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 مدخل، تأمُّالت في الحالة الثورّية 
ياسي. ذلك أّن عن اإلرباك السّ  ال يقلّ  ،ةورات العربيّ اإلرباك الفكري الذي أحدثته الثّ  يبدو أنّ 

غيير، مئات األطروحات الفكرّية والفلسفّية والسياسّية التي تحّدثت على امتداِد عقوٍد عن: التّ 
شكالية الُبنى االجتماعيّ وأسباب التّقدم، ومعّوقات الّنهضة، ومأزق  ة القابلة التحّول الّديمقراطي، وا 

ذا كانت مفردة "ثورة" ال تنطبق إالّ لالستبداد؛ قد أخفقت في التنبّ   ؤ بحدوث مثل هذا السيناريو. وا 
ورات التي يكون هدفها "الُحرّية" كما قرر الفيلسوف الفرنسي كوندورسيه على الثّ 

CONDORCET)((1)ة )أي ال نعني ثورات ُخبزٍ يمقراطيّ ورة من أجل الُحرّية والدّ فإّن فكرة الثّ  ؛ ،
ا خارج الفضاء الّتداولي لألطروحات التي درست أو ثوراٍت طبقّية بالمعنى الماركسي( ظّلت دومً 

 .الواقع العربي واستشرفت مستقبله، ولم يتوّقعها حتى أكثر الُمفّكرين راديكالّيةً 
ذا كانت بعض الدّ  ة، قد تبّنت نظرّية ورات العربيّ ة والمقاالت التي عّلقت على الثّ راسات الحديثوا 

"؛ فهذا ُيعيدنا إلى ثورّيةً  في بلٍد لم يكن يعيش "حالةً  ّنه ال ُيمكن أن تنشأ ثورة  إلينين، القائلة 
ورات عن هذه الحالة في العالم العربي، يتحّدث الباحثون قبل اشتعال الثّ  لم   اذاالتساؤل األّول: لم  

 منهم وجودها؟   اكتشف أّي واحدٍ وال
ين عن قرب حدوث ثورات )مثلما تفعل قناة الجزيرة، من ياسيّ اشطين السّ ا حديث بعض النّ أمّ 

خالل التقاط كلماٍت صادرة عن أشخاص في برامج فضائية قبل الربيع العربي، وتتحّدث عن 
ثون منذ ثالثين كثيرا من هؤالء يتحدّ  ا عن تحليل"، ألنّ ا ناتجً ؤً ثورات قادمة(؛ فال يمكن عدُّه "تنبّ 

، بقدر ما فكري   كئون على تنظيرٍ ا عن قرب حدوث ثورات! وهم حين يرّددون ذلك ال يتّ عامً 
ا ما يدخل هؤالء األشخاص تحت تصنيف الّناشط ال الُمنظِّر، ومن . وغالبً سياسّيةً  ُيمارسون تعبئةً 

 ة منهم إلى الفضاء الّتحليلي.يّ ياسعبوّية السّ ناحية الِخطاب؛ هم أقرب إلى الشّ 
 

                                       
 .82(، ص 8002، ترجمة عطا عبد الوهاب )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، في الثورةحنة أرندت،  1
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 -على بدايتها غم من مرور عامٍ على الرّ –ة ورات العربيّ ما كان اإلرباك الفكري الذي أحدثته الثّ وربّ 
غيير الجذري، والكيفّية التي نشأت تناقش أسباب هذا التّ  رصينةٍ  ر صدور أطروحاتٍ ا في تأخّ سببً 

ورات. وقد ياسي لهذه الثّ ورية والُمستقبل السّ ول الثّ الدّ ل في حوّ خاللها لحظة االنفجار ومسارات التّ 
حوالت؛ أمل في هذه التّ فكير والتّ ساهم التدّفق الكثيف للمعلومات واألخبار في تقليص مساحة التّ 

صد حليل والرّ االهتمام سيتزايد بهذا الحدث على مستوى التّ  لكّن مستقبل اإلنتاج البحثي، يشي بأنّ 
الّدور  أنّ  في العالم العربي. وأظنّ  ا غير مسبوقٍ ا تاريخي  اب، باعتباره منعطفً فكيك واالستيعوالتّ 

كالمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، –سات البحثّية الُمبكِّر الذي تقوم به بعض المؤسّ 
 .واإلشادة االهتمام يستحقّ  –(2)ومركز دراسات الوحدة العربية

 وبعض ،العربي بيعالرّ  في يناإلسالميّ  حال من جانبٍ  عن فصيلالتّ  ببعض الحديث وقبل
 التأمّ والتّ  األفكار من مجموعةٍ  إلى باقتضابٍ  أشير ؛اإلسالمي اخلالدّ  في بدأت التي التحوّ التّ 
 حليلالتّ  ناحية من أوسع بشكلٍ  مستقباًل  ناولللتّ  قابلة وهي العربّية، ورّيةالثّ  الحالة عن

 .واالستشراف
 العربي، الفضاء في واألفكار المفاهيم في اكبيرً  اًل تحوّ  سُتحدث العربّية وراتالثّ  أنّ  أعتقد -1

 مثل فمفردات .جّدية وتعّمقا العلمي البحث مراكز أكثر وحتى البسيط، الشارع رجل لغة من ابتداءً 
 من جزء  حكم أّنها ب لعقودٍ  معها عاملالتّ  وقع ؛ هي لغة  ُيريد" "الشعب مثل وُجملة ،و"نضال" "ثورة"

 ذيناللّ  الِعلمي حليلوالتّ  البحثي المنطق مع يتنافى . وهو خطاب  عبويالتّ  الغوغائي الخطاب
إلى  ويسعى ،ُمتدرِّج تغييرٍ  ُصنع في ُيسِهمأن  ؛ من شأنههادئٍ  معرفي   تراكمٍ  بناء على يعتمدان

 ياسيةالسّ  حوالتالتّ  مسار مع وازيبالتّ  العربي اإلنسان عند هنّيةوالذّ  ةالفكريّ  التحوّ التّ  بمسار فعالدّ 
 ولةالدّ  تكوين قبل الديمقراطي اإلنسان بناء على يعتمدكما  .(والمتوازي الهادئ التطّور)

                                       
في الثورة والقابلية مثل كتابي عزمي بشارة،  ؛ة كتب عن الثورات العربيةعدّ  ،أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 2

في ثالثة مجلدات. كما أصدر المركز العديد  الثورة المصريةوالمركز على وشك االنتهاء من توثيق  .الثورة التونسية المجيدة، وللثورة
أصدر مجموعة  ، فقدالوحدة العربّيةمركز دراسات  أّماالثورات العربية وشؤونها.  بخصوصمن الدراسات والملفات وتقارير "تقييم حالة" 

 ...أفق جديد للتغيير الديمقراطي، الربيع العربي إلى أين؟الثورات العربية منها:  عندراسات 
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 الجماعات فكر في مأزّ التّ  مناطق تفكيكعلى و  ،نميةوالتّ  عليمالتّ  على اكثيرً  وُيعّول يمقراطية،الدّ 
 .ةالعلمانيّ  جاهباتّ  والدفع ،اإلسالمية

 ،"ثورات" ةجذريّ  التٍ تحوّ  حدوث ةإمكانيّ  البحثية الطاولة على داُمجدّ  طرحقد  ،العربي الربيع لكنّ 
 هذهأن يمّر ب دون؛ وذلك اهنالرّ  بوضعه العربي المجتمع في ديمقراطي   تحّول   عنها ينتج

 ُكتل  ، بما هي البحثي الوسط معها يتعامل التي التقليدية والُبنى .أهيلالتّ  من الطويلة الُمقدِّمات
 في تكن لم ؛(إلخ...السياسي واإلسالم واإلثني، الطائفي والتنّوع القبيلة،) المجتمع ملتقدّ  مماِنعة
 ظلّ  في ُممكن   أمر   ؛يمقراطيةالدّ  ولةوالدّ  المدني المجتمع بناء نّ . بل إحّولالتّ  لهذا ُمعّوقة حقيقتها
 ةقليديّ التّ  ىالُبن   تجاوز عبر، يمقراطيالدّ  حولالتّ  في ةاألوروبيّ  جربةالتّ  ليستو  .عنوّ التّ  هذا وجود
 .يمقراطيّ الدّ  المجتمع لبناء والحصري الوحيد   الطريق  ؛ ينالدّ  وتحييد
ذا  في- 1690 عام رتقرّ  قد )Hannah Arendt)أِرندت  حّنة ركّيةياألم الفيلسوفة كانت وا 

 "ميدان خارج وراتالثّ  تصّور ُيمكن ال هأنّ  -)On Revolution(الثورة  في الشهير كتابها
 استطاعت ،سلمّيةٍ  بثوراتٍ  قامت حين ،القاعدة هذه نقضتقد  ةالعربيّ  وراتالثّ  فإن ؛(3)الُعنف"

 فكيرالتّ  إعادة في سُيسهم ما ذاوه .ماءبالدّ  الثّوار أيدي تتلّطخ أن دون أنظمةً  ُتسِقط أن بواسطتها
 .ورةالثّ  مفهوم في داُمجدّ 
 
ل ت ،غييرالتّ  الفلسفي" في الفكري "المدخل قيمة من لتقلّ  ، قدةالعربيّ  وراتالثّ  أنّ  يبدو -8 - وأع 

 فإنّ  ؛يتناقضان ال همامن أنّ  غمياسي". وعلى الرّ السّ  الحقوقي "المدخل شأن من -في المقابل
، قد البطيء اإلصالحي جالتدرّ  من طويلة مراحل اختزال على وقدرته، األرض على وريالثّ  الفعل

 الفكري الفضاءين أنّ إذ وقع إدراك  .المجتمعي الوعيغّيرا التصّورات التي كانت مستقّرًة في 
 توهُّم في واإلغراق ،الفوضى ظواهر وتنظيم ،البسيط تعقيد إلى يسعيانغالًبا ما  والفلسفي

                                       
 .82-88 ص ، صفي الثورةأرندت،  3
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 حليلالتّ  هذا كلّ  إلى الحاجة دون تجاوزها يمكن عبثّية لمشاهد   منِطقٍ  إيجاد ومحاولة العوائق،
 .فكيكوالتّ 

. كما ياسيالسّ  العمل على الُمتعالي فالمثقّ  ةنرجسيّ  من قليلالتّ  في كذلك، وريالثّ  خمالزّ  سهموقد أ
 اإلنتاج يمنعه لم الذي، (Gramsci الغرامشي بالمعنى) العضوي فالمثقّ  إلى االعتبار أعاد

 واالنحياز ،غييرالتّ  عجلة إلى دفعمنه  اسعيً  ؛ياسيالسّ  الفضاء في االنخراط من والفلسفي الفكري
 .لالستبداد الميدانّية المواجهة تبعات وتحمُّل ،ةاألمّ  إلى خيارات

 الفقر،) فحسب قصالنّ  وجود تعاظمب يرتبط ال ؛المجتمعات في الثورية" "الحالة نشوء نّ إ -8
 "الوعي هيغل عليه أطلق ما وجودينبغي  بل ؛(واالستبداد الظلم يتفشّ  الفساد، تزايد البطالة،

 ضالوالنّ  المواطنة، بِقيم واإليمان المسلوبة، لحقوقل الواعي اإلدراك من حالة  و وه .قص"بالنّ 
 .لطةالسُّ  استبداد ومواجهة ،القيم هذه إلى تحقيق عيالسّ  ؛الوعي هذا عن وينتج. لميالسّ 
 مجموعات   قادتها ؛ قدوراتالثّ  ث مّ  ومن االحتجاجّية والحركات الحقوقي ضالالنّ  أنّ  يفّسر ما وهذا
 دوافعهم تكن لم إذ .الوسطى بقةالطّ  إلى –عليموالتّ  خلالدّ  مستوى حيث من– تهاغالبيّ  تنتمي

 وتقّلص الحقوقي الوضع يلتردّ  كان بل ؛المعيشّية غوطبالضّ  رئيس بشكلٍ  مرتبطةً  ةاالحتجاجيّ 
 .الحراك هذا دوافع في األكبر الحضورُ  ،الُحرّيات مساحة

 
– ورةالثّ  ولكنّ  .ياسيالسّ  اإلصالح شرايين النسداد طبيعّيةً  نتيجةً  يأتي ،الثوري" "الفعل نّ إ -2
 المدني الفكر من األدنى الحدّ  وجود دون ،ديمقراطيةٍ  دولةٍ  لبناء تكفي ال –جذري   تغيير  حكم أّنها ب

ذا ماو . اإلسالمية الحالة في الكبرى الشريحة تمّدن دون؛ المجتمع في  في األوسع ريحةالشّ  كانت ا 
 كرفض) شرعّيةٍ  وأ ةٍ اجتماعيّ  ألسبابٍ  المدني الفكر مع تتضادّ  أفكارا ىتتبنّ  ،اإلسالمي الوسط
 مشروع فإنّ ؛ (ةواأليديولوجيّ  ينّيةوالدّ  ةاإلثنيّ  ديةعدّ التّ بو  ،المدني المجتمعبو  ،ةيمقراطيّ بالدّ  القبول

 يجعل ما ذلكو  .كبيرة صعوباتٍ  من اغالبً  شكوسي ،ورة"الثّ  بعد ما "مجتمع في الديمقراطي حولالتّ 
 نحو الطريق لتسهّ  ةُمهمّ  طليعةٍ  نزلةبم ،اإلسالمية الحالة تمدين إلى ّساعيال الفكريّ  الجهد
 .يمقراطيالدّ  التحّول
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رّ تال نّ إ ،رأييحسب ب -5  لوبيات قيمة من رفعت ؛ قدالعربي العالم في وراتوالثّ  ةالسلميّ  اتكح 
 ،ةقليديّ التّ  ةياسيّ السّ  شكيالتالتّ  ِحساب علىوذلك  المؤدلجة، غير التيارّية والمجموعات غطالضّ 

 مصر، في ياديالرّ  ةبابيّ الشّ  سبة إلى دور المجموعاتالحال بالنّ  هي كما) واألحزاب كالجماعات
 لمواقع رفيعةً  ةً سياسيّ  قيمةً  أعطتكما أّنها  .(واألردن والكويت، والمغرب، واليمن، وتونس،

 على قادرةً  يتبققد  ،التّيارّية المجموعات هذه نّ أ غير .(وتويتر بوك، فيس) االجتماعي واصلالتّ 
 مسار إدارة على قادرةً  لم تكن هاولكنّ  ؛ثوري  /  احتجاجي   بفعل ضطالعاال وعلىالمشاعر،  تهييج
 عاملينل هار افتقا بسبب وذلك ورة"؛الثّ  بعد ما "مجتمع إدارة على قدرتها عن عدم  فضاًل  . هذاثورةٍ 
 . نظيمّيةالتّ  والُكتلة األيديولوجي اظمالنّ : هما ين،ُمهمّ 
 
 وهي .لطةللسّ  الُمباشر االستبداد مرحلة –هاتأّججت في التي ولالدّ  في- أنهتقد  وراتالثّ  نّ إ -9

 ،الفساد راتمؤشّ  وارتفاع ،نميةالتّ  التمعدّ  تراجع أسباب عليه ُتعّلق امشجبً  كانت التي المرحلة
 الذي ،ورة"الثّ  بعد ما "مجتمع فيتلك الّثورات  أدخلتناقد و  .لخإ...المدني المجتمع وضمور
 التيتلك  ،مقدّ للتّ ( واالجتماعّية الفكرية) البنيوّية الُمعّوقات اكتشافبغية  ؛الجهد تكثيف يستدعي

 من المجتمع. فبعد أن انتهى والحقوق العدالة دولة تأسيسمن و  فاه،الرّ  ُمجتمع تكوين من تحدّ 
بحكم  بايناتوالتّ  للِخالفات واعٍ  خفوتٍ  من ذلك اهستدعا ما مع، ورةالثّ  إلتمام الجبهويّ  الحشد
 األيديولوجّية الِخالفات كلّ  سطحه على ستطفوفإّنه  ؛المشترك الهدف جاهباتّ  إلى العملالّسعي 
 والخالف مايزالتّ  إلبراز -بطبيعتها- محفِّزة هي يمقراطيةالدّ  الفكرة أنّ  السّيما والطائفّية، واإلثنّية

 .االنتخابي نافسللتّ  م و اِطن -في الغالب– وجعلها اراته،وتيّ  المجتمع تكوينات بين
 
 ىحتّ و  ؛والُمستقّرة اكنةالسّ  ولالدّ  في ،المجتمع لحركة ناظمٍ  ""مسارٍ  وجود عن الحديث يمكن -7

 دافعالتّ  من حالةً  المسارُ  هذا يواجهما  عادةً و  .ةُسلطويّ  أنظمةٍ  حكم تحت لّرازحةاالّدول  تلكفي 
؛ بحكم أخرى جهةٍ  من( التيارّية القوى ات،الجمعيّ  األحزاب،) المجتمع وقوى جهةٍ  من لطةالسُّ  بين

 غطالضّ  لهذا لطةالسُّ  استجابة تكونما  اوغالبً  .اإلصالح جاهاتّ في  المجتمع عجلة إلى دفعالّسعي 
 اصدللرّ  يتيح أمر   هو ؛وُمستقر   واضحٍ  مسارٍ  وجودف ذلك، ومع. ُمنعدمةً  أو بطيئةً  المجتمعي
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ي ارات وطبيعة ،غييرالتّ  ذلك جاهواتّ  ،المجتمع في الُممكن غييرالتّ  مساحات يرسم أن لوالُمحلِّ   الخ 
 . الُمتاحة

 
 على يصعب إذ ؛الثورة" بعد ما "مجتمع في للمسار" "ضياعٍ  حالة في المجتمع يدخل قد ،لكن  
 .للمستقبل راتٍ تصوّ  بناء على القدرةضعف  عن فضاًل  اهنة،الرّ  الحالة تعقيدات فهم اصدينالرّ 
 شديدة مساراتٍ  في خولللدّ  ّية  قابل المجتمعفي و  االحتماالت، كلّ  على مفتوحةً  مازالت المساحةف
 .األهلّية الحرب إلى ،سيوالمؤسّ  ريعالسّ  طورالتّ  إمكانّية من تمتدّ  ؛باينالتّ 
 

ذا  كما- وراتالثّ  فإنّ  ؛ياسيالسّ  ظامالنّ  في الهادئ طورإلى التّ  اسعيً  ُيمثل اإلصالحي الِفعل كان وا 
 اكبيرً  تحواًّل تمّثل  احكم أّنهب وذلك .(4)اريخ"التّ  قاطرة "هي -ةاأللمانيّ  الفلسفة اتكالسيكيّ  في

 ،هذه اريخالتّ  قاطرة أنّ  ينفي ال هذا ولكنّ . اريخالتّ  في اسريعً  اواندفاعً  ياسّية،السّ  الحالة في اوجذري  
 تهوي أو ،قدمالتّ  نحو درجاتٍ  بالمجتمع تصعد أن افإمّ  ؛جاهيناتّ في  السير إمكانّية تملك مازالت

 .راجعالتّ  نحو به
 
 أساسٍ  على احاد   اانقسامً  داخله في يعيُش  ،مجتمعٍ  في قعي أن وريالثّ  الِفعليصعب على  -2

 ؛ِعرقّية أو دينّية أقليات وجود فقط يعني ال ،االنقسام عن والحديث. ِجهوي   أو ِعرقي   أو طائفي  
 الحالة في كما)  أكثر أو طرفين بين -اوعددً  ةً قوّ - المتكافئ االنقسام ُيشبه ما وجود يعني بل

 في اآلخر المكّون من القلقما يطغى  إذ عادةً  .(والبحرينّية بنانّيةاللّ الحالتين و  ،مثال العراقّية
 وسيلةٍ  ةنزلبم ياسيةالسّ  لطوّيةالسُّ  تكون قد بل ؛لطةالسُّ  استبداد من القلق على كهذه، ُمجتمعاتٍ 
 .آخرطرٍف  ضدّ  طرف   بها يحتمي

 
                                       

علي الحامي  صفاقس: دار محمد ؛، ترجمة جماعية )بيروت: دار الفارابيمعجم الماركسّية النقديجيرار بن سوسان وجورج البيكا،  4
 .505(، ص 8008للنشر، 
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 "انقسام  ؛ هو "مجتمعٍ  أي وسط الطوائف أو األعراق في متكافئٍ  تنّوعٍ  وجود أنّ  هذا يعني وال
 وجود ؛ ودليل ذلكالمكّونات بين ونفسي   سياسي   صراعٍ  حالة وجود يعني فاالنقسام .رورةبالضّ 

 تقارب فيهو الشأن  كما) اانقسامً دون أن تشهد  ،متكافئةعرقّية  عاتتنوّ  تتضّمن مجتمعاتٍ 
 (.المغربفي  واألمازيغ العرب أعداد

 
 من وُشجاعةٍ  محدودةٍ  طليعةٍ  سوى عليها مُيقدِ  الفإّنه  ء ؛وجري ُمغامر   ِفعل  هي  ورةالثّ بما أّن  -6

 وافيةٍ  دراسةٍ  دون، ورةالثّ  مغامرة نحو باندفاع تُقدم بكونها الطليعة هذه وتتمّيز .المجتمع
 من محدودة ِنسب سوى فيه ُتشارك ال اريخالتّ  عبر وريالثّ  فالحراك لذلكالممكنة؛  لالحتماالت
 وفي كان،السّ  منفحسب  في المئة 8 الفرنسّية ورةالثّ  في شارك أنه إلى تقديرات ُتشير) المجتمع

 في المئة، 10 المصرّية الثورة وفي ،في المئة 7 اإليرانية الثورة وفي في المئة، 5 البلشفّية ورةالثّ 
 التي المجموعات أنّ  ،الثوريّ  الحراك في والُمبهر الُمدهش لكنّ  ذلك(. من أقلّ  ونسيةالتّ  الثورة وفي
 اسابقً  تعّرضوا نممّ  أفرادها يكون ال ،االستبداد وتواجه الُحرّية تنُشد ثورةٍ  فتيل بإشعال اغالبً  تبدأ

 ،اضطهادٍ  سوابق لهم ليس نممّ ، ويكون أغلبهم ..(وتعذيب اعتقاالت) ةٍ حادّ  أمنّيةٍ  النتهاكاتٍ 
نّ  ؛سياسي   ُعنفٍ  بذاكرة ُمحّملين وغير  .بامتياز وسياسّيةً  حقوقّيةً  المتحّركين دوافعتكون  ماوا 
 

 فئات بقّية تكون أالّ  الُمهمّ  من هفإنّ  ؛وراتالثّ  في ينالفعليّ  المشاركين ِنسب ضآلة غم منالرّ وعلى 
 .ورةالثّ  فكرة من قِلقةً  كانت لو ىحتّ  ظام،النّ  إسقاط إمبد ضدّ  ورةالثّ  في المشاركة غير المجتمع

 بسبب القائم، النظام ضدّ  الشعب غالبيةلدى  عامّ الموقف ال كان ؛ومصر تونس ثورتي تجربة ففي
 ُمرتبط   بقاءها أنّ ب شعرت ِعرقّية أو طائفّية بكتلة يحتمي ال الرئيس ألنّ  ثمّ  ،الأوّ  النظام فساد

في الحكم إاّل من كان يجني من وراء ذلك  هءبقايساند  يكن لم لذا، لطة.السُّ  رأس على بوجوده
 ألنّ  ؛ورةالثّ  فكرة ضدّ  عبالشّ  ةغالبيّ  لدى عام   موقف   هناك نفسه، كان الوقت في ولكن  . منفعةً 
 ثورة أيّ  لنجاح يكفي ا،لذ .والفوضى الُعنف بوجود عبيالشّ  المخيال في ادومً  ترتبط ورةالثّ  صورة
 .ورةالثّ  فكرة مع تكن لم لو ىحتّ  ؛ظامالنّ  إسقاط فكرة مع عبالشّ  من احقةالسّ  ةالغالبيّ  تكون أنما، 
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 هو "؛تونس ثورة" تأثير يتجاهل ،العربي العالم في الثوري الحدث النفجار تحليلٍ  أيَّ إّن  -10
 نتيجة   حكم أّنهب ؛الثوري الحدث تفسير على الباحثين بعض أقدموقد  .ناقص   تحليل   رأييبحسب 
 .العربّية الُمجتمعات بعض في الُمعارض ياسيالسّ  شاطالنّ  وتطّور ،المدني الوعي لتراكم طبيعّية  
 من بكثيرٍ  يمرُّ  كان وأحيانا ،بطيءٍ  بشكلٍ  ينمو كان هأنّ تتمّثل في  ،راكمالتّ  هذا حقيقة لكنّ 

 سياسّيةٍ  بُنخبة خاص   بنشاطٍ  أشبه غدا حتى ؛الجماهيري الحشد على لقدرةل فاقدا وكان .الُمراوحة
 .العربيّ  السياسي المشهد اجتاح الذي اإلحباط بفيروس ُتص ب لم فاعلةٍ 
 العربّية، عوبالشّ  وجدان في عميقة ِجراحّيةً  عملّيةً  ُتجري أن استطاعتقد  ؛تونس ثورة إنّ 

 لمالحُ  أثير من الجذري غييرالتّ  فكرة ونقلت ،المعنوي حفيزوالتّ  فسيةالنّ  هيئةالتّ  من اعقودً  واختزلت
 .الُممكن حّيز إلى
 ميدان في ألتقيهم كنتُ  الذين ياسّيةوالسّ  الفكرّية موزالرّ  من اعددً  سألتُ  مصر، ثورة ثنايا فيو 
 حشد تحاول ِمصرفي  السياسّية والحركات ،أعوام ةعدّ  منذ الناس؟ حّرك الذي ما: حريرالتّ 

 في يخرج يكن ولم ؛األمنّية األجهزة وتغّول والفساد مديدوالتّ  وريثالتّ  ضدّ  ظاهراتتال في الجماهير
 يقتحمون الماليين وجعل ،اآلن تغّير الذي فما .العشرات وأحيانا الِمئات سوى الّتظاهرات هذه

 .تونس: الجميع عليها فقاتّ  التي اإلجابة وكانت ظام؟النِّ  بإسقاط ويهتفون الميادين
ق نت ؛المصرّية ورةللثّ  ُملِهمةً  ونسّيةالتّ  ورةالثّ  كانت وكما  شرايين ذاته في اإللهام المصرّية ورةالثّ  ح 
 أخرى شعوب   قامتحين  في ورّية،الثّ  جربةالتّ  استلهام على بعضها فأقدم .العربّية عوبالشّ 

 تاريخها في مسبوق غير مٍ ِبز خ   وحظيت باإلصالح، فيها ُتطالب ظاهراتتو  احتجاجّية بحركات
 .الحديث

 
 عند نظيرالتّ  تسبق ما اغالبً  العملّية الُممارسة أنّ  ،كثيرة تجارب خالل من اواضحً  بدا -11

 تنخرط ،مثال اإلسالمي اخلالدّ  ففي .أخّص  بشكلٍ  ةاإلسالميّ  الحالة وفي ؛السياسّية المجموعات
 نظيروالتّ  شريعالتّ  يأتي الُممارسة وبعد ؛انظري   مشروعةٍ  غير هي ُممارساتٍ  في واألفراد الجماعات

 ة  واقعيّ  ُممارسات ثّمة ى؛األول عهوده منذ اإلسالمي ياسيالسّ  تّاريخال وفي. األفعال ههذ لتبرير
 اإلنتاج ةعمليّ  تأتي العملّي للفعل؛ طبيقالتّ  وبعد لها. شريعوالتّ عليها  البرهنة ةعمليّ  سبقتكثيرة  

 الحكماستيالئهم على و  ،لطةبالسُّ  تفّرد بعضهم في حصل. وهو ما الفعل هذال عتشرّ التي  ظريالنّ 
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 ديؤكّ  الذي ياسيوالسّ  رعيالشّ  نظيرالتّ  من كثير   بعده نتج الذي بالقّوة والغلبة؛ ذاك الفعل
 .لطانيةالسّ  األحكام كتب نراه ماثاًل في كما التغلُّب، مشروعّية

 تبدأ ،مصر في ةاإلسالميّ  الجماعةف من هذا القبيل: جاربالتّ  عشرات نجد ،الحديث التاريخ وفي
 بعد ثمّ  العنف، إيقاف ُتعلن ؛المواجهات من عقدٍ  وبعد نظري ا. موقفهال تشّرع ثمّ  ،اعملي   بالعنف
 في اإلخوان جماعة تنخرط. و (5)العملي موقفها سالمة دتؤكّ  التي مراجعاتها ُتصدر ذلك من سنين

 ثمّ  .أحزاب لوجود اسابقً  افضالرّ  موقفها تحسم أن قبل ،مانينّياتالثّ  منذ ةٍ وانتخابيّ  ةٍ حزبيّ  تحالفاتٍ 
 التزامها ادومً  دتؤكّ  وهي .(6)الحزبي بالعمل قبولها دتؤكّ  وثيقةً  -أعوامٍ  عشرة بعد-تصدر 
 اشرعي   تُبرهن أن دون سابقة، ةٍ سياسيّ  ُممارساتٍ  على ادومً  تُقِدم هانّ أ إالّ  ؛ةاإلسالميّ  بالمرجعّية

 حال في االنتخابات بنتائج القبول ةوشرعيّ  ،ةعلمانيّ  أحزاب مع حالفالتّ  ةشرعيّ  مثل) جوازها على
 (.علمانّية أحزاب فوز أنتجت

 ادومً  دونيؤكّ  منظِّروها كان مجموعاتٍ  تجدإذ  دد؛الصّ  هذا في كثيرة تجارب ثّمة عودية،السّ  فيو 
 هذه كانت ؛ةبلديّ  انتخاباتٍ  إجراء رّ قِ أُ  ولّما .االختيار في شرعّيةً  طريقةً  ليست االنتخابات أنّ على 

 على كئيتّ  ،اواسعً  اتنظيرً  نجد أخرى، ناحيةٍ  ومن .حينرشَّ لمُ  لوائح قّدم من أوائل من المجموعات
 ولّيةالدّ  ماتإلى المنظّ  االنضمام ةمشروعيّ  عدم ديؤكّ  ،جديةالنّ  للمدرسة طويلٍ  شرعي   تراثٍ 

 دون ،بذلك يقبلون ينرعيّ الشّ  من اكثيرً  أنّ  نجد الفعل، هذا على ولةالدّ  تُقِدم حين ثمّ  ؛(الكفرّية)
 التي ابقةالسّ  االعتراضات نقاشى وال حتّ  الفعل، هذا إجازة في راتهمُمبرّ  ُيوّضح نظري   إنتاجٍ 

 دخول مشروعّية عدمعلى  أّكدوا الذين يوخالشّ  بعضكذلك أّن  وتجد .الشرعّية مدرستهم أنتجتها
 تراث مع ُمنسجمين بذلك وكانوا) للكويت العراقي الغزو إّبان العربية إلى الجزيرة األجنبّية اتالقوّ 

                                       
 .8001، وأصدرت مراجعاتها في أواخر عام 1667أعلنت الجماعة اإلسالمية في مصر عن وقف العنف عام  5
موقف  ، على الرغم من أنّ 1627، ومع حزب العمل عام 1622عقدت جماعة اإلخوان تحالفات انتخابية مع حزب الوفد عام  6

، أصدرت الجماعة وثيقة "اإلخوان المسلمون والتعددية 1662في عام  لفكرة األحزاب، ثمّ  البنا كان رافضً سه حسن االجماعة الذي أسّ 
 دت فيها قبولها بالعمل الحزبي.السياسّية" أكّ 
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 وراتالثّ  إلنقاذ وسوريا ليبيا إلى ةاألجنبيّ  اتالقوّ  بدخول يقبلون باتواقد  ؛(جديةالنّ  عوةالدّ  ةأئمّ 
 .الموقفين في الحادّ  باينالتّ  هذا لسبب ني  نظريّ  وتبرير شرحٍ  وند ،عبّيةالشّ 
 

 هذا أنّ فقط إلى  ؛ بل إّنها تبتغي اإلشارةالممارسات هذه دإلى رص تهدف ال راسةالدّ  هذهإّن 
 من اتوشخصيّ  وجماعات اراتتيّ  إذ هناك .الثورة" بعد ما "ُمجتمع في اأيضً  اواضحً  بدا الفعل
 ابقالسّ  ظريالنّ  اإلنتاج مع تتوافق ال عملّيةٍ  ُممارسات على أقدمت ، قدةاإلسالميّ  الحالة صميم
ى ، حتّ الموضوعات لهذه نظيرالتّ  في وشيك تحّولٍ  ُقربِ بفعلها ذاك، عن  ُتخبرناهي كأّنها و  .لها

 .الواقع أرض على العملّية الُممارسة مع تتوافق
 اريخللتّ  الماركسي الجدلي فسيرالتّ  بعبالطّ  يعني ال ؛التنظير على الممارسات أسبقّية عن والحديث

 وصنع أثيرالتّ  من آخر مستوى إلى ُيشير. فهو تفسير  (الفوقّية البنية تصنع التحتّية البنية)
 فاعلالتّ  تأثير حجم إلى شيرأّننا ن؛ في حين االجتماعّية يرورةبالصّ  ال بالبنية رتبط، ماألفكار
 .شريعالتّ  مقاصد وفهم األحكام تطبيق في واالجتماعي السياسي

 أكثر بشكلٍ  الفكرة هذه على عريجالتّ  قعسي ؛وراتالثّ  من يناإلسالميّ  موقف استعراض سياق وفي
 .اوضوحً 

 

 يمقراطيظام الدّ ون والن  اإلسالميّ 

 طبيعة بعدها نقيس كي ،"إسالميون" اسمها واحدة كتلة عن الحديث ُيمكن ال هأنّ  من البديهي،
 الفضاء في ةوالسياسيّ  ةالفكريّ  بايناتالتّ  من واسعة مساحة ةفثمّ  .العربّية الثورات من موقفها

 الوسط موقع في المحافظة" "مسطرة على تقع وأحزاب وجماعات اراتتيّ  وهناك اإلسالمي،
 المحافظين يناإلسالميّ  موقف عن يتمايز موقف اوله ؛(اإلخوان بعد وما اإلخوان) واليسار

 تجاوزت التي ةاإلسالميّ  والحركات اإلخوان جماعات موقف. ذلك أّن (بأطيافها السلفّية اراتالتيّ )
 والوسط التونسي، هضةوالنّ  ،والمغربي التركي نميةوالتّ  كالعدالة) لإلخوان التقليدّية األطر

 أكثر اموقفً  ادومً  كان ؛(الصغيرة والمجموعات الثقافّية خبالنّ  من إلى أعداد إضافةً  المصري،
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مستوى الّنظر إلى  في امً تقدّ  وأكثر ،المدني وبالمجتمع ةبالديمقراطيّ  قبولمستوى ال في اوضوحً 
 .الثورة
 
 .عشر اسعالتّ  القرن في اإلسالمي والفكر الديمقراطي النظام بين تماّس  مرحلة لأوّ  قد وقعتو 

 بعوثينالم   اقتراب ذلك عن ونتج ،الغرب في راسةللدّ  بيةالطاّل  البعثات أولى جهتاتّ  ،ناحيةٍ  فمن
 وكان ،باأورو  في يمقراطيالدّ  ياسيالسّ  ظامالنّ  من( ةً وسياسيّ  ةً فكريّ  اُنخبً  بعد في ما صاروا الذين)
 أولى فيها ُدشِّنت التي االستعمار ِحقبة أتت أخرى ناحيةٍ  ومن .التشّكل مرحلة في يزال ال

 والعراق وسوريا والجزائر والمغرب مصر في كما الُمستعم رة، العربّية ولالدّ  في البرلمانات
 في- ةالعثمانيّ  ولةالدّ  قامت قدو . العربي ياسيالسّ  المجتمع في األحزاب أولى لتوتشكّ .. وسواها
 )أي المرحلة هذه وطوال .("المبعوثان" مجلس) بُمنتخ   برلمانٍ  بتأسيس -منّية نفسهاالزّ  المرحلة

 أو) يمقراطيالدّ  ظامالنّ  يلق   لم (؛العشرين القرن بدايات ىوحتّ  عشر اسعالتّ  القرن أواخر منذ
 الفكر ورموز ريعةالشّ  ُعلماء جانب من ُتذكر ُمقاومةً ( عليه ُيطلق كان كما "المشروطّية"

أّن  رأى الذي البّنا كحسن- اإلسالمي الفكر في ةالمحوريّ  خصياتالشّ  بعض إنّ  بل .اإلسالمي
 من موقفه غمعلى الرّ  ؛ وذلك(7)إلى اإلسالم ياسّيةالسّ  ظمالنُّ  أقرب هو ،ستوريالدّ  يابيالنّ  ظامالنّ 
 لالختيار آليات ؛ بحكم أّنهبالقبول يمقراطيالدّ  يابيالنّ  ظامالنّ  تتلقّ قد  -األحزاب من لبيالسّ 
 .ةاألمّ  إرادة عن عبيروالتّ 
 

                                       
 ص ،"1622، وفي: "رسالة مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالمي عام 168،" ص 1689ذكر ذلك في "رسالة المؤتمر الخامس، عام  7

(. كما ألقى حسن 1626)اإلسكندرية: دار الدعوة للنشر،  مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا:  ؛ وردتا ضمن829-886 ص
نجدها ضمن دراسة: فهمي هويدي، . و جمعّية الشّبان المسلمين، محاضرة بعنوان "الديمقراطية اإلسالمية" ، في مقرّ 1622البنا عام 

، سلسلة كتب الحركات اإلسالمية والديمقراطية: دراسات في الفكر والممارسةمجدي حماد ]وآخرون[، "اإلسالم والديمقراطية،" في: 
 .20(، ص 1666)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  12 ، المستقبل العربي
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 تنظير   عنه ينتج لم ؛المبكِّرة المرحلة تلك في يمقراطيالدّ  يابيالنّ  ظامبالنّ  منيّ الضّ  القبول هذا لكنّ 
 كتب   أو دراسات   تصدر لم . إذريعةبالشّ  يمقراطيالدّ  ظامالنّ  عالقة لطبيعة واسع   وفكري   فقهي  
وهذا ) (8)وجدت إن عارضوالتّ  القيالتّ  مساحاتال عن و  ريعة،بالشّ  ةيمقراطيّ الدّ  عالقة عن ثتتحدّ 
 (.نظيرالتّ  يسبق عملي   قبول   اأيضً 
 

 مجموعة   ُتطرح بدأت ؛مانينّياتوالثّ  بعينّياتالسّ  عقود في بعده وما العشرين القرن منتصف وفي
 أوائل من حريرالتّ  حزب وكان .اإلسالم مع ةيمقراطيّ الدّ  توافق مدى عن واألسئلة االعتراضات من
 بدأ ارٍ تيّ  نع ذلك بعد نتج اأكثرها شيوعً  لكنّ  ؛(9)المسألة بشأن االعتراضات من جملةً  طرح من
 يارالتّ  اعتراضات وتنطلق .لفي"السّ  ار"التيّ  هو المرحلة، هذه خالل العربي العالم في بوضوحٍ  ينمو
 إضافةً  يمقراطي،الدّ  ظامالنّ  فكرة مع تتعارض هاأنّ  يرىإذ  ؛رعّيةالشّ  الّنصوص بعض من لفيالسّ 
 .اإلسالمي اريخالتّ  في ياسيةالسّ  جربةللتّ  واضحٍ  استحضارٍ  إلى
 
 
 
 

                                       
لك التي كتبها الباحث كت ؛هناك كتابات مبكرة في العالم اإلسالمي تحدثت عن كون المؤسسات الديمقراطية ال تتعارض مع اإلسالم 8

يمكن العودة إليها في كتاب: أحمد ت.  .بعد انخراط الخالفة العثمانية في مشروع التحديث ،1279والسياسي التركي عزت أفندي عام 
بحاث ، ترجمة ندى السيد )بيروت: الشبكة العربية لألالعلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين: الواليات المتحدة، فرنسا، تركياكورو، 
كتابات جمال الدين األفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، والطاهر بن عاشور، ونذكر أيضا  وما بعدها. 882(، ص 8018والنشر، 

شكالية التطبيقوسواهم. انظر: محمد األحمري،  نها غير أ (.8018)بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  الديمقراطية: الجذور وا 
 تأصيال تفصيليا لطبيعة موقف اإلسالم من الديمقراطية. توليسحولها؛  اعابر  اونقاشإلى المسألة رات سريعة ال تعدو أن تكون إشا

وطرح تصوره لهيكلية نظام الخالفة  ه.وآلياتظام الديمقراطي بهاني رفضه لعدد من مؤسسات النّ أورد تقي الدين النّ  ،1658في عام  9
ة للطباعة والنشر، )بيروت: دار األمّ  7، من منشورات حزب التحرير، ط الدولة اإلسالمية: الدين النبهاني الذي ينشده، انظر: تقيّ 

فصيلي من حرير بعد ذلك موقفه التّ (. وقد أصدر حزب التّ 8001من منشورات حزب التحرير، ) ،2ط ، ل الحزبيالتكتّ (، و8008
 (.1660)من منشورات حزب التحرير،  تطبيقها أو الدعوة إليهاالديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو الديمقراطية في كتاب بعنوان: 
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 :اآلتيفي  االعتراضات هذه أبرز لوتتمثّ 
 .اإلسالميّ  ياسيالسّ  بتراثنا له عالقة ال غربي   نتج  مُ  يمقراطيةالدّ  أنّ  -1
في اإلسالم، هو  الحكمفي حين أّن  ؛عبالشّ  حكم إمبد على اأساسً  يقوم هذا المنتج أنّ  -8
 .عبللشّ  وليس ريعةللشّ 
وأهل  ،والجاهل ،العالم) اسالنّ  كلّ  رهين الحاكم واختيار القرار تجعل يمقراطيةالدّ  أنّ  -8

 يكون أن يجب ،اإلسالمي ظامالنّ  وفي .(السواءحّد  على والُمبتِدعة ،األهواء وأهل، الحالصّ 
 .والعقد الحلّ  أهل رهين القرار

 ال ِلم  ُمع   اإلسالم في ورىالشّ  وقرار نفيذية،التّ  للسلطة ُملِزم   يمقراطيةالدّ  في عبالشّ  قرار أنّ  -2
 .ُملزم  
 في ؛المعروفعند قيامهم ب ىحتّ  األمر ةاللو  المعارضة تشريع على تنطوي ةيمقراطيّ الدّ  أنّ  -5

 .المعروف في اعةوالطّ  معبالسّ  يأمرنا اإلسالمحين أّن 
 التي والفتاوى راساتوالدّ  الكتب عشرات صدرت وقد ،عديدةٍ  أخرى إلى اعتراضاتٍ  إضافةً هذا 

 .(10)ريعةالشّ  ألصول مناقض   حكم أّنهب ؛الّديمقراطي ظامللنّ  ارفضً  تضّمنت
 بدأت ؛رعّيةالشّ  صوصالنّ  من عديدةٍ  استشهاداتٍ  على احتوت التي االعتراضات هذه وبسبب
 هذا مقابل ففي .اتنظيرً  أكثر ىمنحً  تأخذ ،يمقراطي"الدّ  ظامالنّ  "مشروعّية بشأن قاشالنّ  مساحة

 م و اطن إلى تفكيك تسعى ودراساتٍ  اكتبً  سالمّييناإل رينوالمفكّ  ينرعيّ الشّ  بعض أصدر ؛فضالرّ 
لى نقاش ،االعتراض  ساعد وقد .(11)يمقراطيةالدّ  شرعّية على شديدالتّ  بهدف رعّيةالشّ  صوصالنّ  وا 

                                       
اإلسالميون وسراب الديمقراطية: دراسة أصولية لمشاركة ها الكتب الثالثة التي أصدرها عبد اهلل الدالل تحت عناوين: من أهمّ  10

ميون والديمقراطية في سوريا، حصيد اإلسالو ؛اإلسالميون والديمقراطية في مصر، عصف ورميمو ؛اإلسالميين في المجالس النيابية
لعلي سعيد  فقه الشورى: دراسة تأصيلية نقديةو ،لمحمد قطب التربية اإلسالميةو واقعنا المعاصر :إلى ذلكيضاف . وصريم
سديد في القول الو، لمحمد شاكر الشريفحقيقة الديمقراطية و، لمحمد أحمد مفتي نقد الجذور الفكرية للديمقراطية الغربيةو ، الغامدي
، لمحمد رأفت عثمان رياسة الدولة في الفقه اإلسالميو ،لسيد سعد الدين الغباشي دخول مجلس الشعب ُمناٍف للتوحيد بيان أنّ 

 ...األخرى والعديد من الدراسات والمقاالت والفتاوى
الديمقراطية في و ،لمحمد ضياء الريس النظريات السياسية اإلسالميةو ،لمحمد الغزالي اإلسالم واالستبداد السياسيها من أهمّ  11

في النظام و ،لفهمي هويدي اإلسالم والديمقراطيةو ،لعالل الفاسي الديمقراطية وكفاح الشعب من أجلهاو ،اس محمود العقادلعبّ  اإلسالم
 السياسة والحكمو ،ليوسف القرضاوي فتاوى معاصرةو من فقه الدولة في اإلسالمو ،لمحمد سليم العوا السياسي للدولة اإلسالمية
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 أنّ  إلى إضافةً  ريعة،بالشّ  يمقراطيالدّ  ظامالنّ  عالقة لمسألة ةً دقّ  أكثر تحليلٍ  على جالالسِّ  هذا
 مفهومه يطّور رفينالطّ  ِكال جعلقد  ؛اإلسالم في لطةالسّ  شكل مسألة بخصوص الجدل طبيعة

 .واعتراضاته
 

 لعربيَّةورات االموقف من الثّ 
 اإلسالمي اخلالدّ  في أفرزه وما العربي بيعالرّ  من يناإلسالميّ  موقف عن الحديث تقسيم يمكن
يتعّلق : انيالثّ و ،(12)اإلخوان بعد ما وحركات اإلخوان جماعات يخّص : لاألوّ  مستويين، إلى
 .(13)لفّيةالسّ  المجموعاتب

 ربيةالتّ  على كئتتّ  التي الجماعات لهذه ةكوينيّ التّ  الطبيعة أنّ  اواضحً  بدا :لاألوّ  المستوى ففي
 االبتالء قيم ضخّ  عبر لطةالسُّ  استبداد مواجهة في مودالصّ  وتعزيز ،المتدّرج واإلصالح ،الهادئة
 إلى جوءاللّ  لفكرة ارمالصّ  فضالرّ  أوساطها في عّزز الذي األمر وهو) غيانالطّ  على بروالصّ 
 هذه في الجمعي والعقل القرار دوائر جعلت ؛ هي عوامل قد(االضطهاد اشتدّ  مهما العنف

                                                                                                              

 ،لعبد الكريم زيدان الديمقراطية ومشاركة المسلم في االنتخاباتو ،لحسن الترابي حوارات في اإلسالم، الديمقراطية، الدولة، الغربو
د ألحم الشورى في معركة البناءو ،لراشد الغنوشي مقاربات في العلمانية والمجتمع المدنيو الحريات العامة في الدولة اإلسالميةو

 ..وعدد من الدراسات األخرى. ،الريسوني

التي أعني بها حزبي العدالة والتنمية المغربي والتركي، وحزب النهضة  ،"حركات ما بعد اإلخوان"بـ ا أسميته كتبُت منذ أعوام عمّ  12
أنها تجاوزت  ؛ هوالحركاتهذه المشترك لدى  التونسي، وحزب الوسط المصري، وعدة مجموعات وشخصيات إسالمية مستقّلة. والملمح

 الشرق األوسطلجماعة اإلخوان المسلمين. من ذلك ما ورد في مقالة نشرتها في صحيفة  -الفكرية والحركية-األطر التقليدية 
 فوبيا اإلسالم السياسي.. وحركات ما بعد اإلخوان"."، بعنوان: 2/7/8002في

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=9350&article=242951&search&القديمي=state=
true 

 ،التيار السلفي في هذه الدراسة وحديثي عن .السلفية تحوي تيارات متعددة، من أقصى تيارات الوالء للسلطة، وحتى السلفّية الجهادية 13
وهي السلفيات الحركّية والعلمّية الُمستقلة عن  (؛الوالء، والجهادية)ز تحديدا على التيارات السلفية التي تقع خارج هذين الطرفين يركّ 

 السلطة.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=9350&article=242951&search=القديمي&state=true
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=9350&article=242951&search=القديمي&state=true
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 على قادرةٍ  غير -مع ذلك-. غير أّنها ياسيالسّ  القمع تبعات امتصاص على قادرةً  الجماعات
 واألحزاب الجماعات ةأغلبيّ  جعل الذي األمر وهو ؛ةالجذريّ  غييرالتّ  لحظة في والمبادرة االنطالق
 .وريالثّ  الحدث اشتعال لحظات مع تعاطيها في وارتباكٍ  دتردّ  بحالة ُتصاب ةاإلسالميّ 

 
 ضحايا أكثر كانت وشبابها بقياداتها المسلمين اإلخوان جماعة من أنّ  غموعلى الرّ  مصر، وفي
 كثير   شابهُ  ، قدغييرالتّ  بدء لحظة   يناير/ كانون الثاني 85 يوم إعالن منها موقف فإنّ  ؛ظامالنّ  قمع
 أنّ  ُتعلن وأخرى المشاركة، على ظتتحفّ  شفهّية تصريحات   صدرت عنهاف .واالضطراب دردّ التّ  من

 المشاركة أنّ  ُتعلن وثالثة الوضع، تدرس ما زالت هاوأنّ  إلى المشاركة دعوةً  تتلقَّ  لم الجماعة
 هانّ أ أي) ظاهرإلى التّ  زولالنّ  من الجماعة شباب تمنع لن هاوأنّ  ،القيادات بعض عبر ستكون
 (.المشاركة منهم تطلب لن اأيضً 
 أحزاب بعض مع اإلخوان جماعة موقف توافق فقد ؛المكتوبة البيانات يخّص  في ما اأمّ 

 بيان وقيعت عدم على( اصريوالنّ  والتجّمع الوفد) ظامالنّ  مع نسيقبالتّ  همتُتّ  كانت التي الُمعارضة
في  إلى المشاركة يدعو الذي)وهو البيان يناير /  كانون الثاني 81 يوم ادرالصّ  ةالسياسيّ  القوى

 البيان هذا وّقعت وقد (.يناير/  كانون الثاني 85 يتها فيأهمّ  دويؤكّ  ،الغضب يوم ظاهراتت
 محمد مثل ،ةياسيّ السّ  موزالرّ  وبعض الشبابّية والحركات واألحزاب ياسّيةالسّ  اتالفعاليّ ة غالبيّ 

 .(14)البرادعي
كانون  85 يوم قبل ياسيةالسّ  البيانات من اعددً  اإلخوان جماعة أصدرتفقد  ،أخرى هةٍ ج منو 
 فيه ثتتحدّ  ابيانً  الجماعة أصدرت ،يناير/  كانون الثاني 16 يوم ففي .(15)وبعده يناير/  انيالثّ 
 قانون إلغاء في: لتتمثّ  إصالحاتٍ  إجراء إلى المصري ظامالنّ  فيه ودعت تونس، في جرى اعمّ 
جراء ،ّشعبال مجلس وحلّ  ،وارئالطّ  – يناير/  كانون الثاني 88 يوم وفي. ةدستوريّ  تعديالتٍ  وا 

                                       
14 http://s.v22v.net/cL9QF 

يوم  011وثائق ر، عمرو هاشم ربيع، محرّ : محفوظة في كتاب ،ن السلطة واألحزاب والقوى السياسيةعجميع البيانات الصادرة  15
 (.8018ستراتيجّية، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسّية واإل يناير 52على ثورة 

http://s.v22v.net/cL9QF
http://s.v22v.net/cL9QF
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 عن فيه تتحدثّ  آخر   ابيانً  الجماعة أصدرت -الغضب يوم ظاهراتت من فقط يومين قبل أي
 المطالب فيه دتوأكّ  يناير،/  كانون الثاني 16 بيان بعد الجماعة كوادر مع األمني عاملالتّ 

 .الغضب يوم ظاهراتت إلى إشارةٍ  أيّ  يتضّمن لم البيان ولكنّ  ا،سابقً  المذكورة ةاإلصالحيّ 
ذا  بيانات نّ ؛ فإالغضب يوم ظاهراتت بدء قبل دالُمتردّ  الجماعة موقف تفّهم باإلمكان كان وا 

 المشهد طبيعة تقييم على القدرة إلى تفتقر كانت ،يناير 85 ثورة بدء بعد صدرت التي الجماعة
 ؛يناير/  كانون الثاني 89 يوم في ابيانً  الجماعة أصدرت فقد .مصر في يشتعل بدأ الذي وريالثّ 
ينبغي أن و  ،عبالشّ  من جزء   الجماعة أنّ على و  الغضب، يوم ظاهراتت مشروعيةعلى  فيه دتأكّ 

. اسابقً  المذكورة اإلصالحات تنفيذ إلى دعوتها بتكرار اكتفت هالكنّ  ،الّتظاهرات هذه في تشارك
ذا كانون  89 يوم في ضحتتّ  لم في مصر وريالثّ  المشهد مالمح أنّ  يرى بعضهم كان وا 

. ذلك يناير/  الثانيكانون  82 في الغضب جمعة بعد احاسمً كان  المشهد؛ فإّن يناير / الثاني
 إلى تدعو ال غير احتجاجات وليس ،اثوري   احراكً  يعيش المصري المجتمع أنّ  اواضحً  بات قدأّنه 

 "إسقاط عن يقلّ  لن ،الثورّية الميادين في المرفوعة المطالب سقف أنّ . كما تبّين إصالحاتٍ 
 البيان)من خالل  اإلخوان جماعة عند المطالب سقف لكن  في المقابل؛ ظّل  .ئيس"والرّ  ظامالنّ 

 مع ؛ابقةالسّ  اإلصالحات إطار في يدور يناير / كانون الثاني 86 السبت يوم أصدروه الذي
 ظامالنّ  إلسقاط ذكرٍ  أيّ  دونو  الوطني، الحزب غير من ةانتقاليّ  حكومة تشكيل ضرورة إضافة
 بيانها في سوى ظامالنّ  إسقاط إلى عوةالدّ  سمّيةالرّ  بياناتها في الجماعة ُتعلن ولم. ئيسوالرّ 
من  على الرغم ؛"إسقاط" مفردةولم تستخدم فيه  .يناير/  كانون الثاني 81 ثنيناال يوم ادرالصّ 
 ."ترك" مفردة -عوض ذلك- استخدمت إّنها بل ورة،الثّ  ساحات في المرفوعة ئيسةالرّ  المفردة هاأنّ 

 لطةالسُّ  كّله ظامالنّ  هذا "يترك ىحتّ  الشعبّية االحتجاجات استمرار إلى بيانها ذاك في دعتوقد 
 إشارتها في "انتفاضة" مفردة تستخدم، الجماعة بيانات ظّلت كما .وبرلمانه" ووزرائه وحزبه برئيسه
 فبراير./  شباط 8 في ادرالصّ  بيانها في سوى "ثورة" مفردة تستخدم ولم. وريةالثّ  الحالة إلى
 وطبيعة مصر تعيشه الذي ياسيالسّ  التحّول حجم تقييم في واالرتباك دردّ التّ  هذا ادً ُمجدّ  ضحاتّ و 

إلى  سليمان عمر ئيسالرّ  نائب دعوة الجماعة قبول ؛ من خاللالميادين في وريالثّ  المشهد
 .فبراير/  شباط 2 يوم في الحوار
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 اإلخوان كوادر أنّ  حقيقة مع يتنافى ال ،ورةالثّ  بداية في وبياناتها الجماعة لمواقف صدالرّ  هذا إنّ 
 موقعة يوم ورةالثّ  حماية في تاريخي   دور   لها كان الجماعة وأنّ  ،كبيرةٍ  بأعدادٍ  ذلك بعد شاركوا
 داخل المفكِّر العقل قدرة إلى اإلشارة كانالهدف من هذا الّرصد و  .(16)فبراير/  شباط 8 الجمل

ى ذلك، إل ااحتياجً  ياسيةالسّ  األطراف أكثر أّنها ؛ السّيماثوري   حدثٍ  مع عاطيالتّ  على الجماعة
 لكونها يمقراطيّ الدّ  حّولالتّ  ومن منه استفادةً  األطراف وأكثر للقمع، اضً تعرّ  األشدّ بحكم أّنها كانت 

 .مصر في سياسي   تشكيلٍ  أضخم
 حول الجدل من واسعةٍ  مساحةٍ  في اإلخوان جماعة دخلت ؛ئيسالرّ  يوتنحّ  ظامالنّ  إسقاط وبعد
وحول  العسكري، والمجلس ورةالثّ  شباب مع تعاطيها وحول ،المرحلة اتوأولويّ  ياسيالسّ  أدائها

إلى  عواتالدّ  من عددٍ  في المشاركة ورفضها الحزبّية، والمكاسب الوطنّية المصالح بين الُمفاضلة
 لم بعوبالطّ  ورة.الثّ  مطالب لتحقيق العسكري المجلس على غطالضّ  إلى تهدف ةٍ مليونيّ  مظاهراتٍ 

 تحمل إعالم ووسائل ون،سياسيّ  خصوم   عليهم مارسه الذي والتشويه التجّني من المشهد هذا يخلُ 
 الوسائل مستوى على سواء   للجماعة، اإلعالمّية داةاأل ضعف ِظلّ  في ؛ وذلكُمسبقة سلبّية مواقف

 .الجماعة باسم ثتتحدّ  التي القيادات واختيار اإلعالمي الخطاب مستوى على وأ
 االنشقاق حاالت من عددٍ  على اأيضً  الباب فتحقد  ؛اتاألولويّ  تقدير في باينوالتّ  الجدل، هذا لكنّ 

 وأعضاء ،لاألوّ  الصفّ  في ينقياديّ  لدى تلك الحاالت بعضوقد ُسّجل  .الجماعة عن واالنفصال
، (17)الجمهورّية لرئاسة حالمرشَّ  الفتوح أبو عبد المنعم :أمثال من) اإلرشاد مكتب في ينتاريخيّ 
 محمد المرشد نائب وقبله االنتخابّية، إلى حملته واانضمّ  الذين الجماعة ناشبّ  من مجموعة   ومعه
 سأسّ  الذي) عفرانيالزّ  براهيمإ :أمثال من ،معروفةٍ  قياداتٍ  لدى اآلخر بعضسّجل الو  (. حبيب

                                       
وذلك في تقرير كتبته في صبيحة يوم  ؛فبراير(/  شباط 8ر عن دور شباب اإلخوان في يوم موقعة الجمل )تحدثُت بشكل مبكّ  16

 نت: ُنشر التقرير في الجزيرة. فبراير عن مشاهداتي من وسط الميدان، ونشرته في صفحتي في الفايسبوك، ثمّ /  شباط 8الخميس
http://s.v22v.net/gqcy4 

17 http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=86198&SecID=211 

http://s.v22v.net/gqcy4
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=86198&SecID=211
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=86198&SecID=211
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 حزب سواأسّ  الذين) يبالدّ  وعبد المجيد ،هيكل دومحمّ  ،داود وخالد ،(18)(هضةالنّ  حزب
 ،لطفي إسالم :أمثال من ،الجماعة في ةابّ الشّ  القيادات من عددٍ  إلى إضافةً هذا . (19)(يادةالرّ 

كانون  85 لثورة المنظِّمة ليعةالطّ  من -منهما فردّيةٍ  بمبادرةٍ – كانا ذيناللّ ) اصالقصّ  ومحمد
 وأحمد ،المشدّ  وعلي ،اسعبّ  ومحمد ورة،الثّ  شباب ائتالف مجلس في وعضوين (،يناير / الثاني

 تأسيس في شاركوا الذين ؛الجامعات في الطالبّية والقيادات المدّونين من وسواهم ،عبد الجواد
 .(20)الجماعة من إخراجهم وقعو  ،"المصريّ  يارالتّ  "حزب

 تماسكها في ريؤثّ  لم ،وجيزةٍ  زمنّيةٍ  ةٍ مدّ  خالل االنفصال في واليالتّ  هذا من أنّ  غموعلى الرّ 
 لحظات في ماسكالتّ  على القدرة تملك الجماعة أنّ  إلى ُيشير هفإنّ  ؛الحالي االنتخابي ورصيدها
 محك   على سيجعلها ذلك وأنّ  .والُحرّية االنفتاح لحظات في تستطيعه اممّ  أكثر ،والِمحن االبتالء
للبرهنة و  ،الجماعة داخل والهيكلي الفكريّ  اإلصالح على قدرتها إلثبات ؛الُمستقبل في حقيقيّ 

 .صفوفها داخل زةالُمميّ  والقيادات الكوادر على على المحافظة
 -انسبي  - لإلصالح" اليمني "التجّمع في المتمّثلة ةاإلسالميّ  الحركة تحظىف اليمن، في اأمّ 

 ولالدّ  في ةاإلسالميّ  للحركات الُمتاحة بالمساحة قورنت ما إذا ،واالنتشار للعمل أكبر بمساحةٍ 
 نفسه الوقت وفي عديدة، لسنين لطةالسّ  في اكانوا أطرافً  ،اإلصالح تجّمع رموز فبعض .األخرى

 .الُمعارض المشترك" قاء"اللّ  أحزاب تجّمع في األكبر السياسّية الكتلة هو اإلصالح تجّمع فإنّ 
 اليمن في الُمعارض ياسيالسّ  الوسط بدأ ؛مصر ثمّ  تونس في ةالعربيّ  وراتالثّ  اشتعلت عندما لذلك
 لفكرة اسً متحمّ  يكن لم اإلصالح تجّمع أنّ  اواضحً  وبدا .لطةللسّ  الجذري" غيير"التّ  سؤال يطرح
ل وكان ورة،الثّ   سياسّية مطالب صياغة على المشترك" قاء"اللّ  في المعارضة أحزاب فقتتّ  أن ُيفضِّ
نهاء وريث،التّ  كمنع) كبيرةٍ  بإصالحاتٍ  القيام إلى إضافةً  مانات،الضّ  بعض تتضّمن ؛لطةللسُّ   وا 

                                       
18 http://www.almasryalyoum.com/node/383581 

19 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301723&IssueID=2178 

20 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=439866 

http://www.almasryalyoum.com/node/383581
http://www.almasryalyoum.com/node/383581
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301723&IssueID=2178
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301723&IssueID=2178
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=439866
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=439866
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 ة إصالحاتٍ بعدّ  والقيام ،8018 سبتمبر/  أيلول في ئاسيةالرّ  فترته بنهاية ئيسالرّ  حكم
 قيام إلى ستدعو كانت ؛المطالب هذه لتحقيق لطةالسُّ  على غطالضّ  أجل ومن .(...ةدستوريّ 
 .(21)يمنّيةٍ  ُمدنٍ  ةعدّ  في ظاهراتٍ تو  شعبّيةٍ  مسيراتٍ 

 بدأت –احتجاجّيةً  حركاتٍ  أو ثوراتٍ  شهدت التي العربية ولالدّ  كلّ  فيومثلما هو الّشأن – لكن
المساء  في) فبراير/  شباط 11 الجمعة يوم وريالثّ  عملها اليمن في الُمستقّلة الشبابّية المجموعات

 في احتجاجات بدأت. فقد تعز مدينةفي  وذلك ،(المصري ئيسالرّ  يتنحّ  فيه ُأعلن الذي نفسه
 منذ دواوأكّ  ،مفتوحٍ  اعتصامٍ  بدء يومها بابالشّ  روقرّ  ة،العفويّ  من كثير   فيها بطريقةٍ  اليوم ذلك
 هذا عن نتج وقد .ظام"النّ  "إسقاط هو واحدٍ  مطلبٍ  في صتتلخّ  مطالبهم أنّ  األولى وهلةال

 إلى واالعتصام الّتظاهرات إلى انتقال ذلك وأّدى لطة،السُّ  مع عنيفة   مواجهات   االعتصام
 وأمام .تعز مدينة في بدئها من أسبوعٍ  بعد أي فبراير،/  شباط 12 الجمعة يوم صنعاء العاصمة

 في المشترك" قاء"اللّ  الفتة تحت المنضوية األحزاب رتقرّ  ؛اليمن في الُمشتعل وريالثّ  المشهد هذا
ثر ذلك،  .وريالثّ  الحراك هذا في امشاركته إعالن فبراير/  شباط 88 يوم تلك األحزاب  شّكلتوا 
 على وقدرتها الجماهيري امتدادها بسبب ؛ورةللثّ  ةٍ قويّ  دعامةٍ  أحزاب (اتحديدً  اإلصالح وتجّمع)

 عن ُمختلفٍ  بسقفٍ  يقبل -المشترك قاءاللّ  أحزاب مع بقّية– اإلصالح تجّمع ظلّ  لكن. الحشد
 نائب يوتولّ  ئيس،الرّ  يتنحّ  بطلب اإلصالح تجّمعفإذا ما اكتفى  .ورةالثّ  شباب مطالب سقف
 شباب ؛ فإنّ الخليجّية المبادرة في كما ،انتخاباتٍ  إجراء حين إلى تةالمؤقّ  لطةالسُّ  مقاليد ئيسالرّ 
 .ومحاكمتها -فقط ئيسالرّ  ال– ابقالسّ  ظامالنّ  اتشخصيّ  كلّ  بإسقاط طالب قد ورةالثّ 
 

                                       
معظم المعلومات التي وردت في الدراسة عن الثورة اليمنية حصلت عليها من حوارات مباشرة أجريتها مع بعض قادة اللقاء المشترك  21

بهدف تدوين يوميات الثورة. وقد نشرت هذه اليوميات في  ؛8011يوليو /  تموز 19و 12وشباب الثورة خالل زيارتي إلى صنعاء بين 
يوميات الثورة: من ميدان التحرير.. إلى نشرتها في كتابي:  بموقع المقال تحت عنوان: "الطريق إلى ساحة التغيير"، ثمّ  حلقات ستّ 

 (.8018)بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر،  سيدي بوزيد.. حتى ساحة التغيير
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 بسبب السياسي قراره في انقسامٍ  أوسع اإلسالمي نميةوالتّ  العدالة حزب المغرب، شهد وفي
 المغربّية المدن كلّ  في واسعةٍ  ظاهراتٍ ت تنظيم إلى ُمستقّلةٍ  شبابّيةٍ  مجموعاتٍ  دعوة من الموقف

 وتأسيس ستور،الدّ  في ةجذريّ  إصالحاتٍ  بإجراء الُمطالبة إلى تهدف فبراير،/  شباط 80 يوم
 .برلمانّيةٍ  ملكّيةٍ 
 األمر وهو ؛الّتظاهرات هذه في ُيشارك لن الحزب أنّ  ،كيران بن عبد اإلله العامّ  األمين أعلنفقد 
 جوعالرّ  دون ن ذلك القرارع أعلن كيران بن أنّ  دواأكّ  الذين الحزب قيادات من عدد   رفضه الذي

 المشاركة تجاه اُمنقسمً  بدوره األمانة مجلس وكان .(ةالعامّ  األمانة مجلس) الحزب ساتإلى مؤسّ 
 بن موقف مع فقونيتّ  المجلس أعضاء بعضفيه  كانالوقت الذي  ففي .الّتظاهرات هذه في

لون آخرون كان ؛كيران  من الُمشاركة إعالن دون، مت""الصّ  في الحزب موقف يتمّثل أن ُيفضِّ
سعد  الحزب في الوطني المجلس ورئيس ابق،السّ  العامّ  األمين هؤالء رأس علىكان و  .عدمها
 في المشاركة ضرورة ىير  األمانة مجلس أعضاء من ثالث فريق   كانحين  في العثماني، الدين
 للحزب، ةالبرلمانيّ  الكتلة ورئيس نمية،والتّ  العدالة صقور أبرز أحد متهمقدّ  وفي ،الّتظاهرات هذه

 الحزب دون مشاركة عدم أعلن ،كيران بن عبد اإلله العام األمين وألنّ  .ميدالرّ  مصطفى الُمحامي
 ،ينحميد الدّ  وعبد العلي ،ميدالرّ  مصطفى المحامي صدرأ ؛ فقدةالعامّ  األمانة مجلس إلى جوعالرّ 

 ألسبابٍ  ،الّتظاهرات هذه في بالمشاركة اقرارً  الحزب قيادات من وآخرون ،وبانيالشّ  والحبيب
 استقالتهم( والشوباني وحميد الدين، الرميد،) الثةالثّ  هؤالء أعلن ثمّ  .خاص   بيانٍ  في ذكروها عديدةٍ 
 تسوية إثر على أسابيع ةعدّ  بعد تلك استقالتهم عن عدلوا، و ةالعامّ  األمانة مجلس ةعضويّ  من

 شبيبة قطاع على غطبالضّ  قامفقد  ؛للحزب العامّ  األمينكان  كيران بن عبد اإلله نّ وألقاموا بها. 
 80 ظاهراتت في المشاركةفي  تهنيّ عن  لنلّما أع (اآلالف يضمّ الذي  نميةوالتّ  العدالة
 .(22)الُمشاركة من انسحابهاب ادً ُمجدّ  الشبيبة تصّرح ذلك؛ . وبسببفبراير / شباط

                                       
حصلت عليها من  ؛ قدفبراير/  شباط 80غربي من حركة المعلومات التي وردت في الدراسة عن موقف حزب العدالة والتنمية الم إنّ  22

. وقد نشرت 8011فبراير /  شباط 81إلى  17الممتّدة من حوارات مباشرة أجريتها في المغرب مع بعض قادة الحزب، وذلك في الفترة 
 .لتغييريوميات الثورة: من ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساحة اصيل هذه الحوارات في كتابي: اتف
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 ها،في جرت التي األوطان في االستبدادي اإلرث طاولة بمسح قد قامت العربّية وراتالثّ  كانت إذا

 الحركات أنّ  على اإلجماع ُيشبه ما هناك كان فقد ؛ومفتوحٍ  حر   سياسي   فضاءٍ  في وأدخلتها
 في حليلالتّ  هذا صدق وقد .العربي العالم في يمقراطيالدّ  حّولالتّ  من األكبر ابحالرّ  هي اإلسالمّية

 أمر وهو .(والمغرب ومصر، تونس، في كما) نزيهة   ة  انتخابيّ  ات  عمليّ  فيها قامت التي الدول كلّ 
 أسئلةً  أمامها وسيطرح ،(لطةالسُّ  فضاء) عليه تعتد لم جديدٍ  فضاءٍ  إلى ةاإلسالميّ  الحركات سينقل
 :ددالصّ  هذا في مالحظاتال بعض يأتي وفي ما قبل، من تخضها لم جديدةً  ياتٍ وتحدّ 
 الحياة في "الصفرية" المرحلة هذه استيعاب على قدرتهاأن تثبت  ةاإلسالميّ  الحركاتعلى  -1
 وخطاب رورة"الضّ  "فقه من واالنتقال ابق،السّ  ياسيالسّ  اإلرث ضغط من خلصوالتّ  ة،ياسيّ السّ 

 وراء عيالسّ  ا تجّنبعليها أيضً و  .والُحرّ  المِرن ياسيالسّ  الخطاب مرحلة إلى بر،والصّ  االبتالء
 المرحلة هذه في لطةالسُّ  كعكة من نصيبٍ  أكبر على الحصول محاوالت عبر ،حظةاللّ  مكاسب

 حّيز إلى القلقة التحوّ التّ  مساحة بعد المجتمعات فيها تتجاوز لم التي ؛اسةالحسّ  ياسّيةالسّ 
 من بكثيرٍ  ُتمسك( ةالعلمانيّ  خبةالنّ  ة،الرأسماليّ  القوى الجيش،) قليديةالتّ  القوى ما زالتف .االستقرار
 على ةاإلسالميّ  الحركة ةأولويّ  ترتكز أن يجب لذا، ة.والسياسيّ  ةواالقتصاديّ  ةاألمنيّ  ولةالدّ  مفاصل

 ياسيالسّ  الفضاء الستمرار اضمانً  لتكون ؛اسخةوالرّ  لبةالصّ  المدنّية ساتوالمؤسّ  القانون دولة بناء
 .الُمستقبل في الحرّ 
 
ترسيخ إذ ينبغي  ؛الداخلي والهيكلي الفكري فضاءها تطّور أن اإلسالمية الحركة على -8

 وتجاوز ،افةٍ وشفّ  مفتوحةٍ  بانتخاباتٍ  القيام عبر ،الحركة ساتمؤسّ  في ةيمقراطيّ الدّ  الممارسة
 بين وافقاتوالتّ  زكياتالتّ  على -اأحيانً - المسؤولين اختيار في تعتمد كانت التي القديمة األساليب
 .شكلّية   انتخابات   جرت إن ىحتّ  ؛افذةالنّ  القيادات من محدودةٍ  مجموعةٍ 

ذا  أدواتها طّورت قد ،(والمغرب تونس في) العربي المغرب في ةاإلسالميّ  الحركات بعض كانت وا 
 حول تدور كالتي) ياسيالسّ  بالفكر مرتبطة ة مسائلعدّ  بشأن راتهاتصوّ  وأنضجت ،المفهومّية
 والمواطنة الهوّية وقضايا ،ةالغربيّ  وائروالدّ  العلمانّية بالقوى والعالقة ،ولةبالدّ  ينالدّ  عالقة طبيعة

ما  العربي المشرق في اإلسالمّية الحركات بعض فإنّ  ...(؛والخاّص  العامّ  الفضاءي نو  ، والُحرّيات
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 الُمحافظين بين اواسعً  جداًل  داخلها في تعيش وما زالت المسائل، هذه من اكثيرً  تحسم لم زالت
 .ينواإلصالحيّ 

 
 "هضةالنّ  حزبفيه " حسمالوقت الذي  ففي .ياسيوالسّ  عويالدّ  المسارين بين الفصل أهمّية -8
 ناجحٍ  نموذجٍ  إنتاج المغرب في ةاإلسالميّ  الحركة استطاعتو  ،"سياسي   "حزب   هبأنّ  خياره ونسيالتّ 
 في ةاإلسالميّ  الحركات بعض بقيت ؛ياسيالسّ  والحزب عويةالدّ  الحركة بين الكامل الفصل في

بمنزلة  يكون حزبٍ  تشكيل إلى تلجأ. إذ أّنها غالًبا ما بوضوحٍ  داخلالتّ  هذا تمارس العربي المشرق
 داخلالتّ  هامش من يوّسع أمر   وهو ؛الجماعة قيادة لقرارات ادومً  ويخضع للحركة، ةٍ سياسيّ  ذراعٍ 
 وبين الفضاء الواقعّية، والحسابات حالفاتوالتّ  كتيكالتّ  على يعتمد الذي ياسيالسّ  الفضاء بين
 دون- سُيسهم داخلالتّ  وهذا. اإلغاثي والعمل عوةوالدّ  عليموالتّ  ربيةالتّ  على يعتمد الذي عويالدّ 
 بين االرتباط فكّ  وعدم الجمعة، ومنابر الفتاوى وتسييس ،عويالدّ  العمل تسييس في -شك  
 ،ياسيالسّ  نافسالتّ  مناطق من اكثيرً  سيجعلاألمر الذي  وهو .ياسة"السّ  و"رجل اعية"الدّ  / يخ"الشّ 

 ُمفردات يستلهم الذي ينيالدّ  راعالصّ  حّيز في وتدخل ،والبرامج" "المشروعات مساحة تتجاوز
 .ينللدّ  والعداء والبدعة والفسق االنحراف

 
 في يجعلها ال فضاء   وهو ؛الُمعارضة فضاء في ادومً  تعيش كانت ،ةاإلسالميّ  الحركات إنّ  -2

 حّيز في ادومً  ُيبقيها بل المجتمع، إلدارة العملّية جربةالتّ  محكّ  على يضعها وال االختبار، موقع
 . لطةالسُّ  إلخفاقات قدوالنّ  شريحوالتّ  قييمالتّ  مقاعد وعلى ،ةالمسؤوليّ  من رةالُمتحرّ  المثالّية

ذا  وهي ،"الواقعّية" درجات أعلى بطبيعتها ُتمارس لطةالسّ  فإنّ  ؛"ةً "مثاليّ  ادومً  الُمعارضة كانت وا 
 عن المسؤولة فهي .واألمنّية واالقتصادّية السياسّية بمستوياته تلتزمو  ،الواقع لضغوط ادومً  تخضع
 ،الوظائف وتوفير ،االستثمار وتنشيط ،االقتصاد وتنمية ،السياسّية األزمات وحلّ  ،األمن توفير

 للقرى الخدمات ومدّ  ،ةوالصحّ  عليمالتّ  وتحسين ،التضّخم من والحدّ  ،البطالة ِنسب وتقليص
 ُسلطةٍ  أيّ  على ضاغطةٍ  ملّفاتٍ  من ذلك إلى وما ة،العشوائيّ  المناطق مشاكل وحلّ  ، واألرياف
 مشروع في األولى الخطوة أمام يضعهم ؛االنتخابات في يناإلسالميّ  نجاح فإنّ  لذلك،. ةسياسيّ 

 .والمجتمع ولةالدّ  إدارة في جاحالنّ  على قدرتهم إلثبات الكبير االمتحان
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 المدى في ستكون( اإلخوان بعد ما وحركات اإلخوان جماعات) ةاإلسالميّ  الحركات أنّ  أعتقد -5

 ولةالدّ  لمدنّية امنةالضّ  الكبرى الكتلة -ثوراتٍ  شهدت التي العربّية ولالدّ  وفي- المنظور
 هي ،اًل أوّ  لكونها وذلك .اإلسالمّية المرجعّية مع ُمنسجمٍ  اتيهويّ  فضاءٍ  ظلّ  في، تهاوديمقراطيّ 

ارات تيّ  :متناقضين ينسياسيّ  طرفين لوجود ،اثانيً و .العدد حيث من األوسع ةياسيّ السّ  الكتلة
 من كثيرٍ  على ظتتحفّ  ما زالت(، صوفّيةً  وأ سلفّيةً  وأ ةً تقليديّ  كانتء سوا) جهة من ُمحافظة
 منة علمانيّ ت اراتيّ و راث.بالتّ  مرتبطةٍ  ةسياسيّ  تطبيقات إلى وهي مشدودة   ولة،الدّ  مدنّية قواعد
 ةالهويّ  ومن المجتمع، تدّين من حادّ  موقف بعضها عند ،(يسارّية أو ليبرالية) أخرى جهةٍ 

 التي وهي ؛المجتمع في وازنلتّ ، ضماًنا لةاإلسالميّ  الحركة من سيجعل ما وهذا .ولةللدّ  ةاإلسالميّ 
 .والحداثة ةالهويّ  بين المواءمة إيقاع ضبط مسؤولّية تتحّمل

 

 بيع العربيون والرّ السلفيّ 
أّثًرا بما وت ،العربّية وراتالثّ  فيمّما جرى  دمةبالصّ  إصابةً  ياسيةوالسّ  الفكرية ياراتالتّ  أكثر أنّ  يبدو

 أن ،خاطفةٍ  تاريخّيةٍ  لحظةٍ  في وراتالثّ  استطاعت . فقدالسلفيّ  ارالتيّ  هو؛ اوسياسي   افكري  حدث 
 من بقدرٍ  مع الفكر يتعامل وكان .عليهما يعتد لمفي الّسياسة والفكر،  ُمختلفين فضاءين إلى تنقله

 ."الفتوى" ابةبوّ  من ةياسيّ السّ  المسائل من كثيرٍ  مع ويتعاطى عالي،والتّ  القطيعة
 المواقف بعض في بايناتالتّ  من قدر   لديهم ،وشيوخٍ  مجموعاتٍ  من بطبيعته لفيالسّ  ارالتيّ يتكّون و 

 هذهلو  .أسيسيالتّ  الفكري الُمشترك من واسعة مساحةٍ  على فقونيتّ  همولكنّ  ؛ياسيةوالسّ  ةالفكريّ 
 بشكلٍ - ُمرتبط   وغالبها واألدوات، الُمصطلحات ناحية من دة  وُمحدّ  واضحة   معالم المساحة
 واألحكام رعّيةالشّ  السياسة كتب في المحفوظ اإلسالمي اريخالتّ  في ياسيالسّ  راثبالتّ  -عضوي  

 .لطانّيةالسُّ 
 الدن، بن عقد أنهت هاأنّ  ، هوالفكري المستوى على العربّية وراتالثّ  به قامت ما أبرز ولعلّ 

 11 تفجيرات قبل ما ومنذ- األخير العقد في انشغل العربي فالعالم البوعزيزي؛ عقد ودّشنت
 اراتوتيّ  القاعدة تنظيم تبّناها التي الفكرة وهي ياسية،السّ  لطةللسّ  الُعنفي غييرالتّ  بفكرة -سبتمبر
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 الفقه كتب في طويلٍ  شرعي   تأصيلٍ  على كاءً اتّ  ،الُمسّلح" "الُخروج عنوان تحت ة،الجهاديّ  السلفّية
 البوعزيزي محمد باحتجاج بدأت التي السلمّية العربّية وراتالثّ  انطلقت وحين. ةرعيّ الشّ  ياسةوالسّ 
 ؛(أحدٍ  على يعتدي أن دوناإلرادي  بالموت احتجاجه عن ُيعّبر أن رقرّ  الذي) بوزيد سيدي في
 االحتجاج عبر غييرالتّ  فكرة إلى بانتقاله الُعنفي" غيير"التّ  فكرة يتجاوز أن العربي العالم كاد
 .لميالسّ 
 تدور فهي ؛المرحلة هذه مع التعامل ُيجيد ،(العنفي التغيير) الدن بن عقد في السلفي الفكر كان
 انقسم لذلك. كهذه حاالتٍ  مع عاملالتّ  في طويل   وسياسي   فقهي   إرث   وعنده داولي،التّ  فضائه في
 :إلى العربي العالم شهده الذي العنفي غييرالتّ  مسألة في مواجهة لفيالسّ  ارالتيّ 
 .الشرعّية أرضّيتها مع ينسجم تأصياًل  له وقّدمت لوك،السّ  هذا ارتضت مجموعاتٍ  -1
وذلك  .بعضه على حّفظوالتّ  لوكالسّ  هذا جزٍء منب القبول بين يتراوح موقفها كان ومجموعاتٍ  -8

 ولالدّ  في أو فقط دولهم سواء في ،ينالغربيّ  أو كّيينر ياألم ضدّ  العنف باستخدام كالقبول
 في استخدامه رفض أو ،فقط المسلمين ضدّ  العنف استخدام رفض نفسه آلنا وفي؛ اإلسالمية

 .غيرهم أو المسلمين ضدّ  كان سواء ةاإلسالميّ  ولالدّ 
 ولالدّ  وفي ،المسلمين أو ينالغربيّ  ضدّ  اتمامً  العنف استخدام ترفض كانت ومجموعاتٍ  -8

 مسائل على كئتتّ  ة  تفصيليّ  ة  شرعيّ  اعتبارات   ذلك في ولهم .سواءٍ  حد   على ةواإلسالميّ  ةالغربيّ 
 شرعي" إمامٍ  خلف سوى الجهاد و"عدم ،رعية"الشّ  و"المصلحة والمواثيق" العهود "احترام :مثل
ذا ما كانوا ..ذلك وغير  في يختلفون؛ فإّنهم شرعي كأصل الُمسّلح" "الخروج مبدأ يرفضون ال. وا 
 .فيه المصلحة قوتحقّ  واعتباراته شروطه طبيعة

 
 في السلفيّ  الفكر عند المرحلة هذه وقعت ،(السلمّية وراتالثّ ) البوعزيزي مرحلة بدء مع لكن

 ث مَّ  ومن .ياسيالسّ  تراثنا في تاريخّية تجارب له ليس لميالسّ  غييرالتّ  لكون ؛"تنظيري   "فراغٍ  منطقة
 .رعّيةالشّ  ياسةوالسّ  الفقه في نظري   باعتناءٍ  يحظ لم
 -الجهادّية" لفّيةالسّ  "جماعات ىوحتّ  ،لطة"للسُّ  الوالء "تيارات أقصى من- لفّيةالسّ  ياراتفالتّ 

)ومن تلك المفاهيم نذكر:  ومفاهيمهثقله  بكلّ  اإلسالمي ياسيالسّ  راثبالتّ  وثيقٍ  بشكلٍ  مرتبطة  
 ا،واحدً  امفاهيمي   انظامً  تملك ي(. وهإلخ ...البيعة، ورىالشّ ، الخروج، الفتنة، اعةالطّ ، األمر وليّ 
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 فخبرتها لذلك، .العامّ  اإلطار في فقتتّ  هاولكنّ  ؛اتوالجزئيّ  اتواألولويّ  قديرالتّ  في تختلف وقد
رثها  ال هماولكنّ  المفاهيم، هذه مساحة في تدور التي القضايا مع عاملالتّ  في ُيسعفانها النظري وا 

 بعدُ  تنتقل لم فهي .وأفكارها بأدواتها والُمرّكبة الحديثة السياسّية المنظومة مع عاملالتّ  في ُيسعفانها
 وما زال ،لطات"السُّ  وفصل ستوريةالدّ  ساتالمؤسّ  "دولة فكرة مع ظريالنّ  لتعاطيإلى مرحلة ا
 ونظامه ،"فرد   ُيديرها كوينالتّ  بسيطة ةٍ مركزيّ  "دولةٍ  إطار في يدور لفيالسّ  ياسيالسّ  أغلب الفكر
 :(23)التّالي فضاءفلك ال في يدور السياسة في المفاهيمي

 .عليه بروالصّ  طاعته تجب ،"أمرٍ  "وليّ  لطةالسّ  رأس على أنّ  -١
: ومع االختالف في هذه المسألة، وفي تعيين سبب الخروج الُحّكام" على "الخروج مفهوم – ٢

 القضيةكذلك؟(؛ فإّن  والِفسق الُظلم ظهورعند  أم ،فقط البواح للكفر  الحاكم ارتكابعليه )عند 
 ة،اريخيّ التّ  جربةوالتّ  الفقه في وواضح دُمحدّ  معنى له "الخروج" أنّ في هذا السياق؛ هي  األهمّ 

 .الُعنفي غييرللتّ  طريقة وهي ،الُمسّلح" "الخروج في يتمّثلو 
هذه المسألة. فهل تكون  في موقفهم من اختالفٍ  على: وهم كذلك للحاكم صيحةالنّ إسداء  -٣

إلى  عوةالدّ  ةنزلبم فتكون أيضا، الع ل ن في تكون أن ُيمكنفحسب؛ أم  السرّ  فيالّنصيحة 
 ؟اإلصالح

 وهي .ياسيةالسّ  لطةالسُّ  تجاه وأ الُمجتمع تجاه سواء المنكر، عن هيوالنّ  بالمعروف األمر -٤
 .إلى اإلصالح دعوة   اأيضً 
 .للحاكم مدى الحياة اعةبالطّ  التزام وهي البيعة، -٥
 ،سياسّيةٍ  حمولةٍ  على اعملي   ينطوي هلكنّ  ؛ُمنضِبطٍ  وغير فضفاض   مفهوم   وهي الفتنة، -٦

 .والعدالة يةالُحرّ  على واالستقرار األمن تقديم فكرة حول تتمحور
 

                                       
 الغياثيألبي يعلى الفراء، و األحكام السلطانّيةألبي الحسن الماوردي، و األحكام السلطانّيةتجد تفصيلها في بعض الكتب منها:  23

 .غيرهم..بن تيمية، و ال السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعّيةألبي المعالي الجويني، و
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 موقف أنّ  يعني ال بعبالطّ  وهذا .لفيالسّ  الفكر في إرث   ولها مألوفة  ، السابقة المفاهيم كلّ إّن 
 المصلحة وتقديرات وابطوالضّ  الشروط في اختالفات ثّمة بل ؛ُمتشابه   منها لفيةالسّ  اراتيّ التّ 

 ةقشانم ليس هنا والمهمّ  لفي،السّ  ياسيالسّ  الفكر في ة  مستقرّ  ممفاهي من األمور. غير أّنها وسواها
 .الفكر هذا في لطة"للسُّ  لميالسِّ  غيير"التّ  لـ اموقعً  نجد ال ناأنّ  إلى اإلشارة بل ؛المفاهيم هذه

 فهو ؛واضحٍ  بارتباكٍ  لفيالسّ  الفكر صيبأُ  ،مصر ثمّ  تونس في لمّيةالسّ  وراتالثّ  بدء فمع لذلك،
 ةأئمّ  على الخروج كما يعرف معنى ،بواح   كفر   جدوُ يكون متى  ح"الُمسلّ  "الخروج أنّ  يعرف
 ."الفتنة" من ُتحذِّر عديدة   وتجارب نصوص   وعنده المنكر، عن هيوالنّ  بالمعروف واألمر الجور،
 .وسياسي   فقهي   فراغٍ  منِطقة في عندهقد وقعت  السلمّية" العربّية "الثوراتفإّن  لذلك،

 من لفّيةالسّ  اراتوالتيّ  يوخالشّ  موقف في حصل الذي لالرتباك ئيسالرّ  المدخل هو الفراغ هذاو 
 :إلى وجماعاته بشيوخه لفيالسّ  ارالتيّ  فانقسم لمّية،السّ  وراتالثّ 
 تجارب من كثيرٍ  في ذكرها ورد التي من "الفتنة" هاألنّ  لمّيةالسّ  وراتللثّ  رافضةٍ  مجموعاتٍ  -1
 ،شرعّيةٍ  ببيعةٍ  له ُملتزمة هاأنّ  ترى بل ،الحاكم كفر ترى ال وهي .والُمعاصر القديم اريخالتّ 

 .عليه الخروج يجوز ال ُمتغّلب   إمام  واالعتراف بأّنه 
 عليه الخروج من ُتمانع ال هيف لذا، "؛البلدان "كافر   هذه في الحاكم أنّ  ترى مجموعاتٍ  -2

 .عليه القدرة امتلكت ما متى الحبالسّ 
 ولكونها وضوحها، لعدم وذلك ؛الثورات هذه تأييد مسألة في بقيت صامتةً  مجموعاتٍ  -3

 .السياسي فكرهم في "نازلة"
 قامت هاولكنّ  ؛لمّيةالسّ  وراتالثّ  هذه تجاه الموقف تحديد في ُمرتبكةً  كانت مجموعاتٍ  -4

 رعيالشّ  الموقف في لوضوحٍ  ال في الغالب، ةوسياسيّ  ةحركيّ  لدوافع وذلك ،رٍ متأخّ  بشكلٍ  بتأييدها
 .منها
 أييدالتّ  لهذا راتٍ مبرّ  دُتحدّ  لم هالكنّ  ؛ُمبكِّرٍ  بشكلٍ  لمّيةالسّ  وراتالثّ  بتأييد قامت مجموعاتٍ  -5

 غمعلى الرّ  ؛ام"الُحكّ  على "الخروج بفكرة لمّيةالسّ  وراتالثّ  ألحقت هاأنّ  أو .ظريالنّ  إرثها مع ينسجم
 .الحوالسّ  بالعنف مرتبط   الفقه في الخروج من أنّ 
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؛ وذلك يمقراطّية"والدّ  "الُحرّية بـ الُمطالبة الفتة تحت وراتالثّ  هذه، بسبب قيام أكثر االرتباك ويبدو
 ظامالنّ  شرعّية عدم في حاسمةً  مواقف السلفيّ  يارالتّ  اتأدبيّ  فيه تطرح الذي الوقت في
 .يمقراطيالدّ 
 

 الجهاديَّة؟ لفيَّةالسّ  في وراتالثّ  أحدثت ماذا
اختالفها في  دون) غييرالتّ  في العنف استخدام فكرةمن  امتباينً  السلفّية ياراتالتّ  موقف كان إذا

 تنظيم لُيمثّ  الذي الجهاديّ  لفيّ السّ  ارالتيّ  فإنّ  ؛(بشروطه على الحاكم حالُمسلّ  الخروج جواز أصل
 غييرالتّ  أنّ تصّور  في اوحاِزمً  ،لميالسّ  غييرالتّ  فكرة ازدراء في احاِسمً  كان ،اتهيتجلّ  أبرز القاعدة

 الكتب عشرات الجهادي الفكر أنتج وقد .الحبالسِّ  الجهاد عبر إالّ  يكون ال الجذريّ  ياسيالسّ 
 وجوبه، وضرورة ، بلالحبالسّ  غييرالتّ  شرعّية دتؤكّ  التي المرئّية والمقاطع والمقاالت والكّراسات
 غييريالتّ  خمينالزّ  نّ أ إالّ  .(24)(كفيرالتّ  إطالق في وهم يتفاوتون) الكّفار أو الظ ل مة الُحّكام مواجهة

 فكرته في الجهادي الفكر ضربا ؛ قدالعربي العالم في لمّيةالسّ  الثورات أحدثتهما ذيناللّ  والوجداني
 وغير جديدةً  لغةً  تحمل خطاباتٍ  قادته أبرز فأصدر .وازنللتّ  فقدانٍ  بحالة وأصاباه ،المركزّية
 أطلق الذي لوكالسّ  وهو .وُتشيد به ،العربي العالم يشهده لمي الذيالسّ  غييربالتّ  بُترحّ  ؛مسبوقةٍ 
 .األيديولوجي" "التكيُّف وصف انأبو رمّ  محمد عليه
 

                                       
زعيم جماعة ، الذي أّلفه في منتصف سبعينيات القرن العشرين التوسماتكتاب للسلفّية الجهادية أدبيات عديدة في هذا الصدد، منذ  24

يليه للقيادي في جماعة الجهاد المصرية محمد عبد السالم فرج،  الفريضة الغائبةثم كتاب . المسلمين "التكفير والهجرة" شكري مصطفى
، والكتاب الضخم لعبد القادر عبد العزيز )واسمه الحقيقي ة إبراهيمملّ و الكواشف الجلّيةالمقدسي )عصام برقاوي(  محمد يبان ألكتاب

قتادة الفلسطيني )عمر محمود أبو عمر(  ي، وكتب أبالعمدة في إعداد العدةالدكتور فضل(  اسم اسيد إمام الشريف، وُيطلق عليه أيضً 
كتب ورسائل يوسف العييري  . يضاف إلى ذلك:الجهاد واالجتهادو معالم الطائفة المنصورةو الجهاداألربعون الجياد ألهل التوحيد و 

 .غيرهما..وفارس آل شويل الزهراني، و 
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 8 في مقتله من أسبوعٍ  قبل لهاسجّ  رسالةٍ  في رّحب ، قدالدن بن أسامة القاعدة تنظيم فزعيم
 كاتحرّ التّ  هذه في االنخراط إلى بابالشّ  ودعا غيير"،التّ  "رياح سّماها بما الماضي مايو / أيار

 الوضعّية والقوانين الُحّكام ألهواء العبودّية من ر"التحرّ  هو هائيالنّ  الهدف أنّ  ادً مؤكّ  ؛الجديدة
 .الغربّية" والهيمنة

 أيمنعّد  ؛العربّية وراتالثّ  وسلمّية القاعدي العنف بين ناغمللتّ  مساحة إليجاد محاولة وفي
 ثوراتٍ  من حصل ما -مصر" في ألهلنا والِبشر األمل "رسائل سّماها التي رسائله في- واهريالظّ 

 العراق في القاعدة تخوضها التي للحرب ُمكمِّال ، أمًرامصر في ديمقراطي   وتحّولٍ  سلمّيةٍ 
 في تفجيرٍ  أو عنفٍ  أعمال بأيّ  القيام ور ف ض. معه الُمتحالفة واألنظمة الغرب ضدّ  وأفغانستان

 .الوطن" في "الشركاء سّماهم الذين المسيحيين استهداف كما رفض مصر،
 "ثورات بعنوان له لةمقا في –للقاعدة رعيالشّ  المنظِّر وهو– يبياللّ  يحيى أبو برحّ  جانبه ومن
- هلكنّ  .استثمارها يجب سانحةً  فرصةً  عّدهاو  لمّية،السّ  وراتالثّ  بهذه أثير"والتّ  رأثّ التّ  بين عوبالشّ 
؛ وذلك ا""ُمبِهرً  عّده الذي ،غييرالتّ  من مطالنّ  بهذا اإلعجاب ِجماح كبح حاول -نفسه الوقت في
 .واستبصارٍ  تثّبتٍ  غير من غيير"التّ  "صيحات وراء االندفاع من حذيرالتّ  عبر
 80 في ةركيّ يأم غارةٍ إثر  اليمن في ُقتل) القاعدة ريمنظّ  أبرز من دُّ ُيع   الذي العولقي أنور اأمّ 

 تُنشر  غيير"التّ  "تسونامي بعنوان اإلنكليزية غةباللّ  له لةمقا في دأكّ  فقد (،الماضي سبتمبر / أيلول
 ىحتّ  ؛حيحالصّ  جاهاالتّ  في خطوة   هو العربي العالم في ثوراتٍ  من جرى ما أنّ  ،اإللهام ةمجلّ  في
 فرصةً  المجاهدين سيمنح حصل ما ألنّ  .موسى عمرو أو البرادعي فوز االنتخابات أفرزت لو
 .االختناق من عقودٍ  ثالثة بعد أخرى ةً مرّ  سنفّ للتّ 
 سوريا في ورةالثّ  عن حديثه سياق في دأكّ  فقد المقدسي، محمد يأبب المعروف الجهادي يخالشّ  اأمّ 

 في الُمشاركة أنّ  إّنه رأى بل .المتظاهرين صفوف في واالنخراط ،الشعبّية اله بَّة هذه دعم ضرورة
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 مع المواجهات أّدت ولو ،المسلمين" من قادر كلّ  على "متعّين   أمر   هو ،السلمّية الّتظاهرات هذه
 .(25)القتلى" بعض "سقوط إلى األمن
 الجهادي لفيالسّ  يارالتّ  قيام اأيضً  عنه نتج ؛ قدالجهادي الخطاب في وعيالنّ  التحّول هذاإّن 

 والمغرب األردن من كل   في لمّيةالسّ  االحتجاجّية الّتظاهرات من بمجموعة معه والُمتعاطفين
ذا .ينالجهاديّ  الُمعتقلين عن باإلفراج للمطالبة  الفكر) صالبةً  لفّيةالسّ  اتاأليديولوجيّ  أكثر كانت وا 
 فضاءً  نشهد قد ناأنّ  لىع مؤشِّر   فذلك؛ الِخطاب في غييرالتّ  من القدر هذا تشِهدقد ( الجهادي
 .ياسيالسّ  الفكر مع تعاطيهم في السلفي يارالتّ  أطياف ةبقيّ  سيطال غييرالتّ  من أوسع

على و  ،(واحدٍ  عامٍ  عن تقلّ )إذ هي  تغّطيها هذه الّدراسة التي منّيةالزّ  ةالمدّ  ِقصرعلى الّرغم من 
 لتبلور هادئةً  مساحةً  له ُيتيح أوسع زمني   حّيزٍ  إلى ادومً  حاجةٍ في  األفكار تطّورالّرغم من أّن 

 في ةالجزئيّ  حوالتالتّ  بعض رصد اآلتية طورالسّ  في سأحاول نيفإنّ  ؛الجديدة والمواقف ؤىالرّ 
 بعد، إلى الّصورة التي آل إليها العربّية وراتالثّ  قبل اعليه كانمن الّصورة التي  ،لفيالسّ  الِخطاب

 العالم في ةلفيّ السّ  ياراتالتّ  عند جرى ما كلّ  رصد محاولةتلك الّثورات. هذا مع وعيي بأّن 
 فيها تعّرض األولى تجربتين: عن فقط ثسأتحدّ و  يطول. قد عٍ تتبّ  إلى حاجةٍ في  أمر   ؛ هوالعربي
 فيها عاش انيةالثّ و. عوديةالسّ  في وكان ذلك ،ُبعدٍ  عن وريالثّ  التحّول هذا لتأثيرات لفيالسّ  ارالتيّ 
 .مصر في وكان ذلك ا،ثوري   التحوّ  شِهد مجتمعٍ  وسط ُمباشرٍ  بشكلٍ  لفيالسّ  ارالتيّ 
 

 عودّيةلفي في السّ الخطاب السّ 
 تجاوزت -ينواإلصالحيّ  المسلمين كاإلخوان- عوديةالسّ  في إسالميةٍ  اراتٍ تيّ  من وجود غمعلى الرّ 
 لميالسّ  االحتجاج من عوديالسّ  لفيالسّ  الخطاب موقف فإنّ  ؛السلفي للفكر ياسّيةالسّ  األدبّيات

 يارالتّ  هذا في الموجودة بايناتمن التّ  غموعلى الرّ  .طويلة لعقودٍ  امتماسكً  ظلَّ  يمقراطيةوالدّ 
                                       

السلفيون الجهاديون في األردن ومقاربة  ،يمكن مراجعة موقف قادة التيار الجهادي من الثورات العربّية في كتاب محمد أبو رّمان 25
 ستراتيجية، الجامعة األردنّية، د. ت(.)عّمان، األردن: مركز الدراسات اإل قراطية العربّيةالثورات الديم
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 (؛كفيريالتّ  الجهادي ارالتيّ للحاكم، إلى  الُمطلق الوالء من) ياسيةالسّ  لطةالسُّ  من موقفه واختالف
 تطرح ارالتيّ  أدبّيات وكانت. اُمتقاربً  بقي ،وأدواته بهياكله يمقراطيالدّ  ظامللنّ  افضالرّ  الموقف فإنّ 

 ،اإلسالميّ  ياسيالسّ  بتراثنا له عالقة ال غربي   منتج   يمقراطيةالدّ  أنّ  ترى وهي .االعتراضات ذاتها
كما يقوم على  .ريعةللشّ  المسلمين عند الحكمأّن  حين في ؛عبالشّ  حكم إمبد على اأساسً  ويقوم
 ،الحالصَّ  وأهل ،والجاهل منهم، العالم) القرار خاذاتّ  في يشاركون همجميعاس النّ  أنّ مبدإ 

 ورىالشّ  حين أنّ  في ُملزم   ةيمقراطيّ الدّ  في صويتالتّ  وأنّ  والعقد، الحلّ  أهل فقط وليس ،(والُمبتدعة
 .عتراضاتاال من ذلك وغير ...ُملزمةً  وليست مة  ُمعلّ 
 من لجملة فتاوى فثّمة. جاهاالتّ  هذا في تصبُّ  عديدة وُكتب ومقاالت فتاوى هناك عودّية،السّ  وفي

 هاكلّ و  .لفيالسّ  اريّ إلى التّ  منتمين ،فينمثقّ ال ٍد منلعد ومقاالت ،عاةالدّ  لبعض وخطابات ،العلماء
 وناإلسالميّ  مثل: من الكتب بعض وكانت .ذاته يمقراطيالدّ  ظامإلى النّ  الموّجه قدالنّ  كّررت

 الجذور نقضو ريف،الشّ  شاكر لمحمد ةيمقراطيّ الدّ  حقيقةو ،لالّ الدّ  بد اهلللع ةيمقراطيّ الدّ  وسراب
 من أسيسيّ التّ  الموقف لُتمثّ  غيرهم؛و  ...مفتي أحمد لمحمد ةالغربيّ  ةيمقراطيّ للدّ  ةالفكريّ 
 على ادومً  ديتردّ  ،يمقراطيالدّ  ظامالنّ  من الحادّ  الموقف وكان. لفيالسّ  ارالتيّ  عند ةيمقراطيّ الدّ 

 ةيمقراطيّ الدّ  الحوالي سفر يخالشّ  وصف ،فمثال .ةالحركيّ  لفّيةالسّ  شيوخ من أبرز مجموعةٍ  ألسنة
 رنامأ مافإنّ  نحن اأمّ  يعلمون، ال الذين ألهواء باع  اتّ  هو يمقراطيالدّ  حكيم"فالتّ : وقال ؛""ُكفر   هابأنّ 
 تحكيمُ  هو هلل والحمد فديننا .[26 :المائدة] ﴾َأْهَواَءُهمْ  َتتَّب عْ  َوال اللَّهُ  َأْنَزلَ  ب َما َبْيَنُهمْ  اْحُكمْ  َوَأن  ﴿

لَّى رسوله ةوسنّ  اهلل كتاب ل ي هِ  اهللُ  ص  لَّم ، ع  س   .(26)بيّنا" كما وشرك   كفر   فهي ؛ةيمقراطيّ الدّ  هذه اأمّ  و 
 مقبول ُحكم ال الذي اهلل ُحكم على "تمرُّد   :هابأنّ  يمقراطيةالدّ  ؛ فقد وصفالعمر ناصر يخالشّ أّما 
 ،عودّيةالسّ  في لفيّ السّ  الفكر على امحسوبً  اأحدً  تجد تكاد ال لذلك. (27)ُحكمه" إالّ  سبحانه عنده
 دراسات) لةمطوّ  موادّ  تسع بجمع قام الباحثين أحد إنّ  حتى ؛يمقراطيالدّ  ظامالنّ  بشرعّية ويقول

                                       
26 http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&ContentID=2029 

27 http://almoslim.net/node/102742 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&ContentID=2029
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&ContentID=2029
http://almoslim.net/node/102742
http://almoslim.net/node/102742
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 صرامة عن ُيعبِّر ااسمً  عليه أطلق واحدٍ  ملف   في ووضعها سلفّية، وشرعّية فكرية لرموز( وكتب
 .(28)يمقراطيالدّ  نمالصّ  تحطيم وهو يمقراطية،للدّ  افضالرّ  الموقف

 لفيّ السّ  أسيسيّ التّ  الموقف فيبدو ؛يمقراطيةللدّ  لّيةاألوّ  المبادئ من وهي، االنتخابات فكرة اأمّ 
 أمثال من) االنتخابات فكرة تحريم في واضحةً  مواقف العلماء بعض أصدر حين ففي .لها ارافضً 
 مستوى إلى تصل ال األخرى الكتابات كانت ؛(الفوزان وصالح اكالبرّ  عبد الرحمن خيني  الشّ 

 :اثنين أمرين دتؤكّ  كانت هاولكنّ  ،"التحريم"
 ، الحوالصّ  ،والُمبتدع ،ينّ والسّ  ،والجاهل ،مالعالِ ) اسالنّ  لعموم تكون التي االنتخابات أنّ : لاألوّ 

 .حريمبالتّ  توصف أن دون لكن ؛المسؤولين اختيار في ةرعيّ الشّ  الوسيلة ليست، هي (والُمنحرف
 ال كي ؛ وذلكذلك على بةالمترتّ  للمصلحة اتقديرً  ،االنتخابات في المشاركة تجوز هأنّ : انيالثّ 

 .ينعلمانيّ  وأ ينإسالميّ  كانواسواء  ين،ياسيّ السّ  الخصوم لهيمنة المجال ُيترك
 ،ةأسيسيّ التّ  احيةالنّ  فمن .ذاته المعنى تحمل عديدةً  وفتاوى ومقاالتٍ  اكتبً  نجد قسيم،التّ  هذا ووفق
 أيّ  ال تجد تكاد لذلك ؛اإلسالمي ظامالنّ  في لالختيار رعيةالشّ  الوسيلة ليست االنتخابات إنّ 

 .االنتخابات ةمشروعيّ  نتيجة إلى تصلو  ، قدعوديالسّ  لفيّ السّ  الوسط في بحوثٍ  أو دراساتٍ 
 الفقه في وأحكامها "االنتخابات عن ماجستير ةرسال العجالن فهد الباحث قّدم وحين

 في هأنّ  نتبيّ  ،صدالرّ  ذلك خالل ومن .االنتخابات من رعيالشّ  للموقف برصدٍ  قام؛ (29)اإلسالمي"
 ةغالبيّ  فإنّ ؛ االنتخابات فكرة بُحرمة( والفوزان كالبّراك) العلماء من فيه قّلة ُيصرِّح الذي الوقت
 لم بحيث جويز"،والتّ  "التحريم ناحية من تجاهها متالصّ  التزمتقد  عوديةالسّ  في ةرعيّ الشّ  الحالة

ذا .(30)االنتخابات لعملّية اتأسيسي   اتشريعً  تُقّدم دراساتٍ  أو فتوى أيّ  صدرتُ   باإلمكان كان وا 
 هذا؛ فإّن (اإلباحة األشياء في األصلو ) األصل حيث من اتجويزً  يعني متالصّ  هذا أنّ  استنتاج
 لفكرة دائمٍ  نقدي   بموقفٍ  عادةً  بُيصاح   كانبالّتحليل أو الّتحريم،  شرعيّ  حكمٍ  إطالق عن متالصّ 

                                       
 .(Word)ت في صيغة الوورد النّ على شبكة فر امتو  "،تحطيم الصنم الّديمقراطي" هو سليمان الخراشي، والكتاب المذكور 28
 (.8006دار كنوز إشبيليا،  )الرياض: االنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالميفهد بن صالح العجالن،  29
 .57المصدر نفسه، ص  30
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 نظام في لالختيار رعّيةالشّ  ريقةالطّ  ليست هاوأنّ  ة،يمقراطيّ الدّ  ةظريّ للنّ  نتاج  حكم أّنها ب ،االنتخابات
 .اإلسالميّ  الحكم
 في اانفتاحً  األكثر دّ وُتع ؛8006 عام ارً مؤخّ  دراسته أصدر الذي) العجالن فهد الباحث إنّ  بل

 الفكرة هذه من ةكثير  تطبيقاتٍ  ربط (؛ قداالنتخابات فكرة ةمشروعيّ  فيها دوأكّ ، لفيالسّ  الوسط
 هأنّ  يرى هوو  .(هافي مصلحة ال أن   مثاًل  الحاكم يرى قد؛ إذ تقديرّية قضّية وهي) المصلحة بوجود
 المشاركة من والمرأة" والجاهل والفاسق واألهواء الِبدع "أهل منع المسؤولة لجهةل أو لحاكمل يمكن
 في أنّ إذا ما رجح  أو ،مصلحة ذلك في كان إذا -حينشَّ مر  وكذلك ك كناخبين– االنتخابات في

 بهذهفي تحديد من يّتصفون  عليها ف قٍ ُمتَّ  معايير وبسبب غياب .(31)شرعّيةً  ُمخالفةً  ُمشاركتهم
 فكري   أساسٍ  على المجتمع لفرز مدخلٍ  أكبر لطةللسُّ  الممنوحة ةالحيّ الصّ  هذه ستكون ؛األوصاف
 الباحث وقد وصل .القرار في الُمشاركة من -األغلبّية ماوربّ – واسعة شرائح وتغييب ،وسياسي  
 –دهاحدّ  شروطٍ  وفق– للحاكم يجوز هفإنّ  ؛ة  يّ برلمان انتخابات   جرت حال في هأنّ : مفادها إلى نتيجةٍ 

 !(32)المواقع هذه يتولّ  في كفاءةً  أكثر يراهم آخرين اأشخاصً  ويختار االنتخابات، نتيجة ُيلغي أن
ذا  تقوم هاحكم أنّ ب ،االنتخابات لفكرة اقدالنّ  لفيالسّ  الموقف طبيعة ُيبّين بنموذجٍ  االستشهاد أردت وا 
 في واسع   حضور   لهما نتي  شخصيّ ل نموذجين فسأذكر ؛والجاهل العالم بين المساواة إمبد على

 قبل ناألخيرتي   ننتي  السّ  حدود في احديثً  هماموقفي   أصدرا وقد .عودّيةالسّ  في الحركيّ  لفيّ السّ  الوسط
 ،القرى أمّ  جامعة في العقيدة أستاذ) السلمي صمايل عبد الرحيمقد اّتخذ ف .العربّية وراتالثّ  اشتعال
 اصارمً  اموقفً ، 8006 عام ادرالصّ  ةيبراليّ اللّ  حقيقة كتابه في (راساتللدّ  تأصيل مركز ومدير
 ن بين ماوم. ةٍ سياسيّ  وأحزابٍ  وبرلمانٍ  انتخاباتٍ  من يحتويه بما ،يمقراطيّ الدّ  ظامالنّ  رفضيتعّلق ب

اخبين ليسوا النّ  االنتخابات من ناحية أنّ ة في يمقراطيّ تظهر أزمة الدّ ": اتحديدً  االنتخابات عن قاله
 ،فيهوالحكيم والسّ  ،فالمساواة بين صوت العالم والجاهل .في المعرفة والبصيرة على مستوى واحدٍ 

 ،شوةوالِخداع والرّ  ضليل وأساليب الغّش للتّ  اخبين ُعرضة  النّ  ولهذا فإنّ  ؛هافي غير محلِّ  مساواة  
                                       

 .181-100ص، ص السابق المصدر 31
 .866-860 ص المصدر نفسه، ص 32
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اخبين.. وهذا ما يقضي على الميزات الفردّية، والمواهب النّ  التي تلجأ لها األحزاب لشراء أصوات
للفطرة والعقل الذي ُيمّيز بين العالم وغير  سوية بين األفراد في االنتخابات ُمنافية  والقدرات. والتّ 

 .(33)"صص وغير المتخصّ العالم، والمتخصّ 
(؛ فقد عارض سعود بن محمد اإلمام بجامعة ينالدّ  أصول يةكلّ  في الُمحاضر) ويقيالشّ  بندر أما

 كتبه، كان قد (34)أفكارهم ألوثان ..ال و البشر، ألوثان.. ال بعنوان له لةمقافكرة الّديمقراطّية في 
 بعليّ  واستشهد في مقاله ذاك .(35)يمقراطيّ الدّ  ظامالنّ  شرعّية يرى الذي األحمري محمد على ارد  

ه يمقراطي، ويصفه بأنّ ظام الدّ ا عيوب  النّ منتقدً علي شريعتي يكتب  قديما كان د.": قائاًل  شريعتي
من  واد  العامّ السّ  "من السَّطحية بمكاٍن أن نفترض أنّ  ". وكان يقول: إنّ "نظام  هزيل  وخطير  
ة لشخصيّ  حيهم على أساس دراسٍة دقيقةٍ ة  األصوات، ينتخبون مرشَّ ل أكثريّ الجماهيِر الذي ُيشكّ 

ر  فيه الكتابات الفاحصة للفكرة قول هذا الكالم في وقٍت لم تكثُ المرشَّحين".. كان علي شريعتي ي
استطاع  به  ؛نظرٍة ثاقبٍة، وعقٍل راجحٍ  ر دليل  ورة الموجودة اليوم. فكان  نقده المبكِّ ة بالصّ يمقراطيّ الدّ 

ال تحدِّده معرفته ودرايته بكفاءة المرشَّح  ركيّ ياخب األمخبر. فموقف النّ مز بين الم ظهر والأن يميِّ 
 من خالل حديثه ا عن هذا المرشَّح إالّ ال يعرف شيئً  -باختصارٍ -ه ألنّ  ؛الذي سوف يعطيه صوته

عالناتٍ ة، أو من خالل برامج إعالميّ عن نفسه في خطبه االنتخابيّ  من تشبه مدفوعة الثّ  ة وا 
بعين السّ  نّ إرفين. فمن المجازفة القول إلى أحد الطّ  جارية، تحاول استمالة األصواتاإلعالنات التّ 

 ."ةياسيّ ا الذين انتخبوا "أوباما" فعلوا ذلك عن درايٍة بكفاءته السّ مليونً 

                                       
(، ص 8006راسات والبحوث، )جدة: مركز تأصيل للدّ  يبرالية وموقف اإلسالم منهاحقيقة اللّ عبد الرحيم بن صمايل السلمي،  33

886. 

 خصي:منها موقعه الشّ  ؛ة مواقع، في عدّ 8002/ 82/11ويقي مقالته بتاريخ نشر بندر الشّ  34

http://www.bin-saif.net/index.php?do=show_ar_d&id=56 
بعنوان  ،10/11/8002ة بتاريخ اإللكترونيّ  العصرُنشرت في مجلة  ؛كتور محمد حامد األحمريللدّ  ويقي كان على مقالةٍ الشّ  ردُّ  35

ركية. وبعد ذلك أصدر يوذلك تعليقا على فوز أوباما باالنتخابات األم ؛"انتصار الديمقراطية على الوثنية في االنتخابات األمريكية"
شكاليّ يمقراطيّ الدّ وهو:  ؛ةيمقراطيّ ة للدّ فصيليّ ا يطرح فيه رؤيته التّ األحمري كتابً   ا.، الذي ذكرناه سابقً التطبيقة ة: الجذور وا 

http://www.bin-saif.net/index.php?do=show_ar_d&id=56
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 يمقراطيّ الدّ  ظامالنّ  عن ثيتحدّ  مقااًل  أو اكتابً  ال نجد نكاد نافإنّ  ،الموقفين هذين في ورد وكما
ذا .االعتراض نفسه هذا أوردقد  وتجده إالّ  ؛لفيالسّ  اريّ التّ  على محسوبٍ  لكاتبٍ  هو  هذا كان وا 
 يارالتّ  عند ارفضً  هاوأقلّ  يمقراطيةالدّ  اتاآلليّ  أبسط من وهي، االنتخابات فكرة منالُمت ب نَّى  الموقف

 كفصل) يمقراطيالدّ  ظامالنّ  ناتمكوّ  ةبقيّ  على أبداها التي االعتراضات؛ فما بالك بلفيالسّ 
 ...تيجةالنّ  كانت اأي   اخبينالنّ  إرادة واحترام ،لطةالسُّ على  داولتّ الو  ،الحزبّية ةديّ عدّ والتّ  ،لطاتالسُّ 

 .اورفضً  جذرّيةً  أكثربكونها  عادة؛ والتي تّتسم في ال(ذلكوغير 
 ةة في مقاليمقراطيّ ين من الدّ موقف اإلسالميّ  (أستاذ في علم الحديث)اصر وقد لّخص إبراهيم النّ 

ة على يمقراطيّ اس في الموقف من الدّ والنّ " :اجاء فيه ؛"اس في االنتخاباتالنّ مذاهب " :له بعنوان
 :أربعةٍ  مذاهب  
ة في غريبيّ ارات اإلصالح التّ وهو موقف تيّ  ؛وممارسةً  اتٍ وآليّ  ل: القبول المطلق لها فلسفةً األوّ 

 ة.يارات العلمانيّ وجميع األحزاب والتّ  عالمنا اإلسالميّ 
 
ارات يّ وعلى هذا الموقف معظم التّ  .وممارسةً  ةً وقبولها آليّ  ،يمقراطية فلسفةً اني: رفض الدّ الثّ 

 ،رة بهاوالمتأثّ  ،ومنها بعض المدارس المنتمية لمدرسة اإلخوان المسلمين ؛ةياسيّ ة السّ اإلسالميّ 
 لفية.ارات السّ يّ وبعض التّ 

تنزل  ة  عامّ  ها حاجة  باعتبار أنّ  ؛بضوابط وقبولها ممارسةً  ،ةً وآليّ  يمقراطية فلسفةً الث: رفض الدّ الثّ 
أصحاب هذا الموقف يمارسون هذه  أي أنّ  .ة المشهورةحسب القاعدة الفقهيّ برورة منزلة الضّ 

نّ  ؛ال باعتبار جوازها ،ةاآلليّ   وسط   وهو موقف   .رر الذي يحصل باإلعراض عنهاما باعتبار الضّ وا 
 لفي العلمي.ار السّ يّ وعلى هذا الموقف بعض مدارس التّ  ،حقابق والموقف الاّل بين الموقف السّ 

 هذه الفلسفة مبدأ يعطي البشر حقّ  باعتبار أنّ  ؛وممارسةً  ةً وآليّ  ة فلسفةً يمقراطيّ ابع: رفض الدّ الرّ 
 .إلى تحقيق هذه الفلسفة ة ذريعة  اآلليّ  وأنّ  ،حسب دساتير معظم البالد اإلسالميةبشريع اهلل في التّ 

 ة".د قطب الفكريّ رة بمدرسة سيّ المتأثّ  ةً خاصّ  ،عويةارات الدّ يّ قف بعض التّ وعلى هذا المو 
 

ا" من بين هذه اجتهادي   اصر المواقف التي رآها "مقبولةً د إبراهيم النّ حدّ  ،وفي ختام هذا االستعراض
ارات يّ الموقفين األخيرين هما األبرز داخل التّ  نّ إنستطيع أن نقول "فقال:  ؛ةالمواقف األربع
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في  ةً خاصّ  ،ةيمقراطيّ ان مقبوالن تجاه الدّ وهما موقفان اجتهاديّ  .عويةة والمدارس الدّ اإلسالميّ 
يخ ابن فالشّ  .ة المعاصرةموز العلميّ وهذا موقف أبرز الرّ  ،ريعةالمجتمعات التي ال تسود فيها الشّ 

 .(36)ابع"يخ األلباني أقرب إلى الموقف الرّ والشّ  ،الثباز أقرب إلى الموقف الثّ 
عبد  يخالشّ  مثل ؛لفيالسّ  الوسط في كبيرةٍ  رمزّيةٍ  اتٍ شخصيّ  فتاوى تتضّمنه ما امفهومً  يبدو لذلك،
 :قوله احديثً  ادرةالصّ  فتاواه إحدى في ورد فقد .االنتخابات لفكرة رافض موقف من ،اكالبرّ  الرحمن

 بعالمتّ  هو كما اس،النّ  ةعامّ  ال وكةالشّ  وأهل ،والعقد الحلّ  أهل شأن من فهو ،اإلمام اختيار ا"أمّ 
 العصر هذا في المسلمين من به أخذوا الذين عند ن  ُيبِ  لم ،فاسد   نظام   وهو .االنتخاب نظام في
 أرضهم، احتاللهم بسبب اإلسالم، أعداء من عليهم دخيل   وهو ،عقليّ  وال شرعي   نظرٍ  نع

 من مجلس ةعضويّ  أو ئاسةللرّ  المرّشح الختيار االنتخاب نظام فاعتماد.. بطرائقهم واإلعجاب
 :اآلتية لألمور ،حرام   ةالقياديّ  المجالس

 لهم بموافقتنا ويفرحون ،إليه ويدعوننا امنّ  يرضونه فهم ولهذا ؛اربالكفّ  هشبّ التّ  على اشتماله  -1
 .فيه
 .الكاذبة عاوىوالدّ  األصوات وشراء عايةالدّ  على االنتخاب نظام ارتكاز -8
 اممّ  ؛وفئاته عبالشّ  طبقات مختلف من األصوات كثرة :االنتخابات هذه في عليه المعوَّل أنّ  -8

 ،وسفهائهم وعقالئهم ،ونسائهم ورجالهم ،الهموجهّ  علمائهم بين هذا في سويةالتّ  نيتضمّ 
 .رعوالشّ  للعقل مخالف هو اممّ  اقهم،وفسّ  وصلحائهم

 أثر   هذا في والوعود شاوىللرّ  يكون بل ؛انزيهً  األصوات فرز يكون ال قد ،هكلّ  هذا وبعد -2
 .كبير  
 وكان .المرأة شأن في عليهم دخل ما ،الكافرين طرائق من المسلمين على دخل ما أسوأ ومن هذا
 مجتمع تغريب في ذلك تأثير ِعظم من يعلمونه لما الكافرة، والهيئات األمم اهتمام موضع هذا

                                       
 :16/8/8005في موقع المسلم، بتاريخ:  ةالمقال تُنشر  36
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 تحت وقعت التي البالد واقع من الحقيقة هذه ُعِلمت كما خصاِئصه، بسلب وتغييره المسلمين
 .(37)أعلم" واهلل ."..صرانيالنّ  االحتالل" االستعمار وطأة
 وّجه ؛يناير/  لكانون األوّ  12في  علي بن العابدين زين الرئيس فيه هرب الذي اليوم ذاته وفي
 وحماية اهلل شرع تحكيم إلى فيه يدعوهم تونس، أهل إلى خطابا البّراك عبد الرحمن الشيخ

نّ  "هذا: قال اممّ  وكان .ةالعامّ  الممتلكات  .(38)باالنتخابات" ستُبتلون القادمة اماأليّ  في كموا 
؛ غير البّراك يخالشّ ك االنتخابات بُحرمة ونيقول -بالطبع- لفيالسّ  يارالتّ المنتمين إلى  جميع ليسو 

 الختيار وسيلةً  عدِّها ورفض االنتخابات، لفكرة نقده في البّراك مع فقتتّ منهم  احقةالسّ  ةغالبيّ أّن ال
 .اإلسالمي الحكم ِنظام في المسؤولين

 

 ة؟يَّ العرب وراتالثّ  صنعت ماذا
 إلى أثيرالتّ  هذا وامتدّ  ،العربّية عوبالشّ  وجدان في اعميقً  حفرت العربّية وراتالثّ  بأنّ  الجزم يمكن
 ارً تطوّ  وراتالثّ  هذه وقع على عودّيةالسّ  في لفيّ السّ  الفكرقد شِهد و  .صّوراتوالتّ  األفكار بناء حّيز

 ةيمقراطيّ والدّ  ياتالحرّ  قضايا في اوخصوصً  وفكرّية، ةسياسيّ  اتٍ ملفّ  ةعدّ  مع تعاطيه في املحوظً 
 .ياسيالسّ  باإلصالح االهتمام وتزايد ،لميالسّ  االحتجاج ووسائل

 
 سلمّيةٍ  ثوراتٍ  من يجري ما على اظهتحفُّ  قليدّيةالتّ  لفّيةالسّ  شيوخ ةغالبيّ  فيه أبدت الذي الوقت فيو 
 عاةوالدُّ  يوخالشّ  من كثير   برحّ ؛ لطةالسُّ  من امنه ينكثير  القتراب ماربّ  ،العربي العالم في

 شعاري رفعت وراتالثّ  هذه من أنّ  وعلى الرغم. العربّية وراتبالثّ  الحركّية لفّيةالسّ  على المحسوبين
 على ثوراتٍ  اعتبروها. إذ ومساندةً  اتأييدً  يوخالشّ  هؤالء من تلقي   هافإنّ  ؛ يمقراطّيةوالدّ  الُحرّية
 أنّ ؛ السّيما ريعةالشّ  تطبيق من القترابها وسبياًل  االستبداد، من عوبالشّ  رلتحرّ  اوطريقً  ،لمالظُّ 

                                       
 اك.يخ البرّ خصي للشّ منها الموقع الشّ  ؛7/10/8011ة مواقع بتاريخ نشرت الفتوى في عدّ  37
 اك.حمن البرّ يخ عبد الرّ خصي للشّ منشور في الموقع الشّ  38



اإلسالمّيون وربيع الّثورات : الُممارسة الُمنتجة لألفكار 

87 

 

 الخروج جوزيو  ،كافرة   أنظمة   هي ،عوبالشّ  عليها ثارت التي األنظمة أنّ  ونير  ،منهم ينكثير 
 .عليها
 باإلصالح االهتمام مساحة ساعاتّ  ،عوديّ السّ  لفيّ السّ  الوسط في التطّور هذا مالمح من وكان
 يمقراطيّ الدّ  ظامالنّ  من الموقف تطّور قدو  .محاكمات دون قلينالُمعت   قضّية يوتبنّ  ياسي،السّ 
 توقيع في -غيره وكثيرين ،األحمد يوسف يخكالشّ - لفّيةالسّ  موزالرّ  بعض فشاركت ؛وأدواته اتهبآليّ 
 دولة "وثيقة اوانتشارً  شعبّيةً  الوثائق وأكثر ،رامؤخّ  صدرت ةٍ سياسيّ  وثيقةٍ  أهمّ  اعتباره ُيمكن ما

 كتأسيس ؛يمقراطيالدّ  ظامالنّ  في مةُمتقدّ  مطالب بوضوح تبّنتوهي التي  .سات"والمؤسّ  الحقوق
 يجب الذي الوزراء رئيس رأسهم وعلى المسؤولين وُمحاسبة القوانين تشريع له يحقّ  بخ  ُمنت   برلمان

طالق ،تعيينه قبل البرلمان بثقة يحظى أن  المجال وفسح ،المجتمع في أيوالرّ  عبيرالتّ  حرّية وا 
 هذه وتال. مطالب من ذلك وغير ...قاباتوالنّ  اتكالجمعيّ  المدنيّ  المجتمع ساتِ مؤسّ  لتأسيس
 وثيقة لمطالب اتأييدً  وتضّمن ،لفيالسّ  اريّ التّ  رموز من مجموعة   هتوّقع آخر بيانٍ  صدورُ  الوثيقة
 .ساتوالمؤسّ  الحقوق دولة
؛ صدرت عن الديمقراطي ظامالنّ  قبولمن  مةً ُمتقدّ  مواقف  كذلك  عوديّ السّ  لفيّ السّ  الوسط شهدو 

، إذ ةيمقراطيّ الدّ سلبّيا من  الحوالي سفر يخللشّ  ابقالسّ  الموقف كان بعد أنف .يوخالشّ  أبرز بعض
 من كثيرا تحملت، وصارت ر وتطوّ  ةيمقراطيّ الدّ  تغّيرت لغته تجاه مسألة ؛"وِشرك   "كفر   هي عنده 
 وليد الكويتي لفيالسّ  ائبالنّ  عنه يابةبالنّ  ألقاه الذي ِخطابال في ذلكيتجّلى و  بها. اإلشادة

 ديسمبر/  لكانون األوّ  15 في في تونس ُعِقد الذي ،ا"أحرارً  "ولدنا مؤتمر في الطبطبائي
 شعوب معظم "بينما: وراتالثّ  قبل العربي للواقع تشخيصه سياق في الحوالي قال إذ .8011
 رياح عن بعيدة باتت العربّية ولالدّ  وحدها ؛)...( يمقراطّيةوالدّ  الُحرّية إلى تحّولت العالم
 الحوالي ودعا .والِعباد" الِبالد تِرث وراثّية بلدان إلى اتالجمهوريّ  وتحّولت والُحرّية، يمقراطّيةالدّ 
 مع تتصالح وأن ،جرى اممّ  الِعبرة تأخذ "أن: إلى العربي بيعالرّ  يزرها لم التي العربّية ولالدّ  بقّية
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 وأن ،مهنّيةٍ  ونقاباتٍ  سياسّيةٍ  أحزابٍ  لقيام المجال تفتح وأن ،شاملةٍ  بإصالحاتٍ  تقوم وأن ،شعوبها
 .(39)"ونزيهةً  ُحّرةً  انتخاباتٍ  تُقيم

في  ةيمقراطيّ الدّ  حول عوديالسّ  رعيالشّ  الوسط في دارت التي الحوارات من كثرة غموعلى الرّ 
 باستثناء- ينقليديّ التّ  يوخالشّ  من اأحدً  يجدُ  يكاد ال ،لها الُمتابع فإنّ  ؛العربي بيعالرّ  تداعيات أثناء
 ،لطةالسُّ  وتداول ،االنتخابات فكرة من قديالنّ  الموقف ذات بّنىيت ما زال -منهم السنّ  كبار بعض
 الحوار وانحصر المسائل، بهذه القبول اِضمني   فقد وقع .لطاتالسُّ  وفصل ،الحزبيّ  والعمل
 إلى الخالف أقرب هاعدّ  يمكن ؛يمقراطيالدّ  ظامالنّ  تكوينمسألة  من متقّدمة في نقطة جالوالسّ 
 ُسلطة حول تتمحور التي القضّية وهي الواقع، أرض على شيء   عليه بيترتّ  ال الذي ظريالنّ 
 .ريعةالشّ  تنحية اختارت ماإذا  ةاألمّ  قرار واحترام عبالشّ 

 في بعقودٍ  ةعوديّ السّ  على متتقدّ  دولةٍ  في مّثلت ؛ قدالبرلمان في المرأة مشاركة ةقضيّ بل إّن 
 اراتهاتيّ  بين لسنين امتدّ  شرسٍ  صراعٍ  منطقة -الكويت وهي- ياسيوالسّ  االجتماعيّ  انفتاحها
 جرىو  ،عٍ وقَّ ُمت   غير بهدوءٍ  عوديّ السّ  الوسط في قد مّرت ةقضيّ . والحال أّنها ياسّيةوالسّ  ةالفكريّ 
 كرالذّ  يستحقّ  صراعٍ  أو جدلٍ  أيّ  دون ،البلدّية والمجالس ورىالشّ  لمجلس المرأة دخول إقرار
 .القرار بحجم ُمقارنةً 

 من مالتأزّ  فإنّ  ؛يمقراطيالدّ  ظامالنّ  اتآليّ  ةغالبيّ  قبول في الملحوظ رطوّ التّ  من هذا غموعلى الرّ 
 التي تلك منها اخصوصً  السلفّية، المجموعات بعض عند احاضرً  ما زال يمقراطيةالدّ  ُمصطلح
عن  لطاتالسُّ  وبفصل ،باالنتخابات يقبلون فتجدهم الُمخالفين. مع سجالّيةً  معارك   ادومً  تخوض

 في المرأة وبمشاركة بل ،سياسّيةٍ  أحزابٍ  وبقيام ،لطةالسُّ على  داولتّ الوب بعضها البعض،
 !يمقراطّيةالدّ  ضدّ  نحن: يقولون ما زالوافإّنهم  ذلك ومع ؛ االنتخابات
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 هأعدّ  الذي البحث في وذلك ؛يمقراطّيةالدّ  مصطلح من مالتأزّ  لهذا واحدٍ  نموذجٍ  إلى اإلشارة ويمكن
 توصيف في الباحث أجاد وقد .(40)الشرعّية ياسةالسّ  مفاتيح بعنوان كرانالسّ  براهيمإ الباحث
 إليهم هوجّ يُ  الذي ؤالالسّ  من لفيالسّ  إلى الفكر الُمنتمين وبقّية هو به يشعر الذي غطالضّ  طبيعة
"والحقيقة : بحثه مةُمقدّ  في كرانالسّ  قال إذ بديلكم؟هو  فما يمقراطّية،الدّ  ترفضون كنتم إذا: ادائمً 
ياسة وتاريخها وعالقتها بقواعد السّ  [ةيقصد سيادة األمّ ]ة ني هممت بالكتابة حول هذه اإلشكاليّ أنّ 
ر الذي ِصرت أسمعه من ؤال المتكرّ بدأ يقاطعني السّ  ؛ني حين بدأت بالكتابة فعاًل  أنّ إالّ  ؛ةرعيّ الشّ 

ات عب والحريّ ة وسيادة الشّ يمقراطيّ اء الكرام، وهو قولهم: "إذا كنتم تنتقدون الدّ عدٍد من القرّ 
بط؟".. ؟ ما الذي تريدون بالضّ نون إذمه اإلسالميّ ياسي الذي سيقدّ هو البديل السّ  فما ؛ةيبراليّ اللّ 

قدي تجاه النّ  رعيّ ٍة أستعرض فيها الموقف الشّ مرّ  ؤال في كلّ هذا السّ  ِصرت أتعّرض ِلل ك ماتِ 
نا نطمح إلى نّ إ: اختصارٍ  ا أجيب القارئ الكريم بكلّ ة. وكنت سابقً ة الغربيّ ياسيّ المفاهيم السّ 

رعية؟".. وهكذا ياسة الشّ ة أخرى: "وماذا تقصدون بالسّ ؤال مرّ ة".. فيعاودني السّ رعيّ ياسة الشّ "السّ 
ة.. ٍة أحاول فيها المشاركة بنقد المفاهيم السياسية الغربيّ مرّ  ؤال في كلّ ا بهذا السّ رً ِصرُت ُمحاص  

ع ة" الذي يتطلّ رعيّ اسة الشّ يف لمفهوم "السّ ا لتقديم تلخيٍص مكثّ بنفسي ها هنا مضطر   فوجئتولذلك 
-ص ون، على شكل مفاتيح.. وبعدما أنتهي من عرض هذه الم ع اِلم العاّمة، والتخلّ إليه اإلسالميّ 

بإذن -رعية التي تطالبون بها؟".. سأعود ياسة الشّ من ضغط سؤال: "وما هي السّ  -اولو نسبي  
 عب"".ا حول مفهوم "سيادة الشّ أخرى نتناقش فيها سوي   وسأطرح ورقةً  ة أيامٍ بعد عدّ  -اهلل
 بتقديم ائمةالدّ  ُمطالبته عبر السلفيّ  الوسط له يتعّرض الذي غطالضّ  لطبيعة شخيصالتّ  هذا بعد
 ياسّيةالسّ  ظرّيةالنّ  يقدِّم أن كرانالسّ  براهيمإ الباحث رقرّ  ؛يمقراطّيةالدّ  يرفض كان إذا سياسيّ  بديل
 كلّ  على الفقهاء طلقهأ ؛عامّ  فقهي   مصطلح   وهو" )الشرعّية ياسةالسّ "بـ  سّماها ،اإلسالم في للحكم
دارة الحكم شؤون تدبير يخّص  ما  لهذه القارئ ولكنّ  .(يِرد لم وأ نص   هفي ورد سواء المجتمع، وا 
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 عشرات التقاط في اكبيرً  اجهدً  بذل الباحث بأنّ  ُيفاجأ (،صفحة ينستّ  من أكثر)  ويلةالطّ  راسةالدّ 
 :أهّمها، مسائل ةعدّ  على دليلالتّ  بهدف وذلك ؛قوالتوالنّ  واهدوالشّ  صوصالنّ 
 البرلمان وأنّ  فقط. ةخاصّ  لفئةٍ  ال اسالنّ  لجميع ورىالشّ  أو االنتخابات تكون أن شرعّية -1

 ".والعقد الحلّ  أهل" ُيمّثل الذي هو خبالُمنت  
 البرلمان في األغلبّية قرار يكون أن وشرعّية األغلبّية، بتصويت القرارات خذتُتَّ  أن شرعّية -8

 .فقط اُمعِلمً  وليس ،للحاكم اُملِزمً 
 .االنتخابات في المرأة ُمشاركة شرعّية -8
 لُمّدةٍ  بل ،الحياة مدى لطةالسُّ  في الحاكم يبقى ال بحيث ؛"لطةالسُّ  على داولتّ ال" إمبد شرعّية -2

 .دةٍ ُمحدّ 
 ".لطاتالسُّ  فصل" إمبد شرعّية -5

 ظامالنّ  اتآليّ  "شرعّية بحثه بتسمية وقام الُمصطلح، عبء من تخّلص لو الباحث أنّ  أظنّ  لذلك،
 .اوانضباطً  ةً دقّ  أكثر لكان ؛يمقراطي"الدّ 
 

 ومن) عوديالسّ  لفيالسّ  ارالتيّ  في رةالمؤثّ  موزالرّ  أغلبتجاوز  عن اليوم الحديث ُيمكن هأنّ  وأعتقد
 داولتّ الو  الحزبي والعمل االنتخابات شرعّية عن الحديث مسألة ،اعملي  ( اتحديدً  الحركّية لفّيةالسّ 

يجابيّ  ملحوظ   ر  تطوّ  وهو. لطاتالسُّ  وفصل لطةالسُّ على  ما  التي والمساحة .اإلشادة ويستحقّ  وا 
 الممنوحة اتالحيّ الصّ  بسقف تتعّلق التي تلك هي ؛وِخالفٍ  شكالٍ إ منطقة عندهم ُتمثِّل زالت

 غيرأي ) دستورّية فوق موادَّ  ُتمثِّل ريعةالشّ  ثوابت كانت إنالمتعّلقة ثانًيا بسؤال: و  ،أواًّل  للبرلمان
 .ستورالدّ  موادّ  ِضمن ستبقى وأ، (للتصويت خاضعةٍ 

 
 
 
 
 
 



اإلسالمّيون وربيع الّثورات : الُممارسة الُمنتجة لألفكار 

21 

 

 لفي في مصرالخطاب السّ 
فعل  كما واحدٍ  حركي   إطارٍ  تحت اختزاله ُيمكن وال ،متنّوع   بطبيعته لفيالسّ  يارالتّ نظًرا إلى أّن 

 معرفة ابتداءً  بيتطلّ  ،ةٍ قضيّ  أيّ  تجاه المصري لفيالسّ  يارالتّ  موقف عن البحث فإنّ ؛ اإلخوان
 .طرفٍ  لكلّ  الشعبّية والحيثّية ورموزه، يارالتّ  هذا تشكيالت

 .ُمستقّلة   شرعّية   ورموز   ،جماعات   أو ات  جمعيّ : إطارين إلى ينقسم لفيالسّ  المشهد كان ورة،الثّ  قبل
 تجّمع أنّ  المصري لفيالسّ  الوسط في الجماهيري الحضور لطبيعة اصدالرّ  يجد ،لاألوّ  القسم في
 اإلطار يكون أن يمكن ؛العشرين القرن سبعينّيات في تشّكل الذي، ة"باإلسكندريّ  لفّيةالسّ  عوة"الدّ 

 جمعّية تليه .المصرّية المحافظات كلّ  في واسع   حضور   وله لفي،السّ  الوسط في شعبّيةً  األكثر
 التي ة"اإلسالميّ  و"الجماعة العشرين، القرن اتعشرينيّ  في لتتشكّ  التي دّية"المحمّ  ةنّ السّ  "أنصار
 .العشرين القرن سبعينّيات في اأيضً  تشّكلت

 في جماهيري   بحضورٍ  تحظى التي ةعويّ الدّ  اتخصيّ الشّ  مستوى وهو على ،انيالقسم الثّ  في اأمّ 
 عويةالدّ  شكيالتالتّ  إلى إحدى ينتمي بعضهم يت،الصّ  وذائع ةودعا علماء فهناك ؛لفيالسّ  الوسط
 ،يعقوب حسين دومحمّ  ،الحويني إسحاق يأب :أمثال منوذلك . ُمستقل   اآلخر وبعضهم ابقة،السّ 

 ومصطفى ،عبد المقصود دومحمّ  ،حّسان دومحمّ  ،المقدَّم إسماعيل دومحمّ  ،برهامي وياسر
 .همغير و .. .العدوي

الوقت  ففي .سياسّيةٍ  أحزابٍ  تشكيل من الموقف في المصريّ  لفيالسّ  المشهد انقسم ورة،الثّ  بعد
 أنصار كجمعّية) الحزبيّ  للعمل افضالرّ  الموقف على سلفّية   ات  وشخصيّ  ات  جمعيّ فيه  بقيت الذي
 كلُّ  وكان. ةٍ سياسيّ  أحزابٍ  تشكيل أخرى سلفّية   ات  وشخصيّ  ات  جمعيّ  رتقرّ  ؛(المحمدّية ةالسنّ 
 –اانتشارً  األوسع وهو– ورالنّ  فحزب .سابقةٍ  سلفّيةٍ  مجموعةٍ  أو جاهالتّ  اامتدادً  لُيمثّ  منها حزبٍ 
 في ةدعويّ  شخصياتٍ  لُيمثّ  األصالة وحزب ة،باإلسكندريّ  لفّيةالسّ  عوةللدّ  سياسّيةً  واجهةً  لُيمثّ 

 .ةاإلسالميّ  الجماعة ليمثّ  نميةوالتّ  البناء وحزب الحركّية، لفّيةإلى السّ  أقرب هي القاهرة
 لكلّ  ةالجماهيريّ  األوزان لطبيعة ارً مؤشِّ  ُتعطي أن -بدورها- ةالبرلمانيّ  االنتخاباتلقد استطاعت 

 يابّيةالنّ  االنتخابات في حصل قد بمجموعه لفيالسّ  يارالتّ  كان فإذا .األحزاب هذه من واحدٍ 
 حزب نصيب من كانت المقاعد هذه من المئةفي  60فإن؛ امقعدً  180 على يزيد ما على األخيرة

 .نميةوالتّ  البناء وحزب األصالة حزب بين عة  موزّ  والبقّية ور،النّ 
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 لطبيعة ابقالسّ  ضعر بال اوارتباطً  مصر، في لفيّ السّ  المشهد لتنّوع زالموج   العرض هذا وبعد
 هذه خذتهااتّ  التي المواقف عن ؤالالسّ ؛ ُيطرح لميالسّ  االحتجاج فكرة مع لفيالسّ  الفكر تعاطي

 :يناير 85 ثورة من لفّيةالسّ  شكيالتالتّ 
 منها األلبانّية لفّيةإلى السّ  أقرب تكوينهافي  هي التي- ة"باإلسكندريّ  لفّيةالسّ  عوة"الدّ كان لـ  -1

في  المشاركة رفض في وحازم   واضح   موقف   -الحركّية أو قليدّيةالتّ  عودّيةالسّ  ةلفيّ إلى السّ 
 البيانات عبر سواء ،ةعدّ  اتٍ مرّ  فضالرّ  هذا رتكرّ  وقد .يناير/  كانون الثاني 85 مظاهرات

 .عوةالدّ  هذه اتشخصيّ  أبرز لسان على وأ سمّية،الرّ 
 على جاء ؛يناير/  كانون الثاني 85 مظاهرات في للمشاركة ارفضً  تضّمن علني   موقفٍ  لأوّ و 

 قدَّم الذي ،الشّحات عبد المنعم الشيخ "ةباإلسكندريّ  لفّيةالسّ  عوةالدّ " باسم سميالرّ  ثالمتحدِّ  لسان
 إلى دعت التي بابّيةالشّ  للمجموعات اقاسيً  انقدً  يناير/  كانون الثاني 19 بتاريخ له محاضرة في
ُيريدون أن يشعلوا البلد بضغطة  ،كه اإلنترنتهناك شباب أهوج يحرّ ": قال فقد .االحتجاجات هذه
 بالد في اعمدً  الحرائق ُيشعل من هناك أنّ  عن ثتحدّ  ثمّ  ."اجد   ضمن مؤامرات كبيرةٍ  زرّ 

 إلى اهتماماته من ةخاصّ  لفيّ السّ  بابوالشّ  الُمسلم بابالشّ  جُيخرِ  أن يريد من هناك وأنّ  ،المسلمين
 .(41)ا لغيرنا""ونحن نرفض أن نكون وقودً : أضاف ثمّ  .تحريكها يسهل التي االهتمامات

 في األبرز خصّيةالشّ  ُيعدّ  الذي) برهامي ياسر يخالشّ  صّرح ،يناير/  كانون الثاني 81 يوم وفي
  85 ظاهراتت في المشاركة حكم حول سؤالٍ  عن له إجابةٍ  في (ةباإلسكندريّ  لفّيةالسّ  عوةالدّ 

نا انطالًقا ِمن نّ أهامات الكاذبة، إال عن واالتّ عوة لحمالت الطّ ض الدّ "فرغم تعرّ : قائاًل  ،يناير
ا ألمن ا وتغليبً ا على مصلحتها، وتقديمً ة تجاه بالدنا، وحرصً وليّ ؤ بديننا وشعورنا بالمسكنا تمسّ 

نرى  ؛ا لمقاصد األعداء التي تهدف إلى نشر الفتنالعباد والبالد في هذه الفترة العصيبة، وتفويتً 
، ا في ذلكجد   عدم المشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين من يناير، وكالم المشايخ واضح  

وأضاف برهامي: "وأقول لإلخوة األحباب الذين يدعون  .واألوضاع مختلفة بين مصر وتونس"

                                       
41 http://www.youtube.com/watch?v=MWRhkBU9QaY 
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ا خذوا موقفً  تتّ الذين ال يعيشون بيننا، لو كنتم بمصر لكان عليكم أالّ  ةً الشباب للمشاركة، خاصّ 
هذا  هامي أنّ يخ ياسر بر د الشّ أكّ  ثمّ  .عوة، فكيف وأنتم غائبون؟"جوع لمشايخ الدّ ا دون الرّ انفرادي  

ما خارجها: "والمشايخ في اإلسكندرّية، وربّ في لفّية عوة السّ الموقف ُيمّثل جميع شيوخ الدّ 
غيرهم خارجها  فقون على ما ذكرته في إجابتي، وما أظنّ متّ  -بعد تشاورهم-ة جميعهم اإلسكندريّ 
 .(42)يخالفهم"

عبد  يخالشّ  حّذر ؛الجمعة ِمنبر على ومن يناير،/  كانون الثاني 82 الغضب جمعة يوم فيو 
 حّذركما  والفوضى، والم ر ج اله ر ج من أخرى ةً مرّ  (عوةالدّ  باسم سميالرّ  ثالمتحدّ ) اتحّ الشّ  المنعم
 وقع الذي نفسه بُظلم يرضى أن المسلم على إنّ  وقال .الكفر ُحرّية نبتغو ي الذين الُحرّية ُدعاة من

 اخيرً  بصبره لهُيبدّ  وأن لم،الظّ  هذا عنه ُيفّرج أن وجلّ  عزّ  اهلل ليسأل ماءالسّ  إلى يديه ويرفع عليه،
 .(43)اآلخرة في
 .ةباإلسكندريّ  السلفّية عوةالدّ  باسم رسمي   بيانٍ  لأوّ  صدر ،يناير/  انيكانون الثّ  80 يوم وفي
/  كانون الثاني 82 الغضب جمعة بعد حصلت التي خريبوالتّ  هبالنّ  اتعمليّ  عن البيان ثوتحدّ 
 باسم انيالثّ  البيان رُنشِ  ،فبراير/  شباط 8 يوم وفي. (44)الُممتلكات بحماية األهالي وطالب يناير،
 للِعصابات يصدّ والتّ  واألعراض، ماءالدّ  على الُمحافظة وجوب عن ثوتحدّ  لفّية،السّ  عوةالدّ 

 .(45)اهلل بذكر واالعتصام الجماعّية وبةالتّ  إلى ودعا .ةاإلجراميّ 
 مصر ةهويّ  على اتشديدً  تضّمن ؛لفّيةالسّ  عوةالدّ  باسم آخر بيان   ُنشر ،فبراير/  شباط 8يوم  وفي

 كبيرة، مفاسد   إلى يسيؤدّ  رطةالشّ  غياب أنّ  من وحّذر ،الفوضى إنهاء ضرورة دوأكّ  اإلسالمّية،
 موينوالتّ  اخلّيةالدّ  جارةكالتّ  ولة،الدّ  في أخرى مرافق غياب إلى ييؤدّ  ماربّ  الفوضى استمرار وأنّ 
قاتل، "التّ : إلىكما أّن ذلك سيدفع  .إلخ... واءوالدّ  الغذاء من البالد اتواحتياطيّ  الخارجّية جارةوالتّ 

                                       
42 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5115 
43 http://www.youtube.com/watch?v=lZur3BkrPWY 
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 ةً خاصّ  ؛غيير الذي يعقبه فراغتيجة للتّ سوف تكون هي النّ ]و[  .ماء، وانتهاك الُمحّرماتوسفك الدّ 
فمن يدفع البالد لمزيٍد من الفوضى  .ياسّيةد األحزاب السّ مع غياب قيادة للمظاهرات، وعدم توحّ 

طالب البيان  ثمّ  ."وجلّ  ه أمام اهلل عزّ ما ُذكر، سيتحّمل نتائج ذلك كلّ  غيير مع كلّ ة التّ بحجّ 
ا تمهيدً  انتقالية   فترة  هناك إلنقاذ الموقف، على أن تكون  عاجلةٍ  بالقبول بإجراء إصالحاتٍ 

عي إلى السّ  -8وارئ؛ إلغاء قانون الطّ  -1في: "ل اإلصالحات العاجلة وتتمثّ  .ةٍ حرّ  النتخاباتٍ 
محاربة الفساد المالي والقانوني؛  -8قون اهلل في جميع الوزارات والمصالح؛ تعيين األكفاء الذين يتّ 

رفع االضطهاد  -9لإلعالم؛  إصالح جذريّ  -5عليم وتسليمه إلى أيٍد أمينة؛ إصالح التّ  -2
عوة السلفّية وكان هذا البيان آخر ما صدر باسم الدّ  .(46)ون"األمني الذي يتعّرض له اإلسالميّ 

 فبراير./  شباط 11ئيس مبارك في ة حتى اإلطاحة بالرّ باإلسكندريّ 
 دعت فبراير،/  شباط 8 بتاريخ اواحدً  ابيانً  أصدرت فقد ؛دّية"المحمّ  السّنة أنصار "جمعّية اأمّ  -8
ما آل  أنّ  -ها العقالءأيّ - "ال شكّ  :البيان في ورد اوممّ  .منازلهم إلى إلى العودة الُمتظاهرين فيه

، وُنهبت رت منشآت  مِّ كيف ال؟ وقد دُ  .موعام أحزن القلوب، وأراق الدّ إليه أمر البالد في هذه األيّ 
ديق. فهل ، وبكى الصّ حتى شمت العدوّ  ؛عبعر والرّ البالد الخوف والذّ  ، وعمّ ريقت دماء  ، وأُ أموال  

وا{؟ هل آن األوان أن قُ رَّ ف   ت  ال  ا و  يعً مِ ج   اهللِ  لِ ب  ح  وا بِ مُ صِ ت  اع  حمن }و  ء الرّ آن األوان أن نستجيب لندا
نرجع إلى بيوتنا بعد أن ُسِمعت أصواتنا، وُعِرفت مطالبنا؟ هل لنا أن نعطي الحكومة الجديدة 
الفرصة لتحقيق مطالبنا؟ هل لنا أن ُنفوِّت الفرصة على أعدائنا وأعداء وطننا؟ هل لنا أن 

نا؟" وأضاف البيان: "عودوا إلى بيوتكم، واحرصوا على سالمتكم وسالمة وطِنكم، نستجيب لربّ 
توا الفرصة على من س ِعد بُمصابكم"ارحموا الصّ   .(47)غير والكبير، واألرملة والمسكين، وف وِّ

 ،ايرين/  انيكانون الثّ  85 من: ورةالثّ  امأيّ  طيلة- بدورها ة"اإلسالميّ  "الجماعة ُتصدر لم -8
 2 تاريخ بعد جرى الذي بالحوار وُيشيد يدعم ؛واحدٍ  بيانٍ  سوى -الرئيس يتنحّ  ىوحتّ 
 أسباب من أنّ  البيان وذكر .المعارضة وقوى سليمان عمر ئيسالرّ  نائب بين فبراير / شباط
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47 http://www.ansaralsonna.com/web/pageother-970.html 
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كانت مناطق محظورة ال  ،ثيرت في الحوارات التي أُ الملفّ  ة أنّ خاصّ " ، هو الحوار لقبول ادعوته
 .(48)إيجابّيةً  بادرةً  البيان عّده ما وهو ؛"يجوز االقتراب منها

 فبراير/  شباط 8 بتاريخ ةمقال الشيخ ناجح إبراهيم اإلسالمّية للجماعة رعيالشَّ  الُمنظِّر نشروقد 
 التي مبارك، حسني ئيسللرّ  رة""المؤثّ  الكلمة تصديق إلى فيه دعا ؛"قومٍ  عزيز "ارحموا بعنوان
 يموت أن ُيريد هوأنّ  أخرى، ةٍ رئاسيّ  لفترةٍ  حيترشّ  لن هإنّ  فيها وقال ،فبراير/  شباط 8 ليلة في ألقاها
 هو الذي سليمان عمر ئيسالرّ  نائب في قةالثّ  إلى إبراهيم ناجح يخالشّ  ودعا. مصر أرض على

 إتاحةاقترح و . ةوالخارجيّ  اخليةالدّ  ياسّيةالسّ  ِخبراته على وأثنى للبالد، الفعليّ  ئيسالرّ  منزلةب
  .ّوارالثّ  مطالب على لاللتفاف ةخدعهو  ئيسالرّ  ِخطاب إنّ  يقول من تكذيبو  لإلصالح، الفرصة
 العودة المتظاهرين من طلب ثمّ  الثّوار، مطالب من المئةفي  60إلى استجاب قد ئيسالرّ  إنّ  وقال
 الُمزايدة منزلةب هو ؛ظامالنّ  بإسقاط المطالبةفي  االستمرار أنّ رأى و  ."الِعناد" تجّنبو  منازلهم، إلى
 .(49)الفوضى في وُيدخلها مصر يحِرق قد ذلك وأنّ  الُمستحيل، طلب في
جاه االتّ  في يصبّ  غلبهاأ فكان ؛لفيالسّ  اريّ التّ  أبناء من الُمستقلّين عاةوالدُّ  الُعلماء مواقف اأمّ  -2

 في قال؛ إذ الّتظاهرات ةمشروعيّ  عدم أصل من ثابت   موقف   له العدوي مصطفي يخفالشّ  .ذاته
ها لم ألنّ  ، يشارك المسلمون في هذه اإلضرابات"أنصح أالّ : الخصوص بهذا سؤالٍ  عن له جوابٍ 

 بدء وبعد .(50)ى اهلل عليه وسلم"د صلّ نا محمّ وال أصحاب نبيّ  مى اهلل عليه وسلّ تِرد عن رسولنا صلّ 
 الِتلفزيون شاشة على العدوي مصطفى ظهر الشيخ كانون الثاني/يناير، 85في  االحتجاجات

 .(51)الثورة ضحايا عن هادةالشّ  ِصفة انافيً  إلى منازلهم، العودة إلى الُمتظاهرين ودعا المصري
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 ووصفها يناير، 85 ثورة في يحصل ما -بدوره- رفض فقد؛ يعقوب حسين محمد يخالشّ  اأمّ 
 ولزوم ،ديارهم إلى إلى العودة ارالثوّ  ودعا .األسواق" "هيشاتبـ  وسّماها الُمتالطمة، بالفتن

 .(52)مصر في يحدث ما بشأن جاجةواللّ  الجدل تركو  ،المساجد
 أيّ  عنه يصدر ولم نهايتها، ىوحتّ  ورةالثّ  فترة طيلة متالصّ  الحويني إسحاق وأب يخالشّ  والتزم

 85 لثورة سابق   موقف   له كان؛ إذ متذبذب   موقف   حّسان محمد يخلشّ لفي حين كان  .(53)تصريحٍ 
تنا من أزمة الفقر هذه بالفهلوة، لن تخرج أمّ ": قالإذ  .واإلضرابات الّتظاهرات فيه يرفض ،يناير

 وبعد .(54)ارات"والسيّ  م فيها المحالّ والتي تتحطّ  ،ماءبة التي ُتسفك فيها الدّ وال باإلضرابات الُمخرّ 
 8في ثمّ  .والفوضى خريبالتّ  من فيها ريحذّ  ةِتلفزيونيّ  لقاءاتٍ  في حّسان محمد خرج ،ورةالثّ  بداية
 الذين المتظاهرين نابّ بالشّ  وأشاد التحرير، ميدان إلى حّسان محمد يخالشّ  نزل ؛فبراير / شباط
 هبوالنّ  الفوضى من والحذر هدئةبالتّ  الجميع ُيطالب واستمرّ  المشروعة، بحقوقهم ُيطالبونرآهم 
 .خريبوالتّ 
 محمد يخالشّ  موقف فكان ؛المصري السلفي الوسط في اُمختلفً  اعتباره ُيمكن الذي الموقف اأمّ 

 يارالتّ  هذا وجوه ومن. القاهرة في الحركي لفيالسّ  يارالتّ  وجوه أبرز من ُيعدّ  الذي ،عبد المقصود
 85 ثورة في الثالثّ  خصياتالشّ  هذهفقد شاركت . عيدالسّ  وفوزي أحمد، نشأت الشيخان اأيضً 
 على  اوخطبً  كلماتٍ  بعضهم وألقى التحرير، ميدان وسط حضور لها وكان ل،األوّ  اليوم منذ يناير

 -فبراير / شباط 8 في ُنشر- اصوتي   تسجياًل  عبد المقصود محمد الشيخ أصدر وقد المتظاهرين.
 دُّ ع  تُ  ال ،القائمة الّتظاهرات في المشاركة أنّ  فيه دوأكّ  .ورةالثّ  في المشاركة مشروعّية فيه ليؤصّ 

. (55)الُمنكر عن هيوالنّ  بالمعروف األمر ومن لم،الظُّ  رفع باب من هاوأنّ  الُحّكام"، نع ا"خروجً 

                                       
 .الّسابق رجعالم 52
 نفسه. رجعالم 53

54 http://www.youtube.com/watch?v=SXud_8dcfsc&feature=player_embedded 
55 http://www.youtube.com/watch?v=vIWkyQK-4zc 

http://www.youtube.com/watch?v=SXud_8dcfsc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=SXud_8dcfsc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=vIWkyQK-4zc
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 وشارك األصالة"، "حزب اسم تحت اسياسي   احزبً  يارالتّ  هذا اتشخصيّ  بعض شّكلت ،ورةالثّ  بعدو 
 .الخمسة تجاوزي ال المقاعد من بسيط بعددٍ  سوى يحظ لم ولكن   ة،البرلمانيّ  االنتخابات في
 

 :الحزبيّ  والعمل ةيمقراطيّ الدّ  من المصريّ  لفيالسّ  ارالتيّ  موقف 
 ظامللنّ  افضالرّ  موقفها في فقتتّ  ؛المصريّ  لفيالسّ  ارالتيّ  عاتتنوّ مختلف  كادت ورة،الثّ  قبل
 عوةالدّ قد كان لبعض قادة ف .عبالشّ  مجلس انتخابات في والُمشاركة ،الحزبي والعمل يمقراطيالدّ 

 لفكرة الكامل فضالرّ  دتؤكّ  عديدة   تصريحات   -ورالنّ  حزب تأسيس قبل– باإلسكندرية السلفّية
 إحدى في الشّحات عبد المنعم الشيخ لفّيةالسّ  عوةالدّ  باسم سميالرّ  ثالمتحدّ قد قال ف .يمقراطيةالدّ 

 في الشّحات وقال .(56)"يمقراطّية كفر  .. بل الدّ يمقراطّية حرام  الدّ  نحن ال نقول فقط إنّ ": محاضراته
هي  ،ةيمقراطيّ الدّ  "إنّ ": اإلصالح ومناهج السلفّية" محاضرات سلسلة ضمن له أخرى محاضرة

فها سواء وظّ  ،اشرعً  ة مرفوضة  يمقراطيّ ين عن الحياة. فالدّ إحدى فروع العلمانّية التي هي فصل للدّ 
 لُمشاركة في العمل البرلمانيلّحات من ُيشرِّعون ووصف الشّ  .فوها.."لم يوظّ  وون أاإلسالميّ 
ه ال نّ أإذ  ؛خطيرةٍ  ةٍ يضعون أنفسهم في مشكلة عقائديّ  ،البرلماني م ن ينتهجون الحلّ  : "إنّ بالقول

 .(57)هي األعلى" -أي األخيرة-ة. فتكون يمقراطيّ  من تحت الدّ ريعة إالّ يمكن تمرير الشّ 
 إحداها: "أنّ  في ؛ إذ رأىالمعنى ذاته إلى محاضراته في عديدة إشارات   برهامي ياسر يخوللشّ 

ب على ذلك ين.. ويترتّ ا عن مبادئ الدّ كثيرة جد   ب تقديم تنازالتٍ الُمشاركة في االنتخابات تتطلّ 
 .(58)"خلل  كبير  

 

                                       
56 http://www.youtube.com/watch?v=4kFirseQTQE 
57 http://s.v22v.net/OHY7q 
58 http://www.youtube.com/watch?v=BZb9Np07q1 
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 -الغباشي ينالدّ سعد  بن سّيد يخالشّ  وهو- باإلسكندرّية لفّيةالسّ  عوةالدّ  شيوخ أبرز من واحد   وكان
 في لفّيةالسّ  عوةالدّ  تعتمده كانت الذي المنهج لُيمثّ  اكتابً  (الثمانينّيات في) ُمبّكرٍ  بشكلٍ  فألّ  قد

 ُمنافٍ  عبالشّ  مجلس دخول أنّ  بيان في ديدالسّ  القول :هعنوان يمقراطي،الدّ  ظامالنّ  من موقفها
 سةمؤسّ  هألنّ  ؛المصري عبالشّ  مجلس في المشاركة لُحرمة تأصياًل  الكتاب هذا وتضّمن. وحيدللتّ 

 عوةالدّ  نشاطات عن وابتعد ،العلني عويالدّ  العمل ذلك بعد الغباشي اعتزلو  .لكفرل تشرِّع
 . لفّيةالسّ 

 ُحرمةعلى  دأكّ  ،له شهيرةٍ  محاضرةٍ  ففي .المعنى ذاته عبد المقصود محمد يخالشّ  قرّ وقد أ
 "هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة اهلل عزّ وقال:  .عبالشّ  مجلس انتخابات في المشاركة

. وأعضاء هذا وجلّ  ا على شريعة اهلل عزّ ستور الذي وضعه المجلس حاكمً ، ويجعل الدّ وجلّ 
ريعة أو يرفضوا ا في أن يوافقوا على تطبيق الشّ لألعضاء حق   المجلس جعلوا في دستورهم هذا أنّ 

ش بها ُمرجئة هات التي يشوّ  تلتفتوا إلى الترّ وهذا كفر  بإجماع الُمسلمين. لذلك يجب أالّ  ؛ذلك
يخ محمد عبد المقصود من يقبل المشاركة ووصف الشّ  .ة والجماعة"العصر على عقيدة أهل السنّ 

الم الة والسّ سول عليه الصّ ينطبق عليه حديث الرّ  ،من يفعل ذلك : "إنّ بقوله في مجلس الشعب
وقد  ،م سّنة الجاهلّية".. فهذه األحكام أحكام  جاهلّية  الوارد في صحيح البخاري: "ومبتٍغ في اإلسال

 ةِ يَّ لِ اهِ الج   م  وقال: ﴿أف ُحك   .من ق ِبل بغير ُحكمهِ  وذمِّ ، أن نتحاكم إلى شريعته وجلّ  أمرنا اهلل عزّ 
 .(59)﴾"ون  ي ب غُ 
 ؛ وهيبجميع أطيافها ةالمصريّ  لفّيةالسّ  شيوخ ومحاضرات كتب في منثورة عديدة نصوص ةوثمّ 
 .ذاته الموقف إلى تشير

 
 
 

                                       
59 http://www.youtube.com/watch?v=JVz_EDw4-0g 
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 يناير؟ 52 ثورة بعد حصل الذي ما
 الحزبّية الُمنافسة ساحة وغدت .مسبوقٍ  غير بشكلٍ  المصري ياسيالسّ  المشهد انكشف ورة،الثّ  بعد

 بالّضرورة يمرُّ  والقرار لطةوالسُّ  أثيرالتّ  إلى ريقالطّ  وبات ِمصراعيها، على ةً ُمشر ع   ةوالجماهيريّ 
 المبدأ فيه يتضادّ  سياسي   وسطٍ  أمام لفيالسّ  اريّ التّ  صار وهنا .الحزبي والعمل البرلمان جسر عبر
 الغياب احتمً  سيعني ،والحزبي البرلماني للعمل افضالرّ  ابقالسّ  نظيرالتّ  فكلّ  .فوذوالنّ  أثيرالتّ  مع
 بشكلٍ  عاطيالتّ  جريي أن استدعىاألمر الذي  وهو .في ِمصر ياسيالسّ  القرار خارطة عن

 نظيرللتّ  سريعةٍ  ِجراحّيةٍ  اتٍ عمليّ  إجراء إلى ذلك ىأدّ  لو ىحتّ  الجديد، الواقع هذا مع ُمختلفٍ 
 الُممارسة من الموقف تغيُّر لسبب اتفسيرً  إلى الجمهور ُيقدِّم بحيث ؛ ابقالسّ  ياسيالسّ 
 .ةيمقراطيّ الدّ 

 في المشاركة ةمشروعيّ  حول الجدل من صاخبٍ  فضاءٍ  في المصريّ  لفيالسّ  المشهد ودخل
عالن السياسّية، األحزاب وتكوين االنتخابات،  ففي .لطةالسُّ  وتداول ةالسياسيّ  ديةعدّ بالتّ  القبول وا 

 افضالرّ  ،ابقالسّ  موقفها على لفّيةالسّ  خصياتوالشّ  اتالجمعيّ  بعض فيه بقيت الذي الوقت
 لفّيةالسّ  خصياتوالشّ  اتالجمعيّ  رتقرّ  ؛األحزاب وتكوين ةالبرلمانيّ  االنتخابات في للمشاركة
 .أحزابٍ  وتكوين ،ياسيالسّ  الُمعترك دخول جماهيرّيةً  األكثر

بسبب تحاكم  ؛االنتخابات في المشاركة إلمبد اصارمً  افضً ر  عبد المقصود محمد الشيخولقد أبدى 
 رآه ما وهو ريعة،الشّ  رفض في المجلس هذا أعضاءحّق و  ،اهلل شريعة غير إلى المجالس هذه
. وعلى العصر" "ُمرجئة همبأنّ  ،المشاركة جواز يرون من وصفكما  .المسلمين" بإجماع ا"كفرً 

 سياسي   حزبٍ  تأسيس رقرّ  من أوائل من كان يناير 85 ثورة بعد هفإنّ  الّرغم من مواقفه تلك؛
 في الُمشاركة وجوب على له محاضرةٍ  في دشدّ  ثمّ  .البرلمانّية االنتخابات خاض( األصالة حزب)

 ذلك على وزاد بل .(60)هادة"هو كتمان  للشّ  ،عدم الُمشاركة في االنتخابات "إنّ : وقال االنتخابات،

                                       
60 http://www.youtube.com/watch?v=Dh67t0x5Uf4 
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عن من "الطّ  ُيمارسون ؛االنتخابات في والمشاركة األحزاب تشكيل يرفضون منأّن  رأى حين
 !(61)الخلف"

 ظامالنّ  من ةباإلسكندريّ  لفّيةالسّ  عوةالدّ  شيوخ أبداه الذي الواضح من الموقف غمعلى الرّ و 
 تأسيس قبل اتالشحّ  عبد المنعم لفّيةالسّ  عوةالدّ  باسم سميالرّ  المتحّدثمن تصريح و  يمقراطي،الدّ 

لن  ؛ةلفّية باإلسكندريّ عوة السّ الدّ  وأنّ  ،ظام اإلسالميّ نظام األحزاب يخالف النّ  "أنّ  بـ، ورالنّ  حزب
 تحت سياسي   حزبٍ  تأسيس -حينٍ  بعد-قد قّررت  لفّيةالسّ  عوةالدّ ؛ فإّن (62)ا"ا سياسي  س حزبً تؤسّ 
 برهامي ياسر الشيخ؛ فإّن لفّيةالسّ  عوةالدّ  في قيادات   هم الحزب قادة أنّ  ومع .ور"النّ  "حزب اسم
"حزب : الحزب تجاه لفّيةالسّ  الدعوة ُتمارسها التي األبوّية العالقة طبيعة  -له حوارٍ  في- دأكّ قد 
وبعد ذلك وافقنا عليه، ووافقنا على أن ندعمهم.  ،عوة. ناقشنا األمرمن الدّ  سه أشخاص  ور أسّ النّ 

 .(63)س الحزب، وهل يخرج االبن عن طاعة أبيه؟"عوة هم من أسّ أبناء الدّ 
 عبر اإلعالمي المشهد على لفّيةالسّ  عوةوالدّ  الحزب قادة وانفتاح ياسي،السّ  الحزب نتكوّ  وبعد
 مع عوةالدّ  شيوخ تعاطي اختالف الُمتابع يلمس ؛حفّيةوالصّ  لفزيونّيةتِّ ال الِحواراتِ  من الكثير إجراء
 فصيلالتّ  بعض إلى يلجؤون لفّيةالسّ  عوةالدّ  شيوخ صار ا"،"كفرً  كانت أن فبعد .ةيمقراطيّ الدّ  فكرة
، وعن وفلسفتها ة،يمقراطيّ الدّ  اتآليّ  بين افرقً  هناك أنّ  عن ريتكرّ  الحديث وبات .موقفهم في

 الموقف هذا ّحاتالشّ  عبد المنعم يخالشّ  ركرّ  وقد .الفلسفة ونرفض اتباآلليّ  نقبلإمكانّية أن 
؛ المصري التلفزيون على أديب عمرو مع حواره في كما لفزيونّية،التّ  البرامج من عددٍ  في الجديد
وليس فيها ما يخالف  ات مقبولة  . اآلليّ اتٍ وآليّ  يمقراطية عبارة عن فلسفةٍ "الدّ : أنّ على  دأكّ إذ 

                                       
61 http://www.youtube.com/watch?v=1MsxEeDo5tg 

62 http://www.youtube.com/watch?v=SM5QRkWHR0A 

 ..نت ونسالميّ إموقع  في ،من حوار لياسر برهامي 63
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ة عندها سنكون قد حللنا ريعة اإلسالميّ ا الفلسفة، فلو أضفنا لها مرجعّية الشّ وأمّ  ،رعالشّ 
 .(64)الُمشكلة"
– السلفّية عوةالدّ  من الُمقّربين بعض رفض ؛والجديد القديم ينالموقف بين االضطراب وبسبب

 ىتلقّ  كما .ةٍ ِعدّ  محاضراتٍ  في ذلك وانتقد، حزبٍ  تأسيس عوةالدّ  طلب –قيبالنّ  أحمد يخالشّ ك
 لف"السّ  "صوت موقع نشره مثاًل  أحدها ؛التحّول هذا استغربت ة أسئلةعدّ  لفّيةالسّ  عوةالدّ  شيوخ
ا لشرائط شرح "كنُت استمعُت قديمً : التالي، ويتمّثل في برهامي ياسر الشيخ عليه ُيشرف الذي

م ن  ا: "إنّ حات. وقد قال نص  اإلصالح للشيخ عبد المنعم الشّ لفية ومناهج ة، وشرائط السّ الحاكميّ 
ه ال يمكن تمرير نّ أ؛ إذ خطيرةٍ  يضعون أنفسهم في مشكلة عقائديةٍ  ،البرلمانيّ  ينتهجون الحلّ 

هي األعلى". وأرى اآلن نقيض ما  -أي األخيرة-فتكون  ،ةيمقراطيّ  من تحت الدّ ريعة إالّ الشّ 
ة! وقد يمقراطيّ ة الدّ ح في االنتخابات تحت مظلّ ء األحزاب، والترشّ مته من شرائطكم من إنشاتعلّ 
للوصول للغاية  ه ال بدّ يخالف اإلسالم، وأنّ  ر الوسيلة هو مبدأ  مبدأ الغاية تبرّ  مت منكم أنّ تعلّ 

 يمقراطية وقبوالً بالدّ  ارض دّ رع والعقيدة. فهل هذا يعال تخالف الشّ  مشروعةٍ  وسيلةٍ من التي نرجوها 
 .ها؟"ب
ا بعد.. أمّ  .الم على رسول اهللالة والسّ "الحمد هلل، والصّ  :بالقول برهامي ياسر يخالشّ  عليه ردّ 
نعني  ؛ريعةبضوابط الشّ  ح به برنامج الحزب منضبطة  اتها هي كما صرّ يمقراطية التي ق ِبلنا آليّ فالدّ 
على ما فيها من بعض  نا نقبل مسألة االنتخاباتنا ال نقبل أن يكون الحكم لغير اهلل. ولكنّ أنّ 

ن ين ومن يوافقونهم ممّ يبراليّ ين واللّ مفسدة من ترك المجال للعلمانيّ  ها أقلّ إال أنّ  ،المخالفات
مكانيّ  ة عزله ومنع استبداده، ونقبل ينتسبون إلى العمل اإلسالمي. ونقبل مراقبة البرلمان للحاكم، وا 

ا أن من خالل االنتخاب الذي يلزم شرعً  مّ ورى الذي يتالشّ  إولة على مبدسات في الدّ قيام المؤسّ 
ة في أن يمقراطيّ فنحن لم نقبل "الفكرة الفلسفّية للدّ  ،وسنسعى لتحقيق ذلك .له ن هو أهل  يكون ممّ 

ات. فكيف ينسب لنا ات ومرّ حنا بذلك مرّ شريعية"، بل الحكم هلل، صرّ لطة التّ الشعب هو مصدر السّ 

                                       
64 http://www.youtube.com/watch?v=QdAUoG1ll3w 
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 إر الوسيلة"، بل هو من مبد"الغاية تبرّ  إذلك؟!.. فليس ما حدث هو من مبد الموافقة على ضدّ 
 .(65)ئات، والمصالح والمفاسد" بميزان الشريعة..""موازنة الحسنات والسيّ 

 من تأثيم إلى االنتخابات، في والمشاركة أحزابٍ  تكوين تجويز مسألة السلفّية عوةالدّ  شيوخوتجاوز 
 "صوت موقع في برهامي ياسر يخالشّ  إجابة في ورد ما؛ وهو المشاركة ُيحرِّم نوم هافي ُيشارك لم
"ما حكم المشاركة في االنتخابات يا شيخ؟.. وهل يأثم م ن : اليالتّ  ؤالالسّ  ، لّما ُطرح عليهلف"السّ 

 لم يشارك ولم يدِل بصوته أم ال يأثم؟" فأجاب برهامي: "عدم المشاركة في االنتخابات تمكين  
ستور القادم ة، ومن يناصرهم ِمن غير المسلمين ِمن فرض رؤيتهم على الدّ يبراليّ واللّ ة للعلمانيّ 

يقع من  إثمٍ  نوا من ذلك من خالل صناديق االنتخابات، لكان كلّ فلو تمكّ  .ولة القادمة )...(والدّ 
ار هم على اختيذلك هو في آثام م ن لم يسع  إلى المشاركة، أو حّرمها وحّذر الناس منها، أو حثّ 

 .(66)ين، ويسعى لحفظه وحمايته"م ن ال يناصر الدّ 
 ظامللنّ  رفضه في يعتمد ،ورةالثّ  قبل ةيمقراطيّ الدّ  من لفّيةالسّ  عوةللدّ  ابقالسّ  الموقف وكان
 لتصويت اخاضعً  عدمه من ريعةالشّ  تطبيق يجعل أنه حّجة علىباألساس،  وتكفيره  يمقراطيالدّ 

 يخالشّ  دأكّ  ورة،الثّ  بعد لكن صويت.التّ  دائرة وخارج عليهم مفروضةً  تكون لن هاأنّ على و  البرلمان،
 ريعةالشّ  يفرضوا لن ينسلفيّ ال أنّ  ةالمصريّ  القناة على ِتلفزيونيّ  برنامج في الشّحات عبد المنعم

نقول للُمسلم ، نحن دعوة إلى اهلل :راحة"أقول بُمنتهى الصّ : يختاروها لم حال في ةبالقوّ  اسالنّ  على
ستور، حتى تحُكم قرارات ريعة في الدّ ه يجب وضع الشّ ونقول إنّ ، ريعةه ال يسعه ترك الشّ أنّ 

ذا رفضوا ذلك، فسنترك السّ  ؛اس على ذلك، فسنكون معهمالبرلمان. فإذا وافق النّ  ياسة ونعود وا 
عوة الدّ ريعة. ونحن في دينهم ال ُيجيز لهم ُمخالفة الشّ  ى يعرفوا أنّ عوة إلى اهلل بالحسنى، حتّ للدّ 

                                       
65http://salafvoice.com/article.php?a=5859&back=L2FydGljbGVzLnBocD9tb2Q9c3ViY2F0ZWdvcnkm
Yz0yMDI= 
66 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5858 
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اس ا نرفض أن ُيطبَّق شيء  على النّ لقرابة األربعين سنة كّنا دومً  لفّية عبر تاريخها الذي يمتدّ السّ 
 .(67)ة"بالقوّ 
ذا  من كثير   قابله ؛ قددوافعه عن بمعزلو  ،لفّيةالسّ  القوى بعض موقف في التغّير هذا كان وا 

 الفضاء في يناإلسالميّ  دمج جاهاتّ في  يصبّ  إيجابي   ر  تطوّ  حكم أّنهب رحاب،بالتّ  يناإلسالميّ 
 وغير مفهومةٍ  غير كانت ،الِحزب في قادة   بها أدلى التي صريحاتالتّ  بعض؛ فإّن ياسيالسّ 
 إذاعة مع ورالنّ  حزب باسم سميالرّ  ثالمتحدّ  حّماد يسري أجراه الذي كالحديث . وذلكرةٍ ُمبرَّ 

 اتطبيعي   اسلوكً  ُيعدّ  لكونه ؛مصر في ةسياسيّ  ةقوّ  أيّ  عليه تُقدم لم فعل   وهو) اإلسرائيلي الجيش
نّ  ديفيد، كامب فاقّيةاتّ  سيحترم الحزب إنّ  :فيه قال والذي(؛ إسرائيل مع  في تعديالتٍ  أيّ  وا 
نّ  ،مفاوضاتٍ  طاولة عبر، ستقع فاقيةاالتّ   ابً ُمرحَّ  سيكون ِمصر إلى سيأتي إسرائيلي   سائحٍ  أيّ  وا 
 صريحاتالتّ  أنّ  من ،اإلسرائيلي الُمراسل له نقله ما حّماد يسري تأكيد إلى إضافةً  . هذاشك   بال به
 اارتياحً  أوجدت ، قدديفيد كامب معاهدة احترام على دتؤكّ ؛ تلك التي ورالنّ  حزب في لقادةٍ  ابقةالسّ 
 .(68)اإلسرائيلي الُمجتمع في
 ُعمر من وجيزةٍ  ةٍ مدّ  خالل تقييمها عن بمعزلٍ و – السلفّية األوساط بعض في التحوّ التّ  هذهإّن 
 الحالة ستشهده الذي واالنفتاح ،الفكريّ  رطوّ التّ  من بمزيدٍ  يشي المستقبل أنّ  إلى ُتشير  -ورةالثّ 
 إلى الوصول والتزامات باتلُمتطلّ  وخضوعها ياسي،السّ  إلى الُمعترك دخولها إثر المصرّية لفّيةالسّ 

 .لطةالسُّ  في والُمشاركة  البرلمان
 

 *    *    *   * 
 
 

                                       
67 http://www.youtube.com/watch?v=9lC8k5IH5aI 
68 http://www.almasryalyoum.com/node/561181 
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 :التّالية الُمالحظات نورد ؛ريعالسّ  االستعراض هذا بعد
 ّيان،لفالسّ  والفكر الموقف اشِهده يتال رطوّ التّ  مؤّشرات لبعض الموجز العرض هذا يكن لم -1

 وهم إلى إلى اإلشارة ؛ بل إّنه يهدفالِخطاب في ازدواجٍ  إثبات أو تناقضاتٍ  عتتبّ  إلى يهدف
بـ  لينين يهُيسمّ  ماوهو ) ةالعقائديّ  ماتالُمنظّ  عند غييرالتّ  على ةيالمتأبّ  ةاأليديولوجيّ  البةالصّ 
 ادومً  تملك ؛تهاخلفيّ  كانت اأي  ، ياسيالسّ  راعالصّ  تخوض التي اراتيّ التّ  نّ ا  و  .("الحركة ةِ ف  ش  ل  ب  "

، مهما جاههاباتّ  يرالسّ  ث مّ  من فوذ،والنّ  أثيرالتّ  مناطق التقاط على قادرة ة،الحساسيّ  شديدة بوصلةً 
 اإلطار تكييفعلى  ، كما أّنها قادرة  ةاألمّ  مصالح وأ حزبّية مصالحكانت الّدوافع المحّركة لذلك: 

 .الجديد الواقع مع ليتوافق ظريالنّ 
 
 لقيادات الجامعة الوشيجة   لبُ الصّ  العقائديُّ  اإلطار يبقى أن على السلفّية األحزاب أصّرت إذا -8

 فضاءٍ  إلى األحزاب هذه بدخول سيأذن فهذا ؛نفيذّيةالتّ  وللمناصب للبرلمان حيهومرشّ  الحزب
 جاوز،التّ  من قدرٍ  تحقيق استطاعت حال في هاولكنّ  .واالنقسامات ةالعقائديّ  راعاتالصِّ  من مفتوحٍ 
؛ فإّنه بإمكانها نموّيةوالتّ  السياسّية والبرامج المشروعات على قائمة روابط تكوين إلى االنتقال عبر
 .ا كبيًرانجاحً   قُتحقّ  أن
 
جراء أفكارها تطوير على السلفّية المجموعات قدرة تبدو قد -8  انتقادٍ  حلّ م ،غييرالتّ  بعض وا 

حسب ب- ذلك ُيعدّ  لكنّ  .ينياسيّ السّ  الخصوم عن فضاًل  فينوالمثقّ  اصدينالرّ  بعض عند وانتقاصٍ 
 عاطيالتّ  على قادرٍ  عملي   ُمركَّبٍ  وجود إلى وُيشير ياسي،السّ  الواقع مع اإيجابي   تفاعاًل  -رأيي

 هنيّ الذّ  صّورالتّ  ُمفردات أنّ  إلى التركيبّية هذهتشير و  .بالمجتمع تمرّ  قد أزماتٍ  أيّ  مع بإيجابّيةٍ 
 عبد الوهاب عليها ُيطلق كما-" ةاإلدراكيّ  الخريطة" أو لفّية،السّ  ياراتالتّ  عند المجتمع اتألولويّ 

 اُمهم   اقدرً  وتملك الواقع، ضغوطات مع فاعلالتّ  من صيرورةً  ادومً  تعيش مساحة   هي -المسيري
 .سياسي   تشكيلٍ  أيِّ  عند توافرها المطلوب المرونة من
 
 أالّ  يجب ؛ فإّنهياسيالسّ  الفضاء إلى خولالدّ  يفرضه الذي فاعلالتّ  من هامش غمعلى الرّ  -2

 بقدرٍ  ادومً  تحتفظ الُمعارضة ألنّ  البرلمان، داخل الُمعارضة مقاعد على السلفّية األحزاب تبقى
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 لطةالسُّ  في مشاركتها وألنّ  والتزاماته. الواقع لضغوطات خاِضعةٍ  غير وتبقى قدّية،النّ  المثالّية من
حّتى إن ف .ارعالشّ  لهموم أعمق اوفهمً  ،الواقعّية من امزيدً  ياسيالسّ  سلوكها على ضفيتُ س نفيذّيةالتّ 

د مّية وافعالدّ  إنّ ؛ فالفكريّ  باإلطار بعضها يرتبط ألسبابٍ  األحزاب هذه لفيالسّ  اخبالنّ اختار   الخ 
 مع تشترك سياسّيةٍ  بدائل وجود ظلّ  في ةً خاصّ  القادم، انتخابه في -ةٍ بقوّ - حاضرةً  ستبقى والمادّية
ذا .للمجتمع اتيالهويّ  الطابع على الِحفاظ في السلفّية األحزاب  عند طهارةً  األوساط أكثر كان وا 
 والموت الِجهاد لحظات في ىحتّ  ،يالمادّ  حفيزالتّ  من يخلُ  لم (؛حابةالصّ  مجتمع)ونعني  الُمسلم
لُبه" فله قتياًل  ق ت ل   "من  حياتّيةٍ  ضغوطٍ  تحت تعيش التي الُمعاصرة بُمجتمعاتنا فكيف ،(69)س 

 .صعبةٍ 
 
 ةاإلسالميّ  الحركات أنّ  أظنّ  بل ؛الُحكم تجربة في يناإلسالميّ  فشل يستشرف نممّ  لستُ  -5

 في. السّيما أّن صعبٍ  واقعٍ  أيّ  مع التكّيف على -ادومً - قادرة  يجعلها اسياسي   ذكاءً  تملك
؛ وهو اليد نظافة إلى إضافةً ، ينوالمهنيّ  كنوقراطالتّ  منالكثير  معها والُمتعاطفين أعضائها صفوف

دمّية الِقطاعات إدارة في دجيّ  أداء تقديم على قادرةً  يجعلها ما  تجربة أنّ  ةً والتنموّية، خاصّ  الخ 
 المحسوبّية التمعدّ  ارتفاع بسبب ولة،الدّ  أجهزة إدارة في ذريعٍ  بفشلٍ  مّرتقد  ابقةالسّ  الحكومات
 .تفاعناال دوائر وتشابك المالي والفساد

 
لها؛ فإّن  الحادّ  قديّ النّ  وترّصده اإلسالمّية، الحركات مع تعامله في اإلعالم من قسوة وعلى الرغم

 إدراكهم بسبب وذلك األخطاء، ونتفاد، وسيجعلهم ييناإلسالميّ  لدى منالزّ  سيختصر الِفعل هذا
 لمعدّ  رفعفي  سُيسهم ذلك كونه إلى إضافةً  . هذاصارمةٍ  ةٍ إعالميّ  لرقابةٍ  ادومً  يخضعون همأنّ 

 المصرّية االنتخابات تجربة دتأكّ  وقد .واإلعالمي ياسيالسّ  الوسط مع عاطيالتّ  في احترافهم
 واالمتداد الجماهير، مع شخصي" ني  "الب   واصلالتّ  أنّ  إلى ُتشير التي ،صالاالتّ  اتنظريّ  ةِصحّ 

                                       
 .حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 69
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 تحديد في الحاِسمة العوامل هيالتي  ،معةوالسُّ  قةالثِّ  رصيد إلى إضافةً  ؛ياسيوالسّ  االجتماعي
يار  .اإلعالم وسائل وبقّية اتالفضائيّ  وليس ،اسللنّ  االنتخابي الخ 

 
ر  ال أرى -6  بسبب ياسّيةوالسّ  قافّيةالثّ  األوساط من اكثيرً  ُيساور الذي القلقأّن هناك ما يبرِّ

 ُيسهم أن من الخشية وأ البرلمان، مقاعد من عةٍ متوقَّ  غير مساحةٍ  على لفيالسّ  يارالتّ  حصول
 منه كبيرةٍ  شريحةٍ  وقبول لفي،السّ  اريّ التّ  متقدّ  إنّ  بل .والمجتمع ولةالدّ  مدنّية تراجع في ذلك
 معزوالً  كان– واسعٍ  قطاعٍ  سحب في نجح المجتمع بأنّ  يشي ؛ياسيالسّ  ركالُمعت   إلى خولبالدّ 

 القبول هذا بدا إن ىوحتّ  .يمقراطيالدّ  ظامالنِّ  بشروط ياسيّ السّ  الفضاء في ينخرط كي –اوُمحافظً 
 العملّية الُممارسة أنّ  إلى ُتشير ،الُمشابهة ياسّيةالسّ  جاربالتّ  من اكثيرً ؛ فإّن البداية في ابراغماتي  
أّنها تؤّدي  . كمايمقراطيالدّ  ظامبالنّ  ياراتالتّ  هذه عالقة تطبيع في الُمستمرّ  ناميالتّ  إلى تُفضي
 إلى رورة"،الضّ  أو الفتة "المصلحة تحت قبولٍ  من يتحّول كي ؛مستقباًل  الموقف هذال تشريعإلى ال

 .االجتماعي العقد على القائمة ياسّيةالسّ  رعّيةالشّ  إطار في المشاركة
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 :قائمة المصادر والمراجع
 
رجمة، ة للتّ مة العربيّ اب )بيروت: المنظّ ، ترجمة عطا عبد الوهّ ورةفي الثّ ة، حنّ  .أرندت -

8002). 
 يمقراطية العربّيةورات الدّ األردن ومقاربة الثّ ون في لفيون الجهاديّ السّ محمد،  .أبو رّمان -

 ة، الجامعة األردنّية، د. ت(.راسات اإلستراتيجيّ )عّمان، األردن: مركز الدّ 
ة )بيروت: دار ، ترجمة جماعيّ قديمعجم الماركسّية النّ جورج،  البيكاو  ،جيرار .بن سوسان -

 (.8008شر، ي للنّ الحامّ  د عليّ الفارابي؛ صفاقس: دار محمّ 
)القاهرة: مركز األهرام  يناير 52يوم على ثورة  011وثائق ، (محّرر)عمرو هاشم ،  .ربيع - 
 (.8018ياسّية واإلستراتيجّية، راسات السّ للدّ 
)جّدة: مركز تأصيل  حقيقة الّليبرالية وموقف اإلسالم منهاالّسلمي. عبد الرحيم بن صمايل،  -

 .886(، ص 8006للّدراسات والبحوث، 
)الّرياض: دار كنوز  ،االنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالميالن. فهد بن صالح، العج -

 (.8006إشبيليا، 
ة اد ]وآخرون[، الحركات اإلسالميّ : مجدي حمّ ضمن،" يمقراطيةاإلسالم والدّ فهمي هويدي، "-
مركز )بيروت:  12، سلسلة كتب المستقبل العربيفي الفكر والممارسة،  يمقراطية: دراسات  والدّ 

 (.1666دراسات الوحدة العربية، 
 يومّيات الّثورة: من ميدان الّتحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساحة الّتغييرالقديمي. نّواف،  -

 (.8018)بيروت: الّشبكة العربّية لألبحاث والّنشر، 
، تركيا حدة، فرنسا،ين: الواليات المتّ ولة تجاه الدّ ة وسياسات الدّ العلمانيّ ، ت .أحمد .كورو -

  (8018بكة العربية لألبحاث والنشر، )بيروت: الشّ  ،دترجمة ندى السيّ 
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