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ملـخ�ص
يتناول هذا املقال مسار اإلسالموية كظاهرة حديثة.
ويوضح أنه بظهورها حتت تأثري التطورات السياسية
والفكرية والتارخيية التي ال تعد وال حتىص عىل
مدار القرنني املاضيني ،فإن مفهومها ال يزال يحُ اط
بالعديد من املناقشات واحلركات ،وأعامل العنف،
واأليديولوجيات والسياسات واملواقف املختلفة.
وال تزال اإلسالموية أيضا عنرصا هاما يف احلياة
السياسية والفكرية يف تركيا .ويطرح هذا العمل أسئلة
عديدة هامة :هل وصلت اإلسالموية إىل هنايتها؟
هل هناك نوع جديد من اإلسالموية يف الطريق؟ هل
يلوح يف األفق ما بعد اإلسالموية؟ وباإلجابة عىل
هذه التساؤالت حياول هذا العمل إثبات أن تنوع
اإلسالموية ،عىل نقيض هنايتها ،يؤدي إىل بقاء احلركة
عىل قيد احلياة؛ بسبب التعددية الناجتة عن التغريات
اهليكلية النامجة عن تفاعل احلداثات العاملية املتعددة
مع املجتمعات .كذلك جيري أيضا بناء اإلسالموية
بشكل تعددي ،متاشيا مع سعي املنظامت اإلجتامعية
والسياسية ملواجهة العنف والفقر والعمل عىل
املصاحلة والتعاون.

رؤية تركية
2012 \ 4

اإلسالموية هنج ظهر حتت تأثري التطورات
السياس�ية والفكرية والتارخيية التي ال تعد وال
حتصى عىل م�دار القرنين املاضيين .وال يزال
مفهوم اإلسالموية يحُ اط بالعديد من املناقشات
واحل�ركات ،وأعامل العنف ،واأليديولوجيات
والسياس�ات واملواق�ف املختلف�ة .وال ت�زال
اإلسلاموية أيض�ا عنصرا هام�ا يف احلي�اة
السياسية والفكرية يف تركيا .ألن كال من تركيا
واملنطقة الواقعة فيها ،تشهدان حتوال عىل نطاق
واس�ع ،كام تشهد اإلسالموية أيضا نصيبها من
ذلك التحول.
عن�د مفترق طرق تارخي�ي ،إجت�اح الربيع
العريب مجيع أنحاء العامل اإلسلامي ،وإنتعشت
احل�ركات اإلسلامية الديمقراطي�ة وعم�ت
الف�وىض والرصاع�ات .وم�رة أخ�رى تع�ود
اإلسلاموية لك�ن بتن�وع واض�ح .ويف الوقت
ذات�ه ،تش�هد تركيا حت�وال كبريا يف ظ�ل حزب
العدالة والتنمية .كل هذه األشياء تطرح األسئلة
التالي�ة :هل وصلنا إىل هناية اإلسلاموية؟ هل
*
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حان بالفعل وقت ما بعد اإلسلاموية؟ أو هل مث�ل ه�ذا الوضوح ،نظ�را إىل أن اإلسلاموية
هناك ن�وع جديد من اإلسلاموية يف الطريق؟ ال تزال تؤثر عىل السياس�ة والش�بكات املهنية.
ومع ذلك ،فقد أدى الربط بني اإلسلام بشكل
كل هذه األسئلة حتمل أمهية كبرية.
متك�رر والرصاع�ات واإلره�اب،
ا�ستبع�������دت تجرب�������ة العلمن�������ة المتطرف�������ة والتحديث
وخاص�ة يف الفترة ما بع�د أحداث
الإ�سالم من الحياة االجتماعية؛ حيث تم �إق�صاء الدين
احلادي عرش من سبتمرب ،وإستخدام
والمعتقدات من الظهور والم�شاركة ال�سيا�سية.
يف ه�ذه الورق�ة ،أح�اول أن أثب�ت أن تن�وع اإلرهابيني املتكرر لإلسلام للفت األنظار ،إىل
اإلسلاموية ،عىل نقي�ض هنايتها ،ي�ؤدي إىل بقاء مناقش�ة اإلسلاموية بإس�تخدام أكث�ر النامذج
احلرك�ة عىل قيد احلياة؛ نتيج�ة للتعددية التي تنتج إختزالية وإستبعادا.
عن التغريات اهليكلية النامجة عن تفاعل احلداثات
العاملية املتعددة مع املجتمعات .ويف هذا السياق،
أرى أن جوان�ب اإلسلاموية اإليديولوجي�ة
واملعياري�ة حتول�ت كج�زء من اخلبرات التارخيية
للحركة ،عىل الرغم من أن جزءا كبريا من حمتوياهتا
يتعلق باأليديولوجية واخلطاب التارخيي .ومتاشيا
مع سعي املنظامت االجتامعية والسياسية ملواجهة
العنف والفقر والعم�ل عىل املصاحلة والتحالف،
وأح�اول أيضا أن أبرهن أن بناء اإلسلاموية يتم
اآلن بشكل تعددي.

م�شــــكلة تعـريف الإ�ســالموية:
االختــــزالـيـــة والتفـ�ســيـــــرات
الإ�ستبعادية
كلام إزدادت حدة النقاش حول اإلسالموية،
يصب�ح م�ن الصع�ب أيض�ا حتدي�د ووص�ف
اإلسلاموية بس�بب تضخ�م ك�م املعلوم�ات
والدراسات املختلفة حوهلا .ويف نفس الوقت،
تبرز احلاج�ة إىل وض�ع تعري�ف لإلسلاموية
لتيسير التحليالت السياس�ية .هناك حاجة إىل

وبس�بب بعض املواقف السياسية وجداول
األعمال الفردي�ةُ ،يالح�ظ أنه من الش�ائع بني
املراقبين النظ�ر إىل اإلسلاموية باس�تخدام
عدس�ات إختزالي�ة .مم�ا يعني أهن�م يميلون إىل
فهم اإلسلاموية على أهنا برنامج س�يايس ،أو
كأداة دينية لتحقيق أهداف سياس�ية ،أو كسعي
إلقام�ة دول�ة ديني�ة ...« :ش�كل م�ن أش�كال
أدوات اإلسلام التي يستخدمها بعض األفراد
واجلامع�ات واملنظمات الت�ي تس�عى لتحقي�ق
أهداف سياس�ية .إهنا جتيب بشكل سيايس عىل
التحديات املجتمعية املعارصة عن طريق تصور
املس�تقبل ،واألس�س الت�ي ترتكز على إخرتاع
مفاهيم مستعارة من التقاليد اإلسالمية»(((.
التفسير اإلخت�زايل يع�رف اإلسلاموية
على أهن�ا هن�ج جيع�ل لإلسلام دورا حموريا يف
املرشوع السيايس .ويبدو أن هذا املنظور هييمن
عىل عق�ول املراقبين الغربيين .ويتجاهل هذا
(1) Guilain Denoeux, «The Forgotten Swamp:
Navigating Political Islam,» Middle East
Policy,Vol. 9, No. 2 (June 2002), pp. 56-.81
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التفسري اإلختزايل الدور الفكري لإلسالموية،
ويقل�ل م�ن تارخيها البال�غ أكثر م�ن قرنني من
الزم�ان ،إىل فرتة م�ا بعد احلرب الب�اردة فقط،
ويرك�ز بش�كل حصري على وجه�ة النظ�ر
السياس�ية .وم�ن املمكن مالحظة ه�ذه الرؤى
اإلختزالي�ة لإلسلاموية يف وص�ف األهداف
السياسية للثورة اإلسالمية يف إيران واحلركات
اإلسلامية األخ�رى الت�ي ملأت الف�راغ
األيديولوج�ي يف الشرق األوس�ط يف مرحل�ة
ما بعد احلرب الب�اردة .وعالوة عىل ذلك ،فإن
تل�ك ال�رؤى اإلختزالية تنظر إىل اإلسلاموية
عىل أهنا جمرد فكرة جامدة معيارية.

النه�ج اإلخت�زايل مل يع�رف اإلسلاموية
كمرشوع أيديولوجي فقط ،بل إس�تبعدها عىل
إعتباره�ا «اآلخ�ر» .وبعب�ارة أخ�رى ،عندم�ا
فق�دت أيديولوجيات احلرب الب�اردة نفوذها،
صنعت القوى الدولية من اإلسالم أيديولوجية
جديدة لتعوي�ض حاجتها إىل «اآلخر» اجلديد.
ويف ه�ذا الس�ياق ،أصبح�ت مجي�ع احل�ركات
اإلسالمية توصف باإلسلاموية وتصنف عىل
أهنا سياس�ية فقط ،بل وحتي توصف بالعنف.
وثمة جانب آخر من إشكالية االختزال هذه ،أال
وهو التعامل مع مجيع التش�كيالت واحلركات
اإلسلامية على إعتبارها نفس الش�ئ .فتحت
مصطلح «اإلسلام الس�يايس» حياول البعض
التقليل من ش�أن اإلختالفات والتنوع والتعدد
يف احل�ركات اإلسلامية ،ودجمه�ا يف هي�كل
واح�د .وعىل الرغم م�ن أن حرك�ة النهضة يف
تون�س ،ومجاع�ة اإلخ�وان املس�لمني يف مرص،
134

واحلرك�ة الوطني�ة يف تركي�ا ،مجيعه�م حركات
إسلامية ،وعىل الرغ�م من اجلوانب املشتركة
بينهم ،توجد إختالفات رئيس�ة بينهم .فمع أن
النهض�ة يف تون�س وغريها من احل�ركات تؤيد
تبن�ي الرؤي�ة اإلسلامية السياس�ة ،إال أهنم ال
يمثلون ش�عارا لإلسلاموية .م�ن جهة أخرى
نجد أن القاع�دة ،تتبنى العنف ،وترفض العامل
احلدي�ث متام�ا .لك�ن على النقيض تس�تطيع،
حركات مثل مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص
والنهض�ة يف تون�س واحلركة الوطني�ة يف تركيا
التوفيق بني اإلسالم والديمقراطية.

لذلك ،حيظى التغلب عىل مش�كلة تعريف
اإلسلاموية بأمهي�ة خاص�ة ،بحي�ث يمكن أن
ينتقل التحليل إىل منظور علمي إجتامعي .وإذا
كان من املمكن مناقش�ة اإلسلاموية باإلشارة
إىل العدي�د م�ن جوانبه�ا ،ف�إن ه�ذا ق�د جيعل
م�ن األس�هل فهمها .ونتيجة لذل�ك ،ال بد من
حتلي�ل واقعي لإلسلاموية من حي�ث قدراهتا
التعددي�ة واملعيارية ،وم�ن وجهات نظر علمية
وإجتامعي�ة .وباإلضاف�ة إىل جوانبه�ا الفكري�ة
واأليديولوجي�ة ،جي�ب أن ختضع اإلسلاموية
للدراس�ة مع اإلش�ارة إىل حماوالهتا املشاركة يف
املجتمع املدين والش�أن العام .اإلسلاموية هي
تي�ار ظه�ر يف س�ياق إجتامعي وتارخي�ي معني.
لذلك ف�ان النه�ج اإلختزايل ،ال�ذي يرى هذه
الظاه�رة عىل أهن�ا غري ملموس�ة ،وليس هلا أي
عالقة بالظواهر التارخيية واإلجتامعية األخري،
وتتأل�ف فق�ط م�ن معايير ديني�ة ،جيع�ل م�ن
املس�تحيل إدراجها يف جمال العلوم اإلجتامعية.

ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة
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وه�ذا ،بدوره ،يعرق�ل قدرة املرء على التفكري
أو التح�دث أو مناقش�ة اإلسلاموية .كل م�ن
املتش�ددين واإلختزاليني يفضلون الرتكيز عىل
معايري معينة ،وبالتايل حيرمون اإلسلاموية من
سياقها التارخيي واإلجتامعي.

تاريخ الإ�سالموية :ثالث فترات
وثالثة مناهج
ظه�رت اإلسلاموية ،وتط�ورت وت�م
تنظيمه�ا يف ظ�ل البيئ�ة التارخيي�ة يف القرنين
املاضيني .فخالل تف�كك الدولة العثامنية ومن
ثم احل�رب الب�اردة ،تم تش�كيلها حت�ت هيمنة
اإلس�تعامر ،ث�م يف وق�ت الحق يف ظ�ل الدول
القومي�ة .ولذل�ك ،فإهنا حتم�ل يف جوانبها آثار
التصدع�ات ،والتح�والت ،واملس�تجدات
وتضارب هذه الظروف التارخيية.
وبعب�ارة أخرى ،اإلسلاموية حركة فكرية
وسياس�ية ت�م تطويرها يف العصر احلديث عىل
م�دار الس�نوات املائة واخلمسين املاضية .هذا
السياق التارخيي جيعل من السهل بالنسبة لنا أن
نفهم اإلسالموية بطريقة أكثر واقعية.

لي�س هن�اك أدنى ش�ك يف أن اإلسلاموية
لدهي�ا بعض اجلوانب الغير تارخيية ،بل وحتى
املتعلقة بالعاطفة ،بسبب سامهتا األيديولوجية.
لقد نش�أت احلركة عن مدين�ة «العرص الذهبي
اإلسالمي» الفاضلة التي تسعى إىل الظهور مرة
أخ�رى بتجاوز األح�داث التارخيي�ة يف الوقت
احل�ارض .فمن الصحي�ح أنه تم إع�ادة اخرتاع
اإلسلاموية وحتويله�ا إىل عقي�دة سياس�ية:

‘فتجدي�د اإلسلاميني للدي�ن كأيديولوجي�ة
سياس�ية ولي�س كأيديولوجي�ة الهوتي�ة أو
اجتامعي�ة ثقافية ،يمث�ل األرضي�ة التي تفصل
اإلسلام عن الس�ياق الزمني واجلغرايف ،الذي
عاش فيه مدار تارخيه البالغ  1400سنة(((.

ومع ذلك ،هناك إش�كالية دراسة التيارات
الفكري�ة واإلجتامعي�ة املبني�ة على التعري�ف
املعي�اري وح�ده .ينبغ�ي أيض�ا أن يتم تفسير
اإلسلاموية م�ن خلال النظ�ر إىل األنماط
املجتمعي�ة ،والعالق�ات السياس�ية ونماذج
اإلنتاج التي تعمل فيها .عىل كل حال ،فإنه من
خالل هذه العنارص أصبحت مفاهيم اإلسالم
علامني�ة وحتولت إىل احلركات التي يش�ار إليها
باإلسلامية .ويف هذا السياق ،فإن اإلسالموية
مفه�وم تارخي�ي ،وتفسير لإلسلام يف خلال
قرنني من احلداثة .لذا فإن رؤية اإلسالموية من
خالل ه�ذا املنظور التارخيي هل�ا أمهية قصوى،
حيث أنه يتم وصفها عىل أهنا فكرة واضحة.

يف البداي�ة ،نش�أت اإلسلاموية م�ن أجل
إنق�اذ الدول�ة العثامني�ة والتوفيق بني اإلسلام
والقي�م املعياري�ة للحداث�ة .وبينما عرفه�ا
املراقب�ون الغربي�ون على أهن�ا حركة توس�عية
إسلامية يف الس�بعينيات م�ن الق�رن التاس�ع
عشر ( ،)1870فرسه�ا املثقف�ون واإلداريون
العثامني�ون على أهن�ا وح�دة اإلسلام (إحت�اد
اإلسالم) .واستخدم نامق كامل هذه الفكرة يف
Mohammed Ayoob, «The Future of
Political Islam: The Importance of External
Variables,”International Affairs, Vol. 81, No.
5 (2005), pp. 951-961.
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دعوته حلامية الس�كان املس�لمني يف القوقاز من
الزحف الرويس .وقد كتب مس�ؤول حكومي
أطروحة عن اإلحتاد اإلسلامي يف عام 1872
ووزعه�ا على مجي�ع أنح�اء الع�امل اإلسلامي
كجزء من سياس�ة الس�لطان عبد احلميد الثاين
ملواجهة التأثري القوي املتزايد لربيطانيا وفرنس�ا
وروسيا .وببس�اطة ،فإن هذا الكتيب دعا مجيع
املس�لمني إىل اجلهاد((( .ويف هذا السياق ،فإن
اإلسلاموية برزت كحركة تعبئ�ة حول هدف
رئيسي وهو «إنق�اذ الدولة» .وم�ع ذلك ،فإهنا
ختفت وراء ستار فكري خالل الفرتة الثانية من
الدستور.

اإلسلاموية أع�ادت هيكل�ة
نفس�ها عىل أهن�ا رؤية ش�املة للعامل
واحلي�اة البرشي�ة ،ووضع�ت نظرية
الدولة اإلسالمية التي تعارض إقامة
أي نوع جديد من السياسة يقوم عىل
إقصاء املؤسس�ات الدينية واجلهات
الفاعل�ة ،يف أعق�اب إهني�ار اإلمرباطوري�ة
العثامني�ة .ومل يكن م�ن قبيل الصدف�ة أن فكرة
إقامة دولة إسالمية ظهرت ألول مرة يف أعقاب
إلغاء اخلالف�ة((( .وبعبارة أخرى ،فإن املفهوم
اجلدي�د هي�دف إىل ملء الف�راغ الذي نش�أ عن
اهني�ار اخلالفة .م�رة أخرى ،نالحظ أن رش�يد
رض�ا كان أول من وظف ه�ذا املصطلح وعاد

إىل هذا األس�لوب بع�د عدة إجتامعات بش�أن
مس�تقبل اخلالف�ة .بطبيعة احلال ،كان إس�تبعاد
اإلسلام من مجيع املؤسس�ات واألنش�طة التي
يق�وم عليها النظام الس�يايس اجلدي�د أحد أهم
األس�باب لظهور هذه النظرية السياسية .وهذا
ب�دوره ،دفع املثقفين واجلامعات الذي�ن كانوا
متمسكني هبويتهم اإلسلامية ،إىل البحث عن
سياسة إسالمية جديدة.
انتقل�ت اإلسلاموية بفض�ل الش�بكات،
والتعدديات النامجة ع�ن العالقات االجتامعية
العاملية ،من األيديولوجي�ة الواحدة وبدأت يف
حتويل نفسها إىل التعددية

وبما �أنها �شهدت تغيرات كبيرة نتيجة للعولمة وظهور
حداث�������ات بديلة ،ف�إن الإ�سالموي�������ة حاليا ،ال �سيما في
تركي�������ا ،تمر بمرحلة تحول «من �إنقاذ �/إقامة الدولة
�إلى تغييرها».

(1) Kemal Karpat, İslamın Siyasallaşması
(İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001),
pp. 27-28.
(2) Resit Rıza, Hilafet (İstanbul: Mana Yayınları,
2010), p. 224.
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خضع�ت اإلسلاموية ملرحل�ة حت�ول
أيديولوج�ي خلال احل�رب الب�اردة ،كما
تعرض�ت لظ�روف سياس�ية قاس�ية يف تل�ك
احلقب�ة .وق�د حاولت احلركة الوق�وف يف وجه
األيديولوجيات الرأسمالية والش�يوعية خالل
هذه الفرتة .عىل سبيل املثال ،انتهج اإلسالميون
األتراك مثل عيل بوالتش ،وسازاي كاراكوتش،
وعصمت أوزال هنج الرفض .وبالفعل ،متثلت
املش�اكل الثالث�ة لعصم�ت أوزال؛ يف رف�ض
االغتراب والتكنولوجي�ا واحلضارة ،وس�عى
إىل إضف�اء الرشعية عىل هذا املوقف باإلس�تناد
إىل اإلسلام .كما حتطم�ت املفاهي�م املع�ارصة
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والنظم لعيل بوالتش مع الرأساملية ،واملاركسية
والعلامنية لتنتج بديل إسالمي رمزي من خالل
احلدي�ث ع�ن «هن�ج إسلامي يف وج�ه الع�امل
املعارص ونظمه» .ووفقا له ،فقد كانت الفاشية،
والش�يوعية والرأسمالية الغربية نظم غري إهلية،
عىل نقيض اإلسالم ،الدين الساموي(((.

نتيج�ة للعوملة وظه�ور احلداث�ات البديلة ،وال
سيام يف تركيا ،ومتر اآلن بعملية حتول ،من إنقاذ/
إقام�ة الدول�ة إىل حتويله�ا .ويف ه�ذا الس�ياق،
ف�إن احلركات املش�اركة يف اجله�ود اإلجتامعية
والفكرية متيل إىل إستخدام خطاب جديد ،فيام
يتعلق باملطالب السياسية اإلسالمية.

كان الرتكي�ز الرئيسي لإلسلاميني ،خالل م��ن تع��دد الحداثات �إل��ى تعدد
ه�ذه الفرتة عىل السياس�ة و”إقام�ة دولة» .ويف الإ�سالمويات

حين اس�تطاعت احلرك�ة اإلجابة على خمتلف
فرس بع�ض املراقبين إندماج اإلسلاموية
األيديولوجي�ات املع�ارصة بنص�وص م�ن
التدرجي�ي على أن�ه ظه�ور مرحل�ة م�ا بع�د
الرشيع�ة اإلسلامية ،إال أهن�ا يف الوق�ت ذاته
اإلسلاموية :ما بعد اإلسلاموية ليس�ت فقط
تفاعل�ت مع ه�ذه األيديولوجيات وتش�اهبت
حال�ة ،ولكنه�ا أيضا مشروع ،وحماول�ة واعية
معه�ا .ويف الوقت ذاته ،نج�د أن جتربة العلمنة
لوض�ع تص�ور ووض�ع استراتيجية وأس�اس
املتطرف�ة والتحدي�ث إس�تبعدت اإلسلام
منطق�ي وطرق لتج�اوز اإلسلاموية يف احلياة
م�ن احلي�اة االجتامعي�ة وم�ن وس�ائل التمثيل
السياس�ية واإلجتامعي�ة والفكري�ة .وم�ع ذلك
السيايس واملشاركة .وبناء عىل ذلك ،أصبحت
ف�إن ه�ذ املرحلة ليس�ت معادية لإلسلام وال
اإلسلاموية بمثاب�ة منص�ة يمك�ن م�ن خالهلا
غير إسلامية وال علامني�ة .ه�ذه املرحل�ة متثل
صياغة املطالب السياس�ية واأليديولوجية للرد
حماول�ة لدم�ج التدي�ن م�ع احلق�وق ،واإليامن
عىل هذه احلملة من اإلقصاء واإلس�تبعاد .وال
واحلريات ،واإلسالم واحلريات املدنية ،وتركز
ي�زال نمط نجي�ب فاض�ل األيدولوج�ي أحد
على احلق�وق ب�دال م�ن الواجب�ات والتعددية
النصوص املوثوق هبا يف هذا املجال(((.
بدال من س�لطة الفرد أو احلزب املطلقة ،وأيضا
انتقال تركيا �إلى المجتمع التعددي نتيجة للعولمة ،تفسري تارخيية النصوص الدينية ،بدال
و�إقت�صاد ال�سوق وتحولها نحو الديمقراطية كان له من التفسريات املتصلبة ،والرتكيز عىل
املستقبل بدال من املايض(((.
�آثار هائلة على الإ�سالموية.
لق�د ش�هدت اإلسلاموية تغيرات كبرية
(1) Ali Bulaç, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler
(İstanbul: Sırdas Yayınevi, 1976), pp. 15-16.
(2) Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü
(İstanbul: Büyük Dogu Yayınları, 1998).

مفهوم ما بعد اإلسلاموية هو حماولة هامة
لرشح كيفي�ة ب�دء العالق�ات اإلجتامعية لفرتة
(3) Asef Bayat, «What is Post-Islamism,» ISIM
Review, No.16 (Autumn 2005), p. 5.
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ما بع�د احلداث�ة والقيم اجلديدة ،واملناقش�ات،
واهلياكل واملناه�ج املختلفة يف حتويل احلركات
اإلسلامية .على ه�ذا النح�و ،تظه�ر املي�ول
اإلسلاموية اجلديدة ويتضح أن اإلسلاموية،
أيض�ا ،ق�د ت�م إستنس�اخها يف ظ�ل ظ�روف
إجتامعية ومعتقدات ختتلف عام سبق يف مرحلة
ما بعد احلداثة(((.

يف احلقيق�ة ،أظه�رت اإلسلاموية بع�ض
التعددية س�واء عىل مدار تارخيها أو معياريتها،
حيث ظهر ع�دد من املفكري�ن واملوضوعات،
واملنش�ورات ،واحل�ركات واجلامعات والدول
عىل مدار تارخيها البالغ املائتي عام .هذه اجلودة
تقف وراءها قوة التعددية اإلسالموية .ويمثل
ه�ذا اجلان�ب م�ن اإلسلاموية يف بل�دان مث�ل
تركي�ا ومرص وإيران وتون�س واململكة العربية
الس�عودية ،خمتلف املنظمات بام فيه�ا النهضة،
ومجاعة اإلخوان املس�لمني ،والدعوة ،وحركة
محاس .وتوضح هذه التعددية التيارات الدينية
واهلوي�ات الس�نية والش�يعية والوهابي�ة أيضا.
م�رة أخ�رى ،يالح�ظ أن املظاه�ر اإلصالحية
والراديكالي�ة العدي�دة للحرك�ة توض�ح ه�ذا
التنوع.
اجلوانب اإلجتامعية للتعددية اإلسلاموية
احلالي�ة هامة للغاية .فقد اس�تتبعت هذه الفرتة
م�ن تعددي�ة احلداثات تعددي�ة يف املجتمع .كام

(1) İhsan
Dagı,
«Rethinking
Human
Rights,Democracy, and the West: PostIslamist Intellectuals in Turkey,» Critique:
Critical Middle Eastern Studies, Vol. 13, No.
2 (Summer 2004), pp. 135–151.
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أن اإلختالف�ات املتزايدة داخل املجتمع املدين،
والتعبير ع�ن مطال�ب اهلوي�ة عرب «سياس�ات
اهلوي�ة» املتعددة الثقافات تشير إىل ظهور كيان
إجتامع�ي جدي�د .اإلسلاموية ،أيض�ا تظه�ر
بأشكال خمتلفة يف هذا الكون املتسم بالتعددية.
لق�د تم متكين القوى اإلجتامعي�ة اجلديدة مثل
الالجئين واملهاجري�ن ،واهلوي�ات املختلط�ة،
والثقاف�ات املتع�ددة ع�ن طري�ق التغلغ�ل يف
املجتمع .وهك�ذا تآكل كون العوملة اإلجتامعي
الس�ائل .يف نفس الوقت ،شهدت اإلسالموية
الت�ي توجد أيض�ا يف ه�ذا الس�ياق اإلجتامعي
والس�يايس ،عملي�ات م�ن إع�ادة التعري�ف
واإلنحلال وإعادة اهليكلة .وبالتايل ،نحن عىل
أب�واب مرحلة جديدة ،أكث�ر مالءمة للحديث
عن مس�ارات جدي�دة لإلسلاموية ،رافضة لـ
«هناية تاريخ» احلركة.
انتقل�ت اإلسلاموية بفض�ل الش�بكات،
والتعددي�ة ،والعالق�ات اإلجتامعي�ة العاملي�ة
بعي�دا ع�ن األيديولوجي�ة الواح�دة وبدأت يف
حتويل نفس�ها نحو التعددية .وعند هذا املفرتق
التارخي�ي ،كان للتخلي ع�ن الث�ورة السياس�ية
وصعود الديمقراطية ،وإنتش�ار األسواق احلرة
تداعي�ات كبيرة على اإلسلاموية .يف واق�ع
األم�ر ،دار جدل حاد بني اإلسلاميني يف تركيا
ح�ول املجتم�ع امل�دين والديمقراطي�ة واحلي�اة
العام�ة((( .ويف ه�ذه الفرتة طرح�ت مواضيع
(2) Hayrettin Özler and Ergün Yıldırım, «Islam
»and Democracy: A False Dichotomy,
Insight Turkey, Vol.10, No.3 (Summer 2008),
pp.87-101.
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جدي�دة مث�ل احلض�ارات والقي�م اإلسلامية
والطاب�ع الفري�د للمجتمع اإلسلامي وحلت
ه�ذه املناقش�ات حم�ل النق�اش ح�ول الس�عي
إلقامة الدولة اإلسالمية(((.

كذل�ك خضع�ت مجي�ع التي�ارات الثوري�ة
الفكري�ة يف فترة احلداث�ة الواح�دة ،لتغيريات
بس�بب تأثير العوملة على املج�ال اإلجتامعي،
وابتع�دت مجيع التيارات عن املب�ادئ املذكورة
س�ابقا .كما ت�م جتاه�ل الفك�رة الت�ي ت�رى أن
بإمكاهنم حل القضايا من خالل األيدولوجية،
وتفعي�ل اليوتوبي�ا اإلجتامعي�ة يف املجتم�ع يف
هناي�ة احل�رب الب�اردة .بدال من ذل�ك ،أعطت
ه�ذه احل�ركات األولوي�ة لفعالي�ات املجتم�ع
املدين مث�ل التعلي�م ،وحقوق امل�رأة ،ومحالت
مكافح�ة الفقر والسياس�ة ،وأصبحت كل هذه
األش�ياء ممكنة مع ظه�ور احلداث�ات التعددية.
وه�ذا ،بدوره ،كان بمثابة حافز من أجل النظر
إىل مطال�ب اإلصلاح على حس�اب اليوتوبيا
والث�ورة .خاص�ة يف احلال�ة الرتكي�ة ،خضعت
احلركة اإلسالمية هلذه العملية بشكل مكثف.
م�ن ه�ذا املنظ�ور ،ف�ان انتق�ال تركي�ا إىل
جمتمع تعددي نتيجة للعوملة ،وإقتصاد الس�وق
وإنتقاهل�ا نح�و الديمقراطي�ة كان ل�ه تداعيات
هامة عىل اإلسلاموية .ويف هذا اإلطار ،ناضل
اإلسلاميون من أج�ل التوفيق بين التطلعات
السياسية والديمقراطية.

العق�د املايض ،أن ينظ�روا إىل الديمقراطية عىل
إعتبارها «الرش األصغر ،بعد أن كانوا يعتربوهنا
«كفر» يف التس�عينيات((( .وكان هلذا التغيري يف
املفاهيم السياسية عواقب كبرية .يف بداية األمر،
تص�ور الكاملي�ون الديمقراطية كنظام س�يايس
معياري وعرفوها عىل أهنا «إرادة الش�عب ضد
«إرادة اهلل» .لك�ن أداء ح�زب العدالة والتنمية
خلال فترة حكم�ه يف تركي�ا دح�ض ه�ذه
األف�كار وكان دليلا واضحا يف ه�ذا الصدد.
وهذا ،ب�دوره ،غري من تصورات اإلسلاميني
السياس�ية وجعلهم ينظرون بإجيابي�ة للتعددية
الديمقراطية التي تصاحلت مع اإلسالم .ودعم
الكثيرون يف هذه الفرتة ،فك�رة أن العالقة بني
اإلسلام والدولة يمكن أن تس�تند عىل أس�س
غري أيديولوجية وعىل ديمقراطية تعددية.
وكإنع�كاس للتح�والت السياس�ية
واإلجتامعي�ة اجلاري�ة يف تركي�ا ،نظ�ر بع�ض
املثقفين اإلسلاميني إىل العالقة بني اإلسلام
والديمقراطية يف س�ياق إجي�ايب من أجل تطوير
اهلوية السياس�ية اإلسالمية ،عىل أساس منظور
ليبرايل للديمقراطي�ة((( .وم�ن خلال فك�رة
اهلوي�ة الديمقراطي�ة اإلسلامية ،أك�دوا على
أن موق�ف اإلسلام املؤي�د للديمقراطي�ة يق�ر
باحلق�وق الفردية .وهذا يضع اإلسلام خارج
نط�اق األنظمة االس�تبدادية والقمعية ويش�دد
على التواف�ق بين اإلسلام والديمقراطي�ة

يف واق�ع األمر ،ب�دأ بعض اإلسلاميني يف

»(2) Özler and Yıldırım, «Islam and Democracy,
pp. 87-99.

(1) Dagı,
«Rethinking
Human
Rights,
Democracy, and the West,» pp.135-151.

(3) Özler
and
Yıldırım,
Democracy,”pp. 87-101.
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واملس�اواة السياس�ية والس�لطة والتمثي�ل(((.
وبن�اء على ذل�ك ،وبما أن اإلسلام إنخ�رط
يف احلي�اة السياس�ية م�ن خلال
القن�وات الديمقراطي�ة املمكن�ة ،الإ�سالمي�������ون حالي�������ا ف�������ي عملي�������ة تغيي�������ر لمواقفهم
ف�إن اإلسلاميني أيض�ا ق�د تغريوا ال�سيا�سي�������ة ال�سابق�������ة ،الت�������ي كان�������ت ف�������ي مواجه�������ة
وحتولوا بعيدا ع�ن اليوتوبيا الثورية الأيديولوجي�������ات القمعية ،مثل البعثي�������ة ،والنا�صرية
الت�ي اعتنقوه�ا يف الس�ابق .نيلوفر والكمالية.
ج�وال تصف ه�ذا التح�ول عىل أنه
«تس�وية» وأنه «املوجة الثانية» من اإلسالموية.
إن اإلسلاموية الرتكي�ة تتح�رك بعيدا عن
وتصف جوال هذا الوضع كام ييل:
هدفها املتمثل يف إقامة نظام سيايس ،وحماوالهتا
البلاد ،يوصف عىل أنه حماول�ة إلضفاء النمط
اإلسالمي عىل احلياة العامة.

«يف موج�ة اإلسلاموية الثاني�ة إختل�ط
الفاعل�ون اإلسلاميون باجله�ات احلرضي�ة
احلديثة ،وإس�تفادوا من شبكات اإلتصاالت،
وش�اركوا يف النق�اش الع�ام ،وتعرف�وا على
قواع�د الس�وق ،وتعامل�وا م�ع قي�م جدي�دة
مث�ل اإلحتراف ،والنزع�ة الفردي�ة والنزع�ة
اإلس�تهالكية ،وم�ن ث�م كان الب�د عليه�م أن
يتأملو يف ممارساهتم اخلاصة هبم»((( .يف احلالة
الرتكية ،تتطور احلركات اإلسلامية تدرجييا يف
هياكل جدي�دة ،من ش�أهنا أن تنهض بوظائف
املجتمع املدين وتوسع قاعدة مطالبهم السياسية
ع�ن طريق اإلنخ�راط يف النظ�ام الديمقراطي.
ويف هذه الفرتة ،يالحظ أن املناقش�ات املرتبطة
بنم�ط احلي�اة أصبحت أكثر تأثريا عىل الس�احة
العام�ة .فالنق�اش احل�ايل ح�ول اإلجهاض يف

(1) Ahmet Harputlu, «Müslüman Demokrat
Perspektif,» Bilgi ve Düşünce, Vol. 1, No. 5
(2002), pp. 24-26.
(2) Nilüfer Göle, Seküler ve Dinsel: Aşınan
Sınırlar (İstanbul: Metis Yayınları, 2012), p.
90.
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الواضحة للمشاركة يف املجتمع املدين تدل عىل
ه�ذا التح�ول .إن ظه�ور جمموع�ة متنوعة من
املبادرات واملؤسسات مثل اجلمعيات النسائية،
واملؤسس�ات اخلريي�ة ،واجلمعي�ات املحلي�ة
واملهنية ،واملواقع ،وجمالت املوضة اإلسالمية،
والقنوات التلفزيونية واإلذاعية توضح مشاركة
اإلسلاميني يف احلي�اة اليومي�ة على حس�اب
مطالبهم السياس�ية واإلجتامعي�ة((( .وعالوة
على ذلك ،لع�ب حزب العدال�ة والتنمية دورا
هام�ا يف هذا التح�ول ،عن طري�ق اإلبتعاد عن
احل�ركات اإلسلامية الثورية ،وع�ن العنارص
الطوباوي�ة ،مث�ل نظري�ة الدول�ة اإلسلامية.
ووفقا ألحد املراقبني ،فق�د كان حلزب العدالة
والتنمية دور أس�ايس يف حتول اإلسالميني(((.
لك�ن يف احلقيقة ،من األفض�ل القول أن جهود
حزب العدالة والتنمية يف التحول الديمقراطي

(3) Cihan Tusal, Pasif Devrim: İslami Muhalefetin
Düzenle Bütünlesmesi (İstanbul: Koç
Üniversitesi Yayınları, 2011), p. 155.
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(4) Tusal, Pasif Devrim, p. 154.
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قد س�اعدت عىل إصالح اإلسالميني ودفعتهم
عىل إعادة تعريف أنفسهم مرة أخرى.
سواء يف تركيا أو يف العديد من دول الرشق
األوس�ط ،بدأت احلركات اإلسلامية تتعرف
على احلكوم�ة الديمقراطية ،وتع�دد اهلويات،
ومنظور املجتمع املدين يف ظل العوملة .ويف هذا
السياق ،فإن اإلسالميني حاليا يف خضم عملية
تغيري ملواقفهم السياسية السابقة ،التي وضعت
ملواجهة األيديولوجيات القمعية ،مثل البعثية،
والنارصي�ة الكاملي�ة ،ورؤاه�م املجتمعية(((.
اإلسلاميون غيروا م�ن موقفه�م الس�يايس
بش�كل كبري ،ووصل�وا إىل الس�لطة ويتمتعون
اآلن بالرشعية .لقد أدى وصول حزب العدالة
والتنمية إىل الس�لطة يف تركي�ا إىل إعطاء األمل
للحركات اإلسلامية األخرى يف املنطقة .ففي
تون�س ،وصل�ت حرك�ة النهض�ة إىل الس�لطة
بفض�ل نجاح الربيع الع�ريب ،ويف مرص ،وصل
اإلخوان املسلمون إىل سدة احلكم أيضا.
هناك تيار فكري آخر كبري يف اإلسلاموية،
كام هو احلال يف القاعدة أو حزب اهلل ،وهو تيار
يرف�ض الديمقراطية ويؤي�د اخلطاب املناهض
لإلمربيالي�ة ،ويتبنى أس�اليب العن�ف والقمع.
وتش�به ه�ذه احلركات اإلسلامية ح�كام فرتة
احل�رب الب�اردة ،الذي�ن كافح�وا ضده�م ومل
يس�تطيعوا تغيري هياكله�م ،ويواصلون العمل
وفق�ا ألنظم�ة جام�دة وجمتمع�ات م�ن حقب�ة

(1) Marina Ottaway and Amr Hamzawy, Islamists
in Politics (Carnegie Papers: Middle East
Program, No. 98, November, 2008).

احل�رب الب�اردة .بالطب�ع ،ال يمك�ن أن ننك�ر
أن أولئ�ك الذي�ن يس�عون إىل التح�دث بلغ�ة
الصراع واحل�رب يف الرصاع�ات الت�ي مت�زق
منطقة الرشق األوس�ط والعامل اإلسلامي ،قد
اس�تخدموا اإلسالم يف س�عيهم للحصول عىل
تأيي�د اجلامهير .ومن أب�رز األمثلة على ذلك،
ح�ركات مثل طالبان الت�ي ترفض متاما اجلهود
الدولية والعاملية وترفض املساواة الديمقراطية
وسيادة القانون(((.

وهذا يعني ،أهنا حتاول الوصول إىل غاياهتا
ع�ن طريق إس�تخدام العنف والصراع ،وعىل
النقي�ض ف�إن اإلسلاموية تس�عى إىل حتقي�ق
أهدافه�ا م�ن خلال الوس�ائل الديمقراطي�ة
وحق�وق اإلنس�ان .ه�ذا الوضع جيعلن�ا نتذكر
أن�ه عىل م�ر التاري�خ ،بقدر م�ا كان�ت األديان
س�ببا للصراع ،فإهن�ا كان�ت مص�درا للسلام
أيض�ا .ولذلك ،ف�إن معنى اإلسلام وأدائه يف
إطار املجتمعات واجلامع�ات له أمهية قصوى.
اإلسلاموية ،أيض�ا ،متث�ل حالة التدي�ن ،التي
تقنع�ت بأقنع�ة خمتلف�ة ،على م�دار املائتي عام
م�ن تارخيها .ولكنها تس�تطيع أن تبقى عىل قيد
احلي�اة يف جمتمعات العومل�ة اجلديدة ،عن طريق
إعادة تصوير نفس�ها يف إطار اهلوية والسياس�ة
واخلطاب.
الرشق األوسط
الطبعة الثانية عرشة
مراجعة إلني الست ،جامعة بيل

(2) Denoeux, «The Forgotten Swamp,» pp.5681.
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