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1- مقدمة

تباينــت ردود األفعــال اإلســالمية علــى اهنيــار الشــرعية السياســية للمســلمين مــع ســقوط الخالفــة العثمانيــة 
ــة والسياســية العامــة  ــار االنســحاب مــن المجــاالت االجتماعي ــة. البعــض اخت ــة حديث ــة علماني ــام دول قومي وقي
وحــاول حفــظ الهويــة اإلســالمية عــر إيجــاد مجــاالت دينيــة خاصــة، وهــي التيــارات الدينيــة المحافظــة. والبعض 
ــة  ــاول اإلطاح ــوري فح ــه ث ــه كان ذا توج ــة إال أن ــاالت العام ــراط يف المج ــن االنخ ــا ع ــه أيض ــأى بنفس ــر ن اآلخ

عســكريا هبــذه الــدول ونموذجهــا الحاكــم، وهــي التيــارات الجهاديــة علــى تنوعهــا. 
وهنــاك مــن ســعى حثيثــا الخــراق جميــع المجــاالت العامــة ومنهــا المجــال السياســي عــر المشــاركة يف 
العمليــة السياســية مــع إنشــاء ذراع أمنــي عســكري دورهــا تغييــر هــذه األنظمــة حيــن ســنوح الفرصــة المناســبة، 
وهــو نمــوذج حركــة اإلخــوان زمــن المؤســس الشــيخ حســن البنــا. وأخيــرًا، هنــاك مــن جعــل المشــاركة السياســية 
الســلمية خيــارًا اســراتيجيا حصريــا، بــل يمكننــا أن نقــول إن األمــر تطــور ليصبــح أيديولوجيــا ثابتــة، والمثــال 
األبــرز هنــا هــو حركــة اإلخــوان المســلمين بعــد حقبتــي المؤســس البنــا والمنظــر قطــب؛ وقــد غــدت أكثــر 
ــار علــى  ــا يف هــذا المقــال، هــو رصــد انعكاســات هــذا الخي وضوحــا منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. مــا يعنين
ــمالية  ــة والرأس ــة والديمقراطي ــراكية والليرالي ــة كاالش ــية للحداث ــم األساس ــص القي ــا يخ ــة فيم ــاب الحرك خط

ــات وحقــوق اإلنســان. ــة والحري والنســبية األخالقي
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2- أدبيات املؤسس حسن البنا

ــاب اإلســالمي تجــاه  ــص الخط ــا يخ ــا فيم ــن البن ــيخ حس ــس الش ــات المؤس ــودة ألدبي ــد مــن الع أوأل، الب
ــة ب »اإلخــوان  ــة، ففــي إحــدى أهــم رســائله عــام 1939 المعنون ــة الغربي ــدأ بموقفــه مــن الحداث ــة، ولنب الحداث

ــد الغــرب:  ــه لتقلي ــا يف ســياق مهاجمت ــة القــرآن« قــال حســن البن تحــت راي
ــارًا شــديدًا دفاقــا قــد طغــى علــى العقــول واألفــكار  ــًة وتي ــة جارف ــأن موجــة قوي »مــن الحــق أن نعــرف ب
ــات،  ــارات ومدني ــت حض ــفات وتأسس ــم وفلس ــرت نظ ــوات وظه ــادئ ودع ــت مب ــان.. فقام ــن الزم ــة م يف غفل
ونافســت هــذه كلهــا فكــرة اإلســالم يف نفــوس أبنائهــا، وغــزت أممــه يف عقــر دارهــا.. بل احتلــت قلوهبــم وعقولهم 
ــن  ــم م ــه بالرغ ــن أن ــم بّي ــالم«، ث ــن دول اإلس ــة م ــم والذؤاب ــت يف الصمي ــا دول كان ــت هب ــاعرهم.. وانخدع ومش
ــم  ــة للبشــرية ول ــم تجلــب الســعادة والطمأنين ــة فإهنــا ل ــي والمــادي لهــذه الحضــارة الغربي التقــدم العلمــي والفن
ــن  ــا م ــى غيره ــارة عل ــذه الحض ــل ه ــر تفضي ــن س ــتنكرًا ع ــا مس ــاءل بعده ــر، ليتس ــداء والفق ــم واالعت ــع الظل تمن
الحضــارات؟. ثــم يقــف بعدهــا متعجبــا مــن وجــود أنصــار مضحيــن بالنفــس والنفيــس، ودول داعمــة ومتبنيــة 
لجميــع االتجاهــات الفكريــة االجتماعيــة والسياســية كالشــيوعية والفاشــية والنازيــة، مــع غيــاب تــام ألي حكومــة 

تتبنــى اإلســالم وتدعــو إليــه. 
ــارة  ــذه الحض ــه له ــاد ومواج ــالمي مض ــروع إس ــوان كمش ــة اإلخ ــا مهم ــاغ البن ــات، ص ــذه المنطلق ــن ه م
وتجلياهتــا الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية يف البــالد اإلســالمية وعلــى رأســها أنظمــة الحكــم. ويف هنايــة الرســالة 
أشــار البنــا إلــى فقــده األمــل يف جميــع حــكام مصــر يف تبنــي وتطبيــق النظــام اإلســالمي، فقــد طلــب منهــم ذلــك 
كثيــرًا إال أن تربيتهــم علــى يــد األجانــب أفقدهتــم اســتقاللهم الفكــري والعملــي يف نظــره، ولــذا دعــا اإلخــوان إلــى 

االهتمــام بدعــوة وتكويــن النــشء الجديــد)1).
ــرة  ــعة دائ ــاب توس ــن ب ــة م ــات الرلماني ــاركة يف االنتخاب ــوان المش ــرر اإلخ ــي 1942 و1944 ق ويف عام
دعوهتــم مــن المجــال الشــعبي للمجــال السياســي، وقــد شــارك البنــا بنفســه يف المرتيــن عــن دائــرة اإلســماعيلية، 
ولــم ينجــح يف كليهمــا ألســباب مختلفــة. ففــي األولــى، وبعــد الضغــط الكبيــر مــن االنجليــز والحكومــة المصريــة 
ُعقــدت مقايضــة بيــن الحكومــة والبنــا، انســحب بموجبهــا البنــا مــن االنتخابــات يف مقابــل مكاســب دعويــة 
وإغــالق أماكــن المنكــرات. ويف الثانيــة، زّورت االنتخابــات بتســهيل وإشــراف الجيــش الريطــاين، وعقــب 
ــن  ــراف وحق ــة واالنص ــم للتهدئ ــوان، ودعاه ــن اإلخ ــة م ــوع الغاضب ــا يف الجم ــب البن ــة خط ــارة االنتخابي الخس

ــة)2).        ــل اآليت ال محال ــوم الفص ــتعداد لي ــت، واالس ــك الوق ــم يف ذل دمائه
وبعدهــا بأربــع ســنوات، يف عــام 1948، كتــب البنــا أربــع مقــاالت يف جريــدة اإلخــوان المســلمين اليوميــة 

)1)   حسن البنا، اإلخوان تحت راية القرآن، موقع إخوان- ويكي، 4 أبريل 1939.   
)))   عبده مصطفى الدسوقي- محمد موسى، أول انتخابات شارك فيها اإلخوان المسلمين، موقع إخوان- ويكي. 
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ــر  ــه يف فراي ــل مقتل ــب قبي ــا كت ــر م ــن آخ ــي م ــف«)1)، ه ــة المصح ــة »معرك ــه الجماع ــت علي ــا أطلق ــياق م يف س
1949، دعــا فيهــا الســلطات إلــى التمســك بنمــوذج الحكــم اإلســالمي المتمايــز عــن النمــاذج الحداثيــة شــرقيها 
وغربيهــا علــى حــد ســواء فقــال يف أحدهــا: »يف العالــم دولــة اســمها االتحــاد الســوفيتي لهــا مبــدأ معــروف، ولــون 
معــروف ومذهــب معــروف نحــن ال نأخــذ بــه وال ندعــو إليــه، ولكننــا نقــول إن هــذه الدولــة عرفــت بلوهنــا هــذا 
ــد أرادت  ــا، وق ــا وأعماله ــا وأقواله ــه يف كل تصرفاهت ــط بمقتضايت ــي ترتب ــة، وه ــع الدولي ــاس ويف المجام ــن الن بي
إنجلــرا وأمريــكا تقليدهــا فادعتــا أهنمــا تصطبغــان بالدعــوة إلــى شــيء اســمه الديمقراطيــة، وإن اختلــف مدلولــه 
بمختلــف المصالــح والمطامــع والظــروف والحــوادث، فلمــاذا ال تكــون لمصــر وهــي دولــة مســتقلة ذات ســيادة 
معروفــة يف المجامــع الدوليــة بتمســكها هبــذه الصبغــة اإلســالمية«. ثــم حمــل البنــا بشــدة علــى الســلطات يف مصــر، 
وذيــل مقالــه الهــام هــذا بدعــوة األمــة لمفاصلــة حكامهــا ودخــول مــا أســماها معركــة المصحــف معهــم)2). ويف 
ختــام المقــاالت األربعــة المتعلقــة بحملــة »معركــة المصحــف« أطلــق البنــا عبارتــه القويــة »ليــس بعــد النصيحــة 
أو البيــان إال المفاصلــة أو الجهــاد«)3). ويــرى البعــض أن هــذه العبــارة أصبحــت يف مــا بعــد المنطلــق والمرتكــز 

الفكــري لتنظيــرات ســيد قطــب)4). 
إذن، ففــي حقبــة البنــا، لــم تدخــل الجماعــة يف السياســة المؤسســية ضمــن نظــام الدولــة القوميــة الحديثــة، 
ولــم يلحــظ أي تغيــر جوهــري يف الخطــاب األصلــي للبنــا وجماعتــه تجــاه الحداثــة، ذلــك الخطــاب الحريــص 

علــى التمايــز عــن الحداثــة وقيمهــا وأفكارهــا الرئيســة وكياناهتــا السياســية.

3- التجربة السورية 	

ويف المقابــل، حــدث أول تغيــر جــذري يف خطــاب حركــة اإلخــوان تجــاه جملــة مــن مفاهيــم الحداثــة علــى 
يــد فرعــه الســوري زمــن مؤسســه الشــيخ الدكتــور مصطفــى الســباعي يف خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي، 
وهــذا مــا ســتوضحه الورقــة بعــد قليــل. والفــرع الســوري هــو أول فــرع لحركــة اإلخــوان المســلمين خــارج مصــر. 
والدكتــور الســباعي هــو أول مراقــب عــام لإلخــوان الســوريين، وهــو مــن عائلــة علميــة مرموقــة يف مدينــة 
حمــص الســورية، وذو ســجل علمــي ودعــوي ونشــاط اجتماعــي وجهــادي خــالل مرحلــة االحتــالل الفرنســي، 

إضافــًة إلــى قيادتــه الكتيبــة الســورية يف قتــال اإلحتــالل الصهيــوين يف القــدس عــام 1948.
ــباعي السياســي، وتحديــدًا ضمــن األطــر الدســتورية والقانوينــة  أمــا يف مــا يتصــل بنشــاط الدكتــور الس

)1)   شفيق شقير، منهج حركة اإلخوان المسلمين ورؤاها الفكرية، الجزيرة نت، 3 أكتوبر 004).  
)))   حسن البنا، معركة المصحف.. أين حكم اهلل؟، إخوان-ويكي، 16 مايو 1948.

)3)   منهج حركة اإلخوان المسلمين ورؤاها الفكرية، مصدر سابق. 
)4)   عالء ممدوح، سيد قطب والقيادة الفكرية لتنظيم 65، إخوان -ويكي. 
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للدولــة الســورية يف مرحلــة مــا بعــد االســتعمار، فقــد بــدأ باكــرًا جــدًا ولــم يــدم طويــالً إال أنــه كان علــى مســتويات 
عاليــة وأظهــر أثــر العمــل ضمــن هيــاكل الدولــة القوميــة الحديثــة يف تغييــر الخطــاب اإلســالمي تجــاه قيــم الحداثــة 
الكــرى مــن وجهــة نظــر الباحــث. فبعــد رحيــل االســتعمار الفرنســي بثــالث ســنوات، أي يف عــام 1949، ُانتخــب 
الســباعي عضــوًا يف الرلمــان الســوري عــن محافظــة دمشــق رغــم أنــه حمصــي، ثم أصبــح نائبــا لرئيــس المجلس، 

وشــارك أيضــا مــع ثمانيــة آخريــن يف كتابــة دســتور )1)1950.
وســواًء خــالل عملــه الرلمــاين، أو يف مرحلــة التصنيــف والتنظيــر التــي تلتهــا، نســتطيع أن نقول إن الســباعي 
ســعى حثيثــا للتقريــب بيــن اإلســالم ومفاهيــم حداثيــة عديــدة عــر التنقيــب عــن المشــركات بينهــا وبيــن اإلســالم 
ــج  ــز منه ــراز تماي ــى إب ــذي دأب عل ــا ال ــالف البن ــي، بخ ــب االجتماع ــي والمذه ــام السياس ــدي النظ ــى صعي عل

اإلســالم عــن مناهــج الحداثــة كمــا أســلفنا. 
ــام  ــبثا بالنظ ــباعي وتش ــن الس ــديدًا م ــد تش ــي، تج ــام السياس ــن النظ ــه ع ــد حديث ــال، عن ــبيل المث ــى س فعل
الجمهــوري الديمقراطــي مســتخدما عبــارات قاطعــة دون التطــرق للفــوارق بينــه وبيــن النظــام اإلســالمي، 
ودون اقــراح تعديــالت تجعلــه متوافقــا مــع النظــام اإلســالمي، قــال الســباعي: »إن هــذه البــالد أحبــت النظــام 
ــن  ــد ع ــا ال نري ــوح بأنن ــة ووض ــان وصراح ــكل إيم ــن ب ــا نعل ــه، وإنن ــدت بصالح ــه، واعتق ــوري، واعتنقت الجمه
النظــام الجمهــوري بديــالً: إننــا نريــد لوطننــا نظامــا شــعبيا ديموقراطيــا، يقــوم علــى إرادة الشــعب، وتتمثــل فيــه 

إرادة الشــعب«. 
ــة اإلســالم يف الدســتور، وأن هــذا األمــر يبطــل  ــن الدول ــد دي وعندمــا اعــرض بعــض الحقوقييــن علــى بن
القوانيــن الموجــودة ويدفــع لتطبيــق الحــدود، أجاهبــم الســباعي بقولــه »إننــا ال نريــد انقالبــا يف قوانيننــا الحاليــة، 
وإنمــا نريــد التقريــب بينهــا يف التشــريعات المدنيــة وبيــن نظريــات اإلســالم الموافقــة لــروح العصــر، وألصــدق 
النظريــات الحقوقيــة الســائدة فيــه، فــإذا اتفــق التشــريع اإلســالمي مــع النظريــات الحديثــة، فهــل تجــدون حرجــا 

يف األخــذ بــه تراثــا قوميــا تعتــزون بــه، وتفاخــرون«)2). 
ــح  ــذي يتي ــي ال ــي الغرب ــوذج الحداث ــق النم ــى وف ــة عل ــيا مــع مفهــوم المواطن ــدادًا لمــا ســبق، وتماش وامت
ــادة  ــباعي أن الم ــرح الس ــه، ص ــه أو دين ــن جنس ــر ع ــع النظ ــب بقط ــى المناص ــول ألعل ــن الوص ــع المواطني لجمي

ــم)3).  ــلمين وغيره ــن المس ــاوي بي ــدد تس ــذا الص ــة يف ه المقرح

)1)   عمر العبسو، التجربة السياسية للحركة اإلسالمية يف سورية: د. مصطفى حسني السباعي أنموذجًا، مركز أمية للبحوث والدراسات 
االسرتاتيجية، 3 مارس 018).

)))   المصدر نفسه. 
)3)   المصدر نفسه. 
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بيــد أنــه يف النهايــة، وبعــد معارضــة غالــب الكتــل السياســة يف الرلمــان لبنــد ديــن الدولــة اإلســالم يف 
الدســتور، تمــت مقايضــة، ُحــذف بموجبهــا بنــد ديــن الدولــة اإلســالم مــن الدســتور، ليحــل محلهــا ديــن رئيــس 

ــريع)1).  ــي للتش ــدر الرئيس ــالمي المص ــه اإلس ــالم والفق ــة اإلس الدول
وبعــد ســنوات، عندمــا بلــغ المــد االشــراكي مــدى بعيــدًا يف ســورية ومحيطهــا العربــي عمومــا، وبوجهيهــا 
الماركســي الشــيوعي والقومــي العربــي، حــاول الســباعي التصــدى لــه مــن خــالل إظهــار الجانــب »االشــراكي« 
المشــرك بيــن اإلســالم واالشــراكيات األخــرى وذلــك لغايتيــن: إنقــاذ المســلمين مــن االشــراكيتين، االشــراكية 
الشــيوعية الماركســية الملحــدة، واالشــراكية القوميــة العربيــة الصاعــدة بقــوة عــر حــزب البعــث العربــي، والغايــة 
الثانيــة: الحفــاظ علــى مســافة مــن الرأســمالية واإلمرياليــة الغربيــة. وقــد قــام هبــذا عــر صكــه لمصطلــح جدلــي 

جديــد، جعلــه عنوانــا ألحــد كتبــه وهــو »اشــراكية اإلســالم« الصــادر عــام )2)1959.

4- اخلطاب املناهض للحداثة )سيد قطب( 	

ويف الطــرف المقابــل، لــم يــرق هــذا الخطــاب التوافقي مع قيــم الحداثة للمفكــر األكر لإلخوان المســلمين 
وأحــد أكــر المؤثريــن يف الفكــر اإلســالمي المعاصــر يف القــرن العشــرين األســتاذ ســيد قطــب، فكتــب مــن ســجنه 

يف مصــر مســتنكرًا ومحــذرًا مــن ضــرر وخطــر هــذا الخطــاب االهنزامــي واالعتــذاري يف تقديــم وعرض اإلســالم.
ــه  ــور ل ــذا التص ــاة، وأن ه ــود والحي ــن الوج ــتقالً ع ــالً مس ــورًا كام ــالم تص ــب أن لإلس ــح قط ــًة، وض بداي
ــة  ــا الحداث ــة (ومنه ــة والحديث ــة القديم ــورات الجاهلي ــائر التص ــن س ــا ع ــذور تمام ــة الج ــزة مختلف ــول ممي أص
بمذاهبهــا المختلفــة) وإن حــدث التقــاء يف بعــض الجزئيــات والتفاصيــل. وبالتالــي فمنهــج ونظــام الحيــاة النابــع 
عــن هــذا التصــور يختلــف تمامــا عــن المناهــج والنظــم األخــرى، وإن جمعتهمــا بعــض التمظهــرات االجتماعيــة 

ــية)3).  والسياس
بعدهــا هاجــم قطــب الخطــاب الدعــوي السياســي المركــز علــى المشــركات بيــن اإلســالم والحداثــة »كمــا 
يقــول بعضنــا اليــوم للنــاس وهــو يقــدم إليهــم اإلســالم مــرة تحــت عنــوان: (ديمقراطيــة اإلســالم) ومــرة تحــت 
عنــوان (اشــراكية اإلســالم) ومــرة بــأن األوضــاع االقتصاديــة والسياســية والقانونيــة ال تحتــاج مــن اإلســالم إال 

لتعديــالت طفيفــة!!! إلــى آخــر هــذا التدســس الناعــم والربيــت علــى الشــهوات«)4). 
ثــم تحــدث قطــب عــن آثــار ونتائــج هــذا الخطــاب االهنزامــي كمــا وصفــه علــى عمليــة التغييــر المنشــودة. 

(1)  Raphael lefevre, Ashes of Hama, (New York: oxford university press, 2013), 31. 
(2)  Ibid, 33-40. 

)3)   سيد قطب، معالم يف الطريق، الطبعة الشرعية االسادسة، (القاهرة: دار الشروق، )1979، 154.
)4)   نفسه، 154.
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وتســاءل عــن منطقيــة وجــدوى دعــوة النــاس الســتبدال األنظمــة الحداثيــة القائمــة بالنظــام وطريقــة الحيــاة 
ــرورة  ــرح بض ــد أن ص ــاك؟! وبع ــا وهن ــيطة هن ــالت بس ــل وتجمي ــا إال بتفاصي ــف عنه ــالمية إن كان ال يختل اإلس
تســليط الضــوء علــى الفجــوة العميقــة بيــن المفاهيــم والواقــع االجتماعــي والسياســي الحداثــي الجاهلــي، وبيــن 
المنهــج اإلســالمي الربــاين، أكــد أن الخطــاب اإلســالمي الــذي يــرز هــذا الحقائــق هــو الصحيــح المعقــول الــذي 
ســيدفع المســلمين للعمــل علــى تغييــر األفــكار واألحــوال واألنظمــة الموجودة ســواًء كانــت أيديولوجيتها شــرقيًة 
أو غربيــة. الالفــت هنــا، أنــه بالرغــم مــن تعــرض قطــب للتنكيــل والتعذيــب مــن نظــام اشــراكي شــمولي لــم يجنــح 

للنمــوذج الغربــي الليرالــي)1).
ــن  ــون بي ــل الب ــاه تقلي ــلمين تج ــوان المس ــة اإلخ ــات حرك ــاب وأدبي ــي األول يف خط ــول النوع إذن فالتح
المفاهيــم اإلســالمية والقيــم الحداثيــة كان مــن الفــرع الســوري وعلــى لســان مســؤوله العــام الدكتــور مصطفــى 
الســباعي. ولكــن المفارقــة العجيبــة هنــا، أن أول جهــة حملــت فكــر قطــب المفاصــل للحداثــة والمعــادي لقيمهــا 
الكــرى، وتحركــت بــه يف وجــه الســلطات الحاكمــة كانــت يف ســورية كذلــك، وعــر أســماء بــارزة يف فــرع 
اإلخــوان المســلمين هنــاك، وإن كانــوا ال يمثلــون التيــار العــام للحركــة. علــى رأس هــذه األســماء شــخصيتان، 
ــد أن  ــى ســورية بع ــل فكــر قطــب إل ــوة بنق ــذي ســاهم بق ــد ال ــروان حدي ــيخ م ــد (الكاريزمــي) الش ــى: القائ األول
لقيــه بمصــر، خاصــًة فيمــا يتصــل بنظرتــه للحداثــة ودعوتــه للثــورة المســلحة علــى أهــم تجلياهتــا: الدولــة القوميــة 
الحديثــة. والشــخصية الثانيــة: الشــيخ ســعيد حــوى العالــم والمفكــر اإلســالمي صاحــب التأثيــر والرؤيــة يف هــذا 

االتجــاه أيضــا)2). 
لــم يقــف أثــر أفــكار قطــب المضــادة للحداثــة عنــد الحــدود الســورية، إنمــا امتــد ليصــل إلــى الفلبيــن شــرقا 
والمغــرب غربــا وكثيــر ممــا بينهمــا يف ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي. وقــد ألهــم خطابــه الكثيــر ممــن 
ــر مــورو  ــدءًا مــن ســالمات هاشــم مؤســس جبهــة تحري ــادة العمــل اإلســالمي يف بلداهنــم، ب ــا ق أصبحــوا الحق
ــادة  ــار، وق ــن حكمتي ــرورًا بمؤسســي األحــزاب اإلســالمية يف أفغانســتان كُغلــب الدي ــن، وم ــالمية يف الفلبي اإلس
الثــورة اإليرانيــة كخامنئــي)3)، ومفجــري االنتفاضــة والمقاومــة اإلســالمية الفلســطينية كأحمــد ياســين)4) وفتحــي 
ــى  ــر عل ــاذ يف الجزائ ــة اإلنق ــب جبه ــى خطي ــواًل إل ــزام، وص ــد اهلل ع ــي كعب ــاد العالم ــوز الجه ــقاقي)5)، ورم الش

)1)   نفسه، 148-)16. 
(2)  Raphael lefevre, Ashes of Hama, 97-102.

)3)   المجموعة اللبنانية لإلعالم قناة المنار، ترجمة السيد على خامنئي لكتاب سيد قطب »يف ظالل القرآن« طرحت يف األسواق، 15 يونيو 
 .(019

)4)  قناة الجزيرة، شاهد على العصر - أحمد ياسين- الجزء الثالث، الدقيقة الحادية والعشرين.  
)5)   ساري عرابي، سيد قطب وفتحي الشقاقي ومؤتمر غروزين، عربي 1)، 6 سبتمرب 016). 
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ــى  ــر)1)، عل ــم الكثي ــرب وغيره ــران يف المغ ــن كي ــد اهلل ب ــس وعب ــي يف تون ــد الغنوش ــخصيات كراش ــاج، وش بلح
اختــالف وتموجــات مســاراهتم فيمــا بعــد ذلــك، ممــن وممــا ال تتســع هــذه الورقــة لذكرهــم وذكرهــا.

5- التجربة املصرية  

ــار  ــذ الســبعينيات، واختي ــل الســلطات يف مصــر من ــي ُاتبعــت مــن قب ــي الت ــاح الليرال ــد أن سياســة االنفت بي
اإلخــوان التوســع والركيــز علــى العمــل السياســي ضمــن القنــوات الدســتورية، ومشــاركاهتم المتواصلــة يف 
االنتخابــات الرلمانيــة دون انقطــاع منــذ عــام1984، وتحقيقهــم لبعــض النجاحــات فيهــا)2)، أحــدث تغيــرًا كبيــرًا 

ــم.  ــوان ومنظريه ــاب اإلخ يف خط
أبــرز مالمــح هــذا التغييــر هــو التقليــل مــن معــاداة الغــرب وثقافتــه، واالنتقــال الجزئــي مــن الركيــز علــى 
ــم  ــد الشــرعي لحزمــة مــن المفاهي ــر والتقعي ــدء بالتنظي ــاء اقتصــاد وصرافــة إســالمية)3)، والب ــى بن ــة إل أخــذ الدول

ــة)4). ــة والمواطن ــية والديمقراطي ــة السياس ــلمتها كالتعددي ــة ألس ــة يف محاول ــة الغربي الحداثي
 Raymond baker ــث ــم الباح ــق عليه ــن أطل ــيوخ والمثقفي ــن الش ــة م ــد مجموع ــى ي ــذا عل ــم ه  ت
ــًة  مصطلــح اإلســالميين الجــدد، يف مقدمتهــم الشــيخان الشــهيران محمــد الغزالــي ويوســف القرضــاوي، إضاف
ــن أبرزهــم محمــد عمــارة ومحمــد ســليم العــوا وفهمــي هويــدي وطــارق البشــري.    إلــى مجموعــة مــن المثقفي
يف عــام 1993، أصــدر الشــيخ يوســف القرضــاوي المرجعيــة الشــرعية األهــم لحركــة اإلخــوان المســلمين 
ــض  ــكيك بع ــا تش ــتنكر فيه ــوًى اس ــي، فت ــر الحال ــي يف العص ــتوى العالم ــى المس ــرًا عل ــاء تأثي ــر العلم ــد أكث وأح
المســلمين بالديمقراطيــة، واصفــا إياهــا بــاألداة المحايــدة التــي قــد تســتخدم يف الخيــر كمــا يف الشــر، وواصمــا 
جميــع رافضيهــا بالجهــل وضيــق األفــق والمثاليــة. وفقــا للشــيخ القرضــاوي فــإن جوهــر الديمقراطيــة هــو جــزء 
مــن جوهــر اإلســالم نفســه، وهــي مضــادة الســتبداد الفــرد أو النخبــة الحاكمــة وليســت نقيضــا لحكــم اهلل، وهــو 
الــرأي الــذي أخــذت بــه وســارت عليــه حركــة اإلخــوان المســلمين)5)، وهــو تصــور مخالــف لمــا كان عليــه البنــا 

وقطــب كمــا مــر معنــا.

(1)  John Calvert, “Sayyid Qutb and origins of Radical Islamism”,(Oxford: oxford university press, 
2013), 3-4, 265, 290

)))   محمد مهدي عاكف، لماذا خاض اإلخوان االنتخابات؟، إخوان- ويكي. 
(3)  Ovamir Anjum, Do Islamists have an intellectual deficit, Brookings, rethinking political Islam 

series, April 20 2016. 6.
(4)  Raymond W. Baker, “Islam without Fear: Egypt and the New Islamists, (Harvard University 

Press, 2003), 108,173-174, 
 ,(473-448( 106:3  Ovamir Anjum, Salafis and Democracy: Doctrine and context, the Muslim world   (5(

  .(016 July
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يف الجهــة المقابلــة، وقفــت تيــارات ورمــوز أخــرى تقليديــة وســلفية وصوفيــة موقفــا مغايــرًا، مقــررًة أن قيــم 
العلمانيــة والليراليــة والفرديــة، بــل حتــى مبــدأ النســبية األخالقيــة، جميــع القيــم الســابقة هــي مكونــات تأسيســية 
يف مفهــوم الديمقراطيــة وتطبيقاهتــا، ال يمكــن عزلهــا عنهــا. وعلــى الرغــم مــن اتفــاق االتجاهيــن (التيــار المؤيــد 
للديمقراطيــة والتيــار المعــارض لهــا) علــى أن الغــرب هــو مصــدر هــذه القيــم المضــادة لإلســالم، فــإن المؤيديــن 
ــاك أنظمــة  ــالد المســلمين دون أن يكــون هن ــل انتشــارها يف ب ــة، بدلي ــن الديمقراطي ــالزم بينهــا وبي ــه ال ت ــرون أن ي

حكــم ديمقراطيــة)1).
وبقطــع النظــر عــن هــذا الجــدل التنظيــري، إذا انتقلنــا إلــى الواقــع الميــداين التطبيقــي، الســيما مــع حقبــة 
ــه ربمــا  ــه، وبــدء تشــكيل أحــزاب سياســية، فإن ــاح الثــاين يف مصــر، عقــب ســقوط حســني مبــارك وحكومت االنفت
ــى  ــة عل ــة الحديث ــة القومي ــام الدول ــن نظ ــي ضم ــل السياس ــام بالعم ــر االنتظ ــن أث ــح ع ــور أوض ــا تص ــج لدين ينض

ــالمي. ــاب اإلس الخط
ــد  ــر عن ــلمين يف مص ــوان المس ــة اإلخ ــية لحرك ــذراع السياس ــة ال ــة والعدال ــزب الحري ــج ح ــاء يف برنام ج

ــه:  ــا نص ــة م ــص الدول ــق بخصائ ــا يتعل ــم يف م ــتعراضهم لرؤيته اس
»يــرى الحــزب أن الشــورى )الديمقراطيــة( مبــدأ أساســي تقــوم عليــه الدولــة بــكل مؤسســاهتا فهــي ليســت 
ــل هــي نمــط ســلوك ومنهــج عــام إلدارة  ــدأ سياســي يحكــم أشــكال العالقــات السياســية فحســب.. ب مجــرد مب
مختلــف جوانــب الحيــاة يف الدولــة.. باإلضافــة إلــى كونــه قيمــة إيمانيــة وخلقيــة توجــه ســلوك األفــراد وعالقاهتــم 
االجتماعيــة، يربــى عليهــا الفــرد واألســرة والمجتمــع والحــكام لتصبــح جــزءًا مــن مكونــات الشــخصية الوطنيــة 

وأحــد مقوماهتــا، ويصطبــغ هبــا كل المواطنيــن«)2). 
ــدة، إنمــا أصبحــت  ــة سياســية محاي ــم تعــد آلي ــة ل ــد، فالديمقراطي ــر الجدي الديباجــة الســابقة توضــح التغي

ــاة يف الخطــاب اإلخــواين. ــة مجــاالت الحي ــة يف كآف قيمــة ثابت
وعنــد تقليــب صفحــات الرنامــج، وبالرغــم مــن تكــرر ذكــر مرجعيــة الشــريعة اإلســالمية مســبوقة بعبــارات 
متنوعــة: مبــادئ، مقاصــد، قواعــد، فــإن كلمــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية لــم تــرد إال يف ســياق الــكالم عــن قوانين 
األســرة مــع نظــرة ســلبية لوضــع المــرأة الســيما يف الريــف، والدعــوة لمســاوهتا بالرجــل، واإلقــرار بحــق الزوجــة 

يف العمــل يف المجــاالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة العامــة.
ويف المقابــل، لــن تجــد إجابــات واضحــة لطــرق معالجــة اآلثــار المدمــرة للحداثــة علــى الفــرد واألســرة 
ــال  ــة رج ــارخ لطبق ــاز ص ــن انحي ــا م ــا فيه ــمالية بم ــم، كالرأس ــرى والعواص ــدن الك ــيما يف الم ــع الس والمجتم

 .Ibid  (1(
)))   برنامج حزب الحرية والعدالة، 14.
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ــا)1). ــة وغيره ــبية األخالقي ــة، والنس ــة الفردي ــة، والليرالي ــة العملي ــال، وكالعلماني األعم

هنــا يلفــت نظرنــا عويمــر أنجــوم  Ovamir Anjum األســتاذ الباكســتاين يف جامعــة توليــدو األمريكيــة 
ــب  ــن أحس ــن هامي ــى أمري ــك( إل ــر كذل ــالمي المعاص ــر اإلس ــالمي ويف الفك ــراث اإلس ــص يف ال ــو متخص )وه

أهنمــا مــن آثــار العمــل السياســي ضمــن الــدول القوميــة الحديثــة خاصــًة يف عالمنــا العربــي، وهمــا:
ــض  ــى غ ــلمين، إل ــوان المس ــام لإلخ ــط الع ــن الخ ــا ع ــا هن ــيين، وحديثن ــالميين السياس ــزوع اإلس أواًل: ن
الطــرف وعــدم التعــرض للفــوارق الجوهريــة بيــن القيــم والتقاليــد اإلســالمية وبيــن االلتزامــات العلمانيــة 
والليراليــة للديمقراطيــة الحديثــة، ممــا يــرك الكثيريــن مــن أتبــاع هــذا التيــار يف حالــة مــن الشــلل العملــي والتيــه 
المعــريف بالخطــوات التــي ينبغــي أن تتخــذ يف مواجهــة المخاطــر التــي جلبتهــا الحداثة كعــدم المســاواة االقتصادية 

ــة)2).  ــات البيئي والتحدي
ثانيــا: التعامــل بانتقائيــة شــديدة مــع الــراث اإلســالمي ومحاولــة العــودة إليــه لتعديلــه ليتوافــق مــع 
الحداثــة والنمــوذج الغربــي للعدالــة االجتماعيــة والسياســية، بــداًل مــن االنطــالق منــه إلصــالح الواقــع الدينــي 

واالجتماعــي واالقتصــادي والسياســي الحالــي)3).

6- التجربة التونسية  

أمــا يف النمــوذج المغاربــي الســيما حالــة حــزب النهضــة التونســي ومنّظــره راشــد الغنوشــي، فــإن االنخــراط 
يف نظــام الدولــة الحديثــة والتمســك بالعمــل السياســي مــن خاللهــا خاصــًة مــع هبــوب ريــاح الثــورة المضــادة يف 
تونــس عــام 2014، أفــرز تحــواًل راديكاليــا أو مــا قــد نطلــق عليــه انقالبــا خطابيــا كامــالً عــن جميــع األدبيــات 
ــالم  ــن »اإلس ــه ضم ــع ماضي ــة م ــة القطيع ــه الحزبي ــد اجتماعات ــام أح ــة يف خت ــزب النهض ــن ح ــد أعل ــابقة، فق الس
السياســي«، وأن هدفــه هــو إنشــاء اتجــاه واســع مــن »المســلمين الديمقراطييــن« الرافضيــن لوجــود أي تناقــض 

بيــن قيــم اإلســالم وقيــم الحداثــة)4).
وإذا مــا تتبعنــا مراحــل خطــاب الغنوشــي والنهضــة علــى مــدار العقــود الســابقة. فســنجد أنــه يف البدايــات 
كان يزخــر بالحنيــن لحكــم الخالفــة اإلســالمية ويحمــل تصــورًا إيجابيــا عنهــا، حتــى حقــب الملــك العضــوض، 

)1)   نفسه، 
(2)  Ovamir Anjum, Do Islamists have an intellectual deficit, Brookings, rethinking political Islam 

series, April 20 2016, 7.
(3)  Ibid, 5.
(4)  Andrew March, the Caliphate of man: popular sovereignty in modern Islamic thought, (Belknap 

Press/Harvard University Press, 2019), 210.
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ــت الشــريعة تحــد مــن ســلطة الحاكــم الســيما يف المجــال التشــريعي، كمــا عــر الغنوشــي. وقــد وصــف  إذ كان
ســقوطها بالفاجعــة والزلــزال رغــم مــا شــاهبا مــن انحرافــات. وكان يفضلهــا بجميــع مراحلهــا علــى حكــم الدولــة 
الحديثــة »الــذي يتميــز بســيطرة طابــع الفرديــة والقوميــة والالدينيــة والشــكالنية« بتعبيــر الغنوشــي. يف نفــس 
ــة »المتمثلــة  ــة الحديث ــادي الهــام يف حــزب النهضــة مظاهــر اســتبداد الدول ــد الســالم القي الســياق يعــدد رفيــق عب
يف تدجيــن المواطــن، وجعلــه عجينــا طيعــا يف يــد الدولــة، يســير وفــق توجهاهتــا وإرادهتــا؛ إذ هــي التــي تشــكل 
هويــة األفــراد والمجموعــات، وهــي التــي تخطــط هندســة النظــام االجتماعــي، وهــي التــي تحــدد أنظمــة التعليــم 
ــروع«،  ــر المش ــروع وغي ــرة المش ــن دائ ــة بي ــدود الفاصل ــم الح ــي ترس ــي الت ــام، وه ــي الع ــة الوع وأدوات صياغ

فالدولــة الحديثــة أو الدولــة اإللــه كمــا كان يصفهــا الغنوشــي نفســه تمــارس »اإلكــراه الخفــي«)1). 
ــر  ــدن اعت ــاه بلن ــن منف ــالمية« م ــة اإلس ــماه »الديمقراطي ــا أس ــره لم ــد تنظي ــة وعن ــة الحق ــه يف مرحل ــد أن بي
ــا  ــانية وبإمكاهن ــم إنس ــى قي ــة عل ــا مبني ــام وأهن ــل نظ ــاين أفض ــة ث ــة الحديث ــة العلماني ــة الديمقراطي ــي الدول الغنوش

ــا. ــابق عليه ــه الس ــى حكم ــل عل ــالب كام ــان)2)، يف انق ــة اإلنس ــة كرام حماي
ــي  ــرى الت ــية الك ــم السياس ــي المفاهي ــتعار الغنوش ــود اس ــالمي« المنش ــي اإلس ــه »الديمقراط  ويف نموذج
ــادئ الحكــم الدســتوري  ــه مــن مب ــا يلحــق ب ــة وخاصــًة مفهــوم الســيادة الشــعبية وم ــة الحديث عليهــا مــدار الدول
والديمقراطيــة والعقــد االجتماعــي والمســاوة المدنيــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة علــى وفــق حكــم 
األغلبيــة. ثــم حــاول إعــادة فلســفة مفهــوم خالفــة اإلنســان وفقــا لهــا، بغــرض إزالــة أي تعــارض بيــن النموذجيــن 
ــة الشــريعة فــوق الســيادة الشــعبية)3).  ــة حاكمي ــة أو مرجعي ــن، ولكــن مــع الحفــاظ علــى الســيادة اإللهي المعرفيي
وبالتزامــن مــع ذلــك، تغيــرت قراءتــه للتاريــخ السياســي اإلســالمي ونظــام الخالفــة الــذي ســاد بعــد حقبــة 
الراشــدين، قــال الغنوشــي عــن نمــوذج الخالفــة اإلســالمية التاريخيــة: »ليــس فيــه مــا يســوغ التبشــير بــه مجــددًا 

علــى مــا كان عليــه ســلطانا فرديــا ال يتــورع عــن البطــش بمعارضيــه«)4).
يــرى بعــض الباحثيــن أن هــذا التحــول الخطابــي لــم يبــدأ مــع وصــول النهضــة للحكــم يف أعقــاب إطاحــة 
الثــورة التونســية بحكومــة زيــن العابديــن بــن علــي عــام 2011، إنمــا تعــود جــذوره إلــى عــام 1984 حيــن قــرر 
ــادة  ــة ق ــن تجرب ــدءًا م ــل، ب ــذ قلي ــردنا من ــا س ــا كم ــور تدريجي ــذ يتط ــم أخ ــية، ث ــة السياس ــول العملي ــزب دخ الح
ــع  ــة م ــة الكامل ــى القطيع ــل إل ــى أن وص ــية، إل ــورة التونس ــد الث ــم بع ــم يف الحك ــرب، ث ــي يف الغ ــزب يف المنف الح

ــاده)5). ــل أبع ــي بكام ــاب الحداث ــي الخط ــالمي وتبن ــي اإلس ــي السياس ــم الخطاب موروثه

النسخة  للدراسات،  الجزيرة  أنموذجًا، مركز  المغرب وتونس  الحركات اإلسالمية:  الحديثة يف مخيال  الدولة  فوزية طلحا، صورة     (1(
األولى، سبتمرب 0)0)، 74-59،73.

(2)  The Caliphate of man: popular sovereignty in modern Islamic thought, 173. 
(3)  Ibid, 174. 

)4)   صورة الدولة الحديثة يف مخيال الحركات اإلسالمية، 63. 
)5)   نفسه، 71.
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 خامتة
ــة  ــام الدول ــن نظ ــي ضم ــل السياس ــزام العم ــلمين الت ــوان المس ــام لإلخ ــار الع ــار التي ــإن اختي ــار، ف باختص
القوميــة الحديثــة، قــد أدى إلــى تحــوالت عميقــة جــدًا يف خطاهبــا تجــاه الحداثــة ويف تقييمهــا لقيمها الكــرى، على 
خــالف نمــط خطــاب المؤســس حســن البنــا، الــذي كان حريصــا علــى التمايــز الهويــايت للثقافــة اإلســالمية. بــدأ 
األمــر مــع التجربــة السياســية الســورية مطلــع الخمســينيات إذ اتســم خطــاب قيــادة إخــوان ســورية بالتنقيــب عــن 
المشــركات بيــن اإلســالم والحداثــة وإبرازهــا يف محاولــة لتوفيــق قيــم اإلســالم مع قيــم الحداثة يف مجالــي العدالة 
ــالم«.  ــة اإلس ــالم« و«ديمقراطي ــراكية اإلس ــات »اش ــرت مصطلح ــياق ظه ــذا الس ــية ويف ه ــة والسياس االجتماعي
ثــم امتــد هــذا النهــج وترســخ يف الحالــة المصريــة بــدءًا ممــا ســمي عهــد االنفتــاح الليرالــي يف الســبعينيات ومــا 
تالهــا مــن مشــاركات سياســية، ويف أثنــاء معايشــة النظــام والواقــع االجتماعــي والسياســي الحداثــي تــم الرجــوع 
ــم  ــة والقي ــع بمــا يتوافــق مــع الهوي ــر الواق ــه يف إصــالح وتغيي ــراث اإلســالمي ال مــن أجــل االســتلهام من ــى ال إل
اإلســالمية، إنمــا لتعديلــه بمــا يتوافــق مــع الواقــع الحداثــي. يف هــذا الســياق، روج الخطــاب اإلســالمي الحركــي 
للكثيــر مــن مفاهيــم الليراليــة الغربيــة، حتــى وصــل األمــر إلــى منتهــاه مــع الحالــة المغاربيــة وتحديــدًا التونســية إذ 

صــرح حــزب النهضــة التونســي أن هدفــه هــو إزالــة أي تعــارض بيــن القيــم اإلســالمية وقيــم الحداثــة. 
وللحديث بقية يف دراسات قادمة إن يسر اهلل ذلك. 




