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الملخص
مستقبل  بموضوع  االهتمام  إط��ار  وف��ي 
ال��ّت��ي��ار اإلس���ام���ّي ف���ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي 
تحديات ومعالجات تأتي هذه الّدراسة التي 
تواجه  التي  التحديات  أبرز  بيان  إلى  تهدف 
كيفية  ف  وت��ع��رُّ السياسّي،  اإلس��ام��ّي  الّتيار 
معالجتها  وس��ب��ل  ال��ت��ح��دي��ات  تلك  م��واج��ه��ة 
التعصب  عن  بعيًدا  وأكاديمي،  علمي  بشكل 
ال��ح��زب��ي، ث��م ع���رض ت��ص��ور ح���ول مستقبل 
ال��ّت��ي��ار اإلس���ام���ّي ف��ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي، 
والخيارات المتاحة أمامه، للحفاظ على ِكيان 
الّتيار وعودته بشكل أقوى مما سبق، وتبني 
منهج الوسطية واالعتدال في الفكر والسلوك 
التي  السليمة  الفطرة  للحفاظ على  واألفعال 
والسنة  الكتاب  في  اإللهي  الوحي  من  تنبع 
م��ن��ط��وًق��ا وم��ف��ه��وًم��ا، ألن م���ن أه���م أه���داف 
للتيارات  التي يعد مصدًرا  المنهج اإلسامّي 
الفرد  إيجاد  هو  وحديًثا،  قديًما  اإلسامّية 

الصالح النافع لدينه ونفسه وبلده وأمته.

المقدمة
الذي  الهدى والنور،  إن اإلسام هو دين 
سعادة  وال  لها،  أم��ن  وال  للبشرية،  سعادة  ال 

في الدنيا واآلخرة، إال عندما تهتدي بهداه، 
وتستضيء بنوره، مخلصة في عبوديتها لله 
اإلسامّي  الدين  ألن  ب��أم��ره،  تأتمر  الخالق، 
والّرحمة،  واليسر،  بالّسهولة،  تميز  الحنيف 
للّناس  ليحفظ  السليمة،  الفطرة  ومسايرة 
دي��ن��ه��م، وي���وف���ر ك��رام��ت��ه��م، وي���ص���ون لهم 
ح��ق��وق��ه��م وض���رورات���ه���م، وي���رش���ده���م إل��ى 
تميز  كما  ودن��ي��اه��م،  دينهم  ف��ي  ينفعهم  م��ا 
كل  لمعالجة  ومكان،  زم��ان  لكل  بالصاحية 

ا. شؤون البشرّية؛ ألنه يمتلك منهًجا سويًّ
لكن أصيبت األمة اإلسامّية بالوهن بعد 
وذلك حينما  متعّددة،  فكرية  تيارات  ظهور 
صفو  بتعكير  الفكرية  الّتيارات  بعض  بدأت 
تلك المنهجّية، من قبل بعض المنتمين إليه، 
في  والتضييق  المذموم،  التشدد  خال  من 
المفهوم، بدعوى الحرص على سامة الّدين، 
يدركوا  ولم  ا،  حرفيًّ حفاًظا  عليه  والحفاظ 
خ���ط���ورة ه���ذا ال��ّت��وج��ه ف���ي ت��ع��ك��ي��ر ص��ف��وة 
الّربانّية  والميزات  اتبعها،  التي  المنهجّية 
التي امتاز بها، فهو من وضع العليم الخبير 
نفوسهم،  يصلح  بما  العالم  ع��ب��اده،  بشؤون 
ال��ف��ك��ري��ة  ف���ال���ّت���ي���ارات  وجماعات.  أف�������راًدا 
اإلس��ام��ّي��ة ف��ي ك��ل ِحقبة م��ن ال��ّزم��ن تترك 

مستقبل الّتيار اإلسالمّي في المجال السياسّي تحديات ومعالجات
أ. م. د. أياد كامل الزيبارّي)*(

* أستاذ مساعد في جامعة زاخو، فاكولتي اآلداب والعلوم اإلنسانّية  كردستان، العراق، قسم الدراسات اإلسامّية.



223

األثر المباشر على الناس، ويبقى أثرها جيًا 
أك��ان��ت من  إل��ى أم��د بعيد، س��واء  بعد جيل 
الّناحية الفكرّية أو السياسّية أو االجتماعّية.

العربّية  ال��ث��ورات  بعض  أنتجت  عندما 
م���ام���ح ال���ّت���ح���ول ال���ّدي���م���ق���راط���ي ل��ش��ع��وب 
في  السياسّي  اإلسامّي  الّتيار  برز  المنطقة 
األط��روح��ات  وأصبحت  السياسّي،  المشهد 
اإلس����ام����ّي����ة ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة ع���ل���ى ت��م��اس 
اتجاهات  ببروز  سمح  ما  ال��واق��ع  مع  مباشر 
واجتهادات متعّددة في تعاطي اإلسامّيين 
ال��ّت��ي��ار  وأص��ب��ح  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة،  العملية  م��ع 
جزًءا  اإلسامّي  العالم  عموم  في  اإلسامّي 
أص���ي���ًا ف���ي ال��خ��ارط��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة ب��ع��د أن 
أث��ب��ت ح��ض��وره ال��ق��وي ع��ل��ى األص��ع��دة كلها 
جانب  إل��ى  واألدب���ّي���ة...  وال��ف��ك��رّي��ة  الثقافّية 
الوضع  هذا  يبَق  لم  لكن  السياسّي.  الحضور 
وتنظيمات  الجماعات  بعض  فهزيمة  طويًا 
تعني  ا، ال  ا وعسكريًّ الّتيار اإلسامّي سياسيًّ
بالضرورة انتهاء ظاهرة الّتيار اإلسامّي في 
ظلت  ما  تظل  فالظاهرة  السياسّي،  المجال 
تحّديات  هناك  بينما  لها  المنتجة  العوامل 
في  أيًضا  تواجههم  وس��وف  واجهتهم  جّمة 
المستقبل، ومن أبرزهم الجدل حول مستقبل 
ظاهرة الّتيار اإلسامّي في المجال السياسّي 
كفكرة وحركة،  فالمرحلة الحالّية بالنسبة إلى 
المشروع  بناء  مرحلة  هي  اإلسامّي  الّتيار 
الّداخلية  ال��ع��واق��ب  ودراس����ة  وال��م��راج��ع��ات 
والخارجّية وليس رفع الّشعار، فالّدخول في 

والّسلطة  المجتمع  وإدارة  السياسّية  اللعبة 
ال��م��ج��ردة،  ب��ال��ّش��ع��ارات  يحصل  أن  يمكن  ال 
وإّنما بالخطط والمشاريع والخبرة المتراكمة 
وفهم لعبة السياسة التي تعالج مآزق الواقع 

وأزماته المتعددة.

أهمية الموضوع
1- تفيد هذه الّدراسة الباحثين والمهتمين 
في التعرف إلى ماهية ظاهرة الّتيار 
اإلس���ام���ّي ف���ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي 

وتطورها.
كونها  في  الّدراسة  هذه  أهمية  تكمن   -2

اإلس��ام��ّي  ال��ّت��ي��ار  مستقبل  ت��ع��ال��ج 
السياسّي وِخياراته المستقبلّية.

السلبّية  الّتداعيات  على  الضوء  تلقي   -3

واإلي����ج����اب����ّي����ة ع���ل���ى ت���ي���ار اإلس�����ام 
السياسّي خصوًصا ما يسمى بالّربيع 
العربّي، وتوضيح األسباب وراء فشل 

بعضهم في الحكم وإدارة الّدولة.
لمستقبل  اس��ت��ش��راف��ي��ة  رؤي����ة  ت��ق��دم   -4

ظ��اه��رة ال��ّت��ي��ار اإلس����ام ال��س��ي��اس��ّي 
بشكل عام.

5- ال��م��وض��وع ه��و ت��ح��دٍّ م��ن ال��ت��ح��ّدي��ات 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ّت��ي��ارات اإلس��ام��ّي��ة 
ال���س���ي���اس���ّي���ة، ل�����ذا ع���ل���ى ال���ّت���ي���ارات 
اإلس��ام��ّي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ف��ي مجال 
ال��س��ي��اس��ة ال���دخ���ول ف��ي��ه، وال��ب��ح��ث 
مع  للتعامل  مائمة  في وضع حلول 
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تواجههم،  التي  التحديات  مثل هذه 
العاقة  ثنائية  على  الحفاظ  ويجب 
في  والسياسّي  ال��ّدع��وي  العمل  بين 
حالة توازن يكون للدعوي فيها حّق 

الّصدارة.
المجال  ف��ي  اإلس���ام���ّي  ال��ّت��ي��ار  تعبير   -6

السياسّي تعبيًرا حيادًيا في شكل الئق، 
فا هو في نفسه تعبير انتقاص وال هو 
تعبير إصدار حكم، وحين يكون الّتيار 
يجتمع  بالسياسة،  مرتبط  اإلس��ام��ّي 
م��ًع��ا ع��ن��ص��ران ه��م��ا م��ن أك��ث��ر عناصر 

االهتمام اإلنسانّي حيوية.
يركز  شامل  منهج  اإلس��ام  منهج  إن   -7

الدعوي  الجانب  بين  ال��ت��وازن  على 
األخ��رى،  الجوانب  وك��ل  والسياسّي 
وب��ي��ن ال��م��ط��ل��ب ال���ف���ردي وال��م��ط��ال��ب 

االجتماعية والشعبية.
الوسطي  المنهج  تبني  على  التركيز   -8

للتيارات اإلسامّية في فهم اإلسام 
وممارسته والدعوة إليه.

أسباب اختيار الموضوع 
شريعة  اإلس����ام  أّن  ي��ق��ي��ن  ع��ل��ى  أن���ا   -1

ص��ال��ح��ة ل��ك��ل زم����ان وم���ك���ان، وف��ي��ه 
لذا  المعضات والتحديات،  حل لكل 
أبّين بشكل مختصر بعض  أن  أردت 
والمستقبلية  اآلنية  التحديات  تلك 

لتجنبها.

2- موضوع اإلسام والسياسّية هو تحٍد 

الّتيارات  تواجه  التي  التحديات  من 
اإلس���ام���ّي���ة، وي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه��ا إي��ج��اد 
لمفهوم  منطقية  وح��ل��ول  م���ب���ررات 

الّدعوة والسياسة. 
ال��ّت��ي��ار اإلس��ام��ّي  إل���ى دور  ال��ت��ع��رف   -3

مواجهة  في  السياسّي  المجال  في 
ظ��اه��رة ال��ّت��ط��رف ال��ّدي��ن��ّي ف��ي الفكر 
وال��ع��م��ل وال��س��ي��اس��ّي��ة وال��ّت��ص��دي لها 

بشكل منهجي سليم وشامل.
التي  والّسيناريوهات  اآلراء  دراس��ة   -4

ت��ن��ظ��ر إل����ى م��س��ت��ق��ب��ل ظ���اه���رة ت��ي��ار 
اإلس����ام ال��س��ي��اس��ّي، وت���ت���راوح بين 
في  ال��ظ��اه��رة  أن  ون  ُي���ع���دُّ منتقدين 
ط��ري��ق��ه��ا ل��ل��ت��راج��ع، ب��ل واالخ��ت��ف��اء، 
ما  أن  إلى  يشير  آخر  وهناك خطاب 
تعرض له تيار اإلسام السياسّي في 
جميع أنحاء العالم هو محنة وابتاء، 
ومؤامرة على اإلسام، وأنه سرعان 

ما سيعود الّتيار أقوى مما سبق.
5- دراس����ة ت��راج��ع ظ��اه��رة ت��ي��ار اإلس���ام 

مشروع  تقديم  في  وفشله  السياسّي 
بديل لألنظمة الحاكمة وخسر شعبيته.

م��راج��ع��ة ت���ي���ار اإلس�����ام ال��س��ي��اس��ّي   -6

م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وال���ّدع���وي���ة 
الّتحليل  مشرحة  إل��ى  والسياسّية 
عاقته  وأن��م��اط  وال��واق��ع��ّي،  الّدقيق 
موضعّي  بشكل  وتجتهد  الّتفاعلية، 
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تمّر  التي  العمليات  جميع  بحث  في 
منها هذه الّتحوالت في المنطقة. 

في  اإلسامّية  الّتيارات  بعض  تراجع   -7

المجال السياسّي عن جزء من مطالبها 
األساسية، مثًا الدولة اإلسامّية أو 
نقطة  إلى  اإلسامّية  الخافة  إعادة 
ض��ع��ف، وذل����ك ب��س��ب��ب أن ت��وازن��ات 
اللعبة السياسّية لم تعد تتحمل هذا 
ال��ق��در م��ن ال��ص��راح��ة وال��وض��وح في 
ال��خ��ط��اب اإلس��ام��ّي، وق��د اضطرت 
مع  اإلس��ام��ّي��ة  السياسّية  ال��ّت��ي��ارات 
ال��ت��زام��ه��ا ب��ق��واع��د ال��دي��م��ق��راط��ي��ة أن 
على  الّدينّية  ثوابتها  بعض  تتجاوز 
أعتاب المراحل السياسّية التي تريد 

اجتيازها.
تأسست  اإلس��ام��ّي��ة  ال��ّت��ي��ارات  أغلب   -8

م��ن أج���ل إق��ام��ة اإلس����ام، وتحكيم 
المنشود ال  ال��ه��دف  ال��ّش��ري��ع��ة، وه���ذا 
ينبغي الخجل منه، أو الرضا بتحويله 
إل���ى ن��ق��ط��ة ض��ع��ف وم��ص��در ان��ت��ق��اد، 
اإلسامّية  الّتيارات  تتخلى  وعندما 
عن هدفها الرئيس وتتوارى منه، فإن 

زوالها يصبح خيًرا من بقائها. 
األنظمة  أغلب  ل��دى  ج��ادة  م��ح��اوالت   -9

السياسّي  العمل  إلج��ه��اض  العالمّية 
اإلس����ام����ّي وق����د ب��ل��غ��ت ح�����ًدا غير 
مسبوق، وصارت من ثوابت األنظمة 

الحاكمة في الدول اإلسامّية.

تنشأ  لم  اإلسامّية  ال��ّت��ي��ارات  أغلب   -10

في البداية بوصفها تيارات سياسية، 
وإنما بوصفها جماعات دعوية تتبنى 
ال��ع��م��ل إلع�����ادة ال��م��ن��ه��ج اإلس���ام���ّي 
إل���ى واق���ع ال��ح��ي��اة، وم���ن َث���مَّ كانت 
تالًيا  تخريًجا  السياسّية  المشاركات 

على هذه الحقيقة.

منهجية الّدراسة 
ت��ع��ت��م��د ه����ذه ال����ّدراس����ة ع��ل��ى ال��م��ن��ه��ج 
ال��ت��اري��خ��ي، وذل����ك م��ن خ���ال اس��ت��ع��راض 
الّسياق التاريخّي في نشأة الّتيار اإلسامّي 
الوصفّي  والمنهج  السياسّي،  المجال  في 
وآراء  مواقف  تحليل  أجل  ومن  الّتحليلّي 
على  وأعتمد  اإلسامّي،  الّتيار  وسلوكيات 
م��ن��ه��ج ال��ح��ال��ة ب��وص��ف ال���ّدراس���ة ت��ت��ن��اول 
ال��م��ج��ال  ف��ي  اإلس���ام���ّي  ال��ّت��ي��ار  مستقبل 
التي  العقبات  على  وال��ت��رك��ي��ز  ال��س��ي��اس��ّي، 
للخروج  ال��م��ق��ارن،  والمنهج  أم��ام��ه��ا،  تقف 
م��ن ال��ح��ال��ة ال��ت��ي وق��ع��ت فيها، وذل���ك ألن 
مثل  استخدام  تستلزم  البحث  ض���رورات 
ه���ذه ال��م��ن��اه��ج ن��ظ��ًرا إل���ى م��ا ت��ع��رض��ت له 
الّتيارات اإلسامّية السياسّية من تطورات 
وت��ح��والت ص��ع��وًدا ون����زواًل وق���د اقتضت 
مقدمة  ع��ل��ى  يشتمل  أن  ال��ب��ح��ث  طبيعة 
في  أش��رت  وق��د  وخاتمة،  مباحث  وثاثة 
ال��م��ق��دم��ة إل���ى أه��م��ي��ة ال��م��وض��وع وس��ب��ب 

اختياري له والمنهج الذي سلكته.
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أما المبحث األول: فيعّد مدخًا لدراسة 
م��ف��ردات ال��ب��ح��ث ب��ب��ي��ان م��دل��والت��ه��ا، ال��ّت��ي��ار 
المفهوم،  السياسّي  المجال  في  اإلس��ام��ّي 

والنشأة، والتطور.
الّتيار  أم���ام  ت��ح��ّدي��ات  الثاني:  المبحث 
اإلس���ام���ّي ف��ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي وسبل 

معالجتها.
اإلس��ام  تيار  مستقبل  الثالث:  المبحث 

السياسّي وِخيارته.
ثم الخاتمة: ختمت البحث بأهم النتائج 
وأب���رزه���ا ال��ت��ي ت��وّص��ل��ت إل��ي��ه��ا أث��ن��اء كتابة 

البحث.

المبحث األول: ُيعّد مدخالاً لدراسة مفردات 
اإلسالمّي  )الّتيار  مدلوالتها  ببيان  البحث 

المفهوم والنشأة والتطّور(.
المطلب األول: مفهوم الّتيار اإلسالمّي

كمفهوم  السياسّي  اإلس��ام��ّي  الّتيار  إن 
وال��ق��وى  ال��ح��رك��ات  ع��ن  التعبير  ف��ي  يتمثل 
اإلسامّية  الّشريعة  تطبيق  إلى  تصبو  التي 
منهجّية  بذلك  مستخدمة  ا،  حياتيًّ منهًجا 
ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ّي ال��ح��دي��ث ال��ق��ائ��م على 
ال��م��ش��ارك��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة ف��ي ال��س��ل��ط��ة، فكل 
المشاركة  ت��ع��دُّ  إس��ام��ّي��ة  س��ي��اس��ّي��ة  ح��رك��ة 
السياسّية منهًجا يدخل ضمن هذا الّتعريف، 
مصطلح  ف��ي  سياسي  كلمة  ف���إّن  وبالتالي 
لإلسام  توصيًفا  ليست  السياسّي،  اإلس��ام 
بمقدار ما هي توصيف الّتيارات التي تقبل 

وتعريفها،  ال��س��ي��اس��ّي��ة  ال��م��ش��ارك��ة  ب��م��ف��ه��وم 
وخوض االنتخابات واالحتكام إلى صناديق 
االقتراع، حيث إّن هناك العديد من الحركات 
القاعدة،  هذه  ترفض  اإلسامّية  واألح��زاب 

وهناك العديد من الذين يقبلون بها)1(.
الّتيار اإلسامّي  وتوسع تعريف مصطلح 
اإلس��ام  خ��ص��وًص��ا ف��ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي – 
الّشرق  ف��ي  ب��ه  االهتمام  وت��زاي��د   - السياسّي 
والغرب، حتى أصبح ظاهرة استدعت اهتمام 
مراكز األبحاث الّدولّية والعالمّية، والعديد من 
االستشراف  بحقول  المتخّصصين  الباحثين 
والدراسات اإلسامّية، ومن هنا انبثق مفهوم 
الذي  السياسّي،  المجال  في  اإلسامّي  الّتيار 
نظر إليه البعض من هذه الزاوية التي يسعى 
م��ن خ��ال��ه��ا، إل���ى م��م��ارس��ة ال��س��ل��ط��ة وإق��ام��ة 
في  يرجع  ال��ذي  اإلسامّي،  السياسّي  الّنظام 
أصوله إلى المجتمع الذي أقامه النبي)ص( في 
اإلسامّية،  الخافة  وإحياء  المنورة  المدينة 
ول��ك��ن م��ن خ��ال ح��زب سياسي إس��ام��ي له 
ال��ح��ق ف��ي اس��ت��خ��دام ك��ل ال��وس��ائ��ل المباحة 

والجائزة في الصراع السياسّي)2(.

المطلب الثاني:
نشأة وتطور الّتيار اإلسالمّي

والحمات  االن��ت��ق��ادات  م��ن  ال��ّرغ��م  على 
األم��ن��ّي��ة ض��د ال��ح��رك��ات اإلس���ام���ّي���ة، وم��ن 
الذي تحدثه بوصفها قوة سياسّية  الّتحول 
باتت في  ال��دول، حيث  معارضة في بعض 
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ب��ع��ض ال����ّدول األخ����رى م��ن األم��ث��ل��ة المهمة 
لمشروع الّتيار اإلسامّي.

ت��رج��ع ج����ذور ح��رك��ة ال��ت��ي��ار اإلس���ام���ّي 
الحديث  بمفهومه  ال��س��ي��اس��ّي،  المجال  ف��ي 
الحرب  عقب  العثمانّية  ال��ّدول��ة  انهيار  إل��ى 
ال��ع��ال��م��ي��ة األول������ى، وق���ي���ام م��ص��ط��ف��ى ك��م��ال 
أتاتورك بتأسيس جمهورية تركيا على النمط 
األوروبّي، وإلغاء لمفهوم الخافة اإلسامّية 
1924 وع����دم االع��ت��م��اد  م����ارس س��ن��ة   3 ي���وم 
ع��ل��ى ال��ّش��ري��ع��ة اإلس���ام���ّي���ة م���ن ال��م��ؤس��س��ة 
من  كثير  ض��د  بحملة  ق��ام  كما  الّتشريعّية، 
األفكار  وب���دأت  والمحافظين،  ال��دي��ن  رم��وز 
اإلسامّية  الّشريعة  تطبيق  أن  مفادها  التي 
ف���ي ت���راج���ع وأن ه��ن��اك ن��ك��س��ة ف���ي ال��ع��ال��م 
وق��وع  بعد  خصوًصا  ب��االن��ت��ش��ار،  اإلس��ام��ّي 
انتداب  تحت  اإلسامّية  ال��ّدول  من  العديد 
الّدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية 
ب��روز ظاهرة  الغربيون  أرج��ع  األول��ى، حيث 
نجاح  مع   1979 العام  إلى  السياسّي  اإلس��ام 
ُينظر  لم  إي��ران، ولكن  الثورة اإلسامّية في 
إلى الثورة على أنها نصر لشعب مستضعف، 
وإّن����م����ا ك��م��ص��در ي���ه���دد ال��م��ص��ال��ح ال��غ��رب��ّي��ة 
إّبان  بالظاهرة  االهتمام  زاد  ثم  واألمريكية، 
االنتفاضية الفلسطينية 1987-1991، حيث كان 
تغذية  في  واض��ح  دور  الصهيونية  للّدعاية 
اإلس��ام��ّي��ة،  الحركة  م��ن  الغربّية  ال��م��خ��اوف 
أّنها إرهاب إسامّي  المقاومة على  وتصوير 
عقد  بداية  مع  إذ  الغربية،  القيم  يستهدف 

تغّير  حدث  الماضي  القرن  من  التسعينّيات 
ب��زوال  ال��ّدول��ي،  النظام  ف��ي هيكل  ج��وه��ري 
االتحاد السوفيتي وانفراد الواليات المتحدة 
ب��ال��ق��ي��ادة ف��ت��غ��ي��ر م��ع��ه ال���ع���دو، م���ن الخطر 
ال��ّش��ي��وع��ي األح��م��ر إل���ى ال��خ��ط��ر اإلس��ام��ّي 
األخ���ض���ر، وه��ك��ذا أص��ب��ح ال��ّت��ي��ار اإلس��ام��ّي 
الكتابات  وت��ع��ددت  األك��ب��ر،  ال��خ��ط��ر  م��ص��در 
والّدوريات  اإلع��ام  وسائل  في  والتحريات 
إلى خطورة اإلسام  التي تشير  األكاديمية، 
المتحدة  ال���والي���ات  ع��ل��ى  ل��ي��س  ال��س��ي��اس��ّي 
غرب  على  وإن��م��ا  فقط  ونخبتها  األمريكية 
أوروبا، والحلف األطلسي، ثم روسيا. إضافة 
إل���ى ك��ل ه���ذه ال��م��ع��ط��ي��ات ف����إّن أح����داث 11 
سبتمبر 2001 أحدثت تحوالت في ما يخص 
تزّعم  إذ  مواجهتها،  وكيفية  الظاهرة  تناول 
األصولية  بين  يربط  الذي  المسيطر  االتجاه 
ومراكز  اإلع��ام  وسائل  اإلسامّية  والحركة 
االستراتيجيات،  لصناعة  ال��دّاع��م��ة  البحث 
وس���ع���ى إل�����ى ص���ي���اغ���ة س���ي���اس���ات ج���دي���دة 
ويمكن  اإلسامّية)3(.  الحركة  مع  للمواجهة 
اإلس��ام��ّي��ة  السياسّية  ال��ح��رك��ات  إن  ال��ق��ول 

ترجع جذورها إلى ما يأتي:
1- سقوط الّدولة العثمانية العام 1924.

ال��ّدي��ن اإلس��ام��ّي  الكامن ف��ي  ال��ّداف��ع   -2

يحملها  ال���ت���ي  ال��ق��ي��م  ألّن  ن��ف��س��ه، 
ال��ّدي��ن اإلس���ام���ّي ه��ي ال��ت��ي مّكنته 
ف��رض مبادئه على  أو  ال��وص��ول  م��ن 

الساحة السياسّية.
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3- ف��ش��ل ال���ّت���ي���ارات ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 

القضية  م��ع  تعاملها  ف��ي  خ��ص��وًص��ا 
الفلسطينّية.

4- األوضاع االجتماعية، وبالتحديد الحرمان 
الماّدّي والمعنوّي، فلم تعد المجتمعات 
قادرة على استيعاب شبابها وتأطيرهم 
في الحياة العامة، لذلك يقود التهميش 
إلى انخراط هذا النوع من الفئات في 

الحركات اإلسامّية.
5- إخفاق اإليديولوجّية القومّية العربّية.

القول  نستطيع  المطلب  ول��ه��ذا  خ��ت��اًم��ا 
نتيجة  كانت  اإلسامّية  الحركات  نشأة  إّن 
الواقعية  العلمانّية  ب��ي��ن  ال��ف��ج��وة  معالجة 
عليه  يصطلح  ما  أو  الّنظرية،  واإلس��ام��ّي��ة 
التبرير  ب��ي��ن  ال��خ��ط��اب اإلس���ام���ّي  ب��ج��دل��ّي��ة 
وال��ت��دب��ي��ر ل���دى ال��ح��ك��وم��ات واألن��ظ��م��ة في 

العالم اإلسامّي والعربّي.

المطلب الثالث: العوامل التي أدت إلى 
انتشار الحركات اإلسالمّية )السياسّية(

بشكل  وأس��ب��اب ساهمت  ع��وام��ل  ه��ن��اك 
ّت��ي��ار اإلس��ام  أو ب��آخ��ر ف��ي ب��ل��ورة مصطلح 
أو  العلمية  الناحية  م��ن  س���واء  ال��س��ي��اس��ّي، 

العملية، ومن أهمها ما يأتي:

أوال: العوامل االجتماعية
انسجام خطاب الّتيار اإلسالمّي مع  أ- 
البيئة االجتماعّية: وذلك ألّن البيئة 

التي نشأت منها الحركات اإلسامّية 
ه��ي بيئات إس��ام��ّي��ة ف��ي األس���اس، 
ا  محوريًّ عامًا  يمثل  الدين  أن  وبما 
اإلسامّية  المجتمعات  في  وم��ؤث��ًرا 
منذ  اإلس��ام��ّي��ة  ال��ح��رك��ات  فسعت   �
لخدمة  ال��ّدي��ن  توظيف  إل��ى  نشوئها 
لروح  الموافقة  المشروعة  تطلعاتهم 

الّشريعة اإلسامّية من دون شك.
الّدين والعمل  االرتكاز على أرضّية  ب- 
ال��ّت��ط��وع��ي اإلن���س���ان���ّي: وذل����ك ألّن 
ال���ّس���م���ة األس����اس����ي����ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
الّدين  ��ن، وأّن  ال��ّت��ديُّ ه��ي  اإلس��ام��ّي��ة 
ا  أساسيًّ ع��ام��ًا  يمثل  ي���زال  وال  ك��ان 
ومؤثًرا في الناس حيث إّن الحركات 
ان��ع��ك��اس وتجسيد  ه��ي  اإلس��ام��ّي��ة 

للشريعة اإلسامّية)4(.

ا: العوامل االقتصادية ثانياً
على  س��اع��دت  الجوع:  ان��ت��ف��اض��ات  أ- 
التكافل  وفي  اإلس��ام  في  الحل  أّن 
بعض  دفع  ما  اإلسامّي،  واالقتصاد 
ال��ج��م��اع��ات اإلس��ام��ّي��ة إل���ى إن��ش��اء 
ش��رك��ات وم��ن��ظ��م��ات خ��ي��ري��ة، ودع��م 
أنحاء  في  اإلسامّية  البنوك  إنشاء 

متفرقة من العالم اإلسامّي.
البترول: إن ظهور البترول في الدول  ب- 
األثر االستهاكّي  اإلسامّية، وانتشار 
بعد العام 1974، أوحى إلى العامة بأن 
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الثروة تهبط من الّسماء، حيث الدولة 
اإلسامّية متمثلة ببعض دول الخليج، 

من أسباب انتشار الّتيار اإلسامّي)5(.

ا: العوامل السياسّية ثالثاً
ل��ل��ت��ي��ار  ال��ن��ف��وذ  ت��وس��ي��ع  إّن ع��م��ل��ي��ة  أ- 
اإلس��ام��ّي ل��م ي��أت ف��ج��أة، وإن��م��ا هو 

نتاج عمل تراكمي سابق.
م��ن��اه��ض��ت��ه��ا ل��الس��ت��ب��داد ال��ّداخ��ل��ي  ب- 
قاومت  لقد  الخارجي:  واالح��ت��الل 
ال����ح����رك����ات اإلس����ام����ّي����ة األن���ظ���م���ة 
الثمن  ودف��ع��ت  الحاكمة  المستبدة 
في  المتمثل  المقاومة  لهذه  المقابل 
وَنفيهم،  وتعذيبهم  أفرادها  اعتقال 
ول����م ت��ك��ت��ف ب��م��ق��اوم��ة االس���ت���ب���داد 
الحالي، فهي كانت على الدوام تقاوم 
ك��ل أش��ك��ال االح���ت���ال واالس��ت��ع��م��ار 
والوصاية الخارجية، ما جعلها مظلة 
ورافعة  وكرامتها  األّم��ة  عن  للّدفاع 

أساسّية لنيل حقوقها وحريتها.

المبحث الثاني: تحديات أمام الّتيار اإلسالمّي 
في المجال السياسّي وسبل معالجتها

المطلب األول:
تحديات أمام الّتيار اإلسالمّي

هناك مجموعة من التحديات والمعوقات 
ال��ّداخ��ل��ّي��ة وال��خ��ارج��ّي��ة أم���ام ت��ّي��ار اإلس��ام 

السياسّي، نستطيع أن نجملها بما يأتي)6(:

الّتيارات  بعض  عند  خلل  وج��ود  أوال: 
الّرباني  المنهج  اإلسالمّية في فهم وتلقي 
الّسطحي  الفهم  عندهم  وه��ؤالء  والنبوي: 
ل��ل��ّش��ري��ع��ة اإلس��ام��ّي��ة، م��ث��ًا ال��ح��رص على 
دون  م��ن  واح����دة،  جملة  ال��ّش��ري��ع��ة  تطبيق 
مراعاة مبدأ الّتدرج والمرحلّية في التطبيق، 
أو االهتمام بالمظاهر واألشكال أو بالقضايا 
الفرعية والجزئية من دون االهتمام بالقضايا 
على  أنهم  ويّدعون  واألساسية،  الجوهرية 
عند  والغريب  الباطل،  على  وغيرهم  الحق 
النصوص  ببعض  يستدلون  قد  أّنهم  ه��ؤالء 
النبوية  الُسنة  أو  الكريم  القرآن  من  س��واًء 
من غير نظر سديد إلى مناسباتها، واختاف 
وم��راع��اة  وف��ه��م��ه��ا،  معانيها  ف��ي  ال��ل��غ��وي��ي��ن 
مقاصد الّشريعة، وهناك الكثير من المسائل 
الوصول  يمكن  ال  التي  األخافية  خصوًصا 
واألح��ادي��ث  اآلي��ات  بجمع  إال  إل��ى حقيقتها 
دراستها في ضوء  ثم  بالموضوع،  المتعلقة 
ال���ق���واع���د ال��ك��ل��ي��ة ال���ع���ام���ة، ث���م اس��ت��خ��اص 

مقاصدها.
ا: الخلط بين العمل الّدعوي والعمل  ثانياً
السياسّي: ال شّك في أّن السياسة الّشرعّية 
الّتيارات  كثير من  ولكن  اإلس��ام،  جزء من 
والسياسة  ال��ّدع��وة  بين  تخلط  اإلس��ام��ّي��ة 
وتقع في  الممارسة،  أو  الخطاب  س��واء في 
إلى  األم���ر  بها  ينتهي  وق��د  مستمرة،  محن 
التفتيت والتفرقة والصراع في ما بينها، ألّن 
الّدعوة  وكذلك  ومهارة  وفن  علم  السياسة 
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الكبيرة من  األخ��ط��اء  م��ن  م��ث��ًا  وال��ت��رب��ي��ة، 
وجهة نظري أن يقحم الرجل الّداعي معترك 
اللعبة  يفهم  وال  يجيدها  ال  ال��ذي  السياسة 
بمشاكل  السياسّي  لتياره  يتسبب  ما  جيًدا، 

وكوارث ال تحمد عقباها.
من  كثير  لجأت  األمني:  الّتحدّي  ا:  ثالثاً
الحكومات إلى التصدي للحركات اإلسامّية 
األح��زاب  ه��ذه  بعض  ضد  القضايا  وافتعال 
وق��ي��ادات��ه��ا، واع��ت��ق��ال ب��ع��ض��ه��م، وم��ص��ادرة 
ح���ري���ات ال��ب��ع��ض اآلخ�����ر، وم��اح��ق��ة بعض 
ضغوطات  هناك  يكون  قد  وربما  منتسبيها، 
خ���ارج���ّي���ة ع��ل��ى ال���ّن���ظ���ام ال��س��ي��اس��ّي ب��ش��أن 
م��واج��ه��ة ال��ح��رك��ات اإلس��ام��ّي��ة وخ��ص��وًص��ا 

العاملين في سلك السياسة. 
الّتيارات  أغلب  المالي:  التحدي  ا:  رابعاً
المالية  م��ص��ادره��ا  ال��س��ي��اس��ّي��ة  اإلس��ام��ّي��ة 
ال���ّذات���ّي،  االك��ت��ف��اء  ع��ل��ى  م��ح��ددة، وتعتمد 
التحدي  لذلك  أخ��رى،  وليس عندها مصادر 
اإلسامّية  الّتيارات  أغلب  أم��ام  يقف  ال��ذي 
وي��م��ن��ع��ه��ا م���ن ال��ن��م��و وال���ت���ق���دم وت��ط��وي��ر 
نشاطاتها، وال ننسى الّدعم الّدولي لألنظمة 
اإلسامّي  العالم  في  التسلطّية  السياسّية 
ف���ي م��ع��رك��ت��ه��ا م���ع ال���ّت���ي���ارات اإلس��ام��ّي��ة 

السياسّية بأشكالها كافة.
ا: شبه غياب أو محدودية وجود  خامساً
السياسّية،  األب��ح��اث  م��راك��ز  ال��م��ؤس��س��ات 
ال��ع��ام��ة ومؤسسات  ال��ع��اق��ات  وم��ؤس��س��ات 
)السياسّية  ال���دول���ي���ة  ب���ال���ش���ؤون  م��ع��ن��ي��ة 

معلومات،  بنوك  واإلعامية(،  واالقتصادية 
اإلع�������ام ال�����ّدول�����ي، ول���ك���ن ف����ي ال���س���ن���وات 
ببناء  الظاهرة  بهذه  االهتمام  ب��رز  األخ��ي��رة 
الّتيارات  بعض  لدى  المؤسسات  هذه  بعض 
ت��زال  ال  ك��ان��ت  وإن  السياسّية،  اإلس��ام��ّي��ة 
يعكس  ما  وه��و  وال���ّدور،  الفاعلية  محدودة 
إلى  بالحاجة  اإلس��ام��ّي��ة  ال��ح��رك��ات  ش��ع��ور 
الحركات  ح��ض��ور  ض��وء  ف��ي  األدوات  ه��ذه 
وإق��ح��ام��ه��ا، خ��ص��وًص��ا ف��ي ال��ح��راك ال��ّدول��ي 

وازدياد تأثير السياسة الّدولية عليها.
���ا: م��ح��دودّي��ة آل��ي��ات وق��ن��وات  س���ادساً
السياسّية  اإلس��الم��ّي��ة  الحركات  احتكاك 
القنوات  م��ق��ارن��ة م��ع اآلخ���ر، أي م��ح��دودي��ة 
لفهم  الرسمية(  وغ��ي��ر  )الرسمية  واآلل��ي��ات 
الطرف اآلخر الخصم والبيئة الّدولّية لظاهرة 

اإلسام السياسّي والعاقات الّدولّية.
الخوف  م��ن  ال��ّت��اري��خ��ّي  اإلرث  ا:  سابعاً
والعداء الّدولي )الغربي والّشرقي( لظاهرة 
وإرث  تاريخ  هناك  إن  السياسّي،  اإلس��الم 
م��ن ال��ع��داء بين ال��ظ��اه��رة وال��ق��وى ال��ّدول��ّي��ة 
المهيمنة، إن الغرب عموًما يخشى من القدرة 
عملية  تقويض  على  لإلساميين  الكامنة 
الموالية  الحكم  أنظمة  واس��ت��ق��رار  ال��س��ام 
إلى  ال��غ��رب  وص��ول  سبيل  وعرقلة  للغرب، 
البترول في الخليج، وامتاك أسلحة  منابع 
إره��اب��ّي��ة،  أع��م��ال  وم��م��ارس��ة  تقليدية،  غير 
ال  وم��ا  الثقافية.  االع��ت��ب��ارات  ت��ؤث��ر  لربما  و 
ال��ع��ام  الخليج  أزم���ة  أح����داث  أن  ف��ي��ه  ش��ك 
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الفجوة بين  2003 عززت من  الثانية  الخليج 
الثقة  أزم��ة  زادت  أو  وال��غ��رب،  اإلسامّيين 

بين الطرفين. رورو
والطائفي:  المذهبي  التعصب  ثامناًا: 
ه����ذان ت��ح��دي��ان خ��ط��ي��ران أم����ام ال��ّت��ي��ارات 
اإلسامّية، إذ إن كًا منهما يريد أن يؤسس 
ويقضي  الحياة،  في  مسلكه  على  مجتمعه 
اآلخ���ر ع��ل��ى ك��ل ال��م��س��ت��وي��ات، وه���ذا ي��ؤدي 
وح��دة  لقلعة  واس���ع  وخ���رق  كبير  إل��ى خلل 
األمة الواحدة حتى في داخل البلد الواحد، 
الواسعة  ال��ّدائ��رة  يضيق  ال��واح��د  فالمذهب 
ناحية  من  وهو  اإلسامّية،  للشريعة  المرنة 
أخرى ال يكفي لسد حاجة العصر، ومن جهة 
ثالثة ينتهي إلى األحقاد واالضطراب وسفك 
الدماء كما يحصل اليوم في عدد من الباد 

اإلسامّية.
حكم  العسكرية:  االن��ق��الب��ات  ا:  تاسعاً
ال��ع��س��ك��ر ع��ل��ى رق�����اب ال���ّن���اس وال��م��دن��ي��ي��ن 
وخاصة على الّتيارات اإلسامّية السياسّية 
فيها،ألّنها  وقعت  باد  كل  في  كبيرة  كارثة 
أخ���رج���ت ذل���ك ال��ب��ل��د م���ن ال��ت��ط��ور ال��م��دن��ّي 
ال��ت��دري��ج��ّي ال��ط��ب��ي��ع��ّي إل���ى خ��ط ال��ف��وض��ى 
والّدماء، وضياع الثروات، ألّنها تصطدم مع 
التدرج  على  خالقه  بناه  الذي  الكون  قانون 
يقومون  الذين  أن  وأيًضا  الطفرات،  وليس 
ا  وقانونيًّ ا  فكريًّ يهيئوا  لم  االنقابات  بتلك 
فإّن  لذلك  اإلدارة والسياسة،  لقيادة  ا  وعمليًّ

وث��روات  والعباد  للباد  مدمر  العسكر  حكم 
األمة، واغتصاب كرامة أبنائها.

التغيير:  ع��ل��ى  االت���ف���اق  ع���دم  ا:  ع���اش���راً
السياسّي  المجال  في  اإلسامّية  الّتيارات 
المشكلة  ول��ك��ن  التغيير،  على  متفقة  كلها 
التغيير وفلسفتها  كيفية  أمامها في  الكبرى 
كما  آمالها  وستبقى  وخطواتها،  ومنهجها 
وتتفاهم  تتفق  ل��م  إن  يتحقق  ول���ن  ك���ان، 
على الحّد األدنى من فلسفة التغيير. وأيًضا 
هناك هشاشة في وضع الّتيارات اإلسامّية 
ورث���اث���ت���ه، إذا ي��غ��ل��ب ع��ل��ى ك���ل ال���ّت���ي���ارات 
األف��ك��ار  ف��ي  الغبش  السياسّية  اإلس��ام��ّي��ة 
والتصورات والمفاهيم والمناهج، مع ضعف 
ظاهٍر في العلوم الّشرعّية، وفقر شديد في 
فقه الواقع، وعدم الجدّية في األخذ بأسباب 
خوض الّصراع الحضارّي مع أعداء اإلسام، 
مع اختاف وُفرقة وتنابز وتدابر، فضًا عما 
للمنابع  وتجفيف  تضييق  م��ن  ل��ه  تتعرض 
وإذالل وأغال، ما أدى بها إلى االنخراط في 
سبل شتى، كثيرة الحفر، شديدة االلتواءات، 

فهي إما في ورطة أو تورط أو توريط)7(.
بالعصر  االن���دم���اج  عشر:عدم  ح����ادي 
ا كبيًرا  بشمولّية متكاملة: إّن هذا يعد تحديًّ
ألّن  السياسّية،  اإلس��ام��ّي��ة  ال��ّت��ي��ارات  أم���ام 
اإلسامّية  العلوم  داخ��ل  متقوقع  معظمها 
اإلسامّية  الثقافة  أو  اإلس��ام��ّي  الفكر  أو 
هذه  أصحاب  بينما  اإلس��ام��ّي��ة،  ال��ّدع��وة  أو 
الّتيارات يحتاجون إلى التغلغل في الثقافات 
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األخرى غربية أو غير غربية لاطاع عليها، 
م��ن غير ذوب����ان، وعقد  م��ا فيها  واك��ت��ش��اف 
م��ق��ارن��ة ب��ي��ن ال��ث��ق��اف��ات اإلس���ام���ّي���ة وت��ل��ك 
الثقافات للخروج بالحقائق التي تفيد دينهم.
والعالمّي:  الّداخلّي  اإلع��ام  عشر:  ثاني 
ت���رس���ان���ة اإلع������ام ب��ش��ك��ل ع����ام ال���ّداخ���ل���ي 
وال����خ����ارج����ّي م���ع���روف���ة ب���ال���ع���داء ال��ش��دي��د 
في  وخاصة  السياسّية،  وتياراته  لإلسام 
السلطة  أصبح  اإلع��ام  ألّن  الحالي،  عصرنا 
األساسية، وال يخفى على أحد كم كان تأثير 
تشويه  على  مباشر  وبشكل  كبيًرا  اإلع���ام 

الّتيارات اإلسامّية السياسّية.
ثالث عشر: التكتالت: يعج العالم اليوم 
المجاالت  ف��ي  التكتات  أن���واع  بمختلف 
كافة، لكن ما يهمنا منها ما هو موجه ضد 
الّتيارات اإلسامّية السياسّية، أو ما يمكن 
اإلس��ام��ّي��ة،  ال��ّت��ي��ارات  ل��م��ح��ارب��ة  توظيفه 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بشكل 
ظاهر أو خفي، ومنها: التكتات االقتصادّية 
العولمة،  ومؤسسات  واألممّية  والعسكرية 
ت��وج��ه��ات  أخ�����رى ذات  ت��ك��ت��ات  وت���وج���د 
األنشطة  جوانب  من  كثيًرا  تغطي  منوعة 
المسمومة  سهامها  توجه  والتي  العلمانّية، 

للتيار اإلسامّي)8(.

المطلب الثاني: سبل معالجات التحديات
تواجه  التي  والمخاطر  التحديات  إّن 
السياسّي  المجال  في  اإلسامّية  الّتيارات 

كبيرة وخطيرة، ولهذا فإن سبل مواجهتها 
ي��ج��ب أن ت��ك��ون ب��ح��ج��م ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات 
وم��ك��اف��ئ��ة ل��ه��ا ف��االس��ت��ج��اب��ة ت���ك���ون على 
التحديات  إس��ق��اط��ات  وإّن  ال��ت��ح��دي،  ق��در 
ل��ي��س��ت واح������دة ع��ل��ى جميع  ال���م���ع���اص���رة 
ال��ّت��ي��ارات اإلس��ام��ّي��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة، ب��ل هي 
نظر  زاوي���ة  أن  كما  بحسبها،  ك��ل  متفاوتة 
الّتيارات لهذه التحديات ليست واحدة، بل 
فإّن  ولذلك  موقعها،  بحسب  متفاوتة  هي 
متنوعة  أسس  على  تأتي  مواجهتها  سبل 

كما يأتي)9(:
إّن مواجهة  اإلمكانات واستعمالها:  أوال: 
من  وج��ه  ف��ي  يعتمد  المعاصرة  التحديات 
استعمالها  وط��رق  اإلمكانات  على  وجوهه، 
إمكانات  وهي  منها،  واالستفادة  وتوظيفها 
مأمولة،  وإمكانات  اليد،  تحت  أّي  متاحة، 
من  بد  وال  إليجادها،  ُيخططَّ  أن  ينبغي  أّي 
تنزيل هذين النوعين على المناهج والبرامج 

والمشاريع لمواجهة التحديات.
هناك  إّن  لإلسام:  الصحيح  الفهم  ا:  ثانياً
ر اإلسام على هواها، وتريد  ُتفسِّ اتجاهات 
اليسار  ناحية  أو  اليمين  ناحية  ت��ش��ده  أن 
ب��ت��ف��س��ي��رات خ��اط��ئ��ة ت��ج��ع��ل م��ن��ه إّم����ا دي��ًن��ا 
جامًدا منغلًقا متقوقًعا ال يقوى على مسايرة 
وبذلك  الحياة،  متغيرات  يراعي  وال  الزمن، 
تشّده إلى فهمها السقيم وتضّيق رحمة هللا 
الواسعة، وإّما أن يجعل منه فريق آخر ديًنا 
وكا  ا متعطًشا لسفك الدماء.  ا عدوانيًّ دمويًّ
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االتجاهين ال مكان له من الحقيقة، وال يعبر 
إال عن الرؤى المريضة لمن يتحّدث بها.

واالنغاق  الجمود  يرفض  إذ  ف��اإلس��ام 
أخ���رى يرفض  ناحية  م��ن  ف��إّن��ه  وال��ت��ق��وق��ع، 
العنف  أش��ك��ال  م��ن  ك��ل شكل  قاطًعا  رف��ًض��ا 
��ي  وال���ع���دوان أو ال��ق��ت��ل وال��ت��خ��ري��ب، وُي��س��مِّ
ال��ق��رآن ذل��ك أّن��ه إف��س��اد ف��ي األرض يعاقب 
واآلخرة:  الدنيا  في  العقاب  بأشّد  مرتكبوه 
��ِذي��َن  ��َم��ا َج����َزاُء الَّ وق��د ق��ال هللا تعالى: }ِإنَّ
ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض 
َع  ُتَقطَّ َأْو  ��ُب��وا  ُي��َص��لَّ َأْو  ��ُل��وا  ُي��َق��تَّ َأْن  ا  َف��َس��اداً
ِمَن  ُيْنَفْوا  َأْو  ِخاَلٍف  ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِديِهْم 
َوَلُهْم ِفي  ْنَيا  َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ َذلَِك  اأْلَْرِض 
الخاطئ  فالفهم  َعِظيٌم{)10(.  َعَذاٌب  اْلِخَرِة 
لإلسام يرجع إّما إلى جهل أصحابه بجوهر 
الفريق  ل��دى  ال��ح��ال  ه��و  كما  ال��دي��ن،  تعاليم 
ش��ع��ارات  ب��رف��ع  الجماهير  خ���داع  أو  األّول. 
ك��م��ا هو  دن��ي��وي��ة،  أغ����راض  لتحقيق  دي��ن��ي��ة 
إلى  األمر  يحتاج  الثاني.  الفريق  لدى  الحال 
كلتا  ف��ي  الباطلة  التفسيرات  يزيف  كشف 
الحالتين، وإبراز قيم اإلسام السمحة التي 
والتسامح  وال��ت��راح��م  ال��ّرح��م��ة  على  تحض 
للتيارات  بّد  إذ ال  والعدل حتى مع األعداء. 
اإلسامّية التخلص من هذا المرض المزدوج 
لإلسام  المستنير  الفهم  طريق  ع��ن  وذل��ك 
الحضاري  ال��وج��ه  ع��ن  وال��ك��ش��ف  وتعاليمه، 
ت��ت��واف��ق تعاليمه م��ع كل  ال���ذي  ال��دي��ن  ل��ه��ذا 
التطور  على  ق��درت��ه  وتثبت  وم��ك��ان،  زم��ان 

ومواجهة متغيرات الحياة، وقدرته الذاتية 
على الصمود أمام التحديات.

أّن  ال��م��س��ل��م��ي��ن  ل��ج��م��اه��ي��ر  ات��ض��ح  وإذا 
اإلس�����ام ب����ريء م���ن ج��ه��ل أص��دق��ائ��ه وم��ن 
عنه،  دفاًعا  يقتلون  أنهم  يدعون  َمن  شذوذ 
للتغلب  د السبيل  ُيمهِّ فإّن ذلك من شأنه أن 
على الصعاب والتحديات األخرى الخارجية 
والتي تتخذ من الفهم الخاطئ لإلسام من 
جانب هذين الفريقين ذريعة لوصم اإلسام 

بكل الرذائل.
���ا: ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن ال��ع��م��ل ال����ّدَع����وي  ث���ال���ثاً
والسياسّي: في الّدعوة ال بد أن تعرض اإلسام 
أصوله وقواعده  إطار  الكاملة في  بشموليته 
عبر  العصر  أسلوب  تغير  مراعًيا  ومقاصده، 
تحريك  كيفية  في  وراسًخا  والمكان،  الّزمان 
حفظة  بعقلّية  والظنّية،ال  القطعّية  الّنصوص 
المجتهدين  عقلية  برسوخ  وإنما  الّنصوص، 
الحياة  النصوص على حوادث  ينزلون  الذين 
المتنوعة، من دون إيقاف التنمية االجتماعّية 
فينطق  السياسّي  ال��ح��زب  أم��ا  والحضارّية. 
ا إلى  دائًما من الباغ المبين )النصوص(، تحتيًّ

ا. السياسة المتحركة فوقيًّ
وع���ل���ي���ه ي���ج���ب ف���ص���ل ال������ّدع������وة ع��ن 
ال��س��ي��اس��ة، وت��ح��رر ق���ي���ادات ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
جانب السياسة من أسرى القيادات الّدعوة. 
اعتماد  السياسّي  اإلس��ام  تيار  على  يجب 
المجال  العام وخاصة  العمل  التخصص في 
للتكامل  آلية  وب��ن��اء  السياسّي(  و  )الّدعوي 
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ب��ي��ن ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وف���ق رؤي���ة 
للمراجعة  تخضع  حّية  مرنة  استراتيجّية 

والتطوير المستمر.
السياسّي:  العمل  تطوير  سرعة  ا:  رابعاً
ف��ال��ع��ص��ر ع���ص���ر ال����ّس����رع����ة، واإلخ���ف���اق���ات 
في  اإلس��ام��ّي  للتيار  المتتالية  السياسّية 
ال��س��ي��اس��ّي تشكل ح��اف��ًزا إض��اف��ًي��ا  ال��م��ج��ال 
التحديات  أن  كما  السياسّي،  األداء  لتطوير 
األساس  من  الوجود  تهديد  إلى  التي تصل 
ت��ل��زم ال��ج��ادي��ن م��ن أب��ن��اء ال��ّت��ي��ار اإلس��ام��ّي 
بسرعة العمل لحل المشكات وتطوير األداء 
تضييع  ف��ي  المتكرر  الخطأ  م��ن  والتخلص 
الفرص، فالفرص نادرة وشحيحة وتضييعها 
أن  يجب  غفلًة جريمة  أو  إهمااًل  أو  تكاسًا 
والمخلصين  وال��ن��ج��ب��اء  األح�����رار  ي��ت��ص��دى 

لمنعها.
المتخصصة  ال����ك����وادر  ب���ن���اء  ���ا:  خ���ام���ساً
اإلسام  الّتيار  يعتمد  العالية:  الكفاءة  ذات 
اختيار  في  والخبرة  الّشهرة  على  السياسّي 
أعلى  للخبرة  ويعطي  ومتحدثيه  قياداته 
ال��ّش��خ��ص��ي��ات  م��ؤه��ات  ب��ي��ن  نسبية  ق��ي��م��ة 
الممثلة له، حتى ولو كانت الخبرة في غير 
مجال التمثيل! فأكثر ما يعتد به أهّمّية داخل 
ال��ّت��ي��ار اإلس��ام��ّي ه��و ط��ول م���ّدة االنشغال 
بالعمل اإلسامّي، إذ ال يزال التمسك بثقافة 
اللفة”  “كنا ندعو إلى هللا وأنت ما تزال في 

قائًما مع قلة االلتفات لغيرها من المؤهات 
والمهارات 

التي يتطلبها النجاح في المهام المختلفة. 
ول��ي��س أم����ام ال��ّت��ي��ار اإلس���ام���ّي م��ن سبيل 
لتجاوز هذا الّتحدي إال اعتماد آليات )مراكز 
تثقيف…(  دراسات –  بعثات –  منح –  تدريب – 
العام وشحذ همتها ورفع  العمل  بناء كوادر 
بينها.  ال��ّرش��ي��د  التنافس  وتفعيل  كفاءتها 
فهذا العصر هو عصر الكفاءات المتخصصة 
القادرة على عمل جماعي سريع األداء عالي 
ما يكون  أح��وج  اإلس��ام��ّي  والّتيار  اإلن��ج��از 
الّداخلي  العمل  مستوى  على  اآلليات  لهذه 

وعلى مستوى العمل العام.
تربية  اإلس��ام��ّي  ال��ّت��ي��ار  على  ا:  سادساً
والتفكير  الواعي  االنفتاح  أفراده على مبدأ 
الناقد: وهذا ال يتأتى إال بالثقافة اإلسامّية 
اآلخرين،  لثقافة  التبعية  ع��دم  مع  الّشاملة 
وعلى  الّتربية  على  بالحفاظ  إال  يصير  وال 
ال��ّذات فالحكمة  المدرسة من االنغاق على 
ض��ال��ة ال��م��ؤم��ن، ول��ك��ن ب��االن��ف��ت��اح ال��واع��ي 
المتوازن على كل ما ال يتعارض مع األصول 
م��ن خال  التخيير واالن��ت��ق��اء، وذل���ك  وم��ع 
منها  والهدف  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية 
هو إعداد مواطن يقظ وواٍع ال يتقبل كل ما 
يسمع ويقرأ بل يتأمل ويناقش ويفهم، حتى 
يستطيع الّتيار اإلسامّي إنتاج نماذج المثل 
التربية  تبرهن على خلود قيم  التي  األعلى 
اإلس���ام���ّي���ة ال��ص��ال��ح��ة ل��ك��ل زم����ان وم��ك��ان، 
واكتشاف  اإلرادات  تشكيل  على  وال��ق��ادرة 

الطاقات.
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ا: إصاح الخطاب اإلسامّي والدعوي  سابعاً
وتجديده بصورة عامة والتركيز على وسطية 
اإلس�����ام، وذل���ك ب���إع���ادة ال���ت���وازن ب��ي��ن النقل 
المعاصرة  اإلسامّية  الثقافة  وتطهير  والعقل 
ال��ت��ي ال تنسجم مع  م��ن األف��ك��ار وال��م��واض��ي��ع 
العصر  وروح  اإلس��ام��ّي��ة  ال��وس��ط��ي��ة  حقيقة 

وحاجة المجتمعات اإلسامّية المعاصرة. 
ثامناًا: مراجعة التراث اإلسامّي الفكرّي 
وال��ف��ق��ه��ّي م���ن رواس�����ب ع��ه��ود االن��ح��ط��اط 
للتاريخ  التقليدّية  القراءة  والجمود ورفض 
اإلس���ام���ّي خ��اص��ة ف��ي ج��ان��ب��ي��ه ال��س��ي��اس��ّي 
الصحيحة  غير  ال��ق��راءة  وم��ن  وال��ع��س��ك��ري، 
التاريخ والتراث جزًءا من الدين.  ُتعدُّ  التي 
بصورة  اإلس��ام��ّي  ال��ت��راث  تقسيم  وي��ج��ب 
عامة إلى ثاثة أقسام على حد قول د. أحمد 
الريسوني: قسم مفيد لزمانه ومفيد لزماننا، 
وقسم مفيد لزمانه غير مفيد لزماننا، وقسم 
لزماننا.  مفيد  وغير  لزمانه  مفيد  غير  آخ��ر 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة المقيته  ي��ج��ب م��ح��ارب��ة  ك��ذل��ك  
التعصب  م��ن  بكثير  أخ��ط��ر  ألّن��ه��ا  ق��وة  بكل 
المذهبية،ألن الطوائف قد ال تبنى على أصول 
واحدة، والخطر يكمن إذا بنيت الدولة على 
أكثر  ي��زداد  خطرها  ف��إّن  الطائفية،  المبادئ 
على الّتيار اإلسامّي السياسّي، وتنتهي إلى 
المسائل  وليس فقط في  اآلخرين  اضطهاد 
ال��ع��ق��ائ��دي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة، وإن��م��ا ت��ت��ج��اوز إل��ى 
المناصب السياسّية واالقتصادّية والقضائّية 

والتربية والتعليم والعسكرّية وغيرها.

ومشاكله:  بالمجتمع  االرت��ب��اط  ا:  تاسعاً
ك��ث��ي��ًرا م���ا ُت��ش��غ��ل ال��ّت��ي��ار اإلس���ام���ّي في 
ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي ب��م��ش��اك��ل��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة 
بمشاكل  ال��ش��ع��ور  م��ع��ه��ا  ي��ض��ع��ف  ل���درج���ة 
الذي يجعل قطاعات عريضة  األمر  الناس 
م��ن ال���رأي ال��ع��ام تشعر أن ه��ذه ال��ّت��ي��ارات 
ب��ع��ي��دة منها وال  وال��ج��م��اع��ات اإلس��ام��ّي��ة 
تمثلها، بل ال تنفعل بقضاياها، وال تستجيب 
الحتياجاتها، وال يمكن للتيارات اإلسامّية 
التغيير على نطاق واس��ع من  أو  اإلص��اح 

دون ارتباط وثيق بعامة الناس.
للتيار  والّتصور  الرؤية  وض��وح  ا:  عاشراً
من  ال��ك��ث��ي��ر  ت��ع��ان��ي  السياسّي:  اإلس���ام���ّي 
ال���ّت���ي���ارات اإلس���ام���ّي���ة م���ن م����أزق ض��ب��اب��ّي��ة 
الرؤية المفصلة، والّتصور الّدقيق ألولويات 
العمل وذلك بسبب بعض قياداتهم، وغياب 
الّشورى، وآليات اتخاذ القرار داخل الجماعة 
ما أفرز قيادات معزولة عن القواعد، وكذلك 
الجمود على قوالب عمل متوارثة ثبتت قلة 
فاعليتها في عالم اليوم، وعدم حسم القضايا 
الناس  واق���ع  ف��ي  اس��ت��ج��دت  ال��ت��ي  الّشائكة 
وتناقض  ال��م��رأة،  العولمة،  المواطنة،  مثل: 
ليس  الواحد،  اإلسامّي  الّتيار  داخل  الرؤى 
حتى  بل  فحسب،  االجتهادّية  القضايا  في 
ف��ي األه�����داف وال��وس��ائ��ل واألس��ال��ي��ب، كل 
تعمل  شاملة  مراجعة  تتطلب  القضايا  هذه 
ال��واق��ع،  أرض  على  ال��ن��ص��وص  تنزيل  على 
جزئية  لتصورات  الكلّي  التصور  وتفصيل 
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سنن  فهم  وتتقن  األولويات،  تراعي  دقيقة 
لتستعين  والمجتمع  النفس  في  تعالى  هللا 

بها في إحداث التغيير المنشود.
حادي عشر: يجب التصدي للتحديات من 
خال اإلصاح، من دون اإلخال بالنظام العام.
أوض���اع  ث��ان��ي عشر: ض�����رورة ص��ي��اغ��ة 
على  اإلس���ام  نشر  بمهمة  تضطلع  دع��وي��ة 
يتضمنه  بما  والخارجي،  الّداخلي  المستوى 
ذل����ك م���ن ال���ت���ص���دّي ال��س��ل��م��ّي ل��ل��م��ع��وق��ات 

والتحديات على المستويات كافة.

المبحث الثالث:
مستقبل تيار اإلسالم السياسّي وِخيارته

المطلب األول:
مستقبل الّتيار اإلسالم السياسّي

تتعدد اآلراء والسيناريوهات التي تنظر 
لمستقبل الّتيار اإلسام السياسّي، وتتراوح 
ون أن الظاهرة في طريقها  بين منتقدين يعدُّ
مشروعها،  وبانتهاء  واالختفاء  بل  للتراجع 
يؤكد  اإلس��ام��ّي  للتيار  أخ��ر  خطاب  وهناك 
أن ما يتعرض له الّتيار في العالم هو محنة 
واب��ت��اء، وم��ؤام��رة على اإلس����ام، وب��داي��ة 
وأن  السياسّي،  اإلس��ام  لظاهرة  الخسوف 
اإلسام  دور  انتهاء  بالضرورة  يعني  ال  هذا 
أو  للمسلمين،  العامة  الحياة  في  السياسّي 
انتهاء تأثيره في المجتمعات التي يعيشون 
فيها، وأنه سرعان ما سيعود أقوى مما سبق، 
يواجه  السياسّي  اإلس���ام  ت��ي��ار  ف���إّن  ل��ذل��ك 

اليوم مسألة واحدة وهي هل سيكون قادر 
التي  التحديات  مستوى  إلى  االرتفاع  على 
ت��واج��ه، وال ش��ك أن اإلس��ام��ّي��ي��ن ب��ارع��ون 
ولكن  فيها،  واإلسهاب  المظالم  تحديد  في 
يجب عليهم لكي ينجحوا أن يتحركوا إلى 
ما وراء أدواره��م الحالية إذا كانوا يرغبون 
المجتمعات.  بحاجات  صلة  على  البقاء  في 
ويجب على الّتيارات اإلسامّية في المجال 
وأن  أعمالهم  ج��دول  يطوروا  أن  السياسّية 
وبناًء  وم��ح��دًدا،  ا،  وإيجابيًّ واض��ًح��ا،  يكون 
من أجل المجتمع والدولة،ألن أحد الوظائف 
الرئيسة للدين هي أن يبث اإللهام والبهجة، 
وفي  للحياة،  اإلن��س��ان  رؤي���ة  ف��ي  والمعنى 
يقاوم  أن  اإلس��ام��ّي  ال��ّت��ي��ار  يستطيع  ذل��ك 
مناهج  يتبنى  وأن  لإلسام  المعادي  الّتيار 
المجتمعات  وب���ن���اء  للحياة.  ق��اب��ل��ة  ب��دي��ل��ة 
هنا  المخالفة  ومفهوم  الدولة،  بناء  ثم  أواًل 
كانت  إذا  وخ��اص��ة  أواًل،  ال��دول��ة  ب��ن��اء  ليس 
ا  عقديًّ منهارة  اإلسامّية  ال��دول  مجتمعات 
ا  وسياسيًّ واقتصادًيا  واجتماعًيا  وأخاقًيا 
حالة  في  والمجتمعات  ا،  وسياديًّ ا  وعسكريًّ
الوراء، مقارنة  تخلف ورجوع خطوات إلى 
م���ع ال��م��ج��ت��م��ع��ات األخ�����رى، ورح����م هللا من 
تقم  قلوبكم  اإلس��ام في  )أقيموا دولة  قال: 
ل��ك��م ف��ي أرض����ك����م()11(. وع��ل��ى ت��ي��ار اإلس���ام 
والماضي  التقليد  عن  يتخلى  أن  السياسّي 
يسيروا  وأن  مستقبلهم  في  يتحكم  ال  وأن 
الماضي  يقال  وكما  المنشود،  التغيير  نحو 
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ه��ذه  المستقبل،  ف��ي  يتحكم  أن  ي��ج��وز  ال 
ظروف  صحيحة،ألن  كبير  حد  إلى  المقولة 
متنوعة  كثيرة  لعوامل  تبًعا  تتغير  األزمنة 
م��ت��ج��ددة، ول���ذل���ك ق���ال���وا ل��ك��ل زم����ان دول���ة 
اختياراتها،  لها  الماضية  ف��األزم��ان  ورج��ال، 
األمضى منه.  الزمن  زمان يختلف عن  وكل 
وعليه يجب على تيار اإلسام السياسّي أن 
يقف أمام التطور والتقدم إلى اإلمام بعكس 
زمن آخر، قوي الهمة، متجدد النشاط، يفتح 
المجال أمام العقول المفكرة الجديدة لتمأل 
المجتمع بالحركة الناهضة، وبذلك يستطيع 
تيار اإلسام السياسّي أن ينقل بالمجتمعات 
)12(، وقد  التقدم  إلى حال  التخلف  من حال 
تحدث النبي)ص( في هذه السنة االجتماعية 
َعَلى  ���ِة  ُمَّ األأْ لِ��َه��ِذِه  َعُث  َيبأْ اللََّه  )ِإنَّ  قال:  حين 
ِديَنَها()13(.  َلَها  ُد  ُيَجدِّ َمنأْ  َسَنٍة  ِماَئِة  ُكلِّ  َرأأِْس 
يرتبط أيًضا مستقبل تيار اإلسام السياسّي 
باالتفاقات والعمل مع القوميين والوطنيين 
من  يبتعد  وان  الساحة،  على  والعلمانيين 
ال  وه��ذا  المجتمعات،  مع  وال��ص��دام  الصراع 
للشريعة  الكبرى  القيم  ع��ن  التخلي  يعني 
ال��ع��م��ل المشترك  ب��ق��در م��ا ه��و  اإلس��ام��ّي��ة، 
الجوهرية  المهمة  القضايا  بعض  في  معها 
فيه،  يعيشون  الذين  المجتمع  إلى  بالنسبة 
الفادحة  األض��رار  يلحق  والصدام  والصراع 
السياسّية،  اإلسامّية  بالّتيارات  والنكسات 
المشروع  ويبطئ  ال��خ��ل��ف،  إل��ى  ويرجعهم 
أن  ش��ك  وال  للمجتمع،  المنشود  اإلس��ام��ّي 

مع  السياسّية  اإلسامّية  الّتيارات  عاقات 
المجتمعات  في  األخ��رى  الفكرية  الّتيارات 
إذا تقاربوا، فإن ذلك سوف يضّيق كثيًرا من 
دائرة الخافات في ما بينهم من أجل وحدة 

ومصالح المجتمعات.
السياسّي  اإلس��ام  تيار  إلى  بالنسبة  أما 
حول الوصول إلى الحكم، يجب أن يصارع 
ا للوصول إلى الحكم،بأن يعتمد  الّتيار سلميًّ
إلى  للوصول  أشكاله  بكل  العنف  نبذ  مبدأ 
السلطة، وكذلك التمسك بها، واالجتهاد في 
المعارضة ضمن  الحكم، وحّق  إلى  الوصول 
واإلي��م��ان  ال���دول���ة،  ع��ل��ى  المحافظة  ح���دود 
مستقبل  فا  وممارسته،  المشترك  بالعيش 
للتيار اإلسامّي إال بإشراك باقي الّتيارات أو 

المشاركة الحقيقية معهم.
تشير كل التوقعات والتكهنات إلى تراجع 
الساحة،  على  السياسّية  اإلسامّية  الّتيارات 
قليلة،  أع����وام  ق��ب��ل  ك��ان��ت عليه  م��م��ا  وأس����وأ 
الجماعات  إره��اب وعنف بعض  وذلك بسبب 
اإلسامّية وباسم الدين. لم تسلم حتى بعض 
ال��ّت��ي��ارات اإلس��ام��ّي��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة ع��ن بعض 
المحسوبين  المتشددين  األش��خ��اص  ه���ؤالء 
أو  بشكل  ويسيئون  اإلس��ام��ّي،  ال��ّت��ي��ار  على 
بتصرفاتهم  س����واًء  ج��م��اع��ات��ه��م،  إل���ى  ب��آخ��ر 
لذلك حسب وجهة نظري  الفعلّية.  أو  القولّية 
ال��س��ي��اس��ّي إخ��راج  ت��ي��ار اإلس���ام  يجب على 
هؤالء المتشددين من المعادلة السياسّية، وأن 
وال  طائفية  با  مجتمعهم  إل��ى  يقدماإلسام 
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مذهبية، وال تشدد وال تعسر وال تنطح، وكذلك 
أن يبنّين لغير المسلمين عملًيا أن اإلسام ال 
وأن  المسالمين،  ضد  والعنف  التطرف  يعرف 
والمحبة  السام  دين  اإلس��ام  أن  لهم  يشرح 
واألخوة اإلنسانية، وأّن قانونه األساسي في 
َن  َتَبيَّ َق��ْد  يِن  الدِّ ِفي  ِإْك���َراَه  }اَل  تعالى:  قوله 
}َفَمْن  {)14(، وق��ال تعالى:  اْل���َغ���يِّ ِم��َن  ْش��ُد  ال��رُّ
وإّن  َفْلَيْكُفْر{)15(،  َش��اَء  َوَم��ْن  َفْلُيْؤِمْن  َش��اَء 
اآلخ��رة  ف��ي  سيكون  وال��ح��س��اب  المسؤولّية 
اإلسامّية،  الّشريعة  وأّن  الّدنيا،  في  وليس 
العباد  ومصالح  الحكم  على  وأساسها  مبناها 
في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة 
كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة 
الرحمة  وع��ن  الجور  إل��ى  العدل  عن  خرجت 
إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن 
وإن  الّشريعة  من  ليست  العبث،  إلى  الحكمة 

أدخلت فيها بالتأويل)16(.
والتطرف  والتكفير  اإلره��اب  قضية  إّن 
وخ��ارج��ه،  اإلس���ام���ّي  المجتمع  داخ���ل  ف��ي 
غ����دت م��ش��ك��ل��ة ك��ب��ي��رة، أل��ح��ق��ت ب���اإلس���ام 
أنحاء  في  بالغة  خسارة  المتنوعة  وتياراته 
متنوعة  إج��راءات  إلى  وانتهت  كله،  العالم 
السياسّية  اإلسامّية  الّتيارات  ضد  صارمة 
واإلغ��اث��ة،  الخير  سبل  وقطع  ونشاطاتهم، 
ال��ب��ارزة  النقاط  م��ن  قادتهم.  حركة  وتقييد 
ف���رض السيطرة  ال��س��ي��اس��ّي  ل��ت��ي��ار اإلس����ام 
القيادات  قبل بعض  الّتيار من  الكاملة على 
أي  دون  الحيلولة  إل��ى  ي���ؤدي  ال��ع��ل��ي��ا،وه��ذا 

حوار أو انفتاح مع الّتيارات األخرى الفاعلة 
على الّساحة السياسّية، لذا فقد يسير الّتيار 
اإلسامّي على برنامجه القديمة يجعل بناء 
ربما قد يكون  التحالفات أمًرا غير ضروري. 
القيادات  بعض  ي��ح��اول  إذ  بالعكس،  األم��ر 
فرض  ل��غ��رض  ال��ّت��ي��ار  على  السيطرة  ف��رض 
س��واء  مناصب  م��ن  الّشخصية  مصالحهم 
ما  ه���ذا  وك���ل  خارجها.  أو  ال��ح��ك��وم��ة  ف���ي 
نحسه بوضوح على تيار اإلسام السياسّي، 
مظلم  نفق  إل��ى  بالّتيار  ي��ودي  النهاية  وف��ي 
ومجهول ال يحمد عقباه. بناء لما تقّدم يمكن 
السياسّي  اإلس��ام  تيار  مستقبل  إّن  القول 
في المنطقة ليس مشرًقا أو مبشًرا، كما هو 
وإسامية  عربية  ب��ل��دان  جميع  ف��ي  ال��ح��ال 
أخرى، وهذا يعود إلى التفارق المتزايد بين 
والمصالح  بالمناصب  الّتيار  قيادات  هموم 
الجمهور  وانشغاالت  وقاعدته،  الّشخصية 
اإلس��ام  تيار  أتباع  ف��إّن  وكذلك  وتوقعاته، 
نظر  في   – ون  يعدُّ المنطقة ال  السياسّي في 
ا، أو  ا أو سياسيًّ نقيًضا أيديولوجيًّ الجمهور - 
فقد  الحاكمة،  النخبة  عن  ا  موضوعيًّ بديًا 
وعلى  ظلها،  في  وب���رزوا  منها،  ج��زًءا  كانوا 
اإلسام  تيار  بين  العاقة  تدهور  من  الّرغم 
ال��س��ي��اس��ّي واألح�����زاب ال��ح��اك��م��ة ف��ي بعض 
ال��ّت��ي��ار بشكل  ل��م يتغير خ��ط��اب  ال��س��ن��وات، 
العدالة  أدب��ي��ات  ضمن  تدخل  ول��م  ملحوظ، 
البديلة  السياسّية  والتنمية  االج��ت��م��اع��ّي��ة 
بينها وبين  ت��ف��ارق  م��ؤش��ًرا على  ت��ع��دُّ  ال��ت��ي 
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السلطة الحاكمة. إّن مراعاة الّتيار اإلسامّي 
وتجنًبا  حفاًظا  للسلطة  األحيان  بعض  في 
أف���راده  أم��ن  ال��ص��راع معها، وال��ح��ف��اظ على 
ومقراته الحزبية عمل جيد، ولكن ليس على 
به  ي��ودي  ذل��ك  الّشعب، ألن  حساب مصالح 
إلى تراجع شعبيته كما هو واضح، ويندرج 
يملك  ال  أن��ه  الشعب  غالبية  نظر  ف��ي  اآلن 
رؤية صحيحة وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، 
إنجازات  إلى  وع��وده وشعاراته  يحّول  ولم 

ووقائع عملية.

المطلب الثاني:
ِخيارات الّتيار اإلسالم السياسّي

أغلب الباحثين يرون أن الّتيار اإلسامّي 
لجماعة  ال���ّس���ري���ع  ال��س��ق��وط  ب��ع��د  وخ���اص���ة 
أمام  وتونس  مصر  في  المسلمين  اإلخ��وان 

الِخيارات اآلتية)17(:
األول: ِخيار المراجعة النقدية: ما يعني 
مراجعة  السياسّي  اإلس��ام��ّي  ال��ّت��ي��ار  تبني 
تصور  وتقديم  باألخطاء،  واإلق���رار  فكرية، 
ج��دي��د ي��ؤل��ف بينه وب��ي��ن ف��ك��رة ال��وط��ن��ي��ة، 
ويظهر إيمانه بالتعددية السياسّية والفكرية 
وت�����داول ال��س��ل��ط��ة، وك��ذل��ك إع����ادة ترتيب 
بعض  تنحية  إل��ى  يقود  بما  الّتيار  صفوف 
ببعض  واس��ت��ب��دال��ه��م  المخضرمين،  ال��ق��ادة 
يمكن  الحالة  هذه  وفي  الّشبابّية،  القيادات 
ل��ل��س��ل��ط��ة أن ت��ع��ي��د ب��ش��ك��ل ط���وع���ي دم��ج 
اإلس��ام��ّي��ي��ن، ف��ك��ًرا وت��ن��ظ��ي��ًم��ا، ول���ن يبقى 

سوى وضع هذا الّتيار تحت سلطان الدولة، 
مراقبة ومحاسبة، وليس إبقائه على صيغته 

السابقة، وكأنه دولة داخل الدولة.
دخول  وه��و  المواجهة:  ِخيار  الثاني: 
م��واج��ه��ة عنيفة  ف���ي  ال���ّت���ي���ار اإلس����ام����ّي 
المجتمعات  وإرهابّية ضد  عدائية  وأعمال 
القوات  مطلعها  وف��ي  ال��دول��ة،  ومؤسسات 
ال��م��س��ل��ح��ة، ان��ت��ق��اًم��ا م���ن ت��ه��م��ي��ش بعض 
ال��ّت��ي��ارات اإلس��ام��ّي��ة وإس��ق��اط��ه��ا،  خاصة 
سلطة اإلخوان المسلمين في مصر، ورغبة 
محلهم،  حلت  ال��ت��ي  السلطة  إف��ش��ال  ف��ي 
وإره�����اق ال���دول���ة وإن���ه���اك ق���واه���ا، وإج��ب��ار 
الّنظام الحاكم على تقديم تنازالت جذرية 
هذا  أّن  الباحثين  بعض  وي���رى  فارقة.  أو 
االنتحار،  لمفهوم  أق���رب  ببساطة  الخيار 
ألّنه ال يمكن لتنظيم أو تيار أن ينتصر على 
لديها  أرك��ان دول��ة راس��خ��ة،  أو يهز  شعب، 

تجربة في التعامل مع اإلرهاب.
يعني  المؤقت:  ال��ت��ك��ي��ف  ِخ��ي��ار  ا:  ثالثاً
حدوث تغيير في هيكل القيادة الخاص في 
المعرفية،  الّتيار، من دون تغيير في أسسه 
يؤدي إلى االعتراف بشرعية الوضع القائم، 
مصحوب ب��اإلع��ان ع��ن وق��ف ال��ص��راع مع 
المجتمع، وااللتزام بقواعد اللعبة السياسّية، 
الّتيار سوف يدخل في مرحلة  ما يعني أن 
تكيف مؤقت مع المجتمع الذي يعيش معه، 
ومعنى هذا أن يظل التنظيم قنبلة موقوتة 

يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
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ا: ِخيار العائل البديل:وفيه يحاول  رابعاً
من  ينسحب  أن  السياسّي  اإلسامّي  الّتيار 
إلى  وال��ع��ودة  ظ��اه��رًي��ا،  السياسّية  العملية 
العمل السياسّي من خال دفع بعض أفراده 
السياسّية األخرى  الكتل  للتنسيق مع بعض 
غير اإلسامّيين، أو العودة في صورة نواب 

مستقلين  أو تحت أّي مسمى أخر.
وف��ي��ه  األدوا:  ت���وزي���ع  ِخ���ي���ار  ا:  خامساً
إلى قسمين  الّتيار اإلسامّي  ينقسم أعضاء 
القسم األول   يتبادال توزيع األدوار  رئيسين 
ُيظهر وجه معتدل نسبيا، ويدعو إلى عودة 
العمل الدعوي  الّتيار اإلسامّي إلى ممارسة 
الصريح، والتصالح مع المجتمع، ويتشكل من 
الوسطى،  للطبقة  المنتمين  المهنية  الكوادر 
التنظيم  أع��ض��اء  م��ن  ال��ث��ان��ي  ال��ق��س��م  بينما 
القطبيين، وستكون  الّتيار وكل  الخاص في 

هذه الجماعة سرية يعمل في الخفاء.
السياسّي  العمل  تجميد  ِخيار  ا:  سادساً
انتخابية  دورة  ع��ن  ت��ق��ل  ال  ل��م��ّدة  ب��رم��ت��ه 
م��دت��ه��ا أرب����ع س��ن��وات ع��ل��ى األق����ل: بمعنى 
ا،  نهائيًّ السياسّية  اللعبة  في  ال��ّدخ��ول  ع��دم 
األح�����زاب  م���ن  أي  دع����م  أو  ت��أي��ي��د  وع�����دم 
القادمة،  االنتخابات  في  األخ��رى  السياسّية 
والعمل فقط على تقوية تنظيمه، من خال 
مراجعات على المستويات كافة، واالعتراف 
بناء  ونقد  بجرأة،  فيها  وقع  التي  باألخطاء 
وبرامج  خطط  ووض��ع  مجامات،  دون  من 
ال��ع��ص��ر وم��ع  وآل���ي���ات واق��ع��ي��ة تنسجم م��ع 

تقّدم،  لما  بناء  السياسّية.  وساحته  محيطه 
ي���رى ال��ب��اح��ث أن ه���ذا ال��ِخ��ي��ار ه��و األف��ض��ل 
وأف��راده��ا،  مكانتها  على  حفاًظا  واألح��س��ن 
وخ���اص���ة ف���ي ه����ذه ال��م��رح��ل��ة ال��ح��س��اس��ة، 
وصراع  الخارجية  التدخات  بعد  والسيما 
الّتيار  على  ويجب  المصالح.  على  األقوياء 
اإلسامّي السياسّي أن ال ينسى الهدف الذي 
ت��أس��س م��ن أج��ل��ه أال وه��و إق��ام��ة اإلس���ام، 
المنشود  ال��ه��دف  وه��ذا  الّشريعة،  وتحكيم 
بتحويله  ال��رض��ا  أو  م��ن��ه،  الخجل  ينبغي  ال 
وعندما  ان��ت��ق��اد،  وم��ص��در  ضعف  نقطة  إل��ى 
الرئيس  هدفه  عن  اإلسامّي  الّتيار  يتخلى 
ف��إن زوال��ه يصبح خيًرا من  وي��ت��وارى منه، 
بقائه. وعليه أن يعترف بكل جرأة وصراحة 
كثير  ف��ي  أخطأ  أن��ه  وم��ؤي��ده  قاعدته  أم��ام 
مشروًعا  يملك  وال  السياسّية  المجاالت  من 
ا واضًحا، أو كوادر وأعضاء سياسية  سياسيًّ
قادرين على إدارة األزمات. وإذا حاول الّتيار 
اإلسامّي أن يغير منهجه في كل الميادين 
التي أشرُت إليها خال هذا البحث، فسوف 
يكون له حضور ومستقبل أكثر في المجتمع 
وحتى في السلطة، وذلك من خال مراجعة 
وت��أس��ي��س ال��ّت��ي��ار م���رة أخ���رى ع��ل��ى الفكرة 
اإلسامّي  الّتيار  التنظيمات  ال��واض��ح��ة،ألّن 
على  متماسكة،  اللحظ  هذه  لحد  السياسّي 
الّرغم من أفتقاره إلى القيادات الكارزماتية.

تبين لي في نهاية هذا البحث أن الّتيارات 
اإلس��ام��ّي��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة ال��ح��ال��ي��ة ف��ي موقف 
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ضعيف، وال شّك في أن النتيجة العامة التي 
توصلت إليها غير سارة، لكن الطبيب ال يجوز 
المرض،  يشخص  عندما  نفسه  يغالط  أن  له 
بقلب  الّتشخيص  نتيجة  يتقبل  أن  فعليه 
بشكل  العاج  مرحلة  َب��دء  من  ليتمكن  ثابت 
هو  م��ا  أه��م  ذك��ر  وأود  وصحيح،  موضوعي 
مطلوب، وذلك بشكل عناوين وهي كاآلتي)18(:
ب��أن  األم���ل  إش��راق��ة  ع��ل��ى  المحافظة   -1

هللا تعالى سيغّير حال األمة لتوافي 
َقَدره بنصرها.

2- الوعّي الّشمولي.
الّربانيون والدعاة المخلصون  العلماء   -3

والمتخصصون المتقنون.
4- إصاح الذات )العودة إلى هللا والتقوى 

بمفهومها الشامل(.
5- الحوار البناء والهادف بين اإلسامّيين 
اإلس��ام��ّي��ة  وال���ّت���ي���ارات  ع���ام  بشكل 

السياسّية بشكل خاص.
ب��م��ن��ه��اج عمل  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة   -6

واقعي )المؤسسات من أبرزها(.
7- تحرير المفاهيم األساسية في العقيدة 

والحركة. 

الخاتمة
توصلت في هذا البحث إلى استنتاجات 

منها:
ال��م��ج��ال  ال��ّت��ي��ار اإلس���ام���ّي ف���ي  إّن   -1

تعبير  في  يتمثل  كمفهوم  السياسّي 

ع��ن ال��ح��رك��ات وال��ق��وى ال��ت��ي تصبو 
إل����ى ت��ط��ب��ي��ق ال��ّش��ري��ع��ة اإلس��ام��ّي��ة 
م��ن��ه��ج��ا ح��ي��ات��ي��ا، م��س��ت��خ��دم��ة ب��ذل��ك 
الحديث  السياسّي  العمل  منهجية 
في  السياسّية  المشاركة  على  القائم 
تجارب  في  عملها  ويصنف  السلطة، 
بشرية ال تأخذ قدسيتها من قدسية 
اإلسام كدين، بل منطلقات تسترشد 
نهجا  وت��ت��خ��ذه  اإلس����ام،  بمرجعية 
يعتريه  إنسانيا  حراكا  عليه  تؤسس 
القائمة  البشرية  الطبيعة  يعتري  ما 

على أساس الخطأ والصواب.
إن نشأة الّتيار اإلسامّي في المجال   -2

ال��س��ي��اس��ّي ف���ي ال���واق���ع ه���ي ليست 
ل��ل��م��آل  ول���ي���دة ال��ص��دف��ة أو ن��ت��ي��ج��ة 
ال����ذي آل���ت إل��ي��ه األم����ة اإلس��ام��ّي��ة، 
ن��ات��ج عن  تعبير  إال  ه��ي  م��ا  ب��ال��ق��در 
م��ج��م��وع��ة م��س��ب��ب��ات وع���وام���ل منها 
السياسّية واالجتماعية واالقتصادية 
والعسكرية، وان البيئات التي تولت 
بيئات  هي  اإلسامّية  الّتيارات  منها 
الدين  ويمثل  األس��اس  في  إسامية 

ا فيها. ا ُمهمًّ عامًا محوريًّ
الّتيار  تواجه  كثيرة  تحديات  هناك   -3

اإلسامّي منها وجود خلل عند بعض 
وتلقي  فهم  في  اإلسامّية  الّتيارات 
المنهج الرباني والنبوي فهًما سطحًيا 
دون مراعاة التدرج والوسطية، وان 
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أن  يجب  والوسطية  والتلقي  الفهم 
الكتاب  في  اإللهي  الوحي  من  تنبع 

والسنة منطوًقا ومفهوًما.
والعمل  ال��دع��وي  العمل  بين  الخلط   -4

ال��س��ي��اس��ة  أن  ش���ك  ال  السياسّي: 
الشرعية جزء من اإلسام،ولكن كثير 
من الّتيارات اإلسامّية يخلطون بين 
الدعوة والسياسة سواء في الخطاب 
محن  ف���ي  ال��م��م��ارس��ة،وي��ق��ع��ون  أو 
مستمرة، وقد ينتهي بهم إلى تفتيت 
وتفرقة وصراعات فيما بينهم، لذلك 
العاقة  ثنائية  على  الحفاظ  يجب 
وفي  والسياسّي  الدعوي  العمل  بين 
حالة توازن يكون للدعوي فيها حق 
يجب  السياسّي  أن  الصدارة،بمعنى 
ال��دع��وي وليس  ل��خ��دم��ة  ي��وظ��ف  أن 

العكس.
في بعض األحيان قد تفتح السلطة   -5

ال��ح��اك��م��ة أم�����ام ال���ّت���ي���ار اإلس���ام���ّي 
ال���س���ي���اس���ّي م����س����ارات ت��ق��رب��ه��م من 
ثوابتهم  عن  التخلي  السلطة،بشرط 

الدينية ووقوعهم في الفخ.
اإلسامّية  ال��ّت��ي��ارات  وض��ع  هشاشة   -6

الّتيارات  كل  على  يغلب  ورثاثته،إذا 
اإلس��ام��ّي��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة ال��غ��ب��ش في 
األف���ك���ار وال���ت���ص���ورات وال��م��ف��اه��ي��م 
وال���م���ن���اه���ج، م���ع ض��ع��ف ظ���اه���ٍر في 

العلوم الشرعية.

ش��ب��ه غ���ي���اب أو م���ح���دودي���ة وج���ود   -7

المؤسسات مراكز األبحاث السياسّية 
وم����ؤس����س����ات ال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة 

ومؤسسات معنية بالشؤون الدولية.
إن التحديات والمخاطر التي تواجه   -8

الّتيارات اإلسامّية السياسّية كبيرة 
وخطيرة، ولهذا فإن سبل مواجهتها 
يجب أن تكون بحجم تلك التحديات 
وم��ك��اف��ئ��ة ل��ه��ا ف��االس��ت��ج��اب��ة ت��ك��ون 
ال��ت��ح��دي، وإن م��واج��ه��ة  ع��ل��ى ق���در 
التحديات المعاصرة يعتمد في وجه 
وطرق  اإلمكانات  على  وجوهه،  من 
واالس��ت��ف��ادة  وتوظيفها  استعمالها 
منها، وهي إمكانات متاحة، أي تحت 

اليد، وإمكانات مأمولة.
اإلسامّي  الخطاب  وتجديد  إصاح   -9

وال���دع���وي ب��ص��ورة ع��ام��ة وال��ت��رك��ي��ز 
بإعادة  على وسطية اإلس��ام، وذلك 
وتطهير  والعقل  النقل  بين  ال��ت��وازن 
ال��ث��ق��اف��ة اإلس��ام��ّي��ة ال��م��ع��اص��رة من 
تنسجم  ال  التي  والمواضيع  األفكار 
م���ع ح��ق��ي��ق��ة ال��وس��ط��ي��ة اإلس��ام��ّي��ة 
المجتمعات  وح��اج��ة  العصر  وروح 

اإلسامّية المعاصرة.
التي  والسيناريوهات  اآلراء  تتعدد   -10

اإلس���ام���ّي  ال��ّت��ي��ار  لمستقبل  ت��ن��ظ��ر 
ف���ي ال��م��ج��ال ال��س��ي��اس��ّي، وت���ت���راوح 
الظاهرة  أن  يعتبرون  منتقدين  بين 
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واالختفاء  بل  للتراجع  طريقها  في 
خطاب  وهناك  مشروعها،  وبانتهاء 
أن  ي��ؤك��دون  اإلس���ام���ّي  للتيار  أخ���ر 
م���ا ت��ت��ع��رض ل���ه ال���ّت���ي���ار ف���ي ال��ع��ال��م 
واب��ت��اء، وم��ؤام��رة على  ه��و محنة 
لظاهرة  ال��خ��س��وف  اإلس��ام،وب��داي��ة 
ال  ه����ذا  وأن  ال���س���ي���اس���ّي،  اإلس������ام 
اإلسام  دور  انتهاء  بالضرورة  يعني 
ال���س���ي���اس���ّي ف����ي ال���ح���ي���اة ال���ع���ام���ة 
في  ت��أث��ي��ره  ان��ت��ه��اء  أو  للمسلمين، 
المجامعات التي يعيشون فيها، وأنه 

سرعان ما ستعود أقوى مما سبق.
مستقبل الّتيار اإلسامّي في المجال   -11

السياسّي ليس مشرًقا أو مبشًرا، في 
جميع بلدان عربية وإسامية، وهذا 
يعود إلى التفارق المتزايد بين هموم 
والمصالح  بالمناصب  الّتيار  قيادات 
ال��ش��خ��ص��ي��ة وق��اع��دت��ه،وان��ش��غ��االت 
الجمهور وتوقعاته،وكذلك فإن الّتيار 
اإلسامّي السياسّي ال يعتبرون – في 
أيديولوجًيا  نقيًضا   - الجمهور  نظر 

عن  موضوعًيا  بديًا  أو  سياسًيا،  أو 
النخبة الحاكمة.

أغ��ل��ب ال��ب��اح��ث��ي��ن ي����رون أن ال��ّت��ي��ار   -12

اإلس���ام���ّي وخ���اص���ة ب��ع��د ال��س��ق��وط 
المسلمين  اإلخ��وان  لجماعة  السريع 
أم��ام مجموع من  في مصر وتونس 
الخيارات هي  أفضل  وأن  الخيارات 
تجميد العمل السياسّي برمته لفترة 
ال يقل عن دورة انتخابية مدتها أربع 
الدخول  ع��دم  األق���ل،و  على  سنوات 
نهائًيا،وعدم  السياسّية  اللعبة  ف��ي 
األح�����زاب  م���ن  أي  دع����م  أو  ت��أي��ي��د 
االنتخابات  ف��ي  األخ���رى  السياسّية 
تقوية  على  فقط  والعمل  ال��ق��ادم��ة، 
ت���ن���ظ���ي���م���ه، م����ن خ������ال م���راج���ع���ات 
ال��م��س��ت��وي��ات،واالع��ت��راف  ك��اف��ة  على 
بجرأة،  فيها  وقعت  التي  باألخطاء 
ب��ن��اء دون م��ج��ام��ات،ووض��ع  ون��ق��د 
خ��ط��ط وب����رام����ج وآل����ي����ات واق��ع��ي��ة 
ال��ع��ص��ر وم����ع محيطه  م���ع  ي��ن��س��ج��م 
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