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مقدمة الطبعة العربية

مر حوالي عقدين منذ أن بدأت، في عام 1996م، باستكشاف وصياغة ما رأيت أنه اتجاه 
صاعد داخل التيار اإلسالمي، وهو ما أطلقت عليه »ما بعد اإلسالموية«. وخالل هذه الفترة 
إعادة  أجل  من  التجريبية  معرفتي  إثراء  على  عكفت  والمستجدات،  التطورات  ضوء  وفي 
التفكير وشحذ مفهوم ما بعد اإلسالموية. ويعتبر هذا الكتاب، الذي ساعدني فيه عشرة من 

الباحثين، أحدث محاوالتي. 

أثارت فكرة ما بعد اإلسالموية منذ ظهورها نقاشات حية بين الباحثين والنشطاء في مجال 
اإلسالم السياسي. ومن المدهش أن هذه النقاشات قد بدأت في أوروبا وتبعتها نقاشات في 
وفي  وإيران.  والمغرب  وماليزيا  وإندونيسيا  تركيا  خاصًة  المسلمة،  األغلبية  ذات  البلدان 
الحقيقة، كان كتابي »صناعة اإلسالم الديمقراطي: الحركات االجتماعية واالنعطافة ما بعد 
(Making Islam Democratic: Social Movements and the Post- »اإلسالموية
(Islamist Turn 2007، قد نشر في إندونيسيا وتركيا، كما سينشر هذا الكتاب في البلدين 
أيًضا. ومن المدهش أن تركيا وإندونيسيا، وبدرجة أقل إيران، كانتا في مقدمة البلدان التي 
لم  العمل  أن هذا  الغريب  من  العامْيِن. ولكن  في مجاليهما  اإلسالموية  بعد  ما  فكرة  تبنت 
ُيترجم إلى العربية، على الرغم من وجود عدد كبير من المقاالت والنقاشات في الصحافة 
البحث  محرك  عبر  البحث  لنا  وسيظهر  اإلسالموية«،  بعد  »ما  عن  والمدونات  المطبوعة 

»غوغل« حجم هذا االهتمام. 

وأحسب  الموضوع.  هذا  عن  بالعربية  شامل  عمل  أيديكم  بين  يكون  أن  يسعدني  لذا 
الثورات  اندالع  عقب  ظهر  الذي  الجديد  للفكر  نتاج  هو  بالعربية  الكتاب  هذا  إصدار  أن 
العربية؛ إذ يبرز فضول وسعي إلى أشكال جديدة من الرؤى، في الوقت الذي ُترتكب فيه 
الشباب، وهو تطور  بأفكار مبتكرة عن دور  فظاعات مفجعة باسم اإلسالم، وهناك شغف 

محمود للغاية. 

مقدمة الطبعة العربية
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أعرب عن امتناني لمحمد العربي لبذل طاقته وشحذ بصيرته في مشروع ترجمة الكتاب 
الوقت  في  العربي،  العالم  في  والدينية  السياسية  للنقاشات  فهو خدمة حقيقية  العربية،  إلى 
للعالم  تماًما  مالئم  الكتاب  هذا  إن  تاريخه.  في  حرًجا  األكثر  هي  بمرحلة  فيه  يمر  الذي 
تنظيم  يمثلها  التي  العنيفة-  باإلسالموية  العالمي  االهتمام  يهيمن  حين  خاصًة  العربي، 
داعش في سوريا والعراق، وجرائم بوكو حرام في نيجيريا، أو حركة شباب المجاهدين في 
أن يطرح تصور وممارسة  الكتاب  الصومال- على خطاب اإلسالم والسياسة. يسعى هذا 
شكل جديد من السياسة الدينية، وهو ما يصلح أن يكون بدياًل إلقصائية وعنف اإلسالموية 
أنه من الممكن أن  الغربية. وتؤكد ما بعد اإلسالموية على  الدوائر  المهيمنة وإسالموفوبيا 

يكون المرء مسلًما مؤمًنا وديمقراطّيًا استيعابّيًا في آٍن واحد. 

آصف بيات
شامبين، إلينوي، كانون الثاني/يناير 2015م
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تمهيد

فهل  إسالموي«،  »شتاء  إلى  تحول  قد  العربي  الربيع  يكون  أن  من  حالّيًا  القلق  يتزايد 
اكتسب  وهل  اإلسالمي؟  العالم  في  الدينية  الراديكالية  من  أخرى  موجة  حافة  على  نحن 
صعود الحركة اإلسالمية، الذي بدأ بثورة إيران 1979م، زخًما جديًدا مع الثورات العربية 
2011م؟ يفترض هذا الكتاب، اعتماًدا على دراسات تاريخية لعشر دول ذات أغلبية مسلمة 

من إندونيسيا إلى المغرب، أن العالم اإلسالمي قد يكون في حقيقة األمر على بداية طريق 
ما بعد إسالموية، إذ إن اإلسالم السياسي يتعرض لتحوالت هامة تقودها قوى من داخله 
تونس  في  هامة  انتخابية  انتصارات  عدة  إسالمية  أحزاب  حققت  بالتأكيد  خارجه.  ومن 
وتركيا والمغرب على سبيل المثال، وصعدت إلى سدة السلطة التنفيذية. ولكن هل يعتبر 

كل حزب »إسالمي« »إسالموّيًا« بالضرورة؟ 

ومن المدهش أنه في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن اإلسالموية باعتبارها مشروًعا 
إذا ما استبعدنا  القليل، خاصًة  إاّل باالهتمام  المتغيرة  سياسّيًا وأخالقّيًا، لم تحَظ مساراتها 
هؤالء الذين يرون أن اإلسالم السياسي قد فشل تماًما. وعلى الرغم من االعتراف المتزايد 
نعرفه  ما  أن  إال  التغير،  مخاض  في  اإلسالموية  بأن  والسياسية  البحثية  الجماعات  داخل 
إطار مقارن  أيًضا  يوجد  للغاية. وال  قليل  التغير واتجاهه ومتغيراته  بالفعل عن طبيعة هذا 
فعال قادر على قياس التنوع داخل الحركات اإلسالموية واستكشاف آثارها المترتبة على 

وجود نظم ديمقراطية في المجتمعات ذات األغلبية المسلمة. 

قمت منذ عدة سنوات بدراسة مقارنة للسياسات الدينية في إيران ومصر غطت الفترة 
اإلسالمية  السياسة  داخل  االختالفات  الستكشاف  2005م  وعام  السبعينيات  بين  الزمنية 
وتسليط الضوء على تضميناتها للسياسة الديمقراطية. وكان االهتمام الرئيس لهذه الدراسة 
محاولة   Making Islam Democratic (2007) الديمقراطي«  اإلسالم  »صناعة  المعنونة 
اإلجابة عن السؤال الشائن: هل اإلسالم متوافق مع الديمقراطية؟ واستنتجُت أنه في حين 
تأسيس  نحو  الساعي  السياسي  المشروع  في  لإلسالم  تعبئة  باعتبارها  اإلسالموية،  كانت 

تمهيد
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دولة إسالمية، غير قادرة على احتضان نظام ديمقراطي على األرجح، فإن ما بعد اإلسالموية 
قادرًة على هذا وقامت به بالفعل. وعلى العكس من السياسة اإلسالموية التي تؤكد على 
واجبات المواطنين، فإن »ما بعد اإلسالموية« تؤكد على دمج التدين والحقوق، واإليمان 
بناء مجتمع تقي  والحرية، واإلسالم والتحرر. إنها محاولة لتجاوز اإلسالموية من خالل 

صالح في إطار دولة مدنية غير دينية. 

إيران  جمهورية  تجربة  على  البداية  في  اإلسالموية  بعد  لما  المبكرة  صيغتي  اعتمدت 
الحركة اإلسالموية  أيًضا تحوالت  تستدعي  قد  ولكنها  التسعينيات،  أواخر  في  اإلسالمية 
التركية متمثلة في تجربة حزب العدالة والتنمية. ولكن بقيت أسئلة غير ُمجاب عنها، عن 
العالم  مجتمعات  في  هام  صدى  لها  يكون  أن  على  اإلسالموية  بعد  ما  النزعة  قدرة  مدى 
اإلسالمي، وإلى أي حد يستطيع هذا التأطير المفاهيمي المبكر أن يفسر األنماط المتنوعة 
للتغيرات الموجودة داخل الحركات اإلسالمية المختلفة. كنت على وعي بأن مفهوم »ما 
بعد اإلسالموية« قد أثار جدااًل داخل الدوائر األكاديمية والسياسية في أوروبا كما في تركيا 
والسودان وإندونيسيا وبلدان أخرى. وللتحقق من إمكانية وجود ما بعد اإلسالموية بشكل 
في  اإلسالم  لدراسة  الدولي  المعهد  في  دولّيًا  مؤتمًرا  عقدت  اإلسالمي،  العالم  في  عام 
العالم الحديث )ISIM( في ليدن بهولندا عام 2009م، ضم مجموعة من باحثي السياسات 
متعددة  إسالمية  بقاع  في  اإلسالموية  بعد  ما  مسارات  على  الضوء  وإلقاء  لمناقشة  الدينية 

تمتد بين إندونيسيا والمغرب.

نتج عن هذا المؤتمر األوراق البحثية التي يحويها هذا الكتاب والتي تفحص المسارات 
التاريخية للحركات والنظم اإلسالمية، مسلطة الضوء على كيفية تحولها في العقود الثالثة 
األخيرة، وفي أّي اتجاهات، واألسباب، والتوجهات البديلة التي تبّنتها. وتنّبهنا استنتاجات 
ثابتة وراكدة، بل  النظر إلى اإلسالموية باعتبارها ظاهرة  الدراسات إلى ضرورة عدم  هذه 
بتضمينها كيانات حركية تتحول نتيجة لتغيراتها الداخلية والخارجية. وباإلضافة إلى هذا، 
نعلم أن اإلسالموية أّدت، من خالل حركيتها، إلى وجود مجاالت نقدية واسعة تعبر عن 

نفسها كاتجاهات بديلة للفكر والحركة. 

للحركات اإلسالمية  التاريخية  للتحوالت  مقارنة  تفسيرات  الكتاب  يعرض  وفي حين 
في دول مسلمة، يسعى إلى وضع هذه التحوالت في إطار مفاهيمي في محاولة لبناء منظور 
تحليلي له دالالته في رصد التوجهات العامة لإلسالموية في اآلونة المعاصرة. ومن خالل 
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تقديم هذه الدراسات الثرية التي قدمها المساهمون، أحاول أن أعيد االشتباك مع فكرة »ما 
بأن  وتعد  اإلسالموية«،  »السياسات  عن  وبدياًل  نقدية  قطيعة  تمثل  التي  اإلسالموية«  بعد 

تجعل اإلسالم متوافًقا مع الديمقراطية. 

يانسن،  دينسن  ومنهم؛  النور،  إلى  العمل  هذا  إخراج  في  الزمالء  من  الكثيرون  ساعد 
ISIM الذي ساعد في تنظيم مؤتمر ليدن. وجاء أغلب  وماروس ويليامسن، وفريق عمل 
المساهمين من أماكن بعيدة، ليشاركوا في المناقشات ويساعدوا في األعمال التحضيرية. 
وقدرت سينيثيا ريد؛ المحررة في دار جامعة أوكسفورد للنشر، مشروع الكتاب، وشجعتني 
مساهمتهم  شكلت  الذين  لزمالئي  بالفضل  وأدين  جميًعا.  لهم  ممتنٌّ  أنا  إصداره.  على 
الجزء األكبر من الكتاب: هؤالء الذين شاركوا في المؤتمر، وهؤالء الذين طوروا أوراقهم 
الحًقا. لقد أثرت أعمالهم المتقنة النقاش حول فهم ما بعد اإلسالموية. وأوّد أن أهدي هذا 
الكتاب إلى ذكرى نصر حامد أبو زيد؛ الصديق وعالم اإلسالم الكبير، الذي ترك رحيله في 

غير األوان فراًغا حقيقّيًا. إننا نفتقد حكمته وصوته في هذه اآلونة المضطربة. 

تمهيد




