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 الجزء األول: مقدمة

 األول  الفصل

 ما بعد اإلسالموية على نطاق واسع

 آصف بيات

للربيع  العلماني زخمعلى الرغم من ال ،ألصولية اإلسالمية في املنطقةل ةلملحتماالعودة من  جديةأعرب الكثيرون عن مخاوفهم ال

النظم التي سقطت وقطاعات من مجتمع الخبراء في الغرب وكذلك اليمين األمريكي والساسة اإلسرائيليون إلى  . ويميل داعموالعربي

ومن هنا، أصر املستشرق املعروف برنارد لويس، عقب أسابيع من زخم النظر إلى األحداث الراهنة كبذور لصعود إسالموي كاسح. 

أن مسلمي الشرق األوسط "ببساطة غير مستعدين النتخابات على عربية التي أطاحت بعدد من الطغاة العرب، الثورات الشعبية ال

تعززت حالة الفزع من و . 1من الشريعة نابعبه هو نظام شورى فضل ما يأملون لديمقراطية، وأن أغير مستعدين لزيهة" أي حرة ون

، واإلخوان املسلمين في تونسعندما تمكنت أحزاب دينية مثل حزب النهضة الثورية العربية  املنطقةداخل  "الصعود اإلسالمي"

 .2011من تحقيق انتصارات انتخابية مدهشة في خريف  ،وحزب النور السلفي في مصر، وحزب العدالة والتنمية في املغرب

سنوات  على مداراملدى القصير، إمكانية صعود ديني تقوده قوى اجتماعية تعرضت للقمع  علىعلى املرء أال يستبعد، على األقل 

لكل  املجال االجتماعي والسياس يهذه النظم الديكتاتورية  إسقاط فتحفي الحقيقة، و. غير ديمقراطيةعلى يد نظم علمانية طويلة 

لمجموعات السلفية في بلدان الربيع غير املتوقع لظهور الأثار و . أو علمانية ة، دينيةأو تقدمي رجعية كانت، والحركاتأنواع األفكار 

في مثل هذه األوقات و. ، وحقوق املرأة وقضايا النوع االجتماعيوحرية التعبير والفنون  ،ا حول تآكل الحريات الفرديةقلًقا جدي   العربي

يعتمد على ؛ فكل ش يء ام ديمقراطينظأي ضمان لظهور املضطربة من تغير التحالفات وعودة النشاطات السياسية، ال يوجد 

، معروفة كانت أو غير التي تتجه الثورات نحو إطالقهااملعدودة نضاالت مكثفة ودؤوبة لتكون في صدارة القوى السياسية غير 

 داخل والخارج. بقايا النظم القديمة وحلفائها في ال ستتبناهعلى النحو الذي املعروفة، جديدة أو قديمة، وتعتمد أيًضا 

ا بالثورات العربية " وعالقتهالحكم الديني"القلق من  يرتبطعلى كٍل،  بعيدة تتمثل في مضاهاة أي ش يء بعادة لها جذوره  جزئي 

، بطريقة أو بأخرى، بنمط النظام "حركات اإلسالميةـ"يتم ربط أي شكل للوفي هذا اإلطار بالتعصب والتسلط والسلطوية.  "إسالمي"

"الحركات الديني الخميني أو بحكم طالبان الشمولي، وذلك بالتغاض ي عن حقيقة أن هذه الحركات متنوعة وإن اندرجت تحت فئة 

ن مجمع أنواع متباينة نزعة مؤسفة لهناك ؛ فمفاهيمي. أما الجزء اآلخر من هذا القلق فهو اإلسالمية" اإلسالمية" أو "السياسة

، ومن هنا يصبح كل مسلم ذي لحية وعباءة، وكل 2ثرة بالدين باعتبارها "إسالموية" مع تجنب تحديد هذا املفهومالتوجهات املتأ

وكل متطوع في جمعية دينية "إسالموي". سأعمل على إيضاح أن األحزاب الدينية مثل حزب النهضة في  ،مسلمة ترتدي الحجاب

العارم التي يبدو أنها سببت هذا القلق  ب، وهي األحزالعدالة والتنمية الحاكم في تركياي املغرب، واتونس، وحزب العدالة والتنمية ف

حتى لو استمرت في تعريف نفسها على  "ما بعد إسالموية"، هي في حقيقة األمر ليست إسالموية بل هي السائدة اإلعالموسائل في 

على املستوى العالمي. وهنا أحاول دراسة تحوالت اإلسالموية  "بعد اإلسالمويةما "هذه املقالة ملناقشة وقد خصصت أنها إسالمية. 

وإيضاح دالالت تغيراتها الخطابية واالستراتيجية املتنوعة نحو كيانات ديمقراطية في املجتمعات في العقود الثالثة املاضية 

وية باالستعانة بالتحليل التاريخي الذي يقدمه هذا في مصطلح ما بعد اإلسالموأدقق أود أن أعيد النظر  ،اإلسالمية. وبالتحديد

 إلى املغرب. إندونيسياالكتاب من خالل دراساته اإلحدى عشر والتي تغطي املجتمعات ذات األغلبية املسلمة املمتدة من 
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جل إقامة "نظام إسالمي" والحركات التي تسعى من أاألفكار لإلشارة إلى  "اإلسالموية"ستخدم ا ولكن، كيف لنا أن نعرف اإلسالموية؟

لمح املاالرتباط بالدولة يعد اإلسالمية. و خالقية في املجتمعات ة حكم الشريعة، وفرض القوانين األ يتمثل في دولة دينية، وإقام

هي و  يغ والدعوة اإلسالمية؛جماعة التبلوهو ما يفرقها عن الجماعات الدينية غير السياسية، مثل  ،األساس ي للسياسات اإلسالموية

منخرطة أساًسا في حركة دعوية تهدف إلى تحقيق حكومية و السلطة الوصول إلى واسعة النطاق ليس لها أي اهتمام بال عامليةحركة 

كل األهداف األخرى يجب أن تكون و  عقائدي،صحوة روحية للمسلمين. ينصب االهتمام الرئيس ي لإلسالموية على إقامة مجتمع 

 .3املتعلقة بالعدالة االجتماعية وتحسين حياة الفقراء تابعة لهذا الهدف االستراتيجي

املعنى القرآني هذا غير أن  ؛ينبع إصرار اإلسالمويين على االستيالء على سلطة الدولة من مبدأ "األمر باملعروف والنهي عن املنكر"

ا، وكيف يقوم بهومن بسلطته األمر والنهيونه املنكر ، ثله املعروف وعما يكعما يممختلفة تفسيرات  وذو غامضيبقى  كان  ،. تاريخي 

والغالة هم من أخذوا على عاتقهم سلطة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثل منع الخمور والدعارة والغناء. ولكن في لقضاة ا

التحكم في الدولة، إلى اإلسالمويين  يتوق بهذا الدور بكثافة. ومن هنا،  (مثل السعودية وإيران)دول حركات و ، قامت املعاصرةاألزمنة 

مر باملعروف والنهي عن لأل  ة هي األداة األقوى واألكفأليس فقط ألن هذت سيعزز من حكمهم، ولكن أيًضا ألنهم يعتبرون أن الدول

 لهذا، فإن رؤى اإلسالموي
ً
فهم مجرد رعايا "؛ حقوقهم"الناس أكثر من  "باتواج"ن الشرعية والقيمية تؤكد على ياملنكر. نتيجة

 ملزمون أكثر من كونهم مواطنين ذوي حقوق.

إلى  "اإلصالحيون يسعى "فالطرق التي تتخذها لتحقق هذه الغايات االستراتيجية. بمع هذا، تتنوع الحركات اإلسالموية فيما يتعلق و 

افي النهاية إقامة دولة إسالمية ا وسلمي  كما تصفهم حميراء  "إسالمويون انتخابيون "فهم  ؛ومن خالل األطر الدستورية ، ولكن تدريجي 

القومية عبر تبني اإلجراءات الديمقراطية، كما  -اقتدار. يرفض هذا االتجاه استخدام العنف، ويسعى إلى العمل من خالل الدولة

تمثل جماعة و مية واملساجد والجمعيات الخيرية. حكو الروابط املهنية واملنظمات غير المن خالل يركز على تعبئة املجتمع املدني 

 "جماعِت إسالمالجماعة اإلسالمية "وكذلك ان والكويت واألردن هذا االتجاه، اإلخوان املسلمين في مصر وفروعها في الجزائر والسود

استراتيجية  تتبنىاملسلمين اإلخوان مجموعات عدة مرتبطة بفي تركيا. ويبدو أن  Millî Görüşفي باكستان وحركة امليلي جوروش 

ألسلمة  نتيجةأن الدولة ستصبح إسالمية على املدى الطويل  ، متوقعةرامش ي في بناء هيمنة أخالقية وسياسية في املجتمعج

 "طة االجتماعيةالدمقر "على أن تكيف هذه الحركات مع البنى السياسية القانونية ربما يتضمن ما يسميه أوليفييه روا املجتمع. 

 عمشيًرا إلى تحول األحزاب االشتراكية 
ً
ن العمل ضدها. وتبرهن األحزاب اإلسالموية في األردن األوروبية للعمل داخل الرأسمالية بدال

 . 4األوروبية واملغرب وإندونيسيا على سيرها على خطى الديمقراطية االجتماعية

جماعة و الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في الجزائر، و ، مثل الجماعة اإلسالمية في مصر "الثورية" أو "املقاتلة"ت الحركات أفي املقابل، لج

إلى اإلرهاب والعنف املوجه إلى مؤسسات الدولة واملصالح ، في إندونيسيا، وحزب التحرير وعسكر طيبه في باكستان الجهاد املقدس

 
ً
عملية  األمر الذي سيطلق ،لإلطاحة بقوة الدولةينيني لنمط الإلى تحقيق ثورة على ال الغربية واملدنيين من غير املسلمين، ساعية

تبطة ر السائدة مثل املجموعات امل "الجهادية"أسلمة للمجتمع من أعلى. وما زالت هذه اإلسالموية املقاتلة مختلفة عن التوجهات 

كل أساس ي، وتستهدف هذه الدول العلمانية بش؛ ففيما تمثل اإلسالموية املقاتلة حركات سياسية تعمل داخل دولها بتنظيم القاعدة

خالصية منخرطة في  "حركات أخالقية"فكاًرا ويقومون بعمليات عابرة للقوميات، وغالًبا ما يمثلون فإن الجهاديين يحملون أ

وبالنسبة  .5"الكفار"ومجتمعات  "الفاسدة"مع املثل املجردة التي تجسدها الحضارة الغربية تستهدف الصدام  "حضارية"صراعات 

ضد -بال تمييز  -للعنف يلجؤونوفي هذا السياق، فإنهم أي الجهاد، هو غاية في حد ذاته.  الصراع، هذاللعديد من الجهاديين، 

 .(مليات االنتحارية)في شكل العأهدافهم وضد أنفسهم 

مثل حروب التطهير العرقي في البلقان، وحروب روسيا في الشيشان، وعودة االحتالل )لقد خلقت األحداث العاملية منذ التسعينيات 

وانعدام الحصار أيلول( حالة من  /سبتمبراإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة تحت حكم الليكود، وما خلفته أحداث الحادي عشر من 
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صعود ما أدى إلى هوية الدينية والروابط الطائفية، مالعزز هذا بدوه من تصاعد شعورهم بقد بين مسلمي العالم. و  الشعور باألمن

والتي تمثلها  "غير املسيسة"املنظمة املختلفة عن الجماعات اإلسالمية  ؛ وهي نوع من النزعة التبشيرية"التقوى الفعالة"االتجاه نحو 

ال يبتغي املؤمنون بهذا النوع و والنزوع نحو السلفية الهادئة. تعتمد على الفردانية واالنتشار  من حيث كونهاوالدعوة  التبليغجماعة 

، إقامة دولة إسالمية ولكن استعادة الذات وصقلها مع السعي نحو "األصوليين الجدد"من التقوى، الذين يطلق عليهم أوليفييه روا 

ا"لتبشير بهذه املهمة وزرعها في نفوس اآلخرين. على هذا النحو، ال يعد هذا االتجاه ا في دعم في الواقع لكنه يسهم و ، "إسالموي 

 الحساسيات املعنوية اإلسالموية.

مثل رجال الدين من العلماء والتجار وفقراء ) "التقليديين"تنظر التفسيرات الحداثية لإلسالموية باعتبارها حركة تعبر عن املسلمين 

ن الدالئل تشير إلى أن الحركات اإلسالموية قد تلقت الغربي. غير أث السائر على النمط التحديالذين بنوا حلًفا ملقاومة  (الحضر

والطبقات  ميسوري الحالوالحديث، الشباب والشيوخ، الرجال والنساء،  جموعات اجتماعية متنوعة، التقليديالدعم من م

 علمة ولكن غالًبا املتمع ذلك، غالًبا ما يتمثل جوهر  الهيئات الناخبة لإلسالميين في الطبقات الوسطى و  الدنيا.
ً
 الضعيفة وخاصة

أن فقراء الحضر وسكان بة الذائعة إلى حد كبير لقد بولغ في الفكر و واملهنيين وطلبة الجامعات والخريجين.  من موظفي الدولة

وهامشيتهم االجتماعية وحاجتهم إلى جماعة ينتمون إليها.  "تدينهم اللصيق"العشوائيات هم الحلفاء الطبيعيين لإلسالموية بسبب 

 ففقراء الحضر عالقة نفعية بالنسبة للطرفين؛ فيمنحفي الحقيقة، تظل العالقة بين فقراء الحضر والحركات اإلسالمية و

اا  التحالف ما نفس كٍل والحماية االجتماعية(، وهو بشفي مقابل مكاسب مادية )الخدمات واملساعدات  إلسالميين دعًما مصلحي 

. ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن بعض القادة اإلسالميين يأتون من 6الذي قد يعقدونه مع املجموعات اليسارية والعلمانية

، فيظل الجزء األكبر (علماء األزهر الشريف في مصروحسن نصر هللا في لبنان، وجبهة  ،مثل الخميني في إيرانطبقة علماء الدين )

، بل إن الغالبية من علماء الدين من املهنيين واملنتمين إلى حقول التعليمادات الحركات اإلسالمية في العالم اإلسالمي من قي

اب للدين وموقع العلماء فيه. وبهذا املعنى يصف عبد الوه "لجوهر الروحاني"اوعلمنتها  تسيسهايعارضون اإلسالموية لالتقليديين 

 للعلماء التقليديين.  "خروي"اآل التي تتميز عن اإلسالم  "ثالثية-عالم"فندي اإلسالموية بمصطلحات األ 

ونظام اجتماعي ، ويفضلون األخالق االجتماعية املحافظة يمفاهيمإطار و  ن لغة دينيةيستخدم اإلسالميو  وعلى الرغم من تنوعهم،

وشكلت أفكارهم وأنماط . تجاه األفكار وأنماط الحياة املغايرة متسامحةإقصائي، ويحتضنون أبوية املجتمع، ويتبنون توجهات غير 

أيديولوجية وحركة تقوم على مزيج من التدين وااللتزام مع قليل من لغة الحقوق، وهو ما يجعلها مفارقة للرؤية ما بعد  حياتهم

 . Post- Islamismةاإلسالموي

    ما بعد اإلسالمويةماهية 

فيها تبلور توجهات ناقشت ، 19967عنوان "قدوم املجتمع ما بعد اإلسالموي"، نشرت في العام ب، كتبت ورقة 1995عام في 

التيار "شهدتها إيران في مرحلة ما بعد الخميني، وهي النزعات التي جسدها  وأفكاًرا دينية جديرة باملالحظة اجتماعية، ورؤى سياسية،

على مستوى الحكومة لم  ه، ذلك ألنفي أواخر التسعينيات. تعاملت هذه الورقة األولية مع التوجهات املجتمعية فقط "اإلصالحي

  وي"،ما بعد اإلسالم"مفهوم كان آنذاك. وفي الحقيقة،  بعد إسالموي" ما"ره اعتبا يكن هناك إال القليل مما يمكن
 
ستخدم في كما ا

أي مجتمعات أو أوضاع أخرى. ومع ذلك، فإن جوهر هذا  يتضمنمتعلًقا فقط بأوضاع الجمهورية اإلسالمية في إيران، ولم  ،األصل

 ومن الخارج.  وممارساتها من الداخل في أفكارها ومقاربتهااملفهوم يشير إلى تحوالت اإلسالموية 

في الغالب حتى لو  كان على نحو وصفي بلدان العالم هذا املصطلح  منوروبا وعدد ن، تبنى مراقبون بارزون في أمنذ ذلك الحيو 

ا في توجهات واستراتيجيات اإلسالميين املقاتلين في العالم اإلسالمي  عام 
ً
، . وفي هذا االستخدام املبكر8لإلشارة إلى ما اعتبروه تحوال

. "نهاية مرحلة تاريخية" وأ "معينة "فترةتاريخي ال تحليلي، وكإشارة إلى كتصنيف  أساس يبشكل  "ما بعد اإلسالموية"مفهوم  انتشر
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مقولة انتهاء مرحلة تاريخية وبداية مرحلة جديدة. ومن ثم، وبسبب  لق كتاب أوليفييه روا البارز "تجربة اإلسالم السياس ي"لقد أطو 

ا الوعي باملفهوم موعد من ناحيةالفقير   التأطير املفاهيمي فعل غير  د، تلقى مفهوم ما بعد اإلسالموية ردو من ناحية أخرى  جزئي 

تغير ليس الد ي، مجادلْين بأن ما يبدو ق9. واشتبك بعض النقاد مع التعميم الساذج القائل بانتهاء اإلسالمويةفي البداية مرحبة

. وذهب آخرون على نحو خاطئ، 10فقط النمط الثوري منه هالسياسة في إطار إسالمي( ولكناإلسالم السياس ي )بمفهوم ممارسة 

  .11ولكن ببساطة إلى شكل من السياسات اإلسالمويةلم تشر إلى واقع محدد  "ما بعد اإلسالموية"إلى القول بأن 

الحالة السياسية  إلى أشارت ما بعد اإلسالموية . في املثال األول،"مشروًعا"ما بعد اإلسالموية "حالة" ومثلت صلية، في صياغتي األ 

من كانوا مؤيديها طاقة ومصادر شرعية اإلسالموية حتى بين جاذبية و فيها استنزفت أعقبت مرحلة التجريب و واالجتماعية التي 

حكمهم. أن يتخيلوا  ن واعين بتماثالت واختالفات خطابهم في الوقت الذي يحاولون فيه أن يؤسسوا أوالمييصبح اإلساملتحمسين. وأ

عرضة للتساؤالت  ،بفعل التجربة والخطأ املستمرين باإلضافة إلى العوامل الدولية والواقع املحلي ،أصبح إطارهم السياس يو 

املبادئ املؤسسة لإلسالموية. بعض في النهاية إلى تأكيد التخلي عن  اوالت البراجماتية إلدامة النظاماملح وستنتهي. واالنتقادات

على مضطرة إلى إعادة اختراع نفسها، لكنها تقوم بهذا  ،ظروفها الداخلية والضغوطات املجتمعيةنتيجة ل ،اإلسالموية أبحتو 

 لخطاب الديني والسياس ي في إيران خالل التسعينيات نموذًجا على هذا االتجاه. حول الهائل في اقدم التيتحولها الكيفي.  حساب

س فقط كحالة ولكن أيًضا كمشروع؛ أي كمحاولة واعية لتأطير مفاهيم ووضع استراتيجية لقد نظرت إلى ما بعد اإلسالموية لي

. مع ذلك، ويهذا املعنى، فهي ليست علمانية والفكريةلإلسالموية في املجاالت االجتماعية والسياسية  ةلبناء منطق ونماذج متجاوز 

ا أو غير إسالمية؛ فهي باألحرى  أو معادية لإلسالم واإلسالم بالتحرر. إنها ، واإليمان بالحرية، نحو دمج التدين بالحقوق تمثل سعي 

 
ً
وضع التعددية ن الواجبات، و  عمحاولة لقلب املبادئ املؤسسة لإلسالموية رأًسا على عقب من خالل التأكيد على الحقوق بدال

 ع ية، والتاريخالصوت الواحد سلطويةمحل 
ً
 ن ابدال

ً
إلسالم ن التاريخ. إنها تريد أن تزاوج اعلنصوص الجامدة، واملستقبل بدال

ما أطلق عليه  لتحقيق من ناحية أخرى، والديمقراطية والحداثةمن ناحية، على اختالف درجاتها،  واالختيار الفردي والحرية،

ت، والقطيعة بعد اإلسالموية في االعتراف ببعض أسس العلمانية مثل التحرر من التزمعن البعض "حداثة بديلة". لقد تم التعبير 

في الوقت الذي تتحدد فيه اإلسالموية بربط الدين باملسؤولية، فإن ما بعد اإلسالموية تؤكد على و .مع احتكار الحقيقة الدينية

 .التدين والحقوق. مع ذلك، فبينما تفضل الدولة املدنية غير الدينية، فإنها تتوافق على دور للدين في املجال العام

، وبرنامج إعمار ما بعد الحرب تحت والية الرئيس (1989)، ورحيل آية هللا الخميني (1988)ية الحرب مع العراق رت نهاافي إيران، أش

هاشمي رافسنجاني على بداية ما أطلقت عليه "ما بعد اإلسالموية". وبصفتها حركة رئيسية، تجسدت ما بعد اإلسالموية اإليرانية في 

عنها في خطابات دينية مجددة قدمها الشباب والطلبة والنساء والعلماء الدينيون الذين حركات واتجاهات اجتماعية تم التعبير 

طالبوا بالديمقراطية وحقوق الفرد والتسامح واملساواة بين الجنسين، إلى جانب فصل الدين عن الدولة. ومع ذلك رفضوا إلقاء 

املفكرين الدينيين والنخبة الروحية  اليومية مقاومتهمو الفاعلون العاديون نضاالت يات الدينية بعيًدا. لقد أجبرت الحساس

أدانت مجموعات من الثوريين اإلسالميين أفكارهم و . الفكري  في النموذجنقلة نوعية والفاعلين السياسيين على البدء في إحداث 

ا لها من داخل اإلسالمية خصوًم  ، خلقت الدولة ماٍل  من الدولة والدين. وبشكالسابقة، واعتبروا أن الدولة الدينية خطًرا على كٍل 

 إلى علمنة الدولة مع الحفاظ على األخالق الدينية في املجتمع. نظامها ومن خارجه دعوا 

                                                           
  التاريخية أو التاريخانيةHistoricism : يشير هذا املفهوم إلى تيار ومنهج فكري يؤكد على فهم الظاهرة اإلنسانية من خالل سياقها الزماني واملكاني والثقافي

جدل في أوساط أي ظروفها التاريخية، وبالتالي تقدم نسبية وخصوصية كل ظاهرة في العلم والدين واألدب على فكرة املطلق والجوهر. وهنا يشير بيات إلى 

حيث اعتمدت األصولية اإلسالمية على إطالق فهم وأحكام النصوص الدينية دون عناية بسياقها التاريخي، بل وتعاملت مع سالمي طوال تاريخه الفكر اإل 

اريخي. وبالتالي، والت تجربة اإلسالم األولى باعتبارها تجربة مطلقة صالحة في كل زمان ومكان ومن املمكن إعادة تطبيقها وبالتالي نزعتها من سياقها اإلنساني

         تقدم الظروف التاريخية لكل مجتمع إسالمي على التصورات املطلقة التبسيطية واالختزالية لتجربتها ومستقبلها. تحاول ما بعد اإلسالموية بهذا املعنى أن 
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دول إسالمية األخرى؟ وإلى أي حد ى أي مدى امتد هذا االتجاه إلى اإليرانية السابقة عليها. ولكن إل جذورهما بعد اإلسالموية  لتكوين

حولت بها السياسات أخرى؟ تقدم دراسات هذا الكتاب روايات مفصلة عن الكيفية التي تعلى سياقات هذا املفهوم  يمكن تطبيق

 ذات أغلبية مسلمة، هي؛ إيران ومصر وإندونيسيا وتركيا والسودان ولبنان واملغرب والسعودية وسوريا عشر دول اإلسالمية في 

ت تحوال الومتعددة األوجه، تشهد على هذه الدراسات على تواريخ مركبة ومتنوعة  عبر ثالثة عقود ماضية. ويحتوي نتاج وباكستان،

عملت الثورة اإلسالمية في إيران في عقد الثمانينات كشرارة أطلقت  بينماإلسالموية في أشكال ودرجات واتجاهات متعددة. ل الحركية

لدى بعض  فكري في إحداث تغير باملثل ما بعد اإلسالموية اإليرانية تجربة ساهمت اإلسالمي، ماثلة في بلدان العالم حركات م

ما بعد "إحداث نقلة  فيالتسعينيات بداية الداخلية والقوى العاملية منذ  التحركات ساهمتالحركات اإلسالمية. ولكن كيف 

ذه التواريخ املتنوعة التي تقدمها هذه الدراسات أن تساعدنا بين كل حركة من حركات العالم اإلسالمي؟ وأيًضا كيف له "إسالموية

 على النظر إلى ما بعد اإلسالموية؟

 نقد من الداخل

؛ بالطبع ، خصوصياتها"ما بعد اإلسالمويةن "ي قام عليها مفهومي املبكر عذال األساس ي املثالللجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وهي 

من  وجود معارضات قوية بين قطاعات مختلفةإلى ، وأدت عملية األسلمة من أعلى تامةمت إيران بحكومة إسالمية ِك فقد ح  

يسعون إلى إقامة عملية و يدفعون  حداثيينمواطنين  ، بال قصد مسبق،للدولة "التنموية"، فيما خلقت السياسات الناخبين

مقتصرة على إيران؛ ن ما بعد اإلسالموية ليست ظر الفصل الثاني(. غير أموية )انسياسية ديمقراطية داخل إطار ما بعد اإلسال 

اعتبر إسالميو  ،في الثمانيناتقد شهدت مجتمعات إسالمية أخرى مسارات ودرجات وأشكال متنوعة من مسار ما بعد اإلسالموية. ف

خالل دولة إسالمية؛ من االقتصادية و فية والسياسية والثقااالجتماعية من شأنها أن تنظم املجاالت  عقيدةتركيا أن اإلسالم 

والتقدم والحريات والعلمانية والقومية الديمقراطية غربية حداثية مثل على املسلمين أن يتحرروا من مفاهيم  هأن وااعتقدو 

اطنين املتدينين. يضمن مكاًنا للمو حديث بحثوا عن نظام سياس ي ، هجر اإلسالميون هذه األفكار، و التسعينات بنهايةالفردية. ولكن 

 ع
ً
العلمانية في مواجهة الدولة الكمالية شرعوا إلى تعميق الديمقراطية والتعددية و ن السعي نحو إقامة دولة إسالمية، ومن ثم، بدال

إلنسان والتعددية املستميت عن حقوق ا همأكبر املستفيدين من دفاعأنفسهم  "اإلسالميين"السلطوية. وليس من املدهش أن يكون 

 . )انظر الفصل الثالث( ديمقراطيةوال

اإلسالموية ، 1970أنش ئ حزب النظام الوطني عام  الذي ربكانأبقيادة نجم الدين  ،Millî Görüş جسدت حركة امليلي جورش

 "حضارة مستقاهعارض الحزب الفوائد البنكية وعضوية أنقرة في املجموعة االقتصادي .التركية
ً
من اإلسالم".  ة األوروبية مفضال

ا للعلمانية"وبعد حظر الحزب لكونه  ، أنشئت الحركة حزب الخالص الوطني ذا الخطاب الشعبوي واملواقف املعادية للغرب "معادي 

عث  تموالذي شهد صعوًدا في انتخابات الثمانينيات.  ، تحت اسم 1983من جديد عام حظر الحزب مع االنقالب العسكري، ثم ب 

اوبمواقف أكثر  ،هحزب الرفامختلف؛ 
ً
جمالي التصويت وربح % من إ17نسبة البرملانية حاز الحزب على  1991. وفي انتخابات تطرف

غير  مجموعاتبدأ في التعاون مع مضطردة للحزب؛ حيث  "دمقرطة اجتماعيةعلى عملية " الرائعاالنتصار أشر هذا و مقعًدا.  65

أحدث موجة من الصدمة لدى املؤسسة العلمانية عندما حاز على معظم لكنه على قضايا بعيدة عن الدين مثل الفقر.  تركزدينية 

األحزاب العلمانية في االنتخابات العامة عام كل ، ثم هزم وإسطنبول بما في ذلك أنقرة  1994األصوات في االنتخابات البلدية عام 

منعوا الحجاب في املؤسسات الجيش واإلعالم والقضاء حملة شعواء ضد التيار اإلسالمي، و  ةبقياد. وأطلقت القوى العلمانية 1995

واعتقل عمدة  ،حزب الرفاه مشددة على األنشطة الدينية، ثم حلوارقابة  وفرضواخطيب،  -الحكومية، وأغلقوا مدارس إمام

 رجب طيب أردوغان.                   الشهير  إسطنبول 

 "ة العلمانية الدور األبرز في دفع اإلسالميين نحو  تبني مواقف أكثر لقد كان للمعارض
ً
ي. لذلك حل حزب طبًقا إلحسان داغ "اعتداال

ا منذ نشأته خطاًبا داعًما للديمقراطية ومؤيًدا ألوروبا. غير أن الحزب تعرض النشقاق في اجتماعه  الفضيلة محل حزب الرفاه متبني 



6 
 

إلصالحي عبد هللا جول القيادة التقليدية ألربكان وحاز دعًما من قيادات الحزب وقواعده كي يصبح ، عندما تحدى ا2001العام عام 

ا، فيما قام اإلصالحيون بتأسيس حزب  ا من إغالق العسكريين للحزب مرة أخرى، تشتت اإلسالميون تدريجي 
ً
قائد الحزب. وخوف

العامة، وتمكن الحزب من حكم تركيا  2007صوات في انتخابات % من مجمل األ 47الذي نجح وحاز على  AKPالعدالة والتنمية 

حتى اليوم. وخالل فترة حكمه، وسع الحزب من املساحة الديمقراطية في تركيا، وقّيد من تدخل العسكريين في الحياة السياسية، 

أصبحت تركيا و بين تركيا واليونان.  وهّدئ من التوتراتواعتمد البث اإلذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية،  ،وألغى عقوبة اإلعدام

 لدى الثوار العرب. بسبب نموها االقتصادي املضطرد، وأصبحالديمقراطية في الشرق األوسط نموذًجا للحكومة 
ً
 أردوغان بطال

 علمانية. ديمقراطية دولة ة ولكن ديني ليس دولة، دعا أردوغان اإلخوان املسلمين إلى تبني 2011وعند زيارته ملصر في سبتمبر 

يبرهن في هذا  الوية، أليس كذلك؟ غير أن جيهان توغإلى ما بعد اإلسالم ، الطريق التركييمثل هذا املسار، طبًقا إلحسان داغي

أن حزب العدالة والتنمية ال يمثل االنتقال نحو ما بعد اإلسالموية بل باألحرى إعادة  ة،سياسي يةاقتصاد مقاربةمن خالل  ،الكتاب

طبًقا لتوجال، و افظية التركية، وهي مزيج من التنمية والديمقراطية والقومية التركية وأيًضا إيمان املواطنين والحكام. تجذير املح

سياسات التصنيع والنضاالت  واجهواوالذين  صحاب األعمال املحليين املتدهورة أحوالهمأ عقيدةفإن اإلسالموية التركية عكست 

 بين الفالحين املحافظين والحرفيين  ،التي صيغت في لغة دينية ومشاعر معادية للغربو  ،العقيدةالعمالية. لقد وجدت هذه 
ً
قبوال

في وجهة و. العقيدةد أربكان هذه جّس وقد في املدن الكبرى.  (gcekondu)بالعديد منهم إلى مساكن عشوائية املطاف الذين انتهى 

، (باعتبارها مزيًجا من التدين والحقوق واإليمان والحرياتبعد اإلسالموية )والتنمية ليس ما العدالة حزب ال، فإن ما يمثله غنظر تو 

املعادية لكل من اإلسالموية التي تعبر  Nurcu Gulenلجماعات الدينية املحافظة، وال سيما جماعة نورجو كولن ل اولكن صعودً 

العدالة والتنمية حزب الدينية، فإن  العقيدةيًدا عن املسيطرة على الدين. وبعأو الدولة عنها امليلي جوروش والعلمانية التركية 

تحدي اإلسالموية في الحاكمية النيوليبرالية والتي تتميز بسيادة املحافظية  حيث استوعب "الثورة السالبة"في جوهره يجسد 

 الدين.  وحوصلةالقومية، وعوملة السوق الحرة، والتعددية املقيدة، 

زب العدالة حول درجة تبني ح وتختلفان خل اإلسالموية وكذلك بعيًدا عنها،تحوالت أساسية داتبرهن الدراستان عن تركيا على 

 الموي في اإلسالموية التركية، يؤكدما بعد اإلسو فبينما يوضح داغي أن الحزب يجسد التحول الديمقراطي  والتنمية للديمقراطية؛

مقاالت معارضة، وعدم التسامح مع القومية الكردية،  لنشرين صحفيأثار اعتقال  ،ال على حقيقته السلطوية. في الحقيقةتوغ

لحزب العدالة  ةاملتصاعد ةوالقيود املتزايدة على السلوكيات وأنماط الحياة العلمانية في املجال العام، مخاوف جدية حول السلطوي

ربما تتورط الحكومات العلمانية في هذا فرورة إلى الخلفية الدينية للحزب؛ . غير أن هذا السلوك القمعي ال يعود بالض12والتنمية

  ،السلوك غير الديمقراطي
ً
كما هو في حالة العدالة والتنمية، في وجود نجاحات اقتصادية   عندما تتعاظم ثقتها بنفسهاخاصة

زب في الفضاء مع ذلك، وكما سأناقش الحًقا، كان التوسع ما بعد اإلسالموي للحو ومعارضة ضعيفة وتحويلها البلد إلى قوة إقليمية. 

الديمقراطي متعارًضا مع تردده إزاء قيم الحقوق الفردية والحريات. باختصار، قّيد توسيع الحزب للفضاء الديمقراطي هيمنة 

الجيش على الحياة السياسية، فيما سهل نمو سيطرته عليها. غير أن هذا الفضاء الديمقراطي عزز قوى سياسية أخرى ملعارضة 

 ة، مثل القوى الكردية التي عال صوتها.حكم العدالة والتنمي

أخرى يوضح مسار السياسات الدينية في املغرب بعض التشابهات مع الحالة التركية. كان لإلسالم الراديكالي في املغرب، مثل حاالت 

باالتحاد السوفياتي والشيوعية  بطه الدولة كمحاولة ملواجهة اليسار العلماني الذي ر  تدعمفقد  ا في الحرب الباردة،جذوًر  ،عديدة

كي  في السبعيناتبمغازلة العلماء قام امللك الحسن الثاني  ،على العموم. ومن هنا، كما يناقش سامي زمني في الفصل الخامس

حركة ، دعم النظام الشبيبة اإلسالمية املغربية بقيادة عبد الكريم مطيع، وهي املتزايدة. واألهميحبطوا صعود الحركة اليسارية 

ما  تالجماعات تجاوز هذه عات. غير أن أنشطة بعض امنشاطاتها داخل الجوسّعت ]نسبة ألفكار سيد قطب[ إسالموية قطبية 

                                                           
 [الفصل الثالث]انظر االجتماعية النورسية  -جماعة الداعية التركي فتح هللا كولن املنبثقة من الحركة الصوفية  . 
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ت، ، بل استهدفت النظام نفسه. ورًدا على هذا، بدأت الدولة املغربية في مالحقة قيادات هذه املجموعافي الغالب رمى إليه النظام

وسعت إلى إشعال ثورة إسالمية ولكن بال طائل. غير أن الكثير من القيادات التي ظلت في الداخل  البالدفيما فرت األخيرة خارج 

الذي  "اإلصالحي". ومن االنشقاق األخير في الحركة، برز التيار املتطرفةأفكارهم و أخذت في التساؤل حول مزايا استراتيجية العنف 

في بداية ]من مشروع بناء الدولة اإلسالمية  نا. يقول قائٌد جهادي سابق " لقد انتقلايةفي النه جنح نحو السياسات الحزبية املشروعة

من  ،وهو عبد اإلله بن كيران ؛تمكن إسالمي سابقو ". اآلن بالواقع إيجابيةإلى تكوين عقلية جديدة لها عالقة أكثر من  [...الثمانينات

حًقا من خالل التحالف مع أحزاب أقدم، حزب العدالة ال أسس و ، التغلب على عقبات النظام وأسس حركة التوحيد واإلصالح

بامللك كأميٍر للمؤمنين. ومع تصاعد شعبيته، أصبح الحزب ثالث  بالدستور و . أعلن الحزب رفضه للعنف واعترافهPJDوالتنمية 

حيث أصبح بن كيران  2011انتخابات ، ثم أصبح في الصدارة في 2002مقعًدا في انتخابات العام  42أكبر حزب في البرملان بحيازته 

ا ذا  ا، ال يعتبر حزب العدالة والتنمية نفسه حزًبا ديني   ."التيار اإلسالمي"من  كجزء، ولكن "مرجعية إسالمية"رئيًسا للوزراء. ورسمي 

أن اإلسالميين املغاربة، كما في تركيا، كان عليهم أن  ألسباب أقلهاله مساره الخاص كان بالتأكيد، فإن تحول اإلسالمية في املغرب 

 واحدثأمع ذلك، فقد و قيود معارضة الدولة والضرورات السياسية. ب للعمل" صالًحا"لوا من مشروعهم اإلسالمي كي يجعلوها يعّد 

 
ً
يوضح و نحو ما بعد اإلسالموية.  الطريق املغربيحزب العدالة والتنمية  يمثلفي منظورهم. وبتجسيده لهذا التحول،  انموذجيً  تحوال

 منها إلى خلق نظام اجتماعي يضمن العدالة من خالل احترام "الدولة اإلسالمية"سامي زمني أن الحزب قد تجاوز فكرة 
ً
، وسعى بدال

 من التأكيد املجرد على  "حقوق ـ"، بالعمليةبهذه الحزب، يعترف و القيم اإلسالمية. 
ً
. وحتى مع "تهمالتزاما"الناس واختياراتهم بدال

غير شرعية ولكن مسموح بها، في العمل كجمعية تتحدث في يعض األوقات استمرار  حركة التوحيد واإلصالح؛ وهي حركة إسالمية 

في نظام ديمقراطي، يبقى خطابها غامًضا وعرضة للتأويالت املتعددة؛ فقد أعلنت التزامها  "الخليفة املنتخب"الشريعة و بلغة

 ،شهدت حركة العدل واإلحسان القوية، ولكن غير الشرعية التي أسسها الشيخ عبد السالم ياسينو ية املغربية. بامللكية الدستور 

النشطة وإعداد البرامج السياسية والعمل مع  بدأت مؤخًرا في تدريب بعض الكوادر، إذ أنها العملية والبرجماتيةتغلغل شيًئا من 

 الفاعلين السياسيين. 

 العكس من حالتْي تركيا واملغرب  وعلى
ً
ما أجبرها على ممن الحكومات  حيث واجهت الحركات اإلسالمية معارضة شرسة خاصة

بحكم سوهارتو، ولكن النتائج  تحت االنفتاح السياس ي الذي أعقب اإلطاحة اإلسالم الراديكالي في إندونيسياازدهر تعديل مسارها، 

، كما يناقش نور هادي 1998يو أطلق سقوط نظام سوهارتو الجديد في مافقد  ية واملغربية.ما لبثت أن تشابهت مع التجربة الترك

 Reformasiمهدت عملية اإلصالح و في أكبر دولة إسالمية في العالم.  والدمقرطةفي مقالته، مرحلة جديدة من االنفتاح النسبي  حسن

علني لإلسالميين رت من النشاط الوالالمركزية التي يّس  اطيمقر يالدالتحول  إلىشاملة، وسياسية تشير إلى إصالحات اجتماعية التي 

عزز اإلخوان املسلمون والسلفيون وحزب التحرير من وجودهم و  .ذين سعوا إلى إنشاء دولة إسالمية في إندونيسياالراديكاليين ال

و"حماة الجبهة اإلسالمية" و"جماعة اد" مثل "املجاهدون اإلندونيسيون" و"مجلس الجهجديدة جماعات مقاتلة  وظهرتالعلني. 

سلمون تطبيق . وفيما اختار السلفيون واإلخوان املفي بعض األحيان علنًيا" و"الجماعة اإلسالمية" ظهوًرا درامًيا الجهاد املقدس

ا، لجأ ل حزب لوك. وفضّ املقاهي واملالهي والحانات داعين إلى الجهاد في جزر املحيث هاجموا لى العنف إاملقاتلون  الشريعة سلمي 

 التحرير السعي نحو إنشاء خالفة إسالمية في إندونيسيا. 

تطبيق الشريعة على أسفر عن الدعوة السلمية لبعد عقد  في نشر استراتيجيتهم العنيفةاإلسالميين املجاهدين  غير أن فشل

 من أن تقوم الدولة الوطنية بفرضها على املواطنين. وفي حقيق
ً
ة األمر، ساعدت الالمركزية اإلندونيسية املستوى الشخص ي بدال

بعض املواد املتعلقة بالشريعة اإلسالمية على املستوى  تطبيقعلى دمج اإلسالميين الجهاديين في البناء السياس ي حيث تمكنوا من 

حمالت فيها بفاعلية  وشارك، اعموًم  "االعتدال"كانت هذه عملية جنوح اإلسالميين نحو و املحلي بعد الفوز في االنتخابات املحلية. 

 ما بعد إسالموية.دعم 
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من مخاطر على ملا تضمنه التطرف  أثارت اإلسالموية املسلحة حفيظة العديد من النشطاء واملفكرين اإلسالميين في إندونيسيا

ما بعد إسالموي. على التصدي لهذا الفكر  وإنقاذ املوقف بتقديم برنامج مختلف، في نظرهم، وأجبروا  اإلسالم واملجتمع والسياسة

تقديم  لواءمثل الشبكة اإلسالمية الليبرالية ومعهد "الواحد" ومعهد املعارف للثقافة واإلنسانية ذات صوٍت عال حملت مجموعات و 

أن اإلسالم الراديكالي يرفض الديمقراطية إلى تنبهت هذه املجموعات النقدية و املغاير  ملا يقدمه الجهاديون. و  "الصحيح"اإلسالم 

إلى أيًضا وبالتساوي  سعتفإنها  الدينإلى الحفاظ على  وه السياسة بدمج الدين بها ويفسد اإليمان بتسيسه. وفيما سعتشوي

 لحفاظ على الدولة العلمانية الديمقراطية حيث تنفصل فيها شؤون الدين عن شؤون السياسة. ا

 للحياةمن خلفية إسالموية ترى  PKS نشأة حزب العدالة واالزدهار الفكري كان أحد نتائج هذا الخصام 
ً
 في اإلسالم نظاًما شامال

، اتجه 1999سياسية تقع الدولة اإلسالمية في القلب منها. ومع فشل الحزب في الحصول على دعم يذكر في انتخابات عام  وعقيدة

ا يركز النظر؛ حيث إعادة التجدد و الحزب إلى  ا ديمقراطي   على اإلصال أكثر تبنى خطاًبا وطني 
ً
 من تحقيق املكاسب ح األخالقي بدال

من الدعوة إلى إنشاء دولة إسالمية إلى التركيز على مقاصد الشريعة ، PKSمثل حزب الشعب املاليزي السياسية. وحّول مبادئه، 

العلمانية كشرط اعترف الحزب بمبدأ الدولة و . 13والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان اإلسالم التي تتحدد بإقامة العدلباعتبارها غاية 

مسبق للديمقراطية الليبرالية؛ فقد ارتض ى البناء العلماني للدولة اإلندونيسية ودافع عن اتساق اإلسالم مع الديمقراطية. ومع هذه 

% من التصويت في 8إلى حوالي  1990% عام 1ع حزب العدالة والرفاهية من قاعدة تأييده لتنتقل من الرؤية الجديدة، وّس 

 رابع أكبر حزب في البالد بعد الحزب الديمقراطي وحزبْين علمانيْين آخرْين. ليصبح ، 2009لعامة عام االنتخابات ا

 لنمو اإلسالموية في إن
ً
فعت تعميق الديمقراطية د  . ومع ذلك، وخالل 1998دونيسيا منذ عام فتحت الديمقراطية االنتخابية مساحة

. تحول هؤالء الذين كانوا يدعون لتطبيق الشريعة إلى الدعوة الشخصية، وانتقلت األحزاب الدينية عبر الهامشاإلسالموية إلى 

ية؛ فهي تشارك في االنتخابات من الديمقراطية اإلندونيسية، غير أنها بقيت هامشال يتجزأ لسياسات االنتخابية لتصبح جزًءا ا

مثل هذه النموذج الذي يقدمه نور هادي حسن الطريق في حمالتها االنتخابية. ي  أخرى تخسر، لكنها تستمر  وتفوز أحياًنا، وأحياًنا

 اإلندونيسية نحو ما بعد اإلسالموية.

 التغير املتأرجح 

في مصر، كما في إندونيسيا، قد أصبحت األحزاب اإلسالمية مبارك مع إندونيسيا ما بعد سوهارتو؛ فما، تتشابه مصر ما بعد  بطريقٍة 

ملسمع من الجميع، واستطاعت أن تسيطر على أول برملان منتخب بعد سقوط مبارك. هل تمثل الطريق اإلندونيسية على املرأى وا

 اإلخوان املسلمين الذين تسهل الديمقراطية االنتخابية من صعودهم؟ستقبل املحتمل لإلسالموية املصري امل
ً
ربما يعطينا  ، خاصة

عن تمنيه لو  أثناء زيارته ملصر عّبر  رجب طيب أردوغان ، 2011من اإلجابة. في سبتمبر  ءً تتبع مسار تطور اإلسالموية املصرية جز

، وفيما عبر  بعض قادة اإلخوان عن امتعاضهم من هذا، سادت الحماسة في أوساط ولة العلمانية ال الدولة الدينيةتبنت مصر الد

 الشباب
ً
 من اال . تعكس هذه االزدواجية الخطابعضهم خاصة

ً
الفكر اإلسالموي املصري في  خطاب في ستمرارية والقطيعةبية كال

من املنظمات ح في هذا الكتاب، تشكلت اإلسالموية املصرية من قطاع عريض . مع ذروة صعودها في الثمانينات، كما أوّض عمومه

والجماعة اإلسالمية، وكذلك  الجهاديون  ويحيط بهافي القلب منها جماعة اإلخوان املسلمين اإلصالحية تقع ، والفاعليات واملشاعر

الطالب اإلسالميون والنساء والنقابات املهنية. احتضنت هذه اإلسالموية رؤية أخالقية محافظة، ولغة شعبوية، ومواقف أبوية، 

 والتزاًما بالنصوص. ولكن مع بداية التسعينيات وعبر الدعوة والعمل النقابي، شملت الحركة قطاعات عريضة من املجتمع املدني

عالمات بارزة اإلسالموية تحل مواقع في مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من فشلها في إزاحة النظام العلماني، تركت الحركة  وبدأت

                                                           
  حيث تمت اإلطاحة بحكم اإلخوان املسلمين، وما حدث بعدها من تحوالت في طبيعة جماعة اإلخوان حيث أصيبت  2013يونيو  30تمثل أحداث ربما

 ر مكتملة على هذا السؤال.   باالنهيار والتفكك التنظيمي الذي دفع الجماعة إلى تبني نهًجا عنيًفا وغير تصالحي مع الدولة واملجتمع إجابة غي
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على الدولة واملجتمع. فمع ذيوع وانتشار املزاج اإلسالمي، تالقى قطاعات مختلفة من النخب الفكرية واألغنياء الجدد واألزهر والنخب 

جدة ومطالب املدينية الفكار واأل تهميش اآلراء النقدية  شأنهاأخالقية محافظة ونزعة وطنية أهلية كان من الحاكمة حول لغة 

 التحول الديمقراطي. 

وتصاعد خطاب املناداة بالديمقراطية واملجتمع املدني  دت التحوالت العاملية واإلقليمية مثل نهاية الحرب الباردةمع ذلك، أو 

خلت الجماعة قد تفي الحركة اإلسالمية في مصر. فهامة وصعود نموذج ما بعد اإلسالموية الذي مثله محمد خاتمي، إلى تعديالت 

 عقيدتهامع بقاء  ونبذت العنف واختارت العمل تحت حزب سياس ي شرعي ملمارسة الدعوة السلمية حتى اإلسالمية عن السالح

شباب "، وأتقن 1997للمرة األولى عام  "التعددية"عن  مرشد جماعة اإلخوان املسلمين، ؛مصطفى مشهور وتحدث اإلسالموية. 

. بل إن البعض "الديمقراطية اإلسالمية"مفضلين فكرة محمد خاتمي عن  ،لغة الديمقراطية واملجتمع املدني واملحاسبية "اإلخوان

(، وال سيما 2005األقليات. تعمق هذا الخطاب الجديد في السنوات التي أعقبت نشاط حركة كفاية )و رأة املقوق منهم تحدث عن ح

إلى شق صفوف الحركة. ففيما ظل  "الشباب"، عندما أدى النقاش الداخلي بين الحرس القديم و2011بعد الثورة املصرية عام 

ال محمود عزت ومحمد بديع إسالموي  الحرس القديم مث
ً
، مالت القيادات الشابة متمثلة في عبد املنعم أبو الفتوح إلى ا محافظ

التسعينيات.  نهايةالذي انشق عن الجماعة في تركي وهو ما قربهم من حزب الوسط النموذج الذي يمثله حزب العدالة والتنمية ال

تبنى التعددية الدينية ورحب باالختالط و  اإلسالميةلواء الشريعة رفع الحديث عن الديمقراطية الحديثة عن  الوسطحزب ل فضّ 

. وفي أعقاب 14كمفكر الحزب الرئيس ي املسيحي رفيق حبيبناشط العمل و وصول املرأة إلى املناصب العليا. الفكري و التنوع ودعم 

من  الجماعي هم أو خروجهممما أدى إلى فصلالثورة املصرية، مال كثير من شباب اإلخوان املسلمين نحو الرؤية ما بعد اإلسالموية 

 التنظيم.    

وتداعياتها، وفشل القومية العربية في  9 /11أدت أزمة اإلسالموية حول العالم )التي تقودها إيران والقاعدة وطالبان( بعد أحداث  

إلى ظهور جمهور جديد على  ،واالنتشار السريع لتكنولوجيا االتصاالت واإلعالم املجتمعي ،مساعدة الفلسطينيين على تقرير املصير 

رها اعبش هذه الرؤية الجديدة 2011دت ثورة يناير  جّس و الساحة بنزعة ما بعد أيديولوجية وما بعد إسالموية على نطاق واسع. 

في االعتبار، هذه املستجدات إلى أخذ املسلمين مضطرة كانت جماعة اإلخوان .  15"عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"

 من أن تعمد إلى ، ، بدرجة كبيرةمدفوعة ر أنها فشلت في إعادة تقييم رؤيتها. وتبًعا لهذا، أخذت مواقفهاغي
ً
بمقتضيات األحداث بدال

لكن و ماتية والجزئية. لتغير السياسات الدينية للتنظيم بالبراجاملسار غير املنظم  ، اتسمإعادة التفكير في أفكارها القديمة. وبالتالي

ل اإلخوان من خالل الديمقراطية االنتخابية إلى تحوالت أكثر تنظيًما، ربما مثل حالة العدالة والتنمية في تركيا والعدالة عمقد يؤدي 

هيار صرحها األيديولوجي. والرفاهية في إندونيسيا والعدالة والتنمية في املغرب. وإال ستدفع االنشقاقات املحتملة من الجماعة إلى ان

 جد النقاشات حول الحريات والحقوق الفردية واملساواة بين الجنسين وحماية األقليات أرضة خصبة لها.     حال، قد ت وعلى أي

والتحول الجيلي وظهور فئات جديدة في مصر، اإلسالميين إلى لبيئة املعادية في تركيا واملغرب وفيما دفعت القطاعات العلمانية وا

ا في لعب الشروع في خطاٍب جديد،  كبير في أيديولوجيا حزب هللا. توضح دراسة التحول الاالنقسام الطائفي في لبنان دوًرا هام 

إلى  في عقد الثمانينيات "والية الفقيه"بفكرة الخميني عن حرفًيا جوزيف األغا الكيفية التي تطور بها حزب هللا من حركة ملتزمة 

التي تسعى نحو إقامة دولة إسالمية في لبنان  املاضيةبناني. هجر الحزب فكرته السياس ي الل النظامحزب سياس ي منخرط بالكامل في 

حركة إقصائية تعتبر . وانتقل الحزب من كونه الكاملة املواطنة التي تعترف بالحقوق غير املسلمين مبدألصالح على أرض الواقع 

أييد األحزاب املسيحية في السنوات األخيرة. أصاب كسب تيتحالفات و يقيم مسيحيي لبنان أقلية خاضعة للجزية إلى كيان سياس ي 

هذا التحول في أيديولوجيا حزب هللا السياسية صقوره مثل الشيخ صبحي الطفيلي، الذي انشق بجناح يسعى إلى الحفاظ على 

  بين الطائفة الشيعية. 
ً
 أصولية الحزب، غير أنه لقي ترحيًبا ضئيال
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م الحزب دعّ الحقيقة، وفي  مدفوًعا بمصلحة الذاتية.نظام البعث في سوريا، اإلسالمية في إيران و ع الدولة الحزب تحالفات منسج 

حكام إيران بغض النظر عن كونهم محافظين أو  إصالحيين؛ ففي التسعينيات، دعم الحزب خاتمي عندما كان في السلطة، لكنه 

. حتى إن الحزب ال يخجل من 2009ين أعقاب تزوير انتخابات اصطف مع املحافظين عندما قمعوا اإلصالحيين وما بعد اإلسالمي

. تنبع هذه املواقف من اعتبارات السياسة الواقعية 2011سحق الثورة السورية بوحشية عام وهو ياألسد بشار دعمه لنظام 

 . العقيديةواملصلحة الذاتية للحزب أكثر من مبادئه 

قد يمثل حزب هللا في أفضل األحوال،  ؟، إن كان يمثلها باألصليمثلها حزب هللا "ما بعد اإلسالموية"من هنا نتساءل، أي نوع من 

 من ما بعد اإلسالموية املتوجهة نحو املمارسة والفعل أكثر من البالغة الخطابية، ونحو تحول في السياسة تدفع به تعقي
ً
ات دشكال

لة إسالمية باختياره العمل داخل الدولة متعددة ة إقامة دو فكر عن فيه الحزب  تخلىاللبناني وتاريخه. وفي الوقت الذي  املجتمع

هذه الثنائية بالتمييز بين الفكر   معالجةحاول حسن نصر هللا و توارى خطاب والية الفقيه.  ها،والتوافق معالديانات واألعراق 

ا عليه، والبرنامج السياس ي وهو الذي تم تعديله. واتضح بب
ً
ساطة أن حقيقة املجتمع متعدد السياس ي الذي يزال الحزب محافظ

اإلجابة التي سمعتها من آية  لم تكنحتى لو كانت مرغوبة. ومن هنا الطوائف في لبنان تجعل من فكرة الدولة اإلسالمية غير ممكنة 

نظام األمثل الذي يتخيله عن ال 2004مدعاة للدهشة. عندما سألته عام  ؛ "املعلم الروحي" لحزب هللا،هللا محمد حسين فضل هللا

 لبننة كاملة 2009عام ج األغا، شهد بيان حزب هللا في وفي الحقيقة، وكما يستنت ."بالطبع ليس والية الفقيه"بقطعية أجاب للبنان 

 . لدولة إسالميةأي شكل و دون أي إشارة إلى والية الفقيه أ

 نقد من الخارج

 أو كليهما( املمارسة أوفي الفكر )هي التي شهدت تحوالت ذاتها كانت الحركات اإلسالمية  وتركيا واملغرب ومصر ولبنان،في تجارب إيران 

السعودية، ظهرت جماعات ما بعد و باكستان  ي. وفي حاالتوالضغوطات الخارجية وحقائق مجتمعاتها بينما تواجه قصور نموذجها

اإلسالموية إلصالح وتحييد ما رأت فيه عواقب وخيمة على املجتمع والدين تمثلها إسالموية، كثير منها لم يكن له ماٍض إسالموي، 

ا ولم يكن نقدها الجهادية واإلقصائية. 
ً
ي كان موجًها لإلسالميين في الغالب؛ أ أسرتهم األيديولوجيةمنصًبا على الذات، ولكن على إذ

 الذين شاركوهم لغة دينية شاملة. 

حيث أعطت الجماعة  ،حصيفة أضواء الزمة على مشهد السياسات الدينية املعقد في باكستانتلقي دراسة حميراء اقتدار ال

 إلى األمام؛ فمن بين كل الجماعات اإلسالمية في  JI "جماعِت إسالم"اإلسالمية 
ً
 من االتجاهات الجهادية والديمقراطية دفعة

ً
كال

ا و باكستان، ظلت الجماعة اإلسالمية األقوى واألكثر تنظيًما. 
ً
في مشروع  بارًزاكانت الجماعة التي أسسها أبو األعلى املودودي شريك

األسلمة الذي قاده الجنرال ضياء الحق، واستمرت في اكتساب مزيٍد من القوة منذ ذلك الحين. غير أن الجماعة ليست حركة ثورية 

. ومع ذلك، "اإلسالموية االنتخابية"الباكستاني من تمثل، مثل جماعة اإلخوان املسلمين املصرية، النموذج بل جهادية، أو عنيفة أو 

لم يتغير  إال وبهذا املعنى تظل إسالموية. تعهدت الحركة بالسعي نحو االستيالء على الحكومة من أجل أسلمة املجتمع والدولة. 

 مجموعات انشق عنها العديد من أفرادها واملجموعات امللكن القليل في الدستور الداخلي للجماعة اإلسالمية، و 
ً
رتبطة بها مشكلة

اشتمل االتجاه األول على فصائل أكثر عسكرة وراديكالية وال سيما  ؛املنشقون اتجاهْين متعارضْينهؤالء طور و ذات أفكاٍر خاصة. 

جماعة الدعوة بدأت جماعة الدعوة وجناحها العسكري "عسكر طيبة" الناشط في إقليم كشمير والذي جنح إلى "القاعدة". 

نها اتجهت إلى منهج العسكرة والعنف أساًسا كرد الدعوة واإلحسان/ الرفاهية، غير إة نشاطات غير  عنيفة تستهدف مجالْي بممارس

                                                           
 حتى يومنا إلى جانب النظام السوري وبدعم من إيران على أساس  2011اإلقليمية املندلعة منذ  -عّبرت مساهمة حزب هللا في الحرب السورية األهلية

 طائفي تطوًرا جديًدا في خطاب وسلوك الحزب.   
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صعد السلفيون الجهاديون إلى مسرح األحداث في سياق الحرب األفغانية، غير أن و فعٍل على تورط الواليات املتحدة في باكستان. 

 . خطب ودهم رات الباكستانية استطاعتاملخاب

 طوير خط فكري تمين إلى الجماعة اإلسالمية إلى تدفع صعود التطرف الديني بمن
ّ
من  له جاويد غامديحداثي ومعاٍد لإلسالموية مث

قرآن والزميل السابق من ناحية أخرى. انفصل غامدي؛ عالم ال قريب من جماعة التبليغ اإلسالمي تقويةاتجاه أكثر و ، ناحية

الهوت املودودي الذي يركز على التكليفات وااللتزامات.  هعن الجماعة اإلسالمية في أواخر السبعينيات وذلك لنقد ،يدللمودو 

ولبضع الوقت، ارتبط غامدي بمشروع الرئيس برويز الرامي إلى العلمنة عبر  "االعتدال املستنير"، وتصادم بشراسة مع األفكار 

الميون. وعلى نحو مشابه، رفعت جماعة "الهدى" التي أسستها الداعية فرحت هاشمي شعار إس يحكمهاالجهادية وفكرة الدولة التي 

األفكار والسلوك الشخص ي كأساس إلحداث التغيير  في املجتمع ككل. ومع اكتسابها اإليمان الشخص ي، ورأت أن التغيير يكمن في 

 شعبية جارفة 
ً
دا وأستراليا لتصبح حركة عاملية لها فروٌع منتشرة في كنة الهدى لنساء والطبقة امليسورة، نمت جماعبين اخاصة

التفكير العقالني. اإليمان و اإلسالمية بإسالم استيعابي وبسلوك أخالقي يجمع بين  "الليبرالية"االتجاهات  تبشر والواليات املتحدة. 

  ،الذي هجر  في عمومه السياسة التقليدية ،يجد هذا التيار و 
ً
املتعلمة وامليسورة والحضرية التي تريد الحفاظ الطبقات بين قبوال

 على إيمانها واالبتعاد عن سياسات اإلسالموية الراديكالية املزرية مع تعزيز احترام حياتهم اليومية ورفاهية أمتهم.

 هاقوت لتي تتعزز افي مواجهة هيمنة التوجهات الراديكالية  ةفيالتيارات اإلسالمية الحداثية ضعتظل على الرغم من هذا الصعود، و 

في الحقيقة، فإن ووالتدخالت األمريكية.  "الحرب على اإلرهاب"طالبان و؛ عالقتها بأفغانستان و املوقع الجيوسياس ي لباكستانب

الحرية واالختيار والتسامح، إذ أنها دائًما ما يتم م االستيعابي الذي يحتضن أفكار اإلسال ق نمو هو ما يعياإلمبريالي األمريكي التدخل 

 تأطيرها ورفضها بسهولة باعتبارها قيًما مستوردة من الغرب والواليات املتحدة واإلمبريالية. 

ناش ئ في السعودية في العقد  "إسالمي ليبرالي"دعمته الدولة السعودية والعلماء إلى إعاقة نمو  اتجاه مماثل محافظ  أدى خطابو 

 " املقموعة؛الصحوة"في بداية التسعينيات كأحد روافد حركة  في هذا الكتاب، ستيفان ال كروا يناقشظهر هذا التيار، كما اض ي. امل

. أخذ الفكري الذي دعمه ولي العهد األمير عبد هللا آنذاك "االنفتاح"اإلخوان املسلمين، في سياق و الوهابية أفكار وهي مزيج من 

في متابعة أنشطة بعضهم على شبكة  ،ن أساتذة جامعيين وقضاة وصحفيين ومهنيين ونشطاء املجتمع املدنيم ،أعضاء هذا التيار 

نقاشات أسبوعية في بريدة والرياض وجدة. وكان بعضهم  والصحافة التقليدية والجمعيات غير الحكومية، ونظموااإلنترنت 

رة العربية، غير أنهم اختاروا الحًقا دعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان إسالميين سابقين دعوا فيما سبق إلى ثورة إسالمية في الجزي

السياس ي" تخلف "الالوهابية التي رأوا فيها السبب وراء  العقيدةدعت املجموعة على وجه الخصوص إلى إصالح و والنظام التعددي. 

التداعيات الحرجة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر ، عملت املجموعة على  خالل 2002ة. وفي بيانها الصادر في أبريل لسعوديل

برملان منتخب والفصل بين السلطات واحٍد، طالبت باإلصالح السياس ي و الحديث عن التعايش السلمي مع الغرب. وبعد عاٍم 

 بدأت حركة ما بعد إسالموية وليدة في الجزيرة العربية.و والحريات األساسية. 

 "اإلسالميين الليبراليين"اتهمت ة، و وعقيدتها الوهابيفي وجهة نظر السلطات السعودية  التطرفاملطالب في غاية ألفكار و كانت هذه ا

. حرية التعبير لدعممع ذلك، حّول املتهمون محاكماتهم العلنية إلى منتديات عامة و وزجت بالعديد منهم في السجون.  "اإلرهابـ"ب

  وأخذ بعض النشطاءدوا أنشطتهم بعقد االجتماعات وإصدار البيانات الداعية إلى  اإلصالح. روجهم من السجن، عاو وبمجرد خ

 2011أثناء الربيع العربي عام  ، والحًقاسعوديةالدنية املسياسية و الحقوق الجمعية خطوة أخرى لألمام بإنشاء 
ّ
لوا أول حزب ، شك

فقد عانت من أوجه يرى الكروا أنه ال يجب أن نبالغ من قوة هذه الحركة الوليدة. ولكن حزب األمة اإلسالمية.  ؛سياس ي سعودي

. نشر أفكارهاة من قدرة املجموعة على ل واملراقبحمالت االعتقا قلصت، 2004 جحت في النهاية في القضاء عليها. منذقصور عديدة ن

مليار دوالر أمريكي كحزمة  36ـفي مقابل ضخ امللك الفوري ل املخيلة الشعبية تخاطبالديمقراطية أن باملجموعة  مطالبةولم تستطع 

للمواطنين السعوديين إلسكات املعارضة في خضم الثورات العربية.  (ومساعدات )تمثلت في زيادة األجور وزيادة دعم السلعرفاهية 
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الغايات االستراتيجية مثل أسبقية اإلصالح الديني على اإلصالح األفكار و من خالفات داخلية حول عانت الحركة الوليدة أيًضا و 

مع مواقفها.  بعض التعاطفالذي أظهروا القوي قطاع العلماء السعوديين أو على األقل تحييد  تأييدالسياس ي، كما فشلت في كسب 

افسة السياسية بين أفرع األسرة الحاكمة؛ من املساحة التي خلقتها املنأن فرص هذا التيار هي ما يكبله؛ فقد استفاد  باألخير، ثبت

. ولكن بمجرد أن رفع األمير عبد هللا غطاء الدعم عنه، كونها راديكالية تحديًدا بين األمير عبد هللا واألمير سلمان من الفرع السديري 

 . "اإلسالميين الليبراليين"بالنسبة إليه، تم تهميش تيار 

ن السعوديين ومخاوف بين حكامهم حماس بين املواطنيمن  الربيع العربي وما خلقه كشفال تكون هذه هي النهاية؛ فقد قد ولكن 

اإلعالم  عامة وعبرفي منتديات واملرأة واملفكرون عن غضبهم الشباب وذكرنا تعبير نشطاء من هوت السياس ي للمملكة. الال هشاشة 

عن االستياء وأنماط الحياة غير املحافظة بداية انعطافة إيران  بإيران في بداية التسعينيات حيث كان التعبير املجتمعي وفي الشوارع

الديمقراطية هي الشكل "يوافقون على أن  في العينةن يالسعودي% من 71أن  2011كشف مسح للقيم في سبتمبر و ا بعد إسالموية. امل

 "األفضل للحكومة
ً
% فقط على هذا الرأي 30، وافق 2003عام أن "الشريعة أمر هام" % 70، وفيما اعتبر 2003% عام 58بـ، مقارنة

 . 201116عام 
ّ
، فإن التغيرات املتسارعة في هوامش املجتمع 2011رت الباحثة السعودية مضاوي الرشيد قارئيها في فبراير كما ذك

كل السعودي قد 
ّ
    .17مفاجأة كبرى تش

  مستمرة؟ ما بعد إسالمويةهل هي 

هيمنت على ة اإلسالموية التي تناولتها حتى اآلن من رحم تحوالت أو نقد لسياسات إسالموية مسبقما بعد والتيارات الحركات ولدت 

غير أن تجربتْي السودان وسوريا توضحان أن ما بعد اإلسالموية ليست مجرد ظاهرة املجتمعات اإلسالمية في السنوات األخيرة. 

 مرتبطة باأللفية الجديدة؛ 
ً
ا طويال

ً
تطور )الفصل الحادي عشر( يوضح عبد الوهاب األفندي في نقاشه الفذ،  .فيبدو أن لها تاريخ

ألمر، ظهرت في حقيقة اوتوجهات ما بعد إسالموية في السودان سادت قبل صعود اإلسالموية العاملية في الثمانينات والتسعينيات. 

موجودة  "حالة ما بعد إسالموية"في ظل  (مثل تلك التي يقودها الشيخ حسن الترابيديثة في السودان )الحركات اإلسالمية الح

رجع بالفعل. الحركة املهدية املعادية لالستعمار  حين أعلنت ،أواخر القرن التاسع عشر إلىاإلسالموية السودانية  بدايةاألفندي  و ي 

اإللهية. يرى األفندي أن كل الطرق الصوفية واملذاهب الفقهية مثل الحنفية والشافعية باطلة؛ إذ أن املهدي هو تجسيد للسلطة 

  ، التي عبأت النضال ضد االحتالل اإلنجليزي،أن هذه الحركة
ّ
لت الثورة اإلسالمية األولى في السودان، قبل قرن من اندالع الثورة مث

وعلى الرغم من حالة الزخم التي دللت املهدية على كونها أول حركة إسالموية كاملة في السودان.  ،. ومن ثّم 1979عام  اإليرانية

خلقت تداعيات هذا و خلقتها، فقد انهارت الحركة عقب وفاة مؤسسها املهدي، حيث انكشف كذب تنبؤاته وشططه الثوري. 

 رفضت  تنودان، وأوجدت حالة  دجاالنهيار خيبة أمل بين القطاع األكبر من أهل الس
ً
 وروحية

ً
اإلسالم لصالح توجهات أكثر سلمية

لنموذج األيديولوجية الثورية اإلسالمية جادة إعادة تفكير  وإعادة صياغة إلى "أيًضا حالة ما بعد املهدي  أدتو ت السياس ي. ، الالهو 

السيد عبد الرحمن؛ على يد إذا من جديد  "املهدية". بعثت  "والتحديث االستعماري بحيث تتواكب مع التحديات التي فرضها النظام 

ما بعد "حركة طبًقا لألفندي،  "،املهدية الجديدة، وكانت "مختلفة جًدا.  "ما بعد إسالموية"لكن بصيغة االبن األصغر للمهدي، و 

 ."إسالموية بامتياز

ة جنًبا إلى جنب مع حركات إسالمويعملت خالل القرن العشرين سلسلة من الخطابات والحركات ما بعد اإلسالموية شهد السودان 

 
ً

عام نشأت الجماعة اإلسالمية التي عرفت الحًقا باسم الحزب اإلسالمي االشتراكي على سبيل املثال، . كانت قد انفصلت عنها قبال

اإلخوان الجديدة" أكثر تأثيًرا، وهي إسالموية سالموية "اإل كانت و  ر اإلسالمية،من خالل االنفصال عن حركة التحري 1953

أفكار الحريات السياسية والعدالة االقتصادية واملساواة التي تشكلت دعوتهم من "دمج األصول الصوفية بو  الجمهوريين

ثورة  1985، قاد هذا التيار املفكر  البارز محمود محمد طه، الذي أشعل الحكم عليه باإلعدام بتهمة الردة عام 18االجتماعية"

اة وحقوق اإلنسان. رية واملساو استلهم طه اإلسالم املكي ودعوته إلى الحجعفر النميري. الديكتاتور العسكري شعبية أطاحت بحكم 
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منهج الزعيم السياس ي والديني حسن الترابي القائم على املصلحة والحداثة. وعلى طه وعززها في السنوات األخيرة واستمرت أفكاره 

نقاش الرغم من لفظ انقالب الجنرال عمر البشير  لهذه الروح الحداثية، فإن سلوك نظامه القمعي أحياها مرة أخرى؛ حيث يسود 

 . 19السودان "ما بعد إسالموية"حي عن 

فيما ظهرت ما بعد اإلسالموية السودانية كنقد لتقاليد املهدية املوجودة بالفعل وطورها على مراحل متقطعة مفكرون بارزون مثل 

فمنذ ما بعد إسالمويين.  "دائًما"محمود طه، فإن اإلخوان املسلمين السوريين، كما يوضح توماس بيريه في هذا الكتاب، كانوا 

 في النظام السياس ي  رنس ي، كان اإلخوان املسلمون جزءً الف االستعمار، في أعقاب انسحاب 1949تأسيس الحركة في العام 
ً
أصيال

 في فترة ما قبل البعث، شارك اإلخوان في كل البرملانات املنتخبة والتحقواو. 1963الليبرالي الذي انتهى باالنقالب البعثي عام 

لحقوق بمؤسسات الحكومة وأجهزة الدولة. وأكد برنامجهم السياس ي على احترام الدستور وحماية النظام الجمهوري والتمسك با

تضان الفكرة االشتراكية؛ فأطلقت على طة العليا. ولم تخجل الحركة من احالسل "الشعب"في  املدنية واالنتخابات الحرة، ورءوا

وعلى الرغم من محاولة جماعة اإلخوان إقناع بقية األحزاب السياسية . "اإلسالمية االشتراكيةالجبهة "جناحها السياس ي اسم 

وفشلها في ذلك، فإنها تمتعت بدرجة عالية من املرونة األيديولوجية. حيث توافقت  ة"السورية بالتعهد على جعل "اإلسالم دين الدول

 في دساتير الشرق األوسط العلمانية.  على أن يكون الفقه هو  مصدر التشريع، وهي مادة شائعة

ا؛ إذ أنه يميز اإلخوان السوريين عن نظرائهم في بقية الدول العربية. ويعزوه بيريه إلى عدة عوامل  "االعتدال"يبدو هذا 
ً
املتفرد مدهش

ا، حيث شكلوا نسبة أقل من  كونت أساًسا من فئات التي ت% من الهيئة الناخبة 10مركبة؛ لقد كان اإلخوان جماعة صغيرة نسبي 

السورية زرع فيهم . واألهم من هذا، أن انخراط أعضاء الجماعة في البنية السياسية و"وسطية" وبرجوازية ومتعلمة حضرية

أساليب املرونة واملفاوضة السياسية، وكان هذا في وقت اعتبر فيها النشطاء السياسيون أن البرملان حصن نضالي ضد االستعمار. 

املهم أن نرى إذا ما كان اإلخوان السوريون قد استمروا في التزامهم األيديولوجي بأفكار األسرة اإلخوانية التي تأسست غير أنه من 

ا عن  السعي نحو إقامة الدولة على أفكار حسن البنا الذي وضع أسس الحركة السورية. هل تخلى اإلخوان السوريون رسمي 

ى انخراط أعضاءها في النظام الليبرالي إلى تهميش الفكرة، كما هو في حالة حزب هللا اللبناني. اإلسالمية وتطبيق الشريعة؟ أو ربما، أد

لى شن حملة طويلة املدى على إ 1964أدى حظر الجماعة عام و . 1963على أية حال، فقد تبدلت األمور عقب االنقالب البعثي عام 

مع شن و ( لعب فيها اإلخوان املسلمون املتطرفون الدور األكبر فيها. 1982-1979) "انتفاضة إسالمية"، تصاعدت لتصبح النظام

ا، ولم يبق منهم سوى نشطاء متفرقين في املنفى بدأوا 1982ة عام النظام هجومه الشرس على حما ، تم سحق اإلخوان املسلمين كلي 

، دعم اإلخوان االنتقال السلمي الديمقراطي 2000عام فيما بعد في تبني رؤية إصالحية وتعددية. لذا، بعد رحيل حافظ األسد 

وني إلى دولة ديمقراطية مدنية وليس علي صدر الدين البيانالقائد اإلخواني  دعا ،2006وفي مقابلة معه في يناير للسلطة في سوريا. 

 .20جمهورية إسالمية

الدولة واملجتمع، وصارعوا  "أسلمة"الشعارات الداعية إلى  واهم من رفعال اإلخوان املسلمين، حراس الحياة الروحية، وكان العلماء؛ 

نادى العلماء بوضوح و وألجل هذه الغاية، قاموا بإنشاء املدارس الدينية والجمعيات الخيرية وشبكة من املساجد. القيم العلمانية. 

ن أسفل. ويبدو أن هذا التناقض بإنشاء دولة إسالمية وحكم الشريعة، وهي أهداف كان لها أن تتحقق من خالل عملية أسلمة م

د في أعقاب اغتيال اقد استمر حتى اليوم. وفي ظل املناخ السياس ي الذي س "راديكالية العلماء"و "اعتدال اإلخوان املسلمين"بين 

االنفتاح،  اصطف بقايا جماعة اإلخوان مع املعارضة الليبرالية لدفع النظام نحو ، 2005رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 

فيما ظل العلماء على موقفهم املحافظ داعمين النظام في الخفاء. وحدها األزمات الشديدة، مثل استخدام النظام للعنف املفرط 

، ستجبر العلماء على االصطفاف الواضح، وفي الغالب 2011وعام  في الثمانينات من القرن املاض يلسحق املعارضين املدنيين 

ستؤدي إلى حدوث انشقاق بين العلماء املوالين للسلطة وهؤالء الناقدين لها. وسيعمل املوالون على عقد صفقات مع النظام كي 

 يحصل على دعمهم مقابل تقديم تنازالت. 
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عبرت عنها أفكار بعض املفكرين الدينيين مثل محمد شحرور  د إسالمويةرة تيارات فكرية ما بعفي الواقع، ظهرت في السنوات األخي

، الذي يرى أنه ال يجب البحث عن الحقيقة في النصوص األساسية لإلسالم ولكن في تطور العقل البشري. وفي اإلطار نفسه، يرفض 

ة حقوق األقليات الدينية. كان حبش داعية فكرة احتكار اإلسالم للخالص كمحاولة لبناء حجة الهوتية لحمايالبرملاني محمد حبش 

للتحول الديمقراطي بين النشطاء الدينيين أثناء فترة "ربيع دمشق" قصيرة األجل التي أعقبت وفاة حافظ األسد. وأخيًرا، عمل شيوخ 

حقوق املرأة داخل  مجددون مثل الشيخ السقا على استحضار القيم الليبرالية ضمن خطبهم ملزجها بالتعاليم اإلسالمية كي تتضمن

النظام الذي استخدم التدين املحافظ لخنق كذلك اإلسالم. غير أن هذه اآلراء اإلصالحية القت هجوًما من العلماء التقليديين و 

املساحة الديمقراطية التي قد يفتحها الفكر الديني النقدي. يجادل بيريه أن تجديد االنعطافة ما بعد اإلسالموية السورية قد يكون 

كونهم الحلفاء  يقفون كعقبة كؤود في مواجهة اإلسالم الديمقراطي االستيعابي همنإذ إمكًنا فقط من خالل صحوة يقوم بها العلماء م

 . ولن تثمر ما بعد إسالموية جديدة، وإصالح ديني في سوريا إال على أطالل نظام البعث. االستراتيجيين لنظام األسد

  ما بعد اإلسالموية: إعادة نظر   

تمر في تحولها بمسار واحد بل بمسارات عدة متنوعة. لقد تطورت ما تشير هذه الروايات املتنوعة إلى أن الحركات اإلسالمية لم 

األساسية. لطبقة اإلسالموية الحاكمة في مخاطبة متطلبات مواطنيها الواضح للعيان لفشل البعد اإلسالموية اإليرانية بسبب 

في مواجهة أوروبا. وفيما ودعت األحزاب  تركياموقع و اإلسالموية التركية نفسها لالستجابة للواقع السياس ي في البالد،  "كيفت"و

 في سياسات األمة، فإن جماعة اإلخوان  مية في املغرب وإندونيسيا، كمااإلسال 
ً
في إيران وتركيا، ماضيها اإلسالموي لتكون فاعال

وحقائق أوضاعهم تحول متأرجح بعض الش يء؛ فقد دفعتهم األحداث السياسية  مسار سلكاملصرية وحزب هللا اللبناني املسلمين ا

لتغيير خطابهم، دون الشروع في إعادة تقييم منظمة لأليديولوجيا السياسية. وفي مصر، ال زال الحرس القديم في الجيوسياسية 

وفي لبنان، لحق التغيير بالسلوك  " إلى اتخاذ رؤية ما بعد إسالموية.شبابها"يما يميل ، ف"األسلمة"الجماعة مستمًرا في حديثه عن 

ظهرت تيارات ما بعد إسالموية إلصالح ما رأته ضرًرا أحدثته السياس ي لحزب هللا دون أن ينال من خطابه. وفي باكستان والسعودية، 

وختاًما، عكست خبرتْي السودان وسوريا حضور توجهات ما بعد إسالموية لفترة طويلة قبل اإلسالموية بكال من الدين واملجتمع. 

معظم هذه التوجهات في املناخ السياس ي السائد وتشكلت أن يصبح ظهور الحركات اإلسالمية ظاهرة عاملية منذ السبعينيات. ظهرت 

ا غير مسبوق. في أعقاب الحرب الباردة، حيث حازت  لغة املجتمع املدني والديمقر   اطية واإلصالح حضوًرا عاملي 

تظهر هذه الروايات أيًضا أن أشكال وعمق ودرجة انتشار ما بعد اإلسالموية قد تختلف في كل تجربة. ومع ذلك، تشير كل هذه 

بدرجات  -الخطابيعلى االنتقال أو الخروج النقدي و وتدلل "ما بعد اإلسالموية" في كل تجربة التجارب إلى حدوث تغير في الرؤية. 

نحو اإلقرار  ،واإلقصائية والتأكيد على االلتزامات ة قوامها احتكار الحقيقة الدينيةمن حزمة أيديولوجية إسالموي -مختلفة

 بغموض النصوص والتعددية واالستيعاب واملرونة في املبادئ واملمارسات. 

ا
ً
 أن االتجاه ليس ما بعد إسالمي عن النموذج اإلسالموي. غير ذرائعيةو أو/ " خطابية قطعية"، أن ما بعد اإلسالموية من الواضح، إذ

Post-Islamic  ،ما بعد إسالموي  هولكنكما يدعوه البعض مخطئينPost-Islamist أخرى، ال أتحدث عن االنقطاع عن  . بعبارة

األمور الدينية  علمنة بمعنى تأييدها لفصللاعملية إلى تشير   "ما بعد اإلسالموية"على الرغم من أن  -اإليمان الديني نحو العلمانية

عملية مركبة لالنقطاع عن الحزمة األيديولوجية اإلسالموية من كأتحدث عن ما بعد األسلمة  ي باألحرى ولكن -عن شؤون الدولة

 اإلسالم كدين وكمكون للمجال العام.  مغاير وأكثر استيعاًبا يستمر فيهخالل االلتزام بمشروع ديني 

يختلف فقط في دعاء بعض املراقبين أن هذا النوع الجديد من السياسات الدينية، أي ما بعد اإلسالموية، ال مجال إل ومن ثم، 

؛ إذ أن الحركات اإلسالمية، كما حاولت أن أوضح، شهدت في 21مجرد تنويعة من النموذج اإلسالموي األوسعالشكل، وأنه ببساطة 

ا. وبالتالي، فإن وضع كل هذه الحركات تحريًضا نحو تغيًرا، أو  العقود الثالثة املاضية، بشكل أو بآخر،  مشروع ديني مغاير نوعي 
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 ة مًعا باعتبارها كلها "إسالموية" يعد والخطابات املتباين
ً
حتى إن مصطلًحا مثل "التكيف"، الذي . ا على أقل تقديرمنهاجي   اارتباك

 من يقدمه إحسان داغي لوصف تحوالت اإلسالموية التركية، ال
ً
 من االستمرارية بدال

ً
 ينصف هذا التحول، إذ أنه يتضمن شكال

، فإن داغي يرى أن ما بعد اإلسالموية ظهرت في تركيا ليس "فشل اإلسالموية"من املراقبين الذين ال يقبلون بفكرة  االنقطاع. وكعدٍد 

أما إذا كان هذا "التكيف" يعني التخلي عن األفكار والسياسات املؤسسة تها على التكيف. اإلسالموية ولكن بسبب قدر  "فشل"بسبب 

ن هذا يعني بالضرورة أن النموذج القديم قد فشل في التطبيق وعليه أن يتغير. دة، فإالحقائق املوجو تناسب خرى أفكار أمن أجل 

طيعة اإلصالحيين اإليرانيين، كمير حسين في الواقع، فإن حزب العدالة والتنمية يمثل قطيعة مع حركة امليلي جوروش، مثل ق

محمود طه في السودان مع اإلسالموية اإلقصائية التي ما بعد إسالموية  مثل قطعيةموسوي، مع اإلسالميين، كآية هللا الخميني، و 

 جسدتها الحركة املهدية. 

إلى حركات إسالمية إصالحية )مثل جماعة األخيرة ر تشي. "اإلسالموية االنتخابيةـ"ب "ما بعد اإلسالموية"بيد أن هذا ال يعني أن نخلط 

 تحقت بالنظام االنتخابي واتبعتال (والجماعة اإلسالمية في باكستانماعة اإلسالمية الحالية في مصر  والجاإلخوان املسلمين 

 من اللجوء إلى العنف والثورة، وبقيت كجزء من النظام ،اإلجراءات القانونية
ً
استراتيجية تدريجية ألسلمة املجتمع  تنفذكي  بدال

 رؤيتهم اشتراط أن يتجاوزواإلى  ، طبًقا للمناخ السياس ي،والدولة. وقد تؤدي مقتضيات إدماج اإلسالميين االنتخابيين في النظام

بهذا. قد تكون  اإلخوان املسلمون السوريون أفكارهم اإلسالموية، لم تقم الجماعة اإلسالمية الباكستانية تركاإلسالموي. وفيما 

تتعدى فكرة الوضع القانوني واملشاركة  فاألخيرةنها ليست "ما بعد إسالموية" في حد ذاتها؛ أ، غير "معتدلة"اإلسالموية االنتخابية 

 االنتخابية.

 "االعتدال"املشكلة في مصطلح تكمن قد يخفي سماتها املميزة.  " فقطاالعتدال"لهذا، فإن فهم ما بعد اإلسالموية من خالل مفهوم 

وعلى هذا النحو،  التحقق من آليات واتجاهات التغير.بافتقاده القدرة التحليلية، يصبح املفهوم غير قادر على  في طبيعته الوصفية.

ا لدرجة كبيرة. ، و "الراديكالية"القطيعة مع  (أو باألحرى شكل من أشكال)يدلل املفهوم على درجات  وفي هذا اإلطار من هنا يظل نسبي 

ا"شخص ما  "اعتدال" قد يكون  .من النسبية
ً
 لدى آخر. "تطرف

 
ً
اإلسالم ". وفي الواقع، إذا كان أو "اإلسالم الليبرالي" "الليبرالية اإلسالميةـ"إلى مساواة ما بعد اإلسالموية ب يتجه املراقبون األكثر تحليال

والدولة املدنية غير الدينية وحرية الفكر والتقدم الحديثة يتوافق مع الديمقراطية  يعني التأويل القائل بأن اإلسالم "الليبرالي

فهي تدور تظهره، أكثر مما هي  "ما بعد اإلسالموية". غير أن 22اإلنساني، فإن له مساحة معتبرة يتشاركها مع الفكر ما بعد اإلسالموي 

بعبارة أخرى، إنها نقد ملشروع آخر. لذلك، وبعيًدا عن نوع األفكار التي تقدمها، فإنها تتعلق بجذور وتطور وعالقة  حول ما تتجاوزه؛

اإلسالم، فإن ما بعد  "خصخصة"يرمي إلى  "اإلسالم الليبرالي"هذه األفكار بالسياسات اإلسالموية. ومن ناحية أخرى، إذا كان 

ن تعزز من التقوى داخل املجتمع، حتى مع دعمها ، وأن يكون الدين حاضًرا في املجال العامتريد أ ية ال تسعى لهذا. ذلك أنهااإلسالمو 

يدلل على إسالٍم يحترم الحقوق والحريات الفردية، فعلينا أن نفكر في  "اإلسالم الليبرالي". وأخيًرا، إذا كان للدولة املدنية غير الدينية

املشروع ما بعد حيث لم يحدد  مساحة لم تختبر بعد؛هذه العالقة تبقى و ة والليبرالية. العالقة بين السياسة ما بعد اإلسالموي

إيران تحت حكم شهدت . وحتى اآلن، لشخصية مع الدين العام الذي تؤيدهاإلسالموي بعد الكيفية التي تتوافق خاللها الحريات ا

 من الحكم ما  ،حت حكم حزب النهضة اإلسالميوتونس ت ،، وتركيا تحت حكم العدالة والتنمية2004-1997اإلصالحيين 
ً
أشكاال

حقوق األقليات وحقوق املرأة وحرية الفكر )التعامل مع قضية الحريات الفردية سجل  ال يزالوفي هذه الحاالت بعد اإلسالموي. 

مع ذلك بقيت القيود و  بعيد،" إلى حد أكثر حرية". شعر اإليرانيون أثناء حكم محمد خاتمي أنهم مركبةقضية ( والدين ونمط الحياة

، لكنها كانت بداية للجدل حول كل هذه القضايا. (كما في حالة البهائييننمط الحياة وحرية الفكر والدين ) على لباس املرأة واختيار

استهالك الكحول  )مثل وفي تركيا، نجح حزب العدالة والتنمية بشكل أكبر. غير أن التقارير حول الرقابة املتزايدة على األخالق العامة

أن هناك صراًعا املؤسسات العلمية تشير إلى " وشبكة اإلنترنت و املنتجات الثقافيةديم األطعمة علًنا في رمضان( و"تق وفي الشارع أ
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ير تش املبدئيةغير أن اإلشارات ومن املبكر جًدا الحكم على حزب النهضة في تونس.  .23بين مواقف الحزب األخالقية والقيم الليبرالية

لن "أنه  2012أن قيادة الحزب ال زالت متأهبة تجاه حماية الحريات الفردية حتى اآلن. مع ذلك، اعترف رئيس الحزب في يناير إلى 

هناك  ،. وفي الحالة املغربية، كما تكشف دراسة سامي زمني24يتم رسم خط فاصل بين حرية التعبير والحساسيات الدينية قريًبا"

، وبين مطالب "القيم اإلسالمية"و "الحريات"التعارض بين  فكحول كيفية وقف حزب العدالة والتنمية الحاكم ارتباك في م

بين األخالق ما بعد اإلسالموية والقيم يتم فك التشابك بين باختصار، والهدف الساعي نحو  إقامة سياسة أخالقية. املواطنين 

يات. بالطبع، فإن هذا التوتر مع تقييد الحر ، حيث قد تستمر الديمقراطية االنتخابية "ديمقراطية غير ليبرالية"الليبرالية من خالل 

ا فقط بالسياسة ما بعد اإلسالموية ليس
ً
تقييد للحريات الفردية  فقد شهدت الديمقراطيات الغربية نفسها حاالٍت من .مرتبط

حال  -تستطيع الليبرالية االنتخابيةمع ذلك، املدنية(. و  املثليين واملساواة بين النوعين والحقوق )كالقيود على زواج  واملدنية

 أن تفتح مساحة للنقاش حول الحريات املدنية، ومن املمكن أن تنجح في توسعتها.  -استمرارها

ما بعد "غتي اما بعد اإلسالموية باالستيعاب بعض االنتقادات التي اتهمت صيإلقصاء و أثار  ربط اإلسالموية بالسلطوية وا

املسلمين "ن مفهوم ما بعد اإلسالموية يركز على آراء األولى هي أ ين على هذا االنتقاد:، وقد تم تقديم حجت25باملعيارية "مويةاإلسال 

ما بعد  معو  "،مشكلة"اإلسالموية باعتبارها يتم التعامل مع  هوالثانية هي أن سالمية املحافظة؛ويهمل الرؤية اإل  "التقدميين

 ة. تبدو هذه التعقيبات معقول"الحلعلى إنها "موية اإلسال 
ً
وليس  -باإلشارة إلى صياغتي املبكرة للمفهوم التي بنيت أساًسا ، خاصة

ا غير أنها أيًضا مبنية على سوء فهم للمفهوم. في حقيقة األمر، فإن املعلومات  ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تجربةعلى  -حصري 

ساعدنا على بناء مفهوم أكثر وضوًحا ملا بعد اإلسالموية بما يعالج بعض املخاوف. وكبداية، واسعة التي يقدمها هذا الكتاب قد تال

ال يمكن اعتبار تعاملت  مع ما بعد اإلسالموية باعتبارها رؤية نقدية تتجاوز السياسات اإلسالموية املرتكز ة على الواجب. ومن ثم، ف

ا،انتشرت في السنوات األخيرة  املحافظة التيوالفردية إن التقوى السلفية الفردية   ما بعد إسالموي 
ً
ذلك ألن مثل هذه التقوى  تحوال

 إلصالح  "نقدية"قطيعة الفردانية ال تمثل 
ً
اهتمامها على بناء ذات ينصب السياسات اإلسالموية. باألحرى، تبعات أو موقًفا بديال

سلطوي. وفي الحقيقة، فإن مفهوم األصولية الجديدة الذي أخالقية على طريقة محافظة للغاية قد تتالءم مع النظام الديني ال

 .26قدمه أوليفييه روا يصف هذه النوع من االتجاه الديني املغاير ملا بعد اإلسالموية املرتكزة على الحقوق 

أي إمكانية جعل املسلمين ملتزمين بإيمانهم مع تبنيهم للمثل  ملا بعد اإلسالموية؛مكانية التحررية اإل كانت ومن ناحية أخرى، 

ا استيعابي   ا في هذا االتجاه. لكن ما بعد اإلسالموية ليست مشروًعا ديني  ا الديمقراطية االستيعابية، هي ما أوحي إلّى في التفكر ملي 

ا. وعلى الرغم أنه من املبكر الحكم عليها، فإن هناك إشارات إلى أ
ً
ن النموذج الذي تطرحه به توتراته الداخلية، وال سيما متماسك

بين األخالق الدينية ما بعد اإلسالموية والقيم الليبرالية االجتماعية ومعضلة حدود الحريات الفردية. مع ذلك، فيبدو أنها متوافقة 

 جيًدا مع الليبرالية االقتصادية والسوق الحرة. 

كما تم بناؤهم بهذه الطريقة أساًسا كوحدات تحليلية لإلشارة إلى  " و"ما بعد اإلسالموية"يعمل مفهوما "اإلسالمويةعلى أية حال، 

ا وفي نفس الوقت ببعض جوانب االختالف والتغير وجذور التغير. أما في الحياة الواقعية.  فإن العديد من املسلمين يلتزمون انتقائي 

يتم النظر إليها باعتبارها فيجب أن ضرورة نهاية تاريخية لإلسالموية؛ عني بالكال الخطابين. إن بروز طليعة ما بعد اإلسالموية ال ت

ا يعة نقدية مع التجربة اإلسالمويةناتجة عن قط بداية  ن نشهد عملياتفي الواقع، من املمكن أ .لخطاب وسياسات مختلفة كيفي 

وأن  في املصطلح بعد" ماالتاريخية لـ" التضمينات. وربما يحتم هذا إعادة التفكير في متزامنة من اإلسالموية وما بعد اإلسالموية

تركيبية واستعادة التجارب و  تزامناج أن يتضمن عمليات غير تطورية و ت، ذلك ألن املفهوم يحنعزوها إلى معنى أكثر تحليلية

ا حالت  سابًقا، رغم أن ما بعد اإلسالموية تشهد . وكما أملحالتاريخية صعوًدا على املستوى الدولي، فإن هناك حركات ما بعد ي 

حتى قبل هيمنة اإلسالموية في الثمانينيات إسالموية، مثل املهدية الجديدة في السودان في القرن التاسع عشر، قد ظهرت 

ة إلى حد سالموياإل ا بعد ميشبه تحدث بعض املراقبين على أن هذه الحركات مرتبطة بفكر اإلمام محمد عبده الذي و . والتسعينيات
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أما أغلبها قد ظهر  إسالمية، كالحركة اإليرانية؛ ةدولوجود خبرة . باإلضافة إلى هذا، فقليلة هي الحركات التي نبعت مباشرة من ما

آثار التيارات اإلسالمية على الدين في املجتمع، والبعض اآلخر ملعالجة السائد  ن الخطاب والنشاط اإلسالموي كقطيعة نقدية م

من الداخل، وإلى "القطيعة " نقد"ال" ال بداللتها التاريخية ولكن باألساس لإلشارة إلى "ما بعدوعلى هذا، أستخدم والسياسة. 

اسات ن السياسات اإلسالموية، فتصف تجاوز السيسالموية باعتبارها قطيعة نقدية مومن هنا، قد تفهم ما بعد اإل  .النقدية"

الحقوق وداعمة للدولة العلمانية/ املدنية التي تعمل من اإلقصائية املرتكزة حول الواجب نحو رؤية استيعابية وأكثر ارتكاًزا على 

خالل مجتمع مؤمن. قد تأخذ ما بعد اإلسالموية شكل نقد اإلسالموية لذاتها، أو نقد لإلسالموية التي يتبناها اآلخرون، وقد تأتي 

ا ب  إلى جوارها. وقد نجدها في الحاضر أو في املاض ي. قد عد اإلسالموية، أو تاريخي 
ً
 تعمل متزامنة

" ال يمكننا التغاض ي عن املكون التاريخي لتجربة ما بعد اإلسالموية، إذ أن لـ"ما بعدالداللة التحليلية عن وبغض النظر  ومع ذلك، 

على خلفية تاريخية. فعلى  بل اعتمدتهذا سيأخذنا إلى أرض الذاتية املنزلقة. ببساطة، لم تظهر  ما بعد اإلسالموية من العدم، 

 ديثة للحركات اإلسالمية )في الثمانينات والتسعينات(التيارات الحالرغم من أن ما بعد إسالموية املهدية الجديدة قد ظهرت قبل 

يات القرن التاسع اإلسالموية التي جسدتها الحركة املهدية في ثمانينتجربة كما يوضح عبد الوهاب األفندي، فقد نشأت بناء على 

التي لم تسع فقط  مية""اإلصالحية اإلسال حركته دشن وفي الفترة ذاتها ظهر محمد عبده، و  عشر، وأحدثت قطيعة نقدية معها.

أيًضا لبناء إسالم قادر على التكيف والتعامل مع تحديات الحداثة الغربية التي لم يقم أمامها  لنضال ضد االستعمار الغربي، ولكنل

ا عن ذاك العهد،  اإلسالمي ندخل عصر جديًدا في العالم العلماء التقليديون إال بالقليل. واليوم في ظل عالم العوملة املختلف كلي 

لديمقراطية، املجال إلى نوع جديد من الشعوب لحيث تفسح اإلسالموية، املصابة بأزمة الشرعية لتجاهلها وانتهاكها حقوق 

السياسة الدينية والتي تأخذ الديمقراطية على محمل الجد فيما تدعم الفئات املتدينة في املجتمع. ويبدو أن هذه السياسة تبشر 

وتمثل الحركة ديمقراطية. ومدنية و  الشعبية سمات ما بعد أيديولوجية تحمل فيه الحركات إسالموي بعالم إسالمي ما بعد 
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