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اإلسالم السياسي: النشأة والتمّدد 
والهيمنة

ة  ي ف�ت
سالم السياسي �ف ف عىل أّن مرص كانت هي منشأ الإ يُجمع كث�ي من الباحث�ي

. كان حسن  ف ن جماعة الإخوان المسلم�ي ف عام 1928 من خالل تكوُّ ف الحرب�ي ما ب�ي
البنا أول من تََنبَّه إىل أّن الدولة نفسها ل بد أن تكون مسلمة. ل يكفي إسالم 

سالم التامة. المجتمع، أغلبيته، لضمان هيمنة الإ

 إسالم سعد

الســياسي  ســام  الإ مــع  التعامــل  يمكننــا 

)بنــت  حداثيــة  حديثــة،  ظاهــرة  باعتبــاره 

، لــول الحداثــة مــا  ي
الحداثــة الأصيلــة(، الــىت

تكونــت بالأســاس. لكنهــا اســتمدت كل خلفياتهــا 

ي )عــى  ســامي/ العــر�ب ي الإ
ــا�ض ــن الم وأسســها م

تيــب(. تمــددت هــذه الظاهــرة واكتســبت  ال�ت

قبــوًل اجتماعًيــا بعــد هزيمــة 1967. ووفــق رؤيــة 

المفكــر المــري الراحــل نــر حامــد أبــو زيــد، 

أغلبيتهــا  ي 
�ض ســامية  الإ العربيــة/  الأمــة  مــرَّت 

بارتــداد إىل الأصــول والجــذور الخاصــة بهــا، »إىل 

ــراء  ــن ع ــة م ــض حماي ــل للبع ــذي مثَّ اث ال ــ�ت ال

ي الواقــع المــري، إن لــم يكــن 
الهزيمــة«. و�ض

ــوٌع  ي ككل، حــدث ن ــع العــر�ب عــى مســتوى الواق

ِة العامــة )عــى المســتوى القتصــادي،  مــن الــردَّ

اجــع  ال�ت والجتماعــي والفكــري(؛ حيــث »تــم 

التاريــخ  ي 
�ض ي تحققــت 

الــىت المنجــزات  عــن كل 

ي الحديــث والمعــارص. ولعــل مــن مظاهــر  العــر�ب

ي  اجــع، التحــول الــذي أصــاب الخطــاب العــر�ب ال�ت

الــذي انتقــل مــن أن يكــون خطــاب »نهضــة« 

ــة««. ــون خطــاب »أزم ــول ليك وتح

َم  ــدِّ ــياسي لُيق ــام الس س ــرَّك الإ ــا، تح ــن هن م

نفســه كإمكانيــة جديــدة، ورهــان كبــ�ي لمســاعدة 

ــن هزائمهــم الســاحقة.  العــرب عــى الخــروج م

القوميــات  لوعــود  الفــوري  البديــل  هــو  كان 

ي أخفقــت بشــكل كبــ�ي عى المســتوى 
العربيــة الــىت

. ــياسي الس
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تمددت ظاهرة اإلسالم السياسي واكتسبت قبوًلا اجتماعًيا بعد 
هزيمة عام 1967

ســام  لــزم عــى الإ وعــى هــذا الأســاس، 

الكامــل،  النظــام  بهيئــة  يبــدو  أن  الســياسي 

ي 
�ض التفعيــل  ينتظــر ســوى  الــذي ل  الجاهــز، 

الواقــع. وكان عليــه أن يتحــرك وفــق إجراءيــن 

ي أّن هــذا الوعــد 
عــى الأقــل؛ يتمثــل الأول �ض

ي أنـّـه ل يحتــاج 
ي �ض

جاهــز للتطبيــق الفــوري، والثــا�ض

إىل أي مراجعــة عــى مســتوى أسســه النظريــة 

ي الواقــع. يســتمد الإجــراء الأول 
أو ممارســاته �ض

أصالتــه وقوتــه مــن جهــة كونــه يقــدم وعــًدا 

الديــن نفســه،  ِم مــن خــال  بالتقــدُّ سياســًيا 

ــغل  ي ننش
ــىت ــة ال ــك اللحظ ي تل

ــة، �ض ــن الأغلبي دي

ــن  ــ�ث م ي أك
ــدا�ض ــتوى الوج ــى المس ــا، ع بتحليله

ــن  ــد أّن الدي ــذا الوع ــاد ه ــر. مف ــتوى آخ أي مس

كاملــة،  يعيــة  رؤيــة ت�ث وفيــه  كامــل،  نظــام 

ــة  ض الوضعي ــ�ي ــا القوان ي قوته
ــي �ض أ أو تضاه ــكا�ض ت

لــكل دولــة ُقطريــة عربيــة، وبالتــاىلي فهــو البديــل 

ــال  ــه كل الآم ــُتَعلَّق علي ــذي س ــو ال ــل، وه الأمث

 . ًا فيمــا مــىض ت كثــ�ي ي تعــ�ث
نجــاز النهضــة الــىت لإ

ي عــى هــدف ظاهــر وهــدف 
ي الإجــراء الثــا�ض

وينبــىض

ي جهــة أن 
خفــي؛ ويتبــدى الهــدف الظاهــر �ض

الديــن، بشــكل عــام، ل يصــح أن يكــون موضوًعــا 

ي 
ــىت ــة ال ــذا رس الأزم ــل ه ــدرس )ولع ــد أو ال للنق

ي 
ــا�ض ــد الســبب الث ــا حــىت الآن!(، ويرق ي منه

نعــا�ض

ــا تحــت الســبب الأول، وهــو أّن الجماعــة  متخفًي

ســام مهيمًنــا عــى  ي قــررت أن تجعــل الإ
الــىت

الدولــة ونظــام حكمهــا ل يمكــن أن تصبــح هــي 

ــأي  ــا ب نفســها عرضــة للمســاءلة أو الحكــم عليه

عيــة وجودهــا مــن  ؛ لأنهــا تســتمد رسث ي شــكل ســلىب

وجــود الديــن ولــزوم ســيطرته عــى كافــة مفاتيــح 

الحيــاة )والدولــة هــي المفتــاح الأكــ�ب الــذي يلزم 

ــه(. ــتحواذ علي الس

ي  ــر�ب ــة الع ــاب النهض ــأّن خط ــول ب ــا الق يمكنن

ــن  ــ�ي م ــ�ب بكث ــي أك ــر بوع ــى الآخ ــه ع ــت عين كان

ســام الســياسي )الُمحاِفــظ بطبيعتــه(؛  خطــاب الإ

ي ســاعدت 
فــالأول انشــغل باســتلهام العوامــل الىت

ي 
ــن مســاوئه �ض ــل ع ــم يغف ــدم الآخــر ول عــى تق

التوســع والهيمنــة، فــكان واعًيــا بالآخــر بشــكل 

ي منشــغًا بشــيطنة 
، بينمــا كان الثــا�ض شــبه كىي

باعتبارهمــا  ي 
والمــا�ض اث  الــ�ت وتقديــم  الآخــر 

ًا حقيقًيــا، وأوحــد، للمســتقبل. وعــى الرغــم  َ َمْعــ�ب

ض لــم ينشــغل بنقــد  مــن أن الواحــد مــن الخطابــ�ي

ــا؛  ــم ينقذه ــة ل ــاب النهض ــة، إل أّن خط يع ال�ث

ض التقــدم والنهضــة  لأنــه لــم يــَر بينهــا وبــ�ي

ــة( أي تعــارض، بينمــا انشــغل  )وبالأحــرى الحداث

يعــة  ســام الســياسي بتثبيــت ال�ث خطــاب الإ

ي تنتمــي 
باعتبارهــا مجموعــة مــن الأحــكام الــىت

لــكل زمــان  ي ولكنهــا صالحــة 
المــا�ض للتاريــخ 

ض  ة بــ�ي ــه قــد ألغــى المســافة الكبــ�ي ومــكان؛ أي إن

يعــة والفقــه، وذلــك لتقديــم نســخة نهائيــة،  ال�ث

ـن(، ل  ُمغَلَقــة، عــن الديــن )أو بالأحــرى التديُـّ

. ــياسي ــام الس س ــار الإ ــا إل تي ــل له ــد ممث يوج
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ي لدعــاوى  اســتجاب الجتمــاع المســلم العــر�ب

؛ لأنهــم ظّنــوا أّن مــن يتحــدث  ســام الســياسي الإ

بمكاســب  منشــغًا  يكــون  لــن  الديــن  باســم 

ي إقحــام 
السياســة وأطماعهــا. لــم يــر الجتمــاع �ض

ي السياســة ونظــام حكــم 
، �ض ــن، بشــكل فــجٍّ الدي

نفســه.  للديــن  تهديــد  أي  يَُمثِّــُل  مــا  الدولــة 

ســام الســياسي بالقبــول  ومــن هنــا حظــى الإ

ي 
المجتمعــي، وصــار لزاًمــا عليــه أن يتحــرك �ض

مســاك بمقاليــد  اتجــاه الســيطرة عــى الدولــة والإ

ــم. الحك

ــ�ي  ــة الجماه ــياسي لطاع ــام الس س ــاج الإ احت

لــه، ومــن هنــا كان خطابــه ُمحاِفظــاً بامتيــاز؛ لأنــه 

ي تطويــر وعــي الجتمــاع 
ل يريــد أن يســاهم �ض

ــل دول  ي ظ
ــأ إىل �ض ي ل تنش

ــىت ــة ال ــم الحديث بالقي

حديثــة أو دول تحــاول جاهــدة أن تصــل لحداثــة 

ــاع  ــت انصي ــد تثبي ــه كان يري ــا لأن ــة، وإنم حقيقي

ــه. ذعــان لمقولت ــه والإ ــاع ل الجتم

ــتوى  ــى مس ــة، ع ــاء بالدول ــح الرتق إذن، يصب

والمســتوى  والجماعيــة  الفرديــة  الحقــوق 

ــو  ــه ممثل ــتعيذ من ــس يس ــرد هاج ، مج ي
ــا�ت الأخ

رجيًمــا،  شــيطانًا  باعتبــاه  الســياسي  ســام  الإ

وتصبــح الدولــة الحديثــة دولــة مريضــة عندهــم 

للــوراء،  بالعــودة  مســتقبًا  تطويرهــا  يلــزم 

ــم  ــت تحك ي كان
ــىت ــة ال ــح والأنظم ــلف الصال للس

اجتمــاع شــبه الجزيــرة العربيــة، قبــل أن يتبلــور 

ي ســياقهم!.
حــىت مفهــوم الدولــة �ض

ــد  ــد المجي ــ�ي عب ــر التون ــا يذهــب المفك وكم

، فــإّن مــا يُعــوِّض مفهــوم »الطاعــة«  ي
�ض الــ�ث

ــة«،  ــوم »المواطن ــو مفه ــث ه ــر الحدي ي الع
�ض

ي 
و�ض القانــون  أمــام  الأفــراد  جميــع  وتســاوي 

ــب  ــة يصع ــذه القيم ــن ه ــك. ولك ــوق كذل الحق

الضمــ�ي  مســتوى  عــى  وهضمهــا  ابتاعهــا 

. ســام الســياسي الجمعــي، وعنــد دعــاة الإ

ي 
ومــن هنــا، يلــزم الحديــث عــن »المواطنــة« �ض

، وكيــف مارســوا الألعيب  ســام الســياسي فكــر الإ

حــدود  لتقليــص  منهــم  محاولــة  ي 
�ض الكاميــة 

ض  المفهــوم وإعطــاء الهيمنــة الحقوقيــة للمواطنــ�ي

ض  ــ�ي ــّم تظــلُّ العاقــة ب ض فقــط. ومــن ث المســلم�ي

الواحــدة،  الدولــة  داخــل  والآخــر،  المســلم 

. ــياسي ــام الس س ــ�ي الإ ــق تفك ي أف
ــة �ض متأزم

احتاج اإلسالم السياسي لطاعة الجماهير له، ومن هنا كان خطابه 
ُمحاِفظًا بامتياز؛ ألنه ال يريد أن يساهم في تطوير وعي االجتماع
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اإلسالم السياسي: خطر االستبداد 
الديني كنظرية في الحكم

«، لم تكن أغلب الدول العربية غ�ي المستقرة تمتلك إل  ي عقب »الربيع العر�ب
وعية حاكميها وأنظمتهم: إما صعود تيار ينتمي  ف فقط بعد انعدام م�ش احتمال�ي

ي مرص - أو الوصول لحالة الال-دولة كما حدث 
سالم السياسي – كما حدث �ف لالإ

ي الحتمالت لم يكن إل وليد إخفاق الدولة العربية 
ي ليبيا واليمن. هذا الفقر �ف

�ف
ي قّدمتها تحت شعارات القومية 

ي إنجاز التطلعات ال�ت
الحديثة – عىل العموم – �ف

ف الشعور  ة، ولالآن، ل تتجاوز ح�ي اكية أو ح�ت الوحدة العربية )الأخ�ي أو الش�ت
ي عند الشعوب، ووعود رؤساء رحلوا عن عالمنا(.

الوجدا�ف

 إسالم سعد

ي 
ي مع أحــد أصدقا�أ

ل زلــت لــاآن، أتذكــر حديــىث

الفكريــة  بالهمــوم  النشــغال  أصحــاب  مــن 

؛ حيــث قــال ىلي إنــه لــم يكــن  ي للعالــم العــر�ب

ي »الثــورة« لــو أنه كان يعلــم أن الإخوان 
ليشــارك �ض

ض هــم البديــل للنظــام الحاكــم الأســبق  المســلم�ي

ي مبــارك. وكان مــن حقــي أن أتعجــب ممــا 
لحســىض

قالــه صديقــي لعــدة أســباب، أهمهــا أن فقــر 

المجــال الســياسي )منــذ دولــة مبــارك ومــا قبلهــا 

كذلــك( الــذي خلقتــه سياســات الدولــة الحديثــة 

ي الســياق المــري – أضعــف – أو لعلــه ألغــى 
– �ض

تماًمــا – مــن مشــاركة عديــد التيــارات الفكريــة 

ي الحــراك الســياسي العــام، كمــا أن الإخــوان 
�ض

طويــًا  تاريًخــا  يمتلكــون  مــر  ي 
�ض ض  المســلم�ي

ي  ــن النخــراط الســياسي عــى المســتوى الحــز�ب م

َعــة تحــرص عــى عقــد  كمعارضــة )حقيقيــة أو ٌمَقنَّ

ــذاك(  ــم آن ي الحاك
ــىض ــزب الوط ــع الح ــات م صفق

مــن  الجتماعــي  المجــال  ي 
�ض هــم  تأث�ي بجانــب 

ــة  ي محاول
ــوا يقيمونهــا �ض ي كان

ــىت خــال الأنشــطة ال

. ــارسثِ ــكل ُمب ي بش ــ�ي ــد جماه ــب تأيي ــم لكس منه

تيــار  هــو  مــر  ي 
�ض »الجاهــز«  البديــل  كان 

ســام الســياسي المتطرف )والإخوان المســلمون  الإ
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كانت وعود اإلسالم السياسي في ظل حكم اإلخوان تتقلص 
ليحيا المصريون في ظل استبداد يتأسس على الدين

ض أن الحاكــم، حينهــا تكــون غايــة  ي حــ�ي
الأســمى، �ض

ي الآخــرة، )فــإن 
ــه »هــي ضمــان خاصهــم �ض دولت

ذلــك الأمــر( يضمــن ســكوتهم عــن وضعهــم 

)ذلــك  أن  عنهــم  ومخفًيــا  الدنيــا،  ي 
�ض البائــس 

المــادي  حياتهــم؛  ي 
بــر�ت وٌط  مــ�ث الخــاص( 

ي الدنيــا ... )وهــذا الخــاص الأخروي، 
ي �ض

والأخــا�ت

ي جهــة الفــرد، 
والســعي لــه، هــو بالتأكيــد( حــٌق �ض

ي جهــة الدولــة«. بمعــىض آخــر، ل يجــب 
وباطــٌل �ض

ــرد  ــ�ي الف ــغال بمص ــة النش ــة الحديث ــى الدول ع

بعــد المــوت، عــى أن يكــون مــن ضمــن أهدافهــا 

ــاه. ي دني
ــه �ض ــاة ل ــ�ي الحي ــية تيس الرئيس

، عقــب  ي ي العالــم العــر�ب
وإذا كان الوضــع �ض

ة« يشــهد »انفجــار المكبــوت  »الثــورات الأخــ�ي

الَقَبــىي )نســبة إىل القبيلــة( والعشــائري والطائفــي 

ي الــذي لطالمــا جــرى كبتــه وراء أقنعــة  والمذهــىب

ــذا  ــإن ه ــك«، ف ــد ذل ــة بع ــم الحداث ــن – ث الدي

ي لــم يتجــاوز  ي أن العالــم العــر�ب
الأمــر يعــىض

تاريخــه القديــم، بــكل مــا كان يمتــىأ بــه مــن 

ــى  ــة ع ي ــات الب�ث ــاج التفاع ــي نت ــات - ه رصاع

تــم  ذاتــه-  نســان  الإ طبيعــة  ومــن  العمــوم، 

ــن الأرض  ــا م ــاء به ــن والرتق ــاس الدي ــها لب إلباس

ســام الســياسي  للســماء، لكــن يقــوم أهــل الإ

بتقديــم هــذا التاريــخ القديــم »الــذي كتبتــه 

ي شــكله الواقعــي وإنمــا يتــم 
القــوة« ولكــن ليــس �ض

إخفــاؤه »لحســاب تاريــخ مثــاىلي ... يســتخدمه 

يمثلــون التعبــ�ي الأوضــح عنــه(. وهــو مــا حــدث 

بالفعــل. تــّوىل الإخــوان المســلمون حكــم مــر، 

ي 
ــ�ي �ض ــور تس ــدو أن الأم ــت، كان يب ــرور الوق وبم

ــا  ســياق تعميــق أزمــات الســياق المــري، داخلًي

ي 
�ض الطائفيــة  ة  النــ�ب زيــادة  بجانــب  وخارجًيــا، 

ــود  ــت وع ــر، كان ــىض آخ ــري. وبمع ــارع الم الش

ســام الســياسي تتقلــص أو لعلهــا تتبــدل ليحيا  الإ

ي ظــل اســتبداد يتأســس عــى الديــن 
المريــون �ض

كبديــل عــن اســتبداد تأســس عــى منطــق إفقــار 

ــز حكــم الحاكــم  المجــال الســياسي وتثبيــت ركائ

قنــاع  بتغيــ�ي  فقــط  الأمــر  وتعلــق  الأوحــد. 

ــا«، يداعــب  ــه »مدنًي الســتبداد الحاكــم مــن كون

عقــول الجماهــ�ي بمقــولت الحداثــة )حريــة الــرأي 

، الديمقراطيــة ... إلــخ(، ليصبــح »دينًيا«  والتعبــ�ي

ــة  ــام للهيمن س ــودة الإ ــاس بع ــوس الن ي نف ّ
ــىض يُم

ي دولــة ذات أغلبيــة مســلمة! – مــن خــال 
– �ض

ــن  ، نــر هللا ووعــده للصابري ض مقــولت )التمكــ�ي

ــام(. س ــمولية الإ ــة هللا، ش ، حاكمي ض ــ�ي المرابط

ي لهــوت الســتبداد والعنــف« – 
ي كتابــه »�ض

�ض

ــاب  ــة للكت ــة العام ــة المري ــن الهيئ ــادر ع الص

وك الكشــف  ي 2014 – حــاول الباحــث عــىي مــ�ب
�ض

 ، ســام الســياسي ي ظاهــرة الإ
عــن التباســات �ض

ي أن دولــة 
ولعــل أبــرز هــذه اللتباســات تتمثــل �ض

ســام الســياسي الموعــودة هــي دولــة ســتأخذ  الإ

ــة، وتعدهــم بالخــاص  ض إىل الجن ــ�ي ــد المواطن بي

ي الآخــرة ومســاعدتهم عــى بلــوغ ذلــك الهــدف 
�ض
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ــج لأجنداتهــم  وي ي ال�ت
ســام الســياسي �ض دعــاة الإ

السياســية النازعــة للهيمنــة«.

ــزال  ــن »كان – ول ي ــك أن الدي ــا كذل وإذا أضفن

جــزًءا مــن لعبــة القــوة وأحــد أدوات الســعي 

ض لنــا 
ّ مســاك بمفاتيحهــا«، تبــ�ي إىل امتاكهــا والإ

مســتوى  عــى   ، الســياسي ســام  الإ خطــورة 

ــًدا أو  ي )ل حلهــا أب تعميــق أزمــات العالــم العــر�ب

حــىت مجــرد تقديــم محاولــة لتجاوزهــا(، وكذلــك 

ي ينشــدون إقامتهــا 
عــى مســتوى العاقــة الــىت

ض النــاس  ض النــاس، وكذلــك بــ�ي ض أنفســهم وبــ�ي بــ�ي

ودينهــم. وفيمــا يتعلــق بالعاقــة الأوىل، فــإن 

ــاس  ــياسي والن ــام الس س ــاة الإ ض دع ــ�ي ــة ب العاق

تتأســس عــى كــون هــؤلء الدعــاة أر�ت مكانــة 

ــار  ــر إىل اعتب ــل الأم ــل يص ــاس، ب ــوام الن ــن ع م

أن المســلم المنتمــي لجماعــة الإخــوان – عــى 

ســبيل المثــال – يمتلــك قيمــة إنســانية أعــى 

ــون  ــاس يرتبط ــون الن ــادي! ولك ــلم الع ــن المس م

ي هــؤلء 
ارتباًطــا عميًقــا بدينهــم، فإنهــم يثقــون �ض

الذيــن يتحدثــون باســمه ويدافعــون عنــه. وبالتاىلي 

ــاة هــو  ــن هــؤلء الدع ــأٍي م ــح أي مســاس ب يصب

ــه. ــن نفس ــارسث للدي ــد مب تهدي

ي يســعى 
الــىت الثانيــة  بالعاقــة  يتعلــق  وفيمــا 

ــم،  ــاس ودينه ض الن ــ�ي ــا ب ــياسي لتثبيته ــام الس س الإ

ــا هــو  ــن بم ــم الدي ــى أســاس تقدي ــوم ع ــا تق فإنه

مجموعــة أوامــر ونــواٍه يمتلــك هــؤلء الدعــاة الحــق 

ــا،  . وهن ض ــلم�ي ــوم المس ــا لعم ي توضيحه
ــري �ض الح

يجــب عليهــم التأكيــد للنــاس عــى أن وعيهــم – أي 

ــد  ــن تحدي ــز ع ــارًصا، يعج ــا ق ــل وعًي ــاس – يظ الن

الصــواب والخطــأ إل بالرجــوع لهؤلء الدعــاة وآرائهم 

العاقــة  الهــدف مــن هــذه  وفتاواهــم. يصبــح 

الســيطرة عــى الجمهــور، وتطويعــه لصالــح أجندات 

ــية  ــه السياس ــة وأهداف ــياسي المتطرف ــام الس س الإ

ــن. ــف ســتار الدي ــن خل ــا م ــارس ألعيبه ي تم
ــىت ال

وإذا كان الدخــول لأبــواب الدولــة الحديثــة، 

ي هــذه 
بحــق، يســتدعي نظــرة مغايــرة للفــرد �ض

ــه  ــه، وتعين ــه بمتطلبات ــى وعي ــس ع ــة تتأس الدول

عــى تحقيــق ذاتــه والســتقال برأيــه، وإتاحــة 

مكانيــات )مــن مجــال عــام منفتــح وغــ�ي ذلــك(  الإ

ي كل قضايــا وطنــه 
أمامــه لتكويــن رأيــه الشــخىي �ض

ســام  ، فــإن الإ مــع تنّعمــه باســتقاله العقــىي

ــًدا وراء هــذه الأهــداف،  ــن يســعى أب الســياسي ل

مســاك  وإنمــا ســيصبح، وعــى الــدوام، ســاعًيا لاإ

ــاس مــن خــال تطويعهــم وجعلهــم  ــاق الن بأعن

ــا،  ــون عنه ي يتحدث
ــىت ــن ال ــخة الدي ض لنس ــ�ي ممتثل

فقــًرا  الأكــ�ث  الديــن  نســخة  لاأســف،  وهــي، 

وإفقــاًرا، ل لعقــول النــاس وحســب، بــل كذلــك 

ــم. ــم لذواته ــم ورؤيته ــم وتطلعاته لأحامه

كون الناس يرتبطون ارتباًطا عميًقا بدينهم، فإنهم يثقون في 
هؤالء الذين يتحدثون باسمه، ليصبح أي مساس بأحد الدعاة 

هو تهديد مباشر للدين نفسه
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ما اإلسالم السياسي؟: صراع التأويالت 
وسياق النشأة ) 1 - ٢ ( 

سالم  كيف يمكن أن نكتب تاريخاً، وأن نرسم سياقاً اجتماعياً وتاريخياً لنشوء الإ
ين؟ قد يبدو السؤال سهالً، لكّن الحال ليس  ي أوائل القرن الع�ش

السياسي �ف
امية، وغالباً ما تنطلق من  سالموية وتاريخها وتحولتها م�ت كذلك؛ فالكتابات عن الإ
سالموي من خاللها، ككيان متجانس،  اضات ثابتة وجوهرية تف� التاريخ الإ اف�ت

له رؤية بنيوية واحدة، وله مسار تاريخي محدد، ويسعى إىل هدف أوحد ووحيد؛ 
فالحال »ليست هذه الحركات ظاهرة من خارج المجتمع، أو من خارج التاريخ، 
ومن الصعب فهم أيّة ظاهرة من خالل تنميطها تحت مسميات معينة، ذلك أنه 
ي عن البيئة 

لم يعد ممكناً، بفعل العديد من التطورات، فصل الموروث الثقا�ف
ي قراءة الظاهرة السياسية 

وري منهجياً الجتهاد �ف الجتماعية، وبات من الرصف
سالمية«1. الإ

  كريم محمد

الجــدالت  تتبــع  المقالــة  هــذه  ي 
�ض نحــاول 

ي 
الديــىض ومفعولهــا  ســاموية  بالإ المرتبطــة 

ســاموية  ســامي؛ فالإ ي الراهــن الإ
والســياسي �ض

ــدد  ي ع
ي �ض

ــىض ــاق، وتم ــعة النط ــة واس ــل حرك تمث

ودينيــة  سياســية  رؤيــة  وتنــ�ث  الــدول،  مــن 

نزعــة ذات  أنهــا  لدرجــة  لمتبعيهــا،  وأخاقيــة 

ي 
جاذبيــة داخــل ســياقات متبانيــة، كمــا نســعى، �ض

الجــزء التــاىلي منهــا، إىل تتبــع تاريخي يحاول رســم 

ســاموية  مامــح الســياق الســابق عــى نشــوء الإ

المعــارصة، والــذي مــن خالــه يمكــن لنــا موقعــة 

ــح؛  ــياقه الصحي ي س
ــامي �ض س ــياسي الإ ــار الس التي

ي بالأســاس، 
فهــو وليــد تطــور ســياسي وثقــا�ض

واســع،  ســياسي  مجــال  نشــوء  إىل  ضافــة  بالإ

متســم بالحزبيــة، إىل جانــب قــوة علمائيــة ممثلــة 

ي علمــاء الديــن والأزهــر، منــذ انقســام الســلطة 
�ض

، كمــا يشــ�ي المــؤرخ  ي أواخــر القــرن الثامــن عــ�ث
�ض
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ء مــا جوهــري وقديــم  ي
ــاء لــ�ث ــة« هــي إحي ديني

ســام نفســه؛ أي يتــم التعامــل مــع  ي الإ
كامــن �ض

 ، ي شــكله الســياسي
ســام �ض ســاموية كتمثيــل لاإ الإ

ــذي  ي ال
ــىض ــك التوجــه اليمي ي ذل

ــي �ض ــع؛ يلتق بالطب

ســام باعتبــار أّن حــركات  يحــاول أن ينّمــط الإ

ة  ي غــدت تســميات كثــ�ي
، الــىت ســام الســياسي الإ

هــا،  ســامية« وغ�ي تطلــق عليهــا كـــ »الأصوليــة الإ

ســام، أقول  هــي التمثيــل الأنقــى سياســياً عــن الإ

ض لأنفســهم  ســاموي�ي يلتقــي مــع تصــورات الإ

باعتبارهــم امتــداداً لهــذا الســياسي »الجوهــري« 

ــام. س ي الإ
�ض

-الأمريــ�ي آصــف  ي
يرا�ض بالنســبة إىل المنظــر الإ

تفســ�ي  حاولتــا  ض  نزعتــ�ي هنــاك  إّن  بيــات3؛ 

ــا يســميها  ــة«، كم ســاموية كـــ »نشــاطية ديني الإ

الحديثــة: الأزمنــة  ي 
�ض بيــات، 

يمكــن  ي 
الــىت الحداثيــة  عــة  ض ال�ض هنــاك  أولً: 

ض  ــ�ي ــاري؛ فيم ي ويس
ــىض : يمي ض ــق�ي ــا بش ــل له التمثي

ــارد  ــل برن ق الراح ــت�ث ــه المس ــرة يمثل ــذه النظ ه

لويــس؛ الــذي صاغ فكــرة »صــدام الحضــارات«، 

ومثلهــا أفضــل تمثيــل صمويــل هنتجتــون؛ حيــث 

ســاموية باعتبارهــا  ي الإ
ــىض ــار اليمي ــرى هــذا التي ي

ــون  ــون التقليدي ــا المثقف ــام به ــة ق ــة رجعي حرك

ض  ، رافعــ�ي ي وفقــراء المــدن ضــد التحديــث الغــر�ب

أّن اإلسالموية كظاهرة ليست كيانًا ثابتًا؛ بل هو حقل 
للدراسة، ولتنازع التأويالت التي يأتي بها الباحثون من شتى 

خلفياتهم األيديولوجية والفكرية

ي 
ــة �ض ــف يونــس2، إىل ســلطة فعلي ي المــري، رسث

ي يــد الســلطان.
عيــة �ض يــد المماليــك، وســلطة رسث

ــاموية  س ــداً لاإ ــخ جي ــن التأري ــه ل يمك ــا أنّ كم

ي واجتماعــي 
ي ســياق ســياسي وثقــا�ض

الوليــدة �ض

مضطــرب، دون المــرور بمــا أحدثتــه الحداثــة 

مــن صدمــة، ســواء أكانــت الحداثــة الوافــدة آتيــة 

ــرب  ــاكاة للغ ــكل مح ي ش
ــتعمار، أو �ض ــكل اس ي ش

�ض

ــاً، فراحــت  ــاره أكــ�ث تقدم ــه باعتب ــذي نظــر إلي ال

 ، ض مســلم�ي ض  لإصاحيــ�ي إصاحيــة  محــاولت 

ــي  ، ترم ي
ــا�ض ي الأفغ

ــىض ــال الدي ــده وجم ــد عب كمحم

ســامي لســتيعاب  ي الإ
إىل إصــاح المجــال الديــىض

الجديــد الــذي ظــّن أّن بعــض العلــوم الموروثــة 

ي اســتيعابه إســامياً، وهــذا الإصاح 
تمثــل عائقــاً �ض

ــرن  ــ�ث والق ــع ع ــرن التاس ــر الق ي أواخ
ي �ض

ــىض الدي

محاولــة  عــى  بالأســاس  قائمــاً  كان  يــن  الع�ث

ــة  ــة والحداث ــة الممزق ض الهوي ــ�ي ــوة ب ــ�ي اله تجس

المواءمــة  وب  رصض مــن  بــاً  رصض فــكان  الجارفــة؛ 

ــة. الهادئ

الصراع على تفسير اإلسالموية
ــل إىل التحليــل الجتماعــي والســياسي  ــا نمي إنن

عــات الجوهرانيــة والبنيويــة  ض المبتعــد عــن ال�ض

فبالنســبة  النقــاش؛  تأبيــد  عــى  تعمــل  ي 
الــىت

ــة  ــاموية كـــ »حرك س ، الإ ض ــ�ي ــن الباحث ــ�ي م إىل كث
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ســام كرمــز لهــم، أمــا يســار هــذه  شــعار الإ

؛  ي
ــ�ث ت مليوت ــ�ب ــن وأل ــه آلن توري ــة؛ فيمثل ع ض ال�ض

ي تحليلــه للحــركات الجتماعيــة، كمنظــر 
فتوريــن �ض

الدينيــة  الحــركات  ض 
ّ عــ�ي قــد  كان  اجتماعــي، 

السياســية باعتبارهــا »ضــّد حركــة«، وفق تقســيمه 

ــي. ــي والرجع ض التقدم ــ�ي ب

ي تســعى إىل 
عــة الــىت ض ثانيــاً: هنــاك تلــك ال�ض

ســامية، كــرّد  توصيــف الحــركات السياســية الإ

ــعى إىل  ــا تس ــة، باعتباره ــد الحداث ــا بع ــل لم فع

ي  ي عــن النمــوذج الغــر�ب
ي والديــىض

الختــاف الثقــا�ض

ي 
المهيمــن، وإىل صناعــة إيتيقــا بديلــة لتلــك الــىت

ــدان  ــاً عــى بل ــة المعولمــة غربي هــا العلماني تن�ث

ــر  ــن تذك ي هــذا الســياق؛ يمك
ــث، �ض ــم الثال العال

ــا  ــة )1979( باعتباره يراني ــورة الإ ــو للث ــف فوك وص

ي عرنــا«4، ونجــد 
»أول ثــورة مــا بعــد حداثيــة �ض

أّن فرانســوا بورغــا قــد ذهــب حــّد اعتبــار الحركات 

ي العالــم الثالــث كطــور ثالــث مــن 
ســاموية �ض الإ

ســام  »الإ ه  بتعبــ�ي أو  الســتعمار،  مناهضــة 

ــوب«5. ــوت الجن ــياسي كص الس

ــه  ــذي ســنعود إلي ــات، ال ــا تقســيمات بي تفيدن

ســاموية  ي مقالــة أخــرى حــول مــا بعــد الإ
لحقــاً �ض

ي 
ــىت ــة ال ــات الغربي ع ض ــص ال�ض ي تفح

ــكالتها، �ض وإش

ســاموية،  تعاطــت حــىت وقــت قريــب مــع الإ

ــو  ــات، ه ــرح بي ــة إىل ط ــا، إضاف ــا يهمن ــن م لك

ــن  ــو م ات ل تخل ــ�ي ــك التفس ــى أّن تل ــد ع التأكي

ــو  ــتمولوجية نح ــرة إبس ــة، ونظ ــا معين أيديولوجي

، والإحيــاءات الدينيــة  ســام الســياسي تيــارات الإ

ــذا  ــة، وه ــات المتنازع ــك التأوي ــم؛ فتل ي العال
�ض

ــه، مرتبطــة إىل حــّد كبــ�ي  ــات تحليل مــا يفــوت بي

ــه. ض للعالــم، وللــراع في ــة هــؤلء الباحثــ�ي برؤي

ســام الســياسي  ي الإ
فعندمــا وصــف التيــار اليميىض

ســام؛ فــإّن ذلــك نابــع  ي الإ
كإحيــاء لجوهــر كامــن �ض

 ، ســاموية كــردة عــن الحــارصض مــن رؤيتــه إىل الإ

، الســحيق، الــذي ســببه  ي
ي حضــن المــا�ض

وارتمــاء �ض

جــرح ســقوط الخافــة، وبينما، عــى الطــرف الآخر، 

ــض  ــار مناه ــاموية كتي س ــد الإ ــا واح ــ�ي م ــل غ حل

ــة يحدهــا  ــع أيضــاً مــن رؤي ــك ناب لاســتعمار، فذل

ــة  ــعوب أهاني ض ش ــ�ي ي ب ــر�ب ــم الع ي العال
ــراع �ض ال

وحداثــة كولونياليــة تريــد تنميــط العالــم عــ�ب 

ــة. ــة أورومركزي ــة واحــدة، وهــي ثقاف ثقاف

ســاموية كظاهــرة ليســت  مــا قصدتــه؛ أّن الإ

كيانــاً ثابتــاً؛ بــل هــو حقــل للدراســة، ولتنــازع 

ي بهــا الباحثــون مــن شــىت 
ي يــأ�ت

التأويــات الــىت

ــة؛ فعــى مــدار  ــة والفكري خلفياتهــم الأيديولوجي

ســاموية، تباينت  القــرون الماضيــة، منــذ نشــوء الإ

الجــدالت المصاحبــة لتلك النشــأة عى المســتوى 

، وتكتســب هــذه  ي ســامي والمســتوى الأورو�ب الإ

الجــدالت حــدة بشــكل غــ�ي مســبوق الآن، ســيما 

بتعبــ�ي  نحيــاه،  الــذي  التطرفــات«؛  »عــر  ي 
�ض

ــاوم6. ــرك هوبزب ــل إي ــؤرخ الراح الم

اإلسالموية: استمرار للخالفة 
الكالسيكية؟

ي 
ــة �ض ــة العثماني ــقوط الخاف ــة س ــت رسدي مثل

يــن ثابتــاً مركزيــاً بالنســبة  بدايــة القــرن الع�ث

نشــأة  ســياق  يدرســون  الذيــن  ض  الباحثــ�ي إىل 

ي 
ض �ض ــة الإخــوان المســلم�ي ســاموية، ســيما حرك الإ

مــر عــام 192٨، هــذه ال�ديــة تقول، ببســاطة: 
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ــد  ــياً عن ــاً نرجس ــبب جرح ــة س ــقوط الخاف إّن س

عمه  ض ، مــا أدى إىل بــزوغ تيــار، ســي�ت ض المســلم�ي

ــول الجتماعــي، حســن  أ وذو القب ــاسث الشــاب الن

البنــا، لمــا لــه مــن ميكانزمــات خطابيــة ووعظيــة.

 ، الســياسي ســام  الإ إّن  الحــال؛  طبيعــة  ي 
�ض

بطروحاتــه الأخاقيــة والسياســية، ورؤيتــه للديــن 

والمضمــون  الشــكل  عــى  منطويــاً  باعتبــاره 

ام  ض ــ�ت ض الل ــذي يجــب عــى المســلم�ي الســياسي ال

ــكال  ــذ أش ــخ، واتخ ــدار التاري ــى م ّ ع ــ�ي ــه، تغ ب

ي أسســها 
ــىت ــة ال ــة متعــددة، إل أّن الحرك براغماتي

القــرن  ينيــات  ع�ث نهايــة  ي 
�ض البنــا،  حســن 

ي بدايتهــا تقــدم أطروحــة 
يــن، كانــت �ض الع�ث

عــاش   : ي
بــالآ�ت اختصارهــا  يمكــن  بســيطة، 

الخافــة  كنــف  ي 
�ض لقــرون طويلــة  المســلمون 

سيفســد  الخافــة  هــذه  وســقوط  ســامية،  الإ

ض )وهنــا تســييس  الرابطــة السياســية للمســلم�ي

فهــذا  ثــم  ومــن  بالتحديــد(،  الخافــة  فكــرة 

ســام لــن يحلــه  ي عالــم الإ
ي �ض الفســاد المســت�ث

إل اســتعادة فكــرة الخافــة بالأســاس.

مــن هــذا المنطلــق؛ ســنطلق عــى الحركــة 

ــة  ــت »حرك ــا كان ــف أنه ــدة وص ــاموية الولي س الإ

ــة  ــرة الخاف ــزة إىل فك ــة مرتك ــة«؛ أي حرك خافوي

ــاح  ــن ص ، ول يمك ض ــلم�ي ــاً للمس ــا جامع باعتباره

ي والســياسي إل 
ذات بينهــم الجتماعــي والديــىض

ــع. ــوي الجام ــان الخاف ــذا الكي به

هــي  البدايــة  ي 
�ض البنــا  حســن  فكــرة  كانــت 

ســّماها  لمــا  أو  الخافــة،  لســتعادة  الدعــوة 

ســامية، وهــو مصطلــح غامــض دخــل  الدولــة الإ

ســامي حديثــاً، ول يمكــن  إىل الفضــاء التــداوىلي الإ

بحــال الحديــث عــن دولــة إســامية مــا قبــل 

ي أســقطت 
ســامية الــىت حديثــة، حــىت الخافــة الإ

لــم تكــن بحــال دولــة إســامية، وهــذا ل بــّد مــن 

ــا الآن؛ لأّن  ــل فيه ــه، وأود التفصي ــديد علي التش

ي والمــذاع 
ســاموي المكتــوب والمــر�أ الفكــر الإ

ــة  ــة الأيديولوجي ــد هــذه الفرضي ــاس يؤك ض الن ــ�ي ب

ثباتهــا بفرضيــات  ي يســتعان لإ
الخاطئــة، والــىت

تاريخيــة تــدل عــى الوعــي الاتاريخــي لــدى 

ســام الســياسي الســاعية إىل إنشــاء  تيــارات الإ

دولــة إســامية )متخيلــة؟(.

ســامي بعــد  رأى حســن البنــا أّن الوضــع الإ

ســقوط الخافــة قــد آل إىل تــرد مخــز، الأمــر 

ــة  ي حــّل للمعضل
ــ�ي �ض ــا إىل التفك ــع البن ــذي دف ال

ــرت بعــد مســارات  ــد م ــت ق ي كان
ــىت ســامية ال الإ

ــاطة، أّن  ــا، ببس ــد البن ــلت، وج ــة( وفش )إصاحي

ي عــودة نظــام الخافــة الــذي 
الحــّل يكمــن �ض

ض عــى مــدار قــرون طويلــة، لكــّن  جمــع المســلم�ي

ــداداً  ــن تكــون امت ــة ل هــذه »الســتعادة« للخاف

ي ظلــه المســلمون؛ 
ي الــذي عــاش �ض

للتقليــد الخــا�ض

ــر  ــد للع ط جدي ــق رسث ــييقه وف ــيتم تس ــل س ب

الــذي تغــ�ي تمامــاً واختلــف، مــن ناحيــة بنيويــة، 

ــاً. ــياً واجتماعي ــاً وسياس ــابقه معرفي ــع س م

ض  ــ�ي ــل مل ــه محمــد نبي ــق علي ــا أطل لقــد أدى م

ي نهايــة القرن 
«7؛ الــذي حــّل �ض ي

»الــ�اب العثمــا�ض

يــن إىل »الوهــم  الثامــن عــ�ث وبدايــات الع�ث

رع خيمــة مفاهيمــه  ض الــذي ســ�ي ســاموي«؛  الإ

ض ونظــام الحكــم  ســام والمســلم�ي وفكرتــه عــن الإ

ــ�اب. ي متاهــة هــذا ال
�ض
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ــه »الإخــوان المســلمون مــن الداخــل«؛  ي كتاب
�ض

بجامعــة  المــري  السوســيولوجي  يشــ�ي 

أكســفورد، حــازم قنديــل، إىل أّن حســن البنــا 

ــح  ائ ــن ال�ث ــ�ي م ــت كث ــع أصبح ي مجتم
ــاش �ض »ع

فيــه أكــ�ث »تأوروبــاً« )Europeanised( »، ويحيــل 

ــاث  ــركات البتع ــأوروب« إىل ح ــذا »الت ــل ه قندي

 ، ي
ــىت ــة ال ــاة الحداثي ــاط الحي ي ودخــول أنم الأورو�ب

ض  مــن منظــور قنديــل، وافــق المســلمون بينهــا وب�ي

ط الحــرج، نشــأ  ، مــن هــذا الــ�ث ي
تقليدهــم الديــىض

البنــا، ونشــأت تصوراتــه لمجتمــع أكــ�ث إســامية، 

ي بالتحديــد؟ 
ســامي؟ ومــاذا يعــىض لكــن؛ مــا هــو الإ

فعندمــا نقــول مصطلــح أو كلمــة »إســامي«؛ فــإّن 

ي 
ــىض ــد الدي ــا إىل شــعور بالتقلي الحــّس الأول يحيلن

لوهلــة،  الشــعور،  هــذا  أّن  بيــد   ، ض للمســلم�ي

ــة  ــة المعرفي ــت الأنظم ــد تبدل ــح، لق ــ�ي صحي غ

ن  ســامية مــع دخــول القــرن التاســع عــ�ث الإ

ــدل معــه مصطلحــات  ــن، ممــا ب ي والقــرن الع�ث

مثــل »إســامي«؛ ذلــك المصطلــح الــذي بــدأ 

، عــى مســتويات عــدة، بمعــان مختلفــة،  ينتــ�ث

وبــدأت المعرفــة تمتــىأ بـــ »فّن إســامي«، و«أدب 

لكــن  هــا،  إســامي«، وغ�ي إســامي«، و«لبــاس 

هــذا الوصــف »إســامي«؛ هــو حديــث جــداً، ولــه 

ــا. ــه إليه ــن إحالت ــددة تمك ــا مح جينالوجي

ســام الســياسي بالنســبة إىل  ســامي«؟ ومــا الإ مــا »الإ

ي 
ي نشــأ �ض

ــىت ــا هــو بالنســبة إىل الشــعوب ال واقعــه؟ وم

يــن؟  ي مــر أوائــل القــرن الع�ث
وســطها، وإذا حّددنــا �ض

ي هيــأت المجــال لنشــوء مــا 
مــا الإحداثيــات القبليــة الــىت

ســام؟  ي تســييس الإ
؟ وماذا يعىض يســمى بإســام ســياسي

ــئلة  ــض الأس ــك بع ــد؟ تل ــة بالتقلي ــك عاق ــل لذل وه

ي المقالــة القادمــة.
ي أحــاول الإجابــة عنهــا �ض

الــىت

هوامش:
رهاصــات . 1 ســامّية: الإ انظــر: “الحركــة الإ

المرجعيــات  التأسيســّية،  والأزمنــة 

ي عماد، 
والمســارات الصعبــة«، لعبــد الغــىض

 ، ّ ي ي الوطــن العــر�ب
ســامّية �ض ي الحــركات الإ

�ض

الوحــدة  المجلــد الأول، مركــز دراســات 

.26 ص  العربّيــة، 

ــة . 2 ــة الدول ــاص: أزم ــن خ ــث ع ــر: البح انظ

يــف يونس،  ي مــر، رسث
ســام والحداثــة �ض والإ

ــاب. ــة للكت ــة المريّ ــة العام ص 139، الهيئ

ســامّية ونظريّــة الحركــة . 3 عــة الإ ض انظــر: “ال�ض

ي كيــف نقــرأ 
الجتماعّيــة«، لآصــف بيــات، �ض

ي 
�ض بديلــة  رؤى  اليــوم:   ّ ي العــر�ب العالــم 

العلــوم الجتماعّية، صــص 237-23٨، دار 

. ض للنــ�ث عــ�ي

. 4 M. Foucault, “an interview with 

Michel Foucault,“ Akhtar, 19٨7 ,4, 

p 43.

صــوت . 5  : ّ الســياسي ســام  الإ انظــر: 

العالــم  دار  بورغــا،  فرانســوا  الجنــوب، 

لــث. لثا ا

ون . 6 انظــر: عــر التطرفــات: القــرن العــ�ث

فايــز  ت.  هوبزبــاوم،  إيريــك   ، ض الوجــ�ي

جمــة. الصيــاغ، المنظمــة العربّيــة لل�ت

7 . ّ الســياسي التاريــخ  الخافــة:  انظــر: 

، ت. عبــد  ض ســام، محمــد نبيــل ملــ�ي لاإ

، ص 167  ــ�ث ــور للن ــوري، جس ــق الزم الح

ومــا بعدهــا.

. ٨  See: Hazem Kandi, Inside the 

Brotherhood, Polity, 201٨.
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ما اإلسالم السياسي؟: صراع التأويالت 
وسياق النشأة )٢-٢(

ين موجًة مما سُيطلق عليها لحقاً  شهد القرن التاسع ع�ش وبدايات القرن الع�ش
. ترافقت هذه الموجة الحاّدة من الإصالح  ّ ي ي العالم العر�ب

سالمي �ف صالح الإ بالإ
ي مرص، الأمر الذي رافقته 

مع التغلغل الستعماري الكب�ي للقوى الستعمارية �ف
سالم. ف ما عّده الإصالحّيون علمانّية غربّية مع قيم الإ سة ب�ي مواجهة �ش

  كريم محمد

ــأّن  اض ب ــ�ت ــيط، الف ــن التبس ٍ م ــ�ي ــن، بكث يمك

ي هــذا الإصــاح الســابق 
الشــخصيات المحوريـّـة �ض

الإخــوان  حركــة  -أي  ســامويّة  الإ نشــوء  عــى 

الجماعــة/ ســُتعّد  ي 
الــىت مــر،  ي 

�ض ض  المســلم�ي

ي العالــم كّلــه-، هــي 
اً �ض التنظيــم الأكــ�ث تأثــ�ي

ــد  ــده ومحم ــد عب ّ ومحم ي
ــا�ض ــن الأفغ ــال الدي جم

الأخــ�ي حلقــًة  مّثــل  الواقــع،  ي 
�ض رشــيد رضــا. 

ــا بــه،  مهّمــة، ل ســّيما عاقــة الشــيخ حســن البن

وقربــه وتعّلمــه منــه.

ســامويّة  يّــة »الحــركات الإ ض نجل�ي ي كتابــه بالإ
�ض

الحديثــة: التاريــخ، والديــن، والسياســة«، يفّصــل 

ي الطبيعــة الإصاحّية 
عالــم الأديــان جون أرماجــا�ض

ــدت الســبيل لنشــوء  ــا عّب ي يمكــن القــول إنّه
ــىت ال

بطبيعــة  الــذي،  مــر  ي 
�ض  ّ الســياسي ســام  الإ

ة. يُشــ�ي  ي نــواح كثــ�ي
الحــال، هــو مختلــف عنهــا �ض

ض البنــا  ي قّلمــا تـُـدرَس بــ�ي
ي إىل العاقــة الــىت

أرماجــا�ض

ورشــيد رضــا، حينمــا كان البنــا يتوّجــه إىل الأخــ�ي 

ي العلــم والدعــوة1  قبــل نشــوء 
طالبــاً المشــورة �ض

رشــيد  192٨م.  الإخوانّيــة  ســامويّة  الإ الحركــة 

ــد  ــم، وق ــل عل ــا، كان رج ــبة إىل البن ــا، بالنس رض

ــذي  ــده ال ــى تعليمــه عــى الشــيخ محمــد عب تلّق

ــه  ــذي وصــل إلي ســامّي ال ــأزق الإ ــاً بالم كان واعي

ــّد مــن حــّل. المســلمون ول ب

 ، ض الســابق�ي الثاثــة  ض  الإصاحيــ�ي إىل  بالنســبة 

كان هنــاك كولونيالّيــة غربّيــة و»قيــم علمانّيــة« 

تفعيــل  مــن  بــّد  ول  ســامّي  الإ العالــم  تغــزو 
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ــارف،  ــار الج ــذا التي ــة ه ــامّية لمواجه س ــم الإ القي

مــع إيمانهــم العميــق بالتواصــل والقــدرة عــى 

ي غالبــاً 
ســامّية لمســألة الحداثــة، الــىت الســتجابة الإ

ــداً  ــث، بعي ــر وتحدي ــا فهموهــا عــى شــكل تطوي م

ــؤال  ــة. وكان الس ــة للحداث يقّي ض ــرؤى الميتاف�ي ــن ال ع

ســام عــى قبــول التحــدي أمام  المتعّلــق بقــدرة الإ

ي أعــى مراحلــه؛ وهنــا يمكننــا تســييق 
الحداثــة �ض

ــا  ــان، حينم ق رين ــت�ث ــع المس ّ م ي
ــا�ض ــرة الأفغ مناظ

ــه« عــن المســيحّية  ســام بـ«دونّيت اتهــم الأخــ�ي الإ

ســام. ــوق الإ ــن تف ّ ع ي
ــا�ض ــع الأفغ ــة، يداف واليهوديّ

ي المقــال الســابق، كانــت كلمــة 
ُت �ض كمــا أرسث

ــح »إســامّي« قــد اكتســبت الغمــوض  أو مصطل

التناقــش  مــن  الأحيــان،  هــذه  ي 
�ض الكامــل 

ض  ض العــرب الإصاحيــ�ي ض المثقفــ�ي والتجــادل بــ�ي

أداة  كاهمــا،  فرضــوا،  الذيــن  ض  ق�ي والمســت�ث

ــدة للحديــث عــن  ــا( جدي ــة )ترمنولوجي مصطلحّي

ط الجديــد  ي هــذا الــ�ث
ســام. والعجيــب، أّن �ض الإ

ســام  الإ عــن  المدافــع  يغــدو  الــراع،  مــن 

ي هــذا 
ي مرتبــة خطابّيــة واحــدة. �ض

والمنــاوئ لــه �ض

ي 
ــا�ض ــاورة الأفغ ــودة لمح ــا الع ــن لن ــياق، يمك الّس

ي مواجهــة 
ّ �ض ي

ورينــان أيضــاً. إنّهــا محــاورة الأصــا�ض

ي 
ــا�ض ، حيــث يظــن الأفغ ّ ــاىلي ق الكولوني المســت�ث

أّن  ض  حــ�ي ي 
�ض رينــان،  مــن  النقيــض  عــى  أنّــه 

ــة واحــدة.  وط خطابي ــ�ث وطــان ب ض م�ث ــ�ي الخطاب

ي كتابــه المهــم ‘»الثقافــة 
ويوضــح إدوارد ســعيد �ض

ي »لطيفــة«؛ 
ياليــة« كيــف أّن لهجــة الأفغــا�ض م�ب والإ

ي الهنــد 
ض �ض ض ســابق�ي ي مثلــه مثــل محامــ�ي

فالأفغــا�ض

الكولونياليــة كان مــن النــاس الذيــن يكافحــون 

ي 
ــا�ض ــار الثق ط ي الإ

ــم �ض ــكان له ــاد م ــل إيج ــن أج م

ــا يتحــدث  ــه. فعندم ــذي يشــاركون الغــرب في ال

ســام عــن المســيحية  رينــان عــن »دونيــة« الإ

ّ عــن »أفضليــة«  ي
واليهوديــة، يتحــدث الأفغــا�ض

ي نهضتــه 
ســام وكيــف أّن الغــرب قــد اقتبــس �ض الإ

ي 
ــن �ض ــادل، ولك ــه المتب ــاب نفس ــه الخط ــه. إنّ من

ّ إىل  ي
صــورة تناقضيــة؛ حيــث يســعى الأصــا�ض

ورة الحضــارة  إظهــار دينــه باعتبــاره جــزءاً مــن ســ�ي

ــد(. ــكل تأكي ــة ب )الغربي

ــم  ــودة إىل قي ــو الع ــل الإصاحــّي ه وكان الح

ســام »الحقيقــي«، مــن  ســام الحقيقّيــة، أو الإ الإ

 . ض ــ�ي ــتعمار الغربي ــة والس ــة العلمانّي ــل مواجه أج

ســام  الإ عــن  البحــث  أي  الفرضّيــة؛  هــذه 

ي ســيلتهمها حســن البنــا مــن 
»الحقيقــي«، هــي الــىت

صــاح الســابق عليــه، مــع التأكيــد عــى اختــاف  الإ

ــه. ــن قبل ض م ــ�ي ــن الإصاحي رؤاه عــن رؤى المنظري

البحث عن اإلسالم »األصيل«
بالنســبة إىل الشــيخ حســن البنــا، الــذي عــاش، 

ي خضــّم مجتمــع 
ي المقــال الســابق، �ض

نــا �ض كمــا أرسث

الحركة اإلصالحّية من عبده لألفغاني ورضا كانت تحاول العودة 
لإلسالم »الحقيقي« الذي ُملئ، بحسبهم، بالبدع وعدم القيام 

بمهّمة االجتهاد
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مــن   ّ ي الأورو�ب والنمــط  التغــرّب  نحــو  متّجــه 

ــروف  ــإّن ظ ــة، ف ت علمانّي ــدَّ ي ُع
ــىت ــلوكات ال الس

الســتعمار وعصــور النحــدار قــد أّدت إىل مــا 

ــي  ــن مرام ــرف« ع ــن منح ــميته بـ«تدي ــن تس يمك

ســام الحقيقّيــة، ول بــّد مــن أجــل وحــدة  الإ

ّ يحمــل  الأّمــة المســلمة أن يقــوم نظــام ســياسي

ســام  الإ إىل  للعــودة  إســامّية  أيديولوجيــا 

إىل  العــودة  فــإّن  الحقيقــة،  ي 
�ض »الحقيقــي«. 

ــا  ض به
ّ ــ�ي ــل« ل يتم ــي« و«الأصي ــام »الحقيق س الإ

طــرُح البنــا وحــده؛ بــل إنـّـه طــرٌح شــمل معظــم 

التيــارات الأيديولوجّيــة عــى الســاحة حينهــا. 

ي محمــد رشــيد 
فالســلفّية، مــن جهتهــا، متمّثلــة �ض

ي  ه كانــت آنــذاك، كمــا يشــ�ي هــ�ض رضــا وغــ�ي

ســام  2 ، ســلفّية »نقاويّــة« تبحــث عــن الإ لوزيــ�ي

النقــّي، الخــاىلي مــن الشــوائب. وأيضــاً، فــإّن 

ي 
الحركــة الإصاحّيــة مــن محمــد عبــده إىل الأفغــا�ض

ــا رشــيد رضــا  ورشــيد رضــا الأول )الإصاحــّي، أّم

ي فهــو أقــرب للســلفّية الطهرانّيــة( كانــت هي 
الثــا�ض

ــي«  ــام »الحقيق س ــودة إىل الإ ــاول الع ــاً تح أيض

الــذي ُمــىأ بحســبهم بالبــدع والتقاعــس وعــدم 

ــاد. ــة الجته ــام بمهّم القي

الداخــل  ي 
�ض ســام  الإ الــراُع عــى  كان  إذاً، 

ســام  ي إعــادة تعريــف الإ
�ض ســامّي متمثــاً  الإ

ســام »الحقيقــي«. ورغــم  هــذه المــرّة، ولكّنــه الإ

ســام  تشــابه المســعى للبحــث عــن هــذا الإ

المتباينــة  الأيديولوجّيــة  التيــارات  ض  بــ�ي النقــّي 

يعنيــه  لمــا  فهَمــه  تيــار  لــكّل  أّن  إّل  آنــذاك، 

ســام »الحقيقــي«. بالنســبة إىل محمــد عبــده  الإ

ســام  ض عــى شــاكلته، تمّثــل هــذا الإ والإصاحيــ�ي

ــدءاً  ــل ب ســام إىل العق ــوة الإ ي دع
ــي« �ض »الحقيق

ي 
مــن التوحيــد3 ، وتفعيــل الجانــب النقــدّي �ض

مــع  الشــتباك  لمحاولــة   ّ ي
والعقــا�ض ســام  الإ

ــدة.  ــة الواف ــة الغربّي ــر والحداث ــات الع ُمحدث

ــل  ــة الأطــراف، تمّث امي وبالنســبة إىل الســلفّية م�ت

ــا  ــل م ــح، قب ــلف الصال ــرة الس ــودة إىل فك ي الع
�ض

ــاف«. ــور الِخ ــّمى بـ»عص يُس

ســام »الحقيقــي« فقــد  ــا فكــرة البنــا عــن الإ أّم

ــد كان  ســامّي. فق ــد الإ ــى التقلي ــدة ع ــت جدي كان

ســام،  ــرة أّن الإ ــاً عــى فك ســامّي مبنّي ــُد الإ التقلي

ــا  َم به ض ــ�ت ــة يُل يع ــو رسث ــاىل، ه ــن هللا تع ــٍي م كوح

ي الأحــوال الشــخصّية 
ــاً، �ض ــاً وِعباديّ ســلوكّياً وأخاقّي

يعــة بالأحــرى  ي الأحــوال العاّمــة. كانــت ال�ث
كمــا �ض

ي الآن نفســه. بيــد أّن البنا 
إطــاراً أخاقّياً وممارســّياً �ض

ســام« عــى نحــٍو لــم  ع فكــرة »شــمولّية الإ ســيخ�ت

ســام مــن قبــل بــه. فبالنســبة  يكــن تتــّم مفهمــة الإ

ــن  ــام دي س ي أّن الإ
ــىض ــام تع س ــمولّية الإ ــه، ش إلي

ودولــة، أونظــام حكــم. وهــو الختــاق المفاهيمّي 

ي 
الُمســتحَدث إســامويّاً بخصوص فكــرة »الدولة« �ض

ي لــم تكــن بحــاٍل هــي الدولــة الناشــئة 
ســام الــىت الإ

ي حــاول البّنــا تخّيلهــا.
والــىت

خرَج البنا على التقليد اإلصالحّي السابق له الذي لم يسَع لخْلق 
تنظيم سياسّي يغّير هيكلة المجتمع
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التيــارات  عليــه  اتفقــت  مــا  أّن  ورغــم 

ورة البحــث عــن  الأيديولوجّيــة حينهــا هــو رصض

ســام »الحقيقــي«، إّل أّن مــا لــم يقومــوا  الإ

ــح  ــم الواض ــدم تحديده ــو ع ــه ه ــاق علي بالتف

و«إســامّي«  »إســام«  مصطلــح  يعنيــه  لمــا 

 . ض
ْ ض إبســتمولوجيت�ي ض تصنيفتــ�ي ض كفئتــ�ي الناجمــ�ي

كتابــه  ي 
�ض بــذكاء،  مســعد،  جوزيــف   ُ يشــ�ي

الّيــة« إىل تلــك المعضلة، قائاً:  ي اللي�ب
ســام �ض »الإ

ــام  س ــة الإ ــى ماهّي ــاع ع ــاُب الإجم ــّكل غي »يش

ي تعــوق تحليــل مــا أصبح 
إحــدى الصعوبــات الــىت

ســام ويــدّل عليــه منــذ القــرن التاســع  يُعــىض بالإ

ــع  ــٍن، أم لموق ــُم لدي ــاُم اس س ــل الإ . فه ــ�ث ع

ــٌة مجتمعّيــة؟ وهــل هــو مفهــوٌم،  ّ، هويّ ي
جغــرا�ض

تصنيــف  أم  عامــة،  أم   ، ّ ي
تقــىض مصطلــح  أم 

)taxonomy(4؟‘‘.

البنا وتأسيس الجماعة: التنظيم 
الهوياتّي 5

ض  أّســس حســن البنــا جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــا مدفوعــاً  عــام 192٨ كمــا هــو معلــوم. كان البن

برؤيــة إســامّية إصاحّيــة، كمــا بينــت، يمكــن 

 ّ ي
والأفغــا�ض عبــده  محمــد  أفــكار  إىل  إرجاعهــا 

ي مجلتــه 
ي »العــروة الوثقــى« ورشــيد رضــا �ض

�ض

المشــهورة »المنــار«. خلقــت أزمــة انهيــار الخافة 

ســامّية، وبالحاكــم،  ــة الإ عّي ــاً بال�ث ــاً متعّلق مأزق

وطرحــت الســؤال عــن الدولــة. البدايــات، شــأنها 

ي 
دائمــاً أن تكــون مرتبكــة، وهــي كذلــك بالفعــل �ض

ي ســتؤثّر 
ــىت ــة ال ــة التنظيمّي ــات هــذه الجماع بداي

ليــس فحســب عــى المشــهد المــرّي، بــل 

ــّي. ــتمتّد إىل العالم ــّي، وس قليم الإ

ســامّية السياســّية عــى مــدار قرون  عّيــة الإ ال�ث

ي رأى البنــا أنـّـه ل بــّد 
أُنيطــت بفكــرة الخافــة، الــىت

ــن  ــّي. وم ــكٍل إقليم ــى ش ــو ع ــتعادتها ول ــن اس م

ــاً  افق ــا م�ت ــّي للبن ــار الإصاح ــيكون المس ــا، س هن

ض  ــّباق�ي ض الس ــ�ي ــع الإصاحي ــأزق م ــف الم ي توصي
�ض

المألــوف  عــن  ســيخرُج  لكنــه   ، ض والســابق�ي

يكــن  لــم  تنظيــم.  بخلــق  لهــم  الإصاحــّي 

ّ أو رشــيد رضــا أّي تنظيــم أو  ي
لعبــده أو الأفغــا�ض

جماعــة بالمعــىض الــذي ســيفّكر فيــه البنــا، والــذي 

ــاً  ــاً عقائديّ ــدو تنظيم ــت ليغ ــع الوق ــيتطور م س

ــة. ــلطة الدول ــس س ــاً يُناف صلب

ــم لســتم  ــا، »أنت ــول البن ــا الإخــوان«، يق »أيّه

هيئــة  ول  سياســّياً  حزبــاً  ول  يــة  خ�ي جمعيــة 

موضعيــة لأغــراض محــدودة المقاصــد. ولكنكــم 

ي قلــب هــذه الأمــة فيحييــه 
روح جديــد يــ�ي �ض

بالقــرآن«. بهــذه الكلمــات الغامضــة، تحــّدث 

ــة. ي الجماع
ــه �ض البنــا إىل إخوان

رغم الصالبة األيديولوجّية ألفكار البنا التي قامت عليها 
الجماعة إّلا أّن هناك جانبًا من المرونة السياسّية يمكن وسمها 

بالبراغماتّية
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يــزي،  ت�ب بهــروز   ، ّ ي
يــرا�ض الإ الباحــث  يُحــّدد 

ســامويّة والســعي إىل الحداثــات  ي كتابــه »الإ
�ض

البديلــة«، بعــد اقتباســه الطويــل مــن خطبــة 

ــدة  ــماه بـ»القاع ــا أس ــه، م ــذه إىل إخوان ــا ه البن

رشــاديّة للعضويّــة«6. ويمكــن تمثيــل هــذه  الإ

القواعــد بثــاث نقــاط أساســّية:

أولً؛ عــارض البّنــا فكــرة أّن الجماعــة مجــرد 

وع يشــمل جميــع  ــه مــ�ث ، إذ إنّ ّ حــزب ســياسي

ــاة. ــب الحي جوان

ســام والدولة،  ض الإ ثانيــاً؛ ل يمكــن الفصــل بــ�ي

البنــا،  بالنســبة إىل  ســام ديــن ودولــة  فالإ

ي المقالــة 
وهــو اختــاق إســاموّي بينتــه �ض

الســابقة.

ــن  ــة ع ــول إىل الدول ــب الوص ــه ل يج ــاً؛ إنّ ثالث

ي 
ــورة، وإنمــا بالإصــاح والتغلغــل �ض ــق الث طري

ــع. المجتم

ــرة  اع فك ــ�ت ــام، واخ س ــة الإ ــا أدلج ــاول البن ح

ــة، و«مصحــف وســيف«،  ــن ودول ســام دي أّن الإ

التقليــد  عــى  البنــا  خــرَج  ه.  تعبــ�ي حســب 

إىل  يســع  لــم  الــذي  لــه  الســابق  الإصاحــّي 

ــع،  ــة المجتم ّ هيكل ــ�ي ّ يغ ــياسي ــم س ــق تنظي خْل

وعــاً للهندســة الجتماعّيــة  ســام م�ث ويجعــل الإ

ســام  . لقــد أضفــى البنــا عــى الإ ض للمريــ�ي

ســامويّة مــن  ســمًة شــمولّية يبــدو أنـّـه ل مفــّر لاإ

تبّنيهــا، وهــذه الســمة ليســت الدعــوة بالمفهــوم 

ــة أنحــاء المجتمــع،  ــل كاف ــا تخّل ــدّي، وإنّم التقلي

ــاة. ــي الحي ــلمة كّل نواح ــى أس ــل ع والعم

ورغــم الصابــة الأيديولوجّيــة لأفــكار البنــا 

ي قامــت عليهــا الجماعــة، إّل أّن هنــاك جانبــاً 
الــىت

وســمها  يمكــن  ي 
الــىت السياســّية  المرونــة  مــن 

ــع  ــى م ــة تتماه ــن الحرك ــت م ــة، جعل اغماتّي بال�ب

كّل مرحلــٍة سياســّية تمــّر بهــا البــاد. فقــد وقفــت 

الجماعــة إىل جانــب الملــك فــاروق، ولمــا قامــت 

دد، الوقــوف بجانبهــا، وهكــذا  الثــورة حاولــوا، بــ�ت

. ي ســتىي
ــىت ــدار الظــروف السياســّية ال عــى م

إّن التصــور الأيديولوجــّي لــدى البنــا أنتــج 

تنظيمــاً هوياتّيــاً، راميــاً إىل إعادة هندســة »مجتمع 

مــا بعــد الخافــة« إســامّياً. والأيديولوجيــا لــدى 

ــة سياســّية، فهــو يرفــض  البنــا ليســت أيديولوجّي

ــا  ــاً. إنّه ــا حزب ــرد كونه ــى مج ــة ع ــْر الجماع ق

ه. فهــي أيديولوجيــا دينّية-سياســّية،  دعــوة بتعبــ�ي

باتجاهــات  وســتتطور  عمادهــا،  هــو  ســيكون 

مختلفــٍة عــى مــّر الزمــن حــىت يومنــا هــذا »المــا 

بعــد إســاموّي«.
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هوامش:

. 1 See: Jon Armajani - Modern 

Islamist Movements_ History, 

Religion, and Politics, John 

Wiley & Sons, p 4٨.

ــلفّية: . 2 ــة الس ، صناع ــ�ي ي لوزي ــ�ض ــر: ه انظ

يــن،  ي القــرن الع�ث
ســامّي �ض الإصــاح الإ

ي وأســامة عبــاس، دار 
ت. عمــرو بســيو�ض

ــب  ــّم الكت ــن أه ــد م ــو واح ــد. وه الرواف

مفاهيــم  لمعالجــة  مؤخــراً  الصــادرة 

يــن. الع�ث القــرن  ي 
�ض والســلفّية  الإصــاح 

ول غــرو أّن الشــيخ محمــد عبــده قــد كتــب . 3

اب مــن  رســالة التوحيــد، محــاولً القــ�ت

الّيــة لتقديــم المقصــد الأهــّم  ض عــة الع�ت ض ال�ض

ســام. لاإ

ي . 4
�ض ســام  الإ مســعد،  جوزيــف  انظــر: 

وأبــو  ومســعد  جوزيــف  ت.  الّيــة،  اللي�ب

جــداول. دار  ابراهــم،  العبــاس 

5 . » ّ ي
الهويــا�ت أســتع�ي مصطلــح »التنظيــم 

ي كتابــه الــذي أحلــُت 
يــف يونــس، �ض مــن رسث

ي المقــال الســابق بعنــوان »البحــث 
عليــه �ض

عــن خــاص«.

ســامويّة . 6 الإ يــزي،  ت�ب بهــروز  انظــر، 

ت.  البديلــة،  الحداثــات  إىل  والســعي 

جمــة،  أحمــد محمــود، المركــز القومــّي لل�ت

.45 ص 
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مجالت الجماعات اإلسالمية عبر 9 عقود.. 
كيف ارتبطت بالدعاية السياسية 

لحركات اإلسالم السياسي؟

ف  أثارت مجلة »دابق« الصادرة عن تنظيم داعش اهتماماً واسعاً عند الباحث�ي
ّ انتباههم، ح�ت ظّن  ي

، ولفتت تصاميمها المتقنة وخطابها الدعا�أ ف والمراقب�ي
ف وسائل  ي الواقع؛ إّن هذا الرتباط ب�ي

ون أنّها كانت بدعة غ�ي مسبوقة، لكن، �ف كث�ي
، بمختلف  سالم السياسي ف حركات الإ عالم، المجاّلت والصحف تحديداً، وب�ي الإ
، فلنتعرف عىل  تياراتها، ودعايتها السياسية، يعود إىل زمن أسبق من ذلك بكث�ي

القّصة من البداية

   خالد بشير

البداية.. جريدة اإلخوان 
المسلمين

ي 
�ض ض  المســلم�ي الإخــوان  جماعــة  تأسســت 

مــر عــام 192٨، وقــد عرّفــت نفســها، منــذ 

ــر  ي ع
ــة، و�ض ــة دعوي ــا حرك ــاق، باعتباره النط

ي مــر تشــهد نهضــة ورواجــاً 
كانــت الصحافــة �ض

ــو  ــاه نح ــن التج ــة م ــّد للجماع ــعاً، كان ل ب واس

إصــدار مجلتهــا الخاّصــة بهــا، لتكــون ناطقــة 

ــا  ــن مواقفه ــ�ي ع ــيلة للتعب ــا، ووس ــان حاله بلس

وتوّجهاتهــا.

ي تاريــخ 15 حزيــران )يونيــو( عــام 1933؛ 
و�ض

صــدر العــدد الأول مــن مجّلــة »جريــدة الإخــوان 

بالجماعــة،  خاّصــة  مجّلــة  أّول   ،» ض المســلم�ي

عرّفــت نفســها بأنّهــا »جريدة أســبوعية، إســامية، 

ض  ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــا جمعي ــة، تصدره جامع

بالقاهــرة، ويحّررهــا عــدد مــن أعضائهــا«. تــرأس 

تحريــر المجّلــة الشــيخ »طنطــاوي جوهــري« 

)1٨70-1940(، أمــا إدارة التحريــر فُعهــد بهــا إىل 

ــن الخطيــب« )1969-1٨٨6(،  الشــيخ »محــّب الدي

فتــوىّل  البّنــا،  حســن  الجماعــة،  مرشــد  وأّمــا 
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ي 
ي فيهــا، وســاهم أعضــاء �ض

تحريــر القســم الديــىض

، ومــن بينهــم  الجماعــة بالمجّلــة، بشــكل أســاسي

ــن الأزاهــرة. ــدد م ع

ــا الدعويــة  ض المجلــة عــى القضاي انصــّب تركــ�ي

ــل،  ام بالفضائ ض ــ�ت ــة، مــن الدعــوة إىل الل عي وال�ث

يعــة، وكانــت المجّلــة  إىل الحديــث عــن مزايــا ال�ث

ــاول  ــاً يتن ــماً تاريخي ــاً، وقس ــماً أدبي ــن؛ قس تتضم

الماضيــة،  ض  المســلم�ي وأمجــاد  الســلف  ة  ســ�ي

صــت  ُخصِّ فقــرة  عــى  احتوائهــا  إىل  إضافــة 

ي 
ــة، ونجــد �ض ــة وصحّي ــد علمي للحديــث عــن فوائ

ــرة  ــن هــذه الفق ــة، ضم ــن المجل العــدد الأول م

ي 
يــ�ث مــا  وهــو   ، ض للفاحــ�ي ونصائــَح  حديثــاً، 

بحــرص الجماعــة للوصــول إىل أكــ�ب قــدر ممكــن 

ي الأعــداد 
مــن القــّراء؛ ســعياً لتوســيع قاعدتهــا، و�ض

ــدأ  ــة تب ــت الفتتاحّي ــة؛ كان ــن المجّل ــرة م المتأّخ

ــدات  ــه معتق ــب تحت ــا«، وتكت ــوان »عقيدتن بالعن

ــر  ــد أّن الأم ــية؛ »أعتق ــبعة الأساس ــة الس الجماع

ــاء  ــه هلل.. أعتقــد أّن مــن واجــب المســلم إحي كّل

ــخ«. ــام، ...إل س ــد الإ مج

؛ الــذي كان يقــوم بكتابتــه  ي
أمــا القســم الديــىض

ــن  ــن؛ م ــوم الدي ــق بعل ــو متعّل ــا، فه ــن البّن حس

، وعقائــد، وفقــه، وتصــّوف، وأخــاق،  تفســ�ي

يــة«،  وتضّمــن القســم فقــرة بعنــوان »ِعظــة من�ب

ي 
إضافــة إىل الفتــاوى، ووفــق مــا ذكــره البنــا �ض

ــه قــد عــزم  تقديمــه وتعريفــه بهــذا القســم؛ فإنّ

ي 
عــى أن يســتخدم فيــه أســلوباً مبتكــراً وجديــداً �ض

عــي  عيــة، يختلــف عــن الأســلوب ال�ث الكتابــة ال�ث

ي 
التقليــدي؛ حيــث يكــون مواكبــاً لأســلوب الكتابة �ض

ــاس. يحــة مــن الن العــر، ويصــل إىل أكــ�ب رسث

المقــالت  نــ�ث عــدداً مــن  قــد  البّنــا  وكان 

المجلــة،  ي هــذه 
�ض لــه  الأكــ�ث شــهرة  الدينيــة 

ء ندعــو النــاس؟«،  ي
مثــل: »دعوتنــا«، و«إىل أّي سث

ــن  ــا ع ــدث فيه ي تح
ــىت ــالت ال ــن المق ــا م ه وغ�ي

أســس دعــوة الجماعــة، ممــا ُجمــع ونُــ�ث لحقــاً 

مــام الشــهيد«. ي كتــاب بعنــوان: »رســائل الإ
�ض

ي شــباط 
ي الصــدور، و�ض

توالــت أعــداد المجلــة �ض

ايــر( 193٨؛ تــوىّل رئاســة تحريرهــا »محمــد  )ف�ب

وجهــة  عــن  بهــا  انحــرف  الــذي  الشــافعي«، 

الجماعــة، وجعلهــا مجلــة إســامية مســتقلة غــ�ي 

ة عــن الجماعــة، إىل أن توقــف صدورهــا  ّ معــ�ب

ــم  ــا، العــدد رق ــاً، وكان العــدد الأخــ�ي منه تمام

.193٨ ) ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ض )6٨(، بتاريــخ 4 ت�ث

»النذير«.. نبرة جديدة في 
الخطاب

»الإخــوان  انحــراف وخــروج جريــدة  وبعــد 

« عــن وجهــة الجماعة ودعوتهــا، بادرت  ض المســلم�ي

ــة  ــت مجّل ــرى، كان ــة أخ ــيس مجل ــة لتأس الجماع

ي صــدر العــدد الأول منهــا بتاريخ 
»النذيــر«، والــىت

30 أيــار )مايــو( 193٨، وعرّفــت المجلــة نفســها 

أظهرت مجلة »النذير« حماس الشباب اإلسالمي المتطلع 
للثورة والرافض لمظاهر الفساد المتزايدة في العهد الملكي



21

ي 
س

سيا
 ال

الم
س

اإل
ف 

مل

بأنّهــا: »سياســية، إســامية، أســبوعية، لســان 

ــو  ــود أب «، وكان »محم ض ــلم�ي ــوان المس ــال الإخ ح

ــا،  ــس تحريره ــا ورئي ــب امتيازه ــو صاح ــد« ه زي

أمــا مديــر التحريــر فهــو صالــح العشــماوي )1910-

.)19٨3

ايــد،  ض م�ت بشــكل  »النذيــر«،  مجّلــة  اهتمــت 

بالجوانــب السياســية والجتماعيــة، عــى حســاب 

، وقــد كتــب فيهــا البنــا أكــ�ث مــن  ي
الجانــب الديــىض

ــاس  ــة حم ــذه المجل ي ه
ــر �ض ــالً، وظه ض مق ــ�ي ثمان

ــض  ــورة، والراف ــع للث ــامي المتطل س ــباب الإ الش

ي المرحلــة المتأخــرة 
ايــدة �ض ض لمظاهــر الفســاد الم�ت

. ــ�ي مــن العهــد المل

ي العــدد الأول مــن 
وكان البّنــا قــد كتــب مقــالً �ض

المجلــة بعنــوان: »خطوتنــا القادمــة؛ الدعــوة 

الخاصــة بعــد الدعــوة العامــة، أيّهــا الإخــوان 

تجّهــزوا«، تحــّدث فيــه عــن دخــول الجماعــة 

ض  ي دعــوة المســؤول�ي
مرحلــة جديــدة، تتمثــل �ض

وحكــم  ســام  الإ طريــق  ي 
�ض بالبــاد  للســ�ي 

يعــة. ال�ث

ــدأ بـــــ  ــي، فب ــماوي الفتتاح ــال العش ــا مق أم

ض العزيز  »بســم هللا الواحــد القّهــار القــوّي المتــ�ي

ــر،  ــه: »وباســم الشــباب الثائ ــار..«، إىل قول الجّب

المتحفــز  نــاراً،  والمشــتعل  حماســة،  المتقــد 

ي ســبيل 
للوثــوب، والمتعطــش للجهــاد والفــداء �ض

ســام ودســتوره…،  ي ســبيل الإ
هللا ورســوله و�ض

نقــّدم اليــوم إىل القــراء صحيفتنــا »النذيــر«؛ 

لتنــذر قومــاً نســوا هللا فأنســاهم، وضّلــوا ســبيله 

ّ عــن التوجــه  …«، وهــو مــا يعــ�ب ض فارتــدوا فاســق�ي

ي تبنتهــا الجماعة 
ة الجديــدة »الناريـّـة«، الــىت والنــ�ب

ــة. ي هــذه المجّل
ــت �ض ــة وتجّل ي هــذه المرحل

�ض

ــغ  ــا مبل ــيخ البّن ــي الش ــة تلق ــوع أزم ــد وق وبع

كــة قنــاة الســويس، عــام  خمســمئة جنيــه مــن رسث

اض عــدد مــن أعضــاء الجماعة، وهو  1939، واعــ�ت

مــا تطــّور إىل حــدوث انشــقاق داخــل الجماعــة، 

ــة منشــّقة باســم »جماعــة شــباب  وتأســيس حرك

ــدة المنشــّقة  محمــد«، اســتولت الجماعــة الجدي

ــك خرجــت أيضــاً عــن  ــة، وبذل عــى هــذه المجل

ســيطرة الجماعــة، وتزايــد التوّجــه الثــوري فيهــا، 

ي ٨ 
ي لحقــاً، �ض

لتتوقــف »النذيــر« بشــكل نهــا�أ

ــدلع الحــرب  ــر( 1940، بعــد ان ي )يناي
ــا�ض ــون الث كان

ــة. ــان الأحــكام العرفي ــة، وإع العالمي

عودة النشاط.. بعد تفاهم مع 
»الوفد«

بعــد انشــقاق جماعة »شــباب محمــد«، أصدرت 

»التعــارف«،  باســم  جديــدة  مجلــة  الجماعــة 

وصــدر العــدد الأول منهــا بتاريــخ 2 آذار )مــارس( 

الجوانــب  ض  بــ�ي المجلــة  هــذه  وجمعــت   ،1940

ــ�ث  ــورة أك ــة، بص ــية والجتماعي ــة والسياس عي ال�ث

توازنــاً، وحاولــت تقديــم خطــاب أقــل حــّدة ممــا 

ــة  ــدلع الحــرب العالمي ــر«، إّل أّن ان ي »النذي
كان �ض

ي البــاد، تبعــه 
الثانيــة، وإعــان الأحــكام الُعرفيــة �ض

تضييــق عــى الصحافــة، وكان مصــ�ي المجّلــة 

المصــادرة والتوقــف، وصــدر العــدد الأخــ�ي منهــا 

.1940 ) ــبتم�ب ــول )س ــخ 7 أيل بتاري

؛ ســمحت حكومة  ض وبعــد توقــف اســتمّر لعامــ�ي

الوفــد للجماعــة بإصــدار مجّلــة، وذلــك بعــد 
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ــات عــام 1942،  ــح لنتخاب ّش ــا عــن ال�ت ــازل البّن تن

وهنــا أصــدرت الجماعــة مجلــة باســم »الإخــوان 

المســلمون«، صــدر عددهــا الأول بتاريــخ 29 آب 

ــن  ــ�ث م ــا أك ــتمّر صدوره ــطس( 1942، واس )أغس

 ) ســتة أعــوام، حــىت 4 كانــون الأول )ديســم�ب

194٨، عندمــا صــدر قــرار حــّل الجماعــة، وتمــت 

ي عهــد وزارة 
مصــادرة جميــع ممتلكاتهــا، وذلــك �ض

ي باشــا.
النقــراسث

بأنّهــا:  نفســها  المجلــة  عرّفــت هــذه  وقــد 

»مجلــة إســامية اجتماعيــة، يصدرهــا المركــز 

«، وكانــت تصــدر  ض المســلم�ي لاإخــوان  العــام 

تحــت شــعار الإخــوان: »دعــوة الحــق، والقــوة، 

ي هــذه المجلــة أكــ�ث 
ــة«، ونــ�ث البّنــا �ض والحري

عيــة  ي مختلــف القضايــا ال�ث
مــن مئــة مقــال �ض

والجتماعيــة والسياســية، وكان ينــ�ث فيها سلســلة 

ــوة«،  ــن أهــداف الدع ــوان »م ــالت تحــت عن مق

ي الإصــاح، ومعالــم 
ض فيهــا رؤيــة الإخــوان �ض

ّ يبــ�ي

دعوتهــم.

»الدعوة« مجلة كّل الفئات
وبعــد خــروج الإخــوان مــن المعتقــات، قــام 

صالــح العشــماوي، الوكيــل العــام للجماعــة 

اف عــى مهمــة إصــدار مجلــة  رسث آنــذاك، بــالإ

ــر(  ي )يناي
ــا�ض ــون الث ي 30 كان

ــة، و�ض ــدة للجماع جدي

مجلــة  مــن  الأول  العــدد  صــدر   ،1951 عــام 

مجــّات  أشــهر  ســتصبح  ي 
الــىت »الدعــوة«، 

الجماعــة.

ي 
ــدرت �ض ــة ص ــن المجل ــداد م ــتعراض أع وباس

ة الســبعينيات، يوّفرهــا أرشــيف موقــع »تــراث  فــ�ت

نــت؛ نجــد أّن المجلــة  ن�ت الإخــوان« عــى شــبكة الإ

قــد تضمنــت مقــالت وفقــرات متنوعــة؛ فهنــاك 

عيــة، وهنــاك المقــالت  المقــالت الفقهيــة وال�ث

ذات الصلــة بالأحــداث السياســية، ونجــد ضمــن 

الشــباب  »أخبــار  بـــ  خاصــة  فقــرة  الفقــرات 

والجامعــات«، وهــو مــا يعكــس التوّجــه الســائد 

عنــد الجماعــة آنــذاك، نحــو بنــاء قاعــدة طابيــة 

لهــا، كمــا نجــد فقــرة أخــرى بعنــوان »نحــو بيــت 

ــن إصــاح  ــة ع ــس تصــّور الجماع مســلم«، تعك

اض بــأن ذلــك يبــدأ مــن إصــاح  المجتمــع والفــ�ت

ــد  ــلمة، ونج ــة الأرسة المس ــاء َلِبَن ــ�ب بن الأرسة، ع

ي أحــد 
ي هــذه الفقــرة، �ض

مــن ضمــن التوجيهــات �ض

الأعــداد مثــاً، تحذيــراً لــاأرسة مــن مشــاهدة 

برامــج تلفزيونيــة معينــة، توصــف بـ«الخاعــة 

طــار أيضــاً، يطالعنــا   والفجــور«، وضمــن هــذا الإ

ي عــدد صــادر عــام 197٨ إصــدار العــدد الأول 
�ض

ــبال  ــم »أش ــال باس ــة بالأطف ــلة خاص ــن سلس م

ي كمحاولــة للمســاهمة 
الدعــوة«، باعتبــار أنهــا تــأ�ت

ــلم. ــشء المس ــداد الن ي إع
�ض

ــر  ــو مدي ي )1904-19٨4( ه
ــا�ض ــر التلمس وكان عم

المجلــة، وصالــح العشــماوي هو رئيــس التحرير، 

ــن  ــدد، وم ــة الع ــب افتتاحي ي يكت
ــا�ض وكان التلمس

ة: »يــا حــكام  ي هــذه الفــ�ت
عناويــن مقالتــه �ض

وعنــوان  ينركــم«،  هللا  انــروا   .. ض المســلم�ي

لمقــال آخــر: »بعــض مــا وعينــا عــن إمامنــا 

ض  الشــهيد«، وآخــر: »وجــود الإخــوان المســلم�ي

«، وهــو مــا يعطينــا فكــرة عــن  ي
واجــب ديــىض

ــة سياســية  ــة كوســيلة دعاي ــف المجل مــدى توظي

للجماعــة.
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تضّمنــت الدعــوة فقــرات متنوعــة عديــدة، 

ــوة«،  ــق الدع ــوان »طري ــرة بعن نجــد منهــا؛ فق

توّجــه نصائــح دعويــة للقــّراء، وفقــرة مخصصــة 

ض الكامــل عــى أخبــار  كــ�ي لمتابعــة الأخبــار، مــع ال�ت

ســامية حــول العالــم، وهنــاك فقــرة  الحــركات الإ

ســام«، وفقــرة »قطــوف  بعنــوان »أعــام الإ

ــرة  ــراء، وفق ــم للق ــّدم الِحَك ي تق
ــىت ــة«، ال الِحكم

صفحــات  ي 
�ض المســلمون  »الإخــوان  باســم 

جماعــة  تاريــخ  لعــرض  مخصصــة  الأمــس«، 

، كمــا تضّمنــت المجلــة قســماً  ض الإخــوان المســلم�ي

يــد القــّراء، إضافــة  خاصــاً بالفتــاوى، وقســماً ل�ب

لمنتجــات  أغلبهــا  تجاريــة،  إعانــات  نــ�ث  إىل 

ليــة. ض اســتهاكية م�ض

ــا  ــا؛ فنجده ــالت ومواضيعه ــر للمق ــا بالنظ أم

يعة،  ترّكــز عــى الدعــوة، والمطالبة بتحكيــم ال�ث

ي شــىت مناحــي الحيــاة، 
ســام �ض ــاع طريــق الإ واتّب

ي المجلــة نحــو 
ويتجــه المنحــى العــام للخطــاب �ض

ض عــى انتقــاد مظاهــر الفجــور والمعــا�ي  كــ�ي ال�ت

ــا،  ــاف فيه ــن أوص ــرد م ــا يَ ــق م ــب، وف والتغري

ــة  ــرّس حال ــه يك ــى أنّ ــه ع ــن فهم ــا يمك ــو م وه

ي داخــل المجتمــع، 
مــن التوتــر الفكــري والهويــا�ت

 ّ ي
عــ�ب تقســيمه إىل معســكر إســامي وآخــر علمــا�ض

ــاً. ــاً وديني منحــّل أخاقي

ز اهتمــام المجلة  ومــن الناحيــة السياســية؛ يــ�ب

فالمجلــة  العالمــي؛  ســامي  الإ بالهــّم  البالــغ 

ــن«  ــار »المجاهدي ــرص أخب ــام وح ــع باهتم تتاب

ضــّد  ببطولتهــم  وتحتفــي  أفغانســتان،  ي 
�ض

الســوفييت »الماحــدة«، وكذلــك تفعــل مــع 

والنظــام  الإخــوان  ض  بــ�ي الصدامــات  أحــداث 

ي ســوريا، وهــي تصفهــا أيضــاً باعتبارهــا 
الحاكــم �ض

ض وُكّفــار، كمــا تتابــع  ض مجاهديــن مؤمنــ�ي قتــالً بــ�ي

المجلــة أخبــار نجــم الديــن أربــكان وحــزب الرفــاه 

ي 
ي تركيــا، ومواجهتــه للمؤسســة العســكرية، �ض

�ض

ــياسي  ــد الس ــاً بالبع ــر اهتمام ــا ل تظه ض أنّه ــ�ي ح

 ، ي المــري، ول تتعــرض للشــأن المحــّىي
الوطــىض

ــة. ــؤون الجماع ــّص ش ــا يخ ي م
إّل �ض

ي مجلــة »الدعــوة« عــدد مــن كبــار 
كتــب �ض

، خــال  ض ي حركــة الإخــوان المســلم�ي
الأســماء �ض

مرحلــة الســتينيات والســبعينيات، مثــل: ســيد 

، وســيد قطــب، ومحــّب  ســابق، ومحمــد الغــزاىلي

الديــن الخطيــب، وعبــد الحكيــم عابديــن.

ي أواخــر العهــد 
وانتهــت مجلــة »الدعــوة« �ض

الرئيــس  ض  بــ�ي العاقــة  تــأزّم  بعــد   ، ي
الســادا�ت

ي 
الســادات والجماعــة، وصــدر آخــر عــدد منهــا �ض

.19٨1 )أغســطس(  آب 

»لواء اإلسالم«: متابعة ألخبار 
الجماعات اإلسالمية حيثما وجدت

مجلــة  اســم  بــرز  الثمانينيــات؛  ة  فــ�ت ي 
و�ض

ســام«،  أخــرى للجماعــة؛ وهــي مجلــة »لــواء الإ

ــام 1947،  ــدور ع ــدأت بالص ــد ب ــت ق ي كان
ــىت وال

وكان مؤسســها أحمــد حمــزة، ورفعــت شــعار 

»الجماعــة صــوت الحــّق، والقــوة، والحريــة«. 

ت المجلــة لأســماء بــارزة كحســن البنــا،  ونــ�ث

ومصطفــى مشــهور.

ومــن ناحيــة الخطــاب؛ فهــو تقريبــاً مطابــق لمــا 

ي »الدعــوة«، مــع ميــل أكــ�ب للسياســة، 
هــو عليــه �ض

ي الأعــداد الصــادرة خــال الســبعينيات 
وياحــظ �ض
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»الثــورة  بـــ  المجلــة  احتفــاء  والثمانينيــات، 

»الصحــوة  بـــ  واحتفــاء  إيــران،  ي 
�ض ســامية«  الإ

الثــورة  أّن  واعتبــار  ومباركتهــا،  ســامية«  الإ

ــوة. ــذه الصح ــاق ه ــاس انط ــي أس ــامية ه س الإ

ي تمــوز )يوليو( عــام 19٨9؛ 
ي العــدد الصــادر �ض

�ض

لنتخابــات  مفّصلــة  متابعــة  المجلــة  تعــرض 

ــة،  ــ�ي نزيه ــا غ ه ــي تعت�ب ــعب، وه ــس الش مجل

ــة. ــف الجماع ــع لموق ــد قاط ــع تأيي م

ي تركيــا، 
ونجدهــا كذلــك منــارصة لأربــكان �ض

ــا  ــع وصفه ــتان، م ي أفغانس
ــن« �ض ولـــ »المجاهدي

بـــ  للســوفييت  المــواىلي  ي 
الأفغــا�ض النظــام 

ي للسياســة 
»الملحــد«، مــا يُفصــح عــن تصــور ديىض

أّي  يمــان، دون  الكفــر والإ ثنائيــة  يقــوم عــى 

تعــاٍط مــن منظــور العاقــات الدوليــة، كمــا نجــد 

ــداث  ــع أح اً م ــ�ي ــاً كب ــاً وتفاع ــة اهتمام ي المجل
�ض

النتفاضــة الفلســطينية الأوىل، مــع التأكيــد عــى 

ســامية«. ــا بـــ »الإ وصفه

»الراية«: تحليل سياسي في فلك 
المؤامرة

القــدس؛  ي 
�ض  ،1953 عــام  تأسيســه،  منــذ 

ات  النــ�ث إصــدار  إىل  التحريــر  حــزب  بــادر 

ــه،  ــكار دعوت ــ�ث أف ــة لن ي محاول
ــات، �ض والمطبوع

الحــزب؛  أصدرهــا  ي 
الــىت الجرائــد  أوىل  وكانــت 

ي صــدر العــدد الأول منهــا 
جريــدة »الرايــة«، الــىت

.1954 )يوليــو(  تمــوز  ي 
�ض

ومــا تــزال الرايــة تصــدر حــىت اليــوم، وبإلقــاء 

ة؛  ي أعدادها الأخ�ي
نظــرة إىل العناويــن المتضمنــة �ض

ــي  ــا؛ فه ــياسي عليه ــه الس ــيطرة التوج ــظ س تُاح

ــادة  ــة« لق ــا »تحليلي ــف بأنه ــالت توص ــ�ث مق تن

ي مختلــف الــدول )الوليــات 
الحــزب ومســؤوليه �ض

بحســب تعبــ�ي الحــزب(، ومنهــم »أمــ�ي الحــزب« 

ــالت  ــوى المق ــور محت ــتة، ويتمح ــو رش ــا أب عط

ــة  ــة بالعمال ــم العربي ــة الحك ــام أنظم ــول اته ح

ــار  ــمك بالخي ــعوب للتس ــوة الش ــة، ودع والتبعي

ــة. وع الخاف ســامي، ومــ�ث الإ

طالب جامعيون يحاولون إعادة 
صياغة »وعي« األّمة

ي اشــتهرت عــى نحــو 
لكــّن مجلــة الحــزب، الــىت

ــة  ــي مجل ــن؛ ه ي ــن الأخ�ي ــال العقدي ــع خ واس

ي تعــرّف نفســها بأنهــا: »جامعيــة، 
»الوعــي«، الــىت

ــن  ــة م ــن ثّل ــة، تصــدر ُكّل شــهر ع ــة، ثقافي فكري

ــص  خي ــان ب�ت ي لبن
ــلم �ض ــي المس ــباب الجامع الش

ــن  ي ــخ 15 ت�ث ــة، بتاري ــام اللبناني ع ــن وزارة الإ ع

اســمها  ي 
ويــأ�ت  .»19٨9 عــام   ) )نوفمــ�ب ي 

الثــا�ض

ــ�ث  ــة ن ــزب بمحاول ــام الح ــن اهتم ــي« م »الوع

تغيــ�ي عــى مســتوى  وعــي جديــد وإحــداث 

ــلمة. ــعوب المس ــد الش ــكار عن ــد والأف العقائ

ــا إىل  ــدد الأول منه ــدور الع ــخ ص ــود تاري ويع

ــن  ( عــام 19٨7، وهــي تعل ــول )ســبتم�ب شــهر أيل

ــامي،  س ــر الإ ــة الفك ــا: »خدم ــا بأنه ــن أهدافه ع

ســامية، والكشــف  وبــّث الوعــي، ونــ�ث الثقافة الإ

عــن كنــوز حضارتنــا الزاهــرة، وبيــان مــا فيهــا 

نســانية جمعــاء، والتصــّدي  مــن خــ�ي لنــا ولاإ

ســام، وتزويــد  أعــداء الإ اءات ومزاعــم  لفــ�ت

ســامي الجديــد مــن الشــباب المثقــف  الجيــل الإ

ــم«. ــر والعل ــ�ي زاد الفك بخ
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ــوان  ــة بعن ــة بفقــرة افتتاحي ــدأ أعــداد المجل تب

 ،)201٨/10(  )3٨5( العــدد  ي 
و�ض الوعــي،  »كلمــة 

نجدهــا بعنــوان »الثبــات عــى المبــدأ«، تتحــدث 

 » ض »الغــرب الرأســماىلي عــن رصاع حضــاري بــ�ي

ــة  ــدأ الخاف ــى مب ــات ع ــو للثب ــام، وتدع س والإ

ــام. س ــم الإ وحك

بعناويــن  أخــرى  مقــالت  تصــّدرت  كمــا 

ــل  ــة عرجــاء لتضلي ــاذج عوجــاء لأنظم ــل: »نم مث

كي رجــب 
«، الــذي يهاجــم الرئيــس الــ�ت ض المســلم�ي

 ، ض ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــان، وجماع ــب أردوغ طي

نمــاذج  وتنظيــم »داعــش«، ويعّدهــا جميعــاً 

ســامي. لتشــويه الحكــم الإ

ي العــدد )3٨6( )201٨/11( جــاءت كلمــة الوعــي 
و�ض

ض  المســلم�ي بــاد  ي 
�ض الغــرب  »حــروب  بعنــوان 

ســام،  هــي رصاع حضــارات، النــر فيهــا لاإ

ــوى  ــلة«، واحت ــرب الفاش ــارة الغ ــة لحض والهزيم

عــى مقــالت بعناويــن: »مكــر أو انهيــار تركيــا«، 

ض وليســوا  و«أهــل الذمــة: رعايــا كســائر المســلم�ي

ــة«. أقلي

كلمــة  جــاءت  )201٨/12(؛   )3٨7( العــدد  ي 
و�ض

»الرأســمالية  بعنــوان  الفتتاحيــة  »الوعــي« 

.. هــل مــن بديــل؟«، واحتــوت عــى  تحتــرض

ي 
مقــالت بعناويــن مثــل: »النظــام الرئــاسي �ض

ــن  ــر«، و»الأم ــام كف ــان نظ ــادة أردوغ ــا بقي تركي

ي ظــّل دولــة الخافــة«.
ي �ض

الغــذا�أ

وتتضمــن المجلــة فقــرات ثابتــة، مثــل: أخبــار 

القــرآن  »مــع  وفقــرة  العالــم،  ي 
�ض ض  المســلم�ي

ــاب  ــن كت ــات م ــرض مقتطف ي تع
ــىت ــم«، ال الكري

ــو  ــل أب ــا خلي ــ�ي لعط ــول التفس ي أص
ــ�ي �ض »التيس

اقتــده«،  »فبهداهــم  بعنــوان  وفقــرة  رشــتة، 

ــخ  ــن التاري ــام م ــخصيات وأع ــ�ي ش ــرض لس تع

ســامي. الإ

ض مقــالت وفقرات  ي العمــوم؛ تتمحــور مضام�ي
�ض

ــم،  ّ للعال اىلي ض ــ�ت ــاول اخ ــث وتن ــول حدي ــي ح الوع

ي بالتحديــد، ومــا يســمونه بـــ  ولــكل مــا هــو غــر�ب

ــه  ــاره بأنّ ــم اعتب ــذي يت «، ال ــماىلي ــام الرأس »النظ

نظــام حاكــم للعالــم، وأنـّـه نظــام فاشــل، وهــو 

ل محالــة مــاٍض إىل زوال، مــع التبشــ�ي بقــرب 

ســامي. ــة«، النظــام الإ ــام نظــام »الخاف قي

ويطغــى عــى المجلــة هــوس بالمؤامــرات، 

وهجــوم دائــم عــى الحــّكام العــرب، إضافــة إىل 

ي توصــف 
ســام الســياسي الــىت مهاجمــة حــركات الإ

بالعتــدال، واعتبــار أنهــا حــركات تحريفيــة حادت 

ي مقابــل الثبــات عــى المبــادئ 
عــن الجــاّدة، �ض

الــذي يتّصــف بــه حــزب التحريــر.

دابق: إبهار تصميمي.. ورسائل إلى 
»الذئاب المنفردة«

ــن  ي ي ت�ث
ــراق، �ض ي الع

ــش �ض ــم داع ــق تنظي أطل

ــم  ــة باس ــة إعامي ( 2006؛ مؤسس ــ�ب ي )نوفم
ــا�ض الث

عامــي«، توّلــت  نتــاج الإ »مؤسســة الفرقــان لاإ

ات والملصقــات ومقاطــع  النــ�ث إنتــاج  مهمــة 

تنظيــم  تأســيس  وبعــد  الدعائيــة،  الفيديــو 

ــام  ــام«، ع ــراق والش ي الع
ــامية �ض س ــة الإ »الدول

2013، وإعــان قيــام »الخافــة« عــام 2014، انبثــق 

عــن مؤسســة الفرقــان مركــز إعامــي باســم »مركز 
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ي إنتــاج المــواد الدعائّيــة 
الحيــاة«، تخصــص �ض

2014؛  )يوليــو(  تمــوز  ي 
و�ض الأجنبيــة،  باللغــات 

ــة  ؛ العربي ض ــ�ي ــة باللغت ــة ناطق ــز مجل ــق المرك أطل

ــق«، وأ�ت اســم  ــت اســم »داب ــة، حمل ي ض نجل�ي والإ

المجلــة مــن اســم قريــة »دابــق« الســورية، 

ض والماحــم عــى  ي كتــب الفــ�ت
ي يــرد ذكرهــا �ض

الــىت

أنهــا الموقــع الــذي سيشــهد المعركــة الملحميــة 

. ض ــلم�ي ــروم والمس ــار ال ض الُكّف ــ�ي ــة ب النهائي

ــت  ن ن�ت ــ�ب »الإ ــذه ع ــه ه ــم مجّلت ــ�ث التنظي ن

ــع الأعــداد  ــّم بي ــا ت ــق« )Deep Web(، كم العمي

ــع الكتــب »أمــازون«،  الأوىل منهــا عــ�ب موقــع بي

وقــد وصفــت عــى الموقــع بأنّهــا: »مجلــة دوريــة 

ترّكــز عــى مســائل التوحيــد، والمنهــج، والهجــرة، 

ــع  ــوم الموق ــل أن يق ــة«، قب ــاد، والجماع والجه

ــو( عــام 2015. ــران )يوني ي حزي
بإيقــاف بيعهــا، �ض

قبــل إصــدار المجلــة؛ كان التنظيــم قــد أصــدر 

ثاثــة أعــداد مــن سلســلة بعنــوان »تقاريــر أخبــار 

ــدد  ــة الع ي افتتاحي
ــاء �ض ــامية«، وج س ــة الإ الدول

بعــض  مراجعــة  »بعــد  المجلــة:  مــن  الأول 

التعليقــات عــى الأعــداد الأوىل مــن التقاريــر 

ــاة  ســامية، قــرر مركــز الحي ــة الإ ــة للدول الإخباري

ض جهــوده عــى مجلــة دوريــة، ترّكــز  عــام تركــ�ي لاإ

عــى موضوعــات التوحيــد، والمنهــج، والجهــاد، 

والجماعــة، وســوف تضــّم أيضــاً تقاريــر مصــّورة، 

نشر تنظيم داعش مجلة »دابق« عبر اإلنترنت العميق وباع 
أعدادًا منها عبر موقع »أمازون«

وأحداثــاً جاريــة، ومقــالت معلوماتيــة عــن أمــور 

ســامية«. ــة الإ ــة بالدول ــا عاق له

ي  أ�ب بمقولــة  المجلــة  أعــداد  جميــع  وتبــدأ 

ارة قــد  مصعــب الزرقــاوي: »وهــا هــي الــ�ث

ــإذن  ي العــراق، وســيتعاظم ُغبارهــا ب
انقدحــت �ض

ــق«،  ي داب
ــب �ض ــوش الصلي ــرق جي ــىت تح هللا، ح

ي مقالــة افتتاحيــة، عبــارة عــن مقــال 
ثــم تــأ�ت

عــادًة  ويكــون  معينــة،  فكــرة  يتنــاول  قصــ�ي 

متعلقــاً بأحــداث راهنــة، وباســتعراض عــدد مــن 

ي العــدد الأول، تعريفــاً 
الفتتاحيــات نجــد مثــاً، �ض

امــات  ض ي حديثــاً عــن ال�ت
ي العــدد الثــا�ض

بالمجّلــة، و�ض

ــن  ــكان م ي كّل م
ــن �ض ــم الموجودي ــارص التنظي عن

الكلمــة  تتنــاول  الرابــع  العــدد  ي 
و�ض العالــم، 

ي 
حمــات التحالــف الــدوىلي ضــّد التنظيــم، و�ض

ض  ــ�ي ــن الياباني العــدد الســابع تحدثــت عــن الرهائ

ي العــدد العــارسث تمتــدح 
الذيــن تــم ذبحهــم، و�ض

. ي ــا�ب ره ــون الإ ــوم لي هج

أمــا فيمــا يتعّلــق بالمقــالت؛ فنجــد مــن أبــرز 

هــا لفتــاً لانتبــاه وإثــارة للجــدل؛  المقــالت وأك�ث

ي العــدد الخامــس بعنــوان »إحيــاء الــرّق 
مقــالً �ض

عيــاً  تأصيــاً رسث قــّدم  الســاعة«،  قيــام  قبــل 

، مســتدلً بالحديــث  ض يزيديــ�ي قاق طائفــة الإ لســ�ت

الثالــث  العــدد  ي 
و�ض ربّتهــا«،  الأمــة  تلــد  »أن 

؛ نجــد مقــالً يُهــدر دمــاء علمــاء الســعودية  عــ�ث
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«، مــع  ض ــ�ي يرهــم إعــدام عــدد مــن »الجهادي لت�ب

ــم،  ــل منه ــن بالقت ــماء المهددي ــة بأس ــ�ث لئح ن

ــم. ــردة لقتله ــاب المنف ــوة الذئ ودع

ــاول  ــر تتن ــة تقاري ــداد المجل ــت أع ــا تضّمن كم

الأحــداث والأخبــار المتعّلقــة بالتنظيــم، وتتابــع 

ي يخوضهــا عــى الأرض، إضافــة 
المعــارك الــىت

ي 
الأرا�ض داخــل  الحيــاة  تفاصيــل  إظهــار  إىل 

ي يحكمهــا، مثــل: خــ�ب حــرق كميــات مــن 
الــىت

الدينــار  وع  ومــ�ث والســجائر،  المخــّدرات 

بانتصــارات  الأهــاىلي  واحتفــالت   ، ي الذهــىب

ي 
ــة �ض ــرات الثابت ــن الفق ــعاته، وم ــم وتوّس التنظي

ــاول  ي تح
ــىت ــداء«، ال ــوال الأع ــرة »أق ــة؛ فق المجل

ي الخصــم.
إثبــات التأثــ�ي �ض

لقــد رّكــزت مقــالت المجلــة، عمومــاً، عــى 

ورة إقامــة  مامــة ورصض عــي لفكــرة الإ التأصيــل ال�ث

ــو  ــم ه ــات أن التنظي ــة إثب ــع محاول ــة، م الخاف

ي 
مامــة المنصــوص عليهــا �ض الــذي يمثــل هــذه الإ

ــة  ــج الدول ــات أّن منه ــة، وإثب عي ــوص ال�ث النص

هــو المنهــج الصحيــح، بينمــا تنــّدد مقــالت 

ي ذلــك 
أخــرى بمواقــف المعاديــن للتنظيــم، بمــا �ض

ــدة. ــم القاع ــادة تنظي ق

ض  كــ�ي ويُاحــظ المتصّفــح لأعــداد المجّلــة ال�ت

الكبــ�ي عــى نمــوذج »الذئــب المنفــرد«، وتوجيــه 

الهجمــات،  لتنفيــذ  ودعوتــه  لــه  الخطــاب 

ــره  ــاب الُك ــيطرة خط ــام، س ــكل ع ــظ، بش وتُاح

والشــيعة،  والنصــارى،  لليهــود،  والعــداء 

ــق«  ســامية الأخــرى. وتُفصــح »داب والحــركات الإ

نبهــار  عــن مــدى حــرص التنظيــم عــى إحــداث الإ

عــام  ، ومــدى الهتمــام بالإ ي عنــد المتابــع الغــر�ب

ــه  ــد وتوجي ــة للتجني ه كآلي ــة تســخ�ي ــة، وكيفي عام

الأتبــاع والأنصــار.

بــات متتاليــة، عــام  وبعــد تلقــي التنظيــم رصض

2016، وإخراجــه مــن قريــة »دابــق«، ومقتــل »أبــو 

«، المتحــدث باســم التنظيــم،  ي
ــا�ض محمــد العدن

ة  توّقــف صــدور المجلــة، وصــدرت بعــد فــ�ت

مجّلــة جديــدة باســم »رومّيــة«، وهــي مجلــة 

ونيــة صــدر العــدد الأول منهــا بتاريــخ 9  إلك�ت

( 2017، وجــاء اســمها مــن البشــارة  أيلــول )ســبتم�ب

وســّلم،  عليــه  هللا  صــّى   ، ي للنــىب المنســوبة 

ض لمدينــة رومّيــة )رومــا( بعــد  بفتــح المســلم�ي

ي ماحــم آخــر الزمــان. 
فتحهــم للقســطنطينية �ض

ومــن ناحيــة المضمــون والخطــاب؛ لــم تختلــف 

ــق«. ــابقتها »داب ــن س ــة« ع »رومّي

إّن الجهــود الدعائّيــة للحــركات لــم تقتــر 

إىل  امتــدت  إنمــا  والصحــف؛  المجــات  عــى 

امــن  ض مختلــف الوســائل المرئيــة والمســموعة، بال�ت

ات  ــ�ث ــن الن ــا، م ــار كّل منه ــا وانتش ــع ظهوره م

وبرامــج  الكاســيت،  طــة  أرسث إىل  والملصقــات، 

نــت، وبــدت عاقــة  ن�ت الإ التلفــاز، إىل مواقــع 

ض حجــم النتشــار وتطــّور  الّطــراد ثابتــة، بــ�ي

الوســائل.

العالــم  ســطوة  زيــادة  مــع  واليــوم، 

، تجاهــد تلــك الحــركات بــكّل قــوة  ي
ا�ض الفــ�ت

ي 
ي غمــار التدّفــق المعلوما�ت

للعثــور عــى موضــع �ض

الامحــدود.
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سكين اإلسالم السياسي في خاصرة 
المجتمع المسلم 

ي ظل حالة مشجعة عىل ذلك من 
ينيات، �ف ي الع�ش

سالم السياسي �ف تشّكل الإ
ف لأجل  ي عالم العرب والمسلم�ي

ي سادت �ف
اتجاهات ومداخل عدة، مثل الحالة ال�ت

ي تركيا، والتجاه الرسمي والجتماعي الذي تنامى 
استئناف الخالفة، بعد إنهائها �ف

سالم، أو العمل عىل إقامة دولة معارصة تتالءم مع  لأجل استيعاب معارص لالإ
سالم، والتجاه التحرري لمقاومة الحتالل الذي تعرضت له معظم دول  الإ

ة من المّد  ي تطورات كث�ي
سالمي؛ خاصة بعد الحرب العالمية الأوىل، و�ف العالم الإ

ين،  ي سبعينيات القرن الع�ش
سالم السياسي إىل النمو والنتشار �ف والجزر، عاد الإ

ي 
ي حالة الشعور بالهزيمة والنكسار ال�ت

ي ظّل موجة دينية عالمية سادت، و�ف
�ف

أنشأتها حرب 1967

    ابراهيم غرايبة

ــام  س ــية لاإ ــة الأساس ــواة الفكري ــتمّد الن تس

مســألة  مــن  راتهــا  وم�ب وجودهــا  الســياسي 

الحالــة  هــذه  وشــجع  ســام،  الإ ي 
�ض الحكــم 

ي الرســمي، 
ضعــف وانحســار الخطــاب الديــىض

ســام الســياسي  ي هــذا الفــراغ كان خطــاب الإ
و�ض

؛ بــل إنّــه شــّكل العمــود الفقــري  يعمــل وينتــ�ث

للمناهــج التعليميــة، والكليــات، والمؤسســات 

ــلطات  ــا الس ــق عليه ــا وتنف ي ترعاه
ــىت ــة ال الديني

السياســية.

ــورة  ــة الخط ــالت بالغ ــع ح ــكلت أرب ــا تش وهن

ــجعت  ــا ش ــأة، فعندم رات النش ــ�ب ــة لم ومناقض

الثاثينيــات  عقــود  ي 
�ض السياســية،  الأنظمــة 

 ، الســياسي ســام  الإ جماعــات  والأربعينيــات، 

ــجمة  ــة منس ــة دول عري ــدف إىل إقام ــت ته كان

ــام  س ــات الإ ي جماع
ــدت �ض ــا وج ــن، كم ــع الدي م

عية السياســية،  ي بناء ال�ث
يــكاً داعماً �ض الســياسي رسث

ــال،  ــن الحت ــث والتحــرر م ــات التحدي ي عملي
و�ض

بالنســبة إىل بعــض الــدول، وكان يجــب أن تنتهــي 
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هــذه الجماعــة، بعــد مرحلــة مــن الســتقال 

ي 
ورســوخ الدولــة الحديثــة، ليتحــول الشــأن الديىض

مؤسســات  أو  واجتماعيــة  فرديــة  عمليــات  إىل 

ــمية. رس

ــب  ــات إىل جان ــذه الجماع ــتمرار ه ي اس
ــن �ض لك

المؤسســات الرســمية والمجتمعيــة، تشــّكل تديــن 

ي ومجتمعــي جديــد، منفصــل عــن  ســياسي شــعىب

أهــداف الــدول والمجتمعــات، ويــرى الحالــة 

مناقضــة  القائمــة  والجتماعيــة  السياســية 

تشــّكل  هكــذا  محاربتهــا.  ويجــب  ســام،  لاإ

ي 
الديــىض الســياسي  والتجمــع  ي 

الديــىض التطــرف 

أحضــان  ي 
�ض والمجتمعــات،  للــدول  المناهــض 

ــلطات  ــه الس ــق علي ــات، وتنف ــدول والمجتمع ال

السياســية مــن المــوارد العامــة!

ــدم  ــياسي تق ــام الس س ــات الإ ــدأت جماع وب

الــدول  ي 
�ض القائــم  للنمــوذج  بديــاً  نفســها 

نّــه نمــوذج لــم يطبــق 
ســامية المعــارصة، ولأ الإ

بالفعــل، فقــد كان نموذجــاً أقــرب اىل الحلــم، أو 

 ، ض المثــال الــذي يداعــب خيــال وحلــم المســلم�ي

ي مراحــل زهــو وتقــدم 
والمســتمد مــن التاريــخ �ض

بأنّــه  اف  العــ�ت ويجــب  ســامي،  الإ العالــم 

ــوم  ــل الي ــه، يمث ــدم واقعيت ــم ع ــاب، رغ خط

ســامية  الإ والمجتمعــات  للــدول  تحــدٍّ  أكــ�ب 

رهــاب والتطــرف  والعالــم أيضــاً، فهــو ملهــم الإ

وكثــ�ي مــن الأزمــات والنقســامات السياســية 

والجتماعيــة.

اليــوم  ســامي«  الإ »البديــل  خطــاب  تســاند 

وإرشــادية،  وإعاميــة،  تعليميــة،  مؤسســات 

الأســواق  ي 
�ض وممتــدة  واســعة  واســتثمارية 

مصالــح  حولهــا  وتتشــّكل  والمجتمعــات، 

ــة عــن الســياق العــام للــدول  ومجتمعــات منفصل

ي الوقــت نفســه، قــادرة 
والمجتمعــات، لكّنهــا �ض

ــي والســياسي  عــى الســتقطاب والحشــد الجتماع

ي ذلــك؛ فــإّن عمليــات الخــروج مــن 
، و�ض والمــاىلي

ــعوري  ــي أو الش ــال الواقع ــات، والنفص المجتمع

ــة  ــة واجتماعي ــة وفكري ــك مقومــات مادي ــا، تمل عنه

قويــة ومؤثــرة، ويجــد أعضــاء هــذه الجماعــات 

والتضامــن،  الجتماعــي،  الدعــم  والمؤسســات 

وفــرص العمــل، والنتمــاء، والمشــاركة؛ بــل إّن 

ــت إىل  ي تحول
ــىت ــات ال ــذه التجمع ــن ه ــروج م الخ

ــارة  ــؤدي إىل خس ــة، ي ــة ومنفصل ــات مغلق مجتمع

ي الأعمــال والفــرص، والحصــار والنبذ 
ة �ض ماديــة كبــ�ي

ك  ي تجعل حيــاة من ي�ت
الجتماعــي، والمقاطعــة الــىت

هــذه التجّمعــات صعبــًة وموحشــًة؛ حيــث يصبــح 

ــتبعاد  ــرض لاس ــد يتع ــاء، وق ــل ول أصدق ــا عم ب

ــه. ــاس إلي ــرب الن ــن أق ــىت م ــاءة ح س والإ

راً،  وكانــت الحالــة الثالثــة، الأشــد خطــورة ورصض

هــي نشــوء جماعــات وأعمــال العنــف والكراهيــة 

تستمّد النواة الفكرية األساسية لإلسالم السياسي وجودها 
ومبرراتها من مسألة الحكم في اإلسالم
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جماعــات  ي 
�ض ســواء  ســام،  الإ إىل  المنتســبة 

ي 
�ض تشــكلت  وإرهابيــة،  متطرفــة  وتنظيمــات، 

ي 
ســام الســياسي وتحولتــه، أو �ض تطــورات الإ

تظهــر  المتوحــدة(  )الذئــاب  فرديــة  حــالت 

ــق  ــذار، وتلح ــابق إن ــة أو س ــأة، ودون معرف فج

والأمــن،  الجتماعــي،  بالســلم  بالغــاً  راً  رصض

والســتقرار، الــذي تقــوم عليــه حيــاة النــاس 

ومصالحهــم.

ــف  ــة والعن ــالت الكراهي ــد ح ــم تع ــوم، ل الي

ســام تقتــر عــى جماعــات  المنتســبة إىل الإ

ة  ــ�ث ــة منت ــة اجتماعي ــا حال ــة، لكّنه ــة منظم رسي

الأعمــى  العنــف  عمليــات  وتظهــر  وممتــدة، 

ــات  ــدى فئ ــف ل ــتعدادات ل تتوق ي اس
ــوا�أ والعش

رهــاب،  ي الإ
غــ�ي متوقعــة مــن النــاس للمشــاركة �ض

ال�يــة  الجماعــات  ســواء  جميعهــا،  وهــي 

ــات  ــة، أو الجماع ــالت الفردي ــلحة، أو الح المس

المتعصبــة والمغلقــة مــن غــ�ي عنــٍف، تنهــل 

ــم  ــدم العال ة، تق ــ�ث ــة ومنت ــادر متاح ــن مص م

ســامي القائــم اليــوم، عــى أنـّـه غــ�ي إســامي  الإ

، ويجــب رفضــه ومحاربتــه، وذلــك  أو جاهــىي

يجعــل المجتمعــات والــدول مهــّددة مــن داخلها، 

رشــادية  ومــن خــال منظومتهــا التعليميــة والإ

ــة  ــات منظم ــن جماع ــط م ــس فق ــة، لي عامي والإ

ــات. ــدول والمجتمع ــياق ال ــارج س خ

عــى  ة  الخطــ�ي الرابعــة،  الحالــة  وتتمثــل 

عــى  الخــروج  يــر  ت�ب ي 
�ض الجتماعــي،  الســلم 

ض شــعوراً بعــدم الذنــب  القانــون، ومنــح الخارجــ�ي

ض عــى  ؛ إذ تتجــرأ فئــات مــن المتدينــ�ي أو التقصــ�ي

ويــر، اعتقــاداً  ض الغــّش، وال�قــة، والعتــداء، وال�ت

ــن  ــا م ــراد  والمجتمعــات بخروجه ــأّن الأف ــا ب منه

ســام، كمــا تعتقــد، ل حرمــة لمالهــا وأعراضهــا  الإ

ودمائهــا، كما تعــززت حالت الكراهية، واكتســبت 

رات دينيــة جعلتهــا صلبــة ومتماســكة، وقابلة  مــ�ب

ي أيّــة لحظــة، كمــا أنّهــا 
للتحــول إىل العنــف �ض

ي الغــرب مــن 
ض �ض ة مــن المســلم�ي منعــت نســبة كبــ�ي

ي هاجــروا إليهــا، 
ي المجتمعــات الــىت

الندمــاج �ض

فتحولــوا إىل عــبء عــى أنفســهم، ومجتمعاتهــم 

ي هاجــروا إليهــا، لقــد 
الأصليــة، والبلــدان الــىت

جعلتهــم أفــكار الكراهيــة والرفــض وعــدم تقبــل 

 ، ض الآخــر، الــذي هــو ليــس مــن جماعــة المســلم�ي

، جماعــات خارجــة مــن  ض فضــاً عــن غــ�ي المســلم�ي

ــا. المجتمعــات، أو خارجــة عليه

يمثل خطاب جماعات اإلسالم السياسي أكبر تحدٍّ للدول 
والمجتمعات، فهو ملهم التطرف واإلرهاب وكثير من األزمات 

السياسية واالجتماعية
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هكذا جعلت حركات اإلسالم السياسي 
المساجد معقاًل للعمل الدعوي

يمان«، عىل مقربة من اعتصام  ف امتالأت بها ساحة مسجد »الإ مئات الجثام�ي
ف بميدان »رابعة العدوية« آب )أغسطس( 2013،  جماعة الإخوان المسلم�ي
عالم المعارضة والمؤيدة لالعتصام،  المشهد الذي لم تغفله وسائل الإ

فالمسجد، هو المكان الموقوف لأداء صالة الجماعة، بحسب تعريفه اللغوي، 
، صار من المعتاد أّن نراه عقب ثورة  ف أك�ش الأماكن المقدسة لدى المسلم�ي

حزيران )يونيو( 2013،  وقد التهمت النار بعض أجزائه، وقد احتمى به أعضاء 
طة المرصية، كما  الجماعات الدينية المتطرفة وهم يتبادلون النار مع قوات ال�ش

ي مسجد »الفتح« بميدان »رمسيس«، 16 آب )أغسطس( 2013
حدث �ف

     سامح فايز

الحالة الدينية في مصر
ــر،  ي م

ــارصة �ض ــة المع ــة الديني ــر الحال تقري

الــذي أعدتــه مؤسســة »مؤمنــون بــا حــدود 

للدراســات والأبحــاث«، رصــد ذلــك الــدور الذي 

شــهدته مســاجد مــر عقــب ثــورات الربيــع 

ــت  ــر( 2011؛ إذ »دخل ي )يناي
ــا�ض ــون الث ي كان ــر�ب الع

ــذ  ، من ــدان الــراع الســياسي مســاجد مــر مي

نتيجــة  ذلــك  وكان  للثــورة،  الأوىل  المراحــل 

 ، ــياسي ــام الس س ــركات الإ ــود ح ــة لصع طبيعي

المســجد  فــكان  الدينيــة،  الأحــزاب  وقيــام 

ي 
المجــال الطبيعــي لنشــاط تلــك الحــركات؛ الــىت

قدمــت خطابــاً سياســياً مشــبعاً بالديــن، لتوجيــه 

بوصفهــا  نحــو خيــارات محــددة،  الجماهــ�ي 

ــن«. ــازاً للدي انحي

اســتغالً  للمســجد  الســياسي  التوظيــف 

لــم  النــاس،  نفــوس  ي 
�ض الدينيــة  لســلطته 

ــه  ــد اللحظــة، إنمــا كان منهجــاً اتبعت يكــن ولي

ــذ  ــارص من ــياسي المع ــام الس س ــات الإ جماع

وزيــر  ذكــر  التقريــر،  فبحســب  البدايــة، 
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مسجد رابعة العدوية بعد فض اعتصام اإلخوان حزيران ٢٠١٣ 

ــؤون  ــى للّش ــس الأع ــس المجل ــاف ورئي الأوق

ي، أّن مــا شــهدته  ســامية ســابقاً، زكريــا الــ�ب الإ

تنظيمــات  عمــل  ذروة  الســبعينيات،  ة  فــ�ت

عــدد  ي 
�ض ازديــاد  مــن   ، الســياسي ســام  الإ

اً إمكانــات الــوزارة  المســاجد الأهليــة فــاق كثــ�ي

»عــدد  فــإّن  الإحصــاءات،  فوفــق  وقتهــا. 

ي عــام 1962 بلــغ 3000 
المســاجد الحكوميــة �ض

ــة 14000  ــاجد الأهلي ــدد المس ــغ ع ــجد، وبل مس

مســجد، أمــا بعــد انتهــاء عهــد الســادات 

فقــد ارتفــع عــدد المســاجد الحكوميــة إىل 6000 

مســجد، بينمــا ارتفــع عــدد المســاجد الأهليــة 

انكمــاش  إىل  ذلــك  وأدى  مســجد،   40000 إىل 

ســيطرة الــوزارة عــى المنابــر الدينيــة، وازديــاد 

نفــوذ الجماعــات الدينيــة عــى المســاجد«.

المواجهة مع الدولة
ض الدولة  ة انحــرت المواجهــة بــ�ي ي تلــك الفــ�ت

�ض

كنمــوذج،  ســامية«  الإ و«الجماعــة  المريــة، 

داخــل المســاجد، نتيجــة توظيفــة »الجماعــة 

معقــل  باعتبارهــا  العبــادة  لــدور  ســامية«  الإ

الجماعــة  أدبيــات  وذكــرت  الدعــوي،  العمــل 

ــولً  ــام 19٨6، وص ــن الع ة م ــ�ت ــامية أّن الف س الإ

إىل عــام 1990، اقتحمــت قــوات الأمــن المريــة 

40 مســجداً للجماعــة، وكانــت المواجهــة دائمــاً مــا 

ــن«  ــاجد »الرحم ــواء مس ــجد، س ــن المس ــدأ م تب

ي أســوان، وأســيوط، والمنيــا، أو مســجد »آدم« 
�ض

ض شــمس والمطريــة،  ي عــ�ي
و»العزيــز بــاهلل« �ض

ي العباســية. ولــم تتــورع 
أو مســجد »النــور« �ض

تصديــر  عــن  الســياسي  ســام  الإ جماعــات 

دخلت مساجد مصر ميدان الصراع السياسي منذ المراحل األولى 
لثورة يناير، نتيجة صعود حركات اإلسالم السياسي
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ــات هللا مل ــاك لحرم ــه انته ــار أنّ ــى اعتب ــهد ع المش

ــف  ــب تعاط ــة لكس ي محاول
ــة، �ض ــه الدول ــوم ب تق

الآخــر، غــ�ي أّن ذلــك النتهــاك المزعــوم تجاهلته 

وســائل إعــام التنظيمــات الدينيــة المتطرفــة 

عندمــا اقتحمــت »حمــاس« مســجد »ابــن تيميــة« 

ات مــن أنصــار  ي رفــح عــام 2009، لتقتــل العــ�ث
�ض

ي 
ــا، و�ض ض له ــ�ي ــة، المخالف ــلفية الجهادي ــوة الس دع

تلــك اللحظــة خــرج الدكتــور يوســف القرضــاوي 

أن  حماس:«أعتقــد  فعلتــه  مــا  ض  تجــ�ي بفتــوى 

حمــاس معهــا الحــق، فقبــل أن تقــوم بهــذه 

ي محاولــة 
الخطــوة بعثــت جماعــة مــن الحكمــاء �ض

ــة  ــك المواجه ــر«. تل ــذا الأم ــن ه ــم ع لأن تثنيه

ض جماعــة الإخــوان وجماعــات ســلفية لفــرض  ــ�ي ب

النفــوذ، أيضــاً، ليســت وليــدة اللحظــة، فقــد 

بــدأت منــذ عقــود، وكان دائمــاً مــا يبــدأ الــراع 

مــن محــاولت الســيطرة عــى المســاجد، وقــدرة 

كل جماعــة عــى بســط نفوذهــا عــى العــدد 

ــادة! ــن دور العب ــ�ب م الأك

ــيطرة  ــط الس ــل بس ــن أج ــث م ــعي الحثي الس

ــة  ــر الحال ــر تقري ــا ذك عــى المســاجد يعــود، كم

الدينيــة المعــارصة، إىل أّن المســجد يعــد مجــالً 

ي بنــاء النفــوذ؛ حيــث يبــدأ العمــل 
كبــ�ي الأهميــة �ض

ة تقــوم بإلقــاء دروس دينيــة  بمجموعــة صغــ�ي

عــى عــدد واســع نســبياً، ثــم تتوســع المجموعــة 

بعــد ذلــك ليبــدأ العمــل خــارج المســجد وداخــل 

القريــة أو الحــي وفــق سياســة واحــدة تعتمد عى 

ــل  ــة والعم بي ــية، الأول: ال�ت ــاور أساس ــة مح ثاث

ي مرحلة التأســيس، 
ي مــن خــال المســجد �ض

الدعــا�أ

أو عــ�ب الدعايــة الواســعة بالبيانــات، والمجــات، 

ي 
�ض ض  المواطنــ�ي عــى  تــوزع  ي 

الــىت والمنشــورات 

: فيعتمــد  ي
القريــة والحــي. أمــا المحــور الثــا�ض

الإجتماعيــة  للمســاعدة  برامــج  تأســيس  عــى 

ــة،  ــة مســاعدات مالي ــم الجماع ــن خــال تقدي م

المحــور  ي 
ويــأ�ت الفقــراء.  ض  للمواطنــ�ي وعينّيــة 

ــة،  ض الأوىل والثاني ــ�ي ــاز المرحلت ــد إنج ــث بع الثال

ي المنــع القــ�ي لبعــض ســلوكيات 
ويتمثــل �ض

 مساجد القاهرة الرتاثية يف شارع املعز لدين الله الفاطمي
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ــة  ــورات الجماع ــرض تص ــرض ف ؛ بغ ض ــ�ي المواطن

ســامية العتقاديــة عــى القريــة أو الحــي،  الإ

ــر. ــ�ي المنك ــا يعــرف بتغي وهــو م

مساجد بعيدة عن مراقبة الدولة
ض إحصــاءات وزارة الأوقــاف المريــة 

ّ وتبــ�ي

ــتفحلت  ــف اس ــر( 2014، كي ي )يناي
ــا�ض ــون الث ي كان

�ض

عــى  الأهليــة  الدينيــة  الجمعيــات  ســيطرة 

ــدة عــن  ــادة البعي ــن دور العب ات الآلف م عــ�ث

المســاجد  عــدد  بلــغ  فقــد  الدولــة،  مراقبــة 

ض بلــغ عــدد  ي حــ�ي
الحكوميــة )٨٨360( مســجداً، �ض

المســاجد الأهليــة )151355( مســجداً، مــا دفــع 

صــدار  ي آذار )مــارس( 214، لإ
وزارة الأوقــاف �ض

ي جميــع أنحــاء 
قــرار بضــم المســاجد والزوايــا �ض

دارة  الجمهوريــة لــوزارة الأوقــاف، وتكليــف الإ

المركزيــة لشــؤون المســاجد والقــرآن بوضــع 

ضوابــط، وآليــات لمتابعــة التنفيــذ. غــ�ي أّن 

ي 
ــع �ض ــع الوض ــكان، م ــب بم ــن الصع ــذ م التنفي

العتبــار أّن المســاجد التابعــة لـــ »الجميعــة 

ــب  ــجد، إىل جان ــوذج، )6000( مس ــة« كنم عي ال�ث

ــماعة »أنصــار الســنة«،  ــع لجـ )2000( مســجد تاب

تابــع  أو  أهــىي  مســجد   )109000( مــن  وأكــ�ث 

لجمعيــات أخــرى.

وتذكــر أدبيــات الجماعــات الدينيــة المتطرفــة 

ــة  ــت الرحل ــف كان ــا كي ض عنه ــق�ي ــات المنش وكتاب

مسجد آدم الذي سيطرت عليه الجامعة اإلسالمية فرتة إرهاب التسعينيات يف مرص

تذكر أدبيات الجماعات الدينية المتطرفة كيف كانت الرحلة 
تبدأ من داخل المساجد األهلية البعيدة عن رقابة الدولة
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دائمــاً مــا تبــدأ مــن داخــل تلــك المســاجد 

الدولــة، مثــل  البعيــدة عــن رقابــة  الأهليــة 

ــع لجماعــة أنصــار الســنة  ــة« التاب مســجد »قول

المحمديــة، والــذي شــهد البــذرة الأوىل لجماعــة 

ي الســتينيات مــن القــرن 
الجهــاد المريــة، �ض

، الذيــن واظــب مــن خالــه أعضــاء  ي
المــا�ض

حضــور  عــى  الأوىل  الجهاديــة  المجموعــات 

دروس الشــيخ محمــد خليــل هــراس، ومســاجد 

ي 
ي محافظــات الصعيــد، الــىت

عيــة �ض الجمعيــة ال�ث

ــامية  س ــة الإ ــاء الجماع ــات أعض ــهدت تجمع ش

الســلطة  لانقــاب عــى  وتحركاتهــم، ســعياً 

 . ي
المــا�ض مــن  الثمانينيــات  أوائــل  المريــة 

ــ�ث  ــة عــى أك ــة المري ومؤخــراً تحفظــت الدول

عيــة عقــب ثورة  مــن 100 فــرع تابــع للجمعيــة ال�ث

اق تلــك  حزيــران )يونيــو( 2013، بدعــوى اخــ�ت

. ض ــة الإخــوان المســلم�ي ــل جماع ــن قب ــروع م الف

رس   ، كبــ�ي بشــكل  يفــ�  قــد  ســبق  مــا 

ض الجماعــات الدينيــة  الراعــات الممتــدة بــ�ي

ــاجد،  ــى المس ــيطرة ع ــر للس ي م
ــة �ض المختلف

ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــات الس ــدأت نهاي ي ب
ــىت وال

وجماعــة  ســامية  الإ الجماعــة  ض  بــ�ي ي 
المــا�ض

، ووصلــت إىل ذروتهــا عقــب  ض الإخــوان المســلم�ي

ــاب  ي ظــل غي
ــر( 2011، �ض ي )يناي

ــا�ض ــون الث ــورة كان ث

للــدور الــذي قــد تلعبــه المؤسســة الدينيــة 

ــا  ــا إمكانياته ي تُعجزه
ــىت ــرة، ال ي القاه

ــمية �ض الرس

عــى  الســتحواذ  رصاع  مجــاراة  عــن  أحيانــاً 

المنابــر!
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هكذا تغلغلت تيارات اإلسالم السياسي 
في موريتانيا.. ما عالقة قطر وتركيا؟

ي 
، بدت فيها كأداة �ف سالم السياسي ثمة تجلّيات متعددة لقوى وتنظيمات الإ

، منذ اعتمدت واشنطن عىل الدين لأداء دور  قليمي والدوىلي فضاء الرصاع الإ
وظيفي متجدد، بغية مواجهة نفوذ موسكو الأيديولوجي إبّان الحرب الباردة، 

ف للتمدد والحركة عىل أك�ش من  وهو ما استغلته جماعة الإخوان المسلم�ي
مستوى

      رامي شفيق

ــاً  ــش نوع ــق الهام ــهدت مناط ــد ش ــذا وق ه

ظــل  ي 
�ض للجماعــة،  الخــاص  التحــرك  مــن 

، وغلبــة روح التديــن  غيــاب الضغــط الســياسي

المعرفيــة،  الأوضــاع  تــردي  مــع  التقليــدي، 

ــوان  ــح الإخ ــا من ــة، م ــد القبلّي ــطوة التقالي وس

اً مّكنهــم مــن النتشــار، ومــن ثــم اقتحام  ظهــ�ي

الحالــة  وتمثــل  بقــوة،  الســياسي  المجــال 

ــياق. ــذا الس ي ه
ــفاً �ض ــاً كاش ــة نموذج الموريتاني

المراكز والزوايا اإلسالمية حاضنة 
للمشروع اإلسالموي

ســامّية  مارســت الزوايــا الدينّيــة والمعاهد الإ

ي يعــود تاريخهــا 
ــا، والــىت ي موريتاني

التقليديــة �ض

ي 
�ض دوراً  الميــادي،  عــ�ث  ي 

الثــا�ض القــرن  إىل 

 ، ســام الســياسي احتضــان أفــكار جماعــات الإ

ويــج لهــا، خاصــة، وأّن ثمــة ملمحــاً مؤثــراً  وال�ت

للزوايــا يتصــل بإعــداد الدعــاة، تاريخّيــاً، وســط 

الصحــراء، لخدمــة الرســالة الدينيــة.

ي موريتانيــا بالتصــوف، 
ويتصــف نمــط التديــن �ض

ي عقــد 
ي نشــطت �ض

ســامية الــىت بيــد أّن الحركــة الإ

ــن  ــة التدي ــ� طبيع ــدت إىل ك ــبعينيات، عم الس

التصــوف  أّن  بدعــوى  المجتمــع،  ي 
�ض الســائد 

مخالــف للديــن، الأمــر الــذي فتــح ثغرات تســللت 

، لمــلء الفراغــات  ســام الســياسي منهــا قــوى الإ

ــدة. ــاحات الجدي ي المس
ــدد �ض ــودة، والتم الموج
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ســام الســياسي  وترافــق تموضــع تيــار الإ

ي موريتانيا، 
عــى خريطــة الحــركات السياســية �ض

 ، ض ــطي�ي ض الوس ــ�ي ــة الإصاحي ــيس حرك ــع تأس م

منتصــف الســبعينيات، بينمــا ظهــرت الجماعــة 

ي 
ــامي، �ض س ــار الإ ــم للتي ــامية كأول تنظي س الإ

العــام 197٨؛ إذ جــاءت هــذه الــولدة من رحم 

أنشــطة المراكــز الدينيــة، كمــا تطــور التنظيــم 

ي 
ــم«، �ض ــم »حاس ــيس تنظي ــع تأس ــن م ام ض بال�ت

العــام 1990، ثــم ظهــور حــزب الأمــة، وكــذا، 

ــة- ي لاإصــاح والتنمي
حــزب  »التجمــع الوطــىض

تواصــل-«، والأخــ�ي يســتمد أفــكاره ومرجعيتــه 

المؤســس  المرشــد  أدبيــات  مــن  العقديــة 

، حســن البنــا،  ض لجماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــذراع  ــة ال ــولت ســيد قطــب، وهــو بمثاب ومق

ــا. ي موريتاني
ض �ض ــلم�ي ــوان المس ــياسي لاإخ الس

ــامية  ــارات الس ــور التي ــدأت تتبل ــه، ب وعلي

ــا المســافات رغــم  ــا، وتتصــل بينه ي موريتاني
�ض

ي كّونــت كل 
تبايــن الســياقات والأزمنــة، الــىت

طــرف وصنعــت كل فصيــل؛ حيــث بــدأت 

ــن  ي م
ــا�ض ــف الث ي النص

ــينية �ض ــات التدش اللحظ

ــة  ــت الحرك ، وصّوب ي
ــا�ض ــرن الم ــتينيات الق س

ــد  ــات والمعاه ــو الجامع ــياسي نح ــا الس ثقله

ــر  ــة الفك ــرت بجمل ــة، وتأث ــة والتعليمي بوي ال�ت

ي وآســيا  ق العــر�ب ســامي الوافــد مــن المــ�ث الإ

وبقيــة الــدول المغاربيــة؛ حيــث اســتلهمت 

شــخصيات إســامية موريتانيــة الكثــ�ي مــن 

أفــكار حســن البنــا، وســيد قطــب، وأبــو الأعى 

. ي
ــوسث ــد الغن ــودودي، وراش الم

ي 
�ض الســياسي  ســام  الإ تيــارات  وتتمايــز 

؛ الأول يتمثــل  ض موريتانيــا نحــو تياريــن رئيســي�ي

، يتمثل  ي
، والثــا�ض ض ي تنظيــم الإخــوان المســلم�ي

�ض

ــار  ــم إىل تي ــ�ي ينقس ــلفي، والأخ ــار الس ي التي
�ض

الســلفية الجهاديــة، والســلفية الإصاحيــة، 

ي تياريــن يشــكان 
ي بانحصــار الأمــر �ض

ممــا يــ�ث

ي موريتانيــا، تتبايــن 
ســام الســياسي �ض قــوى الإ

ــياسي  ــل الس ــن العم ــا م ــا وأهدافهم مواقفهم

بشــكل عــام، والممارســة الديمقراطيــة، بشــكل 

ــية  ــركات السياس ــة الح ــل خريط ي ظ
ــاص، �ض خ

ــياسي  ــاح الس ي والنفت ــز�ب ــدد الح ــواء التع وأج

ي حقــب تاريخيــة 
الــذي عرفتــه نواكشــوط، �ض

ات  عديــدة، ووســط ظــروف محليــة ومتغــ�ي

ــى  ــة ع ــا واضح ــت آثاره ــة ترك ــة ودولي اقليمي

ــا. ــية فيه ــاة السياس ــار الحي مس

الدولة واإلخوان.. بين محاوالت 
االحتواء والمواجهة

ــى  ــه ع ــن طرح ــذي يمك ــس ال ــح الرئي الملم

الأنظمــة  بتتابعيــة  يتصــل  فيمــا  الــدوام، 

أنّهــا حرصــت  الموريتانيــة، هــو  السياســية 

ي 
ــامية �ض س ــات الإ ض التوجه ــ�ي ــة ب ــى المراوح ع

دارة المدنيــة للشــأن العــام،  السياســة، والإ

شهدت مناطق الهامش نوعًا من التحرك الخاص للجماعة في 
ظل غياب الضغط السياسي وغلبة روح التدين التقليدي
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ســام  كونهــا مقاربــة تكتيكيــة لطبيعــة عمــل الإ

، وريبتهــا  ي
الســياسي أمــام المكــون العلمــا�ض

ســامية، بشــكل  الشــديدة مــن الظاهــرة الإ

الوقــت  ارتبــط طــوال  الــذي  الأمــر  عــام، 

ي 
�ض والدوليــة،  قليميــة  الإ الدولــة  بعاقــات 

ــاً  ــطي، فض ق الأوس ــ�ث ي وال ــر�ب ــا الع محيطه

الــذي  فريقــي،  الإ بالعمــق  ارتباطاتهــا  عــن 

ة. ي ومرونــة كبــ�ي
احتــاج منهــا تعاطــي براغمــا�ت

الســلطة  ذهنيــة  تســتقر  ذلــك،  إطــار  ي 
�ض

مواجهــة  ورة  نحــو رصض موريتانيــا  ي 
�ض السياســية 

تنظيــم الإخــوان؛ إذ أوضــح الرئيــس الســابق ولــد 

ي أحــد تريحاتــه الافتــة، أّن 
عبــد العزيــز، �ض

اً عــى موريتانيا  تنظيــم الإخــوان يشــكل خطــراً كب�ي

واســتقرارها. كمــا نُســب إليــه تريــح آخــر يهاجم 

ي لاإصــاح والتنميــة، 
فيــه حــزب التجمــع الوطــىض

ــن  ــة م ــع مجموع ــاء التجم ــه: »إّن أعض ــال في ق

عنــق،  رابطــات  يرتــدون  الذيــن   ، ض المتطرفــ�ي

لكنهــم رسعــان مــا يســتبدلونها بالأســلحة؛ عندمــا 

ل يســتطيعون الوصــول إىل أهدافهــم«.

ومــن جهتــه، يوجــه رئيس حــزب تواصــل، محمد 

ــام  ــة لنظ ــادات لذع ــييدي، انتق ــد س ــود ول محم

الرئيــس الســابق، وطالــب بمحاســبة َمــن وصفهــم 

ــوا  ــن نهب ــة الذي ــة الماضي ي ي الع�ث
بـ«المفســدين �ض

ي الســجن«.
ات البــاد، ووضعهــم �ض خــ�ي

جــرى  الــذي  »تواصــل«،  حــزب  ويعــد 

ي صيــف العــام 2007، نتيجــة لفشــل 
تدشــينه �ض

العقــود  خــال  الســياسي  ســام  الإ تيــار 

ــية،  ــة السياس ي العملي
ــراط �ض ي النخ

ــة �ض الماضي

الدســتورية،  عّيــة  ال�ث عــى  والحصــول 

ــذا  ــى ه ــول ع ــزب للحص ــاء الح ، ج ــاىلي وبالت

عيــة مــن الدولــة، بيــد  اف المفقــود وال�ث العــ�ت

ــل  ــة دلئ ــد جمل ــوره الجدي ي ط
ــل �ض ــه يحم أنّ

عــى مســار التحــولت السياســية والجتماعيــة، 

ي شــهدتها موريتانيــا، مطلــع القــرن الواحد 
الــىت

ات  يــن، فضــاً عــن عــدد مــن المتغــ�ي والع�ث

ي فرضتهــا الوليــات المتحــدة 
التكتيكيــة الــىت

الأمريكيــة عــى عــدد مــن دول المنطقــة، بعــد 

 ) ــول )ســبتم�ب ــن أيل أحــداث الحــادي عــ�ث م

ــدت  ــتان؛ إذ مه ــرب أفغانس ــوب ح 2001، ونش

عــى إثرهــا مســاحات حركــة لعــدد مــن حــركات 

ي المنطقــة.
ســام الســياسي �ض الإ

حزب تواصل.. هل هو أداة قطر 
الخفية؟

ــا  ي موريتاني
ســام الســياسي �ض ــار الإ نســج تي

ســامية  الإ الحــركات  مــع  وثيقــة  عاقــات 

الأخــرى، فضــاً عــن كــون حــزب التجمــع 

ــة  ي تبعي
ــة، يدخــل �ض ي لاإصــاح والتنمي

الوطــىض

؛  ض ة للتنظيــم الــدوىلي لاإخــوان المســلم�ي مبــارسث

ي 
ــا ورد �ض ــق م ــه، وف ــر في ــتثمرت قط ــث اس حي

لعبت الزوايا الدينّية والمعاهد اإلسالمّية التقليدية بموريتانيا 
دورًا في احتضان أفكار جماعات اإلسالم السياسي وترويجها
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تقاريــر صحفية أشــارت إىل التمويات الضخمة 

ي تكويــن بنيــة 
ي نجــح الحــزب مــن خالهــا �ض

الــىت

تجاريــة  مؤسســات  ي 
�ض تمثلــت  اقتصاديــة، 

ــا  ــزكاة، وهــو م ــوال ال ــة إىل أم ضاف ة، بالإ ــ�ي كب

نفــاق الهائــل عــى حملتــه  مّكــن الحــزب مــن الإ

 ،201٨ ) ي أيلــول )ســبتم�ب
ة، �ض ــة الأخــ�ي النتخابي

ة. ــ�ي ــة كب ي بهزيم
ــىض ــك ُم ورغــم ذل

ــد  ــد ول ، محم ي
ــا�ض ــس الموريت ــه الرئي ويواج

، الــذي حظــي بتأييــد واســع  ي
الشــيخ الغــزوا�ض

ي 
ــة �ض ــل الجمهوري ــن أج ــاد م ــزب التح ــن ح م

، حزيــران )يونيو(  ي الأخــ�ي الســتحقاق النتخــا�ب

العــام 2019، والــذي أسســه الرئيــس الســابق، 

العــام 2009، عقــب فــوزه بوليتــه الرئاســية 

تقاريــر  وفــق  الدوحــة،  مخططــات  الأوىل، 

 ، ض صحفيــة، الراميــة إىل دعم الإخوان المســلم�ي

ي مواجهتهــا، وكان الرئيــس الســابق 
واصطــف �ض

معهــا،  الدبلوماســية  العاقــات  قطــع  قــد 

ــه ليــس نادمــاً عــى ذلــك؛ إذ إّن مــا  ورصح بأنّ

قامــت بــه قطــر تجــاه بعــض الــدول العربيــة 

ــة«، حســب  ــا النازي ــه ألماني ــا فعلت يعــادل »م

ي خــراب ليبيــا 
ه، فأســهمت �ض وصفــه وتعبــ�ي

ــن. ــوريا واليم وس

دارة الأمريكيــة  ي ذهنيــة الإ
ثمــة رأي اســتقر �ض

 ،» ي ــر�ب ــع الع ــبقت »الربي ي س
ــىت ــنوات ال ي الس

�ض

الــدول تطالــع قمــة دورة  تلــك  بــأّن  يــرى 

ــد  ــذ عق ــور من ــذي تبل ــياسي ال ــا الس وعه م�ث

كفــاح  ثنائيــة  ي 
�ض والمتمثــل  الخمســينيات، 

الجماهــ�ي والنخــب الحاكمــة لنيــل الســتقال 

ــة الوطنيــة عــى عقــد  ، وإقامــة الدول ي
الوطــىض

اجتماعــي، يرتكــز عــى مبــدأ الحاكــم القابــض 

ــاركة  ــا دون مش ــة تفاصيله ــلطة بكاف ــى الس ع

ــاج إىل  ــاىلي فــإّن الأمــر يحت مــن الشــعب، وبالت

أجــواء مــن الديمقراطيــة وبلــوغ مســاحات 

ــاواة. ــة والمس الحري

وعليــه، خاضــت واشــنطن الــراع لحســاب 

ي العواصــم العربيــة، عــ�ب أطرافها 
مصالحهــا �ض

ورة التغيــ�ي دون  العديــدة، واســتهدفت رصض

ســام الســياسي مــع  أن تتقاطــع تيــارات الإ

ــى  ــا تحظ ــه، وإنّم ــرج من ــراع أو تخ ــك ال ذل

برعايــة قــوى إقليميــة تحافــظ عــى المســافات 

الأساســية،  المصالــح  وتراعــي  المطلوبــة 

ي تمّثلــت فيمــا صاغتــه الدوحــة عــ�ب 
والــىت

وتوجهــات،  أفــكار  مــن  عاميــة  الإ منصتهــا 

ي لتلــك 
فضــاً عــن الدعــم المــاىلي واللوجيســىت

الجماعــات.

االستراتيجية التركية في 
موريتانيا

ي 
كي �ض

مــن جهــة أخــرى، يعــد النخــراط الــ�ت

الحركة اإلسالمية عمدت منذ السبعينيات لكسر طبيعة 
التدين الصوفي السائد بدعوى أّنه مخالف للدين
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ي مــن خــال حــزب التجمــع 
الداخــل الموريتــا�ض

ــة  ــن رؤي ــزءاً م ــة، ج ــاح والتنمي ص ي لاإ
ــىض الوط

ي مناطــق عــدة 
اتيجية للتغلغــل �ض أنقــرة الســ�ت

ي الداخــل الأفريقــي:؛ إذ تمثــل نواكشــوط 
�ض

ي 
اتيجية �ض المدخــل الرئيــ�ي والبوابــة الســ�ت

ــس  ــ�ب الرئي ــا المع ــن كونه ــاً ع ــا، فض إفريقي

ي مــن بوابتهــا  نحــو بلــدان المغــرب العــر�ب

الــذي يســمح لهــا بــإدارة  الخلفيــة، الأمــر 

ــاً  ــا عمق ي إفريقي
ــرى �ض ي ت

ــىت ــدة ال ــا الجدي رؤيته

اتيجّيا، يضــاف إليهــا القواعــد العســكرية  اســ�ت

. ي
ي الصومــال وجيبــو�ت

�ض

ض حــزب تواصــل، مــن  مثلــت العاقــة بــ�ي

ــة أخــرى،  ــن ناحي ــرة، م ــة، والدوحــة وأنق ناحي

تؤديهــا  ي 
الــىت الوظيفيــة  الحالــة  مــن  جانبــاً 

ــداف  ــن الأه ــة م ــق جمل ــراف لتحقي ــك الأط تل

 ، وبالتــاىلي السياســية،  والمصالــح  قليميــة  الإ

ض أنقــرة ونواكشــوط، تطوراً  تشــهد العاقــات بــ�ي

ي قــام بهــا الرئيس 
مســتمراً، تعكســه الزيــارة الــىت

رجــب طيــب اردوغــان لموريتانيــا، مؤخــراً، وهــو 

ــزور نواكشــوط، حيــث قــام  ــركي ي أول رئيــس ت

ض البلديــن  الجانبــان بتوقيــع عــدة اتفاقيــات بــ�ي

والقتصــاد  والصيــد  المعــادن  مجــالت  ي 
�ض

ضافــة لمذكــرة تفاهــم  البحــري والســياحة، بالإ

ي مجــال الزراعــة، واتفاقيــة تتصــل بحمايــة 
�ض

ــن. ض البلدي ــ�ي ــتثمارات ب ــز الس وتعزي

ي 
�ض نشــاطها  خــال  مــن  أنقــرة  تســعى 

الســيطرة  إحــكام  إىل   ، ي
الموريتــا�ض الداخــل 

عــى كافــة مؤسســات فتــح هللا غولــن، حيــث 

ــدد  ــليم ع ــة بتس ــلطات الموريتاني ــت الس قام

ي 
مــن المــدارس التابعــة لمنظمــة غولــن، والــىت

دارة وقــف المعرف  ي موريتانيــا لإ
كانــت تنشــط �ض

، الأمــر الــذي يهــدف إىل توســيع الــدور  كي
الــ�ت

ي ظــل وجــود حليــف ســياسي 
قليمــي لهــا، و�ض الإ

ي مقاعــد المعارضة-حــزب تواصــل- 
ينشــط �ض

الوظيفيــة  الأدوار  كافــة  لأداء  ومســتعد 

ي ظــل رصاع إقليمــي ل تبــدو 
المطلوبــة منــه، �ض

ــب. ــتقبل القري ي المس
ــة �ض ــه نهاي ل

مثلت العالقة بين حزب تواصل مع الدوحة وأنقرة جانبًا من 
الحالة الوظيفية التي تؤديها تلك األطراف



41

ي 
س

سيا
 ال

الم
س

اإل
ف 

مل

اإلخوان في ليبيا .. هل تبديل المزاج 
الشعبي تجاه اإلسالم السياسي؟  

ي مرص 
ف عىل يد حسن البنا عام 1928 �ف منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلم�ي

وهي تسعى جاهدة لن�ش فكرها السياسي والدعوي، وقد أحدثت هذه الجماعة 
ي هذا الجانب، 

ي أي مكان حّلت فيه، ولم تكن ليبيا استثناء �ف
اضطراباً وضجة �ف

ها  فت الساحة الليبية بخصائص دينية وسياسية وقبلية، كان لها تأث�ي وقد تم�ي

قليمي والدوىلي ي نشاط الحركة ذات البعد السياسي والمتداد الإ
المبا�ش �ف

       عكرمة األنصاري

ض  ولزالــت ارتــدادات هــذا العامــل الممــ�ي

لليبيــا منــذ نالــت اســتقالها عــن إيطاليــا بدايــة 

الخمســينيات المياديــة، وإعانهــا دولــة ملكية، 

ي وتحويــل الدولــة إىل 
ومــن ثــم انقــاب القــذا�ض

يــة بحكــم الفــرد المطلــق، ومــا أعقــب  جماه�ي

ــاَف  ــم يتع ــه ل ــة لنظام ــة دموي ــن نهاي ــك م ذل

ــاول  ــتدعي تن ــا يس ــا؛ م ــن آثاره ــد م ــد بع البل

ي مــرت بهــا الجماعــة 
المراحــل والمحطــات الــىت

ــة. ــة الحديث ــة الليبي ي الدول
�ض

العهد الملكي: النشأة والتسامح 
السياسي

ض  ــا حــ�ي ي ليبي
ــة جماعــة الإخــوان �ض ــت بداي كان

ي دولــة التأســيس 
بــدأ الخنــاق يضيــق عليهــم �ض

ي 
ي باشــا �ض

بمــر، وذلــك بعــد اغتيــال النقــراسث

نهايــة عــام 194٨ واتهــام الســلطات المريــة 

للجماعــة بالوقــوف خلــف الحادثــة، وإثــر ذلــك 

ــم  ــن إبراهي ــز الدي ــى ع ــن يُدع ــل دي ــرب رج ه

ض مــن خاصــة أصدقائــه وهمــا  بمعيــة اثنــ�ي

وتعّلقــوا  ســعادة  وجــال  ي 
بيــىض رسث محمــود 

ي بنغــازي، كان الأمــ�ي 
بأســتار قــر الملــك �ض

إدريــس -وقتهــا- متعاطفــاً معهــم، ومــن خالــه 

وفــر لهــم النظــام الملــ�ي المنــاخ الــازم لنــ�ث 

رافضــاً  السياســية،  وأطروحاتهــم  أفكارهــم 

بــدأ  وقــد  المريــة،  للســلطات  تســليمهم 

ــرج  ــاج ف ــول الح ــة. يق ــام الجماع ــة بمه الثاث
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ي هــذا 
النجــار أحــد قــادة إخــوان ليبيــا »وأذكــر �ض

ــة بنغــازي  ي مدين
الصــدد أّن شــباب الإخــوان �ض

ي العديــد مــن 
تولــوا القيــام بخطبــة الجمعــة �ض

ــة«،  ــن المدين ــة م ــع المهم ي المواق
المســاجد �ض

ســامية  وتمكنــوا مــن تأســيس »هيئــة الدعــوة الإ

ــذي كان  ــا ال ــا الكيخي ــر باش ــن عم » بتســهيل م

ــس. ــ�ي إدري ــوان الأم رئيســاً لدي

ة بــدأ تأثــ�ي هــؤلء يطفــو  ض ة وجــ�ي وخــال فــ�ت

ــة  ــلطات الملكي ــج الس ــا أزع ــطح مم ــى الس ع

ي ذلــك رجــل ديــن »حاقــد«  كمــا 
وســاهم �ض

ي 
ــامية �ض س ــة الإ ــرأس الجامع ــار -ت ــه النج وصف

ي تلــك الحقبــة، 
البيضــاء- ذات التأثــ�ي الواســع �ض

ــلحي  ــم الش ــال إبراهي ــة اغتي ــة إىل حادث إضاف

ــذي  ــة وال ــراد الأرسة الملكي ــد أف ــل أح ــن قب م

ــة، كل هــذه  ــر الجماع ــه لفك ــد اعتناق كان يعتق

ــع  ــرار بمن ــة إىل صــدور ق ي النهاي
ــور أدت �ض الأم

نشــاط الإخــوان الســياسي عــام 1954 والتضييــق 

عــى قيادتهــم المحليــة والمريــة وتســليم 

ــم  ــن فيه ــا بم ــلطات بلده ة لس ــ�ي ــض الأخ بع

الشــيخ عبدالرحمــن عبداللطيــف قــارئ المركــز 

ــرة. ض بالقاه ــلم�ي ــوان المس ــام لاإخ الع

ــة  ــع اســتمر نشــاط الجماع ــرار المن ورغــم ق

عــى مســتويات متعــددة، وأعــادت تنظيــم 

ــة وتســامح  ــة الجتماعي نفســها بفضــل الحاضن

الســلطات بصفــة عامــة، وشــهد النصــف الأول 

تأســيس  المياديــة  الســتينيات  بدايــة  مــن 

ق حيث  ي الغــرب أو الــ�ث
تنظيــم محــىي ســواء �ض

ي ليبيــا، 
البدايــات الأوليــة لوجــود الإخــوان �ض

ي طرابلــس فتــح  وكان مــن قيــادات الفــرع الغــر�ب

هللا محمــد أحــواص ومحمــد رمضــان هويســة، 

أســماء عديــدة  بنغــازي  فيمــا ضــم جنــاح 

ــول،  ــح الغ ، صال ي ــا�ب ــد الص ــا محم ــن أبرزه م

. ي
ــا�ض ــم الجه عبدالكري

ي عــام 1967بــدأت مامــح كيــان موحــد 
و�ض

؛  ض ض الجناحــ�ي تظهــر مــن خــال التنســيق بــ�ي

، والــذي كان يتــم بطريقــة  ي
�ت ي والــ�ث الغــر�ب

كل  كانــت  وإن  رسي  بشــكل  الأعضــاء  أحــد 

الأنشــطة معلومــة لــدى الأجهــزة الأمنيــة إل أّن 

ي 
انقــاب ســبتمر 1969الــذي قــاده معمــر القــذا�ض

ــة، قــد أعــاد الأمــور  ــه الملكي مزيحــاً مــن خال

ــ�ث  ــدة أك ــة جدي ــدأت مرحل ــر وب ــة الصف لنقط

ــة. ــة ودموي رصام

ضت هــذه المرحلــة بتســامح رســمي مــع  وتمــ�ي

الجماعــة، وإن تخلــل ذلــك بعــض التوتر وســاد 

ي 
ــة �ض ــلوب الجماع ــى أس ــي ع ــاب الوعظ الخط

هــذه المرحلــة، ممــا أكســبها بعــض الأتبــاع 

بعد اإلجراءات الصارمة والعنيفة التي اتخذها القذافي ضد 
حركات اإلسالم السياسي تحولت الجماعة مجددًا للعمل 

السري
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ة،  ي تلــك الفــ�ت
ي �ض نظــراً لطبيعــة الشــعب الليــىب

ــ�ي  ــادن وغ ــا المه ــك خطابه ي ذل
ــاعد �ض ــا س كم

ــلطة. ــف للس المناك

اإلجراءات العنيفة للقذافي
ــخ  ي تاري

ة هــي الأصعــب �ض تبقــى هــذه الفــ�ت

ــتمرار  ــم اس ــا، فرغ ي ليبي
ض �ض ــلم�ي ــوان المس الإخ

ي مناصــب سياســية رفيعــة بعــد 
بعضهــم �ض

الثــورة، إل أّن التجــاه العــام لقيادتهــا واضــح 

التوجــه  ذات  وخاصــة  الأحــزاب  مجابهــة  ي 
�ض

ــف  ــم بعن ــم يت ــل معه ــامي وكان التعام س الإ

وقســوة.

ففــي عــام 1972 بــدأ خطــاب التخويــن ضــد 

الأحــزاب، وتعــزز ذلــك بعــد خطــاب زوارة! 

ي  ففــي العــام التــاىلي تــم تجريــم العمــل الحــز�ب

وجعــل أي انخــراط  تحتــه جريمــة عقوبتهــا 

عــدام، وقامــت اللجــان التابعــة لنظــام  الإ

ــجون  ي الس
ــة �ض ــادات الحزبي ــزج القي ي ب

ــذا�ض الق

الفصــل  إىل  إضافــة   » ض ســامي�ي »الإ وخاصــة 

بمتابعــة  الرســمي  العمــل  مــن  التعســفي 

، فيمــا عــرف حينــه بالثــورة  ي
ة مــن القــذا�ض مبــارسث

الثقافيــة.

يقــول ســليمان عبــد القــادر، مراقــب الإخــوان 

ي ســنة 1973 بعــد خطــاب زوارة، بــدأ 
بليبيــا: »�ض

تجريــم التجمعــات والأحــزاب وكل نشــاطات 

اعتقــل  ذلــك  إثــر  وعــى  ي 
المــد�ض المجتمــع 

 ، ض البعثيــ�ي مــن  تقريبــاً،  الآراء  أصحــاب  كل 

التحريــر  وحــزب  والإخــوان،  ض  والشــيوعي�ي

وأودعــوا الســجون وتعرضــوا للتعذيــب، وأرغــم 

ي 
ي اللجنــة القياديــة عــى الخــروج �ض

الإخــوة �ض

ي أعلنــوا فيــه حــل جماعــة 
برنامــج تلفزيــو�ض

.» ض المســلم�ي الإخــوان 

الجماعة تتحول للعمل السري
ي 

بعــد الإجــراءات الصارمــة والعنيفــة الــىت

ســام الســياسي  ي ضد حركات الإ
اتخذهــا القــذا�ض

ــت  « تحول ض ــلم�ي ــوان المس ــه »الإخ ــرز كيانات وأب

ــرز  ــن أب ــ�ي، وم ــل ال ــدداً للعم ــة مج الجماع

ض العائديــن  محطاتــه قيــام الطــاب الليبيــ�ي

عــام  نــواة رسيــة  الخــارج وتشــكليهم  مــن 

ــة  19٨0 وإصــدار مجموعــة أخــرى منهــم »مجل

ي الوليــات المتحــدة 
المســلم« عــام 19٨2 �ض

الأمريكيــة.

عمليــات  الثمانينيــات  منتصــف  وشــهد 

ــم  ــوان ليت ــادات الإخ ــد قي ــعة ض ــدام واس إع

ــل  ضــاءة، ونق ــدة الإ ــى أعم ــم ع ــق جثثه تعلي

ــاً إياهــم  ــون الرســمي الَمشــاهد، واصف التلفزي

.» ض بـ»الزنادقــة المنحرفــ�ي

داخــل  انتخابــات  أجريــت   1991 عــام  ي 
و�ض

لــه  شــورى  مجلــس  عنهــا  انبثــق  الجماعــة 

ــن  ــن ضم ــام م ــب الع ــار المراق ــة اختي صاحي

قامــت  الأمنيــة  الأجهــزة  أّن  إل  أعضائــه، 

الحركــة عــام 1995  بعمليــات واســعة ضــد 

ــم  ــم، ول ات منه ــ�ث ــال الع ــن اعتق ــفرت ع أس

ي العمــل 
يمنــع ذلــك الجماعــة مــن الســتمرار �ض

ــاف  ــم اكتش ــث ت ــام 199٨ حي ــىت ع ــ�ي ح ال

 150 اعتقــال  إىل  أدى  ممــا  ال�يــة،  الهيكلــة 

ــوادر  ــن الك ــم م ــة غالبيته ــاء الجماع ــن أعض م
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ــن  ــا تمك ــف التخصصــات فيم ي مختل
ــة �ض العلمي

ات مــن الهــرب. العــ�ث

ي أربعــة أعــوام مــن عمليــات 
بعــد مــىض

ــاً  ــعب« حكم ــة الش ــدرت »محكم ــال أص العتق

ــادات الحركــة مــن ضمنهــم  عــدام ضــد قي بالإ

المراقــب العــام عبدالقــادر عــز الديــن ونائبــه 

ســالم أبوحنــك، إل أّن الإخــوان رسيعــاً مــا 

ي قادهــا 
ي العمليــة السياســية الــىت

انخرطــوا �ض

ــا  ــاح، مم ــعار الإص ــت ش ــام تح س ــيف الإ س

ــم  ــن التحــرك، وســمح له أعطاهــم هامشــاً م

ــمياً. ــن رس ــم يك ي وإن ل
ــىض ــكل عل ــل بش بالعام

ويمكــن تلخيــص هــذه المرحلــة بالدخــول 

ــة،  ــزة الأمني ــع الأجه ــة م ــة غــ�ي متكافئ ي معرك
�ض

ممــا ســبب خســارة فادحــة، مــع عــدم وضــوح 

ض  الرؤيــة فيمــا يخــص التعامــل مــع النظــام، بــ�ي

محــاور ورافــض ممــا جعــل موقفهــم الســياسي 

ــوا  ــة تمكن ي النهاي
ــم �ض ــع، لكنه اج ــوي ي�ت والدع

ــو  ــان ول مــن اســتيعاب الصدمــة والخــروج بكي

. ي
ي نهايــة عــر القــذا�ض

شــكىي �ض

اإلخوان بعد 17 فبراير
مــا  أحــداث  ي 

�ض بفعاليــة  الإخــوان  شــارك 

ضــد  ض  المنتفضــ�ي ودعمــوا  ايــر  ف�ب  17 بعــد 

ي 
، وبعــد إطاحتــه انخرطــوا �ض ي

معمــر القــذا�ض

ض حزبــاً خاصــاً بهــم   العمــل الســياسي مؤسســ�ي

ي محمــد 
هو«العدالــة والبنــاء« بقيــادة المــرا�ت

ــاب  ــل غي ي ظ
ــارس( 2012 �ض ي 5 آذار )م

ــوان �ض ص

ــزب  ــتطاع الح ــزاب، واس ــة لاأح ض واضح ــ�ي قوان

ــوز  ــاد، لتف ي أنحــاء الب
ــة �ض ي 1٨ مدين

التواجــد �ض

ــدد  ــة وع ــم الحزبي ــن القوائ ــداً ضم بـــ17 مقع

معتــ�ب مــن المقاعــد بالنظــام الفــردي، لتتحــول 

ي 
�ض الأبــرز  هــو  إىل لعــب ســياسي  الجماعــة 

ي ظــل 
، �ض ي

ة مــا بعــد ســقوط نظــام القــذا�ض فــ�ت

اتهامــات لهــا مــن قبــل الخصــوم بالســتحواذ 

ــا  ــة السياســية بعــد ســحب وزرائه عــى العملي

ــه مــن أجــل  ــدان للضغــط علي ــة زي مــن حكوم

الســتقالة.

وبعــد ظهــور التمايــزات السياســية لقــوى 

 » ي
ــر الوطــىض ي »المؤتم

ــة �ض ــورة ممثل ــا بعــد الث م

ــح مــن الواضــح  ــة، أصب ــة الحــرب الأهلي وبداي

ــواء  ــه »ل ــوان يمثل ــكري لاإخ ــاط العس أّن النش

الــدروع« إضافــة إىل توافقــات مــع الجماعــة 

اهــا  اع�ت قــد  ة  الأخــ�ي كانــت  وإن  المقاتلــة، 

الضعــف.

»عمل األطفال المغرر بهم«
ويمكــن القــول بصفــة عامــة إّن روح ثــورة 

، وهــو مــا جعــل  ايــر تراجعــت إىل حــد كبــ�ي ف�ب

ي؛ أحــد قيــادات الجماعــة يصــف  خالــد المــ�ث

ايــر بـــ »عمــل الأطفــال المغــرر  ي ف�ب
مــا حصــل �ض

في أعقاب إطاحة القذافي انخرط اإلخوان في العمل السياسي 
عبر حزب »العدالة والبناء« بقيادة المصراتي محمد صوان
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ات  ي اســتيعاب التغــ�ي
بهــم« وهــو مــا يعــىض

ــد  ــزاج المؤي ــع الم ــة وتراج قليمي ــعبية والإ الش

ــه  ت عن ــ�ب ــا ع ــذا م ــلحة، وه ــة المس لانتفاض

ة  ي أصدرتهــا الجماعــة قبــل فــ�ت
الوثيقــة الــىت

ة. ض ــ�ي وج

فصولهــا  لزالــت  المرحلــة  هــذه  ولكــون 

ــكة  ــح متماس ــروج بمام ــب الخ ــتمرة يصع مس

عنهــا، لكــن يمكــن القــول إّن هــذه المرحلــة 

تتســم بشــدة التجاذبــات السياســية، وتغــ�ي 

ــدل  ــع تب ــة، م قليمي ــكرية والإ ــات العس التوازن

ســام  »الإ صالــح  غــ�ي  ي 
�ض ي  الشــعىب المــزاج 

قليميــة  الإ الضغــوط  إىل  إضافــة   » الســياسي

 + ض ــ�ي ــة + الجهادي ــة ) المداخل ــة والمحلي العربي

تغيــ�ي  ي 
�ض  ) حفــ�ت بقيــادة  ي 

الوطــىض الجيــش 

الأرض. عــى  المعــادلت 

ويبقــى الجانــب الســياسي عنــد الإخــوان هــو 

ي 
ي ليبيــا كمــا هــو �ض

مصــدر المتاعــب للجماعــة �ض

ي تتواجــد بهــا.
معظــم الــدول الــىت

ض الفكــر  وتــكاد تكــون جدليــة التوفيــق بــ�ي

الحالــة  ض متطلبــات  وبــ�ي لاإخــوان  الســياسي 

قليمــي،  الإ وامتــداده  ليبيــا  ي 
�ض الســلطوية 

ــا  ه ــة وتأث�ي ــود الجماع ي وج
ــة �ض ــَة الفارق العام

عــى الســاحة الليبيــة ذات الطبيعــة القبليــة 

ــع هــذه  اً م ــ�ي ــق كث ي ل تتواف
ــىت ــة، ال والعصبوي

ي عــدم وجــود حواضــن 
الأفــكار، وهــذا ل يعــىض

ــا. ي مختلــف عمــوم ليبي
ــة« للجماعــة �ض ي »حرض
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أسباب التخّبط الفرنسي في مواجهة 
اإلسالم السياسي

ي موقفها من الأعمال 
تتخّبط فرنسا منذ هجمات الباتاكالن، عام 2015، �ف

ي مخالفة دستوريّة 
رهابّية، سواء ع�ب إقرار قانون الطوارئ لأك�ش من شهر، �ف الإ

رهاب، كما  ف مكافحة الإ صارخة، أو افتتاح مراكز »ضّد الراديكالّية«، أو قوان�ي
ي النتخابات، 

سالم السياسي إىل حرب سياسّية �ف تحّول الموقف من حركات الإ
ات المختلفة وأخرى عىل الأرض ع�ب المراكز المختّصة والمحارصف

 عمار المأمون

هــذا الموقــف المرتبــك ل يقتــر فقــط عــى 

ــه  الــكام العمومــي، والعنــري أحيانــاً، الموجَّ

ــن  ــف م ي الموق
ــّده �ض ــغ أش ــل يبل ، ب ض ــلم�ي للمس

ي تحــاول أن تمــارس 
الأحــزاب المنظمــة الــىت

ــداً  ون تهدي ــ�ي ــه الكث ــرى في ــياً، ي ــاطاً سياس نش

ــا. ــة ولدينّيته ــة الدول لعلماني

اإلسالم السياسي يتسلل إلى 
البلديات

 ، ض وناخبــ�ي ض  سياســي�ي الفرنســيون،  فوجــئ 

ي فرنســا؛ إذ حّلــت 
بنتائــج انتخابــات البلديــات �ض

الرابعــة، وبنســبة 7،43%، لوائــح  المرتبــة  ي 
�ض

والــذي  الشــعب«،  بخدمــة  »أوروبــا  تجّمــع 

ض  ض المســلم�ي ــ�ي ــع الديمقراطي يقــف وراءه »تجّم

ــوي،  ــب أزرغ ــة نجي ــرأّس القائم ــا«، وت ي فرنس
�ض

ض ومارين،  بوصفــه عــى رأس قائمــة منطقــة ســ�ي

ليكــون  الأوروبّيــة،  لانتخابــات  ــحة  المرشَّ

ســامي الأول الذي  التجّمــع الســابق، الحــزب الإ

ي فرنســا، رافعــاً 
يصــل إىل هكــذا مــكان ســياسي �ض

شــعار »العيــش ســوية«، ورافضــاً »التحييــد 

ــا«. ي أوروب
ض �ض ــلم�ي ــم للمس المنظ

ســامي  هــذه النتائــج، والنشــاط الســياسي الإ

ي فرنســا، حّركت 
دارية �ض ي عــدد مــن المناطــق الإ

�ض

، ويــرى بعضهــم  ض الــرأي العــام والسياســّي�ي

ــاً  ــدم برنامج ــن يق ــيح م ــع ترش ــب من ــه يج أنّ
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الكثري من األحزاب واملساجد والجمعيات التي ترّوج لإلسالم السيايس مدعومة من الخارج

ــدم  ــة«؛ كع ض »الجمهوريّ ــ�ي ــع قوان ــض م يتناق

ي 
ض المــرأة والرجــل، والفصــل �ض المســاواة بــ�ي

المرافــق العامــة، كالمســابح، ويطالــب بأوقــات 

مختلفــة للوجبــات الرئيســة، فيمــا يتناســب مــع 

ــات الصــاة. أوق

مــن جهتــه، أعلــن وزيــر العمــل العــام، 

سياســّية  »المعركــة  أّن  ؛  ض دارمانــ�ي الــد  ج�ي

ض مــن ترشــيح  حكمــاً، ول يمكــن منــع المرشــح�ي

أنفســهم لانتخابــات«، ول بــّد مــن تحذيــر 

ــر  ــا أو إشــارة إىل هــذا الأمــر، كمــا فعــل وزي م

؛ الــذي أّكــد أنّــه  الداخليــة كريســتوف كاســتان�ي

يريــد »فحــص الأدوات القانونيــة والسياســّية 

للوقــوف بوجــه هــذه الظاهــرة، رغــم صعوبــة 

الأمــر«، فتدّخــل كهــذا يعــّد مشــكلة دســتوريّة؛ 

ض  ــ�ي ــة لقوان ــتكون مخالف ــة س ــة محاول ــون أيّ ك

ــة  ــى مراقب ــحب ع ــر ينس ــح، والأم ش ــة ال�ت حري

، وللعلم؛ لفرنســا  ي نامــج النتخــا�ب محتويــات ال�ب

ي أن يكــون رجــل ديــن عمــدة، أو 
تاريــخ ســابق �ض

ــان. لم ي ال�ب
ــواً �ض ــىت عض ح

يتجــاوز  فرنســا  تواجهــه  الــذي  الرعــب 

ــاجد  ــزاب والمس ــن الأح ــ�ي م ــون الكث ــك، ك ذل

ســام الســياسي  ي تــرّوج لاإ
والجمعيــات الــىت

ــق  ــى تطبي ــل ع ــارج، وتعم ــن الخ ــة م مدعوم

ويــج لشــكل ســياسي مــن الحكم  ي ال�ت
أجنداتهــا �ض

الجمهوريّــة،  قيــم  يهــّدد  الــذي  ســامي،  الإ

المتخيلــة؛  الأعمــال  ي 
�ض نــراه  الرعــب  هــذا 

ي 
كروايــة ميشــيل هولونيــك »خضــوع«، الــىت

ــّدد  ــلم متش ــح مس ــار مرّش ــا انتص ــل فيه يتخي

ي 
ي النتخابــات الرئاســّية، والخــوف ذاتــه نــراه �ض

�ض

ي لقــاء مــع مارســيل 
ــة، كمــا �ض النقاشــات الفكريّ

غوشــيت: »الــذي يــرى أّن مــا يهــّدد العلمانيــة 

ي ترفــض الديمقراطيــة، 
هــو الجماعــات الــىت
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التخبط الواضح في التعامل مع اإلسالم السياسي بفرنسا 
سببه الرؤية التعميمّية التي ترى في كّل المسلمين احتماالت 

جهاديين

ــن جماعــات قــد  ومبادئهــا، ونزعتهــا نحــو تكوي

ّ وتهــدده مــن  تدخــل ضمــن الجســد الســياسي

ي المســاحات الريفيــة 
الداخــل، وخصوصــاً �ض

ــدة  ــزب الجدي ــكال التح ــا أش ــي«، أم والضواح

ــل  ، إيمانوي ــ�ي ــس الفرن ــا الرئي ي أشــار إليه
ــىت ال

عــن  انفصــال  »محاولــة  فتشــّكل  ماكــرون، 

الجمهوريــة«.

هيئة مختصة لمكافحة اإلرهاب
 ، ي

، أول الشــهر المــا�ض ّ تأسســت بأمــر رئــاسي

ــها  ــاب، ويرأس ره ــة الإ ــة لمكافح ــة الوطني الهيئ

ي العمــل 
ة �ض جــان فرانســوا ريــكارد، ذو الخــ�ب

رهابّيــة،  الإ الجماعــات  شــؤون  ي 
�ض ي 

القضــا�أ

ومهمــة هــذه الهيئــة القضائيــة ســتكون النظــر 

فرنســا  ألقــت  الذيــن  ض  رهابيــ�ي الإ شــؤون  ي 
�ض

القبــض عليهــم، ممــن مارســوا أعمــالً إرهابيــة 

ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا، إىل جانــب 

ــانّية،  نس ــّد الإ ــم ض ــا الجرائ ي قضاي
ــق �ض التحقي

ي فرنســا، 
�ض ارتكبهــا مقيمــون ولجئــون  ي 

الــىت

هــا  ســواء كانــوا مــن ســوريا أو مــن راونــدا، أو غ�ي

ــة. ــاً أهلي ــهدت حروب ي ش
ــىت ــدول ال ــن ال م

ي تواجــه ريــكارد، خصوصــاً 
أهــّم الأســئلة الــىت

ي تنظيــم داعــش، هــي الجهاديــون؛ 
بعــد تــاسث

ــم  ــه ل ــة، لكّن ــم خــ� معرك ــرى أّن التنظي إذ ي

يخــ� الحــرب، فمــا تــزال شــبكاته الماليــة 

ــم،  ــاء العال ي أنح
ض �ض ــ�ي ــوه موزّع ــة، ومقاتل قائم

ــط  ــس فق ــادّي لي ــاب الجه ره ــرى أّن الإ ــا ي كم

ــال  ــاك أجي ــة، فهن ــل عالمّي ــّية، ب ــكلة فرنس مش

مــن الأطفــال الذيــن تربـّـوا عــى عــداوة فرنســا، 

ــار. ض العتب وهــذا مــا يجــب أخــذه بعــ�ي

ض  ــ�ي ــر المقاتل ي أم
ــة أيضــاً تنظــر �ض هــذه الهيئ

ــن عــادوا مــن ســوريا والعــراق إىل فرنســا،  الذي

ي تســعى لنــ�ث الفكــر 
ــىت إىل جانــب الحــركات ال

ســام  ي توّظــف الإ
ي فرنســا، والــىت

الراديــكاىلي �ض

كأيديولوجيــا عدوانّيــة صالحــة لشــّن الحــروب، 

أيضــاً  بــل  »الــدول«،  عــى  فقــط  ليــس 

.» ض »المواطنــ�ي

المكتــب  مــع  »حفريــات«  لـــ  حديــث  ي 
و�ض

ي باريــس، أّكــد 
الصحفــي لمحكمــة البدايــة �ض

ض  بالقوانــ�ي مــة  ض مل�ت »فرنســا  أّن  المتحــّدث؛ 

لمحاكمــة  وتســعى  والدوليــة،  الدســتورية 

رهابيــة،  ي الأعمــال الإ مجرمــي الحــرب، ومرتكــىب

تهمــة  أمــا  القانــون،  ظــّل  ي 
و�ض  ، ض كمواطنــ�ي

الجماعــات  عــى  تقتــر  ل  فهــي  رهــاب  الإ

ي زعزعــة أمــن 
ســامّية؛ بــل كّل مــن يســاهم �ض الإ

ي 
فرنســا وتهديــد مواطنيهــا، أمــا المقيمــون �ض

ي جرائــم الحــرب فالمحكمــة  فرنســا مــن مرتكــىب
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البلديات األكرث تصويتاً لتجمع الدميقراطيني املسلمني يف فرنسا

ي 
�ض معــروف  هــو  وكمــا  بالقانــون،  م  ض ســتل�ت

بخصوصهــم«. تتخــذ  ي 
الــىت الإجــراءات 

إعادة النظر في العلمانّية
، يــرى  ارد لرشــ�ي لمــان، جــ�ي ي ال�ب

النائــب �ض

ــة  ي العلمانّي
ــر �ض ــادة النظ ي إع

ــن �ض ــّل يكم أّن الح

ــادة  ــبيل إع ي س
ــة �ض ــادئ الجمهوري ــها، ومب نفس

قراءتهــا، وخصوصــاً أســلوب تطبيــق قانــون 

ــذي يحــّدد بدقــة أشــكال فصــل  عــام 1905، ال

ــة ممارســة الأنشــطة  ــة وكيفي ــن عــن الدول الدي

مارســيل  المــؤرخ  يــرى  ض  حــ�ي ي 
�ض الدينيــة، 

ي أّن 
ــن �ض ــة تكم ــكلة الحقيق ــيت؛ أّن »المش غوش

ي الديمقراطّيــة، بالمعــىض 
ســام لــم يدخــل �ض الإ

يقــي؛  ض والميتاف�ي الفلســفي  بــل   ، ي
المؤسســا�ت

ــهم دون  ــم أنفس ــراد بتنظي ــة الأف ــىض حري بمع

ــة«. ــة أو ربانّي ــر علويّ ــة أوام أيّ

تنفيــذ  وري  الــرض »مــن   : لشــ�ي ويضيــف 

أحــكام قانــون عــام 1905 ضــّد دعــاة الجماعات 

ــم  ــون أنّه ــن يّدع ــة«، الذي ــامية »المقاتل س الإ
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ثمة خشية من تحّول ستراتسبورغ، عاصمة االتحاد األوروبّي، 
إلى عاصمة لإلسالم السياسّي التركّي لتأّثر الجالية التركية 

هناك بالبروباغندا األردوغانّية

ــت  ي الوق
ــة، �ض ــش الجمهوري ــى هام ــون ع يبق

ي 
ــة العمــل الثقــا�ض ــه، ل يمكــن إهمــال أهمي ذات

م  يحــ�ت فكــري  اتجــاه  لخلــق  والتعليمــي 

الديمقراطيــة«.

إجراءات متخبطة
ســام  ي التعامــل مــع »الإ

التخبــط الواضــح �ض

ي فرنســا ســببه الرؤيــة التعميمّيــة، 
« �ض الســياسي

 ، ض ض احتمــالت جهادي�ي ي كّل المســلم�ي
ي ترى �ض

الــىت

ــوع إىل  ــّول الموض ، ليتح ض ــي�ي ض سياس ــط�ي أو ناش

نــوع مــن الســتفزاز، وخصوصــاً بعــد التجــارب 

ي تلّخــص 
ي قامــت بهــا فرنســا، والــىت

الفاشــلة الــىت

ي ثبتــت 
ي »مراكــز محاربــة الراديكالّيــة« الــىت

�ض

الســخرية،  محــّط  إىل  وتحوّلهــا  عنريتهــا، 

أنظمــة  ي 
�ض ذاتــه  والأمــر  النتقــام،  وأحيانــاً 

ي المــدارس، وتحديــد الطــاب الذيــن 
الرقابــة �ض

ــة«، ووصــل  تظهــر عليهــم »عامــات الراديكالّي

ــن  ــه م ــل ب ــف يتص ــم هات ــاء رق ــر إىل إنش الأم

يظــّن أّن هنــاك »ســلفياً« أو »راديكاليــاً« يعرفــه، 

كي يخــ�ب عنــه الســلطات المختصــة، وهــذا مــا 

ــن. ي ــخرية لكث�ي ــّط س ــّول إىل مح تح

آخــر هــذه الجهــود كانــت اســتضافة ماركــوس 

لتقديــم  المؤتمــرات  مــن  عــدد  ي 
�ض بــ�ي  ك�ي

أّن  والســبب  الفرنســّية،  للحكومــة  النصــح 

ي وزارة الداخلّيــة الألمانيــة، 
، المســؤول �ض بــ�ي ك�ي

ــان  ــع ألم ــوار م ــات ح ــرات وجلس ــق مؤتم ينس

ــث بشــأن انتشــار  ، مــن أجــل الحدي ض ومســلم�ي

ي ألمانيــا، خصوصــاً بعــد 
ســامّي �ض الفكــر الإ

ي بلغت أشــّدها عــام 2015. 
موجــات اللجــوء الــىت

ويــرى ماركــوس؛ أّن »عــى فرنســا الســتفادة 

ض  ــ�ي ــواراً ب ــت ح ي فتح
ــىت ــا ال ــة ألماني ــن تجرب م

مســلمي ألمانيــا أنفســهم، لمناقشــة طوائفهــم 

المتعــددة ومشــكاتهم، ل السياســّية فقــط؛ بل 

افــق ذلــك مــع دروس دينيــة  أيضــاً الدينّيــة، وي�ت

ي الاهــوت 
ي المــدارس العامــة واختصاصــات �ض

�ض

ي الجامعــات، والأهــم العمــل عــى 
ســامي �ض الإ

ض  أن يكــون خطبــاء الجوامــع مولوديــن ودارســ�ي

ــا. ي ألماني
ــامي �ض س ــن الإ للدي

الخوف من ستراتسبورغ
العامــل الآخــر الــذي يحــّرك الخــوف الفرن�ي 

اتســبورغ،  ؛ هــو س�ت ســام الســياسي مــن الإ

ي يُظــّن أنّهــا 
، والــىت ّ ي عاصمــة التحــاد الأورو�ب

؛  ّ كي
ّ الــ�ت ســام الســياسي تتحــّول إىل عاصمــة لاإ

وباغندا  كيــة هنــاك بال�ب بســبب تأثـّـر الجاليــة ال�ت

الأردوغانّيــة، والأهــم أنّهــا تحتضــن مســجد 

ــه عــام  ــذي ســيفتح أبواب ــوب ســلطان«، ال »أي

2023 بقيمــة تبلــغ 32 مليــون يــورو، ليكــون 

ــا. ي أوروب
ــ�ب المســاجد �ض ــن أك واحــداً م
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زار أردوغان مدينة سرتاتسبورغ سابقاً وقوبل باالحتفال الهائل

ي مســاجد 
صحيــح أّن المســجد ســيكون كبــا�ت

فرنســا، يضــّم مقاهــي ومســاحات للطعــام 

ــّن التخــوف أساســه  ــن الأنشــطة، لك هــا م وغ�ي

ي ســيضّخها، والمنظمــة 
طبيعــة الدعايــة الــىت

»رؤيــة  اســم  تحمــل  ي 
الــىت لــه،  الداعمــة 

ي تتحــدث باســم مجموعــة 
المجتمــع«؛ والــىت

ي ظهــر 
كيــة المحافظــة، الــىت مــن المنظمــات ال�ت

هــا عندمــا زار أردوغــان المدينــة ســابقاً،  تأث�ي

وقوبــل بالحتفــال الهائــل.

اً مــن المــدارس الخاصــة  الأهــّم؛ أّن كثــ�ي

 ، ض هنــاك ترفــض إعطــاء مواعيــد للصحفيــ�ي

فالمــدارس  الحقيقــة؛  يشــّوهون  بوصفهــم 

هنــاك تّدعــي أنّهــا مطابقــة للمناهــج الوطنّيــة، 

ــة  ــة الُمتهم ــة الدينّي بي ــا دروس ال�ت ــاً إليه مضاف

ــا أّن  ــة، كم ــادي العلمانّي ــاً تع ــّث قيم ــا تب بأنّه

مديــر العاقــات العامــة لمكتــب العاقــات 

آرائــه  بســبب  المبَعــد  كّيــة،  ال�ت الفرنســية 

ــة الفرنســّية، يعمــل  المناهضــة لقيــم العلماني

ي المنظمــة، ويرفــض أّي لقــاء صحفــّي، خوفــاً 
�ض

ــه. ــويه صورت ــن تش م


