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يف الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب الوجــوه المتعــددة لإلســالم السياســي التــي تتبــع الطبعــة األولــى، 
ُيظهــر كل مــن محمــد أيــوب ودانييــل لوســير اطالًعــا واســعH وخــربة يف تنــاول هــذا الموضــوع. وتشــمل 
مواضيــع هــذا الكتــاب التغييــرات العديــدة التــي حدثــت يف جميــع  أنحــاء العالــم اإلســالمي خــالل العقــد 
ــام ٢٠١١،  ــة ع ــات العربي ــة: االنتفاض ــذه الطبع ــا ه ــتملت عليه ــي اش ــرات الت ــن التغيي ــن بي ــي. وم الماض
مقتــل أســامة بــن الدن، والحــرب األهليــة الســورية المســتمرة، الصعــود والســقوط الدراماتيكــي لتنظيــم 
ــم  ــراء. يت ــوب الصح ــا جن ــددة يف أفريقي ــات المتش ــار الجماع ــك انتش ــش، وكذل ــالمية -داع ــة اإلس الدول
تســويق الكتــاب كمدخــل تمهيــدي يســهل عمليــة اكتشــاف الطبيعــة المتعــددة األوجــه لإلســالم السياســي 
أو اإلســالموية، ويف نفــس الوقــت يتميــز هــذا الكتــاب بالشــمول لدرجــة أن القــراء المتقدميــن ســيجدون 

ضالتهــم فيــه أيًضــا.

Vh^j”◊÷<ÌÈÀëÁ÷]<l^fi^Èf÷]

Ayoob, M., & Lussier, D. N. (2020). The Many Faces of Political Islam: 

Religion and Politics in Muslim Societies. University of Michigan Press. 

الغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو أن يكــون بمثابــة الحصــن المنيــع وأداة لتفنيــد الصــور النمطيــة 
ــكار  ــك األف ــة، وكذل ــالم غربي ــائل إع ــا وس ــرها وتغذيه ــي تنش ــات الت ــب والمغالط ــراقية واألكاذي االستش
المغلوطــة التــي يتبناهــا الخــرباء والسياســيون االنتهازيــون وشــرائح معينــة مــن القطــاع األكاديمــي تجــاه 
ــر وتصــور الجهــات اإلســالمية الفاعلــة علــى أهنــا  اإلســالم السياســي. هــذه اآلراء أساســية إلــى حــد كبي
متجانســة، وغيــر قــادرة علــى فصــل السياســة عــن الديــن، وتتبنــى العنــف بطبيعتهــا. كمــا أهنــم يصــورون 

ــذ نشــأته يف القــرن الســابع. ــر من ــم يتغي ــة علــى أهنــم مدفوعــون بإســالم ثابــت، ل هــذه الجهــات الفاعل
ــة للعقــل،  ــة، فــإن هــذه التوصيفات-بطبيعــة الحال-منافي ــة أو التحليلي ومــن وجهــة النظــر التاريخي
ولكنهــا اكتســبت زخمــH كبيــرًا خاصــة يف الغــرب. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع يف أعقــاب هجمــات ١١

ــام ٢٠١٤. ــي ع ــش الدراماتيك ــقوط داع ــود وس ــاء صع ــرى أثن ــرة أخ ــم م ــبتمرب ٢٠٠١، ث أيلول/س
يســعى أيــوب ولوســيير يف كتاهبمــا إلــى تبديــد مثــل هــذه اآلراء مــن خــالل دراســة اإلســالم السياســي 
باعتبــاره ظاهــرة متعــددة األبعــاد. هــذا علــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه الظاهــرة بيــن العديــد مــن الجهــات 
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اإلســالمية الفاعلــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق باســتخدامهم الشــائع للمصطلحــات والخطابــة والرمزيــة. بــدًال 
ــة  ــان كيفي ــي، ويوضح ــي واقع ــر عمل ــالمية أم ــة اإلس ــتخدام الرمزي ــان، أن اس ــح المؤلف ــك، يوض ــن ذل م
تأهــب المســلمين اجتماعيــH لالعــرتاف بالرمــوز المشــرتكة منــذ الطفولــة. يف الواقــع، يشــرح الكتــاب كيــف 
ــاب  ــجع الكت ــك، يش ــية. وإدراًكا لذل ــة السياس ــة للتعبئ ــيلة فعال ــو وس ــالمية ه ــة اإلس ــتخدام الرمزي أن اس
القــراء علــى وضــع تصــور لإلســالم السياســي أو اإلســالموية (الجمــع)، بــدًال مــن اإلســالم السياســي أو 

اإلســالموية المفــردة.
ــة  ــواع مثالي ــة أن ــان أربع ــدد المؤلف ــه، يح ــددة األوج ــرة متع ــي كظاه ــالم السياس ــق يف اإلس وللتحقي
للجهــات اإلســالمية الفاعلــة: الطليعــة (نســبة الــى حــزب الطليعــة اللينينــي أو «الثورييــن المحرتفيــن»)، 
واألحــزاب السياســية الالعنفيــة، ومنظمــات المقاومــة الوطنيــة (التــي تركــز علــى تقريــر المصيــر الوطنــي 
والتحــرر مــن الحكــم األجنبــي)، والجهــات الفاعلــة العنيفــة العابــرة للحــدود الوطنيــة. علــى الرغــم مــن 
األنــواع المثاليــة، مــن المهــم مالحظــة أن الجهــات الفاعلــة قــد ال تضــع عالمــة علــى كل مربــع مــن تســمية 
معينــة. وعــالوة علــى ذلــك تقــرن بيــن فئــات مختلفــة وكثيــرًا مــا تتطــور بمــرور الوقــت. علــى ســبيل المثال، 
عملــت جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة ويف مراحــل مختلفــة مــن تاريخهــا كمنظمــة خيريــة شــعبية، 

وكمناضليــن متشــددين، وكحــزب حاكــم لمصــر، وغيرهــا.
تشــتمل معظــم الفصــول األساســية للكتــاب علــى دراســات حالــة مفصلــة تقــارن هــذه األنــواع 
ــل  ــم تحلي ــم اإلســالمي. كمــا ت ــع أنحــاء العال ــة يف جمي ــة مــن الجهــات اإلســالمية الفاعل األربعــة المثالي
أفــكار هــؤالء الفاعليــن مــن خــالل تصنيف األهــداف السياســية والمشــاركة االنتخابيــة واســتخدام العنف. 
ومــع ذلــك، مــن المهــم مالحظــة أن أهــداف وإجــراءات هــذه الجهــات اإلســالمية الفاعلــة مشــروطة بشــدة 
ــتثناء  ــه (باس ــذي يعارضون ــام ال ــة النظ ــر يف طبيع ــذا النظ ــمل ه ــا. ويش ــون فيه ــي يعمل ــية الت ــة السياس بالبيئ
دراســات الحالــة حــول دولتيــن «إســالميتين» وهمــا المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران) وتدخــالت 
ــد مــن مظاهــر اإلســالم  ــإن العدي ــى هــذا النحــو، ف ــة. وعل ــل القــوى الخارجي ــة مــن قَِب السياســة الخارجي

ــة. ــة األجنبي السياســي المعاصــر تؤطــر مــن حيــث مقاومــة الظلــم والقمــع والهيمن
ــم  ــم مظال ــالميين تحركه ــن اإلس ــى م ــة العظم ــأن الغالبي ــان ب ــادل المؤلف ــة، يج ــذه الغاي ــا له تحقيق
ــل  ــدود مث ــرة للح ــة العاب ــات الجهادي ــربون الجماع ــم يعت ــي. وه ــياق وطن ــون يف س ــا تك ــادة م ــة، ع محلي
داعــش والقاعــدة اســتثناءات علــى الرغــم مــن االهتمــام الهائــل الــذي تحظــى بــه هــذه الجماعات. باســتثناء 
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الفصــل المتعلــق بالجماعــات العنيفــة العابــرة للحــدود، تتنــاول فصــول الكتــاب دراســات حالــة اإلســالم 
السياســي علــى المســتوى المحلــي والوطنــي.

لكــن مــن وجهــة نظرنــا، فــإن أقــوى فصــول الكتــاب ســواء مــن الجانــب المفاهيمــي أو مــن حيــث 
زاويــة تنــاول الموضــوع والتــي جــاءت كتصحيــح للصــور النمطيــة الســائدة، همــا الفصــالن األوالن. هنــا، 
ــي  ــرة الت ــة المعاص ــات الغربي ــارزة يف الخطاب ــراقية الب ــتعارات االستش ــن االس ــد م ــان العدي ــدم المؤلف يه
تفــرتض أن األيديولوجيــات اإلســالمية هــي مجــرد اســتمرار لتقاليــد قديمــة تعــود إلــى القــرن الســابع. على 
العكــس مــن ذلــك، يوضــح المؤلفــان أن اإلســالم السياســي هــو ظاهــرة حديثــة نســبيH يرجــع تاريخهــا إلــى 
القرنيــن الثامــن والتاســع عشــر، والتــي ظهــرت يف مواجهــة التوســع الغربــي بعــد ١٠٠٠ عــام مــن الهيمنــة 
اإلســالمية. وهكــذا كان اإلســالميون ينظــرون إلــى الهيمنــة الغربيــة علــى أهنــا انعــكاس لنظــام أمــر إلهــي.
ــم  ــو تصوره ــالميين، ه ــل اإلس ــن ج ــرتك بي ــائع ومش ــوع ش ــد موض ــيير، يوج ــوب ولوس ــا ألي وفًق
لعــودة العصــر الذهبــي المزدهــر لإلســالم يتجســد يف المفاهيــم المثاليــة للنظــام السياســي اإلســالمي األول 
ــة المنــورة، والتــي كان يحكمهــا النبــي محمــد (ملسو هيلع هللا ىلص) أوًال ثــم يليهــا عصــر الخلفــاء الراشــدون.  يف المدين
ووفقــا لهــذا، يفــرتض المؤلفــان أن اإلســالميين -يف دواخلهم-يقومــون بإزالــة التاريــخ عــن تطور اإلســالم 
ويجردونــه ممــا يعتربونــه تراكمــات غيــر نقيــة. ويف نظــر اإلســالميين، فــإن هــذه الرتاكمــات، التي ُينظــر إليها 
علــى أهنــا انحــراف عــن الطريــق الصحيــح لإلســالم، تفســر الوضــع الخطيــر الحالــي للعالــم اإلســالمي. 

وبالتالــي، مــن الضــروري العــودة إلــى الحالــة «األصليــة» للمجتمــع المســلم األصلــي لتصحيــح ذلــك.
والمســألة هنــا ينتاهبــا شــيء مــن الغمــوض، يف حقيقــة األمــر تــم ذكــر مفهــوم نمــوذج المدينــة المنــورة 
يف نقــاط مختلفــة يف جميــع أنحــاء الكتــاب، ولكــن مــا يعنيــه هــذا مــن الناحيــة العمليــة لــم يتــم توضيحــه 
بشــكل مفصــل. قــد يبــدو مــن المفارقــات إلــى حــد مــا أن اإلســالميين يحتجــون هبــذه الفــرتة باعتبارهــا 
فــرتة مثاليــة، نظــرًا إلــى اغتيــال ثالثــة مــن الخلفــاء الراشــدين األربعــة األوائــل. ويف ســياق مماثــل، ينــص 
المؤلفــان علــى أن الســمة العامــة لإلســالميين هــي أهنــم يســعون إلــى تقليــد المجتمــع اإلســالمي األول 
ولكنهــم لــم يشــرحوا أبــًدا بشــكل كاٍف أن المســلمين الشــيعة ال يعرتفــون بالخلفــاء الثالثــة األوائــل علــى 
أهنــم شــرعيون. حيــث أنــه لــدى الشــيعة اعتقــاد أن الخلفــاء الثالثــة األوائــل اغتصبــوا الخالفــة. علــى هــذا 
النحــو، كيــف يمكننــا التوفيــق بيــن هــذه الخصائــص العامــة وبيــن المســلمين الســنة والشــيعة وتصوراهتــم 
عــن هــذا العصــر الذهبــي؟ يف جميــع فصــول الكتــاب، هنــاك بعــض األمثلــة التــي تفــرتض مســبًقا بعــض 

المعرفــة والتصــورات عــن هــذا المجتمــع وخاصــة فيمــا يتعلــق باإلســالم المبكــر.
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وتحقــق دراســة الحالــة األخيــرة للكتــاب يف الجهــات اإلســالمية العنيفــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، 
ــرة  ــرب ظاه ــة يعت ــات الفاعل ــذه الجه ــود ه ــل إن وج ــرام». ب ــش» و«بوكوح ــدة» و«داع ــم «القاع ــي تنظي وه
ــد لبضعــة عقــود فقــط. ويف الواقــع، يؤكــد أيــوب ولوســير أن الواليــات المتحــدة هــي  ــة تمت ــة للغاي حديث
ــال  ــاط اتص ــق نق ــالل خل ــن خ ــش» م ــدة» و«داع ــم «القاع ــل تنظي ــة مث ــات فاعل ــود جه ــهلت صع ــي س الت
لمجموعــة متنوعــة مــن اإلســالميين المتشــددين مــن أجــل الجمــع والتواصــل بيــن القــوات يف أفغانســتان 
والعــراق. ومــع ذلــك، يجــادل المؤلفــان بــأن هنــاك تركيــزًا كبيــرًا علــى هــذه الجهــات الفاعلــة، ال ســيما يف 

الغــرب، ألهنــا ال عالقــة لهــا بالحيــاة المعاصــرة للغالبيــة العظمــى مــن المســلمين.
بشــكل عــام، يعتــرب هــذا الكتــاب مثيــرًا لإلعجــاب وغنــي بالمعلومــات التــي هتــدف الــى التحقيــق يف 
بعــض الوجــوه العديــدة لإلســالم السياســي. والكتــاب يمكــن اعتبــاره بمثابــة أداة ممتــازة تســهم يف تبديــد 
ــي.  ــل الحــركات اإلســالمية يف ســياقها المحل ــق باإلســالموية وتأصي ــة الســائدة فيمــا يتعل الصــور النمطي
وعلــى هــذا النحــو، اجتهــد كل مــن أيــوب ولوســيير يف تصحيــح الصــور النمطيــة االستشــراقية يف مواجهــة 

اإلســالم السياســي والتــي ازدهــرت يف القــرن الحــادي والعشــرين.



٧

للتواصل :

info@almojaded.com

+٩٠٥٥٢٦٣٤٦٤٩٢ تلفون

عنوان المركز : تركيا، اسطنبول


