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  مالحظات إلى القارئ
إّن غــــرض هــــذه الموســــوعة التاریخیــــة والسیاســــیة واالجتماعیــــة هــــو تزویــــد القــــارئ 

ضــــروریة والمناقشــــات التحلیلــــة لألفكــــار األساســــیة والمبــــادئ والمفــــاهیم بالمعلومــــات ال
والمـــذاهب والعقائـــد الخاصـــة بالجماعـــات والحركـــات األصـــولیة اإلســـالمیة أو حركـــات 
ـــــزوده بالمعلومـــــات  ـــــا. وكـــــذلك ت ـــــي وٕایـــــران وتركی اإلســـــالم السیاســـــي فـــــي العـــــالم العرب

الحركـات والجماعـات،  الضروریة عن زعماء ومؤسسي ومثّقفي ومفكري وأعضـاء تلـك
وتمیـــل ا لموســــوعة إلـــى التركیــــز أكثــــر علـــى الحركــــات والجماعـــات والزعمــــاء والقــــادة 

  األكثر حداثة، كما أّنها ال تهمل الحركات والجماعات والزعماء والقادة األقدم.
وتقـــدم الموســـوعة أیضـــًا المـــداخل التحلیلیـــة المفصـــلة لألفكـــار والمبـــادئ والمفـــاهیم 

ئــد األساســیة والمحوریــة التــي تحــدد ماهیــة األصــولیة اإلســالمیة، مثــل والمــذاهب والعقا
ــــة العــــالم، كمــــا ُترجــــع مــــداخل  الشــــورى والحاكمیــــة والجهــــاد وعالمیــــة اإلســــالم وجاهلی
الموسوعة القارئ إلى مواد أخرى من أجل التوسع في بحث موضـوع معـین ومـن أجـل 

أغلــب المــاّدة الفكریــة  عــدم تكــرار شــرح خطــاب معــین أو عقیــدة أو حركــة مــا. كمــا أن
مـرتبط بعضـها بـبعض؛ ویتوقــف، فـي أكثـر الحـاالت، علــى شـرح مفـاهیم أخـرى، وعنــد 
الضـــرورة، تفـــرق الموســـوعة بـــین اإلســـالمیین المعتـــدلین والمتشـــددین مـــن أجـــل تجنـــب 
ــــة  التشــــویش والتعمــــیم. إذ إنــــه مــــن الضــــروري اإللمــــام باالختالفــــات السیاســــیة والفكری

  یین إن ناحیة بناء خطاباتهم األیدیولوجیة أو سلوكهم السیاسي.األساسیة بین االسالم
واألكثر أهمّیة، أنه ال یتم شرح المداخل مـن وجهـة نظـر إسـالمیة عامـة أو تقلیدیـة 
أو كمــــا یفهمهــــا أكثــــر المســــلمین المعاصــــرین الیــــوم، بــــل ُتشــــرُح طبقــــًا لوجهــــات نظــــر 

هیم الفلســفة أو الغــرب أو األصــولیة اإلســالمیة. وهكــذا، عنــدما توضــح الموســوعة مفــا
الشـــریعة اإلســــالمیة أو الشــــورى أو الجهــــاد، فهــــذه وجهــــات نظــــر األصــــولیة، ولیســــت 
الرؤیة التقلیدیة أو اإلصالحیة الدینیة والثقافیـة والسیاسـیة، مـع عـدم وجـود أي محاولـة 
لمقارنــة اخــتالف وجهــات نظــر األصــولیة عــن تلــك التقلیدیــة، وتتركــز الشــروحات فــي 

عة علــى أهــداف وتبریــرات وتطــّورات اإلیــدیولوجیات األصــولیة اإلســالمیة هــذه الموســو 
باإلضــــافة إلــــى إعــــادة تفســــیر األصــــولیین للعدیــــد مــــن األفكــــار كالحریــــة أو األعمــــال 
كالثورة، لذا، تغّطـي الموسـوعة كـّل األفكـار والمبـادئ والمجـاالت التـي تمّیـز األصـولیة 

  األخرى مثل اإلصالحیة والتحدیثیة. اإلسالمیة عن األطروحات اإلسالمیة الحدیثة
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ــــى ذلــــك، یمكــــن  تمامــــًا لكنهــــا  اعتبــــار بعــــض المــــداخل غیــــر "أصــــولیة"عــــالوًة عل
مشـــمولة فـــي الموســـوعة بســـبب صـــلتها باألصـــولیة اإلســـالمیة أو أهمیتهـــا. مثـــل هـــذه 
المــداخل تتضــّمن، علــى ســبیل المثــال، نصــر حامــد أبــو زیــد وســلمان رشــدي. بعــض 

ــــا لكنهــــا مشــــمولة فــــي المــــداخل األخــــرى ال ت ــــدان العربیــــة أو إیــــران أو تركی ــــق بالبل تعّل
الموسـوعة بسـبب تأثیرهـا فـي حركـات األصــولیة اإلسـالمیة فـي هـذه البلـدان، مثـل هــذه 
المــــداخل تتضـــــّمن، علــــى ســـــبیل المثــــال، أبـــــو األعلــــى المـــــودودي، المفّكــــر والناشـــــط 

  األصولي الباكستاني البارز.
بجدیــة العربیــة، وال تــدخل أل التعریــف فــي هــذا إن جمیــع المــداخل مرتبــة حســب األ

الترتیـب. علـى سـبیل المثـال، للبحـث عـن جمـال الـدین األفغـاني، یجـب أن ُیبحـث عـن 
االســم تحــت ( أفغــاني) بحســب الترتیــب الهجــائي. كمــا أن قائمــة المراجــع قســمت إلــى 

رتیـــــب قائمــــة للمراجـــــع العربیـــــة، وأخـــــرى للمراجـــــع األجنبیـــــة واعتمـــــد فـــــي القـــــائمتین الت
  الهجائي تیسیرًا للطلب.

ومــن ناحیــة المســاحة التــي تحتلهــا المــداخل حــول الحركــات والجماعــات والزعمـــاء 
والمفّكرین، فإنها تتفاوت من مـدخل إلـى آخـر، وهكـذا، فالحركـات اإلسـالمیة الرئیسـیة، 
مثـــل االخـــوان المســـلمین، وحـــزب اهللا، والجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ، ومفّكـــرین وزعمـــاء 

ین رئیســـیین مثـــل حســـن البنـــا، وّســـید قطـــب، واإلمـــام الخمینـــي، وحســـن الترابـــي أصـــولی
یحتلــون مســاحات أكبــر تتــراوح بــین بضــع فقــرات وبضــع صــفحات. أمــا المــداخل التــي 
تــــتكلم عــــن الجماعــــات والحركــــات الصــــغیرة، مثــــل حركــــة أمــــل اإلســــالمیة أو العمــــائم 

ة أو الزعمـاء أو المفكـرین األقـل السوداء أو التي لیست لها أهمیة سیاسیة وثقافیـة كبیـر 
  أهمیة فیحتلون مساحات أقل، تقتصر على بضعة سطور وٕالى القلیل من الفقرات.

وتتضـّمن الموســوعة تقریبـًا كــّل الشخصـیات الرئیســیة والثانویـة للحركــات اإلســالمیة 
باإلضـــــافة إلـــــى األصـــــولیین المســـــتقلین المهمـــــین. وتتضـــــّمن الحركـــــات والجماعـــــات 

وغیـــر شـــرعیة ومشـــهورة وغامضـــة، والتـــي تتـــراوح فـــي ا لحجـــم مـــن  منظمـــات شـــرعیة
بضعة أفراد إلى آالف من األتبـاع. وقـد بـذل جهـد خـاّص لـربط المـداخل ذات العالقـة 
بعضها ببعض لكي یتمكن القارئ من تشكیل صـورة أكثـر شـمولیة للمـادة التـي تراجـع. 

م الــذي یســبق هــذه وضــعت عالمــة (*) للداللــة علــى أن الحركــة أو االســم أو المفهــو 
اإلشــارة لــه مــدخل خــاص، كمــا وضــعت عالمــة ( **) للداللــة علــى أن الحركــات أو 
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األســــماء أو المفــــاهیم التــــي تســــبق هــــذه اإلشــــارة لهــــا مــــداخل خاصــــة أیضــــًا. كمــــا أن 
عنـــاونین المـــداخل التـــي لهـــا عالقـــة بموضـــوع معـــین تـــذكر فـــي خاتمـــة المـــدخل تحـــت 

أهمیتهــا بالنســبة إلــى المــدخل الــذي هــو قیــد  عبــارة راجــع أیضــًا ، وهــي مرتبــة بحســب
  الدرس.
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  أهم األحداث ذات الّصلة
  

یهدف تاریخ األحداث هنا إلـى تزویـد تـواریخ األحـداث االساسـیة والمهمـة، والمرتبـة 
زمنّیــا، مــن أجــل أن یقــوم القــارئ بمراجعــة ســریعة لتسلســل األحــداث التــي لهــا عالقــة 

ر الحركـات األصـولیة اإلسـالمیة فـي الـوطن بصعود الحركات اإلسالمیة عموّما وتطـو 
العربــي وٕایــران وتركیــا بشــكل خــاص. ولــیس المقصــود بتــاریخ األحــداث هنــا أن یكــون 
شــــامًال وكــــامًال، إال بمــــا یكفــــي لتضــــمین األحــــداث التــــي لهــــا شــــيء مــــن التــــأثیر فــــي 
األصــولیة اإلســـالمیة وتشـــكالتها. أمــا التـــواریخ واألحـــداث المــذكورة هنـــا فموجـــودة فـــي 
أغلبها في المداخل المختلفة. لذلك، فإن تایخ األحداث المذكورة هنا یعـود إلـى القـرون 
التاســع عشـــر والعشـــرین والواحـــد والعشـــرین، ویــتم التركیـــز بشـــكل أساســـي علـــى القـــرن 
العشـرین، إذ ان غالبیــة األحــداث المباشـرة التــي شــّكلت الحركـات اإلســالمیة قــد وقعــت 

  فیه.
  القرن التاسع عشر

  ّسس عثمان دان فودیو دولة سوكوتو اإلسالمیة في وسط السودان.أ ١٨٠٤
  المدینة المنورة تسقط بید ابن سعود بعد هزیمة الحامیة التركیة. ١٨٠٥
طائفة الدرقاویة تتمّرد عّلى الهیمنة التركیـة. وتـونس تـرفض هیمنـة الجزائـر  ١٨٠٧
  العثمانیة.
لمصــــریة، والســــعودیون مكــــة المكرمــــة والطــــائف تســــقطان بأیــــدي القــــوات ا ١٨١٣

  یخرجون من الحجاز.
  وفاة ابن سعود. ١٨١٤
  اغتیال الملك عثمان عاهل تونس بواسطة ابن عمه محمود. ١٨١٤
بنــاًء ألوامــر الخلیفــة، قــام محمــد علــي باشــا بــإطالق سلســلة مــن الهجمــات  ١٨١٨

العسـكریة علــى األراضـي الواقعــة تحـت الســیطرة الوهابیـة. فوصــل إلـى الدرعیــة وأســقط 
  السعودي. –عاصمة التحالف الوهابي 

  روسیا تعلن الحرب ضّد تركیا. ١٨٢٨
  عقدت معاهدة أدربانوبل. ١٨٢٩
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قـــوة فرنســـیة تنـــزل قـــرب الجزائـــر العاصـــمة، فتحتـــل الجزائـــر وتنهـــي الحكـــم  ١٨٣٠
  التركي.

  هزیمة األتراك في معركة قونیة على أیدي القوات المصریة. ١٨٣٢
د القــادر حاكمــًا للمنطقــة التــي یســیطر علیهــا فــي تــم االعتــراف بــاألمیر عبــ ١٨٣٤

  الجزائر من قبل الفرنسیین.
  المصریون یهزمون تركیا لصالح العثمانیین في معركة نصیبین. ١٨٣٩
تحالف القوى األوربیة یجبر مصر على تـرك سـوریا، والبریطـانیون یحتلـون  ١٨٤٠

  عدن.
نســـیین، فیـــذهب إلـــى األمیـــر عبـــد القـــادر یطـــرد مـــن الجزائـــر بواســـطة الفر  ١٨٤٢
  المغرب.

استســالم عبــد القــادر للقــوات الفرنســیة، لكــن فرنســا تنكــث بوعــدها وترســله  ١٨٤٧
  أسیرًا إلى فرنسا.

  وفاة محمد علي باشا. ١٨٤٩
علي بن محمد (الباب) یعتقل وینفذ فیـه حكـم اإلعـدام مـن جانـب الحكومـة  ١٨٥٠
  اإلیرانیة.

  بلیون الثالث، واستقراره في تركیا.إطالق األمیر عبد القادر من قبل نا ١٨٥٢
  جمال الدین األفغاني المنفي من أفغانستان یتوّجه إلى مصر. ١٨٦٩
  تونس تقر بهیمنة تركیا. ١٨٧١
بریطانیــا تشــتري أســهم الخــدیوي إســماعیل فــي قنــاة الســویس، فتــتمّكن مــن  ١٨٧٦

  التدخل في الشؤون المصریة.
  ریانوبل تسقط تحت السیطرة الروسیة.تركیا تسّلم قبرص إلى بریطانیا، وأد ١٨٧٨
نفــي جمــال الــدین األفغــاني مــن مصــر.  وبعــد عقــد معاهــدة بــرلین، تركیــا  ١٨٧٩

  تخسر معظم أراضیها في أوروبا.
فرنســـا تحتـــل تــــونس، والبـــاي یقــــر بســـیادة فرنســـا كنتیجــــة لمعاهـــدة بــــاردو.  ١٨٨١

  ومحمد أحمد یعلن نفسه المهدي في السودان.
  االحتالل البریطاني. مصر ُوضعت تحت ١٨٨٢
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وفاة األمیر عبد القادر في دمشق. وجمال الدین األفغاني یبعـد مـن مصـر  ١٨٨٣
  ویستقر في باریس.

محمد أحمد یعلن حكومة السودان حكومّة حرّة. المهدي یموت بعـد خمسـة  ١٨٨٥
  أشهر من احتالل الخرطوم.

ي فــــي محمـــد عبـــده یطــــرد مـــن مصـــر، فینضــــم إلـــى جمـــال الــــدین األفغـــان ١٨٨٧
  باریس، ویصدران معًا مجلة العروة الوثقى.

  میرزا غالم أحمد من قادیان یّدعي النُّبوة. ١٨٩٥
  تم تأسیس المنظمة الصهیونیة العالمیة في بازل، سویسرا. ١٨٩٧
دولــة المهــدي تنهــار، والبریطــانیون یتشـــاركون مــع المصــریین فــي احـــتالل  ١٨٩٩
  السودان.

  ار المصریة.محمد عبده یصبح مفتي الدی ١٨٩٩
  القرن العشرون

عبـــد العزیـــز یـــدخل الریـــاض، والعائلـــة الســـعودیة تســـتعید الســـلطة فیـــتم لهـــا  ١٩٠١
  السیطرة على أقالیم نجد، والحجاز، ومكة المكرمة، والمدینة، وجدة.

  القوات الفرنسیة تحتل المغرب بالتدریج.
  دي.مجتمع الجامعة اإلسالمیة في لندن یؤسسه عبد اهللا السهرور  ١٩٠٣
  المغرب تصبح محیّة فرنسیة. ١٩٠٤
  بدء الحركة السلفیة في باریس. ١٩٠٥
  نشر الدستور اإلیراني. ١٩٠٦
  حركة تركیا الفتاة تبدأ في تركیا. ١٩٠٧
  حركة اإلصالح المحمدیة تبدأ في أندونیسیا. ١٩١٢
تحت الحكم العثماني، تم تشكیل جمعیات قومیة عربیة سـریة. بـدء الحـرب  ١٩١٤

  ة األولى.العالمی
العــــــرب یطلقــــــون ثــــــورتهم ضـــــــّد اإلمبراطوریــــــة العثمانیــــــة بتحــــــریض مـــــــن  ١٩١٦

البریطــــانیین الــــذین وعــــدوا العـــــرب بمملكــــة عربیــــة. بــــدء الثـــــورة العربیــــة ضــــّد الحكـــــم 
ــــى دوائــــر نفــــوذ بریطانیــــة  العثمــــاني. إّتفاقیــــة ســــایكس بیكــــو تقســــم الشــــرق األوســــط إل

  وفرنسیة.
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عد بلفور الـذي یـنص علـى أّن فلسـطین سـتكون الحكومة البریطانیة تعلن و  ١٩١٧
  وطنًا قومیًا للیهود.

  لورانس العرب یقود الهجمات على سكة حدید الحجاز. -
البریطــــانیون وحلفــــاؤهم مــــن العــــرب یهزمــــون العثمــــانیین. بریطانیــــا تقطــــع  ١٩١٨

أوصـال االمبراطوریــة العثمانیـة وتحتــل فلسـطین، وتبــدأ علـى الفــور حملـة هجــرة الیهــود 
تشـــــرین األول/ أكتـــــوبر، تـــــم توقیـــــع الهدنـــــة مـــــع  ٣٠وروبیـــــین إلـــــى فلســـــطین. فـــــي األ

تشــرین الثــاني/ نــوفمبر، تنتهــي الحــرب العالمیــة األولــى. ســوریا  ١١العثمــانیین. وفــي 
  تصبح محمیّة فرنسیة.

عبــد اهللا بــن حســین یصــبح ملــك شــرق األردن، وفیصــل بــن حســین یصــبح  ١٩٢١
  ملكًا على العراق.

  ل أتاتورك یلغي السلطنة العثمانیة.مصطفى كما ١٩٢٢
تشــرین األول/ أكتــوبر، أعلنــت جمهوریــة تركیــا، ومصــطفى كمــال  ٢٩فــي  ١٩٢٣

  انتخب أول رئیس للجمهوریة.
إلغاء الخالفة العثمانیة. عبد العزیز بن سـعود یفـتح مكـة المكرمـة والمدینـة  ١٩٢٤

  ویوّحد نجد والحجاز.
س ویؤســس لســاللة بهلــوي. بــدیع رضــا خــان یســتولي علــى الحكــم فــي فــار  ١٩٢٥

  الزمان سعید النورسي یعتقل وینفي إلى قریة نائیة في تركیا.
  عبد العزیز ینصب نفسه ملّكا على نجد والحجاز. ١٩٢٦
وفـــــاة ســـــعد زغلـــــول، الـــــزعیم القـــــومي المصـــــري، تأســـــیس جمیعـــــة الشـــــبان  ١٩٢٧

  المسلمین في مصر.
ئ اإلخــــوان المســــلمین فــــي إعــــالن تركیــــا دولــــة علمانیــــة. حســــن البنــــا ینشــــ ١٩٢٨

  مصر.
  عصبة األمم تمنح العراق استقالله. ١٩٣٢
  بدء الحرب بین الملك عبد العزیز واإلمام الیمني یحیى. ١٩٣٤
اإلخوان المسلمون في سوریا یظهرون بعدما عاد بعـض لطـالب السـوریین  ١٩٣٥

ان مــن مصــر وأّسســوا عــدة فــروع فــي المــدن المختلفــة. تأســیس الجهــاز الســري لالخــو 
  المسلمین في مصر.
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یهـودي واسـع االنتشــار  –أدت الهجـرة الیهودیـة المتزایــدة إلـى اقتتـال عربــي  ١٩٣٦
  في فلسطین.

  تأسیس جمعیة النساء المسلمات، الفرع النسائي لإلخوان المسلمین، في مصر.
  بدء الحرب العالمیة الثانیة. ١٩٣٩
  تأسیس جمیعة فدائّي إسالم في إیران. ١٩٤٠
بریطانیـــــة وروســـــیة تغـــــزو إیـــــران وتجبـــــر رضـــــا شـــــاه علـــــى التنـــــازل قـــــوات  ١٩٤١

  لمصلحة ابنه محمد رضا.
  مصطفى السباعي یؤسس شباب محمد في سوریا.

  بدء الحملة الصهیونیة العنیفة في فلسطین. ١٩٤٣
  نهایة الحرب العالمیة الثانیة. ١٩٤٥
ا. األردن ولبنـــــان وســـــوریا تحصـــــل علـــــى االســـــتقالل مـــــن بریطانیـــــا وفرنســـــ ١٩٤٦

  تأسیس اإلخوان المسلمین في األردن.
تأســیس اإلخــوان المســلمین فــي فلســطین. خــروج االخــوان المســلمین فــي ســوریا  -

  إلى العلن. تأسیس حركة التحریر اإلسالمیة في السودان.
  قیام دولة باكستان في منطقة األغلبیة المسلمة في الهند. ١٩٤٧
وض الحــرب مــع إســرائیل. مئــات قیــام دولــة إســرائیل. الجیــوش العربیــة تخــ ١٩٤٨

اآلالف مــن الفلســطینیین یجبــرون علــى الخــروج مــن فلســطین بفعــل الضــغط العســكري 
  للمجموعات اإلرهابیة الیهودیة مثل اإلرغون، ولیفي، والهاغانا.

االخـــوان المســـلمون یعقـــدون المـــؤتمر األول لألممیـــة اإلســـالمیة فـــي مكـــة المكرمـــة 
  أثناء الحّج.
  لبنا، زعیم اإلخوان المسلمین.اغتیال حسن ا ١٩٤٩
لیبیـا تصــبح دولـة مســتقلة. أغســطس / آب، الحـزب الــدیمقراطي اإلســالمي  ١٩٥١

  أّسس في تركیا من قبل رفعت أتیلهان.
  انعقاد المؤتمر المؤید للجامعة اإلسالمیة في كراتشي.

الملـك فـاروق، عاهـل مصـر، أجبـر علـى التخلـي عـن العـرش. وقیـام الثـورة  ١٩٥٢
للضـّباط األحـرار، بقیـادة البكباشـي جمـال عبـد الناصـر، وخـروج جماعـة عبــاد  الوطنیـة

  الرحمن في لبنان إلى العلن.
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  تأسیس تقي الدین النبهاني لحزب التحریر اإلسالمي في فلسطین.
وفاة الملك عبـد العزیـز، وكالـة االسـتخبارات المركزیـة تسـاعد فـي االنقـالب  ١٩٥٣

 وتعید شاه إیران إلى الحكم. العسكري ضّد الّدكتور محمد مصدق

 انعقاد المؤتمر المؤید للجامعة اإلسالمیة في القدس.

محاولــــة اغتیــــال جمــــال عبــــد الناصــــر بینمــــا كــــان یخطــــب فــــي حشــــد فــــي  ١٩٥٤
  االسكندریة أّدت إلى توقیف آالف من اإلخوان المسلمین.

  حل اإلخوان المسلمین في مصر.
  زائر.بدایة حرب التحریر ضّد الفرنسیین في الج

  جمعیة العلماء المسلمین في الجزائر. حل  ١٩٥٦
  المغرب تصبح دولة مستقلة.
  تونس تصبح دولة مستقلة.

خلع باي تونس، والحبیـب بورقیبـة یصـبح رئیسـًا للجمهوریـة انعقـاد المـؤتمر  ١٩٥٧
  المؤید للجماعة اإلسالمیة في الهور، باكستان.

ریم قاســـم انقالبـــًا ضـــّد الملـــك یولیـــو/ تمـــوز، قـــاد الفریـــق عبـــد الكـــ ١٤فـــي  ١٩٥٨
فیصل الثّاني ورئیس الـوزراء، نـوري السـعید، اللـذین أعـدما، وأصـبح العـراق جمهوریـًة. 
انتفاضــة مــن جانــب المســـلمین فــي لبنــان انتهــت بنـــزول جنــود البحریــة األمریكیــة فـــي 

  بیروت.
  أسس مهدي بازرجان ومحمود طالقاني حركة تحریر إیران. ١٩٦٠
ـــدین فـــي الجزائـــر تصـــب ١٩٦٢ ح دولـــة مســـتقلة. وفـــاة إمـــام الزیدیـــة أحمـــد حمیـــد ال

الـیمن. ولــي العهــد األمیــر البــدر یخلفــه ویتخــذ لقــب اإلمــام المنصــور بــاهللا محمــد. قیــام 
  الثورة بالیمن على حكم اإلمامة وتدخل المصریین لمساعدة الثوار.

 تأســــیس منظمـــــة العمـــــل اإلســـــالمي فــــي كـــــربالء، العـــــراق. إبعـــــاد آیـــــة اهللا ١٩٦٤
الخمینــي مــن إیــران. حــل جمعیــة النســاء المســلمات فــي مصــر. فتحــي یكــن وآخــرون 
یؤسسون الجماعة اإلسالمیة في لبنان. حسن الترابي یؤسس جبهة المیثـاق اإلسـالمي 

  في السودان.
تأسیس مجاهدي خلـق فـي إیـران. محمـد محمـود الزبیـري یؤسـس حـزب اهللا  ١٩٦٥

  في الیمن ویقتل في السنة نفسها.
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  عدام سید قطب مع آخرین في مصر.إ ١٩٦٦
عبـــد الكـــریم الخطیـــب یؤســـس الحركـــة الشـــعبیة الدســـتوریة الدیمقراطیـــة فـــي  ١٩٦٧
  المغرب.

حزیـــران/ یونیـــو، حـــرب الجیـــوش العربیـــة فـــي مصـــر واألردن وســـوریا ضـــد  ١١-٥
اســرائیل، إســرائیل تســیطر علــى الضــفة الغربیــة وغــزة، باإلضــافة إلــى القــدس الشــرقیة، 

  تفعات الجوالن.وسیناء، ومر 
تأسیس حزب الدعوة اإلسالمیة في العراق. المغاویر اإلسرائیلیون یفجـرون  ١٩٦٨

طائرة في مطار بیروت. إسرائیل تبرر الهجوم باعتباره عمـًال انتقامیـًا علـى هجـوم  ١٣
الفـــدائیین الفلســـطیّنیین فـــي أثینـــا. اختطـــف فـــدائیون مـــن منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة 

ران اإلسـرائیلیة، العـال. تأسـیس االتحـاد اإلسـالمي الـدولي لمنظمـات طائرة لشركة الطیـ
  الطلبة أثناء الحّج إلى مكة المكرمة.

مــن إســرائیل إلــى  ٨٤٠، اختطــاف طــائرة تــي دبلیــو أي ٢٩آب/ أغســطس  ١٩٦٩
  إیطالیا.

  خلع الملك إدریس السنوسي عاهل لیبیا بانقالب بقیادة العقید معمر القذافي.
 م مطیع منظمة الشبیبة اإلسالمیة في المغرب.تأسیس عبد الكری

أو جماعــــة التكفیــــر والهجــــرة، فــــي  تأســــیس شــــكري مصــــطفى لجماعــــة المســــلمین،
 مصر.

وفاة الرئیس جمال عبـد الناصـر فـي مصـر. تأسـیس جمعیـة  الحفـاظ علـى  ١٩٧٠
 القرآن في تونس.

زیــز تأســیس نجــم الــدین أربكــان لحــزب النظــام الــوطني فــي تركیــا. تأســیس عبــد الع
أیلـــول/ ســـبتمبر، فـــدائیون مـــن منظمـــة  ١٦نعمـــاني لحركـــة المجاهـــدین فـــي المغـــرب. 

 التحریر الفلسطینیة یختطفون خمس طائرات.

  الّرئیس أنور السادات یطلق سراح زینب الغزالي. ١٩٧١
  حل حزب النظام الوطني في تركیا. ١٩٧٢

  تأسیس نجم الدین أرباكان لحزب السالمة الوطني.
 ل، وقوع مذبحة میونخ في القریة األولیمبیة.نیسان/ أبری ٩

 خلع الملك األفغاني ظاهر شاه. وقوع الحرب بین الدول العربیة وٕاسرائیل. ١٩٧٣



 ١٢ 

نیســــان/ أبریــــل، دخلــــت قـــــّوات خاصــــة إســــرائیلیة شــــققًا فـــــي بیــــروت وقتلــــت رمیـــــًا 
 بالرصاص ثالثة مسؤولین قیادیین فلسطیّنیین.

 الفنیة العسكریة. إعدام صالح سریة، زعیم تنظیم ١٩٧٤

أســـر مـــروان حدیـــد، زعـــیم الطالئـــع المقاتلـــة فـــي ســـوریا، فـــي دمشـــق. منـــع  ١٩٧٦
حــزب التحریــر اإلســالمي فــي األردن. نیســان/ أبریــل، فــرض وقــف إطــالق النــار علــى 
الجــانبین اللبنــانیین المتحــاربین بــدخول قــوات عســكریة ســوریة بنــاء علــى طلــب الــرئیس 

 موافقة جامعة الدول العربیة.اللبناني، سلیمان فرنجیة، وب

حزیران/ یونیو، اختطفت مجموعة من فدائیي منظمة التحریـر الفلسـطینیة طـائرة  ٦
). اقــــتحم المغــــاویر اإلســــرائیلیون ١٣٩مــــن الخطــــوط الجویــــة الفرنســــیة ( الرحلــــة رقــــم 

 الطائرة المخطوفة في عنتیبي، (أوغندا) فقتل جمیع الرهائن والخاطفین.

ترابـــي للجبهـــة اإلســـالمیة القومیـــة فـــي الســـودان. جماعـــة تأســـیس حســـن ال ١٩٧٧
المســلمین فــي مصــر تختطــف وتقتــل وزیــر األوقــاف الســابق، محمــود الــذهبي. إعــدام 
شــكري مصــطفى، زعــیم جماعــة المســلمین فــي مصــر . العثــور علــى علــي شــریعتي، 

 المفّكر اإلیراني، میتًا في إنكلترا.

كــة أمــل اللبنانیــة، عنــدما كــان فــي اختفــاء اإلمــام موســى الصــدر، زعــیم حر  ١٩٧٨
 رحلة إلى لیبیا.

كــانون الثّــاني/ ینــایر، انتفاضــة فــي قــم، إیــران، انفجــرت لــدى االحتجــاج علــى نشــر 
مقالــــة فــــي صــــحیفة فیهــــا إهانــــات آلیــــة اهللا الخمینــــي. فــــي شــــباط/ فبرایــــر مظــــاهرات 

بعــد  واضــطرابات فــي تبریــز إحیــاًء للیــوم األربعــین علــى انتفاضــة قــم. آب/ أغســطس،
المظـــــاهرات فـــــي اصـــــفهان، وبعـــــد انتشـــــار االحتجاجـــــات الوطنیـــــة، إســـــتقالة حكومـــــة 
أموزجـار وتعیــین حكومــة جدیــدة برئاســة شــریف إمــامي. أیلــول/ ســبتمبر، تحــّول صــالة 

أیـدي  عید الفطر إلى احتجاجات ضّد الحكومة؛ قتل عـدد كبیـر مـن المتظـاهرین علـى
بیـــوم الجمعـــة الـــدموي. أكتـــوبر/  قـــوات الجـــیش فـــي طهـــران، وهـــو مـــا اصـــبح معروفـــاً 

تشــرین األول، اإلمــام الخمینــي یقــّرر تــرك العــراق بعــدما منعتــه الحكومــة العراقیــة مــن 
مزاولة نشاطاته السیاسیة. ویتوجه إلى الكویت أوًال، لكن عنـدما رفضـت تأشـیرة دخولـه 

تظـري استقّر بشكل مؤقت في فرنسا؛ عدد من السجناء السیاسیین بمـا فـیهم آیـة اهللا من
وطالقــاني خرجــوا مــن الســجن. تشــرین الثــاني/ نــوفمبر، مظــاهرة الطــالب فــي طهــران 



 ١٣ 

ــــــاء  قمعــــــت بقســــــوة علــــــى أیــــــدي الجــــــیش، وٕاحــــــراق عــــــدد مــــــن األبنیــــــة الحكومیــــــة أثن
االضطرابات في طهران. إنهیار حكومة شریف إمـامي وسـیطرة حكومـة الفریـق أزهـري 

 العسكریة.

لـة قتلـوا علـى أیـدي الفـدائیین الفلسـطیّنیین راكبًا في حاف ٣٠آذار/ مارس، أكثر من 
قــرب تــل أبیــب؛ هاجمــت إســرائیل مواقــع منظمــة التحریــر الفلســطینیة فــي جنــوب لبنــان 

شـخص  ١٥٠٠كیلومترات شمال الحـدود اللبنانیـة. حـوالي  ١٠واحتّلت شریطًا بعرض 
بع لألمـم قتلوا، وكانوا في الغالب لبنانیین وفلسـطینیین مـدنیین. قـرار مجلـس األمـن التـا

نــــّص علـــى انســــحاب القـــّوات اإلســـرائیلیة. وبــــدأت األمـــم المتحــــدة  ٤٢٥المتحـــدة رقـــم 
للمسـاعدة فـي إعـادة  ٥٠٠٠بتشكیل الیونیفیل، وهي قّوة لحفظ السالم، عـدد أعضـائها 

 سیطرة السلطة الرسمیة اللبنانیة.

ـــــین مصـــــر  ١٧ ـــــى الســـــالم ب ـــــات كامـــــب دیفیـــــد إل أیلـــــول/ ســـــبتمبر، أفضـــــت اتفاقی
یل؛ وافقــت إســرائیل مــن حیــث المبــدأ علــى الحكــم الــذاتي الفلســطیني فــي الضــفة وٕاســرائ

 الغربیة وقطاع غزة.

توقیـــــع اّتفاقیـــــة الســـــالم المصـــــریة اإلســـــرائیلیة. وتأســـــیس هـــــادي المدرســـــي  ١٩٧٩
للجبهـــة اإلســـالمیة لتحریـــر البحـــرین. وأســـس محمـــد عبـــد الســـالم فـــرج جماعـــة الجهـــاد 

س العراقــي أحمـد حســن البكـر عــن السـلطة لصــدام اإلسـالمي فــي مصـر. وتنــازل الـّرئی
  حسین.

كانون الثاني/ ینایر، انهیار حكومة أزهـري والشـاه یعـّین شـاهبور بختیـار باختیـارهم 
لتشــكیل حكومــة جدیــدة. اإلمــام الخمینــي یعلــن عــن تشــكیل مجلــس الثــورة اإلســالمیة. 

مــام الخمینــي یصــل كــانون الثــاني/ ینــایر، الشــاه یتــرك إیــران. شــباط / فبرایــر، اإل ١٥
إلــى طهــران فیحــدث لــه اســتقبال شــعبي هائــل؛ مهــدي بازرجــان یعــین رئیســًا للحكومــة 
المؤّقتـــة. الجـــیش یستســـلم للقـــوات الثوریـــة، وحكومـــة بختیـــار تســـقط وتتـــولى الحكومـــة 
المؤّقتــــة الحكــــم. تأســــیس الحــــزب الجمهــــوري اإلســــالمي. أغلبیــــة االیــــرانیین صــــّوتت 

شـــباط/  ١٤. جوضـــد الحكـــم الملكــي فـــي اســـتفتاء مـــزدو  لصــالح الجمهوریـــة اإلســـالمیة
فبرایــــر، اســــتولت مجموعــــة مــــن الطــــالب الثــــوریین اإلســــالمیین علــــى ســــفارة الوالیــــات 

یومـًا. أیـار/ مـایو، اغتیـال آیـة  ٤٤٤المتحدة فـي طهـران وأخـذوا رهـائن أمـریكیین لمـدة 
مبر، مســـّودة اهللا مطهـــري، رئـــیس مجلـــس قیـــادة الثـــورة اإلســـالمیة. كـــانون األول/ دیســـ



 ١٤ 

الدســـتور التـــي صـــادق علیهـــا الشـــعب فـــي اســـتفتاء یصـــادق علیهـــا اإلمـــام الخمینـــي. 
تأســـیس الحـــزب الجمهـــوري الشـــعبي اإلســـالمي فـــي إیـــران مـــن قبـــل مؤیـــدین آلیـــة اهللا 

  محمد شریعتمداري.
تشــرین الثــاني/ نــوفمبر، مســلحون مــن طــالب الجامعــة اإلســالمیة فــي المدینــة  ٢١

ن أحد أفـراد مجمـوعتهم علـى أنـه المهـدي، فیحتلـون ال حـرم فـي المنورة یحاولون إعال
أســـروا، واســـتعادة  ٣٠٠مكـــة المكرمـــة ألســـبوعین. ثالثـــة وســـّتون مـــن المتشـــددین الــــ 

الســلطة الســیطرة علــى المســجد، وتــم تنفیــذ حكــم اإلعــدام بالــذین ظلــوا علــى قیــد الحیــاة 
 من الثائرین.

دعوة، وأختــه فــي العــراق. هــاجم إعــدام محمــد بــاقر الصــدر، زعــیم حــزب الــ ١٩٨٠
اإلیرانیــة . حــل الحــزب  –اإلســرائیلیون المفاعــل النــووي العراقــي. بــدء الحــرب العراقیــة 

الجمهـــوري الشـــعبي اإلســـالمي فـــي إیـــران، وآیـــة اهللا محمـــد شـــریتعمداري وضـــع تحـــت 
اإلقامـة اإلجباریــة وجــرد مــن كــل ألقابــه. الظهـور العلنــي للجهــاد اإلســالمي فــي الضــفة 

  بیة وقطاع غزة برئاسة فتحي الشقاقي.الغر 
كانون الثاني/ ینایر، االنتخابـات الرئاسـیة األولـى فـي إیـران حملـت أبـا الحسـن بنـي 
صـــدر إلـــى ســـدة الرئاســـة. آذار/ مـــارس، االنتخابـــات العامـــة األولـــى لمجلـــس الشـــورى 

دة. اإلســالمي (البرلمـــان). نیســان/ أبریـــل، قطـــع العالقــات الثنائیـــة مــع الوالیـــات المتحـــ
ایــار/ مــایو، بــدء الثــورة الثقافیــة، ممــا أّدى إلــى إغــالق كــّل الجامعــات ومعاهــد التعلــیم 
العالي األخرى لسـنتین. كـانون األول/ دیسـمبر، إنهـاء احـتالل سـفارة الوالیـات المتحـدة 

  یومًا. ٤٤٤وٕاطالق سراح الرهائین بعد احتجاٍز دام 
إلســالمي فـي تــونس، والحكــم اعتقـال راشــد الغنوشـي، زعــیم حركــة االتجـاه ا ١٩٨١

بعفــو رئاســي.  ١٩٨٤علیــه بعشــر ســنوات فــي الســجن إال أنــه أطلــق ســراحه فــي عــام 
حزیــران/ یونیــو، بعــد تصــویت مجلــس الشــورى، یطــرد اإلمــام الخمینــي بنــي صــدر مــن 

سیاسیًا بمن فیهم آیـة اهللا بهشـتي صـاحب النفـوذ الكبیـر ُیقتلـون  ٧٠الرئاسة. أكثر من 
ي مقر الحزب الجمهـوري اإلسـالمي. إّدعـت منظمـة مجاهـدي خلـق في انفجار هائل ف

المســــــؤولیة. تمــــــوز/ یولیــــــو، محمــــــد علــــــي رجــــــائي انتخــــــب رئیســــــًا للجمهوریــــــة. آب/ 
أغســطس، اغتیــال رجــائي ورئــیس الــوزراء فــي انفجــار هائــل فــي مكتــب رئــیس الــوزراء 

هــرب  أثنــاء اجتمــاع مجلــس األمــن القــومي؛ اّدعــت منظمــة مجاهــدي خلــق المســؤولیة.
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بني صدر إلى فرنسـا. تشـرین األول/ أكتـوبر، االنتخابـات الرئاسـیة الثالثـة أفضـت إلـى 
  انتخاب علي خامنئي رئیسًا للجمهوریة.

 ٩٣حزیران/ یونیو، حركة االتجاه اإلسـالمي فـي تـونس ظهـرت الـى العلـن واعتقـل 
  من أعضائها.

مبولي، تشـــــرین األول/ أكتـــــوبر، قـــــاد ضـــــابط فـــــي الجـــــیش، خالـــــد اإلســـــال ٦وفـــــي 
مجموعــة الجنــود التــي اغتالــت الــّرئیس أنــور الســادات أثنــاء اســتعراض عســكري. حــل 

 النظام العسكري حزب السالمة الوطني في تركیا.

تأسسـت الحركـة اإلســالمیة للجزائـر برئاســة مصـطفى بــویعلي. إعـدام وزیــر  ١٩٨٢
ي لمنــاطق الخارجیـة اإلیرانــي الســابق، صـادق قطــب زادة. فــي ظـل االحــتالل اإلســرائیل

بجنــوب لبنــان، تفجیــر مقــر جنــود البحریــة األمریكیــة فــي بیــروت علــى ایــدي متشــددین 
جنـدي. تأســیس جمعیــة العلمـاء المســلمین أثنــاء  ٢٠٠إسـالمیین، حیــث قتـل أكثــر مــن 

االحتالل اإلسرائیلي. أسس یعید شعبان حركـة التوحیـد اإلسـالمي فـي طـرابلس بشـمال 
عراقیـة تتراجـع مـن مسـاحات شاسـعة احتلتهـا فـي إیـران، لبنان. نیسان/ أبریل، القوات ال

واإلیرانیــــون یســــترّدون بلــــدة ومینــــاء خرمشــــهر. حزیــــران/ یونیــــو، ظهــــور حركــــة أمـــــل 
اإلســالمیة فــي لبنــان. تمــوز/ یولیــو، إســرائیل تغــزو لبنــان، والهــدف المعلــن هــو توجیــه 

لسـطینّي الـذي جـرح ضربة موجعة للفدائیین الفلسطیّنیین. التبریر لـذلك كـان الهجـوم الف
السفیر اإلسرائیلي في لندن. بعد قتال مریر، وافق جنود جـیش التحریـر التـابع لمنظمـة 
التحریــــر الفلســــطینیة علــــى مغــــادرة بیــــروت. أیلــــول/ ســــبتمبر، قــــّوات اســــرائیلیة تقــــتحم 
بیروت الغربیة بعد اغتیال الزعیم المسیحي المؤیـد إلسـرائیل بشـیر الجمیـل، الـذي كـان 

رئیســـــًا للجمهویـــــة. القـــــّوات اإلســـــرائیلیة التـــــي تطـــــوق مخّیمـــــات الالجئـــــین قـــــد انتخـــــب 
الفلســطینّیة فــي صــبرا وشــاتیال تســمح لقــوات مســیحیة حزبیــة بالــدخول إلــى المخیمــات. 

  دینت إسرائیل على نحو واسع.أالجئ ذبحوا، و  ١٥٠٠أكثر من 
 واجهــــت ســــوریا أصــــولییها اإلســــالمیین فــــي انتفاضــــة حمــــاة. فقتــــل حــــوالي ١٩٨٣
شـخص. وفـي وقـت سـابق، كـان مقــاتلون مـن االخـوان المسـلمین قـد هــاجموا  ٢٠٠٠٠

مدرسة تدریب عسكریة فـي حلـب وذبحـوا عشـرات الضـّباط مـن الرتـب الصـغیرة. ایـار/ 
مایو، حل حـزب تـودة فـي إیـران. تشـرین األول/ أكتـوبر، أصـبح إسـحاق شـامیر رئـیس 

مــــــن القــــــّوات  ٣٠٠بعــــــد قتــــــل أكتــــــوبر/ تشــــــرین األول،  ٢٣وزراء إســــــرائیل الجدیــــــد. 
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األمریكیة والفرنسیة، انسـحبت القـوات الغربیـة مـن لبنـان. اسـتعر القتـال الفئـوي وأصـبح 
  الغربیون في بیروت أهدافًا للمتشددین.

  اإلعالن عن تأسیس حزب اهللا في لبنان. ١٩٨٤
متشددون شیعة یختطفون طائرة تي دبلیـو أي ویجبرونهـا علـى الهبـوط فـي  ١٩٨٥
وت. قتــل أحــد أفــراد القــوة البحریــة األمریكیــة. آب/ أغســطس، تجدیــد والیــة مطــار بیــر 

الـــّرئیس خـــامنئي فـــي إیـــران لمـــّدة ثانیـــة ولفتـــرة أربـــع ســـنوات. تشـــرین الثـــاني/ نـــوفمبر، 
  مجلس الخبراء یختار آیة اهللا منتظري خلیفة للخمیني.

بمـا فـي  مـن المسـافرین علـى مـتن طـائرة إیرانیـة مدنیـة، ٣٩شباط/ فبرایـر،  ١٩٨٦
  ذلك عّدة أعضاء من مجلس الشورى، یقتلون في هجوم طائرة مقاتلة عراقیة.

أزاح رئــیس الــوزراء زیــن العابــدین بــن علــي الــّرئیس التونســي بورقیبــة عــن  ١٩٨٧
ســـجناء، بمـــن فـــیهم راشـــد الغنوشـــي، زعـــیم حركـــة االتجـــاه  ٦٠٨الحكـــم وأطلـــق ســـراح 

ة برمائیــة إیرانیــة كانــت تــزرع األلغــام اإلســالمي. القــوات األمریكیــة تأســر وتغــرق ســفین
فـــي شـــمال البحـــرین، ســـفن أمریكیـــة تقصـــف رصـــیفًا للـــنفط اإلیرانـــي فـــي الخلـــیج. قتـــل 
مصــطفى بــویعلي، زعــیم الحركــة اإلســالمیة بــالجزائر والــذي أســس الحركــة اإلســالمیة 
المســّلحة. حزیــران/ یونیــو، طلــب الــّرئیس خــامنئي ورئــیس مجلــس الشــورى رفســنجاني، 

عضــوان بــارزان فـــي الحــزب الجمهــوري اإلســالمي، حـــل الحــزب وحصــال علـــى وهمــا 
حــــاج إیرانــــي فــــي  ٤٠٠الموافقــــة مــــن اإلمــــام الخمینــــي. تمــــوز/ یولیــــو، مقتــــل حــــوالي 

كانون األول/ دبسمبر، بدأ الفلسـطینیون االنتفاضـة التـي  ٩المملكة العربیة السعودیة. 
  االحتالل اإلسرائیلي.دامت خمس سنوات في الضفة الغربیة وقطاع غزة ضّد 

تأسیس الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ الجزائریة على أیدي عباسي مـدني وعلـي  ١٩٨٨
  بلحاح وآخرین.

حســن الترابــي یؤســس الجبهــة اإلســالمیة القومیــة فــي الســودان. عبــد اهللا جــاب اهللا 
یؤسس حركة النهضة اإلسالمیة في الجزائر. آذار/ مـارس، طهـران ضـربت بصـواریخ 

لمرة األولى أثنـاء الحـرب. الهجمـات الصـاروخیة المـدّمرة دامـت لشـهرین. آب/ عراقیة ل
  أغسطس، إعالن إطالق النار بعد ثماني سنوات من الحرب بین إیران والعراق.
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تمـوز/ یولیــو، أســقطت المــدمرة فینســینز مــن األســطول األمریكــي طــائرة إیرانیــة  ١٣
تشـرین الثـاني/ نـوفمبر، أعلـن  ١٥٠٢٩٠، فقتل جمیـع المسـافرین الــ ٦٥٥مدنیة، رقم 

 رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة یاسر عرفات قیام الدولة الفلسطیّنیة.

أحمد یاسین، زعیم حماس في فلسطین، اعتقل من قبـل القـّوات االسـرائیلیة  ١٩٨٩
وحكـــم علیـــه بالســـجن مـــدى الحیـــاة. انتهـــت رســـمیًا الحـــرب بـــین إیـــران والعـــراق. حركـــة 

تـونس تصـبح حركــة النهضـة اإلسـالمیة. فــازت فـي االنتخابــات  االتجـاه اإلسـالمي فــي
بالمئــة مــن األصــوات لكــن الحكومــة اّتخــذت اجــراءات صــارمة ضــّد  ٣٠إلــى  ٢٤مــن 

، حلت الحركة الشیخ عبد السالم یاسـین وضـع تحـت ١٩٩٢ – ١٩٩٠الحركة. وبین 
صـالحة الوطنیـة، اإلقامة الجبریة في ا لمغرب. البرلمان اللبناني قبـل نصـًا دسـتوریًا للم

فــي اجتمـــاع انعقــد بمدینـــة الطــائف، بوســـاطة عربیــة. البرلمـــان ینتخــب رینیـــه معـــوض 
  یومًا. ١٧كرئیس للجمهویة، لكنه اغتیل بعد 

مقعــــدًا فــــي انتخابــــات الــــبالد  ٨٠مــــن  ٣٤الكتلــــة اإلســــالمیة فــــي األردن تفــــوز بـــــ 
صــــلت جبهــــة ، إذ ح١٩٩٣البرلمانیــــة. وفقــــدت الكتلــــة بعــــض المقاعــــد فــــي انتخابــــات 

مقعــدًا فقــط. فــي الســودان، مجموعــة مــن ضــّباط الجــیش،  ١٦العمــل اإلســالمیة علــى 
بقیـــــادة الجنـــــرال عمـــــر البشـــــیر، تســـــتولي علـــــى الســـــلطة وتنهـــــي ثالثـــــت ســـــنوات مـــــن 
الدیمقراطیـــة والحیــــاة البرلمانیــــة. وراء البشــــیر كانـــت جبهــــة اإلنقــــاذ اإلســــالمیة، بقیــــادة 

اإلمــام الخمینــي فتــوى تبــیح قتــل ســلمان رشــدي،  حسـن الترابــي. شــباط/ فبرایــر، أصــدر
مؤلف آیات شیطانیة. آذار/ مارس، آیة اهللا منتظري یستقیل مـن منصـبه كخلیفـة آلیـة 
اهللا الخمینــي، فیقبــل اإلمــام الخمینــي اســتقالته. حزیــران/ یونیــو، مجلــس الخبــراء یختــار 

تـوفي الخمینـي وأصـبح علي خامنئي زعیمًا جدیدًا للثورة اإلسالمیة بعد وفـاة الخمینـي. 
خـــامنئي مرشـــد الجمهوریـــة اإلســـالمیة. تمـــوز/ یولیـــو، علـــي أكبـــر رفســـنجاني یصـــبح 

  الرئیس الرابع للجمهوریة اإلسالمیة.
حـــّل جماعـــة العـــدل واإلحســـان فـــي المغـــرب ووضـــع زعیمهـــا عبـــد الســـالم  ١٩٩٠

تأسـیس یاسین تحت اإلقامة الجبریة في منزله لسّت سنوات. إبـراهیم الـوزیر یعلـن عـن 
  حزب العمل اإلسالمي بعد توحید الیمن.

آب/ أغســــطس، قـــــوات عراقیـــــة تغـــــزو الكویــــت. ومجلـــــس األمـــــن التـــــابع لألمـــــم  ٢
الـــذي یــدین االحــتالل ویطلــب االنســحاب الفـــوري  ٦٦٠المتحــدة یصــادق علــى القــرار 
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وغیـــر المشــــروط للقــــّوات العراقیــــة مــــن الكویــــت. وصــــلت القــــوات المصــــریة والمغربیــــة 
لـــى المملكـــة العربیـــة الســـعودیة. باكســـتان أعلنـــت أنهـــا وافقـــت علـــى إرســـال والســـوریة إ

آب/ أغســــطس، قّمــــة عربیــــة  ١٠القــــّوات العســــكریة إلــــى المملكــــة العربیــــة الســــعودیة. 
طارئــة تجتمــع فــي القــاهرة، وتّصــوت علــى إرســال القــّوات العربیــة إلــى المملكــة العربیــة 

دفاع ضـّد الهجـوم العراقـي المحتمـل. السعودیة ودول الخلیج األخرى لمسـاعدتها فـي الـ
ــــذین یقــــودون الحركــــة اإلســــالمیة، مثــــل الشــــیخ ســــفر  العلمــــاء الــــدینیون الســــعودیون ال
الحوالي وسلمان العـودة، رفضـوا فتـوى العلمـاء الرسـمیین فـي ضـرورة اللجـوء إلـى غیـر 
المســـلمین للـــدفاع عـــن بـــالد المســـلمین ضــــّد التهدیـــد العراقـــي الـــذي قـــّواه األمریكیــــون 

  نفسهم.أ
تشـــرین الثـــاني/ نـــوفمبر، مظـــاهرة نســـائیة فـــي الریـــاض نّظمـــت لالحتجـــاج علـــى  ٧

مــنعهن مــن قیــادة الســیارات. اّتخــذ النظــام اجــراءات صــارمة ضــّد لمعارضــة للمســاعدة 
تشـرین الثـاني/  ٢٩األمریكیة والوجـود العسـكري الـدائم فـي المملكـة العربیـة السـعودیة. 

، الـــذي یخـــّول ٦٧٨لألمـــم المتحـــدة علـــى القـــرار  نـــوفمبر، وافـــق مجلـــس األمـــن التـــابع
اســتعمال كــّل الوســائل الضــروریة إلجبــار العــراق علــى االنســحاب مــن الكویــت إذا لــم 

. أیلـــول/ ســـبتمبر، تأســـیس ١٩٩١كـــانون الثـــاني/ ینـــایر،  ١٥ینســـحب العـــراق بحلـــول 
بر، عبـد اهللا األحمــر لحــزب التجمــع الیمنــي لإلصــالح فــي الــیمن. تشــرین الثــاني/ نــوفم

 أسس محفوظ نحناح حركة المجتمع اإلسالمي (حماس).

اعتقــــال عباســــي مــــدني وعلــــي بلحــــاح، وهمــــا اثنــــان مــــن زعمــــاء الجبهـــــة  ١٩٩١
 ١٢اإلســالمیة لإلنقــاذ فــي الجزائــر، وحكمــت علیهمــا محكمــة عســكریة بالســجن لمــدة 
أّجـل  سنة. وقف إطالق النار في الصحراء الغربیة وتأجیل استفتاء األمم المّتحـدة إلـى

غیر مسمى. هّددت جبهة البولیساریو بالدخول في حرب. نظم حسـن الترابـي المـؤتمر 
كانون الثاني/ ینـایر، بـدأ التحـالف الـدولي  ١٦األول لألممیة اإلسالمیة في الخرطوم. 

 ٢٣داف العراقیــــة. حـــرب الخلــــیج بـــدأت ودامــــت لســـّتة أســــابیع. االهـــ الهجمـــات علــــى
الف هجومـــًا أرضـــیًا ضـــّد القـــوات العراقیـــة، بعـــد أن شـــباط/ فبرایـــر، بـــدأت قـــّوات التحـــ
االنسحاب من الكویـت، والـذي رفـض مـن قـّوات  ١٥عرض العراق في شباط / فبرایر 

شباط/ فبرایر، التزم العراق بوقـف إطـالق النـار وقبـل أكثـر شـروط  ٢٨-٢٧التحالف. 
ت حــّررت. قـوات التحـالف لوقـف إطـالق نـار رسـمیًا. أعلنـت قـّوات التحـالف بـأّن الكویـ
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شـــباط/  ٢٧أعلـــن الـــّرئیس بـــوش تعلیـــق العملیـــات العســـكریة عنـــد منتصـــف اللیـــل فـــي 
تشـرین الثـاني/ نـوفمبر، أطلقـت عملیـة السـالم  ١ –تشرین األول/ أكتـوبر  ٣٠فبرایر. 

فــي الشـــرق األوســط فـــي مــؤتمر مدریـــد الـــذي دعــت لعقـــده الوالیــات الّمتحـــدة واالتحـــاد 
یـــــل الفلســـــطیني بســـــّكان المنـــــاطق التـــــي تحتلهـــــا الســـــوفیاتي الســـــابق مـــــع حصـــــر التمث

إســرائیل، ومنعــت منظمــة التحریــر الفلســطینیة مــن االشــتراك الرســمي. تشــرین الثــاني/ 
حًا یابـــانیین فــــي انـــوفمبر، هاجمـــت مجموعـــة مـــن الرجـــال المســـّلحین اإلســـالمیین ســـیّ 

  األقصر.
العـراق بـامتالك استقالة وزیر الثقافة واإلرشاد اإلیراني محمـد خـاتمي. اّتهـم  ١٩٩٢

أسلحة الدمار الشامل، وضغط دولي حاّد إلزالتهـا، تمثـل فـي شـكل عقوبـات اقتصـادیة 
مـن قبـل األمـم الّمتحــدة. بمسـاعدة سـوریا، سـیطر الجــیش اللبنـاني علـى بیـروت وتحــت 
ضغط من إیران والوالیات الّمتحدة، ُأفرج عن كـّل المخطـوفین األجانـب. حكـم بـالموت 

زعـــیم حركـــة النهضـــة اإلســـالمیة. تأســـیس حـــزب جبهـــة العمـــل علـــى راشـــد الغنوشـــي، 
كانون الثاني/ ینایر، إلغاء انتخابـات الجزائـر الحـّرة األولـى  ١١اإلسالمي في األردن. 

عنـــدما أصــــبح مــــن المؤكـــد فــــوز الجبهــــة اإلســــالمیة لإلنقـــاذ. شــــباط/ فبرایــــر، قصــــف 
یخ عبــاس الموســوي، مروحیــات مســّلحة إســرائلیة بالصــواریخ لســیارة زعــم حــزب اهللا الشــ

ممـــا أدى إلـــى مقتلـــه ومقتـــل زوجتـــه وابنـــه. قـــام حـــزب اهللا بتوجیـــه هجمـــات صـــاروخیة 
  على شمال إسرائیل، ثّم اقتحمت قّوات اسرائیلیة قریتین شمال منطقة االحتالل.

حزیــران/ یونیــو، ســیطر تحــالف العمــل برئاســة إســحاق رابــین علــى الحكومــة  ٢٣-
خابات البرلمانیة وبـدء برنـامج یتضـّمن تفاوضـًا علـى الحكـم اإلسرائیلیة بعد الفوز باالنت

  الذاتي مع الفلسطینیین.
مقعـدًا، أو حـوالي ثلـث  ١٦فاز حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن بــ  ١٩٩٣

  المقاعد البرلمانیة.
، أبطـــل ١٩٩٤حـــوكم نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد بتهمـــة االرتـــداد فـــي مصـــر، وفـــي  -

فیما بعد صّوت مجلس األمـن علـى إبقـاء العقوبـات، علـى زواجه ثم أعید زواجه ثانیًة 
مقعــدًا  ٦٢الــرغم مــن محــاوالت العــراق رفعهــا. فــاز حــزب التجمــع الیمنــي لإلصــالح بـــ 

فـي االنتخابـات البرلمانیـة وكسـب سـّتة مناصـب وزاریـة. أعیـد انتخـاب  ٣٠١من أصل 
اإلســالمیة فــي الخرطــوم الــّرئیس اإلیرانــي لوالیــة ثانیــة. انعقــاد المــؤتمر الثــاني لألممیــة 
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شــــباط/  ٢٥دولــــة. انفجــــار فــــي مركــــز التجــــارة العــــالمي فــــي نیویــــورك.  ٨٠وحضــــور 
فبرایــر، وقــوع عملیــة تفجیــر استشــهادیة انتحاریــة فــي حافلــة فــي القــدس. تمــوز/ یولیــو، 
إطــــالق إســــرائیل العنــــان لعملیــــة تصــــفیة الحســــاب، اســــتعملت فیهــــا القصــــف الجــــوي 

شخصـًا، أغلـبهم مـن المـدنیین اللبنـانیین  ١٣٠دى إلى قتل والبحري لمدة أسبوع، مما أ
مــن بیــوتهم. وكــان ذلـك رّدًا علــى قتــل ســبعة جنــود إســرائیلیین  ٣٠٠٠٠٠وٕالـى تهجیــر 

أیلــول/ ســبتمبر، وّقعــت إســرائیل ومنظمــة التحریــر  ١٣علــى أیــدي مقاومــة حــزب اهللا. 
ي الــذي یلّخــص خّطــة الفلســطینیة إعــالن المبــادئ علــى ترتیبــات الحكــم الــذاتي االنتقــال

الحكــــم الــــذاتي الفلســــطیني فـــــي المنــــاطق المحتلــــة؛ تصـــــافح رئــــیس منظمــــة التحریـــــر 
الفلســـطینیة یاســـر عرفـــات ورئـــیس الـــوزراء اإلســـرائیلي إســـحاق رابـــین فـــي احتفـــال فـــي 

أیلـــول/ ســبتمبر، وّقعـــت إســـرائیل واألردن جــدول أعمـــال مشـــتركًا  ١٤البیــت األبـــیض. 
تشــرین األول/ أكتــوبر، انعقــاد المــؤتمر  ١یــق الســالم. یلخــص نظرتهمــا فــي كیفیــة تحق

  لدعم السالم في الشرق األوسط في واشنطن العاصمة.
فلسـطینیًا كـانوا یصـّلون فـي  ٢٩شباط/ فبرایر، مستوطن یهـودي بقتـل  ٢٥ ١٩٩٤

أریحـا توّقفـت لخمســة أسـابیع بســبب  –المسـجد اإلبراهیمـي فــي الخلیـل. محادثـات غــزة 
ین على األمن الفلسطیّني في الخلیـل. نیسـان/ أبریـل، حمـاس تنفـذ عدم اتفاق المفاوض

سلســلة مــن الهجمــات العنیفــة قبــل توقیــع إســرائیل ومنظمــة التحریــر الفلســطینیة اتفاقیــة 
نیســـان/ أبریـــل، وقعـــت منظمـــة  ٢٩القــاهرة. حمـــاس تعلـــن أنهـــا تثـــأر لمذبحـــة الخلیـــل. 
أیـار/ مـایو، فـي  ٤ادیة فـي بـاریس التحریر الفلسطینیة وٕاسرائیل على االتفاقیـة االقتصـ

القــــاهرة، رئــــیس الــــوزراء رابــــین والــــرئیس عرفــــات یوّقعــــان اإلتفاقیــــة حــــول قطــــاع غــــزة 
تمـــوز /  ١أیـــار/ مـــایو، ســـّلمت إســـرائیل أریحـــا إلـــى الفلســـطینین.  ١٣ومنطقـــة أریحـــا. 

یولیو، عاد عرفـات إلـى غـزة ذات الحكـم الـذاتي بعـد أكثـر مـن ربـع قـرن مـن االحـتالل 
نیسـان/ أبریـل، الحكـم علـى  ١٣رائیلي واستلم رئاسة الّسـلطة الوطنیـة الفلسـطیّنیة. اإلس

 ٢٥أحمـد رمــزي یوســف بتهمــة التخطــیط لتفجیــر مركــز التجــارة العــالمي فــي نیویــورك. 
تمــوز/ یولیــو، استضــاف الــّرئیس كلینتــون اجتماعــًا بــین الملــك حســین ورئــیس الــوزراء 

تشــــرین األول/  ١٧توقیــــع إعــــالن واشــــنطن. رابــــین فــــي البیــــت األبــــیض الــــذي تتــــّوج ب
أكتــــوبر، رئـــــیس الـــــوزراء اإلســـــرائیلي رابـــــین ورئـــــیس الـــــوزراء األردنـــــي المجـــــالي وقعـــــا 

تشـرین األول/ أكتـوبر، أطلـق بعـض  ١٨باألحرف األولى على نـّص معاهـدة السـالم. 
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مناصري حماس الّنار على الشرطة الفلسطینیة قـرب مسـجد فلسـطین فـي غـزة بعـد أن 
 ٢٠٠الشـــرطة مكّبــــرات الصـــوت مــــنهم. ســـّتة عشـــر شخصــــًا قتلـــوا وحــــوالي  صـــادرت
تشـرین األول/ أكتــوبر، وّقعـت إسـرائیل واألردن معاهــدة سـالم فـي احتفــال  ٢٦جرحـوا، 

عند حدودهما حضره الّرئیس األمریكـي بیـل كلینتـون. تشـرین الثـاني/ نـوفمبر، عـارض 
مــع اســرائیل. وعنــدما وقعــت إسـالمیون سیاســة الملــك حســین فــي التوصــل إلــى الســالم 

  شخص في مركز العاصمة عّمان. ٥٠٠٠المعاهدة، نّظموا مظاهرة من 
ســـجین سیاســـي، بمـــن فـــي  ١٢٠٠ومـــة الســـوریة تطلـــق ســـراح حـــوالي الحك ١٩٩٥

ذلـــك زعمـــاء مـــن االخـــوان المســـلمین. زعـــیم الحركـــة، عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة عـــاد مـــن 
 ١٦محمدیــة فــي الســودان یقتلــون المنفــى. وقــوع شــغب فــي المغــرب. انصــار الســنة ال

  شخصًا في مسجد في أم درمان.
محاولــة اغتیــال الــرئیس المصــري حســني مبــارك فــي إثیوبیــا علــى أیــدي بعــض  -

تمــوز/ یولیــو، موســى أبــو مــرزوق، رئــیس  ٢٥اإلســالمیین الــذین ذهبــوا إلــى الســودان 
مكتــــب حمــــاس السیاســـــي، اعتقــــل فــــي الوالیـــــات المّتحــــدة. آب/ أغســــطس، هجمـــــات 
فلسطینیة عنیفة في القدس. تطورت الخالفات على وسائل مجابهة إسـرائیل بـین قیـادة 

 ٢٤حمــاس السیاســیة فــي األراضــي المحتلــة وأعضــاء مــن كتائــب عــز الــدین القّســام. 
أیلول/ سبتمبر، رئیس منظمة التحریـر الفلسـطینیة عرفـات ووزیـر الخارجیـة اإلسـرائیلي 

التفاصــیل لتطبیـــق الحكــم الــذاتي فــي أكثـــر  شــمعون بیــریس توّصــال إلـــى اتفاقیــة علــى
أیلـول/ سـبتمبر، أقـام  ٢٨المناطق المأهولة بالسـكان الفلسـطینیین فـي الضـفة الغربیـة. 

الــّرئیس كلینتــون فــي البیــت األبــیض احتفــاًال إلســرائیل والفلســطینیین مــن أجــل التوقیــع 
لیـــه اتفاقیـــة علـــى االتفاقیـــة االنتقالیـــة فـــي الضـــفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة، كمـــا نصـــت ع

تشـــرین األول/ أكتـــوبر، تجدیـــد رئاســة صـــدام حســـین لفتـــرة ســـبع  ١٥إعــالن المبـــادئ. 
تشرین الثاني/ نـوفمبر، اغتیـال رئـیس الـوزراء رابـین بینمـا كـان یتـرك  ٤سنوات أخرى. 

ســنة، وهــو إیغــال أمیــر الــذي  ٢٣تجمعــًا للســالم فــي تــل أبیــب. اعتقــل یهــودي بعمــر 
 ٢١انون األول/ دبســمبر، فـاز حــزب الرفــاه فـي تركیــا بـــ د. كــبـحكـم علیــه بالســجن المؤ 

  بالمئة من األصوات وكسب مقاعد أكثر من أّي حزب آخر في البرلمان.
حــزب الــدعوة فــي العــراق یعلــن المســؤولیة عــن محاولــة اغتیــال عــدي  ١٩٩٦ ● 

  ابن صدام حسین.
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ـــدین أرباكـــان رئـــیس وزراء حكومـــة ائتالفیـــة بقیـــادة اإلســـالمی ین فـــي أصـــبح نجـــم ال
تركیــا. اضــطرابات فــي طنجــة حیــث أشــعل مئــات مــن النــاس النــار فــي مصــرف واحــد 
وسلبوا مصرفًا آخر. وتزامنـت االضـطرابات مـع إضـراب عـام، ممـا شـّل معظـم أنشـطة 
البالد االقتصادیة. اغتیال فتحي الشـقاقي، زعـیم الجهـاد اإلسـالمي علـى أیـدي عمـالء 

م جبهـــة اإلنقـــاذ اإلســـالمیة فـــي الســـودان، إســـرائیلیین فـــي مالطـــا. حســـن الترابـــي، زعـــی
ـــاش، " المعـــروف  ٥أصـــبح رئیســـًا للبرلمـــان.  كـــانون الثـــّاني/ ینـــایر، اغتیـــل یحیـــى عّی

بالمهندس" والعقل المدبر وراء عّدة عملیات تفجیـر انتحاتریـة ضـّد إسـرائیل، فـي قطـاع 
فبرایــر، شــباط/  ٢٥هــّددت باالنتقــام لموتــه. غــزة عنــدما انفجــر هاتفــه الخلــوي. حمــاس 

شخصــــًا فــــي هجمــــات منفصــــلة فــــي القــــدس والبلــــدة الجنوبیــــة  ٢٦إســــالمیون یقتلــــون 
شـــباط / فبرایـــر، ثـــالث هجمـــات انتحاریـــة عنیفـــة جـــدًا فـــي  –لعســـقالن. آذار/ مـــارس 

القــدس مــن جانــب حمــاس وفــي تــل أبیــب مــن جانــب الجهــاد اإلســالمي، انتقامــًا لمقتــل 
دام كامـــل، صـــهرا صـــدام حســـین شـــباط/ فبرایـــر، قتـــل حســـین وصـــ ٢٣یحیـــى عیـــاش. 

، ثم عـادا إلـى بغـداد فـي شـباط/ ١٩٩٥اللذان كانا لجآ إلى األردن في آب/ أغسطس 
بعـــدما عفـــت عنهمـــا الحكومــة العراقیـــة. آذار/ مـــارس، أصـــولیون مســـلمون  ٢٠فبرایــر 

 ٥٠٠وطالب یساریون یشتبكون في جامعة القـانون فـي الـدار البیضـاء بعـد أن تـدخل 
معـــرض ثقـــافي نّظمتـــه مجموعـــة یســـاریة. آذار/ مـــارس، عرفـــان طالـــب إســـالمي فـــي 

  تشیاغارجي، زعیم منظمة الحركة اإلسالمیة في تركیا، یعتقل.
 ١٦٠نیســــان/ أبریــــل، إســــرائیل أطلقــــت عملیــــة  عناقیــــد الغضــــب فقتــــل بـــــین  ١١

. ٣٥٠یومــًا، كمــا جــرح أكثــر مــن  ١٦مــدنیًا لبنانیــًا أثنــاء الهجــوم الــذي اســتمر  ١٧٠و
 ٣٠٠٠٠٠عشــر مقــاتًال مــن حــزب اهللا. یقــدر عــدد المــدنیین النــازحین بــین  قتــل أربعــة

عنــدما قصــفت  ١٨مــدني. وقــع الحــدث األكثــر عنفــًا فــي نیســان/ أبریــل   ٥٠٠٠٠٠و
المدفعیـة اإلسـرائیلیة مركـزًا لألمـم المتحـدة، الیونیفیـل، قـرب قریـة قانـا حیـث لجـأ حـوالي 

یــار/ مـــایو، وّقـــع العـــراق واألمـــم أ ٢٠مـــدني.  ١٠٢مــدني لبنـــاني، فقتـــل حـــوالي  ٨٠٠
المّتحدة صفقة  النفط مقابل الغذاء والتي تسمح للعراق ببیع مـا قیمتـه ملیـارا دوالر مـن 
الـنفط مقابـل الغـذاء واإلمـدادات الطبّیـة التـي سـتعطى للمـدنیین العـراقیین تحـت إشــراف 

جنــدیًا  ١٩ قتلــتحزیــران/ یونیــو، زرع متشــددون إســالمیون قنبلــّة  ٢٥األمــم الّمتحــدة، 
آب/ أغســطس، حكمــت  ١٥أمریكیــًا فــي أبــراج الخبــر فــي المملكــة العربیــة الســعودیة. 
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محكمــــة عســــكریة مصــــریة علــــى بعــــض المــــدنیین بالســــجن لمحــــاولتهم تشــــكیل حــــزب 
سیاســي (الوســط). الّمتهمــون فــي قضــیة حــزب الوســط كــانوا جمیعــًا معتقلــین فــي وقــت 

 أعضاء في حركة اإلخوان المسلمین. ، باعتبارهم١٩٩٦نیسان/ أبریل  ٣سابق على 

شـــــّنت أیلـــــول/ ســـــبتمبر، القـــــوات العســـــكریة األمریكیـــــة فـــــي منطقـــــة الخلـــــیج  ٤-٣
هجــومین صــاروخیین علــى الجــیش العراقــي ومواقــع القیــادة فــي جنــوب العــراق. القــوات 

أیلـول/ سـبتمبر، الوالیـات الّمتحـدة تحـّرك طـائرات أف  ١٢العراقیة تنسحب مـن أربیـل. 
ـــة محتملـــة ضـــّد أ  ١١٧ – ـــة إلـــى مواقـــع معینـــة اســـتعدادًا لضـــربات جوّی الشـــبح المقاتل

 العراق. بغداد تعلن بأنها أطلقت ثالثة صواریخ على طائرات الحلفاء.

إطالق سراح عباسـي مـدني وعلـي بلحـاح فـي الجزائـر. أصـبحت حركـة  ١٩٩٧ ●
ي البرلمـان. المجتمع اإلسالمي (حمـاس) فـي الجزائـر، برئاسـة محفـوظ نحناح،ممثّلـّة فـ

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الــزعیم الســابق لإلخــوان المســلمین الســوریین، مــات فــي المنفــى 
وســـمح الـــرئیس األســـد بنقـــل جثمانـــه إلـــى حلـــب. انتخـــاب محمـــد خـــاتمي رئیســـًا جدیـــدًا 
إلیــران، وهزیمـــة مرّشــح الیمـــین الـــدیني، علــي نـــاطق نـــوري؛ وتعیــین رفســـنجاني رئیســـًا 

. إطـــالق ســـراح أحمـــد یاســـین، زعـــیم حمـــاس، مـــن لمجلـــس تشـــخیص مصـــلحة النظـــام
السـجون اإلسـرائیلیة فـي صـفقة بـین الملـك حسـین والسـلطات اإلسـرائیلیة بعـد المحاولــة 
اإلســرائیلیة الفاشــلة الغتیــال خالــد مشــعل فــي عّمــان. اإلصــالح فــي الــیمن فقــد جمیــع 

  مقاعده في الوزارة للحزب الحاكم.
تركیــا فـي عقـود، هتـف مئــات اآلالف  أیـار/ مـایو، مـع حــدوث أكبـر تجمـع فـي ١١

مـــن النـــاس بالشـــعارات القرآنیـــة لالحتجـــاج علـــى توجهـــات الجـــیش العلمـــاني إلغـــالق 
أیــار/ مــایو، التقــى جنــراالت تركیــا رئــیس الــوزراء نجــم الــدین  ٢٦المــدارس اإلســالمیة. 

أرباكان في اجتماع مغلق وأعلنوا حملة تطهیر ضـد الضـّباط اإلسـالمیین فـي صـفوف 
حزیــران/ یونیــو، نجــم الــدین أرباكــان، رئــیس الــوزراء التركــي اإلســالمي،  ١٨. الجــیش

اســــــتقال رّدًا علــــــى تهدیــــــدات جنــــــراالت الجــــــیش باســــــتعمال القــــــوة إلســــــقاط الحكومــــــة 
. ١٩٩٠حزیــران/ یونیــو، انعقــاد القّمـة العربیــة األولــى منــذ عــام  ٢٣ – ٢٢اإلئتالفیـة. 

  ستثنیت منها.العراق كان الدولة العربیة الوحیدة التي ا
) یصــر علـــى وصــول المفتشـــین ١١١٥حزیــران/ یونیــو، قـــرار مجلــس األمـــن ( ٢٣

 واقع العراقیة.مإلى كل ال
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تشرین األول/ أكتوبر، هاجم إسالمیون متشددون حافلّة ملیئة بالسـّیاح األلمـان فـي 
تشـرین الثـاني/ نـوفمبر، هاجمـت مجموعـة مـن الرجـال  ١٧القاهرة، وقتل ثمانیة منهم. 

 شخصًا. ٦٢ّلحین اإلسالمیین سّیاحًا یابانیین في األقصر، وقتلت المس

صــبحي الطفیلــي، األمــین العــام الســابق لحــزب اهللا فــي لبنــان، تــوارى عــن  ١٩٩٨
األنظــار بعــد مجابهــة عســكریة مــع الجــیش اللبنــاني. وفــاة ســعید شــعبان، زعــیم حركــة 

الدسـتوریة فـي تركیـا حكمـة التوحید االسالمي في لبنان. كانون الثاني/ ینایر، حلت الم
حزب الرفاه. كـانون الثـاني/ ینـایر، حكـم علـى أحمـد رمـزي یوسـف بالسـجن المؤّبـد فـي 

آب/ أغســطس، تفجیــر ســفارات الوالیــات المتحــدة فــي  ٧الوالیــات المتحــدة األمریكیــة. 
شخصـــًا وجـــرح  ٢٦٣نیروبـــي/ كینیـــا ودار الســـالم/ تانزانیـــا أســـفر عـــن قتـــل أكثـــر مـــن 

آالف. اسامة بن الدن والجهاد اإلسالمي وتوّرطا في التفجیـرات. فـي أكثر من خمسة 
 ٧٥آب/ أغســـطس انتقمـــت الوالیـــات الّمتحـــدة بهجـــومین صـــاروخیین. أكثـــر مـــن  ٢٠

صــاروخ كــروز تومــاهوك أطلقــت مــن الســفن األمریكیــة علــى مــوقعین: األول، معســكر 
مـیًال  ٩٤بعـد  علـىتـدریب ودعـم البـن الدن، وهـو معسـكر ظـواهر كیلـي البـدر، ویقـع 

فـــي جنـــوب كـــابول وقـــرب الحـــدود مـــع أفغانســـتان وباكســـتان، والثـــاني، مركـــز الشـــفاء 
لصــنع األدویــة، فــي المنطقــة الشــمالیة الشــرقیة للخرطــروم، الســودان، الــذي مّولــه بــن 
الدن إلنتــاج المــواد الكیمیاویــة. اقتحــام طــالب ســودانیین ســفارة الوالیــات المتحــدة فــي 

  الخرطوم.
ة تفجیــــر طــــائرة بــــان آم فــــوق ثــــتســــلم المتهمــــین الرئیســــیین فــــي حاد لیبیــــا ١٩٩٩

 .١٩٨٨لوكربي، سكوتالندا عام 

كانون الثاني/ ینایر، وفـاة الملـك حسـین فـي األردن. كـانون األول/ دیسـمبر، قـوات 
األمن األردنیة تقبض على مجموعة إرهابیین على ارتباط بأسـامة بـن الدن یخططـون 

اولـــة جزائـــري إســـالمي متشـــدد الـــدخول إلـــى الوالیـــات للعمـــل ضـــد أهـــداف غربیـــة. مح
المتحـــــدة والقیـــــام بعمــــــل تفجیـــــري بمناســــــبة االحتفـــــاالت باأللفیـــــة الثالثــــــة. فـــــي الهنــــــد 
انفصــالیون مــن حركــة المجاهــدین یختطفــون طــائرة هندیــة ویتمكنــون مــن اإلفــراج عــن 

  مسعود أزهر.
  القرن الحادي والعشرون



 ٢٥ 

ــــاني/ ینــــایر، توقــــف – ٢٠٠٠ ، قــــوات االســــرائیلیةالمحادثــــات الســــوریة  كــــانون الث
األمن اللبنانیة تصـطدم مـع حركـة متشـددة سـنیة فـي شـمال لبنـان ( مجموعـة الضـنیة) 
وقتـل أربعـة جنـود. كمـا قامـت عصـبة األنصــار بإلقـاء قنبلـة علـى السـفارة الروسـیة فــي 

كــــانون الثـــــاني/ ینــــایر، رجـــــال القبائــــل فــــي الـــــیمن یختطفــــون مـــــواطنین  ١٨بیــــروت. 
مــأرب فــي كــانون الثــاني/ ینــایر، رجــال القبائــل فــي  ٢٦نســیین ومرشــدیهم الیمنیــین. فر 

شــــباط/ فبرایــــر، شــــباط/  ٢٠الــــیمن یختطفــــون مواطنــــًا أمریكیــــًا ویطلقــــون ســــراحه فــــي 
فبرایـــر، الحكومـــة اللبنانیـــة تعتقـــل أفـــرادًا علـــى عالقـــة بأســـامة بـــن الدن. ومقتـــل ســـبعة 

ــــة. إســــرائیل تــــرد بقصــــف جنــــود إســــرائیلیین فــــي هجمــــات للمقاومــــة ا إلســــالمیة اللبنانی
مدنیًا، ورئیس الوزراء االسـرائیلي بـاراك یعلـن عـن  ١٥محطات تولید الكهرباء، فتجرج 

نیــة الجــیش اإلســرائیلي فــي االنســحاب مــن جنــوب لبنــان. شــباط/ فبرایــر، إیــران تنفــي 
ــــة إذا هاجمــــت إیــــران،  إیــــواء تنظــــیم القاعــــدة وتهــــدد أمریكــــا بأنهــــا ســــتواجه فیتنــــام ثانی

 وانتصار لإلصالحیین في مجلس الشورى.

مــن السـیخ وٕاعــالن البــولیس الهنـدي مســؤولیة عســكر  ٣٥آذار/ مـارس، مقتــل  ٢١
 –طیبـــة وحـــزب المجاهـــدین فـــي كشـــمیر عـــن هـــذه العملیـــة. آذار/ مـــارس قمـــة األســـد 

كلینتــون فــي جنیــف فشــلت فــي التوصــل إلــى حــل لمشــكلة الشــرق األوســط. الحكومــة 
نیسـان/ أبریـل، جماعـة أبـو  ٤طرد أربعـة أفـراد مـن الجـیش األحمـر الیابـاني. اللبنانیة ت

 ١٧رهینــة أجنبیــة، ولیبیــا تعمـل علــى اإلفــراج عــنهم.  ٢١سـیاف فــي الفلیبــین تختطـف 
إسالمیًا في األردن بتهمـة التـآمر علـى تفجیـر أهـداف  ٣٩نیسان/ أبریل، بدء محاكمة 

المتحــدة رســمیًا عــن نیتهــا فــي االنســحاب مــن أمریكیــة وٕاســرائیلیة. إســرائیل تعلــم األمــم 
نیســــان/ أبریـــــل، انفجــــار قنبلـــــة قــــرب مركـــــز  ٢٠جنــــوب لبنـــــان دون ترتیبــــات أمنیـــــة. 

 ٢٠الجماعــة اإلســالمیة فــي منصــورین فــي باكســتان ممــا یــؤدي إلــى جــرح شخصــین. 
أیـــار/ مـــایو،  ٢٤أیـــار/ مـــایو، انهیـــار جـــیش لبنـــان الجنـــوبي المتحـــالف مـــع اســـرائیل. 

خــــر مجموعــــة مــــن الجــــیش اإلســــرائیلي مــــن لبنــــان. حزیــــران/ یونیــــو، وفــــاة انســــحاب آ
الرئیس السوري حافظ األسد. اإلمارات العربیة تسلم مصـر نائـب زعـیم جماعـة الجهـاد 

تمـوز/ یولیـو،  ١اإلسـالمي، محمـد الظـواهري، شـقیق زعـیم الجماعـة أیمـن الطـواهري. 
موعــــة أبــــو ســــیاف تعلــــن مجهولــــون یختطفــــون صــــحفیًا المانیــــًا مــــن دیــــر شــــبیغل ومج

تمـــوز/ یولیــــو، مـــؤتمر كامــــب دیفیـــد یجمــــع الـــرئیس األمریكــــي  ٢٥ -١١مســـؤولیتها. 



 ٢٦ 

كلینتـون مـع رئـیس الـوزراء اإلسـرائیلي بـاراك والـرئیس الفلسـطیني عرفـات. المفاوضـات 
تمـــــوز/ یولیـــــو، انتخـــــاب بشـــــار األســـــد رئیســـــًا  ١٧تفشــــل فـــــي التوصـــــل إلـــــى تســـــویة. 

 ٣٠آب / أغســطس، عســكر طیبـــة فــي الهنــد یقتلـــون  ٢. للجمهوریــة العربیــة الســـوریة
، جماعـــة أبــو ســـیاف فـــي ٢٠٠٠آب/ أغســـطس  ٢٤آخــرین.  ٤٧شخصــًا ویجرحـــون 

أیلول/ سـبتمبر، بـدء االنتفاضـة  ٣١. شخصا ٢١الفلبیین تعلن مسؤولیتها عن خطف 
 الفلسطینیة الثانیة(انتفاضة األقصى) بعد زیارة شارون للحرم الشریف.

ل/ أكتــــوبر، الهجــــوم علــــى المــــدمرة األمركیــــة یــــو اس كــــول قــــرب تشــــرین األو  ١٢
آخـرین. أتبـاع أسـامة بــن  ٣٩بحـارًا أمریكیـًا وجــرح  ١٧شـواطئ عـدن یـؤدي إلــى مقتـل 
تشــــرین األول / أكتـــوبر، الجهــــاد اإلســــالمي یفجــــر  ٢٦الدن یتهمـــون بهــــذا الحــــادث. 

تشــــهادي مــــن تشــــرین الثـــاني/ نــــوفمبر، اس ٢قنبلـــة قــــرب مســــتعمرة یهودیـــة فــــي غــــزة. 
تشـرین  ١٩فجر نفسه في سوق في القدس ممـا یفضـي إلـى مقتـل إسـرائیلیین. یحماس 

الثـاني/ نــوفمبر، إطــالق النــار علــى دبلوماسـیین إســرائیلیین فــي عمــان، وأعلنــت حركــة 
تشرین الثـاني/ نـوفمبر، حمـاس تعلـن  ٢٢المقاومة اإلسالمیة مسؤولیتها عن الحادث. 

مــا فیهــا تفجیــر بــاص للمســتوطنین فــي غــزة ممــا أ دى تها عــن عــدة عملیــات، بیمســؤول
إلـى مقتـل إسـرائیلیین. كتائـب صـالح الـدین تعلـن مسـؤولیتها عـن تفجیـر بـاص فـي تـل 

تشــــرین الثــــاني/ نــــوفمبر، حمــــاس تتوعــــد  ٢٣شخصــــًا.  ١٣أبیــــب یفضــــي إلــــى جــــرح 
كـــانون األول/ دیســـمبر، جـــرح دبلوماســـي اســـرائیلي  ٥باالنتقـــام لمقتـــل ابـــراهیم عـــودة. 

وزوجتــه وحارســه فــي عمــان وحمــاس تعلــن مســؤولیتها، كــانون األول/ دیســمبر بـــدأت 
القــوات الســوریة حملــة مكثفــة علــى المتشـــددین اإلســالمیین. كمــا قامــت أجهــزة األمـــن 
اللبنانیــة باعتقــال وتفتیــت جماعــة التكفیــر والهجــرة فــي منطقــة الضــنیة قــرب طــرابلس. 

ود لبنــانیین. وفــي هــذه العملیــة قتــل جنــ ٥وقــد ســبق لــبعض أعضــاء هــذا التنظــیم قتــل 
ـــــل  ١١ ـــــًا، كمـــــا قت ـــــدیًا لبنانی كـــــانون األول/  ٣٠شخصـــــًا.  ٥٥متشـــــددًا وأســـــر  ٢٥جن

 ٩الفلبـــین یجـــرح  –دیســـمبر، انفجـــار فـــي میـــدان قـــرب الســـفارة األمریكیـــة فـــي مـــانیال 
خاص. جبهــة تحریــر مــورو اإلســالمیة تعلـــن مســؤولیتها. أحمــد رســام، المــتهم فـــي شــأ

یــر مطــار لــوس أنجلــوس، یعتــرف بأنــه تــدرب فــي أفغانســتان فــي معســكر محاولــة تفج
  یدیره أسامة بن الدن.



 ٢٧ 

أعلنـــت محكمــــة اســــكوتلندیة مســــؤولیة اللیبـــي عبــــد الباســــط المقرحــــي عــــن  ٢٠٠١
 ٤ن خلیفـــة، لعـــدم كفایـــة األدلــــة. یتفجیـــر طـــائرة لـــوكربي وبـــرأت المـــتهم الثــــاني، األمـــ

یًا في باكستان، بیـنهم زعیمـان العسـكر طیبـة إسالم ١٣٠كانون الثاني/ ینایر، اعتقال 
آذار/ مـــارس، الطالبـــان تبـــدأ بتهـــدیم  ٢وجـــیش محمـــد، محمـــد ســـعید ومســـعود أزهـــر. 

آذار / مــارس، شــارون یصــبح رئیســًا للــوزراء فــي  ٧صــنمیین بــوذیین فــي أفغانســتان. 
 إسرائیل.

لـى مقتـل أیار/ مایو، انفجار قنبلة قرب  هراة في أفغانستان قـرب مسـجد یـؤدي إ ٥
الفلبینیـة تختطـف أیـار/ مـایو، جماعـة أبـو سـیاف  ٢٦آخـرین.  ٢٨شخصًا وجرح  ١٢
 ١٦شــخص، وفــي  ٢٠٠أیــار/ مــایو وتحتجــز  ٣١شخصــًا وتقــتحم مستشــفى فــي  ٢٠

حزیـــران/ یونیــو، استشـــهادي  ١حزیــران/ یونیــو، تقطـــع رأس أحــد الرهـــائن األمــریكیین. 
حزیـران/ یونیـو،  ٩٠١١٩ویجـرح  شخصـاً  ١٨فلسطیني یفجر نفسـه أمـام ملهـى فیقتـل 

ــــدة.  تمــــوز/ یولیــــو، المحكمــــة  ٢١الــــرئیس اإلیرانــــي خــــاتمي یعــــاد انتخابــــه لوالیــــة جدی
شخصـــًا وجـــرح  ١٥آب/ أغســـطس، وفـــاة  ٩الدســـتوریة التركیـــة تحـــل حـــزب الفضـــیلة. 

في مطعم للبیتزا في القدس. سرایا القـدس، الجنـاح العسـكري للجهـاد اإلسـالمي،  ١٣٠
 آب/ أغسطس، إسرائیل تحتل بیت الشرق في القدس. ١٠ها. تعلن مسؤولیت

یــــات انتحاریــــة فــــي نیویــــورك وفرجینیــــا. قامــــت طائرتــــان لأیلــــول/ ســــبتمبر، عم ١١
بتفجیــر مبنیــي مركــز التجــارة العــالمي فــي نیویــورك، وقامــت طــائرة أخــرى بتفجیــر جــزء 

متوجهـــة إلـــى  مـــن البنتـــاغون، وزارة الـــدفاع، وســـقوط طـــائرة رابعـــة فـــي بتســـلفانیا كانـــت
شــــخص وجــــرح اآلالف.  ٢٨٠٠البیــــت األبــــیض الــــذي تــــم إخــــالؤه. مقتــــل أكثــــر مــــن 

الـــرئیس بـــوش یعلـــن مســـؤولیة القاعـــدة وأســـامة بـــن الدن. بعـــد ذلـــك، أقامـــت الوالیـــات 
أیلـول/ سـبتمبر، الطالبـان تـدین العملیــات  ١٢المتحـدة تحالفـًا دولیـًا لمكافحـة اإلرهـاب. 

أیلـول/ سـبتمبر، الـرئیس  ١٤دة وتـدعو إلـى عـدم االنتقـام. اإلرهابیة في الوالیـات المتحـ
األمریكي بوش یعلن في قرار تنفیذي عن حالة ا لطورائ مـن أجـل معالجـة التهدیـدات 
اإلرهابیـة ویجمـد أمـوال منظمـات وشخصـیات إســالمیة، مـن بینهـا جماعـة أبـو ســیاف، 

لجــــــیش وحركــــــة المجاهــــــدین، والجهــــــاد اإلســــــالمي ا لمصــــــري، وعصــــــبة األنصــــــار، ا
أیلـول/ سـبتمبر، مقتـل أحمـد شـاه مسـعود،  ١٥اإلسالمي فـي عـدن، ومؤسسـة الرشـید. 

 أیلول/ سبتمبر. ٩زعیم تحالف الشمال األفغاني بعد إصابته في 
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أیلول / سبتمبر، رجال الدین في أفغانستان یطلبون مـن بـن الدن الرحیـل عـن  ٢٠
 أفغانستان.

یین لضـرب القـوات الصـلیبیة، والمـال أیلـول/ سـبتمبر، بـن الدن یـدعو الباكسـتان ٢٥
شخصــــًاَ◌  ٢٧دد بـــإحراق أمریكــــا. الـــرئیس األمریكــــي یجمـــد ودائــــع مالیـــة لـــــ هــــعمـــر ی

ومؤسسة إسالمیة، من بینها عصبة األنصـار فـي لبنـان. عصـبة األنصـار تعلـن بأنهـا 
أیلـــول/ ســـبتمبر، وزارة العـــدل األمریكیـــة تنشـــر أســـماء  ٢٧ال تملـــك مؤسســـات مالیـــة. 

شخصًا یشتبه في أنهم نفذوا عملیـات الحـادي عشـر مـن أیلـول/ سـبتمبر  ١٩ـ وصورًا ل
 في الوالیات المتحدة.

أیلـــول/ ســـبتمبر، المـــدعي العـــام (وزیـــر العـــدل) األمریكـــي یعلـــن عـــن وجـــود  ٢٨ -
رسالة باللغة العربیة تربط بین كـل خـاطفي الطـائرات. ووجـدت هـذه الرسـالة فـي حقیبـة 

أیلول/ سـبتمبر علـى مـتن رحلـة  ١١التي نفذت أحداث لمحمد عطا، رئیس المجموعة 
التــــي تحطمــــت فــــي البــــرج األول فــــي مركــــز التجــــارة  ١١الخطــــوط الجویــــة األمریكیــــة 

العــالمي، كمــا وجــدت رســـالة ثــا نیــة فــي مطـــار داالس الــدولي داخــل ســیارة للخـــاطف 
التـي تحطمـت  ٧٧نواف الحمزي، وهـو أحـد خـاطفي رحلـة الخطـوط الجویـة األمریكیـة 

ي وزارة الدفاع. أما النسخة الثالثـة فـتم اسـترجاعها مـن حطـام طـائرة الخطـوط الجویـة ف
أیلــول/ ســبتمبر، القــوات االســرائیلیة  ٣٠التــي تحكمــت فــي بنســلفانیا.  ٩٣المتحــدة رقــم 

ســنة، وهــو فــي حضــن أبیــه، وشــجب عــالمي لهــذه  ١٢تغتــال الفلســطیني محمــد الــدرة، 
 العملیة.

، رئیس الـوزراء اإلیطـالي سـیلفیو برلسـكوني یعتـذر عـن تشرین الثاني/ أكتوبر ٢ -
قوله بأن ا لحضارة الغربیة متفوقة علـى الحضـارة اإلسـالمیة، بمـا فیهـا اإلسـالم، وبـأن 

تشـــرین األول/ أكتـــوبر، وزیـــر  ٥ا لحضـــارة الغربیـــة ســـتغزو كـــل الحضـــارات األخـــرى. 
وهـــي فـــي غالبیتهـــا الخارجیـــة األمریكیـــة یصـــدر الئحـــة جدیـــدة بالمنظمـــات اإلرهابیـــة، 

 منظمات إسالمیة.

تشــرین  ٨تشــرني األول/ أكتــوبر، الوالیــات المتحــدة تبــدأ قصــفها ألفغانســتان.  ٧ -
األول/ أكتوبر، أسامة بن الدن یعلـن وصـیته، أصـدرت المحكمـة الفدرالیـة فـي منهـاتن 

بالســجن المؤبـــد علــى إســـالمیین لــدورهم فـــي تفجیــر الســـفارتین األمــریكیتین فـــي حكمــًا 
تشــــرین األول/ أكتــــوبر، الــــرئیس األمریكــــي یصــــدر  ١١.  ١٩٩٨نیــــا وتنزانیــــا عــــام كی



 ٢٩ 

شخصـًا، أبــرزهم أسـامة بـن الدن ومســاعده  ٢٢الئحـة بأسـماء اإلرهـابیین، وهــي تضـم 
تشــرین األول/ أكتـوبر، توقیـف أشــخاص فـي لبنــان  ١٥زعـیم الجهـاد أیمــن الظـواهري. 

إرهابیــة والتحضــیر ألعمــال أخــرى مــن عصــبة األنصــار بتهمــة التــآمر للقیــام بأعمــال 
تشــرین األول/ أكتــوبر، مقتــل وزیــر الســیاحة  ١٦تســتهدف مصــالح الوالیــات المتحــدة. 

تشــــرین األول/ أكتــــوبر، المحكمــــة العســــكریة اللبنانیــــة أنزلــــت عقوبــــة  ١٨اإلســــرائیلي. 
 األشغال الشاقة غیابیًا بحق ثالثة من أعضاء عصبة األنصار.

ر، قاض في نیویورك یحكم بالسـجن المؤبـد علـى أربعـة تشرین األول/ أكتوب ١٩ -
 ٢٤فـــي ســـفارتین أمـــریكیتین فـــي إفریقیــــا.  ١٩٩٨عـــرب بتهمـــة التـــآمر فـــي تفجیـــرات 

النـــاطق الرســـمي ســـنة) فـــي لنـــدن،  ٣٨تشــرین األول/ أكتـــوبر، اعتقـــال یاســـر الســـري (
باســـم المرصــــد اإلســـالمي المطلــــوب للعدالــــة منـــذ أعــــوام فــــي مصـــر والمحكــــوم علیــــه 

. ١٩٩٤اإلعــدام بتهمــة محاولــة قتــل رئــیس الــوزراء الســابق عــاطف عبیــد فــي العــام ب
كمـــا اعتبـــره القضـــاء البریطـــاني متورطـــًا فـــي مقتـــل أحمـــد شـــاه مســـعود، زعـــیم تحـــالف 

 الشمال األفغاني.

تشـــــرین األول/ أكتـــــوبر، الطالبـــــان تعـــــدم قائـــــدًا مـــــن المعارضـــــة، عبـــــد الحـــــق  ٢٧
 – ١٩٧٩قاتــــــل الســـــوفیات خــــــالل الفتــــــرة (المعـــــروف بأســــــد بیشـــــاور، وهــــــو مجاهـــــد 

). الوالیات المتحدة تلقي قنابل تـؤدي إلـى تفجیـر مسـتودعات الصـلیب األحمـر ١٩٨٩
مــدنیًا فــي عملیــات مماثلــة.  ٢٣فــي كــابول. وكانــت الوالیــات المتحــدة قــد قتلــت ســابقًا 

تشــــرین األول/ أكتــــوبر، آالف المتطــــوعین الباكســــتانیین یتجمعــــون علــــى الحــــدود  ٢٨
تشـــرین  ٣٠فغانیــة وســط تحركــات أصــولیة لإلطاحــة بــالرئیس الباكســتاني مشــرف. األ

ـــــوبین خطـــــرین  ـــــد اهللا شـــــریدي تضـــــم مطل ـــــور برئاســـــة عب األول/ أكتـــــوبر، جماعـــــة الن
ومعلومــات عــن انقســام عصــبة األنصــار إلــى أربــع مجموعــات فــي مخــیم عــین الحلــوة 

مة بـــن الدن فـــي قنـــاة تشـــرین الثـــاني/ نـــوفمبر، نشـــر شـــریط فیـــدیو ألســـا ٣فـــي لبنـــان. 
أیلــول/ ســبتمبر، یــتهم فیــه األمــم  ١١الجزیــرة یحتــوي علــى خطابــه الثالــث منــذ أحــداث 

المتحـدة بأنهـا أداة لإلجــرام ضـد المسـلمین، وقــال إن القـادة العـرب الــذین یتعـاملون مــع 
تشــرین الثــاني/ نــوفمبر، الوالیــات المتحــدة تبــدأ هجماتهــا ضــد  ٤هــذه الهیئــة هــم كفــار. 

 لبان ومطاردة بن الدن.قوات طا
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تشـــرین الثـــاني/ نـــوفمبر، الصـــومال تحقـــق فـــي الصـــالت التـــي تـــربط مؤسســـة  ٨ -
البركات بتنظیم القاعدة، وهـي شـركة تعمـل علـى إرسـال األمـوال مـن خـارج الصـومال. 

تشـرین  ١٦تشرین الثاني/ نوفمبر، قوات تحـالف الشـمال تـدخل كـابول العاصـمة.  ١٢
 ١٨مسـلم وعربـي بـین عمـر  ٥٠٠٠عدل األمریكیة تطلب مـن الثاني/ نوفمبر، وزارة ال

مقیمین في الوالیات المتحدة التقدم من األجهزة األمنیة من أجـل إجـراء تحقیقـات  ٣٣و
 معهم.

تشرین الثاني/ نوفمبر، السعودیة المترددة في االنضمام إلى الحملـة األمریكیـة  ١٨
افیة لمالحقـــة أســـامة بـــن الدن تواجـــه قـــوى دینیـــة مؤیـــدة للطالبـــان. قـــوات أمریكیـــة إضـــ

واعتقـــال ســـعودیین وثـــالث یمنیـــات حـــاولوا العبـــور إلـــى باكســـتان اتهـــام القاعـــدة بقتـــل 
شخصــــًا فــــي  ٩٤لـــــ  مـــن مقــــاتلي طالبــــان. اتهـــام المحكمــــة العســــكریة المصـــریة ٤٧٠

قضــــیة تنظـــــیم الوعـــــد األصـــــولي واتهامـــــه بــــالتخطیط ألعمـــــال عدائیـــــة ضـــــد طیـــــارین 
، إدانــــة ٢٠٠١تشـــرین الثـــاني/ نـــوفمبر،  ١٩الجدیـــدة،  أمـــریكیین فـــي ضـــاحیة مصـــر

واسعة لرجل الدین األمریكـي، فـرانكلین غراهـام الـذي اعتبـر إن اإلسـالم یهـاجم الغـرب 
ـــه شـــریر وقـــاس جـــدًا.  ـــه المســـیحیین وأن اهللا هـــو إل ـــه اإلســـالم لـــیس هـــو إل  ٢٦وأن إل

محمـد عـاطف تشرین الثاني/ نوفمبر، قصف أمریكي في أفغانستان یفضـي إلـى مقتـل 
تشــرین الثــاني/  ٢٥المصـري، وهــو مـن أهــم مســاعدي بـن الدن ووالــد إحــدى زوجاتـه. 

نوفمبر، السلطات السوریة تفرج عن أربعـة قـادة بـارزین مـن اإلخـوان المسـلمین، وذلـك 
فـي إطــار العفــو الــذي أصــدره الــرئیس بشــار األســد لمناســبة ذكــرى الحكــرة التصــحیحیة 

یًا. مقتــــل القیــــادیین البــــارزین مــــن جماعــــة الجهــــاد معــــتقًال سیاســــ ٣١٠والتــــي شــــملت 
المصریة، طارق أنور ونصـر فهمـین ممـا مثـل ضـربة موجعـة لجماعـة الجهـاد وتنظـیم 

 القاعدة. مالیزیا تعتقل زعیم حركة مورو اإلسالمیة وتستعد لتسلیمه للفلیبین.

 كـانون األول/ دبسـمبر، استشـهادي یفجـر نفسـه فـي منطقـة للمشـاة فـي تـل أبیــب ١
آخـرین. مجـزرة فـي قلعـة جـانغي فـي مـزار  ١٢٠أشـخاص وجـرح  ١٠یؤدي إلى مقتل 

شـــریف علـــى أیـــدي قـــوات تحـــالف الشـــمال وقصـــف جـــوي أمریكـــي یفضـــي إلـــى إبـــادة 
األول/ دیسـمبر،  كـانون ٣من األسـرى األفغـان العـرب ومقـاتلین آخـرین.  ٦٠٠حوالي 

األمركیــة بعــدما نجــا مــن طالبــاني أمریكــي، جــون ووكــر لینــد، تتســلمه القــوات الخاصــة 
كانون األول/ دیسمبر، سـقوط مدینـة قنـدهار،  ٦مجزرة قلعة جانغي في مزار شریف. 
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كــــانون االول/ دیســـــمبر، إســــرائیل تقطـــــع  ١٢معقــــل حركــــة طالبـــــان فــــي أفغانســـــتان. 
  عالقاتها مع الرئیس عرفات. الرئیس خاتمي یقبـل اسـتقالة وزیـر الثقافـة واإلرشـاد عطـا

 وهو من رموز التیار اإلصالحي في إیران. اهللا مهاجراني،

كــــانون األول/ دیســــمبر، توقیــــف عضــــوین فــــي عصــــبة الــــدفاع الیهودیــــة فــــي  ١٤
الوالیــات المتحــدة بتهمــة التــآمر علــى تفجیــر مســجد الملــك فهــد ومكتــب للنائــب داریــل 

 عیسى الذي كان قد عاد من رحلة إلى الشرق األوسط.

نــدیًا یمنیــًا فــي اشــتباكات مــع أنصــار بــن ج ١٨كــانون االول/ دبســمبر، مقتــل  ٢٠
الدن فـــي مـــأرب الشـــرقیة علـــى أیـــدي رجـــال القبائـــل. كمـــا اعتقلـــت الســـلطات الیمنیـــة 

 العشرات من رجال القبائل.

عســكر طیبــة كــانون األول/ دیســمبر، الــرئیس بــوش یجمــد أرصــدة منظمتــین،  ٢١
الفصــــل مــــع ویـــو تــــي أن، فــــي كشــــمیر بتهمــــة اإلرهــــاب. إســـرائیل بــــدأت تنفیــــذ خطــــة 

عنصـرًا مـن  ٥١الفلسـطینیین عبـر ترسـیم الخـط األخضـر، والسـلطة الفلسـطینیة تعتقـل 
الشـــرطة بتهمـــة تنفیـــذ هجمـــات علـــى القـــوات اإلســـرائیلیة. الســـوید ســـلمت مصـــر قائـــد 

االت قـطالئع الفتح اإلسالمي أحمد حسین عجیزة. السلطات البریطانیة تنفـذ حملـة اعت
ن الجدیـد لمكافحـة اإلرهـاب. فـي بریطانیـا اختفـاء أبـو واسعة هي األولى بموجب القـانو 

كـــانون األول/ دیســـمبر، قســـم الیمـــین  ٢١قتـــادة ومصـــیر عمـــر بكـــري غیـــر معـــروف. 
 للحكومة االنتقالیة في أفغانستان.

یجیــــز للقــــوات الدولیــــة  ١٣٨٦كــــانون األول/ دیســــمبر، قــــرار مجلــــس األمــــن  ٢٢
سـلم وتسـلیم للسـلطة بـین الـرئیس برهـان استخدام القـوة ویـدعو إلـى إعمـار أفغانسـتان. ت

الدین رباني وحمید قرضاي، رئیس الحكومـة المؤقتـة فـي أفغانسـتان. الوالیـات المتحـدة 
كـانون األول/ دیسـمبر، إلقـاء القـبض  ٢٦هي أول حكومـة تعتـرف بالحكومـة المؤقتـة. 

 علـــى البریطـــاني ریتشـــارد ریـــد عنـــد محاولتـــه إشـــعال عـــود ثقـــاب لتفجیـــر مـــادة متفجـــرة
تابعــة لشــركة أمیركــان إیرالینــز تقــوم  ٧٦٧وضــعت فــي حذائــه علــى مــتن طــائرة بوینــع 

 برحلة بین باریس ومیامي.

كـــانون األول/ دیســـمبر، بـــن الدن یحیـــي فـــي شـــریط فیـــدیو مصـــور بثتـــه قنـــاة  ٢٧
 أیلول/ سبتمبر. ١١الجزیرة األفراد التسعة عشر الذین قاموا باألعمال االنتحاریة في 
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اثـــاني/ ینـــایر، واشـــنطن تجمـــد أمـــوال متهمـــین بتمویـــل القاعـــدة، كـــانون  ٩ ٢٠٠٢
فــي یشــاور وجــالل آبــاد وفــرع جمعیــة إحیــاء التــراث شــاملة بــذلك لجنــة دعــم أفغانســتان 

اإلســـالمي فـــي باكســـتان وأفغانســـتان. مـــؤتمر علمـــاء اإلســـالم فـــي لبنـــان ینـــاقش ســـبل 
 ١١فلســـطیني. نصـــرة الشـــعب الفلســـطیني فـــي مـــؤتمر إنقـــاذ القـــدس ونصـــرة الشـــعب ال

كـــــانون الثـــــاني/ ینـــــایر، وصـــــول أول مجموعـــــة مـــــن األفغـــــان العـــــرب والطالبـــــان إلـــــى 
المعســكر األمریكــي أكــس ري فــي غوانتانــامو فــي كوبــا ووضــعهم فــي أقفــاص حدیدیــة 

ینــایر/ كــانون الثــاني،  ٢٠ممــا أثــار الــرأي العــام العــالمي ومنظمــات حقــوق اإلنســان. 
 یم المساعدات المادیة.الدول المانحة تعد أفغانستان بتقد

كــانون اثــاني/ ینــایر، فــي خطــاب حــول حــال االتحــاد، الــرئیس األمریكــي بــوش  ٣٠
یوجــه أقــوى تحــذیر إلــى العــراق وٕایــران وكوریــا الشــمالیة (محــور الشــر) ویضــع حمــاس 

كـانون الثـاني/ ینـایر. شـارون  ٣١والجهاد وحزب اهللا على الئحة األهداف األمریكیة. 
 قتله لیاسر عرفات.یعلن أسفه عن عدم 

ــــدء التــــدریبات األمریكیــــة  ١ ــــى اإلرهــــاب  –شــــباط/ فبرایــــر، ب ــــة للحــــرب عل الفلیبینی
شــــباط/ فبرایــــر، مجلــــس العمــــوم  ٤والقضــــاء علــــى جماعــــة أبــــو ســــیاف اإلســــالمیة. 

وب وزیر الداخلیة حول اختفاءس عمر محمـد أبـو عمـر ( أبـو قتـادة ) جالبریطاني یست
 لعموم واللوردات قانونًا جدیدًا لمكافحة اإلرهاب.الفلسطیني بعد إقرار مجلسي ا

ــــى  ٦ شــــباط / فبرایــــر، وزیــــر ا لــــدفاع اإلســــرائیلي یــــتهم تنظــــیم القاعــــدة بالتســــلل إل
 صفوف حزب اهللا في لبنان.

شــباط/ فبرایــر، الحكومــة الجزائریــة تعلــن عــن مقتــل امیــر الجماعــة اإلســالمیة ا  ٨
 لمسلحة عنتر الزوابري.

لحكم باإلعدام فـي األردن علـى اإلسـالمي رائـد حجـازي بتهمـة شباط/ فبرایر، ا ١١
شــباط/ فبرایــر، البحــرین تتحــول  ١٤التخطــیط الســتهداف مصــالح أمریكیــة وٕاســرائیلیة. 

 إلى مملكة دستوریة.

ـــًا إلـــى العـــالم اإلســـالمي. بیـــان  ١٦ ـــًا بیان شـــباط/ فبرایـــر، وجـــه ســـتون مثقفـــًا أمریكی
أیلـول/ سـبتمبر ومـا تالهـا جـاء تحـت  ١١حـداث المثقفین األمریكیین هـذا یـدور حـول أ

 عنوان  من أجل ماذا نحارب؟.
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شـــــباط/ فبریـــــر، رجـــــل الـــــدین األمریكـــــي الشـــــهیر بـــــات روبرتســـــون یعلـــــن أن  ٢٥
المسـلمین ال یریـدون التعـایش بــل یریـدون الهیمنـة والتــدمیر. مجلـس الشـورى الســعودي 

 یدرس تعدیل مناهج التعلیم الدیني.

شخصــًا فــي حیفــا، وشــارون یعلــن الحــرب  ١٥شــهادي یقتــل آذار/ مــارس، است ٣١
علــى الســلطة الفلســطینیة. القمــة العربیــة فــي بیــروت تصــادق علــى مبــادرة ولــي العهــد 

 السعودي للسالم في الشرق االوسط.

نیســـان/ أبریـــل، عـــودة الملـــك المخلـــوع ظـــاهر شـــاه إلـــى كـــابول بعـــد أكثـــر مـــن  ١٧
 ثالثین عامًا في المنفى.

 یل، الملك السابق ظاهر شاه یفتتح اللویا جیرغا في أفغانستان.نیسان/ أبر  ١١

نیســـان/ أبریـــل، انتخـــاب قرضـــاي رئیســـًا ألفغانســـتان. أبریـــل/ نیســـان، القـــوات  ١٣
أیـار/  ١٥اإلسرائیلیة تجتاح األراضي الفلسـطینیة المحتلـة وتعتقـل مئـات الفلسـطینیین. 

فلسـطینیًا مـن  ٣١حـم وٕابعـاد مایو، إسرائیل تفك الحصار عـن كنیسـة المهـد فـي بیـت ل
حزیران/ یونیـو، استشـهادي فلسـطیني یفجـر نفسـه خـارج القـدس ممـا  ١٧المحاصرین. 

آخـرین. مقتـل الشـیخ صـالح شـحادة، مؤسـس  ٥٠شخصًا وجـرح  ١٩یفضي إلى مقتل 
حزیـــران/ یونیـــو، اللویـــا جیرغـــا تختـــتم أعمالهـــا  ١٩الجنـــاح العســـكري لكتائـــب القســـام. 

ــــأداء قرضــــاي الیمــــین ــــة مــــن تحــــالف  ب ــــة الداخلی الدســــتوریة والباشــــتون ینتزعــــون حقیب
الشــمال. الســلطات المغربیــة تعلــن عــن اعتقــال عــدد مــن أعضــاء تنظــیم القاعــدة، مــن 

 بینهم أبو زبیر الهاللي الملقب بـ " الدب".

تمــوز/ یولیــو، مجــزرة مدنیــة بعــد إلقــاء الوالیــات المتحــدة قنابــل علــى عــرس فــي  ١
یولیــو مظــاهرات فــي أفغانســتان احتجاجــًا علــى قصــف أمریكـــي تمــوز/  ٤أفغانســتان. 

 شخص. ٢٠٠یفضي إلى مقتل وجرح 

تمــــــوز/ یولیــــــو، القضــــــاء  ١٠تمــــــوز/ یولیــــــو، مقتــــــل نائــــــب الــــــرئیس األفغــــــاني.  ٦
الباكســـتاني یحكـــم باإلعـــدام علـــى محمـــد ســـعید فـــي قضـــیة مقتـــل الصـــحفي األمریكـــي 

 بیرل وسجن شركائه الثالثة مدى الحیاة.دانیال 

تمــوز/ یولیــو، صــفقة قانونیــة تجنــب جــون ووكــر لینــد اإلعــدام وتســجنه مــدى  ١٥
تمــوز / یولیــو، ضــحایا  ٢٣الحیــاة بتهمــة تقــدیم المســاعدة للطالبــان ونقــل المتفجــرات. 

إلــى مقتــل العدیــد مــن الفلســطینیین، الغــارة اإلســرائیلیة فــي حــي ســكني فــي غــزة یفضــي 
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كتائــب القســام فــي غــزة صــالح شــحاتة.  أطفــال، ومئــات اآلالف یشــیعون قائــد ٧بیـنهم 
 تموز/ یولیو، قرضاي یوافق على حمایة أمریكیة أمنیة لشخصه. ٢٤

إســالمیًا، بیــنهم أمیــر  ١٥تمــوز/ یولیــو، إعــالن الســلطات الجزائریــة عــن مقتــل  ٢٨
تمــوز/ یولیــو، مقتــل ســبعة  ٣١الجماعــة اإلســالمیة الســملحة الجدیــد رشــید أبــو تــراب. 

 الجامعة العبریة. أشخاص في انفجار في

أیلــــول/ ســـبتمبر یقاضــــون بـــن الدن وأمــــراء  ١١آب/ أغســـطس، ذوو ضـــحایا  ١٥
ســعودیین والســودان وثمــاني منظمــات خیریــة إســالمیة وســبعة مصــارف بتهمــة تمویــل 
تنظــیم القاعــدة، وســتقام الــدعوى أمــام محكمــة واشــنطن الفدرالیــة للمطالبــة بتعویضــات 

 یئات والف ملیار دوالر من األفراد.قیمتها ملیون ملیار دوالر من اله

آب/ أغســطس، الـــرئیس الســـوداني جـــدد وضــع حســـن الترابـــي، زعـــیم المـــؤتمر  ١٨
الوطني الشعبي، في اإلقامة الجبریـة مـع أن المحكمـة الدسـتوریة أمـرت بـاإلفراج عنـه. 

بعـــدما وقـــع صـــفقة مـــع الجــــیش  ٢٠٠١وكـــان الترابـــي قـــد اعقتـــل فـــي شـــباط/ فبرایـــر 
آب/ أغســطس، تحكــم طــائرة روســیة بصــاروخ یفضــي  ١٩الســودان. الشــعبي لتحریــر 

ــــى مقتــــل  ــــة األســــتاذ  ٢٤شخصــــًا.  ١١٩إل آب/ أغســــطس، إبعــــاد الســــلطات األمریكی
الجــامعي الفلســطیني مــازن النجــار إلــى لبنـــان بعــد اتهامــه بإقامــة عالقــات مــع حركـــة 

 الجهاد اإلسالمي في فلسطین.

بر جماعیــة وجــرائم حــرب فــي آب/ أغســطس، شــهود عیــان یتحــدثون عــن مقــا ٢٦
 افغانستان.

آب/ أغســــطس، حمــــاس تتوعــــد بالمزیــــد مــــن العملیــــات والســــلطة الفلســــطینیة  ٢٨
تستنكر وتدعو لتجنیب المدنیین القتل. كتائب عز الدین القسام تفجـر عبـوة ناسـفة فـي 

أیلــول/ سـبتمبر، المحكمــة  ٢آخـرین  ٧٠اسـرائیلیین وٕاصــابة  ٧الجامعـة العبریـة وتقتــل 
أیلـول/ سـبتمبر،  ٤رائیلیة تدعم قرار الحكومة بطرد بعض الفلسـطینیین إلـى غـزة. اإلس

رئـــیس الـــوزراء األفغـــاني الســـابق قلـــب الـــدین حكمتیـــار یـــدعو إلـــى الجهـــاد ضـــد قـــوات 
ــــول/ ســــبتمبر، رئــــیس أفغانســــتان یتعــــرض  ٥االحــــتالل بقیــــادة الوالیــــات المتحــــدة.  أیل

 لمحاولة قتل.

 ٦رئ العســــكریین فــــي مقتــــل مــــدنیین فلســــطینیین. أیلــــول/ ســــبتمبر، إســــرائیل تبــــ ٦
تشرین األول/ أكتوبر، سفینة فرنسـیة لنقـل الـنفط تتعـرض النفجـار قـرب شـواطئ عـدن 
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أیلــول/ ســـبتمبر، واشــنطن تطالــب باكســتان بتســـلیم الیمنــي رمــزي بـــن  ١٥فــي الــیمن. 
 ١١الشـــیبة، وهـــو مـــن قـــادة القاعـــدة ویعتقـــد أن لـــه دورًا مهمـــًا فـــي التخطـــیط لتفجیـــر 

أیلــول/ ســبتمبر وٕارســال االمــوال إلــى اثنــین مــن الخــاطفین لمتابعــة دروس الطیــران فــي 
فلوریــدا، كمــا أنــه عضــو مهــم فــي خلیــة هــامبورغ فــي ألمانیــا. اعتقــال خمســة أمــریكیین 

أیلــول/ ســبتمبر،  ٣٠مــن أصــل یمنــي فــي نیویــورك بتهمــة تــوفیر دعــم مــالي للقاعــدة. 
یلـــزم اإلدارة باعتبـــار ره الكـــونغرس األمریكـــي الـــرئیس األمریكـــي یوقـــع علـــى قـــانون أقـــ

ــــــائج الرســــــمیة  ١القــــــدس عاصــــــمًة الســــــرائیل.  ــــــوبر، أظهــــــرت النت تشــــــرین األول/ أكت
أیلول/ سبتمبر فوز حـزب العدالـة والتنمیـة فـي  ٢٧المغرب في لالنتخابات النیابیة في 

الـوزراء  تشـرین األول/ أكتـوبر، رئـیس ٨) . ٣٢٥مقعدًا من أصل  ٤٢المرتبة الثالثة (
اإلســرائیلي شــارون یصــر علــى اســتمرار عملیــات إســرائیل العســكریة فــي قطــاع غــزة، 

تشــرین األول/ أكتــوبر، انفجــار كبیــر فــي جزیــرة بــالي فــي  ١٢رغــم اإلدانــات الدولیــة. 
شخصـــًا ویجـــرح المئـــات. ویعتقـــد الـــبعض ان إســـالمیین  ١٩٠أندونیســـیا یقتـــل حـــوالي 

 ندونیسیة هم وراء هذا الحدث.متشددین من  الجماعة اإلسالمیة اإل
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  مقدمة:

  الخطابات األیدیولوجیة

  والسیاسیة اإلسالمیة الحدیثة والمعاصرة
حـول: تهدف هـذه المقدمـة الـى تزویـد القـارئ بثالثـة مـداخل فكریـة نظریـة وسیاسـیة 

أوًال، رؤیــــة الحركـــــات اإلســـــالمیة لطبیعـــــة المعرفـــــة ومبادئهـــــا، ثانیـــــًا، رؤیتهـــــا لطبیعـــــة 
بادئهــا، وثالثــًا، التطــورات الحاصـــلة حــول المســائل المعاصــرة، وخصوصـــًا السیاســة وم

  التعددیة والدیمقراطیة.

  أوًال: المبادئ المعرفیة 
یشتمل الفكر اإلسالمي والعربي على تیارات فكریـة متعـددة ومختلفـة مثـل العلمانیـة 

م كأســــاس واالشـــتراكیة والقومیــــة وغیرهــــا. إال أن هنـــاك تیــــارین تمیــــزا بقبولهمـــا اإلســــال
للحضـــارة وكقاعــــدة تأسیســـیة للمعرفــــة وكمســـتودع للمبــــادئ المكونـــة للنظــــام السیاســــي 

  واالجتماعي وهما اإلصالحیة اإلسالمیة واألصولیة اإلسالمیة.
فاإلصالحیة اإلسالمیة كمـا دعـا إلیهـا جمـال الـدین األفغـاني ومحمـد عبـده ومحمـد 

علــى المــودودي وحســن إلینــا وّســید إلیهــا أبـو األدعــا إقبـال، واألصــولیة اإلســالمیة كمــا 
قطــب وآیــة اهللا الخمینــي تختلفــان أساســًا فــي بنــاء نظرتهمــا حــول المعرفــة وحــول ســبل 

  ومناهج التوصل إلیها.
تشــكل األصــولیة، أوًال، جــزءًا مــن الخطــاب الفكــري الــدائر لعــدة قــرون فــي الشــرق 

ســـفة العلـــوم. فمـــن الناحیـــة والغــرب، وثانیـــًا، نقـــدًا للفلســـفة والألیدیولوجیـــة السیاســیة ولفل
الفلسـفیة، تـرفض األصـولیة اإلســالمیة رؤیتـین متناقضـتین: تقــول األولـى بـأن االنســان 
مالــك للحقیقــة، وتقــول الثانیــة بعــدم وجــود حقیقــة محــددة علــى االطــالق. مــن الناحیــة 

هـي ملـك للشـعب، وال توافـق السیاسیة، ترفض األصولیة المبدأ الذي یقول إن السـلطة 
بــار المجتمعـات أســواقًا اسـتهالكیة لتحقیــق الرغبـات، والبــدیل عـن هــذا عنــدها علـى اعت

  هو إنشاء مجتمعات مؤسسة على العدل والفضیلة والمساواة.
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أمـــا اإلصـــالحیة اإلســـالمیة فتؤكـــد علـــى وجـــود القـــوانین الطبیعیـــة واألخالقیـــة فـــي 
یمكـن البرهنـة علیهـا هي حقیقـة و  واالخالقیةالطبیعة اإلنسانیة. فهذه القوانین الطبیعیة 

الماركســـیة التـــي عـــن طریـــق العقـــل. یقـــول علـــي شـــریعتي إن اإلســـالم، وعلـــى نقـــیض 
تســـاوي بـــین القـــانون األخالقـــي والعـــادات االجتماعیـــة، یعـــزو القـــوانین األخالقیـــة إلـــى 

. فــاهللا هــو الــذي نفــخ فــي اإلنســان روحــه وحملــه أمانتــه ال )١(طبیعــة اإلنســان الفطریــة 
فـي األرض فقـط، بـل أیضـًا بسـبب قربـه مـن اهللا. وعلـى الـرغم مـن عن طریق الخالفة 

أّن اهللا هو الوحید المالك للمعرفة المطلقة والقـادر الوحیـد علـى تغییـر قـوانین الطبیعـة، 
إال أن اإلنسـان قــادر فـي درجــة مـا علــى العمــل ضـد قــوانین الطبیعـة وقدراتــه الجســدیة 

ن هـذه القـوانین یمكـن التوصـل إلیهـا عـن بسبب الروح التي نفخها اهللا فیه. یعنـي هـذا أ
طریــــق العقــــل. فاألفغــــاني یــــرى أن فــــي اإلنســــان دافعــــًا غریزیــــًا للترفــــع عــــن الحیوانیــــة 
والشـهودة ولتحسـین معاشـه. وهـذا ال یحـدث بمجـرد اتبـاع الفطـرة فقـط بـل بالبحـث عــن 

ج المعرفــة وتنمیــة المهــارات والقــدرات الموصــلة والمحدثــة للحضــارة. وبهــذا یكــون عــال
األمة مكونـًا مـن العـودة لالسترشـاد بالقواعـد الكلیـة للـدین وتطهیـر القلـوب ومـن تكـوین 
األمة من جدیـد . فالـذي ال یحكـم بـه العقـل وتشـهد بـه أسـس االجتمـاع اإلنسـاني مآلـه 
الـــزوال. وعلیـــه، فعلـــى المســـلمین الســـعي للتقـــدم الظـــاهر فـــي دراســـة العلـــوم، فاألســـس 

ال تتطلــب الــدین فقــط بــل هــي بحاجــة إلــى معرفــة جوهریــة  الدینیــة واألخالقیــة الســلمیة
  .)٢(وحقیقیة

وفــي الحقیقــة، یفهــم المفكــرون اإلصــالحیون المســلمون الفلســفة علــى أنهــا علــم مــن 
العلوم. یقول محمد عبـده، مـثًال، إن اإلسـالم ال یمكنـه مناقضـة العلـم، فهـو یـؤمن بـأن 

العلمــي. وبــالرغم مــن أن  عمــل العقــل لــیس الــتكهن بــل یــتلخص فــي البحــث بالمجــال

                                     

)١(Ali Shari"ati, Marxism and other Western Fallacies: An Islamic Critique, translated by R. 
Campbell, Contemporary Islamic Thought: presian series (Berkeley, CA: Mizan Press, 1980) pp17 

and 80.  

، ٦١ – ٦٠)، ص ١٩٥٧العـــرب،  ) انظـــر: جمـــال الـــدین األفغـــاني: العـــروة الـــوثقى ( القـــاهرة : دار٢(
ــة، دراســة وتحقیــق محمــد عمــارة،  ــة  ٢وجمــال الــدین األفغــاني: األعمــال الكامل ج ( بیــروت : المؤسســة العربی

  .١٧- ١٦و  ١٣-٩) ، ص١٩٧٩للدراسات والنشر، 
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العقل والوحي متناغمان فـإن المفكـرین الـذین حـاولوا مطابقـة البـراهین الفلسـفیة والـنص 
علــى وجـــود اهللا وجـــوهره تجـــاوزوا حـــد المعقـــول؛ فـــإن تكهنـــاتهم ال یمكـــن البرهنـــة علـــى 
صــحتها؛ أمــا العلــوم فــیمكن التحقــق مــن صــحتها، لهــذا، عنــدما یــرى عبــده تناســقًا بــین 

. واألفغـــاني، كعبـــده، یجعـــل العلـــم المعیـــار )١(والعقـــل یعنـــي بالعقـــل هنـــا العلـــومالـــوحي 
النهائي لیس فقـط عنـد غمـوض القـرآن أو اخـتالف اآلراء فیـه بـل عنـد مناقضـة القـرآن 
للعلـــوم ألن القـــرآن یحتـــوي علـــى مبـــادئ عامـــة، فـــال یجـــوز معارضـــته للعلـــوم. أمـــا إذا 

ویــؤدي  )٢(ج الــذي یجــب اتباعــه هــو التأویــلاعتبــر أن هنــاك تناقضــًا بینهمــا فــإن المــنه
إلـى رفـض  –من أجل صالحیة تأویـل الـوحي  –توكید اإلصالحیین على أهمیة العلم 

المفــاهیم التقلیدیــة والفلســفة ومفــاهیم علــم الكــالم والــى قبــول تــأویالت وتفســیرات جدیــدة 
  في الفلسفة وفي علم الكالم متوقفة في صحتها على العلوم الحدیثة.

الحیون یــرون الــدین عــامًال فطریــًا، ولكنــه فــي تنــاغم مــع العقــل. ویسترشــد فاإلصــ
محمد عبده على هذا، مثًال، بقوله: إن المسلمین اتفقوا، على العمـوم، علـى أن بعـض 
قضــایا الــدین الیمكــن اإلیمــان بهــا إال عــن طریــق العقــل كمعرفــة وجــود اهللا وقــدرة اهللا 

وا على أن الدین یحتـوي علـى مبـادئ مغـایرة على إرسال الرسل. كما أن المسلمین اتفق
للعقـل. فاإلنسـان قـادر علـى البرهنـة، مـثًال، علـى وجـود اهللا، إال أنـه ال یمكنـه التوصـل 
إلــى فهــم حقیقتــه. ویعــود هــذا إلــى محدودیــة فهــم اإلنســان، فهــو غیــر قــادر حتــى علــى 

  .)٣(عدة للدینالمسافهم نفسه فهمًا شامًال وكامًال. لكن العقل یبقى من أهم األمور 
عـــالوة علـــى هـــذا یجعـــل محمـــد عبـــده الـــدین مـــن أهـــم العوامـــل الفاعلـــة فـــي تكـــوین 
األخـالق؛ ألنــه أكثـر تــأثیرًا فـي النــاس مــن العقـل، إال أن مــا هـو أكثــر أهمیـًة مــن ذلــك 

عنــد التوصــل إلـــى هــو أن العقــل یشــكل مصــدرًا لمعرفــة الـــدین وللعمــل بموجبــه. لكــن 

                                     

) محمــد عبـــده، رســـالة التوحیـــد، دراســة وتحقیـــق محمـــد عمـــارة ( بیــروت: المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ١(
  .١٠٨ – ٦٩و ٧٠-٤٧، ٥٩-٣٢، ٤٦-٢٨، ١٩-١٨)، ص١٩٨١ والنشر،

  .١٣٢ – ٥١و  ١١٢-٢٠، ٣١، ٤٦-١٩) المصدر نفسه، ص٢(

  .٤٤١ – ٤٤٠) األفغاني ، جمال الدین األفغاني: األعمال الكاملة ، ص٣(
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. وبمثـل هـذا یقـول محمــد )١(لـى اإلنســان اتبـاع الرسـول اإلیمـان، عـن طریـق العقـل، فع
إقبــال الــذي یــرى أنــه علــى الــرغم مــن أن الــدین یبــدأ بالعاطفــة إال أن الــدین ال یعتبــر 
نفسه عملیًة عاطفیة فقط ویسـعى دائمـًا إلـى البحـث فـي أمـور مـا وراء الطبیعـة: فلـیس 

ل یشـــمل التعبیـــر عـــن موضـــوع الـــدین األمـــور الجزئیـــة أو العاطفیـــة أو العمـــل فقـــط، بـــ
اإلنسان بأكمله. ففي اإلسالم ال یعارض المثال الواقع، لكنـه یحـاول اختصـار المسـافة 

. كمــا یعــرف علــي شــریعتي الــدین علــى )٢(بینهمــا حیــث یســتوعب المثــال الواقــع وبغیــره
  أنه التفسیر المنطقي المفهوم والمثالي والروحي للكون الموافق للواقع ولأللوهیة.

خــــرى، وعلــــى الــــرغم مــــن إصــــرار األصــــولیة اإلســــالمیة علــــى وجــــود مــــن ناحیــــة أ
المبــادئ األخالقیــة فــي الطبیعــة اإلنســانیة فإنهـــا تؤكــد علــى عــدم قــدرة اإلنســان علـــى 
التوصل لهذه المبادئ عن طریق العقل. وهـذا یفـرض ویتطلـب وجـود الـوحي مـن أجـل 

علـــى المـــودودي الفطـــرة عنـــد أبـــي األالقـــي. وتتحـــول خالـــتمكن مـــن اتبـــاع النمـــوذج األ
وسید قطب، والتي تتلقى الـوحي، إلـى الخضـوع للقـوى المسـیطرة التـي أوجـدت القـوانین 

  والتي تنشأ بدورها عن مشیئة اهللا من أجل سعادة بني البشر.
هـو أن األصـولیین یجعلـون مـن فالخالف األساسي بـین األصـولیین واإلصـالحیین 

إلـــــى دلیـــــل منطقـــــي؛ بینمـــــا یتقبـــــل اإلســــالم النظـــــام الشـــــامل المعلـــــل الـــــذي ال یحتـــــاج 
اإلصالحیون مبدأ التوصل إلى الحقیقة عن طریق البرهان. وهكذا، یجیز محمـد عبـده 
البحــث عـــن البراهین،ولـــدى التوصـــل إلیهـــا، فــي معنـــى آخـــر، علـــى الباحـــث الخضـــوع 
لتعالیم الرسول. یـرفض األصـولیون الـدعوى القائلـة بقـدرة العقـل البشـري علـى التوصـل 

قـــدرة علــــى  ة دون مســـاعدة الـــوحي. أمــــا األصـــولیون فیعتبـــرون أن للعقـــلإلـــى الحقیقـــ
  اكتشاف الكثیر من المبادئ المیتافیزیقیة واألخالقیة.

سوف أركز في بقیة هذا البحـث، علـى نظریـة األصـولیة فـي المعرفـة كمـا تصـورها 
كـــأبي األعلـــى المـــودودي، وحســـن البنـــا، وســـید قطـــب، وآیـــة اهللا الخمینـــي، وذلـــك فـــي 

لمـاذا یتقبـل األصـولیون القـرآن والحـدیث فقـط لة لإلجابة عن بعض األسـئلة مثـل محاو 
                                     

  .١١٣ -١١١) المصدر نفسه، ص١(

)٢ (Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam ( Lahore: Iqbal, 
1960) . pp. 2,9 and 22.  
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كمصـــدرین للمعرفــــة والسیاســـة والقــــانون واالقتصـــاد ولكــــل أوجـــه الحیــــاة؟. ومـــن أجــــل 
توضـــیح األفكـــار المتداولـــة حـــول القضـــایا األساســـیة قســـمت هـــذا البحـــث إلـــى أربعـــة 

  فهوم الدین.أقسام: نظریة المعرفة، والفلسفة، والطبیعة، وم

  المبدأ األول: نظریة المعرفة
یعتبـــر األصـــولیون أن المعرفـــة تتخطـــى مجـــرد الفهـــم؛ فهـــي الـــتفهم العقلـــي الكامـــل 
المصـحوب بتفاعـل الـنفس مـع هــذا الـتفهم فـي أعمـاق العقــل والضـمیر. كـل هـذا یجــب 

. مـــن هـــذا التعریــــف للمعرفـــة یمكننــــا )١(أن یســـتتبعه العمـــل المطــــابق للـــتفهم وللتفاعــــل
لتوصــل إلــى النقــاط التالیــة: أوًال، وعلــى طریقــة أفالطــون نفســها، یــرى األصــولیون أن ا

المعرفــــة تتجــــاوز مجــــرد الفهــــم بــــل، كمــــا قلنــــا ســــابقًا، هــــي حالــــة عقلیــــة. وبینمــــا یــــرى 
، یحـــاول األصـــولیون )٢(أفالطـــون أن المعرفـــة الحقـــة ال یمكـــن أن تكـــون غیـــر نهائیـــة

. وهكــذا فــإن المرحلــة األولــى هــي مرحلــة العقــل جعــل تعــریفهم للمعرفــة نهائیــًا وكــامالً 
( أو التفهم)، والمرحلـة الثانیـة هـي التفاعـل ( أي تقبـل الـروح والضـمیر) وهـي المرحلـة 
الروحیــة والنفســیة. أمــا كمــال المعرفــة فیتطلــب العمــل، أي المرحلــة الثالثــة، وعلیــه فــان 

س والعمــل. لكــن مــن التعریــف الكامــل للمعرفــة یــدور حــول ثالثــة محــاور: العقــل والــنف
أهــم الشــروط التــي یجــب أن تتــوفر هــو فهــم اإلســالم كمــا كــان یفهمــه الســلف الصــالح 

  والوقوف عند حدود اإللهیة وعدم التقید بما لم یفرضه اهللا أو ینص علیه اإلسالم.
ویرى حسـن البنـا، مـثًال، أن األدلـة المنطقیـة غیـر كافیـة للتوصـل إلـى المعرفـة، بـل 

أیضـًا إلـى فطـرة سـلیمة تسـتقر فیهـا المعرفـة الحقـة، ومـن لـم یجعــل إن المعرفـة بحاجـة 
  اهللا له نورًا فما له من نور.

                                     

ـــاریخ ... فكـــرة ومنهـــاج ( بیـــروت: دار الشـــروق، ١( ـــف المعرفـــة، انظـــر: ســـید قطـــب، فـــي الت ) فـــي تعری
، وحسـن البنــا، مجموعـة رســائل اإلمـام الشــهید حسـن البنــا ( بیـروت : دار القلــم؛ دار القــرآن ٢٦)، ص١٩٧٥
  من المصدر األخیر. ٤٧٣انظر ص . وعن عجز العقل،٢٤٦)، ص١٩٨٤الكریم، 

)٢ (Ali  Shari;ati. On the sociology of Islam: Lectures, translated from the persian b7 (9) 
Hamid Algar (Berkeley, CA: Mizan press. 1979) , p. 41. 
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ــــد أرســــطو طــــالیس والفــــارابي وغیرهمــــا فــــي ضــــوء  إذا درســــنا تعــــاریف المعرفــــة عن
لجمیـع تعریف األصولیة، فإن هذه التعاریف یرفضها األصولیون ألنهـا غیـر مسـتكملة 

إلـــى المعرفـــة عنـــد أرســـطوطالیس حـــین نـــتمكن مـــن مراحـــل المعرفـــة. ویمكـــن التوصـــل 
. ویعتبــــر العقالنیــــون كــــأفالطون والفــــارابي وابــــن ســــینا أن )١(تفســــیر أســــباب األشــــیاء

للمبــادئ العامــة وجــودًا موضــوعیًا. إال أن األصــولیین كالبنــا والنــدوي وقطــب یشــككون 
وتفــاعًال، فــي قــدرة اإلنســان علــى التوصــل إلــى معرفــة اهللا ألن معرفتــه تتطلــب تفهمــًا 

وهذا ما یسـتحیل علـى اإلنسـان القیـام بـه. فلـیس هنـاك إنسـان قـادر علىالحصـول علـى 
ــــى معرفــــة حتمیــــة بوجــــود اهللا وطبیعتــــه. لهــــذا الســــبب، یقــــول  المعرفــــة الكاملــــة أو عل
ــــه فــــي الخلــــق ألن  األصــــولیون، مــــثًال، إنــــه ال یجــــوز لإلنســــان ســــؤال اهللا عــــن حكمت

. فعلـــى  )٢(ســـتقبل علـــى اإلحاطـــة بنظـــام الكـــون اإلنســـان غیـــر قـــادر اآلن أو فـــي الم
الــرغم مــن أن األصــولیین یعتبــرون العقــل منــاط التكلیــف ودافعــًا للشــبهات واألباطیــل، 
فإن وجود الخالق مثًال، هو في حكم البـدیهیات وال یحتـاج إلـى دلیـل. أمـا أولئـك الـذین 

ــــذات اهللا یطــــالبون باألدلــــة فهــــم مكــــابرون ال تنفــــع معهــــم األدلــــة، كمــــا أن اإلح اطــــة ب
یقـول: تفكـروا فـي  (ص)وحقائق األشیاء أكبر من أن تحیط به العقـول البشـریة. فـالنبي

  خلق اهللا وال تفكروا في اهللا....
ــــه إال اهللا هــــي  ولــــیس بمقــــدور العامــــة أو الخاصــــة معرفــــة أســــرار الكــــون.  فــــال إل

صــولیة. الطریــق، ویجــب الوقــوف عنــدها ألن طبیعــة الــدین تقــوم علــى هــذه القاعــدة األ
ویســـتقر، مـــع اســـتقرار هـــذه القاعـــدة فـــي أعمـــاق الـــنفس، النظـــام الشـــامل. فاالستســـالم 
ابتداًء هو مقصد اإلیمـان الـذي یفـتح منافـذ الفطـرة لتتلقـى الموجبـات المـؤثرة وتسـتجیب 
لهــا. واإلســالم لــیس مجــرد نظریــة للدراســة الذهنیــة المعرفیــة الثقافیــة، بــل مــنهج شــامل 

ٕایجــابي. فهــو یكــره بطبعــه أن یتمثــل فــي مجــرد تصــور ذهنــي وكامــل وتصــور واقعــي و 

                                     

 Aristoteles. Aristotle;s Metaphysics, edited by W. D. Ross) انظــر، علــى ســبیل المثــال: ١(
(Oxford: Clarendon press, {1912}.  

ــــة،  د. تــــز  ، ص ٤) انظــــر: ســــید قطــــب، هــــذا الــــدین، ط٢( ــــاهرة: مكتبــــة وهب عــــن العقــــل  ٧-٦( الق
عـن  ٤٤٩ – ٤٤٥، و ٤٣٦ – ٤٣٥واإللهیات، انظر: البنا، مجموعة رسائل اإلمـام الشـهید حسـن البنـا، ص

  اهللا وصفاته.



 ٤٢ 

معرفــي بــل یتمثــل فــي تنظــیم حــي. إن تحویــل اإلســالم إلــى نظریــة یخرجــه مــن طبیعــة 
منهج التكوین الرباني ویخضعه لمناهج التفكیر البشریة ویبطـل وظیفتـه. وعلیـه فیجـب 

  االلتزام بالمنهج كفكر وكعقیدة وكنظام وكحركة.
القــدرة علــى معرفــة اهللا یعــود إلــى مدودیــة عقــل اإلنســان وقدراتــه. وعلیــه، فــإن عــدم 

وبنــــاًء علــــى هــــذا یــــرفض األصــــولیون ادعــــاء بعــــض الفالســــفة أن معرفــــة اهللا بالعقــــل 
ممكنـــة. كمــــا یرفضـــون ثنائیــــة الـــروح والمــــادة ( الموجـــودة، مــــثًال، عنـــد دیكــــارت)، وال 

كمــا عنــد ســبینوزا، فــإن یقومــون بــأي تحلیــل فــي عمــل الــروح علــى المــادة أو العكــس. ف
الحقیقـــة لهـــا مقیـــاس داخلـــي ولـــیس فقـــط مجـــرد مقیـــاس التطـــابق الخـــارجي للفكـــرة مـــع 
موضـــــوعاتها. فاألصولیون،ــــــ كمـــــا ســـــبینوزا، یـــــرون أن المعرفـــــة تـــــؤدي إلـــــى األشـــــیاء 

  .)١(كمعطیات من عند اهللا. مقدمة لفهم النظام بكل أجزائه 
  المبدأ الثاني: الفلسفة

فة تعتقــد األصــولیة بعــدم جــدوى واســتحالة المعرفــة عــن طریــق فــي مراجعتهــا للفلســ
التفلسف. فالفلسفة لیست لإلنسان وما لإلنسـان هـو دراسـة مـا هـو عملـي. فالفیلسـوف، 
فـــي رأي األصـــولیین، وضـــع نفســـه فـــي المكـــان الخـــاطئ حیـــث ال مخـــرج منـــه إال بمـــا 

لــه أن یتفلســف بــل  منحــه اهللا لإلنســان، وهــو العقــل. إال أن العقــل اإلنســاني ال ینبغــي
. فاإلسـالم یجعـل العلـم فریضـة، وقـد أمـر )٢(یجب أن یشغل نفسه بما هو عملي ومفید

ــَرْأ اهللا بــه فــي القــرآن الكــریم  ــٍق، اْق نَســاَن ِمــْن َعَل ــَق اإلِْ ــَق، َخَل ــَك الَّــِذي َخَل ــَرْأ ِباْســِم َربِّ { اْق
نَساَن َما َلْم َیْعَلْم} َوَربَُّك اْألَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم، َعلَّمَ  . كمـا أن اإلسـالم لـم یفـرق )٣( اإلِْ

                                     

 :Spinoza, Ethics 11, prop viiاألشـیاء وعقـل اإلنسـان فـي: ) انظـر الفصـل الخـاص عـن األفكـار، و ١(

Def iv.  

) انظـــر: هــــادي المدرســـي، اإلســــالم واألیـــدیولوجیات المناوئــــة، إلـــى أیــــن ( بیـــروت: مؤسســــة الــــبالغ ٢(
 ١٧٢؛ النــدوي، المصــدر نفســه، ص١٨٠و  ٣٠٧ -١٧٩، البنــا، المصــدر نفســه، ص٧١-٧٠)، ص١٩٨٧

 .Sayyed Abulala Maudoodi, Towards Understanding Islam,  8th ed، ٢١٦ -٢١٥ومـا بعـدها، و
( Lahore: Islamic publications Limited, 1960) pp. 5-16.  

  .٥-١) القرآن الكریم،  سورة العلق، ، اآلیاتى ٣(



 ٤٣ 

مــا بــین العلــوم الدنیویــة وعلــوم الــدین بــل حــث علیهمــا. إال أن العلــم یتعلــق بــالكون ال 
وعلیــه فــإن العلــم والفــن الیــوم لیســا بــدلیل علــى تقــدم المعرفــة بــالمطلق، بخــالق الكــون. 

الــدموع وتــریح المجتمــع وتغنــي الفقــراء.  ألن المعرفــة الحقیقیــة تطمــئن القلــوب وتجفــف
كمــا أن الفلســفات یحطــم بعضــها بعضــها اآلخــر، وكــذلك العلــوم. لكــن موقــف اإلســالم 
ینبـــع مـــن تســـخیر األرض لإلنســـان مـــن أجـــل اســـتعمالها ألغـــراض صـــحیحة. وینتفـــع 
المســـلم بكـــل مـــا خلـــق اهللا وأودع فـــي الكـــون. فالمصـــنوعات خاضـــعة إلرادة اإلنســـان 

ي یجعـــل فـــي اســـتعمالها أداة خیـــر أو شـــر، فاإلنســـان قـــادر علـــى تحویـــل وأخالقـــه التـــ
ــــوم  ــــى المســــلمین استكشــــاف العل ــــق أو خیــــر كبیــــر. ویجــــب عل اآلالت إلــــى شــــر مطل
الطبیعیـــة ألنهـــا تســـخر لإلنســـان القـــوة والمـــادة. أمـــا الـــدین فیرشـــد اإلنســـان إلـــى كیفیـــة 

ســـاني، ســـواء المشـــاهدة أو االنتفــاع بهـــذه العلـــوم. أمـــا أولئـــك الــذین وضـــعوا الفكـــر اإلن
االختبار أو القیاس أو االستقراء، مكـان الهدایـة فقـد اختـاروا طریقـًا لـم یكـن دلـیلهم فیـه 
كافیًا، فضلت خطواتهم األولى وانصرف الجهد إلـى غایـة خاطئـة أوصـلت فـي النهایـة 

لـم إلى اإللحاد. وعلى الرغم مـن أنهـم أدركـوا نـوامیس الفطـرة باالختبـار والقیـاس لكـنهم 
یتوصــلوا إلــى فاطرهــا وانصــرفوا إلــى عبــادة الــنفس واتخــذوا إلههــم هــواههم. أمــا رفــض 
جــدوى واســـتحالة الفلســـفة فمـــا ذلـــك إال نتـــاج فهـــم األصـــولیین للفلســـفة علـــى أنهـــا ذلـــك 
الفرع من المعرفـة الـذي یحـدد لنـا ماهیـة األشـیاء ولـیس كیفیتهـا؛ هـي موضـوع مباحـث 

  العلوم.
تم بــالعالئق بــین مــا هــو خالــد، والتــي هــي عنــد أفالطــون أمــا إذا كانــت الفلســفة تهــ

الشيء الوحید الذي یحتمل اسم المعرفة، فـإن األصـولیین، وخاصـة سـید قطـب، الـذین 
یرفضـــون أوًال مفهــــوم الموجــــودات الخالـــدة وال یعتقــــدون، ثانیــــًا، بمقـــدرة اإلنســــان علــــى 

ناسـب للتوصـل إلـى التوصل إلى المعرفة هم مبررون في رفضـهم الفلسـفة كـالمنهج الم
الحقیقــة. فالمحاولــة الفلســفیة عنــد األصــولیین كمــا هــي عنــد اإلمــام الغزالــي والفیلســوف 
هیــوم هــي محاولــة عقیمــة وخاطئــة، كمــا أن فكــرة رفــض معرفــة اهللا عــن طریــق العقــل 
غیــر مســتهجنة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإذا مــا تأملنــا ملیــًا نــرى أنــه فــي جمیــع 

ا، یتوقــف العقـــل عنــدها وال مجــال متاحـــًا للتقــدم فــي البحـــث الفلســفات، وعنــد درجـــة مــ



 ٤٤ 

. فإذا ما قابلنا وقارنا فكرة األصولیین في رفض معرفـة اهللا عـن طریـق العقـل )١(العقلي
مع فكرة أفلوطین في رفض معرفـة الخیـر نتوصـل إلـى قصـور الفكـر المجـرد عـن فهـم 

ســـفي فـــإن الفیلســـوف ال اهللا أو الخیـــر. وعلیـــه فمـــن الواضـــح أنـــه فـــي قمـــة البحـــث الفل
یمكنــه إال التوقــف عــن البحــث النقــدي وٕابدالــه البدیهــة والفطــرة بــه. ویقــود عــدم معرفــة 
ــــدفع  ــــدأ التجــــاوز لكنهــــا ت ــــى مب ــــد األصــــولیین إل ــــوطین ومعرفــــة اهللا عن ــــد أفل الخیــــر عن
أفلـــوطین إلـــى قبـــول التأمـــل كمـــنهج لالقتـــراب مـــن المعرفـــة، بینمـــا یـــرفض األصـــولیون 

الها ویقترحــــون الــــدین المـــــوحى بــــه علــــى العمـــــوم واإلســــالم علـــــى الفلســــفة بكــــل أشـــــك
  الخصوص كبدیل للفلسفة.

حتى اآلن، یتعلق بحثنا بذلك النوع من الفلسفة التـي تعتمـد علـى العقالنیـة والنقدیـة 
وتقــوم علــى المنطــق، أمــا األنــواع األخــرى مــن الفلســفة، كفلســفة هیــدغر، والتــي تقــف 

قــــدي فتعتمــــد فــــي توصــــلها إلــــى المعرفــــة علــــى البدیهــــة موقفـــًا عــــدائیًا مــــن التحلیــــل الن
ویمكننـــــا القــــول إن األصـــــولیین علـــــى العمــــوم كســـــید قطـــــب . )٢(الشخصــــیة والمباشـــــرة

والمودودي ینتمون إلى هذه الفئة. هذا إذا ما تقبلنـا تعریـف أرسـطوطالیس للفلسـفة كمـا 
یعنــي نقلــه محســن مهــدي. یقــول مهــدي فــي شــرحه لمقولــة أرســطوطالیس إن التفلســف 

أمــرًا مــن اثنــین. أوًال: هــل یجــب علینــا البحــث، وثانیــًا: اســتعمال المــنهج الفلســفي. فــإذا 
مـــا قلنـــا إن علـــى اإلنســـان أن ال یتفلســـف، فعلینـــا أیضـــًا البرهنـــة علـــى ذلـــك؛ فالبرهنـــة 

  .)٣(الفلسفیة هي أساس المعرفة

                                     

 ,Machiavelli. وآلراء مماثلــة غربیــة فــي الموضــوع نفســه، انظــر: ٢٣-٢٢) قطــب، هــذا الــدین، ص١(
Discourses I, I, vi (3), principle xv. 

 .Martin Heideggar, Introduction to Metaphysics, passim) انظر مثال: ٢(

 ,Aristoteles, Fragmented Selection, edited by W. D. Ross ( oxford; Clarendon press) انظر: ٣(
1955) pp. 7-29,  

 Musin Mahid, {Islamic Philosophy in Contemporary Islamic Thought} oaperمقتـبس عـن: 
oresented at: God and Man in Contemporary Islamic Thought; proceedings of the philosoghy 
symposium Held at the American University of Beirut, Febuary 6-10 1967, edited by Charles 

Malik, centennial publications (Beirut: American Universithy of Beirut, 1972) , pp 99-100. 
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 یقـــول األصــــولیون إن المقـــوالت اإلیســــتمولوجیة هـــي صــــحیحة أو خاطئـــة، وبــــذلك
ـــــــرات األخالقیـــــــة  ـــــــأن التعبی ـــــــة. أمـــــــا قبـــــــول األصـــــــولیة ب یتبعـــــــون المدرســـــــة الالمعرفی
واإلیستمولوجیة ال یمكن تعریفها بمقوالت منطقیة وأخالقیة فهـي فـي توافـق مـع مـذهب 
ـــــق بطبیعـــــة ومجـــــال المعرفـــــة  ـــــة المعرفـــــة تتعل ـــــت نظری ـــــإذا كان ـــــه، ف الالطبیعیـــــة. وعلی

فــإن نظریــة المعرفــة عنــد األصـــولیین باإلضــافة إلــى فرضــیاتها وأسســها وصــالحیتها، 
محــددة فــي طبیعتهــا ومجالهــا فــي األشــیاء التــي یمكــن مالحظتهــا والتأكــد منهــا. وهــذا 

فـي الكـون أو مفهـوم الحد یستلزم أن األمور التي ال یمكن مالحظتها، كمفهـوم النظـام 
قـل اإلله، ال یمكن البرهنة علیها في أسلوب موثوق بـه. وفـي كلمـة أخـرى ال یشـكل الع

فـــي كـــل ظـــواهره ووظائفـــه، كـــالمنطق والـــدیالكتیك وســـیلة یمكـــن االعتمـــاد علیهـــا فـــي 
التوصــل إلــى مــا هــو حتمــي. وعلیــه فــإن وظیفــة العقــل عنــد األصــولیین هــي االجتهــاد 

  في األمور التالیة:

  استقبال الوحي وفهمه والتكیف معه والعمل بمقتضاه
فكــــر الرســــول یتلقــــى الــــوحي، فــــالفكر البشــــري، فــــي رأي األصــــولیین، وابتــــداًء مــــن 

لیهتــدي بــه ویهــدي. كمــا أن وظیفــة الرســول هــي مجــرد النقــل الــدقیق والتبلیــغ األمــین 
وعـــدم الجمـــع بـــین الـــذي یـــوحى بـــه والتفكیـــر البشـــري. فكـــل عمـــل إنســـاني ال یبـــرأ مـــن 
النقص والجهل والهـوى، لكـن العقـل یتلقـى ویـدرك ویكیـف ویطبـق التصـور اإللهـي فـي 

ن موازین العقل ومقوالتـه یجـب أن تسـتمد مـن هـذا التصـور. فمـا یحكـم واقع الحیاة؛ لك
اإلنسان هو طبیعته المحدودة ألنه مخلوق حادث، لـیس مطلقـًا وال أزلیـًا وال أبـدیًا. كمـا 

  أن وظیفته هي وظیفة الخالفة في األرض لتحقیق معاني العبادة فیه.



 ٤٦ 

المفهوم تحقیق المفهوم اإلسالمي واعتباره فیصًال في أمور هذا 
  .)١(وقیمه 

فالعقـل مـدعو للتفكـر والنظـر واالعتبـار والتطبیــق فـي عـالم الواقـع طبقـًا لمقتضــیات 
هــذا التصــور. یحــرر العقــل اإلدراك البشــري ویوقظــه ویقــوم منهجــه فــي النظــر ویمنعــه 
مـن الوقـوع فـي الـوهم والخرافـة ویصـونه عـن التبـدد فـي غیـر مجالـه ویوجهـه إلـى سـنن 

الكـــون واإلنســـان. ویتبـــع هـــذا أن وظیفـــة العقـــل عنـــد األصـــولیة هـــي اهللا والـــى طبیعـــة 
وســائلیة وأن العقــل یعمــل كوعــاء لمــا هــو موجــود. لهــذا، ال یجــوز للعقــل الضــیاع فــي 

ة إیجــاد مفــاهیم جدیــدة غیــر مرتبطــة أساســًا بــالوحي. وهــذا مــا یفســر لنــا ســبب لــمحاو 
ــــة فــــي القــــرن ال ــــة الدیكارتی ســــابع عشــــر أو الوضــــعیة رؤیــــة األصــــولیین مــــثًال للعقالنی

. فمثــل هــذه )٢(االجتماعیــة أو المنطقیــة، كتــدخل الفكــر اإلنســاني فــي المفهــوم اإللهــي
الفلســـفات هـــي نظریـــات وآراء حولـــت الحضـــارات إلـــى مظـــاهر مادیـــة بحتـــة تهـــدم مـــا 
جــاءت بــه األدیــان الســماویة وتشــجع اإللحــاد والشــك فــي اهللا وٕانكــار الــروح واإلباحیــة 

  ذة وٕاشباع الغرائز والشهوات والتعصب والربا وما إلى ذلك.والتهافت على الل
لكن أسرار التكوین اإلنساني ستبقى خافیـة علیـه، وكـذلك سـر الحیـاة والمـوت وسـر 
الروح اإلنسانیة. وهذه الفكرة هي نتاج رؤیة اإلنسان على أنـه محـدود بطبیعتـه وطبعـه 

                                     

) انظر: سید قطب، خصـائص التصـور اإلسـالمي ومقوماتـه ( القـاهرة: عیسـى الحلبـي،  [د . ت . ]، ١(
؛ البنـا مجموعـة رسـائل اإلمـام الشـهید حسـن ١٣٢؛ الندوي، ماذا خسر العـالم بانحطـاط المسـلمین؛ ص٥٢ص

ــــــن ،  ؛١٧٠ – ١٦٩و  ٦٨ – ٦٥، ١١البنــــــا، ص ــــــى أی ــــــة، إل المدرســــــي، اإلســــــالم واألیــــــدیولوجیات المناوئ
ـــت : [د.ن.، د. ت. ]، ١٧-١٦و  ١٢-١١ص ـــي، الحكومـــة اإلســـالمیة ( الكوی ، وروح اهللا الموســـوي الخمین
  .٦٨-٦٧ص

؛ ٤٦؛ المدرســــــي، المصــــــدر نفســــــه، ص٢١٩-٢٠٥و  ٢٢٠ – ١١٧) البنــــــا، المصــــــدر نفســــــه، ص٢(
، ومعـالم فـي ٦٧-٦٦؛ قطب، المصـدر نفسـه، ص٦٦-٦٥و  ٥٩،  ٦٣ -٥٧الخمیني، المصدر نفسه، ص

  .١٧و٤٣-١٢، ١٤-١١الطریق ، ص



 ٤٧ 

. فیجــب علــى اإلنســان أن یلتــزم )١(وفــي قدراتــه وٕامكانیاتــه ؛ فهــو لــیس أزلیــًا أو مخلــدًا 
ـن اْلِعْلـِم ِإالَّ َقِلـیًال} حـد العقـل وتقبـل قولـه تعـالى  ومحاولـة زیـادة عملــه  )٢({َوَمـا ُأوِتیـُتم مِّ

  .)٣( َفَتَعاَلى اللَُّه {َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما} من هذا المنطلق 
راك حقـــــائق إن معرفـــــة اهللا ال تحـــــیط بهـــــا العقـــــول البشـــــریة ألنهـــــا قاصـــــرة عـــــن إد

األشـیاء. فالفلسـفة ال تتجــاوز كونهـا ظنونــًا ال حقیقـة لهـا وال معنــى، وال تجـدي نفعــًا وال 
تأتي بنتیجة. فالتصور الفلسفي ینشأ في الفكر البشري لمحاولة تفسـیر الوجـود وعالقـة 

یبقــى ضـمن حـدود المعرفـة الفكریــة البـاردة. لهـذا ال یجـوز للمســلم  اإلنسـان بـه. إال أنـه
فــي فــي أمــور العقیــدة وحقائقهــا وفــي تصــورها العــام والقــیم والمبــادئ العامــة فــي أن یكت

النظـــام السیاســـي أو االجتمـــاعي أو االقتصـــادي علـــى مصـــدر إنســـاني. وكمثـــال علـــى 
هــذه المحدودیــة واالنكفــاء الــذاتي والمباشــرة فــي الفهــم هــو دیكــارت نفســه؛ فبقولــه  أنــا 

وجــوداهللا عـن طریــق البرهنـة علــى  رهنـة علـىأفكـر، إذًا أنـا موجــود ، حـاول دیكــارت الب
وجود نفسه. فمفهوم وجـوداهللا، والـذي حـاول دیكـارت جعلـه حقیقـة موضـوعیة، مـا كـان 
ممكنـًا البرهنــة علیــه إال بعــد البرهنـة علــى عــدم قــدرة اإلنسـان علــى خلــق هــذا المفهــوم. 

لــه فــنحن، حســب مــا یقــول دیكــارت مخلوقــات وضــیعة ال یمكنهــا التوصــل إلــى فكــرة اإل
طریــق اإللــه نفســه. ولهــذا، البــد مــن وجــود اهللا، أمــا حتمیــة وجــوده فــال یمكــن إال عــن 

ـــنفس ذاتهـــا . وكمـــا اعتقـــد الفیلســـوف لـــوك والفیلســـوف ماكیـــافیلي )٤(إیجادهـــا إال فـــي ال
والشـــیخ محمــــد عبــــده، تعتقــــد األصــــولیة بــــأن أجــــزاء مــــن الطبیعــــة مغلقــــة أمــــام الفكــــر 

                                     

، وســید قطــب: ١٣٦ – ١٣٥؛ النــدوي، المصــدر نفســه، ص٤٣٣ -٤٣١) البنــا، المصــدر نفســه، ص١(
)، ١٩٨٠، والعدالــة االجتماعیـــة فـــي اإلســالم ( بیـــروت: دار الشـــروق،  ١٢٧-١٢٦معــالم فـــي الطریـــق، ص

  .٦٩ص

  .٨٥كریم، سورة اإلسراء اآلیة ) القرآن ال٢(

  .١١٤) المصدر نفسه، سورة طه اآلیة ٣(

)٤ (Rene Descartes, Mediations, 3rd and 4th Mediations..  



 ٤٨ 

ًال بــأن الســؤال عــن الخــالق یــؤدي إلــى تــرف فكــري . فیقــول حســن البنــا مــث)١(اإلنســاني
وٕالـــى البحـــث فـــي ذات اهللا التـــي لـــن تـــتمكن العقـــول القاصـــرة مـــن إدراكـــه. فكـــل عمـــل 
إنســــاني یصــــاحبه نقــــص وجهــــل وهــــوى یتجســــم فــــي تصــــورات وثنیــــة وفلســــفات غیــــر 

  مجدیة.
جـد أن وٕاذا ما استعدنا تعریف األصولیة للمعرفة وقارناه مـع العقالنیـة والتجریبیـة، ن

مــا تفتقـــده األخیرتـــان بنظــر األصـــولیین هـــو تعریـــف شــامل وكامـــل للمعرفـــة وللحقیقـــة. 
وهمـــا كـــذلك بالفعـــل ألنهمـــا ال تؤدیـــان إلـــى فهـــم كامـــل لإلنســـان ووجـــوده. وعلیـــه، فـــال 

. فالفلســـفات )٢(یمكنهمـــا أن یكونـــا أداة التوصـــل إلـــى الحقیقـــة المطلقـــة والتعبیـــر عنهـــا 
ن ســـائر المـــواد وكحیـــوان مـــن ســـائر الحیوانـــات؛ لكـــن تتعـــاطى مـــع اإلنســـان كمـــادة مـــ

تتجاهـــل خصائصـــه التـــي تمیـــزه وتجعـــل منـــه كائنـــًا فریـــدًا. فـــالمطلوب مـــن المســـلم أن 
یســتقل فــي فكـــره ویعتمــد علـــى اســاس اإلســالم ال علـــى النظریــات الغربیـــة. وكمــا قـــال 

لة إلـى فرنسیس بیكون تعتقد األصـولیة بوجـوب انبعـاث تـأثیرات عملیـة للمعرفـة موصـو 
ـــــت تلـــــك العقالنیـــــة أم  العمـــــل. فرفضـــــها للفلســـــفة الكالســـــیكیة أو الحدیثـــــة ســـــواء أكان
التجریبیة سببها إصرار األصولیة على أن المعرفة الحقة مؤدیـة بطبیعتهـا إلـى العمـل، 
أوًال، والى إشباع حاجات اإلنسـانیة، ثانیـًا؛ فالمعرفـة البـاردة بحـد ذاتهـا لیسـت مطلوبـة، 

  .)٣(المعرفة إلى قوة باعثة یمكن تحقیقها في الواقع بل المطلوب تحویل

                                     

، وقطـب: العدالـة االجتماعیـة فـي ٤٧٥ – ٤٧٣) البنا، مجموعة رسائل الشهید اإلمام حسـن البنـا، ص١(
صـــــائص التصـــــور اإلســـــالمي ومقوماتـــــه، ، وخ٢٧٠-١٤٧و  ٢٦٧ – ١٤٣،  ١٤٦ – ١٤٠اإلســـــالم، ص

  .٥٣ص

، ٥٢؛قطــب: معـالم فـي الطریــق، ص١٢٥و  ٨٢-٨١) عـن العلـوم، انظـر: البنــا، المصـدر نفسـه، ص٢(
  .١٣٤ – ١٣٢، والخمیني، الحكومة اإلسالمیة، ص٥٣وخصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، ص

ـــي علـــى التـــوالي، و  ١٠-٩، ٤٠و  ٣٨ – ٣٠) قطـــب: المصـــدران نفســـهما، ص٣( العدالـــة االجتماعیـــة ف
 Shari'ati, on؛ ١٤٠؛ النـدوي، مـاذا خسـر العـالم بانحطـاط المسـلمین، ص١٦٩ – ١٦٧و ١٩اإلسـالم، ص

the Sociology of Islam: Lectures, pp. 42- 52, 44 45 and 50, and Maudoodi, Towards 
Understanding Islam, pp. 30 – 31.  



 ٤٩ 

ســبینوزا، تعتقــد األصــولیة، أن المعرفــة  ویمكننــا بلــورة النقــاط التالیــة: أوًال كمــا عنــد
المســتمدة مــن الحــواس هــي معرفــة جامــدة؛ كمــا أن اإلدراك واإلرادة همــا شــيء واحــد. 

همـا إشـارة إلـى عـدم كفایـة  فجمود المعرفة عند سبینوزا وبرودة المعرفـة عنـد األصـولیة
  .)١(الفكرة أو المفهوم
عن العقل عند سبینوزا یتطابق مع كفایـة الفكـر بینمـا تـرى األصـولیة  فالعمل الناتج

ان العمــل العقلــي والمــادي هــو داللــة علــى كفایــة الفكــر. وهكــذا تظهــر األصــولیة، فــي 
ى سـالمة الفكـر . إصرارها على ربط الفكر بالعمل، أهمیة العمـل مـن أجـل البرهنـة علـ

فبینمـا یــرى أرســطوطالیس مــثًال، أن العمــل هــو خــادم الفكــر، تــرى األصــولیة أن الفكــر 
هو خادم للعمل. فطاعة اهللا، وهو ما تصر علیه األصولیة كدلیل علـى صـحة الفكـر، 

  یتطلب العمل بمقتضیات الشریعة والطبیعة ولیس التأمل.
بـــل العكـــس هـــو الصـــحیح؛ إن أي ولكـــن هـــذا ال یعنـــي أبـــدًا أن الفكـــر غیـــر مهـــم، 

معرفــة صــحیحة تفتــرض، عنــد األصــولیین، العمــل وٕاشــباع الطمــوح الروحــي والفكــري 
عنــد اإلنســان. لهــذا یــرى األصــولیون وغیــرهم أن اإلســالم هــو النظــام المعرفــي االكمــل 
ألنــه یحمــل أجوبــة عــن األســئلة األساســیة حــول الحیــاة، كالســؤال عــن حقیقــة اإلنســان 

. فــالقرآن الكــریم لــم یتعــرض لمســألة خلــق العــالم الطبیعــي بــل اهــتم )٢(ودوالحیــاة والوجــ
أكثـر بالحیــاة االجتماعیــة والخلقیــة لفصــل الخیــر عـن الشــر. أمــا المســائل المتعلقــة بمــا 
بعــد الطبیعــة أو المعــارف الروحیــة فقــد بســطها القــرآن وجعــل قاعــدتها التوحیــد. وبــذلك 

خـاص فـي التفكیــر مـن أجـل البـرؤ مــن  أصـبحت وظیفـة المـنهج الربـاني إعطــاء مـنهج
رواســـب منـــاهج التفكیـــر الســـائدة، ومـــن أجـــل إقامـــة الـــدعوة اإلســـالمیة علـــى مخاطبـــة 

  العقول والضمیر والوجدان وتجریدها من القهر المعنوي بالخوارق المعجزة.

                                     

)١ (Spinoza, Ethics, edited by Dagobert Runes (New york: Citadel press, 1976). Pp. 178- 179, 
192, 194 and 200.  

ــــا، ص٢( ــــي، الحكومــــة ٢٥٠و  ٢٤٧، ٨٤) البنــــا. مجموعــــة رســــائل اإلمــــام الشــــهید حســــن البن ؛ الخمین
، والعدالـــة االجتماعیـــة فـــي اإلســـالم، ٨٤ – ٨٢؛ قطـــب: معـــالم فـــي الطریـــق، ص٥٩ – ٥٧اإلســـالمیة، ص

  .٢٨٥و ١٩٦ص



 ٥٠ 

للنـــواحي وعـــالوة عـــن هـــذا، فـــإن إصـــرار األصـــولیة علـــى شـــمول تعریفهـــا للمعرفـــة 
المادیــة هــو نتیجــة مفهومهــا للوحــدة علــى أنهــا وحــدة الــوود. فــالكون الذهنیــة والروحیــة و 

هــو وحــدة مؤلفــة مــن المعــروف الظــاهر والغیــب المســتتر. فالحیــاة هــي وحــدة الطاقــات 
. فاإلســـالم ال )١(المادیــة والروحیـــة، إذ إن أي تفریـــق بینهمـــا یـــؤدي إلـــى انفصـــام وخلـــل

بـل یطلـق لكـل منهمـا نشـاطه یعقد السالم على حساب الجسد وال على حسـاب الـروح، 
لیتجـــه بـــه إلـــى الخیـــر والصـــالح والنمـــاء. واإلســـالم دیـــن الوحـــدة بـــین القـــوى الكونیـــة 
جمیعها، فهو دین وحدة اإلله وتوحید األدیان وتوحید الرسـل ووحـدة العبـادة والمعاملـة، 
ـــــات والمادیـــــات، والقـــــیم االقتصـــــادیة والمعنویـــــة، والـــــدنیا  ـــــدة والشـــــریعة، والروحی والعقی

ــــك الوحــــدة الكبــــرى تشــــریعاته وفرائضــــه و  اآلخــــرة، واألرض والســــماء، وتصــــدر عــــن تل
وتوجیهاته وحدوده وقواعده في الحكم والمال. ویمد اإلسالم األمة والفـرد بـنظم وقواعـد 
أسسها في القرآن الكریم. وٕاذا مـا كانـت هـذه حقیقـة الكـون، فـإن المعرفـة الحقـة تتطلـب 

مفهــوم التوحیــد فــي كــل كتابــات األصــولیین ســواء شــمول كــل هــذه األمــور. لقــد تغلغــل 
فــي األدب أو التــاریخ أو االقتصـــاد او فــي السیاســـة. لهــذا فــإن األصـــولیین ســواء فـــي 
األدب أو التـــاریخ أو االقتصـــاد أو فـــي السیاســـة. لهـــذا فـــإن األصـــولیین یرتكـــزون فـــي 

ض قبـــولهم ألي نظـــام فكـــري علـــى دعـــواه للوحـــدة. فمـــن هـــذا المنطلـــق یمكـــن فهـــم رفـــ
األصــولیة للمثالیــة األفالطونیــة والروحیــة المســیحیة ولعقالنیــة ارســطوطالیس والفــارابي 
وابن رشد ولتجریبیـة مـاركس. كـذلك تـرفض األصـولیة تجزئـة العـالم معرفیـًا وعملیـًا. إذ 
انهــــا ال تــــرى فائــــدة فــــي تجزئــــة الحیــــاة والمعرفــــة ألن هــــذا یــــؤدي إلــــى فقــــدان الوحــــدة 

إن میــــزة اإلســــالم، عنــــد األصـــــولیین، هــــي نظرتــــه فـــــي الممســــكة بــــالوجود. وعلیــــه فـــــ
  .)٢(الوجود

                                     

ــة فــي اإلســالم، ص١( ــة االجتماعی ، والنــدوي، مــاذا خســر العــالم بانحطــاط المســلمین، ٣٠) قطــب، العدال
  .٢٦٤ – ٣٦٣و  ٢٢٣، ٢١٨، ٢٢٥ – ٢١٧ص

 ١٤٧؛ البنا، المصـدر نفسـه، ص ٧٠-٦٩) المدرسي، اإلسالم واألیدیولوجیات المناوئة، إلى أین، ص٢(
  , Shari"ati , On the Sociology of Islam: Lectures , pp 60-61 , and sayyed؛ ٢٧٧ – ٢٧٢و  ١٧٠ –

Abulala Maudoodi, A Short History of Revivalist Movements in Islam ( Lahore: Islamic 
publications Limited, 1963) pp. 34- 35.  



 ٥١ 

تــؤدي هــذه النظریــة إلــى األمــل الواســع الــذي تحتاجــه األمــة ألن الیــأس ســبیل إلــى 
الكفــر والقنــوط ومــن مظــاهر الضــالل. وهــذه النظــرة تنطبــق علــى القــرن العشــرین ألن 

خـر، وتقـوم هـذه الرسـالة رسالة اإلسالم هي الدعوة إلـى اهللا ورسـوله واإلیمـان بـالیوم اآل
علـــى كتـــاب منـــزل وشـــریعة إلهیـــة، كمـــا تـــدعو هـــذه النظریـــة إلـــى ترقیـــة اإلنســـان، فـــي 
جســــمه وعقلــــه ألن المدینــــة الصــــالحة ال تنمــــو إال فــــي وســــط دینــــي وخلقــــي وجســــدي 
صالح. فالمسلمون قادرون على إقامة الحیاة الدنیویة والخلقیة الصـالحة، وهـم قـادرون 

اب عقـول راجحـة وعلـوم صـحیحة نافعـة. أمـا إذا تغلبـت جماعـة علـى ان یكونـوا أصـح
ال تؤمن إال بالمادة وما إلیها من لذة ومنفعة محسوسة وال تؤمن بمـا وراء الحـس فإنهـا 
تؤثر بسبب طبیعتها ومبادئهـا ومیولهـا فـي وضـع المدنیـة وشـكلها. وٕاذا تغلبـت جماعـة 

، ذبلــت المدنیــة عــادي هــذه الحیــاةتمجــد المــادة وال تهــتم إال بــالروح ومــا وراء الحــس وت
وهزلــــت القــــوى اإلنســــانیة واحتضــــرت الحضــــارة وخربــــت المــــدن واختــــل نظــــام الحیــــاة. 
فالمدنیــة الیــوم تتــأرجح بــین مادیــة بهیمیــة وروحانیــة. أمــا المســلمون فهــم قــادرون علــى 
الجمـــع بـــین الدیانـــة واألخـــالق والقـــوة والسیاســـة وتمكـــین لإلنســـانیة فـــي أن تتمثـــل فیهـــا 

ع نواحیهــا. فعلــى المســلمین المصــالحة مــا بــین الــروح والمــادة، إذ ان اســتعدادهم جمیــ
الروحــي والمـــادي یـــؤهلهم حتـــى یســـیروا بـــاألمم اإلنســـانیة إلـــى غایتهـــا المثلـــى الروحیـــة 

  والخلقیة والمادیة.
وقد أدى هذه الفهم لمفهوم الوحدة إلـى نبـذ كـل مـن ال یـؤمن بهـذا المفهـوم ووصـمه 

ذا كــــذلك ألنــــه نفــــي للتكامــــل الروحــــي، وبخاصــــة أن أهــــم مظــــاهر . وهــــ)١(بالجاهلیــــة
الحضـــارة الیـــوم هـــي مظـــاهر مادیـــة بحتـــة تهـــدم مـــا جـــاءت بـــه األدیـــان الســـماویة ممـــا 
یــؤدي إلــى، أوًال، اإللحــاد والشــك فــي اهللا وٕانكــار الــروح، ونســیان الجــزاء والوقــوف عنــد 

علـــى اللـــذة والتفـــنن فـــي  حـــدود الكـــون المـــادي المحســـوس، وثانیـــًا، اإلباحیـــة والتهافـــت
االســتمتاع واطــالق الغرائــز مــن عقالهــا وٕاشــباع شــهوتي الــبطن والفــرج، ثالثــًا، التعــالي 
بـــین الطبقــــات، فكـــل طبقــــة تتعـــالى عمــــن ســـواها وتــــود أن تحظـــى بالمغــــانم، كمــــا ان 
الشــعوب تتعصــب لجنســها وتنــتقص غیرهــا وتحــاول أن تلــتهم مــن هــم أضــعف منهــا. 

                                     

: مكتبــة ( القــاهرة ٢، وســید قطــب، المســتقبل لهــذا الــدین، ط٢٢٠ – ٢١٩) البنــا، المصــدر نفســه، ص١(
  .١٠)، ص١٩٦٥وهبة، 



 ٥٢ 

شـي الربـا واالعتـراف بشـرعیته واعتبـاره قاعـدة التعامـل وتعمیمـه كما تؤدي أیضًا إلى تف
بین الدول مما یفسد النفوس ویضعف األخالق والتراخي في محاربة الجـرائم. فظهـرت 

  المبادئ الهدامة، واشتعلت الثورات المدمرة واضطربت النظم االقتصادیة والسیاسیة.
  المبدأ الثالث: الطبیعة
ألساســي هــو الوحــدة والتناســق. یعتقــد األصــولیون بــان هنــا أیضــًا، فــإن الموضــوع ا

حقیقة اإلسالم تنبع من تناسقه مع الطبیعة. فاإلسالم هو فـي تنـاغم مـع قـوانین الكـون 
ومـــع فطـــرة الوجـــود ومـــع فطـــرة اإلنســـان. مـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن اإلســـالم لـــیس دینـــًا 

  .)١(قوانینهمجردًا بل هو جزء متكامل من الكون وقوانینه وتعبیر عن الكون و 
فال یمكن لإلنسان أن یستقر في هذا الكون دون رباط معین یضمن لـه االسـتقرار، 
أي البـد مـن عقیـدة تفسـر لـه مـا حولـه وتفسـر لـه مكانتـه. وهنـاك تـالزم مـا بـین طبیعـة 
التصور االعتقادي وطبیعة النظام االجتماعي الذي هو فرع من التفسـیر الشـامل لهـذا 

مي ینبثــــق فـــي الضـــمیر ویتفاعــــل مـــع المشـــاعر ویتلــــّبس المصـــدر. فالتصـــور اإلســـال
الحیـــاة. فهـــو وشـــیجة بـــین اإلنســـان والوجـــود أو بـــین اإلنســـان وخـــالق الوجـــود وتتلقـــاه 
الكینونـــة اإلنســـانیة بجملتهـــا مـــن بارئهـــا. وتعطـــي ربانیـــة هـــذا التصـــور قیمتـــه الكبـــرى 

یة بجملتهــا ویــدخل وتبرئــه مــن الــنقص والجهــل والهــوى. كمــا أنــه یلبــي الكینونــة اإلنســان
كذلك في دائرة إدراكها، لكنه أكبـر وأوسـع مـن الكینونـة اإلنسـانیة بجملتهـا. فهـو مجـال 
السرمدیة األزلیة األبدیـة الكلیـة المطلقـة. إن ربانیـة التصـور اإلسـالمي تجعلـه بخـالف 

یــرى التصــورات البشــریة. فهــو لــیس بحاجــة فــي ذاتــه إلــى تطــویر وتغییــر ألن واضــعه 
بــال عوائــق الجهــل والقصــور وبختــار بــال تــأثر مــن مانیــة او مكانیــة ویعلــم بــال حــدود ز 

  الشهوات واالنفعاالت ویضع اصًال ثابتًا للبشریة في جمیع أزمانها وأطوالها.
من هذا المنطلق ترى األصولیة ان اإلسالم لیس ضروبًا للعبـادات بـل یجـب فهمـه 

ل شـأن فیهـا وال یقـف مكتوفـًا أمـام فهمًا واسعًا یـنظم شـؤون الـدنیا واآلخـرة ویفتـي فـي كـ
المشــاكل الحیاتیــة. مــن ناحیــة أخــرى یــؤمن األصــولیون بــأن اإلنســانیة افتقــدت لقــرون 

                                     

، العدالـة االجتماعیـة فـي ٢٤، وقطب: هذا الـدین، ص٢٠٦-٢٠٥و  ١٠٠) البنا، المصدر نفسه، ص١(
  .٤٢، ومعالم في الطریق، ص٥٣ – ٥١، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، ص٣٣اإلسالم، ص



 ٥٣ 

عدة نظامًا شامًال للقوى الكونیة واإلنسانیة. فهي مـا زالـت تحـاول فصـل القـوى المادیـة 
  . كل هذا أدى إلى عدة مشاكل أساسیة منها:)١(عن القوى الروحیة

تراعـــات المتمثلـــة ال بـــاآلالت واألدوات بـــل بتـــدخل الفكـــر اإلنســـاني عـــن أوًال: االخ
طریــق العقالنیــة والوضــعیة، مــثًال. لقــد أخضــعت المدنیــة الغربیــة العــالم كلــه، أفلســت 
أممــه وأصــبح العــالم كســفینة فــي وســط الــیم، حــار ربانهــا وهبــت علیهــا العواصــف مــن 

لمــــادة. فــــالغرب یظلــــم ویجــــور كــــل مكــــان. كمــــا اكتــــوت اإلنســــانیة بنیــــران المطــــامع وا
ویطغـــى ویتخـــبط. ویمكـــن تلخـــیص هـــذه االنحرافـــات بتـــدخل الفكـــر اإلنســـاني والتأویـــل 
والتحریــــف لألصــــل الربــــاني للعقیــــدة، فنشــــأت نزعــــات أوروبیــــة معادیــــة للــــدین والفكــــر 
الـدیني؛ مــن عقلیـة مثالیــة إلــى وضـعیة حســیة إلــى جدلیـة مادیــة. كمــا نـتج عــن تشــویه 

  مقوالت وتصورات بشریة انحراف في الفكر األوروبي.التصور الدیني ب
ثانیـــًا: الجهـــل النـــاتج عـــن عـــدم فهـــم الطبیعـــة. فالفالســـفة مـــثًال غیـــر قـــادرین علـــى 
تعریـف الطبیعـة والكـون وغیرهمــا. فـإذا مـا كانــت الطبیعـة هـي التــي تـنقش الحقیقـة فــي 

هــــي ا لحقیقــــة العقــــل اإلنســــاني، فلمــــاذا ال تنقشــــها فــــي عقــــل ا لحیوانــــات مــــثًال، ومــــا 
الصـحیحة؟ فالعقــل وحـده ال یســتطیع االعتمــاد علـى الطبیعــة ألنــه فهـم ویفهــم الطبیعــة 
من منطلقات متعـددة تمنـع حتـى مـن تحدیـد وفهـم طبیعـة الطبیعـة وحقیقـة الحقیقـة. وال 
تعتقـــد األصـــولیة أن الحیـــاة ونشــــأتها وأســـرارها یمكـــن شــــرحها عـــن طریـــق المــــادة. إن 

سمح باختزاله إلى قوى مادیة بحتة والحیـاة البشـریة ودوافعهـا عظمة الكون المادي ال ت
ومجالهـا التــي تتحــرك فیـه ال یمكــن اختزالهــا إلــى االقتصـاد واآللــة والنتــاج، ال بوصــفها 

  فقط غایة ومحركًا ولكن بوصفها العلة األولى واإلله الخالق والرب المنصرف.
یــر فهــم اإلنســان. یعــود عــدم ثالثــًا: عــدم موثوقیــة العلــم ودیمومتــه الناتجــان عــن تغ

موثوقیـة العلـم إلــى أمـور عدیـدة منهــا أنـه فـي حالــة تطـویر وتغیـر فــي العـالم نفسـه فــي 
مقابل تغیر فهم اإلنسـان ووضـعه نظریـات تختلـف مـن عصـر إلـى آخـر. وعلـى الـرغم 
ـــم یجـــب أن یهـــدف إلـــى التغلـــب علـــى العقبـــات والصـــعوبات المتأتیـــة مـــن  مـــن ان العل

االنتفـــاع بقــوى الطبیعـــة المودعــة فـــي الكــون والـــى اســـتخدامها  الجهــل والضـــعف والــى

                                     

والنـــدوي، مـــاذا  ،١٢٩؛ قطـــب، المســـتقبل لهـــذا الـــدین، ص١٦٩ – ١٦٨) البنـــا، المصـــدر نفســـه، ص١(
  .٢٢٠ -٢١٧و  ١٣٦خسر العالم بانحطاط المسلمین، ص



 ٥٤ 

لمقاصد صحیحة إال أن فصلها عن األهداف الدینیة الحقـة أدى إلـى سـوء اسـتعمالها. 
إن المصـــنوعات الجمادیـــة ال ذنـــب لهـــا، ألنهـــا خاضـــعة إلـــى إرادة اإلنســـان وأخالقـــه. 

وجهــة ســیرها. إن اإلنســان فهــي فــي ذاتهــا لیســت خیــرًا وال شــرًا، إال أن اإلنســان یحــدد 
  الشریر یحولها شرًا بسوء استعماله وبخبث سریرته. 

إن الطـــائرات التـــي تقصـــف وتنســـف القـــرى والمـــدن لیســـت مســـؤولة بـــل اإلنســـان. 
ـــــذة  عـــــالوة علـــــى هـــــذا إن الغـــــربیین یســـــتعملون اآلالت وكـــــأن لـــــیس لإلنســـــان وراء الل

ختلطــت الغایــات بالوســـائط، واالنتفــاع المــادي والعلــو فــي األرض مقصــد وال غایــة، فا
واســتعمل الغربیــون قــوة العلــم فــي التغلــب علــى النــاس وقهــر المنافســین، وتنافســوا فــي 
اختـــراع اآلالت التـــي ینـــالون بهـــا وطـــرهم ویحجـــزون بهـــا غیـــرهم. إال أن هـــذه األمـــور 
الثالثـة ال تفضـي باألصـولیین إلــى رفـض العلـم بحــد ذاتـه، بـل قبــول العلـم مـن الناحیــة 

ـــــــوًال فلســـــــفیة فـــــــي نتائجـــــــه المجـــــــردة  ـــــــى أن ال یحـــــــاول أن یفـــــــرض حل والتطبیقیـــــــة عل
ـــــدة )١(التجریبیـــــة ـــــرى األصـــــولیون أن وضـــــع هـــــذه المخترعـــــات والمكتشـــــفات الجدی . وی

{َوَیَتَعلَُّمــوَن َمــا َیُضــرُُّهْم  أصــبحت تســبب ضــررًا أكبــر مــن نفعهــا تصــدیقًا لقولــه تعــالى: 
ــــنَفُعُهْم } ــــذی)٢(َوَال َی ــــة مــــن عنــــد . إال أن هــــؤالء ال ن یحــــاولون إنشــــاء تصــــورات اعتقادی

أنفســهم أو إنشــاء تصــورات فلســفیة لتفســیر الوجــود وارتباطــه كــانوا أشــد ضــالًال وأكثــر 
خطـــرًا علـــى حیـــاة البشـــریة. وقـــد نشـــأ هـــذا كلـــه مـــن تـــدخل الفكـــر البشـــري، باإلضـــافة 

م والتأویـــل والتحریـــف لألصـــل الربـــاني. لهـــذا یجـــب عنـــد محاولـــة التجدیـــد الـــدیني عـــد
إدخـــال أي عنصـــر بشـــري علـــى التصـــور الربـــاني. مـــن ناحیـــة ثانیـــة، یفـــتح التصــــور 
ـــم البشـــري میدانـــه واســـعًا كـــامًال، وال یقـــف دون العقـــل  اإلســـالمي للعقـــل البشـــري وللعل
یصده عن البحـث بـل یـدعوه إلـى هـذا البحـث ویدفعـه إلیـه وال یقـف دون العلـم البشـري 

فـــة كلـــه، فـــي حـــدود التصـــور الربـــاني، فـــي المجـــال الكـــوني. بـــل هـــو یوكـــل أمـــر الخال

                                     

؛ قطــب: خصــائص التصــور ٢٢٠ -٢١٩) فــي هــذه المواضــیع، انظــر: النــدوي، المصــدر نفســه، ص١(
، وعبـــد الجـــواد یاســـین، مقدمـــة فـــي فقـــه ١٤٠، ومعـــالم فـــي الطریـــق، ص ٨٠-٦٦اإلســـالمي ومقوماتـــه، ص

  .١٥٩ -١٥٨)، ص١٩٨٦اء لإلعالم العربي، الجاهلیة المعاصرة ( القاهرة: الزهر 

  .١٠٢) القرآن الكریم،  سورة البقرة اآلیة ٢(



 ٥٥ 

للعقــل البشــري. ویتجلــى هــذا االســتخالف فــي صــور شــتى: فــي زرع اإلنســان لــألرض 
وتطویرهـــا وفـــي تفجیـــر الـــذرة وفـــي إرســــال األقمـــار الصـــناعیة والصـــور القابلـــة دائمــــًا 

  للزیادة واالتساع.
ة العلــوم، فمــن الواضــح إذًا أن األصــولیین ال یرفضــون العلــوم بحــد ذاتهــا بــل فلســف

فالعلوم، عنـدهم هـي وسـیلة وأداة. وهـذا مشـابه لمـا دعـا الیـه جـایمس سـتیورت مـل فـي 
قولـه إن العلـم هـو وظـائفي لحقـائق ناتجــة عـن المالحظـة والتجربـة. فـآراء األصــولیین، 
كـــآراء مـــل وهیـــوم، هـــي ضـــد التنظیـــر الفكـــري، ألنهـــا تشـــكك فـــي قـــدرة اإلنســـان علـــى 

طریـــق الفلســــفة أم العلــــوم أم فلســــفة العلــــوم. وتــــرى التوصـــل إلــــى الحقیقــــة ســــواء عــــن 
األصولیة على غرار كارل بایر، ان التأكد مـن المبـادئ العامـة ال تخضـع للبرهنـة مـن 

  .)١(خالل التحقیقات التجریبیة، لكنها تتقبل مبادئ التقدم الجزئي والمحدود
ال یعنـــي هـــذا أن األصـــولیة تتبـــع الوضـــعیة بصـــورة مطلقـــة، فهـــي تـــرفض دعـــوى 
الوضعیة االجتماعیة التي تحاول التوصل إلى نظام اجتمـاعي أكثـر عـدًال عـن طریـق 
استعمال طرق العلـوم ونتائجهـا. عـالوة عـن هـذا، فبینمـا یـرى الفیلسـوفان بنـثم ومـل أن 
أهــم أســس الوضــعیة هــي وجــوب كــون كــل نــوع مــن المعرفــة نتیجــة مــن نتــائج العلــوم، 

. بــل )٢(ة ال یمكــن أن تكــون ناتجـة عــن العلــومفـإن األصــولیة تعتقــد أن المعرفـة النهائیــ
إنها تعتقد مثل لیو سـتراوس، أن المعرفـة العلمیـة ال یمكنهـا اإلجابـة عـن الموضـوعات 

  .)٣(األساسیة في الحیاة 
إال أن الفكــر األصــولي أكثــر مشــابهة لفكــر سبنســر، إذ یعتقــد األصــولیون أن دور 

من العلوم الفردیـة، ومـن هـذه التعمیمـات الفلسفة یبدأ من التعمیمات الواسعة المستمدة 
تحـاول التوصـل إلـى معرفـة موحــدة وكاملـة، إال أن العلـوم والفلسـفة، ال یمكنهـا الحلــول 

                                     

)١ (Karl R . Popper, The open society and Its Enemies (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1966) , pp. 33-37.  

 Roberto Mangabeira Unger, knowledge and Politics ( New ) فـي موضـوع الوضـعیة، انظـر: ٢(
york: Free Press. [1975] , and Leo Strauss, Political Philosophy: Six Essays, edited with 

introduction by Hilail Gildin ( Indianapolis: Pegasur, [1975]. 

)٣ (Strauss, Ibid, p. 21.  



 ٥٦ 

. أما سبب ذلك فهو اختالف طبیعة الدین والفلسـفة، إذ أن الفلسـفة تنبـع )١(مكان الدین
تبقــى ضــمن  مــن الفكــر اإلنســاني وتحــاول تفســیر الوجــود وعالقــة اإلنســان بــه، لكنهــا

شــمل یو إطــار المعرفــة البــاردة، أمــا الــدین فهــو ینبــع مــن الــوحي ویتفاعــل مــع الشــعور 
الحیاة بكل أوجهها، فالدین هو نقطة الوصل الحیة مـا بـین اإلنسـان والوجـود، والوجـود 

  .)٢(واهللا، واإلنسان واهللا
هـــذا كـــذلك ألن الربانیـــة عنـــد األصـــولیین هـــي أولـــى خصـــائص الـــدین اإلســـالمي 

ـــــه مـــــن اهللا وتصـــــ ـــــادي مـــــوحى ب وره، ومصـــــدر هـــــذه الخصـــــائص، فهـــــو تصـــــور اعتق
ـــه عـــن التصـــورات  ومحصـــور فـــي هـــذا المصـــدر ال یســـتمد مـــن غیـــره، وذلـــك تمییـــزًا ل
ــــة أو  ــــة أو الحقیقــــة الكونی الفلســــفیة التــــي ینشــــئها الفكــــر البشــــري حــــول الحقیقــــة اإللهی

ــــین هــــذه الحقــــائق، و  ــــه كــــذلك عــــن الحقیقــــة اإلنســــانیة واالرتباطــــات القائمــــة ب ــــزًا ل تمیی
المعتقــــدات الوثنیــــة، التــــي تنشــــئها المشــــاعر واالخیلــــة واألوهــــام والتصــــورات البشــــریة. 
ومفــرق الطــرق بـــین التصــور الفلســـفي والتصــور االعتقــادي أن األول ینشـــأ فــي الفكـــر 
البشري لمحاولة الوجود وعالقة اإلنسان به، عالوة عن هذا یتمیـز التصـور اإلسـالمي 

صــادر مــن اهللا لإلنســان وتتلقــاه الكینونــة اإلنســانیة بجملتهــا مــن بارئهــا بعــد ذلــك بأنــه 
لتهــدي بــه، أمــا عمــل الفكــر فیجــب أن ینحصــر فــي كونــه أداة یوكــل إلیهــا خصــائص 

یهــا مــن لهــذا التصــور وتحكیمهــا فــي كــل مــا حولــه مــن القــیم واألوضــاع دون زیــادة ع
ه مصــدر المعرفــة بــل خارجهــا، ودون نقــص كــذلك منهــا، وكــذلك فــإن الفكــر لــیس وحــد

هو الكینونة اإلنسانیة بجملتها، ومع هذا، فان اإلنسان غیـر قـادر علـى اإلدراك الكلـي 
المطلــق، فهــو متحیــز فــي حــدود الزمــان والمكــان وال یمكنــه العمــل خــارج هــذه الحــدود، 
وتحكـم طبیعــة اإلنســان كونـه حادثــًا مطلقــًا وال أزلیـًا وال أبــدیًا، لــذا تنحصـر وظیفتــه فــي 

  لقي من الذات اإللهیة المطلقة المحیطة بالوجود.الت

                                     

)١ (Herbert Spencer, First principles ( New York: [ n. pb] 1910 ) , pp. 56- 103. 

، وقطب، خصائص التصور اإلسـالمي ٨٣-٨٢) البنا، مجموعة رسائل اإلمام الشهید حسن البنا، ص٢(
  .٥٧ -٥٠ومقوماته، ص



 ٥٧ 

یــــرفض األصـــــولیون لهـــــذا الســـــبب اعتبـــــار الحضــــارة میراثـــــًا عامـــــًا لكـــــل الشـــــعوب 
واألدیـــان والـــدول، واالســـتثناء الوحیـــد المقبـــول هـــو العلـــوم عنـــدما ال تتجـــاوز حـــدودها 

التـــاریخ والفـــن وتنتقـــل إلـــى میـــدان التفســـیرات الفلســـفیة والمیتافیزیقیـــة للـــروح اإلنســـانیة و 
واألدب والعواطـــف. یكشـــف هـــذا الفهـــم عـــن وعـــي األصـــولیة للتـــأثیرات السوســـیولوجیة 

  .)١(للمجتمع في الناس، بمن فیهم مفكروهم
وعلیه، فإن هؤالء األفراد الـذین یعیشـون فـي مجتمـع معـین تحـت أنظمـة معینـة فـي 

أعمـالهم، وبخاصـة  زمن معین ال یمكنهم إال التأثر بواقع ذلك المجتمع كما أتت نتـائج
  الفكریة، تخص تلك الحقبة من الزمن ال التاریخ ككل.

األصولیون رؤیة الحضارة الغربیـة والفلسـفة الغربیـة، قـدیمها وحـدیثها، لهذا، یرفض 
كجـــزء مـــن الحضـــارة اإلســـالمیة، فهـــم یرفضـــون إدخـــال الفكـــر اإلغریقـــي عـــن طریـــق 

ابــــن رشـــــد وغیــــرهم إلــــى الفكـــــر الفالســــفة المســــلمین كالكنــــدي والفـــــارابي وابــــن ســــینا و 
اإلسالمي وبالعقیـدة اإلسـالمیة، ویفضـل األصـولیون لـو أن الفالسـفة المسـلمین حـاولوا 

. إن رفـــض اإلســـالمیین للفلســـفة )٢(إیجـــاد وتطـــویر مفـــاهیم إســـالمیة ال مجـــرد التقلیـــد 
اإلســالمیة نتیجــة لــرفض الفلســفة بوجــه عــام. كمــا أنهــم یعتقــدون أنــه كــان ینبغــي علــى 

ســفة المســلمین فهــم اإلســالم مــن الــداخل، ال مــن طریــق فــرض مفــاهیم علیــه مــن الفال
الخـــارج، ولهـــذا الســـبب یخبرنـــا ســـید قطـــب، مـــثًال، أن المفهـــوم اإلســـالمي الصـــحیح ال 

. ففلسـفة هـؤالء مـا )٣(یوجد في كتاب الفالسفة المسلمین كابن سینا وابن رشـد والفـارابي
لمنافیــة فــي روحهــا لإلســالم. إذ أن رؤیــة هــي إال ظــل مــن ظــالل الفلســفة اإلغریقیــة ا

الفــارابي للعقــل كــالمنهج النهــائي للتوصــل إلــى المعرفــة والخلــود، عــالوة عــن رأیــه فــي 
خلــود الــروح والقــدر النهــائي لهــا، هــو متخلــف عــن مبــدأ بعــث الجســد والــروح وخــالص 

                                     

؛ الخمینـــــي، ٢٩٤ – ٢٩٣و  ٢٧٧ – ٢٧٥) النــــدوي، مـــــاذا خســـــر العـــــالم بانحطـــــاط المســـــلمین، ص١(
  .١٤١یق، ص، وقطب ، معالم في الطر ٨٥الحكومة اإلسالمیة، ص

ــــــدوي، المصــــــدر نفســــــه، ص٢( ، وقطــــــب، خصــــــائص التصــــــور اإلســــــالمي ١٦١ – ١٥٦و  ١٣٥) الن
  .١٠ومقوماته، ص

  .١٣٦، والعدالة االجتماعیة في اإلسالم، المصدر نفسه، ص١١ – ١٠) قطب: المصدر نفسه، ص٣(



 ٥٨ 

م ونتیجـة . كما یـرى الفـارابي أن الـدین هـو امتـداد لسیاسـة الحـاك)١(األرواح في النهایة 
لتحویل الحقائق الفلسفیة إلى استعارات ورمـوز. أمـا الحقـائق نفسـها فهـي جـزء مـن كـل 
ـــه عـــدة أشـــكال وظـــواهر. وهكـــذا، فـــإن  ـــدین، كاللغـــة والقـــانون، ل غیـــر متغیـــر، لكـــن ال
الحــاكم المثــالي عنــد الفــارابي، كمــا عنــد افالطــون، هــو الفــرد القــادر علــى تأمــل الخیــر 

  .)٢(ومراقبة شعبه
  الرابع: مفهوم الدین المبدأ

ــــذین هــــاجموا الفلســــفة علــــى العمــــوم  إن األصــــولیین المســــلمین لیســــوا الوحیــــدین ال
والفلســفة اإلســالمیة علــى وجــه الخصــوص. إذ إن هنــاك مفكــرین مســلمین معاصــرین 

األساســي الــذي وجــه كاألفغــاني وعبــده وٕاقبــال انتقــدوا الفلســفة اإلســالمیة، إال أن النقــد 
ن اإلمام الغزالي الذي یشكل فكره الفلسفي مقدمـة للفكـر األصـولي إلى الفالسفة جاء م

في الفلسفة والعلوم، أن هدف كتابه تهافت الفالسـفة هـو هـدم الفلسـفة كمـنهج للتوصـل 
إلى الحقیقة، فیحاول البرهنـة علـى أن العقـل والمنطـق غیـر قـادرین علـى التوصـل إلـى 

الـدین، كمـا أنهـا لیسـت مناهضـة  المعرفة الحقـة، فلیسـت العلـوم وال المنطـق مـن أسـس
  .)٣(له

أمــا البــدیل الــذي یطرحــه اإلســالمیون فهــو الــدین، إذ انهــم یــرون أن صــالحیة أي 
. لهـــذا یقســم اإلســـالمیون )٤(مــنهج أو نظــام یتوقـــف علــى تناســقه وتطابقـــه مــع الكــون 

                                     

   Al – Farabi., Philosophy of Plato and Aristotle, translated with) انظر مثًال: ١(

 introduction by Muhsin Mahdi (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969).   

 F. E. Peters, Allah's Commonwealth: aHistory of , Islam in، ٤٨ – ٤٤) المصـدر نفسـه، ص٢(
the Near East. 600- 1100 A. D. ( New York: simon and Schuster, [1973] . p. 501). 

و حامد محمد بن محمد الغزالي: تهافـت الفالسـفة، المقدمـة، والمنقـذ مـن الضـالل ( القـاهرة: مكتبـة ) أب٣(
  .٤٩ – ٤٦)، ص١٩٧٣الجندي، 

، وقطـب، المسـتقبل لهـذا الـدین، ١٧٠ – ١٦٩) البنا، مجموعة رسائل اإلمـام الشـهید حسـن البنـا، ص ٤(
  .١٣ -١٢ص



 ٥٩ 

أنظمـة الفكــر والحیـاة والعمــل إلــى قسـمین: مــا هــو معطـى مــن اهللا ومــا هـو غیــر ذلــك، 
ما كان نظام ما مستمدًا من مصدر إلهي فإن هـؤالء الـذین ینظمـون حیـاتهم طبقـًا  فإذا

لهــذا النظـــام هــم اتبـــاع اهللا ، أمــا الـــذین یتبعـــون تلــك األنظمـــة المســتمدة مـــن الشـــعوب 
والملوك أو القبائـل فهـم اتبـاع هـؤالء. فمـن الواضـح أن الـدین هنـا یعنـي نظـام االعتقـاد 

قي ویشتمل على نظام اجتماعي. وهـذا یـدل علـى أن الذي یشتمل على أساس میتافیزی
  .)١(كل نظام للحیاة هو دین 

ومــن الواضـــح هنـــا أن الــدین ال ُیعـــرف فقـــط باعتبـــار المفــاهیم والمبـــادئ بـــل أیضـــًا 
باعتبــار الســلوك الفــردي واالجتمــاعي. وعلیــه فــدین قــوم مــا، هــو مــا یفعلــون. وأن مــا 

یس مجـرد أفكـار مجـردة أو میتافیزیقیـة فقـط ینظم هذه الحیاة هو الدین الحق. فالـدین لـ
بـل مـا یصـاحبها مـن تصــّرف. لهـذا یصـر األصـولیون علــى أهمیـة العمـل كمعیـار فــي 
تعریــف اإلیمــان واإلســالم، فــال یمكــن حصــر الــدین المــوحى بــه فــي الضــمیر أو عزلــه 
عـــن ا لحیـــاة الخاصـــة والعامـــة بـــل هـــو الـــدین الـــذي یمـــنح اإلنســـانیة التفســـیر الشـــامل 

. وٕاذا مـــا كـــان هـــذا صــحیحًا فإنـــه یســـتتبع أن النظـــام )٢(یقــة وعالقـــة اإلنســـان بربــهللحق
اإلنســاني لــیس كافیــًا. وعلیــه، فكــل دیــن یقــدم لإلنســانیة مبــادئ وأســس الحیــاة، العملــي 

  .)٣(منها والنظري مما یوجب إعمال األدیان الموحى بها في الحیاة
رفض األصــولیون فصــل أوجــه عــالوة علــى هــذا، وكنتیجــة لوحــدة الحیــاة والكــون، یــ

الحیاة عن بعضها ألن هناك عالقـة قویـة مـا بـین النظـام االجتمـاعي وطبیعـة المفهـوم 

                                     

ـــــا، المصـــــدر نفســـــه، ص١( ـــــدوي، مـــــاذا خ٢٤٨) البن ، ٢١٤ســـــر العـــــالم بانحطـــــاط المســـــلمین، ص، الن
Maudoodi: Towards Understanding Islam, pp . 16- 16, and Ashort History of Revivalist 

Movements in Islam, pp. 36- 43.  

 .١٨-١٥) قطب، المصدر نفسه، ص٢(

لطریــق، . واألســاس فــي الــدین هــو التوحیــد، انظــر: قطــب، معــالم فــي ا٣٤-٣٣) المصــدر نفســه، ص٣(
، وهشــام أحمــد عــوض جعفــر،  األبعــاد السیاســیة لمفهــوم الحاكمیــة: رؤیــة معرفیــة، ٩٥،  ٩٢،  ٥٧، ٥٤ص

 .٣٨)، ص١٩٩٥( هرندن، فیرجینیا: المعهد العالي للفكر اإلسالمي،  ١٤سلسلة الرسائل الجامعیة؛ 
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. هــذا كــذلك ألنهــم یعتقــدون أن تقســیم الحیــاة یمنــع التوصــل )١(العقائــدي والمیتــافیزیقي
إلـى فهـم دقیــق لإلنسـان وللحیـاة، ولهــذا، فـإن مـا یمیــز الـدین عـن غیــره هـو أنـه یحــّدث 

سان بإیحاءات وٕاشارات مباشرة وغیر مباشـرة فهـي إیحـاءات إلـى الحقـائق العظیمـة اإلن
. أمــا المعرفــة الدقیقــة والكاملــة )٢(تخاطــب الكینونــة اإلنســانیة بأكملهــا وفــي كــل طاقاتهــا

  فلیست بوسع اإلنسان.
یمكننـا القــول إذًا إن للفكــر األصــولي ثنائیــة تتمظهــر فــي قدمــه وفــي تجدیــده. فعلــى 

ي العصــــر الوســــیط، فــــإن األصــــولیة تصــــر علــــى وحــــدة المعرفــــة وتعتبــــر غــــرار مفكــــر 
الطبیعة ذات جـوهر حقیقـي والـذي بدونـه ال یمكـن التوصـل إلـى أي نـوع مـن المعرفـة، 
كـــذلك یـــرون أن الجـــوهر وهـــو موجـــود مســـتقل عـــن العقـــل اإلنســـاني، إال أنهـــم، وعلـــى 

مكـن التوصـل إلیـه عكس الفالسفة فـي العصـر الوسـیط، یعتبـرون أن هـذا الجـوهر ال ی
عــــن طریــــق العقــــل وأن التفكیــــر النظــــري لــــیس أرفــــع وظیفــــة لإلنســــان. وعلــــى عكــــس 
المفكــــرین المعاصــــرین، ال تــــرى األصــــولیة أن الحقیقــــة والســــعادة والوجــــود هــــي أمــــور 
نســبیة، وعلـــى غــرار التاریخیـــة، تـــرى األصــولیة أن الفكـــر اإلنســاني مـــرتبط بـــالظروف 

تــــرى أنــــه یجــــب علــــى العلــــوم أن تعــــالج مــــا هــــو  التاریخیــــة، وعلــــى غــــرار الوضــــعیة،
  محسوس رافضة بذلك إمكانیة معرفة الجوهر.

  ثانیًا : المبادئ السیاسیة
أربعـــة تنطــوي العالقــات السیاســیة عنــد اإلســالمیین األصــولیین المعاصــرین تحــت 

مفاهیم أساسیة والتي ال یمكن بدونها فهم العالقة الجدلیة بـین األصـولیین اإلسـالمیین 
رهم. فــالمفهوم األول هــو عالمیــة اإلســالم، والثــاني هــو جاهلیــة العــالم، أمــا الثالــث وغیــ

  فهو الجهاد، والرابع هو السالم.

                                     

ـــا، ص١( ـــا، مجموعـــة رســـائل اإلمـــام الشـــهید حســـن البن ـــي١٢٩و ١٢١) البن الطریـــق،  ؛ قطـــب: معـــالم ف
 ١٤-١٢، والمســــتقبل لهــــذا الــــدین، ص٦٩؛ العدالــــة االجتماعیــــة فــــي اإلســــالم، ص٦٧، ٣٠، ٢٧-٢٦ص

 .٢٥و

 .١٦، وقطب، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، ص٢٢٤ – ٢٢٣) البنا، المصدر نفسه، ص٢(
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یشــــكل المفهـــــوم األول، عالمیــــة اإلســـــالم، الحقیقــــة المطلقـــــة النظریــــة التـــــي یجـــــب 
تــي التوصـل إلیهـا. أمـا المفهـوم الثـاني، جاهلیــة العـالم، فهـو الحقیقـة الجزئیـة الفعلیـة وال

یجـــب الـــتخلص منهـــا. أمـــا المفهـــوم الثالـــث، الجهـــاد، فهـــو ســـبیل إنهـــاء التوصـــل إلـــى 
الفعلیــة. أمــا الســالم، المفهــوم الرابــع ، فهــو الســبیل الــى التوصــل إلــى تحقیــق الجزئیــة 
المطلقة النظریة وكنتیجة لها. فعالمیة اإلسالم وجاهلیة العـالم ال یمكـن تحقیق الحقیقة 

ة منهمـــا تنفــي األخــرى. أمـــا الجهــاد والســـالم فهمــا وســـیلتان لهمــا التعــایش، فكـــل واحــد
ولیسا هدفین بحد ذاتهما. وبما أنهما لیسا كـذلك فقـد وضـع لهمـا األصـولیون شـروطًاُ◌ 

  ومعاییر البد من توفرها.
یرمـــي هـــذا القســـم إلـــى شـــرح شـــروط وأهـــداف التوصـــل إلـــى الســـالم مـــع دول غیـــر 

ن عدم وجود العدید من الدول التـي تنحـي إسالمیة وٕاقامةعالقات دولیة. على الرغم م
المنحـــى األصـــولي. إال أن األصـــولیین یـــؤثرون، مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة، فـــي الضـــغط 
علــى الــدول التــي یتعایشــون فیهــا مــن أجــل تغییــر أو تحویــل سیاســاتها الخارجیــة ومــن 
 أجل تسییرها مسارًا إسـالمیًا. لـذلك، یمكـن لمتتبـع الفكـر األصـولي اإلسـالمي مالحظـة
تعــابیر مثــل الشــیطان والطــاغوت فــي وصــفه لممارســات ومرتكــزات السیاســة الخارجیــة 

  للعدید من هذه الدول.
أبـــدأ هـــذا القســـم ببنـــاء الفكـــر األصـــولي اإلســـالمي ومبادئـــه السیاســـیة، وخصوّصـــا 

  حول النظام العالمي، ومن ثم اتبعه بتحلیل لهذا الفكر ومبادئه.

  المبدأ األول: عالمیة اإلسالم
األصــولیون أن اهللا تعــالى أنــاط باألمــة اإلســالمیة ریــادة البشــریة حتــى تقودهــا یــرى 

  إلى الذروة العالیة الرفیعة النابعة من إرادة اهللا والتي شرعها اهللا لها.
وتتمثــل هــذه الــذروة فــي ألوهیــة اهللا للجمیــع بــال شــریك وخضــوع البشــریة لســنن اهللا 

تكون الكرامة والعـزة والرحمـة والمـودة كخضوع السكون لسنته الكونیة. عند ذلك فقط س
والمــروءة والــوفرة واألمــن والكــرم واإلیثــار والعــدل مــن مظــاهر البشــریة. إذ إن اإلســالم 
یرفـــع اإلنســـان إلـــى مكانـــه الطبیعـــي. فاإلنســـان لـــیس بظـــاهرة عشـــوائیة إنمـــا خلقـــه اهللا 
ـــذلك خلـــق كـــل شـــيء. فاإلنســـان هـــو المخـــدوم واألشـــیاء هـــي  كهـــدف نهـــائي لذاتـــه ول
الخادمة. فاإلسالم بنى عالقته على أساس احترام اإلنسان التي كفلتها المبـادئ الكلیـة 
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العامــة للشــریعة والتـــي تتمتــع بشـــمولیة لكــل أوجــه الحیـــاة اإلنســانیة بـــدءًا بحیــاة الفـــرد، 
  .)١(ومرورًا بارتباطات المجتمع وأسس الدولة والعالقات الدولیة

المي، بمعنــى أنــه مجتمــع ال عنصــري وال فمـن هــذه المبــادئ عالمیــة المجتمــع اإلسـ
قومي وغیر قائم على الحدود الجغرافیة. فهـو مجتمـع لكـل بنـي البشـر دون تخصـیص 
للــــون وللغــــة أو حتــــى لــــدین أو عقیــــدة، فرســــالة العــــالم اإلســــالمي العادلــــة التــــي جــــاء 

  بها، هي رسالة عبادة اهللا األحد، والعدل واألخوة.... (ص)النبي
ونبـــذ النظریـــات االقتصـــادیة والـــنظم السیاســـیة غیـــر اإلســـالمیة فالعـــدل بـــین النـــاس 

كالجنسـیة والوطنیـة والدیمقراطیـة واالشـتراكیة وغیرهـا، هـي مـن خصـائص اإلســالم. إذ 
، واإلیمـان بـالیوم اآلخـر والخـروج (ص)ان رسـالة اإلسـالم هـي الـدعوة إلـى اهللا ورسـوله

 وحده ومـن جـور األدیـان إلـى من الظلمات إلى النور ومن عبادة الناس إلى عبادة اهللا
  .)٢(عدل اإلسالم

عالمیة اإلسالم هي إذًا إنسانیته. أما أنها عالمیة فألنها واحـدة تشـمل النـاس كافـة. 
فـــاألب واألصـــل والنســـب واحـــد. أمـــا تمیـــز فـــرد علـــى آخـــر فهـــو مـــن خـــالل مـــا یقدمـــه 

ن: للمجتمــــع ومــــن خــــالل التقــــوى. وعالمیــــة اإلســـــالم أیضــــًا هــــي باعتبــــار مــــا ســـــیكو 
فاالجتمــاع اإلنســاني وتكتــل األجنــاس واألمــم ســیمهد لســیادة الفكــرة اإلســالمیة العالمیــة 

  لتحل محل الفكر القومي.
لهـذا نـرى أن وطـن المسـلم یرتقـي فـي النهایــة حتـى یصـبح العـالم والكـون كلـه. كمــا 
أن الدعوة اإلسالمیة هـي خاصـیة إنسـانیة ولیسـت خاصـة بـالوطن اإلسـالمي فقـط، إذ 

                                     

المعاصـرة، ) في موضوع اإللهیـة واإلنسـان وشـمولیة اإلسـالم، انظـر: یاسـین، مقدمـة فـي فقـه الجاهلیـة ١(
ـــن، ص١٤١ص ـــى أی ـــة، إل ـــدلوجیات المناوئ ، وســـید قطـــب، نحـــو مجتمـــع ٤٨-٤٧، المدرســـي، اإلســـالم واألی

 .٦٩)،ص١٩٨٣( بیروت: دار الشروق،  ٦إسالمي، ط

 ٩٢، وقطــب، المصــدر نفســه، ص٢٦٩ – ٢٦٨) النـدوي، مــاذا خســر العــالم بانحطـاط المســلمین، ص٢(
-٩٤. 
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سـالمیة أمینـة علـى رسـالة االعـالوة علـى هـذا، فـإن األمـة  )١(اإلسالم إنقاذیـة أن مهمة
  .)٢(اهللا في العالم، فهو دین الذین یریدون الحق والعدل والحریة واالستقالل

كذلك ترى األصولیة عالمیـة اإلسـالم باعتبـار أنـه النظـام الوحیـد الـذي یلبـي الفطـرة 
فاإلسـالم شـمولي حیـث یـنظم أمـور الحیـاة  وحاجة اإلنسان في المطلـق. بهـذا المعنـى،

كافــة ویتمتـــع بقابلیـــة إیجـــاد حلـــول للمشـــاكل المســـتحدثة، فاإلســـالم كامـــل متكامـــل، لـــه 
أنظمتــه وحــدوده وتنظیماتــه وعالقاتــه بــین الشــعوب ومبــادئ الحــرب والســالم والحقــوق 

حیــث  اإلنســانیة، وتشــمل القــوانین اإلســالمیة قــوانین النظــام االجتمــاعي المتكامــل مــن
الفـــــرد وحاجاتـــــه واألســـــرة وحاجاتهـــــا والمجتمـــــع وحاجاتـــــه والدولـــــة وحاجاتهـــــا والـــــدول 
وعالقاتهـــا، وتهـــدف كـــل هـــذه القـــوانین فیمـــا تهـــدف إلیـــه إلـــى تربیـــة اإلنســـان الفاضـــل. 

، علــى قــادة العــالم اإلســالمي غــرس اإلیمــان وٕاشــعال العاطفــة الدینیــة ونشــر )٣(وعلیــه 
ممارسـتها كمـا فـي تشـریعاتها القیـام بنشـر األخـالق  الدعوة. كما یجب علـى الدولـة فـي

اإلســـالمیة وعـــدم القائمـــة علـــى الشـــریعة االســـالمیة أذ إن تمســـك المســـلمین بـــاألخالق 
تخــبطهم فــي الظــالم واتبــاعهم تعــالیم اإلســالم تقــودهم إلــى احــتالل رتبــة األســتاذیة فــي 

  .)٤(العالم من خالل دعوة العالم إلى الحق

                                     

)، ١٩٨٤بنــا، مجموعـــة رســـائل الشــهید ( بیـــروت : دار العلـــم، ) فــي عالمیـــة الــدعوة، انظـــر: حســـن ال١(
 .١٣-٥، وقطب، المصدر نفسه، ص٧٢و ٦٣ص

 .٨، والخمیني، الحكومة اإلسالمیة، ص٣٤٧) البنا، المصدر نفسه، ص٢(

ــوالي، وقطــب ،  ٢٨-٢٧و  ١٠و ١٠١) فــي هــذا الموضــوع، انظــر: المصــدران نفســهما، ص٣( ــى الت عل
 .١٧المصدر نفسه، ص

، والنـدوي، مـاذا خسـر العـالم بانحطـاط ٧٦موضوع قیادة األمة، انظر: البنا، المصـدر نفسـه، ص) في ٤(
 .٢٧١ -٢٧٠المسلمین، ص



 ٦٤ 

م مـن المسـلمین اذًا تحمـل أعبـاء الـدعوة. فالـدعوة اإلسـالمیة تتطلب عالمیـة اإلسـال
ـٌة َیـْدُعوَن ِإَلـى فریضة واحدة على المسلمین أفرادًا وجماعـات وشـعوبًا  ـنُكْم ُأمَّ َوْلـَتُكن مِّ

  .)١(اْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
لهــذا، فــإن الــدعوة غیــر مقیــدة بجــنس أو بجغرافیــا بــل بنظــام رب العــالمین ومنهــاج 

. كما تتطلـب عالمیـة اإلسـالم نقـل القیـادة العالمیـة مـن الیـد الخرقـاء التـي (ص)الرسول
. وهــذا ال )٢(أســاءت اســتعمالها إلــى یــد أخــرى بریئــة حازمــة، أي إلــى العــالم اإلســالمي

هـدة فـي سـبیله، وهـو واجـب علـى المسـلمین منـذ بـدء یكون عند األصولیین، إال بالمجا
ــــى الــــرغم مــــن اعتــــراف األصــــولیین بضــــعف األمــــة  ــــا هــــذا، وعل اإلســــالم وحتــــى یومن
اإلســالمیة الیــوم إال أنهــم یعتقــدون أنهــا األمــة الوحیــدة علــى وجــه األرض التــي یمكــن 

علــى   اعتبارهــا خصــم األمــم الغربیــة فــي قیــادة العــالم، وهــي الوحیــدة التــي تشــكل خطــراً 
النظام الجاهلي في الشرق والغـرب القـادرة علـى رفـع االضـطهاد السیاسـي الیـوم والـذي 

  .)٣(هو افظع من االضطهاد الدیني في القرون المظلمة
وعالمیة اإلسالم تعني أیضًا عبادة اهللا وحـده وٕاخـراج النـاس مـن عبـادة آلهـة الهـوى 

وات والزعامــات. فعالمیــة وأصــنامها ومــن الخضــوع للملــوك والســالطین وأصــحاب الثــر 
اإلســالم مبنیــة علــى مبــدأ الحاكمیــة القائــل بمطلــق ســلطة اهللا فــي الكــون، فــال حاكمیــة 
فیه ألمیر وال رعیـة، فـاهللا وحـده، هـو المّشـرع ابتـداء وعمـل البشـر ینحصـر فـي تطبیـق 
ـــذلك، تنحصـــر ســـلطة التشـــریع بـــاهللا وحـــده عـــز وجـــل، ولـــیس الي  التشـــریع اإللهـــي. ل

ع وأن یحكــم بمــا لــم ینــزل اهللا بــه مــن ســلطان. فبنــو البشــر محكومـــون إنســان أن یشــر 
بالمبــادئ األساســیة التــي جــاءت بهــا الشــریعة. إذ أن االحتكــام هــو هللا وحــده وال یجــوز 

                                     

 .١٠٤) القرآن الكریم،  سورة آل عمران  اآلیة ١(

؛ النــــدوي، المصــــدر نفســــه، ٣١٩ – ٣١٨) فــــي هــــذا الموضــــوع، انظــــر: البنــــا، المصــــدر نفســــه، ص٢(
 .١٠٣، ویاسین، مقدمة في فقه الجاهلیة المعاصرة، ص١٧، ص؛ قطب، نحو مجتمع اسالمي٢٦٢ص

 .٢٦٩ – ٢٦٨و  ٢٦٤ – ٢٦٣) الندوي، المصدر نفسه، ص٣(
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االحتكام إلى األهـواء. والمسـلم هـو مـن یخضـع هللا وتشـریعاته، فحیاتـه هـي خضـوع هللا 
  .)١(خالق الكون الذي یدین له الكون بالطاعة

لحاكمیـــة تتمحــــور حـــول مفهــــوم التوحیـــد الــــذي یشـــكل أحــــد المقومـــات األساســــیة فا
للعقیــدة اإلســالمیة. وال یعنــي التوحیــد الخضــوع هللا فــي أمــور العبــادات والمعــامالت بــل 
یشــمل أیضــًا ذلــك الخضــوع هللا فقــط فــي جمیــع شــؤون الحیــاة واتبــاع منهجــه وأنظمتــه. 

إلنســانیة یتوقــف فــي صــحته وصــدقیته فالنظــام السیاســي الــذي یجــب أن یحكــم الحیــاة ا
وألن التوحیــد أســاس وقاعــدة األمــة، علــى التفســیر الشــامل للمفهــوم اإلســالمي الكــوني. 

فهـــو ، عنـــد األصـــولیین یعـــّرف ماهیـــة اإلســـالم علـــى أنـــه نظـــام الحیـــاة طبقـــًا لقواعـــد 
القائمـة الطبیعة التي منحها اهللا والتعبیر الذي یهدف إلى إیجاد النظام العـام لإلنسـانیة 

علــى توحیــد اهللا، فغایــة التوحیــد إذًا هــي التوصــل إلــى تغییــر أساســي فــي حیــاة األفــراد 
  .)٢(واألمم

وهكـــذا تتطلـــب عالمیـــة اإلســـالم وجـــزء مهـــم مـــن مفهـــوم التوحیـــد عنـــد األصـــولیین 
معارضة أي نظام إنسـاني، فلسـفي أو سیاسـي، ال یقـف عنـد حكـم اهللا. فاإلسـالم یقـف 

الكفـــــر واإلشـــــراك، كمـــــا یقـــــف، كنظـــــام سیاســـــي، بمواجهـــــة كنظـــــام فلســـــفي بمواجهـــــة 
  الدیمقراطیة التي ترجع الحكم للفرد والشیوعیة والتي ترجع الحكم للمجموع.

وبهـــذا ینشـــطر المـــنهج والفكـــر والعمـــل إلـــى قســـمین: ذلـــك المـــنهج الـــذي منحـــه اهللا 
بقــــًا وذلـــك الـــذي لــــم یمنحـــه اهللا. فــــالمتتبعون لمـــنهج اهللا ینظمـــون حیــــاتهم وشـــؤونهم ط

اهللا. أمـا هـؤالء الـذین یسـتمدون مـنهجهم مـن للمنهج المستمد من عقیدة اهللا وهـم أتبـاع 
ملــك أو أمیــر أو عشــیرة أو شــعب مــا، فهــؤالء أتبــاع دیــن الملــك أو األمیــر أو العشــیرة 

                                     

(1 ؛ قطـــب، نحـــو مجتمـــع إســـالمي، ٢٦٩ – ٢٦٨فـــي موضـــوع الحاكمیـــة، انظـــر: المصـــدر نفســـه، ص(
؛ ٤٤ – ٤١؛ الخمینـي، الحكومـة اإلسـالمیة، ص١٥٢ – ١٥٠ص  Sayyed Abulala Maudoodi: Towards 

Understanding Islam, pp. 4-113 , and The Islamic Way of Life (Lahore: Markazi Maktaba Jama"at 
– i Islami, [n.d.] p.7. 

؛ أبـو األعلـى ٤-٣) في موضوع التوحید، انظـر: قطـب، خصـائص التصـور اإلسـالمي ومقوماتـه، ص٢(
 ,Maudoodi، ٢٧٠ – ٢٦٧)، ص١٩٨٣الة، المــودودي، نحــن والحضــارة الغربیــة ( بیــروت: مؤسســة الرســ

Towards Understanding Islam, p. 113, and The Islamic Way of Life, pp. 21- 22. 
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. ولهــذا یقســم األصــولیون العــالم سیاســیًا وعقائــدیًا إلــى معســكرین أیضــًا: )١(أو الشــعب
ان. أما حزب اهللا فهـو الـذي یـؤمن بتوحیـد اهللا ویعمـل بتعالیمـه. حزب هللا وحزب الشیط

أمـا حـزب الشـیطان فهـو كـل مـن ال یتبـع تعـالیم اهللا سـواًء أكـان ذلـك فـردًا أم طائفــة أو 
شــعبًا أم أمــة علــى حــد ســواء. إذًا التمــایز بــین إنســان وآخــر أو نظــام وآخــر هــو نتــاج 

منون بـــه یشـــكلون مجتمعـــًا والـــذین ال لإلیمـــان أو عـــدم اإلیمـــان بمبـــدأ التوحیـــد: فـــالمؤ 
یؤمنـــون بـــه یشـــكلون المجتمـــع اآلخـــر. لهـــذا، فعلـــى األمـــة اإلســـالمیة أن تقـــوم بـــدعوة 

  المجتمع اآلخر، وٕاال انتهت اإلنسانیة إلى  الحرب الثالثة.
فواجب على الدعاة تعریف الناس بربهم والتسـامي بهـم عـن جمـود المـادة الصـماء، 

د یتخــذ المـــنهج حــیجــري علـــى كــل األرض ألنــه ال یوجـــد أفلــیس لإلســالم عالقـــة بمــا 
  .)٢(الرباني منهجًا لمجتمعه وال یحكم اإلسالم وال شریعته

لهـــذا، یجـــب عـــدم جمـــع اإلســـالم مـــع غیـــره فـــي نظـــام واحـــد سیاســـیًا أكـــان ذلـــك أم 
فكریًا، ألن ذلك سیؤدي إلى سهولة تحدي الشر في حال عدم اختالطه مـع الخیـر إال 

یــر والشـر فــي جسـم واحــد سـیؤدي إلــى اقتـراف األخطــاء، وعـدم ســهولة أن اجتمـاع الخ
القضــاء علــى الشــر، فــالوقوف ضــد الموجــة الطاغیــة مــن مادیــة الحیــاة وحضــارة المتــع 
والشـهوات یتطلــب توریــث القیــادة العالمیــة لإلســالم ألن الغــرب یظلــم ویطغــى ویتخــبط، 

  .)٣(سالموألن اإلسالم قادر على إسعاد العالم بنشر اإلسالم وال

                                     

 -١٢) في معارضة اإلسالم للفلسفات والنظم غیر اإلسالمیة، انظر: قطب: المستقبل لهذا الـدین، ص١(
 Maudoodi, A Short, History of، ٢١٥ – ٢١٢، وخصــائص التصــور اإلســالمي ومقوماتــه، ص١٤

Revivalist Movement in Islam, pp. 5-22. 

ـــي تقســـیم العـــالم، انظـــر: البنـــا، مجموعـــة رســـائل الشـــهید، ص٢( ؛ ســـید قطـــب، ٣٣٣ – ٣٣٢و  ٦٣) ف
 Maudoodi , A، و ١٩٦)، ص١٩٦٢اإلسـالم ومشـكالت الحضـارة ( القـاهرة: دار إحیـاء الكتـب العربیـة، 

Short History of Revivalist Movement in Islam., p. 27. 

؛ الخمینـي، ٣٠٩و ٢٦٩) في وجب عدم الجمع بین اإلسـالم وغیـره، انظـر: البنـا، المصـدر نفسـه، ص٣(
 Maudoodi,  A Short History of  Revivalist , Movement in ، ١٢٣ – ١٢٢الحكومـة اإلسـالمیة، ص

Islam, p. 27. 
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  المبدأ الثاني: جاهلیة العالم
یــرى األصــولیون أن المجتمعــات األوروبیــة واألمریكیــة والروســیة والصــینیة وغیرهــا 
هي مجتمعات جاهلیة وهي حضارات قائمـة أساسـًا علـى اإللحـاد. كمـا أن المجتمعـات 

خـرى، إلى الجاهلیة، هذا مـن ناحیـة ومـن ناحیـة أ ةاإلسالمیة بدأت باالنزالق في العود
یشهد العالم الیوم صـراع األنظمـة للسـیطرة علـى العـالم مـن أجـل زیـادة سـیطرة أحـدهما 
علــى اآلخــر. كمــا أن أیــدیولوجیاتها أوقعــت اإلنســان فــي أحضــان حیــاة الغــاب، فبــدأت 
رحلة العودة إلى الجاهلیة مستعلمة كل وسائلها الحضاریة. فعقلیـة الغـاب تهـیمن علـى 

قوة ومنطق السیطرة واالسـتغالل وأدت وسـتؤدي إلـى حـروب العالم وتقوم على فلسفة ال
  .)١(طاحنة ووحشیة

فـــي ظـــل مثـــل هـــذه الحضـــارة فـــإن الحیـــاة اإلنســـانیة مهـــددة. إذ إن كـــل مـــا یجعـــل 
اإلنســان إنســانًا هــو فــي طــور التــدمیر، وهــذا بســبب أیــدیولوجیاتها العــاجزة عــن إیجــاد 

تعمـل علـى یـدیولوجیات. فهـي المعالجات األساسـیة لمشـكالتها بسـبب سـطحیة هـذه األ
ــــى المســــتقبل  ــــق عل كبــــت الطاقــــات غیــــر المادیــــة أو ضــــیاعها، وهــــذا یــــؤدي إلــــى القل
واألمــراض النفســیة والعصــبیة النفســیة. فاإلنســانیة بــأمس الحاجــة إلــى اإلســالم؛ فقــادة 
العالم یفشلون في مؤتمراتهم ویخرقون معاهداتهم، والمنظمـات الدولیـة أشـبه بأشـباح ال 

ــــا عــــن المثــــل روح فی ــــت أوروب ــــى الضــــعیف. ولقــــد تحول هــــا، والقــــوي فیهــــا یســــیطر عل
والفضـائل والمبــادئ اإلنســانیة إلــى الجاهلیــة المادیــة، وأصــبحت اللــذة والمتعــة مبادئهــا. 
لقــد فقــدت مقاصــد الحیــاة الســامیة عبــر نبــذ األخــالق والمبــادئ الروحیــة وٕانكــار تعــالیم 

  الرسل وفقدان الوازع الدیني.
المادیـــــة تقـــــود إلـــــى النـــــار والـــــدمار واالضـــــطراب والتنـــــاحر والفوضــــــى فالجاهلیـــــة 

االجتماعیــــة واالنحطــــاط الخلقــــي والقلــــق االقتصــــادي واإلفــــالس الروحــــي. فالحضــــارة 
العالمیة الیوم تتفتت تحـت مطـارق المادیـة غیـر المالئمـة لإلنسـان حیـث إنهـا ال تخـدم 

زعمــاء وساســة الشــعوب لــم خصائصــه وتعاملــه بمقیــاس آلــي. فبانحــدار التفكیــر بــین ال
یعـــــد لـــــدیهم أي فلســـــفة یقـــــودون بهـــــا العـــــالم إّال فلســـــفة المصـــــالح المادیـــــة والمطـــــامع 

                                     

، وقطـــب، المصــــدر ٥٢ – ٤٩و  ٩المناوئــــة، إلـــى أیــــن ن ص ) المدرســـي، اإلســــالم واألیـــدیولوجیات١(
 .١٢٤و  ٦-٥نفسه، ص



 ٦٨ 

االستعماریة ومناطق النفوذ واالستیالء على المواد الخام بنهم ال مثیـل لـه. لقـد اختفـت 
  .)١(المثل العلیا عند هؤالء الحكام وتبخرت مبادئ العدالة االجتماعیة ومبادئ األمم

مــــا سیاســــیًا فقــــد طغــــت القــــوة والغلبــــة علــــى المبــــادئ والمثــــل وســــیطرت القومیــــة أ
والوطنیــة علــى العــالم. فصــراع األیــدیولوجیات العالمیــة الرأســمالیة واالشــتراكیة مــا هــو 
إال صــــراع علــــى القــــوة والغلبــــة، أمــــا الشــــیوعیة واالشــــتراكیة فهمــــا شــــكلیًا مــــن معــــاني 

قتـه هـو صــراع علـى المصـالح، ومـا أنشــأت الدیمقراطیـة، لكـن صـراع األنظمــة فـي حقی
هیئـــة األمـــم المتحـــدة إال إلبهـــام العـــالم بالســـعي للنظـــر فـــي مصـــلحة وخیـــر اإلنســـانیة، 
وعــالوة عــن هــذا فــان االقتصــاد الرأســمالي واالقتصــاد الماركســي مرفوضــان مــن قبــل 
األصــولیین ألن األول یــؤّمن الحریــة علــى حســاب العــدل، والثــاني یــؤّمن العــدل علــى 

  .)٢(اب الحریةحس
وعلیــه ال یخضــع اإلســالم للواقــع العــالمي والمحلــي بــل یواجهــه لیخضــعه لتصــوراته 
ومفاهیمه ومنهجه، فیبقى منه ما هو فطري وضـروري وینبـذ منـه مـا هـو طفیلـي ومـؤٍد 
إلى الفساد، وهكذا یواجه اإلسالم الیوم جاهلیة البشریة كما واجهها منـذ قـرون فـي كـل 

المتدادین الزمـاني والمكـاني. فـالمجتمع الجـاهلي سـواء فـي القـرن زمان ومكان متسعًا ل
الســـابع المـــیالدي أو فـــي القـــرن العشـــرین یتمتـــع بـــنفس الصـــفات والخلـــل فـــي العقیـــدة 

  وصور الشرك المتعددة وغیاب الشریعة الربانیة وفساد األخالق.
وم هـــي جمیعهـــا یــوتعتبــر األصـــولیة أن المجتمعــات القائمـــة علــى ســـطح األرض ال

مجتمعات جاهلیة، كما أن الدول القائمة الیوم فیها دول جاهلیـة، علـى الـرغم مـن زعـم 
بعضــها االنتمــاء إلــى اإلســالم، لــذلك یجــب علــى الــدعوة اإلســالمیة الــدعوة إلــى أصــل 
التوحیـــــد وال ســـــیما االحتكـــــام بـــــالمعنى السیاســـــي. وهـــــذا االحتكـــــام هـــــو إلـــــى المبـــــادئ 

ال الدولة. لذلك ال ینبغي إضعاف الـدعوة إلـى األساسیة لإلسالم ال إلى شكل من أشك
اإلســالم بســبب الخــوف مــن الــدول واألمــم الغربیــة وتحركهــا ضــد الحركــة اإلســالمیة. 

                                     

، والنــدوي، مــاذا ٣٣٢ – ٣٣١و  ١٦٨؛ البنــا، المصــدر نفســه، ص٨-٧) قطــب، المصــدر نفســه، ص١(
 .٢٥٩ – ٢٥٨خسر العالم بانحطاط المسلمین، ص

 .٦٤ – ٥٦و ٥٢، والمدرسي، المصدر نفسه، ص٣٥٥ – ٣٣٧) البنا، المصدر نفسه، ص٢(



 ٦٩ 

ففي كل مؤتمر ومجتمع تقف هذه الدول واألمم ضد حقـوق المسـلمین وتثیـر الصـعاب 
والعقبـــــات فــــــي وجــــــوه المســــــلمین وال تتــــــأثر إال بمصــــــالحها. وكــــــل هــــــؤالء ینتصــــــرون 

  .)١(هیونیة الیهودیة الرتباطها بمصالحهم المادیةللص
ومـــا یقلـــق األصـــولیین أن األمـــم الشـــرقیة وفیهـــا األمـــة اإلســـالمیة، تقلـــد الحضــــارة 
الغربیة وسیاساتها. ویكمن الخـالف اآلن بـین األمـم الشـرقیة والغربیـة فـي أن الثانیـة ال 

الق بـل علـى القیـادة. تولي أمرها لغیرها. ولیس هناك اآلن خالف على المبادئ واألخـ
ومنـذ اسـتقالل هـذه األمـم الشـرقیة ظهـرت جاهلیتهـا الحقیقیـة وبـدت أكثـر قسـوة وتــدمیرًا 
مـــــن المســـــتعمرین، لـــــذلك تفشـــــت العصـــــبیة الدینیـــــة والسیاســـــیة، مؤدیـــــة إلـــــى حـــــروب 

  .)٢(وهمجیات قل نظیرها في التاریخ
ي للعــالم الغربــي أمــا القیــادة العالمیــة فقــد آلــت إلــى الغــرب وخضــع العــالم اإلســالم

علمیــًا وسیاســیًا وصــناعیًا وتجاریــًا بســبب التــدهور العلمــي والصــناعي عنــد المســلمین. 
أمـا اآلن فأصــبح العـالم اإلســالمي یعـیش علــى هــامش الغـرب وحتــى فـي أهــم علــومهم 

  كعلوم التفسیر والحدیث والفقه واللغة العربیة.
ن فیهـا أو فـي أي حركـة أخـرى إال أن على المسلمین مهمـة إنقـاذ البشـریة ال الـذوبا

داخل وخـارج العـالم اإلسـالمي. فعلـى األمـة اإلسـالمیة بحكـم األمانـة أن ال تُـذل ألحـد 
أو ُتســــتعبد ألحــــد أو تخضــــع لجــــائر أو غاصــــب، ألن اهللا لــــن یجعــــل للكــــافرین علــــى 

ال یـؤمن حتــى یجعـل مـنهج اهللا وشــریعته للحیـاة شــریعته وال المـؤمنین سـبیًال. فــالمؤمن 
من عند بني اإلنسان منهجًا وال شـریعة. فـإذا مـا فعـل اإلنسـان ذلـك كفـر بألوهیـة یتخذ 

اهللا، ألن ذلــك لــیس حقــه. فكــل مــن یــرفض إفــراد اهللا باأللوهیــة یكفــر مــع كــل مــن یقــّره 
مـن دون اهللا واتخـاذ على ادعاء حق األلوهیة لنفسه، وذلك عن طریـق ادعـاء التشـریع 

                                     

، ویاسـین، مقدمـة فـي فقـه ١٩٥؛ قطب، المصـدر نفسـه، ص٣٤٧ – ٣٤٣) البنا، المصدر نفسه، ص١(
 .١٦٥و  ١٥٨، ٨الجاهلیة المعاصرة، ص

 .٢٦١ – ٢٦٠) الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ص٢(
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و كـــل ســـلطان ال یســـتند إلـــى ســـلطان اهللا وكـــل غیـــر مـــنهج اهللا للحیـــاة، فالطـــاغوت هـــ
  .)١(وضع ال یجعل شریعة اهللا أساسًا للحیاة 

فبدون اإلشارة إلى اهللا وقوانینه یشـكك األصـولیون فـي قـدرة اإلنسـان علـى التوصـل 
إلى تشـریع عـادل وعلیـه یجـب علـى كـل مـا فـي الكـون الخضـوع لـإلرادة اإللهیـة وعلـى 

لهذا ال یجوز التشریع العـالمي أو المحلـي ألن اإلنسـان المسلم تطبیق القانون اإللهي. 
لیسـت لدیــه القـدرات واالســتعدادات التــي تؤهلـه لوضــع مـنهج متكامــل، ألن اإلنســان ال 

ثُـمَّ َجَعْلَنـاَك َعَلـى َشـِریَعٍة  یعرف أبعاد تصرفه ورغباته. كما أن اهللا عز وجل یقول: 
  .)٢(ْع َأْهَواء الَِّذیَن َال َیْعَلُمونَ مَِّن اْألَْمِر َفاتَِّبْعَها َوَال َتتَّبِ 

الجاهلیــة هـي تلــك المجتمعــات التـي یتجمــع النــاس فیهـا ألســباب غیــر  فالمجتمعـات
اإلرادة اإللهیــة، فقــد اتخــذ اإلنســان لــه إلهــًا مــن دون اهللا، فاتخــذ المــال والهــوى والمــادة 

ــــــي الت ــــــه آلهــــــة، فاغتصــــــب اختصــــــاص اهللا ف شــــــریع واإلنتــــــاج واألرض والمشــــــرعین ل
  واغتصب حق األلوهیة على عباد اهللا.

لهذا، فـإن علـى المسـلمین مالحقـة األصـل الـذي شـرعه اهللا، واألصـل هـو شـریعته. 
فیجـب علـى المســلمین مواجهـة الواقـع وتعدیلــه لیناسـب منهـاج اهللا وتطــوره. وبهـذا فقــط 

  .)٣(ینتفي المجتمع الجاهلي
  
  

                                     

-٥، وقطــب: نحــو مجتمــع إســالمي، ص٣٤٧؛ البنــا، المصــدر نفسـه، ص٢٧٤) المصـدر نفســه، ص١(
 .٣٠-٢٩واإلسالم ومشكالت الحضارة، ص ،١٣

 .١٨) القرآن الكریم،  سورة الجاثیة اآلیة ٢(

و  ١٢٤، ٢٨؛ اإلســـالم ومشـــكالت الحضـــارة، ص١٩٠، و ١٩ – ١٦ســـید قطـــب: هـــذا الـــدین، ص )٣(
 .١١٦)، ص١٩٥٢( القاهرة: دار اإلخوان للصحافة والطباعة،  ٢، ومعركة اإلسالم والرأسمالیة، ط١٩٦
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  المبدأ الثالث: الجهاد
ســالم  فــي مواجهتــه الجاهلیــة غیــر محــدد بزمــان أو مكــان یعتقــد األصــولیون أن اإل

بـــل هـــو یهـــدف ابتـــداء إلـــى هـــدمها وقلـــع جـــذورها، وهـــذا مـــن أجـــل الشـــروع فـــي البنـــاء 
إلقامة بنیان راسخ نظیف. لهذا، فإن نقطـة البدایـة فـي مواجهـة الـدعوة اإلسـالمیة هـي 

عـة الـدین اإلسـالمي مجابهتها للواقع الجـاهلي. فهـذه المواجهـة أو الجهـاد، هـو مـن طبی
  ومن خصائص األمة اإلسالمیة وواجب على الدولة والجیوش واألفراد.

ــِه الَّــِذیَن  فالجهــاد فــي ســبیل اهللا هــو حــق كوظیفــة أخالقیــة  َفْلُیَقاِتــْل ِفــي َســِبیِل الّل
َأو َیْغِلــْب َفَســْوَف ُنْؤِتیــِه َیْشــُروَن اْلَحَیــاَة الــدُّْنَیا ِبــاآلِخَرِة َوَمــن ُیَقاِتــْل ِفــي َســِبیِل الّلــِه َفُیْقَتــْل 

. إن هـدف الجهـاد األساســي هـو تقریـر وٕاقـرار ألوهیـة اهللا فــي األرض )١(َأْجـًرا َعِظیًمـا
. فمـــن حـــال دون وصـــول هـــذه )٢(ونفـــي غیرهـــا مـــن األلوهیـــات واألدیـــان مـــن دون اهللا

ًا الــدعوة إلــى كافــة النــاس فهــو معتــد علــى كلمــة اهللا، إزالتــه مــن طریــق الــدعوة هــي إذ
تحقیق لكلمـة اهللا ، فاالحتكـام إلـى اهللا جـزء مـن العقیـدة اإلسـالمیة وشـریعته وركـن مـن 

   .   )٤(  ٍ◌ ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّاُه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیِّمُ  )٣(أركانها
ة استئصــاله وٕازالــة فحیثمــا كــان علــى وجــه األرض ظلــم كــان علــى األمــة اإلســالمی

أسبابه. وهـذا لـیس حبـًا بملـك األرض وٕاذالل الرقـاب بـل لتحقیـق كلمـة اهللا فـي األرض 

                                     

 .٧٤الكریم،  سورة النساء اآلیة ) القرآن ١(

) انظر مـثًال: أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد، بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصـد ( بیـروت: مؤسسـة ٢(
، تقــــي الـــدین أحمـــد بــــن عبـــد الحلـــیم الحرانــــي بـــن تیمیــــة، ٢٤٧ -٢٣٤، ص١ناصـــر للثقافـــة، [د.ت. ])، ج

ــة ( بیــروت ، ١٣٥ – ١٢٨: دار الفكــر الحــدیث، [د.ت.])، صالسیاســة الشــرعیة فــي إصــالح الراعــي والرعی
 -٨٤) ص١٩٩٠أبـو الحسـن علـي بـن محمـد المــاوردي، األحكـام السـلطانیة ( بیـروت: دار الكتـاب اللبنــاني، 

 .٣٧، وأبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، الفصل ٩٧

، وسـید قطـب، السـالم ١٥٥و  ١٥١، ١٠٥ – ١٠٤) یاسین، مقدمة فـي فقـه الجاهلیـة المعاصـرة، ص٣(
 .٢٥)، ص١٩٨٣( بیروت : دار الشروق،  ٧العالمي واإلسالمي، ط

  .٤٠) القرأن الكریم،  سورة یوسف اآلیة ٤(
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خالصة من كل غرض ولفرض ربوبیته وحاكمیته وعدله. وهذه هـي حقیقـة الجهـاد فـي 
ســـبیل اهللا. وبهـــذا الجهــــاد تتحقـــق ربوبیــــة اهللا للعبـــاد. فاإلســـالم ال یبغــــي أســـلمة غیــــر 

ف إلـى تخلـیص البشـریة مـن ربوبیـة الطـاغوت والـى إعطـائهم العـدل المسلمین بـل یهـد
الَّــِذیَن آَمُنــوْا ُیَقــاِتُلوَن ِفــي َســِبیِل الّلـــِه َوالَّــِذیَن َكَفــُروْا ُیَقــاِتُلوَن ِفــي َســـِبیِل لمطلــق 

  .)١(الطَّاُغوتِ 
اإلســالم إذًا ثــورة لتحریــر البشــریة وثــورة علــى ربوبیــة اإلنســان. والجهــاد یهــدف إلــى 

قامة الحیاة في أرض اهللا على منهاج اهللا والحكم بمـا أنـزل اهللا. لهـذا فـان المجتمعـات إ
التـــي تحتـــاج للثـــورة هـــي المجتمعـــات غیـــر القائمـــة علـــى المفهـــوم اإلســـالمي لأللوهیـــة 
والربوبیة. فهدف الجهاد هو إعالء كلمة اهللا ولـیس الجـاه أو المـال، فالمسـلم یقـدم دمـه 

  .)٢(یة للناسوروحه فداء لعقیدته وهدا
ــــى أخیــــه اإلنســــان عــــن طریــــق وضــــع األنظمــــة  لــــذلك، تمثــــل ســــیطرة اإلنســــان عل
والقـــوانین الوضـــعیة كفـــرًا كـــامًال. ویمثـــل الجهـــاد إلتاحـــة المجـــال لإلنســـان ألن یحكـــم 
ـــــاغم  بقـــــانون اهللا وإلتاحـــــة المجـــــال للمجتمـــــع اإلســـــالمي. فالمجتمعـــــات اٍإلســـــالمیة تتن

بـــأداة للعـــدوان أو وســـیلة للمطـــامع بـــل لحمایـــة  وطبیعـــة بنـــي اإلنســـان. فالجهـــاد لـــیس
الــدعوة ولضــمان الســلم وأداء الرســالة الكبــرى، رســالة الحــق والعــدل. لهــذا، فــإن علــى 

ــــب اإلســــالم  األمــــة اإلســــالمیة أن ال تنهــــزم أمــــام األشــــكال والعقائــــد المعاصــــرة، فیقول
لیــــة بأشـــكال لیســـت لـــه. كمــــا یجـــب علـــى المســـلمین عــــدم االلتفـــات إلـــى رســـوخ الجاه

الحاضــرة وقوتهــا، المادیــة والفكریــة، بــل الــدعوة إلــى التوحیــد الكامــل. ویــرفض الجهــاد 

                                     

  .٧٦) المصدر نفسه، سورة النساء اآلیة ١(

، ٥٥ -٥٤، البنـا، مجموعـة رسـائل الشـهید، ص١٦٧) یاسین، مقدمة في فقه الجاهلیة المعاصـرة، ص٢(
؛ معــالم فــي الطریــق، ١٧١ – ١٧٠، وقطــب: الســالم العــالمي واإلســالم، ص٣٤٨ – ٣٤٧و  ١٧٥ – ١٧٤
  .٦٢، ونحو مجتمع إسالمي، ص١٦٣ – ١٦٢ص
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ألســـباب تقاتــــل مــــن أجلهـــا العقائــــد األخــــرى كالقومیـــة والعنصــــریة والمطــــامع والمنــــافع 
  .)١(وحروب األبطال والملوك

تنفــع یبــدأ اإلســالم أوًال بحمایــة األمــة معنویــًا ومادیــًا ألنــه فــي كثیــر مــن األحیــان ال 
الــدعوة بالحســنى، وثانیــًا، كفالــة حریــة الــدعوة وٕازالــة كــل قــوة طاغیــة فــي األرض تمنــع 
إیصــال الــدعوة اإلســـالمیة إلــى النـــاس، وثالثــًا، إقــرار ســـلطان اهللا فــي األرض ومقاتلـــة 
ــــذین یــــدعون حــــق التشــــریع، إذ إن كــــل نظــــام غیــــر  ــــى هــــذا الســــلطان ال المعتــــدین عل

یم عـروش الطواغیـت طـاغوت. لـذلك یجـب تحإسالمي هو شرك وكل حـاكم لـه هـو طـ
وهــدم األنظمــة الفاســدة. فالتوحیــد إذًا هــو محــور الثــورة والجهــاد كمــا هــو محــور الحكــم 

  اإلسالمي.
وبمــا أن اإلســالم ال یقبــل تبریــر الواقــع فــإن مهمتــه هــي تغییــر هــذا الواقــع وتطــویر 

الثــورة ضــد الطغــاة نوعیــة الحیــاة فیــه. ویعنــي التوحیــد التحــرر مــن الخضــوع لغیــر اهللا و 
واعتبـــار الرضـــوخ لالســـتعباد شـــركًا فـــي اهللا ألن كلمـــة  ال الـــه إال اهللا هـــي الثـــورة ضـــد 
الســــلطات الدنیویــــة التــــي مــــا فتئــــت تغتصــــب أولــــى خصــــائص الحاكمیــــة وثــــورة ضــــد 

 (ص)اغتصــاب الســلطة التــي تحكــم بقوانینهــا الخاصـــة. لهــذا، فــإن مهمــة أمــة النبـــي 
اإلســالمي علــى أساســه الفلســفي، ممــا یتطلــب اســتعمال  هــي إقامــة النظــام االجتمــاعي

القـــوة. كمـــا أن مهمتهـــا هـــي إیجـــاد ملكـــوت اهللا علـــى األرض وتنفیـــذ نظامـــه المـــأخوذ 
  .)٢(منه

وعلیه، فإذا ما كان الجهاد هذا بذل الوسع وغایة الجهد لنیل أكبـر المطلـوب، وهـو 
ضــد كــل مــن یــرفض طاعـة اهللا والخضــوع لإلســالم فــإن ذلـك یحتــاج إلــى جهــاد طویـل 

مـا أو یمنع ذلك. وهذا المبرر كاف بل یوجب الجهاد لتنفیـذ حكـم اهللا وأوامـره. فالجهـاد 
هـــو إال لتنفیـــذ شـــریعة اهللا. وكـــل هـــذا الجهـــاد یتطلـــب االســـتعداد الروحـــي والصـــناعي 

                                     

؛ هـذا ٢٣ – ٢١؛ قطـب: السـالم العـالمي واإلسـالمي، ص١٤٩ – ١٤٧) یاسین، المصدر نفسه، ص١(
  .٥٤، والبنا، مجموعة رسائل الشهید، ص٣٣ – ٢٢الدین ، ص

؛ النــدوي، مــاذا ٢٦، ومعــالم فــي الطریــق، ص١٧٥و ١٧٠المي واإلســالمي، ص) قطــب: الســالم العــ٢(
ــا، ٣٥ – ٣٢؛ الخمینــي ، الحكومــة اإلســالمیة، ص٢٦٩ – ٢٦٨خســر العــالم بانحطــاط المســلمین، ص ؛ إلین

 .Maudoodi , A Short History of Revivalist Movement in Islam, pp. 22- 25، ٥٣المصدر نفسه، ص
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والحربــــي. وهــــذا یتطلــــب ثــــورة فكریــــة وذهنیــــة واســــتعدادًا وتأهبــــًا تامــــًا. ویتمحــــور هــــذا 
تأهـــب علـــى إیجـــاد الدولـــة اإلســــالمیة التـــي ســـتقوم بواجـــب الـــدفاع عــــن االســـتعداد وال

حیـاض المسـلمین وٕاعـالء كلمـة اهللا. لهـذا فـإن الخطـوة األولـى للثـورة هـي الـدعوة وهــي 
  .)١(ضروریة من أجل إیجاد المجتمع اإلسالمي ثم الدولة اإلسالمیة

ات غیـر القائمـة أما المجتمعات التي تحتاج إلى الثورة اإلسالمیة فهي كل المجتمعـ
ــــى المفهــــوم اإلســــالمي لأللوهیــــة. ویشــــمل ســــید قطــــب وغیــــره بهــــذا التعریــــف كــــل  عل
المجتمعــات اإلســالمیة التــي تــؤمن بألوهیــة غیــر اهللا. فــالثورة تهــدف إلــى القضــاء علــى 
كل تلك األنظمة والحكومات القائمة على مبادئ غیر إلهیة مسـتمدة ومخالفـة للشـریعة 

كـم اإلنسـان واسـتعباد اإلنسـان لإلنسـان. فكـل نظـام أو حكومـة اإللهیة والقائمـة علـى ح
. لهــذا ال یمكــن للثــورة ترقیــع )٢(علیــهال تقــوم علــى أســاس التوحیــد یبــرر الثــورة الكاملــة 

المفــاهیم القدیمـــة مـــع المفــاهیم اإلســـالمیة بـــل یجــب زلزلـــة القـــدیم وهدمــه. فـــالثورة هـــي 
مجتمــع جدیــد. وعلیــه فالمســلمون العــالج المناســب والخطــوة األولــى فــي طریــق إنشــاء 

یــدعون، كمــا قلنــا ســابقًا، إلــى أحــد ثالثــة: اإلســالم أو الجزیــة أو القتــال. أمــا اإلســالم 
فهــو اعتــراف بــاهللا وشــریعته والخضــوع لــه. وأمــا الجزیــة فهــي دلیــل الخضــوع للشــریعة، 
وأمـــا القتـــال فهـــو نتیجـــة لعـــدم االعتـــراف وعـــدم الخضـــوع لشـــریعة اهللا. لهـــذا، فتطبیـــق 
الشریعة اإلسالمیة سواء أكان كل الشعب مسلمًا أم بعضه في أرض مـا یجعلهـا جـزءًا 
من دار اإلسالم. أما األرض التي ال تخضع لحكـم اإلسـالم وقانونـه فتلـك دار الحـرب 
بغــــض النظــــر عــــن الــــدین الــــذي یعتنقــــه الســــكان. فــــالمجتمع المحكــــوم بالشــــریعة هــــو 

شــریعة اهللا هــو المجتمــع الجــاهلي. فمــن  المحكــوم بغیــرالمجتمــع اإلســالمي والمجتمــع 

                                     

، ٣٢ -٣١؛ الخمینــي، الحكومــة اإلســالمیة، ص٢٢٧و  ١٣١ – ١٣٠در نفســه، ص) النــدوي، المصــ١(
  .٣وقطب، السالم العالمي واإلسالم، ص

، والعدالـة ٦٢؛ نحـو مجتمـع إسـالمي، ص١٦٣ – ١٦٢و ٧٧ – ٦٩) قطب: معـالم فـي الطریـق، ص٢(
  .٧٦ – ٦٨االجتماعیة في اإلسالم، ص
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تكــون المجتمعــات الجاهلیــة مجتمــع دار الحــرب، وبخاصــة عنــد قتــال  الناحیــة الدولیــة،
  .)١(هذه المجتمعات للمسلمین في عقیدتهم وشریعتهم ومصالحهم

اإلســالم ال یریــد حریــة العبــادة فقــط ألتباعــه بــل ألصــحاب الــدیانات األخــرى. مــن 
سلمین الـدفاع ومحاربـة مـن یمنـع حریـة المعتقـد. فاإلسـالم یجـب هذا المنطلق یحق للم

أن یتحـــول إلـــى المظلـــة العامـــة لنظـــام عـــالمي حـــر یعـــیش الجمیـــع فـــي ظلـــه آمنـــین، 
متمتعــین بحریــاتهم الدینیــة. لهــذا، یقاتــل المســلمون، مــثًال لحمایــة الضــعفاء مــن الظلــم 

عن المنكر هـو، مـثًال، مـن  لتحقیق العدالة االنسانیة، كما أن األمر بالمعروف والنهي
ملحقــات الجهــاد. وهــذه المثالیــة األخالقیــة هــي مــن خصــائص النظــام اإلســالمي التــي 

. فاإلســـالم یهــدف مــن الجهـــاد إلــى تحقیــق فكـــرة )٢(تمیــزه عــن ســـائر األنظمــة األخــرى
الثــورة العالمیــة، ال إلــى الحكــم والســیطرة، وبهــذه الثــورة یحقــق الســالم بكــل أشــكاله. فــال 

الجهــاد لنصــرة هــذه الثــورة وتحقیــق ربوبیــة اهللا وحاكمیتــه فــي األرض وإلنقــاذ  مفــر مــن
البشـــــریة أفـــــرادًا وجماعـــــات مـــــن األربـــــاب األرضـــــیة، المتمثلـــــة فـــــي االفـــــراد واألنظمـــــة 
والحكومات. ولكي یقیم اإلسالم  السالم العالمي األكبر فإنه ال یبـیح الظلـم بـأي شـكل 

ـــــة محیطهـــــا  العـــــالم وموضـــــوعها  مـــــن أشـــــكاله، إذ ان النظـــــرة اإلســـــالمیة  نظـــــرة ربانی
  .)٣(اإلنسان، واسلوبها الجهاد المفضي إلى السالم

  
  

                                     

ــدعوة وا١( ــه الــدعوة: موضــوعات فــي ال )؛ ١٩٧٠لحركــة ( بیــروت : مؤسســة الرســالة ، ) ســید قطــب: فق
-٨٧، وهـذا الـدین، ص٢٤-٢٣؛ في التاریخ.... فكرة ومنهاج، ص١٥٩و ٢٢ – ٢٠معالم في الطریق، ص

  .١٤٠، والبنا، مجموعة رسائل الشهید، ص٨٨

  .١٣٦ -١٠٨، وقطب، نحو مجتمع إسالمي، ص٥٩) البنا، المصدر نفسه، ص٢(

  .١٧٢م، ص) قطب، السالم العالمي واإلسال٣(
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  المبدأ الرابع: السالم
تؤدي الثورة إلى تحقیق العدالة االجتماعیة والعدالة القانونیة والعدالـة الدولیـة. فمـن 

ینـه. وجهة نظر اإلسالم یتمتع اإلنسـان بـبعض الحقـوق األساسـیة بغـض النظـر عـن د
والتي یجب أن تحترم فـي مختلـف الظـروف. فـدم اإلنسـان مقـدس وال یمكـن هـدره دون 
سبب قانوني. إال أن الرسالة التي یحملها المسـلمون هـي إخـراج العبـاد مـن عبـادة إلـى 

أن النـاس مــا زالـوا عــاكفین علـى أوثــانهم وعبـادة اهللا غریبــة عــنهم عبـادة اهللا وحــده. إال 
الهــوى واألحبــار والســالطین وأصــحاب المــال والقــوة واألحــزاب ومــا زالــت تــتملكهم آلهــة 

السیاســــــیة. كمــــــا أن األیــــــدیولوجیات المعاصــــــرة، وخاصــــــة الوطنیــــــة، ضــــــّیقت مجــــــال 
  .)١(المعامالت بین األمم وقسمت العالم إلى الوطني واألجنبي

ولتحقیـــق العدالـــة یبـــدأ اإلســـالم مـــن عالقـــة الفـــرد بربـــه وبنفســـه ومـــع الجماعـــة. ثـــم 
مــن الدولــة فالــدول جمیعــًا. هــذا ال یتحقــق إال عــن طریــق تــأمین ســالم الضــمیر یطلبــه 

البــذرة الحقیقیــة فســالم البیــت، إلــى ســالم المجتمــع فســالم العــالم. أمــا ســالم الفــرد فهــو 
للسالم اإلیجابي، إذ أنه انطالق الطاقات الصالحة وتهذیب لألهواء والرغبـات، فسـالم 

لروحــي وتملیــك الفــرد زمــان أمــوره وتنســیق الــدوافع الفــرد المســلم ینطلــق مــن التطهیــر ا
الحیوانیــة مــع األشــواق الروحیــة العمیقــة مــن أجــل تحقیــق تــوازن بــین الجانــب الروحــي 

  .)٢(والجانب المادي
أمــا اإلنســـان الــذي ال یعـــیش الســالم فـــي بیتـــه فإنــه ال یعـــرف معنــى الســـالم. فمـــن 

أن یشـوبها لعالقة فـي البیـت یجـب الفرد یتجه اإلسالم إلى إشاعة السالم في البیت. فا
التعـــاطف والســــكینة والمــــودة والرحمـــة. فهــــذا الوضــــع العـــائلي التكــــافلي یــــدعم الســــالم 

  واألمان.
تتفاعـــل العالقـــات بـــین األفـــراد والجماعـــات فـــي المجتمـــع الـــذي هـــو إطـــار تحـــرك 
وتعـــایش األفـــراد واألســـر. إذ ان اإلســـالم ال یقـــرر عالقـــة الصـــراع بـــین األفـــراد أو أن 

                                     

 ، و٢٦٨-٢٦٧؛ النــــدوي، مـــاذا خســــر العــــالم بانحطــــاط المســـلمین، ص٢٥) المصـــدر نفســــه، ص١(
Maudoodi, The Islamic Way of Life, p. 23. 

  .٤٥-٤٤و  ٣٩-٣٦) قطب، المصدر نفسه، ص٢(
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العالقـــة فیـــه وبـــین المجتمـــع والدولـــة قائمـــة علـــى اإلجبـــار واإلخضـــاع ألن العالقـــات 
االجتماعیـــة، كمـــا هـــي فـــي األســـرة، تقـــوم علـــى التضـــامن والتعـــاون واألمـــن والســـالم. 
فالقاعـــدة التـــي تقـــوم علیهـــا الحیـــاة االجتماعیـــة هـــي التوفیـــق بـــین الحقـــوق والواجبـــات 

الحیاة وترقیتها والتوجه بها نحو اهللا ممـا یـؤدي والجهد والجزاء. فواجب المجتمع إنماء 
.أما سالم العـالم أو السـالم العـالمي فهـو امتـداد للمبـادئ الشـاملة )١(إلى السالم الشامل

  الكونیة.
أمــــا نظریــــة اإلســــالم فهــــي نظریــــة أخالقیــــة ال تتعلــــق بالمصــــالح. فــــدعوة اإلســــالم 

ت وومضــات أو مبــررات أنشــأت أمــة أثبتــت للبشــریة أن مكــارم األخــالق لیســت شــطحا
لالســتغالل، إنمـــا عامــل أساســـي فـــي إقامتهــا لعالقاتهـــا الداخلیــة أو الخارجیـــة. فاألمـــة 
اإلسـالمیة أخالقیـة تـرتبط بـاهللا فـي كـل شـؤونها وتنشـئ القـوانین علـى مكـارم األخـالق. 
لهـذا یجــب عــدم إغفــال هــذه الســمة األخالقیـة ونشــرها. فالغایــة العلیــا فــي اإلســالم هــي 

وعلیـــه أوجـــب اإلســـالم إنهـــاء الخصـــومة بالوســـائل الســـلمیة إن أدت هـــذه  .)٢(أخرویـــة
الوسائل إلى االعتراف بالحق ألصحابه؛ فقبل االتفاقات أبـاح التفـاوض والتحـاكم علـى 
أن تكــون النتیجــة لمصــلحة اإلســالم والمســلمین، فــاهللا لــن یجعــل للكــافرین ســبیًال علــى 

  نبذ، أي إعالن الخصومة ومن ثم الجهاد.المؤمنین: أما فشل هذه الجهود فیتطلب ال
فاإلســالم إذًا ال یرضــى الــدخول فــي الســالم إال إذا تــوفرت شــروط أساســیة، أولهــا، 
الحریة العتناق كلمة اهللا، ثانیها، عدم قتل المسلمین عند رؤیتهم لـدینهم كنظـام شـامل 

هــا، تحقیــق للحیــاة، ثالثهــا، عــدم وقــوف أي ســلطة داعیــة لغیــر اهللا بوجــه الــدعوة، رابع
العدالـــة. فـــإذا مـــا تحققـــت هـــذه الشـــروط كـــان الســـالم الـــذي هـــو أســـاس العالقـــات بـــین 
الشـــعوب والـــدول وٕاال لجـــأ المســـلمون إلـــى ضـــرورة، أي الجهـــاد، وهـــي ضـــرورة لتقریـــر 

.فلــیس الســالم بقــائم )٣(ســلطان اهللا فــي األرض ولتحریــر النــاس مــن العبودیــة لغیــر اهللا

                                     

  .١١٥-١١٤و ١٠٥ – ١٠٢، ٦٨ – ٦٧) المصدر نفسه، ص١(

  .١٩٠-١٨٦، و٧٦ص) یاسین، مقدمة في فقه الجاهلیة المعاصرة، ٢(

  .٣٤٨ – ٣٤٧، والبنا، مجموعة رسائل الشهید، ص٢٩)قطب، المصدر نفسه، ص٣(



 ٧٨ 

یقــوم علــى حســاب البشــریة والمبــادئ العلیــا واهللا یقــول علــى أي ثمــن ألن هنــاك ســالمًا 
 ْلِم َوَأنُتُم اْألَْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم   .)١(َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ

فالمسلمون إذًا مكلفون بتبعات إنسانیة تجاه البشریة. فالسالم في اٍإلسـالم ال یمكـن 
المیتافیزیقیـة، كاأللوهیـة، والتوحیـد وأسسـه  أن یخرج عن اإلطار السالف الـذكر وأسسـه

  السیاسیة كالعدل والمساواة والحریة وأسسه االجتماعیة كالتوازن والتكامل والتعاون.
فالســالم بهــذا المعنــى لــیس مجــرد االمتنــاع عــن القتــل بــل هــو فكــرة أصــیلة عمیقــة 

حیـاء واألجنـاس تتصل اتصاًال وثیقًا بطبیعة السالم. فاإلسـالم هـو دیـن الوحـدة بـین األ
واألجیـال المســتمدة مــن التناســق فــي طبیعــة الكـون. فالســالم هــو قاعــدتها والحــرب هــو 

  .)٢(االستثناء المتمثل بالخلل في هذا التناسق كالظلم والفساد والشرك باهللا
مـــن منطلـــق الوحـــدة هـــذا ینطلـــق اإلســـالم. فاإلســـالم یرقـــى بالوحـــدة بـــین األحیـــاء 

لعالم، إال أن منطلـق هـذه الوحـدة والسـالم هـو توحیـد اهللا، واألجناس واألجیال جمیعًا وا
إذ أنها تنفي تعدد النظم وأسـباب التعـارض واالصـطدام، فاإلسـالم قـد قـام علـى أسـاس 
العقیــــدة الواحــــدة، فكانــــت الشــــعوب التــــي كونهــــا العــــالم اإلســــالمي أقــــوى أســــرة عرفهــــا 

  .)٣(عالمیة واحدة التاریخ، فانصهرت الثقافات المختلفة وكونت ثقافة إسالمیة
وترفض هذه العقیدة جمیع أشكال الروابط المتعددة التـي تـربط العـالم كـرابط الـوطن 
أو األصــل أو الجــنس أو الفــرد فــي تكــوین األمــة أو وحــدة المصــالح االقتصــادیة. أمــا 

ُقـْل ِإن َكـاَن  الفكر الجاهلي الحاضر فال یفكر في وحدة العقیدة والدین. فقولـه تعـالى
ْم َوَأْبَنــآُؤُكْم َوإِْخــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكــْم َوَعِشــیَرُتُكْم َوَأْمــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَهــا َوِتَجــاَرٌة َتْخَشــْوَن آَبــاُؤكُ 

َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْیُكم مَِّن الّلـِه َوَرُسـوِلِه َوِجَهـاٍد ِفـي َسـِبیِلِه َفَتَربَُّصـوْا 

                                     

  .٣٥) القرآن الكریم،  سورة محمد اآلیة ١(

  .١٧٣ – ١٦٨و ٢٠ – ١٩، ١٤ -١٢) قطب، المصدر نفسه، ص٢(

  .٢٩٧ – ٢٩٦، والندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ص١٥-١٤) المصدر نفسه، ص٣(
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ــْأِتَي  ــْوَم اْلَفاِســِقینَ َحتَّــى َی ــُه َال َیْهــِدي اْلَق ــَأْمرِِه َوالّل ــُه ِب ینفــي شــرعیة كــل أنمــاط  )١(الّل
  .)٢(االجتماع في الجاهلیة

فاإلسـالم یرتضـي إقامــة عالقـات دولیــة قائمـة علــى الثقـة،  فشــرف اإلسـالم الــدولي 
فـي  تؤهله للوفاء بعهوده وتأمین المبعوثین والمفاوضین وحصـانتهم، فـال یمسـون بسـوء

ـــوْا ِباْلَعْهـــِد ِإنَّ ظـــرف مـــن الظـــروف. فاإلســـالم یـــوفي بالتزاماتـــه ویـــوفي بعهـــوده  َوَأْوُف
. بـل إنــه یعتبــر هــذه اآلیــة كأســاس للقــانون الــدولي. وال یجــوز )٣(اْلَعْهــَد َكــاَن َمْســُؤوالً 

  باسم المصلحة أو غیرها نقض العهد أو عدم الوفاء به.
ــــه العال ــــدیانات فاإلســــالم، تماشــــیًا مــــع نزعت ــــه وبــــین أصــــحاب ال ــــة، ال یقطــــع بین می

األخــرى إن لـــم یحــاربوه أو یمنعـــوا دعوتــه ولـــم یفســدوا فـــي األرض أو لــم یعتـــدوا علـــى 
الضعفاء، بل یفسح في المجال لمن ال سلطان له علیهم مجال التعـاون العـالمي فـي ا 

، )٤(لخیــر والصــالح. لهــذا، نــرى أن أســاس العالقــات الدولیــة یقــوم علــى البــر والقســط
َال َیْنَهـــاُكُم اللَّــُه َعـــِن الَّــِذیَن َلـــْم ُیَقــاِتُلوُكْم ِفـــي الــدِّیِن َوَلـــْم  كمــا ورد باآلیــة الكریمــة 

ــبُّ اْلُمْقِســِطیَن، ِإنََّمــا  ــْیِهْم ِإنَّ اللَّــَه ُیِح وُهْم َوُتْقِســُطوا ِإَل ــاِرُكْم َأن َتَبــرُّ ــن ِدَی ــوُكم مِّ ُیْخِرُج
ــِن الَّــ ــاُكُم اللَّــُه َع ــاِرُكْم َوَظــاَهُروا َعَلــى َیْنَه ــن ِدَی ــوُكم مِّ ــاَتُلوُكْم ِفــي الــدِّیِن َوَأْخَرُج ِذیَن َق

  .)٥(ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم َوَمن َیَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
أمــا إذا هـــوجم المســـلمون ودیســـت أرضـــهم وانتهكـــت حرمـــانهم وتحكـــم فـــي شـــؤونهم 

ر دیـــنهم فـــي أرضـــهم فضـــًال عـــن عـــدم قـــدرتهم علـــى نشـــر أخصـــامهم وتعطلـــت شـــعائ

                                     

  .٢٤القرآن الكریم،  سورة التوبة اآلیة  )١(

  .١٧٤ -١٧٣) یاسین، مقدمة في فقه الجاهلیة المعاصرة، ص٢(

  .٣٤) القرآن الكریم،  سورة االسراء اآلیة ٣(

  .١٢٥ – ١١٤) قطب، نحو مجتمع إسالمي، ص٤(

  .٩-٨)القرآن الكریم،  سورة الممتحنة اآلیتان ٥(
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دعــوتهم، فــإن هــذا یوجــب العــزم علــى الجهــاد، والجهــاد یجــب هنــا وجوبــًا عینیــًا المفــر 
  .)١(منه، ویمنع السعي إلى السالم

  التحلیل
ــــة عنــــد األصــــولیین المســــلمین مــــن المنطلقــــات  ــــق مفهــــوم العالقــــات الدولی ال ینطل

ونیــة أو التطــورات الواقعــة والمصــالح القومیــة. فنظریــاتهم والتطــورات التاریخیــة أو القان
ـــدولي أو نظریـــة المباریـــات  ال تقـــوم علـــى أســـس النظریـــات الدولیـــة كنظریـــة التـــوازن ال

(Games)  فــــــي التحلیــــــل، وال تحظــــــى المنــــــاهج المعاصــــــرة فــــــي تحلیــــــل العالقــــــات
مــاعي، وعلــم السیاســیة الدولیــة كنظریــة المــنهج الســلوكي القــائم علــى علــم الــنفس االجت

ومـــن هنـــاك نـــرى أن  .)٢(الــنفس السیاســـي واألنثروبولوجیـــات االجتماعیـــة بـــأي اهتمـــام 
العالقات الدولیة والتي یجب أن تبنى علـى الواقـع المـادي والسیاسـي والحضـاري وفهـم 
عمیــق لمــوازین القــوى العالمیــة واإلقلیمیــة اســتبدلت بتطــورات مثالیــة لطبیعــة اإلســالم. 

النظــري فــي دراســة النظــام العــالمي والعالقــات الدولیــة یــؤدي إلــى  ولهــذا، فــان القصــور
  قصور في وضع ال حلول العملیة لتخطي هذا النظام أو استبداله أو تعدیله.

أمـــا البـــدیل المطـــروح وهـــو رؤیـــة اإلســـالم كإطـــار وحیـــد لتحدیـــد الســـلوك السیاســـي 
فیــة أو قومیــة أو الــداخلي والــدولي وكأیــدیولوجیا دولیــة غیــر مؤسســة علــى مفــاهیم جغرا

عنصـــریة بـــل مرتكـــزة علـــى ألوهیـــة اهللا للجمیـــع فهـــو تخـــط لإلطـــار الزمـــاني والمكـــاني 
للســلوك السیاســي عنــد األمــة. وعلیــه فهــذه الرؤیــة تحجــب المفــاهیم العملیــة والتعــاطي 
الواقعي مـع النظـام العـالمي وبالتـالي القـدرة علـى التـأثر بهـا وتغییـره أو تطویعـه لخدمـة 

ة اإلسالمیة. فالرفض القاطع الذي یبرزه األصـولیون تجـاه النظـام العـالمي األمة العربی
مــا هــو إال نتیجــة عــدم قــدرتهم علــى التعــاطي مــع هــذا النظــام مــن حیــث هــو انعكــاس 

  واقعي للمعطیات المادیة والتوازنات الدولیة.

                                     

  .١٧٥، وقطب، السالم العالمین واإلسالم، ص٩٣) البنا، مجموعة رسائل الشهید، ص١(

) للتعمق في تفاصیل هذه المفاهیم، انظر: اسـماعیل صـبري مقلـد، العالقـات السیاسـیة الدولیـة: دراسـة ٢(
  .٦١-١١) ، ص١٩٨٥( الكویت: دار السالسل،  ٤في األصول والنظریات، ط
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أمــا مــن الناحیــة النظریــة، فهــذا الــرفض یقــوم علــى اعتقــاد األصــولیین أن شــمولیة 
الم وٕانســـانیته تضـــیفان مشـــروعیة دولیـــة علـــى حكـــم اإلســـالم ال باعتبـــار الواقــــع اإلســـ

ــــار مــــا ســــیكون. فهــــم یؤمنــــون أن المجتمــــع  الحاضــــر أو الماضــــي المغــــایر بــــل باعتب
اإلســالمي وتكتــل األجنــاس واألمــم ســیمهد لســیادة األیــدیولوجیا اإلســالمیة لتحــل محــل 

فتقــر إلــى موضــوعیة علمیــة وٕانســانیة الفكــر القــومي. وفــي الحقیقــة، فــإن هــذه النظریــة ت
حلــول اإلســالم مكانهــا، كمــا أن إذ أن خســائر القومیــة، مــثًال، ال تــؤدي بالضــرورة إلــى 

الصفتین، الشمولیة واإلنسانیة، لیستا صـفتین لإلسـالم فقـط بـل هنـاك بعـض النظریـات 
أو األیــدیولوجیات العالمیــة التــي تشــارك مــع اإلســالم فــي هــذه الصــفات، فعــدم حصــر 
الــوطن ببقعــة جغرافیــة أو بــوطن قــومي بــل الرقــي بــه إلــى العــالم كلــه لیســت بخاصــیة 
مقتصرة على الفكر اإلسالمي، بل هناك العدید من األیـدیولوجیات التـي تشـارك بقبـول 

  هذا المفهوم والدعوة إلیه والى وحدة بني البشر دون ارتباط بأرض أو زمن.
تكي ویعاني منهـا العـالم بأجمعـه، قائمـة ثم ألیست مشكلة النظام العالمي، والتي یش

على تجاوزه لخصوصیات األمـم وحضـارتها ومحاولـة صـهر العـالم بنظـام واحـد یسـهل 
تطویعـــه لخدمـــة أهـــداف هـــذا النظـــام؟ أمـــا رفـــض األصـــولیین لحكـــم اإلنســـان لإلنســـان 
والمتمثــل بمبــدأ الحاكمیــة وعلیــه رفــض كــل األیــدیولوجیات والــنظم والــدول والمنظمــات 

لیة والدولیة التـي ال تعمـل علـى إعـالء كلمـة اهللا ونشـر شـریعته فیـؤدي إلـى إبـدال المح
نظـام هیمنــة بــآخر، ولـو اعتقــد بعضــنا بعـدل البــدیل. فالســؤال الـذي یجــب طرحــه: هــل 
یجوز طرح نظام عالمي مهـیمن. وبغـض النظـر عـن مبرراتـه، علـى جمیـع األمـم دون 

  تقبلها لهذا النظام؟
لمفهـوم األصـولي للحاكمیـة والـذي یضـیف العـالم إلـى دار ثم ألیسـت مـن مفارقـات ا

اإلسالم أو حزب اهللا ودار الحرب أو حزب الشیطان أنه بالرغم من كونـه توحیـدبًا مـن 
حیــث المبـــدأ، فإنــه تقســـیمي إذا خــرج إلـــى حیــز التنفیـــذ ویــؤول إلـــى تجزئــة العـــالم إلـــى 

كیبـه وتوحیـده! فمـن وفصل الخیر عن الشر ومن ثم إعادة تر شطرین من أجل تطهیره 
هـــذا المنطلـــق، یتنصـــل األصـــولیون ممـــا یجـــري الیـــوم علـــى الســـاحة الدولیـــة والمحلیـــة 

  ویبرئون اإلسالم من كل ما یحدث سواء كان بإسم اإلسالم أو باسم غیره.
ـــــنظم  ـــــل المجتمعـــــات والحضـــــارات وال ـــــة تـــــؤدي إلـــــى تجهی كمـــــا أن نظریـــــة الحاكمی

لنظریـــة مشـــابهة لتجهیـــل الغـــرب لمجتمعاتنـــا واألیـــدیولوجیات قاطبـــة. ثـــم ألیســـت هـــذه ا
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وحضــارتنا ورفضــه التعــایش معنــا إال علــى األســس الــذي یطرحهــا هــو ومــن منطلقاتــه 
هـــو! فــــرفض األصــــولیین للنظــــام العــــالمي بســـبب ارتباطــــه بالســــیطرة واالســــتقالل هــــو 

إال أنــه یجــب أال یــؤدي إلــى نظــام عــالمي جدیــد قــائم علــى ســیطرة مجموعـــة  صــحیح
نــة علــى بــاقي الشــعوب والمجتمعــات، وٕاال فــإن العــدل المنشــود لــن یكــون حضــاریة معی

  إال سرابًا.
وصــحیح أیضــًا أن هنــاك مشــروعیة مــا فــي رفــض النظــام العــالمي بســبب محاربتــه 
األمة العربیة واإلسالمیة وحقوقها وتأییده للصهیونیة وحقوق الصـهاینة، إال أن هـذا ال 

عــن قادتهــا ومفكریهــا. فــنحن مســؤولون عمــا یعنــي رفــع المســؤولیة عــن األمــة نفســها و 
حصل ویحصل وال یمكن إلقاء اللوم على النظـام العـالمي ورفـع المسـؤولیة عـن أنفسـنا 
وعــن أمتنــا. فالمســلمون خضــعوا الیــوم للغــرب فــي جمیــع المیــادین، السیاســیة والعلمیــة 
والصـــناعیة وغیرهـــا، وأصـــبح دورهـــم مهمـــًا حتـــى فـــي دراســـة علـــوم اإلســـالم وحضـــارة 
العــــرب، وسیســــتمر هــــذا التهمــــیش حتــــى یــــتمكن العــــرب والمســــلمون ال مــــن المطالبــــة 

  بإلغائه فقط بل من إلغائه فعًال والمشاركة في وضع نظام عالمي عادل.
لهــذا، فالمواجهـــة التــي یتحـــدث عنهــا األصـــولیون، والتــي ال تتقیـــد بزمــان أو مكـــان 

مكانیــة العملیــة لهــذا القلــع أو والتـي تهــدف إلــى قلــع الجاهلیــة برمتهــا ال تتوقـف عنــد اإل
التدمیر، وهذا األمر كذلك ألن إمكانیة الـربح أو الخسـارة لیسـت المعیـار المطلـق لشـن 
المواجهة بل تقوم على مثالیة ال تمـت إلـى الواقـع بصـلة، فقـولهم، مـثًال، إن الجهـاد ال 
ا یهــدف إلــى الــدفاع عــن األمــة فقــط بــل إلــى تخلــیص البشــریة مــن ربوبیــة الطــاغوت مــ

هـــو فـــي حقیقتـــه إال نفـــي لواقـــع األمـــة المریـــر، فكیـــف یمكـــن تحریـــر العـــالم ممـــن هـــو 
  محكوم من هذا العالم؟ أال یجب البدء بالنفس ثم باآلخرین؟

ـــة بخضـــوع الجمیـــع للمظلـــة  أمـــا أســـاس الســـالم وقاعدتـــه عنـــد األصـــولیین والمتمثل
ي الحقیقــة وصــفة ال العالمیــة للنظــام العــالمي اإلســالمي بــدون ابتــزاز أو إكــراه وتلــك فــ

یمكــن تطبیقهــا إال بقهــر العــالم وٕاخضــاعه للمفــاهیم السیاســیة عنــد المســلمین، وهــذا إذا 
تمكـــن المســـلمون فعـــًال فـــي عصـــرنا الحاضـــر مـــن الســـیطرة علـــى العـــالم، ولهـــذا یقـــول 

فــــي اإلســــالم بــــل إلــــى  األصــــولیون إن اإلســــالم ال یهــــدف إلــــى إدخــــال جمیــــع النــــاس
. وعلیــــه، فالحریــــة الدینیـــة محفوظــــة للجمیــــع وال ینكرهــــا إخضـــاع الجمیــــع إلــــى نظامـــه

األصــولیون مــن حیــث المبــدأ، لكــن علــى علــى الجمیــع الخضــوع للشــریعة إمــا بإقامــة 
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شــعائر الــدین وأركانــه عنــد المســلمین أو الجزیــة والمحاربــة لغیــر المســلمین، فاإلســالم 
ول اإلسـالم هـو السیاسي یجب أن یسیطر على الحیاة العامة. فعلى الـرغم مـن أن دخـ

عمــل فــردي وطــوعي ال إكــراه فیــه، إال أن الخضــوع لشــریعة اإلســالم هــو عمــل فــردي 
وجماعي یتأتى طوعًا وكرهًا، ولكن هل أخضاع العـالم للشـریعة اإلسـالمیة دون إیمـان 

األكبر، كما یدعي األصـولیون، أم أنـه فـي الحقیقـة العالم بها مؤد إلى السالم العالمي 
السـیطرة والهیمنــة باســم الـدین واألخــالق؟ أال یمكـن للســالم فــي  شـكل آخــر مـن أشــكال

  اإلسالم أن یتحقق إال عند امتداده إلى العالم كله؟
ومـــن الصـــحیح أیضـــًا أن اإلســـالم یتمیـــز فـــي عالقاتـــه مـــع العـــالم بنظـــرة أخالقیـــة 
تتعلـق بــاألمر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر فـي داخــل األمـة وخارجهــا، فالعـالم الیــوم 

تحـــرك إال مـــن ضـــمن مصـــالحه المادیـــة ومـــن ضـــمن ســـعیه للســـیطرة علـــى العـــالم ال ی
وشـعوبه ومـوارده مـن منطلــق االسـتغالل للشـعوب، وبخاصـة شــعوب العـالم الثالـث بمــا 
فیها الشعوب اإلسالمیة، فـال تتحـرك القـوى العالمیـة ألي عمـل أخالقـي أو إنسـاني إال 

ى فـالمحرك األكبـر لعالقـات األمـم إذا كان في ذلك مصـلحة مادیـة وسیاسـیة لهـذه القـو 
المسیطرة علـى النظـام العـالمي هـي مصـلحتها الخاصـة، ال مصـالح األمـم األخـرى إال 
بقـــدر خــــدمتها لمصــــالح األمـــم المســــیطرة ویــــدرك األصــــولیون هـــذه اآلفــــة فــــي النظــــام 
الــدولي، ولهـــذا یعتبرونــه نظامـــًا احتكاریـــًا غیــر عـــادل، وال یمكــن لألمـــة اإلســـالمیة أن 

یش معـــه. إذًا، فاألصـــولیون برفضـــهم هـــذا النظـــام العـــالمي بســـبب عـــدم إنصـــافه تتعـــا
وجـوره ومادیتـه واسـتغالل للشـعوب األخـرى. فهـم یرفضـون جمیـع أشـكال الـروابط التــي 

  ال تنبع أصًال من طبیعة اإلسالم.
وختامــًا، یمكننــا القــول إن األصــولیة اإلســالمیة المتشــددة المعاصــرة ال تــرى الســالم 

الكف عن الحرب والجهاد من أجل المدافعة عن دیار المسـلمین فقـط كمـا  من منطلق
للمفـــــاهیم القدیمـــــة فعلـــــت اإلصـــــالحیة اإلســـــالمیة الحدیثـــــة، بـــــل تجـــــاوزت األصـــــولیة 

والحدیثـــة للحـــرب والســـلم وربطتهـــا بمـــنهج كلـــي شـــمولي ال ینفصـــل عـــن نظریتهـــا إلـــى 
واحــدة أو عــدة دول، بــل إن اإلســالم. فعالمیــة اإلســالم تمنعــه مــن التقوقــع داخــل دولــة 

عالمیته تجعله بدیًال عن جمیع األنظمة القائمة وعلى األقـل خصـمها األكبـر، كمـا ان 
األیــــــــدیولوجیا العالمیــــــــة اإلســـــــــالمیة، فــــــــي رأي األصــــــــولیین ، تجعلـــــــــه بــــــــدیًال عـــــــــن 

نــّدها األكبــر، لهــذا فــان الجهــاد والســالم والحــرب األیــدیولوجیات العالمیــة وعلــى األقــل 
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ة ما هي إال وسائل لتحقیق رسالة اإلسالم الكبـرى وهـي وحـدة اإلنسـانیة تحـت والمهادن
  رایة الشریعة اإلسالمیة.

فالنظریة السیاسیة في أبعادها مرتبطـة بمفهـومي الحاكمیـة والتوحیـد اللـذین یعمـالن 
كمــــنظم للســــلوك السیاســــي عنــــد األصــــولیین المســــلمین. وینطــــوي هــــذا الســــلوك علــــى 

مي الذي یجب أن یرتكز على مسلمات أساسـیة كعالمیـة اإلسـالم السلوك الدولي والعال
وشــمولیته ووجــوب نشــر الســالم واألخــالق والتــي ال یمكــن المســاومة علیهــا أو التخلــي 

  عنها تحت أي ظرف أو بأي ثمن.

  ثالثًا: التعددیة والدیمقراطیة
  الخطاب االستیعابي المعتدل

اإلخـوان المسـلمین ومرشـدها  یشكل الخطاب اإلیدیولوجي والسیاسي لمؤسس حركة
األول، حسـن البنــا، أســاس النظــرة االســتیعابیة المعتدلــة لمفهــوم حاكمیــة اهللا، وهــذا مــن 

ریخیــًا وحالیــًا الســتبعاد الوجهـة الكالمیــة والسیاســیة. ومــع أن مفهــوم الحاكمیــة ُوّظــف تا
  مایعتبر غیر إسالمي، یجعل منه حسن البنا مصدر الشرعیة واالعتدال.

وظیف المعتدل أصبح جزءًا مهمًا مـن خطـاب الحركـات اإلسـالمیة المعتدلـة هذا الت
ـــذین طورهـــا الحقـــًا لیشـــتمل علـــى األبعـــاد الفكریـــة  والمفكـــرین اإلســـالمیین المعتـــدلین ال
واالجتماعیــة واالقتصـــادیة. والبــد مـــن التــذكیر بـــأن ظــروف المجتمـــع المصــري خـــالل 

ة التي تمتـع بهـا المصـریون لـم تظهـر النصف األول من القرن العشرین والحریة النسبی
إشكالیة اغتصاب السلطة، وبالتالي لم تكن جزءًا من برنامج اإلخـوان المسـلمین. ومـع 
أن البنــا هــدف إلــى أســلمة الدولــة والمجتمــع، إال أنــه كــان یهــدف أیضــًا إلــى التواصــل 

  سلمیًا مع النظام السیاسي ومناقشة األحزاب األخرى.
السیاســیة شــعارًا رنانــًا فقــط، فهــو نفســه، وكــذلك بعــض  ولــم تكــن دعوتــه للمشــاركة

اإلخــــوان اآلخــــرین، ترشــــح لالنتخابــــات البرلمانیــــة مــــرتین. كمــــا كــــان بعــــض مؤسســــي 
اإلخوان المسلمین أعضاء في أحـزاب سیاسـیة أخـرى. وتحتـوي األدبیـات العلمیـة علـى 

الصـــراع الكثیـــر مـــن التعامـــل الســـلمي أو اإلیجـــابي لإلخـــوان. فقـــد دخـــل اإلخـــوان فـــي 
حـول األزهـر فـي العشــرینات والثالثینـات؛ ووقفـوا مـع الملــك فـاروق ضـد حكومتـه. وقــد 
تعامل البنا في تلك الفتـرة مـع رئـیس الـوزراء إسـماعیل صـدقي وقـام بالتـدریس وٕاعطـاء 
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المحاضـرات. وبنـت حركـة اإلخـوان المسـلمین مقرهـا األساسـي مـن التبرعـات، ومـن ثــم 
، حصــــلت ١٩٤٦مــــدارس للبنــــین والبنــــات. وفــــي عــــام انتقلــــت إلــــى بنــــاء المســــاجد وال

ـــیم، وكـــذلك  الحركـــة علـــى مســـاعدات مادیـــة وكتـــب وقرطاســـیة مجانیـــة مـــن وزارة التعل
قامــــت الــــوزارة بـــــدفع نفقاتهــــا اإلداریـــــة والتعلیمیــــة. كمـــــا أســــس البنـــــا شــــركات قابضـــــة 
للمــدارس، وأصــبحت فــي حینهــا عمــًال ناجحــًا جــدًا ألن معظــم كــوادر اإلخــوان تكونــت 

ل أعمال ومهنیـین مـن الطبقـة الوسـطى، وبعـد سـنة فقـط مـن نشـأة الحركـة فـي امن رج
القــاهرة، أصــبح لــدیها خمســون فرعــًا فــي جمیــع أنحــاء مصــر. وقــام اإلخــوان بــالوقوف 
ضد البعثات التبشـیریة فـي مصـر وطـالبوا الملـك فـاروق بإخضـاع هـذه البعثـات لرقابـة 

د االجتماعــات مـع قســیس، وقـال إن علــى الدولـة. إال أن البنـا تحــول عـن ذلــك بعـد أحـ
رجـال الــدین كلهـم مواجهــة اإللحـاد. وفــي العــام نفسـه، أنشــأت الحركـة مجلــة أســبوعیة، 

  .)١(اإلخوان المسلمون
كمــا أنشــأ البنــا جمعیــة للكشــافة، وكــان التــزامهم بــاألخالق الحمیــدة، ال بالسیاســة أو 

م والعائلـة. إال أن البنـا لـم ینكـر الثورة، وتمحورت نشاطاتهم حول الدین والفضـیلة والعلـ
أبــدًا أن لحركـــة اإلخـــوان تطلعـــات سیاســـیة وتربویـــة واقتصـــادیة مـــن أجـــل قیـــام صـــحوة 

                                     

ــــا، مؤســــس حركــــة  االخــــوان المســــلمین متــــى.١( ــــف ... لمــــاذا؟ ط) رفعــــت الســــعید، حســــن البن  ٤.. كی
  .  ١١٦-٩٣) ، ص١٩٨٦( بیروت: دار الطلیعة، 

ــأي شــكل مــن األشــكال، اال أن كتابــه یظهــران أن  ومــع ان رؤیــة الســعید لیســت بإیجابیــة تجــاه االخــوان ب
 Ishak Musa Husaini, Thw Moslem Brethren theاالخوان لم یبنوا العنف وسیلة للعمل السیاسـي. أنظـر: 

Greatest of Modern Islamic Movements (Beirut: Khayat s College Book Cooperative, (1956) 
Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Middle Eastern Monographs; 9 
(London: Oxford University Press, 1969), and Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt; 
a Study of the Modern Reform Movement Indugurated by Muhammad Abduh, American 

University of Cairo, Oriental Studies (New york: Russel and Russe, 1968).   وانظر أیضـًا أفكـار عمـر
ــریش، ٢التلمســاني فــي : رفعــت ســید احمــد، النبــي المســلح،  ــدن: ریــاض ال ضــون ، : الراف١)، ج١٩٩١ج (لن

  .  ٢٠٠ـ ١٩٩ص

 Ahmad S. Moussalli, "Hasan al-Bana s lslmist Disourse onوحـول الرؤیـة األیدلوجیـة للبنـا، انظـر: 
Constitutional Rule and lslamic State," Journal of lslamic Studies, vol. 4, no. 2 (1993), pp. 161-

174.            
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دینیة. على أي حال، ال یعني هذا، في فكر البنا على األقل، االنعـزال عـن المجتمـع. 
م فقد شارك اإلخوان، مثًال، في حفل تتویج الملك فاروق. واتسعت جمعیـة الكشـافة عـا

لیصــل عــدد أعضــائها إلــى أربعــین ألفــًا، عمــل الكثیــر مــنهم فــي محــو األمیــة  ١٩٤٨
توســعت حركـــة اإلخـــوان  ١٩٤٨ومنــع انتشـــار األوبئــة كالمالریـــا والكـــولیر. وفــي عـــام 

فــرع تقــدم خــدمات اجتماعیــة. كمــا أنشــأت  ٥٠٠بشــكل ملحــوظ وأصــبح لــدیها حــوالي 
ألــف مــریض. وكــذلك  ٥١فقــط المستشــفیات والمستوصــفات، فعالجــت فــي ذلــك العــام 

آالف  ٥أسس البنا في األربعینات فرع األخوات المسلمات، وصل عـددها إلـى حـوالي 
أمــرأة، وهــو عــدد ملحــوظ حســب معیــار تلــك الفتــرة. ولعبــت األخــوات المســلمات الحقــًا 

ــــدما ُقمــــن ١٩٥٠ – ١٩٤٨دورًا مهمــــًا وأساســــیًا خــــالل أحــــداث المحنــــة األول (  ) عن
ت اآلالف من اإلخوان المسجونین. وقـد قـدر عـدد األعضـاء الفعلیـین باالعتناء بعائال

للحركة نصف ملیون شخص، أما الداعمون لهـم فكـانوا حـوالي النصـف ملیـون أیضـًا. 
وعندما حلت جماعت اإلخوان المسلمین كان قد وصل عدد فروعها إلى ألف فـي كـل 

  .)١(المناطق المصریة
قواعــد اللعبــة المســموح بهــا فــي تلــك  وفــي المجــال السیاســي، عملــت الحركــة ضــمن

الفتـرة، وتحــول بعـض أعضــائها إلـى اســتعمال العنـف عنــدما تحولـت الســاحة السیاســیة 
إلى ساحة عنف وٕارهاب. ولم یقتصر قیام مؤسسات أو أجهزة سـریة أو عسـكریة علـى 
اإلخـــوان، بــــل إن مثـــل تلــــك األجهـــزة الســــریة كانـــت جــــزءًا أساســـیًا مــــن كـــل األحــــزاب 

ة التي وظفت االغتیـال السیاسـي لحـل لوعامًال مشتركًا بینها، وكذلك مع الدو السیاسیة 
مشـــاكل عـــدة. وتمظهـــر العنـــف ضـــد اإلخـــوان فـــي اغتیـــال مؤسســـها حســـن البنـــا وزج 

  اآلالف من اإلخوان في السجون، وحل الحركة وتصفیة ممتلكاتها.
عــام ، لعبــت جماعــة اإلخــوان ضــمن اإلطــار السیاســي ال١٩٤٨وحتــى ذلــك العــام، 

في مصر. فقبلت بشـرعیة النظـام القـائم ووصـفت الملـك فـاروق بالحـاكم الشـرعي. وقـد 
طور حسن البنا جماعته إلى حزب سیاسي مـع برنـامج عمـل محـدود، وذلـك مـن أجـل 
الــــتمكن مــــن منافســــة األحــــزاب األخــــرى، والتــــي اعتبرهــــا أحزابــــًا فاســــدة، وترشــــح البنــــا 

 أن رئیس الوزراء فـي ذلـك الوقـت أقنـع ، إال١٩٤٢وبعض اإلخوان في انتخابات عام 
                                     

  .١٢٤ – ١٠١ة  اإلخوان المسلمین متى... كیف... لماذا؟ ص) السعید، حسن البنا، مؤسس حرك١(
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البنـا باالنســحاب فــي مقابـل وعــد بــإغالق الخمـارات ومنــع الــدعارة. وعوضـًا عــن ذلــك، 
والحقًا في ذلك العام، قام رئیس الوزراء مصطفى النحاس بإغالق كل فـروع اإلخـوان، 

، ترشـــح البنـــا وآخـــرون مـــن اإلخـــوان ١٩٤٥مـــا عـــدا المقـــر األساســـي. ومجـــددًا عـــام 
النتخابــــات، إال أنهــــم لــــم یتمكنــــوا مــــن النجــــاح، وتنــــافس اإلخــــوان مــــع حــــزب الوفــــد ل

فقـد كـان، والشیوعیین وغیرهم. وتحول حسن البنا إلى العب سیاسي قـوي فـي مصـر، 
، وخاصـة أن الملـك ١٩٤٦مثًال، ممن استشارهم الملك فـي تعیـین رئـیس الـوزراء عـام 

ال أن شـجب البنـا لألحـزاب السیاسـیة . إ)١(شجعهم على العمل ضـد الوفـد والشـیوعیین 
ــــدیني، بــــل بســــبب فســــادها المستشــــري  ــــم یكــــن بســــبب تجاهلهــــا للعامــــل ال المصــــریة ل
وتعاونها مع اإلنكلیز أیضًا. إن شجبه للعمل الحزبـي فـي مصـر لـم یكـن رفضـًا للعمـل 
الحزبــي أو الدســتوري مــن حیــث المبــدأ، بــل مــن منطلــق عملــي، أي أن تلــك األحــزاب 

  .)٢(اضح وبحاجة إلى إعادة توجیه وتأهیلفشلت بشكل ف
وفـي الســبعینات، وظــف الــرئیس الســادات اإلخــوان مــن أجــل توســیع دائــرة شــرعیته، 
علـــى الـــرغم مـــن أنـــه لـــم یســـمح لهـــم باســـتعادة حـــزبهم السیاســـي. إال أن االنفجـــار بـــین 

وتوقیعـه معاهــدة ســالم  ١٩٧٧السـادات واإلخــوان جـاء فــي أعقـاب زیارتــه للقـدس عــام 
. وأفضت بهم احتجاجاتهم مجددًا إلى السـجون، وكـذلك )٣(سرائیل في كامب دیفیدمع إ

األمــر مــع الجماعــات المتشــددة، والتـــي ســنتحدث عنهــا الحقــًا. مـــع كــل هــذا لــم تتـــبّن 
جماعـــة اإلخــــوان العنـــف أو اإلرهــــاب مـــن أجــــل التوصـــل إلــــى أهـــدافها السیاســــییة أو 

                                     

  .١٧٩ – ١٢٩) المصدر نفسه، ص١(

 – ٦٠) ص١٩٨٤) حســن البنــا: مجموعــة رســائل الشــهید، حســن البنــا ( بیــروت : دار القــرآن الكــریم، ٢(
ـــم، [ د.ت.] ، ص٨٤  – ٣٠٩، ١٦٩، ٤١؛ مجموعـــة رســـائل اإلمـــام الشـــهید حســـن البنـــا ( القـــاهرة: دار القل

  .٤٥) ، ص١٩٧٢، وكلمات خالدة ( بیروت : [د.ن.] ٣٣٧ – ٣٣٥و ٣٣٢

)٣(Henry Munson, Jr., Islam and Revolution in the Middle East ( New Haven. CT: Yale 
University Press, 1988)., pp. 78-79, and Diliop Hiro, The Rise of Islamic Fundamentalism ( New 

York: Rorutledge. 1989) , pp. 69- 72. 
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المســلمین فــي مصــر وفــي غیرهــا قامــت جماعــة اإلخــوان  ١٩٨٤الدینیــة. ومنــذ عــام 
وحركات أخرى مشابهة مثـل النهضـة فـي تـونس وجبهـة اإلنقـاذ اإلسـالمیة فـي الجزائـر 
بمحــــاوالت عــــدة لــــدخول ســــاحة العمــــل السیاســــي المشــــروع واالنخــــراط فــــي مؤسســــات 
المجتمـــع المـــدني. وفـــي األردن، مـــثًال، تحولـــت جماعـــة اإلخـــوان إلـــى حـــزب سیاســـي 

بح بعــض أعضــائها فــي قمــة الهــرم السیاســي الحكــومي شــرعي منــذ الخمســینات وأصــ
  وفي البرلمان.

مـــن هـــذا المنطلـــق، أصـــبحت الحاكمیـــة مفهومـــًا عقائـــدیًا تنظیمیـــًا للحكـــم ّتمثـــل فـــي 
محاولــــة اإلخــــوان الــــدخول فــــي بنیــــة الدولــــة واالنفتــــاح علــــى المجتمــــع. بمعنــــى آخــــر، 

بتعددیــة فكریـــة واجتماعیـــة أصــبحت الحاكمیـــة مفهومــًا اســـتیعابیًا دینیـــًا أخالقیــًا یســـمح 
مفهــوم  وسیاســیة. كمــا أن تأكیــد البنــا علــى أهمیــة تأســیس األیــدیولوجیا السیاســیة علــى

عقائـــــدي إســـــالمي لـــــم یمنـــــع التـــــأویالت والتفســـــیرات الفردیـــــة والجماعیـــــة االجتماعیـــــة 
والسیاســـیة للمبـــادئ السیاســـیة اإلســـالمیة طبقـــًا لحاجـــات المجتمـــع الحـــدیث وتطلعاتـــه 

  .)١(وقناعاته
وبینمــــا یــــرى البنــــا أن اإلســــالم یتضــــمن مــــادة قانونیــــة أساســــیة، إال أن مضــــامینها 
وأبعادها ال یمكن التوصل إلى كنهها عبر النمـاذج التاریخیـة فقـط. واألكثـر أهمیـة مـن 
هـــذا، یحـــاول البنـــا أن یشـــیر إلـــى ضـــرورة أن یتعـــاطى الفكـــر اإلســـالمي مـــع اإلســـالم 

. كمــا یتوجــب علــى تلــك الرؤیــة والقــانون أن بوصــفه رؤیــة كونیــة، ولــیس كقــانون فقــط
یتعـــامال مـــع العـــالم الحقیقـــي، ال مـــن منطلـــق النظریـــات بـــل مـــن منظـــار عملـــي. كمـــا 
یتوجـــــب علیهمـــــا األخـــــذ فـــــي الحســـــبان واســـــتیعاب فلســـــفات وأیـــــدیولوجیات وتفســـــیرات 
اآلخرین. إذ ان اإلسالم هو دین ومجتمع ودولة، وعلیـه بالتـالي التعامـل بصـورة جدیـة 

                                     

ـــة حطـــین، ١( ـــا: الـــدین والسیاســـة ( بیـــروت: مكتب ، ومجموعـــة رســـائل ٤٥-٤٠)، ص١٩٧٠) حســـن البن
  .١٦٥ -١٦١)، ص١٩٨٤( بیروت: المؤسسة اإلسالمیة،  ٤اإلمام الشهید حسن البنا، ط

 :Memoirs of Hasan al- Banna, translated by M. N. Shaikh ( Karachiعن تاریخ حیاة البنا، انظر: 

International Islamic Publishers, 1981), and   السـعید، حسـن البنـا، مؤسـس حركـة  االخـوان المسـلمین
  متى... كیف ... لماذا؟.



 ٨٩ 

اآلخـــرین، ممـــا یعنـــي اســـتیعاب التفســـیرات المتعـــددة ســـواء مـــن حیـــث المـــنهج أو  مـــع
  .)١(المحتوى، مع المحافظة طبعًا على المبادئ األساسیة للدین

وألن الشریعة في رأي البنا هي نموذج اجتماعي، یجب تنقیتهـا مـن منـاهج تاریخیـة 
الحكــــم وفصــــل معینــــة وربطهــــا بنمــــوذج یفضــــي إلــــى الحریــــة والســــیادة الشــــعبیة علــــى 

سـلطات الدولـة الــثالث بعضـها عــن بعـض: أي التنفیذیـة والتشــریعیة والقضـائیة. ولــذا، 
یؤكــد البنــا علــى أن األنظمــة الدســتوریة الغربیــة للحكــم ال تتعــارض مــع اإلســالم، وهــذا 
إذا ما تم ربطهـا بأسـس الشـریعة. علـى سـبیل المثـال، یجعـل البنـا مـن مفهـوم الشـورى، 

فـــــي ضـــــوء الحداثـــــة وعـــــدم معارضـــــتها للشـــــریعة، دیمقراطیـــــة.  وعبــــر إعـــــادة تفســـــیرها
والشــورى هــذه، وهــي المبــدأ األساســي فــي الحكــم وممارســة الســلطة مــن قبــل الجماعــة، 
هـــي عملیـــة اســـتیعابیة تهـــدف إلـــى تمكـــین المجتمـــع مـــن شـــق طریقـــه السیاســـي عبـــر 

ــــى اعتبــــار أن المصــــدر النهــــائبرنــــامج محــــدد وعبــــر تبنــــي  ي أیدیولوجیــــة معینــــة. وعل
لمشروعیة الشورى هو المجتمع، ال یمكن أن یمثـل هـذا المجتمـع بفئـة واحـدة أو حـزب 
واحــد، بــل المطلــوب أن تتحــول الشــورى إلــى مؤسســة تتوقــف شــرعیتها علــى اســتمراریة 

  .)٢(قبول المجتمع لها، إذ ان ا لحكم هو عقد بین الحاكم والمحكوم
التفســـــــیرات االســـــــتیعابیة إذًا، یؤســـــــس البنـــــــا، وعبـــــــر قبولـــــــه النظـــــــري للتـــــــأویالت و 

والدیمقراطیــــة والتعددیــــة السیاســــیة، لمیــــل مســــتقبلي عنــــد اإلخــــوان للتعددیــــة السیاســــیة 
وللدیمقراطیــة، مــع أنهــا تــرتبط فــي نهایــة المطــاف بمبــدأ التوحیــد وتطبیقــه العملــي، أي 
ــــــى  الوحــــــدة. فالتعددیــــــة الحزبیــــــة، عنــــــد البنــــــا، وكــــــذلك األنظمــــــة السیاســــــیة تبنــــــى عل

ــــة االختالفــــات  ــــة فــــي األیــــدیولوجیا والسیاســــات والبــــرامج. وبالتــــالي، فــــإن الدول الحقیقی

                                     

ـــا ( ١( ؛ مجموعـــة رســـائل اإلمـــام ١٦٥)، ص١٩٨٤)  البنـــا: مجموعـــة رســـائل اإلمـــام الشـــهید حســـن البن
  .٥٩-٥٧، والدین والسیاسة، ص٣٤٧ – ٣٤٣و  ٣٠٤الشهید حسن البنا [د.ت.] ) ص

) حســـن البنـــا: اإلمـــام الشـــهید حســـن البنـــا یتحـــدث إلـــى شـــباب العـــالم اإلســـالمي ( دمشـــق: دار القلـــم، ٢(
، ٣١٨ – ٣١٧و  ١٦١ – ١٦٠)، ص١٩٨٤، مجموعة رسائل اإلمام الشـهید حسـن البنـا (٩٩)، ص١٩٧٤

  .٣٣٧ – ٣٣٢و ٩٩ومجموعة رسائل اإلمام الشهید، حسن البنا [د.ت.]) ، ص
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إن عــــدم  .)١(اإلســــالمیة ال تقصــــي تعــــدد األحــــزاب إال تلــــك التــــي تعــــارض الوحدانیــــة
شـــرعیة األحـــزاب الملحـــدة ال تنبـــع، فـــي  نظـــر البنـــا، مـــن التعـــدي علـــى حریـــة التعبیـــر 

یـــة التـــي تـــؤمن بالـــدین والتـــدین واالجتمـــاع، بـــل مـــن وقوفهـــا ضـــد األغلبیـــة وحتـــى األقل
هـــي خـــارج إجمـــاع المجتمـــع وبالتـــالي مهـــّددة  عمومـــًا. لـــذلك، فـــإن مثـــل تلـــك األحـــزاب

لوحدتــه. وعلیـــه، إن اعتمـــاد اإلســالم كأســـاس للحكـــم وللمجتمــع یجعـــل مـــن معارضـــته 
معارضــــة للمجتمــــع، ولــــیس جــــزءًا كأســــاس للحكــــم وللمجتمــــع یجعــــل مــــن معارضــــته 

زءًا مـن الحریـة. ومثــل هـذا الـرأي عنـد البنـا ال ینفـي قبــول معارضـة للمجتمـع، ولـیس جـ
. )٢(التعددیة، إذ ان تعدد اآلراء وتبني آراء جدیدة من خارج اإلسالم هـو عمـل مشـروع

أما الدولة فعلیها أن تكـون منبثقـة عـن الوفـاق االجتمـاعي ومشـكلة لإلطـار العـام لحـل 
  .)٣(النزاعات بین فئات المجتمع بوسائل سلمیة

                                     

، مجموعـة رسـائل  ١٣٦-٨٧)، ص١٩٧٨) حسن البنـا: أحادیـث الجمعـة ( اإلسـكندریة: دار الـدعوة، ١(
 ٧، والـــــدعوة، العــــــدد ٣٣٠- ٣٢٠و  ١٦٧ – ١٦٥، ٩٦ -٩٥)، ص١٩٨٤اإلمـــــام الشـــــهید حســـــن البنـــــا (

  .٩)، ص١٩٧٩(

 Bruce B. Lawrence, Defenders ofعـن أهمیـة مفهـوم الدولـة اإلسـالمیة فـي فكـر اإلسـالمیین، انظـر: 
God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age (San Francisco: Harper and Row, 

1989), pp. 187 – 226. 

؛ ١٩٤)، ص١٩٦٩) حســن البنــا: نظــرات فــي إصــالح الــنفس والمجتمــع ( القــاهرة: مكتبــة االعتصــام، ٢(
)، ١٩٨٤ائل اإلمــام الشــهید حســن البنـــا (؛ مجموعــة رســـ٣٤٧و  ٧٢ – ٦٣، ٣٥-٢٤أحادیــث الجمعــة، ص

، مجموعــة رســائل اإلمــام ٣١٧و ١٠٤ – ٦٣؛ مجموعــة رســائل اإلمــام الشــهید حســن البنــا [د.ت.]) ٣١٧ص
-١٥، واإلمــام الشــهید حســن البنــا یتحــدث إلــى شــباب العــالم اإلســالمي، ص٥٥-٥٣الشــهید حســن البنــا، ص

١٧.  

، وفي أفكـاره حـول ٢٩ -٢٧)، ص١٩٧١لعصر الجدید، ) حسن البنا، السالم في اإلسالم ( بیروت: ا٣(
. في قبوله للتعددیـة، انظـر: عبـد الخبیـر محمـود عطـا،  الحركـة ٣٧التعددیة والمساواة في الحقوق، انظر ص

ــــوم السیاســــیة، العــــددان  ــــة للعل ــــة المجلــــة العربی )، ١٩٩٢( نیســــان/ أبریــــل  ٦-٥اإلســــالمیة وقضــــیة التعددی
ابهة عنــد مفكــرین إســالمیین، انظــر: تقــي الــدین النبهــاني: التكتــل الحزبــي، . وإلیجـاد آراء متشــ١١٦-١١٥ص



 ٩١ 

ة علـى هـذا، یشـتمل النظـام السیاسـي الـذي یتصـوره البنـا علـى جماعـات دینیـة عالو 
ـــذین یشـــكلون مـــع المســـلمین وحـــدة  واجتماعیـــة مختلفـــة، مثـــل المســـیحیین والیهـــود، وال
مصــالح وٕایمــان بــاهللا وكتبــه. إن اعتبــار الــدین مكونــًا مــن مكونــات الدولــة ال ینبغــي أن 

یــة، بــل یجــب حلهــا عبــر الحــوار. فعنــد یحــول النزاعــات فــي المجتمــع إلــى نزاعــات دین
البنـــا، لألفـــراد الحـــق بـــالتمتع بـــالحقوق وااللتـــزام بالواجبـــات الدینیـــة والمدنیـــة والسیاســـیة 
ــــالمعروف  ــــدأ الحســــبة، أو األمــــر ب واالجتماعیــــة واالقتصــــادیة. هــــذه الحقــــوق تتبــــع مب

ل األحـزاب والنهي عن المنكر. وهذا المبدأ هو أیضًا أصل التعددیة المؤدیة إلـى تشـكی
ـــــة السیاســـــیة  ـــــة، أو ، اختصـــــارًا، أعمـــــال الدیمقراطی السیاســـــیة والمؤسســـــات االجتماعی

  واالجتماعیة.
وهناك مفكر آخر مهم یشارك البنا فـي بعـض آرائـه. فتقـّي الـدین النبهـاني، مؤسـس 
حزب التحریر في األردن وفلسطین یتقبـل فـي كتابـه التكتـل الحزبـي التعددیـة السیاسـیة 

ات كــــلألمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، ویأســـف لعـــدم تمكـــن الحر  كمبـــدأ مـــوازٍ 
السیاســـیة مـــن اقتنـــاص الفـــرص السیاســـیة. والســـبب فـــي هـــذا، عنـــد النبهـــاني، فقــــدان 
الــــوعي المناســــب ألهمیــــة دور األحــــزاب فــــي النهضــــة االجتماعیــــة. ویــــرى أن الحیــــاة 

جتمـع مـن العمـل الحزبیة الصحیحة تقوم على أساس مجموعة المبـادئ التـي تمكـن الم
الصحیح. مثل هذه األمـور فقـط تؤهـل حزبـًا حقیقیـًا مـا مـن العمـل الصـحیح فـي تمثیـل 
الجماعة والتأثیر في التطور اإلیجابي الفعال. فدون دعم شـعبي، ال یمكـن التـأثیر فـي 

  .)١(المجتمع بشكل إیجابي
ثــالث ویتصـور النبهـاني عملیـة التطـور هـذه بعملیـة تدریجیـة لبرنـامج یتأسـس علـى 

زیـــادة الـــوعي مراحـــل: األولـــى، نشـــر البرنـــامج الحزبـــي لتعریـــف النـــاس بمبادئـــه؛ ثانیـــًا، 
عند الناس حول القضایا المهمـة عبـر التفاعـل مـع النـاس؛ ثالثـًا، العمـل علـى التوصـل 
إلى السلطة للحكم باسم الجماعة. وعلى الحـزب أن یقـوم دومـًا بمراقبـة عمـل الحكومـة 

لدولـة، بـل علیـه المحافظـة علـى اسـتقاللیته وصـدقیته. إذ ان وأن ال یذوب فـي أجهـزة ا

                                                                                          
ـــــدس: [د.ن.]،  ٢ط ـــــدس: مطبعـــــة الثریـــــان، ٥٧-٢٣)، ص١٩٥٣( الق ، ونظـــــام الحكـــــم فـــــي اإلســـــالم ( الق

  .٥٩-٥٦)، ص١٩٥٢

  .٢٥-٢٣) النبهاني، التكتل الحزبي، ص١(
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دور الحكومة هو العمل التنفیذي وتمثیـل المجتمـع كلـه، أمـا الحـزب فـدوره أیـدیولوجي. 
ـــذا یقـــوم الحـــزب دومـــًا بمراقبـــة أعمـــال الحكومـــة التـــي علیهـــا التفاعـــل اإلیجـــابي مـــع  ل

ولـو كـان ممـثًال فـي الحكـم،  المجتمع عبر استیعابها لحركته. أما الحزب فعلیه، وحتـى
أن یبقــى قــوة اجتماعیــة مراقبــة للســلطة. ومــن واجــب الحكومــة إذًا الخضــوع للمطالــب 
الشعبیة والمصالح العامـة وحتـى لألحـزاب السیاسـیة والتـي هـي بنـى اجتماعیـة. إال أن 

  .)١(كل هذا یجب أن ال یتعارض مع المبادئ اإلسالمیة
ع علـــــى أنهـــــا مصـــــدر للشـــــرعیة؛ وعلـــــى وینظــــر النبهـــــاني إلـــــى مؤسســـــات المجتمـــــ

الحكومــة احتــرام رغبــات المجتمــع والعمــل بمقتضــى إرادتــه. فــالمجتمع حــر فــي إعطــاء 
الشــرعیة أو ســحبها؛ إذ أنــه مــن المفتــرض أن تتمثــل فئــات الشــعب فــي مجلــس شــورى 
منتخـــب، ال معـــّین. ویركـــز النبهـــاني اهتمامـــه علـــى ضـــرورة تـــولي المجـــالس التمثیلیـــة 

ظیفـــة األساســـیة فـــي الحكـــم، علـــى حســـاب الســـلطة التنفیذیـــة. فالمجـــالس المنتخبـــة الو 
. إال أن واقــع )٢(المنتخبــة تمثــل الجماعــة وتــؤمن لهــا حقوقهــا، ومنهــا تشــكیل األحــزاب

األمـــر أن حـــزب التحریـــر لـــم یـــتمكن، ومنـــذ الخمســـینات، مـــن العمـــل طبقـــًا لبرنامجـــه 
ألن أعمالـه هـددت  ١٩٧٦ ولدوره الذي تصوره. وقد تم حظر الحـزب فـي األردن عـام

النظـــام الملكـــي، وخاصـــة أن الحـــزب یـــدعو إلـــى انتخـــاب رئـــیس الســـلطة ومجالســـها. 
  .)٣(وكنتیجة للحظر، رحل النبهاني إلى دمشق ثم إلى بیروت

                                     

  .٥٧-٢٤) المصدر نفسه، ص١(

  .٥٩-٥٦سالم، ص) النبهاني، نظام الحكم في اإل٢(

ـــاد البرغـــوتي، قضـــایا فكریـــة: اإلســـالم ٣( ـــاد البرغـــوتي، اإلســـالم بـــین الســـلطة والمعارضـــة، فـــي : إی ) إی
. فـي ٢٣٨ – ٢٣٧) ، ص١٩٨٩السیاسي، األسس الفكریة واألهداف العملیة ( القاهرة: دار الثقافة الجدیدة، 

، ١٣، ص١٩٩٣/٨/٢٠الســــــفیر،   موضــــــوع األردن، انظــــــر:  اتجاهــــــات الحركــــــة اإلســــــالمیة فــــــي األردن،
  .٣، ص١٩٩٣/٨/١٤و"تنظیمات الحركة اإلسالمیة: حركة اإلخوان ا لمسلمین في األردن،  ا لحیاة، 

 CharlesE. Butterworth and I Williamعـن أهمیـة العدالـة االجتماعیـة فـي الفكـر اإلسـالمي، انظـر: 
Zartman eds. Political Islam, Annala of the American Academy of o political and Social Science: 

v. 542 ( Newbury Park. CA: Saga Publications, 1992), pp . 26-37.  
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وینّظــر منیــر شــفیق، وهــو مفكــر إســالمي أیضــًا، لماهیــة العالقــة مــا بــین الحكومــة 
ــــى العدالــــة االجتماعیــــة والكرامــــة  والمجتمــــع، فیــــرى أنهــــا فــــي شــــكلها الحــــالي تفتقــــد إل

اإلنســانیة والشــورى. ویــرى شــفیق ان مثــل هــذه القضــایا تتجــاوز األفكــار الغربیــة حــول 
الدیمقراطیة وسیادة القانون وحقوق اإلنسـان، وتشـكل القاعـدة األساسـیة للتعامـل السـلیم 

ي تحـیط بین الحاكم والمحكوم. كما ال یرتضي شفیق أي تبریر للظروف المأسـاویة التـ
بحیـاة المســلمین، كغیــاب الحریــة السیاســیة وتفشـي الظلــم االقتصــادي. وعلیــه، فــإن أي 
صـــحوة جدیـــدة البـــد أن تعـــالج هـــذه الظـــروف عبـــر نشـــر العدالـــة االجتماعیـــة وكرامـــة 
اإلنســـان وســـیادة القـــانون، وتوســـیع دائـــرة الشـــورى والمشـــاركة السیاســـیة الشـــعبیة عبـــر 

  .)١(مؤسسات تمثیلیة
ون إسالمیون آخرون یتجاوزون حتى مثل تلك المقوالت. فمحمـد سـلیم وهناك مفكر 

العــوا، وهــو مفكــر إســالمي بــارز، یعــالج بشــكل مباشــر ودون مواربــة مســألة التعددیــة 
. ومـع )٢(والدیمقراطیة. فاإلسالم عند العوا، مـتهم زورًا بأنـه معـارض للمجتمـع التعـددي

العربیـة ،  –مًا فـي الدولـة اإلسـالمیة أنه یؤكد على أن االستبداد كان سمة الحكم عمو 
إال أن هذا ال یعني أن اإلسالم، في جوهره، ضد التعددیة والدیمقراطیة. ویعطـي العـوا 

صـــدقیة  كـــدلیل علــى عـــدم (ص)الدولــة اإلســـالمیة األولــى التـــي أسســها النبـــي محمــد 
یخیـــة مقولـــة أن االســـتبداد هـــو مفهـــوم إســـالمي للحكـــم. كمـــا أن الدولـــة اإلســـالمیة التار 

لیســت هــي النمــوذج الوحیــد، ویحــدد العـــوا الخطــوات التــي یجــب اتباعهــا مــن إحـــداث 
تطــور تعــددي دیمقراطي،منهــا إعــادة تنظــیم المجتمــع بشــكل یســمح بتطــور المؤسســات 
المدنیـــة دون تـــدخل مـــن الســـلطة، إذ ان األوضـــاع الحالیـــة تعیـــق تطـــور المجتمعـــات 

حها، إال أن الـــدول اإلســـالمیة الیـــوم التعددیـــة والمؤسســـات المدنیـــة التـــي تخـــدم مصـــال
تخترع المؤسسات المدنیة الزائفة من أجل منع قیام مؤسسات حقیقیـة تمثیلیـة أو دفعهـا 

                                     

ـــي: منیـــر شـــفیق، االجتهـــاد والتجدیـــد فـــي الفكـــر ١( ) منیـــر شـــفیق، أولویـــات أمـــام االجتهـــاد والتجدیـــد،  ف
  .٦٥-٦٤)، ص١٩٩١اإلسالمي المعاصر ( مالطا: مركز دراسات العالم اإلسالمي، 

، ومحمـد سـلیم العـوا،  التعددیـة السیاسـیة ١٩، ص١٩٩٣/٨/٣) انظر: محمد سلیم العوا فـي: الحیـاة، ٢(
  .١٣٦-١٣٤)، ص١٩٩١(شتاء ٢٠، العدد ٦من منظور إسالمي،  منیر الحوار، ال سنة 
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خارج األطر الشرعیة. لذا، یجب تفعیل المجتمع المـدني كوسـیلة لتحریـر المجتمـع مـن 
  .)١(القبضة الحدیدیة للدولة ومؤسساتها غیر التمثیلیة

التعددیــة هــي قبــول االخــتالف السیاســي واالقتصــادي والــدیني  وفـي رأي العــوا، فــإن
والعرقـي وغیرهــا. فـاالختالف هــو میـل طبیعــي إنسـاني وحــق مقـدس ألن القــرآن الكــریم 

  .)٢(یشرعن االختالف بجمیع أنواعه، وحتى الهویة واالنتماء
 ویحدد العوا ستة مبادئ أساسیة لتطویر التعددیـة: أوًال: أن اإلسـالم لـم یـنص علـى
ــــًا، أن ینتخــــب  ــــه یــــزود أفكــــارًا عامــــة؛ ثانی نظــــام سیاســــي واجتمــــاعي مخصــــوص، لكن
الشــعب الحــاكم عبــر الشــورى؛ ثالثــًا، إذا مــا ســمح اإلســالم بالحریــة الدینیــة فمــن بــاب 
ـــــث الحقـــــوق  ـــــاس سواســـــیة مـــــن حی ـــــات األخـــــرى؛ رابعـــــًا، أن الن ـــــى الســـــماح بالحری أول

عـــن المنكـــر هــــو واجـــب جمــــاعي والواجبـــات؛ خامســـًا، أن األمــــر بـــالمعروف والنهــــي 
. إال أن مشــروعیة التعددیــة عنــد )٣(ودینــي؛ سادســًا، أن الحــاكم مســؤول أمــام مجتمعــه

                                     

ــاة، المصــدر نفســه، ص١( . عــن الحركــة اإلســالمیة فــي مصــر، انظــر ورقــة محمــد ١٩) العــوا فــي: الحی
خلـــف اهللا التـــي قـــدمت إلـــى : الحركـــات اإلســـالمیة المعاصـــرة فـــي الـــوطن العربـــي (نـــدوة)، تحریـــر اســـماعیل 
صــبري. [وآخــرون]، مكتبــة المســتقبالت العربیــة البدیلــة، االتجاهــات االجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة (بیــروت: 

السیاســیة الدینیــة ألحــزاب ، ورســالن شــرف الــدین،  الــدین وا٣٧)، ص١٩٨٧مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، 
ـــة،  ـــروت: مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی ـــدین فـــي المجتمـــع العربـــي (نـــدوة) ( بی العربیـــة  ورقـــة قـــدمت إلـــى: ال

  .١٨٠)، ص١٩٩٠

  .١٣٢-١٢٩) العوا،  التعددیة السیاسیة من منظور إسالمي ص٢(

الف، انظــر: . مــن أجــل النظــر إلــى مراجعــة تاریخیــة لقبــول االخــت١٣٤ -١٣٣) المصــدر نفســه، ص٣(
  .١٥٢ – ١٣٦تفسیر الجاللین، ص

فــي خیــار الجماعــة كوســیلة للحكــم، انظــر: أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الجصــاص، دراســة فــي فكرتــه: بــاب 
  .٤١-٢٩)، ص١٩٩٣االجتهاد، مراجعة وتقدیم زهیر كبي ( بیروت: دار المنتخب، 

اعیل، سوســــیولوجیا الفكــــر وفــــي العالقــــة بــــین السیاســــة الفعلیــــة وتطــــور االجتهــــاد، انظــــر: محمــــود اســــم
  .١٣٩-١٣٨) ، ص١٩٨٨اإلسالمي محاولة تنظیر ( القاهرة: مكتبة مدبولي، 
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العـوا تتوقـف علــى أمـرین. األمــر األول، هـو عــدم معارضـتها ألســس اإلسـالم؛ واألمــر 
الثــاني، أن تكــون لمصــلحة النــاس عمومــًا فیمــا عــدا ذلــك، یحــق لألفــراد وللمجتمعــات 

ات المدنیـــة التـــي یریـــدونها، وخاصـــة األحـــزاب السیاســـیة، والتـــي تلعـــب تشـــكل المؤسســـ
  .)١(دورًا مهمًا وصمام أمان ضد تضییق الحریات ووسیلة لحد تسلط السلطة

أمــا حســن الترابــي، وهــو مــن أهــم المفكــرین اإلســالمیین المعاصــرین، فیخــوض فــي 
سسـات التـي محرمات عدة حول مفهوم الدولة. فهو یسقط عدة شروط عن طبیعة المؤ 

یســمح الدســتور اإلســالمي اإلســالمي والدولــة اإلســالمیة بإنشــائها وبطریقــة أشــمل مــن 
حسـن البنــا، یفــرض الترابــي حــدودًا إســالمیة لوظیفـة الدولــة، وهــي حــدود مشــابهة كثیــّرًا 
للیبرالیــة. فعلــى الدولــة اإلســالمیة أال تتعــدى حــدود وضــع القواعــد العامــة التــي تمكــن 

أموره؛ إذ أن الشرعیة تحـد مـن سـلطة الدولـة وتحـرر المجتمـع إلـى المجتمع من تنظیم 
ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر هــــو عمــــل  ــــى أســــاس أن األمــــر ب أقصــــى الحــــدود عل

  .)٢(المجتمع، ال الدولة
فهـــذا األمـــر، أو الحســـبة، هـــو مـــواٍز للتعددیـــة التـــي تنبثـــق عـــن المجتمـــع. كمـــا أن 

جــود تعــدد فــي اآلراء ( واالجتهــادات) تفعیــل الشــورى واإلجمــاع وتوظیفهمــا یتطلبــان و 
واختیــار الجماعــة منهــا مــا یناســبها. وهــذا مــا یجــب القیــام بــه الیــوم، إذا أن المســلمین 
یعـانون تحـدیات ال مثیـل لهـا وأوضـاعًا مزریـة، ممـا یتطلـب فهمـًا جدیـدًا للـدین یتجــاوز 

جدیــدة  مجــرد الزیــادة أو النقصــان فــي الفــروع، بــل یتعــداها إلــى ضــرورة تطــویر أصــول
  .)٣(تناسب الحداثة

                                     

،  ٧٧)، ص١٩٨٩) محمد سلیم العوا: فـي النظـام السیاسـي للدولـة اإلسـالمیة ( القـاهرة: دار الشـروق، ١(
  .١٥٣ – ١٣٦والتعددیة السیاسیة من منظور إسالمي ص

)٢ (Hasan al – Turabi, { Islam, Democracy, the State and the West, } Middle East policy, vol. 
I , no, 3 (Summer 1992), pp. 52- 54.  

، ١٦ -١٠)، ص١٩٨٤) حســـن الترابـــي: تجدیـــد أصـــول الفقـــه اإلســـالمي ( جـــدة: الـــدار الســـعودیة ، ٣(
  .١٨-١٧)، ص١٩٨٧سعودیة، وقضایا الحریة والوحدة والشورى والدیمقراطیة، الدین والفن ( جدة: الدار ال
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مـن الناحیـة النظریــة، یبـرر الترابــي الحاجـة إلـى هــذا بقولـه إن فــروع الـدین وأصــوله 
ـــــالي عرضـــــة للتغیـــــر، بحســـــب متطلبـــــات  ـــــة، وهـــــي بالت تطـــــورت فـــــي ســـــیاقات تاریخی
المجتمـــع. إن الطبیعـــة التاریخیـــة لهـــذه األصـــول تعنـــي عـــدم احتوائهـــا بالضـــرورة علـــى 

و حـــال الـــنص. لـــذا، فـــإن اســـتبدال األصـــول والفـــروع بـــأخرى مكانـــة تأسیســـیة، كمـــا هـــ
حدیثـة لــیس بانتهـاك للــدین. ویجـب أن تنبــع عملیــة االسـتبدال هــذه، والتـي تعتمــد علــى 
النصــوص األساســیة، القــرآن والســنة، مــن إجمــاع جدیــد للمســلمین یقــوم علــى االختیــار 

ـــــي أن النظـــــر إ .)١(الحقیقـــــي لألمـــــة فـــــي شـــــورى حدیثـــــة ـــــذا یـــــرى التراب ـــــى الشـــــورى ل ل
والدیمقراطیة من خارج سیاقهما التاریخي یجعل منهمـا فكـرتین تحمـالن الداللـة نفسـها. 
ومع أنه یقر بـأن المشـروعیة العلیـا هـي هللا، إال أن المشـروعیة السیاسـیة والعملیـة هـي 
للناس. فالشـورى ال تستأصـل الحریـة العامـة الجماعیـة لتحدیـد برنـامج العمـل السیاسـي 

القتصــادي وقواعــد اللعبــة السیاســیة والمجــالس التمثیلیــة، إال أن الترابــي واالجتمــاعي وا
  .)٢(یحذر من المساس بأي مبدأ قرآني أساسي

وهكـــذا، یقـــرر الترابـــي أن المرجعیـــة السیاســـیة العلیـــا هـــي للمجتمعـــات، والتـــي تبـــرم 
عقــدًا بینهــا وبــین الحكــم الــذي تختــاره لتنظــیم شــؤونها. وحكــم الحــاكم لــیس بــأكثر مــن 

فویض شعبي لخدمة مصالح المجتمعـات. لـذا، یتقبـل الترابـي مشـروعیة أي نظـام قـام ت
علــى التبــادل العقــدي، حیــث ال یتعــدى الحــاكم علــى حریــات األفــراد والجماعــات التــي 
یــنص علیهــا القــرآن الكــریم. ویضــع الترابــي هــذا الشــرط ألنــه یعتبــر أن المخاطــب فــي 

، ال الحكـم وهكـذا، فـإن الدسـتور اإلسـالمي الخطاب القرآني هو الناس، جماعة وأفـراداً 

                                     

و  ٧٣، ٢٠)، ص١٩٨٧( جــــدة: الــــدار الســــعودیة،  ٢) حســــن الترابــــي: تجدیــــد الفكــــر اإلســــالمي، ط١(
، ٨١ – ٢١)، ص١٩٩٢( آذار/ مـارس ١، و  أولویات الحركة اإلسالمیة، منبـر الشـرق، السـنة ١٣٣-١٣٢
  .١٩٩ – ١٦٧و  ٨٢ -٧٢

ـــة والوحـــدة، الشـــورى وا٢( ـــي: قضـــایا الحری ـــن، ص) التراب ـــدین والف ـــة، ال ـــد الفكـــر ٣٣-٢٥لدیمقراطی ؛ تجدی
. فــــــي االختالفـــــــات بـــــــین الشـــــــورى ١٦، و  أولویـــــــات الحركـــــــة اإلســـــــالمیة، ص٨٦ – ٨٥اإلســــــالمي، ص

ــة موثقــة  ــة، انظــر: صــالح حســن ســمیح، أزمــة الحریــة السیاســیة فــي الــوطن العربــي: دراســة علمی والدیمقراطی
  .٦١-٤٩ص )،١٩٨٨( القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي، 



 ٩٧ 

الحقیقــي البــد مــن أن یــؤمن الحریــات العامــة والفردیــة. لــذا، تشــكل المجــالس التمثیلیــة 
  .)١(ضرورة لضبط إمكانیة تسلط الحاكم دون وجهة حق 

كما ینظـر الترابـي إلـى حریـة إقامـة المؤسسـات السیاسـیة كضـرورة مطلقـة مـن أجـل 
یة حقیقیــة. إذ ان اإلصــالح الــذي یفتقــد إلــى إعــادة تنظیــر التوصــل إلــى صــحوة إســالم

ــــدین حســــب التقالیــــد  فلســــفي وسیاســــي حقیقــــي لــــن یفضــــي إلــــى أي ثــــورة ثقافیــــة. فالت
المتعارف علیها لن یوصل إلى الثورة. فـالثورة تنبثـق مـن الـدین وتتعـالى عـن المصـالح 

لمصـــالح الضـــیقة وتتأســـس علـــى اإلجمـــاع االجتمـــاعي. إذ أن الشـــورى هـــي مصـــدر ا
  .)٢(العامة؛ كما أن السیاق االجتماعي هو البیئة التي تمكن الفرد من ممارسة حریته

ومع أن الشریعة تلعب دورًا محوریًا في فكر الترابـي، إال أنـه ال یسـتبعد المؤسسـات 
والمبــــادئ غیــــر اإلســــالمیة، وخاصــــة عنــــد حاجــــة المجتمــــع اإلســــالمي إلیهــــا. ویحــــث 

إلـى مقاصــد الشـریعة فـي عملیــة التجدیـد فالعـدل، مــثًال،  الترابـي المسـلمین علــى النظـر
ال یتضمن مفهومًا واحدًا فقط، بل تختلف مضامینه من فتـرة تاریخیـة إلـى فتـرة أخـرى. 
ومن هنـا، البـد مـن أن یتطـور المفهـوم، إال أنـه یجـب أن ال یخـرج عـن الـنص القرآنـي 

  .)٣(أو یناقضه
وقهـــا كنمـــوذج علـــى ضـــرورة إعـــادة ویعطـــي الترابـــي مثـــال المـــرأة فـــي اإلســـالم وحق

النظــــر فــــي كثیــــر مــــن القضــــایا، فیقــــول إن اإلســــالم یزودهــــا باســــتقاللیة تامــــة، إذ إن 
الخطــاب القرآنــي یخاطبهــا مباشــرة ودون وســیط ذكــوري؛ كمــا أن إیمانهــا ال صــحة لــه 
إال بقدر قناعتها به. لذا، فإذا ما نـص القـرآن الكـریم علـى حریتهـا الدینیـة التامـة، فمـن 

ر فــي جمیــع أوجــه الحیــاة األخــرى، فــي المجتمــع المنطقــي إذًا أنهــا تتمتــع بحریــة القــر ا
والدولـة وفـي االقتصـاد والسیاسـة. ومـع أن الترابــي ال ینفـي سـوء معاملـة المـرأة تاریخیــًا 

                                     

، وتجدیـــد الفكـــر ٥٧-٥١) الترابـــي: قضـــایا الحریـــة والوحـــدة، الشـــورى والدیمقراطیـــة، الـــدین والفـــن، ص١(
  .١٦٣ -١٦٢و  ٩٧-٤٥اإلسالمي، ص

 ٢٦١ -١٨١)، ص١٩٨٤) حســن الترابــي: اإلیمــان: أثــره فــي حیــاة اإلنســان ( جــدة: الــدار الســعودیة، ٢(
  .٢٠٠و ١١٩ – ١٠٦، وتجدید الفكر اإلسالمي ، ص٣٢٩ – ٢٦٩و

  .٢٩ – ٢٧) الترابي، تجدید أصول الفقه اإلسالمي، ص٣(



 ٩٨ 

فــي العــالم اإلســالمي، إال أنــه یرجعــه إلــى عــدم تفســیر اآلیــات المتعلقــة بــالمرأة بشــكل 
لبیئــة االجتماعیـة كانــت ســلبیة تجــاه المـرأة. لــذا، البــد مــن صـحیح، باإلضــافة إلــى أن ا

تصـــحیح التفســـیر الخـــاطئ، مـــن ناحیـــة نظریـــة، عبـــر إعـــادة قـــراءة النصـــوص؛ ومـــن 
  .)١(ناحیة عملیة، عبر منح المرأة موقعها الحقیقي في المجتمع

مثل هـذه التطـورات ال تتـأتى عنـد الترابـي مـن مجـرد تعـدیالت وتغیـرات سـطحیة أو 
بــل البــد مــن إعــادة نظــر فكریــة شــاملة وٕاعــادة بنــاء البنــى االجتماعیــة لتجــارب جزئیـة، 

الجماعــة مــن منظــور برنــامج حــدیث. وال ینبغــي أن یفضــي هــذا البرنــامج إلــى معالجــة 
موضوعات جزئیة فقط، كموضوع المرأة، بل لكل المسائل المعاصـرة. أمـا البدایـة، فـي 

لجماعـات مـن جمیـع أنـواع القیـود مـن أجـل رأي الترابي، فتتوقف على تحریر األفراد وا
البحـث عـن وســائل التطـور الحدیثــة؛ إذا أن التجربـة التاریخیـة للمســلمین غیـر صــالحة 
الیوم، كما أن ال فائدة منها للمسلمین المعاصرین. إذ ان المسـلمین الیـوم یعیشـون فـي 

ـــــ ـــــدء بتطـــــویر فكـــــر جدیـــــد یالئ ـــــیهم بالتـــــالي الب ـــــم یشـــــاركوا فـــــي صـــــنعه؛ وعل م عـــــالم ل
  .)٢(المستجدات الحدیثة، وهذا في الحد األدنى

وهكذا، یطالب الترابي بتطـویر الفكـر عبـر إعـادة تأسـیس فقـه حـدیث، عمـاده حریـة 
البحث واالجتهاد، ودون القیود التي فرضها العلماء والدولة عبـر العصـور اإلسـالمیة. 

ة دور جدیـد إن مثل هذا الفقه الحـدیث یؤسـس لبدایـة نهضـة إسـالمیة حقیقیـة ولصـیاغ
للدولــة اإلســالمیة، والتــي تلتــزم بــالحكم عبــر شــورى األمــة وتقنــین رأي الجماعــة. كمــا 
یجب أن تتجنب الدولـة اإلسـالمیة فـرض رؤیـة محـددة علـى الجماعـة والمجتمـع وعـدم 
منــع قیــام جیــل جدیــد مــن العلمــاء المســتقلین الــذین هــم نــواة تطــویر الفكــر اإلســالمي 

علـــــى  . إذًا، علــــى الدولـــــة اإلســــالمیة عــــدم االســــتیالءوٕاعــــادة صــــیاغة مناهجــــه اآلن
  .)٣(الحقوق العامة للجماعة، مثل حریة التفكیر والتشریع

                                     

) حســـن الترابـــي، االتجـــاه اإلســـالمي یقـــدم المـــرأة بـــین تعـــالیم الـــدین وتقـــال یـــد المجتمـــع ( جـــدة: الـــدار ١(
  .٤٩-٦)، ص١٩٨٤السعودیة، 

  .١٦٣ – ١٣٣و  ١٠٩ – ١٠٨) الترابي، تجدید الفكر اإلسالمي، ص٢(

  .٣٥-١٨الفقه اإلسالمي، ص) الترابي، أصول ٣(



 ٩٩ 

ویشــترط الترابــي الحریــة الشــاملة كحــق أصــلي ومبــدأ أساســي فــي حیــاة المســلمین؛ 
فیــرفض، علــى ســبیل المثــال، أي حــق للدولــة فــي فــرض مــذهب فقهــي معــین أو رأي 

مثل هذا الفرض یشكل تدخًال غیر مشروع للدولـة فـي حیـاة  محدد على الجماعة، ألن
ــــــدأ الشــــــورى. ومجــــــددًا، یوظــــــف الترابــــــي الحســــــبة، أو األمــــــر  المجتمــــــع وانتهاكــــــًا لمب
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، كمبــدأ إعــالء مشــروعیة الجماعــة عــن حســاب شــرعیة 

وحـدًا بالضـرورة، . وال یعني هـذا أن الترابـي یعتقـد بـأن رأي المجتمـع سـیكون م)١(الدولة
بل على العكس، فهـو یعتقـد بـأن وجـود رأي واحـد یعیـق التقـدم ومرونـة الفكـر وتطـوره. 
لذا، فـإن إجمـاع العلمـاء علـى قضـیة معینـة ال یلـزم بالضـرورة الجماعـة، مـع أنـه علـى 
الدولـــة مراعـــات رأي العلمـــاء وكـــذلك وســـائل اإلعـــالم. إال أن رأي الجماعـــة ال یســـتمد 

خضع لها بالضروة، إذ أن التأویل الدیمقراطي لإلسـالم یتطلـب عالقـة من العلماء أو ی
  .)٢(سلیمة حرة بین األفراد والجماعة والدولة

ــــة كمكــــون أساســــي فــــي كمــــال  عــــالوة عــــن البعــــد السیاســــي، یعتبــــر الترابــــي الحری
اإلنســانیة والتــي بــدونها یتحــول اإلنســان إلــى حیــوان. إن الحریــة األصــلیة تشــتمل علــى 

ال یجبـــر النـــاس علـــى اإلیمـــان بـــه بـــل  قـــاد والتعبیـــر؛ فـــاهللا ســـبحانه وتعـــالىحریــة االعت
یـدعوهم إلیـه. فـإذا كــان هـذا هـو حــال الـدین، فمـن األولــى أن تكـون القضـایا السیاســیة 
قابلـة للنقــاش والإلقنــاع. وعلیـه ال یمكــن تبریــر الطغیــان، مـن وجهــة نظــر إســالمیة؛ إذ 

ناعاتها والعمل علـى إقنـاع البشـر بالحكمـة ان الشریعة تحث الناس على التعبیر عن ق
والموعظـــة. أمـــا حكـــام الیـــوم الطغـــاة فهـــم یجبـــرون النـــاس علـــى إتبـــاع أیــــدیولوجیاتهم 
وبرامجهم السیاسیة الرسمیة، وبـذلك یهمشـون النـاس وتطلعـاتهم. مـن الناحیـة النظریـة، 

ــــة األصــــلیة للفــــرد ال ی ــــة، ألن الحری مكــــن یقــــف الترابــــي ضــــد تمــــاهي الفــــرد فــــي الدول
تفویضـها للدولـة وال للمجتمــع؛ بـل ان ذلــك التفـویض یعنــي إزالتهـا. أمــا المعیـار الوحیــد 
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وااللتــزام الصــحیح فینبعــان مــن اقتنــاع الفــرد باإلســالم الــذي یحــرر الفــرد مــن الخضــوع 
  .)١(لمبادئ وایدیولوجیات مفروضة ومعلبة

لفــرد وللمجتــع. ویــذكر الترابــي، علــى ســبیل المثــال، الســلطة التــي منحهــا اإلســالم ل
فالمجتمع اإلسالمي یتمتع بسلطتي التشریع وفـرض الضـرائب. فـبخالف الفكـر الغربـي 
ومجتمعاته الذي تخلى عن سلطتي التشـریع وفـرض الضـرائب، فـإن الفكـر اإلسـالمي، 
ــــم یفوضــــهما  وكــــذلك المجتمعــــات اإلســــالمیة، حفظــــت هــــاتین الســــلطتین للمجتمــــع ول

تان اجتماعیتـان یمارسـهما المجتمـع، ال الدولـة. أمـا للدولة. فهاتان السلطتان همـا سـلط
التخلــي عنهمــا للدولــة فیحجــب إمكانیــة التطــور االجتمــاعي المســتقل ویخضــعهما، مــع 
المجتمــع نفســه، إلرادة الدولــة وتســلطها. كمــا أن جــزءًا كبیــرًا مــن ســلطة المجتمــع فــي 

حزب السیاسـي یعبــر التشـریع یتمثـل فـي قیــام األحـزاب السیاسـیة والمـذاهب الفقهیــة. فـال
عــن تعـــاون األفــراد ووحـــدتهم؛ كمــاأن تعـــدد األحـــزاب یعبــر عـــن توظیــف الشـــورى فـــي 

  .)٢(نظام مركب 
إال أن تعــدد األحــزاب یجــب أن ال یوصــل، وبحســب الترابــي، إلــى تحــول المســلمین 
إلــى جماعــات أیدیولوجیــة متحاربــة، كمــا حــدث فــي التــاریخ اإلســالمي، حیــث انقســمت 

ممارســتها یتمحـــور شــیعة. ومـــع أن التعددیــة مطلوبــة، إال أن حســن األمــة إلــى ســنة و 
حــول ســیاقها التــوافقي ( اإلجمــاعي) القــائم علــى االتفــاق علــى مجموعــة مبــادئ. مثــل 
هــذا الســیاق التــوافقي سیضــمن عــدم تفســخ المجتمــع وســیمنحه التــوازن المطلــوب بــین 

ـــــة والوحـــــدة لروحیـــــة الحقـــــة ویصـــــف الترابـــــي  المســـــجد كنمـــــوذج تأسیســـــي ل .)٣(الحری
للدیمقراطیـــــة اإلســـــالمیة. فالمســـــجد، والـــــذي یمثـــــل الـــــروابط األیدیولوجیـــــة والتوجهـــــات 
السیاســـیة واالجتماعیـــة الموحـــدة، هـــو نمـــوذج  الوحـــدة والتضـــامن والتنظـــیم والتواصـــل 
والقیادة. وتظهر الـروح الدیمقراطیـة اإلسـالمیة بخاصـة فـي طریقـة اختیـار اإلمـام الـذي 

إنـــه یقــدم مــن بــین متســـاوین، وال یمكنــه أن یفــرض إمامتــه علـــى یقــود الصــالة، حیــث 
                                     

  .٢٨-١٠شورى والدیمقراطیة، الدین والفن، ص) الترابي، قضایا الحریة والوحدة، ال١(

  .٣٠ – ٢٠) المصدر نفسه، ص٢(

  .٤٧ – ٣٤) المصدر نفسه، ص٣(
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الجماعــة. ویخلــو المســجد مــن أي تمییــز عرقــي أو مــادي أو لغــوي وتعــم المســاواة فــي 
جمیــع األوجــه الدینیــة ویــرى الترابــي هــذا النمــوذج المســجد، مثــاًال لمــا یجــب أن تكــون 

  .)١(علیه الحیاة السیاسیة للمسلمین
غنوشـــي، مؤســـس حـــزب النهضـــة فـــي تـــونس، مـــع آراء حســـن وتتشـــابه آراء راشـــد ال

الترابــي، ویحــرص الغنوشــي علــى ضــرورة المحافظــة علــى الحریــات العامــة والخاصــة، 
وكــذلك علــى حقــوق اإلنســان. إن هــذه الحقــوق والحریــات تــنص علیهــا التعــالیم القرآنیــة 

اإلســالم وتوثقهــا المعاهــدات الدولیــة. إذ ان هــذه الحقــوق والحریــات ال تنــاقض جــوهر 
وتــــــرتبط أساســــــًا بحریــــــات التعبیــــــر واالجتمــــــاع، وكــــــذلك حقــــــوق المشــــــاركة السیاســــــیة 
واالستقالل. كما أنها ترتبط بنبذ العنف ورفض قمع الرأي الحر. إن مثـل تلـك الحقـوق 
والحریـات البـد أن تشـكل، عنـد الغنوشـي، مركـزًا لتعـایش المسـلمین والحـوار البنـاء بـین 

  .)٢(المجتمع والدولة
ط الغنوشــــي المشــــروعیة السیاســــیة ألي نظــــام حكــــم بتــــوفیره، قانونیــــًا وعملیــــًا، ویـــرب

لجمیع أنواع الحریـات، وبخاصـة حریـة التعبیـر وتشـكیل األحـزاب لكـل فئـات المجتمـع. 
كما یجب أن یضمن نظام الحكم التنافس السلمي بین البـرامج األیدیولوجیـة والسیاسـیة 

للمجالس التمثیلیـة مـن أجـل المشـاركة فـي إدارة واالجتماعیة. وكذلك االنتخابات الحرة 
الدولة. وٕاذا مـا تـم هـذا األمـر فـإن الحركـة اإلسـالمیة، كفئـة مـن المجتمـع، سـتؤید مثـل 

العلمانیـة، هذا النظام وتدعم مشروعیته. لذا، یوافق الغنوشي حتى علـى قیـام األحـزاب 
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ا القـول أن الغنوشـي . والسـبب فـي هـذ)١(مثل األحزاب الشیوعیة، باسم حریـة االجتمـاع
یوقف مشروعیة أي نظام على ما یرتأیه المجتمع، حتـى ولـو كـان غیـر دینـي. ویصـر 
الغنوشـــي علـــى أن هـــذا لـــیس انتهاكـــًا للـــدین، إذ أن حریـــة المعتقـــد، وكـــذلك التعددیـــة، 
یـــنص علیهـــا الـــدین نفســــه. وبهـــذا، یمثـــل الـــنص الــــدیني مصـــدرًا للحقیقـــة ومرجعیتهــــا 

اسیر البشریة فترتبط بالخطابات المتعـددة النابعـة مـن تعـدد األفكـار واستیعابها؛ أما التف
فـي سـیاقات معقــدة، فكریـًا وسیاســیًا واجتماعیـًا واقتصــادیًا. ومـن هنــا، یؤّصـل الغنوشــي 

  .)٢(إلمكانات غیر محدودة في الفهم البشري بسبب ارتباطه بتطور اإلنسانیة
حـوار فـي العـالم اإلسـالمي وفـي من هذا المنطلق تـأتي دعـوة الغنوشـي لالنفتـاح ولل

ـــه، وبخاصـــة فـــي الغـــرب. لقـــد حولـــت االكتشـــافات العلمیـــة العـــالم إلـــى قریـــة  العـــالم كل
صــغیرة ال تحتمـــل الحـــروب، ممـــا یتطلـــب التأمـــل العمیـــق فـــي مســـتقبلها. إذ ان ســـكان 
هذه القریة سیواجهون المصیر نفسه، وبالتـالي علـیهم واجـب إنقاذهـا. یفتـرض كـل هـذا 

العـــالم إلـــى منـــاطق جغرافیـــة ثقافیـــة مجـــردة كالشـــرق والغـــرب. وٕالـــى أن  وقـــف تجزئـــة
ــــة  الغــــرب عقالنــــي ودیمقراطــــي والشــــرق ال عقالنــــي واســــتبدادي. إن مثــــل هــــذه التجزئ
ستفضــي حتمــًا إلــى ال حــرب. إال أنــه مــن الواضــح أن أي تحلیــل موضــوعي ســیظهر 
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قـوى اإلیجابیـة الـدعوة وسـلبیة. وعلـى الأن لكل من الشـرق والغـرب قیمـًا وقـوى إیجابیـة 
  .)١(إلى الحوار من أجل التوصل إلى سبل إیجابیة للتواصل والتفاعل

كمــا یمكــن التوصــل إلــى رأي التیــار اإلســالمي المعتــدل الــذي یشــرعن الدیمقراطیــة 
والتعددیــة عبــر میثــاق نشــره محمــد الهاشــمي الحامــدي ووزعــه علــى إســالمیین آخــرین. 

ســـالمیة إذا مـــا توصـــلت إلـــى الســـلطة یتمثـــل فـــي یقـــول المیثـــاق أن نجـــاح الحركـــة اإل
إقامتهـــا لنظــــام دیمقراطـــي عــــادل فــــي العـــالم العربــــي. إن إنقــــاذ المجتمـــع مــــن طغیــــان 
األنظمـــة یوجـــب علـــى اإلســـالمیین وضـــع برنـــامج لتحقیـــق العدالـــة والشـــورى والتمســـك 

اوي بحقــوق اإلنســان. ویشــتمل هــذا البرنــامج علــى حــق الحیــاة والمســاواة والعدالــة والتســ
أمــام القضــاء، بمــا فــي ذلــك األقلیــات والمــرأة، وكــذلك حــق المشــاركة السیاســیة وحریــة 
الفكــر والتعبیـــر والــدین. ویقتـــرح الحامـــدي فــي میثاقـــه أن یشـــتمل علــى كـــل المـــواطنین 
دون استثناء. عالوة على هذا، یطالب أن ال یكون للدولة الحق في منـع أو تقییـد قیـام 

ـــــى أن تكـــــون آلیـــــات العمـــــل الـــــداخلي لألحـــــزاب  األحـــــزاب السیاســـــیة؛ كمـــــا یصـــــر عل
دیمقراطیــــــة. ویطالــــــب بتحــــــریم الدیكتاتوریــــــة تحــــــت أي ذریعــــــة، أو دعــــــوة، أو دعایــــــة 
سیاســــیة. ویقــــر المیثــــاق أن لكــــل المــــواطنین، وحتــــى الشــــیوعیین، الحــــق فــــي تشــــكیل 

ة األحـزاب والـدعوة إلــى أیـدیولوجیاتها والتنـافس علــى السـلطة. وأخیـرًا، یــرى عـدم شــرعی
  .)٢(قیام األحزاب على أسس عرقیة أو قبلیة أو مذهبیة أو االرتباط بالخارج

ویشـــابه البرنـــامج السیاســـي لجبهــــة اإلنقـــاذ اإلســـالمیة فــــي ا لجزائـــر فـــي خطوطــــه 
العامــة هــذا المیثــاق. فهــو یــدعو إلــى االلتــزام بالشــورى مــن أجــل إزالــة االســتبداد والــى 

واالجتمـاعي واالقتصـادي، ویـدعو البرنـامج القضاء على كل أنواع االحتكار السیاسي 

                                     

  .٣٧) الغنوشي،  اإلسالم والغرب ص١(

) محمد الهاشمي الحامدي،  أولویـات مهمـة فـي دفـاتر الحركـة اإلسـالمیة: نحـو میثـاق إسـالمي للعـدل ٢(
  .٢١ -١٩)، ص١٩٩١( تشرین الثاني/ نوفمبر  ٢والشورى وحقوق اإلنسان،  المستقبل اإلسالمي، العدد 
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ــــاة  ــــة السیاســــیة واالنتخابــــات ووســــائل دیمقراطیــــة أخــــرى فــــي الحی إلــــى اعتمــــاد التعددی
  .)١(السیاسیة واالجتماعیة من أجل تحریر المجتمع

  
  
  
  

  الخطابات االستبعادیة المتشددة
ة یمكن اعتبار خطاب سید قطب فـي الـوطن العربـي الخطـاب المؤسـس لالسـتبعادی

المتشددة عند اإلسالمیین المعاصرین. وتظهر لنا دراسة فكـر سـید قطـب كیفیـة تحـول 
العدیـــــد مـــــن اإلســـــالمیین المعتـــــدلین وانشـــــقاقهم إلـــــى إســـــالمیین متشـــــددین وجماعـــــت 
استئصـــالیة تكفیریــــة. وقــــد كــــان ســــید قطــــب أول رواد االســــتبعادیة االستئصــــالیة وأول 

لـــى اإلســــالمیة المتشـــددة خــــالل حكــــم ضـــحایاها. وجــــاء تحـــول قطــــب مـــن اللیبرالیــــة إ
الــرئیس جمـــال عبــد الناصـــر، فبنــى مكونـــات الفكـــر المتشــدد مـــن خــالل تحـــول ســـجنه 

النعــزال. وقــد وجــد ســید وتعذیبــه إلــى الهــوت وفقــه سیاســي متشــدد مؤّصــل للعنــف ول
قطب فـي هـذا الالهـوت المتشـدد تعویضـًا نفسـیًا عـن العنـف والقمـع الـذي أنزلـه النظـام 

  ده.في نفسه وجس
وقطــب، الحاصــل علــى درجــة بكــالوریوس مــن دار العلــوم، عمــل كمــدرس وكاتــب 
مقـــاالت وارتـــبط بطـــه حســـین وعبـــاس محمـــود العقـــاد ومفكـــرین لیبـــرالیین آخـــرین. وقـــد 
أظهر قطب منذ بدایـة كتاباتـه فـي الصـحف والمجـالت مـیًال عامـًا لمعارضـة الحكومـة 

ــــة السیاســــیة فــــي مصــــر. وقــــد عــــرف بنقــــد ــــالذع السیاســــي والنتقــــاد الحال ه اللیبرالــــي ال
واالجتمــاعي حتـــى أنـــه طالــب علنـــًا بـــالتعري والعالقـــات الجنســیة الحـــرة. كمـــا أظهـــرت 
كتاباته األولى تجلیات وجودیـة وتشـكیكیة ولیبرالیـة. وبسـبب معارضـته للحكومـة، عـین 
فـــي الصـــعید كمـــدرس؛ ثـــم اصـــبح رئـــیس تحریـــر العـــالم العربـــي والفكـــر الجدیـــد اللتـــین 

                                     

جبهــة اإلسـالمیة لإلنقـاذ فــي منبـر الشــرق، و  مجتمـع مـدني منشــود، مسـتقبل العــالم ) انظـر: برنـامج ال١(
  .٢٣٧ – ٢٢٥)، ص١٩٩١( خریف  ٤، العدد ١اإلسالمي، السنة 
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، أوفدتــه وزارة التعلـیم إلـى الوالیـات المتحـدة األمریكیــة ١٩٤٨قـًا. وفـي عـام حظرتـا الح
  .)١(لمتابعة دراسته العلیا

ویجد القارئ فـي كتابـه األول، العدالـة االجتماعیـة فـي اإلسـالم، والـذي نشـر خـالل 
وجــوده فــي الوالیــات المتحــدة، بعــدًا كبیــرًا عــن التشــدد وأكثــر قربــًا مــن فكــر حســن البنــا 

)، دفعته إلـى مراجعـة ١٩٥١ -١٩٤٨ل. إال أن تجربته في الوالیات المتحدة، (المعتد
تبنیــه للفكــر الغربــي وأســلوب عیشــه. وقــد تــرك كرهــه للمادیــة العنصــریة واالنحیــاز إلــى 
إسـرائیل هنــاك األثــر الكبیــر فـي رفضــه للثقافــة الغربیــة وفـي عودتــه إلــى جــذور ثقافتــه. 

لبنـــا والمحنــة األولـــى لألخــوان المســـلمین، وعنــد عودتـــه إلــى مصـــر، بعــد وفـــاة حســن ا
التابعــة لهــا انتســب إلــى اإلخــوان واصــبح ناشــطًا فــي نشــاطاتها الفكریــة ودوائــر النشــر 

فكتـــب عـــدة كتـــب محورهـــا  أن اإلســـالم هـــو الحـــل. إال أنـــه حتـــى تلـــك الفتـــرة لـــم یتـــبّن 
وٕایجــاد التشـدد ولــم یؤّصـل لــه نظریــًا. كانـت األولویــة عنـده كتابــة فكــر إسـالمي حــدیث 

الحلــــــول الناجحــــــة للمشــــــاكل األساســــــیة السیاســــــیة واالقتصــــــادیة واالجتاعیــــــة لمصــــــر 
  .)٢(وللعالمین العربي واإلسالمي

، عــین قطــب رئــیس تحریــر األســبوعیة، اإلخــوان المســلمون؛ إال أنهــا ١٩٥٣وعــام 
ــــت  إلخــــوان المســــلمون ١٩٥٤حظــــرت عــــام  ــــدما حل بعــــد القطیعــــة مــــع الضــــباط  عن

طــب ثــم افــرج عنــه ثــم ســجن مــرة ثانیــة بعــد حادثــة المنشــیة التــي األحـرار. وقــد ســجن ق
اتهـــم اإلخـــوان فیهـــا بمحاولـــة اغتیـــال الـــرئیس جمـــال عبـــد الناصـــر. وقـــد اتهـــم قطـــب 

حكـم علـى سـید قطـب  ١٩٥٥وآخرون باالنتمـاء إلـى تنظـیم عسـكري سـري. وفـي عـام 
لشــدید بالسـجن لمــدة خمسـة عشــر عامـًا. كمــا أخضـع قطــب وآالف اإلخـوان للتعــذیب ا

مما ترك جروحًا نفسیة عمیقـة لـم تـتم بلسـمتها حتـى الیـوم. كـل هـذا أوصـل سـید قطـب 
إلــى التنظیــر لالســتبعادیة االستئصــالیة المتشــددة برفعــه شــعارات حاكمیــة اهللا وجاهلیــة 

                                     

) أحمـد الموصـللي، األصـولیة اإلســالمیة: دراسـة فـي الخطـاب األیــدیولوجي والسیاسـي عنـد سـید قطــب ١(
( بیـــروت: الناشـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع واإلعـــالن، ( بحـــث مقـــارن لمبـــادئ األصـــولیین واإلصـــالحیین) 

١٩٩٣.(  

؛ المسـتقبل ١٢ – ١١)، ص١٩٨٢( بیروت : دار الشروق،  ٥) سید قطب: نحو مجتمع إسالمي، ط٢(
  .٨٧ -٧٧)، ص١٩٨٣، واإلسالم ومشكالت الحضارة ( بیروت: دار الشروق، ٩٠-٧١لهذا الدین، ص
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العــالم. ففــي ســیاق الســجن تحــول قطــب مــن إســالمي معتــدل إلــى متشــدد. كــان لعزلــة 
ظــــروف یومیــــة ضـــاغطة ووحشــــیة ومشــــاهدة ســـید قطــــب عـــن العــــالم الخــــارجي وفـــي 

اغتیــال عشــرات مــن اإلخــوان فــي مستشــفى الســجن دور مهــم فــي لــوم النــاس األحــرار 
خارج السجن والذین لم یدافعوا عن اإلخوان المعـذبین والمضـطهدین فـي السـجن. وقـد 
اعتبــر ســید قطــب النــاس مشــاركین فــي الجــرائم التــي یرتكبهــا النظــام السیاســي، وأنهــم، 

نظـــام، كـــافرون. وقـــد كتـــب قطـــب كتاباتـــه التأصـــیلیة النظریـــة حـــول االســـتبعاد مثـــل ال
واالستئصـــال واالســـتعالء، أي أســـس الفكـــر المتشـــدد، وهـــي تشـــتمل علـــى فـــي ظـــالل 
القــرآن ومعــالم فـــي الطریــق وهـــذا الــدین والمســتقبل لهـــذا الــدین وغیرهـــا، داخــل جـــدران 

د عدة شهور، وأعدم عام ثم سجن مجددًا بع ١٩٦٤السجن. وقد أفرج عن قطب عام 
  .)١(بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم ١٩٦٦

وقــــد تحــــول الخطــــاب االســــتبعادي لقطــــب قــــوة وظفهــــا فــــي تحمــــل آالمــــه ومرضــــه 
وظــروف المعیشــة القاســـیة فــي الســجن؛ فهـــو اعتقــد أنــه هـــو الــذي یســتبعد الدولـــة، ال 

مــن النجــاة فـــي  العكــس، ألنــه یقــود الطلیعــة التــي تســتبعد األفــراد والجماعــات والدولــة
اآلخــرة، وهــذا حســب ســید قطــب. واصــبح العــالم كلــه فــي نظــر قطــب یعــیش حیــاة ال 

واالســـتبدادیة واالســـتبعادیة ورفضـــها  إســالمیة وجاهلیـــة. كمـــا واجـــه السیاســـات القمعیـــة
الي معارضـــة شـــعبیة برؤیـــة اســـتبعادیة سیاســـیة واجتماعیـــة وروحیـــة وأخالقیـــة. وهـــذا 

یاق تطور أطر التشدد الدیني. فمـن زنزانتـه، وتحـت مثال تاریخي وفعلي جدي على س
ضــغط الظــروف القمعیــة، بــدأ ســید قطــب فــي التنظیــر لضــرورة االســتبعاد كمــنهج فــي 

  العمل السیاسي.
المــدخل إلــى هــذا المــنهج هــو رؤیــة ســید قطــب لمســألة حاكمیــة اهللا، وهــو المكــون 

األمــاكن، فــي داخــل السیاســي للتوحیــد، والتــي یجــب االلتــزام بهــا فــي جمیــع األحــوال و 
الســجن وخارجــه، وكــذلك فــي قیــام المجتمــع الفاضــل والعــادل، وفــي ممارســة الحریــات 
العامــة والخاصــة. وینظــر قطــب إلــى الحریــة مــن زاویــة ســلبیة، فالجماعــة حــرة مــا لــم 
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 تنتهــك حاكمیــة اهللا، وهــي تشــتمل علــى ماهیــة النظــام السیاســي واالجتمــاعي والــدیني.
یجــادا األخــالق والمحافظــة علیهــا، علــى المســتوى الشخصــي والدولــة عنــده هــي أداة إ

والجمـــاعي. فألوهیـــة الشـــتریع تمنـــع األفـــراد والمجتمعـــات والـــدول مـــن تشـــریع الحقـــوق 
والواجبـــات، ســـواء كانـــت تتعلـــق بالحریـــة السیاســـیة أو التعددیـــة أو تعـــدد األحـــزاب أو 

هیـــة الكونیـــة، حتـــى الحریـــات الشخصـــیة واالجتماعیـــة. ویـــرى قطـــب فـــي القـــوانین اإلل
من القرآن الكریم، مصـدر كـل أنـواع الحریـات والعالقـات. بمعنـى آخـر، یـرى المستمدة 

قطـــب وجـــوب أن یلتـــزم النـــاس، مســـلمین وغیـــر مســـلمین، بالرؤیـــة اإلســـالمیة للكـــون؛ 
وبالتــالي، علــى كــل الــدول، إســالمیة أكانــت أم ال، االلتــزام بالشــریعة اإلســالمیة ودون 

مؤسســات المدنیـة، وكــذلك األفــراد. یسـتطیعون تقنــین بعــض المــواد اسـتثناء. فالدولــة وال
  .)١(القانونیة وحسب الحاجة

ومــع أن قطــب یقــول بأولویــة المجتمــع علــى الدولــة بدایــة، إال أن شــرعیة المجتمــع 
أو الدولــة، ومشـروعیة الدولــة تتوقــف علــى تطبیــق الشــریعة. إذ ان طاعــة ولــي األمــر، 

الثــورة علـى الحكـم عنــد انتهاكـه للنصـوص الشــرعیة غیـر مطلقـة، فللجماعــة الحـق فـي 
ألنهـــا تفقـــد شـــرعیتها. إال أن إصـــرار قطـــب علـــى أن المشـــروعیة العلیـــا هـــي هللا یبقـــي 
للجماعـــة حـــق ممارســـتها كحـــق وكواجـــب. وینفـــي أي ســـلطة نصـــبة ( قرآنیـــة) لســـلطة 

شـعبي الدولة. وبالتـالي، تسـتمد سـلطة الدولـة مـن سـلطة الجماعـة النابعـة مـن القبـول ال
الحــر الــذي یشــرعن مؤسســات الدولــة االجتماعیــة والسیاســیة والفكریــة. إذًا، إن االلتــزام 
بالشریعة یجـب أن ینبـع مـن القاعـدة الشـعبیة، ولـیس مـن وجهـة نظـر حكومیـة رسـمیة، 

  .)٢(ألن الجماعة هي التي تمثل اإلرادة اإللهیة
ي البـد مـن فصــله ویصـر سـید قطـب علـى ان الفقـه هـو مـن العلـوم العملیـة، وبالتـال

عــن تاریخــه والرؤیــة التأسیســیة لــه، ومــن ثــم إعــادة ربطــه بحاجــات المجتمــع الحــدیث. 
                                     

، ومعركــة اإلســالم والرأســمالیة ( بیــروت: مؤسســة الرســالة، ١٢٣و ٣٢) ســید قطــب: هــذا الــدین، ص١(
  .٦٠و ٤٩) ، ص١٩٧٠

؛ معركــة اإلســالم ٢٠٧ – ٢٠٦و ١٠٨ – ١٠٧و ٧٣) قطــب: العدالــة االجتماعیــة فــي اإلســالم، ص٢(
ــــدعوة والحركــــة، ص٧٥ – ٦٧والرأســــمالیة، ص ــــدعوة: موضــــوعات فــــي ال ــــدین، ص٦١؛ فقــــه ال  ٣، وهــــذا ال

  .١٢٣و



 ١٠٨ 

مثــــل هــــذه المقولــــة یوظفهــــا قطــــب مــــن أجــــل تحریــــر المســــلمین مــــن أعبــــاء الماضــــي 
ومناهجـــه غیـــر المفیـــدة لواقـــع المســـلمین المعاصـــرین. هـــذا التحریـــر یســـمح للمســـلمین 

ــــد وبنــــاء مؤ  سســــات إســــالمیة حدیثــــة. إن رفــــض قطــــب بتأصــــیل فكــــري سیاســــي جدی
للمحصلة التاریخیة للعلوم اإلسالمیة یقوده للـدعوة إلـى إطـالق حریـة النـاس فـي إعـادة 

وهكذا یشكل رفـض قطـب لـدعاوى المشـروعیة  .)١(تنظیم أنظمتهم ومعارفهم ومعاشهم 
 التاریخیــة الفریـــدة للعلـــوم اإلســـالمیة أو أشـــكال الحكــم السیاســـي المؤسســـة علـــى تـــاریخ
الخلفــاء قبــوًال لعلــوم جدیــدة وأشــكال حكــم حدیثــة بشــرط أن تكــون مؤسســة علــى اتفــاق 

إال أن قطــب یؤكـــد علــى أن الثیوقراطیـــة، أو  .)٢(جمــاعي، كالنظــام الجمهـــوري، مــثًال 
حكم رجال الدین، ال یمكن أن تكون شـكًال مـن أشـكال الحكـم اإلسـالمي الصـحیح، إذ 

نــــاس، أو أي نخبــــة، أي حــــق فــــي التمثیــــل أن اإلســــالم ال یمــــنح أي مجموعــــة مــــن ال
اإللهــي. فمــن وجهــة النظــر القطبیــة تعتبــر الدولــة دولــة إســالمیة إذا مــا كانــت مرتكــزة 
على الدسـتور القـائم علـى الشـریعة وعلـى اختیـار الجماعـة. وتنبـع مشـروعیة السـلطات 

هـــو التنفیذیـــة والتشـــریعیة والقضـــائیة إذًا مـــن التفـــویض الشـــعبي عبـــر الشـــورى، والـــذي 
المبــدأ المركــزي النظـــري والسیاســي والعملـــي فــي الحكــم والسیاســـة. علــى أي حـــال، ال 

  .)٣(الجماعي أو للشورى إذا ما تناقضت مع الشریعة اإلسالمیةمشروعیة لالتفاق 
ومــع أن الــدارس لفكــر ســید قطــب قــد یعتقــد، وللوهلــة األولــى، أن الفكــر اإلســالمي 

جماعــة، وهــذا صــحیح بصــورة جزئیــة؛ إال لســید قطــب هــو دیمقراطــي یحتــرم خیــارات ال
أن فكـــره یســـتبعد المبـــدأ االســـتیعابي المتمثـــل فـــي التعددیـــة والمجتمـــع المـــدني والنظـــام 

                                     

  .٥٢-٤٦)، ص١٩٨٣) قطب، نحو مجتمع إسالمي (١(

؛ فــي ١٥٩ – ١٥٧و  ١١١، ١٠٨ – ١٠٧، ٣٧) ســید قطــب: العدالــة االجتماعیــة فــي اإلســالم، ص٢(
 ٧٢ – ٥٨لم فــي الطریــق، ص؛ معــا٣٢٩، ص٣، ج ١ظــالل القــرآن ( بیــروت: دار الشــروق، [د.ت.])، مــج

، ٦٩-٦٤)، ص١٩٨٣؛ نحــو مجتمــع إســالمي (٧٠-٦٦)، ص١٩٧٠؛ معركــة اإلســالم والرأســمالیة (١٣٢و
  .٨٤) ، ص١٩٧٠وتفسیر آیات الربا ( بیروت : دار الشروق، 

، والســـالم العـــالمي واإلســـالم ١١١و  ٦٨ – ٦٦) ســـید قطـــب: العدالـــة االجتماعیـــة فـــي اإلســـالم، ص٣(
  .١١٨ – ١٠٢)، ص١٩٧٠الشروق،  ( بیروت :  دار



 ١٠٩ 

ــــدیمقراطي. إن أســــاس  السیاســــي المتعــــدد األحــــزاب، وبخاصــــة ذوالمنحــــى اللیبرالــــي ال
الحریــة، الحســبة، أو األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، یخضــع عنــد ســید قطــب 

لح االجتماعیة العامة، وعلى رأسها وحدة المجتمـع واألمـة والدولـة. كمـا أن هـذه للمصا
المصـــالح تحـــدد المصـــالح الفردیـــة واالجتماعیـــة والسیاســـیة الخاصـــة، فتنكـــر ، مـــثًال، 
أحقیـة أي نخبـة عســكریة أو مدنیـة فــي الحكـم وتمنـع، مــثًال، االحتكـار االقتصــادي. إذ 

ى تحویل المصالح الشخصیة إلى مصـالح عامـة ان قاعدة السالم االجتماعي تقوم عل
تخــــدم توجهــــات أیدیولوجیــــة وحدویــــة عامــــة. إذًا، یقــــوم المجتمــــع الصــــالح علــــى نبــــذ 

  .)١(الخالفات الدینیة واإلیدیولوجیة وعلى التمسك بالعدالة والسالم واألمن والتضامن
وكمثـــال علـــى هـــذا، یطـــرح قطـــب قضـــیة المصـــلحة الخاصـــة وأثرهـــا فـــي إضـــعاف 

ن الجمـاعي، بینمـا یقـّوي التكافـل االجتمــاعي هـذا التضـامن، وهـو واجـب دینــي التضـام
على المجتمع كله. وهـذا التضـامن هـو اجتمـاعي فـي مضـمونه إال أنـه قـد یتحـول إلـى 
مسؤولیة سیاسیة للدولة عند إخفاق المجتمع في القیام بواجباته. فالتكافل یشـتمل علـى 

لـذا، یـرى قطـب أن مسـؤولیة الدولـة محـدودة، تأمین التربیة والصحة وٕایجاد الوظـائف. 
وهــذا مــن الناحیــة النظریــة؛ إال أن إخفــاق المجتمــع فــي إدارة شــؤونه والقیــام بواجباتــه، 

الســلطة فــي الــتحكم بــالمجتمع، وهــذا مــن الناحیــة العملیــة. یفضــي إلــى إعطــاء الدولــة 
تحــل محــل  وبینمـا یعتقــد قطــب أن مؤسســات الدولــة لهـا دور مســاعد للمجتمــع إال أنهــا

مؤسســــات المجتمــــع المـــــدني عنــــد فشـــــله، مــــن هـــــذا المنطلــــق، یســـــمح قطــــب بإقامـــــة 
مؤسسات المجتمع المدني التي لها أهداف عامة، كخدمـة المرضـى ومسـاعدة الفقـراء. 
إال أنــه ال یجــد أي شــرعیة لوجــود مؤسســات ذات أهــداف ضــیقة، مثــل حركــات تحریــر 

أة مـــن أجـــل أن تبحـــث عـــن مصـــالحها المـــرأة علـــى الـــنمط الغربـــي، إذ أن تحریـــر المـــر 
الخاصــة دون االلتفــات إلــى العائلــة ومصــالحها یضــعف المجتمــع. ویضــیف قطــب أن 
األنظمــــة السیاســــیة الغربیــــة والمؤسســــات المدنیــــة ال تتمتــــع بــــأي مشــــروعیة إســــالمیة، 
نظریــــة كانــــت أم سیاســـــیة، ولــــذلك یحــــّرم علـــــى المســــلمین تقلیــــد مثـــــل تلــــك األنظمـــــة 

                                     

؛ العدالــــة االجتماعیــــة فــــي اإلســــالم، ٧٦و  ٣٦ -٣٢) قطــــب : فــــي التــــاریخ... فكــــرة ومنهــــاج، ص١(
، ٢ومــــج ٢٣٥ -٢٣٤، ص٢، ج١، وفـــي ظـــالل القـــرآن، مـــج١١٩ – ١١٣و ٨٦، ٨٠ -٧٣، ٥٩، ٣٥ص
  .٦٨٩و ٥٨٧، ص٤ج



 ١١٠ 

ا یعــّرف قطــب المجتمــع الصــالح بأنــه ذلــك المجتمــع القــائم علــى والمؤسســات. ومــن هنــ
الجماعـات الدینیــة والتـي لهــا نفــس المصـالح والمفــاهیم المســتمدة مـن توجهــات سیاســیة 

  .)١(توحیدیة
ـــذا، یســـتثني قطـــب كـــل األنظمـــة الحزبیـــة، ســـواء أقامـــت علـــى تعـــدد األحـــزاب أم  ل

رورة وجــود الطلیعــة الدینیــة الحــزب الواحــد، مــن أي مشــروعیة سیاســیة ویســتبدلها بضــ
التــي تعمــل علــى تخلــیص المجتمــع مــن الجاهلیــة. وهكــذا، ال یســمح فكــر ســید قطــب 
بوجود أنظمة وتجمعـات بشـریة شـرعیة غیـر مؤّسسـة علـى اإلسـالم. ومـع أن األقلیـات 
الدینیـــة تـــدخل فـــي المفهـــوم االســـتیعابي عنـــد قطـــب إال أنهـــا تـــدخل سیاســـیًا فـــي فكـــره 

وٕان كـــان لهـــا الحـــق فـــي تســـییر أمورهـــا، فلـــیس لهـــا حـــق التنظـــیم االســـتبعادي؛ فهـــي، 
سیاسیًا أو حتى تشكیل حزب أو طلیعـة. فقطـب یـربط حریـة التعبیـر، السیاسـي وغیـره، 
بحـدود الفهـم األیـدیولوجي اإلسـالمي. لــذلك، تـدخل كـل المجتمعـات والفئـات واألحــزاب 

  .)٢(التي ال تنبع من هذا الفهم في مجاهل الجاهلیة
یجد له قطب شرعیة فهـو الطلیعـة التـي تمثـل االیـدیولوجیا  لتنظیم الوحید الذيأما ا

اإلســـالمیة. ویحـــدد قطـــب فـــي كتابـــه معـــالم فـــي الطریـــق طبیعـــة مهمـــة هـــذه الطلیعـــة، 
والتــــــي تتمثــــــل فــــــي الســــــیر علــــــى خــــــط إســــــالمي اســــــتبعادي، ال یســــــاوم وال یهـــــــادن 

الحیـــــاة المتعـــــددة. فالنظـــــام األیـــــدیولوجیات المغـــــایرة والمجتمعـــــات المختلفـــــة وأســـــالیب 
اإلســالمي، عنــد قطــب، یســمح فقــط بــانخراط مؤسســات عــدة فــي العمــل السیاســي مــن 

                                     

ـــــة ١٦٣ – ١٦٢و ٦٧ – ٦٤؛ معـــــالم فـــــي الطریـــــق، ص٩١و ١١) قطـــــب: هـــــذا الـــــدین، ص١( ، العدال
 -١٠٢و ٩٩- ٩٢، ٦٢)، ص١٩٨٣؛ نحـــو مجتمـــع إســـالمي (١٩٨و ١٠٧االجتماعیـــة فـــي اإلســـالم، ص

  .١٦٥ – ١٦١، والسالم العالمي واإلسالم، ص١٣٤

، هـــذا الـــدین، ١٩٧؛ العدالـــة االجتماعیـــة فـــي اإلســـالم، ص٢٢-١١) قطــب: معـــالم فـــي الطریـــق، ص٢(
؛ الســــالم ٨٩- ٨٨و ٣٢ – ١٥الــــدعوة والحركــــة ، ص ؛ فقـــه الــــدعوة: موضــــوعات فــــي٥٧ – ٢٩و ١١ص

ـــــــالمي واإلســـــــالم، ص ـــــــع إســـــــالمي (١٢٠ – ١١٨الع ، واإلســـــــالم ١٤٣ – ١٣٧) ص١٩٨٣؛ نحـــــــو مجتم
  .١٩٣ – ١٨٩) ، ص١٩٨٣ومشكالت الحضارة (
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أجـــل تبیـــان إرادة الجماعـــة، لكـــن هـــذا كلــــه یتوقـــف علـــى موافقتـــه للســـیاق األیــــدلوجي 
  .)١(اإلسالمي

إن اإلشــــكالیة األساســــیة التــــي یوظفهــــا قطــــب الســــتبعاد النمــــاذج الغربیــــة للنفایــــات 
دات هـي أنهــا مؤسسـات ذات مصــالح ضـیقة تضـر بــالمجتمع عمومـًا. ویفضــل واالتحـا

قطــب توظیــف نمــاذج إســالمیة تقــوم علــى اإلخــوة والتضــامن، والتــي هــي عنــد قطــب 
ــــر  أصــــل قیــــام النقابــــات فــــي الغــــرب، ومــــن هنــــا نــــرى أن ســــید قطــــب، مثلــــه مثــــل میل

جیات والمؤسســـات وهـــانتنغتون، یـــرى فقـــط اســـتبعادًا متبـــادًال بـــین الفلســـفات واألیـــدیولو 
الغربیــة وبــین مثیالتهــا اإلســالمیة. لــذا یصــف قطــب الغــرب وفلســفاته ومؤسســاته بأنــه 
جــاهلي وینتمــي إلــى حــزب الشــیطان، أمـــا اإلســالم وفلســفاته ومؤسســاته فتمثــل حـــزب 

  .)٢(اهللا
، بـدأ بتأسـیس طلیعـة دینیـة تلتـزم بمعالمـه ١٩٦٤وعندما أفرج عن سید قطـب عـام 

ى تغییــر المجتمعــات اإلنســانیة التــي ال تتبــع اإلســالم وأخالقــه فــي الطریــق وتعمــل علــ
لدعوتـــه ومؤسســـاته وشـــریعته. وأراد قطـــب أن یختـــار بعـــض األفـــراد الـــذین یســـتجیبون 

لتثقـــیفهم فـــي عمـــل الـــدعوة والحركـــة اإلســـالمیة وكـــذلك فـــي التعبئـــة ضـــد الصـــهیونیة 
ة ضـد النظـام قبــل واالسـتعمار. ومـع أنـه كـان مـن المفتــرض أن ال تتحـرك هـذه الطلیعـ

                                     

؛ نحــــو مجتمــــع إســــالمي ١٠٧ – ٩٦و  ٩-٧)، ص١٩٨٣) قطــــب: اإلســــالم ومشــــكالت الحضــــارة (١(
، ٥٨)، ص١٩٧٠؛ معركـــة اإلســــالم والرأســــمالیة (٨٧ – ٨٤دین، ص، هـــذا الــــ١٥٢ – ١٥٠)، ص١٩٨٣(

  .٨٩- ٥٩ومعالم في الطریق ، ص

) فــي هــذه المواضــیع، انظــر: محمــد توفیــق بركــات، ســید قطــب خالصــة حیاتــه، منهجــه فــي الحركــة، ٢(
هید ؛ صالح عبد الفتاح الخالدي، سید قطـب: الشـ١٩])، ص١٩والنقد الموجه إلیه ( بیروت: دار الدعوة، [؟ 

 ٤؛ سید قطب،  لماذا أعـدموني، المسـلمون، العـدد ١٤٩ – ١٤٧)، ص١٩٨٣الحي ( عمان : دار الفرقان، 
، والموصــــللي، األصــــولیة اإلســــالمیة: دراســــة فــــي الخطــــاب األیــــدیولوجي ٩-٦)، ص١٩٨٥( آذار/ مــــارس 

  .١والسیاسي عند سید قطب ( بحث مقارن لمبادئ األصولیین واإلصالحیین)، الفصل 
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انتهـــت بإعـــدام ســـید قطـــب عـــام اســـتكمال تـــدریبها، إال أن محاولتهـــا لتنفیـــذ برنامجهـــا 
١(١٩٦٦(.  

لقــد تــأثر معظــم الحركــات والجماعــات اإلســالمیة اإلســتبعادیة المتشــددة فــي الــوطن 
العربي، وخاصة فـي مصـر، بالخطـاب االسـتبعادي القطبـي المتشـدد، وخاصـة بمفهـوم 

ویكفـي فـي هـذا السـیاق ذكـر بعـض هـذه الجماعـات. ففـي مصـر، وفـي جاهلیة العالم. 
سجن لیمان طره، ثقف قطب قادة التشدد الفكـري. مصـطفى شـكري، والـذي سـجن مـع 
قطــب، اعتنــق فكــرة ا لطلیعــة وأســس  جماعــة المســلمین المعروفــة بــالتكفیر والهجــرة. 

ــــالقرآن ا ــــااللتزام التــــام ب ــــب ب لكــــریم والســــنة ویــــرفض شــــكري مشــــروعیة التعددیــــة ویطال
النبویة. وأثناء محاكمـة شـكري أمـام محكمـة عسـكریة، شـرح أسـباب اسـتبعاد مجموعتـه 

ـــــذی ـــــة.  نلآلخـــــرین ال ـــــر مســـــتمدة مـــــن النصـــــوص الدینی یؤمنـــــون بفلســـــفات وأفكـــــار غی
فالنصــوص القرآنیــة والنبویــة هــي األســس الوحیــدة التــي تؤســس للمشــروعیة وللحقیقــة. 

هكت حاكمیـة اهللا؛ كمـا یصـف كـل المسـلمین الـذین لذا، یرى شكري أن الحكومة قد انت
نظــره بالكفــار. مــن هنــا تــأتي دعوتــه للهجــرة مــن المجتمــع المصــري  ال یتقبلــون وجهــة

لتأسیس المجتمع اإلسالمي كفریضـة دینیـة، وكـذلك رؤیتـه بـأن المجتمـع الـذي یؤسسـه 
  .)٢(في االنعزال عن اآلخرین واستبعادهم هو المجتمع اإلسالمي الحقیقي

مـا صـالح سـریة، قائـد  تنظـیم الفنیـة العسـكریة، فیتبنـى أیضـًا فكـر قطـب المتشــدد. أ
أمــــا فكــــره االســــتبعادي فیتمثــــل فــــي تصــــنیفه للبشــــریة إلــــى مجمــــوعتین فقــــط: األولــــى، 
ــــة: الكفــــار والمنــــافقون. واألخطــــر مــــن هــــذا التصــــنیف هــــو تكفیــــره  المســــلمون؛ والثانی

بمــا أن وحــدة المســلمین هــي فریضــة وتحلیلــه لــدم كــل مــن تجاهــل فریضــة إســالمیة. و 

                                     

ن السجن وتأثیره، انظر مقالة رفعت السعید في : قضایا فكریة: اإلسالم السیاسي، األسس الفكریـة ) ع١(
  .١٥واألهداف العملیة، ص

) في وصف تعذیب شكري وقطب وآخرین، انظر: محمد محفوظ، الذین ظلموا: التنظیمـات اإلسـالمیة ٢(
  .١٤١ -٧)، ص١٩٨٨في مصر ( لندن: ریاض الریس ، 

وشهادته أمام المحكمـة، انظـر: رفعـت سـید أحمـد،  الوثیقـة الثانیـة، فـي: النبـي المسـلح، عن أفكار شكري 
  .٥٧- ٥٣: الرافضون ، ص١ج
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إســـــالمیة، فهـــــو یحـــــرم ، مـــــثًال، األنظمـــــة ذات األحـــــزاب المتعـــــددة وتعـــــدد المـــــذاهب 
اإلسـالمیة ألنهـا، فـي رأیـه، تفتـت المجتمـع اإلسـالمي وتدخلـه فـي متاهـات االنشــقاقات 
والنزاعــات. وبینمــا عــزل شـــكري نفســه وجماعتــه عــن المجتمـــع  الجــاهلي ســمح ســـریة 

  .)١(قراطیة بشكل مؤقت من أجل إقامة الدولة اإلسالمیةتوظیف الدیم
كمــا یســمح للحــركیین عنــده بالتغلغــل فــي األجهــزة األمنیــة مــن أجــل حمایــة حركتــه 
مـــن بطـــش الســـلطة، وكـــذلك بالمشـــاركة فـــي النظـــام السیاســـي، وحتـــى تـــولي مناصـــب 

اإلســالمي علیــا، كــالوزارة والنیابــة. أمــا الهــدف فهــو الجهــاد مــن أجــل إزالــة الحكــم غیــر 
؛ وهـــــذه الفریضـــــة الدینیـــــة، أي الجهـــــاد، قائمـــــة حتـــــى یـــــوم والمؤسســـــات غیـــــر الدینیـــــة

الحســاب. لكنــه فــي مقابــل ذلــك، یكفــر كــل مــن یــدافع عــن الحكومــات غیــر اإلســالمیة 
ویشــارك فــي األحــزاب غیــر الدینیــة ویلتــزم بفلســفات وایــدیولوجیات وأســلوب حیــاة غیــر 

ن أجـــل تجزئــة البشـــریة إلــى حـــزب الشـــیطان، إســالمیة. ویوظـــف ســریة حاكمیـــة اهللا مــ
والــــذي یتشــــكل مــــن كــــل األفــــراد والمؤسســــات التــــي ال تــــؤمن باإلســــالم أو ال تمــــارس 
شــعائره، وٕالــى حــزب اهللا الــذي یتشــكل مــن المجاهــدین بهــدف إقامــة الدولــة اإلســالمیة. 
مــن هــذا المنطلــق، حــاول ســریة االنقــالب ضــد الــرئیس أنــور الســادات، ممــا أدى إلــى 

  .)٢( ١٩٧٤امه (سریة) عام إعد
وكـــذلك كـــان لخطـــاب ســـید قطـــب أثـــر كبیـــر فـــي تشـــدد أفكـــار عبـــود الزمـــر، وهـــو 
ضــابط مخــابرات ســابق والقائــد العســكري لتنظــیم الجهــاد وأحــد قــادة ومؤسســي جماعــة 
الجهـاد اإلســالمي. ویشــدد الزمــر علــى ضــرورة العمــل علــى المعارضــة الفعلیــة للدولــة، 

ویرتكــز برنـــامج عمــل الزمــر علـــى رؤیــة إســالمیة عملیـــة كمــا نّظــر لهــذا ســـید قطــب. 
تسـاهم فــي توحیـد الحركــات اإلسـالمیة فــي إطـار واحــد والتعـالي عــن الخالفـات العامــة 
والخاصــة. وبتوظیفــه لمعــالم الطریــق علــى الطریقــة القطبیــة یركــز برنامجــه علــى إقامــة 
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  .٢٤٢ – ٢٢٢و ١٢٣ – ١٢٠



 ١١٤ 

مســـاومات مـــع كـــل دولــة إســـالمیة، وتتطلـــب إقامـــة هـــذه الدولـــة نهجـــًا اســـتبعادیًا ودون 
أوجه األنظمة والمجتمعات الجاهلیة. والبدیل عند الزمر هـو التحـول الشـامل واألسـلمة 
الكاملــة لكــل أوجــه الحیــاة والــرفض المطلــق للعلمانیــة والوطنیــة والحیــاة البرلمانیــة. أمــا 

الزمر في إزالة الحكـام الحـالین الـذین ال یلتزمـون بالشـریعة. ومـن بدایة كل ذلك فیراها 
  .)١(ا المنطلق حاول الزمر اغتیال السادات لكنه فشلهذ

ولیس أقل تشددًا من فكر الزمر رؤیة عمر عبد الـرحمن، قائـد الجماعـة اإلسـالمیة 
الجهادیــة، وهــي فـــرع مــن تنظـــیم الجهــاد، والـــذي حكــم علیـــه فــي قضـــیة تفجیــر مركـــز 

لــى صــنفین: التجــارة العالمیــة فــي نیویــورك. ویجــّزئ عبــد الــرحمن الحركــة اإلســالمیة إ
األول، تتزعمـه حركـة اإلخـوان المسـلمین، والتــي تتقبـل شـرعیة األنظمـة القائمـة وتتبنــى 
التعددیــة والدیمقرطیــة كمفــاهیم للعمــل السیاســي الموصــل إلــى قیــام الدولــة اإلســالمیة. 
أما التیار الثاني، والذي تتزعمـه الجماعـة اإلسـالمیة، فیـرفض شـرعیة األنظمـة القائمـة 

المواجهــة الشــاملة ضــد النظــام األكثــر أهمیــة مــن هــذا، أن عبــد الــرحمن  ویتبنــى علنــاً 
ـــًا مـــع الرئیســـین الســـادات  یـــتهم اإلخـــوان بـــالتواطؤ مـــع الحكومـــة، فهـــي تعاطـــت إیجابی

القبطـي.  اومبارك وشجبت اغتیال السادات وأعمال العنف األخرى وتواصلت مـع البابـ
ابي المساوم، إذ أنهـا تحالفـت مـع كما ینكر عبد الرحمن على اإلخوان منهجها االستیع

أحــزاب الوفــد والعمــل والضــباط األحــرار. ویحــدد عبــد الــرحمن المــنهج البــدیل، والـــذي 
یتمثــل فــي التشــدد ورفــض دخولهــا فــي أي عملیــة دیمقراطیــة والــدعوة إلــى حــل یفــرض 
بالقوة في مسائل الهویة واألخالق والقیم واألنظمة والحكـم. وكمافعـل سـید قطـب، یـتهم 

الـــــرحمن أي نظـــــام یتبنـــــى المبـــــادئ الغربیــــة بـــــالكفر والجاهلیـــــة ویحلـــــل إســـــقاطه  عبــــد
  .)٢(بالقوة
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مثـــل هـــذه الـــدعوة أوصـــلت الجهـــاد اإلســـالمي، إلـــى إعـــالن الحـــرب علـــى البرلمـــان 
مـــــن الدســـــتور حـــــق التشـــــریع وســـــمح  ٨٦المصـــــري ألنـــــه أعطـــــى نفســـــه فـــــي المـــــادة 

. )١(لمســـلمین وغیـــرهم كمـــواطنینبالدیمقراطیـــة (نظریـــًا ال عملیـــًا)، وهـــي تســـاوي بـــین ا
ویعلن عبد الرحمن أن هذه الدیمقراطیة المزعومـة تریـد الـدخول فـي السیاسـات الحزبیـة 
مـــــن أجـــــل مســـــاواة اإلســـــالم بأیـــــدیولوجیات أخـــــرى. إال أن الحركـــــة اإلســـــالمیة تـــــؤمن 
باستعالئها الكلي وترفض القانون الوضعي الجاهلي. كمـا ینكـر للمؤسسـات والمجـالس 

یـــة فـــي صـــیاغة خطابـــات إســـالمیة أو قضـــاء إســـالمي ألن المشـــروعیة القرآنیـــة التمثیل
تشرعن ذاتها. ومـن هـذا المنطلـق، یعتبـر عبـد الـرحمن الحـاكم الـذي ینتهـك النصـوص 
القرآنیـــة حاكمـــًا كـــافرًا یجـــب قتلـــه. وقـــد اعتبـــر عبـــد الـــرحمن كمحـــرض علـــى اغتیـــال 

  .)٢(الرئیس السادات
الحركــات اإلســالمیة التــي ینظــر إلیهــا علــى أنهــا لقــد أوضــحنا فــي هــذه المقدمــة أن 

حركــة واحــدة هــي، فــي حقیقــة األمــر، عــدة حركــات تتنــوع وتختلــف نظریــًا وعملیــًا فــي 
أمــور جوهریــة عــدة. لقــد أصــبحت الحركــات الدینیــة األصــولیة فــي اإلســالم والیهودیــة 

ًا، دون والمسـیحیة ظـاهرة عالمیـة. إال أن اإلسـالم فقـط هـو الـذي یوصـف بكونـه إرهابیــ
حتـــى اإلســـالمیین بـــین متشـــدد ومعتـــدل. النظـــر إلـــى تنـــوع الفكـــر حولـــه وٕالـــى افتـــراق 

والسبب في هذا أن جمیع المسلمین، ومنهم اإلسـالمیون، یتوافقـون علـى اإلطـار العـام 
لإلســالم ومبادئــه ممــا یفضــي إلــى خلــط كبیــر بــین اإلســالمیین المعتــدلین واإلســالمیین 

ین وغیـــرهم مـــن المســـلمین. فجمیـــع المســـلمین یؤمنـــون المتشـــددین ومـــا بـــین اإلســـالمی
إال أن هـذا ال یجعـل كـل المسـلمین إسـالمیین  بحاكمیة اهللا العلیا، بصورة من الصـور،

  بالضرورة.
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لــذا، علینــا التفریــق بــین الرؤیــة المعتدلــة والرؤیــة المتشــددة مــن خــالل المــنهج الــذي 
وكمــا أشــرنا، فــإن اإلســالمیین یوظـف فــي تنفیــذ برنــامج سیاســي مــا فــي الحیــاة العامــة. 

یوظفون عدة طرق منهجیة وعملیة من أجل تفعیل النظریـات السیاسـیة واألیدیولوجیـة. 
النظریــــة األولــــى تتأســــس مفهومیــــًا علــــى االســــتبعادیة النظریــــة والعملیــــة ممــــا یســـــمح 
بتوظیــف وســائل عنیفــة مــع اآلخــر الــذي یختلــف فــي الــرأي والمــنهج. وألن اإلســالمیة 

ة تعیش في عزلة عن المجتمع وتحت ظروف االنقسـام االجتمـاعي والفسـاد االستبعادی
واالســــــتغالل والعنــــــف السیاســــــي وأنظمــــــة غیــــــر دیمقراطیــــــة حولــــــت هــــــذه اإلســــــالمیة 

كــــالم وفقــــه سیاســــي (أو الهــــوت اإلســــتبعادیة المتشــــددة خطابهــــا السیاســــي إلــــى علــــم 
ة دینیـــة أو سیاســـي). وینظـــر المتشـــددون إلـــى الشـــورى علـــى أنهـــا لیســـت فقـــط فریضـــ

عملیة تنظیم لالنتخابات، بل هي تمثل اإلرادة العامـة للجماعـة، وهـي مبـدأ أسـمى مـن 
الحریــات والتوافــق االجتمــاعي. األكثـــر أهمیــة مــن كــل هـــذا أن الشــورى عنــدهم تمثـــل 
اإلرادة اإللهیــة التــي ال یمكــن الوقــوف ضــدها دون المســاس بالــدین نفســه. لــذا، علـــى 

لــك اإلرادة، كمــا أن حریــاتهم تقــف عنــد هــذا الحــد. ومــع أنهــم األفــراد الخضــوع الكلــي لت
یـــرون شـــرعیة مـــا فـــي العقـــد بـــین الحـــاكم والمحكـــوم عبـــر الشـــورى، إال أنهـــم یرفضـــون 
مفهــوم التعددیـــة والخالفـــات المفضــیة إلـــى التجزئـــة أو تهدیــد وحـــدة المجتمـــع. وبـــذلك، 

لـــإلرادة اإللهیـــة،  تصـــبح إقامـــة الدولـــة اإلســـالمیة مـــن وجهـــة نظـــر المتشـــددین تنفیـــذاً 
ــــــراد والجماعــــــات ومعاشــــــهم  ــــــة إلــــــى نظــــــام قــــــابض علــــــى األف وبالتــــــالي تتحــــــول الدول

  ومؤسساتهم.
ــــة المتشــــددین، تمــــنح مؤسســــة الشــــورى  ومــــن وجهــــة نظــــر الشــــریعة، وحســــب رؤی
واإلجماع الدولة اإلسالمیة سلطة جوهریة في تحدید الخیارات األساسیة للمجتمع. أمـا 

ـــة فتمـــنح الســـلطة السیاســـیة الحریـــة المطلقـــة فـــي الشـــرعیة الشـــكلیة التـــي  تؤســـس الدول
تــدبیر أمــور المجتمــع واألفــراد، وال یحــد منهــا إال أطــر الشــریعة، إال أن الشــریعة نفســها 
ـــة. مـــن هنـــا تتحـــول إشـــكالیة المشـــروعیة إلـــى شـــأن داخلـــي  أصـــبحت جـــزءًا مـــن الدول

لشـریعة بشـكل واضـح، فـال للدولة، ال قضیة المجتمـع واألفـراد. وٕاذا لـم تخـالف الدولـة ا
في معارضة الدولة أو العمل على تغییرها. ففي هذا السـیاق، تشـرف الدولـة مشروعیة 

على األخالق العامة وعلى تطبیق الشریعة، كما تشرف اإلرادة الجماعیة العامـة علـى 
التــدین الفــردي. لــذلك، لــیس لألحــزاب والجمعیــات والنقابــات أیــة صــالحیة حقیقیــة فــي 
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ع قضایا الدولة، بـل تلعـب دورًا ثانویـًا. إن مثـل هـذه الرؤیـة ال یمكـن إال أن التعاطي م
ـــة، بـــل تلعـــب دورًا ثانویـــًا. إن مثـــل هـــذه الرؤیـــة ال یمكـــن إال أن مـــع  مـــع قضـــایا الدول

إن مثــل هــذه الرؤیــة ال یمكــن إال أن تقــوم علــى  قضــایا الدولــة، بــل تلعــب دورًا ثانویــًا.
التفكیـــر الحـــر، إذ ان الدولـــة اإلســـالمیة المتشـــددة تقـــوم االســـتبعاد، اســـتبعاد التعددیـــة و 

  بتمثیل اإلسالم الصحیح وتصبح الدیمقراطیة والتعددیة خارج إطار اإلسالم.
ــــویس وهــــانتنغتون حــــول اإلســــالم وكــــل  ــــر وبرنــــارد ل إن النعــــوت التــــي یطلقهــــا میل
ــــــط علــــــى  ــــــف ورفــــــض اآلخــــــر، تنطبــــــق فق اإلســــــالمیین، إي صــــــفات اإلرهــــــاب والعن

ین المتشـددین وال یجـوز تعمیمهـا علـى كـل اإلسـالمیین أو اإلسـالم نفسـه. إن اإلسـالمی
توظیــف اإلســالمیین المتشــددین كنمــوذج للثقافــة اإلســالمیة والعربیــة هــو خطــأ منهجــي 
یخفـــي تحیـــزًا دینیـــًا وثقافیـــًا، أو قـــومي علمـــاني إذ أن هنـــاك ظـــواهر مســـیحیة ویهودیـــة 

السـلبي الـذي تعـالج بـه الظـواهر اإلسـالمیة.  أصولیة متشددة إال أنها ال تعالج بالشكل
ففـــي العـــالم اإلســـالمي، ســـبق عنـــف الســـلطة تاریخیـــًا عنـــف اإلســـالمیین المتشـــددین، 
والذین قاموا بعد ذلك بالتنظیر للعنف اإلسـالمي دخلـوا دائـرة العنـف واإلرهـاب المغلقـة 

نظمـة، هـو فـي ضـد األ واالستبعاد المتبادل. فالعنف الـدیني والعلمـاني الشـعبي الموجـه
  .)١(حقیقة األمر رد فعل على عنف السلطة واستبدادها

في مقابل هذا، نجد أن التیار اإلسالمي المعتدل یحدد أصـل العنـف واإلرهـاب فـي 
غیـــاب المؤسســـات الدیمقراطیـــة والمجتمـــع التعـــددي؛ إال أن هـــذا التیـــار تحـــاول الدولـــة 

دولــة ال تریــد التمییــز بــین معتــدل القطریــة تهمیشــه وٕادخالــه عنــوة فــي دائــرة العنــف. فال
ومتشـــدد ألنهـــا ال تریــــد أي مشـــاركة شــــعبیة، ســـواء أكانـــت إســــالمیة أم علمانیـــة، فــــي 
الســـلطة، كمـــا أنهـــا تریـــد بـــالطبع المحافظـــة علـــى مصـــالحها. فاإلســـالمیون المعتـــدلون 
یریـــدون المشـــاركة فـــي اللعبـــة السیاســـیة الدیمقراطیـــة ویقبلـــون حتـــى بشـــرعیة األنظمـــة 

ة. كما أنهم ال ینّظرون ألي جاهلیة سیاسیة أو عالمیة، بـل ینظـرون إلـى الغـرب القائم
ومؤسسـاته نظـرة إیجابیـة عمومـًا، مـع أنهـم یختلفـون معـه حـول قضـایا الصـراع العربـي 
ــــى أنظمــــة الحكــــم؛ أي أن الخالفــــات هــــي خالفــــات  ــــة عل اإلســــرائیلي والســــیطرة الغربی

  سیاسیة قابلة للحل، ولیست بعداوات أبدیة.
                                     

  .١٤، ص١٩٩٣/٩/٢٥، والدیار، ١٠، ص٩/٢٥/ ١٩٩٣یر، ) السف١(
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المیین المعتـــدلین لنظـــام إســـالمي دیمقراطـــي اســـتیعابي یجــــب أن ســـإن تطـــویر اال
یتحـــول إلـــى عامـــل اســـتقرار داخـــل األنظمـــة السیاســـیة وبینهـــا. إال أن هـــذا یتطلـــب أن 
ــــتمكن األحــــزاب  ــــة مســــاحة الحریــــات العامــــة والفضــــاء السیاســــي بحیــــث ت توســــع الدول

إلـــى الســـلطة. فاإلســـالمیون  اإلســـالمیة والعلمانیـــة مـــن التنـــافس الحـــر حـــول الوصـــول
المعتـــدلون لیســـوا ســــبب عـــدم االســـتقرار؛ والــــدلیل علـــى هـــذا، أن الفتــــرة التـــي شــــهدت 
ــــة  ــــم تؤســــس فیهــــا الدول ضــــمور الحركــــات اإلســــالمیة، بتیاریهــــا المتشــــدد والمعتــــدل، ل
القطریـــة لمنـــاهج دیمقراطیـــة وفكـــر اســـتیعابي، بـــل أنهـــا لـــم تســـمح ال بدیمقراطیـــة، ولـــو 

نعــت التعددیــة وانتهكــت حقــوق اإلنســان. فــي تلــك الفتــرة كــان غالبیــة حتــى نســبیة، وم
الســــیاق ال ینبغــــي أن نتناســــى أن اإلســــالمیین فــــي المعــــتقالت والســــجون. وفــــي هــــذا 

الغرب، ومعه بعض األنظمة العربیة، هو الـذي شـجع ظهـور الحركـات اإلسـالمیة فـي 
انســـتان لمحاربـــة الســـبعینات، علـــى األقـــل فـــي مصـــر أثنـــاء رئاســـة الســـادات وفـــي أفغ

النظـــــــام الشـــــــیوعي. وبعـــــــد ســـــــقوط االتحـــــــاد الســـــــوفیاتي وانهیـــــــار النظـــــــام الشـــــــیوعي 
االفغانســتاني، عــاد المجاهــدون العــرب، الــذي یعرفــون الیــوم باســم األفغــان العــرب إلــى 

دینیـــة جدیــــدة فــــي الــــوطن دولهـــم، ومنهــــا مصــــر والجزائـــر والســــعودیة، فأشــــعلوا حربــــًا 
  والمادي ضد أخصامهم الجدد. العربي ووظفوا العنف الدیني
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  -أ-                                
). ناضــل ســوّیة مــع عبــد الحمیــد بــن بــادیس ١٩٦٥ -١٨٨٩( اإلبراهیمــي، بشــیر

(*) في جمعیة العلماء المسلمین(*)، من أجل تحریر الجزائر مـن االحـتالل الفرنسـي 
عمــل اإلبراهیمــي أیضــًا علــى إحیــاء اللغــة العربیــة، تحـت رایــة اإلســالم واللغــة العربیــة. 

والتــــي اعتبرهــــا وســــیلة الوحــــدة الجزائریــــة والســــیادة اإلســــالمیة. راجــــع أیضــــًا: الجبهــــة 
  اإلسالمیة لإلنقاذ في الجزائر؛ جمعیة العلماء المسلمین؛ كبیر، رابح؛ الوهابیة.

وفین فـي ). أحـد أهـم المصـلحین المعـر ١٩٨٩ -١٩٤٠( ابن بادیس، عبد الحمید
النصــف األّول مــن القــرن العشــرین ومؤســس جمعیــة العلمــاء المســلمین (*). ولــد فــي 
قسـنطینة فــي الجزائـر لعائلــة بربریـة مشــهورة، وتلقـى تعلیمــه الـدیني فــي مسـجد الزیتونــة 
في تونس. تأّثر ابن بـادریس بأفكـار جمـال الـدین األفغـاني ومحمـد عبـده (**). هدفـه 

الم(*). بـــدأ ابـــن بـــادیس حركـــة إصـــالح لتأكیـــد الهویـــة الرئیســـي كـــان أن یصـــلح اإلســـ
اإلســـالمیة للجزائـــر ضـــّد االســـتعمار الفرنســـي. جـــزء مـــن إصـــالحه ترّكـــز حـــول انتقـــاد 

ها فــي الحركــات الصــوفیة بســبب طقوســها غیــر اإلســالمیة. دعــت الجمعیــة التــي أّسســ
عربیــة لغــًة إلــى إحیــاء اإلســالم، والحریــة الدینیــة (*) واالعتــراف باللغــة ال ١٩٣١عــام 

الــــذین یحملــــون الجنســــیة  ، أعلنــــت الجمعیــــة أن الجزائــــریین١٩٣٨وطنیــــة. فــــي عــــام 
الفرنسیة هم غیر مسـلمین. حـاول الفرنسـیون الحـد مـن تـأثیره. بینمـا شـارك ابـن بـادیس 
فــي العدیــد مــن وجهــات نظــر الســلفیة (*)، إال أن ابــن بــادیس اعتقــد أن مهمتــه هــي 

یة. وأّكــــد علــــى أهمیــــة اإلرادة الحــــّرة والعقــــل(*). التعلــــیم وتحســــین الظــــروف اإلســــالم
الهویة الجزائریة متكّونة من العروبـة، واإلسـالم، والقومیـة. راجـع ویعتقد ابن بادیس أن 

  أیضًا: جمعیة العلماء المسلمین.
  ابن باز، عبد العزیز راجع: السلفیة.

فـي  ). أحـد أهـم مفكـري اإلسـالم١٣٢٨ – ١٢٦٣( ابن تیمیة، تقـي الـدین أحمـد
القـــرون الوســـطى واألكثـــر تـــأثیرًا فـــي األصـــولیین، وخصوصـــًا الرادیكـــالیین. كـــان ابـــن 
تیمیــة عالمــًا حنبلیــًا ومــارس تــأثیرًا كبیــرًا فــي المــذاهب الســّنیة. فــي أغلــب كتاباتــه، كــان 
یــرّد علــى عملیــات االحــتالل المغولیــة وعرقلــة الحیــاة الطبیعیــة فــي العــالم اإلســالمي. 

وریا ومصــر. وجهــة نظــره الفقهیــة القائلــة بــأن الحّكــام المغــول ســجن ابــن تیمیــة فــي ســ
مــن قبـــل العدیــد مــن المفّكـــرین األصــولیین مثــل ّســـید  لیســوا مســلمین، اســـتعملت الیــوم
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قطــب وعبــد الســالم فــرج (**). یبنــي ابــن تیمیــة خطابــه الفكــري والــدیني علــى الســیادة 
ف الصـالح. هكـذا، مثـاًال علـى المطلقة للقرآن (*) والسـنة النبویـة، باإلضـافة إلـى السـل

ذلـك، أنكــر مشــروعیة (*) علــم الكـالم (*). ویوظــف األصــولیون المعاصــرون منطــق 
ابن تیمیة في اتهامه الحّكـام المغـول بـالكفر (*) مـن أجـل وصـف الحّكـام المعاصـرین 
بالكفر. وعالوة على ذلـك، اسـتند فكـر ابـن تیمیـة إلـى حرفیـة قـراءة الـنّص (*) القرآنـي 

ــــت الحركــــة الوهابیــــة واإلخــــوان لكنــــه، فــــ ــــد (*). قبل ي الوقــــت نفســــه، كــــان ضــــّد التقلی
المســلمون (*) والعدیــد مــن الحركــات اإلســالمیة األخــرى مقــوالت ابــن تیمیــة وأعــادت 
تفســیر العدیــد مــن وجهــات نظــره السیاســیة والدینیــة، مثــل التوحیــد(*)، واالجتهــاد (*) 

  الم؛ الدولة اإلسالمیة؛ الوهابیة.وغیرهما. راجع أیضًا: الخالفة؛ فرج، عبد الس
  الوهابیة.راجع ابن عبد الوهاب، محمد؛ . ابن سعود

). عبــد الوهــاب هــو منظــر ومؤســس ١٧٩٢ – ١٧٠٣( ابــن عبــد الوهــاب، محمــد
الوهابیـة (*)، وهـي حركــة تهـّدف للعــودة إلـى اإلسـالم (*) النقــي كمـا مــورس مـن قبــل 

ة ســنوات، بمــا فیهــا أربــع ســنوات فــي النبــي. درس فــي المدینــة وعــاش فــي الخــارج لعــدّ 
البصــرة، العــراق. وقـــد دعــا عبـــد الوهــاب إلــى محاربـــة البــدع والكفـــر(*)، مثــل الطـــرق 

  والمعتقدات الصوفیة. كتب كتاب التوحید، وسمي أتباعه اإلخوان والموحدین.
وقف عبد الوهاب بصـرامة ضـّد أّي بدعـة (*) وأصـّر علـى أن الممارسـة األصـلیة 

مــا زاال محتملــین. كمــا وقــف ضـّد االفتــراض بــأن هنــاك وســیطًا بــین اهللا وفهـم اإلســالم 
مــن  ١٧٤٤(*) واإلنســان، وكــذلك ضــّد تــزیین المســاجد. طــرد عبــد الوهــاب فــي العــام 

عیینــة واســـتقر فـــي الدرعیـــة، التـــي أصـــبحت فیمــا بعـــد عاصـــمة ابـــن ســـعود. لّبـــى ابـــن 
ده والتـي انتهـت بتأسـیس المملكـة سعود الدعوة الوهابیة وبدأ بالفتوحات التي تابعها أوال

العربیـــة الســـعودیة فـــي العصـــر الحـــدیث. راجـــع أیضـــًا: فـــرج، عبـــد الســـالم؛ اإلخـــوان؛ 
  السلفیة؛ الوهابیة.

  ابن الدن، أسامة. راجع بن الدن، أسامة.
  أبو بكر، یوسف. راجع الحركة العربیة اإلسالمیة الدیموقراطیة.

كتــــب التنفیــــذي لحــــزب جبهــــة ). عضــــو الم ٠ ١٩٤٢أبــــو راغــــب، زهیــــر شــــریف (
ــــد راغــــب فــــي عّمــــان، األردن، وحصــــل علــــى  العمــــل اإلســــالمي فــــي األردن (*). ول

. هـو عضـو جمعیـة المحـامین ١٩٦٨اإلجازة في القـانون مـن جامعـة القـاهرة فـي عـام 
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. وهـــو أیضـــًا عضـــو المنظمـــة العربیـــة ١٩٨٨وأصـــبح نائبـــًا لـــرئیس الجمعیـــة فـــي عـــام 
  ن مع الشعب الفلسطیني.لحقوق اإلنسان،ولجنة التضام

أبــــــو الرشــــــته، عطــــــا. المتحــــــّدث الرســــــمي باســــــم حــــــزب التحریــــــر اإلســــــالمي فــــــي 
  األردن(*).

أبـو زبیـدة. فلسـطیني مولــود فـي السـعودیة. سـاهم فــي اختیـار األعضـاء المنضــمین 
إلى القاعدة في باكستان. كمـا نظـم دورات تدریبیـة فـي مخیمـات أفغانسـتان. وهـو اآلن 

المیــة للقاعــدة. وقــد تــم ربطــه بالمحاولــة الفاشــلة للقیــام بأعمــال إرهابیــة یــدیر الشــبكة الع
  بمناسبة األلفیة الثانیة في الوالیات المتحدة األمریكیة. راجع أیضًا بن الدن، أسامة.

أبــو زیـــد، نصــر حامـــد. كــان أســـتاذًا مشــاركًا فـــي جامعــة القـــاهرة، وخــالل محاولتـــه 
، رفـض طلبـه وحـوكم فـي ١٩٩٢لـة فـي عـام الحصول على ترقیة إلـى األسـتاذیة الكام

(*) فــي دعــوة الحســـبة المقدمــة مــن الـــّدكتور عبــد الصـــبور  بتهمــة الـــردة ١٩٩٣عــام 
شــاهین (*) علــى أســاس القــول بتاریخیــة الــنص القرآنــي (*) واعتقــادات فاســدة. كمـــا 
اتهمـــــه خصـــــومه بالهرطقـــــة والكفـــــر (*) وجعـــــل بعـــــض المتشـــــددین كتاباتـــــه مســـــاویة 

رشــدي (*) ممـــا عّرضــه لشـــجب عبــد الصـــبور فــي أكثـــر خطبــه فـــي  لكتابــات ســـلمان
أقیمـت دعـوى حسـبة ضـّد أبـي زیـد مسجد عمرو بن العـاص خـارج القـاهرة. فیمـا بعـد، 
، أبطـــل زواجـــه بعـــد عملیــــة ١٩٩٤للمطالبـــة بإلغـــاء زواجـــه بســـبب الـــردة. وفـــي عـــام 

رّقتـه جامعـة زوجتـه الحكـم وربحـا القضـیة، و و قضائیة طویلة. بعـدها، اسـتأنف أبـو زیـد 
القـاهرة إلــى رتبـة أســتاذ. مــع ذلـك، طلــب أبــو زیـد وزوجتــه اللجــوء السیاسـي فــي هولنــدا 
وحصل على وظیفة تعلـیم لسـنة واحـدة فـي جامعـة لیـدن. لـم یرجـع أبـو زیـد بعـدها إلـى 
مصــــر بــــدافع الخــــوف مــــن االغتیــــال. راجــــع أیضــــًا الــــردة؛ التطــــّرف؛ شــــاهین، عبـــــد 

  الصبور.
  ع الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.. راجأبو الطیر، محمد

. مـات هـذا الشـیخ السـوري الحلبـي األصـل فـي شـباط/ أبو غدة، عبد الفتاح
فــي المنفــى. كــان أبــو غــدة المرشــد العــام لإلخــوان المســلمین فــي ســوریا  ١٩٩٧فبرایــر 

ــــین أواســــط الســــتینات وأواخــــر الســــبعینات (*) وهــــو عضــــو مؤّســــس لرابطــــة العــــالم  ب
المي. ولـــد أبـــو غـــدة فـــي حلـــب، ودرس علـــى العلمـــاء الـــدینیین المشـــهورین فـــي اإلســـ

، بـدأ أبـو غـدة دراسـاته ١٩٤٤عصره، مثـل محمـد كـرد علـي وأحمـد الشـماع. فـي عـام 
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ـــة الشـــریعة. رافـــق المرشـــد المصـــري لإلخـــوان  فـــي جامعـــة األزهـــر فـــي مصـــر فـــي كلّی
، بــدأ أبــو غــدة ١٩٥١المســلمین، حســن البنــا (*). وبعــد عودتــه إلــى ســوریا فــي عــام 

  التعلیم في المساجد والمدارس الحكومیة.
أصبح عضّوا في البرلمـان، ثـّم عّلـم فـي جامعـة دمشـق. وفـي عـام  ١٩٦٢في عام 

، دعــــي مــــن قبــــل المفتــــي ١٩٦٥، ســــجن أبــــو غــــدة لفتــــرة قصــــیرة. وفــــي عــــام ١٩٦٣
بـي السعودي للمساعدة في تأسـیس جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة. كـان أل

غــدة أتبـــاع عدیــدون، واعتبـــر، بوصــفه فقیهـــًا أزهریــًا، صـــمام أمــان مـــن قبــل المفّكـــرین 
  ذوي الثقافة غیر الدینیة، إذ لم یكن لإلخوان آنذاك العدید من علماء الدین.

) كـــان أبـــو فـــراس عضـــو المجلـــس التنفیـــذي - ١٩٤٠(  أبـــو فـــراس، محمـــد
. ولــد فــي الفالوجــا، ١٩٩٠و  ١٩٧٨لإلخــوان المســلمین فــي األردن (*) بــین عــامي 

وحصـــل علـــى اإلجـــازة فـــي القـــانون مـــن جامعـــة دمشـــق ثـــم الماجســـتیر والـــدكتوراه مـــن 
جامعـــة األزهـــر. عمـــل أبـــو فـــراس فـــي التعلـــیم والقـــانون. مّثـــل اإلخـــوان المســـلمین فـــي 

  .١٩٩٣إلى  ١٩٨٩البرلمان األردني من 
ـــد اللطیـــف ـــورة، عب ـــو ق ). أســـس جماعـــة اإلخـــوان ١٩٦٧ – ١٩٠٨(  أب

. ولــد ابــو قــورة فــي ١٩٥٣مســلمین فــي األردن (*) وبقــي مرشــدها العــام حتــى ســنة ال
سرائیلیة كقائد كتیبـة لإلخـوان المسـلمین. اإل –العربیة  ١٩٤٨السلط وشارك في حرب 

عمل أبو قورة على تطـویر العدیـد مـن المؤسسـات الطوعیـة والخیریـة كـالهالل األحمـر 
راجـــــع أیضـــــًا المنظمـــــة الدولیـــــة لإلخـــــوان األردنـــــي والمـــــؤتمر اإلســـــالمي الفلســـــطیني. 

  المسلمین.
  ، هو زعیم جیش محمد. راجع أیضًا جیش محمد.أبو محمد، سمیح

. كــان الــّدكتور أبــو مــرزوق رئــیس المكتــب السیاســي أبــو مــرزوق، موســى
. اعتقلتــــه ١٩٩٦لحمــــاس (*) حركــــة المقاومــــة اإلســــالمیة فــــي فلســــطین حتــــى عــــام 

ـــبالد. اتهمتـــه إســـرائیل (*) بتنظـــیم األعمـــال الســـلطات األمریكیـــة بینمـــا كـــان یـــد خل ال
اإلرهاربیــة فــي إســرائیل وطلبــت تســلیمه إلیهــا. هــّددت حمــاس باالنتقــام إذا حــدث ذلــك. 
أخیــرًا، تــم التوصــل إلــى اتفــاق یقضــي بــان یتخّلــى أبــو مــرزوق عــن بطاقتــه الخضــراء 

حـل أبـو مـرزوق ( لإلقامة الدائمـة)، وٕاذن التصـریح لإلقامـة، مقابـل إطـالق سـراحه. ور 
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. أنكــرت الحكومــة األردنیــة بــأّن قبولهــا أبــا مــرزوق كـــان ١٩٩٧إلــى األردن فــي عــام 
جــزءًا مــن صــفقة أو بأّنهــا وضــعت شــروطًا إلقامتــه فــي األردن. راجــع أیضــًا اإلخــوان 

  المسلمین في فلسطین؛ الشقاقي، فتحي.
لیــة لإلخـــوان االتحــاد اإلســالمي العـــالمي للمنظمــات الطالبیــة. راجـــع المنظمــة الدو 

  المسلمین.
. انتمــــى حــــزب الشــــعب االتحــــاد االشــــتراكي اإلســــالمي الموریتــــاني

. حـل االتحـاد االشـتراكي فــي ١٩٦١الموریتـاني إلـى هـذا الحــزب الـذي أسـس فـي عــام 
، وذهــــب العدیــــد مـــــن زعمائــــه إلــــى المنفــــى. كـــــان زعمــــاؤه مــــن العوائـــــل ١٩٧٨عــــام 

إلــى المجموعــات العرقیــة والدینیــة. أمــا العشاشــریة المهمــة، إال أن قاعــدة ســلطته تعــود 
شخصیته األیدیولوجیة الرئیسیة فكانت في التأكید على الهویـة العربیـة واإلسـالمیة فـي 

  مقابل الهویة األفریقیة السوداء.
. یعتبــر هــذا االتحــاد النمــوذج اتحــاد الجمعیــات والجماعــات اإلســالمیة

ن بقیـادة الشـیخ جمـال الـدین قـبالن األكثـر تشـدّدا بـین الحركـات اإلسـالمیة التركیـة. كـا
وتخـــّرج فـــي جامعـــة أنقـــرة. تـــولى  ١٩٢٦. ولـــد فـــي عـــام ١٩٩٥الـــذي تـــوفي فـــي عـــام 

العدید من المناصب الدینیة وأصـبح نائـب رئـیس الشـؤون الدینیـة، لكّنـه اسـتقال وتوّجـه 
إلى أوروبا ودعـم منظمـة النظـرة الوطنیـة، والتـي هـي جـزء مـن حـزب السـالمة الـوطني 

  رئاسة نجم الدین أرباكان (*).(*)، ب
. لّقـــب بــــ الصـــوت ١٩٨٤زار قـــبالن إیـــران وقابـــل آیـــة اهللا الخمینـــي (*) فـــي عـــام 

، أعلن الدولة اإلسالمیة (*) في األناضـول واصـبح الخلیفـة، ١٩٧٨األسود. في عام 
وأّســس ســفارة إســالمیًة فــي ألمانیــا. دعــا قــبالن إلــى تــدمیر النظــام العلمــاني(*) وٕاقامــة 

لــة اإلســالمیة. اعتبــر كـــّل الزعمــاء األتــراك، بمــا فـــي ذلــك ارباكــان، كّفــارًا. اعتبـــر الدو 
، وخلفـه ابنـه ١٩٩٥الخمیني تركیًا، مع أّنه عاش في عزلة في ألمانیـا. مـات فـي عـام 

  متین أوغلو.
 ١٩٨٦. أّســس هـذا االتحــاد مبكـرًا فــي اتحـاد القــوى اإلســالمیة الثوریــة 

الشـــمالیة قبـــل الوحـــدة. یســـتهدف االتحـــاد تطبیـــق كحـــزب معارضـــة للنظـــام فـــي الـــیمن 
الشــریعة (*) دون إرغــام اآلخــرین علــى التحــّول إلــى اإلســالم (*) ویــدعو إلــى الحــوار 
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وحریــة (**) التعبیــر. هدفــه السیاســي أن یؤّســس الدولــة اإلســالمیة (*) القائمــة علــى 
یــة الســعودیة العدالــة الثوریــة والمســاواة والشــورى (**) یعــارض حكومــة المملكــة العرب

  (*). ١٩٧٩ویتقبل نموذج الثورة اإلیرانیة لعام 
. أّســـس هـــذا االتحـــاد بعـــد فشـــل الثـــورة الیمنیـــة عـــام الشـــعبیةاتحـــاد القـــوى 

. وســـمي فـــي البدایـــة حـــزب الشـــورى وحـــزب الحـــق وكـــان برئاســـة عبـــد الرقیـــب ١٩٤٨
  حسن. كان أمینه العام 

كـــان القـــوة الحقیقیـــة وراء علـــي عبـــد العزیـــز نصـــر، لكـــن إبـــراهیم بـــن علـــي الـــوزیر 
. بعــد ١٩٦٢، أصــبح اتحــاد القــوى الشــعبیة وأجیــز فــي عــام ١٩٦٠الحــزب. فــي عــام 

، دعا االتحاد إلى إقامة الدولة اإلسالمیة (*) واعتبر نفسـه حزبـًا إسـالمیًا ١٩٦٢ثورة 
دولیــًا وممـــّثًال لمصـــالح األمـــة اإلســـالمیة (*). دعـــا إلـــى التمّســـك بـــالقرآن (*) والســـنة 

ویــة باإلضــافة إلــى العدالــة والشــورى اإلســالمیة (**). یبنــي برنامجــه األیــدیولوجي النب
علــــى ضــــرورة التوصــــل إلــــى العدالــــة، الســــالم (*)، والحقیقــــة، والشــــورى. كمــــا یتقبــــل 

  االتحاد التعددیة (*) وحریة االختیار.
  . راجع الحزب الدیمقرطي اإلسالمي.اتیلهان شفیق رفعت

  . راجع العقل.االجتهاد

: اعتبـره الفقهـاء المسـلمون فـي تـاریخ (*) اإلسـالم (*) مصـدرًا للسـلطة جمـاعاإل
العامـــــة التـــــي یعتمـــــد اســـــتمرارها الشـــــرعي علـــــى الشـــــورى (*) الشـــــعبیة. مـــــن الناحیـــــة 
التاریخیـــة، تمـــت تســـمیة هـــذا األمـــر بعقـــد البیعـــة بـــین النـــاس وحـــاكمهم المعـــّین. فـــي 

دي، وســـید قطـــب وحســـن الترابـــي الحقیقـــة، یقـــول أصـــولیون مثـــل أبـــي األعلـــى المـــودو 
(**)، لــــــم تكــــــن الفلســــــفة الغربیــــــة (*)، قــــــادرة دون األخــــــذ مــــــن التجربــــــة الخارجیــــــة 
اإلســالمیة، علــى تطــویر مفهــوم المســاواة العالمیــة(*) والحاجــة لإلجمــاع أو العقــد بــین 
ـــم یشـــتق مـــن التجربـــة  الحـــاكم والمحكـــومین. إن تطـــویر وجهـــة النظـــر الغربیـــة للعقـــد ل

لكنهــا بــاألحرى تطــورت كوســیلة لتخفــیض ســلطات الحّكــام المطلقــة وزیــادة التاریخیــة، 
ســــلطة النـــــاس المحـــــدودة. إن قضـــــیة الحریــــة (*) كانـــــت أصـــــًال إیـــــدیولوجیا سیاســـــیة 
استهدفت تحریر الناس اقتصـادیًا وسیاسـیًا، لكـن الدیمقراطیـة (*) تطـورت إلـى التبـادل 

نظریـــــة العقـــــد االجتمـــــاعي فـــــي  الحـــــر لـــــآلراء وتفاعـــــل اإلرادات الحـــــّرة. ولـــــذلك، فـــــإن
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الدیمقراطیة اللیبرالیة أصبحت مصدر المساومة واالعتمـاد المتبـادل بـین الحكومـة (*) 
والناس. على أیة حال، أّدى التوزیع غیر المتساوي للطاقـة والثـروة إلـى جیـل آخـر مـن 

بـه الدیمقراطیة یقـوم علـى االشـتراكیة التـي تحـاول إعـادة توزیـع الرأسـمال والـذي یمسـك 
  عدد قلیل من الناس وتحاول إعادة تقدیم جوهر الدیمقراطیة، أي المساواة السیاسیة.

تواجــــه المجتعـــــات اإلســـــالمیة مشـــــاكل رئیســــیة، ونظـــــر بعـــــض المفكـــــرین إلـــــى أن 
اإلجماع هو الوسیلة الضروریة لحـّل هـذه المشـاكل. أوًال، مـا زالـت المجتمعـات تقلیدیـة 

یــًا، أن األحــوال االقتصــادیة ســّیئة، فاالســتغالل قــد وال تنفــتح بســهولة علــى التغییــر. ثان
تفشى باإلضافة إلى التوزیع غیر المتسـاوي ممـا یمنـع االنتقـال إلـى الدیمقراطیـة. ثالثـًا، 
ــــتحكم فــــي المجتمعــــات اإلســــالمیة مؤسســــات عســــكریة والتــــي هــــي بطبیعتهــــا غیــــر  ت

ــــى ضــــغوط اإلمبریالیــــة السیاســــیة والعســــكر  ــــة، هــــذا باإلضــــافة إل والثقافیــــة یة دیمقراطی
الطویلة المدى التي ما كانت باعثة على قیام بیئـة دیمقراطیـة. السـبب األخیـر والرابـع، 
ــــوعي  ــــب ال یــــرتبط بنفســــیة النــــاس التــــي أصــــبحت مكیفــــة مــــع االســــتبداد(*)، ممــــا غّی
السیاســي الفــردي بالحاجـــة لإلجمــاع والدیمقراطیـــة. كــّل هــذه العوامـــل أّدت إلــى قناعـــة 

الدیمقرطیــــة قــــد تكــــون مثــــاًال سیاســــّیا جیــــّدا، إال أن السیاســــة  متجــــذرة بــــالرغم مــــن أن
  الحقیقة تعتمد على القّوة الفعلیة التي توظف القوة، واإلكراه واحتكار السلطة.

لــــذا، أراد األصــــولیون المعتـــــدلون إعــــادة تشـــــكیل الدیمقراطیــــة فـــــي صــــیغٍة جدیـــــدة 
ات التاریخیـة وسـوء مسـتندین إلـى اإلجمـاع والشـورى للـتخلص بواسـطتهما مـن الممارسـ

استعمال المبادئ السیاسـیة اإلسـالمیة. فهـم یـدعون المسـلمین للتكّیـف مـع الدیمقراطیـة 
بعــد أن أعــادوا تعریفهــا مــن ناحیــة المصــطلح اإلســالمي وبعــد إعــادة صــیاغتها ضــمن 
شروط الحیاة اإلسالمیة المعاصرة. هكذا، قد تتشكل الدیمقراطیة استنادًا إلـى اإلجمـاع 

. ویرى األصولیون أن مجـرد تقلیـد (*) الدیمقراطیـة الغربیـة دون األخـذ فـي أو الشورى
الحســبان شــروط البیئــة الجدیـــدة قــد یــؤّدي إلــى وضـــع معیــب، ســواء أكــان أخالقیـــًا أو 
سیاســـیًا أو فلســـفیًا أو اجتماعیـــًا. فمثـــل هـــذه الحالـــة تجعـــل الدیمقراطیـــة مجـــرد مـــذهب 

ارة إلـــى الهیمنـــة والتســـلط األجنبـــي. أجنبـــي مفـــروض مـــن ثقافـــة أجنبیـــة، وفـــي هـــذا إشـــ
ــــدة بشــــكل  فــــالمطلوب إذًا إعــــادة امــــتالك الدیمقراطیــــة وأســــلمتها(*) لكــــي تتحقــــق الفائ

  طبیعي وذاتي.
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وظـف اإلجمــاع نظرّیـا فــي أمـور الفقــه وعلـم الكــالم (**)، أمـا اإلســالمیون فیــرون 
ًا مــن أجــل فیــه مصــدر التحــول والدیمقراطیــة السیاســیة. وبینمــا وظــف اإلجمــاع تقلیــدی

التوصل إلى التفاسیر القرآنیة عبـر توافـق النخـب العلمیـة مـن أجـل إقنـاع األمـة باتّبـاع 
تفســـیر مـــا أو غیـــره، ینظـــر األصـــولیون اآلن إلـــى اإلجمـــاع كمصـــدر لتحریـــر األمـــة، 

كمصــدر ولــیس فقــط مــن القــراءات التقلیدیــة العلمیــة المحافظــة لكــن، واألكثــر أهمّیــًة، 
فــإن كــّل حقــول اســتبداد الحكــام والتقالیــد السیاســیة. وهكــذا،  تحریــر الجماعــة (*) مــن

العلـــوم اإلســـالمیة وجوانـــب الحیـــاة األخـــرى یجـــب أن تصـــبح محـــط اهتمـــام المســـلمین 
العادیین وخاضعة لموافقتهم. فال یجوز فرض مبادئ فقهیـة أو سیاسـیة علـى الجماعـة 

المعیاریــة المشــتّقة مــن المنزلــة  دون موافقتهــا مــن خــالل عملیــة الشــورى واإلجمــاع. إنّ 
الناحیــة التاریخیــة للعلمــاء مرفوضــة مــن قبــل أغلبیــة اإلســالمیین ویحــل محلهــا الســلطة 
العامة للمجتمع التي تستمر وتتأكد من خـالل اإلجمـاع المسـتمر للجماعـة؛ فـال یمتلـك 
أي قائــد سیاســي أو عــالم دینــي حــّق فــرض إرادتــه علــى النــاس. فالجماعــة فقــط قــادرة 

ّلم بصـوت موثـوق، أمـا األفـراد فیمتلكـون فقـط آراء. لـذا، فـإن تنظـیم الـنظم على أن تـتك
السیاسیة، وتقییم السلوك أو التفسیرات الدینیة هـو حـق الجماعـة. فالمسـاواة مـن ناحیـة 
الحقـــوق والواجبـــات هـــي الشـــرط الضـــروري ألي ســـلوك سیاســـي صـــحیح لهـــذا یجعـــل 

ب الحــاكم المســلم الشــرعي، وأّي األصــولیون اإلجمــاع الشــعبي شــرطًا ضــروریًا النتخــا
حـــاكم یصـــل إلـــى الســـلطة دون الموافقـــة الشـــعبیة حتـــى مـــع تطبیقـــه للشـــریعة (*) هـــو 

  حاكم غیر شرعي.
وجهــــة النظــــر هــــذه مغــــایرة لقبــــول مفّكــــري القــــرون الوســــطى الغتصــــاب الســــلطة. 
فاغتصــاب الســلطة عنــد األصــولیین المعتــدلین هــو رضــوخ للســلطة السیاســیة الخائنــة 

هللا (*). فاهللا قد فوض السـلطة لكـّل البشـریة عـن طریـق االسـتخالف، فلـم یمـنح لعهد ا
علمــاء معّینـــین أو فئـــة مـــا أو الحّكـــام أي اســـتخالف خـــاص بهـــم. لـــذا، الیجـــوز تبریـــر 
اغتصـــاب ســـلطة بـــأي شـــكل . إال أنـــه، ومـــن الناحیـــة التاریخیـــة، نظـــرت النخـــب إلـــى 

یــرفض األصــولیون أّي اقتــراح لمــنح نفســها علــى أنهــا الممثــل الطبیعــي للجماعــة، لــذا، 
امتیـــازات معّینـــة ألّي نخبـــة، ســـواء أكانـــت سیاســـیة أم دینیـــة. وبینمـــا یقـــر األصـــولیون 
باختالف الملكـات والقـدرات بـین األفـراد، إال أنهـم مـع هـذا ضـّد مؤسسـة سـلطة النخـب 
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ــــیس هنــــاك جماعــــة مــــن النــــاس، بغــــض النظــــر عــــن قــــدراتهم  ــــة والسیاســــیة. فل الفكری
  یمكنها اإلعادء شرّعا بتمتعها بحقوق أكثر من غیرها أو بامتیازات مختلفة. الخاّصة،

الــذي كـــان  –أكثــر األصــولیین یقّللـــون مــن أهمیــة قیمـــة اإلجمــاع فــي علـــم الكــالم 
الهــدف الرئیســي لعلــم الكــالم التقلیــدي. وكمــا قیــل ســابقًا، للجماعــة الحــق والقــدرة علــى 

ئـــة رســـمیة. إال أن التفســـیرات المشـــروعة قـــراءة وتفســـیر الـــنّص (*) دون تـــدخل أي هی
یجـــب أن ال تنـــاقض الـــنّص، مـــن ناحیـــة، ویجـــب أن تؤســـس علـــى التوحیـــد (*)، مـــن 
ناحیـــة أخـــرى. إن حاكمیــــة اهللا (*)، والتـــي هـــي التجســــید العملـــي للتوحیـــد، یجــــب أن 
تظهــر فــي وحــدة المســلمین ویجــب أن تكــون مبــدأ اإلحیــاء اإلســالمي. فیمــا عــدا ذلــك، 

غیــر إســالمي. إذ إن األســباب  یفتقــر إلــى مثــل هــذه الحاكمیــة یغــدو إحیــاءً  فــأّي إحیــاء
األخالقیـة لإلحیــاء اإلسـالمي یجــب دائمـًا أن تكــون حاضـرة دائّمــا ومتجّسـدة فــي إقامــة 
ـــة إســـالمیة (*). راجـــع أیضـــًا عبـــده، محمـــد؛ حـــزب اهللا؛ حـــزب  مجتمـــع إســـالمي ودول

جماعـــــة المســـــلمین؛ التشـــــریع؛ العمـــــل اإلســـــالمي فـــــي الـــــیمن؛ الحكومـــــة اإلســـــالمیة؛ 
الخمینیــة؛ الماضــي؛ اإلصـــالحیة؛ الرادیكالیــة؛ رضـــا، محمــد رشـــید؛ النظــام؛ الحكومـــة 

  الدینیة؛ الترابي، حسن.
. هي جمعیة تعـرف رسـمّیا بجمعیـة المشـاریع الخبریـة اإلسـالمیة، وهـي األحباش

قرهــــا جماعــــة ســــنّیة صــــغیرة غیــــر أصــــولیة تتبنــــى الفكــــر التقلیــــدي المتشــــدد. ویقــــع م
اهللا الحبشـي األساسي في منطقة مسجد برج أبي حیدر في بیروت. یعتبـر الشـیخ عبـد 

الهَـــَرري، وهـــو مفــــٍت ســـابق مــــن إثیوبیـــا، الــــزعیم الروحـــي لألحبــــاش. وتهـــتم الجمعیــــة 
بالقضـایا الدینیـة والسیاسـیة وتقـف عقائــدّیا ضـد الشـیعة والوهابیـة والحركـات اإلســالمیة 

ضــــیة، أصــــبحت الجمعیــــة ناشــــطة جــــدًا ضــــّد الحركــــات السیاســــیة. فــــي الســــنوات الما
األصــولیة اإلســالمیة الســنیة فــي لبنــان. وقــد اغتیــل أحــد رؤســاء الجمعیــة، الشــیخ نــزار 

  من قبل جماعة أصولیة متشددة. ١٩٩٥الحلبي في العام 
یعــارض األحبــاش المبــادئ األساســیة للحركــات األصــولیة الحدیثــة، التــي یّتهمونهــا 

ویة وأحادیث النبي. كما ینتقـد األحبـاش الحركـات اإلسـالمیة األخـرى بإهمال السنة النب
بقســـوة ویرمـــون زعمـــاءهم، مثـــل ّســـید قطـــب وحســـن البنـــا (**) بـــالكفر (*). وتعتبـــر 
الجمعیــة نفســها حركــة إســالمیة معتدلــة تعنــي بــاألخالق. رئیســها الحــالي الشــیخ حســام 

األحبــاش د أصـبحت أنشـطة الـدین قراقیـرة، وهــو خـریج مدرسـة إســالمیة فـي سـوریا. وقــ
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أكثــــر ظهــــوّرا عنــــدما أصــــبح أحــــد أعضــــائها عضــــّوا فــــي البرلمــــان اللبنــــاني فــــي عــــام 
، كمـــا أدى اغتیـــال ١٩٩٦. إال أنهـــم فقـــدوا ذلـــك المقعـــد أثنـــاء انتخابـــات عـــام ١٩٩٢

زعیمها من قبل عصبة األنصار (*) إلى خفض نشاطاتها. وتتكـون جمعیـة المشـاریع 
لى المدارس، والمراكـز، واألندیـة الریاضـیة والكشـفیة. لـیس من قاعدة منظمة تشتمل ع

هنــاك إشــارة واضــحة حــول مصــادر تمویــل األحبــاش، وخاصــة أن لهــم نشــاطات كبیــرة 
  في العدید من أجزاء العالم. راجع أیضًا عصبة األنصار اإلسالمیة.

. راجــــع الحركـــة الشــــعبیة؛ الحركـــة الشــــعبیة الدســــتوریة أحــــرادن، المحجــــوبي
  اطیة.الدیموقر 

ــــذلك فــــإن وجــــود  األحــــزاب. یــــرفض اإلســــالمیون المتطرفــــون التعددیــــة (*)، ول
األحــــزاب مرفــــوض مــــن قبــــل األصــــولیین المتشــــددین. إن المشــــكلة األساســــیة حســــب 
األصــولیین المتشــددین هــي فــي تبّنــى النمــاذج الغربیــة لألحــزاب واالتحــادات والنقابــات 

الم (*) فــإن النقابـــات. والتــي كانـــت بســبب انانیتهــا وطبیعتهـــا المادیــة. لكـــن فــي اإلســـ
أصـــًال نمـــوذج االتحـــادات فـــي الغـــرب، تســـتند إلـــى األخـــوة والتضـــامن هكـــذا، یـــرفض 
المتشـــددون تلـــك األحـــزاب أو المنظمـــات التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى اختالفـــات جوهریـــة بـــین 
المجموعات المؤلفة للمجتمـع، خصوصـًا إذا كانـت غیـر إسـالمیة. هـم یسـتبدلون بفكـرة 

ة الطلیعــة (*) التــي یجــب أن تقــود المجتمــع اإلســالمي (*). هكــذا، یــرى الحــزب فكــر 
أصـــولیون مثـــل ّســـید قطـــب (*) خصوصـــیة متنـــافرة بـــین الفلســـفات الغربیـــة وعقائـــدها 
ومؤسساتها وتلك المؤسسة على اإلسالم. فـاألولى هـي جاهلیـة فـي حـد ذاتهـا، وتنتمـي 

  اهللا. إلى حزب الشیطان، والثانیة، إسالمیة وتنتمي إلى حزب
مـــن ناحیـــة أخـــرى، یتقبـــل األصـــولیون المعتـــدلون مثـــل راشـــد الغنوشـــي (*) وجـــود 
األحــزاب كتعبیـــر عـــن وجهــات النظـــر األیدیولوجیـــة والفلســفیة والسیاســـیة واالجتماعیـــة 
المختلفـة. ویشـّرعون وجودهـا علـى أنهـا تجســید لألمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر. 

قط التعددیـة الحزبیـة بـل الدیمقراطیـة (*) أیّضـا التـي في الحقیقة، ال یتقّبل المعتدلون ف
یبررونهـــا بشـــكل إســـالمي. ال یـــرى األصـــولیون المعتـــدلون أّي تنـــاقض ضـــروري بـــین 

ســـالمیة. راجـــع أیضـــًا العـــوا، محمـــد المنظمـــات والفلســـفات السیاســـیة الغربیـــة وتلـــك اإل
شـــي، راشـــد؛ ســـلیم؛ البنـــا، حســـن ؛ البشـــیر، عمـــر حســـن ؛ أرباكـــان، نجـــم الـــدین؛ الغنو 

حركــة النهضــة اإلســالمیة فــي تــونس؛ حــوى، ســعید؛ حــزب الحــق اإلســالمي؛ منظمــة 
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العمـــل اإلســـالمیة؛ جمعیـــة الشـــبیبة اإلســـالمیة؛ الجماعـــات اإلســـالمیة؛ جمعیـــة إحیـــاء 
التـــراث؛ حــــزب الســــالمة الــــوطني؛ مجاهــــدي خلــــق؛ اإلخــــوان المســــلمون، ایــــدیولوجیا؛ 

  الرادیكالیة؛ سریة ، صالح ؛ الطلیعة.النبهاني، تقي الدین؛ نحناح، محفوظ؛ 
  . راجع الحزب الجمهوري.االحمر، صادق

. راجـع الحـزب الجمهـوري؛ حـزب التجمـع الیمنـي لإلصـالح؛ األحمر، عبد اهللا
  منظمة الجهاد في الیمن؛ التجمع الیمني لإلصالح؛ الزنداني، الشیخ عبد المجید.

  اإلصالحیة؛ السلفیة.اإلحیاء. راجع األصولّیة؛ األصولیة اإلسالمیة؛ 
ـــــاء اإلســـــالمي . راجـــــع األصـــــولّیة؛ اإلســـــالم؛ األصـــــولیة اإلســـــالمیة؛ اإلحی

  الخمینیة؛ الثورة.
. اختطفـــــت طـــــائرة تـــــي. دبلیـــــو. أي (TWA)اختطـــــاف طـــــائرة تـــــي. دبلیـــــو. أي 

(TWA)  مـــن قبـــل جماعـــة قیـــل إنهـــا موالیـــة لحـــزب اهللا (*)، أي  ١٩٨٥فـــي عـــام
ذت المسـافرین علـى مـتن تلـك الرحلـة كرهـائن. قتلـت منظمة الجهاد اإلسالمي التي أخ

إلــى فــرض رهینــة واحــدة، وهــو جنــدي أمریكــي. ممــا دفــع الوالیــات المتحــدة األمریكیــة 
. راجــع أیضــًا حــزب اهللا؛ منظمــة ١٩٩٧منــع الســفر إلــى لبنــان الــذي دام حتــى أوائــل 

  الجهاد اإلسالمي في لبنان.
القیـة هـي العالمـة المّمیـزة لإلسـالم . یعتبر األصولیون أن المبـادئ األخاألخالق

(*) عـــن الفلســــفات أخـــرى. إن وظیفــــة اإلســـالم االكثــــر أهمیـــًة هــــي تطـــویر المبــــادئ 
األخالقیــة. ومــع أّن التوحیــد (*) هــو المبــدأ الغیبــي الشــامل االساســي، إال أنــه یصــبح 
 مرتكــز عملیــة وحــدة وتحریــر (*) اإلنســانیة. وهكــذا، فالمبــادئ األخالقیــة االجتماعیــة
هــي المظهــر الخــارجي اللتــزام المســلمین باإلســالم، أمــا غیــاب األخــالق فهــو المظهــر 

  الخارجي لعصیان اهللا.
كمـا أن األصـولّیة (*) ال تنظـر إلـى التوحیـد فقـط كمبـدأ للحكـم السیاسـي بـل أیّضــا 
كمـــذهب أخالقـــي ضـــروري للحیـــاة الجیـــدة. یقـــود التوحیـــد اإلنســـان إلـــى االرتقـــاء عـــن 

وتربطـــه مـــع البشـــر اآلخــرین كمشـــاركین فـــي نفـــس القـــدر والمصـــالح. األشــیاء المادیـــة 
عنـــدما یـــؤمن اإلنســـان بـــاهللا (*) ویتبـــع فطرتـــه (*) وشـــریعته (*)، یصـــبح أقـــل مـــیًال 

المصــالح األنانیــة وأكثــر تركیــزًا علــى المصــالح العامــة للجماعــة. فبــدون  للتركیــز علــى
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بعضـــهم الـــبعض والســـتعمال المبـــادئ األخالقیـــة الدینیـــة، یمیـــل البشـــر إلـــى اســـتغالل 
بعضـــهم الـــبعض كوســـائل للنجـــاح والقـــّوة. هكـــذا، تـــرتبط العدالـــة (*) بهیمنـــة المبـــادئ 

  األخالقیة، والظلم بغیابها.
یصــف أبــو الحســن النــدوي (*) بالتفاصــیل كیــف فقــدت أوروبــا مبادئهــا األخالقیــة 

جاهلیـة مادیـة وحولت العالم نحو الجاهلیة (*). وعنده، تحولـت أوروبـا المسـیحیة إلـى 
وتركــــت جانّبــــا كــــّل أنــــواع التعــــالیم الروحیــــة والمبــــادئ األخالقیــــة الدینیــــة. اآلن، تقــــوم 
اعتقادات أوروبا علـى المسـتوى الفـردي علـى المتعـة والمصـلحة المادیـة، وعلـى الحیـاة 
الواقعیـــــة، وعلـــــى الحكـــــم والهیمنـــــة؛ وفـــــي الحیـــــاة السیاســـــیة، علـــــى القومیـــــة العدوانیـــــة 

لمة. تمّردت أوروبا ضّد الطبیعة البشـریة والمبـادئ األخالقیـة وتغاضـت والمواطنة الظا
عـــن األهـــداف العلیـــا. كمـــا فقـــدت وعیهـــا الـــدیني أیضـــًا وســـقطت فـــي المادیـــة. وطبقـــًا 
للنـــدوي، أوروبـــا هـــي مثـــل فیـــل طلیـــق یســـحق الضـــعیف ویحّطـــم كـــل مـــا یقـــف أمامـــه. 

جاهلیـــــة والمادیـــــة. أمـــــا ویـــــرى النـــــدوي أن العـــــالم بأكملـــــه یبـــــدو وكأنـــــه قطـــــار تجـــــره ال
المسلمون، وهم مثل العدید من اآلخرین، هم فقط مسافرون ال یسیطرون علـى شـيء، 
وكلمــــا أســــرع القطــــار بــــالتحّرك، تحّركــــت اإلنســــانیة أســــرع نحــــو الجاهلیــــة، واإلهانـــــة 
المعنویــة واإلفــالس الروحــي . راجــع أیضــًا األصــالة؛ البنــا، حســن؛ الحضــارة؛ الــوعي؛ 

اإلســــالمیة؛ جمعیـــة الشــــبیبة اإلســـالمیة؛ المجتمــــع اإلســـالمي؛ الدولــــة اهللا؛ األصـــولیة 
اإلســـالمیة؛ العدالــــة؛ التشـــریع؛ حــــزب النظـــام الــــوطني؛ الرادیكالیـــة؛ الــــدین؛ الشــــریعة؛ 

  النظام العالمي.
  راجع الغزالي، زینب؛ اإلخوان المسلمون. االخوات المسلمات.

ین الـذین یتبعـون الفكـر الـدیني . تتكّون هذه الجماعة من النشطاء الوهابیاإلخوان
لمحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب (*). ســـاعد اإلخـــوان الوهـــابیون عبـــد العزیـــز بـــن ســـعود فـــي 
إنشـــاء المملكـــة العربیـــة الســـعودیة فـــي الربـــع األول مـــن القـــرن العشـــرین. كانـــت بدایـــة 
تحجیمهم من قبل حكومـة الدولـة الجدیـدة بـدءًا بـأواخر العشـرینات، كـان لهـم دور مهـم 

الممارســات االجتماعیـــة والثقافیــة والرقابــة الصـــارمة فــي المملكــة. ومـــا زال  فــي ضــبط
اإلخــوان ناشــطین فــي العصــر الحــدیث. وهــم یلقبــون أنفســهم بالموحــدین. راجــع أیضــًا 
ـــیج؛ الوهابیـــة؛ البنـــا، حســـن؛  ابـــن عبـــد الوهـــاب، محمـــد؛ اإلخـــوان المســـلمون فـــي الخل

  السلفیة.
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) جمعیـــة اإلخـــوان المســـلمین فـــي . أّســـس حســـن البنـــا(*اإلخـــوان المســـلمون
. إذ بعــد إكمــال دراســاته الجامعیــة فــي دار العلــوم، عــاد البنــا إلــى ١٩٢٨مصــر عــام 

، أّســس ١٩٢٨اإلسـماعیلیة لبــدء عملــه كمعّلــم فــي مدرســة حكومیــة. فــي آذار/ مــارس 
جمعیــــــة اإلخــــــوان المســــــلمین بــــــدعم مــــــن جانــــــب القلیــــــل مــــــن طالبــــــه ومؤیدیــــــه فــــــي 

ابـــة بشـــكل عـــام فـــي المقـــاهي، فـــوعظ آالف النـــاس، فاكتســـب اإلســـماعیلیة. بـــدأ الخط
بـذلك شـعبیة هائلــة. وبعـد بضـع ســنوات، انتشـرت الحركــة فـي العدیـد مــن أقـالیم مصــر 
فأصـــبحت قـــوة كبـــرى. إال أن نمـــو الحركـــة، علـــى أیـــة حـــال، حـــدث بشـــكل كبیـــر فـــي 

  الخفاء وبعیّدا عن الحكومة.
رأى البنــا فــي النقــل فرصــة لتوســیع  ، نقــل البنــا كمعّلــم إلــى القــاهرة.١٩٣٣فــي عــام 

وتقویة الحركـة. فأوجـد مجـالت خاّصـة للمنظمـة لنشـر المقـاالت وحشـد الـدعم الواسـع. 
تجـــاوزت المنظمــــة حـــدود مصــــر، فوصـــلت إلــــى الســـودان، وســــوریا، ولبنـــان، وشــــمال 
أفریقیـا. مـع هـذا كلـه، لـم یجـذب اإلخـوان انتبـاه الحكومـة ألن نشـاطاتهم كانـت متواریــة 

  ید جدًا بحجاب الدین.بشكل ج
، دخلت الحركة مرحلتها الناضجة كمنظمـة مقبولـة مـن العامـة، ١٩٣٨بحلول عام 

وكهیئـــة سیاســـیة، وكمجتمـــع علمـــي وثقـــافي وكفكـــرة اجتماعیـــة. أثنـــاء الحـــرب العالمیـــة 
مــــن قبــــل طــــالب الثانیــــة، ضــــاعفت الحركــــة جهودهــــا وكانــــت مدعومــــة بشــــكل كبیــــر 

عســكرات تــدریب ریاضــیة وبدنیــة فــي األقــالیم أثنــاء الجامعــة. بــدأت الحركــة مراكــز وم
  العطلة الصیفیة.

مــن الناحیــة السیاســیة، أدركــت الدولــة قــدرات اإلخــوان البعیــدة المــدى فــي النهایــة. 
وفي ظل حكومة حسین سري باشا، صـودرت مجالتهـم األسـبوعیة ومنعـوا مـن طباعـة 

طلـق سـراحهما الحقـًا. دخـل البنـا أّي ماّدة جدیدة. واعتقل البنا واألمین العام للحركـة وأ
اإلنتخابات النیابیة، لكن النحاس باشا طلب منه االنسحاب، وبدًال مـن ذلـك، سـمح لـه 
بتوزیــــع مجالتــــه وماّدتــــه المطبوعــــة بإشــــراف الحكومــــة. إّن التــــدّخل الســــلمي لإلخــــوان 
المســلمین فــي حیــاة مصــر السیاســیة مؤثــق بشــكل جیــد. اشــتركت فــي نضــال األزهــر 

  عشرینات والثالثینات وشاركت أیضًا مع الملك ضّد الحكومة.أثناء ال
، كانـــت جماعـــة اإلخـــوان توّجـــه كـــّل جهودهـــا ونشـــاطاتها ضـــّد ١٩٤٥بحلــول عـــام 

الحكومـــة فتوســـعت مصـــالحها ومطالبهـــا لتصـــل إلـــى عـــدد أكبـــر مـــن النـــاس. أّسســـت 
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دریب شـركات تجاریـة ربحیـة فاسـتقطبت الطبقــات العاملـة. وبـدأت أیضـًا بمعسـكرات للتــ
العســـكري. كـــّرس اإلخـــوان أنفســـهم لحـــض وعـــي (*) النـــاس بالـــدعوة إلـــى الجهـــاد(*) 

  والى االستقالل التام للبالد.
بنــى اإلخــوان مقــرهم مــن التبّرعــات التطوعیــة، ثــم بنــت الجماعــة مســجدًا ومــدارس 

، زوّدت الحكومــة الحركــة بمســاعدة مالیــة، وكتــب ١٩٤٦للصـبیان والبنــات. وفــي عــام 
رطاسـیة، وقامـت وزارة التربیــة بـدفع كـّل مصــاریفها اإلداریـة التربویـة. أّســس مّجانیـة، وق

البنـا أیضـًا شــركات قابضـة للمـدارس، ولقیــت هـذه الشـركات نجاحــًا كبیـرًا، إذ إن أغلــب 
  أعضاء اإلخوان كانوا من مهنیي الطبقة المتوسطة ورجال األعمال.

فرّعــا فــي  ٥٠ان لــدیها بعــد ســنة فقــط علــى تأســیس جمعیــة اإلخــوان فــي القــاهرة، كــ
جمیـــع أنحـــاء مصـــر. وبســـبب قلقهـــا بشـــأن انتشـــار المـــدارس التبشـــیریة المســـیحیة فـــي 

الملك فـاروق إلخضـاع هـذا النشـاط لإلشـراف الحكـومي. مصر، دعت حركة اإلخوان 
لكــن بعـــد االجتمــاع بـــواعظ مســیحي قبطـــي فــي الكنیســـة، كتــب البنـــا عــن ضـــرورة أن 

ـــدین (*) ضـــّد اإلل ـــة یتحـــد رجـــال ال حـــاد، أثنـــاء الســـنة نفســـها، قـــّرر اإلخـــوان بـــدء مجل
  اإلخوان المسلمون.أسبوعیة باسم: 

)، دعــت حركــة اإلخــوان إلــى الجهــاد فــي كافــة ١٩٤٦أثنــاء حكــم النقراشــي باشــا (
أنحــاء الدولــة ونشــرت المقــاالت التــي تنتقــد الحكومــة بســبب قمعهــا واضــطهاد الحركــة. 

زاد دعــم اإلخــوان النشــیط للفلســطینیین التــوّترات أمــا فیمــا یتعلــق بالمســألة الفلســطینیة، 
، شـارك اإلخـوان فـي معـارك الجیـوش العربیـة ١٩٤٨بین الحركة والحكومة. وفي عام 

لتحریــر فلســـطین، وبـــذلك تـــم تســـلیحهم واكتســبت الجماعـــة تـــدریبًا قتالیـــًا مهمـــًا. خافـــت 
األمنیـــة، الحكومـــة المصـــریة مـــن هـــذه القـــّوة الجدیـــدة وقـــادت سلســـلة مـــن اإلجـــراءات 

كالحجز والتوقیفات ضّد أعضاء في المنظمة وفي كّل فروعهـا. إال أن موقـع اإلخـوان 
ضــعف باغتیــال النقراشــي وباتهــام الحكومــة الحركــة بقتلــه. حلــت الجمعیــة رســمیًا فــي 

  ، وبعد سنة ونّیف اغتیل البنا.١٩٤٧عام 
علـى سـبیل  استطاعت حركة اإلخـوان أن تعّبـئ الجمـاهیر المصـریة، بإدخـال البنـا،

المثــال، الكّشــافة فــي منظمتــه. ولــم تكــن الكشــافة حركــة سیاســیة أو ثوریــة بــل أخالقیــة 
متمحــورة حــول الــدین والفضــیلة، والعمــل، والعائلــة. ولــم ینكــر البنــا بــأّن اإلخــوان كانــت 
حركـــة سیاســـیة أرادت إحیـــاء الـــدین (*) وكانـــت لدیـــه تطّلعاتـــه االقتصـــادیة والتربویـــة 
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، شــاركت ١٩٣٦، لــم تعـزل الحركــة نفسـها عــن المجتمـع. وفــي عـام والسیاسـیة. ولـذلك
، تجـــاوز ١٩٤٨حركــة اإلخـــوان، علـــى ســـبیل المثـــال، فــي تتـــویج الملـــك فـــاروق. عـــام 

ـــ  وانتشــرت الحركــة فــي ذلــك الوقــت فــي جمیــع  ٤٠ر٠٠٠أعضــاء كشــفیتها الشــباب ال
، أســس ١٩٤٨أنحـاء مصــر وعملــت علــى إزالــة األمّیـة، والكــولیرا، والمالریــا. فــي عــام 

فـــرع للخــــدمات االجتماعیـــة، كمـــا أّسســــوا عیـــادات ومستشـــفیات طبیــــة  ٥٠٠اإلخـــوان 
مـــریض. عـــالوة علـــى ذلـــك، بـــدأ البنـــا منظمـــة نســـائیة فـــي  ٥١ر٠٠٠وعـــالجوا حـــوالي 

، وهــذا عــدد مرتفـــع ٥٠٠٠٠إلــى  ١٩٤٨األربعینــات وصــل عــدد األعضــاء فـــي عــام 
ات دورًا مركزیـًا أثنـاء أحـداث المحنـة طبقًا لمعاییر ذلك الوقت. لعبـت األخـوات المسـلم

) عندما اهتّمت بعوائل آالف اإلخـوان القـابعین فـي ١٩٥٠ – ١٩٤٨األولى في فترة (
السـجون. وصــل عــدد األعضــاء العــاملین لإلخــوان إلــى حــوالي النصــف ملیــون أیضــًا. 
والمؤیـــدین، إلـــى النصـــف ملیـــون، وكـــان لـــدى الحركـــة فـــي وقـــت حلهـــا ألـــف فـــرع فـــي 

  مصر.
، كانت حركة اإلخوان تلملم شـملها وتعیـد بنـاء مـا فقدتـه بـبطء. ١٩٥١ل عام بحلو 

، فرضـت الحركـة وجودهـا عبـر المشـاركة فـي حركـة ١٩٥١في تشـرین األول/ أكتـوبر 
فقــط عنــدما رأت الحكومــة التحریـر ضــّد البریطــانیین. اســتعادت بعــض قوتهــا السیاســیة 

  بأّنها لم تنتهك أّیًا من القوانین.
حكم الرئیس جمال عبد الناصر، عانـت حركـة اإلخـوان مـن ضـربة حـاّدة  أثناء فترة

ــــّم حّطمــــت الحكومــــة  ــــه. ث ــــة قتل ــــد الناصــــر واتهمــــت بمحاول ــــدما تصــــادمت مــــع عب عن
المنظمـة وســجنت زعماءهــا. فــي معســكر االعتقــال، كتــب ســید قطــب (*) تحلــیًال عــن 

مـا فـي السـجن. شـرح قطـب عالقة الدولة بالمجتمع متأثرًا بالمعاناة واأللـم اللـذین تحّمله
هذا التحلیل في كتابه، معالم في الطریـق الـذي لعـب دورًا رئیسـیًا فـي تشـدد العدیـد مـن 

، أطلـــق ســـراح المحجـــوزین وبـــدأوا بتنفیـــذ خّطـــة ١٩٦٥الحركــات األصـــولیة. فـــي عـــام 
  منّظمة إلسقاط الحكومة مما أدى إلى اضطهاد حركة اإلخوان ثانیًة.

األولى كدعوة لشـجب الحكومـة والثانیـة كنـداء للعـودة  أعمال قطب ُفّسرت بشكلین،
إلــى أهــداف البنــا. أولئــك الــذین التزمــوا بالتفســیر (*) الثــاني طــالبوا الــرئیس الســـادات 
بــــاالعتراف بهــــم كتنظــــیم رســــمي. ومــــع أّن الســــادات رفــــض طلــــبهم، إال أنهــــم منحــــوا 

لـــدعوة تـــوزع رخصـــة لنشـــر مجلـــة شـــهریة، الـــدعوة، برئاســـة عمـــر التلمســـاني. وكانـــت ا
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. فــي حینــه شــهدت انتخابــات طالبیــة أفضــت ١٩٧٧علــى الهیئــات الطالبیــة فــي عــام 
  إلى نصر أصولي.

مـــن ناحیـــة أخـــرى، كانـــت الجماعـــة اإلســـالمیة(*) فـــي طـــور تأســـیس بنیـــة تحتیـــة 
للعمـل ضـّد الحكومــة. كمـا أن هــذه الجماعـة انشــقت إلـى مجموعــات متنافسـة مختلفــة. 

تحـــّدي الحكومـــة، بـــالرغم مـــن إغـــالق االتحـــاد العـــام علـــى أیـــة حـــال، واصـــل الطـــالب 
  للطالب. ومن ثم انهارت الجماعة بعدما تم القیام بالعدید من التوقیفات.

وخــــالل الســــبعینات وظــــف الــــرئیس أنــــور الســــادات أهمیــــة اإلخــــوان لكــــي یضــــیف 
شرعیة (*) إلى حكومته ولمحاربـة الیسـار، مـع أّنـه لـم یسـمح لإلخـوان بتشـكیل حـزبهم 

واتفاقیـة كامـب دیفیـد. أّدى  ١٩٧٧سي. انفصلوا عنه بعد زیارتـه القـدس فـي عـام السیا
ــــى أعضــــاء الجماعــــات الثوریــــة  احتجــــاجهم إلــــى ســــجن مئــــات اإلخــــوان باإلضــــافة إل
األخــرى. لكــن جماعــة اإلخــوان المســلمین مــا أقــّرت رســمیًا توظیــف العنــف(*) إلنجــاز 

، اغتالـــــت جماعـــــة ١٩٨١أّي هـــــدف سیاســـــي أو دینـــــي. فـــــي تشـــــرین األول/ أكتـــــوبر 
أصــولیة، الجهــاد اإلســالمي (*)، الــّرئیس الســادات. فكــان نجاّحــا عظیّمــا للحركــة ألن 
السـادات كــان فـي قمــة عـدم شــعبیته، ولــذا اعتبـر قاتلــه كنـاطق باســم النـاس. علــى أیــة 

  حال، لم تؤد وفاة السادات إلى إزالة النظام.
أمـــاكن أخـــرى، وكـــذلك  ، أرادت حركـــة اإلخــوان فـــي مصـــر وفــي١٩٨٤ومنــذ عـــام 

حركــــات مماثلــــة كالنهضــــة اإلســــالمیة(*) فــــي تــــونس وجبهــــة اإلنقــــاذ اإلســــالمیة فــــي 
الجزائــــر (*)، أن تشــــارك فــــي العملیــــة السیاســــیة وتأســــیس المؤسســــات المدنیــــة. ففــــي 
األردن، كـــان لمشـــاركة اإلخـــوان المســـلمین منـــذ الخمســـینات كحـــزب سیاســـي أثـــر فـــي 

ـــــف حـــــدة الصـــــراعات، كمـــــا أصـــــبح بعـــــض أعضـــــائهم ممثلـــــین فـــــي ا لحكومـــــة  تخفی
  والبرلمان.

مــّرت حركــة اإلخــوان بالعدیــد مــن التجــارب ومراحــل النجــاح والفشــل. إال أن زخمهــا 
مـــا زال فـــي ازدیـــاد. اخترقـــت الجماعـــة معظـــم شـــرائح المجتمـــع المصـــري والمجتمعـــات 

دول العربیــة األخـــرى. كمـــا أن لـــدیها فروعـــًا فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم، بمـــا فـــي ذلـــك الـــ
الخلیجیـــــة، والجزائـــــر، واألردن، وفلســــــطین، ولبنـــــان، ولیبیــــــا، وموریتانیـــــا، والســــــودان، 
وســوریا. راجــع أیضــًا عبــد الــرحمن، عمــر؛ أبــو غــدة، عبــد الفتــاح؛ عــودة، عبــد القــادر، 
العـــوا، محمـــد ســـلیم؛ البنـــا، حســـن ؛ البنـــا، ســـیف اإلســـالم؛ الغنوشـــي، راشـــد؛ الغزالـــي، 
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بي، حســن؛ الهضــیبي، مــأمون؛ ابــن تیمیــة، تقــي الــدین ، زینــب؛ الهضــیمحمــد؛ الغزالــي
أحمــد؛ المنظمــة الدولیــة لإلخــوان المســلمین؛ عشــماوي، صــالح؛ اإلســالمبولي، محمــد 
شـــوقي؛ الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقــــاذ فـــي ا لجزائـــر؛ إســــماعیل، عبـــد الفتـــاح؛ إســــرائیل؛ 

عــــــة جماعــــــة الفنیــــــة العســــــكریة؛ الجماعــــــات اإلســــــالمیة؛ جماعــــــة المســــــلمین؛ الجما
ـــــو العـــــال؛ مشـــــهور،  ـــــد اهللا؛ ماضـــــي، أب اإلســـــالمیة؛ جماعـــــة الجهـــــاد؛ جـــــاب اهللا، عب
مصــــطفى؛ شــــباب محمــــد؛ اإلخــــوان المســــلمون، إیــــدیولوجیا؛ اإلخــــوان المســــلمون فــــي 
الخلــــیج، األردن، فلســـــطین، الســـــودان، ســــوریا؛ النبهـــــاني، تقـــــي الــــدین؛ النـــــدوي، أبـــــو 

، یوســف؛ قطــب، محمــد؛ قطــب، اج، محفــوظ؛ النظــام الســري؛ القرضــاوينــالحســن؛ نح
سید؛ رضا، محمد رشـید؛ قـوات السـلفیة فـي مصـر؛ قـوات السـلفیة؛ األممیـة اإلسـالمیة 
الثانیــــة؛ الســــباعي، مصــــطفى؛ ســــریة، صــــالح؛ التجمــــع الیمنــــي لإلصــــالح؛ الوهابیــــة؛ 

  الورتالني، فضیل؛ یكن، فتحي؛ یاسین، أحمد.
ـــــــدیولوجیا إلخـــــــوان . إن العمـــــــل الســـــــلمي لاإلخـــــــوان المســـــــلمون، إی

المســلمین(*) فــي حیــاة مصــر السیاســیة موثّــق بشــكل جیــد. فالحركــة قــد اشــتركت فــي 
األزهـــر أثنـــاء العشـــرینات والثالثینـــات وشـــاركت أیضـــًا فـــي معـــارك الملـــك ضـــّد نضـــال 

حــزب حكومــات الوفــد. خــالل تلــك الفتــرة، تعــاون حســن البنــا (*) أحیانــًا مــع إســماعیل 
ــــا بــــالتعلیم وٕالقــــاء صــــدقي، الــــذي كــــان بشــــكل دوري رئیّســــا ل ــــوزراء، كمــــا اشــــتغل البن ل

  المحاضرات.
ـــم یلجـــأ اإلخـــوان إلـــى العنـــف غالبـــًا (*) لكـــن لعبـــت وفقـــًا لقواعـــد  فـــي السیاســـیة، ل
اللعبـــة، طالمـــا ســـمح لهـــا بالعمـــل بـــذلك، وبعـــد ذلـــك لجـــأت الحركـــة إلـــى العنـــف متـــى 

التـي أّسسـت أصبح العنف أساس اللعبة. ما كانت حركة اإلخوان هي الحركة الوحیـدة 
أجهـزة ســریة ممّیـزة، بــل كـان ذلــك تقلیــدًا معروفـًا عنــد األحـزاب األخــرى (*) باإلضــافة 
إلــى الدولــة التــي اســتعملت االغتیــال السیاســي لحــّل العدیــد مــن المشــاكل. هــذا العنــف 
ظهـــــر ضـــــّد اإلخـــــوان فـــــي ســـــجن اآلالف مـــــنهم، وحـــــل الحركـــــة، وتصـــــفیة أصـــــولها، 

  باإلضافة إلى اغتیال البنا.
تأكیـد البنــا علــى ضــرورة صــحة العقیـدة السیاســیة ال تســتنثنى إعــادة الصــیاغات  إن

السیاسیة واالجتماعیة الفردیـة والجماعیـة للعقائـد السیاسـیة اإلسـالمیة بموجـب حاجـات 
المجتمـــع الحـــدیث، وتطّلعاتـــه واعتقاداتـــه. واألكثـــر أهمّیـــًة أن البنـــا یحـــاول إظهـــار أنـــه 
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ر وتتعامـــل مـــع الحداثـــة (*) كرؤیـــة عالمیــــة، یتوجـــب علـــى تلـــك الصـــیاغات أن تفّســـ
ولیس فقط كقانون. یجب على كل مـن القـانون والرؤیـة العالمیـة أن یتعـامال مـع العـالم 
الحقیقــي، ال كتعــابیر مجــردة، بــل أیضــًا مــن ناحیــة عملیــة ولــذا، یجــب أن یؤخــذا فــي ا 

أو  ى العقائـــــد السیاســـــیة،لحســــبان وأن تتضـــــّمن تفســـــیرات أخـــــرى، ســـــواء علـــــى مســـــتو 
الفلسـفات. وألن اإلســالم (*) هــو دیــن (*) ومجتمـع ومســجد ودولــة، ال بــد أن یتعامــل 
اإلســالم عملیــًا مــع الــدین والعــالم باســتیعابه تعــدد التفســیرات المنهجیــة والجوهریــة، مــع 

  اإلبقاء على المبادئ األساسیة للدین.
ا مـن الطـرق وبما أن الشریعة (*) هـي معیـار اجتمـاعي أیّضـا، یحـّرر البنـا تطبیقهـ

التقلیدیة الماضیة ویـربط حسـن ممارسـتها بصـیانة الحریـة (*) وممارسـة سـلطة شـعبیة 
على الحكومـة، وتحدیـد االختصاصـات التنفیذیـة والتشـریعیة والقضـائیة. ویـرى البنـا أن 
األشكال الدستوریة الغربیة للحكومة ال تتناقض مـع اإلسـالم إذا أسسـت علـى دسـتوریة 

لموضوعیة في التعامـل یتحـّول لحكـم الدسـتوري (*) إلـى الشـورى الشریعة (*) وعلى ا
(*) عبر إعادة تفسیرها في ضوء الحداثـة وفـي روحیـة غیـر متناقضـة مـع القـرآن(*). 
تصبح الشورى، كالمبـدأ األساسـي للحكومـة وممارسـة السـلطة فـي المجتمـع، اسـتیعابیة 

*) العمـل السیاسـي من حیث التعریف واالسـتخدام لتشـجیع النـاس علـى وضـع مـنهج (
  وعقیدته.

وٕاذا كـــان المصـــدر النهـــائي لشـــرعیة الشـــورى (*) هـــو الجماعـــة ، فـــإن تمثیلهـــا ال 
یمكن أن یحّدد بحزب واحد الذي قد یمّثل فقط جزءًا مـن النـاس. إن الموافقـة المسـتمرة 
للجماعـــة مطلوبـــة ألن الحكـــم هـــو عقـــد بـــین المحكـــوم والحـــاكم. لـــذا، فـــإن قبـــول البنـــا 

لتعّددیـــة السیاســـیة الدیمقراطیـــة االســـتیعابیة، یـــزرع البـــذور المســـتقبلیة للقبـــول النظـــري ل
بــــاآلخر مـــــن قبــــل اإلخـــــوان المســــلمین وكـــــذلك لقبــــول التعددیـــــة والدیموقراطیـــــة (**) 
السیاسـیة المؤسســة علــى التوحیــد (*) ومفهومهـا السیاســي، أي الوحــدة. هــذا القبــول ال 

المیة. إن تعدد األحزاب والـنظم السیاسـیة ال یستثنى حتى وجود العدید من الدول اإلس
یمنعان البنا من تقبل االختالفـات الكبیـرة فـي العقائـد والسیاسـات والبـرامج. لكـن الدولـة 

  اإلسالمیة (*) تستثني األحزاب التي تناقض وحدانیة اهللا.
كما أن النظام الذي یتخیله البنـا (*) یتضـّمن مجموعـات اجتماعیـة ودینیـة مختلفـة 

المســیحیین والیهــود الــذین یتحــدون ســوّیة مــع المســلمین علــى اســاس المصــلحة، مثــل 
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وخیر البشریة، واالعتقاد فـي اهللا والكتـب المقّدسـة. ومـع أّن الـدین هـو مكـّون ضـروري 
للدولـــة، یجــــب عــــدم تحویــــل النزاعــــات السیاســــیة إلــــى حــــروب دینیــــة ویجــــب أن تحــــّل 

جبــات االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة بــالحوار. یتمّتــع األفــراد أیضــًا بــالحقوق والوا
 والمدنیة والدینیة المتساویة. هذا المبدأ الذي یسمح بالتدّخل

عبر األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، هـو أصـل التعددیـة التـي تـؤّدي  الفردي،
إلى تشكیل األحزاب السیاسیة والمنظمات اإلجتماعیة، أو ببسـاطة، دیمقراطیـة العملیـة 

ة والسیاســـیة. راجـــع أیضـــًا البنـــا، حســـن؛ الخالفـــة؛ الدیموقراطیـــة؛ التطـــرف؛ اإلجتماعیـــ
  اإلخوان المسلمون؛ قطب، سید؛ العنف؛ الحضارة الغربیة.

عبـد اللطیـف أبـو  ١٩٤٦. اّسسها في عـام اإلخوان المسلمون في األردن
قــورة(*) كفــرع لإلخــوان المســلمین (*) فــي مصــر؛ كانــت حركــة اإلخــوان نشــیطة جــدًا 

. بینمـــا تســـجلت الحركـــة جمعیـــًة خیریـــة، فــــإن ١٩٥٢یاســـات األردن منـــذ عـــام فـــي س
الكثیـــــر مـــــن برنامجهـــــا ذو طبیعـــــة سیاســـــیة. فالحركـــــة ال تنظـــــر لإلســـــالم (*) كـــــدین 

اقتصـــــادیة فقــــط(*) بـــــل أیضـــــًا كبرنــــامج أخالقـــــي. یخاطـــــب برنــــامج الحركـــــة قضـــــایا 
ــــ ــــى المب ــــى عــــودة األردن إل ــــة. فیحــــّث عل ســــالمیة ادئ االواجتماعیــــة وسیاســــیة وروحی

وتطبیــق الشــریعة (*) كقاعــدة للمجتمــع. بهـــذه الطریقــة فقــط یمكــن أن یتحـــرك األردن 
نحــو العدالــة االجتماعیــة (*) والتقــّدم. كمــا أن قضــایا مثــل منــع الكحــول والتفریــق بــین 

  الجنسین في مواقع العمل لها أهمیة تتعدى رمزیتها.
عیــة وأبقــت علــى عالقــة عملیــة قــّدمت المنظمــة نفســها كحركــة ســلمیة دینیــة اجتما

بالنظام. أثناء أواخر األربعینات، وتحـت االنتـداب، حصـلت الحركـة علـى دعـم األمیـر 
عبـــد اهللا. فیمـــا بعـــد دعـــم الملـــك حســـین الحركـــة ایضـــًا واســـتعملها لموازنـــة التحـــدیات 

، بینمــا حلــت كــّل األحــزاب األخــرى، لعــب ١٩٥٧الیســاریة فــي الخمســینات. بعــد عــام 
ّرا سیاســّیا مركزّیــا. فــي التســعینات، لــم یــدعم الحــزب النظــام كلیــًا، بــل بــدأ اإلخــوان دو 

النظام بالنظر إلى اإلخوان نظرة شّك بسبب التباعد السیاسي، وخصوّصـا حـول حـرب 
  الخلیج وعملیة السالم (*) العربي اإلسرائیلي.

)، أثنــاء الخمســینات والســتّینات، أحــرزت اإلخــوان، وكانــت بقیــادة محمــد خلیفــة (*
ــــى ایــــة حــــال، فــــي انتخابــــات  للبرلمــــان، نّظــــم  ١٩٨٩نجاحــــات إنتخابیــــة رئیســــیة. عل

اإلخوان حملة نشیطة  تحـت الشـعار  اإلسـالم  هـو الحـّل وأحـرزوا نصـرًا رئیسـیًا، ممـا 
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مقعــّدا، أي أكثــر مــن أي  ٨٠مــن أصــل  ٢٢اثــار حفیظــة الســلطة. فــازت اإلخــوان بـــ 
ـــًة إســـالمیًة. وهكـــذا، أصـــولیین مســـ ١٠حـــزب آخـــر، ثـــّم تحـــالفوا مـــع  تقلین وشـــّكلوا كتل

فـي حكومـة مضـر بـدران. علـى ایـة حـال،  ٢٤أعطیت الحركة خمسًا من الوزارات ال 
) بســــبب دعمــــه لمفاوضــــات ١٩٩١قاطعــــت الحركــــة حكومــــة طــــاهر المصــــري عــــام (

  السالم في الشرق األوسط.
لـك إلغـاء كان نجاح اإلخوان الشعبي مستنّدا إلى معالجة شـكاوى النـاس، بمـا فـي ذ

الحكــــم العرفــــي، وحمایــــة الحریــــات المدنیــــة، ورفــــض التــــأثیر الغربــــي، ودعــــم القضــــیة 
الفلســــطینّیة، ورفــــض كــــل مــــن الماركســــیة والرأســــمالیة (**). انضــــّمت اإلخــــوان إلــــى 

، وهـو موقـف شـعبي فـي ذلـك ١٩٩١الیسار أیضًا في دعم العراق أثناء حـرب الخلـیج 
  الوقت في األردن.

امل أخرى نجاحها، إذ إنها عملت لسنوات كجمعیـة كانـت حركـة كما تفّسر عّدة عو 
اإلخــــوان قــــادرة علــــى تأســــیس هیاكــــل تنظیمیــــة فّعألــــة متصــــلة بالجمــــاهیر مــــن خــــالل 
اســتعمال المســاجد، وخطــب الجمعــة ومنشــورات مثــل الكفــاح اإلســالم فــي الخمســینات، 

اإلخـوان جبهـة  ، شـّكلت١٩٩٢ والمنار في الستّینات، والرباط في التسعینات. في عـام
العمــــل اإلســــالمي (*). راجــــع أیضـــــًا أبــــو فــــراس، محمــــد؛ ابـــــو قــــورة، عبــــد المجیـــــد؛ 
عویضة، محمد ؛ األزایدة، أحمد؛ العظم، یوسف؛ داودیـة، عبـد خلـف؛ الـذنیبات، عبـد 
المجیـــد؛ الفرحـــان، إســـحاق أحمـــد؛ الحوامـــدة، علـــي؛ حـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي، 

البـــاقي؛ قوجـــق، داوود؛ جـــیش محمـــد؛ خلیفـــة،  حـــزب التحریـــر اإلســـالمي؛ جمـــو، عبـــد
محمـــد عبـــد الـــرحمن؛ خّطـــاب، ذیـــب عبـــد اهللا؛ خریســـات، إبـــراهیم؛ المـــومني، ضـــیف؛ 

  سعید، همام عبد الرحیم؛ سعید، سلیمان؛ شریف، قندیل؛ الشریف، كمال.
  اإلخوان المسلمون في الجزائر. راجع حركة المجتع اإلسالمي : حماس.

لخلــیج. هـذه المنظمــة األصـولیة الســنّیة أّسسـت فــي مصــر اإلخـوان المســلمون فـي ا
. وانتشـــرت فروعهـــا فـــي كافـــة أنحـــاء الخلـــیج، حیـــث حـــل العدیـــد مـــن ١٩٢٨فـــي عـــام 

المعلمـــــین والحـــــرفیین المصـــــریین فـــــي المنطقـــــة أثنـــــاء الخمســـــینات. ألهمـــــت اإلخـــــوان 
ـــــة فـــــي  ـــــة العربی ـــــدول الخلیجی ـــــي ظهـــــرت فـــــي ال الحركـــــات األصـــــولیة اإلصـــــالحیة الت

عینات والثمانینــــات، خصوصــــًا فــــي الكویــــت، لكــــّن یقــــال إنــــه ال عالقــــة لهــــا مــــع الســــب
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اإلخوان (*) في المملكة العربیة السعودیة. راجـع أیضـًا جمعیـة اإلصـالح االجتمـاعي 
  في الكویت؛ جمعیة إحیاء التراث.

ـــذین  اإلخـــوان المســـلمون فـــي الســـودان. أســـس جماعـــة مـــن الطـــالب الســـودانیین ال
حركـة  ١٩٤٦تـأثروا بـاإلخوان المسـلمین (*) فـي مصـر فـي عـام درسوا في مصر أو 

التحریــر اإلســالمیة لمواجهــة تــأثیر الحــزب الشــیوعي. حــدث هــذا بعــد أن زار الســودان 
وفد اإلخوان المسلمین برئاسة المحامي المصري صالح عبد السید، والذي تبعـه زیـارة 

  .١٩٤٦وفد رسمي للخرطوم في عام 
اإلخـوان المسـلمین فـي مـؤتمر عقـد فـي جامعـة الخرطـوم غّیرت الحركة اسمها إلى 

؛ وركـــزت الحركـــة مطالبهـــا علـــى تطبیـــق الشـــریعة اإلســـالمیة. مـــّرت ١٩٥٤فـــي عـــام 
 – ١٩٦٩الحركــة بمــرحلتین مــع الــّرئیس جعفــر النمیــري: أوًال، النضــال ضــّد النظــام، (

ـــــّم، المصـــــالحة مـــــع النظـــــام (١٩٧٧ ). كمـــــا أنهـــــا شـــــاركت فـــــي ١٩٨٤ -١٩٧٧)؛ ث
. كـــان لهـــا دور فعـــال فـــي الثـــورة ضـــّد ١٩٨٩إلـــى عـــام  ١٩٨٤كومـــات مـــن عـــام الح

  حكومة صادق المهدي وٕاقامة النظام الحالي بقیادة عمر حسن البشیر(*).
شــّكلت اإلخــوان جبهــة المیثــاق اإلســالمیة، التــي كانــت بقیــادة حســن الترابــي (*)، 

برنامجهــا السیاســـي مـــن أجــل تجنیــد األتبـــاع ل ١٩٦٤بعــد ثــورة تشـــرین األول/ أكتــوبر 
وللتنــافس فــي االنتخابــات البرلمانیــة. أصــبحت الجبهــة نشــیطًة فــي الحكومــة اإلنتقالیــة 

)، ١٩٦٩ -١٩٦٤) ومعارضــة الحــزب الشــیوعي. أثنــاء فتــرة (١٩٦٥ -١٩٦٤لفتــرة (
ــــًا واســــتفادت مــــن نزاعــــات النظــــام مــــع  كانــــت الجبهــــة نشــــیطة جــــدًا سیاســــیًا واجتماعی

أیضـــًا ضـــد األحـــزاب التقلیدیـــة، أي، حـــزب األمـــة والحـــزب الشـــیوعیین. قاتلـــت الجبهـــة 
اإلّتحــادي الـــدیمقراطي. الحقــًا، حـــل الترابـــي جبهــة المیثـــاق اإلســالمي وأعـــاد تنظیمهـــا 

  .١٩٧٧كالجبهة اإلسالمیة القومیة حوالي عام 
اخترقــــت الجبهــــة القومیــــة القــــّوات المســــّلحة، وكــــذلك القطــــاع المصــــرفي بتأســــیس 

منظمـــات ثقافیــــة إســـالمیة باإلضــــافة إلـــى العدیــــد مـــن فئــــات المصـــارف اإلســــالمیة، و 
ـــــة للحركـــــة اإلســـــالمیة تتضـــــّمن الطـــــالب  المجتمـــــع المـــــدني. وألن القاعـــــدة االجتماعی
ومنتخرجــي الجامعــات، اعتبــرت حركــة اإلخــوان المســلمین، باإلضــافة إلــى الجبهتــین، 

قـــوى غیـــر  أنهـــا بـــدیل لحـــزب األمـــة والحـــزب الـــدیموقراطي. تضـــّمنت القاعـــدة الشـــعبیة
تقلیدیـة فـي المجتمـع وعـدد جیـد مـن المثقفـین. طـّورت الجبهـة إلـى منظمـًة متطـّورًة مــع 
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ــــرأي  ــــك ال ــــدة، بمــــا فــــي ذل ــــاة. أّسســــت صــــحفًا عدی فــــروع تتعامــــل مــــع كــــّل أوجــــه الحی
والســــودان. شـــــاركت الحركـــــة اإلســـــالمیة تاریخّیـــــا فــــي االنتخابـــــات التـــــي أجرتهـــــا كـــــّل 

  األنظمة.
لجبهــــة اإلســــالمیة القومیــــة إلــــى الحكومــــة االئتالفیــــة ، انضــــّمت ا١٩٨٨فــــي عــــام 

برئاســة الصــادق المهــدي. كانــت الجبهــة وراء ثــورة اإلنقــاذ التــي قــام بهــا الجــیش بقیــادة 
  .١٩٨٩الجنرال عمر البشیر في عام 

الیـــوم ینقســـم اإلخـــوان المســـلمون إلـــى فـــرع بقیـــادة ســـلیمان أبـــو نـــارو الـــذي فصـــل 
ظـام الحـالي مـرارًا وتكـرارًا كنظـام غیـر إسـالمي؛ منظمته عن حسن الترابـي ووصـف الن

والــى فــرع بقیــادة الشــیخ عبــد المجیــد، وهــو ممثــل المنظمــة الدولیــة لإلخــوان المســلمین 
(*)، یـدعم النظـام الحـالي. ویعتبــر السـودان الیـوم دولــًة لإلخـوان المسـلمین(*)، یــدعم 

طر حسـن الترابـي بشـكل النظام الحالي. ویعتبر السودان الیـوم دولـًة إسـالمیة (*)، سـی
فكـــري وسیاســـي علـــى الحركـــة اإلســـالمیة فـــي الســـودان باإلضـــافة إلـــى عقیـــدة الدولـــة. 
دعــت الحركــة اإلســـالمیة إلــى إحیـــاء المجتمــع اإلســالمي(*)، وٕاقامـــة دولــة إســـالمیة، 
وتبني دستور إسالمي لتطبیق الشـریعة (*)، وٕاقامـة الوحـدة اإلسـالمیة العالمیـة. راجـع 

الدولیــة لإلخــوان المســلمین؛ األممیــة اإلســالمیة الثانیــة؛ ثــورة اإلنقــاذ؛  أیّضــا: المنظمــة
  الترابي، حسن.

اإلخـــوان المســـلمون فـــي ســـوریا. أّسســـها مصـــطفى الســـباعي (*) مـــن حمـــص فـــي 
). عــاد الطــالب الســابقون والعلمــاء الــدینیون الــذین تــأّثروا ١٩٤٦-١٩٤٥أثنــاء فتــرة ( 

ســــــوریا فـــــــي أواخــــــر الثالثینــــــات وأوائـــــــل بــــــاإلخوان المســــــلمین المصـــــــریین (*) إلــــــى 
األربعینـــات. أسســـوا جمعیـــات خیریـــة أصـــولیة محلّیـــة اســـتهدفت التحســـین االجتمـــاعي 
واألخالقــي. مارســـت اإلخــوان الضـــغط أیضــًا علـــى الكتلــة الوطنیـــة إلرســال المســـاعدة 

. كمــــا أقامــــت مظــــاهرات جماعیــــة ضــــّد ١٩٣٦إلــــى العــــرب الفلســــطینّیین أثنــــاء تمــــّرد 
التــــي كـــان وراءهــــا الفرنســـیون فیمــــا یتعّلـــق بنظــــام التعلـــیم أثنــــاء الحــــرب اإلصـــالحات 

العالمیـــة الثانیـــة. وبانتهـــاء الحـــرب اّتحـــدت المجتمعـــات فـــي منظمـــة وطنیـــة. فـــي عـــام 
، اختیـــر الســــباعي مرشــــّدا عاّمــــأ للفــــروع الســــوریة لإلخــــوان المســــلمین. أقامــــت ١٩٤٦

اإلخـوان المسـلمین المصـریین، المنظمة مقرها العام في دمشق وكانت على مقربة مـن 
  والذین كان یقودهم حسن البنا(*).
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ــــاء األربعینــــات والخمســــینات، لعــــب اإلخــــوان الســــوریون دوّرا نشــــیطًا جــــدًا فــــي  أثن
السیاســة المحلّیــة وتنافســت مــع الحــزب الشــیوعي وحــزب البعــث. وألن الســباعي رفــض 

ّشـــحین فــي االنتخابـــات اعتبــار المنظمــة كحـــزب رســمي، لــم تتـــبّن القیــادة الوطنیــة المر 
. بـدًال مــن ذلـك، شـّكلت المنظمـة الجبهـة االشــتراكیة ١٩٥٤البرلمانیـة بـأیلول/ سـبتمبر 

لمعارضـــة محاولـــة حـــزب الشـــعب توحیـــد  ١٩٤٩اإلســـالمیة قصـــیرة األجـــل فـــي نهایـــة 
  سوریا مع العراق.

كمـــا عارضـــت حركـــة اإلخـــوان بعـــد ثمـــاني ســـنوات وحـــدة ســـوریا مـــع مصـــر التـــي 
مهوریة العربیة الّمتحدة. أقنعت هـذه الوحـدة القیـادة بضـرورة أن یكونـوا تجسدت في الج

أكثر نشاطًا في السیاسة، مما أّدى إلى المظاهرات الشعبیة ضـّد نظـام الجمهوریـة بعـد 
بعـــد مـــرض  ١٩٦٣. تـــوفي الســـباعي عــام ١٩٦٤ -١٩٦٣قیــام االتحـــاد العربـــي فــي 

  .١٩٦٤إلى ألمانیا في عام ُعّضال وخلفه عصام العّطار الذي ما لبث أن هاجر 
أثناء الستّینات، حصل انشقاق فـي اإلخـوان فـي سـوریا بشـكل تـدریجي: فهنـاك فـرع 
متصــــوف مركــــزه فــــي دمشــــق وفــــرع شــــمالي متشــــدد. الشــــمالیون، الــــذین انتظمــــوا فــــي 
الطالئـــع المقاتلـــة(*) بقیـــادة مـــروان حدیـــد، قـــاموا بحملـــًة إلســـقاط نظـــام البعـــث بـــالقوة. 

فـي قیـام أزمـًة فـي قیـادة المنظمـة، فانتهـت باالنشـقاق إلـى الكیـانین  عّجلت هذه الحملـة
  المتمّیزین.

والتــــي صــــّعد الفــــرع الشــــمالي حملتــــه باالغتیــــال والتخریــــب فــــي أوائــــل الســــبعینات، 
وصــــلت إلــــى حــــدود الحــــرب األهلیــــة فــــي المــــدن الشــــمالیة والوســــطى فــــي ربیــــع عــــام 

الفئــات المختلفــة لإلخــوان المســلمین . بعــد اإلخمــاد القــوّي للتمــّرد، أوجــد زعمــاء ١٩٧٩
، انتخبت الجبهـة الشـیخ ١٩٨٠الجبهة اإلسالمیة أو الوطنیة (*) في سوریا. في عام 

محمد أبا النصر البیانوني أمینًا عامًا. وبعد شهر، نشر بیـان شـامل یـدعو إلـى إسـقاط 
  النظام واستبداله بنظام دیمقراطي تحّرري متجّذر بمبادئ اإلسالم(*).

ـــة خـــالل إال أ ن العمـــل اســـتمر ضـــّد الجبهـــة اإلســـالمیة مـــن قبـــل قـــوات أمـــن الدول
في مدن وبلدات شمال ووسـط سـوریا. نصـحت الجبهـة سـّكان  ١٩٨٢و ١٩٨١عامي 

هـــذه المنـــاطق أن ال تقـــاوم عملیـــات أجهـــزة األمـــن، خشـــیة أن تـــزود المقاومـــة العلنیـــة 
تمــّرد واســع النطــاق الحكومــة بذریعــة القضــاء علــى اإلخــوان المســلمین. عنــدما حصــل 

، انضــّم المتشــددون فــي الجبهــة إلــى القتــال. فقــاوموا جهــود ١٩٨٢فــي حمــاة فــي عــام 
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الجــیش الســوري إلزاحــتهم لثالثــة أســابیع لكــنهم فــي النهایــة لــم یصــمدوا أمــام المدفعیــة 
  العنیفة والضربات الجوّیة فسقطت المدینة.

ــــادة المنفیــــة للجبهــــة ا إلســــالمیة إلــــى معارضــــین بعــــد إخمــــاد التمــــرد، انضــــّمت القی
لیبرالیین واشتراكیین من أجـل تشـكیل تحـالف وطنـي لتحریـر سـوریا. انتقـد هـذه الخطـوة 
ـــة، والـــذي أقســـم علـــى  ـــة المســـؤول عـــن الطالئـــع المقاتل المتشـــددون بقیـــادة عـــدنان عقل
االســتمرار بالجهــاد ضــّد النظــام. فــي الــرّد علــى هــذا، طــرده زعمــاء الجبهــة اإلســالمیة 

، استسـلم ١٩٨٥د حـوي (*) كقائـد لتشـكیالت المنظمـة العسـكریة فـي عـام وعّینوا سعی
عقلـــة إلـــى الســـلطات بموجـــب عفـــو عـــاّم ممـــا أنهـــى أّي نشـــاط سیاســـي هـــاّم ألعضـــاء 
حركة اإلخـوان السـوریة. راجـع أیضـًا أوب غـدة، عبـد الفتـاح؛ الطالئـع المقاتلـة؛ حـوي، 

  سعید؛ السباعي، مصطفى.
كانـت هنـاك مبـادرة مصـریة قویـة وراء  .اإلخوان المسلمون فـي فلسـطین

بـــدء اإلخـــوان المســـلمین نشــــاطهم فـــي فلســـطین. أّســـس الفــــرع األول فـــي أیـــار/ مــــایو 
تحـــت االنتـــداب البریطـــاني فـــي القـــدس. هـــذا الفـــرع كـــان مهمـــًا بســـبب الـــدور  ١٩٤٦

الرئیســي الــذي لعبــه جمــال الحســیني فــي تأسیســه. كــان جمــال الحســیني نائــب رئــیس 
ي األعلــى، ورئیســه بالوكالــة منــذ أن أصــبح الحــاج أمــین ا لحســیني المجلــس اإلســالم

  في المنفى. أثناء السنة نفسها، أّسست فروع أخرى في یافا واللد وحیفا.
أّسســــت أیضــــًا الفــــروع األخــــرى فــــي نــــابلس وطــــولكرم باإلضــــافة إلــــى الفــــروع فــــي 

رسـمیًا فــي  ، كسـبت الحركــة موافقـًة واعترافــاً ١٩٤٦األردن. فـي تشـرین األول/ أكتــوبر 
 ١٩٤٨المـــؤتمر حضـــره ممثلـــون مـــن لبنـــان واألردن وفلســـطین. ولكـــن نتیجـــة لحـــرب 

العربیــة اإلســرائیلیة، أغلقــت عــّدة فــروع تحــت االحــتالل اإلســرائیلي، رغــم ذلــك ظهــرت 
فروع أخرى في قرى الضفة الغربیة، التي وقعت تحـت السـلطة األردنیـة. كـان التعـاون 

لفــروع المختلفــة، خصوصــًا بعــدما أصــبح الــرئیس جمــال والتنســیق محــدوّدا جــدًا بــین ا
  عبد الناصر الشخصیة المسیطرة في مصر حیث انتهت نشاطات اإلخوان العاّمة.

قـــد قســـم فلســـطین. وبینمـــا  ١٩٤٨كـــان واضـــّحا أن إنشـــاء إســـرائیل (*) فـــي عـــام 
ـــا  ازدهـــرت حركـــة اإلخـــوان فـــي الضـــفة الغربیـــة حیـــث جعلتهـــا الســـلطات األردنیـــة حزّب

؛ إال أن ١٩٥٧نّیـــا علـــى الـــرغم مـــن منـــع كـــّل المنظمـــات السیاســـیة األخـــرى عـــام قانو 
الحركــــة أصــــبحت حزبــــًا ســــرّیا فــــي غــــزة التــــي وقعــــت تحــــت الســــیطرة المصــــریة. بعــــد 
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، ظهــرت غـزة كمركــز لنشــاطات ١٩٦٧االحـتالل اإلســرائیلي لغـزة والضــفة الغربیــة فـي 
  اإلخوان المسلمین.

. وریثـه ١٩٥٦(*) الحركـة فـي األردن حتـى عـام قاد الحاّج عبد اللطیف أبو قـورة 
كان محمد عبد الـرحمن خلیفـة (*) الـذي بـدأ تحـت قیادتـه تنشـیط التعـاون بـین الفـروع 

، خلفـــه ســـعید رمضـــان، لكنـــه طـــرد مـــن األردن فـــي الســـنة ١٩٥٧المختلفـــة. فـــي عـــام 
ن . بقــى محمـد عبـد الــرحم١٩٦٥التالیـة. عـاد خلیفـة لقیــادة الحركـة بعـد عقــد فـي عـام 

حتـى منتصـف السـتینات، إلـى أن أصـبح یوسـف  ١٩٥٤خلیفة زعـیم الحركـة مـن عـام 
  .١٩٦٣العظم زعیمها في منتصف عام 

أرادت الحركــة الحصــول علــى رخصــة أردنیــة لتأســیس فــروع لهــا فــي القــدس وبیــت 
، نّظم فرع اإلخوان في الخلیل حملة قوّیة النتخابـات تلـك ١٩٥٦لحم واریحا. في عام 

  مرّشحها، الّدكتور حافظ عبد النبي النتشة. السنة لتأیید
عالوة على ذلك، كانت حركة اإلخوان في فلسـطین موالیـة جـدًا للحركـة فـي مصـر 
التــي تمّیــزت بنشــاط سیاســي كبیــر جــّدا. لكــن قلــة الثقــة بــبعض المســؤولین المصــریین 
كانت واضـحة منـذ البدایـة عنـدما رفضـت الحكومـة السـماح لإلخـوان بتأسـیس فـرع فـي 

مــع أّن اإلخــوان انضــموا إلــى القــوات المصــریة فــي  ١٩٤٨لخلیــل مباشــرًة بعــد حــرب ا
الـذي كـان یعـیش فـي المنفـى تلك الحـرب. شـك المسـؤولون بـأّن الحـاج أمـین الحسـیني 

  ساعد الحركة.
امتنعت الحكومة عن منح الرخص أیضـًا لتأسـیس الفـروع الحدیـدة. انتقـدت الحركـة 

تلـك التـي اعتبـرت انحرافـًا عـن القـیم األخالقیـة  بعـض السیاسـات الحكومیـة، خصوصـاً 
البعثیـة لإلسالم. كما قامت الحركة بدعوة الجماهیر لـدعم الملـك ضـد القـوى الشـیوعیة 

بینمــــا كانــــت فــــي الوقــــت نفســــه تنتقــــد السیاســــات الرســــمیة وتطالــــب باإلصــــالح طبقــــًا 
ا الحكومـــة مـــع للمبـــادئ اإلســـالمیة. أدانـــت اإلخـــوان أیضـــًا الـــروابط القویـــة التـــي أبقتهـــ

ــــا العظمــــى فــــي عــــام  ، تظــــاهرت حركــــة ١٩٥٤الغــــرب، وبشــــكل رئیســــي مــــع بریطانی
اإلخـــوان ضـــد وجــــود الضـــباط البریطـــانیین فــــي الجـــیش ودعـــت إلــــى إخالئهـــم. ومنــــذ 

  تأسیسها، كانت الحركة معادیة جدًا لالستعمار، فاعتقل المرشد العام عدة مرات.
الناصــر فـــي سیاســاته المعادیـــة  أدت مناهضــتهم لالســـتعمار إلــى دعـــم جمــال عبـــد

للغــرب. علــى أیــة حــال، كــان الشــك المتبــادل بــین اإلخــوان والضــّباط األحــرار واضــحًا 
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. فــي تلــك الســنة، ُوضــع اإلخــوان تحــت المراقبــة ١٩٥٥أثنــاء األزمــات، كمــا فــي عــام 
الشدیدة: فروقبت خطابات الزعماء واشتبك المرشـد العـاّم كثیـرًا مـع السـلطات. أظهـرت 

اإلخوان مـن النظـام تقّلبـات كبیـرة ألسـباب تتعلـق بعوامـل محلّیـة وعوامـل تتعلـق موقف 
  بالسیاسیة الخارجیة. على أیة حال، ُقمعت الحركة بشّدة من قبل الحكومة المصریة.

ــــــي  ــــــّوابهم فــــــي البرلمــــــان األردن منــــــذ منتصــــــف الخمســــــینات، اســــــتعمل اإلخــــــوان ن
فشــله فــي تطبیــق الشــریعة  لالعتـراض علــى بعــض السیاســیات الرســمیة، بشــكل خــاص

اإلســـالمیة باإلضـــافة إلـــى فشـــل الحكومـــة فـــي تحییـــد األردن مـــن دائـــرة نفـــوذ الغـــرب. 
وعالوًة على ذلك، ما عملت الحكومة كثیـرًا فـي اتجـاه الوقـوف ضـّد إسـرائیل. فـي ذلـك 

  الوقت، تكّلم أولئك النّواب علنًا ضّد أداء وسیاسات رئیس الوزراء سمیر الرفاعي.
كــة اإلخــوان نشــیطًة ثانیــًة أثنــاء االنتفاضــة الفلســطینّیة وأنشــأت حركــة أصــبحت حر 

المقاومة اإلسالمیة: حمـاس (*) بزعامـة أحمـد یاسـین (*). منـذ ذلـك الحـین أصـبحت 
الحركة نشیطة جدًا في قتال االحتالل اإلسرائیلي فـي األراضـي المحتلـة وشـّنت العدیـد 

فـــي تزویـــد الفلســـطینین بالخـــدمات  مـــن الهجمـــات العنیفـــة. كانـــت نشـــیطة جـــّدا أیضـــاً 
االجتماعیــة والخــدمات الطبیــة. رفضــت اتفاقیــات أوســلو وكــّل االتفاقیــات الموقعــة بــین 
السلطة الوطنیة الفلسطینّیة وٕاسرائیل. راجع أیضـًا حركـة المقاومـة اإلسـالمیة: حمـاس؛ 

زة؛ حزب التحریر اإلسالمي؛ إسرائیل؛ الجهاد اإلسـالمي فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـ
  الشقاقي، فتحي؛ خیاط، عبد العزیز.

. راجـع جمیعـة اإلصـالح االجتماعیـة فـي اإلخوان المسلمون في الكویـت
  الكویت؛ اإلخوان المسلمون في الخلیج.

  . راجع الجماعة اإلسالمیة في لبنان.اإلخوان المسلمون في لبنان

إلـى  . تعود حركة اإلخوان المسـلمین فـي لیبیـااإلخوان المسلمون في لیبیا
ـــــا،  ـــــاإلخوان المســـــلمین المصـــــریین (*). فـــــي لیبی ـــــل الخمســـــینات بســـــبب تأثرهـــــا ب أوائ
حصـدت حركــة اإلخــوان المســلمین دعــم الطــالب وخریجــي المــدارس الدینیــة والحدیثــة. 
اخترقــت المنظمــة ثـــالث فئــات، الفئــة األولـــى أصــبحت ناصــریة، الفئـــة الثانیــة أبعـــدت 

ي ممارسـة الـدین. الفئـة الثالثـة واصـلت نفسها من أّي نشاط سیاسي وحصرت نفسها فـ
تقالیـــد اإلخـــوان المســـلمین نفســـها. ومـــع موقـــف النظـــام اللیبـــي مـــن اإلصـــالح الـــدیني 
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اإلســــالمي، أصـــــبحت حركـــــة اإلخـــــوان المســــلمین إحـــــدى قـــــوى المعارضـــــة السیاســـــیة 
الرئیسیة ضّد النظـام الثـوري تحـت قیـادة الجبهـة الوطنیـة إلنقـاذ لیبیـا (*). راجـع أیّضـا 

  جبهة الوطنیة إلنقاذ لیبیا.ال
  . راجع حزب األمة في موریتانیا.اإلخوان المسلمون في موریتانیا

. راجــــع التجمــــع الیمنــــي لإلصــــالح؛ اإلخــــوان المســــلمون فــــي الــــیمن
  الورتالني، الفضیل؛ الزنداني، الشیخ عبد المجید.

ألساسـي لكـّل . یعتقـد األصـولیون أن التوحیـد (*) هـو المبـدأ ااألدیان التوحیدیة      
األدیان، وخاصـة التوحیدیـة منهـا، المسـیحیة والیهودیـة (**). یعنـي التوحیـد الخضـوع هللا، ممـا 
یسـتتبع االلتـزام بـالمنهج اإللهـي فــي كـّل جانـب مـن جوانـب الحیــاة، سـواء الطقوسـیة منهـا، مثــل 

  السجود هللا، أو السیاسیة، مثل طاعة شریعته ونظامه.
لســـماویة االخـــرى، وبخاصـــة المســـیحیة والیهودیـــة، وكمـــا هـــو الحـــال مـــع األدیـــان ا

ـــة. إال أنـــه ال ینفـــي أخـــالق  یعتقـــد األصـــولیون بـــأّن اإلســـالم (*) یتضـــّمن عقیـــدة كامل
أغلـــب تعـــالیم األدیـــان اآلخــرین وطـــرق عبـــادتهم هللا (*). إذ أن اإلســـالم یشــتمل علـــى 

الصـحیح  األخرى، وینظر إلـى حقـوقهم كحقـوق اهللا. ویعتبـرون أن مـن عالمـات الـدین
هو السلوك القویم تجاه النفس، واآلخرین، والجماعة، واهللا، ولیسـت القـدرة علـى الجـدل 

  مع اآلخرین ضروریة.
علـــــى أیـــــة حـــــال، یـــــرى االصـــــولیون أن األدیـــــان األخـــــرى انحرفـــــت عـــــن جوهرهـــــا 
ــــــة، ولقمــــــع شــــــعوب العــــــالم.  ــــــادة المصــــــالح الدنیوی ــــــّوة، ولزی واســــــتعملت الكتســــــاب الق

ة الیوم لیستا من األدیان الصـحیحة التـي أرسـلها اهللا، لكنهـا أشـكال فالمسیحیة والیهودی
فاســدة لتلــك األدیــان. مــع هــذا، فــإن األصـــولیین هــم علــى اســتعداد للتعــایش مــع هـــذه 

  األشكال إذا كان هناك طریق سلمي یضمن حقوق المسلمین.
) على أیة حال، ینظر األصولیون إلـى النظـام العـالمي الحـالي عمومـًا والغـرب(**

باإلضافة إلى إسـرائیل (*) علـى أنهـم عـدوانیون وغیـر عـادلین فـي تعـاملهم مـع العـالم 
اإلسالمي. ویؤید األصولیون المتشـددون الحاجـة للجهـاد (*) ضـّدهم كشـرط ضـروري 
ـــــل حقـــــوق المســـــلمین، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي فلســـــطین والبوســـــنة  لرفعـــــة اإلســـــالم ونی

  والهرسك . راجع أیضًا: المسیحیة؛ الیهودیة.
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). هــو الشخصــیة األكثــر أهمیــة فــي الحركــة - ١٩٢٦(  أرباكــان نجــم الــدین
األصـــولیة فـــي تركیـــا. أرباكـــان، الـــذي ترعـــرع فـــي عائلـــة متدینـــة، درس فـــي الجامعـــة 

، تخـّرج مـن كلّیـة المیكانیـك وحصـل علـى الـدكتوراه ١٩٤٨التقنیة السطنبول. في عام 
، ١٩٦٦عـــام  وحتـــى ١٩٥٤. ومنـــذ عـــام ١٩٥٣فـــي المیكانیـــك مـــن ألمانیـــا فـــي عـــام 

درس أرباكـــان علـــم المیكانیـــك فـــي الجامعـــة التقنیـــة الســـطنبول. قـــاد أرباكـــان األحـــزاب 
(*) األصــولیة الثالثــة المهمــة جــدًا فــي تركیــا، حــزب الرفــاه، وحــزب الســالمة الــوطني، 
وحـــزب النظـــام الـــوطني (**). قـــاد أرباكـــان حـــزب الرفـــاه إلـــى نصـــره فـــي االنتخابـــات 

واصـــبح أول رئـــیس  ١٩٩٦واالنتخابـــات البرلمانیـــة مـــن  ١٩٩٥ -١٩٩٤البلدیـــة فـــي 
، أجبــــره ١٩٩٧للــــوزراء أصــــولي فــــي الجمهوریــــة التركیــــة. علــــى أیــــة حــــال، فــــي عــــام 

العسكر واألحـزاب العلمانیـة علـى االسـتقالة. راجـع أیضـًا حـزب النظـام الـوطني؛ حـزب 
  السالمة الوطني؛ قازان، شوكت؛ رسائل النور؛ حزب الرفاه.

  راجع التطرف؛ الرادیكالیة؛ العنف. اب.اإلره

كـان رئـیس الكتلـة األصـولیة فـي البرلمـان ).١٩٩٢ – ١٩٤٨(  األزایدة، أحمد
األردنـــي وأمـــین عــــام حـــزب جبهــــة العمـــل اإلســـالمي (*) أثنــــاء مراحلـــه التحضــــیریة. 

  األزایدة كان أیضًا عضّوا في المكتب التنفیذي لإلخوان المسلمین في األردن (*).
( الطـاغوت). االســتبداد مـن وجهـة نظــر إسـالمیة ال یمكـن أن یبــّرر،  داداالسـتب

طبقًا لألصولیین. فالشریعة (*) تـدعو النـاس للتعبیـر عـن وجهـات نظـرهم. لكـن حّكـام 
الیوم االستبدادیین یجبرون الناس على إتباع إیدیولوجیا معینة وبرنـامج سیاسـي واحـد، 

هم. لـــذا، یقـــف أكثـــر األصـــولیین ضـــّد ممـــا یســـاهم فـــي تهمـــیش وظلـــم النـــاس وتطّلعـــات
  تماهي الفرد بالدولة التي یمكن أن تأخذ حریته وتستبّد به.

لذا، ال یجوز التخلـي عـن حریـة الفـرد األصـلیة للمؤسسـات والمجتمـع، وأّي مأسسـة 
للحریــــة (*) تعنــــي اســــتبداد الدولــــة بــــالفرد. إّن االلتــــزام الفــــردي المعیــــاري الوحیــــد هــــو 

یحـّرر الفـرد مـن قبـول االسـتبداد أو المبـادئ أوالعقائـد االسـتبدادیة  باإلسالم (*)، الذي
المفروضـــــة علیـــــه. راجـــــع أیضـــــًا الحركـــــة العربیـــــة اإلســـــالمیة الدیموقراطیـــــة؛ الجبهـــــة 
اإلســـالمیة لإلنقــــاذ فـــي الجزائــــر؛ الجهـــاد؛ حركــــة المجاهـــدین فــــي المغـــرب؛ الشــــورى؛ 

  عالّمیة اإلسالم.
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انة خاصة في اإلسـالم؛ فهـو ال یحاسـب . للشهید مكاالستشهاد (والشهادة)
یــوم الحســاب ویوعــد بالجنــة. وبینمــا قــام المســلمون، مــن الناحیــة التاریخیــة والنظریــة، 
باالستشــهاد فــي الــدفاع عــن وجــودهم وأرضـــهم، لــم یعتبــر االستشــهاد عــادة علــى أنـــه 

  قتال بین المسلمین.
نهضـــة الجماعـــة یعتقــد األصـــولیون بـــأّن اإلســـالم (*) وّصــى باالستشـــهاد كطریـــق 

ــــد األصــــولیین رمــــز  والــــدفاع عــــن الضــــعیف وعــــن الجماعــــة. ویشــــكل االستشــــهاد عن
اإلیمــان العمیـــق بـــاهللا (*). الیــوم، یقـــوم األصـــولیون، خصوصــًا الرادیكـــالیین، بأعمـــال 

الرادیكالیــة؛ استشـهادیة كعالمــة ممّیــزة لحــركیتهم (*). راجــع أیضــًا الحركیــة؛ التطــرف؛ 
  الدین؛ العنف.
. الحركـات اإلسـالمیة، مثـل اإلخـوان المسـلمین (*)، كانـت ر الغربياالستعما

ـــة باالســـتعمار الغربـــي، فكـــان لهـــا ردات فعـــل عـــدة حولـــه، وحـــول القضـــایا ذات  مهتّم
المعاهـد التـي تقـّوي العالقة به، مثل المدارس التبشیریة. هذه الحركات حاولت تأسـیس 

قــاوم المحــاوالت الغربیــة الملموســة (*) علــى أنهــا القــوة التــي یمكــن أن ت تعلــیم اإلســالم
لتحطیم صلة اإلسالم بالحیاة الحدیثة. لهذا، فإن محاربة االسـتعمار الغربـي باإلضـافة 
إلــى األنظمـــة العلمانیـــة التــي أوجـــدها كانـــت هـــدف الحركــات اإلســـالمیة فـــي الماضـــي 
والحاضــر. فاألصـــولیون یعتبـــرون أن الغـــرب (*) أدخــل العدیـــد مـــن األمـــراض خـــالل 

االســــتعماریة فــــي جســــم العــــالم اإلســــالمي، الــــذي اعتبــــر كعــــائق أمــــام التطــــور  فترتــــه
  الطبیعي الذي كان یمكن أن یحدث فیه.

علـــى األقـــل، یـــالم االســــتعمار الغربـــي علـــى تجزئـــة العــــالم اإلســـالمي إلـــى الــــدول 
الطبیعیـــة المحلّیــــة وبإیجــــاد نخــــب أنانیــــة العلمانیـــة الصــــغیرة، وعلــــى ســــرقة المصــــادر 

البلدان الغربیة، ال لشعوبها. كما لم یسمح االسـتعمار للقـوى المحلیـة، بمـا موالیة ألحد 
في ذلك اإلسالمیة، من لعب دورهـا الطبیعـي. لـذا، فـإن الحكومـات الحدیثـة فـي العـالم 
اإلسالمي تعتبـر تابعـة للقـوى الغیبیـة وطموحاتهـا االسـتعماریة، وعلـى كـل المسـتویات، 

  راجع أیضًا: الغرب؛ الحضارة الغربیة.الثقافیة، والسیاسیة واالقتصادیة. 
. إن إنشاء إسرائیل وترحیـل مالیـین الفلسـطینیین إلـى جمیـع أنحـاء العـالم إسرائیل

هما من األحداث المؤسسة لنشـأة وصـعود األصـولیة اإلسـالمیة (*)، كمـا أن القضـاء 
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ة علــى إســـرائیل هـــو أحــد مطالبهـــا. إن االحتفـــال بیـــوم القــدس (*) الـــذي افتتحتـــه الثـــور 
اإلسالمیة في إیران وآیة اهللا الخمینـي (**) یؤّكـد علـى الطبیعـة الدینیـة للنـزاع العربـي 
اإلسـرائیلي بســبب وجـود المســجد األقصـى والقــدس. ویطالـب اإلســالمیون بإبقــاء أرض 
فلســـــطین أرضـــــًا إســـــالمیة إلـــــى األبـــــد والقـــــدس عاصـــــمة لفلســـــطین. تحـــــّول اإلخـــــوان 

یة بعد هجرة الیهـود وطـرد الفلسـطینیین مـن المسلمون (*) في مصر إلى حركة عسكر 
  فلسطین، ومن ثّم إنشاء دولة إسرائیل.

أنـه لـیس جهـادًا بـین العروبـة  ینظر األصولیون إلى النـزاع العربـي اإلسـرائیلي علـى
والصـــهیونیة فقـــط لكنـــه أیضـــًا بـــین اإلســـالم والیهودیـــة (*)، ولـــذا، فهـــو لـــیس خاضـــّعا 

تعتبـــــر المنظمـــــة معـــــروف، فـــــإن حمـــــاس (*) لالسترضـــــاء أو التنـــــازالت. وكمـــــا هـــــو 
اإلسالمیة المركزیة في غزة والضفة الغربیة التـي تسـتهدف أسـلمة (*) النـزاع. فاسـلمة 
ـــة إســـرائیل؛  ـــة دول ـــه إلـــى واجـــب دینـــي ذي وجهـــین: أوًال، إزال النـــزاع مـــع إســـرائیل تحّول

  وثانیًا، إقامة الدولة اإلسالمیة.
كبـــدیل عـــن العقائـــد القومیـــة والعلمانیـــة. علـــى فاإلیـــدیولوجیا األصـــولیة تقـــّدم نفســـها 

ســــبیل المثــــال، ومنــــذ أواخــــر الثمانینــــات، قامــــت حمــــاس، الجنــــاح العســــكري لإلخــــوان 
المسلمین فـي فلسـطین (*)، بتصـویر النـزاع العربـي اإلسـرائیلي كجهـاد لـیس فقـط بـین 

تبـــران الصـــهیونیة والعروبـــة لكـــن أیضـــًا الیهودیـــة واإلســـالم، فالصـــهیونیة والیهودیـــة تع
  مصدر الشّر ورمز الحضارة الغربیة (*).

كمـــا ان حمـــاس والجهـــاد اإلســـالمي (*) باإلضـــافة إلـــى حـــزب اهللا فـــي لبنـــان (*) 
أطلقـت العدیـد مــن العملیـات العسـكریة ضــّد الجـیش اإلسـرائیلي. عــالوة علـى ذلــك، إن 
حمــاس تــرفض االنضــمام إلــى المجلــس الــوطني الفلســطینّي حیــث أعلنــت فــي میثاقهــا 

واإلعتــراف بإســرائیل. كمــا طــّورت  ٢٤٢رفضــها قــرار األمــم المتحــدة  ١٩٨٨عــام  فــي
حمـــاس أجهـــزة أمنهـــا أیضـــًا بشـــكل ملحـــوظ ورفضـــت االنضـــمام إلـــى القیـــادة الموّحـــدة 

  لإلنتفاضة. وكذلك رفضت اتفاقیات أوسلو وأّي اتفاقیة سالم (*) مع إسرائیل.
ســــیة فـــي قطــــاع غــــزة والضــــفة فحمـــاس، أوًال، هــــي الحركــــة األصـــولیة الســــنّیة الرئی

الغربیــة. وهــي تتمتــع بعمــق متجــّذر فــي اإلخــوان المســلمین المشــهورین، والتــي تعتبــر 
مظّلــة دولیـــة للعدیــد مـــن أنــواع الحركـــات األصـــولیة التــي تطلـــب إعــادة نشـــر اإلســـالم 
كعقیـــدة عالمیـــة وتطبیـــق الشـــریعة اإلســـالمیة كقـــانون عـــالمي. بـــدأت حمـــاس كالجنـــاح 
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المسـلمین منـذ اسـتهالل االنتفاضـة. إّن عقیـدةحماس تسـتند إذًا إلـى  العسكري لإلخـوان
المبــادئ الدینیــة التــي حّولــت النــزاع العربــي اإلســرائیلي أو الصــهیوني إلــى حــرب دینیــة 

  بین اإلسالم والیهودیة.
بالنسـبة إلـى قضـیة  –وتقریبـًا كـّل الحركـات األصـولیة األخـرى  –إن عقیدة حمـاس 
یمكــن أن تلّخــص فــي میثاقهــا حیــث یصــّرح المیثــاق بــأّن  –یلي النــزاع العربــي اإلســرائ

الـــوالء هللا (*) فقـــط وبـــأن اإلســـالم (*) هـــو طریقـــة الحیـــاة والعمـــل. كمـــا یجـــب إعـــالء 
كلمة اهللا على كّل بوصة في فلسطین. إذ إنه في ظـّل اإلسـالم فقـط یمكـن ألتبـاع كـّل 

الهم وحقــوقهم. أمــا فــي بأشخاصــهم ومــ الــدیانات أن تتعــایش بــأمن وســالم فیمــا یتعلــق
ـــــدلع  غیـــــاب اإلســـــالم، فســـــتظهر الصـــــراعات، ویســـــیطر الظلـــــم، وینتشـــــر الفســـــاد، وتن
النزاعــات والحــروب. وبالنســبة إلــى األهــداف، یصــّرح المیثــاق بــأّن أرض فلســطین هــي 
وقـف لكــّل األجیــال اإلســالمیة حتــى یــوم الحسـاب؛ فــال یمكــن التفــریط بــأي جــزء منهــا، 

  و أفراد أو جماعة حق التنازل عن فلسطین.كما ال تملك أي دولة أ
حركـة تناقض الحلـول السـلمیة والمـؤتمرات الدولیـة لحـّل المشـكلة الفلسـطینّیة عقیـدة 

المقاومــة اإلســالمیة فــي الجهــاد ضــّد الیهودیــة أو الصــهیونیة العلمانیــة كواجــب تحریــر 
لســطین فلســطین. لــذا، یجــب أن یمــارس المســلمون الجهــاد (*) ألنــه واجــب دینــي. فف

تحتـوي علــى أمــاكن مقّدســة إســالمیة، والمسـجد األقصــى، المــرتبط إلــى األبــد بالمســجد 
الحرام في المملكة العربیة السعودیة، وهو الموقع الذي عـرج منـه النبـي إلـى السـماوات 

  العلى.
كما یعتبر األصولیون أّن اإلسالم هـو الـدین الوحیـد الـذي یمّكـن األدیـان التوحیدیـة 

الم، والمسیحیة والیهودیة (*) أن تتعایش بسالم فـي فلسـطین. لـذا، علـى الثالثة، اإلس
أتبــــاع األدیــــان األخــــرى أن یتخّلــــوا عــــن تنافســــهم مــــع اإلســــالم مــــن أجــــل ســــیادة هــــذه 
المنطقة، ألنه منذ الیوم الذي حكم فیه غیر المسلمین لم یكن هنـاك شـيء سـوى القتـل 

  والتعذیب والتهجیر.
فــي فلســطین أیضــًا تحــدیًا لكــل مــن إســرائیل ومنظمــة  كمــا تمّثــل الجهــاد اإلســالمي

التحریر الفلسطینیة. وترى الجهاد، كما هو معلن من قبل أحـد زعمائهـا أسـعد التمیمـي 
)، أنــــه ال شــــرعیة لقیــــام الدولــــة ١٩٩٠فــــي كتابــــه، تصــــفیة إســــرائیل: فریضــــة قرآنیــــة (

ئیل لـــیس الیهودیـــة علـــى أرض فلســـطین، كمـــا أن جهـــاد الحركـــة اإلســـالمیة ضـــد إســـرا
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جهــادًا قومیــًا مؤقتـــًا بــین الصـــهیونیة والعروبــة لكنــه واجـــب دینــي أیـــدي. ولــذلك، لـــیس 
هنــاك مســاومة محتملــة لحــّل النــزاع بطریقــة مــا یتقبلــه الطرفــان. لــذا، یجــب أن یرجــع 

وكتحـٍد الیهود إلى أرضـهم األصـلیة فـي أوروبـا وٕالـى  أمـاكن أخـرى. عـالوة عـن ذلـك، 
ة، رفضت حركـة الجهـاد قـرارات وتسـویات المجلـس الـوطني لمنظمة التحریر الفلسطینی

الفلســطیني وطلبــت االنســحاب مــن عملیــة الســالم. كمــا رفضــت اتفاقیــات الســالم بــین 
الســلطة الوطنیــة الفلســطینّیة والــدول العربیــة مـــع إســرائیل. راجــع أیضــًا: أبــو مـــرزوق، 

سـالمي؛ حــزب موسـى؛ األفغـان العـرب؛ حركـة أمـل اإلســالمیة؛ حـزب جبهـة العمـل اإل
اهللا؛ الجماعــة اإلســالمیة فــي لبنــان؛ جماعــة المســلمین؛ اإلســالمبولي، محمــد شــوقي؛ 
الجهــاد اإلســالمي فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة؛ الكاشــاني، أبــو القاســم؛ الخمینیــة؛ 
ماضــي، أبــو العــال؛ األدیــان التوحیدیــة؛ اإلخــوان المســلمون فــي فلســطین؛ نصــر اهللا، 

  رمزي. السید حسن؛ یوسف، أحمد
  . راجع: الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.أسرة الجهاد

عنـد األصـولیین، إن مبـدأ اإلسـالم الرئیسـي هـو التوحیـد (*). فالتوحیـد  اإلسالم.
هـو المظهـر النهـائي للرسـالة اإللهیـة ألنــه یتوافـق كلیـًا مـع الفطـرة (*)، واألكثـر أهمّیــًة 

إن كـــل أجزائـــه مـــن الخلـــق اإللهـــي. وعنـــدهم، مـــن هـــذا، فهـــو منســـجم مـــع الكـــون،إذ 
فاإلسالم لیس دینًا (*) فقط مستندًا إلـى القـرآن (*) لكنـه أیّضـا نظـام كلـي(*) ومـنهج 
شـامل (*) یهـدف إلـى خیـر اإلنسـانیة. فاإلسـالم یشـتمل علـى المیتافیزیقیـا، والسیاســة، 

ادة اإلنســانیة واالقتصــاد، واألخــالق، وكــّل فــروع المعرفــة األخــرى (*). لهــذا فــإن ســع
تعتمد على الطاعـة الكاملـة لإلسـالم وللشـریعة (*). فـي المقابـل، فالتعاسـة هـي نتیجـة 
االنشــــقاق واالنفصــــام: العقــــل ضــــّد الجســــد، اإلنســــان ضــــّد اإلنســــان، اإلنســــان ضـــــّد 
المجتمـــع، وفـــي النهایـــة اإلنســـان ضـــّد الطبیعـــة، ممـــا یشـــّكل تبنـــي نظـــام غیـــر إلهـــي، 

  ).وبمعنى آخر: الجاهلیة (*
وبسبب الطبیعة المرنة لإلسالم، یقف األصولیون المتشددون ضـّد أولئـك المفّكـرین 
الـــذین یّتهمـــون اإلســـالم بـــالفكر الرجعـــي. یجـــادل األصـــولیون بـــأّن طبیعـــة اإلســـالم ال 
یمكــــــن أن تكــــــون رجعیــــــة ألن مــــــنهج اإلســــــالم ونظامــــــه یســــــمحان بــــــالتكّیف الفــــــردي 

ظــروف المعیشــة. بینمــا یفتــرض اإلســالم  والجمــاعي مــع التقــّدم لتلبیــة حاجــات تغییــر
مبــادئ أبدّیــة معّینــة وعقوبــات معّینــة، ال یعنــي هــذا بــأّن كــّل شــيء یعتبــر إســالمیًا هــو 
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إلهـــي وبالتـــالي لـــیس عرضـــة للتغییـــر. علـــى أیـــة حـــال، فـــالفكر أو العقیـــدة یتضـــّمنان 
یوظـف  مبادئ أساسیة ثابتة، لكـن هـذا ال یجعـل الفكـر رجعّیـا بالضـرورة. فالتفسـیر(*)

ألغـــراض تعـــدیل الفكـــر اإلســـالمي بموجـــب الحداثـــة (*). بهـــذا المعنـــى، یعتقـــد حســـن 
البنا (*) بأّن تعریف اإلسالم بأنه رجعي یثبت الجهل بطبیعـة كـل مـن الفقـه والشـریعة 
(*). أمــا التركیــز علــى جــزء مــن الشـــریعة اإلســالمیة وٕاهمــال التنظــیم العــاّم والجـــذور 

كــام فقهیــة تطبــق حى الحقیقــي لإلســالم بتحدیــده ببضــعة أاألساســیة للــدین فیفســد المعنــ
  هنا وهناك.

یـزّود اإلســالم بعــض الحقــوق األساســیة التــي قـد تشــّجع األفــراد والنــاس علــى تقّبــل، 
أو على األقل تحّمـل، مثـل هـذا الوضـع. هكـذا، یجـادل األصـولیون بـأّن اإلسـالم یـزّود 

ساســـیة مثــل الحیـــاة التـــي ال اإلنســان كإنســـان، وبغــض النظـــر عــن دینـــه، بــالحقوق األ
یمكــن أن تؤخـــذ بــدون مســـّوغ شــرعي. ویـــذكرون، أیضــًا لألســـباب نفســها، أن اإلســـالم 
یطّور العالقات مع األدیان األخرى ویحاول فتح إمكانیة التعاون الجید علـى شـرط أن 

  ال یقف الغیر ضّد اإلسالم.
ة لإلســالم كــدین لكــن حقیقــة المســألة توجــب النظــر فــي المعــاني المتعــددة الجوهریــ

ومجتمــع ومســجد ودولــة. فاإلســالم یتعــاطى مــع كــل مــن هــذه الحیــاة والحیــاة اآلخــرة. 
عالوة عن ذلك، فهو یعني بالعبادة والسلوك، والتي هـي أجـزاء مـن نظـام كلـي وشـامل 
لشـــؤون الحیـــاة. وتشـــّكل المعتقـــدات الدینیـــة جـــزءًا مـــن النظـــام اإلســـالمي فقـــط، ویـــنّظم 

ـــدین، بـــالم عنى الضـــّیق، وحیـــاة النـــاس، بـــالمعنى العـــاّم. وعنـــد األصـــولیین، اإلســـالم ال
ــــین أن یخضــــعوا كــــّل ســــمات حیــــاتهم للمــــنهج الكّلــــي ونظــــام  ــــى المســــلمین الحقیقی عل
اإلســـالم. راجـــع أیضـــًا األلوهیـــة؛ فطـــرة؛ اهللا؛ الحكـــم؛ التفســـیر؛ األصـــولیة اإلســـالمیة؛ 

؛ الجاهلیــــة؛ القــــرآن؛ الــــدین؛ الدولـــة اإلســــالمیة؛ المعرفــــة؛ المــــنهج؛ األدیــــان التوحیدیــــة
  الشریعة؛ الشورى؛ النظام؛ التوحید؛ النّص؛ علم الكالم.

  اإلسالم السیاسي. راجع: األصولّیة؛ األصولیة اإلسالمیة.
  اإلسالمبولي، خالد شوقي. راجع: اإلسالمبولي، محمد شوقي.

*) اإلسالمبولي، محمد شـوقي. كـان اإلسـالمبولي أمیـر (*) الجماعـة اإلسـالمیة (
فـــي كلّیـــة التجـــارة، جامعـــة أســـیوط فـــي مصـــر وأحـــد زعمـــاء الجهـــاد (*). جّنـــد محمـــد 
اإلسالمبولي من قبل عبد السالم فرج (*). أّخوه، المـالزم األّول خالـد، اغتـال الـّرئیس 
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أنــور الســادات. كــان أبوهمـــا عضــّوا فــي اإلخــوان المســـلمین (*)، واعتقــد بــأّن خســـارة 
كانــت انتقامــًا إلهّیــا علــى إعــدام ســید  ١٩٦٧عــام مصــر الحــرب مــع إســرائیل (*) فــي 

  قطب (*) من قبل الّرئیس جمال عبد الناصر.
اإلســــالمیون التقــــدمیون. هــــم جماعــــة المثّقفــــین المســــلمین التونســــیین الــــذین كــــانوا 
أعضاء في حركة االتجاه اإلسالمي (*) في أوائـل السـبعینات. نشـروا وجهـات نظـرهم 

ات حتــى أوائــل الثمانینــات عنــدما قــّرر راشــد الغنوشــي فــي المســاجد والمــدارس والجامعــ
(*) وعبـــــد الفتـــــاح مـــــورو تحویـــــل االتجـــــاه اإلســـــالمي إلـــــى منظمـــــة سیاســـــیة. بعـــــض 
األعضـاء، مثـل صـالح الــدین جورشـي وأحمیـده النیفـر وزیــاد كریشـان، اعترضـوا علــى 

الثقافیـــة هـــذا العمـــل واســـتقالوا. ثـــم قـــّرروا تركیـــز اهتمامـــاتهم علـــى النشـــاطات التقدّمیـــة 
والتربویة. إّن المسـلمین التقـدّمیین یوجـدون فـي الغالـب فـي منـاطق الجامعـات والمـدن، 

  عن مواقفهم ومفاهیمهم السیاسیة. ٢١-١٥وتعبر صحیفة 
ــــــر یــــــدل علــــــى الحجــــــج، والمناقشــــــات، والعملیــــــات  األســــــلمة. األســــــلمة هــــــي تعبی

ادئ المنقولـة إلـى الفكـر المستخدمة من قبـل األصـولیین لتبّنـي المنـاهج والمفـاهیم والمبـ
اإلســالمي. وهكــذا، تشــیر األســلمة إلــى تحویــل المفــاهیم األجنبیــة مثــل حقــوق اإلنســان 
والدیمقراطیـــة (*)، علـــى ســـبیل المثـــال، إلـــى مفـــاهیم إســـالمیة مثـــل الحقـــوق الشـــرعیة 
والشــورى (**). تتضــّمن األســلمة مجــاالت عدیــدة مثــل العلــوم اإلجتماعیــة واالقتصــاد 

التعددییـة والدولـة اإلســالمیة (**). واألسـلمة، مـن ناحیـة مجالهاومادتهــا ومبـادئ مثـل 
هي عملیة ضخمة حیـث تتضـمن المعرفـة، والفلسـفة، والـدین، والنظـام العـالمي (**)، 

  وحتى حقل التقنیة.
تعتمـــد هـــذه العملیـــة مـــن األســـلمة علـــى إمكانیـــة التفكیـــك، تفكیـــك المصـــطلح عـــن 

الحاجـة الوظیفیـة والفكریـة ومـن ثـم إدخالـه فـي  تاریخه وٕاعادة تفسیر المصـطلح حسـب
المنظومـــة الفكریـــة اإلســـالمیة. هكـــذا، ومـــع أن تـــاریخ (*) الدیموقراطیـــة یختلـــف عـــن 
الشــورى، فإنهمـــا یصــبحان متســـاویین فـــي المعنــى عنـــد اإلســالمیین عنـــدما یفككونهمـــا 

یـــة عـــن تاریخهمـــا وٕاعمالهمـــا فـــي العصـــر الحـــدیث. وبهـــذا المعنـــى، تصـــبح الدیموقراط
والشــورى آلیتــین للتأكیــد علــى دور الجمهــور فــي إدارة حیــاتهم السیاســیة. هــذه العملیــة 
تنبـــع مـــن فهـــم تاریخـــاني یجعـــل مـــن الفكـــر اإلنســـاني فكـــرًا متحركـــًا مرتبطـــًا بـــالظروف 

  السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.



 ١٥٤ 

وشــارك العدیــد مــن األصــولییین بشــكل مباشــر وغیــر مباشــر فــي عملیــة األســلمة. 
یعتبــر راشــد الغنوشــي وحســن الترابــي (**) مثــالین جیــدین علــى هــذه األســلمة. علــى و 

مشــــــروع  (IIIT)المســــــتوى المؤسســــــاتي، یقــــــود المعهــــــد العــــــالمي للفكــــــر اإلســــــالمي 
األســلمة، إذ نشــر العدیــد مــن الكتــب والمقــاالت حــول أســلمة المفــاهیم والمنــاهج. راجــع 

اإلســـالمیة الدیموقراطیـــة؛ اإلجمـــاع؛  أیضـــًا: األصـــالة؛ البنـــا، حســـن؛ الحركـــة العربیـــة
الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ فــي الجزائــر؛ إســرائیل؛ اإلصــالحیة؛ قــوات الــدفاع الشــعبیة؛ 

  الترابي، حسن؛ حزب األمة؛ الغرب؛ الزمر، عبود.
) . بعـــد إطـــالق ســـید قطـــب (*) فـــي ١٩٦٦ -(  إســـماعیل، عبـــد الفتـــاح

ــــار/ مــــایو  لعدیــــد مــــن اإلجتماعــــات لــــبعض ، نّظــــم عبــــد الفتــــاح إســــماعیل ا١٩٦٤أی
اإلخـوان المســلمین فـي مصــر وبنـى منظمــًة سـریًة. فــي البدایـة، اعتبــرت هـذه المنظمــة 

، لكن فیما بعد اصبحت حركة ضـّد النظـام. أصـبح ّسـید ١٩٥٤وسیلة لالنتقام لمذابح 
اإلجـراءات المحتملـة ضـّد قطب منّظـر هـذه المنظمـة فحـّث اإلخـوان علـى اتخـاذ أقـوى 

  ف أتباع قطب هؤالء بالقطبین.النظام. عر 
وكــان إســماعیل قــد رتّــب هــروب العدیــد مــن أعضــاء اإلخــوان المســلمین (*) إلــى 
المملكـــة العربیـــة الســـعودیة والـــدول الخلیجیـــة. وٕاســـماعیل، الـــذي كـــان معروفـــًا بوصـــفه  

واتهـــم بأنـــه  ١٩٦٥دینمـــو اإلخـــوان المســـلمین فـــي مصـــر، اعتقـــل فـــي آب/ أغســـطس 
أعــــــدم مــــــع ســــــید قطــــــب وصــــــالح  ١٩٦٦، وفــــــي عــــــام عضــــــو فــــــي الجهــــــاز الســــــري

  عشماوي(*). راجع أیضًا: اإلخوان المسلمون؛ النظام السري.
  

  راجع طالئع الفداء. األسود، محمد حبیب.

. تــــدعو األصــــولیة اإلســـــالمیة (*) للعــــودة إلــــى األصــــالة اإلســـــالمیة األصــــالة
إلـى العــودة إلــى  كطریـق إحیــاء المجتمعـات اإلســالمیة. إّن الــدعوة لألصـالة هــي دعــوة

ــــــــة األخــــــــالق  ــــــــدین اإلســــــــالمي(*)، ومــــــــن أّول هــــــــذه األصــــــــول تنمی أصــــــــول (*) ال
اإلســــالمیة(*) وٕاقامــــة المجتمــــع اإلســــالمي(*) ضــــمن دولــــة إســــالمیة (*). ال تعنــــي 
األصالة رفض الحداثة: معیشـًة وعلّمـا. بـل تعنـي، علـى أیـة حـال، إدخـال الحداثـة فـي 

  الفعلیة للغرب (*).إطار إسالمي واالبتعاد عن السیطرة 
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فالشـــورى (*)، علـــى ســـبیل المثـــال، هـــي مبـــدأ إســـالمي اصـــیل؛ أمـــا الدیموقراطیـــة 
فمبــدأ أجنبــي. فأســلمة أو تأصــیل (*) الدیموقراطیــة یجعلهــا موازیــة للمبــدأ اإلســالمي، 
الشــورى. كمــا أن األصــولیین یتبنــون العلــم الحــدیث، لكــنهم یحّولونــه إلــى حقــل أصــیل 

مفهـــوم التوحیـــد (*) ال بالمادیـــة. كمـــا تتضـــمن الـــدعوة لألصـــالة مـــن المعرفـــة بربطـــه ب
تمّیــز الجماعـــة اإلســالمیة عـــن الجماعـــات األخــرى، كمـــا تزّودهــا بشـــعور التفـــّوق. إذًا 

والمیتافیزیقیـا وكـّل  األصالة هي مفهوم یمّس الثقافة، والسیاسة، والمجتمع، واالقتصـاد،
  حقول الحیاة. راجع أیضًا: الحضارة الغربیة.

. ترّكـــز اإلصـــالحیة مســـعاها فـــي إعـــادة تفســـیر اإلســـالم (*) علـــى اإلصـــالحیة
الـدور المركــزي الـذي یمكــن للعقـل (*) أن یقــوم بــه فـي تجدیــد المبـادئ اإلســالمیة مــن 
خـالل حضــارة عالمیــة (*). بینمـا تعتبــر األصــولّیة (*) مــن منظـور حســن البنــا وســید 

القیــة هــي طبیعیــة، إال أنهــا تصــر قطــب (**)، علــى ســبیل المثــال، أن القــوانین األخ
علـى تأسـیس هـذه المفـاهم علـى الشـریعة (*). علـى أیـة حـال، فاإلصـالحیة، كمـا هـي 
موجـودة عنــد جمــال الــدین األفغــاني، ومحمــد إقبـال ومحمــد عبــده (**) تقــول بــأّن كــّل 

  القوانین األخالقیة یمكن أن ُتدرس وُیبرهن علیها بالعقل.
ســــــبیل المثــــــال، بــــــأّن اإلســــــالم (*) یعــــــارض ویقــــــول علــــــي شــــــریعتي (*)، علــــــى 

الماركســــیة (*) ألن األخیــــرة تســــاوي بــــین القــــوانین األخالقیــــة والعــــادات االجتماعیــــة، 
فتــربط بینهــا وبــین المادیــة االجتماعیــة واالقتصــادیة. علــى أیــة حــال، یحــاول اإلســالم 

ن العقـل هـو نسب القوانین األخالقیة إلى الطبیعة الفطریـة لإلنسـان أو الفطـرة (*). لكـ
الوســیلة التــي تحــددها. وبینمــا یصــّر األفغــاني علــى أن اإلنســان یمتلــك حــافزًا لالرتفــاع 

تحسـین حیاتـه، یخبرنـا أن إتبـاع الفطـرة دون العقـل ال یمكـن  فوق البهیمیة والرغبـة فـي
أن یكــــون الوســــیلة األساســــیة المطلوبــــة للتوصــــل إلــــى المعرفــــة(*) وتطــــویر األدوات 

  لحضارة.الضروریة لصناعة ا
لهذا تتقبل اإلسالحیة اإلسالمیة نتائج على نتائج العقالنیـة الغربیـة. فتحـاول إعـادة 
تفســیر الــدین (*) مــن ناحیــة فلســفیة. فمــن مظــاهر العقــل تطــویر العلــم (*) والتقنیــة. 
فتتبّنــــى اإلصــــالحیة، علــــى ســــبیل ال مثــــال، نظریــــات سیاســــیة غربیــــة ألنهــــا عقالنیــــة 

اإلسـالمیة وفتحـت الطریـق أمـام األصـولیة اإلسـالمیة (*) وعلمیة. سبقت اإلصالحیة 
لتبّنــــي المبــــادئ الغربیـــــة مثــــل الدیموقراطیـــــة والحكــــم الدســـــتوري (**) وإلدخالهــــا فـــــي 
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المنظومـة الفكریــة اإلســالمیة مــن خــالل أســلمتها عبــر الشــورى واإلجمــاع (**)، وهــذا 
  أیّضا على سبیل المثال.

المشــروع السیاســي األصــولي، ســواء علــى  مثــل هــذه الفكــرة هاّمــة جــدًا فــي توضــیح
المستوى النظري أو المستوى العملي. وبینمـا أدى قبـول اإلصـالحیة للغـرب (*) فكرّیـا 
إلــى تبنــیهم لنظریــات سیاســیة غربیــة، إال أن هــذا منعهــا مــن االّدعــاء بتأســیس نظریــة 

محـاوالت سیاسیة جدیدة أو إنشاء الدعامات األساسیة لبنـاء مثـل هـذه النظریـة. رّكـزت 
اإلصـــــالحیین علـــــى تقـــــدیم بعـــــض العقائـــــد السیاســـــیة الغربیـــــة مثـــــل الدیموقراطیـــــة(*) 
والجمهوریـــة وعلـــى الحـــّث العملـــي للحّكـــام لتطبیقهـــا. إن طبیعـــة فكـــرهم السیاســـي كـــان 

علـــى التأصـــیل النظـــري، ألن  موجهـــًا لحـــل المشـــاكل العملیـــة، وغیـــر مؤسســـة بالكامـــل
أن االنتقــادات اإلصــالحیة للتقلیــدیین مــا كانــت  أهــدافهم السیاســیة كانــت مباشــرة. كمــا

موجهة نحو التقالید بحّد ذاتها، لكـن مـن أجـل إعـادة التفسـیر (*) لجعلهـا متناسـبة مـع 
  األفكار الغربیة، خصوصًا التوافق والتناغم بین الدین والعلم.

كیفیـة فالتاریخ (*)، علـى سـبیل المثـال، لـم یـرفض فـي حـد ذاتـه لكنـه وّظـف لبیـان 
ف المســــلمین خــــالل العصــــور المختلفــــة وكیفیــــة التعامــــل مــــع غیــــر المســـــلمین تصــــر 

ومعـارفهم. ال بــد أن نتــذّكر بــأّن اإلصــالحیین أنفسـهم مــا كــان لــدیهم أي إّدعــاء بالقیــام 
في بناء نظریة، لكـنهم كـانوا حریصـین جـدًا علـى ضـرورة جمـع الغـرب والشـرق، علمیـًا 

غــرب. إال أن عــدم كتــابتهم لنظریــة متكاملــة ودینیــًا. لهــذا لــم یبتعــدوا عــن األخــذ مــن ال
ســـمحت لألصـــولیین الحقـــًا باســـتعمال أفكـــار اإلصـــالحیة لبنـــاء نظـــریتهم، مثـــل تقـــدیم 
الشــورى علــى انهــا متكافئــة مــع الدیموقراطیــة. إال أنــه البــد مــن إعطــاء اإلصـــالحیین 

ري علـى فتح الطریـق أمـام أسـلمة(*) المفـاهیم الغربیـة المهمـة واالنفتـاح الفكـ حقهم في
المفـــاهیم الضـــروریة مثـــل الدیموقراطیـــة والتعددیـــة (*). كمـــا إّن إحیـــاء الجـــّو الثقـــافي 
المنفــتح فــي العــالم اإلســالمي أیضــًا یعــود إلــیهم، كمــا ان رؤیــة عــدم ضــرورة الصــراع 
بـــین اإلســـالم والغـــرب تعـــود أیضـــًا لهـــم. راجـــع أیضـــًا عبـــده، محمـــد؛ األفغـــاني، جمـــال 

بــال، محمــد؛ مطهــري، مرتضــى؛ شــریعتي، علــي؛ الحداثــة؛ الــدین ؛ الفاســي، عــالل؛ إق
  العلم.

. یطالـــب األصـــولیون بـــالعودة إلـــى أصـــول الـــدین (*)، أي القـــرآن (*) األصـــول
والسـنة النبویـة. یجـادل األصــولیون بـأّن المسـلمین السـابقین كــانوا أحـرارًا وقـادرین علــى 
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ن عبـر تطـویر أصـول بناء حضـارة (*) رئیسـیة بتوجیـه تركیـزهم نحـو بنـاء أصـول الـدی
  الفقه (*).

أمـا الفتــرات التالیــة، فشــهدت اهتمامــًا أقــل بضــرورة إعــادة دراســة أصــول الفقــه طبقــًا 
للظــروف المتغیــرة ورّكــزت بــدًال مــن ذلــك علــى الفــروع التفصــیلیة وكأنهــا مــن األصــول 
الشـرعیة. ویـرى حســن الترابـي (*) أن هـذا دلیــل علـى ضـیاع األولویــات السیاسـیة فــي 

بـــــات اإلســــــالمیة مثـــــل شــــــكل النظـــــام السیاســــــیس أو مشـــــروعیة (*) الحكومــــــة الخطا
التمثیلیـــة، التـــي كانـــت أصـــًال موجهـــة نحـــو خدمـــة الحضـــارة اإلســـالمیة. هـــذا الضـــیاع 
جعـــــل الخطابــــــات اإلســـــالمیة ملغیــــــة وعـــــاجزة عــــــن تفعیـــــل المجتمعــــــات اإلســــــالمیة، 

لمشـــاكل الحداثـــة (*). فاســتوجبت أیضـــًا اســتعارة القـــوانین الوضــعیة الغربیـــة المناســبة 
مثــل هــذا التفضــیل السیاســي الخــاطئ أّدى إلــى تمجیــد الفقــه عوضــًا عــن الــدین ذاتــه. 
فأصبح المسلمون خـدم فكـر ال یسـتطیع إفـادتهم كمـا فـي السـابق. هـذا الفعـل أّدى إلـى 

  إضعاف الفكر الحّر وٕالى هیمنة التقلید (*)، الذي اصبح موازیًا للدین نفسه.
، فـإن الفكـر والنظـام اإلسـالمي المـوروث (*) أثبتـا عجزهمـا عـن وطبقًا لألصولیین

التقـــّدم، والمطلـــوب بـــدًال مـــن ذلـــك فكـــر إســـالمي جدیـــد وخطـــاب یأخـــذ فـــي الحســـبان 
الحداثـــــة المؤسســــــة علـــــى الــــــنص (*) الـــــدیني، ال الســــــلطات الجدیـــــدة أو الموروثــــــة. 

فرضـــیات  فاالجتهــادات الفردیـــة یجــب أن تتعامـــل مـــع قضــایا عمیقـــة، ولـــیس فقــط مـــع
عدیمـة األســاس، أو مصـالح هامشــیة أو تفاصـیل لغویــة، وهـي المشــاكل التـي أصــابت 
تاریخ (*) اإلسالمي(*). كمـا أن العلـوم العقلیـة ذات أهمیـة قصـوى فـي إعـادة تكـوین 
فكر إسالمي فّعال، فمثل هذه العلـوم قـادرة فقـط علـى التفاعـل الصـحیح مـع األصـول، 

  الشریعة (*).خصوصًا النّص القرآني، وتطویر 
وبمــا أن األصــول فقـــط تحمــل فـــي طیاتهــا أّي قیمــة معیاریـــة أو نهائیــة للمســـلمین، 
فإنهم یقللون من أهمیة اتباع التقالید اإلسالمیة ویصـفونهما كمـا لـو كانـت ال تعـدو أن 
ـــــة ثابتـــــة. راجـــــع أیضـــــًا األصـــــالة؛  ـــــة معیاری ـــــة بـــــدون أّي منزل تكـــــون تراكمـــــات تاریخی

ســالمي؛ الدولـة اإلســالمیة؛ الماضــي؛ النظـام؛ الترابــي، حســن؛ األصـولیة؛ المجتمــع اإل
  الوهابیة.

لكـي یصـف . في األصل، األصولّیة هي مفهوم طـّور فـي الغـرب (*) األصولّیة
اعتقـــادات بعـــض الـــدعاة اإلنجیلیـــین فـــي أن اإلنجیـــل هـــو الكلمـــة الحرفیـــة واألبدیـــة هللا 
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لجماعــات الدینیــة التــي تحــاول (*). فیمــا بعــد، وّســع هــذا المعنــى لیتضــمن كــّل أنــواع ا
العــیش طبقــًا للــنص الــدیني، وهكــذا، هنالــك األصــولّیة الیهودیــة، واألصــولّیة المســیحیة 
واألصــولیة اإلســالمیة. ومــع أّن األصــولّیة حملــت مضــمونًا ســلبیًا، فهــو مســتخدم فــي 
هــذه الموســوعة بشــكل وصــفي للداللــة علــى تلــك الحركــة التــي تــدعو إلــى العــودة إلــى 

*) اإلســالم (*): القــرآن(*) والســنة النبویــة. وبــالطبع، تــدرس األصــولّیة مــن أصــول (
المنظــورات التاریخیــة واالقتصــایة واالجتماعیــة، لكــن مثــل هــذه المنظــورات منفــردة لــم 
ـــــدى فئـــــات عـــــدة مـــــن  ـــــات األصـــــولیة ولشـــــعبیتها ل ـــــق لخطاب ـــــى الفهـــــم المعّم تصـــــل إل

  المسلمین.
الحركـات التــي تــدعو إلـى العــودة كلّیــا إلــى فـي األزمنــة الحدیثــة، ازدهـر العدیــد مــن 

أصــول الــدین (*) فــي كافــة أنحــاء العــالم اإلســالمي. شــعر زعمــاء مثــل هــذه الحركــات 
بـــأّن البعـــد الروحـــي اإلســـالمي یمكـــن أن یســـاعد علـــى تطـــویر صـــورة واضـــحة للعـــدو 

ــــة المحسوســــة  –وٕادانــــة الفســــاد األخالقــــي  خصوصــــًا عنــــدما تتنــــاقض الصــــورة الحالی
بالمثالیـة األخالقیـة. ألمة مع صـورة مثالیـة ومجیـدة محسوسـة لمـاٍض ملـيء األوضاع 

وهكـــذا، یوظـــف هـــذا البعـــد األخالقـــي لحـــّث المســـلمین علـــى تأســـیس حضـــارتهم (*) 
  العظیمة مرة ثانیة، وعلى إعادة بناء هویتهم، واستیعابهم للحداثة(*) والتطور.

ـــــافي، فـــــإن صـــــ ـــــتج سیاســـــي وثق ـــــأخرى، ومثـــــل أي من ـــــة أو ب عود األصـــــولیة بطریق
إطار االستجابة لألزمات الثقافیة والسیاسـیة والتربویـة اإلسالمیة یجب أن یحّدد ضمن 

واالجتماعیــة واالقتصــادیة وحســب تعــدد المنظــورات التاریخیــة والثفافیــة. راجــع أیضــًا: 
ـــــردة؛ األصـــــالة؛ البنـــــا، حســـــن ؛ الرأســـــمالیة؛ المســـــیحیة؛ الدیموقراطیـــــة؛ األصـــــول؛  ال

میة؛ إســـرائیل؛ الیهودیــة؛ الخمینیــة؛ التحریـــر؛ اإلصــالحیة؛ الحداثـــة؛ األصــولیة اإلســال
األخـالق؛ قطـب، ّســید؛ الرادیكالیـة؛ الــدین؛ الثـورة؛ العلــم؛ علـم الكــالم؛ الترابـي، حســن؛ 

  الكفر؛ العنف.
. ال تتشــــكل األصــــولیة اإلســــالمیة فقــــط مــــن جماعــــة األصــــولیة اإلســــالمیة

موعــــة متنوعــــة مــــن االتجاهــــات الفكریــــة الحركــــات السیاســــیة لكنهــــا تحمــــل أیضــــًا مج
المعتدلة والمتشددة وتعددًا في الخطابات السیاسیة. تشّكل هذه الخطابـات نقـّدا للفلسـفة 
(*)، واإلیـــدیولوجیا السیاســــیة، والعلـــم (*). ومــــن ناحیـــة فلســــفیة، ومـــع أّن األصــــولیة 

د غیــر قــادر تــؤمن بوجــود الحقیقــة الموضــوعیة والنهائیــة، (*) إال أنهــا تــدعي أن الفــر 
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علــى فهمهـــا، وهكـــذا، فكــّل معرفتنـــا (*) هـــي نســـبیة. ومــن الناحیـــة الجوهریـــة، تحـــاول 
تقـــدیم طریقـــة حیـــاة وفكـــر مســـتندة إلـــى الشـــریعة (*) وظـــاهرة الطبیعـــة. فكالهمـــا معـــًا 
یشّكالن الدین (*). تعتمد اإلیـدیولوجیات السیاسـیة األصـولیة علـى االلتـزام بالحاكمیـة 

ـــــة أن للنـــــاس الســـــلطة النهائیـــــة وأن طبیعـــــة (*) وعلـــــى دحـــــض الجاه لیـــــة(*) والمقول
اإلنســان هــي أنانیــة. بــدًال مــن ذلــك، تعتبــر األصــولیة أن تلــك الســلطة النهائیــة هــي هللا 
(*). تــدور النظــرة العالمیــة األصــولیة حــول إقامــة مجتمعــات عادلــة ومســتقیمة تعتمــد 

  اإلسالم (*) كمنهج (*) حیاة.
عملي لدور العقـل (*)، یجعلـون وجـود األخـالق(*)  بینما ینظر األصولیون بشكل

حقیقــة موضــوعیة طبیعیــة. علــى أیــة حــال، یؤّكــد األصــولیون قصــور العقــل اإلنســاني 
فــي اكتســاب المعرفـــة المطلقــة. وجهـــة النظــر هــذه تســـتلزم وجــود الـــوحي حتــى تـــتمكن 

ودي اإلنســانیة مــن العــیش بتوافــق مــع النظــام العــالمي (*). وعنــد أبــي األعلــى المــود
وســـــید قطـــــب (**)، خلـــــق اهللا فـــــي اإلنســـــان الفطـــــرة (*) التـــــي تســـــتقبل الـــــوحي (*) 
وتضـمن الطاعــة هللا الـذي خلــق القـوانین الكونیــة، الطبیعیـة منهــا واألخالقیـة. فــالقوانین 
الكونیــة لیســت خالیــة مــن القــیم بــل تســتهدف كــل هــذا الكــون. فــاهللا خلــق كــل القــوانین 

  سان.الطبیعیة واألخالقیة لخدمة اإلن
األصـولیة اإلسـالمیة هـي مصـطلح عـام لمجموعـة واسـعة مـن الخطابـات والحركیــة 
(*) التي تحتوي على مستوى عاٍل مـن التعددیـة (*) المعتدلـة، وبالتـالي الدیموقراطیـة 
(*)، وكــذلك علــى الرادیكالیــة (*) المتطّرفــة، وعــدم التســامح، وبالتــالي حكــم األغلبیــة 

جموعـات األصـولیة التـي تتقبـل التعددیـة بـین المسـلمین الدینیة. وبینما هناك بعض الم
أخـرى تـرفض هـذا النـوع مـن التعّددیـة. باإلضـافة إلـى هـذا،  واألقلیات، هناك جماعـات

فبینما هناك بعض األصولیین الذین یتقبلون التعددیة الدینیـة لكـنهم یرفضـون التعـاطي 
ریالیـــة. حتـــى علــــى اإلیجـــابي مـــع الخـــارج، وخاصـــة الغـــرب (*) باإلضـــافة إلـــى االمب

بعض األصولیین الـذین یـدافعون عـن العلـم والتقنیـة الغـربیین، المستوى العلمي، هناك 
  بینما یستثنیهما آخرون بسبب طبیعتهما غیر اإلسالمیة.

علـــى ســـبیل المثـــال، إن خطابـــات ســـید قطـــب، وأبـــي األعلـــى المـــودودي، وآیـــة اهللا 
ســالمیة (*) هــي أكثــر تشــدّدا مــن الخمینــي (*) حــول الطبیعــة السیاســیة. والدولــة اإل

خطابــــات حســــن البنــــا، وحســــن الترابــــي، وراشــــد الغنوشــــي (**). المنظــــرون الثالثــــة 
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األوائــل ال یؤمنــون بــالتغییر التــدریجي والمســاومة. لــذا، یؤّكــدون علــى ضــرورة إســقاط 
الحكومــات العلمانیــة كواجــب دینــي غیــر قابــل للمفاوضــة. فهــذه الخطابــات تــرفض أي 

ساومة فیما یتعلق بحاكمیة اهللا وجاهلیـة العـالم. علـى أیـة حـال، إن خطـاب نوع من الم
البنــا هــو أكثــر انفتاحــًا وأقــل إصــرارًا علــى اإلســقاط العنیــف لألنظمــة غیــر اإلســالمیة. 
في الحقیقـة، یظهـر خطابـه جاهزیـًة للمسـاومة، عملیـًا ونظریـًا، وینفـي وجـود أي سـلطة 

من توافقهــا حاكمیــة اهللا. فــإذا كانــت الجماعــة دنیویــة نهائیــة عــدا الجماعــة، التــي یتضــ
غیـر راغبــة فــي تبّنــي الدولـة اإلســالمیة، فــإن فرضــها ال یعكـس جــوهر اإلســالم. راجــع 
أیضـــــًا: األصــــــالة؛ األصـــــولّیة؛ حــــــزب اهللا؛ عصـــــبة األنصــــــار اإلســـــالمیة؛ إســــــرائیل؛ 

  الیهودیة؛ الخمینیة؛ التحدیث؛ الترابي، حسن؛ العتیبي، جهیمان.
. یدل هـذا المصـطلح علـى مجموعـات المتطـوعین العـرب الـذین عرباألفغان ال

قــاتلوا االحــتالل الســوفیاتي ألفغانســتان والحكومــة األفغانیــة الشــیوعیة فــي الثمانینــات. 
اعتقـــد األفغـــان العـــرب بـــأّنهم كـــانوا یقومـــون بالجهـــاد (*) ضـــّد الكّفـــار. دعمـــت أكثـــر 

فة إلـى العدیـد مـن البلـدان فـي الغـرب األنظمة اإلسالمیة والمثّقفین اإلسالمیین باإلضـا
(*) هـــذه الحركـــة فـــي بـــدایتها وقبـــل انهیـــار االتحـــاد الســـوفیاتي. بعـــد نهایـــة االحـــتالل 
الســـوفیاتي، انشـــق األفغـــان العـــرب ودعمـــوا الفئـــات األفغانیـــة المختلفـــة المتنـــاحرة التـــي 

إلــى كانـت تتســابق علــى الســلطة. كمــا تحــول العدیــد مــن األفغــان العــرب عنــد عــودتهم 
فـة ضـّد األنظمـة القائمـة. عـالوة عـن یبلدانهم إلـى نـواة للثـورة المسـّلحة والنشـاطات العن

ذلــك، توّجــه الــبعض إلــى باكســتان لكــي یجــدوا ملجــأ آمنــًا مــن حكومــاتهم التــي كانــت 
تتــابع نشــاطاتهم وتــربطهم مــع الحركــات اإلرهابیـــة. علــى أیــة حــال، لــم یشــترك أغلـــب 

النشـــاطات العســـكریة. ویشـــتمل األفغـــان العـــرب علـــى  األفغـــان العـــرب فـــي البدایـــة فـــي
ــــیمن، والمملكــــة  ــــدول العربیــــة، خصوصــــًا مصــــر، واألردن، وال مــــواطنین مــــن أكثــــر ال

، ٦٠٠٠العربیـــة الســـعودیة، والجزائـــر. ویقـــدر العـــدد الرســـمي لألفغـــان العـــرب بحـــولي 
د )، إذ إن العدیـــ٢٠٠٠٠غیـــر أن العـــدد الفعلـــي یتخطـــى هـــذا القـــدر بكثیـــر ( حـــوالي 

منهم لم یسّجلوا عند دخولهم ألفغانستان ولم یخضعوا لإلجراءات الشكلیة. عـالوة عـن 
  ذلك، عمل العدید منهم في مؤسسات خیریة إسالمیة وعربیة وجمعیات تربویة.

هنـــاك منظمتـــان مشـــهورتان تشـــتمالن علـــى العدیـــد مـــن األفغـــان العـــرب. األولـــى، 
، بقیـــادة الـــّدكتور أحمـــد الجزائـــري، جماعـــة التكفیـــر والهجـــرة (*) (جماعـــة المســـلمین)
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والتي تحالفت وأّثرت علـى العقیـدة المتشـدددة للجماعـات اإلسـالمیة المسـلحة الجزائریـة 
(*). أما المنظمة األخرى فهـي جماعـة الخالفـة، والتـي أّسسـها محمـد الرفـاعي، الـذي 
ـــة اإلســـالمیة (*) علـــى الحـــدود مـــع باكســـتان. كمـــا أن هنـــاك  دعـــا إلـــى تأســـیس الدول
منظمات أخرى مثل العمائم السوداء وجماعة الفطرة، والتي تتبنـى مبـادئ سـاذجة مثـل 
منـــع لـــبس األحذیـــة واســـتعمال الســـیارات. اتهـــم بعـــض األفغـــان العـــرب بمحاولـــة قتـــل 
الـرئیس المصــري حســني مبــارك فـي إثیوبیــا حیــث إن اثنــین مـن القتلــة المزعــومین كانــا 

  مصریین من األفغان العرب.
یوســـــف (*)، الـــــذي اتهـــــم بتنظـــــیم التفجیـــــر األول لمركـــــز التجـــــارة  كمـــــا أن رمـــــزي

العـــالمي، لـــه ارتباطـــات مـــع األفغـــان العـــرب. وكـــذلك األمـــر مـــع األفـــراد الـــذین اتهمـــوا 
بقصـــف مقـــر البعثـــة األمریكیـــة فـــي الریـــاض فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة فـــي عـــام 

أن ننسـب ارتفــاع حــدة  ، فقـد كــانوا فـي أفغانســتان. وعلــى كـل ، ال ینبغــي علینــا١٩٩٥
عنـــف الجماعـــات اإلســـالمیة الثوریـــة والعنیفـــة فـــي العـــالم العربـــي إلـــى األفغـــان العـــرب 
وحــدهم، إذ إن هــذه الجماعــات نشــأت أساســًا بمــا فیهــا الجماعــة اإلســالمیة فــي بلــدانها 
ولیس في أفغانستان. إال أن هناك بعـض األدلـة الظرفیـة التـي تؤكـد أن عـودة األفغـان 

  زادت من حدة العنف والرادیكالیة (**).بلدانهم  العرب إلى
فـــي األردن، تـــرأس األفغـــان العـــرب عبـــد اهللا كامـــل الحشـــایكة حیـــث یقـــول بعـــض 
ــــة تتكــــّون مــــن أعضــــاء مــــن جــــیش محمــــد (*)  ــــأّن هــــذه الجماعــــة األردنی المــــراقبین ب
ـــــأّن هـــــذه الجماعـــــة أرادت اغتیـــــال الوفـــــد  واإلخـــــوان المســـــلمین (*).ویـــــزعم الـــــبعض ب

یني إلــــى مفاوضــــات الســــالم مــــع إســــرائیل (*) ورئــــیس الــــوزراء األردنــــي عبــــد الفلســــط
الســالم المجــالي باإلضــافة إلــى بعــض ضــّباط الجــیش والشــرطة وتفجیــر مجمــع عمــان 
الســكاني، وهـــو مركـــز تجــاري كبیـــر، باإلضـــافة إلـــى قاعــات الســـینما. وتقـــدر عضـــویة 

  .١ر٠٠٠األفغان العرب في األردن بحوالي 
ن العـــرب بـــالتفجیرات الـــذي وقعـــت فـــي ثكنـــات البعثـــة العســـكریة كمـــا یـــتهم األفغـــا

األمریكیـــة فـــي الریـــاض فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة. ویـــرتبط المشـــبوهون األربعـــة 
باألفغــــان الســــعودیین الـــــذین قــــاتلوا فـــــي الثمانینــــات فــــي افغانســـــتان ضــــّد الســـــوفیات. 

ومحمــــد المســــعري (*) فالمشــــتبه بهــــم كــــانوا قــــد تــــأّثروا بعقیــــدة أســــامة بــــن الدن (*) 
  وكتابات أبي محمد المقدسي.
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إّن اســــم المقدســــي الحقیقــــي عصــــام محمــــد طــــاهر، وهــــو یقبــــع اآلن فــــي الســــجون 
األردنیة بتهمة تشكیل منظمة غیر شرعیة، بیعة اإلمام، والتخطـیط لنشـاطات إرهابیـة. 
 وهــو فلســطیني األصــل نشــأ فــي الكویــت وتــأثر بجمعیــة إحیــاء التــراث اإلســالمي (*)،
وهي جزء من االتجاه السلفي في الكویـت والخلـیج. كمـا أن كتابـه، ملـة إبـراهیم، یتبّنـى 
الرادیكالیة السلفیة كوسیلة للقضاء على جاهلیـة العـالم (*). وقـد شـكك المقدسـي حتـى 
بالحركــات األصـــولیة الســـائدة، كمـــا كانـــت لدیــه اختالفـــات عدیـــدة مـــع األفغـــان العـــرب 

وصــل بعــض الشــبان مــن الخلــیج إلــى أفغانســتان وانضــموا  اآلخــرین. أثنــاء هــذه الفتــرة،
  إلى المقدسي الذي ابعدهم عن األصولیین األكثر اعتداًال كاإلخوان المسلمین.

بالدیمقراطیـــة، فهـــو وقـــد كـــان المقدســـي شـــدید النقـــد لإلخـــوان فـــي األردن ولقبـــولهم 
میـــة اهللا والبرلمـــان هـــي مـــن أشـــكال الكفـــر التـــي تغتصـــب حاكیعتبـــر أن الدیموقراطیـــة 

وشـریعته (**). كمــا نشــر المقدســي رســالته فــي المســاجد. وفــي األردن، انضــم العدیــد 
، تــم محاكمــة العدیــد مــن ١٩٩٥مـن جــیش محمــد المحظــور إلــى المقدســي. وفــي عــام 

یتهم اإلرهاب وحیازة األسلحة، لكنهم اتهموا القاضي والشـرطة والمحـامین بـالكفر. كمـا 
الریـــاض مــن جماعـــة المقدســـي الـــذین تـــدربوا فـــي  كــان بعـــض المتهمـــین بـــالتفجیر فـــي

ــــة؛ الجماعــــة  أفغانســــتان. راجــــع أیّضــــا: بــــن الدن، أســــامة، الحركــــة اإلســــالمیة الكردی
  اإلسالمیة المسلحة؛ جیش محمد.
). هــو المفّكــر والناشــط المســلم ١٨٩٧ – ١٨٣٩(  األفغــاني، جمــال الــدین

سـالمي فـي العـالم اإلسـالمي. وقـد األكثر بروّزا الذي بدأ العملیة الحدیثة لإلصـالح اإل
وصــف االفغــاني بأنــه حكــیم الشــرق أو أنــه مــن أیقــظ الشــرق مــن ســباته. قــال بعـــض 
ـــد فـــي إیـــران، ثـــّم انتقـــل إلـــى  ـــه ول ـــد فـــي أفغانســـتان، وقـــال آخـــرون بأّن العلمـــاء بأنـــه ول
أفغانســتان. علــى أیـــة حــال، ادعـــى األفغــاني أنــه ولـــد فــي أفغانســـتان. وبینمــا تصـــرف 

ــم األفغــاني ك عــالم ســني، اعتبــر العدیــد مــن العلمــاء بأّنــه كــان شــیعیًا. فــي طفولتــه، تعّل
األفغاني العربیة واسـتظهر القـرآن. كانـت سـفرته األولـى إلـى الهنـد، ثـّم سـافر فـي كافـة 

  أنحاء العالم اإلسالمي.
فــي أفغانســتان، كــان األفغــاني ناشــطًا جــدًا ضــّد البریطــانیین، وطــرد لــذلك ثــّم انتقــل 

ـــــى اســـــطنب ول، وبومبـــــاي، والقـــــاهرة وأمـــــاكن أخـــــرى. نّظـــــر للخالفـــــة العثمانیـــــة (*) إل
كمصـــدر لوحـــدة المســـلمین ودفـــاعهم. وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه أصـــبّح لألفغـــاني مركــــز 
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، هنــاك ١٨٧١مرمــوق فــي إســطنبول، إال أنــه طــرد ثانیــًة وذهــب إلــى القــاهرة فــي عــام 
ء للبریطــانیین فكــان لــه ازدهــرت مهنتــه كمصــلح، كمــا كــان ناشــطًا جــدًا فــي إثــارة العــدا

أتبــاع كثــر، مــنهم محمــد عبــده (*)، لعبــوا أدوارًا بــارزة بعــد ذلــك فــي مجتمعــاتهم . ثــم 
إلــى الهنــد، حیــث بــدأ العمــل فــي الــدعوة إلــى الجامعــة  ١٨٧٨نفــي األفغــاني فــي عــام 

حیث نشر المجلة المؤثرة جـدًا آنـذاك  ١٨٨٣اإلسالمیة. ثّم استقر في باریس في عام 
وثقى. فـــي إیـــران، عمـــل ضــــّد الشـــاه وانتهـــى ثانیـــًة فـــي إســـطنبول حیــــث إن العـــروة الـــ

الســلطان وعــده بــان یكــون لــه شــأن عظــیم. لكــن األفغــاني مــات وحیــدًا بعــد ســنتین مــن 
  معاناته سرطان الفّك. 

رّدًا على محاضرة للمستشرق رینان، اعتبر األفغـاني بـأّن اإلسـالم والعلـم متوافقـان، 
ــــم یــــرد خ ــــة. آمــــن األفغــــاني إذ إن اإلســــالم ل ــــة (*) الفكری نــــق العلــــم أو توقیــــف الحری

ـــــة والسیاســـــیة  ـــــق الحریـــــة الدینی ـــــرویج مـــــذهب اإلرادة الحـــــّرة كوســـــیلة لتحقی بضـــــرورة ت
إلــى تقلیــد، نظــر االفغــاني للمبــادئ باإلضــافة إلــى التقــّدم . وبینمــا تحــول فهــم اإلســالم 

حــدیث. والفكــر اإلســالمي األساســیة لإلســالم علــى أنهــا متوافقــة مــع العلــوم والتطــور ال
علیه أن یوظف الحداثة (*) عملیًا لكي یحیي اإلسالم. كمـا دعـا االفغـاني إلـى إعـادة 
النظـر فــي الفكــر السیاســي أیضــًا لكـي یشــتمل علــى الدیموقراطیــة والحكومــة الدســتوریة 
(**). رّكز أراءه السیاسیة واألیدیولوجیة علـى ضـرورة إصـالح الدولـة اإلسـالمیة (*) 

ل الـــدعوة إلـــى الجامعـــة اإلســالمیة (*)، فطالـــب بالتمســـك بالعدالـــة والشـــورى مــن خـــال
(**) كـركنین رئیســیین للحكـم الحــدیث. راجـع أیضــًا: عبـده، محمــد؛ ابـن بــادیس، عبــد 

  الحمید؛ الحداثة؛ الجامعة اإلسالمیة؛ رضا، محمد رشید؛ السلفیة.
باكســتاني ). محمــد إقبــال هــو مصــلح لیبرالــي ١٩٣٨ – ١٨٧٧(  إقبــال محمــد

جمیـــع أنحـــاء العـــالم اإلســـالمي. كـــان شـــاعّرا  كـــان لـــه تـــأثیر دینـــي وثقـــافي وصـــل الـــى
دراســـته  د إقبـــال فـــي ســـیالكوت وترعـــرع فـــي عائلـــة متدینـــة. عنـــدما أنهـــىلـــوفیلســـوفًا. و 

الثانویة، انضم إلى كلّیة البعثة االسكتلندیة، وبعد ذلك انضم إلى الكلّیـة الحكومیـة فـي 
بالســــّید أحمـــد خـــان وتومـــاس آرنولــــد. بعـــد حصـــوله علـــى درجــــة  الهـــور. تـــأثر فكریـــاً 

 ١٩٠٥الماجسـتیر، أصـبح إقبــال قارئـًا فــي جامعـة الكلّیــة الشـرقیة لالهــور. ذهـب عــام 
. كـــان ١٩٠٧إلـــى أوروبـــا ودرس فـــي كلّیـــة الثـــالوث وحصـــل علـــى الـــدكتوراه فـــي عـــام 

). كــان ١٩٣٦ – ١٩٣٠منهمكــًا جــدًا فــي سیاســة الهنــد وانتخــب فــي البرلمــان لفتــرة ( 
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إقبال أیضًا عضو اتحاد عمـوم الهنـد اإلسـالمي، الـذي كـان لـه دورًا فعـاًال فـي تأسـیس 
  باكستان. راجع أیضًا: جمعیة العلماء المسلمین؛ اإلصالحیة؛ الوهابیة.

  . راجع: السلفیة.األلباني، الشیخ ناصر الدین

أن یدركـه العقــل . عنـد األصـولیین، أن جـوهر اهللا التوحیـد (*) هــو أعمـق مـن اهللا
اإلنساني (*)، إذ إن ذات اهللا خارجة عـن إطـار الزمـان والمكـان، بینمـا عقـل اإلنسـان 

هذه الخاصـیة تمنـع الفهـم اإلنسـاني لجـوهر اهللا. یمكـن  واقع في إطار الزمان والمكان.
لإلنســان أن یتفاعــل مــع الــنّص اإللهــي (*) فقــط ویتصــّرف وفقــًا لــذلك. لــذا، فالتفاعــل 

االختالفــــــات بــــــین اهللا واإلنســــــان. لهــــــذا ن اإلنســــــان واهللا ممنــــــوع بســــــبب المباشــــــر بــــــی
فاألصـــولیون یرفضـــون أّي مــــنهج (*) فـــي المعرفــــة (*)، مثـــل الفلســــفة وعلـــم الكــــالم 

  (**)، التي تّدعي الوصول إلى فهم مطلق هللا.
یجــــادل األصــــولیون بأنــــه مــــّن الضــــروري أن یكــــون اهللا مصــــدر كــــّل المشــــروعیة 

ي السیاســـــیة والمجتمــــــع باإلضـــــافة إلــــــى الفلســـــفة والعقــــــل (**). (**)، فــــــ والتشـــــریع
فعنــدهم، لــیس هنــاك تفســیر نهــائي صــحیح (*) للحكــم،  والمعرفــة، والــدین، والمبــادئ 
ــــــة. فالقضــــــایا مثــــــل المبــــــادئ  ــــــة، والدیموقراطیــــــة (**) دون ربطهــــــا باأللوهی األخالقی

فســدت بــالفهم الخــاطئ األخالقیــة والحریــة (*) واألدیــان كالمســیحیة والیهودیــة (**) أ
ظهور عـدد مـن المبـادئ الخطـرة حـول األلوهیـة، مثـل  هللا. هذا الفهم الخاطئ أّدى الى

الجاهلیة، والردة، والشّك (**) ألنها اصبحت تعتمـد علـى اإلنسـان دون االرتكـاز إلـى 
(*). وهكـــذا، فاالعتقــاد الصـــحیح فـــي اهللا، عنـــد األصـــولیین،  نــّص صـــحیح أو القـــرآن

(*) تطّبــق الشــریعة وتقــیم الدولــة اإلســالمیة والمجتمــع(**). راجــع أیضــًا یتطلــب ثــورًة 
ـــم الكـــالم؛ األصـــولّیة؛ اإلجمـــاع؛ األصـــولیة  الـــردة ؛ التـــوازن؛ الخالفـــة؛ المســـیحیة؛ عل
اإلســـالمیة؛ إســـرائیل؛ الجهـــاد؛ الیهودیـــة؛ االستشـــهاد؛ الماركســـیة؛ األدیـــان التوحیدیـــة؛ 

  ى؛ الحكومة الدینیة؛ التوحید؛ الحضارة الغربیة.العقل؛ الرادیكالیة؛ الشریعة؛ الشور 
. تشیر األلوهیـة عنـد األصـولیین إلـى عـدم إمكانیـة تغیـر مفهـوم التوحیـد األلوهیة

(*) ألن اهللا (*) هــــو الخــــالق ومصــــدر كــــل شــــيء، بینمــــا النبــــي محمــــد هــــو وســــیلة 
ي مثــل االتصــال ومهّمتــه الجوهریــة الــدعوة إلــى المبــادئ اإللهیــة بصــدق وأمانــة. فــالنب

ســــائر المســــلمین اآلخــــرین یــــرتبط بــــنفس الشــــریعة (*)، واهللا اجتبــــاه كرســــول. وهكــــذا، 
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فوظیفــة النبــي، عنــد ّســید قطــب وأبــي األعلــى المــودودي (*)، علــى ســبیل المثــال، لــم 
تكــن الفلســـفة واختـــراع المبـــادئ والفلســـفات، بـــل االلتـــزام بالشـــریعة بشـــكل حرفـــي. بهـــذا 

  نتیجة للخطاب القرآني ومعتمدًا علیه. المعنى، یجعلون الحدیث النبوي
وطبقًا لألصولیین، فالمعرفة (*) اإللهیة من خالل الـنّص (*) المنـّزل تتفـوق علـى 
المعرفـة اإلنسـانّیة، حتــى تلـك التـي یملكهــا النبـي؛ كمـا اّن الســلطة اإللهیـة تتفـوق علــى 

ولیون أّي كــل ســلطة إنســانیة. إذا كــان هــذا هــو حــال النبــي، فبــاالحرى أن ینكــر األصــ
  دور تأسیسي أو فهم متفوق للدین (*) من قبل علماء الدین والفقهاء.

ویرى األصولیون أن ألوهیة المفهوم اإلسالمي العـالمي، التوحیـد، تعنـي أیضـًا بأنـه 
وبــالرغم مــن أن التوحیــد هــو مفهــوم أبــدي، فــإن فهمــه خاضــع لشــروط المفســر وأدوات 

م الـنّص والـنّص نفسـه. إّن المفهـوم اإلسـالمي تفسیره (*). ولذا، یجب التفریـق بـین فهـ
المشـتّق مــن الــنص هــو أبــدي، أمــا الفهــم اإلنســاني الصــحیح فهــو متغیــر. وهكــذا، فــإن 
إمكانیــــات فهــــم أو قــــراءة المفهــــوم اإلســــالمي العــــالمي تمتــــد فــــي كافــــة أنحــــاء المكــــان 

ئ والمفسـر. والزمان. لذا، یصبح مرتبطًا مـع السیاسـي والمـادي، واألحـوال العامـة للقـار 
هكـــذا، فــــإن الــــنّص األساســــي، أو القــــرآن (*)، یمكــــن أن یقــــرأ، ویفســــر ویفهــــم بشــــكل 
ـــذا، فـــإن الخطابـــات الماضـــیة  مختلـــف ومتنـــوع بحســـب األجیـــال واألفـــراد المختلفـــین. ل
المؤسسة على معنى القرآن یجب أن ال تحـّدد مـن الفهـم اإلنسـاني الحـدیث والمعاصـر 

ســـه. فـــال یمكـــن للـــنّص أن ینـــاقض الـــنص بخطـــاب للـــنّص باإلضـــافة إلـــى الماضـــي نف
إنســـاني ماضـــي أو حـــالي، بـــل بواســـطة نـــّص آخـــر فقـــط. راجـــع أیضـــًا الدســـتور؛ اهللا؛ 

  الحكم؛ الدولة اإلسالمیة؛ الجهاد.
  . راجع: السلفیة.إمام الشیخ عبد الفتاح

. یعتبـــر األصـــولیون أن اإلســـالم (*) یســـتهدف إقامـــة األمـــة الصـــالحة أي األمـــة
تــي لــدیها رســالة عالمیـة. فاألمــة یجــب أن تكــون موّحـدة ومضــحیًة بــالنفس فــي األمـة ال

ســــــبیل اهللا (*). كمــــــا أن اإلســــــالم یســــــتهدف تأســــــیس الحكومــــــة اإلســــــالمیة العادلــــــة 
واألخالقیــة أیضــًا (*)، ال االســتبدادیة والطاغیــة. اإلســالم یریــد تأســیس أمــة مســتقیمة 

  وان تكون الحكومة في خدمتها.
اإلسالمیة، عند األصولیین، تقوم على أربـع قواعـد: األولـى، عقیـدة  لهذا فإن األمة

صــــافیة تــــدفع باإلنســــان إلــــى التقــــرب مــــن اهللا؛ الثانیــــة، العبــــادة الصــــحیحة واألعمــــال 
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الدینیــة الصــالحة مثــل الصــالة والصــوم؛ الثالثــة، الوحــدة التــي تكمــل اإلیمــان وتخفــض 
عــة، تشــریع (*) وقــوانین جیــدة مشــتّقة النزاعـات بــین المــذاهب والمیــول السیاســیة؛ والراب

مـــن القـــرآن (*) والســـنة النبویـــة. راجـــع أیضـــًاُ◌ الـــدعوة؛ الخالفـــة؛ الدیموقراطیـــة (*)؛ 
حـــزب الحـــق اإلســـالمي؛ حـــزب اهللا؛ الحـــدود؛ اإلجمـــاع، المجتمـــع اإلســـالمي؛ الدولـــة؛ 

ا، المجتعات الجاهلیة؛ الجهاد؛ العدالة؛ حزب السالمة الوطني؛ الماضـي؛ الـدین؛ رضـ
  محمد رشید.

  راجع المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین. األممیة اإلسالمیة.

. قاد حسن الترابي (*)، زعیم اإلخـوان المسـلمین األممیة اإلسالمیة الثانیة
، االنشـــقاق الرئیســـي األول عـــن المنظمـــة الدولیـــة ١٩٦٤فـــي الســـودان (*) منـــذ عـــام 

ة األممیـــة اإلســـالمیة الثانیـــة. هّیـــأ لإلخـــوان المســـلمین (*). كـــان هـــذا االنشـــقاق بدایـــ
الترابــــي فــــي التســــعینات المــــؤتمر العربــــي اإلســــالمي الشــــعبي لتمثیــــل كــــّل الحركــــات 
اإلســالمیة الرئیســیة بشـــكل عــام، وعارضـــت هــذا المـــؤتمر بدایــة إیـــران والتــي اقترحـــت 

  فكرة الحكومة العالمیة لإلسالم لكي تدعم الحركات اإلسالمیة الثوریة.
عنـدما انعقـد االجتمـاع األول فـي  ١٩٩١تمر بشكل عملـي فـي عـام ظهر هذا المؤ 

ـــــد فـــــي عـــــام  ـــــاني فعق ـــــد مـــــن  ١٩٩٣الخرطـــــوم، أمـــــا المـــــؤتمر الث ـــــه العدی ظهـــــر خالل
االختالفــات مــع إیــران ألن المــؤتمر اســتعمل كلمــة العربــي لوصــف نفســه األمــر الــذي 

، ١٩٩٥ي عــام اعتبرتــه إیــران عمــًال عنصــریًا. أمــا االجتمــاع الثالــث للمــؤتمر فعقــد فــ
دولـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وفـــود اإلخـــوان المســـلمین برئاســـة  ٨٠ممثـــل مـــن  ٣٠٠وحضـــره 

مصــطفى مشـــهور (*) وجبهـــة اإلنقـــاذ اإلســـالمیة (*)، وحركـــة النهضـــة (*)، وحـــزب 
  العمل وٕایران. قّرر هذا االجتماع تأسیس الفروع في جمیع أنحاء العالم اإلسالمي.

والمنظمة الدولیة لإلخوان المسـلمین یتمثـل فـي إّن االختالف الرئیسي بین المؤتمر 
أن المؤتمر یعطي فسحة أكثـر لعمـل الحركـات المحلّیـة ضـمن ظروفهـا المحلیـة ودون 
مركزیـــة عالمیــــة. وتــــرى أن الحركــــات اإلســــالمیة یجــــب أن تتعــــاون كوحــــدات مســــتقلة 

هـو مفیـد وتتأقلم فـي البیئـات اإلقتصـادیة اإلجتماعیـة والسیاسـیة المختلفـة. وهكـذا، فمـا 
ومســاعد لحركــة مــا قــد ال یكــون مالئمــًا لحركــة أخــرى. وبكلمــة أخــرى، یــدافع المــؤتمر 
عـــن التوجهـــات المحلیـــة للحركـــات اإلســـالمیة. أمـــا حركـــة اإلخـــوان فهـــي تریـــد االلتـــزام 
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أكثـر بقــرارات الســلطات المركزیـة. راجــع المنظمــة الدولیـة لإلخــوان المســلمین؛ الترابــي، 
  حسن.

تــدّل الیــوم علــى وظیفــة عائلیــة موروثــة أو حــاكم لمنطقــة. أمــا . كلمــة أمیــر أمیــر
األصولیون فیستعملونها كلقب لقادة مجموعاتهم. ففـي المجتمعـات اإلسـالمیة المنّظمـة 
تقلیــــدیًا، هنــــاك العدیــــد مــــن األمــــراء، لكــــن أمیــــر الجماعــــة أصــــبح محصــــورًا برؤســــاء 

ــــد مــــن األصــــولیی ن أوامــــر زعمــــائهم الحركــــات والمجموعــــات األصــــولیة. ویطیــــع العدی
بصـــرامة وبــــدون أي مســــألة. راجـــع أیضــــًا: حركــــة االتجـــاه اإلســــالمي؛ اإلســــالمبولي، 

  محمد شوقي ؛ عصبة األنصار اإلسالمیة؛ اإلخوان المسلمون في األردن.
  . راجع الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.االنتفاضة

(*) لجبهـة اإلسـالمیة لإلنقـاذ . عضـو اللجنـة التنفیذیـة المنفیـة لانس، عبد اهللا
 ١٩٨٤التي یعیش أعضاؤها في الخارج. كان أحد الجزائریین الـذین تطّوعـوا فـي عـام 

للمحاربة في أفغانستان وكانت لدیه عالقة وثیقـة مـع المجاهـدین األفغـان. انضـم أنـس 
إلـــى الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ وكـــان علـــى مقربـــة مـــن الجماعـــة اإلســـالمیة المســـلحة 

علــى أیــة حــال، هــو یعــارض العنــف الیــوم (*) ویعتبــر أن الجماعــة اإلســالمیة (*). 
  المسلحة خطرة على الحركة األم.

. تعــارض هــذه الجماعـــة الســودانیة حركــة حســـن انصــار الســـنة المحمدیـــة
الترابي (*) في السودان. عندما قامت ثورة اإلنقاذ (*) دعمت هـذه الجماعـة السـیطرة 

لبـــت علـــى النظــام والترابـــي. اضــطهدتها الحكومـــة الســـودانیة اإلســالمیة. فیمـــا بعــد، انق
واعتقلـــت العدیـــد مـــن أعضـــائها واتهمتهـــا بالنشـــاطات اإلرهابیـــة داخـــل الســـودان. ومـــن 

 ١٩٩٥األمثلة على ذلك، الحادثة التي وقعت في مسجد أنصـار السـنة المحمدیـة فـي 
ة. هـذه الحادثـة آخرین أثناء الصـال ٢٠فردًا وجرح حوالي  ١٦في أم درمان حیث قتل 

  نسبت إلى جماعة ثوریة ضمن الجماعة، جماعة التكفیر والهجرة.
  اوغلو، حسین ولي.راجع : حزب اهللا في تركیا.

  اوغلو، صالح میرزا. راجع: منظمة مقاتلي الشرق اإلسالمي األعظم .
  أوغلو، كمال بیال. راجع: التیجانیة.
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   –ب  - 
  میة في لبنان.. راجع الجماعة اإلسالبابّتي، عبد اهللا

ـــة تعمـــل فـــي ١٩٩٦ -١٩٠٧( بازركـــان، مهـــدي  ). بازركـــان ولـــد مـــن عائل
فیمـا بعـد التجارة. في تعلیمه المبّكر، جمع ما بـین الدراسـات التقلیدیـة والحدیثـة. أرسـل 

ــــاریس، وعــــاد فــــي عــــام  ــــة فــــي ب ــــى المدرســــة المركزی ــــى شــــهادة  ١٩٣٥إل حاصــــًال عل
هلــي بعــد أداء خدمتـــه العســكریة. أصـــبح الــدكتوراه. انضــم بازركـــان إلــى المصـــرف األ

ـــة الهندســـة، جامعـــة طهـــران. تعـــاون مـــع شخصـــیة رئیســـیة فـــي  اســـتاذًا أیضـــًا فـــي كلّی
مـن أجـل نشـر رسـالة اإلسـالم(*) المعارضة لشـاه إیـران، الّسـید محمـود طالقـاني (*)، 

التقدمي. أصبح بازركان نشیّطا جدًا فـي تأسـیس ومسـاعدة الجمعیـات اإلسـالمیة. كمـا 
  نضم إلى الحركة القومیة برئاسة محمد مصّدق أیضًا.ا

، أصـــبح نائـــب وزیـــر ، وأشـــرف علـــى تـــأمیم شـــركات الـــنفط. بعـــد ١٩٥١فـــي عـــام 
انضــم بازركـــان إلـــى المقاومــة القومیـــة، لكنـــه ســجن، وأســـس مـــع  ١٩٥٣انقــالب عـــام 

 طالقـاني وآیـة اهللا سـحابي حركــة تحریـر إیـران (*)، لكنـه ســجن مـرة ثانیـة مـع االثنــین.
أّســــس بازركــــان فیمــــا بعــــد مــــع آیــــة اهللا مرتضــــى مطهــــري (*) وطالقــــاني، الجمعیـــــة 

 ١٩٧٧اإلســـالمیة للمعلمـــین وشـــارك فـــي تأســـیس جمعیـــة حقـــوق اإلنســـان أیضـــًا فـــي 
(*)، فعینـــه آیـــة اهللا الخمینـــي (*)  ١٩٧٩حیـــث لعـــب دوّرا فّعـــاًال فـــي الثـــورة اإلیرانیـــة 
  .١٩٧٩أول رئیس وزراء للحكومة المؤّقتة في عام 

اسـتقال بعـدها بازركـان بسـبب قضـیة االسـتیالء علـى السـفارة األمریكیـة فـي طهـران 
وأخــذ الرهــائن األمــریكیین. أّســس فیمــا بعــد جمعیــة الــدفاع عــن الحریــة وســیادة األمـــة 
اإلیرانیة. ویعتبر بازركان مصلحًا إسالمیًا لیبرالیـًا، ولـیس اصـولّیا. راجـع أیضـًا: حركـة 

  صادق؛ المجلس الشورى؛ طالقاني، الّسید محمود. تحریر إیرا؛ قطب زادة،
  راجع منظمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدري، یوسف.

 . مصـــطلح لألصـــولیین یوظفونـــه ال بمعنــى اختـــراع شـــيء مـــا أو تطـــویرالبدعـــة
لمفهــوم ومــذهب مــا. فــي الحقیقــة، یعنــون بالبدعــة التطــویر غیــر اإلســالمي للمــذاهب 

التطــّورات الســابقة التــي قبلــت بهــا الجماعــة اإلســالمیة أو القواعــد والمفــاهیم فــي مقابــل 
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العاّمــة للــدین (*). فاألصــولي المتشــدد، علــى ســبیل المثــال، یعتبــر الدیموقراطیــة (*) 
بدعـــة ســــیئة، بینمــــا یعتقــــد األصــــولي المعتـــدل بأّنهــــا تطــــویر لمبــــدأ قــــدیم، الشــــورى أو 

  اإلجماع (**)، وبالتالي، لیست بدعة سیئة.
). فــــاز برجــــاوي بمقعــــد فــــي البرلمــــان - ١٩٥٩(  وي، محمــــد أحمــــدبرجــــا

اللبنـــــاني كمرّشـــــح عـــــن حـــــزب اهللا (*) فـــــي بیـــــروت. شـــــارك فـــــي مقاومـــــة حـــــزب اهللا 
وكان عضـو لجنـة دعـم المقاومـة. شـارك فـي تأسـیس  ١٩٨٢لالحتالل اإلسرائیلي في 
، بیـت ( المقـر األساسـي هـو فـي طهـران) ١٩٨٣الشـهید فـي الفرع اللبناني لمؤسسـات 

مـــال المســـلمین، مركـــز الخمینـــي الثقـــافي، وقنـــاة حـــزب اهللا التلفزیونیـــة، المنـــار. یهــــتّم 
برجــاوي بإلغــاء الطائفیــة ألنهـــا المصــدر الرئیســي لكــّل مشـــاكل لبنــان. فقــد مقعــده فـــي 

  .١٩٩٦االنتخابات البرلمانیة لعام 
  . راجع السلفیة.البرقاوي، الشیخ یوسف

نــرال فــي الجــیش الســوداني الــذي قـــاد . البشــیر هــو جالبشــیر، عمــر حســن
االنقــالب أو ثــورة اإلنقـــاذ الــوطني فــي الســـودان بــدعم مــن الجبهـــة اإلســالمیة القومیـــة 

. أّســس البشــیر مجلســًا عســكریًا ١٩٨٩المهــدي فــي عــام  ضــّد رئــیس الــوزراء صــادق
  وحل كل األحزاب (*) واعتقل أغلب زعمائها المهمین.

بهة اإلسالمیة القومیـة، التـي تطـّورت مـن رحـم ، ارتبط البشیر بالج١٩٨٥منذ عام 
اإلخــوان المســلمین فــي الســودان (*) وكانــت برئاســة حســن الترابــي (*). لــم یتضــّمن 

یعمـــــل بشــــكل صـــــحیح. اســـــتبدل المجلـــــس  المجلــــس العســـــكري أعضـــــاء الجبهــــة ولـــــم
العسكري بمجلس الشورى (*) فیما بعد. أصبح البشیر رئیسـًا للجمهویـة. راجـع أیضـًا: 

وان المسلمون في السودان؛ قوات الدفاع الشـعبیة؛ أنصـار السـنة المحمدیـة؛ طـه، اإلخ
  علي عثمان؛ الترابي، حسن.

) . هــو نائــب رئــیس الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ(*)  - ١٩٥٥(  بلحــاج، علــي
فــي تــونس. مـات أبــوه أثنــاء الثـورة فــي الجزائــر. بــدأ  ١٩٥٥فـي الجزائــر. ولــد فـي عــام 

ي ســـوف، وهـــي بلـــدة واقعـــة فـــي جنـــوب شـــرق الجزائـــر، قـــرب بلحـــاج تعلیمـــه فـــي واد
الحدود التونسـیة. واصـل تعلیمـه فـي الـدین واللغـة العربیـة فـي مسـجد الزیتونـة، ثـّم عّلـم 
اللغة العربیة باإلضافة إلـى الـدین فـي ا لجزائـر. كـان بلحـاح علـى اتصـال بالعدیـد مـن 
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أحمــد ســحنون وعباســي الشخصـیات الجزائریــة اإلســالمیة مثــل عبــد اللطیــف ســلطاني، 
  مدني (**).

أطلــع بلحــاج علــى العدیــد مــن القــراءات للكّتــأب األصــولیین السیاســیین مثــل حســن 
البنا، سید قطب وعبد القادر عودة (**). عـالوة عـن ذلـك، أصـبح لدیـه الحقـًا عالقـة 
مـــا مـــع الجماعـــة اإلســـالمیة المســـلحة (*) وانتســـب إلـــى منظمـــة الـــدعوة اإلســـالمیة. 

اإلســالمي. اعتقــل أثنــاء فتــرة فــي حیاتــه بتطّرفــه السیاســي (*) وتشــدده  وعــرف مبكــراً 
بسبب نشاطاته في الحركة اإلسالمیة الجزائریة إضافة إلـى اتصـاله  ١٩٨٣ – ١٩٨٢

بالحركـــة اإلســـالمیة للجزائـــر (*) التـــي قادهـــا مصـــطفى بـــویعلي، وهـــي حركـــة مســـّلحة 
  عملت ضّد النظام الجزائري.

آخــرین، جبهــة اإلنقــاذ اإلســالمیة، واختیــر نائبــًا للــرئیس أّســس بلحــاج بالتعــاون مــع 
، اعتقـــل وبعـــد ذلـــك حـــّول إلـــى ١٩٩١عباســـي مـــدني. فیمـــا بعـــد فـــي آب / أغســـطس 
ســنة فــي الســجن. علــى أیــة حــال،  ١٢المحكمــة العســكریة فــي البلیــدة، وحكــم علیــه بـــ 

هضــة . راجــع أیضــًا جبهــة اإلنقــاذ اإلســالمیة؛ حركــة الن١٩٩٧أطلــق ســراحه فــي عــام 
  اإلسالمیة في الجزائر؛ الجیش اإلسالمي لإلنقاذ؛ كبیر، رابح؛ مدني، عباسي.

  راجع حزب األمة في الجزائر.بن خدة، یوسف. 

) هو أحـد أكثـر األصـولیین الـدولین المطلـوبین  - ١٩٥٤(  بن الدن، أسامة
ـــة مـــن أصـــول حضـــرمیة، فـــي  ـــة ثرّی ـــد فـــي أوائـــل الخمســـینات مـــن عائل فـــي العـــالم. ول

ة العربیــة الســعودیة. اّســس أّبــوه شــركة للمقــاوالت والتجــارة، مجموعــة بــن الدن، المملكــ
التــي قــدر رأســمالها فــي مطلــع التســعینات بحــوالي خمســة ملیــارات دوالر. بعــد التخــّرج 

 ، مضـى الـى١٩٧٩من كلیة الهندسة من جامعة الملك عبد العزیز في جـدة فـي عـام 
فغـان العـرب (*). جّنـد آالف العـرب ونّظـم أفغانستان وكان أحد الزعماء الرئیسـیین لأل

، عـــاد إلـــى المملكـــة العربیـــة ١٩٨٩معســـكرات التـــدریب لمحاربـــة الســـوفیات. فـــي عـــام 
الســـعودیة للمشـــاركة فـــي إدارة أعمـــال العائلـــة؛ بعـــد خـــروج الســـوفیات مـــن افغانســـتان. 

. وبســبب ١٩٩١أّدت نشــاطاته ضــد الحكومــة الســعودیة لنفیــه إلــى الســودان فــي عــام 
. بعــد ١٩٩٤ارضــته المتشــددة للنظــام الســعودي، جــرد مــن جنســیته الســعودیة عــام مع

حــرب الخلــیج الثانیــة، أصــبح بــن الدن ناقــدًا حــادًا للوالیــات الّمتحــدة األمریكیــة واعتبــر 
قّواتهــــا فــــي الخلــــیج جیشــــًا محــــتًال كــــافرًا فــــي ظــــّل أقــــدس المقّدســــات اإلســــالمیة. فــــي 



 ١٧١ 

اریـــة مســـتخدمًا مئـــات األفغـــان العـــرب. وتحـــت الســـودان، اّســـس وأدار عـــّدة أعمـــال تج
الضــغط الشـــدید مــن الحكومـــة األمریكیـــة، طــردت الحكومـــة الســودانیة بـــن الدن الـــذي 

حیــث أصــدر فتــوى (*) بــإعالن الحــرب ضـــّد  ١٩٩٦انتقــل إلــى أفغانســتان فــي عــام 
فــي مخبــأ مــتقن تحــت حمایــة  ٢٠٠١الوجـود األمریكــي فــي الخلــیج. عــاش حتــى العــام 

ان واّسـس معسـكرات لتـدریب األصـولیین العـرب المتشـددین. یقـدر أتباعــه حكومـة طالبـ
  مقاتل في العدید من البلدان. ٤٠٠٠بحوالي 

ملـــــون دوالر، تصـــــرف فـــــي الغالـــــب لتمویـــــل  ٢٥٠تقـــــدر ثـــــروة بـــــن الدن بحـــــوالي 
الحركات اإلسالمیة الناشـطة التـي تعـارض أنظمتهـا والوالیـات المتحـدة. وقـد تـوّرط فـي 

ال البــاب یوحنــا بــولس الثــاني والــّرئیس حســني مبــارك وتفجیــرات مركــز محــاوالت الغتیــ
، كمــا تــورط فــي تفجیــر المقــر األمریكــي ١٩٩٥التجــارة العــالمي فــي نیویــورك فــي عــام 

، وبــرج الخبــر فــي الظهــران فــي ١٩٩٥لتــدریب الحــرس الــوطني فــي الریــاض فــي عــام 
. ١٩٩٨نیـــا فـــي عـــام كینیـــا وتنزا ، وكـــذلك ســـفارات الوالیـــات المتحـــدة فـــي١٩٩٦عـــام 

شـــــّكل لجنـــــة النصـــــح واإلصـــــالح والجبهـــــة اإلســـــالمیة العالمیـــــة للجهـــــاد ضـــــّد الیهـــــود 
والصــــلیبیین. فالجبهــــة هــــي منظمــــة غامضــــة كّونــــت مــــن جماعــــات ثوریــــة، تعهّــــدت 
باالنتقــام الشــرس مــن القــوات األمریكیــة والمصــالح األمریكیــة فــي جمیــع أنحــاء العــالم. 

والســعودیون بــن الدن بالمنظمــات والحــوادث اإلرهابیــة ویــربط المســؤولون األمریكیــون 
فــــي الجزائــــر، والمملكــــة العربیــــة الســــعودیة، ولنــــدن، ومصــــر، والصــــومال، والفلبــــین، 
وٕاثیوبیــا، والــیمن وأمــاكن أخــرى. الجبهــة اإلســالمیة الدولیــة تتكــّون مــن القاعــدة التابعــة 

میة وجماعــة الجهــاد والجماعــة اإلســال –وهــي مؤسســة اإلنقــاذ اإلســالمیة  –لــبن الدن 
اإلســـالمي (**) فـــي مصــــر. كمـــا یعتبــــر بـــن الدن أیضـــًا مــــن الممـــولین األساســــیین 

التبرعـــات للحركـــات االســـالمیة فـــي الخلـــیج. یجـــد ابـــن الدن الوســـائل والقـــائمن بجمـــع 
األموال علـى النشـطاء المسـلمین فـي جمیـع أنحـاء العـالم اإلسـالمي مـن الكفیلة لتوزیع 

دة فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة وأوروبـــا والشـــرق األوســـط. خـــالل الشـــركات المتعـــد
وفـي المملكـة  ١٩٩٨جّمدت أصوله المالیـة فـي الوالیـات المتحـدة فـي آب / أغسـطس 

، وضـعته اإلدارة األمریكیـة علـى ١٩٩٩. ومنـذ عـام ١٩٩٤العربیة السعودیة في عـام 
دوالر للقـــبض  رأس الئحــة االرهــابیین الـــذین تالحقهــم، وقـــد خصصــت خمســـة مالیــین
اتهمـــت  ٢٠٠١علیـــه. والیـــوم وبعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن أیلـــول/ ســـبتمبر عـــام 
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القاعـــدة بتفجیـــر مركـــز التجـــارة العـــالمي والبنتـــاغون فـــي فیرجینیـــا ممـــا أدى إلـــى مقتـــل 
ذ انهیـار نظـام طالبـان الـذي رفـض شخص. وال یعرف مكـان وجـوده منـ ٢٨٠٠حوالي 

دة األمریكیـــة. كمـــا ال یعـــرف مكـــان وجـــود كبـــار تســـلیم بـــن الدن إلـــى الوالیـــات المتحـــ
  أعضاء القاعدة على وجه التحدید.

) .هـو المؤسـس والمرشـد العـام األول لإلخـوان ١٩٤٩ – ١٩٠٦(  البنا، حسن
المســــلمین (*) فــــي مصــــر وأحــــد أكثــــر الزعمــــاء المــــؤّثرین فــــي الحركــــات اإلســــالمیة 

كــان مفكــّرا قــام ببلــورة مفهــوم اإلســالم الحدیثــة. مــا كــان البنــا عالمــًا دینیــًا تقلیــدیًا لكنــه 
السیاســـي (*) وناشـــطًا أّســـس الحركـــة األصـــولیة اإلســـالمیة األكثـــر أهمیـــًة فـــي العـــالم 

  اإلسالمي.
ألحمد عبـد الـرحمن السـاعاتي المعـروف بصـدقه وكرمـه.  ١٩٠٦ولد البنا في عام 
القــرآن الغربیــة حیــث ترعــرع فــي جــو دینــي، فــتعلم الفقــه وحفــظ  حوقــد ولــد فــي وســط فــو 

الكـــریم. كـــان والـــد البنـــا متـــدّینًا جـــدًا ویمتلـــك مكتبـــة دینیـــة اســـتخدمها حســـن البنـــا. وقـــد 
، دخـل إلـى ١٩٢٠حضر البنا بعض الحلقات الصوفیة وزار مساجد بعیـدة. فـي العـام 

  كلیة المعلمین، وعند تخرجه درس العلوم اللغویة والدینیة في دار العلوم في القاهرة.
د حدیثـة كالتربیـة وعلـم الـنفس. كمـا اهـتم بالشـؤون االجتماعیـة ودرس البنا عدة مـوا

والسیاسیة والریاضیة. وبشـكل مغـایر للتعلـیم التقلیـدي، كانـت دائـرة اهتمـام البنـا تشـتمل 
علـــى مـــا هـــو غیــــر دینـــي. ومنـــذ بــــدایات تدریســـه، كـــان البنــــا یحـــرص علـــى مراجعــــة 

نعومـة أظــافره، كــان البنــا  القضـایا السیاســیة واالقتصــادیة مــن وجهـة نظــر دینیــة. ومنــذ
متــأثرًا بــالطرق الصــوفیة، فأدخــل بعضــًا مــن مبادئهــا عــن األخــالق والتربیــة فــي تعــالیم 
اإلخـــوان المســـلمین. أمـــا أول حركـــة أسســـها البنـــا فكانـــت الجمعیـــة الحصـــافیة الخیریـــة 

  التي اهتمت بالتنشئة األخالقیة.
وأن الحضـارة (*) اإلسـالمیة  وقد اعتقد البنا أن اإلسـالم یعـالج جمیـع أوجـه الحیـاة

تشــتمل علــى مــا هــو جیــد فــي كــل الحضــارات الســابقة بــل تتعــداها فــي التقــدم. وأّســس 
. وخـــــالل خمـــــس ســـــنوات، امتـــــدت عبـــــر ١٩٢٨البنـــــا اإلخـــــوان المســـــلمین فـــــي عـــــام 

اإلســكندریة وأســوان. وســمحت لــه قّوتــه البدنیــة الصــلبة بالعمــل لســاعات طویلــة جــدًا، 
ارك في النشاطات السیاسـیة اإلجتماعیـة العدیـدة. أصـبحت فسافر، وحاضر وكتب وش

  حركة اإلخوان الحركة الدینیة الكبرى في العالم اإلسالمي.
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، نقــل البنــا مــن وظیفتــه فــي اإلســماعیلیة إلــى القــاهرة، فحولهــا إلــى ١٩٣٣فــي عــام 
فرصــة عظیمــة لتوســیع وتقویــة حركتــه. اعتمــد علــى عــدة طــرق لتوســیع دعوتــه منهــا 

، أصــبحت حركتــه منظمــة متطــورة بشــكل جیــد تعاملــت ١٩٣٨حلــول عــام المجــالت. ب
مـــع كـــّل أوجـــه الحیـــاة. وأثنـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، انتشـــرت حركـــة البنـــا فشـــملت 
طــــالب الجامعــــة الــــذین عارضــــوا مشــــاریع الحكومــــات السیاســــیة. أوجــــد البنــــا بــــرامج 

صــادرت الحكومــة  ریاضــیة لتــدریب الطــالب ولتعزیــز الــدعم لحركتــه فــي الوقــت نفســه.
  مجالت اإلخوان واعتقلت البنا حیث زاد اعتقاله من شعبیته.

خـــوان ، وّجـــه البنـــا جهـــوده نحـــو تقـــویض الحكومـــة. انتقـــد اال١٩٤٥وبحلـــول عـــام 
الحكومة بسبب اضطهادها للحركة، مـع هـذا شـاركت الحركـة فـي القتـال فـي فلسـطین. 

قراشـي باشــا ألن الحكومــة اتهمــت اشـتدت التــوّترات بــین اإلخـوان والحكومــة باغتیــال الن
وحلــت الحركــة بموتــه، حــل عصــر جدیــد  ١٩٤٩اإلخــوان بــذلك. اغتیــل البنــا فــي عــام 

لألصـــولّیة (*)، وهـــو العصـــر الـــذي رأى أن بلـــورة القـــدرات العســـكریة للحركـــة تشـــكل 
  ضمانًا لها ضّد قمع الحكومة.

رشــــد العــــام إن الخطـــاب األیــــدیولوجي والسیاســـي لمؤســــس اإلخــــوان المســـلمین والم
األول فــــي مصــــر، حســــن البنــــا، هــــو الخطــــاب التأسیســــي الرئیســــي لمعظــــم الحركــــات 
اإلسالمیة الرئیسیة. بكلمة أخرى، إن حركة اإلخوان المسلمین هـي المنظمـة األّم لكـّل 
الحركـات األخـرى. وٕاذا أخـذنا فـي الحســبان ظـروف المجتمـع المصـري خـالل النصــف 

النسـبیة التـي تمتـع بهـا المصـریون، لـم تكـن مسـألة األّول من القـرن الماضـي، والحریـة 
اغتصـــاب الســـلطة بـــالعنف علـــى جـــدول أعمـــال اإلخـــوان المســـلمین. ومـــع اهتمـــامهم 

، عمـل البنـا علـى أن تكـون حركتـه ممثلـة بأسلمة (*) الحكومة، والدولة (*) والمجتمع
ى (*). فــي النظــام السیاســي القــائم آنــذاك، وهكــذا تنــافس سیاســیًا مــع األحــزاب األخــر 

رشح البنا نفسه مّرتین لالنتخابات مع أفراد من حزبـه، اإلخـوان. وكـان بعـض أعضـاء 
اإلخوان المؤّسسین في الوقـت نفسـه أعضـاء فـي األحـزاب السیاسـیة األخـرى؛ وینطبـق 

  الوضع نفسه على اإلخوان المعاصرین.
س طّور البنا منظمته إلى حزب سیاسي مع جدول أعمال سیاسـي معـّین لكـي یتنـاف

، ترشــح البنــا مــع ١٩٤٢مــع األحــزاب األخــرى التــي كانــت فاســدة فــي رأیــه. فــي عــام 
بعــــض اإلخــــوان لالنتخابــــات، إال أن رئــــیس الــــوزراء آنــــذاك أقنعــــة باالنســــحاب. فـــــي 
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المقابـــل، وعـــد البنـــا بإعطـــاء حریـــة أكبـــر لمنظمتـــه وبـــإغالق محـــالت بیـــع المشـــروبات 
قــت الحــق مــن تلــك الســنة، أغلــق الكحولیــة والــدعارة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــي و 

رئــیس وزراء النحــاس كــّل فــروع اإلخــوان، مــا عــدا المقــر األساســي . وثانیــًة فــي عــام 
، ترشح البنا وخمسة من اإلخوان لالنتخابات، لكـن الجمیـع أخلـق فیهـا. تنـافس ١٩٤٥

اإلخــوان مــع الوفــد، والشــیوعیین وغیــرهم. وعلــى الــرغم مــن ســقوط البنــا واإلخــوان فــي 
قوّیا؛ علـى سـبیل المثـال، دعـي إلـى القصـر فـي بات، أصبح البنا العبًا سیاسیًا االنتخا
لالستشــارة بخصــوص تعیــین رئــیس وزراء جدیــد. فــي ذلــك الوقــت، شــّجع  ١٩٤٦عــام 

  القصر اإلخوان خصوصًا لكي یقفوا ضّد الشیوعیین والوفد.
ســـادها إن إدانـــة البنـــا لألحـــزاب المصـــریة ال تعـــود إلـــى أســـباب دینیـــة بـــل بســـبب ف

الواســـع وتعاونهـــا مـــع البریطـــانیین. فشـــجبه للتجربـــة الحزبیـــة للمرحلـــة الســـابقة لرئاســـة 
جمال عبد الناصر ما كان رفضًا للحیاة البرلمانیة المصریة، بـل رفضـًا للحیـاة الحزبیـة 
المصـــریة، ولـــیس لمبـــدأ الحیـــاة الدســـتوریة والسیاســـة التعّددیـــة ( الحزبیـــة). أبـــدى البنـــا 

مارسة المصریة الدستوریة قد فشلت فاصبحت في حاجـة إلعـادة توجیـه اعتقاده أن الم
راجع ایضًا أبو غدة، عبـد الفتـاح؛ البنـا، سـیف اإلسـالم؛ الخالفـة؛ الدیموقراطیـة؛ فـرج؛ 
عبــــد الســــالم؛ الحكــــم؛ الهضــــیبي، عشــــماوي، صــــالح؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ الجهــــاد 

ــــدین؛ اإلســــالمي؛ المعرفــــة؛ اإلخــــوان المســــلمون؛ اإلخــــوان ال ــــدیولوجیا؛ ال مســــلمون، إی
الثــورة؛ رضــا، محمــد رشــید؛ شــادي، صــالح؛ الشــورى؛ الســباعي، مصــطفى؛ النظــام؛ 

  تقلید؛ النّص؛ عالّمیة اإلسالم.
جـدًا فـي اإلخـوان المسـلمین(*) وابـن . هـو عضـو بـارز البنا، سیف اإلسـالم

ان عضــو مؤسســها حســن البنــا(*). اصــبح البنــا الســكرتیر العــام التحــاد المحــامین. كــ
  البرلمان المصري. ویفترض البعض أنه عضو في مكتب اإلرشاد في اإلخوان.

  . راجع الخطیب، عبد الكریم.بنكیران، عبد اإلله

ـــو الحســـن ـــي صـــدر، أب ). هـــو الـــرئیس األول للجمهوریـــة  - ١٩٣٣(  بن
 ٧٥بأغلبیــة  ١٩٨٠اإلســالمیة فــي إیــران الــذي انتخــب فــي كــانون الثــاني/ ینــایر عــام 

كـــان بنــي صـــدر مقّربـــًا مــن آیـــة اهللا الخمینــي (*) بینمـــا كـــان فــي المنفـــى فـــي بالمئــة. 
فرنســا وعــاد معــه علــى الطــائرة نفســها إلــى إیــران. وبســبب اعتبــار القــوى المتشــددة بنــي 
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صدر مسلمًا إصالحیًا متحررًا، وقفت ضـّده وضـد محمـد شـریتعمداري (*). فـي بدایـة 
كّل السلطات التنفیذیة، بمـا فـي ذلـك إمـرة رئاسة بني صدر، حّول اإلمام الخمیني إلیه 

القـــّوات المســـّلحة. بـــدأ ســـقوطه بمعارضـــته لحجـــز رهـــائن أمـــریكیین واالســـتیالء علــــى 
الســفارة األمریكیــة فــي طهــران. وكــون بنــي صــدر درس االقتصــاد الغربــي، فقــد أحــاط 

جـال الـدین نفسه بدعاة التقنیة والسیاسیین ذوي التعلیم الغربي الذین لـم یحترمـوا كثیـرًا ر 
  وأرادوا نوّعا من الحریة والبعد عن المؤسسة الدینیة.

عنـدما اشـتبكت القـوى اإلصـالحیة المتحــررة بـالقوى المحافظـة، أّیـد اإلمـام الخمینــي 
بنـــي صـــدر. ونتیجـــة للتنـــافس الـــداخلي مـــن أجـــل الســـلطة، وبعـــد خطـــاب هـــاجم فیـــه 

ني من قیـادة القـّوات المسـّلحة الدیكتاتوریة في قاعدة للقوات الجویة، عزله اإلمام الخمی
بعــــد أن اتهمــــه مجلــــس الشــــورى (*) بالخیانــــة العظمــــي بأغلبیــــة ســــاحقة، وطــــرد مــــن 

. واخیـــرًا، هـــرب بنـــي صـــدر إلـــى فرنســـا فـــي آب/ ١٩٨١الرئاســـة فـــي حزیـــران/ یونیـــو 
أغســطس. راجــع أیضــًا: بهشــتي، محمــد حســین؛ خــامنئي، علــي؛ قطــب زادة، صــادق؛ 

  لس الثوري.رفسنجاني، علي أكبر؛ المج
  . راجع المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین. بهاء الدین، عمر

). كـــان آیـــة اهللا بهشـــتي مـــن ١٩٨١ – ١٩٢٨(  بهشـــتي، محمـــد حســـین
أتباع آیة اهللا الخمیني (*) بینما كان یدرس في قـم. حّصـل بهشـتي دراسـاته العلیـا فـي 

ویــة معارضــة رجــال الــدین أوروبــا، ثــّم عمــل فــي وزارة التربیــة. لعــب دورًا مهمــًا فــي تق
للشــــاه فســــجن لــــذلك. بعــــد الثـــــورة اإلســــالمیة (*)، أصــــبح زعــــیم الحــــزب الجمهـــــوري 
اإلســــالمي (*) وعضــــو المجلــــس الثــــوري ومجلــــس الخبــــراء (**). ثــــم عــــّین رئـــــیس 
المحكمة العلیا. عارض بشّدة السیاسة التحّرریـة للـّرئیس أبـي الحسـن بنـي صـدر (*). 

انفجــــار قنبلــــة. راجــــع أیضــــًا: الحــــزب الجمهــــوري فــــي  ١٩٨١قتــــل بهشــــتي فــــي عــــام 
  اإلسالمي؛ خامنئي، علي؛ منتظري، حسین علي؛ المجلس الثوري.

  . راجع یوسف، أحمد رمزي.بولوشي، عبد الباسط

راجـــــــع: الجماعـــــــة اإلســـــــالمیة ). ١٩٨٧ – ١٩٤٠(  بـــــــویعلي، مصـــــــطفى
  ناح، محفوظ.المسلحة؛ الحركة اإلسالمیة للجزائر؛ الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ؛ نح

  . راجع: اإلخوان المسلمون في سوریا. البیانوني، محمد أبوالنصر
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  راجع: السلفیة. البیطار، محمد بهجت.

  راجع: األفغان العرب.بیعة اإلمام. 

القــرآن(*)  –. ألن تقــدم التـاریخ قــد یبعــد المســافة بـین الفــرد والــنّص (*) التــاریخ
سه علـى الـنص، لـذا، یـرفض األصـولیون فعلى اإلنسان أن یؤسس نف –والسنة النبویة 

الثقـــل المعیـــاري للتـــاریخ. فعنـــد األصـــولیین، فـــي مقابـــل اإلصـــالحیین، أدى االلتصـــاق 
بالتــاریخ إلــى منــع الفهــم المباشــر للــنص وقــراءة القــرآن والســنة النبویــة، فالتــاریخ أصــبح 
مصــدر غمــوض وٕابهــام الــنص. فالتــاریخ هــو واقــع فــي الماضــي (*)، ال فــي الــوحي. 

ال مجـــــال محتمـــــل للتقـــــدم عنـــــد األصـــــولیین دون القطـــــع مـــــع الخطابـــــات الماضـــــیة فـــــ
المؤسســـة علـــى مجتمعـــات انتهـــت؛ فمثـــل هـــذا القطـــع یســـمح بـــالفهم األصـــیل واألكثـــر 
ـــم  ـــنّص. هكـــذا فـــإن كـــّل المنـــاهج الموظفـــة ســـابقًا للمعرفـــة (*) مثـــل عل مباشـــرة مـــن ال

نیــًا، ال بــد مــن تطــویر فلســفة الكــالم والفقــه (**) یجــب أن تســتبدل بمنــاهج جدیــدة. ثا
سیاسـیة جدیـدة (*) وســلوك سیاسـي جدیــد مـن أجـل إعــادة التقیـیم والتحّقــق مـن القــراءة 

  النّصیة الجدیدة، وهي نفسها لیست أكثر من قراءة سیاسیة.
مثـــل هـــذا االّدعـــاء یصـــبح أكثـــر ضـــرورة عنـــد األصـــولیین مـــن أجـــل تبریـــر رفـــض 

فــــإن القــــول بـــأن الحركــــة التاریخیــــة أو الماضـــي. ومــــن وجهـــة النظــــر األصــــولیة هـــذه 
العلمیــة تحتــوي علــى مبــادئ مؤّكــدة، یفــّرغ، أوًال، دعوتهــا لتطــویر تــاریخ جدیــد أو علــم 
جدید (*) من معناها، وثانیًا، تجبرها على مواصلة تطویر المنـاهج األقـدم مثـل الفقـه. 

ت الجذریــة فــي وهكـذا، وثالثــًا، تنكــر مشــروعیة (*) دعوتهــا فــي الحاجــة لتقــدیم التغییــرا
المجتمعــات الحالیــة. ولــذلك، فــإن نكرانهــا لألســس اإلســالمیة للعلــوم والفلســفات تجعــل 
مـــن دعوتهـــا إلـــى الحاجـــة لتطـــویر علـــوم وفلســـفات إســـالمیة جدیـــدة معقولـــة. یشـــارك 
األصــولیون بشــكل غیــر مباشــر فــي التاریخانیــة (*)، وذلــك عبــر ربــط كــّل التفســیرات 

  یة والمادیة.بالظروف السیاسیة واالجتماع
ثانیـــــة، یـــــذهب األصـــــولیون المتشـــــددون خطـــــوة لألمـــــام ویجـــــادلون بـــــأن الحضـــــارة 
اإلسالمیة الحدیثة یجـب أن تكـون مسـتقلة عـن كـل الحضـارة اإلسـالمیة الماضـیة (*) 
والحضـــــارات األجنبیـــــة الحالیـــــة. هـــــذه الحّجـــــة یقـــــدمها األصـــــولیون مـــــن أجـــــل عـــــدم 

خــاطئ حــول عــدم التناســب بــین النمــاذج المصــالحة مــع الفكــر الغربــي بســبب الفهــم ال
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اإلســــالمیة والنمــــاذج غیــــر اإلســــالمیة. راجــــع أیضــــًا الحركیــــة؛ الخالفــــة؛ المســــیحیة؛ 
الشــمولیة؛ الحــوار؛ األصــول؛ التاریخانیــة؛ الحكــم؛ اإلجمــاع؛ الدولــة اإلســالمیة؛ الفقــه؛ 

التقلیــد؛  اإلصــالتحیة؛ الحداثــة؛ الماضــي؛ القــرآن؛ الثــورة؛ الســلفیة؛ الشــریعة؛ الشــورى؛
  التوحید.

  . راجع التاریخ ؛ التاریخانیة؛ الماضي.التاریخ اإلسالمي

. بســبب التأكیــد األصــولي علــى تاریخانیــة التطــور الفكــري لإلنســان التاریخانیــة
وعالقتــه بــالنّص (*)، تصــبح قـــراءة اإلنســان وتفســیره (*) للـــنّص مؤّقتــة مــن الناحیـــة 

ئي للحقیقـــة. فالحقیقـــة متوقفـــة علـــى فائـــدتها التاریخیـــة وعـــاجزة عـــن إّدعـــاء الفهـــم النهـــا
لتلبیـة الحاجــات االجتماعیــة وتطـویر اإلنســان. ورغــم ذلــك، مثـل هــذه الفائــدة لإلنســانیة 
ال تستطیع أن تحول أي مبدأ طوره اإلنسان إلـى یقـین مطلـق أو أولویـة مطلقـة، والتـي 

هــي أنهــا نســبیة  یجــب أن تطّبــق عالمیــًا أو إلــى األبــد. فحقیقــة كــل المبــادئ اإلنســانیة
ومتوقفــــة علـــــى شـــــروطها االجتماعیـــــة والسیاســــیة. باإلضـــــافة إلـــــى هـــــذا، إن التحلیـــــل 
التاریخــاني الــذي یطلقــه حســن الترابــي، وســید قطــب وأبــو الحســن النــدوي (**)، علــى 
المنتجات اإلنسانیة الثقافیة یتطلب تقیید أّي تفسیر دینـي بشـروط المفسـر الـذي بغـض 

ة، ال یستطیع معرفـة كنـه الرسـالة األصـلیة للـنص اإللهـي أو النظر عن سلطاته الفكری
القـــرآن (*). ویمكننـــا القـــول بشـــكل مختلـــف، أن اإلنســـان قـــد ینـــتج قـــراءات وتفســـیرات 
نســبیة ومؤّقتــة، قــد تكــون جیــدة أو غیــر جیــدة، مــن منطلــق فائــدتها. لكــن اإلنســان ال 

تفسـیر المشـتّق مـن التـاریخ یمكنـه أبـدًا إعـالن نهائیـة أّي منـتج إنسـاني، بمـا فـي ذلـك ال
.(*)  

كمـــا یؤكـــد األصـــولیون بـــأّن شـــروط اإلنســـان تتغّیـــر، وهـــذا یتطّلـــب تغییـــر القـــراءات 
والتفســیرات. أمــا الــنّص اإللهــي فهــو أبــدي وصــالح لكــّل زمــان ومكــان. فحیقتــه ال تنبــع 
مـــن مطابقتـــه لشـــروط معّینـــة لمجتمـــع مـــا، لكـــن بـــاألحرى مـــن تزویـــده بمجموعـــة مـــن 

تــي یمكــن أن تفســر ویعــاد تفســیرها حســب اخــتالف الزمــان والمكــان. إال أن المبــادئ ال
الــنّص اإللهـــي نفســه یبقـــى غیــر متـــأّثر بــالتغییرات الحاصـــلة فــي الظـــروف اإلنســـانیة، 
وهــذا عنــد كــل األصــولیین. لــذا، یجــب أن یكــون الــنص هــو المصــدر لتنظــیم فلســفات 

یــدي یحتاجـه المســلمون لبنــاء الحیـاة، والمجتمــع والدولـة. فهــذا الــنص یعمـل كــنّص توح
المجتمـــع والدولـــة وكمرجـــع شـــرعي نهـــائي فـــي احتمـــال صـــحة القـــراءات والتفســـیرات. 
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بكلمــة أخــرى، بمــا أن فهــم اإلنســان لمعنــى الــنّص النهــائي نــاقص دائمــًا، یصــبح كمــال 
ـــنّص نفســـه ضـــمان أن  للمســـلمین اســـتمراریة فـــوق تاریخیـــة تعمـــل علـــى بنـــاء وحـــدة ال

  ًا: التاریخ.المسلمین. راجع أیض
  . راجع: حركة التجدد اإلسالمي.التجدد اإلسالمي

. راجــــع: األصــــولّیة؛ التفســــیر؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ الثــــورة؛ التوحیــــد؛ التجدیــــد
  عالّمیة اإلسالم.

  . راجع: روحانیون موباریز.تجمع علماء الدین المناضلین

ى . أســس أصــًال فــي لبنــان مــن أجــل العمــل علــتجمــع العلمــاء المســلمین
تشــجیع التعــاون الشــیعي الســني بعــد انتصــار الثــورة اإلســالمیة فــي إیــران (*) ولخدمــة 
البرنـــامج السیاســـي للجمهوریـــة اإلیرانیـــة. ظهـــر أثنـــاء االحـــتالل اإلســـرائیلي للبنـــان فـــي 

  . من بین أعضائه البارزین الشیخ ماهر ّحمود والشیخ زهیر كنج.١٩٨٢عام 
األفراد أو ّجمـدوا عضـویتهم فـي التجمـع، مثـل الحقًا، تخّلى عن التجمع العدید من 

الشیخ عبد الناصر جبـري الـذي یعتقـد بـأّن وجـود هـذا التجمـع لـیس مفیـدًا. أیضـًا، كمـا 
عضـویته بعـد خالفـه  –الذي یطمح أن یعـّین رئیسـًا لهـذا التجمـع  –جمد الشیخ ّحمود 

ات الســـفیر مـــع الســـفیر اإلیرانـــي لـــدى ســـوریا. كمـــا رفـــض الشـــیخ كـــنج االلتـــزام بتعلیمـــ
وهاجمـه علنـًا. للجمعیــة مركـز فــي الضـاحیة، جنــوب بیـروت، كمــا أنهـا تمــول مـن قبــل 

  إیران. إّن العضو األكثر ظهورًا في هذا التجمع هو الشیخ أحمد الزین.
. یشــكل هــذا التجمــع تحــالف العدیــد مــن الزعمــاء التجمــع الیمنــي لإلصــالح

بـد اهللا بـن حسـین األحمـر (*)، وهـو العشائریین للیمن الشمالیة، بما في ذلك الشـیخ ع
شــیخ مشــایخ قبائــل حاشــد، باإلضــافة إلــى العناصــر األكثــر محافظــًة مــن رجــال دیــن 
مثـــل عبـــد المجیـــد الزنـــداني (*). علـــى أیـــة حـــال، بـــدت العناصـــر العشـــائریة للحـــزب 
منقســمًة علـــى األقـــل إلـــى فئتـــین ( الثانیـــة بقیـــادة الشـــیخ نـــاجي عبـــد العزیـــز الشـــایف). 

كان بشكل واضح أحد أهم األحزاب الثالثة فـي الفتـرة التحضـیریة لالنتخابـات والتجمع 
. رئــیس تحریــر صــحیفة التجمــع، النهضــة، ١٩٩٢التــي حــّددت أصــًال فــي آخــر عــام 

فارس السـقاف، والـذي هـو أیّضـا نائـب مـدیر لجنـة اإلعـالم فـي التجمـع. یؤكـد التجمـع 
  .على أولویة القضایا اإلسالمیة واإلصالح الدستوري
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حركــة اإلخــوان المســلمین (*)، والتــي أصــبحت حزبــًا منّظمــًا فــي الســبعینات، هــي 
أجل محاربة التیارات المتشددة والیسـاریة فـي الـیمن.  جزء من التجمع. وقد اسست من

. كمــا تعتبــر نفســها ١٩٦٢تعتبـر اإلخــوان نفســها كجــزء مـن الحركــة الوطنیــة قبــل ثـورة 
ألن اإلخــوان المســلمین فــي مصــر (*)  ١٩٤٨ جــزءًا مــن الحركــة التــي أّدت إلــى ثــورة

شـــاركوا فـــي قیــــادة الحركـــة الثوریــــة ووضـــع برامجهــــا. وتنظـــر حركــــة اإلخـــوان لمحمــــد 
محمود الزبیري كاألب الروحي لها، كمـا أنهـا تـربط منظمتهـا الحالیـة بمحاولتـه تأسـیس 

  حزب اهللا الیمني (*) في منتصف الستینات.
ب دورًا مهمـــًا فـــي إقنـــاع الزبیـــري، الـــذي كـــان الفضـــیل الـــورتالني الجزائـــري (*) لعـــ

یزور مصر، بالسیر على خطى حركة اإلخوان المسلمین المصـریة. جّنـد الزبیـري مـن 
. فـــي منتصـــف األربعینـــات، أصـــبحت حركـــة اإلخـــوان ١٩٤١قبـــل اإلخـــوان فـــي عـــام 

 مــؤثرة ومتدّخلــة جــدًا فــي الشــؤون الیمنیــة المحلّیــة واإلقلیمیــة. أســس الزبیــري حــزب اهللا
بناًء على التوجهات األیدیولوجیة لّسـید قطـب (*). لكـن الحركـة  ١٩٦٥في الیمن في 

. دعــا الزبیــري إلــى العدالــة، والمســاواة، ١٩٦٥لــم تــدم طــویًال، وقتــل الزبیــري فــي عــام 
  والشورى (**). لكن الحركة لم تتحول إلى منظمة.

الیمنــــي  ، تمثلــــت حركـــة اإلخـــوان فـــي التجمـــع١٩٩٠بعـــد توحیـــد الـــیمن فـــي عـــام 
لإلصــــالح وكانــــت بقیــــادة الشــــیخ عبــــد المجیــــد الزنــــداني. شــــاركت علنــــًا فــــي الشــــؤون 
ــــیم والمــــدارس  ــــى نشــــر التعل ــــة اإلنتخابیــــة وعملــــت عل ــــت العملی ــــیمن ودخل السیاســــیة لل

مــــع الــــزعیم العشــــائري عبــــد اهللا األحمــــر، انشــــقت الدینیــــة. وبســــبب تحــــالف اإلخــــوان 
النهضـة اإلسـالمیة (*) وتتبعـت الفكـر  مجموعات صغیرة من اإلخوان وأّسسـت حركـة

؛ جمعیـــة مـــر، عبـــد اهللاحاإلیـــدیولوجي السیاســـي لراشـــد الغنوشـــي (*). راجـــع أیضـــًا األ
  اإلصالح اإلجتماعي؛ الورتالني، الفضیل؛ الزنداني، عبدالمجید.

. راجـــع: جمعیـــة اإلصـــالح اإلجتماعیـــة فـــي التحـــالف الشـــعبي اإلســـالمي
  الكویت.

السیاســـي. األصـــولّیة (*) هـــو مبـــدأ مركـــزي فـــي فكرهـــا . التحریـــر عنـــد التحریـــر
فــالتحریر مطلــوب ألنــه یحــرك قــوى التغییــر مــن أجــل إحــداث تحویــل رئیســي فــي حیــاة 

تغییـر بعـین  الناس، بدون إضـعاف جـوهر العقیـدة. علـى أیـة حـال، یجـب أن یأخـذ أي
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والتـي یجـب اإلعتبار أنواعًا مختلفة من الحریـات السیاسـیة واالقتصـادیة واإلجتماعیـة، 
  أن توجه نحو إلغاء المادیة والخضوع لألفراد أو األشیاء.

وتـــرى األصـــولیة اإلســـالمیة (*) أن خضـــوع اإلنســـان للتوحیـــد (*) یجعـــل الحریـــة 
ذات مغزى أعمق ویمّهد الطریق لألفـراد لتحریـر أنفسـهم مـن اسـتعباد اآلخـرین. فبـدون 

أن فلســفة تحرریــة إنســانیة (*) التوحیــد لــیس لإلنســان مفهــوم متمیــز لتحریــر نفســه، إذ 
ال تحــرره مــن عقیــدة واحــدة فقــط لكنهــا تنقلــه إلــى اســتعباد فلســفة أخــرى. وهكــذا، فــإن 
التوحیــــد هــــو فلســــفة تحــــّرر اإلنســــان مــــن اإلنســــان وتوصــــله إلــــى مســــتوى أعلــــى مــــن 
المســؤولیة. إذ أن مبــدأ التوحیـــد، والــذي ال یمكـــن أن یفهــم بشــكل غیبـــي فقــط، یصـــبح 

ن ناحیــة وظیفتــه كمبــدأ توحیــدي. ویــرى األصــولیون أن الحریــة القائمــة أكثــر أهمیــًة مــ
علـــى فلســـفة اإلنســـان هـــي ظالمـــة مادیـــة، وال تلبـــي حاجـــات اإلنســـان الفطریـــة. إذ ان 
التوحیــد هــو أســاس حاكمیــة (*) اهللا فــي المجتمــع اإلســالمي (*) وهــو ثــورة(*) ضــّد 

فالتوحیــد یعطــي التحریــر معنــى الجاهلیـة (*) القائمــة علــى الغلبــة فــي حكـم اإلنســانیة. 
  معات الجاهلیة.مختلفًا عن الممارسات غیر اإلسالمیة أو مجت

مــن ناحیــة أخــرى، یمكــن التوصــل إلــى كمــال الحریــة عنــد اســتنادها إلــى الفطــرة(*) 
المحــــّررة مــــن الخضــــوع لألشــــیاء اإلنســــانیة وتحمــــل فــــي طیاتهــــا اعتقــــادات صــــحیحة 

لیومیــة. ویعتقــد األصــولیون أنــه علــى الــرغم وتتحــرك ألهــداف تتجــاوز مجــرد المعیشــة ا
مــن شــرعیة الســعي الفــردي المــتالك األشــیاء، إال أن حریــة هــذا المســعى ال ینبغــي أن 
تعنــي الحریــة الفردیــة الحیوانیــة للتوصــل إلــى مكاســب دنیویــة معّینــة؛ إذ أن مثــل هــذا 

یـــة بـــل الفعـــل، فـــي الحقیقـــة، یشـــّكل خطـــرًا علـــى المجتمـــع. وال یشـــكل هـــذا الفعـــل الحر 
االســـتعباد للغرائـــز اإلنســـانیة التـــي تحجـــب الحریـــة الصـــحیحة. إن الفـــرد الـــذي یهـــدف 
أساّســا إلــى التمتــع بهــذه الحیــاة ال یســتطیع االّدعــاء بالحریــة؛ فالحریــة تتــأتى فقــط مــن 
التحـــرر مـــن المتـــع الحیوانیـــة والعـــیش مـــن منطلـــق التوحیـــد. راجـــع أیضـــًا: اإلجمـــاع؛ 

إســرائیل؛ الجهــاد؛ العدالــة؛ التشــریع؛ اإلصــالحیة؛ الحداثــة؛ الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ؛ 
  األخالق؛ الشریعة؛ الشورى؛ العدالة اإلجتماعیة؛ الترابي، حسن؛ النظام العالمي.

فــي  ١٩٣٢) ولـد حســن عبـد اهللا الترابــي فـي عــام - ١٩٣٢( الترابــي، حســن 
نیــة والصــوفیة فــي مدینــة كســال فــي الســودان. أثــر اهتمــام عائلتــه فــي تقالیــد العلــوم الدی

حــامًال اإلجـــازة فــي القــانون مــن كلّیــة القــانون فـــي  ١٩٥٥شخصــیته. تخــّرج فــي عــام 
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، حصــل علــى الماجســتیر فــي القــانون مــن جامعــة ١٩٥٧جامعــة الخرطــوم. فــي عــام 
، حصل على الدكتوراه في القانون من السوربون، بـاریس. فـي ١٩٦٤لندن، وفي عام 

ة الحقوق في جامعة الخرطوم وثـّم أصـبح المـدعي منتصف الستینات عمل عمیدًا لكلیّ 
  العام إلى أن أنتخب فیما بعد عضّوا في البرلمان السوداني.

شــارك الترابــي فــي كتابــة دســاتیر باكســتان ودولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة. أثنــاء 
)، تـــــرأس حركـــــة المیثـــــاق اإلســـــالمي، وهـــــي نتیجـــــة لتوحیـــــد ١٩٦٩ – ١٩٦٤فتـــــرة ( 

ن (*) مــــــــــع الحركــــــــــة اإلســــــــــالمیة للتحریــــــــــر. وبحلــــــــــول نهایــــــــــة اإلخــــــــــوان المســــــــــلمی
  السبعینات،أصبح وزیرًا في حكومة جعفر النمیري.

، انضّمت الجبهة اإلسـالمیة القومیـة، منظمـة الترابـي، إلـى حكومـة ١٩٨٥في عام 
ائتالفیـــة برئاســـة الصـــادق المهـــدي، صـــهره. عـــّین الترابـــي وزّیـــرا للعـــدل أوًال، ثـــّم وزیـــرًا 

ائبًا لرئیس الوزراء. ثـم كـان الترابـي منظـر ثـورة اإلنقـاذ التـي قادهـا الجنـرال للخارجیة ون
ضـد الحكومـة المنتجـة للصـادق المهـدي واألحـزاب  ١٩٨٩عمـر البشـیر (*) فـي عـام 

األخــرى. یعتبــر الــّدكتور حســن الترابــي المنظــر األصــولي البــارز للحركــات اإلســالمیة 
منظـــر والمؤســـس القیـــادي واألمـــین العـــام فــي شـــمال أفریقیـــا باإلضـــافة إلـــى أنـــه كــان ال

للمــــؤتمر القــــومي اإلســــالمي فــــي الســــودان حیــــث مــــارس تــــأثیرًا كبیــــرًا فــــي الحكومـــــة 
، أصـــبح رئـــیس البرلمـــان الســـوداني. اختلـــف مـــع الـــرئیس ١٩٩٦الســـودانیة. فـــي عـــام 

، فعمل البشیر على تجریـده مـن كـل ٢٠٠١عمر البشیر في صراع على السلطة عام 
مــا یــزال الترابــي موضــوعًا تحــت اإلقامــة الجبریــة، والتــي  ٢٠٠٢ام مناصــبه. وفــي عــ

  .٢٠٠٣رفعت عنه في تشرین األول/ أكتوبر 
ومــع أّن فكـــر الترابـــي لـــیس معروفـــًا كثیـــرًا، إال أن دوره السیاســـي معتـــرف بـــه علـــى 

، عقــــد جلســــًة فــــي الكــــونغرس األمریكــــي حــــول ١٩٩٢نحــــو واســــع. فــــي أیــــار/ مــــایو 
) فــي شـمال أفریقیــا والســودان، والعالقـات الســودانیة اإلیرانیــة، األصـولیة اإلســالمیة (*

  وحقوق اإلنسان واألقّلیات.
أنهـا تمثــل فـي خطــاب الترابـي، تحتــّل الدیموقراطیـة (*) دورًا رئیســیًا بسـبب اعتقــاده 

قابلیــة اإلســـالم (*) لتبنـــي وٕاعــادة تشـــكیل المبـــادئ الحدیثـــة. یقــول بـــأّن عملیـــة التبنـــي 
جعــل الدیموقراطیــة والشــورى (*) متطــابقتین. ال یســتطیع المســلمون وٕاعــادة التشــكیل ت

االستمرار في تجاهـل أهمیـة الدیموقراطیـة التـي طرحهـا الغـرب المهـیمن فـي خطاباتـه. 
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فالبد أن تكون الدیموقراطیـة جـزءًا مـن تجدیـد الفكـر اإلسـالمي الحـدیث وربطهـا بالفقـه 
ــــرغم مــــن أن السیاســــي اإلســــالمي (*)، وبشــــكل خــــاص، بمفهــــوم الشــــو  رى. وعلــــى ال

الشــورى لــم تفهــم بشــكل عــام أو تمــارس الدیموقراطیــة، حــاول الترابــي علــى الــرغم مــن 
  هذا مرادفتها للدیموقراطیة ورأى عدم وجود ألي عقبة دینیة أو ثقافیة للمضي فیها.

ســالم (*)، أي عــالوة علــى ذلــك، یــدعو الترابــي إلــى ربــط الیدموقراطیــة باصــول اال
ســـنة النبویـــة. فـــي الحقیقــــة، یعتبـــر الترابـــي الشـــورى المـــنهج (*) العــــام القـــرآن (*) وال

للحكومـة اإلسـالمیة (*) ویمكـن اسـتخالص ذلــك مـن قـراءة حدیثـة للنصـوص الدینیــة. 
فعلـى سـبیل المثــال، یحـّث الــنّص الـدیني (*) الجماعــة علـى تحّمــل مسـؤولیة شــؤونها، 

لدیموقراطیـــة تحتـــاج إلـــى ربـــط والتـــي تتضـــّمن قضـــایا ا لحكـــم والتنظـــیم. فأســـلمة (*) ا
الشورى بالتوحید (*)، مما یجعل المساواة والحریة (**) مبدأین عـالمیین دینیـین بـدًال 
مــــن كونهمــــا مبــــدأین علمــــانیین وانســــانیین. بهــــذا المعنــــى، تصــــبح الشــــورى ومبادئهــــا 
المصـــاحبة لهـــا مثـــل حقـــوق اإلنســـان (*) أكثـــر إلحاحـــًا وضـــرورة دینیـــة فـــي الحقیقـــة. 

لترابـــي بـــأّن الشـــورى فـــي اإلســـالم هـــي مبـــدأ مشـــتّق مـــن أصـــول الـــدین (*) یوّضـــح ا
ومسـّلماته العاّمــة، ولــیس بشــكل محــّدد فــي أّي نــّص معــّین. بكلمــة أخــرى، یعــود الحــق 
إلـــى المســـلمین فـــي تفســـیره بطریقـــة أو أخـــرى. أمـــا اإلشـــارات النّصـــیة للشـــورى فتتعّلـــق 

  بواحدة من أوجه الحیاة أو بأخرى.
أن اإلســــالم نظـــــر إلــــى القضـــــایا حــــول األلوهیـــــة والحاكمیـــــة (**)  ویــــرى الترابـــــي

والســلطة علــى أنهــا أمــور إلهیــة (*). كمــا أن أعضــاء اإلنســانیة یتســاوون أیضــًا علــى 
حـــد ســـواء، ولـــذا فاإلســـتخالف أو الخالفـــة (*) تعــــود إلـــیهم عمومـــًا. لـــذا، فـــإن أزمــــة 

ال یمكــن أن تحــّل فقــط  تطبیــق النظــام اإلســالمي (*) للشــورى فــي البلــدان اإلســالمیة
من جراء إضافة نوع جدید من الشـكلیات أو المؤسسـات الرسـمیة والشـكلیة إلـى هیاكـل 
السـلطة الحالیـة. بـل تحــل مـن خـالل إعمـال روح اإلســالم حیـث تقـوم كامـل الجماعــة، 
ولـیس فقـط فـرّدا مــا أو جماعـة مـن األفـراد، بحمــل مسـؤولیات الحكومـة. إذًا، یجــب أن 

  لى نظام معیشة، ولیس لممارسة سیاسیة محدودة.تتحول الشورى إ
وطبقــًا للترابــي، فالدولــة التــي لــم تــبن علــى مثــل هــذا النظــام ال تقــود مجتمعهــا إلــى 
النجاح لكن تنتهي لتكون آلة الدمار االجتماعي المستبّدة. فالدول القومیـة الحدیثـة فـي 

لـم تؤسـس علـى الحریـة بـل العالم اإلسالمي ال تقیم أّي اعتبـار للقـانون والحقـوق ألنهـا 
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على المفهوم السلطاني للسلطة الذي لم ولن یسمح بتطویر الحریـات أو بتطـویر نظـام 
تمثیلــي. تــدعو الحقــائق المعاصــرة المســلمین إلــى الشــعور بالخجــل والــى إعــادة تكــوین 
خطــاب تأســـیس الدولــة اإلســـالمیة (*) والمجتمــع اإلســـالمي، ولــیس مجـــّرد تقلیـــد (*) 

لمســـلمین التركیـــز علـــى قضـــایا الحریـــة والشـــورى أو الدیموقراطیـــة مـــع الغـــرب. وعلـــى ا
  توجیه هذا التطور أیضًا للحوار مع الغرب.

ویجـب أن یشــمل هــذا الحــوار والنظــام الجدیــد الـذي یــدعو إلیــه الترابــي العالقــة بــین 
الشــــــورى والدیموقراطیــــــة، وكــــــذلك العــــــالم اإلســــــالمي والغــــــرب. یجــــــادل الترابــــــي بــــــأّن 

ن الشـــورى الدیموقراطیـــة اإلســالمیة والدیموقراطیـــة الغربیـــة لـــیس اختالفـــًا االخــتالف بـــی
فقــط فــي الشــكل بــل أیضــًا فــي التصــور، إذ إن الشــورى الدیموقراطیــة هــي مشــتقة مــن 
حاكمیـــة اهللا وقائمـــة علـــى اســـتخالف اإلنســـانیة ككـــل، أمـــا الدیموقراطیـــة الغربیـــة، مـــن 

، فالحریـــة فـــي اإلســـالم لهـــا أبعـــاد ناحیـــة أخـــرى، فتقـــوم علـــى مفـــاهیم الطبیعـــة. وهكـــذا
غیبیــــة وعقدیــــة، إذ أن الحریــــة مبــــدأ دینــــي، ولــــذلك یتجــــاوز انتهاكهــــا مجــــّرد اإلنتهــــاك 
السیاســي لتشــكل انتهاكــًا لحاكمیــة اهللا. أمــا الحریــة فــي اللیبرالیــة، علــى أیــة حــال، فهــي 

  قانونیة وسیاسیة ولیست دینیة أو مقدسة.
الخطـاب اإلسـالمي لـیس مصـالح األفـراد أو  وهكذا، یـرى الترابـي أن المخاطـب فـي

مخـــاوفهم مـــن الحكومـــة فقـــط بـــل، فـــي الحقیقـــة، وعـــیهم (*) الـــذي تـــؤدي تقویتـــه إلـــى 
ضـــمان الحریـــة ضـــّد أّي انتهـــاك للحكـــم السیاســـي، وهـــو مـــا تقـــوم بـــه الیـــوم الســـلطات 

یــًا الحاكمــة التــي جــردت المجتمــع مــن ســلطاته. بهــذا المعنــى، تصــبح الشــورى مبــدأ دین
حریر (*) ال یمكن شرعًا أن تستأثر به أّي سلطة في حد ذاتها، لهـذا، فـإن السـلطة للت

الشـرعیة هــي الســلطة التــي تحكــم فقــط عبــر التعاقــد بــین الحــاكم والمحكــوم وفــي خدمــة 
  البنیة اإلجتماعیة.

إن قبول الفكرة بأّن الشریعة (*) تحّدد سلطات الدولـة وتحـّرر المجتمـع تـرتبط عنـد 
األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر. یجعــل الترابــي هــذا األمــر موازیــًا  الترابــي بمبــدأ

ســلطات ممارســة للتعددیـة (*)، ألن القیــام بهــذا األمــر هــو ذو طبیعــة عامــة. وبمــا أن 
الشـــورى واإلجمـــاع (*) هـــي مـــن حـــق الجماعـــة، فهـــذا یتطّلـــب أوًال وجـــود العدیـــد مـــن 

إحـــدى االجتهـــادات أو اآلراء التـــي اآلراء أو االجتهـــادات التـــي تختـــار منهـــا الجماعـــة 
ـــــوم ألن المســـــلمین  ـــــر ضـــــرورة الی ـــــل هـــــذه المهّمـــــة هـــــي أكث ـــــدة افضـــــل. ومث فیهـــــا فائ
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محاصـــرون بظـــروف مریعـــة وتحـــدیات لـــم یســـبق لهـــا مثیـــل، وهـــو واقـــع یتطلـــب فهمـــًا 
جدیدًا للدین یتجاوز مجرد اإلضافات هنا وهناك وطرح المفـردات الجدیـدة هنـا وهنـاك، 

  تطویر مبادئ تنظیمیة جدیدة مالئمة للحداثة(*). بل یتطلب أیضاً 
یبــّرر الترابـــي مثـــل هـــذه الحاجـــة نظریـــًا بــالقول إن كـــل أصـــول الـــدین وفروعـــه هـــي 
أفكــــار تطــــورت فــــي الممارســــة التاریخیــــة، ولــــذا هــــي عرضــــة للتغیــــر حســــب حاجــــات 

لیهــا، الجماعــة. إن طبیعتهــا التاریخیــة یعنــي أنهــا ال تمتلــك القــوة المعیاریــة المنســوبة إ
كما تعني أن استبدالها بأصول وفروع جدیـدة ال یشـكل انتهاكـًا للـدین. وبینمـا یجـب أن 
تتضّمن هذه العملیـة االسـتبدالیة القـرآن والسـنة النبویـة، إال أن إیجـاد األصـول الجدیـدة 
أو المبـــادئ المؤسســـة یجـــب ان تكـــون نتیجـــة إجمـــاع جدیـــد، والـــذي هـــو بـــدوره نتیجـــة 

الشــورى الدیموقراطیــة المعاصــرة. راجــع أیضــًا البشــیر، عمــر  اختیــار شــعبي قــائم علــى
حســن؛ الدیموقراطیــة؛ الحـــوار؛ الحریــة؛ التــاریخ؛ اإلجمـــاع، المنظمــة الدولیــة لإلخـــوان 
المســلمین؛ األصــولیة اإلســالمیة؛ الدولــة اإلســالمیة؛ األســلمة؛ علــم التشــریع؛ المعرفــة؛ 

العلـم؛ األممیـة اإلسـالمیة الثانیـة؛ الحداثة؛ اإلخوان المسلمون في السودان؛ الماضـي؛ 
ــــد؛  الشــــریعة؛ الشــــورى؛ أنصــــار الســــنة المحمدیــــة؛ النظــــام؛ طــــه، علــــي عثمــــان؛ التقلی

  التوحید؛ النّص؛ ثورة اإلنقاذ؛ الحكومة الدینیة؛ علم الكالم.
  . راجع: حزب الرفاه. تركمان، علي

  . راجع: منظمة الحركة اإلسالمیة.تشاغرجي، عرفان

ض األصولیین للطبیعة التأسیسـیة لقـراءات علـم الكـالم الماضـیة . إن رفالتشریع
جعلت من األصولیة اإلسالمیة أكثر من حركة سیاسیة، إذ انها تسـتهدف التغییـر مـن 
خالل توجهات أیدیولوجیة جدیدة تقـوم علـى قـراءات ثقافیـة وسیاسـیة ودینیـة بدیلـة عـن 

ـــــزت اإلســـــالم التقلیـــــدي واإلســـــالم اإلصـــــالحي (*) والقـــــراءات  الفلســـــفیة الغربیـــــة. ترّك
قــراءاتهم البدیلــة حــول خطــاب التوحیــد (*) وحاكمیــة (*) اهللا (*). یعتبــر حســن البنــا 
وسید قطب وابو األعلـى المـودودي (**)، علـى سـبیل المثـال، اهللا علـى أنـه المصـدر 
اإللزامـي الوحیـد للتشــریع ألنـه هــدف المجتمـع اإلسـالمي (*) ویجــب أن تكـون طاعتــه 

  وتشریع اإلسالم. ضمن روحیة
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المدنیـة وطاعتـه تتبـع مباشـرة مـن  هكذا، فالتأكیـد علـى ضـرورة الـربط بـین األخـالق
مثــل هــذه النظــرة إلــى التشــریع. فعنــد قطــب، لــیس هــدف التوحیــد فقــط التحریــر(*) مــن 
سـیطرة الرجــال علـى بعضــهم الـبعض، لكــن التوحیــد هـو أیضــًا أسـاس تشــكیل األنظمــة 

لـــنظم السیاســیة. وبســـبب اعتقــاد قطـــب أن تشــریع األنظمـــة األخالقیــة باإلضـــافة إلــى ا
األخالقیة هي مسـألة إلهیـة، یجـب أن ال یفـرض اإلنسـان قیمـًا أخالقیـة جدیـدة أویشـّرع 
مثــل هــذه القــیم. فعلـــى المجتمــع اإلســالمي أن یتبـــع النظــام (*) األخالقــي اإلســـالمي 

طبیــق هــذه المعــاییر ال الفطــري فــي ضــوء التشــریعات والمعــاییر اإللهیــة القرآنیــة. إن ت
یعتبـــر إكراهـــًا للطبیعـــة البشـــریة بـــل أن تطبیقهـــا ضـــروري لتجنیـــب اإلنســـانیة التعاســـة 

  البشریة.
ال یعتبر قطب الشریعة (*) ظاهرًة اجتماعیة بـل ظـاهرة أبدّیـة تـنص علـى واجبـات 
وحقــوق األفــراد والدولــة. وهكــذا، فــإن تشــریع المبــادئ األساســیة للحكــم واألخــالق (*) 

ایا المشـروعیة ال تتعلـق بـاإلرادة اإلنسـانیة. علـى أیـة حـال، وألن المبـادئ اإللهیـة وقض
مرنـة ومناسـبة لكــّل العصـور والمجتعــات، فـإن مهّمـة اإلنســان هـي تقنــین هـذه المبــادئ 
العاّمـة لمالءمـة حیاتـه ومجتمعـه. راجـع أیضـًا الدسـتور؛ حكـم اهللا؛ حـزب اهللا؛ الجهــاد؛ 

  األمة.القرآن؛ الثورة؛ الشریعة؛ 
. التطـرف اإلســالمي ال یتشــكل مــن حركـة شــعبیة أو منّظمــة واحــدة. وٕانمــا التطــّرف

ل كیتشــكل االتجــاه الـــدیني المتطــّرف مـــن العدیــد مـــن الحركــات الصـــغیرة المنّظمــة بشـــ
جیــد والمتدربــة مثــل حــزب التحریــر، منظمــة الجهــاد، حركــة التوحیــد، وجماعــة التكفیــر 

ــــك، فــــإن التطــــرف هــــو نتیجــــة التمســــك باإلیــــدیولوجیا  والهجــــرة (**). عــــالوة عــــن ذل
یهـــا، وباتهـــام األنظمـــة تبنّ المتشـــددة والثوریـــة التـــي تســـمح لهـــا بالقیـــام بأعمـــال عنیفـــة وب

والمجتمعــات واألفــراد بــالكفر (*). األكثــر أهمّیــة مــن هــذا، أنــه متــى تــم قمــع الحركــات 
ضــمن قواعــد  األساســیة ولــم تعــط أّي دور فــي تســییر حكوماتهــا أو یســمح لهــا باللعــب

اللعبة السیاسیة، تنشـّق عـن هـذه الحركـات الجماعـات الثوریـة فتلعـب دورًا عنیفـًا خـارج 
  قواعد اللعبة السیاسیة.

ــــدیني المتشــــدد فــــي مصــــر فــــي ظــــّل اإلخــــوان المســــلمین (*) فــــي  ــــدأ االتجــــاه ال ب
. هـــذا قـــاد إلـــى ، أوًال، ١٩٥٢العشـــرینات والثالثینـــات، ومـــّر بتجربـــة قمعیـــة بعـــد عـــام 

ـــیج العربیـــة، خصوصـــًا المملكـــة ان تشـــار الحركـــة فـــي دول الشـــرق العربـــي وبلـــدان الخل
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العربیـة الســعودیة، والكویـت، وقطــر، واإلمـارات. وكــذلك، شـّكل المتطّرفــون نـواة ســلوك 
سیاسـي جدیــد ظهــر فــي أنشـطة المجموعــات الدینیــة المتطّرفــة فـي جمیــع أنحــاء العــالم 

التغیــــر السیاســـي الــــذي أعطــــاه النمــــوذج  اإلســـالمي. كمــــا اســــتمدوا األمـــل أیضــــًا مــــن
ــــة الشــــبیبة  النــــاجح للثــــورة اإلســــالمیة فــــي إیــــران (*). راجــــع أیضــــًا الرادیكالیــــة؛ جمعی

  اإلسالمیة؛ نحناح، محفوظ؛ بلحاج، علي.
. یعتبر االتجاه األصولي المعتدل غیاب المجتمـع التعـّددي والمؤسسـات التعددیة

ف (*). وبینمــا اســتثني هــذا االتجــاه منــذ فتــرة الدیموقراطیــة الســبب الحقیقــي وراء العنــ
طویلــة مــن المشــاركة السیاســیة، مــا زال یــدعو هــذا االتجــاه إلــى إدراجــه باإلضــافة إلــى 
إآلخــرین فــي السیاســة والمؤسســات الرســمیة. مــا زال هــذا االتجــاه الــداعي إلــى تطــویر 

ألفـــراد. ال المجتمـــع المـــدني یـــرى أن دعوتـــه للتعددیـــة هـــي الطریـــق إلنقـــاذ الجماعـــة وا
تفتـــرض وجهـــات النظـــر االســـتیعابیة لهـــذا االتجـــاه عـــداوة أبدّیـــة وٕالهیـــة بـــین مؤسســـات 
وأنظمة اإلسالم مع مؤسسات وأنظمة الغـرب. فالتأسـیس بشـكل صـحیح یجعـل مـا هـو 
غربــي فــي الحقیقــة إســالمیًا. كمــا ینظــر إلــى النــزاع بــین الشــرق والغــرب (*) علــى أنــه 

نیــًا وثقافیـــًا. فالشــرق والغــرب لهمــا أرضــیة توحیدیـــة نــزاع سیاســي واقتصــادي ولــیس دی
واألدیــــان. راجــــع أیضــــًا عبــــد مشــــتركة تســــاعد علــــى بنــــاء أّي تعــــاون متعــــّدد الثقافــــات 

الــرحمن، عمــر؛ الجماعــة اإلســالمیة المســلحة؛ العــوا، محمــد؛ الغنوشــي، راشــد؛ حركــة 
ألصــولیة النهضــة اإلســالمیة فــي تــونس؛ الهویــدي، فهمــي؛ حــزب العمــل اإلســالمي؛ ا

اإلسالمیة؛ حركة اإلنقاذ اإلسالمیة؛ اإلصالحیة؛ مجاهدي خلق؛ اإلخـوان المسـلمون، 
إیـــدیولوجیا؛ مصـــطفى، شـــكري؛ األحـــزاب؛ الرادیكالیـــة؛ الترابـــي، حســـن؛ اتحـــاد القـــوى 

  الشعبیة.
. تعتبــر األصــولیة اإلســالمیة أن التفســیر القرآنــي مــا هــو إال محــاوالت التفســیر

قـراءة الـنّص (*) اإللهـي، أي القـرآن (*)، كمـا أنهـا أحیانـًا تشـكل  البشر لقـراءة وٕاعـادة
ــــة التاریخیــــة والفكریــــة  ــــنّص. أخفقــــت التجرب ــــى ال ــــا لشــــروط الثقافــــة اإلنســــانیة عل تركیّب
للمسلمین على كل المسـتویات ألنهـا لـم تـتمكن مـن الصـمود فـي المجابهـات العسـكریة 

ســـالم (*) بـــاألحرى عـــاجزًا عـــن باإلضـــافة إلـــى النقاشـــات الفكریـــة، ولـــذلك، أصـــبح اإل
مماشــاة الحداثــة (*). هــذه الحالــة هــي نتیجــة إخفــاق المفّكــرین المســلمین وصـــروحهم 
الثقافیة مثل التفسیر التقلیدي وعلـم الكـالم (*) فـي التـأثیر اإلیجـابي فـي التطـور. هـذه 
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الصـــــروح أخفقـــــت فــــــي حـــــّل مشــــــاكل المســـــلمین وٕاشـــــباع حاجــــــاتهم الماّســـــة. یعــــــیش 
فــي الوقــت الحاضــر، علــى هاشــمي اإلســالم والغــرب (*). فحیــاتهم تفتقــر المســلمون، 

إلـى كــل مـن الــروح الدینیـة اإلســالمیة والتقـّدم التقنــي الغربـي. إن افتقــار المسـلمین إلــى 
العلــوم الفلســفیة والعلمیــة، والثقافــة والحضــارة اإلســالمیة أوصــلت المســلمین إلــى حالــة 

تفســیرات حدیثـة جدیـدة لإلسـالم الخـالي مــن  إفـالس. واآلن هـو الوقـت المناسـب لتقـدیم
وجهـات النظـر التاریخیـة والكالمیــة الماضـیة. راجـع أیضـًا عبــد الـرحمن، عمـر؛ عبــده، 
محمـــــد؛ الحركیـــــة؛ الدیموقراطیـــــة؛ علـــــم الكـــــالم؛ اهللا؛ الحكـــــم؛ التاریخانیـــــة؛ اإلجمـــــاع؛ 

القـرآن؛ قطـب،  اإلسالم؛ الفقه؛ الخمینیة؛ اإلصالحیة؛ اإلخوان المسلمون، إیـدیولوجیا؛
  ّسید؛ العقل؛ الدین؛ الشریعة؛ الشورى؛ علم الكالم؛ الوهابیة.

  . راجع: األصول؛ النّص.التقالید

ــد ( التقلیدیــة). یشــرعن أكثــر األصــولیین مثــل حســن البنــا، حســن الترابــي،  التقلی
وراشد الغنوشي (**) األخذ من أو تقلید عصور النبي محمد والخلیفتـین األولـین عنـد 

طــــب (*) أو الخلفــــاء األربعــــة عنــــد أبــــي األعلــــى المــــودودي (*) وآخــــرین. إّن ســــید ق
الســـبب فـــي اســـتثناء هـــؤالء الخلفـــاء مـــن الضـــعف اإلنســـاني هـــو أّنهـــم اهتمـــوا اهتمامـــًا 
خاصــــًا بــــالمعنى الحقیقــــي لإلســــالم (*). وبینمــــا ال ینكــــر األصــــولیون وجــــود بعــــض 

التـاریخ (*) عمومـًا كمـا لـو أنـه التعالیم الجیدة من وقـت آلخـر، مـع هـذا ینظـرون إلـى 
  فاسد وفاشل في التوصل إلى تحقیق النظرة العالمیة اإلسالمیة المثالیة.

إن تفكیك الرؤیـة التاریخیـة التقلیدیـة عمومـًا یهـدد عمـق المؤسسـة التقلیدیـة، القائمـة 
على المذاهب السّنیة باإلضافة إلى المـذهب الشـیعي، إذ أن سـلطة المؤسسـة التقلیدیـة 

م علــى التطــور التــاریخي لكــل المــذاهب والطوائــف. إن المــذاهب المعتبــرة تقلیــدیًا، تقــو 
مثل مذاهب المؤسسین الكبار لمدارس علم الكـالم والمـذاهب الفقهیـة مثـل أبـي حنیفـة، 
والشـــافعي، وابـــن حنبـــل، ومالـــك أو الغزالـــي والبـــاقالني حولهـــا أغلـــب األصـــولیین إلـــى 

المثالیــة التــي ربطــت بــه تاریخیــًا. تقــر لقــوة اإللــزام تفســیرات تاریخیــة محتملــة، لكنهــا تف
فهـذه المـدارس والمـذاهب جمیعهـا مـا هـي إال اجتهـادات (*) یمكـن تعـدیلها أو إلغاؤهــا 

  عبر اجتهاد آخر.
فــي الحقیقــة، یوجــه جــزء كبیــر مــن النقــد األصــولي إلــى المؤسســة التقلیدیــة ودورهــا 

ون، طبقــًا لّســید قطــب، ال یفهمــون الــروح الــدیني والسیاســي. فالعلمــاء الــدینیون التقلیــدی
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القرآنیة الصحیحة بسبب تقلیدهم لفقه (*) بائد ال عالقة لـه بالمعیشـة الحدیثـة وبسـبب 
رضـــاهم عـــن الســـلطة السیاســـیة التـــي تعمـــل علـــى عـــزل اإلســـالم عـــن معیشـــة عامـــة 
النــاس. كمــا أنهـــم ال یــوفرون النخـــب العلمانیــة مــن النقـــد، والــذي یـــدور حــول تهمـــیش 

نخب لدور اإلسالم في إدارة الشؤون اإلسالمیة والحكومة. هكـذا، فـإن رفـض النخـب ال
العلمانیــة والدینیــة تجعــل مــن األصــولیین مــدافعین عــن نمــوذج جدیــد للمســلمین الــذین 
یفهمــــون الــــدین والحداثــــة (**) بشــــكل صــــحیح ویجعلهمــــا متطــــابقین . راجــــع أیضــــًا: 

حمـــد؛ اإلجمــــاع؛ المشــــروعیة؛ مرجــــع االصـــول؛ حــــزب اهللا؛ ابــــن تیمیـــة، تقــــي الــــدین أ
  التقلید؛ الحداثة؛ الجاهلیة؛ العلم؛ الترابي، حسن؛ الوهابیة.

  . راجع: المبادئ األخالقیة؛ اإلسالم؛ الدین؛ عالّمیة اإلسالم.التقوى

. ینظـــر أكثـــر األصـــولیین إلـــى أن التكافـــل اإلســـالمي لـــیس فقـــط صـــدقة التكافـــل
نـــاس للعمـــل وضـــمان الضـــرورات األساســـیة ورحمـــة ولكنـــه أیضـــًا نظـــام (*) إعـــداد ال

ألولئــك االفــراد الــذین ال یســتطیعون العمــل. إن التكافــل االجتمــاعي لــیس واجبــًا فردیــًا 
فقـط لكنـه واجـب جمــاعي أیضـًا. یصـّرح األصـولیون بــأّن اإلسـالم (*) یعتبـر اكتســاب 

فعلـى التعلیم، الـذي یمكـن الفـرد مـن كسـب معیشـته واجبـًا علـى كـّل فـرد فـي المجتمـع. 
الجماعـة مســؤولیة تســهیل إنجــاز هــذا الواجــب. أمــا عنــدما تكــون الجماعــة عــاجزة عــن 

  تحقیق هذا الواجب، یصبح التكافل مسؤولیة الدولة.
ـــد األصـــولیون علـــى أن أهمیـــة المجتمـــع تتجـــاوز أهمیـــة  مـــن الناحیـــة النظریـــة، یؤّك

راد والمجتمـع. لـذا، الدولة (*)، فالدولة تتدّخل فقط عندما تخفق الجهود التطوعیة لألفـ
فعلـــى الدولـــة، نظریـــًا علـــى األقـــل، دعـــم الجهـــود الفردیـــة واالجتماعیـــة، فطالمـــا كانـــت 
األفــراد والمجتمعــات قــادرة علــى العمــل دون تــدخل الدولــة، فعلــى الدولــة االمتنــاع عــن 
التـــدخل. راجـــع أیضـــًا: الـــدعوة؛ الرأســــمالیة؛ النظریـــة اإلقتصـــادیة؛ اإلســـالم؛ العدالــــة؛ 

  الدین؛ الماركسیة؛ العدالة االجتماعیة. األخالق؛
  . راجع: حزب الرفاه.أحمد تكدال،

  . راجع: جماعة المسلمین.التكفیر الجدید

. راجـــع: الجماعـــة اإلســـالمیة المســـلحة؛ جماعـــة المســـلمین؛ التكفیـــر والهجـــرة
  مصطفى، شكري.
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) هـــو عضـــو المكتـــب التنفیـــذي لحـــزب جبهـــة العمـــل - ١٩٣٢( التـــل، حســـن
) فـي األردن. ولــد التـل فــي إربـد فــي األردن وتخـّرج مــن مركـز المعلمــین اإلسـالمي (*

، أســس المجلــة ١٩٧٢. عمــل فــي وزارات التربیــة واإلعــالم. فــي عــام ١٩٥٥فــي عــام 
األســـــبوعیة األصـــــولیة، اللـــــواء. حالیـــــًا، یعمـــــل التـــــل كنائـــــب لـــــرئیس تحریـــــر صـــــحیفة 

  الدستور.
  یت المقدس.. راجع: حركة الجهاد اإلسالمي: بالتمیمي، أسعد

  . راجع: منظمة الشیخ عبد اهللا السماوي.تنظیم الشیخ عبد اهللا السماوي

. یعتبــر األصــولیون أن اإلســالم یتمیــز عــن غیــره بــالتوازن بــین مــا هـــو التــوازن
دنیــــوي وبــــین مــــا هــــو غیبــــي. فــــالمؤمن یخضــــع لمشــــیئة اهللا (*) ویتقبــــل، دون طلــــب 

 ووجـــود یـــوم الحســـاب الـــذي یتخطـــى إثبـــات، تلـــك القضـــایا الغیبیـــة كطبیعـــة وجـــود اهللا
الفهـم اإلنســاني. فــي الوقــت نفســه، علــى المـؤمن أن یحــّرر العقــل لتحــّري تلــك القضــایا 
التـي هـي ضـمن المنظومـة القابلــة للفهـم اإلنسـاني (*). وبمـا أن اإلنسـان بــالفطرة (*) 
یمتلــــك المیـــــل الطبیعــــي لإلذعـــــان للغیبیــــات، فـــــإن اإلســــالم (*) یشـــــبع تلــــك الحاجـــــة 

  اطبة وعیه (*).بمخ
علــى أیــة حــال، یمتلــك اإلنســان أیضــًا المیــل المضــاد، أي حبــه لمعرفــة ولفهــم هــذه 
الحیــــاة، ویلّبــــي اإلســــالم هــــذه الحاجــــة أیضــــًا بــــدعوة اإلنســــانیة لتعمیــــق معرفتهــــا (*) 
للعلـــم(*)، وذلــــك ضـــمن اإلطــــار اإلنســـاني. علــــى ایـــة حــــال، یجـــب أن یكــــون العقــــل 

االثنــــین. فالبحــــث عــــن الغیبیــــات هــــو عمــــل عقــــیم اإلنســــاني حــــذرًا حتــــى ال یشــــّوش 
ومســتحیل، بینمـــا یــؤدي التركیـــز علـــى المعرفــة الدنیویـــة إلـــى التشــویش، لكـــن اإلســـالم 
یــوازن بــین االثنــین بمقــدار، فهــو یمــد اإلنســان بإشــارات حتــى ال یضــّلل. راجــع أیضــًا 

ــــدین؛ العلــــم؛ التوحیــــد؛ الشــــورى؛ ــــم الكــــالم؛ الفطــــرة؛ اإلســــالم؛ الســــالم؛ ال عالّمیــــة  عل
  اإلسالم.

. یعـــّرف أبـــو األعلـــى المـــودودي، وحســـن البنـــا، وحســـن الترابـــي، وراشـــد التوحیـــد
الغنوشي، وسید قطـب (**) اإلسـالم(*) كبرنـامج عملـي للحیـاة ومنسـجم مـع القـوانین 
اإللهیة للطبیعة وكخطاب یسـتهدف بنـاء بنیـة فوقیـة عالمیـة لحاكمیـة (*) اهللا(*). أمـا 

ألساســـي لإلســـالم والمجســـد لعالّمیتـــه (*)، فـــال یصـــبح فقـــط مبـــدأ التوحیـــد، والمكـــّون ا
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دینیًا، لكن، واألكثر أهمّیة، یهدف إلى إزالة األنظمـة اإلنسـانیة الدنیویـة المسـتقلة التـي 
  ال تستند إلى الحكم اإللهي وال تهدف إلى التغییر الكامل في حیاة األفراد.

اهللا لهـــــذا الكـــــون وتنفــــــي  ویعتبـــــر األصـــــولیون أن حاكمیـــــة اهللا تؤكـــــد علــــــى حكـــــم
مشروعیة (*) الحكومـات اإلنسـانیة المسـتقلة. وهكـذا، یتحـّول الـدور األساسـي للتوحیـد 
عنــد األصــولیین إلــى عملیــة إنكــار ومعارضــة ألّي نظــام (*) إنســاني مصــطنع، وهــو 
النظــام هــو الــذي لــم یؤســس فــي النهایــة علــى حاكمیــة اهللا. ولهــذا، ینكــرون مغــزى أّي 

  ئق النهائیة في هذا الكون دون ربطه باهللا.بحث عن الحقا
 أصــبح الــرابط الــذي یــربط ســویة كــل  طــّور األصــولیون مفهــوم التوحیــد إلــى حــد أنــه

أسـس السیاسـة، واالقتصـاد، واألخــالق، وعلـم الكـالم (*)، وكــّل أوجـه الحیـاة األخــرى. 
ئیــة وألن اهللا، الخــالق، هــو مصــدر كــّل شــيء مــادي وروحــي، فهــو یشــكل الســلطة النها

فــي الحیــاة السیاســیة أیضــًا. ولهــذا، فــإن خضــوع اإلنســان النظــري والسیاســي والــدیني، 
عنـــد األصـــولیین، یجـــب أن یوّجـــه هللا فقـــط، وبهـــذا یتجـــاوزون الفهـــم التقلیـــدي لمفهـــوم 
الخضــــوع التقلیــــدي، كمــــا هــــو معــــروف فــــي التــــاریخ الحــــدیث وفــــي القــــرون الوســــطى 

  والقدیمة لإلسالم (*).
یســـتطیع األصــولیون إال أن یحّملـــوا مفهـــوم التوحیــد هـــذا األهمیـــة  بهــذا المعنـــى، ال

السیاسیة العلیا. لهـذا، یصـّر األصـولیون علـى إلحـاق السیاسـة والفلسـفة السیاسـیة (*) 
بـــأرفع المبــــادئ الدینیـــة، ممــــا یـــؤدي إلــــى خلـــط التــــدین بالســـلوك السیاســــي الصــــحیح. 

أسـاس حكـم اهللا واجبـًا لتأسـیس إقامـة الدولـة اإلسـالمیة وصـیانتها علـى وهكـذا، تصـبح 
شــرعیة أّي نظــام سیاســي. إال أن حقیقــة فكــر األصــولیین مثــل البنــا وقطــب وغیرهمــا، 
والـــذین یرفضـــون فلســـفة القــــرون الوســـطى التـــي نظـــرت إلــــى الحكـــم السیاســـي بشــــكل 

  مشابه، لم یستفیدوا من الفكر اإلسالمي الفلسفي الرائد في هذا المجال.
إال اهللا عنــد حســن البنــا هــي دعــوة إلــى إقامــة حكــم اهللا علــى إن شــهادة أّن  ال إلــه 

األرض. ویجــــب أن یقـــــود كمــــال العقیـــــدة اإلســـــالمیة المســــلم إلـــــى العمــــل نیابـــــة عـــــن 
المجتمـــع. عـــالوة عـــن ذلـــك، إن شـــمولیة اإلســـالم (*) تجعلـــه مالئمـــًا لفطـــرة اإلنســـان 

یضــًا. وألن البنــا، وقــادرًا علــى التــأثیر ال علــى أغلبیــة النــاس فقــط ولكــن علــى النخــب أ
علـى ســبیل المثــال، یفتــرض أن اإلســالم (*) یعطــي اإلنســانیة أعــدل القــوانین الدنیویــة 
ــــروح اإلنســــانیة وتقــــّدس األخــــوة العالمیــــة. كمــــا  ــــة، فهــــي ترفــــع ال ــــادئ اإللهی وأدق المب
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تنســــحب كــــل هــــذه األمــــور علــــى الحیــــاة العملیــــة أیضــــًا وعلــــى حیــــاة النــــاس الیومیــــة، 
یة، والتعالیم السیاسیة. كمـا أن اإلسـالمي یقـیم دولتـه ودعوتـه علـى والمعیشة اإلجتماع

ــــد مــــن جعــــل الــــدین (*)  ــــذا ال ب األســــس نفســــها مــــن أجــــل منفعــــة كــــّل اإلنســــانیة، ول
  اإلسالمي دینًا عالمیًا.

ومـــع أن اإلســـالم یـــدعو اإلنســـان إلـــى إرضـــاء نفســـه روحیـــًا ومادیـــًا، إال أنـــه یـــزّوده 
لمتطّرف من أجل التوصل إلـى حالـة مـن التـوازن الروحـي بالتعالیم التي تمنع السلوك ا

والمادي. مثل هذا التـوازن مهـم عنـد األصـولیین ألن اإلنسـان ال یعـیش فـي عزلـة، بـل 
هو، بالضرورة، عضـو فـي جماعـة، والجماعـة لهـا عقلهـا (*) الجمـاعي الـذي یختلـف 

فـــــة، الحاجـــــة عــــن األفـــــراد. هكـــــذا، تشــــبع تعـــــالیم اإلســـــالم المتنّوعــــة الحاجـــــات المختل
اإلقتصـادیة مـن أجــل حسـن الحالــة المادیـة، الحاجـة السیاســیة مـن أجــل خدمـة العدالــة 
(*)، والحاجة االجتماعیة من أجـل التوصـل إلـى المسـاواة (*). كـّل هـذه التعـالیم هـي 
أجــزاء مــن مــنهج (*) إســالمي كامــل وأصــیل، ووّحــدوي، وتكــاملي. بمثــل هــذا المــنهج 

  ب من شقاء الحیاة البشریة.لإلنسانیة الهرو فقط یمكن 
إذًا التوحید هو المبدأ األساسي في صیاغة خطاب األصـولیین السیاسـي باإلضـافة 

فــــإن  إلــــى الخطــــاب المعرفــــي. وألن خطــــابهم السیاســــي مبنــــّي حــــول مفهــــوم التوحیــــد،
ـــــدة  ـــــد هـــــو العقی ـــــدة دینیـــــة. وطالمـــــا أّن التوحی إیـــــدیولوجیا األصـــــولیة تتحـــــّول إلـــــى عقی

ستلزم الخضـوع السیاسـي. تـزّود مثـل هـذه المقولـة األصـولیین بمقیـاس السیاسیة، فهو ی
  نقدي لتقییم السلوك السیاسي وإلنتاج العقائد السیاسیة.

وبمــا أن التوحیــد هــو حركــة تطــویر مســتمر للحیــاة، فاإلســالم، عنــد األصــولیین، ال 
الشـّر یقبل الخضوع للحقائق الفاسـدة فـي حـد ذاتـه ألن مهّمتـه الرئیسـیة هـي استئصـال 

وتحســـین نوعیــــة الحیـــاة. وعنــــد األصــــولیین المتشـــددین یتضــــّمن التوحیـــد الحریــــة مــــن 
التبعیــة ألي فــرد أو فكــر إال الشــریعة، فالتوحیــد هــو ثــورة (*) ضــّد  ســلطة المســتبدین 

الفعــل یشـــكل جریمــة ألن اهللا، بعـــد أن وهــو رفــض لنفـــي إنســانیة اإلنســان. فمثـــل هــذا 
لتبعیــة.  فــال إلــه إال اهللا، یعلــن قطــب، هــي ثــورة ضــّد خلــق اإلنســان حــرًا، حــّرم علیــه ا

الســلطة الدنیویــة التــي اســتولت علــى الخاصــیة األولــى لأللوهیــة (*) وثــورة ضــّد الــدول 
القائمــة علــى االســتیالء علــى الســلطة وضــّد الســلطات التــي تحكــم بــالقوانین اإلنســانیة 

  وغیر اإلسالمیة.
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ـــــرى األصـــــولیون أن التوحیـــــد هـــــو المبـــــدأ األ ـــــان، خصوصـــــًا وی ساســـــي لكـــــّل األدی
التوحیدیـــة مثـــل المســـیحیة والیهودیـــة (**)، ویعنـــي اإلســـالم الخضـــوع للتوحیـــد، ممـــا 
یتطّلب تتبع منهج اهللا في كـّل أوجـه الحیـاة، سـواء الشـعائر منهـا، مثـل السـجود هللا، أو 
 السیاسیة، كاإلطاعة للقوانین واألنظمـة. كمـا یشـیر إلـى الحاجـة للخضـوع اإلیجـابي هللا
والثورة العنیفة ضّد اإلذعان الي شيء آخـر، سـواء أكـان سیاسـیًا أو غیبیـًا أو مجازیـًا. 
لذا، فـإن مـنهج الحیـاة اإلسـالمي الوحیـد، عنـد قطـب وأصـولیین متشـددین آخـرین، هـو 
ذلك المنهج الذي یـربط كـّل أوجـه الحیـاة بوحـدة صـلبة منظمـة حـول التوحیـد. فالتوحیـد 

أّي مجتمع ودولة إسالمیة (**) باإلضـافة إلـى االقتصـاد.  هو الفكرة األساسیة إلقامة
لـــذا، یجـــب تأســـیس كـــّل أوجـــه الحیـــاة علـــى الـــنّص (*)، ال علـــى التقالیـــد والعــــادات. 
فاعتقـــاد المســـلم بأنـــه لـــیس هنـــاك حـــاكم ومشـــّرع إال اهللا یجـــب أن یعنـــي بـــأّن اهللا هـــو 

المتشـدد تسـیطر علیـه  المنظم النهائي للحیاة والكـون. إّن الخطـاب السیاسـي األصـولي
هــــذه الفكــــرة إلــــى حــــّد أّنهــــا تمتــــّد إلــــى كــــّل ســــمات الحیــــاة، الشخصــــیة باإلضــــافة إلــــى 

وبـــالطبع، السیاســـیة أیضـــًا. راجــــع الجماعیـــة، والخاصـــة باإلضـــافة إلـــى اإلجتماعیــــة، 
أیضًا: األصـالة؛ الرأسـمالیة؛ المسـیحیة؛ الشـمولیة؛ علـم الكـالم؛ التطـرف؛ اهللا؛ الحكـم؛ 

ـــة اإلســـالمیة؛ الجهـــاد؛  حـــزب اهللا؛ ـــدین؛ اإلجمـــاع؛ اإلســـالم؛ الدول ابـــن تیمیـــة، تقـــي ال
التشــــــریع؛ التحریــــــر؛ المــــــنهج؛ األدیــــــان التوحیدیــــــة؛ األخــــــالق؛ اإلخــــــوان المســــــلمون، 
ـــم الكـــالم؛ الكفـــر؛ عالّمیـــة  ـــدین؛ عل إیـــدیولوجیا؛ الجاهلیـــة؛ الســـالم؛ الفلســـفة؛ الثـــورة؛ ال

  اإلسالم؛ الوهابیة.
  . راجع: السلیمانیة.لميتوناهان، سلیمان ح

. هــو أحــد االتجاهــات السیاســیة اإلیرانیــة الصــاعدة التــي تــدعو إلــى تیــار التغیــر
التغییر. جذبت دعوته الشباب، والتي تمثلـت فـي جمعیـة الـدفاع عـن القـیم اإلسـالمیة. 
هــــو أقــــرب إلــــى الیســــار التقلیــــدي أو روحــــانیین (*) إال أن لدیــــه طموحــــات أصــــولیة. 

م محمـــد شـــهري الــــذي كـــان رئـــیس المحــــاكم، ووزیـــر المخــــابرات زعیمـــه حجـــة اإلســــال
ورئــیس وفــد الحــّج إلــى مكــة المكرمــة. وشــهري هــو شخصــیة بــارزة مثیــرة للجــدل، وهــو 

  رجل دین محترم تثق به القوى الثوریة.
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ـــار المصـــّدقي . هـــذا التیـــار الـــوطني اللییبرالـــي یلتـــزم بوجهـــة نظـــر رئـــیس التی
ران فــي أوائــل الخمســینات وأّمــم صــناعة الــنفط. الــوزراء محمــد مصــّدق الــذي حكــم إیــ

على ایة حال، بینمـا یفتقـر هـذا التیـار إلـى الـدعم الشـعبي الثابـت، یتمتّـع بشـعبیة كبیـرة 
ـــــین المثّقفـــــین، والجامعـــــات، وبعـــــض جماعـــــات الطبقـــــة المتوســـــطة مـــــن المـــــوظفین  ب

  الحكومیین.
ضـــو المجلـــس أحـــد زعمـــاء هـــذا التیـــار هـــو المنهـــدس عـــّزت اهللا الســـحابي، كـــان ع

الثــوري اإلیرانــي (*) الســابق وعضـــوًا ســابقًا لمجلــس الشـــورى (*) فــي إیــران. ویعتبـــر 
محمـــود طالقــاني (*) مــن األعضــاء المهمـــین للجبهــة الوطنیــة التـــي ســوّیة مــع الّســید 

، تنـــــافس الســـــحابي كمرّشـــــح مســـــتقل لرئاســـــة ١٩٩٦قاتلـــــت نظـــــام الشـــــاه. فـــــي عـــــام 
  الجمهوریة.

وقـد تأسسـت  ١٨٠١فیة إسـالمیة یعـود وجودهـا لعـام . هـذه حركـة صـو التیجانیة
وظهـرت علنـًا بعـد  ١٩٢٥في شـمال أفریقیـا. فـي تركیـا أضـعفت بشـكل هائـل فـي عـام 

الحــرب العالمیــة الثانیــة. فــي تركیــا قــاد التیجانیــة كمــال بــیال أوغلــو، وهــو رجــل أعمــال 
ي عـــام تركـــي، حـــاول مـــع آخـــرین تحكـــیم بعـــض األصـــنام. قامـــت التیجانیـــة بـــالتمّرد فـــ

  في تركیا، وأعدم زعماء التمرد. ١٠٥٢

   –ث 
یعتبــر األصــولیون، والرادیكــالیون بشــكل خــاص، أن التوحیــد (*) هــو ثــورة  الثــورة

ضـــــّد كـــــل أنـــــواع الكیانـــــات الرســـــمیة وغیـــــر الرســـــمیة التـــــي تـــــّدعي أّي دور تأسیســـــي 
ل، (*). وهكـــــذا، فعلـــــى ســـــبیل المثـــــا ومعیـــــاري ممـــــا یشـــــكل انتهاكـــــًا أللوهیـــــة (*) اهللا

  فالمجلس التشریعي الذي یشّرع باسمه یستولي على السلطة اإللهیة في التشریع(*).
إن مثل هذا االنتهـاك یجـب أن یـؤّدي إلـى استئصـال المؤسسـة التـي ارتكبتهـا. لكـن 
مثل هذا التغییـر، طبقـًا لّسـید قطـب (*) ال یشـكل أقـل مـن ثـورة هـدفها النهـائي تحویـل 

خــالل عالّمیــة (*) اإلســالم (*). هــذا علــى  یة مــنالــوعي اإلجتمــاعي والــنظم السیاســ
مســــلمین، مــــع أّنهــــم الینبغــــي أن الــــرغم مــــن أن األفــــراد ال یجبــــروا علــــى أن یصــــبحوا 

ـــوا ویضـــعوا العقبـــات أمـــام تطـــویر المجتمـــع اإلســـالمي والدولـــة اإلســـالمیة (*).  یعرقل
سـان لإلنسـان ولهذا یجب على المجتمع والدولة أن تتحّمل مسؤولیة إنهـاء اسـتعباد اإلن



 ١٩٤ 

ولألشــیاء المادیــة. هــذه المســؤولیة، علــى أیــة حــال، غیــر محــدودة بالبلــدان اإلســالمیة، 
  لكنها تشمل العالم.

لذا، ال تساوم الثورة على مثل هذه القضایا. ویعتبر قطب والمـودودي عـدم إمكانیـة 
إعــادة بنــاء جدیــد فــي العــالم إذا ســاوم المســلمون ألنهــم ســیتخلون عــن بعــض المبــادئ 
واستبدالها بأخرى. هكذا، یربط األصولیون المتشددون نظریًا التغییر المتشـدد باإلبـداع 
علــى افتــراض أن القــدیم ال یمكــن أن یــرّمم، بــل یجــب تحطیمــه. لــذا، یجــب أن تهــدف 

اإللغــاء الكّلــي لالنظمــة التــي تســتند إلــى حكومــة اإلنســان علــى  الثــورة اإلســالمیة الــى
ـــــود الحاضـــــر اإلنســـــان، أو ببســـــاطة، الجاهلیـــــ ـــــر األفـــــراد مـــــن قی ة (*). ویجـــــب تحری

  والماضي وأن یتمتعوا بحق اختیار حیاة جدیدة.
وبشـــكل خـــاص، أســـس ســـید قطـــب لرؤیـــة اإلســـالم كثـــورة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن 
القـــــرن العشـــــرین، وهـــــذا یمثّـــــل تطـــــویرًا متشـــــددًا ضـــــمن تـــــاریخ (*) الفكـــــر السیاســـــي 

الثورة بما هـو غیبـي وكالمـي وأخالقـي اإلسالمي الحدیث. فقد ّحمل سید قطب مفهوم 
وسیاسي مما یجعل إنجازها مرادفًا للتطبیق السلیم للتعـالیم اإلسـالمیة. وهكـذا، یفتـرض 
قطـــب والمـــودودي أن اإلســـالم هـــو ثـــورة كلّیـــة ضـــّد األوضـــاع اإلنســـانیة الشـــریرة التـــي 

  اإلنسانیة.یتطّلب تصحیحها ال شيء أقل من إبادة كلّیة ألوهام المعرفة (*) والقّوة 
عــالوة عـــن ذلـــك، یجعــل المـــودودي رســـل اهللا دعـــاة التحــول الشـــامل المتشـــدد لكـــّل 
المؤسسات الحالیة. یصبح هذا التحول عند قطب، وحسـن البنـا، والمـودودي، وآیـة اهللا 
الخمینــي (*) مســعى للتغییــر العــالمي مــن أجــل تحقیــق العدالــة (*) والســعادة ویجــب 

الثــورة إلــى تحویــل التوحیــد والوحــدة (*) إلــى حركــة  عــدم إعاقتهــا بــأّي ســلطة. تهــّدف
إجتماعیــة وسیاســیة ضــّد الحالــة العالمیــة القائمــة علــى اإلفــالس األخالقــي والسیاســي 

  الذي یبّرر نفسه بالتوصل إلى التقّدم المادي.
وهكـذا یــرى المفكــر األصــولي المتشــدد بــأّن الثــورة واجــب أخالقــي واجتمــاعي، فهــي 

ربـــة أعـــداء اإلســـالم بـــل هـــي تجســـّید أیضـــًا لألبعـــاد الغیبیـــة لیســـت موجهـــة فقـــط لمحا
ســالم إلـى دیــن (*) الثـورة التــي تغّطـي كــّل واألیدیولوجیـة والسیاسـیة. هكــذا، یتحـّول اال
والسیاســة، إلــى االقتصــاد، كمــا أن خطابــه أوجــه الحیــاة، مــن المیتافیزیقیــا، واألخــالق، 

إلـــى دعـــاة ثـــورة وتجدیـــد وتغییــــر بالتـــالي هـــو خطـــاب ثـــوري. لهـــذا، تحــــول أنبیـــاء اهللا 
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اقتصـادي واجتمـاعي وأخالقــي وغیبـي، وسیاسـي، لــذلك، فـإن الثـورة هــي دعـوة عالمیــة 
  إلى العدالة والمساواة (*).

تقـود عظمــة هـذه المســؤولیة األصـولیین التخــاذ إجـراءات مثــل الجهـاد والــدعوة(*). 
مي ومفاهیمــه ودول فیقـرر قطــب بــأّن مهّمــة اإلســالم لیســت التوفیــق بــین الفكــر اإلســال

ـــة مـــع الجاهلیـــة. ومـــن اشـــكال  الجاهلیـــة، وفـــي الحقیقـــة، لـــیس هنـــاك مصـــالحة محتمل
الجاهلیة التشریع اإلنساني دون النصوص اإللهیة. لذا، فإن مهّمـة اإلسـالم هـي إقامـة 
حیاة إنسانیة بموجب المفهوم اإلسالمي ولبدء نظام دنیـوي (*) حیثمـا أتاحـت الفرصـة 

  ذلك.
صـــولیون المتشــددون أن الثـــورة هــي األداة الرئیســـیة فــي إقامـــة المجتمـــع ویعتبــر األ

اإلسـالمي الـذي یسـتند إلـى الشـریعة والعدالـة االجتماعیـة (**). فـالثورة هـي األسـلوب 
الــواعي لتحویــل المجتمعــات الحالیــة. وبینمــا ال تجبــر الثــورة النــاس علــى الــدخول فــي 

الفـــرد المســــلم، والمجتمـــع اإلســــالمي، اإلســـالم، إال أنهـــا مــــا زالـــت تهــــدف إلـــى إیجــــاد 
والدولـــة اإلســـالمیة. راجـــع أیضـــًا: الـــوعي؛ اهللا؛ حـــزب التحریـــر اإلســـالمي؛ حـــزب اهللا؛ 

ــــة لعــــام  ــــ؛ منظمــــة العمــــل اإلســــالمیة؛ الثــــورة اإلســــالمیة؛ الدو ١٩٧٩الثــــورة اإلیرانی ة ل
المیة؛ اإلسـالمیة؛ جمعیـة الشــبیبة اإلسـالمیة؛ جماعــة الفنیـة العســكریة؛ الجماعـة اإلســ

جماعة الجهاد اإلسالمي؛ الجهاد؛ الجهـاد اإلسـالمي فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة؛ 
الخمینیة؛ التحریر؛ مجاهدي خلق؛ منظمـة مقـاتلي الشـرق األكبـر اإلسـالمي، اإلخـوان 
المســـلمون فـــي الســـودان؛ قـــوات الـــدفاع الشـــعبیة؛ الحـــرس الثـــوري؛ الشـــریعة؛ ســـروش، 

  عبد الكریم؛ التوحید.
تركــزت المعارضــة لشــاه إیــران علــى ثــالث  اإلســالمیة فــي إیــران .الثــورة 

مجموعــــــات رئیســــــییة ، العلمــــــاء، والمنظمــــــات الفدائیــــــة واألحــــــزاب وعــــــدد كبیــــــر مــــــن 
المثقفـــــین . األحـــــزاب السیاســـــیة الرئیســـــیة كانـــــت حـــــزب تـــــودة الشـــــیوعي، ومجاهـــــدي 

الــدور األكثــر خلــق(*) وفــدائي إســالم (*). إال أن رجــال الــدین كــانوا هــم الــذین لعبــوا 
أهمیــــًة وتصــــرفوا كأوصــــیاء علــــى النظــــام السیاســــي الجدیــــد (*) ودعــــوا للحركیــــة (*) 

  السیاسیة.
  ساعد العدید من العوامل على قیام الثورة، من بینها كراهیة الناس للشاه.
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والوالیــات المتحــدة األمریكیــة. كمـــا كــان لسیاســة حقـــوق اإلنســان فــي إدارة الـــرئیس 
ممـا زاد مـن  ١٩٧٩-١٩٧٨نع النظام من إخماد الثورة أثناء جیمي كارتر، دور في م

  زخمها.
ســنًة الثــورة. واعتمــد اإلمــام كثیــرًا  ٧٥قـاد اإلمــام آیــة اهللا الخمینــي (*)، وهــو بعمـر 

علـــى اإلســـالم التغییـــري (*) لتنشـــیط الحركـــة الثوریـــة وتحطـــیم ســـاللة البهلـــوي. كـــان 
یـــة مفاجـــأة رئیســـیة. وقـــد بقـــي فـــي ظهـــروه كـــالزعیم غیـــر المتنـــازع علیـــه للحركـــة الثور 

  سنة عندما بدأت االنتفاضة السیاسیة في إیران. ١٣المنفى لـ 
ّوعــة وخلــع نآیــة اهللا الخمینــي كــان الــزعیم األكثــر تــأثیرًا، فوّحــد قــوات المعارضــة المت

الشــاه. دعمتـــه الطبقـــة المتوســـطة التقلیدیـــة، خصوصــًا البـــازار، ألنـــه أّیـــد حـــّق الملكیـــة 
م اإلسالمیة. ودعمته الطبقة المتوسطة الحدیثة كقومي أحیا تـراث محمـد الخاّصة والقی

مصــّدق الــذي ركــز علــى محاربــة التــدخل الخــارجي. كمــا لّبــت الطبقــات العاملــة نــداءه 
للعدالــة اإلجتماعیــة (*)، أمــا المزارعــون فاعتقــدوا بأّنــه ســیقیم البنیــة التحتیــة المطلوبــة 

  للزراعة.
وزًا دینیـًة فـي تعبئـة النـاس مثـل االستشـهاد (*) وشـهر استخدم آیـة اهللا الخمینـي رمـ

رمضــان وحــّول عاشــوراء إلــى مظــاهرة سیاســیة. وســیطر اإلمــام علــى قیــادة المعارضــة 
 -١٩٧٧السیاســــیة، فوصــــلت دعوتــــه إلــــى كــــّل الطبقــــات االجتماعیــــة. كانــــت حركــــة 

نیـــة ثـــورة سیاســـیة أّدت إلـــى إســـقاط نظـــام الشـــاه. تحّطـــم تحـــالف القـــوات العلما ١٩٧٩
. بعــد ذلـــك، نشـــأت ١٩٧٩والدینیــة المتنّوعـــة إلســـقاط الشــاه فـــورًا بعـــد الثــورة فـــي عـــام 

مراكز قوى جدیدة: المجلـس الثـوري اإلسـالمي (*) والحكومـة الثوریـة المؤّقتـة والحـزب 
  الجمهوري اإلسالمي (*).

علـــــى أیـــــة حـــــال، لـــــم تحـــــل أجهـــــزة األمـــــن إنمـــــا طّهـــــرت وســـــیطر علیهـــــا الحـــــرس 
كثـــر أهمّیـــة مـــن هـــذا، ســـیطر رجـــال الـــدین علـــى الحكومـــة، كمـــا أن الثـــوري(*). واأل

أغلبیـــة مجلـــس الخبـــراء (*) متكّونـــة مـــن علمـــاء الـــدین والمســـلمین المتـــدینین. صـــیغ 
دســتور (*) جدیــد مســتند إلــى الشــریعة اإلســالمیة والمــذهب الشــیعي الجعفــري واإلثنــي 

لفقیــه (*). أنتجــت عشــري؛ كانــت ســلطات اإلمــام الخمینــي شــاملة قائمــة علــى والیــة ا
أكثـر ممـا أنتجتـه الـدول الثوریـة  ١٩٧٩الحركة اإلسالمیة فـي إیـران مفآجـات فـي عـام 
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فـــــي الســـــتّینات. فظهورهـــــا كـــــان فـــــي وقـــــت الرخـــــاء االقتصـــــادي، والقـــــوة العســـــكریة، 
  واالستقرار السیاسي في إیران.

عدیـد مـن على المشـهد الـدولي، تحـّدت إیـران الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بحجزهـا لل
الدبلوماســــیین األمــــریكیین فــــي إیــــران ألربعــــة عشــــر شــــهرًا، لكّنهــــا واجهــــت صــــعوبات 

. جـّرت إیـران أیضــًا  ١٩٨٠اقتصـادیة بسـبب المقاطعـة الغربیـة التـي فرضـت فـي عـام 
ممــا ســمح  ١٩٨٩والتــي اســتمرت حتــى عــام  ١٩٨٠إلــى حــرب مــع العــراق فــي عــام 

. راجــع أیضــًا بهشــتي، محمــد؛ التطــرف؛ للثــورة الناشــئة بــدعم وتعبئــة الشــعب اإلیرانــي
؛ منظمـــة العمـــل اإلســـالمیة؛ جمعیـــة الشـــبیبة اإلســـالمیة؛ ١٩٧٩الثـــورة اإلیرانیـــة لعـــام 

إسـرائیل؛ الجهـاد اإلسـالمي فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غزة؛خـاتمي، محمـد؛ الخمینیــة؛ 
حركــة تحریــر إیــران؛ جمعیــة العلمــاء المســلمین؛ مطهــري، مرتضــى؛ الحــرس الثــوري؛ 

  لطباطبائي، محمود.ا
. راجع: البشـیر، عمـر. راجـع أیضـًا قـوات الـدفاع الشـعبیة، الترابـي، ثورة اإلنقاذ

  حسن.
. تعتبـــر هـــذه الثـــورة المثـــال األبـــرز العملـــي ١٩٧٩الثـــورة اإلیرانیـــة لعـــام 

لغالبیـــة اإلســـالمیین الحـــركیین (*) فـــي القـــرن العشـــرین. كانـــت الثـــورة بقیـــادة آیـــة اهللا 
ي عّبــأ رجـال الـدین والنــاس ضـّد شــاه إیـران. وقـد أوقــد الخمینـي نوعــًا الخمینـي (*) الـذ

من الیقظة اإلسالمیة في جمیع أنحاء العالم اإلسالمي. لم تسـتهدف الثـورة الغیـر فقـط 
فـي ظـروف الحیـاة الدینیــة واالقتصـادیة والسیاسـیة اإلیرانیـة بــل أیضـًا هـدفت إلـى نشــر 

الم اإلســــالمي، حیــــث توجــــد األغلبیــــة وجهــــات نظرهــــا الشــــیعّیة فــــي جمیــــع أنحــــاء العــــ
الســنّیة. فتمــت تعبئــة الجالیــات الشــیعّیة فاصــبحت ناشــطة جــدًا فــي المجــال السیاســي. 
كـان حـزب اهللا وحركـة أمـل اإلسـالمیة (**) مــن أهـم المظـاهر الدولیـة النتشـار الثــورة 

فــي  اإلیرانیــة. راجــع أیضــًا حــزب اهللا؛ الحــزب الجمهــوري اإلســالمي؛ الثــورة اإلســالمیة
إیــران؛ الخمینــي، آیــة اهللا ؛ مجاهــدي خلــق؛ الخمینیــة؛ الحــزب الجمهــوري اإلســالمي؛ 
مطهــري، مرتضـــى؛ الحـــرس الثــوري؛ شـــریعتمداري، آیـــة اهللا محمــد؛ منظمـــة الحجتیـــة؛ 

  الولي الفقیه.
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  -ج-
. هــو رئــیس حركــة النهضــة اإلســالمیة فــي الجزائــر (*). جــاب اهللا، عبــد اهللا

فـــي قســــنطینة، الجزائـــر، لعائلـــة فقیـــرة. حصـــل علــــى  ١٩٥٦ولـــد جـــاب اهللا فـــي عـــام 
تعلیمــه الــدیني منــذ الصــغر ثــم تــابع فیمــا بعــد دراســته للشــریعة اإلســالمیة فــي المملكــة 

. فـــي ذلـــك الوقـــت، ١٩٧٩العربیـــة الســـعودیة. رجـــع جـــاب اهللا إلـــى الجزائـــر فـــي عـــام 
ثـّم بـدأ فـي  انضّم جاب اهللا إلى الجماعـة اإلسـالمیة وبنـى عالقـات جیـدة مـع زعمائهـا.

إنشــاء جمعیــة النهضــة لإلصــالح الثقــافي واالجتمــاعي. اعتقــل جــاب اهللا عــدة مــرات، 
. لــذا، فقــد جــاب ١٩٨٢تخللهــا ســجنه لســنة ونصــف مــع عباســي مــدني (*) فــي عــام 

  اهللا عمله وسكنه.
حركــــة النهضــــة  ١٩٨٨أّســــس جــــاب اهللا مــــع آخــــرین فــــي كــــانون األول/ دیســــمبر 

اإلســـالمیة واختیـــر زعیمـــًا لهـــا. تعتبـــر الحركـــة مـــن قبـــل اإلســـالمیة كامتـــداد للجماعـــة 
العدیــد مــن المــراقبین أكثــر اعتــداًال مــن حركــة المجتمــع اإلســالمي أو حمــاس، برئاســة 
ــــدأ  ــــًا معتــــدًال وأّیــــدت مب ــــامج الحركــــة ثقافیــــًا اجتماعی محفــــوظ نحنــــاح (**). تبنــــت برن

  االنتقال السلمي للسلطة والدیموقراطیة (*).
ـــــؤمن الح ـــــات وبینمـــــا ت ـــــى االنتخاب ـــــة اإلســـــالمیة(*)، تتبّن ـــــام الدول ركـــــة بضـــــرورة قی

الدیمقراطیة كوسیلة نحو التوصـل إلیهـا وتعـارض العنـف (*) صـار هنـاك انشـقاق فـي 
وســیطر خصــومه علــى قیادتهــا، فأســس حركــًة أخــرى خــاض بهــا  ٢٠٠٠حركتــه عــام 

ــــه بعــــض المقاعــــد اآلن فــــي البرلمــــان. راجــــع أیضــــًا: حركــــة ال نهضــــة االنتخابــــات، ول
  اإلسالمیة في الجزائر.

الجامعـة اإلســالمیة. الجامعــة اإلســالمیة تیــار فكـري یســتهدف الوحــدة الشــاملة لكــّل 
سیاســي واحــد. علـى أیــة حـال، الجامعــة نمــت مـن مجابهــة الشــرق المسـلمین فــي كیـان 

لالســــتعمار واإلمبریالیــــة الغربیـــــة. الــــدعوة إلـــــى الجامعــــة اإلســــالمیة بـــــدأت فــــي عقـــــد 
  ي القرن التاسع عشر ووصلت إلى ذروتها قبل نهایة القّرن.الثمانینات ف

 – ١٨٣٨مفكر الجامعة اإلسالمیة الرئیسي وفیلسوفها هـو جمـال الـدین األفغـاني (
ـــي األفغـــاني شـــعار الجامعـــة اإلســـالمیة، كانـــت فقـــط فكـــرة ١٨٩٧ ) (*). فـــإلى أن تبّن

ومعارضــة الهیمنــة  مبهمــة، فجعلهــا األفغــاني موازیــة إلحیــاء الحضــارة اإلســالمیة (*)
األوروبیــة، فــدعا إلـــى ضــرورة الوحـــدة اإلســالمیة. أصــبح األفغـــاني الشخصــیة البـــارزة 
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، نشــــر المجّلــــة المعادیــــة للبریطــــانیین، العــــروة ١٨٨٤وراء هــــذه الحركــــة. وفــــي عــــام 
الوثقى، التي دعت إلى وحدة كـّل الشـعوب اإلسـالمیة ضـّد الهیمنـة الغربیـة. وفـي عـام 

األتـراك فــي لنـدن األفغــاني لالسـتقرار فــي القسـطنطینیة كضــیف ، دعـا العــرب و ١٨٩٢
  للسلطان مع راتب تقاعدي لمدى الحیاة.

اقتــرح األفغــاني دمــج كــّل األدیــان، والسیاســة، والثقافــات فــي حضــارة شــاملة واحــدة. 
حّث المسلمین على الصحوة. إذ یجب علیهم أن یحـّرروا أنفسـهم مـن الهیمنـة الغربیـة، 

وا اإلصالحات الضروریة ویصّروا علـى شـعبیة وحكومـات مسـتّقرة، كما یجب أن یدعم
كمــا یجــب أن یزرعــوا المعرفــة العلمیــة والفلســفیة الحدیثــة(*). فــي القســطنطینیة، كــان 

 ١٨٩٧األفغــاني حزینـــًا وبقـــى معظـــم حیاتـــه تحــت اإلقامـــة اإلجباریـــة ومـــات فـــي عـــام 
  بسرطان الفك.

الحمیــد الثــاني الــذي اعتبرهــا وســیلة كــان راعــي الجامعــة اإلســالمیة الســلطان عبــد 
لتبریــر حكمــه االســتبدادي فــي االمبراطوریــة العثمانیــة. أعلــن نفســه مــدافعًا عــن النظــام 

البریطــانیین فــي االجتمــاعي اإلســالمي (*) ضــّد االمبریالیــة الغربیــة، خصوصــًا ضــّد 
الغــرب هــو عقیــدة الشــرق والغــربیین فــي المغــرب اعتبــر عبــد الحمیــد ان الجهــاد ضــد 

  دینیة وأنه على كّل المسلمین التوحد للجهاد من أجل الدفاع عن اإلسالم.
، أّسـس عبــد اهللا شـروردي جمعیــة ١٩٠٣الجامعـة اإلســالمیة فــي عــام 

مؤیدة لدعوة الجامعة اإلسالمیة في لندن. كمـا أن مجّلتـه، الجامعـة اإلسـالمیة، أّكـدت 
واشـتراكیة مـن أجـل المقارنـة على معارضة المجتمع الغربي واستعملت مفـاهیم إنسـانیًة 

بـــین الشـــر األوروبـــي والفضـــیلة اآلســـیویة. كـــّرس نفســـه أیضـــًا لتصـــحیح العالقـــة بـــین 
  السّنة والشیعة.

دعـم عبــد الحمیـد الثّــاني المــؤتمر السـنوي الكبیــر للمســلمین فـي مكــة المكرمــة. زّود 
میـد فـي بنـاء قوافل الحجاج بقّوات تركیة مرافقة لهم إلى مكة المكرمة. وساعد عبد الح

سكة حدید الحجاز، فكانت اإلنجاز العملي الوحید للجامعة اإلسـالمیة. ووضـعت ثـورة 
ــــرة أیضــــًا للجامعــــة  ــــد، كمــــا أنهــــت المرحلــــة المبّك ــــاة حــــّدًا لنظــــام عبــــد الحمی تركیــــا الفت
اإلســالمیة. عــالوة علــى ذلــك، كــان متعــذرًا الجمــع بــین التحــالف بــین القومیــة التركیــة 

نیـة مـع العقیـدة اإلسـالمیة. عنــدما أعلـن الخلیفـة الجهـاد المقـّدس ضــّد والعسـكریة األلما
، كــان الــرّد فــي مصــر والهنــد وبــالد ١٩١٤قــوات الحلفــاء، فــي تشــرین الثــاني/ نــوفمبر 
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العــرب التحــالف مـــع أعدائــه. فكانـــت محاولــة مكتــب حـــرب بــرلین فـــي تحریــك الوحـــدة 
  ت تأثیٍر كبیر.قوات الحلفاء غیر ذاالمؤیدة للجامعة اإلسالمیة ضّد 

وعندما انهارت االمبراطوریة التركیة فـي نهایـة الحـرب العالمیـة األولـى، كانـت هـذه 
نهایة الحركة المؤیدة للجامعة اإلسالمیة األصلیة. وعلى الـرغم مـن وجـود موجـة ثانیـة 
تــدعو للجامعــة اإلســالمیة فــي الهنــد، إال أنهــا كانــت غیــر ناجحــة. كمــا أن المــؤتمرات 

كانــت مخفقــة.  ١٩٣١و  ١٩٢٠معــة اإلســالمیة التــي عقــدت بــین عــامي المؤیــدة للجا
، وّقـــع ممثلـــو تركیــا، وبـــالد فــارس، والعـــراق، وأفغانســـتان ١٩٣٧تمـــوز/ یولیــو،  ٨فــي 

معاهــدًة فــي طهــران مــن أجــل اإلبقــاء علــى حــدودها المشــتركة. اعتقــد بعــض المــراقبین 
سـالمیة. علـى أیـة حـال، قطـع بأّن هذه المعاهدة تدل على عودة تركیا إلى الجامعة اإل

  كمال أتاتورك بالده عن صالتها اإلسالمیة.
بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، كــان هنــاك إحیــاء بســیط للجامعــة اإلســالمیة، عنــدما 
أسســـت باكســـتان مركـــزًا لنشـــاطات الجامعـــة اإلســـالمیة. علـــى أیـــة حـــال، مثّلـــت هـــذه 

ـــــًا مشـــــتركًا للـــــدول ا إلســـــالمیة فـــــي حـــــل مشـــــاكلهم الجامعـــــة اإلســـــالمیة الجدیـــــدة موقف
االجتماعیــة والثقافیــة واالقتصــادیة، وذلــك للتأكیــد علــى اإلشــكالیات السیاســیة بــدًال مــن 
المســـــائل الدینیـــــة. كـــــان هنـــــاك مـــــؤتمرات مؤیـــــدة للجامعـــــة اإلســـــالمیة فـــــي كراتشــــــي 

). فــي ذلــك الوقــت ألحقــت ١٩٥٨ – ١٩٥٧) ، والهــور ( ١٩٥٣)، والقـدس (١٩٥١(
  ي دعت إلیها الجامعة اإلسالمیة باألهداف السیاسیة والوطنیة.الحرّیة الدینیة الت

تحولــت الجامعــة اإلســالمیة إلــى فكــرة طوباویــة. فهــي مــا كانــت أبــدًا مطّبقــة كعقیــدة 
فعالة. لم یكن دعاة الجامعة قادرین علـى التغّلـب علـى اإلرتفـاع فـوق المذهبیـة السـّنیة 

عیفة. أمــا الجهــود إلحیــاء الخالفــة والشــیعیة. فقــد كانــت قیــادة الجامعــة اإلســالمیة ضــ
(*) باإلضافة إلى الحركة المؤیدة للجامعـة اإلسـالمیة فأثبتـت فشـلها. مالـت الجمـاهیر 
لقبول القیادة الدینیة في مكـة المكرمـة، لكنهـا لـم تتقبـل السـیطرة السیاسـیة لبلـد إسـالمي 

  واحد. راجع: أیضًا األفغاني، جمال الدین.
ن األصولیین بـأّن العقائـد الحدیثـة وٕانتاجهـا لصـراعات . یجادل العدید مالجاهلیة

األنظمـة تحـول اإلنســان إلـى حیـوان یعــیش ثانیـًة حیـاة الغابــة. عنـد األصـولیین، تســتند 
الحیـــاة  الحدیثـــة إلـــى فلســـفة (*) القـــّوة ومنطـــق الهیمنـــة واالســـتغالل التـــي تـــؤّدي إلـــى 

ن البنـــا وســـید قطـــب حـــروب بربریـــة ودامیـــة. فـــي الحقیقـــة، یعتقـــد أصـــولیون مثـــل حســـ
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وهـــادي المدرســـي (**) أن أوروبـــا والغـــرب (*) تخلیـــا عـــن النمـــاذج األخالقیـــة العلیـــا 
والمزایا والمبادئ اإلنسانیة. كّل هـذه النمـاذج اسـتبدلت بالجاهلیـة المادیـة المسـتندة إلـى 
الهــوى والرغبـــة وخســارة الـــوعي الــدیني (*) وتعـــالیم رســل اهللا(*). هـــذه الجاهلیـــة أّدت 

ــــــى  الــــــدمار الطبیعــــــي، والتشــــــویش االجتمــــــاعي، واالنحطــــــاط األخالقــــــي، والتــــــوّتر إل
  االقتصادي، والنزاع السیاسي، واإلفالس الروحي.

أبـو الحسـن النـدوي (*) یرثـي خســارة أوروبـا ألهـدافها األخالقیـة المسـیحیة العالیــة، 
ي، علـى بما في ذلك رسالة السید المسیح عن العدالة (*). هذه األهداف، یعتقـد النـدو 

نقـــیض الـــروح الحدیثـــة ألوروبـــا وأمریكـــا باإلضـــافة إلـــى افریقیـــا وآســـیا. كـــّل النزاعـــات 
السیاســـیة الدولیـــة المســـتمرة هـــي نتیجـــة المنافســـة علـــى الحیـــاة المادیـــة، ولـــیس هنـــاك 
اختالفات جوهریة بین األحزاب المتنافسة. فحتى روسیا الشیوعیة، یسـتمّر النـدوي، مـا 

ارة الغربیـــة (*)، وفـــي الحقیقـــة فروســـیا أكثـــر صـــدقًا مـــن هـــي أكثـــر مـــن نتیجـــة للحضـــ
البلــدان الغربیــة األخــرى ألنهــا توّقفــت عــن اســتعمال الــدین (*) واســتبدلته علنــًا بــالكفر 
(*) والمادیة. أما األمم اآلسیویة فتتبع مباشرًة األسلوب الغربي، إال أنهـا تنـازع الغـرب 

  على قیادة العالم.
لیون متشـــددون، مثـــل أبـــي األعلـــى المـــودودي (*)، مـــن هـــذه الزاویـــة، یشـــمل أصـــو 

وســید قطــب، وهــادي المدرســي كــّل المجتمعــات الحالیــة علــى األرض فــي الجاهلیــة أو 
ـــــف  المجتمعـــــات الجاهلیـــــة (*). وهكـــــذا، تصـــــبح المهّمـــــة الرئیســـــیة لألصـــــولیین توظی

ـــــیم ألّي  ـــــد (*) كـــــأداة تقی ـــــق التوحی نظـــــام اجتمـــــاعي واقتصـــــادي وسیاســـــي. وممـــــا یقل
ولیین أكثــر أّن المســلمین یقّلــدون الحضــارة الغربیــة فــي أشــكالها األســوأ: الــدمار، األصــ

االنحطــاط، االنقســامات الطائفیــة، الحــروب األهلیـــة، التمییــز العنصــري. یــرى النـــدوي 
أن تقلیــد (*) الغــرب یتجــاوز هــذه الخصــائص ویخضــع العــالم اإلســالمي إلــى الهیمنــة 

ــــة والصــــناعیة والعل ــــة للغــــرب. المســــلمون أیضــــًا أصــــبحوا حلفــــاء السیاســــیة والتجاری می
وجنــود الجاهلیــة الغربیــة، وحتــى أن بعــض المســلمین ینظــرون إلــى الغــرب، الــذي قــاد 

  الموجة الجدیدة للجاهلیة، كحماتهم ومحققي العدالة في العالم.
ــــة إنقــــاذ  ــــى أنفســــهم مهّم ــــد مــــن األصــــولیین عل ــــرغم مــــن هــــذا، یأخــــذ العدی علــــى ال

، إخـراج أنفســهم مـن الجاهلیـة. علـى المســتوى السیاسـي یعنـي هــذا اإلنسـانیة عبـر، أوالً 
إزالـة أّي نظـام إنكار أّي نظام سیاسي غیر منسـجم مـع الشـریعة (*). لـذا، فإنـه یجـب 
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سیاســي أو اجتمــاعي لــه هــذه الخاصــیة. وفــي الحقیقــة، فمثــل هــذا النظــام هــو انتهــاك 
  .للشریعة وفي حالة من انتهاك األلوهیة (*)

ع الجاهلي، وهو الذي یقوم على أّي مبدأ ال یأخـذ فـي الحسـبان الشـریعة إّن المجتم
اإللهیـــة، یجـــب أن یواجـــه ویعـــّدل بموجـــب مـــنهج اهللا (*) نظامـــه (*) وال یتـــردد ســـید 
قطـــب فـــي الـــدعوة إلـــى إخضـــاع حقـــائق العـــالم إلـــى المعـــاییر اإلســـالمیة مهمـــا كلـــف 

وح اإلسـالم (*) التـي تهـدف األمر، ألن االستسالم إلى مثل هـذه الحقـائق هـي ضـّد ر 
أساســــًا إلـــــى تـــــدمیر الجاهلیـــــة. راجـــــع أیضـــــًا عبـــــد الـــــرحمن، عمـــــر؛ الـــــردة؛ الجماعـــــة 
اإلسالمیة المسلحة؛ المسیحیة؛ الحضارة؛ الفطرة؛ الحریـة؛ اهللا؛ الحكـم؛ جماعـة العزلـة 
الشـــرعیة؛ حــــزب اهللا؛ اإلســـالم؛ عصــــبة األنصــــار اإلســـالمیة؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ 

ســــــالمیة؛ المجتمعــــــات الجاهلیــــــة؛ الجماعــــــة اإلســــــالمیة، جماعــــــة الجهــــــاد الدولــــــة اإل
اإلسالمي؛ جماعة المسلمین؛ الجهاد؛ جماعة العـدل واإلحسـان؛ التحریـر؛ المـودودي، 
أبـــو األعلـــى، المـــنهج؛ الحداثـــة؛ األخـــالق؛ منظمـــة الشـــیخ عبـــد اهللا الســـماوي؛ قطـــب، 

  حضارة الغربیة؛ النظام العالمي.سید؛ الثورة؛ الشورى؛ الكفر؛ عالّمیة اإلسالم؛ ال
  ، حمدي. راجع: حركة النهضة اإلسالمیة في تونس.الجبالي

. الجبهــة اإلســالمیة العالمیــة للجهــاد ضــّد الیهــود والصــلیبیین
  راجع أسامة بن الدن.

  . راجع: اإلخوان المسلمین في سوریا.الجبهة اإلسالمیة في سوریا

 ١٩٧٩هـذه الجبهـة فـي عـام . أسـس الجبهة اإلسالمیة لتحریر البحرین
هــــادي المدرســــي الــــذي كــــان صــــدیقًا مقّربــــًا آلیــــة اهللا الخمینــــي (*) أثنــــاء إقامتــــه فــــي 
العـــراق. هـــذه الجبهـــة یفتـــرض أن لهـــا عالقـــة وثیقـــة بالجمهوریـــة اإلســـالمیة فـــي إیـــران 
باإلضــافة إلـــى حـــزب الـــدعوة اإلســـالمیة فـــي العـــراق(*) وتعمـــل علـــى تشـــجیع الشـــیعة 

آل خلیفـــة فـــي البحـــرین وٕاقامـــة دولـــة إســـالمیة (*). قامـــت الجبهـــة علـــى إســـقاط حكـــم 
 –بــثالث محــاوالت إلســقاط الحكومــة. تلّقــى أعضــاء الجبهــة تــدریبًا عســكریًا فــي إیــران 

وهو ما تنكـره إیـران. بعـد أن اتخـذت الحكومـة إجـراءات صـارمة ضـّد الجبهـة واعتقلـت 
سالمیة لتحریر البحرین فـي عـام العدید من أعضائها، بّدل اسم الجبهة إلى الحركة اإل

  لكي تجّند أعضاء جددًا. راجع أیضًا: الخمینیة. ١٩٩٣



 ٢٠٣ 

ـــاذ فـــي الجزائـــر . لیســـت الحركـــة اإلســـالمیة الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنق
الجزائریــة حركــًة سیاســیًة جدیــدًة لكنهــا لعبــت دورًا مهمــًا فــي حــرب التحریــر واالســتقالل 

مــــد بـــن بلـــال رئـــیس الجزائـــر وعــــارض الجزائـــري مـــن االســـتعمار الفرنســـي. اصـــبح أح
جمعیة العلمـاء المسـلمین (*) وخصوصـًا الشـیخ بشـیر اإلبراهیمـي (*) باإلضـافة إلـى 
برنـــامج التعریـــب واألســـلمة (*). وقـــد حـــل أحمـــد بـــن بلـــال الجمعیـــة، فنشـــأت منظمـــة 
أخــرى، جمعیــة القــیم التــي كانــت برئاســة الشــیخ تیجــاني وآخــرین مثــل الشــیخ ســلطاني، 

وهــم جــزء مــن الجماعــة التــي تــأّثرت بفكــر مالــك بــن نبــي (*).  –ســحنون وعربــاوي و 
وعمـــل هـــؤالء األفـــراد والجمعیـــة فـــي مســـاجد الجامعـــات وضـــّد التغریـــب. بحلـــول عـــام 

، انتقــــد أئّمــــة المســــاجد سیاســــات الســــلطات. أثنــــاء رئاســــة بــــن جدیــــد، حاولــــت ١٩٧٥
ضــعوا فــي الســجن. الحركــة اإلســالمیة عقــد مؤتمرهــا الجمــاعي األول لكــن زعماءهــا و 

رت الحركـــــة المســـــّلحة األولـــــى، الجماعـــــة اإلســــــالمیة هـــــنتیجـــــة لهـــــذا االصـــــطدام، ظ
المسّلحة، برئاسة مصطفى بویعلي، زعـیم الحركـة اإلسـالمیة فـي الجزائـر (*) فـدعمها 

، كــان االقتصــاد الجزائــري فــي حالــة مزریــة ١٩٨٨الشــیخ ســحنون وآخــرون. فــي عــام 
ات ضّد الحكومة. أعلن الشـیخ علـي بلحـاج (*) بـأّن مما أدى إلى العدید من االضراب

سبب مشكلة البالد كانت في عدم تطبیق الشریعة(*). وأظهر اسـتفتاء الحكومـة العـام 
(*) الــدین (*) حــول تغییــر حكــم الحــزب الواحــد نتیجــًة إیجابیــة، كمــا اعتبــر اإلســالم 
قّســـــمت الحركـــــة  الرســــمي للدولـــــة للمـــــرة األولـــــى واللغـــــة العربیــــة اللغـــــة الرســـــمیة لهـــــا.

اإلســــالمیة الجزائریــــة إلــــى ثالثــــة تیــــارات رئیســــیة: الجبهــــة اإلســــالمیة لإلنقــــاذ، حركــــة 
ب الجـــــزأرة. هـــــذه األحـــــزاب تبنـــــت الوســـــائل ز المجتمـــــع اإلســـــالمي: حمـــــاس (*)، وحـــــ

ـــــاذ  الســـــلمیة. تنتمـــــي  حمـــــاس إلـــــى اإلخـــــوان المســـــلمین (*)، بینمـــــا رأس جبهـــــة اإلنق
ت االختالفــــات بــــین التیــــارات المتّوعــــة فــــي عــــام اإلســــالمیة عباســــي مــــدني (*). بــــدا

، عاكسة بذلك االختالفات الكبیرة ضمن حركـة اإلخـوان المسـلمین فـي مصـر. ١٩٨٠
ونتیجـــة لهـــا، تركـــت أغلبیـــة الحركـــة اإلســـالمیة الجزائریـــة اإلخـــوان واختـــارت النمـــوذج 

  الجزائري.
ح برنـامج سیاسـي كانت الجبهـة اإلسـالمیة لإلنقـاذ الحركـة األولـى التـي قـدمت اقتـرا

، تضـــّمنت القیـــادة علـــي ١٩٨٩علنـــي بعـــد انفجـــار العنـــف (*). فـــي شـــباط / فبرایـــر 
بلحــاح، وعباســي مــدني، وآخــرین، وفــي آذار / مــارس أعلنــت والدة الجبهــة. وحصــلت 
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بالمئــــة، فــــي االنتخابــــات البلدیــــة. بــــدأت  ٦٠الجبهــــة علــــى انتصــــار كاســــح، حــــوالي 
دام مــع أجهــزة هــة إلــى إضــراب تحــول إلــى نــزاع المجابهـة مــع الدولــة بعــدما دعــت الجب

 . أیضـــًا، وفـــي عــــام١٩٩١األمـــن. اعتقـــل قـــادة الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقــــاذ فـــي عـــام 
، حصلت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ على انتصار كاسـح فـي الـدورة األولـى مـن ١٩٩١

االنتخابــات البرلمانیــة مــن خــالل جهــود الشــیخ عبــد القــادر حشــاني الــذي حصــل علــى 
م مــدني وبلحــاج  اللــذین كانــا فــي الســجن. علــى ایــة حــال، قــادت النتــائج هــذه بــن دعــ

جدید لالستقالة، وأبطلت نتائج االنتخابـات وحلـت الجبهـة اإلسـالمیة لإلنقـاذ. منـذ ذلـك 
الحـــین دخـــل النظـــام الجزائـــري فـــي دوامـــة النزاعـــات العنیفـــة مـــع الجماعـــة اإلســـالمیة 

هــة اإلســالمیة لإلنقــاذ مــا زالــت فــي الســجن، المســلحة (*). وعلــى الــرغم مــن أن الجب
  دعت إلى حّل سلمي ودیمقراطي لمشاكل الجزائر.

إّن المؤسســـات الموجهـــة للجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ هـــي مكتبهـــا التنفیـــذي الـــوطني 
عضـــــوًا. ومـــــن غیـــــر  ٤٠إلـــــى  ٣٥ومجلـــــس الشـــــورى (*)، الـــــذي یتضـــــّمن مـــــا بـــــین 
، لــم تكــن ١٩٩١أنــه، وحتــى صــیف المعــروف بدقــة تركیــب هــاتین المؤسســتین، حتــى 

هویـــة أكثـــر األعضـــاء معروفـــة لـــدى الجمهـــور األكبـــر. إّن ســـّریة الجبهـــة اإلســـالمیة 
تراتبیــة حیــث تقــرر القیــادة تقریبــًا كــّل األعمــال.  لإلنقــاذ مشــهورة. وهــي منّظمــة بطریقــةٍ 

، كان قادة الجبهة، كعباسي مدني، ومن حین آلخـر، علـي بلحـاح،  ١٩٩١وحتى عام 
وحیــدین المخــولین إعطـاء المقــابالت ألجهــزة اإلعـالم والبیانــات الرســمیة المتعلقــة هـم ال

  بالقضایا العامة.
تحصل الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ علـى الـدعم مـن العدیـد مـن الفئـات المتّعلمـة، بمـا 
فــي ذلــك المهندســون وطــالب الجامعــة والتقنیــون فــي الكلّیــات التقنیــة. أیضــًا، ســاعدت 

ـــــًا. كمـــــا یشـــــكل الطبقـــــات التجاریـــــ ة وأقســـــام عـــــدة مـــــن القطـــــاع الخـــــاّص الجبهـــــة مالی
المهّمشــون والعـــاطلون عـــن العمــل شـــریحة كبیـــرًةً◌ وقلقــة مـــن الســـكان. زّودت الجبهـــة 

  اإلسالمیة لإلنقاذ هذه الشریحة بوسائل إبداء آرائها والتعبیر عن إحباطها.
ــــى الجبهــــة اإلســــالمیة لإلنقــــاذ، فا١٩٩١فــــي عــــام  ــــت ، ضــــیقت الحكومــــة عل عتقل

عباسي مدني وعلـي بلحـاح؛ بعـد النجـاح الكاسـح الـذي حققـوه فـي المرحلـة األولـى مـن 
االنتخابــات. كمــا اعتقــل عــدة مســؤولین آخــرین. عــالوة عــن هــذا، كــان هنــاك انشــقاق 
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داخلـــي ضـــمن قیـــادة الجبهـــة. فظهـــر عبـــد القـــادر حشـــاني كنـــاطق جدیـــد، كمـــا علقـــت 
  ى.عضویة بعض األعضاء المهمین من مجلس الشور 

سـالمیة لإلنقــاذ إلـى تیــارین رئیسـیین: تیــار الجـزأرة بقیــادة حشــاني قّسـمت الجبهــة اال
الذي سیطر على قیادة الحزب، وتیار السلفیة (*) التي مثلها أولئـك الـذین فصـلوا مـن 
مجلـس الشـورى. ویتبـع تیـار السـلفیة المـذهب الحنبلـي، بینمـا دعـا تیـار الجـزأرة إلـى أن 

حركـــة جزائریــــة، فــــدعا إلــــى المشـــاركة فــــي انتخابــــات عــــام تصـــبح الحركــــة األصــــولیة 
؛ واعتقـــل ١٩٩٢. علـــى أیـــة حـــال، ألغـــى الجـــیش العملیـــة االنتخابیـــة فـــي عـــام ١٩٩١

حشــاني وأعضــاء رئیســیین آخـــرین، وحّظــر الحــزب. أطلــق ســـراح حشــاني فــي تمـــوز/ 
  ، ثّم أطلق سراح عباسي مدني في وقت الحق من تلك السنة.١٩٩٧یولیو 

هــة اإلسـالمیة لإلنقــاذ أن إقامـة الدولــة اإلسـالمیة (*) هــو واجـب إلزامــي تعتقـد الجب
ألن اإلســــالم یتعامــــل مــــع شــــؤون هــــذا العــــالم والعــــالم اآلخــــر. كمــــا أن الشــــورى (*) 
والشریعة هي مبادئ ضـروریة إلقامـة دولـة تـؤّدي إلـى قیـام الحكومـات التمثیلیـة وتمنـع 

ألساسـیة للحكومـة هـي تطبیـق الشـریعة. الحكومـات الدكتاتوریـة. وهكـذا، فـإن الوظیفـة ا
  وتدعو الجبهة إلى االكتفاء الذاتي االقتصادي أیضًا ومنع االستغالل والربا.

هـــذا االتجـــاه الـــدیني لـــیس حزّبـــا فقـــط بـــل هـــو حركـــة احتجـــاج اجتماعیـــة. بتمحـــور 
خطابــه علــى القضــایا األخالقیــة والدینیــة وال یمتلــك برنامجــًا متماســكًا. وتهــدف الجبهــة 

تعبئــة النــاس للتصــّرف طبقــًا للشــریعة اإلســالمیة التــي یعتقــد بأّنهــا قــادرة علــى حــّل  إلـى
المشاكل االقتصادیة واألخالقیة باإلضـافة إلـى المشـاكل السیاسـیة التـي تواجـه الشـعب 
الجزائـــري. ورفعـــت الجبهـــة قضـــیة العدالـــة االقتصـــادیة وجعـــل قاعـــدتها الشـــعبیة قائمـــة 

ئــات الشــعبیة الحضــریة، والتــي تتــألف فــي الغالــب مــن علــى الــدعم التــي تتلقــاه مــن الف
مهــاجرین ریفیــین. تــدعو الجبهــة إلــى العــودة إلــى األصــالة الثقافیــة (*) وتتضــّمن بــین 

. زعـیم الجبهـة، عباسـي مـدني، ١٩٦٢للنخبة المهیمنـة منـذ عـام أتباعها نخبة مضادة 
  یقول إن حرب التحریر (*) شنت باسم اإلسالم.

سي لجبهة اإلنقاذ فـي الجزائـر فیـدعو إلـى التمّسـك بالشـورى لكـي أما البرنامج السیا
یـــتم تجّنــــب اإلســــتبداد (*) والستئصــــال كــــّل أشــــكال االحتكــــار، ســــواء االقتصــــادیة أو 
االجتماعیــة أو السیاســیة. كمــا یــدعو إلــى تبنــي التعددیــة السیاســیة (*)، واالنتخابــات 

الجتماعیة إلنقـاذ الجماعـة. وعلـى ووسائل الدیموقراطیة األخرى في الحیاة السیاسیة وا
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برنـــامج جبهـــة اإلنقـــاذ اإلســـالمیة معتـــدل، الـــرغم مـــن اســـتعمال شـــعار الشـــریعة، فـــإن 
ویتقبـــل نظـــام التعددیـــة الحزبیـــة. راجـــع أیضـــًا: أنـــس، عبـــد اهللا؛ بلحـــاج، علـــي؛ هـــدام، 
أنــــور؛ الجماعــــة اإلســــالمیة المســــلحة؛ الحركــــة اإلســــالمیة للجزائــــر؛ حركــــة المجتمــــع 

مي؛ حركـــــة النهضـــــة اإلســـــالمیة فـــــي الجزائـــــر؛ جمعیـــــة التضـــــامن اإلســـــالمي اإلســـــال
ــــــر، رابــــــح؛ مــــــدني، عباســــــي؛ اإلخــــــوان  ــــــري؛ الجــــــیش اإلســــــالمي لإلنقــــــاذ؛ كبی الجزائ

  المسلمون؛ نحناح، محفوظ.
  . راجع اإلخوان المسلمون في سوریا.الجبهة اإلشتراكیة اإلسالمیة

ولیة ثوریـة تونسـیة . هـي جماعـة أصـجبهة اإلنقاذ اإلسالمیة في تـونس
جدیدة نسبیًا تدعو إلى العمل المسّلح وتتبّنى وجهـات نظـر متشـددة وتعـارض البرنـامج 
المعتــدل لحركــة النهضــة اإلســالمیة (*). لهــا عــدة منشــورات تصــدر فــي فیینــا وتــوّزع 
ــــا مــــن خــــالل البریــــد اإللكترونــــي. تتبّنــــى طریقــــة أهــــل الســــنة  فــــي جمیــــع أنحــــاء أوروب

ــــ ى الجهــــاد (*) المســــّلح. ینســــب بعــــض المــــراقبین صــــعود هــــذه والجماعــــة وتــــدعو إل
الجماعة إلى الحبیب الضاوي، الذي ارتكب العدید مـن األفعـال العنیفـة ضـّد المؤسسـة 
السیاحیة لكنه أثبت أنه لیس عضوًا في حركة النهضة اإلسـالمیة(*) فـي تـونس. كمـا 

یم النهضــة. ویشــاع أن أّن الجبهــة ناقــدة جــدًا للخــط المعتــدل لراشــد الغنوشــي (*)، زعــ
الشخصـــیة البـــارزة الجدیـــدة هـــي محمـــد الحرانـــي، وهـــو ســـلفي ناشـــط جـــدًا فـــي المـــدن 

  األوروبیة.
. هـي منظمـة سـریة أردنیـة ادعـت مسـؤولیتها عـن جبهة التحریر اإلسـالمیة

، لمصــــنع كیمیـــائي أمریكــــي فــــي تكســــاس/ الوالیــــات ١٩٩٠تمــــوز / یولیــــو  ٥انفجـــار 
جبهـة التحریـر تخریـب المصـالح األمریكیـة واإلسـرائیلیة فـي المتحدة األمریكیـة. هـّددت 

جمیــع أنحــاء العــالم. هــذه الــدعوة اعتبــرت علــى أنهــا فعــل االنتقــام ضــّد المذبحــة التــي 
أیــار/  ٢ارتكبــت مــن قبــل جنــدي إســرائیلي ضــّد ســبعة فلســطینیین قــرب تــل أبیــب فــي 

  .١٩٩٠مایو عام 
  اإلسالمي.. راجع: حزب جبهة العمل جبهة العمل اإلسالمي

. راجـــع: اإلخـــوان المســـلمون فـــي الســـودان؛ الجبهـــة القومیـــة اإلســـالمیة
  الترابي، حسن.
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  . راجع: اإلخوان المسلمون في السودان.جبهة المیثاق اإلسالمي

بقیـــادة محمـــد  ١٩٨١. بـــدأت الجبهـــة فـــي الجبهـــة الوطنیـــة إلنقـــاذ لیبیـــا
الناشـــطة. تتكـــّون یوســـف مقریـــف. وهـــي واحـــدة مـــن أكبـــر وأكثـــر منظمـــات المعارضـــة 

الجبهـة مــن أعضــاء لهــم وجهـات نظــر سیاســیة متنّوعــة، بمـا فــي ذلــك أولئــك أصــحاب 
المیــــــول اإلســــــالمیة، خصوصـــــــًا مؤیــــــدي اإلخــــــوان المســـــــلمین (*)، وآخــــــرین أتبـــــــاع 

  السنوسیة(*). راجع أیضًا اإلخوان المسلمین في لیبیا.
إلسـالمیة فـي . هو شخصیة بارزة في حمـاس (*) حركـة المقاومـة اجرار، بسام

  منطقة غزة.
. أثـرت األفكــار المتشـددة التـي طّورهــا سـید قطــب (*) الجماعـات اإلســالمیة

فــي العدیــد مــن األصــولیین. دفعــت هــذه األفكــار العدیــد مــن الجماعــات فیمــا بعــد إلــى 
معارضــة اإلخــوان المســلمین (*) والــدعوة إلــى الثــورة (*). وحیــث إن هــذه الجماعــات 

د بقیـت سـریة. وأدى قمـع قـت بشـكل دائـم مـع قـّوات األمـن، فكانت غیر شرعیة واشتبك
  الجماعات الثوریة إلى اختفاء بعض الشخصیات األساسیة أحیانًا.

بعــض األعضــاء المفكــرین بحركــات متشــددة ممــا أكســبها بعـــض ارتبطــت كتابــات 
االنتشار؛ فمثل هـذه الكتابـات تـدعي بـأن الحكومـة المصـریة وحتـى المجتمـع المصـري 

ة الجاهلیــة(*) وضــّد الحاكمیــة (*). لــذا تصــبح الحكومــة والمجتمــع أهــدافًا یعــیش حیــا
شرعیة لممارسة العنف (*) السیاسي. تتضّمن أعمـال هـذه الجماعـات هجمـات عنیفـة 

  على مخازن شرائط الفیدیو، ومسؤولي شرطة، واألقباط والسّیاح األجانب.
وتترّكـز حـول االّدعـاء أن  إّن القضایا الرئیسـیة التـي تثیرهـا هـذه الجماعـات محلیـة،

النظـــام السیاســـي المصـــري الحـــالي معـــاٍد لإلســـالم ویجـــب تغییـــره. إّن طبیعـــة قاعـــدتها 
الشــعبیة یصــعب قیاســها، لكــن تأثیرهــا الفكــري أعظــم مــن عــددها الصــغیر. ولــدى هــذه 

مّسك المتزمـت بالمبـادئ اإلسـالمیة. كمـا أن تالجماعات سمعة في اإلصرار الشدید وال
  مهورها هم الطالب والطبقة المتوسطة، وخاصة في المناطق الحضریة.جزءًا من ج

ال یســـمح لهـــذه الجماعـــات بالنشـــر بشــــكل علنـــي، مـــع أّن بعـــض أفكـــارهم تختــــرق 
الصحافة الرسمیة، حیث تقوم جماعات أصولیة غیر متشـددة بمهاجمـة فكـرهم أحیانـًا. 

لمحكــوم علیــه فــي امــن الشخصــیات المتشــددة البــارزة الشــیخ عمــر عبــد الــرحمن (*)، 
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تورطــه فــي محاولــة تفجیــر مركــز التجــارة العــالمي فــي نیویــورك، وكــذلك حــافظ ســالمة 
  باإلضافة إلى جالل كشك.

تتضّمن هذه الجماعات المنظمـات التـي ظهـرت فـي الجامعـات المصـریة فـي أوائـل 
الســبعینات حیــث أراد النظــام محاربــة المنظمــات الیســاریة. هــذه الجماعــات عملــت فــي 

ــــة المتعــــددة، بمــــا فــــي ذلــــك تنظــــیم الســــفر إلــــى مكــــة النشــــا طات االجتماعیــــة والتربوی
فـي تعلـیم  المكرمة، ومعسكرات صیفیة، ومنشورات وما شـابه. كمـا كـانوا نشـیطین جـداً 

العلــوم الدینیــة وٕاقامــة النــدوات والمحاضــرات ومنــع الحفــالت الغنائیــة والراقصــة. أثنــاء 
ــــال أنــــور الســــادات، ســــ ١٩٧٨عــــام  ــــى اتحــــاد وحتــــى اغتی یطرت هــــذه الجماعــــات عل

الطــالب وكانــت نشــیطة بشــكل محــّدد فــي كلّیــات الهندســة والطــّب والعلــوم. أصــبحت 
الجماعـة اإلسـالمیة القـوة السیاســیة المهیمنـة فـي الجامعـات فــي تنظـیم االحتجـاج ضــّد 

. وأثنـــاء اجتماعاتـــه، هاجمـــت الجماعـــة النظـــام ودعـــت إلـــى ١٩٧٧النظـــام منـــذ عـــام 
(*) ورفـــض مفاوضـــات الســـالم واإلتفاقیـــات مـــع إســـرائیل(*). اثنـــاء  تطبیـــق الشـــریعة

الثمانینــــات، وّســــعت الجماعــــات حــــدود نشــــاطاتها لتشــــمل كــــّل مصــــر وأسســــت اتحــــاد 
ن فــــي هـــــذا االتحـــــاد حلمـــــي الجـــــزار، یالجماعــــات اإلســـــالمیة. مـــــن األعضـــــاء المهمـــــ

عــــات الســــكرتیر العــــام، وعصــــام العریــــان، أمــــین الصــــندوق، الــــذي اشــــترك فــــي اجتما
الجماعـــات إلدانـــة مــــؤامرة األقبـــاط للســــیطرة علـــى مصـــر و  طــــرد المســـلمین. وضــــع 
الّدكتور العریان في السجن لعـدة سـنوات ثـم أطلـق سـراحه، وكـان أحـد أكثـر األعضـاء 

  البارزین للجماعات في جامعة القاهرة وعلى عالقات طیبة مع عبود الزمر (*).
قــــوى مؤلفــــة مــــن األفــــراد فــــي  إحــــدى هــــذه الجماعــــات هــــي القــــوى القطبیــــة، وهــــي

المنظمــات المختلفــة التــي تبّنــت وجهــات نظــر ســید قطــب، خصوصــًا مبــدأي الجاهلیــة 
والحاكمیة. أغلب هذه القوات تتكّون من األفراد الـذین سـجنوا مـع قطـب والـذین حـاولوا 
دفـــع شـــقیق ســـید قطـــب، محمـــد، للســـیر علـــى خـــط ســـید قطـــب. مـــن هـــؤالء مصـــطفى 

، وعبـد حـد اإلسـالم وحقیقـة اإلیمـانشـاذلي، مؤلـف الخضیري، عبد المجید ال

. راجـع أیضـًا: فـرج، عبـد السـالم؛ فقه الجاهلیة المعاصرةالجواد یاسین، مؤلف 
ـــــة العســـــكریة؛ جماعـــــة الجهـــــاد اإلســـــالمي؛جماعة المســـــلمین؛ الزیـــــات،  جماعـــــة الفنی

  منتصر.
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  . راجع: األمة.الجماعة

جماعـــة اإلســـالمیة . راجـــع: الالجماعـــة اإلســـالمیة الســـلفیة المســـلحة
  المسلحة. 

  . راجع: الغنوشي، راشد.الجماعة اإلسالمیة في تونس

. هـذه الجماعـة األصـولیة أّسسـت فـي عـام الجماعة اإلسـالمیة فـي لبنـان
في طرابلس من قبل أعضاء شبان في عباد الرحمن. یقـول عبـد اهللا بـابّتي أن  ١٩٦٤

أن یشـــاركوا فـــي السیاســـة  االنشـــقاق حـــدث ألن بعـــض األعضـــاء األصـــغر ســـّنا أرادوا
أیضًا. كانت الحركة بقیادة المفّكر األصولي السـني المـؤثر فتحـي یكـن (*) باإلضـافة 
إلى القاضي فیصل المولوي والكاتب  محمد علي الضـناوي. دعـت الحركـة إلـى إقامـة 
مجتمــع ودولــة إســالمیة (**) قائمــة علــى الشــریعة (*). هــذه الــدعوة أّدت إلــى تبنــي 

ف والرادیكالیــة السیاســیة (**) وٕالــى تأســیس جناحــه العســكري فــي عــام وتوظیــف العنــ
١٩٧٦.  

قاتلـــت ، الجماعـــة أثنـــاء الحـــرب األهلیـــة بجانـــب التحـــالف الیســـاري اإلســـالمي فـــي 
طـــرابلس. وبینمـــا تعـــارض العلمانیـــة (*) والشـــیوعیة، تعتبـــر اإلســـالم (*) أفضـــل حـــّل 

صــبح بعــض أعضــائها، مثــل یكــن لألزمــة اللبنانیــة. لكــن فیمــا بعــد، علــى أیــة حــال، أ
وزهیر العبیدي (*)، أعضاء في البرلمان اللبنـاني الطـائفي. ومـا زالـت الجماعـة تـدعو 

  إلى إلغاء الطائفیة.
، أطلقـت الجماعـة نشـاطات عسـكریة ١٩٨٢وأثناء االجتیاح اإلسرائیلي للبنان عام 

إقامــة دولــة  ضــّد اإلســرائیلیین. ال تحــاول الجماعــة علــى أیــة حــال فــي الوقــت الحاضــر
إســالمیة (*) فــي لبنــان. تعتقــد الجماعــة بــأّن الدولــة اإلســالمیة یجــب أن تكــون نتیجــة 
طبیعیـــة لبیئـــة معّینـــة، وهـــي بیئـــة یفتقرهـــا لبنـــان، ألنهـــا متكّونـــة مـــن مجموعـــات بشـــریة 
متعددة األدیان والطوائف. كان الشتراك الجماعة في العملیة االنتخابیـة أثـر كبیـر فـي 

تهــا األصــلیة ممــا أّدى إلــى اعتــدالها. راجــع أیضــًا: عبــد الــرحمن؛ یكــن، تغییــر إّدعاءا
  فتحي.

. راجــــع: الجماعـــات اإلســــالمیة؛ عبــــد الجماعــــة اإلســــالمیة فــــي مصــــر
  الرحمن، عمر.
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. منــذ بدایــة الحــرب األهلیــة فــي الجزائــر، الجماعــة اإلســالمیة المســلحة
ات المســّلحة. األولــى كانــت هنــاك وجهتــا نظــر أصــولیتان بالنســبة إلــى الحاجــة للنشــاط

ممثّلــة بالجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ (*) التــي شــّكلت الحركــة اإلســالمیة المســّلحة. هــذه 
الحركــة كانــت برئاســة عبــد القــادر شـــبوطي الــذي ســاعده فــي القیــادة ســعید مخلـــوفي، 
محمد سعید وعبد الـرازق رجـام. تحـّدد اسـتعمال النشـاطات العسـكریة التـي تحصـر فـي 

عـــن الـــّنفس ضـــّد القـــّوات المســـّلحة والشـــرطة. فتـــرفض بـــذلك اســـتهداف قضــایا الـــدفاع 
  أفراد مدنیین أو أجانب أو مؤسسات غیر عسكریة.

أما االتجاه اآلخر فیسیطر علیه األصولیون المتشددون الذین ینبعثون مـن الحركـة 
اإلسالمیة السلفیة المسّلحة، التي كانت برئاسـة منصـوري الملیـاني، وهـو عضـو سـابق 

. وقـد ١٩٩٢بهة اإلنقاذ، انفصل عن عباسي مدني (*) وأعدم فـي صـیف عـام من ج
خلفـه الشــیخ عبـد الحــق عیایـدة الــذي اعتقـل فیمــا بعـد. ثــّم خلفـه جعفــر األفغـاني، وهــو 

. ثـــّم تـــولى القیـــادة ١٩٩٤قریـــب المیلیـــاني، فســـیطر علـــى القیـــادة لكنـــه قتـــل فـــي عـــام 
انتقلـت الزعامـة إلـى عنتـر الزوابـري السایح عطیة وبعده سیطر الشریف القواسمي. ثـم 

ســـنًة. أصـــبحت الحركـــة متورطـــة فـــي األعمـــال اإلرهابیـــة ضـــّد  ٢٩الـــذي كـــان بعمـــر 
األجانــب فــي الجزائــر. وبینمــا یعتبــر بعــض المــراقبین أن الحركــة هــي جــزء مــن النظــام 

  الجزائري، یرى آخرون أنها جزء من الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ.
ین: أتبــاع مصــطفى بــویعلي، زعــیم الحركــة اإلســالمیة تتكــّون الحركــة مــن مجمــوعت

للجزائر (*)، الذي أطلق سـراحه مـن السـجن الـّرئیس الشـاذلي بـن جدیـد. وقـد قتـل فـي 
هــاد (*) ضــّد النظــام. أمــا الجماعــة الثانیــة فتتكــّون مــن جبعــد أن أعلــن ال ١٩٨٧عــام 

فــــرع مــــن  األعضــــاء الســــابقین مــــن التكفیــــر والهجــــرة (*) (جماعــــة المســــلمین)، وهــــي
الحركة المصریة ذات االسم نفسه والتي أّسسها من قبـل شـكري مصـطفى (*). دعـت 
هذه الجماعة في الجزائر إلى إقامة الدولة اإلسالمیة (*) وأعلنـت الجهـاد ضـّد النظـام 

  القائم.
كـــان العدیـــد مـــن أعضـــاء هـــذه الجماعـــة أعضـــاء فـــي األفغـــان العـــرب (*) الـــذي 

بسـبب انسـتان، وعنـد عـودتهم انشـقوا عـن جبهـة اإلنقـاذ انضموا إلى المجاهدین في أفغ
، ١٩٩١نیتهـــا المشـــاركة فـــي االنتخابـــات التشـــریعیة. بعـــد إلغـــاء االنتخابـــات فـــي عـــام 

بـــدأوا بتنظـــیم جمـــاعتهم، الجماعـــة اإلســـالمیة المســـلحة. وتتمركـــز هـــذه الجماعـــة فـــي 
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التــي  ضــواحي العاصــمة، وتقــوم علــى هیكــل تنظیمــي یعتمــد علــى الوحــدات الصــغیرة
  تتصّرف بدون العودة إلى القنوات األعلى من السلطة.

عقیـــدة هـــذه الجماعـــة تســـمح بارتكـــاب األفعـــال العنیفـــة ضـــّد كـــّل الحكومـــات غیـــر 
اإلســـالمیة فـــي جمیـــع أنحــــاء العـــالم. هـــذه األفعـــال تشــــمل أیّضـــا الجـــیش، والشــــرطة، 

عــة إلــى الجهــاد والـوزراء، والمــوظفین الحكــومیین وقــادة سیاســیین وآخــرین. تــدعو الجما
المســّلح لكـــي تؤّســس الدولـــة اإلســالمیة. كمـــا تبـــیح أخــذ حتـــى النســاء اللـــواتي یـــدعمن 

إطــــالق  الحكومــــة كعبیــــد. وقــــد نشــــر عبــــد الحــــق جملــــة فتــــاوى (*) یــــدعو فیهــــا الــــى
الهجمــات العســكریة، وقــد توّرطــت الجماعــة فــي اغتیــال رئــیس الــوزراء الســابق قصــدي 

سـیین المقیمـین فـي الجزائـر. لـم تنكـر الجماعـة االتهـام مرباح وفي قتل العدید من الفرن
بارتكابهــا مثـــل هــذه االفعـــال. فــي إعالنهـــا الثــاني، هـــّددت الجماعــة الصـــحفیین الـــذین 

صـــحفیًا  ٣٠یطلقـــون الحـــرب علیهـــا باالنتقـــام، وكمـــا ذكـــرت التقـــاریر، قتـــل أكثـــر مـــن 
  .١٩٩٥بحلول عام 

عبیة انحرفــــــت عــــــن طریــــــق تعتبــــــر الجماعــــــة جبهــــــة اإلنقــــــاذ اإلســــــالمیة كقــــــوة شــــــ
اإلسالم(*) بالموافقة على الدخول في اللعبة الدبمقراطیة مع معرفتها بـأّن التشـریع(*) 
مسالة مقدسـة ولیسـت خاضـعة لالتفاقیـات اإلنسـانیة. أّیـدت الجماعـة مبـدأ حاكمیـة اهللا 
(*) وجاهلیـة العــالم (*). كمــا رفضـت التعددیــة (*) والحــوار (*) مـع النظــام. حــّذرت 

ماعة كّل األجانب من البقاء فـي الجزائـر. وتـربط الحكومـة الجزائریـة هـذه الجماعـة الج
بالمــذابح التـــي تحــدث بشـــكل یـــومي تقریبــًا والتـــي أّدت إلـــى مــوت اآلالف مـــن النـــاس. 
ویّتهم بعض المراقبین والحركـات اإلسـالمیة بعـض أجهـزة الدولـة األمنیـة علـى ارتكـاب 

فئــــات ضـــــمن الجماعــــة اإلســـــالمیة الســـــلفیة المــــذابح عـــــن طریــــق اختراقهـــــا لـــــبعض ال
األفغـــان العـــرب؛ أنـــس، عبـــد اهللا، الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ؛  المســلحة. راجـــع: أیضـــاً 

  الجیش اإلسالمي لإلنقاذ؛ نحناح، محفوظ؛ یوسف، أحمد رمزي.
  . راجع: القوى السلفیة في مصر.جماعة أنصار السنة النبویة

عبــد الســالم فــرج (*) فــي عــام  . اّسســها محمــدجماعــة الجهــاد اإلســالمي
. وأصبحت مركزًا تنظیمیًا لثالث مجموعات، كرم زهدي، وسـالم الرحـال وفـرج. ١٩٧٩

، وكــان برئاســة فــرج نفســه. ســمحت ١٩٨١اّســس مجلــس الشــورى األول (*) فــي عــام 
  بنهب المحالت التي یمتلكها مسیحیون لكي تمّول نشاطاتها.الجماعة لنفسها 
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أوضــح فـــرج فـــي الفریضـــة الغائبــة، بـــأّن هدفـــه األساســـي   اعتقــدت الجماعـــة، كمـــا
حكومــات العــالم هــو إقامــة الدولــة اإلســالمیة وبعــد ذلــك الخالفــة (**)، كمــا أن إلغــاء 

واجــب دینــي یجــب علــى كــّل مســلم أن یجاهــد مــن أجلــه. فالمســلمون محكومــون الیــوم 
ع المســـلمون بقـــوانین الجاهلیـــة (*) وتحّولـــوا إلـــى الكفـــر (*) كطریقـــة حیـــاة. فقـــد خضـــ

اآلن للصـــهیونیة واالمبریالیـــة والشـــیوعیة. إّن حّكـــام الیـــوم هـــم مـــن التتـــر، وقـــاموا مثـــل 
التتــر باغتصــاب حكــم العــالم اإلســالمي. لهــذا، حاولــت الجماعــة اغتیــال الــّرئیس أنــور 
الســادات الـــذي قبـــل االحــتالل اإلســـرائیلي لألراضـــي اإلســالمیة تحـــت ذریعـــة التوصـــل 

ذا، تتبّنـــــــــــى الجماعـــــــــــة مبـــــــــــادئ حاكمیـــــــــــة اهللا وجاهلیـــــــــــة إلـــــــــــى الســـــــــــالم (*). ولهـــــــــــ
  المجتمعات(**).

أمـــا الشخصـــیة المهمـــة األخـــرى فـــي الجماعـــة فهـــو عبـــود الزمـــر (*) الـــذي اعتقـــد 
أیضًا بأّن كّل الحكومات اإلسالمیة الیوم هي حكومات غیـر إسـالمیة. ویصـف الزمـر 

یعفــي الزمــر األفــراد  كــّل المجتمعــات اإلســالمیة كمجتمعــات الجاهلیــة. علــى أیــة حــال،
مــن وصــف الجاهلیــة طالمــا شــاركوا فــي الجهــاد المســّلح أو تركــوا الجاهلیــة. اســتهدف 
الزمـر إقامـة الدولـة اإلسـالمیة فـي مصــر واعتبـر آیـة اهللا الخمینـي (*) مثالـه األعلــى. 

  دعا إلى الثورة (*) الشعبیة المسّلحة ضّد األنظمة.
ماعــة الشــیخ عمــر عبــد الــرحمن (*) ومــن الشخصــیات المهمــة أیضــًا فــي هــذه الج

الذي مثّـل القیـادة األیدیولوجیـة للجماعـة والـذي أصـبح ذا دور فّعـال جـدًا فیمـا بعـد فـي 
صــیانة الجماعــة. أعطــى عبــد الــرحمن فتــوى (*) زاعمــًا فــي رّده علــى مســألة الحّكــام 

دیني الـذین ال یحكمـون طبقـًا للشـریعة (*) بجـواز قـتلهم، وهـذه الفتـوى كانـت الغطـاء الـ
عــن الحكومــات الحالیــة عنــد فــي اغتیــال الــّرئیس أنــور الســادات. إّن البــدیل اإلســالمي 

عبـــد الـــرحمن ومجموعتـــه هـــو إعـــادة تأســـیس الخالفـــة اإلســـالمیة (*) كنظـــام سیاســـي 
ممّیـــز والـــذي یقـــوم علـــى الشـــورى، والعدالـــة والـــدین (**). راجـــع أیضـــًا عـــودة، عبــــد 

سـالمي فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة؛ الزمـر، العزیـز؛ فـرج، عبـد السـالم، الجهـاد اإل
  عبود.

  . راجع: حزب التجمع الیمني لإلصالح.جماعة الجهاد في الیمن

  . راجع: األفغان العرب.جماعة الخالفة
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. راجــع: منظمــة الشــیخ عبــد اهللا الســماوي. راجــع أیضــًا: الجماعــة الســماویة
  جماعة المسلمین.

والتـي یرأسـها عبـد السـالم یاسـین،  . هـذه الجماعـة،جماعة العدل واإلحسان
تعتقــد أن العدالــة (*) هــي مطلــب شــعبي وأمــر إلهــي. أمــا اإلحســان فیجــب أن یتحــول 
إلى برنامج تربوي من أجـل العنایـة بـالفرد وبالجماعـة. تـأّثر یاسـین بالخطـاب السیاسـي 
المتشـــدد لّســـید قطـــب (*). ومـــع أن یاســـین ال یـــدعو إلـــى القیـــام بأعمـــال عنیفـــة ألن 

عوة الدینیـــة ال تتناســـب مـــع العنـــف (*)، ومـــع أنـــه ال یســـتخدم مبـــدأ الجاهلیـــة(*)، الـــد
 ١٩٩١ – ١٩٨٨خطیّبا من خطباء الجمعة أثنـاء  ٢٥عّلقت الحكومة المغربیة عمل 

لالشتباه بأنهم مقربون مـن الجماعـة. اعتقـل یاسـین ثـم أفـرج عنـه ودعـي للمشـاركة فـي 
  بناء الدولة.

طیة (*)، مع أّنها تعتقد بأّن الدیموقراطیـة كمـا تمـارس ال ترفض الجماعة الدیموقرا
فــي المغــرب ال تــزّود المغاربــة بــالحقوق المالئمــة. كمــا تــدعو إلــى حریــة (*) التعبیــر 

  وٕاقامة المجتمع اإلسالمي (*).
. هــذه الجماعــة األصــولیة المصــریة آمنــت بمبــادئ جماعــة العزلــة الشــرعیة

قــــرار اســــتعمال العنــــف لتحقیــــق األهــــداف الجاهلیــــة والحاكمیــــة (**) لكنهــــا رفضــــت إ
السیاســیة والدینیــة. یعتقــد أعضــاء هــذه الجماعــة بعــدم وجــوب العــیش فــي المجتمــع بــل 
بوجــوب العزلــة، عزلــة أنفســهم نفســیًا عــن أمــراض المجتمــع. یــؤمن أعضــاؤها بالحاجــة 
إلــى إخفــاء األهــداف الحقیقیــة للجماعــة مــن أجــل أن تحمــي الجماعــة ممــا یســمح لهــا 

یر وٕانجـــــاز األوامـــــر اإللهیـــــة. كـــــان االخـــــتالف الرئیســـــي مـــــع منظمـــــة شـــــكري بـــــالتطو 
  مصطفى (*) الذي آمن به ضرورة إطالق الكفر (*) على المجتمع.

  . راجع : األفغان العرب.جماعة الفطرة

. كانــت هـــذه الجماعـــة بقیـــادة صـــالح ســـریة (*) جماعـــة الفنیـــة العســـكریة
ة فـــي فلســـطین وانضـــم إلـــى حـــزب الـــذي اســـتهدف إســـقاط النظـــام المصـــري. ولـــد ســـری

كـــرّد  ١٩٥٠التحریـــر اإلســـالمي (*) الـــذي أسســـه تقـــي الـــدین النبهـــاني (*) فـــي عـــام 
فعل على اغتیال حسن البنا (*)، مرشد ومؤسس اإلخـوان المسـلمین (*). جـاء سـریة 

وحصل على شهادة الدكتوراه في التعلیم مـن جامعـة عـین  ١٩٧١إلى القاهرة في عام 
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لــى بغــداد وعّلــم هنــاك إال تركهــا فجــأًة بعــد أن اتهــم بأنــه عضــو فــي شــمس. ثــّم ذهــب إ
حـــزب التحریـــر اإلســـالمي. اســـتقّر فـــي القـــاهرة ثانیـــًة حیـــث بـــدأ مـــع جماعـــة مـــن بـــین 
طـــالب الجامعــــة، بمــــا فــــي ذلــــك طــــالب مـــن المدرســــة الفنیــــة العســــكریة. رســــم خّطــــة 

ســؤولي النظــام لمهاجمــة المدرســة كجــزء مــن إســقاط حكومــة أنــور الســادات واغتیــال م
  المصري. أخفقت خّطته بسبب بدائیتها وضعفها.

تـــؤمن الجماعـــة بالجهـــاد (*) ضـــّد النظـــام المصـــري، الـــذي یعتبـــر غیـــر إســـالمي. 
وتقــّر الجماعــة أیّضــا باســتعمال العنـــف (*) لتأســیس الدولــة اإلســالمیة (*). كمـــا أن 

إن رادیكالیتــه(*)  أّي مسـلم یتبنـى أّي فكـر علمـاني أو فلسـفة غیـر إسـالمیة هـو كـافر.
قادتـــه لاللتـــزام بمـــذهب الثـــورة (*) الكلّیـــة ضـــّد حكومـــات العـــالم ولتوحیـــد العـــالم تحـــت 
الشـــعارات اإلســـالمیة. راجـــع أیضـــًا: عـــودة، عبـــد العزیـــز؛ مصـــطفى، شـــكري؛ ســـریة، 

  صالح.
. هــذه الجماعــة، المعروفــة أكثــر بــالتكفیر والهجــرة، اّسســها جماعــة المســلمین
عبــر حركــة انشــقاقات عــن اإلخــوان المســلمین  ١٩٦٩عــام شــكري مصــطفى (*) فــي 

المصــرین (*). وهــي إحــدى أكثــر الجماعــات اإلســالمیة المنشــقة ذات الســمعة الســیئة 
جدًا في مصر منذ السبعینات وٕالى اآلن. اغتالت هـذه الجماعـة وزیـرًا سـابقًا لألوقـاف، 

  فأعدم شكري واربعة أعضاء آخرین من الجماعة.
جماعـة متشـددة بسـبب دعوتهـا إلقامـة المجتمـع اإلسـالمي (*) وجهات نظر هذه ال

من خالل تجّنب التفاعـل اإلیجـابي مـع  المجتمـع، ولـذا، قـررت اسـتعمال العنـف (*). 
كمـــا اعتبـــرت أیضـــًا بـــأّن كـــّل المجتمعـــات علـــى األرض هـــي مجتمعـــات جاهلیـــة غیـــر 

ـــذلك، تعتقـــد الجماعـــة أن أّي فـــرد ال ینتمـــي إلیهـــا هـــو كـــاف ر أیضـــًا. حـــّدد إســـالمیة ول
شــكري تطــویر مــرحلتین للحركــة: األولــى، مرحلــة االستضــعاف حیــث تتــرك الجماعـــة 
المجتمع المصري للعـیش فـي المنـاطق المهجـورة مثـل الكهـوف والجبـال مـن أجـل بنـاء 
قواتهــا الذاتیــة؛ الثانیــة، هــي مرحلــة التمكــین حیــث تصــبح الجماعــة قویــة وقــادرة علــى 

ثـم التوصـل إلـى الحكـم. بكلمـة أخـرى، تـؤمن الجماعـة مواجهة المجتمع الجاهلي ومن 
  بمبدأي الجاهلیة والحاكمیة (**).

ینســب الــبعض تبنــي الجماعــة للعنــف إلــى التــأثیر الكبیــر الــذي مارســه عبــد الفتــاح 
إســماعیل وســید قطــب (**) علــى مــن كــان مســجونًا معهمــا. عنــدما خــرج شــكري مــن 
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رنامجـه المتشـدد. تـرفض الجماعـة ، أصبح نشیطًا في تطبیق ب١٩٧١السجن في عام 
الثقافیة اإلسالمیة الماضیة، حتى أنها تعـزل نفسـها دینیـًا، فتـرفض اإلجمـاع واالجتهـاد 
(**) ومبــادئ أخــرى مــن الشــریعة. تعتقــد الجماعــة بــأّن الجهــاد (*) یجــب أن یكــون 
 الموقــف الوحیـــد تجـــاه إســـرائیل (*) واألمـــم المّتحـــدة باإلضـــافة إلـــى الـــدول اإلســـالمیة.
راجـــــع أیضـــــًا: األفغـــــان العـــــرب؛ الجماعـــــة اإلســـــالمیة المســـــلحة؛ التطـــــرف؛ الجهـــــاد 

  اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة؛ مصطفى، شكري؛ العنف.
. أثناء الثمانینـات، أقـّرت هـذه الجمعیـة األصـولیة جـدول جمعیة إحیاء التراث

ماعـات الشـیعّیة، أعمال إصالحیًا معتدًال فـي الكویـت. وبشـكل معـاكس للعدیـد مـن الج
تعاملــــت هــــذه الجمعیــــة بشــــكل ســــلمي مــــع مطالبهــــا السیاســــیة. راجــــع أیضــــًا: جمعیــــة 

  اإلصالح اإلجتماعیة في الكویت.
نشـیطًة . أصـبحت هـذه الجمعیـة جمعیة اإلصالح اإلجتماعي في الیمن

ــــاءة اإلخــــوان  ــــامج معتــــدل. خرجــــت مــــن عب ــــات فــــي الــــیمن ودعــــت لبرن أثنــــاء الثمانین
ـــی من (*) أثنـــاء الســـتّینات وأّسســـها عـــدة عـــائالت متدینـــة عدنیـــة مـــن المســـلمین فـــي ال

التجـــــار. لعـــــب العدیـــــد مـــــن أعضـــــاء هـــــذه العـــــائالت أدوارًا سیاســـــیة مهمـــــة مـــــن فتـــــرة 
  الثالثینات.

تتضــّمن بعــض أســماء العــائالت المهمــة مثــل لقمــان، والمكــاوي، وبیــومي والجفــري. 
جنـة العمــل لوحـدة حضــرموت كمـا أن نـادي الشــعب والحـزب الــوطني، باإلضـافة إلــى ل

وجمعیـــة اإلحســــان تــــدلل علـــى الســــخط الواســــع االنتشــــار ضـــد البریطــــانیین فــــي ذلــــك 
  الوقت.

. خرجـت هــذه الجمعیــة مــن جمعیــة اإلصــالح االجتماعیــة فــي الكویــت
اإلخوان المسلمین في الكویت في أوائـل السـتّینات. إّن اإلخـوان المسـلمین فـي الكویـت 

 ١٩٥١في اإلماراات العربیة المتحدة التي اّسسـها فـي عـام هم فرع لإلخوان المسلمین 
بعـــض المعلمـــین المصـــریین. كانـــت الجمعیـــة نشـــیطة فـــي الثمانینـــات. دخـــل مرّشـــحو 
أحزاب األصـولیین (*)، بمـا فـي ذلـك جمعیـة إحیـاء التـراث، كمرّشـحین فـردیین وفـازوا 

 ٥٠نــــة مــــن فــــي الجمعیــــة الوطنیــــة، المتكوّ  ١٩٩٢مقعــــدًا فــــي انتخابــــات عــــام  ١٨بـــــ 
ـــة والتحـــالف  مقعـــدًا. شـــّكل األصـــولیون كتلتـــین، الحركـــة الدســـتوریة اإلســـالمیة المعتدل
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الشــعبي اإلســالمي المحــافظ. علــى أیــة حــال، كــل الكتــل دعــت لتطبیــق الشــریعة (*) 
إلصـالح نظــام الكویـت القــانوني. راجــع أیضـًا اإلخــوان المسـلمون، اإلخــوان المســلمون 

  في الخلیج.
  . راجع: نحناح، محفوظ.واإلرشادجمعیة اإلصالح 

ــر األرض المقدســة ــة تحری . هــذه المنظمــة السیاســیة الســریة كانــت جمعی
ناشـطة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة أثنــاء منتصـف السـتینات. نّفـذ أعضـاؤها هجومــًا 

  مسّلحًا على المصالح الحكومیة ومراكز شركة النفط العربیة األمریكیة.
عملــت هـــذه الجمعیـــة علـــى رفـــض ســـالمي. جمعیـــة التـــراث الثقـــافي اإل

ــــادة الغربیــــة للعــــالم الغــــرب واألســــالیب الغربیــــة  فــــي القیــــادة السیاســــیة. وتعتبــــر أن القی
تفضي إلى تحطیم األخالق اإلسالمیة كضبط نفس. وتمیز الجمعیـة بـین الحاجـة إلـى 

ـــدیني والحریـــة الدینیـــة (*) ألغـــراض أخالقیـــة والحاجـــة إلـــى العلـــوم الغر  بیـــة االلتـــزام ال
  ألغراض عملیة.

وبینمـا تتقبــل الجمعیـة وجــود نظـام (*) سیاســي قـائم علــى الممارسـات الدیمقراطیــة، 
والحریة، والعدالة اإلجتماعیة (*) وحقوق اإلنسان (*)، تهدف الجمعیـة إلـى ربـط كـل 
هـــذه األمــــور األساســـیة مــــع اإلســـالم (*). وهكــــذا، تحـــاول الجمعیــــة االختیـــار بشــــكل 

  ما یالئم التراث اإلسالمي.الغربیة (*) انتقائي من الحضارة
. رئیســها أحمــد ســحنون، وتتكــّون جمعیــة التضــامن اإلســالمي الجزائــري

مــــن التحـــــالف بــــین الحـــــزب الجزائــــري اإلســـــالمي والمجموعــــات اإلســـــالمیة الصـــــغیرة 
                                                                                                                                                          األخرى. شّكلت الجمعیة بعدما حّلت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ (*).

. هـــذه المنظمـــة األصـــولیة الشـــیعّیة كانـــت الجمعیـــة الثقافیـــة االجتماعیـــة
  ناشطة في الكویت أثناء الثمانینات وكانت ناقدة للنظام.

  . راجع تیار التغیر.جمعیة الدفاع عن القیم اإلسالمیة

. هـــذه المنظمـــة السیاســـیة الســـریة كانـــت ناشـــطة فـــي جمعیـــة الشـــباب الحـــرّ 
  .١٩٣٨صالح البحرین بعد إخماد حركة اإل
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علــى نمــوذج جمعیــة  ١٩٢٧. أّسســت فــي عــام جمعیــة الشــبان المســلمین
. تأسســـت احتجاجـــًا علـــى الهیمنـــة المســـیحیة علـــى (YMCA)الشـــباب المســـیحیین 

الوظــائف المدنیــة فــي فلســطین، وهــي سیاســة وضــعتها السیاســة البریطانیــة مــن أجـــل 
عیـة فـي البدایـة تعبـر عـن زیادة حدة االختالف بـین فئـات المجتمـع. وبینمـا كانـت الجم

آراء رادیكالیـــــة، إال أنهـــــا تحولـــــت فـــــي أوائـــــل الثالثینـــــات إلـــــى ممثـــــل سیاســـــي رئیســـــي 
  للفلسطینیین.

. هــذه المنظمــة نتجــت عــن التوّســع الــدیني فــي جمعیــة الشــبیبة اإلســالمیة
المغرب وضعف القوى الوطنیة باإلضـافة إلـى المشـاكل الداخلیـة المتزایـدة. أسـس عبـد 

الشبیبة اإلسـالمیة كالحركـة األّم  ١٩٦٩ع (*) مع مجموعة دینیة في عام الكریم مطی
ورائــدة اإلحیــاء اإلســالمي الحــدیث فــي المغــرب. وبعــد عــدة ســنوات مــن التعــاطي مــع 
النشاطات الدینیة السیاسیة، قّدمت المنظمة طلبًا للحصول علـى رخصـة مـن الحكومـة 

  .١٩٧٢المغربیة، التي منحت في تشرین الثاني/ نوفمبر 
تحمـــــل جمعیـــــة الشـــــبیة اإلســـــالمیة عقیـــــدة دینیـــــة تســـــتهدف التوصـــــل إلـــــى النظـــــام 
االجتمـــاعي (*) العـــادل ونشـــر األخـــالق (*) مـــن خـــالل تطبیـــق الشـــریعة (*). یمنـــع 
الحزب قیادتـه مـن المشـاركة فـي المؤسسـات غیـر اإلسـالمیة. ومـن أجـل نیـل أهـدافها، 

الحركیـــة اإلســـالمیة (*): محاربـــة تعمـــل المنظمـــة مـــن خـــالل برنـــامج إعـــادة التربیـــة و 
األمّیـــة، القیـــام بحمــــالت عاّمـــة للمحافظــــة علـــى الصـــحة، إلقــــاء المحاضـــرات وٕاجــــراء 

  نشاطات ریاضیة وفنیة ودینیة وتربویة وسیاحیة.
تشــتق المنظمــة وجهــة نظرهــا اإلســالمیة مــن القــرآن (*) والســنة النبویــة والمــذاهب 

مــة علــى نفســها تخلــیص المجتمــع المغربــي الفقهیــة المعتــرف بهــا. وهكــذا، تأخــذ المنظ
مـن األفكــار الفاســدة مــن خــالل توضـیح المبــادئ اإلســالمیة. إّن المنظمــة تــّدعي بأّنهــا 
مدركة لكّل المؤامرات التي تستهدف تحطیم موقعها كممثل للمبـادئ اإلسـالمیة. تـدعو 

ة (*) المنظمة أعضاءها لمواصـلة تمّسـكهم بالحكمـة والصـبر ولتـوقعهم مواجهـة الـدعو 
  اإلسالمیة معارضة جّدیة من الحكومات والطغاة المستبدین.

بـدأت حملـة شرســة ضـّد جمعیــة الشـبیبة اإلسـالمیة فــي أوائـل الســبعینات فـي مجّلــة 
البیان، لسان حال ا لحـزب االشـتراكي واألنبـاء، المجلـة الحكومیـة. باإلضـافة إلـى هـذه 
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وصًا عبد الكـریم مطیـع، وكـذلك الحملة، حاولت الحكومة استمالة قیادة المنظمة، خص
  الضغط على قیادة المنظمة لقبول سیاسات الحكومة والقصر.

علـــى أیـــة حـــال، یـــّدعي أمـــین عـــام المنظمـــة أن جهـــود القصـــر والحكومـــة للســـیطرة 
تـــوریط اجحـــة. فحاولـــت الحكومـــة، بـــدًال مـــن ذلـــك علـــى المنظمـــة وقیادتـــه مـــا كانـــت ن

ــــون، عضــــو المكتــــب المنظمــــة وبعــــض أعضــــائها فــــي جریمــــة اغتیــــال ع مــــر بــــن جّل
السیاســي لالتحـــاد االشـــتراكي لقـــوات المغـــرب الشـــعبیة ومحـــّرر مجّلـــة المحـــرر. قامـــت 
قــّوات األمــن المغربیــة بعــّدة اعتقــاالت، بمــا فــي ذلــك إبــراهیم كمــال، نائــب عبــد الكــریم 

آخــرین مــن المنظمــة. فــاتهموا بــالتخطیط والمشــاركة فــي قتــل مطیــع، وبضــعة أعضــاء 
ــــون فــــ ، ١٩٧٧فبرایــــر/ شــــباط  ٢٠. وفــــي ١٩٧٥ي دیســــمبر / كــــانون األول ابــــن جّل

ــة  الكویتیــة، تنكــر فیــه بــأّن لهــا عالقــة أصــدرت المنظمــة بیانــًا نشــر فــي الــبالغ، المجّل
باالغتیــال. فــي بیــان نشــر الحقــًا فــي الكویــت، أعلنــت المنظمــة بأّنهــا لیســت طرفــًا فــي 

ال تتضـــّمن بـــین أعضـــائها أي أّي صـــراع سیاســـي بـــین األحـــزاب (*) الوطنیـــة وبأّنهـــا 
واحـــد ممـــن قـــد یهـــاجم فـــردًا آخـــر أو یرتكـــب أّي عمـــل ینـــاقض األخـــالق اإلســـالمیة. 
وتـــدین المنظمـــة كـــّل أعمـــال العنـــف والتطـــرف (**) وتنكـــر أّي عالقـــة مـــع الجمعیـــة 

  المغربیة للمنظمات اإلسالمیة.
فـت النمـوذج على الـرغم مـن هـذا، وبعـد انتصـار الثـورة اإلسـالمیة فـي إیـران (*)، ل

ـــــت المنظمـــــة أســـــلوب الثـــــورة  ـــــة الشـــــبیبة اإلســـــالمیة. فتبّن ـــــادة جمعی ـــــي نظـــــر قی اإلیران
اإلسـالمیة فـي إیـران وبـدأت بالـدعوة إلــى إسـقاط النظـام الملكـي المغربـي وٕاقامـة الدولــة 
اإلســالمیة (*) وتطبّیــق الشـــریعة (*). وتبّنــت المنظمـــة طریقــة العنـــف المســّلح أیضـــًا 

الهــدف وبــدأت العملیــات وحمــالت االغتیــال ضــّد الشخصــیات كوســیلة للوصــول إلــى 
  والرموز الرسمیة باإلضافة إلى قوات المعارضة، الیساریة والیمنیة.

بــدأت المنظمــة بتــدریب أعضــائها وكوادرهــا علــى العملیــات العســكریة أیضــًا. وفــي 
ئیسـیة السبعینات وأوائل الثمانینات، واصلت المنظمـة نشـاطاتها. مـن أهـم التطـّورات الر 

. أعلنــت ١٩٨٤التـي أثّــرت فــي المنظمــة تفّشــي  ثــورة الخبـز فــي وقــت مبّكــر مــن عــام 
الســلطات فــي ذلــك الوقــت بــأّن جمعیــة الشــبیبة اإلســالمیة كانــت مــن بــین القــوات التــي 

  كانت وراء االنتفاضة الشعبیة وضّد قرار رفع أسعار المنتجات الغذائیة.
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معیــة الشــبیبة اإلســالمیة هــي جماعــة صــّرحت المصــادر المغربیــة الرســمیة بــأّن ج
الدمویـــة دینیـــة متطّرفـــة مســـّلحة تبّنـــت النمـــوذج الخمینـــي فشـــاركت فـــي إثـــارة األحـــداث 

والمظـاهرات ضــّد الحكومــة. وّزعــت المنظمــة كــراریس إســالمیة متشــددة وصــور الــزعیم 
اإلیرانـــي الشـــیعي اإلمـــام آیـــة اهللا الخمینـــي (*). كمـــا اســـتغلت األحـــداث أیضـــًا لتـــدلیل 

  على التدهور األخالقي في المغرب.
كنتیجـــة لهـــذه األحــــداث، أصـــدرت المنظمــــة إعالنـــًا أدانـــت فیــــه ممارســـات النظــــام 

عــــّدة إجــــراءات  المغربــــي وقمعــــه للجمــــاهیر. وذكــــر اإلعــــالن أیضــــًا أن النظــــام أخــــذ
  لمواجهة حركة المعارضة الجماهیریة الممثلة بجمعیة الشبیبة اإلسالمیة.

طبقــــًا للمنظمة،ضــــرب االجتماعــــات العامــــة، وقتــــل، وجــــرح  كــــان رّد فعــــل النظــــام،
مئــات مــن النـــاس واتهــام المعارضـــة بــأن وراءهـــا قــوى شـــیوعیة، وصــهیونیة، وٕایرانیـــة. 
لكـن المنظمــة رفضـت هــذه االتهامـات وصــّرحت بــأّن النظـام كــان یثیـر تــوّترات طائفیــة 

ف ضـّد الثـورة بین المسلمین یستهدف حـض األغلبیـة السـنّیة مـن سـكان المغـرب للوقـو 
  اإلسالمیة عن طریق إبراز طبیعتها الشیعّیة.

فـردًا اتهمـوا باالنتمـاء إلـى جمعیـة  ٧١، أحالت الحكومـة ١٩٨٤في حزیران/ یونیو 
ـــًا، بیـــنهم عبـــد  ٢٠الشـــبیبة اإلســـالمیة علـــى المحاكمـــة. مـــن هـــؤالء، حكـــم علـــى  غیابی
، اعتقلـــت قـــّوات ١٩٨٥الكـــریم مطیـــع الـــذي حكـــم علیـــه باإلعـــدام. وفـــي تمـــوز/ یولیـــو 

األمــــن المغربیــــة جماعــــة مســــّلحة جــــاءت مــــن األراضــــي الجزائریــــة إلجــــراء عملیــــات 
اتهمـوا باالنتمـاء إلـى  ٢٧عسكریة والقیام باغتیاالت في المغـرب. األفـراد المعتقلـون الــ 

  منهم. ١٥، وأعدم ١٩٨٥جمعیة الشبیبة اإلسالمیة وحوكموا. وفي أیلول/ سبتمبر 
المجاهــد التــي تمّثــل موقــف المنظمــة وسیاســاتها ووجهــات تنشــر المنظمــة صــحیفة 

نظرهــا فــي األوضــاع السیاســیة للمغــرب. راجــع أیضــًا حركــة المجاهــدین فــي المغــرب؛ 
  مطیع، عبد الكریم؛ النعماني، عبد العزیز.

  . راجع: القوى السلفیة في مصر.الجمعیة الشرعیة
ــــة باعتبارهــــا حرح ــــة العلمــــاء المســــلمین. تأسســــت الجمعی كــــة إصــــالحیة فــــي جمعی

العشـــرینات، ورّكــــزت علـــى الشــــؤون الدینیـــة والثقافیــــة الجزائریـــة. وقــــد حلـــت فــــي عــــام 
. كانــــت ثقافــــة غالبیــــة زعمــــاء الجمعیــــة عربیــــة ومــــن الطبقــــة المتوســــطة. وقــــد ١٩٥٦

أّسســـتها جماعـــة مـــن الخـــریجین مـــن مؤسســـات التعلـــیم التقلیدیـــة مثـــل الزوایـــا واألزهـــر 
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مال الـدین األفغـاني ومحمـد إقبـال ومحمـد عبـده (**). والزیتونة. ساروا على خطى ج
إّن الزعمـــاء األكثـــر أهمیـــًة فـــي الحركـــة هـــم عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس وخلیفتـــه، البشـــیر 
اإلبراهیمــــــي (**). أرادت الجمعیــــــة إحیــــــاء اإلســــــالم (*) واللغــــــة العربیــــــة وحاربـــــــت 

دة وطنیــة الممارســات والطــرق الصــوفیة. عــالوة علــى ذلــك، نظــرت إلــى اإلســالم كعقیــ
یمكــن أن تــؤّدي إلــى الوحــدة بــین الجزائــریین واالســتقالل عــن فرنســا. راجــع أیضــًا: ابــن 

  بادیس، عبد الحمید؛ اإلبراهیمي، بشیر؛ كبیر، رابح؛ الورتالني، الفضیل.
فــــي مســــجد  ١٩٧٠جمعیــــة المحافظــــة علــــى القــــرآن. تأسســــت الجمعیــــة فــــي عــــام 

التـي لعبــت انطـالق للحركـة اإلسـالمیة  الزیتونـة فـي تـونس. إال أنهـا تحولـت إلـى نقطـة
دورًا سیاســــیًا مهمــــًا أثنــــاء الثمانینــــات والتســــعینات، أي حركــــة النهضــــة اإلســــالمیة(*) 
بقیــــادة راشــــد الغنوشــــي (*). فــــي البدایــــة، دعمــــت الدولــــة إیجابیــــًا هــــذه الحركــــة لكــــي 
تتصــــدّى للمجموعــــات الیســــاریة فــــي الحــــرم الجــــامعي. راجــــع أیضــــًا: حركــــة االتجــــاه 

  سالمي؛ حركة النهضة اإلسالمیة في تونس؛ حركة التجدید اإلسالمي.اإل
  . راجع: األحباش.جمعیة المشاریع الخیریة اإلسالمیة

. راجــــع: جمعیــــة الشــــبیبة الجمعیــــة المغربیــــة للمنظمــــات اإلســــالمیة
  اإلسالمیة. جمعیة النساء المسلمات. راجع: الغزالي، زینب؛ اإلخوان المسلمون.

  راجع: التجمع الیمني لإلصالح. لإلصالح. الجمعیة الیمنیة

  . راجع: الحكومة اإلسالمیة؛ الدولة اإلسالمیة؛ الحكومة الدینیة.الجمهوریة
ران. راجع: بني صـدر، أبـو الحسـن؛ الدسـتور؛ الـدعوة؛ یالجمهوریة اإلسالمیة في إ

رانیـــة ؛ الجبهـــة اإلســـالمیة لتحریـــر البحـــرین؛ الثـــورة اإلیالفرقــان؛ حركـــة أمـــل اإلســـالمیة
؛ الثورة اإلسالمیة في إیران؛ الدولة اإلسـالمیة؛ خـامنئي، علـي؛ الخمینـي، ١٩٧٩لعام 

  آیة اهللا؛ الخمینیة؛ مرجع التقلید؛ محتشمي، علي أكبر؛ منتظري، حسین علي.
). عضـــو اإلخــوان المســـلمین فـــي األردن (*) - ١٩٢٢( جّمـــو عبـــد البـــاقي
ء، وتخــّرج فــي جامعــة األزهــر فــي . ولــد فــي الزرقــا١٩٥٦وعضــو البرلمــان منــذ عــام 

اإلســالمي  مصــر. تــرأس جّمــو العدیــد مــن الجمعیــات التطوعیــة مثــل جمعیــة التعلــیم 
  .١٩٩٣وأصبح رئیس بلدیة الزرقاء. ثم أصبح وزیر دولة للشؤون البرلمانیة في عام 
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. هـــي جماعـــة مســـّلحة صـــغیرة فـــي حـــّي أبـــو ســـمرا فـــي جنـــد اهللا فـــي لبنـــان
هــذه المقاومــة الشــعبیة إقامــة الدولــة اإلســالمیة (*)، وتصــّرف طــرابلس، لبنــان. أّیــدت 

مقاتلوها بشـكل فـردي. كمـا رفضـت التعـاون مـع الحركـة الوطنیـة اللبنانیـة راجـع أیضـًا: 
  حركة التوحید اإلسالمیة.

. هي أحد الجماعـات األصـولیة الثوریـة فـي مصـر. راجـع: جند اهللا في مصر
  األفغان العرب.

الجهاد القضـاء علـى أّي جهـة ُتعـادي اإلسـالم (*) أو ال  . بینما یستهدفالجهاد
تســـمح بممارســـته علـــى أراضـــیها؛ فالجهـــاد لـــیس انتحـــارًا ولـــیس بحملـــة مـــن األعمـــال 
الوحشیة. ومع أّن حسن البنا (*) لیس رادیكالیـًا كسـید قطـب (*)، إال أنـه یجـادل بـأّن 

(*) تحــتم علیــه حمایــة الجهـاد اإلســالمي لــیس رسـالة اعتــداء أو أطمــاع لكــن عالّمیتـه 
  الدعوة وضمان السالم (*) وٕانجاز المهّمة اإللهیة لنشر العدالة (*) والحق.

وللجهــاد خصــائص أساســیة مثــل الواقعیــة والتــي تعنــي بــأّن اإلســالم یواجــه بالــدعوة 
وتفنیــد المفــاهیم واالعتقــادات الخاطئــة. كمــا یواجــه أیضــًا بــالقّوة والجهــاد تلــك األنظمــة 

ي تستند إلى مثل هذه المفـاهیم الخاطئـة. فالجهـاد، عنـد األصـولیین، هـو والسلطات الت
حركة یمكن أن تتحقق على عدة مراحل وقد تحتاج لفتـرة زمنیـة طویلـة ولجهـود عدیـدة 
باإلضافة إلى التنظیم الجید. الخاصیة األخرى هي الحاجـة إلـى االسـتمراریة، التـي قـد 

ال تتنـــاقض مـــع اإلســـالم مثـــل الكتابـــة،  تّتخـــذ أشـــكاًال عدیـــدة مـــن الحركیـــة (*) التـــي
ــــذاتي ونشــــاطات أخــــرى. أمــــا الخاصــــیة  ــــیم، واالنضــــباط ال ومســــاعدة اآلخــــرین، والتعل
األخیـــرة فهـــي أن تنظـــیم العالقـــات بـــین المجتمعـــات اإلســـالمیة وتلـــك غیـــر اإلســـالمیة 

ًا، یمكن أن یتحدا فقط في طریقین: أوًال، أن اإلسالم هـو قاعـدة العالقـات الدولیـة، ثانیـ
بنشــــر دعوتــــه بســــالم ودون الموانــــع التــــي قــــد یفرضــــها أّي نظــــام  أن یســــمح لإلســــالم

سیاســـي أو ســـلطة. إن حریـــة (*) قبـــول أو رفـــض اإلســـالم بشـــكل ســـلمي هـــو مفتـــاح 
  العالقة مع المجتمعات غیر المسلمة.

ال یسـتطیع األصـولیون المتشـددون قبـول القـول بــأن الجهـاد فـي اإلسـالم یشـن فقــط 
فاعیــة، بــل یعتقــدون بــأن اإلســالم لــیس دفاعیــًا لكنــه دفــاع عــن اإلنســان. لألغــراض الد

أّن المفّكرین الذین یّدعون بأّن الجهـاد هـو دفـاع عـن الـنفس فقـط ویجادل األصولیون ب
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هم نتـاج الهزیمـة الروحیـة والفكریـة ونتـاج عـدم التمییـز بـین مـنهج (*) هـذا الـدین (*) 
والمادیـة التـي تقـف م تلك القوى السیاسیة في رفض اعتناق اإلسالم ومنهجه في تحطی

بین اإلنسان واهللا (*). إن أولئـك الـذین یـرون الجهـاد فقـط كموقـف دفـاعي ال یفهمـون 
اإلســالم. ویجــادل المشــددون بأّنــه مــن صــحیح القــول بــأّن اإلســالم یــدافع عــن األرض 

حیثمــا  یجاهـد أیضــًا مـن أجــل تأسـیس النظـام اإلســالمي أیضـاً التـي یوجـد علیهــا، لكّنـه 
كــــان ممكنــــًا ومــــن أجــــل إلغــــاء مجتمعــــات الجاهلیــــة (*). فالجهــــاد یطلــــق الستئصــــال 

  الجاهلیة (*) ولنشر الحاكمیة (*).
ویهــتم األصــولیون بمنــع الدولــة للنشــطاء اإلســالمیین مــن حــق الــدعوة لنشــر فهمهــم 
لإلســالم ولتعلــیم النــاس عــن اإلســالم السیاســي. هكــذا، فــإن حریــة الــدعوة هــي أساســیة 

ند األصولیین، إذ إنهـا هـي الطریـق الطبیعـي لـدعوة النـاس إلـى أفكـارهم. فـأّي إعاقـة ع
للــدعوة تفســر علــى أنهــا موقــف ضــّد اإلســالم نفســه، إذ إن اإلســالم هــو أساســًا دعــوة 
ـــة أفضـــت إلـــى الشـــعور بضـــرورة تأســـیس طلیعـــة (*) مبـــرر  للتغییـــر. مثـــل هـــذه الحال

نشـــر اإلســـالم. مثـــل هـــذه الطلیعـــة  وجودهـــا الجهـــاد ضـــّد المؤسســـات التـــي تقـــف ضـــدّ 
موجودة عند حسن البنا، وأبي األعلى المودودي (*) وسـید قطـب. وهـي مسـؤولة عـن 
إعـــــالم النـــــاس بالشـــــروط الحالیـــــة غیـــــر اإلنســـــانیة للبشـــــریة وضـــــرورة إعـــــادة تنظــــــیم 
المؤسســات اإلنســانیة علــى مبــدأي التوحیــد(*) والعدالــة. إن إصــرار األصــولیین علــى 

اس إلـــى اإلســـالم تنبـــع مـــن إیمـــانهم بـــأن اإلســـالم هـــو أكثـــر األدیـــان حریـــة دعـــوة النـــ
  مالءمة للطبیعة اإلنسانیة وأنه سوف ینتصر في النهایة.

یعتقـــد الرادیكـــالیون اإلســـالمیون مثـــل ّســـید قطـــب، وأبـــي األعلـــى المـــودودي، وأبـــي 
الحســـن النـــدوي (*) وعبـــد الجـــواد یاســـین بـــأّن الجهـــاد یطلـــق مـــن أجـــل نشـــر ألوهیـــة 

(*) ولنفـي أّي ألوهیـة أخـرى. أمـا أولئـك األفـراد والمنـاهج واألنظمـة التـي تقـف ضــّد اهللا
إقامــة ألوهیــة اهللا فهــم معتــدون علــى اهللا ویعیشــون حیــاة الجاهلیــة. لــذا، تصــبح إزالــتهم 
ـــــر(*)  ـــــورة (*) هـــــو تحری ـــــذا، فـــــإن دور الث ـــــه (*). ل واجبـــــًا إلنجـــــاز حكـــــم اهللا وربوبیت

معـــات واألنظمـــة التـــي تقـــوم علـــى القـــوانین اإلنســـانیة اإلنســـانیة مـــن الحكومـــات والمجت
ـــذا یجـــب أن یكـــون البـــدیل شـــكًال  والتشـــریع (*) الوضـــعي، بـــدًال مـــن الشـــریعة (*). ل

  إسالمیًا نقیًا للحكومة اإلسالمیة، والمجتمع اإلسالمي والنظام اإلسالمي (*).
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ى العملـــي، كمـــا وضـــعه أصـــولیون متشـــددون مثـــل أبـــي األعلـــ أمـــا جـــدول األعمـــال
المــودودي، وســید قطــب وآیــة اهللا الخمینــي (*) فهــو الجهــاد مــن أجــل التــالي: الــدفاع 
المادي واألخالقي عن األمة (*) كالمهّمة األولى للثورة، إزالة أّي عقبة تواجـه الـدعوة 
اإلســالمیة كالمهمــة الثانیـــة، وٕاقامــة حكـــم اهللا ومحاربــة المعتــدین الـــذین اغتصــبوا هـــذا 

ة. لذلك ، فكّل نظـام یسـتند إلـى الكفـر (*) والطـاغوت (*) یجـب الحكم كالمهمة الثالث
ن ألن مهّمــة اإلســالم هــي أن یحــدث تغییــرًا هإبادتــه. ال یبــرر األصــولیون الوضــع الــرا

جـــذریًا فـــي حیـــاة النـــاس. ویؤّكـــد األصـــولیون علـــى أهمیـــة التوحیـــد (*) كمبـــدأ سیاســـي 
ال إلــه إال اهللا، هــي ثــورة  أساســي، وكمــا فعــل الخــوارج  (*)، فــإن صــیغته األساســیة، 

  ضّد السلطات الدنیویة التي تطّبق قوانینها وتشریعاتها اإلنسانیة.
ویوظـــف آیـــة اهللا الخمینـــي، وســـید قطـــب، وآخـــرون الـــنّص (*) القرآنـــي لـــدعم هـــذه 
الصیغة السیاسیة للتوحید ویقولون إن القرآن (*) مليء باألوصاف مثـل اإلشـراك بـاهللا 

نظمــة والحكومــات التــي لیســت إســالمیة. لــذا، فــإن المســلمین والطــاغوت لنعــت تلــك األ
ــــال الناشــــئة  ــــة الصــــحیحة حیــــث تقــــوم األجی مســــؤولون عــــن إزالتهــــا وعــــن إعــــداد البیئ
المستقیمة بتدمیر عروش المستبدین. مثـل هـذا العمـل هـو واجـب علـى كـّل المسـلمین، 

ــــام بثــــورة سیاســــیة إســــالمیة. راجــــع أیضــــًا: منظمــــة العمــــل اإل ســــالمي؛ مــــن أجــــل القی
ــــة؛  إســــرائیل؛ الجهــــاد اإلســــالمي فــــي الضــــفة الغربیــــة وقطــــاع غــــزة؛ الخمینیــــة؛ المهدی

  األدیان التوحیدیة؛ مجاهدي خلق؛ اإلخوان المسلمون.
  . راجع: الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.الجهاد اإلسالمي

 ١٩٩٠الجهـــاد اإلســـالمي: بیـــت المقـــدس. ظهـــرت هـــذه الحركـــة فـــي أوائـــل العـــام 
وكانت برئاسة الشـیخ أسـعد التمیمـي. وهـي جماعـة فدائیـة، اعتقلـت السـلطات األردنیـة 
العدیــد مــن أعضــائها الــذین اتهمــوا بارتكــاب األعمــال اإلرهابیــة ضــّد الســّیاح األجانــب. 
أنكرت قیادة الحركـة القیـام بـاي مـن تلـك األعمـال، مـا عـدا فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع 

أیضـًا مـع الجهـاد اإلسـالمي فـي لبنـان. علـى أیـة حـال، تـربط غزة. وأنكـرت أّي عالقـة 
  مصادر أمنیة أردنیة هذه الحركة بالجهاد اإلسالمي اللبناني.

. كانــت حــرب الجهــاد اإلســالمي فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة
نقطـة تحـّول أساسـیة فـي تطـور الحركـات اإلسـالمیة. لـم تثـر هـذه الحـرب فقـط  ١٩٦٧

التیـــــارات والـــــدول العلمانیـــــة والقومیـــــة، بـــــل أیضـــــًا حـــــول أســــئلة حـــــول مشـــــروعیة (*) 
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مشــــروعیة الحركــــات الدینیــــة الرئیســــیة بقیــــادة اإلخــــوان المســــلمین (*). ومــــن منظــــور 
(*)، ) مرحلــة حســن البنــا ١حركــة الجهــاد اإلســالمي، واجــه اإلخــوان ثــالث مراحــل: (

وهـي الفتـرة الممتـدة ) المرحلة الثانیـة، مرحلـة األزمـة والتراجـع، ٢وهي مرحلة التقویة، (
) مرحلـــة التفاضـــل مـــع الحركـــات األخـــرى التـــي ٣، (١٩٦٧منـــذ اغتیـــال البنـــا وحتـــى 

  وتستّمر إلى اآلن. ١٩٧٦بدأت في 
وفــي منتصــف الســبعینات، خــرج مــن صــفوف اإلخــوان جماعــة التكفیــر والهجــرة أو 
جماعـــة المســـلمین (*)، وجماعـــة الجهـــاد اإلســـالمي (*) وجماعـــة صـــالح ســـریة(*). 

ــــدة مــــع منظمــــة التحریــــر وكا ــــذي حــــافظ علــــى عالقــــات جی نالشــــیخ یعقــــوب قــــرش، وال
ـــــاس الـــــذین افترضـــــوا ضـــــرورة مواجهـــــة االحـــــتالل  الفلســـــطینّیة، واحـــــدًا مـــــن أوائـــــل الن

  اإلسرائیلي في المناطق المحتلة والذین دعوا إلى الجهاد (*).
نّیة، وكان الشیخ محمد أبـو الطیـر، وهـو أصـولي وثیـق الصـلة بحركـة فـتح الفلسـطی

، أخـــرج مـــن الســـجن فـــي عملیـــة تبـــادل ١٩٨٥عضـــوًا عـــامًال فـــي الحركـــة. وفـــي عـــام 
للسجناء بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین. كما طالـبٍ أیضـًا الشـیخ أسـعد التمیمـي، الـذي 

، بضـــرورة إزالـــة الدولـــة الیهودیـــة وٕاطـــالق الجهــــاد ١٩٧٠ابعـــد إلـــى األردن فـــي عـــام 
  ضّدها.

هــر اتجــاه جهـادي ضــمن صـفوف اإلخــوان المســلمین، وفـي إســرائیل (*) نفسـها، ظ
، وكــان بقیــادة الشــیخ عبــد اهللا نمــر درویــش. إال ١٩٧٩عــرف بأســرة الجهــاد، فــي عــام 

أن درویـش والــذي ســجن لــثالث ســنوات تخّلـى عــن رؤیتــه الجهادیــة اإلســالمیة الثوریــة 
ینّیین ، انضـّم عـّدة طـالب فلسـط١٩٧٠ودعا إلى تعایش إسرائیلي فلسطینّي. بعد عام 

من غزة إلى الجامعات المصریة، وكـان لوجـودهم فـي مصـر علـى مقربـة مـن اإلخـوان 
دور رئیســـي فـــي تطـــویر أفكـــار جدیـــدة. وكـــان ضـــعف موقـــف اإلخـــوان مـــن القضـــّیة 
الفلســــطینّیة الســــبب الرئیســــي وراء قــــرار هــــؤالء الطــــالب بتــــرك اإلخــــوان. وأثنــــاء فتــــرة 

ــــــراكم حــــــول١٩٧٠ – ١٩٦٧(  ــــــق  )، بــــــدأت األســــــئلة تت موقــــــف اإلخــــــوان فیمــــــا یتعل
بــاالحتالل اإلســـرائیلي والخطـــوات العملیـــة التــي أخـــذها اإلخـــوان إلضـــعاف االحـــتالل. 
وبــّرر حركــة اإلخــوان عــدم تــدّخلها فــي المقاومــة المســّلحة ألن قیــادة الكفــاح كانــت فــي 

  أیدي غیر إسالمیة المنطلق.
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تملــــك منظمــــة  ولــــیس هنــــاك أي منظمــــة عالمیــــة للجهــــاد اإلســــالمي، كمــــا أنهــــا ال
مركزیــة علــى الــرغم مــن تقاربهــا وتعاونهــا األیــدیولوجي مــع منظمــات جهادیــة مختلفــة. 

التــاریخ الرســمي لتأســیس حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطین.  ١٩٨٠ویعتبــر عــام 
فقــد أّسســـها فتحــي الشـــقاقي وعبــد العزیـــز عـــودة (**) مــن قطـــاع غــزة. وبینمـــا یعتبـــر 

د اإلسالمي، فإن عودة هو الزعیم الروحي. كـان لعـودة الشقاقي الزعیم العسكري للجها
شخصــیة مـــؤّثرة جـــدًا دینیــة محترمـــة جـــدًا. جـــاء الشــقاقي وعـــودة، الزعیمـــان الرئیســـیان 
للجهــاد اإلســالمي، مــن الجیــل اإلســالمي الجدیــد، وهــم رجــال فــي الثالثینــات أو أوائــل 

یــات إجتماعیــة األربعینــات مــن عمــرهم، وهــم جــامعیون بشــكل أساســي وجــاؤوا مــن خلف
فقیـرة. وتتمیـز نشـاطاتهم بــالتنظیم الـدقیق، واالنضـباط الصــارم والسـریة الكلّیـة. كمــا أن 
أعضــــــاء الجهــــــاد هــــــم أصــــــولیون مســــــتعّدون للمخــــــاطرة بحیــــــاتهم. ولعبــــــت الســــــجون 
اإلســـرائیلیة دورًا حیویـــًا فـــي تجنیــــد األتبـــاع ألن عـــّدة قـــادة مــــن الجهـــاد ســـجنوا ولّقنــــوا 

الجهـاد فـي السـجن. إّن التركیـز الجغرافـي الرئیسـي للجهـاد هـو فـي  اآلخرین إیدیولوجیاً 
قطـــاع غـــزة، رغـــم أن وجـــوده فـــي الضـــفة الغربیـــة یتزایـــد بشـــكل ثابـــت. كمـــا أن هنـــاك 

  وجودًا متزایدًا للجهاد ضمن الجسم الطالبي في الجامعات في المناطق المحتلة.
ًا. علــى الــرغم مــن هــذا، یشــتّق الجهــاد فكــره وعقیدتــه مــن التقالیــد اإلســالمیة عمومــ

هنــاك ثــالث شخصــیات إســالمیة لهــا أهمیــة خاّصــة. األولــى، حســن البنــا (*)، الــذي 
یعتبر زعیمًا إسالمیًا أّسس حركة اإلحیـاء اإلسـالمیة الجدیـدة التـي وحـدت اإلصـالحیة 
والحركـــات الســـلفیة. الثانیـــة، ّســـید قطـــب (*) الـــذي احتـــل دورًا خاصـــًا بســـبب خطابـــه 

یولوجي، خصوصــًا حــول الثــورة (*) المســّلحة. فقطــب یجّســد المعارضــة الفكــري واألیــد
الحقیقي للثورة اإلسـالمیة. الثالثـة، المتشددة للسلطة ورفض المساومة مما جعله الرمز 

ـــدین القّســـام (*)، الـــذي أصـــبح الرمـــز األول لعقیـــدة الجهـــاد فـــي حركـــة  الشـــیخ عـــز ال
األول لالنتفاضـة المسـّلحة الفلسـطینّیة.  الجهاد اإلسالمي. تعتبر الحركة القّسام الـزعیم

فـي التـاریخ الحـدیث(*) الحـدیث لفلسـطین واألب الحقیقـي للثـورة المسـلحة الفلســطینیة. 
  ودرس في األزهر عند الشیخ محمد عبده(*). ١٨٨١ولد القّسام في سوریا في عام 

ت مــــــن البدایــــــة، دعــــــا القّســــــام إلــــــى مواجهــــــة االمبریالیــــــة البریطانیــــــة والمســــــتوطنا
الصهیونیة في فلسطین. فهناك الیوم تشابه بین ما فعـل القّسـام مـع البریطـانیین والـذي 
تقوم به الجهاد مع االحتالل اإلسرائیلي. دمج القّسام الدعوة للجهـاد بنشـاطات جهادیـة 
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حقیقیـة. كمـا أن القّسـام اختــار أتباعـه بعنایـة تنظیمیـة صــارمة ومـن البیئـة الفقیـرة، كمــا 
یـوم. فـي كلتـا الحـالتین، كـان علـى العضـو الجدیـد المـرور بفتـرة اختبـار تفعـل الجهـاد ال

صــارمة قبـــل تجنیـــده لالنضـــمام إلـــى الخالیــا أو الـــدوائر الســـریة، التـــي ال یعـــرف شـــیئًا 
والجهـاد تبعتـه فـي هـذا. علـى الـرغم بعضها عن بعض. ائـتمن القّسـام فقـراء فلسـطین، 
ة الصراع الطبقـي فـي عقیـدتها. وكمـا من هذا، فالجهاد مثل القّسام ترفض تضمین فكر 

هو الحال مع القّسام الذي عامل البریطانیین والصـهاینة فـي فلسـطین علـى حـد سـواء، 
تنظر الجهاد اإلسالمي بالطریقة نفسها إلى إسـرائیل وأمریكـا، أي أنهمـا جانبـان للعملـة 

  نفسها.
سـة الجهـاد فـي كما استلهمت الجهاد اإلسالمي مواقفهـا األساسـیة فیمـا یتعلـق بممار 

(*)، التیـــار  ١٩٧٩فلســـطین مـــن عـــّدة مصـــادر، بمـــا فـــي ذلـــك: الثـــورة اإلیرانیـــة لعـــام 
المتشــدد لإلخــوان المســلمین (ســید قطــب)، وتجربــة الجهــاد اإلســالمي فــي مصــر (*). 

فســمحت بــالنظر إلــى القضــّیة الفلســطینّیة علــى أنهــا  ١٩٧٩أمــا الثــورة اإلیرانیــة لعــام 
عة الجهاد في مصر فشّرعت مقاومـة السـلطة الكـافرة كواجـب قضّیة إسالمیة؛ أما جما

دینــي. ولهــذا، ال تعــالج الجهــاد مســألة إســرائیل فقــط كقضــیة احــتالل ألّي أرض، لكــن 
  أیضًا كقضیة احتالل دار اإلسالم بهدف تقسیم العالم اإلسالمي.

ــــال إســــرائیل. إّن  االنتحــــاریون االستشــــهادیون هــــم وســــیلة الجهــــاد الرئیســــیة فــــي قت
خاصّیة الجهاد اإلسالمي هو تأكیـدها علـى العالقـات الجدلیـة بـین الجهـاد والـدین (*) 
الصــــحیح. وتــــدمج عقیــــدتها الدینیــــة بشــــكل واضــــح بالقومیــــة وتهــــدف لتأســــیس الدولــــة 
اإلسـالمیة (*) والستئصــال إســرائیل. تنظــر الجهــاد إلـى فلســطین كقضــیة مركزیــة لكــّل 

  العالم اإلسالمي.
إلزالــــة إســــرائیل وتــــرفض أّي شــــكل مــــن أشــــكال االعتــــراف  تعطــــي الجهــــاد أولویــــةً 

بإسرائیل وتعارض كّل الحلـول السیاسـیة المقترحـة. العامـل الرئیسـي الـذي رّكـز االنتبـاه 
علـــى الجهـــاد اإلســـالمي كـــان جهادهـــا المســـّلح ضـــّد االحـــتالل اإلســـرائیلي، وتختلـــف 

وقـوع االنتفاضـة،  الجهاد في هذا المجال عن حركات أخرى التي تعلن الجهـاد. فحتـى
لــــم تتعــــاون الجهــــاد ومنظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة. إذ أن الجهــــاد اعتبــــرت أن هــــدف 
منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة، وهـــو إقامـــة دولـــة علمانیـــة فـــي فلســـطین، ینـــاقض وجهـــة 

  النظر اإلسالمیة في هذا الموضوع.



 ٢٢٧ 

والتبــادل.  بالنســبة إلــى فــتح، فتنظــر إلیهــا علــى أنهــا عالقــة قائمــة علــى االســتقاللیة
، بــدأ اتجـــاه داخــل فـــتح بــدعم حركـــة الجهــاد اإلســـالمي. شــّكل هـــذا ١٩٨٢ومنــذ عـــام 

االتجاه جناحًا متوازیـًا مـع الجهـاد داخـل حركـة فـتح، وسـمي بالجهـاد اإلسـالمي أیضـًا. 
زّود هذا االتجاه الدعم االقتصادي والعسكري والسیاسي للجهاد فـي المنـاطق المحتلـة. 

یـادة محمـد بسـام التمیمـي ( الحامـدي)، أحـد األعضـاء العسـكریین وكان هذا اإلتجـاه بق
شـــباط/  ١٤الرئیســیین فــي فــتح والــذي اغتیــل مــع فلســطینیین آخــرین فــي قبــرص فــي 

، ١٩٨٧من قبل المخابرات اإلسرائیلیة. بعد اندالع االنتفاضة فـي عـام  ١٩٨٨فبرایر 
 تشــتبك بــأّي قـــوة بــدأت الجهــاد بإقامــة بعــض التنســیق مــع فـــتح. وكانــت حــذرة بــأن ال

  فلسطینّیة أخرى سواء إسالمیة أو علمانیة.
وبسـبب الضـربات المسـتمرة ضـد الجهـاد مـن قبـل السـلطات اإلسـرائیلیة، لـم تســتطع 
الجهاد أن تواصل دورهـا األساسـي. كمـا أن االختالفـات بـین الجهـاد ومنظمـة التحریـر 

أثنــاء وبعــد قــرار الــدورة  الفلســطینیة فیمــا یتعّلــق بإســرائیل بــدأت بــالظهور بشــكل واضــح
ـــــوطني بقبـــــول قـــــرار األمـــــم المتحـــــدة  ، ٢٤٢التاســـــعة العشـــــرة للمجلـــــس الفلســـــطینّي ال

واتفاقیـات أوسـلو وٕاقامـة الســلطة الوطنیـة الفلسـطینّیة. راجـع أیضــًا عـودة، عبـد العزیــز؛ 
  إسرائیل؛ الشقاقي، فتحي؛ العنف.

ــان المنظمــة،  . یعتبــر بعــض المحللــین أن هــذهالجهــاد اإلســالمي فــي لبن
الجهـــاد اإلســـالمي، هـــي جـــزء مـــن حـــزب اهللا (*) فـــي لبنـــان وتوظـــف للقیـــام بأعمـــال 
عنیفـــة. وقـــد تـــورط الجهـــاد فـــي تفجیـــر ســـفارة الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة فـــي بیـــروت 
ومقـــر قـــوات البحریـــة األمریكیـــة ( المـــارینز) العاملـــة فـــي القـــوات الدولّیـــة وكـــذلك فـــي 

ب. راجـــع أیضـــًا حـــزب اهللا؛ اختطـــاف طـــائرة تـــي. اختطـــاف بعـــض المـــواطنین األجانـــ
  .(TWA)دبلیو. أي. 

. شـّكل هـذا الحـزب فـي أوائـل السـبعینات علــى الجهـاد اإلسـالمي فـي لیبیــا
أساس عقائدي مشـابه للجهـاد اإلسـالمي فـي مصـر (*). حـاول الـزعیم معمـر القـذافي 

لعدیــد تقــویض بنیتــه الســریة بعــد أن قامــت الجهــاد با ١٩٨٧ – ١٩٨٦و  ١٩٧٣فــي 
  من األعمال اإلرهابیة. یبدو اآلن أنها أصبحت أكثر قوة ونشاطًا.

الجهــاد اإلســالمي فــي المملكــة العربیــة الســعودیة. وهــو معــروف أیضــًا كحــزب اهللا، 
وهــو حــزب مــدعوم مــن قبــل إیــران مــن أجــل إســقاط حكومــة المملكــة العربیــة الســعودیة 
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یفترضون بأّن لـه بعـض الصـالت ولتأسیس دولة إسالمیة ثوریة (*). بعض المراقبین 
مـع حــزب اهللا (*) فــي لبنـان باإلضــافة إلــى الجماعــات السیاسـیة الشــیعّیة األخــرى فــي 

المصـــالح األمریكیـــة والســـعودیة فـــي جمیـــع الخلـــیج. هـــّدد الجهـــاد اإلســـالمي بمهاجمـــة 
  أنحاء العالم. راجع أیضًا حزب اهللا في المملكة العربیة السعودیة.

نقـاذ. هـذه الجماعـة األصـولیة الجزائریـة قامـت كنتیجـة لتوحیـد الجیش اإلسالمي لإل
قــوى أصـــولیة مختلفـــة تحــت قیـــادة عباســـي مـــدني وعلــي بلحـــاج (**) اللـــذین أصـــبحا 
قائدي الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ (**). ویتشكل الجیش من ثالث مجموعـات رئیسـیة. 

قــادر شــبوطي، وهــذه األولــى، الحركــة اإلســالمیة المســّلحة، التــي كانــت برئاســة عبــد ال
ـــــاذ. المجموعـــــة  ـــــة للجبهـــــة اإلســـــالمیة لإلنق ـــــة الحركـــــة موالی ـــــة هـــــي حركـــــة الدول الثانی

االســـالمیة، بقیـــادة ضـــابط جـــیش ســـابق، ســـعید مخلـــوفي، والـــذي دعـــا إلـــى العصـــیان 
. امـا  ١٩٩١المـدني ـ وهـو مطلـب ادى إلـى توقیـف قیـادة االنقـاذ مـن حزیـران/ یونیـو 

المســلحة (*)، فهــي مؤلفــة مــن الجزائــریین الــذین الســالمیة الجماعــة الثالثــة الجماعــة ا
  قاتلوا في أفغانستان وقد فقدت العدید من قادتها، مثل السایح عطیة.

فــي األردن  ١٩٩١. هــذه جماعــة فدائیــة ســریة ظهــرت فــي عــام جــیش محمــد
وبرئاســــة ســــمیح أبــــو محمــــد. اعتقــــل مائــــة وخمســــون مــــن أعضــــائه بتهمــــة التخطــــیط 

بما فـي ذلـك اغتیـال الشخصـیات العاّمـة. طبقـًا للمصـادر الحكومیـة  لنشاطات إرهابیة،
األردنیــة، یحصــل جــیش محمــد علــى دعــم مــالي مــن الحركــة اإلســالمیة ومــن األمــوال 
التــي یتبــّرع بهــا األفغــان العــرب (*) فــي أفغانســتان وفلســطین. راجــع أیضــًا: األفغــان 

  العرب.

 –ح  - - 
علـــى مبـــدأ الحاكمیـــة الـــذي یفتـــرض . عالمّیـــة (*) اإلســـالم (*) ترتكـــز حاكمیـــة

الســیادة المطلقــة هللا (*) فــي الكــون؛ وهكــذا، فلــیس هنــاك مــن مشــّرع إال اهللا. ویعتبـــر 
أغلبیـــة األصـــولیین، وجهـــة النظـــر هـــذه، لیســـت مماثلـــة للحكومـــة الدینیـــة (*). إذ أنـــه 
علــى اإلنســان أن یطّبــق تشــریع اهللا (*) وشــریعته (*) ویمتنــع عــن الفلســفة (*) التــي 



 ٢٢٩ 

حدد المبادئ األساسـیة المناقضـة للشـریعة، فعلـى اإلنسـانیة أن تكـون أصـًال محكومـة ت
بالمبــادئ األساســیة بالشــریعة. عــالوة عــن ذلــك، وألن مبــدأ الحاكمیــة هــو اشــتقاق مــن 
التوحیــد (*)، فإنهــا یجــب أن تكــون ظــاهرة فــي كــّل ســمات الحیــاة وأن تشــّكل القاعــدة 

  ام (*).السیاسیة المقبولة الوحیدة ألّي نظ
یســهب أبــو األعلــى المــودودي (*) بشــرح هــذا بــالقول بــأّن ســیادة اهللا نهائیــة. فــاهللا 
وحده یمتلك حّق اإلباحـة والتحـریم، والعبـادة والطاعـة. اهللا هـو المسـتحق لأللوهیـة(*). 
كمـا یضــیف المــودودي بأنــه لــیس هنــاك فـرد، أو مؤسســة أو حتــى البشــریة كلهــا یمكــن 

ملــك هللا وحــده، وقــانون اإلســالم هــو أوامــره. لــذا، فــإن أّي فــرد أن تــّدعي أي ســیادة. فال
  أو مؤسسة تفّرط بحاكمیة اهللا بمثل هذه السیادة تعیش حیاة الجاهلیة (*).

مثل وجهة النظـر هـذه تسـمح ألصـولیین متشـددین مثـل أبـي الحسـن النـدوي، وسـید 
ام سیاســـي أو قطـــب، والمـــودودي، وآیـــة اهللا الخمینـــي (**) بالـــدعوة إلـــى قتـــال أّي نظـــ

فلســــفي أو إنســــاني ال یجعــــل التوحیــــد منبعــــه. وكنظــــام فلســــفي، یقــــف اإلســــالم ضــــّد 
الكفر(*) واإللحـاد، وكنظـام سیاسـي، یقـف ضـّد الدیموقراطیـة (*) الغربیـة والشـیوعیة. 
لــذا، یقســم األصــولیون المتشــددون مثــل المــودودي البشــر إلــى منهجــین: إّمــا مــنهج اهللا 

أتبــــاع اهللا أو حــــزب اهللا أو مــــنهج البشــــر ونظــــامهم، فهــــم  (*) ونظامــــه، وأتباعــــه هــــم
بالتــالي أتبــاع الملــك أو األنظمــة البشــریة أو حــزب الشــیطان. تشــّكل الجماعــة األولــى 

  المجتمع المستقیم، والثانیة، غیر المستقیم أو المجتمع الجاهلي(*).
 علـــى خـــالف المـــودودي وقطـــب، ال یطّبـــق حســـن البنـــا (*) مبـــدأ الحاكمیـــة بشـــكل
شــامل. فهــو یفّضــل المســاومة والتعامــل مــع الحكومــات، بــدًال مــن أن یعــزلهم ویــّتهمهم 
بــالكفر. ال یــرى أّي حاجــة أخــرى لــدفع المبــدأ إلــى حــدوده الخالفیــة، وبــدًال مــن ذلــك، 
یركز اهتمامه على سماتها الوحدویـة. ولـیس عنـد البنـا تحّفظـات حـول مشـاركة حركتـه 

لـة. فإیمانـه بالحاكمیـة كالدعامـة الكبیـرة مـن خطابـه في األجهزة الرسـمیة ووظـائف الدو 
السیاسـي ال یجعـل منهجـه فــي العمـل غیـر عملـي. وبكــالم آخـر فـإن خطابـه السیاســي 
مجــّرد وغیــر مســاوم عنــد طرحــه لضــرورة ولمشــروعیة حاكمیــة اهللا؛ إال أن منهجــه فــي 

تفسـیراتهم  العمل عملي ویخضع للمساومة، ألن األفـراد ال یسـتطیعون االدعـاء بنهائیـة
  (*). فالتفسیرات هي دائمًا مؤّقتة وخاضعة للمراجعة والتصحیح.



 ٢٣٠ 

ح دون إن إنكـــار أّي إمكانیــــة نظریـــة صــــحیحة للتشــــریع والعمـــل السیاســــي الصــــحی
تأسیسهما على الشریعة اإلسالمیة الصحیحة المرنة والشاملة، تقود حسـن البنـا لتعلیـق 

الشـؤون التجاریـة و إلـى اشـتقاق كـّل یناسب العمـل علـى المبـادئ الصـحیحة. لهـذا یـدع
والدولیـــة والقانونیـــة والمدنیـــة مـــن الشـــریعة اإلســـالمیة. فعنـــد البنـــا، ومـــن وجهـــة نظـــر 
إسالمیة، ال یجوز تأسیس قوانین المسلمین علـى القـوانین غیـر اإلسـالمیة التـي تمتلـئ 

تها بنیتها التحتیـة ومصـادرهم بخصـائص الثقافـات األخـرى، دون الحاجـة لـذكر تناقضـا
مــــع الشــــریعة اإلســــالمیة. وتصــــبح األمــــور أكثــــر وضــــوحًا ألن الشــــریعة اإلســــالمیة، 
باإلضــافة إلــى مبادئهــا األبدّیــة والشــاملة، لــم تمنــع إمكانیــات إعــادة التشــكیالت الفردیــة 
والجماعیـــة لكــــي تجعـــل التشــــریع مناســـبًا لكــــل مكـــان وزمــــان. وطبقـــًا للبنــــا وأصــــولیین 

الصـــالح باإلضـــافة إلـــى الفقهـــاء العظمـــاء تـــدعم  آخـــرین، فـــإن أقـــوال وســـلوك الســـلف
العالقـــة الوثیقـــة بـــین الشـــریعة اإلســـالمیة، مـــن ناحیـــة، وقواعـــد الحكومـــة، والتصـــّرف، 
والعقـــود القضـــائیة والمدنیـــة، مـــن ناحیـــة أخـــرى. وفـــي الحقیقـــة، أن تـــاریخ(*) اإلســـالم 

لإلســـالم،  یظهـــر بـــاّن التشـــریع تعامـــل مـــع اعتقـــادات النـــاس جوهریـــًا والبعـــد السیاســـي
وبمعنــى آخــر: متــى كــان اإلســالم العقیــدة المهیمنــة التزمــت كــل مــن الحكومــة والنــاس 
بــــه. راجــــع أیضــــًا: الــــردة؛ الحضــــارة؛ الدیموقراطیــــة؛ المســــاواة؛ الغنوشــــي، راشــــد؛ اهللا؛ 
حزب اهللا؛ اإلجمـاع؛ األصـولیة اإلسـالمیة؛ الحكومـة اإلسـالمیة؛ الجماعـة اإلسـالمیة؛ 

مي؛ الیهودیــة؛ جماعــة المســلمین؛ الجهــاد؛ الخمینــي، آیــة اهللا؛ جماعــة الجهــاد اإلســال
التشریع؛ التحریر؛ المودودي، أبو األعلى؛ اإلخوان المسـلمون، إیـدیولوجیا؛ مصـطفى، 
شـــكري؛ منظمـــة الشـــیخ عبـــد اهللا الســـماوي؛ قطـــب، ّســـید؛ الشـــورى؛ النظـــام؛ التوحیـــد؛ 

  مي.الحكومة الدینیة؛ الترابي، حسن؛ الكفر؛ النظام العال
  . راجع: حزب الشعب الجزائري.الحاّج، مصالي

  . راجع: حركة النهضة اإلسالمیة في تونس.الحامدي، محمد الهاشمي

. یعتقــد األصــولیون أن الحداثــة متداخلــة مــع مشــاكل الحیــاة فــي الغــرب الحداثــة
وتاریخـه. لــذا ال یمكـن أن یكــون المجتمــع الغربـي الحــدیث نموذجـًا لتجدیــد المجتمعــات 

میة. أمــــا ال مشــــاكل الرئیســــیة للحضــــارة الغربیــــة (*) فتتضــــّمن تركیزهــــا علــــى اإلســـال
ومـــع أن المجتمعـــات اإلســـالمیة فـــي حاجـــة ماّســـة للتغییـــر، ال یعتبـــر  المادیـــة والقـــّوة.



 ٢٣١ 

حســن الترابــي (*)، علــى ســبیل المثــال، الغــرب (*) النمــوذج المفضــي إلــى المعیشـــة 
  السلمیة.

دول العـالم اإلسـالمي مـن كـّل أنـواع مشـاكله الغرب، عند األصولیین، تعـاني أكثـر 
االقتصــادیة والفلســفیة، ولدرجــة أقــل، المشــاكل السیاســیة. وبینمــا كــان یجــب أن تتبّنــى 
الدول اإلسالمیة الحدیثة فقط ما هو جید ومناسـب للعـالم اإلسـالمي، اسـتعارت الغـرب 

ًا، ممـا أّدى إلـى كنموذج كامـل. لـذا، فقـد ورثـوا مشـاكل الغـرب المتأّصـلة وتوّتراتـه أیضـ
إنهـــاء الشــــریعة (*) كــــالنموذج الــــذي كــــان علــــى المســــلمین تطــــویره مــــن خــــالل حیــــاة 
سیاســیة جدیــدة. إال أن المجتمعــات اإلســالمیة الیــوم تعــاني مــن التــوّترات األیدیولوجیــة 
والسیاســـیة واالقتصـــادیة الحـــاّدة والمطالـــب المتعارضـــة بـــین الفـــرد، والدولـــة، والمجتمـــع 

.(*)  
ذي حــدث فــي الحقیقــة هــو النقــل مــن الغــرب إلــى الشــرق لمشــاكل لــم توجــد لــذا، فالــ

أصًال في الشرق. وهكذا، فقدت المجتمعات اإلسـالمیة سـلطاتها األصـلیة بـدون كسـب 
ســــلطات مثیالتهــــا الغربیــــة. بكلمــــة أخــــرى، تعــــاني المجتمعــــات اإلســــالمیة المعاصــــرة 

، كـالتخّلف الثقـافي والتقلیـد معاناة مضاعفة: أوًال، من الخصائص السـلبیة فـي تـاریخهم
(*)، وثانیــًا، بظهــور الــدول االســتبددایة الجدیــدة و الحدیثــة ونزاعــات شــاملة باإلضــافة 

  إلى سیطرة الدول على الحیاة الفردیة واالجتماعیة.
لـذا، فــإن المجتمعــات اإلسـالمیة الحدیثــة فــي حاجــة لتعـدیل رئیســي فــي األولویــات، 

ــــى عقــــب بــــرامج  العمــــل االجتمــــاعي والسیاســــي عــــن طریــــق جعــــل وللتغییــــر رأســــًا عل
التحریر (*) الهدف الفوري للتغییر ولمنفعـة الـدین (*). یتطّلـب مثـل هـذا التحریـر قـوًة 
تعیــد رســم حــدود النــزاع، مــن كونهــا مشــكلة مجــّردة تتعلــق بالحریــة الشخصــیة(*) إلــى 

  أزمة فساد تتعلق بطبیعة اإلنسان األصلیة أو الفطرة.
بــأّن حقیقــة التحریــر والحریــة تعتمــد علــى إزالــة أســاس المشــكلة، یعتقــد األصــولیون 

ــــاهللا. إذ ان االعتقــــاد الصــــحیح یزیــــل المشــــكلة الشخصــــیة فــــي الحریــــة  أي اإلشــــراك ب
ویجلـــب عوضـــًا عنهـــا التحریـــر الصـــحیح للجمیـــع: الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة. فـــالتحریر 

هــذا، فــإن الوظیفــة الــدیني یــؤّدي إلــى التحریــر السیاســي مــن ســالطین األرض. بــدون 
الصحیحة للدولة اإلسالمیة (*) أي نشر الوعي (*) الـدیني الحـر سـیكون صـعبًا. إن 
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فـــرض أهــــداف الدولــــة السیاســــیة علـــى المــــؤمنین دون فلســــفة (*) إســــالمیة صــــحیحة 
  للحیاة یوقع الدولة في (*) الجاهلیة التاّمة.

ة والعلمیــة ویـــدافعون ویتقبــل األصــولیون عمومــًا، علـــى أیــة حــال، التطـــّورات التقنیــ
عــــن خلفیتــــه عــــن تبنیهــــا. إال أنهــــم یحــــاولون فصــــل العلــــم (*)، علــــى ســــبیل المثــــال، 

الفلســــفیة. وهكــــذا، یتقبلــــون العلــــم دون فلســــفته. األمــــر نفســــه یمكــــن أن ینطبــــق علــــى 
الدیموقراطیــــة (*). ومــــن أجــــل أســــلمة (*) العلــــوم، یــــدخل األصــــولیون فــــي اإلســــالم 

الیم الشــریعة. أمــا االخــتالف بــین األصــولّیة واإلصــالحیة مبــادئ عامــة ویربطونهــا بتعــ
(**) فیتحـــدد بـــأّن األصـــولیة ال تعتبـــر العقـــل (*) قـــادرًا علـــى إعطـــاء نتـــائج مطلقـــة، 
بینمـــا تأسســـت اإلصـــالحیة المبـــادئ اإلســـالمیة علـــى العقـــل باإلضـــافة إلـــى الشــــریعة 

ــــدین؛ عبــــده، محمــــد؛ ا لحركــــة العربیــــة اإلســــالمیة. راجــــع أیضــــًا: األفغــــاني، جمــــال ال
اإلسالمیة الدیموقراطیة؛ األصـولّیة؛ األصـول؛ التفسـیر؛ اإلسـالم؛ اإلخـوان المسـلمون، 
إیــدیولوجیا؛ الحركـــة الشــعبیة؛ رضـــا، محمــد رشـــید؛ شــریعتي، علـــي؛ الشــورى؛ التقلیـــد؛ 

  النّص؛ الترابي، حسن.
  . راجع الحركة الشعبیة.حدو أبراقش

األمــــة (*) كجســــد واحــــد، یــــرون أن . ألن أكثــــر األصــــولیین یعتبــــرون الحــــدود
اإلســالم (*) وضـــع حـــدودًا شـــرعیة لمعاقبـــة الجـــرائم االجتماعیـــة ألن التعـــاون یتطّلـــب 
حمایـة األفــراد. فكــّل فــرد مســؤول عــن حراســة مصــالح الجماعــة. بهــذا الشــكل، یضــمن 
اإلســالم العدالــة االجتماعیــة (*) الكاملــة فــي البلــدان اإلســالمیة، ال ألتباعــه فقــط بــل 

ضًا لكّل من عـاش فـي المجتمـع اإلسـالمي وبغـض النظـر عـن دینـه (*)، جنسـه أو أی
لغتــه. ولیســت الحــدود عقوبــات شــرعیة لكنهــا أیضــًا روادع اجتماعیــة وسیاســیة تــؤّدي 

  إلى المحافظة على السالم (*) في المجتمع. راجع أیضًا: العدالة االجتماعیة.
  . راجع: حركة اإلنقاذ.حدیثة، مشهور

  . راجع: قتال الطالئع؛ اإلخوان المسلمون في سوریا.انحدید، مرو 

  . راجع: الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في تونس.الحراني، محمد

  راجع: دار الحرب. الحرب.
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(*) ١٩٧٩. أّسســت هــذه منظمــة لحمایــة الثــورة اإلیرانیــة لعــام الحــرس الثــوري
وسـاعدت آیــة اهللا وأصـبحت المنظمـة األكثـر تـأثیرًا فـي إیـران. ظهـرت كمقاومـة شـعبیة 

الخمینــي (*) فــي الوصــول إلــى الســلطة. واعتبــر الحــرس الثــوري كممثــل للثــورة. بعــد 
قیـــام الثـــورة، تطـــّور الحـــرس إلـــى مؤسســـة قویـــة جـــدًا تهـــتم بـــالمجتمع، وكـــذلك بـــاألمور 
العســكریة والسیاســیة. وأصــبح الحــرس اآلن جــزءًا متكــامًال فــي النظــام العســكري، لكنــه 

  االستقالل والحریة (*). ما زال یتمّتع ببعض
دمج الحـرس بعـض المجموعـات االجتماعیـة المختلفـة التـي كانـت معارضـة للشـاه. 
فـــي هــــذا األثنــــاء، ســــیطر الحــــّراس علــــى أغلــــب وظــــائف الجــــیش النظــــامي اإلیرانــــي، 

. وحتــى الیــوم، ١٩٨٩خصوصــًا أثنــاء الحــرب العراقیــة اإلیرانیــة التــي انتهــت فــي عــام 
دفــاعي وكــذلك دور مــدني فــي إعــادة بنــاء إیــران. عــالوة  یبقــى للحــّراس دور عســكري

عـن ذلـك، كـان هنـاك فـدائیون ومنظمــات أخـرى اشـتركت فـي صـنع السیاسـیة اإلیرانیــة 
ب توده المناصر للشیوعیة، ومجاهـدي الثـورة اإلسـالمیة ز ، وحمثل مجاهدي خلق (*)

عیــین أعضــائه فــي إیــران (*). ویمــارس الحــّراس تــأثیرًا أیضــًا فــي السیاســة مــن خــالل ت
ــــادة السیاســــیة. كمــــا  ــــة والجــــیش والقی ــــة اإلیرانی فــــي المناصــــب المهمــــة فــــي البیروقرطی

  یؤّثرون في البرلمان، ومجلس الخبراء والعدید من المؤسسات األخرى.
كمــا اّن تركیبــة المنظمــة نفســها معّقــدة. فلــدیها جهــاز أمــن داخلــي، وبنیــة عســكریة، 

یش والقــوات الجویــة والبحریــة. ولهــذا أنشــأت وشـبكة مــن القطاعــات العســكریة مثــل الجــ
. واألكثـر أهمّیـة ١٩٨٩وزارة للحرس الثوري، لكنها ألغیت بعد موت الخمیني في عـام 

مـن هـذا، أن نشــاطات الحـرس توّســعت إلـى مــا وراء الحـدود اإلیرانیــة واصـبحوا الــذراع 
الوالیــات  التــي حملــت الثــورة إلــى البلــدان األخــرى مثــل لبنــان حیــث قــاموا بأعمــال ضــدّ 

المتحـــدة األمریكیـــة وســـاهموا فـــي تأســـیس وتـــدریب حـــزب اهللا فـــي لبنـــان. راجـــع أیضـــًا 
فضـــل اهللا، محمـــد حســـین؛ حـــزب اهللا؛ منظمـــة العمـــل اإلســـالمیة؛ الحـــزب الجمهـــوري 
  اإلسالمي؛ الثورة اإلسالمیة في إیران؛ خاتمي، محمد؛ المجلس الثوري؛ الولي الفقیه.

ي حركة سـابقة علـى حركـة النهضـة اإلسـالمیة . وهحركة االتجاه اإلسالمي
عنــدما أّســس راشــد الغنوشــي (*) وعبــد الفتــاح مــورو  ١٩٧٠(*) یعــود تاسیســها لعــام 

جماعــة إســالمیة كحركــة تربویــة إســالمیة. وهــي الحركــة األصــولیة األكثــر أهمیــًة فــي 
  تونس. مّرت الحركة بثالث مراحل أساسیة:
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االشـتراكیة الثوریـة، سـمحت الحكومــة : مـن أجـل مواجهـة األفكـار ١٩٨١ -١٩٧٠
الجمعیـــة فــــي بتأســـیس جمعیــــة المحافظـــة علــــى القـــرآن (*). كـــان لــــدى  ١٩٧٠عـــام 

البدایة أهداف ثقافیة ودعویة وجـذبت شـبابًا متشـددین، بمـا فـي ذلـك عبـد الفتـاح مـورو 
  وراشد الغنوشي.

، قـــّررت الجمعیـــة تحویـــل نفســـها إلـــى حركـــة سیاســـیة: ١٩٨٠وفـــي مؤتمرهـــا عـــام 
حركــــة االتجــــاه اإلســــالمي. عنــــدما تحّولــــت الجماعــــة اإلســــالمیة إلــــى حركــــة االتجــــاه 

تعهّـــدت بإقامـــة النظـــام اإلســـالمي (*) ونشـــر  ١٩٨١اإلســـالمي فـــي حزیـــران/ یونیـــو 
  اإلیدیولوجیا اإلسالمیة السیاسیة على كل المستویات المحلیة والوطنیة.

ن الحكومـــة. وفـــي : لـــم تكتســـب االتجـــاه اإلســـالمي التـــرخیص مـــ١٩٨٨ – ١٩٨١
 ١٨عضــوًا وحكــم علــیهم بالّســجن، وحكــم الغنوشــي ومــورو بـــ  ٩٣اعتقــل  ١٩٨١عــام 

، قطعـــت تـــونس العالقــات الدبلوماســـیة مـــع إیـــران بعـــد اتهامهـــا ١٩٨٧ســنة. فـــي عـــام 
زعیمـًا آخـرین. إذ اعتبـرت  ٣٨بمساعدة حركة االتجـاه اإلسـالمي. وسـجن الغنوشـي و 

حزبــــًا سیاســــیًا إســــالمیًا. علــــى أیــــة حــــال، أخفقــــت لحكومــــة حركــــة االتجــــاه اإلســــالمي 
 ١٩٨١الحركـــة فــــي الحصــــول علــــى رخصــــة قانونیــــة لممارســــة نشــــاطاتها. بــــین عــــام 

، جّنــدت ١٩٨٣و ١٩٨٢، تحولــت إلــى حركــة ســریة. وفــي عــامي ١٩٨٧ونهایــة عــام 
 ٥حركـــة االتجـــاه متشـــددین شـــبابًا مـــن المســـاجد والجامعـــات. دفـــع كـــّل عضـــو جدیـــد 

للحركة. جاءت المصـادر المالیـة األخـرى مـن األنشـطة التجاریـة مثـل  بالمئة من دخله
، أوجـــدت حركـــة ١٩٨٥بیـــع المنشـــورات والمســـاهمات مـــن المنظمـــات األجنبیـــة. وفـــي 

االتجــاه كــًال مــن االتحــاد العــاّم للطــالب التونســیین الــذي أصــبح نقابــة الطــالب األكثــر 
یفتـرض بــأّن  ١٩٨٨ین. فــي عـام أهمیـًة فـي تــونس ومـن االتحـاد العــاّم للعّمـال التونسـی

یفتــــرض بــــأّن  ١٩٨٨عضــــویة الحركــــة االتحــــاد العــــاّم للعّمــــال التونســــیین. فــــي عــــام 
ملیــون  ١ر٦ووصـلت موازنتهـا إلـى أكثـر مـن  ١٠ر٠٠٠عضـویة لحركـة وصـلت إلـى 

فرنك فرنسي. وبعد عّدة حوادث، والتي أثبتـت عـدم قـدرة الـّرئیس للحبیـب بورقیبـة علـى 
فــي الــبالد، عزلــه رئــیس الــوزراء الجنــرال زیــن العابــدین بــن علــي  الســیطرة علــى األمــن

مــن أعضــاء االتجــاه، وأطلــق ســراح الغنوشــي  ٦٠٨وأطلــق ســراح  ١٩٨٧الــرئیس فــي 
. وحـاول الــّرئیس بـن علــي التقــرب مـن األصــولیین عبـر التشــدید علــى ١٩٨٨فـي عــام 

  الهویة اإلسالمیة لتونس وبافتتاح مراكز دینیة.



 ٢٣٥ 

،  أعلـــن قــــانون جدیـــد یمنــــع تشـــكیل األحــــزاب التــــي ١٩٨٩: فـــي عــــام  - ١٩٨٩
تشـــیر أســـمائها إلـــى العـــرق، والـــدین(*)، واللغـــة أو المنطقـــة. اصـــبحت حركـــة االتجـــاه 
اإلســـالمي حركـــة النهضـــة اإلســـالمیة (*) تعّلقـــت التغییـــرات الرئیســـیة فـــي هـــذه الفتـــرة 

ّولهـا إلـى حـزب على تغییر طبیعة نشـاطاتها أساسـًا لتشـمل النشـاطات السیاسـیة ممـا ح
بزعامة راشـد الغنوشـي وعبـد الفتـاح مـورو، السـكرتیر  ١٩٨٨سیاسي إسالمي في عام 

  العام. أیضًا، أصبحت صحیفة الفجر، بإدارة حمدي الجبالي، الناطق باسم النهضة.
أمــا بنیــة حركــة االتجـــاه فهــي بســیطة. رئــیس الهـــرم هــو أمیــر (*) الجماعــة الـــذي 

س الشـــورى (*). كـــان لـــدى الحركـــة بنیـــة إقلیمیـــة یعاونـــه مجلـــس استشـــاري، أي مجلـــ
إقلیمــًا فـــي تــونس، ویعــّین األمیـــر زعمــاء المنــاطق الـــذین تســاعدهم أیضـــًا  ١٤تغطــي 

مجالس الشـورى. راجـع أیضـًا: الغنوشـي، راشـد؛ حركـة النهضـة اإلسـالمیة فـي تـونس؛ 
  اإلسالمیون التقدمیون؛ العنف.

ركـة السـریة عـن وجودهـا فـي . أعلنـت هـذه الحالحركة اإلسالمیة في لبنان
، لكـــن زعیمهـــا، صـــادق الموســـوي، كـــان ناشـــطًا فـــي الحیـــاة ١٩٨٣منشـــور فـــي عـــام 

السیاسیة الشیعّیة الفدائیـة منـذ السـبعینات. سـبقت هـذه الحركـة الغامضـة حـزب اهللا(*) 
في ندائه لإلقامة الفوریة للدولة اإلسالمیة (*) في لبنان. واعتبـرت هـذه الحركـة حـزب 

ًال جدًا ألنه لم یكّرس نفسه تمامًا لتحقیـق هـدف تأسـیس الدولـة اإلسـالمیة فـي اهللا معتد
لبنــان. كانــت الحركــة نشــیطة جــدًا فــي توزیــع المنشــورات التــي تطالــب بانتخــاب رجــل 
دیــن مســلم كــرئیس للبنــان. كــان عنــد الموســوي صــالت وثیقــة مــع الحكومــة اإلیرانیــة، 

ـــًا التعلیقـــات علـــى القضـــایا وكـــان كثیـــر الظهـــور فـــي الصـــحافة اإلیرانیـــة، و  كتـــب أحیان
  اللبنانیة.

. یعتقــد العدیــد مــن المــراقبین بــأّن نمــو الحركــة الحركــة اإلســالمیة الكردیــة
اإلسالمیة الكردیة جاء نتیجة لتدمیر الرئیس صدام حسین مدینة حلبجة فـي كردسـتان 

 ٥ر٠٠٠حیـــث اســـتعمل األســـلحة الكیمیائیـــة التـــي أّدت إلـــى مـــوت  ١٩٨٨فـــي عـــام 
دي بعـد نهایـة الحــرب العراقیـة اإلیرانیـة. عنـدما انســحبت األحـزاب الكردیـة الرئیســیة كـر 

، اشــتد الشــعور الــدیني، ١٩٩١ -١٩٨٨مــن كردســتان أمــام هجــوم النظــام أثنــاء فتــرة 
ونمت عضویة الحركة اإلسالمیة نتیجة لذلك. بـذل زعمـاء الحركـة، مثـل المـال عثمـان 

كبیــرًة لتنســیق أعمــالهم مــع الحركــات السیاســیة  عبــد العزیــز وأّخــوه المــال علــي، جهــوداً 



 ٢٣٦ 

یــــة التـــي بــــدأت فــــي عــــام دالكردیـــة. علــــى أیــــة حـــال، لــــم تــــرتبط الحركـــة بالجبهــــة الكر 
، مع أّنهـا شـاركت فـي األعمـال العسـكریة ضـّد النظـام العراقـي. ینسـب الـبعض ١٩٨٨

لحركـة حـذرة اإلسالمیة إلى عودة األفغـان العـرب (*) مـع أّن  االزیادة في قّوة الحركة 
، جــاءت ١٩٩٢جــدًا بــأن ال تعتبــر متحالفــة مــع إیــران. فــي االنتخابــات الكردیــة لعــام 

بالمئــــة المطلوبــــة لــــدخول  ٥الحركــــة فــــي المرتبــــة الثالثــــة لكنهــــا لــــم تحصــــل علــــى الـــــ 
  البرلمان.

. راجــع: الجبهــة اإلســالمیة لتحریــر الحركــة اإلســالمیة لتحریــر البحــرین
  البحرین.

. تبنــت هــذه الحركــة الجزائریــة األصــولیة منهجــًا للجزائــرالحركــة اإلســالمیة 
). كانـت الحركـة ١٩٨٧ – ١٩٨٢عنیفًا تجاه النظـام، وكانـت تعمـل بسـریة فـي فتـرة ( 

ـــــــویعلي ( ـــــــادة مصـــــــطفى ب ـــــــة، أصـــــــبحت الحركـــــــة ١٩٨٧ – ١٩٤٠بقی ). فـــــــي الحقیق
 اإلســــالمیة الحركــــة األصــــولیة السیاســــیة المتشــــددة األولــــى فــــي الجزائــــر. بنــــت خالیــــا
مســـّلحة ونّفـــذت الهجمــــات ضـــّد مراكــــز الشـــرطة. أثنـــاء أوائــــل ومنتصـــف الثمانینــــات، 
ارتـبط مئــات مـن النــاس بالحركـة الــذین اعتقــل الـبعض مــنهم، فـأعطي الــبعض أحكامــًا 
مشـــددة واآلخـــرین أحكامـــًا مخّفضـــة. لعـــب العدیـــد مـــن هـــؤالء النـــاس أدوارًا مهمـــة فـــي 

، انتهـت الحركـة عنـدما تـوفي بـویعلي. ١٩٨٧الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ (*). في عـام 
  راجع أیضًا الجماعة اٍإلسالمیة المسلحة؛ الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ.

  . راجع: الجماعة اإلسالمیة المسلحة.الحركة اإلسالمیة المسّلحة

. حركـــة أمـــل اإلســـالمیة، برئاســـة حســـین الموســـوي، حركـــة أمـــل اإلســـالمیة
 ١٩٨٢عـن المنظمـة األّم فـي حزیـران/ یونیـو  تفرعت عن حركة أمل اللبنانیة. انشـقت

عنــدما وافــق نبیــه بــّري، رئــیس أمــل، علــى المشــاركة مــع زعــیم القــوات اللبنانیــة، بشــیر 
الجمیـــل، فـــي لجنـــة اإلنقـــاذ، التـــي شـــّكلت مـــن قبـــل الحكومـــة اللبنانیـــة بعـــد االحـــتالل 

اس أن اإلســــرائیلي. اعتبــــر الموســــوي اشــــتراك بــــري عمــــًال مســــاویًا للخیانــــة، علــــى أســــ
عالقـــات بشــــیر مــــع اإلســــرائیلیین ومواقفــــه المعادیـــة لإلســــالم معروفــــة. وتــــرفض أمــــل 

  اإلسالمیة التوجیه العلماني لها.
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تحــدر الموســوي مــن عائلــة معروفــة مــن الســّیاد مــن الطبقــة المتوســطة. هــو معّلــم 
سابق طرده اإلمام موسى الصدر(*) من أمل فـي منتصـف السـبعینات بسـبب إصـراره 

دولـــة إســـالمیة (*) فـــي لبنـــان. أنكـــر الموســـوي طـــرده، مـــع أّنـــه یعتـــرف  علـــى تأســـیس
  ببعض االختالفات مع الصدر في ذلك الوقت.

كانت أمل اإلسالمیة مدعومة بشّدة من قبـل الجمهوریـة اإلسـالمیة فـي إیـران، لكـن 
الحركـــة مـــا زالـــت محصـــورة فـــي منـــاطق قـــرب بعلبـــك، وهـــي المنطقـــة التـــي بـــدأ منهـــا 

ه بحزب اهللا (*) كان غامضة. ضغطت إیـران علیـه لتوحیـد حركـات الموسوي. عالقات
المقاومـــة الشــــعبیة الشــــیعّیة فــــي لبنــــان. ومــــع أّن الموســــوي اصــــّر علــــى إبقــــاء وجــــوده 
التنظیمي المنفصـل، أصـبح واحـدًا مـن زعمـاء حـزب اهللا فیمـا بعـد. ویـذكر بأّنـه أصـبح 

الثــــورة اإلیرانیــــة لعــــام عضــــوًا ألعلــــى هیئــــة فــــي حــــزب اهللا. راجــــع أیضــــًا: حــــزب اهللا؛ 
  ؛ نصر اهللا، السید حسن؛ الصدر، موسى. ١٩٧٩

نیسـان/ . هـي حركـة أّسسـها الجنـرال المتقاعـد مشـهور حدیثـة فـي حركـة اإلنقـاذ
. یعتبــر الحــزب األردنــي نفســه حركــة عربیــة إســالمیة تــدعو لإلســالم(*) ١٩٩٠أبریــل 

یـــة مـــن اشـــتراكات كعقیـــدة. یعمـــل الحـــزب فـــي العلـــن ویحصـــل علـــى المســـاهمات الماد
العضویة ومن المؤیدین. في إعالنه للمبـادئ األساسـیة، أعلـن األهـداف التالیـة: تقویـة 
االستقالل والتخّلض من السیطرة األجنبیة للدول الرأسـمالیة، اإلبقـاء علـى جـیش قـوي، 
دعــم االنتفاضــة الفلســطینّیة وتحریــر فلســطین، تــأمین العمــل لكــّل فــرد، وتــأمین التعلــیم 

المجـــاني، ومــــنح النســـاء حقوقــــًا متســـاویة وتّشــــجیع اشـــتراكهن فــــي كـــّل أنــــواع  والـــدواء
  النشاطات.

.  . هـي فـرع مـن جمعیـة المحافظـة علـى القـرآن(*)حركة التجـدد اإلسـالمي
بــائتالف فضــفاض بــین األصــولیین الــذین بــدأوا  ١٩٧٨أسســت هــذه الحركــة فــي عــام 

د مـــن التونســـیین. كـــان إطـــار بـــالتعبیر عـــن شـــكاوى اقتصـــادیة وسیاســـیة یعانیهـــا العدیـــ
  معارضتهم لسیاسة الحكومة ینطلق من رؤیة دینیة.

. راجـع اإلخـوان المسـلمون فـي حركـة التحریـر اإلسـالمیة فـي السـودان
  السودان.
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ــران ــة تحریــر إی . دعیــت الحركــة أحیانــًا حركــة حریــة إیــران. أّسســها فــي حرك
زركــان (*) والّســید مؤیـدو تحــالف جبهــة محمـد مصــّدق الوطنیــة، أي مهـدي با ١٩٦٠

محمــــود طالقــــاني (*). تكونــــت هــــذه المنظمــــة مــــن أربــــع مجموعــــات: حــــزب إیــــران، 
والحــزب الــوطني، ومجتمــع االشــتراكیین اإلیــرانیین وحركــة تحریــر إیــران. وفــي انتســاب 
الحركــة إلــى الجبهــة الوطنیــة الثانیــة، أضــاف بازركــان وطالقــاني إلیهــا صــبغة إســالمیة 

الحركـة راغبـة فـي قبـول عـن القـوى السیاسـیة األخـرى. كانـت بشكل محـّدد، ممـا میزهـا 
أعضاء من رجال الدین الذین انتقدوا حكومة الشـاه المطلقـة لكـنهم عارضـوا اإلصـالح 
الزراعـي وٕاعطــاء النسـاء حــق التصـویت، بینمــا دعمــت بقّیـة الجبهــة الوطنیـة مثــل هــذه 

  اإلصالحات.
ثانیـــة، وكـــان معظـــم زعمـــاء علـــى أیـــة حـــال، حـــدث انشـــقاق فـــي الجبهـــة الوطنیـــة ال

. علــى ١٩٧٨و  ١٩٦٥الحركــة إمــا فــي الســجن أو فــي النفــى أثنــاء الفتــرة بــین عــامي 
ایـــة حـــال، عنـــدما انـــدلعت الثـــورة اإلســـالمیة (*)، كانـــت الحركـــة عـــامًال رئیســـّیا فیهـــا. 
أصــــبح مهــــدي بازركــــان مبعــــوث آیــــة اهللا الخمینــــي (*) فــــي حقــــول الــــنفط الجنوبیـــــة 

ًا علــى تعبئــتهم فــي احتجاجــات هائلــة نیابــة عــن الثــوریین. فــي عــام الغربیــة. كــان قــادر 
، عـــّین آیـــة اهللا الخمینـــي بازركـــان رئیســـًا للـــوزراء بعـــد الثـــورة. علـــى أیـــة حـــال، ١٩٧٩

ـــــدین المتشـــــّددین وحلفـــــائهم العلمـــــانیین فـــــي المجلـــــس  اشـــــتبك بازركـــــان مـــــع رجـــــال ال
ن بازركـان یجتمـع بمستشـار الثوري(*)، الذي كان المركز الحقیقي للسـلطة. وبینمـا كـا

ــــاح الطــــالب اإلیرانیــــون ســــفارة الوالیــــات  األمــــن القــــومي األمریكــــي فــــي الجزائــــر، اجت
المتحدة األمریكیة في طهران وأخذوا رهائن. اسـتقال بازركـان، وفقـد مؤیـدوه التحّرریـون 
مراكزهم في السلطة. اتهم الخمینـي بتضـلیله فیمـا یتعلـق بـدور رجـال الـدین الـذین كـان 

  ب أن یذهبوا إلى المساجد ویتركوا الحكومة للسیاسیین.یج
أما طالقاني فكان له احترام كبیر في وقت الثورة، إذ أنه كـان قـد سـجن لعـّدة مـرات 
تحــت الحكــم الملكــي. وكــان مــن رجــال الــدین المســتقلین، مــع أنــه انضــّم إلــى المجلــس 

لــف مــع سیاســاته، مــع الثــوري القــوي. علــى أیــة حــال، قــاطع اجتماعاتــه أخیــرًا ألنــه اخت
ـــه كـــان رئیســـه. تـــوفي فجـــأة فـــي عـــام  . بعـــد ذلـــك، خاضـــت الحركـــة معركـــًة ١٩٧٩أّن

خاســـرًة. هـــاجم حـــزب اهللا (*) مكاتبهـــا، وتعـــرض بعـــض أعضـــائها للضـــرب وآخـــرون 
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لالعتقــال. رغــم ذلــك، واصــلت الحركــة إصــدار البیانــات الناقــدة للنظــام. راجــع أیضــًا: 
  قاني، الّسید أحمد.بازركان، مهدي؛ مجاهدي خلق؛ طال

. هـذه الحركـة الســنّیة المتشـددة هــي حركـة التوحیــد اإلســالمي فــي لبنــان
، وكان زعیمها الشـیخ سـعید ١٩٨٢األكثر أهمیًة في طرابلس، لبنان. أّسست في عام 

شـعبان، وهــو عضــو سـابق فــي الجماعــة اإلسـالمیة (*) فــي لبنــان. كـان شــعبان قــادرًا 
ضـــّد رغبـــات ســـوریا. شـــعبان، الـــذي  ١٩٨٣فـــي عـــام علـــى تأكیـــد قّوتـــه علـــى المدینـــة 

ینتمــي إلــى عائلــة مــن الطبقــة المتوســطة، كــان ناجحــًا فــي جــذب الطبقــات الفقیــرة فــي 
طرابلس. في األصل، كان شعبان عضوًا في اإلخوان المسـلمین (*) الموالیـة للمملكـة 

توحیـد  . حركـة التوحیـد كانـت نتیجـة١٩٨٢العربیة السعودیة قبل بـدء حركتـه فـي عـام 
ثالث مجموعات أصولیة: جند اهللا (*)، المقاومة الشعبیة التي أّسسـها خلیـل عكـاوي، 
وحركة لبنان العربي التي أّسسها الـّدكتور عصـمت مـراد. علـى أیـة حـال، المجموعتـان 

، مما حرم شـعبان مـن ١٩٨٤األولیان انشقتا عن حركة التوحید اإلسالمیة في صیف 
الشعبیة اللجـان اإلسـالمیة، وشـكلت حركـة لبنـان العربـي  قاعدة مهمة. شّكلت المقاومة

  لجان المساجد واألحیاء.
اعتقــد شــعبان أن الحــرب األهلیــة یمكــن أن تنتهــي فقــط عنــدما تطّبــق الشــریعة (*) 
فــي لبنــان تحــت حكومــة إســالمیة (*). وكــان عــدائیًا تجــاه الشــیوعیین، وقامــت حركتــه 

س. ســیطرت الحركــة علــى المدینــة لبضــعة بالمــذابح العنیفــة ضــد الشــیوعیین فــي طــرابل
ســـنوات، وفرضـــت قـــوانین إســـالمیة صـــارمة علـــى النـــاس. لكـــن عنـــدما دخلـــت القـــوات 
الســـوریة المدینـــة، هزمـــت الحركـــة. فـــي الســـنوات األخیـــرة وقبـــل وفاتـــه، أصـــبح شـــعبان 
حلیفـــًا مقّربـــًا إلیـــران، كمـــا حّســـن روابطـــه مـــع ســـوریا. عنـــدما تـــوفي شـــعبان فـــي عـــام 

  ابنه بالل راجع أیضًا: التطّرف.خلفه  ١٩٩٨
  . راجع: الخطیب، عبد الكریم.حركة التوحید واإلصالح

. راجـــع: الجهـــاد اإلســـالمي فـــي الضـــفة الغربیـــة حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي
  وقطاع غزة.

  . راجع: حركة تحریر إیران.حركة الحریة في إیران
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فــي . راجــع: جمعیــة اإلصــالح اإلجتمــاعي الحركــة الدســتوریة اإلســالمیة
  الكویت.

  . راجع: الجیش اإلسالمي لإلنقاذ.حركة الدولة اإلسالمیة
الحركـــة الشـــعبیة. اّســـس أبـــراقش حـــدو الحركـــة الشـــعبیة، علـــى اعتبـــار انهـــا حـــزب 

بـــدعم ولـــي . تمّتعـــت الحركـــة ١٩٨٧بربـــري، فـــي المغـــرب فـــي تشـــرین األول/ أكتـــوبر 
ــاني) مــن أجــل مواجهــة التــأثیر المتزایــد ل حــزب االســتقالل (*). تــم العهــد ( الحســن الّث

ـــًا فـــي شـــباط / فبرایـــر  ، بعـــد إصـــدار قـــانون الحریـــات ١٩٥٩التـــرخیص للحركـــة قانونی
  العاّم الذي شرعن سیاسة تعدد األحزاب في المغرب.

، تبّنـت الحركـة شـعار ١٩٦٢في مؤتمرها الوطني الثاني في تشرین األول/ أكتوبر 
المســـتقبلي. أصـــبح هـــدف الحركـــة  االشــتراكیة اإلســـالمیة كأســـاس لبرنامجهـــا السیاســي

  األساسي إقامة العدالة (*) ضمن سیاق االشتراكیة اإلسالمیة.
وصـــف الـــّدكتور عبـــد الكـــریم الخطیـــب (*)، أحـــد زعمـــاء الحركـــة، برنـــامج الحركـــة 
علــى أنــه یســتهدف منــع النــاس مــن االنتقــال إلــى المادیــة، وخصوصــًا الماركســیة (*). 

ى الحداثة (*)، والمتجذرة فـي اإلسـالم (*). ال یعتقـد یرید الحزب إقامة دولة قائمة عل
الخطیب بأّنه في مقدور الناس، سواء من ناحیة الطاقـة الفطریـة أو الرؤیـة األخالقیـة، 
العصــریة دون الــدین (*). فاإلســالم یجبــر النــاس علــى تحریــر النســاء ویحــّل مشــاكل 

  ال والتجارة.الملكیة وتوزیع األراضي، وحتى تلك المشاكل الناتجة عن الم
فــي الســنوات التالیــة، وبســبب االختالفــات بــین قیادتهــا، خصوصــًا، بــین المحجــوبي 
أحــردان والــّدكتور عبــد الكــریم الخطیــب، انشــقت الحركــة إلــى االتجــاه التقلیــدي، بقیــادة 
المحجوبي أحـردان، الـذي أبقـى علـى اسـم الحركـة. أمـا االتجـاه المعـارض، بقیـادة عبـد 

ــــــب، فشــــــكّ  ــــــي الكــــــریم الخطی ــــــدًا، الحركــــــة الشــــــعبیة الدســــــتوریة  ١٩٦٧ل ف ــــــًا جدی حزب
الدیموقراطیـــة (*). بعـــد هــــذا االنشـــقاق، تــــم اختیـــار المحجـــوبي أحــــردان كـــأمین عــــام 
للحركـــة، فأعـــاد تنظـــیم الحـــزب وزاد دائرتـــه االنتخابیـــة البربریـــة. راجـــع أیضـــًا الحركــــة 

  الخطیب، عبد الكریم.الشعبیة الدستوریة الدیموقراطیة؛ 
 . هـــذه الحركـــة بـــدأت فـــيالشـــعبیة الدســـتوریة الدیموقراطیـــة الحركـــة

ـــــــّوة حـــــــزب  ـــــــة ق ـــــــي المغـــــــرب بتشـــــــجیع مـــــــن القصـــــــر لموازن منتصـــــــف الخمســـــــینات ف
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االســتقالل(*). أصـــبحت لهـــا شــعبیة وحافظـــت علـــى درجــة مـــن االســـتقرار واالنســـجام 
ضــمن القیــادة، خصوصـــًا بــین الـــزعیمین الرئیســیین، المحجــوبي أحـــردان وعبــد الكـــریم 

  یب (*).الخط
، أعلـن الـّدكتور الخطیـب ومؤیدیـه تشـكیل ١٩٦٧على أیة حال، في فبرایر/ شـباط 

حزب الحركة الشعبیة الدستوریة الدیموقراطیة، الذي اتبع اتجاهـًا إسـالمیًا ودعـم الحكـم 
الملكي. وألن الحزب ال یملك هیكًال تنظیمیًا أو قاعدة شعبیة، حصـل علـى الـدعم مـن 

ة فــي المغــرب باإلضــافة إلــى المشــروعیة التاریخیــة لزعیمهــا القصــر والســلطات الرســمی
التي اكتسبها أثناء فترة المقاومـة المسـّلحة ضـد الفرنسـیین. راجـع أیضـًا الخطیـب، عبـد 

  الكریم؛ الحركة الشعبیة.
. أسسـها فـي األردن فـي عـام  الحركة العربیـة اإلسـالمیة الدیموقراطیـة

ماركســیة والرأســمالیة (**) والتزمــت یوســف أبــو بكــر. رفضــت هــذه الحركــة ال ١٩٩٠
ـــــاة وللحلـــــول  ـــــاد، وللحی ـــــدة لالعتق ـــــة كمصـــــادر شـــــاملة وحی ـــــالقرآن (*) والســـــنة النبوی ب
السیاســیة واالقتصــادیة واالجتماعیــة. لكــن الحركـــة انتقــدت بحــّدة الحركــات اإلســـالمیة 
األخــرى بســـبب تفســیراتها المتشـــددة لإلســـالم (*) وتركیــزهم علـــى قضــایا ثانویـــة تـــدور 

ول األسلمة (*) فـي األردن. ودعـت الحركـة إلـى توسـیع الحریـات السیاسـیة، وٕایجـاد ح
نظام قضائي مستقل، وااللتزام بإكمال المسـاواة(*) بـین النسـاء والرجـال. وعلـى عكـس 
أغلبیــة األحــزاب (*) اإلســالمیة التــي دعــت إلــى التطبیــق الفــوري للشــریعة (*)، حثّــت 

  فر الشروط الصحیحة لها.الحركة على تأخیر تطبیقها حتى تتو 
یتمحـــــور دســــــتور (*) الحركـــــة حــــــول خمســـــة مبــــــادئ: العروبـــــة، واإلســــــالم (*)، 
والدیموقراطیـة، والشــورى، والعقــل (**). فیــنص الدسـتور علــى وجــوب تطبیــق التعــالیم 
القرآنیة بالتناغم مع الحداثـة (*). فالحركـة تریـد تطـویر وتمتـین عالقـة مـع المسـیحیین 

دة تأســیس العالقــات المســیحیة اإلســالمیة. فاإلســالم والمســیحیة یــة إعــالعمل مــن خــال
یهــّدفان إلــى خدمــة اهللا، وتطــویر اإلنســانیة ویرفعــان الــوعي الــدیني (*) الــذي حّطمــه 

  استبداد (*) المادیة.
. إّن حركــة المجاهــدین فــي المغــرب تعتبــر حركــة المجاهــدین فــي المغــرب

حة التــــي أصــــبحت نشــــیطًة فــــي أواخــــر أحــــد الفــــروع المتطّرفــــة للحركــــة الدینیــــة المســــلّ 



 ٢٤٢ 

ـــدیمقراطي المغربـــي والحركـــة القومیـــة المعارضـــة الســـ تّینات كـــرّد فعـــل علـــى التوّســـع ال
  للنظام.

مـــن قبـــل عبـــد العزیـــز  ١٩٧٠الحركـــة، طبقـــًا لصـــحافتها، أّسســـت فـــي أواخـــر عـــام 
النعمــاني (*) وأصــولیین آخــرین متــورطین فــي اغتیــال عمــر بــن جّلــون. بیــد أن حركــة 

اهـــــدین عملـــــت بســـــریة بأســـــماء مختلفـــــة، ممـــــا أّدى إلـــــى نـــــوع مـــــن التـــــداخل مـــــع المج
  المنظمات اإلسالمیة األخرى، وخصوصًا جمعیة الشبیبة اإلسالمیة (*).

عمـــل ممـــا كشـــف عـــن  ١٩٨٤بـــدأت الحركـــة بإصـــدار مجّلتهـــا، الســـرایا، فـــي عـــام 
ة السیاسـي فـي المنظمة وتحالفاتهـا اإلقلیمیـة والدولیـة. یمكـن أن یلّخـص برنـامج الحركـ

نقطتـــین : أوًال، إســـقاط الحكـــم الملكـــي، وثانیـــًا، تأســـیس الدولـــة اإلســـالمیة (*) حســـب 
  النموذج اإلیراني.

للحركــة روابــط قویــة مــع إیــران والجزائــر، وقامــت الجزائــر بتــدریب وتســّلیح أعضــاء 
الحركة الذین تم تهریبهم إلى المغرب إلجراء عملیـات عنیفـة. اعتقـل فـي المغـرب عـّدة 

، تــــم ١٩٨٦وفــــي آب/ أغســــطس  مجموعــــات عنیفــــة تعــــود إلــــى حركــــة المجاهــــدین.
عضـــوًا. اســـتند المـــّدعي العـــام فـــي  ١٣أهـــم هـــذه المجموعـــات، فحـــوكم  القـــبض علـــى

مرافعتـــه إلـــى االتهامـــات التالیـــة: العمـــل إلســـقاط الحكـــم الملكـــي واســـتبداله بجمهوریـــة 
التــي تشــّجع علــى الفوضــى،  إســالمیة علــى النمــوذج اإلیرانــي، توزیــع كــراریس الســرایا

وتنظـــّیم خالیـــا ســـریة والتشـــجیع علـــى المظـــاهرات، وتزویـــر الوثـــائق. تضـــّمنت قـــرارات 
شخصــًا. وفــي  ١٦ســنة لـــ  ٣٠المحكمــة أحكامــًا بالســجن، تتــراوح مــن ســنة واحــدة إلــى 

اعتقلت السلطات فـي المغـرب متطـّرفین إسـالمیین، محمـد حجـي  ١٩٨٤آذار/ مارس 
عتــرف باالنتمــاء إلــى حركــة المجاهــدین. كشــفت التوقیفــات بــأّن ومحمــد العــون الــذي ا

  أغلبیة المجاهدین األعضاء كانوا شبانًا من الطبقات العاملة من المدن المغربیة.
شـــّنت الســـرایا هجمـــات عنیفـــة علـــى الســـلطات المغربیـــة، خصوصـــًا الملـــك حســـن 

ــــ ــــإغراق الــــبالد فــــي الفســــاد، واالســــتبداد (*) االّث والقمــــع، وأدانــــت ني، الــــذي اتهمتــــه ب
  سیاساته المؤّیدة للغرب.

إّن الحركة هي بقیادة عبـد العزیـز النعمـاني، والـذي عمـل كمفـتش فـي نظـام التعلـیم 
المغربـــي. یعـــیش النعمـــاني فـــي المنفـــى وحكـــم علیـــه بـــالموت فـــي قضـــیة اغتیـــال ابـــن 

  .جّلون. یشارك محمد النكدي في قیادة الحركة. راجع أیضًا: النعماني، عبد العزیز



 ٢٤٣ 

جزائــري أّســس فــي . حــزب أصــولي حركــة المجتمــع اإلســالمي: حمــاس
ویعبر عن وجهة نظر جمعیـة اإلرشـاد واإلصـالح. اّسسـه محفـوظ نحنـاح  ١٩٩٠عام 

(*)، وهـــو أحــــد أكثـــر الشخصــــیات البــــارزة للحركـــة اإلســــالمیة فـــي الجزائــــر. تتنــــافس 
اذ (*) وتتبــع حركتــه علــى اســتقطاب الجمهــور اإلســالمي مــع الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــ

  سیاسات مهادنة تجاه الدولة.
لــم یــدعم نحنــاح محاولــة الجبهــة االنتصــار فــي االنتخابــات التشــریعیة ألن الجبهــة 
رفضـت الـدخول فـي التحــالف اإلسـالمي الـذي دعـا نحنــاح إلیـه. یقـول نحنـاح بإمكانیــة 

ر وجود األحـزاب العدیـدة ضـمن الحركـة اإلسـالمیة ودعـا إلـى الحـوار مـع األحـزاب غیـ
األصولیة. علـى أیـة حـال، أمـا االخـتالف الفكـري الرئیسـي فهـو أن نحنـاح أصـّر علـى 
وجـوب إعــداد المجتمـع أدبیــًا وروحیـًا قبــل أن یتحـّرك أي حــزب إسـالمي للســیطرة علــى 

  الشؤون السیاسیة من منظور إسالمي.
قـّرر نحنـاح دخـول المیـدان السیاسـي بعـد نجـاح الجبهـة اإلسـالمیة لإلنقـاذ فـي عـام 

. كما تمّتع أیضًا بالعالقات الجیدة بالنظام الذي استعمله على مـا یبـدو لتوجیـه ١٩٩١
االنتبـاه والــدعم بعیــدًا عــن الجبهــة اإلســالمیة لإلنقـاذ. لهــذا حصــل نحنــاح علــى تغطیــة 

  إعالمیة جیدة من الجهاز الرسمي.
ّســطة فــي إّن القاعــدة الداعمــة للمجتمــع هــي الفئــات المتعّلمــة والكــوادر العلیــا والمتو 

اإلدارة الرسـمیة ومــن بینهــا رجـال أعمــال القطــاع الخــاص، والـذین یتمتعــون بقــوة مــؤثرة 
بالمئــة فقــط مــن األصــوات، ممــا كــان مخّیبــًا  ٥ت حمــاس علــى لفــي بلدتــه بلیــدا. حصــ

، اختیـــر نحنــاح فـــي البرلمـــان. وهــذه الحركـــة ال تـــربط ١٩٩٧ألمــل الحركـــة. فــي عـــام 
أیضـــًا: الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ فـــي الجزائـــر؛  عضـــویًا بحمـــاس الفلســـطینیة. راجـــع

  جاب اهللا؛ عبداهللا؛ حركة النهضة اإلسالمیة في الجزائر؛ نحناح، محفوظ.
. راجــع: حمــاس: حركــة المقاومــة حركــة المقاومــة اإلســالمیة: حمــاس

  سطین.اإلسالمیة في فلسطین؛ اإلخوان المسلمون في فل
یعها جمعیـة المحافظــة . بعـد تشـجحركـة النهضـة اإلسـالمیة فـي تـونس

علــى القــرآن (*)، رفضــت الحكومــة التونســیة طلــب الحركــة أن تــنّظم كحــزب سیاســي. 
، على أیـة حـال، انفصـلت جماعـة عـن جمعیـة المحافظـة علـى القـرآن ١٩٨٠في عام 



 ٢٤٤ 

وأسست حركة االتجاه اإلسالمي (*) كحزب سیاسي مستند إلـى الشـروط الموضـوعیة 
مــت أساسـًا اللجـان فــي المـدن، وتحولــوا بسـرعة كبیــرة مـن قبـل الســلطات التونسـیة. فنظّ 

  إلى قوة هاّمة في السیاسة التونسیة.
منذ تأسیس الحركة، بدأت الحكومة باتخـاذ اجـراءات صـارمة ضـّد زعمـام وأعضـاء 

وتفكیــك معظــم  ١٩٨٧الحركــة، وهــي مجابهــة تّوجــت فــي التوقیفــات الهائلــة فــي عــام 
الــرئیس الحبیــب بورقیبــة بإصــدار أحكــام بــالموت هیاكــل الحركــة التنظیمیــة. كــان لقــرار 

مـن قبـل زیـن العابـدین بـن على بعض زعماء الحركة دور كبیر في عزلـه مـن السـلطة 
علـــي، رئـــیس الـــوزراء، الـــذي شـــعر بـــأّن مثـــل هـــذا العمـــل قـــد ینتهـــي إلـــى االســـتقطاب 

  االجتماعي والنزاع المدني في المجتمع التونسي.
منح الزعیم التونسي الجدید، بن علـي، العفـو لــ  ،١٩٨٧في كانون األول/ دیسمبر 

عضـوًا  ٦٠مـن أعضـاء الحركـة وأسـقط الـتهم عـن  ٦٠٨سجینًا، بما فـي ذلـك  ٢٤٨٧
مـع العدیـد مـن أعضـاء  ١٩٨٨آخرین. عفي عن راشد الغنوشي (*) وأطلـق فـي عـام 

عـام ین سجنوا بتهم ارتكاب الجرائم ضّد الحقوق العاّمة. سمح أیضـًا ألمـین ذالحركة ال
  الحركة، الفتاح عبد مورو، بالعودة من المنفى في ایلول/ سبتمبر من تلك السنة.

أثنــاء الســنوات القلیلــة الماضــیة، كانــت الحركــة، والتــي قــد أصــبحت حركــة النهضــة 
، فــي نــزاع مــع الــّرئیس بــن علــي واتهمــت بتعــریض األمــن ١٩٨٩اإلســالمیة فــي عــام 

شـرعیة وامـتالك أسـلحة باإلضـافة إلــى  القـومي والنظـام للخطـر، وتأسـیس منظمـة غیــر
العدید من التهم األخرى. والیـوم هنالـك العدیـد مـن أعضـاء الحركـة إمـا فـي السـجن أو 

  خارج البالد.
عـــالوة علـــى ذلـــك، شـــهدت الحركـــة خـــالل الســـنوات القلیلـــة الماضـــیة عـــّدة نزاعـــات 

فاتــه مـــع داخلیــة. فعبــد الفتـــاح مــورو، علــى ســـبیل المثــال، تــرك النهضـــة كنتیجــة لخال
راشـــد الغنوشـــي، زعـــیم الحركـــة. كمـــا أن هنــــاك قـــادة مثـــل محمـــد الهاشـــمي الحامــــدي 
استقالوا، ویعیش الحامدي اآلن في لندن وینشر مجلة المستقلة مـن هنـاك، كمـا یمتلـك 
محطــة تلفزیونیــة باالســم نفســه. نشــرت النهضــة العدیــد مــن الصــحف التــي عّبــرت عــن 

یـب، والمعرفـة، والمجتمـع، والفجـر التـي منعـت وجهات نظرها. ومـن هـذه النشـرات الحب
لحركـة صـالح كركـر، وصـادق شـورو، ا. من الشخصـیات المهمـة فـي ١٩٩٢منذ عام 

  وحمدي الجبالي، وعلي العریض.



 ٢٤٥ 

تكن العالقات بین النهضة والحكومة هادئة. اعتقل سـّتمائة طالـب ناشـط عنـدما  لم
ني واســتقالة وزیــر التعلــیم. قامــت احتجاجــات ضــّد الحكومــة لوضــع حــد للتعلــیم العلمــا

. هـــؤالء ١٩٩٠هـــذه االحتجاجـــات تحّولـــت إلـــى عنـــف فـــي نهایـــة شـــباط/ فبرایـــر عـــام 
فـــي القـــّوات المســـّلحة.یرفض الــرئیس ابـــن علـــي تشـــریع الطــالب أجبـــروا علـــى الخدمــة 

 ٢٦٥، ١٩٩٢النهضة خوفًا من إنهاء النظام السیاسي الحالي. ثانیًة، سـجن فـي عـام 
عــد اتهــامهم بعــدة محــاوالت إلســقاط النظــام. مــا زالــت الحكومــة مــن مؤیــدي النهضــة ب

  تحرم النهضة من المشاركة في االنتخابات.
یعتبــــر راشــــد الغنوشــــي، زعــــیم ومفكــــر الحركــــة الرئیســــي، أن التغریــــب (*) یحّطــــم 
الحضـــارة اإلســـالمیة (*)، كمـــا أّنـــه كـــان مـــن الضـــروري تأســـیس دولـــة إســـالمیة (*)، 

عــت الضـرورة لــذلك، وتحریـر أرض اإلســالم (*) وٕانقـاذ كــّل ذا دإ بواسـطة الجهـاد (*)
ثــروة البلــدان  المســلمین مــن هیمنــة الغــرب (*). كمــا دعــا الغنوشــي إلــى إعــادة توزیــع

اإلســالمیة بطریقــة أكثـــر عــدًال بشــكل یفضـــي لحــّل مشــاكلهم االقتصـــادیة. كمــا یـــدعو 
لنسـاء فـي الهیئـات (*) ویشّجع عمـل االخطاب السیاسي للنهضة إلى التنوع والتعددیة 

العلیا للحركة ویرفض الطائفیة. وكذلك یدعو إلى إقامـة دولـة إسـالمیة حدیثـة أو علـى 
األقـــل دولـــة تســـمح لألحـــزاب (*) اإلســـالمیة وغیرهـــا بالتنـــافس سیاســـیًا. راجـــع ایضـــًا: 
الدیموقراطیة؛ الغنوشي، راشد؛ حركة االتجاه اإلسالمي؛ الجبهة اإلسالمیة لإلنقـاذ فـي 

  معیة المحافظة على القرآن؛ التجمع الیمني لإلصالح.تونس؛ ج
. هـذه الحركـة األصـولیة الجزائریـة حركة النهضة اإلسالمیة في الجزائـر

هـي فـرع لإلخـوان المسـلمین فـي الجزائـر(*) بقیـادة عبــد  ١٩٩٠التـي أّسسـت فـي عـام 
ح اهللا جــاب اهللا (*). عنــدما رفضــت جبهــة اإلنقــاذ اإلســالمیة (*) طلــب محفــوظ نحنــا

(*) فــي الــدعوة إلــى تحــالف إســالمي، أّســس جــاب اهللا هــذه الحركــة. وهــو یتبــع طریقــًا 
متوّسـطًا بــین حركــة المجتمــع اإلســالمي: حمـاس (*) وجبهــة اإلنقــاذ اإلســالمیة. علــى 
سبیل المثال، یّتخذ جاب اهللا مواقـف أصـلب ضـّد الحكومـة مـن حمـاس. إال أن العدیـد 

المیة، مثـل عبـد القـادر حشـاني الـذي أصـبح من أعضاء جماعتـه دخلـت الجبهـة اإلسـ
  (**).جرئیس القیادة المؤقتة عندما اعتقل عباسي مدني وعلي بلحا

ترّكــــــــز اختالفــــــــات جــــــــاب اهللا مــــــــع الجبهــــــــة اإلســــــــالمیة حــــــــول مفــــــــاهیم مختلفــــــــة 
لالجتهاد(*)، واستعمال المساجد في الشؤون السیاسـیة، وأسـلوب تطبیـق الشـریعة(*). 
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اهیم اإلخـــوان المســـلمین فـــي مصـــر (*)، ویعتبـــر أن جبهـــة وانطلـــق جـــاب اهللا مـــن مفـــ
بالمئــــة مــــن اصــــوات  ٢و٢اإلنقــــاذ اإلســــالمیة هــــي حركــــة متشــــّددة. ربحــــت الحركــــة 

  . راجع أیضًا جاب اهللا، عبد اهللا.١٩٩١االنتخابات التشریعیة في الجزائر في عام 
  . راجع: التجمع الیمني لإلصالح.حركة النهضة اإلسالمیة في الیمن

. راجع: حركة النهضة اإلسالمیة في تـونس. راجـع ة النهضة التونسیةحرك
  أیضًا حركة اإلتجاه اإلسالمي.

. بســـبب إهمـــال دور العقـــل (*) فـــي المعرفـــة، یبـــرز األصـــولیون كـــأبي الحركیـــة
األعلــــى المــــودودي وحســــن البنــــا وّســــید قطــــب (**) أهمیــــة الناحیــــة العملیــــة للعقـــــل 

فــة الحقیقیــة (*) هــي إنتاجهــا للمفــاهیم المؤّدیــة إلــى والخطــاب التفســیري. فداللــة المعر 
العمــــل. فالخطــــاب الصــــحیح هــــو الخطـــــاب الــــذي یســــتند إلــــى العمــــل والتفســـــیر (*) 

  بمقتضى النّص (*).
ــــــد  یأخــــــذ الســــــلوك السیاســــــي الحركــــــي عنــــــد األصــــــولیین أســــــبقیة الخضــــــوع للتقالی

لســـائدة تاریخیـــَا االجتماعیـــة والسیاســـیة. كمـــا یســـقطون فـــي أغلـــب األحیـــان التفاســـیر ا
ویرفضــون النظــر إلــى الحكومــات االســتبدادیة كوســائل صــحیحة لقــراءة الــنّص الــدیني 
والتعامـــل مـــع الحقیقـــة. بـــالطبع، هنـــاك العدیـــد مـــن القـــیم ذات المغـــزى المشـــترك بـــین 
المسلمین األصولیین والمسلمین العادیین. على أیـة حـال، یبـرر األصـولیون هـذه القـیم 

  لیس من المجتمع والتاریخ.من النّص الدیني، و 
(*). راجع أیضًا عبده، محمد؛ التطّرف؛ فضل اهللا، محمـد حسـین؛ الثـورة اإلیرانیـة 

؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ الثــــورة اإلســــالمیة فــــي إیــــران؛ منظمــــة الشــــبیبة ١٩٧٩لعــــام 
  اإلسالمیة؛ الجهاد؛ االستشهاد؛ الرادیكالیة؛رسائل النور؛ الدین؛ الثورة؛ الطلیعة.

. تعتبـر الحریـة مـن المبـادئ المركزیـة فـي الفكـر اإلسـالمي الحـدیث الــذي ةالحریـ
دعـــــا إلیـــــه كـــــّل األصـــــولیین المعتـــــدلین. أمـــــا الرادیكـــــالیون فقـــــط ربطـــــوا بینهـــــا وبـــــین 
الجاهلیـــة(*). وفـــي الربـــع األخیـــر مـــن القـــرن العشـــرین، أخـــذت قضـــیة الحریـــة مســـارًا 

الغنوشـي وحسـن الترابـي (**) كحـق  مختلفًا، فاعتبرها العدید مـن المفّكـرین مثـل راشـد
شـامل وأساســي ومبـدأ مكــون لحیــاة النـاس مطابقــًا لتعــالیم اإلسـالم (*). وبشــكل محــّدد 
أكثـــر، ینكـــر الترابـــي، علـــى ســـبیل المثـــال، أي حـــق للحكومـــة فـــي أن تفـــرض وجهـــات 
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نظرها الفقهیة المعترف بها على الجماعة. إذ أن مثل هـذا العمـل یشـّكل تـدخًال للدولـة 
راجــــع أیضــــًا الــــردة؛ العــــوا، محمــــد ســــلیم؛  حیــــاة الجماعــــة وانتهاكــــًا للشــــورى (*). فــــي

الدیموقراطیــــة؛ الحــــوار؛ الغنوشــــي، راشــــد؛ حــــوى، ســــعید؛ ابــــن بــــادیس، عبــــد الحمیــــد؛ 
ــــــة؛ اإلخــــــوان المســــــلمون،  ــــــر؛ الحداث ــــــه؛ المشــــــروعیة؛ التحری اإلجمــــــاع؛ الجهــــــاد؛ الفق

  شورى؛ الترابي، حسن؛ االستبداد؛ الكفر.إیدیولوجیا؛ السالم؛ الرادیكالیة؛ العقل؛ ال
. تمیـــز حـــزب االســـتقالل منـــذ البدایـــة بنضـــاله ضـــّد الوجـــود حـــزب االســـتقالل

االمبریـــالي فـــي المغـــرب ومحاوالتـــه لتحقیـــق االســـتقالل وعـــودة الســـلطان. كنتیجـــة، لـــم 
تظهــر التناقضــات الداخلیــة فــي الحــزب إال بعــد االســتقالل عنــدما انشــق الحــزب. فــي 

، انتخب محمد عالل الفاسي(*) رئیسًا للحزب. قـّدم الفاسـي عـّدة تغییـرات ١٩٦٠عام 
  أیدیولوجیة، بما في ذلك االشتراكیة اإلسالمیة كقاعدة برنامج الحزب السیاسي.

وبســـبب أصـــوله العربیـــة اإلســـالمیة التاریخیـــة والدینیـــة، اعتمـــدت القاعـــدة الثقافیـــة 
ل الفاسـي، الـذي یـرى بشـكل رئیسـي لحزب االستقالل على كتابات زعیمه الروحي،عال

أن جمــع اإلســالم (*) والعروبــة هــي مــن مقومــات وحــدة المغــرب. فعنــد االســتقاللیین، 
یرتبط مفهـوم اإلسـالم بالقومیـة العربیـة ووظـف اإلسـالم كقـوة توحیدیـة وكقاعـدة ألفكـار 
الحـــــزب وأســـــاس العمـــــل المســـــتقبلي. راجـــــع أیضـــــًا: الفاســـــي، محمـــــد عـــــالل؛ الحركـــــة 

  الحركة الشعبیة الدستوریة الدیموقراطیة. الشعبیة؛
األكــراد فــي الثمانینــات. كانــت  حــزب اإلســالم. هــذه الجماعــة التركیــة ازدهــرت بــین

  مدعومة من قبل االتحاد السوفیاتي.
. هـــذا حـــزب معـــروف بمعاداتـــه للشـــیوعیة العراقیـــة، وهـــو الحـــزب اإلســـالمي

رض الحـزب اإلسـالمي حكـم مدعوم من قبل العالم الدیني الشیعي محسـن الحكـیم. عـا
عبـــد الكـــریم قاســـم الـــذي رفـــض أوًال التـــرخیص للحـــزب ثـــم عـــاد ووافـــق علـــى إعطائـــه 

  اإلجازة فیما بعد.
. هـــذا التعبیـــر القرآنــــي یســـتخدمه األصـــولیون لوصـــف أنفســـهم، كمــــا حـــزب اهللا

یصــــفون معارضـــــیهم بحــــزب الشـــــیطان. إّن الفــــرق األساســـــي بــــین حـــــزب اهللا وحـــــزب 
یلتــــزم بمبــــادئ التوحیــــد، والشــــریعة والحاكمیــــة (**)، بینمــــا یلتــــزم الشــــیطان أن األول 

  اآلخر بالكفر، والتشریع اإلنساني والجاهلیة (**).
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إّن تعبیـــر حـــزب اهللا هـــو جوهریـــًا تعبیـــر سیاســـیي مـــن الطـــراز األول، ولـــیس تعبیـــرًا 
الهوتیــــًا. یعتبــــر األصــــولیون المتشــــددون أكثــــر المســــلمین ومجتمعــــاتهم ودولهــــم غیــــر 

عـــن میة وتنتمـــي إلـــى حـــزب الشـــیطان ألنهـــم یعیشـــون حیـــاة الجاهلیـــة مبتعـــدین إســـال
التوحیـــد الصـــحیح. وشـــرط الـــدخول فـــي حـــزب اهللا هـــو اإلســـالم (*) الصـــحیح. وفـــي 
الحقیقة، یشّرع المتشددون الجهاد (*) ضّد الكثیر مـن المسـلمین الـذین یعتبـرونهم مـن 

  مواطني دار الحرب (*). راجع أیضًا: الدین.
  . راجع: الحزب الجمهوري اإلسالمي.هللا في إیرانحزب ا

. هـذه المنظمـة التركیـة لیسـت مشـهورة. تسـتعمل منظمتـان حزب اهللا في تركیا
أو جمعیتــان االســم نفســه. األولــى تــدعى جماعــة منزیــل وبقیــادة فیــدان غونغــور. تــربط 

اثـــل المخــابرات التركیـــة هــذه المنظمـــة بـــإیران ألنهــا تریـــد تأســـیس نظــام(*) سیاســـي مم
وتــؤمن بــالثورة المســّلحة. ویقــود حســین ولــي أوغلــو، خــریج العلــوم السیاســة فــي أنقــرة، 
الجماعة األخرى. ویعتقـد بـأّن الجماعـة األخیـرة مؤّیـدة للحكومـة وترتكـب أفعـاًال شـنیعة 
تنسـب إلـى الجماعـة األولـى. المجموعتـان تقاتلتــا حتـى وصـل مجمـوع ضـحایاهما عــام 

  فردًا. ٩٤إلى حوالي  ١٩٩٤
ظهـر  . حزب اهللا هو الحركة األصـولیة الرائـدة فـي لبنـان.حزب اهللا في لبنان

نتیجة لتقارب مصالح شیعة لبنان مع السیاسة الخارجیـة اإلیرانیـة. فقـد ظهـر علنـًا بعـد 
. یمكــن أن ترجــع أصــول نشــأته إلــى عــّدة ١٩٨٢االجتیــاح اإلســرائیلي للبنــان فــي عــام 

إلمـــام موســى الصـــدر (*) فــي الســـتینات. ناشــطین شــیعة اســـتاؤوا مــن برنـــامج عمــل ا
اعتبــر محمــد حســین فضــل اهللا (*) المرشــد الروحــي للحــزب. فبعــد عملــه النشــیط فــي 
العــراق، اســتقر فضــل اهللا فــي النبعــة، وهــي ضــاحیة لبیــروت ورّوج لرؤیتــه اإلســالمیة 

(*) بصــحة  ١٩٧٩عبــر عصــبة التــآخي. أقنعتــه الثــورة اإلســالمیة اإلیرانیــة فــي عــام 
ولــي الفقیــه (*) كنمــوذج للنظــام (*) السیاســي، وبالتــالي ضــرورة تأســیس دولــة مفهــوم 

إســالمیة (*). إّن الـــدعوة إلقامــة نظـــام إســالمي فـــي غیــاب اإلمـــام الثــاني عشـــر هـــي 
المیـــزة الرئیســـیة للفكـــر السیاســـي آلیـــة اهللا الخمینـــي (*). وهـــذه فكـــرة ثوریـــة تشـــّكل رّدًا 

حكم اإلسـالمي. فـي لبنـان، عـارض المـدافعون عملیًا على تقاعس الشیعة عن إقامة ال
  الهیمنة المسیحیة على الحكومة. هعن والیة الفقی
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أمــا الحــدث األكثــر أهمیــًة فــي تــاریخ الجماعــات المتشــددة الشــیعیة فــي لبنــان فكــان 
للتعامـــل مـــع  ١٩٨٢تأســیس لجنـــة اإلنقـــاذ مـــن قبــل الـــّرئیس إلیـــاس ســـركیس فــي عـــام 

ان لعضـــویة رئـــیس أمـــل، نبیـــه بـــّري، فـــي تلـــك اللجنـــة نتـــائج االحـــتالل اإلســـرائیلي. فكـــ
ســوّیة مـــع بشـــیر الجمیـــل، الـــزعیم المســـیحي المتشــدد، صـــدًى قـــوي. فانشـــق عـــن أمـــل 
الكثیـــر مــــن الشــــیعة الــــذین كــــانوا یــــدفعون فــــي اتجــــاه إســــالمي أكثــــر تشــــددًا. فحســــین 
الموســوي (*)، وهــو شخصــیة بــارزة فــي حركــة أمــل فــي ذلــك الوقــت، اعتــرض علــى 

ري العضویة في اللجنة ودعا إلى التحكیم اإلیراني فـي المسـألة. كـان النـزاع قـد قبول ب
أحیــل علــى الســفیر اإلیرانــي فــي دمشــق فــي ذلــك الوقــت، علــي أكبــر محتشــمي (*)، 
الذي اصبح فیما بعد وزیرًا للداخلیة وعضو مجلـس الشـورى (*) اإلیرانـي، وحكـم ضـّد 

القرار، وقــّرر موسـوي االســتقالة مـن أمــل اشـتراك بـري فــي اللجنـة. لكــن بـري لــم یلتـزم بـ
  وتشكیل حركة أمل اإلسالمیة (*).

فــي إیــران، هــاجم الشــیخ إبــراهیم أمــین الســید (*)، ممثــل أمــل، اللجنــة. كانــت تلــك 
هــي الفتــرة التــي تأسســت فیهــا منظمـــة حــزب اهللا تحــت إشــراف ودعــم الحــرس الثـــوري 

عـــن وجودهـــا رســـمیًا فـــي عــــام اإلیرانـــي (*) المتمركـــز فـــي البقـــاع. أعلنـــت المنظمـــة 
عنـــدما أصـــدرت بیانـــًا تحیـــي فیـــه ذكـــرى مذبحـــة صـــبرا وشـــاتیال موقعـــًا بتوقیـــع  ١٩٩٤
  الحزب.

إّن دور العالمــة محمــد حســین فضــل اهللا فــي تأســیس الحــزب غیــر واضــح. هنــاك 
رأي یقول إن فضل اهللا فّضل أن یكون لدیـه مسـلمون أصـولیون یعملـون ضـمن حركـة 

إلـــى الجمهـــور األوســـع فـــي الطائفـــة الشـــیعّیة. لكـــن زیـــادة  أمـــل لكـــي یضـــمن الوصـــول
المشـــاعر الموالیـــة إلیـــران كانـــت تنمـــو فـــي ســـرعة ال یمكـــن احتضـــانها ضـــمن حـــدود 
تحالف أمل مع سوریا. عالوة عن ذلك، فّضـلت إیـران أن یكـون عنـدها منظمـة موالیـة 

ّوات اإلسـرائیلیة لها حتى یزداد تأثیرها بین الشیعة ولمحاربة أعدائها. أضـاف وجـود القـ
  وجنود البحریة األمریكیین في لبنان حافزًا آخر للتدّخل اإلیراني المباشر في لبنان.

تؤّكد عقیدة حزب اهللا علـى األصـل القرآنـي لمصـطلحاتها. تقریبـًا كـّل المصـطلحات 
السیاســیة التــي یســتعملها الحــزب فــي أدبیاتـــه السیاســیة مشــتقًة مــن القــرآن(*). صـــّرح 

ــــة نشــــاطات وحركــــات المســــلمین إلــــى أحــــد قــــادة ال ــــد أن تســــتند غالبی حــــزب بأنــــه ال ب
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الشعارات القرآنیة. لكـن هـذا  ال یعنـي بـأّن عقیـدة وممارسـات حـزب اهللا هـي بالضـرورة 
  قرآنیة، مع أّنها في ذلك الشكل.

ـــدینیین للمجتمـــع  إّن عقیـــدة حـــزب اهللا تقـــوم أیضـــًا علـــى االرتبـــاط بقیـــادة العلمـــاء ال
الــدین (*) ّمــة االستشــهاد بنصــوص دینیــة فــي اإلســالم إلثبــات أن اإلســالمي. إن مه

یطالب المسلمین بااللتزام بقرارات وأوامـر زعمـائهم الـدینیین لـیس صـعبًا. یحـّدد الحـزب 
لحـق فـي تفسـیر (*) عقیدتـه بتعـدد قلیـل مــن العلمـاء. فعلمـاء اإلسـالم هـم أكثـر أهلیــة 

  .بأن یؤّدوا واجب قیادة األمة (*) نحو اإلسالم
عـالوة علـى ذلــك، إن قیـادة الحــزب، بموجـب المـذهب الشــیعي، ال تتـرك تفســیر(*) 
النصــوص الدینیــة للمســلم العــادي. فكــّل شــیعي یجــب أن یلتــزم بصــرامة اآلراء الدینیــة 
لمرجع ما. هذه العملیة المیكانیكیة تسـمى التقلیـد (*). یعتقـد قـادة الحـزب بـأّن العلمـاء 

اإلســالمي (*) بالتوحیــد. إن نمــوذج منظمــة الحــزب هــم القــادرون علــى إحیــاء الــوعي 
اللینینیــة كــان مناســبًا لكــّل الجماعــات السیاســیة فــي الــوطن العربــي التــي فّضــلت حكــم 
الحـــزب الواحـــد والرؤیـــة األحادیـــة. وفـــي حـــزب اهللا، تنبـــع الســـلطة مـــن العلمـــاء بقیـــادة 

 هـي أقـل حـّدة مـن، العالم القائد ومـن ثـم نـزوًال إلـى الجماعـة. إال أن مركزیـة حـزب اهللا
مــثًال، حــزب الــدعوة اإلســـالمیة(*) فــي العــراق. علــى أیـــة حــال، إال أن أســلوب تنفیـــذ 
عمــل مــا یتــرك إلــى مبــادرة النــاس، بشــرط أن یتــدّخل العــالم متــى كــان األمــر ضــروریًا. 
نموذجیــًا، یتتّبــع حــزب اهللا مركزیتــه إلــى أســلوب قیــادة النبــي محمــد. عــالوة عــن ذلــك، 

حـــزب اهللا إزالـــة تركیـــب الحـــزب بضـــربة واحـــدة مـــن النظـــام، وذلـــك عبـــر تمنــع مركزیـــة 
إیجـاد تشــكیالت تنظیمیــة مختلفـة لتزویــد الحــزب بالمتانــة ولتجّنـب ســیطرة النظــام الــذي 
یعمــل الحــزب تحتــه. یعتبــر حــزب اهللا األمــة كإطــار للحــزب. كمــا تحتــوي عقیــدة حــزب 

لیة اإلســـالمیة (*) فـــي اهللا أیضـــًا علـــى تحلـــیالت طبقیـــة. مـــن أســـباب صـــعود األصـــو 
  لبنان فشل الیسار اللبناني.

یلتـــزم حـــزب اهللا بمبـــدًا الجهـــاد (*) األكبـــر والجهـــاد األصـــغر. بینمـــا یـــدّل الجهـــاد 
األصــــغر علــــى النشــــاطات الحربیــــة ضــــّد أعــــداء اإلســــالم، فقــــد عــــّرف النبــــي الجهــــاد 

هللا فكـــرة األعظــم كتلـــك الخدمـــة التـــي یقـــوم بهـــا الفــرد فـــي خدمـــة الـــدین. یوّســـع حـــزب ا
  الجهاد األعظم لیتضمن كّل الجهود التي یمارسها الفرد إلكمال واجبه كمؤمن.
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في إیدیولوجیا حزب اهللا یمكن أن تنجز العدالة والمسـاواة (**) مـن خـالل الجهـود 
اإلنسانیة والعملیـة الثوریـة. تمثّـل عقیـدتها تیـارًا متشـددًا وثوریـًا مـن علـم الكـالم الشـیعي 

علــم الكــالم الشــیعّیة المحافظــة التقلیدیــة بــأّن العدالــة(*) والمســاواة  (*). تعتقــد مدرســة
یمكــن أن تنجــزا فقــط بعــودة اإلمــام الثــاني عشــر. إن مبــدأ والیــة الفقیــه یــدعو إلــى ثــورة 
(*) سیاســــیة لتأســــیس النظــــام اإلســــالمي برئاســــة نائــــب اإلمــــام علــــى األرض، وهــــو 

ــه أحــد ســوى آیــة اهللا الخمینــي (*)  أوًال وآیــة اهللا خــامنئي فــي األوقــات منصــب لــم یتوّل
األخیرة. كما تقّدم إیدیولوجیا حزب اهللا تفریقًا جدیدًا أیضًا بین العلمـاء الثـوریین وفقهـاء 

  السالطین.
من الواضـح أّن التـأثیر اإلیرانـي بـین أعضـاء وقـادة الحـزب یتـأنى أوًال مـن الموقـف 

ان هـــو الـــرابط بـــین الطائفـــة األخالقــي والسیاســـي للخمینـــي فـــي العـــالم الشـــیعي. فقـــد كـــ
الشــیعّیة وســاللة النبــي. أّدى موتــه إلــى اســتقالل سیاســي أكثــر للحــزب تجــاه الحكومــة 

  اإلیرانیة، التي اعتبرتها القیادة السابقة للحزب معتدلة أكثر من الالزم.
ســـمیت الهیئـــة القیادیـــة ابتـــداء بمجلـــس الشـــورى الـــذي تحـــّول فیمـــا بعـــد إلـــى مكتـــب 

إلـــى قراراتـــه باإلجمـــاع أو باألغلبیـــة. كمـــا أن القیـــادة قـــد تقـــّرر  سیاســـي، وهـــو یتوصـــل
أیضــًا أن تحیــل األمــور علــى الحكومــة اإلیرانیــة. كمــا تنقســم المســؤولیة طبقــًا لوظــائف 
الحــزب المعروفــة. هنــاك ســبع لجــان: العقیــدة، المالیــة، والشــؤون السیاســیة، واإلعــالم، 

ن االجتماعیـة. إّن منظمـة الحـزب فـي والشؤون العسـكریة، والشـؤون القضـائیة، والشـؤو 
  إلى ثالث مناطق: بیروت وضواحیها، والبقاع، والجنوب.لبنان أیضًا تقّسم جغرافیًا 

، إذ اســـتفاد مـــن موقـــف المواجهـــة ضـــد ١٩٨٤شـــعبیة حـــزب اهللا حـــدثت بعـــد عـــام 
الوجود العسكري األمریكـي فـي لبنـان واالحـتالل اإلسـرائیلي فـي الجنـوب. رسـم الحـزب 

المتشددة للحزب من خالل قصفه الثكنات البحریة األمریكیة فـي لبنـان وحجـزه الصورة 
الرهائن األجانب. ابتعد عن األضواء في البدایـة ورّكـز علـى التشـكیل البطـيء للخالیـا 

ــــز  ١٩٨٥فــــي عــــام  (TWA)الســــریة، لكــــن اختطــــاف طــــائرة تــــي. دبلیــــو. أي.  رّك
عالقـــة لـــه بهـــذا. هكـــذا أصـــبح االنتبـــاه أكثـــر علـــى الحـــزب مـــع أّن الحـــزب أنكـــر أّي 

الحزب ناشطًا بشكل واضح فـي المیـدان السیاسـي والعسـكري اللبنـاني. أعلـن فـي بیانـه 
الـــــدعوة إلـــــى إقامـــــة الدولـــــة اإلســـــالمیة (*) ونهایـــــة الهیمنـــــة  ١٩٨٥العـــــام فـــــي عـــــام 



 ٢٥٢ 

المارونیــة ورفــض الــربط بــین الحــزب واللعبــة السیاســیة اللبنانیــة التقلیدیــة. أّكــد فردیتــه 
  دیولوجیة أكثر ضمن سیاق التفكیر اإلسالمي.األی

الحــزب )، أحــرز ١٩٩٠ – ١٩٨٨أثنــاء المعــارك بــین أمــل وحــزب اهللا فــي فتــرة ( 
بعض النجاحات على كل مـن الجبهـات السیاسـیة والعسـكریة. بینمـا فقـدت أمـل بعضـًا 
مــن مصــداقیتها، شــّدد الحــزب هجماتــه ضــّد إســرائیل (*) وحلفائهــا فــي جنــوب لبنــان. 

أمـــل الحكومـــة، بینمـــا أّكـــد حـــزب اهللا علـــى الحاجـــة إلســـقاط النظـــام السیاســـي  دخلـــت
اللبنــاني وشــّدد علــى ضــرورة تأســیس النظــام اإلســالمي فــي لبنــان. واألكثــر أهمّیــة مــن 
هـذا، أثبـت الحــزب مهـارات متطـورة فــي إجراءاتـه التعبویـة وحمالتــه الدعائیـة أكثـر مــن 

یولوجیا الحـــــزب ویقــــیم المحاضـــــرات أمــــل. یأخـــــذ الحــــزب بجدیـــــة تلقــــین أعضـــــائه إیــــد
والحلقات الدراسیة لألعضاء والمتعاطفین على حّد سواء. ینشـر عـددًا كبیـرًا أیضـًا مـن 
النشــرات الدوریــة التــي تســتهدف األطفــال، والنســاء، والشــّبان الناشــطین. اســتفاد حــزب 

ع عـــدم اهللا، كمــا تـــذكر التقـــاریر، لســـنوات مـــن المســـاعدة المالیــة الكبیـــرة مـــن إیـــران، مـــ
  توفر معلومات دقیقة في هذا الموضوع.

أوجــد الحــزب خــدمات اجتماعیــة عــدة أیضــًا للشــیعة الفقــراء فــي المنــاطق المختلفــة 
فــي لبنــان. وحــاول تزویــد الخــدمات التــي ال تقــوم بهــا الحكومــة اللبنانیــة فــي المنــاطق 

عـــة الشـــیعّیة بعـــد تفّشـــي الحـــرب األهلیـــة. یســـتعمل متكلمـــو الحـــزب خطبـــة صـــالة الجم
لنشـر رسـالة الحـزب إلــى القطاعـات الكبیـرة مـن الســكان. كمـا اسـتعمل الرادیـو ومحطــة 
تلفزیــون، المنــار، للتــأثیر لزیــادة أتباعــه فــي لبنــان. وبشــكل ملحــوظ، خــرج الحــزب عــن 

  األسلوب الذي مّیز نجاحه العسكري ضّد أمل.
ع ، باإلضـــافة إلـــى نــــز ١٩٩١الشـــیعیة فـــي عــــام  –شـــكلت نهایـــة الحـــرب الشــــیعیة 

سالح الملیشیات، تحـدیًا للحـزب. كـان ال بـّد للحـزب مـن أن یعـّدل فـي برنامجـه بسـبب 
تغییر الحكومـة فـي إیـران وصـعود خـط هاشـمي رفسـنجاني (*)، ممـا أدى إلـى التقلیـل 
من التركیز على التأسیس الفـوري للدولـة اإلسـالمیة فـي لبنـان. عـالوة عـن ذلـك، بـدت 

محافظـة علــى العالقـات الجیـدة مــع دمشـق عوضــًا حكومـة رفسـنجاني أكثــر اهتمامـًا بال
  عن تعجیل األهداف الثوریة اإلسالمیة في لبنان.

وبینما لم یترك الحزب المقاومـة المسـّلحة ونقـل أغلـب أسـلحته إلـى المنـاطق اآلمنـة 
فـي البقــاع، بــدت القیـادة مســتعّدًة لــدخول معتـرك السیاســة التقلیدیــة. ومنـذ ذلــك الوقــت، 
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الجتماعــات بالفئــات السیاســیة اللبنانیــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك أعــداء بــدأ القــادة عقــد ا
األمــس، مثــل الكتــائبیین والشــیوعیین. كمــا أنهــم التقــوا بممثلــین عــن الحكومــة اللبنانیــة 

  والجیش، مثل هذه اللقاءات لم تكن تتوقع حتى فترة قریبة.
ار / مـــایو بعـــد ســـنوات مـــن التأجیـــل، أقـــام الحـــزب مـــؤتمره الـــوطني الثـــاني فـــي أیـــ

وحضــره العدیــد مــن أعضــائه والكــوادر واســتطاع خاللــه انتخــاب قیــادة جدیــدة.  ١٩٩١
واسـتبدل أمـین عـام الحــزب، صـبحي الطفیلـي، بعبـاس الموســوي الـذي استشـهد بهجــوم 

. انتخـــب حســـن نصـــر اهللا (*) أمینـــًا عامـــًا وٕابـــراهیم أمـــین ١٩٩٢إســـرائیلي فـــي عـــام 
یـادة الجدیـدة مؤهلـة ألن تعـّد الحـزب جیـدًا للمرحلـة السـید نائـب األمـین العـام. كانـت الق

  الجدیدة والصعبة لسیاسة ما بعد الملیشیات.
البرلمانیـــة ســـمحت للحـــزب بـــالفوز بثمانیـــة مقاعـــد، ومـــع النـــّواب  ١٩٩٢انتخابـــات 

األصولیین اآلخرین، أصبحت الكتلـة البرلمانیـة اإلسـالمیة الكتلـة الكبـرى. بالنسـبة إلـى 
الحــزب علــى للبنانیــة، اتخــذ العدیــد مــن الخطــوات اإلیجابیــة وصــادق العالقــة بالدولــة ا

 ٢٠٠٠و  ١٩٩٦مشـــــروعیة الدولـــــة اللبنانیـــــة ایضــــــا شـــــارك الحـــــزب فـــــي انتخابــــــات 
البرلمانیــة وفــاز ببضــعة مقاعــد قــاد هــذا الحــزب مقاومــة مســلحة فــي الجنــوب اللبنــاني 

، ونجـح ٢٠٠٠مـایو أیـار/  ٢٥الجنـوب فـي بدعم من الدولة اللبنانیة أدت إلى تحریـر 
في إبرام عملیة تبادل لالسـرى مـع الجانـب اإلسـرائیلي  ٢٠٠٤في كانون الثاني/ ینایر 

أســـیرًا لبنانیـــًا وفلســـطینیًا ومـــن جنســـیات  ٤٣٥بوســـاطة المانیـــة، تـــم بواســـطتها تحریـــر 
ـــار، علـــي ؛ برجـــاوي، محمـــد؛  عربیـــة أخـــرى. راجـــع أیضـــًا: الســـید، إبـــراهیم أمـــین؛ عّم

حســین؛ فنــیش، محمــد؛ الحركــات اإلســالمیة فــي لبنــان؛ حركــة أمــل فضــل اهللا، محمــد 
ــــا؛ حــــزب اهللا فــــي المملكــــة العربیــــة الســــعودیة؛ الثــــورة  اإلســــالمیة؛ حــــزب اهللا فــــي لیبی

ــــة لعــــام  ــــة الســــعودیة؛ الحــــزب ١٩٧٩اإلیرانی ؛ الجهــــاد اإلســــالمي فــــي المملكــــة العربی
یـــرة العربیـــة؛ إســـرائیل؛ الجمهـــوري اإلســـالمي؛ المنظمـــة الثوریـــة اإلســـالمیة لشـــبه الجز 

الجهــاد اإلســالمي فــي لبنــان؛ الخمینیــة؛ مرجــع التقلیــد؛ نصــر اهللا، الســید حســن؛ رعــد، 
محمد؛ الصدر، موسى؛ طه، علي حسن؛ طلـیس، خضـر علـي؛ اختطـاف طـائرة تـي. 

  )؛ العنف؛ یاغي، محمد حسین.(TWAدبلیو. أي. 
ــااهللا  حــزب ومــات دقیقــة . هــو حــزب أصــولي یّلفــه الغمــوض. ال معلفــي لیبی

  متوفرة عنه.



 ٢٥٤ 

. تفید بعض االسـتنتاجات بـأّن حزب اهللا في المملكة العربیة السعودیة
حـــزب اهللا (*) فـــي لبنـــان كـــان لدیـــه فـــرع آخـــر یعـــرف بالجهـــاد اإلســـالمي الـــذي كـــان 
نشـــیطًا أیضـــًا فـــي المحافظـــة الشـــرقیة الشـــیعّیة للمملكـــة العربیـــة الســـعودیة فـــي نهایـــة 

  الجهاد اإلسالمي في المملكة العربیة السعودیة. الثمانینات. راجع أیضًا:
  . راجع: حزب التجمع الیمني لإلصالح.حزب اهللا في الیمن

. هـذه الجماعـة األصـولیة الجزائریـة أّسسـت فـي عـام حزب األمة في الجزائر
. كمـــا أن الجماعـــة لـــم تشـــترك إال فـــي ١٩٩١. لـــم تشـــارك فـــي انتخابـــات عـــام ١٩٨٩

ة وال یبــــدو أن لهــــا قاعــــدة نشــــیطة قویــــة. أحــــد مؤسســــیه القلیــــل مــــن النشــــاطات العاّمــــ
وزعیمه، یوسف بن خـدة، كـان مـدیّرا لمؤسسـة حكومیـة. إّن الجماعـة ناقـدة لالشـتراكیة 
وتـــدعو للعـــودة إلــــى األصـــالة الثقافیـــة (*) مــــن خـــالل تبّنـــي القــــیم اإلســـالمیة. تعتقــــد 

  الشورى(*). الجماعة بأّن اإلسالم والحداثة (**) یتوافقان من خالل تطویر
. أّسسـه أحمـد الصـباحي قبـل فتـرة قلیلـة مـن انتخابـات حزب األمة فـي مصـر

المصـریة البرلمانیـة. كــان یعتقـد فـي ذلــك الوقـت بأّنـه أراد تشــكیل حـزب یســمح  ١٩٨٤
لمرّشحي اإلخوان المسـلمین المصـریین (*) للترشـح باسـمه. تحـالف اإلخـوان المفـاجئ 

روري لإلخــوان ممــا أدى بالصــباحي لشــّن مــع حــزب الوفــد جعــل حــزب األمــة غیــر ضــ
هجمـــات دوریـــة علـــى اإلخـــوان. بینمـــا الحـــزب اآلن غیـــر فّعـــال، إال أنـــه یبقـــى قائمـــًا، 

  ویدعو إلى تطبیق الشریعة (*) والتحرر السیاسي.
ــا وبرئاســة  ١٩٩١. أّســس هــذا الحــزب فــي عــام حــزب األمــة فــي موریتانی

ان المســلمین (*) فــي موریتانیــا. یحیــى ولــد ســیدي. ویــرتبط بعالقــات جیــدة مــع اإلخــو 
توّجهاتــــــه السیاســــــیة، مثــــــل اإلخــــــوان المســــــلمین، توّكــــــد علــــــى الحاجــــــة إلــــــى برنــــــامج 

  لألسلمة(*) وتطبیق الشریعة (*) والتأكید على الهویة العربیة واإلسالمیة.
. هــذا الحــزب، الــذي هــو برئاســة الشــیخ حــزب التجمــع الیمنــي لإلصــالح

س لعــدة عشــائر كبیــرة، كــان قــادرًا فــي ثــالث ســنوات، عبــد اهللا األحمــر (*)، وهــو رئــی
، علـى اختـراق النظـام الرسـمي، وأصـبح األحمـر النـاطق باسـم ١٩٩٣إلى  ١٩٩٠من 

مــن عضــویة تنظــیم اإلخــوان  ١٩٩٠البرلمــان. أّســس هــذا الحــزب فــي أیلــول/ ســبتمبر 



 ٢٥٥ 

 المســلمین (*) والـــذي كــان قـــد أّســس فـــي أوائــل الســـتّینات مــن القـــرن الماضــي والـــذي
لعــب دورًا مهمــًا لثالثــة عقــود فــي الــیمن الشــمالیة. أصــبح اإلصــالح ثــاني أقــوى حــزب 

. كمــا جعلــت مجموعــات مؤلفــة مــن رؤســاء العشــائر ١٩٩٣فــي الــیمن بعــد انتخابــات 
والتجار، الحزب قویًا جدًا. على أیة حال، لـم تشـارك قیـادة اإلخـوان المسـلمین بالكامـل 

رتیــــاح فــــي العالقــــة بــــین قیــــادات اإلصــــالح فــــي قیــــادة الحــــزب ومــــا زال هنــــاك عــــدم ا
واإلخــوان. ورغــم ذلــك، فــإن نائــب رئــیس اإلصــالح هــو المرشــد العــام لإلخــوان، الشــیخ 
یاســین عبــد العزیــز؛ كمــا أن مرشــد اإلخــوان العــام الســابق، عبــد المجیــد الزنــداني (*) 

  هو رئیس مجلس الشورى باإلصالح.
ـــیمن وكانـــت ناقـــدة قـــّررت قیـــادة اإلصـــالح المشـــاركة فـــي العملیـــة ا لسیاســـیة فـــي ال

التــي ارتكبهــا األصــولیون المتشــددون مثــل الســلفیین  ١٩٩٢لألفعــال العنیفــة فــي عــام 
والجهاد. تصف الجماعات الثوریة كًال من اإلخوان واإلصالح ككفـرة بسـبب اشـتراكهم 
في االنتخابات الدیموقراطیة. رفـض الزنـداني التقسـیم المتشـدد بـأن النـاس ینتمـون فقـط 
ــــى حــــزب اهللا أو حــــزب الشــــیطان (**). إّن الحــــزب نشــــیط جــــدًا فــــي الشــــؤون  إمــــا إل
التربویـــــة والدینیــــــة باإلضــــــافة إلــــــى الحیــــــاة السیاســــــیة. راجــــــع أیضــــــًا التجمــــــع الیمنــــــي 

  لإلصالح؛ الورتالني، الفضیل؛ الزنداني، الشیخ عبد المجید.
. كانـــت حركـــة اإلخـــوان المســـلمین(*) مســـیطرة حـــزب التحریـــر اإلســـالمي

بالكامل على المشهد السیاسي والفكري في األردن، والضـفتین الشـرقیة والغربیـة. شـعر 
البعثیـــون والشــــیوعیون بــــأّنهم مـــا كــــان لهــــم وجــــود فـــي األردن بســــبب تــــدّخل اإلخــــوان 

عضــــوًا  ٧٤المســـلمین فـــي السیاســــة، حیـــث أصــــبح عضـــوان مـــنهم رؤســــاء للـــوزارة و 
ر دعوتـه، حاولـت حركـة اإلخـوان دون وزراء. عندما بدأ حزب التحریـر اإلسـالمي بنشـ

  جدوى جذب الشیخ تقي الدین النبهاني (*).
أّسست جماعة من رجال الدین حزب التحریر اإلسالمي في القـدس بعـد أن انشـقوا 

بقیـــادة الشــیخ تقـــي الـــدین  ١٩٥٢عــن اإلخـــوان. هــذا االنشـــقاق حــدث مبكـــرًا فـــي عــام 
ا كـــان النبهـــاني یـــدرس فـــي مدرســـة النبهـــاني، أحـــد أتبـــاع الحـــاج أمـــین الحســـیني. بینمـــ

ثانویــة، انضــم إلیــه ثالثــة مــن زمالئــه: المشــایخ أســعد ورجــب البیوضــي التمیمــي وعبــد 
الذي أصبح زعیم حزب التحریـر بعـد مـوت النبهـاني. اجتمعـت الجماعـة  –القدیم زلوم 

كثیـرًا فــي القـدس والخلیــل لتبـادل وجهــات النظـر وتجنیــد األعضـاء الجــّدد. فـي البدایــة، 
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، بـدأت ١٩٥٢ان التأكید على المناقشات الدینیة؛ علـى ایـة حـال، بحلـول نهایـة عـام ك
الجماعـــة باتخـــاذ شـــكل حـــزب سیاســـي. نجـــم االنشـــقاق عـــن اإلخـــوان بســـبب صـــالت 
النبهاني مع الحاج أمـین الحسـیني، وهـو شخصـیة فلسـطینیة قومیـة معادیـة للهاشـمیین 

والي للهاشــمیین. كمــا انتقــد النبهــاني بقســوة، ونقــد النبهــاني اإلخــوان بســبب مــوقعهم المــ
  أیضًا اإلخوان المسلمین بسبب تقدیمهم صورة غیر أصیلة عن اإلسالم (*).

تقــي  –، قــّدم خمســة مــن أعضــاء الجماعــة ١٩٥٢تشــرین الثــاني/ نــوفمبر  ١٧فــي 
لـوزارة  –الدین النبهـاني، ویوسـف حمـدان، ومنیـر شـقیر، وعـادل النابلسـي وغـانم عبـده 

ردنیــة طلبــًا رســمیًا لتشــكیل حــزب سیاســي. هــذا الطلــب، درس ورفــض مــن الداخلیــة األ
قبــل ســعید المفتــي شخصــیًا، الــذي كــان وزیــرًا للداخلیــة ونائبــًا لــرئیس الــوزراء فــي ذلــك 
الوقت. أعلمت الجماعة بقرار الوزیر من خـالل مكتـب رئـیس بلدیـة القدسـي فـي آذار/ 

نیتها في تأسیس جمعیـة بـدًال  . أخبرت الجماعة رئیس بلدیة القدس عن١٩٥٣مارس 
آذار/  ٢م ذلـــك أعضـــاء الجماعـــة فـــي غـــمـــن الحـــزب السیاســـي، اعتقلـــت الســـلطات ر 

؛ وأطلق سراحهم بعد أسبوعین ووضعوا تحـت اإلقامـة اإلجباریـة. أثنـاء ١٩٥٣مارس، 
ســـــنته األولـــــى، رّكـــــز الحـــــزب نشـــــاطاته فـــــي القـــــدس، والخلیـــــل، ونـــــابلس، ومخّیمـــــات 

  ث أشار الناس إلیهم باسم النبهانیین.الالجئین حول أریحا حی
أمــا الوســائل األخــرى المســتعملة مــن قبــل الحــزب لنشــر دعوتــه فكانــت مــن خــالل 
الخطــب التــي ألقیــت فــي المســاجد. وبشــكل تــدریجي أصــبح متكلمــو الحــزب أقــل حرجــًا 
فیمــا یتعلــق بالطبیعــة السیاســیة لخطابــاتهم، وهــذه الخطابــات أصــبحت إحــدى األســلحة 

لیــــة للحـــزب، إال أن الســــلطات نظـــرت إلیهــــا بقلـــق. بــــدأ الحـــزب بتحــــریض األكثـــر فاع
الجماهیر علنًا ضّد النظام، ورّد النظام مباشرة وعملیًا. فشـّرعت الحكومـة قانونـًا یتعلـق 

ــــالوعظ والتوجیــــه فــــي أواخــــر عــــام  ــــات فــــي المســــاجد ١٩٥٤ب ، فقامــــت بــــربط الخطاب
أو ممثلـــه. واصـــبح هـــذا بالحاجــة للحصـــول علـــى تــرخیص مكتـــوب مـــن كبیـــر القضــاة 

. ومــــن نتائجــــه أن ١٩٥٥القــــانون ســــاري المفعــــول ابتــــداء مــــن كــــانون الثــــاني/ ینــــایر 
القانون أنهى الخطابات السیاسیة العاّمـة وحـرم الحـزب مـن المیـزة التـي تمتّـع بهـا علـى 
منافســیه السیاســیین. كــان ال بــّد أن یعتمــد الحــزب بعــدها علــى الــدوائر أو الخالیــا مــن 

انتشار دعوته وبكسب مجّندین جّدد، إال أن هذه الدوائر لـم تلـق نجاحـًا فـي  أجل زیادة
نیــل هــذه األهـــداف، ممــا أّدى إلــى هبـــوط شــعبیة الحــزب فـــي الســنوات التالیــة. شـــارك 
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حـــزب التحریـــر فـــي االنتخابـــات العامـــة فـــي األردن مثـــل أّي حـــزب سیاســـي آخـــر فـــي 
فخسـر أمـام مرّشـح  ١٩٥١ي في عام الضفة الغربیة. لم یربح الشیخ تقي الدین النبهان

  البعث عبد اهللا نعوس.
، دخل أعضاء الحزب فـي االنتخابـات كمسـتقلین. كـان المرّشـحون ١٩٥٦في عام 

یوســـــف حمــــــدان ( القــــــدس)، عبــــــد القــــــدیم زلــــــوم (الخلیــــــل)، أســــــعد بیــــــوض التمیمــــــي 
ــار الخطیــب ( الخلیــل)، أحمــد دعــور (طــولكرم)، ومحمــد موســى  ( الخلیــل)، عبــد الغّف

بد الهادي (جنین). ربح أحمد دعور فقط في االنتخابات لتعاونـه مـع اإلخـوان. لعـب ع
  بعدها الشیخ دعور دورًا فّعاًال في المعارضة البرلمانیة.

، ناضـل حـزب التحریـر مـن أجـل الفـوز بمقاعـد القـدس، ١٩٥٦وفي انتخابات عـام 
رّشـح الوحیـد للحـزب والخلیل، وجنین، وطـولكرم، إال أن الـدعور انتخـب ثانیـًة، وهـو الم

الـذي نجــح. أبقــى الــدعور سیاســته قائمــة علــى المعارضــة الصــارمة، ولــذلك، طــرد مــن 
واتهـــم بقیامـــه بنشـــاطات ضـــّد النظـــام. حكـــم بالســـجن لمـــّدة  ١٩٥٨البرلمـــان فـــي عـــام 

سنتین. لم یشترك الحزب في االنتخابات التالیة، كما أن تـأثیره فـي المـدن الغربیـة مثـل 
م، حیــث أغلبیـــة المـــواطنین مــن الدیانـــة المســـیحیة، كــان ضـــئیًال، لـــم رام اهللا وبیــت لحـــ

  یمكنه من التنافس مع األحزاب الیساریة والقومیة العلمانیة في القدس ونابلس.
أیـــة حـــال، كـــان لحـــزب التحریـــر تـــأثیر أكثـــر بكثیـــر فـــي المنـــاطق المحافظـــة  علـــى

رم فــي الشــمال. للضــفة الغربیــة، خصوصــًا الخلیــل فــي الجنــوب ومنطقــة جنــین وطــولك
حـــاول الحـــزب تأســـیس نفســـه مـــن خـــالل الطـــالب، إذ ان العدیـــد مـــن أعضـــاء الحـــزب 

، كــان ممنوعـــًا منعــًا باتــًا علـــى ١٩٥٥كــانوا معلمــین. ورغـــم ذلــك، فــي منتصـــف عــام 
أصـــبحت نشـــاطات  ١٩٥٦المعلمـــین مناقشـــة أّي قضـــیة سیاســـیة. ولـــذلك، ومـــن عـــام 

مــن خمســة أفــراد، یتلقــى رئـــیس دوائــر  الحــزب بــین الطــالب ســّرًا، ونّظــم الطــالب فــي
  الجماعة األوامر من مرشد في الحزب.

وكـان لمحاولـة الحـزب تجنیـد أعضـاء القـّوات المسـّلحة والشـرطة األهمیـة الخاّصـة. 
فالرسائل المباشرة أرسلت إلـى ضـّباط الجـیش، وفـي منتصـف الخمیسـنات، عـّین وكیـل 

عمــل سیاســي فــي الجـــیش،  خــاّص لالتصــال بأعضــاء الجــیش. وبســبب حّساســیة أيّ 
اســـتبدل الحـــزب دوائـــره بإعطـــاء التعلیمـــات الفردیـــة. مثـــل هـــذه األعمـــال القـــت نجاحـــًا 

  نسبیًا، إال أنها كانت أكثر فّعالیة بین أعضاء الحرس الوطني.
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تنـافس حـزب التحریـر مـع األحـزاب األخـرى فـي الضـفة الغربیـة مـن أجـل الحصــول 
فســــیهم الرئیســـیین كــــانوا اإلخــــوان المســــلمین. علـــى والء الســــكان المســــلمین، إذ أن منا

نتیجة لهذا، شّن الحزب هجومـه األعنـف ضـّد اإلخـوان بوصـفهم أتبـاع الملـك واتهمهـم 
بتزویــده صــورة خاطئــة عــن اإلســالم. مــع هــذا، حــاول الحــزب أحیانــًا أن یشــّكل تحالفــًا 

اك عــّدة باإلســالم السیاســي. وكــان هنــمـع اإلخــوان المســلمین بســبب التــزامهم المشـترك 
. وقــد حــاول المرشــد ١٩٥٥ – ١٩٥٣محـاوالت فاشــلة للتعــاون بــین الطــرفین فـي فتــرة 

العام لإلخوان المسـلمین المصـریین، حسـن الهضـیبي (*)، إقنـاع قیـادة حـزب التحریـر 
  أن ال تقّسم الموقع اإلسالمي، لكن حزب التحریر رفض التعاون.

ّي تعــاون بــین اإلخــوان وحــزب قــد تفّســر االختالفــات الفكریــة األساســیة فــي فشــل أ
التحریـــر، باإلضـــافة إلـــى أســـباب تنظیمیـــة. أحـــد األســـباب التـــي كانـــت خلـــف انهیــــار 

كــان إصــرار اإلخــوان علــى إبقــاء التحــالف ســریًا؛ إال أن  ١٩٥٣المفاوضــات فــي عــام 
حزب التحریر الذي كـان یبحـث عـن الشـرعیة (*) شـعر بـأّن مثـل هـذا التحـالف یمكـن 

ووصـلت إلــى  ١٩٥٥ســتمرت مفاوضـات الوحــدة حتـى بدایـة عــام أن یشـرعن وجـوده. ا
مرحلــًة متقّدمــًة، رغــم ذلــك لــم یــتمكن الحــزب فــي األردن مــن أن یتحمــل مســؤولیة هــذا 
القرار الرئیسي فأحاله على القیادة المركزیة فـي سـوریا، حیـث اسـتقر الشـیخ تقـي الـدین 

یــر لــم یــرد فقــدان هویتــه النبهــاني. علــى أیــة حــال، لــم تتحّقــق الوحــدة ألن حــزب التحر 
  الممّیزة.

قــام حـــزب التحریــر بعـــّدة محـــاوالت للتنظمــي ســـّرًا لتجّنـــب مراقبــة الســـلطة. واصـــبح 
واضــحًا أن یوســف حمــدان أخطــأ فــي اعتقــاده بــأّن الحــزب یحتــاج لثالثــة شــهور لكــي 
یكـــون جـــاهزًا إلزاحـــة النظـــام. نتیجـــة لهـــذا، بـــذلت جهـــود كبیـــرة لزیـــادة أتبـــاع الحـــزب، 

، دخـل الشـیخ أحمـد دعـور فـي االنتخـاب إلـى ١٩٥٤فـي الریـف. وفـي عـام خصوصًا 
ـــالبرلمـــان، فكانـــت عضـــویته فـــي البرلمـــان افتخـــارًا بثقـــة الحـــزب بنفســـه. أع ن الحـــزب ل

حینهـا عــن وجهـات نظــره بشـكل علنــي، خصوصــًا فـي المســاجد وأثنـاء شــهر رمضــان. 
  كانت القدس وطولكرم والخلیل مراكز نشاطات الحزب.

، هبطـت نشـاطات الحـزب لعـّدة أسـباب، أهمهـا ١٩٦٥ – ١٩٥٥التـالي، في العقد 
االختالفـات الداخلیـة، مثــل انتقـال الشــیخ تقـي الــدین إلـى بیــروت وخالفـه مــع عـّدد مــن 
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أعضاء حزبه في الضفة الغربیة. وطردت السلطات عـددًا مـن األعضـاء البـارزین فـي 
  القدس.مما أوقف نشاطات الحزب بشكل مؤقت في  ١٩٥٦منتصف عام 

كان المنطـق وراء عـدم شـرعنة الحـزب، كمـا أعلنـت وزارة الداخلیـة األردنیـة، یتعلـق 
ببرنامج الحزب المقترح، ولیس بعضـویته. فـالحزب دعـا إلـى التطبیـق الشـامل لإلسـالم 
ــــة دیموقراطیــــة (*) إســــالمیة ودعــــا إلحیــــاء الحضــــارة  فــــي األردن، بمــــا فــــي ذلــــك دول

  قائد األجنبیة.العربیة اإلسالمیة (*) ورفض الع
علــى خـــالف اإلخـــوان المســلمین،تحّمل حـــزب التحریـــر غضــب النظـــام منـــذ بدایتـــه 
ألنـه دعـا الســتبدال النظـام الهاشـمي بحكومــة مؤسسـة دینیـًا كخطــوة أولـى نحـو الوحــدة 
العالمیة المؤیدة للدعوة اإلسالمیة والنتقـاده موقـع النظـام المؤّیـد للغـرب. وقـد أخبـر فـي 

ــــأّن  ــــب التــــرخیص ب ــــاقض فقــــط مــــع روح طل ــــامجهم المقتــــرح مــــا كانــــت تتن مبــــادئ برن
الدستور األردني، بل مع مواده أیضـًا. فمـن الواضـح، علـى سـبیل المثـال، أن البرنـامج 

مبــدأ الحكــم الــوراثي كمــا هــو منصــوص علیــه فــي الدســتور األردنــي،  المقتــرح لــم یقبــل
ــــامج ال ــــى انتخــــاب الحــــاكم. كمــــا شــــجب البرن ــــك، دعــــا إل ــــة أیضــــًا، وبــــدًال مــــن ذل قومی

واســـتبدلها باإلســـالم. ولـــذلك، فـــإن فـــرض البرنـــامج هـــو تحـــد لشـــرعیة النظـــام األردنـــي 
  یهدف إلى تشجیع االنقسامات بین المواطنین.

وهكــــذا، فإنــــه لــــم یســــمح للحــــزب بالتســــجیل قانونیــــًا، كمــــا منعــــت منشــــوراته، الرایــــة 
رًا علـــى . علـــى الـــرغم مـــن المضـــایقات، ظـــل الحـــزب قـــاد١٩٥٤والصـــریح، فـــي عـــام 

العمــل بســـریة ونشـــر وجهــات نظـــره فـــي خطــب الجمعـــة وفـــي منشــورات ســـریة. شـــارك 
 ١٩٥٦وفــاز بثمانیــة مقاعــد فــي عــام  ١٩٥٤الحــزب فــي االنتخابــات التشــریعیة لعــام 

بســـبب الـــدعم الرئیســـي مـــن بلـــدات الضـــفة الغربیـــة المحافظـــة مثـــل الخلیـــل، وجنـــین، 
ب أخیـــرًا بشـــكل علنـــي أثنـــاء الفتـــرة وطـــولكرم. بقیـــادة عطـــا أبـــو راشـــتا، ثـــم ظهـــر الحـــز 

  .١٩٨٩اللیبرالیة عام 
في الممارسـة، تمیـز تنظـیم حـزب التحریـر  بالـدوائر. تّتخـذ القیـادة المحلّیـة القـرارات 
المتعلقـــة بالقضـــایا الحیویـــة، مثـــل الموضـــوعات التـــي ســـتناقش وأســـلوب المناقشـــة، و 

 ١٠ألف كـّل دائـرة مـن خمسـة إلـى ویوّجه قادة الدوائر المختلفة كیفیة إدارة دوائـرهم. تتـ
أعضاء، مع وجود دوائر من فرد واحد خصصت أیضًا لضّباط الجـیش ورجـال الدولـة 
لـــدواع أمنیـــة. لـــم ینضـــّم األعضـــاء الجـــّدد إلـــى الـــدوائر إال بعـــدما عبـــروا فتـــرة تجربـــة، 
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تتــراوح عــادة مــا بــین الشــهر والســنة. أثنـــاء هــذه الفتــرة، یتعــّرف القــادمون الجــدد علـــى 
اف وأفكــار الحــزب، وال یــؤّدون یمــین العضــویة أو ینضــّمون إلــى دائــرة مــا إال بعــد أهــد

  أن یتعرفوا على عقیدة الحزب.
إلـــى دعــا الحــزب لتحریـــر (*) فلســطین المتحّلــة مـــن خــالل العمــل الســـري، ونظــر 

جهـــاده علـــى أنـــه جـــزء مـــن ثـــورة (*) إســـالمیة. وكمنظمـــة أصـــولیة، عارضـــتها بشـــّدة 
لمانیـــة. كـــان الحـــزب معادیـــًا للغـــرب بشـــّدة أیضـــًا ألنـــه أدرك أن الحركـــات العربیـــة الع

الغـرب (*) یعـارض اساسـًا اإلسـالم. راجـع أیضـًا: التطـرف؛ حـزب التحریـر اإلســالمي 
فــي لیبیــا؛ حــزب التحریــر اإلســالمي فــي تــونس؛ جماعــة الفنیــة العســكریة؛ خیــاط، عبــد 

  العزیز؛ النبهاني، تقي الدین؛ شفیق، منیر؛ سریة، صالح.
ـــونس ـــي ت ـــر اإلســـالمي ف . ترجـــع اصـــول هـــذه المنظمـــة حـــزب التحری

اإلســـالمیة الســـریة إلـــى الـــزعیم الفلســــطینّي، تقـــي الـــدین النبهـــاني (*) وحزبـــه، حــــزب 
التحریـــــر اإلســـــالمي (*)، الـــــذي تشـــــمل أهدافـــــه إقامـــــة الخالفـــــة (*). اعتقـــــل بعـــــض 

لـــى بســـبب االنضـــمام إ ١٩٨٥و  ١٩٨٣أعضـــائه وحولـــوا إلـــى المحاكمـــة فـــي عـــامي 
  منظمة غیر شرعیة. عدد من أولئك األعضاء كانوا ضّباطًا عسكریین.

. هــذا الحــزب فــرع لحــزب التحریـــر حــزب التحریــر اإلســالمي فــي لیبیــا
اإلســالمي األردنــي (*). وهــو المنظمــة الســریة األصــولیة السیاســیة اإلســالمیة األقــوى 

ة الطلبـة الـذین انتمـوا ، شنق الرئیس معمر القذافي علنًا القـاد١٩٨٤في لیبیا. في عام 
  إلى الحزب في الحرم الجامعي لجامعة الفاتح.

. هـــذا الحـــزب الســـّري جـــدًا هـــو واحـــد مـــن أقـــدم حـــزب التحریـــر فـــي تركیـــا
  الجماعات األصولیة الثوریة في تركیا.

 ١٩٩٢. هذا الحـزب األردنـي أّسـس فـي عـام حزب جبهة العمل اإلسالمي
. أمینــــه العــــام األول كــــان إســــحاق أحمــــد اح السیاســــي لإلخــــوان المســــلمین (*)نــــكالج

برنامجه السیاسي برنامج اإلخـوان المسـلمین: الـدعوة إلـى تطبیـق الفرحان (*). ویشبه 
المبــــادئ اإلســــالمیة، واحتــــرام مبــــادئ الدیموقراطیــــة، والتعددیــــة، وحقــــوق إنســــان (*)، 

لـــم وٕایجـــاد اقتصـــاد وطنـــي مســـتند إلـــى مبـــادئ إســـالمیة مـــن العدالـــة االجتماعیـــة(*). 
ینشــر الحــزب أي صــحیفة، لكــن وجهــات نظــره ظهــرت فــي صــحیفة الربــاط اإلخوانیــة. 
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مقعـــــدًا، أي حـــــوالي ثلـــــث  ١٦، وفـــــاز بــــــ ١٩٩٣دخلـــــت الجبهـــــة فـــــي انتخابـــــات عـــــام 
  المقاعد.

ّلخـــص األمـــین العــــام أهـــداف الحـــزب: االلتــــزام بالتعـــالیم األساســـیة لإلســــالم (*)، 
التنافس الدیموقراطي فـي المیـدان السیاسـي. والدستور (*) والقانون، والحلف الوطني و 

أعلن نائب األمین العام، رئیف نجم، بأّن الحزب یعمـل علـى إدخـال الشـریعة (*) فـي 
الدســـتور األردنـــي وبـــأّن هـــدف الحـــزب اإلســـتراتیجي العـــاّم كـــان تحریـــر فلســـطین مـــن 
 خـــالل الجهـــاد (*) ألن النـــزاع مـــع إســـرائیل (*) هـــو حـــرب بقـــاء. یؤّیـــد حـــزب العمـــل
اإلســالمي مبــدأ حقــوق النســاء ضــمن إطــار اإلســالم، ویتقبــل النســاء أیضــًا كأعضــاء، 
ولـذا، اسـتهدف إنشــاء قیـادة نسـائیة. راجــع أیضـًا: عـاكور، عبــد الـرحیم؛ العكایلـة، عبــد 
اهللا ، عربیات، عبـد اللطیـف سـلیمان؛ عویضـة، محمـد؛ األزایـدة، أحمـد؛ ظـواهرة، عبـد 

عبــد المجیــد؛ الفرحــان، إســحاق أحمــد؛ كفــوین، أحمــد؛ البــاري عبــد الكــریم؛ الــذنیبات ، 
الكساسبة، أحمـد؛ خلیفـة، ماجـد؛ خّطـاب، ذیـب عبـد اهللا؛ الكیالنـي، إبـراهیم؛ منصـور، 
حمــــزة عبــــاس؛ اإلخــــوان المســــلمون فــــي األردن؛ النیتشــــة، حــــافظ؛ أبــــو راغــــب، زهیــــر 

  شریف؛ الریاطي، بدر؛ سعید؛ شاكر، قندیل؛ التل، حسن.
هــو بقیــادة الشــیخ صــادق األحمــر، ابــن الشــیخ عبــد اهللا  الحــزب الجمهــوري.

ماعة أخرى معروفة بـاألحزاب الموقعـة علـى جاألحمر. الحزب الجمهوري كان عضو 
اإلعــالن، وهــو مكــّون مــن األحــزاب التــي وّقعــت إعالنــًا لمحاولــة وضــع حــدود للنقــاش 

سـها باالمتنـاع المدني على مستقبل الجمهوریة الجدیدة للیمن. فتلك األحـزاب ألزمـت نف
عــن اتخـــاذ المواقــع المتطّرفـــة فــي محاولـــة لكســب اإلحســـان أو لكســب األصـــوات مـــن 
الفئـــات الســـاخطة، ولتركیـــز جهودهـــا علـــى إقامـــة نظـــام دیمقراطـــي (*). راجـــع أیضـــًا: 

  حزب الحق في الیمن.
(*)،  ١٩٧٩. منــــذ الثـــورة اإلیرانیـــة لعــــام الحـــزب الجمهــــوري اإلســـالمي

ا الحــــزب الجمهــــوري اإلســــالمي. اّســــس هــــمیة (*) وحكمأصــــبحت إیــــران دولــــة إســــال
، بعـد أسـبوع مـن الثـورة وكـان بقیـادة آیـة اهللا بهشـتي، وهاشـمي ١٩٧٩الحزب في عـام 

رفســـنجاني، الـــرئیس الســـابق إلیـــران، وآیـــة اهللا علـــي خـــامنئي، الـــزعیم الروحـــي الحـــالي 
یعیة وكـــذلك إلیـــران (**). كمـــا أن مؤیدیـــه مســـیطرون علـــى الســـلطة التنفیذیـــة والتشـــر 

الســـلطات القضـــائیة. ویتشـــكل الحـــزب مـــن أتبـــاع آیـــة اهللا الخمینـــي(*) الـــذي شــــّكلت 
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، اخترق الحـزب كـل المؤسسـات ١٩٨١توجیهاته األیدیولوجیة عقیدة الحزب. منذ عام 
  الرسمیة. بعد موت بهشتي، سیطر رفسنجاني وخامنئي على القیادة.

یدیولوجیـــة للحـــزب. علـــى ایـــة حـــال، إن مبـــدأ والیـــة الفقیـــه (*) تشـــّكل الدعامـــة األ
هنـــاك العدیـــد مـــن المیـــول المختلفـــة ضـــمن الحـــزب مـــن ناحیـــة السیاســـات االجتماعیـــة 

عنـــدما شـــّكلت لجنـــة مـــن  ١٩٨١والتربویـــة. كـــان تنظـــیم الحـــزب فضفاضـــًا حتـــى عـــام 
خمســة أعضــاء. مــن الجــدیر ذكــره أن اإلمــام الخمینــي بقــي بعیــدًا عــن اإلرادة الیومیــة 

  للحزب.
لحـزب المؤیــدین بشـكل رئیســي فـي االجتماعــات العلنیـة التــي نّظمهـا آیــة اهللا حّشـد ا

منتظري (*) أیام الجمعة في جامعة طهران. اشتملت قاعدة الحـزب االجتماعیـة علـى 
مجموعــات دینیــة مثــل البرجوازیــة الكبیــرة والصــغیرة. شــّكل العّمــال الحكومیــون حــوالي 

ا أسس الحزب مؤسسـات موازیـة لمؤسسـات من ملیون القّوة االنتخابیة للحزب. كم ١٥
الحكومة مثل حزب اهللا والحرس الثوري (*) وآخـرین. فحـزب اهللا، علـى سـبیل المثـال، 
ـــــاس  ـــــه یتكـــــّون مـــــن مجموعـــــات مـــــن الن لـــــیس حزبـــــًا سیاســـــیًا بـــــالمعنى العـــــادي. إذ أن
المـرتبطین بقیــادة رجــال الـدین والمشــرفین علــى الحیــاة األخالقیـة والسیاســیة فــي إیــران. 

بســبب معارضــة رجــال الــدین الكبــار لــه  ١٩٨٧علــى ایــة حــال، حــل الحــزب فــي عــام 
والخــوف مــن قّوتــه. راجــع أیضــًا: بهشــتي، محمــد؛ منظمــة الحجتیــة؛ الثــورة اإلســالمیة 
فـــي إیـــران؛ خـــامنئي، علـــي؛ منتظـــري، حســـین؛ حـــزب الشـــعب الجمهـــوري اإلســـالمي؛ 

  رفسنجاني، علي أكبر.
، والنــاطق ١٩٩٠لــول/ ســبتمبر لعــام . اّســس فــي أیحــزب الحــق اإلســالمي

باسـمه المحــامي جمـال المــوالواني. ال یعتبــر حـزب الحــق اإلســالمي نفسـه فــي منافســة 
مــع األحـــزاب اإلســـالمیة األخـــرى(*). علـــى أیــة حـــال، تتشـــكل مرجعیتـــه األیدیولوجیـــة 
الرئیســـیة فـــي الـــدعم الكامـــل للوحـــدة الشـــاملة لألمـــة اإلســـالمیة والعربیـــة. یشـــّرع حـــزب 

  اإلسالمي كل الوسائل السلمیة والعنیفة إلنجاز هذه الوحدة. الحق
. هــذا الحــزب أّسســه أحمـد الشــامي وجماعــة العلمــاء حــزب الحــق فــي الــیمن

. یعتبـر حـزب الحـق حزبـًا یسـتهدف ١٩٩٠والقضاة الدینیین بعد توحید الیمن في عام 
ة، واإلحیــــاء تطبیـــق الشـــریعة اإلســـالمیة(*) وتحقیــــق العدالـــة (*)، والوحـــدة اإلســـالمی

اإلســالمي، واحتــرام الســلطات الدینیــة. علــى أیــة حــال، یعــارض حــزب الحــق اإلخــوان 



 ٢٦٣ 

ــــیمن (*)، خاصــــة أنــــه یعتبــــر أن الدســــتور الیمنــــي(*) یتوافــــق مــــع  المســــلمین فــــي ال
اإلســالم (*) بینمــا یعتبــره اإلخــوان المســلمون غیــر إســالمي. عــالوة عــن ذلــك، یــؤمن 

دین الـذین یجـب أن تعطـي الكلمـة األخیـرة لهـم فـي حزب الحق بالـدور المهـم لعلمـاء الـ
، فــــاز الحــــزب بمقعــــدین فــــي ١٩٩٣الحكــــم علــــى كــــّل األمــــور. أثنــــاء انتخابــــات عــــام 

  البرلمان.
  . راجع: الدعوة اإلسالمیة.حزب الدعوة اإلسالمیة

ــدفاع عــن اإلســالم . هــذا الحــزب أّســس فــي اســطنبول فــي تمــوز/ حــزب ال
نشـــاطات اإلســـالمیة. وبســـبب دمجـــه الـــدین (*) . یهـــدف إلـــى مســـاندة ال١٩٤٦یولیـــو 

بالسیاســـة، فقـــد خـــرق القـــوانین التركیـــة، فحلتـــه الســـلطات التركیـــة فـــي أیلـــول/ ســـبتمبر 
  ، أي بعد اقل من شهرین على تأسیسه.١٩٤٦

. كــان شــفیق رفعــت أتیلهــان كاتبــًا معادیــًا الحــزب الــدیموقراطي اإلســالمي
ــــــد أّســــــس حــــــزب المحــــــافظین التركــــــي  ــــــي للســــــامّیة وق ــــــم أّســــــس الحــــــزب ١٩٤٧ف ، ث

، ١٩٤٩. زوعتــو بیلمــر، وهــو ١٩٥١الـدیموقراطي فــي اســطنبول، فــي آب/ أغسـطس 
فرعـًا فــي  ١٥٠عضـو، نّظمـوا فـي  ٢٠٠٠انتمـى إلـى الحـزب. ادعـى الحـزب أن لدیــه 

محافظـــات. كـــان الحـــزب تقلیـــدیًا ومقـــدرًا لماضـــي اإلســـالم فـــي تركیـــا(*) ورافضـــًا  ١٠
وعات السریة كالشیوعیین والماسونیین. ومـع أّنـه أدعـى بشدة على حد سواء كل المجم

إلثــارة  ١٩٥٢أنــه یتحــدث باســم حریــة الضــمیر وتقــّدم تركیــا، إال أنــه حــوكم فــي عــام 
  المشاكل بین الفئات االجتماعیة، ویبدو أن نشاطه قد توّقف بعد ذلك الوقت.

 برئاســة علـي تركمـان، وهــو محـام. عنــدما ١٩٨٣. أّسـس فــي عـام حـزب الرفــاه
رفــض مجلــس األمــن القــومي تعیینــه، خلفــه أحمــد تكــدال، وهــو رجــل أعمــال ومســؤول 

، وبعد رفع الحظـر عـن القـادة السیاسـیین لمرحلـة مـا قبـل ١٩٨٧دیني سابق. في عام 
أصــبح نجــم الــدین أرباكــان (*)، الــرئیس الســابق لحــزب الســالمة الــوطني  ١٩٨٠عــام 

  (*)، رئیس الحزب.
بالمئـة  ٤٨، أي بــ ١٩٨٤االنتخابات المحلّیة عـام جاء ترتیب الحزب السادس في 

البرلمانیــة، عنــدما  ١٩٨٧مــن األصــوات، إال أن هــذه النتیجــة تحّســنت فــي انتخابــات 
بالمئــة، لكــن دون مقاعــد ( بســبب وجــوب حصــول الحــزب علــى الـــ  ٧١٦حصــل علــى 
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قائمـــة مشـــتركة مـــع حـــزب فـــي  ١٩٩١بالمئــة علـــى األقـــل). دخـــل انتخابـــات عــام  ١٠
مقعـدًا. أمـا إیدیولوجیـة الحـزب فهـي قریبـة مـن حـزب  ٤٣القومي، فحصل علـى  العمل

السالمة، لكّنها أكثر حـذرًا ومغلقـة فـي شـعارات الكمالیـة ( فیمـا عـدا مجـال العلمانیـة). 
  هناك تأكید قوي على ضرورة التطویر في جّو من حریة الفكر وزیادة االزدهار.

ــــذي حصــــل فــــي  وحــــزب الرفــــاه هــــو الحــــزب األصــــولي التركــــي األكثــــر أهمیــــًة وال
، مما جعلـه أقـوى األحـزاب وسـمح ٥٥٠مقعدًا من أصل  ١٥٨على  ١٩٩٦انتخابات 

لزعیمــه، نجــم الــدین أرباكــان، أن یصــبح رئیســًا للــوزراء عبــر تشــكیله ائتالفــًا مــع حــزب 
أرباكـــــان وحزبــــه خـــــارج ، أخــــرج الجــــیش ١٩٩٧الطریــــق القــــویم. فـــــي شــــباط/ فبرایـــــر 
، حّلـت المحكمـة الدسـتوریة الحـزب. وتـم ١٩٩٨الحكومة. ثّم في كـانون الثـاني/ ینـایر 

، وأحمـــد (*)تعلیــق الحّقــوق السیاســیة والعضــویة البرلمانیــة ألرباكــان، وشــوكت قــازان 
تكدال وثالثة أعضاء آخرین من حزبه في البرلمان التركي لخمـس سـنوات. إال أنـه تـم 

جــراءات إلطــالق حــزب إســالمي جدیــد هــو: حــزب الفضــیلة. تــم ترشــیح أخــذ بعــض اإل
بضــعة اســماء لرئاســة الحــزب الجدیــد. تتضــّمن هــذه االســماء الطّیــب رجــب أردوغــان، 

بلدیــــة اســــطنبول، وملــــیح كوتشــــك، رئــــیس بلدیــــة أنقــــرة، وعبــــد اهللا غیــــل، وهــــو رئــــیس 
ــــ ــــد أجاوی ــــة فــــي الحــــزب، وبوالن د، عضــــو الشــــخص المســــؤول عــــن العالقــــات الخارجی

  البرلمان، وزیر سابق للطاقة، وراجعي توكان، والذي یجوز على احترام كّل األحزاب.
وتعتبــــر تجربــــة الرفــــاه البرلمانیــــة إحــــدى أهــــم محــــاوالت التیــــار األصــــولي المعتــــدل 
للتوفیـــق بـــین حركـــات إســـالمیة حدیثـــة والدیموقراطیـــة (*) واالنتخابـــات. راجـــع أیضـــًا: 

نظــــام الــــوطني؛ حــــزب الســــالمة الــــوطني؛ النقشــــبندیة؛ أرباكــــان، نجــــم الــــدین؛ حــــزب ال
  قازان، شوكت؛ رسائل النور.

. هــذا الحــزب اإلســالمي التركــي كــان نتیجــة إعــادة حــزب الســالمة الــوطني
. أّســس حــزب الســالمة فــي ١٩٧١هیكلــة حــزب النظــام الــوطني (*) الــذي حــّل عــام 

ـــبهم  ١٩، مـــن قبـــل ١٩٧٢تشـــرین األول/ أكتـــوبر  بحـــزب النظـــام شخصـــًا، ارتـــبط أغل
، الــــذي بقــــى منزویــــًا لفتــــرة مــــا. بحلــــول (*)الــــوطني. ومؤسســــة، نجــــم الــــدین أرباكــــان 

، كان للحزب فروع في جمیع أنحـاء الـبالد. وكـان هـذا الحـزب التشـكیل الجدیـد ١٩٧٣
لتعبئـــة الحركـــة اإلســـالمیة فـــي تركیـــا. بعـــد حـــّل  (*)الـــذي وظفـــه نجـــم الـــدین أرباكـــان 

المحكمـة الدسـتوریة، بسـبب نشـاطاته العدائیـة للعلمانیـة، حزب النظام الوطني من قبل 
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أّسس أرباكان هذا الحـزب. سـاعد سـلیمان عـارف، األمـین العـام السـابق لحـزب النظـام 
  منطقة. ٦٧الوطني، أرباكان في إعادة تنظیم الحزب في 

) مـــن عطـــف ١٩٨٠ – ١٩٧٢اســـتمد حـــزب الســـالمة الـــوطني قّوتـــه أثنـــاء فتـــرة ( 
. كما تبنت صـحیفته، تـالي كارتـه، ١٩٧٩سالمي فتطّور أكثر بعد عام الرأي العاّم اإل

شــعار إقامــة الدولــة اإلســالمیة وعملیــة انتقــاد العلمانیــة فــي تركیــا والــدعوة إلــى العــودة 
إلى الشریعة (**). عالوة على ذلك، عـارض الحـزب الوجـود العسـكري األمریكـي فـي 

ســـطیة. وشـــّدد الحـــزب بـــأّن انتشـــار تركیـــا، الـــذي اعتبـــره موجهـــًا ضـــّد الـــدول الشـــرق أو 
المبـادئ اإلســالمیة ال ینبغــي أن یكــون بـالقوة بــل مــن خــالل خلـق بیئــة منفتحــة للمســلم 

  .(*)تسمح له بالعودة إلى اإلسالم 
فـــي تشـــكیلة الحیـــاة السیاســـیة لتركیـــا، وقـــف الحـــزب فـــي المنتصـــف بـــین اللیبـــرالیین 

، ١٩٨٠بهــا هــو قدرتــه فــي عــام  والیســاریین. ومــن إنجازاتــه الحــزب التــي كــان فخــوراً 
وبالتعاون مع حزب الشعب، على أن تكـون عنـده القـوة الكافیـة لسـحب الثقـة مـن وزیـر 

  ه الصهیونیة.خارجیة، خیر الدین أركمان، لمیولال
. ١٩٧٣عبئــت مصـــادر حــزب الســـالمة كلهــا فـــي الحملــة لالنتخابـــات العامــة مـــن 

بالمئــة مــن  ١١٨ة. وربــح الحــزب ســافر زعمــاء الحــزب علــى نحــو واســع وتكّلمــوا بجّدیــ
بالمئـــة مــــن أصــــوات  ١٢مقعــــدًا و ٤٥٠مـــن  ٤٨أصـــوات الجمعیــــة الوطنیـــة الكبیــــرة، 

. وهكــذا، جــاء الحــزب فــي المرتبــة ٥٢مجلــس الشــیوخ، ثالثــة مــن المقاعــد مــن أصــل 
  الثالثة بعد الحزب الجمهوري وحزب العدالة.

االقتصـادیة، كـّل هـذا باسـم الوزارة ورّكز على السیاسـات التربویـة و  دخل الحزب في
األخــالق والقــیم اإلســالمیة. ناضــل لتــرویج التعلــیم الــدیني، وإلنفــاق األمــوال لألغــراض 
الدینیــة، ولمنــع الكحــول، ولمعارضــة انضــمام تركیــا للمجموعــة االقتصــادیة األوروبیــة، 
وفّضـل إنشـاء ســوق مشـتركة للـدول اإلســالمیة. حـل النظـام العســكري الحـزب فـي عــام 

١٩٨١.  
إّن عقیــدة حـــزب الســـالمة هــي ضـــد الكمالیـــة وتقـــوم علــى إزالـــة العلمانیـــة وتأســـیس 
الدولـة اإلســالمیة فــي تركیــا. كمــا أن تــدینها یخـتلط بقــوة مــع المشــاعر القویــة مــن أجــل 

عقیـدة الحـزب إلـى برنــامج ربـط القومیـة التركیـة باإلسـالم . عـالوة علــى ذلـك، اسـتندت 
مج إلــى التوصــل إلــى ســعادة األمــة (*) وأمنهــا اقتصــادي متطــّور جــدًا. یهــدف  البرنــا
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عـــن طریـــق التقـــّدم األخالقـــي والمـــادي. افتـــرض الحـــزب أن التقـــّدم األخالقـــي یحتـــاج 
لمجتمع صالح: أي المجتمع القـائم علـى اإلسـالم الموجـود فـي التـراث التركـي المجیـد. 

مًا اقتصـــادیًا لـــذا، یتطّلـــب التقـــّدم المـــادي تطـــویرًا عاّمـــًا، وعملیـــة تصـــنیع ســـریعة، وتقـــد
اجتماعیًا متوازنـًا. علـى سـبیل المثـال، جـادل الحـزب بـأّن التصـنیع المطلـوب فـي تركیـا 
بشـــّدة ال ینبغـــي أن یكـــون علـــى حســـاب الرجـــل البســـیط. لـــذا، جمـــع الحـــزب مـــا بــــین 
األخــالق والــدین (*) مــع التصــنیع ممــا شــّكل صــورة الحــزب األیدیولوجیــة وتمیــزه عــن 

  تندة إلى الدین. یعود كل هذا إلى شخصیة قیادة الحزب.األحزاب (*) األخرى المس
یؤّكــد برنــامج الحــزب علــى النقــاط التالیــة: الحاجــة إلــى مجتمــع مســتقیم وللعلمانیــة 
كضــمان للحریــة (*) واالعتقــاد والــوعي (*) ورادع للنزاعــات الداخلیــة وعــدم اســتعمال 

جــزء مــن حریــة الفكــر.  العلمانیــة لقمــع معتقــدات دینیــة معّینــة. إن حریــة االعتقــاد هــي
، أظهـر الحـزب تغییـرات أساسـیة ١٩٧٣على أیة حال، بعد نجاحه فـي انتخابـات عـام 

  تتعّلق بوجهة نظره من الحریات.
إن القیــادة، خصوصــًا أرباكــان، وبضــعة مــن طالبــه الســابقین فــي الجامعــة التقنیــة 

نــــاهج فــــي اســــطنبول، وعــــدد مــــن المســــلمین التقلیــــدیین، كرســــت نفســــها الســــتعمال الم
أشـخاص متـدینون، الحدیثة في التنظیم والدعایـة السیاسـیة. كمـا كـان فـي الحـزب عـدة 

سـنة، فـي الخـروج مـن االعتـزال السیاسـي،  ٥٠سمحت لهم الفرصة، للمـرة األولـى فـي 
وكــــذلك الحـــــال بالنســـــبة إلـــــى العدیـــــد مـــــن الصـــــّناع الصـــــغار الـــــذین شـــــعروا بـــــالخطر 

ة. ظهـــر الحـــزب كحـــامي هـــذه الجماعـــة االقتصـــادي مـــن الصـــناعات الكبیـــرة الرئیســـی
الكبیرة في معارضتها النضمام تركیـا فـي المجموعـة االقتصـادیة األوروبیـة. جـاء دعـم 
الحــزب االنتخــابي الرئیســي مــن منــاطق تركیــا األقــّل تقــدمًا والبلــدات األصــغر مســاحة. 
باإلضــافة إلــى صــحف إســالمیة موجهــة، والتــي دعمــت الحــزب، نشــر الحــزب یومیــًا، 

وكـان لدیـه العدیـد مـن النشـرات الدوریـة االخـرى فـي ملي جازیت، في اسـطنبول  جریدة
كافــة أنحــاء الــبالد. راجــع أیضــًا: أرباكــان، نجــم الــدین؛ حــزب النظــام الــوطني؛ حــزب 

  الرفاه.
ــري . هــذا كــان الحــزب الجزائــري األول الــذي دعــا إلــى حــزب الشــعب الجزائ

) ١٩٥٦ -١٩٣٧یة الجزائریــة أثنــاء ( اســتقالل الجزائــر. علىالحیــاة السیاســیة اإلســالم
ورّكــز اهتمامــه علــى تطــویر القضــایا اإلســالمیة ودعــم الجهــود إلنعــاش اللغــة العربیــة. 
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أیــة حــال، اعتمــد بشــّدة علــى اإلســالم الشــعبیي للطــرق الصــوفیة، ممــا أوقعــه فــي  علــى
صـراعات مـع جمعیــة العلمـاء المسـلمین (*). دعــا الحـزب إلـى الجهــاد (*) ضـّد القــّوة 

  االستعماریة.
مؤسســـة كـــان مصـــالي الحـــّج، وكـــان الـــزعیم األول الـــذي طالـــب باالســـتقالل التـــام 
بشـــكل صـــریح. طـــّور خطابـــه لیكـــون شـــعبیًاَ◌ إســـالمیًا. ســـیطر هـــذا الحـــزب بعـــد نجـــم 

  .١٩٢٦شمال أفریقیا، الذي أّسسه أیضًا مصالي في عام 
ــران ــي إی . أّســس الحــزب فــي حــزب الشــعب الجمهــوري اإلســالمي ف

مــن قبــل مؤیــدین آلیــة اهللا محمــد شــریعتمداري (*)، المنــافس الــدیني الرئیســي  ١٩٧٩
(*). ومـــع أّن الحـــزب دعـــم فكـــرة  ١٩٧٩آلیـــة اهللا الخمینـــي (*) فـــي الثـــورة اإلیرانیـــة 

الجمهوریـــة اإلســـالمیة، إال أنـــه عـــارض بشـــّدة مبـــدأ الـــولي الفقیـــه (*). فشـــریعتمداري 
نّوعــــة، فكانــــت لــــه مقــــابالت عــــدة مــــع یركــــز علــــى أهمیــــة تحّمــــل وجهــــات النظــــر المت

المراســــلین الصــــحفیین مــــن أجــــل التعبیــــر عــــن آرائــــه فــــي السیاســــة العاّمــــة فــــي الفتــــرة 
 )١٩٨٠ – ١٩٧٩.(  

ـــة مـــا  كانـــت قاعـــدة الحـــزب فـــي أذربیجـــان، كمـــا كـــان أعضـــاؤه ناشـــطین فـــي مقاتل
یعتبرونــه إســاءات الحــزب الجمهــوري اإلســالمي (*) المــوالي للخمینــي. بعــد عــدد مــن 

، ووضــــع ١٩٨٠الهجمــــات علــــى المكاتــــب ومؤیــــدي الحــــزب، حــــل الحــــزب فــــي عــــام 
شــریعتمداري تحــت اإلقامــة اإلجباریـــة الفعلیــة. واتهــم بتنظــیم مـــؤامرة اغتیــال فیمــا بعـــد 

. ١٠٨٦ضــّد الخمینــي. فجــرد مــن ألقابــه الدینیــة وبقــى فــي قــم إلــى أن مــات فــي عــام 
  راجع أیضًا: شریعتمداري، آیة اهللا محمد.

  . راجع: اتحاد القوى الشعبیة.ورىحزب الش

  . راجع: حزب اهللا.حزب الشیطان
حــــزب العمــــل اإلســــالمي فــــي الــــیمن. أعلــــن عــــن تأســــیس هــــذا الحــــزب فــــورًا بعــــد 

. أّسســه إبــراهیم بـــن محمــد الــوزیر. ویهـــدف الحــزب إلـــى ١٩٩٠توحیــدالیمن فــي عـــام 
مجتمـــع خّیـــر. تطبیـــق تعـــالیم اإلســـالم (*) وربـــط فهـــم الـــدین (*) بالتقـــّدم فـــي تطـــویر 

ســالم هــي القــرآن (*)، والحــدیث الصــحیح واإلجمــاع(*) ومصــادر فكــره فــي تفســیر اال
دور الدولـة إلـى الحـّد تطبیق اقتصاد إسـالمي ویقلـص  والروح العاّمة للدین. یدعو الى
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األدنى. یتقبل الحـزب التعددیـة (*) كنتیجـة للشـورى (*)، التـي یعتبرهـا مفهومـًا موازیـًا 
  *).للدیموقراطیة (

حزب النظام الوطني. هذا الحزب كان الحزب الشـرعي األول فـي تركیـا الجمهـوري 
الـــذي دعـــا إلـــى اعتمـــاد اإلســـالم  (*) فـــي سیاســـاته. أّســـس هـــذا الحـــزب وترأســـه فـــي 

نجــــم الــــدین أرباكــــان (*)، وهــــو العضــــو المســــتقل فــــي  ١٩٧٠كــــانون الثــــاني/ ینــــایر 
دســة اآللیــة فــي جامعــة اســطنبول نهالجمعیــة الوطنیــة مــن كونیــا، وأســتاذ ســابق فــي ال

، واصـبح ١٩٧٠التقنیة. عقد الحـزب مـؤتمره االول العـاّم، فـي أنقـرة فـي شـباط/ فبرایـر 
نقطــة بدایـــة تأســـیس الفـــروع فـــي المنـــاطق المدنیـــة األخـــرى. كـــان أرباكـــان وأمـــین عـــام 

  الحزب، سلیمان عارف عمرو، نشیطین جدًا في استقطاب األعضاء.
اّمة لإلسالم مكتب المـدعي العـام لمحاكمتـه أمـام المحكمـة قادت دعوت الحزب الع

الدستوریة، على أساس استغالل الدین لألهداف السیاسیة. حلت المحكمـة الحـزب فـي 
. أّســـس بعـــض زعمائــــه حـــزب الســـالمة الــــوطني (*) بعـــد ذلـــك بالتوجــــه ١٩٧١عـــام 

نتــائج  إلــى ١٩٧٦األیــدلوجي نفســه. لــم تــؤِد محاولــة بعــث الحــزب فــي أنقــرة فــي عــام 
  عملیة.

مثّلــت عقیــدة الحــزب بـــدیًال أساســیًا للعلمانیــة، العقیـــدة الرئیســیة للجمهوریــة التركیـــة 
وهـــــي منصـــــوص علیهـــــا فـــــي الدســـــتور (*). بینمـــــا ال یســـــتطیع الحـــــزب أن یعـــــارض 
العلمانیة علنًا، إال أنـه انتقـد أّي تفسـیر (*) یعـارض الـدین. عـالوة عـن ذلـك، بینمـا ال 

ّمن اإلســـالم كمبــدأ تـــوجیهي ضــمن برنامجـــه، إال أن دعوتـــه یســتطیع الحـــزب أن یتضــ
لتبنـــي األخــــالق (*) اإلســـالمیة كانــــت مرئیــــة جـــدًا. ربــــط الحـــزب اإلحیــــاء األخالقــــي 
بالســعي للتوصــل للعدالــة االجتماعیــة (*) والســعادة والســالم (*). یعتقــد الحــزب بـــأّن 

  اإلسالم ما كان تقدمّیًا فقط بل یتوافق مع رفاهیة تركیا.
ا أن جزءًا مهمًا من برنامجه كان إعادة تأسـیس وتشـجیع التعلـیم الـدیني فـي كـّل كم

المــدارس التركیـــة. وألن مؤســـس الحـــزب معـــروف كمهنـــدس آلـــي، فـــإن موقـــف الحـــزب 
الداعي للتقدم التكنولوجي كان موثوقًا به. كان الزعماء اآلخـرون أكثـر أرثوذكسـیة مـن 

لتـي كانـت تحتكرهـا الفئـات الحاكمـة، مؤیـدین ا زودت الدوائر التقلیدیة، وامالمؤسس؛ ك
للحــزب. وبینمــا لــم یمتلـــك الحــزب صــحیفة، دعمتــه عـــدة نشــرات دوریــة، والتــي دعـــت 
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لإلســــالم أثنــــاء الســــتّینات. راجــــع أیضــــًا: أرباكــــان، نجــــم الــــدین؛ حــــزب الرفــــاه؛ حــــزب 
  السالمة الوطني.

  المیة في تونس.س. راجع: حركة النهضة اإلٍ حزب النهضة

  . راجع: اتحاد القوى الشعبیة.الرقیب حسن، عبد

ــادر ــاني، عبــد الق ). راجــع: حركــة النهضــة اإلســالمیة فــي - ١٩٥٧(  حّش
  الجزائر؛ الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في الجزائر.

  ، عبد اهللا كامل. راجع: األفغان العرب.الحشایكة

 . یؤّكــد األصــولیون، وخصوصــًا الرادیكــالیین، علــى الحاجــة للمؤسســاتالحضــارة
الحدیثة والجدیدة إلیجاد حضارة حدیثة مستندة إلـى اإلسـالم (*). إن رفضـهم المتعّمـد 
للحضــارة الغربیـــة (*) والحضــارة اإلســـالمیة التقلیدیــة یقـــودهم لتأییــد الحاجـــة لألصـــالة 
اإلسالمیة (*) في كونهـا األرضـیة الضـروریة لتطـویر النظریـات الجدیـدة. هـذا ینطبـق 

للحكـم، كاألشــكال الصـحیحة للدولــة(*) اإلســالمیة. إال أن أیضـًا علــى السـمة الشــكلیة 
االتجـــاه المعتـــدل یســـتعمل بعـــض األفكـــار واألشـــكال الغربیـــة مثـــل الدیموقراطیـــة (*)، 

  فیعملون على أسلمتها دائمًا بتوظیف المفاهیم اإلسالمیة مثل الشورى (*).
ند إلـى التوحیـد یجادل األصولیون بأّن الحضارة اإلسالمیة الجدیدة البد من أن تسـت

(*) ومبادئهــــا المصــــاحبة مــــن جاهلیــــة وحاكمیــــة (**) ومؤسســــات المجتمــــع والدولــــة 
اإلســـالمیة (**). كمـــا یجـــب أن تكـــون أیضـــًا مســـتندة إلـــى مـــنهج اإلســـالم وعالمیتـــه 
(**) ممـــا یـــؤّدي إلـــى تطـــویر نظـــام (*) إســـالمي ونظـــام عـــالمي (*) عـــادل. یـــدین 

ـــة األخـــالق (*). كمـــا األصـــولیون الحضـــارة الغربیـــة لمادیتهـــ ا، والســـتعمال القـــّوة، ولقل
ینتقدونه بسبب النظام العالمي الغربي الـذي بنـي علـى النزاعـات العالمیـة التـي أنتجتهـا 
هــي. راجــع أیضــًا: عبــده، محمــد؛ البنــا، حســن؛ الحــوار؛ األصــولّیة؛ األصــول؛ حركــة 

عیــــة التــــراث النهضــــة اإلســــالمیة؛ التــــاریخ؛ حــــزب التحریــــر اإلســــالمي؛ التفســــیر؛ جم
الثقــــافي اإلســــالمي؛ إســــرائیل؛ العدالــــة؛ المشــــروعیة؛ المــــنهج؛ اإلصــــالحیة؛ الحداثــــة؛ 

  الجاهلیة؛ الوحدة اإلسالمیة؛ رضا، محمد رشید؛ العلم؛ الغرب؛ الحضارة الغربیة.
الحضــارة الغربیــة. األصــولیون، وخصوصــًا الرادیكــالیین كّســید قطــب (*) یجــادلون 

اسـیة للحضـارة الغربیـة هـو الفكـر الیونـاني، وهـو فكـر یعـاني بأّن إحـدى المكّونـات األس
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العیـوب التالیـة: االعتقـاد فـي المـاّدة وفقـدان الحساسـیة لمـا هـو غیـر مـادي، قلـة أهمیــة 
العامل الروحي، واالعتماد علـى الحیـاة الدنیویـة ومتعهـا، والـوالء للتیـارات القومیـة. كـّل 

المادیــة، ولهـذا فــإن خصــائص اهللا (*)  هـذه النقــاط یمكـن أن تعبــر عنهــا كلمـة واحــدة 
فـي الغـرب تجّسـدت فـي األصـنام والمعابــد. فالیونـانیون لـم یسـتطیعوا تجریـد خصــائص 
اهللا عــن المادیــة؛ لهــذا، اخترعــوا إلهــًا للجمــال، وآخــر للقــّوة وهكــذا. قــادت مثــل وجهــات 

ى) النظــر المادیــة هــذه فــي النهایــة إلــى نوعیــة مادیــة للمعیشــة (نحــت، رقــص، موســیق
ممــا أثــر ســلبًا فــي أخــالق الیونــانیین وأّدى إلــى انتشــار الرخــاوة األخالقیــة والفوضــویة 

  السیاسیة.
عــالوة علــى ذلــك، ینتقــد أبــو الحســن النــدوي (*) التــراث الرومــاني، المكــّون الثــاني 
للحضارة الغربیة. ومـع أّن الرومـان كـانوا أقـل فلسـفة وأقـل شـاعریة مـن الیونـانیین، فقـد 

ى القّوة والتنظیم؛ وفي الحقیقة، أضیف مفهـوم القـّوة إلـى المادیـة. فالرومـان اعتمدوا عل
كـــانوا منشـــغلین بفكـــرة حكـــم العـــالم. وفـــي السیاســـة، علـــى ایـــة حـــال، تجـــاوز الرومـــان 
آلهـــتهم ألنهـــم مـــا كـــان عنـــدهم أّي وزن سیاســـي. وفـــي النهایـــة، انهـــارت اإلمبراطوریـــة 

. هــذا تــزامن مــع تحــول االمبراطوریــة إلــى الرومانیةبســبب التــرف واالنحطــاط األخالقــي
المســیحیة علـــى یـــد االمبراطـــور قســـطنطین. لكــن المســـیحیة(*) خســـرت فـــي الحقیقـــة، 
ألن الجاهلیـــة (*) الیونانیـــة والتقـــدیس الرومـــاني للقـــّوة انتصـــرا علـــى الـــروح الصـــحیحة 

لیـوم للمسیحیة. وأخیـرًا، انتصـرت المادیـة علـى كـّل أشـكال الفكـر، الـذي مـا زالـت إلـى ا
  المیّزة الرئیسیة للفكر الغربي.

یجـــادل العدیـــد مـــن األصـــولیین المتشـــددین كـــأبي األعلـــى المـــودودي (*) وقطـــب 
والنـدوي بــأّن التقســیم الممّیــز بــین الطریقـة الفلســفیة الغربیــة والطریقــة الدینیــة اإلســالمیة 

م علـــى (*) أن الطـــرق الفلســـفیة تنشـــأ فـــي العقـــل اإلنســـاني، لكـــن الطریقـــة الدینیـــة تقـــو 
ســــــالمیة یعطیهــــــا الــــــوحي وتتعلــــــق بــــــالوعي (*). إّن األصــــــل اإللهــــــي للخطابــــــات اال

 –مصــداقیتها األساســیة بحیــث إنهــا ال تعــاني مــن الــنقص اإلنســاني والجهــل والرغبــة 
ـــــات اإلنســـــانیة. مـــــع أّن األدیـــــان األخـــــرى، خصوصـــــًا  ـــــزات مشـــــتركة للخطاب وهـــــي می

ســـــالم (*)، مــــع هـــــذا، أدى تـــــدخل المســــیحیة والیهودیـــــة (*)، كانـــــت أصــــًال مثـــــل اإل
  مثل الجاهلیة (*) والمادیة. –العناصر اإلنسانیة في تفسیراتها إلى إزالة مصداقیتها 
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لـــذا، یـــرى األصـــولیون المتشـــددون أن الحضـــارة الغربیـــة ال یمكـــن أن تكـــون قاعـــدة 
تجدیــد العــالم اإلســالمي ألن الغــرب (*) یفتقــر إلــى المكــون الضــروري لبــدء الحضــارة 

نـــة واألخالقیـــة والعادلـــة. فالتجدیـــد اإلســـالمي یجـــب أن یســـتند إلـــى األصـــالة (*) المتز 
اإلســالمیة. أمــا اســتعمار الغــرب (*) فــأدى إلــى دمــار العــالم اإلســالمي. راجــع أیضــًا: 
الحضـــارة؛ جمعیـــة التـــراث الثقـــافي اإلســـالمي؛ إســـرائیل؛ المـــنهج؛ الحداثـــة؛ الجاهلیـــة؛ 

  رضا، محمد رشید.
وأبــي األعلــى ض األصــولیون المتشــددون كّســید قطــب . یــرفحقــوق اإلنســان

المـودودي (**) االعتــراف بوجـود أي حقــوق مـا عــدا تلـك التــي تفرضـها الشــریعة(*). 
ویصــّرون علــى أّن الحقــوق الوحیــدة هــي تلــك التــي تشــتق مــن الشــریعة ولــیس مــن أّي 
نظــــام (*) فلســــفي ونظــــام سیاســــي علمــــاني. ویعتقــــدون بــــأّن قضــــیة حقــــوق اإلنســــان 

تعمل سیاسیًا ضّد المسلمین والدول اإلسالمیة لكي یجبروا على الخضـوع للمصـالح تس
  الغربیة.

أمـــــا األصـــــولیون المعتـــــدلون، مثـــــل راشـــــد الغنوشـــــي ومحمـــــد ســـــلیم العـــــوا (**)، 
فیعتقـــدون بـــأّن الفكـــر اإلســـالمي ال یتقبـــل فقـــط هـــذه الحقـــوق كحقـــوق أساســـیة بـــل إن 

نســان كإنســـان بهــذه الحقـــوق. كمــا یراجعـــون اإلســالم كـــان النظــام األول الـــذي زود اإل
النظریة الفقهیة لمقاصد الشریعة والحقوق الشرعیة لكـي یظهـروا بـأّن منظومـات حقـوق 
اإلنسان الطبیعیة یمكن أن تطّور من منظور إسالمي ویمكـن أن تـدمج فـي المنظومـة 

بهــة الرئیسـیة للفكـر اإلسـالمي الحـدیث. راجـع أیضــًا الـوعي؛ الغنوشـي، راشـد؛ حـزب ج
العمــل اإلســالمي؛ جمعیـــة التــراث الثقـــافي اإلســالمي؛ مجاهــدي خلـــق؛ شــفیق، منیـــر؛ 

  الترابي، حسن.
  . راجع: حقوق اإلنسان.الحقوق الشرعیة

الحكـــم اإلســــالمي. راجـــع: الحكومــــة اإلســـالمیة. راجــــع أیضـــًا الخالفــــة؛ الدســــتور؛ 
  الحكم الدستوري؛ الحكم؛ الدولة اإلسالمیة؛ الحكومة الدینیة.

كــــم، اشــــكال. تســــهب أكثریــــة األصــــولیین المعتــــدلین فــــي ربــــط اشــــكال الحكــــم الح
فتنكــر الشــرعي علــى المشــروعیة الشــكلیة (*) المعتمــدة علــى االختیــار الشــعبي العــاّم 

كــّل األشــكال النخبویــة، وخاصــة حكــم رجــال الــدین (*). لــذا، فــان الحكومــة التمثیلیــة 
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لزاویـــة فـــي تشـــكیل أّي دولـــة تصـــبح، بســـبب توقفهـــا علـــى مبـــدأ الشـــورى (*)، حجـــر ا
  شرعیة.

بطریقــة أو بــأخرى، یفتــرض األصــولیون الحاجــة للمشــاركة العاّمــة ویطــالبون بحــق 
الشـــعب فـــي انتخـــاب الحّكـــام السیاســـیین. وألن الشـــورى لـــم تعـــّرف بشـــكل محـــّدد؛ فـــإن 
شـكلها الیــوم هـي مســألة تنظیمیــة تعتمـد علــى حاجـات كــّل عصــر. كانـت الشــورى مــن 

ـــذین نصـــحوا الحـــاكم واقترحـــوا العمـــل الـــذي یجـــب الناحیـــة التار  یخیـــة مجـــال العلمـــاء ال
. راجــــع أیضــــًا: الحكــــم الدســــتوري؛ الحكومــــة اإلســــالمیة؛ اإلخــــوان المســــلمون، اتباعــــه

  إیدیولوجیا؛ الحكومة الدینیة.
. یـرى األصـولیون المعتـدلون أن الحكـم الدسـتوري، أو الحكـم الحكم الدستوري

ال ینبغي أن یكون مجرد مسـألة نسـخ عـن العـالم الغربـي  المستند إلى دستور (*) عامّ 
لكــــن البــــد مــــن أن یؤســـــس علــــى اإلســــالم عبــــر مـــــروره بعملیــــة تأصــــیل المعلومـــــات 
ـــــى مراعـــــات  ـــــق الشـــــریعة (*) اإلســـــالمیة باإلضـــــافة إل األساســـــیة الفلســـــفیة عـــــن طری
الموضـــوعیة. ینتقـــد حســـن البنـــا(*) وآخـــرون، علـــى ســـبیل المثـــال، تجربـــة مصـــر مـــع 

م الدستوري ویطلـب إعـادة توجیهـه نحـو الشـریعة اإلسـالمیة، خصوصـًا بعـد فشـله الحك
ـــــى المســـــتوى النظـــــري، یســـــند  ـــــاة مصـــــر السیاســـــیة. عل فـــــي األداء اإلیجـــــابي فـــــي حی
األصـولیون الحكـم الدسـتوري إلـى الشـورى (*) ویـّدعون أن الشـورى هـي أقـرب منـاهج 

ــــــى الطبیعــــــة السیاســــــیة لإلســــــالم (*). واألك(*)  ــــــة مــــــن هــــــذا أن الحكــــــم إل ــــــر أهمّی ث
األصـــولیین یجـــدون تبریـــرات نّصـــیة قرآنیـــة لتبنـــي الحكـــم الدســـتوري كشـــورى. وبمـــا أن 
القــــرآن یحتــــوي علــــى اآلیــــات المؤسســــة والمؤیــــدة لمبــــادئ الحكــــم ولممارســــة الســــلطة، 
یوظف اإلسالمیون القرآن من أجل الداللـة علـى مشـروعیة سـلطة الجماعـة فـي إنشـاء 

ة، والحكومــات، وأشــكال الحكــم (*) والســلوك السیاســي. فــالقرآن وٕانهــاء الــنظم السیاســی
یــزّود الجماعـــة بــالقّوة الموازیـــة لقـــوة الدولــة، والتـــي یجـــب أن تعمــل بموجـــب طموحـــات 
ــــة اإلســــالمیة؛ اإلصــــالحیة؛ اإلخــــوان  وحاجــــات النــــاس راجــــع أیضــــًا: الدســــتور؛ الدول

  المسلمون، إیدیولوجیا؛ الصدر، محمد باقر.
الحكــم؛ الحكومـــة الحكومــة اإلســـالمیة. راجــع أیضــًا: الخالفــة؛ . راجــع الحكومــة

  الدینیة؛ الحكومة، وظیفة؛ الدولة اإلسالمیة.
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. عنــد األصــولیین، تعنــي الحكومـة اإلســالمیة فــي أغلــب الحكومــة اإلســالمیة
األحیان الدولة اإلسالمیة (*)، والتي تمّثل العضو المركـزي فـي النظـام اإلسـالمي(*) 

تشــــتّق شــــرعیة (*) الحكومــــة اإلســــالمیة فــــي ممارســــة ســــلطتها مــــن للحاكمیــــة (*). و 
الجماعـــة مـــن خـــالل ممارســـة الشـــورى (*) وتفعیـــل اإلجمـــاع (*). كمـــا أن مســـؤولیة 
الحكومــة هــي ضــعفان: مســؤولیة مــا هــو دینــي ومســؤولیة مــا هــو سیاســي، وأمـــام اهللا 

وسیاســیًا عــن والنــاس. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الحكومــة اإلســالمیة هــي مســؤولیة أدبیــًا 
ــــد رغبــــات  ــــذا یجــــب أن تكــــون الحكومــــة متجاوبــــة وتنــــزل عن وحــــدة الجماعــــة (*). ول
الجماعة وآرائها. ویرى األصولیون أن سلطة الحاكم على الجماعـة ومسـؤولیته أمامهـا 
تســـتمد مـــن الحقیقـــة بـــأّن اإلســـالم (*) یعتبـــر أن مؤسســـة الحكومـــة قائمـــة علـــى عقـــد 

أجـل حمایـة مصـالح المحكـوم. إن مكافـأة وعقـاب  اجتماعي بین الحـاكم والمحكـوم مـن
ــع الجماعــة بالســیادة المعنویــة علــى  الحــاكم یجــب أن یعتمــدا علــى آراء الجماعــة. تتمّت
الحــاكم فــي األمـــور العاّمــة والجزئیـــة. لــذا، فـــإن شــرعیة الحـــاكم أو الحكومــة یجـــب أن 

(*) فقـد تتغّیــر تـرتبط دائمـًا بشـورى الجماعــة والخضـوع إلرادتهـا. أمـا أشــكال الحكومـة 
مــن وقــت إلــى آخــر ومــن زمــان إلــى آخــر، لكــن البــد مــن االلتــزام بالقواعــد األساســیة 
ـــــة؛  ـــــد اإلســـــالمي؛ الشـــــریعة؛ العدالـــــة اإلجتماعی لإلســـــالم. راجـــــع أیضـــــًا حركـــــة التوحی

  الحكومة الدینیة؛ الترابي، حسن؛ األمة.
ق حكومـة . ان الحكـم فـي اإلسـالم (*) ال یعنـي علـى اإلطـالالحكومة الدینیة

ـــدین، لكـــن حكـــم الشـــریعة (*)، علـــى أیـــة حـــال. یعتبـــر ّســـید قطـــب  أو حكـــم رجـــال ال
وحسن البنا (**) أنه لیس هناك وجود شـرعي لجماعـة معّینـة یمكـن اعتبارهـا جماعـة 
رجــال الـــدین؛ فهنـــاك فقـــط علمـــاء فــي الـــدین. إن الحكومـــة اإلســـالمیة (*) الصـــحیحة 

إلســــالمیة، حیــــث تعــــّرف الشــــریعة أشــــكال عمومــــًا هــــي الحكــــم القــــائم علــــى األفكــــار ا
  الحكومة (*) وبنیة المجتمع.

هكذا، ینكر األصولیون السّنة وجود أي سلطة موروثة أو معطـاة للعلمـاء. لـذا فـإن 
وصــف الحكومــة اإلســالمیة الصــحیحة كثیوقراطیــة هــو خطــأ فــي التســمیة ألنــه یعطــي 

ریــة السیاسـیة وال الممارســة االنطبـاع الخــاطئ حـول حقیقــة اإلسـالم وتعالیمــه. فـال النظ
  السیاسیة تضفي مصداقیة على أن الحكم في اإلسالم هو ثیوقراطیة.
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بآیـة على أیـة حـال، إن رؤیـة التیـار الشـیعي فـي األصـولیة اإلسـالمیة (*) الممثلـة 
اهللا الخمینــي (*) للحكــم السیاســي قــد تكــون أكثــر مالئمــة مــع الثیوقراطیــة. فــالخمیني 

ة اإلســـالمیة، إلـــى أن الحكـــم السیاســـي مشـــروع فقـــط لرجـــال یـــدعو فـــي كتابـــه الحكومـــ
الـــدین ألن الحكومـــة اإلســـالمیة الصـــحیحة یجـــب أن تســـتند إلـــى الفقـــه (*)، والبـــد أن 

  یمثل الحاكم عملیًا اإلمام الغائب.
علــى أیــة حــال، فــإن أغلبیــة األصــولیین تســتبعد الحاجــة لجماعــة معّینــة مــن أجــل 

. إذ أن ســلطتها تنبــع مــن االلتــزام بالحاكمیــة (*) مشــروعیة (*) الحكومــة اإلســالمیة.
وتنفیــذ الشــریعة. بینمــا یــرى الخمینــي وقطــب أن الشــریعة هــي أســاس الحكومــة، یعتبــر 
قطـب أن حــق ممارسـة الحكــم هــو حـق جمــاعي، یـرى الخمینــي أنــه حـق اإلمــام بشــكل 

  مباشر أو غیر مباشر.
میة هـــــي حكومـــــة یـــــرفض أكثـــــر األصـــــولیین أّي تلمـــــیح إلـــــى أن الحكومـــــة اإلســـــال

ثیوقراطیـــة ألنـــه لـــیس هنـــاك، ابتـــداء، أي فئـــة یمكـــن أن تمـــنح بشـــكل دائـــم أو بـــالنص 
الحكم الدیني. عالوة عن ذلك، فبتطبیق الشریعة فقـط، ال بوجـود رجـال الـدین، یتحـول 
اإلسالم إلى حكم بشكل صحیح. وبمـا أن اإلسـالم أقـام مجتمعـًا مسـتندًا إلـى الشـریعة، 

لحكومـة رجـال الـدین یـنجم عـن معارضـتهم لفكـرة الحـق اإللهـي  فإن رفـض األصـولیین
لســلطة رجــال الــدین. یؤّكــد قطــب، والبنــا، وحســن الترابــي وراشــد الغنوشــي (**) علــى 
الفـــرق بـــین  رجـــال الـــدین والســـلطة الدینیـــة؛ فرجـــال الـــدین لیســـت لهـــم أي ســـلطة، أمـــا 

ین علـــى أنـــه مثـــال الســلطة الدینیـــة فهـــي للجماعـــة لــذا، ال یجـــوز أخـــذ حكـــم رجــال الـــد
ـــة. فاإلجمـــاع  الحكومـــة اإلســـالمیة، فـــال النظریـــة وال الممارســـة تـــدعم مثـــل هـــذه المقول
والشـورى (**) هــي المبـادئ التــي تـزّود الســلطة للجماعـة، ولــیس لرجـال الــدین. راجــع 

  أیضًا: الحكم؛ الحكومة، وظیفة؛ الدولة اإلسالمیة.
  سالمیة الثانیة.. راجع: األممیة اإلالحكومة العالمیة لإلسالم

. یجــادل األصــولیون المتشــددین بــأّن وظیفــة الحكومــة هــي الحكومــة، وظیفــة
تحقیق الفطرة (*) وتنفیذ الشریعة (*) كمـا دعـا إلیهمـا القـرآن (*). مـن ناحیـة أخـرى، 
یتقبــــل األصــــولیون مبــــدأ الحقــــوق الطبیعیــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الملكیــــة. أمــــا األصــــولیون 

فــــة الحكومــــة هـــي تمثّیــــل مصــــالح النــــاس ضــــمن حــــدود المعتـــدلون فیقولــــون بــــأّن وظی
ــــل  الشــــریعة اإلســــالمیة. فهــــي لیســــت حكومــــة رجــــال الــــدین (*). علــــى أیــــة حــــال، یقّل
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األصولیون من أهمیة السلطة الدینیـة الرسـمیة فـي اإلشـراف علـى السـلوك اإلجتمـاعي 
والفــــردي ویتركــــون مجــــاًال أكبــــر لألفــــراد والمؤسســــات. راجــــع أیضــــًا: حــــزب التحریــــر 
اإلســــــالمي؛ اإلجمــــــاع؛ الحكومــــــة اإلســــــالمیة؛ الجبهــــــة اإلســــــالمیة لإلنقــــــاذ؛ الدولــــــة 

  اإلسالمیة؛ الشریعة.
  . راجع: الحزب اإلسالمي.الحكیم، محسن

ـــاس: حركـــة المقاومـــة اإلســـالمیة فـــي فلســـطین . فـــي أوائـــل حم
طّور اإلخوان المسلمون في فلسطین (*) مركـزهم فـي الجامعـة اإلسـالمیة الثمانینات، 

غزة واشتبكوا بشكل مستمر بـالقوات العلمانیـة لمنظمـة التحریـر الفلسـطینیة. أصـبح في 
الشـــیخ أحمـــد یاســـین (*) زعـــیم المقاومـــة اإلســـالمیة، وســـجن لعـــدة ســـنوات فـــي ســـجن 

 ١٩٩٧إسـرائیلي بعــدما حكــم علیــه بالســجن مــدى الحیــاة. لكّنــه أطلــق ســراحه فــي عــام 
ــــة فــــي صــــفقة بــــین الملــــك حســــین، ملــــك األردن، والســــل طات اإلســــرائیلیة بعــــد المحاول

  الفاشلة الغتیال خالد مشعل (*)، رئیس المكتب السیاسي لحماس، في عّمان.
ـــة اإلســـرائیلیة منـــذ  فیـــدور حـــول  ١٩٦٧أمـــا برنـــامج اإلخـــوان فـــي المنـــاطق المحتل

اإلصــالح االجتمــاعي واالقتصــادي مــن خــالل العــودة إلــى القــیم والمعیشــة اإلســالمیة 
، لـم ١٩٨٧الكفاح المسلح العلني. عنـدما بـدأت االنتفاضـة فـي عـام األصیلة بدًال من 

تشـــترك حركـــة اإلخـــوان ابتـــداء فـــي النشـــاطات المعادیـــة إلســـرائیل، مـــع أّن أصـــولیین 
آخـرین تصـدوا لإلسـرائیلیین. علــى أیـة حـال، أّدى الــدعم الشـعبي المطالـب باالنتفاضــة 

ن التقلیــدي بعــدم العمــل فــي فــي المنــاطق المحتلــة إلــى إعــادة النظــر فــي موقــف اإلخــوا
  نشاطات المقاومة العسكریة بسبب ارتباطها بنشاطات القومیین العلمانیین.

أصــبحت حمــاس منظمــة اإلخــوان التــي شــاركت فــي مقاومــة االحــتالل اإلســرائیلي، 
ـــة اإلســـرائیلیة. كمـــا أصـــبح لهـــا  فأطلقـــت الهجمـــات العســـكریة ضـــّد اإلســـرائیلیین والدول

تهــا للعدیــد مــن المؤسســات االجتماعیــة التــي أسســتها لخدمـــة شــعبیة كبیــرة بســبب إقام
اإلســرائیلي (*)  –حاجــات النــاس. عــالوة عــن ذلــك، رفضــت حمــاس الســالم العربــي 

وبذلك أقصى جهودها إلسقاطه. على أیة حال، امتنعـت حمـاس عـن مواجهـة السـلطة 
العــالم  الوطنیــة الفلســطینّیة. لــدى حمــاس العدیــد مــن المكاتــب فــي كافــة أنحــاء عواصــم

اإلسالمي، في دمشق، وعّمان، وطهران وفـي أمـاكن آخـر. راجـع أیضـًا: أبـو مـرزوق، 
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إســرائیل؛ جــرار، بســام؛ مشــعل، خالــد؛ اإلخـــوان موســى؛ عّیــاش، یحیــى؛ عــزام، نافــذ؛ 
  في فلسطین؛ نزال، خالد؛ العنف؛ یاسین، أحمد؛ زهار، محمود.المسلمون 

  سالمي.. راجع: حركة المجتمع اإلحماس في الجزائر

  . راجع: حزب التحریر اإلسالمي.حمدان، یوسف

  . راجع: تجمع العلماء المسلمین.حّمود ، ماهر

. مـن وجهـة نظـر األصـولیین المعتـدلین، یجـب أن تعـّد الحركـة اإلسـالمیة الحوار
الحدیثــة نفســها، كزعیمــة حركــة اإلحیــاء فــي المجتمعــات اإلســالمیة، لبــدء حــوار مثمــر 

لمســـتویات: السیاســـیة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة، وقبـــل كـــل مـــع العـــالم، وعلـــى كـــّل ا
شـيء، الفكریـة. إذ أن عالّمیـة (*) اإلسـالم (*) تعنـي أن علـى المسـلمین التعامـل مـع 
اآلخرین سواء من ناحیة الخطابات أو اللغة بالشكل الـذي یفهمـه اآلخـرون. فعلـى كـل 

لنــزاع وٕاراقــة الــدماء لكــي المجتمعــات المســلمة والغربیــة أن تتجــاوز تاریخهــا (*) مــن ا
ــــدفع األجــــزاء المتنّوعــــة مــــن العــــالم للتقــــارب. وتشــــتمل رؤیــــة حســــن الترابــــي وراشــــد  ت
الغنوشي (*) للحوار، على سـبیل المثـال، الحریـة (*) فـي مناقشـة كـّل قضـایا الثقافـة، 
والحضـــــارة (*)، والسیاســـــة، واالقتصـــــاد، والمعلومـــــات، والمجتمـــــع، والفنـــــون، وحتـــــى 

اضــــیة. فـــــالحوار بــــین الغــــرب (*) والحركـــــة اإلســــالمیة حــــول الخطـــــاب األلعــــاب الری
السیاســي یجــب أن یتعامــل جوهریــًا مــع ســمتین رئیســیتین: األولــى، المجتمــع السیاســي 
اإلسالمي وأبعاده السیاسیة بمـا فـي ذلـك التمثیـل الخـاطئ عنـد العدیـد مـن النـاس، مـن 

االضــــطراب السیاســــي؛ أن اإلســــالم یفضــــي إلــــى إخمــــاد الحریــــات والظلــــم السیاســــي و 
الثانیــة، النظــام السیاســي اإلســالمي (**) وعالقتــه بقضــایا تغییــر اإلنســان والمجتمــع 
والواقــع، والشــورى والدیموقراطیــة (**)، واإلحیــاء اإلســالمي، والنظــام العــالمي الجدیــد 
(*). فلیس هناك عند الترابي اآلن ال  نهایة التاریخ ، وال صـراع الحضـارات كمصـیر 

إلنسانیة، هذا إذا كانت اإلنسانیة ترید إنقاذ نفسها مـن تعاسـتها وكوارثهـا. راجـع مقّدر ل
أیضًا: فضل اهللا، محمد حسین؛ الغنوشي، راشـد؛ حركـة المجتمـع اإلسـالمي: حمـاس؛ 
ــــة؛  اإلخــــوان المســــلمون، إیــــدیولوجیا؛ الترابــــي، حســــن؛ اتحــــاد القــــوى اإلســــالمیة الثوری

  الغرب.
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لإلخـوان المسـلمین عضـو المكتـب التنفیـذي  ). هـو-١٩٣٢(  الحوامدة، علي
وحصـل علـى شـهادة فـي الطـّب مـن جامعـة  في األردن (*). ولد الحوامدة في الكـرك،

عــین شــمس فــي مصــر. مــارس الطـــّب فــي العدیــد مــن المستشــفیات. تــرأس الحوامـــدة 
العدید من الجمعیات الخیریة أیضًا. مّثل اإلخوان المسلمین فـي مجلـس البرلمـان أثنـاء 

  ).١٩٩٣ -١٩٨٩رة ( فت
. ســعید حــوى هــو زعــیم ومفّكــر اإلخــوان المســلمین الســوریین(*)، حــوى، ســعید

یجـــادل بـــأن كـــّل المـــوطنین متســـاوون ومحمیـــون مـــن االســـتبداد فـــي الدولـــة اإلســـالمیة 
(*). والفــرق بــین الفــرد واآلخــر یجــب أن ال یترّكــز علــى الجــنس أو االعتقــاد. بالنســبة 

ن تستند إلى شورى وحریة (**) الجماعـة، وكـذلك حریـة إلى ممارسة السلطة، یجب أ
إقامــة األحــزاب السیاســیة (*)، واالتحــادات، وجمعیــات األقلیــات والمؤسســات المدنیــة. 
إّن نظـام الحـزب الواحــد فاشـل فــي الدولـة اإلسـالمیة. عــالوة علـى ذلــك، یضـیف حــوى 

ن یكـون النـاس بأّن حكـم القـانون یجـب أن یكـون أعلـى سـلطة فـي الدولـة، لـذا، یجـب أ
قـادرین علــى الوصــول إلــى المحــاكم لمعالجــة شــكاویهم. واألكثــر أهمّیــًة مــن ذلــك، فــإن 

  حریة التعبیر یجب أن تكون مضمونة، سواء على المستوى الشخصي أو العاّم.
ـــدفاع عـــن الحقـــوق  وبشـــكل خـــاص، یظهـــر حـــوى حساســـیًة خاصـــًة تجـــاه أهمیـــة ال

. ومـــع أن الســـلطة النهائیـــة یجـــب أن تكـــون المســـاویة لألقّلیـــات الســـوریة مـــع األغلبیـــة
ضمن حدود التعالیم اإلسالمیة، یحق لألقّلیات أن یكونوا أعضاء المؤسسـات الرسـمیة 
والبرلمانـــــات، ولكـــــن التمثیـــــل السیاســـــي یجـــــب أن یكـــــون متكافئـــــًا. أمـــــا إدارة شـــــؤونهم 

ي أن الداخلیــــة ومؤسســــاتهم التربویــــة ومحــــاكمهم الدینیــــة فهــــو حــــق األقّلیــــات وال ینبغــــ
  یخضع لآلخرین. راجع أیضًا: الطالئع المقاتلة؛ اإلخوان المسلمون في سوریا.

  –خ - 
) . انتخب هـذا الشـیخ اإلیرانـي اإلصـالحي ورجـل الـدین -١٩٤٣خاتمي، محمد ( 

، وهزم علي أكبـر نـاطق نـوري (*)، ١٩٩٦رئیسًا للجمهوریة اإلسالمیة في إیران عام 
یة، بمـا فـي ذلـك مرشـد إیـران األعلـى، آیـة اهللا الذي حصل على مباركة المؤسسة الدین
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ــــى  ــــاخبین. ویعتبــــر  ٦٩٧الخــــامنئي (*). حصــــل خــــاتمي عل ــــة مــــن اصــــوات الن بالمئ
  خاتمي رجًال معتدًال ومثّقفًا متحّررًا.

ذلك أسـقط مـن ، اصبح خاتمي وزیرًا للتعلیم والتوجیه الدیني، وبعد ١٩٨٢في عام 
المتحــررة كعــالم دینــي وسیاســي، فهــو قــد بســبب وجهــات نظــره  ١٩٩٢الــوزارة فــي عــام 

دعــا لنـــوع مـــن الحریـــة. أصـــبح مـــدیر مكتبـــة طهـــران فیمـــا بعـــد. أشـــرف علـــى صـــحیفة 
كیهـــان أیضـــًا تحـــت قیـــادة آیـــة اهللا الخمینـــي (*). كمـــا طـــرد مـــن هـــذا المنصـــب تحـــت 
ذریعــــة اجتیــــاح األفكــــار المنحطــــة مــــن الوالیــــات المتحــــدة وأوروبــــا  لفكــــره. ثــــم اصــــبح 

  یس علي رفسنجاني (*).مستشار الرئ
. یـــتقن ةحضـــر خـــاتمي الحـــوزات الدینیـــة فـــي قـــم، رغـــم ذلـــك درس الفلســـفة الغربیـــ

العدیــــد مـــــن اللغــــات، بمـــــا فــــي ذلـــــك األلمانیـــــة والعربیــــة، ولـــــه منشــــورات عدیـــــدة فـــــي 
الموضـــوعات الدینیـــة والسیاســـیة والعلمیـــة. هـــو الـــرئیس األول الـــذي یفتقـــر إلـــى أوراق 

ات حملته االنتخابیـة، التـي كتبهـا بنفسـه، بتنشـیط المجتمـع اعتماد ثوریة. وعدت خطاب
المــــدني والحریــــة (*) وتحّمـــــل االختالفــــات. ینــــوي خـــــاتمي الســــیطرة علــــى العناصـــــر 
المتطّرفـة، خصوصــًا الحــرس الثــوري (*) ودوائـر االســتخبارات. اعتبــر أكثــر المــراقبین 

ان وثورتهـا اإلسـالمیة (*). العالمیین انتخابه حدثًا مهمـًا جـدًا فـي التـاریخ الحـدیث إلیـر 
راجـــع أیضـــًا: منتظـــري، حســـین علـــي؛ نـــوري، علـــي نـــاطق؛ رفســـنجاني، علـــي  أكبـــر؛ 

  روحانیون موباریز؛ روحانیات موباریز؛ سروش، عبد الكریم.
). تخــــّرج مــــن كلیــــة الشــــریعة فــــي جامعــــة ١٩٩٧ – ١٩٢٠خالــــد، خالــــد محمــــد ( 

الثقافـة فـي وزارة الثقافـة. أصـبح . عمـل كمعّلـم، ثـّم فـي مدیریـة ١٩٤٧األزهر فـي عـام 
خالد مشـرفًا فیمـا بعـد فـي تلـك الـوزارة. أّلـف العشـرات مـن الكتـب والمقـاالت فـي العدیـد 
من الصحف والمجالت. بینمـا بـدأ خالـد مصـلحًا اجتماعیـًا عـامًال علـى قضـیة العدالـة 

امـة االجتماعیة (*)، اصبح فیما بعد أقرب إلى المعسـكر األصـولي وأصـبح مهتمـًا بإق
الدولــة اإلســالمیة (*) علــى اســاس الشــورى (*)، والتــي اعتبرهــا خالــد علــى أنهــا قــوة 

  للتحریر (*).
ــــي ــــرئیس الثالــــث  -١٩٣٩(  الخــــامنئي، عل ــــة اهللا الخــــامنئي ال ). أصــــبح آی

وولـي الفقیـه (*) الثـاني والمرشـد السیاسـي  ١٩٨١للجمهوریة اإلسالمیة في إیـران فـي 
. كطالـــــب وشـــــریك ١٩٨٩اهللا الخمینـــــي (*) فـــــي والروحـــــي األعلـــــى بعـــــد مـــــوت آیـــــة 
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للخمینــي، عــارض الشــاه واعتقــل فــي العدیــد مــن األوقــات. وعمــل بعــد الثــورة كعضــو 
وتــرأس مجلــس الــدفاع. كمــا كــان خــامنئي أیضــًا عضــوًا مؤّسســًا  (*)المجلــس الثــوري 

ــــي أكبــــر  ــــًا عامــــًا للحــــزب الجمهــــوري اإلســــالمي (*). كمــــا لعــــب ســــوّیة مــــع عل وأمین
ي ومحمــد بهشــتي (*) دورًا مركزیــًا فــي طــرد الــّرئیس أبــو الحســن بنــي صــدر رفســنجان

. راجـع أیضـًا: فضـل (*)(*) من رئاسة الجمهوریة وانهیار سلطة محمد شـریعتمداري 
اهللا، محمــد حســین؛ الحــزب الجمهــوري اإلســالمي؛ خــاتمي، محمــد؛ مجلــس تشــخیص 

  الفقیه.مصلحة النظام؛ مرجع التقلید؛ منتظري، حسین علي؛ الولي 
. ولـد فـي السـلط، األردن وحصـل علـى درجـة  )-١٩٤١(  خریسات، إبراهیم

الماجســـتیر فـــي الدراســـات اإلســـالمیة مـــن باكســـتان. أصـــبح خریســـات عمیـــد المجتمـــع 
جنــة لاإلسـالمي فـي الزرقــاء وعضـوًا فــي العدیـد مـن الجمعیــات الخیریـة. وهــو عضـو ال

  س البرلمان في األردن.التنفیذیسة لإلخوان المسلمین (*) وكان عضو مجل
). ولـد فـي عّمـان . درس خّطـاب الطـب  - ١٩٤٨(  خّطاب، ذیب عبد اهللا

فــي جامعــة القــاهرة وبعــد ذلــك واصــل تخّصصــه فــي طــب العیــون فــي جامعــة لنـــدن. 
عمـــل كطبیـــب فـــي مدینـــة الحســـین الطبیـــة. تخّیـــر خّطـــاب لمجلـــس البرلمـــان فـــي عـــام 

هـــة العمـــل اإلســـالمي (**) فـــي . وهـــو عضـــو اإلخـــوان المســـلمین وحـــزب جب١٩٩٣
  .١٩٩٦األردن. استقال خّطاب من الجبهة والكتلة األصولیة في البرلمان في عام 

الخطیـــــــــب، عبـــــــــد الكـــــــــریم. هـــــــــو األمـــــــــین العـــــــــام للحركـــــــــة الشـــــــــعبیة الدســـــــــتوریة 
الدیموقراطیـــة(*) وهـــي تشـــكل حزبـــًا لألصـــولیین. حصـــل علـــى العدیـــد مـــن المناصـــب 

بما فـي ذلـك رئاسـة البرلمـان. هـو طبیـب معـروف جـدًا. المهمة في الحكومة المغربیة، 
والخطیـب شخصـیة عالمیــة محترمـة، وهــو صـدیق للعدیـد مــن األشـخاص المشــهورین، 
مثل الرئیس السابق لجنـوب إفریقیـا تیلسـون مانـدیال وعباسـي مـدني(*)، رئـیس الجبهـة 

  اإلسالمیة لإلنقاذ (*) في الجزائر.
عـــن الحركـــة الشـــعبیة. منـــذ ذلـــك الحـــین بعـــد االنشـــقاق  ١٩٦٧بـــدأت الحركـــة فـــي 

اتبعـــت وجهــــات نظــــر أصــــولیة، ورفضــــت المشــــاركة فــــي االنتخابــــات البرلمانیــــة التــــي 
، إال أن الخطیـــب وحركتـــه شـــاركا فـــي ١٩٩٧اعتبرهـــا الخطیـــب مســـاویة للتعیـــین فـــي 

ستكون أكثر حریـة مـن سـابقاتها.  ١٩٩٧االنتخابات المغربیة ألنه اعتقد أن انتخابات 
، بمـا فـي ذلـك النسـاء الـثالث، لیسـوا ١٤٢خطیب بأّن مرّشـحي حزبـه، حـوالي ویقول ال
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متطـّرفین أو عنیفــین ویتقبلـون صــورة أصـولیین أو إســالمیین لكـن مســلمین. فهـم لیســوا 
  معتدلة عن اإلسالم والملكیة الدستوریة.

یعتـــرف الخطیـــب بـــأّن مرّشـــحي الحـــزب األصـــولي غیـــر الشـــرعي، حركـــة التوحیـــد 
ـــه بنكیـــران، یترشـــحون تحـــت عبـــاءة الحـــزب واإلصـــالح برئا ســـة محمـــد یتـــیم وعبـــد اإلل

الشـــعبي الدســـتوري الـــدیموقراطي. لكّنـــه یقـــول بـــأّن هـــؤالء النـــاس وآخـــرین مـــن حركــــة 
التوحیـــد ینتمـــون أیضـــًا إلـــى حزبـــه. علـــى أیـــة حـــال، یـــرفض الخطیـــب أّي عالقـــة مـــع 

ـــــر جماعـــــة العـــــدل واإلحســـــان (*) برئاســـــة عبـــــد الســـــالم یاســـــین، ألن الجم اعـــــة تعتب
المشــاركة فـــي العملیــة االنتخابیـــة عمــًال ضـــّد اإلســالم، وبـــدًال مــن ذلـــك، تریــد العزلـــة. 

  راجع أیضًا: الحركة الشعبیة الدستوریة الدیموقراطیة؛ الحركة الشعبیة.
. یعتبر الخطیـب الرجـل القـوي وأحـد الحـراس القـدماء لإلخـوان الخطیب، محمد

  قسم الدعوة. المسلمین (*) في مصر. حالیًا، یترأس
. مــا زالــت الخالفــة اإلســالمیة جــزءًا مــن فكــر حســن البنــا (*) والحركــة الخالفــة

اإلســـالمیة عمومـــًا، وقـــد شـــكلت عنـــدهم المؤسســـة والمرجعیـــة السیاســـیة النهائیـــة التـــي 
یجــب أن توجــد علــى األرض. وكمــا هــو الحــال مــن الناحیــة التاریخیــة، مــا زال ینظــر 

ّي خطــاب سیاســي نظــري حــول الحكومــة والسیاســة. إلــى الخالفــة علــى أنهــا مرتكــز أ
ـــــة   (*)وتحقیـــــق الخالفـــــة یمثّـــــل الهـــــدف األعلـــــى للحركـــــات اإلســـــالمیة وتحقـــــق عالمّی

مــع  (*). فهــي تشــّكل رمــز الوحــدة والقــّوة اإلســالمیة ألنهــا تجمــع الــدین (*)اإلســالم 
ًا فــي فقــط لكنــه یقــع أیضــ (*)ولــذا فــإن حقــل دراســتها ال یقتصــر علــى الفقــه  السیاســة،

اإلسـالمي، حـافظ الفقهـاء السیاسـیون  (*)واصـول الـدین. فـي التـاریخ  (*)علم الكالم 
فـــي السیاســـة  (*)الكبـــار، مثـــل المـــاوردي فـــي األحكـــام الســـلطانیة، وابـــن تیمیـــة 

، والغزالـي فـي االقتصـاد فـي االعتقـاد، الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة

، علـــى وظیفـــة المقدمـــةن فـــي ، وابـــن خلـــدو تحریـــر األحكـــام وابـــن جماعـــة فـــي
الخالفة وطبیعتها الدنیویة. ولذا، یجـب علیهـا أن تأخـذ باالعتبـار تقلبـات التـاریخ. كمـا 
یجب أن تمثل مؤسسة الخالفة عبر الوقـائع الفعلیـة لكـل عصـر. علـى أیـة حـال، جـاء 
دور البنــا لمناقشــة الخالفــة فــي الوقــت التــي ألغاهــا الــزعیم التركــي مصــطفى أتــاتورك. 
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ا، اعتبــر البنــا أن رمــز الوحــدة اإلســالمیة قــد ولــى، ولهــذا، أصــبح لوجــود الخالفــة هكــذ
  عنده وعند أصولیین آخرین صلة حمیمة بالمجد والقّوة باإلضافة إلى سیادة اإلسالم.

وألن إعـــادة الخالفـــة البـــد أن یكـــون حـــدثًا تاریخیـــًا، تطّلـــب إعادتهـــا مهـــام عظیمـــة. 
مین ثانیـــًة فـــي دولــة عالمیـــة، وقـــد اعتـــرف البنـــا فهــذا العمـــل ال یقـــل عـــن توحیــد المســـل

ـــة. فالمســـلمون بحاجـــة إلـــى برنـــامج كّلـــي  بالصـــعوبات التـــي تواجـــه إنجـــاز تلـــك المهّم
یســـبق إحیـــاء الخالفـــة. یجـــب أن یتضـــّمن البرنـــامج قضـــایا  لإلصـــالح الـــذي یجـــب أن

ـــــین كـــــل  ـــــة التعـــــاون االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي والتربـــــوي الكامـــــل ب مثـــــل تحضـــــیر بنی
كمــا یجــب تشــكیل التحالفــات والمــؤتمرات بــین هــؤالء النــاس؛ وأخیــرًا، یجــب  مین؛المســل

تأسیس عصبة األمم اإلسالمیة المسؤولة عن اختیار الخلیفة. مثـل هـذه القضـایا علـى 
أیـة حـال لیســت أسـهل كثیــرًا مـن إحیــاء مؤسسـة الخالفـة نفســها، ولهـذا البــد مـن وجــود 

  .مؤسسة بدیلة مؤقتة أكثر قابلیة لإلنجاز
فمثل هذه الخطوة ال غنى عنها إلقامة مؤسسـة الخالفـة، فمفهـوم الدولـة اإلسـالمیة 

أصبح مهمًا، نظریًا وعملیًا، كالخالفة نفسها. دافـع البنـا وآخـرون عـن المشـروعیة  (*)
الوظیفیــة للدولـــة علــى نمـــط إمــارة االســـتعالء والســلطنة. فقـــد قــال مفّكـــرو القـــرون  (*)

دي، إبــن تیمیــة، وٕابــن جماعــة، وٕابــن خلــدون، أن شــرعیة الوســطى الكبــار، مثــل المــاور 
. لكــن عنــد إقامــة (*)أي حكومــة تبقــي المســلمین تحــت مظّلــة موّحــدة وتطّبــق الشــریعة

  الخالفة تسقط المشروعیة الوظیفیة للدولة اإلسالمیة أو تخضع عملیًا للخالفة.
شــعار االلتــزام بــأّن الخالفــة رمـز الوحــدة اإلسـالمیة و  (*)یعتقـد اإلخــوان المسـلمون 

باإلسالم. فهي واجـب، ولـذلك علـى المسـلمین أن یفّكـروا بكیفیـة إنجازهـا. فالخلیفـة هـو 
المســؤول األول عـــن تطبیــق األوامـــر العدیــدة للشـــریعة. وللداللــة علـــى أهمیــة مؤسســـة 
الخالفـــة، یصـــف البنـــا األحـــداث منـــذ مـــوت النبـــي. فمباشـــرة بعـــد مـــوت النبـــي، نـــاقش 

السیاســـیة حتـــى قبـــل دفنـــه. أمـــا الیـــوم، وألن الخالفـــة غیـــر المســـلمون قضـــیة خالفتـــه 
موجـــودة، یطلـــب البنـــا مـــن المســـلمین التفكیـــر مجـــّددًا بقضـــیة الحكـــم السیاســـي، فهــــو 
مرتكــز العقــد السیاســي بــین النــاس ووســیلة توحیــدهم. لهــذا یجعــل اإلخــوان المســلمون 

یــة حــال، لــیس إســالمي للحكــم. علــى ا (*)إحیــاء اإلســالم معتمــدًا علــى تأســیس نظــام 
ولغتـــه باإلضـــافة إلـــى الوحـــدة  (*)هنالـــك ازدهـــار لإلســـالم دون إعـــادة العمـــل بـــالقرآن
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السیاســیة الشــاملة. الیــوم، یمكــن أن یّتخــذ نظــام الحكومــة السیاســي اإلســالمي أشــكاًال 
  عدیدة وتراكیب متعددة، سواء على المستوى السیاسي أو االقتصادي أو العسكري.

واضـح جـدًا، هـذه الفكـرة بشـكل  (*)أبـي الحسـن النـدوي یصّور مفكر أصولي مثـل 
فیقــول إن اإلنســان هــو خلیفــة اهللا الــذي علیــه أن یطــور أساســًا األشــیاء المادیــة بشــكل 
صـــحیح. فاإلنســـان، مـــن وجهـــة نظـــر النـــدوي، علیـــه توجیـــه اســـتخالفه إلـــى األنشـــطة 

فیــذهب إلــى  (*)العلمیــة، ال النظریــة الفلســفیة، لمــا فیــه خیــر البشــریة. أمــا ســید قطــب 
أعمق من ذلك ویجـادل بـأّن اإلسـالم یهـدف أیضـًا إلـى تغییـرات منهجیـة كخطـوة أولـى 

اإلســالم یســتهدف ابتــداء تنشــئة األمــة  (*)نحــو التغّیــر الجــوهري فــي الحیــاة. فمــنهج 
من خالل تطـویر العقیـدة؛ وهكـذا، فاإلسـالم ال یوظـف فقـط كنظـام اعتقـادي لكنـه  (*)

  اب تغییري ضّد كّل أسالیب الحیاة والخطابات البشریة.أیضًا طریقة حیاة وخط
تعنـــي الخالفـــة، كمؤسســـة، الهیئـــة الدینیـــة والسیاســـیة العلیـــا التـــي بقیـــت فـــي العـــالم 
اإلســالمي لحــوالي أربعــة عشــر قرنــًا، فعملــت كرمــز للوحــدة اإلســالمیة. راجــع أیضــًا: 

المي؛ رضـا، محمـد حـزب التحریـر اإلسـالمي؛ الدولـة اإلسـالمیة؛ جماعـة الجهـاد اإلسـ
  رشید؛ الشهرستاني،هبة الدین؛ الترابي، حسن؛ الوهابیة.

  . راجع: فدائیو إسالم.خلخالي، الشیخ صادق

  . راجع: قوات الدفاع الشعبیة.خلیفة، أبو العباس

). هــو عضــو المكتــب التنفیــذي لحــزب جبهــة العمــل -١٩٤٨(  خلیفــة، ماجــد
ة فــي القــانون مــن جامعــة دمشــق. . ولــد فــي الســلط وحصــل علــى اإلجــاز (*)اإلســالمي

حصـــل علــــى شــــهادة الماجســـتیر والــــدكتوراه مــــن جامعــــة القـــاهرة وأصــــبح عمیــــد كلّیــــة 
). عــّین خلیفـة وزیــرًا للعــدل فــي ١٩٩٣-١٩٨٢القـانون فــي الجامعــة األردنیـة خــالل ( 

  ).١٩٩٣ -١٩٨٩، واختیر لمجلس البرلمان لفترة ( ١٩٩١
المرشـــد العـــاّم لإلخـــوان  ). كـــان-١٩١٩(  خلیفـــة، محمـــد عبـــد الـــرحمن

). ولـــد خلیفـــة فـــي الســـلطة ١٩٩٤ – ١٩٥٣أثنـــاء فتـــرة (  (*)المســـلمین فـــي األردن 
وحصل على دبلوم في الزراعة مـن طـولكرم وٕاجـازة فـي القـانون مـن معهـد القـانون فـي 
القــدس. عمــل كمــّدع وقــاٍض وأصــبح نائــب المرشــد العــاّم لإلخــوان المســلمین. أصــبح 

، عمـــل ١٩٥٣. منـــذ عـــام ١٩٦١إلـــى عـــام  ١٩٥٦مـــن عـــام خلیفـــة عضـــو البرلمـــان 
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كمحـام مســتقل. راجـع أیضــًا: المنظمـة الدولیــة لإلخـوان المســلمین؛ اإلخـوان المســلمون 
  في األردن.

). كـان زعـیم ١٩٨٩ -١٩٠٢(  الخمیني، آیـة اهللا روح اهللا الموسـوي
المركــز فــي خــومین،  ١٩٠٢. ولــد الخمینــي فــي عــام (*) ١٩٧٩الثــورة اإلیرانیــة لعــام 

الدیني الشیعي الرفیع المستوى. عائلته كانت متدینة وقتـل أبـوه بسـبب معارضـته للشـاه 
رضا عندما كـان عمـر الخمینـي بضـعة أشـهر. عّلمـه أخـوه، ودرس الخمینـي الفقـه فـي 

  المدارس المعروفة في ذلك الوقت.
. ١٩٤٤عــارض الخمینــي حكــم الشــاه وانتقــده بشــكل علنــي فــي كتــاب لــه فــي عــام 

لبدایة، كانت معارضته الرئیسیة ترتكـز حـول األحـوال االقتصـادیة، وأراد الخمینـي في ا
وانتقـــد تـــأثیر القـــوى األجنبیـــة فـــي إیـــران. إرهـــاب  (*)أن یتمـــرد الضـــعفاء ضـــّد النظـــام 

الشـاه نّفذتـه السـافاك السـیئة السـمعة بمسـاعدة وكالـة االسـتخبارات المركزیـة األمریكیــة. 
، والجهـــــاد، (*)علــــى حاكمیــــة اهللانــــي عقیــــدًة رّكـــــزت عــــالوة علــــى ذلــــك، أوجـــــد الخمی

والدولــة اإلســالمیة  (*)مــن خــالل السیاســة واالجتهــاد  (*)، وتفســیر الــدین(*)والوحــدة
. وهكــــذا، شــــّجع اإلمــــام النــــاس علــــى التمــــّرد، ومجابهــــة النظــــام ابتــــداء مــــن عــــام (*)

ات . اعتقــل الخمینــي وســجن. فیمــا بعــد، أطلــق ســراحه تحــت ضــغط االحتجاجــ١٩٦٣
الشعبیة والدینیة. على أیة حال، طالب من أتباعه مقاطعـة االنتخابـات البرلمانیـة لتلـك 

وفیمــا بعــد إلــى العــراق، وأخیــرًا  ١٩٦٤الســنة. اعتقــل ثانیــًة ونفــى إلــى تركیــا فــي عــام 
  توّجه إلى فرنسا.

ــــأ الخمینــــي الجمــــاهیر فــــي إیــــران مــــن خــــالل  وحتّــــى عنــــدما كــــان فــــي المنفــــى، عّب
طابـــات التـــي نشـــرت عبـــر الشـــبكة الدینیـــة التـــي أّسســـها واســـتمرت بعـــد الكتابـــات والخ

والنظـام علـى أشـرطة وهّربـت  (*)خروجه من إیران. سّجلت كّل تعالیماته ضّد الغرب 
إلــــى إیــــران. وفــــي صــــالة الجمعــــة األســــبوعیة، كانــــت خطابــــات الخمینــــي تســــمع مــــن 

ناشـدته للجمـاهیر. عـالوة األشرطة وتوّزع إلـى النـاس. وكـان الخمینـي مـؤّثرًا جـدًا فـي م
عن ذلك، دعم الفالحون الخمیني ألنه عاش وتحدث مثلهم. كـان الخمینـي ینظـر إلیـه 
على أنه اإلنسان الصادق واألخالقي الذي وعد بمساعدة الفقـراء والمـزارعین. سـاعدت 
هــذه خصــائص الخمینــي فــي التــأثیر فــي الجمــاهیر اإلیرانیــة. كــان فــي الحقیقــة الــزعیم 
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لى أكبر دعم شعبي. فیما بعد كـان لـه العدیـد مـن األتبـاع خـارج إیـران، الذي حصل ع
  .(*)مثل حزب اهللا في لبنان 

كـــّل هـــذه العوامـــل ســـاهمت فـــي انتشـــار اإلحیـــاء اإلســـالمي الـــذي تتـــّوج فـــي الثـــورة 
ـــــة ١٩٧٩و  ١٩٧٨الجماعیـــــة لعـــــامي  ـــــي أســـــقطت نظـــــام الشـــــاه وأّسســـــت الدول ، والت

. حتـى ١٩٨٩، قاد الخمیني إیران حتى وفاته فـي عـام اإلسالمیة في إیران. بعد الثورة
الیــوم، مــا یــزال ینظــر الیــه علــى أنــه الرجــل الــذي قــاد الثــورة الناجحــة لتأســیس الدولــة 

بازركــان،  اإلســالمیة. راجــع أیضــًا: الــردة؛ بهشــتي، محمــد؛ بنــي صــدر، أبــو الحســن؛
؛ فضــــل اهللا، مهـــدي؛ مجلـــس الخبـــراء؛ الـــدعوة اإلســــالمیة فـــي العـــراق؛ فـــدائیو إســـالم

؛ ١٩٧٩محمـــد حســـین؛ الفتـــوى؛ الحكـــم؛ حــــزب اهللا فـــي لبنـــان؛ الثـــورة اإلیرانیـــة لعــــام 
منظمــة العمــل اإلســالمیة؛ الجبهــة اإلســالمیة لتحریــر البحــرین؛ األصــولیة اإلســالمیة؛ 
الحـــزب الجمهـــوري اإلســـالمي؛ الثـــورة اإلســـالمیة إلیـــران؛ المجتمـــع اإلســـالمي؛ الدولـــة 

بیبة اإلســــــالمیة؛ إســــــرائیل، اتحــــــاد الجمعیــــــات والجماعــــــات اإلســــــالمیة؛ جمعیــــــة الشــــــ
اإلســالمیة؛ جماعــة الجهــاد اإلســالمي؛ یــوم القــدس؛ الجهــاد؛ خــامنئي، علــي؛ خــاتمي، 
محمـــد؛ الخمینیـــة؛ التحریـــر؛ حركـــة تحریـــر إیـــران؛ مجلـــس تشـــخیص مصـــلحة النظـــام؛ 
مرجـــــع التقلیـــــد؛ مجاهــــــدي خلـــــق؛ حـــــزب الشــــــعب الجمهـــــوري اإلســـــالمي؛ مطهــــــري، 

ضــــى؛ قطــــب زادة، صــــادق؛ رفســــنجاني، علــــي؛ الثــــورة؛ الحــــرس الثــــوري؛ رشــــدي، مرت
ســــلمان؛ شــــریعتي، علــــي؛ شــــریعتمداري، آیــــة اهللا محمــــد؛ الشــــقاقي، فتحــــي؛ النظــــام؛ 

  الحكومة الدینیة؛ عالّمیة اإلسالم؛ الولي الفقیه.
. أثناء عقد ونصف مـن قیـام الجمهوریـة اإلسـالمیة إلیـران، بقیـت إیـران الخمینیة

فـي الـداخل وتصـدیرها  (*)آیة اهللا الخمیني ومؤسسة الثـورة  (*)زمة بأهداف نظام ملت
إلى الخارج. الهدف األول حصل بشكل كبیر في مـّدة قصـیرة نسـبیًا. فـتم تبنـي دسـتور 

. أصــبح الخمینــي (*)یــنص علــى الشــكل البرلمــاني للحكــم تحــت توجیــه الشــریعة  (*)
ي والسیاســـي األعلــى للدولـــة والمجتمـــع بموجـــب الســلطة القانونیـــة العلیـــا والمرشــد الـــدین

ـــــه  ـــــران (*)والیـــــة الفقی ـــــورة أو الخمینیـــــة حجـــــر زاویـــــة سیاســـــة إی . اصـــــبح تصـــــدیر الث
هـــو جـــزء مـــن النظـــرة العالمیـــة  (*) ١٩٧٩الخارجیـــة. فتصـــدیر الثـــورة اإلیرانیـــة لعـــام 

ـــدی ني األیدیولوجیـــة والتفســـیرات الدینیـــة لإلمـــام الخمینـــي، وهـــي نظـــرة دمجـــت الجـــذر ال
الثــوري اإلیرانــي، ممــا یمهــد  (*)للقومیــة اإلیرانیــة مــع االعتقــاد بضــرورة نشــر اإلســالم
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. إن سیاســة إیــران الخارجیــة متجــذرة (*)الطریــق لقیــام األصــولیة اإلســالمیة العالمیــة 
  في فهم اإلمام الخمیني لإلسالم.

 رئیســًا فــي تمــوز/ (*)علــى أیــة حــال، بعــد انتخــاب علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني 
علــــــى المبـــــادئ األساســــــیة،  (*)، بـــــدأ بشــــــكل واســـــع ظهــــــور إجمـــــاع ١٩٨٩یولیـــــو، 

 ١٩٧٩والمؤسســات، وتوجهــات السیاســة اإلســالمیة. ألهــم نجــاح الثــورة اإلیرانیــة لعــام 
النشطاء المسلمین في جمیع أنحاء العالم، لـذا جعلوهـا نقطـة البدایـة فـي جهـادهم ضـّد 

یـــران كمشــــجع وبـــادئ للثـــورة اإلســــالمیة األنظمـــة الظالمـــة. بهـــذه الطریقــــة، تصـــّرفت إ
العالمیة، فانفجرت انتفاضـات شـیعیة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة والبحـرین والكویـت 
وباكســتان والعــراق. كــان اتجــاه هــذه االنتفاضــات فــي تلــك البلــدان هــو تقویــة النهــوض 

  والتعبئة اإلسالمیة حسب خط دعوة الخمیني.
ســتهدفت االضـــطرابات العامــة وهجمــات التفجیـــر فــي المملكــة العربیـــة الســعودیة، ا

مقـــر برنـــامج التعـــاون العســـكري األمریكـــي حیـــث  ١٩٩٥فـــي تـــوفمبر / تشـــرین الثّـــاني 
 ٥ر٠٠٠قتل بضعة أشخاص، بمـن فـي ذلـك أمریكیـون. الحادثـة حـدثت حیـث تمركـز 

عســـكري أمریكـــي فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة. فـــورًا أشـــارت أصـــابع االتهـــام نحـــو 
  والسودان، والعراق.إیران، 

فــــي البحــــرین، حــــدثت أیضــــًا اضــــطرابات عامــــة وعــــّدة محــــاوالت إنقالبیــــة ربطــــت 
ــــة، مثــــل االختطــــاف الــــذي نســــب إلــــى  ــــإیران. أیضــــًا، حــــدثت أعمــــال إرهابی مباشــــرة ب
الفــدائیین اإلیــرانیین، فــي الكویــت. أثنــاء الســبعینات، أوجــد هــادي المدرســي شــبكًة فــي 

ان یعیش فـي المنفـى. ومباشـرة بعـد عـودة الخمینـي إلـى البحرین لدعم الخمیني الذي ك
إیــران، تظــاهرت عــّدة مئــات مــن البحــرینیین الشــیعة لمصــلحة ثــورة إیــران واشــتبكت مــع 

. محمد مدرسي، والذي كان قد طـرد فـي البحـرین ١٩٧٩السلطات في أغسطس/ آب 
، بـــث نـــداءات مذاعـــة منتظمـــة مـــن طهـــران تـــدعو لالتتفاضـــة ضـــّد ١٩٨٠فـــي عـــام 

، أحبطــت الحكومــة إنقالبــًا واعتقلــت عــّدة أعضــاء ١٩٨١اللة الحاكمــة. فــي عــام الســ
، وهــــي حركــــة اســــتمدت توجهاتهــــا مــــن (*)مــــن الجبهــــة اإلســــالمیة لتحریــــر البحــــرین

هـو  ١٩٧٩مدرسي وتمویلها من إیران. من الجدیر ذكره أن تأثیر الثورة اإلیرانیة لعـام 
عّیة، وألنــه فــي زمــن حكــم الشــاه كانــت أكثــر ظهــورًا فــي البحــرین بســبب أغلبیتهــا الشــی
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عندما تخّلى الشاه رسمیًا عن إّدعاء إیـران التـاریخي  ١٩٧١محافظة إیرانیة حتى عام 
  بالسیادة على البحرین.

األخــرى، علــى أیــة حــال، كــان تــأثیر إیــران أقــل خطــورة فــي الــدول الســنیة الخلیجیــة 
. فــي العــراق، ١٩٨٩ى عــام خصوصــًا أثنــاء الحــرب اإلیرانیــة العراقیــة التــي دامــت حتــ

نجــح الــرئیس صــدام حســین بمنــع تــأثیر الثــورة اإلیرانیــة، مــع أّن األقلیــة الســنّیة تحكــم 
  بالمئة) الموجودة بالدرجة األولى في الجنوب. ٦٠األغلبیة الشیعّیة (

ـــًا فهـــو مـــا زال فـــي لبنـــان، وهـــي بـــالد فیهـــا أقلیـــة  أمـــا التـــأثیر المباشـــر واألكثـــر ثبات
، وهـو رجـل دیـن مـن أصـل إیرانـي، قریـب (*)اد اإلمـام موسـى الصـدر شیعّیة قویـة. قـ

، الشــیعة فــي عملیــة تعبئــة طــوال الســتّینات والســبعینات وحتــى (*)محمــد بــاقر الصــدر
. كــــان موســـى الصـــدر مــــؤثرًا فـــي تفســـیره الثــــوري ١٩٧٨اختفائـــه فـــي لیبیــــا فـــي عـــام 

ــــان، كتفســــیر الخمینــــي الثــــوري  ــــة الشــــیعیة فــــي لبن ســــالم. أّســــس حركــــة لإل (*)للرمزّی
المحـــرومین أمـــل والتـــي اســـتهدفت اإلصـــالحات السیاســـیة واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة. 

شـــهد لبنـــان  ١٩٨٢عـــالوة علـــى ذلـــك، عنـــدما احتلـــت إســـرائیل أجـــزاء مـــن لبنـــان عـــام 
. وظهــرت ملصــقات الخمینــي علــى البیــوت وفــي الشــوارع، كمــا (*)تأســیس حــزب اهللا 

  زّینت منشورات حزب اهللا بصورته.
فــي مصــر، وهــي بــالد ســنیة، كــان التــأثیر اإلیرانــي غیــر مباشــر ألن الثــورة عــّززت 
فرص السیاسات اإلسالمیة دون تدّخل الحكومة اإلیرانیـة. علـى أیـة حـال، وبعـد الثـورة 
اإلیرانیــة، صــّعدت الجماعــات اإلســالمیة الثوریــة أكثــر األعمــال الجهادیــة العنیفــة ضــّد 

تتــوج كــل هــذا فــي اغتیــال الــّرئیس أنــور الســادات  .(*)النظــام وصــلحها مــع إســرائیل 
  الذي اعتبر خائنًا من قبل تلك الحركات.

أمــا التــأثیر اإلیرانــي فـــي تــونس ولیبیــا فكــان غیـــر مباشــر إال أنــه قــّوي االتجاهـــات 
اإلســالمیة الموجــودة قبــل الثــورة اإلیرانیــة. ومــع أّن الــزعیم اللیبــي معمــر القــذافي دعــم 

وعارضــها الــّرئیس التونســي الحبیبــب بورقیبــة، فقــد اعتبــر  ١٩٧٩م الثــورة اإلیرانیــة لعــا
كالهما الثورة اإلیرانیة تهدیدًا لنظامه. على أیة حال، فـي تـونس، وعلـى سـبیل المثـال، 
شـــــّجع المثـــــال اإلیرانـــــي نشـــــطاء مســـــلمین لتأكیـــــد مطـــــالبهم، فظهـــــرت حركـــــة اإلتجـــــاه 

  .(*)اإلسالمي 
  الخوارج. راجع: الدولة اإلسالمیة.
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) ولــد الــّدكتور خیــاط فــي نــابلس فــي الضــفة - ١٩٢٤(  اط، عبــد العزیــزخیــ
، وأصــبح مقّربــًا مــن ١٩٣٩الغربیــة. انتســب إلــى جامعــة األزهــر فــي القــاهرة فــي عــام 

. وّزع خیــاط سـوّیة مــع آخـرین، بمــا فــي (*)، زعـیم اإلخــوان المسـلمین (*)حسـن البنــا 
دخل الخـارجي فـي العـراق. ، الكراریس في مصر ضّد  التـ(*)ذلك مصطفى السباعي 

اعتقل اآلخرون لثالثـة أشـهر فجمـع أمـواًال لمسـاعدتهم. انضـّم إلـى اإلخـوان المسـلمین 
خیـاط القـاهرة وعمل في قسم االتصـال بالعـالم اإلسـالمي. تـرك  ١٩٤٢رسمیًا في عام 

فــي مهمــة بنــاء علــى تعلیمــات البنــا مــن أجــل تعلــیم الشــباب فــي فلســطین  ١٩٤٧فــي 
  ا. خالل تلك الفترة، أصبح واحدًا من ممثلي اإلخوان في فلسطین.واألردن وسوری

بعــد عشــر ســنوات، انشــّق عــن اإلخــوان ألنــه لــم یتقبــل طریقــة نشــر رســالة اإلخــوان 
، زعــیم حــزب التحریــر (*)بعــد مــوت البنــا. فیمــا بعــد، انضــّم إلــى تقــي الــدین النبهــاني 

الحكومــة األردنیــة، لكنــه وأصــبح واحــدًا مــن أعضــائه المهمــین. ســجنته  (*)اإلســالمي
  .١٩٧٣أصبح وزیرًا لألوقاف واألماكن المقّدسة عام 

   - د - 
  دار اإلسالم . راجع: دار الحرب.

 (*)دار الحــرب. یعتبــر األصــولیون المتشــددون أن دار اإلســالم والدولــة اإلســالمیة
بغــض النظــر  (*)تقومــان علــى تلــك األرض حیــث یحكــم النظــام اإلســالمي والشــریعة

كــّل أو بعــض الســكان مســلمین. لكــن تلــك األرض التــي لــم تحكــم مــن قبــل ســواء كــان 
النـاس. المهـم هنـا أّن  (*)عـن معتقـدات فهي دار الحرب بغض النظـر  (*)اإلسالم  

المجتمع اإلسالمي هو مسلم ال ألنـه متكـّون مـن المسـلمین لكـن بـاألحرى بسـبب حكـم 
میة فــي المجتمــع ســواء كــان الشــریعة اإلســالمیة لــه. هكــذا، فــإن حكــم الشــریعة اإلســال

متكّونــًا مــن أغلبیــة مــن غیــر المســلمین أو المســلمین یحــول ذلــك المجتمــع إلــى مجتمــع 
مسلم. إّن قیام الدولة اإلسالمیة ال یتعلق بأراض معّینـة وال بأجنـاس معّینـة، فـالمجتمع 
اإلسالمي یمكن أن یؤّسس في أي مكان. من ناحیة أخـرى، إن تلـك المجتمعـات التـي 

ي أنهـا مسـلمة لیسـت كـذلك إذا لـم تؤّیـد الشـریعة اإلسـالمیة. هـذا یعنـي عملیـًا بـأّن تّدع
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أكثـــر المجتمعـــات اآلن لیســـت إســـالمیة، وهكـــذا، یجـــب أن تغّیـــر. عـــالوة عـــن ذلـــك، 
تشــمل دار الحــرب أّي دولــة تحــارب التوجهــات الدینیــة للمســلمین. راجــع أیضــًا: حــزب 

  اهللا.
  ة اإلسالم ؛ النظام العالمي.. راجع: السالم؛ عالّمیدار السالم

). كـان زعیمـًا وعضـو اإلخـوان المسـلمین فـي -١٩٢٢(  داودیة، عبـد خلـف
. ولـــد فـــي الطفیلـــة، وعمـــل فـــي وزارة التربیـــة. أصـــبح محافظـــًا للعدیـــد مـــن (*)األردن 

  ، أصبح وزیرًا لألوقاف واألماكن المقّدسة.١٩٨٤المناطق. في عام 
ـــد الصـــاحب ـــل، عب دخیـــل عضـــوًا مؤّسســـًا لحـــزب  ). كـــان١٩٧٠ -(  دخی

بسـبب التعـذیب.  ١٩٧٠في العراق. مـات فـي السـجن فـي عـام  (*)الدعوة اإلسالمیة 
  رفض دخیل تزوید السلطة باّي معلومات حول الحزب وزعمائه.

. راجع: الجهاد اإلسـالمي فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع درویش، عبد اهللا نمر
  غزة.

طاء األصـــولیین أن الدســـتور الشـــرعي هـــو الدســتور. یعتبـــر معظـــم المفّكـــرین والنشــ
مســألة  (*)أو الخالصــات المســتندة إلــى القــرآن ألنهــم یؤمنــون أن التشــریع  (*)القــرآن

، )*(*إلهیـــة. بینمـــا یتقبـــل األصـــولیون المعتـــدلون، مثـــل حســـن البنـــا وراشـــد الغنوشـــي 
ـــــى النصـــــوص القرآنیـــــة  الحكـــــم الدســـــتوري الحـــــدیث، إال أنهـــــم یطـــــالبون بتأسیســـــه عل

مشــروعیة عمومــًا. أمــا األصــولیون المتشــددون مثــل ّســید قطــب وعمــر عبــد الــرحمن وال
ــــى التشــــریع اإلنســــاني. ویعتبــــر الرادیكــــالیون  (**) فینكــــرون أّي مشــــروعیة قائمــــة عل
ــــد المقبــــول عنــــدهم هــــو  التشــــریع اإلنســــاني اغتصــــابًا أللوهیــــة اهللا. إّن الدســــتور الوحی

لـــردة؛ الحكـــم الدســـتوري؛ مجلـــس صـــیانة القـــرآن. راجـــع أیضـــًا: عبـــد الـــرحمن، عمـــر؛ ا
الدســتور؛ الدیموقراطیــة؛ حــزب الحــق؛ جبهــة حــزب العمــل اإلســالمي؛ حــزب التحریــر 
اإلسـالمي؛ الثـورة اإلسـالمیة فــي إیـران؛ الدولـة اإلســالمیة؛ الخمینیـة؛ مجلـس الشــورى؛ 
مجلـــس تشـــخیص مصـــلحة النظــــام؛ حـــزب النظـــام الــــوطني؛ اإلخـــوان المســـلمون فــــي 

  حركة الشعبیة؛ قطب، ّسید؛ الدین.السودان؛ ال
. وهـي (*)اإلسـالم  (*). دعـوة العـالم إلـى الحقیقـة هـي جـزء مـن عالمّیـة الـدعوة

وعبــد  (*)تسـتلزم عنــد األصـولیین مثــل أبـي الحســن النــدوي، وحسـن البنــا، وسـید قطــب
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، الــذي أســاء اســتعمال الثقــة، إلــى (*)نقــل القیــادة العالمیــة مــن الغــرب الجــواد یاســین، 
سلمین، الذین علیهم النضال من أجل إحداث ذلك النقـل. ویجـب أن یوجـه النضـال الم

أوًال إلى الفرد، فالعائلة، فـالمجتمع ثـم الدولـة وبعـد ذلـك العـالم. فـإذا مـا فعـل المسـلمون 
ذلــك، یجــادل األصــولیون، فسیشــّكلون إذًا القــّوة الحقیقیــة الوحیــدة التــي یمكــن أن تأخــذ 

الجاهلیــة، والتــي یمكــن أن تزیــل  (*)یمكــن أن تحّطــم نظــام  القیــادة مــن الغــرب، والتــي
ــــا عــــن هــــذه الفكــــرة مــــن النقــــد  ــــدافع البن االضــــطهاد السیاســــي. علــــى ســــبیل المثــــال، ی
المحتمــــل مــــن اســــتحالة تطبیــــق هــــذه العملیــــة بــــالقول بأنــــه علــــى المســــلمین أن یبــــدأوا 

رادة ممــا أّدى إلــى مجــددًا، كمــا فعــل النبــي: فــالنبي مــا امتلــك شــیئًا ســوى الحقیقــة واإل
ـــدین؛ األصـــالة؛  هزیمـــة العدیـــد مـــن اإلمبراطوریـــات. راجـــع أیضـــًا: األفغـــاني، جمـــال ال
ــــــورة اإلســــــالمیة فــــــي إیــــــران ؛ المجتمــــــع  حــــــزب التحریــــــر اإلســــــالمي؛ حــــــزب اهللا؛ الث
اإلسالمي؛ الدولة اإلسالمیة؛ جمعیة الشبیبة اإلسالمیة؛ الجماعة اإلسـالمیة؛ الجهـاد؛ 

فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة؛ الخمینیــة؛ حــزب النظــام الــوطني؛ الجهــاد اإلســالمي 
الماضـــي؛ الســـالم، القـــرآن؛ رضـــا، محمـــد رشـــید؛ الســـلفیة؛ القـــوات الســـلفیة، الشـــورى؛ 

  توحید؛ عالّمیة اإلسالم ؛ الوهابیة.
ــي العــراق ــدعوة اإلســالمیة ف . شــّكل حــزب الــدعوة اإلســالمیة فــي عــام ال

ین الشــیعة الــوثقیي الصــلة بعلمــاء إیــران. اســـتلهم بقیــادة بعــض الزعمــاء الــدینی ١٩٦٨
، الــذي دعــا إلــى العــودة إلــى المبــادئ (*)الحـزب فكــره مــن آیــة اهللا محمــد بــاقر الصــدر

ـــــــة  ـــــــة السیاســـــــیة واالجتماعی ـــــــي العدال ـــــــي عـــــــام (*)اإلســـــــالمیة ف ـــــــاء ١٩٧٩. ف ، وأثن
االضــطرابات فــي النجــف وكــربالء، كشــفت الحكومــة عــن حــزب الــدعوة، الــذي كــّرس 

سه إلسقاط النظام عبر تلقیه الدعم من إیران. أما الیوم فالحزب ممنوع مـن ممارسـة نف
أي نشـــاط، واعتقــــل محمـــد بــــاقر الصـــدر وأختــــه ونّفــــذ فیهمـــا حكــــم اإلعـــدام فــــي عــــام 

فتـوى شـرعیة  (*)، فتحول الحزب إلـى منظمـة سـریة. أصـدر آیـة اهللا الخمینـي ١٩٨٠
ودعــا الجــیش العراقــي  (*)عراقــي بــالكفر ردًا علــى إعــدام الصــدر اتهــم فیهــا النظــام ال

فـي لبنـان، فمحمـد  (*)إلسقاطه. یبدو وكأن هناك صلة بین حـزب الـدعوة وحـزب اهللا 
بأنـــه الـــزعیم الروحـــي لحـــزب اهللا، كـــان عضـــو ، المعـــروف ســـابقًا (*)حســین فضـــل اهللا

حــزب الــدعوة أثنــاء دراســته فــي العــراق. ادعــى الحــزب مســؤولیة محاولــة اغتیــال ابــن 
. راجـع أیضـًا: ١٩٩٦حسین، عدي، الذي جـرح بشـّدة فـي ینـایر/ كـانون الثّـاني  صدام
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دخیل، عبد الصاحب؛ حزب اهللا؛ الجبهـة اإلسـالمیة لتحریـر البحـرین؛ الصـدر، محمـد 
  باقر.

  . راجع: الحركة العربیة اإلسالمیة الدیموقراطیة.الدعوة في األردن

ي حركـة سیاسـیة . هـالدعوة في الكویت والمملكة العربیـة السـعودیة
شـیعّیة ســریة كانــت ناشــطة فــي الكویــت والمحافظــة الشــرقیة للمملكــة العربیــة الســعودیة 
فــي أواخــر الســبعینات وأوائــل الثمانینــات. دعــت إلــى إســقاط النظــام القــائم فــي الــدولتین 
والـــى تأســـیس الجمهوریـــات اإلســـالمیة علـــى غـــرار الجمهوریـــة اإلســـالمیة فـــي إیـــران. 

. وبینمـا تـم تقییـد عملیاتـه السـریة ١٩٧٩ -١٩٧٨ن على أثر ثورة ربطت الحركة بإیرا
بشّدة من قبل أجهزة أمن البلدین في أوائل الثمانینات، إال أن هنـاك إشـارات تـدل علـى 
األقــل علــى اســتمرار بعــض الــدعم الشــعبي، خصوصــًا فــي المملكــة العربیــة الســعودیة 

  .١٩٩٢في عام 
  المي.. راجع: حزب التحریر اإلسأحمد دالدعو 

  راجع: خالفة؛ الحكم؛ الحكومة؛ الدولة اإلسالمیة. الدولة.

. فـي مرحلـة مـا قبـل األزمنـة الحدیثـة، وبخاصـة فـي القـرنین الدولة اإلسـالمیة
دي، بـدأ حـفـي مرحلـة الضـعف والت (*)السادس والسابع للهجرة عندما دخلـت الخالفـة 

اإلســالمي مــع اإلبقــاء علــى التفكیــر جــدیًا فــي إقامــة الدولــة اإلســالمیة كأســاس النظــام 
الخالفــة كرمــز للوحــدة. وفــي مرحلــة الحقــة، ومــع تزایــد األزمــات السیاســیة واألخالقیــة 
واالقتصـــادیة، ودون الحاجـــة للتـــذكیر بـــاحتالل القـــوى األجنبیـــة لألراضـــي اإلســـالمیة، 
شهدت المجتمعـات اإلسـالمیة الكثیـر مـن الحركـات اإلحیائیـة والتـي تذبـذبت بـین تبنـي 

  وبین اإلصالح المحافظ. (*)المتشددة  الثورة
إن تشابك العقیدة الدینیة والدولـة وعـدم الفصـل بینهمـا كانـت فكـرة راسـخة حتـى مـع 
الخـــوارج فـــي القـــرن الســـابع. كـــان الخـــوارج مـــن أوائـــل الجماعـــات التـــي فرضـــت مبـــدأ 

ر الـذي یعتبــ (*)، والحكـم السیاسـي اإلسـالمي، والســلطة النهائیـة للقـرآن (*)الحاكمیـة 
المرجع الوحید الذي له سـلطة اإللـزام علـى المسـلمین. عـالوة عـن ذلـك، أنكـر الخـوارج 

. ومـا كـان الخـوارج (*)التحكـیم اإلنسـاني، مـا لـم یكـن مـدعومًا بـالنص  (*)مشروعیة 
مســتعّدین لإلذعــان لقــرار الجماعــة وبــدًال مــن ذلــك، عزلــوا أنفســهم عــن االتجــاه العــام 
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لــم یلتزمــوا بــالقرار النّصــي للقــرآن. كمــا أعطــى الخــوارج  ودعــوا إلــى قتــال أولئــك الــذین
أنفســهم، عــالوة عــن ذلــك، الحــق فــي الحكــم علــى اعتقــادات وســلوك اآلخــرین وأعطــوا 
كـــّل ســـمات الوجـــود اإلنســـاني معنـــى دینیـــًا. واألكثـــر أهمّیـــة مـــن هـــذا، أنهـــم كـــانوا ال 

البیــــة الجماعــــة یتســــمون بالمرونــــة ســــواء فیمــــا یتعلــــق بالمبــــادئ أو الســــلوك. إال أن غ
  قاتلتهم كمرتّدین ألنهم لم یقبلوا تحكیم الجماعة.

، والتــي تتبــع فكــر أحــد مفكــّري القــرون (*)وفــي العصــور الحدیثــة، دعــت الوهابیــة
، أي: (*)، إلـــى تنقیـــة اإلســـالم  بـــالعودة إلـــى أصـــول الـــدین (*)الوســـطى ابـــن تیمیـــة 

فــــي محاوالتهــــا إلعــــادة بنــــاء القــــرآن والســــنة النبویــــة. وهــــي تتبــــع خطــــًا فكریــــًا صــــارمًا 
ــــد  ــــى أســــاس التوحی ــــة اإلســــالمیة عل ومــــذهب الســــلف  (*)المجتمــــع اإلســــالمي والدول

الصالح. والمهم فیما قام به السلف هو كـرههم لالشـتغال فـي الجـدال الفلسـفي والفكـري 
 (*)األساســــیة دون أّي محاولــــة رئیســــیة إلعــــادة التفســــیر  (*)وتمّســــكهم بالنصــــوص 

  .(*)إلسالم  وتجدّید مبادئ ا
مـن الحركــات المهمــة األخـرى فــي العصــور الحدیثـة السنوســیة والمهدیــة(**) التــي 
بدأت أساسًا كحركات صوفیة، إال أنها تحولـت فیمـا بعـد إلـى حركـات سیاسـیة كافحـت 
ضّد التدّخل الغربي في لیبیا والسودان على التوالي وطالبـت بإقامـة الدولـة اإلسـالمیة. 

ورهمـا كحركتـي تطهیـر تسـتهدفان إعـادة اإلسـالم  األصـیل ممـا الحركتان إلى د نظرت
تطّلـــب انغماســـهما فـــي السیاســـة. فرفعـــت هاتـــان الحركتـــان، كالوهابیـــة، أصـــوًال مماثلـــة 

  ونظر إلیها على أنها الطریق إلى إنقاذ الجماعة اإلسالمیة.
فـــي مصـــر، كمـــا هـــو حـــال الجماعـــة اإلســـالمیة ألبـــي  (*)إن اإلخـــوان المســـلمین 

فــــي باكســــتان، رّكـــــزت بشــــكل أكبــــر علــــى الســــمة السیاســـــیة  (*)ى المــــودودي األعلــــ
لإلســـالم مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى إحیـــاء جدیـــد للمســـلمین. دعـــت حركـــة اإلخـــوان إلـــى 

. (*)الحاجـة الماسـة لتأســیس دولـة إسـالمیة كخطــوة أولـى فـي عملیــة تطبیـق الشــریعة 
، (*)لعودة إلــى األصــول بینمــا رّكــزت اإلخــوان علــى عملیــة إعــادة التفســیر الفكــري بــا

وركـــزت بشــــكل انتقــــائي علـــى مفــــاهیم سیاســــیة غربیــــة رئیســـیة مثــــل الحكــــم الدســــتوري 
والدیموقرطیــة والتــي اعتبــرت أدوات ضــروریة لتأهیــل المفهــوم اإلســالمي للدولــة. علــى 
أیــة حــال، إال أن الحالــة العدائیــة جــدًا بــین اإلخــوان والحكومــة المصــریة قــادت بعــض 

. واصـــــل قطــــب دعوتـــــه إلقامــــة الدولـــــة (*)ق بزعامــــة ّســـــید قطــــب اإلخــــوان لالنشـــــقا
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وعلـى اآلخـرین. وقـد  (*)اإلسالمیة بینمـا رفـض أّي تعامـل وانفتـاح ثقـافي علـى الغـرب
جعــــل قطــــب وجــــود الدولــــة اإلســــالمیة جــــزءًا أساســــیًا مــــن العقیــــدة. وأصــــبحت الدولــــة 

علـــى أســـاس  (*)اإلســـالمیة، فـــي الحقیقـــة، عنـــد قطـــب وأتباعـــه خضـــوع الجماعـــة هللا
تمثـــل االســتمراریة السیاســیة والفقهیـــة للشــریعة التــي یجـــب أن الشــریعة. كمــا أصــبحت 

تكـــون قاعـــدة لكـــل األحكـــام السیاســـیة والدســـتوریة. یزیـــل غیـــاب مثـــل هـــذه القاعـــدة أّي 
  .(*)مشروعیة قد تتمّتع بها الدولة وتدخلها إلى الجاهلیة 

اإلســالمیة. ومــع أّن الشــریعة هــي  أكثــر مفهــوم الدولــة (*)یــة اهللا الخمینــي آیحــّدد 
أســاس الحكومــة اإلســالمیة، إال أن والیــة الفقیــه هــي التــي تخرجهــا إلــى حیــز الوجــود. 
وفي كل العالم اإلسالمي الیوم، أن مطالب الحركات األصـولیة الرئیسـیة فـي الجزائـر. 

حــول  (*)وتــونس، واألردن، ومصــر مــا زالــت إلــى حــٍد كبیــر تتبــع خطــاب حســن البنــا
لــة اإلســـالمیة، والحكـــم الدســـتوري، وسیاســـة تعـــدد األحـــزاب، أمـــا الحركـــات الســـنّیة الدو 

المتشـــددة فمـــا زالـــت أیضـــًا إلـــى حـــٍد كبیـــر تتبـــع خطـــاب ســـید قطـــب، وأمـــا الحركـــات 
الشـیعیة السیاسـیة فتتبـع خطـاب الخمینـي. فـرأي اإلمـام الخمینـي مـن الدولـة اإلسـالمیة 

  راطیة.الثیوق (*)هو أقرب إلى الحكومة الدینیة 
ومـــن شـــروط فهـــم المطلـــب األصـــولي إلقامـــة الدولـــة اإلســـالمیة هـــو القیـــام بدراســـة 
معّمقـــة ضـــروریة لمفهـــوم البنـــا حـــول الدولـــة اإلســـالمیة، والتـــي هـــي الفكـــرة التنظیمیـــة 
الرئیســیة والقــوة الدافعــة وراء حركــة اإلخــوان المســلمین فــي كافــة أنحــاء الــوطن العربــي 

البنـــا واإلخـــوان بـــأّن السیاســـات الفاســـدة نتجـــت عـــن  وكـــذلك الحركـــات األخـــرى. اعتقـــد
الممارســــــات غیــــــر األخالقیــــــة للســــــلطة وكــــــذلك مــــــن إســــــاءة حــــــل األزمــــــات التربویــــــة 
واالقتصــادیة واإلجتماعیــة المتعــددة. فلـــیس المطلــوب فقــط مجـــّرد تغییــر الحكومــة بـــل 

النــاس  إحیــاء الــروح األخالقیــة للجماعــة. فالدولــة لیســت فقــط الهیئــة التــي تــنّظم شــؤون
بل تتجاوز مثل هذا الوصف لكي تشترك أخالقیًا في حمایـة العقیـدة وفـي سـیادة الـدین 
مــن أجــل العمــل علــى التجدیــد اإلنســاني وتغییــر أســلوب حیــاة اإلنســانیة بموجــب روح 
الــدین. وعلــى الــرغم مــن أن وظیفــة الدولــة محــدودة، علیهــا مســاعدة النــاس فــي العــیش 

ل المثــال، إعــادة توجیــه مــنهج التعلــیم نحــو اهللا. إن حیــاة مســتقیمة. علیهــا، علــى ســبی
وجهـة نظــر الحیــاة المقبولـة مــن النــاس تصـبح هــي أرضــیة إقامـة الدولــة المطلوبــة. إّن 
الممارســة الشــرعیة للســلطة وكــذلك ســحب المشــروعیة یعتمــدان علــى الشــروط نفســها؛ 
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بـــین النــــاس  وبعـــد قیـــام الدولـــة اإلســـالمیة، ال تســـتطیع الدولـــة إبطـــال العقـــد األصـــلي
  والحاكم.

ـــة هـــي شـــأن عـــالمي، خصوصـــًا أن التقییـــدات  عـــالوة علـــى ذلـــك، إن وظیفـــة الدول
اإلســالمیة وبالتــالي الجغرافیــة، مــن وجهــة نظــر البنــا، لیســت قابلــة للــزوال مــع الــدعوة 

علــى الدولــة التــي تحقــق عالمیــة الــدعوة. لــذا، فحالــة اإلنســانیة هــي جــزء مــن الـــدعوة 
ـــة اإلســـالمیة ممـــا یجعـــل د أخالقیـــًا حتـــى علـــى المســـتوى الـــدولي. االســـالمیة ور الدول

وعلیـــه، إن عالّمیـــة الـــدعوة تجعـــل مـــن وجـــود خالفـــة عالمیـــة ضـــرورة علـــى المســـتوى 
الـــدولي، علـــى أســـاس أن الخالفـــة هـــي المؤسســـة التـــي تتجـــاوز المكـــان والحـــدود ومـــا 

مي حــــال، وفــــي الوقــــت الحاضــــر، ینظــــر البنــــا إلــــى الكیــــان اإلســــال ةشــــابه. علــــى أیــــ
. (*)الجغرافي، أي الدولة، على أنها أكثـر محوریـًة مـن ناحیـة إقامـة النظـام اإلسـالمي

مـن الناحیــة العملیــة، وعنــد األصــولیین، إن احتمـال إنجــاز الدولــة اإلســالمیة هــو أكبــر 
  من إعادة قیام الخالفة اإلسالمیة.

ـــة اإلســـالمیة هـــي بدایـــة ضـــروریة إلقامـــة الم جتمـــع إن األصـــولیین یـــرون أن الدول
اإلســالمي الفاضــل. فبــدون وجــود الدولــة ســیكون مــن الصــعب جــدًا أن یــنظم المجتمــع 
نفســـه طوعـــًا علـــى قاعـــدة إســـالمیة. ان طبیعـــة المبـــادئ اإلســـالمیة الضـــروریة ذاتهـــا 
تتطّلــب مؤسســة منظمــة مــن الدرجــة األولــى. إذ أن الدولــة هــي المؤسســة التصــحیحیة 

ة القضــائیة الحدیثـــة لتنمیـــة الشـــریعة. عـــالوة التنفیذیــة الوحیـــدة باإلضـــافة إلـــى المؤسســـ
ل مــرًة مــعــن ذلــك، ال یمكــن أن تكــون الدولــة اإلســالمیة مقســمة مفهومیــًا وعملیــًا، فتع

كمؤسســــة علمانیــــة، ومــــرة أخــــرى، كمؤسســــة دینیــــة. فالدولــــة، بمتابعتهــــا لمطلــــب قیــــام 
الشــعبیة المجتمــع المســتقیم، ال تنــتج دعــوى متعارضــة لكنهــا تصــبح القــّوة اإلجتماعیــة 

المسؤولة والموجهة قائمة على تنفیذ فقط القانون وحمایة النظام. فمـن خـالل مثـل هـذا 
  الدور فقط تتمتع الدولة بالشرط الضروري لشرعیة عملها.

یعــود حســـن البنـــا إلـــى الدولـــة التـــي أسســها النبـــي لكـــي یشـــتّق منهـــا أفضـــل نمـــوذج 
ـــة اإلســـالمیة والمجتمـــع اإلســـالمي. الســـبب وراء هـــذ ا لـــیس متعلقـــًا بـــاألفراد بحـــد للدول

ذاتهــم أو ســیاقاتهم االجتماعیــة والسیاســیة، لكــن بــاألحرى فــي مرجعیــة مســألة الســلوك 
. إن البنیــــة الرئیســــیة لتلــــك الدولــــة كانــــت الوحــــدة التــــي أصــــبحت العمــــود (*)والفلســــفة

الفقــري للنظــام القرآنــي االجتمــاعي الــذي یفضــي إلــى الظــواهر واألبعــاد األصــیلة. لقــد 
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الخطــــاب القرآنــــي ولغتــــه وحــــدة اجتماعیــــة، كمــــا أّدت التوجهــــات األیدیولوجیــــة  أنجــــز
ـــة  الموّحـــدة للخلفـــاء إلـــى الوحـــدة السیاســـیة، حتـــى فـــي ذلـــك الوقـــت عنـــدما فقـــدت الدول
مركزیــة الحكــم، فتبلــورت الســلطة فــي الحّكــام المحلّیــین وقــادة الجــیش وجبــاة الضــریبة. 

تحتــي صــلب، أي: علــى المبــادئ والعقیــدة، لكــن الهیكــل العــاّم للدولــة بنــي علــى بنــاء 
  والتي تتجاوز فهمنا الیوم للحكم والسیاسة.

وعنـد األصــولیین، تشــّكل اإلشــارات القرآنیــة شـرعیة الدولــة اإلســالمیة، والتــي تســتند 
بشـكل كبیـر إلـى وظیفتهـا: السـمو السیاسـي والروحـي والـدفاع عـن الجماعـة وحمایتهــا. 

ة مبنیــــة علــــى إعــــادة تفســــیر مفهــــوم ربوبیــــة اهللا مـــن منطلــــق فكــــري، إن شــــرعیة الدولــــ
اهللا/. إن ربوبیــــة اهللا العالمیـــة تجعــــل مــــن الــــنّص  (*)ونتیجتهـــا السیاســــیة أو حاكمیــــة 

القرآنـــي نصـــًا ملزمـــًا فـــي األمـــور السیاســـیة والفلســـفیة. مـــن الناحیـــة النظریـــة، البـــد أن 
بــــادئ األیدیولوجیـــــة تــــرتبط كــــّل مفــــاهیم المتعلقــــة بالدولـــــة اإلســــالمیة بالمســــّلمات والم

المماثلــة. تتضــّمن هــذه المفــاهیم ضــرورة تأســیس الدولــة اإلســالمیة علــى الشــریعة التــي 
تعمل كالمصدر الرئیسي لإلطار الدستوري؛ وتكامل ما هـو دینـي مـع مـا هـو سیاسـي؛ 
ـــــادئ اإلســـــالمیة مـــــن الفلســـــفات واألنظمـــــة غیـــــر  ـــــة الشـــــتقاق المب والمعارضـــــة النظری

التســـویات الدینیـــة واألیدیولوجیـــة علـــى أنهـــا تنـــازالت دینیــــة؛  اإلســـالمیة؛ والنظـــر إلـــى
ــة التــي یمكــن أن تتعامــل مــع األزمــات الفلســفیة  واحتــواء اإلســالم علــى المبــادئ األبدّی

  والسیاسیة االقتصادیة واالجتماعیة الحدیثة.
اإلسـالم یظهـر باألمثلـة كیـف أن المسـلمین أتبعـوا  (*)ویرى األصولیون أن تـاریخ 

بالــدین؛ علـــى ســبیل المثـــال، كــّل التوّســـعات السیاســیة قامـــت باســم اإلســـالم. السیاســة 
فبقــــدر مــــا كــــان المســــلمون یعملــــون لإلســــالم، كــــانوا منتصــــرین، لكــــن عنــــدما فصــــلوا 
السیاســـــة عـــــن الـــــدین الصـــــحیح، وفقـــــدت توّســـــعاتهم الحمـــــاس الـــــدیني، أصـــــبحوا هـــــم 

نحـــاء التـــاریخ. بكلمـــة الخاســـرین، ولـــذلك، فقـــد اإلســـالم الـــدور الـــذي لعبـــه فـــي كافـــة أ
أخرى، فمن خالل اإلحیاء الصحیح للروح اإلسالمیة فقط یمكن أن یسـتعید المسـلمون 
المعاصـــرون كـــًال مـــن الســـلطة السیاســـیة واالعتـــراف الـــدولي بهـــم. إذ ان اإلســـالم  ال 
یطلب من أتباعه فقط التمّسك بطقوسه لكن أیضـًا، واألكثـر أهمّیـًة، أن یكـون اإلسـالم  

حیاة المسلمین. وهذا یتطّلب أیضًا، من الدولة لیس التمسـك الشـكلي برمـوز  فاعًال في
اإلســـالم فقـــط بـــل التـــدّخل النشـــیط لمصـــلحته، ممـــا یشـــّكل المصـــدر الرئیســـي لشـــرعیة 
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الحكومــة. وهــذا یمكــن الحكومــة أو الدولــة مــن تجدیــد مبــادئ الشــریعة طبقــًا للحاجــات 
أن ال تهمــــل الحكومــــة المبــــادئ المتغیــــرة ومطالــــب المجتمــــع. علــــى أیــــة حــــال، یجــــب 

  التوجیهیة العامة للشریعة.
إن القضایا التي تتعّلق بمثل هذه المبـادئ كالوحـدة العالمیـة للجماعـة اإلسـالمیة ال 
یمكــــن أن تســــتبدل بــــالروابط الضــــّیقة كالوطنیــــة والقومیــــة، مــــع أّن اإلثنتــــین یمكــــن أن 

ا االســــتبدال یحــــّرف الــــروح تســــتعمال لتقویــــة المبــــادئ العالمیــــة لإلســــالم. إن مثــــل هــــذ
الصــحیحة للخطــاب القرآنــي الــذي یســتهدف أساســًا الوحــدة، ال اإلنشــقاق. ویعتبــر البنــا 

علــى هـذه الحیـاة، واإلنكـار الــذي یصـاحبه هـذا الــرفض  (*)أن رفـض هیمنـة األلوهیـة 
. لـذا، یعتقـد معظـم األصـولیین بـأّن أحـد (*)للوحدة العالمیة، یقـود ببسـاطة إلـى الكفـر 

ائف الضــــروریة للدولـــة اإلســــالمیة ال تكمـــن فــــي إنتـــاج العقائــــد والفلســـفات التــــي الوظـــ
تعرقل وحدة اإلنسانیة والمسلمین بشكل خاص. في الحقیقة، العكـس هـو الصـحیح، إذ 
یجــب أن تحـــارب الدولـــة أّي مســـعى سیاســـي وفلســـفي لتضـــیق مجـــال تطبیـــق اإلســـالم  

ــــة عبــــر رفــــض فــــرض األنظمــــة اإلنســــانیة علــــى النظــــام اإلل هــــي. وٕاذا خضــــعت الدول
وتســــاهم فــــي انشــــقاق  (*)اإلســــالمیة لمثــــل هــــذا الفعــــل، فإنهــــا بهــــذا تقــــّوي الجاهلیــــة 

، (*)اإلنســانیة، ورفــض مســّلمات الشــریعة. علــى أیــة حــال، یــرى أبــو الحســن النــدوي 
  المودودي أن إقامة دولة إسالمیة واجب دیني.وّسید قطب وأبو األعلى 

ین الدولــــة اإلســــالمیة والدولــــة غیــــر اإلســــالمیة ویوّضــــح المــــودودي االخــــتالف بــــ
بالتـالي. أوًال، الدولـة اإلسـالمیة لیسـت فقـط مجــرد إدارة لكنهـا تهـدف إلـى التوصـل إلــى 
إنجــاز مثــالي عــالي، بمــا فــي ذلــك النقــاوة والخیــر والنجــاح واالزدهــار. كمــا أن العدالــة 

، ســواء بــین الــدول أو ، والحقیقــة الموضــوعیة واألمانــة هــي قواعــد السیاســة(*)النزیهــة 
 (*)األفــراد. فالســلطة هـــي أمانــة مـــن اهللا یجــب اســتعمالها لتحقیـــق العدالــة واالخـــالق 

  وااللتزام بها.
إن مبدأ الدولة اإلسالمیة، والذي قّدمه العدید من العلماء، یقدم بشـكل محـافظ جـدًا 

ورة فــي كمــا هــو حــال المملكــة العربیــة الســعودیة، ویقــدم بشــكل ثــوري كمــا هــو حــال الثــ
الجمهوریة اإلسالمیة في إیـران كمـا نظـر لهـا آیـة اهللا الخمینـي أو تلـك التـي اسـس لهـا 

. راجـع أیضـًا: عبـد الـرحمن، عمـر؛ (*)نظریًا سید قطب، وحسـن البنـا وحسـن الترابـي 
األفغــاني، جمــال الــدین؛ الجماعــة اإلســالمیة المســلحة؛ األصــالة؛ الخالفــة؛ الحضــارة؛ 
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قتصــادیة؛ فضــل اهللا، محمــد حســین؛ اهللا؛ الحركــة اإلســالمیة دار الحــرب، النظریــة اال
في لبنان؛ حركـة أمـل اإلسـالمیة؛ حركـة النهضـة اإلسـالمیة فـي تـونس؛ حـوي، سـعید؛ 

اإلســالمیة لتحریــر البحــرین؛ حــزب التحریــر اإلســالمي؛ حــزب اهللا؛ اإلجمــاع؛ الجبهــة 
لســـــعودیة؛ الحـــــزب األصـــــولیة اإلســـــالمیة؛ الجهـــــاد اإلســـــالمي فـــــي المملكـــــة العربیـــــة ا

الجمهـــــوري اإلســـــالمي؛ الجبهـــــة اإلســـــالمیة لإلنقـــــاذ؛ األســـــلمة؛ جـــــاب اهللا، عبـــــد اهللا؛ 
اإلســالمي؛ الجماعــة اإلســالمیة فــي لبنــان؛ جماعــة الفنیــة العســكریة؛ جماعــة الجهــاد 

الجهاد اإلسـالمي فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة؛ الفقـه؛ العدالـة؛ خالـد، خالـد محمـد؛ 
؛ مرجــع التقلیــد؛ حــزب الســالمة الــوطني؛ الحداثــة؛ مجاهــدي خلــق؛ الخمینــي، آیــة اهللا

إیـــدیولوجیا؛ اإلخـــوان المســـلمون فـــي  جمعیـــة الشـــبیة اإلســـالمیة؛ اإلخـــوان المســـلمون،
الســــودان؛ نصــــر اهللا، الســــید حســــن؛ قطــــب، ّســــید؛ الرادیكالیــــة؛ الثــــورة؛ رضــــا، محمــــد 

ـــــات  رشـــــید؛ ســـــریة، صـــــالح؛ الترابـــــي، حســـــن؛ اتحـــــاد القـــــوى الشـــــعبیة؛ انحـــــاد الجمعی
والجماعـــات اإلســـالمیة؛ اتحـــاد القـــوى اإلســـالمیة الثوریـــة؛ الوهابیـــة؛ النظـــام العـــالمي؛ 

  الزمر، عبود.
، زعـیم حركـة النهضـة (*). بعض األصولیین مثل راشد الغنوشي الدیموقراطیة

فـــي الســودان، والشــیخ محمـــد  (*)فــي تــونس، والـــّدكتور حســن الترابــي (*)اإلســالمیة 
فــــي لبنــــان، أو حتــــى  (*)، الــــزعیم الروحــــي الســــابق لحــــزب اهللا (*)هللاحســــین فضــــل ا

ــــا فــــي مصــــر، یــــدافعون عــــن تبنــــي  (*)، مؤســــس اإلخــــوان المســــلمین (*)حســــن البن
الدیموقراطیـة. لكــن الدیموقراطیــة عنـدهم ال تتضــّمن مفهــوم السـیادة النهائیــة، بــل تعنــي 

نتخابـــات، فــــال تعــــود الســـیادة اإلنســــانیة وممارســـة الســــلطة. وتعنــــي علـــى األخــــص اال
، تنـــاط الســـیادة (*)الســـلطة النهائیـــة فـــي الشـــؤون السیاســـیة إلـــى النـــاس. ففـــي اإلســـالم

ـــق بممارســـة الســـلطة ضـــمن حـــدود (*)النهائیـــة فقـــط بـــاهللا  ؛ أمـــا ســـیادة اإلنســـان فتتعّل
  الشریعة اإلسالمیة والشورى (**).

، المؤسســــة علــــى یــــرى األصــــولیون المعتــــدلون أّن الدیموقراطیــــة المحــــّررة الشــــعبیة
. فـــالتطرف (*)الشـــریعة اإلســـالمیة، هـــي جســـر تفـــاهم سیاســـي بـــین الشـــرق والغـــرب 

واالســـتبداد لیســـا صـــنیعة ثقافیـــة إســـالمیة بـــأي بشـــكل، إذ انهمـــا موجـــودان فـــي الغـــرب 
والشرق، لكنهما الیوم أكثر بروزًا في الوطن العربـي. یتبّنـى االتجـاه األصـولي المعتـدل 

 (*)للدیموقراطیـة اللیبرالیـة مقابـل الدیموقراطیـة الشـعبیة لألصـولّیة  تفسیرًا (*) إسالمیاً 
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المتشـددة والقومیــة االسـتبدادیة فــي الــوطن العربـي. تعلــن األصـولّیة المتشــددة دســتوریة 
التــي ال تتطّلــب فــي حــد ذاتهــا أي موافقــة اإلســالم، حتــى فــي غیــر الــدول اإلســالمیة، 

وار والتعــاون مــع األنظمــة العربیــة أو الغــرب. شــعبیة مســّبقة وتســتبعد إمكانیــة قیــام الحــ
تبــــدو األصــــولّیة المعتدلــــة أكثــــر اســــتعدادًا لكــــي تقــــوم بــــالحوار والتفــــاوض، ســــواء فــــي 

دة، والـــدین (**) یـــالتشـــكیالت الحزبیـــة أو فـــي النقاشـــات العاّمـــة حـــول السیاســـة، والعق
  ضمن سیاق المجتمع المدني.

ابي والغنوشي بـأّن اإلسـالم ال یعـارض یجادل العدید من مفكري األصولیة مثل التر 
الدیموقراطیـة. بـالعكس، یوّضـح الترابــي بأنـه إذا نظرنـا إلــى الشـورى والدیموقراطیـة مــن 

ن استعمالهما بشكل مـرادف لإلشـارة إلـى الفكـرة نفسـها. كخارج شروطهم التاریخیة، فیم
العملیــة والسیاســیة، وبینمــا تعــود الســیادة النهائیــة فــي اإلســالم إلــى اهللا، إال أن الســیادة 

الجماعـــة فـــي اختیـــار  (*)علـــى أیـــة حـــال، هـــي حـــق النـــاس. فالشـــورى ال تنفـــي حریـــة
المــــنهج المالئــــم ومجموعــــة القواعــــد المنظمــــة للحیــــاة االجتماعیــــة أو حتــــى المجــــالس 
التمثیلیة. لكن الترابي یحّذر من مغّبة خرق أّي مبدأ أساسـي إسـالمي منصـوص علیـه 

  .(*)في القرآن
خــر لتقبــل العدیــد مــن األصــولیین لدمقرطــة الشــورى یتعّلــق بقــدرتهم علــى الســبب اآل

وبــین الحكــم اإلنســاني: األول ال یمكــن أن یمثّــل بشــكل  (*)التمییــز بــین حاكمیــة اهللا 
ـــذلك الیمكـــن ألي فـــرد أو جماعـــة أو مؤسســـة االدعـــاءي بشـــكل صـــحیح  صـــحیح؛ ول

فــي تمثیــل  (*)روعیة بتمثیــل أي حــق إلهــي فــي الحكــم. علــى أیــة حــال، تــرتبط المشــ
الحكــم اإلنســاني فــي التمســك وتنفیــذ األوامــر القرآنیــة وعلــى وضــع الشــروط الصــحیحة 

ـــــدأ النظـــــري، أي إنجـــــاز الدســـــتور اإلســـــالمي  ـــــذ الشـــــورى. هـــــذا المب ، یحـــــدد (*)لتنفی
الــذي یجــب اتباعــه؛ أمــا المبــدأ العملــي المحــدد  (*)بشــكل عــام نــوع النظــام  (*)لألمــة

ــــد معظــــم  إلنجــــاز شــــروط الشــــورى، ــــدة للحكــــم. فعن فیجعــــل مــــن األمــــة الســــلطة الوحی
األصـولیین یتحـّول األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر إلـى مفهـوم أخالقـي لصـیاغة 
الحقـوق العاّمــة والسیاسـیة والقانونیــة لمراقبـة الحكــم السیاسـي. إّن الحــاكم مسـؤول لــیس 

ســة الســلطة تتطلــب الموافقــة فقــط أمــام اهللا لكــن أمــام األمــة أیضــًا. فاالعتقــاد بــأّن ممار 
المســـتمرة لألمــــة، یحـــول الحكــــم السیاســـي مجــــددًا إلــــى ال شـــيء أكثــــر مـــن عقــــد بــــین 
المحكوم والحاكم، وبالتالي یدخل في السیاسات اإلسـالمیة الدیموقراطیـة. راجـع أیضـًا: 
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األفغـــاني، جمــــال الـــدین؛ األصــــالة؛ الحـــوار؛ المســــاواة؛ الحكـــم؛ اإلجمــــاع؛ األصــــولیة 
؛ الدولـــة اإلســـالمیة؛ األســـلمة؛ اإلصـــالحیة؛ الحداثـــة؛ األحـــزاب؛ الشـــورى؛ اإلســـالمیة

  الشمولیة؛ الترابي، حسن ؛ الغرب.
الدین. یقّدم أبو األعلى المودودي، وحسن البنا، وسـید قطـب (**) وآخـرون الـدین 

منســــجم مـــــع الكــــون. بهـــــذا  (*)ونظامـــــه  (*)كبــــدیل عــــن الفلســـــفة (*) ألن منهجــــه 
، خصوصــًا االتجــاه المتشــدد، كــّل الطــرق وأنظمــة الحیــاة (*)ولّیة التقــدیم، تقســم األصــ

مــن أصــل مقــدس، وأولئــك والعمــل إلــى قســمین: اإللهــي واإلنســاني. فــاإللهي هومشــتّق 
األفـراد والمؤسسـات التـي تـنّظم حیـاتهم وأعمـالهم وفقـًا لـذلك هـم أتبـاع اهللا أو حـزب اهللا 

انیة، وأتبـاعهم هــم أتبـاع النــاس، ال . لكـن اإلنسـاني هــو مشـتّق مـن األنظمــة اإلنسـ(*)
  .(*)اهللا. أو ببساطة، هم یشّكلون حزب الشیطان 

ــــا،  ــــذي یتضــــّمن نظامــــًا للمیتافیزیقی إذًا الــــدین بهــــذا المعنــــى هــــو مــــنهج االعتقــــاد ال
. یعتقــد حسـن البنـا بـأّن اهللا زّود اإلســالم (*)والسیاسـة، والمجتمـع، والمبـادئ األخالقیـة

وریة لحیـــاة األمـــة باإلضـــافة إلـــى نهضـــتها وســـعادتها. وبینمـــا بكـــّل القواعـــد الضـــر  (*)
، بعــض المنــافع إال أن (*)لإلیــدیولوجیات العالمیــة، خصوصــًا االشــتراكیة والرأســمالیة 

لهــا العدیــد مــن التــأثیرات الضــاّرة، أمــا اإلســالم فقــد جلــب مــا هــو مفیــد وتجّنــب مــا هــو 
األمـم أخـرى أو تبّنـي العقائـد أخـرى ال ضاّر في االشتراكیة والرأسمالیة. لذا، فإن تقلیـد 

  یمكن أن یوقد عصر النهضة في الشرق.
ــــــا، دســــــتور، وأســــــاس الدســــــتور اإلســــــالمي (*)فلكــــــّل أمــــــة  ــــــًا للبن هــــــو  (*)، طبق

. كمــا أن لكــّل أمــة قانونــًا، وال بـــد أن تكــون القــوانین اإلســالمیة مشــتقة مـــن (*)القــرآن
. ویجـب أن تشـمل األسـلمة عنـد (*)تـه وبموجب مبادئه األساسیة وعالّمی (*)الشریعة 

البنــا كــّل مظــاهر الحیــاة، االجتماعیــة، والمعنویــة، واألخالقیــة، والتربویــة، والسیاســـیة، 
  واالقتصادیة.

فـــــي الحقیقـــــة، یعتبـــــر األصـــــولیون، بقیـــــادة أبـــــي األعلـــــى المـــــودودي وســـــید قطـــــب 
ــــى الم ــــاة المشــــتمل عل ــــدین هــــو نظــــام الحی ــــأن ال ــــا، ب ــــى حســــن البن فــــاهیم باإلضــــافة إل

والمبــــادئ، والتصــــرفات العامــــة والســــلوك الفــــردي واالجتمــــاعي والسیاســــي. وألن دیــــن 
الجماعة لـیس مجـّرد ألفـاظ اإلیمـان بـل طریقـة التصـرف، یصـبح التصـّرف هـو مقیـاس 
اإلیمـــان واإلســـالم. فاإلیمـــان الصـــحیح یجـــب أن یتضـــّمن كـــًال مـــن عـــالمي الضـــمیر 
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قوة التحفیز: فاإلسـالم لـیس نظریـًة تتعامـل مـع والحیاة العاّمة. إن اإلیمان ببساطة هو 
  المسّلمات اإلنسانیة، بل هو، وأكثر أهمّیًة، طریقة التعامل مع الحقائق.

یسـتبدل األصــولیون الفلسـفة بالــدین، وبینمــا قـرر الفالســفة القـدماء وفالســفة القــرون 
علـــى ، وأن الســـعادة تعتمـــد (*)الوســـطى بـــأّن المدینـــة الصـــالحة تقـــوم علـــى المعرفـــة 
، ینظــــر قطــــب، علــــى ســــبیل (*)المیتافیزیقیــــا الصــــحیحة المبــــررة عــــن طریــــق العقــــل 

المثـال، إلــى الدولــة الصـالحة، والمعرفــة الصــحیحة، والســعادة علـى أنهــا اشــتقاقات مــن 
المبــادئ اإلســالمیة الصــحیحة. ان مثــل هــذا الــربط یجعــل صــالحیة أّي نظــام سیاســي 

هــــي منهــــاج إنجــــاز  ة، كمــــا أن السیاســــةمتوقفــــة علــــى قدرتــــه إلنتــــاج وتــــرویج الســــعاد
الغــرض اإللهــي التــي مــن أجلهــا خلــق اإلنســان. وهــذا اإلنجــاز یتطّلــب فهمــًا صــحیحًا 
للطبیعــة. وكــل نظــام اجتمــاعي عــاجز عــن تحقیــق فطــرة اإلنســان غیــر مناســب وظــالم 

  وغیر طبیعي، ومعاكس لحركة اإلنسان والهدف اإللهي.
علــــى النطـــاق العملــــي بـــدًال مــــن النطــــاق  للـــدین یركــــز (*)إن تفســـیر األصــــولیین 

فالعمل هو الدلیل علـى االعتقـاد الصـحیح.  –النظري من أجل تعمیق وزیادة االعتقاد 
ناشـطة فـي األمـور االجتماعیـة  (*)إن تعریف الدین بهذه الطریقة، یحوله إلى حركیة 

اإلسـالم والسیاسیة ورافضة لألنظمة المشتّقة من فلسفات ومناهج حیاة غیـر إسـالمیة. 
هــو أرفــع األنظمـــة الدینیــة وغیــر الدینیـــة األخــرى عنــد األصـــولیین ألن خطابــه یتمّیـــز 
بالتلمیحات الحیویة والمباشـرة تجـاه الحقـائق العظیمـة التـي ال یمكـن فهمهـا بـأّي طریـق 
إنســـانیة. یخاطـــب الخطـــاب القرآنـــي األوجـــه األعمـــق لإلنســـانیة مـــن الناحیـــة النظریـــة 

ـــــر التجـــــارب اإلنســـــانیة والعملیـــــة. بینمـــــا تحـــــد ا لفلســـــفات اإلنســـــانیة الحقیقـــــة، ألن أكث
والضروریة ال یمكـن التعبیـر عنهـا بشـكل صـحیح وخـارج إدراك الفكـر اإلنسـاني، لـذلك 

ــــدات غیــــر الضــــروریة، والتشــــو  ش، یتصــــبح الفلســــفات عنــــد األصــــولیین ملیئــــة بالتعقی
  والجفاف.

لمیتافیزیقیــا، بــل إن دور الــدین عنــد األصــولیین لــیس وضــع خطــاب مفّصــل عــن ا
یهـدف، أوًال، إلــى إحیــاء الــوعي بــالنفس وقوتهــا؛ وثانیــًا، إلــى تنمیــة الفضــیلة التــي ترفــع 

ـــنفس؛ وثالثـــًا، التضـــحیة فـــي ســـبیل الســـعي وراء الحقیقـــة والتوجـــه نحـــو اهللا؛ ورابعـــًا،  ال
إبعــــاد اإلنســــان عــــن الســــعادة الماّدیــــة العــــابرة وفــــتح الطریــــق أمــــام الســــعادة الحقیقیــــة؛ 

مسًا، جعـل الـدین الهـدف النهـائي للـروح؛ وسادسـًا، أن یكـون الـدین مصـدر الوحـدة وخا
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وحــّل النزاعــات؛ وســابعًا، تشــجیع التضــحیة ألجــل اإلنســانیة؛ وثامنــًا، أن یكــون الــدین 
أســــاس تطــــویر الفــــرد، والمجتمــــع، واألمــــة، والعــــالم. راجــــع أیضــــًا: األصــــالة؛ الـــــردة؛ 

لــم الكــالم؛ األصــولّیة؛ األصــول؛ األصــول؛ اهللا؛ الخالفــة؛ دار الحــرب؛ الدیمقراطیــة؛ ع
حـــــزب اهللا؛ الحـــــدود؛ البدعـــــة؛ اإلســـــالم؛ األصـــــولیة اإلســـــالمیة؛ الدولـــــة اإلســـــالمیة؛ 
ــــــة؛ المشــــــروعیة؛ مرجــــــع التقلیــــــد؛  ــــــة؛ الجهــــــاد؛ المعرف األســــــلمة؛ المجتمعــــــات الجاهلی

ــــة؛ الســــالم؛  ــــة؛ األدیــــان التوحیدیــــة؛ الجاهلی الفلســــفة؛ الماركســــیة؛ اإلصــــالحیة؛ الحداث
  النظام؛ التقلید؛ التوحید؛ علم الكالم؛ الكفر؛ عالّمیة اإلسالم .الثورة؛ الشریعة؛ 

 - ذ - 
). المرشــد العــاّم لإلخــوان المســلمین فــي - ١٩٤٧(  الــذنیبات، عبــد المجیــد

. ولــد فــي الكــرك، وحصــل علــى اإلجــازة فــي القــانون مــن ١٩٩٤منــذ عــام  (*)األردن 
القانون. مّثل الذنبیات اإلخوان المسلمین فـي مجلـس جامعة دمشق. عمل في التعلیم و 

. أصـبح (*)لحـزب جبهـة العمـل اإلسـالمي (*)البرلمان وكـان عضـو مجلـس الشـورى 
  .١٩٩٣رئیس مجلس الشورى في عام 

 -ر - 
  . راجع: نحناح، محفوظ.رابطة الدعوة اإلسالمیة

  . راجع: روحانیات موباریز.رابطة علماء الدین المناضلین

ـــ ( التطـــرف). القضـــیة الحقیقیـــة والعنصـــر الحاســـم فـــي التمییـــز بـــین  ةالرادیكالی
برنــامج أصــولي متشــدد وآخــر معتــدل یــدور أوًال حــول شــروط ومبــادئ تحویــل البرنــامج 

منـــــاهج متنّوعـــــة  (*)السیاســـــي إلـــــى واقـــــع فـــــي الحیـــــاة الیومیـــــة. تســـــتخدم األصـــــولیة 
هـذه الصـیغ تسـتند إلـى وعملیات مختلفة في تحقیق صیغها الثقافیـة والسیاسـیة. إحـدى 
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ــــــي، أو  ــــــة واالخــــــتالف، ســــــواء علــــــى المســــــتوى الفلســــــفي، األدب خصوصــــــیة المفهومی
السیاســـي، التــــي تبــــرر كــــّل الوســــائل غیـــر العادیــــة إلنجــــاز برنامجهــــا السیاســــي. وألن 
األصـــولّیة المتشـــددة أدركـــت عزلتهـــا الحقیقیـــة والنظریـــة كنتیجـــة لالنشـــقاق واالســـتغالل 

وعدم شرعیة األنظمة، ومعصیة المجتمـع وفسـاده،  (*)یاسي االجتماعي، والعنف الس
فقــد حولــت خطابهــا السیاســي، فــي الغالــب تحــت ظــروف حــاّدة مــن التعــذیب واإلســاءة 

سیاســي طهــوري حــول السیاســة. ویــرى المتشــددون أنــه بــدون الســیاق  (*)إلــى الهــوت
  الفرد والمجتمع. (*)أن یبقى في وعي  (*)السیاسي، ال یستطیع اإلسالم

، على سبیل المثـال، لـیس فقـط مفهومـًا دینیـًا أو آلیـة لالنتخابـات، بـل (*)فالشورى 
 (*)یعكس عند الرادیكالیین، إرادة الجمهور، ومفهومًا متفّوقـًا جـدًا علـى مفهـوم الحریـة 

الفردیـــة أو االتفـــاق االجتمـــاعي. واألكثـــر أهمّیـــة مـــن هـــذا، فهـــو یمثّـــل اإلرادة اإللهیـــة؛ 
لما هو مقـدس دینـي. لـذا، علـى الفـرد راف عن الشورى هو إنتهاك ولذلك، فإن أّي انح

اإلذعان لهذه اإلرادة؛ وفي الحقیقة، ما حریة الفـرد إال ملحـق بالشـورى، كمـا أن حریتـه 
تعتمد علیها. وبینما قد تختار هذه اإلرادة الشورى إقامة عقد سیاسـي مـع حـاكم مـا، ال 

واالختالفــات األساســیة التــي  (*)تعددیــةیجــوز لهــا تطیــع، بســبب مــا تمّثــل، الســماح بال
عنــد الرادیكالیــة،  (*)قـد تــؤّدي إلــى االنشـقاق. ولــذلك، تصــبح إقامــة الدولـة اإلســالمیة 

  تحقیقًا لإلرادة اإللهیة، ولذا على األفراد والجماعات الخضوع للدولة.
، فـــإن مأسســـة الشـــورى واإلجمـــاع (*)ومـــن هـــذا المنطلـــق، ومـــن خـــالل الشـــریعة 

لـــــة، والتـــــي تعبـــــر عـــــن اإلرادة العامـــــة، دورًا معیاریـــــًا فـــــي أخـــــذ الخیـــــارات تعطـــــى للدو 
الشـكلیة  (*)األساسیة في حیـاة النـاس. فعنـد األصـولیین المتشـددین، فـإن المشـروعیة 

ـــــي تكتســـــبها الدولـــــة تجعلهـــــا غیـــــر خاضـــــعة للمســـــألة وتطبیقهـــــا  (*)إال أمـــــام اهللا  الت
ة الدولــــة عــــن طریــــق مــــوبعــــد إقا للشــــریعة، والتــــي هــــي أّســــس إقامــــة الدولــــة. وهكــــذا،

الشــورى، تصــبح الشــرعیة مســألة شــكلیة داخلیــة، ال اجتماعیــة وعامــة، مــع أّن األصــل 
كـــان كـــذلك، لـــذا، وطالمـــا أّن الدولـــة ال تقـــف ضـــّد الشـــریعة ال یمكـــن إســـقاطها بشـــكل 

العامــة وتطبیــق  (*)شــرعي، إذ انهــا هــي التــي تشــرف فــي هــذا الســیاق علــى األخــالق
  الشریعة.
، یحــــّول األصــــولیون المتشــــددون التقــــوى الشخصــــیة إلــــى إرادة جماعیــــة، ثــــم هكــــذا

یحّولـــون هــــذه اإلرادة إلــــى ســــلطة الدولــــة، ســــواء أكانــــت أخالقیــــة أم سیاســــیة. لــــذا، ال 
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والمؤسســـات المدنیـــة األخـــرى  ، والجمعیــات،(*)تشــرعن األصـــولیة المتشـــددة األحـــزاب
ذه الحجــج أدت إلـــى رفــع شـــعار ألنهــا ال تمتلــك أي صـــفة تمثیلیــة أو شـــرعیة. مثــل هـــ

االســتبعاد النهــائي لآلخــر، الـــدیني والسیاســي واالجتمــاعي: فلـــیس هنــاك إمكانیــة فهـــم 
اإلســالمي الصــحیح، وهـــو  (*)متنــوع لألدیــان، كمــا أن تســـیس اإلســالم هــو التفســـیر 

ـــة. فـــي هـــذا الســـیاق، ال تبـــدو إقامـــة الدیموقراطیـــة  ـــه إال الدول تفســـیر ال یمكـــن أن تمثّل
ة المدنیــة التعددیـــة قابلــة للحیـــاة ألســباب نظریـــة وعملیــة. راجـــع أیضــًا: األفغـــان والحیــا

العـرب؛ التطـرف؛ األصـولیة اإلسـالمیة؛ الجماعـة اإلسـالمیة فـي لبنـان؛ جماعـة الفنیـة 
  العسكریة؛ قطب، سید.

  المتشددة أن الرأسمالیة تتمیز بالربا،  (*). ترى األصولیة الرأسمالیة
، وهــي مرفوضــة كنمــوذج إســالمي، فــال (*)ل، وقلــة العدالــةواالحتكــار، واالســتغال

یجــوز تقلیــدها أو اتّباعهــا. عــالوة عــن ذلــك، تــرتبط الرأســمالیة بالقومیــة حیــث إن دوًال 
مثل إنكلترا، وفرنسا، وٕایطالیا، وألمانیـا، باإلضـافة إلـى الوالیـات المتحـدة أعطـت نفسـها 

حـــتالل بلــدان أخـــرى فـــي الشـــرق باســم المصـــلحة الوطنیـــة الحــّق باســـتغالل، وغـــزو، وا
  األوسط، والهند، وأفریقیا، وأمریكا الالتینیة.

مـــن ناحیـــة أخـــرى، ومـــع أن االشـــتراكیة واإلســـالم یشـــتركان فـــي العدیـــد مـــن النقـــاط 
الضـــروریة مثــــل تقـــدیم ضــــمانات الحـــد األدنــــى للحیـــاة، والعمــــل، واإلســـكان، والعدالــــة 

قتصـادي، طبقـًا لألصـولیین المتشــددین، اإلسـالم اال (*)، إال أن نظـام (*)االجتماعیـة
ــــد  . راجــــع أیضــــًا: الماركســــیة؛ (*)هــــو عنصــــر مكّمــــل لإلســــالم ومســــتند إلــــى التوحی

  اإلخوان المسلمون في األردن؛ الدین، الشورى.
  . راجع: الدولة اإلسالمیة.الربوبیة

  . راجع: الجماعة اإلسالمیة المسلحة.رجام، عبد الرازق

  الجهاد اإلسالمي.: جماعة رحال، سالم. راجع

 (*). یعتبـــر األصـــولیون المتشـــددون أنـــه البـــد مـــن االلتـــزام بتعـــالیم القـــرآن الـــردة
بشكل حرفي من قبل كّل المسلمین. وینظرون إلى أّي انحـراف عـن هـذه  (*)والشریعة

التعالیم، إن ازدراء أو سوء فهم لها ردة. هذه الردة تشـمل القضـایا الكالمیـة والتشـریعیة 
إن كـــان مـــن الســـلوك العـــام أو  (*)السیاســـیة وأّي حقـــل مـــن حقـــول المعرفــة والعقلیــة و 
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الشخصـــي. إال أن الـــردة مـــن الناحیـــة التاریخیـــة وظفهـــا المســـلمون مـــن قبـــل لوصـــف 
أولئك الذین أنكروا اإلسالم جملًة أو رفضـوا أحـد مبادئـه األساسـیة، وكـان أقـل ارتباطـًا 

اد المجموعــات األخــرى. فعــادة، لــم مـع كیفیــة رؤیــة جماعــة مــن النــاس لسـلوك أو اعتقــ
وبمحمـــد رســـوله بـــالردة عنـــدما أســـاءوا  (*)یــتهم أولئـــك المســـلمون الـــذین یعترفـــون بـــاهللا

  التصرف أو جادلوا بشكل خاطئ، وقد یعتبرهم البعض زنادقة.
یعطــي األصــولیون المتشــددون، أبــو األعلــى المــودودي، وّســید قطــب، وعمــر عبــد 

. فیجعلـــون منهـــا (*)، الـــردة معنـــى مشـــابهًا للكفـــر الـــرحمن، وعبـــد الســـالم فـــرج (**)
مفهومـًا أكثـر انطباقــًا علـى الســلوك والسیاسـة منهـا علــى المفـاهیم. علــى سـبیل المثــال، 
فالمســلم الــذي یــؤمن بــالقرآن والســنة النبویــة ویتبــع حكومــة علمانیــة ویقبــل الفصــل بــین 

ـــدین  ضـــًا. كمـــا أن اغتصـــاب یعتبـــر عنـــد المتشـــددین مرتـــدًا وكـــافرًا أی (*)السیاســـة وال
ـــق بالســـیادة السیاســـیة تتحـــّول إلـــى  الســـیادة السیاســـیة یعتبـــر كفـــرًا. فالقضـــایا التـــي تتعّل

 (*)الحكومـــة تـــرتبط بحاكمیــــة اهللا (*)قضـــایا االعتقـــاد والـــردة والكفـــر. إن مشـــروعیة 
. وهكذا، فالحـاكم المسـلم الـذي ال یطّبـق الشـریعة اإلسـالمیة (*)ورفض جاهلیة العالم 

هـو مرتـد ألنـه ال یطّبـق الشـریعة بـل یطّبـق  (*)طّبق القـوانین والدسـاتیر األجنبیـة بل ی
  القوانین والدساتیر األجنبیة.

، تطّبـق (*)بعـض المسـاحة لكـّل أنـواع الحریـة  (*)بینما تـزود األصـولّیة المعتدلـة 
. األصــولّیة المتشــددة صــیغًة متصــّلبًة للتكفیــر والــردة. ویكفــي فــي هــذا الســیاق مثــاالن

مرتــــدًا بســـبب ازدرائــــه  (*)یــــة اهللا الخمینـــي آالــــذي اعتبـــره  (*)األول لســـلمان رشـــدي 
، الـذي اتهـم بـالردة ورفعـت قضـیة (*)؛ الثانیة، قضیة نصر حامد أبو زید (*)لإلسالم

بسـبب دراسـات األول التفسـیریة للفتـرة  (*)قضائیة ضده من قبل عبد الصبور شاهین 
  التأسیسیة لإلسالم.
واألنظمـــــة اإلنســـــانیة أن ال ، تـــــرى األصـــــولیتان أن علـــــى البـــــرامج علـــــى أي حـــــال

تناقض الشریعة اإللهیـة. وألن سـیادة الشـریعة تغّطـي أمـور الـدین والـدنیا، فـإن نتائجهـا 
هي في الغالـب متعّلقـة بالسیاسـة التـي تـنظم شـؤون المجتمـع. فالشـریعة السـماویة ذات 

حــد ســواء، مــن الناحیــة الدنیویــة.  مغــزى، لــیس فقــط مــن الناحیــة الغیبیــة، لكــن، وعلــى
كمــــا أنهــــا تتعلــــق بقضــــایا الضــــمیر اإلنســــاني، والكیــــان السیاســــي. ومــــع أّن االهتمــــام 
بالحیاة القادمة هو جزء مـن الـدین، إال أن الوجـود الـدنیوي هـو أیضـًا باألهمیـة نفسـها. 
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زیـد،  فهذا الوجود هو جسر العبور إلى اآلخرة وبین المدنس واإللهـي. راجـع أیضـًا أبـو
  نصر حامد؛ الفتوى؛ اهللا.

حركـة إسـالمیة تركیـة. لـم  (*). أسس بدیع الزمان سعید النورسـي رسائل النور
تعتبـــر هـــذه الحركـــة حركـــة منفصـــلة عـــن المجتمـــع بـــل كجماعـــة مـــن المســـلمین الـــذین 

. لذلك، لم یتبّنوا الهجرة عن الجماعة، ودعـوا إلـى إدخـال (*)یدعون اآلخرین إلى اهللا 
اإلســالمیة فــي منــاهج التــدریس. ووصــلت عضــویة الحــزب إلــى حــوالي ملیــون التعــالیم 

ونصــف، وانتشــرت فــي كــّل فئــات المجتمــع التركــي. حركــة النورســي هــذه كانــت حركــة 
  صوفیة وقفت ضّد العدوان الروسي على تركیا.

ســمعة أّكــد أتبــاع النورســي بــأّن المجتمــع التركــي الــذي تمكنــت منــه الكمالیــة، شــّوه 
، رفـض الحـزب االنضـمام إلـى حـزب السـالمة الـوطني ١٩٨٠انقـالب عـام  تركیا. بعد

 ، والذي تعاطف معـه الحـزب فـي وقـت سـابق والـذي عـرف فیمـا بعـد بحـزب الرفـاه(*)
كانـــت الســــبب وراء  (*). رأى الحـــزب أن النشـــاطات العاّمـــة لـــنجم الـــدین أرباكـــان(*)

  السیطرة العسكریة.
وال یعــرف مكــان دفنــه. ظهــر أتباعــه ، ١٩٦٠آذار/ مــارس  ٢٣مــات النورســي فــي 

عالنیـــًة بعـــد ذلـــك، ثـــم تـــم اعتبـــار تعـــالیمهم غیـــر سیاســـیة مـــن قبـــل الســـلطات. رّكـــزوا 
نشـاطاتهم علــى نشــر الصـحف والمجــالت. انشــقت الحركــة إلـى العدیــد مــن الجماعــات 
على خلفیة قضیة عالقة الحركة بالشؤون السیاسیة. قاد أرباكان الجماعـة التـي رّكـزت 

ود مغــزى سیاســي الفكــار النورســي. مــنح زعــیم الحركــة اإلذن ألرباكــان لبــدء علــى وجــ
  حزب سیاسي. راجع أیضًا النورسي، بدیع الزمان سعید.

فــي مصــر التــي كانــت  (*). أحــد زعمــاء الجماعــة اإلســالمیة رشــدي، أســامة
، والـــــذي هـــــو اآلن مســـــجون فـــــي الوالیـــــات المتحـــــدة (*)بقیـــــادة عمـــــر عبـــــد الـــــرحمن 

بین الحكومة المصریة والجماعـة اإلسـالمیة  (*)عم رشدي مبادرة السالم األمریكیة. د
. ینســـب رشـــدي اســـتمرار العملیـــات العســـكریة التـــي (*)التـــي أعـــّدها منتصـــر الزیـــات 

، إلـى قیـادة الجماعـة، وخاصـة ١٩٩٧تحدث في مصر، مثل عملیة األقصر في عام 
العسـكریة ضـّد السـیاح  . بعـد تلـك العملیـة، اعتـذر رشـدي عـن العملیـات(*)أحمد طه 
  في مصر.
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. هـو مؤلـف أدبــي بریطـاني مـن اصـول إسـالمیة هندیـة. نظــر رشـدي، سـلمان

ــــــه،المســــــلمون  ــــــات شــــــیطانیة عمومــــــًا إلــــــى كتاب )، كخــــــروج عــــــن ١٩٨٨(  آی
، جلــب لــه هــذا الكتــاب الشــهرة والعــار فــي الوقــت نفســه، وحســب منظــور (*)اإلســالم

ــــدبالقــــارئ. و  ــــًا كــــّل البل ــــة اهللا ینمــــا أدانــــت تقریب ان اإلســــالمیة هــــذا الكتــــاب، أصــــدر آی
فـي ضــرورة قتـل المؤلـف، وقــدم ملیـون دوالر جــائزة  (*)فـي إیــران فتـوى  (*)الخمینـي 

. واسـتعمل العـالم (*)لمن یقتـل رشـدي. أسـاءت هـذه الفتـوى إلـى عالقـة إیـران بـالغرب 
  التعبیر. (*)الغربي فتوى الخمیني ضّد رشدي على أنه موضوع یتعّلق بحریة

علـــى أیـــة حـــال، قامـــت االحتجاجـــات والمظـــاهرات ضـــد الكتـــاب فـــي جمیـــع أنحـــاء 
، أحــرق مســلمون فــي برادفــورد، إنكلتــرا، نســخًا مــن ١٩٨٩العــالم اإلســالمي. فــي عــام 

شخصـــًا. اختلفـــت ردود  ١٢الكتـــاب، وقامـــت مظـــاهرات فـــي بومبـــاي أّدت إلـــى مـــوت 
إال أن المؤكـد أن الكاتــب الفعـل علــى الكتـاب فــي العـالم اإلســالمي مـن بلــد إلـى آخــر. 

لـــم ینظــــر إلیــــه إیجابیـــًا أو بعطــــف. راجــــع أیضــــًا: الـــردة؛ الفتــــوى؛ الخمینــــي؛ آیــــة اهللا؛ 
  الخمینیة.

). هـــو أحـــد المصـــلحین المســـلمین ١٩٣٥ – ١٨٦٥(  رضـــا، محمـــد رشـــید
الــذین انتشــرت افكــارهم فــي جمیــع أنحــاء العــالم اإلســالمي. ولــد فــي قریــة القلمــون فــي 

د دراسته في مدرسة دینیة أنضّم إلى الحركـة اإلصـالحیة بقیـادة جمـال شمال لبنان. بع
مصـر  ، ذهـب رضـا الـى١٨٩٧الدین األفغاني وفیما بعد محمد عبده (**). في عام 

لكــي ینضـــّم إلـــى األفغـــاني لكنــه انتهـــى باالنضـــمام إلـــى عبــده بســـبب مـــوت األفغـــاني. 
رضــا المجلــة المـــؤثرة، أصــبح مــن الطــالب األكثــر قربــًا وصـــداقة لمحمــد عبــده، نشــر 

  .١٩٣٥المنار، التي استمرت حتى عام 
وكأحـــــد مفّكــــــري اإلصــــــالحیة وحركــــــة الحداثــــــة، دعـــــا رضــــــا إلــــــى قابلیــــــة تعــــــایش 

والقائمــة علــى  (*)مــن خــالل عملیــة إعــادة تفســیر الــنص (*)مــع اإلســالم (*)الحداثــة
تعـــالیم . مـــع هـــذا، كـــان رضـــا ضـــّد العلمانیـــة ، وجـــادل بـــأن العـــودة إلـــى (*)االجتهـــاد 

تــــؤّدي إلــــى تجدیــــد دور  (*)والســــنة النبویــــة واإلجمــــاع  (*)الســــلف الصــــالح والقــــرآن 
اإلســـالمیة مـــا كـــان  (*)اإلســـالم فـــي إطـــار الحداثـــة. اعتقـــد رضـــا أن تـــدهور األمـــة 

بســبب جــوهر اإلســالم  بــل بســبب الجهــل وٕاهمــال النخــب اإلســالمیة لحقیقــة اإلســالم. 
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 (*)نـــي الوســـائل الدیموقراطیـــة فـــي الشـــورى دعـــا رضـــا إلـــى إدخـــال حكـــم القـــانون وتب
مـــن أجـــل الـــتخّلص مـــن الحكومـــات  (*)وقبـــول ســـمات أخـــرى مـــن الحضـــارة الغربیـــة 

  االستبدادیة.
، كـان ١٩٢٣، والتي ألغیـت فـي عـام (*)وبینما أّید رضا ضرورة استمرار الخالفة 

ككیـان  (*)المیةائل المفّكرین المسلمین الذین دعوا إلى إقامـة الدولـة اإلسـو واحدًا من أ
سیاســي مؤقــت. هــذه الــدعوة التقطهــا فیمــا بعــد حســن البنــا واإلخــوان المســلمین(**). 

  راجع أیضًا: السلفیة.
 ١٩٩٢). فـاز بمقعـد فـي البرلمـان اللبنـاني فـي -١٩٥٥(  رعد، محمد حسن

فـي منطقـة النبطیـة. وهـو عضـو المكتـب  (*)كمرّشـح لحـزب اهللا  ٢٠٠٠و  ١٩٩٦و 
  .السیاسي لحزب اهللا

  . راجع: األفغان العرب.رفاعي، محمد

فــي رفســنجان ودرس فـي قــم مــع ). ولـد - ١٩٣٤(  رفســنجاني، علــي أكبــر
وآخـرین. ناضـل رفسـنجاني ضـد نظـام الشـاه واعتقـل كثیـرًا. لعـب  (*)آیة اهللا الخمیني 

دورًا مهمــــًا فــــي تنظــــیم المعارضــــة الدینیــــة وكــــان إحــــدى الشخصــــیات الرئیســــیة التــــي 
  .(*)ة رئیس الجمهوریة األول، أبي الحسن بني صدر عارضت لیبرالی

وعضــــو  (*)كــــان رفســــنجاني عضــــوًا مؤّسســــًا فــــي الحــــزب الجمهــــوري اإلســــالمي 
وانتخــب رئیســًا للجمهویــة فــي  (*). اصــبح رئــیس مجلــس الشــورى(*)المجلــس الثــوري
. یمیل رفسنجاني إلـى أن یكـون واقعیـًا ١٩٩٣وجّدد له في عام  ١٩٨٩إیران في عام 

، أصـــبح رئـــیس ١٩٩٧وقـــادرًا علـــى ممارســـة اللعبـــة السیاســـیة بـــذكاء. فـــي عـــام  جـــداً 
؛ (*). راجــع أیضــًا مجلــس الخبــراء؛ حــزب اهللا (*)مجلــس تشــخیص مصــلحة النظــام 

ـــــي؛ خـــــاتمي، محمـــــد  ـــــاء؛ خـــــامنئي، عل ؛ الحـــــزب الجمهـــــوري اإلســـــالمي؛ كـــــوادر البن
جلــس الثــوري؛ الخمینیــة؛ مجلــس تشــخیص مصــلحةالنظام؛ منتظــري، حســین علــي؛ الم

  طفیلي، صبحي.
. هـي جماعـة روحانیات موباریز (رابطة علماء الدین المناضـلین)

جنــاح الیمــین اإلیرانــي السیاســي التقلیــدي الــذي یشــتّق عقیدتــه مــن رابطــة كبــار علمــاء 
ــــدین، وتجــــار  ــــار علمــــاء ال الــــدین المناضــــلین. وتتضــــّمن قاعــــدتها الشــــعبیة بعــــض كب
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یدیین، ومجموعات مـن الطبقـة المتوسـطة التقلیدیـة زعیمهـا البازار، وانصار التقنیة التقل
. خسـر فـي انتخابـات (*)، الـرئیس السـابق لمجلـس الشـورى (*)هو علي ناطق نوري 

. راجـــع ١٩٩٧فـــي االنتخابـــات فـــي  (*)رئاســـة الجمهوریـــة عنـــدما فـــاز محمـــد خـــاتمي
  أیضًا: محتشمي، علي أكبر.

. هو الیسـار ضلین)روحانیون موباریز (جمعیة علماء الدین المنا
التقلیــدي الـــذي یشـــتّق عقیدتـــه مـــن تجمـــع علمـــاء الـــدین المناضـــلین. تتضـــّمن قاعـــدتها 
الشـــعبیة طـــالب العلـــوم الدینیــــة مـــن الطبقـــة المتوســـطة وبعــــض كبـــار علمـــاء الــــدین. 
للجمعیـــة شـــعبیة بـــین طـــالب الجامعـــة والمثّقفـــین باإلضـــافة إلـــى الطبقـــات المتوســـطة 

هــو  (*)أكثــر تحــّررًا مــن الیمــین، والــّرئیس محمــد خــاتمي  والفقیــرة. هــذه الجماعــة هــي
د أعضـــائها، فهـــو یحمـــل آراء تحّرریـــة مثیـــرة للجـــدل حـــول العالقـــة بـــین الحكومــــة حـــأ

  والمجتمع. راجع أیضًا: تیار التغیر.
). هـو عضـو مؤّسـس لحـزب جبهـة العمـل اإلسـالمي فـي -١٩٤٧الریاطي، بدر ( 

بع فـــي فلســـطین، وحصـــل علـــى اإلجـــازة فـــي . ولـــد الریـــاطي فـــي بئـــر الســـ(*)األردن 
  .١٩٩٣التجارة من جامعة دمشق. أصبح عضو مجلس البرلمان في عام 
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  . راجع: التجمع الیمني لإلصالح.زبیري، محمد محمود

  . راجع: حزب التحریر اإلسالمي.زلوم، عبد القدیم

ــــود ــــزعیم الزمــــر، عب . عبــــود الزمــــر كــــان ضــــابط اســــتخبارات فــــي الجــــیش وال
باإلضـافة إلـى كونـه زعـیم وأحـد مؤسسـي جماعـة الجهـاد  (*)كري لتنظیم الجهـاد العس

ـــًا ّســـید قطـــب (*)اإلســـالمي  فـــي التأكیـــد علـــى أهمیـــة التـــدّخل  (*). یتبـــع الزمـــر فكری
النشـــیط فـــي المعارضـــة الكلّیـــة للدولـــة. ویـــرى الزمـــر ضـــرورة أن یرتكـــز برنـــامج العمـــل 
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وتســاهم فــي توحیــد الحركــات اإلســالمیة السیاســي علــى رؤیــة إســالمیة قابلــة للتطبیــق 
ضـــــمن إطـــــار واحـــــد والتـــــي تـــــؤّدي إلـــــى التخلـــــي عـــــن االختالفـــــات الفردیـــــة والعاّمـــــة. 
وباستخدام الزمر لتعبیـر قطـب السیاسـیة الرئیسـیة، أو معـالم فـي الطریـق، یحـّث الزمـر 
الحركــة اإلســـالمیة علـــى التركیـــز علـــى هـــدفها األساســـي، أي إقامـــة الدولـــة اإلســـالمیة 

وأنظمــــة  (*). هــــذا یتطّلــــب موقفــــًا عنیــــدًا واســــتبعادیًا تجــــاه المجتمعــــات الجاهلیــــة )(*
كــــّل  (*)الحیــــاة. إّن البــــدیل الــــذي یســــتخدمه الزمــــر هــــو التغیــــر المتشــــدد أو بأســــلمة 

مظاهر الحیاة والرفض الثابت للعلمانیة، والقومیـة، والحیـاة البرلمانیـة. كـّل هـذا التغییـر 
. (*)ل، بخلـع الحّكـام الحـالیین الـذین ال یلتزمـون بالشـریعة یجب أن یبدأ، على أیة حا

وبناًء على عقیدته المتشـددة االسـتبعادیة، فشـل الزمـر أوًال بقتـل الـّرئیس أنـور السـادات 
لكــن نجــح فیمــا بعــد بمســاعدة أعضــاء تنظــیم الجهــاد فــي إنجــاز العمــل. یقضــي حكمــًا 

الجماعــة اإلســالمیة فــي  بالســجن لمــدى الحیــاة فــي أحــد ســجون مصــر. راجــع أیضــًا:
  مصر؛ جماعة الجهاد اإلسالمي؛ المغربي، نبیل عبد المجید.

الزنـــداني، الشـــیخ عبـــد المجیـــد. هـــو شخصـــّیة مثیـــرة جـــدًا للجـــدل فـــي الـــیمن ویمثّـــل 
نموذجــًا لألصــولیین الیمنیــین. كــان الزنــداني عــدوًا قویــًا للحــزب االشــتراكي، وفــي عــام 

د معركــة دسـتوریة وكـان قــادرًا علـى ضــمان أصـبح عضـو مجلــس الرئاسـة. فقـا ١٩٩٣
كمصــدر أساســي  (*)مكـان لألصــولیین فــي النظــام الرســمي عبـر االعتــراف بالشــریعة 

  .(*)للتشریع 
قضى الزنداني في وقت سابق تسع سنوات في مكة المكرمة حیـث عّلـم وكتـب فـي 

مقّربـًا  الموضوعات اإلسـالمیة. أثنـاء الثـورة والحـرب األهلیـة فـي الـیمن، أصـبح صـدیقاً 
. كــان عضــو (*)، حالیــًا رئــیس حــزب التجمــع الیمنــي لإلصــالح(*)لعبــد اهللا األحمــر 

لكنــه تركــه فــي أواخــر الســبعینات. حالیــًا، الزنــداني هــو رئــیس  (*)اإلخــوان المســلمین 
مجلـــس الشـــورى فــــي حـــزب التجمـــع. راجــــع أیضـــًا حـــزب التجمــــع الیمنـــي لإلصــــالح؛ 

  التجمع الیمني لإلصالح.
: حركـــة المقاومـــة (*). هـــو عضـــو المكتـــب السیاســـي لحمـــاس دزهـــار، محمـــو 

زة. راجــع أیضــًا حمــاس؛ اإلخــوان المســلمون غــاإلســالمیة والنــاطق باســمها فــي منطقــة 
  في فلسطین.

  . راجع: جماعة الجهاد اإلسالمي.زهدي، كرم
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  . راجع: الجماعة اإلسالمیة المسلحة.الزوابري، عنتر

ــات، منتصــر الــذین حوكمــوا لبضــع ســنوات فــي  . هــو محــامي األصــولیینالزی
مصــــر، خصوصــــًا أولئــــك األعضــــاء مــــن الجماعــــة اإلســــالمیة التــــي أدینــــت باغتیــــال 
الــّرئیس أنــور الســـادات. الزیــات هـــو محــاٍم أصــولي معتـــدل، ویعتبــر خبیـــرًا فــي حقـــوق 

بتهمــة االّتصــال بزعمــاء أصــولیین متشــددین  ١٩٩٤اإلنســان. اعتقــل الزیــات فــي عــام 
  یعیشون خارج مصر.

فشــلت مبــادرة الزیــات فــي التوصــل إلــى اّتفــاق بــین الحكومــة المصــریة والمنظمــات 
األصــولیة المتشــددة، مثــل الجماعــة اإلســالمیة والجهــاد اإلســالمي (**) للتخّلــي عــن 

والســماح لهـم بالمشــاركة السیاسـیة. اتهمــت القیـادة المنظمــات الموجـودة فــي  (*)العنـف
هم الداخلیــة. یفكـر الزیـات فـي اعتـزال الحیــاة الخـارج بإجهـاض المبـادرة بسـبب انقسـامات

  السیاسیة. راجع أیضًا: رشدي، أسامة؛ طه، أحمد.
  . راجع: تجمع العلماء المسلمین.الزین، أحمد

  -س - 
  . راجع: السلفیة.سابق، السید

). هـو أحـد أهـم المفّكـرین األصـولین ١٩٦٤ -١٩١٥(  السباعي، مصـطفى
ـــد الســـباعي فـــي (*)ســـلمین فـــي ســـوریا الســـوریین البـــارزین ومؤســـس اإلخـــوان الم . ول

حمص لعائلة مشهورة بعلمائهـا. وفـي عمـر الثامنـة عشـرة درس فـي مصـر فـي جامعـة 
. أصـــبح الســـباعي مقّربـــًا مــــن (*)األزهـــر وعمـــل مـــع اإلخـــوان المســـلمین المصـــریین 

ألنــــه تظـــاهر ضـــّد البریطــــانیین. فـــي عــــام  ١٩٣٤وســــجن فـــي عـــام  (*)حســـن البنـــا 
، ١٩٤١ه فـي عـام یطانیون إلى معسكر فـي فلسـطین، وبعـد إطالقـ، أرسله البر ١٩٤٠

. لكنــه اعتقــل مــرة ثانیــًة مــن قبــل الفرنســیین وســجن (*)أّســس الســباعي  شــباب محمــد 
، جمـع جماعـات إســالمیة مختلفـة وأّسـس اإلخــوان ١٩٦٤ألكثـر مـن سـنتین. فــي عـام 

  المسلمین في سوریا.
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تجدیــد معنــى العدالــة االجتماعیــة  یتركــز تراثــه الفكــري بشــكل رئیســي علــى محاولتــه
هــو المالـك النهــائي  (*). وبمـا أن اهللا (*)مـن خـالل المبــادئ األساسـیة لإلســالم  (*)

لألشیاء، فملكیة اإلنسان هي أمانة من اهللا یحق لإلنسان أن یتصـرف بهـا. لـذا، یجـب 
أن تـــــنّظم الدولـــــة وســـــائل اإلنتـــــاج الضـــــروریة فقـــــط وتصـــــّلح وتشـــــرف علـــــى التطبیـــــق 

. راجـــع أیضـــًا: الطالئـــع المقاتلـــة؛ المنظمـــة الدولیـــة (*)یح للتكافـــل االجتمـــاعي الصـــح
  لإلخوان المسلمین؛ شباب محمد؛ اإلخوان المسلمون في سوریا؛ السلفیة.

  . راجع: التّیار المصّدقي.السحابي، عّزت اهللا

  راجع: جمعیة التضامن اإلسالمي الجزائري. سحنون، أحمد.

ـــد الكـــریم ـــد فـــي طهـــران ودرس الكیمیـــاء فـــي -١٩٥٤(  ســـروش، عب ). ول
جامعة طهران، ثّم في جامعة لنـدن. أصـبح سـروش مهتمـًا بفلسـفة العلـم والتـاریخ. بعـد 

، أصـــبح ســروش عضــو المجلـــس األعلــى للثــورة الثقافیـــة، (*) ١٩٧٩الثــورة اإلیرانیــة 
. أصـبح سـروش أسـتاذ جامعـة أیضـًا باإلضـافة إلـى كونـه (*)سوّیة مع محمد خـاتمي 

مجلس أمناء العدید من المعاهد الثقافیة. عمله الرئیسي كان كباحث فـي معهـد  عضو
الدراســـات واألبحـــاث الثقافیـــة. فیمـــا بعـــد، وّجـــه نقـــده إلـــى الـــدور الـــدیني فـــي الشـــؤون 
السیاســـیة واصـــدر كتابـــات لـــم تُـــرِض المؤسســـة الدینیـــة والسیاســـیة. جـــرد ســـروش مـــن 

للخـــارج. إن وجهـــات نظـــر ســـروش  وظائفـــه ومنـــع فـــي العدیـــد مـــن المـــرات مـــن الســـفر
  الدینیة والسیاسیة هي لیبرالیة ومعادیة لحكم رجال الدین.

یقول سروش بـأّن المؤسسـة الدینیـة اصـبحت مادیـة ومسّیسـة وسـطحیة مـن الناحیـة 
الثقافیــة. یعــارض النظریــة التــي تقــول بوجــوب اســتمرار الثــورة اإلســالمیة، ویجــادل بــأّن 

یالئـم مرحلــة بنــاء الدولـة. مثــل هــذا التفسـیر فــي إیــران ال ال  (*)التفسـیر األیــدیولوجي 
یعتبــر فكـــرًا دینیـــًا إیجابیـــًا. دعـــا ســـروش رجـــال الـــدین إلـــى االنســـحاب مـــن المؤسســـات 

  الرسمیة. فطرد من وظیفته األكادیمیة في جامعة طهران.
). ولــــد الــــّدكتور ســــریة فــــي یافــــا فــــي فلســــطین ١٩٧٥ – ١٩٤٧ســــریة، صــــالح ( 

، ١٩٧٢. هــرب إلــى مصــر فــي عــام ١٩٤٨ه إلــى العــراق فــي عــام وانتقــل مــع عائلتــ
اجتماعاتــه مــع أعضــاء عــاملین فــي اإلخــوان المســلمین فــي  (*)ورتّبــت زینــب الغزالــي 

فــي األصــل، أصــبح ســـریة  (*). وبینمــا ارتــبط بحــزب التحریــر اإلســالمي (*)مصــر 
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طرفــــة. ، وهــــي جماعــــة أصــــولیة فدائیــــة مت(*)زعـــیم تنظــــیم جماعــــة الفنیــــة العســــكریة 
  .(*)فكریًا، تبّنى سریة الخطاب األیدیولوجي والسیاسي لّسید قطب 

مـــن خصـــائص فكـــره تصـــنیفه لإلنســـانیة إلـــى ثـــالث مجموعـــات فقـــط: المســـلمون، 
ــــدًا  ــــار، والمنــــافقون. عنــــد إهمــــال المســــلم ألي واجــــب إســــالمي یعتبــــره ســــریة مرت والكّف

نــوع المــدارس الفقهیــة ألنهــا ومســتحقًا للمــوت. ینفــي ســریة شــرعیة التعددیــة الحزبیــة وت
تـؤّدي إلـى النزاعـات األساســیة الداخلیـة. یسـمح ســریة بـالتوظیف المؤقـت للدیموقراطیــة 

. وٕاذا اضـــــطهد نشــــــطاء (*)مـــــن أجـــــل التوصـــــل إلـــــى إقامـــــة الدولـــــة اإلســـــالمیة (*)
الجماعــة، یحــق لهــم اختــراق النظــام السیاســي ســّرًا وحتــى أن یتولــوا الوظــائف الوزاریــة. 

ن أجــل إســقاط الحكومــات غیــر اإلســالمیة وأّي مؤسســة أخــرى غیــر متدینــة فالجهــاد مــ
  هو واجب دیني حتى یوم الحساب.

ـــدفاع عـــن الحكومـــات غیـــر اإلســـالمیة أو االشـــتراك فـــي األحـــزاب غیـــر  كمـــا أن ال
، وااللتــزام بالفلســفات وطــرق الحیــاة األجنبیــة هــي حــاالت واضــحة عنــد (*)اإلســالمیة 

التـي تعـرض صـاحبها للقتـل الشـرعي. وألن السـیادة العلیـا  (*)سریة عن حقیقـة الكفـر 
، یوظفها سریة لتقسیم اإلنسانیة إلى حـزب الشـیطان الـذي یشـتمل علـى كـّل (*)هي هللا

، والــى (*)األفـراد والمؤسسـات التـي ال تـؤمن بهـذه السـیادة أو حتـى ال تعتنـق اإلسـالم 
جــــل تأســــیس الدولــــة الــــذي یشــــتمل علــــى أولئــــك الــــذین یكــــافحون مــــن أ (*)حــــزب اهللا

اإلســــالمیة. ومــــن خــــالل هــــذا المنطــــق، حــــاول ســــریة االنقــــالب ضــــّد الــــرئیس أنــــور 
كمـــا حـــدث فیمـــا بعـــد لشـــكري  ١٩٧٥الســـادات، ممـــا أّدى إلـــى إعـــدام ســـریة فـــي عـــام 

. راجــع أیضــًا: عبــد الــرحمن، عمــر؛ التطــرف؛ جماعــة ١٩٧٧فــي عــام  (*)مصــطفى 
  رادیكالیة.الفنیة العسكریة؛ الجماعات اإلسالمیة؛ ال

  . راجع: عصبة األنصار اإلسالمیة.السعدي، أحمد عبد الكریم

. راجـــــع: المنظمـــــة الدولیـــــة لإلخـــــوان المســـــلمین؛ اإلخـــــوان ســـــعید، رمضـــــان
فـــي األردن  (*)وعضــو مؤّســس لجبهــة العمــل اإلســالمیة  (*)المســلمون فــي األردن 

ة مـن الجامعـة أیضًا. ولد سعید في جرش وحصل علـى اإلجـازة فـي الشـریعة اإلسـالمی
  .١٩٩٣األردنیة. عمل في وزارة األوقاف، واختیر لمجلس النواب في عام 

  . راجع: الجماعة اإلسالمیة المسلحة.سعید، محمد
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). كـــان عضـــو المجلـــس التنفیـــذي -١٩٤٤_  ســـعید، همـــام عبـــد الـــرحیم
) وعضـــو المكتـــب ١٩٩٢ – ١٩٧٨أثنـــاء فتـــرة (  (*)لإلخـــوان المســـلمین فـــي األردن 

  .١٩٩٦منذ عام  (*)لحزب جبهة العمل اإلسالمیة في األردن  التنفیذي
ولد سعید في جنین في فلسطین وحصـل علـى اإلجـازة فـي الشـریعة اإلسـالمیة مـن 

 ١٩٧٠جامعـــــة دمشـــــق، والماجســـــتیر فـــــي التعلـــــیم مـــــن الجامعـــــة األردنیـــــة فـــــي عـــــام 
. أصــــبح ســــعید عمیــــد كلّیــــة ١٩٧٤والـــدكتوراه فــــي الحــــدیث مــــن جامعــــة األزهــــر فــــي 

 – ١٩٨٩الشــریعة اإلســالمیة فــي الجامعــة األردنیــة. اختیــر للبرلمــان األردنــي لفتــرة ( 
١٩٩٣.(  

، علــى أیــة حــال، تتطّلــب الســالم؛ ویتطّلــب الســالم (*). إن إقامــة العدالــةالســالم
هیمنــة قــوة واحـــدة علــى القــوى األخـــرى. ومــع عـــدم قــول كــّل األصـــولیین بهــذه الرؤیـــة 

دیكـــالیین یؤمنـــون بهـــذا. فـــي الحقیقـــة، وقبـــل إدراك الســـالم البدائیـــة للســـالم، إال أن الرا
العـــالمي، یجـــب أن یوجـــد الســـالم أوًال فـــي الفـــرد، ثـــم فـــي العائلـــة فـــالمجتمع. إّن ســـالم 
الفرد، وهو البذرة الحقیقة للسالم اإلیجـابي، یعطـي السـلطة العلیـا للناحیـة الروحیـة عـن 

هــذا موازنــة الرغبــات وضــبطها اإلنســان مــن أجــل ضــبط رغباتــه وتطهیــر الــروح. ویــتم ب
الموازنــة بــین الروحــي والمــادي تصــبح حقیقــة. یمتــّد هــذا بالعامــل الروحــي؛ وهكــذا، إن 

الســـالم إلـــى العائلـــة ویصـــبح النقطـــة المركزیـــة مـــن العالقـــات اإلنســـانیة مثـــل الحـــّب، 
  والرحمة، والطمأنینیة. وهكذا، یشّكل سالم العائلة أساس بناء المجتمع السلمي.

یتمّسـك بفكـرة  (*)في كتابه السالم فـي اإلسـالم بـأن اإلسـالم  (*)سن البنا یقول ح
الوحـدة العضــویة لإلنسـانیة ویــدعو إلــى هـذه الوحــدة دون تمییــز. ویستشـهد البنــا بآیــات 

علـــــى هـــــذا الموضـــــوع، ویســـــتنتج بـــــأّن اإلســـــالم یعتـــــرف باالختالفـــــات الممّیـــــزة قرآنیــــة 
ون، ال العــداوة. ویصــف البنــا اإلســـالم للشــعوب، لكنهــا یجــب أن تعتبــر كأســاس للتعــا

  والرحمة. (*)بأنه قانون السالم والدین 
بطریقـــــٍة مماثلـــــة، البـــــد أن یتمحـــــور الســـــالم الصـــــحیح فـــــي العـــــالم حـــــول القواعـــــد 
ـــة. لـــذلك، فـــإن تعـــایش اإلســـالم الســـلمي مـــع  األخالقیـــة لإلســـالم، بمـــا فـــي ذلـــك العدال

العبـادة، وعـدم  (*)الم، ومنهـا حریـة اآلخرین یعتمد على إنجاز الشروط األساسیة للس
، وتحقیــق (*)االعتــداء علــى دعــوة المســلمین، وعــدم وجــود ســلطة تقــف ضــّد الــدعوة 

  العدالة الشاملة.
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فالسالم عند األصولیین إذًا ال یمكن التوصل إلیه من خارج أسس اإلسـالم الغیبیـة 
والحریــــة(**)، مثــــل علــــم الكــــالم والتوحیــــد (**)، وقواعــــده السیاســــیة مثــــل المســــاواة 

ومبادئـــه االجتماعیــــة مثـــل العدالــــة والتـــوازن االجتمــــاعي (**)، والتكامـــل، والتعــــاون. 
راجــــع أیضــــًا: األفغــــان العــــرب؛ حمــــاس: حركــــة المقاومــــة اإلســــالمیة فــــي فلســــطین؛ 
الحدود؛ الجبهة اإلسالمیة لإلنقـاذ فـي الجزائـر؛ الجماعـات اإلسـالمیة؛ جماعـة الجهـاد 

النظـــام الـــوطني؛ اإلخـــوان المســـلمون فـــي األردن؛ رشـــدي،  اإلســـالمي؛ الجهـــاد؛ حـــزب
  أسامة؛ الشقاقي، فتحي؛ اتحاد القوى الشعبیة.

  . راجع: الجماعات اإلسالمیة.سالمة، حافظ

. هـــو رئـــیس جامعـــة غـــزة، وعضـــو بـــارز مهـــم لحركـــة حمـــاس: ســـالمة، ســـالم
  .  (*)حركة المقاومة اإلسالمیة

  اء المسلمین.سلطاني، عبد اللطیف. راجع: جمعیة العلم
. یعتقد البعض باّن الحركـة السـلفیة هـي نتیجـة التـأثیر السـعودي المتزایـد السلفیة

النفط، رغم أن الحقیقة هي غیر ذلـك. علـى سـبیل المثـال، وجـد آل الراشـد  ربعد ازدها
في األردن منذ أیام اإلمارة تحت التأثیر المباشر لـبعض رمـوز السـلفیة وطـالب الشـیخ 

  غاني والشیخ محمد رشید رضا (**).جمال الدین األف
إن مدرسـة الســلفیة لیســت مــذهبًا معّرفــًا مثـل المــذهب الحنفــي، وهــي لیســت جماعــًة 

فـي المملكـة العربیـة السـعودیة. فهـي بـاألحرى مجموعـة عاّمـة  (*)قائمًة مثل اإلخوان 
دة مــن األفكــار ولهــا أتبــاع فــي كافــة أنحــاء العــالم اإلســالمي. وتــدعو الســلفیة إلــى العــو 

  والى النصوص األساسیة لإلسالم. (*)إلى الفترة التأسیسیة المبّكرة في اإلسالم 
كمـــا طالبـــت الســـلفیة أیضـــًا باإلصـــالح والتجدیـــد. ولـــیس هنـــاك صـــلة مباشـــرة مـــع 

فــي نجــد. ومــن أبــرز مفكــري الحركــة الشــیخ  (*)حركـة الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
طـار. كانـت الـدعوة السـلفیة فـي المشــرق جمـال الـدین القاسـمي والشـیخ عبـد الـرزاق البی

العربــي ســّریة حتــى نهایــة الحــرب العالمیــة األولــى، بعــد ذلــك انتشــرت األفكــار الســلفیة 
بـین المثقفــین. دخلــت السـلفیة األردن فــي فتــرة تالیـة لكنهــا انتشــرت أوًال فـي دمشــق، ثــم 

  .(*)لمین في المملكة العربیة السعودیة، وأخیرًا، في مصر مع حركة اإلخوان المس
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في دمشق، تأّثر العدید من الطالب األردنیین باإلخوان المسـلمین ومرشـدها الشـیخ 
مصطفى السباعي (**) وعصام العّطار، اللذین كان لهمـا تـاریخ طویـل مـع السـلفیة. 
فـــي دمشـــق، كـــان للحركـــة أتبـــاع كثـــر، بمــــا فـــي ذلـــك العالمـــة الشـــیخ محمـــد بهجــــت 

صـر الـدین األلبـاني، والشـیخ عبـد الفتـاح اإلمـام، البیطار، وعلي الطنطـاوي، والشـیخ نا
، والـّدكتور تقـي الـدین الهاللـي والشـیخ (*)ومظهر العظـم، والشـیخ البشـیر اإلبراهیمـي 

 محیــي الــدین القلیبــي. أمــا المكتبــة اإلســالمیة فــي لبنــان فیملكهــا زهیــر الشــاویش الــذي
  نشر العدید من الكتب حول الحركة.

للســلفیة: واحـــد یقـــوم علـــى أتبــاع الشـــیخ ناصـــر الـــدین فــي األردن، هنـــاك اتجاهـــان 
األلبــاني، وآخــر بقیــادة الشــیخ یوســف البرقــاوي والشــیخ عبــد الفتــاح عمــر. فــي المملكــة 
العربیة السعودیة، فإن السلفیین هم الذین درسوا في المعاهـد السـعودیة وتـأّثروا بالشـیخ 

  عبد العزیز بن باز.
ر الدینیـــــة األساســـــیة، التقطهـــــا اإلخـــــوان والســـــلفیة هـــــي دعـــــوة للعـــــودة إلـــــى الجـــــذو 

  المسلمون في مصر.
إیجـاد إن مبدأ العودة إلى السلف الصالح هو صـنیعة المـؤرخین والعلمـاء مـن أجـل 

صـــورة مثالیـــة عـــن الفتـــرة اإلســـالمیة األولـــى ولمقارنـــة تلـــك الفتـــرة بـــالفترة الفاســـدة التـــي 
؛ اإلخـوان المسـلمون؛ رضــا، تلتهـا. راجـع أیضـًا: عبـده، محمـد؛ األفغـاني؛ جمـال الـدین

  محمد رشید؛ قوات السلفیة في مصر.
  . راجع: حزب التجمع الیمني لإلصالح.السلفیون في الیمن

. هــي إحــدى الجماعــات اإلســالمیة التــي شــّكلت فــي الســتّینات مــن الســلیمانیة
قبــــل ســـــلیمان حلمـــــي توناهــــان. اعتبـــــرت الســـــلیمانیة القــــانون التركـــــي قانونـــــًا مصـــــّدره 

اإلسـالمیة، مـع أّنهـا  (*)وتابعت السلیمانیة، سوّیة مع جماعة النور، الدعوة الشیطان.
  كانت غیر شرعیة في تركیا.

وواجهــت حــزبین مهمــین، حــزب الشــعب الجمهــوري والحــزب الــدیموقراطي. اعتقــل 
ـــه لثالثـــة أیـــام فـــي عـــام  ، ثـــم اعتقـــل فـــي عـــام ١٩٣٩ســـلیمان حلمـــي ســـوّیة مـــع أطفال

١٩٤٨.  
سـنة، ولكـن سـلیمان مـات فـي  ١٠٠مـّدعي العـاّم لحجـزه لــ ، دعـا ال١٩٥٧في عام 

  بمرض السّكري. رفضت السلطات دفنه في مسجد محمد الفاتح. ١٩٥٩عام 
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كمال قاجر، قریب سلیمان، قاد الحركة وتحالف مع حزب العدالة، ثـم مثـل الحـزب 
قــة فــي البرلمــان. مصــدر قــّوة هــذه الحركــة كانــت فــي األجــزاء الجنوبیــة لتركیــا وبــین طب

  التجار. راجع أیضًا: رسائل النور.
  . راجع: منظمة الشیخ عبد اهللا السماوي.السماوي، الشیخ عبد اهللا

  . راجع: األصول؛ النّص.السنة النبویة

  . راجع: النظام السري.السندي، عبد الرحمن

  . السنوسیة.السنوسي، محمد بن علي

 -١٧٩١ . تنســــب هــــذه الحركــــة إلــــى محمــــد بــــن علــــي السنوســــي (السنوســــیة
) الــذي ولــد لعائلــة محترمــة ومتدینــة جــدًا. درس السنوســي فــي فــاس باإلضــافة ١٨٥٩

فــي القــاهرة. اتهــم الشــیخ السنوســي بالبدعــة بســبب میلــه  ١٨٣٩إلــى األزهــر فــي عــام 
معقًال لقتال الغـربیین فـي شـمال . اشتهر السنوسي عندما أسس (*)لممارسة االجتهاد 

التركیــز علـــى اإلصــالحات الدینیــة والفكریــة. مذهبـــه أفریقیــا. لكــن فیمــا بعـــد دعــا إلــى 
الرئیسي الذي تعّرض له في كتبـه كـان یقـوم علـى ضـرورة االجتهـاد وضـرورة تخفـیض 

  االعتماد على المدارس التقلیدیة وضرورة عصرنة اإلسالم من الداخل.
كانت السنوسـیة حركـة دینیـة وّحـدت بعـض القبائـل ولعبـت دورًا أساسـیًا فـي مقاومـة 

یطـــالیین فـــي لیبیـــا. ومـــن خـــالل وســـاطة البریطـــانیین، اعتـــرف اإلیطـــالیون بـــالحكم اإل
. كان للسنوسیة مقـر آخـر فـي مصـراتا. راجـع أیضـًا: ١٩١٧الذاتي للسنوسیة في عام 

  الدولة اإلسالمیة؛ الجبهة الوطنیة إلنقاذ لیبیا؛ الوهابیة.
ني خـالل الفتـرة ) فاز بمقعد في البرلمان اللبنـا-١٩٥٠( السید، إبراهیم أمین

فـــي البقـــاع. كـــان  (*)كمرّشـــح لحـــزب اهللا ١٩٩٦إلـــى عـــام  ١٩٩٢الممتـــدة مـــن عـــام 
السـّید عضـوًا نشـیطًا فـي المكتـب السیاسـي لحـزب اهللا. وهـو أیضـًا شـاعر وعـالم. ومـن 
أهدافـــه تغیـــر تـــوازن اللعبـــة السیاســـیة فـــي لبنـــان ورفـــض الطائفیـــة وتشـــجیع المنافســـة 

فـي لبنـان. كمـا  (*)حزب اهللا یدعو إلى إقامة دولـة إسـالمیة  الحزبیة. أنكر السّید بأنّ 
یعتقـد بـأّن المقاومـة اإلسـالمیة فـي الجنـوب لیسـت طائفیـة أو ذات عالقـة بحـزب واحـد 

  فقط، بل هي تضم كّل اللبنانیین.



 ٣١٦ 

 -ش - 
وعلــى مقربــة  (*). كــان أحــد أهــم أعضــاء اإلخــوان المســلمین شــادي، صــالح
نظـیم السـري للجماعـة شـادي ضـابط شـرطة اجتمـع ، فـي الت(*)من مؤسسه حسن البنـا

  مع البنا وأصبح رجل اإلخوان في قّوة الشرطة. راجع أیضًا اإلخوان المسلمون.
  . راجع: الجماعات اإلسالمیة.الشاذلي، عبد المجید

ــدیل ). هــو عضــو المجلــس التنفیــذي لكــل مــن اإلخــوان - ١٩٣١(  شــاكر، قن
فـــي األردن منـــذ عـــام  (*)مـــل اإلســـالميوحـــزب جبهـــة الع (*)المســـلمین فـــي األردن 

ــــة مــــن جامعــــات بغــــداد، ولیفربــــول (إنكلتــــرا)، ١٩٩٤ ــــى الشــــهادات الطبی . حصــــل عل
وٕالینـوي ( الوالیـات المتحـدة األمریكیــة). مـارس الطـب فـي العدیــد مـن المستشـفیات فــي 

  مصر، وٕانكلترا، وبغداد، واألردن. ترجم شاكر كتبًا طبیة إلى اللغة العربیة.
  أحمد. راجع: حزب الحق في الیمن.الشامي، 

شـاهین، عبــد الصــبور. هـو أســتاذ فــي جامعـة القــاهرة. كــان خطیـب صــالة الجمعــة 
الرئیسي لمسجد عمـرو بـن العـاص. اقـام دعـوى حسـبة ضـّد أسـتاذ آخـر فـي الجامعـة، 

، بتهمــة الكفــر والــردة (**). راجــع أیضــًا: أبــو زیــد، نصــر (*)حامــد أبــو زیــد ناصــر 
  حامد؛ الردة.

  . راجع: المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین.شاوي، توفیقال

  . راجع: السلفیة.الشاویش، زهیر

فــي  (*). هــي جماعــة منشــّقة عــن اإلخــوان المســلمین المصــریینشــباب محمــد
  من أجل غایات سیاسیة. (*)األربعینات. تبّنت الجماعة استعمال العنف 

ــــادر ســــلحة؛ الجــــیش . راجــــع: الجماعــــة اإلســــالمیة المشــــبوطي، عبــــد الق
  اإلسالمي لإلنقاذ.

  الشبیبة اإلسالمیة. راجع: منظمة الشبیبة اإلسالمیة.
  الشیرازي، محمد. راجع: منظمة العمل اإلسالمي في العراق.
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  الشیرازیون. راجع: منظمة العمل اإلسالمي في العراق.
اإلنســـــانیة للتشـــــكیك بشــــــرعیة  (*)الشـــــرعیة. یســـــتخدم األصـــــولیون عــــــدم تحریـــــر 

ت الحدیثـــة فـــي العـــالم اإلســـالمي، إذ ان أغلبیـــة هـــذه الحكومـــات تفتقـــر إلـــى الحكومـــا
السیاســــي. یقــــول األصــــولیون بــــأّن المجتمعــــات  (*)التحریــــر الــــدیني والحریــــة والــــوعي

اإلســالمیة المعاصـــرة أیضــًا فـــي حاجــة لعملیـــة تنقیــة سیاســـیة واجتماعیــة. إن معالجـــة 
فقـــط علـــى الصـــعوبات االقتصـــادیة مشـــاكل الیـــوم بعیـــدًا عـــن الـــوعي الـــدیني والتركیـــز 

والسیاســـیة قـــد تـــؤّدي إلـــى الحلـــول الخاطئـــة وغیـــر المرضـــیة. لهـــذا، تفتقـــر الحكومـــات 
  البشریة إلى المشروعیة الضروریة للقیادة والحكم.

ینظر األصولیون إلى المجتمعات اإلسالمیة الحدیثـة علـى أنهـا نتیجـة جمـع التقلیـد 
قریبـــًا مجتمعـــات تعتبـــر النـــاس فیهـــا أن والحداثـــة (**) بعضـــهما مـــع بعـــض. وهـــي ت

. كمـا أنهـم یعیشـون الحداثـة السـلبیة، إذ (*)طریقة التفكیر التقلیدیـة هـي موازیـة للـدین 
الحـدیث. لـذا، یجـب الـتخّلص مـن  (*)إنهـم محاصـرون بالمشـاكل المنقولـة عـن العـرب

ســیة. ال التقلیــد بتجدیــد أصــول وفهــم الــدین ممــا قــد یشــكل حــًال لمشــاكل المســلمین الرئی
 (*)یقلل األصولیون عمومًا مـن أهمیـة اكتسـاب المهـارات الضـروریة لتطـویر حضـارة 

متقّدمة. فـالوعي الـدیني المجـّرد لوحـده ال یسـتطیع أن یسـبب بـدء عملیـة إزالـة التخلـف 
وبـــدء إدارة كفــــوءة. راجــــع أیضــــًا: عبــــد الـــرحمن، عمــــر ؛ الــــردة؛ العــــوا، محمــــد ســــلیم؛ 

ـــة؛ الخالفـــة؛ الدیموقراطیـــة؛ ا لحركـــة الشـــعبیة الدســـتوریة الدیموقراطیـــة؛ الطالئـــع المقاتل
األصـــول؛ الغنوشـــي، راشـــد؛ اهللا؛ التـــاریخ؛ حـــزب التحریـــر اإلســـالمي؛ حـــزب اهللا؛ ابـــن 
تیمیة، تقي الدین أحمد؛ الحكومة اإلسالمیة؛ الدولة اإلسـالمیة؛ الجهـاد اإلسـالمي فـي 

إلخــوان المســلمون؛ اإلخــوان الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة؛ مجلــس الشــورى؛ المــنهج؛ ا
المسلمون، إیدیولوجیا؛ مصطفى، شكري؛ النبهـاني، تقـي الـدین؛ الماضـي؛ الرادیكالیـة؛ 

  الشریعة؛ الشورى؛ التوحید؛ الحكومة الدینیة؛ النظام العالمي.
  . راجع: عصبة األنصار اإلسالمیة.الشریدي، الشیخ هشام

ن الترابـي، وراشـد الغنوشـي، . وعلى الرغم من محوریة الشریعة عند حسالشریعة
ومحمـــد ســـلیم العـــوا، وحســـن البنـــا (**) وآخـــرین، فـــإنهم ال یســـتثنون إدخـــال المبـــادئ  

بحاجــــة  (*)والمؤسســــات غیــــر اإلســــالمیة، خصوصــــًا إذا كــــان المجتمــــع اإلســــالمي 
إلیهــا. فــالترابي، علــى ســبیل المثــال، یحــّث المســلمین علــى ضــرورة اإلحاطــة بأهــداف 
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ـــة . فالعدا(*)الـــدین ، علـــى ســـبیل المثـــال أیضـــًا، ال تعنـــي شـــیئًا واحـــدًا فـــي كافـــة (*)ل
، ولــذا، قـد تتغّیــر التفسـیرات الفردیــة بتغیـر الوقــت والمكـان، طالمــا (*)عصـور التـاریخ 

  القرآني. (*)أّنه لیس هناك معارضة مباشرة للنّص 
ة وعنــد األصــولیین، تلعــب الشــریعة دور تنســیق الســمات المختلفــة للحیــاة، مــن إقامــ

ــــى منــــع التشــــریع   ــــادئ  (*)الحكومــــة التــــي تحكــــم بالشــــریعة، إل اإلنســــاني للقــــیم والمب
المعیاریــة. تزیــل الشــریعة اإلســالمیة المنّزلــة إمكانیــة الســیطرة اإلنســانیة علــى التشــریع 
وتضع كل النظم االجتماعیة والسیاسیة على أساس المعاییر األخالقیة الشـاملة وعلـى 

. وبمـــا أن القـــوانین اإللهیـــة لـــم (*)ة كمـــا لّخصـــت فـــي القـــرآن القـــوانین اإللهیـــة العالمیـــ
تنســــج بنــــاًء علــــى مصــــالح وعــــادات مجموعــــات بعینهــــا، فهــــي ال تعمــــل، كمــــا تعمــــل 

  القوانین اإلنسانیة، لصالح فئة بعینها على حساب الفئات األخرى.
ــــه بإمكــــان المســــلمین فــــي الوقــــت نفســــه تأســــیس تشــــریعاتهم  ویــــرى األصــــولیون أن

علـى أسـاس األصـول العاّمـة للشـریعة اإللهیـة أو أصـول الفقـه. بینمـا تتوقـف وتطویرها 
والشــروحات لمــذاهب علــى ظــروف المفســر أو الشــارح، إال أنهــا مؤّقتــة  (*)التفســیرات 

في حالة الشریعة اإلسالمیة. فمن ناحیة، لیس للقانون اإلنسـاني مرجعیـة صـحیحة إال 
ي صــنع القــوانین. لــذا، یــرى األصــولیون الجماعــة، التــي تــتحكم رغبــاتهم وطموحــاتهم فــ

أن الشــریعة اإلســالمیة لیســت ظــاهرًة اجتماعیــة لكنهــا ظــاهرة أبدیــة إلهیــة تحــدد الــنظم 
االجتماعیــــة واألخالقیــــة والسیاســــیة. بهــــذا المعنــــى، لــــیس علــــى اإلنســــانیة إال إطاعــــة 

ـــل قواعـــد الحیـــاة غیـــر التاریخیـــة والعالمیـــة. بهـــذا المعنـــى، فـــإن أّي  الشـــریعة ألنهـــا تمّث
تشـریع أو حكــم إنسـاني یعــارض الـنظم اإللهیــة أو أصـولها لیســت لـه أي صــفة قانونیــة 

نســــاني بــــالتقنین وٕاعــــادة التقنــــین كمــــا هــــو إیجابیــــة. لــــذا، یجــــب أن یحــــّدد التشــــریع اال
  مطلوب ضمن األوضاع المختلفة والظروف المتنوعة للمجتمعات.

قیــة والسیاســیة هــي حــّق إلهــي؛ یجــادل األصــولیون المتشــددون بــأّن الســیادة األخال
ولــــذا، فــــإن واجــــب اإلنســــان هــــو الخضــــوع لهــــذه السیاســــة، وٕاّال یقــــع اإلنســــان فریســــًة 
لإلشـــراك بــــاهللا. إن عمــــل أو تفكیــــر اإلنســــان هـــو صــــحیح طالمــــا أّنــــه ال یتضــــّمن أي 
تنــاقض مــع الشــریعة. مــن حیــث المبــدأ، إن الســیادة والتشــریع فــي الحقیقــة یعــودان إلــى 

حكـم. لهمیتهما تتجـاوز مجـرد الطقـوس واالعتقـادات لتشـتمل علـى السیاسـة وااهللا ألن أ
وبینمــا تهــدف الشــریعة إلــى إنقــاذ اإلنســان فــي الحیــاة اآلخــرة، إال أنــه ال یمكــن إنجــاز 
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ذلك دون المعیشـة الصـحیحة فـي الحیـاة الـدنیا، فـاآلخرة تتكامـل مـع الـدنیا عبـر العمـل 
ـــذا، فـــإن مـــن خـــالل الشـــریعة. فالشـــریعة تنّســـق حیـــا ة اإلنســـان مـــع اإلرادة اإللهیـــة، ول

تطبیــــق الشــــریعة یصــــبح واجبــــًا عالمیــــًا علــــى كــــّل المســــلمین مــــن أجــــل إقامــــة النظــــام 
  العالمي.

عمومـًا والشـریعة ممـا  (*)عالوة عن ذلك، یـربط األصـولیون المتشـددون األخـالق 
اللتـــزام یؤّكــد الحاجـــة لطاعتهـــا مـــن قبــل الحـــاكم والمحكـــوم علـــى حــد ســـواء. إن عـــدم ا

ــــــت الحكومــــــة دیموقراطیــــــة أو اســــــتبدادیة، یزیــــــل شــــــرعیتها  (*)بالشــــــریعة، ســــــواء كان
كحكومــة  (*)إلــى الحكومــة اإلســالمیة (*)ومشــروعیتها األخالقیــة. ینظــر ّســید قطــب 

الشـــریعة والمحكــــومین، أوًال، والحّكــــام، ثانیــــًا؛ فالحكـــام هــــم خــــدم الشــــریعة اإلســــالمیة. 
الشرعیة قائمة على مشروعیة شكل الحكـم بـل علـى  هكذا، وعلى هذا المستوى، لیست

القــیم التشــریعیة والمعیاریــة. وبینمــا الســمة الشــكلیة لوظیفــة الحكومــة هــي تنظــّیم شــؤون 
ممـا یفـرض علـى الفـرد لـزوم طاعـة الحكومـة،إال أن  (*)اإلنسانیة مـن خـالل الشـورى 

الشـــریعة  هــذه الطاعـــة ال یمكــن أن تكـــون غیـــر مشــروطة أو مطلقـــة. إن عــدم إعمـــال
اإلســـالمیة یزیـــل الشـــرعیة الشـــكلیة للحكومـــة ویوجـــد أســـبابًا كافیـــة إلعـــالن العصـــیان 

  .(*)والثورة 
لــذا، تصــبح شــرعیة الشــریعة مرادفــة عنــد األصــولیین المتشــددین للشــرعیة الشــكلیة، 
أي الشــورى، والتــي هــي جــزء مــن الشــریعة ومبــدأ معتبــر مثــل المبــادئ األخــرى. لهــذا 

یــًا باختیــار المســلمین، لكنهــا تســتمر مــن خــالل تطبیــق الشــریعة. إذ تبــدأ الشــرعیة عمل
  انه یجب أن تستمر الجماعة بطاعة الحاكم إذا استمر بتطبیق الشریعة.

هكـــذا، یمیـــز ّســـید قطـــب بـــین وظیفـــة الحـــاكم فـــي كونـــه منفـــذًا للشـــریعة ویـــن كونـــه 
سـلطته وشـرعیته  المصدر األول للسلطة التي تسـتند إلـى الجـدارة. إذ أن الحـاكم یشـتقّ 

األولیـــة مـــن الجماعـــة عمومـــًا، إال أن اســـتمرارها یـــرتبط بـــالتطبیق الصـــحیح للشـــریعة. 
لكــن الحــاكم، كفــرد، لیســت لــه ســلطة دینیــة جوهریــة كحــق مقــّدس قــائم علــى العالقــة 
الخاصـة بــاهللا أو الحقـوق المورثــة اإللهیـة. بــل یسـتمد ســلطته فـي ممارســة السـلطة مــن 

ــــــار المســــــلمین. راجــــــع ــــــة؛ الدســــــتور؛ الحكــــــم الدســــــتوري؛  اختی ــــــردة؛ الخالف أیضــــــًا: ال
الدیموقراطیـــة؛ فـــدائیو إســـالم؛ األصـــول؛ حركـــة التوحیـــد اإلســـالمي؛ حقـــوق اإلنســـان؛ 
ـــــاذ؛  األحـــــزاب؛ اإلجمـــــاع؛ اإلســـــالم؛ األصـــــولیة اإلســـــالمیة؛ الجبهـــــة اإلســـــالمیة لإلنق
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المجتمعـــات المجتمـــع اإلســـالمي؛ الدولـــة اإلســـالمیة؛ حـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي؛ 
ـــــان؛ الجماعـــــة اإلســـــالمیة؛ جماعـــــة الجهـــــاد  ـــــة؛ الجماعـــــة اإلســـــالمیة فـــــي لبن الجاهلی
اإلســـالمي؛ حركـــة النهضـــة اإلســـالمیة؛ جمعیـــة اإلصـــالح االجتماعیـــة؛ الجهـــاد؛ علـــم 
التشـریع؛ الكاشـاني، أبــو القاسـم؛ الخمینیــة؛ اإلصـالحیة؛ الحداثــة؛ اإلخـوان المســلمون، 

ون فــي األردن؛ اإلخـــوان المســلمون فـــي الســودان؛ حـــزب إیــدیولوجیا؛ اإلخــوان المســـلم
األمـــة فـــي مصـــر؛ الجاهلیـــة؛ القـــرآن؛ الرادیكالیـــة؛ الثـــورة؛ شـــلتوت، محمـــود؛ الشـــورى؛ 
الحكومـــة الدینیـــة؛ الترابـــي؛ حـــزب األمـــة؛ اتحـــاد القـــوى اإلســـالمیة الثوریـــة؛ الزنـــداني، 

  الشیخ عبد المجید؛ الزمر، عبود.
). ولــــد فــــي أذربیجــــان فــــي عــــام ١٩٨٦ – ١٨٩٩(  شــــریعتمداري، آیــــة اهللا محمــــد

. قــاد (*). أّسـس شــریعتمداري مــع آخــرین حـزب الشــعب الجمهــوري اإلســالمي ١٨٩٩
ـــــدین بعـــــد  ـــــي تحـــــّدت ســـــلطة رجـــــال ال ـــــة عـــــام شـــــریعتمداري القـــــوات الت ـــــورة اإلیرانی الث

 ، إال أنـه مـا زال(*). مع أّنه فیما بعد حّسن عالقاتـه مـع آیـة اهللا الخمینـي (*)١٩٧٩
  مثقفًا متحررًا وشخصیًة قویًة وكلمته مسموعة لدى العدید من المجموعات.

علـــى ســــبیل المثــــال، أعلـــن حــــزب الشــــعب الجمهـــوري اإلســــالمي أن لدیــــه موافقــــة 
شـــــریعتمداري عنـــــدما ســـــیطر علـــــى تبریـــــز واســـــتولى علـــــى إذاعـــــة الرادیـــــو ومحطـــــات 

فارة الوالیــــات التلفزیــــون ومؤسســــات أخــــرى بعــــد أن احتــــل المتشــــددون اإلســــالمیون ســــ
المتحدة األمریكیة وأخذوا رهائن. أعدم النظام الجدید أربعة من أعضـاء حـزب الشـعب 
الجمهوري، وزار الخمیني شریعتمداري لكـي یثبـت لـه بـأّن األفـراد المعـدمین كـانوا غیـر 
ثوریین. حل الحـزب، وبعـد سـنتین، وضـع شـریعتمداري تحـت اإلقامـة اإلجباریـة بسـبب 

زعومـــة إلســـقاط النظـــام، وجــــرد مـــن لقـــب آیـــة اهللا العظمـــى. راجــــع اتهامـــه بمحاولـــة م
  لحسن؛ خامنئي، علي؛ حزب الشعب الجمهوري اإلسالمي.اأیضًا: بني صدر، أبو 
). هـــو أحـــد أكثـــر المفّكـــرین اإلســـالمیین ١٩٧٧ – ١٩٣٣(  شـــریعتي، علـــي

مي. عیین المشـــهورین الـــذین انتشـــر تـــأثیرهم مــن إیـــران إلـــى كـــّل العـــالم اإلســـالااالجتمــ
وبینمــا ال یمكــن اعتبــار شــریعتي أصــولیًا، إال أنــه أظهــر العدیــد مــن األفكــار فــي ذلــك 
اإلّتجــاه. ولـــد شـــریعتي لعائلــة مشـــهورة، فأحـــد أجــداده كـــان عالمـــًا محترمــًا. وكـــان أبـــوه 
عالمـــًا دینیـــًا أیضـــًا ذا نزعـــات متحـــررة. اســـتفاد شـــریعتي بشـــكل فكـــري مـــن مكتبـــة أبیـــه 

، انضـــّم شـــریعتي إلـــى كلّیـــة المعلمـــین ١٩٤٩عـــه. فـــي عـــام باإلضـــافة إلـــى الدراســـة م
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لسـنتین وبـدأ التعلـیم فــي القـرى. باإلضـافة إلــى ذلـك، شـارك أبــاه فـي اجتماعـات موالیــة 
ــــة. فــــي عــــام  ، اعتقــــل لنشــــاطاته السیاســــیة وســــجن حتــــى عــــام ١٩٥٧للجبهــــة الوطنی

١٩٥٨.  
ى فرنسـا وتوّجـه إلـ ١٩٦٠حصل على شریعتي اإلجازة مـن جامعـة مشـهد فـي عـام 

، عــاد إلــى إیــران ١٩٦٤للدراســة فــي الســوریون حیــث حصــل علــى الــدكتوراه فــي عــام 
واعتقــل وســـجن لســـّتة اشـــهر. بعـــد أن أفـــرج عنــه، ذهـــب شـــریعتي إلـــى مشـــهد وأصـــبح 
أستاذ العلوم اإلنسانیة في جامعـة مشـهد. جـذبت محاضـراته العدیـد مـن النـاس. انضـّم 

ّكـزت علـى النشـاطات الثقافیـة والتربویـة. مـا إلى حسینیة اإلرشاد أیضًا، وهـي منظمـة ر 
كانــت نشــاطاته شــعبیة بــین الــدوائر الدینیــة والحكومیــة. وفــي أوائــل الســبعینات، قامــت 

بســبب وجهــات نظــره  ١٩٧٣الحكومــة بمراقبــة شــریعتي بعنایــة وســجن ثانیــًة فــي عــام 
فـي بسبب وساطة الحكومة الجزائریة. اسـتمر  ١٩٧٥المتشددة. أطلق سراحه في عام 

. وجــد ١٩٧٧الكتابــة وهــو تحــت اإلقامــة اإلجباریــة، وســمح لــه بتــرك الــبالد فــي عــام 
ـــًا فـــي إنكلتـــرا بنوبـــة قلبیـــة، إال أنـــه إنتشـــرت العدیـــد مـــن اإلشـــاعات حـــول  شـــریعتي میت

  اغتیاله من قبل عمالء االستخبارات اإلیرانیة.
مـن  (*)م یرتكز تراث شریعتي الفكري الرئیسي حول محاولتـه إعـادة تفسـیر اإلسـال

ــــــة ــــــق للرســــــالة اإللهیــــــة (*)منظــــــور الحداث . آمــــــن بضــــــرورة الثــــــورات الشــــــعبیة كتحقی
عنده ال یمكـن أن یكـون فقـط قضـیة شخصـیة لكـن یجـب نشـره  (*)اإلسالمیة. فالدین 

حیـث یحـرر  (*)وعقیـدة تحریـر (*)في كافة أنحاء الحیاة. كما أن اإلسالم هو فلسـفة 
ـــذات اإلنســـانیة. اســـتعمل شـــریعتي النـــاس لمتابعـــة تطبیـــق الرســـالة اإلل هیـــة وتحقیـــق ال

العدیــد مــن المبــادئ الماركســیة، مثــل المادیــة الدیالكتیكیــة فــي تحلیلــه لقضــایا اإلســالم. 
وحاجــــة الجماعــــة الشــــیعّیة  (*)وأهــــم هــــذه القضــــایا هــــي قضــــیة العدالــــة االجتماعیــــة 

مة علـى انتظـار عـودة للتعبئة السیاسیة. وفي مقابل وجهة النظر الشیعّیة التقلیدیة القائ
، دعـا شـریعتي النـاس للعمـل علـى نشـرها. اشـترك فـي (*)اإلمام الغائب لنشر العدالـة 

. وبشــكل مخــالف لإلمــام الخمینــي، ســمح (*)وجهــة النظــر هــذه مــع آیــة اهللا الخمینــي 
لغیـــر رجـــال الـــدین. راجـــع أیضـــًا: الحداثـــة؛ مجاهـــدي  (*)شـــریعتي بممارســـة اإلجتهـــاد

  خلق؛ مطهري، مرتضى.
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). كـان أحـد زعمـاء اإلخـوان المسـلمین فــي األردن -١٩٢٦(  الشـریف، كمـال
فــــي فلســــطین. ولــــد الشــــریف فــــي العــــریش/ مصــــر. أصــــبح  ١٩٤٨أثنــــاء حــــرب  (*)

. فـي وقـت سـابق، كـان وزیـرًا لألوقـاف ١٩٩٣الشیوخ األردنـي فـي عـام عضوًا مجلس 
ف الشـــركة األردنیـــة وســـفیر األردن إلـــى نیجیریـــا، وباكســـتان، وٕاندونیســـیا. تـــرأس الشـــری

  للصحافة والنشر.
  

  . راجع: حركة التوحید اإلسالمي.شعبان، سعید

  . راجع: السلفیة.شعراوي، محمد  متولي

ــر . هــو مفّكــر أصــولي ارتــبط ســابقًا بمنظمــة التحریــر الفلســطینیة. شــفیق، منی
یقول منیر شفیق بأّن العالقة بین الحكومات والمجتمعـات تواجـه عقبـات رئیسـیة عـدة، 

. تتجــاوز (*)، والكرامــة اإلنســانیة والشــورى (*)مــن بینهــا فقــدان العدالــة االجتماعیــة 
ــــة لحقــــوق اإلنســــان  ــــد شــــفیق األفكــــار الغربی ، وســــیادة القــــانون، (*)هــــذه القضــــایا عن

، كمــــــا تشــــــكل القاعــــــدة األساســــــیة لعالقــــــة صــــــحیحة بــــــین الحــــــاكم (*)والدیموقراطیـــــة
اع الجـــــائرة التــــي تهـــــیمن علـــــى الحیـــــاة والمحكــــوم. ال یقبـــــل شـــــفیق أّي تبریــــر لألوضـــــ

ــــم  اإلســــالمیة، مثــــل غیــــاب الحریــــة السیاســــیة لمصــــلحة النخبــــة الحاكمــــة ووجــــود الظل
االقتصــادي الواســع االنتشــار. هكــذا، فــإن أي خطــاب للنهضــة یجــب أن یخاطــب هــذه 
القضایا والعمـل علـى نشـر العدالـة االجتماعیـة، ورفـع كرامـة االنسـانیة، واحتـرام حقـوق 

ن األساســـــیة وســـــیادة القـــــانون، وتوســـــیع معنـــــى الشـــــورى والمشـــــاركة السیاســـــیة اإلنســــا
  الشعبیة من خالل تطویر المؤسسات التمثیلیة.

ــــة فقیــــرة فــــي رام اهللا فــــي ١٩٩٦ – ١٩٥١(  الشــــقاقي، فتحــــي ــــد لعائل ). ول
فلســـطین، ثـــّم انتقـــل إلـــى مخـــّیم لالجئـــین فـــي غـــزة. ماتـــت أّمـــه عنـــدما كـــان فـــي عمـــر 

ل الشقاقي على تعلیمه اإلبتدائي في مـدارس األنـروا. انضـّم إلـى الخامسة عشرة. حص
ــم  جامعــة بیــر زیــت بمنحــة ألمانیــة لدراســة الریاضــیات، ثــّم انتقــل إلــى القــدس حیــث عّل

  .١٩٧٤الریاضیات حتى عام 
بعــد ذلـــك، ذهـــب الشـــقاقي إلـــى مصـــر ودرس الطـــّب فـــي جامعـــة الزقـــازیق وأصـــبح 

وجیا الـرئیس جمـال عبـد الناصـر القومیـة. فـي عـام طبیبًا لألطفـال. كـان معجبـًا بإیـدیول
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، انتقــل إلــى ١٩٦٧، أســس مــع صــدیقین جماعــة ناصــریة صــغیرة. بعــد هزیمــة ١٩٦٦
األصولیة اإلسالمیة وبدأ بقراءة كتب محمـد الغزالـي وسـید قطـب (**) وآخـرین. قابـل 

: حركــــة المقاومــــة (*)، الــــزعیم المســــتقبلي لحمــــاس(*)الشــــقاقي الشــــیخ أحمــــد یاســــین 
اإلسالمیة لكّنهمـا لـم یتفقـا. فیمـا بعـد، عمـل الشـقاقي كطبیـب متنقـل بـین القـدس وغـزة. 

وتركهـا  (*)مع حركة اإلخوان المسـلمین  ١٩٦٨بدأ الشقاقي حیاته السیاسیة في عام 
  بعد اختالف حول سیاساتها تجاه قّوات االحتالل اإلسرائیلیة. ١٩٧٤في عام 

بــبعض مجموعــات المعارضــة اإلســالمیة أثنــاء وجــوده فــي مصــر، اّتصــل الشــقاقي 
بســبب نشــاطه اإلســالمي المعــارض القــوي.  ١٩٧٩المتشــددة واعتقــل مــّرتین فــي عــام 

اعتقـل فـي المـرة األولـى ألنـه كتـب كتابــًا حـول الخمینـي، الخمینـي: الحـّل البـدیل، وفــي 
 المرة الثانیة، بسـبب نشـاطاته السیاسـیة. أثنـاء إقامتـه فـي مصـر، قابـل الشـقاقي موسـى

، ممثل مكتب حمـاس السیاسـي الحقـًا فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة (*)أبو مرزوق 
ورمضــان عبـــد اهللا شــّلح، الـــذي أصــبح أســـتاذ جامعـــة فیمــا بعـــد فــي الوالیـــات المتحـــدة 

  بعد اغتیال الشقاقي. (*)األمریكیة ثم أصبح األمین العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
كة الجهاد اإلسالمي لكنهـا أعلنـت وجـود الجهـاد أسس الشقاقي البناء العسكري لحر 

. اعتمد الشـقاقي ١٩٧٨، مع أّن وجودها أصبح معروفًا في عام ١٩٨٠علنًا في عام 
على خریجي جامعة الزقازیق الذین عـادوا إلـى المنـاطق المحتلـة، نّظـم الشـقاقي خالیـا 

قـــدس حركتــه، خصوصــًا فـــي غــزة. وبــدأ ممارســـة الطــب فــي مستشـــفى  فكتوریــا فــي ال
شـهرًا بتهمـة تنظـیم الجهـاد. اعتقـل ثانیـة فـي  عـام  ١١لــ  ١٩٨٣لكنـه اعتقـل فـي عـام 

، أبعـــد إلـــى جنـــوب لبنـــان. فـــي ١٩٨٨، وحكـــم علیـــه بـــأربع ســـنوات. فـــي عـــام ١٩٨٦
ـــــي  منفـــــاه، الـــــذي دام لســـــبع ســـــنوات، تحـــــّرك الشـــــقاقي فـــــي كافـــــة أنحـــــاء العـــــالم العرب

ســطنّیة. كــان ضــّد معاهــدات الســالم واإلســالمي . شــاركت حركتــه فــي االنتفاضــة الفل
، لكنه حاول عدم استعداء الّسلطة الوطنیـة الفلسـطینّیة. فـي (*)الفلسطیني اإلسرائیلي 

، اغتیــل الشــقاقي فـي مالطــا مــن قبــل المخـابرات اإلســرائیلیة. راجــع أیضــًا: ١٩٩٦عـام 
  الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع عزة.

  ریر اإلسالمي.. راجع: حزب التحشقیر، منیر

ـــــرة ). كـــــان شـــــیخ ١٩٦٣ – ١٨٩٣(  شـــــلتوت، محمـــــود ـــــاء الفت األزهـــــر أثن
). اّتخـــــذ شـــــلتوت بعـــــض اإلجـــــراءات إلصـــــالح األزهـــــر ولتحـــــدیث ١٩٦٣ -١٩٥٨( 
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إلصــالح األزهــر، عــارض إخضــاع األزهــر  ١٩٦١. وبینمــا دعــم قــانون  (*)الشــریعة 
  لسلطة الدولة.

 (*)ؤه الفقهیــة التــي تحــاول ربــط الــدینلفكــر شــلتوت خاصــیتان أساســیتان: أوًال، آرا
بالحقــائق االقتصــادیة والسیاســیة المعاصــرة، خصوصــًا فیمــا یتعلــق بالمصــلحة؛ ثانیــًا، 
التقریـــب بـــین المـــذاهب والطوائـــف الدینیــــة المختلفـــة، خصوصـــًا الســـّنة والشـــیعة. مــــن 

ي، أتباعه الّدكتور محمد فؤاد الصراف، وأحمـد عبـده الشرباصـي، وأحمـد حسـن البـاقور 
  ومحمد أبو زهرة، والدكتور عبدالعزیز كمال.

  . راجع: الشقاقي، فتحي.شّلّ◌ح، رمضان عبداهللا
الشمولیة. یؤسس األصولیون مفهوم الشمولیة فـي مقابـل تحّیـز الفكـر اإلنسـاني. إذ 

كلـــه  (*)فـــي التـــاریخاإللهـــي دائـــم وثابـــت وشـــامل لكـــّل ســـمات الحیـــاة  (*)ان التوحیـــد 
ــــــي المعرفــــــة ویتجــــــاوز خصــــــائص الوقــــــت و   (*)المكــــــان. إال أن اإلنســــــان محــــــدود ف

  والتجربة، ویتأثر بضعفه وبرغباته.
لـذا فــإن التوحیـد اإلســالمي فقـط هــو الـذي یعطــي اإلنسـانیة خطابــًا تفسـیریًا واضــحًا 
ــــاة والكــــون. عــــالوة عــــن ذلــــك، یــــرى األصــــولیون ضــــرورة ســــیطرة  حــــول ظــــواهر الحی

كـــّل ســـمات الحیـــاة بســـبب قدرتـــه علـــى  علـــى (*)الخطـــاب الـــدیني المنـــّزل فـــي القـــرآن 
تزویـد اإلنســانیة بمغـزى لــذاتها، وكـذلك خطــاب صـحیح حــول اهللا واإلنسـان، والمجتمــع 

  والفرد، والعام والخاص. راجع أیضًا التوحید؛ عالّمیة اإلسالم.
). ولد في سامراء فـي العـراق ١٩٦٧ – ١٨٨٣(  الشهرستاني، هبة الدین

اني إلـــى كـــربالء، وبعـــد ذلـــك إلـــى النجـــف للدراســـة مـــع لعائلـــة متدینـــة. انتقـــل الشهرســـت
كــاظم الخراســـاني وآخـــرین. فخراســـاني تـــرّأس الحركـــة الدســـتوریة ( المشـــروطة). تثقـــف 
الشهرستاني جیدًا في العلوم الدینیة والفلسفیة وظـل علـى تواصـل مـع المراكـز الرئیسـیة 

تاني ضـّد البریطـانیین للتعلیم الدیني. بعـد بـدء الحـرب العالمیـة األولـى، ناضـل الشهرسـ
ضــــّد البریطــــانیین  (*)الــــذین احتلــــوا العــــراق. أعلــــن العلمــــاء الــــدینیون الشــــیعة الجهــــاد

العثمانیــــة. قــــاد الشهرســــتاني قواتــــه لمحاربــــة البریطــــانیین  (*)ودافعــــوا عــــن الخالفــــة 
وخســـر. ثـــم ســـاعد الشهرســـتاني العثمـــانیین علـــى محاربـــة البریطـــانیین. بعـــد االحـــتالل 

ـــیم، وفـــي الوقـــت نفســـه، كـــان یقـــاوم البریطـــانیین. ســـجن البریطـــاني ل لعـــراق، عـــاد للتعل
لتســعة أشــهر بســبب نشــاطاته. أصــبح الشهرســتاني، تحــت حكــم الملــك فیصــل، رئــیس 
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. خســر بصــره واســتقال مــن منصــبه. ثــم أصــبح عضــوًا محكمــة االســتئناف فــي العــراق
  .١٩٦٧في البرلمان حتى موته في عام 

  التغیر. . راجع: تیارالشهري، محمد

. إن مفهـوم الشـورى الحـدیث كمــا دعـا إلیـه حسـن البنـا، وحسـن الترابــي، الشـورى
وراشد الغنوشي (**) وأصولیون آخرون ینص على ضرورة تـدّخل النـاس فـي األمـور 
ـــــق بالجماعـــــة. لـــــذا، تنكـــــر الشـــــورى  ـــــي تتعّل السیاســـــیة عـــــالوة علـــــى كـــــّل القضـــــایا الت

ر السیاســـي لـــرأي الجماعـــة، كمـــا تجعـــل الحكـــم االســـتبدادي أو اإلحتكـــا (*)مشـــروعیة
الجماعة مصدر السلطة التنفیذیـة. أمـا الحـاكم، وبغـض النظـر عـن مركـزه اإلجتمـاعي 
أو الـــدیني، فهـــو ال یســـتطیع شـــرعًا تنظـــیم شـــؤون الدولـــة بشـــكل منفـــرد: ففـــي التحلیـــل 
النهـــائي، علیـــه اللجـــوء والخضـــوع الختیـــارات النـــاس. كمـــا یفتـــرض أن تجعـــل الشـــورى 

مســــتجیبًا، أو علــــى األقــــل غیــــر معــــارض، للمواقــــف الشــــعبیة ووجهــــات نظــــر  الحــــاكم
  الجماعة.

یعطینا حسن البنا، على سـبیل المثـال، مثـال المحـاكم فـي مصـر، ویقـول بـأّن علـى 
كالسـلطة النهائیـة فـي صـنع  (*)الشـریعةالحكومة األخذ بوجهة نظر النـاس التـي تؤیـد 

القضائي الثنائي في مصـر. لـذا، فـإن توحیـد وتعدیل القوانین، لذا، یجب تعدیل النظام 
أنظمة المحاكم، العلمانیة والدینیة تحـت رایـة الشـریعة هـو فـرض دینـي ومالئـم لطبیعـة 

الشـریعة فـي كـل  (*)الشعب المصري. من وجهـة نظـر إسـالمیة، یجـب إعـالء سـیادة 
سیاسـیة. أوجه الحیاة، سواء المعلقة باألمور االجتماعیة والشخصـیة واالقتصـادیة أو ال

  .(*)لكن القوانین الحالیة في مصر هي ضّد وعي الناس
إّن ســــلطة الشــــریعة اإلســــالمیة علــــى المجتمــــع والنــــاس مؤسســــة علــــى النصــــوص 
القرآنیــــة. هــــذه النصــــوص ال تشــــیر فقــــط إلــــى ســــیادة الشــــریعة اإلســــالمیة لكنهــــا عنــــد 

ــــى نّصــــیة الحكــــم  ــــدة سیاســــیة رئ (*)األصــــولیین تشــــیر أیضــــًا إل یســــیة السیاســــي كعقی
لإلیدیولوجیا األصولیة. هذه النصوص یفسرها األصولیون عمومـًا والرادیكـالیون بشـكل 
خــاص علــى أنهــا إشــارة إلــى عــدم إســالمیة أغلــب حكومــات العــالم المعاصــر. ویعتبــر 

وٕاشــراك بــاهللا. علــى  (*)المتشــددون أن عــدم االلتــزام بــالحكم السیاســي اإلســالمي كفــر
التهمة ألن األصـولیین أخرجـوا هـذه النصـوص مـن  أیة حال، ظهرت إمكانیة مثل هذه
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سیاقاتها االجتماعیة والسیاسیة وعمموا استعمالها من ناحیة تاریخیة لتشـتمل علـى كـّل 
  العصور وكّل البالد.

یحــاول أكثــر األصــولیین تقــدیم الشــورى كالمبــدأ المركــزي الرئیســي المشــرعن للحكــم 
فصــل قضــیة الشــریعة عــن قضــایا هــذا، فهــم یعتقــدون بوجــوب  السیاســي. عــالوة علــى

، أمـــا تجدیـــدها فـــي األزمنـــة الحدیثـــة فالبـــد أن یكـــون مـــن خـــالل (*)التطـــور والتـــاریخ 
حــدیث. وبشــكل مختلــف، أن أي  (*)الشــورى، والتــي هــي بحــد ذاتهــا بحاجــة لتفســیر 

خطـــاب سیاســــي إســــالمي حـــدیث ال یســــتطیع التطــــور علـــى أســــس خطابــــات القــــرون 
یــد مــن العلمــاء أن التفســیرات المنبثقــة عــن الشــریعة هــي الوســطى. وبینمــا اعتبــر العد

غیـــر قابلــــة للتأویــــل، إال أن الحقیقـــة أن مثــــل هــــذه التفســـیرات تقــــوم علــــى الممارســــات 
  االجتماعیة والسیاسیة للقرون الوسطى.

وحســب حاجــات المجتمــع  (*)یــدعو األصــولیون إلــى تجــذیر الشــریعة فــي الحداثــة 
السیاســیة، ال العلمـاء الشــورى مبـدأ مســاندًا فـي الحیــاة الحـدیث . وهكــذا، وبینمـا اعتبــر 

ـــــدات  (*)یوجـــــد هنـــــاك نـــــص ـــــق جدیـــــد. إّن التقیی یحـــــد مـــــن إعـــــادة تفســـــیره مـــــن منطل
االجتماعیــة والسیاســیة للشــورى، لیســت نّصــیة. وفــي األزمنــة الحدیثــة، یجــب أن تكــون 

المعنـــى  . لكـــن بینمـــا تتماثـــل الشـــورى والدیموقراطیـــة فـــي(*)أقـــرب إلـــى الدیموقراطیـــة
المباشـــر، إذ إنهمـــا تـــدعوان إلـــى المشـــاركة والتمثیـــل العـــاّم فـــي الشـــؤون السیاســـیة، إال 
أنهمـــا علـــى الـــرغم مـــن هـــذا، تختلفـــان مـــن حیـــث الداللـــة. تؤســـس الدیموقراطیـــة علـــى 

  المرجعیة النهائیة للناس؛ على النقیض من ذلك، تؤسس الشورى على مرجعیة اهللا.
وحسـن البنـا  (*)یـة عنـد حسـن الترابـي وسـید قطـب وتتمیز الشورى عـن الدیموقراط

في أّنه على الرغم من أن التفكیر اإلنساني متحرك ومؤقت إال أن النّص اإللهـي دائـم 
ویوّحـــد وعـــي النـــاس. مـــن ناحیـــة أخـــرى، ال تمتلـــك الدیموقراطیـــة نصـــًا دائمـــًا، إال أن 

ى حـد سـواء ملیئـة اإلنساني یؤسس لخطابات متساویة، إال أنهـا جمیعـًا وعلـ (*)العقل 
بــــالعیوب. لــــذا، فعنــــدما تصــــل الشــــورى، علــــى ســــبیل المثــــال، إلــــى مبــــادئ اقتصــــادیة 
واجتماعیة وقانونیة ودستوریة، فهي تؤطرها في الشریعة، ولیس فقط في مصـلحة هـذه 
الجماعة أو تلك. وحّتى عندما تفرض األغلبیة إّدعاًء معّینًا، یمكن موازنتـه مـن خـالل 

  الشریعة.
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ـــ ف الشـــورى عـــن الدیموقراطیـــة اللیبرالیـــة أیضـــًا ألن األخیـــرة تمـــنح الحـــّق كمـــا تختل
السیاسي بشكل رمزي في الغالب لوقوعهـا تحـت سـیطرة البنـى االقتصـادیة، وهـذا طبقـًا 
للترابي. فبدون تأسیس العقـل اإلنسـاني فیمـا هـو إلهـي، فإنـه ینـتج النظریـات والمـذاهب 

التــي تمركــز الثــروة فــي  (*)ثلــة الرأســمالیةالجزئیــة والخاصــة والمعیوبــة. مــن هــذه األم
والمثال االخر هو الشیوعیة التي تضـع السـلطة الحقیقیـة فـي بضـعة بضعة أشخاص؛ 

مـــع أّنهـــا نظریـــًا تزیـــل الثـــروات الشخصـــیة. هـــذه النتیجـــة الجدلیـــة تـــنجم عـــن اشـــخاص 
ــــق، ســــواء فــــي  ــــة الوصــــول إلــــى المطل ظرفیــــة النظریــــات اإلنســــانیة التــــي تمنــــع إمكانی

  تمع، أو االقتصاد، أو السیاسة.المج
وهكـــذا، ومــــن وجهـــة النظــــر األصـــولیة، فــــإن الخطـــاب الــــذي یفصـــم العالقــــة بــــین 
الشــورى والتوحیــد یخــرج الخطــاب القرآنــي عــن هدفــه المقــّدر إلهیــًا. وهــذا ینطبــق أیضــًا 

وفصــــل  هــــو الوحــــدة دون الشــــورى؛ (*)علــــى الخطابــــات األخــــرى أیضــــًا: فاالســــتبداد
یجعلهـا اسـتبدادًا؛ كمـا أن الحریـة دون الوحـدة هـي إباحیـة. لـذا،  (*)الوحدة عن الحریة

بـین تحـّرر النـاس  (*)اإلسالمي، المؤسس على الشـورى، هـو التـوازن (*)فإن التحریر
  الفكریة والطاغوت السیاسي. (*)من الجاهلیة

ذلــك، تصــبح الشــورى المحــّررة إســالمیًا عنــد الترابــي وقطــب والبنــا آلــة  عــالوة علــى
ـــــى الصـــــحیح للتوحیـــــد والتفـــــّوق المســـــتمر علـــــى الجمـــــود التغی یـــــر والبحـــــث عـــــن المعن

اإلنســاني. هكـــذا، یجـــب تبنـــي الخطـــاب الجدیـــد المســـتند إلـــى مفهـــوم الشـــورى المحـــّررة 
لكــي تعیــد توجیــه التــدین والعمــل السیاســي. ویجــب أن یكــون للشــورى الــدور األساســي 

  والرفض، والتحدي. ق،إسالمیة حدیثة داعیة إلى التفوّ  (*)في بلورة فلسفة 
على أیة حـال، أن إعـادة مثـل هـذه الصـیاغة للدیموقراطیـة والشـورى، یعتقـد الترابـي 

طــّورت تحــت التــأثیر  (*)أن لهــا بعــض الجــذور اإلســالمیة، فالدیموقراطیــة فــي الغــرب
غیــر المباشــر للفكــر السیاســي اإلســالمي، وبشــكل محــّدد، تحــت المبــدأ اإلســالمي فــي 

بــین المســلمین. راجـع أیضــًا: عبـده، محمــد؛ األفغــاني،  (*)والسیاسـیة  المسـاواة الدینیــة
جمـــــــال الـــــــدین؛ األصـــــــالة ؛ العـــــــوا، محمـــــــد ســـــــلیم؛ الحضـــــــارة؛ الحكـــــــم الدســـــــتوري؛ 
الدیموقراطیـــة؛ الحركــــة العربیـــة اإلســــالمیة الدیموقراطیـــة؛ الحــــوار؛ المســـاواة؛ الحریــــة؛ 

ید؛ اإلجمـــاع؛ الحكومـــة الغزالـــي، محمـــد؛ الحكومـــة، أشـــكال؛ حـــزب األمـــة؛ حـــوى، ســـع
اإلســـالمیة؛ حـــزب العمـــل اإلســـالمي ؛ الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ؛ األســـلمة؛ جماعـــة 



 ٣٢٨ 

الجهــــاد اإلســــالمي؛ الفقــــه؛ خالــــد، خالــــد محمــــد؛ مجلــــس الشــــورى؛ الحداثــــة؛ اإلخــــوان 
المســلمون، إیــدیولوجیا؛ النبهــاني، تقــي الــدین؛ الرادیكالیــة؛ رضــا، محمــد رشــید؛ شــفیق، 

  ؛ اتحاد القوى الشعبیة؛ اتحاد القوى اإلسالمیة الثوریة.منیر؛ الشریعة
  . راجع: جماعة المسلمین.الشوقیون

  - ص - 
  . راجع: حزب األمة في مصر.الصباحي، أحمد

  . راجع: التیار المصّدقي.صحابي، عّزت اهللا

. راجـــــع: األصــــولّیة؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ اإلخـــــوان الصــــحوة اإلســــالمیة
  بیة.المسلمون؛ السلفیة؛ الوها

). ولــد فــي العــراق وترعــرع فــي النجـــف. ١٩٨٠ – ١٩٣٥الصــدر، محمــد بــاقر ( 
یعتبـر الصـدر أحـد أهـم المفّكـرین الشـیعة األصـولیون البـارزین. انتشـر فكـره فـي جمیــع 
أنحـــاء العـــالم اإلســــالمي، خصوصـــًا فــــي الجماعـــات الشـــیعّیة. دمــــج الصـــدر معرفتــــه 

. فعمــل (*)س حـزب الــدعوة اإلسـالمیةوالقیـادة السیاســیة مـن خــالل تأسـی (*)للشـریعة 
  على محاربة نفوذ الشیوعیة وهیمنة حزب البعث.

وقــع علمــاء الــدین فــي العــراق تحــت مراقبــة شــدیدة مــن النظــام، وبــدأ النظــام بتفعیــل 
 (*)١٩٧٩عملیـــة تـــرویض وقمـــع للعمـــاء، وخصوصـــًا بعـــد قیـــام الثـــورة اإلیرانیـــة لعـــام 

بین الجماعة الشیعّیة والنظام إلـى العدیـد مـن ودعم الصدر الكبیر لها. أدت المواجهة 
. إال أن تــأثیر الصــدر ١٩٨٠المثیــرة، ومنهــا إعــدام الصــدر وأختــه فــي عــام  األحــداث

الفكــري تزایـــد بعـــد موتــه، وانتشـــرت العدیـــد مـــن وجهــات نظـــره األیدیولوجیـــة والفلســـفیة، 
ضـًا: الـدعوة واالقتصـاد. راجـع أی (*)خصوصًا حول األمور المتعلقة بالحكم الدستوري

  اإلسالمیة في العراق؛ فضل اهللا، محمد حسین؛ حزب اهللا.
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!). بینمـا ال یمكـن تصـنیف اإلمـام الصـدر ١٩٧٨ – ١٩٢٨( الصدر، موسى
كأصولي، إال أنه أسس حركة أمل في لبنان التي انطلقـت منهـا حركـة أمـل اإلسـالمیة 

  وحزب اهللا (**) والتي عملت على التعبئة السیاسیة للشیّعة.
ــــة . ثــــّم درس الصــــدر االقتصــــاد و  لــــد الصــــدر فــــي قــــم ودرس فــــي المــــدارس الدینی

، ذهـب إلـى النجـف فـي العـراق ١٩٥٣السیاسي والقانون في جامعـة طهـران. فـي عـام 
، انتقل إلـى لبنـان وأصـبح الشخصـیة الشـیعیة ١٩٦٠وواصل دراساته الدینیة. في عام 

. اختفـى الصـدر فـي ١٩٦٣عـام الدینیة األبـرز. أعطـي الصـدر الجنسـیة اللبنانیـة فـي 
بینما كان في رحلة بین طرابلس / لیبیـا ورومـا.. راجـع أیضـًا: فضـل اهللا،  ١٩٧٨عام 

  محمد حسین؛ حزب اهللا؛ حركة أمل اإلسالمیة.
). هـو زعـیم فـدائیي إسـالم ١٩٥٦ -١٩٣٢( صفوي، ّسید مجتاب نبـوي 

بمدرســـة والتحـــق  ١٩٣٢. ولـــد صـــفوي فـــي عـــام ١٩٥٤التـــي تأسســـت فـــي عـــام  (*)
دینیة في النجـف فـي العـراق. قتـل إثنـان مـن أتباعـه أحمـد كسـروي، وهـو كاتـب دینـي، 

، ١٠٥٣ألن صـــفوي وجـــد كتاباتـــه ضـــاللیة. بعـــد عـــودة الشـــاه إلـــى العـــرش فـــي عـــام 
. حكـم علـى صـفوي وثالثـة ١٩٥٥حاول فدائیو اسـالم اغتیـال رئـیس الـوزراء فـي عـام 

  . راجع أیضًا: فدائیو إسالم.١٩٥٦زعماء آخرون بالموت ونّفذ الحكم في عام 
  الصهیونیة. راجع: إسرائیل.

  الصیفي، عبد الحفیظ. راجع: المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین.

 - ض - 
  . راجع: الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في تونس.الضاوي، الحبیب

  . راجع: الجماعة اإلسالمیة في لبنان.الضناوي، محمد علي

 -ط - 
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  د.راجع: االستبدا الطاغوت.

). هـو أحـد المنظـرین المهمـین ١٩٧٩ – ١٩١٠(  طالقاني، الّسید محمـود
. ولـد طالقـاني لعائلـة متدینـة فـي وادي طالقـان وترعـرع (*)للثورة اإلسـالمیة فـي إیـران 

. عـارض ١٩٣٩في طهران. درس في كل من قم والنجف وعاد إلـى طهـران فـي عـام 
لرجــال الــدین أیضــًا أقــام  طالقــاني الشــاه وســجن لبضــعة أشــهر. كمــا عــارض الخضــوع
لتطــویر االســتراتیجیة  (*)المجــالس لتعلــیم القــرآن. تعــاون طالقــاني مــع مهــدي بازركــان

  .١٩٤١ضّد الشیوعیین بعدما تنازل الشاه في عام 
أصــــبح طالقــــاني ناشــــطًا جــــدًا فــــي النشــــاطات السیاســــیة. تحّلــــل كتاباتــــه القضــــایا 

طالقـاني جـزءًا مـن حركـة المقاومـة  السیاسیة واإلجتماعیة من منظور إسالمي. أصـبح
الوطنیــة إلیــران. فیمــا بعــد، أمضــى طالقــاني العدیــد مــن الســنوات فــي الســجن والمنفــى 

. تــّدعي عــدة مجموعــات (*). اختیــر لمجلــس الخبــراء ١٩٧٨وأطلــق ســراحه فــي عــام 
مختلفــة فــي غیــران أنهــا تنتمــي إلیــه سیاســیًا وثقافیــًا، مثــل أعضــاء حركــة تحریــر إیــران 

دي خلــــق (**). راجــــع أیضــــًا: بازركان،مهــــدي؛ حركــــة تحریــــر إیــــران؛ التیــــار ومجاهــــ
  المصّدقي.

  . راجع: األفغان العرب.طاهر، عصام محمد

). هـو أحـد أبـرز المفسـرین ١٩٨١ – ١٩٠٣( الطباطبائي، محمد حسین 
والفالســفة الشــیعة. ولــد الطباطبــائي لعائلــة مشــهورة مــن علمــاء الــدین فــي تبریــز. درس 

فـــي العـــراق واكتســـب العلـــوم الدینیـــة والفلســـفیة. عـــاد إلـــى تبریـــز فـــي عـــام فـــي النجـــف 
للهیمنـة الشـیوعیة ، وبعد الحرب العالمیة الثانیة، أصبح مهمًا بسبب معارضـته ١٩٣٤

  في أذربیجان. كرس الطباطبائي حیاته للكتابة والتعلیم في قم، إیران.
. مــن (*)س الماركســیة مســاهمته الفلســفیة الرئیســیة تســتند إلــى محاولتــه لــنقض أســ

ــــدور الهــــاّم فــــي قیــــام الثــــورة (*)طالبــــه المهمــــین، مرتضــــى مطهــــري  ــــذي لعــــب ال ، ال
  .(*)اإلسالمیة في إیران

ـــي، صـــبحي فـــي لبنـــان أثنـــاء مرحلتـــه  (*). كـــان أمـــین عـــام حـــزب اهللالطفیل
؛ إال أن التغیــرات السیاســیة فــي إیــران التــي وضــعت ١٩٩٢المتشــددة، أي حتــى عــام 

فــــض الــــوتیرة فــــي رئاســــة الجمهوریــــة فــــي إیــــران أدت إلــــى خ (*)انيهاشــــمي رفســــنج



 ٣٣١ 

فــي منطقــة البقــاع، ویتــرأس حركــة محلّیــة اآلن، مجلــس أعیــان  الثوریــة. ولــد الطفیلــي
بعلبـــك/ الهرمـــل، التـــي تعمـــل ضـــّد الحكومــــة اللبنانیـــة وسیاســـاتها التنمویـــة. فـــي عــــام 

ى الطفیلــــي لتجّنــــب ، وبعــــد المجابهــــات العســــكریة مــــع الجــــیش اللبنــــاني، اختفــــ١٩٩٨
التوقیـف، وحـل مجلـس األعیـان. ویعتبـر الطفیلـي مـن اإلسـالمیین المتشـددین جـدًا فـي 

  توجهاته السیاسیة وجاهز لالشتباك مع السلطات. راجع أیضًا: حزب اهللا.
إسـالمیة مسـلحة بزعامـة محمـد حبیـب األسـود فـي . هـي جماعـة طالئع الفـداء

ســــیة بـــــالتخطیط إلزالــــة النظـــــام الحـــــاكم ، اتهـــــم مــــن قبـــــل الســـــلطات التون١٩٨٧عــــام 
. لكـــن عنـــدما أصـــبح زیـــن العابـــدین بـــن علـــي رئـــیس (*)األمـــة اإلســـالمیة  ولتأســـیس

  تونس، أطلق األعضاء المعتقلین من طالئع الفداء.
الطالئع المقاتلة. هـذه الخالیـا السـریة لألعضـاء المتشـددین فـي اإلخـوان المسـلمین 

دیــد فــي محافظــة حمــاه فــي أواخــر الســتّینات. ظهــرت بزعامــة مــروان ح (*)فـي ســوریا 
، أي (*)حدید، والذي درس في القاهرة اآلراء المتشددة لإلخـوان المسـلمین المصـریین 

، یقـول بـأّن اإلخـوان المسـلمین واجهـوا انقراضـًا نهائیـًا علـى یـدي (*)أفكار سید قطـب 
. ومـع  (*)لجهـادالدولة ما لم تدافع الحركة عن نفسها عـن طریـق الكفـاح المسـّلح أو ا

أّن هـــذه الرســـالة لـــم تجـــذب كبـــار زعمـــاء اإلخـــوان فـــي دمشـــق الـــذین فّضـــلوا الوســـائل 
النظــام، إال أن األعضــاء األصــغر ســنًا فــي  (*)السـلمیة لتقــویض الســلطة ومشــروعیة 

  المدن الشمالیة الوسطیة، خصوصًا حماه وحلب، التفوا حول رسالة حدید.
مؤلفة من حوالي اثنـي عشـر فـردًا، مـع دعـم مـن انتظم أتباع حدید في خالیا سریة 

ـــذین كّونـــوا األغلبیـــة فـــي عضـــویة الفـــروع الشـــمالیة لإلخـــوان  قبـــل التجـــار والصـــّناع ال
المســـلمین فـــي ســـوریا. نّظمـــت هـــذه الخالیـــا سلســـلة انتفاضـــات معادیـــة للبعثیـــین فـــي 

. فــي أوائــل الســبعینات، ١٩٦٩و  ١٩٦٨حلــب، وحمــاه، وحمــص، وٕادلــب فــي عــامي 
أحــد أبــرز األصــولیین  (*)وا تحــت شــعار الطالئــع المقاتلــة، وأصــبح ســعید حــوى اتحــد

  المتشددین في سوریا.
طـــوال الســــبعینات، واصــــلت الطالئــــع المقاتلــــة حملــــة االغتیــــاالت والتخویــــف ضــــّد  
مســـؤولي البعـــث. اســـر مـــروان حدیـــد أثنـــاء أحـــد هـــذه العملیـــات فـــي دمشـــق فـــي عـــام 

ل. ثـم وقعـت الخالفـات فـي القیـادة بـین سـعید ، ومات في السجن بعـد ذلـك بقلیـ١٩٧٦
حوى وعدنان عقلة. لكن المنظمة واصلت حملتهـا ضـد النظـام، كانـت تضـرب الهـدف 
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تلو الهدف. هذه الهجمات تّوجت في حرب قصیرة مدمرة في المـدن الشـمالیة فـي عـام 
١٩٨٠.  

أو قتلـت أثناء هـذه الفتـرة، تمكنـت أجهـزة أمـن الدولـة مـن الطالئـع المقاتلـة، فأسـرت 
 (*)أغلب زعمائها. بعض بقایا المنظمة، بقیادة عقلة، تعاونـت مـع الجبهـة اإلسـالمیة 

فـــي حمـــاه، لكنهـــا رفضـــت االنضـــمام إلـــى الجبهـــة فـــي إقامـــة  ١٩٨٢أثنـــاء تمـــّرد عـــام 
ـــة ثـــالث ســـنوات مـــن ١٩٨٣التحـــالف الـــوطني لتحریـــر ســـوریا. فـــي عـــام  ، أنهـــى عقل

استســلم إلــى الســلطات مــن خــالل عفــو عــاّم. العمــل الســري غیــر المثمــر ضــّد النظــام ف
  راجع أیضًا: اإلخوان المسلمون في سوریا.

). اصـبح عضـو البرلمـان اللبنـاني ١٩٩٨ – ١٩٦٢( طلیس ، خضر علي 
فــي البقــاع. اشــترك طلــیس  (*)كمرّشــح لحــزب اهللا ١٩٩٦وثانیــة فــي  ١٩٩٢فــي عــام 

ــــى المســــیحیین فــــي لبنــــان  و  دعــــا إلــــى التفــــاهم فــــي محاولــــة الحــــزب فــــي االنفتــــاح عل
  اإلسالمي المسیحي.

. ینظــر العدیـــد مــن األصـــولیین المتشددین،خصوصــًا ســـید قطــب وتقـــي الطلیعـــة
 (*)الــــدین النبهــــاني (**) إلـــــى وجــــود الطلیعـــــة الدینیــــة كضـــــرورة لتطــــویر الحركیـــــة 

 (*)ال یسـتند إلـى اإلسـالم (*)اإلسالمیة. هكذا، فـإن أّي جماعـة أو نظـام أیـدیولوجي 
المشـــروعیة. وهـــذه الطلیعـــة ســـتحترم حقـــوق األقّلیـــات الدینیـــة وتســـمح لهـــم یفتقـــد إلـــى 

 (*)بالبقــــاء علــــى إیمــــانهم، لكــــن لــــیس لهــــم حقــــوق سیاســــیة أو حــــّق تشــــكیل األحــــزاب
  السیاسیة، أو حتى طلیعة.

بشـــكل علــى ســبیل المثـــال، فســید قطــب، وهـــو المســؤول عــن تطـــویر هــذا المفهــوم 
دود الفهـم األیـدیولوجي اإلســالمي. وكـّل تلــك متشـدد، یـربط حصــة التعبیـر والتجمـع بحــ

ـــــر مجتمعـــــات  المجتمعـــــات واألحـــــزاب التـــــي ال تطـــــابق مـــــع مثـــــل هـــــذه المفـــــاهیم تعتب
إســالمیة أن تتمّثــل فــي حــزب سیاســي أو  (*). وهكــذا، یمكــن فقــط لفلســفة (*)جاهلیــة

ــــة هــــذه الطلیعــــة فــــي أخــــذ موقــــف  طلیعــــة. وكتابــــه، معــــالم فــــي الطریــــق، یحــــدد مهّم
  وشدید تجاه كّل العقائد والمجتمعات وطرق الحیاة األخرى.استبعادي 

أیـة حـال، إن إقامــة النظـام اإلسـالمي یسـمح بتــدّخل المؤسسـات المختلفـة فــي  علـى
العمـــل السیاســـي مـــن أجـــل معرفـــة رأي الجمهـــور فـــي ســـیاق العقیـــدة اإلســـالمیة وفـــي 

  اب.استثناء العقائد األخرى. راجع أیضًا: الجهاد؛ مصطفى، شكري؛ األحز 
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  . راجع: السلفیة.الطنطاوي، علي

فــي مصــر بقیــادة عمــر عبــد  (*). أحــد زعمــاء الجماعــة اإلســالمیةطــه، أحمــد
بـین الحكومـة المصـریة  (*)الرحمن. یعیش طه اآلن في الخـارج. دعـم مبـادرة السـالم 

. لكـــن طـــه لـــم یلتـــزم فـــي الحقیقـــة بوعـــده (*)والجماعـــة التـــي أطلقهـــا منتصـــر الزیـــات 
ن الجماعة بوقف نشـاطاتها المسـّلحة. ویبـدو أن طـه یخّطـط اآلن مـن للزیات في إعال

خـــارج مصـــر لشـــن الهجمـــات العســـكریة مـــن قبـــل الجماعـــة وینشـــر البیانـــات فـــي دعـــم 
. بعـــد تلـــك ١٩٩٧العملیـــات التـــي تحـــدث فـــي مصـــر، مثـــل حادثـــة األقصـــر فـــي عـــام 

  اصل.العملیة، أعلن طه بأّن العملیات العسكریة ضّد السیاحة في مصر ستتو 
عـن منطقـة البقـاع  (*)). كـان مرّشـحًا لحـزب اهللا-١٩٤٩(  طه، علي حسـن

. وهو عضو المكتـب السیاسـي لحـزب ١٩٩٢وأصبح عضو البرلمان اللبناني في عام 
اهللا وكـــان ناشـــطًا جـــدًا فـــي أعمـــال المقاومـــة اإلســـالمیة ضـــّد اإلســـرائیلیین. یعتقـــد بـــأّن 

شـتركة إلقامـة أعمـال مشـتركة، ویجـب المسلمین والمسیحیین یجب أن یجدوا أرضـیة م
  أن ال یقوم لبنان على الطائفیة.

. هـو الشخصـیة الثانیـة فـي الحركـة اإلسـالمیة فـي السـودان طه، علي عثمان
. كـان عضـو المجلــس الـوطني االنتقـالي ( البرلمـان)، ثـّم أصــبح (*)بعـد حسـن الترابـي

األصــولیة فــي البرلمــان  . ســابقًا، كــان رئــیس الكتلــة(*)وزیــرًا فــي نظــام عمــر البشــیر 
، األمــة واإلتحــادي. وهـــو (*)ورئــیس المعارضــة ضــّد التحــالف بـــین األحــزاب األخــرى

  أحد أكثر األعضاء البارزین في الجبهة اإلسالمیة الوطنیة.

 -ظ - 
ــاري عبــد الكــریم  ــد الب ). هــو عضــو المكتــب - ١٩٤٥( الظــواهرة، عب

هرة وتلقـــى تعلیمـــه اإلبتـــدائي . ولـــد الظـــوا(*)التنفیـــذي لحـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي 
  والثانوي في الزرقاء، األردن. اصبح نائب رئیس بلدیة الزرقاء.
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) . جراح وزعیم الجهاد اإلسالمي فـي مصـر. مـتهم -١٩٥١، أیمن ( الظواهري
بــالتخطیط لقتــل الــرئیس أنــور الســادات ومحاولــة اغتیــال الــرئیس حســني مبــارك. وهــو 

لعنـف كســبیل للعمـل العسـكري. توجــه الظـواهري إلــى الـزعیم العقائـدي للقاعــدة ویتبنـى ا
 ١٩٩٨لتحریـر األرض المقدسـة عـام  أفغانستان وساعد في تأسیس الجبهـة اإلسـالمیة

. وقـد ســافر فــي بدایــة التسـعینات إلــى الوالیــات المتحــدة (*)فـي رعایــة أســامة بــن الدن
هـو العقـل  من أجل الحصول على الدعم المادي ومقابلة الناشطین هنالك. والظـواهري

المـــــدبر وراء أســـــامة بـــــن الدن. وهـــــو مـــــن قـــــام بتحویـــــل ابـــــن الدن مـــــن مجاهـــــد فـــــي 
  أفغانستان إلى مجاهد في العالم كله.

وكان الظواهري قد ولد في عائلة ثریة. وبعد تركه لمصر بـدأ فـي معاینـة المرضـى 
ــــى الجبهــــات. ویقــــال إن  ــــى الحــــرب عل ــــاك شــــجعه ابــــن الدن عل فــــي أفغانســــتان، وهن

ـــة للتخفـــي. واآلن ال الظـــواهر  ي قـــد خضـــع لعـــدة عملیـــات جراحیـــة تجمیلیـــة فـــي محاول
یعرف مكان وجوده حیث تالحقه الوالیات المتحـدة األمریكیـة منـذ سـقوط نظـام طالبـان 

. راجــــع أیضـــــًا: الجهـــــاد اإلســــالمي؛ بـــــن الدن، أســـــامة؛ ٢٠٠١فــــي أفغانســـــتان عـــــام 
  المغربي، نبیل عبد المجید.

 -ع - 
  زب النظام؛ حزب السالمة الوطني.عارف، سلیمان. راجع: ح

عاطف، محمد. المعروف بأبي حفص المصري، هـو شـرطي مصـري سـابق سـاهم 
. (*)فــــي تأســــیس القاعــــدة فــــي أفریقیــــا، وهــــو المستشــــار اإلعالمــــي ألســــامة بــــن الدن

وتنزانیــا. وابنــة عــاطف اتهمتــه الوالیــات المتحــدة بــالتخطیط لتفجیــر ســفارتیها فــي كینیــا 
  األكبر ألسامة بن الدن.متزوجة من األبن 

  . راجع: المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین.عاكف، محمد مهدي

). عضـــو المكتـــب التنفیـــذي لحـــزب جبهـــة -١٩٣٩(  عـــاكور، عبـــد الـــرحیم
فـــي األردن. ولـــد فـــي ســـریح، وحصـــل علـــى اإلجـــازة فـــي الفقـــه  (*)العمـــل اإلســـالمي

قــاف والتوجیــه فــي . عمــل كمــدیر لألو ١٩٦٦اإلســالمي مــن جامعــة دمشــق فــي عــام 
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وزارة الشؤون الدینیة. عّلم عاكور في العدیـد مـن الجامعـات وأصـبح نائبـًا فـي البرلمـان 
  ).١٩٩٣ -١٩٨٩األردني للفترة _ 

العالم بالكامل عند األصـولیین المتشـددین  (*). تنتفي جاهلیة عالمّیة اإلسالم
ــة اإلســالم  فــي جمیــع أنحــاء العــالم. هــذه ال عالمیــة تتمثــل جوهریــًا عنــدما تنتشــر عالمّی

. علــى أیــة حـال، ال ینظــر األصــولیون المتشــددون (*)بخضـوع كــّل النــاس أللوهیـة اهللا
مثــل هــادي مدرســي، وســید قطــب وعبــد الجــواد یاســین إلــى هــذه الهیمنــة كتجــاوز ضــّد 

یرفعها إلـى مكانهـا الطبیعـي كهـدف نهـائي فـي  (*)اإلنسانیة ألن اإلسالم   (*)حریة 
الم یبنــــي عالقاتــــه علــــى احتــــرام اإلنســــان بموجــــب المبــــادئ العاّمــــة حـــد ذاتهــــا. فاإلســــ

  .(*)للشریعة 
یوّضح المدرسي هذه الفكـرة بالتوّسـع فـي شـرحه للطبیعـة البشـریة، والتـي لهـا مغـزى 
روحـــي وطبیعـــي وســـمة مادیـــة. فاإلنســـان یشـــترك فـــي المادیـــة مـــع الحیوانـــات؛ إال أن 

بـین المادیـة والروحانیـة  (*)سالم  التـوازن الجانب الروحي ینفرد به اإلنسان. ویقیم اإل
ویرفـــع اإلنســـان فـــوق غرائـــزه المادیـــة بـــربط القـــیم بمـــا هـــو حـــق وٕانســـاني. أمـــا األشـــیاء 

  فقیمتها في قدر خدمتها، ولیست لها قیمة في حد ذاتها.
هــي  )*(*إن إحــدى هــذه القــیم عنــد ّســید قطــب وأبــي الحســن النــدوي وحســن البنــا 

ي تظهر في شكل رفض االمتیازات المعطاة علـى أسـاس الجنسـیة عالّمیة اإلسالم  الت
لعبــادة اإللــه الواحــد، والعدالــة  (*)أو اللغــة أو األرض. كمــا تظهــر فــي شــكل دعوتــه 

(**) الشـــاملة، واألخـــوة العامـــة، واإلیمـــان بالرســـل والكتـــب الســـماویة ویـــوم الحســـاب. 
ــــة اهللا الخمینــــي  ــــأّن اإلســــالم هــــو دیــــ (*)یضــــیف آی ــــك ب ــــذین  (*)ن إلــــى ذل أولئــــك ال

  واالستقالل. (*)یكافحون من أجل الحق والدین الذي یدعو إلى الحریة 
إال أن الــذي یجعــل تحقیـــق العالّمیــة مهمـــًا جــدًا عنــد األصـــولیین هــو اعتقـــادهم أن 

الفطریـة. فـي الحقیقـة إن الـذي یلّبـي حاجـات اإلنسـان  (*)اإلسالم  هو النظام الوحیـد 
. فاإلســـالم، أوًال، یـــنّظم كـــّل أوجـــه الحیـــاة (*)ع شـــمولیته عالمیـــة اإلســـالم تتطـــابق مـــ

ویســمح لحلــول متجــّددة للمشــاكل الجدیــدة ثانیــًا، هــو نظــام كامــل، مشــتمل علــى قــوانین 
إجتماعیـــة وسیاســـیة وتوجیهـــات وقـــوانین لألمــــم . یشـــرح النـــدوي بالتفصـــیل التغییــــرات 

عــــالمي. فهــــو یزیــــل الثوریـــة التــــي أتــــى بهــــا اإلســــالم الصــــحیح فــــي موضــــوع النظــــام ال
الجاهلیـــة الطقوســـیة المقنعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك منـــع الحیـــاة واألشـــیاء المادیـــة ویســـتبدلها 
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بالتضحیة الذاتیة، وحّب اإلنسانیة والتمّسك بالحقیقة. كما یـؤّدي اإلسـالم  إلـى األمانـة 
، ســـواء السیاســـي أو الـــدیني. (*)والكرامـــة ممـــا یمنـــع المســـلمین مـــن تقبـــل اإلســـتبداد 

الم للقوة دون الهدف القانوني واألخالقي والسیاسـي الصـحیح هـو غیـر مقبـول فاالستس
علـــى اإلطـــالق. راجـــع أیضـــًا: الـــدعوة؛ الخالفـــة؛ الحضـــارة؛ الحـــوار؛ الحكـــم؛ الجهـــاد؛ 

  الدین؛ الثورة؛ التوحید.
. هــذه الجماعـة أّسســها محمـد عمــر الـداعوق فــي بیـروت مباشــرة عبـاد الــرحمن

. ومــــن األعضــــاء ١٩٥٢وأصــــبحت رســــمیة فــــي عــــام  )(*بعــــد إقامــــة دولــــة إســــرائیل 
المؤّسسین عمر حـوري، ومصـطفى حـوري، وٕابـراهیم قـاطرجي، وسـارت الجمعیـة علـى 

فــــي مصــــر، لكــــن نشــــاطاتها كانــــت خیریــــة وأخالقیــــة  (*)خطــــى اإلخــــوان المســــلمین 
وثقافیـة وأقــل اهتمامــًا بالسیاســة. وقبــل اإلجــازة لهـا مــن قبــل الســلطات اللبنانیــة، عملــت 

ن جمعیة البـر واإلحسـان. وقامـت جماعـة مـن األعضـاء األصـغر سـنًا باالنشـقاق ضم
ألنهـــم أرادوا العمـــل فـــي السیاســـة. راجـــع  (*)وتأســـیس الحركـــة اإلســـالمیة فـــي لبنـــان 

  أیضًا: الحركة اإلسالمیة في لبنان.
). ولــد عبـــد الـــرحمن لعائلـــة فقیـــرة فـــي عـــام -١٩٣٨(  عبـــد الـــرحمن، عمـــر

صـعید مصـر. ودرس فـي المعاهـد التقلیدیـة الدینیـة واسـتظهر في الجمالیة في  ١٩٣٨
وأصـبح  ١٩٦٥القرآن في عمر مبّكر. تخّرج عبد الرحمن في جامعة األزهر فـي عـام 

عالمــًا دینیـــًا وعـــّین إمامـــًا فـــي مســـجد رســمي. جـــذبت خطاباتـــه الحـــاّدة اهتمـــام النـــاس. 
ــــ ١٩٦٨كانــــت ســــنة  ــــدأ فــــي االنتقــــال إل ى اإلســــالم  نقطــــة تحــــّول فــــي حیاتــــه حیــــث ب

ــــد الناصــــر بأنــــه فرعــــون مصــــر. حّذرتــــه مخــــابرات (*)السیاســــي ؛ وصــــف جمــــال عب
الشــــرطة الســــریة باإلضــــافة إلــــى إدارة األزهــــر مــــن إطــــالق التصــــریحات االســــتفزازیة 

لثمانیـة شـهور ألنــه فهّددتـه بعقوبـة السـجن والطــرد، علـى التـوالي. اعتقـل عبــد الـرحمن 
  .١٩٧٠ى عبد الناصر في عام تحرم صالة الجنازة عل (*)أعطى فتوى 

ــــدكتوراه فــــي عــــام  ــــى ال ــــق ســــراحه، واصــــل دراســــاته العلیــــا وحصــــل عل عنــــدما أطل
، وعّین أستاذًا في جامعة األزهر في أسیوط. ثـّم عمـل فـي التعلـیم فـي المملكـة ١٩٧٧

العربیـــة الســـعودیة ألربـــع ســـنوات فـــي جامعـــة الملـــك ســـعود. عنـــدما عـــاد إلـــى مصـــر، 
توى على قتل الّرئیس السادات لكنه أطلق سراحه مجـددًا فـي حوكم بتهمة التحریض بف

إلــى الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، ، هــاجر عبــد الــرحمن ١٩٩٠. فــي عــام ١٩٨٤عــام 
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تــم تورّیطــه فــي انفجـــار مركــز التجــارة العــالمي فــي نیویــورك وحكـــم  ١٩٩٣وفــي عــام 
  بالسجن مدى الحیاة. ١٩٩٤علیه في عام 

رفـض بعـض نشـطاء األصـولیین قیادتـه المعیوبـة. إال  ولكون عبـد الـرحمن ضـریرًا،
أنه طلب منه قیادة الجماعة اإلسـالمیة الجهادیـة، وهـي فـرع تنظـیم الجهـاد فـي صـعید 
مصــر. یقّســم عبــد الــرحمن الحركــات اإلســالمیة إلــى اتجــاهین: واحــد تتزّعمــه جماعــة 

التعددیـــــة  التـــــي تتقبـــــل شـــــرعیة النظـــــام القـــــائم ولـــــذلك تتقبـــــل (*)اإلخـــــوان المســـــلمین 
والدیموقراطیة (**) كأسـالیب شـرعیة فـي العمـل السیاسـي باإلضـافة إلـى إقامـة الدولـة 

 (*). االتجـاه اآلخـر تتزّعمـه الجماعــة اإلسـالمیة التـي تنكـر مشــروعیة (*)اإلسـالمیة 
النظـام وبالتــالي تتبنـى المجابهــة الكلیــة. ویـّتهم عبــد الــرحمن اإلخـوان بالتحــابي، بســبب 

یســــین محمـــد أنـــور الســــادات ومحمـــد حســـني مبــــارك، وبســـبب إدانتهــــا عملهـــا مـــع الرئ
باإلضــافة إلـــى زیاراتهــا للبابـــا  (*)الجماعــة التـــي كانــت وراء اغتیـــال الســادات والعنـــف

القبطي وما شابه. كما یرفض عبـد الـرحمن اللیونـة السیاسـیة لإلخـوان فـي تحالفهـا مـع 
ــــى اســــتبدال المــــنهج حــــزب الوفــــد باإلضــــافة إلــــى حزبــــي العمــــل واألحــــرار. ویــــدع و إل

ــــــرفض التكامــــــل مــــــع  ــــــي ت ــــــالمنهج االســــــتبعادي للجماعــــــة الت االســــــتیعابي لإلخــــــوان ب
ـــى العنـــف فـــي حـــل القضـــایا األساســـیة منهـــا، المتعلقـــة  المؤسســـات الدیموقراطیـــة وتتبّن
بالهویـــة، واألخـــالق، ونظـــام القـــیم ومـــا شـــابه. باإلضـــافة إلـــى كـــل هـــذا، یتوافـــق عبـــد 

یتبّنى المبـادئ الغربیـة علـى أنـه  (*)في وصفه ألّي نظام  )(*الرحمن مع ّسید قطب 
  عودة إلى الكفر والجاهلیة (**) ویشّرع إسقاطه.

تقود مثل وجهة النظر هذه تنظیم الجهـاد إلعـالن ا لحـرب علـى البرلمـان المصـري 
ـــــــذي أعطـــــــى نفســـــــه ( المـــــــادة  مـــــــن الدســـــــتور) الحـــــــق فـــــــي التشـــــــریع وســـــــمح  ٨٦ال

یعامــل علــى حــد ســواء المــؤمن وغیــر المــؤمن كمــواطنین. بالدیموقراطیــة، وهــو مفهــوم 
فالنظــام الــدیموقراطي المفتــرض فــي مصــر یریــد المســلمین، فــي رأي عبــد الــرحمن، أن 
یــدخلوا فــي السیاســات الحزبیــة لكــي یســاوي اإلســالم بالعقائــد األخــرى. علــى أیــة حــال، 

الجـاهلي. ویـرفض تؤمن حركته اإلسالمیة بتفوقهـا الممّیـز وال تحتـرم القـانون الوضـعي 
. فالمشـــروعیة أّي دور ألكثریـــة المؤسســـات التمثیلیـــة فـــي التفســـیر الـــدیني أو القضـــائي

القرآنیة لیست بحاجة إلى أي مؤسسة لإلشراف علیهـا. وهكـذا، یعتبـر عبـد الـرحمن أن 
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ـــنّص القرآنـــي یقـــود الحـــاكم إلـــى الكفـــر، ویعـــرض مرتكبهـــا للعقـــاب حتـــى  أّي انتهـــاك لل
  الرحمن بأّن الحّكام غیر الشرعیین یستحّقون الموت.الموت. ویقرر عبد 

أقـــّر عبـــد الـــرحمن اســـتعمال العنـــف أیضـــًا ضـــّد أقبـــاط مصـــر باإلضـــافة إلـــى أخـــذ 
ممتلكاتهم. وبدأت جماعته حملة دائمة ضّد قیادة األقباط، وهذا العمـل كـان جـزءًا مـن 

واإلضــرار التــوّترات الطائفیــة فــي صــعید مصــر. وســمحت جماعتــه لنفســها بالمهاجمــة 
بـــــالمواقع والمخـــــازن الحكومیـــــة. راجـــــع أیضـــــًا: الـــــردة؛ الدســـــتور؛ الفتـــــوى؛ الجماعـــــات 

  اإلسالمیة؛ جماعات الجهاد اإلسالمي؛ رشدي، أسامة؛ طه، أحمد.
  . راجع: اإلخوان المسلمون في السودان.عبد السید، صالح

  . راجع: الحركة اإل سالمیة الكردیة.عبد العزیز، عثمان

  . راجع: الحركة اإلسالمیة الكردیة.عليعبد العزیز، 

  راجع: حزب التجمع الیمني لإلصالح. عبد العزیز، ناجي.

  . راجع: منظمة الجهاد في الیمن.عبد الكریم، أحمد صالح

  . راجع: قوات الدفاع الشعبیة.عبد المجید، محمود

  . راجع: قوات الدفاع الشعبیة.عبد المحمود، بابكر

  تحریر اإلسالمي ..راجع: حزب العبده، غانم

). ال یعتبــر محمــد عبــده أصــولیًا، لكنــه أحــد ١٩٠٥ -١٨٤٩(  عبــده، محمــد
زعماء الحركة اإلصالحیة التي كان لها تأثیر كبیر فـي كـّل الحركـات اإلسـالمیة. نشـأ 
ـــدیني وتخـــرج فـــي جامعـــة األزهـــر الشـــریف. قابـــل جمـــال الـــدین  عبـــده علـــى التعلـــیم ال

، ١٨٧٩ذه. عنــدما طــرد األفغــاني مــن مصــر عــام وأصــبح صــدیقه وتلمیــ (*)األفغــاني
الجریــدة ، أصــبح محــّرر ١٨٨١طــرد عبــده مــن وظیفتــه فــي دار العلــوم. فــي العــام 

فــي مصــر. لكــن بســبب دعمــه لثــورة عرابــي فــي مصــر، طــرد وأنضــم إلــى  الرســمیة

. فـــي العـــام العـــروة الـــوثقىونشـــرا ســـویة مجلـــة  ١٨٨٧األفغـــاني فـــي بـــاریس فـــي 
، أصــــبح مفتــــي الــــدیار ١٨٩٩وأصـــبح قاضــــیًا، وفــــي عـــام . عـــاد إلــــى مصــــر ١٨٨٩
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المصــــریة. ویعتقــــد بعــــض المفكــــرین أنــــه أعطــــي هــــذه الوظیفــــة بســــبب صــــداقاته مــــع 
  البریطانیین.

بعـــد الفتـــرة التـــي كـــان فیهـــا تحـــت تـــأثیر األفغـــاني، أصـــبح عبـــده ال یـــؤمن بجـــدوى 
والثقافیـــة.  النشـــاط السیاســـي وبـــدأ التركیـــز بـــدًال مـــن ذلـــك علـــى اإلصـــالحات التربویـــة

، ممــا یعنـي تجاهــل التفســیرات (*)فـي ضــوء الحداثـة (*)حـاول إعــادة تفسـیر اإلســالم 
علــى مصــراعیة لكــي یســتفید الفكــر اإلســالمي  (*)التقلیدیــة. وقــد فــتح بــاب االجتهــاد 

مـــن العلـــوم والحداثـــة. وقـــد اعتقـــد أنـــه لـــیس هنـــاك أي تنـــاقض ضـــروري بـــین اإلســـالم  
عبــــده ضـــــرورة أن یكــــون اإلســـــالم القاعــــدة األخالقیـــــة والحضــــارة الحدیثــــة. كمـــــا رأى 

للمعیشــة االجتماعیــة والسیاســیة. فهــو، علــى ســبیل المثــال، طــّور المبــدأ الفقهــي غیــر 
نظـام مشـابه للدیموقراطیـة  (*)الموظف، أي مفهـوم المصـلحة، كمـا جعـل مـن الشـورى

قیـة اإلسـالم مـن رأیًا عامـًا. ودعـا إلـى تبسـیط أو تن (*)البرلمانیة، وجعل من اإلجماع 
التعقیــــدات السیاســــیة والفلســــفیة والكالمیــــة غیــــر الضــــروریة التــــي طــــّورت فــــي مراحــــل 

، رافضـــًا (*)القـــرآن (*)تاریخیـــة عـــدة. قبـــل عبـــده الـــدور األساســـي للعقـــل فـــي تفســـیر 
بـذلك التراكمــات الكالمیـة والفقهیــة الماضــیة. راجـع أیضــًا األفغــاني، جمـال الــدین؛ ابــن 

؛ جمعیـة العلمـاء المسـلمین؛ الجهـاد اإلسـالمي فـي الضـفة الغربیـة بادیس، عبد الحمیـد
  وقطاع غزة؛ الحداثة؛ رضا، محمد رشید؛ السلفیة؛ علم الكالم؛ الوهابیة.

). فـاز بمقعـد فـي البرلمـان اللبنـاني - ١٩٤٠(  عبیدي، زهیر عبد الرحمن
وربون . عبیدي هو خریج جامعـة السـ(*)كمرّشح للجماعة اإلسالمیة  ١٩٩٢في عام 

ویعمل كأستاذ في كلّیة العلوم االقتصادیة وٕادارة األعمال في الجامعـة اللبنانیـة. خسـر 
  .١٩٩٦في االنتخابات البرلمانیة لعام 

. هـو زعـیم الجماعـة التـي اقتحمـت الحـرم فـي العتیبي، جهیمان بـن سـیف
. قتــــل العتیبــــي إثــــر اقتحــــام المبنــــى مــــن قبــــل القــــّوات ١٩٧٩مكــــة المكرمــــة فــــي عــــام 

 (*)مسّلحة السعودیة. نظـر إلـى تحـرك العتیبـي كبدایـة النتشـار األصـولیة اإلسـالمیةال
المتشــددة فــي المملكــة العربیـــة الســعودیة. راجــع أیضــًا حـــزب اهللا فــي المملكــة العربیـــة 

  السعودیة.
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مثـل ّسـید قطـب وحسـن  ینی، عنـد األصـول(*). إن الدور الثوري لإلسـالم العدالة
، ال تنتهـــــي بإقامـــــة دولـــــة (*)أبـــــي األعلـــــى المـــــودوديالبنـــــا (**)، لكـــــن لـــــیس عنـــــد 

یمتّد لیشـمل تحقیـق العدالـة علـى الكـون بأكملـه. وعنـدهم، یجـب أن  ، لكنه(*)إسالمیة
تحل العدالـة الدولیـة والقانونیـة واالجتماعیـة محـل كـّل أنـواع الظلـم الحالیـة. ألن هـدف 

وتـوفیر األمـن لكـّل النــاس اإلسـالم اإلنسـانیة والعـالم، یهـدف األصـولیون لنشــر العدالـة 
ـــة للنظـــام  واألدیـــان. وفـــي رأیهـــم، یجـــب أنیصـــبح اإلســـالم فـــي حـــد ذاتـــه القاعـــدة العاّم

  .(*)العالمي
مــن وجهــة النظــر هـــذه، یجعــل األصــولیون األمــر بـــالمعروف والنهــي عــن المنكـــر 
فریضــة إســالمیة تتضــمن نشــر العدالــة وحمایــة الضــعفاء مــن الظلــم. تجعــل مثــل هــذه 

ه ١ألخالقیـــة اإلســــالم متمّیـــزًا عــــن كـــّل األنظمـــة األخــــرى. یلّخـــص البنــــا هالمثالیـــة ا
المثالیة تحت أربع خصائص: العزیمـة الثابتـة، وااللتـزام، التضـحیة العظیمـة، والمعرفـة 

قـوة نفسـیة عظیمـة داخلیـًا وخارجیـًا.  (*)الصحیحة. هذه الخصائص تجعل لألمـة (*)
قائمـــة علـــى  (*)ســـس لحضــارة عالیـــة فكــّل أمـــة تتمتّـــع بهــذه الخصـــائص یمكـــن أن تؤ 

ـــــى أّي مـــــن ـــــي تفتقـــــر إل ـــــة والعدالـــــة أو أن تجـــــّدد نفســـــها. لكـــــن األمـــــة الت هـــــذه  الحری
ـــة شـــرطًا ألّي نجـــاح  ـــم ومـــن ثـــم العـــدم. یجعـــل البنـــا العدال الخصـــائص فمصـــیرها الظل
مســــتقبلي وحتــــى صـــــحة العبــــادة. إن كبـــــر األمــــة العـــــددي ودون المشــــاعر المالئمـــــة 

یقــود  (*)ألمم األخــرى إلــى القضــاء علیهــا. إن ضــعف األخــالق كالتضــامن تفضــي بــا
  إلى الخسارة المادیة والسیاسیة.

أمــا عنــد ســید قطــب، فــإن غیــاب العدالــة یــؤّدي إلــى تغلیــب المصــلحة الشخصــّیة. 
ذلـــــك  (*)وتضــــعف المصـــــلحة الشخصـــــّیة تضـــــامن الجماعـــــة، بینمـــــا یقـــــوي التكافـــــل 

لـى كـّل المجتمـع. ومـع أّن قطـب، علـى التضامن، والذي هـو بحـد ذاتـه واجـب دینـي ع
ســـبیل المثـــال، یجـــادل بـــأّن العدالـــة ذات طبیعـــة اجتماعیـــة فـــي األســـاس، إال أنـــه قـــد 

تتضــّمن هــذه المســؤولیة علــى أمــور  –یتحــّول إلــى مســؤولیة سیاســیة تقــوم بهــا الدولــة 
مثــل التعلــیم، الصــحة، وتــأمین الوظــائف. وبــالرغم مــن وجــوب تقلــیص الدولــة لتــدخلها 

المجتمع، إال أن الواقع والممارسة، یظهر أن فشـل المجتمـع سـیؤّدي إلـى مسـؤولیة في 
  الدولة األخالقیة في نشر العدالة في المجتمع.
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ومــع أن األصـــولیین المتشـــددین یـــرون نظریـــًا أن أعمـــال الدولـــة هـــي مكملـــة لعمـــل 
دني إال أنهــم فــي واقــع األمــر یســتبدلون فــي النهایــة مؤسســات المجتمــع المــ المجتمــع،

بالدولـــة. فمجموعـــات الضـــغط یســـمح لهـــا بالعمـــل فقـــط إذا كانـــت أهـــدافها شـــاملة لكـــل 
النســاء  (*)المجتمــع مثــل نشــر العدالــة. أمــا جماعــات االهتمامــات الخاصــة كتحریــر 

فـــي  (*)والتـــي أسســـت علـــى النمـــاذج الغربیـــة فهـــي غیـــر مرحـــب بهـــا، إذ أن حریتهـــا 
العائلــــة تضــــعف المجتمــــع. إذ أن  مالحقــــة مصــــالحها الشخصــــیة الضــــّیقة بعیــــدًا عــــن

المجتمـع الجیـد یتــألف مـن المجموعــات التـي تشــترك فـي المصــالح المماثلـة وتصــّورات 
الحیـــاة المتشـــابهة باإلضـــافة إلـــى التوّجهـــات السیاســـیة الموّحـــدة. أمـــا أســـاس المجتمـــع 
ة الصالح فهو العدالة. راجع أیضـًا األفغـاني، جمـال الـدین ؛ الرأسـمالیة؛ الـوعي؛ الـدعو 

اإلســـالمیة؛ فضـــل اهللا، محمـــد حســـین؛ حـــزب الحـــق؛ حـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي، 
حــزب اهللا؛ جماعــة العــدل واإلحســان؛ الثــورة اإلســالمیة فــي إیــران؛ الدولــة اإلســالمیة؛ 
الجهــــاد؛ المــــنهج؛ األخــــالق؛ الجاهلیــــة؛ الســــالم؛ الحركــــة الشــــعبیة؛ الثــــورة؛ الشــــریعة؛ 

لإلصـالح؛ التوحیـد؛ اتحـاد القـوى الشـعبیة؛ عالّمیـة العدالة االجتماعیة؛ التجمع الیمني 
  اإلسالم؛ النظام العالمي.

. یعتبــر بعــض المفّكــرین مثــل مصــطفى الســباعي وّســید العدالــة االجتماعیــة
یشـترط مبـدأ تسـاوي الفـرص ویجعلـه أساسـًا یتجـاوز حـق  (*)قطب (**) أن اإلسـالم 

الفردیـــة وجعلـــه قاعـــدة نظامـــه الملكیـــة المادیـــة. ومـــع أّن اإلســـالم  أقـــر حـــق الملكیـــة 
. إّن النظــام االقتصــادي (*)، إال أنــه یفــرض حــدودًا فقهیــة وأخالقیــة (*)االقتصــادي 

اإلســــالمي لــــیس براســــمالي ولــــیس باشــــتراكي، بــــل هــــو إســــالمي. والمهــــم فــــي النظــــام 
االقتصــادي اإلســالمي هــو العدالــة االجتماعیــة، والتــي تتطلــب وحــدة مطلقــة ومتوازنــة 

ــــین  ــــین األفــــراد  (*)األفــــراد والمجموعــــات وكــــذلك التكافــــل االجتمــــاعي ومنســــجمة ب ب
  والمجموعات.

تنجم عـن كونهـا أیضـًا مفهومـًا أخالقیـًا باإلضـافة إلـى كونهـا  (*)إن أهمیة العدالة 
 (*). علــى أیــة حــال، إن التحریــر االقتصــادي (*)إحــدى قواعــد الحكومــة اإلســالمیة 

لصـــالح. فــالتحریر ال یمكـــن ضــمانه بـــالقوانین لــیس كافیــًا بحـــد ذاتــه إلقامـــة المجتمــع ا
وحدها ألن اإلنسان متأّثر بالحاجات والمیول الشخصیة. فمـن المهـم أیضـًا، باإلضـافة 

. راجع أیضًا الرأسـمالیة؛ الـدعوة اإلسـالمیة (*)إلى التحریر االقتصادي تحریر الوعي 
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دود؛ جمعیـة حـزب جبهـة العمـل اإلسـالمي؛ الحـفي العراق؛ فضـل اهللا، محمـد حسـین؛ 
التـــراث الثقـــافي اإلســـالمي؛ الثـــورة اإلســـالمیة فــــي إیـــران؛ خالـــد، خالـــد محمـــد؛ حــــزب 
الســالمة الـــوطني؛ اإلخــوان المســـلمون فــي األردن؛ نصـــر اهللا، الســید حســـن؛ الســـالم؛ 

  الثورة؛ شفیق، منیر ؛ شریعتي، علي؛ السباعي، مصطفى.
فـي األردن ). ولـد فـي السـلط -١٩٣٣(  عربیات، عبـد اللطیـف سـلیمان

، وحصــل علــى اإلجــازة فــي علــم الزراعــة مــن جامعــة بغــداد فــي عــام ١٩٢٣فــي عــام 
ـــــیم المهنـــــي مـــــن جامعـــــة  ١٩٦٧والماجســـــتیر فـــــي عـــــام  ١٩٦٠ والـــــدكتوراه فـــــي التعل

تكساس، الوالیات المتحـدة األمریكیـة. وهـو عضـو ونائـب السـكرتیر العـام لحـزب جبهـة 
ًا عامــًا لــوزارة التربیــة. ثــم أصــبح رئــیس فــي األردن. أصــبح أمینــ (*)العمــل اإلســالمي 

. وهــو عضــو مجلــس ١٩٩٣مجلــس البرلمــان األردنــي لــثالث دورات، انتهــت فــي عــام 
  .١٩٩٣األعیان في البرلمان األردني منذ عام 

  . راجع الجماعات اإلسالمیة.لعریان، عصاما

. حركـــــة المقاومـــــة (*). هـــــو عضـــــو المكتـــــب السیاســـــي لحمـــــاسعـــــزام، نافـــــذ
  اإلسالمیة.

فـــي  (*). كـــان عشـــماوي عضـــوًا فـــي اإلخـــوان المســـلمین عشـــماوي، صـــالح
ـــــة األصـــــولیة  مصـــــر وكـــــان أحـــــد منظریهـــــا الرئیســـــیین. وهـــــو مؤســـــس ومحـــــّرر المجّل

ـــة (*)المشـــهورة، الـــدعوة، فـــي األربعینـــات بنـــاًء علـــى طلـــب حســـن البنـــا  . لقیـــت المجّل
 (*)بح حسـن الهضـیبينجاحًا كبیرًا ولعبـت دورًا مركزیـًا فـي حیـاة اإلخـوان. عنـدما أصـ

المرشد العـام، انضـم عشـماوي إلـى الجنـاح المتشـدد. حـاول جمـال عبـد الناصـر إغـراء 
عشماوي باالنضمام إلى الحكومة، فرد الهضیبي بطرده من اإلخـوان. وكـان عشـماوي 

لالنضــمام إلــى اإلخــوان المســلمین. ثــّم واصــل عشــماوي  (*)هــو مــن جّنــد ّســید قطــب 
 كلســان حــال اإلخــوان، بــل كمجّلــة أصــولیة مســتقلة. عنــدما نشــر المجّلــة، الــدعوة، ال

، أصــــبح عمــــر التلمســــاني المرشــــد العــــام، وانضــــم ١٩٧٣مــــات الهضــــیبي فــــي عــــام 
عشــــماوي إلـــــى القیــــادة الجدیـــــدة وأعــــاد رخصـــــة المجّلــــة إلـــــى اإلخــــوان. راجـــــع أیضـــــًا 

  إسماعیل، عبد الفتاح؛ المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین؛ النظام السري.



 ٣٤٣ 

 ١٩٩٥. هــذه الجماعــة كانــت مجهولــة حتــى صــبة األنصــار اإلســالمیةع
، نزار الحلبـي. أعـدم ثالثـة مـن المهـاجمین. (*)أدینت باغتیال رئیس األحباش عندما 

أمیر الجماعة، الفلسطیني أحمد عبـد الكـریم السـعدي ( لقبـه أبـو محجـن)، مـا زال حـرًا 
الجماعــــة لیســـــت نشـــــیطة فــــي أحـــــد المخیمــــات الفلســـــطینّیة فـــــي جنــــوب لبنـــــان. هـــــذه 

اجتماعیــــًا، ویعـــــیش أعضـــــاؤها بعیـــــدًا عـــــن المجتمـــــع. لكنهـــــا ناشـــــطة فـــــي المخیمـــــات 
  الفلسطینّیة.

وتحـــــالف مـــــع المنظمــــــات  ١٩٨٥أّســـــس الجماعـــــة الشـــــیخ هشـــــام الشـــــریدي فـــــي 
الفلسطینّیة التي عارضت یاسر عرفـات. أقـام معسـكر تـدریب فـي شـرق صـیدا. عنـدما 

الجماعـة. تّتخــذ الجماعــة  (*)أمیــر ح أبــو محجـن ، أصـب١٩٩١قتـل شــریدي فـي عــام 
موقفًا صارمًا جدًا ضّد أولئك الذین ال یتبعون بدقة السـنة النبویـة. تعتقـد الجماعـة بـأّن 

. كانـــت األحبــــاش مســـتهدفة كالعــــدو (*)كـــّل الـــنظم السیاســــیة تعـــیش حیــــاة الجاهلیـــة 
ــــة جــــدًا األّول بســــبب تبریرهــــا ألعمــــال الحكومــــات غیــــر اإلســــالمیة ومعارضــــته ا القوی

  . راجع أیضًا األحباش.(*)لألصولیة اإلسالمیة 
  . راجع الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.عصبة الجهاد

  . راجع اتحاد القوى الشعبیة.عصبة الحق

  . راجع اإلخوان المسلمین في سوریا.العّطار، عصام

اإلســــالمي . راجــــع الجماعــــة اإلســــالمیة المســــلحة؛ الجــــیش عطیــــة، الســــایح
  لإلنقاذ.

  . راجع السلفیة.العظم، مظهر

). هـــو عضـــو بـــارز فـــي اإلخـــوان المســـلمین فـــي -١٩٣١(  العظـــم، یوســـف
. ولد في معان، وحصل على اإلجازة في اللغة العربیة مـن جامعـة األزهـر (*)األردن 

ودبلـــوم الدراســــات العلیـــا فــــي التعلـــیم مـــن جامعــــة عـــین شــــمس فـــي عــــام  ١٩٥٣فـــي 
الكلّیـــة العلمیـــة اإلســـالمیة وأصـــبح محـــّرر مجّلـــة الكفـــاح اإلســـالمي  . عّلـــم فـــي١٩٥٤

وبعد ذلـك أصـبح محـّرر صـحیفة الربـاط أسـس وآخـرون  ١٩٥٧ – ١٩٥٤أثناء الفترة 
سلســلة مــن المــدارس، منهــا األقصــى. وأصــبح عضــوًا فــي مجلــس البرلمــان أثنــاء فتــرة 



 ٣٤٤ 

ـــیم وّســـید قطـــب١٩٩٣ – ١٩٦٣ اجـــع أیضـــًا . ر (*). نشـــر بعـــض األعمـــال عـــن التعل
  اإلخوان المسلمون في األردن؛ اإلخوان المسلمون في فلسطین.

. بینمـــا ال ینكـــر األصـــولیون دور العقــل فـــي فهـــم الكـــون والحیـــاة، إال أنهـــم العقـــل
الیحــــد مــــن  (*)وألوهیتــــه. وهكــــذا، ومــــع أن اإلســــالم   (*)ینكــــرون دوره فــــي فهــــم اهللا

ه بإطــار فكــري یمنــع عنــه الشــطط. ویــزّود (*)وظیفــة العقــل، لكنــه یجعلــه آلــة المعرفــة
  هذه الخاصیة تمنع الفهم اإلنساني من الوصول إلى جوهر اهللا.
الفكـــر أو یعرقـــل  (*)وطبقـــًا لألصـــولیین، ال یعنـــي هـــذا بـــأّن اإلســـالم  ضـــّد حریـــة 

البحــث عــن الحقیقــة، لكّنـــه یحــّذر اإلنســان مــن الســـقوط فــي الباطــل واالعتمــاد الكّلـــي 
أن العقل اإلنساني ال یستطیع عنـد األصـولیین الوصـول إلـى نساني. إذ على العقل اإل

الـذي یعتمـد علـى  (*)الحقیقـة األبدیـة، لكنـه قـادر علـى التوصـل إلـى التفسـیر الجزئـي 
  مستوى وقدرة اإلنسان على التفكیر.

فمــن خــالل العقــل فقــط یمكــن لإلنســان أن یمــارس التفكیــر، لكــن االجتهــادات التــي 
ل الفهم المطلق المطـابق للحقـائق. عنـد االخـتالف علـیهم یصل إلیها ال یمكن أن تشك

یكـون دائمــًا االســتناد إلــى النصــوص الدینیـة األساســیة، والتــي تشــكل المصــدر النهــائي 
. لكن العالم الغیبـي هـو خـارج إطـار عقـل اإلنسـان واجتهاداتـه، فالخطـاب (*)للمعرفة 

غیبیـة. راجـع أیضـًا الحركیـة؛ القرآني یـزود اإلنسـان بالقلیـل مـن األفكـار حـول األمـور ال
الــردة؛ التــوازن؛ المســاواة؛ الفطــرة؛ اهللا؛ األصــولیة اإلســالمیة؛ التفســیر؛ مرجــع التقلیــد؛ 

  اإلصالحیة؛ الحداثة؛ القرآن؛ الفلسفة؛ الدین؛ الشورى؛ النظام؛ التقلید؛ التوحید.
  . راجع الطالئع المقاتلة؛ اإلخوان المسلمون في سوریا.عقلة، عدنان

  . راجع حركة التوحید اإلسالمي.، خلیلعكاوي

ــد اهللا ــة، عب ). هــو عضــو المكتــب التنفیــذي لحــزب جبهــة -١٩٤٥(  العكایل
في األردن. ولد العكایلة وتلقى تعلیمه المبّكر فـي تفـیلح والتعلـیم  (*)العمل اإلسالمي 

والـدكتوراه مـن  ١٩٧٥الثانوني في آروب في فلسطین. وحصل على اإلجـازة فـي عـام 
. اصبح أستاذًا فـي جامعـة األردن ودخـل البرلمـان ١٩٨٢جنوب كالیفورنیا في  جامعة

. أصـبح ١٩٨٩فـي عـام ولمـّرة ثانیـة  ١٩٨٨ -١٩٨٤األردني للمرة األولى في دورته 
  .١٩٩١وزیرًا للتربیة في عام 



 ٣٤٥ 

ـــم. تنظـــر األصـــولیة اإلســـالمیة  إلـــى وظیفـــة العلـــم بطریقـــة خاّصـــة. فـــأبو  (*)العل
وحســن البنــا، وســید قطــب، وحســن الترابــي، وراشــد الغنوشــي(**) األعلــى المــودودي، 

یشـــّجع علـــى االســـتفادة مـــن التجـــارب اإلنســـانیة. علـــى أیـــة  (*)یؤّكـــدون أّن اإلســـالم  
، یجعلــه یفتقــر (*)حـال، إال أن تحّیــز العلــم التجریبـي، الــذي تطــور أساســًا فـي الغــرب 

  .(*)یة والكفر إلى العالمّیة ویجعله عبدًا في خدمة القومیة واإلباح
علــى أیــة حــال، بینمــا یّتفــق حســن البنــا وســید قطــب مــع المــودودي فــي رأیــه حــول 
اتجـاه العلـم نحــو البعـد عــن الـدین، مــع هـذا ینظــرون إلـى العلــم علـى أنــه جـزء تــاریخي 

  العالمیة. (*)من المساهمة اإلسالمیة في الحضارة 
ًا تقلیــدیًا بالضــرورة. ال یجعــل فكــرهم فكــر  (*)إن رفــض األصــولیین ألســس الحداثــة 

وبینما یؤكـد المـودودي، وقطـب، ومفّكـرون آخـرون علـى هشاشـة الحضـارة اإلسـالمیة، 
، هـو القـوة الوحیـدة القـادرة علـى (*)إال أنهم یعتقدون بأّن اإلحیاء اإلسالمي، ال التقلیـد

تحفیـــــز نهضـــــة إســـــالمیة. لـــــذا، علـــــى المســـــلمین أن یســـــتهدفوا تأســـــیس علـــــم وفلســـــفة 
أجــل تطــویر فهــم اإلســالم، وٕاّال لیســت هنــاك فرصــة الســترداد الســیادة  مــن (*)جدیــدة

اإلســـالمیة، العلمیـــة والسیاســـیة. راجـــع أیضـــًا األصـــالة؛ التفســـیر؛ األســـلمة؛ المعرفـــة؛ 
  النّص.الحداثة؛ اإلصالحیة؛ الفلسفة؛ القرآن؛ العقل؛ الدین؛ 

  . راجع التشریع.علم التشریع

لحین األســـالمیین لتفســـیرات حدیثـــة، لـــم . بـــالرغم مـــن إنتـــاج المصـــعلـــم الكـــالم
یتحــّدوا المنزلــة المعیاریــة للمــدارس الكالمیــة والفقهیــة اإلســالمیة. فــرفض محمــد عبــده 

. كمـا (*)لفهم اإلنسان الكامل للقضایا اإللهیة هـي رؤیـة تقلیدیـة فـي جورهـا ومنهجهـا 
ــــه،  ــــدأن كتاب ، هــــو بشــــكل رئیســــي إعــــادة تفســــیر مبســــطة وغیــــر رســــالة التوحی

ّصصــــة وخالیــــة مــــن جــــدل ومناقشــــات علــــم الكــــالم التقلیــــدي حــــول الخصــــائص متخ
یتطابقـان، أو أحـدهما ال یتنـاقض مــع  (*)والـدین (*)اإللهیـة. كمـا أن قولـه بـأن العلــم 

ــــه  ــــة قــــّدمها مــــن قبــــل أبــــو حامــــد الغزالــــي فــــي كتاب ــــت اآلخــــر هــــو أیضــــًا مقول تهاف
حـــول الخصـــائص وكـــذلك الحـــال مـــع المقولـــة حـــول عبـــث المناقشـــات  الفالســـفة.

  اإللهیة.
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كما أن الكندي وابـن سـینا وابـن رشـد أدخلـوا فـي الفكـر اإلسـالمي مـا اعتبـروه العلـم 
ـــدوائر الثقافیـــة. بكلمـــة أخـــرى، یلعـــب المصـــلحون  فـــي الغـــرب فـــي ذلـــك الوقـــت إلـــى ال
ـــــد  ـــــدعوة لتجدی ـــــدوائر الثقافیـــــة المغلقـــــة وال اإلســـــالمیون دورًا فعـــــاًال جـــــدًا بفـــــتح أفـــــق ال

 (*)باإلضـافة إلـى التوحیـد (*)اإلسـالم   (*)ل التقلیـد وعصـرنة تفسـیر المناقشات حـو 
  عبر استعمال كّل األدوات العلمیة المتاحة.

بشـكل غیـر مباشـر.  (*)أما األصولیون فهم غیر مدركین أنهم یتبعون التاریخانیـة 
فهـــم یعتبـــرون تقریبـــًا أن كــــّل التفســـیرات القدیمـــة والحدیثـــة لیســــت بـــأكثر مـــن قــــراءات 

.إّن التفسـیر الصـحیح للـنّص ال (*)ماعیة، وأحیانـًا، قـراءات خاطئـة للـنّص الـدیني اجت
یعرفـــه إال مؤلـــف الـــنص، لكـــن القـــارئ، أّي قـــارئ، ال یســـتطیع تقـــدیم فهمـــه علـــى أنهـــا 
القــراءة العالمیــة لــذلك الــنّص. كمــا ینظــرون إلــى تعــدد القــراءات كنتــائج تعــدد الظــروف 

  یقة أو بأخرى.التي تجعل القارئ یفهم النّص بطر 
ینظـــر األصـــولیون إلـــى االختالفـــات بـــین المـــدارس والمـــذاهب السیاســـیة والفلســـفیة 

المعیشــــة التــــي قــــد ال تالئــــم المجتمعـــــات طــــرق نتجــــات تعــــدد موالفقهیــــة والكالمیــــة ك
ــــة مــــن منظــــق  ــــف، مــــا هــــو أكثــــر أهمی المعاصــــرة ومشــــاكلها بالضــــرورة. وبقــــول مختل

  نفسه ونتیجة الواقعیة. التفسیر هو صلة التفسیر بظروف القارئ
یحــــول ّســــید قطــــب، وحســــن الترابــــي، وراشــــد الغنوشــــي (**) وأصــــولیون آخــــرون 
رفضــهم للتفســیرات التاریخیــة إلــى تبنــي تفســیرات جدیــدة ذات عالقــة بحــل مشــاكل هــذا 
العصـــر. عمومـــًا، أنـــتج األصـــولیون تفســـیرات متعـــددة تتمحـــور حـــول خطـــاب التغیـــر 

إّمــا أن یكــون معتــدًال أو رادیكالیــًا. راجــع أیضــًا الــردة؛ الفكــري والسیاســي، وهــذا التغیــر 
الخالفــة؛ اهللا؛ التــاریخ؛ حــزب اهللا؛ اإلجمــاع، ابـــن تیمیــة، تقــي الــدین أحمــد؛ التفســـیر؛ 

  الماضي؛ قطب، ّسید؛ الرادیكالیة؛ التوحید.
العلمانیة. راجـع األلوهیـة؛ علـم الكـالم؛ الحكـم؛ التـاریخ؛ اإلسـالم؛ الجاهلیـة؛ الـدین؛ 

  علم؛ التوحید؛ عالمّیة اإلسالم.ال
فـي لبنـان  ١٩٩٢) فاز بمقعد برلماني في انتخابـات - ١٩٥٦عّمار، علي فضل (

زال عضــوًا فــي منطقــة بعبــدا ومــا  (*). كــان مرّشــح حـزب اهللا ١٩٩٦وفقـد مقعــده فــي 
في مكتبه السیاسي. یعتقد عّمـار بضـرورة أّن یبقـى لبنـان بـالد الحریـة المضـمونة، بمـا 
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معارضــة السیاســـیة. كمــا أن لتحریـــر الجنــوب مــن االحـــتالل اإلســرائیلي أولویـــة فیهــا ال
  عنده.

  . راجع األفغان العرب.العمائم السوداء

  . راجع السلفیة.عمر، الشیخ عبد الفتاح

). هــو عضــو المكتــب التنفیــذي -١٩٥٤(  العمــوش، بســام علــي ســالمة
ازة فـــــي الفقـــــه فـــــي األردن. حصـــــل علـــــى اإلجـــــ (*)لحــــزب جبهـــــة العمـــــل اإلســـــالمي 

اإلسالمي من جامعة القرویین فـي المغـرب، والماجسـتیر والـدكتوراه مـن جامعـة اإلمـام 
محمــد بــن ســـعود فــي المملكــة العربیـــة الســعودیة. درس فــي جامعـــة الریــاض وجامعـــة 

  .١٩٩٣األردن. ومّثل منطقته في البرلمان األردني في عام 
الـــــوطن العربـــــي سیاســـــیًا . إن التفكـــــك الفكـــــري المســـــتمر الـــــذي یواجهـــــه العنـــــف

ســـاهم فـــي صـــعود  (*)وٕاجتماعیـــًا باإلضـــافة إلـــى هزیمـــة األنظمـــة العربیـــة مـــن الغـــرب
شعبیة الجماعات اإلسـالمیة بـین الجمـاهیر. اختـارت العدیـد مـن الجماعـات األصـولیة 
المتشــددة وســائل عســكریة عنیفــة ورفضــت المســاومة، واالعتــدال، والحلــول التدریجیــة. 

دت المواقــف المتشــّددة للــنظم السیاســیة فــي قضــایا مثــل المشــاركة عــالوة عــن ذلــك، قــا
العدیـــد مـــن الجماعـــات األصـــولیة إلـــى  (*)السیاســـیة الشـــعبیة والمســـاواة االقتصـــادیة 

االعتقــاد بعــدم إمكانیــة التوصــل إلــى فهــم مشــترك مــع األنظمــة. ولــذلك، دخلــت أكثریــة 
غة من النشـاطات العنیفـة كـّل األنظمة  واألصولیین في العالم اإلسالمي في حلقة مفر 

اآلخر. ویمكننا القول إن أهم أسـباب اسـتعمال العنـف مـن قبـل بعـض الجماعـات  ضدّ 
اإلســــالمیة هــــي القمــــع السیاســــي، واالســــتغالل االقتصــــادي، وعــــدم اهتمــــام األنظمــــة 

  .(*)بالمطالب الشعبیة مثل الحریة 
ة كــان المنافســة العامــل اآلخــر الــذي ســاهم فــي ارتفــاع عنــف الجماعــات اإلســالمی

المســـتمرة بـــین الحركـــات اإلســـالمیة المختلفـــة. هـــذه المنافســـة قامـــت علـــى االعتقـــادات 
ـــــك، مـــــا زالـــــت  ـــــادئ الدینیـــــة المتنوعـــــة. عـــــالوة عـــــن ذل ـــــة المتباعـــــدة والمب األیدیولوجی
اإلختالفات األساسیة قائمة بین الحركـات اإلسـالمیة المختلفـة، مـع أّنهـم یّتحـدون متـى 

  الخارجیة واالضطهاد.واجهوا الضغوطات 
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فـــي أواخـــر الســـتّینات وأوائـــل الســـبعینات بینمـــا كانـــت االّتجاهـــات القومیـــة العربیــــة 
الیسـاریة تضــعف، بـدأت االتجاهــات األصــولیة فـي االنتشــار مــع إخـراج المعتقلــین مــن 

مــــن الســــجون، علــــى ســــبیل المثــــال. أیضــــًا، أدى  (*)اإلخــــوان المســــلمین المصــــریین 
میة فــي شــمال أفریقیــا إلــى ظهــور جمعیــة الشــبیبة اإلســالمیة تنــامي الجماعــات اإلســال

، ١٩٧٠فــــــي  (*)، حركــــــة االتجــــــاه اإلســــــالمي التونســــــیة ١٩٦٩فــــــي  (*)المغربیــــــة 
ومنظمـات أخــرى فــي الجزائــر ولیبیــا. وفــي المشـرق العربــي، كــان العدیــد مــن الحركــات 

سیاســــیة اإلســـالمیة نشــــیطًا جــــدًا فـــي توظیفــــه للعنــــف السیاســــي ضـــّد إّمــــا مجموعــــات 
  تتنافس معها مثل القومیین واالشتراكیین أو مع األنظمة السیاسیة.

ارتبطــــت زیــــادة األعمــــال العنیفــــة بصــــعود بضــــع منظمــــات مثــــل التكفیــــر والهجــــرة 
التي هاجمـت الكلّیـة العسـكریة فـي القـاهرة، مصـر،  (*)خصوصًا أو جماعة المسلمین

ـــ ، أو حركـــة ١٩٧٥ون فـــي أو جمعیـــة الشـــبیبة اإلســـالمیة التـــي اغتالـــت عمـــر بـــن جّل
التي أصبحت مسؤولة عـن قتـل الـرئیس المصـري أنـور السـادات  (*)الجهاد المصریة 

، أو الجماعــة اإلســالمیة الجزائریــة المســّلحة التــي شــّنت العملیــات العنیفــة ١٩٨١فــي 
حـزب اهللا، وحمـاس والجهـاد اإلسـالمي الـذین وظفـوا العنـف ، وكذلك أیضـًا ١٩٨٢في 

  من وقت آلخر.
أن أغلبیــة المســلمین هــم ضـــد العنــف إال أن معظــم مطالــب هــذه الجماعـــات  ومــع

مثلت عمومًا تطّلعات أكثریة الناس. راجع أیضًا عبد الرحمن، عمـر؛ األفغـان العـرب؛ 
أنــس، عبــد اهللا؛ فضــل اهللا، محمــد حســین؛ الغنوشــي، راشــد؛ الغزالــي، زینــب؛ جماعــة 

عیـــة الشـــبیبة اإلســـالمیة ؛ جـــاب اهللا، العزلـــة الشـــرعیة؛ الجبهـــة اإلســـالمیة لإلنقـــاذ؛ جم
عبــد اهللا؛ الجماعــة اإلســالمیة؛ جماعــة الفنیــة العســكریة؛ الجماعــة اإلســالمیة؛ جماعــة 
المســـــلمین؛ منظمــــــة الجهــــــاد؛ جماعــــــة العــــــدل واإلحســــــان؛ شــــــباب محمــــــد؛ اإلخــــــوان 
المســلمون؛ اإلخـــوان المســـلمون، إیـــدیولوجیا؛ نصـــر اهللا، الســـید حســـن؛ منظمـــة الشـــیخ 

   السماوي؛ التعددیة؛ قطب، سید؛ الرادیكالیة.عبد اهللا
. مفّكـر مصـري إسـالمي معتـدل، ومحـام،  وأسـتاذ جامعـة. العوا، محمد سلیم

كان لفترة طویلة رئیس فریـق الـدفاع عـن األصـولیین فـي المحـاكم فـي مصـر. واألكثـر 
زهــا لكنــه تجاو  (*)أهمّیــة مــن هــذا أنــه كــان عضــوًا بــارزًا ســابقًا فــي اإلخــوان المســلمین

وحقـــــوق  (*)والدیموقراطیـــــة عبــــر بیانـــــات عاّمـــــة وكتابــــات حـــــول القضـــــایا األساســــیة 
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یشرح العوا األهمیـة القصـوى والمطلقـة لكـل  (*)اإلنسان. انطالقًا من فكر حسن البنا 
عنــــد العــــوا مــــتهم بشــــكل خــــاطئ  (*)مــــن التعددیــــة والدیموقراطیــــة (**). فاإلســــالم 

. ویعتبـــر العـــوا المجتمـــع مـــدنیًا عنـــدما تكـــون بمعارضـــته للمجتمعـــات الحـــرة وللتعددیـــة
المؤسســات التــي تـــؤثر فــي الحیـــاة السیاســیة حـــرة ألن تعمــل وتتطـــور دون تــدخل مـــن 
الدولة. بكلمة أخرى، إن جود األشكال المتعددة للجمعیات لـیس فـي ذاتـه ضـمانًا لقیـام 

  المجتمع المدني.
ــــى آخــــر، ال یحــــدّ  د العــــوا أنــــواع وبمــــا أن مؤسســــات المجتمــــع تتغیــــر مــــن وقــــت إل

المؤسســـات التـــي تجعـــل المجتمـــع اإلســـالمي مـــدنیًا وتعـــّددیًا، لكّنـــه یـــربط هـــذا بوظیفـــة 
مــــــن  (*)، تعتبــــــر االتحــــــادات، والنــــــوادي، واألحــــــزاب (*)المؤسســــــات. فــــــي الغــــــرب 

مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني؛ فـــــي العـــــالم اإلســـــالمي، تكـــــون المســـــاجد ، والكنـــــائس، 
أیـة حـال، لـیس  هن، والحرف من هذه المؤسسات. علىواألوقاف، ودوائر التعلیم، والم

المطلـــوب كـــّل هـــذه المؤسســـات فـــي حـــد ذاتهـــا لكـــن كوســـائل للتفاعـــل. ویجـــب علـــى 
المســلمین تطـــویر مـــا هـــو باعـــث علـــى الحیــاة التعددیـــة، لكنـــه مـــن غیـــر المطلـــوب أن 

  تكون مؤسساتهم مجرد تقلید للمؤسسات الغربیة.
اتهــا التنــوع، لغویــًا ودینیــًا واقتصــادیًا وسیاســیًا فالتعددیــة، عنــد العــوا، تحمــل فــي طی

 (*)وغیرها. مثل هذا التنوع هو میل إنسـاني طبیعـي وحـق ثابـت، خصوصـًا أن القـرآن
یسـمح بــاختالف الهویــة واالنتمــاء. یحــدد العــوا ســّنة مبــادئ تجعــل مــن اإلســالم  الــدین 

اجتماعیـًا وسیاسـیًا  (*) ) اإلسـالم  ال یحـّدد نظامـاً ١المتسـامح والتعـّددي. فیقـول بـأّن (
) الحـاكم یجـب أن ینتخـب مـن قبـل ٢معینـًا لكنـه یـزّود المسـلمین بأفكـار عاّمـة؛ وبـأّن (

، (*)) وبمــا أن اإلســالم  یســمح بالحریــة الدینیــة ٣؛ ((*)النــاس عــن طریــق الشــورى 
) فـــإن كـــّل النـــاس ٤فمـــن األولـــى أن یســـمح بكـــّل األنـــواع األخـــرى مـــن الحریـــة؛ لـــذا، (

) فــاألمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ٥مــن ناحیــة الحقــوق والواجبــات؛ (متســاوون 
  ) الحّكام مسؤولون أمام مجتمعاتهم.٦هو واجب دیني عام؛ وأخیرًا، (

عنـــد العـــوا بشـــرطین. أوًال، وجـــوب أن ال  (*)علـــى أیـــة حـــال، تتعلـــق المشـــروعیة 
النـــاس. فـــي كـــّل ینـــاقض النظـــام قواعـــد اإلســـالم ، وثانیـــًا، أن یعمـــل النظـــام لمصـــلحة 

النـــواحي األخـــرى، یحـــق لألفـــراد وللمجموعـــات أن تـــرتبط مـــع بعضـــها فـــي أّي أســـلوب 
یعتبرونـــه ضـــروریًا، خصوصـــًا مـــن ناحیـــة تكـــوین األحـــزاب السیاســـیة التـــي یمكـــن أن 
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تصـــبح صـــمام أمـــان ضـــّد تقیـــد الحریـــة ووســـائل تقییـــد االســـتبداد راجـــع أیضـــًا حقـــوق 
  اإلنسان؛ الشریعة.

). الشــیخ عــودة هـو عضــو مؤّســس للجهــاد  - ١٩٤٨(  یــزعــودة، عبــد العز 
. ١٩٤٨. ولـد فـي بئـر السـبع فـي فلسـطین فـي (*)اإلسالمي في الضفة الغربیة وغزة 

ــــا حیــــث تلقــــى دراســــته  ــــى قطــــاع غــــزة وعاشــــت فــــي معســــكر جبالی ــــه إل توّجهــــت عائلت
فــي  االبتدائیــة. حصــل علــى اإلجــازة فــي اللغــة العربیــة والدراســات اإلســالمیة والــدبلوم

وعمــل  ١٩٨١الفقــه اإلســالمي مــن دار العلــوم. رجــع عــودة إلــى قطــاع غــزة فــي عــام 
كمحاضــر فــي الجامعــة اإلســالمیة فــي غــزة باإلضــافة إلــى كونــه إمامــًا لمســجد الشــیخ 

  عز الدین الحسن.
أثنـــاء ســـنوات دراســـته الجامعیـــة فـــي مصـــر، كـــان عـــودة علـــى اتصـــال بالجمعیـــات 

(**) باإلضـــافة إلـــى ان المســـلمین. كحركــة الجهـــاد اإلســالمیة التـــي لـــم تــرتبط بـــاإلخو 
جماعة تنظیم الكلیة الفنیـة العسـكریة، بقیـادة صـالح عبـد اهللا سـریة (**). إضـافًة إلـى 

التــي ارتكــزت مرجعیتهــا األیدیولوجیــة علــى  (*)هـذا، التــزم بجماعــة الجهــاد اإلســالمي 
  .(*)الشیخ عز الدین القّسام

لــذین دعــوا إلــى الــتخّلص مــن األفكــار التقلیدیــة كــان عــودة بــین النشــطاء األوائــل ا
لإلخــــوان المســـــلمین باإلضـــــافة إلــــى محاربـــــة االحـــــتالل اإلســــرائیلي. اعتقلتـــــه القـــــّوات 

وأدانتــه لمقاومــة ومعارضــة االحــتالل اإلســرائیلي. ولــذلك  ١٩٨٤اإلســرائیلیة فــي عــام 
نــوب لبنــان شــهرًا ونفــى أیضــًا مــن بــالده. الحقــًا، كــان أحــد المبعــدین إلــى ج ١١ســجن 

  . راجع حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.١٩٩٣في 
ــــد القــــادر ــــأب اإلخــــوان ١٩٥٥ -( ؟  عــــودة، عب ). هــــو أحــــد مفكــــري وكّت

الرئیسیین في مصر. أعدم عودة مع خمسة من اإلخوان المسـلمین فـي  (*)المسلمین 
ــــد النا ١٩٥٥ ــــّرئیس جمــــال عب ــــال ال ــــة اغتی صــــر . راجــــع أیضــــًا بعــــد اتهــــامهم بمحاول

  بلحاج، علي؛ اإلخوان المسلمون، إیدیولوجیا؛ السلفیة.
). كــان عضــوًا  فــي المجلــس التنفیــذي لإلخــوان - ١٩٤٧(  عویضــة، محمــد
وكــــان عضــــو المجلــــس التنفیــــذي  ١٩٩٠ – ١٩٨٦لفتــــرة  (*)المســــلمین فــــي األردن 

فالوجـــا، . ولـــد فـــي ال١٩٩٣فـــي األردن منـــذ عـــام  (*)لحــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي 
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. حصـــل ١٩٦٩وحصـــل علـــى اإلجـــازة فـــي القـــانون مـــن الجامعـــة األردنیـــة فـــي عـــام 
جامعـــة األزهـــر فـــي والـــدكتوراه مـــن  ١٩٧٣عویضـــة علـــى الماجســـتیر أیضـــًا فـــي عـــام 

  .١٩٩٣. عمل في التعلیم ومّثل اإلخوان المسلمین في مجلس البرلمان منذ ١٩٧٧
لغربیـــة، وانضـــم إلـــى ). ولـــد عّیــاش فـــي الضـــفة ا١٩٩٦ -( ؟ عّیـــاش، یحیـــى

: حركة المقاومة اإلسالمیة وأطلق العدید من الهجمات المسـّلحة والمهّمـات (*)حماس
ـــــدس كهربـــــائي فـــــي جامعـــــة بیـــــر زیـــــت. وتقـــــدر  االنتحاریـــــة االستشـــــهادیة. دّرب كمهن

جریح. عرف بالمهندس فـي فلسـطین، وأصـبح فـي  ٣٠٠قتیًال و  ٥٠ضحایاه بحوالي 
قـــوائم أجهـــزة المخـــابرات اإلســـرائیلیة. لّقـــب بــــ  المهنـــدس أبـــرز الئحـــة المطلـــوبین علـــى 

واســـتعمالها. راوغ الحكومـــة اإلســـرائیلیة لعـــّدة ســـنوات. بســـبب خبرتـــه فـــي ا لمتفجـــرات 
ــــه اإلســــرائیلیون فــــي  ــــى مكالمــــة هاتفیــــة. أداة أذن  ١٩٩٦اغتال بینمــــا كــــان یجیــــب عل

قـــام الغتیالـــه. راجـــع الهـــاتف كانـــت وســـیلة التفجیـــر. هـــّدد الفـــدائیون األصـــولیون باالنت
  أیضًا اإلخوان المسلمین في فلسطین.

  . راجع الجماعة اإلسالمیة المسلحة.عیایدة، عبد الحق

 -غ - 
الغــرب. اإلذالل، ســواء االقتصــادي منــه أو األیــدیولوجي أو السیاســي، الــذي واجــه 
العـــــالم اإلســـــالمي فــــــي كافـــــة فتــــــرات القـــــرنین األخیـــــرین بســــــبب االمبریالیـــــة الغربیــــــة 

عمار أّدیـا إلـى إضـعاف معنویـات العـالم اإلسـالمي وجعـال العدیـد مـن المسـلمین واالست
وقیمــه. كــان رد بعــض المســلمین یتبنــى  (*)، وحضــارته (*)یشــككون بــدور اإلســالم 

الغــرب بالجملــة، أي بمنافعــه ومشــاكله. أمــا الــرد اآلخــر فبــرفض الغــرب كلیــًا، بمــا فــي 
  ذلك منافعه.

لیین إلـــى أن تبنــي أو فـــرض النظـــام السیاســـي علــى أیـــة حـــال، ینظــر أكثـــر األصـــو 
الغربي ما أّدى إلى أّي منفعة حقیقیة ، بل تسبب، بدًال مـن ذلـك، فـي ظهـور األنظمـة 
نصـف العسـكریة أو القمعیـة فـي أكثـر البلـدان اإلسـالمیة. تخـدم هـذه األنظمـة مصـالح 
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إلسـالمیة مـن الطبقات الحاكمـة ومعّلمـیهم االسـتعماریین فقـط، بینمـا تعـاني الجمـاهیر ا
  الفاقة والجهل والمرض.

علـى سـوء حـال العـالم  (*)یلـوم األصـولیون المتشـددون عمومـًا االسـتعمار الغربـي 
اإلســـالمي. ینســـبون ســـوء الحـــال هـــذا إلـــى التغییـــرات الهیكلیـــة والتحـــوالت االقتصـــادیة 
التي حرمت المسـلمین مـن ثـروتهم وحضـارتهم األصـیلة. فـالغرب لهـذا ال یجـب النظـر 

ـــــد. فهـــــو معـــــاٍد للـــــدین ومـــــادي إلیـــــ ه علـــــى أنـــــه النمـــــوذج الـــــذي یجـــــب أن یتبـــــع أو یقّل
لــك، لــن یتــرك الغــرب العــالم اإلســالمي بــدون تــدّخل، إذ أنــه ذواســتغاللي. عــالوة عــن 

مصـــــدر المــــــواد األولیــــــة وســـــوق كبیــــــرة لفــــــائض اإلنتـــــاج الرأســــــمالي الغربــــــي. ویریــــــد 
غـرب، شـاملین بـذلك كـّل مجـاالت األصولیون المتشددون لذلك االفتراق المطلق عن ال

  المعرفة وأوجه الحیاة.
أمــا األصـــولیون المعتـــدلون، علـــى ایـــة حـــال، فهـــم ال یـــرون ضـــرورة رفـــض الغـــرب 
بالجملة، مع أّنهم یعرفون التاریخ الطویل المؤلم مـع الغـرب. یریـدون الغـرب أن یعامـل 

مـــن المجــــاالت یتبّنـــون العدیــــد  (*)العـــالم اإلســـالمي بمســــاواة. ومـــن خــــالل األســـلمة 
. كمـــا أنهـــم ال یـــرون أّي تنـــاقض (*)والمبـــادئ الدیموقراطیـــة  (*)الغربیـــة مثـــل العلـــوم

متأّصل مع الغرب، فیقدرون منافعه ویحّذرون من عیوبه/ كما یدعو العدید مـنهم إلـى 
مـــع الغـــرب، جدیـــد وشـــكل جدیـــد للعالقـــات  (*)حـــوار جدیـــد ونظـــام عـــالمي  (*)قیـــام 

لغربـــي والتقنیـــة الغربیـــة والعلـــوم النظریـــة المطلوبـــة إلحیـــاء ا (*)فیـــدعون ألخـــذ العلـــم 
العـالم اإلســالمي. راجــع أیضــًا األفغــان العــرب؛ األصــالة؛ العــوا، محمــد ســلیم؛ الــدعوة؛ 
الدیموقراطیة؛ الحوار؛ األصولّیة؛ حركة النهضة اإلسالمیة فـي تـونس؛ حـزب التحریـر 

ـــة اإلســـالمیة؛ اإلســـالمي؛ التفســـیر؛ األصـــولیة اإلســـالمیة؛ المجتمـــع  اإلســـالمي؛ الدول
ــــة؛ األخــــوان  ــــان التوحیدی ــــة؛ األدی ــــة اهللا؛ المشــــروعیة؛ اإلصــــالحیة؛ الحداث خمینــــي، آی
المسلمون في فلسـطین؛ مطهـري، مرتضـى؛ الجاهلیـة؛ التعددیـة؛ قطـب، سـید؛ رشـدي، 
  سلمان؛ العلم؛ الشورى؛ الترابي، حسن؛ العنف؛ الحضارة الغربیة؛ االستعمار الغربي.

ــي زینــبالغزا  – ١٩٣٦. كانــت زعیمــة ومؤسســة جمعیــة النســاء المســلمات ( ل
) ثـــم أصـــبحت زعیمـــة األخـــوات المســـلمات فیمـــا بعـــد، الفـــرع النســـائي لإلخـــوان ١٩٦٤

فـــي مصـــر. ألقـــت الغزالـــي محاضـــرات أســـبوعیة جـــذبت حضـــورًا كبیـــرًا  (*)المســـلمین 
المسـاعدات.في عــام ونشـرت مجلـة، وأدارت ملجـأ لألیتــام وزّودت الفقـراء والمحتـاجین ب
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، وأثنــاء المحنــة الكبیــرة لإلخــوان المســلمین، لعبــت الغزالــي دورًا فعــاًال جــدًا فــي ١٩٥٦
جمــع المــال إلعالـــة عوائــل آالف مــن اإلخـــوان المســلمین المســجونین. زارت اإلخـــوان 

 (*)فـي السـجون ولعبـت دورًا مهمـًا فـي تسـریب كتابـات ّسـید قطـب إلـى خـارج السـجن 
أخواتـه. وّزعـت الغزالـي مخطوطـات قطـب إلـى اإلخـوان اآلخـرین، فـتم عندما زارته مع 

ـــأل فـــي إعـــادة ترتیـــب أوضـــاع اإلخـــوان نشـــرها تباعـــًا فیمـــا بعـــد. وكانـــت  ذات دور فّع
ســنة باألشـــغال  ٢٥وحكمــت لمــدة  ١٩٦٥المســلمین فــي الســتّینات. ســجنت فـــي عــام 

ت التعلــیم والكتابــة وبــدأ ١٩٧١الشــاقة. أطلــق ســراحها أیــام الــّرئیس أنــور الســادات فــي 
ـــــك فـــــي ١٩٨١فـــــي الـــــدعوة، التـــــي منعـــــت فـــــي عـــــام  ـــــم كتبـــــت بعـــــد ذل اللـــــواء ، ث

فـي بـدایاتها. إال  (*)١٩٧٩. ومع أن الغزالي دعمت الثورة اإلیرانیة لعام اإلسالمي
ـــة اإلیرانیـــة. طّلقـــت زوجهـــا  )*(أنهـــا شـــجبت مـــذهبیتها فیمـــا بعـــد وكـــذلك عنـــف  الدول

  بینما كانت في السجن. راجع أیضًا سریة، صالح.األول، وطّلقها زوجها الثاني 
) . هو في األصل عالم دینـي مـن جامعـة ١٩٩٦ – ١٩١٧( الغزالي، محمد 

في مصـر وأصـبح عضـوًا بـارزًا فیهـا. انضـم  (*)األزهر انضم إلى اإلخوان السملمین 
بعـــد  ١٩٤٩وكــان ناشــطًا فـــي األربعینــات. ســجن فــي عــام  ١٩٣٨إلــى اإلخــوان فــي 

. دعــم ثــورة جمــال عبــد الناصــر فــي مراحلهــا األولــى، ورأي أن (*)ن البنــااغتیــال حســ
سـبب الخــالف بــین اإلخـوان وعبــد الناصــر كـان اســتبدادیة األخیــر. سـجن الغزالــي فــي 

  ، مع أّنه كان الرقیب على كتب قطب.(*)مع ّسید قطب  ١٩٦٥عام 
اجد، مــدیر شـغل الغزالـي العدیـد مــن المواقـع المهمـة، بمــا فـي ذلـك مــدیر قسـم المسـ

عـــام الـــدعوة اإلســـالمیة، ووكیـــل وزارة األوقـــاف. وهـــو أحـــد أهـــم المفّكـــرین األصـــولیین 
المعتــدلین المشــهورین الــذین أثّــرت كتابــاتهم فــي العدیــد مــن األجیــال. عّلــم الغزالــي فــي 
جامعـــة األزهـــر واســـتقر فیمـــا بعـــد فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة بعـــد المحنـــة الكبـــرى 

في مصر في الخمسینات. عّلم في جامعتي الملـك عبـد العزیـز وأّم لإلخوان المسلمین 
، طــرد الغزالــي مـن الهیئــة السیاســیة لإلخــوان المســلمین بســبب ١٩٥٣القـرى. فــي عــام 

  .(*)محاولته عزل حسن الهضیبي 
كتـــب الغزالــــي علــــى نطـــاق واســــع فــــي كــــّل القضـــایا المعاصــــرة للعــــالم اإلســــالمي. 

ولــــــه الكثیــــــر مــــــن األتبــــــاع، ویــــــدعو إلــــــى تطبیــــــق  ویعتبــــــر الغزالــــــي أصــــــولیًا معتــــــدالً 
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. أثنــاء رئاســة أنــور الســادات، تــردد الغزالــي بــین المملكــة العربیــة الســعودیة (*)الشــورى
ومصــر لكــي یلقــي العدیــد مــن الخطــب الدینیــة التــي كــان یحضــرها آالف المصــریین. 

  راجع أیضًا السلفیة؛ الشقاقي، فتحي.
فـي  (*)و زعـیم حركـة النهضـة اإلسـالمیة ) الغنوشي ه-١٩٣٩الغنوشي، راشد ( 

تونس ومفّكر منفتح ومتحّرر. ولد في تونس وحصـل علـى شـهادته االبتدائیـة والثانویـة 
من القاهرة. فیما بعد، ذهب الغنوشـي إلـى دمشـق وحصـل علـى دبلـوم فـي الفلسـفة فـي 

. لــم ُینــِه دراســاته العلیــا فــي فرنســا واضــطر للعــودة إلــى تــونس بســبب مشــاكل ١٩٦٨
  عائلیة.

ــــة فــــي  (*)اتصــــل الغنوشــــي بــــاإلخوان المســــلمین  ــــاء دراســــته الجامعی وأفكارهــــا أثن
ســـوریا. عنـــدما عــــاد إلـــى تــــونس، أّســـس الغنوشـــي مــــع عبـــد الفتــــاح مـــورو، الجماعــــة 
اإلسالمیة، والمكّونة من الجماعات الفرعیة فـي المسـاجد وتالمـذة الغنوشـي. فـي العـام 

  إلسالمیة.، أصبح الغنوشي زعیم الجماعة ا١٩٧٩
، شارك الغنوشي مع عبـد الفتـاح مـورو وآخـرین فـي ١٩٨١في حزیران/ یونیو عام 

تحـــت قیادتــــه. وبعـــد شـــهر، اعتقـــل للمـــرة األولــــى  (*)نشـــر حركـــة االتجـــاه اإلســـالمي
لمحاولة تشكیل منظمة غیر شرعیة. حكم على الغنوشي بالسـجن لمـّدة عشـر سـنوات، 

، أطلـق سـراحه بعفـو رئاسـي. وفـي ١٩٨٤لكن بعـد ثـالث سـنوات، فـي أغسـطس/ آب 
ـــــت الحكومـــــة التونســـــیة ١٩٨٧أغســـــطس/ آب  ـــــدما حّمل ـــــًة عن ، اعتقـــــل الغنوشـــــي ثانی

أعضاء منظمته مسـؤولیة االنفجـارات، كمـا حكـم علـى الغنوشـي باإلضـافة إلـى زعمـاء 
آخــرین مــن الحركــة بتهمــة التعــاون مــع دولــة أجنبیــة، أي إیــران. حكــم علــى الغنوشــي 

علـى أیـة حـال، أطلـق الـّرئیس زیـن العابـدین بـن علـي سـراح الغنوشـي بالسجن المؤّبد. 
. توّجه الغنوشي إلى لندن ولم یعـد إلـى تـونس ١٩٨٨بعفو رئاسي في مایو/ أیار عام 

، أصــــبحت حركــــة االتجــــاه اإلســــالمي حركــــة النهضــــة ١٩٨٩حتــــى الیــــوم. فــــي عــــام 
، اتهمتـــه ١٩٩٢اإلســـالمیة، وســـّمي الغنوشـــي زعیمهـــا مـــع أّنـــه كـــان فـــي المنفـــى. فـــي 

السلطات بالعدید مـن االتهامـات، ممـا أّدى إلـى إحالتـه علـى المحكمـة العسـكریة حیـث 
  حكم علیه غیابیًا.

یعتبــر الغنوشـــي أحــد أكثـــر المفّكـــرین المجــددین فـــي اإلســالم السیاســـي المعاصـــر، 
، جمعت مقـاالت الغنوشـي فـي كتـاب ١٩٨٢وهو مثال المفكر اإلسالمي المنفتح. في 
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مركـز  ١٩٩٣فرنسـا دار نشـر الكـروان باإلضـافة إلـى كتـاب آخـر نشـره فـي نشرته في 
دراسات الوحدة العربیة في بیروت. فـي هـذا الكتـاب، یـدافع الغنوشـي عـن الحاجـة إلـى 

، التــي یــدعو (*)العاّمــة والخاصــة باإلضــافة إلــى حقــوق اإلنســان (*)إبقــاءي الحریــات
ة. فهـذه المواثیـق لیسـت متناقضـة مــع وصـّدقت علیهـا المواثیـق الدولیــ (*)إلیهـا القـرآن 

ـــــى المشـــــاركة  (*)اإلســـــالم ـــــر واالجتمـــــاع باإلضـــــافة إل ـــــة التعبی إذ أنهـــــا تتضـــــمن حری
وقمــع الــرأي الحــر. یعتبــر الغنوشــي أن مثــل  (*)السیاســیة، واالســتقالل وٕادانــة العنــف 

هــذه المبــادئ قــد تصــبح مرتكــزًا للتعــایش والحــوار الســلمي بــین المجتمــع والدولــة وبــین 
  لحّكام والمحكومین.ا

سیاســي  (*)السیاســیة ألي نظــام  (*)علــى أیــة حــال، یــربط الغنوشــي المشــروعیة 
وفئات المجتمـع التـي یمكـن أن تتنـافس بسـالم  (*)بإعطائه الحریة لألحزاب السیاسیة 

علــى الخطــط األیدیولوجیــة والسیاســیة واالجتماعیــة. مثــل هــذا النظــام یجــب أن یســمح 
شـــغل كـــّل المجـــالس والمؤسســـات التمثیلیـــة لكـــي تســـاهم فـــي إدارة باالنتخابـــات الحـــّرة ل

النظام العام. وٕاذا ما حدث ذلك، تعیر الحركة اإلسـالمیة دعمهـا الشـعبي لـذلك النظـام 
ــــذي تصــــبح لدیــــه المشــــروعیة السیاســــیة. إذ أن الســــلطة الشــــعبیة، المؤسســــة علــــى  ال

یـــة االجتمــــاع تقــــود فــــي المجتمـــع. فقبــــول حر اهللا، هــــي الســـلطة األعلــــى  (*)حاكمیـــة 
األحزاب التي ال تـؤمن بـاهللا (*) مثـل الشـیوعیین. إذ الغنوشي حتى بقبول شرعیة تلك 

أن بعض المواطنین قد یجدون انه من األفضل تشـكیل األحـزاب والمؤسسـات األخـرى 
التــي قــد تكــون غیــر متدینــة. هــذا النــوع مــن التنــوع السیاســي ال یشــّكل خرقــًا للــدین أو 

الـدیني یمثّـل مصـدر الحقیقــة  (*)مقـرّة بالـدین. فــالنّص  (*)أن التعددیـة ، إذ (*)كفـرًا 
ومرجعیتهـــا، بینمـــا ال یمكـــن اعتبـــار التفســـیرات اإلنســـانیة إال نتـــائج اخـــتالف المنـــاهج 
ـــــة  ـــــدات الثقافیـــــة والسیاســـــیة واالقتصـــــادیة واالجتماعی ـــــل رؤى مختلفـــــة للتعقی التـــــي تمّث

راطیــــــة؛ الحــــــوار؛ الحریـــــة؛ حركــــــة االتجــــــاه المتغیـــــرة. راجــــــع أیضــــــًا الدســـــتور؛ الدیموق
اإلســـــالمي؛ حقــــــوق اإلنســـــان ؛ الجبهــــــة اإلســـــالمیة لإلنقــــــاذ فـــــي تــــــونس؛ األصــــــولیة 
اإلسالمیة؛ األسلمة؛ جمعیة المحافظة على القرآن؛ األحـزاب؛ اإلسـالمیون التقـدمیون؛ 

حكومـة العلم؛ الشریعة؛ الشورى؛ التجمع الیمني لإلصالح؛ التقلیـد؛ التوحیـد؛ الـنّص؛ ال
  الدینیة؛ علم الكالم.
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ـــراهیم. : (*)هـــو المتحـــّدث الرســـمي لحركـــة المقاومـــة اإلســـالمیة  غوشـــة، إب
  حماس.

  
  
  
  
  

 -ف - 
  . راجع حزب اهللا في تركیا.غونغور، فیدان

). هو قائد سیاسي مغربي ومفّكـر ١٩٧٣ – ١٩٠٦(  الفاسي، محمد عالل
یعة اإلســـالمیة فـــي . درس الفاســـي الشـــر (*)معـــروف جـــدًا ومؤســـس حـــزب االســـتقالل 

جامعــــــة القــــــرویین. كــــــان ناقــــــدًا جــــــدًا لالحــــــتالل الفرنســــــي وطــــــور آراءه مــــــن خــــــالل 
بعــــد تنظــــیم  ١٩٣٦والحداثــــة. اعتقــــل الفاســــي فــــي عــــام  (*)اإلصــــالحیة اإلســــالمیة 

االحتجاجــات العاّمــة، وأعــاد تنظــیم جماعتـــه السیاســیة فــي حــزب اإلصــالح الـــوطني، 
، هــــرب إلــــى القــــاهرة حتــــى ١٩٤٧. فـــي عــــام الـــذي أعیــــد تنظیمــــه كحــــزب االســــتقالل

المـــدن فـــي الـــوطن ، حیــث ســـافر إلـــى العدیـــد مــن ١٩٥٦حــدوث االســـتقالل فـــي عـــام 
كتاباتـــه المهمـــة. بعـــد العربـــي، والعـــالم اإلســـالمي وامریكـــا الشـــمالیة ونشـــر العدیـــد مـــن 

واسـتقال فـي  ١٩٦١عودته إلى المغرب، أصبح الفاسي وزیر الشؤون الدینیة فـي عـام 
  بسبب اختالفاته مع الملك. ١٩٦٣عام 

مــن الناحیــة التاریخیــة، كانــت الفتــاوى تســتعمل لحــّل المشــاكل القانونیــة  الفتــوى.
رف فــي الــنص أو التــي قــد ظهــرت فــي الســیاقات الجدیــدة.في عــواالجتماعیــة التــي لــم ت

األزمنة الحدیثة، یستعمل العدیـد مـن األصـولیین الفتـاوى كوسـیلة لمحاربـة الحكومـة أو 
م ســلوك النــاس ووجهــات نظــرهم. إحــدى أكثــر الفتــاوى البــارزة فــي القــرن الماضــي تقیــی
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والقائلـــــة  (*)عــــن ســـــلمان رشـــــدي (*)هــــي الفتـــــوى التـــــي أصــــدرها آیـــــة اهللا الخمینـــــي 
. ومــــن (*)والنبــــي. فقـــد وقــــع رشــــدي فــــي الــــردة (*)بضـــرروة قتلــــه الزدرائــــه اإلســــالم 

بـأّن هـؤالء الحّكـام الـذین ال  (*) الفتاوى المهمـة أیضـًا  آراء الشـیخ عمـر عبـد الـرحمن
وهـو رأي اسـتخدمه قتلـة الـّرئیس  –هم كّفار، ولـذا یجـب أن یقتلـوا  (*)یحكمون بالقرآن

  السادات في الدفاع عن قتلهم له.
. هذه الحركة الجماهیریة السـّریة ظهـرت فـي منتصـف األربعینـات فدائیو إسالم

العمــل علــى إقامــة نظــام ثیــوقراطي  فــي السیاســة اإلیرانیــة. مــن أهــم أهــدافها الرئیســیة
فــي كــّل أوجــه الحیــاة. هــذه الحركــة األصــولیة والدوغماتیــة أّسســت  (*)یطّبــق الشــریعة

. أمــــا أول مهمــــة نفــــذتها (*)مـــن قبــــل طالــــب مدرســـة صــــغیر، ّســــید مجتــــاب صـــفوي 
الحركة فكانت اغتیال المفّكر القـومي المشـهور، أحمـد كسـروي، الـذي هـاجم المؤسسـة 

اضـــطر إلـــى أن یكتـــب  (*)یعّیة لعـــّدة ســـنوات حتـــى أن آیـــة اهللا الخمینـــي الدینیـــة الشـــ
  نقضًا ألحد كتب صفوي.

فدائیو إسالم لم یشكلوا حزبًا منظمًا، لكّنهم مارسـوا تـأثیرًا مهمـًا فـي الشـوارع. وأثنـاء 
الــذي  (*)فتــرة مصــّدق، حــاول الفــدائیون بشــدة الحصــول علــى دعــم آیــة اهللا الكاشــاني

، اعتقلـت الحكومـة العدیـد مـن زعمـاء ١٩٥٣إعادة الشاه في عام رفض العرض. بعد 
إلـى الظهـور مجـددًا، ومـرًة أخـرى ، عـاد الفـدائیون ١٩٧٩ -١٩٧٨الجماعة. بعد ثورة 

ابتعـــد عــــنهم كبــــار رجــــال الــــدین. لكـــن الشــــیخ صــــادق خلخــــالي ( المعــــروف بقاضــــي 
ذ بـرامجهم. راجـع المشانق) أصبح زعیمهم. لكنهم، علـى أیـة حـال، لـم یتمكنـوا مـن تنفیـ

  أیضًا الكاشاني، أبو القاسم؛ صفوي، الّسید مجتاب نبوي؛ مجاهدو مجتمع اإلسالم.
ــد الســالم ــة الهندســة، جامعــة ١٩٨١ – ١٩٦٢(  فــرج، عب ). تخــّرج مــن كلّی

القــاهرة وعمــل فــي الجامعــة نفســها. میلــه الــدیني كــان واضــحًا منــذ طفولتــه فــي قریتــه 
التـي كــان  (*)قـاهرة، انضـم إلــى الجماعـة اإلســالمیة الفقیـرة. عنـدما وصــل فـرج إلــى ال

ـــة الهندســـة. خـــالل تلـــك الفتـــرة قـــرأ كتابـــات ّســـید قطـــب وأبـــي األعلـــى  نشـــیطة فـــي كلّی
المودودي(**). تأثر فرج أیضًا بقراءة محمد بن عبد الوهـاب وابـن تیمیـة (**). رّكـز 

لزعمــــاء فكــــره علــــى إســــقاط الحكومــــة عــــن طریــــق االنقــــالب، مــــع علمــــه بــــأّن أغلــــب ا
األصـــولیین المهمـــین كســـّید قطـــب، وحســـن البنـــا، وصـــالح ســـریة، ومصـــطفى شـــكري 
(**) وآخـرین إّمــا اغتیلـوا أو حكــم علـیهم باإلعــدام. كهوایـة، عمــل فـرج كإمــام لمســجد 
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خاّص حیث ألقى األحادیث والخطب المركزة على مشـاكل المسـلمین التـي نتجـت عـن 
أّول فــي الجــیش خالــد شــوقي اإلســالمبولي الحكــم غیــر اإلســالمي. فــأقنع فــرج المــالزم 

  باغتیال الّرئیس السادات. (*)
، بمـــا فـــي ذلـــك تنظـــیم (*)كـــان فـــرج المخّطـــط البـــارع لجماعـــة الجهـــاد اإلســـالمي 

الجهــــــاد. أمــــــا آراؤه الرئیســــــیة فموجــــــودة فــــــي كتابــــــه الصــــــغیر الفریضــــــة الغائبــــــة، أي 
حكــم السیاســي المصــري . یعتقــد فــرج بــأّن مصــر هــي بــالد إســالمیة لكــن ال(*)الجهــاد

. راجـــع أیضـــًا الـــردة؛ ابـــن (*)غیـــر إســـالمي وكـــافر ویتمتـــع بكـــل خصـــائص الجاهلیـــة
ـــدین أحمـــد؛ اإلســـالمبولي، محمـــد شـــوقي؛ جماعـــة الجهـــاد اإلســـالمي؛  تیمیـــة، تقـــي ال

  كشك، عبد الحمید؛ المغربي، عبد المجید.
). هــو أمــین عــام حــزب جبهــة العمــل -١٩٣٤(  الفرحــان، إســحاق أحمــد

فــي األردن. ولــد فــي القــدس، فلســطین، وحصــل علــى تعلیمــه األساســي  (*)ســالمياإل
هنــاك. ثــّم واصــل الفرحـــان تعلیمــه الثــانوي فــي األردن حیـــث عاشــت عائلتــه فــي عـــام 

ــــوم مــــن الجامعــــة األمیركیــــة فــــي بیــــروت فــــي ١٩٤٨ . نــــال الفرحــــان شــــهادة فــــي العل
ــم فــي األردن لعــّدة ســنوات، ثــّم ســافر إلــى الوال١٩٥٨ یــات الّمتحــدة حیــث حصــل . عّل

  من جامع كولومبیا، نیویورك. ١٩٦٤على دكتوراه في التعلیم في 
، لكــن عضـــویته (*)، أصــبح الفرحــان عضــوًا فـــي اإلخــوان المســلمین ١٩٤٨منــذ 

. علــى أیــة حــال، بعــد ١٩٧٠جّمــدت عنــدما شــارك فــي حكومــة وصــفي التــل فــي عــام 
فــــي المكتــــب التنفیــــذي. عشــــر ســــنوات أعیــــدت لــــه العضــــویة وأصــــبح عضــــوًا عــــامًال 

  .١٩٩٢انسحب بعد تأسیس حزب جبهة العمل اإلسالمي في 
كـــــان الفرحـــــان مســـــؤوًال عـــــن العدیـــــد مـــــن الكـــــوادر اإلداریـــــة واألكادیمیـــــة والعلمیـــــة 
باإلضـــــافة إلـــــى السیاســـــیة. عمـــــل كأســـــتاذ فـــــي الجامعـــــة األردنیـــــة، وأصـــــبح رئیســـــها. 

ســـام الدراســـات اإلســـالمیة باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، عمـــل فـــي جامعـــة الیرمـــوك وتـــرأس أق
مواقــــع وزاریـــــة، منهـــــا: وزارة  ١٩٧٣ -١٩٧٠والبحــــوث. كمـــــا تــــولى الفرحـــــان خـــــالل 

وعـــین  ١٩٨٧التربیـــة ووزارة األوقـــاف. اختیـــر عضـــوًا فـــي المجلـــس الـــوطني فـــي عـــام 
  عضوًا في مجلس األعیان األردني.
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تـــم لكــن فیمــا بعــد  ١٩٩٢أصــبح الفرحــان األمــین العـــام المؤقــت للحــزب فــي عـــام 
انتخابــه  فــي تلــك الصــفة. كتــب عــدة كتــب فــي مواضــیع علمیــة وتربویــة، وخاصــة فــي 

  حقول الكیمیاء والفیزیاء والعلوم. راجع أیضًا جبهة حزب العمل اإلسالمي.
واختفــت بعـد ذلـك بقلیــل.  ١٩٧٨الفرقـان. هـذه الجماعـة السیاســیة أّسسـت فـي عـام 

عنــدما ادعــت مســؤولیة اغتیــال  ١٩٧٩ظهــرت الفرقــان فــي العنــاوین البــارزة فــي عــام 
، أحـــد أبـــرز مثقفـــي الجمهوریـــة اإلســـالمیة فـــي إیـــران. (*)آیـــة اهللا مرتضـــى مطهـــري 

كانــت قــد  (*)١٩٧٩بـّررت الفرقــان عملهـا هــذا باإلّدعـاء بــأّن الثــورة اإلیرانیـة فــي عـام 
اختطفـــت مـــن قبـــل رجـــال الـــدین الـــرجعیین، والتجـــار األغنیـــاء، وشخصـــیات سیاســـیة 

  ركسیة.لیبرالیة وما
فــي مدینــة النجــف  ١٩٣٦) ولــد عــام -١٩٣٦(  فضــل اهللا، محمــد حســین

فــي العـــراق. ألســـرة مــن أشـــراف الشـــیعة مــن أهـــل البیـــت، فــأبوه آیـــة اهللا عبـــد الـــرؤوف 
فضــل اهللا وعّمــه العالمــة الّســید محمــد فضــل اهللا همــا مــن رجــال الــدین. تنتمــي عائلــة 

ة: فوضــعه المــالي قــارب حــّد الفقــر، فضــل اهللا إلــى الطبقــة الوســطى مــن الناحیــة الدینیــ
. علــى أیــة حــال، أثّــر أبــوه وعّمــه (*)ممــا أثّــر فــي وجهــة نظــره فــي العدالــة االجتماعیــة

فــي حیاتــه. أعجــب بفكــر وانفتــاح محســن الحكــیم. تعتبــر عائلــة فضــل اهللا عنــد الشــیعة 
  متحدرة من حفدة علي بن أبي طالب، ولهذا یحمل العالمة فضل اهللا لقب الّسید.

عمر مبّكر، أرسل فضل اهللا إلـى الكتّـاب حیـث تعّلـم أصـول القـراءات والكتابـة.  في
والحقــًا، التحــق بمدرســة علمانیــة ثــم تركهـــا مــن أجــل متابعــة الدراســات الدینیــة. یعتقـــد 
فضــل اهللا بــأّن البیئــة الدینیــة التــي أحاطــت بــه هــي وراء التزامــه بعملــه الــدیني. انضــم 

) وتخـّرج بعـد اثنتـین وعشـرین ١٩٤٧ادیة عشرة سـنة (إلى الحوزة العلمیة في عمر الح
). مــــن أســــاتذته اإلمــــام أبــــو الحســــن ١٩٦٦ســــنة فــــي عمــــر الثالثــــة والثالثــــین ســــنة ( 

الخوئي، والّسید محسن الحكـیم، والّسـید محمـد الشـهرودي، والشـیخ حسـین الحلـي. فقـد 
لبنانیـة كـان عّیة مهمـة جـدًا. دخـول فضـل اهللا فـي السیاسـة الیكانوا شخصـّیات دینیـة شـ

من خالل خاله علي بزي، وهو نائب وشخصیة سیاسـیة معروفـة. تعّلـم منـه فضـل اهللا 
بعض األصول التي تّمیز الحیاة السیاسیة اللبنانیة. وهو متزّوج وله أحـد عشـر طفـًال، 

  سبعة أوالد وأربع بنات.
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ــــدیني  ــــى فــــي النجــــف حــــول اإلحیــــاء السیاســــي وال دارت نشــــاطات فضــــل اهللا األول
الـــذي أّســـس  (*)ي الـــذي حـــدث فـــي الحـــوزة العلمیـــة بقیـــادة محمـــد بـــاقر الصـــدرالشـــیع

حـــزب الـــدعوة فـــي الســـتّینات. كـــان فضـــل اهللا علـــى مقربـــة مـــن الصـــدر وســـاعده فـــي 
. وبســـبب الـــدعوةنشـــاطاته السیاســـیة. كمـــا كـــان أحـــد المحـــّررین الرئیســـیین للمجّلـــة، 

وأصــبح ناشــطًا  ١٩٦٦فــي األوضـاع السیاســیة فــي العــراق، عــاد فضــل اهللا إلــى لبنــان 
  في الضاحیة الشرقیة لبیروت.

 (*)في أواخر السـتّینات وأوائـل السـبعینات، سـاعد فضـل اهللا اإلمـام موسـى الصـدر
في تأسیس المجلـس اإلسـالمي الشـیعي األعلـى إال أنـه لـم ینضـم إلیـه لعـدم إرادتـه فـي 

رح السیاسـي أن یكون في مؤسسة تمثل فئة من األمة. لـم یظهـر فضـل اهللا علـى المسـ
. في ذلك الوقـت، كـان فـي إیـران ورجـع ١٩٨٢اللبناني حتى االجتیاح اإلسرائیلي عام 

، (*)بینمــا كــان اإلســرائیلیون یحاصــرون بیــروت. بعــد وصــول الحــرس الثــوري اإلیرانــي
وهــو اّدعــاء یرفضــه الســید  –وأصــبح زعیمــه الروحــي  (*)ســاعد فــي تأســیس حــزب اهللا

ل اهللا القواعـد األیدیولوجیـة للحـزب بالـدعوة إلـى فكـرة فضل اهللا. في الواقع، وضـع فضـ
  ومبادئ مهمة أخرى. (*)الدولة اإلسالمیة

ــــــة اهللا  ــــــاقر الصــــــدر وآی تتوافــــــق وجهــــــات نظــــــر فضــــــل اهللا مــــــع كتابــــــات محمــــــد ب
. إن الحركـــة التـــي قادهـــا حـــزب اهللا (*) ١٩٧٩وتجربـــة الثـــورة اإلیرانیـــة  (*)الخمینـــي

 (*) بـالتمّرد ضـّد الخـوف. كمـا بـرر أیضـًا العنـفضّد النظم القائمـة وصـفها فضـل اهللا
فـي تلـك الفتـرة. فوصـفه بأنــه كالعملیـة الجراحیـة التـي یجــب علـى الطبیـب اللجـوء إلیهــا 

ومنطــق  (*)فقــط بعــد أن یســتنفد كــّل الطــرق األخــرى. لقــد وجــدت أفكــاره عــن اإلســالم
  استعمال القوة اآلذان الصاغیة بین النشطاء اإلسالمیین.

اهللا بــإطالق الهجمــات االستشــهادیة ضــّد اإلســرائیلیین فــي جنــوب لبنــان. بــدأ حــزب 
بعد توّسع مثل هذا النوع من الهجمات. شعر فضل اهللا بـأّن بعـض هـذه النشـاطات لـم 
یســتهدف العــدو وحــاول رســم خــط فاصــل بینــه وبــین حــزب اهللا بعــد اختطــاف الرهــائن 

ورة التـي تحـول أّي حركـة عـن األجانب فـي لبنـان. حـّذر حـزب اهللا مـن العوامـل المتـده
وجهـــات نظرهـــا المثالیـــة. عكـــس موقفـــه هـــذا اختالفـــه عـــن حـــزب اهللا فـــي الفتـــرة التـــي 
ســبقت التغیــرات السیاســیة التــي حــدثت فــي إیــران وكــذلك فــي حــزب اهللا بعــد مــوت آیــة 

  اهللا الخمیني.
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نجــا فضــل اهللا مــن العدیــد مــن محــاوالت االغتیــال. أمــا األكثــر شــهرة فحــدثت فــي 
لإلمــــام الرضــــا فــــي بئــــر العبــــد. وحســــب فضــــل اهللا، كانــــت وكالــــة المخــــابرات  مســــجد

  المركزیة وراء هذا الحادث.
دعا فضـل اهللا إلـى إلغـاء الطائفیـة مـن النظـام السیاسـي فـي لبنـان واعتقـد أنـه بینمـا 

عــن الدولــة، یــدعو اإلســالم إلــى التــداّخل بــین  (*)لفصــل الــدین  (*)تــدعو المســیحیة 
عــــالوة عــــن ذلــــك، دعــــا إلــــى لبننــــة حــــزب اهللا فــــي محاولــــة تناســــب الــــدین والسیاســــة. 

الحركیـة اإلســالمیة مــع الحقــائق اللبنانیــة بعــد إبــرام اتفاقیــات الطــائف. ویبــدو أّن حــزب 
اهللا یتبع موقف فضل اهللا اآلن من النظـام اللبنـاني ولـه اآلن، فـي الحقیقـة، كتلـة مهمـة 

بــــین المســــیحیین  (*)الحــــوار  فــــي البرلمــــان. عــــالوة عــــن ذلــــك، دعــــا حــــزب اهللا إلــــى
ـــــاس  ـــــة إســـــالمیة. لكـــــن بعـــــد استشـــــهاد عب والمســـــلمین وســـــحب مطالبتـــــه بإقامـــــة الدول
الموســـــوي، ازدادت بـــــرودة العالقـــــات بـــــین فضـــــل اهللا وحـــــزب اهللا، خصوصـــــًا بســـــبب 
الخـالف حــول قضــیة المرجعیــة الدینیــة. اعتقــد فضــل اهللا بأّنــه أكثــر كفــاءة فــي األمــور 

بــل یقــول هــو بتعددیــة المراجــع.  (*)قیــه فــي إیــران، علــي خــامنئيالدینیــة مــن الــولي الف
اإلســـالمیة؛ الدیموقراطیـــة؛ حـــزب اهللا؛ المـــؤتمر اإلســـالمي راجـــع أیضـــًا حـــزب الـــدعوة 

  العربي الشعبي؛ إسرائیل؛ مرجع التقلید؛ النظام.
اإلنســان یجــب أن توجــه  (*). یعتقــد األصــولیون أن الفطــرة فــي اإلســالم الفطــرة
 (*)إال أن اإلنسـان حـّول دافعـه الطبیعـي ونسـي فطرتـه واسـتبدلها بالفلسـفةإلى الخیر. 

الجــدلي،  (*)والرغبــة. فقــد ورط اإلنســان نفســه فــي الفلســفة، المدعومــة مــن قبــل العقــل
والتـــي قـــادت اإلنســـانیة إلـــى االســـتنتاجات الخاطئـــة التـــي تمثّلـــت فـــي عبادتـــه لألشـــیاء 

. مــع كــل هــذا، یــرى األصــولیون (*)لجاهلیــة الشــریرة واألفكــار المجــّردة، أو ببســاطة، ا
بقدر بحثه عن المـاء والملجـأ. وبكـل بسـاطة،  (*)أن اإلنسان بطبیعته یبحث عن اهللا 

فــإن القــوانین األخالقیــة، المســتقرة فــي الفطــرة، مــا هــي إال طبیعــة كــالقونین الطبیعیــة. 
قـــون علـــى أّن ، علـــى ســـبیل المثـــال، بـــأّن البشـــر یواف(*)یؤّكـــد أبـــو األعلـــى المـــودودي 

المجتمـع المــنظم بكشـل جیــد هـو المجتمــع الـذي یتمتّــع بالعدالـة االجتماعیــة، والمســاواة 
، والتعــــاون والتكافــــل، والنصــــیحة. كمــــا یوافقــــون أیضــــًا علــــى أّن الســــرقة، والزنــــا، (*)

والقتل، والتجّسس، هي أعمال شرّیرة. یسـتعمل األصـولیون هـذا المبـدأ، الفطـرة، كبـدیل 
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ع أیضـًا األفغـان العـرب؛ الحكومـة، وظیفـة؛ التحریـر؛ األخـالق؛ اإلسـالم؛ للفلسفة. راجـ
  األصولیة اإلسالمیة؛ اإلصالحیة؛ الحداثة؛ الدین؛ التوحید؛ عالّمیة اإلسالم.

. یدعو العدید من األصولیین إلى تطویر الفقـه مـن أجـل جعلـه متماشـیًا مـع الفقه
، إلــــى تأســــیس الفقــــه (*)ابــــي . یــــدعو بعــــض المفّكــــرین، مثــــل حســــن التر (*)الحداثــــة 

لكــن بــاألحرى علــى التجربــة الحدیثــة. یعتقــد  (*)الحــدیث الــذي ال یســتند إلــى التــاریخ 
البحــث فـــي  (*)األصــولیون بــأّن الفقــه اإلســالمي الحــدیث یجـــب أن یســتند إلــى حریــة

الحاضــر ودونمــا إعاقــة مــن القیــود الماضــیة التــي فرضــها الفقهــاء مــن قبــل ومــن دون 
ي اآلن. فبإمكـان فقـه حـدیث تزویـد المسـلمین باآللیـات الضـروریة لبدایـة التدخل الرسـم

اإلحیــاء المعاصــر. ال ینظــر األصــولیون عمومــًا لعلــم الفقــه اإلســالمي علــى أنــه علــم 
معیاري قـائم علـى الطبیعـة لكـن كعلـم قـائم علـى انعكـاس الحاجـات التاریخیـة للجماعـة 

یث. إّن العلــــــم المعیــــــاري عنــــــد الحــــــد (*)التــــــي قــــــد ال تناســــــب المجتمــــــع اإلســــــالمي 
  ، أي الفقه.(*)فقط، ولیس تفسیره (*)األصولیین هو الشریعة

 (*)وفي عملیة صـیاغة علـم الفقـه الحـدیث، یجـب أن یكـون دور الدولـة اإلسـالمیة
رسمیًا، أي إجراء الشورى واإلجماع (**) لتقنین آراء الجماعة. ویجـب أن تمتنـع عـن 

الجمهـور. كمـا یجـب أیضـًا أن تسـمح لجیـل جدیـد فرض مـذهب معـّین مـن الفقـه علـى 
مـــن العلمـــاء بتطـــویر وٕاعـــادة هیكلـــة الفقـــه اإلســـالمي. لكـــن لـــیس للمؤسســـات الرســـمیة 
والفقهاء حق االستیالء على حقوق الجماعة فـي التشـریع والتفكیـر. راجـع أیضـًا الـردة؛ 

قلیــــــد؛ اإلجمــــــاع؛ اإلســــــالم ؛ الماضــــــي؛ الشــــــورى؛ التالخالفــــــة؛ األصــــــول؛؛ التــــــاریخ؛ 
  الحكومة الدینیة؛ الترابي، حسن.

  . راجع المسعري، محمد.فقیه، أسامة

مشـــكلة األصـــولیین مـــع الفلســـفة علـــى الشـــكل  (*). یوّضـــح ّســـید قطـــبالفلســـفة
التالي: اغتر بعـض الفالسـفة المسـلمین بالفلسـفة اإلغریقیـة، خصوصـًا فلسـفة أرسـطو، 

كمـال: وبـدًال مـن أن یبنـوا خطابـًا فاعتقدوا بأّن الخطاب الیوناني وصل إلـى النضـج وال
فلســفیًا إســالمیًا، طبقـــًا للقواعــد العاّمـــة للــدین والــنّص (**)، اســـتعملوا القواعــد العاّمـــة 

لكـــي یبنـــوا الخطـــاب اإلســـالمي. وقـــد ســـمح ذلـــك للفلســـفة بإفســـاد  (*)للفلســـفة والعقـــل
ـــدین: أوًال، بإذخـــالهم المناقشـــات الكالمیـــة المختلفـــة إلـــى األدب ا إلســـالمي ؛ تناســـق ال
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وعناصـر مسـیحیة ال تالئـم توحیـد  (*)ثانیًا، باحتواء تعالیمهم أوجهًا متنّوعـة للجاهلیـة 
؛ وثالثًا، باستعمال حججهم لدعم االّتجاهات السیاسـیة المختلفـة التـي (*)اإلسالم  (*)

تحّولــــت إلــــى مــــدارس فــــي علــــم الكــــالم. راجــــع أیضــــًا المســــاواة؛ الفطــــرة؛ اهللا؛ الحكــــم؛ 
إلجمــــاع؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ الدولــــة اإلســــالمیة؛ األســــلمة؛ المجتمعــــات التــــاریخ؛ ا

الجاهلیــة؛ الجهــاد؛ التحریــر؛ المــنهج؛ اإلصــالحیة؛ الحداثــة؛ الجاهلیــة؛ الــدین؛ العلــم؛ 
  الشورى؛ التوحید؛ الطلیعة.

 ١٩٩٢). أصـبح عضــوًا فـي البرلمــان اللبنـاني فــي -١٩٥٣(  فنــیش ، محمــد
عـــن صـــور. دعـــا فنـــیش إلـــى إلغـــاء النظـــام الطـــائفي فـــي  (*)وكـــان مرّشـــح حـــزب اهللا 

  لبنان.

 –ق  - 
  . راجع السلیمانیة.قاجر، كمال

. اختیــر (*). هــو نائــب زعــیم الحــزب األصــولي التركــي، الرفــاهقــازان، شــوكت
  . وهو أیضًا المسؤول عن عالقات الحزب العاّمة.١٩٩٥قازان إلى البرلمان في عام 

فـي أوائــل السـبعینات وشــارك  (*)الـوطني  شـارك قـازان فــي تأسـیس حـزب الســالمة
العســـكري، حـــوكم كـــوزیر للعـــدل. بعـــد االنقـــالب  ١٩٧٤فــي الحكومـــة االئتالفیـــة لعـــام 

  .(*)قازان سوّیة مع زعیم الحزب، نجم الدین أرباكان 
  . راجع اتحاد الجمعیات والجماعات اإلسالمیة.قبالن، جمال الدین

، القــــرآن، هــــو (*)نّزلـــة مــــن عنــــد اهللا . یعتبــــر األصــــولیون أن الكلمــــة المالقــــرآن
وكتـاب العقیـدة واألسـس االجتماعیـة، باإلضـافة إلـى تزویـده  (*)النّص الموثوق الوحید

. فهــو الــنّص الــذي یهــدف لتوجیــه (*)والشــریعة (*)القــوانین العاّمــة للتشــریع الــدنیوي 
نیة إلــى أن اإلنســانیة إلــى الحقیقــة والخیــر، إذ أن القــرآن یجعــل المســلمین حمــاة اإلنســا

تصـــل إلـــى النضــــج. فـــالمؤمن الیحــــاول إصـــالح اإلنســـانیة ألّي مكاســــب مادیـــة، بــــل 
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بــاألحرى یتحــول إلــى مرشــد یقــود اآلخــرین التّبــاع طریــق اهللا. فالمســلم ال یحــدد الــدعوة 
  اإلسالمیة في أّي منطقة جغرافیة بل تمتّد جهوده لیحیط بالعالم كله. (*)

ــــة، فــــإنهم  (*)لمصــــدر النهــــائي للمعرفــــة وبینمــــا یجعــــل األصــــولیون القــــرآن ا الكلی
یجــدون االخــتالف حــول األمــور الدنیویــة نتیجــة طبیعیــة عنــدما یتعلــق األمــر بقضــایا 
سیاســیة وعملیــة. مــن األســباب التــي یســتعملونها للســماح بــالتنویع هــو اخــتالق القــدرة 

یمكـن ، لـذلك (*)من فرد إلـى آخـر. وألن العقـل هـو مصـدر التفسـیر  (*)على التفكیر
افتـــراض وجـــود العدیـــد مــــن التفســـیرات المتباعـــدة. باإلضـــافة إلــــى هـــذا، فـــإن مســــتوى 
المعرفة یؤّثر في مستوى الفهم، كما أن بیئة المفسر تؤّثر علـى فهمـه ومعرفتـه. إذ أنـه 

  من الصعب جدًا لإلنسان أن یتجاوز بیئته حّتى عندما یرید العمل على ذلك.
بــــأّن المصــــادر الموثـــوق بهــــا للمعرفــــة قــــد عـــالوة علــــى ذلــــك، یجـــادل األصــــولیون 

وتاریخـــًا  (*)تختلـــف مـــن مفســـر إلـــى آخـــر: فبینمـــا قـــد یتقبـــل شـــخص مـــا علمـــًا معّینـــًا 
شـــّك، قـــد ال یـــأمن آخـــرون لهـــذا العلـــم والتـــاریخ. كمـــا یمكـــن أن  دون أدنـــى (*)معّینـــًا 

آخـر.  یكون لتلك العلوم والتواریخ الصحة نفسها، لكن أهمیتها قد تختلف مـن فـرد إلـى
إّن القــرآن لــذلك هــو المصــدر الموثــوق بــه والــدائم الوحیــد لإللهــام واإلیحــاء الــذي یجــب 
علـــى المســـلمین االلتـــزام بـــه. بـــدون هـــذا االلتـــزام، ســـیفقد المســـلمون ومعهـــم اإلنســـانیة 
الطریـــق الصـــحیح. راجـــع أیضـــًا عبـــده، محمـــد؛ أبـــو زیـــد، نصـــر؛ الـــردة؛ العـــوا، محمـــد 

الشــــــمولیة؛ الدســــــتور؛ الدیموقراطیــــــة؛ الحركــــــة العربیــــــة ســــــلیم؛ الخالفــــــة؛ المســــــیحیة؛ 
اإلســــــالمیة الدیموقراطیــــــة؛ علــــــم الكــــــالم؛ المســــــاواة؛ الفتــــــوى؛ األصــــــولیة؛ األصــــــول؛ 
الغنوشــي، راشــد؛ اهللا؛ الحكومــة، وظیفــة؛ التاریخانیــة؛ التــاریخ؛ حــزب اهللا؛ ابــن تیمیــة، 

حـــــزب العمــــــل  تقـــــي الـــــدین أحمـــــد؛ التفســـــیر؛ اإلســــــالم؛ منظمـــــة العمـــــل اإلســـــالمیة؛
اإلسالمي؛ الدولة اإلسالمیة؛ جمعیة الشـبیبة اإلسـالمیة ؛ الجهـاد؛ الیهودیـة؛ المعرفـة؛ 
المهدیــــة؛ اإلخــــوان المســــلمون، إیــــدیولوجیا؛ النظــــام الســــري؛ الماضــــي؛ قطــــب، ســــید؛ 

الــنّص؛ الترابــي، حســن؛ اتحــاد القــوى الشــعبیة؛ رضــا، محمــد رشــید؛ الشــریعة؛ النظــام؛ 
  األمة؛ الوهابیة.

  . راجع الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.رش، یعقوبق
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. هـو عــالم دینــي مــن جامعـة األزهــر انضــّم إلــى اإلخــوان القرضــاوي، یوســف
فــي مصــر. القرضــاوي هــو أحــد أكثــر المفّكــرین األصــولیین المعتــدلین  (*)المســلمین 

  اإلسالمي. المشهورین والذي تعتبر كتاباته مؤثرة جدًا في جمیع أنحاء العالم
بعد المحنة الكبیرة لإلخوان المسلمین في مصر في الخمسینات، اسـتقّر القرضـاوي 
فـي قطـر وأصـبح عمیـد كلّیــة القـانون فـي جامعـة قطــر. أثنـاء رئاسـة السـادات لمصــر، 

مصـر مـن قطــر للـتكّلم فـي االحتفـاالت الدینیـة التـي كــان  أصـبح القرضـاوي یتـردد الـى
  یحضرها اآلالف من الناس.

كـان قطـب زاده ناقـدًا شـدیدًا لنظـام  ).١٩٨٢ – ١٩٣٦(  ب زاده، صـادققط
. درس قطــب زاده فــي جامعــة جورجتــاون فــي (*)الشــاه ومؤیــدًا وفیــًا آلیــة اهللا الخمینــي

واشنطن، العاصمة، حیث قاد حملًة ضد الشاه. انضـّم إلـى الخمینـي فـي بـاریس سـوّیة 
  .(*)مع أبي الحسن بني صدر

، أصـبح قطـب زاده رئـیس اإلذاعـة ومحطـة (*)١٩٧٩ة فـي عـام بعد الثورة اإلیرانی
. ثـــم أصـــبح وزیـــرًا للخارجیـــة أثنـــاء (*)التلفزیـــون الوطنیـــة فـــي حكومـــة مهـــدي بازركـــان

محاصـرة الســفارة األمریكیـة فــي طهـران. كمــا كـان الحــال مـع الــّرئیس أبـي الحســن بنــي 
الثــورة واالنقــالب صــدر، تعــارك قطــب زاده مــع القــوى المحافظــة. اتهــم بــالتخطیط ضــّد 

  .١٩٨٢على النظام، وأعدم في عام 
فـي قریـة موشـا فـي منطقـة  ١٩٠٦في ). ولد قطب ١٩٦٦ – ١٩٠٦قطب سید ( 

، علـى اإلجـازة مـن (*)أسیوط لعائلة من الطبقة المتوسطة. وحصل، مثـل حسـن البنـا 
ـــق ومعلـــق صـــحفي وارتـــبط بطـــه حســـین، وعبـــاس  دار العلـــوم. بعـــد ذلـــك، عمـــل كمعّل

فـي الصـحف والمجـالت، لعقاد ومفّكـرین لیبـرالیین آخـرین. منـذ أن بـدأ الكتابـة محمود ا
  أظهر قطب میًال عامًا لكي یكون في المعارضة للحكومة وناقدًا ألوضاع مصر.

كـــان قطـــب یتجاســــر جـــدًا فــــي معارضـــته للحكومــــة وفـــي لیبرالیتــــه المتشـــددة التــــي 
تـه نزعـات تحّرریـة وشـك ظهرت في كتابة قصص الحب ودعوته للتعّري. كشـفت كتابا

ووجودیــــة. وبســــبب معارضــــته للحكومــــة، طــــرد أوًال إلــــى صــــعید مصــــر، كمــــا أغلقــــت 
، التــي كــان یتــرأس تحریرهــا. ثــّم، فــي الفكــر الجدیــد والعــالم العربــيالمجلتـین، 
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، أرسـلت وزارة التربیــة قطــب إلـى الوالیــات المتحــدة األمریكیـة لمواصــلة دراســاته ١٩٤٨
  عن التعلیم.

كطریقـة حیـاة مـع برنـامج سیاسـي هـو  (*)األول الذي تبّنى األصـولّیة كتاب قطب 
العدالة االجتماعیة في اإلسـالم، الـذي ظهـر أثنـاء إقامتـه فـي الوالیـات المتحـدة، وكـان 

وأقـرب إلـى خطـاب البنـا. أدت إقامتـه  (*)قطب في هذا الكتـاب بعیـدًا عـن الرادیكالیـة 
مراجعـة موقفـه السـابق المتبنـي للغـرب. ، إلـى ١٩٥١ – ١٩٤٨فـي الوالیـات المتحـدة، 

ویبـــدو أن كراهیتـــه للمادیـــة، والتمییـــز العنصـــري، والمشـــاعر الموالیـــة للصـــهیونیة فــــي 
والتي واجهها شخصـیًا فـي الوالیـات الّمتحـدة كانـت بدایـة عزلتـه عـن الثقافـة  (*)الغرب

  الغربیة والعودة إلى جذور الثقافة التي ُرّبي علیها.
، وذلـــك بعـــد اغتیـــال حســـن البنـــا والمحنـــة األولـــى لإلخـــوان بعـــد عودتـــه إلـــى مصـــر

المســـلمین، انضـــّم قطـــب إلـــى اإلخـــوان وأصـــبح نشـــیطًا جـــدًا فـــي دوائـــر الفكـــر والنشـــر 
وأّلف كتبًا عدیدًة خالصتها أن اإلسالم هو الحـّل. علـى أیـة حـال، حتـى تلـك اللحظـة، 

د كتابـــــة فهـــــم . كانـــــت أولویتـــــه أن یعیـــــ(*)لـــــم یظهـــــر قطـــــب أي رادیكالیـــــة أو عنـــــف 
مـــن وجهـــة نظـــر حدیثـــة وٕایجـــاد الحلـــول التـــي یقـــدمها اإلســـالم لمعالجـــة  (*)اإلســـالم

المشـــــاكل الفردیـــــة واالجتماعیـــــة واالقتصـــــادیة والسیاســـــیة األساســـــیة لمصـــــر والبلـــــدان 
  اإلسالمیة والعربیة.

األسـبوعیة، اإلخـوان المسـلمون ، عّین قطب رئیس تحریر مجلـة ١٩٥٣في 
بعـد الخـالف الكبیـر بـین  ١٩٥٤فـي  (*)ت اإلخـوان المسـلمین التي منعت عنـدما حّلـ

اإلخــوان ونظــام الضــّباط األحــرار. وضــع فــي الســجن ثــّم أطلــق ســراحه. فــي الحقیقــة، 
كــــان لإلخــــوان عمومــــًا، ولقطــــب بشــــكل خــــاص، دور فّعــــأل مــــع الضــــّباط فــــي تمهیــــد 

دعــت . لكــن اإلخــوان رفضــت قبــول الســلطة المطلقــة للضــباط و ١٩٥٢الطریــق لثــورة 
علـــى ذلـــك، دعمـــت الـــذي یریـــده النـــاس. عـــالوة  (*)إلـــى إســـتفتاء یظهـــر نـــوع الدســـتور

اإلخــوان الفریــق محمــد نجیــب ضــّد العقیــد عبــد الناصــر، بعــد الخالفــات الرئیســیة بــین 
ــــد الناصــــر، اّتهمــــت حركــــة اإلخــــوان بالتعــــاون مــــع الشــــیوعیین إلســــقاط  اإلخــــوان وعب

ـــت حـــركتهم ثانیـــًة فـــي  جن العدیـــد مـــن اإلخـــوان، بمـــن فـــیهم وســـ ١٩٥٤الحكومـــة. حّل
قطـــب. أطلـــق ســـراحه فـــي تلـــك الســـنة واعتقـــل ثانیـــًة بعـــد حادثـــة المنشـــیة حیـــث تمـــت 
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محاولــة اغتیــال جمــال عبــد الناصــر، واتهــم قطــب وآخــرون بــأنهم ینتســبون إلــى النظــام 
  العسكري. (*)السري 

سـنة فــي السـجن، وســجن مـع آالف مــن  ١٥، حكــم علـى قطــب بــ ١٩٥٥فـي عـام 
خــوان ومؤیــدیهم، فأخضــع للتعــذیب. هــذا الوضــع تــرك جروحــًا لــم تنــدمل إلــى یومنــا اإل

هـذا. فــي هــذا الســیاق، انتقــل قطــب إلـى األصــولیة المتشــددة. فكتبــه األكثــر أهمیــًة، أو 
ظالل القرآن، ومعالم فـي الطریـق، وهـذا الـدین،  إنجیل الرادیكالیة، في

ذیب الـذي تلقـاه مـع آخــرین. ، وغیرهـا، كتبـت بسـبب التعــوالمسـتقبل لهـذا الــدین
، ثّم اعتقل بتهمة العمـل علـى إسـقاط الحكومـة ونّفـذ فیـه ١٩٦٥أطلق سراح قطب في 
  .١٩٦٦حكم اإلعدام شنقًا في 

إّن دراســة فكــر قطــب، مؤســس الرادیكالیــة المســتندة إلــى الجاهلیــة والحاكمیــة (**) 
إلـى عـات اإلسـالمیة في الوطن العربي، تظهر لنا أن أسباب إنتقال العدیـد مـن المجمو 

الرادیكالیة. فقطب نفسه كـان ضـحّیتها األولـى، إذ أنـه تحـّول تحـت نظـام عبـد الناصـر 
من كاتب لیبرالي في مصر إلـى مفّكـر أصـولي هـو األكثـر تشـددًا فـي الـوطن العربـي. 

یبـرر العنـف والعزلـة. وربمــا  (*)أدى سـجنه وتعذیبـه إلـى قیـام الهـوت سیاسـي متشـدد 
  نفسیًا نتیجة العنف والقمع من قبل النظام علیه. یكون هذا تعویضاً 

تــأثرت غالبیــة الجماعــات األصــولیة الثوریــة فــي الــوطن العربــي وبشــكل محــّدد فــي 
مصـــر ســـواء بشـــكل مباشـــر أو بشـــكل غیـــر مباشـــر بالخطـــاب الرادیكـــالي االســـتبعادي 

خصـیة لسید قطب وبأفكاره حول حاكمیة اهللا وجاهلیـة العـالم علـى كـل المسـتویات: الش
  واالجتماعیة والسیاسیة باإلضافة إلى الثقافیة والفلسفیة. قد تكفي هنا بضعة أمثلة.

هو طریقـة حیـاة شـاملة تتضـّمن كـّل سـمات هـذه الحیـاة  (*)یرى قطب أن اإلسالم 
والحیاة اآلخرة. فهو شامل جدًا بحیث یصعب تخّیـل قضـیة رئیسـیة لـم یغّطهـا اإلسـالم 

شــــؤون الدینیــــة والدنیویــــة، الروحیــــة والمادیــــة، العادیــــة مــــن قبــــل. فاإلســــالم یتضــــّمن ال
یشـــــكل األســـــاس واالســـــتثنائیة. هـــــذا كلـــــه، یـــــربط بـــــالمفهوم اإلســـــالمي الكـــــوني الـــــذي 

. عــالوة عــن ذلــك، یــزّود اإلســالم ةالجــوهري لإلســالم ویشــتمل علــى كــّل ســمات الحیــا
، ودور (*)ةالضـروریات الفكریـة لبنــاء خطـاب إسـالمي حــول الحیـاة، والحقیقـة، المعرفــ

لمعنیــى الحیــاة. راجــع أیضــًا  (*)اإلنســان فــي الكــون، والقــیم، وقبــل كــل شــيء، تفســیراً 
ـــــة؛ األحبـــــاش؛ الـــــردة؛ العظـــــم، یوســـــف؛ بلحـــــاج، علـــــي؛ الخالفـــــة؛ الدســـــتور؛  الحركی
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الدیموقراطیـــة؛ علــــم الكــــالم؛ فـــرج، عبــــد الســــالم؛ الطالئـــع المقاتلــــة؛ الغزالــــي، محمــــد؛ 
اریخانیــة؛ الهضـــیبي، حســـن؛ حقــوق اإلنســـان؛ ابـــن تیمیـــة، الغزالــي، زینـــب؛ الحكـــم؛ الت

تقي الدین أحمد؛ اإلجماع؛ عشماوي، صـالح؛ اإلسـالمبولي، محمـد شـوقي؛ األصـولیة 
اإلسالمیة؛ المجتمع اإلسالمي؛ الدولة اإلسالمیة؛ إسماعیل، عبـد الفتـاح؛ المجتمعـات 

فــــي  اد اإلســــالميالجاهلیـــة؛ الجماعــــة اإلســــالمیة؛ جماعــــة المســـلمین؛ الجهــــاد؛ الجهــــ
الضـــفة الغربیـــة وقطـــاع عـــزة؛ العدالـــة؛ جماعـــة العـــدل واإلحســـان؛ المعرفـــة؛ التشـــریع؛ 
مــدني، عباســي؛ الماركســیة؛ المــودودي، أبــو األعلــى، المــنهج؛ اإلصــالحیة؛ اإلخــوان 
المســـــلمون؛ مصــــــطفى، شــــــكري؛ النــــــدوي، أبـــــو الحســــــن؛ منظمــــــة الشســــــیخ عبــــــد اهللا 

فلســــفة؛ قطــــب، محمــــد؛ الرادیكالیــــة؛ الــــدین؛ الثــــورة؛ الســــماوي؛ الجاهلیــــة؛ األحــــزاب؛ ال
الســـــــلفیة؛ العلـــــــم؛ الشـــــــریعة؛ الشـــــــقاقي، فتحـــــــي؛ الشـــــــورى؛ ســـــــریة، صـــــــالح؛ العدالـــــــة 
ـــنّص؛ الحكومـــة  االجتماعیـــة؛ النظـــام؛ التجمـــع الیمنـــي لإلصـــالح؛ التقلیـــد؛ التوحیـــد؛ ال

  الدینیة؛ علم الكالم؛ عالّمیة اإلسالم؛ الطلیعة.
حــد المفّكــرین البــارزین بــین األصــولیین المصــریین. . قطــب هــو أقطــب، محمــد
واعتقـل فـي  (*). كـان أیضـًا عضـوًا فـي اإلخـوان المسـلمین (*)وهو شقیق ّسـید قطـب

. كان أحـد مـؤلفي األطیـاف األربعـة، وهـو الكتـاب الـذي نشـره سـید قطـب. ١٩٦٥عام 
ـــم فـــي مكـــة المكرمـــة. راجـــع أیضـــًاَ◌  الجماعـــة یســـتقّر اآلن فـــي العربیـــة الســـعودیة ویعّل

  اإلسالمیة.
  راجع إسماعیل، عبد الفتاح؛ قطب، سید. القطبیون.

  . راجع السلفیة.القلیبي، الشیخ محیي الدین

  . راجع: مجاهدو مجتمع اإلسالم.قنتبادي، شمس الدین

. هــذه هــي المقاومــة الشــعبیة الســودانیة التــي أسســتها قــوات الــدفاع الشــعبیة
، بعــد ثـــالث ســنوات مـــن ١٩٨٩أكتـــوبر  فـــي تشــرین األول/ (*)حكومــة عمـــر البشــیر

االنقـالب العســكري. ترأســها الجنـرال فیصــل مختــار مـدني الــذي أصــبح فیمـا بعــد وزیــر 
الصحة وعضو المجلس الثوري لثورة اإلنقـاذ. شـاركت هـذه القـوات فـي الحـرب األهلیـة 

  في جنوب السودان.
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بینمــا تــدعي  ویقــال بــأّن معســكرات هــذه القــوات أصــبحت مراكــز لتــدّریب اإلرهــابیین
الحكومة أن دورها هو تقّویة التضامن الـداخلي ومسـاعدة القـّوات المسـّلحة فـي تكـریس 
نشـــاطاتها فـــي الجنـــوب. القائـــد الرســـمي األول لهـــذه القـــوات كـــان الجنـــرال بـــابكر عبـــد 

. ثــم خلفــه الجنــرال أبــو العبــاس خلیفــة، الــذي ١٩٩٣المحمــود الــذي قادهــا حتــى عــام 
یــد محمــود الــذي یعتقــد بــأّن هــي اآلن یــإمرة الجنــرال عبــد المج تقاعــد بعــد ســنة. القــوات

  .(*)المجتمع وممارسة الجهاد (*)على قوات الدفاع أن تقوم بأسلمة 
یـتم اختیــار أعضـاء القــوات مـن األفــراد الــذین أنهـوا دراســتهم الثانویـة وأوشــكوا علــى 

أفــراد مــن مهــن االنضــمام إلــى الجامعــات، فیتلقــون التــدریب العســكري. كمــا یــتم تجنیــد 
رجــــل وامــــرأة، مـــــنهم  ١٠٠ر٠٠٠مّعینــــة مثــــل األطبــــاء. تقـــــدر هــــذه القــــوات بحـــــوالي 

یخضــــعون لتــــدریب عســــكري مركــــز. بــــدأت هــــذه القــــوات القتــــال فــــي عــــام  ٥٠ر٠٠٠
ـــــب اللـــــواء األول األهـــــوال. راجـــــع أیضـــــًا اإلخـــــوان  ١٩٩١ فـــــي جنـــــوب الســـــودان، ولّق

  المسلمین في السودان؛ البشیر، عمر.
. هـذه الجماعــة اإلسـالمیة هـي الجماعـة الرئیســیة فیة فــي مصـرقـوات السـل

، لكنهــــا علــــى وجــــه التحدیــــد، لیســــت (*)الثانیــــة فــــي مصــــر بعــــد اإلخــــوان المســــلمین 
بجماعة أصولیة. والدعوة السلفیة تعود إلى جماعة أنصـار السـنة النبویـة التـي إنشـقت 

ـــــدعوة اإلســـــال ـــــة الشـــــرعیة بســـــبب االخـــــتالف حـــــول وســـــائل ال میة أثنـــــاء عـــــن الجمعی
  الخمسینات. وعقیدة هذه الجماعة هي تقلیدیة جدًا. راجع أیضًا السلفیة.

  . راجع الجماعة اإلسالمیة المسلحة.القواسمي الشریف

). ولـــــد فـــــي نـــــاعور، وحصـــــل علـــــى اإلجـــــازة فـــــي -١٩٢٦(  قوجـــــق، داوود
. عمــــل قوجــــق فــــي المعاهــــد ١٩٦٠الجغرافیــــة واألدب مــــن جامعــــة دمشــــق فــــي عــــام 

. وهــو عضـو المكتـب التنفیــذي ١٩٨٩واختیـر لمجلـس البرلمــان األردنـي فـي التربویـة، 
  .(*)لإلخوان المسلمین في األردن

  -ك - 
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). كـــان أحـــد الزعمـــاء الـــدینیین ١٩٦٣ -١٨٨٢(  الكاشـــاني، أبـــو القاســـم
البارزین في إیران أثناء الحركـة الوطنیـة فـي الخمسـینات. درس الكاشـاني فـي النجـف، 

فــي العشــرینات مــن عمــره. قاتــل أیضــًا االســتعمار البریطــاني العــراق، وأصــبح مجتهــدًا 
. عمــل ضــّد شــاه إیــران ١٩٢١وحكــم علیــه بــالموت لكنــه هــرب إلــى العــراق فــي عــام 

وأّســس ســوّیة مــع آخــرین، حركــة القــومیین اإلیــرانیین. فــي هــذا الوقــت، نفــى الكاشــاني. 
. فــي (*)لــة إســرائیلبعـد الحــرب العالمیــة الثانیــة، عمــل مــع الفلسـطینیین ضــّد إقامــة دو 

رئیســـي وزراء، ووّرط كاشـــاني. بعـــد المحاولـــة علـــى  (*)إیـــران، اغتالـــت فـــدائیو إســـالم
، عـــاد إلـــى إیـــران واصـــبح عضـــوًا فـــي ١٩٥٠حیـــاة الشـــاه، نفـــي إلـــى لبنـــان. فـــي عـــام 

البرلمــان. كــان لدیــه العدیــد مــن األتبــاع، بمــا فــي ذلــك الجبهــة الوطنیــة برئاســة محمــد 
انفصــل الكاشــاني عنــه  ١٩٥٢ّدق إلــى الســلطة فــي عــام مصــّدق. عنــدما وصــل مصــ

بســبب خالفــات حــول قضــیة الســلطة. أراد الكاشــاني إعطــاء قــّوة أكثــر لرجــال الــدین. 
  انتهت سلطته السیاسیة بسقوط مصّدق.

دعــا الكاشــاني إلــى جمــع مــا هــو سیاســي مــع مــا هــو دینــي. یعتقــد بعــض المحّللــین 
. فهو كان یعتقد أنه علـى العلمـاء لعـب دور (*)بأّنه مهد لفكر وعمل آیة اهللا الخمیني

دورًا إجتماعیـــًا تقـــوم بـــه فـــي المجتمـــع. راجـــع أیضـــًا فـــدائیو  (*)سیاســـي، وأن للشـــریعة
  إسالم؛ مجاهدو مجتمع اإلسالم.

ــــح ــــر، راب فــــي  (*)اإلســــالمیة لإلنقــــاذ ). أحــــد زعمــــاء الجبهــــة -١٩٥٤(  كبی
الفرنســیة، وكــان أّبــوه عضــوًا فــي  الجزائــر. ولــد كبیــر لعائلــة متدینــة عارضــت الهیمنــة

حــرب التحریــر الجزائریــة. اثنــاء طفولتــه، قابــل العدیــد مــن العلمــاء المهمــین، مثــل عبــد 
 (*)، والبشـــیر اإلبراهیمـــي(*)، زعــیم جمعیـــة العلمـــاء المســلمین(*)الحمیــد بـــن بـــادیس

، فـــي  وقــت كـــان فیـــه ١٩٧٥وعبــد اللطیـــف ســلطاني. دخـــل كبیــر الجامعـــة فـــي عــام 
ن یخجلون من الصالة في الجامعة. تعـّرف علـى الحركـة اإلسـالمیة الصـاعدة المتدینو 

  في الجامعة وانضم إلیها أخیرًا.
ـــم الفیزیـــاء هـــذا مســـاعدًا لعبـــد القـــادر حشـــاني ١٩٩١أثنـــاء انتخابـــات  ، أصـــبح معّل

الـذي قـاد المجلـس الـوطني التنفیـذي المؤقـت بینمـا كانـت القیـادة المنتخبـة فـي الســجن. 
تقــل أیضــًا فجــأة وانضــم إلــى عباســي مــدني وعلــي بلحــاج (**) ثــم افــرج لكــن كبیــر اع

، فســـافر للخـــارج وفـــي الوقـــت الحاضـــر یعـــیش فـــي المنفـــى فـــي ١٩٩٢عنـــه فـــي عـــام 
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ألمانیا حیث منح لجوءًا سیاسیًا وعمل كمتحّدث رسمي للجبهة. كان كبیـر نشـیطًا جـدًا 
  في تمثیل أهداف الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ.

. تتكــّون مــن جماعــة غیــر رســمیة مــن الممثلــین الشــیعة فــي میةالكتلــة اإلســال
الجمعیـــة الوطنیـــة البحرینیـــة التـــي كانـــت نشـــیطة فـــي الســـبعینات وانحـــدرت فـــي الوقـــت 

  الحالي.
  . راجع حركة النهضة اإلسالمیة في تونس.كركر، صالح

). عضـو المكتـب التنفیـذي لحـزب جبهـة العمـل - ١٩٤٨(  الكساسبة، أحمد
. كـــــان الكساســـــبة أیضـــــًا عضـــــو كتلـــــة ١٩٩٤منـــــذ عـــــام  (*)األردن اإلســـــالمي فـــــي 

  .١٩٩٣أصولیة في مجلس البرلمان األدنى في عام 
). عــالم أزهــري دینـي ومــن الخطبــاء ١٩٩٦ – ١٩٣٣(  كشــك، عبــد الحمیــد

األصولیین المصریین األكثر شهرة والذي جـذبت خطاباتـه عشـرات اآلالف مـن النـاس 
أثنــاء فتــرة حكــم الــرئیس جمــال عبــد الناصــر وســجن أیـام الجمعــة. ســجن كشــك وعــّذب 

ـــّرئیس الســـادات وفســـاد ١٩٨١أثنـــاء حكـــم الـــرئیس أنـــور الســـادات فـــي عـــام  . هـــاجم ال
الجــیش وزوجــة الــرئیس  المخّلــة بــاآلداب. بیعــت أشــرطته المســّجلة بعشــرات اآلالف. 
لكــن كشــك هــاجم العقائــد المتشــددة لشــكري مصــطفى وعبــد الســالم فــرج (**). راجــع 

  یضًا الجماعات اإلسالمیة.أ
). هـــو عضـــو المكتـــب التنفیـــذي لحـــزب -١٩٣٩(  كفـــاحي، أحمـــد مجـــالي

فــي األردن. ولــد كفــاحي فــي إربــد وحصــل علــى اإلجــازة  (*)جبهــة العمــل اإلســالمي 
فـــــي الشـــــریعة اإلســـــالمیة مـــــن جامعـــــة دمشـــــق والماجســـــتیر والـــــدكتوراه فـــــي الشـــــریعة 

ح محاضــــرًا فــــي بعــــض الجامعــــات اإلســـالمیة مــــن جامعــــة األزهــــر فــــي مصـــر. أصــــب
  .١٩٩٣ – ١٩٨٩األردنیة واختیر إلى مجلس النواب في البرلمان لفترة 

، ســـواء أكـــان (*). یعتبـــر أكثـــر األصـــولیین أن أّي إنحـــراف عـــن التوحیـــد الكفـــر
سیاسیًا، فقهیًا أم عقـدیًا أم شخصـیًا، هـو كفـر. علـى سـبیل المثـال، یعتبـرون اغتصـاب 

إذ أن السـلطة فـي حقیقـة أمرهـا، بـالمعنى العـام والخـاص، هـي  السلطة السیاسـیة كفـرًا.
تـــدور  (*)ولیســـت للفـــرد. لـــذا، فـــإن قضـــایا المشـــروعیة  (*)مـــن خصـــائص األلوهیـــة 
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مجــاًال  (*)األصــولّیة المعتدلــة. بینمــا تتــرك (*)وجاهلیــة العــالم  (*)حــول حاكمیــة اهللا 
ّیة المتشــددة صــارمة جــدًا مــن كافیــًا لحریــة االعتقــاد، والتعبیــر، والحركــة، فــإن األصــول

ناحیة إلصاق عبارات التكفیر. األصولّیة المتشددة تعتبر، علـى سـبیل المثـال، أّي نـوع 
مـن أنـواع اإلستســالم للضـغوط الفردیـة أو السیاســیة أو االجتماعیـة أو اإلنسـانیة كفــرًا. 
ــــى أیــــة حــــال، إال أن األصــــولّیة المعتدلــــة تتقبــــل حقیقــــة ضــــعف اإلنســــان ووجــــود  عل

ألحـــداث الخارجـــة عـــن الّســـیطرة والظـــروف الصـــعبة، فهـــي تعطـــي فســـحة أكبـــر فـــي ا
  تفسیرها لقضیة السیادة والحكم.

ــــان بعــــدم مناقضــــة البــــرامج واألنظمــــة اإلنســــانیة للشــــریعة  إال أن االتجــــاهین یطالب
. وبمــا أن الســیادة اإللهیــة تغّطــي الشــؤون الدنیویــة والدینیــة، فــإن نتائجهــا (*)اإللهیــة 

الغالــب بالسیاســة، التــي تــنظم حیــاة اإلنســان والمجتمــع. فالشــریعة ال تعــالج  تتعلــق فــي
األمـور الغیبیــة فقـط بــل الشـؤون الدنیویــة أیضـًا. كمــا أن الشـریعة تتغلغــل فـي الضــمیر 
اإلنســاني وكــذلك فــي الوجــود السیاســي لإلنســان. ومــع أّن االهتمــام بالحیــاة اآلخــرة هــو 

لـدنیوي هـو أیضـًا مهـم، وهـو الجسـر بـین المـدنس ، إال أن الوجود ا(*)جزء من الدین 
والمقــدس. راجــع أیضــًا عبــد الــرحمن، عمــر؛ ابــن عبــد الوهــاب، محمــد؛ حــزب الــدعوة 
اإلســالمیة فــي العــراق؛ الــردة؛ التطــرف؛ الغنوشــي، راشــد؛ اهللا؛ الحكــم؛ جماعــة العزلــة 

عــة الجهــاد الشــرعیة؛ حــزب اهللا؛ إبــن تیمیــه، تقــي الــدین أحمــد؛ الدولــة اإلســالمیة؛ جما
اإلسـالمي؛ الجهــاد؛ الجاهلیــة؛ العلــم؛ شــاهین، عبـد الصــبور؛ الشــورى؛ ســریة، صــالح؛ 

  النّص.
). هــو عضـو المكتــب السیاســي لحــزب جبهــة العمــل -١٩٤٨(  كفــوین، أحمــد

. كــــان كفــــوین عضــــو مجلــــس النــــواب فــــي البرلمــــان بــــین ١٩٩٤منــــذ  (*)اإلســــالمي 
غرافیــة مــن جامعــة دمشــق، ثــّم . حصــل علــى شــهادة فــي األدب والج١٩٩٣ – ١٩٨٩

 ١٩٧٠عمـل فـي وزارة النقـل. أصـبح كفـوین فیمـا بعـد مـدیر مدرسـة دینیـة. واتجـه منــذ 
  إللقاء الخطابات والدروس في المساجد.

  . راجع تجمع العلماء المسلمین.كنج، زهیر

  . راجع محتشمي، علي أكبر.یة اهللا المهدويآكني، 

  اسیة الحالیة في إیران الیوم.. هي أحد االّتجاهات السیكوادر البناء
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. ّجمـــع (*)كــوادر البنــاء تشــیر إلـــى مؤیــدي الــرئیس الســابق علـــي أكبــر رفســنجاني
لكـــي تـــدعم سیاســـات  ١٩٩٦رفســـنجاني فئـــات مختلفـــة مـــن المجتمـــع أثنـــاء انتخابـــات 

  التنمیة الحالیة. وتركز كوادر البناء االهتمام على الحاجة للتصنیع الثقیل.
بیة على دعم التجار وبعض الدوائر الجامعیة وعدد كبیـر مـن تشتمل قاعدتها الشع

شــــكلها  -المســــتخدمین الحكــــومیین وأصــــحاب الــــدكاكین. لــــم تأخــــذ كــــوادر البنــــاء بعــــد
  النهائي أو تطّور برنامجها السیاسي.

  . راجع النقشبندیة.كوشان، محمد أسعد

عضـــو المكتـــب التنفیـــذي لحـــزب جبهـــة ). هـــو -١٩٣٧(  الكیالنـــي، إبـــراهیم
. ولــد فــي الســلط، األردن وحصــل علــى اإلجــازة مــن (*)لعمــل اإلســالمي فــي األردن ا

. أصــبح الكیالنــي وزیــرًا ١٩٧٨جامعــة بغــداد والــدكتوراه مــن جامعــة األزهــر فــي عــام 
  .١٩٩٣وعضوًا في مجلس النواب في البرلمان في عام  ١٩٩١لألوقاف في عام 

  -ل - 
  ي في لبنان.. راجع حركة التوحید اإلسالماللجان اإلسالمیة

  . راجع حركة التوحید اإلسالمي في لبنان.لجان المساجد واألحیاء

  . راجع المسعري، محمد.لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة

   -م - 
بشــكل  (*). عنــد أكثــر األصــولیین تتعــارض الماركســیة مــع اإلســالمالماركســیة

الماركســـیة ، أمـــا (*)علـــى االعتقـــاد بـــاهللایؤســـس نظامـــه  (*)جـــوهري. إذ أن اإلســـالم 
فتقــــوم علــــى اإللحــــاد. وعنــــدهم، تســــیطر المادیــــة الدیالكتیكیــــة علــــى الماركســــیة بینمــــا 

  یسیطر الخالق على اإلسالم.
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فــي النهایــة، بینمــا تــرى الماركســیة الصــراع عمومــًا مــن منطلــق اقتصــادي مـــادي، 
، الشــیوعیة واالشــتراكیة)، یــرى األصـــولیون أن الصــراع هــو حقــًا بـــین (*)( الرأســمالیة

ـــدین عمومـــًا، یمثـــل النزعـــة الروحانیـــ لروحانیـــة والمادیـــة. فاإلســـالم،ا ، أمـــا المادیـــة ةوال
الماركســـیة هـــي المســـتوى األكثـــر فتمثلهـــا الرأســـمالیة، واالشـــتراكیة والشـــیوعیة. إال أن 

تقـــــدمًا فـــــي المادیـــــة المیكانیكیـــــة والثقافیـــــة، وبـــــالرغم مـــــن أّن المعســـــكرین، الرأســـــمالي 
یمـا بینهمــا ویشـنان الحـروب مــن أجـل فائـدتهما الخاّصــة، إال واالشـتراكي، یتصـارعان ف

  .(*)أن اختالفهما مسألة تتعلق بمستوى المادیة، والتنظیم والمنهج
بینمـا یتبنــى بعــض األصــولیین، مثــل مصـطفى الســباعي وّســید قطــب(**)، بعــض 

علـى المفاهیم الماركسیة واإلشتراكیة، مثل المسـاواة فـي توزیـع الثـروات وسـیطرة الدولـة 
اإلنتــاج، إال أنهــم ینســبونها إلــى اإلســالم. راجــع أیضــًا الرأســمالیة؛ النظــام االقتصــادي؛ 

  العدالة؛ المنهج؛ التكافل؛ قطب، ّسید؛ شریعتي،علي؛ العدالة االجتماعیة.
الســلطة المعیاریــة للماضــي هــو، بطریقــة أو أخــرى، إحــدى . إن رفــض الماضــي

المیــّزة رفــض الفقــه وعلــم الكــالم والسیاســة  میــّزات األصــولیة اإلســالمیة. وتتضــّمن هــذه
أن الفقــه التقلیــدي لــم ینظــر ومجــاالت أخــرى. تتناســى األصــولیة، علــى ســبیل المثــال، 

الـدیني، كمــا افترضـت إمكانیــة  (*)للــنّص  (*)إلـى نفسـه أصــًال كرؤیـة معیاریــة أبدیـة 
إجمـاع آخـر ال ینسـخه إال  (*)التغییر الجـذري ضـمن تركیباتهـا. فالمقولـة أن اإلجمـاع

  هي مقولة تقلیدیة، ولیست جدیدة.
مجـــرد الـــدعوة العامـــة لتجدیـــد الفقـــه  (*)ولقـــد تجـــاوز أصـــولیون مثـــل حســـن الترابـــي

ومؤسســاته وأصــوله. ال یأخــذ الترابــي فــي الحســبان، علــى ســبیل المثــال، أن اســتمراریة 
ه المــــذاهب الفقهیــــة األربعــــة ال تعــــود إلــــى إدعــــاء معــــین بــــل إلــــى تبنــــي الجماعــــة لهــــذ

المـــذاهب. فالعلمــــاء الســـابقون ومؤسســــو المـــذاهب الفقهیــــة مـــا ادعــــوا منزلـــة تأسیســــیة 
ـــة لمصـــادر  (*)لمدارســـهم، مـــع أنهـــّم إعتقـــدوا، كمـــا فعـــل الترابـــي، بالمشـــروعیة  األبدّی

والســنة النبویــة، والقلیــل مــن النمــاذج السیاســیة المتمثلــة بالخلفــاء  (*)التشــریع: القــرآن 
تمثـــل حّجـــة الترابـــي، ومســـعى األصـــولیین عمومـــًا، تطـــورًا الراشـــدین. علـــى أیـــة حـــال، 

فقهیًا قائمًا على  إعادة تأسیس األصول التاریخیة مـن الـنّص وٕاعـادة صـیاغة النمـاذج 
  األولیة.
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وهكــذا، یســـتدعي األصــولیون مناقشـــات مماثلــة للتـــي حــدثت فـــي الماضــي، وتبقـــى 
تفضـي إلـى األصـول نفسـها:  تحسیناتهم الفقهیة ضمن العملیـات الفقهیـة التقلیدیـة التـي

القرآن، والسنة النبویة، اإلجماع والرأي. فإبداع األصولیین یرتكز، على أیـة حـال، فـي 
تحریـــر النمـــاذج فقهیـــة التـــي بنیـــت لمجتمعـــات معّینـــة، وفـــي إعـــادة تشـــكیلها لمجتمـــع 
ـــل وغیـــر موجـــود ومثـــالي. عـــالوة عـــن ذلـــك، وبینمـــا عكـــس الفقـــه التقلیـــدي مـــن  متخّی

اریخیة القّوة التأسیسیة لألمة وٕاجماعها، فإن إعادة التأصـیل األصـولیة للفقـه الناحیة الت
تصبح نموذجًا تقـدمیًا لنظریـة سیاسـیة جدیـدة تهـدف إلـى دفـع المسـلمین إلعـادة توجیـه 

  حدیث . راجع أیضًا التاریخ. (*)وقیام مجتمع إسالمي (*)مسار تاریخهم
مــؤخرًا أن یؤســس حزبــًا . هــو أصــولي معــروف جـدًا حــاول ماضــي، أبــو العــال

في المنیا في صعید مصـر. أثنـاء دراسـته  ١٩٥٨جدیدًا، الوسط. ولد ماضي في عام 
أصــولیًا، لكنــه االبتدائیــة، عــرف بتمیــزه واهتمامــه الخــاّص بالریاضــیات. مــا كــان أبــوه 

كان لدى ماضي معرفة بالطرق الصوفیة. أثنـاء دراسـته الثانویـة، لـم یبـدي ماضـي أّي 
وهزیمــة مصــر  (*)مــع إســرائیل ١٩٦٧ن فــي السیاســة. إال أنــه بعــد حــرب اهتمــام معــیّ 

بــدأ التفكیــر بالعمــل السیاســي واالنتقــام. فــي ذلــك الوقــت، فّكــر باالنضــمام إلــى الجــیش 
  .١٩٧٦إال أنه انتهى بدراسة الهندسة في 

أثنــــاء حیاتــــه الجامعیــــة، اصــــبح ماضــــي مؤمنــــًا جــــدًا، فــــأطلق لحیتــــه وانضــــم إلــــى 
، انضــّم إلــى اتحــاد الطــالب وفــاز برئاســته. كــان ١٩٧٧. فــي (*)میة الجماعـة اإلســال

هذا االتحـاد األول الـذي سـیطرت علیـه الحركـة اإلسـالمیة. الحقـًا، سـیطر األصـولیون 
. أصــــبح ماضــــي نائــــب رئــــیس اتحــــاد ١٢علــــى اتحــــادات ثمــــاني جامعــــات مــــن أصــــل

ت الـّرئیس الطالب الوطني. وكما فعلـت الحركـة اإلسـالمیة، وقـف ماضـي ضـّد سیاسـا
أنــور الســادات تجــاه إیــران والشــاه وٕاســرائیل. ســجن ماضــي، وخــالل تلــك الفتــرة انضــّم 

. عــارض ماضـــي االتجـــاه العنیــف عنـــد بعـــض الحركـــات (*)إلــى اإلخـــوان المســـلمین 
اإلســـالمیة وحـــاول مصـــالحة الفـــروع المختلفـــة لالتجـــاه اإلســـالمي. انضـــّم إلـــى اتحـــاد 

  رئیس.المهندسین فیما بعد وأصبح نائب ال
والختالفـه مــع سیاسـات اإلخــوان، حـاول ماضــي مـع آخــرین تأسـیس حــزب الوســط، 

الیـــوم. فطـــرد بعـــدها مـــن اإلخـــوان فـــي عـــام  إال أنـــه لـــم یحصـــل علـــى التـــرخیص حتـــى
١٩٩٦.  
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. هـــذا مجاهـــدو مجتمـــع اإلســـالم (مجاهـــدون ســـازماني إســـالم)
قنتبـــادي،  ، كـــان بقیــادة شـــمس الـــدین١٩٤٠التنظــیم اإلیرانـــي، الـــذي تأســس فـــي عـــام 

. اســتعمل الكاشــاني التنظــیم فــي (*)عضــو المجلــس المتحــالف مــع آیــة اهللا الكاشــاني
 ٢٠مجابهاته مع رئیس الوزراء مصّدق بعدما افترق الزعیمان، خصوصـًا بعـد أحـداث 

فــي المعارضــة . كمــا تحــالف المجتمــع أحیانــًا مــع قــوى إســالمیة ١٩٥٢یولیــو/ تمــوز 
فــي الحیــاة العاّمــة اإلیرانیــة . وألن المجتمــع اعتمــد  للحــد مــن االنجــراف نحــو العلمانیــة

كثیرًا على الكاشـاني أنطفـأ مـع كسـوف الكاشـاني السیاسـي بعـد انقـالب أغسـطس/ آب 
١٩٥٣.  

، أّسســت منظمــة مجاهــدي خلــق فــي إیــران. ١٩٦٥. فــي عــام مجاهــدي خلــق
. )(*من مؤسیبسها محمد هانیفنزاد وسعید محسن الذي انشّق عن حركـة تحریـر إیـران

. سـاهم المجاهـدون فـي انتصـار الثـورة (*)تجمع هذه المنظمة اإلسالم مـع الماركسـیة 
وأصــبحت  (*)ثــورة، عارضــت اإلمــام الخمینــيل. لكــن بعــد ا(*) ١٩٧٩اإلیرانیــة لعــام 
  قوة معارضة.

أّســــس هـــــانیفنزاد ومحســــن وخریجـــــون آخــــرون أربعـــــة مــــن جامعـــــة طهــــران حركـــــة 
بــأّن كــّل زاد، وهــو مهنــدس زراعــي مــن تبریــز، اســتنتج هــانیفن ١٩٦٣المجاهــدین. بعــد 

الحركــات األخــرى فشــلت وقــّرر اإلســتمرار بتحــّدي نظــام الشــاه. هــذه المنظمــة جــاءت 
ممـــا  ١٩٧٩ – ١٩٧٨كمحاولـــة حقیقیـــة لتطـــویر إیـــدیولوجیا شـــیعّیة ثوریـــة قبـــل ثـــورة 

 (*)دأعطـى اإلسـالم شـكًال متشـددًا وثوریـًا جـدًا. جعلـت الحركـة مبـادئ التوحیـد والجهـا
واالستشــهاد، عقائــد سیاســیة ثوریــة. عــالوة علــى ذلــك، جمعــت برنامجــًا ناشــطًا للعمــل 

اإلســالم تفســیرًا یســـاریًا مســتندًا إلــى الماركســیة باإلضــافة إلـــى  (*)الســري مــع تفســیر 
  الحركات الثوریة في العالم. (*)تاریخ 

فــي الحركــة فــي  والحقــًا، التزمــت الحركــة اللینینیــة الماركســیة ممــا أّدى إلــى انشــقاق
إلى فئتین، فئة ماركسیة وأخرى إسالمیة. الفئة الشیوعیة سمیت فیمـا بعـد  ١٩٧٥عام 

بـــال بیكـــار، أمـــا الفئـــة اإلســـالمیة فأبقـــت علـــى اســـم المجاهـــدین. وعنـــد الفئـــة األخیـــرة، 
ـــــة ثوریـــــة عظیمـــــة. وتعتقـــــد بـــــأّن اإلســـــالم   (*)تجســـــدت ثقافـــــة إیـــــران الشـــــیعّیة إمكانی

النبــي مــن قبـــل، یــؤّدي إلـــى دولــة مّتحــدة. وتفتـــرض بــأّن الظلـــم األصــیل، كمــا مارســـه 
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. ساعد الخطاب السیاسـي لعلـي (*)واالستغالل یزوالن عند إقامة المجتمع اإلسالمي 
  في دعم المنظمة كثیرًا. (*)شریعتي 
 ١٩٧٠، بـــدأ المجاهـــدون التـــدریب العســـكري، وفـــي عـــام ١٩٧٩وٕالـــى  ١٩٧٠فـــي 

 ١٠٠، سـجن حـوالي ١٩٧٢ة ضّد النظام. وفي عـام أطلقت العملیات العسكریة السریّ 
أطلــق ســراح  ١٩٧٨علــیهم بــالموت. بعــد  عــام  ،مــنهم حكــم ١٠مــن الزعمــاء الكبــار، 

هــــؤالء المحجــــوزین. بــــدأ المجاهــــدون حملــــة اغتیــــاالت وتفجیــــرات. تمكــــن النظــــام فــــي 
  منتصف السبعینات من السیطرة على نشاطات المنظمة.

الـــذي كـــان فـــي  (*)مـــة االتصــال بآیـــة اهللا الخمینـــي فــي هـــذه األثنـــاء، بـــدأت المنظ
العـــراق لكنهـــا أخفقــــت فـــي التوّصـــل إلــــى اتفاقیـــة معـــه بســــبب إصـــرار الخمینـــي علــــى 
القیــادة. علــى أیــة حــال، یقــال بــأّن الخمینــي تبّنــى بعــض مفــاهیمهم مثــل المستضــعفین 

. بســـــبب االختالفـــــات ١٩٧٨والمســـــتكبرین. مـــــع هـــــذا، ســـــاهمت المنظمـــــة فـــــي ثـــــورة 
باإلضـافة إلـى  (*)یدیولوجیة األساسیة مع الخمیني، حول مفهوم الدولة اإلسـالمیة األ

دعــوة الحركــة لتــأمیم المصــادر الطبیعیــة والحقــوق المســاویة للمــرأة، أصــبحت المنظمــة 
  قوة المعارضة الرئیسیة للنظام الجدید.

، بـــدأ المجاهـــدون االضـــطرابات احتجاجـــًا علـــى سیاســـات النظـــام ١٩٨١فـــي عـــام 
یــــد وشــــّكلوا حكومــــة فــــي المنفــــى. منــــذ ذلــــك الحــــین اشــــتركت الحركــــة فــــي حــــرب الجد

العصابات ضد النظام. تعسكر الحركـة الیـوم فـي كردسـتان، وهـي منطقـة مجـاورة لكـل 
  من إیران والعراق. وتطالب بالحكم الذاتي لألقّلیات.

و اعتقـــد المجاهـــدون بـــأن لـــدیهم القـــوة بمـــا فیـــه الكفایـــة فحـــاولوا فـــي حزیـــران/ یونیـــ
إقامة االحتجاجات الشعبیة ضّد النظام. لكّنهم أخفقـوا فـي تقویضـه وكـان البـّد  ١٩٨١

أن یقیمـوا مراكــزهم فـي العــراق. كـان المجاهــدون فـي ذلــك الوقـت تحــت سـیطرة مســعود 
الــذي مــال إلــى تخفیــف هجماتــه علــى اإلمبرالیــة ودعــا للثــورة االجتماعیــة  (*)رجــوي 

طیــة وتعددیــة األحــزاب السیاســیة وحقــوق اإلنســان وبــدًال مــن ذلــك شــّدد علــى الدیموقرا
  . عاش رجوي فیما بعد في أوروبا.(*)

لــم تســتقطب المنظمــة الجمهــور بســبب سیاســتها النخبویــة. فمنحــت العضــویة إلــى 
طـالب الجامعــة ومهنیـي الطبقــة المتوســطة. عـالوة عــن ذلــك، دعـت لحــرب عصــابات 

طهیـر إیـران مـن التـأثیر الغربـي وخلق جیش شعبي لمحاربـة الشـاه. كمـا دعـت أیضـًا لت
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لكــي تحمــي القــیم الشــیعّیة التقلیدیــة. راجــع أیضــًا الثــورة اإلســالمیة فــي إیــران؛ الحــرس 
  الثوري.

ــــا، وآیــــة اهللا الخمینــــي، وأبــــو  المجتمــــع اإلســــالمي. یعتقــــد ّســــید قطــــب، وحســــن البن
البنیـــــة السیاســـــیة  (*)تحتـــــوي علـــــى أصـــــول (*)الحســـــن النـــــدوي(**) بـــــأّن الشـــــریعة 

، والدولـة. (*)جتماعیة المستقیمة الكاملة التي تتعامل مع الفرد، والعائلـة، والمجتمـعاال
فالشـــریعة اإلســـالمیة قـــادرة، بســـبب تفوقهـــا السیاســـي واالجتمـــاعي واألخالقـــي، وطبقـــًا 
لألصولیین مثل حسـن البنـا، وسـید قطـب، أبـي الحسـن النـدوي وآیـة اهللا الخمینـي، فـإن 

العــــالم إلــــى الحقیقــــة لتأســــیس مجــــتمعهم ن فــــي دعــــوة اإلدعــــاء الحــــق واجــــب المســــلمی
هــي العالمــة المّمیــزة للمجتمعــات اإلســالمیة عــن تلــك غیــر  (*)اإلســالمي. فــاألخالق

  اإلسالمیة.
فـــي هـــذا المجـــال، فـــإن حّجـــة اإلمـــام الخمینـــي بســـیطة ومباشـــرة. یقـــول بأنـــه بینمـــا 

لهنـود، وبینمـا كانـت سكان أمریكا مـا زالـوا مـن ا ، وكان(*)تغلبت الظلمة على الغرب 
االمبراطوریـــة الرومانیـــة واالمبراطوریـــة الفارســـیة تعانیـــان مـــن الحكومـــات اإلســـتبدادیة 

قــوانین إلهیــة أذعــن لهــا النبــي أیضــًا. هــذه القــوانین، التــي  (*)والعرقیــة، قــّدم اإلســالم 
 تغّطي الشؤون اإلنسانیة من الوالدة إلـى الوفـاة ومـن السیاسـة إلـى الشـؤون االجتماعیـة
ـــــذین  ـــــرین ال والعبـــــادة، یمكـــــن أن تؤّســـــس لمجتمـــــع إســـــالمي حـــــدیث. إن أولئـــــك المفّك
ینشـــغلون بعـــدم كمـــال المجتمعـــات اإلســـالمیة وضـــرورة االســـتعارة مـــن الغـــرب قواعـــد 
ـــة أو إمبریـــالیین. راجـــع أیضـــًا األصـــالة؛ الحضـــارة؛  ـــا جهل الوجـــود االجتمـــاعي فهـــم إّم

یــة؛ التشــریع؛ التحریــر؛ الماضــي؛ الــدین؛ الدولــة اإلســالمیة؛ الفقــه؛ المجتمعــات الجاهل
  الغرب؛ األحزاب؛ الشریعة؛ التوحید.

  . راجع الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ.مجتمع القیم

الحقیقیـــة  (*). یعـــرف األصـــولیون المتشـــددون األمـــة المجتمعـــات الجاهلیـــة
، الــذي هــو جنســیتها. ومــا عــدا (*)علــى أنهــا جماعــة مــن النــاس تــرتبط بــرابط الــدین 

لــیس هنــاك أمــة حقیقیــة فـال األرض، أو الجــنس، أو اللغــة، أو المصــالح المادیــة ذلـك ف
عنـد ّسـید قطـب وأبـي األعلـى  (*)كافیة لتأسـیس أمـة مسـتقیمة. تكمـن أهمیـة اإلسـالم 

في قابلیته لتوحید اإلنسانیة على القواعد الدینیـة والـتخّلص مـن الجـنس  (*)المودودي 
. (*)یبنــى أساســًا علــى الشــریعة  (*)اإلســالمي  واللغــة واألرض والثقافــات. فــالمجتمع
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إن الدین عندهم هو الجنسـیة والنقطـة المركزیـة فـي حیـاة المسـلمین. لـذا، ال ینبغـي أن 
یقّلــــد المســــلمون المســــیحیین الــــذین فصــــلوا السیاســــة عــــن الــــدین، فالتجربــــة األوروبیــــة 

ي ال تعتبـــر التــ (*)تختلــف عـــن التجربــة اإلســـالمیة. فاإلســالم یختلـــف عــن المســـیحیة
  نفسها نظامًا سیاسیًا لألمة.

تتحــّول المجتمعــات اإلســالمیة إلــى مجتمعــات جاهلیــة عنــدما تحكــم بموجــب الحكــم 
العـــالم فتنبـــع مـــن إتبـــاع البشـــر  (*). أمـــا جاهلیـــة  (*)اإلنســـاني وتتجّنـــب حاكمیـــة اهللا

لــه، بشــریة. إن المجتمــع الــذي یبنــي علــى اإلنســان، ال اإل (*)لنظــام إنســاني وفلســفة 
هـــــو مجتمـــــع جـــــاهلي، طبقـــــًا لألصـــــولیین المتشـــــددین. راجـــــع أیضـــــًا جماعـــــة الجهـــــاد 

  اإلسالمي؛ جماعة المسلمین؛ الجهاد؛ التحریر؛ الجاهلیة؛ الطلیعة.
، لكّنـه (*)مجلس تشـخیص مصـلحة النظـام. أسـس هـذا المجلـس آیـة اهللا الخمینـي 

والیــة الفقیـــه،  *)(ظهــر كمؤسســة مهمــة فـــي النظــام مــع تــولي آیـــة اهللا علــي خــامنئي 
 (*)یعـــّین الـــّرئیس الســـابق علـــي أكبـــر رفســـنجاني  ١٩٩٧الـــذي اصـــدر مرســـومًا فـــي 

  رئیسًا ألعلى مجلس رسمي في النظام.
حــل النزاعــات بــین الســلطات التشــریعیة والســلطات كانــت مهّمــة المجلــس األصــلیة 

ـــــه تطـــــور كهیئـــــة التخـــــاذ القـــــرارات المركزیـــــة فـــــي الجمه وریـــــة الدســـــتوریة األخـــــرى لكّن
 (*)اإلیرانیـــة. ومـــن أعضـــاء هـــذا المجلـــس رئـــیس الجمهوریـــة، رئـــیس مجلـــس الشـــورى

ورئیس المحكمة العلیا. هذا یعني في الواقع بأّن رفسنجاني أصـبح، بعـد تـرك الرئاسـة، 
السلطة الثانیة في الجمهوریة ، بعد خامنئي، إّن رئیس هذا المجلس هـو الرجـل الثـاني 

ــــ  فـــي النظـــام اإلیرانـــي. فـــالمجلس باإلضـــافة إلـــى  ٢٥متكـــّون مـــن األفـــراد الـــدائمین ال
أعضـــاء یحكـــم المنصـــب، والـــذین هـــم رؤوس الســـلطات الـــثالث، التشـــریعیة والتنفیذیـــة 

. راجــع أیضــًا رفســنجاني، علــي (*)والقضــائیة وبعــض أعضــاء مجلــس حفــظ الدســتور 
  أكبر.

فــي  إلــى إیــران مــن فرنســا (*). بعــد عــودة آیــة اهللا الخمینــي المجلــس الثــوري
، شـــّكل المجلـــس الثـــوري لســـد الفـــراغ الـــذي تركتـــه مغـــادرة الشـــاه. وأصـــبح ١٩٧٩عـــام 

المجلس المؤسسة األقوى التي حكمت إیران والمسؤولة عن نشـاطات المؤسسـات التـي 
 ١٥والمحـــاكم الثوریـــة. تكـــون المجلـــس مـــن  (*)مثـــل الحـــرس الثـــوري أنشـــأت حـــدیثًا 

كبــر هاشــمي رفســنجاني ومحمــد حســین عضــوًا، غــالبیتهم مــن رجــال الــدین مثــل علــي أ
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بهشــتي (**)، باإلضــافة إلــى لیبــرالیین مثــل أبــي الحســن بنــي صــدر ومهــدي بازركــان 
بعد إقامة حكومة دستوریة. راجع أیضـًا بهشـتي،  ١٩٨٠(**). حّل المجلس في عام 

ــــار  ــــي؛ حركــــة تحریــــر إیــــران؛ التی محمــــد؛ الثــــورة اإلســــالمیة فــــي إیــــران؛ خــــامنئي، عل
  سنجاني، علي أكبر.المصّدقي؛ رف

عضوًا یتم انتخـابهم كـّل  ٨٣. هذا المجلس اإلیراني یتكّون من مجلس الخبراء
 (*)سبع سنوات من كّل منـاطق إیـران لكـي یضـبط ویشـرف علـى احتـرام الـولي الفقیـه 

. یـراج هـذا المجلـس األهلیـة (*)للمسیرة الثوریة التي جاء بهـا اإلمـام آیـة اهللا الخمینـي 
یـة أیضـًا لمرشـد الثـورة ولـه الحــق فـي عزلـه فـي حالـة فقدانـه ألحـد شــروط العقلیـة والبدن

فــي الوقــت الحاضــر هــو آیــة اهللا أو اإلیمــان. إّن رئــیس المجلــس  (*)الوالیــة، كالعقــل 
ــــي مشــــكیني؛ وكــــان الــــرئیس الســــابق رفســــنجاني  النائــــب األول. راجــــع أیضــــًا  (*)عل

  فقیه.منتظري، حسین علي؛ طالقاني، الّسید محمود؛ ولي ال
. مجلـــس الشـــورى كـــان مطلبـــًا ألكثـــر الحركـــات األصـــولیة، مجلـــس الشـــورى

خصوصــًا فــي بلــدان شــبه الجزیــرة العربیــة والــدول الخلیجیــة. دعــت حركــات اإلصــالح 
التحّرریـــة إلـــى إقامـــة مجلـــس الشـــورى التمثیلـــي أثنـــاء العشـــرینات والثالثینـــات. وبینمـــا 

 (*)لس تمثیلیــة تحــت غطــاء الشــورىقمعـت هــذه الحركــات، إال أن الــدعوة إلقامــة مجــا
أصــبحت أكثــر انتشــارًا. عــالوة عــن ذلــك، تصــف الحركــات األصــولیة العدیــدة مكاتبهــا 

  السیاسیة أو مجالسها العامة بمجالس شورى.
بعــد حــرب الخلــیج الثانیــة، أسســت المملكــة العربیــة الســعودیة، علــى ســبیل المثــال، 

 (*)بالشــریعة (*)مشــروعیة السیاســیة مجلســًا استشــاریًا كمجلــس الشــورى الــذي یــربط ال
والقرابة العشائریة. یعمل مجلس الشورى عنـد األصـولیین كبـدیل أصـلي عـن البرلمـان. 
راجــــع أیضــــًا المــــؤتمر القــــومي البحرینــــي؛ بنــــي صــــدر، أبــــو حســــن؛ البشــــیر، عمــــر؛ 
الدســتور؛ حــزب اهللا؛ المنظمــة الدولیــة لإلخــوان المســلمین؛ الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ؛ 

اعـــة الجهــــاد اإلســــالمي؛ مجلــــس الشــــورى فـــي إیــــران؛ مجلــــس تشــــخیص مصــــلحة جم
النظــــام؛ النبهــــاني، تقــــي الــــدین؛ نــــوري، علــــي أكبــــر؛ رفســــنجاني، علــــي أكبــــر نــــاطق؛ 

  روحانیات موباریز؛ التیار المصّدقي؛ یاغي، محمد حسین.
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اإلیرانـي عـّدة سـلطات إلـى  (*). یعطـي الدسـتور مجلس الشورى في إیران
. فهــو مركــز العملیــة التشــریعیة وســن القــوانین باإلضــافة إلــى التصــدیق هــذا المجلســس

علــى تعیــین الحكومــة واإلشــراف علــى أعمالهــا. كمــا یمكــن لهــذا المجلــس التحــري عــن 
نشاطات وسیاسات رئیس الجمهوریة باإلضافة إلـى عزلـه بانتظـار موافقـة الـولي الفقیـه 

عاهـدات مـع البلـدان األجنبیـة. . إّن المجلس أیضًا مسؤول عـن التصـدیق علـى الم(*)
عضــوًا ینتخبــون مباشــرة مــن قبــل النــاس. كــان علــي أكبــر  ٢٧٠ویتكــون المجلــس مــن 

رئیســــًا للمجلــــس. راجــــع أیضــــًا مجلــــس الشــــورى، مجلــــس تشــــخیص  (*)نــــاطق نــــوري 
مصـــلحة النظـــام؛ التیـــار المصـــّدقي؛ نـــوري، علـــي أكبـــر نـــاطق ؛ رفســـنجانجي، علـــي 

  أكبر؛ روحانیات موباریز.
. هذا المجلس اإلیراني یتكّون مـن اثنتـي س المحافظة على الدستورمجل

) وســــّتة فقهـــاء ینتخـــبهم مجلــــس (*عشـــرة شخصـــیة، ســـتة فقهــــاء یعیـــنهم ولـــي الفقیـــه 
. هــذا المجلــس هــو الهیئــة الدســتوریة العلیــا فــي الجمهوریــة اإلســالمیة فــي (*)الشــورى

ة القــوانین التــي یصــادق إیــران ویشــرف علــى كــّل العملیــات االنتخابیــة ویــدرس دســتوری
  علیها مجلس الشورى.

. هـو وزیـر الداخلیـة السـابق للجمهوریـة اإلسـالمیة فـي محتشمي، علـي أكبـر
إیران وأحد زعماء الیسار الرادیكالي اإلیرانـي أو المعارضـة مـن ضـمن المؤسسـة. كـان 

یون الیمین المحافظ مسیطرًا على الحكومـة. إّن الغطـاء الـدیني لهـذا الیسـار هـو روحـان
. یــــــدعو (*)، برئاســــــة رئــــــیس البرلمــــــان الســــــابق الشــــــیخ نــــــاطق نــــــوري (*)موبــــــاریز 

محتشـــمي، باإلضـــافة إلـــى الیســـار، إلـــى إصـــالح المشـــاكل االجتاعیـــة والسیاســـیة مـــن 
خالل تقلیص دور رجـال الـدین وزیـادة دور التقنیـین واإلصـالحیین. راجـع أیضـًا حـزب 

  اهللا.
  . راجع مجاهدي خلق.محسن، سعید

. راجــــع الجــــیش اإلســــالمي لإلنقــــاذ؛ الجماعــــة اإلســـــالمیة ، ســــعیدمخلــــوقي
  المسلحة.

  . راجع منظمة العمل اإلسالمي في العراق؛ الخمینیة.المدرسي، محمد تقي
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ــــادي . راجــــع منظمــــة العمــــل اإلســــالمي فــــي العــــراق؛ الجبهــــة المدرســــي، ه
  اإلسالمیة لتحریر البحرین؛ الخمینیة.

فـــي  (*)لجبهـــة اإلســالمیة لإلنقــاذ ). هــو رئــیس ا-١٩٣١(  مــدني، عباســـي
فـي الجزائـر. درس فـي الكتّــاب، ثـّم واصـل تعلیمـه فــي  ١٩٣١الجزائـر. ولـد مـدني فــي 

  مدرسة جمعیة العلماء الجزائرین.
واعتقــل بســبب  ١٩٥٤انضــّم مــدني إلــى جبهــة التحریــر الوطنیــة عنــدما بــدأت فــي 

د، انضــّم مــدني إلـــى هجماتــه علــى الفرنســـیین. اعتقــل مــدني لثمـــاني ســنوات. فیمــا بعـــ
بســــــبب  ١٩٦٦، وحلـــــت فـــــي عـــــام ١٩٦٣جمعیـــــة القـــــیم، والتـــــي أّسســـــت فـــــي عـــــام 

  في مصر. (*)احتجاجاتها على إعدام سید قطب 
)، فـــدرس ١٩٧٧ – ١٩٧٥وصـــال مـــدني التعلـــیم العـــالي فـــي بریطانیـــا العظمـــى ( 

الفلســفة وعلــم الــنفس، وحصــل علــى دكتــوراه فــي التعلــیم مــن جامعــة لنــدن. عمــل فیمــا 
  بعد كأستاذ في جامعة الجزائر.

، ألنـــه دعـــم إتجـــاه المعارضـــة السیاســـیة ١٩٨٤ – ١٩٨٢ســـجن مـــدني أثنـــاء فتـــرة 
انتقـــدت الحكومــــة العلمانیـــة وطالبـــت بحمایــــة  ١٩٨٢الدینیـــة، ووّقـــع رســـالة فــــي عـــام 

تشـــرین األول/ أكتـــوبر، أّســـس مـــدني مـــع آخـــرین،  ١٩٨٨. بعـــد أحـــداث (*)اإلســـالم 
  نقاذ وانتخب زعیمها.الجبهة اإلسالمیة لإل

أثناء قیادته، أصبحت الجبهة حركة شرعیة، وربحـت أغلبیـة كبیـرة مـن المقاعـد فـي 
، نّظمــت الجبهــة إضــرابًا لالحتجــاج علــى القــانون ١٩٩١االنتخابــات البلدیــة. فــي عــام 

االنتخــــابي الجدیــــد وللــــدفع باتجــــاه انتخابــــات برلمانیــــة ورئاســــیة مبكــــرة. عنــــدما بــــدأ أن 
على وشك االنتصار أثنـاء الـدورة األولـى مـن االنتخـاب، ألغـت الحكومـة الجبهة كانت 

نتــائج الــدورة األولــى مــن اإلنتخــاب باإلضــافة إلــى إلغــاء الــدورة الثانیــة. اعتقــل مــدني، 
. اتهم بالمؤامرة لتخریب أمن الدولـة، ثـّم حـّول إلـى المحكمـة (*)سوّیة مع علي بلحاح 

بسـبب  ١٩٩٧سـنة. أطلـق سـراحه فـي عـام  ١٢حیث حكم علیـه لفتـرة العسكریة لبیلدا 
  صفقة مزعومة مع الحكومة.

نشــر عباســي مــدني عــّدة أعمــال عــن الخصــائص الثقافیــة والدینیــة لإلســالم ویعتبــر 
. (*)مـــدني اصـــولیًا معتـــدًال یـــدعو إلـــى المنافســـة السیاســـیة مـــن خـــالل الدیموقراطیـــة 

السیاسـیة النخبویـة للجزائـر.  قّدمت الجبهة نفسها على أنهـا البـدیل الشـعبي عـن القیـادة
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راجــع أیضــًا الجماعــة اإلســالمیة المســلحة؛ بلحــاج، علــي؛ جــاب اهللا، عبــد اهللا؛ حركــة 
النهضـــة اإلســـالمیة فـــي الجزائـــر؛ الجـــیش اإلســـالمي لإلنقـــاذ؛ كبیـــر، رابـــح؛ الخطیـــب، 

  عبد الكریم.
  . راجع قوات الدفاع الشعبیة.مدني، مختار

  اإلسالمي في لبنان. . راجع حركة التوحیدمراد، عصمت

. مرجع التقلید هو لقب بوصـف بـه كبـار رجـال الـدین الكبـار عنـد مرجع التقلید
ــــة مــــن القــــرن  ــــة معین الشــــیعة اإلثنــــي عشــــریة. إّن عــــدد المراجــــع محــــدود. ففــــي مرحل

 (*)الماضي، وأثناء هذا القـرن، كـان هنـاك أربعـة مراجـع. وقـد اعتبـر آیـة اهللا الخمینـي
بط هــذه الرتبـــة الرفیعــة بـــأن یكــون للمرجــع كثیـــر مــن المقلـــدین أحــد هــذه المراجـــع. تــرت

  الذین یأخذون بآرائه وأحكامه الفقهیة وفي القضایا الدینیة.
لــیس مــن الضــروري أن یكــون للمراجــع وجهــات النظــر نفســها؛ علــى ســبیل المثــال، 

أبــو ، دعــا المرجــع آیــة اهللا (*)فبینمـا دعــا اإلمــام الخمینــي إلــى إقامــة الدولـة اإلســالمیة
ـــدین ١٩٩٢ – ١٨٩٩القاســـم الخـــوئي (  . والیـــوم، (*))، إلـــى فصـــل السیاســـة عـــن ال

، القائــد (*)علـى سـبیل المثـال، تختلــف الطائفـة الشـیعّیة علـى مرجعیــة آیـة اهللا خـامنئي
الحـــالي للجمهوریـــة اإلســـالمیة فـــي إیـــران، بســـبب الشـــك فـــي كفاءتـــه العلمیـــة للتصـــدي 

  .(*)لى ممارسة االجتهادوقدرته ع (*)للمرجعیة، مثل المعرفة 
لم تؤّسس المرجعیة بشكل رسمي. فلـیس هنـاك مجلـس معـین الختیـار المرجـع. إّن 
الحاجة تنبع من وجهة نظر شیعّیة بأنه ال یجوز تقلید رأي المجتهد المیت، وبـدًال مـن 
ذلــك یجــب تقلیــد المجتهــد الحــي. ومــن أجــل االنتقــال مــن مرتبــة اإلجتهــاد إلــى مرتبــة 

بد من موافقة المجتهدین اآلخرین والدوائر الدینیـة، وكـذلك أن یعـرف بـین المرجعیة ال 
النــاس بتواضــعه ومعرفتــه وتقــواه ومزایــا أخــرى. عنــدما یوجــد مثــل هــذا المجتهــد، یجــب 

رى كســعة االّطــالع واالســتقامة أخـأن یقّلـد. كمــا یجــب أن یكـون للمجتهــد مزایــا مماثلــة 
فــي الممارســة الحاجــة للعمــر الطویــل  والبســاطة، وعــدم وجــود مرجــع آخــر، ممــا یعنــي

  للوصول إلى تلك المرحلة.
إلــى كــل هــذا، یجــب أن یقلــده جماعــة عاّمــة كبیــرة وعنــدما تــوفي اإلمــام باإلضــافة 

الخمینـــي، تمثلـــت المرجعیـــة العظمـــى فـــي أربـــع آیـــات اهللا العظمـــاء، وكـــانوا یتمتعـــون 
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مرجعیــة الدینیــة والسیاســیة بـاحترام الطائفــة الشــیعّیة عمومـًا. حاولــت إیــران دعــم دمـج ال
فــــي والیـــــة الفقیــــه، أي القائـــــد خـــــامنئي، وكــــان لهـــــذا الفعـــــل ردود فعــــل عدیـــــدة، منهـــــا 

رض بضـــعة ااالحتكـــاك بـــین المؤسســـات الدینیـــة فـــي إیـــران والـــوطن العربـــي. كمـــا عـــ
  علماء إیرانیین، فاعتقلوا بسبب معارضتهم لمرجعیة خامنئي.

ورة خـامنئي إلـى موقـع المرجعیـة العظمـى دفعت المؤسسة الدینیـة فـي قـم بمرشـد الثـ
باإلضـافة إلــى الســّتة اآلخــرین. وجــاء ترتیبــه الثالــث. كانــت التوجهــات اإلیرانیــة تقضــي 

فــي لبنــان وفــي الــدول  (*)بــأن تكــون مرجعیــة خــامنئي مقبولــة لــدى صــفوف حــزب اهللا
مـة أخـرى، الخلجیة. أراد الیمین المحافظ في إیران دمج والیـة الفقیـه والمرجعیـة، أو بكل

ــــى للشــــیعة. قبــــل حــــزب اهللا هــــذه  أرادوا جعــــل إیــــران المركــــز السیاســــي والــــدیني األعل
الـــذي كــــان یفّضـــل آیــــة اهللا علــــي  (*)المرجعیـــة، وعارضــــها الّســـید محمــــد فضــــل اهللا 

  السیستاني.
  . راجع الولي الفقیه.مرشد الثورة

ـــــد أكثـــــر األصـــــولیین ســـــلطة النـــــاس علـــــى الحكومـــــة المســـــاواة  *)(. بینمـــــا یؤّی
 (*)، فـــإن وجهـــة النظـــر هـــذه لیســـت مســـتندة إلـــى فلســـفة (*)وممارســـة الدیموقراطیـــة

الحقـــوق الطبیعیـــة، لكنهـــا متطـــورة بـــاألحرى فـــي ضـــوء فلســـفة المســـاواة المســـتقاة مـــن 
الســــلطات  (*)وٕالــــى غیــــاب مشــــروعیة  (*)اإلشــــارات النّصــــیة القرآنیــــة إلــــى الشــــورى 

ق اختیار الناس هـو حـق قرآنـي مشـتق الحكومیة غیر المحدودة. على أیة حال، إن ح
مـــن إعـــادة تفســـیر النصـــوص مـــن أجـــل موافقتهـــا مـــع الدیموقراطیـــة الشـــعبیة الحكومـــة 

فـــي األمــور السیاســیة، إال أنهـــم  (*)المنتخبــة. بینمــا ال ینكـــر األصــولیون دور العقــل 
یســــتخدمونه أكثــــر فــــي المســــائل النظریــــة مــــن أجــــل التوصــــل إلــــى الحقــــوق السیاســــیة 

؛ إال أن المســاواة (*). إّن المســاواة بــین النــاس منصــوص عنهــا فــي القــرآن والواجبــات
في الحقوق السیاسیة والواجبات على أیة حال هو اشتقاق عقالني. كمـا أن هـذا یعنـي 
ــه ال یمكــن ألي فــرد أو جماعــة إدعــاء أي مواقــع متمّیــزة، ســواء السیاســیة منهــا أو  بأّن

لقضـــیة، المســاواة، إلـــى أّي خاصــیة طبیعیـــة ال یحیـــل هــذه ا (*)الدینیــة. فحســـن البنــا 
مثل العقل، لكنه یرجع إلـى النصـوص القرآنیـة كوسـائل إلثبـات ضـرورة حكـم الجمهـور 

اهللا. راجــــــع ایضـــــــًا الــــــوعي؛ الحركــــــة العربیــــــة اإلســـــــالمیة  (*)مــــــن خــــــالل حاكمیــــــة 
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ي الدیموقراطیــة؛ الفطــرة؛ حــزب اهللا؛ اإلجمــاع؛ الســالم؛ الثــورة؛ الشــورى؛ التجمــع الیمنــ
  النظام العالمي.لإلصالح؛ التوحید؛ حركة النهضة التونسیة؛ العنف؛ 

. هـو أحـد أكثـر األصـولیین السـعودیین البـارزین المعارضـین المسعري، محمـد
للحكومة السعودیة. أسس الّدكتور المسعري لجنة الـدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة. هـرب 

الجـئ سیاســي. كـان عرضــة مـن المملكـة العربیــة السـعودیة ویعــیش اآلن فـي إنجلتــرا ك
للترحیــــل مــــن إنجلتــــرا إلــــى جمهوریــــة الــــدومینیكان ألن حالتــــه كانــــت تــــؤذي المصــــالح 
البریطانیــة بالمملكــة الســعودیة. وقعــت االختالفــات بــین المســعري وأمــین ســر اللجنــة، 
الــّدكتور أســامة فقیــه، ألن المســعري كــان واقعــًا تحــت تــأثیر حــزب التحریــر اإلســالمي 

دة. یشــیر بعــض المــراقبین بــأّن المســعري حصــل علــى مســاعدة مالیــة وعقیدتــه المتشــد
  من مصادر إیرانیة.

والمســیحیة علــى أنهمــا  (*). ینظــر األصــولیون عمومــًا إلــى الیهودیــة المســیحیة
وأنهمـــا دیانتـــان ســـماویتان  (*)بجانـــب اإلســـالم  (*)الـــدیانتان التوحیـــدیتان المهمتـــان 

أفســدتا مــن الناحیــة التاریخیــة بشــكل جــوهري  صــحیحتان. إال أن الیهودیــةة والمســیحیة
صــالح الدنیویــة والمادیــة. وهكــذا، ممــن قبــل نخــبهم الدینیــة ونخــبهم السیاســییة بســبب ال

  فقدتا معناهما الصحیح، وبذلك، أصبحتا منتجات إنسانیة تناسب المصالح الغربیة.
م أیضــًا المســیحیة رســالة مقدســة واصــیلة وصــحیحة، یــتكلّ  (*)وبینمــا یعتبــر القــرآن 

بســــبب اإلضـــافة إلــــى اهللا  (*)عـــن فســـاد وجهــــة النظـــر المســــیحیة األصـــلیة عـــن اهللا 
عناصــــر غیــــر مقدســــة. وقــــد وظفــــت الكنــــائس المســــیحیة تعالیمهــــا تاریخیــــًا مــــن أجــــل 

الصـافي أفسـد بسـبب  (*)المصالح السیاسیة والمادیة، مما أّدى إلى إدانتهم. فالتوحید 
  السید المسیح. –نبي نسبة خصائص األلوهیة إلى إنسان و 

 (*)فعنـــــد األصـــــولیین، فقـــــدت المسســـــیحیة جوهرهـــــا فـــــي الحقیقـــــة، ألن الجاهلیـــــة 
الیونانیــة والحــب الرومـــاني للقــّوة انتصـــرت علــى الــروح الصـــحیحة للمســیحیة. وأخیـــرًا، 
انتصرت المادیة والمصالح السیاسیة على كّل أشكال الفكـر، والتـي مـا زالـت إلـى اآلن 

صــالح یمكــن أن تــرى الیــوم، علــى ســبیل مرئیســیة للفكــر الغربــي. هــذه الالســمة المیــّزة ال
المثــــال، فــــي اإلمبریالیــــة واالســــتعمار الغربــــي الــــذي اســــتغل العــــالم اإلســــالمي ونهــــب 

  ثرواته.
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الحــــــــدیث،  (*)الحــــــــالي والتـــــــاریخ  (*)ویـــــــرى األصـــــــولیون أن النظــــــــام العـــــــالمي 
مــــــال المســـــــیحیین وخصوصــــــًا احــــــتالل فلســـــــطین واراٍض إســــــالمیة، یشــــــهد علـــــــى إه

واألوروبیـین، الــذین ســاعدوا الیهــود فــي االســتیطان فــي فلســطین، لحقــوق اآلخــرین فــي 
ـــــة  ـــــّوة الطبیعی األمـــــاكن واألراضـــــي المقّدســـــة فـــــي فلســـــطین وٕالـــــى اعتمـــــادهم علـــــى الق

  والتالعب باآلخرین.
مــــع هــــذا، یقــــول معظــــم األصــــولیین بــــأّن المســــلمین مســــتعّدون لتطــــویر العالقــــات 

صــحیحة مــع األدیــان األخــرى علــى شــرط تطــوّیر التعــاون الجیــد باألدیــان اإلنســانیة ال
والناس اآلخرین وعلى شرط عدم وقوف اآلخـرین ضـّد الـدین وحقـوق المسـلمین. راجـع 
أیضـــًا فضـــل اهللا، محمـــد حســـین؛ إســـرائیل؛ المجتمعـــات الجاهلیـــة؛ الیهودیـــة؛ األدیـــان 

  التوحیدیة؛ الدین؛ توحید؛ الحضارة الغربیة.
  . راجع التشریع؛ الشریعة.ةمشروعی

. راجـع اإلخـوان (*). هو الرئیس الحالي للمكتب السیاسي لحماسمشعل، خالد
  المسلمین أیضًا في فلسطین.

  . راجع مجلس الخبراء.مشكیني، علي

ســــنة) المرشــــد العــــام الحــــالي  ٧٤. أصــــبح مشــــهور ( مشــــهور، مصــــطفى
كـان نائـب المرشـد العـام، . وسـابقًا، ١٩٩٦في مصر فـي عـام  (*)لإلخوان المسلمین 

محمـــد حامـــد أبـــو النصـــر. یمیـــل مشـــهور إلـــى أن یكـــون أقـــل هـــدوء وأكثـــر عـــداوًة مـــع 
  الحكومة.

، حركــت وجهــات نظــره عاصــفًة فــي مصــر بســبب ١٩٩٧فــي مقابلــة لــه فــي عــام 
بیـــان حـــول دور المســـیحیین واألقّلیـــات فـــي الجـــیش، حیـــث قـــال بـــأّنهم مواطنـــون مـــن 

ــــه إذا كــــان هنــــاك جــــیش الدرجــــة الثانیــــة. إال أنــــه  أوضــــح كالمــــه بأنــــه كــــان یقــــول بأّن
إســــالمي، ال یلــــزم المســــیحیون بالمحاربــــة، إذ أن مثــــل هــــذا القتــــال ســــیكون ذا طبیعــــة 
دینیـــة. ســـیدفعون بـــدًال مـــن القتـــال الجزیـــة. راجـــع أیضـــًا اإلخـــوان المســـلمون؛ اإلخـــوان 

  المسلمون، إیدیولوجیا.
  خوان المسلمین.. راجع المنظمة الدولیة لإلمصرف التقوى
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). ولد في قریة فـي أسـیوط، وكـان ألبـوه ١٩٧٧ – ١٩٤٢(  مصطفى، شكري
نفــوذًا فـــي صـــعید مصـــر. لكــن مصـــطفى تـــرك القریـــة مبكــرًا ألن أّبـــاه هجـــر أّمـــه التـــي 
أخـــذت مصـــطفى للعـــیش مـــع عائلتهـــا. دخـــل مصـــطفى المدرســـة اإلســـالمیة الخّیریـــة، 

بینمـا  ١٩٦٥ّیـة الزراعـة. اعتقـل فـي وسمحت له معدالت دراسته بالدخول فقط إلى كل
 ١٩٧١كان یوّزع الكراریس ضّد النظام في جامعة اسیوط. أطلق سراح مصـطفى فـي 

  وواصل دراساته.
، قبـــل شـــكري مصـــطفى وجهـــات نظـــر األول واّســـس (*)كســـجین مـــع ســـید قطـــب 

االســــتبعادیة المعروفــــة بجماعــــة التكفیــــر  (*)تنظــــیم رادیكــــالي هــــو جماعــــة المســــلمین
اإلســــالمیة المناضــــلة. فــــي عــــام  (*)، وهــــي تحقیــــق لمفهــــوم قطــــب للطلیعــــة والهجــــرة
، اختطفــت جماعتــه وزیــر األوقــاف الســابق، الشــیخ محمــود الــذهبي الــذي انتقــد ١٩٧٧

عقیـدتها فــي وقــت ســابق. طالبــت الجماعــة بمبلـغ مــن المــال وبــإطالق بعــض الســجناء 
بَّ مطالبــه، أعــدم الــوزیر . عنــدمالم تلــ(*)األصــولیین جماعــة تنظــیم الفنیــة العســكریة 

السابق. حوكم مصطفى وآخرون في محكمة أمن الدولة العلیا، وحكم علیـه باإلعـدام، 
  ونفذ فیه هذا الحكم.

 (*)ویـدعو النـاس لاللتـزام فقـط بـالقرآن (*)التعددیة  (*)ینكر مصطفى مشروعیة 
صــیة والسـنة النبویــة. فـي محاكمتــه أمــام المحكمـة العســكریة فــي مصـر، یوّضــح خصو 

جماعتـــه فـــي رفضـــها للنظریـــات والفلســـفات التـــي لـــم تشـــتق مـــن نـــص القـــرآن والســـنة 
النبویــة، وهــي المعــاییر الوحیــدة للشــرعیة والحقیقــة. لــذا، فــإن الحكومــة تنتهــك حاكمیــة 

. عــالوة عـــن ذلــك، یكفـــر مصــطفى كـــّل المســلمین اآلخـــرین الــذین ال ینظـــرون (*)اهللا
 –جـرة المجتمـع المصـري وبأنـه واجـب دینـي مـن منظـوره ویطالـب به (*)إلى اإلسالم 

  وهذا یجعل من جماعته المعزولة المجتمع الوحید اإلسالمي الصحیح.
  . راجع المنظمة الدولیة لإلخوان المسلمین.مطاوع، عبد العزیز

مطهري ولد في مشـهد ودرس ). آیة اهللا ١٩٧٩ -١٩٢٠(  مطهري، مرتضى
. ومطهـري هـو (*)من آیـة اهللا الخمینـي  في الدوائر الدینیة في قم وأصبح على مقربة

ــــر  ــــائي، العــــالم والمفّك ــــف كبیــــر. قابــــل أیضــــًا محمــــد حســــین الطباطب رجــــل دیــــن ومؤل
ــة علــم  ١٩٥٢المشــهور. انتقــل مطهــري إلــى طهــران فــي عــام  ــم فیمــا بعــد فــي كلّی وعّل



 ٣٨٨ 

الكالم في جامعة طهـران. كأسـتاذ لعلـم الكـالم، أبـدى مطهـري وجهـات نظـر عارضـت 
  .١٩٧٥و  ١٩٦٤، مما أّدى إلى سجنه مّرتین في نظام الشاه

مطهـــري كـــان عضـــوًا مؤسســـًا لحســـینیة اإلرشـــاد حیـــث عمـــل فیهـــا وترأســـها علــــي 
ورّوج لإلصـالحیة اإلسـالمیة  (*). ارتبط مطهري بالّسید محمـود طالقـاني(*)شریعتي 

ز . انضــّم إلــى المنظمــات األكثــر فدائیــًة فیمــا بعــد، مثــل جمعیــة روحانیــات موبــاری(*)
، بقـــــى (*)١٩٧٩( جمعیـــــة رجـــــال الـــــدین المناضـــــلین). أثنـــــاء الثـــــورة اإلیرانیـــــة لعـــــام 

. (*)مطهـــري مـــع الخمینـــي فـــي فرنســـا وعـــین فیمـــا بعـــد فـــي مجلـــس الثـــورة اإلســـالمیة
. كمفّكـر، رّوج مطهـري للثـورة اإلسـالمیة وانتقــد ١٩٧٩اغتیـل مطهـري فـي مـایو/ ایـار 

  جع أیضًا الفرقان.. را (*)والغرب  (*)بشكل فلسفي المادیة 
. (*)). هـو زعـیم  جمعیـة الشـبیبة اإلسـالمیة -١٩٣٦(  عبـد الكـریم مطیع،

وارتـــبط فــي أوائـــل الخمســینات بحركـــة المقاومــة المغربیـــة  ١٩٣٦ولــد عبــد الكـــریم فــي 
حقـل التعلـیم فـي التـي كانـت بزعامـة همـام الفتیكـي. بعـد االسـتقالل، عمـل كمفـتش فـي 

  المغرب.
وظــل زعیمهـــا منــذ ذلـــك  ١٩٦٩شــبیبة اإلســـالمیة فــي عـــام أّســس مطیــع جمعیـــة ال

الحــین. علــى أیــة حــال، بســبب نشــاط أّبیــه ، طــرد مــن اتحــاد المعلمــین الــوطني الــذي 
، ١٩٧٢كــان، فــي ذلــك الوقــت، جــزءًا مــن القــوى الشــعبیة لالتحــاد الــوطني. فــي عــام 

حصـــل للمنظمـــة علـــى الرخصـــة القانونیـــة. شـــارك مطیـــع فـــي العدیـــد مـــن النشـــاطات 
اإلســـالمیة المتعلقـــة بالدولـــة وانتخـــب لعـــدة مــــرات فـــي مواقـــع مختلفـــة فـــي المنظمــــات 

  الرسمیة اإلسالمیة.
، بینما كان مطیع یحضر مؤتمرًا إسالمیًا في الخارج، بدأت حملـة ضـّد ١٩٧٥في 

الشـــبیبة اإلســـالمیة، ومنـــذ ذلـــك الحـــین یعـــیش مطیـــع فـــي المنفـــى بعـــد أن حكـــم علیـــه 
التخطیط لقتــل عمــر بــن جّلــون. كمــا نجــا مطیــع مــن عــّدة بــالموت عــّدة مــرات. اتهــم بــ

محاوالت اغتیال في المنفى. ما زال یقود جمعیة الشبیبة اإلسالمیة مـن الخـارج. راجـع 
  أیضًا جمعیة الشبیبة اإلسالمیة.

المعرفــة. ال یــرى األصــولیون أن المعرفــة هــي هــدف فــي حــد ذاتهــا لكنهــا یجــب أن 
هــذه العالقــة فــي الشــكل التــالي:  (*)ع حســن البنــا تتحــّول إلــى قــوة تحفیــز للعمــل. یضــ

أوًال وٕالـــى تطـــویر الفـــرد الـــذي یجـــب أن یصـــبح نموذجـــًا  (*)یهـــدف إلـــى إحیـــاء الـــدین 
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الصـــحیح القـــادر علـــى  (*)لآلخـــرین. ثـــم تهـــّدف المعرفـــة أیضـــًا إلـــى تطـــویر الـــوعي 
جـــاز التفریــق بـــین الخیـــر والشـــر والوقـــوف ضـــّد الظلــم حتـــى تتحـــول إلـــى آلـــة جیـــدة إلن

الحیــــاة الخیــــرة وانتصــــار الخیــــر علــــى الشــــّر. وفــــي التنظــــیم الصــــحیح للحیــــاة وتأدیــــب 
ــــًا للبنــــا،  الضــــمیر بموجــــب النظــــرة العالمیــــة اإلســــالمیة تتلقــــى الطبیعــــة البشــــریة، طبق
الخطــــاب التفســــیري الصــــحیح حــــول المعرفــــة وتكشــــف أســــرار الوجــــود. إن مثــــل هــــذه 

  ة الحیاة اإلسالمیة.المعرفة تؤّدي إلى االلتزام الكّلي بطریق
یــرفض األصــولیون كّســید قطــب، وأبــي األعلــى المــودودي، وحســن الترابــي، وعمــر 
عبد الـرحمن (**)، علـى أیـة حـال، اإلّدعـاءات اإلنسـانیة بالقـدرة علـى كسـب المعرفـة 
النهائیــة، فــاهللا فقــط هــو القــادر علــى ذلــك. إذ أن المعرفــة اإلنســانّیة تتضــّمن تفســیرات 

القرآن (**). فالبشـر ال یسـتطیعون فهـم األسـباب النهائیـة، وكـذلك،  للوحي: النّص أو
المعرفــة. مــا یمكــن لإلنســان أن یفهمــه بشــكل فلســفي وبشــكل غیبــي یجــب أن یؤســس 

كوســیلة المـتالك القــّوة  (*)علـى الــنّص. علـى أیــة حـال، ینظــر األصـولیون إلــى العلـم 
ــــدة، لكــــن العــــالم ال ینبغــــي أن یعطــــي قــــّوة تف ــــد المعرفــــة والحیــــاة الجی ســــیریة فــــي تحدی

النهائیـــة. إن المعرفـــة التـــي یمكـــن لإلنســـان أن ینجزهـــا یجـــب أن تســـتخدم فـــي المجـــال 
العملي، ال النظري. راجع أیضـًا الحركیـة؛ الـردة؛ التـوازن؛ الشـمولیة؛ علـم الكـالم؛ اهللا؛ 
التــــاریخ؛ اإلســــالم؛ األصــــولیة اإلســــالمیة؛ األســــلمة؛ العــــدل؛ مرجــــع التقلیــــد؛ المــــنهج؛ 

  إلصالحیة؛ القرآن؛ قطب، ّسید؛ العقل؛ الدین؛ الثورة؛ النظام؛ النّص.ا
البحیـرة، مصـر.  ). ولد في محافظـة-١٩٥١(  المغربي، نبیل عبد المجید

مـــن كلّیـــة اللغــــات، وأثنـــاء دراســـته الجامعیــــة، درس  ١٩٧٣تخـــّرج المغربـــي فـــي عــــام 
ا أجبره على حلـق لحیتـه. اإلسالم واصبح متدینًا. دخل الخدمة العسكریة اإللزامیة، مم

  فأطلق لحیته ثانیًة. –، ترك المغربي الجیش وعمل في مركز ثقافي ١٩٧٧في 
. فأصبح عضوًا بارزًا فـي الجهـاد ١٩٨١في عام  (*)جّند المغربي من قبل الزمر 

ویصـّنف علـى حـد سـواء مـع عبـود الزمـر ومحمـد عبـد السـالم  (*)اإلسالمي المصـري
وتجنیــــد أعضــــاء عســــكریین باإلضــــافة إلــــى مهمــــات  . تضــــّمن عملــــه تــــدریب(*)فــــرج

خاّصــة. خّطـــط المغربـــي للعدیــد مـــن محـــاوالت االغتیـــال وشــارك فـــي تخطـــیط اغتیـــال 
 ١١الــرئیس أنــور الســادات: فجّنــد خالــد اإلســالمبولي الــذي قتــل الســادات. اعتقــل قبــل 



 ٣٩٠ 

یومـــًا مــــن اغتیــــال الســــادات. وبنفــــي أیمــــن الظــــواهري إلــــى سویســــرا، أصــــبح المغربــــي 
  لعضو األبرز في الجهاد.ا

  . راجع منظمة الجهاد في الیمن.مقبل، صالح عباد
  المقدسي، أبو محمد. راجع األفغان العرب.

  . راجع الجبهة الوطنیة إلنقاذ لیبیا.مقریف، محمد یوسف 

  راجع حزب الحق اإلسالمي. المالواني، جمال.

  راجع الجماعة اإلسالمیة المسلحة. ملیاني، منصوري.

  . راجع ابن عبد الوهاب، محمد؛ الوهابیة.العربیة السعودیة المملكة

). هــو أحـــد الشخصــیات الرئیســـیة فـــي - ١٩٣٣(  منتظـــري، حســـین علـــي
الجمهوریة اإلسـالمیة فـي إیـران . هـو آیـة اهللا العظمـى الـذي یحظـى بـاحترام كبیـر فـي 

  .(*)إیران وخارجها. درس في قم حیث التقى ودعم آیة اهللا الخمیني 
تظــــري عضــــو حركــــة الحریــــة ونشــــیطًا فــــي معارضــــته لنظــــام الشــــاه وكــــان كــــان من

  شخصیة رئیسیة في المنظمة غیر الرسمیة التي نشرت رسائل وأشرطة الخمیني.
، ومجلــــس (*)بعـــد الثــــورة، أصــــبح منتظــــري عضـــو الحــــزب الجمهــــوري اإلســــالمي

المتشـددة  ، والخلیفة المعّین للخمیني. على أیة حـال، إال أن وجهـات نظـره(*)الخبراء 
المشــتملة علــى دعمــه لإلصــالح الزراعــي باإلضــافة إلــى الصــراع حــول الســلطة ضــّد 
جماعـــات یمینیـــة قوّیـــة، وخاصـــة مـــع علـــي خـــامنئي وعلـــي أكبـــر رفســـنجاني ومحمـــد 

. جلــــب علیــــه غضــــب الخمینــــي. تــــرك مناصــــبه، وعزلــــه الخمینــــي عــــن (*)بهشــــتي 
ابها. عنـدما انتخـب محمـد خالفته. لكن منتظري ما زال شخصیة قوّیة یحسب لها حسـ

، كتــب إلیــه منتظــري رســالة ١٩٩٦رئیســًا للجمهوریــة فــي إیــران فــي عــام  (*)خــاتمي 
شدیدة جدًا ضّد النظام، یشیر فیها بأّن انتخابـه كـان صـوتًا ضـّد النظـام الحـالي. واجـه 
منتظــري آیــة اهللا الخــامنئي، مرشــد الثــورة فــي الجمهوریــة اإلیرانیــة، حــول قضــیة الــولي 

، ممـــا أّدى إلـــى لـــوم منتظـــري علنـــًا واضـــطهدت المجموعـــات المؤیـــدة لـــه. (*)ه الفقیـــ
. راجــــع أیضــــًا ٢٠٠٣وأطلــــق ســــراحه عــــام  ١٩٩٦وضــــع فــــي اإلقامــــة الجبریــــة عــــام 

  الحزب الجمهوري اإلسالمي.
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) هـــو عضـــو اللجنـــة التنفیذیـــة لحـــزب - ١٩٤٤( منصـــور، حمـــزة عبـــاس 
حصــل  ١٩٧٥ر فــي حیفــا وفــي . ولــد منصــو (*)جبهــة العمــل اإلســالمي فــي األردن 

الماجســتیر فــي التعلــیم مــن الجامعــة  ١٩٨٤علــى اإلجــازة فــي اللغــة العربیــة وفــي عــام 
األردنیة. عمل أوًال كمعّلم وبعد ذلك انضّم إلـى وزارة التربیـة. وعـظ منصـور أیضـًا فـي 

. ١٩٩٣ – ١٩٨٩المســـاجد أثنـــاء الســـبعینات وأصـــبح عضـــو مجلـــس البرلمـــان لفتـــرة 
  .١٩٩١لهالل األحمر في عام ترأس جمعیة ا

. هـــو بقیـــادة الشـــیخ منظمـــة األمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر
یوســف البــدري فــي المعــادي وحلــوان، ضــواحي القــاهرة. اعتقــل عشــرون مــن أعضــائه 

مـة الطائفیـة. وهـي إحـدى الجماعـات األصـولیة هبت ١٩٨١في أحـداث سـبتمبر/ أیلـول 
  الثوریة الهامشیة التي ما زالت نشیطة.

. هـــذه المنظمـــة الثوریـــة اإلســـالمیة فـــي شـــبه الجزیـــرة العربیـــة
العربیـــــة المنظمـــــة الشـــــیعّیة الســـــّریة كانـــــت نشـــــیطة فـــــي المحافظـــــة الشـــــرقیة للمملكـــــة 

. یفتـــرض بعـــض (*)١٩٧٩الســـعودیة فـــي الشـــهور األولـــى بعـــد الثـــورة اإلیرانیـــة لعـــام 
بیــة الســعودیة، بعــض فــي المملكــة العر  (*)المــراقبین بــأّن لــه، مثــل الجهــاد اإلســالمي 

فـــــي لبنـــــان باإلضــــافة إلـــــى الجماعـــــات السیاســـــیة الشـــــیعّیة  (*)الصــــالت بحـــــزب اهللا 
  األخرى في الخلیج.

  . راجع الجهاد اإلسالمي في لبنان.منظمة الجهاد اإلسالمي في لبنان

إحدى المنظمـات األصـولیة المتشـددة فـي الـیمن  منظمة الجهاد في الیمن.
عنیفـة ضـّد معارضـیها السیاسـیین مثـل صـالح عبـاد مقبـل، التي حاولت تنفیـذ هجمـات 

عضــو المكتــب السیاســیي للحــزب االشــتراكي. اعتــرف ثالثــة مــن أعضــائه بعضــویتهم 
فــي هـــذه المنظمـــة الســّریة. لهـــذه المنظمـــة العدیــد مـــن الفـــروع فــي المنـــاطق المختلفـــة، 

الرئیســــیة  وتلّقـــى أعضـــاؤها تــــدریبًا مرّكـــزًا فـــي معســــكرات قـــرب صـــنعاء. أمــــا أهـــدافهم
 ١٩٩١فكانـــت قتـــل أعضـــاء الحـــزب االشـــتراكي. طاردتهـــا حكومـــة جنـــوب الـــیمن فـــي 

عضوًا منها. قاتل العدید من أعضـاء المنظمـة فـي أفغانسـتان فـي  ٥٠٠بعدما سجنت 
. ١٩٩٠قبل وحدة الیمنین فـي عـام  (*)منتصف الثمانینات فدعمهم عبد اهللا األحمر 

م. ویربط بعض المراقبین هـذه المنظمـة بتجمـع زعیم الجهاد هو أحمد صالح عبد الكری
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. (*)، لكـن المنظمـة انتقلـت فیمـا بعـد نحـو االغتیـال والعنـف السیاسـیي (*)اإلصالح 
  راجع أیضًا التطرف.

. هـــذه المنظمـــة بـــدأت فـــي منتصـــف الخمســـینات لمحاربـــة منظمـــة الحجتیـــة
، تحـّدت (*)١٩٧٩ المجتمع البهائي وبدأت حمالت ضّد البهائیة. بعـد الثـورة اإلیرانیـة

شــرعیة وجــود حــزب واحـــد، أي حــزب رجــال الــدین، أو مـــا عــرف بــالحزب الجمهـــوري 
. علــى ســبیل المثــال، حّثــت منظمــة الحجتیــة شــیعة إیــرانیین علــى تقلیــد (*)اإلســالمي

المراجـــع الدینیـــة العلیـــا واالمتنـــاع عـــن المشـــاركة فـــي الصـــراع علـــى الســـلطة وانتظـــار 
ــاد بــأّن المنظمــة، فــي الفتــرة مــا بعــد الثــورة، مــا عــودة اإلمــام الغائــب. یعتقــد ب عــض النّق

كانـــت قـــوة اجتماعیـــة أصـــیلة لكنهـــا ببســـاطة جماعـــة مـــن رجـــال الـــدین ومؤیـــدیهم دون 
برنامج اجتماعي مهم ما عدا حملتهم ضّد البهائیـة. أمـا اآلخـرون فیقولـون بـأّن أتباعـه 

تقـویض مبـدأ والیـة  انضموا إلـى الحـزب الجمهـوري اإلسـالمي وعملـوا مـن خاللـه علـى
  .(*)الفقیه 

بـــأّن هـــذه المنظمـــة . زعمـــت الحكومـــة التركیـــة منظمـــة الحركـــة اإلســـالمیة
ارتكبت العدید من اغتیاالت الصـحفیین والمثّقفـین المشـهورین. زعـیم المنظمـة، عرفـان 

  .١٩٩٦تشاغرجي، اعتقل في آذار/ مارس 
ــــة لإلخــــوان المســــلمین خــــوان . المنظمــــة الدولیــــة لإلالمنظمــــة الدولی

. (*)فــي اجتمـاع لمجلـس الشــورى (*)المسـلمین أسسـها اإلخـوان المســلمون فـي مصـر
وأّسست المنظمة لكي تعلـن القـرارات العاّمـة المتعلقـة بأهـداف اإلخـوان، خصوصـًا فـي 

  أوقات األزمات والمشاكل التي قد تحیط فرع معّین في بالد ما أو غیره.
اإلخــوان المســلمین، فرعــًا لالتصــال ، مؤسـس (*)فـي األربعینــات، طــّور حســن البنــا

بالعالم اإلسالمي. هذا الفرع ترأسه أوًال الـّدكتور توفیـق الشـاوي وبعـد ذلـك عبـد الحفـیظ 
ــــول نهایــــة األربعینــــات، وّســــع اإلخــــوان هــــذا الفــــرع إلــــى ســــوریا وٕایــــران  الصــــیفي. بحل

مكـة  فـي ١٩٤٨باإلضافة إلى الیمن. عقد المؤتمر األول لألممیة اإلسالمیة في عـام 
ـــه، تقـــّرر بـــأّن یشـــارك اإلخـــوان فـــي قتـــال الیهـــود فـــي  المكرمـــة أثنـــاء وقـــت حـــّج. خالل

  .(*)فلسطین من خالل التنظیم السري
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، هــذا تحــّول الفــرع إلــى منظمــة دولیــة؛ فالعدیــد مــن ١٩٥٤بعــد حــّل اإلخــوان فــي 
أعضـــاء القیـــادة انتشـــروا فـــي كافـــة أنحـــاء العـــالم اإلســـالمي وأوروبـــا. ولعبـــت المنظمـــة 

لدولیــــة دورًا أكثــــر أهمیــــة ألنهــــا كانــــت القنــــاة التــــي ســــّهلت االتصــــال والتنظــــیم. كــــان ا
للــّدكتور ســعید رمضــان، صــهر البنــا، دورًا فعــاًال فــي تطــویر المنظمــة، رحــل رمضــان 
أوًال إلـى األردن وبعــد ذلــك إلــى سویسـرا حیــث أســس أول فــرع لإلخـوان فــي أوروبــا؛ ثــّم 

مركـز األكثـر أهمیـًة هـو الـذي اسـس فـي میـونیخ، انتشرت مراكز أخرى فـي أوروبـا، وال
، وتفاوضــت ١٩٩٥وأداره لوقــت طویــل محمــد مهــدي عــاكف. مــات رمضــان فــي عــام 

قیــادة اإلخـــوان مــع الحكومـــة المصــریة مـــن أجــل دفنـــه فــي مصـــر. ففــي وقـــت ســـابق، 
سحب الـرئیس جمـال عبـد الناصـر الجنسـیة المصـریة مـن رمضـان، لكـن الـّرئیس أنـور 

ا إلیـه. علـى أیـة حـال، رفــض رمضـان العـودة إلـى مصـر. مـا زال ابنــه السـادات أعادهـ
طــارق یــدیر بعــض أعمــال أبیــه. ومــن األعضــاء المهمــین اآلخــرین فــي هــذه المنظمــة 

ومصـــــطفى مشـــــهور، المرشـــــد العـــــام الحـــــالي  (*)یوســـــف نـــــدا، ویوســـــف القرضـــــاوي 
  .١٩٨٦إلى  ١٩٨١لإلخوان الذي بقي في ألمانیا من 

الفـروع فـي العدیـد مـن الـدول لكنهـا اهتمـت اهتمامـًا شـدیدًا  لم تؤسـس المنظمـة فقـط
بالشــباب واتحــادات الطلبــة مثــل االتحــاد اإلســالمي العــالمي للمنظمــات الطالبیــة الــذي 

وتضـــّمن طالبـــًا مســـلمین مـــن كنـــدا، والوالیـــات المتحـــدة  ١٩٦٨أســس أثنـــاء حـــّج عـــام 
هـــذا االتحـــاد هـــو جمعیـــة  األمریكیـــة وأوروبـــا والســـودان. إّن الفـــرع األكثـــر أهمیـــًة فـــي

الطــالب المســلمون فــي الوالیــات المتحــدة  وكنــدا. نشــر االتحــاد بعــض كتابــات ســعید 
رمضـــــان، ومصـــــطفى مشـــــهور، ویوســـــف القرضـــــاوي وآخـــــرین. كمـــــا اســـــس مصـــــرف 

  التقوى.
تجمع المنظمة الدولیة رؤسـاء الفـروع المختلفـة لكـي یتشـاوروا فـي الشـؤون الحالیـة. 

دارة شـــؤونه المحلّیـــة، مـــع أّنـــه مـــع اإلبقـــاء علـــى السیاســـات ولكـــّل فـــرع مســـاحة حـــرة إل
العاّمة، والمبادئ، وتعلیمات قیادة اإلخوان. ولعب عبد اللطیـف أبـو قـورة، وعمـر بهـاء 
الدین، وحسن الهویدي، وصالح عشماوي، ومحمد خلیفـة، ومصـطفى السـباعي، وعبـد 

  العزیز مطاوع (**) وآخرون دورًا مركزیًا في هذه المنظمة.
مــن ناحیـــة اتخـــاذ القـــرارات المهمـــة، تســیطر اإلخـــوان فـــي مصـــر علـــى القیـــادة. إّن 

عضــوًا، ثمانیـة مـن مصــر وخمسـة مـن البلــدان  ١٣مجلـس إرشـاد اإلخــوان یتكـّون مـن 
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ة المصــریة مــع اآلخـــرین إلــى قیــام األممیـــة األخــرى. وقــد أّدت االختالفــات بـــین القیــاد
. راجـــع أیضـــًا اإلخـــوان المســـلمون؛  (*)برئاســـة حســـن الترابـــي (*)اإلســـالمیة الثانیـــة 

  األممیة اإلسالمیة الثانیة.
ـــة الشـــیخ عبـــد اهللا الســـماوي . عـــرف الشـــیخ التصـــاقه المباشـــر منظم

ونشــاطاته مــع أكثــر زعمــاء الجماعــات األصــولیة الثوریــة والمتشــددة الــذین یســتعملون 
یــة والتوحیــد لتغییــر الوضــع الــراهن. كمــا أن مبادئــه عــن الحاكمیــة والجاهل (*)العنــف 

  (**) مشتقة كثیرًا من مبادئ سید قطب وأبي األعلى المودودي (**).
. لعبــت هــذه المنظمــة السیاســیة منظمــة العمــل اإلســالمي فــي البحــرین

الشــیعّیة البحرینیــة دورًا سیاســیًا نشــیطًا فــي السیاســة البحرینیــة أثنــاء أواخــر الســبعینات 
لجــذري للنظــام االجتمــاعي واالقتصــادي وفــي الثمانینــات. دعــت المنظمــة إلــى التغیــر ا

  المحّلي. راجع أیضًا منظمة العمل اإلسالمي في العراق؛ الخمینیة.
. هــذه المنظمــة السیاســیة الشــیعّیة منظمــة العمــل اإلســالمي فــي العــراق

فــي كــربالء. بــدأت أعمالهــا السیاســیة تحــت اســم الشــیرازیون،  ١٩٦٤أّسســت فــي عــام 
نظمة الشیرازي. أّسـس محمـد الشـیرازي المنظمـة بعـدما لـم نسبة إلى اسم عائلة قائد الم

یوفــق بالحصــول علــى رتبــة المجتهــد بســبب عمــره الصــغیر. ولــد فــي النجــف فــي عــام 
ودرس في كربالء. ودرس الشیرازي هناك، ثّم انتقل إلى الكویـت واسـتقر أخیـرًا  ١٩٤٧

ازي مبــدأ والیــة الشــیر . بینمــا یتقبــل (*)فیــي قــم. وهــو مرجــع مهــم فــي الفقــه اإلســالمي 
، إال أنـــه یطالـــب بـــأن تكـــون جماعیـــة ودیمقراطیـــة. دخـــل الشـــیرازي معتـــرك (*)الفقیـــه 

، إال أنـــه (*) السیاســـة مبكـــرًا فـــي الســـتّینات. وبینمـــا رفـــض إنشـــاء األحـــزاب السیاســـیة
اعتقــد بأّنــه كــان یؤســـس منظمــة عامــة یمكــن أن تنصـــح كــّل المجتمــع بشــأن الســـلوك 

  القویم الذي یجب اتباعه.
ــــه زاد  أثنــــاء الحكــــم الشــــیوعي فــــي العــــراق، لــــم تحــــارب المنظمــــة النظــــام بقــــوة، لكّن

وترمیم المساجد. فـي السـتّینات، طـورت المنظمـة  (*)نشاطاته الدینیة مثل تعلیم القرآن
هیكلهـــا التنظیمـــي وعملـــت تحـــت غطـــاء المعاهـــد والمـــؤتمرات التربویـــة. قبـــل الشـــیرازي 

ـــــة اهللا الخمینـــــي  (*)مرجعیـــــة  ـــــورة اإلیرانیـــــة لعـــــام  ،(*)آی ـــــى قبـــــل الث . (*)١٩٧٩حت
المســـّلح ضـــّد النظـــام.  (*)تحّركـــت جبهـــة العمـــل اإلســـالمي أیضـــًا إلـــى تبّنـــي الجهـــاد 
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اضــطهد الشــیرازي بشــّدة مــن النظــام واعتقــل العدیــد مــن أعضــاء المنظمــة. مــن بعــض 
منظریـــه المـــؤثرین محمـــد تقـــي المدرســـي وأّخـــوه هـــادي المدرســـي، اثنـــان مـــن أبنـــاء أخ 

. أصـبح االثنـان مــن ١٩٧٠الشـیرازي، وقـد أبعـدا ســوّیة مـع الشـیرازي إلـى الكویــت فـي 
فـــي إیـــران. حـــافظ الشـــیرازي  (*)بـــین الزعمـــاء الخمســـة الـــذین أسســـوا الحـــرس الثـــوري 

  على العالقات الممیزة مع الخمیني، واستقر في قم في إیران.
تعمل الشـــیرازي ، اســـ١٩٧٩فـــي عـــام  (*)بعـــد نجـــاح الثـــورة اإلســـالمیة فـــي إیـــران 

كّلــي  (*)هــو نظــام (*)تعبیــر  المنظمــة بشــكل منــتّظم. وتعتقــد المنظمــة بــأّن اإلســالم 
  للحیاة وبأّن طبیعة اإلسالم ثوریة. الیوم، تحاط المنظمة بالسریة.

  . راجع مجاهدي خلق.منظمة مجاهدي شعب إیران

. هـذه المنظمـة التركیـة بـدأت منظمة مقاتلي الشرق اإلسالمي األعظم
. زعیمهـــا صـــالح میـــرزا بیـــه أوغلـــو (*)ودعمـــت حـــزب الســـالمة الـــوطني  ١٩٧٥ي فـــ

  .(*)الذي دعا إلى ثورة عاّمة إسالمیة 
األصــولیون، مثــل أبــي األعلــى المــودودي، أبــي الحســن النــدوي، حســن  المــنهج.

إلــى المــنهج األكثــر  (*)البنــا، ســید قطــب وهــادي المدرســي (**)، یحّولــون اإلســالم 
. ویجـــادلون بـــأّن هـــذا المـــنهج یتضـــّمن مفهـــوم (*)ل إلـــى المعرفـــة مثالیـــة فـــي التوصـــ

الوحــدة، وحـــدة الفكـــر والــروح مـــع المـــاّدة، ووحـــدة مــا هـــو معلـــوم مــع مـــا هـــو مجهـــول. 
، ینكــر (*)مفهــوم الوحــدة  (*)یقولــون بــأّن المــنهج اإلســالمي، المرتكــز علــى التوحیــد 

مخلــوق واحــد. لــذا، فــإن  االنشــقاق النظــري أو العملــي وأن الكــون كلــه (*)مشــروعیة 
أّي جماعـة أو دولـة تنفـي هـذا المـنهج توسـم مــن قبـل العدیـد مـن األصـولیین بأنهـا فــي 

  .(*)حالة من الجاهلیة
وعنــــد األصــــولیین، إذا لــــم یتبــــع المســــلمون المــــنهج اإلســــالمي، فــــإن حیــــاتهم هــــي 

الـوراء،  محكومة بعقلیة الغاب. إن المنهج غیـر الربـاني یقـّوض اإلنسـانیة وتـدفعها إلـى
علــى الــرغم مــن التقنیــة المتطــورة فــي القــرن العشــرین. ویعتبــر األصــولیون عمومــًا أن 

الغربیـــة تـــؤّدي إلــى مركزیـــة مفـــاهیم القـــّوة والمـــادة فـــي  (*)كــل منـــاهج الفكـــر والفلســـفة 
. ویتهمون كًال من الماركسـیة والرأسـمالیة بالجریمـة نفسـها، (*)صنع الحضارة الغربیة 

وفییتنـــام هـــي المثـــال علـــى ذلـــك. علـــى نقـــیض مـــن هـــذا، فـــإن  –الم الهیمنـــة علـــى العـــ
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واألخـوة فـي صـنع  (*)المنهج والفلسـفة اإلسـالمیة یؤّدیـان إلـى مركزیـة مفـاهیم العدالـة 
الحضــارة اإلســالمیة. راجــع أیضــًا الخالفــة؛ الحضــارة؛ الحكــم الدســتوري؛ اهللا؛ الحكــم؛ 

التوحیـد؛ علـم الكـالم؛ الترابـي، حسـن؛  اإلسالم؛ إسرائیل؛ الماركسـیة؛ الجاهلیـة؛ الـدین؛
  الحضارة الغربیة.

  . راجع المهدیة.المهدي، محمد بن عبد اهللا

أّسســــت هــــذه الحركــــة مــــن قبــــل محمــــد أحمــــد بــــن عبــــد اهللا المهــــدي  المهدیــــة.
) الــذي ولــد لعائلــة متدینــة. اســتظهر القــرآن عنــدما كــان ١٨٨٥ – ١٨٤٣الســوداني ( 

ى الخرطــوم ودرس الفقــه والتفســیر، ثــّم انســحب لمــدة بعمــر الثانیــة عشــرة، ثــّم ذهــب إلــ
خمـس عشــرة ســنة مــن المجتمــع وكــّرس نفسـه للعبــادة، والدراســة والتعلــیم. جــذب أتباعــًا 
عدیدین، ومن خالل الزواج قّوى الوالء العشـائري. نظـر أتباعـه إلیـه علـى أنـه المهـدي 

مؤیدیـه المتصـوفة المنتظر. كتـب إلـى الفقهـاء فـي السـودان یحـّثهم علـى دعمـه، وحـّث 
. عنـدما اسـتدعاه الحـاكم العـاّم لمصـر إلـى الخرطـوم (*)والقبائـل علـى إطـالق الجهـاد 

ورفض المهدي، أرسل الحاكم الجیش لجلبه لكنـه هـزم، وأخفقـت جملـة عسـكریة أخـرى 
  في أسره أیضًا. ثّم هاجم أتباعه الخرطوم، فصار السودان تحت سیطرته.

وبإسـقاط التفسـیرات  (*)بـالعودة إلـى أصـول الـدیندعت المهدیـة إلـى تحریـر العقـل 
التقلیدیـة وٕالغــاء تقلیـد المــذاهب الفقهیــة. كتـب المهــدي فتــاوى دون االلتـزام بــأّي مدرســة 

 (*)فقهیــة معّینــة. كمــا ألغــت الطــرق الصــوفیة أیضــًا ودعــت إلــى العــودة إلــى القــرآن 
قضـایا العـالم ووجـدت  والسنة النبویة. اهتمت المهدیة بمبدأ المصـلحة فـي التعامـل مـع

الجــواب علــى حاجــة المجتمــع فــي الطبیعــة الجماعیــة للفكــر االجتمــاعي فــي اإلســالم، 
سبیل المثال، من ناحیـة الملكیـة الخاّصـة، حـّدد المهـدي الملكیـة بقـدرة  السوادني. على

المالــك علــى الزراعــة. أمــا المؤسســات مثــل المــوانئ، والحــدائق، والوكــاالت التجاریــة، 
ع عامــــــة وال یمكــــــن أن تكــــــون ملكیتهــــــا خاّصــــــة . راجــــــع أیضــــــًا الدولــــــة فهـــــي مشــــــاری

  اإلسالمیة؛ الوهابیة.
  . راجع األممیة اإلسالمیة الثانیة.المؤتمر اإلسالمي العربي الشعبي

. إّن المـــؤتمر هــو عبـــارة عــن منظمـــة واســـعة المـــؤتمر القـــومي اإلســـالمي
صـولیین. عقـد مـؤتمره السـنوي تحاول إیجاد البرامج المشتركة بین القـومیین العـرب واأل
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فــي بیــروت وحضــره ممثلــون عــن الحركــات  ١٩٩٤األول فــي أكتــوبر / تشــرین األول 
اإلســـالمیة والقومیـــة مـــن جمیـــع أنحـــاء الـــوطن العربـــي. وبینمـــا ّلخـــص أحمـــد صـــدقي 

  البرنامج األصولي. (*)الدجاني برنامج القومیین، ّلخص محمد حسین فضل اهللا 
ـــومي البحرینـــ ـــؤتمر الق . هـــذه الجماعـــة تكّونـــت مـــن بحـــرینیین ســـّنة يالم

لكـي تـدعو إلـى إنهـاء السـیطرة البریطانیـة علـى شـؤون الـبالد،  ١٩٢٣مهمین في عـام 
  .(*)وعودة الحاكم، وبدء العمل بمجلس استشاري أو مجلس الشورى

هـو أصـولي باكسـتاني وأحـد ). ١٩٧٩ – ١٩٠٣(  المودودي، أبـو األعلـى
تــأثیرًا فــي الحركــات اإلســالمیة المتشــددة وتیــارات اإلســالم أكثــر المفّكــرین اإلســالمیین 

، خصوصـًا (*)فـي القـرن العشـرین. أثّـر المـودودي فـي مفّكـرین كبـار مثـل سـید قطـب 
فــي تطــویر مبــدأي الحاكمیــة والجاهلیــة (**) وأعــداد كبیــرة مــن المفّكــرین المتشــددین. 

دًا فــي سیاســة باكســتان ) التــي لعبــت دورًا مهمــًا جــ١٩٤١أّســس الجماعــة اإلســالمیة ( 
والهند، واصبح نموذجًا للعدید من الحركات اإلسالمیة. ترجمت أعمال المـودودي إلـى 

  العدید من اللغات.
  . راجع الغنوشي، راشد.مورو، عبدالفتاح

  راجع حركة أمل اإلسالمیة. الموسوي، حسین.

  . راجع الحركة اإلسالمیة في لبنان.الموسوي، صادق

  جع حزب اهللا.را الموسوي، عباس.

  . راجع الجماعة اإلسالمیة.المولوي، فیصل

. (*)) هو عضـو اإلخـوان المسـلمین فـي األردن- ١٩٤٠( المومني، ضیف 
ولد المـؤمني فـي عبـین، وحصـل علـى اإلجـازة فـي التـاریخ مـن جامعـة الیرمـوك. عمـل 

عـام  كمعّلم فـي وزارة التربیـة لسـبع وعشـرین سـنة، واختیـر لمجلـس النـواب فـي البرلمـان
١٩٩٣.  

   –ن  - 
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  . راجع حزب التحریر اإلسالمي.النابلسي، عادل

  . راجع جماعة  المسلمین.الناجون من النار

ـــدین ). هـــو مؤســـس حـــزب التحریـــر ١٩٧٧ – ١٩٠٩(  النبهـــاني، تقـــي ال
وفلســــطین. درس النبهــــاني فــــي جامعــــة األزهــــر فــــي عــــام  (*)اإلســــالمي فــــي األردن 

غربیــة، وعمــل فــي المحكمــة الشــرعیة وأصــبح . كــان معّلــم مدرســة فــي الضــفة ال١٩٣٢
بعد الحـرب فـي  ١٩٤٨. هرب إلى سوریا في عام  ١٩٤٥قاضیًا في رام اهللا في عام 

فلســطین. عــاد إلــى القــدس كقــاٍض فــي محكمــة االســتئناف وبقــي إلــى أن إســتقال عــام 
. تبنــى لفتــرة مــن الوقــت عقیــدة حــزب البعــث وكتــب كتابــه إنقــاذ فلســطین. كــان ١٩٥٠
فـــي فلســـطین، لكنـــه أقـــام فیمـــا بعـــد حزبـــه، حـــزب  (*)فـــي اإلخـــوان المســـلمین عضـــوًا 

  .١٩٥٢التحریر اإلسالمي في عام 
فـي واقــع األمــر، مــا كـان قــادرًا حــزب التحریــر اإلسـالمي منــذ الخمســینات، فــي كــل 
مـن الضــفتین الشـرقیة والغربیــة، علـى العمــل طبقـًا لبرنامجــه، ولعـب الــدور الــذي أراده. 

الحكومــة األردنیــة الحــزب ألن أعمالــه اعتبــرت تهدیــدًا الســتقرار  ، حظــرت١٩٧٦فــي 
الحكــم الملكــي، خصوصــًا بســبب تأكیــد الحــزب علــى ضــرورة االنتخابــات مــن أجــل أن 

. كنتیجــة لالضــطهاد، ذهـب النبهــاني إلـى دمشــق وبعــد (*)تكتسـب الحكومــة الشـرعیة 
ة اعتبــرت أن ذلــك إلــى بیــروت. لــم یحصــل حزبــه علــى رخصــة، ألن الحكومــة األردنیــ

  الحزب یستهدف إنهاء الحكم الملكي.
یتقبــل النبهــاني فــي كتابــه التكتــل الحزبــي سیاســة تعــدد األحــزاب كمــرادف معاصــر 
لفریضــة األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر. كمــا یرثــي النبهــاني خســارة الحركـــات 

ـــة الـــوعي الصـــحیح بـــدور األحـــزاب  فـــي  (*)السیاســـیة للعدیـــد مـــن الفـــرص، بســـبب قل
مســـتندة إلـــى جملـــة مـــن  هضـــة الجماعـــة. إن الحیـــاة الحزبیـــة الجیـــدة یجـــب أن تكـــونن

یظهــر  المبــادئ التــي تلــزم الجماعــة بالعمــل مــن خاللهــا. بهــذا األســلوب فقــط یمكــن أن
الحــزب الحقیقــي الــذي یمثّـــل النــاس أوًال ومــن ثــم یـــدفع باتجــاه تطــویر إیجــابي رئیســـي 

  الحزب العمل بشكل صحیح.للمجتمع. فبدون الدعم الشعبي ال یستطیع 
یعتقـــد النبهـــاني أن عملیـــة التنمیـــة هـــي عملیـــة تدریجیـــة تتمركـــز علـــى برنـــامج مـــن 
ثـــالث مراحـــل، األولـــى، نشـــر برنـــامج الحـــزب حیـــث یـــدرك النـــاس أن الحـــزب موجـــود 
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ویتعلمون مبادئه؛ الثانیة، التفاعل االجتماعي لشحذ وعـي النـاس بالقضـایا الضـروریة؛ 
وصــــل إلــــى الســــلطة لكــــي یحكــــم باســــم الجماعــــة. یجــــب أن یلعــــب الثالثـــة، الســــعي للت

الحـزب دور مراقبــة الحكومــة دائمــًا ویجــب أن ال یــذّوب نفســه فــي التركیبــات الحكومیــة 
ومراكــز الدولـــة. إن اســـتقالل الحـــزب عـــن الحكومـــة ضـــروري لمصـــداقیته. فبینمـــا دور 

و أیــدیولوجي. الحكومـة هـو عمـل تنفیـذي یقـوم علــى تمثیـل النـاس، فـإن دور الحـزب هـ
الحكومـة دائمـًا. كمـا یجـب علـى الحكومـة أن ال بهذا المعنى، یجـب أن یراقـب الحـزب 

تعزل نفسها عـن المجتمـع، بـل یجـب أن تكـون متجاوبـة معـه. ویجـب أن یبقـى الحـزب 
كقـــــوة اجتماعیـــــة تشـــــرف علـــــى األعمـــــال  -حتـــــى ولـــــو كـــــان ممـــــثًال فـــــي الحكومـــــة –

المدنیــــة للمجتمــــع هــــي فــــوق مؤسســــات الحكومیــــة. وبشــــكل مختلــــف، إن المؤسســــات 
الحكومـــة التـــي یجـــب أن تســـتجیب لمطالـــب الجمهـــور. مـــع هـــذا، علـــى الدولـــة أن ال 

  تناقض أّي مبدأ إسالمي.
ینظـــر النبهـــاني لمؤسســـات الجماعـــة بشـــكل عـــام كالمصـــدر القـــانوني للســـلطة، لـــذا 

فـي مـنح  یجب أن تحترم الحكومة رغبـات الجماعـة وتشـّرعن إرادتهـا. إّن النـاس أحـرار
أن یكـــــــون نتیجـــــــة  (*)أو ســـــــحب الســـــــلطة، خصوصـــــــًا أن علـــــــى مجلـــــــس الشـــــــورى

ـــل النبهـــاني مـــن أهمیـــة الســـلطة التنفیذیـــة ویبـــرز الوظیفـــة  االنتخابـــات، ال التعیـــین. یقّل
المحوریـة للهیئــات المنتخبــة، بســبب تمثــیلهم للنـاس وحمایــة حقــوقهم الطبیعیــة، بمــا فــي 

ضـًا حـزب التحریـر؛ حـزب التحریـر اإلسـالمي ذلك الحق في تشكیل األحـزاب. راجـع أی
  في تونس؛ جماعة الفنیة العسكریة؛ خیاط، عبد العزیز؛ الطلیعة.

  . راجع حزب التحریر اإلسالمي.النبهانیون

  راجع جبهة حزب العمل اإلسالمي. نجم، رئیف.

). هــــــو رئــــــیس حركــــــة المجتمــــــع اإلســــــالمي: -١٩٤٢(  نحنــــــاح، محفــــــوظ
نحنـاح فـي الجزائـر ( منطقـة بلیـدة) مـن عائلـة فقیـرة جـدًا ، في الجزائر. ولـد (*)حماس

. حصــل علـــى تعلیمـــه (*)لكــن عملـــت علــى تعریـــب الجزائــر والمدافعـــة عــن اإلســـالم 
األساســي فــي مدرســة اإلرشــاد. دخــل نحنــاح فــي جــزب التحریــر. ثــّم، بعــد االســتقالل، 

ـــــات اإلخـــــوان المســـــلمین المصـــــریین ، (*) درس األدب العربـــــي، ودرس العقیـــــدة وكتاب
انتقــل إلــى الجماعــات اإلســالمیة المتطّرفــة، وتــدّخل فــي األعمــال المســّلحة التــي أّدت 
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ســـنة، إال أنـــه ســــجن  ١٥. حكـــم علـــى نحنـــاح بالســـجن ١٩٧٦إلـــى توقیفـــه فـــي عـــام 
  لخمس سنوات.

، أطلق الّرئیس الشاذلي بـن جدیـد سـراح نحنـاح. بعـد هـذا، أصـبح أكثـر ١٩٨١في 
مصــطفى بــویعلي فــي الجماعــة اإلســالمیة المســلحة تصــلبًا فــي موقفــه نحــو مجموعــة 

السیاسـي. أّسـس  (*). كان ضّد اإلسالم السیاسي المسـّلح باإلضـافة إلـى التطـرف(*)
واصـــــبح زعـــــیم حركـــــة المجتمـــــع اإلســـــالمي أو حمـــــاس فـــــي تشـــــرین الثـــــّاني/ نـــــوفمبر 

 ،وهــي الفتـــرة التــي یمكـــن أن تعتبــر فتـــرة التوّســع الجزائـــري لإلخــوان المســـلمین.١٩٩٠
  أجیزت حركته في ممارسة نشاطاتها علنًا.

یعمل نحناح اآلن كأستاذ الدراسات الدینیة في جامعة الجزائـر. وهـو أیضـًا مؤسـس 
رابطــة الــدعوة اإلســالمیة وجمعیـــة اإلرشــاد واإلصــالح. تعتبـــر حمــاس حركتــه منظمـــة 

صــوتًا فــي االنتخابــات البرلمانیــة  ٦٠٠٠٠٠أصـولیة معتدلــة وحصــلت علــي أكثــر مــن 
. یدعو نحناح إلى حّل دیمقراطـي سـلمي ألزمـة الجزائـر. الیـوم، یتمثـل ١٩٩١عام في 

فـي غیـاب الجبهـة اإلسـالمیة لإلنقـاذ  ١٩٩٧نحناح وحركته في البرلمان في انتخابات 
. راجــــع أیضــــًا حركــــة المجتمــــع اإلســــالمي: حمــــاس؛ جــــاب اهللا، عبــــد اهللا؛ حركــــة (*)

  النهضة اإلسالمیة في الجزائر.
). هو أحـد أكثـر المفّكـرین اإلسـالمیین شـهرة -١٩١٤(  الحسن الندوي، أبو

في العالم اإلسالمي. ولد لعائلة بارزة دینیـًا فـي الهنـد. حصـل علـى اإلجـازة فـي األدب 
. فـي الهـور، قابـل محمـد إقبـال وأنضـم إلـى نـدوة العلمـاء. فـي ١٩٢٩العربي فـي عـام 

تــألیف كتــب ومقــاالت دینیــة. ، أصــبح معّلمــًا فــي دار العلــوم. بــدأ النــدوي ١٩٣٤عــام 
، ١٩٤١وأصـبح عضـو الجماعــة اإلسـالمیة فـي عــام  (*)قابـل أبـا األعلـى المــودودي 

ــاذا ، نشــر النــدوي كتابــه المهــم جــدًا، ١٩٤٤. فــي ١٩٧٨والــذي اســتقال منهــا فــي  م
، الذي كـان لـه تـأثیر كبیـر فـي جمیـع أنحـاء خسر العالم بانحطاط المسلمین

واسـع فـي أكثـر المواضـیع الجـدیرة الحـین كتـب علـى نطـاق العالم اإلسالمي. منذ ذلك 
  باهتمام المسلمین.

والعدیـــد مـــن أعضـــاء  (*)، زار النـــدوي مصـــر وقابـــل ّســـید قطـــب ١٩٥١فـــي عـــام 
، بمـن فـیهم محمـد الغزالـي (**) الـذي تجـّول معـه فـي مصـر. (*)اإلخوان المسـلمین 
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ن العربـي باإلضـافة إلـى منذ ذلك الحین، سافر على نحو واسع وزار غالبیة دول الوط
الوالیــات المتحــدة. حصــل علــى الجــائزة الدولیــة الرفیعــة المســتوى، جــائزة الملــك فیصــل 

  . یعیش اآلن في إنجلترا.١٩٧٩في 
یســـاوي تـــأثیره الفكـــري فـــي الـــوطن العربـــي تـــأثیر أبـــي األعلـــى المـــودودي. لقـــد أثـــر 

مــت ترجمــة كتاباتــه یة. وتســالمفّكــران بشــكل كبیــر فــي فكــر الحركــات األصــولیة األسا
الكثیــرة إلــى العدیــد مــن اللغــات. مــن األفكــار الرئیســیة التــي ینــادي بهــا النــدوي أهمیــة 

، ویقــوم بــذلك عبــر إظهــار المقاربــات والمقارنــات (*)ألّي نظــام عــالمي  (*)اإلســالم 
بــین النظــرة اإلســالمیة المتوازنــة للعــالم والمجتمــع واإلنســان مــع وجهــة النظــر الجاهلیــة 

ــــة غیــــر المتوازنــــة والمادیــــة. راجــــع أیضــــًا الــــدعوة؛ الخالفــــة؛ الحكــــم؛ المجتمــــع  الغربی
اإلســالمي؛ الدولــة اإلســالمیة؛ الجهــاد؛ المــنهج؛ األخــالق؛ الجاهلیــة؛ الــنّص؛ عالّمیــة 

  اإلسالم؛ الحضارة الغربیة.
فـــي األردن.  (*). هـــو ممثـــل حركـــة المقاومـــة اإلســـالمیة: حمـــاس نـــزال، خالـــد

  المسلمین في فلسطین.راجع أیضًا اإلخوان 
، وأحیانــًا، إلــى الســنة النبویــة. یشــّكل (*). یشــیر الــنص عــادة إلــى القــرآن الــنّص 

. (*)الــــنص، عنــــد األصــــولیین، المــــادة التفســــیریة المطلقــــة الوحیــــدة لحقیقــــة اإلســــالم 
وخالفـًا لوجهــات النظــر التقلیدیــة، یعتبــر األصــولیون التفاســیر القرآنیــة مؤّقتــة، وبالتــالي 

تكون خاضعة للمراجعة المستمرة. بهذا المعنى، فإن القـرآن، والـذي لـم یبلـور  یجب أن
، یجــب أن یعــاد إعمالــه ثانیــة فــي (*)المســلمون فائدتــه العملیــة فــي عصــور الحداثــة 

. وطبقــًا لحســن الترابــي، وراشــد الغنوشــي، وســید قطــب، وحســن البنــا، (*)حیــاة األمــة 
عــن أصــله الفكــري، القــرآن، ممــا یشـــكل وأبــي الحســن النــدوي (**)، افتــرق المجتمــع 

عائقـًا رئیسـیًا أمـام قیـام أّي نهضـة فّعالـة. لــذا، ال بـد مـن تجدیـد إعمـال الـنّص فـي كــّل 
مظــاهر الحیــاة كوســیلة ألّي تطــور مســتقبلي أو لتأســیس األنظمــة السیاســیة والفلســفیة 

  الصحیحة.
ّولـــت الفكــــر لــــة الـــنّص اإللهـــي عـــن حیــــاة النـــاس حعز مـــن الناحیـــة التاریخیـــة، إن 

اإلنســاني إلــى بــدیل وظیفــي عــن حاكمیــة اهللا. یجــادل األصــولیون أنــه بــالرغم مــن أن 
النــاس قــد یؤمنــون باإلســالم، إال أن النتــائج الصــحیحة لهــذا اإلیمــان، علىأیــة حــال، ال 
یمكـــن أن تحـــدد بالشـــعائر والعقیـــدة فقـــط بـــل، واألكثـــر أهمّیـــًة، ال بـــد مـــن أن تتضـــّمن 
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اة باإلضــافة إلــى الفكــر. بكلمــة أخــرى، إن إهمــال الــنّص اإللهــي الســمات العملیــة للحیــ
  باهللا. (*)في الحیاة الحقیقیة للناس تقربهم أكثر إلى اإلشراك 

وهكذا، یعتبر العدید من األصولیین، أن أّي إنحراف عـن الـنّص اإللهـي أو امتنـاع 
عـــن  اإلنســـان عـــن تحقیـــق األوامـــر اإللهیـــة یجعـــل الحیـــاة حیـــاة ضـــآلة، بغـــض النظـــر

تحیــا  (*)والتقنیــة التــي اكتســبت. فالمجتمعــات التــي ال تحكــم بــأوامر اهللا  (*)المعرفــة 
، إذ أن النــــاس تشـــرك أوامــــر اهللا بــــأوامر اآلخـــرین. راجــــع أیضــــًا عبــــد (*)حیـــاة الكفــــر

الــــــرحمن، عمــــــر؛ الحركیــــــة؛ الدســــــتور؛ الحكــــــم الدســــــتوري؛ علــــــم الكــــــالم؛ األصــــــول؛ 
؛ التـــاریخ؛ ابـــن تیمیـــة، تقـــي الـــدین أحمـــد؛ اإلجمـــاع؛ الغنوشـــي، راشـــد؛ اهللا؛ التاریخانیـــة

التفســیر؛ الدولــة اإلســالمیة؛ الجهــاد؛ المعرفــة؛ الماضــي؛ القــرآن؛ رضــا، محمــد رشــید؛ 
  الشریعة؛ الشورى؛ توحید؛ علم الكالم؛ الترابي، حسن.

  . راجع اتحاد القوى الشعبیة.نصر، علي عبد العزیز

هللا هـــــو أحـــــد األعضـــــاء ). نصـــــر ا-١٩٦٠(  نصـــــر اهللا، الّســـــید حســـــن
الحزبیین البارزین الذین لهم وزن ووجـود علـى المشـهد السیاسـي اللبنـاني. وهـو األمـین 

. ولـــد لعائلـــة فقیـــرة فـــي منطقـــة الكرنتینـــا حیـــث ١٩٩٢منـــذ عـــام  (*)العـــام لحـــزب اهللا 
عنـدما انتقـل  ١٩٧٤یتواجد خلیط من األرمن واألكـراد والشـیعة. بقـى هنـاك حتـى عـام 

ي. فــي ذلـك الوقـت، مــا لسـن الفیــل لكـي یـتمكن مــن مواصـلة تعلیمـه الثـانو هـو وعائلتـه 
نـه كـان ملتزمـًا دینیـًا منـذ كـان فـي التاسـعة مـن ككانت عنـد نصـر اهللا میـول سیاسـیة، ل

عمــره. حالمــا انــدلعت الحــرب األهلیــة فــي بیــروت، عــادت عائلــة نصــر اهللا إلــى قریتهــا 
معــزوًال عــن الوجــود الیســاري والقــومي األولــى، البازوریــة فــي جنــوب لبنــان. هنــاك بــدا 

الـــــذي ســـــیطر علـــــى القریـــــة. ســـــاعد نصـــــر اهللا علـــــى بـــــدء مكتبـــــة حیـــــث أخـــــذ بإلقـــــاء 
  المحاضرات واّسس مجموعته الدینیة.

في عمر الخامسة عشرة، انضّم نصر اهللا إلى الحركـة الشـیعیة أمـل واصـبح رئـیس 
اصــلة دراســاته فــي عــام تنظیمهــا فــي البازوریــة. علــى أیــة حــال، توّجــه إلــى النجــف لمو 

(**). بقـــي حیـــث قابـــل الســـید محمـــد بـــاقر الصـــدر والشـــیخ عبـــاس الموســـوي  ١٩٧٦
وهرب مـن الـبالد خوفـًا مـن المخـابرات العراقیـة. وبینمـا كـان نصـر  ١٩٨٧هناك حتى 

ـــیم الدراســـات  اهللا وآخـــرون یرجعـــون إلـــى لبنـــان، أّســـس عبـــاس الموســـوي مدرســـته لتعل
یمـــا بعـــد نصــر اهللا هنـــاك، فـــي هـــذه األثنـــاء كـــان یـــدرس اإلســالمیة فـــي بعلبـــك. عّلـــم ف
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ویخطب في المنطقة المحیطة به. بدأ یعمل بنشـاط داخـل أمـل وعـّین لمناصـب رفیعـة 
  وقاوم االحتالل اإلسرائیلي.

لكــــن نصــــر اهللا تــــرك أمــــل ألســــباب داخلیــــة، واســــس ســــوّیة مــــع حســــین الموســــوي 
وهــذه هــي حركــة أمــل اإلســالمیة  وآخــرین منظمــة بدیلــة دّربــت النــاس عســكریًا وفكریــًا،

، انتقـــل ١٩٨٥. انشـــغاله الرئیســـي كـــان محاربـــة االحـــتالل اإلســـرائیلي. فـــي عـــام (*)
أصـــبح رئــیس اللجنـــة  ١٩٨٧وفــي عــام  (*)نصــر اهللا إلــى بیـــروت لتنظــیم حـــزب اهللا 

التنفیذیــة المؤسســة حــدیثًا. علــى أیــة حــال، توّجــه إلــى إیــران لمواصــلة دراســاته، إال أنــه 
، أصـــبح األمـــین ١٩٩٢المجابهـــات الدامیـــة بـــین حـــزب اهللا وأمـــل. فـــي عـــام  عـــاد بعـــد

  العام لحزب اهللا بعد اغتیال عباس الموسوي من قبل اإلسرائیلیین.
علـــى المســـتوى الفكـــري، یصـــّرح نصـــر اهللا بـــأّن حـــزب اهللا هـــو حـــزب وطنـــي وبـــأن 

عــــات هدفــــه الرئیســــي المحاربــــة ضــــّد االحــــتالل وتأســــیس العالقــــات الجیــــدة مــــع القطا
السیاســـیة األخـــرى والمجموعـــات المدنیـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المســـیحیون. یـــؤمن نصـــر اهللا 
بحاجــــــة حــــــزب اهللا للمشــــــاركة فــــــي النظــــــام السیاســــــي اللبنــــــاني وفــــــي االمتنــــــاع عــــــن 

. تحــت قیادتــه، أصــبح حــزب اهللا ممــثًال رســمیًا فــي البرلمــان. فــي الغالــب، (*)العنــف
  نضال وطني ودفاع وطني ضّد إسرائیل. بأنه (*)یبّرر العمل العسكري ضّد إسرائیل

، ال ینكـر نصـر اهللا أهمیتهـا المثالیـة لكنـه (*)بالنسبة إلى قضیة الدولة اإلسـالمیة 
یرفض صالحیة فرض دولة إسالمیة ألن مثل هذه الدولـة یجـب أن تـدّل علـى العدالـة 

قبـل  والحریة االجتماعیة (**) والموافقة الشعبیة. فـال یجـوز فـرض دولـة إسـالمیة مـن
حزب أو جیش ما، لكن بـاألحرى یجـب أن یتقبلهـا النـاس. فـي لبنـان، تـرفض األغلبیـة 
ـــة اإلســـالمیة. ویـــدعو نصـــر اهللا إلـــى إلغـــاء النظـــام  المســـیحیة واإلســـالمیة إقامـــة الدول

  .(*)الطائفي اللبناني أیضًا وتبني الدیموقراطیة
ًا لحســـن البنـــا، عـــن أكثـــر األدیـــان األخـــرى، طبقـــ (*). مـــا یمّیـــز اإلســـالم النظـــام

وســــید قطــــب، وحســــن الترابــــي، وآیــــة اهللا الخمینــــي، ومحمــــد حســــین فضــــل اهللا (**) 
ــــة، هــــو نظــــام اجتمــــاعي.  ــــه لــــیس نظــــام عبــــادة فقــــط لكــــن، واألكثــــر أهمّی وآخــــرین، أّن

ألن اإلســـالم هـــو دیـــن جمـــاعي  (*)فاإلســـالم یتـــألف مـــن مبـــادئ، وعبـــادة، وحاكمیـــة 
  لمین اشتقاق مبادئهم منه.، ولذا، یجب على المس(*)ودین دولة 



 ٤٠٤ 

عـــــالوة علـــــى ذلـــــك، فـــــإن القـــــول بـــــأن اإلســـــالم هـــــو نظـــــام اجتمـــــاعي یعنـــــي عنـــــد 
فــي  (*)األصـولیین أن هـذا النظـام یتعامــل مـع ظـواهر الحیـاة كلهــا، ولـذا، فـإن القـرآن 

حــد ذاتــه والســنة النبویــة كــذلك یجــب أن تمــثال أعلــى أســس المرجعیــة التــي یجــب أن 
باإلضـافة إلـى الشـورى  (*)واإلجماع  (*)االجتهاد القیاسي تترجم من خالل ممارسة 

 (*). باختصــار، یهــتم اإلســالم بكــّل أوجــه الحیــاة ویفتــرض منــاهج دقیقــة، وأصــوالً (*)
متینة، ومؤسسات عامة من أجل حل مشاكل اإلنسانیة. وهـذا الـدین الشـامل عنـد البنـا 

  هو القانون العاّم لكّل األجناس، واألقوام، واألمم.
نــد األصــولیین، لــیس هنــاك نظــام حیــاة یــزّود األمــم بــاألدوات الضــروریة إلنتــاج وع

نهضة ما، كما هـو نظـام اإلسـالم. فاإلسـالم، أوًال، یـزّود األمـل المطلـوب لبنـاء األمـم، 
ثانیــــًا، عــــزة األمــــة التــــي هــــي ضــــروریة لرســــم صــــورة جیــــدة عــــن الــــنفس، ثالثــــًا، القــــّوة 

ــــدفاع عــــن األمــــة. عــــالوة عــــ ــــنفس المطلوبــــة لل ن ذلــــك، یــــدعو اإلســــالم إلــــى حفــــظ ال
، واألخــالق، واالقتصــاد. ومــا هــذه (*)والجماعــة مــن خــالل المعرفــة الدنیویــة والدینیــة

األمــور إال جــزء مــن تعــالیم اإلســالم مــن أجــل إقامــة نهضــة األمــم. راجــع أیضــًا عبــد 
؛ الـــرحمن، عمـــر؛ العـــوا، محمـــد ســـلیم؛ الخالفـــة؛ الرأســـمالیة؛ الحضـــارة؛ الدیموقراطیـــة

الحـــوار؛ األصـــول؛ الغنوشـــي، راشـــد؛ الحكـــم؛ حقـــوق اإلنســـان؛ األصـــولیة اإلســـالمیة؛ 
الحكومة اإلسالمیة؛ المجتمعـات الجاهلیـة؛ الماركسـیة؛ الجاهلیـة؛ قطـب، سـید؛ الـدین؛ 

  الثورة؛ العدالة االجتماعیة؛ التوحید؛ الترابي، حسن؛ عالمّیة اإلسالم.
فــي مصــر  (*)إلخــوان المســلمین أو الخــاص ل. الجهــاد الســري النظــام الســري
لمحاربــة االحــتالل البریطــاني فــي فلســطین. ونظــم الجهــاز  ١٩٣٥بــدأ أصــًال فــي عــام 

علــى أســاس خالیــا مؤلفــة مــن خمســة أعضــاء، وال تعــرف كــّل خلیــة أعضــاء الخالیــا 
األخـــــرى التـــــي تعمـــــل بشـــــكل مســـــتقل. دّرب أعضـــــاء الجهـــــاز بصـــــرامة فـــــي العلـــــوم 

  ریة.اإلسالمیة والعملیات العسك
رئــیس لكـن الجهــاز قـام بأعمــال عنیفـة فــي مصـر نفســها، مثـل قتــل النقراشـي باشــا، 

الوزراء. وال بّد أن یؤّدي أعضاء الجهاز قسم الوالء فـي مكـان رهیـب ومظلـم. اسـتعمل 
فــي هــذه المناســبة حیــث یضــع العضــو یــّده علــى اإلثنــین أثنــاء  (*)المســّدس والقــرآن 

وعبــــد الــــرحمن الســــندي  (*)ًال صــــالح عشــــماوي تأدیــــة القســــم. تــــرأس هــــذا الجهــــاز أو 
  وصّفي من قبل الحكومة المصریة أثناء رئاسة جمال عبد الناصر.



 ٤٠٥ 

ــــالمي ــــة یجــــب أن  (*). إن مشــــروعیة النظــــام الع ــــة أو دول أّي ســــلطة عالمی
. لكــن مثـل هــذه الدولـة ال یمكــن (*)تتأسـس، عنـد األصــولیین، علـى التمســك باإلسـالم

تجعــل مــن نفســها نموذجــًا للــدول األخــرى. فاإلســالم  (*) أن تكــون إال دولــة إســالمیة
یعتقـد بتفــوق الســیادة اإلســالمیة علــى مــا عــداها ویطالــب بضــرورة بنــاء قــوة عادلــة مــن 
ـــة  أجـــل حكـــم العـــالم. فالنظـــام العـــالمي اإلســـالمي یجـــب أن یـــدور حـــول مبـــادئ العدال

  والمساواة والمبادئ األخالقیة (**).
لیون علــى أن القـرآن یضـمن حقــوق غیـر المســلمین عـالوة علـى ذلــك، یؤكـد األصـو 

  في الدولة اإلسالمیة أو النظام العالمي.
فــي الحقیقــة، یــؤمن األصــولیون بوجــوب أن تقــوم الســلطة العالمیــة الحاكمــة بتأییــد 

شــعوب العــالم وبتوجیــه األمــم إلــى اإلســالم. وهكــذا، فــإن النظــام العــالمي  (*)تحریــر 
األمــم؛ كمـــا أن األمـــم والشــعوب لهـــا الحــق فـــي تبّنـــي اإلســالمي سیؤّســـس أكثــر لتقـــّدم 

الفكــر والــدین الــذي یریدونــه. علــى أیــة حــال، یریــد األصــولیون المتشــددون إجبــار كــّل 
األمــم والنــاس علــى تبّنــي اإلســالم وتأســیس الدولــة اإلســالمیة. إذ أنهــم یؤّیــدون مبــدئي 

ًا المسـیحیة؛ الحضـارة؛ الحاكمیة والجاهلیة (**) كنقاط المرجعیة العالمیة. راجـع أیضـ
  الحوار؛ األسلمة؛ العدالة؛ األدیان التوحیدیة؛ الندوي، أبو الحسن؛ الغرب.

ــة االقتصــادیة . إّن المبــدأ األولــي فــي النظریــة االقتصــادیة اإلســالمیة النظری
، طبقًا للعدید من األصولیین، یشـترط بـأّن (*)هو حق الملكیة الخاّصة، لكن اإلسالم 

، والحـــال كـــذلك ألن الحقـــوق ال (*)ودة إال بـــإذن المشـــرع، أي اهللا الملكیـــة غیـــر موجـــ
تشــتق مــن جــوهر األشــیاء أو مــن نظریــة الحقــوق الطبیعیــة، لكنهــا مشــتقًة مــن ســماح 

. فــاهللا مالــك كــّل شــيء، واإلنســان خلیفتــه. (*)المشــرع، كمــا أشــیر إلیهــا فــي الشــریعة 
أّن اســــتمالك الملكیــــة فاســــتخالف اإلنســــان یســــمح لــــه باكتســــاب ملكیــــة خاّصــــة، مــــع 

الخاّصــة یعتمــد علــى بــذل العمــل. كمــا أن أّي ملكیــة ال تســتند إلــى الشــروط الشــرعیة 
لإلســالم والعمــل، فإنهــا باطلــة ألن اإلســالم ال یعتــرف بهــذه الملكیــة أو یضــمنها. لــذا، 
فإن تطویر أّي مشروع مالي یجب أن یكون ضمن إطار القوانین اإلسـالمیة . وعلیـه، 

القمــار، والغــّش، واالحتكــار والمكســب المفــرط غیــر الشــرعي ال ضــمان لهــا فــإن منــافع 
. بهــذه الطریقـــة، ال یمتلــك الفـــرد الشــيء بعینـــه، مــن وجهـــة (*)فــي الدولــة اإلســـالمیة 



 ٤٠٦ 

نظریـــة لكـــن بـــاألحرى یمتلـــك منافعـــه. فالملكیـــة الخاّصـــة هـــي وظیفـــة االنتفـــاع ضـــمن 
  شروط وحدود معینة.

لفئـة االنفصـالیة لجمعیـة الشـبیبة اإلســالمیة، . تـرأس االنعمـاني، عبـد العزیــز
حركــة المجاهــدین فـــي المغــرب (**). وهـــي حركــة ســـریة تریــد إســـقاط الحكــم الملكـــي 

. اشــتركت الجماعــة فــي (*)المغربــي وٕاقامــة نظــام أكثــر یســاریًة مســتند إلــى اإلســالم 
هـا نزاعات عنیفة مع الحركـات المتشـددة األخـرى فـي الجامعـات المغربیـة. وبسـبب قمع

مـــن قبـــل الحكومـــة، ال یمكـــن التأكـــد اآلن مـــن قّوتهـــا وتأثیرهـــا. كمـــا یعتقـــد أن لحركـــة 
المجاهــدین روابــط مــع إیــران أكثــر مــن الجماعــات المغربیــة األصــولیة األخــرى. راجــع 

  أیضًا حركة المجاهدین في المغرب.
. هـي أصـًال حركـة صـوفیة أّسسـها محمـد بهـاء الـدین النقشـبندي فـي النقشبندیة

، ثــّم دعمــت، قبــل االنقــالب (*)، تركیــا. دعمــت الحركــة حــزب الســالمة الــوطني بخـاره
 (*)، حــزب الــوطن األم التركــي، ثــّم تحّركــت لــدعم حــزب الرفــاه١٩٩٠العســكري عــام 

. أدخـــل النقشـــبندیة إلـــى تركیـــا أثنـــاء االمبراطوریـــة العثمانیـــة الشـــیخ أحمـــد ١٩٨٦منـــذ 
. رفـض هنـدي كـّل المناصـب العاّمـة هنـدي الـذي تمتـع بسـمعة جیـدة كعـالم دینـي كبیـر

التي قدمتها إلیه الدولة وانتشرت دعوتـه فـي الهنـد . أمـا الشخصـیة البـارزة للحركـة فـي 
  تركیا الیوم فهو األستاذ محمد أسعد كوشان.

  . راجع حركة المجاهدین في المغرب.النكدي، محمد

فـي  ١٨٧٣). ولـد فـي ١٩٦٠ – ١٨٧٣(  النورسي، بدیع الزمـان سـعید
ة نــوریس. درس النورسـي مــع أخیـه، عبــد اهللا ، ثـّم تــرك قریتـه طالبــًا للمعرفـة. رافــق قریـ

الســـلطان محمـــد رشــــاد فـــي ســــفرته إلـــى رومـــالي، واقتــــرح بنـــاء جامعــــة. لكـــن الحــــرب 
العالمیـــة الثانیـــة أوّقفـــت ذلـــك المشـــروع. قاتـــل النورســـي ضـــّد الـــروس وأســـر ونفـــى إلـــى 

  سیبریا وأطلق سراحه بعد الثورة الروسیة.
عنــدما احتلــت قــوات التحــالف تركیــا، انضــّم النورســي إلــى المقاومــة. جــرح النورســي 
ـــه فـــي  وحجـــزه الـــروس، وبعـــد ســـنتین وبعـــد الثـــورة البلشـــفیة، هـــرب مـــن معســـكر اعتقال
روســیا ووصــل إلــى ألمانیــا، وبعــد ذلــك ذهــب إلــى لینیغــراد وفیینــا وٕالــى اســطنبول. فــي 

ســـالمي، المجلـــس الـــدیني األعلـــى ، عـــّین عضـــوًا فـــي مجلـــس الحكمـــة اإل١٩١٨عـــام 



 ٤٠٧ 

. وترأس الكتلة الدینیة للمشایخ فـي الجمعیـة الوطنیـة العظمـى ( البرلمـان). (*)للفتوى 
بسـبب ذلـك كلــه باإلضـافة إلـى دفاعــه عـن األذان العلنـي، اشــتبك مـع مصـطفى كمــال 
أتـــاتورك. اســـتقال النورســـي مـــن الجمعیـــة، وتـــرك أنقـــرة لزیـــارة أجـــزاء أخـــرى مـــن تركیـــا 

  وقتال التغریب. (*)ث على تطبیق اإلسالم وللح
، اعتقـل ١٩٢٥كان للنورسي العدید من األتباع مما شكل مشكلًة للنظام. فـي عـام 

رســـائل النورســـي ونفـــي إلـــى قریـــة بعیـــدة حیـــث عـــاش لثمـــاني ســـنوات. كتـــب هنـــاك 
  والتي نسخها بالید العدید من أتباعه. (*) النور

اعتقـــل ثانیـــًة ونفـــى لثمـــاني ســـنوات أخـــرى. تـــرك النورســـي القریـــة لمـــّدة ســـنة، لكـــن 
ــــة، اعتقــــل النورســــي فــــي  ــــه أجهــــزة األمــــن التركی بســــبب  ١٩٣٥بســــبب نشــــاطه، راقبت

محاولته بـدء منظمـة سـریة إسـتهدفت تهـدیم علمانیـة الجمهوریـة. ثـم سـجن مـّرتین، فـي 
ـــــى  ١٠٠. كتـــــب أكثـــــر مـــــن ١٩٤٨و  ١٩٤٣ رســـــالة، رســـــائل النـــــور، حیـــــث دعـــــا إل

  واإلیمان. (*)التعایش بین العلم
دعم أتباعه عدنان مندریس الذي ترأس الحزب الدیموقراطي وسـمح ببنـاء المـدارس 

  . راجع أیضًا رسائل النور.١٩٦٠، ٢٣الدینیة الجدیدة. توفي في مارس/ آذار 
فــي إیــران منــذ  (*). كــان رئــیس مجلــس الشــورى نــوري، علــي أكبــر نــاطق

ري محاولتــه للوصـــول لرئاســـة ، خســر نـــو ١٩٩٦وزعــیم الیمـــین المحــافظ. فـــي  ١٩٩٢
. راجــع أیضــًا خــاتمي، محمــد؛ مجلــس الشــورى فــي (*)الجمهوریــة أمــام محمــد خــاتمي 

  إیران؛ محتشمي، علي أكبر؛ روحانیات موباریز.
). ولـــد فـــي الخلیـــل، وهـــو طبیـــب وجـــّراح. أصـــبح -١٩٢٢(  النیتشـــة، حـــافظ

لـس البرلمـان وعضـو مج (*)النیتشة عضو حـزب جبهـة العمـل اإلسـالمي فـي األردن 
  .١٩٨٩ -١٩٨٤و  ١٩٦١ – ١٩٥٦في األردن لعدة فترات، 

  -هـ 
  ، راجع رفسنجاني، علي أكبر.هاشمي رفسنجاني، علي أكبر

  . راجع: مجاهدي خلق.هانیفنزاد، محمد

  راجع جماعة المسلمین. الهجرة.



 ٤٠٨ 

. هـــو رئـــیس الوفـــد البرلمـــاني الجزائـــري الـــذي یـــدیر جبهـــة اإلنقـــاذ هـــدام، انـــور
. منـــذ ١٩٩١مـــن الخـــارج بعـــد توقیـــف قیادتهـــا وٕالغـــاء انتخابـــات عـــام  (*)ة اإلســـالمی
، ینتظـر هـدام المحاكمــة فـي الوالیــات المتحـدة بعـدما اتهمتــه الحكومـة الفرنســیة ١٩٩٦

  بدعم قتلة سبعة مواطنین فرنسیین في الجزائر.
، ١٩٤٩فـــي عـــام  (*)). بعـــد اغتیـــال حســـن البنـــا ١٩٧٣ -الهضـــیبي، حســـن ( ؟

القاضــي حســن الهضــیبي كمرشــد عــام جدیــد. مــا كــان  (*)وان المســلمون اختــار اإلخــ
الهضــیبي مشــهورًا بــالرغم مــن أنــه مــن قیــادة اإلخــوان، لكــن كــان اختیــاره مســاومة بــین 

یقــول الــبعض إنــه كــان مفروضــًا مــن القصــر  –األجنحــة المتشــددة والمعتدلــة لإلخــوان 
أعضـــاء الحركـــة بســـبب شـــعبیة مـــع العدیـــد مـــن الملكـــي المصـــري. لـــم تكـــن للهضـــیبي 

مواقفــه المســاومة. أثنــاء محنــة اإلخــوان مــع نظــام الــرئیس عبــد الناصــر، فقــدت القیــادة 
بـأن یصـبح  (*)قدرتها على القیادة السیاسیًة والتطویر الفكري، ممـا سـمح لّسـید قطـب 

منظر الحركة البارز. عّین الهضیبي قطب كعضو في أعلى مجلـس لإلخـوان، مكتـب 
ریــر صــحیفتهم، اإلخــوان المســلمون. اختلــف الهضــیبي مــع قطـــب اإلرشــاد ورئــیس تح

، معـالم فـي الطریـقكمـا فسـره فـي كتابـه  (*)لإلسـالم  (*)على تفسـیره المتشـدد 

. اعتقــل الهضــیبي وحكــم دعــاة ال قضــاة  فكتــب الهضــیبي ردًا علیــه فــي كتابــه،
ع أیضـًا علیه سوّیة مع قطب بالموت، لكن الحكم علیه خفف إلى السـجن المؤّبـد. راجـ

  الغزالي، محمد؛ حزب التحریر اإلسالمي؛ عشماوي، صالح؛ السلفیة.
، وعمـل كنائـب األمـین العـام (*). هو ابـن حسـن الهضـیبيالهضیبي، مأمون

  .(*)والناطق الرسمي لإلخوان المسلمین المصریین
  . راجع السلفیة.الهاللي، تقي الدین

  سلمین.. راجع المنظمة الدولیة لإلخوان المالهویدي، حسن

فـــي مصـــر. وهـــو كاتــــب  األهــــرام. نائــــب رئـــیس تحریـــر الهویـــدي، فهمـــي
وصــحفي إســالمي معتــدل مشــهور جــدًا فــي دفاعــه عــن العدیــد مــن المواقــع األصــولیة 

  ووجهات نظر األصولیین. دعا الهویدي لالعتدال والدیموقراطیة والتعددیة (**).
  



 ٤٠٩ 

  -و - 
  . راجع النّص، القرآن.الوحي

لد في قسنطینة في الجزائـر ودرس فـي مسـجد الزیتونـة . و الورتالني، الفضیل
 (*)وانضـم إلـى جمعیـة العلمـاء المسـلمین  (*)مع علماء مثل عبد الحمید بن بـادیس 

وأصــبح ممثلهــا فــي فرنســا. اضــطهدت الســلطات الفرنســیة الــورتالني  ١٩٣٠فــي عــام 
تأسـیس وشـارك فـي  ١٩٤٢فهرب إلى القاهرة حیث أقام لجنة الدفاع عـن الجزائـر فـي 

وعمـل مـع اإلخـوان المسـلمین  (*)حسـن البنـا جبهة الدفاع عن أفریقیا. قابل الـورتالني
  في مصر. (*)

إلصـالح النظـام السیاسـي هنـاك واسـتقبله  ١٩٤٧ذهب الورتالني إلى الـیمن فیعـام 
الحـــاكم اإلمـــام ومســـاعدوه. برنامجـــه لإلصـــالح رفضـــته الســـلطات، فعـــاد إلـــى القـــاهرة 

علـــــى ایـــــة حـــــال، تبّنـــــى برنامجـــــه بعـــــض الزعمـــــاء العشـــــائریین إلخبـــــار حســـــن البنـــــا. 
، وأصـبح الـورتالني مــؤثرًا ١٩٤٨والمجموعـات األخـرى. دعمـت اإلخـوان انقـالب عـام 

. إعترفــــت حركــــة اإلخــــوان ١٩٤٨تســــمح بقتــــل اإلمــــام فــــي  (*)جــــدًا. أصــــدر فتــــوى 
لدولـــة برتبـــة بالنظـــام الجدیـــد لعبـــد اهللا الـــوزیر. واصـــبح الـــورتالني مستشـــارًا عامـــًا فـــي ا

یومـًا، عنـدما كـان الـورتالني فـي المملكـة  ٢٦وزیر. انهار النظام، على أیة حال، بعـد 
تركیـا حیــث مــات. راجــع أیضــًا  العربیـة الســعودیة. هــرب أوًال إلــى لبنـان وبعــد ذلــك الــى

  التجمع الیمني لإلصالح.
  . راجع اتحاد القوى الشعبیة.الوزیر، إبراهیم بن علي

  ، أبو العال.راجع ماضي الوسط.

  . راجع الشرعیة؛ األصالة؛ الثورة.الوعي

. هـذا اللقـب یصـف السـلطة العلیـا فـي إیـران، أي مرشـد الثـورة فـي الولي الفقیـه
ولــي الفقیــه علــى راس كــّل الســلطات فــي  (*)النظــام اإلیرانــي. وضــع مجلــس الخبــراء 



 ٤١٠ 

یـة الشـیعة اإلثنـي إیران، فالمرشد هو الفقیه األول فـي غیـاب اإلمـام المهـدي، طبقـًا لرؤ 
  عشریة. ینتخب الولي من مجلس الخبراء باقتراع سري.

یشــــرف المرشــــد علــــى مؤسســــات القــــوات العســــكریة أیضــــًا، بمــــا فــــي ذلــــك الجــــیش 
. وهــو یعلــن الحــرب ویــدعو إلــى االســتفتاءات باإلضــافة (*)النظــامي والحــرس الثــوري

ن المرشــد أیضــًا إلــى المصــادقة علــى انتخــاب رئــیس الجمهوریــة مــن قبــل النــاس. یعــیّ 
، الـذي یشـرف علــى العملیـات االنتخابیــة. (*)سـّتة رجـال دیــن فـي المجلـس الدســتوري 

یمكن إقصاء الولي من قبل مجلس الخبراء إذا إنحرف عن مسار الثـورة اإلیرانیـة لعـام 
أو إذا فقــد بعــض خصــائص القیــادة. المرشــد األول كــان آیــة اهللا الخمینــي  (*)١٩٧٩

. راجــع أیضــًا الدســتور؛ مجلــس الخبــراء؛ حــزب (*)اهللا خــامنئي  ، الــذي خلفــه آیــة(*)
اهللا؛ منظمـــــة الحجتیـــــة؛ منظمـــــة العمـــــل اإلســـــالمي فـــــي العـــــراق؛ الحـــــزب الجمهـــــوري 
اإلسالمي؛ الثورة اإلسـالمیة فـي إیـران؛ خـامنئي، علـي؛ الخمینیـة؛ مجلـس الشـورى فـي 

  سالمي.إیران؛ مرجع التقلید؛ منتظري، حسین علي؛ الحزب الجمهوري اإل
 (*)الذي اسـتندت دعوتـه(*). اسس هذه الحركة محمد بن عبد الوهاب الوهابیة

مبــدأ  (*). وقــد أحیــت الحركــة واإلخــوان (*)علــى الطبیعــة الشــاملة واألبدّیــة لإلســالم 
وتـــدهور  (*)ودوره الجـــوهري فـــي حیـــاة المســـلمین، كمـــا أدانـــت التقلیـــد  (*)االجتهـــاد 

ــــة.  (*): القــــرآن(*)إلــــى األصــــول المجتمــــع، ودعــــت المــــؤمنین للعــــودة  والســــنة النبوی
للسـلفیة اإلسـالمیة، كمـا فسـرها مـن قبـل علمـاء كبـار  (*)شكلت الوهابیة تفسیرًا حدیثًا 
  وابن قیم الجوزیة. (*)مثل ابن حنبل، وابن تیمیة 

المفهــوم المحــوري الــذي بــه تقــاس كــّل فكــرة أو عمــل. رفضــت  (*)أصــبح التوحیــد 
یــــة والتزمــــت بالتوحیــــد الصــــارم ولــــم تنظــــر إلــــى المــــذاهب الفقهیــــة الوهابیــــة مبــــدأ الجبر 

اإلســالمیة كمــدارس إلزامیــة. مــن أسســها أیضــًا أنهــا دعــت إلــى التغییــر السیاســي برفــع 
. كما كانـت أیضـًا ضـّد الحركـات الصـوفیة. كـّل هـذه األفكـار اصـبحت (*)رآیة الجهاد

أسسـها وضـعت مشـاریعها  مبادئ مركزیة عند الحركات األصولیة الحدیثـة والتـي علـى
  اإلیدیولوجیة.

فـي  (*)فـي لیبیـا والمهدیـة  (*)تأثر العدید من الحركات اإلسالمیة مثل السنوسیة 
والعدیــــد مــــن الكتــــاب الكبــــار كجمــــال الــــدین  (*)الســــودان وحتــــى اإلخــــوان المســــلمین 

األفغــــاني، ومحمــــد عبــــده ومحمــــد إقبــــال (**) بالوهابیــــة والتزمــــوا بمبــــدأي االجتهـــــاد 



 ٤١١ 

لجهـــاد. كمـــا اتبـــع مصـــلحون كبـــار مثـــل محمـــد عبـــد اهللا بـــن الشـــوكاني وعبـــد القـــادر وا
  الجزائري بالوهابیة.

، وبمســاعدة إبــن ســعود، (*)سیاســیًا، كانــت الوهابیــة ثــورة ضــّد الخالفــة العثمانیــة 
حاولــــت إقامــــة دولــــة إســــالمیة جدیــــدة. عارضــــت اإلصــــالحات الحدیثــــة أیضــــًا والتــــي 

یــة. علــى أیــة حــال، حــاول الوهــابیون ســوّیة مــع أتبــاع ابــن اقترحتهــا الســلطات األوروب
ســعود تطبیــق مــذهبهم بصــرامة، ممــا أّدى إلــى العدیــد مــن الحــروب مــع المجموعـــات 
العشائریة والمدارس الدینیة األخرى. راجع أیضًا ابن عبـد الوهـاب، محمـد؛ ابـن تیمیـة، 

  تقي الدین أحمد.

  -ي - 
ي لحركــة المقاومــة اإلســالمیة: ). هــو الــزعیم الروحــ- ١٩٣٦(  یاســین، أحمــد

. ١٩٣٦، في فلسطین. ولد الشیخ أحمد یاسین في عسـقالن، فلسـطین فـي (*)حماس
. شـّل یاسـین ١٩٤٨توّجهت عائلته، وهي من الطبقة المتوسطة، إلـى منطقـة غـزة فـي 

وهـو فـي الثانیـة عشـرة، لكــن هـذه الحقیقـة لـم تمنعـه مــن إكمـال سـنوات دراسـته الثانویــة 
. ثـّم درس ١٩٦٤حتى  ١٩٥٨كمعّلم في المدارس العاّمة في غزة من  في غزة. عمل

اللغة اإلنجلیزیة في جامعة عین شمس في مصر. لكن السلطات منعته من تـرك غـزة 
ـــذا عـــاد للتـــدریس حتـــى تقاعـــد مـــن (*)بســـبب أنـــه انتمـــى إلـــى اإلخـــوان المســـلمین  ؛ ل

  العمل.
. ١٩٧٣میة فـي غـزة فـي كرس أحمد یاسین حیاته لتأسـیس وحمایـة الحركـة اإلسـال

بســبب انتمائــه لإلخــوان المســلمین بشــكل علنــي. اتهــم  ١٩٤٨وضــع فــي الســجن فــي 
بامتالك األسلحة والقنابل باإلضـافة إلـى االنتمـاء إلـى المنظمـات التـي عارضـت قـوات 

شـهرًا  ١١سنة إّال أنه أطلق سـراحه بعـد  ١٢االحتالل اإلسرائیلي. حكم علیه بالسجن 
ــــادل ل لســــجناء بــــین الحكومــــة اإلســــرائیلیة ومنظمــــة فلســــطینّیة: الجبهــــة فــــي عملیــــة تب

  .١٩٨٥الشعبیة، القیادة العامة في عام 



 ٤١٢ 

، أثنـــاء انفجــــار االنتفاضـــة الفلســـطینّیة، أعلــــن یاســـین تأسیســـه لحركــــة ١٩٨٧فـــي 
، اتهـم ١٩٨٩المقاومة اإلسالمیة (حماس). اعتقلته القّوات اإلسرائیلیة فـي مـایو/ أیـار 

. ١٩٩١ه بالســـجن لمـــدى الحیـــاة فـــي یـــوالقتـــل، وحكـــم عل (*)لعنـــفبـــالتحریض علـــى ا
بعــد أن توّصــل الملــك حســین، ملــك األردن، إلــى اّتفــاق مــع  ١٩٩٧أطلــق ســراحه فــي 

في عّمـان مـن  (*)الحكومة اإلسرائیلیة في أعقاب محاولة اغتیال قاشلة لخالد مشعل 
إلسـالمیة فـي فلسـطین؛ قبل الموساد اإلسرائیلي. راجع أیضًا حمـاس: حركـة المقاومـة ا

  اإلخوان المسلمون في فلسطین؛ الشقاقي، فتحي.
  . راجع الجماعات اإلسالمیة.یاسین، عبد الجواد

  راجع جماعة العدل واإلحسان. یاسین، عبد السالم.

أصـــبح عضـــو البرلمـــان اللبنـــاني فـــي  ) -١٩٥٨( یـــاغي، محمـــد حســـین 
نِه یاغي دراسـته القانونیـة فـي في البقاع. لم یُ  (*)كمرّشح لحزب اهللا ١٩٩٦و  ١٩٩٢

. وكـــان رئـــیس الهیئـــة ١٩٨٢الجامعـــة اللبنانیـــة. كـــان عضـــو أول نـــواة لحـــزب اهللا فـــي 
. یعتقــد یــاغي بــأّن الطائفیــة یجــب أن تلغــي فــي لبنــان، (*)التنفیذیــة لمجلــس الشــورى 

  كما یجب أن یرتكز التعاون بین اللبنانیین على جدول أعمال وطني.
  لخطیب، عبد الكریم.. راجع ایتیم، محمد

  . راجع حزب األمة في موریتانیا.یحیى، ولد سیدي

فــي لبنــان حتــى  (*)). هــو زعــیم الجماعــة اإلســالمیة -١٩٣٣(  یكــن، فتحــي
. ترعرع یكن فـي طـرابلس فـي عائلـة متدینـة ودرس العلـوم اإلسـالمیة مـع ٢٠٠٠العام 

ي جمعیـة مكـارم ، عمـل فـ١٩٥٣علماء مشهورین مثل الشیخ أنـور المولـوي. فـي عـام 
التـي أسسـت  (*)األخالق اإلسالمیة. انتمى یكـن فیمـا بعـد إلـى جمعیـة عبـاد الـرحمن 

وكـــان مهتّمـــًا كثیـــرًا باألحـــداث التـــي كانـــت تحـــدث فـــي فلســـطین. یقبــــل  ١٩٤٨أثنـــاء 
. انتخـــــب یكــــن فـــــي (*)ویســــاهم فـــــي تطــــویر العقیـــــدة السیاســــیة لإلخـــــوان المســــلمین 

. راجـع أیضــًا ١٩٩٦إال أنـه فقــد مقعـده فــي  ١٩٩٢یـة فــي االنتخابـات البرلمانیــة اللبنان
  الجماعة اإلسالمیة.



 ٤١٣ 

، وهمـا (*)، فقـدت الیهودیـة والمسـیحیة (*). عند األصولیة اإلسالمیة الیهودیة
فــي األصــل دینــان توحیــدیان، معناهمــا الصــحیح، إذ قــام البشــر بتغییرهمــا وافســادهما 

هـي دیـن صـحیح مـن حیـث المبـدأ ، بقصد خدمة مصالحهم. وبالرغم من أن الیهودیة 
مقدســة، یــتكّلم أیضــًا عــن الــذي یــتكّلم عــن الیهــود كأصــحاب رســالة  (*)إال أن القــرآن 
وتغییـــرهم القـــوانین اإللهیـــة. حـــّور الیهـــود هـــذه القـــوانین مـــن الناحیـــة  (*)عصـــیانهم هللا 

التاریخیــــة مــــن أجــــل المصـــــالح السیاســــیة والمادیــــة، ممـــــا أّدى إلــــى لعــــنهم. وتوّضـــــح 
صــولّیة أكثــر بــأّن التــاریخ الحــدیث، خصوصــًا احــتالل فلســطین، یشــهد علــى إهمــال األ

الیهود لحقوق اآلخـرین، مسـلمین ومسـیحیین، فـي األمـاكن المقّدسـة فـي فلسـطین وٕالـى 
اعتمــــادهم علــــى القــــّوة الطبیعیــــة والتالعــــب بــــاآلخرین. راجــــع أیضــــًا المســــیحیة؛ اهللا؛ 

  الحضارة الغربیة. إسرائیل؛ األدیان التوحیدیة؛ التوحید؛
). اتهــم بتفجیــر مركــز التجــارة العــالمي فــي -١٩٦٨(  یوســف، أحمــد رمــزي

ــــایر ١٩٩٣نیویــــورك فــــي عــــام  ــــد فــــي كــــانون الثــــاني/ ین ، وحكــــم علیــــه بالســــجن المؤّب
. یحّمـــــل یوســـــف الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة مســـــؤولیة جـــــرائم المســـــتوطنات ١٩٩٨

. رفــض اتّهامــه (*)المشــروط إلســرائیل  الیهودیــة فــي فلســطین والــدعم األمریكــي غیــر
بأنـــه العقـــل المـــدبر الرئیســـي لتفجیـــر مركـــز التجـــارة، لكنـــه اعتـــرف بعالقاتـــه بالجبهـــة 

  اإلسالمیة لإلنقاذ والجماعة اإلسالمیة المسلحة (**).
. ١٩٩٥، لكنه اعتقـل فـي باكسـتان فـي ١٩٩٤حوكم یوسف وأدین غیابیًا في عام 

طــائرة أمریكیــة  ١٢یــات المتحــدة بــالتخطیط لتفجیــر ، أدیــن أیضــًا فــي الوال١٩٩٦فــي 
كعقــاب علــى الــدعم األمریكــي إلســرائیل. أدیــن یوســف أیضــًا بوضــع أداة متفجــّرة علــى 

ممـا أدى إلـى مقتـل یابـاني  ١٩٩٤طائرة فلبینیـة فـي رحلـة مـن مـانیال إلـى طوكیـو فـي 
  وجرح العدید من المسافرین اآلخرین.

مــــل جــــواز ســــفر عراقیــــًا وجنســــیة باكســــتانیة یوســــف، والــــذي ولــــد فــــي الكویــــت، یح
ویـــّدعي بأّنـــه مـــن أصـــول باكســـتانیة ولدیـــه الهویـــة الفلســـطینّیة. ویوســـف هـــو منهـــدس 

. إســـمه الحقیقـــي عبــــد ١٩٨٩إلكترونیـــات تخـــّرج فـــي مدرســـة فـــي ویلـــز، إنجلتـــرا فـــي 
  الباسط بولوشي. راجع أیضًا األفغان العرب.
كیـوم  (*)لقدس افتتحه آیـة اهللا الخمینـي یوم القدس. االحتفال بحق المسلمین في ا

وطنــي فـــي إیــران لـــدعم الحركــات اإلســـالمیة الفســلطینّیة الثوریـــة العاملــة علـــى تحریـــر 



 ٤١٤ 

القدس. ویحتفل بهذا الیوم كّل سـنة فـي یـوم الجمعـة االخیـرة لشـهر رمضـان، ویحضـره 
المیة، أعداد ضخمة من المتظاهرین. كما یحتفل بهذا الیوم العدید مـن الحركـات اإلسـ

  وخصوصًا الشیعیة منها، في جمیع أنحاء العالم اإلسالمي. راجع أیضًا إسرائیل.
  

  



 ٤١٥ 

  
  
  
  

  ببلیوغرافیا



 ٤١٦ 

  أوًال: المراجع العربیة
  كتب

السیاسة الشرعیة فـي ابن تیمیبة الحراني، تقي الدین أحمد بن عبد الحلـیم. 
  . بیروت: دار الفكر الحدیث، [د.ت.].إصالح الراعي والرعیة

ـــي مواجهـــة ظلـــم لحـــاج، أبـــو عبـــد الفتـــاح علـــي. ابـــن ا ـــالم ف فصـــل الك
  .١٩٩٤. بیروت: دار العقاب، الحكام

  .المقدمةابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن بن محمد. 

. بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصـدابن رشد، أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد. 
  بیروت: مؤسسة ناصر للثقافة ، [د.ت.].

م ورسالته في الثلث األخیر من القـرن دور المسل ابن نبي، مالك.
  .١٩٨٩. دمشق: دار الفكر، العشرین

  .١٩٨٧. دمشق: دار الفكر، ٤. ط شروط النهضة -
  .١٩٨٤مشكلة الثقافة. ترجمة عبد الصبور شاهین. دمشق : دار الفكر،  -
. دمشــق: دار الفكــر، شــبكة العالقــات االجتماعیــة: مــیالد مجتمــع -

١٩٨٩.  
. عّمـــان: دار الحركـــة اإلســـالمیة وقضـــیة فلســـطینأبـــو غنیمـــة، زیـــاد. 

  . ( سلسلة دراسات إسالمیة هادفة).١٩٨٥الفرقان، 
ــي مصــر وقضــایا أحمــد، عبــد العــاطي محمــد.  ــات اإلســالمیة ف الحرك

. القـاهرة: مركـز األهـرام للترجمـة والنشـر، مؤسسـة األهـرام، التحول الـدیموقراطي
١٩٩٥.  



 ٤١٧ 

د محمـد حسـین فضـل اإلسالم وفلسطین: حوار شامل مع السی
  .١٩٩٥روت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ی. أجرى الحوار محمود سوید. باهللا

. سوسـیولوجیا الفكـر اإلسـالمي: محاولـة تنظیـرإسماعیل، محمود. 
  .١٩٨٨القاهرة: مكتبة مدبولي، 

. دراسـة جمال الدین األفغاني: األعمال الكاملةاألفغاني، جمال الـدین. 
  ج.  ٢. ١٩٧٩بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  وتحقیق محمد عمارة.

  .١٩٥٧. القاهرة: دار العرب، العروة الوثقى -

تقـدیم جــابر رزق.  اإلخــوان المســلمون فــي ریــف مصــر. ألـبس، أحمـد.
  ].١٩٨٧السیدة زینب، القاهرة: دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، [

ـــي األ أیـــاد، رنـــدا الخطیـــب.  ـــارات اإلســـالمیة ف . عمـــان: [د.ن.]، ردنالتی
١٩٩١.  

. لنـدن: الحركـات اإلسـالمیة الراهنـةباروت، محمد جمـال. یثـرب الجدیـدة: 
  .١٩٩٤ریاض الریس ، 

قضایا فكریة: اإلسالم السیاسـي، األسـس الفكریـة البرغوتي، إیـاد. 
  .١٩٨٩. القاهرة: دار الثقافة الجدیدة،  واألهداف العملیة

ــــیم.  ــــي المبركــــات، حل عاصــــر: بحــــث اســــتطالعي المجتمــــع العرب
  .١٩٨٦دراسات الوحدة العربیة، مركز . بیروت: ٣. طاجتماعي

ـــي بركـــات، محمـــد توفیـــق .  ـــه، منهجـــه ف ســـید قطـــب خالصـــة حیات
  ].١٩. بیروت: دار الدعوة، [؟الحركة، والنقد الموجه إلیه

أخـــوات الظـــل والیقـــین: إســـالمیات بـــین الحداثـــة البـــزري ، دالل. 
  .١٩٩٦سي. بیروت: دار النهار، . ترجمة حسن قبیوالتقلید

: مراجعــة وتقــدیم ١٩٥٢ – ١٩٤٥البشــري، طــارق. الحركــة السیاســیة فــي مصــر، 
  .١٩٨٣. بیروت: دار الشروق، ٢جدید. ط
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 – ١٩٠٦البلیهـــي، إبـــراهیم بـــن عبـــد الـــرحمن. ســـید قطـــب وتراثـــه األدبـــي والفكـــري 
  .١٩٧٢. الریاض: [د.ن.]، ١٩٦٦

  .١٩٧٨سكندریة: دار الدعوة، . اإلأحادیث الجمعةالبنا، حسن. 
اإلمـــام الشـــهید حســـن البنـــا یتحـــدث إلـــى شـــباب العـــالم اإلســـالمي. دمشـــق: دار  -
  .١٩٧٤القلم، 
  .١٩٧٠الدین والسیاسة. بیروت: مكتبة حطین،  -
  .١٩٧١السالم في اإلسالم. بیروت: العصر الجدید،  -
  .١٩٧٢كلمات خالدة. بیروت: [د.ن.]،  -
  .١٩٧٩الشهید حسن البنا. بیروت: دار القلم،  مجموعة رسائل اإلمام -

  .١٩٨٤. بیروت: المؤسسة اإلسالمیة، ٤ط --
  القاهرة: دار القلم، [د.ت.]. --
  .١٩٨٤مجموعة رسائل الشهید. بیروت: دار العلم،  --
  .١٩٨٤مجموعة رسائل الشهید، حسن النبا. بیروت دار القرآن الكریم،  -
  .١٩٦٩ع. القاهرة: مكتبة االعتصام، نظرات في إصالح النفس والمجتم -

الترابــي، حســن. االتجــاه اإلســالمي یقــدم المــرأة بــین تعــالیم الــدین وتقالیــد المجتمــع 
  .١٩٨٤جدة: الدار السعودیة، 

  .١٩٨٤اإلیمان: أثره في حیاة اإلنسان. جدة: الدار السعودیة،  -
  .١٩٨٤تجدید أصول الفقه اإلسالم. جدة: الدار السعودیة،  -
  .١٩٨٧. جدة: الدار السعودیة، ٢دید الفكر اإلسالمي. طتج -
  )٨]. (آفاق الغد؛ ١٩٨٨الحركة اإلسالمیة في السودان. الكویت: دار القلم، [ -
الحركــة اإلســالمیة فــي الســودان: التطــور والكســب والمــنهج. الخرطــوم: [د.ن.]،  -

١٩٨٩.  
  .١٩٧١الصالة عماد الدین. بیروت: دار القلم،  -
ـــــة، الـــــدین والفـــــن. جـــــدة: الـــــدار قضـــــایا ال - حریـــــة والوحـــــدة، الشـــــورى والدیمقراطی

  .١٩٨٧السعودیة، 
[وآخـــرون]. حـــوارات فــــي اإلســـالم، الدیمقراطیـــة، الدولــــة، الغـــرب. بیــــروت: دار  -

  .١٩٩٥الجدید، 
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إعــداد وتوثیــق رفعــت  تنظیمــات الغضــب اإلســالمي فــي الســبعینات.
  .١٩٨٩مكتبة مدبولي، جدیدة مزیدة ومرقمة. القاهرة:  ٢سید أحمد. ط

عـــة المســـلمین. جماالطریـــق إلـــى  جـــابر، حســـن بـــن محمـــد بـــن علـــي.
  .١٩٨٧المنصورة، مصر: دار الوفا، 

. دراسـة فـي فكریـة: بـاب االجتهـادالجصاص، أبو بكر أحمـد بـن علـي. 
  .١٩٩٣مراجعة وتقدیم زهیر كبي. بیروت: دار المنتخب، 

ـــاد السیاســـیة لمفهـــجعفـــر، هشـــام أحمـــد عـــوض.  ـــة: األبع وم الحاكمی
ــــة ــــة معرفی ــــا: المعهــــد العــــالمي للفكــــر اإلســــالمي، رؤی . ١٩٩٥. هرنــــدن، فرجینی

  )١٤( سلسلة الرسائل الجامعیة؛ 
ــد الــذاتي للحركــة جلبــي، خــالص.  ــد الــذاتي: ضــرورة النق فــي النق

  .١٩٨٥بیروت: مؤسسة الرسالة،  اإلسالمیة.

خـالل نظریة الدولة في الفكر العربي المعاصر جمعة، محمد علـي. 
. دمشـــق: دار عــــالء الـــدین للنشــــر النصـــف األول مــــن القــــرن العشــــرین

  .١٩٩٤والتوزیع والترجمة، 
قضــــایا العصــــر ومشــــكالت الفكــــر تحــــت ضــــوء الجنــــدي، أنــــور. 

  .١٩٨١. بیروت: مؤسسة الرسالة، اإلسالم
الجـوجري، عــادل. الحــزب اإلســالمي. [القــاهرة]: المركــز العربــي للصــحافة والنشــر، 

  ].١٩٩٣مجد، [
ــدمیینالجورشــي، صــالح الــدین.  ــة لإلســالمیین التق . المقدمــة النظری

  .١٩٨٩تونس: دار البراق للنشر، 
أشــواق الحریــة: قصــة الحركــة اإلســالمیة الحامـدي، محمـد الهاشــمي. 

  .١٩٩٠. الكویت : دار القلم، ٢. طفي تونس
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ة الحبشي، شیخ عبـد اهللا. صـریح البیـان. بیـروت: قسـم األبحـاث والدراسـات، جمعیـ
  .١٩٩٠المشاریع الخیریة اإلسالمیة، 

ــــة اإلســــالمیة ومواجهــــة التســــویة . بیــــروت: مركــــز الدراســــات الحرك
  .١٩٩٥االستراتیجیة، 

. بیـروت: مؤسسـة حماس: الفكر والممارسة والسیاسـةالحروب، خالـد. 
  .١٩٩٦الدراسات الفلسطینیة، 

أســرار حركــة الضــباط األحــرار واإلخــوان حمــودة، حســین محمــد أحمــد. 
  .١٩٨٥. القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي، لمسلمونا

. القـاهرة: ١٩٨١ – ١٩٥٢الدین والثورة فـي مصـر، حنفي، حسن. 
 ج. ٨. ١٩٨٨مكتبة مدبولي، 

ـــر الـــدیني - ـــي الفك ـــیمن والیســـار ف . القـــاهرة: دار الثقافـــة الجدیـــدة، ال

الشــیخ المجاهــد عــز الــدین القســام فــي . الحـوت، بیــان نــویهض. ١٩٩٦
  .١٩٨٧. بیروت: دار االستقالل، لسطینتاریخ ف

. القـــاهرة: دار الطباعـــة الحدیثـــة، جنـــد اهللا: ثقافـــة وأخـــالقحـــوى، ســـعید. 
١٩٧٧ .  
. عّمــان: دار األرقــم، ٢. طالمــدخل إلــى دعــوة اإلخــوان المســلمین -

  ]. (في البناء)١٩٨[؟
عمـــان: دار  ســـید قطــب: الشـــهید الحــي.الخالــدي، صــالح عبــد الفتــاح. 

  .١٩٨٣الفرقان، 
عّمـــان: دار الفرقـــان،  نظریـــة التصـــویر الفنـــي عنـــد ســـید قطـــب. -

  )٢. (دراسات حول سید قطب وفكره؛ الكتاب١٩٨٣
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الدیمقراطیــــــة الغربیــــــة فـــــي ضــــــوء الشــــــریعة الخالـــــدي، محمـــــود. 
. ( سلســلة دراســات مــن أجــل ١٩٨٦عّمــان: مكتبــة الرســالة الحدیثــة،  اإلســالمیة.

  ).٩فهم صحیح اإلسالم؛ 
. بیــــروت: دار الفــــرات، مامــــة والدولــــة فــــي اإلســــالماإل خــــامنئي، علــــي

١٩٩٠.  
الفكــــر التربـــوي وتطبیقاتـــه لــــدى خلـــف اهللا، أحمـــد ربیـــع عبـــد الحمیـــد. 

تقــدیم محمــد ســیف الــدین فهمــي. القــاهرة: مكتبــة  جماعــة اإلخــوان المســلمین
  .١٩٨٤وهبة، 

 . القــاهرة: مكتبــة األنجلــو المصـــریة،القــرآن والدولــةخلــف اهللا، محمــد أحمــد. 
]١٩٧٣[  

  . الكویت: [د.ن.د.ت.].الحكومة اإلسالمیةالخمیني، روح اهللا الموسوي. 

اإلسالم الجزائري من األمیر عبد القادر إلـى أمـراء الراسي، جـورج. 
  .١٩٩٧. بیروت: دار الجدید، الجماعات

البوابة السوداء: التاریخ السري للمعتقـل: [صـفحات رائف، أحمد. 
ـــاریخ اإلخـــوان المســـلمین] . القـــاهرة: الزهـــراء لإلعـــالم العربـــي، ٢. طمـــن ت

١٩٨٦.  
ــــام حســــن البنــــارزق، جــــابر.  ــــة الغتیــــال اإلم . األســــرار الحقیقی

  .١٩٨٤اإلسكندریة: دار الدعوة، 
ــا - ــة والسیاســة فــي فكــر حســن البن . المنصــورة، مصــر: دار الدول

  )٣. ( نحو عقلیة إسالمیة واعیة؛ ١٩٨٥الوفاء، 
اإلخــــوان المســــلمین والتنظــــیم یم. رمضــــان، عبــــد العظــــیم محمــــد إبــــراه

الســري: ملحــق بالدراســة الحــوار الطویــل بــین الداعیــة: صـــالح 
  .١٩٩٣. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، شادي والمؤلف
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مزیـدة ومنقحـة. بیـروت: دار  ٣. طكیـف هـدمت الخالفـةزلوم، عبـد القـدیم . 
  .١٩٩٠األمة، 

. الكویــت: االتحـــاد اإلســـالمي، مـــانطریـــق اإلیالزنــداني، عبـــد المجیــد عزیـــز. 
١٩٨٣.  

. فرنســـا: [د.ن.، اإلخـــوان المســـلمین: أوراق تاریخیــةزهمــول، إبــراهیم. 
١٩٨٥.[  

ـــي: نشـــأتها، ســـارة، فـــایز.  ـــي المغـــرب العرب الحركـــة اإلســـالمیة ف
  .  تطورها، برامجها

  .١٩٩٥بیروت: منشورات مركز الدراسات االستراتیجیة والبحوث والتوثیق، 
. بیــــروت: المكتــــب اإلســــالمي، أزمتنــــا مــــع التــــاریخصــــطفى. الســــباعي، م

. بیـروت: العّالمة فضـل اهللا وتحـدي الممنـوع[د.ت.]. سرور، علي حسن. 
  .١٩٩٢الشركة العامة للخدمات اإلنمائیة، 

حســـن البنــا، مؤســـس حركــة اإلخـــوان المســـلمین الســعید، رفعــت. 
  .١٩٧٩. بیروت: دار الطلیعة، ٢. ط متى... كیف... لماذا؟

  .١٩٨٦. بیروت: دار الطلیعة ٤ط -
سعید، عبد الكریم قاسم. اإلخوان المسلمین والحركة األصـولیة فـي الـیمن. القـاهرة: 

  .١٩٩٥مكتبة مدبولي، 
. تــــونس: دار حســــن البنــــا.. الرجــــل والفكــــرةالســــّمان، محمــــد عبــــد اهللا. 

  .١٩٨٢بوسالمة، 
 :أزمــة الحریــة السیاســیة فــي الــوطن العربــي ســمیح، صــالح حســن.

  .١٩٨٨دراسة علمیة موثقة. القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي، 
 . القـــاهرة: الحركـــات اإلســـالمیة فـــي مصـــر وٕایـــرانســید أحمـــد، رفعــت. 

  .١٩٨٩سیناء للنشر، 
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. (كتـاب الهــالل؛ ١٩٨٥. [القـاهرة]: دار الهــالل ، الــدین والدولــة والثــورة -
  )٤١٠العدد 
  ج.٢ .١٩٩١. لندن: ریاض الریس، النبي المسلح -

  .الرافضون: ١ج

  .الثائرون: ٢ج

. سیاسـات اإلسـالم المعاصـر: مراجعـات ومتابعـاتالسـید، رضـوان. 
  .١٩٩٧بیروت: دار الكتاب العربي، 

. ٢. طحســن البنــا: مواقـــف فــي الــدعوة والتربیـــةالسیســي، عبــاس. 
  ].١٩٨١اإلسكندریة: دار الدعوة، [

سـتقبلیة أوراق الحركة اإلسـالمیة: رؤیـة مالشاوي، توفیق [وآخـرون]. 
. تحریــر وتقــدیم عبــد اهللا فهــد النفیســي. القــاهرة: مكتبــة مــدبولي، فــي النقــد الــذاتي

١٩٨٩.  
. بیـروت: دار ٢مجتمعًا إسـالمیًا. ط دولة (حزب اهللا) لبنانشرارة، وضاح. 

  .١٩٩٧النهار للنشر، 
األحــزاب والتنظیمــات والقـوى السیاســیة فــي لبنــان شـرورو، فضـل. 

  .١٩٨١ت: شركة المسیرة، . بیرو ١٩٨٠ – ١٩٣٠

االجتهــاد والتجدیــد فــي الفكــر اإلســالمي المعاصــر. شــفیق، منیــر. 
  .١٩٩١مالطا: مركز دراسات العالم اإلسالمي، 

. بیـروت: الناشـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع اإلسالم في معركة الحضـارة -
  .١٩٩١واإلعالن، 

لنشـر والتوزیـع . بیـروت: الناشـر للطباعـة وااإلسالم في معركة الحضـارة -
  .١٩٩١واإلعالن، 



 ٤٢٤ 

ــة الحدیثــة - . بیــروت: الناشــر للطباعــة  ٣. طاإلســالم ومواجهــة الدول
  .١٩٩٢والنشر والتوزیع واإلعالن، 

. بیروت: الناشر للطباعـة ٣ط الفكر اإلسالمي المعاصر والتحدیات. -
  .١٩٩١والنشر والتوزیع واإلعالن، 

  .١٩٩٩یع واإلعالن، بیروت: الناشر للطباعة والنشر والتوز  - -
. بیــروت: الناشــر للطباعــة النظــام الــدولي الجدیــد وخیــار المواجهــة -

  .١٩٩٢والنشر والتوزیع واإلعالن، 
. العنف األصولي: اإلبـداع مـن نوافـذ جهـنمشكري، غالي [وآخرون]. 

  . (كتاب الناقد) ١٩٩٥لندن: ریاض الریس، 
بــــد اإلخــــوان المســــلمون بــــین إرهــــاب فــــاروق وعصـــدیق، علــــي. 

  ].١٩٨٧القاهرة: دار االعتصام، [ الناصر.

. الكویــت: مقدمــة فــي فهــم الحضــارة اإلســالمیةضــناوي، محمــد علــي. 
  .١٩٨٣االتحاد اإلسالمي، 
. عمــان: اإلســالم السیاســي فــي األردن والدیمقراطیــةالطلحــة، زكــي. 

  .١٩٩٦مركز أبحاث األردن الجدید، 
ظـاهرة العنـف موجهات حول اإلسالم السیاسي.. و عامر، عصام. 

  .١٩٩٥. تقدیم ودراسة محمد عصفور. القاهرة: خلود للنشر، واإلرهاب

فلســــفة المشــــروع الحضــــاري: بــــین عبــــد الــــرازق، أحمــــد محمــــد جــــاد. 
. هرنـــدن، فرجینیــا: المعهــد العـــالمي اإلحیــاء اإلســـالمي والتحـــدیث الغربــي

  )١٦ج. ( سلسلة الرسائل الجامعیة؛  ٢. ١٩٩٥للفكر اإلسالمي، 
. القــاهرة: اإلســالمیون: حــوارات حــول المســتقبلســمیع، عمــرو. عبــد ال

  .١٩٩٢مكتبة التراث اإلسالمي، 



 ٤٢٥ 

المصــحف والســیف: صــراع الــدین والدولــة فــي عبــد الفتــاح ، نبیــل. 
  .١٩٨٤. القاهرة: مكتبة مدبولي، مصر: رؤیة أولیة للقضایا األساسیة

رة: . القـاه٥. ط١٩٩٥تقریر الحالـة الدینیـة فـي مصـر، (محـرر).  -
  .١٩٩٦مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة باألهرام، 

. دراسة وتحقیق محمـد عمـارة. بیـروت: المؤسسـة رسالة التوحیدحمد. عبده، م
  .١٩٨١العربیة للدراسات والنشر، 

عقیــدة الشــیخ محمــد ابــن العبــود، صــالح ابــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن. 
. المدینــة المنــورة، ســالميعبــد الوهــاب: الســلفیة وأثرهــا فــي العــالم اإل

. ١٩٨٨-١٩٨٧المملكــــة العربیــــة الســــعودیة: الجامعــــة اإلســــالمیة بالمدینــــة المنــــورة، 
  )١٧(إحیاء التراث اإلسالمي؛ 

ي. سـلفیة فـي المجتمعـات المعاصـرة. [القـاهرة]: دار آفـاق الغـد، حعثمان، محمد فت
]١٩٨٢.[  

. هرنـدن،  ةالمرأة والعمل السیاسي: رؤیة إسـالمیعزت، هبـة روؤف. 
  )١٨. ( سلسلة الرسائل الجامعیة؛ ١٩٩٥فرجینیا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 

. بیـروت: الناشـر للطباعـة ثورة الشیخ عـز الـدین القسـامالعسلي، بسـام. 
  .١٩٩١والنشر والتوزیع واإلعالن، 

. بیــــروت: دار الطلیعــــة، ٦ط نقــــد الفكــــر الــــدیني.العظــــم، صــــادق جــــالل. 
١٩٨٨.  

ــــات الســــیف عزیــــز [وآخــــرون].  العظمــــة، ــــف األصــــولي: مواجه العن
  . ( كتاب الناقد)١٩٩٥. لندن: ریاض الریس، والقلم

. لنـدن: ریـاض العنف األصولي: نـواب األرض والسـماء[وآخرون].  -
  . (كتاب الناقد)١٩٩٥الریس، 



 ٤٢٦ 

ـــــواني، طـــــه جـــــابر.  ـــــدرات العل ـــــین الق ـــــر اإلســـــالمي ب إصـــــالح الفك
فرجینیـــا: المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي، . هرنـــدن، والعقبـــات: ورقـــة عمـــل

  )٩. ( سلسلة إسالمیة المعرفة؛ ١٩٩١
أزمــة اإلســالم السیاســي: الجبهــة اإلســالمیة علــي، حیــدر إبــراهیم. 

  .١٩٩١. القاهرة: دار النیل للنشر، القومیة في السودان نموذجان

ــارات اإلســالمیة وقضــیة الدیمقراطیــة - . بیــروت: مركــز دراســات التی
  .١٩٩٦ة العربیة، الوحد

حاكمیـة اهللا وسـلطان الفقیـه: قـراءة فـي خطـاب عماد، عبد الغنـي. 
  .١٩٩٧. بیروت: دار الطلیعة، الحركات اإلسالمیة المعاصرة

. بیـروت: دار أبو علي المودودي والصحوة اإلسـالمیةعمارة، محمـد. 
  .١٩٨٦الوحدة، 

  .١٩٩٦دة، . القاهرة: دار الثقافة الجدیاإلسالم والحروب الدینیة -

  .١٩٩١. بیروت: دار الشروق، تیارات الفكر اإلسالمي -

. بیــــروت: المؤسســــة العربیــــة الخالفــــة ونشــــأة األحــــزاب اإلســــالمیة -
  )١. ( اإلسالم وفلسفة الحكم؛ ١٩٧٧للدراسات والنشر، 

. بیـــروت: دار الشـــروق، الصـــحوة اإلســـالمیة والتحـــدي الحضـــاري -
١٩٩١.  
  .١٩٩١سة العربیة للدراسات والنشر، . بیروت: المؤسمسلمون ثوار -

. القــاهرة: فــي النظــام السیاســي للدولــة اإلســالمیةالعــوا، محمــد ســلیم. 
  .١٩٨٩دار الشروق، 

. الكویــــت: االتحــــاد اإلســــالم وأوضــــاعنا القانونیــــةعــــودة، عبــــد القــــادر. 
  .١٩٨٢اإلسالمي، 



 ٤٢٧ 

، الحركة اإلسالمیة فـي الجزائـر: الجـذور، الرمـوزعیاشي، أحمیدة. 
  .١٩٩٣. الدار البیضاء: عیون المقاالت، ٢سار. طالم

. [القــاهرة]: الفكــر السیاســي لإلمــام حســن البنــاغـانم، إبــراهیم البیــومي. 
  . ( سلسلة الدراسات الحضاریة)١٩٩٢دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، 

جماعـــــــة اإلخـــــــوان المســـــــلمین فـــــــي األردن، غریبـــــــة، إبـــــــراهیم. 
دیــــد للدراســــات والنشــــر؛ دار ســــندباد . عمــــان: مركــــز األردن الج١٩٤٦/١٩٩٦
  ).٣. ( برنامج دراسات الحركات والتجارب السیاسیة اإلسالمیة؛ ١٩٩٧للنشر، 

  .تهافت الفالسفةالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. 

  .١٩٧٣. القاهرة: مكتبة الجندي، المنقذ من الضالل -

. ةأزمة الشورى في المجتمعـات العربیـة واالسـالمیالغزالي، محمد. 
  .١٩٩٠القاهرة: دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، 

التعصب والتسامح بین المسیحیة واإلسالم: دحـض شـبهات  -
  .١٩٦٥. القاهرة: دار الفكر الحدیث، ٣ط ورد مفتریات

بیـروت: المؤسسـة العربیـة  نقـد السیاسـة: الدولـة والـدین.غلیون، برهان. 
  .١٩٩١للدراسات والنشر، 

. بیـروت: مركـز ات العامة في الدولة اإلسـالمیةالحریالغنوشي، راشـد. 
  .١٩٩٣دراسات الوحدة العربیة، 

طنـــــة: حقـــــوق غیـــــر المســـــلم فـــــي المجتمـــــع احقـــــوق المو  -
ــــــا: المعهــــــد العــــــالمي للفكــــــر  ٢. طاإلســــــالمي ــــــدن، فیرجینی منقحــــــة ومزیــــــدة. هیرن

  .١٩٩٣اإلسالمي، 
حركة االتجاه اإلسالمي في تونس: بحوث في معالم الحركـة  -
  .١٩٨٩. الكویت: دار القلم، حلیل ونقد ذاتيمع ت



 ٤٢٨ 

ـ بیـروت : مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ـ  الحریـات العامـة فـي الدولـة االسـالمیة
  .١٩٨٩محاور اسالمیة . تقدم محمد الهاشمي الحمیدي. القاهرة : مطابع الزهراء، 

  .١٩٨١. [د.م.:د.ن.]، الحركة اإلسالمیة والتحدیث وحسن الترابي. -

ـــة الســـلفیة: المشـــرق ي، عـــالل [وآخـــرون]. الفاســـ ـــي الحرك دروس ف
  .١٩٨٦. الدار البیضاء: عیون المقاالت، والمغرب العربیین

. بیـروت: الـدار اإلسـالمیة، اإلسالم ومنطـق القـوةفضل اهللا، محمد حسین. 
١٩٨٦.  
  .١٩٩١. بیروت: دار المالك، الحركة اإلسالمیة: هموم وقضایا -

  .١٩٨٥. بیروت: مؤسسة الوفاء، ممع الحكمة في خط اإلسال -

فقــه الحیــاة فــي حــوار مــع ســماحة آیــة اهللا العظمیــى الســـید 
. أجـرى الحــوار أحمـد أحمـد وعــادل القاضـي. بیــروت: محمـد حســین فضــل اهللا
  .١٩٩٧مؤسسة العارف للمطبوعات، 

أولویـــــات الحركـــــة اإلســـــالمیة فـــــي المرحلـــــة القرضــــاوي، یوســـــف. 
  .١٩٩٢رسالة، . بیروت: مؤسسة ال١٣. طالقادمة

  .١٩٧٧.القاهرة: مكتبة وهبة، الحل اإلسالمي: فریضة وضرورة -

. الدوحـة: مطبعـة الدوحـة الصحوة اإلسالمیة بین الجحود والتطرف -
  )٢. ( كتاب األمة؛١٩٨٢الحدیثة؛ رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة، 

ر المرجعیة العلیا في اإلسالم للقرآن والسنة: ضوابط ومحاذی -
. ( نحــو وحـــدة فكریـــة ١٩٩٣. بیــروت: مؤسســـة الرســـالة، فـــي الفهـــم والتفســـیر

  )٢للعاملین لإلسالم؛ 
  .١٩٩٣. بیروت: مؤسسة الرسالة، واجب الشباب المسلم الیوم -

. دور الحركــة اإلســالمیة فــي تصــفیة اإلقطــاعقرقــر، محمــود مــرو. 
  .١٩٨٠الكویت: دار البحوث العلمیة، 



 ٤٢٩ 

القـــاهرة: دار إحیـــاء الكتـــب  ت الحضـــارة.اإلســـالم ومشـــكالقطـــب، ســـید. 
  .١٩٦٢العربیة، 
  .١٩٨٣بیروت: دار الشروق،  --
  .١٩٧٠. بیروت: دار الشروق، تفسیر آیات الربا -

. القــاهرة: عیســى الحلبــي، خصــائص التصــور اإلســالمي ومقوماتــه -
  [د.ت.]. 
  .١٩٨٧. بیروت: دار الشروق، دراسات إسالمیة --

  .١٩٧٠. بیروت: دار الشروق، سالمالسالم العالمي واال --
  .١٩٨٣. بیروت: دار الشروق، ٧ط --
. القـاهرة: الشـهادة واالستشـهاد فـي القـرآن للشـیخ سـید قطـب --

  .١٩٩٤مكتبة التراث اإلسالمي، 
  .١٩٨٠. بیروت: دار الشروق، العدالة االجتماعیة في اإلسالم --

مؤسسـة . بیـروت: فقه الدعوة: موضوعات فـي الـدعوة والحركـة --
  .١٩٧٠الرسالة، 
  .١٩٧٥. بیروت: دار الشروق، في التاریخ... فكرة ومنهاج --

  . بیروت: دار الشروق، [د.ت.].في ظالل القرآن --

  .١٩٦٥. القاهرة: مكتبة وهبة، ٢. طالمستقبل لهذا الدین --

  .١٩٩٠. بیروت: دار الشروق، ٧. طمعالم في الطریق --

. القـــاهرة. دار اإلخـــوان للصـــحافة ٢ط. معركـــة اإلســـالم والرأســـمالیة- -
  .١٩٥٢والطباعة، 

  .١٩٧٠بیروت: مؤسسة الرسالة،  --
  .١٩٧٥. بیروت: دار الشروق، ٤ط --
  .١٩٨٦. بیروت: دار الشروق، مقومات التصور اإلسالمي --



 ٤٣٠ 

  .١٩٨١. بیروت: دار الشروق، ٥. طنحو مجتمع إسالمي --
  .١٩٨٣. بیروت: دار الشروق، ٦ط --
  . القاهرة: مكتبة وهبة، [د.ت.].٤. طینهذا الد --

  .١٩٩١. بیروت: دار الشروق، ٣؟ . طهل نحن مسلمونقطب، محمد. 

ــــــد.  ــــــین األصــــــالة الكــــــردي، راجــــــح عبــــــد الحمی اإلتجــــــاه الســــــلفي: ب
  .١٩٨٩. عّمان: دار عّمار، والمعاصرة

  .١٩٩٥. بیروت: دار الطلیعة، مشروع النهوضكوثراني، وجیه. 

، عّمــان: الحركـات اإلســالمیة فـي األردن(محــرر). الكیالنـي، موسـى زیـد 
  .١٩٩٠دار البشیر، 

  .١٩٨٥. بیروت: مؤسسة الرسالة، لمحات من حیاتيالكیالني، نجیب. 

  .١٩٨٤. بیروت: دار إقرأ، اللدودان: الوفد واألخوانماردیني، زهیر. 

. تــاریخ األردن فــي القــرن العشـــرینماضــي، منیــب وســلیمان موســى. 
  .١٩٩١عمان، [د.ن.]، 

. بیـــروت: دار األحكـــام الســـلطانیةالمــارودي، أبـــو الحســن علـــي بــن محمـــد. 
  .١٩٩٠الكتاب اللبناني، 

اإلرهـــابیون قـــادمون: دراســـة مقارنـــة بـــین موقـــف مبــارك، هشـــام. 
اإلخــــوان المســــلمین وجماعـــــات الجهــــاد مـــــن قضــــیة العنـــــف، 

. القـــــــاهرة: مركـــــــز المحروســـــــة للنشـــــــر والخـــــــدمات الصـــــــحفیة ١٩٩٤ -١٩٢٨
  .١٩٩٥لومات، والمع

ــي مصــرمحفــوظ، محمــد.  ــذین ظلمــوا: التنظیمــات اإلســالمیة ف . ال
  .١٩٨٨لندن: ریاض الریس، 
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الفكر األدبي والـدیني عنـد الداعیـة اإلسـالمي بـدیع محمد، سمیر. 
  .١٩٩٥. القاهرة: المؤسسة السعودیة، سعید النورسيالزمان 

كـــــر االجتهـــــاد والتجدیـــــد فـــــي الفمحمـــــد فتحـــــي الـــــدریني [وآخـــــرون]. 
. ( سلسـلة ١٩٩١. مالطا: مركـز دراسـات العـالم اإلسـالمي، اإلسالمي المعاصر

  )٢الفكر اإلسالمي المعاصر؛ 
  .١٩٨٧؟. القاهرة: دار الشروق، من قتل حسن البنامحمد، محسن. 

ـــى أیـــن المدرســـي، هـــادي. ـــة، إل ـــدیولوجیات المناوئ . اإلســـالم واألی
  .١٩٨٧بیروت: مؤسسة البالغ، 

ــئال یكــون صــدا -- ــین اإلســالم ل ــث ب ــق الثال م حضــارات الطری
  .١٩٩٦. بیروت: دار الجدید، والغرب

. أزمـــة الفكـــر الحـــدیث ومبـــررات الحـــل اإلســـالمي مــدني، عباســـي.
  .١٩٨٩الجزائر: مزین، 

. بطنة، الجزائـر: دار الشـهاب، مشكالت تربویة في البالد اإلسالمیة -
١٩٦٨.  

  .١٩٨٣اد اإلسالمي، . الكویت: االتحزاد على الطریق مشهور، مصطفى.

ــــة.  ــــین مصــــطفى، هال ــــة والحركــــات اإلســــالمیة المعارضــــة ب الدول
. القـــاهرة: مركـــز المهادنـــة والمواجهـــة فـــي عهـــدي الســـادات ومبـــارك

  .١٩٩٥المحروسة، 
العالقـــات السیاســـیة الدولیـــة: دراســـة فـــي مقلـــد، إســـماعیل صـــبري. 

  .١٩٨٥. الكویت: دار السالسل، ٤. طاألصول والنظریات
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 –م ١٩٤٤حركة اإلخوان المسـلمین فـي السـودان، ن. مكي، حسـ
. [الخرطـــــوم]: معهـــــد الدراســـــات األفریقیـــــة واآلســـــیویة، جامعـــــة الخرطـــــوم، م١٩٦٩

  ).١٦. ( سلسلة الكراسات غیر الدوریة؛ رقم ١٩٨٢
م: ١٩٨٥ – ١٩٦٩الحركــــــة اإلســــــالمیة فــــــي الســــــودان،  -

ات . الخرطــــــوم: معهــــــد البحــــــوث والدراســــــتاریخهــــــا وخطابهــــــا السیاســــــي
  .١٩٩٠االجتماعیة، بیت المعرفة لإلنتاج الثقافي، 

ـــي اإلســـالمالمـــودودي، ابـــو األعلـــى.  . بیـــروت: دار نشـــر القـــرآن الجهـــاد ف
  .١٩٨٠الكریم، 
  .١٩٨٣. بیروت: مؤسسة الرسالة، الجهاد في سبیل اهللا --

  .١٩٧٧. الكویت: دار القلم، مفاهیم إسالمیة حول الدین والدولة --

  .١٩٨١. بیروت: مؤسسة الرسالة، ٣. طب اإلسالميمنهاج االنقال --

  .١٩٨٣. بیروت: مؤسسة الرسالة، نحن والحضارة الغربیة --

  .١٩٨٣. بیروت: مؤسسة الرسالة، نظام الحیاة في اإلسالم --

الموســوعة الحركیــة: تــراجم إســالمیة مــن القــرن الرابــع عشــر 
سالمیة بإشـراف فتحـي البحوث والمشاریع اإل. إعداد، جمع وتحقیق مؤسسة الهجري
  ج.٢. ١٩٨٣مزیدة ومنقحة. عمان: دار البشیر،  ٢یكن. ط

ــــي الخطــــاب الموصــــللي، أحمــــد.  األصــــولیة اإلســــالمیة: دراســــة ف
األیــدیولوجي والسیاســي عنــد ســید قطــب ( بحــث مقــارن لمبــادئ 

. بیــــــروت: الناشــــــر للطباعــــــة والنشــــــر والتوزیــــــع األصــــــولیین واإلصــــــالحیین)
  .١٩٩٣واإلعالن، 

. بیــروت: مركــز الدراســات ألصــولیة اإلســالمیة والنظــام العــالميا --
  .١٩٩٢االستراتیجیة والبحوث والتوثیق، 
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قــراءة نظریــة تأسیســیة فــي الخطــاب اإلســالمي األصــولي:  --
ـــات الم ـــة والمجتمـــععنظری ـــة والدول . بیـــروت: الناشـــر للطباعـــة والنشـــر رف

  .١٩٩٣والتوزیع واإلعالن، 
  .١٩٥٣. القدس: [د.ن.]، ٢ط تل الحزبي.التكالنبهاني، تقي الدین. 

  .١٩٩٤. بیروت: دار األمة، ٤. طالشخصیة اإلسالمیة -

  .١٩٥٢. القدس: مطبعة الثریان، نظام الحكم في اإلسالم --

خالفة اإلنسان بـین الـوحي والعقـل: بحـث النجار، عبد المجید عمر. 
العــالمي . هرنــدن، فرجینیــا: المعهــد ٢. طفــي جدلیــة الــنص والعقــل والواقــع

  .١٩٩٣للفكر اإلسالمي، 
. الدوحـــة: رئاســـة المحـــاكم الشـــرعیة وتنـــزیالً  فـــي فقـــه التـــدین فهمـــاً  --

  )٢٣ -٢٢ج. ( كتاب األمة؛  ٢. ١٩٨٩والشؤون الدینیة، 
مـــــاذا خســـــر العـــــالم بانحطـــــاط النـــــدوي، أبـــــو الحســـــن علـــــي الحســـــني. 

  .  ٨. طالمسلمین
  .١٩٨٤بیروت: دار الكتاب اللبناني، 

المجتمع والدولة في الخلیج والجزیرة العربیـة دون حسن. النقیب، خل
. ١٩٨٧بیـــروت: مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، ( مـــن منظـــور مختلـــف). 

  ( مشروع استشراق مستقبل الوطن العربي، محور  المجتمع والدولة).
تركیا فـي الـزمن المتحـول: قلـق الهویـة وصـراع نور الدین، محمد. 

  .١٩٩٧یس، . بیروت: ریاض الر الخیارات

. قبعــة وعمامــة: مــدخل إلــى الحركــات اإلســالمیة فــي تركیــا --
  .١٩٩٧بیروت: دار النهار، 

. تــونس: بیـــرم الحركـــة اإلســـالمیة فـــي تـــونسالهرماســي، عبــد اللطیـــف. 
  .١٩٨٥للنشر، 
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. المجتمــع والدولــة فــي المغــرب العربــيالهرماسـي، محمــد عبــد البـاقي. 
. ( مشــروع استشــراق مســتقبل الــوطن ١٩٨٧بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، 

  العربي، محور  المجتمع والدولة).
دعـــاة.. ال قضـــاة: أبحـــاث فـــي العقیـــدة الهضـــیبي، حســـن إســـماعیل. 

  .١٩٨٥. الكویت: االتحاد اإلسالمي، اإلسالمیة ومنهج الدعوة إلى اهللا

. [القــاهرة]: مكتبـة نهضــة السیاســة والحكــم فـي مصــرهـالل، علـي الــدین. 
  .١٩٧٧الشرق، 

. القــــاهرة: مركــــز األهــــرام للترجمــــة اإلســــالم والدیمقراطیــــةهویــــدي، فهمــــي. 
  .١٩٩٣والنشر، 
. بیـروت؛ القـاهرة: دار القرآن والسلطان: هموم إسالمیة معاصـرة --

  .١٩٨١الشروق، 
القـــاهرة:  مقدمـــة فـــي فقـــه الجاهلیـــة المعاصـــرة.یاســـین، عبـــد الجـــواد. 
  .١٩٨٦الزهراء لإلعالم العربي، 

. ١١. طأبجــدیات التصــور الحركــي للعمــل اإلســالميتحــي. یكــن، ف
  .١٩٩٣بیروت: مؤسسة الرسالة، 

حركـــــات ومـــــذاهب فـــــي میـــــزان اإلســـــالم: الشـــــیوعیة، الرأســـــمالیة، الماســـــونیة،  --
  .١٩٩٢. بیروت: مؤسسة الرسالة، ١٠القومیة السوریة، القومیة العربیة. ط

ســــالمي العــــالمي . الكویــــت: االتحــــاد اإلمشــــكالت الــــدعوة والداعیــــة --
  .١٩٨٥للمنظمات الطالبیة، 

. بیروت: مؤسسـة الرسـالة، ١٠. طنحو حركة إسالمیة عالمیة واحدة -
١٩٩٣.  

هـــل هـــي صـــحوة إســـالمیة؟. القـــاهرة:  اإلخـــوان المســـلمون:یوســف، الســـید. 
  ج. ٤. ١٩٩٥ – ١٩٩٤مكتبة المحروسة، 

  دوریات
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  .٢٠/٨/١٩٩٣اتجاهات الحركة اإلسالمیة في األردن. السفیر: 
إســـــماعیل، ســـــیف الـــــدین عبـــــد الفتـــــاح.  التیـــــارات اإلســـــالمیة وقضـــــیة 
الدیمقراطیـــة: رؤیــــة مــــن خـــالل الحــــدث الجزائــــري ( ورقـــة نقــــاش خلفیــــة).  

  .١٩٩٣، نیسان/ أبریل ١٧٠، العدد ١٦: السنة المستقبل العربي
  .١٥/٥/١٩٩٣: بیروت المساء

المعاصـر: حالـة  ناجي فاروقي، سهى.  نظریة الدولة اإلسالمیة والواقـع
  .١٩٩٥، ربیع ٥: السنة قراءات معاصردراسیة.  

الترابــي، حســـن.  أطروحـــات الحركـــة اإلســالمیة فـــي مجـــال الحـــوار مـــع 
  .١٩٩٤، كانون األول/ دیسمبر ٣٦: العدد شؤون األوسطالغرب. 

  .١٩٩٢، آذار/ مارس ١أولویات الحركة اإلسالمیة. منبر الشرق: السنة  --
: المســتقبل العربــي اطیــة: إشــكاالت المصــطلح والمفهــوم.الشــورى والدیمقر  -

  .١٩٨٥، أیار/ مایو ٧٥، العدد ٨السنة 
  .١٩٨٥، أیار/ مایو ٧٥، العدد ٨السنة 

ـــاةالتنظیمـــات الحركـــة اإلســـالمیة. حركـــة اإلخـــوان المســـلمین فـــي األردن.  : الحی
١٤/٨/١٩٩٣.  

نحــــو میثــــاق  الحامــــدي، محمــــد الهاشــــمي. أولویــــات مهمــــة فــــي دفــــاتر اإلســــالمیة:
، تشـرین ٢: العـددالمستقبل اإلسـالميإسالمي للعدل والشورى وحقوق اإلنسـان. 

  .١٩٩١الثاني/ نوفمبر 
  .٣/٨/١٩٩٣الحیاة: 
  .١٩٧٩، ٧: العدد الدعوة

، ١٠: الجـزء فلسـطین المسـلمةراشد كمال. اإلسالمیون والنظام في األردن. 
  .١٩٩٢تشرین األول/ أكتوبر 

. الحركــة اإلســالمیة وقضـــیة التعددیــة. المجلــة العربیـــة عطــا، عبــد الخبیــر محمـــود
  .١٩٩٢، نیسان/ أبریل ٦-٥للعلوم السیاسیة: العددان 



 ٤٣٦ 

: منبــر الحــوارالعــوا، محمــد ســلیم.  التعددیــة السیاســیة مــن منظــور إســالمي. 
  .١٩٩١، شتاء ٢٠، العدد ٦السنة 

ن األول/ ، كــانو ١١ – ١٠العــددان  الغــدیر:رب. غــالغنوشــي، راشــد. اإلســالم وال
  .١٩٩١كانون الثاني/ ینایر  – ١٩٩٠دیسمبر 
  .١٩٩٢، آذار/ مارس ١: السنة منبر الشرقمستقبل التیار اإلسالمي.  --
  .١٩٩١، ٢٣مستقبل الحركة اإلسالمیة. الهدى: السنة  --
، خریـــف ١٩معـــالم فـــي اســـتراتیجیة الدولـــة اإلســـالمیة. منبـــر الحـــوار: الســـنة   --
١٩٩٠.  

  .١٩٨٥، آذار/ مارس ٤: العدد المسلمونأعدموني؟.  قطب، سید. لماذا

األردن ماضـــي، منیـــب وســـلیمان موســـى. ملـــف األحـــزاب السیاســـیة فـــي األردن. 
  .١٩٩٠، خریف ١٨-١٧: العددان الجدید

، ٤، العـــدد ١: الســـنة مســـتقبل العـــالم اإلســـالميمجتمـــع مـــدني منشـــود. 
  .١٩٩١خریف 

، العــدد ١٥: الســنة قبل العربــيالمســتهویــدي، فهمــي. اإلســالم والدیمقراطیــة. 
  .١٩٩٢، كانون األول/ دیسمبر ١٦٦

ــــة والمســــاواة. منبــــر الحــــوار: الســــنة  -- ، خریــــف ٧الصــــحوة اإلســــالمیة والمواطن
١٩٨٧.  

  ندوات
(نــدوة). تحریــر  الحركــات اإلســالمیة المعاصــرة فــي الــوطن العربــي
. ١٩٨٧عربیـة، إسماعیل صبري عبد اهللا [وآخرون]. بیروت: مركـز دراسـات الوحـدة ال

  ( مكتبة المستقبالت العربیة البدیلة، االتجاهات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة)
. ( مكتبـــة المســـتقبالت ١٩٨٩. بیـــروت: مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، ٢ط --

  العربیة البدیلة، االتجاهات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة).
ــــة ( نــــدوة). بیــــرو  ــــدین فــــي المجتمــــع العربی ت: مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، ال

١٩٩٠.  
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