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هل ينهي تصّدع »النهضة« آخر آمال 
مشروع اإلسالم السياسي؟

ي لحركة النهضة أك�ث من ثمانية أعوام ح�ت تفاقمت 
لم يمِض عىل النشاط العل�ن

ن استقرارها لتنقسم إىل شقوٍق أنتجت  ن قياداتها، واه�ت خالفاتها الداخلية ب�ي
استقاالت من الحجم الثقيل، توقع مراقبون أن تكون نتائجها كارثية عىل 

وعها السياسي يشهد أزمة غ�ي مسبوقة، رغم  ي بات م�ث
مستقبل الحركة، ال�ت

محاوالتها فصل جانبها الدعوي عن السياسي لخلق التوازن داخل المجتمع 
، والتكّيف مع متطلبات المرحلة الجديدة التونسي

 حنان جابلي

مفاهيــم  ي 
�ف الديمقراطيــة  المركزيــة  غيــاب 

القــرارات  اتخــاذ  ي 
�ف  ، الســياسي ســام  الإ

ــورى،  ــس الش ــة مجل ــة وتزكي ــا بمبارك وانحصاره

لــم يصمــد طويــاً أمــام حالــة الغليــان الداخــ�ي 

التيــارات  لهــذه  كنمــوذج  التونســية  للنهضــة 

ــا مــن أجــل  ــا بينه ي تتصــارع فيم
ــ�ت ســامية، ال الإ

زعيــم  إىل  والتقــرب   ، الكــرسي عــ�  الحصــول 

ــوذه، بعــد اتســاع  ــد نف ــدأ يفق ــذي ب ــة، ال الحرك

ي يواجههــا مــن داخــل الحركــة أو 
ــ�ت المعارضــة ال

ــن يوجهــون  ف الذي ــه السياســي�ي ــل خصوم ــن قب م

ــاب. ره ــاً بالإ ــه تهم ل

انسحابات واستقاالت
ي 

ة للعضــو الســابق �ف وأحدثــت الســتقالة الأخــري

 ، مجلــس شــورى النهضــة، عبــد الحميــد الجاصي

اً  مــا يشــبه النفجــارح إذ تعــّد الأهــم والأكــرث تأثــري

ي عاشــتها، عــام 1991، خاصًة 
منــذ الســتقالت الــ�ت

أنّــه أحــد أهــم القيــادات التاريخيــة للنهضــة 

ــذ نحــو  ، من ي
ي بعــد راشــد الغنــوسث

ــا�ف ورجلهــا الث

ام  ــة تحظــى باحــرت أربعــة عقــود، وشــخصية قوي

كبــري داخــل الحركــة وخارجهــا.

ي تونــس، 
ي بــدت الأكــرث تماســكاً �ف

فالحركــة الــ�ت

بــدأت بخســارة شــخصياٍت مــن الحجــم الثقيــل 
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حركة النهضة تنقسم بسبب ديكتاتورية الغنويش

النهضة ستزول ألّن المجتمع التونسي عاش طوال العقود 
الماضية على وقع إصالحات تفرض وجوبًا فصل الدين عن 

السياسية

ــة  ــا ســيؤثر عــ� المعادل ــاٍل، وهــو م بشــكٍل متت

ي تونــس وعــ� الحركــة ذات الأغلبيــة 
السياســية �ف

ي إيجــاد 
ي فشــلت إىل اليــوم �ف

لمانيــة، الــ�ت الرب

ه  حليــٍف تتقاســم معــه الحكــم، وتمــرر عــرب

ــا. ــاريع قوانينه مش

ي  القيــادي ريــاض الشــعي�ب وكانــت اســتقالة 

 ) ــرب ي )نوفم
ــا�ف ــن الث ي ي ت�ث

ــة، �ف ــن النهض الأوىل م

ي 
ــد، و�ف ــزب جدي ــيس ح ــرر تأس ــل أن يق 2013، قب

ف عــام الحركــة،  آذار )مــارس( 2014؛ اســتقال أمــ�ي

غامضــة،  ظلــت  لأســباب   ، الجبــاىلي حمــادي 

واســتقال هشــام العريــض، ابــن عــ�ي العريــض، 

أحــد أهــم رجــال الحركــة، وزيــاد بومخلــة يــوم 

امــن مــع  ف ــذي يرت ــر( 2020، ال ي )يناي
ــا�ف ــون الث 14 كان

ــة  ــن رمزي ــا م ــا له ــورة، ولم ــرى التاســعة للث الذك

ت  ــ�ث ــ�ت ن ــات ال ــق التدوين ــا، وف ــبة إليهم بالنس

ــمية. ــا الرس ــ� صفحتهم ع

ونائــب  الســابق  والوزيــر  القيــادي  وأعلــن 

بمجلــس النــواب حاليــاً، زيــاد العذاري، اســتقالته 

ــهر  ــر ش ي أواخ
ــة، �ف ي الحرك

ــؤولياته �ف ــن كّل مس م

( 2019، مــن الأمانــة العامــة  ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ف ت�ث

ومــن المكتــب التنفيــذي، بســبب عــدم ارتياحــه 

للمســار الــذي أخذتــه البــاد منــذ مــدة، خاصــة 
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ة  ــرت ي الف
ــزب �ف ى للح ــرب ــرارات الك ــن الق ــدداً م ع

ة، وعــدم تمكنــه مــن إقنــاع مؤسســات  الأخــري

ــة. ي ــا مصري ــا رآه ي قضاي
ــزب �ف الح

ــادق  ــوز، والص ــب الل ــن الحبي ــر أّن كاً م يذك

شــورو، وعبــد الفتــاح مــرور، مــن جيل التأســيس، 

ــا  ه، كم ــري ــبب أو لغ ــاحة لس ــن الس ــوا ع ــد غاب ق

ــة، لطفــي  أّن المستشــار الســياسي لرئيــس الحرك

ــل أن يقــع  ــه قب ــون، قــد انســحب مــن مهمت زيت

ــه لاأضــواء. ــره« وإعادت »توزي

معارضون وداعمون للغنوشي
الجبــار  عبــد   ، الســياسي المحلــل  وانتقــد 

ي ترصيحــه لـــ »حفريــات«، هــذه 
المــدوري، �ف

أو  ظرفيــًة  ليســت  أنّهــا  اً  معتــرب الســتقالت، 

ــات  ــي خاف ــل ه ــبوكية، ب ــات فيس ــرد تعليق مج

؛  ف ــق�ي ف ش ــ�ي ــمة ب ــة المنقس ــادات النهض ف قي ــ�ي ب

، وشــق  ي
شــق ينتــرص لزعيمهــا راشــد الغنــوسث

آخــر معــارض للتوجهــات العاّمــة الحركــة، ولتفــرّد 

اً إىل أّن النهضــة ســتخ�  ي بالقــرار، مشــري
الغنــوسث

. ي رصيدهــا النتخــا�ب

وقــال المــدوري إّن هــذه الســتقالت تــدّل 

ٍ داخــل الحركــة ســيفقدها  عــ� تملمــل كبــري

قبــل  انطلقــت  وإنّهــا   ، ي النتخــا�ب رصيدهــا 

يعيــة عندمــا انتفــض عــدد مــن  النتخابــات الت�ث

ف تــم  يعيــة، حــ�ي ف عــ� القوائــم الت�ث النهضاويــ�ي

ي عــ� 
فــرض ترشــح رئيــس الحركــة راشــد الغنــوسث

دائــرة تونــس 1، وتواصلــت إىل مــا بعــد النتخابات 

ف تــم اختيــار رئيــس حكومــة مــن قبــل  وكانــت حــ�ي

ــة. النهض

ف  يهــرت أن  التونــ�ي  الشــأن  متابعــو  ويرجــح 

التســيري  طريقــة  بســبب  الحركــة  اســتقرار 

 ، ي
ــوسث ــه الغن ــذي يســيطر علي ــا، وال الداخــ�ي له

ف  ي انتقدهــا بشــكٍل رصيــٍح عــدد مــن القياديــ�ي
الــ�ت

ف بالحركــة؛ عــ� غــرار عبــد اللطيــف  المهمــ�ي

اً عبــد الحميــد  ، ومحمــد بــن ســالم، وأخــري المــ�ي

. الجــاصي

؛  ي
ويــرى المحلــل الســياسي يوســف الوســا�ت

أّن قــرارات المؤتمــر العــا�ث للحركــة، والــذي 

ــن  ــوي ع ــل الدع ــا فص ى منه ــرب ــرارات ك ــذ ق اتّخ

، أســفر عــن تصــّدع الحركــة، وانقســامها  الســياسي

، بعضهــم غــادر  ي
إىل جــزٍء معــارٍض للغنــوسث

الحركــة، وجــزء مــوال لــه، فيمــا اكتفــى جــزٌء 

آخــر بالتعبــري عــن رأيــه، دون اتخــاذ موقــف 

واضــٍح، وأّن مــا فاقــم هــذه التصّدعــات ســيطرة 

المــاىلي  الجانــب  عــ�   ، ي
الغّنــوسث زعيمهــم، 

ي الحركــة، فضــاً عــن تفــرّده بتوزيــع 
والســياسي �ف

المناصــب حســب رغباتــه.

يوسف الوسالتي: كّل حركات اإلسالم السياسي في العالم 
فقدت بريقها بمجّرد خوضها تجارب حكم والنهضة خير مثال
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هل يفشل مشروع اإلسالم 
السياسي؟

وممارســة  النشــاط  مــن  ٍة  ف وجــري ٍة  فــرت بعــد 

« الــذي صّدع  ي
الحكــم، اصطــدم »الحــزب الربــا�ف

ســام هــو الحــل«،  ف بشــعار »الإ رؤوس التونســي�ي

ســامية، بطبيعــة  يعــة والقيــم الإ وبتطبيــق ال�ث

المجتمــع التونــ�ي الــذي عــاش عــ� طــوال 

ــرض  ــع إصاحــات تف ــة عــ� وق ــود الماضي العق

ــاً فصــل الديــن عــن السياســية، وأن يكــون  وجوب

الديــن شــأناً فرديــاً ل دخــل للجماعــة فيــه، ليعلــن 

، حزبــاً  ف نفســه، تكّيفــاً مــع طبيعــة التونســي�ي

ــية. ــزاب التونس ي الأح
ــا�ت ــاً كب مدني

 ، ف هــذا التغيــري التكتيــ�ي لــم يقنــع التونســي�ي

ي 
ول القيــادات المتشــدّدة داخــل الحركــة، الــ�ت

المتشــّدد،  الفكــري  وعهــا  م�ث باطنــاً  تخفــي 

لتحويــل البــاد إىل إمــارات، وهــو مــا خلــق أزمــًة 

وفــق  ســتعّجل،  داخلهــا،  واســعٍة  وخافــاٍت 

، أحمــد  الديبلومــاسي الســابق والمحلــل الســياسي

ــا  ــال إنّه ي ق
ــ�ت ــة، ال ــذه الحرك ــة ه ــس، بنهاي ونّي

اوًة، تجعــل  ول وستشــهد أزمــاٍت أكــرث رصف ف ســرت

ــية. ــة السياس عي ــاً لل�ث ــدًة كلي ــا فاق منه

لـــ  حديثــه  ي 
�ف أيضــاً  أّكــد  ونّيــس  أحمــد 

»حفريــات«؛ أّن هــذا الحــزب الــذي خــ� رصيــداً 

ي مختلــف المحطــات النتخابيــة 
ــاً مهمــاً �ف انتخابي

ــن  ــم يك ، إن ل ــياسي ــزٍب س ــه كح عيت ــيفقد �ث س

عاجــاً فســيكون آجــاً، وأنـّـه لــن ينجــو مــن أزماته 

ــود. ــكه المعه ــت تماس ي أضعف
ــ�ت ــة ال الداخلي

ــ�ي  ــع التون ــ� أّن المجتم ــس ع ــّدد وني وش

المــدى  عــ�  يحكمــه  أن  بالمــرّة  يقبــل  لــن 

دينيــٍة،  قاعــدٍة  إىل  يحتكــم  حــزٌب  الطويــل 

لأنّــه حســم  تاريخــه؛  أو  كان حجمــه  مهمــا 

مســألة ارتبــاط الديــن بالدولــة منــذ حــواىلي قــرٍن 

راشد الغنويش يسيطر عىل الهياكل السياسية واملالية داخل حركة النهضة
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ــٌة �ف ــة متأصل ــألة مبدئي ــي مس ــف، وه ونص

. ف وعــي التونســي�ي

، يوســف  ــل الســياسي ــرى المحل ــه، ي مــن جانب

ــة  ــأ حرك ؛ أّن الشــعب التونــ�ي قــد كاف ي
الوســا�ت

ة  ي اُضطهــدت وُظلمــت خــال فــرت
الّنهضــة، الــ�ت

الحكــم الســابقة، بــأن ســّلمها الحكــم، لأنّهــا 

ــرث  ــن أك ــا م ــه أنّه ي أذهان
اســتطاعت أن تغــرس �ف

ي تعرّضــت للظلــم والســجن؛ لأنّهــا 
الأطــراف الــ�ت

. ــرث ــال والســلطة ل أك ــا تحــب الم أظهــرت أنّه

التونــ�ي  الرئيــس  تــورّط  هــل  أيضــاً:  اقــرأ 

النهضــة؟ مــن  بضغــط  أردوغــان  باســتقبال 

ي أعلنــت 
ي أّن الحركــة الــ�ت

وأضــاف الوســا�ت

مدنيتهــا، ظّلــت وفيــًة لمرجعياتهــا الإخوانيــة، 

ي تصــّدع 
وأّن ذلــك ســاهم بشــكٍل أو بآخــر �ف

، الــذي تصــّدع إىل شــقوق نتيجــة  بيتهــا الداخــ�ي

إرهاصــات الحكــم، وغيــاب الديمقراطيــة داخــل 

ــا. هياكله

ــة  ــل النهض ــدث داخ ــا يح ي رأى أّن م
ــا�ت الوس

ســام  وتشــتتها، ليــس بمعــزل عــن كّل حــركات الإ

ــدأت تفقــد بريقهــا  ي ب
ــ�ت ي العالــم، ال

الســياسي �ف

يــٍة إىل أخــرى، بمجــرّد خوضهــا تجــارب  مــن ع�ث

ي الجزائر والســودان 
حكــم، عــ� غــرار مــا حــدث �ف

وأفغانســتان.

ي أن تنتهــي كّل هــذه الحــركات، 
وتوّقــع الوســا�ت

ــة  ــوام القليل ــون الأع ي غض
ــاً �ف ــي تمام وأن تختف

القادمــة، إمــا عــن تجربــة، أو استئناســاً بتجــارب 

بعــض البلــدان
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ما بعد اإلسالم السياسي: هل انتهى 
الشكل التقليدي للحركات اإلسالمية؟

ة ما بعد الحرب العالمية االأوىل،  سالم السياسي إىل ف�ت تعود نشأة حركات االإ
ي إطار االستجابة وردة الفعل عىل 

، وقد جاءت �ن ي
ينيات القرن الما�ن ي ع�ث

�ن
ي الحكم، وتصاعد مظاهر العلمنة وفصل الدين عن 

انتهاء نظام »الخالفة« �ن
السياسة والحياة العامة؛ حيث جعلت هذه الحركات من إعادة الخالفة، وبناء 
ي 

يعة، شعاراتها االأساسية، ووعودها ال�ت سالمية«، وتحكيم ال�ث »الدولة االإ
وعدت بها الشعوب، وآمن بها االأتباع والمنارصين

 خالد بشير

التجربة واختبار الشعارات
ــن  ــارب، وتمّك ــواىلي التج ــنوات وت ــرور الس ــع م م

عــدد مــن هــذه الجماعــات مــن الوصــول إىل الحكم 

بــدأت  الــدول،  مــن  عــدد  ي 
�ف فيــه،  والمشــاركة 

مقــولت وشــعارات هــذه الحــركات تخضــع للتجربة 

ســاميون إىل الحكــم  والختبــار؛ حيــث وصــل الإ

ــام 1989،  ــاذ« الع نق ــاب الإ ــع »انق ــودان م ي الس
�ف

ي لاإصــاح« 
ي اليمــن عــرب حــزب »التجمــع اليمــ�ف

و�ف

ــاذ  نق ســامية لاإ ــة الإ ــت الجبه العــام 1990، ووصل

ي الجزائــر العــام 1991، كمــا حصــل 
إىل الحكــم �ف

ــد  ــع مقاع ــن رب ــرث م ي الأردن عــ� أك
ســاميون �ف الإ

ــام 1989. ــات الع ي انتخاب
ــواب �ف ــس الن مجل

ــال  ــدة، والنتق ــارب الجدي ــذه التج ــع ه وم

مــن خانــة المعارضــة إىل الممارســة، بــدأت 

الأيديولوجيــة  المقــولت  محدوديــة  تظهــر 

عــن  بعدهــا  ومــدى  ســامية  الإ للحــركات 

الواقــع، وهــو مــا بــدا مــن خــال اضطــرار 

هــذه الحــركات للعمــل ضمــن أفــق الدولــة 

الوطنيــة وتجــاوز شــعارات الأمميــة، كمــا ظهــر 

ــة،  ــن السياس ــوة ع ــل الدع ــو فص ــاه نح التج

فــة، كمــا  وبــوادر التحــول نحــو الأحــزاب المحرت

وتأسيســهم  الأردن  ي 
�ف ف  ســامي�ي الإ تجربــة  ي 

�ف

ســامي. حــزب جبهــة العمــل الإ



8

ي 
س

سيا
 ال

الم
س

اإل
ف 

مل

كان الباحث الفرنسي أوليفييه روا أول من طرح فرضية ما بعد 
اإلسالم السياسي

فشل اإلسالم السياسي
ــذا  ــولت وه ــذه التح ــظ ه ــن لح وكان أول م

التقليديــة  الأيديولوجيــة  للمقــولت  الفشــل 

، هــو الباحــث الفرنــ�ي أوليفييــه روا؛  ف ســامي�ي لاإ

ــام  س ــل الإ ــهري »فش ــه الش ــدر كتاب ــث أص حي

« العــام 1992، وتمحــورت أطروحتــه  الســياسي

ف  ســامي�ي الإ بعجــز  القــول  حــول  الكتــاب  ي 
�ف

ــة  ــع الأنظم ــاج نظــام ســياسي يقطــع م ــن إنت ع

ي 
�ف يتــم طرحــه  كان  الــذي  بالشــكل  القائمــة، 

خطابهــم وأدبياتهــم، طارحــاً بذلــك أول مــرة 

ــدة للحــركات  ــور أشــكال وأطــوار جدي ــرة ظه فك

ســامية، وهــو مــا ســيصطلح عليــه لحقــاً  الإ

ســاموية« أو »مــا بعــد  بتســمية »مــا بعــد الإ

.» الســياسي ســام  الإ

ي العــام 1997، أصــدر 
وبعــد ســنوات قليلــة، �ف

الجماعــات  ي 
�ف المتخصــص  الفرنــ�ي  الباحــث 

»الجهــاد:  كتابــه  كيبيــل،  جيــل  ســامية،  الإ

ــه  ــذي أكــد في ســاموية«، ال انتشــار وانحســار الإ

عــ� تبلــور وتشــّكل خطــاب جديــد للحــركات 

ــة  ــق مــع الديمقراطي ســامية، يتجــه إىل التوفي الإ

اً أنــه »بــدأ يتشــكل  نســان، معتــرب وحقــوق الإ

ــل  ــارن كيبي ــا ق ــر«، كم ــيا إىل الجزائ ــن أندونيس م

ف والتجربــة الشــيوعية عــرب  ســامي�ي ف تجربــة الإ بــ�ي

ف  ــيوعي�ي ــرت أّن الش ي أظه
ــ�ت ــن، ال ي ــرن الع�ث الق

ــوري  ــو ث ــن ه ــم م ــدة؛ فمنه ــة واح ــوا كتل ليس

جــذري ل يــرصف بالأنظمــة القائمــة، ومنهــم مــن 

ــل  ــه قاب ــل أن ــا رأى كيبي ــو م ــي، وه ــو إصاح ه

، مؤيــداً بذلــك أطروحــة  ف ســامي�ي للتكــرار عنــد الإ

مواطنــه روا.

فرانسوا بورغا.. رأي مغاير
بورغــا،  فرانســوا  الآخــر،  الفرنــ�ي  الباحــث 

ســام  ــا بعــد الإ ــا ومســّمى »م رفــض أطروحتهم

ســام الســياسي  ي كتابيــه »الإ
«، وذلــك �ف الســياسي

 ،1988 العــام  الصــادر  الجنــوب«  صــوت 

الصــادر  الواجهــة«  ي 
�ف الســياسي  ســام  و»الإ

ســام الســياسي  العــام 1995؛ حيــث اعتــرب أّن الإ

ي مواجهة 
هــو حركــة هويــة وهــو مرحلــة جديــدة �ف

كان الباحث الفرنيس اوليفييه روا هو أول من طرح فرضية

 »ما بعد اإلسالم السيايس«
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الأســباب  اســتمرارية  عــ�  وأّكــد  الســتعمار، 

ي أّدت لظهــوره وصعــوده.
الجتماعيــة الــ�ت

رواج الفرضية
ســاموي خال التســعينيات  اســتمر الصعود الإ

افقــاً مع  ومــع مطلــع الألفيــة الجديــدة، وجــاء مرت

ايــد نحــو القبــول بالعمليــة الديمقراطية  ف اتجــاه مرت

ي 
ــداول الســلطة، وهــو مــا ظهــر �ف ــة وت والتعددي

ي 
تجربــة خاتمــي الإصاحيــة خــال التســعينيات �ف

ي مرص، 
ســامي �ف إيــران، وتجربــة حــزب الوســط الإ

منــذ ظهــوره العــام 1996 واتجــاه مؤسســيه نحــو 

القبــول بالحريــات والتعدديــة والديمقراطيــة، 

وقــد وصــل هــذا التجــاه إىل ذروتــه مــع وصــول 

ي تركيــا 
حــزب العدالــة والتنميــة إىل الحكــم �ف

ي 
ــ�ف ــادة أردوغــان، ومــا أظهــره الحــزب مــن تب بقي

اغماتيــة السياســية، كمــا  كامــل للعلمانيــة والرب

ــزب  ــيس الح ــع تأس ــرة م ــذه الظاه ــت ه تواصل

العمليــة  ي 
�ف وانخراطــه  العــراق  ي 

�ف ســامي  الإ

السياســية بعــد 2003، وتمكــن حــزب »العدالــة 

ي 
والرفاهيــة« الأندونيــ�ي مــن حصــد 47 مقعــداً �ف

ــام 2004. ــة الع يعي ــات الت�ث النتخاب

أّدت هــذه التطــورات إىل تزايــد ميــل عــدد مــن 

ــن  ــاٍم م ــار متن ــ�ي تي ــول بتخ ــو الق ف نح ــ�ي الباحث

ف عــن المخيــال الســياسي التقليــدي  ســامي�ي الإ

الــذي كان قائمــاً عــ� شــعارات إقامــة دولــة 

ــ�  ــوم ع ــد يق ــر جدي ــتبداله بآخ يعــة، واس ال�ث

القبــول بالدولــة الديمقراطيــة والمدنيــة، وتجــاوز 

ســاموية الكاســيكية، مــن كتــب  الأدبيــات الإ

ــت  ي كان
ــ�ت ــا، ال ــودودي، والبّن ــب، والم ــيد قط س

ــة السياســية  ــع الأنظم ــة م ــر للقطيعــة التاّم تنّظ

الحاكمــة وتصفهــا بالجاهليــة والكفــر.

ليدعــم  جديــد  مــن  روا  أوليفييــه  عــاد 

ســام«  ي كتابــه »عولمــة الإ
فرضيتــه، وذلــك �ف

الصــادر العــام 2003، حيــث قــام بالتطويــر ع� 

ســام  أطروحتــه متحدثــاً عــن تحــول حــركات الإ

الســياسي مــن السياســة إىل المجــال الجتماعــي، 

وهــو مــا طــّور عليــه تلميــذه الســوي�ي باتريــك 

أكد جيل كيبيل على تبلور وتشكل خطاب جديد للحركات 
اإلسالمية يتجه للتوفيق مع الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 أكد جيل كيبيل عىل تبلور وتشكل خطاب جديد للحركات اإلسالمية 

يتجه إىل التوفيق مع الدميقراطية وحقوق اإلنسان
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الصــادر  الســوق«  »إســام  كتــاب  ي 
�ف ي 

هايــ�ف

العــام 2005.

وجــاءت التبلــور التــام لفرضيــة »مــا بعــد 

ي العــام 2007، مــع إصــدار 
« �ف ســام الســياسي الإ

أصــل  مــن  الأمريــ�ي  الباحــث  بّيــات،  آصــف 

ســامية«،  ــة الإ ــه »إنشــاء الديمقراطي ، كتاب ي
ــرا�ف إي

ــد  ــا بع ــهري »م ــه الش ــاً بكتاب ــه لحق ــذي أتبع ال

ــات  ــج بّي ــث حاج ــام 2013، حي ــاموية« الع س الإ

ــة وليســت  ســاموية« هــي حال ــأّن »مــا بعــد الإ ب

وعــاً ناجــزاً، وأنّهــا تقــوم عــ� محاولــة وضــع  م�ث

ســام الســياسي  اتيجية لتجــاوز الإ تصــّور وإســرت

ي المجــالت الجتماعيــة والسياســية، مــن خــال 
�ف

محــاول دمــج التديـّـن والحقــوق والقبــول بالقيــم 

الديمقراطيــة، وقــد اســتلهم بّيــات أطروحته، كما 

ي 
يــرا�ف ي الكتــاب، مــن تجربــة الرئيــس الإ

يتحــدث �ف

ي 
ي التســعينيات، الــ�ت

محمــد خاتمــي الإصاحيــة �ف

. ي
ــ�ف ــاة الأصــوىلي المؤســس الخمي تبعــت وف

ي 
يــرا�ف الإ الباحــث  أصــدر   ،2009 العــام  ي 

و�ف

ســام؛ العلمانيــة  نــادر هاشــمي، كتابــه »الإ

فيــه  دعــا  الــذي  اليــة«،  الليرب والديمقراطيــة 

 ، ســام الســياسي ورة إعطــاء فرصــة لاإ إىل رصف

انطاقــاً مــن القــول بإمكانيــة اتجاهــه نحــو 

ــركات  ــة الح ــك بتجرب ــاً بذل ــة، مقارن الديمقراطي

ــا،  ي أوروب
ــتانتية �ف وتس ــة والرب ــة الكاثوليكي الديني

ــة  ــول بالعلماني ــو القب ــا نح ــا واتجاهه وتطّوره

الثــاث  القــرون  خــال  والديمقراطيــة، 

ة. الأخــري

»الربيع العربي«.. هل أّكد 
الفرضية؟

ــة  ــة العربي ــركات الحتجاجي ــد الح ــع تصاع م

ف 2011 و2012، ومــا آلــت إليــه مــن  خــال العامــ�ي

ــة السياســية  ي الأنظم
ة �ف ــري ات كب ــري إحــداث تغي

جديــدة  وأشــكال  مجــالت  وفتــح  العربيــة، 

ــور  ــتمر ظه ــية، اس ــة السياس ــل والممارس للعم

ــة  ــاب والممارس ــتوى الخط ــ� مس ــولت ع التح

؛ حيــث ظهــرت  ســام الســياسي عنــد حــركات الإ

ــام  ــا الت ــا وتبّنيه ــت قبوله ــدة أعلن أحــزاب جدي

جادل بورغا في كتابه »اإلسالم السياسي في الواجهة« 
باستمرارية الشكل التقليدي لإلسالم السياسي

راشد الغنويش يسيطر عىل الهياكل السياسية واملالية داخل حركة النهضة
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ي والعمليــة الديمقراطيــة، كان 
طــار الوطــ�ف لاإ

ي 
ــادة راشــد الغنــوسث أبرزهــا حــزب النهضــة بقي

ــات  ي انتخاب
ــاراً �ف ــق انتص ــذي حق ــس، ال ي تون

�ف

انتخابــات  ي 
�ف اجــع  يرت أن  قبــل   ،2011 العــام 

ي 
ي رســمياً �ف

العــام 2014، وقــد أعلــن الغنــوسث

العــام 2016 عــن فصــل الدعــوة عــن السياســة، 

ي 
ي أثــارت جــدلً واســعاً �ف

وهــي الخطــوة الــ�ت

ــل  ــول للعم ــاس التح ــرب أس ــث تعت ــه؛ حي حين

ي 
ف البعيــد عــن الطابــع الديــ�ف الســياسي المحــرت

ي،  التقليــدي والمرتبــط بالعمــل الدعــوي والخري

حــزب  تجربــة  طــار  الإ هــذا  ي 
�ف جــاءت  كمــا 

ي المغــرب، والــذي وصــل 
»العدالــة والتنميــة« �ف

لمانيــة  ي النتخابــات الرب
إىل الحكــم بعــد فــوزه �ف

ــث  ــام 2016، حي ي الع
ــم �ف ــن ث ــام 2011، وم الع

ان عــ�  لــه بنكــري أكــد مــراراً أمينــه العــام عبــد الإ

كــون الحــزب »سياســياً مدنيــاً«، وذلــك منــذ 

ــاح ذات  ــد والإص ــة التوحي ــن حرك ــه ع انفصال

ــوي. ــع الدع الطاب

عبــد  تجربــة  طــار  الإ هــذا  ي 
�ف جــاءت  كمــا 

ي 
المنعــم أبــو الفتــوح وحــزب »مــرص القويــة« �ف

ي الأردن ظهــرت بــوادر تشــقق وتصــدع 
مــرص، و�ف

ســامية الأم، نتــج عنها ولدة  ي جســم الحركة الإ
�ف

اكــة  « و«ال�ث ي
أحــزاب جديــدة كـ«المؤتمــر الوطــ�ف

الشــعارات  عــن  تخليهــا  أعلنــت  نقــاذ«،  والإ

ســاموية التقليديــة. الإ

استلهم بيات أطروحته من التجربة اإلصالحية للرئيس اإليراني 
السابق محمد خاتمي خالل التسعينيات

يرى ناثان براون إمكانية تطور الحركات اإلسالمية واقرتابها 

من منوذج األحزاب املسيحية الدميقراطية

هــذه  ي 
�ف ف  الباحثــ�ي مــن  العديــد  رأى  وقــد 

ــام  س ــد الإ ــا بع ــة »م ــداً لأطروح ــولت تأيي التح

«، وكان مــن أبرزهــم: ناثــان بــراون،  الســياسي

ي مركــز 
عالــم السياســية والباحــث الأمريــ�ي �ف

 When victory« ــه ي كتاب
ــد �ف ــذي أّك ــي، ال كارنيغ

is not an option« الصــادر العــام 2012، والــذي 

تمــت ترجمتــه إىل العربيــة بعنــوان »المشــاركة 

حــركات  تطــّور  إمكانيــة  عــ�  المغالبــة«،  ل 

ابهــا مــن نمــوذج الأحــزاب  ســام الســياسي واقرت الإ

الديمقراطيــة. المســيحية 

ــات  ــولت والتمّخض ــتمرار التح ــع اس ــن وم ولك

ي المنطقــة العربيــة، ماتــزال 
للعمليــة السياســية �ف
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التســاؤلت حــول حجــم  مــن  الكثــري  هنــاك 

ــدة، وإىل أي  ــارات الجدي ــذه التي ــري ه ــدى تأث وم

الســياسي  ســام  الإ تيــارات  اســتطاعت  مــدى 

تجــاوز أســئلة العلمانيــة والديمقراطيــة والقبــول 

ــة. ــة الوطني بالدول
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ما بعد اإلسالم السياسي: الطموحات 
األيديولوجية الكبيرة إذ تنكمش

ن  ي تصيب الذات ح�ي
« كمصطلح، االأزمة العميقة ال�ت سالم السياسي يمثل »االإ

ي تقديس 
تهبط من رحمها الطوباوي إىل مواجهة العالم، مما يجعلها مهووسة �ن

ي العديد من االأحيان.
أفكارها الطوباوية، والدفاع عنها أيديولوجياً وفعلياً �ن

ورسعان ما تأخذ هذه الذات بالتمدد، ح�ت تتسع إىل العالم وأفكاره االأخرى، 
وبغض النظر، سواء اتُخذت تلك االأفكار عىل أنّها دخيلة، صديقة، عدوة، فإنّها 

ي آخر االأمر إىل تحطيم الذات كما كانت 
اً، ربما يؤدي �ن ي النهاية تحدث تغي�ي

�ن
تحاول أن تكون

 عاطف الخالدي

« يفصــح عــن هــذه الحالــة  ســام الســياسي »الإ

ي تجليهــا اليــوم، حيــث يتــم التعبــري عنــه 
�ف

ــات، وهــذا  ــة النهاي ــغ مرحل ــه بل مؤخــراً، عــ� أن

 ، ي
طــرٌح وجــد منــذ تســعينيات القــرن المــاصف

ــة  ــه المنطق ــ� وج ــد ع ــن جدي ــو م ــه يطف إل أن

ــ�  ــراً ع ــة مؤخ ــتباكاتها الكثيف ــد اش ــة بع العربي

صعــد مختلفــة اجتماعيــة وسياســيٍة وثقافيــة 

.» ي لهــا »الربيــع العــر�ب ف ودينيــة، اخرت

ســام  الإ بعــد  مــا  أصبحــت؛  واليــوم، 

ــة الأكــرث حضــوراً، وصــاَر  ، هــي الجمل الســياسي

ــُه  ــا نعرف ــياسي كم ــام الس س ــة الإ ــري بنهاي التبش

حالــًة ســائدة، غــري أّن الســياقات المؤديــة إىل 

ــل  ــا، تظ ــويق له ــم التس ي يت
ــ�ت ــة ال ــذه النهاي ه

محــل اختــاف، فهــل يمكــن تقــ�ي بعــض هــذه 

الســياقات، وإىل أيــن قــد تــؤدي بالفعــل؟

المثالية التي تحطمت
ــِم  ــرة والعال ف الفك ــ�ي ــة ب ــخ العاق ــود تاري يع

ف منــذ التأســيس،  عنــد جماعــة الإخــوان المســلم�ي

إىل رؤيــة فضفاضــة أرســاها شــيخها المؤســس 

ي إحــدى رســائله »لســنا 
حســن البنــا، الــذي قــال �ف

حزبــاً سياســياً، وإن كانــت السياســة عــ� قواعــد 
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مؤسس جامعة اإلخوان املسلمني حسن البنا

هبط اإلخوان المسلمون من رحم مشروعهم النهضوي 
المغلف بالمثالية والتاريخية والذاتية إلى بنى الواقع والسلطة 

والرأسمالية

ســام مــن صميــم فكرتنــا، ولســنا جمعيــة  الإ

يــة إصاحيــة، وإن كان عمــل الخــري والإصــاح  خري

مــن أعظــم مقاصدنــا، ولكننــا أيهــا النــاس: فكــرة 

ــع،  ــدده موض ــاج، ل يح ــام ومنه ــدة، ونظ وعقي

حاجــز  دونــه  يقــف  ول  جنــس،  يقيــده  ول 

ــرث هللا الأرض  ــٍر حــ�ت ي ــي بأم ، ول ينته ي
جغــرا�ف

ــا«. ــن عليه وم

ي مــ�ف عليهــا قــرٌن تقريبــاً، 
هــذه الرســالة الــ�ت

ي ســياقها التاريخــي؛ 
لــم يكــن ممكنــاً فهمهــا �ف

كونهــا ل توضــح أهدافهــا ل بزمــاٍن ول مــكان، ول 

تســعى إىل هيــكٍل واضــح يمكــن لجماعــة الإخــوان 

ف اتخــاذه سياســياً عــ� الأقــل، بحيــث  المســلم�ي

ــد.  ــدى البعي ــ� الم ــة ع ــج مأمول ي إىل نتائ
ــ�ف يف

لكــن، تــم تفســري هــذه الرســالة لحقــاً أنهــا 

ي إســامي،  وٍع نهضــوٍي عــر�ب ي ســياق مــ�ث
جــاءت �ف

ــه ضــد الســتعمار، وســيقوم  ه أن ف أهــم مــا يمــري

ي الحكــم )رداً 
بالعمــل عــ� إنجــاز رؤية إســاميٍة �ف

ســامية( كمــا أنــه ســينتج  عــ� ســقوط الخافــة الإ

ــامي،  ــوٍر إس ــن منظ ــًة م ــًة ثقافي ــًة اجتماعي حمل

خــارج مجــال الســتعمار، وخــارج المنطــق الــذي 

ــتقلًة  ــور مس ــة بالظه ــدول العربي ــه ال ــدأت في ب

بعــد انحســار القــوى الســتعمارية، باعتبارهــا 

ي اســتقالها، وتخفــي وضعــاً 
تمثــل العروبــة �ف

ي واقعهــا الجديــد، وتذهــب 
مــا بعــد كولونيــاىلي �ف

ي تأسيســها أيضــاً، إىل أنهــا تســعى 
الجماعــة �ف

وكان  الفســاد،  ومحاربــة  الجتماعيــة  للعدالــة 

ــات مــن  ــم أعمالهــا خــال الثاثيني ي صمي
هــذا �ف

. ي
ــاصف ــرن الم الق

ــوه  ــا واجه ــم كل م ــد، ورغ ــا بع ــوان فيم الإخ

ي حقبــة عبــد النــارص، حملــوا معهــم 
وواجههــم �ف

ــل  ــم بالعم ــن، اتس ــن الزم ــوٍد م ــِة عق ــاً لثاث إرث

الجتماعــي الدعــوي، الــذي ســيبقى ويتطــور 

ي كتابهــا 
لحقــاً، إذ تصفــه الباحثــة بيــث بــارون �ف

ــة:  ــة اليتيم ــوان »فضيح ــام 2014 بعن ــادر ع الص

الإخــوان  وصعــود  المســيحية  رســاليات  الإ

نتيجــة احتــكاٍك مــع  بأنــه »جــاء   » ف المســلم�ي

ي 
رســاليات الدينيــة الغربيــة والأمريكيــة الــ�ت الإ
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حادثة 11 أيلول )سبتمرب( 2001 اإلرهابية ساهمت يف صعود مصطلح اإلسالم املعتدل

المشروع المناهض لالستعمار في أساسه كما طرحته جماعة اإلخوان 
ضاع خالل الربيع العربي في متاهات التحول إلى جماعات حاكمة

ي مــرص، ومــا تقدمــه مــن خدمــاٍت دينيــة 
كانــت �ف

واجتماعيــة، رأى الإخــوان أنهــم أوىل بتقديمهــا 

وفــق هويتهــم الدينيــة والعربيــة«. وكان هــذا 

ي 
ي ســياقه الزم�ف

ترصفــاً ل اســتعمارياً مــرًة أخــرى، �ف

ي مقالتهــا المنشــورة 
الــذي تحكمــه ظروفــه. و�ف

ــاء  ــة دع ي 2018 تشــري الكاتب
« �ف عــ� موقــع »حــرب

، إىل أّن مــا قدمــه الإخــوان مــن خدمــاٍت  عــ�ي

ة، لــم يكــن محتاجــاً إىل  ي تلــك الفــرت
ــة �ف اجتماعي

أي انتمــاء أيديولوجــي مــن المســتفيدين مــن تلــك 

ــن  ــاً م ــي. كان نوع ي أو طائف
ــر�ت ــات، ول ع الخدم

محاولــة خلــق مزيــٍج اجتماعــي مســتفيد ومتســق، 

ف »لــم تكــن الدولــة قــادرًة مثــاً عــ�  ي حــ�ي
�ف

ــودة«. ــذات الج ــات ب ــم ذات الخدم تقدي

ــذي  وع ال ــ�ث ــذا الم ــد أّن ه ــد، ل ب ــا بع وفيم

ــة، أخــذ  ــة ‘يجابي ــج اجتماعي هــدف إىل عــدة نتائ

بالنحــراف عــن مســاره، فــا توضيــح لســبل جمع 

ف الذيــن  الأمــوال لقيــادات الإخــوان المســلم�ي

ــارص،  ــد الن ــة جمــال عب ــذ انتهــاء حقب ظهــروا من

ول أدلــة تشــجب أيضــاً اختــاط العمــل الدعــوي 

تأييــد  يصبــح  ألــم   . بالســياسي بالجتماعــي 

الجماعــة جالبــاً للعديــد مــن المكاســب السياســية 

ــل؟ ي المقاب
ــراد �ف ــض الأف ــة إىل بع والجتماعي

وع الجتماعــي لاإخــوان، أخــذ  المــ�ث هــذا 

ــة  ــب، ويتشــعب، ولعــل كل الطــرق الجانبي يتقل

ي مــرص تحديــداً، 
�ف ســاميون  الإ ي خاضهــا 

الــ�ت
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تبدو الجماعة وقد انتهت كما عرفناها من قبل بعد أن صار ما 
بعد اإلسالم السياسي عنوانًا مفروضًا عليها

ــية  ــم الرئيس ــول إىل طريقه ي الوص
ــم �ف ــاً منه أم

معقــدة.  متاهــٍة  إىل  تحولــت  وأهدافهــم، 

ي عهــد الرئيــس الراحــل 
والمثــال الأبــرز، كان �ف

أنــور الســادات، وذلــك بعــد تشــكل الإخــوان 

ــال  ــم جم ــال حك ــرص خ ي م
ــٍة �ف ــوٍة اجتماعي كق

ــٍع  ــن قم ــم م ــاق به ــا ح ــم م ــارص، رغ ــد الن عب

ــود  ــت بصع ــة انته ــذه الحقب ــده، إل أّن ه ي عه
�ف

الســادات وبــدء مرحلــٍة جديــدة، واجــه فيهــا 

الســادات معارضــًة مــن مراكــز قــوى مرصيــة 

ف بجماعــة  مختلفــة، فقــرر حينهــا »أن يســتع�ي

ب  ف وأن يتصالــح معهــا؛ ليــرصف الإخــوان المســلم�ي

ي يســتند 
بذلــك التيــارات اليســارية والقوميــة الــ�ت

عليهــا خصومــه داخــل مــرص، حيــث كان الــرصاع 

محمومــاً عــ� الســلطة«، وفــق مقــاٍل مطــول 

ي 2015.
ه موقــع »إضــاءات« �ف نــ�ث

وكانــت قيــاداٌت إخوانيــة مشــهورة، مثل ســعيد 

ي 
رمضــان الــذي كان خــارج مــرص، وعمــر التلمســا�ف

ــوا الســادات  هــم، »التق ــن داخــل مــرص، وغري م

الــذي عــرض عليهــم العــودة للعمــل بحريــٍة 

ي مــرص بــل والتحالــف إن أمكــن، مقابــل 
وعلنيــٍة �ف

لحــاد  ف يمثلــون )الإ ك�ي مواجهــة خصــوٍم مشــرت

ــه. والشــيوعية(« وفــق المقــال ذات

ف  الإخــوان، خــرج  معظمهــم مــن الســجون بــ�ي

عامــي 1971 و 1973، وصــار الســادات فيمــا بعــد، 

ــن«.  ــس المؤم ــل لقــب »الرئي ــذي يحم الرجــل ال

ة وتعقيــدات التفاصيــل، فــإّن المقــال  ورغــم كــرث

حقبــة  مــن  يتعلمــوا  لــم  الإخــوان  أّن  يوجــز 

ــارص،  ــد الن ــة عب ــن حقب ــرص، ول م ي م
ــة �ف الملكي

فكــرروا وقــت الســادات ذات الخطــأ، والمقصــود 

ــع. ــع الســلطة بالطب ــف م ــه التحال ب

ي 
ربمــا كانــت هــذه التجربــة طــوال عقــود �ف

ي بعــض الــدول العربيــة، 
مــرص، لهــا شــبيهاتها �ف

ي الطوباويــة المتمثلــة 
لكنهــا تشــري إىل أول خلــٍل �ف

ي 
ــ�ت ــا بعــد الســتعمارية، ال ــة م ي مواجهــة الحال

�ف

ي دوٍل 
ي لحظــة مــن الزمــن �ف

تخيلهــا الإخــوان �ف

مغلوبــٍة عــ� أمرهــا تتبــع الحداثــة الغربيــة، 

ــد  ــتعمارية بع ــا الس ــا وآثاره ــع خطاياه ــا تتب كم

ــس  ــة تم ات اجتماعي ــري ــه تغي ــتقال، وتواج الس

عمومــاً،  العربيــة  ســامية  الإ والهويــة  الديــن 

ي 
�ف ي 

الإخــوا�ف النهضــة  وع  مــ�ث يجعــل  ممــا 

ــات  ــت، وب ــرة تضعضع ــذه الفك ــن ه ــر. لك خط

ــة والســلطة  ــا�ث مــع شــؤون الدول التفاعــل المب

ومســؤوليها )وفــق رؤيــة الســلطة( أمــراً قائمــاً 

ي مرحلــة الســادات، بــل إّن الإخــوان أخــذوا 
كمــا �ف

ي أوروبــا وأمريــكا وبعــض دول 
بالتمــدد والتوســع �ف

ي مــرص، 
العالــم، بــذات الأســلوب الــذي بــدأوه �ف

وأخــذ المســلمون حــول العالــم يشــكلون محــوراً 

ــم. ــاور اهتمامه ــن مح ــياً م أساس
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ــح �ف ــكاٍن واض ــن م ــث ع ــح البح ، أصب ــاىلي بالت

ي مجلــس النــواب أمــراً طبيعيــاً 
الحكومــة، أو �ف

ي عهــد الرئيــس 
وريــاً، وتجــ� هــذا بوضــوح �ف ورصف

ي مبــارك، وتوالــت مواضــع 
الأســبق محمــد حســ�ف

ــارًة  ــوا ت ــارك والإخــوان، فكان ف مب ــ�ي ــر ب ــر والف الك

ضيوفــاً عــ� الســجون، وتــارًة أخــرى ضيوفــاً عــ� 

ة،  ــارصف ــة ح ــم الجتماعي ــت قوته ــان، وبقي لم الرب

ومؤسســاتهم المتنوعــة دينيــة أم تجاريــة أم 

 ، ف يــة قائمــة عمومــاً، فصــار الإخــوان سياســي�ي خري

ــة  ي الثقاف
ــم �ف ــث رؤيته ــوا ب ، وحاول ف ــ�ي واجتماعي

. كمــا عملــوا عالميــاً بــكل ما هــو متاح  والفــن حــ�ت

ــا  يطاني ي دوٍل كرب
ف �ف ــ�ي ــة القوان ــت مظل ــم تح له

العالــم  ي 
�ف انخرطــوا  لقــد  همــا.  وغري وفرنســا 

ف  هــم، أو بالأحــرى، صــاروا طبيعيــ�ي ّ الــذي غري

ي مشــاكل مختلفــة 
ف �ف ، منخرطــ�ي إن صــح التعبــري

مــن  يهبطــون  جعلتهــم  متشــعبة،  وقضايــا 

ــة  ــف بالمثالي ــوي المغل ــم النهض وعه ــم م�ث رح

ــلطة  ــع والس ــ�ف الواق ــة، إىل ب ــة والذاتي والتاريخي

ــد. ــا بع ــماليِة فيم والرأس

الذات يسرقها العالم
ف  يمكــن للحديــث عــن حركــة الإخــوان المســلم�ي

أن يطــول جــداً، ويأخــذ الكثــري مــن الأمثلــة 

»الربيــع  تجربــة  بعــد  خصوصــاً  والوقائــع، 

ي 
ة الأمــد �ف «، وبعــد تجربــة الحكــم قصــري ي العــر�ب

ي تونــس، والأخــرى الخاضعــة 
مــرص، والمتقلبــة �ف

ي المغــرب، وقبــل 
للظــروف السياســية بعــد 2010 �ف

ــر. ــودان والجزائ ي الس
ــك �ف كل ذل

ــة، يمكــن القــول  ــداً لهــذه المرحل لكــن، وتمهي

إّن نهايــة التســعينيات شــهدت رؤيــة جديــدة 

ــاً  ــدة، خصوص ــات المتح ــا الولي ــة، قادته عالمي

رهابيــة  ( 2001 الإ بعــد حادثــة 11 أيلــول )ســبتمرب

ســام  الإ ي صعــود مصطلــح 
ي ســاهمت �ف

الــ�ت

المعتــدل إىل الســاحة السياســية الدوليــة، حيــث 

ف ضمــن مــا  أصبحــت جماعــة كالإخــوان المســلم�ي

أمكــن تعريفــه دوليــاً بجماعــة معتدلــة مناهضــٍة 

ــول  ــة، يق ــذه النقط ي ه
ــة. و�ف ــف والراديكالي للعن

ســامية حســن  ــات الإ ي شــؤون الجماع
الباحــث �ف

ــم يكــن  ــدوىلي ل ــة، إّن هــذا التعريــف ال ــو هني أب

مرتبطــاً تمامــاً بـــ »أيديولوجيــة الجماعــة وأدبياتهــا 

ــة. ــح دولي ــل خضــع إىل مصال ــخ« ب ــا وإل وهيكله

ي 
وربمــا كان أهــم هــذه المصالــح، يكمــن �ف

ي 
ــهل �ف ــوف يس ــدل، س ــو معت ــا ه ــد م أن تحدي

ي أي 
ي وتحديــده �ف المقابــل تعميــم مــا هــو إرهــا�ب

ــة.  ــة الدولي ــح السياس ــق مصال ــان وف ــكان وزم م

ــة،  ــيطنة الجماع ــا ش ــراد منه ــرة ل ي ــذه الفك وه

إنمــا اســتيضاح مــا يشــري إليــه أبــو هنيــة، الــذي 

يــرى أّن تغــري السياســات الدوليــة تجــاه الجماعــة 

ي 
فيمــا بعــد، أضعفهــا، وربمــا أدى إىل وضعهــا �ف

ــاً. رهــاب نفســه أحيان ــم الإ قوائ

مــن  للعديــد  نتيجــة  أ�ت  التصــور،  هــذا 

خاضهــا  ي 
الــ�ت العالميــة  فبعــد  التحــولت؛ 

ــود  ــر صع ــر لظواه ــرادف آخ ــي م ــوان، وه الإخ

العولمــة، أخــذت أفــكار التنميــة الفرديــة )خــارج 

إطــار الجماعــة( وانفتــاح ســوق المــال بالمعايــري 

ي بنيتهــا بالطبــع، وجعــل 
اليــة تؤثــر �ف النيوليرب

يخضــع  معهــا  العالمــي  أو  الــدوىلي  التعامــل 

ي العديــد مــن 
لمصالــح متبادلــة أو غــري متبادلــة �ف

ــة رؤوف  ــة هب ــاً للباحث ــا هــي، ووفق ــان، أم الأحي
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 ،» ف ســامي�ي ي كتابهــا »الخيــال الســياسي لاإ
عــزت �ف

ــوع  ــن ن ــاً ســجالٍت م ــزال تطــرح علن ــت ل ت فكان

والديموقراطيــة،  الشــورى  ف  بــ�ي »الفروقــات 

ي تتحــدث عــن مــدى 
إضافــة للمراجعــات الــ�ت

ي والتوجــه  إمكانيــة تقبــل الجماعــة للعمــل الحــز�ب

نحــو السياســة والســلطة« داخــل مــا تــراه عــزت 

دولــة علمانيــة. وذلــك رغــم أّن التنظيــم الــدوىلي 

ــم  ــتوى العال ــ� مس ــل ع ــوان يعم ــة الإخ لجماع

ســامية  ــة والإ ــه العربي ــس عــ� مســتوى دول ولي

ــط. فق

رؤيــة  صاحــب  هنيــة،  أبــو  إىل  وبالعــودة 

ســام الســياسي كمــا نعرفــه« فــإّن  »نهايــة الإ

ات  ــري ــن تغ ي م ــر�ب ــم الع ي العال
ــف �ف ــا عص كل م

اقتصاديــة وسياســية ل بــد أنــه أثــر عــ� جماعــة 

الإخــوان، كمــا أّن الســيطرة الدوليــة مــا بعــد 

الكولونياليــة جعلــت مــن الجماعــة قابلــة للعديــد 

ات عــ� مســتوى الأفــراد والتوجهــات  مــن التغــري

العامــة للجماعــة ككل.

ي جماعــة الإخــوان 
يقــول أبــو هنيــة: »تعــا�ف

مســبوقة،  غــري  أزمــة  مــن  اليــوم  ف  المســلم�ي

ذاتيــة وموضوعيــة، فتبــدل الظــروف الموضوعيــة 

ــرف  ــو التط ــق نح ــة كطري ــع الجماع ــل م بالتعام

ــي  ي التاريخ
ــذا�ت ــا ال ــن مأزقه ــق م ــاب؛ عّم ره فالإ

عــة  ف الرف أتبــاع  ف  بــ�ي بالــرصاع  يتمثــل  الــذي 

عــة الإصاحيــة كمكونــات  ف المحافظيــة وأنصــار الرف

بنيويــة تاريخيــة مؤسســة لهويــة الجماعــة«.

منطقــٍي  رصاٍع  إىل  الجماعــة  تحولــت  إذاً؛ 

وع بعــد كل مــا مــرت بــه مــن ظــروف  ومــ�ث

الأســاسي  وعهــا  م�ث وضــع  ليتــم  وتحــولت، 

وع نهضــوي  جانبــاً، وبــدل التعبــري عــن مــ�ث

ي ومضــاد لاســتعمار تأسســت عليــه، أصبح 
إحيــا�أ

الطموحات األيديولوجية الكبرية صغرت
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ي الندمــاج مــع الحيــاة 
الجــدل عــ� القــدرة �ف

ــاء الســلطة،  ــدول والســعي لعت ي ال
السياســية �ف

ف  وفهــم التعدديــة، والنقــاش داخــل الجماعــة بــ�ي

، هــو الســائد. ف ف والمحافظــ�ي الإصاحيــ�ي

وغــري بعيــٍد عــن أبــو هنيــة، يــرى الكاتــب 

ــم تنجــح  ي أّن الجماعــة ل
ي هشــام البســتا�ف

الأرد�ف

ــد  ــا بع ــقاطات الـــ »م س ــع الإ ــا م ــل مآزقه ي ح
�ف

ــت  ــواء كان ــا، س ــا به ــم رميه ي ت
ــ�ت ــة« ال كولونيالي

تلــك المتعلقــة بالعتــدال، ومــن ثــم التهــم 

ــ�  ــور ع ــه المنش ي مقال
ــاب. و�ف ره ــة بالإ المتعلق

أّن  ي 
البســتا�ف يعتقــد   ،2018 ي 

�ف  » »حــرب موقــع 

ي مــرص بالــذات، قوضــت 
تجربــة حكــم الإخــوان �ف

ــرح  ــث يط ــابق؛ حي ــٍن س ي زم
ــوه �ف ــا بن ــري مم الكث

فكــرة أّن الإخــوان خاضــوا طريــق الديموقراطيــة 

«، مــن أجــل  ي ي فرضهــا عليهــم »الربيــع العــر�ب
الــ�ت

الســتبداد بالســلطة لحقــاً، كمــا إنهــم »رفضــوا 

السياســية  القــوى  مــع  جديــة  تحالفــاٍت  أي 

ــ�  ــن ع ــرص، معتمدي ي م
ــرى �ف ــة الأخ والجتماعي

ي النفــس اكتســبوها مــن نــوٍع مــن التعايــش 
ثقــة �ف

القــرن  ثمانينيــات  نهايــة  حــ�ت  الســلطة  مــع 

، حيــث اســتفاد الســادات مــن التعايــش  ي
المــاصف

ــاً،  ــة القتصــاد المــرصي مث ل ــر لرب معهــم لتمري

ي مواجهــة الســلطة للتنظيمات 
ف �ف كمــا كانــوا مهمــ�ي

اليســارية والقوميــة«.

ــ�  ــوان ع ــة الإخ ــت قبض ــة، كان ــورٍة عام وبص

تراكــم  بســبب  ضعيفــة،  مــرص  ي 
�ف الســلطة 

المرصيــة  السياســية  القــوى  مــع  خافاتهــم 

ي الســلطة، مــن 
عمومــاً، ولســعيهم النفــراد �ف

خــال العمــل عــ� التحــول إىل مجموعــٍة حاكمة، 

ــة أو  ــعبية كافي ــة وش ــة اجتماعي ــا رافع ــس له لي

متفــٌق عليهــا عمومــاً.

لــم تكــن الديموقراطيــة الطريــق الممهــدة 

للوصــول إىل الســلطة، بــل كان التعامــل مــع 

المجــال العــام والسياســة والقتصــاد عــ� أنهــا 

ــة مســتقبلية هــو الأســاس  اكــة وطني مشــاريع �ث

ي الســلطة.
لاســتمرار �ف

ي 
« أيضــاً، �ف ي بــدوره، أســهم »الربيــع العــر�ب

ي تتجــه إىل 
ــ�ت ــة، ال ي الجماع

ات وتحــولت �ف ــري تغي

ه أن يقولــوا،  نهايتهــا كمــا أراد أبــو هنيــة وغــري

ى،  ــرب ــة الك ــوى العالمي ــة الق ــد أّن سياس والقص

العاقــات  ي 
�ف والســيولة  الرأســمالية  ومشــاريع 

 ، ي
والثقــا�ف التكنولوجــي  والتبــادل  والمفاهيــم 

ســام  الإ شــكل  أنهــت   ،2010 منــذ  والثــورات 

ي 
�ف العالــم  غــري  لقــد  نعرفــه.  كمــا  الســياسي 

ــه،  ــا أرادت أن تغــري في ــري مم الجماعــة أكــرث بكث

ــاً،  ــدم مث ــدي للتق ــدو التقلي ــت الع ــي ليس فه

وليســت حركــة رجعيــة. إنمــا اكتســبت براغماتيــة 

وعهــا الأســاسي  مــع الزمــن، ربمــا حولــت م�ث

قاعدتهــا  أمــا   . ي
المــاصف مــن  آخــر  حلــٍم  إىل 

الجتماعيــة العريضــة، وعملهــا عــ� توظيــف 

التوســع  أجــل  مــن  فــكان  المجتمــع،  خدمــة 

ــن  ف م ــ�ي ف وب ــ�ي ف الإخواني ــ�ي ــل، ب شــعبياً عــ� الأق

ــال  ــن خ ــن م ــة. يمك ًة للجماع ــا�ث ــون مب ل ينتم

ــم  ــاً، فه ــورة آنف ــرص المذك ي م
ــم �ف ــة الحك تجرب

ي التخــ�ي 
أّن التحــول إىل جماعــٍة حاكمــة يعــ�ف

ــات السياســية والشــعبية  عــن الكثــري مــن المكون

هــذه، حــ�ت مــن داخــل إطــار الإخــوان ذاتهــم؛ 

ورة  بالــرصف ســتؤدي  الســتبدادية  الســلطة  لأّن 
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عــ�  مســتقب�يٍ  رصاٍع  أجــل  مــن  التفــكك  إىل 

الســلطة.

ــة تفككــت، حــ�ت  ــاكل الجماع ــن هي ــد م العدي

التنظيميــة منهــا أحيانــاً، كمــا أّن الطموحــات 

ة صغــرت، إذ صــار الطمــوح  الأيديولوجيــة الكبــري

ــل  ــن »أم ــة ع ــو هني ــرى أب ــا ي ــا، كم ــرصاً ربم مقت

دمــاج/ العتــدال،  عــودة نظريــة؛ مشــمولية الإ

إذ تراهــن الجماعــة عــ� اســتعادة منظــورات 

التعامــل مــع الجماعــة باعتبارهــا )جــدار وقايــة( 

ــف«. ــرف والعن ــد التط ض

ى )وتدخاتها(  وإذا كانت مشــاريع الــدول الكــرب

ــكرياً،  ــ�ت عس ــاً وح ــياً واقتصادي ــم سياس ي العال
�ف

ي الجماعــة إىل هــذا الحد، فتأثــرت بمعايري 
أثــرت �ف

قوتهــا ومصالحهــا - تمامــاً مثلمــا انحــ�ت تجربــة 

ــل -  دون أن  ــن قب ي م ــر�ب ــم الع ي العال
ــار �ف اليس

تنقــذ الخلفيــة الجتماعيــة والدينيــة لاإخــوان 

ى، إذاً، مــاذا بقــي  مســاعيهم ومشــاريعهم الكــرب

ض أنهــا  ي رصاعهــا المزعــوم مــع الحداثــة المفــرت
�ف

مــا بعــد كولونياليــة، والــذي عــرب عنــه راشــد 

ف  ي ذات مــرٍة بقولــه »يوجــد رصاع بــ�ي
الغنــوسث

، إســامية تريــد ذاتهــا، وغربيــة تفــرض  ف حداثتــ�ي

ذاتهــا«.

اءى أّن النهايــات، ومقــولت »الـــ مــا بعــد«  يــرت

ُفرضــت عــ� الجماعــة، وأدت إىل مــا ســمي )مــا 

ســاموية،  ، ومــا بعــد الإ ســام الســياسي بعــد الإ

الفرنــ�ي  الباحــث  أطروحــة  ولعــل  وإلــخ(، 

ســام هويــة مجتمــع،  فرانســو بورغــا، عــن أّن الإ

ــة  ــق الرؤي ــقط وف ــوان يس ــات كالإخ ــه جماع تمثل

ــة،  ــة مجتمعي ســام هوي ــر. فكــون الإ ــة الذك آنف

ٍ وســام وغــري ذلــك،  أو ديــن أمــة، أو رســالة خــري

ي أّن ممثليــه ذاتيــون، أو أنهــم اســتطاعوا 
ل يعــ�ف

ي تفــرض ذاتها 
تخليــص ذواتهــم مــن الحداثــة الــ�ت

. ي
عليهــم، كمــا قــال الغنــوسث
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مستقبل اإلسالم السياسي: مآزقه 
وخياراته

ي العالم 
سالم السياسي بداية تحول وتغي�ي حقيقي �ن هل تشكل ظاهرة االإ

ي لحظة حرجة من تاريخ هذين 
سالمي أم هي مجرد مرحلة انتقالية �ن ي واالإ العر�ب

ي 
سالم السياسي وما هي المخاطر والتحديات ال�ت ؟ إىل أين يتجه االإ ن العالم�ي

سالم السياسي أمام إغراء  يفرضها عىل نفسه وعىل العالم؟ هل يصمد االإ
ي ظلها؟

ي نشأ �ن
السلطة، أم أنّه سيعيد تجربة االستبداد والشمولية ال�ت

  جاد اهلل الجباعي

ي 
ــر، �ف ، غرهــام فولل ــ�ي يســعى الباحــث الأمري

ــأن  ــة بالش ــه المهتم ــه وأبحاث ــن كتابات ــد م العدي

ي 
تــه العمليــة الطويلــة �ف ســامي ومــن خــال خرب الإ

ســام  هــذا المجــال، إىل بنــاء تصــور لظاهــرة الإ

ــة  ــن الصــورة النمطي ــف نســبياً ع الســياسي يختل

ي الذهنيــة الغربيــة عمومــاً والأمريكيــة 
الســائدة �ف

ي تشــكلت تاريخياً عــ� خلفية 
بشــكل خــاص، والــ�ت

، وانطبعــت،  ف ف الطرفــ�ي العاقــة المتوتــرة بــ�ي

ومفاعيــل  والعــدوان  الرفــض  بطابــع  غالبــاً، 

ي المرحلــة الســتعمارية، 
التحــدي الحضــاري �ف

ســام »الجهــادي«  وازدادت حدتهــا مــع نشــوء الإ

ــكل  ي تش
ــ�ت ــركات ال ــن الح ه م ــري ــ� غ ــوره ع وظه

الحــرب  ، ومفاعيــل  الســياسي ســام  الإ طيــف 

رهــاب بعــد أحــداث الحــادي  ــة عــ� الإ الأمريكي

ــول. عــ�ث مــن أيل

 ،» ســام الســياسي ويمثــل كتابــه »مســتقبل الإ

الــذي نقلــه إىل العربيــة محمــد محمــود التوبــة، 

فالموقــع  التجــاه؛   هــذا  ي 
�ف مهمــة  محاولــة 

دارة  الإ ي 
�ف المؤلــف  شــغله  الــذي  الســياسي 

اف  ــت�ث ــن الس ــؤولً ع ــة مس ــية الأمريكي السياس

لرئــس  ونائبــاً  المــدى،  بعيــد  اتيجي  الســرت

ي الســتخبارات 
المجلــس القومــي لاســتعامات �ف

ي حّصلهــا خــال إقامتــه 
الأمريكيــة؛ والمعرفــة الــ�ت

ســامية؛ وتواتــر  ي بعــض الــدول الإ
ة �ف غــري القصــري

ــه الشــخصية  ــه إىل بعضهــا الآخــر، وعاقات زيارات
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للدين والسياسة تاريخ ممتد من محاوالت كل منهما استغالل 
اآلخر، ومن االستحالة أنن تتجاهل السياسة قوة دافعة مثل 

الدين

ي 
مــع عــدد مــن الشــخصيات الفاعلــة والمؤثــرة �ف

ــة  ــه الفكري ــاموي وتوجهات س ــاب الإ ــوغ الخط ص

ــه مــن رســم  والسياســية، كلهــا عوامــل قــد مكنت

ســامية،  صــورة عــن قــرب لواقــع المجتمعــات الإ

الجتماعــي،  ونشــاطهم  ف  ســامي�ي الإ ودور 

ي صاغــت عاقاتهــم 
وطموحاتهــم السياســية الــ�ت

ي بلدانهــم، ومــع العالم 
مــع المجتمــع والدولــة �ف

ي 
ــراً وعنفــاً �ف ي مرحلــة صاخبــة وأشــد توت

ي �ف الغــر�ب

. ف ــ�ي ف العالم ــ�ي ــة ب ــخ العاق تاري

شــكاىلي  الإ الإجابــة عــن ســؤاله  اســتقصاء  ي 
�ف

ســام الســياسي  ســابق الذكــر حــول مســتقبل الإ

ي لجملــة 
يعتمــد فوللــر التحليــل الســياسي العيــا�ف

ي العديــد مــن 
ســامية �ف مــن تجــارب الحــركات الإ

ي موقع 
ســامية ســواء أكانــت �ف الــدول العربيــة والإ

ي المعارضــة، ويُســَبق ذلــك بتمهيــد 
الســلطة أو �ف

ــة  ــة التاريخي ــ� الخلفي ــوء ع ــي الض ــل يلق طوي

 ، ــياسي ــام الس س ــا الإ ــأ عليه ي نش
ــ�ت ــية ال والنفس

ســامي  الإ )التألــم  فوللــر  يســميه  مــا  وهــو 

ــري  ــذا التعب ــد به ــخ(، ويقص ــكاس التاري ــن انت م

ف المريــر مــن انتكاســة الحضــارة  شــعور المســلم�ي

ــة رائــدة،  ســامية وتحولهــا مــن حضــارة عالمي الإ

مــن  منطقــة  إىل  واســعة،  اطوريــة  إمرب ودولــة 

العالــم متخلفــة ومهّمشــه، ودول مقســمة عاجــزة 

ي فرضتهــا عليهــا الحضــارة 
عــن رد التحديــات الــ�ت

ــاة.  ــع مناحــي الحي ــة الصاعــدة عــ� جمي الغربي

ف عــ� جملة مــن الأفكار  كــري وهــو مــا يقــوده إىل الرت

ي يعيــد 
المحوريــة والفرضيــات الأساســية الــ�ت

التأكيــد عليهــا مــراراً وعــ� مــدار فصــول الكتــاب 

ســام  قبــل الوصــول إىل حكمــه عــ� مســتقبل الإ

. وهــذه الأفــكار والمعطيــات تقــدم  الســياسي

ــة  ــن السياس ــاً ع ــرث وضوح ــورة أك ف ص ــلم�ي للمس

ي تعاطيهــا مــع الظاهــرة 
الغربيــة والأمريكيــة �ف

ســامية بقــدر مــا تجــ�ي الكثــري مــن الغمــوض  الإ

ي 
ســام الســياسي ومابســاتها �ف عــن صــورة الإ

 . ي ــارئ الغــر�ب ذهــن الق

ســام الســياسي عــ� قــدر عــال  تتوفــر حــركات الإ

اغماتيــة تؤهلهــا لانخــراط بالعملية السياســية  مــن الرب

ي بلدانهــا
كلمــا توســع الهامــش الديمقراطــي �ف

ورة إدراك  ومــن أهــم هــذه الأفــكار هــو رصف

 ، ــياسي ــام الس س ــأة الإ ــة لنش ــة التاريخي الخلفي

ي تحديــد مســتقبله 
ي ســيكون لهــا دور كبــري �ف

والــ�ت

بقــدر مــا تلقــي ضــوءاً كاشــفاً عــ� واقــع حركاتــه 

أيديولوجياتــه  فهــم  ي 
�ف وتســاعد  السياســية 

ف الديــن  وتقييــم ممارســاتها. وفهــم العاقــة بــ�ي

ــا  ــامية. )فعندم س ــات الإ ي المجتمع
ــة �ف والسياس

ف الديــن والسياســة يجتمــع  يحــدث الربــط بــ�ي

ي  حينهــا اثنــان مــن أكــرث مواطــن الهتمــام البــ�ث
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الشعبية العريضة لإلسالميين مستندة إلى دورهم وهم 
خارج السلطة، بوصفهم عنصرًا جديدًا، وغير مجرب في مشهد 

سياسي متعب وفاسد

ان لاأفضــل أو  ــرت ي هــذا الق
ــد يفــ�ف ــة. وق حيوي

لاأســوأ. فــكل مــن الديــن والسياســة لهمــا تاريــخ 

ممتــد مــن محــاولت كل منهمــا اســتغال الآخــر. 

ــا  ــع بينهم ي تجم
ــ�ت ــة ال ــذه العاق ــم ه ــا يحت وم

اســتحالة أن تتجاهــل السياســة قــوة دافعــة قويــة 

ــركات  ــه ح ــتفادت من ــا اس ــو م ــن(، وه ــل الدي مث

ي �عــة انتشــارها وتوســع 
ســام الســياسي �ف الإ

ــة  ــع الدول ي صــدام م
ــا �ف ــه وضعه شــعبيتها، لكن

ــاك  ــرى، وارتب ــة الأخ ــة المختلف ــوى العلماني والق

ــة  ــم العلمن ــم ومفاهي ــض قي ــول أو رف ــام قب أم

ــامها.  ــظيها وانقس ــة تش ــن �ع ــزاد م ــة. ف الغربي

ــم  ــار ث ــت الأنظ ــه ولف ــطع نجم ــن س ــا م )فمنه

ــازال  ــا م ــهاب( ومنه ــاً كالش ــاسث �يع ــوى وت ه

يتوفــر عــ� حيويــة التجديــد والتكيــف والســتمرار 

مــن  تنتظــر  اجتماعيــة  )تــؤدي وظيفــة  كونهــا 

ــام  ــن القي ــة ع ــز الدول ــل عج ي ظ
ــا( �ف ــوم به يق

بمســؤولياتها وفشــل سياســاتها التنمويــة، والفــراغ 

الــذي تركــه غيــاب المؤسســات المدنيــة الحديثــة 

ي تتبــ�ف أيديولوجيــات مغايــرة عــن 
والأحــزاب الــ�ت

ســاحة الفعــل الســياسي والجتماعــي. الأمــر الذي 

ي المســتقبل القريب 
يبقــي هــذه الحــركات قائمــة �ف

ــدور. ــذا ال ــا به ــوم مكانه ــن يق ي م
ــأ�ت إىل أن ي

ــر  ــرى فولل ــا ي ســام الســياسي كم فحــركات الإ

تشــكل طيفــاً واســعاً مــن الأيديولوجيــات تتــدرج 

ادعــت  وإن  »الجهاديــة«،  إىل  الأصوليــة  مــن 

ــن  ــام. لك س ــي الإ ــدة ه ــة واح ــا مرجعي جميعه

ي حقيقــة الأمــر إّن لــكل مــن هــذه الحــركات 
�ف

ــح.  ــام الصحي س ــه الإ ــي أنّ ــذي تدع ــامها ال إس

والكثــري مــن هــذه الحــركات حديــث النشــأة ولــم 

يمــض عــ� تأسيســها ســوى بضعــة عقــود، وقــد 

ــة رفــض للفقــر والقهــر  ــري عــن حال نشــأت كتعب

ــة للتغــري والتمــدن  والتهميــش، وحاجــة اجتماعي

السياســية  والمشــاركة  الجتماعيــة  والعدالــة 

ف ظــروف العيــش  بتدبــري شــؤون الحيــاة وتحســ�ي

قيــم   ّ يتبــ�ف وُجّلهــا  القتصــادي.  والكفــاف 

ومفاهيــم الحداثــة الغربيــة، ومفاهيــم القتصاد 

ــة  ــوس وباغ ــن بلب ــة، لك ، والديمقراطي اىلي ــرب اللي

ــامية. إس

عــال  قــدر  عــ�  الحــركات  هــذه  وتتوفــر 

لانخــراط  تؤهلهــا  السياســية  اغماتيــة  الرب مــن 

الهامــش  توســع  كلمــا  السياســية  العمليــة  ي 
�ف

الحالــة  وتراجعــت  بلدانهــا  ي 
�ف الديمقراطــي 

ــة أو  ــأة ُعنفّي ــا نش ــأ بعضه ــا نش ــمولية، فيم الش

رهــاب  ــة والإ انحــدر البعــض الآخــر إىل الراديكالي

ــات  ــتبداد و)تحدي ــع والس ــروف القم ــم ظ بحك

ي تخطــو خطــوات حثيثــة بلكنــة 
العولمــة الــ�ت

ــر  ــرى فولل ــا ي ــات كم ــذه التنظيم ــة(، وه أمريكي

ســامي وســتكون  ســتبقى عــ� هامــش العالــم الإ
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ــم  ــهم رغ ف أنفس ــلم�ي ــن المس ــ�ت م ــة ح مرفوض

الآخريــن،  مــن  معهــم  الصامــت  التعاطــف 

كتعبــري عــن حالــة العــداء للغــرب وليــس تأييــداً 

وعهــم أو اقتناعاً بممارســاتهم. ولعل الفكرة  لم�ث

ي كتابــه هي نقده 
ي يظهرهــا فوللــر �ف

المحوريــة الــ�ت

الحــاد للسياســة الأمريكيــة وغطرســتها، وطابعهــا 

ي النفعــي وقصــري النظــر تجــاه العــرب 
العــدوا�ف

ف ودعمهــا وانحيازهــا الدائــم لإ�ائيل.  والمســلم�ي

ــة عــن  ــة والأخاقي ــا المســؤولية التاريخي فيحمله

ــروز الحــركات  ــف وب ي العن
ــرصاع وتفــ�ث ــة ال إدام

ــة«  ــات »الجهادي ــة والتنظيم ــزاب الراديكالي والأح

ي إفقــار تلــك البلدان 
رهابيــة، عــرب اســتمرارها �ف والإ

وإهمــال مجتمعاتهــا، ودعمهــا لاأنظمة الشــمولية 

ــن  ــا ع ــم كل ادعاءاته ــا رغ ــى مصالحه ي ترع
ــ�ت ال

ــة. ــم الديمقراطي دع

ي تجــاه شــعبه 
ل يخفــي فوللــر موقفــه الوطــ�ف

رغــم  أمريــ�ي  كمواطــن  ومســؤوليته  ودولتــه، 

ــاً  ــاً مهم ي شــغل منصب
ــ�ت ــاده ال نقــده لسياســة ب

ــه  ــ�  كتاب ــم ع ــن يحك ــة م ــل. وثم ــن قب ــا م فيه

، وفيــه نقــد  ي باعتبــاره كتابــاً موجهــاً للقــارئ الغــر�ب

ــة المنتشــية  ــر للغــرب والسياســة الأمريكي وتحذي

بتفوقهــا الحضــاري مــن مغبــة »غفلتهــا« أو ســوء 

ــا  ــامي، وم س ق الإ ــ�ث ي ال
ــري �ف ــا يج ــا لم تقديره

ــات مســتقبلية عــ� الغــرب  ســيفرضه مــن تحدي

إن لــم يتــم احتــواؤه واســتيعابه أو التصــدي 

ســامية الصاعــدة  ــل الحــركات الإ ــه، وربمــا تمث ل

أهــم تلــك التحديــات. فمــا مــن حضــارة تلتفــت 

هــا  قــوة غري أو  مناطــق ضعفهــا  نحــو  جديّــاً 

ــذا  ــوة، وه ــوق والق ــوة التف ي نش
ــون �ف ــا تك عندم

ــل وّ�ع  ســامية مــن قب ــا حصــل للحضــارة الإ م

ي 
ــى �ف ــارة تبق ــن حض ــا م ــا. وم ة انهياره ــري ــن وت م

مجدهــا إىل الأبــد، وليســت الحضــارة الغربيــة 

ــخ«. ــة التاري »نهاي

ول يخفــي فوللــر انفتاحــه وتفهمــه للعــرب 

لمعاناتهــم،  الشــعوري  وتقمصــه  ف  والمســلم�ي

ومحاولــة رؤيــة العالــم بعيونهــم.  لكنــه يــدرك 

أن مــن كان مــرة ضابــط مخابــرات أمريــ�ي ســابق، 

ي نظــر البعــض ضابــط مخابــرات، وهــذا 
ســيبقى �ف

مــا يجعــل مــن كتابــه كتابــاً إشــكالياً قابــاً للتأويــل 

ي كل التجاهــات. فثمــة مــن يــرى 
الأيديولوجــي �ف

ي كتابــه رســالة سياســية مشــّفرة أو إيحــاء مبطنــاً 
�ف

ــل  ــن قب ــم م وعه ــل م�ث ي بتقب
ــ�ث ف ي ــامي�ي س لاإ

فيمــا  الســلطة  إىل  الغــرب وتيســري وصولهــم 

الغربيــة  اطات  لــو حققــوا جملــة مــن الشــرت

ف  ســامي�ي الإ لتجــارب  نقــده  رغــم  والأمريكيــة 

وعهــم  م�ث وانحــدار  وخيباتهــم،  الفاشــلة 

ــدم  ــق، وع ــلطوي ضي ــوح س ــوي إىل طم النهض

ــد  ــم تجس ــات حك ــاج مؤسس ــ� إنت ــم ع قدرته

ي 
الــ�ت الــدول  ي 

�ف ســامية  الإ الأخاقيــة  القيــم 

وصلــوا إىل الســلطة فيهــا عــن الثــورة أو النقــاب 

أو  اقتصاديــة  رؤيــة  تقديــم  أو  العســكري، 

ــات  ــة ومؤسس ــن رؤي ــة ع ــم مختلف ــة حك مؤسس

ي يرفضونها باســم 
الدولــة العلمانيــة الحديثــة الــ�ت

ي لــم يعــرف التاريــخ لهــا 
ســامية« الــ�ت »الدولــة الإ

ــل. ــن قب ــا م نموذج

ســام  ف الإ ف بــ�ي ــر يســعى إىل  التميــري لكــن فولل

ــن حاجــة  ــه ككل دي ــف، وكون ــض العن ــن يرف كدي

الوجوديــة  الأســئلة  عــ�  لاإجابــة  إنســانية 

ف إســام ســياسي يجعــل مــن الديــن  ى، وبــ�ي الكــرب
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أيديولوجيــا سياســية. ول يتخــذ فوللــر موقفــاً  

ف أو رفضهــم  ســامي�ي ي قبــول الإ
أيديولوجيــاً  �ف

ــتقبلهم،  ــ� مس ــاً ع ــاً نهائي ــدر حكم ــه يص يجعل

ســام الســياسي كأمــر واقع،  إنمــا يتعامــل مــع  الإ

ــة  ــامية المختلف س ــركات الإ ــارب الح ــن تج ويعاي

بمنطــق  واســعة  جيوسياســية  رقعــة  وعــ� 

اضات  ، ويضــع افرت ي
ا�ف التحليــل الســياسي الســت�ث

ــة  وط ــركات م�ث ــك الح ــتقبل تل ــالت لمس واحتم

مجتمعاتهــا  بحاجــات  يفــاء  الإ عــ�  بقدرتهــا 

ــانية  نس ــارة الإ ــ� الحض ــا ع ــة، وانفتاحه الحقيقي

الحديثــة، وتخطــي عقــدة الهويــة، وانشــغالها 

الحقيقــي بأزمــة الحضــارة العالميــة، والســعي 

ك نحــو تقديــم بديــل لأزمــة الحداثــة  المشــرت

واختناقاتهــا. ويمكــن لهــذه الحــركات أن تتجــه 

ــا  ــه، كم ــل في ــراغ الحاص ــاأ الف ــار لتم ــو اليس نح

إنتــاج  عــادة  ف لإ اليمــ�ي تنحــاز نحــو  يمكــن أن 

ــا  ي تقارعه
ــ�ت ــتبدادية ال ــمولية والس ــة الش التجرب

ف  ســامي�ي مــن جديــد. ويعتــرب فوللــر أن تجــارب الإ

ــن  ــلطة م ــا إىل الس ــوا فيه ي وصل
ــ�ت ــدان ال ي البل

�ف

ي أفغانســتان، وإيــران، 
اع، �ف خــارج صناديــق القــرت

ــا  ــد، ول تؤهلن ــة العه ــت حديث ــودان، مازال والس

ي عليهــا، مــع الأخــذ بالعتبــار 
صــدار حكــم نهــا�أ لإ

ــك  ــاه تل ــرة تج ــة المؤث ــة العالمي ــف السياس موق

ة:) إن واحــداً  ــارة فوللرالشــهري التجــارب. لكــن عب

ي يترصف 
مــن المحــكات النهائيــة هــو الكيفيــة الــ�ت

ي الســلطة... 
ســام الســياسي فعــاً وهــو �ف بهــا الإ

ف بأســوأ  ســامي�ي ء يمكــن أن يظهــر الإ ي
فــا سث

ي الحكــم(، تعــد 
صــورة مــن تجربــة فاشــلة �ف

ــعبية  ــارب. فالش ــك التج ــ� تل ــم ع ــة حك بمثاب

ف كمــا يــرى الباحــث مســتندة  ســامي�ي العريضــة لاإ

إىل دورهــم وهــم خــارج الســلطة، بوصفهــم 

ي 
عنــرصاً جديــداً، وذا مبــادئ، وغــري مجــرب �ف

مــن  وكثــري  وفاســد.  متعــب  ســياسي  مشــهد 

ــا  ــم بوصفه ي إليه
ــأ�ت ــا ت ي يحوزونه

ــ�ت الأصــوات ال

احتجاجــات ضــد أحــزاب فقــدت صدقيتهــا أكــرث 

ــم. ــة له ــوت ممنوح ــي أص ــا ه مم
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الشيعة واإلسالم السياسي..عندما يخفي 
التطرف المذهبي مشاريع سلطوية

سالمية وبدايات التاريخ  ي أّن المراحل االأوىل من الدعوة االإ
ما من شّك �ن

ي إىل »شيعة« و«سّنة«. كان هناك  سالمي، تخلو من التقسيم المذه�ب االإ
ي  ّ

ي ما بعد إىل س�ن
ن عىل نحو ما جرى �ن مسلمون فحسب، أّما انقسام المسلم�ي

يٌّ خالص؛ الأن هذا التطّور كان من صنع السياسة  شيعي، فهو شأٌن ب�ث
سالمية الوليدة،  والتاريخ وما انطويا عليه من رصاعات مركبة داخل الجماعة االإ

ن ومفارٌق لما كان عليه نبّيهم، عليه  فهو تقسيم طارئ عىل دين المسلم�ي
ي 

السالم، الذي لم يكن شيعياً وال سنياً، وكذا أهله وأصحابه االأوائل، ر�ن
ي وقت الحق إىل شخصيات رمزية يتقاسمها هؤالء 

هللا عنه، الذين تحّولوا �ن
سالمي، فيعلون أو يحّدون من مكانتها، كّل عىل  ي االنقسام االإ

وأولئك عىل ضّف�ت
طريقته

 طارق عزيزة

بمثــل مــا تزخــر مصــادر أهــل الســنة بأحاديــث 

ي فضلهــم وأولويتهــم منــذ عهــد 
ومرويــات �ف

ــادر  ــوي المص ــك تح ــام، كذل ــه الس ، علي ي ــ�ب الن

الشــيعية روايــات تراثيــة وعنعنــات يــراد منهــا 

 ، ي إحالــة أصــل الشــيعة وتاريخهــم إىل حيــاة النــ�ب

حديــِث  إىل  يســتند  معظمهــا  الســام،  عليــه 

ه، جــاء فيــه:  يُنســب إىل ابــن عّبــاس وإىل غــري

»لّمــا نــزَل قولــه تعــاىل ﴿إّن الذيــن آمنــوا وعملــوا 

 ُّ ي يـّـة﴾ قــال النــ�ب َ ُ الرب ْ الصالحــات أولئــك هــم خــري

ي روايــة منقولــة 
: هــم أنــت وشــيعتك«. و�ف ّ لعــ�ي

ِّ فأقبــَل  ي عــن آخريــن أيضــاً، »كّنــا عنــد النــ�ب

: والــذي نفــ�ي بيــده إّن هــذا  ُّ ي ٌّ فقــال النــ�ب عــ�ي

َل  ف وشــيعَته لهــم الفائــزون يــوَم القيامــة. فــرف

قولــه تعــاىل ﴿إّن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات 

يـّـة﴾«. وهــي روايــة معتمدة  َ ُ الرب ْ أولئــك هــم خــري

ــيعي. ــب الش ــاع المذه ــوم أتب ــدى عم ل
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ي المقابــل، ثّمــة روايــات أخــرى مختلفــة حــول 
�ف

ســام، ل  ي تاريــخ الإ
بدايــات ظهــور الشــيعة �ف

ي 
عاقــة لهــا بمــا ســبق ول مــا فيــه مــن بعــد ديــ�ف

الســياسي  بالشــأن  ة  ترتبــط مبــا�ث بــل  ؛  ي
إيمــا�ف

»الدولــة  ي 
�ف الســلطة  عــ�  الخــاف  وتحديــداً 

ســامية« الناشــئة. فهنــاك مــن يُرجــع أصــل  الإ

ي 
ي تلــت حادثــة »ســقيفة بــ�ف

ة الــ�ت الشــيعة إىل الفــرت

ف  ــ�ي ــام، ح ــه الس ، علي ي ــ�ب ــاة الن ــر وف ــاعدة« إث س

ي بكــر الصّديق،  « عــن مبايعِة أ�ب ّ امتنــَع »شــيعُة ع�ي

ي هللا عنــه، للخافــة. ويــؤّرخ بعضهــم لبدايــة 
رصف

ي 
ــان، رصف ــن عف ــان ب ــة عثم ة خاف ــرت ي ف

ــّيع �ف التش

هللا عنــه، وذلــك عــ� أرضيــة الرصاعات السياســية 

ي شــهدتها تلــك المرحلــة وأّسســت لظهــور أوىل 
الــ�ت

ــرون أّن  ــرى آخ ــا ي ــام. فيم س ي الإ
ــقاقات �ف النش

ي أعقــاب معركــِة كربــاء، حيث شــّكل 
التشــّيع بــدأ �ف

ــه، نقطــَة  ي هللا عن
، رصف ــن عــ�ي ف ب ــل الحســ�ي مقت

تحــّول عنــد أنصــاره، فأعــادوا تنظيــَم صفوفهــم 

وأصبحــوا يشــّكلون قــّوة المعارضــة الرئيســية ضــّد 

الحكــم الأمــوي، بالأســاليب السياســية والدعويــة 

ــاً. ــوة المســّلحة أحيان ــاً، وبالق حين

ي أصــل التشــيع تؤكــد مــا يقــول به 
هــذه الآراء �ف

ــي،  ــياسي الطائف ــام الس س ــوم الإ ــم خص معظ

ي 
�ف الكبــري  ي  المذهــ�ب النقســام  جــذر  أّن  مــن 

ســام ل أســاس دينيــاً لــه، وإنمــا يقــوم عــ�  الإ

ّ مــن مســألة الخافــة، لســيما  موقــف ســياسي

عنــد مــن شــّكلوا المذهــب الشــيعي فتمايــزوا 

الســّنة«.  »أهــل  أصبحــوا  عمــن  بموقفهــم 

ــد كّل  ، عم ــياسي ــه الس ــة اصطفاف ــد صّح ولتأكي

 ، ي
ــ�ف ــع دي ــه بطاب ــف موقف ــا إىل تغلي ــق منهم فري

ــث  ــل النصــوص ووضــع الأحادي ــن خــال تأوي م

ــاىلي  واختــاق الروايــات. ومــع مــرور الوقــت، وتت

الأحــداث وتعّمــق الخافــات، تضّخمــت أدبيــات 

كل فريــق، واســتفحل التوظيــف الســياسي للديــن 

عندهمــا، مــا أّدى إىل تحــوّل كل منهمــا إىل مذهب 

متكامــل لــه مدارســه وعلومــه الفقهيــة الخاّصــة، 

ــاٍت  اٍت وتأوي ــا، يعتمــد تفســري ــا وفروعه بأصوله

ومدونّــة حديثيــة مختلفــة، وفــق مــا يخــدم 

ــر. ــب الآخ ــد المذه ي تفني
ــاعد �ف ــه ويس رؤيت

ي اتّخــاذ 
ولّمــا كان للشــيعة قصــب الســبق �ف

ســام، كان  ي الإ
موقــع المعارضــة السياســّية �ف

ــوي  ي الدع
ــ�ف ــل الدي ي العم

ــبقّية �ف ــاً أس ــم أيض له

المنّظــم لأغــراض سياســية. ذلك أّن أئّمة الشــيعة 

ي 
ــم �ف ــم يمّثلونه ــ� وكاء له ــدون ع ــوا يعتم كان

بمهــاّم  ويقومــون  أتباعهــم،  انتشــاِر  مناطــق 

التوجيــه والتعبئــة السياســّية. كمــا يمكــن اعتبــار 

ي يمارســها الشــيعة واحــدًة مــن 
»الّتقّيــة« الــ�ت

ِّ المعــارض الــّ�ّي  أوىل وســائل العمــل الســياسي

ي 
ســام؛ إذ كانــت أســلوباً فّعــالً اعتمــدوه �ف ي الإ

�ف

ي عارضوهــا، مــن 
مواجهــة بطــِش الســلطات الــ�ت

ــواهم. ف وس ــي�ي ف وعباس ــ�ي أموي

اعتمد أئّمة الشيعة على وكالء لهم يمّثلونهم في مناطق 
انتشاِر أتباعهم ويقومون بمهاّم التوجيه والتعبئة السياسّية
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المذهــب  إّن  القــول،  مــا ســبق يدفــع إىل 

عــ�  اضيــة  اعرت سياســية  كحالــة  الشــيعّي، 

الســلطة القائمــة، غّلفــت دعوتهــا السياســية 

ي هــو مــن التجــارب الأوىل لتســييِس 
بطابــع ديــ�ف

ســام -إن لــم  ي الإ
ِ السياســة �ف

ف الديــن وتديــ�ي

يكــن أولهــا حقــاً– وهــو أمــر ترّســخ عنــد الشــيعة 

ــاتهم،  ــم وممارس ــم عقيدته ــن صمي ــح م وأصب

مامــة«  فهــي تــدور جميعــاً حــول نظريّــة »الإ

ــب«،  ــام الغائ م ــب الإ ــه« أو«نائ ــوىلي الفقي و«ال

ي طّورهــا بعــض فقهائهــم وجعلوهــا جــزءاً 
الــ�ت

مــن العقيــدة. ومــن المعلــوم أنهــا تصّلبــت 

ي نظامه المســّمى 
وتعــّززت بعدمــا أّســس الخميــ�ف

ي إيــران، عــ� أنقــاض 
ســامية« �ف »الجمهوريــة الإ

ــام  ــاه الع ــت بالش ي أطاح
ــ�ت ــعبية ال ــورة الش الث

.1979

ــاول  ي تتن
ــ�ت ــات ال ــع للكتاب ــإّن المتاب ــد، ف وبع

« ياحــظ دون عنــاء كيــف  ســام الســياسي »الإ

ي  ّ
ــ�ف ــار الس ط ي الإ

ــرة �ف ــاول الظاه ــا يتن أّن معظمه

فحســب، وكذلــك الحــال عندمــا يــدور الحديــث 

حــول مســائل مثــل؛ »الســلفية« و«التطــرف« 

رهــاب«، بــل إّن البعــض يذهــب إىل حــرص  و«الإ

ي أهــل الســنة عــن عمــد وإرصار، 
هــذه الأمــور �ف

وأيديولوجيــة،  سياســية  دوافــع  مــن  انطاقــاً 

ّور الحقائــق ويتجاهــل الوقائــع والمعطيــات  ف فــري

ــارج  ــوا خ ــيعة، ليس ف أّن الش ــ�ي ي ح
ــة. �ف الملموس

ــاريع  ــي مش ــذي يخف ي ال ــ�ب ــرف المذه ــة التط لوث

ــلطوية. س

التاريــخ؛ فاليــوم  المســألة عــ�  ل تقتــرص 

ــامية،  س ــركات الإ ــزاب والح ات الأح ــ�ث ــط ع تنش

 » ــياسي ــام الس س ــن »الإ ــوح ع ّ بوض ــرب ي تع
ــ�ت ال

المنظمــات  عــن  الشــيعية، فضــاً  ي نســخته 
�ف

ترعاهــا  ي 
الــ�ت الطائفيــة  /العســكرية  الدينيــة 

ــأن  ــأنها ش ــة، ش ــات متطرف ــي تنظيم ــران، وه إي

والتفجــري  التكفــري  تمــارس  الســنّية،  مثياتهــا 

رهــاب وفــق مــا تقتضيــه مصالحهــا، وكلــه  والإ

بفتــاوى واجتهــادات جاهــزة تحــت الطلــب. وح�ت 

ف  »الجهــاد العالمــي«، ليــس حكــراً عــ� المتطرّفــ�ي

مــن الســّنة، فهنــاك ميليشــيات شــيعية متعــددة 

الجنســيات وعابــرة للحــدود تقاتــل مــن دولــة 

ــه«. ــوىلي الفقي ــا »ال ــا يوجهه ــق م ــرى وف لأخ

 » الســياسي ســام  »الإ عــن  الــكام  إن 

ي ومــا يشــّكانه مــن خطــر  والتطــرّف المذهــ�ب

هــم، ومثلــه  ف وغري ســام والمســلم�ي الإ عــ� 

ســام،  ي الإ
ي �ف

صــاح الديــ�ف الحديــث عــن الإ

ســيبقى قــارصاً وناقصــاً مــا لــم يشــمل الجميــع: 

الســنة والشــيعة ومــا بينهمــا مــن فــرق ومذاهــب 

اســتثناء. دون 

تعتبر الّتقّية التي يمارسها الشيعة من أولى وسائل العمل 
السياسّي المعارض السّرّي باإلسالم وأسلوب فعال في 

مواجهة بطش السلطات
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اإلسالم السياسي وصناعة الكراهية

سالمي وتاريخ العرب  سالم السياسي من اختطاف الدين االإ تمّكن تيار االإ
، وتوظيفه أيدولوجياً لصناعة ثقافة كراهية االآخر المختلف عنه  ن والمسلم�ي
ي ذلك –تاريخياً- تحالفه مع بعض 

ي الدين والمذهب والفكر؛ وقد ساعده �ن
�ن

ي سمحت له بإعادة تشكيل وعي وثقافة المجتمع، وذلك 
أنظمة الحكم، ال�ت

؛ حيث  ن ن واليساري�ي الي�ي : كاللي�ب ن ب االتجاهات العلمانية المناوئة للطرف�ي ل�ن
ن من السيطرة الممنهجة  سالميون بقيادة جماعة االإخوان المسلم�ي استطاع االإ

ي تشكيل وتعمييم 
، مما ساهم �ن عىل التعليم ومؤسسات المجتمع االأهىلي

ثقافة الكراهية من خالل استدعاء نصوص دينية ومواقف تاريخية، ونزعها 
من سياقها التاريخي وتوظيفها ع�ب خطاب متطرّف يستند عىل ترسانة فقهية 
ي عصور 

وتراثية، تتضمن مفاهيم ومصطلحات نحتت عىلي يد فقهاء الدين �ن
مختلفة، تنص رصاحة عىل  كراهية االآخر المختلف عنها، من قبيل: البدعة 

والردة والزندقة وااللحاد والكفر...الخ

  سامي أبو داوود

ــياسي  ــام الس س ــة الإ ــت ماكين ــك صنع وبذل

مــن خــال صياغتهــا لخطــاب تضمــن واســتبطن 

مّكنهــا  والمصطلحــات،  المفاهيــم  هــذه 

مــن التــ�ب والتغلغــل اىل العقــل الجمعــي 

وعيــه،  ول  وعيــه  تشــكيل  وإعــادة  للمجتمــع 

الآخــر  الكــره والتعــاىلي تجــاه  بثقافــة  وحقنــه 

ــيطرة  ــذه الس ــلم، وكان له ــري المس ــلم وغ المس

عــ� المجــال العــام وفضائــه، ومــن خــال 

بعــض  مــع  والجديــدة  القديمــة  التحالفــات 

ــاب  ــتثمار غي ــال اس ــن خ ــم، أو م ــم الحك نظ

والتنميــة  والشــفافية  الجتماعيــة  العدالــة 

القتصاديــة وقمــع الحريــة الفرديــة وتهميشــها، 

ي تســهيل مهمــة خطــاب الكراهيــة 
الأثــر الكبــري �ف

ائــح واســعة مــن الفقــراء ومتوســطي  والتحــاق �ث

، فتشــّكلت  ســام الســياسي الدخــل بجماعــات الإ

الحاضنــة الجتماعيــة والشــعبية  العريضــة لــه، 
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أدت سيطرة اإلسالم السياسي إلى تماهي قطاعات واسعة 
من المجتمع، مع مشروع األسلمة الذي ينطوي على استعالء 

على اآلخر يقود لكراهيته

ي 
ممــا ســاعده عــ� أن يكــون ظاهــرة مســيطرة  �ف

ــامي.      ي وإس ــر�ب ــع ع ــن مجتم ــرث م أك

ســام الســياسي الحــركي  وقــد  أدت ســيطرة الإ

وع  ، أو كل مــن يتبــ�ف م�ث المنظــم وغــري الحــركي

مــا يســمى بـــ »أســلمة المجتمــع« مــن مؤسســات 

ف  دينيــة رســمية أو شــعبية أو دعــاة مســتقل�ي

عــ� الفضــاء العــام وشــحنه بمفاهيــم »الدولــة 

يعــة«   ال�ث »حكــم  و  و»الخافــة«  الدينيــة« 

ســام ديــن ودولــة«،  و»أســتاذية العالــم« و »الإ

و»أســلمة  والمعــارف«  العلــوم  و»أســلمة 

القتصــاد« ...الــخ ، إىل تماهــي قطاعات واســعة 

مــن المجتمــع - بوعــي أو بــدون وعــي- ومــن 

ــة عــ� تعليــم عــال وذات وضــع  ائــح حاصل �ث

ــذي  ــلمة ال وع الأس ــ�ث ــع م ــد، م ــادي جي اقتص

الآخــر  عــ�  وتفــوق  اســتعاء  عــ�  ينطــوي 

ــك ل  ــه. لذل ــة ل ــه والنظــرة الدوني يقــود لكراهيت

ــع  ــا م ــض مجتمعاتن ــاوق  بع ــن تس ــش م ننده

ي 
الإخــوا�ف ؛ ســواء  الســياسي ســام  الإ خطــاب 

أو الجهــادي، وذلــك بفضــل غســيل أدمغــة 

النــاس عــ� مــدى عقــود عــ� يــد دعــاة الأســلمة 

ــق  ــن أن نطل ــث يمك ؛ حي ف ف والمســتقل�ي ــ�ي الحركي

عــ� هــذا  التأثــري مــا يمكــن تســميته »بالمجتــع  

ــق«.      العمي

إىل  الكراهيــة  خطــاب  صناعــة  أثــر  وامتــّد 

ي  فضــاءات وعوالــم أخــرى كعالــم الغــرب الأورو�ب

ســام الســياسي  مــن خــال ســيطرة جماعــات الإ

الظاهــر؛  ي 
�ف منهــا  المتطــرف  أطيافهــا؛  بكافــة 

المتســرت  المتطــرف  أو  الجهاديــة،  كالســلفية 

ية  بلحــاف المؤسســات الدعويــة والطابيــة والخري

والحقوقيــة كالإخوان المســلمون، والدعــاة الجدد 

والمراكــز  المســاجد  منابــر  عــ�   ، ف المســتقل�ي

الجاليــات  شــؤون  تديــر  ي 
الــ�ت والمؤسســات 

اب  ي غربــة واغــرت
المســلمة، الأمــر الــذي ســاهم �ف

المســلم عــن مجتمعــه المهاجــر إليــه، والعيــش 

ي رصاع 
ــت �ف ــد، تمثل ــام النك ــن الفص ــة م ي حال

�ف

ي 
ــا�ف ــع علم ــه لمجتم ف انتمائ ــ�ي ي ب

ــا�ت ــزق  هوي وتم

يقــوم عــ� المســاواة وحقــوق المواطنــة وســيادة 

ف وعيــه وانتمائــه  القانــون والحريــة الفرديــة، وبــ�ي

ســام  ي الــذي شــكلته له جماعــات ودعاة الإ
الديــ�ف

ي نظــري أّن الــدول الغربيــة تتحمــل 
، و�ف الســياسي

جــزءاً مــن شــيوع ظاهــرة الكراهيــة؛ لأنّها ســمحت 

الحركــة  بحريــة  الســياسي  ســام  الإ لحــركات 

فيهــا؛ بــل ووفــرت الحمايــة لرموزهــا ودعاتهــا 

ــاً  ــا -أحيان ــوق النســان!!، أو لتوظيفه بحجــة حق

ــا  ــة مصالحه ــتخبارية لخدم ــراض اس ــرى- لأغ أخ

ي الداخــل والخــارج، وكانــت نتيجــة 
اتيجية �ف الســرت

ــذه  ــه ه ي وج
ــدس �ف ــف المق ــار العن ــك انفج ذل

المجتمعــات عــ� شــكل عمليــات إرهابيــة دموية، 
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سيطرت جماعات اإلسالم السياسي بكافة أطيافها على منابر 
المساجد والمؤسسات التي تدير شؤون الجاليات المسلمة 

بالغرب لنشر خطاب الكراهية

ــن وعــ�  ســام كدي ف عــ� الإ ــ�ي اســتعدْت الغربي

ــش  ــاج أو العي ــض الندم ــة ترف ف كجالي ــلم�ي المس

ــة.                            ــة الأوروي ــم العلمن ــق قي ك وف ــرت المش

ســام الســياسي مــن اختطاف  إن تمكــن تيــار الإ

ي �اب ووهــم 
الديــن لصالــح أجندتــه المتمثلــة �ف

»الدولــة الدينيــة«، جعــل وحــش الكراهيــة يغــزو 

ي 
ــوا �ف ــث اندغم ــا؛ حي ــول أفراده ــا وعق مجتمعاتن

ي 
ف دوغمــا�أ ف بوعــي زائــف ويقــ�ي وع المتأســلم�ي مــ�ث

مّكــن هــذا التيــار مــن اســتباحة  الفضــاء العــام 

لمجتمعاتنــا  والســيطرة عليــه، وليــس هنــاك 

ــه  ــك خطاب ــه، إل بتفكي ــه من ــبيل لإخراج ــن س م

ي 
وإماطــة اللثــام عــن الآليــات والأدبيــات الــ�ت

ي يســتقي 
يعمــل بهــا، والكشــف عــن روافــده الــ�ت

ــة  ــة تراثي ــد فقهي ــت رواف ــه؛ ســواء أكان ــا قوت منه

ــا  ــا لمراجعته ــة به ــة خاص ــياقات تاريخي ذات س

وتحليــل مضامينهــا ومــدى ارتباطهــا بمصالــح 

ي أنتجتهــا واســتفادت منهــا، أو ماديــة 
الفئــات الــ�ت

ــة  ــه والمتمثل ــة ل ــة الحاضن ــق بالبيئ ــة تتعل حياتي

ي الظــروف القتصاديــة والجتماعيــة والسياســية 
�ف

ومعالجتهــا مــن خــال تحقيــق التنميــة الشــاملة 

ي مــن أهم أركانهــا: العدالــة الجتماعية وتكافؤ 
الــ�ت

الفــرص وحقــوق المواطنــة والحريــة الفرديــة؛ أي  

ــة  ــة المتعلق ــد أن تتســاوق المعالجــة الفكري ل ب

ســام  الإ عنــد  الكراهيــة   خطــاب  بتفكيــك  

ــه وروافــده، مــع  الســياسي والتعــرف عــ� أدبيات

ــية  ــة والسياس ــة والقتصادي ــة الجتماعي المعالج

ي تناغــم وتكامــل، وذلــك لســحب البســاط مــن 
�ف

ــم  ــة لعزله ــاب الكراهي ــاة خط ــدام دع ــت أق تح

ي 
الــ�ت الجتماعيــة  وبيئتهــم  حواضنهــم  عــن 

ــا. ــوا يعتاشــون عليه ــا زال اعتاشــوا وم
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اإلسالم السياسي ومأزق 
»جاذبية الكرسي«

ي مرت منها بعض الدول العربية، مجموع 
«، ال�ت ي دفعت أحداث »الربيع العر�ب

ي هذه الموجة بكل عفوية، مرددين 
االأفراد المكونة للجماه�ي لالنخراط �ن

شعارات هي أقرب إىل معتقدات العرق والدين وبالتاىلي لم يكن مفاجئاً رفع 
سالمية. شعارات إسالمية تتماسث والشخصية االأساسية للمجتمعات االإ

ــم  ــا يت ــاً م ــة، غالب ــري العفوي ــري أّن الجماه غ

الســطو عليهــا مــن طــرف تيــارات سياســية أو 

دينيــة مــن أجــل الركــوب عــ� أشــكالها النضاليــة 

وتوجيههــا وفــق أجنــدات خاصــة، اتضــح لحقــاً، 

ــة الأساســية لخــروج  ــم تكــن هــي الأرضي ــا ل أنّه

ــن  ــم تك ، ل ــري ــعارات الجماه ؛ لأن ش ــري الجماه

ء  ي
ــاموية أو سث س ــة أو الإ ــن العلماني ــدث ع تتح

مــن هــذا القبيــل، وإنمــا كانــت تطالــب بالحريــة 

ــغيل. ــة والتش والكرام

وكمــا يقــول فرويــد، فــإّن الَفــرْد »مــا إن ينخرط 

ي جمهــور محــدد حــ�ت يتخــذ ســمات خاصــة مــا 
�ف

ــت  ــا كان ــل إنّه ــه ســابقاً. أو ق ــت موجــودة في كان

موجــودة ولكنــه لــم يكــن يجــرؤ عــ� البــوح بهــا 

أو التعبــري عنهــا بمثــل هــذه الرصاحــة والقــوة«. 

ف  مــن هنــا عملــت جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ي 
والتــا�ت الجماهــري  خــروج  اســتغال  عــ� 

ــة،  ــا العقدي ي مــع توجهاته
ــ�ف يديولوجــي والدي الإ

ــطو  ــة للس اتيجية محكم ــرت ــع إس ــل وض ــن أج م

ــع الشــعوب«. ــرات »ربي ــ� ثم ع

فمنــذ تأســيس الجماعــة ســنة 1928م، حــرص 

الجماهــري  حركيــة  اســتغال  عــ�  التنظيــم 

ومحاولــة الركــوب عــ� مطالبهــا وفــق أجنداتهــا 

الجماهــري  ذلــك  ي 
�ف مســتغلة  السياســية، 

المشــحونة غالبــاً بمجموعــة مــن النفعــالت 

ــة  يماني ــد الإ ــة والمكرســة بواســطة العقائ الوطني

اتهــا  تعبري تكــون  مــا  غالبــاً  حيــث  القويــة؛ 

   عبد الحق الصنايبي
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عملت جماعة اإلخوان على استغالل خروج الجماهير والتالقي 
اإليديولوجي والديني مع توجهاتها العقدية لوضع إستراتيجية 

محّكمة للسطو على ثمرات »ربيع الشعوب«

ي 
الحركيــة بعيــدة كل البعــد عــن التفكــري العقــا�ف

والمنطقــي.

ســام  لقــد اتضــح أّن وصــول جماعــات الإ

ي كل مــن مــرص وتونــس، 
الســياسي إىل الحكــم �ف

ــة  ــاب الرؤي ــن غي ــف ع ــرب، كش ي المغ
ــبياً �ف ونس

امــج  اتيجية للحكــم يمكــن أن تعكســه الرب ســرت الإ

القتصاديــة والجتماعية والتنمويــة، بالإضافة إىل 

غيــاب أي تصــور للنظــام الــذي يمكــن أن يحكــم 

العاقــات الدوليــة، وفــق عاقــات قــوى متوافــق 

ف  ف دول وطنيــة ذات ســيادة معــرت عليهــا بــ�ي

ــلطة أو  ــول إىل الس ــاً أّن الوص ــر جلي ــا، ليظه به

ي الأدبيــات الإخوانيــة بمرحلــة 
مــا يصطلــح عليــه �ف

ي 
« هــي الغايــة الوحيــدة �ف ف »الســيطرة التمكــ�ي

حــد ذاتهــا وليســت وســيلة.

ــات  اتيجية تنظيم ــرت ــن أّن إس ــم م ــ� الرغ وع

ي جماعــة 
، ممثلــة أساســاً �ف ســام الســياسي الإ

أهدافهــا  ضمــن  تضــع   ، ف المســلم�ي الإخــوان 

توحيــد  ى«(،  الكــرب »الغايــة  )أو  السياســية 

التنظيمــات الإخوانيــة المنضويــة تحــت لــواء 

التنظيــم الــدوىلي لاإخــوان للوصــول إىل مــا أطلق 

عليــه البّنــا بـ«أســتاذية العالــم«، إل أّن الحيثيات 

ــات  ــا الأدبي ــم تتطــرق له ــة ل ــة والوظيفي البنيوي

ــ�  ــم ع ــع التنظي ــذي دف ء ال ي
ــ�ث ــة، ال الإخواني

ــث  ــاوي إىل الحدي ــف القرض ــره يوس ــان منّظ لس

ــادات  ــة كالتح ــادات الامركزي ــاط التح ــن أنم ع

أن  يمكــن  ي 
والــ�ت والكونفدراليــة  الفيدراليــة 

وع بنيــة تجتمــع حولهــا التنظيمــات  تُشــّكل مــ�ث

ي العالــم بعــد الوصــول إىل الســلطة 
الإخوانيــة �ف

ــدة. ــ� ح ــر ع ــتوى كل ُقط ــ� مس ع

الســياسي  ســام  الإ جماعــات  وصــول  إّن 

ســيكون  والســلطة،  الحكــم  أمــور  تدبــري  إىل 

عــان الرســمي عــ� بدايــة ســقوط  بمثابــة الإ

ــارات  ــن العتب ــة م ــة«، لمجموع ــدة »الخاف عقي

ف  ي نقطتــ�ي
الذاتيــة والموضوعيــة يمكــن إجمالهــا �ف

: ف رئيســيت�ي

ــع  ــن« جمي ــة بـ«تفّط ــة الأوىل مرتبط ــــ النقط

ي لــم يصــل فيهــا الإخــوان إىل 
الــ�ت الأنظمــة 

 » ي
»الإخــوا�ف وع  المــ�ث لحقيقــة  الســلطة، 

وتكتيكاتــه »الحربائيــة« للوصــول إىل الحكــم عــن 

طريــق ربطــه لمجموعة مــن التحالفــات المرحلية 

ــم  ــا التنظي ــق عليه ــع الســلطة السياســية يُطِل م

ي 
كة مــع الطاغــوت«، �ف ــح المشــرت ــة المصال »لعب

أفــق عــزل القــوى السياســية والنفــراد بــرأس 

ــا  ــه، كم ــاء علي ــده والقض ــق تحيي ي أف
ــلطة �ف الس

ي الأنظمــة الديمقراطيــة )نســبياً( 
هــو الحــال �ف

ي تبنــت التعدديــة الحزبيــة ومبــادئ اللعبــة 
والــ�ت
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الوصول إلى السلطة أو ما يصطلح عليه في األدبيات اإلخوانية مل
بمرحلة »التمكين« هي الغاية الوحيدة في حد ذاتها وليست 

وسيلة

الطموحات األيديولوجية الكبرية صغرت

ــار  ــة النتش ــج سياس ــل نه ي مقاب
ــة، �ف الديمقراطي

ي 
اق المؤسســا�ت ي »البطــيء« والخــرت الجماهــري

الدولــة  مفاصــل  جميــع  ي 
�ف التحكــم  قصــد 

وبالتــاىلي النفــراد بالقــرار الســيادي للدولــة، كمــا 

ي بعــض دول الخليــج، دون إغفــال 
هــو الشــأن �ف

 ، ي
ــوا�ف ــم الإخ ــه التنظي ــج في ــذي ينه ــرب ال المغ

ــل  ــ� مفاص ــيطرة ع ــكات الس ــس تكتي ــاً، نف نّص

اتيجية. الــدول الحيويــة والقطاعــات الســرت

وع  ــ�ث ــل الم ــة بفش ــة مرتبط ــة الثاني ــــ النقط

واقعيــة  وحلــول  أجوبــة  تقديــم  ي 
�ف ي 

الإخــوا�ف

، حيــث ظهــر  ي للمشــاكل اليوميــة للمواطــن العــر�ب

 ، الســياسي ســام  الإ تنظيمــات  أّن  بالملمــوس 

ــم  ــت ل ي وق
ــة تطــور الأحــداث �ف ــت ب�ع فوجئ

تكــن مســتعدة فيــه لتحمــل أعبــاء الحكــم، 

ي ظــل 
«، �ف ــة الكــرسي ــأزق »جاذبي ي م

فســقطت �ف

غيــاب رؤيــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

ــة  ــة وملموس ــج واقعي ــم برام ــ� تقدي ــادرة ع ق

يحــة عريضــة  ي الــذي راهنــت �ث للمواطــن العــر�ب

ــا  ــا ألهبه ــامي، بعدم س وع الإ ــ�ث ــ� الم ــه ع من

ــل«. ــو الح ــام ه س ــعار »الإ ش

ي طــال فيــه انتظــار الشــعوب 
ي الوقــت الــ�ت

و�ف

ي وعدتهــم بهــا 
الــ�ت ى«  »للمعجــزة« و«البــ�ث

جماعــة الإخــوان، غابــت الرؤيــا وانجلــت الحقيقة 

ــاول  ــذي ح ي ال
ــوا�ف وع الإخ ــ�ث ــة الم ــول حقيق ح
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فشل المشروع اإلخواني في تقديم أجوبة وحلول واقعية 
للمشاكل اليومية للمواطن العربي وسقط في مأزق 

»جاذبية الكرسي«

الجتماعــي  الضبــط  اتيجية  اســرت ي 
�ف الســتمرار 

ي العــزف عــ� نفــس الأســطوانة 
عــرب الســتمرار �ف

العواطــف  دغدغــة  خــال  مــن  الكاســيكية، 

الجماعيــة بنفــس الأطروحــات الدينيــة مــن قبيل، 

ي الأرزاق« و«طاعــة أوىلي 
« و«التفضيــل �ف »الصــرب

هــا  ي المنشــط والمكــره« و«الفتنــة«، وغري
الأمــر �ف

ســام  ي اســتقتها جماعــات الإ
رات الــ�ت مــن المــرب

ي 
ي لاســتمرار �ف

الســياسي مــن القامــوس الديــ�ف

ي راهنــت عليهــا. 
ف الشــعوب الــ�ت تخديــر وتســك�ي

اتيجية المغربيــة،  ســرت وعــ� مســتوى البيئــة الإ

 ، ســام الســياسي نهجــت الجماعــة تنظيــم الإ

وحركــة  والتنميــة  »العدالــة  حــزب  ي 
�ف ممثــاً 

التوحيــد والإصــاح« الإخوانيــة، نفــس التكتيــك 

ي 
ــا�ت ــة وب ــع المؤسســة الملكي ــرصاع م ــري ال ي تدب

�ف

التنظيمــات السياســية، حيــث ظــل الهــدف، 

غــري المعلــن، محاولــة الســتحواذ عــ� الســلطة 

ي 
ــا�ت ــع ب ــا م ي عاقته

ــة �ف ــة الملكي ــزل المؤسس وع

ي أفــق توجيههــا وفــق مــا 
القــوى السياســية �ف

تقتضيــه رؤيتهــا ورؤيــة التنظيــم الــدوىلي لاإخوان 

ي 
ــ�ف ــع الدي ــك الوض ي ذل

ف �ف ــتغل�ي ، مس ف ــلم�ي المس

أوىل  وهــو   ، ف للمؤمنــ�ي اً  أمــري بصفتــه  للملــك 

يلهــا.  ف يعــة والبلــوغ بمقاصدهــا وترف بتطبيــع ال�ث

وتعتــرب هــذه مرحلــة حاســمة لإحــكام قبضتهــم 

النفــراد  أفــق  ي 
�ف الملكيــة،  المؤسســة  عــ� 

ــة  ي إقام
ــلها �ف ــوى فش ــا بدع ــاء عليه ــا والقض به

ســامية عقيــدة  يعــة الإ ع هللا وتطبيــق ال�ث �ث

يعــا. وت�ث

ي 
ســام الســياسي للحكــم �ف إن وصــول تيــار الإ

ي ليبيــا، 
كل مــن مــرص وتونــس، وحــ�ت مــا يقــع �ف

بالمغــرب  الســياسي  القــرار  صاحــب  جعلــت 

ي بالمنطقــة 
وع الإخــوا�ف يقــف عــ� حقيقــة المــ�ث

ي 
اتيجية الجماعــة الأم الــ�ت ســرت والــذي ينضبــط لإ

كانــت القاهــرة، إىل وقــت قريــب، عاصمتهــا 

الروحيــة، ليغــري تكتيــك التعامــل مــع هــذا 

ــري ناعمــة،  ــة وتداب ــو بصــورة هادئ ــم، ول التنظي

ي أفــق إخضاعــه لمنطــق الدولــة ولواقــع اللعبــة 
�ف

ــا  ــط له ي تنضب
ــ�ت ــوى ال ــن الق ــية وموازي السياس

جميــع القــوى السياســية والأجهــزة الســيادية 

ــرب. بالمغ

خــال  مــن  إنّــه  القــول،  يمكــن  إجمــالً، 

ســامية الحركيــة، فقــد  متابعتنــا للظاهــرة الإ

وع مرتبــط  خُلصنــا إىل أن تراجــع هــذا المــ�ث

ــة  ــياق الأول بمرحل ــط الس : يرتب ف ــ�ي ف اثن ــياق�ي بس

مــا قبــل وصــول هــذا التيــار إىل الســلطة؛ حيــث 

وع  إّن كشــف الأنظمــة السياســية لحقيقــة المــ�ث

ي والتحــول لمواجهتــه الماديــة، غالبــاً مــا 
الإخــوا�ف

يعّجــل بانهيــار واســتئصال التنظيــم أو الخضوع 
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ــذي  ــه ال ــق التوجي ــة وف ــق الدول ــ�ي لمنط المرح

ــرار. ــب الق ــه صاح يفرض

ي بمرحلــة مــا بعــد 
ف يرتبــط الســياق الثــا�ف ي حــ�ي

�ف

وع  الوصــول إىل الســلطة، حيــث إّن ســقوط مــ�ث

الرؤيــة  بغيــاب  مرتبــط  الســياسي  ســام  الإ

ي مــن شــأنها تقديــم 
الشــمولية للحكــم والــ�ت

ي راهنــت 
أجوبــة عمليــة لنتظــارات الشــعوب الــ�ت

ف  ــ�ي ــل تحس ــن أج ــامي« م س وع »الإ ــ�ث ــ� الم ع

ي 
والمعــاسث والقتصــادي  الجتماعــي  واقعهــا 

ــرأس  ــب ب ــن يطال ــي أول م ــت ه ــاىلي أصبح وبالت

ســقاط  التنظيمــات الإخوانيــة والســعي الحثيــث لإ

عــي  مــن كان إىل وقــت قريــب، وىلي الأمــر ال�ث

. ف ــلم�ي للمس

 ،» ي ، بعــد »الربيع العــر�ب لقــد بــرزت الجماهــري

بقــوة عــ� وجــه المــ�ح الســياسي وأصبــح 

ــرى نفســه المصــدر الوحيــد والأخــري  الشــعب ي

للســيادة، وأضحــى تجييــش الشــارع وتعبئــة 

ات حاشــدة وســيلة للتدافــع  ي مســري
النــاس �ف

ــت  ي كان
ــ�ت ــة ال ــر التقليدي ــارج الأط ــياسي خ الس

ــياسي  ــارك الس ــاحة التع ــكل س ــا تش ــ� عاته ع

ف الفرقــاء. هــذا التجييــش، وإن  »الآمــن« بــ�ي

وط  كان قــد نجــح عــ� مســتوى تهيئــة الــ�ث

ي 
الذاتيــة للوصــول إىل الســلطة، فإنّــه فشــل �ف

اجــع  طــرح البديــل المجتمعــي ممــا عجــل برت

وع. المــ�ث
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مع المرزوقي: هل اإلسالم السياسي هو 
أصل االستئناف؟

 ، سالم السياسي ، المفكر التونسي المعروف، أّن االإ ي
يرى أبو يعرب المرزو�ت

ي تحقيق النهضة العربية 
، هو االأمل الوحيد �ن ن ي االإخوان المسلم�ي

متمثالً �ن
ي خّصصها للحديث عن أهلية 

ي إحدى مقاالته، ال�ت
فيقول، بطريقة هتافية، �ن

:»لن يحول دونهم وتحقيق ذلك  ي ي قيادة العالم العر�ب
سالم السياسي �ن االإ

ي 
ي العالم«، وسبب ذلك، بحسب رؤيته، البنية والقوة الشعبية ال�ت

أيّة قوة �ن
وع لخالص االأمة من االستبداد واالستعمار، وإذا اتفقنا  تقف خلفهم، كم�ث

ي االأول؛ أي االستبداد، وهو 
ط االتفاق هو عدم الوقوع �ن ي الثانية جدالً، ف�ث

�ن
 ، سالم السياسي ي التأكد من هذه النظرة الطهرانية تجاه دعاة االإ

الفيصل �ن
، وما إن ننظر نظرة فاحصة لهذا  وتوظيف الدين من أجل الكسب السياسي

، يفتت ويتفكك؛  ن ، الذي يربط االأمل فقط باالإخوان المسلم�ي ي
التعميم المرزو�ت

سالم السياسي بهذه الرؤية، فهو ليس واحداً،  إذ ال يمكننا النظر إىل االإ
ي 

ي أّي نسق معر�ن
، للنظر �ن ن ن أساسي�ي ي نراها تتعدد وتختلف لعامل�ي

والنماذج ال�ت

وسياسي

ي الوطــن 
الأول: البنيــة الداخليــة للجماعــة �ف

ــياق  ــة، والس ــة المحلي ــا بالثقاف ، وتأثره ف ــ�ي المع

الــذي نشــأت فيــه وتطــورت مــن خالــه، أو 

لجعــل  كفيــل  أمــر  هــو  فالســياق  ارتــدت؛ 

ســامية متباينــة، وأحيانــاً قــد تصــل  الحــركات الإ

وع  حــّد التناقــض، والتخــّ�ي عــن جوهــر المــ�ث

ي الحالــة التونســية.
كمــا حــدث �ف

ي 
الــ�ت ومقولتــه  التاريخــي  الســياق   : ي

الثــا�ف

ســامية فاعلــة؛ فتاريــخ  وجدتهــا الحــركات الإ

    جهاد حسين
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ثمة خالف جوهري في توظيف االستبداد من خالل خطاب 
المظلومية كخطاب يبّرر الستبداد جديد في ثوب ديني

ــة،  ســامية هــو قلــب تاريــخ الحداث الحــركات الإ

ــل  ــذا عام ــية، فه ــة والسياس ــا المعرفي وفتوحاته

آخــر يجعــل هــذه الحــركات متباينــة، بقربهــا أو 

بعدهــا، عــن الوعــي بالزمــن الــذي تعيشــه، فــا 

ــار  ي إط
ي إل �ف

ــرزو�ت ــث الم ــم حدي ــا اذاً فه يمكنن

ي مرص، 
ف �ف الحديــث عــن حركــة الإخــوان المســلم�ي

إّل أنـّـه يعّمــم ويتــ�أ عــ� هــذا التعميــم، الــذي 

ــة نظــرة فاحصــة وناقــدة  يّ
هــو مخــّل ومربــك لأ

تحــاول حــ�ت فهمــه.

ــتبداد  ــف الس ي توظي
ــري �ف ــاف جوه ــة خ ثم

ر  ّ ــرب ــاب ي ــة كخط ــاب المظلومي ــال خط ــن خ م

ي
ــ�ف ــوب دي ي ث

ــد �ف ــتبداد جدي لس

ل شــك، أّن ثمــة اســتبداداً سياســياً جاثمــاً عــ� 

ــن  ــتعمار، لك ــذ الس ــة من ــدان العربي ــدر البل ص

ي توظيــف هــذا الســتبداد 
ثمــة خــاف جوهــري �ف

ر  ّ ــرب ــة، كخطــاب ي ــن خــال خطــاب المظلومي م

ف  ، يجمــع بــ�ي ي
ي ثــوب ديــ�ف

لســتبداد جديــد �ف

بطــش الدولــة الحديثــة، باختيــاره أســوأ نماذجهــا 

ــدس،  ــ� المق ــ�أ ع ــذي يّت ي ال
ــ�ف ــاب الدي ره والإ

ــة  ــاً، فتجرب ــاً تجريدي ــا ليــس حديث والحديــث هن

ــدث  ــة لتح ــودان كافي ي الس
ــياسي �ف ــام الس س الإ

، كونهــا  ي
ي يعــرب المــرزو�ت ي دعــوى أ�ب

اً �ف خــاً كبــري �ث

ف للدولــة  مثــالً ظاهــراً لرؤيــة الإخــوان المســلم�ي

عليــه  المــرور  يمكــن  ل  وتطبيقــاً  والمجتمــع، 

ــا  ــزال رواده ــا ي ــة م ــي تجرب ــرام؛ فه ــرور الك م

العميــان يدعــون لهــا ولبقائهــا، انطاقــاً مــن 

؛ أي  ي
ــرزو�ت ــا الم ــق منهم ف انطل ــ�ي ف اللت ــ�ي المقولت

مواجهــة الســتبداد والســتعمار، رغــم أنّهــم 

ي 
ــياسي �ف ــام الس س ــتبداد الإ ــداً اس ــون جي يعرف

الســودان، ويعرفــون أيضــاً فشــل شــعار »أمريــكا 

ــارة  ــا عذابهــا«، فهــم يتحّركــون ت روســيا قــد دن

ــارة نحــو روســيا، للخــروج مــن  ــكا، وت نحــو أمري

المــأزق القتصــادي الــذي ســّببه الجهــل بــإدارة 

هــا مــن تلــك  الدولــة، وانعــدام الشــفافية، وغري

. ــياسي ــتبداد الس ــة لاس ــور المصاحب الأم

التجربــة الســودانية  ي 
لقــد انعقــد الأمــل �ف

ي حاجــة 
قبــل ربــع قــرن مــن الزمــن، ولــم نكــن �ف

ي 
ــق �ف ــا نث ية، فكن ــري ي التبش

ــرزو�ت ــوات الم إىل دع

ي 
ــأز�ت ــن م ــه للخــروج م ســام الســياسي ودعات الإ

يــن؛ وهمــا الحكــم  السياســة الســودانية الكبري

ــأزق  ــل الم ــة، وتمث ــة الديني ــكري والطائفي العس

ي 
ي �ف

ي النقابات العســكرية وتواليها، والثا�ف
الأول �ف

ف المهديــة والختميــة،  ف الدينيتــ�ي حكــم الطائفتــ�ي

ي كانــت تثقــل كاهــل 
وحكومــات الســادة الــ�ت

ي 
الشــعب، فــكان الأمــل فيمــا عــّده المــرزو�ت

 ، ف ف بهــا حركــة الإخــوان المســلم�ي ة تتمــري ف مــري

ي شــكلها الســياسي 
هــي تصالحهــا مــع الحداثــة �ف

العامــة  والحريــات  الديمقراطيــة  ي 
�ف المتمثــل 

والحقــوق المدنيــة، وإن كانــت هــذه الشــعارات 

تتعــارض مــع جــذور نشــأتها، لكــن لنعّدهــا 
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ــل،  ــر وتأم ــا، وإن كان دون نظ ــاوزت جذوره تج

وظننــا أّن هــذه الشــعارات كافيــة للحيلولــة دون 

 ، ي الســتبداد الســياسي
الوقــوع مــرة أخــرى �ف

ــال  ــن خ ــة م ــوكة الحرك ــت ش ــا إن قوي ــن م لك

امتاكهــا للدولــة، تبخــر الأمــل، فكمــا يقــول 

فضحتــه  الحكمــة  هذبتــه  »كّلمــا  أدونيــس: 

ف  التجربــة«، فظهــرت المســافة الشاســعة بــ�ي

ــت  ــي، تجل ــياسي والجتماع ــع الس ــول والواق الق

بهــذه  والوعــي  يمــان  الإ مــن خالهــا حقيقــة 

ي شــكلها الواضــح الــذي أوضحنــاه 
الحداثــة �ف

ــوارئ  ــة ط ــش حال ــة تعي ــت الدول ــابقاً؛ إذ كان س

لزمــن طويــل، وانــرصف الحــال إىل العمــل وفــق 

مقــال  ي 
�ف ذكرناهــا  ي 

الــ�ت  ،» ف »التمكــ�ي مقولــة 

ســابق لنــا، إنّهــا تَمّكــن مــن المجتمــع ومفاصلــه، 

ــه  ــل، أكــرث من وإعــادة هندســته بحســب المتخي

ف لــه لمواجهــة الســتعمار والســتبداد،  تمكــ�ي

 ، ي
ــرزو�ت ــرب الم ي يع ــع أ�ب ــا م ــر اتفاقن ــو جوه وه

يث  ذي النوايــا الطيبــة والصادقــة، إل أنـّـه لــم يرت

ي خروجــه بهــذا 
ي القــراءة والتحليــل والســتقراء �ف

�ف

الحكــم، الــذي هــو جــور عــ� شــعب مــا يــزال 

ــو  ، ول ــياسي ــام الس س ــة الإ ــرارة تجرب ــرع م يتج

أنـّـه فعــل وعــرف لمــن يهــب نوايــاه هــذه، لــكان 

الــ�اب أمامــه واضحــاً، ولــم يكــن ليحســبه مــاًء 

ب. ــ�ث ــح لل ــاً يصل طيب
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ما مدى واقعية الحديث عن موت مشروع 
اإلسالم السياسي؟

ّ؛ أي تلك الحركة السياسّية واالأيديولوجّية  سالم السياسي منذ تأّسسه، واالإ
ّ عن االأسلمة، يشهُد لحظات من صعوده وهبوطه، حاله حال  ي تع�ب

ال�ت
ّ االأك�ث  ي ي الواقع العر�ب

االأيديولوجّيات والحركات االأخرى. لكن، ما نشهده حالياً �ن
ي شهدها أسالُفنا قبل قرون، 

تعقيداً بطبيعة الحال من اللحظات التاريخّية ال�ت
وذلك لطبيعة الدولة العربّية بسياساتها االأمنّية الُمنتهجة والّسلطويّة عىل نحو 
 ّ واسع سياسياً، ومن ناحية أخرى بسبب االقتصاد العالمّي ذي الطابع الرأسماىلي

.ّ الشديد الذي تمّثل بلداننا العربّية »طرفاً« فيه بالمع�ن الماركسي

ي بلــداٍن 
وعندمــا خرجــت الجمــوع العربّيــة �ف

؛ كمــرص وســوريا وليبيــا وتونــس، وحاليــاً مــع  ّ شــ�ت

ــذه  ــإّن ه ــراق، ف ــان والع ي لبن
ــة �ف ــة الثاني الموج

ــة  ــب حياتّي ــب بمطال ــت تطال ــة كان ــوع الحّي الجم

ي نحياها 
تمامــاً، متعّلقــة بطبيعــة هــذه الــدول الــ�ت

ي 
ي ل تــدع شــيئاً لمواطنيها. فــإذا كان النضاُل �ف

والــ�ت

اطوريـّـة إىل فكــرة  مرب ي هــو النتقــال مــن الإ
المــاصف

ــّي  ّ واجتماع ــق منجــز ســياسي ــة لتحقي الدولة-الأّم

ّ، فــإّن مــا يحصــُل عربيــاً منــذ 2011 هــو  ي
وثقــا�ف

ي 
بالتحديــد إدانــة لهــذه الدولــة القومّيــة الــ�ت

ــًة  ــها، تارك ــوى نفس ــاً، س ــدُم، غالب ــد تخ ــم تع ل

وط اقتصاديـّـة  ي مواجهــة �ث
ي العــراء، �ف

مواطنيهــا �ف

ي ظــّل انخفــاض حــاّد بالوظائــف، وتنامــي 
ة، �ف ُملــرب

دليــٌل  أيضــاً  وهــو  هــا.  وغري البطالــة،  نســب 

ي كتابــه »أيــن نرســو؟« 
رصيــٌح، كمــا يقــول برونــو �ف

»محاولــة للعثــور عــ� البوصلــة السياســّية«، ع� 

اطوريـّـة إىل الدولــة  مرب أنـّـه إذا كان النتقــال مــن الإ

، فالدولة-الأّمــة فشــٌل  ي
ي المــاصف

القومّيــة إنجــازاً �ف

ــا الآن. بحــّد ذاته

بــدء  منــذ  العربّيــة،  ســامويّة  الإ كانــت 

تأسيســها، وحــ�ت الوصــول إىل اللحظــة العميــاء 

     كريم محمد
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ــر  وط، كمــا تتأثّ ــة، ممزوجــة بهــذه الــ�ث الحالي

بهــا، فهــي تؤثّــر فيهــا عــ� الّســواء، وكمــا 

ي 
ســاً �ف تزدهــُر أحيانــاً، تضمــُر وتواجــه تحديــاً �ث

اً  ة. لكــن، دون الرجــوع كثــري أحيــاٍن أخــرى كثــري

إىل التاريــخ -وهــو أمــر ل منــاص منــه، لكــن ل 

ــد  ــامويّة ق س ــإّن الإ ــق-، ف ــذا التحقي ــُعه ه يس

ــداً  ؛ فبعي ّ ي ــع العــر�ب شــهدت انتعاشــاً مــع الربي

والمشــارك  أحيانــاً،  ّدد  المــرت موقفهــا  عــن 

ــا  ــذاك، إّل أنّه ــات آن ــك النتفاض ي تل
ــاً، �ف أحيان

ي 
بالفعــل قــد تربعــت عــ� عــرش وزارات �ف

ي مــرص تــوىّل الرئيــس الّراحــل د. 
عــّدة دول، و�ف

ف  ، مــن جماعــة الإخــوان المســلم�ي محمــد مــرسي

رئاســة  العالــم-  ي 
�ف اً  تأثــري الأكــرث  -الجماعــة 

اً، عقبهــا  ة لــم تــدم كثــري الجمهوريّــة لفــرت

إجهــاض للتجربــة، وانتهــاج سياســات أمنّيــة 

ي تونس، رغم 
ف إليهــا. و�ف الطابــع حيــال المنتمــ�ي

، صعــد  ف ف التجربتــ�ي الفروقــات الســياقّية بــ�ي

، بقــّوة، وهبطوا  ي
ســامّيون، برئاســة الغنــوسث الإ

ــن  ّ م ــياسي ــكل الس ي بالش
ــ�ف ــا نعت ــك. ولأنّن كذل

ــُج  ي تنته
ــ�ت ســامويّة ال ــك الإ ســامويّة؛ أي تل الإ

 ، ّ الراديــكاىلي العنــف  أو  الجهــاد  ل  السياســة، 

ســبياً لهــا للّســلطة أو الحكــم أو الحكامــة 

ف  ــر غــري معنيــ�ي ي هــذا التقري
ــا �ف والزعامــة، فإنّن

الأخــرى  الراديكالّيــة  ســامويّات  بالإ حقيقــًة 

ــا. ه ــرصة وغري ــش والّن كداع

الرّدة: من الحيوّي إلى الهووّي
 ّ ي

المســكي�ف فتحــي   ّ التونــ�ي الباحــث  كان 

ــة  ــي بمثاب ــة ه ــورات العربّي ــار إىل أّن الث ــد أش ق

ــة  انتقــال طريــف مــن المســائل الهوياتّية/الهوويّ

إىل  الوطنّيــات(،  القومّيــة،  الدولــة  )النتمــاء، 

ــه ممــا تحتاجــه الأجســاد الآن  ــوّي بمــا يمّثل الحي

ــن،  ــة(. لك ــة اجتماعّي ف وعدال ــرب ــش وخ ــا )عي وهن

ــا، قــد حصلــت رّدة معاكســة تمامــاً؛ حيــث  برأين

ّ هــي  ي ــة بعــد الربيــع العــر�ب كانــت مســائل الهويّ

ف وأعدائهــم عــ�  ســامي�ي المتصــّدرة، مــن الإ

ي 
اً فكــرة السياســة، �ف الســواء، مّمــا أّجــل كثــري

الحصــص  عــ�  كــرصاع  البســيطة،  صيغتهــا 

والمــوارد والنفــوذ والهيمنــة.

ومــا يؤّكــد مــن نظرتنــا، هــو أّن الخطــاب 

 ّ ي
المقابــل، وهــو الخطــاب الســيادّي الدولــ�ت

الأيديولوجّيــة  بأجهزتــه  الحــال  بطبيعــة 

ي 
�ف الوطنّيــة  ال�ديّــة  إىل  عــاد  ومثقفيــه، 

ــن  ــاد إىل الدي ــه ع ــل إنّ ــامويّة، ب س ــة الإ مجابه

بديــاً  وإعــادة ضبــط  لــه  اســتماٍك  كإعــادة 

ــر إىل الأنظمــة  ــا يُنَظ اً م ــري ســامويّة. فكث عــن الإ

ــة، إّل  ــا أنظمــة علمانّي ف بأنّه ســامي�ي ــة لاإ المناوئ

أّن هــذه نظــرة قــارصة. فالتنافــُس، كمــا نتعّلــم 

ــُس  ــي تناف ــو، ه ــري بوردي ــيولوجيا بي ــن سوس م

ــا،  ــزّي ههن ــاً. والرم ــزّي أيض ــادّي والرم ــ� الم ع

ســام. تحديــداً، هــو الإ

الباز: اإلسالموّية العربّية في أفول تدريجّي وهي ُمفتتة جغرافيًا 
وبالتالي ال تملك مشروعًا وحدوّيًا رغم ادعائها العالمّية
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»سياســّية مل يقّدمــون  ســامّيون  الإ كان  فــإذا 

ــن  ــا يمك ــون م ــم يقّدم ــإّن أعداءه ــامّية«، ف إس

تســميته بـ»وطنّيــة إســامّية«.

محاولة للفهم
ســاموّي الرّســمّي  ل شــّك اليــوم أّن الخطاب الإ

ــة  ــَح اجتماعّي ائ ــأنُه، وأّن �ث ــّل ش ــت، وق ــد خف ق

وخياراتهــا  حياتهــا  أنمــاط  تحّولــت  قــد  ة  كبــري

المعيشــّية، وأّن هنــاك قطاعــات ل بــأس بهــا 

ــامويّة  س ــاب لاإ ــّط خط ــت مح ــا كان ــل مّم بالفع

ــة.  ــة القديم ــة الخطابّي ــك الأنظم ــن تل ــد ع تبتع

ف  ســامي�ي بالإ الدولــة  أوقعتهــا  ي 
الــ�ت فالهزيمــة 

، لهــا بعــٌد اجتماعــّي  ّ ضافــة إىل شــّقها الســياسي بالإ

ي بعدها، 
ة الــ�ت متعّلــق بمــا أحدثتــه الثــورة، والفــرت

ــ�ف الفهــم والوعــي. ي ب
ــو طفيــف �ف ــري ول مــن تغي

خطــاب  هــو  الهزيمــة«  »خطــاب  لكــّن 

البحــث.  خطــاب  وليــس  دائمــاً،  الدولــة 

ــر  ــذا التقري ي ه
ــات« �ف ــعت »حفري ــذا، س ول

ف  ف المهتّمــ�ي التوّجــه إىل عــدٍد مــن الباحثــ�ي

ســامويّة، طارحــة عليهــم، وهــم مــن  بالإ

بفكــرة  متعّلقــاً  ســؤالً  مختلفــة،  مشــارب 

خريفهــا  أو   ، الحــاىلي ســامويّة«  الإ »مــوت 

ــة الحصــول عــ� فهــم  ــذي تعيشــه، بغي ال

الحــال. بطبيعــة  أدّق، ومتنــوع 

العلــوم  ي 
�ف الباحــث  البــاز،  أحمــد  اختــار 

ســامويّة، وهــو أّن  السياســّية، رأيــاً بأفــول الإ

تدريجــّي«،  أفــول  ي 
�ف العربّيــة  ســامويّة  »الإ

ف  ي حديثــه لـ«حفريــات« بســبب�ي
معلــًا ذلــك �ف

ة  ــرت ــذ ف ــعوب من ــدأت الش ــد ب ــه: »أولً، فق برأي

بالكفــر التدريجــّي بالتنظيمــات والشــخصيات 

التنظيمــات  هــذه  أثبتتــه  ِلمــا  ســامويّة،  الإ

ّ ورؤيــة  ي وإداركي
والشــخصيات مــن قصــور معــر�ف

والجتماعيــة  السياســية  للممارســة  طوباويّــة 

 ، والتدمــري للعنــف  كذلــك  وقابليــة  والدولّيــة 

كانت مسائل الهوّية بعد الربيع العريّب هي املتصّدرة من اإلسالميني وأعدائهم عىل السواء
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وقودهــا  التنظيمــات  هــذه  فقــدت  وبالتــاىلي 

الشــعوب«. أي  المعــارك،  ي 
�ف وحطبهــا 

ي بالنســبة إىل البــاز، فهــو أّن 
أّمــا الســبب الثــا�ف

ــاىلي  ــاً، وبالت ــة جغرافي ــة »ُمفتت ســامويّة العربي الإ

ــا  ــم ادعائه ــاً رغ ــاً وحدويّ وع ــك م�ث ــي ل تمل ه

ــتكون  ــت وس ــا كان ــه؛ فإنّه ــاء علي ــة، وبن العالمّي

ــد«. ي كل بل
ــروف �ف ــن الظ ره

ــد البــاز أّن »هنــاك اتجاهــاً، بالنســبة إىل  ويؤّك

ســامويّة،  ورة التصــدي لاإ الأغلبيــة، رســمياً بــرصف

ــبب  ــبب الأول إىل الس ــّم الس ــا بض ــه إذا قمن وأنّ

، فســنخلص إىل نتيجة مفادها أّن مســببات  ي
الثــا�ف

ســامويّة العربيــة تنتفــي، وأّن أفولها  اســتدامة الإ

التدريجــي أمــر واقــع، ســواء عــ� الصعيــد غــري 

الصعيــد  أو  الشــعوب(،  ي 
�ف )ممّثــاً  الرســمّي 

ــدول(«. ــمّي )ال الرّس

إبراهيــم: فكــرة »الُمرِشــديّة« بــدأت تواِجــه 

ي الجماعــات شــبه الإخوانّيــة 
نقــداً داِخليــاً قويــاً �ف

ســام  الإ ي 
�ف الكتتــاب  ُســبل  اختَلفــت  وقــد 

الســياسي

القتصــاد  ي 
�ف الباحــث  الرّّجــال،  عــ�ي  أّمــا 

ســام  ــن أّن الإ ــه »عــ� الرغــم م ، فإنّ ّ الســياسي

أّن  إّل  بقــّوة«،  مــرص  ي 
�ف َِب  ُ قــد رصف  ّ الســياسي

ــل  ــًة لتمفص ــزاُل خصب ــا ت ــة م ــة العربّي »المنطق

ســامّي«. وفــق الرجــال الــذي يوّضح  الخطــاب الإ

ــودة  ي ع
ــتحالًة« �ف ــاك »اس ــات« أّن هن لـــ »حفري

، كمــا يقــول  ف طــ�ي ســامويّة، اللهــم إّل ب�ث الإ

ّ للدولــة، أو أّن الّدولــة  ّ أو كّ�ي ي
»إّمــا بانهيــار جــز�أ

.» ّ ــياسي ــام الس س ــاج الإ ــد إنت ــها تُعي نفس

ــم،  ــاس إبراه ــإّن عب ، ف ّ ــكاىلي ــور رادي ــن منظ م

ّ بجامعــة أريزونــا الــذي  ي
الأكاديمــي الموريتــا�ف

ي حديثــه 
ســامّي، قــد أّكــد �ف يــدرّس الفكــر الإ

ــراً  لـــ »حفريــات«، بأنّــه » مــا زال الوقــُت ُمبكِّ

ي العاَلــم 
ّ �ف ســام الســياسي للُحكــِم بنهايــة الإ

«. ويســتدرك إبراهــم، بقولــه: »إلّ أّن  ّ ي العــر�ب

ي تحــّولٍت 
ســام الســياسي بــدأ يدُخــل �ف هــذا الإ

متســاِرعة، بعُضهــا يُفَهــم أحيانــاً أنّــه ينُقــُض 

ّ مــن مبدئهــا. أهــّم  ســام الســياسي فكــرة الإ

ــي:  ــي واجتماع ــو طبق ــّولت ه ــذه التح ي ه
ــا �ف م

ي الجماعــات الإخوانيــة 
يتعّلــق بميــل الكّفــة �ف

وشــبه الإخوانيــة إىل مجموعــات سياســّية شــبابية 

ــة«. الي ــة ونيوليرب ــد حداثّي ــا بع م

ــف  ــة، يضي ــد الجماع ــرة مرش ــوص فك وبخص

ــّص  ــا يخ ــة فيم ــديد الأهمّي ــكام ش ــم ب إبراه

التحــولت الحاصلــة حاليــاً حيــث يقــول: »يبــدو 

أيضــاً أّن فكــرة »الُمرِشــديّة« بــدأت تواِجــه نقــداً 

ي الجماعــات شــبه الإخوانّيــة. 
داِخليــاً قويــاً �ف

الرّجال: رغم أّن اإلسالم السياسّي ُضِرَب في مصر بقّوة، إّلا أّن 
المنطقة العربّية ما تزاُل خصبة لتمفصل الخطاب اإلسالمّي



44

ي 
س

سيا
 ال

الم
س

اإل
ف 

ســام مل الإ ي 
�ف الكتتــاب  ُســبل  اختَلفــت  وقــد 

ــركات  ــاِجدية إىل ح ــة المس ــن الحرك ــياسي م الس

. وقــد  ي
اصف اضيــة والتديّــن الفــرت الأوســام الفرت

يــن  انعكــس هــذا عــ� نقــد المجتمــع ليــس بالدِّ

وأحكاِمــه وأصوِلــه أو بفكــرة الخافــة والعصــور 

ســامّية، بــل بالســخرية والُنكتــة  الذهبيــة الإ

مجموعــات  أّن  ويبــدو  السياســّية.  والدعايــة 

ســام الســياسي الديمقراطــي خــاِرج المغــِرب  الإ

ي تتحــّول شــيئاً فشــيئاً مــن حــركات ِحزبّيــة  العــر�ب

إىل حــركات ِحجاجّيــة غــري قابلــة لانتخــاب. 

الأخيــار،  ف  المصطفــ�ي نمــوذج  ســقوط  ومــع 

ــاف  ــزج اقتط ــاب يم ف خط ــاموي�ي س ي الإ
ــر �ف ظه

ــورة  ــوص الث ــاري بخص ــورّي اليس ــوس الث القام

ــم  ــة. ول ــة النتخابي عي ــادة وال�ث ــورة الُمض والث

ســام أنـّـه طريقــة ثالثــة وتشــّكل  يعــد يُنَظــُر لاإ

ــع  ــُق م ــاٌز يتطابَ ــه إعج ــل إنّ ــر، ب ّ مغاي ــياسي س

اليــة الُمعــارِصة«، كمــا يوّضــح  المســلّمات الليرب

ــم. إبراه

مــع  وفتورهــا  الحاكمّيــة  فكــرة  وبخصــوص 

ي الربيــع 
الثــورات العربّيــة، يقــول إبراهــم: »�ف

ــرز  ــه الأب ــياسي صفت ــام الس س ــَد الإ ، فق ّ ي ــر�ب الع

ســامّية  يعــة الإ ــة أو الُحكــم بال�ث وهــي الحاِكمي

ّ الحديــث. ومــا  ي ظــّل النظــام الســياسي
الحرفّيــة �ف

ي مــرص وتونــس والمغــرب، حيــث وَصــل 
حــَدَث �ف

ســام الســياسي للُحكــم، أحيانــاً وحيــداً وأحياناً  الإ

ي نقــض البنيــة 
ائتافــاً، لــم يحــُدث تطــّور هــام �ف

العلمانيــة للسياســة. بــل إّن هــذه البنيــة تفّعلــت 

ي 
مــن خــال مســاهمة هــذه الأحــزاب الئتافّيــة �ف

ي تونس 
أحــكام أتاتوركيــة مــن نــوع حظــر النقــاب �ف

ي 
يــن �ف والمغــرب وحظــر السياســة عــ� رجــال الدِّ

يعّيــة  المغــرب. وســقوط هــذه الأيديولوجيــا ال�ث

ســام الســياسي التقليــدي إىل حــركات  قــد نقــل الإ

ــة«. اليــة وِرعــة، وليــس حــركات حاِكمّي نيوليرب

ي »مــوت 
بــرأي إبراهــم ل يعــ�ف لكــن هــذا 

« -الأمــر الــذي يتكــّرر بصــورة  ّ ســام الســياسي الإ

ما يحصُل عربياً منذ 2011 هو بالتحديد إدانة للدولة القومّية التي مل تعد تخدُم سوى نفسها
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ــر  ــل الأم ــوم. فحاص ــامعنا الي ــ� مس ــاء ع حمق

ق ُطــرق«،  ِ
ّ عــ� مفــرت ســام الســياسي هــو أّن »الإ

بحســب إبراهــم، و«أّن بنيتــه الجتماعيــة تشــهد 

ينعِكــس  التطــّور  هــذا  وأّن  ُمدِهشــاً،  تطــّوراً 

ســام  عــ� البنيــة المفاهيمّيــة والسياســية لاإ

. وبطبيعــة الحــال فــإّن هــذه التحّولت  ّ الســياسي

ســاموية  الإ فالقطاعــات  شــاِملة،  ليســت 

ــا  ــإّن م ــه ف ــودة. وعلي ــت موج ــا زال ــة م التقليدي

ــياسي  ــتقرار الس ــود الس ــا يع ــهده عندم ــد نش ق

ف  ــ�ي ي ب
ــا�ف ــي وثق ــة ورصاع طبق ــود طيفي ــو وج ه

ف  « فينداحــون جيئــة وذهابــاً بــ�ي ف ســاموي�ي »الإ

اليــة وتيارات  موجــات وقيــادات »حداثيــة« نيوليرب

ــة”. ــة نصانّي تقليدي

هل المواجهة األمنّية هي الحّل؟
ي حديثــه إىل »حفريــات«، يؤّكــد الباحــث 

و�ف

محمــد الصّيــاد المهتــّم بالدراســات الشــيعّية 

»أّن  رصانــة،  مركــز  ي 
�ف الشــيعّية  ســامويّة  والإ

ي نظــري، ربمــا تجاوزتها الشــعوب، 
ســاموية، �ف الإ

ي تطبيــق 
وأدركــت أّن مكمــن مشــكلتها ليــس �ف

ــيد،  ــم رش ي حك
ــا �ف ــه، وإنم ــن عدم ــة م يع ال�ث

ف الخدمــات وتوزيــع  ودولــة مؤسســات، وتحســ�ي

ي حاجــة 
وات؛ أي إّن الشــعوب أدركــت أنّهــا �ف الــرث

إىل مــن يخدمهــا، ل إىل مــن يحكمهــا قهــراً وغلبــة. 

ي انتخابــات 
فــإذا أمعّنــا النظــر فيمــا حــدث �ف

الجزائــر،  ي 
�ف حــدث  ومــا  التونســّية،  الرئاســة 

ــد  ــعب ض ــروج الش ــودان وخ ي الس
ــدث �ف ــا ح م

ــران  ــان والعــراق وإي ي لبن
ــا يحــدث �ف ، وم البشــري

ــيعة  ف الش ــامي�ي س ــد الإ ــعب ض ــروج الش ــن خ م

ــدرك  ــرص، ن ي م
ــل �ف ــن قب ــدث م ــا ح ــاً، وم أيض

جيــداً أّن الشــعوب لفظــت الحركيــات ولــم تعــد 

ــا«. ي خطابه
ــق �ف تث

لكــن الصّيــاد يلفــُت بــذكاء إىل مــأزق التعامــل 

ــاً  ــون مكمن ــد يك ــا ق ــامويّة وم س ــع الإ ّ م ي
ــ�ف الأم

ــاك  ــن هن ــول: »لك ــث يق ــة، حي ــا ثاني لصعوده

ء ملفــت هــو بمثابــة الوقود لتلــك الحركّيات،  ي
سث

يدركــه جيــداً كل متتبــع لتاريخهــا، وهــو مســألة 

تعرضهــا للعنــف والتنكيــل، ممــا يجعلهــا توظــف 

�ديــات المظلومّيــة، لجلــب التعاطــف العــام، 

القمــع  تمــارس  الشــيعية  الحالــة  ي 
�ف لكنهــا 

والتنكيــل ضــد العاّمــة لأنهــا تمســك بزمــام 

اتيجيات  اســرت يُحتــم وضــع  الســلطة، وهــذا 

ــاموية«.  س ــة الإ ــع الحال ــل م ــدة للتعام جدي

ــادّي  ــود الم ــد أّن الوج ــاد يؤك ــم أّن الصي ورغ

ي معظــم 
للحركيــات ربمــا يكــون قــد انتهــى �ف

ــه  ، إّل أنّ ّ ي ــر�ب ــع الع ــد الربي ــة بع ــدان العربّي البل

 ّ الســياسي بالســياق  مرتبــط  مؤقــت،  »انتهــاء 

الوقــت  نفــس  ي 
�ف وهــي  الراهــن،  قليمــّي  والإ

الصّياد: ال يمكن الزعم بأّن الحركيات اإلسالموية انتهت فكريًا، 
فثمة خطاب مظلومية وتراث فكرّي مليء بالمشكالت..ما ُيعزز 

بقاء حلمهم
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كالعــراق  أخــرى  بلــدان  ي 
�ف وبقــوة  موجــودة 

ــة بقــوة  ــان وتمســك بزمــام الســلطة والدول ولبن

الســاح«.

عــ�  أمــا  المــادي،  المســتوى  عــ�  هــذا 

ــأّي حــال الزعــم  ــكار »فــا يمكــن ب مســتوى الأف

أّن ثمــة خطــاب  انتهــت فكريــاً، ذلــك  بأنّهــا 

مظلوميــة يتأجــج يومــاً بعــد يــوم، وهنــاك تــراث 

ي 
ء بالمشــكات، وهنــاك دول فاشــلة �ف فكــرّي مــ�ي

وريــات النــاس وحاجياتهــم بله  التعاطــي مــع رصف

ــم،  ــاء الحل ــزز بق ــه يُع ــذا كل ــينياتهم، وه تحس

يعــة، والــذي  ي حلــم تطبيــق ال�ث
المتمثــل �ف

ــل  ــك كفي ــون أّن ذل ي الحــدود، ويظن
ــه �ف لون ف يخرت

باســتقطاب النــاس، وصناعــة دولــة«، كمــا يشــري 

ــاد. الصي

وهــذه  الخطابــات  هــذه  تنــّوع  ي 
�ف لعــّل 

الــرؤى النابعــة مــن مصــادر شــ�ت وتوّجهــات 

ــة بمــوت  ــا يشــري إىل أّن الدعاي ــة مخلفــة م فكريّ

ــن  ــرث م ء أك ي
ــدا، ول سث ــي بروباغن ــامويّة ه س الإ

ذلــك. وبالتــاىلي ل بــد مــن فحــص الوضعّيــة 

الحاليــة، سياســياً وإقليميــاً، لفهــم طبيعــة هــذا 

ي 
ســاموّي« -إن صحــت التســمية- �ف »الخريــف الإ

ــوم. ّ الي ي ــر�ب ــم الع العال


