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     تعــددت التفســيرات والتأويــالت لمســار الحــركات اإلســالمية والســيما جماعــة اإلخــوان 
ــوريا  ــا وس ــر وليبي ــس ومص ــت يف تون ــي انطلق ــورات الت ــهدهتا الث ــي ش ــزات الت ــد اله ــلمون بع المس
 Jواليمــن والســودان والجزائــر ولبنــان؛ لكننــا رغــم كل ذلــك الزخــم ال زلنــا ال نملــك نموذجــ
متماســكJ يمكــن أن يشــكل إطــارًا قــادرًا علــى تفســير التحــوالت التــي تشــهدها ظاهــرة الحــركات 
اإلســالمية يف المنطقــة. يف هــذه الورقــة نحــاول أن نضــع إطــارًا يمكــن مــن خاللــه تفســير التحــوالت 
التــي تشــهدها هــذه الحــركات. إن فهــم الحــركات اإلســالمية يف ســياق النظريــة العلميــة التــي تحكــم 
العالــم قــد يكــون أحســن تفســيرًا. إهنــا تفــرتض أن الحــركات اإلســالمية تمــر بالمراحــل التــي تمــر 
هبــا أي فكــرة؛ بدايــة بالتطوريــة يف علــم االجتمــاع التــي تســربت للمصلحيــن األوائــل، وقــد تحولــت 
هــذه النظريــة لنمــوذج ســائٍد حصــر الحــركات اإلســالمية يف أيديولوجيــا مغلقــة، األمــر الــذي ظهــر 
جليــJ يف الصــراع العنيــف المريــر يف الخمســينيات والســتينيات بين التيار اإلســالمي والتيــار القومي. 
ممــا يعنــي أن األزمــة األخيــرة تــأيت يف إطــار تغييــر يف نمــوذج النظريــات اإلصالحيــة الحاكمــة، فبعــد 
الجدليــة بيــن النمــوذج الــذي وضعــه حســن البنــا وتحــول النمــوذج يف بنيتــه الفكريــة أليديولوجيــا 
مــع ســيد قطــب ســاد هــذا النمــوذج لعقــود، لكــن التغيــرات التــي شــهدها العالــم يف تســعينيات القــرن 

الماضــي جعلــت هــذا الفكــر يبحــث عــن نمــوذج أكثــر تفســيرًا ومواءمــة للواقــع.  
جــاءت االحتجاجــات التــي اجتاحــت المنطقــة، لتنبــه بطريقــة مباشــرة لضــرورة وجــود نمــوذج 
ثــوري جديــد ينبــئ بخــروج تيــارات جديــدة فيمــا يســمى مرحلــة مــا بعــد اإلســالم السياســي. هــذا 
المصطلــح اســتخدمه أكثــر مــن باحــث، لكــن الســياق كمــا ســنرى مختلــف تمامــJ، فهــو يعنــي أن 
ــا  ــَد وأنَّ طوره ــد ُولِ ــينيات ق ــذ الخمس ــائد من ــوذج س ــت لنم ــي تحول ــة الت ــدًا للنظري ــJ جدي نموذج
القديــم بــدأ يف التنحــي لصالــح نمــاذج أخــرى تناســب التحــوالت التــي يشــهدها العالــم- دون 

الحديــث عــن ثوابــت وقيــم تمثــل صلــب النمــاذج المكونــة-.
الحــركات  أو  السياســي  لفهــم ظاهــرة اإلســالم  المختلفــة  المداخــل  إذًا لدراســة  نحتــاج 
ــعى  ــي تس ــركات الت ــي الح ــه وه ــى ذات ــا المعن ــي هبم ــن ونعن ــتخدم المصطلحي ــالمية -وسنس اإلس
لتحقيــق دولــة إســالمية تلتــزم بقيــم اإلســالم وحضارتــه دون أن ندخــل يف تفاصيــل صوابيــة مصطلــح 
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اإلســالم السياســي مــن عدمهــا، إذ الهــدف هــو التفكيــك والتفســير وليــس التقييــم- ثــم ربطهــا 
ــة وجــود نمــوذج مجــدد  ــم عــرض إمكاني ــة ومعرفــة مآالهتــا.  ومــن ث ــة الحــركات االجتماعي بنظري
ــة  ــكار ال تمــوت لكنهــا تتناســخ وتنشــأ يف أطــوار مختلف يخــرج هــذه الحــركات مــن أزمتهــا، فاألف

ــاذج. ــميها نم نس
ولكــي نصــل لفهــم أعمــق نحــاول أن نتــدرج يف الحديــث عــن ظاهــرة اإلســالم السياســي وعــن 
المداخــل المختلفــة لفهــم هــذه الظاهــرة. ثــم نحــاول أن نربــط ذلــك بفلســفة العلــم، والتعامــل مــع 
هــذه الظاهــرة كنمــوذج فكــري ســائد، أي تحــول إلــى أيديولوجيــا. ونحــاول كذلــك أن نبيــن كيــف 
تحولــت هــذه األيديولوجيــا- وأقــول األيديولوجيــا وليســت الحــركات نفســها - لظاهــرة أشــد 
ــرة. كمــا  ــر هــذا النمــوذج قــد يخفــف مــن هــذه الظاهــرة الخطي خطــورة وهــي اإلرهــاب. وأن تغيي
ــا توقــع  ــّم يمكنن ــي تشــهدها هــذه الحــركات. ومــن ث ــرات الت ــد يســاعدنا يف فهــم بعــض التغي ــه ق أن
ــات  ــاء مؤسس ــع وبن ــر المجتم ــوء تغي ــركات يف ض ــذه الح ــا ه ــتكون عليه ــي س ــة الت ــورة النهائي الص

الدولــة وليــس العكــس.
 قبــل أن نفصــل يف هــذا النمــوذج التفســيري ســنضع إطــارًا نظريJ يفســر كثيرًا مــن المصطلحات 
التــي ذكــرت للتــو، ثــم نعــود للنظــر للحــركات اإلســالمية مــن خــالل ســياقها المجتمعــي، ولمــاذا 
اختلفــت مــن دولــة ألخــرى، وتأثيــر ذلــك الســياق علــى النســق الفلســفي الــذي تــدرج مــن نمــوذج 
ثــوري مــع حســن البنــا، ثــم تحــول إلــى نمــوذج ســائد مــع ســيد قطــب، ووصــل إلــى مرحلــة أزمــة 
فكريــة خانقــة بعــد تبــدل كثيــر مــن المســلمات التــي بنيــت عليهــا الفكــرة بســقوط االتحــاد الســوفيايت 

والثــورة الهائلــة التــي شــهدهتا فلســفة العلــم والعلــوم االجتماعيــة التــي بــرزت يف التســعينات. 
<ªÜ√⁄<Ö^õc

ــك  ــة وكذل ــركات االجتماعي ــة الح ــية لنظري ــم األساس ــن المعال ــار أن نبي ــذا اإلط ــا يف ه يمكنن
فلســفة العلــم يف نظريــة تومــاس كــون حــول النمــاذج الثوريــة والســائدة. والهــدف هــو أن يكــون لدينا 
مدخــل لدراســة الحــركات اإلســالمية فكثيــرًا مــا يكــون المدخــل هــو الســبب يف عــدم القــدرة علــى 
التفســير، لكننــا نعتقــد بدمــج هاتيــن األداتيــن قــد نكــون أقــدر علــى إدراك التحــوالت التــي تشــهدها 
الحــركات اإلســالمية فهــي مــن جانــب تتأثــر بالواقــع الثــوري الــذي نعيشــه ويعيشــه العالــم أجمــع، 
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وينعكــس كل ذلــك علــى رؤيتهــا للتغييــر والمجتمــع مــن حولهــا، وبقــدر التناســق بيــن االثنيــن يمكن 
تصــور مســار هــذه الحــركات وقدرهتــا علــى البقــاء وســط هــذه التحــوالت. دعنــا يف البدايــة نتحــدث 
ــة، ثــم ننتقــل للحديــث عــن النمــاذج عنــد تومــاس كــون، وتتولــى باقــي  عــن الحــركات االجتماعي

الورقــة إســقاط ذلــك علــى مســار الحــركات اإلســالمية. 
[ÌÈ¬^€jq˜]<l^“Ü£]<Í‚<^⁄

ــن  ــا م ــة وغيره ــركات العنيف ــن الح ــز بي ــة يف التميي ــركات االجتماعي ــل الح ــاعد مدخ ــد يس ق
الحــركات المعتدلــة التــي ترتبــط بمفهــوم األغلبيــة علــى اعتبــار أن الوصــول لكتلــة تاريخيــة ترتضــي 
ــات  ــب األدبي ــة، حس ــلطات الحاكم ــار الس ــر يف إط ــي التغيي ــه يعن ــالمي فإن ــر اإلس ــريعة والتغيي الش
التــي ســادت يف الحــركات اإلســالمية المعتدلــة. لكــن ماهــي الحــركات االجتماعيــة وهــل يمكــن أن 
نعتــرب بســهولة أن الحــركات اإلســالمية حــركات اجتماعيــة. تعريــف الحــركات االجتماعيــة الــذي 
ــر يف أي  ــدف التغيي ــود هب ــي مقص ــل جماع ــي عم ــيكي: ه ــا الكالس ــو تعريفه ــي ه ــارلز تيل ــره تش ذك
اتجــاه وبأيــة وســيلة ال تســتثني العنــف أو الخــروج عــن الشــرعية بالثــورات أو باالنقــالب مــن أجــل 
مخيــال أو يوتوبيــا مجتمعيــة. والحــركات االجتماعيــة يحــب أن تتضمــن خليطــJ مــن تنظيــم بطيــف 
واســع مــن التجمعــات غيــر المحكمــة إلــى الجماعــات المنظمــة تنظيمــJ جزئيــJ إلــى البيروقراطيات 

والمؤسســات والتحالفــات الكــربى...)(١). 

(1) Tilly Charles، Social Movements، Michigen;1977
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لــذا يمكــن تعريفهــا أهنــا: التحديــات الجمعيــة التــي تقــع تحتهــا مجموعــة لهــا أهــداف محــددة 
وتضامــن مجتمعــي يف تفاعــل مســتمر بيــن المتضامنيــن والمعارضين والســلطات)(١). لكــن التعريف 
قــد ال يكــون مهمــJ إال بقــدر مــا يعضــد بنمــوذج الحــركات االجتماعيــة التحليلــي: فالتعريــف األول 
يســع كثيــرًا مــن الظواهــر التــي قــد يعتقدهــا البعــض خــارج إطــار الحــركات االجتماعيــة كالثــورات. 
ــر  ــد تأثي ــورات يؤك ــأة الث ــل لنش ــب التحلي ــف حس ــذا فالتعري ــا، ل ــر فيه ــد ال يتوف ــم ق ــرط التنظي فش
القــوى الفاعلــة سياســيJ مثــل التنظيمــات علــى الحــركات واالنتفاضــات والثــورات. أمــا التعريــف 

الثــاين فيرتبــط بالفرصــة السياســية والســياق الــذي قــد ينشــئ هــذه الحــركات.
ــا.  ــعى إليه ــا تس ــدد ويوتوبي ــدف مح ــا ه ــة، له ــركات اجتماعي ــي ح ــالمية ه ــركات اإلس فالح
كمــا أهنــا تســعى إلثــارة المجتمــع وتحريــك الجماهيــر وفــق األهــداف التــي وضعتهــا. ولهــا كذلــك 
تنظيــم ومــوارد، فعندمــا عــرض مجموعــة مــن الناشــطين والفضــالء تكويــن جمعيــة تعمــل مــن أجــل 
اإلســالم رفــض اإلمــام حســن البنا الشــكليات يف تســميتها جمعيــة أو تجمع أو مؤسســة.٣ بل وصف 
الجماعة بأهنا روح يســري. وذلك أبلغ يف تأكيد أن أم اإلســالم السياســي أو أم الحركات اإلســالمية 
هــي حركــة اجتماعيــة تســعى ألن تكــون حــراكJ مجتمعيــJ: (الحــركات اإلســالمية تســعى لتشــكيل 
كتلــة تاريخيــة مضــادة للســلطات الحاكمــة المتمثلــة يف الســلطات العلمانيــة يف الشــرق األوســط) (٢).

ومــن أجــل تحليــل أوســع لفهــم مــا هــي الحــركات االجتماعيــة: ســنجد عــدة نمــاذج تفســيرية 
تدرجــت مــن التفســير الكالســيكي الــذي ينظــر إلى الفرصــة السياســية إلى المنظور األوســع للســياق 
السياســي ثــم إلــى الثقافــة الســائدة داخــل هــذه الحــركات. ويمكــن لهــذه النمــاذج أن تؤكــد أن هــدف 

الحــركات االجتماعيــة النهائــي هــو تحريــك الجماهيــر نحــو هــدف محــدد. 
ــر  ــة وغي ــر عقالني ــركات غي ــا ح ــة يعتربه ــركات االجتماعي ــى الح ــائد إل ــر الس ــد كان النظ ولق
يجمــع  لمــا  ينتبــه  أن  البعــض  تفســيرها. وحــاول  يمكــن  اعتبارهــا ظواهــر  يمكــن  منظمــة وال 
المتظاهريــن أو المنتفضيــن أو الحــركات العماليــة ويســتنتج مــن ذلك حالتهم االجتماعيــة أو ميولهم 
األيديولوجيــة. كل هــذا لــم يحــظ بقــدرة تفســيرية حقيقيــة. مــن النظريــات التــي اســتطاعت أن تنظــر 

(1)  Theory and research in SOCIAL MOVEMENT، ALDON MORRIS، Michigan: 1984

٣ حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، مكتبة األفاق؛٢٠١٢.
(2)  Islamic Parties and Democracy، Journal of Democracy; July 2008، Volume 19، Number 3 
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إلــى الحــركات االجتماعيــة كحركــة يمكــن تفســيرها هــي النظريــة التــي تنظــر إلــى المــوارد وكيفيــة 
resources :اســتخدام الحــركات لهــا وإلــى مــدى خضــوع هــذا االســتخدام لحســابات عقالنيــة
ــط  ــة ترتب ــابات عقلي ــم حس ــة له ــركات االجتماعي ــاركون يف الح .mobilization theory فالمش

political :بجــدوى المشــاركة يف الحــركات االجتماعيــة. لكــن هــذا ســيعتمد علــى ســياق سياســي
ــاك ترهــل يف النظــام  process قــد يســمح للمشــاركين بتوقــع نجــاح هــذا الحــراك. كأن يكــون هن

Political Op- :السياســي أو انفتــاح مزعــوم أو غيــر ذلــك ممــا يســميه المنظــرون فرصــة سياســية
.portunity يف ســياق حديثنــا عــن الحــركات اإلســالمية ســنعرض للفرصــة السياســية التــي أتيحــت 

ــجعت  ــي ش ــات الت ــن المؤسس ــم تكوي ــن ث ــة وم ــوارد المتاح ــتغالل الم ــالمية الس ــركات اإلس للح
علــى انتشــار هــذه الحــركات(١). بالطبــع هنــاك مــن يربــط بيــن الحــركات االجتماعيــة واأليديولوجيــا 
مــن خــالل التعويــل علــى وجــود نظــام فكــري قــد يكــون حافــزًا للحــراك المجتمعــي حســب بعــض 

أعمــال جرامشــي عــن الكتلــة التاريخيــة. 
الفرصــة السياســية: Political Opportunity كنظريــة تعرضــت للنقــد هــي األخــرى. 
فالحديــث عــن فرصــة سياســية ربمــا يعنــي الفرصــة التــي تجعــل مــن المجتمــع يتضامــن حــول قضيــة 
بعينهــا وهــذا قــد ال يعنــي أمــرًا سياســيJ بالضــرورة. وقــد تكــون الفرصــة تتعلــق بالتنظيــم أو المــوارد 
ــا كان النمــوذج الــذي  ــر دقيــق. مــن هن ــر النظــام... وهكــذا يصبــح المعنــى غيــر واضــح وغي أو تغي

يحــاول أن يتــالىف بعــض الثغــرات يف نظريــة الفرصــة السياســية وهــو نمــوذج الســياق السياســي. 
ــب  ــرب مرك ــة ع ــركات االجتماعي ــوذج الح ــذا النم ــر ه ــي: يفس ــي واالجتماع ــياق السياس الس
ــذا  ــوغ له ــايف المس ــوذج الثق ــراك ـ النم ــة الح ــية ـ تركيب ــة السياس ــر: الفرص ــة عناص ــن ثالث ــون م مك
الحــراك. وهــذا يعنــي أن الحــركات السياســية قــد ترتبــط بمــدي توفــر وجــدوى الفــرص السياســية 
المرتبطــة بالتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكذلــك وجــود تنظيــم محكــم وثقافــة تشــكل 
ــا  ــد يجعلن ــر ق ــذا األم ــراك. ه ــم أو الح ــر والتنظي ــع بالتغيي ــع المجتم ــاول أن تقن ــي تح ــاحة الت المس
الثالــث وقوهتــا  العالــم  السياســية يف  بالنظــم  الحــركات اإلســالمية وعالقتهــا  تاريــخ  نســرتجع 
وضعفهــا خــالل هــذا التاريــخ. ممــا يؤكــد أن هــذا المدخــل قــد يكــون أقــدر علــى تفســير الحــركات 

(1)  Green John، Rethinking Social Movement، ROWAN&LITTLFIELD;2004
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اإلســالمية مــن المداخــل التــي تحــاول أن تــدرس أو تقيــس الحــركات اإلســالمية بمــدى توافقهــا 
ــا.  ــي ترفعه ــعارات الت ــا بالش ــة أو معايرهت ــم الحداث ــع قي م

ال ينظــر المدخــل الثقــايف للحــركات االجتماعيــة إلــى تركيــب هــذه الحــركات بل إلــى قضاياها 
التكوينيــة: كالهويــة والقيــم والتكويــن العاطفــي والمعــريف. وهــذا كمــن يحــاول تفكيــك المحتــوى 
الشــعري لشــعر المتنبــي أو شــوقي ويحــاول أن يعيــد بنــاء الكلمــات وليــس دراســة النــص يف صورتــه 
ــدة. يف  ــى تلــك القصي ــة وتطبيقهــا عل ــة والنحوي ــة البحــث عــن النمــاذج البالغي ــة ومحاول المتكامل
المدخــل الثقــايف تفكيــك للحــراك المجتمعــي إلــى صــوره األولــى: الهويــة الجامعــة والعاطفــة 
الناشــئة والثقافــة الخاصــة والرغبــات الواصلــة بيــن أفــراده والمســتقبل الــذي يشــكل مخيــال تلــك 
المنظمــة... كل ذلــك قــد يفيــد يف فهــم كثيــر مــن المســائل التــي تتعلــق بالحــركات اإلســالمية. فــكل 
مــن يعايــش هــذه الحــركات يمكنــه فهــم قــدرة هــذا المدخــل علــى كشــف كثيــر مــن القضايــا التــي 
ــذا  ــار ه ــي يف إط ــك طبيع ــم أن ذل ــع. ويفه ــالمية والمجتم ــركات اإلس ــن الح ــزًا بي ــكل حاج ــد تش ق

المدخــل التفكيكــي.(١)
تطــرح هــذه الورقــة ســياقJ مجتمعيــJ اختلفــت فيــه الحــركات اإلســالمية يف تكوينهــا ونشــأهتا 
 Jباختــالف المجتمعــات والنظــم السياســية التــي نشــأت فيهــا. كمــا أن ذلــك الســياق قــد شــكل نســق
ــة أو قــدرة  ثقافيــJ ونفســيَا مختلفــJ لهــذه الحــركات: فقــد تــرى ميــالً للعنــف مــع الحــكام أو مهادن

علــى سياســة األمــور يف بلــد دون آخــر. 
ليــس القصــد هنــا تفصيــل هــذه النظريــات، لكــن هــذا اإلطــار قــد يكفينــا لتصــور وضــع 
الحــركات اإلســالمية كحركــة اجتماعيــة، وهــذا قــد يعفينــا مــن مداخــل أخــرى تحــاول أن تحاكــم 
ــائد يف  ــو الس ــي ه ــج الفقه ــدو المنه ــا. فيب ــي ترفعه ــالمية الت ــعارات اإلس ــى الش ــركات إل ــذه الح ه
مســائل سياســية واجتماعيــة: فيقــال مثــالً مــا عالقــة الديمقراطيــة باإلســالم؟ أو بالفردانيــة الليرباليــة 
أو بجــواز الدخــول يف االنتخابــات. كل هــذه المســائل وغيرهــا كثيــر قــد تكــون قضايــا فكريــة ثقافيــة 
ــة  ــل محاول ــل تمث ــع ككل. ب ــة المجتم ــالمية يف حرك ــركات اإلس ــة الح ــور طبيع ــا أن تتص ال يمكنه
البعــض معايــرة هــذه الحــركات بالقيــم اإلســالمية. ومــن ثــم يصبــح نمــوذج الصــدر األول أو مؤشــر 

(١)  مصدر سابق.
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تطبيــق اإلســالم هــو النمــوذج الــذي تقّيــم بــه حــركات اجتماعيــة ال ينبغــي أن تكــون هــي اإلســالم 
أو حتــى ممثلــه الوحيــد. فالحضــارة اإلســالمية التــي تعــاين أســوأ حاالهتــا ويمثلهــا أكثــر مــن مليــار 
مســلم وفيهــا عــدد غيــر قليــل مــن دول ذات إمكانــات ومؤسســات قــد تبــدو فيهــا هــذه الحــركات 

جــزءًا ضئيــالً مــن حــراك تاريخــي كبيــر يمثــل تاريــخ العالــم قبــل تاريــخ الحضــارة اإلســالمية. 
وتبــدو أهميــة هــذا المدخــل يف القــدرة علــى تفســير كثيــر مــن الظواهر التــي مرت هبــا الحركات 
اإلســالمية يف تاريخهــا: كتغيــر الخطــاب والصــراع مــع األنظمــة وعالقتهــا ببعــض الحــركات 
ــار الحــركات اإلســالمية  االنقالبيــة والمظاهــرات والثــورات. كل ذلــك ال يمكــن تفســيره إال باعتب
حــركات اجتماعيــة قــد ينطبــق عليهــا تاريــخ الحــركات الطبيعــي. لكــن الســؤال أيــن نضــع األفــكار 

والقيــم التــي بنيــت عليهــا هــذه الحــركات؟ 
ÍÀä◊À÷]<–äfl÷]

ــي تنشــأ داخــل هــذه  ــة الت ــة يســتند للثقاف ــد لدراســة الحــركات االجتماعي ــاك مدخــل جدي هن
الحــركات االجتماعيــة. ورغــم أن البعــض يضعــه ضمــن مدخــل هــذه الحــركات التفكيكــي، 
إال أن الدراســات التــي حاولــت معرفــة ســياق الدولــة كمؤسســات أو كهويــة جامعــة وكذلــك 
الحــركات االجتماعيــة لــم تخضــع لدراســات تجريبيــة كافيــة، فلــم تجــب علــى العالقــة بيــن 
المدخــل الكالســيكي الــذي يرتبــط بالتنظيــم والمــوارد وبيــن ثقافــة التنظيــم. وهــل يمكــن أن تمــر 
هــذه العالقــة دون تغييــر يف أصــل هــذا المدخــل؟  كيــف يمكــن للمدخــل الثقــايف أن يســاعد يف فهــم 
الحــركات االجتماعيــة أو الحــركات اإلســالمية؟ هــل يمكــن لهــذا المدخــل الثقــايف أن يكــون عامــالً 
ــالً الحــظ  ــد نعجــز عــن تفســيرها يف مســار الحــركات اإلســالمية؟ فمث ــي ق ــا الت مســاعدًا يف القضاي
ــس  ــن بنف ــم تك ــواء ل ــاء واالحت ــة اإلقص ــالمية أن نظري ــركات اإلس ــن الح ــه ع ــد يف كتاب شــادي حمي
ــالمية إال  ــية اإلس ــركات السياس ــه الح ــت ل ــذي تعرض ــع ال ــم القم ــرتض: فرغ ــري المف ــق النظ النس
ــي.(١) ــامح السياس ــة والتس ــم التعددي ــع قي ــاق م ــدال واالتس ــن االعت ــد م ــببJ يف مزي ــك كان س أن ذل
وهــذا األمــر قــد ال يتســق مــع الحديــث عــن العمليــة السياســية التــي قــد تفــرتض ردود فعــل مغايــرة، 
وقــد يفســر األمــر علــى أن االعتــدال يف مواجهــة القمــع هــو محاولــة الســرتضاء الدولــة وبيــان خطــأ 
(1)  Hamid Shady، Temptation of power، Oxford;2014
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اهتامهــا الحــركات اإلســالمية بالعنــف واإلرهــاب، لكننــا نظــن أن األمــر قــد يوضــع يف إطــار أوســع 
أو علــى األقــل هكــذا نفــرتض. 

المدخــل الثقــايف قــد نعــرب عنــه بطريقــة أخــرى وهــو النمــوذج الــذي يشــكل ثقافــة المؤسســة 
أو الحركــة. هــذا النمــوذج نفــرتض أنــه يمــر بمــا يمــر بــه أي نســق فكــري أو نظريــة. ومــن ثــم فكمــا 
ــاك نســقJ فلســفيJ وســيناريوهات  ــإن هن ــر يف الحــركات اإلســالمية ف ــJ أث ــاك ســياقJ مجتمعي أن هن
رســمت مخيلتهــا   narrative ويمكــن تتبــع ذلــك يف التاريــخ الثقــايف: أي يف إنتــاج الحــركات 

ــاك: اإلســالمية الفكــري. ووفــق هــذا الدراســة فــإن هن
ــة  ــا وحرك ــن البن ــع حس ــزز م ــاين. وتع ــن األفغ ــال الدي ــام جم ــدأه اإلم ــوري: ابت ــوذج ث ١- نم
بالخالفــة  وينتهــي  الفــرد  مــن  ينطلــق  الــذي  الحركــي  منحــاه  يف  خاصــة  المســلمون  اإلخــوان 
اإلســالمية. هــذا النمــوذج قــد تأثــر بالنظريــة االجتماعيــة التطوريــة لهيربــرت سبنســر. وقــد صمــم 
مــن أجــل بنــاء الفــرد ضمــن وســائل أعــدت لذلــك. وتأثــر كذلــك ببعــض الفرضيــات التــي كانــت 
ســائدة عــن الخالفــة ومفاهيــم عــن الديمقراطيــة والعلمانيــة وعالقــة ذلــك بالتحــول الــذي شــهدته 

األمــة. 
٢ - نمــوذج ســائد: وهــو النمــوذج الــذي يســود ويصبــح كمنهــج النظريــة الثوريــة المدرســي. 
بمعنــى أن تســتقر األمــور علــى نظريــة واحــدة تصبــح هــي الخارطــة التــي تتحــرك هبــا الحركــة. وهــذا 
ــي تلــت  ــر مــن األعمــال الت النمــوذج الســائد قــد ســاد مــع ســيد قطــب وصــار هــو األســاس يف كثي
ــد االنطــالق مــن مســألة الشــريعة مــن خــالل اســتعراض مشــاركات  ــن شــادي حمي ــد بي ــك. وق ذل
الحــركات اإلســالمية االنتخابيــة. وحتــى كتــب محمــد أحمــد الراشــد ومــن قبلــه ســعيد حــوى لــم 

تكــن ســوى نمــاذج مدرســية لمدخــل الشــريعة والعــداء العالمــي لإلســالم.
٣- مرحلــة األزمــة: ويف هــذه المرحلــة يصعــب علــى الفكــر أو النظريــة تفســير بعــض القضايــا 
التــي تواجــه المجتمــع أو الحركــة. ومــن ثــم تدخــل الحركــة يف أزمــة تتمثــل يف عــدم مطابقــة النمــوذج 
للحركــة أو الواقــع. هــذه األزمــة تعنــي أن هنــاك تناقضــJ بيــن النمــوذج الســائد وبيــن الواقــع وعجــز 
النمــوذج عــن تفســير الواقــع. هــذه المرحلــة بدأت مع ســقوط النمــوذج الســوفيايت، والذي غيــر كثيرًا 
مــن المفاهيــم التــي كانــت ســائدة يف الســبعينات والثمانينــات. فالدولــة التــي تملــك حــق التشــريع 



١١

وتســعى مــن خاللــه لمعــدالت نمــو تثبــت صحــة التوجــه االشــرتاكي يف وجــه الليرباليــة قــد ســقطت 
وهــوت. كمــا أن أســطورة إمكانيــة فصــل الديــن عــن العالقــات الدوليــة والسياســات المحليــة بــدت 

هــي األخــرى ســاذجة ومــن ثــم صــار لزامــJ علــى اإلســالم السياســي تعديــل النمــوذج. 
ــر  ــة لتغيي ــو الورق ــذا تدع ــه ل ــرتاب من ــن االق ــذرًا م ــل ح ــوذج وظ ــل النم ــم يط ــل ل ــذا التعدي ه
هــذا النمــوذج حتــى تتميــز المعضلــة التــي تعــاين منهــا الحــركات اإلســالمية ويتحــدد مكمــن الــداء 
فيهــا. فالخلــل ليــس يف اإلســالم وقيمــه، وال يف قيــم العــدل وإســهام الرتبيــة يف تغييــر المجتمعــات، 
وال يف ضــرورة النضــال والكفــاح مــن أجــل الحريــة وإحيــاء الحضــارة اإلســالمية. والخلــل كذلــك 
ليــس يف المؤسســة والقضايــا المؤسســية التــي تعانيهــا الحــركات اإلســالمية. والخلــل أخيــرًا ليــس 
يف القيــادات بــل الخلــل األساســي يف النمــوذج الحاكــم المرتبــط بنظريــة تدعــي أن الفــرد هــو أســاس 
ــل  ــم إشــكال. وثمــة كذلــك خل ــد يكــون يف فهــم بعــض القي ــدول. نعــم ق ــن المجتمعــات وال تكوي
ــادات تعــاين مــن تناقضــات  ــد يف المؤسســاتية داخــل الحــركات اإلســالمية. كمــا أن بعــض القي أكي
ــي وال  ــالم السياس ــأزم اإلس ــر ت ــن أن يفس ــكال ال يمك ــك اإلش ــم ذل ــن حج ــلوكها. لك ــرة يف س كبي

يمكنــه كذلــك أن يعطينــا نموذجــJ نتوقــع بــه مســار هــذه الحــركات االجتماعيــة. 
^flf÷]<‡äu<Çfl¬<Î4È«j÷]<tÉÁ€fl÷]<l^Œ^Èâ

ــقوط  ــرًا، فس ــJ كبي ــا زحم ــد أعطاه ــلمون ق ــوان المس ــة اإلخ ــه حرك ــأت في ــذي نش ــياق ال الس
الدولــة العثمانيــة وهنايــة نظــام الخالفــة اإلســالمية قــد هز العالــم اإلســالمي والخارطة الجيوسياســية 
للمنطقــة، لــذا فــإن الســؤال الــذي بــدأ يلــح علــى عقــول المفكريــن والمصلحيــن كيــف يمكــن أن 
ــم  ــن الجامعــة اإلســالمية وحل ــى جماعــة مــن المصلحي يلحــق المســلمون بركــب الحضــارة، وتبن
عــودة الخالفــة حتــى وإن لــم تكــن عــرب عــودة الدولــة العثمانيــة، هــذا الجــدل جعــل للفكــر 
اإلصالحــي ســياقJ سياســيJ وفرصــة سياســية مكنتــه مــن االنتشــار وأن يكــون محــل جــدل حقيقــي 
بيــن المفكريــن والمصلحيــن. لكــن دعنــا ال ننســى أن كل تلــك األفــكار قــد تأثــرت بمجموعــة 
مســلمات علميــة ســادت يف علــوم البيولوجيــا والفيزيــاء وعلــم االجتمــاع، أي أن الخارطــة الذهنيــة 
لهــؤالء المصلحيــن واحــدة وهــي النظريــة التطوريــة االجتماعيــة التــي ســادت علــوم االجتمــاع يف 

تلــك الفــرتة. 
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بعــض الدراســات ذكــرت األعــداد التــي كتبتهــا مجلة المقتطــف حول نظريــة النشــوء واالرتقاء 
واســتمرت يف نشــرها لفــرتات طويلــة.(١) وســنرى الحقــJ كيــف حــاول مصلحــون كمحمــد عبــده 
ــة  ــاة والحكوم ــوء والحي ــرآن للنش ــير الق ــع تفس ــارض م ــة ال تتع ــذه النظري ــان أن ه ــا بي ــيد رض ورش
ــر علــى رأســهم شــبلي شــميل (١٨٧٠- ــJ ُكُث اإلســالمية وفــق شــرائع اإلســالم ونظمــه. لكــن ُكّتاب
١٩١٥) الــذي أدخــل هــذا المذهــب للعالــم العربــي وكتب عنــه، وموســى ســالمة (١٨٨٧-١٩٥٨) 
وغيرهــم توجههــم واضــح يف أن الدولــة القوميــة والعلمانيــة همــا الســبيل لالرتقــاء ومالحقــة الغــرب 
ــوء  ــن النش ــط بي ــتهر بالرب ــذي اش ــت ال ــرتي قندلف ــالً م ــؤالء مث ــن ه ــي. م ــم العرب ــبق العال ــذي س ال
ــي  ــة التــي مــن رموزهــا هربــرت سبنســر والت ــة االجتماعي ــى البيولوجــي والتطوري واالرتقــاء بالمعن
ــا أن نذكــر مــا  ــة. ال بــأس هن ــارات اإلصالحي أثــرت يف جميــع المصلحيــن – بمــا فيهــم ممثلــي التي
ــم  ــن ث ــه علــى داروي ــن يصــب جــام غضب ــرد علــى الدهريي ــل علــى ذلــك، األفغــاين يف رســالة ال يدل
ــا القــوة  ــات رأين ــا النب ــا إذا أخذن ــه الخاطــرات(٢) وىف هــذا يقــول: «إنن ــة يف كتاب ــول بالنظري نجــد القب
أشــد وضوحــJ فيــه. فإنــك إذا غرســت نباتــات عديــدة يف بقعــة واحــدة مــن األرض ليــس فيهــا مــن 
الغــذاء مــا يكفــي الجميــع تــرى تلــك األحيــاء الناميــة تتنــازع فيمــا بينهــا وال يمضــي زمــن حتــى يبلــغ 

البعــض أشــده مــن النمــو ...» ص٤٤٣
  بــل إنــه يؤكــد التطــور ويذكــر األقــوال الســالفة التــي تــدل عليــه. فيســتدل بأبــي بكــر بن بشــرون 
والمعــرى يف إثبــات هــذا التطــور. وىف ذلــك يقــول: «فــإذا كان بنــاء مذهــب النشــوء واالرتقــاء علــى 

هــذا األســاس، فالســابق فيــه علمــاء العــرب.»(٣)
ــون  ــه يف ١٠ أغســطس ١٩٠٣ يف برايت ــه ب ــر هبربــرت سبنســر يف لقائ ــه تأث ــده فإن أمــا محمــد عب
ــرتا  ــع إنجل ــا م ــا ىف حرهب ــارة فرنس ــر خس ــع سبنس ــف توق ــا كي ــيد رض ــر رش ــرتا. ويذك ــوب إنجل بجن
ــي ترباهــا الفرنســيون. ويؤكــد رشــيد رضــا هــذه الفكــرة يف تفســيره  ــة االســتبدادية الت لطبيعــة الرتبي
لســورة النســاء. ويذكــر بكثــرة ســنة التنــازع واالنتخــاب الطبيعــي والرتبيــة كأســاس لبنــاء األمــم. أو 

الفــرد كيــف يبنــى األمــة.(٤)
–المجلد ٢١. (١)   النشوء واالرتقاء يف المقتطف توفيق شروم، مجلة جامعة دمشق، ٢٠١٠

(٢)  سيد خسرو، اآلثار الكاملة للسيد جمال الدين األفغاين (خاطرات األفغاين)، مكتبة الشروق الدولية.  
(٣)  مصدر سابق.

(٤) لالطالع على تفصيل هذا المبحث انظر تفسير المنار، رشيد رضا، دار الرسالة،٢٧٢-٢٨٦٥
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إن الرتكيــز علــى الرتبيــة باعتبارهــا العامــل األساســي والوحيــد، وبنــاء الفــرد الــذي هــو أســاس 
اإلصــالح عنــد محمــد عبــده نتــج عــن هــذا التصــور الــذي أطــال رشــيد رضــا إثباتــه باألدلــة التاريخية 
ســواء عنــد ابــن خلــدون أو يف األوضــاع الصعبــة التــي تربــى فيهــا الفرنســيون بعــد نابليــون أو يف تأثيــر 
اســتبداد الخديــوي إســماعيل علــى قــوة وبــأس المصرييــن كمــا ذكرنــا ســابقJ. وهــذه الفكــرة هــي 
التــي جعلــت التيــار الليربالــي يــرى ضــرورة التكيــف مــع البيئــة بصناعــة هــذه البيئــة واســتجالهبا مــن 
الغــرب والتخلــص مــن كل مــا يعــوق تكويــن هــذه البيئــة عــن حــدوث التطــور. وهــذا التطــور هــو 
الــذي جعــل اإليمــان بالعلــم والتطــور ال يناقــض الشــريعة الغــراء كمــا جــادل األفغــاين الــذي آمــن 
بذلــك ووضحــه بطريقــة فلســفية واضحــة ال تحتمــل الشــك يف كتبــه.  هــذا قــد يبيــن اإلصــرار علــى 
ــا  ــن فكــر حســن البن ــة بي ــاك عالق ــا لكــن هــل هن مصطلــح الفــرد واالهتمــام بالفــرد عــن حســن البن
ومدرســة المنــار، اإلجابــة نعــم حســن البنــا يؤكــد يف مذكرتــه أنــه ابــن مدرســة المنــار وأن مشــروع 
ــا ســنجد أن النمــوذج المعــريف هــو اإلطــار  ــا فكــر حســن البن اســتكمال لهــذه المدرســة، وإذا تدبرن
ــة  ــي تبيــن رؤي ــة المبســطة الت الــذي جمــع كل األفــكار التــي ســبقته، والنمــوذج المقصــود هــو البني
المفكــر للكــون يف ديناميــة حركتــه  هــل هــو خطــي أم دائــري أم مجموعــة مــن األحــداث المركبــة، 
وهــذا مجــال رحــب لكــن هــذا البيــان يكفــي هنــا لنميــز بيــن الفكــر الــذي يعــرب عــن القيــم والرؤيــة 
الكونيــة وبيــن النمــوذج الــذي يأخــذ شــكل ســردية أو مــا فــوق الســردية لتفســير الكثيــر مــن األحداث 
والتحــوالت التــي يشــهدها المجتمــع.  نــرى أن النمــوذج الــذي طرحــه حســن البنــا هــو مــا يعــرف 

بمراحــل العمــل والــذي فصلــه بقولــه:
ــى  ــادًرا عل ــر، ق ــف الفك ــق، مثق ــن الخل ــم، متي ــوي الجس ــون: ق ــى يك ــه حت ــالح نفس ۱) إص
الكســب، ســليم العقيــدة، صحيــح العبــادة، مجاهــًدا لنفســه، حريًصــا علــى وقتــه، منظمــJ يف شــؤونه، 

نافعــJ لغيــره؛ وذلــك واجــب كل أخ علــى حــدة.
ــى آداب  ــة عل ــه، والمحافظ ــرتام فكرت ــى اح ــه عل ــل أهل ــأن يحم ــلم، ب ــت مس ــن بي ٢) وتكوي
اإلســالم يف مظاهــر الحيــاة المنزليــة وحســن اختيــار الزوجــة، وتوقيفهــا علــى حقهــا وواجبهــا. 
وحســن تربيــة األوالد والخــدم وتنشــئتهم علــى مبــادئ اإلســالم؛ وذلــك واجــب كل أخ علــى حــدة 

ــك. كذل
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٣) وإرشــاد المجتمــع بنشــر دعــوة الخيــر فيــه، ومحاربــة الرذائــل والمنكــرات، وتشــجيع 
الفضائــل واألمــر بالمعــروف والمبــادرة إلــى فعــل الخيــر وكســب الــرأي العــام إلــى جانــب الفكــرة 
ــاة العامــة هبــا دائمــJ؛ وذلــك واجــب كل أخ علــى حــدة، وواجــب  ــغ مظاهــر الحي اإلســالمية وصب

ــة. ــة عامل الجماعــة كهيئ
٤) وتحريــر الوطــن بتخليصــه مــن كل ســلطان أجنبــي- غيــر إســالمي- سياســي أو اقتصــادي 

أو روحــي.
ــر  ٥) وإصــالح الحكومــة حتــى تكــون إســالمية بحــق؛ وبذلــك تــؤدي مهمتهــا كخــادم وأجي
عندهــا وعامــل علــى مصلحتهــا. والحكومــة اإلســالمية مــا كان أعضاؤهــا مســلمين مؤديــن لفرائــض 
اإلســالم غيــر مجاهريــن بعصيــان، وكانــت منفــذة ألحــكام اإلســالم وتعاليمــه. وال بأَس بأن نســتعين 
بغيــر المســلمين عنــد الضــرورة يف غيــر مناصــب الواليــة العامــة وال عــربة بالشــكل الــذي تتخــذه وال 
بالنــوع، مــا دام موافًقــا للقواعــد العامــة يف نظــام الحكــم اإلســالمي. ومــن صفاهتــا: الشــعور بالتبعــة، 
والشــفقة علــى الرعيــة، والعدالــة بيــن النــاس، والعفــة عــن المــال العــام واالقتصــاد فيــه. ومــن 
واجباهتــا: صيانــة األمــن، وإنفــاذ القانــون، ونشــر التعليــم، وإعــداد القــوة وحفــظ الصحــة، ورعايــة 
المنافــع العامــة، وتنميــة الثــروة وحراســة المــال، وتقويــة األخــالق، ونشــر الدعــوة. ومــن حقهــا- 
متــى أدَّت واجبهــا- الــوالء والطاعــة، والمســاعدة بالنفــس واألمــوال. فــإذا قصــرت، فالنصــح 

واإلرشــاد، ثــم الخلــع واإلبعــاد، وال طاعــَة لمخلــوق يف معصيــة الخالــق.
٦) وإعــادة الكيــان الدولــي لألمــة اإلســالمية، بتحريــر أوطاهنا وإحيــاء مجدها وتقريــب ثقافتها 

وجمــع كلمتهــا، حتــى يــؤدي ذلك كلــه إلى إعــادة الخالفــة المفقــودة والوحدة المنشــودة(١).
ولنا أن نسجل هنا مالحظات مهمة لسياق بحثنا:

ــة والنظــر للمســيرة  ــد ســاد يف تلــك المرحل ــذي ق ــر ال ــي، وهــو األم • ســيطرة الفكــر المرحل
ــبقة. ــل مس ــرب مراح ــدوري ع ــخ ال ــخ أو التاري ــة للتاري الخطي

• اعتبــار الفــرد ولــم يقــل اإلنســان أســاس بنــاء المجتمــع وهــذه عيــن نظريــة هربــرت سبنســر 
التــي أعجــب هبــا اإلمــام محمــد عبــده.

(١)  مجموعة الرسائل، حسن البنا، دار الدعوة؛١٩٨٢.
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• الرتبيــة وهــي المراحــل الثــالث: التعريــف والتكويــن والتنفيــذ هــي القضيــة األساســية التــي 
تنطلــق مــن دائــرة ألخــرى. 

ــز  ــده يف الرتكي ــه أقــرب لإلمــام محمــد عب ــورة واإلصــالح، ولكن ــن الث ــا بي • جمــع حســن البن
علــى الرتبيــة أوًال، ثــم اســتعمال طــرق أخــرى ســماها الخلــع واإلبعــاد. واســتعمال القــوة بعــد 
اإلنــذار والتحذيــر. وهــو هبــذا يجمــع بيــن المنهــج اإلصالحــي والثــوري. وإن كان األول هــو 

ــي.  ــدواء الك ــر ال ــا: آخ ــال عنه ــرورة ق ــر ض ــاس واآلخ األس
ــن  ــت م ــي عرض ــة الت ــدود بالطريق ــكام والح ــق األح ــريعة وتطبي ــألة الش ــوح مس ــدم وض • ع
بعــده كجوهــر للفكــر الــذي يطرحــه. بــل األســاس يف فكــره هــو اإلصــالح الشــامل. وهــذا ال يعنــي 
أنــه لــم يذكــر الشــريعة بــل هــي حاضــرة وبقــوة. لكنهــا عرضــت بشــمولها ولــم يســم كل مــا يقــوم بــه 
شــريعة بــل أحــكام الشــريعة جــزء مــن مشــروع النهضــة المتكامــل. وهــذا وجــه آخــر مــن الجمــع بيــن 
األفغــاين ومحمــد عبــده: فــإن الفكــر السياســي جــزء مــن عمليــة الرتبيــة وهــو مــا تطــور بعــد ذلــك 

ليكــون عمــالً سياســيJ تشــكل بــه اإلســالم السياســي. 
• أن المرحلــة النهائيــة هــي الخالفــة. وهــذا يعنــي أن الفهــم التاريخــي الــذي عرضــه الشــيخ 
ــة  ــول الخالف ــاش ح ــا للنق ــة، يعيدن ــة العثماني ــة للدول ــت األم ــف اطمأن ــة، وكي ــة العثماني ــن الدول ع
ــي يتحــرك  ــل االســرتاتيجية الت ــم يعــد موضــع النقــاش ب ــه اآلن ل ــه رشــيد رضــا لكن الــذي كتــب عن
ــة  ــة أم للخالف ــة العثماني ــم مــن أجلهــا. لكــن الســؤال هــل هــذه العــودة تعنــي العــودة للخالف التنظي
كنظــام سياســي أم لمعنــى أســتاذية العالــم الــذي طرحــه الشــيخ؟ والظاهــر أن كل ذلــك قــد يكــون 
مقصــودًا. فالســياق التاريخــي قــد يكــون مــع عــودة الخالفــة العثمانيــة خاصــة. وأنــه يفســر ســقوط 
الخالفــة بتأثيــر قــوى عظمــى أخــري ال يمكــن تحديهــا إال بوجــود قــوة إمرباطوريــة كالخالفــة. وال 
يظهــر مــن كالم الشــيخ الفهــم الثــاين: أي أن الخلــل يف شــكل النظــام السياســي. لكــن ســياق الشــيخ 
الفكــري يبيــن أن المقصــود األقــرب هــو مفهــوم األســتاذية. والــذي يعنــي أن الحضــارة اإلســالمية 
هــي القائــد للعالــم أو القــوة العظمــى. وهــذا ال يعنــي هنايــة التعدديــة. بــل وجــود قــوة تقــود العالــم 
وفــق القيــم التــي تحملهــا. كمــا عــرف العالــم هــذه الظاهــرة منــذ األزل. هــذه االســرتاتيجية ســتكون 

محــل جــدل كبيــر فيمــا بعــد. 
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انتشــرت حركــة اإلخــوان المســلمون بشــكل الفــت يف العالــم اإلســالمي، ففــي العــام ١٩٣٠
ــه(١)، ويف  ــاك ١٥ فرعــJ ذكرهــا اإلمــام يف مذكرات ــاك خمســة فــروع، يف العــام ١٩٣٢ كان هن كان هن
العــام ١٩٣٨ كان هنــاك ثالثمائــة فــرع. ورغــم صعوبــة تحديــد عــدد األعضــاء إال أن التقاريــر 
ــين  ــة وخمس ــى مائ ــين إل ــي خمس ــدد بحوال ــدر الع ــة تق ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــة م المصنف
ألــف عضــو مــن الثالثمائــة فــرع. يف العــام ١٩٤٩ كان لإلخــوان ألفــا فــرع يف مصــر ـ يف وقــت كانــت 
ــدر ب  ــا يق ــم م ــJ ـ تض ــس فرع ــو ولي ــة آالف عض ــى خمس ــة إل ــن ثالث ــم م ــيوعية تض ــزاب الش األح

ــد(٢). ــرب يف البل ــم األك ــك التنظي ــو بذل ــو. وه ٣٠٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠ عض
هــذا االنتشــار كمــا ذكرنــا يعــود حســب بعــض الدراســات: إلــى الفرصــة أو الســياق المجتمعــي 

واالقتصــادي، الهيــكل التنظيمــي، المحتــوى الفكري. 
الســياق والفرصــة. ثالثــة أحــداث يمكنهــا أن تشــكل الســياق الــذي شــكل الفرصــة التــي مكنت 

اإلخــوان مــن هــذا االنتشــار: األول: تمثــل يف التدخــل اإلنجليــزي يف الشــؤون المصريــة. والثــاين: 
ــة  ــث: القضي ــم الثال ــعبيته. ث ــن ش ــر م ــه الكثي ــد وفقدان ــزب الوف ــها ح ــي عاش ــة الت ــروف الصعب الظ
الفلســطينية. فقــد كانــت بريطانيــا ومنــذ العــام ١٨٨٢ إلــى العــام ١٩٥٢ وهــي تحــاول الهيمنــة علــى 
ــن  ــر م ــا يف كثي ــة العلي ــى والكلم ــد الطول ــم الي ــت له ــن كان ــارين الذي ــرب المستش ــري ع ــرار المص الق

القضايــا.
١) الهيكلــة والتنظيــم: وهــذا يــربز يف عــدة قضايــا، خاصــة يف الكونفدراليــة التي شــكلها التنظيم 

بوجــود فــروع مختلفــة لهــا الحــق يف الحركــة، ولهــا حــق العمــل مســتقلة إلــى حــد ما عــن المركــز. مع 
وجــود تقاريــر كتــب عنهــا اإلمــام، وكذلــك وجود قــدرة هائلة علــى التواصل مــع المجتمــع والهيئات 
الحكوميــة. األمــر الــذي جعــل أمــر المــوارد أمــر ديناميكــي عــزز مــن مشــاريع الحركــة التــي امتــدت 
لــكل نواحــي مصــر. وتمثلــت يف المســاجد والمستشــفيات والمــدارس والصحف والمجــالت. هذه 

(١)  مصدر سابق.
(2) ‘Ziad Maison، Islamic Mobilization: social movement they and Egypt Muslim brotherhood، The 

Sociological Quarterly، Volume 42، Number 4، pages 487–510.2001. The Midwest Sociological 

Society.
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القــدرة علــى التأثيــر والحركــة تتعــزز بقضيــة مهمــة أخــرى وهــي أن التنظيــم الــذي يبــدأ بنــواة هــي 
األســرة اإلخوانيــة يف كل حــي يتســع ليكــون نــواة أكــرب هــي الشــعبة ثــم المنطقــة... وهكــذا كانــت 
الوحــدة الفكريــة يف التنظيــم والقــدرة علــى التواجــد يف أكثــر األماكــن ممكنــة. وقــد ابتــدأت الحركــة 
يف وادي النيــل ثــم القاهــرة ممــا جعــل التحليــل المرتبــط بفهــم األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة 
غيــر صحيــح. ولكــن األمــر األبــرز هــو توفيــر مجــاالت الحركــة لألعضــاء وغيــر األعضــاء. فعــالوة 
ــر التــي تجعــل لمــن  ــة النصي ــا مرتب علــى وجــود مؤسســات للمجتمــع - كل المجتمــع - كانــت هن
هــم أقــرب لفكــر الحركــة أن يتحركــوا يف مؤسســات ودوائــر خاصــة.  وجعلــت األعضــاء واإلخــوة 
العامليــن حســب مراتــب اإلخــوان أقــدر علــى التأثيــر يف دوائــر أخــرى.(١) األمــر األخــر والمهــم هــو 
االنطــالق مــن المســجد. والــذي لــم يكــن يف البدايــة موضــع نظــر مــن الدولــة. لكــن المســجد كان 
مكانــJ هامــJ للحشــد واالنتشــار خاصــة أن الســيرة النبويــة ابتــدأت مــن المســجد. وكان بنــاء مســجد 
اإلســماعيلية ومــا تبعــه مــن مســاجد تعــرب عــن قــدرة الحركــة علــى المــزج بيــن الفكــرة والعمــل مــن 

خــالل بنــاء المؤسســات التــي تفتــح المجــال للحركــة. 
األفــكار  فيهــا  تتصــارع  التــي  المجتمعــات  فــإن  لجرامشــي:  وفقــا  الفكريــة:  القيــادة 

واأليديولوجيــات تتشــكل فيهــا ســلطتان.  فكمــا أن الســلطات الحاكمة تملك الســلطة فــإن المجتمع 
المــدين -وهنــا يختلــف االصطــالح عــن المعنــى الســائد اليــوم -يملــك الســلطة عــرب انتشــار فكــره 
يف الحيــز العــام مــن المجتمــع. لكــي تنجــح هــذه القيــادة الفكريــة حســب جرامشــي تحتــاج لثالثــة 
شــروط: أولهــا: أن تكــون هنــاك أيديولوجيــا شــاملة لــكل نواحــي الحيــاة. وثانيهــا: أن يكــون هنــاك 
تنظيــم قــوي، وثالثهــا أن تكــون هنــاك اســرتاتيجية طويلــة المــدى. هــذه الشــروط جعلــت البعــض 
يشــعر أن ذلــك ينطبــق علــى حركــة اإلخــوان المســلمون. خاصــة إذا أضفنــا ذكــر جرامشــي لقــدرة 

ــة المشــاعر.(٢) ــى مخاطب تلــك الحــركات عل
ــي  ــراك المجتمع ــذا الح ــه ه ــيتحرك في ــذي س ــار ال ــم المس ــاعدنا يف فه ــد يس ــار، ق ــذا اإلط ه
الــذي ابتــدأ عــام ١٩٢٨. وكيفيــة نشــأة هــذا الحــراك والظــروف التــي نشــأ فيهــا مــن اســتعمار وفشــل 
ــكلت  ــي ش ــة والت ــة االجتماعي ــي التطوري ــه وه ــت مع ــي تداخل ــفة الت ــادي.  والفلس ــي واقتص سياس

(١)  نفس المصدر.
(٢)  جرامشي أنطونيو، قضايا المادية التاريخية، ت فواز الطرابلسي، منشورات المتوسط؛٢٠١٧.
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الخارطــة الذهنيــة للمصلحيــن والقــدرة التنظيميــة والفكــرة الشــمولية التــي شــكلت قــوة مجتمعيــة 
ــة بمســارات مختلفــة.  ــة بعــد ذلــك يف المجتمعــات العربي اســتمرت لفــرتة طويل

gŞŒ<ÇÈâ<Çfl¬<ÇÒ^ä÷]<tÉÁ€fl÷]

 Jــ ــJ محكم ــJ وتنظيم ــياقJ مجتمعي ــادف س ــا ص ــن البن ــه حس ــاء ب ــذي ج ــوري ال ــوذج الث النم
فاســتطاع االنتشــار وفتحــت لــه مجــاالت ليكــون التنظيــم األول يف العالــم اإلســالمي، وهكــذا يمكن 
ــرًا،  ــتمر كثي ــم يس ــار ل ــذا االنتش ــن ه ــر، لك ــد والتأثي ــى الحش ــادرًا عل ــJ ق ــراكJ مجتمعي ــون ح أن يك
فالفرصــة السياســية لــم تــدم خاصــة بنشــأة أيديولوجيــا مضــادة وذلــك يف زمــن عبــد الناصــر. تلــك 
الفــرتة قــد تبيــن الكيفيــة التــي تجــد الحركــة نفســها غيــر قــادرة علــى الحركــة وأن مواردهــا قــد تنضب 
وأن فكرهــا كذلــك قــد يتغيــر. التغيــر الفكــري الــذي حــدث كان مــع ســيد قطــب، حيــث تحــول فكــر 
حســن البنــا مــن فكــر ثــوري بمعنــى أنــه تصــور جديــد ينافــس التصــورات القائمــة ويعطــي تفســيرًا 
ــل  ــق والباط ــأ والح ــواب والخط ــه الص ــب علي ــادي يغل ــير أح ــى تفس ــداث إل ــع واألح ــوى للواق أق
ويميــل أكثــر نحــو االعتقــاد منــه للتفســير القابــل للتعــدد. النمــوذج الظاهــر لهــذا التحــول نجــده يف 
مذكــرات أحمــد عبــد المجيــد القيــادات اإلخوانيــة التــي شــهدت تلــك الفــرتة حيــن يقــول ((يف هــذه 
تكوين عــن فكــرة هبــا أن أذكــر الســجن مــن قطــب الفــرتة وصلــت إلينــا مخطوطــات مــن الشــهيد ســيد
الدوليــة ،  العالميــة، والصليبيــة الصهيونيــة المخططــات عــن عامــة وتربيتــه، وفكــرة المســلم الكيــان
يف هبــا الــكالم كذلــك. وكان األســماء وبعــض المنطقــة يف وعمالئهــا ووســائلها اإلســالم ومحاربتهــا
بعــد، واتضحــت انكشــف قــد المخططــات هــذه مــن الكثيــر يكــن لــم وقتهــا، حيــث الخطــورة غايــة
خطــة. وأحضــر المخطوطــات: خيــوط هــذه عنــوان ذلــك. وكان بعــد عليهــا ظهــرت التــي بالصــورة
كانــت قطــب ســيد الشــهيد بواســطة هــواش يوســف محمــد الشــهيد مــن مذكــرات كذلــك لنــا
ــة الدق ــة غاي يف وموضوعهــا ــة عالي ــة بروحاني ــة مكتوب وكانــت والحركــة ــدة العقي يف ــة ــوان: جول بعن
ومواصفاتــه، وحــزب اهللا حــزب فيهــا يصــف اإلســالمية: حيــث الدعــوة حقــل يف للعامليــن واألهميــة
وآخــر: مــن نحــن؟ بعنــوان: مــن بــاب هنــاك معــه. وكان التعامــل وكيفيــة كذلــك وحــدوده الشــيطان
أوًال لقراءهتــا الهضيبــي حســن المرشــد األســتاذ للمرحــوم تذهــب المذكــرات هــذه وكانــت النــاس؟

منــه.) (١). ذلــك بعــد تصلنــا ومراجعتهــا، ثــم

(www.ikhwanwiki.com) .(١)  مذكرات أحمد عبد المجيد، اإلخوان وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام ١٩٥٦، الزهراء لإلعالم العربي
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ــب طل ــا عندم ــك ذل ــى إل ــه ينتب ــدأ ب ــه أن ــف كي – اهللا ــه رحم – ــهيد الش ــرح ــJ: (ش أيض ــول ويق
بعدهــا عكــف المــودودي. ثــم األعلــى أبــو واألســتاذ البنــا حســن الشــهيد اإلمــام كتــب منزلــه مــن
البــد حركــة أيــة أن وأضــاف والتفاســير القيــم وابــن تيميــة ابــن كتــب يف خاصــة اإلســالم دراســة علــى
األســاس هــي العقيــدة ألن أنفســهم الدعــوة وأصحــاب المســلمين مــع العقيــدة. حتــى مــن تبــدأ أن
وأخالقياتــه باإلســالم العواطــف باســتثارة إســالمية حركــة بــدأت إذا دعوة.وأنــه أليــة والركيــزة
ــالً مســتوفًيا جمي ــا بيًت ــت بن ــدة، فكأهنــا العقي ــى عل ــز والرتكي ــدء الب دون شــريعته ــق بتطبي ــة والمطالب
أول هبــوب مــع متيــن. ثــم أســاس دون وطــالء نوافــذ مــن ــة الخارجي مظاهــره واكتملــت المرافــق
الظاهرية،  المتكاملــة بصورتــه بنــي البيت ألن فيــه. لمــاذا؟ من علــى البيــت وخــر بــه أطاحــت عاصفــة
رســول فعــل كمــا العقيــدة. تماًمــا هــو أقصــده والــذي هنــا األســاس. واألســاس ببنــاء ُبناتــه يقــم ولــم
عليهــم،  اهللا رضــوان الصحابــة مــع كذلــك مكــة يف عليــه يتنــزل والقــرآن وســلم عليــه اهللا صلــي اهللا
مــن ويفهــم العقائــدي المجــال نحــو التحــول يف واضــح النــص الفريــد)(١). هــذا الجيــل هــذا فخــرج
كــون «نمــوذج تومــاس بتعبيــرات تجــذرًا أو أكثــر المدرســة تلــك تكــون أن نحــو تحــول أنــه ذلــك
التــي بالميتافيزقــا أشــبه ويكــون العلمــي المجتمــع يف مســلماته يــزرع الــذي النمــوذج مدرســي» وهــو
والفكــر البــاردة الحــرب بواقــع الحقيقــة يف ارتبــط التحــول يشــعر. هــذا أن دون الجميــع هبــا يتحــرك
ــر تعبي ــو وه ــوت بطاغ ــبه أش ــي وه ــع المجتم ــف وظائ ــكل ب ــوم تق ــة الدول ــت كان ــث حي ــيوعي الش

قطــب.  ســيد قبــل هوبــز تومــاس اســتعمله
الحســن ــو أب ــارة مثــالً زي اإلخــوان، انظــر ــادات قي مــن ــر كثي كتــب يف الســائد النمــوذج    هــذا
اهللا،(٢) رحمــه الغزالــي الشــيخ ذكــر كمــا األفــكار نفــس يؤكــد حيــن مصــر يف لإلخــوان النــدوي
شــارحة أهنــا أعمالــه يف يســتوقفني المثــال ســبيل علــى ١٩٣٥-١٩٨٤ حــوى ســعيد والشــيخ
البعــث ــع طالئ ــاء ــد، وبن الفري ــاين الرب ــل الجي ــاء بن ــة بكيفي يتعلــق لشــيء. فاألمــر مؤسســة وليســت
هبــم تحيــط أن قبــل لدينهــم العــودة المســلمين علــى تحتــم التــي المؤامــرة حجــم وبيــان اإلســالمي
تنشــأ لــن الدولــة وهــذه اإلســالم حيــاض تحمــي لدولــة يحتــاج األمــر عليهــم. هــذا وتتداعــى األمــم
حســب كل عيــن فــرض بالمعــروف واألمــر منكــر الدولــة هــذه وجــود اهللا. وعــدم شــرع بتطبيــق إال

(١)  نفس المصدر.
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title :(٢)  محمد الغزالي، منذ خمسين عاما أريد أن أتحدث إلى اإلخوان
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فــردي.  بشــكل األمــر هــذا يتحقــق أن المعقــول غيــر فمــن جماعــة يف العمــل يقتضــي وهــذا اســتطاعته
ولــن القائمــة الجماعــات عــرض يبــدأ واجــب. وهكــذا فهــو بــه إال الواجــب يتــم مــاال لقاعــدة ووفقــا
دعوتــه تتــم ثــم الغــرض. ومــن هــذا موئــالً لتحقيــق المســلمين اإلخــوان جماعــة ســوى القــارئ يجــد

حــرج.  دون غيرهــا اختيــار يف الحريــة كامــل مــع إليهــا
لمنازل روحانيتــه يف بالمســلم ترتقــي الروحيــة للرتبيــة مقــررات عــدة هنــاك كانــت ذلــك ألجــل
ــالمية اإلس ــركات للح ــط والتخطي ــم التنظي ــم فه ــن م ــد الب ــك ذل ــل ــن. وألج والربانيي ــن الصديقي
عشــرة أربعــة دراســة مــن ــد الب المثقــف المســلم الفــرد ذلــك ــاء بن األمــر. وألجــل ــق دقائ ومعرفــة
ــد أنق وال ــيخ الش ــد تقلي ــن ع ــدث أتح ال ــا هن ــا ــة. أن والثقافي ــالمية اإلس ــة المعرف ــر دوائ ــن م ــرة دائ
ــة ذهني خارطــة عــن أتحــدث لكــن Jحقــ موســوعي الكلمــة. وهــو ــى معن ــكل ب ــم عال فهــو ــكاره أف
تســير كانــت البنــا، لكنهــا حســن فكــر يف تأكيــد بــكل جذورهــا لهــا الخمســينيات بعــد مــن تشــكلت
والنهــي بالمعــروف فاألمــر الدولــة لضــرورة المؤامــرة عالميــة مــن ينتقــل ذكرنــاه الــذي النســق بنفــس
لكــن الشــيخ كتــب يف ظاهــر األمــر الفريــد... هــذا الجيــل وتربيــة الجماعــة ضــرورة إلــى المنكــر عــن

التســاؤالت:  بعــض عــن بنفســه الشــيخ إجابــة نــرى دعنــا
الصحــوة هــذه يف األســتاذ فضيلــة يــرى فهــل واقعــة؟ حقيقــة اإلســالمية الصحــوة كانــت لمــاذا
جماعات وجــود بيــن أن بعــد إجابتــه ضمــن مــن كان جنــس؟ علــى جنــس أو قطــر علــى لقطــر فضيلــة
اإلســالمية األرض تخــل لــم الخالفــة ســقوط قبــل كالتالــي: (إنــه اإلســالم أجــل مــن تعمــل كثيــرة
األقــوى االجتهــاد نقــول: إن أن نســتطيع العثمانيــة الخالفــة ســقوط بعــد لإلســالم. لكــن عامليــن مــن
اهللا رحمــه البنــا حســن األســتاذ قدمــه الــذي االجتهــاد هــو اإلســالمي العالــم تفكيــر علــى أثــر الــذي
المســلمون عليــه يجتمــع أن يمكــن بفهــم تمثــل االجتهــاد وأسســه. هــذا قواعــده ووضــع ورســخه
بــل ــر الكبي أثــره ــه ل كان االجتهــاد ــة. هــذا حركي بمواقــف وتمثــل وتربويــة تنظيميــة ــة بنظري وتمثــل

دعوتــه).(١) البنــا حســن اإلمــام بــدأ عندمــا بــدأ اإلســالمية الصحــوة ميــالد إن نقــول أن نســتطيع
اإلســالمية،  والدولــة الشــريعة عــودة وهــدف العلمانيــة الخالفــة، ونشــأة لســقوط الفهــم هــذا
كتابــه «ماذا لبنــان - يكتــب مــن المــرة يكــن - هــذه الكتــب. فتحــي مــن كثيــر ســائدًا يف Jنموذجــ صــار

(١)  سعيد حوى، جند اهللا تنظيما وتخطيطا، دار السالم؛ ٢٠٠٨.
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البد األخــالق أهمية نفســها. ففضالً عــن هــي عنــده جزئيــن. والفكــرة لإلســالم؟» مــن انتمائــي يعنــي
ضــرورة ثــم ومــن الشــريعة غيــاب هــو األكــرب والمنكــر المنكــر عــن والنهــي بالمعــروف األمــر مــن

اإلســالمية؟ للحركــة االنتمــاء لمــاذا عــن المنكــر. يقــول هــذا علــى للقضــاء جماعــة إلــى االنتمــاء
جعلنــي الــذي مــا غيرهــا؟ يف ولســت اإلســالمية الحركــة يف أنــا لمــاذا أعــرف أن علــي  (يفــرض
هــي أم الشــرع منطــق يف مرفوضــة والصدفــة الصدفــة هــي هــل هنالــك؟ أو هنــاك يجعلنــي هنــا، ولــم
األخــرى اإلســالمي العمــل طرائــق علــي أتعــرف أن علــي إن والتمحيــص؟ واالطــالع البحــث نتيجــة
علــي إن هوائيــJ؟ أو Jعشــوائي انتمــاء عاقــالً وليــس Jواعيــ انتمــاء اإلســالمية للحركــة انتمائــي ليكــون
المختلفة،  ومنظماتــه األخرى اإلســالمي العمــل طرائــق أن اإلســالمية للحركــة أنتمــي حيــن أدرك أن
وســلم عليــه اهللا صلــي الرســول بمنهــج تلتــزم ال منهــا Jأيــ األصيــل. وإن اإلســالمي الخــط تمثــل ال
جزئيتــه ومــدى االلتــزام نســبة كبيــرًا يف Jاختالفــ بعــض عــن يختلــف بعضهــا كان كامــالً. وإن Jالتزامــ
اإلســالم،  إلــى الجاهليــة مــن الكبيــرة النقلــة يحقــق أن يمكــن الــذي يقــول:( العمــل كليتــه). ثــم أو
الكفر وحكــم الفاجــرة الغربيــة الحضــارة تحكــم مــن اإلســالمي العالــم ينقــذ أن يمكــن الــذي العمــل
المســلم،  المســلم، والمجتمــع المســلم، والبيــت الفــرد تكويــن يســتهدف الــذي والطاغــوت، العمــل
شــوهاء.  مبتورة الفئــات هــذه كل أعمــال تبقــى اهللا. ولذلــك أنــزل بمــا تحكــم التــي المســلمة والدولــة
الفئــات هــذه اإلســالم، وجزئيــة باســم لإلســالم بالغــة إســاءات يف يتســبب قــد بعضهــا أن فضــالً عــن
قــد ــرًا، أو كبي علــوا ذلــك عــن اإلســالم كذلــك. وتعالــى اإلســالم أن ــان يوحي قــد عملهــا وقصــور
ــى عل ــاعداهنا ويس ــا عليه ــلمين المس ــواء غل ــن م ــان وينفس ــة الوضعي ــم النظ ــورة خط ــن م ــان يخفف

والبقــاء. االســتمرار
ــر التغيي ــل أج ــن م ــداد واإلع ــي الكل ــر التغيي ــاس أس ــى عل ــوم يق ــذي ال ــالمي اإلس ــل العم إن
بعــض يف وتعثــر Jحينــ عجــز جملــة- وإن لتطبيقــه ويســعى جملــة اإلســالم يحمــل والــذي الكلــي
أســماؤه كانــت مــا Jاألصيــل، كائنــ الخــط يمثــل الــذي الســليم العمــل هــو – Jأحيانــ العمــل مراحــل
غايــة ووحــدة طريــق ووحــدة أســلوب ووحــدة فهــم وحــدة علــى يلتقــي الخارجيــة. ألنــه ومســمياته
تعالــى اهللا رضــوان ــا البن حســن الشــهيد اإلمــام عــرب ــار. ولقــد الدي وتباعــدت األقطــار ــاءت تن وإن
لســتم اإلخــوان .. أنتــم فقــال: (أيهــا تعبيــر أوضــح العامليــن مــن الفئــة هــذه مواصفــات عــن عليــه
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المقاصــد.. ولكنكــم محــدودة موضعيــة، ألغــراض هيئــة سياســيJ، وال Jحزبــ خيريــة، وال جمعيــة
الرســول مــرددًا دعــوة يعلــو داو بالقــرآن، وصــوت فيحييهــا األمــة هــذه قلــب يف يســري جديــد روح

وســلم)(١). عليــه اهللا صلــي
ــد(٢) الراش ــد أحم ــد محم ــتاذ لألس ــق المنطل ــاب ــن: فكت كثيري ــع م ــك كذل ــرر يتك ــر األم ــذا ه
للحركــة واالنتمــاء العمــل لضــرورة القــارئ يوصــل الــذي المنطقــي التسلســل نفــس لــه يكــون يــكاد
خــالل مــن والخالفــة اإلســالمية الدولــة عــودة ضــرورة وهــو التسلســل نفــس علــى بنــاء اإلســالمية
يكــون لــن األرض يف المســلمين تمكيــن أن علــى اإلخــوان خارطــة اســتقرت الجماعــي. لقــد العمــل
تخطــي مــن المبــادأة نشــريات وتدعمهــم الرتبيــة تحتضنهــم التمكيــن هــذا يقــودون برجــال إال

اإلســالمية. والدولــة الخالفــة عــودة أجــل مــن الرقائــق بنســيم العوائــق
الثمانينيــات. وحدثــت حتــى الخمســينيات مــن الفــرتة هــذه يف تكــررت التــي األجــواء هــي هــذه
التــي المخزيــة قطــب، والوحشــية ســيد إعــدام فبعــد األيديولوجــي الصــراع هــذا جــراء محــن عــدة
ــاب إره ــذرت ج ــي الت ــع ــلمين، والفظائ المس ــن م ــًرا كثي ــزت وه ــر الناص ــد عب ــام نظ ــا إليه ــل وص
أن وهــي واحــدة داللــة لــه العنــف تونــس. هــذا ويف ليبيــا يف وغيرهــا حمــاه أحــداث كانــت الدولــة
ــر والفك ــي القوم ــر الفك ــن م ــدة جدي ــة مرحل ــن ع ــرب يع ــة المرحل ــك تل يف ــي األيديولوج ــراع الص
تسلســالت يف Jاشــرتاكي Jقوميــ أو Jإســالمي Jاشــرتاكي ليكــون بعــد فيمــا تعــدد اإلســالمي. والــذي
أن الممكــن مــن التــي المرحلــة تلــك بعــد ســارت وكيــف تشــكلت كيــف لنعــرف نحتــاج مختلفــة
ومــا المنطقــة يف الــدول مــن كثيــر مواقــف وتبــدل الســوفيايت االتحــاد ســقوط وهــو هنايــة لهــا نجعــل

الخليــج.  أحــداث مــن ذلــك تبــع
Íi^ÈÊÁä÷]<Å^†˜]<ΩÁœâÊ<Ì⁄á˘]

السياســي للســياق Jوفقــ ألخــرى دولــة مــن اإلســالمية للحــركات Jمختلفــ المســار كان ربمــا
االعتــدال،  يولــد واالحتــواء الراديكاليــة يولــد نفســها، فاإلقصــاء فيــه الحركــة وجــدت الــذي
Jوفقــ ألخــرى دولــة مــن ســياقها توجههــا، واختلــف يف وتنوعــت اإلســالمية الحــركات وتعــددت

(١)  فتحي يكن، ماذا يعني انتمائي لإلسالم، مؤسسة الرسالة؛٢٠٠٤.
(٢)  محمد أحمد الراشد، المنطلق، دار الرسالة؛ ٢٠٠٠.
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لمســائل انتهــى ــذي ال الســائد اتجاههــا، النمــوذج الحركــة هــذه وجــدت ــي الت السياســية للفــرص
وتنظيــم جماعــي عمــل مــن ذلــك يتطلبــه اإلســالمية، ومــا والدولــة الحاكميــة يف تتلخــص واضحــة
الفكــري جانبــه مجتمعيــJ، ويف Jحــراك االجتماعــي جانبــه يف شــكل التنظيــم لهــذا حشــد أو ودعــوة
مغايــرة بطريقــة الواقــع يفســر أن يحــاول ثــوري نمــوذج مــن طبيعــي بشــكل تطــور Jفكريــ Jنموذجــ
ســيد مــع ثابتــة بعقيــدة مرتبــط ســائد نمــوذج إلــى البنــا وحســن عبــده ومحمــد األفغــاين مــع بينــا كمــا
للتغييــر كأداة السياســي العنــف يســتعمل ثــوري سياســي مشــروع إلــى بعــد فيمــا تحــول قطــب. ثــم

بالجهــاد. يربطهــا فكريــة مرجعيــة ولــه
الحــركات المســلم. فحتــى للجيــل اإلعــداد بمفهــوم ارتبــط وذاك هــذا أن ننســى ال لكــن
ويف المجاهــدة مــع تــأيت الرتبيــة أن رأت فيمــا رأت الرتبيــة. لكنهــا ضــرورة تنكــر لــم الجهاديــة
األســاس.  هــي كانــت وتربيتــه ودعوتــه الفــرد أن إال التشــعبات هــذه كل فرغــم الجهــاد. لــذا ســاحات
تخطئــه ال تعبــوي جانــب قامــت التــي الحــركات الشــباب. ففــي جيــل وتجميــع حشــد اقتضــى وهــذا

العيــن. 
التاســع القــرن يف ســائدة لثقافــة نتــاج أنــه للمجتمــع، افرتضنــا كمكــون بالفــرد االرتبــاط    هــذا
مكــون هــو الفــرد باعتبــار االجتماعيــة التطوريــة عــن سبنســر هربــرت نظريــة يف عشــر. خاصــة
اإلباحيــة حالــة كانــت األولــى المجتمــع حالــة أن سبنســر يــرى األســرة. وهنــا قبــل حتــى المجتمــع
الــذي الدولــة لتكويــن المرحلــي التصــور يف التطوريــة أثــرت ذلــك. كمــا بعــد األســرة تشــكلت ثــم
كثيــرة علميــة نظريــات وجــود مــع التسلســل الدولــة... هــذا تلــك تشــكل إلــى لنصــل بمراحــل ســيمر
شــكلت كلهــا فزيائــه يف نيوتــن أو أحيائــه يف دارون عنــد ســواء المرحليــة هــذه تؤكــد الفــرتة تلــك يف

األولــى. األقســام يف افرتضنــا كمــا اإلصــالح ثقافــة يف أثــرت علميــة خلفيــة
يف للعنــف، وشــاركت ــح تجن ــم ل ــي الت اإلســالمية الحــركات مســار عــن نتحــدث اآلن ــا دعن
نظريــة يؤكــد الــذي التنــوع ألخــرى. فهــذا دولــة مــن مســاراهتا اختلفــت السياســية. والتــي العمليــة
Jفرصــ فيهــا ووجــدت الحــركات هــذه مــع Jتســامح أكثــر كانــت المجتمعــي، فالملكيــات الســياق
مريــرًا  Jصراعــ شــهدت والعــراق وســوريا وليبيــا الجزائــر يف الدكتاتوريــات أن نجــد بينمــا سياســية
رفضــت الســعودية المملكــة أن صــوره، كمــا أهبــى يف ــة الدول وإرهــاب المؤسســي العنــف وظهــر
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بوجــود ــا البن حســن طلــب رفــض ــذي ال ــز العزي ــد عب الملــك عهــد ــذ من كحركــة اإلخــوان تواجــد
هــذا يف الفريــدة ــة التجرب إخــوان). ولعــل ــا الشــهيرة (كلن ــه مقولت وقــال الســعودية يف للحركــة فــرع
يشــرح جزئيــن مــن كتــاب يف ذكرهتــا ألســباب نفســها الجماعــة حّلــت حيــن قطــر تجربــة هــي الســياق

المجموعــة:  داخــل الجّديــة األســئلة بطــرح الدراســة قولهــم (بــدأت ذلــك ذلــك، مــن وراء األســباب
مــا نريــد؟ مــا هــذا هــل حملــه؟ ونتحّمــل نحملــه مشــروع هنــاك وهــل نســير؟ أيــن وإلــى نحــن؟ مــن
dogma ( المنغلقــة) الحزبيــة الدوجمــا لفكــرة هــل ذلــك؟ كل يف القطــري المجتمــع مصلحــة هــي
المجموعــة أن للنظــر والملفــت قطــر؟ يف ارتــداءه مناســب الثــوب هــذا هــل المســتقبل؟ يف تبعــات
ــام للقي منهــا ــراد أف تفويــض وحــزم. وقــررت ــة وجّدي ــة رصان ــكل ب التســاؤالت هــذه مــع تعاملــت
حســن الشــهيد اهللا بإذن المرحوم المؤســس فكــر واســتحضار تفصيليــة دراســة األســئلة هــذه بدراســة
مصــر. وفعــالً  خــارج اإلخــوان وتجــارب مصــر يف اإلخــوان تجربــة علــى الفكــر هــذا البنـّــا. وتنزيــل
يف اإلخــوان تجربــة علــى ــا البنـّ المؤّســس فكــر وتنزيــل عليهــا واإلجابــة األســئلة دراســة اســتغرقت
الدراســة ذلــك. وخلصــت مــن Jقريبــ أو ١٩٩١ ربمــا الدراســة انتهــت ســنوات عــّدة وخارجهــا مصــر
مــن الموقــف بدقــة يحــّدد لــم البنـّـا فكــر أن إلــى ـ اآلن حتــى المنشــور غيــر الثــاين قســمها يف وخاصــة ـ
العالقات نظرية ـ األمــن ـ االقتصاد ـ اإلدارة ـ الحكومــة ـ الداخليــة الدولــة حيــث: مشــاكل مــن الدولــة
ــون الناهب ــون القطري ــع وض ــذي وال ــر ينش ــم ل ــذي ال ــزء الج ــة- يف الورق ــت ــم. اتبع التعلي ـ ــة الدولي
موضوعــي بشــكل اإلخــوان enterprise منظمــة أســئلته: فدرســوا علــى اإلجابــة يف Jصارمــ Jنظامــ
الســائدة والثقافــة leadership والقيــادة structureحيــث: الهيــكل مــن المنظمــة وصــارم. درســوا
المنظمــة: المــوارد يف leverages الروافــع درســوا المنظمــة. كمــا وإدارة culture المنظمــة يف
داخــل البينــي والتعــاون communication االتصــال ونظــم human resources البشــرية
داخــل knowledge المعرفــة درســوا كمــا  .cross-sectional co-operation المنظمــة
ــة المنظم ــل داخ competitionــس التناف ــال ومج audienceــب المخاط ــور والجمه ــة المنظم
ــا كم ــف؟ التكالي ــع لدف ــتعداد اس ــا لديه ــل ه ــة. أي المنظم ــه تحرك ــذي ال ــراع الص costــف وتكالي
اإلخــوان هبــا ليسرتشــد فعليــة خطــة هنــاك التخطيــطplanningأي: هــل جهــة مــن المنظمــة درســوا
target الهــدف تحقيــق علــى بقــي وكــم اإلخــوان منهــا حقــق وكــم فعــالً؟ قائمــة وخطــة مصــر يف
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صحــراء يف الممعنــة اإلخــوان حاضنــة خاصــة بالتأمــل وجديــرة ومهمــة كبيــرة أســئلة النهائــي؟
التاريخيــة)(١).  وســكينتها العربيــة الجزيــرة

ــدول ال ــي باق ــن ع ــف يختل ــر قط ــة دول ــياق س ألن ــا ربم ــل بالتأم ــرة جدي ــة المراجع ــذه      ه
اإلســالمية الحــركات كافــة يف الخطــاب تغيــر وهــو يهمــل أال يجــب آخــر عامــل هنــاك لكــن العربيــة
يف ــد حمي شــادي الباحــث دراســة ــل بالتفصي ــه أثبتت ــا م وهــذا الســوفيايت االتحــاد ســقوط بعــد مــن

الوســط.  حــزب ــة تجرب نذكــر ــا لعلن ــرة كثي للســلطة. واألمثلــة التطلــع ــه كتاب
DPEDOEDNEºâÁ÷]<hàu

يتكيف أنه بمعنــى مســاره يف تطوري السياســي اإلســالم أن العرض هــذا مــن نفهــم أن يمكــن ال
عــن تعجــز قــد المســار جــزءًا مــن تفســر قــد التــي العالقــة هــذه إن حولــه. بــل مــن السياســية البيئــة مــع
أحادي عالــم إلــى العالــم وتحــول الســوفيايت االتحــاد التســعينيات. فبعــد  ســقوط يف حــدث مــا تفســير
والرأســمالية الديمقراطيــة نحــو التوجــه وضــرورة الشــيوعية التجربــة عــن الحديــث القطــب، وبدايــة
يف العنــف أعمــال انتشــرت الفــرتة تلــك األمريكــي، يف الحلــم إلــى يوصــل الــذي الحريــة قطــار عــرب
وصلــت ٩٢-٩٧ عــام خلــت: فمــن ســنة عشــرين خــالل تحــدث لــم مفزعــة Jأرقامــ ووصلــت مصــر
ــة الرئاس ــم باس ــدث المتح ــوب محج ــت رفع ــال اغتي ــا منه ــوادث ح ــدة ع ــت ــة. وحدث حال ل٧٤١
بدعــم اإلخــوان الهتــام ذريعــة األحــداث هــذه صدقــي... اتخــذت عاطــف الــوزراء رئيــس واغتيــال
المراقبــون يالحــظ كمــا اإلخــوان ســلوك يتغيــر اإلقصــاء. لــم نحــو يتجــه المشــهد وبــدأ اإلرهــاب
هنــاك كانــت اإلرهــاب. بــل نحــو التحــول تفــرتض التــي النظريــة بعكــس االنفتــاح مــن مزيــد إلــى إال

الجماعــة. جديــدًا يف Jتوجهــ تبيــن أعمــال عــدة
شــهادتنا. يؤكد عنــوان: هذه تحــت صــدرت التــي الوثيقــة األعمــال أو األحــداث تلــك أول مــن

(١)  عبد اهللا النفيسي، من أيام العمر الماضي، مكتبة األفاق؛٢٠١٤. وانظر عبد اهللا النفيسي يدعوا لحل اإلخوان المسلمون:
 http://alasr.me/articles/view/8690

(2)  Carry Wickham Mobilizing Islam Religion، activism and political Changes in Egypt, Columbia 

University;2003.

(3) Yokota ، Democratization and Islamic Politics، Bulletin of Islamic Studies 1-2 (2007), pp. 148-
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(٤)  مصدر سابق. 
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األمــة. هــذا وحــدة هتــدد التــي واالنقالبــات واإلرهــاب العنــف رفضهــم الرســالة هــذه يف اإلخــوان
الحزبيــة التعدديــة مــن اإلخــوان لموقــف مراجعــات فيهــا كانــت مهمــة أخــرى بوثيقــة تعــزز الموقــف
علــى التأكيــد عــدم هــو للنظــر والالفــت السياســية والمشــاركة المــرأة قضيــة مــن الموقــف وتوضيــح
يف نقــاط اســم تحــت الوثيقــة تلــك دائمــJ. انتشــرت يكــرر الســائد النمــوذج كان كمــا الشــريعة مســألة
لقائــه (١)عــرب حميــد شــادي الهضيبــي. يحدثنــا مأمــون العــام المرشــد أصــدره الــذي الوطنــي الميثــاق
ــرأة الم ــوق وحق ــة التعددي ــن م ــا ــر: (موقفن األخي ــان لس ــى عل ــول فيق ــان العري ــام عص ــور الدكت ــع م

مواقفنــا). عليهــا نبنــي التــي القواعــد وهــي ١٩٩٤ للعــام يرجــع واألقبــاط
الملقبــون األعضــاء بعــض تشــكيل باالنشــقاق، هــو وصــف الــذي األبــرز الحــدث لكــن
يف اإلســالمية الجماعــة يف كانــوا األعضــاء مــن مجموعــة الوســط. وهــم حــزب الســبعينيات بجيــل
ســلطان وعصــام ماضــي العــال كأبــي المســلمين اإلخــوان لجماعــة بعــد فيمــا وانتمــوا الســبعينيات
الحركة داخــل تفاعل أهنــا تفهــم قــد الحــزب تشــكيل ١٩٨٠... فكــرة عــام الفتــوح أبــو المنعــم وعبــد
تفســر قد اإلرهاب ســلة يف اإلخوان يوضــع أن يف الرغبــة وعــدم الداخليــة المنافســة أن أي اإلســالمية
ضعيفــة لذلــك التفســيرية القــدرة لكــن الوســط حــزب يف تجســدت التــي الفكريــة المعارضــة هــذا
نجــد المقابــل المجتمعــي. يف الحــراك وتطــور البيئــة بيــن تربــط التــي العامــة النظريــة مــع تنســجم وال
الســائد النمــوذج مــن الخــروج إطــار ضمــن والواقــع النــص قــراءة بيــن يربــط الــذي الثقــايف العنصــر

التفســير. علــى أقــدر يبــدو الواقــع احتياجــات تلبيــة عــن لعجــزه
قانــوين بوضــع يحظــى قــد سياســي حــزب تأســيس اإلخــوان مــن مجموعــة قــررت ١٩٩٦ عــام
رفضــوا يســمون كمــا القديــم الحــرس أو الجماعــة قيــادة الوســط. لكــن حــزب اســمه الدولــة داخــل
دون الحــزب هــذا تأســس فقــد فحســب هــذا الجماعــة. وليــس عــن Jمنبثقــ الحــزب هــذا يكــون أن
ــوان اإلخ ــورى الش ــس مجل ــن م ــوة دع ــاك هن ــت كان ــذا ــورى. ل الش ــس مجل أو ــة الجماع ــن م إذن
ــزب الح ــم منه ــر كثي ــرك ت ــل ــط.  وبالفع الوس ــزب ح ــرتك ل ــوان اإلخ ــن م ــزب الح يف ــن للمنضمي
تســجيل وحاولــوا فيــه بقــوا الجديــد الحــزب مــن عشــر الشــورى. ســتة مجلــس امتثــاًال لقــرار
محاولتهــم الحكوميــة. ورغــم األحــزاب لجنــة يف تســجيله حاولــوا Jوعبثــ رســمي كحــزب الحــزب

(١)  مصدر سابق.
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حتــى الحــال تلــك واســتمرت الحــزب هــذا تأســيس علــى الموافقــة تتــم لــم و١٩٩٨ ١٩٩٦ عــام
الجماعــة. لكــن مــن انســحاهبم رغــم الحــزب هــذا تشــكيل علــى النظــام يوافــق ٢٠٠٤، ولــم العــام
يف اآلن هــم ينايــر ثــورة بعــد وحتــى البارزيــن الحــزب أعضــاء النظــام ســجن بــل أحــد يصدقهــم لــم
أعضــاء إصــرار ظــل يف واضحــة غيــر عالقــة والعنــف اإلقصــاء بيــن العالقــة تصبــح الســجن. وهكــذا

االســتمرار.  علــى الحــزب
الوســط حــزب أعضــاء مــن فكريــة محاولــة نعتربهــا والتــي الجــدل نقــاط لنبيــن نقــف هنــا دعنــا
االحتــواء بيــن الشــرطية العالقــة تلــك يف النظــر أن اإلخــوان. أعنــي فيهــا وقــع التــي األزمــة لتفســير
من الناخبين إلــى للوصــول وســيلة يكون قــد الحــزب تشــكيل أن واضحــة. فرغــم ليســت واالعتــدال
واضــح هــو كمــا الشــريعة مســألة ويؤخــر الديمقراطيــة مــن يقــرتب الــذي المعتــدل العــرض خــالل
ــع ــي. فالقم السياس ــالم اإلس ــق لح ــذي ال ــدال االعت ــير تفس يف ــك ذل ــح يفل ــم ــزب. ل الح آراء ــن م
ــات التنظيم ــن بي ــة المنافس ــن ضم ــه أن ــى عل ــر األم ــير تفس أن ــا كم ــات ــالً باالنتخاب أص ــمح يس ــم ل
ــأي الن ــزب الح ــكلوا ش ــذي ال ــة الجماع ــاء أعض ــة محاول ــالل خ ــن م Jــ منطقي ــدو يب ــات والجماع
تؤكــد والتــي الجماعــة داخــل صــدرت التــي والوثائــق األعمــال بعــد خاصــة اإلرهــاب عــن بالنفــس
ــت ووصل ــل بالفع ــت حدث ــد ــتحدث. وق س ــة الجماع ــد ض ــة وإعالمي ــية سياس ــع قم ــة حمل ــود وج
الثقــايف التفســير ضمــن الجماعــة. لكــن ضــد واســعة إعالميــة حملــة علــى عــالوة المعتقليــن آلالف
يف أعضائــه عنــد رغبــة أحــدث الــذي الفكــري الجماعــة مســار ضمــن الوســط نشــأة نفهــم أن يمكــن
القضايــا ماهــي المعهــود. لنــرى اإلطــار خــارج الحلــول ويضــع األزمــة يفســر جديــد فكــري نمــوذج

الوســط(١). حــزب طرحهــا التــي الجديــدة
<V^flf÷]<‡äu<ÏÁ¬Çe<ÌŒ¯√÷]

يعارضوهنا.  ال أهنــم رأوا إهنــم البنــا. بل حســن فكر عــن خرجــوا أهنــم الحــزب أعضــاء يعتقــد ال
ــا ــه. ووفق تصريحات يف ــي ماض ــال الع ــو أب ــن بي ــا كم ــح الصحي ــق الطري ــى عل ــوان اإلخ ــوا وضع ــل ب
األحــزاب وجــود بضــرورة تــرى وال والسياســة الديــن ــن بي تربــط كانــت ــا البن دعــوة فــإن لماضــي
ــل العم ــن بي ــون يفرق ــم فه ــط الوس ــا ــا. أم البن ــن حس ــن لزم ــب مناس ــذا ه ــون يك ــد ــية. وق السياس

.http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titl :(١)  تصريحات نشرهتا موسوعة اإلخوان



ÌÈ⁄¯â˝]<l^“Ü£]<

٢٨

السياســي الجانــب يف البنــا تعاليــم ورثــوا أهنــم أنفســهم يــرون ثــم الدعــوي. ومــن والعمــل السياســي
كمــا السياســي بالجانــب اإلخــوان يقــم لــم حيــث العشــرين القــرن منتصــف منــذ يتطــور لــم الــذي
نظــام يف العمــل يضمــن قانــوين حــزب تكويــن إلــى يســعى قائــالً: إنــه الحــزب حقيقــة ينبغــي. ويبيــن
كل ــه خالل ــن م ــزب الح ــو يدع ــم الحاك ــام النظ ــن م ــا موقفن ــن ع ــر النظ ــض بغ ــزاب األح ــدد متع

ــه... خالل مــن والعمــل الحــزب يف لالنخــراط المصرييــن
<V<ÏÖ^ñv“<›¯â˝]

كحضــارة باإلســالم يرتبــط الشــريعة ومســألة لإلســالم الحــزب اتخــذه الــذي المدخــل
مصــر يف المســيحيين علــى االنفتــاح هــذا علــى فقــط. انبنــى للمســلمين ديــن مجــرد وليــس للمنطقــة
يصورهــا لــذا االجتهــاد علــى تبنــى الشــكل هبــذا الشــريعة الحــزب. وأن إلــى لالنضمــام ودعوهتــم
المشــاركة وحــق المواطنــة لموضــوع يؤســس هبــذا واألخــالق. وهــو للقيــم نظــام أهنــا علــى ماضــي
األقبــاط مــن المربزيــن الحــزب عناصــر بيــن مــن كان األقبــاط. لــذا ذلــك يف بمــا للجميــع السياســية
والحــزب. وبخصــوص الجماعــة بيــن كبيــر وجــدل نقــاش محــل كانــت القضايــا حبيــب. هــذه رفيــق
رحــب القرضــاوي: (إنــه يوســف الدكتــور يقــول منفتــح لحــزب وتشــكيلهم لالجتهــاد نظرهتــم
من اإلســالمية الحركــة لخــروج فرصــة تكــون طيبــة، ولعلهــا حركــة الوســط، ويعتربهــا حــزب بفكــرة
أبنائهــا، وأن مــن األحــرار بالمفكريــن تضيــق أن اإلســالمية الحركــة علــى عزلتهــا). وقــال (أخشــى
اإلســالمية الخالفة الســرتاتيجية مــا حــد إلــى Jمعارضــ يكــون قــد األمــر االجتهــاد). هــذا بــاب تغلــق
الحضــاري اإلســالم ــى إل السياســي اإلســالم فكــرة تعــدى األمــر ــل ب الجماعــة إليهــا تســعى ــي الت
ــياقها س يف ــكلت ش ــان األدي ــكل ــة. ف المجتمعي ــاة الحي ــى إل ــالمية اإلس ــم القي ــودة لع ــعى يس ــذي ال
ــرتة الف ــك تل يف ــه لكن اآلن Jــ مألوف ــكالم ال ــذا ه ــون يك ــد ــاملة. وق الش ــارة الحض ــذه ه ــي المجتمع
ــرار اإلق ــن بي الخــالف. ففــرق حصــل لمــا ــك ذل ــوال ــد، ول جدي فكــري ونمــوذج عــام كإطــار كان
هبــذه يرتبــط والتنظيمــي الفكــري المكــون يكــون أن الديــن، وبيــن وبيــن بينهــا والتفريــق بالحضــارة

اجتهــادًا.  القرضــاوي يوســف الدكتــور اعتــربه مــا القضايــا. وهــو
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كان والتــي الديمقراطيــة هــو نشــأته يف الوســط حــزب حيــزًا مــن أخــذ الــذي اآلخــر المفهــوم
مــا يعنــي المفهــوم. وهــذا هــذا فيهــا يقــوم التــي بالحضــارة يرتبــط Jمفهومــ فيهــا يــرى الوســط حــزب
الحضــارة قيــم علــى تحافــظ ديمقراطيــة بــل ليرباليــة غيــر ديمقراطيــة عــن الدراســات بعــض يف يشــاع
ــة الحرك ــارج خ ــعينيات التس يف ــتمر اس ــث البح ــن ــاًال م مج ــون يفتح ــذا هب ــم ــا. وه فيه ــأ تنش ــي الت
عــن تصريحــه يف Jواضحــ ســلطان عصــام كان باإلســالم. لــذا الديمقراطيــة عالقــة وهــي اإلســالمية
ــان اإليم يف ــن يكم ــط الوس ــزب وح ــوان اإلخ ــن بي ــرق ــه (الف بقول ــوان واإلخ ــزب الح ــن بي ــرق الف

اإلبــداع...). وحريــة الــرأي وحريــة التعبيــر وحريــة السياســية والتعدديــة بالديمقراطيــة
أن يف تكمــن واإلخــوان الوســط بيــن بالفــارق تتعلــق أخــرى ــة قضي يبيــن أن البعــض يحــاول
الحقيقــة.  علــى تجنــي ذلــك يف لكــن المعرفــة يحتكــرون وأهنــم المعرفــة بمطلــق يؤمنــون اإلخــوان
يربــط والــذي البنــا حســن وضعــه الــذي النمــوذج علــى الواضحــة الثــورة يف الواضــح الفــارق لكــن
ــى عل ــز بالرتكي الوســط حــزب خالفــه مــا المجتمــع. وهــذا ــم ث ومــن الفــرد ــة وتربي اإلصــالح ــن بي

المصــري.  بالشــأن ويهتــم المصرييــن جميــع يخاطــب Jسياســي Jحزبــ كوهنــم
مفهوم يف الســائد. خاصــة النموذج علــى التمرد يف ظاهــرة محاولــة هــي الوســط حــزب محاولــة
التــي اإلســالمية الشــريعة هــي بوضــوح المرجعيــة كانــت الديمقراطيــة. وإن علــى والتأكيــد المواطنــة
اإلصالحيــة الحركــة إن يقــال أن يمكــن ال معهــا. بالطبــع تتعــارض الديمقراطيــة أن الحــزب يــر لــم
معاملــة بمثــل المســيحيين ومعاملــة السياســية والمشــاركة الربلمانــات عارضــت اإلخــوان قبــل حتــى
حــول الخــالف هــو ظاهــر هــو مــا لكــن Jصعبــ يكــون قــد هنــا الفــروق عــن فالبحــث المســلمين. لــذا
للوســط الموجــه اإلخــوان نقــد كان الحزبيــة. لــذا السياســية المشــاركة علــى بالتأكيــد النمــوذج
السياســية. وهــي الســاحة تــرك هــو لإلخــوان الموجــه الوســط ونقــد فاســد نظــام يف المشــاركة هــو
لــم الــذي األمــر الديمقراطيــة بمبــادئ الحقيقــي)(١). واالحتفــاء التغييــر فيهــا يحــدث التــي الســاحة
السياســي اإلصــالح بقضايــا هتتــم تكــن لــم والتــي الربلمانيــة اإلخــوان ممارســات يف Jواضحــ يكــن

اإلســالمية.  بالمرجعيــة ترتبــط التــي بالقضايــا اهتمامهــا قــدر
(١)  مصدر سابق.



ÌÈ⁄¯â˝]<l^“Ü£]<

٣٠

الباحثيــن بعــض رأى والعشــرين. فقــد الحــادي القــرن بدايــة مــع تغيــر قــد بالطبــع األمــر هــذا
أصبحــت أهنــا الوســط. حيــث حــزب اتخــذه الــذي المســار نحــو خطــوات خطــوا قــد اإلخــوان أن
مــن أكثــر والديمقراطيــة الحريــة عــن يبحــث معــارض مــدين تيــار تكويــن تحــاول معارضــة جماعــة
الموجه التحريــر جماعــة نقد مــن كثير يف ذلــك ظهــر اإلســالمية. وقــد للخالفــة تســعى جماعــة كوهنــا
وحقوق الديمقراطيــة مفهــوم رســخت التي الوثائــق يف رأينــا كمــا بالطبــع المســلمين. لكــن لإلخــوان
العــام.  التوجــه تعــارض ال قضايــا فيهــا اإلخــوان يــرى اإلنســان وحقــوق السياســية والتعدديــة المــرأة
ــهور مش ــى مصطف ــهادة بش Jــتحدث ــرًا مس أم كان ــة الجماع ــن ع ــل بدي ــزب ح ــكيل تش ــألة مس ــن لك
يصبــح سياســي. وهكــذا حــزب تكويــن يف الجماعــة تفكــر مــرة قــال: ألول الــذي الجماعــة مرشــد
نحــو الرتبيــة مــن الحركــة نمــوذج بتغييــر يتعلــق مــا بقــدر بالتنظيــم يتعلــق أمــرًا ال الحــزب تشــكيل

القــرار. صنــع يف المشــاركة
الدوليــة،  السياســي (التغيــرات الســياق تأثيــر تؤكــد التجــارب مــن كثيــر وغيرهــا التجربــة    هــذه
الحركات مســار االقتصادية...الخ) على االجتماعيــة، الظــروف السياســي، األحــداث النظــام طبيعــة
الحــركات وعلــى العالــم علــى كبيــر فكــري أثــر الســوفيايت االتحــاد لســقوط لكــن اإلســالمية
أن إال اإلســالمية الجماعــات ســلوك يف واضحــة بــدت التــي التوجهــات هــذه كل فرغــم اإلســالمية

اإلســالمية.  الجماعــات يف فكريــة ألزمــة بدايــة شــكلت البــاردة الحــرب هنايــة
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بعــد اإلســالمية الحــركات يف ــة فكري أزمــة عــن الحديــث عــن يعــرتض أن البعــض حــق مــن
اإلنســان وحقــوق الحزبيــة التعدديــة عــن الحديــث يف كثيــرة اجتهــادات فهنــاك البــاردة الحــرب
تجديــد وفيهــا الهضيبــي لإلمــام عشــر األربعــة بالنقــاط عرفــت التــي القضايــا مــن وغيرهــا والمــرأة
فيمــا األزمــة ــاردة، لكــن الب الحــرب بعــد انتصــر الــذي ــي الليربال ــي الحداث النمــوذج نحــو واضــح
ارتكــزت فيمــا ارتكــزت منهــا Jطرفــ رأينــا التــي اإلســالمية الحــركات ذلــك. مســيرة مــن أعمــق يبــدو
ــراع ص ــن ع ــمع ــا. نس بدوهن ــركات الح ــذه ه يف Jــ ــدًا حقيق تجدي ــل نتخي أن ــا يمكنن ال ــز ركائ ــى عل
ــدرات ق ــة أزم ــن وع ــية سياس ــات أزم ــن ع ــمع نس ــا كم ــاب الخط ــث تحدي يف ــة رغب ــن وع ــال أجي
انفصــال عــن يقــال مــا أكــرر ال هنــا كلــه. وأنــا هــذا مــن أكــرب رأيــي يف األمــر ولكــن وإداريــة تنظيميــة
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تكــون أن يمكنهــا ال التــي أتحــدث: القيــادة ذاهتــا القيــادة عــن والصــف، بــل القيــادة بيــن الخطــاب
تلــك ويعيــد يبــدي الــذي الحيــاة إكســير عــن المعرفــة بحــور يف والتفتيــش اإلبحــار هــذا بــدون قيــادة

عليــه. يبنــى أن مســارًا يمكــن حتــى أو نتيجــة الجــدل ولذلــك التاريــخ لذلــك األحــالم.  فيجعــل
ــميها نس ــد ق ــدة ع ــارات العتب ــه عن ــاع واالنقط ــي الماض ــض رف ــن م ــة حال ــل نتخي أن ــن يمك
Jــ رفض ــه كون ــدو يع ــر األم أن ــن أظ ال ــن ــل. لك عق ــة أزم ــى حت أو ــة تنظيمي ــة أزم أو Jــ ــزًا فكري عج
العالــم يشــهدها التــي ــرات التغي مــن ــل الهائ الحجــم هــذا مــع التكيــف علــى قــدرة وعــدم للتغييــر
تبــدل هــو واحــد شــيء عــن تعبيــر المطــاف هنايــة يف هــي واجتماعيــJ. والتــي Jواقتصاديــ Jسياســي

ــريف. المع ــوذج النم
االجتماعيــة التطوريــة ســقوط أدركنــا إذا صعــب، لكــن أمــر الخطــاب مرتكــزات تفكيــك
الــذي التغيــر حجــم إدراك بــدون ــه فإن عشــر التاســع القــرن يف اإلصالحــي للفكــر حاكــم كنمــوذج
لنظريــات Jوفقــ Jتركيبــ أكثــر نمــاذج إلــى والتحليلــي االختزالــي النمــوذج مــن تحولــه يف العلــم ســاد
ــم حج يف ــث تبح ــي الت ــة المعرفي ــد والقواع ــبكة الش ــة ونظري ــي الطبيع ــد بع ــا وم ــى بالفوض ــق تتعل
لظواهــر عــالج مجــرد يبقــى تجديــد عــن الحديــث فــإن العالــم يشــهده الــذي والتنــوع التعقيــد
عليهــا ارتكــز التــي القضايــا العالــم. كل يشــهدها التــي المعرفيــة الثــورة لطبيعــة إدراك دون مختلفــة
بــل اهتمــام أي الحــركات هــذه لهــا تعــر لــم معرفيــة علميــة ثــورة تشــهد Jتقريبــ اإلســالمي الخطــاب
يف تغــوص أن دون السياســة ضــرورات أجــل مــن الحداثــي خطاهبــا يف االســتمرار علــى أصــرت إهنــا

المجتمــع.  عــرب للتغييــر ــة التحتي واالســرتاتيجية الفــرد بإصــالح المرتبــط فكرهــا عمــق
االســرتاتيجية،  تاريــخ عــن حديــث يف فريدمــان للورانــس Jوفقــ تجــدي تعــد لــم األفــكار    هــذه
الخالفــة ســقوط تفســر محــددة ســردية علــى ارتكــز أنــه ســنجد اإلســالمي للفكــر عدنــا فلــو
الدولــة وإمكانيــة والسياســية الديــن ـ الخالفــة إلــى واألســرة الفــرد مــن نمــوذج اإلســالمية، وعلــى
والتحول الســلطات بيــن الفصــل ونظريــة الدولــة ومفهــوم الحاكمــة الســلطة عــرب التغييــر ـ اإلســالمية

الديمقراطــي. 
آخــر أمــر عــن كشــفت التاريــخ فلســفة لكــن حقيقيــة مراجعــات شــهدت كلهــا القضايــا    هــذه
الكــم خــالل يبــدو- مــن األمــم ســقوط المصلحيــن. فــإن هــؤالء ذهــن يف Jواضحــ يكــن لــم ربمــا



ÌÈ⁄¯â˝]<l^“Ü£]<

٣٢

ــن ــة، بي والسياس ــة المعرف ــن بي ــكال اإلش ــل يح ــد ق ــر آخ ــق نس ــرة- ذو المتوف ــة المعرف ــن م ــل الهائ
لمراجعة اإلســالمية للتيــارات مهما Jداعيــ هــذا يكــون الداخليــة. وقــد والعوامــل الخارجيــة العوامــل
ــة أهمي ــع بالطب يلغــي ال الكشــف عنهــا. هــذا تتأخــر وال ــة المعرف هــذه مــع تتســق ــى حت مرتكزاهتــا
أساســه يف يتعلــق ذلــك. بــل مــن شــيء الديــن... ال أهميــة وال العثمانيــة الدولــة أهميــة وال الشــريعة
ســائد كنمــوذج صــارت التــي المعرفــة تلــك تحديــث ثــم العثمانيــة. ومــن للدولــة حــدث مــا بفهــم
مؤسســات بقــدرة ــط ترتب الحضــارات ــة األمــم، وهناي مراجعــة. فســقوط دون ــع الجمي ــه من ــق ينطل
بطبيعــة يرتبــط التوافــق هبــا. هــذا تحيــط التــي والتقنيــة العلميــة المتغيــرات مــع التوافــق علــى الدولــة
يجعــل مــا هــو التكيــف علــى القــادرة المؤسســات تلــك الحضــارة. وغيــاب تلــك مؤسســات
للصدمــات.  عرضــة أكثــر تصبــح ثــم ومــن المســتقبل عــن والغفلــة الركــود مــن حالــة يف الحضــارة
ثــورة عــد والــذي األمــم؟ تســقط الشــهير: لمــاذا كتاهبــم روبنســون وجامــس اكيموجلــو دارون كتــب

العثمانيــة(١).  الخالفــة عاشــته الــذي المؤسســي التخلــف فيــه وبيــن المجــال هــذا يف
الفصــل بنظريــة مرتبــط وهــو التشــريع يف الربلمانــات دور حــول القائــم مثــالً للجــدل   وانظــر
أشــبه النظريــة تلــك جعلــت حقيقيــة مراجعــات إن مبــدًأ بــل تعــد لــم نظريــة الســلطات، وهــي بيــن
متشــابكة متنوعــة المجتمعــات يف القائمــة الســلطات إن بــل المجتمعــات تحكــم تعــد لــم بأســطورة
ــن م ــر الكثي ــرج وخ ــر عش ــع التاس ــرن الق يف ــادت س ــي الت ــوازن الت ــة نظري ــق وف ــا وضعه ــن يمك ال
متكامــل كنظــام الدولــة ووظيفــة السياســية النظــم عــن ألمونــد جربائيــل عباءهتــا. كتــب مــن الفالســفة
نمــوذج أن ذلــك مــن الشــريعة. األهــم وســردية والدولــة التشــريع عــن المفاهيــم مــن الكثيــر تغيــر قــد
يف نجدهــا للتغييــر Jونموذجــ نظريــة مــن٢٠ أكثــر إن بــل كان كمــا يعــد لــم التغييــر علــى القــادر الفــرد

التاريــخ.  تصــف التــي والكتــب المراجــع مــن كثيــر
النمــاذج مــن الكثيــر الخطــي (الفــرد- األســرة- المجتمــع- ... الــخ) يقابلــه النمــوذج    هــذا
ــع،  المجتم ــة بني ــل داخ ــر التأثي ــك وكذل ــة التنظيمي ــكال األش ــد عدي ــه ل ــذا وه ــبكية والش ــة الريزومي
ألن اإلنســان وليــس ـ الفــرد فيــه يعطــى ال آخــر تصــور عــن تتحــدث والنســق النظــم فمدرســة
اجتماعيــة.  مؤسســة جــزءًا مــن الفــرد هــذا يكــون مــا بقــدر األهميــة تلــك ـ هنــا مركــب عــن الحديــث

(1)  Why the nations fail، Daron Acemoglu، Jammed A. Robinson،2012
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عــن البحــث وليــس الثقافــة وأن كفــرد.(١) عنــه يختلــف مجموعــة يف الفــرد ســلوك بــأن ارتبــط وهــذا
الــذي المســاق معرفــة ثــم ومــن المجتمــع ثبــات درجــة يحــدد الــذي هــو المجتمــع تكويــن أصــل
بعــد خاصــة ــة التطوري للمدرســة الالحقــة الفــرتات يف الســائدة هــي المدرســة ــه. وهــذه في يتحــرك
للمجتمــع البيولوجــي الجانــب أعطــت والتــي االجتماعيــة بالدارونيــة لحــق الــذي الموســع النقــد
أســطورة. إذا المجتمــع كمكــون مقولــة: الفــرد اآلن بعضهــم اعتــرب حتــى التحليــل مــن األكــرب القــدر
وتجمعــات قيــم مجــرد ســتكون اإلســالمية الحــركات فــإن النمــوذج هــذا يف تحــول هنــاك يكــن لــم
حالــة مــن تســتفيد أن تريــد التــي الســلطات مــن لكثيــر مشــجب وســتكون هبــا التالعــب يســهل بشــرية
المجتمــع التحتيــة (تحفيــز االســرتاتيجية تلــك تعــد لــم Jالمنطقــة. اســرتاتيجي تعيشــها التــي الفوضــى
ــة اإلعالمي ــات والمؤسس ــربى الك ــركات الش ــيطرة وس ــة والعولم ــال االتص ــورة فث ــة ــورة) فاعل للث
التغييــر.  علــى قــادرة غيــر ضعيفــة اســرتاتيجية منهــا تجعــل المجتمعــات عــرب ســردياهتا تنشــر التــي
الــذي فمــا واحــدة والمنطلقــات القيــم دامــت يؤثــر. فمــا ال نظــري كالم هــذا قائــالً يقــول لعــل
األساســية الفكــرة هــي صحيــح، فالنمــاذج غيــر الــكالم هــذا بالطبــع النمــوذج؟ شــكل فيــه ســيؤثر
يتغير أن يمكــن التــي المرتكــزات أهم وتحديــد الواقــع لتفســير ســيناريو وضــع خاللهــا مــن يتــم التــي
قضايــا يحــدد أنــه إليــه. كمــا الوصــول المجتمعــي الحــراك يســعى الــذي المســتقبل نحــو خاللهــا مــن
االهتمــام عــن يختلــف معيــن نمــوذج يف بالمؤسســات غيرهــا. فاالهتمــام دون العنايــة يوليهــا بعينهــا
الذي والزمن البينيــة والعالقــات األولويــات عــن تعــرب بالدولــة. فالنمــاذج أو باإلنســان أو باالقتصــاد
للتغييــر البــارزة المعالــم عــن يعــرب متكامــل ســيناريو التغييــر: هــي مؤشــرات ظهــور زمــن بــه نحــدد
كان السياســي اإلســالم حالــة الفكــرة. ويف يف ُتظِهــُر قــراءَة التاريــخ النمــاذج أن المنّظــر. كمــا ذهــن يف
خــالل مــن بــارز دور الغضبــان منيــر لكتــب المراحــل. وكان هبــذه االســتدالل يف بــارز دور للســيرة
كان الســيرة حتــى الدعــوة... لكــن وجهريــة التنظيــم ســرية بيــن الحركــي بالمنهــج يســمى مــا تقســيم
ــل التسلس ــذا ه ــن لتبيي ــوان اإلخ ــري مفك ــن م ــدد ع ــد جه ــد ــا. فق قراءته يف ــم الحاك ــو ه ــوذج النم

ــه أصحاب يعــرف والمجتمــع... فالرســول واألســرة للفــرد ــذ والتنفي ــن والتكوي بالتعريــف ــط المرتب

ليبــدأ محــددة صفــات خــالل مــن تكوينهــم يبــدأ األرقــم. ثــم دار يف اإلســالم قيــم علــى أفــراد وهــم

(1)  Roads from Past to Future، Charles Tilly، Roman& Littlefield، 1997
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المراحــل يف والمــرأة األســرة دور المكيــة. ويبــدأ المرحلــة يف الجهــاد خــالل مــن ذلــك بعــد التنفيــذ

ودولــة حكومــة عــن الحديــث األحــزاب. ليبــدأ وغــزوة مكــة يف خاصــة المجتمــع فيهــا يتشــكل التــي

يف الســائدة هــي تكــون وقــد الحركيــة الكتــب يف تتكــرر تجدهــا التــي القــراءة ذلــك. هــذه بعــد وخالفــة

المســبق.  بالنمــوذج تتحــدد قــد قــراءات عــدة نجــد أن للســيرة. يمكننــا اإلســالمية الحــركات قــراءة

العطــرة. الســيرة بهــا يقــرأ ذهنيــة خارطــة لــه يكــون أن بــدون ســيكتب sكاتبــ أن أتخيــل وال

ــو ه ــارئ الق أن ــي يعن ــل ــد. ب يري ــا م ــيقرأ كالً س ــه. وأن أوج ــة حمال ــيرة الس أن ــي يعن ال ــذا ه
أي طبيعــي أمــر عرضــه. وهــذا يف يربزهــا أن ــد يري ــي الت هــي ــة ذهني بخارطــة للســيرة ســيأيت الــذي
التــي المرحلــة هــي المكيــة المرحلــة نعتــرب مثــالً أن القــراءة: فبإمكاننــا هــذه يف ســيؤثر النمــوذج أن
بعــد ــه فعل مــا أول كان مكــة. فقــد وألهــل لقريــش واضحــة مســتقبلية ــة رؤي فيهــا الرســول عــرض
النبــي أمــر شــديد. وأن عــذاب يــدي بيــن لهــم نذيــر أنــه لهــم وتنبيهــه قريــش لســادة مناداتــه هــو البعثــة
يف تأثــر قــد العــام فالــرأي ّســرية عنهــا يقــال التــي الفــرتة يف الركبــان بــه وعرفــت مكــة يف انتشــر قــد
وعقــد الدســتور كتــب Jقائــدًا ورئيســ المدينــة جــاء قــد وســلم عليــه اهللا صلــي النبــي الفــرتة. وأن تلــك
ــل ونجع ــرد الف أو ــرة األس ــى عل ــز الرتكي ــل نتخي أن ــن يمك ــف ــارك... فكي المع ــاد وق ــات التحالف
يــربز بعضهــا ونمــاذج لخرائــط متعــددة اســتدالًال وقــراءة ذلــك نعتــرب أن إال هــذا، اللهــم قبــل هــذا
ــث الباح ــن ذه يف ــا أهميته ــق وف ــر العناص ــذه ه ــاغ تص ــذا ــة... وهك الرتبي ــربز ي ــا وبعضه ــاد االقتص
قــراءة إال تاريخــي نســق ألي ليــس ــه ــدًا إن أب أحــد يقــول ال العــام.  لكــن الشــأن يف يعمــل الــذي أو

ــة. المغلق ــا األيديولوجي ــرض بم Jــ مصاب كان إذا ــدة، إال واح
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للحــركات الطبيعــي بالتاريــخ اإلســالمية الحــركات مســتقبل يتشــابه أن يقتضــي الطــرح هــذا
وتتحــول أهدافهــا تحقيــق يف تنجــح أن إمــا االجتماعــي للحــركات الطبيعــي االجتماعيــة. فالمســار
الحــرب بعــد انتشــر الــذي الديمقراطــي المســيحي الحــزب حــال هــو كمــا حاكمــة سياســية ألحــزاب
هــذه تجــد أن ــا، أو أوروب يف الشــيوعي التمــدد ــة موازن يف دور ــه ل ــا، وكان أوروب يف ــة الثاني ــة العالمي
الكثيــر كماهــي والتاريــخ المجتمــع ســياق مــن والمعتقــالت، وتخــرج الســجون يف نفســها الحــركات
الحــركات هــذه تعمــل أن القليــل، أو إال ذكــر لهــا يعــد لــم التــي واألناركيــة الشــيوعية الحــركات مــن
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المجتمــع،  مطالــب ضمــن مطالبهــا وتجعــل المجتمــع مــع فتندمــج المعرفيــة نماذجهــا تطويــر علــى
المجتمعــي ( NSM new social movement )  فالحــركات الحــراك مفهــوم مــع يتداخــل قــد هــذا
الجديــدة الحــركات أمــا المجتمــع لتغييــر تســعى و تنظيــم لهــا التــي تلــك هــي القديمــة االجتماعيــة
ــزاب األح ــد أح ــن حض يف ــي تنته ــد ق ــا ــا ، لكنه لتحقيقه ــعى تس ــددة مح ــب مطال ــا له ــي الت ــك فتل
لبعــض ــاء أبن اختطــاف ١٩٧٦) بعــد ــة ( األرجنتيــن الالتيني أمريــكا يف حــدث مــا ذلــك ــرة ، و الكبي
و  أجــربت أبنائهــن خطــف مــن هــو العســكر أن فيهــا أعلــن عارمــة بمظاهــرات قمــن الــاليت األمهــات
األنســان حقــوق لحمايــة يســعى لتيــار انضمامهــن تــم ثــم مــن و أبنائهــن ســراح إطــالق علــى العســكر
أكــرب ــارات تي تشــارك أن قيادهتــا ــاب غي أو أهدافهــا ــق تحقي بعــد الحــركات لهــذه يمكــن . وهكــذا
عندمــا مصــر يف المســلمون اإلخــوان لجماعــة هــذا حــدث وقــد قديمــة أو جديــدة المجتمــع داخــل
للتأثيــر أخــرى منظمــات يف الشــابة القيــادات بعــض يشــارك الشــرعية، وقــد دعــم تحالــف تشــكيل تــم

الجماعــة.  اســتمرار وضمــان فيهــا
ــو ــات، وه الجماع ــذه ه ــه ب ــت تكون ــذي ال ــريف المع ــوذج النم ــر تغي ــو وه ــر اآلخ ــار    والمس
العشــرين.  القــرن بدايــة يف ســاد الــذي الفكــر مــن كجــزء الفــرد علــى يركــز الــذي الفــرداين النمــوذج
الجماعــات لهــذه الحاكمــة المرتكــزات مــن الكثيــر تتأثــر أن يمكــن الحاكــم النمــوذج هــذا تغيــر إذا
الصاعدة النظريــات يناســب شــكل إلــى التنظيــم يتحــول للــرتاث، وكذلــك جديــدة قــراءات وتتشــكل
نظــام يصــاغ أن يمكــن خاللهــا ومــن الشــبكة ونظريــة الفوضــى كنظريــة والعشــرين الحــادي القــرن يف

العربــي. الربيــع مــع انطلقــت التــي ومطالبهــا المجتمعــات بديناميــة يتســق للتغيــر
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