٢٠١٦والعارش  ٢٠١٥التاسع 
فت فيه احلركة نفسها كحزب ديمقراطي وطني, وتبنّت مفهوما تارخييا  احلركة, وعرّ

 .وتأويليا جديدا ألصول الترشيع اإلسالمي والتاريخ اإلسالمي ككل
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النهضة عىل املجتمع املدين التونيس وعىل األحزاب  وعىل صعيد املامرسة انفتحت
التونسية العلامنية, وهي تتواجد اآلن جنبا إىل جنب يف احلكومة مع حزب النداء 
املحسوب عىل النظامني القديمني, وقبل ذلك شكلت حكومة الرتويكا مع حزبني 

ل برئاسة علامنيني يساريني مها حزب املؤمتر برئاسة منصف املرزوقي, وحزب التكت
وقد فازت مؤخرا يف أول انتخابات بلدية تشهدها البالد خالل فرتة . مصطفى بن جعفر

, فيام حل % ٢٧.٥بنسبة  ,٢٠١٨, والتي جرت يف مايو ٢٠١١االنتقال الديمقراطي منذ 
 .%٢٢.٥حزب نداء تونس ثانيا بنسبة 

í³^} 
د القريب استثمر ال يزال احلكم عىل مستقبل اإلسالم السيايس مبكرا, فعىل امل

اإلسالم اجلهادي وممثله األبرز تنظيم الدولة اإلسالمية التحوالت الدولية واإلقليمية 
واملحلية, وحدث االنقالب عىل خمرجات الربيع العريب وعودة األنظمة السلطوية 

احلرب عىل « القمعية, وبام أن قو االنقالب العسكري ماضية يف فرض سيناريوهات
خيّل وعازمة عىل تثبيت االنقضاض عىل السلطة وإعادة بناء الدولة املت» اإلرهاب

العسكرية البوليسية, فإن انتشار احلركات اجلهادية وزيادة جاذبية خطاهبا ال جدال فيه, 
 . إال أن ذلك ال يشكل نموذجا إرشاديا عىل املد البعيد لشعوب املنطقة

بالدولة القمعية واحلركات  وهبذا فإن التحالف املوضوعي بني قو العنف ممثال
اجلهادية الراديكالية قد يأخذ بالتفكك واالنحسار, األمر الذي يفسح املجال لعودة 
 احلركات والفعاليات والقو الثورية الديمقراطية, وربام نشهد إعادة إحياء نظرية االشتامل

 جها وديمقراطيةوالدمج حلركات اإلسالم السيايس التي أثبتت جتذرها يف املجتمع وسلمية هن
 .ممارستها, لكن ذلك ال يبدو ممكنا عىل املد املنظور حيث العنف سيد األحكام

أزمة اإلسالم السيايس الراهنة متثلت بتحدي تنظيم الدولة اإلسالمية والدولة 
الوطنية, وكالمها يؤكد عىل نفاق احلركة من خالل أطروحتني متناقضتني, إحدامها تنص 

يتها والثانية تؤكد عىل أصوليتها املتشددة, فبحسب منظري الدولة عىل ختليها عن مرجع
دماج اإلسالم السيايس  يف إطار الدولة العربية الوطنية بصيغتها الراهنة إالوطنية يستحيل 

التي تكونت عقب املرحلة الكولينيالية االستعامرية, نظرا الختالف السلطة املرجعية 
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لة الدمج مستحيلة بني عاملني, فاجلامعة تنشد أسلمة املؤسسة لكيانيتهام, إذ تبدو معاد
الدولة الوطنية, واألخرية تطلب االمتثال واإلذعان لرشوطها, وهبذا فإن مفهوم االعتدال 
يف سياق الدولة القومية احلديثة يعني التكيّف واخلضوع من طرف واحد, فمنذ قيام 

هور واالستتباب, وتبحث عن الدولة الوطنية العربية كانت تتلمس طريقها إىل الظُّ 
مرشوعيتها يف املصادر القوميَة العلامنيَة الغربيّة للمرشوعيَة فكرا ومؤسسات, وتزيح 

 IVRH.اإلصالحيِني اإلسالميّني جانبا
إشكالية اإلسالم السيايس املزدوجة مع تنظيم الدولة اإلسالمية والدولة الوطنية, 

قامت عىل أساس الفكرة القومية, أو  يثةتتأسس عىل أن الدولة العربية الوطنية احلد
 IVSHالديمقراطية الليربالية, أو االشرتاكية اليسارية, أو خليطاً من هذه األيديولوجيات,

إال أهنا عىل اختالف إيديولوجياهتا كانت مرتددة بني السلطوية أو شبه السلطوية, وعقب 
سلطية, برزت احلركية واهتزاز منظومة الدولة الوطنية الت» الربيع العريب« ثورات

اإلسالمية والتي كانت ملتبسة بني  النزعة الدينية والسياسية, حيث تصاعد اجلدل 
والرصاع حول هوية الدولة واملجتمع, وموقع الدين يف املجال العام, وباتت مسألة 
االعتدال إشكالية تبعا لتصورات ماهية الدولة بني الدينية واملدنية, وأسس الدمج, 

 .دين بالدولةوعالقة ال
بعد اإلسالم السيايس ممكنة دون بيئة سياسية مفتوحة ونظام  ال تبدو مقاربة ما

ديمقراطي فاعل ومؤسسات جمتمع مدين قوية, ويتطلب نجاح الديمقراطية توافر قناعة 
راسخة ونوايا صادقة من قبل حركات اإلسالم السيايس من جهة, واألنظمة شبه 

ل, وبناء الثقة بمستقبل أفضل للجميع, وعىل الرغم  سلطوية, برضورة التغريّ وال من تحوّ
قبل أكثر من  عقدين ونصف من الزمن, ال يزال » ما بعد اإلسالم السيايس« ظهور مفهوم

املفهوم  يثري جدال واسعا, عىل صعيد التعريف والتطبيق والصالحية بسبب قدرته 
                                                            

مراجعات ومتابعات, دار الكتاب العريب, : اسات اإلسالم املعارصرضوان السيد, سي: انظر  (٦٢)
 .١٧٤−١٧١, ص ١٩٩٧بريوت, الطبعة األوىل, 

عىل أومليل, اإلصالحية العربية : حول الدولة الوطنية واحلركة اإلصالحية يمكن الرجوع إىل  (٦٣)
 ١٩٨٥والدولة الوطنية, املركز الثقايف العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 
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عياته الفكرية املتواضعة عىل موطن التفسريية املحدودة وتأثرياته التنبؤية الضعيفة وتدا
يّة التي بذلت يف سبيل ناإلسالمي, فاملجهودات البحثية  املض −الظاهرة يف العامل العريب 

تطوير اإلطار النظري ملرحلة ما بعد األسلمة, وشيوع ما بعد اإلسالموية كأداة حتليلية 
تجاوزة بعد ثورات ناجعة ومفيدة من حيث املصطلحات االجتامعية والسياسية, باتت م

, فقد حتدت الثورات العربية األسس النظرية التي كانت بمثابة ٢٠١١الربيع العريب 
األساس الصلب خلطاب ما بعد األسلمة, والذي حاجج بصورة يقينية حتمية عن فرضية 
تراجع اإلسالموية كبديل سيايس صالح, بفعل مسارات العوملة وتفتيت املقدس, وحتول 

لفردية لإلسالم عىل أساس منظومة عوملية جديدة تقوم عىل الدفاع عن حقل التجربة ا
 .احلقوق املدنية, والفصل بني املجاالت السياسية والدينية

السيايس, كام  لقد برهن الربيع العريب عىل فشل كافة التنبؤات بنهاية اإلسالم
ه مل تكن موفقة, نبوءة بيات حول الواقع اإليراين نفسبعد إسالموية, أخفقت نبوءات املا

حيث أن النظام اإليراين متسك أكثر برشعيته الدينية التي أعطاها األولوية عىل حساب 
لعبة الديمقراطية واالنتخاب, كام أثبتت األيام أن ما بدا وكأنه تيار إصالحي داخيل قوي 
داخل إيران مل يكن سو وهم مهمته إضفاء بعض التوابل عىل مسار سيايس معطوب, 

  .ك فإن احلديث عن هناية اإلسالم السيايس أو مرحلة ما بعد اإلسالموية ظل رائجاً رغم ذل
يمكن أن نجد صد ذلك يف كثري من كتابات الباحث الفرنيس األشهر يف هذا 
املجال أوليفييه روا الذي اعترب أن الطريق مغلق أمام املامرسة السياسية للجامعات 

ي يسمح هلا فيها بذلك فإهنا لن تتمكن من الوصول اإلسالمية, وأنه حتى يف احلاالت الت
يف الوقت ذاته فإن التوجه نحو العنف ليس بديالً . إىل السلطة, أو ستفشل يف البقاء فيها

, فهو ليس سو خيار عدمي لن يؤدي إال ملزيد من االستئصال والتضييق, لكل  منطقياً
علامنية تطبق نظاماً أقرب /يةا, قد يكون حركة سياسية إسالمهذا فإن البديل, بحسب رو

 IVTH.للتجربة الرتكية
                                                            

مد الفاتح, هناية اإلسالم السيايس كنظرية استرشاقية, صحيفة القدس العريب, أكتوبر . د :انظر  (٦٤)
 : , عىل الرابط٢٠١٧

http://www.alquds.co.uk/?p= 
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يمكن القول إن ما بعد اإلسالموية جيمد وحيجر التحليل احلارض ألنه يمنعه, بحد 
ذاته, من وزن أمهية أشكال ومضامني أثبتت أهنا غري قابلة للتنفيذ, وعفا عليها الزمن 

جمتمعا  ٢٠١١الشعبية عام لقد طرحت التعبئات ). احلداثة, اإلسالموية والعوملة(حتى 
مدنياً مستقالً غري مستعد وال راغب يف إعطاء األولوية للحقوق املدنية عىل حساب 
احلقوق السياسية, كام ظهر للمرة األوىل يف إعادة تشكيل السياسات اإليرانية والرتكية 

 . )ومن ثم كوهنا املرجع الرئيس ملرحلة ما بعد اإلسالموية(
العربية الشوارع واحلياة السياسة كوسيلة ملامرسة الضغط  لقد استعادت الثورات

. والتعبري عن النفس, مع وجود الدولة بوصفها املحور الرئيس الذي يدور حوله النقاش
مع ذلك جتدر اإلشارة إىل الكيفية التي تعترب فيها احلياة السياسية, الشوارع والدولة خالية 

, البعثية والوهابية التي فرضها خطاب مرحلة ما اآلن من األعباء األيديولوجية النارصية
أما يف . بعد االستقالل عىل املجتمعات العربية, وكلها تدور حول خطاب كاذب عن األمة

احلالة اإليرانية فإن القضية هناك هي أنه ال يزال علينا أن نر ما نوع العالقة بني السيايس 
 . يوالدولة التي سوف حتل حمل والية الفقيه للخمين

ويف احلالة العربية, فإن استقاللية كل من الشكل واملضمون لتلك الثورات تطرح 
تساؤالت حول االعتامد املنهجي املتأصل يف نظرية ما بعد األسلمة, وإىل حد ما, إرجاع 

 IVUH.العملية التارخيية االستعامرية
   

                                                            
ذ وفاة اخلميني وصوالً إىل اإلسالم والقومية من: لوز غوميز غارسيا, ما بعد اإلسالموية: انظر  (٦٥)

 ., مرجع سابقالثورات العربية
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سيُعنى هذا البحث بمرحلة ما بعد اإلسالموية باعتبارها نظريةً ترمي لفهم 
ر اإلسالم السيايس يف إطار . التطورات األخرية لإلسالم السيايس وستناقش أصول تصوّ

ا النعكاساته عىل املستقبل العريب ضمن  ما بعد اإلسالم وانعكاساته, كام وستقدم تفسريً
 .اقية اجلديدة العامة بعد فشل الثورات العربيةإطار الدفعة االسترش

x×Ş’Û×Ö<ímøm<æ_<á^ßm]<áø‘_<Vð]ù]<±c<“é~jÖ]<àÚ 
لدت نظرية ما بعد اإلسالموية يف أوروبا يف بداية تسعينيات القرن املايض, حيث  وُ
جعل مؤلفان فرنسيان هذا املفهوم شعبيًا يف الوقت نفسه; ومها أوليفييه 

, أقر روا أنّ كاريه هو الذي استخدم املصطلح ٢٠٠١ثم عام  IVXH.يه رواوأوليفيIVWHكاريه

                                                            
ما بعد اإلسالموية, فشل «يستعرض هذا البحث احلجج الرئيسية يف مقال املؤلفة السابق بعنوان   (٦٦)

 . »حول اإلسالم والقومية منذ وفاة اخلميني وحتى االنتفاضات العربية: فكرة
(Post-Islamism, the failure of an idea: regards on Islam and Nationalism from 
Khomeini’s death to the Arab revolts) 

, والتي خلصها نبيل ٤٦٦−٤٥١. , ص)٢٠١٢( ٦/١٠, )Religion Compass(» بوصلة الدين«
  ١.٥.٢٠١٨اجلزيرة, . »جدلية النظرية والواقع: ما بعد اإلسالم السيايس«البكريي يف 

[ https://goo.gl/BduYi١] 
 L’Utopie(» اليوتوبيا اإلسالمية يف الرشق العريب« )١٩٩١( )Olivier Carré( أوليفييه كاريه  (٦٧)

islamique dans l’Orient arabe .(مطابع املؤسسة الوطنية للعلوم السياسية : باريس)Presses 

Fondation National des Sciences Politiques.( 
 L’Echec de l’islam» فشل اإلسالم السيايس«) ١٩٩٢) (Olivier Roy(أوليفييه روا   (٦٨)

politique .سوي«: باريس «Seuil. 
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ام استخدما املصطلح ألهداف ووجهات نظر خمتلفة IVYH.أوالً  يف كال احلالتني, . إالّ أهنّ
ا لشكل ذايت النشوء من أشكال العلامنية ضمن » ما بعد اإلسالموية« وجدا يف تشخيصً

ا ختوض أزمة مثلام وبذلك, مل تُعترب الع. اإلسالم عينه لامنية, وهي أحد اجلانبني, عىل أهنّ
 IWPH.٢٠٠٩تفعل اإلسالموية, كام كانت أسامء بن قادة قد نددت عام 

ا تارخييًا يف املقام  بالنسبة إىل أوليفييه كاريه, كانت ما بعد اإلسالموية نموذجً
ف مرحلة IWQH.لإلسالم» والتقليد العظيم املنيس« األول, عد اإلسالموية ما ب« وهو يعرّ

كحقبة اإلسالم األطول, وهي الفرتة ما بني القرن العارش والقرن التاسع عرش, حيث متيّز 
كال اإلسالم الشيعي واإلسالم السني بفصل املجال السيايس العسكري عن املجال 

ا أو عمليًا ا عىل اخلروج عن هذا  IWRH.»الديني, سواء نظريً إالّ أن القرن العرشين كان شاهدً
. يف املجتمعات اإلسالمية ويف أوساط العلامء املسلمني» حنبلية جديدة« طريق مع ظهورال

ا وكليًا ا غري تارخيي ومغلقً وكل . وكان الفخ هنا هو مفهوم الرشيعة باعتبارها نموذجً
ا يف الرشق األوسط منذ ستينيات القرن املايض  ا هامً احلركات اإلسالمية التي أدت دورً

يف . مر الذي يرشح فشلها السيايس واالجتامعي يف هناية القرنخطت هذه اخلطى, األ
املقابل تعني العودة إىل نموذج ما بعد اإلسالموية استعادة استقاللية السلطة السياسية, 
ا يف التاريخ  ا للقرآن الكريم راسخً بدالً من إمساك السلطات الدينية هلا, كام وتشكل رشحً

 .واألفراد

                                                            
 Les(» هل علامء اإلسالم هم من اخرتعوا اإلسالموية?«) Olivier Roy(أوليفييه روا   (٦٩)

islamologues ont-ils inventé l’islamisme? ( إسربيه)Esprit( ,١٣٧. , ص٢٧٧. 
 Qira’a fi(»» ما بعد اإلسالموية«قراءة يف مقولة «) ٢٠٠٩) (Asma’ Bin Qada(أسامء بن قادة   (٧٠)

maqula ‘ma ba`da al-islamawiyya’( ,الراية )al-Raya(, ٠٦/٠٩/٢٠٠٩   
[ https://goo.gl/GvrXKd ] 

» اإلسالم العلامين أو العودة إىل التقليد العظيم«) ١٩٩٣) (Olivier Carré( أوليفييه كاريه  (٧١)
)L’Islam laïque ou le retour à la Grande Tradition (أرمان كولني : باريس)Amand 

Colin (٢١. ص. 
 .١١. , ص)L’Utopie islamique(» اليوتوبيا اإلسالمية«, )Carré(كاريه   (٧٢)
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ليرشح فشل اإلسالموية » ما بعد اإلسالموية« تخدم مصطلحأما أوليفييه روا, فيس
اإلسالم نموذج سيايس يستند إىل : بسبب خط داخيل فيها, أي التعارض الداخيل الدائري

الفضيلة الفردية, بينام ال يمكن اكتساب الفضيلة سو يف جمتمع إسالمي فعالً قائم عىل 
موية بالواقع, تفشل يف النهاية يف عندما تُواجه احلركات اإلسال IWSH.أجندة إسالموية

بسبب استيالء هذه الدولة عىل مهمة إعادة ) أال وهو تأسيس دولة إسالمية(حتقيق هدفها 
 . أسلمة املجتمع وخسارة اإلسالمويني احتكارهم للخطاب الديني

التي حتدث عنها روا هي نموذج سيايس, تكون الدولة فيه » ما بعد اإلسالموية« إن
والسوق . امم الرئيس, من حيث الفصل ما بني املجالني الديني والسيايسموضع االهت

وحكم القانون والسلطة هي العنارص الثالثة التي ترسم شكل العالقة ما بني الدولة 
أو بتعبري آخر, متكنت الليربالية من تقويض اإلسالموية وهذا ما . واملؤرشات الدينية

 .سالمويةسيحدد معامل احلقبة احلالية ما بعد اإل
ما بعد « بعد كاريه وروا, كان آصف بيات أحد أول الباحثني الذين تبنوا مفهوم

ا ,»اإلسالموية كام وأن هنج بيات  IWTH.ليس كأداة معرفية فحسب, بل كأداة حتليلية أيضً
أكثر أداءً مما هو جتريبيًا, األمر الذي دافع عنه بشكل واضح فيام يشبه املانفيستو الذي 

ا يرمي إىل » األدائي« نعني بـ IWUH.٢٠٠٥عام أرصه يف ال عمالً دراماتيكيًا أو عمالً تعبرييً
ت جوديث بتلر  النوع ) اجلندرية(نشأة ) Judith Butler(التعبري عن ذاته بذاته, كام فرسّ

 IWVH.االجتامعي عىل مر التاريخ
                                                            

 .٤٢. , ص)L’Echec de l’islam politique(» فشل اإلسالم السيايس«, )Roy(روا   (٧٣)
 The Coming of a(» حلول املجتمع ما بعد اإلسالموي«) ١٩٩٦) (Asef Bayat(آصف بيات   (٧٤)

Post-Islamist Society .(دراسات الرشق األوسط النقدية: نقد )Critique: Critical Middle 

East Studies( ,٥٢−٤٣. , ص٩. 
). ?What is Post-Islamism(» ما هي ما بعد اإلسالموية?«) Asef Bayat(آصف بيات   (٧٥)

 .٥. , ص١٦, )ISIM Review(عهد الدويل لدراسة اإلسالم يف العامل احلديث استعراض من امل
وبحث يف : األعامل األدائية ونشأة النوعني االجتامعيني«) ١٩٨٨) (Judith Butler(جوديث بتلر   (٧٦)

 Performative Acts and Gender Constitution: and(» علم الظواهرية والنظرية النسوية

Essay in Phenomenology and Feminist Theory .( ثياتر جورنال«جملة «)Theatre 

Journal( ,٥٣١−٥١٩. , ص٤٠/٤. 
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ين أ ثم عاد بيات ووسع تعريفه ملا بعد اإلسالموية من ارتباطها فقط برشط وهو
وكيف خترس اإلسالموية املستنفدة قدراهتا القيادية يف املجال السيايس واالجتامعي 

قلب « يقوم عىل أي ما بعد اإلسالموية مرشوعاً بحدّ ذاهتا, −والعقائدي إىل اعتبارها 
ا عىل عقب, عرب التأكيد عىل احلقوق بدالً من  املبادئ األساسية لإلسالموية رأسً

كان وجود صوت رسمي واحد, وصحة الوقائع التارخيية بدالً الواجبات, والتعددية م
 IWWH.»من تفسري مقدّس ثابت, واملستقبل بدالً من املايض

بذلك, يضع بيات الديمقراطية يف قلب اجلدل الدائر حول ما بعد اإلسالموية, 
ألنّ املآالت هي تطور هذه احلركات يف مسار ديمقراطي, ويمكن أن يضاف ذلك إىل 

التنشئة االجتامعية « ات يف بناء  اسرتاتيجية لتحقيق ديمقراطية فعلية من خاللأفكار بي
 .»للدولة

لكن, ومن خالل هذه التعريفات, من كاريه وروا إىل بيات, باتت نظرية ما بعد 
أي طابعها الشامل واجلامع لكل : اإلسالموية تتعارض مع ما تعتربه مشكلة اإلسالموية

ونة نظرية ما بعد اإلسالموية االستثنائية, أصبحت وبسبب مر). شموليتها(يشء 
تعود لتجارب إسالمية خمتلفة  ,»بعد إسالموية« تستوعب طيفاً واسعاً من وقائع اعتُربت

فضفاضة إىل درجة  − ما بعد اإلسالموية−وقد تكون متعارضة, ما جيعل مثل هذه النظرية 
إيران أو عالقة مجاعة اإلخوان مثالً الرتكيز عىل نموذج  كبرية وغري منضبطة, فيمكنها

املسلمني الغامضة مع نظام الرئيس املرصي السابق حسني مبارك, كام وعىل حتركات 
 IWXH.النساء وجمتمعات األقليات املسلمة

                                                            
احلركات االجتامعية وااللتفافة . جعل اإلسالم ديمقراطيًا«) ٢٠٠٧) (Asef Bayat(آصف بيات   (٧٧)

 Stanford University(مطبعة جامعة ستانفورد ): Stanford(ستانفورد ). ما بعد اإلسالموية

Press(١١, ص. 
األوجه املتغرية لإلسالم . ما بعد اإلسالموية«) ٢٠١٣) (حمرر) (Asef Bayat(راجع آصف بيات   (٧٨)

مطبعة : نيويورك). Post-Islamism. The Changing Faces of Political Islam(» السيايس
 .Oxford University Pressجامعة أكسفورد 
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وتكمن املشكلة هنا فيام قد يبدو تضخيامً أو أحجاماً غري واقعية لبعض األصوات 
يف عملية  ,»ما بعد إسالموية« ر هلا بوصفهاالثانوية يف الظاهرة اإلسالمية, التي قد ينظ

 . حتليال اإلسالم السيايس
اخلشية أن االجتاه الذي يركز عىل ما بعد اإلسالموية يعطي انطباعاً خاطئاً 
باالستخفاف بحجم الظاهرة اإلسالمية نفسها, حلساب تعميم بعد الظواهر التي تدخل 

ود ما بعد اإلسالموية, فإنّ الظروف فعىل خالف هذه اخلالصات بصع ,»ما بعد« يف إطار
اسبب وجود التي شكلت   .اإلسالموية, هي اآلن كام كانت منذ مخسني عامً
عرب اإلشارة باستمرار إىل أوجه : الباحث املرصي الراحل, حسام متام, قائالً  جيادل

سواء يف نفاذها إىل السلطة أو يف تنفيذها لبديل إماموي للدولة (الفشل لإلسالموية 
, استخف منظّرو ما بعد اإلسالمية بأمهية املنطق الداخيل لإلسالموية من الناحية )قوميةال

وبالتايل, فقد أسفرت ما بعد . التنظيمية والربناجمية واملالية ومن ناحية األجيال
اإلسالموية إىل تفكيك اإلسالمية الكالسيكية, وباألخص إسالمية مجاعة اإلخوان 

ا لتامم, . املسلمني ال تتسم هناية اإلسالم السيايس, بأي طريقة من الطرق, بقبول ووفقً
الدولة القومية, بل يتسم ما بعد اإلسالموية بوالدة معادالت بديلة للدولة القوية 
, سواء يف الفروع الثورية أو يف تلك املوجودة يف اهلوامش املحدودة التي  املوجودة أصالً

فته اإلسالموية ملا بعد اإلسالموية هو ما واإلرث العظيم الذي خلّ . تسمح هبا األنظمة
 . املتمثلة يف السلفية املرصية IWYH»السياسوية اإلسالمية الكامنة املنتظرة« دعاه متّام

ز ماركوس هولدو عىل ثالث من هذه اجلهات السياسية التي تم االستخفاف  يركّ
خلص إىل أن و .النسويات اإلسالمية, واجلهاديني السلفيني, والشباب الثوري: هبا

مصادر إضفاء الرشعية واالعرتاف االجتامعي هبا تقدم أدلة مهمة ملستقبل الرصاعات يف 
 IXPH.٢٠١١العامل العريب بعد عام 

                                                            
رموز وجتارب : مع احلركات اإلسالمية يف العامل«) ٢٠٠٩) (Husam Tammam(حسام متام   (٧٩)

 .٢٣٠. , ص)Madhbuli(مدبويل : القاهرة. »وأفكار
النسوية : ما بعد اإلسالموية وجماالت اخلالف بعد الربيع العريب«) ٢٠١٧(ماركوس هولدو   (٨٠)

 Post-Islamism and fields of contention after the Arab(» والسلفية والشباب الثوري
Spring: feminism, Salafism and the revolutionary youth .(ثريد وورلد كوارتريل )Third 

World Quarterly( ,١٨١٥−١٨٠٠. , ص٣٨/٨. 
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ملا بعد اإلسالموية شككوا يف صحة  ومن جهة أخر, يربز منتقدون بقسوة
إلسالموية إذ ينكر فرانسوا بورغا وجود حقبة ما بعد ا. املفهوم وبكونه أداة حتليلية

املركزية العرقية للغرب التي جتتاح : لألسباب عينها التي ينكر هبا فشل اإلسالموية
أي −وهو  IXQH.يف القرن احلادي والعرشين» اإلسالمي القديم غرورنا« التحليل وتديم

ا دائامً يف كفاءة  −بورغا كً يمثل أحد أشد املنتقدين ألفكار ما بعد اإلسالموية, مشكّ
اديمية ويف مسامهته يف هناية األنظمة االستبدادية والقمعية يف الرشق املصطلح األك

, التي IXRH»الثقافة اخللقية« من ون,ير أكاديمي فرنيس آخر, أالن روسيكام وحيذّ . األوسط
نجدها يف حتاليل ما يُدعى باألجندة السياسية ملا بعد اإلسالموية, كام كان احلال عندما 

وبرأيه, فإنّ مقاربة الوسط . ظلة األجندة اإلسالمويةكان النموذج السيايس حتت م
ضت للتشويه كل ما : األكاديمي الفرنيس لإلسالموية آنذاك وما بعد اإلسالموية اآلن تعرّ

 .حيصل يف املجتمعات املسلمة ال يعود مسلامً بل إسالميًا
‚è‚¢]<êÎ]†j‰÷]<ÙçvjÖ]<JJíèçÚø‰ý]<@í×ñ^ŠÖ]?< <

ما بعد اإلسالموية بنَصّ الرشوط التي تتطلب إهناء قام املدافعون عن نظرية 
رة وبفعل ذلك, استدخلوا إىل اإلطار اإلسالمي املعادلة . اليوتوبيا اإلسالموية املحرِّ
 IXSH.الطبيعة الصلبة للتعهدات األيديولوجية السابقة» تُسيِّل« الغربية ملا بعد احلداثة التي

كام كانت قد فعلت يف عرص التنوير أو فتخفف اإلسالموية ذاهتا يف حداثة سائلة, 
ض نظرية ما بعد اإلسالموية اجلنوب إىل . الليربالية أو االشرتاكية ومن هذا املنطلق تعرّ

وبالتايل, . نظرية معرفة عاملية مفرتضة ليست يف الواقع سو إثنية عرقية قادمة من الشامل
ها اجلديل اخلاص للحداثة مت املجتمعات العربية ردّ ومن . يف هناية القرن العرشين فقد قدّ

                                                            
 L’islamisme en(» اإلسالموية يف الواجهة«) ٢٠٠٢) (Françoise Burgat(فرانسوا بورغا   (٨١)

face .(ال ديكوفارت : باريس)La Découverte(٢٨٤. , ص. 
 Les(» علامء اإلسالم أمام طريق مسدود«) ٢٠٠١) (Alain Roussillon(آالن روسيون   (٨٢)

islamologues dans l’impasse .( إسربيه)Esprit( ,١٠٢. , ص٢٧٧. 
» ما بعد احلداثة واستيائها«) ١٩٩٧) (Zygmunt Bauman(راجع زيغمونت بومان   (٨٣)

)Postmodernity and its discontents .(بوليتي بريس : يدجكامرب)Polity Press.( 
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لوا إعادة  , سواء فعّ أبرز مزايا هذا الرد كان أّنّ كال القوميني واإلسالمويني عىل حدةٍ
 IXTH.ما بعد االستعامر) ماكس ويرب(» الويربي« أسلمة اجتامعية حمافظة ونجاح الفرد

ر أوليفييه روا نظريته ضمن سياقات خمتلفة تتضمن أوروبا » تأميم« وخيلص إىل أنّ . يصوّ
وبذلك فإنّ اإلسالم مل : احلركات اإلسالموية يتوافق عىل سبيل املصادفة مع ظاهرة عامة

ل قط عامالً اسرتاتيجيًا مهيمنًا يساهم البُعد الديني دائامً يف زيادة العوامل العرقية أو . يشكّ
ا حول الرشعية والتعبئةالق م بعد ذلك خطابً إالّ أنّ هذا  IXUH.»ومية األساسية, حتى لو قدّ

ا اإلمكانات التحريرية التي ينطوي عليها اخلطاب اإلسالموي  التحليل يتجاهل متامً
للرجال والنساء أنفسهم الذين انضموا عىل مر السنوات اخلمسني املاضية إىل صفوف 

وعىل ) لفلسطني أوالً ثم للعراق(و الوطني واإلقليمي حركات االحتجاج عىل املست
 .٢٠١١املستو الدويل, والتي بلغت ذروهتا باالنتفاضات العربية عام 

ها يف عمليات العوملة اجلارية ويمكن أن يتم . كام وتعني إسالة اإلسالموية ضمّ
ك ات تعبئة ذلك عرب تقويض املنطق وأشكال التعبري الداخلية التي يمكن أن تدفع حترّ

وكان تاليش الطابع . إسالموية جديدة إىل األمام بموارد واسرتاتيجيات جديدة
األيديولوجي يف املجال العام والسخط الشعبي جتاه اإلسالموية وعدم االهتامم 
االجتامعي يف السياسة كلها عالمات عىل ما بعد احلداثة بشأن احتامل بروز ما بعد 

 .اإلسالموية
ات العربية كشفت عن ثقافة سياسية جديدة نمت عىل مرّ غري أنّ االنتفاض

ا (العقدين املاضيني حتت سمع وبرص األنظمة العربية القمعية  والتي ال جيب أن ننسى أهنّ
وأرصّ املدافع املرصي عن حقوق اإلنسان, ). اضطلعت بدور الضامن لالستقرار الدويل

بني التكنولوجيا احلديثة عىل رضورة التحالف  ١٩٩٥حممد السيد سعيد, منذ عام 

                                                            
). Vers un islamo-nationalisme(» نحو قومية إسالمية«) ٢٠١٠) (Luz Gómez(لوز غوميز   (٨٤)

 .٣٦−٢٣. , ص٧٦, )Confluences Méditerranée(» كونفليونس مديتريانيه«
 Globalized(» البحث عن أمة جديدة. عوملة اإلسالم«) ٢٠٠٤) (Olivier Roy(أوليفيه روا   (٨٥)

Islam. The Search for a New Ummah .(مطبعة جامعة كولومبيا : نيويورك)Columbia 

University Press(٧٠. , ص. 



  سالم السيايسما بعد اإل   ٦٤

والتحول نحو نموذج اقتصادي جديد والنضال من أجل الديمقراطية من خالل 
 IXVH.الشبكات الشعبية املدنية باعتبارها املستقبل الوحيد اجلدير باالهتامم

كانت أحداث ميدان التحرير بمثابة فرصة لبلوغ تفاهم بني جمموعات شديدة 
» ثقافة سياسية صامتة« ت خمتلفة, إنام تتشارك كلهااالختالف من أصول وأيديولوجيا

أبريل واالئتالف من أجل التغيري من  ٦وقد متكنت حركة كفاية وحركة . عىل نحو مماثل
أن جيذبوا إىل طرفهم منظامت تقليدية ونقابات بام يف ذلك, يف هناية املطاف, مجاعة 

مل تعنِ  −تومة الصوت يف السابقالتي كانت مك−هذه الثقافة السياسية . ملسلمنياإلخوان ا
بالرضورية ثقافة ما بعد إسالموية وال ثقافة غري سياسية, بل ثقافة سياسية شمولية تضم 

ويف هذا الصدد, منحت االنتخابات الربملانية . اإلسالموية باعتبارها أحد أطرافها الفاعلة
مرص, وما كان  اإلسالميني فرصةً للوصول إىل السلطة يف ٢٠١٢− ٢٠١١والرئاسية عام 

د فرانسوا . إالّ أن ردت الثقافة السياسية القديمة برشاسة ق يف األمر أكثر بعد, يؤكّ وبالتعمّ
إزاء املدافعني عن  ,»داعش« بورغا عىل الطبيعة السياسية ألجندة تنظيم الدولة اإلسالمية

ثيل من أي مت اآلخرعدم تسييس ما بعد اإلسالموية, والذين يتهمهم بحرمان املسلم 
 IXWH.سيايس

األوىل أنّه يرفض . لتمثيل املسلمني اجلدد هذا أربع مزايا رئيسيةومع ذلك فإنّه 
وثانيًا, يكرس الروابط باهلياكل . سيادة التديّن, إنام ليس السياسة أو الدين يف حد ذاهتام

ا وثالثً . اهلرمية يف كل ما يتعلق بعمليات صنع القرار ولكن, ليس باملسؤولية وااللتزام
يقاوم املشاركة يف التعبئة االجتامعية من جانب املؤسسات التقليدية مثل األحزاب 

ا, . السياسية والنقابات العاملية واملنظامت الدينية, لكنّه ال يرفض التشدد السيايس ورابعً
ال يميّز املساحة العامة عن املساحة السياسية, ألنه يعيش وسط فورة تنظيمية جارية, بني 

                                                            
دار مرييت, : القاهرة. »االنتقال الديمقراطي املحتجز يف مرص«). ٢٠٠٥(حممد السيد سعيد   (٨٦)

 .١٦٨−١٦١.ص
ما ال يُقال عن أسلمة : رد إىل أوليفييه روا«) ٢٠١٦) (Françoise Burgat(فرانسوا بورغا   (٨٧)

 Réponse à Olivier Roy: les non-dits de ‘l’islamisation de la(» الراديكالية

radicalité’ .( لوبس)L’Obs( ,١.١٢.٢٠١٥ ]https://goo.gl/Hg.[ 
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كام وإعادة تسييس الشارع العريب وبالتوازي مع إعادة تسييس . ركة والتنظيماحلزب واحل
ولذا فإنّ . الفضاء السيرباين كان بالتأكيد أهم مسامهة عربية يف احلركات الشعبية املعارصة

ا جديدة ومألوفة يف الوقت»ما بعد«مما هي » إعادة«الثقافة السياسية اجلديدة هي أكثر   , ألهنّ
. األيديولوجية ديدة يف أشكاهلا ومتطلباهتا, إنام قديمة عرب استمراريتهافهي ج. عينه

وهي, بتعبري أبسط, جتربة جارية للحقبة اجلديدة التي تنطوي عىل الفهم املستعرض 
 . اجلنوب,التي توسعت إىل بقية العامل منذ ميدان التحريرلالحتجاجات املولودة يف

 وال غري متوافقني مع هذه الثقافة مل يكن املسلحون اإلسالميون غري مدركني
لقد أقام الشباب . السياسية التي تم اختبارها منذ أوائل العقد األول من القرن احلايل

واإلصالحيون املحنكون والنساء روابط جديدةً فيام بينهم ومع رشكائهم خارج املنظامت 
تساوي هذه السبل وجلأوا إىل اسرتاتيجيات متعددة, و. اإلسالمية والقنوات التقليدية

ا الغاية يف أمهيتها, كام يف حال انتشار وسائل التواصل االجتامعي ويف مثال مرص . أحيانً
ا هو املفاوضات وإقامة املواثيق داخل  ا, شهدنا كيف كان املسار املعتمد أحيانً هنا أيضً

ان اإلصالحي جلامعة اإلخو/وكانت تلك حال الفرع الشبايب. دةاحلركة اإلسالمية الواح
يف النهاية  ٢٠٠٧املسلمني املرصية يف ما يتعلق بقيادة التنظيم والتي رفضت يف عام 

ولكن, وبعد أربع سنوات, شعر . تأسيس حزب سيايس كان الفرع الشبايب قد طالب به
ومثال . قادة اإلخوان املسلمني بأهنم جمربون عىل تأسيس حزب احلرية والعدالة برسعة

ية بعض اإلسالميني التي دعمت تأسيس حزب سيايس آخر عىل ذلك كان اسرتاتيج
وتلك كانت . مستقل, حتى ضمن منظومة مصممة لتستبعد أي نوع من أنواع املعارضة

 ١٩٩٦حال حزب الوسط الذي تم رفض طلباته ليصبح قانونيًا بشكل متتالٍ يف أعوام 
عد ويف النهاية أصبح هذا احلزب أول حزب يتم ترشيعه ب. ٢٠٠٩و ٢٠٠٤و ١٩٩٨و

. اتيةوكام وبرزت فسحة من حني إىل آخر الرجتاالت حاملة وم. رحيل الرئيس مبارك
فانضم مثالً أتباع الطبقة الوسطى للداعية التلفزيوين اللبق عمرو خالد,الذي لطاملا 
ا, إىل حتركات التحرير يف وقت مبكر بعد أن دعاهم خالد  شكلت مواقفه السياسية لغزً

وأتى هذا التحرك عىل الرغم من حتذيرات املؤسسات  .»فيس بوك« لفعل ذلك عرب
 .الدينية املرصية وانعدام محاسة مجاعة اإلخوان املسلمني يف بادئ األمر
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التي ال لبس فيها يف قطاع هام من الثورات العربية,  ,»التحويلة اإلسالمية« تعكس
طلبات : عىل اجلمع ما بني نوعني خمتلفني من الطلبات Islamism قدرة اإلسالمية

حيث تطالب األوىل باحلرية والتعددية بينام . الطبقات الوسطى وطلبات الطبقات الدنيا
. تسعى الثانية إىل حتقيق أخالقيات توزيعية قادرة عىل حتقيق حتسينات اجتامعية واقتصادية

ا من هناية تسعينيات القرن الفائت, تبنى راشد . وهذا ليس باألمر اجلديد وال العفوي فبدءً
ا وحماور تنبع من علم االجتامع والعلوم ا لغنويش, قائد حركة النهضة التونسية, أفكارً

يرشح هذه موضوع عىل أهنا » اإلسالمية النظرية« وبفعله ذلك, حدد موضع. السياسية
. هلا, كام تفعل االسترشاقي اجلديدة هدفالتخصصات ويغنيها بدالً من أن يكون جمرد 

هم انتقال جوهر األيديولوجية اإلسالمية من الدولة إىل ومن بني أفكار الغنويش األ
ا معامل محلة النهضة االنتخابية يف انتخابات عام . املجتمع املدين وقد رسم هذا االنتقال أيضً

ا مدنيًا سياسيًا« الترشيعية عندما أعلنت حركة النهضة أهنا ٢٠١١  IXXH.»تعترب الدولة كيانً
ح الغنويش يف ما بعد يف أيار  أن احلركة كانت تبتعد عامّ يُدعى ٢٠١٦مايو /ورصّ

أشعل هذا الترصيح نقاشات نشطة,  .»الديمقراطية املسلمة« باجتاه» اإلسالم السيايس«
ليس حول انتهازيته فحسب من أجل زيادة التعاطف مع حركة النهضة يف األوساط 

ا حول إمكانية فصل الديمقراطية أو اإلسالم يف املجت معات املسلمة الغربية, بل أيضً
 IXYH.املعارصة

ح حممد بديع, املرشد العام جلامعة اإلخوان املسلمني املرصية, عشية  من جهته, رصّ
اإلسالم يفتقر إىل مفهوم « أنّ  ٢٠١٢−٢٠١١اجلولة األخرية لالنتخابات الترشيعية عام 

ا مل يسبق أن تم التفوه به من قبل قائد لإلخ IYPH.»الدولة الدينية وان, إنام وكان ذلك أمرً

                                                            
 ].https://goo.gl/yMzrof[ ٢٠١١برنامج النهضة االنتخايب   (٨٨)
اإلسالم «) ٣.٦.٢٠١٦) (Al Jazeera(للجزيرة ) Up Front(» فرونت أب«راجع مثالً   (٨٩)

 ?Islam and Democracy. What’s the Problem» ما املشكلة?. والديمقراطية
]https://goo.gl/dRzyhm [الرشق لعبدالرمحن راشد, » الغنويش وفصل الدين عن السياسة«و

 ].https://goo.gl/Ajz[ ٢٣.٥.٢٠١٦, األوسط
 .١٢.٦.٢٠١١ملرصي اليوم, ا  (٩٠)
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وتشكلت بذلك مرحلة  IYQH.متت مناقشته عىل مر األعوام اخلمس وعرشين املاضية
جديدة حيث ال تقترص اجلداالت حول الدولة عىل احلوكمة الرشيدة فحسب, كام يف 

بل تعود النقاشات فيها إىل اجلدل القديم حول العالقة بني  .»ما بعد اإلسالموية« نظرية
لتايل, فقد عاد وظهر التوتر ما بني احلاجة لكي تكون الدولة أداةً وبا. اإلسالم والسياسية

وبذلك, تبقى مالمح إحالل . إلمجاع املجتمع ولكي تكون الطرف الذي يطبّق الرشيعة
إالّ أن املدافعني عن نظرية ما بعد اإلسالموية, مثل آصف بيات, . يوتوبيا فدائية غامضة
وا هذا التخيل بأنه ا من IYRH.»مإنقاذ لإلسال« فرسّ ا, اعتربوا ذلك نوعً  وبتعبري أكثر عمومً

 IYSH).غري الطبيعي(بعد االنعطاف اإلسالمي » التطبيع األيديولوجي«
عىل أي حال, يبقى التحالف ما بني العلامنيني واإلسالميني يف مواجهة االستبداد 

» ميةاإلسال« واستمرار األنظمة العربية أحد اخلطوط الفاصلة ما بني خمتلف أنواع
Islamism . وتبدو أن تلك كانت احلالة يف التجربة الديمقراطية التي كانت موجزة إىل حد

, دخل . ما يف االنتخابات ما بعد الثورة التي انعقدت يف بعض البلدان ففي تونس مثالً
ا ظهره » النهضة« حزب املدين يف حكومة ائتالفية مع أحزاب ليربالية علامنية, مديرً

يف املقابل, وجد حزب . لرئيس التونيس األسبق زين العابدين بن عيلملخلفات نظام ا
العدالة والتنمية املغريب, االنتهازي, مكانه حتت أجنحة النظام امللكي, وقاد احلكومة 

ويف مرص, تواجه بديالن إسالميان يف فرتة اخللو . ٢٠١٧و ٢٠١٢املغربية ما بني 
من خالل (عة اإلخوان املسلمني فاحتل كل من مجا: ٢٠١٣− ٢٠١٢الديمقراطي يف 

                                                            
األيديولوجية «) ٢٠٠٩) (Chris Harnisch & Quinn Mecham(كريس هارنيش وكوين ميكام   (٩١)

 Democratic(» لإلخوان املسلمني» الدولة املدنية«الديمقراطية يف املعارضة اإلسالموية? 

Ideology in Islamist Opposition? The Muslim Brotherhood’s ‘Civil State’ .(
 .٢٠٥−١٨٩. , ص٤٥/٢). Middle Eastern Studies(دراسات الرشق األوسط 

ما تعنيه االنتفاضات يف العامل . الثورات ما بعد اإلسالموية«) ٢٠١١) (Asef Bayat(آصف بيات   (٩٢)
 The Post-Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab World(» العريب

Means(, »زفوريني أفري «)Foreign Affairs(, ٢٦.٤.٢٠١١ ]https://goo.gl/EyNH٦g.[ 
 Le rôle(» دور اإلسالمويني يف الثورات العربية«) ٢٠١١) (Patrick Haenni( باتريك هايني  (٩٣)

des islamistes dans les révolutions arabes( , إسربيه)Esprit(, ١٢٦. , ص٣٨٠. 
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معظم ) من خالل حزب النور(والسلفيني ) ذراعها السياسية, حزب احلرية والعدالة
ا كام . مقاعد الربملان من دون التوصل إىل أي إمجاع ومن دون أي آفاق حقيقة للحكم معً
د, يف وعندما وقع االنقالب, وضع السلفيون أنفسهم منذ البداية إىل جانب النظام اجلدي

ويف احلاالت كافة, . حني أصبحت مجاعة اإلخوان املسلمني اهلدف األول ألعامل القمع
قد يعني التوصل إىل هذه البدائل املختلفة حدوث رشخ داخل احلركات املستوحاة من 

 IYTH.اإلخوان املسلمني يف كل بلد ويف املنطقة ككل
ور الذي يتعني عىل مع ذلك, فإنّ السؤال األهم الذي يطرح نفسه هو حول الد

ا للثورة  السلفيني أداؤه يف املستقبل القريب, حيث بات هذا املستقبل يبدو اآلن معاديً
ومن اجلدير الذكر أن السلفية املعارصة جتمع مواقف قديمة مستمدة من أشكال . بطبيعته

 تعزز فيام) مثل املواقف املتطرفة املعادية للغرب, لد القطبية واجلهادية(إسالمية سابقة 
ا كال الروحانية الصوفية  ) مثل الطقوس الطائفية أو مركزية شخصية النبي حممد(أيضً

إنّ الطبيعة ). يف املالبس والصالة والعالقات االجتامعية(والتقويم بإعادة األسلمة 
ا إىل يوتوبيا تلوح يف األفق  التي تتسم هبا السلفية, أي االندماج يف عامل الدنيوية يتطلع قدمً

طوي عىل العودة الشخصية إىل جذور اإليامن, هي ما يقوي تنوعها وشعبيتها وتن
إذ تتألف النخبة السلفية اجلديدة من دعاة حمليني يتحولون إىل شخصيات عابرة . احلاليتني

ا فال يتكلّمون باللغة العربية الكالسيكية, بل . لألوطان تتحىل بأسلوب خطايب متميز جدً
كثر ابتذاالً من أجل التعبري عن مجيع أنواع النوبات ضد بشكل قريب من اللهجة األ

وما كان إالّ أن . الفوىض اجلنسية أو التأثري األجنبي أو النشاط السيايس جلمهور التلفزيون
بباقي متطلبات العملية, فعرض هذه اخلطابات عىل اإلنرتنت » يوتيوب« اهتم موقع

وهذا الدعم  IYUH.االجتامعيوجعل مشاركتها أسهل عىل عدد من شبكات التواصل 
السلفية يف غامر السياسة جعل  وحداثةاملادي للشبكات السلفية العابرة لألوطان كام 

                                                            
) حمرران) (Shadi Hamid & William McCants(راجع شادي محيد وويليام ماك كانتس   (٩٤)

مطبعة : نيويورك. )Rethinking Political Islam(» إعادة تصور اإلسالم السيايس«) ٠٢٠١٧
 ).Oxford University Press(جامعة أكسفورد 

−٤ األسبوعية,» األهرام«جملة ). Screens to Heaven(» نافذة إىل اجلنة«) ٢٠١٠(حممد السيد   (٩٥)
١٠/٠٣/٢٠١٠  . 
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سيَطر  أنواع السلفيني هذه تتمكن من مجع دعم شعبي كبري يف سياق فتح وسائل إعالم مُ
ر, ومن النجوم السلفيني أولئك طارق الزم. عليها يف السنوات األخرية من نظام مبارك

وهو رجل غاضب مناهض للعهد النارصي وقائد تارخيي للجهاد اإلسالمي, تم سجنه 
أسس الزمر حزبه السلفي . ٢٠١٠بعد جريمة قتل أنور السادات, ثم اإلفراج عنه عام 

, وقام بجولته اخلاصة عىل تونس ٢٠١١يف أوائل عام ) حزب البناء والتنمية(اخلاص 
 IYVH.إذا كان لذلك من وجود» ملة السلفيةللعروبة الشا« ولبنان بصفته سفريا

يبقى أن نر كيف يمكن للسلفيني أن حيلوا التوترات الناشئة من املامرسة 
السياسية اإلسالمية القومية يف الفرتة ما بعد الثورة ومن قطع استعراض اسرتاتيجي 

ر جديدة وقوية تأخذ جمراها, األم» شمولية« ويف أي حال, فإن حركة. شامل للسلفية
فلم يعد من وجود ال : حركات الشمولية قد اختفت« الذي يتعارض مع ترصيح روا بأن

 IYWH.»للعروبة الشاملة وال لإلسالموية الشاملة
ØfÏjŠ¹]æ<íèçÚø‰ý]<‚Ãe<^Ú< <

إن نظرية ما بعد اإلسالموية تُسيِّل التحليل احلايل : يمكن باملخترص املفيد القول
ية بأن تتحرر من املضمون واألشكال التي أثبتت عدم عرب عدم السامح للظاهرة اإلسالم

ا  ٢٠١١لقد جلبت حركات التعبئة الشعبية عام . فعاليتها وحتى عتق طرازها معها جمتمعً
وهذا . مدنيًا مستقالً غري مستعد ملنح األولوية للحقوق املدنية بقدر احلقوق السياسية

عامل السياسة اإليرانية والرتكية يف يناقض ما كان قد ظهر يف بادئ األمر يف إعادة رسم م
 ).علامً أن كال الدولتني تشكالن املرجع األول لنظرية ما بعد اإلسالموية(مطلع القرن 

ويمكن تلخيص هذين . استعادت الثورات العربية السياسة بمعنيني خمتلفني
 الشارع كالسياسة, وكفسحة داخلية للتعبري عن الذات: املعنيني بالشارع وبالدولة

                                                            
تونس العاصمة,  ,»ربيع الثورة العربية«يف مؤمتر ) Tariq al-Zumar(راجع كلمة طارق الزمر   (٩٦)

١٧/١٢/٢٠١١−١٥  ]https://goo.gl/aZ٧nUi.[ 
 L’entré dans un ère(» دخول حقبة ما بعد إسالموية?«) ٢٠١١) (Olivier Roy(أوليفيه روا   (٩٧)

postislamiste? .( إسربيه)Esprit( ,١١٠. , ص٣٨٠. 
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بتعبري موريس بالنشو يف وصفه  ,»موقع لكل احلرية املمكنة«وممارسة الضغط, وكـ
يف حني تشكل الدولة املحور املركزي الذي يدور اجلدال  IYXH;١٩٦٨مايو /لفرنسا يف أيار
سواء سياسة الشارع −ومع ذلك, فمن اجلدير بالذكر كيف أن السياسة . السيايس حوله

األيديولوجية التي فرضها خطاب ما بعد االستقالل عىل ختلو من الكوابح  −أو الدولة
. املجتمعات العربية, وهي بنية فوقية لطاملا متحورت حول املواجهة ما بني الدولة واألمة

; أال وهو فرض »الفخ السيايس ملا بعد االستقالل« وهي ما رشحها برهان غليون عىل أهنا
املولّد (األمة  − عىل الشعب) تنظيميةأي فرض هيكل فني عىل املسائل ال(منطق الدولة 

أي سلسلة (بحيث مل يتمكن القمع سو من ضامن بقاء الوضع الراهن) الفعيل للتضامن
 IYYH).»االستعامر الداخيل«واإلخفاقات 

إن استقاللية شكل االنتفاضات ومضموهنا أثار التساؤل حول االعتامد املنهجي 
. كس إىل حدٍ ما العملية االستعامرية املتواصلةالكامن يف النظرية ما بعد اإلسالموية وع

لت نظرية املعرفة االجتامعية والسياسية واملامرسة السياسية, تدفق العالقة التقليدية بني  بدّ
شاملية يف بعض  −الشامل واجلنوب بعالقة أخر أكثر أفقية, هذا إن مل تكن عالقة جنوبية 

ق بعد, إال أن اإلسالم السيايس أثبت عىل مل تتحق ومع أنّ التغريات الثورية .احلاالت
كام وهو متصل أفقيًا مع جمتمعات . أمرٌ حارض ومتنوع , وإنام»ما بعد«ليس األقل أنه 

 . مركزي عاملي متعددة كام وبشبكة جديدة تعود لنسخة جديدة من جمتمع ال
 .لقد بدأت بال شك حقبة جديدة, إنّام ليست بالرضورة حقبة ما بعد اإلسالموية

فلو كان هذا زمن ما بعد اإلسالم السيايس أو ما بعد إسالموي, لكان متوسط العمر 
ويف تلك احلالة, . املتوقع له أقرص من الوقت الذي حيتاج إليه لتطوير اسرتاتيجية متامسكة

 .لكنا أصبحنا اآلن بحاجة إىل منهجية حتليلية أخر لفهم األمر
   

                                                            
) Écrites politiques(» كتابات سياسية«) ٢٠٠٨) (Mauirce Blanchot(موريس بالنشو   (٩٨)

 .١٨١. , ص)Gallimard(غاييامر : باريس. ١٩٩٣−١٩٥٣
 La malaise arabe. L’Etat contre(» الدولة ضد األمة. املحنة العربية«) ٢٠٠١(برهان غليون   (٩٩)

la nation .(ارت ال ديكوف: باريس)La Découverte(١٦٧−١٦٤. , ص. 
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ن كتابة التاريخ السيايس واالجتامعي إتستهدف هذه الورقة باألساس القول 
والفكري حلركات اإلسالم السيايس يف الوطن العريب, تتطلب مستويني من املعاجلة 

 .التحليلية واملنهجية
مية للظاهرة اإلسالمية احلركية, ودراستها بعيداً األول متثل بتغليب املقاربة الدينا

عن اجلانب الستاتيكي, بحيث يمكن هلذه املقاربة أن تقدم فهامً أعمق للمسارات 
 والتطورات والتحوالت التي تعرضت هلا هذه احلركات والتنظيامت

والثاين يتمثل بتحرير املقاربة التحليلية للظاهرة اإلسالمية احلركية من التنميط 
ملسبق والذي أد إىل تناوهلا كظاهرة مفصولة عن سياقات التطور االجتامعي واإلنساين ا

ذلك إنه من الصعب فصل املوروث الثقايف بالعموم عن البيئة االجتامعية . والسيايس
وبالتايل يصبح من الرضورة منهجياً االجتهاد يف تقديم مقاربات مركبة لظاهرة اإلسالم 

 .عتبار تعاملها مع الواقع االجتامعي والسيايسالسيايس تأخذ بعني اال
سالم السيايس بكل تنوعاته باعتامده آليات حمددة ومتفاوتة يف والواقع أن اإل

نام إتوظيف النصوص واملرجعيات والوقائع التارخيية خلدمة واقع شديد التعقيد والتغري, 
لذي يعيشه من يفعل ذلك عىل ضوء فهمه هلذه النصوص من جهة, وعىل ضوء الواقع ا

دائها وبنيتها أجهة ثانية, والذي يرتك بال شك تأثرياته عىل خطاب هذه اجلامعات وعىل 
ىل هذه املعادلة التي ترتسم بحدودها بني النص والواقع البد إوعىل تفسرياهتا له, واستناداً 

و أسالم السيايس تنزع عنها توصيفات الشيطنة من قراءة جدلية مؤنسنة جلامعات اإل
لقداسة املسبقة, ما يعني عدم االكتفاء بتحليل النصوص وبالتايل مقاربة الفاعلني يف ا

سالمي ضمن السياقات السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية احلقل السيايس اإل
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جوبة كأي مجاعة تتفاعل مع الواقع وحتدياته وتقدم أجوبة ملشكالته, بحيث يمكن هلذه األ
كثر من جواب واحد أمجال ثمة صالحية, لكن باإلإ وأو راديكالية أأن تكون طوباوية 

 . ن حرية التعبري متاحةأكثر من صيغة للتعبري طاملا أو
ىل نقاش يف العمق واملنطلقات من جديد إسالم السيايس وتقودنا أطروحة فشل اإل

وهو ما يربر قوهتا بغض النظر عن صحتها ونسبية هذه الصحة, وبنفس الوقت يفتح 
ومما ال شك فيه أن . سالم السيايس كمفهوم ومصطلح ومرحلةبعد اإل لباب ملناقشة ماا

يتسم بالسيولة الشديدة من حيث » ما بعدي« ككل مصطلح» ما بعد«مصطلح الـ
التعريف, إىل انتهاء صالحية تفسريات معينة دون النجاح يف تأسيس غريها, أو إىل 

ة تنبئ بتطورها نحو حصول حتوالت مغايرة حتوالت عميقة داخل ظاهرة فكرية واجتامعي
ما أوجه العالقة أحوال لن يكون ما قبل شبيهاً بام بعد, ال أنه يف كل األإ. ألصول تكوينها

 .ىل حد بعيدإوالشبه بني املرحلتني فتبقى نسبية وملتبسة 
<»<ìð]†Î_ý]<ØÊ<íuæ†ê‰^éŠÖ]<Ýø‰< <

ىل إوروبا حيتاج أديدة يف سالمية اجلرواج سوق الدراسات السوسيولوجية اإل
صبح يعرف أاملتخصصني يف ما » النجوم« دراسة خاصة, وبروز جمموعة من الباحثني

صبح ظاهرة الفتة وذلك منذ أسالمولوجيا اجلديدة مع التحفظ عىل هذا املصطلح, باإل
أن دشن أوليفييه كاريه, الباحث يف علم االجتامع السيايس, تلك الكتابات مناقشاً 

, ثم ليعود ويطور ذلك ١٩٧٩سالم عريب تقدمي يف بحث نرش له عام إانبثاق  لفرضية
» سالم السيايساإل« ىل اعتبارإكثر ميالً أبالتعاون مع ميشال سورا وليصبح  ١٩٨٣عام 

عتبار أن اسالمي, التي يمكنه من خالهلا أن يعرب عن نفسه بهو الثقافة السياسية للعامل اإل
 .ية يف املجتمعات العربيةالتدين ظاهرة دائمة وجوهر

يف الغرب, « االسترشاق معكوساً  « منذ ذلك احلني بدأ ما يسميه جلبري األشقر
يؤرخ  IQPPH.سالمية الفرنسيةيف الدراسات اإل ١٩٧٩وظهرت معها تيارات ما بعد العام 
                                                            

سالمية يف الدراسات اإل١٩٨٩بعد العام  تيارات ما: االسترشاق معكوساً : شقرجلبري األ  (١٠٠)
 : , احلوار املتمدن انظر الرابط٢٠٠٨الفرنسية, 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 
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سقاط نظام الشاه وتأسيس اجلمهورية إمنها  هذا الزمن ملشهد وحتوالت بمنتهى األمهية,
فغانستان ضد الدكتاتورية اليسارية األمر أسالمية يف إيران وقيام انتفاضة إمية يف سالاإل

حداث شكلت حموراً لنقاشات فكرية ىل اجتياح سوفيايت للبالد, هذه األإد أالذي 
, أوجتاذبات سياسية وخاصة يف صفوف اليسار الفرنيس حتديداً قبل أن يتمدد  وروبياً

مل يكن » الثورة اإلسالمية« يساريني الذي خضعوا إلغواءوالواقع أن أشهر املفكرين ال
. مسلام وال من الرشق األوسط, بل مل يكن إال ميشيل فوكو يف مرحلة معروفة من عمره

عىل أنه ينبغي القول إن حتليالت فوكو لتطورات الثورة اإليرانية, وبقراءة رسيعة مل تكن 
  IQPQH.ضمن جمال خربته واختصاصه بالتأكيد

وروبيني الذين عارصوا انطالق املوجة يل من الباحثني الفرنسيني واألج تشكل
 اجلديدة من البحث يف اإلسالميات لكن عرب بوابة العلوم االجتامعية ال سيام علم االجتامع

بحيث تم الرتكيز عىل احلركة اإلسالمية بوصفها حركة . السيايس وعلم االجتامع الديني
حكام املسبقة حتديات اخلروج هبا من دائرة األاجتامعية مع ما يتضمنه ذلك من 

والالتارخيية التي ميزت البحث يف الرتاث االسترشاقي; كان ذلك يعني بالنسبة هلؤالء 
يديولوجي وتقديم البحث واالستطالع امليداين والتجارب أولوية السوسيولوجي عىل األ

صولية كام جرت عليه اليومية واملالحظة باملشاركة واملبارشة عىل حتليل النصوص األ
لذلك اجتهوا إىل التواجد يف املناطق اإلسالمية املختلفة واىل االختالط باملسلمني . العادة

بل واىل تعلم اللغة العربية, واالهم من ذلك مالحظة اإلسالم املعاش عن كثب, ونمط 
ربهتم ساعدهتم خ. التدين باعتباره خربة انسانية أكثر من الدين نفسه كنص اهلي متعال

احلركية اليسارية يف الرتكيز عىل اإلسالم احلركي, أكثر من التارخيي أو العقيدي, وإن 
) ميشيل سورا و أوليفيه روا وجيل كيبيل وفرانسو بورجا(تباينت مواقعهم من مناضلني 

, وكان اإلسالم احلركي يف صعود رسيع يستقطب )آالن روسيون(أو منتمني فكريا 
                                                            

وخلط ما بني ما سمعه من » الروحانية«ومع ذلك, يبقى أن فوكو كان مفتونا بام اعتربه بحثا عن   (١٠١)
الذي حتول الحقا إىل خصم رشس آلية اهللا − الليربايل نسبيا آية اهللا حممد كاظم رشيعتمداي

سذاجة, أن املرتكزات األساسية وبني حقيقة اخلمينية, وهذا ما دفعه إىل أن يعلن, وب −اخلميني
للديمقراطية يمكن العثور عليها يف اإلسالم الشيعي, وأن ذلك هو ما يعنيه فعال برنامج 

 .»اإلسالمية«احلكومة «
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جتاهات, بخاصة مع اندالع الثورة اخلمينية يف إيران, وبداية اجلهاد قالم من خمتلف االاأل
نور السادات,  حيث أسالميني املرصيني يف قتل رئيس بالدهم يف أفغانستان, ونجاح اإل

تصاعدت األطروحة اإلسالمية السياسية لتحتل املشهد يف مرص وشامل أفريقيا, فانفرد 
اإلسالم « اممه األبرز; فكتب روا عنكل منهم بمسار أو منطقة صارت موضوع اهت

النبي « يف معركة اجلهاد األفغاين, واشتغل كيبيل عىل معركة» واحلداثة السياسية
 .»اإلسالم السيايس صوت اجلنوب« يف مرص, وصك بورجا عنوانه» والفرعون

أهم ما جيمع هؤالء الباحثني, من الناحية املنهجية, هو هتميشهم للبعد الديني يف  
يل وتركيزهم عىل البعد السوسيولوجي والسيايس يف تفسري وقراءة مسار احلركات التحل

صولية, ذلك إهنا اإلسالمية التي صاروا ينعتوهنا باإلسالم السيايس بدالً من احلركات األ
حركات سياسية اجتامعية بامتياز بنظرهم; والدين بالنسبة هلا مادة قابلة للتوظيف 

كة التغيري االجتامعي والسيايس, وبتعبري بورجا, لغة يتحدث إيديولوجياً تستخدم يف معر
 .هو الرغبة يف التمرد عىل سيطرة الشامل − يف رأيه−هبا اإلسالميون لكن حمركهم 

: جتاه اجلديد منهاأوليفيه روا قدم جمموعة من األبحاث اهلامة كنامذج عن هذا اال
, وجتربة اإلسالم )١٩٩٥(ة , جينالوجيا احلركات اإلسالمي)١٩٩٢(اإلسالم السيايس 

كيف : , إيران)١٩٩٧(آسيا الوسطى اجلديدة أو مصنع األمم  IQPRH,)١٩٩٦(السيايس 
, الشبكات )١٩٩٩( , نحو إسالم أورويب)١٩٩٩(يمكن اخلروج من ثورة دينية 

, عوملة اإلسالم )٢٠٠٤(, تركيا اليوم هل هي بلد أورويب )٢٠٠٢(اإلسالمية 
)٢٠٠٢(.IQPSH 

 ستان بالفعل موضوعا ألول كتبه يف اإلسالميات, وكان كتابهكانت أفغان  
باكورة مرشوعه يف دراسة اإلسالم  IQPTH»اإلسالم واحلداثة السياسية: أفغانستان«

يف هذا الكتاب يرصد روا غلبة السياسة عىل الدين بحيث يبدو املجاهدون .  املعارص
صد بذكاء كيف أن هؤالء حداثيني برغم اخلطاب واملفردات الدينية املستخدمة, وير

                                                            
 .١٩٩٦يوجد ترمجة له صادرة بالعربية عن دار الساقي, بريوت,   (١٠٢)
 .٢٠٠٢يوجد ترمجة له صادرة بالعربية عن دار الساقي, بريوت,   (١٠٣)

() Afghanistan, Islam et Modernité politique, Paris, Le Seuil,  
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املجاهدين حداثيون ال ينتمون إىل التقليد اإلسالمي األفغاين, وكيف أهنم هم من رسخ 
مفهوم الدولة يف أفغانستان; بلد الرصاع املحيل والدويل يف آن واحد وربام هذه هي ميزة 

 ..احلرب األفغانية التي التقط منها روا اغلب مالحظاته الالحقة
كتابه الشهري واملثري  IQPUH,»فشل اإلسالم السيايس« تب روا عنك ١٩٩٢يف سنة 

.  للجدل حتى يومنا هذا والذي تبني فيه األطروحة التي ال تزال حتتفظ بكل قوهتا
استندت رؤية روا إىل أن احلركات اإلسالمية السياسية فشلت يف اجلمع بني الدين 

دة الصيغ التقليدية يف بناء نظام والسياسة يف إطار الدولة احلديثة, كام فشلت يف استعا
سيايس خمتلف, فإما أهنا صارت حركات سياسية حديثة ال ختتلف عن مثيلتها إال يف 

 .اخلطاب, أو خرجت من املجال السيايس متاما
نتقادات مكثفة بعد لتأكيد هذه الفرضيات إثر تعرض إطروحته ال» روا« وسيعود

 IQPVH,»اإلسالم املعومل«  يف كتابهسبتمرب/أيلول ١١سالم السيايس إثر أحداث صعود اإل
الذي رصد فيه أهم التحوالت التي عرفتها احلركات اإلسالمية داخل البيئة الغربية; 

» أولفييه روا« كان توجه. حيث ظهرت أنامط جديدة يف خطاب هذه احلركات وتفكريها
يف بسطه هلذه األطروحة يقوم عىل االنطالق من سؤال مركزي, هل يقدم اإلسالم 

باإلخفاق, » روا« لسيايس خيارا بديال للمجتمعات اإلسالمية? اجلواب جاء يف نظرا
مل تستطع بناء الدولة اإلسالمية التي اعتربت السند الفعيل يف التعبئة  فهذه احلركات

اإلخفاق الفكري للمرشوع السيايس هلذه : ملرشوعها السيايس, العتبارين اثنني; أوال
ألصيلة للمجتمع اإلسالمي بدون مسايرة التطورات املجتمعية احلركات; فتشبثها بالقيم ا

هو إخفاق تارخيي, حيث مل : املعارصة, أفقدها أحد أهم حمركاهتا األساسية يف التعبئة; ثانيا
تستطع احلركات اإلسالمية التي وصلت إىل احلكم, يف إيران أو يف أفغانستان تأسيس 

اب األخالقي السائد ختضع ميكانزمات جمتمعات جديدة بقيم إسالمية, فبخالف اخلط
العمل السيايس واالقتصادي هلذه احلركات يف جزء كبري منها للعلمنة; بيد أن دالالت 

ال تعني انحسار انتشار اإلسالم السيايس, بقدر ما تعني » روا« اإلخفاق هذه يف نظر
                                                            

() L’échec de l’Islam Politique, Paris, Seuil,  
() L’islam Mondialisé, Paris Seuil,  
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املشاكل نكوص أطروحة اإلسالم كأيديولوجية سياسية واقتصادية قادرة عىل حل كافة 
 .املجتمعية التي يطرحها الواقع املعارص

 ١٩٩١بعد االسالموية منذ العام  وكان أوليفييه كاريه قد استخدم مصطلح ما 
عليه وعىل جيل  كان هلذا احلدث تأثري كبري IQPWH,بعد املوت املأساوي لتلميذه سورا

عيد النظر ببعض سالمي, وبدأ بعدها كاريه يض صدقية البديل اإلذ قوّ إالباحثني اجلدد 
سالم إ« طاللة بذورإعن  ١٩٩٣صدره عام أطروحاته ليتحدث يف كتاب مثري للجدل أ

 La Grande( »الرتاث العظيم« هو يف الواقع عودة ملا أطلق عليه اسم IQPXH»علامين

Tradition ( قاصداً به ذلك الذي تأسس بعد القرن العارش امليالدي حتى انبثاق تسنن
ىل الرشوح الطهرانية إأواخر القرن التاسع عرش امليالدي يرتكز سالمي جديد إوهايب 

» املوجة« لإلسالم أي رشوح أمحد بن حنبل وأبن تيمية بشكل خاص, عبدت الطريق أمام
ن نسبياً صكه لسالم معإجل أكتاب كاريه الالفت يعترب دعوة من . سالمية يف ما بعداإل

 .   ني الدولة والدين يف البالد املسلمةقلم خمرضم يعرف مد صعوبة أن حيدث فصل تام ب
» ما بعد اإلسالم السيايس« نموذجاً تفسريياً آخر, ألطروحة» جيل كبيل« سيقدم 

 إذ ير الباحث IQPYH,»انتشار وانحسار اإلسالم السيايس: جهاد«من خالل عمله املوسوم 
كأيديولوجية  أنه عىل الرغم من الزخم الذي ارتبط هبذه احلركات يف حقبة الثامنينيات

                                                            
رسائييل من قبل منظمة بعد االجتياح اإل  ١٩٨٥خطف ميشال سورا يف بريوت عام   (١٠٧)

 ١٩٨٦علنت يف العام أسالمي التي طلقت عىل نفسها اجلهاد اإلأ تابعة حلزب اهللا
, وقد تسنى يل التعرف عىل هذا الباحث املتميز ٢٠٠٥ال عام إعدامه ومل يعثر عىل جثته إ

سالم عداده لدراسة ميدانية عن اإلإعند  ١٩٨٤و ١٩٨٣عوام يف طرابلس بني األ
الذي كان يشهد حينها حتوالت السيايس وعصبيات املدينة متخذاً من حي التبانة 

شكلت هذه . واشتباكات دموية بقيت لسنوات طويلة بعد مقتله حمور دراسات خمتلفة
وليفيه كاريه والتي عرب عنها أاحلادثة صدمة كبرية للباحثني اليساريني يف الغرب ومنهم 

 ,Carré, L’utopie islamique dans l’Orient arabe, FNSPبشكل واضح يف كتابه  

Paris, . 
() Olivier Carré, L’Islam laïque ou le retour à la Grande Tradition, Armand 

Colin, Paris, . P () Jihad, Expansion Et Declin De L'islamisme. Gallimard,  
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تضم فئات اجتامعية خمتلفة ومتكتلة حول مشرتك اإلسالم السيايس, فإن األحداث التي 
وبسبب ضغوطات . عرفتها سنوات التسعينيات بدأت تنبئ بحالة التفكك والرتاجع

األنظمة القمعية والتوجس الدويل من هذه احلركات, سوف تظهر اجتاهات فقهية من 
بمراجعات مع اختياراهتا املتطرفة والقطع مع سنوات العمل  داخل هذه التنظيامت تقوم

 .نتاج اجتهادات توفيقية بني قيم اإلسالم وروح الديمقراطيةإالسيايس املسلح و
وبعيدا عن املدرسة الفرنسية, سيحاول الباحث السوسيولوجي األمريكي ذي 

من » السيايس ما بعد اإلسالم« تطوير معامل أطروحة» آصف بيات« األصول اإليرانية
 ,»أولفييه روا« ليهإخالل بعض مقاالته وأعامله, بتقديم تعريف منهجي خمتلف عام اجته 

عن هناية انتشار احلركات اإلسالمية وتطورها, بل نراه يؤكد عىل اعتبارها درجة تطور 
. وتكيف حلق باخلطاب السيايس واحلركي هلذه احلركات يف تعاملها مع الواقع السائد

ت املجتمعية والسياسية التي تعرفها الدولة الوطنية املعارصة, أضحت تفرض فالتحوال
عىل هذه احلركات أن تواكبها بتجديد نفسها, وإال سقطت يف اجلمود الفكري والسكون 

 .فالس الكيلىل اإلإالسيايس مما قد يؤدي بمرشوعها 
» بياتآصف « كام يراها» ما بعد اإلسالم السيايس« هبذا يمكن تلخيص أطروحة
أي حماولة واعية لوضع تصور واسرتاتيجية ملنطق : أهنا حالة حتول, بل هي أيضا مرشوع

يف املجاالت االجتامعية والسياسية, » اإلسالم السيايس« وطرائق تتجاوز منظومة
ليست معادية لإلسالم, أو غري » ما بعد اإلسالم السيايس« ومع ذلك, فحالة. والثقافية

ولكنها متثل مسعى لدمج التدين باحلقوق, واإليامن باحلرية, . نيةإسالمية, وال حتى علام
األساسية رأسا عىل » اإلسالم السيايس« إهنا حماولة لقلب مبادئ. واإلسالم بالتحرر

عقب, وذلك عرب الرتكيز عىل احلقوق بدال من الواجبات, والتعددية بدال من السلطة 
إهنا تريد عقد . ة, واملستقبل بدال من املايضالفردية, والتارخيية بدال من النصوص الثابت

مزاوجة لإلسالم مع حق الفرد يف االختيار واحلرية, ومع الديمقراطية واحلداثة, وهو ما 
 IQQPH.يلخص اللبنات األساسية التي تقوم عليها هذه األطروحة

                                                            
. رمجة حممد العريبت. سالموية, األوجه املتغرية لإلسالم السيايسما بعد اإل): حترير(آصف بيات   (١١٠)

 ٢٠١٥دار جداول, بريوت, 
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مدخل منهجي خمتلف ملقاربة مفهوم السياسة طروحة بناء تتطلب مناقشة هذه األ
سالم السيايس وبالتايل الفهم الدقيق ملعنى السياسة ومنطقها وموقعها يف مرشوع اإل

هنا ال تنبني عىل أهنا ببساطة ال تتأسس عىل مرجعية وضعية بالكامل كام ألدهيم, ذلك 
متعارف عليه لد ساس الربامج السياسية واالجتامعية واالقتصادية املحددة كام هو أ

 . حزاب التقليدية بل وفق منطق مغايراحلركات واأل
سالمية من لوازم الدعوة ورضوراهتا املركزية, ن السياسة بالنسبة للحركة اإلإ  
سالم مدمغاً بالدولة, الشعار ا كذلك يصبح تعريف اإلهنا رشط وجودي, وألهنأبمعنى 

 ,ايل الدعوة والدولة كينونة بنيوية واحدة, سالم دين ودولة, وتصبح بالتاألثري لدهيم, اإل
النموذج « سالميون عىل طهارته بقي يف حدودوالنموذج الوحيد للدولة الذي حافظ اإل

) ملسو هيلع هللا ىلص(الذي تم استمداده من املدونة التارخيية الفقهية, متمثالً يف جتربة النبي حممد » املثايل
منهجي يوضح أسباب  واخلالفة الراشدة, دون أن يتعرض هذا النموذج إىل بحث

 ,االنحراف عنه يف التجربة السياسية التارخيية من جهة وما ترتب عليه من جهة أخر
ودون أن يتم تطوير هذا النموذج وحتديثه, وهو ما أتاح بقاءه واستمراره كطوبى رغم 
كثري من االختالفات والرؤ حوله بني تيارات ومدارس فقهية عدة, قادت إىل تشييد 

رخيية ومعرفية عديدة وأسهمت يف توليد إشكاليات أخر متتالية, أمهها ذلك فرضيات تا
 .سالمي ما بني مفهومي األمة والدولةالتطابق يف املخيال اإل

ويف حدود استعانتنا بطريقة ماكس فيرب املنهجية املبتكرة يف جمال النامذج املثالية   
كن القول أن املتفق عليه هو أن الدولة كأداة حتليلية معرفية لدراسة احلياة االجتامعية, يم

ظاهرة تارخيية, بحكم أن اإلنسان مدين بطبعه, هلذا كان طبيعياً أن يشهد املجتمع 
لكن النصوص املرجعية اإلسالمية ال تدل عىل وجود . اإلسالمي ميالد الدولة ومتركزها

, وقد بقي هذا املوضوع من أ كثر املسائل نظام حكم جاهز وجممع عليه قديامً وحديثاً
 . اخلاضعة لالجتهاد واملراجعة واالختالف, واملوكولة إىل التوافق العام

الذي متركز حوله » الدولة اإلسالمية« يف اخلالصة يمكن القول أن خطاب   
يتمثل األول : املرشوع اإلسالمي احلركي طيلة السنوات املاضية حييلنا مبارشة إىل نمطني
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والنمط الثاين حييلنا إىل . وهو ما ال يمكن استعادته» ج املثايلالنموذ« بام حتقق يف املايض
صيغ ونامذج عديدة معارصة حاولت وحتاول التحقق يف أكثر من مكان يف عاملنا 

كثر حضوراً خارج العامل العريب يراين األويبدو النموذجان الرتكي واإل(سالمي اإل
 ., ولكل منها خصوصيته ورشوطه)اليوم

سالم السيايس العريب يف عمومه ال يزال قليل االهتامم من أن اإللكن الالفت     
 حيث التنظري والفهم للامهية السياسية والرباغامتية للدولة, أو عىل األقل خيفض من أمهيتها

أداة قابلة « ىل حد ما, وهو ما جيعل الدولةإخالقية والدعوية وأولويتها, لصالح املاهية األ
وع يغلب عليه البعد اإليديولوجي الدعوي, وهو عىل كل واالستعامل يف مرش» للتملك

حال ما كانت تفعله القو السياسية التي حكمت العامل العريب وال تزال, لكن جتارب 
 نتجت مرجعيات فكرية وصيغاً أواعدة بدأت مع االنتفاضات العربية يف تونس واملغرب 

 اإلنساين احلديث واملرجعية أخر حاولت التوفيق بني منتجات الفكر السيايس» تركيبية«
  .سالموية السياسية التقليديةاإلسالمية أخذت تشق طريقها خارج مسارات اإل
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ندراج اإلسالميني يف السياسة اثمة وجه آخر من وجوه اإلشكالية التي طرحها  
ويتعلق بام يتجاوز عالقة الدين  ,لعربيةفضالً عن وصوهلم إىل السلطة يف بعض الدول ا

بالدولة والتي استأثرت بنقاشات حامية خاصة وان هلا جتليات مؤسساتية حمددة يمكن 
 إال أن املسألة تصبح أكثر تعقيداً حني ينتقل البحث. حرصها من خالل الفصل أو التمييز بينهام

 :يستبان عىل أكثر من صعيد ووجه التعقيد. إىل حيّز آخر يتعلق بفصل الدين عن السياسة
أوهلا يتعلق يف أن الدولة تعبري سيايس ومؤسسايت عن املجتمع يتألف قوامه من 
قيادات وكوادر إدارية وفنية وبريوقراطية حمرتفة موظفة ومتفرغة, مهمتها األساسية 

داء الدولة أرعاية املصلحة العامة, لذلك ال جيوز أن يدخل التحزب الديني يف منهجية 
 .ظيفتهالو

ثانيها يتعلق يف أن السياسة صعيد خمتلف, عىل الرغم من أهنا تعنى بدراسة أصول 
احلكم وتنظيم شؤون الدولة وما إىل ذلك, إال أهنا متثل يف حمصلتها أفكار يريدها الناس يف 
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جمتمع معني يشاركون يف صنعه, واألفكار السياسية يف غالبها تستلهم قيم املجتمع وتراثه 
وتستهدف كسب تأييده وبالتايل ليس واقعياً مطالبة الفاعلني السياسيني أياً كان  وعقائده

دينهم أن يتخلوا عن قناعاهتم ومشاعرهم يف اللحظة التي يقررون فيها اخلوض يف العمل 
إن هذا يتعارض مع حرية االعتقاد والتفكري واالجتامع والتعبري والتنظيم التي . السيايس

لإلنسان بموجب مواثيق دولية متوافق عليها, فضالً عن انه غري أصبحت حقوقاً ثابتة 
 .ممكن موضوعياً وواقعياً 

لذلك سنجد دوماً وبالرضورة أحزاباً وتيارات سياسية تتخذ من الدين مرجعية 
قراطي, وجيب االعرتاف بحقها يف كانت هلا مواقف ضد النظام الديم هلا, حتى ولو

هذا االعرتاف ال . النتخابات وتقنني ممارستها السياسيةالتنظيم والرعاية واملشاركة يف ا
ينفي عملياً اإلشكاليات الناجتة عن ذلك نظراً إىل املؤثرات القوية للدين يف جمتمعاتنا 

 . وخاصة يف املناطق املتنوعة طائفياً ومذهبياً 
من مقولة فصل السياسة  والواقع أنه لد اإلسالميني أو بعضهم حساسية بالغة  
لدين التي يطرحها بشكل متعسف بعض العلامنيني لتطال جوهر املامرسة السياسية عن ا

كام أنه لد العلامنيني أو بعضهم حساسية مشاهبة من االستخدام . وحرية املعتقد والرأي
 املشكلة أن دعوة الفصل التام بني احلقلني. املكثف للمصطلحات الدينية يف العمل السيايس

 الفكر الغريب حيث نبتت العلامنية يف مناخ الرصاع» مواريث«ضمن  السيايس والديني جاءت
مع السلطة الكنسية الدينية, وبقيت فكرة نظرية وشهدت تطبيقات واجتهادات خمتلفة, إذ 
 مل يستطع أحد أن يمنع البرش عموماً من استلهام القيم الدينية يف ممارستهم للعمل السيايس,

ة يف كافة األنظمة والقوانني والترشيعات عىل ضوء وبالتايل صياغة مواقفهم السياسي
وحمصلة التجربة العملية يف املجتمعات . معتقداهتم وقيمهم األخالقية التي يقدسوهنا

. فإدعاء الفصل التام شعار غري موضوعي لعدم واقعيته. الغربية تؤيد هذا الرأي
حتظى بتأييد جمتمعها, ولن فاألطروحة السياسية أياً كانت حتتاج لكي يكتب هلا النجاح أن 

تتمكن من ذلك إذا كان مضموهنا يتناقض مع ثقافته وعقائده وأخالقياته, ويطرح بعيداً 
بني حقلني ثبت أن التداخل بينهام يستعيص عىل » القطع املعريف« جدو احلديث عن

 .    الفصل التام, وهذا ما يدفع إىل البحث عن مداخل منهجية لتنظيم التداخل وضبطه
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سالم كاديميون الغربيون كثرياً يف املراهنة عىل أطروحة فشل اإليف الواقع أفرط األ 
, وقد بقي فرنسوا بورغا واآلن »بعدية ما« السيايس والتعويل عىل انبثاق مسارات

مر حمذرين من هذا ساس هبذه الفرضية وكتبا هبذا األمن املشككني باأل IQQQHروسيون
كاديميني املسلمني العرب كانت الالفت أن تداعيات هذه النظرية بني األ. فراطاإل

حمدودة, فعدا الراحل حسام متام الذي تأثر هبا يف البداية وعمل مع باتريك هايني 
سالميني يف , وكان رمحه اهللا صاحب اطالع واسع عىل احلراك الداخيل لإلIQQRHعليها

ا عليها كإطار مرجعي, ومع ذلك توصل متام بعد الساحة املرصية, قلة هم الذين عملو
ىل التحذير من الطبيعة االختزالية إسلمة, سنوات رغم انه مل يرفض متاماً نظرية ما بعد األ

بداها أالن روسيون, مشرياً بكثري أىل اقتناعه بكثري من التحفظات التي إطروحة وهلذه األ
بعاده وداللته منذ إب IQQSHفن الصاعدىل ظاهرة السلفية الكامنة والتسلإمن االسترشاف 

لتأيت بعدها مشهدية الثورات العربية لتؤكد صدق نبوءته وخاصة يف حتول  ,٢٠٠٨العام 
 . الفت للسلفية الدعوية يف مرص نحو التسيس مع حزب النور

بالعموم جاءت االنتفاضات العربية بمحاوالت تغيري يف البنية السياسية خترق ما 
سالموية إىل العنف, لكن الفاعلني السياسيني يف مسارات املابعد إء هو سائد دون اللجو

نظمة االستبدادية ومنطقها الشمويل وتغول وجدوا أنفسهم حمارصين وعالقني يف فخ األ
سالموية ومنطقها احلرصي معطوفاً عىل منية من جهة, واملعارضة اإلومؤسساهتا األ

 ال أن احلصيلةإرضار, نها بأقل األتدخالت خارجية ذات شهية مفتوحة, خرجت تونس م
خفاقات يعتقد فيها كل من النقاد واملدافعني عن مرحلة ما كانت سلسلة طويلة من اإل

 . سلمة عىل حد سواء بأن ما يسمى الربيع العريب يثبت أن نظريتهم عىل حقبعد األ

                                                            
() François BURGAT:  L'islamisme en face Broché - 

. مركز نامء للبحوث والدراسات. ترمجة عومرية سلطاين. سالم السوقإ: باتريك هايني  (١١٢)
 ٢٠٠٥وكان قد نرشه عام  ٢٠١٥

 ٢٠٠٨/ ١/٩يف  ٢٣٩١دن, العدد احلوار املتم. سالم السيايسما بعد اإل: حسام متام  (١١٣)
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سالم بعد اإل كشفت ما عجزت حتليالت ما ٢٠١١املهم بتقديري أن انتفاضات  
سالموي نحو هنا كانت صاحلة لتكشف عن نمو احلراك اإلأيايس عن تصوره, ذلك الس

مري (سالمية والنسوية اإل) ٢٠٠٧هايني (سالم السوق امللربل إاحلقوق املدنية فدرست 
غنية وحتوالت األ) ٢٠٠٧فان ديس بوس (والصوفية املهمشة ) ٢٠٠٢حسيني 

هرييرا وبيات (واملشاركة بني الشباب  شكال اجلديدة للتعبئةواأل ,سالميةواملوسيقى اإل
عادة األسلمة  وما يعرف بدراسات إعالم الديني ووظاهرة الدعاة اجلدد واإل)  ٢٠١٠

شكال أاحلجاب والصالة ومظاهر اللباس والطعام احلالل وكل ( IQQTHاألورثوبراكسيس
دة الصاعدة نامط اجلديظهار األإهبدف ..) التدين املظهري ونمط العالقات املرافق له الخ

ىل إسالم السيايس, مما أد سالموية املتعارضة مع الطبيعة الشمولية ملرشوع اإلمن اإل
الرتكيز عىل اهلوامش وتفتيت التحليل وإفراغه من املعنى والداللة وفتح جمال تزييف 
 . الوعي الستبدال احلقوق السياسية ببعض احلقوق املدنية وهو ما تبني خطأ املراهنة عليه
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سالم السيايس موته وهنايته? ليس بالرضورة ألنه قد يعني هل يعني فشل اإل
فكار يف مساراهتا سواء أصاهبا الفشل أم بتقديري حتوالت بنيوية تصيب حركة األ

زحتها وتفكيكها, وكام حوقوة أية أطروحة تقاس بمد قدرة البدائل عىل ز. النجاح
السيايس بنسخته التقليدية قوته من فشل املشاريع القومية والتنموية التي سالم اكتسب اإل

ال أن إسبقته مقدماً نفسه كبديل وكمرشوع واعد وصاعد, ورغم فشله يف حتقيق وعوده 
 . طالق وخاصة يف نامذجها السلطوية املتحققةخر ال تبدو مشجعة عىل اإلالبدائل األ

ىل قاعدة سالم السيايس عبام يقارب حتوالت اإليف املقابل تبدو النامذج املتحققة 
قراطي والدولة املدنية والفصل بني الدعوي والسيايس يف كل من االندماج باخليار الديم

 ىل نجاحات تقرتب من جوهر فكرة ماإالتجربة التي عرفتها تركيا وتونس واملغرب تشري 
 . سالم السيايسبعد اإل

                                                            
هل االختصاص املامرسة العملية أوتعني يف الدراسات الدينية وعلوم الالهوت كام يستخدمها   (١١٤)

وبعبارة أخر تنمية  الوعي بالعقائد أو التعاليم التي  تشدد عىل  السلوك الصحيح . الصحيحة
 .أو املامرسة الصحيحة
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مية فيها جتربة غنية, فهي جتربة سياسية رغم ساليف تركيا متثل جتربة احلركة اإل
اخللفية الدينية لقادة حزب الرفاه ثم العدالة والتنمية, فالفارق بني نجم الدين أربكان 

 صالحية أو شابة, بل هو فارق يف إوأردوغان ليس فارقاً بني قيادات حمافظة وأخر
تو التنمية االقتصادية اخليارات الرباغامتية والبدائل التي قدمها كل منهام عىل مس

  IQQUH.واحلريات يف مواجهة الدولة العميقة وميوهلا العسكرية
قوم املسالك والطاهر بن أويف احلالة التونسية, بلد خري الدين التونيس صاحب 

عاشور واإلرث النهضوي التنويري, نلمس يوماً بعد يوم نجاح حركة النهضة يف عملية 
سالمي واملامرسة السياسية واملجتمعية وكيف ة الفكر اإلقراطي يف بنيدماج البعد الديمإ

تي ىل موقع السلطة مؤكدة عىل قبول التداولية والتشاركية الإانتقلت من موقع املعارضة 
قراطية والتي طاملا جر التشكيك بصدق التزام هي أساس وجوهر املامرسة الديم

سالم وبراجمها أن ما بعد اإل وهي جتربة تؤكد يف خالصاهتا ومساراهتا. سالميني هبااإل
طروحات هوياتية سابقة متركزت يف خطاهبا الدعوي عىل أالسيايس يقطع مع مرحلة و
 . مرجعية الدولة وليس املجتمع

ويف احلالة املغربية نجد تطوراً مشاهباً عىل خط االندماج بالسياسة, فمن حركة    
رطة يف العمل السيايس وامللتزمة سالمية املنخىل احلركة اإلإالشبيبة وخطاهبا القطبي 

أو نابذة للعنف وقابلة للتعددية رغم  )حزب العدالة والتنمية(ساسية بقواعده األ
سالموية ثمة ما يؤكد فرضية تطوير مسار اإل) حسانالعدل واإل(االختالف مع الدولة 
مة ليتم ىل قيادة احلكوإوما كان نجاح حزب العدالة يف الوصول . التقليدية نحو ما بعدها

لوال املراجعات الفكرية اجلذرية احلاكمة لنظرته للنظام السيايس املغريب ) ٢٠١١(
 . ومرشوعيته التارخيية

 

                                                            
: عبد الغني عامد(يرانية يف كتاب ني التجربتني الرتكية واإلملزيد من التفصيل انظر مقارنة ب  (١١٥)

مركز دراسات الوحدة . نتاج النموذج وبناء اخلطابإشكالية إ: سالميون بني الثورة والدولةاإل
 )٢٤٤, ص٢٠١٣العربية, 
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قراطية ىل قيامها بمهمة توطني الديمإفة ضاهذا فضالً عن أن التجارب الثالث باإل
تها ىل ثقافة مؤسساتية داخل تركيبإسالمي, حولته يف صميم منظومة الفكر السيايس اإل

التنظيمية ومؤسساهتا القيادية حيث جتري عمليات املساءلة والرقابة واختيار القيادات 
 .  وترشيحها
سالم السيايس ليست يف تعميامهتا وإطالقياهتا, فهي شكالية أطروحة فشل اإلإ

طار النقدي والتحلييل ملوضوعها حتاذر الوقوع يف هذا اخلطأ املنهجي, كذلك ليست يف اإل
سالم السيايس ه منذ البداية لتكشف عن األعطاب البنيوية املالزمة ملرشوع اإلالذي حددت

شكالية بتقديري تكمن يف بناء األطروحة التفسريية والتي جاءت برمته منذ تأسيسه, اإل
 سالم السيايس حييل إىل نامذج وأشياءحتت عنوان شديد السيولة وااللتباس ذلك أن ما بعد اإل

 .يعني تدشني مرحلة جديدة فيها الكثري من املؤرشات املتناقضةكثرية, فضالً عن أنه 
مشكلة هذه القراءة أهنا ال تستحرض بعمق سيولوجي كاف املقاربة الدينامية التي 
تشتغل فيها هذه احلركات وال تتبع تطور الصيغ الفكرية التي انتهت إليها بعد مسار معقد 

كمرجعية وبني األمة واملصلحة والواقع  سالممن املراجعات الفكرية التي مزجت بني اإل
نتجت جيالً ال ير أسالميون كثر وإكراهاته ورضوراته والتي اشتغل عليها مفكرون إو

بل أن بذور مثل هذه االجتاهات كان يمكن . قراطية واحلداثةسالم والديمخصومة بني اإل
سالم السيايس إىل التقاط مؤرشاهتا يف األربعينات يف مرص وسوريا يوم انخرطت بذور اإل

جانب األحزاب واحلركات الليربالية والعلامنية وقبلت بمبادئ الدولة الدستورية احلديثة 
قراطي لو أتيح له النمو أن ينشئ كان يمكن لذلك احلراك الديم. نيالناشئة يف ذلك احل

سالم إحواضنه ونخبه ويؤسس مساراته وتقاليده وأن يكون رافعة قوية خلطاب ما بعد 
جهاض إيس مبكر قادر عىل التكيف والتحالف مع أحزاب ليربالية وعلامنية, إال أن سيا

يديولوجيا القومية واحلزب الواحد أعاد تلك التجربة باالنقالبات العسكرية وسيطرة األ
 . االعتبار لإلسالم السيايس الراديكايل بصيغه املتعددة

عىل وقع رصاعات هوياتية واليوم نشهد حماوالت إلحياء املشهد السيايس القديم 
سالم متمذهبة ومسيسة تعيد إحياء والءات وعصبيات ما قبل الدولة بل وحتى ما قبل اإل

حرتاب املذهبي السيايس بصيغته املعارصة لتذكرنا بتلك الصفحات السوداء من تاريخ اال
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طقويس سالم السالمية مع ظاهرة امليليشيات الطائفية املسلحة واإلاملسيس يف الذاكرة اإل
املسيس, حيث حتولت ولألسف الشديد الرايات املذهبية إىل هويات قاتلة نابذة 

 .لالختالف والتنوع حتت عنوان املقاومة والتحرير ومواجهة الشيطان األكرب
سالمي بأطروحة الفشل أو النجاح, لذلك ال يمكن بتقديري اختزال املشهد اإل

التصنيف سيبقى عرضة النتقادات والرتويج للخطاب املابعدي, ذلك أن مثل هذا 
سالم السيايس, عىل األقل يف أحد تعبرياته بأنه مترد عىل منهجية, خاصة إذا ما فهمنا اإل

الدولة احلديثة برمتها, عىل حاكميتها ووضعيتها وعىل حماكاهتا للحداثة الغربية, لذا 
افض هلا, وهلذا سالم سيايس احتجاجي خارج فكرة الدولة احلديثة ورإسيظل هناك دائامً 

, أاألول يتعلق بكيفية تعامل الدولة املمتنعة عليهم : شكالية هنا ذات وجهنيفإن اإل ساساً
 .    والثاين يتعلق بأساليب تعبريهم عن هذا الرفض. مع هذا االحتجاج والرفض

قراطية من اد والتطرف الديني من جهة والديموعليه تذهب العالقة بني االستبد
 قراطية ال حتارب التطرف طابع وجودي وجديل, ذلك أن الديم ائرة ذاتىل دإجهة أخر

بل تزيل أسباب وجوده, حتى ال جيد الرتبة الصاحلة لظهوره, أما االستبداد السيايس فإنه 
الوصفة املناسبة للتطرف إذ هييئ له املناخ والبيئة املناسبة التي تسمح له باالزدهار, فهو يف 

إذ ينفعه ويرضه كام ينفع نفسه : عه يف عالقة ذات بعدينقمعه واضطهاده له يدخل م
, إذ يف رصاعه معه ينعشه ثم خينقه  يف حركة جدلية مأساوية ال وهكذا ويرضها يف آن معاً

كدافع ذايت للتضحية واالستمرارية, ومربراً » املظلومية« مفر منها, موفراً له بذلك قضية
ت شعار احلداثة الزائفة, تلك هي دوامة حت» الظالمية« لنفسه يف الوقت نفسه حماربة

يات ايديولوجية الزائفة التي ينتجها االستبداد الديني والسيايس أياً كانت الروهام األاأل
 .   التي يرفعها

 تؤول هذه القراءة إىل فرضية تقول أنه كلام انفتحت مداخل الدمج السيايس للقو
عن سياقها » إخراجها« مكانياتإت يديولوجياً ارتفعأاملحافظة واملتشددة دينياً و

ومرد ذلك إىل أن ثمة ميل لد الفاعلني . يديولوجي املتشدد وترشيد سلوكها السيايساأل
االجتامعيني والسياسيني إلبداء قدر من املرونة يف خطاهبم وممارستهم, ولو تكتيكياً يف 

 .»املجال العام« البداية, من أجل تعظيم مكاسبهم ومحاية مصاحلهم وزيادة تأثريهم يف
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مبرييقياً يف كثري من احلاالت, يف الدراسات أوقد جر اختبار هذه الفرضية 
الدمج واالعتدال مقابل اإلقصاء « :السوسيوبوليتيكية, يف ما بات يعرف اليوم بجدلية

وهو مسار ثبت مع  بعض   IQQVH.وثبت أهنا تتمتع بدرجة عالية من االحتاملية ,»والتشدد
ستطاعت أن تتكيف مع النظام الديمقراطي وأن تتحول إىل قوة مية التي ااحلركات اإلسال

قراطية معارضة بل ومشاركة يف احلكم يف بلدان خمتلفة وهو أمر يشبه املسار الذي ديم
دخلت فيه األحزاب الشيوعية, الشمولية واليمينية املؤدجلة يف أوروبا الغربية بعد احلرب 

 IQQWH.العاملية الثانية
وجممل الفاعلني السياسيني ىل تأكيد العالقة املوضوعية بني إخلص يمكن أن ن

الرشوط املتوافرة يف احلقل االجتامعي والسيايس املحيط هبم, فاإلقصاء أو التهميش الذي 
خطابه, يف حني أن أوىل خمرجات  يفيتعرض له أي فريق أو مكون سيايس ينعكس تشدداً 

ة التشدد وبوالدة مسرية االندماج واملشاركة يف العملية السياسي ة تتمثل بانخفاض حدً
وبالتايل ختلص هذه الدارسة إىل أنه كلام كانت األزمات ). اعتدال= دمج (االعتدال 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية حادة ومرتافقة مع شعور هذه احلركات بأهنا مستهدفة 
وعىل . ربام إىل العنفبالقمع, جلأت إىل الرسية وإىل الطرح اإليديولوجي اجلذري, و

العكس, كلام كان القمع واالضطهاد أقل رضاوة, وكلام كانت األزمات والظروف 
السياسية واالقتصادية أقل حدة, جلأت هذه احلركات إىل االنخراط يف احلياة السياسية 
العلنية, وأنشأت بالتايل هيكليات تنظيمية مرئية ومارست وظائف سياسية حمددة, 

والذي يرتب عليها انتهاج » الرضورة« أو» فقه املرحلة« ى بلغتها السياسيةمعتمدة ما يسم
 . الواقعية واملرونة السياسية والبدائل الناعمة بدالً من الطرح العقائدي واجلذري

 

                                                            
نتاج النموذج وبناء إشكالية إ: سالميون بني الثورة والدولةاإل: عبد الغني عامد  (١١٦)

 .١١٨, ص٢٠١٤دراسات الوحدة العربية, بريوت, اخلطاب, مركز 
() John Voll and John Esposito, Islam democratic essence, Middle east 

quarterly, September , p.p -. 
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جدارهتا وقوهتا التفسريية  Alexander R. Arifiantoطروحة أثبتت أوقد 
ه ماكس فيرب وطبقه يف دراسته الشهرية باستخدامها ملنظور القيادة الكارزمية الذي صك

ودور ) األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية(وروبا أصالح الديني يف حلركة اإل
دخال التغيريات الفكرية من خالل تأثريمها إاللذين برزا حينها يف ) كالفن ولوثر(زعامئها 

ذا ما توفر إهبا خاصة  خالقية التي يتمتعانومكانتهام وخربهتام مستفيدين من السلطة األ
صالحية تعاون سليم ومؤسسات رسمية إللقيادات الكارزمية بشكل عام كقيادات 

صالح حول صنع اإل Arifiantoطروحة أما يميز . تساعدهم يف مهمتهم التارخيية
هنا تقدم نموذجاً تفسريياً جديداً يقوم عىل دراسة التجربة االندونيسية أسالم التقدمي واإل

فكار ولوجي يكشف حقائق جديدة عن حراك وآليات اشتغال الواقع واألبعمق سوسي
  IQQXH.وجدلياهتا عىل نامذج حتليلية جديدة معارصة

ثمة حقيقة ينبغي إدراكها بعمق, وهي حقيقة سوسيولوجية صاغها كارل ماهنايم 
فيام يشبه القانون, والذي أصبح يعترب من » يديولوجياالطوبى واأل« يف كتابه الشهري

 ألدبيات الكالسيكية يف علم االجتامع, تقول إن األفكار ال تبقى جامدة بل تشهد تبدالتا
يف حركتها, فهي تتبلور كطوبى ومثاليات, لكنها حال وصوهلا إىل السلطة تصطدم 
بالواقع ويعاد تشكيلها بأدجلة سياسية جديدة, وتكون الفجوة بني القديم واجلديد واسعة 

, بل يفكك بنيتها كمنظومة معرفيةبام يغريّ من شكل ومضمو  .ن األفكار كلياً
يديولوجيا الصلبة, أما إن السياسة غالباً ما تقوم برتويض األ :لذلك يمكن القول

حني » تنحط« وقد وصف هيغل الفكرة بأهنا. السلطة فإهنا يف الغالب تعمل عىل تفكيكها
وظيفة, بل أن تصبح  تتحول إىل واقع, وليس معنى انحطاطها أن تصبح بال مضمون أو

هلذه األسباب تنبثق أفكار جديدة . قابلة للتطبيق والنقد والتطوير يف مساراهتا الواقعية
ىل األفول والذبول, تلك هي حركة األفكار إيديولوجيات وتذهب أخر أوتصعد 

وكم من مشهد تارخيي انترصت فيه السياسة عىل . ومساراهتا السوسيولوجية
                                                            

() Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in 
Indonesia 
https://repository.asu.edu/attachments//content//tmp/package-
jjkeh/Arifianto_asu_E_.pdf 
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حاكمية « نسانيه الواقع أحالم وطوباويات املثاليني, وأثبت فيه اإليديولوجيا وحطم فاأل
وأن ما ينتجه من جتارب ونصوص تعيش زمنها, متاماً كام كان كل زمن يعيد » املجتمع

فكار أتلك هي دول و ,نتاج نصوصه ويصيغ جتاربه عىل ضوء التحديات واحلاجاتإ
رض أال عىل إجدلية التغيري الذي ال حيدث  فعالنا وعقولنا يفأنداوهلا بني الناس, تنطق هبا 

 .ري أنفسهم وجمتمعاهتم بشكل صحيحما أن يبدأ الناس بتغي ,الواقع
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عىل مدار العقود األربعة املاضية, مل يتوقف النشاط البحثي واألكاديمي يف حقل 
يه البعض, عن البحث عن مفاهيم  الدراسات العربية, أو الرشق أوسطية كام يسمّ

ونظريات واقرتابات تفسريية يمكنها فهم وتفكيك الظواهر السيوسياسية يف العامل 
يها البعض . العريب, ويف مقدمتها الظاهرة الدينية أو اإلسالمية أو اإلسالموية حسبام يسمّ

ته من أسئلة معرفية وبحثية شائكة حول , وما طرح١٩٧٩فمنذ قيام الثورة اإليرانية عام 
عالقة الدين بالدولة, والطقوسية باحلياة اليومية, واإليديولوجيا الدينية بالنشاطية 
السياسية, يف املجتمعات العربية واإلسالمية وعجلة اإلنتاج والنشاط الفكري والبحثي 

أن وصلنا إىل عن اإلسالميني وخطاهبم وأفكارهم وممارساهتم ال تتوقف, وذلك إىل 
تنطبق هذه . مرحلة بتنا نحتاج فيها إىل تفسري ما يُفرتض فيه أنه مفاهيم وأدوات للتفسري

ما بعد اإلسالم « احلال عىل ما نحن بصدد مناقشته يف هذا املؤمتر وأقصد هنا مفهوم
والذي هو بحد ذاته, بحاجة للفهم والتفسري, كونه  ,»ما بعد اإلسالموية« أو» السيايس

, ويعكس حالة احلرية والفوىض املعرفية والبحثية يف من أ كثر املفاهيم غموضاً واضطراباً
 . جمال دراسة الظاهرة اإلسالمية

وا هذا املصطلح أو املفهوم, كام أنه  ال يقلل هذا بالطبع من جهد واجتهاد من صكّ
ية حماوالهتم تفسري التحوالت التي متر هبا اجلامعات واحلركات  ال يطعن يف جدّ

ها ما شئت(والتنظيامت اإلسالمية  , بقدر ما يعكس حجم التعقيد والسيولة التي )سمّ
هو  ءتتسم هبا هذه الظاهرة بحد ذاهتا, بحيث يبدو األمر وكأهنم حياولون اإلمساك بيش

نفسه غري قابل لإلمساك, وذلك سواء بحكم طبيعتها النشطة والسائلة, أو نظراً لسياقاهتا 
وقد نالت ظاهرة اإلسالم السيايس, عىل غرار غريها من الظواهر . املتغرية واملتقلبة

إلخ, حظاً وافراً من ...اإلشكالية يف العامل العريب كالدولة والقبيلة والطائفة والربيع العريب
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التنظري والتفسري, أو باألحر حماوالت التنظري والتفسري, إىل الدرجة التي يكاد ال يوجد 
مجاع, بني الباحثني ليس فقط عىل مناهج وطرق تناوهلا وتفكيكها, فيها اتفاق, وال نقول إ

وإنام عىل حزمة األلفاظ واملفاهيم واملصطلحات التي تُستخدم لتوصيفها, ناهيك عن 
حيث أن ثمة فوىض مفاهيمية يف توصيف الفاعلني يف حقل اإلسالم السيايس . تفسريها

, خيتلط فيها املعريف )ةوهو أيضا مصطلح إشكايل ال خيلو من مشاكل منهجي(
باإليديولوجي, واملوضوعي باألنطولوجي, واحلركي بالسوسيولوجي, وذلك حسب 

فهناك من ينعت الفاعلني يف . خلفية الباحث ومتوقعه من الظاهرة وهدفه من دراستها
لُّ  املجال السوسيوديني باإلسالميني, هكذا دون ختصيص أو متحيص, وهذا ما عليه جُ

فيهم أحياناً هذا الباحث, وهناك من يسميهم باألصوليني, وثالث يسميهم  الباحثني, بام
وربام أحد احللول الناجعة للتعاطي هذه الفوىض . باإلحيائيني, ورابع باملتأسلمني, وهكذا

املفاهيمية, ولو مؤقتا, هو تسمية هؤالء بنفس املسميات التي يطلقوهنا عىل أنفسهم وذلك 
يف مرص, » اإلخوان املسلمون« كأن نقول مثالً مجاعة. صنيفدون اختزال أو تعميم أو ت

حزب جبهة العمل «و ,»العدالة والتنمية يف املغرب« وحركة النهضة يف تونس, وحزب
يف فلسطني, واحلركة الدستورية اإلسالمية » محاس« يف األردن, وحركة» اإلسالمي

 .يف الكويت, وهكذا) حدس(
اضطراب وفوىض أكثر وضوحاً يف مناهج هذه الفوىض املفاهيمية نجم عنها 

ومقاربات دراسة هذه الظاهرة, أقصد ظاهرة اإلسالم السيايس, وتنوعت طرق تناوهلا ما 
بني حقول معرفية خمتلفة كاحلركات االجتامعية, والدراسات احلزبية, وسوسيولوجيا 

عىل مناهج  األديان, والدراسات األمنية, وهكذا, دون أن تستقر ألباب وأفكار الباحثني
 .واضحة يمكن االتفاق عليها

‹fj×Ú<ÝçãËÚ<^éqçÖçéßéq< <

-postأو ما بعد اإلسالموية » ما بعد اإلسالم السيايس« كان أول ظهور مصطلح

Islamism وال أقول مفهوم كونه ال يفرس الظاهرة بل يزيدها غموضا, أوائل التسعينات ,
وخاصة كتابه » أوليفيه روا« فمن القرن املايض يف كتابات الباحث الفرنيس املعرو

الذي حتدث فيه عن إخفاق احلركات اإلسالمية يف » فشل اإلسالم السيايس« املعروف
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حتقيق أهدافها بإقامة الدولة اإلسالمية وتطبيق الرشيعة سواء يف مرص أو اجلزائر أو 
بأن عىل هذه احلركات أن تعيد النظر يف مواقفها » روا« وقد جادل. غريمها
وجيتها, خاصة ما يتعلق باملوقف من الدولة الوطنية, وقضايا احلريات واحلقوق وأيديول

كمصطلح أو كمفهوم » ما بعد اإلسالم السيايس» «روا« مل يستخدم IQQYH.والديمقراطية
تفسريي, وإنام كلفظ وصفي حلالة العجز واجلمود التي وصلت إليها احلركات 

بعد فشل, أو إفشال, جتربة اإلسالميني يف  والتنظيامت اإلسالمية أوائل التسعينات خاصة
وقد بدا استخدام اللفظ . اجلزائر, وتصاعد املواجهة بني اإلسالميني والنظام املرصي

التي اجتاحت املجالنيْ الفلسفي والبحثي أوائل » املابعدية« آنذاك كام لو كان امتداداً ملوجة
ما بعد « و ,»ما بعد القومية« و ,»ما بعد احلداثة« التسعينات من القرن املايض, مثل

وقتها, مل يتجاوز املصطلح سقف الوصف . إلخ.. .,»ما بعد احلرب الباردة« و ,»الدولة
السلبي للحالة التي وصلت إليها تيارات اإلسالم السيايس آنذاك عطفاً عىل أزماهتا سواء 

 .أو مع أنظمة احلكم السلطوية) انشقاقات وانقسامات(الداخلية 
ما « اكتسب مصطلح ١٩٩٦النصف الثاين من التسعينات, وحتديداً عام خالل 

, وذلك بعد أن نرش الباحث والسوسيولوجي من » بعد اإلسالم السيايس زمخاً جديداً
 Middle East Critique»نقد الرشق األوسط« يف دورية أصول إيرانية آصف بيات مقاالً 

» بيات« يف مقالته املشار إليه حاول IQRPH.»بعد إسالمويوصول املجتمع املا« بعنوان
وذلك من خالل حتليل صعود  ,»ما بعد اإلسالموية« إضفاء قدرة تفسريية عىل مصطلح

ة يف إيران أو باألحر نمط جديد للتدين يتجاوز ما يطرحه متثالت سيسيودينية جديد
منتصف  ىوحت ١٩٧٩التيار اإلسالمي الكالسيكي الذي قاد إيران منذ الثورة عام 

التي كان يقودها » حركة الفكر البديل« النمط اجلديد للتدين متثل يف اهذ. التسعينات
ف بّيات يف. الباحث وأستاذ الفلسفة اإليراين عبد الكريم سوروش ما بعد « تلك املقال عرّ

أو مرحلة تيل مرحلة االستنزاف الفكري واإليديولوجي » حالة« عىل أهنا» اإلسالموية
 والسيايس التي وصلت إليها اإلسالموية التقليدية وفقداهنا للجاذبية بني قواعدها

                                                            
() Olivier Roy, Failure of Political Islam,(Harvard University Press, ). 
() Asef Bayat, "The Coming of a Post-Islamist Society", Critique: Critical Middle 

Eastern Studies. Rout ledge.  (): -, . 
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الدين صهر « وأبرز متثالت هذه احلالة, حسب بيّات, هي القدرة عىل IQRQH.»ومؤيدهيا
 IQRRH.»باحلريات الشخصية, وحتقيق التوافق بني اإلسالم واحلداثة وقيم الديمقراطية

من اهلامش » ما بعد اإلسالموية« بعد نرش مقال بيّات املشارة إليها, انتقل مصطلح
إىل قلب النقاشات واجلدل حول حتوالت احلركات اإلسالمية, كام أثار ردود فعل خمتلفة 

وقد اعرتف بيّات يف حمارضة ألقاها يف إبريل عام . ة واألكاديميةداخل األوساط البحثي
التي كان قد انتقل إليها من اجلامعة األمريكية بالقاهرة  IQRSH,»اليدن« يف جامعة ٢٠٠٥

رس هبا حني كتب مقال ما بعد اإلسالم « بأن مصطلح ,»ما بعد اإلسالموية« التي كان يدّ
ط بني الباحثني الذين أخرجوه من سياقه وحاولوا قد أثار كثري من اللبس واللغ» السيايس

الذي » جيل كيبيل« إنزاله عىل سياقات وحاالت أخر مثلام فعل الباحث الفرنيس
استخدم املصطلح للتدليل عىل بداية أفول وانحسار التيارات اإلسالمية التقليدية خاصة 

تدليل عىل ما يسميه أو أوليفيه روا الذي استخدم املصطلح لل IQRTHالسلفية واجلهادية,
 IQRUH.أو انتقاله من فضاء الدولة إىل الفضاء اخلاص باألفراد» خصخصة الدين« بمرحلة

بيّات إىل إعادة النظر به, » ما بعد اإلسالموية« دفعت ردود الفعل عىل مصطلح
وإمكانية حتوله إىل مفهوم تفسريي متامسك يمكن تعميمه خارج احلالة اإليرانية, فتحدث 

مرشوع «و» حالة« إىل أن ما يقصده بام بعد اإلسالموية هو IQRVHاملحارضة املشار إليهايف 

                                                            
() Ibid, . 
() Ibid. 
() Formore on this, see Asef Bayat, "What is Post-Islamism?", ISIM Review, 

/Autumn . () Gilles Kepel, Jihad: The Trial of Political Islam (Harvard University 
Press, ). () Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah (New 
York: Columbia University Press, ). (١٢٦)   ٢٠٠٧من اجلدير بالذكر إىل أن هذه املحارضة تم تضمينها يف كتاب نرشه بيات عام 

االجتامعية والتحول نحو ما بعد  احلركات... جعل اإلسالم ديمقراطيا«محل عنوان 
 :»اإلسالموية

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and Post-
Islamism Turn (California: Stanford University Press, ). 
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واع هيدف إىل عقلنة عملية األسلمة التي جتري يف الفضاءات االجتامعية, والسياسية, 
سلمة رأساً عىل عقب بحيث حتل احلقوق حمل هي حماولة لقلب أولويات األ..والثقافية

الصوت الواحد, والتارخيية حمل النصوص اجلامدة, واملستقبل الواجبات, والتعددية حمل 
وهنا يؤكد بيّات, وربام رداً عىل انتقادات البعض للمصطلح الذي  IQRWH.»حمل املايض
ه, أن ليست حركة ضد اإلسالموية أو نقيضا هلا, ولكنها حماولة » ما بعد اإلسالموية« صكّ

 . للدين حسبام يقولأو تقليل الدور السيايس ,»إعادة علمنة الدين«لـ
واعتبارها مرشوعاً بديالً  ,»ما بعد اإلسالموية« الطرح اجلديد لبيّات حول

لإلسالموية, أثار موجة جديدة من ردود األفعال يف األوساط البحثية واألكاديمية, مل ختل 
من انتقادات لطرحه اجلديد, وذلك رغم تأكيد بيّات عىل رفضه للتارخيانية والعتبار 

لويز « فعىل سبيل املثال تشري. مرحلة الحقة لإلسالموية» ما بعد اإلسالموية« أنالبعض 
هو مفهوم إشكايل سواء عىل » ما بعد اإلسالموية« إىل أن مصطلح» جوميز جارسيا

مستوي املفهوم أو عىل مستو التطبيق وهو ما يعنى أنه مصطلح عاجز عن تفسري 
يتضح بشكل جيل بعد االنتفاضات العربية عام الظاهرة التي يدعي أنه يفرسها وهو ما 

٢٠١١.IQRXH الوجوه : بعد اإلسالموية« لذلك فقد عاد بيّات ووضع كتاباً بعنوان ما
ج فيه بأن احلركات اإلسالمية هي يف جحيا ٢٠١٣IQRYHعام » املتغرية لإلسالم السيايس

ميالد جديد « تبارهاحالة تغري دائم, وبالنسبة له فإن ما بعد اإلسالموية جيب أن تفهم باع
وقطيعة مع املشاريع اإلسالموية التي سادت يف القرن العرشين, وهي قطيعة نوعية عىل 

 IQSPH.»مستو اخلطاب والسياسات
 ,»ما بعد اإلسالموية« وخالصة القول فيام خيص اجلدل النظري حول مصطلح

لية أنه اإلشكا: فإنه يمكن اإلشارة إىل أربعة إشكاالت يطرحها هذا املصطلح هي
                                                            

() Asef Bayat, "What is Post-Islamism", ISIM Review, /Autumn . 
() Luz Gómez García, "Post‐Islamism, the Failure of an Idea: Regards on Islam and 

Nationalism from Khomeini’s Death to the Arab Revolts", Religion Compass, 
Volume , Issue , October , Pages -. () Asef Bayat, Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam (New York: 
Oxford University Press, ). () Ibid, p. . 
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مصطلح يعاين قدراً من الغموض والسيولة ما جيعله فاقداً للقوة التفسريية الالزمة 
اإلشكالية . لتحليل وتفكيك وتفسري حتوالت مجاعات وحركات اإلسالم السيايس

الثانية, أنه مصطلح وصفي وليس تفسريي أو حتلييل فهو يصف حتوالت جتري يف جمال 
قدم أدوات تفسريية إلمكانية فهم وتفسري هذه التحوالت احلركات اإلسالمية ولكنه ال ي

اإلشكالية الثالثة, أنه مصطلح . بشكل عميق كونه ال يتجاوز سقف وصف ما حيدث
مؤقت أو ترحييل يتعاطى مع مرحلة زمنية معينة يف طور حتوالت احلركات والتيارات 

كنها أن تقدم اإلسالمية وذلك حتى يتم التوصل إىل مصطلحات أو مفاهيم أخر يم
وتتعلق اإلشكالية . تفسريات أكثر إقناعاً للتحوالت التي تشهدها التيارات اإلسالمية
» ما بعد اإلسالموية« الرابعة باحلتمية التارخيية وهي افرتاض ثاوي يف فحو مصطلح

حيث يفرتض املصطلح أن ثمة مساراً إيديولوجيا أو فكرياً معيناً جيب أن متر من خالله 
 .تيارات واحلركات اإلسالميةكافة ال
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تعاين مجاعة اإلخوان املسلمون يف مرص منذ انقالب الثالث من يوليو من أزمة 
وهي أزمة مركبة يتداخل فيها . عميقة مل تشهدها اجلامعة منذ نشأهتا قبل تسعني عاماً 

 .ملحيل مع اإلقليمي والدويلالسيايس مع التنظيمي, والداخيل مع اخلارجي, ا
 األزمة السياسية لإلخوان .١

, تعاين مجاعة ٢٠١٣منذ خروجها, أو باألحر إخراجها من السلطة, يف يوليو 
وهذه األزمة مرتبطة بشكل كبري بحالة القمع غري . اإلخوان املسلمون أزمة سياسية عميقة

حيث تبنى نظام ما بعد . املسبوق الذي تتعرض له اجلامعة منذ ذلك الوقت وحتى اآلن
وزج . دة الوطأة ضد اإلخوان هبدف القضاء عليهمسياسة شدي ٢٠١٣الثالث من يوليو 

. باآلالف من قادة احلركة وأعضائها يف السجون, وتم مطاردة من استطاع اهلروب منهم
باإلضافة إىل ذلك, قام بتجميد األصول املالية واالقتصادية, ومصادرة املراكز التعليمية 

ساهتم االجتامعية املنترشة يف والطبية التابعة هلم, وكذلك السيطرة عىل اآلالف من مؤس
عالوة عىل ذلك, قام نظام اجلنرال عبد الفتاح السييس بقتل املئات من أعضاء . ربوع مرص

, وذلك عن طريق استخدام القوة ٢٠١٣اجلامعة ومؤيدهيا منذ انقالب الثالث من يوليو 
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مي املفرطة جتاه املتظاهرين مثل ما حدث يف أحداث احلرس اجلمهوري, وفض اعتصا
خلق  IQSRH.وكذلك عن طريق القتل خارج إطار القانون IQSQHرابعة العدوية والنهضة,

هذا القمع غري املسبوق حالة من اخلالفات واالنقسامات الكبرية يف صفوف احلركة حول 
 .كيفية الرد, وما إذا كان عىل األعضاء محل السالح لوقف قمع النظام

استطاعت اجلامعة التكيف معها,  وعىل العكس من حاالت القمع السابقة, التي
من ناحية أخر, يعد . أثرت محلة القمع األخرية بشكل كبري عىل احلركة, وفاعليتها

االنقسام العميق بني أعضاء اجلامعة حول كيفية الرد عىل قمع النظام, ومنّ يقود احلركة 
فقد شهدت . بهم القضايا التي تشهدها احلركة بعد االنقالأبعد اعتقال كبار قادهتا من 

. ١٩٢٨ اجلامعة حاالت متنوعة من القمع وذلك منذ تأسيسها عىل يد حسن البنا يف عام
مع بعض االستثناءات القليلة, شهدت العالقة بني مجاعة اإلخوان واألنظمة السياسية 

                                                            
 ٨٠٠, قامت قوات األمن مدعومة من قبل اجليش بقتل أكثر من ٢٠١٣آب /أغسطس ١٤يف   (١٣١)

ا من أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني, ومؤيدهيا الذين اعتصموا يف ميدان رابعة العدوية  متظاهرً
ا ملنظمة هيومان رايتس ووتش, كانت هذه املذابح من أكرب حوادث القتل . والنهضة ووفقً

 : للمزيد, انظر. رشوع يف التاريخ املرصياجلامعي غري امل
Human Rights Watch,« According to Plan: The Rab’a Massacre and Mass 
Killing of Protesters in Egypt» (August )  
www.hrw.org/sites/default/ les/reports/egyptweb_.pdf 

أصبح القتل خارج إطار القانون, واالختفاء  وفقا لتقارير عديدة ملنظامت حقوق اإلنسان,  (١٣٢)
أيضا, أصبحت  .القرسي ممارسة شائعة من قبل قوات األمن املرصية, وخاصة ضد اإلسالميني

مزيد من  .أحكام اإلعدام اجلامعية ضد قادة وأعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني قاعدة يف مرص
 :, انظر عىل سبيل املثالالتقارير واملعلومات حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف مرص

https://www.hrw.org/news////egypt-new-leader-faces-rights-crisis 
 : وعن عمليات القتل خارج إطار القانون أنظر

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/since-trumps-mideast-visit-
extrajudicial-killings-have-spiked-in-egypt////bfc--e-
ea-fadadb_story.html?utm_term=.baba 
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-/human-rights-
groups-warn-of-extrajudicial-killings-in-egypt 
أيضا, وفقا للموقع اإللكرتوين الرسمي لإلخوان املسلمني, قتلت قوات األمن املرصية بشكل 

ا يف احلركة بني يناير ويونيو غري رسمي    عضوً
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id= 
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املتعاقبة عىل حكم مرص عىل مدار النصف قرن املايض حاالت من العداء تارة, والتنافس 
 ,ا منذ اغتيال البنا عام تارة أخر  . ١٩٤٩وهو ما كان واضحً

ا جيب  يف هذا السياق, تتعامل الدولة املرصية تارخييًا مع اجلامعة باعتبارها هتديدً
نشاط مجاعة ) ١٩٧١− ١٩٦٠(احتواؤه أو القضاء عليه; حيث حظر مجال عبد النارص 

مفكر احلركة  اإلخوان, واحتجز اآلالف من أعضائها وقياداهتا, وأعدم بعضهم مثل
وقد اعترب اجليل القديم جلامعة اإلخوان تلك الفرتة من القمع . األشهر, سيد قطب

االضطهاد حمنة وابتالء, وهي جتربة ستصبح فيام بعد واحدة من االسرتاتيجيات الرئيسية 
 . التي ستتبعها احلركة الستيعاب قمع النظام يف السنوات التالية

−١٩٧٠(الراحل أنور السادات يف السبعينيات من جهة أخر, استطاع الرئيس 
ا من العالقة مع اجلامعة; حيث قام بإطالق رساح معظم قياداهتا ) ١٩٨١ فتح فصالً جديدً

من السجون, مما سمح هلم بإعادة تنظيم احلركة والعودة إىل احلياة السياسية مرة 
أخر.IQSSH عهده إعادة واستطاعت اجلامعة يف . ولكن دون منحهم االعرتاف الرسمي

بناء شبكة عالقاهتا االجتامعية والتعليمية فضالً عن استئناف نشاطها السيايس, وتزايد 
ا ). خاصة شباب اجلامعات(نفوذها يف أوساط الشباب  خلقت هذه التغيريات جيالً جديدً

ا تصاحليًا جتاه  يف اإلخوان بقيادة املرشد العام للحركة, عمر التلمساين, الذي تبنى خطابً
 . دولةال

شهدت العالقة مع مجاعة ) ٢٠١١−١٩٨١(خالل حقبة الرئيس األسبق مبارك 
ا بني التكيف واإلقصاء, وذلك نتيجة انشغال مبارك باملواجهة مع حركات  اإلخوان تفاوتً
اجلامعة اإلسالمية واجلهاد اإلسالمي, شهدت السنوات األوىل من حكمه تساحمًا مع 

واستطاع اإلخوان انتهاز هذه الفرصة يف تعزيز شبكاهتم . أنشطة مجاعة اإلخوان املسلمني
االجتامعية, ونفوذهم السيايس; حيث شاركوا بانتظام يف االنتخابات الربملانية, وعملوا 

                                                            
تقرير مفصل حول األنشطة االجتامعية والدعوية لإلخوان املسلمني خالل للحصول عىل   (١٣٣)

 :السبعينات, انظر عىل سبيل املثال
Abdullah Al-Arian, Answering the Call: Popular Islamic Activism in Sadat’s 
Egypt, (New York: Oxford University Press, ). 
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باإلضافة إىل . عىل بناء التحالفات مع األحزاب العلامنية والليربالية واليسارية األخر
 امعات واملساجد, التي أزعجت النظام وهددتذلك, زاد نفوذهم داخل النقابات املهنية واجل

مع منتصف التسعينات, حتول النظام ضد اجلامعة, واختذ سياسات قاسية . نفوذه فيام بعد
 .جتاه أنشطتها, مما يشري إىل أن حقبة جديدة من اإلقصاء والقمع قد بدأت تتشكل

تتسم  ٢٠١٣إن استجابة أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني للقمع بعد انقالب 
باملعاناة, واالنقسام, وعدم اليقني; حيث أد فشل احلركة يف كرس االنقالب إىل موجة 
قاسية من القمع واإلقصاء, التي انعكست عىل األعضاء داخل احلركة وعمقت من 

وزادت هذه االنقسامات بعد اعتقال النظام لقادة احلركة من الصف األول . خالفاهتم
, وكانت املرة األوىل التي يتم خالهلا اعتقال ٢٠١٣آب /سطسوالثاين بعد جمزرة رابعة أغ

 .١٩٨١املرشد العام, وأعضاء من جملس الشور ومكتب اإلرشاد منذ 
هذه األزمة السياسية أثرت بشكل سلبي عىل مجاعة اإلخوان وأفقدهتم القدرة عىل 

الة صدمة مما وال تزال اجلامعة يف ح. وضع اسرتاتيجية واضحة للتعاطي مع النظام اجلديد
وقع هلا خالل السنوات املاضية وهو ما أد إىل تشققات وتصدعات عديدة بني 

 .وهو ما سوف نوضحه يف اجلزء التايل. أعضاءها
 األزمة التنظيمية لإلخوان. ٢

كثرياً ما تباهت مجاعة اإلخوان املسلمني بتامسكها التنظيمي وقدرهتا عىل امتصاص 
فقد فقدت اجلامعة توازهنا ومتاسكها . لكن ال يبدو األمر كذلك هذه املرة. األزمات

فاجلامعة تعاين انقسامات, وإن مل . التنظيمي بعد أن تعرضت هلزيمة سياسية غري مسبوقة
منذ . قاقات, عىل مستو األفكار واخلطاب واالسرتاتيجياتتصل بعد إىل مرحلة االنش

اعتقال واختفاء قيادهتا التارخيية, عانت مجاعة اإلخوان من فراغ قيادي حاولت بعض 
وقامت القيادة الشابة اجلديدة . القيادات الشابة ملئه من خالل كفاحها ضد نظام السييس

ئب املرشد حممود عزت واألمني العام بانتهاج هنج مغاير للقيادة العجوزة ممثلة يف نا
. للجامعة حممود حسني, يقوم عىل مواجهة النظام بكل السبل املمكنة وعدم االستسالم له

وقد القت هذه القيادة اجلديدة بعض التأييد من شباب اجلامعة خاصة أولئك الذين 
ق وذلك عىل عكس منط. تعرضوا أو تعرض ذوهيم لقمع السلطات منذ انقالب يوليو
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القيادات القديمة التي تر يف األزمة احلالية ابتالء واختبار جيب الصرب عليه واستحضار 
 . رسدية املنحة

بوجه عام فقد سامهت سلسلة الرضبات واهلزائم التي تعرضت هلا احلركات 
بالكثري من النقاشات واحلوارات واألسئلة » الربيع العريب« اإلسالمية طيلة مرحلة ما بعد

فسقوط اإلخوان وقمعهم غري املسبوق, وانكسارات . شباب هذه احلركات يف أوساط
, وتقلّص نفوذ » العدالة والتنمية« الثورة السورية, ومأزق حزب الرتكي إقليميا ودولياً

إلخ, أثارت العديد من األفكار ...اإلسالميني يف مناطق أخري كتونس واألردن واملغرب
هلا شباب اإلسالميني الناشطني باجتاه السياسة واخليارات والسيناريوهات التي يتداو

والعمل احلركي وذلك بشكل يعكس موازيك متنوع, عىل عكس ما هو شائع عن مجود 
وسكون هذه التيارات, من املواقف الذي جيب أن يتم اختاذها جتاه هذه األزمات 

 .واالنكسارات
مع » فالتكي« فمن جهة, يري فصيل من شباب اإلسالميني أنه ال مفر من

املتغريات املتسارعة التي تعصف باملنطقة خاصة يف ظل توحش األنظمة السلطوية, 
, ما يدفع بعضهم الستحضار مقوالت من فقه ئواستقوا ها بصعود اليمني املتطرف غرباً

, عىل انكساراهتم  النوازل واألزمات من أجل التعاطي, وربام التغلب ولو نفسياً
الصرب عىل «و» صلح احلديبية« الت كالسيكية مثلوتراجعاهتم من قبيل ترديد مقو

ما ال يدرك كله ال يُرتك « وأن» اخلسارة تقدر بقدرها« ويري بعضهم أن. إلخ...»البالء
درء املفاسد وجلب « وأن يف مواقف ومواطن معينة جيب الرتاجع من أجل ,»كله

وفهم املعطيات واالستعداد جلولة جديدة من الرصاع بعد مراجعة احلسابات  ,»املصالح
وذلك مثلام حدث مؤخراً يف أوساط اإلسالميني املغاربة ومن . وقراءة السيناريوهات

الذي » إخوان مرص« قبلهم مع اإلسالميني التوانسة, واآلن مع أحد الفصائل داخل
رآها البعض مقدمة ) سوف نعود إليها يف مقال أخر(أصدر ورقة تقييمية مؤخراً 

 .بعض قطاعات اجلامعة داخل وخارج البالد ملراجعات جارية تقوم به
يف املقابل, يري فصيل أخر من شباب اإلسالميني أنه ال مفر من املواجهة مع 

والقبول بالسقف السيايس املنخفض لن يقنع هذه » التكيّف« وأن. األنظمة السلطوية
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لتايل ال األنظمة بقبول اإلسالميني, بل سيجعلها تزيد الضغط عليهم وتقيّد حركتهم, وبا
لذا يطرح بعضهم اآلن رؤ ناقدة . مفر من مواجهتها وحتدهيا سياسياً وإيديولوجياً 

ملواقف القيادات اإلسالمية يف بلدان خمتلفة, ويشتبكون فكرياً وسياسياً وفقهياً مع 
خطابات « ويعترب ما بعضهم أنه ال جيب القبول بام يسمونه. قراراهتم وخياراهتم

التي توجهها هذه القيادات من أجل تربير تراجعاهتا » افاالستضع«و» االنكسار
واالنتقادات من نزعة عاطفية تعكس  ويف حني ال خيلو بعض هذه الرؤ. وهزائمها

شعوراً عاماً باليأس واإلحباط من ضعف خيارات القيادات, فضالً عن بؤس الواقع 
شباب اإلسالميني,  وتعقيداته, إال أهنا أيضا تكشف عن تيار نقدي صاعد ومتزايد بني

لدهيم القدرة والوعي واجلرأة عىل تفكيك مقوالت قياداته واالشتباك معها وذلك عىل 
 عكس ما هو شائع عن عالقة هؤالء الشباب بقياداهتم والتي كان يغلب عليها مبدأ

ولعل من احلسنات غري املقصودة للسلطوية هو خلق هذه احلالة من  .»السمع والطاعة«
الداخيل وفتح حوار إجباري بني القيادات والقواعد يتعرض فيه لكل  اجلدل والنقد

 .حمظورة عن النقاش واخلوض فيها» تابوهات« القضايا التي كانت متثل حتى وقت قريب
هذه النقاشات واحلوارات بني شباب اإلسالميني تعكس حالة من الفوران 

وعىل عكس ما قد يبدو ظاهرياً من مجود . والتدافع الداخيل بني قواعد هذه احلركات
وتكلس هذه القواعد ونمطيتها, إال أن ما نشاهده حالياً يعكس حتوالت جوهرية جتري 

ثري العديد من األسئلة حول عالقة اآلن داخل احلركات اإلسالمية, وذلك بشكل ي
الشباب بقياداهتم وحركاهتم, ومد قناعتهم بخيارات وقرارات هذه القيادات, 
واستعدادهم للقبول هبا وإن اختلفوا معها, ومدي قدرة احلركات عىل السيطرة عىل 

ويبدو واضحاً أن مسألة التحكم يف هذه احلوارات وتوجيهها . شباهبا إذا اختلفوا معها
سب ما تريده قيادة احلركات اإلسالمية مل يعد ممكنا يف ظل اتساع الفضاء العام ح

الة ومهمة يف توجيه  واالنفجار اهلائل يف وسائل التواصل االجتامعي التي باتت وسيلة فعّ
النقد هلذه القيادات وتفكيك العالقات اهلرمية داخل التنظيامت اإلسالمية, بشكل أثر عىل 

 . لرمزية هلذه القياداتالسلطة احلركية وا
» املمكن وغري املمكن« وإذا كانت معظم حوارات شباب اإلسالميني تدور حول

حتقيقه يف ظل األوضاع السلطوية الراهنة, فإن ثمة فصيل ثالث, وإن كان صغرياً 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٠٢

, بني شباب اإلسالميني يبدو أنه قد قرر التخيل عن هذه احلالة احلوارية  وهامشياً
ية إما من خالل والتدافعية, والت ي يراها مضيعة للوقت وغري جمدية, وجلأ إيل خيارات حدّ

االنزالق باجتاه العنف واملواجهة املسلّحة مع هذه األوضاع, أو التخيل عن النشاطية 
ين وأحياناً الدين نفسه,  , ويف حاالت حمددة التخيل عن التدّ واحلركية السياسية متاماً

يف بعض أوساط » اإلحلاد« التقارير من انتشاروذلك عيل نحو ما تشري إليه بعض 
اإلسالميني خاصة الذين يعانون أزمات نفسية وعصبية نتيجة للقمع غري املسبوق الذي 

ض له أقارهبم وأقراهنم  .تعرضوا له أو تعرّ
وإذا كان من الصعب التعميم بني ردود أفعال شباب اإلسالميني يف العامل العريب 

رؤيتهم للعالقة مع أنظمتهم وبقية القو السياسية, إال أنه جتاه مشاكلهم وقضاياهم و
ليس صعباً عىل أي مراقب أن يلحظ حالة اجلدل الراهنة بينهم خاصة يف ظل تراجع دور 
القيادات وقدرهتم عيل احتواءهم وإقناعهم وهو ما قد يؤدي إيل حتوالت نوعية قد 

 .تشهدها ساحات اإلسالميني يف املستقبل القريب
@}ý]á]ç<?ëçÂ‚Ö]æ<ê‰^éŠÖ]<°e<Ø’ËÖ]<íéÞ^ÓÚcæV< <

التونسية بالفصل بني النشاطني » النهضة« بعد اخلطوة اجلريئة التي قامت هبا حركة
اإلخوان « زادت الدعوات بأن تتبني مجاعة IQSTHالدعوي والسيايس قبل عامني,

الرتبوي عن /يف مرص هذا اخليار, وأن تقوم بفصل ذراعيها الدعوي» املسلمني
بل ترددت أنباء عن دعوة بعض قيادات اإلخوان يف اخلارج إىل تبني . احلركي/سيايسال

واحلقيقة, فإن هذه الدعوات ليست جديدة وإنام تكاد تكون قديمة ومكررة, . هذا اخليار
 .وقد جاءت من كتاب وباحثني ومثقفني طيلة العقد املايض

تبت يف هذا الش  أن من بعض وثمة دراسات وأبحاث ومقاالت عديدة كُ
وهنا يمكننا اإلشارة إىل الكتاب الشهري . املحسوبني عىل التيار اإلسالمي يف العامل العريب

ره الباحث الكويتي الدكتور عبد اهللا النفييس قبل عقدين ونصف, ومحل عنواناً  الذي حرّ

                                                            
 ٢١/٥/٢٠١٦بني الدعوة والسياسية, نون بوست, الفصل : مؤمتر النهضة العارش  (١٣٤)

https://www.noonpost.org/content/ 
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وسامهت فيه  IQSUH»أوراق يف النقد الذايت... رؤية مستقبلية: احلركة اإلسالمية« الفتاً هو
أسامء معروفة كاملستشار طارق البرشي, وحسن الرتايب, وحممد عامرة, وفريد عبداخلالق, 

وهو كتاب ال أعتقد أن قيادات اإلخوان قد قرأته, شأن غريه من . وتوفيق الشاوي
وهو . الكتابات النقدية اجلادة األخر, وإال ملا كانوا قد وصلوا إيل ما هم عليه اآلن

ه وقدم له الدكتور حامد عبد املاجد قوييس, الكتاب الذ ي أُعيد نرشه مرة أخر وحررّ
وهو من أشد الناقدين لسلوك مجاعة اإلخوان قبل الثورة وبعدها, رغم انتامءه للمظلة 

دعا فيه  ٢٠٠٧كام أذكر أن الدكتور حممد سليم العوا كان قد كتب مقاالً عام . اإلسالمية
الرتبوي والدعوي والبعد عن النشاط السيايس, وهو ما أثار اإلخوان إىل االكتفاء بالعمل 

 .ردود أفعال واسعة داخل اجلامعة اتسمت يف معظمها بالرفض واالستهجان
وبعيداً عن ذلك, فإن ثمة معوقات وعراقيل حتول دون قيام مجاعة اإلخوان بمرص 

 األقل بني النشاطني الدعوي والسيايس, عىل) وليس التمييز فحسب(بعملية الفصل 
 :خالل املرحلة احلالية, لعل أمهها ما ييل

فاخللط بني الدعوي والسيايس يمثل  .»مشكلة النشأة«أوالً ما يمكن أن نسميه بـ
صحيح أن اجلامعة بدأت . جزءاً رئيسياً من احلامض النووي لإلخوان, فكرة وتنظيامً 

ذلك مل يكن كحركة دعوية اجتامعية, ولكن ) ١٩٣٨− ١٩٢٨من (حياهتا وملدة عقد 
ولعل . ما حدث بالفعل سو متهيد واستعداد لالنخراط يف العمل السيايس الحقاً وهو

أحد األفكار السحرية التي جاء هبا مؤسس اجلامعة حسن البنا, والتي أهلمت, وال تزال 
, وهي التي سامهت يف انتشار )شمولية الفكرة والتنظيم(كثريين, هي مسألة الشمولية 

وهي مسألة تعرب عن نفسها بشكل جيلّ يف التعريف الشامل الذي . كبرياجلامعة بشكل 
دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية ومجاعة (وضعه البنا للجامعة 

وبالتايل فإن أي حديث عن الفصل بني هذه ). رياضية ورشكة اقتصادية وهيئة اجتامعية
اجلامعة لنفسها ولرسالتها ولدورها العنارص, سوف يتطلب بالرضورة إعادة تعريف 

وهي مسألة تنطوي عىل خماطر عديدة, إيديولوجية وتنظيمية وتعبوية, قد تودي . وحدوده
                                                            

مكتبة آفاق, (أوراق يف النقد الذايت ... رؤية مستقبلية: عبد اهللا النفييس, احلركة اإلسالمية  (١٣٥)
٢٠١٢.( 
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باجلامعة ذاهتا, ذلك أن أسباب االنضامم للجامعة ترتاوح بني هذه العنارص السبعة التي 
 . وضعها البنا, وإن بأوزان خمتلفة
, ما يمكن أن نسميه فرغم االلتقاء يف اجلذر الفكري  .»جلامعة األمعبء ا« ثانياً

يديولوجي بني مجاعة اإلخوان يف مرص وغريها من الفروع يف املنطقة العربية واأل
للفكرة اإلسالمية حسبام » النقي« ال تزال متثل النموذج» األم« وخارجها, فإن اجلامعة

 فإن أي تغيري يف أسس هذه ختليها البنا وآمن هبا تالمذته وتابعوه خاصة يف مرص, وبالتايل
ي بعدها باإلخوان املسلمني ءالفكرة سوف حيوهلا إىل يش ولربام . أخر ال يصلح أن يسمّ

أي (» األذرع« كان ذلك أحد األسباب التي جعلت اجلامعة بعد ثورة يناير أن تلجأ خليار
 السيايس بدالً من الفصل التام بني) إنشاء ذراع سيايس ممثالً يف حزب احلرية والعدالة

ذلك أن فكرة الفصل التام نفسها تبدو غري متخيَّلة, حتى اآلن, لدي كثريين . والدعوي
وأذكر أثناء املقابالت التي قمت هبا أثناء إعداد كتايب األول عن اجلامعة . داخل اجلامعة

أن كثريا ممن قابلتهم ) ٢٠٠٧شيخوخة تصارع الزمن, : اإلخوان املسلمون يف مرص(
الفصل التام بني الدعوي والسيايس, ولعلها كانت من القضايا التي ال يوجد  رفضوا فكرة

بكلامت أخري, فإنه من الصعوبة عىل . عليها خالف بني الشيوخ والشباب داخل اجلامعة
فقط أو أن يقترص نشاطهم عىل » أهل دعوة« قيادات اإلخوان وشباهبم أن يتخيلوا أنفسهم

 .ن أن تكون هناك امتدادات تنظيمية وسياسية لذلكالرتبية والعمل اخلريي فحسب, دو
, ما يمكن أن نطلق عليه وهو عبء يرتبط بطبيعة الرتبية  .»عبء التنشئة« ثالثاً

اإلخوانية, والتي ال تقترص فقط عىل توطني قيم دينية بحتة كالبيعة والطاعة وإنام أيضا 
. إلخ... واملشاركة الشورتنطوي عىل قيم سياسية وتنظيمية كثرية كالوالء واالنتامء و

باملعني السيايس وإنام فاعلة وناشطة, وتظهر بوضوح  passiveوهي تنشئة ليست سلبية 
وقيم التنشئة اإلخوانية تفرتض يف الفرد اإلخواين احلضور الدائم يف . يف مناسبات خمتلفة

ستو املجال العام بمستوياته املختلف سواء السياسية أو االجتامعية أو حتى عىل م
خاصة يف (الفرد اإلخواين  بكلامت أخري, فإن. الروابط العائلية والشبكات االجتامعية

هو فاعل نشط باستمرار ويقوم بأداء مهام معينة ) العضوية املنتظم والعامل مستويي
وبالتايل فإن الفصل . كجزء من التزاماهتا التنظيمية, تتجاوز البعدين الدعوي والرتبوي
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دعوي, سواء باجتاه االكتفاء باألول أو بتكريس الثاين, بحاجة إيل بني السيايس وال
منظومة تنشئة جديدة ختتلف عام هو سائد حالياً داخل املحاضن اإلخوانية وهو أمر 

 .يتطلب سنوات من أجل إنجازه
, عبء التنظيم, ونقصد هنا التضخم اهلائل يف حجم تنظيم مجاعة اإلخوان  رابعاً

لرضبة التي يتعرض هلا اآلن, إال أن ما خلفه من ثقافة تنظيمية املسلمني والذي رغم ا
ورثتها األجيال احلالية يف اجلامعة, يمكن أن تشكل معضلة يف مسألة الفصل بني السيايس 

وبشكل أكثر . والدعوي خاصة إذا كان التوجه ناحية بناء حزب سيايس فقط هو اخليار
, فإن طبيعة التنظيم اإلخواين, كبني ة هرياركية مغلقة, ونمطة عضوية مقصورة عىل حتديداً

العقل اإلخواين بشكل يصعب معه التحول إىل حزب » تطييف« فئات بعينها, ساهم يف
كام أنه من الناحية الفنية, فإنه إذا تم . سيايس مفتوح يضم أناس من خلفيات خمتلفة

اإلخواين إىل اإلطار الذهاب باجتاه احلزب فإنه من الصعب أن يتم نقل األفراد من التنظيم 
وهي مشكلة . احلزيب اجلديد دون القيام بعملية تغيري هيكلية يف ثقافتهم وقيمهم التنظيمية

الذي مل يستطيع أعضاءه الفكاك من أرس » حزب احلرية والعدالة« بدت بوضوح يف حالة
 .الثقافة التنظيمية اإلخوانية
, عبء الواقع  الفصل بني املجالني» النهضة«خيطئ من يظن بأن قرار حركة . خامساً

الدعوي والسيايس هو وليد اليوم وإنام نتاج لعملية جادة وطويلة من املراجعات الفكرية 
كام أن هذه العملية مل تكن لتأت ثامرها لوال وجود واقع سيايس مفتوح . والنقاش الداخيل

ع قيادات احلركة عىل اختاذ هذا القرار اجلريء  طعاً يف حالة اإلخوانوهو ما ال يتوافر ق. شجّ
إيديولوجيا ال توجد يف اجليل احلايل . املسلمني حالياً ألسباب إيديولوجية وكذلك واقعية

من قيادات اجلامعة شخصيات كاريزمية ذات فكر منفتح ومتقدم يمكنها القيام هبذه 
, فإن اجلامعة تواجه معركة استئصال و. املراجعات اإليديولوجية العميقة كام  حشية,أما واقعياً

أهنا منقسمة عىل ذاهتا داخلياً وخارجياً وهو ما يصعّب إمكانية اختاذ قرار مصريي بالفصل 
 .بني الدعوي والسيايس, وذلك بافرتاض أنه تم النظر يف النقاط األربعة السابقة

ورغم ذلك, فال يُستبعد أن حيدث تطور داخل مجاعة اإلخوان خاصة بني الشباب 
الذين فقدوا الثقة يف قدرة القيادات عىل تقديم طرح سيايس وفكري يتجاوز أزمات 
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بيد أن ظهور تيار جديد من داخل اإلخوان يتبنى أفكار تقدمية أو إن . اجلامعة احلالية
وثيق بالسياق السيايس واالجتامعي الذي متر به  يرتبط بشكل» ما بعد إسالموية« شئت
 يعد رشطاً مهامً ورضورياً يف نيفمزيد من االنفتاح والدمج السيايس لإلسالمي. البالد

 .اهبا احلايلطتطوير هكذا تيار يمكنه أن يمثل بديالً جلامعة اإلخوان بشكلها وفكرها وخ
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تنوعت جتارب اإلسالم السيايس وتعددت مساراهتا وتوزعت مآالهتا, وفقا 
طبيعة النظام السيايس وبنيته املؤسساتية, ومستو انفتاحه أو انغالقه, : للمتغريات اآلتية

ونوعية النخبة السياسية وثقافتها السياسية, وطبيعة املرجعيات اإليديولوجية واملرشوع 
 .السيايس املعتمد,  وحجم املؤثرات اإلقليمية والدولية وغريها

إن ربط خالصات جتارب اإلسالم السيايس يف العامل العريب, من خالل نموذجني, 
نموذج التطور الطبيعي لإلسالم السيايس, ونموذج إخفاق اإلسالم السيايس, يستلزم 

لسيايس الذي أوصلنا إليها, التوقف قليال لتأمل هذه التصنيفات والبحث عن املنطق ا
فانتكاسة اإلسالم السيايس من خالل النموذج املرصي ومجوده والتطور النسبي للنموذج 
املغريب والتونيس, ال يرتبطان فقط بمرجعيات إيديولوجية أو أطروحات سياسية, بل هلا 

 .عالقة بطبيعة كل نظام سيايس ومستو تطوره الفكري والسيايس
السيايس إذن ليس مشكل النظام فقط, بل هو أيضا مشكل مشكل اإلسالم 

النخب السياسية املختلفة, والثقافة السياسية السائدة, والوعي التارخيي للمرحلة الراهنة, 
 .وحسابات السياسات اإلقليمية والدولية وتناقضاهتا

ويبقى اهلدف من استجالء حتوالت اإلسالم السيايس هو توخي احلرص العلمي 
فاإلسالميون يف املغرب خمتلفو . املنهجي يف التعامل مع هذا املوضوع املركبواحلذر 

حركة (املرجعيات واملشاريع, فهناك القو اإلسالمية املندجمة داخل املؤسسات السياسية
, وهناك قو اإلسالم السياسية العاملة )التوحيد واإلصالح, وحزب العدالة والتنمية

واملمثلة يف مجاعة العدل واإلحسان أحد أكرب اجلامعات (ة من خارج قواعد اللعبة السياسي

 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٠٨

وهناك قو إسالمية نخبوية ال زالت تبحث عن املرشوعية  IQSVH,)اإلسالمية باملغرب
وهناك قو سلفية غري  IQSWH;)كالبديل واحلضاري واحلركة من أجل األمة(القانونية 

 .ع املقام للتفصيل فيهامهيكلة ودور فاعل ملجموعة من الزوايا الصوفية التي ال يس
ال بد من اإلقرار بتحوالت خطابات اإلسالم السيايس من مفاهيم الدولة الدينية 
وتطبيق الرشيعة وفرض احلدود, إىل الدولة املدنية وخطاب األسلمة واهلوية والتخليق 

نسان ودولة احلق والقانون, ويمكن تفسري وصوال إىل اإلقرار بالديمقراطية وحقوق اإل
ت اإلسالم السيايس يف التجربة املغربية من خالل نموذج حركة التوحيد حتوال

 واإلصالح وحزب العدالة والتنمية, بارتباطه أوال بصريورة اإلدماج السيايس للقو
اإلسالمية وما تطلبه من مراجعات فكرية وسياسية, ويف عالقته من جهة ثانية بتأثريات ما 

 .»بالربيع العريب« سمي
, ١٩٩٧− ١٩٨١هنج سيايس يتوجس من إدماج اإلسالميني, مند سنة كان هنالك 

التي  ٢٠١١إىل  ١٩٩٧وقد بدأ مسلسل إدماجهم داخل املؤسسات السياسية مند سنة 
اضطلع فيها اإلسالميون اإلصالحيون بدور املعارضة السياسية داخل الربملان, تلته 

الهلا من الوصول إىل التي شكلت مرحلة جديدة متكنوا خ» الربيع العريب« أحداث
السلطة وقيادة العمل احلكومي, وبالتايل خوض جتربة سياسية جديدة داخل دواليب 

وهو ما مكنهم من إنضاج طروحاهتم وتطوير تصوراهتم  السلطة مواقع التأثري والنفوذ;
حول قضايا السياسة واحلكم, باالحتكاك مع السلطة وباقي الفاعلني السياسيني, والنظر 

مل السيايس كمجال يستلزم االحرتافية, والتخصص يف عرض املشاكل وتدبري إىل الع
السياسات العامة, فكان من نتائج هذا املسلسل االستيعايب متكني اإلسالميني من فهم 

                                                            
الدار البيضاء, (, الطبعة األوىل, »دراسات يف السياسة والفكر: اإلسالميون«: رشيد مقتدر  (١٣٦)

 .١١٠إىل  ٦٧, من ص )٢٠١٣مؤسسة مؤمنون بال حدود, املركز الثقايف العريب : بريوت
القو اإلسالمية والتحالفات املربمة خالل مرحلة ما قبل الربيع العريب « :رشيد مقتدر. وأيضا, د
, »اإلسالميون ونظام احلكم الديمقراطي«: , ضمن كتاب مجاعي بعنوان»حماولة للفهم: وبعده

 .٢٧٦− ٢١٥; ص ٢٠١٣املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات, الدوحة قطر, الطبعة األوىل 
  .١٤٦− ١١١, مرجع سابق ذكره, ص»دراسات يف السياسة والفكر: اإلسالميون«: رشيد مقتدر  (١٣٧)
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منطق الدولة والسياسة كام هي, ال كام جيب أن تكون, والعمل عىل اكتساب اخلربات عرب 
دمقرطة املرشوع احلركي اإلسالمي من خالل املامرسة السياسية بشكل يساعد عىل 

 .املعارك االنتخابية والسياسية
ومن بني األسئلة املرتبطة بتحوالت اإلسالم السيايس يف عالقته بتحديات ما 

 :سمي بالربيع العريب ما ييل
  السياسية يف صنع عملية التغيري ملاذا أخفقت خمتلف املشاريع السياسية للقو

ق الشارع العريب يف بعض التجارب من فرض التغيري السيايس السيايس, بينام توف
والدستوري? كيف نفرس اإلمجاع احلاصل بني كافة القو السياسية عىل مطلب 

 الديمقراطية بعد أن كان خمتلفا حوهلا يف السابق?
  بامذا نفرس تطور خطابات اإلسالم السيايس من مفاهيم الدولة الدينية وتطبيق

دود إىل الدولة املدنية وخطاب األسلمة واهلوية والتخليق وصوال إىل الرشيعة وفرض احل
نسان وحق االختالف مقارنة مع مرحلة ما قبل الربيع اإلقرار بالديمقراطية وحقوق اإل

 العريب?  
  ملاذا بدا اإلسالم السيايس من خالل التجربة املغربية والتونسية أكثر انفتاحا

مقارنة مع التجربة املرصية التي وصلت ملرحلة  واستحضارا لروح التوافق السيايس
اجلمود واالنتكاسة? وملاذا عرفت جتربة اإلسالم السيايس من خالل حزب العدالة 
والتنمية املغريب وحزب النهضة تطورا يف مرجعياهتا اإليديولوجية وتصوراهتا السياسية 

  يف مرص?مقارنة مع جتارب أخر لإلسالم السيايس كتجربة اإلخوان املسلمني
يمكن أن نفرس إمجاع اجلامهري خالل مرحلة الربيع العريب حول رضورة 

 :الديمقراطية وأولويتها بالنسبة ملجتمعاتنا, إىل جمموعة من العنارص التفسريية اآلتية
حتول الديمقراطية إىل مبدأ ونظام حصل بشأهنام اإلمجاع بعد أن فيام قبل نظام : أوال

 .ية والفلسفية ومشكوكا يف رشعية متثيليته السياسيةخمتلف حول أسسه العقائد
فاعلية النموذج الغريب ونجاعته يف تدبري الرصاع السيايس, يعز باألساس : ثانيا

 .إىل وجود آليات مؤسساتية ديمقراطية لتدبري اخلالف السيايس واالجتامعي
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ياسية أزمة النموذج السيايس العريب اإلسالمي وما يعرفه من أعطاب س: ثالثا
ومؤسساتية وثقافية, كالتسلط واالستبداد وغياب أسس عقالنية لتدبري الرصاع السيايس, 
يشكل استمرارية لنموذج سيايس استبدادي ينهل من بنية ثقافية سلطوية تشبعت هبا 
املعارضة السياسية, التي قد تعترب نفسها بديال قائام لألنظمة احلاكمة مما قد يؤدي إىل إعادة 

    IQSXH.فس النموذج السيايس املنغلقاجرتار ن
ونشري أيضا أن االنخراط الرباغاميت للفاعلني السياسيني يف سريورة مرحلة  

التحوالت, أفىض إىل تركيز اجلهود يف التفكري يف عملية التموقع السيايس والبحث عن 
د مكانة متقدمة داخلها, بينام ظلت الطروحات الفكرية شبه جممدة أمام مرحلة ما بع

الربيع العريب; وهو ما ولد فراغا علميا وثقافيا يستلزم تأطريا معرفيا  ومنهجيا, مفاده 
جتاوز اإلشكاالت السياسية والفكرية الكالسيكية يف سياق عالقة املجتمع بالدولة يف 
العامل العريب, وبالتايل اقرتاح إشكاليات جديدة مل تكن مطروحة من قبيل إدخال الشارع 

 .ل سيايس واجتامعي قادر عىل صنع عملية التغيريالعريب, كفاع
Åç•ç¹]<Ùçu<íéÛ×Âæ<íérãßÚ<l^¿uøÚ 

  ط حركات اإلسالم رضورة تفادي مساوئ املقاربات التعميمية التي تنمِّ
السيايس ككيانات وتنظيامت واحدة, فاإلسالم السيايس يف املغرب ليس جسام موحدا 

فبالرغم من وحدة املرجعية اإلسالمية فإن الواقع حتكمه املرجعيات والتصورات نفسها, 
العميل وسياقات كل بلد وطبيعة ثقافته السياسية واالجتامعية وغريها, أفرز لنا تعددا يف 

 القراءات اإليديولوجية وتعددا يف الرؤ السياسية;
  أزمة األطر النظرية والنامذج املعرفية يف تفسري الظواهر السياسية والواقع
ية والثقافية وفهمها فهام علميا موضوعيا, وهو ما تعرتضه جمموعة من االجتامع

التحديات النظرية واملنهجية, بحكم أن األطر املعرفية والعلمية التي كانت تدرس هبا 
ومن  ,»بالربيع العريب« جمتمعاتنا العربية, أضحت شبه متجاوزة خاصة بعد ما سمي

                                                            
 .٢٠٤, مرجع سبق ذكره, ص »دراسات يف السياسة والفكر: اإلسالميون«: رشيد مقتدر  (١٣٨)
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للخروج من شخصانية السلطة ونزعاهتا سامت املراحل االنتقالية اهلشاشة والسعي 
  IQSYHالفردية والتسلطية إىل الطموح للمزيد من املأسسة والتقنني لقواعد اللعب السيايس;

  أمام اتساع خماطر مساحات الالمعنى والضبابية اللذين يكتنفان الفعل السيايس
سية, العلوم واالجتامعي, أدت النزعة التخصصية وتعدد احلقول املعرفية, كالعلوم السيا

االجتامعية, الفلسفة والفكر السيايس, األنرتبولوجيا وعلم التاريخ, علوم اإلعالم, إىل 
معاجلة أكاديمية ملوضوع اإلسالم السيايس وخمتلف قضاياه وإشكاالته كل من زاوية 
ختصصه ونوعيته مقاربته نظرية كانت أم ميدانية, قد فاقم من الصعوبات التي تواجهها 

العلمية الرامية إىل استجالء الفعل السيايس وتفكيكه بحكم ما يتسم به من  املقاربات
َفٍّ  لُّب وختَ وبالتايل فالرهان العلمي الذي أصبحت تقتضيه املرحلة  ,IQTPHتعقيد وتقَ

بتحوالهتا وتعقيداهتا الظاهرة والبنيوية, يطمح إىل جتاوز األحادية املعرفية التي نمط العلم 
يص واحد, واالنفتاح عىل أكرب قدر ممكن من احلقول املعرفية, واملعرفة يف قالب ختص

 .IQTQHلالستفادة من مناهجها وتقنياهتا عىل أساس مراعاة خصوصية كل منها
  وجود حالة من اللبس بني مفهومي اإلسالم كدين واإلسالم السيايس

والدين? يديولوجيا يديولوجيا, وهو ما يستلزم التحديد النظري املخترص ملفهومي األأك
 LIGITIMEيديولوجيا نسق من الدالالت املتعلقة بالتنظيم االجتامعي املرشوع فاأل

ورغم   IQTRHوتعرف كمجموعة من التصورات الفكرية واملبادئ السامية أو القيم العليا
إمكانية ارتكاز اإليديولوجيات عىل بعض النظريات العلمية, فإهنا تبقى نظريات إما 

                                                            
, »تأمالت يف التجربة السياسية حلكومة العدالة والتنمية يف احلكم« :رشيد مقتدر. د  (١٣٩)

سياسات عربية, دورية حمكمة تعنى بالعلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات 
 .٢٠١٣يوليو /, متوز٣العامة, العدد 

مقابالت حول احلكم : اإلسالميون اإلصالحيون والسلطة باملغرب« :مقتدررشيد . د  (١٤٠)
. ٢٠١٦مركز مغارب للدراسات يف االجتامع اإلنساين, الطبعة األوىل  ,»والسياسة

 .١٠−٩ص
, مركز اجلزيرة »اإلدماج السيايس للقو اإلسالمية يف املغرب«: رشيد مقتدر  (١٤١)

 .١٨−١٦, ص ٢٠١٠سبتمرب /الطبعة األوىل, أيلولة للعلوم, للدراسات, الدار العربي
() Pierre Ansart  ": Les idéologies Politiques "PUF, , P - 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١١٢

يديولوجيا فقوة األ IQTSH,ميتها, مما يمنحها مصداقية ال تستحقهاخاطئة أو مشكوك يف عل
ال تتحدد فقط يف متاسكها املنطقي وعمقها الفكري, بل يف قابليتها جللب اجلمهور 

يديولوجيا عدة وظائف هي الرشعنة واإلقناع والدمج وإغرائه بنجاعة مرشوعها, ولأل
عقائد ومرجعيات دينية, تشكل إطارا يديولوجيا أن ترتكز عىل ويمكن لأل IQTTHوالتمويه;

لبنيتها الفكرية ومشاريعها السياسية; فهناك من ينظر إىل تيارات اإلسالم لسيايس 
كجامعات دينية جتسد ماهية الدين وتسعى إىل تطبيقه عىل الواقع, وهناك من يعتربها 

 .اجتهادا معينا يف النظر إىل الدين وكيفية فهمه وطريقة تنزيله
المي الدين كهوية إيديولوجية, وبالتايل فاإلسالمي يطمح حتويل تدينه يتبنى اإلس

ومرجعيته اإلسالمية وتطبيقه كمرشوع سيايس واجتامعي, بمعنى أن اإلسالمي يسعى إىل 
اها تغيري السلطة السياسية واملجتمع وباقي النسق الرمزي وفقا ملعتقداته وقناعاته التي ير

فاإلسالم السيايس إذن عبارة عن مرجعية إيديولوجية  IQTUH.قادرة عىل التغيري واإلصالح
ومرشوع سيايس لقو سياسية واجتامعية تشتغل يف ظل تنظيم هرمي, ينهل من املرجعية 

 .اإلسالمية بغية الوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها
å…çŞiæ<h†Ç¹^e<ê‰^éŠÖ]<Ýø‰ý]<ì`Þ 

للتدليل عىل اإلسالميني  سأستعمل اإلسالميني اإلصالحيني كمفهوم إجرائي
املنضوين داخل حركة التوحيد واإلصالح, والذين تم إدماجهم داخل احلقل السيايس 
يف إطار حزب العدالة والتنمية, الذي قبل االندماج داخل احلقل السيايس املؤسسايت 
 والعمل وفقا لقواعد اللعبة السياسية, وبذلك فإن استعاملنا ملصطلح اإلسالميني اختصارا
 .ال نقصد به أي تعميم أو خلط مع القو الرافضة ملسار اإلدماج كجامعة العدل واإلحسان

إذا كان هناك إمجاع حول تاريخ ظهور التنظيامت اإلسالمية احلركية يف املغرب, 
التي أنشئت سنة  ,»الشبيبة اإلسالمية« والذي يعود حسب أغلب الباحثني إىل حركة

                                                            
() Raymond Boudon :" L'idéologie ou l'origine des idées reçues ."Idées 

Forces, FAYARD,  P. (١٤٤)  ٨, مرجع سابق, ص »السياسة والفكردراسات يف : اإلسالميون«: رشيد مقتدر. 
 .٢٥−٢٤نفس املرجع, ص  (١٤٥)
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ل حمددات النشأة وبواعثها, والرشوط التي أفرزهتا , فإن االختالف متحور حو١٩٦٩
والظروف الذاتية واملوضوعية التي سامهت يف تطورها, السيام أمام وجود مثريات 
إيديولوجية وثقافية وسياسية متثلت يف اليسار املاركيس بمكوناته وتياراته, الذي كانت له 

قافية, فكان له نفوذ كبري يف تأطري اهليمنة التامة عىل الساحة اإليديولوجية والفكرية والث
   IQTVH.احلركية الفكرية والثقافية وتوجيهها وتعبئتها لتقوية أنصاره واستقطاب املتعاطفني

دخلت حركة الشبيبة اإلسالمية ملرحلة التأزم وبداية التصدعات واخلالفات, بعد 
اهتام عدد من قياداهتا واعتقاهلم بتهمة التورط يف عملية اغتيال القيادي االحتادي عمر بن 
جلون, وعاشت احلركة بعد فرار زعيمها عبد الكريم مطيع الذي ظل يسهر عىل تسيريها 

 ا حاولت احلركة سده بتشكيل جلنة سداسية مكونة من مناضليها منمن اخلارج, فراغا قيادي
القيادة « ونظرا لعدم قدرة عبدالكريم مطيع عىل التحكم يف IQTWHأجل إنقاذ الشبيبة,

اهتمها بالعاملة للنظام والتآمر عىل احلركة, وهو ما حدا بمطيع إىل تعيني قيادة  ,»السداسية
ة االعرتاف بالقيادة اجلديدة, مما أفىض إىل خلخلة جديدة, يف حني رفضت القيادة السداسي

احلركة وانسحاب العديد من أعضائها, ورغم مبادرات اإلصالح وحماوالت رأب 
ة االحتقان وعمق اخلالف كان يتجاوز حدود ما كان خمططا له,  الصدع, إذ تأكد أن حدّ

الشبيبة  تطور األمر إىل استرشاء أزمة بنيوية, عصفت بمكونات حركةورسعان ما 
 .اإلسالمية وتياراهتا

لقد متيزت عالقة حركة الشبيبة اإلسالمية بنظام احلكم, بمجموعة من املراحل 
 :التي سنوجزها كاآليت

 التي طبعت مرحلة ظهور حركة الشبيبة : مرحلة السلم واملهادنة مع السلطة
معرتفا , حيث كانت حركة الشبيبة مجعية ١٩٧٥إىل  ١٩٦٩اإلسالمية وامتدت من سنة 

 .هبا قانونيا, وخلفها تنظيم مواز هبياكله وشعبه وخالياه

                                                            
 .٣١مرجع سابق, ص »اإلدماج السيايس للقو اإلسالمية باملغرب«: رشيد مقتدر  (١٤٦)
ضمن ملف  »التجربة الوحدوية, التوجهات العامة: حركة التوحيد واإلصالح«: حممد يتيم  (١٤٧)

 .٢٧, ص ١٩٩٨, ٤١جملة الفرقان العدد . احلركة اإلسالمية يف املغرب: العدد
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 متيزت هذه املرحلة بانتقال احلركة من : مرحلة تفكيك احلركة ومالحقة رموزها
ي, مبارشة بعد اغتيال عمر بن جلون وامتدت من سنة  ّ العمل العلني إىل العمل الرسّ

رسي واملنهج الثوري, حيث فانتهجت الشبيبة اإلسالمية العمل ال ١٩٨١إىل  ١٩٧٥
 تبنت أطروحة اجلاهلية متأثرة بأفكار سيد قطب وتوجهاته;

  تم اختاذ قرار االنفصال عن ): ١٩٨١ما بعد (ما بعد مرحلة الترشذم التنظيمي
اخلط الثوري حلركة الشبيبة اإلسالمية, والقطيعة معها ونبذ العنف والسعي ملامرسة 

ملعتمد عىل التدرج واالبتعاد عن العمل الرسي, وقد العمل الدعوي والسيايس السلمي, ا
 .١٩٨٦تبلور هذا التوجه بكل وضوح وحسم بعد سنة 

ويف نفس السياق شهدت الشبيبة اإلسالمية, متزقا وترشذما بعد انسحاب أبرز 
القو والتيارات عنها, وقد نحت هنجا أكثر راديكالية وعنفا بعد دعوهتا للعمل املسلح 

أد يف آخر املطاف إىل عزلتها وانحصارها يف عدد حمدود من األتباع, بعد  ضد النظام, مما
 .ترشذمها إىل عدة تيارات وتوجهات شكلت فيام بعد أبرز القو احلركية اإلسالمية

إذا كانت نشأة اجلامعة اإلسالمية نتيجة مبارشة لسلبيات مرحلة الترشذم التنظيمي 
قرار االنفصال عن اخلط الثوري حلركة الشبيبة  , فإهنا قد متيزت باختاذ١٩٨١) ما بعد(

اإلسالمية والقطيعة معها ونبذ اللجوء للعنف وممارسة العمل الدعوي السلمي املعتمد 
عىل التدرجية واالبتعاد عن العمل الرسي, وشكل دخول األستاذ عبد اهللا بن كريان 

حلة جديدة للتجربة وحممد يتيم وعبد اهللا هبا وغريهم من القيادات للعمل العلني مر
 .احلركية اإلسالمية

إن أهم ما ميز هذه املرحلة هو قدرة قيادة احلركة باختاذ قرار اسرتاتيجي مهم, هو 
, وجتاوز الرسية والتخيل ١٩٨٦التخيل عن اخلط الرسي والنهج االنقاليب يف حدود سنة 

وعية, وإعادة النظر عن املفاهيم الثورية, والدخول إىل مرحلة العلنية والعمل يف ظل املرش
 يف العديد من املقوالت واملفاهيم, كاملوقف من نظام احلكم, وطبيعة املرشوع اإلسالمي

 .املدافع عنه, واملوقف من العنف
وستغري اجلامعة اإلسالمية اسمها إىل حركة اإلصالح والتجديد مع بداية 

ي لإلعالن عن مولود التسعينات, ثم توحدت يف فرتة الحقة مع رابطة املستقبل اإلسالم
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جديد سمي حركة التوحيد واإلصالح, وقد تم اإلعالن عن التوحيد يف بيان مؤرخ يف 
 .١٩٩٦أغسطس /آب ٣١

°éuø‘ý]<°éÚø‰þÖ<íé‰^éŠÖ]æ<íè†ÓËÖ]<l÷çvjÖ] 
 لقد استلزمت التحوالت البنيوية والفكرية التي شهدها التيار اإلسالمي اإلصالحي

باملغرب, بداية إرسائه لنظرة إجيابية مرنة اجتاه نظام احلكم والدولة والسياسة, شكلت 
تطورا يف مواقفه املقرة بالعمل السيايس, عىل أساس اعرتاف السلطة السياسية بحق 

 .  اإلسالميني بالدخول للمجال العمومي
 فعال إصالحيا,إن اعتامد منهج التغيري احلضاري الذي يعترب جوهر العمل اإلسالمي 

ينبذ العنف والتطرف كوسيلة حلل للرصاعات االجتامعية والسياسية, قد شكل قطيعة 
مرجعية مع منهج التغيري السيايس الثوري; فأسهم عدد من رموز احلركة اإلسالمية 

   .ومثقفيها عىل إعادة جتديد رؤيتها لطبيعة األزمة التي تعرتض األمة وسبل حلها
لفكرية للحركة واحلزب عىل املنهج احلضاري والثقايف كآلية استندت التنظريات ا

تفسريية, تقر بأولوية العامل الديني والثقايف والسيايس يف الفهم والتأويل, وهو ما طبع 
املرجعية الفكرية واإليديولوجية بمرونة فرست بتعدد املصادر الفكرية والرشعية املعتمد 

إلشكالية التي يتخبط هبا املجتمع, وإدراك عىل رؤية مقاصدية تنم عن وعي بطبيعة ا
ملوازين القو االجتامعية والسياسية; فبلور لنا تعددا يف االجتهادات والتأويالت وتباينا 
يف القراءات والتحليالت, وغياب األحادية التنظريية التي تزكي مشيخة الزعيم 

  .الكاريزمايت امللهم
هادات فكرية خارج املدرسة اإلخوانية, كام اعتنق التيار اإلسالمي اإلصالحي اجت

وخاصة إسهامات مالك بن نبي وعالل الفايس والدكتور حسن الرتايب والشيخ راشد 
الغنويش, لوضع بنية فكرية إيديولوجية بديلة خترجهم من إكراهات املرجعية اإلسالمية 

باجتهادات الثورية, التي ظلت مهيمنة عىل الفضاء الثقايف واإليديولوجي,كام تطعيمها 
العديد من أبناء احلركة كالدكتور أمحد الريسوين وفريد األنصاري والعثامين ويتيم 

 .وغريهم
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إال أن القطيعة املرجعية التي أرساها اإلسالميون, ال تنفي تأثرها باجلانب الدعوي 
والرتبوي املرشقي الذي ال يزال حارضا, بينام متكن اإلسالميون من حتقيق االستقاللية 

الصعيد اإليديولوجي والفكري والسيايس وإنضاج جتربتهم السياسية, مما عكس  عىل
تطورا يف عالقة اإلسالميني مع احلكم وتفعيال ملسلسل اإلدماج رغم الصعوبات 

  .والعوائق التي تعرتيه
<êuø‘ý]<…^éjÖ]<l^Ş¦< <

ويمكن أن نوجز املسار الذي اجتازه التيار اإلسالمي اإلصالحي يف املراحل  
 :اآلتية

  وشكلت فرتة بلورة رؤية  ١٩٨٦إىل ١٩٧٩املرحلة األوىل امتدت من سنة
جديدة تقطع مع جتربة الشبيبة اإلسالمية الثورية, والتخلص من تأثرياهتا النفسية 

ركة األم بفعل قرار سيايس, وحماوالت والسياسية, فتم االنفصال التنظيمي عن احل
إحداث تنظيم جديد هبياكل وأجهزة مستقلة, حيث عجز هذا التيار خالل هذه املرحلة 
من جتاوز نظرية العمل الثوري املوروثة عن الشبيبة اإلسالمية, وتشكل وعي جديد 

س بفشل أسلوب مقارعة النظام والصدام معه, واالقتناع برضورة املراجعات عىل أسا
 .  التعايش مع النظام والعمل من داخله كبوابة لإلصالح

وقد متخض عنها أوال نبذ الرسية  ١٩٩٦− ١٩٨٦املرحلة الثانية ابتدأت من سنة   •
والعمل يف ظل العلنية, وثانيا اإليامن بفكرة املشاركة السياسية وبداية اإلنتاج الفكري 

 .والسيايس والرشعي املدعم هلا
بحث عن املرشوعية القانونية كوسيلة للمشاركة يف اللعبة ختلل هذه الفرتة ال

رفضت » الوحدة والتنمية«و» التجديد الوطني« السياسية, فتمت حماولة تأسيس حزب
من طرف النظام, ففهمت قيادة احلركة بأن طبيعة املشكل سياسية رصفة, تأخذ املسلك 

الثانية التي تنص عىل  القانوين كذريعة للرفض واالحتجاج, فتم املرور إىل الصيغة
االلتحاق بحزب سيايس قائم, إلدراكهم بأن دوافع هذا الرفض سياسية وليست 

 قانونية; 
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شكلت بدية االندماج  ٢٠٠٣إىل  ١٩٩٧املرحلة الثالثة متحورت ما بني سنة   •
السيايس لإلسالميني داخل احلقل العمومي واالحتكاك بباقي الفاعلني السياسيني 

يديولوجيا والتفكري إىل ممارسة السياسة من بوابتها االنتقال من جمال األالرسميني, فتم 
     .الرسمية بعد الدخول إىل حزب احلركة الشعبية الدستورية الديمقراطية

متت إعادة صياغة وثائق احلزب وتصوراته, كام فُتحت فروع جديدة له يف باقي 
سري قدما يف تفعيل املرحلة االنتقالية العامالت واألقاليم, أما عىل الصعيد احلركي فتم ال

االندماجية بني حركة اإلصالح والتجديد ورابطة املستقبل اإلسالمي, يف إطار حركة 
 .١٩٩٨إىل  ١٩٩٦التوحيد واإلصالح خالل الفرتة املمتدة بني 

شكل دخول اإلسالميني حلزب الدكتور اخلطيب, بعد اقتناع احلركة برضورة 
ان اسرتاتيجي, مل يعد هناك أي خالف حوله كام كان الشأن يف املشاركة السياسية كره

األول, فقد أصبحت املشاركة مسألة بدهيية أتبث الواقع مد نجاعتها يف تقوية النفوذ 
السيايس لإلسالميني, وهو ما نجم عنه تبني احلركة ملرشوع احلزب السيايس اليشء الذي 

أن تقلبات السياسة وحساباهتا إال . خلف ثنائية تنظيمية ضمت احلركة واحلزب
ورصاعاهتا, اضطر احلركة إىل وضع مسافة بينها وبني احلزب, لتفادي التهم التي وجهت 
ح مبدأ الفصل بني احلركة واحلزب إال أن واقع  إليها باستغالل الدين يف السياسة, فطُرِ

مبدأ الفصل  التداخل يف القيادات املشرتكة واملرشوع, وهو ما استلزم التفكري يف تعويض
 بمبدأ التاميز يف الوظائف واالختصاصات, الذي أملته الظروف السياسية وموازين القو

 .السياسية واالجتامعية
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وال بد من توضيح طبيعة العالقة بني حركة التوحيد واإلصالح الذي يمثل 
وحزب العدالة والتنمية املنخرط يف املؤسسات  املرجعية الدعوية والرتبوية هلذا التيار,

السياسية, فقد أد إدماج التيار احلركي داخل اللعبة السياسية إىل تطور عالقة احلركة 
باحلزب, مما طرح عدة إشكاالت حول عالقة احلركة باحلزب, أو جدلية احلزيب واحلركي 

شكال, إذ اعترب أو السيايس والدعوي, فتعددت اجتهادات الباحثني حول هذا اإل
بعضهم أن التنظيم هو بنية واحدة برأسني يتحمالن نفس املسؤوليات, ولكن وفقا 
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مع الرتكيز عىل احلزب بدل احلركة, وير آخرون أن جمال عمل  IQTXHلوظائف خمتلفة,
احلزب هو الفعل السيايس اليومي, يف حني أن ميدان عمل احلركة هو الفعل الرتبوي 

عمله, وهو طرح يلتقي مع وجهة النظر الرسمية للفاعل والدعوي, فلكل جمال 
اإلسالمي احلركي, بينام اعترب البعض اآلخر احلزب كواجهة سياسية ملرشوع حركة 

 .التوحيد واإلصالح
إن استعامل مصطلح التيار اإلسالمي اإلصالحي, هو إقرار بوحدة املرشوع 

حزب سيايس قائم الذات, وهو ما السيايس الذي احتضنته احلركة ودعمته إىل مرحلة بناء 
أفرز لنا إشكاالت جديدة استلزمت إعادة حتديد عالقة احلزب باحلركة وفقا للتحوالت 

     IQTYH.السياسية واالجتامعية وهو رهان أبرزته املامرسة السياسية
<ê‰^éŠÖ]<t^Úý]<š^§ 

عض شهد منتصف التسعينات االنطالقة التأسيسية لتجربة اإلدماج السيايس لب
القو اإلسالمية داخل نظام احلكم باملغرب, فلجأ اإلسالميون إىل تأسيس حزب سيايس 
إسالمي, إال أن رفض النظام السيايس لطلبهم فهم منه أن املسألة ترتبط بإشكالية 
الرشعية السياسية وليس املرشوعية القانونية, مما أعاق التوصل إىل تسوية سياسية بني 

واملؤسسة امللكية, فأدت قناعة اإلسالميني ووعيهم بأن مشكل  اإلسالميني اإلصالحيني
رفض تأسيس حزب إسالمي باملغرب هو سيايس املنزع وليس قانوين الطبيعة, إىل هنج 
إسرتاتيجية البحث عىل االندماج يف حزب سيايس قائم, وهو ما سهل عملية إدماجهم 

ية مع النظام, فكانت البداية السيايس, لينتقل اإلسالميون لفتح باب املصاحلة السياس
 .الرسمية للدخول ملامرسة العمل السيايس املؤسسايت
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 .٢٢− ٢١مرجع سابق, ص »اإلدماج السيايس للقو اإلسالمية باملغرب«: رشيد مقتدر  (١٤٩)
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وأد تفعيل وثرية احلراك السيايس مع بداية ما كان يسمى مسلسل التناوب  
بالتناوب « التوافقي, إىل إدماج املعارضة السياسية االشرتاكية من خالل ما سمي

فاالعتامد عىل الرشعية النضالية لليسار كانت حمكومة برضورة مترير سياسات  ,»التوافقي
اجتامعية واقتصادية مؤملة, تكبد اليسار تبعاهتا االجتامعية والسياسية, ما أضعف من 
مكانة املعارضة التارخيية وأظهرها بمثابة املنقذ ملشاريع تتناقض جذريا مع هويتها 

للمسؤولية احلكومية وإن أسهم يف تقوية مواردها  اإليديولوجية, فتحمل املعارضة
كراهات املسؤولية احلكومية إوتوسيع نفوذها, فإنه أضعف من جتذرها الشعبي, بحكم 

وضيق هوامش املناورة, اليشء الذي شجع أيضا إىل الدفع بإدماج اإلسالميني, واحلد من 
خ الدويل واملغاريب املرتاب تفاقم الشكوك من فشل هذه العملية, التي كانت متأثرة باملنا

من نوايا اإلسالميني ومواقفهم احلقيقية من الديمقراطية واملشاركة السياسية, كام استفاد 
 .اإلسالميون من فرتة انتقال امللك حممد السادس إىل احلكم كظرف موضوعي

من بني املشاكل غري املعلنة التي اعرتت الفعل السيايس لإلسالميني داخل املجال 
ام, أنه قد اصطدم بدون نية مسبقة أو ختطيط ملجال حساس, شكل طيلة هذه التجربة الع

قلقا متناميا للمؤسسة امللكية كسلطة سياسية وإمارة املؤمنني كسلطة سياسية دينية, ذهب 
فيها احلزب أبعد مما هو مسموح به, بمنافسة امللك كأمري للمؤمنني يف النهل من الرشعية 

 −  صادوإحراجها يف أحيان عديدة من خالل مناداته أسلمة االقتالسياسية الدينية, 
ختليق املشهد التلفزي,  − مناهضة تواجد اخلامرات − معارضة قانون السلفات الصغر

كام أثار نفس النهج سخط النخب السياسية وامتعاضها التي اعتربت اإلسالميني 
 .يامرسون نوعا من الوصاية األخالقية والسياسية عليهم

هي من اإلشكاالت والقضايا التي أفرزهتا املامرسة السياسية, فشكلت هذه و
املرحلة للحزب واحلركة مناسبة إلعادة تقييم مسارهم السيايس والدعوي, ورضورة 

السيايس فيه بالديني عىل مستو إمارة املؤمنني,  ىاحرتامهم للتقسيم الذي يتامه
التشكيالت السياسية واالجتامعية, وقد  وبالفصل بني السيايس والديني عىل صعيد باقي

تبلور ذلك فيام بعد بانتقال التيار اإلسالمي من رفض أطروحة الفصل بني السيايس 
والديني إىل إقرار ما يسميه مبدأ التاميز بني السيايس والديني, وهو ما شكل نوعا من 

 . التطور السيايس الذي أبرزته املامرسة السياسية وأنضجته
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مل تفض  األليمة بالدار البيضاء مناسبة ٢٠٠٣ وماي ١٦حلة  تفجريات وشكلت مر 
ألي قطيعة يف عالقة السلطة باإلسالميني, بقدر ما اعتربت عائقا اعرت مسار اإلدماج 
السيايس, نجم عنه أزمة مل تعمر سو لفرتة حمدودة, فمفهوم القطيعة يقتيض التجميد يف 

بينام أبانت هذه التجربة عن أزمة سياسية شهدت فرتة  العالقة املؤسساتية أو احلل املؤقت,
احتقان كبري, وفعل ورد فعل والتلويح باحلل وليس احلل الفعيل, الذي أفىض إىل صياغة 
خطة جديدة يف التعامل, وهو ما نجم عنه استجابة اإلسالميني لضغوطات السلطة يف 

رباغاميت, الذي عكس واقعية هذه الفرتة العصيبة, مل ختلوا من ذكاء وتغليب للجانب ال
اإلسالميني وإدراكهم ملوازين القو, وما كانت تستلزمه املرحلة من مرونة وليونة, 
قدموا خالهلا سلسلة من التنازالت تلبية إلرادة السلطة من أجل احلفاظ عىل 
تواجدهم,كالتحجيم الطوعي حلجم املشاركة االنتخابية, تليني اخلطاب السيايس وإضفاء 

ع االعتدايل عليه, هتميش العنارص التنظيمية املتصلبة إيديولوجيا وسياسيا والقطع الطاب
 .  مع القو الدينية والسياسية التي اعتربت كمصدر للتشدد

°éuø‘þÖ<ê‰^éŠÖ]<ð]ù]<ÜééÏi 
شكلت طريقة إدماج اإلسالميني وحجم مشاركتهم السياسية خالفا بني النظام, 

شكل ال يؤثر عىل طريقة اشتغاله, وبني اإلسالميني الذين الذي كان يريدها مقننة ب
طمحوا إىل توسيعها بكيفية تساعدهم عىل التجدر االجتامعي والشعبي وتربزهم كقوة 

  .سياسية كبرية, وهي من أهم املشاكل التي اعرتضت عالقة النظام باإلسالميني
يات خلوض يف إشكالبتجنبه ا ١٩٩٧لسنة لقد متيز الربنامج االنتخايب لإلسالميني

مستعصية كتطبيق الرشيعة, واالختالط بني الذكور واإلناث, وتطبيق احلدود والدعوة 
إىل إقرار الدولة اإلسالمية, مقابل الوجود املكثف ملفاهيم األسلمة والتخليق واهلوية 
اإلسالمية, مع الرتكيز عىل تطبيق الطابع اإلسالمي الذي ينص عليه الدستور, وهو ما 

رهان اإلسالميني عىل إسرتاتيجية األسلمة, من داخل القواعد املؤطرة للعمل  يفرس
  .السيايس يف حماولة لتحييد أية دعاو قد تتهمهم باخلروج عن الثوابت السياسية

وحاول الربنامج االنتخايب التوفيق بني املطالب الكالسيكية التي اعتمدهتا كافة 
يام بإصالحات سياسة وتقوية موقع الوزير األول, األحزاب يف براجمها االنتخابية, كالق
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وتوسيع سلطات الربملان, وبني مطالب التيار اإلسالمي كتواجد مقولة التغيري احلضاري 
 . واألسلمة ورضورة بناء اإلنسان

يديولوجيا اإلسالمية واتسم الربنامج االنتخايب بنهله من عدة مرجعيات هي األ
مة وحتصني اهلوية والقيم; وهناك البعد املرجعي الكوين اإلصالحية باعتامد مفهوم األسل

عرب إقراره بالديمقراطية وحقوق اإلنسان واعرتافه باحلريات الفردية واجلامعية واملطالبة 
باإلصالح السيايس والدستوري وغريها; وأخريا النهل من املرجعية االشرتاكية عرب 

ة االجتامعية واالقتصادية الرتكيز عىل خلق فرص شغل, وحتسني مستويات احليا
 .وتطويرها وحتقيق العدالة االجتامعية

, فقد تبنى شعار ٢٠٠٢أما الربنامج االنتخايب حلزب العدالة والتنمية النتخابات 
تنمية; وعالج هذه املفاهيم  − عدالة − ديمقراطية − سيادة − أصالة : نحو مغرب أفضل

إلقرار نوع من التوازن املرجعي  ; مع السعي١٩٩٧بكيفية أكثر تفصيال من برنامج 
 .والتوفيق يف مصادره الفكرية بني املرجعية الغربية واملرجعية اإلسالمية

الذي تبنته مجاعة » القرآن هو دستورنا«و» اإلسالم هو احلل« فالشعار السيايس
اإلخوان املسلمني يف معاركها السياسية, جتنبه اإلسالميون املغاربة يف براجمهم 

وهو ما يمكن تفسريه بتفادهيم, االقتداء باإلخوان املسلمني يف جتربتهم ة, االنتخابي
السيايس يف مرص والتي يغلب عليها املواجهة واالنسداد أكثر من  السياسية مع النظام
 .التوافق والتساكن

لقد هدف الربنامج االنتخايب إىل تعزيز املرجعية اإلسالمية كهوية إيديولوجية 
صالحية, بدءا بتفعيل مبدأ إسالمية الدستور كمصدر أسمى جلميع جلميع املشاريع اإل

الترشيعات والقوانني وإلغاء ما يتعارض مع أحكامه, وإعادة االعتبار للمرجعية 
 .اإلسالمية يف توجيه السياسة االقتصادية

كام اهتم الربنامج االنتخايب بقضية السيادة والوحدة الوطنية إقرارا من احلزب, 
ية الصحراء والوحدة الرتابية, وهو ما يعكس رغبته يف القيام بأدوار وطنية بمركزية قض

  .إسرتاتيجية إىل جانب قضايا إسالمية هوياتية



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٢٢

قد اهتمت أكثر بقضايا  ٢٠٠٢−١٩٩٧وإذا كانت الوالية الترشيعية السادسة 
ياسات اهلوية وتعزيز املرجعية اإلسالمية, واملطالبة بإخضاع العديد من الترشيعات والس

 .العمومية للبعد املرجعي اإلسالمي مما أدخل نفحة جديدة داخل الربملان
اهتمت أكثر بالقضايا االجتامعية  ٢٠٠٧− ٢٠٠٢الوالية الترشيعية السابعة 
نتاجية واملالية, حيث احتل فيها قطاع الداخلية املرتبة املرتبطة بقطاع الداخلية والقضايا اإل
سئلة قطاعية, يليه القطاعات االجتامعية التي ضمت األوىل عىل صعيد ما طرح من أ

الرتبية الوطنية والتعليم, والصحة والتشغيل وغريها, ونالت القطاعات اإلنتاجية املرتبة 
الثالثة كالفالحة والتنمية القروية والصيد البحري, والطاقة وقطاع السياحة, ثم الصناعة 

بة الرابعة, وحيض قطاع العدل باملرتبة والتجارة, بينام حازت القطاعات املالية املرت
اخلامسة, تاله قطاع حتديث القطاعات العامة والعالقة مع الربملان, بينام احتل قطاع 

 .حقوق اإلنسان واألمانة العامة املرتبة األخرية
ومتكن فريق العدالة والتنمية خالل الوالية الترشيعية السابعة من مراكمة خربة يف  

درات الترشيعية, واكتسب عدة مهارات يف التدبري السيايس والفعل التعامل مع املبا
الترشيعي, وهو من تطورات جتربتهم السياسية, وكمحصلة لعرش سنوات من احرتاف 
العمل الربملاين واستشارة اخلرباء واملتخصصني, بينام اعرت التجربة الربملانية السادسة, 

 .يعي والرقايببعض الضعف يف اخلربة السياسية والعمل الترش
اتسمت الربامج االنتخابية لإلسالميني بتجنبها اخلوض يف إشكاليات مستعصية 
كتطبيق الرشيعة, واالختالط بني الذكور واإلناث, وتطبيق احلدود, كام جتنبت اعتامد 

 الذي تبنته مجاعة اإلخوان» القرآن هو دستورنا«و» اإلسالم هو احلل«الشعار السيايس القائل 
 يف معاركها السياسية, مقابل الوجود املكثف ملفاهيم األسلمة والتخليق واهلوية املسلمني

اإلسالمية, مع الرتكيز عىل تطبيق الطابع اإلسالمي الذي ينص عليه الدستور, وهو ما 
يفرس رهان اإلسالميني عىل اسرتاتيجية األسلمة, من داخل القواعد املؤطرة للعمل 

  .ة دعاو قد تتهمهم باخلروج عن الثوابت السياسيةالسيايس يف حماولة لتحييد أي
وقد هدف اإلسالميون املشاركون إىل تلبية تطلعات نخبة سياسية إسالمية تنهل 
من إيديولوجيا إصالحية وتطمح إىل تأطري العمل السيايس وختليقه, من أجل املزيد من 
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طق تدرجي يقر بالفعل التقارب بني املرشوع اإلسالمي ومرامي العمل السيايس, وفقا ملن
 السيايس داخل املؤسسات السياسية هبدف تغيريها من الداخل, وهو ما مكن القو

 .اإلسالمية من تفعيل أدوارها السياسية واالجتامعية
اعترب النظام اإلسالميني قد خرقوا قواعد اللعبة السياسية الضمنية املرتبطة 

ر ما شكل ذلك انحرافا عن ما سلف باحتكار امللك للرشعية السياسية الدينية, بقد
رسمه من خطوط, واقتحام ملجال سيايس ديني غري متفاوض بشأنه, ويمكن تفسري 
تركيز اإلسالميني عىل خطاب األسلمة واهلوية والتخليق برغبتهم يف التميز واالنفراد 
بخطاب سيايس جديد ينهل من املرجعية اإلسالمية, بشكل خيلق دينامية جديدة 

جلامهري التي أضحى خطاب األحزاب السياسية التقليدية جيد صعوبة كبرية يف تستميل ا
 . تعبئتها وحتريكها

إن الرتكيز عىل هذه النوعية من القضايا فهم منه ممارسة نوع من الوصاية الفوقية, 
 لطريقة عمل الدولة والفاعلني السياسيني والعمل عىل توجيهها وفق قناعات اإلسالميني,
وإمالئهم عىل الدولة واألحزاب ما جيب عليهم القيام به, وهو ما عكس تباينا مرجعيا 
 حول الوظيفة األخالقية والسياسية التي تضطلع هبا الدولة العرصية, التي ير اإلسالميون

أهنا ختلت عن الوظائف اإلسالمية التقليدية كمفهوم احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن 
ع الدولة بحظر األمور املحرمة وجعلها أداة طيعة يف خدمة الرشع املنكر, فاضطال

 .ومقاصده ال اقتصارها بوظائف خاصة ال تستحرض بالرضورة البعد الرشعي
 :يمكن أن نفرس أسباب اخلالف إىل العنارص اجلوهرية اآلتية

فاعتامد حزب العدالة والتنمية : الرصاع حول الرشعية السياسية الدينية −أوال
رجعية اإلسالمية كقاعدة إيديولوجية وسياسية, أثارت حفيظة القو السياسية للم

اليسارية التي تنظر إليها بسلبية, تر فيها توظيفا للرموز الدينية واملفاهيم الرشعية يف 
ميدان العمل السيايس; وهي املسألة التي ال تروق للمؤسسة امللكية إذ تساهم يف منافسة 

الدينية, ألن امللكية تعتربها جماال خاصا  −عىل السلطة السياسية  امللك كأمري للمؤمنني
حتتكر متثيليته, وتوظفه رمزيا ودينيا وسياسيا, حسب السياقات والظروف التي تساعد 
عىل التمييز بني األدوار السياسية والوظائف الدينية, أو حتويل بعض القضايا الدينية إثر 
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رقة نفسها التي يستند عليها احلزب يف بعض ممارساته اخلالف حوهلا إىل سياسية, وهي الو
 السياسية والربملانية;

وهي مسألة تتجاوز ما هو : التداعيات السياسية لوظيفة الضبط األخالقوي −ثانيا
سيايس لتقتحم ما هو عقائدي وأخالقي, كاملطالبة املستمرة بتخليق املشهد السمعي 

عالم العمومية, ومرشوع قانون السلفات البرصي, وعدم إدراج القامر يف وسائل اإل
 .الصغر بالفائدة, واملطالبة بإغالق احلانات واخلامرات ومشكل السياحة اجلنسية

فهي قضايا وإشكاالت يتداخل فيها السيايس بالديني واألخالقي واالقتصادي, 
ينظر إليها اإلسالميون كمخالفات ملنطوق الرشيعة وحتليل للمحرمات وإباحة 
للمحظورات, بينام تعتربها السلطة السياسية خاضعة لالجتهاد وتندرج ضمن جمال عمل 
الدولة مركزيا وحمليا, وهو ما يعكس نوعا من التباين املرجعي حول الوظيفة األخالقية 
والسياسية التي تضطلع هبا الدولة العرصية التي ير اإلسالميون أهنا ختلت عن وظائفها 

 األخالقية والدينية;
احلفاظ عىل التوازنات السياسية الكرب, فالتدخل املستمر للسلطة ملراقبة  − ثالثا

احلقل السيايس وتوجيهه, واالستمرار يف لعبة التوازنات املاكر سياسية املستندة عىل هيمنة 
السلطة, وعدم السامح لربوز قو سياسية قوية, خيدم اسرتاتيجياهتا ويمكنها من التحكم 

السيايس شكل نقطة خالفية مع اإلسالميني خوفا من حتقيق أي اكتساح يف جممل احلقل 
 .مرتقب أو خلط للخريطة السياسية

بيد أن رؤية اإلسالميني مل حيكمها هاجس اإلصالح الدستوري والسيايس, بقدر 
ما حددته الرغبة يف إعطاء األولوية للتنصيص عىل الرشيعة اإلسالمية كمصدر أسمى 

لتأهيل السيايس واحلزيب وعىل رضورة اإلصالح السيايس, وتطوير للترشيع, وأولوية ا
فالدينامية السياسية واالجتامعية التي وسمت .. بناء الدولة وخاصة الربملان واحلكومة

التجربة التأسيسية لإلسالميني, افتقدهتا الوالية الترشيعية السابعة التي مل تشهد نفس 
   .احليوية السياسية

 الفعل الربملاين الترشيعي والرقايب داخل اهليئة الترشيعية, اصطدم إن استجالء حصيلة
بمحدودية األدوار السياسية املنوطة هبا داخل الربملان, فاألداء الربملاين لإلسالميني وإن 
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احتلوا فيه املرتبة األوىل بتحقيقهم ألرقام قياسية مقارنة مع الواليات الترشيعية السابقة, 
 العمل الربملاين عند اإلسالميني, إال أن أهم عائق جابه عكس جدية وانضباطا يف

 اإلسالميني يف الصالحية املخولة للهيئة الترشيعية التي منحتها وظائف شكلية غري مؤثرة,
   .وهو ما جعل الربملان يفتقد لرهانات سياسية حقيقية داخل النظام السيايس املغريب

<íéÛßjÖ]æ<íÖ]‚ÃÖ]<hˆ£<íé‰^éŠÖ]<íe†rjÖ]ÜÓ£]<» 
شكلت مرحلة ما سمي بالربيع العريب مناسبة متكن خالهلا حزب العدالة والتنمية 
من االستفادة من تأثرياته والوصول لقيادة العمل احلكومي بعد االنتخابات الترشيعية 

      , نجم عنها فوز العدالة والتنمية ٢٠١١رب فمنو/ترشين الثاين ٢٥السابقة ألواهنا يف 
التي  ٢٠١٦ين, وقد حصل أيضا يف انتخابات السابع من أكتوبر مقعد برملا ١٠٧ ـب

 .مقعدا برملانيا ١٢٥حصول خالهلا عىل 
 لقد هدف نظام احلكم من إدماج التيار اإلسالمي اإلصالحي داخل احلقل السيايس
املؤسسايت إىل جتديد التوافق حول قواعد املنافسة السياسية طبقا لرشوط النظام وتقوية 

 املكانة السياسية والدينية للمؤسسة امللكية ودعم رشعيتها وتقوية استقرارها اإلمجاع حول
السيايس واالجتامعي, كام استفاد اإلسالميون يف اضطالعهم بدور املعارضة املؤسساتية 
من الفراغ الذي ولده انتقال املعارضة اليسارية التارخيية للحكومة, ثم تردي األوضاع 

 : لتي ظلت تتميز بنوع من التأزم, واضطلعوا بالوظائف اآلتيةاالجتامعية واالقتصادية ا
رشعنة السلطة وتقويتها, املسامهة يف التنفيس عن االحتقانات والتذمرات 
االجتامعية, إدماج الفصائل املتطرفة والعمل عىل حتييدها, إعطاء دينامية جديدة للعمل 

قل السيايس, ثم إبراز مد قدرة الربملاين, القيام بوظيفة الرقابة األخالقوية داخل احل
 .النظام السيايس عىل االحتواء واملحافظة عىل االستقرار السيايس

والسؤل الذي يطرح نفسه للتأمل والنظر, ما مد تأثري مسار اإلدماج السيايس 
باملغرب عىل التطور الفكري والنضج السيايس للقو اإلسالمية اإلصالحية? وكيف 

ية ومنطق لفعل السيايس عىل تطور اخلطاب الفكري والسيايس? أفضت املامرسة السياس
هل يعترب وصول حزب العدالة والتنمية إىل قيادة العمل احلكومي تتوجيا إجيابيا يف مسار 
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 ٢٠إدماجه السيايس? أم أن املصلحة السياسية وتأثريات ما سمي بالربيع العريب وحركة 
 زل ريثام هتدأ العاصفة?فرباير اضطر النظام إىل القبول هبذا التنا

وهل تأثرت التجربة احلكومية حلزب العدالة والتنمية بأسباب اخلالف بني  
 اإلسالميني ونظام احلكم أثناء مرحلة املعارضة?

íé‰^éŠÖ]<í×u†¹]<l^â]†Òý<e‚i<æ_<t^Úý]<…^Š¹<sèçji 
قلب لقد متيزت جتربة اإلدماج السيايس لإلسالميني اإلصالحيني بنوع من الت

املستمر يف عالقتهم أوال مع نظام احلكم التي اجتازت مراحل متباينة ترتاوح ما بني 
التوافق العابر والتساكن احلذر وما بني التأزم الظريف واملواجهة املستمرة وصوال إىل 
االنسداد واجلمود, أو يف عالقتهم من جهة ثانية بالقو السياسية العاملة داخله سواء 

   .IQUPHكومية أو معارضة سياسيةكانت أغلبية ح
ال بد من اإلشارة يف البداية إىل أن احلكومة االئتالفية التي قادها حزب العدالة 

, مل تأت نتيجة تطور سيايس طبيعي يف سياق املسلسل ٢٠١٦−٢٠١١والتنمية ما بني 
الديمقراطي, بحكم طبيعة العالقة بني التيار اإلسالمي اإلصالحي والنظام السيايس, 

من حركات » بالربيع العريب« فقد نجم عن ما شهده الشارع العريب خالل ما سمي
احتجاجية أطاحت بمجموعة من األنظمة التسلطية, إىل ترسيع خطوات اإلصالح بغية 
احتواء الوضع واحليلولة دون انفجاره, حيث أقدم امللك حممد السادس بخطوة استباقية 

, رغم معارضة ٢٠١١مارس /آذار ٩خطاب  دعت إىل تعديل الوثيقة الدستورية يف
فرباير بمختلف مكوناهتا ومجاعة العدل واإلحسان أحد أبرز التنظيامت  ٢٠حركة 

 .اإلسالمية املعارضة باملغرب
وهي الظرفية السياسية التي شكلت فرصة سياسية استفاد منها حزب العدالة 

 سياسية, التي ضمنها التنصيصوالتنمية, وعمل خالهلا عىل بلورة مقرتحاته الدستورية وال
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عىل إمارة املؤمنني واملؤسسة امللكية ودفاعه عنهام إىل جانب تأكيده السري قدما يف مساره 
السيايس من داخل النظام السيايس وفقا ملنطق إصالحي تدرجيي, ويمكن اعتبار هذه 
اخلطوات السياسية رسائل طمأنة ما فتئ اإلسالميون يبثوهنا, وقد سامهت خالل هذا 

ف من عنارص عدم الثقة والتوجس بينهم وبني املؤسسة الظرف اخلاص يف التخفي
  IQUQH.امللكية

كان من نتائج هذا احلراك املجتمعي والسيايس صياغة دستور جديد, ترتب عنه 
, نجم عنها فوز ٢٠١١رب فمنو/ترشين الثاين ٢٥تنظيم انتخابات برملانية سابقة ألواهنا يف 

مقعد برملاين, تاله وصول حزب العدالة والتنمية إىل قيادة العمل  ١٠٧ ـالعدالة والتنمية ب
احلكومي, مما اعترب خطوة مهمة يف مسار الفاعل اإلسالمي الذي راهن عىل االندماج 
السيايس من داخل النظام, ومتكن من الوصول إىل السلطة بطريقة سلمية دون أي 

صوصية النظام السيايس املغريب الذي تشنجات أو توترات سياسية أو اجتامعية, بحكم خ
 .حتتل فيه املؤسسة امللكية مكانة مركزية

إن هذه التجربة السياسية تتم من داخل إطار دستوري جديد ما زال ينتظر 
 التفعيل, وهو ما يسمها بخصوصية احتكامها لقواعد دستورية رفعت من مستو

 .صالحياهتا وسلطاهتا
ب العدالة والتنمية داخل نظام احلكم يف سياق إن العمل عىل استقصاء جتربة حز

ظرفية سياسية شديدة احلساسية, تتجسد يف تدبري ما يسمى يف اخلطاب السيايس للحكومة 
بالتنزيل الديمقراطي للدستور, وهو ما يستلزم تفصيل هذه اإلشكالية إىل جمموعة من 

 :األسئلة األساسية
 ٢٠١١ سلوكه السيايس بدستور هل تأثر الفاعل السيايس احلكومي واحلزيب يف

? هل أفىض ١٩٩٦الذي ال خيتلف معظم الباحثني عن كونه أكثر تطورا من دستور 
 دستور فاتح يوليو والسلوك السيايس للنخب إىل إعادة مصاحلة املواطن مع السياسة?
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ما هي طبيعة تصورات حزب العدالة والتنمية وباقي مكونات التحالف احلكومي 
وما هي اآلليات املعتمدة لتدبري هذه املرحلة السياسية االنتقالية  ?قاليةللمرحلة االنت

 الصعبة?  
íÚ^ÃÖ]<äÊ]‚â_æ<êÚçÓ£]<sÚ^ÞÖ]<^ÃÚ 

ما هي خصائص الربنامج احلكومي وكيف شخص الوضعية السياسية التي 
 اجتازهتا البالد? وما هي أبرز اإلضافات التي قدمها?

امللك وسعيها للحصول عىل ثقة جملس النواب نجم عن تعيني احلكومة من طرف 
إىل طرح برناجمها احلكومي, وينطلق الربنامج احلكومي الذي جيسد وجهة النظر الرسمية 
للحكومة من قناعة أساسية الزمت مضامينه مند بدايته إىل هنايته, وهو أن احلكومة 

اخليار الثالث وبرناجمها أتى يف مرحلة سياسية انتقالية جديدة, جسدت ما أسمته ب
للنموذج املغريب يف التعامل مع احلركة االحتجاجية التي شهدها العامل العريب, وبفضل 

تم إرساء هنج إصالحي مكن من إقرار حتول  ٢٠١١مارس  ٩خطاب العاهل املغريب 
سيايس مستمر وهادئ, تلته جمموعة من اإلجراءات السياسية التي وصفها الربنامج 

نوفمرب  ٢٥إلجيابية من قبيل استفتاء فاتح يوليو وانتخابات احلكومي بالشجاعة وا
  IQURH, التي اعتربهتا احلكومة باملتميزة يف تاريخ االستحقاقات االنتخابية باملغرب,٢٠١١

تالها تعيني عبد اإلله بن كريان رئيسا للحكومة من احلزب الذي حصل عىل املرتبة 
  IQUSH.األوىل, أعقبها تشكيل أغلبية حكومية وفقا ملنهجية تشاركية واسعة

إذن لقد كان تقييم الربنامج احلكومي إجيابيا لطريقة تدبري املؤسسة امللكية 
, بل إنه اعترب التجربة املغربية حظيت لتداعيات احلراك السيايس الذي شهده املغرب

  IQUTH.باهتامم إعالمي واسع وترقب دويل

                                                            
 .٥, ص ٢٠١٢يناير  »الربنامج احلكومي«: اململكة املغربية, رئيس احلكومة  (١٥٢)
 .٦مرجع سابق, ص , »الربنامج احلكومي«: اململكة املغربية, رئيس احلكومة  (١٥٣)
 .٦نفس املرجع, ص   (١٥٤)
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قراطي, إىل مرحلة جديدة من البناء الديماالنتقال « هيدف الربنامج احلكومي إىل

املغربية  عرب التقدم يف تنزيل مقتضيات الدستور اجلديد, وتعزيز الثقة يف غد أفضل لألمة
وتوفري رشوط التنافس والعمل اجلامعي من أجل هنضة الوطن وقوته وسيادته ووحدته, 
واالجتهاد يف إرساء مغرب الكرامة واحلرية والتنمية والعدالة االجتامعية لكافة مواطناته 

 IQUUH.»ومواطنيه
وإذا كان الربنامج احلكومي جيسد رؤ الربامج االنتخابية ألحزاب التحالف 

جتسيد االلتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته « احلكومي, فإنه حدد رهانه األسايس يف
الترشيعية واملؤسساتية, واالستجابة لالنتظارات اجلوهرية وامللحة للشعب املغريب بفئاته 
ورشائحه داخل الوطن ويف اخلارج ولعموم الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني 

وهو ما جعل   IQUVH,»لوفاء بااللتزامات الدولية لبالدناومؤسسات املجتمع املدين, وا
الربنامج احلكومي يعترب هذه الوالية الترشيعية استثنائية بامتياز ملا يتطلبه الدستور من 

إصالح عميق للدولة وجتديد لوظائفها « رضورة تنزيل مقتضياته يف سياق مسلسل
والتكامل والتعاون بني مؤسساهتا, وتطوير بنيتها وتأهيل أدوراها وإرساء قواعد التالؤم 

لكسب حتديات احلكامة اجليدة والتنمية االقتصادية والعدالة االجتامعية, مما يعزز إشعاع 
   IQUWH.»النموذج املغريب وجاذبيته

أولوية احلكومة إذن ترسيخ مسار البناء الديمقراطي للبالد ومواصلة بناء الدولة 
التنزيل التشاركي « وجه الفساد من خالل ما أسمتهالديمقراطية, وحماربة االختالالت وأ
وما يرتتب عن ذلك من جهوية متقدمة  IQUXH,»والديمقراطي ملقتضيات الدستور

 .وإصالح لإلدارة وتكريس الستقاللية السلطة القضائية

                                                            
 .٥نفس املرجع, ص   (١٥٥)
 .٧نفس املرجع, ص   (١٥٦)
 .٧نفس املرجع, ص   (١٥٧)
 .١٨نفس املرجع, ص   (١٥٨)
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ديمقراطي يعيد الربنامج احلكومي الرتكيز يف طريقة تنزيل الدستور بمنطق 

قراطية وعيا منه بحساسية املرحلة, ورضورة د عىل املقاربة التشاركية والديمباالعتام
احلفاظ عىل التوافق وإرشاك اآلخرين قصد إنجاح تدبري املرحلة االنتقالية والتحول إىل 

توطيد « :أما اهلدف العام للربنامج احلكومي  IQUYHطور جديد يف نظام احلكامة اجليدة,
ء جمتمع متوازن ومتامسك ومستقر ومتضامن ومزدهر يضمن العيش الكريم مسلسل بنا

للمواطنات واملواطنني والرعاية اخلاصة للمغاربة املقيمني يف اخلارج, وقائم عىل تنمية 
الطبقة الوسطى بتوفري الرشوط الالزمة إلنتاج الثروة وحتقيق التضامن بني خمتلف 

 :اهلدف عىل مخس توجهات كربوقد اعتمد يف تفعيل هذا   IQVPH,»رشائحه
 تعزيز اهلوية الوطنية املوحدة وصيانة تالحم وتنوع مكوناهتا واالنفتاح عىل : أوال

 الثقافات واحلضارات;
 ترسيخ دولة القانون واجلهوية املتقدمة واحلكامة الرشيدة الضامنة للكرامة : ثانيا

ولية باملحاسبة واحلقوق واحلقوق واحلريات والقائمة عىل املواطنة احلقة وربط املسؤ
 بالواجبات;

 مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية واجلهوية وتنافيس : ثالثا
 ومنتج للثروة وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثامر النمو;

 مات تطوير وتفعيل الربامج االجتامعية بام يضمن الولوج العادل إىل اخلد: رابعا
األساسية وخصوصا التعليم والصحة والسكن, ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بني 

 األفراد والفئات واألجيال واجلهات;
 تعزيز التفاعل اإلجيايب مع املحيط اجلهوي والعاملي وتقوية األداء : خامسا

  IQVQH.العمومي خلدمة املغاربة املقيمني يف اخلارج
                                                            

 .٨نفس املرجع, ص   (١٥٩)
 .٩نفس املرجع, ص   (١٦٠)
 .٨٧−١١و ١٠نفس املرجع, ص   (١٦١)
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إن تباين وجهات نظر احلكومة واملعارضة حول طريقة تأويل الدستور توجب 

 ما هي األسباب الرئيسية التي تكمن خلف سوء فهم الدستور?: طرح السؤال اآليت
(..) علينا أن نبدأ بحقيقة أن الدستور نفسه حيوي عددا من األمور الغامضة 

الدستور هو أن يفعل الناس ما يرسهم من بنوده, وإذا كان هذا احلكم صحيحا, فمن 
  IQVRH.»املمكن أن يفيد تفسريا آخر وراء ارتباكنا واضطرابنا

لنقاط التي تراها تتحدد إذن انتقادات املعارضة للربنامج احلكومي يف جمموعة من ا
 :تتناقض مع ما أتى به الربنامج احلكومي وهي كاآليت

  بطء وترية عمل احلكومة يف طريقة تفعيل الدستور من خالل مؤرش ضعف عدد
 مشاريع القوانني املقرتحة;

  عدم انسجام احلكومة مع ما جاء يف الدستور والربنامج احلكومي من خالل
انة اخلاصة هبا, وهو ما اعتربته تراجعا عن ما أسمته عدم إعطاء املعارضة السياسية املك

 احلكومة بالتنزيل التشاركي والديمقراطي للدستور;
  جنوح احلكومة يف منهج تفعيلها لدستور نحو تأويل رئايس ملواد الدستور بدل

االحتكام للتأويل الربملاين, وهو ما اعتربته املعارضة إفراغا للدستور من حمتوياته وفشل 
 .عيل موادهيف تف

ويمكن أن نضيف جمموعة من املالحظات األخر يف سياق مقارنة ما تضمنه 
 : الربنامج احلكومي واملخطط الترشيعي مع ما أنجز عىل أرض الواقع ما ييل

  رفع احلكومة لسقف وعودها وإن شئنا توقعاهتا يف جمال اإلصالح وحماربة
لبالد بإجياد مناصب شغل وحماربة الفقر الفساد واالستبداد وحتسني الوضعية االجتامعية ل

والتهميش, والعمل عىل تطوير االقتصاد املغريب وحتديثه, وهو ما جعل املواطنني يعلقون 
                                                            

, ترمجة أمحد طاهر, دار »آلة تعمل من تلقاء ذاهتا: الدستور يف الثقافة األمريكية«: مايكل كامن  (١٦٢)
 .٣٢−٣١, ص ١٩٩٦فارس للنرش والتوزيع, عامن, الطبعة األوىل 
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آماال عريضة عىل هذه الطموحات احلكومية, التي رسعان ما اصطدمت بواقع معقد 
ملقاصة أزمة صندوق ا( وشائك, كان خيفي تركة سياسية واقتصادية واجتامعية ثقيلة

وصناديق التقاعد, معضلة استرشاء الفساد, ضعف االقتصاد الوطني, البطالة, املديونية, 
, أدركت معها احلكومة الوضع الصعب الذي ...)آثار األزمة املالية العاملية عىل املغرب

وجدت نفسها فيه, وهو ما أضحى يشكل امتحانا ضيق من هامش مناوراهتا, وشكل 
 الهتامها بالتقصري والعجز;فرصة ذهبية خلصومها 

  أن احلكومة كانت تتوجيا ملرحلة الربيع العريب يف ظل دستور جديد وسع من
صالحياهتا وسلطاهتا مقارنة مع سابقاهتا وخوهلا القدرة عىل املبادرة, وهو ما انعكس عىل 
موقع احلكومة التي بدا إيقاع عملها يعرتيه نوع من البطء والضعف والرتدد الذي يعكس 

تيجية يف سياق تدبري إشكالية السلطة السياسية التي ليست باهلينة, األمر اغياب رؤية اسرت
بدا يظهر احلكومة بغري القادرة أو املرتددة وهو ما أصبح ال يساير املطالب امللحة 

 للجمهور العريض الذي ينتظر من بتلهف;
  أن اإلسالميني غري قادرين عىل تسلم زمام أن هناك ثقافة سياسية مسترشية تر

 السلطة, وتعترب رشعيتهم السياسية ناقصة, وأهنم غري جديرين باحلكم رغم وصوهلم إليها
عرب صناديق االقرتاع, وهي نزعة غري ديمقراطية جتد تفسريها يف فشل منافسيهم يف حتقيق 
نتائج سياسية أضعفت من رشعيتهم, إىل جانب احتدام املنافسة بينهم وبني خصومهم 

لوجيني, ثم الرصاع عىل املواقع السياسية واالجتامعية, إن جمموع هذه العوامل اإليديو
 تفرس لنا رغم األخطاء احلكومية غري املحسوبة,كثرة خصومهم وعدد املنتقدين هلم;   

  السري يف مسار إرساء التوافق بني املؤسسة امللكية وحزب العدالة والتنمية خالل
املرحلة االنتقالية احلرجة, فإذا كانت بعض املراحل مرحلة الربيع العريب قصد تدبري 

السياسية التارخيية اقتضت إرساء نوعا من التحالف بني املؤسسة امللكية وقو اليسار 
ملواجهة حتدي األصولية اإلسالمية, فإن املرحلة احلالية شهدت مسار يطمح إلرساء الثقة 

 ;املغربمتبادلة قصد التعايش بني اإلسالميني وامللكية يف 
  ,تباين مكونات األغلبية احلكومية واسترشاء خالفاهتا السياسية اخلفية واملعلنة

وهو ما أثر سلبا عىل صورة احلكومة واستدراجها إىل الدخول يف معارك هامشية زاد من 
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حدهتا حماوالت اخلصوم السياسيني للحكومة تصيد أخطاء مسؤوليها وعىل رأسهم 
ء بالنقد واالهتام عىل ترصحياهتم ومواقفهم بل حتى بعض رئيس احلكومة, وتسليط الضو

 ترصفاهتم الشخصية;
مصادفة تنصيب احلكومة يف سياق التأثريات املبارشة لألزمة االقتصادية العاملية   •

التي بدأ هليبها يصل للمغرب, فإذا كانت سمة اخلطاب الرسمي ألسباب متعددة مل يقر 
البالد, فإن عوامل تأثريات هذه األزمة بدا ملموسا عىل سابقا بتأثريات هذه األزمة عىل 

صعيد اجلاليات املغربية املقيمة يف بلدان املهجر, التي ما فتئت تتقلص مواردها وعائداهتا 
 .إىل جانب تقلص عدد السياح والنقص يف السيولة

¤]{‘ø{l^ 
الشك أن السعي الستكشاف حصيلة التجربة احلكومية مسألة ليست بالبسيطة 

 يديولوجيا والتموقعواهلينة للراغب يف التعامل العلمي املوضوعي البعيد عن السياسة واأل
السيايس, وهو ما أكدنا أنه سيواجه مجلة من التحديات النظرية واملنهجية بحكم جدة 

ة املرحلة السياسية االنتقالية التي نمر منها مما يصعب من التجربة وبداياهتا, ونظرا لطبيع
معاجلتها بنوع من املوضوعية والعلمية وهو ما حدا بنا إىل الرتكيز عىل إشكالية تفعيل 

 .الدستور دون غريه من السياسات العمومية
إن جممل ما طرح من انتقادات تر أن حكومة العدالة والتنمية مرتددة وبطيئة 

تنزيلها لدستور مرحلة ما بعد الربيع العريب يمكن أن نجد له التفسريات يف طريقة 
 :اآلتية

  رهان حكومة بنكريان عىل السري قدما يف التوافق مع املؤسسة امللكية بحكم
جتذرها االجتامعي وعمقها الشعبي الذي تتميز به, وألن موازين القو والنفوذ السيايس 

جيعل من أية مواجهة لإلسالميني معها غري حمسوبة قد يف صالح املؤسسة امللكية, وهو ما 
 تؤثر سلبا عىل مستقبل املسلسل اإلصالحي; 

  الفوز باالستقرار السيايس للمغرب وجتنيب البلد القالقل االجتامعية والسياسية
 التي قد تعصف باالقتصاد األمن وصورة البالد اخلارجية;
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  من التامس املبارش بجميع دخول اإلسالميني للحكم بطريقة سلسة متكنهم
مؤسسات الدولة خاصة اجليش واألمن, قصد تغيري الصورة النمطية السلبية التي 

 يوصفون هبا;
  ربط عالقات جيدة مع اللوبيات االقتصادية ورجال املال واألعامل التي هلا

 أدوار اقتصادية مهمة;
 ومعرفة موازين  سري بنكريان يف سياق الواقعية السياسية عرب إدراك واقع البالد

القو احلقيقية وتدبري واقعي ألبرز اإلشكال, وذلك لتفادي أي ترسع قد يعرب املرشوع 
السيايس ويؤدي إىل إحباطات وخيبات أمل, وهي رؤية مستمدة من جتربة بنكريان خالل 

 .مرحلة الشبيبة اإلسالمية واالنفصال عنها وتأثرات مسار اإلدماج السيايس لتياره
−٢٠١١نتاج الترشيعي للحكومة خالل الوالية الترشيعية التاسعة اإلأما حصيلة 

٢٠١٦. 
مرشوع قانون بمبادرة حكومية من خالل مشاريع  ٣٨٩فقد أودعت احلكومة 

يف املائة,  ٩٢قانون بمعدل  ٣٥٩قوانني, وقد صودق خالل هذه الوالية عىل ما جمموعه 
 .معدلة قوانني ذات طبيعة ٧٥قوانني ذات طبيعة مؤسسة و ٢٨٤

مقرتح قانون  ١٨٥, فقد بلغ عددها )مقرتحات القوانني(أما املبادرات الترشيعية 
قانون بمبادرة برملانية  ٢٠تم إيداعه من طرف الفرق واملجموعات واهليئات الربملانية; 

وهو ما يفهم منه استمرار احتكار احلكومة للمبادرة  يف املائة; ١١صودق عليه بنسبة 
ا لتنفيذ خمططها الترشيعي عىل حساب املبادرة الربملانية, رغم وجود الترشيعية وسعيه

 .إطار دستوري يدعم املبادرة الترشيعية
قانون  ٢٣حوايل ( الوجود القوي للقوانني التنظيمية ضمن اإلنتاج الترشيعي

الذي ألزم احلكومة بإحالة مشاريع القوانني  ٨٦إىل جانب وجود الفصل ) تنظيمي
 .انرصام مدة الوالية الترشيعية التاسعةالتنظيمية قبل 

اتفاقية وهو رقم كبري جيسد سياسة املغرب للعودة إىل اإلحتاد  ١٦٦توقيع حوايل 
فريقي وجلولة التي قام هبا امللك حممد السادس يف القارة اإلفريقية وإبرام العرشات من اإل

 .الرشاكات مع العديد من البلدان اإلفريقية
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ت املطروحة أمام التجربة احلكومة العدالة والتنمية األوىل وتبقى أبرز التحديا
 :واحلالية برئاسة سعد الدين العثامين ما ييل

 حتدي التفعيل الديمقراطي للدستور وتدبري املرحلة االنتقالية; − ١
حتدي التدبري السلس للعالقة بني احلكومة واملؤسسة امللكية واحلفاظ عىل  − ٢

 القضايا اخلالفية;التوافق الدائم يف 
 حتدي تدبري السياسة من داخل املسؤولية احلكومية; − ٣
حتدي احلفاظ عىل االستقرار السيايس االجتامعي أمام ارتفاع وثرية  − ٤

 ;االحتجاجات كحراك الريف وحراك جرادة
حتدي إرساء سياسة خارجية حتقق التنمية والتطور واحلد من التبعية  − ٥

 .واالستقالل
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  نبيل البكريي

 
 

رتدادته العكسية نقطة حتول فكري وثقايف لد اشكل منعطف الربيع العريب و
قطاع بارز من شباب ما يعرف باإلسالم السيايس, وحتوالت قناعات شبابه وتصوراهتم 

الدولة املدنية  اجلديدة للعالقة بني الدعوي  والسيايس وكل ما له عالقة بمفهوم
وتصوراهتا ومفهومها عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان, مما يعني أن ثمة حتول ما  يف 
الرؤ والتفكري والتصورات يمكن أن متثل حالة قطيعة ما مع مرحلة تصورات اإلسالم 

 .السيايس التقليدية لد هؤالء األفراد وتصوراهتم السياسية والثقافية للحياة
سنحاول التقرب كثريا من معرفة هذه التحوالت ومد قناعاهتم يف هذا املبحث 

هبا وكيف طرأت عىل حياهتم وتصوراهتم خالل هذه املرحلة و هل شكلت فعال نقطة 
حتول لدهيم يف رؤيتهم لكل يشء من حوهلم بفعل هذه التطورات والتداعيات الكبرية 

ثري من مسلامت هؤالء التي تلت ثورات الربيع العريب الذي أحدث هزة كبرية يف ك
 .الشباب وتصوراهتم السياسية

يف املقابل, قد ال يعني أن هذا التحول أصبح ظاهرة واسعة االنتشار بقدر ما يعني 
أن ثمة حتول لد نخبة من شباب احلركات اإلسالمية وربام يف إطار نخبوي للغاية بفعل 

والسيايس  الكامن يف مناهج طبيعة التنشئة وطبيعة تعقيد االشتباك احلاصل بني الديني 
وحماضن احلركات اإلسالمية عدا عن مجود املسار التنظيمي وغياب االنسيابية 

 .عد احلركة اإلسالمية بشكل أكثر شفافية  ديمقراطيةاالديمقراطية يف فرز قيادات وقو
مع ذلك تبقى مؤرشات حالة التحول لد نخبة من أبناء احلركة اإلسالمية 

ا ظاهرة تستحق الدراسة والتأمل والقراءة للخروج بتصور أكثر وضوحا واملتعاطفني معه
الته وهل يمثل تيارا عريضا وقناعة أكيدة أم ال يعد كونه آعن طبيعة هذا التحول وم
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أقرب إىل الظاهرة اإلعالمية النخبوية املحصورة يف إطارات  ضيقة من النخبة املثقفة وال 
 .جتمع األخر وقواعد التيارات اإلسالمية العريضةيتعداها إىل ما سواها من رشائح امل
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متثل احلالة اإلسالمية اليمنية مرحلة متقدمة سياسيا حلد ما, عىل كثري من مثيالهتا 
وتصوراهتا عن الدولة وإن كانت جلها اإلسالمية األخر فيام يتعلق برؤيتها السياسية 

تنبع من عدم رؤية واضحة املعامل والتوجهات لدهيا, يف إطار احلالة اإلسالمية الكلية 
وخاصة تلك املرتبطة ثقافيا بحركة اإلخوان املسلمني, احلركة األكثر حضورا وتنظيام من 

سيايس بالدعوي غريها يف العامل اإلسالمي, بل احلركة التي أعادت ربط املفهوم ال
والديني بشكل أكثر وضوحا من غريها من احلركات اإلسالمية األخر. 

ومع هذا تظل للحركة اإلسالمية اليمنية خصوصية سياسية وثقافية تنبع من 
صلب اإلشكال اليمني وتعقيداته, بالنظر إىل شيوع روح اليمننة وطغياهنا يف كثري من 

مجاع السيايس أن تكون دائام خارج خارطة اإل مراحل التاريخ, التي دفعت باليمن إىل
العريب منذ حلظة اخلالفة اإلسالمية الراشدة األوىل وحتى خالفة بني أمية وبني العباس 

فاليمن كانت دائام تقع خارج مربع التوحد مع . مرباطورية العثامنيةوصوال حتى اإل
 .شاريعمشاريع قادمة من خارج جغرافيتها وإن ظلت ساحة رصاع هلذه امل

من هذه النقطة كان للحركة اإلصالحية اليمنية, كام يطلق عليها باليمن, حماوالت 
, وتأيت يف القلب  إصالحية مبكرة فيام يتعلق بالدولة والدعوة والدستور والسياسة عموماً

م, والتي ١٩٤٨من هذه املحاوالت اإلصالحية ما أطلق عليها بالثورة الدستورية عام 
اإلصالحية بأول دستور يف اجلزيرة العربية كلها, أي أول رؤية  نادت فيها احلركة

 .إصالحية لفكرة الدولة والدستور واحلقوق واحلريات
نكامش والتقهقر تاليا, يف أدبيات لكن هذا املسار اإلصالحي حصل له حالة من اال

اسية, احلركة اإلصالحية, بل وتراجع كبري عىل كافة املستويات الثقافية والفكرية والسي
بفعل حالة التالقح بني احلركة اإلصالحية اليمنية واحلركات اإلسالمية األخر كحركة 

خوان وكذلك اجلامعات السلفية كالوهابية بفعل دراسة عدد من أبناء احلركة اليمنية يف اإل
 .اجلامعات السعودية واملرصية وغريها
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ليمنية وقع يف إطار هذا الرتاجع يف املخيال السيايس لد احلركة اإلصالحية ا
التطور العام ملسار األفكار والتصورات يف العامل العريب واإلسالمي, بمعني أن حركات 
اإلسالم السيايس كانت يف إطارها العام تنهل من تصور عام واضح للمفهوم السيايس 
الذي اشتغلت عليه احلركة اإلخوانية يف عموم العامل اإلسالمي, وهي فكرة السعي 

 التمكني اإلسالمي وعودة اخلالفة من باب صعود اإلسالميني للحكم سياسيا يف
 .والسلطة ديمقراطيا

لكن مثل هذا السياق التصوري أيضا كان حمفوف بكثري من الغموض فيام يتعلق 
بإيامن اإلسالميني بالديمقراطية عموما, من حيث هي قيم متكاملة ومتداخلة كحقوق 

تخايب مقصور يف ممارسة االنتخابات فحسب, بل وواجبات ونظم وليس جمرد إجراء ان
 .هي منظومة متكاملة من حقوق اإلنسان إىل قبول فكرة التعدد الثقايف يف املجتمع الواحد
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د كل م, أعلن قيام اجلمهورية اليمنية من احتا١٩٩٠مايو /أيار ٢٢يف صبيحة عام 
من شامل اليمن اجلمهورية العربية اليمنية وجنوبه ممثال بجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية, ومثلت هذه اخلطوة صياغة أول دستور ديمقراطي تعددي يف اليمن, الذي 
كانت فيه احلركة اإلسالمية ببعدها الثقايف اإلخواين حارضة بقوة كحركة دعوية تربوية 

 .ليمني وحارضة بقوةمتجذرة يف املجتمع ا
نص الدستوري اليمني اجلديد عىل التعدد الديمقراطي والثقايف, وآليات االنتقال 
السيايس انتخابيا, وهو ما حتم عىل احلركة اإلسالمية التكيف مع هذا املشهد اجلديد 
بآلياته وتصوراته مما دفع باحلركة اإلسالمية للتعاطي السيايس اجلاد مع هذا التوجه 

, فبدءوا أول ةفبادر اإلسالميون إىل مجلة من املراجعات يف تصوراهتم للسياس اجلديد
خطوات املراجعة بإعالن تأسيس التجمع اليمني لإلصالح كحزب سيايس يعرب عن 

 .احلركة اإلسالمية وتوجهها اجلديد
وتعد هذه اخلطوة بمثابة حتول كبري يف أدبيات وذهنية احلركة اإلصالحية اليمنية, 

 ز جدل فكري وثقايف ودعوي كبري أثنائها يف موقف احلركة اإلسالمية من الديمقراطيةفقد بر
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نتهى هذا اجلدل يف صالح التيار التحديثي يف احلركة, التيار انتخابات, والتعددية واال
الذي تبني فكرة التحول الديمقراطي والسيايس والثقايف يف صلب فكرة وذهنية احلركة 

, ويعد هذا التوجه اجلديد حينها بمثابة حتول فكري كبري يف عموما ةونظرهتا للسياس
 .صلب نظرة احلركة اإلسالمية لكثري من القضايا السياسية والثقافية

ومع هذا بقيت هناك نقاط جدل مل حتسم بسهولة حينها من قبيل حق املرأة يف 
نتخاب االنتخاب والرتشح يف االنتخابات, وإن حسمت الحقا لصالح حق املرأة يف اال

تامعية وليس الفتاو الدينية جاإلعاقة هي العادات والتقاليد اال والرتشح وكان مصدر
سالمية الدستور ومصدر الترشيع, وكل هذا مثل حالة إحينها, عدا عن هذا حسم جدلية 

 .بحسب التوصيف الغريب للظاهرة اإلسالمية» اإلسالم السيايس«حتول حقيقية يف قلب فكرة 
من الضبابية يف الرؤية السياسية,بخاصة فيام يتعلق بالعالقة بني  الكثري لكن ظل

الديني والدنيوي السيايس والدعوي, وإن بدا ظاهراً أهنم قد جتاوزوا هذه املنطقة الرمادية 
يف الفصل بينهام من خالل تبني حالة  سياسية حزبية واضحة ممثال بإعالن إنشاء التجمع 

 .نشطتهم وحتركاهتماليمني لإلصالح كمظلة سياسية أل
خاضت اليمن العديد من املحطات االنتخابية برملانية ورئاسية,لكن كانت أوالها 
هي املحطة األكثر ديمقراطية وشفافية بفعل التوازن السيايس القائم بني القو السياسية, 
لوا يف تلك االنتخابات  والتي بموجبها خاض اإلسالميون انتخاباهتا بنجاح كبري, حصّ

 ., ليحلوا يف املرتبة الثانية, كقو سياسية صاعدةدمقع ٣٠١قعدا من أصل م ٥٦
, بعد انفراط عقد معادلة التوازنات السياسية, ١٩٩٧أبريل /نيسانيف انتخابات 
م, وتراجع العملية السياسية والديمقراطية, تراجع بموجبها ١٩٩٤بفعل حرب صيف 

حيون من اإلتالف احلكومي, وخرج عىل إثرها اإلسالميون اإلصال اهلامش الديمقراطي,
باحلياد بني السلطة  لكنهم مل يذهبوا مبارشة إىل منصة املعارضة, وإنام ظلوا يف حالة أشبه

واملعارضة, ومنزلة بني املنزلتني فال هم الذين ظلوا يف السلطة, وال هم الذين انضموا 
وم الدعوي للمعارضة, وكان هذا املوقف هو نتاج حالة الضبابية واخللط بني املفه

والسيايس للسياسة ذاهتا, أي معارضتهم كانت ستكون خروجا عن طاعة ويل األمر وفقا 
 .للمفهوم السلفي للمعارضة



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٤٠

احلالة اإلسالمية يف اليمن تتوزعها ثالث تيارات رئيسية هي التيار اإلصالحي ذو 
كرة حاكمة اخللفية اإلخوانية, والتيار السلفي, وتيار الزيدية السياسية, ولكل تيار ف

ومنظومة تصورات ورؤ حتكم توجهاته, إنّام احلالة اإلصالحية هي األكثر ديناميكية 
احلالة السلفية رسيعة التحول فهي امتداد للفكرة السلفية  وجتذرا يف املشهد اليمني, فيام

 .فكار املذهبية املسيسة يف احلالة اليمنيةلتبقى احلالة الزيدية السياسية هي أقدم األ
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وية, يف اليمن عىل بري األكثر جتليا للحالة اإلسالمظلت احلالة اإلصالحية هي التع
م وظلت هذه ١٩٩٠مايو /أيارمد عقدين من الزمن منذ إعالن قيام الوحدة اليمنية يف 

احلزيب اليمني باعتبارها حالة إسالمية مجعت بني احلالة هي األكثر حضورا يف املشهد 
 .         التوجهني الدعوي والسيايس منذ حلظة التأسيس األوىل

وظلت احلالة اإلصالحية التعبري األكثر وضوحا عن التوجه احلركي ذي اخللفية 
 اإلخوانية ثقافيا ودعويا, وواجهت هذه احلركة حالة من اجلدلية الفكرية والثقافية منذ

البداية األوىل بني تيارين واضحني, األول هو التيار الدعوي التنظيمي والتيار الثاين هو 
 .التيار الثقايف والسيايس

 فالتيار األول, هو التيار األقو حضورا وانتشارا, بعكس التيار الثاين املدين النخبوي,
ية بارزة للحالة سياسية وإعالم ةالذي أيضاً ال خيفى حضوره اإلعالمي والثقايف كواجه

اإلصالحية,مما ساهم يف تشكيل مشهد سيايس يمني أكثر ديناميكية وفعالية, بسب هذا 
احلضور الالفت ملثقفي التيار ونشطائه املدنيني والسياسيني واملثقفني, الذين كانوا بمثابة 

وهي امتداد طبيعي  ,م٢٠١١فرباير  ١١الكتيبة األوىل يف مسار احتجاجات ثورة 
 .ات االحتجاجية يف عواصم الربيع العريب يف تونس والقاهرة وطرابلس ودمشقللفعالي

ونضجه  ,»اللربالية« وتوجهاته −املدين داخل احلالة اإلصالحية−وبفعل هذا التيار 
يُمثل  −وإن كان نخبويا حمدودا−لفكري بدت هناك مالمح فكر جديد السيايس وا

والدولة واملجتمع والتعددية وحقوق ومفهومه للسياسة  متقدماً يف رؤيته نموذجاً 
وكلها تعد رؤ متقدمة عن املعنى املعهود هلذه القضايا  اإلنسان, وكل املفاهيم احلداثوية,

 .يف الذهنية اإلصالحي التقليدية, التي تربط بني سياقي الدعوي والسيايس
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يف فرباير أهم خمرج ومتنفس هلذه األفكار اجلديدة  ١١وهكذا مثلت مناخات ثورة 
التي عربت عنها بوضوح يف االحتجاجات الشعبية العارمة,  قلب احلركة اإلصالحية,

التي قادهتا نخبة من رموز اإلصالحية اجلديدة, وكانت أهم حمطات هذا التحول هي 
حصول أحد ناشطيهم توكل عبد السالم كرمان, عضوة جملس شور اإلصالح, عىل 

الربيع العريب, الذي سامهت هي بفاعلية جائزة نوبل للسالم, كواحدة من أهم رموز 
كبرية فيه, منذ حلظاهتا األوىل بل وقبل هبوب رياح الربيع العريب بكثري, من خالل 

 .أنشطتها احلقوقية واملدنية يف اليمن منذ مرحلة مبكرة
وإىل جانب توكل كرمان كان هناك ثلة من الناشطني احلقوقيني والسياسيني ممن 

ىل املشهد السيايس واحلقوقي واملدين عرب أطر وفعاليات احلالة برزوا أو ممن أتوا إ
اإلصالحية النقابية والطالبية يف اجلامعات واملدارس وغريها, مما جعلهم الصوت األكثر 

فرباير, وأصبحوا قادة يف صفوف هذه الثورة  ١١بروزا وحضورا خالل فعاليات ثورة 
 .املدنية السلمية

التي  ,»اإلصالحية اجلديدة« بريا عن أفكار ومالمحلكن يبقى املشهد األكثر تع
تقرتب كثريا يف طرحها ورؤاها وتصوراهتا مع  فكرة ما بعد اإلسالم السيايس, بمعناها 

يف حمافظ تعز جنوب اليمن, فقد برز عدد من » اإلصالحيني اجلدد« النقدي, هي حالة
 الفنية والثقافية والدعوية والفكرية,الكوادر املنتمية للحالة اإلصالحية يف خمتلف املجاالت 

 IQVSHوإعالميا, كان ملحق أفكار الصادر عن صحيفة اجلمهورية تياراً فكريا وشكلوا
 .منربا واضحا هلم وألفكارهم وجلهم ينتمون حلزب اإلصالح

مرحلة من اجلدل الفكري والثقايف » فرباير/شباط ١١قبل ثورة  ما« مثلت حلظة
ظ واملنفتح حول خمتلف القضايا واألفكار, ويف مقدمتها بني التيارين اإلصالحيني, املحاف

قضية الكوتا النسائية وزواج الصغريات, وحجية األحاديث النبوية, واحلرية الشخصيات 
                                                            

ملحق أفكار هو ملحق فكري أسبوعي كان يصدر كل مخيس عن صحيفة اجلمهورية اليومية   (١٦٣)
ان يرشف عليه الصحفي حممد اللطيفي وقبله الصادرة عن مؤسسة اجلمهورية للصحافة, وك

الصحفي والباحث واألكاديمي جميب احلميدي, ومثل حالة جدل دائمة بني تياري احلالة 
 .اإلصالحية املحافظ والليربايل
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الشخصية والعام يف املجتمع اإلسالمي وقضايا األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها 
 .لعامةمن القضايا املتعلقة باحلقوق واحلريات اخلاصة وا

هذا التيار اإلصالحي اجلديد واجه تياراً أكثر حمافظة وتشددا وخاض معه معركة 
فكرية وثقافية ساخنة من عىل منابر املساجد أوراق اجلرائد ووسائل التواصل االجتامعي, 
كل يطرح رأيه وحيشد أنصاره واملجتمع حوله, واألغرب يف األمر أن كال التيارين, مل 

أو حضور يف مؤسسات حزب اإلصالح وهياكله التنظيمية ال التيار  يكن هلام أي تأثري
 . املحافظ وال املنفتح منه

فرباير السلمية, التي /شباط ١١إال أن التيار املنفتح مثّل رأس حربة فعاليات ثورة 
قليمية, دفعت به إىل واجهة املشهد, فضال عن احلضور الدويل يف املحافل الدولية واإل

التيار ال يزال بال أي كيان تنظيمي أو مؤسسايت رغم إمكانياته لكن لألسف فإنّ هذا 
 .ني, عىل عكس التيار املقابل األكثر تنظيام وترابطاً خرباته, من مثقفني وناشطني وفنانو

يبقى احلديث هنا حول األفكار والتصورات التي بات يؤمن هبا هذا التيار فيام 
ق واحلريات, بيد أن مثل هذه الرؤ يتعلق برؤيته للدولة والدين واملجتمع واحلقو

والتصورات ال تعني قطعا القطيعة التامة مع احلالة اإلصالحية بقدر ما يعني أنه حتول 
 .طبيعي يف قلب احلالة اإلصالحية ويعرب عن رشحية مهمة من شباب احلالة اإلصالحية

 −يف أوساط هذه النخب اإلصالحية−األفكار التي غدت حديثا واضحا  فمن هذه
حديث الدولة املدنية, دولة املواطنة, واحلقوق واحلريات وحزب الربامج, ال 

يدلوجيات, واإليامن املطلق باحلقوق املدنية والسياسية وحرية التفكري والتعبري, وزاد األ
من رسوخ هذه القناعات وثباهتا لد هذا التيار االنتكاسة الكبرية التي أعطبت مسرية 

الطائفي من قبل مجاعة  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢١انقالب (قراطي التغري واالنتقال الديم
ما جذر من قيم التجديد والتحديث  ,)طائفية مذهبية, تدعي حقا إهليا يف احلكم والعلم

السيايس لد التيار اإلصالحي اجلديد, الذي وصل إىل قناعة تامة بأمهية الفصل بني 
لسياسية والرباجمية فحسب, الدعوي والسيايس يف األحزاب وحرص األحزاب يف رؤاها ا

 .وحتريم إنشاء أي حزب بمرجعية دينية أو مذهبية
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مثل احلالة اإلصالحية عاشت احلركة السلفية هي األخر حتوالت ثقافية عميقة 
الديمقراطية والتعدد وكبرية, ممثلة بتجاوز كثريٍ من مقوالهتا التقليدية بخصوص 

ونستطيع . واالنتخابات والدستور وغريها من القضايا ذات العالقة بالدولة واملجتمع
كإعالن الوحدة اليمنية, وإعالن التعددية (فرباير /شباط ١١القول أن عشية ثورة 

بالنسبة للحالة اإلصالحية يف حتوالهتا ومراجعاهتا فيام يتعلق الديمقراطية واالنتخابات 
 مثلت مرحلة جديدة للحركة السلفية ومنعطفا كبريا,) يةوالتعدد

م, حصل هناك حتول عميق يف رؤية ٢٠١١فرباير /شباط ١١فعقب انفجار ثورة 
: السلفيني, وبرز عىل سطح املشهد السيايس اليمني ثالثة أحزاب سياسية سلفية وهي

حزب حركة النهضة يف جنوب اليمن, وحزب احتاد الرشاد السلفي, وحزب السلم 
 .والتنمية, وهي كلها أحزاب ذات خلفية ومرجعية سلفية واضحة

مة للسياسة والتسييس, عقديا, هو أيضاً  IQVTHهذا التحول يف احلالة السلفية املحرِّ
فالتحول احلاصل يف بنية . جزء من حتوالت احلالة اإلسالمية اليمنية, بمختلف توجهاهتا

الديني, هي جزء من التحوالت ومفهوم ورؤية اإلسالميني للدولة وعالقة السيايس ب
التي تلت الربيع العريب, وغريت كثري من املفاهيم واملسلامت التي كانت غري قابلة للجدل 

 .لد هذه اجلامعات, التي أحدثت ثورة  الربيع العريب زلزاال يف أفكارها ومسلامهتا
أهنا من املالحظ يف األدبيات التأسيسية هلذه األحزاب, ذات اخللفية السلفية, 

بخاصة حركتي النهضة والرشاد السلفية, فيام يتعلق  فكارا متقدمة سياسيا,أطرحت 
برؤيتها للدولة والقضايا السياسية اليمنية, يف مفارقة كبرية, مقارنة باألحزاب الوطنية 

ن هذه األحزاب أشرتاكيني واإلصالحيني واملؤمترين, مما يعني األخر كالنارصين واال

                                                            
ظلت احلالة السلفية حترم الديمقراطية والعمل السيايس طويال وتلتقي مع خصمها اللدود   (١٦٤)

ة ترك السياسة, هذه املقولة التفسريية للظاهرة السلفية االرجائية الصوفية يف مقولة من السياسي
التي يعيشه قطاع واسع من احلالة السلفية والتي تشضت بعد ذلك لتوجهات وتيارات شتى 

 .وجلها حترم العمل السيايس حتت حجة أنه منازعة لويل األمر يف حقه يف السمع والطاعة
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حديثا تنطلق يف تعاطيها مع السياسة من منظور عميل نفعي برمجايت غري مؤدلج  ةاملتأسس
كغريها من األحزاب األخر. 

كل هذه التحوالت, يف الرؤ والتصورات, ما كان هلا أن تكون لوال رياح التغيري 
 الثوري الديمقراطي, التي دفعت هبذه اجلامعات لالنخراط يف املشهد السيايس والديمقراطي

ة للسياسة املجتمعية, واالندماج فيها, وهذا بحد ذاته يُعد حتول ئغادرة مربع املناووم
ة للنظر ويستحق الدراسة والتشجيع هلذه اجلامعات التي حتاول التجديد يف رؤاها تملف

 .السياسية» ما بعد اإلسالموية« وتصوراهتا الفكرية, وهذا بالرضورة يقع ضمن حتوالت
قو الثورة املضادة, كان اجتاه عكيس خطري عمل عىل  ما حدث بعد ذلك من قبل

تقويض هذا املسار التحويل للجامعات السلفية ودفع بعديد من أنصاره نحو االلتحاق 
باجلامعات املتطرفة, كالقاعدة وداعش, وهو مسار يلجأ الناس إليه حينام تُوصد أفق 

ادة املدعومة أو املسكوت عنها فقد عملت الثورات املض. التغري واخليارات املتاحة أمامهم
غربيا عىل حرف مسار التحوالت السياسية بعيدا نحو خيارات التوحش والتطرف الذي 

 .تستفيد منه اجلامعات الراديكالية, ويكون حتت طائلة التوظيف املخابرايت
هذه اجلامعات السلفية هي األقرب عقائديا ومفهوما إىل السلفية اجلهادية, التي 

 قطاع واسع من شباب الربيع العريب, الذين فقدوا هي األخر زاد نشاطها وبريقها لد
القدرة عىل االستمرار يف النضال املدين والسلمي, أمام جمنزرة ودبابات الثورة املضادة 

نزواء عىل وشك اال − أيّ السلفيني اجلهاديني− وانقالباهتا العسكرية, بعد أن كانوا 
 .مية ومدنية الثورات الربيعيةواالختفاء والتحول أمام وهج سل
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الزيدية السياسية يف اليمن هي جزء من احلالة اإلسالمية الشيعية, لكنها هي 
األعنف من بني كل مثيالهتا من اجلامعات السياسية يف الشقني السني والشيعي, نظرا 

مع هذا, ال تلقى احلركة من الدراسة والتصنيف من  .وحارضها األكثر عنفا اليومملرياثها 
العتبارات ليس هلا  قبل املجتمع الدويل كمثيالهتا السنية كالقاعدة وداعش وغريها,

عالقة باملنهجية والرؤية بقدر عالقة ذلك بالتوظيف السيايس هلذه اجلامعات, يف إطار لعبة 
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ذهبية والعرقية, التي تشتغل عليها االسرتاتيجيات الغربية يف زنات واألقليات املاالتو
 .املنطقة العربية

مع بداية تسعينات القرن املايض وإعالن قيام الوحدة اليمنية وتبني دستور دولة 
الوحدة للخيار الديمقراطي التعددي, بادرت مجاعات زيدية لتأسيس عدد من األحزاب, 

السياسية حول فكرة اإلمامة التي تعترب هي الفكرة بعد جدل كبري بني مراجع الزيدية 
احلاكمة واملركزية يف املذهب الزيدي, وهي فكرة سياسية بحتة, تقول كام يف نصوص 

» آل البيت« الزيدية أن احلكم والعلم حركا وحرصا يف ساللة بعينها, وهي ما يقصدون هبا
 .«ملسو هيلع هللا ىلص» ون لذرية النبي حممداهلاشميون الذين ينتم »السادة«أو ما يسميها اليمنيون بـ

فتتمحور فكرة الزيدية السياسية حول نظرية احلق اإلهلي يف احلكم املحصور بحسب 
  .»البطنيني«أدبيات الزيدية الفقهية فيام يسمونه بـ

بالعودة إىل فرتة التعددية السياسية, التي تبناها دستور اجلمهورية اليمنية, فقد أمجع 
ا عىل فكرة مفادها أن اإلمامة هي مسألة تارخيية, ومل يعد هلا عدد من مراجع الزيدية حينه

, مل حتظ بالقبول من بعض  وجود, وأفتى بذلك عدد من مراجعهم, ووقعوا وثيقةً
 .مراجعهم, وهم جناح زيدية صعدة

 خاضت األحزاب الزيدية, التي تأسست عقب الوحدة اليمنية املسار الديمقراطي,
لكنها مل تنجح ديمقراطيا, نظرا لعدم وجود شعبية انتخابية هلا, فقد فشلت ومل ينجح من 

الذي فاز بمقعدين −حزب احلق الذي كان ينتمي له مؤسس مجاعة احلوثي حينها 
 .ممثال يف الربملان اليمني, حينها − انتخابني عن حمافظة صعدة

ائدي مسلح سمي حينها بالتوازي مع هذه األحزاب تآلف تيار حركي زيدي عق 
جلامعة احلوثي عقب انفجار حرب مجاعة  −الحقا− وحتول بجامعة الشباب املؤمن,

م, التي قتل فيها مؤسس اجلامعة, ٢٠٠٤سبتمرب /أيلولاحلوثي مع الدولة اليمنية يف 
 .حسني بدر الدين احلوثي

لكن . فرباير السلمية وانخرط فيها شباهبم/شباط ١١انضمّ احلوثيون إىل ثورة 
هذا االنخراط إىل االنقالب عىل املرحلة االنتقالية, وعىل خمرجات مؤمتر احلوار انتهى 

 .الوطني الذي كانت مجاعة احلوثي قد انضمت إليه ووقعت عىل كل مواده
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 مثقفني وأكاديميني, األخطر أن هنالك طبقة من املنتمني مذهبيا للزيدية السياسية,
ة, عادوا اليوم أدراجهم إىل االنتامء للجامعة كانوا موزعني يف األحزاب والتيارات اليمني

 .احلوثية
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ر احلكم عىل ظاهرة يف احلالة اليمنية كغريها » ما بعد اإلسالم السيايس« من املبكّ
عزولة عن بعضها ة وجزراً ميحماوالت فرد من بلدان العامل العريب واإلسالمي, فام تزال

 .البعض, ال يمكن احلكم عليها بوصفها حالة مكتملة
ذات طابع نخبوي, حمصورة بمجموعة من النخب  حتوالت املشهد اإلسالمي

الشبابية التي كانت يف مقدمة مشهد ثورات الربيع العريب وذات خلفية إسالمية, رأت من 
لربيع العريب نتائج وأخطار االنقالب عىل خالل جتربة العمل السيايس يف مشهد ما بعد ا

 .املسار الديمقراطي
عىل اجلهة املقابلة ما تزال املرجعية اإلسالمية هي اإلطار احلاكم لكثري من 
احلركات االجتامعية السياسية,وهي خيار ومسار ثابت ال يمكن أن يتغري يف بيئة ترتكز يف 

لسلوك, هذا عدا عام يمثله اإلسالم ثقافتها وسلوكها عىل مرجعية حاكمة للتصورات وا
من طاقة روحية وثقافية وفكرية هلذه املجتمعات, فضال عن الطاقة الثورية اهلائلة التي 

 .حيملها اإلسالم كقيم رافضة للظلم واالستبداد والكهنوت
ولعل هذا املسار هو ما عرب عنه املفكر الفرنيس واخلبري باحلركات اإلسالمية 

أو يف » اإلسالم السيايس صوت اجلنوب« شهرح سواء يف كتابه األفرنسوا بورغا بوضو
عدد من مداخالته حول اإلسالم السيايس, التي قال بورغا أنه ال يمكن هلذه الظاهرة أن 

أسباب سياسية : ستمرارها لثالثة عوامل ذات صلة  األولاتفشل أو تنتهي و وأكد عىل 
قدرة اخلطاب :يف املقام األول, ثانيا واجتامعية أدت إىل صعود الظاهرة اإلسالموية

التالعب الذي : اإلسالمي حول احلداثة لتعبئة مجهوره بمصطلحات ذاتية داخلية, ثالثا
 .   IQVUHمتارسه أنظمة خمتلفة بخصوص التهديد اإلسالمي

                                                            
 يايس, صحيفة الرأي عىل الرابط التايل,حسن أبو هنية, ما بعد اإلسالم الس  (١٦٥)

http://alrai.com/article/.htm 
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ذلك ما كان خيشاه الزميل حسام متام جيدا يف حديثه عن فشل فكرة وإطالقية 
السيايس, بالنظر إىل كل هذه العوامل التي ذكرناها مما يعني أن مفهوم ما بعد اإلسالم 

ق سيايس وأجندات غري بحثية ياظاهرة ما بعد اإلسالم السيايس يتم حتشيدها يف س
 .ومنهجية أكثر منها دراسة علمية دقيقة ومعمقة
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  إحسان عيل فوزي

 
 

ألف  ٨٠٠إىل  ٧٥٠قرابة ) ٢٠١٦ديسمرب /كانون األول ٢يوم اجلمعة (احتج 
باعتقال حاكم جاكرتا الصيني املسيحي آنذاك, مسلم يف شوارع جاكرتا, مطالبني 

وكان ذلك ). »أهوك« املعروف عىل نطاق واسع باسمه الصيني(باسوكي جتاهاجا بورناما 
أكتوبر /التجمع هو األكرب من بني سلسلة من االحتجاجات بدأت يف ترشين األول

ميت عىل نحوٍ ذكي− ٢٠١٦ ا عن رموز اإلسالم« وسُ حيث اهتمت احلشود  −»دفاعً
غري أنّ . أهانت اإلسالم ٢٠١٦سبتمرب /أهوك بالتجديف, زاعمةً أنّه ألقى كلمةً يف أيلول

 IQVVH.معظم املراقبني يرون أنّه مل يقم قط بمثل هذه التصاريح

وهي مجاعة  ,»اجلبهة الدفاعية اإلسالمية« نُظمت هذه االحتجاجات بقيادة
ونتيجةً هلذه االحتجاجات, شهدت . بعصابات عنيفةسياسية سنية يمينية متطرفة ترتبط 

ا ا, عىل الرغم من أنه كان مرشحً ا شديدً  أصوات أهوك يف استطالعات الرأي انخفاضً
 . ليُعاد انتخابه فيبقى يف منصبه

                                                            
بعدما حل مكان رئيسه السابق,  ٢٠١٤كان أهوك نائب حاكم جاكرتا, ثم أصبح حاكمها عام   (١٦٦)

الذي فاز باالنتخابات الرئاسية ذلك العام وهو رئيس إندونيسيا ) جوكووي(جوكو ويدودو 
اخبني عدم اإلصغاء ملن استخدم يف أوائل احلملة, ألقى أهوك خطابًا حيث طلب من الن. احلايل

والتي تقول إنّه ال جيدر باملسلمني انتخاب ) ٥١سورة املائدة (آية معينة من آيات القرآن 
فقام اإلسالمويون املتشددون الذين كانوا قد هامجوا أهوك بسبب عرقه ودينه منذ أن . املسيحيني

فنجح مقطع الفيديو الذي . لقرآن, بتعديل اخلطاب ليبدوَ وكأنه ينتقد ا٢٠١٤أصبح حاكامً يف 
 .انترش عىل نطاق واسع عرب مواقع التواصل االجتامعي بإثارة الغضب واالحتجاج املطلوبني
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يف املقابل, متتعت اجلامعات اإلسالمية املتشددة واملقاتلة, التي حشدت 
فعىل الرغم من بلوغ نسبة . باقي معروفوال. االحتجاجات بحصة جديدة من الشعبية

, إال أنه خرس يف ٢٠١٦ديسمرب /يف كانون األول% ٧٤تأييد أهوك حاكامً جلاكرتا 
ا بعد كان حماكمته بعد . ٢٠١٧أبريل /االنتخابات التي أقيمت يف نيسان واألكثر مأساويً

التي كان ذلك بتهمة التجديف واحلكم عليه بالسجن ملدة سنتني, وهي عقوبة أكرب من 
 .املدعي العام قد طلبها

ا يف  أثارت هذه األحداث نقاشات حامية, ليس بني اإلندونيسيني فحسب, بل أيضً
ل . أوساط العلامء الذين يدرسون اإلسالم والديمقراطية يف إندونيسيا فهل شكّ

ا لدرجة املحافظة املتزايدة بني املسلمني اإلندونيسيني? وهل مثّلت  االحتجاج مؤرش قويً
مجاعات مثل اجلبهة الدفاعية اإلسالمية مشاعر املسلمني الفعلية أم كانت جمرد بيادق 
استخدمتها جهات سياسية وطنية إلحلاق الرضر بأهوك املسيحي من أصل صيني? هل 
لت األحداث إشارة إىل نقلة ملحوظة يف املواقف الدينية واالجتامعية والسياسية  شكّ

يف إندونيسيا? أم كانت نتيجة لقاء نادر ما بني ديناميات للمسلمني املعتدلني يف العادة 
 سياسية لن يكون هلا أي أثر يف السنوات القادمة?

لد التفكري يف هذه األسئلة, ليس من املستغرب أن أعارت وسائل اإلعالم 
ا هلذا السباق عىل احلكم ا وثيقً نت إنّام مما ال لبس فيه أنّ هذه االنتخابات كا. الدولية اهتاممً

تتمحور حول مستقبل جاكرتا, وهي ال تشكل عاصمة ثالث أكرب دولة ديمقراطية يف 
ا عاصمة األمة ذات التجمع األكرب للمسلمني  . العامل فحسب, بل هي أيضً

 القائمة يف لندن من أن هذا» ذي إيكونوميست« بعد االنتخابات, حذرت جملة
الضمري خمططًا بسيطًا للفوز السباق عىل منصب احلاكم منح السياسيني عديمي «

تلقة : باملنصب فام عليهم سو إثارة احلامس الديني عن طريق التنديد بإهانات فعلية أو خمُ
يف الوقت » نيويورك تايمز« ونرشت صحيفة). ٢٠١٧أبريل /نيسان ٢٠(» ضد اإلسالم

ني خسارة حاكم إندونيسيا تُظهر سلطة اإلسالموي« عينه قصة وإنذار مشاهبني بعنوان
 اقتبست صحيفة ويف أسرتاليا األقرب جغرافيًا,). ٢٠١٧مايو /أيار ٦(» املتنامية

قول ماركوس ميتزنر, وهو خبري من اجلامعة األسرتالية الوطنية وعامل بارز » أسرتاليان«
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جاكرتا تعكس القدرة ] انتخابات[نتائج « حول إندونيسيا, قال عىل نحوٍ صائب إنّ 
اإلسالموية التي كانت مهمشة يف السابق عىل إدارة دفة املتزايدة لتلك اجلامعات 
وكانت كلها قد أشارت بذلك إىل ). ٢٠١٧أبريل /نيسان ٢١(» االنتخابات يف إندونيسيا

أن هزيمة أهوك عززت اإلحساس بأن الديمقراطية اإلندونيسية تغمرها ضغوط السياسة 
 . اإلسالمية غري املتساحمة

يف إندونيسيا املعارصة حول هذه » د اإلسالمويةما بع« سيتمحور هذا البحث عن
ف آصف بيات. األحداث  بالطريقة األكثر شعبية, فهي» ما بعد اإلسالموية« وكام يعرّ

حماولة واعية لوضع اسرتاتيجيات ألسس منطقية وطرائق لتجاوز اإلسالموية يف «
مسعى « المويةويف حني متثل ما بعد اإلس .»املجاالت االجتامعية والسياسية والفكرية

ال يعني « فإنّ ظهورها ,»لدمج التديّن واحلقوق; واإليامن واحلرية; واإلسالم والتحرر
بل ما تعنيه هو والدة خطاب وممارسة خمتلفة  .»بالرضورة النهاية التارخيية لإلسالموية

 IQVWH).٥: ٢٠٠٥(» نوعيًا من التجربة اإلسالموية
كانت أطروحة البيات تتناسب مع السياق كتب نورحيدي حسن يف تقييمه فيام إذا 

 :»سياسة ما بعد اإلسالموية يف إندونيسيا« بعنوان ٢٠١٣اإلندونييس يف مقال نرش عام 
هناك ما يدفعنا إىل االعتقاد أن إندونيسيا اليوم يف خضم سلوك مسار ما بعد «
العامة, وما بني يف نوع من التوليف ما بني الدعوة إىل أمهية اإلسالم يف احلياة . إسالموي

 .»الديمقراطية, برزت ما بعد اإلسالموية لتكون حالً بديالً للتطرف اإلسالموي
 ).; متت إضافة اخلط املائل١٥٧: ٢٠١٣(

                                                            
تريد أن يقرتن اإلسالم باخليار «يف اآلونة األخرية, خلُص بيات إىل أنّ ما بعد اإلسالموية   (١٦٧)

واحلداثة, لتحقيق ما أطلق عليه , وبالديمقراطية )ولو بدرجات متفاوتة(واحلرية الفردية 
يتم التعبري عن ما بعد اإلسالموية باالعرتاف باملقتضيات . »حداثة بديلة«البعض مصطلح 

ويف حني يتم تعريف ... العلامنية, وبالتحرر من الصالبة, وبكرس احتكار احلقيقة الدينية
ا االندماج ما بني الدين واملسؤولية, تركز ما  بعد اإلسالموية عىل التديّن اإلسالموية عىل أهنّ

ا ناشطًا للدين . واحلقوق ا توكل دورً ومع ذلك, ويف حني أهنا حتبّذ دولةً مدنية غري دينية, إالّ أهنّ
 ).٨: ٢٠١٣(» يف املجال العام
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ومع أنّه يمكن االتفاق يف العموم مع حسن عىل مالحظاته, إال أنّ خالصته مبسطة 
ا لديناميات عملية إرساء  ولسنا . الديمقراطية يف البلدأكثر من الالزم ونقاطه أقل انتباهً

ا يف جاكرتا إلجياد دليل قوي  بحاجة إىل النظر أبعد من االنتخابات التي انعقدت مؤخرً
فعىل الرغم من أنّه للديمقراطية اإلندونيسية, كام . عىل ما تشري إليه هذه الورقة البحثية

عملية عينها توفر سيبنيّ هذا البحث أنّ ال ,»تأثري اعتدال« يشري حسن عىل نحوٍ صائب,
ىل جانب إ−وهذا حيصل عندما يقوم سياسيون . السبل املواتية لكال احلرية والتطرف

ا  −بعض اإلسالمويني باستغالل بعض جماالت الديمقراطية الرمادية غري الواضحة حتقيقً
وبات ذلك ممكنًا أكثر بعد . لغاياهتم غري الديمقراطية, ما يتعارض بالتايل مع ختمني بيات

: عل عاملني جديدين بديا صائبني يف خالل األحداث التي أحاطت بانتخابات جاكرتابف
تصاعد موجة الشعبوية اإلسالمية يف البالد, والتي تتّبع النمط عينه أينام كان يف العامل; 

 .ونمو خطاب الكراهية باعتباره اسرتاتيجية سياسية للحد من نفوذ املعارضني
ا سياسيًا « الشهري لألمة أو القوم باعتبارهااستناداً إىل تعريف أندرسون  جمتمعً

ا مرشوع )١٩٩١:٥(» خياليًا , سوف يفرتض هذا البحث القومية اإلندونيسية عىل أهنّ
ا عىل عدة  ا تعدديً أبدي حياول املواطنون اإلندونيسيون, من خالله, باعتبارهم جمتمعً

 . )٧: ١٩٩١(» األفقية]و[الرفاقية العميقة « صعد, توسيع حس
ا يف انتخابات جاكرتا أمر هام,  من هذا املنظور, ومع أنّ نرص اإلسالمويني مؤخرً
إال أنّه ال يشكل سو انحراف آخر يف التاريخ العريق للعالقة التي متيزت بالصحة 

كان . بمعظمها ما بني إندونيسيا كأمة واإلسالم كدين يعتنقه معظم مواطني هذه األمة
الكفاح ضد االستعامر اهلولندي والياباين, والذي تم جزء كبري هذا التاريخ قد بدأ خالل 

وتَعزز كفاحهم بدعمهم إلندونيسيا التي كانت قد . منه عىل يد املسلمني يف األرخبيل
م« وباملثل, أد. ١٩٤٥أُعلنت حديثًا كدولة آنذاك عام  واملتسامح لإلسالم » الوجه املتبسّ

ا يف صون األمة اجلديدة طو ا كبريً . ال اجلزء األكرب من تاريخ إندونيسيا املستقلةدورً
ولكن, عىل النقيض من هذا التوجه العام, تشري قضية أهوك يف انتخابات جاكرتا إىل ما 

حيث أصبحت التعابري االجتامعية السياسية االستبعادية من قبل بعض : بدا أنّه مفارقة
م السيايس للبالد أكثر اجلهات املسلمة أقو, حتى يف الوقت الذي أصبح فيه النظا

 .١٩٩٨ديمقراطية منذ اهنيار سوهارتو عام 
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سيغوص هذا البحث يف هذه النقطة أكثر بعد يف األقسام الثالث األخرية عرب 
ولكن, قبل كل ذلك, من الرضوري . الرجوع إىل مالحظات بيات وحسن اآلنفة الذكر

 .رشح جذور اإلسالموية الضعيفة يف إندونيسيا
<p]Ú@ø‰ý]ÜflŠfj¹]<Ý?<<íËéÃ–Ö]<…æ„¢]< <
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ف بيات األمر, تشري اإلسالموية إىل تلك األيديولوجيات واحلركات التي « كام يُعرّ
أو دولة دينية وإحالل الرشيعة ورموز  −» النظام اإلسالمي« تسعى إىل إنشاء نوع من

االرتباط بالدولة ميزة رئيسية من مزايا « وحيدد قائالً إن .»أخالقية يف املجتمعات املسلمة
إذ إن الشاغل األول لإلسالموية هو تشكيل جمتمع أيديولوجي; ... السياسة اإلسالموية

وأما مشاغل إحالل العدالة االجتامعية وحتسني حياة الفقراء, فهي تتبع هذا اهلدف 
 ).٤: ٢٠١٣(» االسرتاتيجي ال أكثر

ية هذه كانت موجودة وحققت نجاحات ويف حني أنّ أشكال تعبري اإلسالمو
ق يف . طوال تاريخ إندونيسيا, إىل أنّ جذورها يف البالد ضعيفة نسبيًا ومن دون التعمّ

ا علامنيًا  املسألة, ثمة أسباب كثرية ألن يكون نموذج إندونيسيا كأمة ودولة نموذجً
ا  اوتعدديً  .أساسً

ا من أكرب األرخبيالت, مل تكن و١٩٤٥عندما حققت إندونيسيا استقالهلا عام   احدً
ا أحد أكثر البالد كثافة سكانية وتعدد أعراق ا إىل . أديان يف العامل/فحسب, بل أيضً ونظرً

 هذه الوقائع, فليس من املستغرب أنّ اإلندونيسيني يلتزمون بفخر بشعار بالدهم
ع« ثة عقود بعد أكثر من ثال ١٩٩٨ومع استعادة األمة ديمقراطيتها عام  .»الوحدة يف التنوّ

ا بأن دولتهم متثل ثالث أكرب دولة ديمقراطية يف  من الدكتاتورية, يفتخر اإلندونيسيون أيضً
 ١٩٩٨وذلك حلّ عىل الرغم من بعض املفاهيم العلمية التي برزت عامي . العامل

عىل خطى ) ٢٠٠٠; إمرسون, ١٩٩٩بوث, (» تتفكك« بأن إندونيسيا قد ١٩٩٩و
 .رب االنتقال عينه من االستبداد, مثل يوغوسالفياالبلدان األخر التي سلكت د

ومن أهم جوانب هذا . تشكل إندونيسيا اآلن أكرب ديمقراطية مسلمة يف العامل
مليون نسمة  ٢٦٠من سكان إندونيسيا البالغ عددهم % ٨٧األمر أنّه عىل الرغم من أنّ 
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األيديولوجية مثل إيران من الناحية » دولةً إسالميةً « هم من املسلمني, فإن الدولة ليست
 بل هي دولة تستند إىل أيديولوجية وطنية تُدعى. أو اململكة العربية السعودية أو السودان

اإليامن بإله واحد; إنسانية عادلة ومتحرضة; وحدة ): »املبادئ اخلمسة« أي(» بانكسيال«
 .إندونيسيا; الديمقراطية; العدالة االجتامعية

إذ كان سوكارنو . إلنجاز للمسلمني اإلندونيسينيوجيدر أن يُعز فضل هذا ا
ا استقالل إندونيسيا, مسلمني . وهاتة, الرئيس ونائب الرئيس األوالن الذين أعلنا معً

وعىل الرغم من الضغط القوي الذي تعرضا له من قبل قادة وسياسيني مسلمني إسالميني 
ا لتعريف بيات(عدة  الدولة, كانا واثقني من  قبل االستقالل جلعل اإلسالم أساس) وفقً

ا لقدرة ذلك  التزامهم األويل بأال تكون البالد قائمة عىل أي أيديولوجية دينية معينة نظرً
نا من إقناع قادة . عىل إثارة االنقسام ولربام األهم من ذلك أنّ األبوين املؤسسني متكّ

ا, وهلذا الس IQVXH).١٩٩٥راماج, (مسلمني آخرين بقبول هذا االلتزام ودعمه  بب أيضً
 زعم أالمسيه راتو براويرانيجارا, الوزير السابق للشؤون الدينية, ذات مرة أن البانكسيال

 ).٧٩: ٢٠٠٦جميب الرمحن, (مسلمٍ إىل األمة كلها » هدية«
إال أنّ ذلك ال يعني أنّه مل يكن من وجود قطّ ألشكال اإلسالموية األكثر 

ا يف تاريخ البالد ملختلف » مظلة آمنة« ذا الصدد, أصبح اإلسالمففي ه. استبعادية وتطرفً
أوترخيت, (أنواع املعارضة لالستعامر واالستبداد, ويف وقت الحق, للحكم العسكري 

 .ويرد وصف هذه احلوادث باختصار أدناه). ٤١٦, ١٩٧٨
, قاومت حركات إسالمية عدة عودة )١٩٤٩−١٩٤٥(خالل حرب االستقالل 

وهي أكرب تنظيم ) ١٩٢٦التي تأسست عام (العلامء كانت مجعية هنضة . اهلولنديني
قد دعت  ,»املتطرفة«مجاهريي مسلم يف البالد والتي كان اهلولنديون قد وصفوها بـ

                                                            
إذا كان باإلمكان حل مشكلة خطرية «: هذه اللحظة احلاسمة يف مذكراته, يقول هإذ يستذكر هات  (١٦٨)

,  ١٥تعريض الوحدة الوطنية للخطر بنقاش صغري ال يدوم أكثر من ومشكلة قادرة عىل  دقيقةً
مقتبس يف عيل (» فذلك يعني أنّ أولئك القادة يعطون األولوية فعالً للوحدة الوطنية ومصريها

 ).٢٠٠٢:١٠٦فوزي, 
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ويف ما بعد, حتت رئاسة ). ٢٠٠٩بوش, (ضد عودة اهلولنديني  اجلهاداملسلمني إىل شن 
نوبية سوكارنو, انضمت حركات مقاومة عدة يف سومطرة وجاوة وسوالويس اجل

وكانت أبرز . إندونيسيا −جيش اإلسالم/اجلنوبية إىل دار اإلسالم إندونيسيا وكليمنتان
القضايا هنا استقاللية املناطق وتطبيق الرشيعة اإلسالمية كام واحتجاجات ضد حكم 

د دار اإلسالم إندونيسيا. سوكارنو االستبدادي جيش اإلسالم إندونيسيا مل /ومع أنّ مترّ
ة التنظيامت اإلسالمية, إالّ أنّ الكثري منها تشاركت التطلع عينه يف ما يتعلق يلقَ دعم كاف

 ).١٩٨١فان ديك, (بتطبيق الرشيعة اإلسالمية 
وبخاصة الفسحة (ويف هذه األثناء, يف عهد سوهارتو, أدت مستجدات كثرية 

استخدام إىل تشجيع ) املحدودة للمشاركة السياسية والسياسات االستبعادية والقمع
اإلسالم كوقود إلشعال االحتجاجات, ليس يف أوساط املسلمني األتقياء فحسب, بل 

ا لد سميني واملنشقني يف اجليش وحتى القوميني أو املسلمني اال» األبنغان« أيضً
, كل من عبداهللا سنغار وأبو بكر باعشري, الذين ارتبط اسمهام يف ما بعد . الشيوعيني فمثالً

مية وتنظيم القاعدة, كانا قد انطلقا يف مسريهتام كشخصيتني معارضتني يف باجلامعة اإلسال
أوائل ثامنينيات القرن الفائت, عندما فرض النظام اجلديد الباكنسيال عىل أنه األساس 

 ).٢٠٠٥جمموعة األزمات الدولية, (الوحيد إلندونيسيا 
رفت إندونيسيا عىل نطاق واسع عىل أهنّ  ا دولة متعددة وعىل ضوء هذه اخللفية, عُ

وبشكل خاص, مل تشكل . األديان بتقليد قوي يقوم عىل التسامح والتعددية الدينية
التي تأسست عام (مجعيتان مجاهرييتان إسالميتان كبريتان مها هنضة العلامء واملحمدية 

, وهي التنظيم األكرب يف العامل, العمود الفقري للتعبري اإلسالمي املتسامح )١٩١٤
ا للتعايش السلمي ما بني املجتمعات التعدديةفحسب, بل  وبالتايل, كان اإلسالم . أيضً

ا بـ ا أيضً م(» إسالم رماه«اإلندونييس معروفً » إسالم مراه« عىل نقيض) أي اإلسالم املتبسّ
 ).أي اإلسالم الغاضب(
@íèçÚø‰ý]<‚Ãe<^Ú<?|ø‘ý]<í×u†Ú<‚Ãe< <

م« إالّ أنّ سمعة لت يف ما يقارب السنوات يف » اإلسالم املتبسّ إندونيسيا تبدّ
أي (» رفورمازي« العرشين املاضية تلوَ إرساء الديمقراطية يف البالد, أو ما يُعرف بعهد
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يف خالل هذه احلقبة, شهدت أجزاء متعددة من األرخبيل حتريض ). اإلصالح
 .اإلسالميني اإلندونيسيني لشكل أو آخر من أشكال التطرف الديني

أحداث العنف الطائفي بني اإلسالم واملسيحيني, مثل تلك التي  وبدأ ذلك مع
وقعت يف أمبون ومالوكو الشاملية وبوزو يف سوالويس الوسطى, حيث لقي أكثر من 

ومع أنّ هذه النزاعات العنيفة تراجعت بشكل كبري يف حواىل . ثالثة آالف شخص حتفهم
حيث يتم الفصل بني : لذي خلفتهالسنوات العرشة املاضية, ال يزال يمكن رؤية األثر ا

ا إىل أسس دينية; وال يزال هناك شكوك يف أوساط طوائف  املجموعات السكانية استنادً
 . دينية خمتلفة; وغري ذلك

ا للجامعة اإلسالمية, وهي  ا آمنًا ومرقدً ومن اجلدير بالذكر أن بوزو تشكل مالذً
ا اجلامعة اإلرهابية األفضل تنظيامً يف إندونيسيا, منذ وكان من هذا املوقع . مخسة عرش عامً

البعيد أن أعلن سانتوزو, وهو جمند سابق يف اجلامعة اإلسالمية قاد يف ما بعد مجاعة 
يف فيديو انترش عىل (» داعش« جماهدي رشق إندونيسيا, والءه لتنظيم الدولة اإلسالمية

يوليو /إطالق نار يف متوز علامً أنّه قُتل يف ما بعد يف تبادل ,»يوتيوب« اإلنرتنت عرب موقع
ا معهد حتليل ٢٠١٦يوليو /متوز ٢٣, نيويورك تايمزصحيفة  − ٢٠١٦ ; راجع أيضً

 ).ب٢٠١٧سياسة النزاعات, 
إىل ذلك, تظهر تقارير صادرة عن جمموعات للدفاع عن حقوق اإلنسان بروز 

كثرية من شكل آخر من أشكال النزاع بني األديان, وبخاصة حول أماكن العبادة يف أجزاء 
ا يف . البالد وذلك مل حيصل ضد إنشاء الكنائس يف معظم املناطق املسلمة فحسب, بل أيضً

حيث راح الناس يتلقون : يف هذه احلالة» تأثري كرة الثلج« وكان أن وقع. االجتاه املعاكس
. معلومات خاطئة من أشخاص آخرين, األمر الذي ولّد عندئذٍ مشاعر الرغبة يف االنتقام

 بانغابيان (» ضبط النزاعات الدينية يف إندونيسيا« إجراء األعامل امليدانية لبحثولد
, )جزيرة تيمور(, أُفيد أن أحد املجيبني, وهو مسيحي مقيم يف إنده )٢٠١٥وعيل فوزي, 

فعلتم ذلك ضد كنائسنا يف جاكرتا ) أنتم املسلمون(علمنا من التلفزيون أنّكم « :قال
َ تعتقدون أنّه ال يمكننا فعل األمر ]كنائسنا[تم فعل ذلك ضد وإذا استطعتم أن. وبوكور , ملِ

 »عينه ضد مساجدكم هنا?
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األخر أفعال التمييز غري املتساحمة وحتى » اإلسالم الغاضب« ومن أشكال تعبري
» طوائف« العنيفة ضد جمموعات األقليات الدينية, مثل األمحديني والشيعة, أو ضد

هلذه . شعوب األصلية, مثل سوندا ويويتان يف جاوة الغربيةمذهبية أو نظم عقائدية لل
األعامل العنيفة سوابقها اخلاصة يف تاريخ البالد, إال أنّ أشكال التعبري احلالية هذه باتت 

مثل قتل ثالثة أمحديني يف جاوة الغربية وواحد شيعي يف سامبانغ, جاوة (أكثر فتاكة بعد 
ل العنيفة بدأت بخطاب الكراهية وتعبئة كراهية يُذكر أن معظم هذه األفعا. الرشقية
ووقع املثل األبرز عىل ذلك عىل يد صربي لوبيس, األمني العام للجبهة . املسلمني

يف جاوة الغربية, دعا هو  ٢٠٠٨ففي لقاء ديني يف . الدفاعية اإلسالمية آنفة الذكر
 ).٢٠١٥بانغابيان وعيل فوزي, (وآخرون إىل قتل األمحديني 

لون اءأحداث العنف املتكررة هذه باسم اإلسالم, بدأ بعض املراقبني يتسوبسبب 
ما إذا كان املسلمون اإلندونيسيون قد بدأوا ينضمون إىل تيار اجلامعات املسلمة الدولية 

 هذه ويف ).٢٠٠٥بوبالو وفييل, (العنيفة التي تستخدم مراجع عنيفة لتحقيق غاياهتا 
طويلة لإلسالم والسياسة يف إندونيسيا يسأل ما إذا كانت األثناء, بدأ مراقب منذ فرتة 

 ).٢٠١٣فان برونسني, (يف اإلسالم اإلندونييس » حتوالً حمافظًا« اللحظة احلالية متثل
يف تقييم حسن لنظرية ما بعد اإلسالموية يف إندونيسيا, يبدو أنّه يستخف هبذه 

ويف بعض . هد اإلصالحسالمويون كثر يف عإالتكتيكات العنيفة التي استخدمها 
حيث قال . بكر باعشري األماكن, بدا حتى متفائالً أكثر من الالزم, كام يف تفسريه مثالً أليب

ج باعشري نفسه ملساعٍ ال« :حسن عنفية للدفاع عن تضامن  يف مناسبات كثرية, روّ
وبات يزعم أن العنف يعطي اإلسالم نفسه صورة . املسلمني وكفاحهم لتطبيق الرشيعة

ا اآلن أن باعشري هذا نفسه أقسم ). ١٦٥: ٢٠١٣(» يئةس غري أنّه بات من املعلوم جيدً
 .)٢٠١٦معهد حتليل سياسة النزاعات, ( ٢٠١٤يوليو /يف متوز» داعش« والءه لـ

íéŠéÞæ‚Þ÷]<íé]†Ïμ‚Ö]<íÎ…^ËÚ<áçéÚø‰c< <
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آنفة الذكر حتديات تفرضها » اإلسالم الغاضب« يمكن اعتبار أشكال تعبري

وألغراض هذا البحث, سوف . اإلسالموية عىل ديمقراطية إندونيسيا اليافعة إنام اجلامعة
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األفراد أو اجلامعات املسلمة التي تر أنّ يف اإلسالم » اإلسالموي« يُقصد بمصطلح
ز العمل اجلامعي بالنيابة عن تلك العقيدة ر وحتفّ هة تربّ تقد يع. عقيدة سياسية موجّ

اإلسالميون أن اإلسالم نظام معتقدات كامل ال ينظم مسائل العبادة فحسب, بل 
ا أو  .»املعامالت« العالقات االجتامعية أيضً

ويف حني ال يرفض هذا البحث بالرضورة تعريف بيات لإلسالموية, فهو يرمي إىل 
 شتهرون باسمتوضيح الفرق ما بني اإلسالمويني اإلندونيسيني وجمموعة املسلمني الذين ي

فعىل نقيض املجموعة األوىل, يعتقد هؤالء املسلمون . سمينيأو املسلمني اال» األبنغان«
ا أحيانًا بالليرباليني والتقدميني واإلصالحيني− اإلندونيسيون االسميون   الذين يُدعون أيضً

و أنّه أن يكون املرء مسلامً مسألة شخصية ال انعكاسات اجتامعية أ −وحتى العلامنيني
ى جريتز . سياسية هلا بالرضورة ) ١٩٨٥(وهفنر ) ١٩٦٠(ويف هذا السياق, فقد سمّ

ا من قادة إندونيسيا السياسيني, مثل سوكارنو وسوهارتو بـ  .»أبنغانمسلمني « بعضً
وهذه . هنا إىل كال جمموعتي املؤمنني املسلمني» مسلم« ويشري املصطلح العام

عىل كافة املواطنني أن يدرجوا دينهم عىل بطاقة  ممارسة عامة يف إندونيسيا, حيث يتعني
نهم أو وال يستند التمييز ما بني اإلسالمويني واملسلمني االسميني عىل. هويتهم  تديّ

ويرتدد ). كدولة(وإندونيسيا ) كدين(هم, بل عىل مواقفهم جتاه العالقة بني اإلسالم ئتقا
ألهنام ال يكشفان الكثري » متطرف« و» معتدل« هذا البحث يف استخدام مصطلحات مثل

وبذلك, فعىل الديمقراطية, بام فيها حتمية التمسك بمبدأ سيادة القانون, . عن أفعال املرء
 .أن هتتم أكثر لألفعال بدالً من السلوك أو التفكري

يف أي حديث عن اإلسالم والديمقراطية يف إندونيسيا, من الرضوري تقسيم 
ومن جديد, ال بد من الرتكيز عىل األفعال . وفئة عنفية عنفية اإلسالمويني ما بني فئة ال

فمع أن كال الفئتني تتشاركان اعتقاد أن اإلسالم يتطلب من املسلمني أن يكونوا . الفردية
ام تفرتقان ويف هذا . يف طريقة أداء هذا االلتزام الديني ناشطني اجتامعيًا وسياسيًا, إالّ أهنّ

إىل األفراد واجلامعات التي تدين استخدام » فيوناإلسالمويون الالعن« الصدد, يشري
بل تسعى إىل حتقيق غاياهتا عرب العمل من خالل . العنف ألسلمة املجتمع والسياسة

» اإلسالمويون العنفيون« يف املقابل, يرفض. مؤسسات رسمية أو مجعيات مدنية
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استيعاب نظام الدولة وال يقبلون املشاركة يف مؤسساهتا ويرصون عىل رضورة استخدام 
ويف مالحظات حسن حول ما بعد اإلسالموية . السبل العنيفة ألسلمة املجتمع والسياسة

يبدوان منشغلني أكثر بالفئة األوىل  − يف إندونيسيا, ومن ثم مالحظات بيات بعده 
 .ويستهينان بالثانية

املعلنون ذاتيًا أمثال سانتوزو, والذين يفضل هذا البحث أن » ديوناجلها«و
وعىل الرغم من أن عددهم أقل . بامتيازهم إسالمويون عنيفون  ,»اإلرهابيني«يدعوهم بـ

ا للديمقراطية  لون حتديً م ما زالوا يشكّ ا, إالّ أهنّ مما كان قبل عرش إىل مخسة عرش عامً
, نجحت هذه اجلامعات املؤيدة لتنظيم ٢٠١٦رب ديسم/يف كانون األول. اإلندونيسية

ا  الدولة اإلسالمية يف التواصل مع ديان يوليا نويف وجتنيدها لتصبح أول امرأة تنفذ تفجريً
ا يف إندونيسيا ولكن, حلسن احلظ أنّ الرشطة اإلندونيسية اكتشفت خمبأها . انتحاريً

 ).أ٢٠١٧معهد حتليل سياسة النزاعات, راجع (وسجنتها 
الطرف اآلخر من الطيف, فإنّ اإلسالمويني السلميني, أي أولئك الذين  عىل

ال ينجحون يف  −يعملون من خالل املؤسسات الديمقراطية, مثل االنتخابات العامة 
ولتأكيد صحة مالحظة حسن ). ٢٠١٣(معظمهم, كام أشار حسن عىل نحوٍ صائب 

رة والعادة يف خالل حقبة بشكل كمي, ففي االنتخابات العامة األربعة األخرية احل
من % ٣٣و% ٢٤اإلصالح, مل حتصد أكرب أربعة أحزاب إسالموية إندونيسية سو ما بني 

% ٣٠.٣, و)٢٠٠٩% (٢٤.١, )٢٠٠٤% (٣٣.٣, )١٩٩٩% (٣١.٨: إمجايل األصوات
وذلك يشري بشدة إىل أنّ العامل القاسم الكبري داخل السياسة اإلندونيسية ال ). ٢٠١٤(

بني مجاعة (, بل يف تعدد أصوات اإلسالم )بني مسلمني وغري مسلمني(ين يكمن يف الد
أنّ ديمقراطية إندونيسيا قد ) ٢٠٠٩(وهلذا السبب, قال ليدل وموجاين ). مسلمة وأخر

 .أصبحت اآلن أكثر علامنية
íè^Ú†Ö]<íé]†Ïμ‚Ö]<l÷^¥<V]⁄‚éËÚ<ëçÚø‰ý]<h^Ş¤]<áçÓè<oéu 

م  تشري األدلة التي جرت مناقشتها أعاله إىل أنه من الواضح أن اإلسالم املتبسّ
ا إىل أنّه بدأ يعود يف السنوات القليلة األخرية. املثايل خيرس شعبيته ا تشري أيضً إال . غري أهنّ

أن املعركة األكثر حافلة بالتحديات, أي تلك التي تنطوي عىل خماطر أكرب للمستقبل, 
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وهي النقاط التي يتم فيها » جماالت الديمقراطية الرمادية« دعوه هذا البحثجتري يف ما ي
التالعب باملؤسسات أو اللوائح الديمقراطية القانونية من قبل سياسيني ليسوا بالرضورة 

وا تأييدهم اإلسالمي  .مسلمني جادين, لكي يستخدموا احلجة اإلسالمية ويقوّ
اإلقليمية التي صدرت بعد االتفاق  ومن هذه املؤسسات الديمقراطية اللوائح

 وباإلشارة إىل بحث حسن, كتب بيات أن. ٢٠٠٢الوطني عىل إحالل الالمركزية عام 
سياسات إحالل الالمركزية يف إندونيسيا سهلت اندماج اإلسالمويني املتطرفني يف «

د اهليكل السيايس حيث متكنوا من تطبيق بعض قوانني الرشيعة عىل املستو املحيل بع
ويف حني أنّ تلك قد تكون احلالة يف ). ١٣−١٢: ٢٠١٣(الفوز يف االنتخابات املحلية 

بعض املناطق, إالّ أن األرقام األكثر اكتامالً من كامل أنحاء البالد تشري إىل تطور أكثر 
ا لطاملا الحظ العلامء مثالً أنّ سياسيي األحزاب العلامنية والقومية, مثل . دينامية وتعقيدً

عات الوظيفية واحلزب الديمقراطي اإلندونييس للنضال, غالبًا ما دعموا أو حتى اجلام
). ٢٠١٦; بويلر ٢٠٠٨بوش (رشعوا يف تطبيق لوائح الرشيعة املحلية سابقة الذكر 

اإلسالمويون أم خصومهم? : ويطرح ذلك سؤال من حياول ضم اآلخر إليه يف هذه احلالة
)?  ).وهل هم خصوم فعالً

يمقراطية األخر التي تالعب هبا السياسيون بشدة هي حرية ومن أوجه الد
إالّ أنّ اآلن ليس الوقت املناسب . التعبري واالحتجاج, ما يقودنا من جديد إىل قضية أهوك

راجع (إلعادة رسد القضية بالتفصيل, حيث تتوفر أصالً حتاليل ممتازة حول املوضوع 
كام وقد تم تصنيف القضية ). ٢٠١٧; ميتزنر ومهتدي, ٢٠١٧; ويلسون, ٢٠١٦فييل, 

ا وهي حال يتم فيها حتديد ) أو حكم الغوغاء(» موبوقراطية« يف أماكن أخر عىل أهنّ
غري أنّه من السامل ). ٢٠١٦عيل فوزي, (القانون بحجم احلشود املعنية باالحتجاجات 

رية التعبري القول إنّه بدالً من إضفاء املزيد من اآلثار الشمولية, فإنّ حق االحتجاج وح
ا ا معاكسً . اللذين مارسهام اإلسالمويون اإلندونيسيون يف انتخابات جاكرتا أحدثا تأثريً

فكام سبق أن ذكرنا, أد ذلك إىل ارتفاع اخلوف بني األقليات الدينية والعرقية كام وعدم 
 التسامح جتاهها, وبخاصة الصينية منها, وليس يف جاكرتا فحسب, بل عىل مستو

 .لالوطن كك
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وسيناقش ما تبقى من البحث ثالثة عوامل مرتابطة أدت إىل نجاح اإلسالمويني 
التالعب االسرتاتيجي باخلطاب : اإلندونيسيني غري املسبوق يف االنتخابات يف جاكرتا

اإلسالموي; وارتفاع الشعوبية اإلسالمية; واالستخدام الساخر خلطاب الكراهية 
نا نتكلم عن جاكرتا, املدينة لكن, قبل كل يش. كاسرتاتيجية سياسية ء, ال بد من تذكر أنّ

وبذلك, فقد رأ الكثري من املراقبني . السياسية واالقتصادية األكثر اسرتاتيجية يف البالد
, والتي من ٢٠١٩أنّ هذه االنتخابات كانت بمثابة متهيد لالنتخابات الرئاسية عام 

حاكم جاكرتا السابق الذي حل (و املرجح أن تضع من جديد الرئيس احلايل جوكو ويدود
ولربام االفرتاضات حول . يف املنافسة ضد خصمه القديم, برابووو سوبيانتو) مكانه أهوك

استخدام اخلطاب اإلسالموي ودور منظامت امليليشيات, مثل اجلبهة الدفاعية اإلسالمية, 
فهي فعالً مرشوطة وبالتايل, فاالستهانة هبذا اجلانب من جاكرتا خطأ فادح, . هامة دائامً 

فكام أفادت سناء اجلفري ومؤلف هذا البحث من دراساهتام حول االنتخابات املحلية . به
, فإن تدخل امليليشيات يف االنتخابات, عىل الرغم من ٢٠١٥يف أربع حمافظات عام 

ا أن : وجودها يف كل مكان, يتوقف عىل عاملني اثنني ا من األكثر ترجيحً تعرض األول أهنّ
ا من  ا ملرشحني معينني حيث تواجه منافسة من منظامت منافِسة, والثاين أهنّ دعامً رصحيً

ا أن تشارك يف  لدعم حلفائها السياسيني عندما تكون أنشطة ملموسة األكثر ترجيحً
 ).٢٠١٦(املنافسة االنتخابية عالية 

عية فمع أن اجلبهة الدفا. كانت انتخابات جاكرتا حالةً استوفت هذين الرشطني
اإلسالمية لطاملا اشتهرت بعدائها ألهوك واحتجاجاهتا ضده, إال أنّ احتجاجها يف كانون 

ا/األول وقد شمل . ديسمرب كان احلدث الوحيد الذي متكنت فيه أن حتصد دعامً واسعً
هذا الدعم الواسع أوالد الرئيس السابق سوهارتو الذين هلم مصالح أوليغاركية واضحة 

هزيمة « عىل نحو صائب إىل أنّ » حديث« وهلذا السبب, أشار. أهوكيف إحلاق اهلزيمة ب
أهوك يف وجه التحركات بقيادة اجلبهة الدفاعية اإلسالمية كانت تتمحور أقل بكثري حول 
االرتفاع املتواصل للراديكالية اإلسالمية يف السياسة اإلندونيسية مما هي تتمحور فعالً 

توظيف عوامل اجتامعية للسياسة اإلسالمية  حول قدرة األقليات األوليغاركية عىل
 ).٢٦٧: ٢٠١٧(» ملصاحلها اخلاصة
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ا  أما يف ما يتصل بأطروحة بيات حول ما بعد اإلسالموية, فهذه األدلة تتطلب أيضً
, يف االئتالف واسع النطاق الذي نجح يف إحلاق اهلزيمة . التوضيح والتحديد فأوالً

نضامم إىل طرف آخر أو الطرف ي حياول االبأهوك, هل كان اإلسالمويون الطرف الذ
 الذي حياول ضم طرفٍ آخر إليه? وثانيًا, ويف حني قد تكون احلال, كام أشار إليها

, أنّ اإلسالمويني كانوا البيدق الذي تالعب به اآلخرون, فالنتيجة النهائية » حديث« فعالً
. ل حسن وبياتؤشدة تفااألمهية املتزايدة لإلسالموية, ما يُضعف ب: ال تزال هي عينها

وكام يوضح التقرير اجلديد الصادر عن معهد حتليل سياسة النزاعات, ففي حني أن أجندة 
ا « كل طرف من أطراف التحالف املضاد ألهوك خمتلفة الواحدة عن األخر وأحيانً

فإن أثرها اإلمجايل كان زيادة احلاجة املتصورة لد السياسيني السائدين إىل ... متعارضة
» ستعطاف الناخبني املحافظني وبالتايل املساعدة عىل دفع عجلة الغايات اإلسالمويةا
)٢٠١٨:١.( 

نذر يف الوقت عينه بارتفاع ما دعاه الشعوبية » «حديث« نرص اإلسالمويني يُ
ا لتعريفه الواسع هلا, هي. يف البالد» اإلسالموية نوع من « والشعوبية اإلسالمية, وفقً

 .»الشعب« مكان مفهوم) جمموعة من املؤمنني(األمة حيل مفهوم أنواع الشعوبية حيث 
من مصالح األمة يف أشكال الشعوبية األكثر تقليدية, تتألف » الشعب« ولكن, كام

ا عن طريق وضعها جنبًا إىل جنب ضد جمموعة  اجتامعية متنوعة يف الداخل متجانسة نظرً
ا أو نائية ثقافيًا أو حتى من من ظاملني مزعومني, مؤلفني من نخب استغاللية اقتصا ديً

ا بدا اخلطاب ). ٢٩٦: ٢٠١٨» حديث«(» مصالح أجنبية ا, كام ذكرنا سابقً وهنا أيضً
 .ة السياسة, حتى من قبل جهات ليست بالرضورة إسالمويةئاإلسالموي أداةً مفيدةً للتعب

ا, من األوجه اهلامة األخر النتخابات جاكرتا, والتي مل حتظَ سو ب القليل وأخريً
» خطاب الكراهية« من االنتباه, هي استخدام ما دعاه عاملِ االتصاالت رشيان جورج بـ

ويتضمن هذا األسلوب شقني, إذ . باعتباره اسرتاتيجية سياسية لتهميش أهوك) ٢٠١٦(
وتلقي اإلهانات املُختلقة ) التحريض من خالل التشهري(جيمع ما بني خطاب الكراهية 

وقد شكلت انتخابات جاكرتا خري مثال عن كيف ). مربر أخالقيًااإلعراب عن استياء (
ا . يمكن االستفادة من هذه االسرتاتيجية فقد متت فربكة خطاب أهوك ليدفع قسامً كبريً
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ثم تم إصدار فتو إلقرار أن اخلطاب . من املجتمع املسلم إىل االعتقاد بأنه هيني اإلسالم
فاع عن هذه الفتو, بام يف ذلك احتجاجات بعد ذلك تم تنظيم حراك للد. شكل إهانة
ويف النهاية, ومع أنّه تم تكليف املحكمة باحلكم عىل ما إذا كان املدعى عليه . وتظاهرات

 . مذنبًا, إال أنّ االحتجاجات خارج قاعة املحكمة كانت تزعم بشدة أنّه أهان اإلسالم
 أجل من التجديف حول إندونييس قانون إىل استندوا القضاة أنّ  احلظ ولسوء

جن بل فحسب, االنتخابات خيرس مل وبالتايل,. عامني ملدة بالسجن أهوك عىل احلكم  سُ
ا  قانون العادة يف اإلندونيسيون اإلنسان حقوق نشطاء يدعوا. قط يقرتفها مل جلريمة أيضً

ا مرن فهو :»املطاطي البند« بـ هذا التجديف     .شئت كام تفسريه يمكنك أنّه لدرجة كثريً
ovfÖ]<Ú]çâ 

أمحر سياسة امللح, وليس سياسة «. ٢٠٠٢). Ali-Fauzi, Ihsan(عيل فوزي, إحسان  -
 The Politic of Salt, not the Politics(» حممد هاتة حول اإلسالم والقومية: الشفاه

of Lipstick: Mohammad Hatta on Islam and Nationalism .(» الدراسات
 .١٢٠−٨٩): ٢( ٩ )Studia Islamika(» اإلسالمية

الدفاع عن «املوبوقراطية? حساب كلفة جتمعات «. ٢٠١٦, إحسان, عيل فوزي -
 Mobocracy? Counting the Cost of the Rallies to ‘Defend(»» اإلسالم

Islam.’ .(»إندونيسيا يف ملبورن «Indonesia at Melbourne ,كانون  ٩
-http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/mobocracy. ديسمرب/األول

counting-the-cost-of-the-rallies-to-defend-islam/ ) ١٢متت زيارة الرابط يف 
 ).٢٠١٨مارس /ذارآ

أفكار : جمتمعات متصورة«. ١٩٩١). Anderson, Benedict(آندرسن, بندكت  -
 Imagined Communities: Reflections on the(» حول أصل القومية وانتشارها

Origin and Spread of Nationalism .(فرسو : لندن)Verso.( 
 What is(» ما هي ما بعد اإلسالموية?« .٢٠٠٥). Bayat, Bayat(بيات, بيات  -

Post-Islamism? .( استعراض من املعهد الدويل لدراسة اإلسالم يف العامل احلديث
)ISIM Review( ,١٦. 
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https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle///ISIM--
What_is-post?sequence= ) ٢٠١٨مارس /ذارآ ١٠متت زيارة الرابط يف.( 

 Post-Islamism at(» ما بعد اإلسالموية حرة طليقة«. ٢٠١٣ ,بيات, آصف -

Large .( األوجه الكثرية لإلسالم السيايس: ما بعد اإلسالموية«يف «)Post-

Islamism: The Many Faces of Political Islam( حترير آصف بيات ,)Asef 

Bayat( ,مطبعة جامعة أكسفورد : أكسفورد. ٣٣− ٣)Oxford University Press(. 

 Will Indonesia(» هل ستتفكك إندونيسيا?«. ١٩٩٩). Booth, Anne(بوث, آن  -

Breakup? (»داخل إندونيسيا «)Inside Indonesia (٥٩ )أيلول−يوليو/متوز/ 
 ).سبتمرب

املستجدات : مقدمة«. ٢٠١٣). Bruinessen, Martin van(برونسني, مارتن فان  -
» ألوائل القرن احلادي والعرشين» املنعطف املحافظ«املعارصة يف إسالم إندونيسيا و

)Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the 

‘Conservative Turn’ of the Early Twenty-First Century .( املستجدات «يف
 Contemporary(» املنعطف املحافظ«رشح : املعارصة يف إسالم إندونيسيا

Developments in Indonesian Islam: Explaining the «Conservative Turn«( ,
معهد دراسات جنوب رشق آسيا : سنغافورة. ٢٠−١حترير مارتن فان برونسني, 

)Institute of Southeast Asian Studies.( 
. ٢٠٠٥). Bubalo, Anthony and Greg Fealy(بوبالو, أنطوين وغريغ فييل  -

 Joining the(» الرشق األوسط واإلسالموية وإندونيسيا: االنضامم إىل القافلة?«

Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia .( بحث من معهد لوي
)Lowy Institute ( ,https://www.lowyinstitute.org/publications/joining-

caravan-middle-east-islamism-and-indonesia ) ١٢متت زيارة الرابط يف 
 ).٢٠١٨مارس /آذار

الناشطون : سياسة الرشيعة«. ٢٠١٦). Buehler, Michael(بويلر, مايكل  -
 The Politics of(» اإلسالمويون والدولة يف عملية إرساء الديمقراطية يف إندونيسيا
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Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia .(
 ).Cambridge University Press(مطبعة جامعة كامربيدج : كامربيدج

: لوائح الرشيعة اإلقليمية يف إندونيسيا«. ٢٠٠٨). Bush, Robin(بوش, روبن  -
 Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or(» مرض أم أعراض?

Symptom? ( احلياة الدينية والسياسة يف إندونيسيا: التعبري عن اإلسالم«يف« 
)Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia( , حترير غريغ

معهد : سنغافورة. ١٩١−١٧٤, )Sally White(وسايل وايت  )Greg Fealy(فييل 
 ).Institute of Southeast Asian Studies(دراسات جنوب رشق آسيا 

هنضة العلامء والرصاع عىل السلطة داخل اإلسالم يف «. ٢٠٠٩, روبن, بوش -
 Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam in(»إندونيسيا

Indonesia .(معهد دراسات جنوب رشق آسيا : سنغافورة)Institute of Southeast 

Asian Studies.( 
هل ستصمد «. ٢٠٠٠). .Emmerson, Donald K. (إمرسون, دونالد ك -

, )Foreign Affairs(» الشؤون اخلارجية«) ?Will Indonesia Survive(» إندونيسيا?
 . يونيو/حزيران−مايو/أيار

 ٢رشح التجمع اجلامهريي يف : أكرب من أهوك«. ٢٠١٦). Fealy, Greg(فييل, غريغ  -
 Bigger Than Ahok: Explaining the  December(» ديسمرب/كانون األول

Mass Rally .(»إندونيسيا يف ملبورن «)Indonesia at Melbourne( ,كانون  ٧
-http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than. ديسمرب/األول

ahok-explaining-jakartas--december-mass-rally/ ) ٧متت زيارة الرابط يف 
 .)٢٠١٨مارس /ذارآ

 The Religion of(» دين جاوة«. ١٩٦٠). Geertz, Clifford(جريتز, كليفورد  -

Java .(مطبعة جامعة شيكاغو : شيكاغو)University of Chicago Press.( 
اإلهانة الدينية «: خطاب الكراهية«. ٢٠١٦). George, Cherian(جورج, رشيان  -

 Hate Spin: The Manufacture of Religious(» امللفقة وهتديدها للديمقراطية
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Offense and Its Threat to Democracy .(مطبعة معهد : ماساتشوستس
 ).MIT Press(للتكنولوجيا  ماساتشوستس

سنة النكسات الديمقراطية يف «. ٢٠١٧). .Hadiz, Vedi R. (حديث, فيدي ر -
» لليربالية? نحو مرحلة جديدة من تعميق التوجهات املعادية: إندونيسيا

)Indonesia’s Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of 

Deepening Illiberalism?( , نرشة الدراسات االقتصادية االندونيسية)Bulletin of 

Indonesian Economic Studies (٥٣ )٢٧٨−٢٦١): ٣. 
» شأهتا وقيودهان: الشعوبية اإلسالمية يف إندونيسيا«. ٢٠١٨, .فيدي ر, حديث -

)Islamic Populism in Indonesia: Emergence and Limitations .( دليل «يف
 Routledge Handbook of Contemporary(» روتليدج الندونيسيا املعارصة

Indonesia(هفنر . , حترير روبرت و)Robert W. Hefner( ,نيويورك. ٣٠٤−٢٩٦ :
 ).Routledge(روتليدج 

سياسة ما بعد اإلسالموية يف «. ٢٠١٣). Hasan, Noorhaidi(حسن, نورحيدي  -
: ما بعد اإلسالموية«يف ). Post-Islamist Politics in Indonesia(» إندونيسيا

 Post-Islamism: The Many Faces of(» األوجه الكثرية لإلسالم السيايس

Political Islam( حترير آصف بيات ,)Asef Bayat( ,أكسفورد. ١٨٣−١٥٧: 
 .)Oxford University Press(مطبعة جامعة أكسفورد 

أسلمة جاوة? الدين والسياسة «. ١٩٨٧). .Hefner, Robert W. (هفنر روبرت و -
 Islamizing Java? Religion and Politics in Rural(» يف جاوة الرشقية الريفية

East Java(, »جملة الدراسات اآلسيوية «)Journal of Asian Studies (٤٦ )٣ :(
٥٥٤−٥٣٣. 

شقاق بني أنصار تنظيم الدولة «. ٢٠١٦). IPAC(معهد حتليل سياسة النزاعات  -
 Disunity among Indonesian(» اإلسالمية اإلندونيسيني وخطر املزيد من العنف

ISIS Supporters and the Risk of More Violence .( تقرير معهد حتليل سياسة
 ).فرباير/شباط ١( ٢٥النزاعات رقم 

تطور املتطرفات : من أمهات إىل مفجرات«. أ٢٠١٧, معهد حتليل سياسة النزاعات -
 Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women(» اإلندونيسيات
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Extremists .( ٣٥تقرير معهد حتليل سياسة النزاعات رقم )كانون  ٣١
 ).يناير/الثاين

-The Re(» عودة ظهور اجلامعة اإلسالمية«. ٢٠١٧,معهد حتليل سياسة النزاعات -

emergence of Jemaah Islamiyah .( ٣٦تقرير معهد حتليل سياسة النزاعات رقم 
 ).أبريل/نيسان ٢٧(

األجندة اإلسالموية يف : بعد أهوك«. ٢٠١٨, معهد حتليل سياسة النزاعات -
تقرير معهد حتليل ). After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia( »إندونيسيا

 ).أبريل/نيسان ٦( ٤٤سياسة النزاعات رقم 
دار : إعادة تدوير املسلحني يف إندونيسيا«. ٢٠٠٥). ICG(جمموعة األزمات الدولية  -

 Recycling Militants in Indonesia: Darul(» اإلسالم وتفجري السفارة األسرتالية

Islam and the Australian Embassy Bombing .( تقرير جمموعة األزمات الدولية
 ).فرباير/شباط ٢٢( ٩٢حول آسيا 

). Jaffrey, Sana and Ihsan Ali-Fauzi(اجلفري, سناء وإحسان عيل فوزي  -
 Street Power and(» قوة الشارع وسياسة االنتخابات يف إندونيسيا«. ٢٠١٦

Electoral Politics in Indonesia .( نيو مانداال)New Mandala( ,أبريل, /نيسان ٥
http://www.newmandala.org/street-power-and-electoral-politics-in-

indonesia/ ) ٢٠١٧مايو /أيار ١٣متت زيارة الرابط يف.( 
 Mietzner, Marcus and Burhanuddin( ميتزنر, ماركس وبرهان الدين مهتدي -

Muhtadi .(حتليل: غريناخبي أهوك الراضون«. ٢٠١٧ «)Ahok’s Satisfied Non-

voters: An Anatomy .( نيو مانداال)New Mandala( ,مايو/أيار ٥ .
http://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy/ )متت 

 ).٢٠١٨مارس /أذار ٨زيارة الرابط يف 
. ٢٠٠٩). Mujani, Saiful and William Liddle(موجاين, سيف الـ وويليام ليدل  -

 Muslim Indonesia’s Secular(» الديمقراطية العلامنية إلندونيسيا املسلمة«

Democracy( ,» الديمقراطيةجملة «)Journal of Democracy (٢١ )٤٩− ٣٥): ٢. 
العالقات بني : الشعور بالتهديد«. ٢٠٠٦). Mujiburrahman(جميب الرمحن  -

-Feeling Threatened: Muslim(» املسلمني واملسيحيني يف نظام إندونيسيا اجلديد



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٧٠

Christian Relations in Indonesia's New Order .(أمسرتدام مطبعة جامعة : ليدن
)Amsterdam University Press.( 

). Panggabean, Rizal and Ihsan Ali-Fauzi(بنغابيان, ريزال وإحسان عيل فوزي -
 Policing Religious Conflicts in(» ضبط النزاعات الدينية يف إندونيسيا«. ٢٠١٥

Indonesia .(مركز دراسة الدين والديمقراطية : جاكرتا)Center for the Study of 

Religion and Democracy( مؤسسة بارامدينة ,)Paramadina Foundation.( 
: السياسة يف إندونيسيا«. ١٩٩٥). .Ramage, Douglas E. (راماج, دوغالس إ -

 :Politics in Indonesia(» الديمقراطية واإلسالم وإيديولوجية التسامح

Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance .(روتليدج : لندن
)Routledge.( 

الدين واالحتجاجات االجتامعية «. ١٩٧٨). Utrecht, Ernst(أوترخيت, إرنست  -
البوصلة االجتامعية ). Religion and Social Protest in Indonesia(» يف إندونيسيا

)Social Compass (٢٥ )٤١٨−٣٩٥): ٤− ٣. 
دار اإلسالم : حتت راية اإلسالم التمرد«. ١٩٨١). van Dijk, Kees(فان ديك, كيز  -

 Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in(» يف إندونيسيا

Indonesia .(مارتينوس نيوف : الهاي)Martinus Nijhof.( 
عدم املساواة : جاكرتا«. ٢٠١٧). Wilson, Ian Douglas(ويلسون, إيان دوغالس  -

). Jakarta: Inequality and the Poverty of Elite Pluralism(» وفقر تعددية النخبة
 .أبريل/نيسان ١٩, )New Mandala(نيو مانداال 

 http://www.newmandala.org/jakarta-inequality-poverty-elite-pluralism/ 
 ).٢٠١٨مارس /ذارآ ٥متت زيارة الرابط يف (

  



إندونيسيا، إيران والعراق: متنوعةمناذج  ١٧١  

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

ê‰^éŠÖ]<Ýø‰ý]<‚Ãe<^Ú<VêÞ]†èý]<tƒçÛßÖ]< <
  عامد أبشناس. د

 
 عندما نقوم بالبحث عام بعد اإلسالم السيايس يف إيران فهذا يعني أننا تقبلنا أن

السؤال الذي جيب وهنا  .اإلسالم السيايس يف إيران انتهى, ونقوم بمناقشة ما بعده
هل أن اإلسالم السيايس يف إيران فشل كي نقوم بالبحث فيام بعده يف هذا البلد? : طرحه

أو هل أن هناك من نظام إسالم سيايس استطاع أن يتبلور يف دول أخر كي يمكن أن 
 يمكننا مقارنته ببعضه البعض?

 − املقابل ويف− بحث اإلسالم السيايس بشكل شامل أوسع من تلخيصه هنا, لكن
ال يمكن البحث يف اإلسالم السيايس يف إيران دون البحث يف ارتباطاته باإلسالم 

 .خرالسيايس يف البلدان األ
ì…çnÖ]<ØfÎ<ê‰^éŠÖ]<Ýø‰ý]< <

مرباطورية فارسية عىل أربعة إبنيت ثقافة املجتمع اإليراين تارخييا منذ بناء أول 
قطاعيني والشخصيات التجار واإل(سادة ركائز وهي امللكية, العسكر, رجال الدين وال

 IQVYH).السياسية املتنفذة
. إىل إيران واستمر الوضع عىل هذا املنوال حتى إىل مرحلة ما بعد دخول اإلسالم

ئمة ويمكن القول بأن حركات اإلسالم السيايس يف إيران بدأت مع هجرة العديد من األ
يدة والوعرة منها, كي يكونوا بعيدين بخاصة يف املناطق البع ىل إيرانإبنائهم أالشيعة و

 وحاول اإليرانيون التأقلم مع. ليهمإمويني والعباسيني وبمأمن عن وصول أيدي اخللفاء األ

                                                            
سالمية , دائرة معارف اإل٢٠, صفحة رقم ١٦يران , املجلد إسالمي إدفرتي, فرهاد, دانشنامه   (١٦٩)

 .٢٠١٢الكرب, طهران 
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يام حكم أبخاصة  النظام اإلسالمي اجلديد عرب التقرب إىل البالط والنفوذ فيه
 IQWPH.العباسيني

خالل احلركات  من يف إيران» اإلسالم السيايس« ن نشاهد بواكريأنستطيع 
م املتأثرة بالفاطميني يف مرص, واملعارضني للسالجقة يف ١٠٨٠سامعيلية حوايل عام اإل

الذي كان يدعي أن أصول أجداده تعود (سورية ولبنان, واملعروفة بحركة حسن الصباح 
سبب تسميتهم باحلشاشني مل (املعروفني باحلشاشني ) ىل جنوب اجلزيرة العربية واليمنإ

هنم كانوا يرتزقون من خالل زراعة النباتات أاستعامهلم املخدرات, بل بسبب  يكن بسبب
سامعيليني بمثابة أوىل احلركات أو التنظيامت التارخيية , ويمكن اعتبار هؤالء اإل)الطبية

عضاؤها يقومون بعمليات انتحارية الغتيال خصومهم السياسيني أواإلسالمية, التي كان 
ملوت, اكانوا يدربون القتلة املحرتفني يف قلعة معروفة بقلعة و IQWQHيديولوجية,أألهداف 

 .يف منطقة قزوين اإليرانية
إيران بلد جيمع قوميات خمتلفة كانت دوما عىل  بأنّ  من الرضوري أالّ ننسى هنا      

رصاع فيام بينها البعض, وكان العديد من هذه القوميات يتأثر بالنفوذ اخلارجي بخاصة 
ويف حني كان اخللفاء العباسيون . العباسيني, ومن بعدهم العثامنيني من قبل اخللفاء

خر يف إيران; فإن العثامنيني فيام يدعمون القومية العربية جتاه السيطرة عىل القوميات األ
بعد كانوا يدعمون القوميات الرتكامنية واآلذرية لتفرض سيطرهتم عىل باقي القوميات يف 

ىل منطقة رصاعات مستمرة بني القوميات إول إيران مر الذي كان حيالبالد, األ
 IQWRH.املختلفة

بناء أفكار الشيعية, التي كان ثر باألأن قسام كبريا من الشعب اإليراين كان قد تأوبام 
سامعيل إئمة الشيعة والصوفيني الشيعية ينرشوهنا يف أرجاء البالد, استطاع امللك األ

م, عرب اعتبار التشيع املذهب الرسمي للبالد, وظهرت ١٥٠١الصفوي توحيد البالد عام 
                                                            

 .املرجع السابق  (١٧٠)
() Lewis, Bernard, The Assassins, Basic Books, Page , . 

() Brown, E.G., Literary History of Persia, Vol. , Page , Psychology 
Press, Tehran . 
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يدي أمرباطورية الساسانية الفارسية عىل كبلد موحد للمرة األوىل بعد سقوط اإل إيران
 .م٦٥١املسلمني عام 

<‡æ†eæ<ê‰^éŠÖ]<ÄéjÖ]@°ËÏn¹]<íÒ†u?< <

جياد ثبات إدين, العسكر والسادة كركائز ربعة امللكية, رجال الركان األعادت األ
 اإلسالم واملذهب الشيعي, كمصدر لتوحيد البالد, يف البالد, وعاد الدين, وهذه املرة,

بوصفه السبيل الوحيد  هنا بأنّ الصفويني كانوا يرصون عىل ترويج التشيع, لكن نر
واستطاع الصفويون  IQWSH.ا هذايومن ىلتوحيد البالد, واستمر الوضع عىل هذا املنوال حت

 .ىل تشيع سيايس يف البالدإحتويل التشيع 
فإنّ املعادالت السياسية يف البالد  إيران; عىل الرغم من سقوط احلكم الصفوي يف

ميالدي, حيث برزت حركات جديدة  ١٩٠٥بقاء إيران موحدة حتى عام إاستمرت ب
ادلة السياسية, وبدأ املثقفون متأثرة باملثقفني اإليرانيني, تطالب بإجياد تغيريات يف املع

 .بالظهور كركن خامس يف البالد
سباب ظهور حركة املثقفني تأثر اإليرانيني بتحركات املثقفني يف تركيا أوكان أحد 

 وروبا واحتالل موضوع اإلسالم السيايس أمهية طغت عىل التشيع السيايس,أومرص و
استناداً إىل فكرة أنّ العامل اإلسالمي اكرب من العامل الشيعي, واجته زعامء احلركات الدينية 

 IQWTH.اإلسالم السيايس يف ىل التأثرإيف إيران 
جياد إن امللك مظفر الدين القاجاري امتثل ملطالبات املثقفني بأوعىل الرغم من 
فإنّ الرصاع يف  س الربملان,نقاذ حكم القاجار من السقوط وتأسيحكم ملكي دستوري إل
 .السلطة التنفيذية مل يتوقف

 
                                                            

() Aziz, AbuAli, “A Brief History of Islamism”, P , Tehran University 
Press, Iran. (١٧٤)   طهران, انتشارات ٢١٥ملك زاده, حممد, تاريخ انقالب مرشوطيت ايران, صفحة ,

 .علمي
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لكن الشخصيات  .اهلدف النهائي لرجال الدين الشيعة كان تأسيس احلكم الشيعي
 .سالمي شامل, وليس حكم شيعي فقطإجياد حكم اإلسالمية اجلديدة كانت متيل إل

وقسم كبري من رجال الدين الشيعة كانوا يتجنبون التدخل يف سياسة البالد نظراً 
 مامظروا ظهور اإلنتن يأهنم جيب أألنّ االجتاه الفكري الغالب للحوزات العلمية كان يعترب 

 هلية, لكن مع ظهور املثقفني بدأت احلركات اإلسالميةاملهدي املوعود لتشكيل احلكومة اإل
سيس حكومة دينية حتُرضِّ األرضية لظهور املهدي أاجلديدة بالربوز واملطالبة بت

 IQWUH.املوعود
وروبا وتركيا كانوا أثرين باحلركات العلامنية يف أوبام أن املثقفني العلامنيني املت

ن يكون هناك أرصوا عىل أيضا أيرصون عىل تأسيس ملكية دستورية فإنّ رجال الدين 
للرشع والدين, فتم  قيح القوانني يقوم عىل عدم معارضة القواننيجملس ترشيعي لتن

تشكيل جملس من الفقهاء والقانونيني ينقح يف القوانني التي يسنها الربملان, حتول اسمه 
ىل إىل دخول اإلسالم بشكل مبارش إد أمر الذي فيام بعد إىل جملس صيانة الدستور, األ

 .السياسة يف إيران
 ة بداية حتركات اإلسالميني اإليرانيني,املتأثرين بحركات مجال الديننر يف هذه الفرت

 فغاين وحممد عبده يف مرص, وال يمكن نفي تأثري احلركات اإلسالمية يف الدول األخر,األ
مثل األخوان املسلمني يف مرص بخاصة أفكار حسن البنا وسيد قطب من جهة واحلركات 

 فلسطني ولبنان والعراق وتركيا, يف تبلور أفكار احلركاتاإلسالمية واليسارية األخر من 
 .اإلسالمية يف إيران ومطالبتها بتأسيس حكومة إسالمية تشمل كل البلدان اإلسالمية

كان  ,»الربيع العريب«شارة انه بينام كان العرب يسمون الثورات العربية بـيمكننا اإل
, وهذا عنوان »الصهوة اإلسالمية«مرشد الثورة اإلسالمية يف إيران يطلق عليها اسم 

 .خوان املسلمني تستعمله لتحركاهتاكانت احلركات اإلسالمية خاصة اإل

                                                            
() Nikki, Keddie, Iran: Religion, Politics and Society, collective essays, p. 
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حاول امللك السابق حممد رضا هبلوي بناء عالقات طيبة مع رجال الدين مفرتضاً 
قطاعيني نه حاول رضب اإلىل البالد يف حني أإالسيطرة عىل العسكر بعد عودته  قدرته عىل

راضيهم وتوزيعها عىل أصالحات سميت بالثورة البيضاء, وقام بمصادرة إعرب 
الفالحني, متصورا أن هذا الترصف من شأنه تأمني دعم عامة الشعب له,لكن هذه الثورة 
أصبحت بداية لتصادم بينه وبني رجال الدين, الذين كانوا يعتربون قرار الشاه هذا 

وجها عندما قرر الشاه عام أىل إلرشع اإلسالمي, ووصلت اخلالفات يتعارض مع ا
مريكيني حصانة قضائية سميت بالكابيتوالسيوم والتي عطاء العسكريني األإمع  م,١٩٦٤

 .هانة للشعب اإليراينإذالال وإاعتربها رجال الدين يف إيران 
لرسمي ويمكن اعتبار هذه املرحلة أوىل مراحل التحرك اإلسالمي السيايس ا

مام اخلميني الذي تزعم معارضة هذا القرار يف ذلك احلديث يف إيران حيث ظهر اسم اإل
ت األأول مرة وبعد احلني أل منية للمطالبات الشعبية بإلغاء جهزة األن تصدّ

ول مرة الكابيتوالسيون والقرارات املتعلقة بتغري اهلوية الثقافية للمجتمع, نر أنه وأل
 IQWVH.سقاط احلكم امللكي يف إيرانإرجال الدين تطالب ب صدرت ترصحيات من قبل

سقاط النظام امللكي إمكاهنا إمام اخلميني بن مطالبات اإلأومل يتصور احد يف حينها 
ن الثورة اإلسالمية يف إيران إويمكن القول  .الذي كان حيكم البالد منذ آالف السنني

لكنها  امللكي, الذي كان حيكم البالد,هنا كانت ثورة إلسقاط النظام أوعىل الرغم من 
فكار واحلركات اإلسالمية يف كافة املعمورة, وكام كان كارل ماركس باأل كانت ترتبط

نجلس يتصورون أن أفكارهم االشرتاكية سوف تؤدي إىل ثورة يف أوروبا إوفردريش 
سالمية كانت لكنها حصلت يف روسيا, فإنّ احلركات اإل ملانيا أو بريطانيا,أالغربية, مثل 

 و الدول اإلسالمية العربية األخر,أتتصور أن أفكارها سوف تنجح باالنقالب يف مرص 

                                                            
() Hamid Algar .HYPERLINK "http://www.al-islam.org/imambiography/.htm" 

The Years of Struggle and Exile, - , The Institute for Compilation and 
Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Department), 
, P. 
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خوانية والبلد الوحيد الذي حيكم من قبل حزب يتخذ األفكار اإل .لكنها نجحت يف إيران
 .يضا ليس بلدا عربياأقدوة له اليوم هي تركيا, وهو 

, أحد أسباب بدء البحث يف مسألة تصدير الثورة اإلسالمية يف إيران  ىل باقي إإذاً
ويمكن  .ثرة من احلركات اإلسالمية األخر يف العاملأالدول اإلسالمية هو أهنا كانت مت

أيضا القول بأنّ سبب إدراج قانون يف الدستور اإليراين يلزم احلكومات اإليرانية بدعم 
يكمن يف أنّ الثوريني ) بدل دعم احلكومات(الشعوب يف العامل املستضعفني ومطالب 

وأحد أسباب انتصار الثورة  .خر يف العاملكانوا هيدفون دعم احلركات اإلسالمية األ
اإلسالمية يف إيران كان أنّ اإلمام اخلميني استطاع عرض نظام حكم جديد طبقا 

شاه إيران مل يكن عىل ارتباط بمتطلبات للموازين الثقافية واالجتامعية يف إيران يف حني أن 
ويتصور انه يستطيع فرض سياسات وثقافات  وروبا,أالشعب وعاش منذ صغره يف 

كثرية الشعب اإليراين املحافظ يرفضه, ومل أاجتامعية غربية عىل اإليرانيني, وهذا ما كان 
 .يستطع التأقلم معه
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مام اخلميني حياول رسم صيغة من بداية احلكم اإلسالمي يف إيران كان اإلمنذ 
الديمقراطية الدينية للحكم يف هذا البلد, وعليه فقد كان يعول عىل االنتخابات كثريا, 
هلذا نر أنه يقوم باالستفتاء عىل تأسيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والدستور, عىل 

 ن معظم أبناء الشعب سوف يقومون بالتصويت باإلجياب, وكانالرغم من انه كان واثقا بأ
 .هناك حتى ترصحيات متعددة من قبل شخصيات ثورية ترفض وجوب هكذا استفتاء

د اإل ن أمام اخلميني عىل اختاذه كان احلربة القوية, التي يمكن هذا اخليار الذي أكّ
كثر من أستطاعت أن تشهد فإيران ا يتباهى به النظام اإلسالمي اجلديد مقابل جريانه,

ا تكسب مصداقيتها من دعم أ ربعني انتخابات خالل األربعني عاماً املاضية, وتتباهى بأهنّ
 .الشعب هلا من خالل املشاركة يف االنتخابات

بقي الرصاع عىل شكلية  −وإىل اآلن−حكم النظام اإلسالمي يف إيران  منذ بداية
ففي بداية الثورة نر أن .السياسية مستمرا احلكم السيايس يف البالد بني االجتاهات

اليساريني كانوا يسيطرون عىل احلكم يف إيران, ورؤساء اجلمهورية ورئيس الوزراء لدهيم 
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اجتاهات فكرية اشرتاكية اإلسالمية, ويصارع اليمني املتمثل يف البازار ورجال الدين 
 IQWWH.ملقاومة االجتاهات اليسارية واالشرتاكية

جواء الثورية يف جه االشرتاكي اليساري يف حينها كان مسيطرا عىل األوبام أن التو
 وهياجم أنصاره السفارة األمريكية −بعد الثورة−ن هذا االجتاه أصبح قويا أالعامل, نر ,

ستار «هنم وبإجياد أالواليات املتحدة, ويعتقدون  يف طهران ليتسببوا يف قطع العالقات مع
بفرضه حول االحتاد  ستالنيالستار احلديدي الذي قام  عىل غرار− حول إيران» حديدي

ن يفرضوا عىل الشعب اإليراين االعتامد عىل نفسه, وصناعة أيمكنهم  −السوفيايت السابق
 !ما حيتاجه يف الداخل

أعوام سوف تستطيع إيران النهوض كدولة صناعية قوية, يف حني أن اليمني  وبعد 
خر فتح وحتسني العالقات بني إيران والدول األيف ذلك احلني كان يعتقد أنه جيب 

 .مام إيران للتطورأوالتعامالت التجارية فيام بني الدول من شأهنا فتح الطريق 
لنفسه فيام بعد, كان مسيطرا عىل » صالحينيعنوان اإل« ن اليسار, الذين اختذأوبام 

ربام كان هذا  دة,جواء حرب ومشاكل مالية واقتصادية عديأالوضع وكانت البالد تواجه 
فضل للبالد يف ذلك احلني, وكان رئيس الوزراء السابق مري الشكل من احلكم هو األ

عيل منتظري, يقودان هذا التوجه السيايس  حسني موسوي, وبدعم من آية اهللا حسني
 .»االشرتاكية اإلسالمية«الذي عرف بـ

رشد فيام بعد آية اهللا ويف املقابل نر أنّ تيارا آخر بقيادة رئيس اجلمهورية, وامل
 خامني, ورئيس املجلس, اكرب هاشمي رفسنجاين, مدعوما بتجار البازار, وعددا كبريا

لكن  مام االشرتاكية اإلسالمية ويطالب باالنفتاح,أمن رجال الدين يف ذلك احلني, يقف 
وتظهر  .و املحافظنيأصوليني ىل االجتاه املعروف اليوم باألإحتول فيام بعد هذا االجتاه 

                                                            
() Mohseni, Payam (). "Factionalism, Privatization, and the Political economy 

of regime transformation". In Brumberg, Daniel; Farhi, Farideh. Power and 
Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation. Indiana Series in 
Middle East Studies  . Indiana University Press .p. –. 
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جياد صيغة بمزج االشرتاكية إاليوم حركة أخر تعترب نفسها حركة معتدلة حتاول 
 .ن ننتظر كي نر نتيجة نجاح فكرهتاأاإلسالمية والرأساملية وجيب 
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بخاصة بام كان  ىل تصدير الثورة,إكثر االجتاهات السياسية التي متيل أكان اليسار 
عالقات وطيدة مع التنظيامت اليسارية اإلسالمية, وغري اإلسالمية خارج البالد, له من 

يف ذلك احلني, ويمكننا أن نشري إىل تأسيس حزب اهللا يف لبنان, حتت إرشاف السفري 
اإليراين السابق يف دمشق, عيل اكرب حمتشمي بور, الذي أصبح فيام بعد وزير داخلية 

 .حسني موسوي حكومة مري
بخاصة يف  إىل ذلك تم تأسيس معظم احلركات اإلسالمية خارج إيران ةباإلضاف

حزاب واحلركات الفلسطينية يف ظل حكم اليسار عىل العراق وفتح عالقات مع األ
 IQWXH.البالد

وهنا جيب أن نذكر أن عددا كبريا من هؤالء الثوريني اإلسالميني كانوا ضمن 
و منظمة التحرير الفلسطينية أجمموعات إسالمية تدربت عسكريا عىل يد منظامت يسارية 

 .قبل الثورة وهم الذين بنوا نواة احلرس الثوري يف إيران
ثريا باحلركات اإلسالمية تأثرت ك هلذا يمكن القول بأنّ الثورة اإلسالمية يف إيران

بخاصة يف الدول العربية مع بداية الثورة, واالرتباط بني الطرفني  واليسارية خارج إيران,
مل يكن عىل أساس أن الثورة اإلسالمية يف إيران تريد أن يكون هلا نفوذ يف باقي الدول 

واإلسالمية  اإلسالمية, بل عىل أساس أن عددا  كبريا من الشخصيات السياسية اليسارية
األجنبية كانت تعترب أهنا كان هلا الفضل يف انتصار الثورة, وأن الثورة يف إيران امتداد 

وهلذا نر كيف أنّ الثورة اإلسالمية يف إيران تستقبل الرئيس الفلسطيني . لنضاالهتا
سسها أمل التي أالسابق يارس عرفات كزعيم كبري ويتأثر احلرس الثوري اإليراين بحركة 

صبح مصطفى شمران القائد العسكري هلذه احلركة, وزيرا أمام موسى الصدر, واإل

                                                            
 .٢٥, ص٢٠٠٥مري كبري, أ, انتشارات »سالميإسياست صدور انقالب «فالح نجاد, عيل,   (١٧٨)
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 ن شخصيات دينية عراقية, مثل آيت اهللا أللدفاع واحد مؤسيس احلرس الثوري, ونر
 . كبري يف إيرانالصدر وآيت اهللا احلكيم حيضيان بنفوذ 

يف حينها حياول أن يقف يف الوسط فيام  −اليميني واليساري−مام اخلمينيكان اإل
 IQWYH.ىل بر آمنإبني االجتاهني وقيادة البالد يف البحار املتالطمة 
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و أمام اخلميني, راهن عديدون عىل اهنيار النظام اإلسالمي يف إيران بعد وفاة اإل
لكننا  .إيقاف احلرب اإليرانية العراقية, من دون حترير كربالء والنجفعالن عن قبول اإل

رأينا كيف هذا النظام استطاع مللمة نفسه والتحول من حكم اشرتاكي إىل منفتح عىل العامل 
ىل منصب مرشد الثورة, وآيت اهللا هاشمي رفسنجاين إىل إبعد وصول آيت اهللا خامني, 

 .منصب رئاسة اجلمهورية
حول رفسنجاين, الذي عمل تاجرا إىل جانب دراسته يف احلوزة العلمية رسعان ما 

االجتاه السيايس للبالد من بلد اشرتاكي منغلق عىل نفسه إىل بلد رأساميل منفتح عىل باقي 
الدول واستطاع حتسني العالقات السياسية مع اجلريان, عىل الرغم من أن إيران خاضت 

الذي كان مدعوما حينها من قبل عدد كبري من نفس  حربا ملدة ثامين سنوات مع العراق,
 IQXPH.الدول العربية اجلارة إليران

السعودية بخاصة فرتة ذهبية, وانفتحت إيران عىل  − وشهدت العالقات اإليرانية
وروبا الغربية والبلدان الرشقية, مثل الصني وروسيا, وبدأت شعارات أالعالقات مع 

والصني متحى من عىل اجلدران وشعارات املوت ألمريكا املوت لربيطانيا وفرنسا وروسيا 
تصبح رمادية, يف حني بقيت فقط شعارات املوت إلرسائيل موجودة, يف األثناء كان 

 .اليسار يرص عىل املوت للجميع

                                                            
 .٧٣املصدر السابق ص   (١٧٩)

() Mohseni, Payam (). "Factionalism, Privatization, and the Political 
economy of regime transformation". In Brumberg, Daniel; Farhi, Farideh. 
Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation. Indiana 
Series in Middle East Studies. Indiana University Press. p. -. 
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جنبية, ويف ظل هذه األوضاع شهدت إيران ازدهارا كبريا يف استرياد البضائع األ
ثرياء احلرب من إبراز أر للبالد, وبدأ عدد كبري من التي كانت مفقودة خالل حكم اليسا

يف حني كان املجتمع اإليراين خالل  .وجودهم بعرض سياراهتم الفخمة ومنازهلم الثمينة
. وىل للثورة قد تعود عىل التقشف واستعامل البضائع املصنعة داخلياالسنوات العرش األ

يَت حينها باإل رأينا كيف بدأت حكومة الرئيس رفسنجاين بتنفيذ حزمةٍ  مِّ صالحات سُ
 .الثقافية لفرضها عىل املجتمع, كي يتأقلم مع الوضع اجلديد

رشاد, خطة تنفيذ تزعم الرئيس السابق حممد خامتي, الذي كان حينها وزيرا لإل
لكنه واجه معارضة كبرية من قبل املجتمع اإليراين, الذي اعترب  صالحات يف البالد,اإل

رب يف حني أن البعض كانوا يزدادون ثراءً خلف اجلبهات, أنه ضحى بأبنائه يف احل
صالحية لرفسنجاين مقاومة رشسة من رجال الدين, الذين اعتربوا وواجهت احلركة اإل

صالحات من شأهنا أن تؤثر عىل االعتقادات املذهبية للشعب والشباب, أن هذه اإل
 .سكات املعارضنيرشاده حممد خامتي إلإواضطر حينها رفسنجاين التضحية بوزير 

صالحات رفسنجاين حينها تظاهرات وجتمعات بدأت يف مدينة إواجهت حركة 
 .ىل طهران انتهت باستقالة خامتيإمشهد ووصلت 
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يف االنتخابات التي تلت انتهاء حكم رفسنجاين استطاع حممد خامتي الوصول اىل 
 .حينها رئيس املجلس, عيل اكرب ناطق نوريالسلطة بدعم من رفسنجاين مقابل منافسه 

خراج الشخصيات اليسارية من احلكم واستبداهلم بجيل من إقام رفسنجاين ب
ساس أنه يستطيع أشباب احلرس الثوري العائدين من احلرب اإليرانية العراقية عىل 

ت لكن اليساريني عادوا إىل احلكومة, بعد وصول خامتي إىل احلكم حت االعتامد عليهم,
 .»صالحينيتيار اإل«عباءة 

حزاب املوالية للرئيس السابق حممد خامتي متثل ثالثة أحزاب من املفارقة أن األ
ورفع ! صالحينيأصل واحد وعرشين حزبا وتنظيام سياسيا, شكلوا جمموعة اإل
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نّ هاتني الشخصيتني أ بدعو اإلصالحيون علم مواجهة املرشد وهاشمي رفنسجاين,
صالحية بشن محالت عنيفة ضد الرئيس حلكم, وقامت الصحف اإلقصائهم من اإسبب 

السابق هاشمي رفسنجاين وعائلته وأعوانه, وبدأوا ينادون باحلد من صالحيات املرشد, 
 .وزيادة صالحيات رئيس اجلمهورية يف املقابل

رسعان ما قامت األحزاب واملجموعات املعارضة لالجتاه اإلصالحي بالتجمع 
وحتولت الساحة السياسية يف إيران من . صوليني, ومترتسوا حول املرشدرافعني لواء األ

خالفات فيام بني عرشات من التنظيامت واألحزاب السياسية اليسارية واليمينية إىل 
 .صولينيصالحيني واألاإل: خالفات فيام بني اجتاهني سياسيني قويني مها

د عرب الشارع, ونزل صالحيني حاولوا الضغط عىل املرشوعىل الرغم من أن األ
أنصارهم بخاصة طالب اجلامعات إىل الشارع يف احلوادث املعروفة بحوادث منامة 

ىل تغيري جذري يف النظام, ويف إمل تؤدِّ  م, لكن هذه التحركات١٩٩٩جامعة طهران عام 
 .النهاية أدت إىل وصول شخصية أصولية, مثل حممود امحدي نجاد,إىل سدة رئاسة اجلمهورية

أن اإلصالحيني استطاعوا حتشيد املاليني يف االنتخابات عام  الرغم منوعىل 
يف احلركة املعروفة باحلركة اخلرضاء, التي تلت تلك االنتخابات ضد انتخاب  ٢٠٠٩

حممود امحدي نجاد,لكن تلك احلركة مل تستطع زعزعة احلكومة اإلسالمية يف إيران, التي 
نزال حوايل عرشة مليون منارص هلا إابات بواجهت نزول ثالثة ماليني معارض لالنتخ

 .ليتحدوهم يف الشارع
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واجه نجاد معارضة وانتقادات شديدة يف الداخل اإليراين, من قبل النخب, لكنه 
 .و خارجها بسبب خطاباته الشعبويةأواجه تأييدا مجاهرييا كبريا بني عامة الشعب, البالد 

يف الدول العربية تصدي امحدي نجاد لسدة رئاسة اجلمهورية, صادفت الثورات 
اخلليجي,  نوكان نجاد يفتخر بأنه الرئيس اإليراين الوحيد الذي حرض قمة جملس التعاو

ىل جانب امللك عبد اهللا بن عبد العزيز والسلطان قابوس, وهم يدخلون إوانترشت صوره 
 .جلسة القمة يدا بيد
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ىل سقوط األنظمة العربية يف شامل إورات التي أدت إىل جانب الث ووقفت إيران
دون األخذ  أن هذه الثورات هي امتداد للثورة اإلسالمية يف إيران, من فريقيا, عىل اعتبارإ

و معارضة إليران, وحتى عندما بدأت أبعني االعتبار إن كانت هذه الثورات موافقة 
 د بني احلكومة واملعارضة, ويف ن إيران حتاول اختاذ موقف حمايأاحلرب يف سورية نر

بعض األحيان تقوم بمحاولة لعب دور الوسيط, ونصيحة الرئيس السوري بإعطاء دور 
إيران بإمكاهنا أن تتحالف مع  اكرب للمعارضة يف احلكومة, اعتامداً عىل فرضية أنّ 

لكن السياسة اإليرانية بدأت بالتغري عندما رفعت شعارات ضد . احلركات اإلسالمية
ران وحزب اهللا والنفوذ اإليراين يف املنطقة, فبدأت طهران تشعر باخلطر, ووقفت اىل إي

 .جانب احلكومة السورية البعثية والعلامنية ضد اإلسالميني
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كرب لقدرة النظام عىل الصمود مقابل األحداث والتطورات املختلفة هو السبب األ
الحية كانت أو أصولية,مل يكونوا يسعون إىل إسقاط النظام, إص ألن قادة هذه احلركات,

 .بل كان هدفهم يف السيطرة عىل احلكم يف البالد
اإليرانيون وصلوا إىل مرحلة بدأوا يشعرون فيها بأن اإلصالحيني واألصوليني ال 
يستطيعون تلبية متطلباهتم, وسئموا االستمرار يف اخلالفات املتصاعدة بني االجتاهني 

 وعليه فإهنم قاموا بانتخاب الرئيس احلايل حسن روحاين, رئيسا للجمهورية,. ابقنيالس
ملّ شمل االجتاهات السياسية املختلفة يف البالد, واالستفادة من  بوصفه معتدالً, ويمكنه

 IQXQH.نسانيةمجيع طاقات البالد من حيث القو اإل
اسيني من احلكومة إخراج األجيال األوىل من السي وكان امحدي نجاد قد حاول

وطبعا فإن هؤالء . واستبداهلم بالشباب إلعطاء اجليل اجلديد دوراً يف استمرار الثورة
كانوا يفضلون عدم عودة اجليل السابق إىل السلطة جمددا, واالنتهاء من اخلالفات بني 

                                                            
وىل للثورة, مركز جيال األاتساع اهلوة بني الشباب واأل: يرانإآبشناس, عامد, التيار الثالث يف   (١٨١)

 ,٢٠١٨اجلزيرة للدراسات, 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports///.html 
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لكن ومع وصول  .صالحيني واألصوليني, الذين حكموا البالد منذ بداية الثورةاإل
 ىل السلطة قام باستخدام الشخصيات املتقاعدة من األجيال األوىل يف حكومته,إروحاين 

ا  صفت بأهنّ , بدالً من حكومة جنود, بدعو أنّ »حكومة جنراالت«وشكل حكومة وُ
 .خطاءوضاع السياسية واالقتصادية للبالد ال تتحمل األاأل

األوىل إىل احلكم, تقبل الشعب التوجه الفكري للرئيس روحاين بإعادة األجيال 
وألنّ  قد تؤثر عىل مجيع أمور البالد, والدخول يف مفاوضات دولية حساسة, ومل الشمل,

لكن بعد  .خطاءأية هفوة صغرية يمكن أن تؤدي إىل إفشال كل يشء وليس هناك جماال لأل
مل يستطع اإليرانيون الوصول إىل ما كانوا يرجونه بسبب  التوصل إىل االتفاق النووي

 . لة الواليات املتحدة لتطبيق االتفاقعرق
حلّ جممل مشكالت البالد باالتفاق النووي,  املفارقة أنّ احلكومة اجلديدة ربطت

يضا أوعلّقت مجيع مشاريعها االقتصادية عىل االتفاق  ورفعت سقف التوقعات للشعب,
نها ذلك من حل املشكالت االقتصادية للبالد, بعد اإلفراج عأعىل أمل  ن األرصدة ن يمكّ

 .اإليرانية املجمدة خارج البالد
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انتهجت حكومة الرئيس روحاين سياسة االنكامش االقتصادي أو جتميد االقتصاد 
إىل  اإليراين لتوقف التضخم, الذي كانت تواجهه البالد عند وصول احلكومة احلالية

ي يف فرتة وجيزة تتيح هلا التخلص من ىل االتفاق النووإالسلطة وكانت تأمل بالوصول 
لكن إطالة زمن الوصول إىل االتفاق النووي واإلطالة يف استمرار  االنكامش االقتصادي,

إىل انكسار قسم كبري من املؤسسات االقتصادية  سياسة االنكامش االقتصادي أديا
ره إىل ارتفاع أد بدو الصغرية واملتوسطة, التي مل تستطع حتمل االنجامد االقتصادي, ما

 .البطالة والتذمر الشعبي
عىل النقيض من مجيع االحتجاجات السابقة يف البالد, التي كانت بزعامة أحد 

صويل, وكان السياسيون يسعون من ورائها إىل و األأصالحي صليني اإلالتيارين األ
 يف ٢٠١٧الوصول ألهداف سياسية هلم عرب حتريك الشارع, فإنّ احتجاجات هناية عام 
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و خارج البالد, عىل الرغم من أإيران مل تكن حتت سيطرة أي اجتاه سيايس معني يف داخل 
 IQXRH.أن العديد من االجتاهات السياسية حاولت ركوب األمواج الغاضبة

ا مل تكن عىل  بالرغم من أن هذه االحتجاجات شملت مدن عدة من البالد, فإهنّ
 .ختتلف من مدينة إىل أخرأساس مطالب موحدة, وكانت أهداف االحتجاجات 

وحاولت بعض املجموعات السياسية بخاصة املعارضة, خارج البالد, استغالل هذه 
نصارها من مدينة إىل أخر رافعني شعارات معارضة للنظام أفانتقل  االحتجاجات,

شعال فتيلة االحتجاجات العامة, لكن بعد أن غطت األهداف السياسية عىل إل
قتصادية واجتامعية انسحب معظم املتظاهرين من الشوارع, االحتجاجات بمطالب ا

ألنّ أسباهبا االقتصادية ما  IQXSH,»نار حتت الرماد«وتوقفت االحتجاجات كي تتحول إىل 
لكن ليس هناك من اجتاه سيايس يستطيع أن يقنع الشعب بأنه يستطيع  زالت موجودة,
نطقة كردستان هو إلغاء فمثال يف حني كان سبب االحتجاجات يف م .حتصيل مطالبهم

رخص تسمى يف إيران برخص احلاملني, تسمح من خالهلا احلكومة حلاميل هذه الرخص 
ىل كردستان إيران دون دفع رضائب عليها, كان إبحمل البضائع من كردستان العراق 

سبب االحتجاجات يف مشهد, هو انكسار املؤسسات املالية غري املرخصة من قبل 
خر كان أومن جهة  .لتي كانت تدفع فوائد عالية للمستثمرين فيهاا املرصف املركزي,

سبب االحتجاجات يف حمافظة خوزستان البطالة وأحداث السدود عىل هنر الكارون 
. والتلوث البيئي, وسبب االحتجاجات يف حمافظة أصفهان شح مياه هنر زاينده رود

 .ا هذايومن و بآخر حتىأومعظم هذه االحتجاجات ما زالت مستمرة بشكل 
أن بعض شباب اجلامعات   ٢٠١٧لكن ما كان مالحظا يف احتجاجات هناية عام 

خرجوا يف تظاهرات رفعوا فيها شعارات معارضة لإلصالحيني واألصوليني معا, ما 
 وكان مالحظاً  .عكس نوعا من االنكامش اجلامهريي عن االجتاهني السياسيني يف البالد

بة آضمن شعارات معارضة للنظام, بل تضمنت لغةً تعكس كأن هذه الشعارات مل تت أيضاً 
اجتامعية من أن هذين االجتاهني مل يعودا يستطيعان حتقيق متطلبات الشعب واجليل 

                                                            
 ,٢٠١٨يران, شبكة اجلزيرة نت, إآبشناس, عامد, هل هناك ثورة جديدة يف   (١٨٢)

https://bit.ly/CJGJy (١٨٣)  املرجع السابق. 
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الشاب, وعليه فإن هذا اجليل بات يبحث عن اجتاه جديد يستطيع حتقيق مطالبه, األمر 
 IQXTH.الذي يمكن تعميمه عىل الشارع اإليراين بشكل عام
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 :يمكن القول بأنّ الشباب اإليراين ينقسم إىل ثالثة اجتاهات
يسري مطالبا بتغيريات عىل أساس التوجهات والثقافة الغربية, التي  :األول

وال هيمه عنوان أو نظام احلكم .. لخإعالم الغربية واالنرتنت ويستوردها عرب وسائل اإل
ل عىل حريات عامة اكرب, وقسم من هؤالء يميض باملطالبة فهو يريد احلصو يف البالد,

 .يضا وعدم االكتفاء بتغيريات يف القوانني احلاكمةأبتغيري النظام احلاكم للبالد 
ا الثاين كرب الذي يطالب بتغيريات سياسية داخلية يف البالد, فهو االجتاه األ: أمّ

دارة البالد وتقاعد إسياسية وكثر من العملية الأتسمح بفتح الطريق أمامه للمشاركة 
وىل والثانية للثورة,إالّ أنّه ال يطالب بتغيري نظام احلكم يف البالد, وليست لديه جيال األاأل
 .ي مشكلة بالعيش بالظروف اإلسالمية احلاليةأ

وهو اجتاه يدعم بقاء البالد عىل الشكل احلايل, وهو مستعد للتطوع : وأخرياً الثالث
 .بقاء البالد عىل شكلها احلايلإيف سبيل  أهداف الثورة, واالستشهاد لتحقيق

 عىل الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهتها إيران بعد الثورة اإلسالمية,
فإنّ هذه الثورة استطاعت نقل البالد يف املجاالت  بخاصة االقتصادية منها, ولغاية اآلن,

البعض يتصورون أن إيران تعترب هذا ربام مركزية الشأن النووي جتعل  .العلمية املختلفة
ن التكنولوجيا النووية هي تكنولوجيا تعود إىل ألكن الواقع  مهية كبرية,أاملوضوع ذات 

كثر من مائة عام, يف حني إيران تعمل اليوم عىل حتصيل العلوم والتكنولوجيا العالية أ
و تكنولوجيا أواحلديثة, مثل تكنولوجيا النانو أو تكنولوجيا العلوم اهلندسة الفضائية, 

 .إضافة إىل العمل يف تكنولوجيا اهلندسة املعكوسة العلوم الطبية,

                                                            
وىل للثورة, مركز جيال األاتساع اهلوة بني الشباب واأل: يرانإبشناس, عامد, التيار الثالث يف   (١٨٤)

 ,٢٠١٨اجلزيرة للدراسات, 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports///.html 
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ربعة أاء احلرب اإليرانية العراقية, اختذت إيران قليمي, بعد انتهيف جمال النفوذ اإل
 : ساسية يف سياستها اخلارجيةأحماور 

. سلحة الدفاعية, التي حتتاجها البالد يف داخل البالد, بأي ثمن كاننتاج األإ − ١
بخاصة الصواريخ البالستية منها, لكي  سلحة املختلفة,وبدأت بالعمل عىل إنتاج األ

 .أن اخلطر عليهم سيكون كبريا فيام لو قاموا بمهامجة إيرانتستطيع هتديد أعدائها ب
إبعاد احلدود االفرتاضية للبالد إىل ابعد حد ممكن من احلدود السياسية, كي  − ٢

صدقائها أيصال إويف هذا املجال تعمل إيران عىل .بعيدة عن خطر هجوم األعداء تبقى
 .طة يف البلدان املجاورةلىل السإوحلفائها 
و إيران هو صديق إيران, وعليه فإيران تقوم بدعم أي جبهة تعارض عد−عدو − ٣

 .هم, وال يستطيعون التخطيط لزعزعة أمن إيرانئعداء بأعداهلاء األإعدائها كي يتم أ
أن حمور عالقاته تتلخص يف العالقة مع  ال يُعترب النظام اإلسالمي يف إيران − ٤

ن يرتبط بجميع أمسلمي العامل, بل حياول باملائة من  ٢٠أو  ١٥الشيعة الذين يشكلون بني 
 احلركات اإلسالمية وحتى غري اإلسالمية التي يعتربها حتررية وتناضل من أجل الشعوب,

ن إيران ترتبط بعالقات أويف هذا املجال نر .كي يبسط نفوذه يف شتى أرجاء املعمورة
و حتى املسيحيني أو اجلهاد اإلسالمي ومحاس السنيني, أوثيقة مع حزب اهللا الشيعي 

املوارنة والدروز يف لبنان, واحلوثيني يف اليمن, واحلكومة البعثية العلامنية االجتاه يف 
يديولوجية بني و احلكومة الشيوعية يف فنزويال, عىل الرغم من االختالفات األأسورية, 

ل وال يعم. يديولوجيات السياسيةو الشيعي يف إيران وبعض هذه األأالتوجه اإلسالمي 
 .هنم متحالفون مع إيرانأوليجاهتم طاملا وييدأو تغيري أهذا النظام عىل تشييع هؤالء 

هداف هي حتصل عىل دعم كبري من معظم ن هذه األأوتعلم اجلمهورية اإلسالمية 
 .بناء الشعب اإليراينأ

í‘ø¤]< <

قلم مع الرشوط املختلفة, التي واجهت البالد منذ أاستطاع النموذج اإليراين الت
واليوم يواجه . انتصار الثورة اإلسالمية إىل اآلن, عرب اعتباره نموذجا شعبويا وديمقراطيا
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هذا النموذج مشكالت متعددة تصله معظمها من خارج البالد بخاصة عرب العقوبات 
و اثر سوء إدارة داخلية يف البالد, أاملفروضة عليه عن طريق الواليات املتحدة وحلفائها, 

و أنه خرس مصداقيته جتاه الشعب, واآلفاق أبار هذا النظام انتهى لكن ال يمكن اعت
 .املستقبلية أمامه مازالت مفتوحة

ربعني السابقة فهذا النظام استطاع التأقلم مع كام الحظنا خالل السنوات األ
و بآخر, وعليه فإنه حتول من أمطالبات الشعب بشكل  وتفاعل مع الظروف املختلفة,

ثم حكومة حمافظة فمعتدلة,  ساملية إىل حكومة ليربالية,أحكومة ر حكومة اشرتاكية إىل
 .خر يف العاملن نشهده يف احلركات اإلسالمية األأوهذا ما ال نستطيع 

سالمية متطرفة, مثلها مثل باقي االجتاهات إوعىل الرغم من أن هناك اجتاهات 
ة يف إيران, إالّ أنّ هذه السياسية املتطرفة يف باقي البلدان, تؤثر عىل الساحة السياسي

االجتاهات الفكرية املعتدلة, وهنا ال اقصد باالعتدال االجتاه السيايس املوايل للرئيس 
 .روحاين فقط,  تطغى عىل هذه االجتاهات

 ن ننتظر ونر كيف سيتأقلم هذا النظام مع املتطلبات اجلديدة للظروفأوجيب علينا 
 االجتامعية واالقتصادية يف البالد? وكيف سوف يكون تعامله مع اجليل اجلديد?

صوليا, وعندما أو أصالحيا إاخلربة السابقة تؤرش عىل توجه نحو التطرف املفرط, 
بأن املقصود ليس االجتاهني  نتكلم هنا عن اإلصالحيني أو األصوليني جيب التنويه

فآجال أم  جتاهات لألجيال اجلديدة بدأت تظهر,صويل الشهريين, فاالو األأصالحي اإل
عاجال فإن هذه االجتاهات سوف تسيطر عىل البالد, وبالتأكيد فإن توجهاهتا الفكرية 

لذلك من الرضوري أن ننتظر ونر أي  ,ةوىل للثورجيال األوالسياسية ستختلف مع األ
تغلب عىل باقي صولية سوف يو األأصالحية اجتاه فكري من االجتاهات الشبابية اإل

 .االجتاهات
قناع إإسقاط النظام يف إيران حيتاج إىل بديل, وبام أنه ليس هناك من بديل يستطيع 

ىل ما إيديولوجيته, والشعب اإليراين غري مستعد للمجازفة يف جر البالد أعموم الشعب ب
سالمي يف إلسقاط النظام اإنراه موجودا يف البلدان املجاورة إليران, فمن املستبعد أن يتم 
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 فذلك مرتبط أردنا أن نتحدث عام بعد اإلسالم السيايس يف إيرانوعليه فإذا ما . إيران
 . بالتفكري يف املرحلة املقبلة من تبلور الثورة اإلسالمية

الظروف الفعلية تشري إىل أن املرحلة املقبلة هي مرحلة سيطرة األجيال اجلديدة 
ه الفكري للجيل اجلديد االجتاسوف يكون  عىل البالد, واالجتاه السيايس العام,

 .املسيطر
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  عيل طاهر الحمود. د

 
 

ل انقسام حزب الدعوة اإل سالمية يف اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء يف العام شكّ
را من خالله خزانا من التساؤالت املؤجلة  ٢٠١٤ و تلك أمنعطفا يف تاريخ احلزب, مفجّ

 .و جتاهلها طيلة الفرتة املاضيةأالتي تم القفز عليها 
حساس عميق برضورة التغيري اهليكيل إىل إوربام كانت دعوات املراجعة, تشري 

ىل التواؤم مع استحقاقات مدنية إ يؤهل الدعوة ملرحلة جديدة قد تنقلها للحزب, بام
 .سالمية احلزب من جهة ثانيةإالسلطة من جهة, ومستلزمات 

و املقصية بغري أسالمية املنعزلة بإرادهتا حزاب اإلىل األإولعل احتامالت االنضامم 
قة مثل حالة مأ, − مثل حالة تونس− إرادهتا   رص, ال سيام وأن حزب الدعوةو األحزاب املالحَ

 .وحتى الوقت الراهن ٢٠٠٦اإلسالمية يمثل أعىل هرم السلطة يف العراق منذ عام 
املطلوب » اهلدف«ظهار إالتي تواجه  الدعوة, و» شكالياتاإل«نبحث هنا عن 

ما قد يكون نافعا يف فهم طريقة التكيف مع استحقاقات املراجعة » حتليل«ليه, وإالوصول 
ىل إوالتنظيمية ملرحلة ما بعد خطاب اإلسالم السيايس بنسخته التقليدية الداعية  الفكرية

 .سلمة الدولة واملجتمعأ
شكاليات, تلك التناقضات التي تتبلور عند اجتامع نظريتني, او نظرية ونقصد باإل

فربام تكون النظرية الفكرية للدعوة تتناقض مع نظريات . و حقيقتني معاأوحقيقة, 
أو قد يؤمن احلزب بعقيدة دينية . دون أن يتمكن احلزب من حل هذا التناقض أخر, من

أو قد تكون ممارسات قيادات . أو سياسية ال تنطبق مع حقيقة املامرسات السلوكية ألفراده
 . فرادها ال تتواءم مع حقيقة املامرسات املطلوبة يف إدارة الدولة وبناء األمةأالدعوة و
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ربعة حماور رئيسية, نتناول يف األول بنية احلزب أىل إ ث احلاليةبحوسنقسم امل
وتنظيمه وفكره واآلليات املعتمدة لديه, ويف املحور الثاين عالقة احلزب بالدولة, ويف 

 .الثالث احلزب وإشكالية اآلخر, ويف الرابع واألخري احلزب ورؤيته نحو العامل
ات حزب الدعوة ساسية عىل العديد من اللقاءات مع قيادأوتعتمد بدرجة 

 .سالمية, ومتابعني لشأنهاإل
hˆ£]<íéße<<JJc<†ÓËÖ]æ<Üé¿ßjÖ]<l^éÖ^Ó< <

ما هي التناقضات التي تواجه هيكلية احلزب التنظيمية? وما هي التناقضات التي 
 هداف?تواجه فكر الدعوة? وما اآلليات التي يمكن اتباعها لتحقيق األ

 الذي يتمحور حول رضورات التغيري سالمية,إن احلوار الداخيل يف حزب الدعوة اإل
  .واملراجعة, مل يشمل حتى اآلن فكر الدعوة, بقدر شموله هليكلية الدعوة وبنائها التنظيمي

لعل أيرس املشكالت التنظيمية التي تواجه الدعوة هي حتدي ثنائية دعاة اخلارج 
معرتك العملية  بينام دخول الدعوة. ودعاة الداخل, التي مل يتم حسمها حتى اآلن

جنبي خارجي, جعلها هتمل استحقاقات التواصل أالسياسية يف العراق التي بدأت بفعل 
مع اجلمهور, وأصبح التنظيم أشبه بمحفل من الدعاة مجعهم تاريخ النضال املشرتك, 

 . بان النظام السابقإواهلجرة الصعبة, عقب املالحقات األمنية 
, وجود االرتباك فيام  −عىل املستو الفكري والسيايس معا− من الواضح, مثالً

 , ففي الوقت الذي تلتزم بعض٢٠٠٣يتعلق بطريقة التعامل مع توجيهات املرجعية منذ عام 
القيادات هبذه التوجيهات بوصفها واجبا رشعيا, تؤكد قيادات أخر أن التزامها هو من 

حكام الرشعية, إذ يصبح باب االحرتام األخالقي, والثقل السيايس, إال فيام يتعلق باأل
 . االلتزام حينئذ تكليفا واجبا وفقا للمنظومة الفقهية الشيعية التي توجب تقليد املرجع

ىل مؤسسة إيضا عىل رؤية الدعاة أواالرتباك يف عالقة الدعوة باملرجعية ينعكس 
يران والعراق, ففي الوقت الذي تلتزم بعض القيادات بتوجيهات املرجع إاملرجعية يف 

الشيعي األعىل يف العراق السيد عيل السيستاين, تؤمن قيادات أخر بإمكانية التعدد 
املرجعي, بمعنى إمكانية العودة إىل أي من املرجعيات, ويف أي مكان, ومنها مرجعية 

 .كاظم احلائري وحممود اهلاشمي الساكنني يف مدينة قم اإليرانية
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ساس التي حتدد مساره وعالقته مراجعة دور الفقيه يف احلزب هي النقطة األ 
والية الفقيه ) فخ(فاإليامن بدور للفقيه يستلزم بالرضورة اإليقاع يف . بالعقيدة اإلسالمية

ال أهنا إواستحقاقات بناء دولة إسالمية, وهي وإن مل تكن غربة عن فكر الدعوة وتارخيها, 
كريا, فضال عن صعوبة تبدو اليوم بعيدة املنال يف ظل واقع العراق املتعدد مذهبيا وف

 .مر لتعقيداته إقليميا ودولياحتقيق هذا األ
هذه املراجعة املنشودة تتطلب بدورها قراءة معمقة يف تاريخ املرجعية والتحوالت 

الدولة (العميقة التي شهدهتا داخل العراق وخارجه, ومد تطورها وتأقلمها مع 
واضح أن تلك القراءة ستفيض إىل ومن ال. يف القرنني التاسع عرش والعرشين) الوطنية

حقيقة مهمة, غالبا ما سعت األحزاب اإلسالمية إىل القفز عليها, وهي أن احلدود 
اجليوسياسية بني البلدان مل تعد مصطنعة ومفروضة, كام تؤكد عليه وبإرصار أدبيات 

هنا أمست جزءا من النظام الثقايف إعىل اختالف توجهاهتا, بل  احلركات اإلسالمية,
أكثر من ذلك فإن قراءة علمية ملفاهيم السياسة املعارصة . واالجتامعي والسيايس لألمم

التي تتحد ثقافيا بمجموعة من ) سالمأمة اإل(ىل فهم آخر يفصل بني إيمكن أن تنتهي 
ويف . التي تتباين يف مصاحلها وتوجهاهتا وفهمها للعامل) األمم املعارصة(العقائد, وبني 

الوقت الذي كانت األحزاب اإلسالمية يف اخلمسينيات والستينيات تدين وتنتقد احلدود 
تتعامل معها بوصفها التي صنعها االستعامر بني الشعوب املسلمة, فإنّ عليها اليوم أن 

 . حقائق رشعية, تفرضها قيم العرص احلديث
 هل راجعت نظرية احلزب: سالميةالسؤال الذي يدور فيام يتعلق بحزب الدعوة اإل

نظمتها السياسية? وهل يمكن أعطاء أدوار قيادية للفقهاء يف إجتارب الشعوب املسلمة يف 
االطمئنان إىل تلك األنظمة سياسيا وواقعيا يف العرص الراهن? وكيف تعامل احلزب مع 

مكان نه باإلأاملدونة الفقهية للتشيع ورؤيتها حيال الدولة بشكل عام? وهل يعتقد احلزب 
أي (رية أغلب الظن أن تلك النظ IQXUHتبني نظرية السيد السيستاين يف الدولة املدنية?

                                                            
متثل نظرية السيد السيستاين يف الدولة املدنية اجتاها وسطيا واقعيا بني الدولة القائمة عىل والية   (١٨٥)

الفقيه املطلقة التي بسطت يد الفقيه يف الشأن العام, وبني انسحاب الفقهاء بشكل كامل من 
 =   مره أامرسة ما ال بمإاحلياة العامة عىل غرار الوالية اجلزئية للسيد اخلوئي التي مل تسمح للفقيه 
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التي تعد خالصة اجلهد الفقهي والتجريبي لعلامء الدين الشيعة, والتي  ,)نظرية السيستاين
م, يمكن أن تكون منطلقا مهام يستند ٢٠٠٥عىل أساسها كتب دستور العراق الدائم لعام 

 . مره بشأهنا حتى اللحظةأن حيسم هذا األخري أليها حزب الدعوة, من دون إ
مثل (باآلليات احلزبية التقليدية املعتمدة » بناء جمتمع مسلم«أما هدف الدعوة أي 

انشغال حزب . , ال يبدو انه قابل للتحقق يف العرص الراهن)لخإاحللقات, املنشورات و
دارهتا طيلة املدة املاضية رصفت نظره عن هذا اهلدف, حموال إالدعوة اإلسالمية بالدولة و

كس حجم الضغط والعجز عن حتقيق األهداف انتخابية, ما يع) مجاعة ضغط(ىل إإياه 
هذه األوضاع التي متثل انسحابا عن حتقيق . األخالقية التي كانت الغرض من تأسيسه

مر يف التحرك ال أهنا بالفعل سهلت األإ, )اضطرار(اهلدف األخالقي, وان كانت تبدو 
ميا وفكريا إىل كام أن ذلك يمهد الطريق ليتكيف احلزب شكليا وتنظي. الرباغاميت سياسيا

إال . , يامرس تأثريه عرب برامج متيل إىل اليمني الوسط املعتدل)ال شعبوي(حزب نخبوي 
أنّ ذلك يستلزم مراجعة شاملة للتنظيم, والفكر, واآلليات, وهي تبدو من غري أولويات 

 .حلاحهاإاحلزب حتى اللحظة, رغم 
                                                                                                                                                  

ظهرها السيد أوبذلك مل يرَ السيد السيستاين حدود والية الفقيه بالسعة التي . الرشع مبارشة  =
ن الدولة هي كاملة الصالحية يف أوير السيستاين . اخلميني, كام مل يضيّقها عىل طريقة اخلوئي

ود حفظ املصالح العامة و أما صالحيات الفقيه فهي يف حد. رادهتاإحفظ حقوق الناس وتنفيذ 
: وضمن رشوط مشددة, حيث ورد يف جواب له عىل استفتاء عن حدود والية الفقيه ما نصه

جتامعي, للفقيه العادل تثبت الوالية يف األمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام اال«
ه عند عامة الناس, مشرتطا مقبولية الفقي«املتصدي إلدارة األمور العامة املقبول عند عامة الناس 

ال تلك الوالية التي يرتضيها الناس عىل إذ ال نصّ يدلّ عىل والية الفقيه عند السيستاين, إ
ساس يف تشكيل رادته هي األإرادة عنده هي للشعب, ووبذلك تكون السلطة واإل. نفسهمأ

احلكومة واستمرار الدولة, وال يفكر السيد السيستاين بأي مرشوعية غري تلك التي حيددها 
ن حترتم احلكومة أىل إالشعب, متحدثا بوضوح ال لبس فيه عن رفضه حلكومة دينية رغم دعوته 

لدين بني حكام اأالسيد عيل السيستاين, : للمزيد ينظر. حكامهأدين األغلبية وال ختالف ثوابت 
, النصوص )إعداد(حامد اخلفاف : يضا ينظرأو. ٧٦السائل واملجيب, احللقة الرابعة, ص

دار املؤرخ العريب, بريوت, (الصادرة عن سامحة السيد السيستاين دام ظله يف املسألة العراقية, 
, ٢٦, والوثيقة رقم ٢٥, والوثيقة رقم ٢٢والوثيقة رقم  ,١٩, الوثيقة رقم ٢, ط)٢٠١٠

 .٥٣وثيقة رقم وال
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 الدولة? هل لد احلزب رؤية معارصة يف بناء
يكفي هنا أن نورد مثالني بارزين يف الرؤ الالزمة لبناء الدولة يف حموري السياسة 
واالقتصاد, ليتسنى الكشف عن حجم الفجوة يف الفهم السيايس واالقتصادي داخل 

 .احلزب جتاه االستحقاقات
لقد حتولت النظريات السياسية يف بناء الدولة يف العامل من نظريات        

و الدولة الوطنية, يف الستينيات أو ما سميت بالدولة املركزية أ) األمة/ولةالد(
وبدأت هذه التحوالت . يف الوقت الراهن) الدولة املتعددة(والسبعينيات, إىل نظريات 

مع التغريات اجلمة التي شهدها العامل فكريا وسياسيا واجتامعيا يف عرص العوملة منذ بداية 
ففي الوقت الذي عملت العوملة عىل إزالة الفوارق . ايضالتسعينيات من القرن امل

والتباينات, وعرض نامذج ثقافية واستهالكية واحدة للعامل بأرسه, إال أهنا تسببت يف 
فمنذ التسعينيات صعدت اهلويات الدينية والقومية . الوقت عينه بقلق اهلويات يف العامل

لوقت بأنّ رصاع احلضارات سببه والطائفية إىل السطح, فحذر املختصون منذ ذلك ا
ومن أجل حل معضلة التنوع, وانصهارها يف قالب . انفتاح دول العامل عىل بعضها البعض

الدولة واألمة, عمدت دول العامل املتقدم عىل إلغاء تدرجيي لفكرة األغلبية واألقلية 
دمها فالتعددية هنا ضامنات تق. كأساس للنظام الديمقراطي, لصالح فكرة التعددية

والضامنات هنا . األكثرية لألقلية من أجل احلفاظ عىل كيان الدولة وهوية أفرادها الوطنية
و أدارية حزمة من قوانني احلقوق, والتمييز االجيايب, والفيتو, والالمركزية اإل: تشمل

 . ىل تعديل موسع يف املناهج الدراسية وسياسات الدولةإضافة الفدرالية, باإل
مقابل ) مةاأل/الدولة(يقال يف أوساط الدعوة عن إشكالية جل ما يمكن أن 

ال يعدو أن يكون تبسيطاً  −وجد حوار داخيل هبذا الشأن أصال إن−, )الدولة املتعددة(
 !قليةال دكتاتورية األإجارحاً يعترب نموذج الدولة املتعددة إن هو 

لفية يف يف السياق يالحظ بوضوح أنّ احلزب يتعامل بروح فيها كثري من الس
وهي نظرية السيد حممد باقر (−) نبياءخالفة األمة وشهادة األ(موضوع صالحية نظرية 

, لبناء الدولة العرصية يف الوقت الراهن, وهي النظرية −)الصدر مؤسس حزب الدعوة
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التي اعتمدهتا الدعوة منذ تأسيسها يف اخلمسينيات, لتنشد تأسيس دولة وجمتمع 
ىل التنصل من ذلك, وهو إع الواقع العراقي اليوم بحزب الدعوة يف املقابل يدف. إسالميني

ما عرب عنه أمني عام احلزب, نوري املالكي, حينام سئل عن رأيه بنظرية الدعوة املعروفة? 
هنم قبل سقوط إ«إنّ الواقع العميل علّم اإلسالميني اليشء الكثري إذ  :فأجاب بالقول

جها ليس كمن هو داخلها, قبل ذلك كنا النظام كانوا خارج الدولة, ومن هو خار
فهذه العبارة تيش . »نتحدث عن النظرية, لكن داخل الدولة نتحدث عن الواقع والتطبيق

بمقدار املرونة التي تبدهيا أقدم القو اإلسالمية الشيعية يف العراق من أجل البقاء يف 
 IQXVH.فقا لنص ترصحيهو» املشاركة يف هذا النظام تقتيض التعايش«العملية السياسية, فـ

أما املثال الثاين فهو يف جمال االقتصاد, ذلك أنّ االقتصاد السيايس احلديث يعترب 
 . النظام السيايس نتاجا متأثرا بنوع االقتصاد

و االشرتاكية, يمكن تلمس أيف النمط االقتصادي الذي يؤكد عىل امللكية العامة 
خفاق الدولة يف توفري السلع إ بدورها عن شكال البريوقراطية التي تعربّ احلجم الكبري أل

شكاهلا التنظيمية البريوقراطية للمزيد من السيطرة أىل تعزيز إأو اخلدمات, مما يضطرها 
وعىل العكس من ذلك فإن االقتصاد املعتمد عىل امللكية اخلاصة, يستبدل . عىل السوق

فراد التفاعل السليم يتيح لألشكال التنظيم, مما أدنى من البريوقراطية القرسية باحلد األ
عىل أسس متساوية, تنعكس بالنتيجة عىل النظام السيايس الذي يضمن أفيام بينهم عىل 

 . حرية ممكنة لألفراد بأدنى تدخل حكومي ممكن
 خر فإن لكل نمط من امللكية االقتصادية, ما يوازيه من عالقات اجتامعية,أبكلمة 
صحاب هذه أة ذات الطابع الرأساميل يستلزم حرية فنظام امللكية اخلاص. ونظام سيايس

امللكية يف فضاء التنافس املتساوي واحلر, ما يعني أن النظام االجتامعي والسيايس املالئم 
ويف . هو يف النمط الديمقراطي الليربايل الذي حيرتم حريات األفراد, واختياراهتم احلرة

فراد يف التحرك يعني أن ال حرية لأل ة للدولةالوقت ذاته فإن نمط امللكية االشرتاكية املؤممّ 

                                                            
 دار(, ٢٠٠٣بعد  واألمة الدولة بناء وخماضات العراق شيعة: احلكم مجرة احلمود, طاهر عيل  (١٨٦)

 .٢٤٧ص ,٢٠١٧ )بريوت الرافدين,
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االقتصادي إال من خالل الدولة, أو باألحر فإن الدولة هي املالكة واملنتجة واملوزعة 
الرئيسية يف االقتصاد, ما يستلزم وجود نظام سيايس واجتامعي مالئم, يظهر يف النظام 

ات, هي من مستلزمات الشمويل الدكتاتوري, ألن استخدام القوة واحلد من احلري
 . السيطرة البريوقراطية عىل هذا النمط من امللكية االقتصادية

وبذلك تشرتط الدراسات حرية االقتصاد بوصفها رشطا من رشوط الديمقراطية 
ويف . الناجحة, وهو ما يكشف عن العالقة بني االقتصاد ونوع النظام السيايس للدولة

استند أفراده إىل ثقافة املواطنة, حينذاك تبحث الدولة  ذاإمثل هذا النظام السيايس ال سيام 
فالتنمية عملية موازية ومتساوية مع . عن التحديث االقتصادي واالندماج االجتامعي معا

وبذلك تكون التنمية االقتصادية عامال . االندماج الذي يعد احد مكونات الديمقراطية
 .من عوامل بناء الدولة واألمة معا

ملؤسس ) اقتصادنا(ما يمكن أن يقوله احلزب هو يف صالحية كتاب هنا أيضا جل 
حزب الدعوة اإلسالمية حممد باقر الصدر, يف رفض أشكال االقتصاد االشرتاكي, مع 
اقرتاحات عامة لنامذج من األنظمة املرصفية الالربوية, دون أن تتمكن أي حوارات أو 

وره يف جتفيف منابع الدكتاتورية مسامهات فكرية للحزب من تناول أمهية االقتصاد ود
وكان نتيجة هذا اجلهل . والشمولية السياسية, التي عانى منها العراق طوال عقود

بالنظرية السياسية االقتصادية فقدان سنني طويلة من احلكم من دون أن يعمل احلزب 
 جاهدا عىل ترسيخ أقدام الديمقراطية ومنع عودة الدكتاتورية, ليس من خالل النضال

 .السيايس وتكتيكاته املرحلية, إنام من خالل بنى املجتمع االقتصادية
 حجم التخبط يف  حكومتي املالكي والعبادي يف تعاملهام مع امللف االقتصادي ويتبدّ

فاألول مارس وأيد كثريا من . رغم أن كليهام من قيادات حزب الدعوة املخرضمني
عام, حتى وصل حجم مؤسسات الدولة اإلجراءات االشرتاكية عرب تشجيع التوظيف ال
, بنهاية فرتة ترؤسه للوزراء عام ٢٠٠٣وأفرادها تسعة أضعاف ما كانت عليه عام 

فيام عمد العبادي إىل عكس هذا االجتاه طيلة مدة رئاسته للوزراء, عرب تشجيع . ٢٠١٠
 . القطاع اخلاص, ومنع التوظيف, والتقليل من حجم نفقات الدولة بشكل كبري
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سالمية رؤية فكرية واسرتاتيجة للتعامل مع اآلخر هل لد حزب الدعوة اإل
 القومي والديني واملذهبي داخل العراق? 
  IQXWH:إن بناء األمم يعتمد ثالث مقاربات

وترتكز عىل بناء شبكة اتصال وتواصل, وإنتاج, وتبادل : املقاربة االقتصادية. ١
 . اقتصادي قائمة عىل املصانع, وسكك احلديد, وخطوط النقل والتنمية البرشية

وهي ترتكز عىل بناء شبكة اتصال وتواصل ثقافية قائمة عىل : املقاربة الثقافية. ٢
الكتاب واجلريدة, واملدرسة, واجلامعات, : لاللغة, والتعليم, من خالل أدواهتا مث

ىل النصب التذكارية, واألعياد الوطنية, والرموز املشرتكة,التي ختلق املخيلة إضافة باإل
 .الراديو, والتلفاز, واالنرتنت واملوبايل: اجلمعية باستغالل أدوات التواصل, مثل

عاصمة, عملة (كزي التي ترتكز عىل بناء جهاز سيايس مر: املقاربة السياسية. ٣
 ).الخ.. داري موحد,إموحدة, جهاز 

وبناء األمة عملية هتدف إىل تأمني االستقرار السيايس يف قالب الدولة من خالل 
واالندماج ال يعني إزالة الفوارق بشكل كامل, فاألقليات االثنية بشكل خاص . االندماج

 الل العزل يف نظامها احليايت والقانوينال يمكنها احلفاظ عىل هويتها الثقافية املميزة إال من خ
 . ال من خالل القرس واإلكراهإوبذلك ال يمكن تطبيق سياسة االندماج عليها . والتعليمي

تبنت التجارب العاملية أشكاال متنوعة من احللول إلرشاك اإلثنيات املختلفة يف 
 / الفدرالية / ذايتاحلكم ال / بناء الدولة واألمة تعتمد باألساس عىل اإلدارة املحلية

أي حكم األغلبية االثنية عىل  ,)اإلثنوقراطية(التوافقية, وغري ذلك لتجاوز مشكلة 
فإدارة االختالفات بني االثنيات املتنوعة يتخذ احد املسارات الثالثة. اجلامعات األخر :

مة لألكثرية, أو التقسيم إىل كانتونات حكم ذايت فدرايل, −إما أن يؤدي إىل اهليمنة املتحكّ
 .أو التشارك واقتسام السلطة

                                                            
 الوطن يف الدولة أزمة ,»والرشعية ندماجاال أزمتا: العريب الوطن يف الدولة«عبداجلبار,  فالح  (١٨٧)

 .٢٧٢ص ,)٢٠١١العربية,  الوحدة دراسات مركز بريوت,(مؤلفني,  جمموعة العريب,
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وال مندوحة يف القول أن اللغة والثقافة والدين هي عنارص للهوية يف الدول 
األحادية االثنية, لكن يف الدول املتعددة االثنيات فإن الـتاريخ يعد العنرص املشرتك, الذي 

كة للتزود من خالله تعالج املشكالت, وتتحاور اجلامعات, وتتشكل اخللفية املشرت
 .بالرموز واألولويات

الرغبة يف آخر للوحدة االجتامعية يتمثل ب إىل جانب التاريخ, فإن هناك عنرصاً 
العيش املشرتك, وإن فُقِدت هذه الرغبة فإن أعتى املؤسسات املعنية بالعيش املشرتك, 

 . ستنهار يف هناية املطاف
. املثىل لتوليد اهلوية املشرتكة ويف اجلانب اآلخر, فإن تعليم املواطنة يبدو اآللية

فالتعليم هيدف إىل التحرر من التعصب والتحيز الثقايف, والنظر إىل اآلخر والتعاطي معه 
ويؤكد املختصون عىل رضورة أن يتضمن النظام التعليمي العنارص . من منظور خمتلف

 IQXXH:التالية
الروحية العامة, أي القدرة عىل تقييم أداء وكفاءة املسؤولني واالستعداد  − ١

 . لالنخراط يف املجال العام ومساءلة السلطة السياسية
حس العدالة, أي القدرة عىل فهم حقوق اآلخرين, وااللتزام برفع الظلم  − ٢

 . عنهم والدفاع عن نزاهة وعدالة املؤسسات القانونية
كياسة, وهي تلك املشاعر وأسلوب التعامل مع الذين ال نألفهم, التسامح وال  − ٣

 . أي املختلفني عنا, من دون حتيز أو تعصب أو أحكام مسبقة
الشعور املشرتك بالتضامن والوالء, ويعني تغذية اإلحساس بالرغبة يف  − ٤ 

 .العيش املشرتك والوالء للوطن واجلامعة, والقبول بنتائج القرارات الديمقراطية

                                                            
ندماج جدلية اال: حسام الدين عيل جميد, إشكالية التعددية الثقافية يف الفكر السيايس املعارص. د  (١٨٨)

 .٣٠٩−٣٠٣, ص)٢٠١٠بريوت, مركز دراسات الوحدة العربية, (والتنوع, 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ١٩٨

وبالعودة إىل رؤية الدعوة للتعامل مع اآلخر; فإذا استثنينا التعامل التكتيكي 
, أو رؤية اسرتاتيجية واضحة يف أوساط  السيايس, فإننا ال نلحظ حواراً فكرياً جاداً

 . احلزب يف التعامل مع اآلخر املذهبي والقومي والديني يف العراق
زب يف االنتخابات األخرية عام وما يعكس حجم التخبط يف هذا امللف انقسام احل

فا من اآلخر العلامين  ٢٠١٨ إىل قائمتني, تولت األوىل برئاسة املالكي خطابا شيعيا خموِّ
املدين, بعدما كان خطابه موجها نحو اآلخر البعثي, بوصفه خطابا يضفي الرشعية عىل 

ادي, خطابا يف حني تبنت القائمة األخر, برئاسة حيدر العب. وجود احلزب يف السلطة
وطنيا وحدويا جلب فيه مشاركة واسعة من اآلخر الطائفي والقومي, ضمن خيارات 
 مرشحيه يف خمتلف املحافظات, ما أظهر نمطا جديدا من القوائم االنتخابية العابرة للطائفية,

 !. ن يكون ذلك بقيادة علامنيةأيرتأسها حزب إسالمي شيعي, بعدما كان من املؤمل 
دعوة يفتقر إىل رؤية نظرية حيال اهلوية الوطنية, والتعامل مع كام أن حزب ال

د االجتامعي لألمة العراقية  .التاريخ, والتعليم بوصفهام عوامل للتوحّ
, منقطع عن التواصل مع اآلخر العراقي  الكردي, املسيحي, (واحلزب, أيضاً

اخل وخارج د) الصابئي, األيزيدي, البهائي, الشيخي, الكاكائي, اليهودي, والسود
من الطوائف  العراق, وهو ينسحب أيضا عىل تواصله املقطوع مع النخبة املثقفة الشيعية,

 . والقوميات املتعددة يف إيران وباقي دول املنطقة
وبام أن حزب الدعوة يمثل احلالة احلزبية الوحيدة, التي متلك الصالحية لقيادة 

الشيعية املشاهبة يف املنطقة, فإن التحوالت احلياة احلزبية اإلسالمية يف العراق واحلاالت 
الداخلية فيه, ومتبنياته الفكرية جتاه اآلخر, ومرشوعه لبناء األمة, تعد غاية يف األمهية إذا 

 .قليمما أخذنا بنظر االعتبار انعكاساهتا داخل العراق وعىل مستو اإل
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يف العامل? وهل لديه رؤية للتعامل سالمية هل يقوم حزب الدعوة بمسؤولياته اإل
?مع العامل الغريب واملجتمعات والدول األخر 
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 سالمية كثرية,إنّ اآلمال التي تعقدها النخب الشيعية يف املنطقة عىل حزب الدعوة اإل
يف الوسط الشيعي يف  −غري العريب−يراين أمهها حرصهم عىل إجياد بديل منافس للدور اإل

ويتبني . وهذا الدور ال يمكن أن يقوم به سو حزب الدعوة, ويف بلد مثل العراق. العامل
 ذلك من حرص النخب املثقفة الشيعية يف لبنان ودول اخلليج عىل متابعة األحداث العراقية,

 .−نهتامم الالزم حتى اآلن يقابَلوا باالألكن من دون − ورغبتهم بالتواصل مع احلزب 
سالمية والعامل املسيحي ذلك كلّه فإن مستو التواصل بني حزب الدعوة اإل فوق

فكيف يمكن احلديث عن حزب يطمح لبناء الدولة واألمة يف . هو يف حدوده الدنيا
سالمي املسيحي من خالل العراق, وهو يعزل نفسه طائفيا وجيوسياسيا? فالتواصل اإل

حلوارات الفكرية مع الفاتيكان واملؤسسات املسيحية يمكن أن يعطي صورة املشاركة يف ا
كام يمكن يف مثل هذه احلالة . سالم الشيعي املمسك بالسلطة يف العراقملا بعد خطاب اإل

خر التي استفزت الغرب واملسلمني سالمية األأن يكون نموذجا مغايرا للنامذج اإل
 .د الربيع العريبخوان يف مرص بعنفسهم مثل جتربة اإلأ

نظرة مبسطة للنتاجات الفكرية للمؤسسات الدولية املرموقة املعنية باحلوار 
تكشف ) مثل املؤمترات, وورش العمل, واملؤلفات واملجالت(سالمي املسيحي اإل

فعىل املستو . عن العامل» فكرها ووعيها«فداحة العزلة التي تعيشها الدعوة املزهوة بـ
) مجاعة سانت ايبدو(و) سالمياملجلس البابوي للحوار املسيحي اإل(ن الدويل يف الفاتيكا

مؤسسة باكس (, ويف فرنسا )سالمية للرهبان البيضمركز الدراسات العربية واإل(و
ويف القاهرة ) ديان العامليحتالف األ(ويف كوريا اجلنوبية ) ي السالم املسيحيأكريستي 

ويف ) سالمي املسيحييق العريب للحوار اإلالفر(ويف بريوت ) الشبكة العربية للحوار(
, كلها أصدرت نتاجات ضخمة شارك فيها )املعهد امللكي للدراسات الدينية(ردن األ

سالمية والعربية, من دون أن مفكرون وسياسيون وأكاديميون من خمتلف الدول اإل
 . و لإلسالم السيايس الشيعي حضورٌ يذكرأيكون للعراق 
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حتديا  −كباقي أحزاب اإلسالم السيايس الشيعي−دعوة اإلسالمية يواجه حزب ال
, وهي أحزاب سياسية حمافظة, لكن »أحزاب يمني الوسط«مضنيا يف التحول نحو مفهوم 
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حتمل برامج واضحة إلدارة الدولة وبناء األمة بدال من الشعارات, ومن األيديولوجيات 
 . املكبلة ملسرييت بناء الدولة واألمة

احلزب يواجه حتديا فكريا جسيام يف التحول من النمط, الذي اعتاده يف كام أن 
الرتويج حلكومة وجمتمع إسالمي يقوده فقهاء وفقا لشكل من أشكال نظرية والية الفقيه, 

 .إىل نمط إدارة الدولة عقالنيا, وفقا لرؤية الدولة املدنية واستحقاقاهتا
ومل يراجع حزب الدعوة تراثه املكتوب حتى اللحظة, فيام اضمحل دوره 

م, إىل كونه حمفال وجتمعا ٢٠٠٣االجتامعي بفعل استحقاقات السياسية اليومية بعد عام 
 . خرآلدعاةٍ جيمعهم التاريخ النضايل املشرتك وليس شيئا 

من االنفتاح  ويبدو أن خطاب اإلسالم السيايس الشيعي يف العراق يتجه نحو مزيد
 .والعلمنة التي يقوده جمتمع يملك تراثا يف التعايش والرؤية املدنية نحو الدولة واألمة
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أردنياً ... اإلسالم السيايس وما بعده ٢٠٣  
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  املهندس غيث القضاة

 
 

 coining the(من امللفت للنظر دائام أن الغرب يقوم بصك املصطلحات السياسية 

phrase ( املصطلحات والتعليق عليها, ونبحث بدقة ثم نبدأ نحن يف الرشق بدراسة هذه
عن صاحب هذا املصطلح ونحلل رأيه ووجهات نظره علنا نفهم ما الذي يعنيه, ويبدو 

ومصطلح ) رصاع احلضارات(أن هذا هو قدرنا يف املرشق, فمنذ صك مصطلح 
وغريه من املصطلحات ونحن نركض خلف هذه الشعارات ) اإلسالموفوبيا(

ما بعد «حتليلها وهذا ينطبق بال شك عىل هذا املصطلح اجلديد واملصطلحات لفهمها و
 ., الذي يتم التسويق له»اإلسالم السيايس

لو مل حتدث ثورات الربيع العريب هل كان : هنالك سؤال مهم باعتقادي يقول
يمكن أن نشاهد نفس النتائج التي نشاهدها داخل أحزاب اإلسالم السيايس اآلن, هل 

هل  كل هذا التغيري والتطور داخل اجلسم السيايس هلذه األحزاب?كان يمكن أن حيصل 
الذي حصل من تطور داخل جسم احلركة اإلسالمية نابع عن عوامل ذاتية داخلية أم انه 

 ارتداد داخل احلركة ملا حيصل خارجها?
قد يبدو لبعض املنحازين فكريا أننا كأحزاب سياسية جديدة نسعى إىل إثارة 

بنا, أو للفت نظره, لكن نحن نعتقد بأن هذا املوضوع ال ينتهي بطبيعة إعجاب األخر 
أو الغرب حتديدا بنا, فلن نحصل عىل » إعجاب اآلخر«احلال ما دام اهلدف كام يقولون 

ذلك إطالقا, املسألة لدينا تتعلق بالتوصل إىل تفامهات تتعلق باملصلحة الوطنية, وتتعلق 
أن الديناميكية التي جيب أن حتكم تطور ما يسمى  أيضا بالتوجه نحو الداخل, بمعنى

بحركات اإلسالم السيايس هي ديناميكية االلتفات احلقيقي والتوجه الرصيح نحو 
نحو الوطن نحو مهوم املواطن ومعيشته, والذي منه سننطلق ألي نجاح آخر  الداخل,

 .نريده, و هو الذي خيلق التوازنات الصحيحة بال شك

 



  ما بعد اإلسالم السيايس  ٢٠٤

ل بحق أن تيار اإلسالم السيايس فشل? أم تطور? أم أن هنالك هل نستطيع أن نقو
منتج سيايس جديد ناجم عن تطور فكري حقيقي خارج الرحم السيايس لإلسالميني ال 

ن ما أيمت هلم بأي صلة ويستفيد يف نفس الوقت من اخلربات السابقة ويبني عليها? أم 
السيايس الذي حصل خارجها  حصل هو ارتداد طبيعي داخل احلركة اإلسالمية للزلزال

 قليم?  يف الوطن العريب واإل
ملاذا أداة القياس الوحيدة لنجاح احلركات اإلسالمية هي  :ن أسألأوأريد 

? يوجد أيضا أدوات أخر يتم )خصوصا يف ظل أنظمة متنع ذلك(الوصول إىل السلطة 
يضا أداة مهمة من أ) الوصول إىل عقول وأفكار الناس والتأثري فيهم مثال(هبا القياس 

 .  أدوات القياس وقد نجحت حركات اإلسالم السيايس يف ذلك إىل حد كبري
ØfÏjŠ¹]<ìð]†ÏÖ<íÛãÚ<½^ÏÞ< <

ال بد أن نعرتف بأننا يف األردن قد خرسنا أكرب كتلة سياسية معارضة صلبة, : أوال
ا بعد التي كانت تشكل جتمعا سياسيا واجتامعيا واقتصاديا ذ وهي احلركة اإلسالمية,

مهم, حيث ضمت احلركة اإلسالمية بشقيها األردنيني من أصول رشق » ديمغرايف«
ردنية وفلسطينية ورشكسية وشيشانية وسورية, وكان يمكن هلا أن تكون ركيزة أساسية أ

من ركائز اإلصالح والتغيري يف األردن, وأن تقف سدا منيعا يف وجه قو الشد العكيس, 
ت يف فرتة متتد ألكثر من سبعني عاما امتلكت خالهلا نقاط وهي القوة التي نشأت وعاش

لو بقيت − لقوة األكرب الفاعلة  يف األردنارتكاز سياسية واجتامعية واقتصادية جعلتها ا
 .حيث القت انتشارا وقبوال واسعا  داخل املجتمع −متامسكة

سام ال بد أن نعرتف أيضا بأن ما حصل داخل احلركة اإلسالمية من انق: ثانيا
, الذي »لكرس االحتكار السيايس«وانشطار, إذا أردنا فهمه باملعنى اإلجيايب فهو مؤرش 

كانت متارسه احلركة دون أن تشعر, مما جعل احلركة بطريقة أو بأخر فوق النقد وفوق 
من دون » التعايل السيايس والتعنت الفكري«املساءلة, وقد يكون أصاهبا نوع من أنواع  

ىل إوقد أد ذلك » مرآة املايض لتشاهد نفسها احلايل«ار عىل النظر يف أن تدري, واإلرص
ارتكاهبا أخطاء سياسية من أمهها عدم قدرهتم عىل التفاعل والتشارك مع اآلخر غري 
اإلخواين, وال أدلّ عىل ذلك من جتربة حزب جبهة العمل اإلسالمي الذي تم تأسيسه يف 
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, )من املستقلني %٦٠خوان و من أعضاء اإل% ٤٠(, ليضم بني جنباته ما نسبته ١٩٩٢عام 
وهو األمر الذي تم يف بدايات التشكيل, ليصل احلزب يف هناية املطاف وبعد سنوات من 
العمل السيايس إىل سيطرة تكاد تكون شبه كاملة ألعضاء اجلامعة واستقالة أو ترك واسع 

 .للمستقلني ألماكنهم
قو الشد » ردن أنالعمل السيايس يف األ ال بد أن ندرك ونحن نقرأ مشهد: ثالثا
, ال تريد ألي مرشوع سيايس قوي أن ينجح, »احلرس القديم«ومنها بعض » العكيس

سواء كان هذا املرشوع إسالميا أو يساريا, أو وطنيا, وهذا يشكل بحد ذاته ضغطا سياسيا 
 .حقيقيا عىل مجيع االجتاهات السياسية الناشئة

أن نواة تأسيسه ) حتدث عن حزب الرشاكة واإلنقاذأوأنا (من املهم أن نؤكد : رابعا
بدأت داخل احلركة اإلسالمية بال شك, وقد كان اخلالف عىل قضايا كثرية كان أمهها 
حينها وبالدرجة األوىل عىل إدارة امللفات املتعلقة بالشأن الوطني وكيفية التعامل معها 

و الداخل, حيث أن ما حصل يف اإلقليم حينها كان يتطلب واالستدارة الكاملة نح
لكن لألسف كانت استجابة احلركة  فكار احلركة ووسائلها وأدبياهتا,مراجعة رسيعة أل

طالقا مع حجم املشكلة يف اإلقليم, وكان األداء إبطيئة دائام ورد الفعل ال يتناسب 
اح احلركة يف مرص عامال مهام باعتقادي دون املطلوب وكان التعويل بشكل كبري عىل نج

مجيع ما قيل عن الدولة : أطرح مثاال واحدا(من عوامل إبطاء التفكري بالتغيري اجلذري, 
قبل  ةرحيل غرايب. املدنية حديثا داخل حزب جبهة العمل اإلسالمي نظّر له وأسس له د

نفس  وتم تبني  الحقا نفس أفكاره بل! سنوات عديدة, وهو داخل احلركة اإلسالمية
مصطلحاته من بعض األشخاص داخل احلركة بعد أن غادر مجاعة األخوان وأسس حزبا 

, وكان ال يمكن البقاء يف جو تطحننا فيه املشاكل, لكن الفكرة لدينا تطورت !)جديدا
فكار مع قو وجتمعات وطنية وقومية وجمموعة لتصبح رشاكة حقيقية وبناء وتأطري لأل

الذين آمنوا برضورة العمل السيايس القائم عىل أساس املشاركة من املستقلني واحلراكيني, 
والتفاهم, ومل نجعل يف أديباتنا أن هذا احلزب سيكون حزبا إسالميا أو ذا مرجعية 
إسالمية, ألننا بتنا نعتقد أننا جيب أن ننادي بحزب وطني ديمقراطي براجمي تشاركي, 

تعريف مفهوم الدولة ومفهوم االنتامء عىل املواطنة فيه هي أساس االنتامء للوطن, وقمنا ب
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أساس املواطنة وجتاوزنا مرحلة التعريفات  والوقوف عندها, مرجعيتنا الدستور األردين 
ن دين الدولة اإلسالم,والفعل السيايس كذلك ال يمكن أن نعطيه أالذي يقول ب

حزب وهو كذلك ليس نكاية بجامعة اإلخوان أو  IQXYH.بنسبه إىل اإلسالم) القداسة(
جبهة العمل اإلسالمي, وليس منافسا هلم, بل نحن نسعى أن نتفاهم مع اجلميع عىل 

 . التي جتمعنا وتوحد أهدافنا» املشرتكات السياسية«
حالة فريدة من نوعها, فكام أن احلركات  احلالة اإلسالمية األردنية هي: خامسا

ه أو تغيريها وتبديلها لتصبح اإلسالمية يف العامل بدأت بالتطور وبدأ بعضها بتطوير أفكار
أقرب إىل الواقع السيايس القابل للقياس, إال أن نتائج ما حصل داخل احلركة اإلسالمية 

حتدث كباحث وكشخص أوأنا هنا (يف األردن هلا ميزة فريدة عن غريه من احلركات 
وإذا أردت احلديث كباحث أكاديمي فإن ) صاحب جتربة طويلة داخل احلركة اإلسالمية

 : يمكن تلخيصا بسؤالني  مها)  Research problemبمشكلة البحث ( ما يسمى
مل تتطور  وملاذا ملاذا مل حيدث هذا  التطور والتغيري داخل جسم احلركة نفسها?. ١  

 األفكار وتنضج داخل احلركة متاما كام حصل مع حزب النهضة يف تونس مثال? ما الذي جعل
 التغيري التي طالب هبا فئة معينة? هنالك إجابات عديدةاحلركة تتجمد وتقف أمام مطالب 

ىل حد إمقنعة عىل هذا السؤال يتلخص أمهها بأن املنظومة الفكرية داخل احلركة وصلت 
 وعدم القدرة عىل قبول أفكار جديدة حتى لو) من التعنت الفكري والتيبس التنظيمي(من 

 .ما هو عليه الن التغيري أصبح صعبا وكان أفضل يشء حينها بقاء القديم عىل كانت صحيحة,
منهم, وهي % ٨٥(ملاذا نشاهد أن معظم الذين غادروا مربع احلركة اإلسالمية . ٢

ر هنا أنني− ! »ردنيةأرشق «هم من أصول يمكن تسميتها بأصول ) إحصائية خاصة يب  وأُذكّ
املكون  مما جيعل السؤال كبريا عند هذه النقطة بالتحديد, ملاذا هذا IQYPH−أحتدث كباحث

اإلسالمية,  حتديدا هو الذي كان سباقا ومبادرا يف االبتعاد عن مربع احلركة» الديمغرايف«
                                                            

يف أحد اجتامعات  مهاتري حممد رئيس الوزراء  يف ماليزيا مل يتحدث يف خطابه إال عن االقتصاد   (١٨٩)
وماذا عن «: نسان وعند هناية خطابه سأله أحدهموبناء اإل. واحلداثة والتنمية والتعليم والتطوير 

 .عن اإلسالم كنت أحتدث: فقال مهاتري حممد  »اإلسالم والدين ?
 ).ردنيون يف حب األردن وكلنا فلسطينيون يف حب فلسطنيأكلنا ( فكام نردد دائام   (١٩٠)
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ما هو املحرك الرئييس لكل هؤالء? ما الذي كانوا يفتقدونه عندما كانوا داخل احلركة? 
هداف? أم بكليهام معا? ذا متعلقة بالديمغرافيا أم باألفكار والفلسفات واألإهل املشكلة 

ىل ختصيص مناسب من الوقت واجلهد ملحاولة إباعتقادي أن هذا السؤال لوحده بحاجة و
 .اإلجابة عليه, حيث يمكننا حينها وعند اإلجابة عليه قراءة املشهد بشكل أوضح

ما بعد ) الفكرة واالنتشار لد هذه األحزاب اجلديدة(يبدو أن رس قوة : سادسا
 صيف, هي قدرهتا اإلجابة عىل سؤالني هامني,اإلسالم السيايس, إذا قبلنا هبذا التو

 .سؤال املواطنة واهلوية واالنتامء, وتعريفهام والتفاعل معهام. ١
.                                                                                                                 فيها العلامنية ومفهوم املدنية الدولة سؤال. ٢

لكن هذين املفهومني أيضا يشكالن حتديا كبريا للحركات اإلسالمية, إذ مل تستطع  
مفهوم جديد لالنتامء عىل  وإعطاء احلركة اإلسالمية يف األردن أو مرص مثال جتاوزمها

وليس عىل أساس االنتامء لإلسالم, أو إعطاء مفهوم حديث للدولة » املواطنة«أساس 
اخلالفة «خيتلف عن مفهوم )  ليست كاملفهوم الفرنيس بطبيعة احلال(املدنية أو العلامنية 

هذين , مل  تستطيع احلركة اإلسالمية ذلك بعد, وستبقى تراوح مكاهنا حول »اإلسالمية
أدبيات حسن البنا رمحه اهللا,  مثال, ما ( املفهومني, ألن األصل الذي قامت عليه احلركة

ويمكن ! ذا جاء باالنتخاب مثالإن يكون رئيس الدولة مسيحيا أزالت تقول بعدم جواز 
دبيات أندلس يف ما زالت هنالك مطالب باستعادة األ! القبول بوزير مسيحي يف الدولة

وما زالت بعض هذه املفاهيم وغريها هي حمور الفهم والرتبية )  »!اهللاحسن البنا رمحه 
طار احلركة اإلسالمية حل هذه اإلشكالية إفال يمكن ضمن . التي يتلقاها أفراد التنظيم

واحلديث حول هذا املفهوم إال إذا تم جتاوز املصطلحات  واملفاهيم القديمة التي كانت 
هذه اجلزئية بالتفصيل يف ورقتي يف العام املايض يف ىل إتصلح يف عرص معني, وقد أرشت 

, الحظنا يف األردن  مثال اجلدل »مستقبل اإلسالم السيايس«املؤمتر الذي كان عنوانه 
داخل احلركة اإلسالمية عندما رصح احد قيادي احلزب عن مفهومه للدولة املدنية ثم 

» املفهوم هو مفهومساعة جاء النفي من رئيس شور احلزب بأن هذا ) ٢٤(خالل 
 .و احلزبأومل يتم تبنيه بعد من قبل احلركة  »شخيص«
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نستطيع بال شك أن نقول بان احلالة األردنية هي حالة فريدة من نوعها من ناحية 
نستطيع القول بأن الفكرة  وال النتائج التي حصلت داخل حركة اإلسالم السيايس,

لكن حصل » أفكارها القديمة«ثابتة إىل حد كبري  عىل فاشلة, بل  بقيت  احلركة اإلسالمية 
لكن ) االنتخابات األخرية مثاال(بعض التطور البطيء واملتأخر يف اآلليات والتكتيكات 

 و اسرتاتيجية? أهل كانت تكتيكات مرحلية 
تحياء يتبلور باجتاه الدولة املدنية لكنه ساخلطاب الفكري داخل احلركة بدأ عىل ا −

ضة كبرية داخل اجلسم التنظيمي, وسيحصل بال شك تطور فكري داخل يالقي معار
احلركة يف األردن لكنه تطور بطيء جدا ويأيت دائام متأخرا, وقد تكون االنتخابات القادمة 

و جمتمعي دافعا لد احلركة اإلسالمية لكي تغري من أو حزيب أيف أي صعيد سواء نقايب 
 .هنجها وتتبنى مفاهيم خمتلفة حينها

هنالك حالة من عملية التطور والتغري املجتمعي عىل الصعيد الفكري  −
مل واالجتامعي, مل تدركه احلركة بعد, ومل تبقى احلركة اإلسالمية هي املحرك الوحيد واأل

ون لدينا قو جمتمعية قوية ومؤثرة جديدة, كانت غري موجودة  الوحيد للمجتمع, تكّ
نفسهم وجها لوجه مع هذه أجد اإلسالميون سابقا, لكنها أصبحت تالقي قبوال وسي

القو التي ستبدأ تدرجييا حتل مكاهنم,وستبدأ القو املجتمعية الواعية اجلديدة يف 
 . الظهور والتأثري يف املجتمع وحركته

مام األحزاب التي خرجت أصوهلا من رحم اجلامعة قفزت بأفكارها إىل األ −
يف األمور التي كان حيرم النقاش هبا  وجتاوزت كل اخلالف الفكري وحسمت القضية

مسألة املواطنة واهلوية وتعريف الدولة, وهذا هو رس : وكان حيرم احلديث حوهلا  مثل
  .النجاح والتميز يف املستقبل, وستكون باعتقادي مراكز قو سياسية واجتامعية يف املستقبل
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سالموية  كإطار حتلييل يصلح طرح املفكر اإليراين عاصف بيات فكرة ما بعد اإل
لتفسري التحوالت التي طرأت عىل بعض احلركات اإلسالمية يف تسعينيات القرن 

رتضنا أن احلركات اإلسالمية بمختلف تالوينها تسعى إلقامة دولة ولو اف IQYQH.املايض
, فإن ما بعد )أي أن احلاكمية هي هللا وحده(ألحكام الرشيعة اإلسالمية إسالمية وفقاً 

اإلسالموية تسعى لنظام يستند إىل قيم التعددية واحلرية والديمقراطية وحكم األغلبية 
 IQYRH.واحلقوق بدال من الواجبات

فيام يتعلق باإلسالم السيايس يف األردن, ينصب احلديث عىل حركة اإلخوان 
 سالموي يف البالد, فحازت حركةا متثل القوة اإلسالمية املهيمنة يف املشهد اإلاملسلمني ألهن

وقد متثل ذلك يف  ١٩٨٩األخوان عىل حصة األسد يف الساحة السياسية باألردن منذ عام 
واملدهش حقاً أن مجيع . قدرهتا عىل الفوز بمقاعد أكرب بكثري من أي حزب  أو حتالف آخر

خوان املسلمني قوةً سياسيةً باءت بالفشل, فام زالت حركة اإل املحاوالت لتهميش احلركة
 .مكانية احلشد والتعبئة وألهنا مل جترب يف احلكم بعدإمن  هال يمكن جتاهلها ملا متلك

خوان املسلمني إال أهنا قوة ال متثل لكن وعىل الرغم من احلضور القوي حلركة اإل
غري أن قوهتا التنظيمية  IQYSH.عات الرأيمن الشارع األردين وفقاً الستطال% ١٥أكثر من 

                                                            
 للمزيد, أنظر,  (١٩١)

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist 
Turn Stanford: California Stanford University Press,  

 .٢٠١٣نوفمرب  ٦طية, ام الديمقررااأله» نظرية نقدية,: ما بعد اإلسالموية«هبة رؤوف عزت,   (١٩٢)
الرأي العلمية التي جيرهيا بشكل دوري ومنتظم مركز الدراسات فه استطالعات كشهذا ما ت  (١٩٣)

 .االسرتاتيجية باجلامعة األردنية
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 −السياسية األخر خوانخلقت انطباعاً بأن حركة اإل − التي رافقت ضعف وتشتت القو 
وعىل الرغم من نجاحات حركة األخوان املسلمني . املسلمني هي قوة سياسية كبرية جدا

اعد والفوز وذراعها السيايس حزب جبهة العمل اإلسالمي يف احلصول عىل عدد من املق
يف بعض النقابات اهلامة إال أن احلركة مل تتمكن حتى اليوم من تشكيل حكومة أو من 
خلق كتلة حرجة متنع احلكومات من امليض يف براجمها سواء يف السياسة اخلارجية أو يف 

وعليه, فليس من قبيل الصدفة أن تتشظى احلركة, فجل . جممل قضايا السياسة الداخلية
سالم السيايس هي انشقاق عن حركة اإلخوان, ويؤرش ذلك إىل واقع اإل حركات ما بعد

 .تبدو فيه احلركة غري قادرة عىل التكيف واالنتقال إىل مرحلة أخر يف العمل السيايس
ردين, وهو املسار الذي بدأ نناقش هنا مسار ما بعد اإلسالم السيايس يف السياق األ

جراء مراجعات إمع استبطان بعض الرموز اهلامة يف حركة اإلخوان املسلمني برضورة 
ولوجية حتى تتمكن احلركة من الولوج أكثر يف مسار الديمقراطية والتعددية والدولة يأيد

بأن وهناك من ير . املدنية بدال من الدولة اإلسالمية وحتى تتجنب التهميش والعزلة
 فصل الدعوي عن السيايس هو املفتاح لتسهيل عملية دمج احلركات اإلسالمية يف العملية

 وجيادل الباحث بأن نجاح أحزاب ما بعد اإلسالم السيايس يف األردن يرتبط بشكل. السياسية
 . مبارش بقدرهتا عىل احلصول عىل مقاعد كافية يف االنتخابات الربملانية يف السنوات القادمة

يقدم القسم األول تطور عمل حركات : ساسينيأسم هذا املبحث إىل قسمني ينق
 خوان املسلمني وعجزها عن التكيف العميلاإلسالم السيايس والعائق أمام تكيف حركة اإل

ولوجية حقيقية ييدأمل جتر مراجعات  فاحلركة. مع قيم التعددية وقبول حكم األغلبية
ويف القسم الثاين, نناقش السياق العام . مقراطيةتساعدها عىل االندماج بالعملية الدي

سالموية يف األردن والقو السياسية التي متثل ما بعد الذي ساهم يف تبلور ما بعد اإل
 .سالموية, كام وسنناقش معايري نجاح أحزاب ما بعد اإلسالمي السيايس يف األردناإل

ý]<‚Ãe<^ÚíèçÚø‰<VêÞ…ù]<Ñ^éŠÖ]< <

لعقود طويلة, شكلت حركة اإلخوان ما يمكن تسميته باملعارضة املوالية للنظام يف 
األردن, فوقفت احلركة إما مع النظام يف مواجهة خصومه يف الداخل أو عىل احلياد, 
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واحلق أن النظام األردين مل يستهدف احلركة منذ تأسيسها حتى منتصف التسعينيات عندما 
 .ع القرص نتيجة لتوقيع األردن عىل معاهدة السالم مع إرسائيلبدأ التوتر يشوب العالقة م

, استفادت احلركة من مواقفها املؤيدة للنظام, بخاصة يف اخلمسينيات  تارخيياً
قام القرص بحظر  ١٩٥٧طاحة بحكومة سليامن النابليس عام والستينيات, فبعد اإل

ما يعني أن متكني . مينيحزاب, وأغلق املجال العام أمام اجلميع باستثناء اإلسالاأل
اإلسالمي السيايس يف األردن كان جيري برعاية من سياسة الدولة الداخلية التي أقصت 

وهذا . ومهشت واستهدفت التيارات السياسية املناهضة لإلخوان املسلمني فكرا وتوجها
ل من عملية انتشار تنظيم اإلخوان املسلمني يف كل مدينة وقرية من أقىص ش امل بدوره سهّ

 IQYTH.األردن إىل جنوبه
عىل عكس الكثري من جتارب اإلخوان يف غري بلد عريب, مل تلجأ احلركة لتوظيف 
العنف واكتفت بلعب دور املعارضة املوالية, غري أن جتربتها يف العمل السيايس أصبحت 

فللمرة األوىل حتصل احلركة عىل متثيل . وما بعد ١٩٨٩ عىل املحك مع انتخابات عام
كبري ما جعلها عصب املعارضة السياسية التي بدأ الكثريون يعولون عليها خللق  نيايب

وبالفعل بدأت احلركة يف التأسيس ملرحلة يمكن أن . حالة من التوازن السيايس يف البالد
تفيض إىل مشاركتهم بالسلطة, وكانت هلم جتربة قصرية وغري ناجحة يف حكومة مرض 

, غري أهنم رسعان ما شكلوا حزب جبهة ١٩٨٩ عام بدران التي شكلها بعد انتخابات
 .العمل اإلسالمي ليكون الذراع السيايس حلركة اإلخوان املسلمني

بعدها بفرتة قصرية, اضطر األردن للمشاركة بمؤمتر مدريد للسالم الذي عقد 
, وهي مشاركة انتهت بتوقيع األردن عىل معاهدة ١٩٩١بالعاصمة االسبانية بنهاية عام 

, وهي معاهدة ١٩٩٤ مع إرسائيل يف السادس والعرشين من ترشين أول عامسالم 
عارضها اإلخوان وشكلت نقطة خالف قوية مع النظام ما خلق رشخاً جديداً يف العالقة 

خوان املسلمون احلكومات ويتهم اإل. خوان املسلمني والنظام األردينالتارخيية بني اإل
                                                            

خوان املسلمني لرضب القو القومية واليسارية عىل يف الواقع, استعمل النظام األردين اإل  (١٩٤)
انت اعتبار أن اخلطر األكرب عىل النظام يف تلك الفرتة كان يأيت من قبل هذه القو التي ك

 .مرجعتيها خارج األردن
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جال السيايس العام من خالل صياغة قوانني انتخابات األردنية املتعاقبة بأهنا ضيقت من امل
هتدف بالدرجة األوىل إىل حتجيم احلركة حتى ال تتمكن من صنع الفارق يف سياسات 
األردن, وشكل قانون االنتخاب نقطة توتر بني احلركة واحلكومات املتعاقبة, فمن ناحية 

صل إىل قانون انتخاب تسعى احلكومات لتحجيم احلركة, يف حني تسعى األخرية للتو
 IQYUH.يعطيها متثيل يفوق حجمها احلقيقي يف الشارع

وعىل الرغم من التوتر املستمر وحالة املد واجلزر يف العالقة بني النظام واإلخوان, 
هناك رغبة رسمية لضامن مشاركة اإلخوان يف االنتخابات والعمل السيايس عىل قاعدة 

اركة أي تنظيم سيايس يف االنتخابات ويف بمعنى آخر, تفيض مش. الدمج واالعتدال
العملية السياسية إىل اعتدال هذه التنظيامت ومن ضمنها اإلخوان, يف وقت تعومل فيه 

 .ولوجية تُعيل من قيمة اإلرهاب حتت مسميات وذرائع خمتلفةييدأالعنف املستند إىل روافع 
قيّد  لكن هذه الرغبة الرسمية يشوهبا انسداد األفق السيايس, فهناك سياق سيايس مُ

لعمل األحزاب بشكل عام, وال جتري االنتخابات وفق قواعد حزبية واضحة املعامل, 
فأغلب . ومرد ذلك إىل وجود تركة لد األردنيني وبنية ذهنية متقت األحزاب السياسية

كانت تسعى إلسقاط النظام وهي أحزب غري ديمقراطية  ١٩٨٩ األحزاب قبل عام
لذلك فإن نسبة األردنيني الذين يؤيدون العمل احلزيب هي ضئيلة . ةبمرجعيات غري وطني

جدا, كام أن القوانني الناظمة للحياة السياسية ال تشجع األردنيني عىل االنخراط يف 
 .أحزب سياسية

تشكل احلركة اإلسالمية يف األردن حالة فريدة من نوعها, فهي وإن عارضت 
بأن قانون الدمج واالعتدال ناجح إىل حد كبري يف مل تسع إلسقاطه, ويمكن القول  النظام

                                                            
خوان املسلمني ممثلة أي دراسة معمقة للعدد اإلمجايل لألصوات التي حتصل عليها حركة اإل  (١٩٥)

بجبهة العمل اإلسالمي سواء للمرتشحني الذين ينجحون أو الذين ال حيالفهم احلظ تكشف 
. نتخابات النيابية% من عدد املشاركني يف اال١٥عن احلجم احلقيقي للحركة وهي ال تتجاوز 

فبالتايل حتاول احلركة دفع احلكومات لتبني قوانني انتخابية لصالح احلركة حتى تصبح ممثلة 
لذلك عارضت احلركة قانون الصوت الواحد واعتربته . بشكل أكرب بكثري من حجمها الطبيعي

 .موجها ضدها
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غري أن احلركة اإلسالمية ما زالت تعاين من مجود أيديولوجي متعلق . احلالة األردنية
فام زالت احلركة حائرة أمام سؤال . ا للعمل السيايس وحتديدا الديمقراطيةهبفهم

خالف فهمهم  الديمقراطية ومفهوم حكم األغلبية ومرشوعية هذا احلكم يف حال
وهبذا السياق كتب الدكتور عمر محزاوي والدكتورة مارينا أتاو من . للرشيعة اإلسالمية

سالمية بني حزاب اإلبشكل عام لد األ سمياه حالة من التوترأمعهد كارنيغي دراسة عام 
سالمية ن يستند إىل كلمة اهللا وبالتايل ينسجم مع الرشيعة اإلأفكرة أن القانون ينبغي 

غلبية لربملان وفكرة أن القوانني يف األنظمة السياسية الديمقراطية تستند إىل حكم األ
سالمياً وحيتفظ بتأييد اتباع مسلمني, إذ إفاحلزب ال يمكن أن يسمي نفسه  IQYVH.منتخب

ىل الرشيعة كأحد مصادر إبعض الدساتري تشري . ختىل عن فكرة الرشيعة كمصدر للترشيع
ن يسمي نفسه ديمقراطيا وينافس يف أقت ال يمكن للحزب ويف نفس الو. الترشيع

االنتخابات ويطالب بنظام سيايس تعددي ومفتوح من دون القبول بمبدأ التعددية 
راء الديمقراطية وإشكالية التناقض بني اآل .لزامية حكم األغلبيةإواالعرتاف ب

لسبب هناك مناطق هلذا ا. حزابي من هذه األأسالمية مل يتم حلها بشكل كامل يف واإل
ولوجي داخل هذه األحزاب, ولعل هذا أحد أسباب ييدأرمادية ورصاع سيايس مستمر و
سالمية يؤمنون صحيح أن هناك قادة يف األحزاب اإل.التباين بني الصقور واملعتدلني

هو ما سيحدد يف  − يف تلك األحزاب−كن الرصاع بني النخب والقيادات بالديمقراطية, ل
 .احلزب بالديمقراطية, وهذا أيضا يعتمد عىل املناخ السيايس السائد النهاية التزام

ة طيسالمية والديمقرااملشكلة األهم تتأتى من اخلالف والصدام بني املبادئ اإل
سالمية يف العامل العريب ما زالت تكافح واحلركات اإل. سالمينيعند أغلب املشاركني اإل

ن أثر عىل مكانة الرشيعة يف النظام القانوين ضد الفصل بني الدين والسياسة ملا لذلك م
فهم يقبلون عىل سبيل املثال مبدأ التعددية السياسية لكنهم يقاتلون حول . والترشيعي

حدود هذا املبدأ, فهم ال يعرتضون عىل املواطنة باعتبارها رضورة من رضوريات 
                                                            

 للمزيد أنظر,  (١٩٦)
Marina Ottaway and Amr Hamzawy, Getting to Pluralism: Political Actors in the 
Arab World (Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 
) 
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ملسلم وغري املسلم الديمقراطية لكنهم يف الواقع منقسمون حول املساواة بني املواطن ا
 .وبني الرجل واملرأة

ساس بالديمقراطية نظمتها باألأحزاب تعمل يف دول ال تلتزم والالفت أن هذه األ
 متواضعاً  داءً أحزاب يف انتخابات تضمن ن تشارك األأوهناك اعتبارات تكتيكية, فمثال 

 للمشاركةحزاب بمظهر الضعيف, وهو ما سيعزز من موقف املعارضني هلم تظهر هذه األ
ن ذلك اسرتاتيجية خارسة, لكن مشاركتهم أيضا أولوجية عىل اعتبار ييدأرضية أعىل 

هلذا السبب متت اإلشارة إىل املناطق . تعطي انطباعاً بالتزامهم بالعملية الديمقراطية
 .الرمادية يف املوقف ويف التكتيك اإلسالموي يف األردن

اإلسالم السيايس بشكل عام  طرح الربيع العريب أسئلة عديدة عىل حركات
فسقوط نظام بن عيل . ويمكن اعتباره حتديا كبريا هلذه احلركات عىل وجه التحديد
وبالفعل كانت اآلمال . وحسني مبارك منح احلركات اإلسالمية فرصة الوصول للحكم

معلقة عىل حكم اإلسالميني ملرص بعد وصول حممد مريس إىل سدة احلكم, غري أن فرتة 
نت ملدة عام فقط ومل يكن رئيسا قويا, ويتهمه خصومه كام يتهمه املراقبون حكمه كا

.       ة مرشد حركة اإلخوان وبالتايل فشلءاملحايدون بأنه مل يتمكن من اخلروج من عبا
طبعا هناك أنظمة عربية وازنة استهدفت حركة اإلخوان يف مرص وسامهت فيام يمسى 

وهذا ما حصل بانقالب العسكر عىل اإلسالميني يف  حلاق هزيمة هبم,بالثورة املضادة إل
: طية بل كان رصاعاً بني مستبدينا, فالرصاع يف مرص مل يكن حول الديمقر٢٠١٣عام 
 .خوان والعسكراإل

ال يمكن القول أن األردن دخل مرحلة الربيع العريب كام هي احلال يف تونس وليبيا 
ياً إذ وظف مزجيا من القوة الناعمة وسوريا ومرص واليمن, فالنظام األردين كان ذك

خوان املسلمني املتشددة, فاحلركة قاطعت واإلصالحات املحدودة ملواجهة طلبات اإل
ورفضت املشاركة يف احلوارات الوطنية ألهنا كانت تشعر بحالة من  ٢٠١٣انتخابات عام 

الزهو نتيجة وصول حممد مريس للحكم يف مرص, وكانت تعتقد أن رفاقهم من األخوان 
خوان فمع بداية الربيع العريب ظهر بعض قادة اإل. سيستولون عىل احلكم يف سورية

الربيع العريب والتمكني بترصحيات تعكس توجها غري مألوف, فبعضهم كان ير ب
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اإلخواين يف كل من مرص وتونس مؤرشاً عىل التغري يف موازين القوة السياسية الداخلية 
خوان يف األردن نتيجة لذلك, من هنا بدأت لصالح اإلخوان, فارتفعت معنويات اإل

سقاط النظام لكنها وصلت إىل مرحلة سعت إاملطالبات بتغيريات حقيقية مل تصل ملرحلة 
خالهلا احلركة إىل جتريد امللك من صالحيات دستورية, وباألخص عندما طالبوا  من

إذ  ٣٥واملادة رقم  ٣٤بتعديالت عىل مواد دستورية بعينها, وهنا احلديث عن املادة رقم 
 IQYWH.حتدد األوىل صالحيات امللك بحل جملس النواب والثانية بتشكيل احلكومة

ضوا املشاركة بكل اجلهود الرسمية مثل جلنة ومما هو جدير بالذكر أن اإلخوان رف
احلوار الوطني واستمروا بتنظيم فعاليات شعبية أسبوعية لوضع مزيد من الضغط عىل 

غري أن جهودهم إلجبار النظام عىل اخلضوع . النظام بغية التوصل إىل صفقة عىل مقاسهم
ة النظام األردين عىل واالمتثال لرؤاهم ذهبت أدراج الرياح مع التغريات اإلقليمية وقدر

 .احلفاظ عىل عوامل االستقرار
بقيادة اجلنرال عبدالفتاح  ٢٠١٣وبالفعل شكل االنقالب العسكري يف مرص عام 

ويفيد الباحث حممد . السييس نقطة حتول يف تعامل الدولة األردنية مع اإلخوان املسلمني
الذي −بأن مركز السياسات  أبو رمان من مركز الدراسات االسرتاتيجية باجلامعة األردنية

قد قام بتفحص اخليارات املتاحة للتعامل مع  − أعىل هيئة لصوغ السياسات الرسميةيمثل 
: وبالفعل طرحت ثالثة سيناريوهات هي. اإلخوان املسلمني يف ضوء االنقالب يف مرص

حظر اجلامعة واعتبارها حركة إرهابية, استغالل ضعفها وتراجعها وفتح حوار معها 
صول عىل تنازالت ما كان ممكن احلصول عليها يف فرتة سابقة, أو إبقاء الوضع كام هو للح

طبعا, قرار الدولة كان ترك  IQYXH.زماهتا الداخلية مداها ما يضعفها أكثرأعليه حتى تأخذ 
األمور عىل ما هي عليها ويف ذلك رهان رسمي عىل األزمة الداخلية لإلخوان يف حني 

                                                            
 ملزيد من التفاصيل عن مطالب اإلسالميني يف األردن انظر  (١٩٧)

Abdelmahdi  Alsoudi, «The Impact of the Arab Spring on the Political Future of 
the Muslim Brotherhood in the Middle East: Jordan as a Case Study,» Middle 
East Review of International Affairs, Vol. , No.  (Fall ), p.. 

هناية الرصاع الدائري وبداية التعويم .. خوان املسلمني باألردنأزمة اإل«حممد أبو رمان,   (١٩٨)
 ٢٠١٦يونيو /حزيران ١٢ , مركز اجلزيرة للدراسات»السيايس

http://studies.aljazeera.net/ar/reports///.html 
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عودة الربيع العريب يف مرص, غري أهنم رسعان ما توصلوا إىل نتيجة راهن اإلسالميون عىل 
العريب تالشت وأن موازين القو داخل األردن ال تسمح هلم إال  تفيد بأن حلظة الربيع

 .التفاهم مع النظام والنزول عن الشجرة
باختصار, كانت فرتة الربيع العريب فرصة لصعود اإلسالميني, غري أن النظام 

نفسهم فشلوا يف مرص أو أفشلوا, ناهيك عن أمل يكن مسانداً كام أن اإلسالميني  اإلقليمي
األزمة السورية التي دقت ناقوس اخلطر عند الغالبية من األردنيني, فاألردنيون يفضلون 

وقد رافق فشل . االستقرار عىل السيناريو السوري أو سيناريو الفوىض والعنف
بيع العريب حالة من الرصاع الداخيل أفضت إىل اإلسالميني يف استغالل مرحلة الر

 .سالموية يف األردنرهاصات ما بعد اإلإانشقاقات وظهور 
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واحلق أن الربيع العريب كان الرشط الكايف لالنشقاقات داخل حركة اإلخوان 
املمتدة من طرد املسلمني, لكن هناك رشط رضوري هلذه االنشقاقات يعود إىل الفرتة 

وظهر تيار . ما أثار حفيظة تيار الصقور داخل احلركة ١٩٩٩ محاس من األردن عام
متشدد مؤيد حلركة محاس متحالف مع تيار الصقور يف حني برز تيار آخر معتدل متحالف 

قصاء إووصلت اخلالفات داخل احلركة ذروهتا بعد أن تم . مع احلامئم داخل احلركة
ىل موقع إعىل إثر وصول مهام سعيد  ٢٠١٢ ملراقب العام يف عاماحلامئم عن موقف ا

لوم تفلح املحاوالت . املراقب العام منهيا بذلك سيطرة احلامئم التارخيية عىل هذا املوقع
التي بذلت بعد ذلك لإلبقاء عىل وحدة احلركة ما شكل توطئة النشقاقات وبروز أحزاب 

, وهي أحزاب ينطبق عليها معايري ما خوان املسلمنيجديدة خرجت من رحم حركة اإل
 .سالموية, األمر الذي سيتم مناقشته يف القسم التايلبعد اإل
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سالمية تكمن يف ما صالحات اإلير كثري من الباحثني املختصني بأن مستقبل اإل
ل توليفه للتوفيق بني سالم السيايس هو تطور أو لنقفام بعد اإل. بعد اإلسالم السيايس

وحتى يتم ذلك, عىل احلركات اإلسالمية الفصل بني الدعوي . سالمالديمقراطية واإل
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وتتحرك باجتاه أن تصبح ) Islamic evangelism(والسيايس وأن تغادر مربع الدعوي 
ردنيا, هل أوالسؤال, . ة والتعدديةاحزابا سياسية مدنية منظمة هلا برامج تستند إىل املساوأ

حزاب مرحلة االلتزام بالعملية الديمقراطية وتوقفت عن النظر إىل دخلت بالفعل هذه األ
 .نفسها كحركات دينية واعتمدت بدال من ذلك برامج سياسية مدنية

خوان واألحزاب التي خرجت من رمحهم التزموا هنا ال بد من اإلشارة إىل أن اإل
دمج مضافا إىل ذلك الضغط بسلمية العمل السيايس, وهذا نتاج نجاح عملية ال

واحلق أن حركة األخوان كانت دائام مدفوعة بغية حتقيق هدف البقاء  IQYYH.الرسمي
ة جديدة وظهور زمزم وحزب عيالسيايس, والحظنا كيف أن االنشقاقات وترخيص مج

الرشاكة واإلنقاذ أثر عىل تفكري قادة احلركة, فإضعاف احلركة دفع قادهتا العتدال أكثر 
لكن وعىل الرغم من املراجعات التي جيرهيا . يف االنتخابات النيابية األخرية ومشاركة

خوان إال أهنا تبقى متأخرة قياساً بام يقدمه حزبان جديدان خرجا من رحم احلركة, اإل
فام . وحزب الرشاكة واإلنقاذ) زمزم(وهنا احلديث بالتحديد عن حزب املؤمتر الوطني 

ولوجية, ييدأجراء مراجعات إال يعكس رغبة حقيقية يف ) األم(خوان تقوم به مجاعة اإل
 .وضاع الداخلية واإلقليميةنام يعكس سعياً إلعادة التموضع القرسي بسبب تطور األإو

سالموية يف األردن جديدة ومل جترب بعد يف امليدان ما زالت األحزاب ما بعد اإل
دد من املالحظات األولية بداء عإوهذا ال يمنع من . السيايس حتى يمكن احلكم عليها

 . عىل هذين احلزبني اجلديدين اللذين حيمالن راية ما بعد اإلسالم السيايس
 يقدم احلزبان خطابا جديدا ال يرتبط باخلطاب التقليدي حلركة األخوان, وأي قراءة

ن ربام يدفعنا ألن نطرح تساؤال حول ما بقي من يمتأنية لوثائق ومقوالت احلزبني اجلديد
فاإليامن بالدولة املدنية وقيم املواطنة واملساواة بني اجلنسني والقبول . يتهام باألساسسالمإ

بالتعددية وحكم األغلبية جتعل من احلزبني اقرب ما يكون إىل األحزاب الديمقراطية 
وعليه يمكن لنا أن نطرح سؤاال حول ما يمكن أن يقدمه احلزبان من إضافة . العلامنية

                                                            
آفاق ) حمرر(حممد أبو رمان  يف » آفاق احلركات واألحزاب اإلسالمية يف األردن« نيفني بندقجي,  (١٩٩)

: عامن(» ما بعد الربيع العريب«سالميون وحتديات اإل: اإلسالم السيايس يف إقليم مضطرب
 .١٦٦, ص )٢٠١٧مؤسسة فريدريبش إيربت, 
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لسيايس, بخاصة أن نفس القيم واملبادئ تتبناها أحزاب أخر مل تنجح نوعية عىل العمل ا
ال يمكن جمرد التنبؤ بإمكانية منافسة . يف تسجيل أي اخرتاق حقيقي يف الشارع األردين

خوان يف الشارع وعلينا أن ننتظر انتخابات تشارك هبا مجيع القو حتى هذين احلزبني لإل
 .اإلسالم السيايس يف السياق األرديننتوقف عىل صالبة ما يسمى بام بعد 

ولوجية مرئية بينهام, فقادة احلزبني جاؤوا ييدأثم ملاذا حزبان? فال توجد فوارق 
خوان املسلمني, غري أن األمر ربام من اجلناح اإلصالح الوطني واملعتدل داخل حركة اإل

كل عام إذ مرتبط بالشخصنة, وهذا هو أحد أسباب التشظي بالعمل احلزيب األردين بش
التي ال ختتلف يف براجمها وال يف » الوطنية«شهدت الساحة ميالد عدد كبري من األحزاب 
 .عجزها عن تقديم برامج واقعية يمكن تطبيقها

 شكل عام يقود احلزبان عدد من اإلسالميني املعروفني والذين يتحدثون عن الدولةب
املدنية من دون قيود وعن قيم املواطنة والتعددية والديمقراطية وال يرون أي إشكالية يف 

كام أن النظام . وصول غري املسلمني إىل مواقع املسؤولية وهذا ينطبق عىل موقفهم من املرأة
األسايس حلزب املؤمتر الوطني خيلو من أي ذكر للمرجعية الدينية, فبالنسبة هلم الدين 

اصة, وينبغي أال تكون مطروحة للنقاش يف جمتمع تدين األغلبية الساحقة من مسألة خ
بمعنى أخر, يغادر احلزبان املربع اهلويايت, إذ أن املسالة األهم هي املسألة . أبناءه باإلسالم

 .سالميةالوطنية اإلصالحية التي تسبق أي هوية أخر بام فيها هاجس اهلوية اإل
كري وثقايف خمتلف عام هي احلال عليه مع حركة اإلخوان انتقال احلزبان إىل نسق ف

التقليدية يثري من احلالة احلزبية يف األردن, غري أنه ال ضامن هلذين احلزبني بأن حيققان 
 اخرتاقات سياسية حقيقية ألن النظام السيايس يف األردن حيكم من قبضته عىل احلالة السياسية

للعمل السيايس ال تساعد عىل العمل احلزيب بشكل بشكل عام, كام أن القوانني الناظمة 
بمعنى أخر, مل تسع الدولة األردنية يف يوم من األيام إىل تشجيع العمل احلزيب, . عام

وكافة القوانني من قانون األحزاب مرورا بقانون االجتامعات العامة إىل قانون االنتخاب 
 .ة معادية لفكرة األحزابال تشجع العمل احلزيب وهذا بدوره يعزز ثقافة جمتمعي

ويف سياق آخر, علينا التفكري بأن ما بعد اإلسالم السيايس يف األردن جاء نتيجة 
أزمة داخل حركة اإلخوان وتطورات خارجية وإقليمية, ويمكن هلذه التطورات أن 
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فاملؤثرات اخلارجية . تستمر يف تشكيل ردة فعل هذه األحزاب الوليدة وتؤثر يف مسارها
 مجيع األحزاب بام فيها اإلسالمية واملابعد إسالمية, وسيكون للطريقة التي تؤثر عىل

تتعامل هبا األحزاب بشكل عام مع هذه املتغريات األثر األكرب يف قدرهتا عىل تسجيل 
 .اخرتاقات عىل الساحة السياسية املحلية

و يف النهاية يبقى السؤال األبرز حول ما هي العوامل التي جتعل من حركات أ
 أحزاب ما بعد اإلسالم السيايس يف األردن قادرة عىل صناعة الفرق وتقديم نفسها كقو

قيد فاملراقبون يشريون إىل حقيقة وجود عدد كبري جدا . سياسية مؤثرة يف سياق سيايس مُ
من األحزاب السياسية التي تعلن بأهنا حتمل قيم مشاهبة ملا يؤمن به حزيب الرشاكة 

ا يف هذه احلالة أن نتوقع هلذين احلزبني تسجيل نجاح مل تسجله كافة وزمزم, فلامذا علين
األحزاب األخر? فوفقا ألدبيات األحزاب السياسية يسعى احلزب إىل الوصول إىل 
السلطة أو املشاركة هبا, ولكي يكون ذلك ممكنا ال بد للحزب من املشاركة يف االنتخابات 

 :يكون قابال لالنتخاب إىل ستة عوامل رئيسية هي ويستند احلزب يف مسعاه ألن. الربملانية
حتى يكون للحزب فرصة الوصول إىل الربملان . أوال, وجود مانفيستو جذاب

واحلصول عىل مقاعد كافية جتعل منه رقام صعبا ينبغي أن يكون له ميثاق جذاب يضع 
وهذا يعني أن يكشف احلزب بوضوح عن اخلطوط العريضة . خطط وبرامج احلزب

ناجمه يف حال وصل إىل السلطة, وعندها يقرر الناخب إن كان الربنامج يعكس تطلعاته لرب
هداف أوهذا يتطلب جهدا إضافيا لرشح . وبالتايل يمنح صوته هلذا احلزب أو ذاك

وبرامج هذين احلزبني لألردنيني,بخاصة يف ظل وجود ثقافة سياسية مناهضة لألحزاب 
 .ألسباب تارخيية كام أسلفنا سابقا

هذا عامل يف غاية األمهية يمكن له . ثانيا, حجم القاعدة احلزبية أو عضوية احلزب
أن يعزز من فرص احلزب يف الفوز يف أكرب عدد ممكن يف االنتخابات الربملانية, فالسياسة 

فكلام توسعت القاعدة الشعبية وكلام توسعت عضوية . يف هناية األمر هي لعبة أرقام
وهذه . احلزب يف حتقيق انتصار انتخايب والعكس صحيح احلزب كلام ارتفعت فرص

مشكلة أحزاب األردن باستثناء جبهة العمل اإلسالمي, فالغالبية العظمى من هذه 
 .األحزاب ال تتمتع بقواعد شعبية وال عضوية عريضة لذلك ال تنجح يف االنتخابات
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طالق ألن مل عىل اإليعد هذا العامل من أهم هذه العوا. ثالثا, توفر املوارد املالية
احلمالت االنتخابية عادة ما تكلف كثريا, وهبذا املعنى يعترب توفر املوارد املالية التي تُنفق 
عىل احلمالت االنتخابية عامال هاما يف مساعدة احلزب يف الفوز يف االنتخابات, فمن 

إلعالنات شأن هذه املوارد أن متول النشاطات والدعاية يف احلمالت االنتخابية ويف ا
 .والبوسرتات كام أهنا رضورية لتنظيم املهرجانات اخلطابية واملسريات

فاحلزب الذي ال حيسن . رابعا, املواصفات الشخصية للمرتشحني يف االنتخابات
اختيار مرشحيه وال يأخذ بعني االعتبار قابليتهم لالنتخاب وسمعتهم السياسية جيازف 

صحيح, أحيانا ينعكس وجود شخصية  والعكس. يف االنتخابات ومرشح للسقوط
يف الدول املتقدمة يعترب . كارزماتيه يف قائمة املرشحني عىل حظوظ احلزب يف االنتخابات

املرشح ومواصفاته وسمعته ومكانته الوطنية عوامل يف غاية األمهية ال يمكن جتاهلها إن 
 .أراد احلزب الفوز بأكرب عدد ممكن من املقاعد الربملانية

ما من شك أن وجود إجراءات سياسية . وجود عملية سياسية شفافةخامسا, 
وبطبيعة احلال ال يمكن للجهات . شفافة يف غاية األمهية إذ تؤثر يف نتيجة االنتخابات

أن تتالعب بالعملية  −يف حال كون األخرية شفافة−املرشفة عل العملية االنتخابية 
يف األردن حالة من الغموض ما دفع ففي سنوات سابقة شاب االنتخابات . االنتخابية

فال ينبغي أن تكون حظوظ . العديد من األردنيني إىل التشكيك يف نزاهة االنتخابات
احلزب مستندة إىل حسن نوايا الدولة العميقة, وهذا يمكن ضامنه فقط يف حال أن تكون 

 . جراءات االنتخابية عىل درجة عالية من الشفافية والنزاهةاإل
يمكن للحزب أن يكون مؤثراً يف االنتخابات إن مل يكن لديه إمكانات وأخريا, ال 

 .عالم لبث رسائله بصورة واضحة وللتصدي ألي دعاية مضادةتوظيف اإل
بعد إسالمية يف األردن بقدرهتا عىل ق األحزاب املاوتأسيسا عىل ذلك, ترتبط أفا

مل . ين سيايس وأكاديميالوصول إىل الربملان, ومن دون ذلك ستبقى أقرب إىل كوهنا متر
يقدم احلزبان لغاية هذه اللحظة الربامج العملية واجلذابة ومل يتمكن احلزبان من توفري 

ومع أن هناك شخصيات مقبولة . املوارد املالية الكافية خلوض انتخابات برملانية حقيقية
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امل عىل أمهيته سياسيا واجتامعيا يف احلزبني ومشهود هلا بالكفاءة والنزاهة إال أن هذا الع
 . لن يكون كافيا إذا مل يمتلك احلزبان أدوات العمل السيايس

صحيح أن األردن قام بتأسيس هيئة مستقلة . هذا يقودنا إىل املالحظة األخرية
لالنتخابات ما يضمن إىل حد كبري شفافية ونزاهة االنتخابات إال أن للدولة القدرة عىل 

فالسياق . التصويت بشكل يؤثر عىل النتيجة بشكل عامالتدخل يف العملية التي تسبق يوم 
السيايس يف األردن ما زال بحاجة إىل مزيد من اإلصالحات اجلادة التي جتعل من احلزب 

واحلق أن احلزبني ال يمتلكان ماكينة إعالمية . خياراً لد جزء كبري من الشارع األردين
عالم الجتامعي وعىل تغطيات اإلويعتمدان عىل مشاركة األعضاء عىل وسائل التواصل ا

 .التي تكون يف بعض األحيان انتقائية وربام سلبية
بتقديري أن حركات وأحزاب ما بعد اإلسالمي السيايس ستواجه حتديات كبرية, 

الذين استعادوا جزءا كبريا −خوان وهي مازالت يف بداية الطريق وستكون بني مطرقة اإل
وسنديان القوانني الناظمة للعمل السيايس, وكذلك  − من هيبتهم يف االنتخابات األخرية

 .عدم توفر رشوط كثرية من رشوط نجاح أي حزب يف االنتخابات الربملانية
¤]{³^{í< <

متناوال . تطرق هذا املبحث إىل السياق األردين وحركات ما بعد اإلسالم السيايس
املوضوعية يف اللعبة أفاق العمل هلذه احلركات يف األردن آخذا باالعتبار الظروف 

 .السياسية باألردن
وتوصلنا إىل نتيجة أولية حول أفاق ومستقبل حزيب ما بعد اإلسالم السيايس, 

الرشاكة −وتتمثل يف إنّه عىل املد القريب, ال يمكن أن نر اخرتاقا كبريا يقوده احلزبان 
يب إال أهنام غري العتبارات موضوعية, فهام وإن شكال نقطة حتول يف العمل احلز −وزمزم

مشكلة . قادرين عىل صناعة الفرق يف املشهد العام عىل املد املنظور وألسباب موضوعية
ولوجية قد ييدأخوان من بناء مراجعات هذين احلزبني ستتعمق يف حال متكنت حركة اإل

ولوجية ييدأفاليوم ينافس احلزبان من دون قاعدة . تسحب البساط من حتت أقدامهام
 .خوان ومن دون ضامنات حقيقية من قبل الدولةاإل يمتاز هبا
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وإذا بقي امللعب السيايس خمتال هبذه الطريقة وبقيت االستعصاء يف العملية 
السياسية فمن الصعب أن يكون هلذين احلزبني املستقبل املنشود, فمشكلة األحزاب يف 

يسبق أن صعد  فلم. ألردن أكرب من كوهنا مشكلة موجه ضد اإلسالم السيايس دون غريه
حزب سيايس غري إسالمي إىل سدة احلكم أو قاد العمل السيايس لفرتة طويلة, ولو أن 
اإلخوان يف دائرة االستهداف الرسمي لفهمنا ذلك, لكن البنية الذهنية احلاكمة واملهيمنة 

مكانية وجود أحزاب تشارك بالسلطة بمعزل عن إيف الدولة العميقة ال تتساهل مع 
وعليه فإن رشط تفعيل عمل األحزاب بشكل عام . ات الدولة العميقةرغبات وأجند

صالحات السياسية, يستند أوال وأخريا عىل وجود إرادة سياسية النجاز حزمة من اإل
 .ردن سيقبل عليه يف املستقبل القريبوهو ما ال أر أن األ
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باحث متخصص يف الفكر السيايس واحلركات اإلسالمية يف مركز الدراسات 
يف فلسفة النظرية السياسية  هحاصل عىل درجة الدكتورا. االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية

كاتب يف صحيفة الغد اليومية . من كلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة
: كتاب احلل اإلسالمي يف األردن: األردنية, ولديه العديد من الكتب واملنشورات, منها

ية, اإلسالميون والدولة ورهانات الديمقراطية واألمن, باالشرتاك مع حسن أبو هن
, باالشرتاك مع »األزمة السنية والرصاع عىل اجلهادية العاملية: الدولة اإلسالمية«وكتاب 

النسوية اجلهادية من القاعدة إىل الدولة : عاشقات الشهادة«حسن أبو هنية, وكتاب 
بحث يف اهلوية الواقعية : أنا سلفي«اإلسالمية, باالشرتاك مع حسن أبو هنية, وكتاب 

 الرصاع عىل «, وكتاب »السلفيون والربيع العريب«, وكتاب »السلفينيواملتخيلة لد
اإلسالميون الشباب يف : من اخلالفة اإلسالمية إىل الدولة املدنية«, وكتاب »السلفية

سوسيولوجيا «نيفني بندقجي, وكتاب . , باالشرتاك مع د»األردن وحتوالت الربيع العريب
 .موسى شتيوي. مع د باالشرتاك» التطرف واإلرهاب يف األردن

íéßâ<çe_<àŠu< <

له العديد من املنشورات واإلصدارات . باحث يف شؤون احلركات اإلسالمية
املرأة والسياسة من منظور احلركات اإلسالمية يف األردن, السلفية اجلهادية يف : منها

ك, مقاربة اهلوية, أزمة القيادة, ضبابسة الرؤية, باالشرتا: األردن بعد مقتل الزرقاوي
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والسلفية املحافظة اسرتاتيجية أسلمة املجتمع وسؤال العالقة امللتبسة مع الدولة, 
التكيّف والتجديد يف سياق التحديث, : باالشرتاك, والطرق الصوفية دروب اهللا الروحية

احلل اإلسالمي يف األردن, اإلسالميون والدولة ورهانات الديمقراطية واألمن, 
األزمة السنية والرصاع عىل اجلهادية العاملية, : »اإلسالمية الدولة«باالشرتاك, وتنظيم 

 .باالشرتاك
ˆéÚçÎ<‡çÖ< <

وتركز أبحاثها عىل . أستاذ مشارك للدراسات العربية بجامعة مدريد املستقلة
. يديولوجيا يف األطر ما بعد االستعامرية والعامليةاخلطاب اإلسالمي حول السلطة واأل

وهي مؤلفة كتاب » Diccionario de islam e islamism«وأحدث مؤلفاهتا كتاب بعنوان 
»Marxismo ,islam e islamismo: el proyecto de Adil Husayn of others« . وقد

 En presencia de laفازت بجائزة الرتمجة اإلسبانية الوطنية عن رواية ملحمد درويش 

ausencia . بانيةاإلس» إل بايس«وهي حمللة سياسية كبرية يف صحيفة. 

^ÛÂ<ÇÖ]<‚fÂ< <

نسانية واالجتامعية يف اجلامعة أستاذ يف املعهد العايل للدكتوراه لآلداب والعلوم اإل
 ٣٥كثر من أصدر له  . اللبنانية و عميد سابق ملعهد العلوم االجتامعية يف اجلامعة اللبنانية

ميون والثورة سالاإل(مؤلف يف املجاالت التي تتناول الدين والسياسة واملجتمع, ومنها 
احلركات اإلسالمية يف (و) نتاج النموذج وبناء اخلطابإشكالية إىل الدولة, إمن الدعوة 

ثقافة العنف يف سوسيولوجيا السياسة (و) لبنان, الدين والسياسة يف جمتمع متنوع
الثقافة وتكنولوجيا االتصال, التغيريات والتحوالت يف عرص العوملة (و) الصهيونية
و ) شكاليات من احلداثة إىل العوملةاملفاهيم واإل: سوسيولوجيا الثقافة(, و)ريبوالربيع الع

سالميون بني الثورة اإل(و) إسالميو لبنان, الوحدة واالختالف عىل ارض املستحيل(
سالمية يف الوطن احلركات اإل كام أرشف عىل موسوعة). سوسيولوجيا اهلوية(و) والدولة
كام وله العديد من األبحاث . ات الوحدة العربيةالصادرة عن مركز دراس( العريب

 . والدراسات املنشورة يف خمتلف الدوريات واملجالت العربية
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مدير برنامج السياسة والعالقات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات العليا يف 
وقد سبق له التدريس يف جامعة جونز هوبكنز, وجامعة جورجتاون, وجامعة . قطر

وتركز أبحاثه عىل السياسة . جورج واشنطن, وجامعة جورج ماسون, وجامعة دورهام
 واحلركات اإلسالمية, واحلركات االجتامعية,املقارنة, والديمقراطية, والدين, والسياسة, 

 .والسياسة املرصية, وسياسات اهلوية, والسياسة العربية
داخل مجاعة «بام يف ذلك ) باللغتني اإلنجليزية والعربية(نرش العديد من الكتب 

, )٢٠١٦مطبعة جامعة أكسفورد, (» الدين واهلوية والسياسة: اإلخوان املسلمني
, Palgrave MacMillanحمرر مشارك, (» قراطية يف الرشق األوسطاالنتخابات والديم«

كام نرش العديد ). ٢٠٠٧رشوق برس, : القاهرة(» اإلخوان املسلمني يف مرص«, و)٢٠١٤
من املقاالت األكاديمية يف الدوريات الرائدة مثل جملة الرشق األوسط, سوسيولوجيا 

بنرش مقاالت سياساتية ومقاالت كام قام . اإلسالم, داجيست أوف ميدل إيست ستاديز
افتتاحية يف الصحف الرئيسية بام يف ذلك صحيفة واشنطن بوست, الشؤون اخلارجية, 

 .السياسة اخلارجية, يس إن إن, املونيتور
والعناين حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة دورهام, 

 .القاهرةوماجستري وبكالوريوس العلوم السياسية من جامعة 
…‚jÏÚ<‚é…< <

أستاذ العلوم السياسية القانون الدستوري بجامعة احلسن الثاين, كلية العلوم 
الدار البيضاء, عضو املكتب التنفيذي  −القانونية واالقتصادية واالجتامعية عني الشق

للجمعية املغربية للعلوم السياسية, واملستشار األكاديمي ملركز مغارب للدراسات يف 
 : نساين, للباحث عدة كتب علمية صادرة داخل املغرب وخارجه أبرزهاع اإلاالجتام

مقاربات لفهم االنتخابات اجلامعية واجلهوية : االستحقاقات االنتخابية باملغرب
, مركز مغارب للدراسات يف االجتامع اإلنساين, )حتت إرشاف( ٢٠١٥للرابع سبتمرب 

مقابالت : اإلسالميون اإلصالحيون والسلطة باملغرب«, ٢٠١٦الطبعة األوىل سبتمرب 
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; ٢٠١٦نساين, لدراسات يف االجتامع اإل, مركز مغارب ل»حول احلكم والسياسة
; ٢٠١٣, مؤسسة مؤمنون بال حدود, »دراسات يف السياسة والفكر: اإلسالميون«
حماولة : القو اإلسالمية والتحالفات املربمة خالل مرحلة ما قبل الربيع العريب وبعده«

ملركز , ا»اإلسالميون ونظام احلكم الديمقراطي«: , ضمن كتاب مجاعي بعنوان»للفهم
اإلدماج السيايس للقو اإلسالمية يف «; ٢٠١٣العريب لألبحاث ودراسة السياسات, 

من تفجريات : اإلرهاب والعنف السيايس«; ٢٠١٠مركز اجلزيرة للدراسات, » املغرب
منني يف الشأن ؤخطب إمارة امل«; ٢٠٠٨, كتاب مدارك, »الدار البيضاء إىل قضية بلعريج
 . ٢٠٠٦, املجلس العلمي األعىل, »لمؤسسة العلميةالديني والنصوص املنظمة ل
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حاصل عىل درجة املاجستري يف املجتمع السيايس والبكالوريوس يف اللغة العربية 
كام أنه حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف املجتمع . ٢٠٠٦والرتمجة من جامعة صنعاء 

. ة مع هيئة اإلذاعة الربيطانيةودبلوم يف الصحاف ٢٠٠٨السيايس من جامعة دمشق, 
حاليا, صحفي وباحث متخصص يف الفكر واحلركات اإلسالمية وباحث يف جمال 
االسرتاتيجيات الدولية مع العديد من املراكز الدولية وكان رئيس املنتد العريب 

كتاب : له العديد من املؤلفات واملنشورات منها. ٢٠١٥−٢٠١٢للدراسات بصنعاء 
, الذي ال يزال يف »السياسة والدين يف جتربة حزب اإلصالح اإلسالمي احلجج«بعنوان 

 .»الطائفية السياسية, قراءة يف الوضع اليمني«الصحافة, وكتاب بعنوان 
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مؤسس ومدير مركز دراسات الدين والديمقراطية, مؤسسة بارامادينا, وحمارض 
بعد إهناء دراسته اجلامعية يف كلية . سة بارامادينا للدراسات العليا, جاكرتايف مدر

, جاكرتا, )IAIN(الالهوت والفلسفة, معهد رشيف هداية اهللا للدراسات اإلسالمية 
, )OSU(درس التاريخ والعلوم السياسية يف جامعة أوهايو, أثينا, وجامعة والية أوهايو 

نُرشت مقاالته يف العديد من الصحف واملجالت . كولومبوس, يف الواليات املتحدة
 The Jakarta, و Tempo Magazine, و Koran Tempo, و Kompasواسعة االنتشار مثل 

Post ) يف الغالب يفBahasa Indonesia( وكذلك يف األوساط األكاديمية مثل ,Studia 
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Islamika ,Asian Survey و ,New Mandala )ف النظر عن برص). باللغة اإلنجليزية
, والكنائس املتنازع PUSAD Paramadinaاإلرشاف عىل املنشورات والبحوث اخلاصة بـ 

, و )٢٠١٥(, وحراسة النزاعات الدينية يف إندونيسيا )٢٠١٤(عليها يف جاكرتا 
Basudara Stories of Peace from Maluku (٢٠١٧.( 
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يف العلوم  هىل شهادة الدكتوراحاصل ع. ستاذ يف جامعة طهرانأكاتب صحفي و
 − يف العلوم السياسية ريتسالعالقات الدولية جامعة طهران, وشهادة املاج −السياسية 

يران إيران ديبلامتيك وحمطة إوسط جامعة طهران, قام بتأسيس جملة دراسات رشق األ
 ومية يفيران دييل احلكإعمل مديرا عاما و رئيس حترير صحيفة . ٢٠١٤برس يف عام 

لديه العديد من املقاالت و املقابالت التحليلية . ٢٠١٥−٢٠٠٨الفرتة الواقعة بني 
 −عالمية خمتلفة كمحلل سيايس إباللغات الفارسية والعربية واالنكليزية يف مراكز 

اجتامعي واقتصادي ويعمل أيضا كمستشار إعالمي وحملل سيايس للعديد من املسؤولني 
 .جانب يف طهرانيرانيني والدبلوماسيني األاإل
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ستاذ علم االجتامع السيايس يف كلية أ. حاصل عىل الدكتوراه يف علم االجتامع
سالم السيايس يف العراق, مهتم بالدراسات الشيعية, واإل. اآلداب بجامعة بغداد

خماضات التجربة الشيعية يف بناء (مؤلف كتاب . والدراسات االثنية وبناء الدولة واألمة
من : العراق(, ٢٠١٧, مركز دراسات الكوفة و دار الرافدين )م٢٠٠٣الدولة واألمة بعد 

العوملة وأثرها عىل (, ومرتجم كتاب ٢٠١٢مسارات ) ىل صحوة اهلوياتإصدمة اهلوية 
 .٢٠١٠بيت احلكمة ) اهلوية والثقافة اإليرانية
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يف حزب جبهة العمل األردن, كان عضوا  −نقاذمؤسس يف حزب الرشاكة واإل
اإلسالمي قبل استقالته من احلزب, وقد فاز املهندس غيث القضاة برئاسة فرع حزب 

, وكان رئيسا للقطاع الشبايب يف ٢٠١٥سالمي فرع تالع العيل يف عام جبهة العمل اإل
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ن أخوان املسلمني يف األردن قبل , كان عضوا يف مجاعة اإل)٢٠١٣− ٢٠٠٩(احلزب 
, شارك يف العديد من املؤمترات الدولية  املتعلقة باإلسالم ٢٠١٦ام يستقيل منها يف ع

وحماربة التطرف واإلرهاب, والعمل الشبايب يف العامل العريب, أسس حديثا  السيايس,
 .للبحوث والدراسات يف عامن» سائس«مركز 
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سط يف يشغل الرباري حالياً منصب أستاذ العالقات الدولية وسياسة الرشق األو
وقبل ذلك, عمل أستاذا لسياسة الرشق األوسط يف جامعة نرباسكا يف . اجلامعة األردنية

كام شغل منصب زميل أقدم يف معهد الواليات املتحدة للسالم . أوماها ويف جامعة ييل
كان باحثًا يف مركز الدراسات . ٢٠٠٧−٢٠٠٦ومقره يف واشنطن العاصمة للعام 

حصل عىل الدكتوراه من جامعة . ٢٠٠٦− ٢٠٠١ألردنية من اإلسرتاتيجية يف اجلامعة ا
دورهام يف إنجلرتا, وحصل عىل شهادة املاجستري من جامعة ليدز يف إنجلرتا وشهادة 

. وهو كاتب يف صحيفة اجلوردان تايمز اإلنجليزية. البكالوريوس من اجلامعة األردنية
 .دولية الرئيسيةوهو أيضا معلق بشكل متكرر ملحطات التلفزيون العربية وال

إن جمال البحث الرئييس للدكتور الرباري هو الرصاع العريب اإلرسائييل وعملية 
السالم يف الرشق األوسط, والعالقات اإلرسائيلية األردنية, واألمن اإلقليمي وسياسة 

وقد كتب عىل نطاق واسع حول الرصاع العريب اإلرسائييل وعملية . الرشق األوسط
عالقة مضطربة يف إقليم ملتهب : األردن وإرسائيل: مؤلفاته ومن أحدث. السالم

, السالم املجزأ يف الرشق )٢٠٠٩إيثاكا, : لندن(تقييم نقدي : , اإلرسائيلية)٢٠١٤(
, السياسة اإلرسائيلية وسالم الرشق )٢٠٠٩, Stiftungفريدريك إيربت : عامن(األوسط 

واألردن بعد عرش سنوات , إرسائيل )٢٠٠٤روتليدج, : نيويورك ولندن(األوسط 
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