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ABSTRACT 

Muslim world suffers from bloody violence operations practiced by groups who 

describe themselves as having as Islamic orientation. These groups   have 

recently spread across the Arab world, from Somalia to Yemen and from Egypt 

to Morocco.  They employed religious message, which is in clear contrast to the 

essence of Islam. The resultant of the bloody violence actions they committed 

were killing hundreds of thousands of innocents, destruction of infrastructure and 

provocation of sedition and divisions among the people of the same state. 

Moreover, this has disfigured the image of Muslims and gifted the West a 

justification to restore its dominance in the region. This destructive violence led 

to increase the security grip of regimes in these Muslim countries instead of 

getting rid of these regimes.  

Consequently, this Study Case can be formed as follows: How was it dealt with 

the nature of the relationship between politics and Sharia in the light of the 

changes at the regional and international level? 

Word Keys 

1- Policy 

2- Religion 

3- Critical Study 

4- Previous Literature 
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 امللخص

 

من عمليات عنف دموي متارسه مجاعات إسالم سياسي انتشرت يف كل ربوع العامل العريب العامل اإلسالمي يعاين  
نتيجة  كانتو  من الصومال إىل اليمن ومن مصر إىل املغرب، موظفة خطااب دينيا يتناقض مع روح اإلسالم السمح.

هذا العنف الدموي مقتل مئات  اآلالف من املواطنني وتدمري البنية التحتية وإاثرة الفتنة والفرقة بني أبناء الوطن 
الواحد وتشويه صورة العرب واملسلمني ومنح الغرب الذريعة واملربر ليعيد هيمنته على املنطقة .هذا العنف املدمر 

قائمة أدى لتشديد القبضة األمنية ألنظمة احلكم وإرجاع األمة سنوات بدال من أن يؤدي للتخلص من األنظمة ال
 للوراء.

كيف تناولت األدبيات السابقة طبيعة ترتيبا على ما سبق مت صياغة املشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو  و 
 العالقة بني السياسة والشريعة يف ضوء املتغريات على الصعيد اإلقليمي والدويل؟

 الدالة الكلمات

 السياسة -1

 الشريعة -2

 دراسة نقدية -3

 األدبيات السابقة -4
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 مقدمة

لثالثة عقود والعامل العريب يعاين من عمليات عنف دموي متارسه مجاعات دينية انتشرت كالفطر يف كل ربوع العامل 
اإلسالم السمح. وكانت العريب من الصومال إىل اليمن ومن مصر إىل املغرب، موظفة خطااب دينيا يتناقض مع روح 

اآلالف من املواطنني وتدمري البنية التحتية وإاثرة الفتنة والفرقة بني أبناء  تيجة هذا العنف الدموي مقتل مئاتن
هذا العنف  .املربر ليعيد هيمنته على املنطقةالوطن الواحد وتشويه صورة العرب واملسلمني ومنح الغرب الذريعة و 

للتخلص من األنظمة القائمة أدى لتشديد القبضة األمنية ألنظمة احلكم وإرجاع األمة املدمر بدال من أن يؤدي 
 سنوات للوراء.

ولقد سعت العديد من الدراسات حملاولة حتليل العالقة بني السياسة والشريعة أو حتديدا الوقوف على مدى التفاعل 
هو ما عالقة الدين ابلسياسة ؟ وأى نوع أو التنافر بني املصطلحني من خالل إعادة طرح تساؤل قدمي/حديث و 

 من التفاعل ميكن أن حيدث بني األثنني  يف ظل واقع عريب وغريب مضطرب وغري مستقر؟

 إشكالية الدراسة

منذ فجر اإلسالم وتطوره، تبدو االشكالية قائمة حىت يومنا هذا حول العالقة بني الدين والدولة او قل حتديدا بني 
حيث تعالت االصوات وتباينت التوجهات ما بني مؤيد للعالقة الوطيدة بني اجلانبني وعدم السياسة والشريعة، 

الفصل بينهما ولو نظراي، يف حني يرى انصار اإلجتاه الثاين أن الفصل واجب بني السياسة اليت ال تعرف القيم وبني 
 الدين صاحب املثل العليا.

كيف تناولت األدبيات البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو  وترتيبا على ما سبق ميكن للباحث بلورة مشكلته 
 السابقة طبيعة العالقة بني السياسة والشريعة يف ضوء املتغريات على الصعيد اإلقليمي والدويل؟

 أمهية الدراسة 

 ميكن إبراز أمهية الدراسة احلالية على النحو التايل :

العالقة بني اإلسالم والسياسة وتطوره عرب املراحل السعي حنو إثراء الدراسات النظرية اخلاصة مبوضوع  -1
 التارخيية املختلفة واإلشكاليات املعاصرة اليت تعوق دون تفعيله.
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 حداثة موضوع الدراسة احلالية، إذ يتناول العالقة التفاعلية /التصادمية بني اإلسالم والسياسة. -2

التطورات املتالحقة اليت يشهدها العامل العريب يف ضوء الثورات الشعبية وما أدى إليه ذلك من إبراز دور  -3
خالل اعادة طرح  مجاعات اإلسالم السياسي إبعتبارها تقدم نفسها كبديل لألنظمة االستبدادية من

 من خالل منظور أكثر حداثة ومتاشيا مع الواقع..   برانجمها القدمي

رف على أنواع وأمناط القيم والتوجهات لدى احلركات اإلسالمية اجلديدة اليت تسعى إلقتناص الفرصة التع-4
وتسويق ذاهتا للشعوب العربية يف ظل التأثري الواضح للثورات العربية يف تغيريالنظم والبحث عن اجلديد الذي مل 

 ة تقدمي توجهاهتا. يكن معلوما لديها وتلك هي الفرصة اليت سنحت لتلك اجلماعات إلعاد

 أهداف الدراسة 

 هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق عدة أمور كما يلي : 

حتديد العالقة بني الشريعة والسياسة يف ضوء الواقع العريب واالسالمي ومدى قدرة األنظمة واحلركات ذات  -1
إلعادة صياغة عالقة جديدة بني املرجعية الدينية يف تقدمي نفسها كبديل سياسي/ديين ميتلك الرؤية املعتدلة 

 الشريعة والسياسة.

الوقوف على دور اجلماعات واحلركات اإلسالمية الرمسية/غري الرمسية يف اعادة طرح نفسها من خالل مدى  -2
 قدرهتا على طرح صيغة توافقية تدفعها للتتجذر يف الشارع العريب.

 منهج الدراسة 

 استفاد الباحث من بعض املناهج ىف دراسة موضوع البحث وذلك على النحو اآليت:   

 املنهج املقارن

ميكن للباحث استخدام املنهج املقارن يف الدراسة احلالية من خالل حتليل األدبيات السابقة ذات الصلة مبوضوع 
 إليها تلك الدراسات جمتمعة.البحث احلايل وحتديد األهداف العامة لكل دراسة والنتائج اليت خلصت 
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 تقسيم الدراسة

 العالقة بني الديين والسياسي يف ضوء املتغريات الدولية واإلقليميةاملبحث األول: 

 املبحث الثاين: يف اإلقرتاب من جدلية احلضارة الغربية واإلسالم

 املبحث الثالث: التيارات الدينية واحلركات السياسية

 املبحث األول

 بني الديين والسياسي يف ضوء املتغريات الدولية واإلقليميةالعالقة 

أيلول/ سبتمرب، سرعان ما أغرقت العامل كتب حول العالقة بني اإلسالم والغرب، وفجأة شعر  11بعد أحداث 
دون الكّتاب ومستطلعو اآلراء وكتبة األعمدة والصحفيون والباحثون واألكادمييون، أّن الناس يف البلدان الغربية يري

 املعرفة والقراءة عن اإلسالم وعما يفكر املسلمون فيه.
وقد مت ذكر األكادمييني يف آخر القائمة ألن قدراً كبريًا مما كتب كان ينحو إىل املعاجلة املثرية هلذا املوضوع، ينظر 

بعض الكتب على إىل اإلسالم كدين يتاجر ابحلروب، ولكن قدراً كبرياً من الكتاابت كان ذا طبيعة جادة. ورّكزت 
العالقة بني اإلسالم والغرب، بينما انقشت كتب أخرى ما قيل من خرافة وحقيقة عن احلركات اإلسالمية املعاصرة، 
وعن اإلسالم يف العصر الرقمي، وإعادة التفكري يف اإلسالم يف العامل املعاصر، وأمهية الثقافة والعقيدة اإلسالمية. 

 كان يعيد حقاً تقومي اآلراء املاضية وحياول اخلروج بتحليل ذي معىن.  ويُظهر تنوّع العناوين أن بعضها

وعلى الرغم من حقيقة أن إدارة بوش كانت تركز على جلب الدميقراطية للعامل العريب، أو على األقل هذا هو ما 
ياسات كان يقوله بوش بعد احلرب على العراق وأفغانستان، رّكز القليل من الكتب على هذا املظهر من الس

اإلسالمية، غري أن بعضها تناول فعاًل هذا اجلانب، مثل كتاب ))اإلسالم وحتدي الدميقراطية(( ملؤلفه خالد أبو 
 الفضل، الذي عاجل الضغوط اليت تواجه املسلمني اليوم.

مية، وهذا اجلانب هو الذي عوجل من خالل ما مُسّي ابلنهضة اإلسالمية واألصولية اإلسالمية، والسياسات اإلسال
واإلسالم يف العالقات الدولية. وقد أصبح بعض الكّتاب متمكنني من املوضوع بشكل جّيد وإىل درجة سهلت 

 (، فقد ألف كتابه Peter Mandavilleعليهم أتليف عدة كتب حول املوضوع، ومن أوهلم بيرت ماندفيل )
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نوان: "اإلسالم السياسي العاملي، العالقات "سياسات املسلمني املتخطية للحدود القومية"، وأردفه بكتاب اثٍن بع
 .2007الدولية للعامل اإلسالمي"، الذي نشر يف منتصف عام 

ويناقش هذا الكتاب ما يسميه اإلسالم السياسي يف أبعاده الدولية، مركزاً على عالقة معقدة وسلسة بني اإلسالم 
 ينات حول صراع احلضارات.السياسي والقومية والعوملة، بينما يقلل من أمهية نظرية التسع

ولكن يبدو أن الكاتب يؤسس ملوضوع عندما يتحدث عن القاعدة كشبكة تتعدى احلدود القومية يف العالقات 
الدولية، شبكة يرجح أن تؤثر على وجهة العالقات يف املنطقة، غري أن الكتاب موّجه بشكل واضح إىل دارسي 

 التفاعالت بني خمتلف الالعبني العامليني يف النظام الدويل.نظرية العالقات الدولية الذين ينشدون فهَم 

ويلي هذا الكتاب، إصدار آخر حياول فهم نظرايت التغري يف اإلسالم كما تستخلصها التفسريات املختلفة للجهاد، 
(، 2005 ولذلك نرى كتاب "العدو البعيد: ملاذا امتد اجلهاد عاملياً"، ملؤلفه فواز جرجس، )مطبعة جامعة أكسفورد،

 يدرس هذا املوضوع ابلتحديد، ويرى أن املفهوم تروج له القاعدة ومتارسه، ابعتباره وجهة نظر أقلية من املسلمني.

يقول جرجس أبن جهادي التيار السائد يركزون على البعد الداخلي لتغيري العامل اإلسالمي من الداخل، ويتبنون 
اقض هذا التوجه مع اآلراء اليت تعتنقها منظمات مثل القاعدة اليت نظرًة قومية يف حتقيق اإلصالح السياسي. ويتن

 تتبىن فلسفة خمتلفة يف ضرب قلب النظام الدويل.

ويقول الناقدون إن هذا الكتاب واضح يستقصي األساليب اليت يستخدمها اجلهاديون يف مسًعى لنيل السلطة 
تلفة، مثل: هل يستطيع اجلهاديون البقاء إذا متسكوا والزهو جبمهورهم ورفع شأهنم، لكن املؤلف يثري تساؤالت خم

 ابألساليب العنيفة كاليت تستخدمها القاعدة؟

لقد جرى استقصاء قضية السياسات املتخطية للحدود القومية يف اإلسالم من نواح وزوااي خمتلفة، ويف مرات عديدة، 
ارجي. ويعترب مفهوم الدولة واأليديولوجية والقومية رأى ابحثون أن املظهر احمللي للنزعة اإلسالمية يتجاوز البعد اخل

واجملتمع املدين وحىت التقوى واإلصالح اإلسالمي مبثابة ُمدخالت يف التحليل حول اإلسالم والسلوك السياسي 
للمسلمني والقادة اإلسالميني والسياسيني، فضاًل عن الناشطني؛ ويقال إن هذه العوامل تستخدمها السياسات 

 وهي ابلتايل تتأثر هبا. اإلسالمية
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وكانت هناك مزاعم أبن هذه األفكار واملعتقدات العملية تتبدى يف طرق خمتلفة عند معاجلة مفاهيم اإلسالم على 
املستوايت الدولية وختطي احلدود القومية لتنتج أراءً وحتليالت ممتعة عقلياً، وبينما ميكن أن تظهر قضااي مثل اإلرهاب 

 يف أدبيات معينة، أصبح هذا االجتاه أقل بروزاً.والعنف والتهديد 

(، يبدو البعد أكثر دقة، تقول بورغان، 2003ويف كتاب فرانسيس بورغات: "وجهاً لوجه مع اإلسالم السياسي" )
األكادميية الفرنسية: إن من التبسيط الشديد القول إن اإلسالم ينكر الدميقراطية، وأنه غري متسامح مع اآلخر، ألن 

بعيد عن احلقيقة. وتقول بورغان: إن اإلسالم يسعى للتعبري عن ذاتيته يف نظام دويل هتيمن عليه الدول الغربية ذلك 
 واأليديولوجية الغربية.

من هذا املنظور يسعى اإلسالم السياسي إلعادة أتكيد أصالته يف النظام العاملي الذي هتيمن عليه قوى خارجية، 
الداخلية من نظام الدولة، من انحية أخرى، وهي السيطرة املدعومة من الغرب، كما من انحية، وخيضع للسيطرة 

 ترى املؤلفة.

ولكن حتليلها ميضي ألبعد من ذلك عندما تقول إن اإلسالميني رمبا ال يعرتفون بعاملية احلقوق الدميقراطية بسبب 
 طبيعة احلكم السياسي الذي يكبت املعارضة حقيقة أهنم رمبا مل ميارسوا قط هذه احلقوق هم أنفسهم، ويعود ذلك إىل

 والنظام متعدد األحزاب والفكر احلّر.

ويرى هذا الكتاب _الذي وصف أبنه من أفضل التحليالت حول اإلسالم_ أبن الدين، من انحية، يسعى 
ة. وهي تدرس الستعادة ثقافته اليت هْيَمَن عليها االستعمار، وأنه من انحية أخرى، وسيلة للتحرير، ال لألصولي

 ابلتفصيل النظرة اإلسالمية للحداثة وتفاعله معها، ونظرته للمرأة وقضااي العنف.

ويف تعارض مع هذا التحليل، يقوم كل من راي اتكيه ونيكوالس غفوسديف تفسرياً خمتلفاً لإلسالم السياسي. ففي 
(، يرسم الكتاب صورة قامتة 2004كتاهبما "احنسار ظل النيب: صعود وسقوط اإلسالم السياسي املتطرف" )

ملستقبل احلركات اإلسالمية يف العاملني العريب واإلسالمي، قائاًل إهنا فشلت بشكل تعيس ألهنا عجزت عن إنتاج 
 منوذج عملي للحكم يف دولة قومية.
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ع، وأنه ينجح ويذكر املؤلفان أن ما يسمونه "اإلسالم املتشدد" هو أكثر مهارة يف التحطيم بداًل من اخللق واإلبدا 
 يف إاثرة التمرد وتوجيه االضطراابت بداًل من بناء جمتمعات مستقرة متوازنة.

لكن الكثريين يرون أبن هذا املنحى تفسري شديد التبسيط لإلسالم، ومن األمثلة الواضحة لذلك الثورة اإليرانية عام 
 ان من خالل االنتخاابت والربملان.وإقامة حكومة إسالمية مبنية على التمثيل القوي، اليت حكمت إير  1978

للربملان الفلسطيين وانلت غالبية  2006واملثال الثاين لذلك هو محاس، عندما شاركت ألول مرة يف انتخاابت 
املقاعد فيه. ومن الواضح أن جتربة محاس تدحض آراء اتكيه وغفوسديف بسبب حجم شعبية اإلسالم السياسي 

 التيار السائد الذين مل يفوا بوعودهم.عند اجلماهري اليت سئمت سياسات 

يف كل من فلسطني وإيران، بىن اإلسالميون على مدى الثمانينات والتسعينات مؤسسات شعبية، ومدوا أيديهم 
للجماهري والفقراء واملعوزين وللطبقات الوسطى لكسب الدعم آلرائهم حول اإلسالم السياسي ولكي حيظوا ابحرتام 

 اجملتمع.

ىن اإلسالميون نظامًا إسالميًا تشاركيًا قوايً، ويف فلسطني، أصبحت حركة محاس نشيطة ومتفاعلة، ففي إيران، ب
ولبت حاجات الفلسطينيني يف الضفة الغربية وبشكل أوسع يف غزة. وبذلك، فإن اتكيه وغفو سديف، وبناء على 

حتلياًل يكشف عن بصرية حسرية  النموذجني يف إيران وفلسطني، يعتربان قد فشال يف دعم وجهة نظرمها، وقدما
 عندمها.

وملا كانت األصولية تبدو على أهنا تعترب نظرية موضوع نقد فإن هناك دائمًا آراء خمتلفة حوهلا. وحياول الربفسور 
بسام الطييب، أستاذ العالقات الدولية يف جامعة غوتنجن يف أملانيا، أن حيلل ويشرح الفرق بني روحانية اإلسالم اليت 

شكل خطراً على النظام الدويل، واألصولية اإلسالمية اليت يعتربها إجابة ورداً سياسيًا على اهليمنة الغربية. ويف ال ت
(، يقول الطييب: 2002كتابه "حتدي األصولية: اإلسالم السياسي وفوضى العامل اجلديد" )مطبعة جامعة كاليفورنيا، 

لغربية وحسب، بل كذلك على ثقافة الغرب وعلى قيمه، فهي إن هناك ثورة أصولية، ال على السلطة السياسية ا
تتحدى املفهوم الغريب للنظام العاملي للدولة القومية، ألن اإلسالم يرفض هذه احلدود ويعترب نفسه القوة املنظمة 

 املشروعة للعامل.
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بغي تشجيعها واإلفادة منها، غري أن الطييب يرى أبن اإلسالم ينبغي أن يُفهم على حنو أفضل ابعتباره قوة ثقافية ين
وليس خطراً خيشاه اآلخرون. ويدعو هذا الكتاب القادة السياسيني والدينيني لتشجيع ورعاية التسامح الديين عند 

 الدايانت العاملية.

وعلى الرغم من العدد الكبري من الكتب اليت وضعت، يرى النقاد أبن معظم هذه الكتب قد شوهته الرؤى الغربية 
للمفاهيم والقيم واملعتقدات املوجودة يف الغرب، اليت ليس من الضرورة أن يكون هلا التأثري نفسه يف العامل  السطحية

 العريب أو العامل اإلسالمي.

وهناك من يقول إن اآلراء حول الدميقراطية، والنظم السياسية، وحرية التعبري، وقضية القيادة، جيب صياغتها ضمن 
ة وعمليات الفكر احمللية. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن إحدى األمور امللفتة للنظر اليت املفاهيم احمللية السائد

تبدو غائبة عن أي كتاب حول السياسات اإلسالمية والعالقات الدولية، هي الوجوه القرينة للقرآن ومدركاته احلسية 
 العقدية.

والعالقات البينية، والعالقات مع اآلخر، بينما هناك وهناك تقليل من أمهية اآلراء حول نظم اجملتمع، وقضية النظام، 
تسليط للضوء من جانب عدد من الكّتاب، مثل برانرد لويس، على ما يسميه اآلراء العدائية يف اإلسالم، مثل 

 احلرب، وقضااي إخضاع غري املسلمني.

عدوان، ما مل جيِر االعتداء على ولكن هذه اآلراء تعترب خارج السياق. إن السمات السلمية لإلسالم، وموقفه من ال
املسلمني، واحلاجة إىل معاملة أسرى احلرب معاملة طيبة، هي مسات ال يؤكد املؤلفون عليها كثرياً، وابلتايل ال يعرف 

 القرّاء عنها وال يهتم الغربيون املتخصصون بقضااي الشرق األوسط ابالعرتاف هبا على وجه العموم.

وقت آلخر إلعادة قراءة الصورة فهناك مثاًل، كتاب غراهام فوللر، "مستقبل اإلسالم ولكن كتبًا معينة تسعى من 
(. ويعترب اأُلسلوب السلس ميزة جتعل من هذا الكتاب مرجعاً جيداً ملوضوع على 2004السياسي" )ماكميالن، 

 قدر كبري من األمهية للقارئ الغريب.

و يصلح كبديل واقعي لألنظمة القمعية يف العامل اإلسالمي، وهو يقول ببساطة شديدة: إن اإلسالم هنا ليبقى، وه
 األمر الذي حيتاج الغرب إىل االعتياد عليه.
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)الرايض: املركز العريب للدراسات اإلنسانية، صل هللا عليه وسلم  -ملاذا يكرهونه؟!.. األصول الفكرية لعالقة الغرب بنيب اإلسالمابسم خفاجي،  1

2006.) 

 

ويبتعد موللر عن اآلراء املقولية التقليدية عن اإلسالم اليت تعود إىل القرون الوسطى، ويرسم صورة نضرًة عصرية 
وهو من رجال وكالة املخابرات املركزية األمريكية  لإلسالم وهو يدخل القرن احلادي والعشرين. ويقول املؤلف،

سابقاً: إن اإلسالم داينة قابلة للتكّيف، قادرة على العمل داخل املؤسسات احلديثة، سواء كانت دميقراطية أو شبه 
تعددية، دميقراطية. ولإلسالم قدرة فائقة على املشاركة يف النظم احلديثة يف العامل، وقبول مبادئ مثل الدميقراطية ال

 وميتاز بشموليته يف العامل احلديث.

وهناك العديد من األفكار، والعديد من املعتقدات. ويرى الكثريون أبن اإلسالم ليس نظاَم معتقدات متماثلة، 
فهناك الكثري من االجتاهات واحلركات داخل الداينة، مما يشري إىل بنيته الثرية والطريقة اليت يشارك فيها يف البىن 

دة يف أحناء العامل. وهو على وجه اإلمجال، داينة داخل النظام العاملي، وليس بداينة تسعى للعمل من خارجه، املعق
 أو حىت لتدمريه.

 املبحث الثاين

 واإلسالم يف االقرتاب من جدلية احلضارة الغربية

 .1صل هللا عليه وسلم–دراسة ابسم خفاجي، ملاذا يكرهونه؟!.. األصول الفكرية لعالقة الغرب بنيب اإلسالم 

ركز الكاتب ابألساس على جمموعة األسباب الفكرية اليت سامهت يف تكوين عالقة العداء بني الغرب ونيب 
صل هللا عليه وسلم، واملتمثلة يف: مركزية التوحيد يف مقابل مركزية اإلنسان، جتذر فكرة النبوة الكاذبة، –اإلسالم 

أيضاً، العنصرية الغربية، عجز الكنيسة عن إيقاف منو وانتشار اإلسالم، فكرة  اإلسالم يعيق تطور املسيحية والغرب
املشروع العلماين القائمة على إهدار قيمة كل مقدس، فشل حتجيم التأثري السياسي والدويل لإلسالم، اهلوس الفكري 

 ريها.مبفهوم األان واآلخر، املركزية التارخيية لإلسالم، اإلسالم مشروع موازي للغرب، وغ

ويف األخري اقرتح الكاتب مشروع )وقف النيب( كقوة متكاملة ملواجهة تنامي اإلساءة إىل النيب يف العامل الغريب، 
 لدى الكثري من غري املسلمني،  -صل هللا عليه وسلم–والتصدي حلمالت تشويه الصورة الذهنية عن نيب اإلسالم 
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 2000، القاهرة، بدون انشر، اإلسالم والغرب.. افرتاءات هلا اتريخ )دراسة حول اإلساءات الغربية األخرية لإلسالم(أ.د حممد عمارة،  2

 

مليار سهم بقيمة يورو واحد لكل سهم، وذلك  1.5مة إىل مليار يورو، مقس 1.5وهو عبارة عن مقرتح بقيمة 
 إلقامة جمموعة من املشروعات العاملية اهلامة من خالل مسامهة كل مسلم على وجه األرض، ومن ذلك:

  جائزة املصطفي العاملية: جائزة سنوية ذات قيمة مالية ومعنوية عالية، متنح يف كل عام لشخصية إسالمية
ومتنح اجلائزة للشخصية اليت متتاز ابألخالق الكرمية اليت حتاكي وتقرتب من أخالق وأخرى غري إسالمية، 

 صل هللا عليه وسلم.–الرسول 

  وتكون املسابقة  -صل هللا عليه وسلم–مسابقة سنوية حبثية عاملية: حول جانب من جوانب حياة الرسول
 ان عاملي.بعدد من اللغات العاملية اهلامة، وذات جوائز قيمة توزع يف مهرج

 .إنشاء املركز الدويل لدراسات السرية وتعريف غري املسلمني ابإلسالم ونيب األمة 

كما تناول حممد عمارة يف دراسته اإلسالم والغرب.. افرتاءات هلا اتريخ )دراسة حول اإلساءات الغربية 
العداء ليس وليد اليوم، ولكنه قراءة جديدة ملسلسل العداء الغريب لإلسالم، موضحاً أن هذا . 2األخرية لإلسالم(

عداء قدمي متجذر يف النفسية والعقلية الغربية، وخاصة مع مشروع اهليمنة الغريب، ومؤسساته الدينية والسياسية 
واإلعالمية، مشريًا إىل جمموعة من احلقائق اليت متثل ثوابت حاكمة ملواقف املسلمني إزاء اهلجمات على اإلسالم 

 ورسوله، وهي:

 جلذور العميقة للعداء لإلسالم عن اآلخرين، فمنذ ظهور اإلسالم بدأ العداء له، والتهجم عليه إدراك ا
 صل هللا عليه وسلم.–واالفرتاء على رسوله 

  الغرب ليس كتلة واحدة وال موقفًا واحدًا إزاء اإلسالم، فعلى الرغم من أن األكاذيب واالفرتاءات متأل
على أنه ارديناالً كاثوليكياً،  -صل هللا عليه وسلم–لغربية وتصور الرسول الكتب املدرسية والثقافة الشعبية ا

إال أن هناك عدداً كبريًا من علماء الغرب ومفكريه قد قادهتم عقوهلم إىل احرتام اإلسالم، والثناء على 
 حضارته، واإلنصاف لتاريخ األمة اإلسالمية.
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)بدون: املعهد العاملي قلهاوزن" مقارنة ابلرؤية اإلسالمية  –بروكلمان  –االستشراق يف السرية النبوية دراسة اترخيية آلراء "وات هللا حممد األمني،  بدع 3

 (.1997، 21للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية 

 

 على أفكار اجلمود والتقليد والغضب والعنف يف  يتعمد اجلانب املعادي يف الغرب تسليط كل األضواء
اجملتمعات اإلسالمية، حىت تغطي على تيار الوسيطة واالستنارة واالعتدال يف الفكر اإلسالمي الذي يعد 

 التيار األوسع واألعرض واألعمق، وذلك لتشويه صورة اإلسالم ورسوله الكرمي.

  صل هللا عليه –يتوجب الدفاع عن اإلسالم والرسول هناك عالقة جدلية بني الدفاع واهلجوم، حيث أنه
وخاصة يف دوائر اهليمنة السياسية واإلعالمية الغربية، ولكن مع اختاذ موقف اهلجوم على الفكر  -وسلم

العنصري والدموي الذي تزخر به املواريث الدينية واحلضارية لدى الغربيني املعادين الذين يهامجون 
 اإلسالم.

 –هللا حممد األمني النعيم، االستشراق يف السرية النبوية.. دراسة اترخيية آلراء )وات كما تناول عبد 
آراء ثالثة مستشرقني يف دراسة السرية النبوية خالل الفرتة . 3فلهاوزن( مقارنة ابلرؤية اإلسالمية –بروكلمان 

ري" وات من خالل مؤلفاته "حممد املكية واملدنية معًا مع مقارنة ذلك ابلرؤية اإلسالمية، وهم "وليام مونتغم
مبكة" و"حممد ابملدنية"، وملخصهما وهو كتاب "حممد نبيًا ورجل دولة"، وآراء "كارل بروكلمان" من خالل 
كتابه "اتريخ الشعوب اإلسالمية"، وآراء "يوليوس فلهاوزن" من خالل كتابه "اتريخ الدولة العربية من ظهور 

 ة"، وتوصل يف النهاية لعدد من النتائج أمهها:اإلسالم حىت هناية الدولة األموي

  حبكم مؤثرات عديدة ضاغطة على  –املستشرق مهما ادعى من حيادية وجترد علمي فأنه ال يستطيع
 أن يقدم تفسرياً موضوعياً ملعطيات املسرية ووقائعها. –اجتاهات تفكريه 

  البحث الغربية املادية والعلمانية اليت اتصفت دراسات الثالثة مستشرقني ابخللل، نتيجة الستخدام مناهج
خضعت يف نشأهتا ويف تطورها لظروف زمانية ومكانية، مبا فيها من تفاعالت اجتماعية تتناقض بل 

 تتصادم مع وقائع السرية النبوية.
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 (.2011ض: رابطة العامل اإلسالمي، )الرايالرسول األعظم يف مرآة الغرب عبد الراضي حممد عبد احملسن،  4

 

  دراسات "وات" و"بروكلمان" مل تعرتف بكل ما ذكرته املصادر اإلسالمية عن وقائع السرية يف الفرتة من
رضي هللا –إىل حني زواجه من السيدة "خدجية بنت خويلد"  -صل هللا عليه وسلم–الد الرسول مي

 وهو ما أدى إىل إنكار نبوة "حممد" ذاهتا. -عليها

  هي جمرد نشاط ذهين  -صل هللا عليه وسلم–اعتربت دراسات الثالثة مستشرقني أن عملية الوحي للنيب
 ك أنكرت القرآن الكرمي ابلتبعية.أو ختيل خالق أو أوهام، وبناًء على ذل

  ومهشت  -صل هللا وسلم–دراسات الثالثة مستشرقني ركزت على اجلانب السياسي يف ممارسات النيب
 اإلصالحات اليت قام هبا يف اجملال االجتماعي والسياسي واالقتصادي. 

ال املنصفة ملثقفي الغرب األقو . 4بينما رصد عبد الراضي حممد عبد احملسن، الرسول األعظم يف مرآة الغرب
وصفاته وأخالقه ومنجزاته اليت تشهد له ابلتميز والعظمة  -صلى هللا عليه وسلم-ومشاهريه حول الرسول حممد 

 أمثال: )جوته، توماس كارليل، وديورانت، ورودي ابرت، وكارين أرمسرتونج(، موضحاً:

  ليتعرّفوا على موقف خنبة حمرتمة من الغربيني هذه الشهادات املنصفة ُتساق ابلدرجة األوىل لغري املسلمني
 الذين مل مينعهم عدم إسالمهم  من الشهادة ابحلق حول ما عرفوه من سرية النيب الكرمي.

  هذه الشهادات تضمنت بعض املفاهيم املخالفة للعقيدة اإلسالمية، وبعض املعلومات اخلاطئة حول
عيفة يف أحداث معينة من السرية النبوية، وذلك نتيجة أحكام يف الشريعة اإلسالمية، وبعض الرواايت الض

 طبيعية بسبب اخللفية الدينية والثقافية املغايرة اليت انطلق منها هؤالء الُكتاب.

  ومتيز منجزاته  -صل هللا عليه وسلم–هذه الشهادات تثبت أن الغرب به آراء منصفة بشأن عظمة الرسول
 أعداؤه  من التهم الباطلة اليت تنايف اخلُلق الكرمي. وأخالقه العالية وبعده عن ما يتهمه به

  عرض هذه الشهادات املنصفة سيسهم يف دفع مسرية احلوار بني أتباع األداين والثقافات، وممارسة عملية
للتواصل احلضاري بني األمم والشعوب، على قاعدة التعارف والتعارف ليس على أساس الصراع أو 

 الصدام أو اإلنكار.
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 (.2013)القاهرة: جملة األزهر، نيب اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب د. عز الدين فراج،  5

 

  مواقف املنصفني لرسول اإلسالم من جانب قمم غربية شغلت حيزًا مرموقًا يف خارطة احلضارة جاءت
احلديثة مبجاالهتا املتعددة: الفلسفة، األدب، الفكر، العلوم التجريبية، اإلعالم، الالهوت، اتريخ األداين، 

 االستشراق.

أقوال بعض املستشرقني والعلماء والقادة . 5عز الدين فراج، نيب اإلسالم يف مرآة الفكر الغريبيف حني استعرض 
من رواد الفكر الغريب على صعيد الفكر اإلنكليزي والفرنسي واألمريكي والروسي واهلندي واملنصبة على نيب اإلسالم 

وشخصيته املضيئة والعظيمة ودوره الفاعل يف هداية البشرية وإرساء املعاين احلقيقة للحضارة  -صل هللا عليه وسلم–
 والتقدم، متوصالً إىل النتائج التالية:

  الغرب ليس كله يف كفة واحدة، فإن كان هناك من أساءوا لإلسالم ورسول اإلسالم، سواء عن طريق
فإن هناك حمايدين آثروا قول احلقيقة وجهروا هبا،  -اهلجوم املباشر أو الرسوم املسيئة أو الفيلم املسيء 

 وأنصفوا اإلسالم ونبيه الكرمي.

 سياسياً  -صل هللا عليه وسلم–زت هذه الكتاابت الغربية على املناحي املختلفة لشخصية الرسول رك
 وعسكرايً وأخالقياً وحضارايً وإنسانياً، وما فيها من عظمة ومشوخ ورفعة.

  اعتمدت هذه اآلراء الغربية على ما ورد يف القرآن الكرمي والعقيدة كتاابت احلضارة العربية اإلسالمية
وأقوال الصحابة، وذلك لبيان الدور العظيم الذي قام به النيب  -صل هللا عليه وسلم–ومواقف الرسول 

 الكرمي يف فتح أفق جديدة يف حركة التاريخ.

  هناك فرق بني اإلنسان الغريب ومؤسسات اهليمنة الغربية السياسية والدينية الطامعة اترخييًّا وحاليًّا يف
 ته وإحلاقه هامًشا لألمن الغرىب واتبًعا للمركزية احلضارية الغربية.استعمار الشرق لنهب ثروا

  ضرورة التميز افرتاءات اجلهالء الغربيني الذين يزدرون الدين اإلسالمي ومقدساته وبني الشهادات الغربية
 اليت أنصفت اإلسالم وحتدثت إبعجاب وانبهار عن النيب الكرمي عليه الصالة والسالم.
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 (.1994)القاهرة: دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة،  ، اإلسالم يف مرآة الفكر الغريبحممود محدي زقزوق 6

 

 ليات اإلسالمية يف الغرب أن تعيد نشر الشهادات الغربية اليت تنصف اإلسالم وتثىن على جيب على اجلا
رسوله، هبدف العقل الغريب املعاصر الذي تغرقه أكاذيب اإلعالم الذي يرتزق أهله من صناعة الكذب 

 على اإلسالم واملسلمني.

متعددة الوجوه لإلسالم يف نظر صورة . 6كما عرض حممود محدي زقزوق، اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب
األوروبيني، من خالل تقسيم الدراسة إىل ثالثة أجزاء أساسية؛ اجلزء األول منها تناول كتاابت ثالثة من املستشرقني 
األوروبيني عن اإلسالم، أما الثاين فيتناول صورة اإلسالم يف تصور أدابء وفالسفة الغرب وما يرتبط بذلك من 

 العامل اإلسالمي والغرب، ويف اجلزء األخري يعرض صورة خمتلفة ألحد املفكرين األوروبيني الذي الصالت الثقافية بني
 أعلن إسالمه بعد أن درسه واقتنع مببادئه، ويف النهاية توصل إىل عدد من احلقائق:

  ة قدمية الصورة السلبية السائدة اليوم عن اإلسالم يف الغرب ليست جمرد صورة وقتية عارضة، وإمنا هي صور
 صاغتها قرون طويلة من الصراع احلضاري بني اإلسالم والغرب.

  االستشراق يشتمل على عناصر إجيابية وأخرى سلبية، حيث تتمثل األوىل يف العناية ابملخطوطات العربية
عة، يف املكتبات الغربية وفهرستها والقيام ابلعديد من الدراسات اللغوية املفيدة واملوسوعات واملعاجم الناف

وغري ذلك من الدراسات يف جماالت العلوم والفنون والفكر اإلسالمي، أما العناصر السلبية تتمثل بصفة 
أساسية يف األخطاء الشنيعة الواردة يف العديد من الدراسات والبحوث حول القرآن الكرمي والسنة احملمدية 

 صل هللا عليه وسلم.–وسرية الرسول 

 علماء املسلمني واملعتدلني من املستشرقني حىت ميكن إجراء حوار مثمر بني  احلاجة إىل إقامة اجلسور بني
 الطرفني، لعرض وجهة النظر اإلسالمية يف شىت املوضوعات اخلالفية على أسس علمية سليمة.

  جيب على املؤسسات اإلعالمية العلمية النهوض مبسئوليتها جتاه اإلسالم يف مواجهة التشويه الغريب حلقائق
م وحضارته واترخيه، واالستعداد اجليد إلجراء حوار حضاري مع الغرب من أجل القضاء على ما اإلسال

 ترسخ يف العقلية الغربية من مفاهيم مغلوطة وأحكام مسبقة عن اإلسالم واملسلمني.
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 (.2006، 12، )اجلزائر: جملة الوسيط للدراسات اإلعالمية، العدد اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب، تشكيل الصور النمطية عن ايمني بودهان 7

 

وسائل إىل دور  .7بينما أشار ايمني بودهان، تشكيل الصور النمطية عن اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب
اإلعالم الغريب من أفالم سينمائية ورسوم كاريكاتريية وصور متحركة، يف تكوين صورًا منطية متحيزة وغري منصفة 
وتروج يف صور محالت إعالمية ويتعرض هلا ماليني من الناس يف وقت وحلد تقريبًا فيتأثرون هبا ويتلقفوهنم بينهم 

بصورة خاصة،  -صل هللا عليه وسلم–تعادي املسلمني والرسول وترسخ يف عقوهلم مجعياً، فتتكون ثقافة مجعية 
 موضحاً:

  صنع وتشكيل الصور النمطية املسيئة لإلسالم واملسلمني والسعي لرتسيخها يف الوعي اجلمعي الغريب أو
 حىت الوعي اإلسالمي الداخلي ليس ابألمر اجلديد، بل ممتد اترخيياً وله جذور.

  اإلعالم الغريب بتصنيفات سلبية وجمحفة، وذلك بتشبههم على أهنم شيوخ يصور املسلمني ورسوهلم يف
مسان مرتفون يعانون من انتفاخ البطن، أو إرهابيون بال ضمائر ذوي حلي طويلة، أو قتلة ال يتورعون عن 

 قتل األبرايء، أو خمادعون معتوهون وأغبياء، وغريها.

  غري  -صل هللا عليه وسلم–ضد املسلمني والرسول احلملة اليت تشنها بعض وسائل اإلعالم يف الغرب
منصفة ومشوهة لصورة اإلسالم ومضللة للرأي العام الغريب، مما يتسبب يف إاثرة الكراهية ضد العامل 

 اإلسالمي وأتجيج العنصرية والعداوة بني الشعوب.

 م اآلخر، من خالل إنشاء ضرورة إبراز الصورة احلقيقة لإلسالم مبا حيمله من قيم حضارية كالتسامح واحرتا
هيئة إعالمية دولية تضم جهات وشخصيات إعالمية من دول العامل، هتتم بقضااي احلوار احلضاري وتسهم 

 يف تقدمي احللول للمشكالت العاملية املعاصرة.

  جيب على رجال العلم والفكر والثقافة والصحافة واإلعالم تصحيح الصورة النمطية احملرفة اليت يقدمها
 عالم الغريب عن العامل اإلسالمي وعقيدته وحضارته.اإل
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8 , , The Representation of Muslims in Western DocumentariesMohammed Azaouibaa

(Morocco: Sidi Mohamed Ben Abdellah, University Faculty of Letters and Human Sciences, 

Dhar Al-Mahraz-Fes, 2013/2014). 

 

وخاصة األفالم الواثئقية  –تصور وسائل اإلعالم الغربية  .Mohammed Azaouibaa 8كما تناول 
لإلسالم واملسلمني، وذلك من خالل عرض جزء نظري تتضمن على النظرايت الرئيسية واملثرية للجدل مثل  -

أفالم واثئقية  3"سياسة متثيل املسلمني"، ابإلضافة إىل جزء تطبيقي يقوم بتحليل "مرحلة ما بعد االستعمار" و
غربية، ومها العنف ضد املرأة يف اإلسالم، اجلهاد لدى املسلمني، النصوص اإلسالمية اليت حترض على العنف ضد 

 غري املسلمني، ويف ضوء ذلك توصل الكاتب إىل النتائج التالية:

 م الغربية التلميحات اإليديولوجية واخلطابية لنقل الصورة النمطية املغلوطة عن الدين استخدام وسائل اإلعال
 اإلسالمي واملسلمني.

 .مجيع األفالم الواثئقية تصور املسلمني على أهنم إرهابيني وقتلة وبرابرة 

 اخلطاب األورويب يتعمد التميز بني الغرب على املتقدم احلضاري والشرق املتخلف غري احلضاري. 

  وسائل اإلعالم الغربية تعترب أداة لنقل الصورة النمطية املضللة عن املسلمني، مبا خيدم األجندات
 اإليديولوجية واملصاحل الشخصية.

  صناعة األفالم الواثئقية ال تزال تعكس ومتثل الصورة النمطية الغربية عن اجملتمعات غري الغربية وخاصة
 اجملتمع اإلسالمي.

 ة متثل سالح خطري جداً يستخدم من قبل الدول الغربية لتحقيق بعض األجندات واألهداف األفالم الواثئقي
الثقافية أو السياسية أو الدينية أو اجلغرافية من خالل متثيل اجملتمعات اإلسالمية "اآلخر" على أهنا األقل 

 من الناحية الثقافية واحلضارية والعقائدية والدينية واالقتصادية وغريها.  
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9 , Image of the Prophet Muhammad in the West: A Study of Jabal Muhammad Buaben 

Muir, Margoliouth and Watt,(UK:  The Islamic Foundation, 1996). 
10 and , Western Stereotypes of the Prophet Muhammad:Examples Tanya Cariina Hsu 

Causes, (London: The International Program for Introducing the Mercy Prophet; Muslim World 

League Excel Hall, November 26th, 2006). 

 

الدراسات الغربية احلديثة اليت تناولت حياة  .Jabal Muhammad Buaben  9يف حني عرض 
ومن أمهها أعمال )وليام موير، ديفيد مارجوليوث، وليم م وات(،  -صل هللا عليه سلم–وإجنازات الرسول "حممد" 

 السابع عشر، موضحاً:ومدى أتثرها ابلكتاابت السلبية اليت كانت موجودة يف القرون الوسطى حىت القرن 

  الكتاابت الغربية عن اإلسالم والرسول تشكل مقياس هام ملعرفة الفلسفة املقصودة وغري املقصودة يف هذا
 العصر.

 التنوير، إال أن معظم العلماء الغربيني فشلوا يف تناول النيب بشكل  النامجة عن التحوالت على الرغم من
 موضوعي.

 سالم وحياة الرسول من وجهة نظر موضوعية وعلميةضرورة وضع إسرتاتيجية لفهم اإل. 

أمثلة على نظرة الغرب السلبية واجملحفة إىل اإلسالم والرسول  .Tanya Cariina Hsu 10يف حني عرض 
بشكل سليب وسيئ، مثل القس "جريي فالويل" الذي شبه الرسول أبنه "شاذ جنسيا  -صل هللا عليه وسلم–حممد 

 برتسون" الذي هاجم القرآن الكرمي، وغريها، موضحاً أن السبب يف هذه النظرة هو:شيطان"، أو القس "ابت رو 

 .خوف الغرب من اإلسالم 

 .عدم معرفة الرسول بشكل صحيح، وعدم فهم مبادئ اإلسالم بطريقة منضبطة 

 .ترمجة الكتاابت واخلطاابت العربية احلديثة بشكل خطأ 

  لإلسالم يف إطار العوملة والقيم الغربية.حتيز وسائل اإلعالم الغربية وتناوهلا 
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11    Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said, ISLAM AND THE WEST: NARRATIVES OF CONFLICT AND 

CONFLICT TRANSFORMATION, International Journal of Peace Studies, Volume 9, Number 1, 2004. 
12 Allen Keiswetter, Islam and the West: blending, not dividing (Lebanon The Daily starm, 2007).    

 

خلفيات الصراع احلضاري بني  .Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said 11كما عرض 
الغرب واإلسالم حتت مفهوم "األان" و"اآلخر" نظراً الختالف الرؤى والقيم حول القضااي الثقافية والدينية وتبادل 

هذا الصراع واالنقسام ال ميكن أن يستمر لألبد، وجيب أن يتحول إىل تعايش االهتامات بني الطرفني، موضحاً أن 
وحوار وتفاهم بسبب حاجة كل طرف إىل اآلخر، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق السالم الذي يعد املثل 

 األعلى املشرتك لكل احلضارات، حيث:

 ة بني املسلمني والغربيني، فكالمها يهدف إىل يوجد العديد من املُثل والتقاليد واملبادئ الثقافية املشرتك
 القضاء على احلرب واإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان وغريها.

 ضرورة إحداث مشاركة بني "األان" و"اآلخر"، من خالل تعزيز القيم االجتماعية اإلجيابية.

 نع السالم بني ضرورة التعرف على التنوع الداخلي للحضارات املختلفة بشكل صحيح؛ هبدف بناء وص
 الثقافات.

  ميكن حتقيق السالم بني احلضارتني الغربية واإلسالمية من خالل أفكار العلماء واملفكرين الوسطني احملايدين
 وليسو املتطرفني أو املتعصبني.

فكرة املزج بني مفهومي اإلسالم والغرب، على أساس أن األول  .Allen Keiswetter 12بينما انتقد 
بينما اآلخر متعلق ابجلغرافية، فمن األجدى الربط بني اإلسالم واملسيحية أو الشرق والغرب، وبناًء متعلق ابلدين 

 على ذلك يرفض الكاتب نظرية "صامويل هانتجون" اليت تشري صراع احلضارتني الغربية واإلسالمية، موضحاً:

 .العوملة هي العامل الرئيسي يف الربط بني اإلسالم والغرب 
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مركز اإلمارات للبحوث والدراسوووووووووات د. مجال السوووووووووويدي )حمرر(، الصوووووووووعود واألفول: حركات اإلسوووووووووالم السوووووووووياسوووووووووي والسووووووووولطة يف العامل العريب، ابوظيب،  13

 2014اإلسرتاتيجية، 

 

 هو أمر غري مقتصر على اإلسالم والغرب، وإمنا هو أمر وارد حدوثه بني طرفني أو كيانني. حدوث صدام 

  هناك اختالفات بني اإلسالم والغرب، ولكنها ليست مصريية، فتتعلق ابإلجهاض أو الطالق أو املساواة
 املطلقة بني اجلنسني وغريها. 

 هناك جماالت واسعة للتعاون بينهما يف جماالت  عدم حتمية صراع احلضارتني الغربية واإلسالمية وخاصة أن
 األمن والطاقة والدفاع واالقتصاد وغريها.

  جيب على الوالايت املتحدة استعادة مصداقيتها ونفوذها يف العامل اإلسالمي من خالل الدبلوماسية وليس
 القوة. 

 املبحث الثالث

 التيارات الدينية واحلركات السياسية

للتعرض حلركات اإلسالم السياسي وعلى رأسها مجاعة اإلخوان املسلمني وأتثريها يف  13 سعى د. مجال السويدي
 العامل العريب خاصة بعد الثورات.

 خلصت الدراسة إىل ما أييت:

 أوال: إن هناك صعود التيارات اإلسالمية يف ضوء معادالت اهليمنة وتوازن القوى اإلقليمي

حقت متأخرة ابحلراك الثوري، اضطرت اىل اخلضوع وااللتزام ابلشعارات واملطالب اثنيا: إن احلركات اإلسالمية اليت الت
 اليت رفعتها القوى الشبابية اليت أشعلت الثورة.

إن احلركات السياسية اإلسالمية، انقسمت إىل ثالثة تيارات رئيسية، تيار انغالقي مشويل، يؤمن إمياان راسخا  -3
بفكرة احلاكمية اإلهلية، وتطبيق الشريعة، وثنائية دار اإلسالم ودار الكفر. تيار مؤيد للدولة املدنية،  شرط أن 

ؤكد بوضوح أتييده للدولة املدنية وفق قاعدة "ال سياسة تكون ذات مرجعية إسالمية. تيار مقاصدي وبرامجايت، ي
 يف الدين 
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ياسووووية حممد فايز فرحات، جتربة اإلسووووالميني يف حكم مصوووور االنكشوووواف الفكري والتنظيمي، كراسووووات إسوووورتاتيجية، القاهرة، مركز األهرام للدراسووووات السوووو 14

 2014، 248واالسرتاتيجية، العدد 

 2014يف دول الربيع العريب)مصر منوذجا(، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، حممود جرب، دراسة:مستقبل اإلسالم السياسي  15

 
وال دين يف السياسة". ويرى أن احلرية والعدالة يف مصر، ينتمي للتيار املؤيد للدولة املدنية ذات املرجعية 

 اإلسالمية، بينما اجته حزيب النهضة والعدالة والتنمية إىل تبين الطرح املقاصدي الربامجايت.

إىل تقييم جتربة احلكم من قبل مجاعة اإلخوان املسلمني للدولة املصرية  14ا هدفت دراسة حممد فايز فرحات بينم
 2014-2013خالل العام 

 خلصت الدراسة إىل عدة نتائج كما يلي:

، حيث أوال: تظل لتجربة حكم اإلخوان أتثرياهتا، ودالالهتا ابلنسبة لعالقة اإلسالميني ابلسياسة يف أكثر من زاوية
ستضاف هذه التجربة إىل ابقي التجارب األخرى السابقة لإلسالميني يف احلكم بدًءا من السودان إىل أفغانستان 

 مرورًأ بقطاع غزة واليت انتهت مجيعها إىل نتائج غري متوقعة .

ة يف إطار ابقي اثنيا: تزداد أمهية هذه التجربة يف حالة مصر ابلنظر إىل مركزية مجاعات اإلسالم السياسي املصري
مجاعات اإلسالم السياسي يف الشرق األوسط والعامل خاصة مجاعة اإلخوان املسلمني اليت تعد اجلماعة األم لإلسالم 

 السياسي بشكل عام. 

اثلثا:  إن هذه التجربة كشفت عجز اإلخوان يف حتويل شعاراهتم وأفكارهم اليت روجوا هلا خالل عدة عقود إىل 
ؤكد أن فشلهم ال يعود إىل البيئات احمللية اليت نشأت  وتطورت فيها هذه التجارب بقدر ما يعود واقع تطبيقي مما ي

 وجية والتنظيمية هلذه اجلماعات. إىل األبنية الفكرية واأليديول

إىل التعرف على آفاق مستقبل ظاهرة احلركات اإلسالمية يف دول الربيع العريب  15كما سعت دراسة حممود جرب 
 ملمثلة هلا، وختتلف فيما بينها من حيث االقرتاب الذي ترصد به ذلك املستقبل.والقوى ا

 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:
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 2012حسام متام، اإلخوان املسلمون: سنوات ماقبل الثورة، القاهرة، دار الشروق،  16

 

أوال: من اخلطأ احلكم على مستقبل ظاهرة/مشروع اإلسالم السياسي، والقوى املعربة عنه من خالل نظرية املباراة 
 الصفرية، فرغم االعرتاف أبن تيار اإلسالم السياسي تلقى ضربة إسرتاتيجية موِجعة بسقوط حكم اإلخوان يف مصر، 

ذه املرة وقع للجماعة األم، ويف الدولة املركزية للحركات مبا يضع التيار يف حمنة حقيقية، السيما أن اإلخفاق ه
اإلسالمية يف الزمن احلديث واملعاصر، إال أنه ال يزال لإلسالم السياسي عناصر قوة داخل مصر وخارجها، ولن 

تدعمها قوى جمتمعية، ودول ومؤسسات « فكرة»ينتهي تيار اإلسالم السياسي هبذه السهولة، وسيبقى كمشروع أو 
 مية واقتصادية وأمنية، هلا مصاحل حيوية يف ضمان استمراره.إعال

اثنيا: إن قوى اإلسالم السياسي، وعلى رأسها "مجاعة اإلخوان املسلمني" تنظيمات متشابكة هلا أرضية فكرية 
 وثقافية يف الرتبة املصرية، وهلا صالهتا وعالقاهتا ودعمها اخلارجي.

الظاهرة/املشروع والقوى اليت تتبناه هبذه السهولة، ولكن ذلك مرهون ابلقضاء  اثلثا: ليس من املتوقع أن تتالشى تلك
 .على األسباب املنتجة هلا، والعوامل اليت تؤدي النتشارها

لشرح وفهم وحتليل التيار اإلسالمي، وفهم األطر احلاكمة اليت حددت مسار  16وقد هدفت دراسة حسام متام
يناير، وتوفري بنية حتليلية ميكن من خالهلا استشراف مواقف  25مع بداية ثورة  مجاعة اإلخوان املسلمني واختياراهتا

 ورؤى اجلماعة يف املستقبل.

خلصت الدراسة إىل أتكيد أن مجاعة اإلخوان املسلمني قد استطاعت إثبات وجودها يف الضروف السياسية اليت 
دهم على الساحة السياسية إبعتبارهم من خالل السعى إلظهار تواج 2011يناير  25وقعت  مبصر عقب ثورة 

الفصيل األوحد األقوى واألكثر متاسكا يف ظل غياب تنظيم سياسي بديل ميكنه من التحرك يف الساحة السياسية 
 املصرية عقب تلك األحداث.

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3,2016           

 
 143 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
اسوووووة يف احملددات الداخلية واخلارجية،رسوووووالة ماجسوووووتري غري انصووووورحممد علي انصووووور االطويل،  العالقة بني النظام السوووووياسوووووي الخوان املسووووولمني يف اليمن در  17

 2008منشورة،  مصر: جامعة أسيوط،كلية التجارة، 

 

 هدفت للتعرف على العوامل واحملددات الذاتية والداخلية 17أما دراسة انصر حممد علي انصر االطويل، فقد
واخلارجية اليت صاغت العالقة بني حركة اإلخوان املسلمني يف اليمن والنظامني السياسيني احلاكمني يف شطري 

 م 1990مايو  22اليمن وبينها وبني النظام السياسي الذي أُنشئ بعد إعادة الوحدة وقيام اجلمهورية اليمنية يف 

 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

تنتمي إىل أكثر من حقل من حقول العلوم االجتماعية، فهي وإن انتمت اىل حقل النظم (   إن الدراسة 1)
السياسية، فإن حتليلها للمتغريات االجتماعية والسياسية جيعلها تقرتب من حقل علم االجتماع وحتديًدا علم 

والنظم السياسية من  االجتماع السياسي، وبذات الوقت فإهنا تدرس منطقة التفاعل بني حقلي العالقات الدولية
 خالل تتبعها لتأثري املتغريات الدولية على التفاعالت الداخلية.

(    إن موضوع الدراسة يتسم ابلتنوع فالدراسة يف حقيقتها ال تركز فقط على جتربة واحدة من العالقة بني احلركة 2)
بيئي وسياقها السياسي واالجتماعي اإلسالمية والنظام السياسي, بقدر ما درس ثالث جتارب لكل منها اطارها ال

املختلف، فهي تدرس عالقة احلركة اإلسالمية اإلخوانية بنظام سياسي ذو بنية عسكرية وقبلية وتوجهات فكرية 
حمافظة كما كان عليه احلال يف الشطر الشمايل من اليمن قبل الوحدة، وعالقة احلركة بنظام ماركسي علماين متطرف 

وسياسية ضعيفة ومقموعة كما كان الوضع يف الشطر اجلنويب، وعالقة احلركة بنظام سياسي  يف إطار بنية اجتماعية
 يقوم على التعددية احلزبية ويف سياق سياسي داخلي وخارجي خمتلف وهو النظام السياسي لليمن بعد الوحدة.

ة خاصة يف مشال اليمن، وما (   ثراء وامتداد التجربة اليت مجعت احلركة اإلسالمية اإلخوانية والسلطة احلاكم3)
ميكن أن تقدمه دراستها من دالالت ودروس نظرية وعملية تسهم يف تصحيح بعض التصورات املتداولة عن العالقة 

 بني النظم الرمسية واحلركات اإلسالمية.
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 2011: إعادة ترسيم الدور السياسي للحركة، عمان، اجلامعة األردنية، 2010د. حممد أبو رمان، اإلخوان املسلمون ما بعد مقاطعة انتخاابت  18

 

ما ظلت بعيده عن (   إن جتربة اإلسالميني اليمنيني يف عالقتهم مع النظام واملنظومة السياسية واالجتماعية عمو 4)
والعملية دائرة االهتمام البحثي والعلمي واإلعالمي العريب ابلرغم أهنا قد تكون أكثر ثراًء وأغىن ابلدالالت النظرية 

 من جتارب عربية مماثلة.

إىل حتليل موقف اإلخوان املسلمني عقب مقاطعتهم إلنتخاابت السلطة  18يف حني سعت دراسة حممد أبو رمان
 وتداعيات هذا املوقف على الساحة السياسية املصرية. 2010ل العام التشريعية خال

خلصت الدراسة اىل وجود حتوالت ملموسة يف اخلطاب السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني يف األردن، برزت  
اانهتا بوضوح خالل مرحلة مقاطعة االنتخاابت النيابية وما بعدها. كما أّن مواقف اجلماعة وتصرحيات قياداهتا وبي

املختلفة ابتت متنح األولوية واألمهية للشأن الداخلي، وملوضوع اإلصالح السياسي حتديداً، مقارنًة بسنوات سابقة 
 كانت نسبة االهتمام ابلشأن الداخلي وابلشأن اإلصالحي منخفضة.

اول سلطة كما أوضحت الدراسة أن سقف مطالب اجلماعة أصبح أكثر وضوحاً وحتديداً وأعلى ابحلديث عن تد
وحكومة منتخبة وتعديالت دستورية وحماربة الفساد واالشتباك مع ما كان يعترب لسنوات سابقة مبثابة "خطوط 

 محراء" يف املشهد السياسي واإلعالمي األردين.

ة ومثلت تلك التحوالت تطوراً نوعياً يف الفكر السياسي جلماعة اإلخوان، إذ جتاوزت النقاش حول القبول ابلدميقراطي
واملفاهيم اليت تدور بفلكها لتتحدث عن مفاهيم جديدة على الفكر السياسي التقليدي لدى اجلماعة، كما هو 
احلال يف "امللكية الدستورية"، وهي املبادرة اليت تبنتها يف مرحلة سابقة "اجملموعة اإلصالحية" يف اجلماعة، أو الرتكيز 

ملقاطعة يف االنتخاابت النيابية، يف حوار احلركة مع احلكومة حصراًي على قانون االنتخاب كمحدد للمشاركة وا
 عشية االنتخاابت النيابية وبعد إعالهنا قرار املقاطعة.
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 خامتة

الشك أن جدلية الدين والسياسة ليست مقصورًة على اجملتمعات العربية، وإمنا تبدو كظاهرة مالزمة للمجتمعات 
الدين والدولة أتخذ منحًى مغايراً يف اجملتمعات اإلسالمية؛ ألن الدين والسياسة األخرى، إال أن مسألة الفصل بني 

ال ميكن فصلهما يف احلياة اإلسالمية، كما أن لدى اإلسالم ما يقوله يف هذا املقام، بينما األداين األخرى ليس 
الذي خلقته تصرفات الكنيسة لديها ما تقوله، بل على العكس قد تتحول إىل معيق، وقد ظهر هذا جلياً يف الصراع 

 يف العصور الوسطى، بينما يساهم اإلسالم يف التنمية والنهضة والتطور.

كما أن جدلية الدين والسياسة تتجّلى يف صوٍر كثرية قد متارسها السلطة السياسية أو املعارضة على حٍد سواء؛ 
احل خطاهبا السياسي بينما متنع املعارضة فالسلطة ترى أن من حقها التدخل يف الشؤون الدينية بل وتوظيفها لص

 من هذا احلق، واليت بدورها حتارب أو تعارض السلطة ابسم الدين.

ابإلضافة اىل ان أساس اجلدلية احلقيقي هو الصراع على السلطة واحلكم، وليس املقارابت العلمية املنهجية فقط 
ربية بشكٍل واضح؛ حيث تبدو العالقة بني الدين كما يرى بعض املفكرين، ويظهر هذا التصور يف اجملتمعات الع

والدولة مشكلةً أمنيةً أكثر من كوهنا ظاهرًة اجتماعية أو اقتصادية أو حىت سياسية، كما يتم التعامل معها من خالل 
 دوائر أمنية معينة وليس من خالل دوائر أكادميية وعلمية. 

ل اإلسالميني إىل احلكم؛ خوفهم من النظرة الشمولية وعلى اجلانب اآلخر فإنه من بني أسباب التخوف من وصو 
تتعلق بتدخل اإلسالميني يف احلياة اخلاصة، وخوفهم  -بشكل أساسي-لدى التيار اإلسالمي، والنظرة الشمولية 

من مصادرة مظاهر احلياة اليومية واملعاصرة اليت يريدون ممارستها، فالعلماين خياف من آتكل مساحة احلرية لديه يف 
ل احلكم اإلسالمي، كما يشّكك بعض األطراف بصدقية توّجه اإلسالميني للتعددية والشفافية والدميقراطية، ظ

 وعند مناقشة جتربة محاس اليت أزالت كل هذه التخوفات أكد املشاركون أهنا جتربٌة مستقلٌة وهلا ظروفها اخلاصة.

م يتناولون اجلانب النظري والفلسفي، مث ينتقلون بيد أن هناك مشكلة يف املناقشة بني املفكرين العرب حيث أهن
بشكٍل سريع حنو تناول التطبيق العملي قبل إنضاج األول أو حىت الثاين؛ فأحد التيارات تعرض أغلى ما عندها من 

 األفكار الفلسفية بينما تنتقد اآلخر أبسوأ ما عنده من املمارسات العملية.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3,2016           

 
 146 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

حلوار بني التيارات املختلفة ، وكذلك منح العلماء واملفكرين واملثقفني فرصة من مث خنلص اىل التأكيد على أمهية ا
ممارسة دورهم اإلجيايب يف اإلصالح والتغيري والتأثري، بعد أن تالشى دورهم لصاحل قيادات احلركات السياسية، وفيما 

ياف التيار اإلسالمي املختلفة اليت يتعلق ابحلركات اإلسالمية أّكد املشاركون على أمهية توثيق أواصر احلوار بني أط
يؤخذ عليها قلة احلوار الداخلي فيما بينها للوصول إىل حالة من احلوار والتكامل والتعاون من أجل مصلحة الوطن 
العريب وقضاايه األساسية، هذا ابالضافة اىل التأكيد على أن عنصر الدين ميّثل مكّوانً أساسياً من مكوانت احلكم 

جيب أن أيخذ وضعه، وأن حماوالت حماصرة التيارات اإلسالمية السياسية، وتدخل الدولة يف الدين يف اإلسالم و 
من خالل صياغة املناهج الدينية، والفتاوى الشرعية، وخطب املساجد، إمنا ميّثل تدخاًل سياسيًا غري مربر، وأن 

على إاتحة الفرصة لقيادات وعلماء ومفكري بديل ذلك يقوم على االعرتاف أبمهية الدين يف حياة اجملتمع العريب، و 
اإلسالم السياسي املستنري للمشاركة الفاعلة واحلرة يف صياغة اجملتمع وتوجيهه، وكذلك املشاركة يف العمليات 
السياسية واملمارسات الدميقراطية، خاصة يف ظل التوضيحات اليت ظهرت يف احللقة حول اجتاهات احلركة اإلسالمية 

 ء الدميقراطية والتعددية وحرية اجملتمع والفرد.السياسية إزا
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